
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૪/૨૦૨૦૨૧: ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ હસ્તકના ઉદ્યોગ કવિશનરશ્રીની કચેરીના ઉદ્યોગ 
અવિકારી (તાાંવિક)/િેનેજર (કાિા) િગગ-૨ની કુલ ૦૧ જગ્યાના ઉિેદિાર પસાંદ કરિા િાટે 
તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩.૦૦ કલાક સિુીિાાં ઓનલાઈન અરજીઓ 
િાંગાિિાિાાં આિે છે.  

આ જાહરેાત અ ્િયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેાાં વિગતિાર જાહરેાત સાથેની ‘જાહરેાતની સાિા્ય 
જોગિાઈઓ’ અન ે ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત તેિજ અરજી ફી ભરિાની રીત અંગેની સચૂનાઓ 
આયોગના નોટીસબોર્ગ પર તથા આયોગની િેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોિા વિનાંતી છે.  
ત્યારબાદ જ ઉિેદિારે અરજી કરિાની રહશેે.  

પ્રાથવિક કસોટી યોજિાની તારીખ: ૦૯-૦૫-૨૦૨૧  
પ્રાથવિક કસોટીના પરરણાિનો સચૂચત િરહનો: જુલાઇ- ૨૦૨૧ 
રૂબરૂ મલુાકાતનો સચૂચત િરહનો: સપ્ટેમ્બર- ૨૦૨૧  
આખરી પરરણાિ: રૂબરૂ મલુાકાત પણૂગ થયાના ૧૦ કાિકાજના રદિસો દરમ્યાન પ્રવસધ્િ કરિાિાાં આિશે. 

જગ્યાનુાં નાિ: ઉદ્યોગ અવિકારી (તાાંવિક)/િેનેજર (કાિા) િગગ-૨ની કુલ ૦૧ જગ્યા (નીચે દશાગવ્યા મજુબ)  

ક્રમ સાંવગગનુાં નામ કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે 

અનામત જગ્યાઓ 
૧ ચબન અનાિત ૦૦ ૦૦ 
૨ આવથિક રીતે નબળા િગો ૦૧ ૦૦ 
૩ સા. અને શૈ.પ.િગગ ૦૦ ૦૦ 
૪ અનસુચૂચત જાવત  ૦૦ ૦૦ 
૫ અનસુચૂચત જનજાવત ૦૦ ૦૦ 

 
કુલ ૦૧ ૦૦ 

નોંધ:  
(૧) ઉક્ત જગ્યા િાટે શારીરરક વિકલાાંગતા િરાિતા ઉિેદિારો િાટે અનાિત રાખિાિાાં આિેલ નથી. પરાંત ુB, 

OL, BL, OA, OAL, LV અને HH પ્રકારની 40% કે તેથી િધ ુ અને 100% સિુીની વિકલાાંગતા હોય તેિા 
ઉિેદિારો અરજી કરી શકશ.ે 
(1) Education Qualification:- possess, a First Class bachelor’s degree in Engineering or 

Technology (excluding Civil Engineering) obtained from any of the universities or institutions 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational 

institution recognized as such or declared as deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized by the 

Government, 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


(2) Experience:- (i) have about three years experience in the field of Engineering or Technology 

(excluding Civil Engineering) on the post not below the rank of Junior Industries Inspector in 

Government Department; or 

(ii) have about three years experience in the field of Engineering or Technology (excluding Civil 

Engineering) in any Local body or a Government under taking Board/Corporation or a Limited 

Company established by Law in India or an Industrial Organization, on the post which is equivalent 

to or not below the rank of Junior Industries Inspector in a Government Department recognized by 

the Government as such; 

(3) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classifications and Recruitment (General) Rules 1967, 

(4) Possess adequate knowledge of Gujarati and/or Hindi. 

પગાર િોરણ:- પે બે્ર્ રૂ.૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦/- (લેિલ-૮)  

ઉંિર:- ૩૮ િર્ગથી િધ ુનહીં.    
(૧) ઉંિર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાાં આિશે. 
(૨) જાહરેાતિાાં ઉપલી િયિયાગદા આપિાિાાં આિેલ છે, તેિાાં નીચ ેમજુબની છૂટછાટ િળિાપાિ છે. 

૧ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા 
િગગના ઉિેદિારો 

પાાંચ િર્ગ (િધિુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાાં) 

૨ શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારો દસ િર્ગ (િધિુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાાં) 
૩  ગજુરાત સરકારના કિગચારીઓ: ગજુરાત 

મલુ્કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી 
(સાિા્ય) વનયિો, ૧૯૬૭ ની 
જોગિાઇઓ મજુબ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીિાાં કાયિી િોરણે અથિા હાંગાિી 
િોરણે સળાંગ છ િાસ સિુી કાિગીરી 
બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રથિ 
વનિણ ૂાંક જાહરેાતિાાંની જગ્યાિાાં દશાગિેલ 
િયિયાગદાની અંદર થયલે હોય તેિા 
કિગચારીઓ  

(૧) જાહરેાતિાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ િાાંગેલ હોય 
તો ઉપલી િયિયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં  
(૨) જાહરેાતિાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે િાાંગેલ ન 
હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિર્યક,પશ ુ
ચચરકત્સાની પદિી કે રર્પ્લોિાની જગ્યા પર વનિણ ૂાંક 
પાિેલ કિગચારીને જાહરેાતિાાંની આિી લાયકાતિાળી 
જગ્યા (Any such post) િાટે ઉપલી િયિયાગદા લાગ ુ
પર્શ ેનહીં 
(૩) જાહરેાતિાાં દશાગિેલ જગ્યા િાટે અનભુિ એક 
લાયકાત તરીકે િાાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિગગિાાંથી 
બઢતી િળિાપાિ હોય તેિાાં ફરજ બજાિતા 
કિગચારીને, તેઓએ બજાિલે સેિાના સિય અથિા 
િધિુાાં િધ ુપાાંચ િર્ગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ િળશે.     

 

(આશા શાહ)  
સાંયકુત સચિવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  



જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ     

 ૧  નાગહરકત્વ:-  
ઉિેદિાર, 
(ક) ભારતનો નાગરરક અથિા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા 
(ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથિા 
(ઘ) વતબેટનો વનિાગવસત જે ભારતિાાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જા્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાાં 

ભારતિાાં આિલેા હોિા જોઇએ,અથિા 
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતિાાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પિૂગ પારકસ્તાન 

(બાાંગ્લાદેશ), બિાગ (મ્યાનિાર), શ્રીલાંકા, કે્યા, યગુા્ર્ા જેિા પિૂગ આરિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક 
ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, િલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનાિથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા જોઇએ 
પરાંત ુપેટાક્રિાાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) િાાં આિતા ઉિેદિારોના રકસ્સાિાાં સરકારે પાિતા પ્રિાણપિ 
આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ 
વવિારણામાાં લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર 
તેમના હકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામિલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

 ૨  અરજીપત્રક:- 
(૧) જો એક કરતાાં િધ ુ જાહરેાત િાટે અરજી કરિાની હોય તો દરેક જાહરેાત િાટે અલગ અલગ અરજી 

કરિાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રહશેે. 
(૨) ચબન અનાિત િગગના ઉિેદિારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસિાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા 

ઓન લાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવિિસ ચાજીસ ફી ભરિાની રહશેે. અનાિત િગગના ઉિેદિારો 
(આવથિક રીતે નબળા િગો, સાિાજજક અને શકૈ્ષચણક રીતે પછાત િગગ, અનસુચૂચત જાવત અને અનસુચૂચત 
જનજાવત) તથા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉિેદિારો અને િાજી સૈવનકોને ફી ભરિાિાાંથી મકુ્ક્ત આપિાિા 
આિેલ છે. જેથી તેિણે કોઇ ફી ભરિાની રહતેી નથી. 

(૩) અનાિત કક્ષાના ઉિેદિારો જો ચબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહશેે નહી. 
(૪) અનાિત કક્ષાના ઉિદેિારો િાટે જાહરેાતિાાં અનાિત જગ્યાઓ દશાગિલે ન હોય ત્યાાં આિા ઉિદેિારો 

ચબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી શકશે અને તેિને પસાંદગી િાટે ચબનઅનાિતના િોરણો લાગ ુપર્શે. 
(૫) જાહરેાતિાાં િરહલા ઉિદેિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીિાાં િરહલા ઉિદેિારો 

અરજી કરી શકે છે. 
(૬) જાહરેાતિાાં જે તે કેટેગરીિાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી િરહલા ઉિેદિારો િાટે અમકુ જગ્યાઓ અનાિત  હોય 

ત્યારે િરહલા ઉિેદિારોની અનાિત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉિેદિારો િાટે 
અનાિત છે તિે ગણિાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેિજ િરહલા ઉિેદિારોની પસાંદગી િાટે 
વિચારણા થઇ શકે છે, પરુુર્ તેિજ િરહલા ઉિેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી 



૦૩ જગ્યા િરહલા ઉિેદિાર િાટે અનાિત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સાિે િરહલા ઉિેદિાર પણ 
પસાંદગી પાિી શકે છે. 

(૭) જાહરેાતિાાં િાિ િરહલા ઉિેદિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીિાાં પરુુર્ ઉિેદિાર 
અરજી કરી  શકે છે કેિ કે િરહલા ઉિેદિાર ઉપલબ્િ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી િાટે પરુુર્ 
ઉિેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ િરહલા ઉિેદિારો િાટે જ અનાિત હોય અને તે 
જગ્યા ઉપર િરહલા ઉિેદિારો પરેુપરુા પસાંદગી પાિે/જેટલી સાંખ્યાિાાં પસાંદગી પાિે તો તેિને જ પ્રથિ 
વિચારણાિાાં લિેાના થશ ેઅને કોઇ િરહલા ઉિેદિાર પસાંદ ન થાય કે ઓછા િરહલા ઉિેદિાર પસાંદ 
થાય તો તેટલા પ્રિાણિાાં પરુુર્ ઉિેદિારોને ધ્યાનિાાં  લેિાિાાં આિશે. (દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા િરહલા 
ઉિેદિાર િાટે અનાિત છે અને ૦૮ િરહલા ઉિદેિાર પસાંદ થાય છે તો  ૦૨ પરુુર્ ઉિેદિારો પસાંદગી 
પાિી  શકે છે. 

(૮) પ્રાથવિક કસોટીના પરરણાિના આિારે જે ઉિેદિારો અરજી ચકાસણીને પાિ થતા હોય, તેિણે આયોગ 
જણાિે ત્યારે જરૂરી પ્રાિાણપિો/ દસ્તાિેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની િબેસાઇટ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોર્ કરિાના રહશેે.  
 ૩  જન્મ તારીખ:- 

(૧) આયોગ જ્િ તારીખ ના પરુાિા િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપિ જ 
િા્ય રાખ ે છે. પરાંત ુ આ પ્રિાણપિિાાં દશાગિેલ જ્િતારીખ ખોટી હોિાનુાં ઉિેદિાર િાને તો સક્ષિ 
અવિકારીએ આપલે િય અને અવિિાસના પ્રિાણપિની પ્રિાચણત નકલ િોકલિાની રહશેે. આ 
પ્રિાણપિિાાં અવિકૃત અવિકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ.એસ.સી. કે તેની 
પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રિાણપિ તપાસેલ છે અને પોતાની સિક્ષ રજૂ કરિાિાાં આિેલ પરુાિાઓને આિારે 
ઉિેદિારની સાચી જ્િતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સિકક્ષ પરીક્ષાના પ્રિાણપિિાાં 
દશાગિેલ જ્િતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા િાનિાને પરુત ુાં કારણ છે. ઉિેદિારે રજુ કરેલ િય અને 
અવિિાસનુાં પ્રિાણપિ તેની વિશ્વાસવનયતા (credibility) ના આિારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય 
આયોગ દ્વારા લેિાિાાં આિશે. 

(૨) ઉિેદિારે અરજી પિકિાાં દશાગિેલ જ્િ તારીખિાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
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 ૪   વયમયાગદા :- 
(૧) ઉંિર જાહરેાતિાાં દશાગિલે અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાાં આિશે. 
(૨) જાહરેાતિાાં દશાગિલે  ઉપલી િયિયાગદાિાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ િળિાપાિ છે. 

૧ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા િગો, 
સા.શૈ.પ. િગગ, અન.ુ જાવત અને અન.ુજન 
જાવત િગગના ઉિદેિારો 

પાાંચ િર્ગ (િધિુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાાં) 

૨ મળૂ ગજુરાતના ચબનઅનાિત િગગના 
િરહલા ઉિદેિારો  

પાાંચ િર્ગ (િધિુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાાં) 

૩ મળૂ ગજુરાતના આવથિક રીતે નબળા િગો, 
સા.શૈ.પ. િગગ, અન.ુ જાવત અને અન.ુજન 
જાવત િગગના િરહલા ઉિેદિારો 

દસ િર્ગ (િધિુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાાં) 

૪ શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારો દસ િર્ગ (િધિુાાં િધ ુ૪૫ િર્ગની િયાગદાિાાં) 

૫  ગજુરાત સરકારના કિગચારીઓ: ગજુરાત 
મલુ્કી સેિા અને િગીકરણ અને ભરતી 
(સાિા્ય) વનયિો, ૧૯૬૭ ની જોગિાઇઓ 
મજુબ ગજુરાત સરકારની નોકરીિાાં કાયિી 
િોરણ ેઅથિા હાંગાિી િોરણ ેસળાંગ છ િાસ 
સિુી કાિગીરી બજાિતા હોય અને તેઓની 
પ્રથિ વનિણ ૂાંક જાહરેાતિાાંની જગ્યાિાાં 
દશાગિલે િયિયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેિા કિગચારીઓ  

(૧) જાહરેાતિાાં લાયકાત તરીકે અનભુિ િાાંગલે 
હોય તો ઉપલી િયિયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં  
(૨) જાહરેાતિાાં અનભુિને લાયકાત તરીકે િાાંગલે 
ન હોય પરાંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિર્યક,પશ ુ
ચચરકત્સાની પદિી કે રર્પ્લોિાની જગ્યા પર વનિણ ૂાંક 
પાિેલ કિગચારીન ે જાહરેાતિાાંની આિી 
લાયકાતિાળી જગ્યા (Any such post) િાટે ઉપલી 
િયિયાગદા લાગ ુપર્શે નહીં 
(૩) જાહરેાતિાાં દશાગિેલ જગ્યા િાટે અનભુિ એક 
લાયકાત તરીકે િાાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંિગગિાાંથી 
બઢતી િળિાપાિ હોય તેિાાં ફરજ બજાિતા 
કિગચારીન,ે તેઓએ બજાિલે સેિાના સિય અથિા 
િધિુાાં િધ ુપાાંચ િર્ગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં 
હોય તેટલી છૂટછાટ િળશે.     

 
 ૫  શૈક્ષચણક લાયકાત:- 

(૧) ઉિેદિાર જાહરેાતિાાં દશાગિેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ િરાિતા હોિા 
જોઇએ. 

(૨) ઉિેદિારે શૈક્ષચણક લાયકાત િા્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થાિાથી િેળિેલ હોિી જોઇએ. 
(૩) ઉિેદિારે અરજી સાથે િા્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થાના ગણુ પિક (બિા જ િર્ો/સેિેસ્ટર)અને પદિી 

પ્રિાણપિોની સ્િયાં પ્રિાચણત નકલ રજુ કરિાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રિાણપિ 
િા્ય ગણિાિાાં આિશે નહી. 



(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કાિચલાઉ િોરણે િા્ય રાખિી તેિો ઉિેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિાિાાં આિશ ે
નહી. 

(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયિોિાાં દશાગિલે શકૈ્ષચણક લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત િા્ય ગણાશ ે તેિી 
જોગિાઇ હોય  તો, જાહરેાતિાાં દશાગિલે લાયકાતની સિકક્ષ લાયકાત ઉિદેિાર િરાિે છે તેિો તેિનો 
હક્ક દાિો હોય તો આિા ઉિેદિારે સિકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવિકૃતતાની વિગતો આપિાની 
રહશેે. 

 ૬  અનભુવ:- 
(૧) િાાંગેલ અનભુિ, અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણિાિાાં આિશે. 
(૨)(અ) જાહરેાતિાાં અ્યથા જોગિાઇ કરિાિાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો િેળિિાિાાં આિે ત ે

તારીખથી, 
(બ)  અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગિાાં અનભુિ ગણિાિાાં આિશે. 

(૩) ઉિદેિારે અરજીિાાં જે અનભુિ દશાગિેલ હોય તેના સિથગનિાાં અનભુિનો સિયગાળો (રદિસ, િાસ, 
િર્ગ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની વિગતો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/િેળિેલ અનભુિની વિગતો 
સાથેનુાં સ્િયાંસ્પષ્ટ પ્રિાણપિ રજુ કરિાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રિાણપિ સાંસ્થાના લટેરપેર્ પર સક્ષિ 
સત્તાવિકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુાં રજુ કરિાનુાં રહશેે. ઉિેદિારે આપેલ Self-Declaration અન ે
affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રિાણપિ િા્ય ગણિાિાાં આિશે નરહ. 

(૪) ઉિેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રિાણપિોિાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનાંતી િા્ય રાખિાિાાં 
આિશે નહીં.જો ઉિદેિારો દ્રારા સાંપણૂગ વિગતો સાથેના અનભુિનુાં પ્રિાણપિ રજૂ કરિાિાાં આિશે નરહ, 
તો  ઉપલબ્િ પ્રિાણપિ / વિગતોના  આિારે આયોગ વનણગય કરશે. જે ઉિેદિારોને બાંિનકતાગ રહશેે. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રે્ટીસશીપ, તાલીિી, િાનદિેતન, આિાંવિત ફૅકલ્ટી, ઇ્ ચાર્જ ( (મળૂ 
હોદ્દા વસિાયની િિારાની કાિગીરી), Against post તરીકે ઉિેદિારે િેળિેલ અનભુિ િા્ય અનભુિ 
તરીકે ગણતરીિાાં લેિાિાાં આિશે નહીં. ઉપરાાંત અભ્યાસકાળ દરવિયાન િેળિેલ અનભુિ (ઉ.દા. Ph.D. 
દરવિયાન િેળિેલ સાંશોિનનો અનભુિ, Ph.D. િાટેના Senior Research fellow તથા Junior Research 

fellow તરીકે કરેલી કાિગીરી) િા્ય રાખિાિાાં આિશે નહી. 
 ૭  અનસુચૂિત જાવત, અનસુચૂિત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક રીતે નબળા વગગ 

:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ અન ે

આવથિક રીતે નબળા િગગ ના ઉિેદિારોને જ અનાિત િગગના ઉિેદિાર તરીકે લાભ િળશે. 
(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સાિાજજક અને શકૈ્ષચણક રીતે પછાત િગગ અને આવથિક રીત ે

નબળા િગગ  પૈકી ઉિેદિાર જે િગગના હોય તેની વિગતો અરજીપિકિાાં અચકૂ આપિી. 
(૩) ઉિદેિારે અરજીપિકના સાંબાંવિત કોલિિાાં જે તે અનાિત કક્ષા દશાગિલે નહી હોય તો પાછળથી 

અનાિત િગગના ઉિદેિાર તરીકે લાભ િેળિિાનો હક્ક દાિો િા્ય રાખિાિાાં આિશે નહીં. 
(૪) અનાિત િગગનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિદેિારે તનેા સિથગનિાાં સક્ષિ અવિકારી દ્વારા વનયત 

નમનુાિાાં આપિાિાાં આિેલ જાવત પ્રિાણપિની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સાિેલ કરિાની રહશેે. 



અરજીપિક સાથે જાવત પ્રિાણપિની નકલ સાિલે નહીં હોય તો ત ેપાછળથી સ્િીકારિાિાાં આિશે નહીં 
અને અરજીપિક રદ થિાને પાિ બનશે. 

(૫) સાિાજજક અને શકૈ્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉિેદિારોને અનાિતનો લાભ જો તેઓનો સિાિેશ “ઉન્નત 
િગગિાાં” નહી થતો હોય તો જ િળિાપાિ થશે. 

(૬)(અ) સાિાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉિેદિારોએ ઉન્નત િગગિાાં સિાિેશ ન થતો હોિા અંગનેુાં 
સાિાજજક ્યાય અને અવિકારરતા વિભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયલે 
ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથિા નિા વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવશષ્ટ-૪’ 
મજુબનુાં પ્રિાણપિ  રજૂ કરિાનુાં રહશેે. 

(૬)(બ) સાિાજજક ્યાય અન ે અવિકારીતા વિભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ ક્રિાાંક 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત િગગિાાં સિાિેશ નરહ થિા અંગનેા પ્રિાણપિ’ની 
િહત્તિ અિવિ (Validity) ઈસ્ય ુથયા-િર્ગ સરહત િણ નાણાકીય િર્ગની રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રિાણપિ 
સાંબાંવિત જાહરેાત િાટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ સિુીિાાં ઈસ્ય ુકરાયેલ હોવુાં જોઈએ. 
જો આ પ્રિાણપિ આ સિયગાળા દરવિયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ િા્ય રાખિાિાાં આિશે અ્યથા 
તે િા્ય રાખિાિાાં આિશે નરહ. 

(૬)(ક) પરરચણત િરહલા ઉિેદિારોએ આવ ુપ્રિાણપિ તેિના િાતા-વપતાની આિકના સાંદભગિાાં રજૂ કરિાનુાં 
રહશેે. જો આિા ઉિેદિારોએ તેિના પવતની આિકના સાંદભગિાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેિની અરજી રદ્દ 
કરિાિાાં આિશે. 

(૬)(ડ) ઉિેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િગગિાાં સિાિેશ નરહ થિા અંગનેુાં પ્રિાણપિ’ ની 
વિગતો જણાિલે હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્િાની રહશેે. જો આિા પ્રિાણપિિાાં કોઈ ભલૂ 
હોિાને કારણ ેઉિેદિાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રિાણપિ િેળિે તો પણ સાિાજજક 
અને શકૈ્ષચણક રીતે પછાત િગગના ઉિદેિાર તરીકે પાિ થિા િાટે ઓનલાઈન અરજીિાાં જણાિલે 
પ્રિાણપિ જ િા્ય રહશેે. 

(૬)(ઇ) ઉન્નત િગગિાાં સિાિેશ ન થતો હોિા અંગેનુાં પ્રિાણપિ આપિા િાટે ૬ િાપદાંર્ો ધ્યાને લેિાય છે. 
પ્રિાણપિની અિવિ હિે િણ િર્ગની છે. પરાંત ુઉક્ત િાપદાંર્ો પૈકી કોઈપણ િાપદાંર્િાાં આ અિવિ 
દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબ ાંવિત ઉિેદિારે તથા તેના િાતા-વપતા/િાલીએ 
સ્િયાં સાંબ ાંવિત સત્તાવિકારી તેિજ તેના દ્વારા પ્રિાણપિિાાં કોઈ ફેરફાર કરિાિાાં આિે તો ગજુરાત 
જાહરે સિેા આયોગને કરિાની રહશેે. ઉિેદિાર/િાતા-વપતા/િાલી આિી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઈપણ 
વિગતો છૂપાિશે તો તઓે કાયદેસરની કાયગિાહીને પાિ બનશે અને તેઓએ િેળિલે અનાિતનો લાભ 
રદ્દ કરિાપાિ થશે. ઉન્નત િગગિાાં સિાિેશ નરહ થિા અંગનેા પ્રિાણપિ  િળેિિા િાટેના કોઈપણ 
િાપદાંર્િાાં ફેરફારની સ્િૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરિાની જિાબદારી ઉિેદિાર/િાતા-વપતા/િાલીની 
વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 

(૭) આવથિક રીતે નબળા િગોના ઉિેદિારોએ રાજ્ય સરકારના સાિાજજક ્યાય અને અવિકારીતા વિભાગના 
તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાિ ક્રિાાંક : ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમનૂા 
(અંગ્રેજીિાાં Annexure KH અથિા ગજુરાતીિાાં પરરવશષ્ટ-ગ) િાાં િળેિલે આવથિક રીતે નબળા િગો 



િાટેના પ્રિાણપિના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી િખતે દશાગિિાના રહશેે. આ પાિતા 
પ્રિાણપિ સાંબાંવિત જાહરેાત િાટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ સિુીિાાં ઈસ્ય ુકરાયેલ હોવુાં 
જોઈએ. જો આ પ્રિાણપિ આ સિયગાળા દરવિયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ િા્ય રાખિાિાાં આિશ ે
અ્યથા તે િા્ય રાખિાિાાં આિશે નરહ. 

(૮) સરકારની પ્રિતગિાન જોગિાઈ મજુબ અનાિત કક્ષાના ઉિેદિારો ચબનઅનાિત િગગના ઉિેદિારોની 
સાથે વનયત િોરણો (અથાગત િયિયાગદા ,અનભુિની લાયકાત, ચબનઅનાિત િગગના ઉિદેિારો િાટે 
અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધ ુ વિસ્તતૃ કરેલ અ્ય ક્ષેિ) િાાં છૂટછાટ લીિા વસિાય પોતાની 
ગણુિત્તાના આિારે પસાંદગી પાિે તો ચબનઅનાિત જગ્યાની સાિે ગણતરીિાાં લેિાના થાય છે. 

(૯) ઉિેદિારે અરજીિાાં જાવત અંગે જે વિગત દશાગિેલ હશે તેિાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનાંતી િા્ય 
રાખિાિાાં આિશે નહી. 
નોંધ-૧: સાિાજજક ્યાય અને અવિકારીતા વિભાગના ઠરાિ ક્રિાાંક: ઇર્બલ્યએુસ/ ૧૨૨૦૧૯/ 

૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇ મજુબ આવથિક રીતે નબળા િગો (EWS) િાટેના 
પાિતા પ્રિાણપિો ઇસ્ય ુ (issue) થયા તારીખથી િણ િર્ગ સિુી િા્ય ગણિાિાાં આિશે. 
પરાંત ુતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સિુી ઇસ્ય ુથયેલ EWS પ્રિાણપિની િિારેલ 
અિવિનો લાભ લેિા િાટે ઉિેદિારે તેના કુટુાંબની આિકિાાં િિારો થયો નથી અને રાજ્ય 
સરકારના અનાિતના હતે ુ િાટે નક્કી થયેલ પાિતાના િાપદાંર્ મજુબ લાયક ઠરે છે તેિી 
બાહેંિરી ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત કયાગ મજુબના નમનૂાિાાં આપિાની રહશેે. 
આયોગ જ્યારે EWS પ્રિાણપિ િગાિે તે સિયે ઉિેદિારે પ્રિાણપિની સાથે આ બાાંહિેરી 
રજૂ કરિાની રહશેે. આ જોગિાઇના દૂરુપયોગ બદલ અનાિતનો લાભ રદ થિા પાિ છે અને 
ઉિેદિાર કાયદેસરની કાયગિાહીને પાિ બને છે. જેથી િિારેલ અિવિનો લાભ લેતા અગાઉ 
ઉિેદિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તિાિ જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લિેા જણાિિાિાાં આિે છે.             

નોંધ-૨: સાિાજજક ્યાય અને અવિકારીતા વિભાગના ઠરાિ ક્રિાાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, 
તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગિાઇઓન ેઆિીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અન ે
તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવિયાન ઇસ્ય ુ કરિાિાાં આિેલ ઉન્નત િગગિાાં 
સિાિેશ નરહ થિા અંગનેા પ્રિાણપિ” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ િા્ય 
ગણિાિાાં આિશે પરાંત ુઆ સિયગાળા દરવિયાન ઇસ્ય ુથયેલ પ્રિાણપિ સાથે ઉિેદિારે તેના  
“ચબન ઉન્નત િગગના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) િાાં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા 
તેઓ રાજ્ય સરકારના અનાિતના હતે ુિાટે નક્કી થયેલ પાિતાના િાપદાંર્ મજુબ લાયક ઠરે 
છે તે મજુબનુાં બાાંહિેરીપિક ઉક્ત ઠરાિ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત થયેલા નમનૂાિાાં 
આપિાનુાં રહશેે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રાિાણપિ િાંગાિે તે સિયે ઉિદેિારે પ્રિાણપિની 
સાથે આ બાાંહિેરી રજૂ કરિાની રહશેે.આ જોગિાઇના દુરુપયોગ બદલ અનાિતનો લાભ રદ 
થિા પાિ છે અને ઉિદેિાર કાયદેસરની કાયગિાહીને પાિ બને છે. જેથી િિારેલ અિવિનો 
લાભ લેતા અગાઉ ઉિદેિારોએ ઉક્ત ઠરાિની તિાિ જોગિાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેિા 
જણાિિાિાાં આિે છે. 



જો કોઈ ઉિેદિારે વનયત સિયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુાં પ્રિાણપિ રજૂ કરેલ નરહ 
હોય તો તેઓની અરજી અિા્ય ગણિાિાાં આિશે અને તેઓને ચબનઅનાિત જગ્યા સાિે પણ વિચારણાિાાં 
લેિાિાાં આિશે નરહ. 

 ૮  માજી સૈવનક 
(૧) િાજી સૈવનક ઉિદેિારોએ અરજીપિકિાાં વિગતો આપિાની રહશેે. 
(૨) િાજી સૈવનક ઉિેદિારે રર્સ્ચાર્જ ( બકુની નકલ અરજીપિક સાથે અચકૂ િોકલિાની  રહશેે. 
(૩) સાિા્ય િહીિટ વિભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રિાાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ 

જોગિાઇ મજુબ િાજી સૈવનકોને અરજીપિકની રકિંિત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરિાિાાંથી મકુ્ક્ત 
આપિાિાાં આિલે છે. 

 ૯   શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિદેિારોએ અરજીપિકિાાં સ્પષ્ટ  વિગતો આપિાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ ુહોય તેિા ઉિેદિારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ િળિાપાિ 

રહશેે. શારીરરક અશક્તતાનો લાભ િળેિિા ઇચ્છતા ઉિેદિારે (૧) અંિત્િ અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) 
શ્રિણની ખાિી (૩) હલનચલન અશક્તતા અથિા િગજનો લકિો તે પકૈીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે 
તે દશાગિવુાં. 

(ગ) જાહરેાતિાાં શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારો િાટે અનાિત જગ્યા દશાગિલે ન હોય,પરાંત ુજગ્યાની 
ફરજોન ે અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારોને પાિ ગણલે હોય તેઓ ત ે
જાહરેાત િાટે અરજી કરી શકશે. આિા પ્રસાંગ ેઉંિરિાાં છૂટછાટ િળશે. 

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારે તેના  સિથગનિાાં સાિા્ય િહીિટ વિભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ 
ના પરરપિ ક્રિાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂાિાાં સરકારી હોક્સ્પટલના 
સવુપ્ર્ટે્રે્્ટ/વસવિલ સર્જ (ન/િેરર્કલ બોર્ગ દ્વારા આપિાિાાં આિેલ પ્રિાણપિની નકલ અરજી સાથે અચકૂ 
િોકલિાની રહશેે. જો પ્રિાણપિની નકલ સાિેલ કરિાિાાં નહીં આિલે હોય તો તે પાછળથી 
સ્િીકારિાિાાં આિશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉિદેિાર તરીકેનો લાભ િળિાપાિ થશ ેનહીં. 

 ૧૦  મહહલા ઉમેદવાર 
િરહલાઓની  અનાિત જ્જગ્યાઓ િાટે જો યોગ્ય િરહલા ઉિેદિાર ઉપલબ્િ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે ત ે
કક્ષાના (category) પરુુર્ ઉિેદિારોને  ફાળિી શકાશે.  

 ૧૧  વવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉિેદિાર વિિિા હોય તો અરજી પિકિાાં તે કોલિ સાિે “હા” અિશ્ય લખવુાં  અ્યથા “લાગ ુપર્તુાં 

નથી” એિ દશાગિવુાં. 
(૨) વિિિા ઉિેદિારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પિકિાાં તે કોલિ સાિે “હા” અચકૂ લખવુાં 

અ્યથા  “લાગ ુપર્તુાં  નથી” એિ દશાગિવુાં. 
(૩) વિિિા ઉિેદિારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વિિિા ઉિેદિાર તરીકે લાભ િેળિિા ઇચ્છતા હોય તો 

અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેિી એરફરે્વિટ રજુ કરિાની રહશેે. 



(૪) વિિિા ઉિેદિારને સરકારની પ્રિતગિાન જોગિાઈ મજુબ તેઓએ િેળિેલ ગણુિાાં પાાંચ ટકા ગણુ 
ઉિેરિાિાાં આિશે. 

(૫) કોઇ િરહલા ઉિેદિાર જાહરેાત િાટે અરજી કરે ત ેસિયે “વિિિા” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાગ બાદ 
અથિા જાહરેાત પ્રવસધ્િ થયાની છેલ્લી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ 
તબકે્ક “વિિિા” બન ેઅને ત ેઅંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પરૂાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત િળ્યા તારીખ 
પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય ત ેતબક્કાથી જ તિેા િરહલા ઉિદેિારોને “વિિિા 
િરહલા ઉિદેિાર” તરીકેના લાભ આપિાિાાં આિશે.  

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વવધવા પૈકીના  વવકલ્પો પૈકી એક 
થી વધ ુવવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાાં તેને લાગ ુપડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર 
હશે તે મળશે. 

 ૧૨  ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અિગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓિાાં સેિા બજાિતા 

અવિકારીઓ / કિગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સાંદભગિાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તનેી જાણ 
ઉિેદિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ િાાં અચકૂ કરિાની રહશેે. જો 
ઉિેદિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી િોકલિાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિસિાાં અરજી કરિાની 
પરિાનગી નહીં આપિાની જાણ કરિાિાાં આિશે તો તેઓની અરજી નાિાંજુર કરી ઉિેદિારી રદ 
કરિાિાાં આિશે. 

(૨) કે્દ્ર સરકારની અથિા અ્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીિાાં હોય તેિા ઉિદેિારે આ અરજી સાથ ે
વનિણકૂ અવિકારીનુાં ના િાાંિા પ્રિાણપિ રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સિયે ઉિેદિારે સક્ષિ અવિકારી દ્વારા આપિાિાાં આિેલ ના િાાંિા પ્રિાણપિ અસલિાાં 
રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :- 
ગજુરાત જાહરે સેિા આયોગ કે અ્ય જાહરે સેિા આયોગ અથિા અ્ય સરકારી /અિગ સરકારી /સરકાર 
હસ્તકની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉિદેિાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની  વિગત અરજીપિકિાાં 
આપિાની રહશેે. જો ઉિેદિારનો ગેરલાયકનો સિય ચાલ ુ હશે તો આિા ઉિેદિારની અરજી રદ થિાને 
પાિ બનશે. 
 

 ૧૪  ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉિદેિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોર્ગ કોપોરેશનિાાંથી ક્યારેય પણ  ફરજજયાત 
વનવવૃત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરિાિાાં આિલે હોય તો અરજીપિકિાાં તેની વિગત આપિાની રહશેે. 

 ૧૫  રજીસ્રેશન :- 



તબીબી/દાંત વિજ્ઞાન/પશ ુચચરકત્સા/કાયદાની અથિા અ્ય જ્જગ્યા િાટેના રકસ્સાિાાં કે જેિાાં રજીસ્રેશન જરૂરી 
હોય ત્યાાં ઉિેદિારે રજીસ્રેશન પ્રિાણપિની નકલ રજૂ કરિાની રહશેે અને અરજી સિયે રજીસ્રેશન જે તે 
સાંસ્થા ખાત ેચાલ ુછે તેવ ુપ્રિાણપિ રજૂ કરિાનુાં રહશેે. 

 ૧૬  અગત્યની જોગવાઇઓ :- 
(૧) આ જગ્યાની વનિણકૂ િાટે પ્રથિ પ્રાથવિક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરિાિાાં આિશે 

પ્રાથવિક કસોટીના ગણુ ક્રિાાંનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉિેદિારોને  રૂબરૂ મલુાકાત િાટેની 
પાિતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં િાધ્યિ આયોગ વનયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી અથિા અંગ્રેજી રહશેે. 
પ્રાથવિક કસોટી સાિા્યત: ગાાંિીનગર/અિદાિાદ ખાતે લિેાિાાં આિશે અને ઉિેદિારોએ સ્િખચ ે
ઉપક્સ્થત રહિેાનુાં રહશેે. પ્રાથવિક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતિાાં િેળિેલ ગણુના આિારે આખરી પસાંદગી 
કરિાિાાં આિશે. 

(૨) પ્રાથવિક કસોટીિાાં આયોગે વનયત કરેલ લઘતુ્તિ લાયકી િોરણ મજુબના ગણુ િેળિિા ફરજજયાત છે. 
એટલ ેકે જે કોઈ ઉિેદિાર પ્રાથવિક કસોટીિાાં આયોગ ેવનયત કરેલ લઘતુ્તિ લાયકી િોરણ મજુબના ગણુ 
િેળિી શકશ ેનરહ તો રૂબરૂ મલુાકાત િાટે પાિતા નક્કી કરિા, અરજી ચકાસણીને પાિ ઉિદેિારોન ે
યાદી િાટે વિચારણાિાાં લેિાિાાં આિશે નહીં.    

૧૭  રૂબરૂ મલુાકાત:- 
(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગ ભિન ખાતે જ લેિાિાાં આિશે. પ્રાથવિક કસોટીના પરરણાિના આિારે રૂબરૂ 

મલુાકાત િાટે પાિ થતા  ઉિેદિારે રૂબરૂ મલુાકાત િાટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત 
થિાનુાં રહશેે. તેિજ જે ભરતી પ્રસાંગો અ્િયે શારીરરક ક્ષિતા કસોટી અને / અથિા શારીરરક િાપદાંર્ 
ચકાસણીની જોગિાઇ છે, તેિા તિાિ તબકે્ક ઉિેદિારે ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહિેાનુાં રહશેે. જો 
ઉિેદિાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબકે્ક ગેરહાજર રહશેે તો તેિની ઉિદેિારી રદ કરિાિાાં આિશે. 

(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જન જાવતના ઉિેદિારો તથા કોઇ આિકન ુસાિન નથી તેિા  ઉિદેિારો કે 
જેઓના િાતા-વપતા ની િાવર્િક આિક આિકિરેા ને પાિ ન હોય તેઓને તેિના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ 
મલુાકાત િાટે આિિા તથા જિા િાટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગિ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રિાણ ે
બસ ભાડુાં િળિાપાિ થશે. આ િાટે ઉિેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદિસે વનયત ફોિગ ભરિાન ુરહશેે અને 
તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરિાની રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પિિાાં દશાગિિાિાાં આિેલ અસલ પ્રિાણપિો રજુ કરિાના 
રહશેે. તથા આ પ્રિાણપિોની સ્િયાંપ્રિાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ િાળા 
અરજીપિકની નકલ પણ આયોગ ભિનિાાં જિા કરાિિાની રહશેે. જો ઉિેદિાર અસલ પ્રિાણપિ રજુ 
કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત િાટે પાિ બનશે નહીં તેની ખાસ નોંિ લિેી. 

(૪) િગગ-૩ના રકસ્સાિાાં રૂબરૂ મલુાકાત યોજિાની થતી ન હોઈ, િગગ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયાિાાં રૂબરૂ મલુાકાતની 
જોગિાઈ લાગ ુપર્શે નહીં.  

 
૧૮  નીિે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી ) 

(૧) અરજીિાાં દશાગિેલ વિગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 



(૨) અરજીિાાં ઉિદેિારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૩) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-િેઇલ થી િોકલાિલે હોય. 
(૪) અરજીિાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
(૫) અનાિત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા િરાિતા ઉિેદિારોએ અરજીપિક સાથે સક્ષિ અવિકારી દ્વારા 

અપાયેલ પ્રિાણપિની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૬) િાજી સૈવનક ઉિેદિારે રર્સ્ચાર્જ ( બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૭) ઉિદેિારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સાંદભગિાાં િાકગશીટ/પદિી પ્રિાણપિની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) જ્િ તારીખ િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપિની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૯) ઉિેદિારે અરજીપિકિાાં અનભુિ દશાગિેલ હોય (જેના આિારે પાિતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરાંત ુ

તેના સિથગનિાાં પ્રિાણપિ રજુ કરેલ ન હોય અથિા તો રજુ કરેલ પ્રિાણપિિાાં તેઓનો અનભુિનો 
સિયગાળો, મળુ પગાર, કુલ પગાર અને અનભુિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય,અનભુિનુાં પ્રિાણપિ 
સાંસ્થાના લટેરપેર્ ઉપર ન હોય તથા સક્ષિ સત્તાવિકારીની સહી વિનાનુાં હોય. 

(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વિર્યક જ્જગ્યાની જાહરેાતિાાં િેળિેલ પદિી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/CCH 
િા્ય છે, તેવ ુયવુનિસીટી અથિા કોલેજના સક્ષિ અવિકારીનુાં પ્રિાણપિ રજૂ કરેલ ન હોય. 

 ૧૯  વનમણકૂ :- 
(૧) ઉપરની જાહરેાત સાંબ ાંિિાાં વનિણકૂ િાટે પસાંદ  થયેલા ઉિેદિારની સરકારશ્રીના  સાંબ ાંવિત વિભાગને 

આયોગ દ્વારા ભલાિણ કરિાિાાં આિશે. ઉિેદિારોએ આખરી વનિણકૂપિ િેળિતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર 
અંગનેી સીસીસી અથિા તેની સિકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત િેળિી લેિાની 
રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં િરાિનાર ઉિેદિાર વનિણકૂને પાિ બનશે નહીં. 

(૨) વનિણકૂ અંગેની સઘળી કાયગિાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરિાિાાં આિતી હોિાથી આ અંગનેો કોઇપણ 
પિવ્યિહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

(૩) ઉિેદિારે  તેની શૈક્ષચણક લાયકાત / અનભુિ /ઉંિર િગેરેના સિથગનિાાં રજુ કરેલ પ્રિાણપિો કોઇપણ 
તબકે્ક અયોગ્ય િાલિુ પર્શે તો તેની ઉિેદિારી રદ થશે તેિજ ભલાિણ બાદની વનિણકૂ પણ રદ 
થિાને પાિ રહશે ેઅને આિા ઉિેદિાર ભારતીય ફોજદારી િારા  હઠેળની કાયગિાહી ને પાિ થશે, જેથી 
ઉિેદિારને સલાહ આપિાિાાં આિે છે કે, તેિણે રજુ કરેલા પ્રિાણપિો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુગ રીતે 
ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગિાાં રજુ કરિા. 

 ૨૦  ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોવિત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં :- 
   ઉિેદિારોને આથી ચતેિણી આપિાિાાં આિ ે છે કે તેઓએ અરજીપિકિાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી િારહતી 
દશાગિિી નહી,તેિજ આિશ્યક િારહતી છૂપાિિી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની 
પ્રિાચણત નકલિાાં કોઇપણ સાંજોગોિાાં સિુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેર્ાાં કરિા નહીં અથિા તઓેએ 
આિા ચેર્ાાં કરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોિાાં અથિા તેની 
પ્રિાચણત નકલિાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથિા વિસાંગતતા જણાય તો તે વિસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા 
રજુ કરિી.જો કોઇ ઉિેદિાર આયોગ દ્વારા દોવર્ત જાહરે થયેલ હોય અથિા થાય તો, 

(૧) તેઓની ઉિદેિારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા 



(ર) નાિ બદલીને પરીક્ષા આપિી, 
(૩) કોઇ અ્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કાિ પણુગ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાિેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી િખત ેScanning િાાં કોઈ ચેર્ા 

કરેલ હોય, 
(પ) અગત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોર્મકુત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉિેદિારી અંગે કોઇપણ અવનયવિત કે અનચુચત ઉપાયોનો સહારો લીિો હોય, 
(૭)કસોટી સિયે કોઇ અનચુચત સાિનોનો ઉપયોગ કયો હોય, 
(૮) ઉત્તરિહી િાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અવશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખાંર્િાાં કોઇપણ રીતની ગરેિતગણકૂ આચરિી,જેિી કે અ્ય ઉિેદિારની જિાબિહીની નકલ 

કરિી, પસુ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની િદદથી અથિા િાતચીત 
દ્વારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અ્ય  ઉિદેિારોને નકલ કરાિિાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ 
ગેરરીતી આચરિા િાટે, 

(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કાિગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કિગચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ પ્રકારની 
શારીરરક ઇજા પહોચાર્િી અથિા 

(૧૧) ઉપરોકત જોગિાઇઓિાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો હોય 
તેણે કે સીિી અથિા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાિનાર ઉિેદિાર નીચે દશાગિલે વશક્ષા 
ઉપરાાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગિાહીને પાિ બનશે. 

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉિેદિાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાિી શકાશ,ે અને /અથિા 
(ખ) તેને આયોગ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત િાટે કાયિી કે મકુરર મદુત 

િાટે 
(૧) આયોગ દ્વારા લિેાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી િાટે, અન ે
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીિાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને 

(ગ) જો સરકારી સેિાિાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્િ સમચુચત વનયિો  અનસુાર વશસ્તભાંગના 
પગલાાં લઇ શકાશે. 

(૧ર) ઉપરોકત વિગતોિાાં વનરદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉિેદિારને /કિગચારીને 
(૧) આરોપનાિાિાાં તેિની સાિેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
(ર) લેચખતિાાં વશક્ષા અંગે બચાિનામુાં- હકીકત રજુ કરિા અને 
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સિય િયાગદાિાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિાિાાં આિશે.  



ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત 
 ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત: આ જાહરેાત સાંદભગિાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્િીકારિાિાાં 

આિશે. ઉિદેિાર તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક થી તા. ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સિુીિાાં 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશે. ઉિદેિારે અરજી કરિા િાટે નીચે મજુબના 

(૧) થી (૧૪) Steps અનસુરિાના રહશેે. 
(૧) સૌ પ્રથિ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં.  

(૨) આ સાઈટનાાં Menu Bar પર “Online Application” વિકલ્પ પર ચ્ક્લક કરતા “Apply” નો વિકલ્પ દેખાશ ેત્યાાં 
ચ્ક્લક કરતા જ આપને હાલિાાં ચાલતી જાહરેાતોની વિગત દશાગિિાિાાં આિશ.ે ઉિદેિારે પોતાની પસાંદગી 

િાળી જાહરેાતની સાિેના “Apply” બટન પર ચ્ક્લક કરતા જ, તે જાહરેાત િાટેનો સારાાંશ દેખાશ ેઅન ેતે િાચ્યા 
પછી ઉિેદિાર “Apply” બટન પર ચ્ક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોિગ ભરિાનાાં પેજ પર જઈ શકશે. તેની નીચે Apply 

Now પર Click કરિાથી Application Format દેખાશ.ે Application Format િાાં સૌ પ્રથિ “Personal Details 

(ઉિેદિારની િારહતી)” ઉિેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) વનશાની હોય તનેી વિગતો ફરજજયાત ભરિાની 

રહશેે.) “Personal Details” (ઉિેદિારની િારહતી)” િાાં ઉિેદિારે પોતાની અટક, નાિ, વપતાનુાં નાિ, િાતાનુાં 

નાિ, જે્ર્ર, જ્િ તારીખ, જાવત િગરેેની િારહતી આપિાની રહ ેછે. 

(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સાંદેશાવ્યિહારની િારહતી)” જેિાાં ઉિેદિારોએ 

પોતાનુાં હાલનુાં અને કાયિી રહઠેાણનુાં સરનામુાં, િોબાઈલ નાંબર અને ઈ-િેલ આઈ.ર્ીની િારહતી આપિાની 
રહ ેછે. 

(૪) “Communication Details (સાંદેશાવ્યિહારની િારહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અ્ય વિગતો)”િાાં 
ઉિેદિારે પોતાન ે લાગ ુ પર્તી સ્પોટગસની (રિતગિતની) વિગતો, વિકલાાંગતા, લરહયા િાટેની સવુિિા 

િેળિિા બાબત, વિિિા, િાજી સૈવનક, રાજય સરકારિાાં સિેા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસાંદગી િાંર્ળ 

િાાંથી પરીક્ષા આપિા િાટે રર્-બાર્ગ થયેલ છો કે કેિ? વિગતો ભરિી. 

(૫) “Other Details (અ્ય વિગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની િારહતી)” િાાં ઉિદેિારે પોતાન ે

આિર્તી ભાર્ાઓ બાબતેની વિગત ટીક કરિી. 

(૬) “Language Details (ભાર્ાની િારહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોર્ કરો)” િાાં 

ઉિેદિારે પોતાનો સારી ગણુિત્તા અને ઓળખી શકાય તથા સ્િીકાયગ હોય એિો ૦૫ સે.િી. લાંબાઈ X ૩.૬ 

સે.િી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોર્ કરિાનો રહ ેછે. (ફોટાનુાં િાપ ૫ સે.િી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.િી પહોળાઈ 

અને signature નુાં િાપ ૨.૫ સે.િી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.િી પહોળાઈ રાખિી) (Photo અન ેSignature upload 

કરિા સૌ પ્રથિ તિારો Photo અન ે Signature .jpg Formatિાાં (10 KB) સાઇઝ થી િિારે નહીં તે રીતે 

Computer િાાં હોિા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હિે Choose File ના સ્ક્રીનિાાંથી જે 

ફાઇલિાાં .jpg Format િાાં તિારો photo store થયલે છે તે ફાઇલન ેત્યાાંથી Select કરો અન ે“Open” Button 

ને click કરો. હિે “Choose File” Button ની નીચે  “Upload “ Button પર Click કરો હિ ેબાજુિાાં તિારો 
Photo દેખાશે. હિે આજ રીતે Signature પણ upload કરિાની રહશેે. 

(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોર્ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોર્ કરો)” િાાં 
ઉિેદિારે પોતાનો સારી ગણુિત્તા-ઓળખી શકાય તેિી અન ેસ્િીકાયગ એિી સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્ય ુ

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


કલરિાાં સહી કરીને તેન ેસ્કેન કરીને JPG ફોિેટિાાં ૨.૫ સે.િી. લાંબાઈ X ૭.૫ સે.િી. પહોળાઈની િાપિાાં 

સહી અપલોર્ કરિાની રહ ેછે. 

(૮) “Upload Signature (સહી અપલોર્ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષચણક લાયકાત)” િાાં 

ઉિેદિારે પોત ે િળેિલેી શકૈ્ષચણક લાયકાતોની વિગતો આપેલ કોષ્ટકિાાં વિગતે ભરિાની રહ ે છે. જે 

શૈક્ષચણક લાયકાતિાાં ટકાિારી ન આપિાિાાં આિ ેત્યાાં “શુ્ ય” ભરિાની રહશે.ે  

(૯) “Education Details (શૈક્ષચણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details 

(આિશ્યક/િિારાની શૈક્ષચણક લાયકાત)” િાાં ઉિદેિારે પોત ે િળેિલેી શકૈ્ષચણક લાયકાતોની વિગતો 

આપેલ કોષ્ટકિાાં વિગતે ભરિાની રહ ેછે. જે શૈક્ષચણક લાયકાતિાાં ટકાિારી ન આપિાિાાં આિે ત્યાાં “શુ્ ય” 

ભરિાની રહશેે. 

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આિશ્યક/િિારાની શકૈ્ષચણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ 

“Experience Details (અનભુિની િારહતી)” િાાં ઉિદેિારે પોત ે લાયકાત િળેવ્યા બાદ નો િળેિલે 

અનભુિ/નોકરીના િર્ગ અને તારીખની ક્રિાનસુાર વિગતો ભરિી. “Add Experience” પર ચ્ક્લક કરીન ે

િેળિલે અ્ય અનભુિની વિગતો નાખી શકાય.  

(૧૧) “Experience Details (અનભુિની િારહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information” (િિારાની િારહતી) 

િાાં ઉિદેિારે પોતાની લાગ ુપર્તી િારહતી ભરિી. 
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંિરી)” તે િાાંચીન ેતિેાાં Yes / No પર click કરવુાં. 

(૧૩) હિે save પર “click” કરિાથી તિારો Data Save થશે. અહીં ઉિદેિારનો  Application અને Confirmation 

Number બન્ન ેgenerate  થશે. જે ઉિદેિારે સાચિીને રાખિાના રહશેે અને હિે પછી આ જાહરેાતના સાંદભગિાાં 

આયોગ સાથનેા કોઈ પણ પિ વ્યિહારિાાં આ બન્ન ે વિગતો દશાગિિાની રહશેે. Confirm થયલે 

અરજીપિકની વપ્ર્ટ અચકૂ કાઢી રાખિી. 

(૧૪) જો આપની અરજીપિકિાાં કોઇ સિુારા-િિારા કરિાના હોય તો “Edit” વિકલ્પિાાં જઇન ે તે જાહરેાતનાાં 
છેલ્લા રદિસ સિુીિાાં કોઈપણ સિય ે સિુારી શકાશે. જાહરેાતનો સિય પણૂગ થયા બાદ આ સવુિિા 

(અરજીિાાં કોઈ પણ જાતનો સિુારો કરિા િાટે) ઉપલબ્િ રહશેે નહીં.  

નોિ:- One Time Registration (OTR) ઉિેદિારન ેઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરિા િાટેનુાં સહાયક િોર્યલુ છે. 

તે કરિા િાિથી આયોગની કોઇ જાહરેાતિાાં online અરજી કરેલી ગણાશ ેનરહિં. આથી OTR કયાગ બાદ ઉિદેિારે 

સાંબાંવિત જાહરેાતિાાં Online કરેલ અરજી ફરજીયાતપણે કરિાની રહ ેછે જેિાાં ચકુ થયેથી ઉિેદિાર જ જિાબદાર 

રહશેે. 

  



GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-1 BRANCH 

Advt. No.: 14/2020-21: Online applications are invited for the post of Industries Officer (Technical) 

and Manager (Raw Materials), Class-II, in the Industries and Mines Department during Date: 

10/11/2020, 13.00 p.m. to Date: 01/12/2020, 13.00 p.m.  

 Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of 

online application. 

- Tentative Date for P.T:- 09/05/2021 

- Tentative month for P.T Result:  July-2021 

- Tentative month for Interview: September- 2021 

- Final result will be published during 10 working days after the last date of Interview. 

Total No. of vacancy:-01 (One) (As Under) 

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women 

1 GENERAL 00 00 

2 EWS 01 00 

3 SEBC 00 00 

4 SC 00 00 

5 ST 00 00 

 Total  01 00 

Note:-  

(1) Out of above mentioned posts, no post is reserved for Physically Handicapped candidates.  But 

those Candidates who have B, OL, BL, OA, OAL, LV or HH disability with 40% or above and up to 

100% are eligible to apply for the post. 

 

(1) Education Qualification:- possess, a First Class bachelor’s degree in Engineering or 

Technology (excluding Civil Engineering) obtained from any of the universities or institutions 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational 

institution recognized as such or declared as deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized by the 

Government,  

(2) Experience:- (i) have about three years experience in the field of Engineering or Technology 

(excluding Civil Engineering) on the post not below the rank of Junior Industries Inspector in 

Government Department; or 

(ii) have about three years experience in the field of Engineering or Technology (excluding Civil 

Engineering) in any Local body or a Government under taking Board/Corporation or a Limited 

Company established by Law in India or an Industrial Organization, on the post which is equivalent 

to or not below the rank of Junior Industries Inspector in a Government Department recognized by 

the Government as such; 

(3) The basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classifications and Recruitment (General) Rules 1967, 

(4) Possess adequate knowledge of Gujarati and/or Hindi. 

 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


PAY: - Pay Band- RS. 44900-142400/- (Level-8) 

AGE: - Not more than 38 years. 
(1) Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

(2) Upper Age limit shall be relaxed to candidate as under:- 

1 

 

EWS candidates of origin of 

Gujarat 

05 Years (maximum up to 45 years) 

2 Physically Disabled candidates 10 years (maximum up to 45 years) 

3 Employees of Gujarat 

Government: According to the 

provisions of the Gujarat Civil 

Services and Classification and 

Recruitment (General) Rules, 

1967, A candidate who is 

already in      Gujarat Govt. 

service, either as a permanent or 

a temporary officiating 

continuously for six months and 

had not crossed age limit 

prescribed for the advertised 

post at the time of his first 

appointment. 

(i) If experience is prescribed as one of 

the qualifications, the upper age limit 

shall not apply. 

(ii) If experience is not prescribed as 

one of the qualifications and a Govt. 

servant appointed to a post requiring a 

Medical, Engineering, Veterinary or 

Agriculture degree or diploma and who 

applied for any such post, the upper age 

limit shall not apply. 

(iii) If experience is not prescribed as 

one of the qualifications in the 

advertisement, Govt. servants who are 

working on the post from which an 

employee can be promoted to the post 

so advertised, be entitled to relaxation 

of 5 years, or to the extent of equal 

number of years for which service has 

been put in by him, whichever is less. 

 

 

       (Asha Shah) 

       Joint Secretary  

 Gujarat Public Service Commission 


