ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
શાખાાઃ-આર-૧
ુ ), વગગ -૧ની અનુ.
જાહેરાત ક્રમાાંક :- ૪૮/૨૦૧૪-૧૫, માગગ અને મકાન વવભાગ હસ્તકની કાયગપાલક ઇજનેર (વવદ્યત
જનજાતિના ઉમેદવારની બેકલોગની જગ્યા ખાસ ભરિીથી ભરવા માટે On-line અરજીઓ તા.૧૨-૦૩-૨૦૧૫,
૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૨૭-૦૩-૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે .
ુ ), વગગ -૧ની કુ લ-૦૧ જગ્યા (નીચે દર્ાાવ્યા મુજબ)
જગ્યાનુ ાં નામઃ કાયગપાલક ઇજનેર (વવદ્યત
ક્રમ

કેટેગરી

કુલ સાંખ્યા

કુલ જગ્યા પૈકી મહિલા માટે અનામિ જગ્યા

૧

અનુ. જનજાતિ

૦૧

૦૦

નોધ:- ઉક્િ જગ્યાઓ પૈકી કોઇ પણ જગ્યા ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારો માટે અનામિ નથી.પરાં ત ુ
િલનચલનની અર્ક્િિા OL(One Leg affected) અથવા શ્રવણની અર્ક્િિા(HH) કે જેઓ ૪૦% કે િેથી વધુ પરાં ત ુ
૭૫% થી ઓછી અર્ક્િિા ધરાવે છે િેવા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે . આ તસવાય અન્ય ર્ારીહરક અર્ક્િિા
ધરાવિા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
શૈક્ષણિક લાયકાત:- (૧) (અ) ભારિમાાં કેન્ર અથવા રાજ્ય અતધતનયમ િેઠળ સાંસ્થાતપિ અથવા તનગતમિ
કોઇપણ યુતનવતસિટીમાાંથી અથવા યુતનવતસિટી અનુદાન આયોગ અતધતનયમ-૧૯૫૬ની કલમ-૩ િેઠળ માન્યિા
પ્રાપ્િ અથવા યુતનવતસિટી િરીકે જાિેર થયેલી િોય િેવી કોઇપણ ર્ૈક્ષણણક સાંસ્થામાાંથી તવદ્યુિ ઇજનેરીની
અનુસ્નાિકની દ્વિતિય વગાની હિગ્રી ધરાવિા

િોય અથવા સરકાર િારા માન્યિા પ્રાપ્િ સમકક્ષ લાયકાિ

ધરાવિા િોવા જોઇએ; અને
માગા અને મકાન તવભાગ િેઠળ

સામાન્ય રાજ્ય સેવામાાં, મદદનીર્ ઇજનેર (તવદ્યુિ), વગા-૨ ના દરજ્જજાથી

નીચી ન િોય િેવી જગ્યા પરનો લગભગ છ વર્ાનો અનુભવ ધરાવિા િોવા જોઇએ; અથવા
તવદ્યુિ ઇજનેરીની કામગીરીમાાં છ વર્ાના સમયગાળા માટે તનયતમિ નોકરી કરી િોય , જેમાાંથી બે વર્ાથી ઓછો
ન િોય િેટલો સમય મકાનો, ર્ેરીબત્તી માટે તવદ્યુિ સ્થાપન અને તવદ્યુિ પ્રવાિન અથવા તવિરણની કામગીરી
અથવા ભારિીય તવદ્યુિ અતધતનયમ ૨૦૦૩ના વિીવટમાાં અને માગા અને મકાન તવભાગ િેઠળ સામાન્ય રાજ્ય
સેવામાાં કાયદાથી ભારિમાાં સ્થાતપિ સરકારી અથવા ણલતમટેિ કાંપનીઓમાાં અથવા ઔદ્યોણગક

સાંગઠનોમાાં

મદદનીર્ ઇજનેર (તવદ્યુિ) , વગા-૨ ના દરજ્જજાથી નીચી ન િોય િેવી જગ્યા પર ફરજ બજાવી િોય.
અથવા
(બ) ભારિમાાં કેન્ર અથવા રાજ્ય અતધતનયમ િેઠળ સાંસ્થાતપિ અથવા તનગતમિ

કોઇપણ યુતનવતસિટીમાાંથી

અથવા અન્ય કોઇપણ માન્યિાપાત્ર ર્ૈક્ષણણક સાંસ્થામાાંથી અથવા યુતનવતસિટી અનુદાન આયોગ અતધતનયમ૧૯૫૬ની કલમ-૩ િેઠળ જાિેર થયેલી યુતનવતસિટીમાાંથી તવદ્યુિ ઇજનેરીમાાં ઓછામાાં ઓછી પ્રથમ વગાની હિગ્રી
મેળવી િોય અથવા સરકાર િારા માન્યિા પ્રાપ્િ સમકક્ષ લાયકાિ ધરાવિા િોય; અને
માગા અને મકાન તવભાગ િેઠળ

સામાન્ય રાજ્ય સેવામાાં, મદદનીર્ ઇજનેર (તવદ્યુિ), વગા-૨ ના દરજ્જજાથી

નીચી ન િોય િેવી જગ્યા પરનો લગભગ આઠ વર્ાનો અનુભવ ધરાવિા િોય; અથવા
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આઠ વર્ાના સમય માટે તનયતમિ રીિે તવદ્યુિ ઇજનેરીની નોકરી દરતમયાન બે વર્ાથી ઓછો ન િોય િેટલો
સમયગાળો મકાનો અને ર્ેરીબત્તીમાાં તવદ્યુિ સ્થાપન અને તવદ્યુિ અતધતનયમ ૨૦૦૩ અને િે િેઠળ ઘિેલા
તનયમો િેઠળ તવદ્યુિ પ્રવાિન અને તવિરણ માટે ફરજ બજાવી િોય, સરકારમાાં સ્થાતનક સાંસ્થાઓ અથવા
સરકારના ઉપક્રમો, બોિા , તનગમ અથવા ભારિમાાં કાયદે સર સ્થાપેલી કાંપનીઓ અથવા ઔદ્યોણગક સાંગઠનોમાાં
જે જગ્યા પર િોય િે જગ્યા માગા અને મકાન તવભાગ િેઠળ સામાન્ય રાજ્ય સેવામાાં મદદનીર્ ઇજનેર(તવદ્યુિ),
વગા-૨ ના દરજ્જજાથી નીચી ન ગણાિી િોય િેવી જગ્યા પર કામગીરી કરી િોય.
(૨) ગુજરાિી અથવા હિન્દી અથવા બાંને ભાર્ાનુ ાં પયાાપ્િ જ્ઞાન ધરાવિા િોય. (૩) ગુજરાિ મુલ્કી સેવા
વગીકરણ અને ભરિી ( સામાન્ય ) તનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પપ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની
જાણકારી ધરાવિા િોવા જોઇએ.
પગાર ધોરિ :- રૂ. ૧૫૬૦૦ – રૂ. ૩૯૧૦૦ + ગ્રેડ પે રૂ. ૬૬૦૦/ઉંમર :- ૩૬ વર્ગથી વધ ુ નહીં.

ઉંમર અરજી સ્વીકારવા ની છે લ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે.
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જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧.

નાગરરકત્વ:ઉમેદવાર,

(ક)

ભારિનો નાગહરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભ ૂિાનનો પ્રજાજન અથવા

(ઘ) તિબેટ નો તનવાાતસિ જે ભારિમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પિેલાાં ભારિમાાં
આવેલા િોવા જોઇએ ,અથવા
(ચ)

મ ૂળ

ભારિીય

વ્યક્ક્િ

કે

જે

ભારિમાાં

કાયમી

વસવાટ

કરવાના

ઇરાદાથી

પાહકસ્િાન,

પ ૂવા

પાહકસ્િાન,(બાાંગ્લાદે ર્) બમાા (મ્પયાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યુગાન્િા, જેવા પ ૂવા આહિકાના દે ર્ો, સાંયક્ુ િ પ્રજાસત્તાક
ટાાંઝાનીયા,ઝાાંબીયા,મલાવી,ઝૈર,ઇથોપીયા, અથવા તવયેટનામથી સ્થળાાંિર કરીને આવેલ િોવા જોઇએ.પરાં ત ુ પેટા
ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં આવિા ઉમેદવારોના હકસ્સામાાં સરકારે પાત્રિા પ્રમાણપત્ર આપેલ િોવુ ાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ાંુ અરજીપત્રક આયોગ વવચારિામાાં
લેશે. અને જો વનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા
પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણ ૂક આપશે.
૨.

ભરે લા અરજીપત્રક:-

(૦૧) જો એક કરિાાં વધુ જાિેરાિ માટે અરજી કરવાની િોય િો દરે ક જાિેરાિ માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની
રિેર્ે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રિેર્ે.
(૦૨) જાિેરાિમાાં મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામિ ન િોય િો પણ જે િે કેટેગરીમાાં મહિલા ઉમેદવારો
અરજી કરી ર્કે છે .
૩.

જન્મ તારીખ:-

(૧)

આયોગ જન્મ િારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોિા િારા અપાયેલ

એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ

માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાાવેલ જન્મિારીખ ખોટી િોવાનુ ાં ઉમેદવાર માને િો સક્ષમ અતધકારીએ
આપેલ વય અને અતધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણિ નકલ મોકલવાની રિેર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અતધકૃિ
અતધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ િોવુ ાં જોઇએ કે િેઓએ એસ. એસ. સી. કે િેની પરીક્ષાનુ ાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર િપાસેલ
છે અને પોિાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મિારીખ ............ છે . જે
એસ. એસ. સી. કે િેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાાવેલ જન્મિારીખ કરિાાં જુદી છે િથા માનવાને પુરતુ ાં
કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અતધવાસનુ ાં પ્રમાણપત્ર િેની તવશ્વાસિિાા(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે
અસ્વીકારનો તનણાય આયોગ િારા લેવામાાં આવર્ે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દર્ાાવેલ જન્મ િારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ ર્કર્ે નિી.
૪.

વયમયાગ દા:-

(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી િારીખના રોજ ગણવામાાં આવર્ે.
(૨) જાિેરાિમાાં ઉપલી વયમયાાદા આપવામાાં આવેલ છે , િેમાાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .

3

મુળ ગુજરાિના અનુસણુ ચિ જનજાતિ વગાના ઉમેદવારો (જાિેરાિમાાં પાાંચ વર્ા (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની

૧

જે અનામિ વગાની જગ્યાઓ િર્ે િે અનામિ વગાના ઉમેદવારોને જ

મયાાદામાાં)

ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .)
૨

મુળ ગુજરાિના અનુસણુ ચિ જનજાતિ વગાના મહિલા ઉમેદવારો

દસ વર્ા(આ છૂટછાટમાાં મહિલા માટેની

(જાિેરાિમાાં જે અનામિ વગાની જગ્યાઓ િર્ે િે અનામિ વગાના

છૂટછાટ કે જે પાાંચ વર્ાની છે , િેનો

ઉમેદવારોને જ ઉપલી વયમયાાદામાાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .)

સમાવેર્ થઇ જાય છે , વધુમાાં વધુ ૪૫
વર્ાની મયાાદામાાં છૂટછાટ મળર્ે.)

૩

માજી સૈતનકો. ઇ.સી.ઓ. એસ. એસ. સી.ઓ. સહિિ ઉમેદવારો

લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંિ બીજા ત્રણ

૪

ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારો (જોગવાઇ-૦૯ માાં આપેલ તવગિને આતધન):- િલનચલનની અર્ક્િિા

વર્ા(વધુમાાં વધુ ૪૦ વર્ાની મયાા દામાાં)

O.L.(One leg affected) અથવા શ્રવણની અર્ક્િિા H.H. (Hearing Handicapped) કે જેઓ ૪૦% કે િેથી વધુ
પરાં ત ુ ૭૫% થી ઓછી િોય િેવી ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારોને જ મેિીકલ બોિા ના િબીબી
પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વર્ા સુધીની છૂટછાટ મળવાપાત્ર રિેર્ે. આ તસવાય અન્ય ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા
ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
૫

૫.

ગુજરાિ સરકારના કમાચારીઓ

(૧) જાિેરાિમાાં લાયકાિ િરીકે અનુભવ માાંગલ
ે િોય િો ઉપલી વયમયાાદા

કે

સરકારની

લાગુ પિર્ે નિીં (૨) જાિેરાિમાાં અનુભવને લાયકાિ િરીકે માાંગલ
ે ન િોય

નોકરીમાાં કાયમી ધોરણે અથવા

પરાં ત ુ ઇજનેરી,િબીબી,ખેિી તવર્યક,પશુ ણચહકત્સાની પદવી કે હિપ્લોમાની

િાંગામી ધોરણે સળાંગ છ માસ

જગ્યા પર તનમણકાં ૂ પામેલ કમાચારીને જાિેરાિમાાંની આવી લાયકાિવાળી

સુધી કામગીરી બજાવિા િોય

જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી વયમયાાદા લાગુ પિર્ે નિીં

અને િેઓની પ્રથમ તનમણકાં ૂ

(૩) જાિેરાિમાાં દર્ાાવલ
ે જગ્યા માટે અનુભવ એક લાયકાિ િરીકે માાંગેલ ન

જાિેરાિમાાંની જગ્યામાાં દર્ાાવેલ

િોય ત્યારે જે સાંવગામાાંથી બઢિી મળવાપાત્ર િોય િેમાાં ફરજ બજાવિા

વયમયાાદાની અંદર થયેલ િોય

કમાચારીને, િેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા વધુમાાં વધુ પાાંચ વર્ાની

િેવા કમાચારીઓ

છૂટછાટ િે બે પૈકી જે ઓછાં િોય િેટલી છૂટછાટ મળર્ે.

જેઓ

ગુજરાિ

શૈક્ષણિક લાયકાત:-

(૧)ઉમેદવાર જાિેરાિમાાં દર્ાાવેલ ર્ૈક્ષણણક લાયકાિ અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી િારીખના રોજ ધરાવિા િોવા
જોઇએ.
(૨)ઉમેદવારે ર્ૈક્ષણણક લાયકાિ માન્ય યુતનવતસિટી/સાંસ્થામાથી મેળવેલ િોવી જોઇએ.
(૩)ઉમેદવારે

અરજી સાથે માન્ય યુતનવતસિટી/સાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અને પદવી

પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં પ્રમાણણિ નકલ રજુ કરવાની રિેર્ે. કોલેજના આચાયા િારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય
ગણવામાાં આવર્ે નિી.
(૪)ર્ૈક્ષણણક લાયકાિ કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી િેવો ઉમેદવાર નો િક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવર્ે નિી.
(૫)જાિેરાિમાાં દર્ાાવેલ લાયકાિની સમકક્ષ લાયકાિ ઉમેદવાર ધરાવે છે િેવો િેમનો િક્ક દાવો િોય િો આવા
ઉમેદવારે સમકક્ષિા પ્રસ્થાતપિ કરિા આદે ર્ો/અતધકૃિિાની તવગિો આપવાની રિેર્ે.
૬.
(૧)

ુ વ :અનભ
માાંગેલ અનુભવ, અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી િારીખના રોજ ગણવામાાં આવર્ે.

(૨) (અ) જાિેરાિમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી િોય િો જરૂરી લાયકાિો મેળવવામાાં આવે િે િારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી િારીખના સાંદભામાાં અનુભવ ગણવામાાં આવર્ે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનુભવ દર્ાાવેલ િોય િેના સમથાનમાાં અનુભવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વર્ા),
મ ૂળ પગાર અને કુલ પગારની તવગિો િથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની તવગિો સાથેન ુ ાં
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પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રિેર્ે. આવુ ાં પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના લેટરપેિ પર સક્ષમ સત્તાતધકારીની સિી અને િારીખ
સાથેન ુ ાં રજુ કરવાનુ ાં રિેર્ે.
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની તવનાંિી માન્ય રાખવામાાં આવર્ે
નિીં.અરજી કયાા પછી અનુભવના નવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવર્ે નિી.
(૫) અંર્કાલીન, રોજજિંદા વેિનદાર, એપ્રેન્ટીસર્ીપ, િાલીમી, માનદવેિન, આમાંતત્રિ ફૅકલ્ટી િરીકે ઉમેદવારે
મેળવેલ અનુભવ માન્ય અનુભવ િરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવર્ે નિીં.
ુ ૂણચત જનજાવત વગગ :અનસ

૭.

(૧) મ ૂળ ગુજરાિના અનુસ ૂણચિ જનજાતિ વગાના ઉમેદવારોને જ અનામિ વગાના ઉમેદવાર િરીકે લાભ મળર્ે.
(૨) અનુસ ૂણચિ જનજાતિ વગાના િોય િેની તવગિો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકની સાંબતાં ધિ કોલમમાાં જે િે અનામિ કક્ષા દર્ાાવેલ નિી િોય િો પાછળથી અનામિ
વગાના ઉમેદવાર િરીકે લાભ મેળવવાનો િક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવર્ે નિીં.
(૪) અનામિ વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છિા ઉમેદવારે િેના સમથાનમાાં સક્ષમ અતધકારી િારા તનયિ નમુનામાાં
આપવામાાં આવેલ જાતિ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક

સામેલ કરવાની રિેર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાતિ

પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નિીં િોય િો િે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવર્ે નિીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર
બનર્ે.
(૫) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાતિ અંગે જે તવગિ દર્ાાવેલ િર્ે િેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની તવનાંિી માન્ય
રાખવામાાં આવર્ે નિી.
૮.

માજી સૈવનક

(૧) માજી સૈતનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં તવગિો આપવાની રિેર્ે.
(૨) માજી સૈતનક ઉમેદવારે હિસ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવાની રિેર્ે.
૯.

શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

(ક) ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં તવગિો આપવાની રિેર્ે.
(ખ) િલનચલનની અર્ક્િિા O.L.(One leg affected) અથવા શ્રવણની અર્ક્િિા ૪૦% કે િેથી વધુ પરાં ત ુ ૭૫% થી
ઓછી ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા િોય િેવા ઉમેદવારને જ ર્ારીહરક અર્ક્િિાનો લાભ મળવાપાત્ર રિેર્ે.

(ગ) જાિેરાિમાાં ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારો માટે અનામિ જગ્યા દર્ાાવેલ ન િોય ,પરાં ત ુ જગ્યાની
ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ િોય િેઓ િે જાિેરાિ માટે
અરજી કરી ર્કર્ે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળર્ે.
(ઘ) ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારે િેના

સમથાનમાાં સામાન્ય વિીવટ તવભાગના િા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના

પહરપત્ર ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી તનયિ થયેલ નમ ૂનામાાં સરકારી િોક્સ્પટલના સુતપ્રટેન્િેન્ટ/તસતવલ
સર્જન/મેિીકલ બોિા

િારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક મોકલવાની રિેર્ે. જો

પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાાં નિીં આવેલ િોય િો િે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવર્ે નિીં ર્ારીહરક
અર્ક્િિા ઉમેદવાર િરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થર્ે નિીં.
૧૦. મરહલા ઉમેદવાર
મહિલાઓની અનામિ જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નિીં થાય િો િેની જગ્યા જે િે
કક્ષાના (category) પુરુર્ ઉમેદવારોને ફાળવી ર્કાર્ે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી
એક થી વધ ુ વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હશે
તે મળશે.
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૧૧.

વવધવા ઉમેદવાર

(૧) ઉમેદવાર તવધવા િોય િો અરજી પત્રકમાાં િે કોલમ સામે “િા” અવશ્ય લખવુ ાં અન્યથા “લાગુ પિતુ ાં નથી” એમ
દર્ાાવવુ ાં .
(૨) તવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ િોય િો અરજી પત્રકમાાં િે કોલમ સામે “િા” અચ ૂક લખવુ ાં અન્યથા
“લાગુ પિતુ ાં નથી” એમ દર્ાાવવુ ાં .
(૩) તવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન િોય અને તવધવા ઉમેદવાર િરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છિા િોય િો
અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી િેવી એહફિેતવટ રજુ કરવાની રિેર્ે.
(૪) તવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવિામાન જોગવાઈ મુજબ િેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં પાાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાાં
આવર્ે.
૧૨.

ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:-

(૧) ગુજરાિ સરકારના સરકારી /અધા સરકારી/ સરકાર િસ્િકના કોપોરે ર્ન /કાંપનીઓમાાં સેવા બજાવિા
અતધકારીઓ / કમાચારીઓ આયોગની જાિેરાિના સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને િેની જાણ ઉમેદવારે
પોિાના તવભાગ/ખાિા/કચેરીને અરજી કયાાની િારીખથી હદન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રિેર્ે.જો ઉમેદવારના
તનયોક્િા િરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી િારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નિીં આપવાની
જાણ કરવામાાં આવર્ે િો િેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવર્ે.

(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં િોય િેવા ઉમેદવારે ખાિા મારફિ અરજી
મોકલવાની રિેર્ે અથવા આ અરજી સાથે તનમણ ૂક અતધકારીનુ ાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રિેર્ે.
(૩) રૂબરૂ મુલાકાિ સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અતધકારી િારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં
રિેર્ે.
૧૩. ગે રલાયક ઉમેદવાર:ગુજરાિ જાિેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાિેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધા સરકારી /સરકાર
િસ્િકની સાંસ્થાઓ િારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ િોય િો િેની તવગિ અરજીપત્રકમાાં આપવાની
રિેર્ે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલુ િર્ે િો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
૧૪

ફરજજયાત વનવ ૃવિ, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર િસ્િકની કાંપની કે બોિા કોપોરે ર્નમાાંથી ક્યારે ય પણ ફરજજયાિ

તનવ ૃતત્ત, રુખસદ કે બરિરફ કરવામાાં આવેલ િોય િો અરજીપત્રકમાાં િેની તવગિ આપવાની રિેર્ે.
૧૫.

અગત્યની જોગવાઇઓ:-

(૧) ઉપરની જગ્યા માટે તનમણ ૂક માટે ઉમેદવારોની પસાંદગી રૂબરૂ મુલાકાિ યોજીને કરવામાાં આવર્ે. વધુ
અરજીઓને કારણે જ્યાાં પ્રાથતમક કસોટી જરૂરી બનર્ે ત્યાાં આવી કસોટી પછી જ િેના ગુણ ક્રમાનુસાર જરૂરી
અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાિ માટેની પાત્રિા નક્કી કરાર્ે. આ કસોટીનુ ાં માધ્યમ આયોગ
અન્યથા નક્કી કરર્ે નિીં િો ગુજરાિી રિેર્ે. પ્રાથતમક કસોટી સામાન્યિ: અમદાવાદ ખાિે લેવામાાં આવર્ે અને
ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થિ રિેવાનુ ાં રિેર્ે. પ્રાથતમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગુણ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં
આવર્ે નિી.
(૨) પ્રાથતમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગુણ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવર્ે નિીં. િથા રૂબરૂ મુલાકાિ માટે
બોલાવવાના થિા ઉમેદવારોમાાં જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથતમક કસોટીમાાં ૧૦% થી ઓછા ગુણ િર્ે િો િેમને રૂબરૂ
મુલાકાિને પાત્ર ગણવામાાં આવર્ે નિીં.
(૩) જાિેરાિમાાં ઠરાવેલ લઘુિમ લાયકાિ િેમજ અનુભવ કરિાાં વધુ ર્ૈક્ષણણક લાયકાિ અને/ અથવા વધુ
અનુભવ અને/ અથવા લાયકાિમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાિ માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા
મયાાહદિ કરી ર્કર્ે..
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૧૬.

ુ ાકાત:રૂબરૂ મલ

(૧) રૂબરૂ મુલાકાિ આયોગની કચેરી ખાિે જ લેવામાાં આવર્ે. ઉમેદવારે પોિાના ખચે ઉપક્સ્થિ થવાનુ ાં રિેર્ે.
(૨) રૂબરૂ મુલાકાિમાાં આયોગની સ ૂચનાઓ/ ધોરણો મુજબ જાિેરાિમાાં દર્ાાવેલ કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાની સાંખ્યાને
ધ્યાને લઇ નીચે મુજબ અનુસરવાનુ ાં રિેર્ે:કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે િેથી વધુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા

(૩) અનુસ ૂણચિ જાતિ, અનુસ ૂણચિ જન જાતિના ઉમેદવારો િથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માિા-તપિા ની
વાતર્િક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન િોય િેઓને િેમના રિેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાિ માટે આવવા િથા જવા
માટે ગુજરાિ એસ.ટી. તનગમ િારા તનયિ થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર થર્ે. આ માટે
ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાિના હદવસે તનયિ ફોમા ભરવાનુ રિેર્ે અને િેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રિેર્ે.
(૪) રૂબરૂ મુલાકાિના હદવસે રૂબરૂ મુલાકાિના પત્રમાાં દર્ાાવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રિેર્ે.
જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરર્ે નિીં િો િેઓ રૂબરૂ મુલાકાિ માટે પાત્ર બનર્ે નિીં િેની ખાસ નોંધ
લેવી.
૧૭.

ુ બની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂિગ નથી)
નીચે દશાગ વ્યા મજ

(૧) આયોગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન િોય
(૨) અરજીમાાં દર્ાાવેલ તવગિો અધ ૂરી કે અસાંગિ િોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સિી અપલોિ કરે લ ન િોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ િોય.
(૫) અરજીમાાં પાસપોટા સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોિ કરે લ ન િોય.
(૬) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન િોય.
(૭) અનુસ ૂણચિ જનજાતિ િથા ર્ારીહરક અર્ક્િિા ધરાવિા ઉમેદવારે

અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અતધકારી િારા

અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન િોય.
(૮) માજી સૈતનક ઉમેદવારે હિસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન િોય
(૯) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષણણક લાયકાિના સાંદભામાાં માકા ર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન િોય.
(૧૦) જન્મ િારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન િોય.
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ દર્ાાવેલ િોય (જેના આધારે પાત્રિા નક્કી કરવાની થિી િોય) પરાં ત ુ િેના
સમથાનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન િોય અથવા િો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં િેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ
પગાર, કુલ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર દર્ાાવેલ ન િોય િથા સાંસ્થાના લેટરપેિ ઉપર ન િોય .
૧૮ .

વનમણ ૂક:-

(૧) ઉપરની જાિેરાિ સાંબધ
ાં માાં તનમણ ૂક માટે પસાંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સાંબતાં ધિ તવભાગને આયોગ
િારા ભલામણ કરવામાાં આવર્ે. ઉમેદવારોએ આખરી તનમણ ૂકપત્ર મેળવિાાં પિેલાાં કોમ્પપ્યુટર અંગેની સીસીસી
અથવા િેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખિોવખિ નક્કી કરે િેવી લાયકાિ મેળવી લેવાની રિેર્ે.આ પ્રકારની
લાયકાિ નિીં ધરાવનાર ઉમેદવાર તનમણ ૂકને પાત્ર બનર્ે નિીં.
(૨) તનમણ ૂક અંગેની સઘળી કાયાવાિી સરકારશ્રી િારા કરવામાાં આવિી િોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવિાર
આયોગ ધ્યાને લેર્ે નિીં.
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(૩)

ઉમેદવારે

િેની ર્ૈક્ષણણક લાયકાિ /અનુભવ/ઉંમર વગેરેના સમથાનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ િબક્કે

અયોગ્ય માલુમ પિર્ે િો િેની ઉમેદવારી રદ થર્ે િેમજ ભલામણ બાદની તનમણ ૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રિેર્ે અને
આવા ઉમેદવાર ભારિીય ફોજદારી ધારા િેઠળની કાયાવાિી ને પાત્ર થર્ે, જેથી ઉમેદવારને સલાિ આપવામાાં આવે છે
કે, િેમણે રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈથી પુણા રીિે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
૧૯.

ગેરવતગણક
ાં ૂ અંગે દોવર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં
ઉમેદવારોને આથી ચેિવણી આપવામાાં આવે છે કે િેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહિિી દર્ાાવવી

નિી,િેમજ આવશ્યક માહિિી છૂપાવવી નિી,ઉપરાાંિ િેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્િાવેજો કે િેની પ્રમાણણિ નકલમાાં
કોઇપણ સાંજોગોમાાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેિાાં કરવા નિીં અથવા િેઓએ આવા ચેિાાં
કરે લ/બનાવટી દસ્િાવેજો રજુ કરવા નિી,જો એકજ બાબિના બે કે િેથી વધુ દસ્િાવેજોમાાં અથવા િેની પ્રમાણણિ
નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા તવસાંગિિા જણાય િો િે તવસાંગિિાઓ બાબિની સ્પષ્ટિા રજુ કરવી.જો
કોઇ ઉમેદવાર આયોગ િારા દોતર્િ જાિેર થયેલ િોય અથવા થાય િો ,
(૧) િેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીિે યોગ્યિા પ્રાપ્િ કરવા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્િ િારા છળ કપટથી કામ પુણા કરાવ્યુ િોય ,
(૪) બનાવટી દસ્િાવેજ રજુ કયાા િોય ,
(પ) અગત્યની બાબિ છપાવવા અથવા દોર્મુકિ અથવા ખોટા તનવેદનો કરે લ િોય ,
(૬) િેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અતનયતમિ કે અનુણચિ ઉપાયોનો સિારો લીધો િોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુણચિ સાધનોનો ઉપયોગ કયો િોય ,
(૮) ઉત્તરવિી માાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અતર્ષ્ટ બાબિો સહિિની અસાંગિ બાબિો રજુ કરે લ િોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંિમાાં કોઇપણ રીિની ગેરવિાણ ૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવિીની નકલ કરવી,પુસ્િક ,
ગાઇિ, કાપલી િેવા કોઇપણ છાપેલ કે િસ્િણલણખિ સાહિત્યની મદદથી અથવા વાિણચિ િારા કે કોઇ સાાંકેતિક રીિે
નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીિીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીિી આચરવા માટે,
(૧૦) આયોગ િારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે તનયુકિ થયેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીહરક
ઇજા પિોચાિવી , અથવા
(૧૧) ઉપરોકિ જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા િેણે કે સીધી અથવા
આિકિરી રીિે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાાવલ
ે તર્ક્ષા ઉપરાાંિ આપોઆપ પ્રયત્ન કયો િોય,
ફોજદારી કાયાવાિીને પાત્ર બનર્ે.
(ક) આયોગ િારા િે પસાંદગીના ઉમેદવાર િરીકે ગેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે, અને /અથવા
(ખ) િેને આયોગ લે િેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાિ માટે કાયમી કે મુકરર મુદિ માટે
(૧) આયોગ િારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર િેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર િારા ગેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ િોય િો િેના તવરૂધ્ધ સમુણચિ તનયમો અનુસાર તર્સ્િભાંગના પગલાાં લઇ
ર્કાર્ે.
(૧ર) ઉપરોકિ તવગિોમાાં તનહદિ ષ્ટ કરે લ તર્ક્ષા કરિા પિેલા આયોગ/ સરકાર િારા ઉમેદવારને /કમાચારીને
(૧) આરોપનામામાાં િેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબિે,
(ર) લેખીિમાાં તર્ક્ષા અંગે બચાવનામુ-ાં િકીકિ રજુ કરવા અને
(૩) તર્ક્ષા અંગે તનયિ સમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજુઆિ કરવાની િક આપવામાાં આવર્ે.
(એન.એમ. ધ ૃવ)
ઇ.ચા. સાંયક્ુ િ સણચવ
ગુજરાિ જાિેર સેવા આયોગ
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-1 BRANCH

The candidates holding the qualification mentioned below are requested to apply online and
send their application for the post of Executive Engineer (Electrical), Class-I, (Road and Building
Dept.), Advt. No. 48/2014-15) during Dt.12-03-2015, 13-00 P.M. to Dt. 27-03-2015, 13-00 P.M.
Total No. of vacancy:-01 ( As Below)
No.
Category
Total vacancy
1

S.T.

Out of total Post reserved for Women

01

00

Note:- Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Handicapped person. But Those
Candidates having O.L. (One Leg affected) or H.H. (Hearing Handicapped) in moderate category (40%
or above but less than 75%) can apply. No other physically handicapped person is eligible for
application.
E.Q.:- (1) (a) Possess a post graduate degree in Electrical Engineering at least with second class
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in
India; or any other educational institutions recognized as such or declared to be a deemed University
under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification
recognized by the government; and
Have about six years’ experience on the post not below the rank of the Assistant Engineer (Electrical),
Class-II, in the General State Service under the Roads and Buildings Department; or
Have been regularly engaged for a period of six years in the practice of electrical engineering of which
not less than two years should have been spent in electrical installation for buildings, street lights and
transmission or distribution of electricity or in the administration of the Indian Electricity Act, 2003 and
the rules made there under in Government or Limited Company established by Law in India or
Industrial Organization on the post which can be considered not below the rank of Assistant
Engineer(Electrical), Class-II, in General State Service under the Roads and Buildings Department.

or
(b) A degree in Electrical Engineering at least with first class obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other educational
institutions recognized as such or declared to be a deemed University under section 3 of the University
Grants Commission Act,1956;or possess an equivalent qualification recognized by the government; and
Have about eight years’ experience on the post not below the rank of the Assistant Engineer(Electrical),
Class-II, in the General State Service under the Roads and Buildings Department; or
Have been regularly engaged for a period of eight years in the practice of electrical engineering of
which not less than two years should have been spent in electrical installation for buildings, street lights
and transmission or distribution of electricity or in the administration of the Indian Electricity Act, 2003
and the rules made there under in Government or Local bodies or the Government Under Taking Board
or Corporation or Limited Company established by Law in India or Industrial Organization on the post
which can be considered not below the rank of Assistant Engineer (Electrical), Class-II, in the General
State Service under the Roads and Buildings Department.
(2) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. (3) Possess the basic knowledge of
Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service Classification and Recruitment
(General) Rules, 1967.
9

PAY: - Rs. 15600-39100 (Grade pay- Rs. 6600)
AGE: - Not more than 36 years. Age will be calculated on the last date of the receipt of application.
Note: (1) The number of candidate to be called for Interview test shall be about three times of the
number of vacancies.
(2) If the number of the candidates available for interview test is more than three times then Preliminary
Test will be held.
(3) If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and
application received, the marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be considered for
shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall not be considered for final
selection.
(4) As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category are being called
for interview as per following norms:
No. of Post
01
02
03
04 & more

Candidates to be called for an interview
06
08
10
03 times of the post

(5) The candidates having qualification from foreign Uni. Should produce necessary documents/proof
regarding the recognition/equivalence of their degree.
(6) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of
marks is not given by the University.
Upper Age limit shall be relaxed as under:
1 S.T. Category of Gujarat Origin
05 Years
2 Women Candidates belonging to ST category 10 Years (maximum up to 45 years. Including
of Gujarat Origin
/Inclusive Five years relaxation for women)
3
4

5

Ex. Serviceman. Including E.C.O./S.S.C.O.

Length of Military Service plus three years, up to
40 years.
Physically Disabled: In the case of physically handicapped candidates, who have O.L. (One Leg
affected) or H.H. (Hearing Handicapped, in moderate category maximum 40 % and above but less
than 75%) shall be considered as suitable for applying in the advertisement, shall get 10 years
relaxation in the age limit subject to his / her ability for age relaxation according to Govt. Rules. No
relaxation is available to the candidates possessing other than the prescribed physical disabilities.
.
A candidate who is already (i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the upper
in
Gujarat Govt. service, age limit shall not apply.
either as a permanent or a (ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications and a
temporary
officiating Govt. servant appointed to a post requiring a Medical, Engineering,
continuously for six months Veterinary or Agriculture degree or diploma and who applied for any
and had not crossed age such post, the upper age limit shall not apply.
limit prescribed for the (iii) If experience is not prescribed as one of the qualifications in the
advertised post at the time advertisement, Govt. servants who are working on the post from
of his first appointment.
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.

(N. M. Dhruv)
Incharge Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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Online અરજી કરવાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર તા:૧૨-૦૩-૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક
થી તા. ૨૭-૦૩-૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક, સુધીમાાં http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અરજી પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે અરજી
કરવા માટે નીચે મુજબના Steps (૧) થી (૧૫) અનુસરવાના રહેશે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય
ગિાશે.
(૧)

સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર જવુ.ાં

(૨)

Apply On line પર Click કરવુ.ાં
આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details િથા (2) Apply Now બટન દે ખાર્ે.
સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાિેરાિની બધી જ તવગિોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને
ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુ.ાં

(૩)

Executive Engineer (Electrical), Class-I ઉપર click કરવાથી જગ્યાની તવગિો મળર્ે

(૪)

િેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાર્ે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ
“Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અિીં લાલ ફુદરિી (*) તનર્ાની િોય િેની તવગિો ફરજજયાિ ભરવાની રિેર્ે.)
“Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , િેની તવગિ લખવી જેથી જરૂર જણાયે
આયોગ ઉમેદવારને માહિિગાર કરી ર્કે.

(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવુ ાં અને પોિાની
ર્ૈક્ષણણક તવગિો ભરવી.

(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવુ ાં અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા માગિા િોવ િો
Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.

(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં માહિિી ભરવી. જે વધારાનો અનુભવ gpsc-ojas module માાં સમાતવષ્ટ
ન થિો િોય, િો સાદા કાગળ પર gpsc-ojas માાં જણાવ્યા મુજબના અનુભવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના
અનુભવની તવગિ ઉમેરીને મોકલવી.

(૯)

િેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર click કરવુ.ાં

(૧૦)

િવે save પર “click” કરવાથી િમારો Data Save થર્ે. અિીં ઉમેદવારનો Application Number generate થર્ે.
જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રિેર્ે અને િવે પછી આ જાિેરાિના સાંદભામાાં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર
વ્યવિારમાાં િે દર્ાા વવાનો રિેર્ે.

(૧૧)

જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના િોય િો Edit Applicationમાાં જઇને કરી ર્કાર્ે,આ સુતવધા
અરજી Confirm કરિાાં પિેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ આ સુવવધા ઉપલબ્ધ
રહેશે નહીં.

(૧૨)

િવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અિીં િમારો application number type કરો અને િમારી
Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અિીં, photo અને signature upload કરવાના છે .
(ફોટાનુ ાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પિોળાઈ અને signature નુ ાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫
સે.મી પિોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ િમારો photo અને signature .jpg
Formatમાાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નિીં િે રીિે Computer માાં િોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો િવે
Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં િમારો photo store થયેલ છે િે ફાઇલને ત્યાાંથી Select
કરો અને “Open” Button ને click કરો. િવે “Browse” Button ની બાજુ માાં “Upload “ Button પર Click કરો િવે
બાજુ માાં િમારો photo દે ખાર્ે. િવે આજ રીિે signature પણ upload કરવાની રિેર્ે.

(૧૩)

િવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” િથા Birth Date
Type કયાા બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દે ખાર્ે.
ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોિાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સુધારો કરવાનો જણાય, િો
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Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાા પિેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાાં
કરી ર્કાર્ે. પરાં ત,ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સુધારો થઇ ર્કર્ે નિીં. જો અરજી સુધારવાની
જરૂર ન જણાય િો જ confirm application પર click કરવુ.ાં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની
અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જર્ે. અિીં “confirmation number” generate થર્ે જે િવે પછીની બધી જ
કાયાવાિી માટે જરૂરી િોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રિેર્ે. Confirmation number તસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવિાર કરી
ર્કાર્ે નિીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની તપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
(૧૪)

અનામિ વગાના ઉમેદવારો (ફી માાંથી મુહકિ અપાયેલ ઉમેદવારો ) એ confirm થયેલ અરજીપત્રક બીડાિો સરહત
આયોગને અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ: ૨૭-૦૩-૨૦૧૫ થી કામકાજના સાત રદવસો અથાગ ત તા. ૦૭-૦૪-૨૦૧૫
સુધીમાાં આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મળી જાય તે રીતે મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી
જવાના રહેશે.

(૧૫)

દરે ક જાિેરાિ માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છિાાં, સાંજોગોવર્ાિ, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધુ અરજી
કરે લ િર્ે, િો છે લ્લી કન્ફમા થયેલ અરજી, માન્ય ગણાર્ે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવર્ે.

અરજી ફી :
મ ૂળ ગુજરાિના અનામિ કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રિેિી નથી.
ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાનુાં કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના ભરતી
વનયમો, તથા જાહેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પિ તબક્કે
રદ કરવામાાં આવશે.
નોંધ : કાયગપાલક ઇજનેર (વવદ્યુત), વગગ -૧ ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની
નકલ, વય મયાગ દામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના નાવાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધુ વવગતો આયોગની કચેરીના નોરટસબોડગ અને આયોગની વેબસાઇટ

www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.
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અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાાંકાઃ- ૪૮/ર૦૧૪-૧૫
ુ ), વગગ -૧ (માગગ અને મકાન વવભાગ)
જગ્યાન ાંુ નામાઃ- કાયગપાલક ઇજનેર (વવદ્યત
( આ યાદી ફકત ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવા માટે છે . અથગઘટનના પ્રસાંગે જાહેરાતની જોગવાઇ તથા પરીક્ષા
વનયમોની જોગવાઇ ધ્યાને લેવાની રહેશે.)
૦૧

એક જાહેરાત માટે એક અરજી કરવી.

૦ર

એસ.સી.સી.બોડગ ના પ્રમાિપત્રની નકલ કે જેમાાં જન્મતારીખ દશાગ વેલ હોય (શાળા છોડયાના S.L.C.
પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિાશે નહીં.)

૦૩

ુ ાવાની નકલ.
ઉમેદવારે નામમાાં ફેરફાર કરે લ હોય તો તેના પર

૦૪

અન.ુ જનજાવત વગગ માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાિપત્રની નકલ.

૦૫

શારીરરક વવકલાાંગતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ તબીબી
ુ ા મજ
ુ બ).
પ્રમાિપત્રની નકલ. (સા.વ.વવ.ના તાાઃ૧-૧ર-૦૮ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમન

૦૬

શૈક્ષણિક લાયકાતના સાંદભગમાાં જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ વવધાશાખાના સ્નાતક / અનસ્ુ નાતક પદવીના
ુ પત્રક / પદવી પ્રમાિપત્રની નકલ
અંવતમ વર્ગન ાંુ ગિ

૦૭

ુ વના પ્રમાિપત્રની નકલ (જેમાાં સાંસ્થાના લેટરપેડ
સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ અનભ
ુ વનો સમયગાળો (૩) અનભ
ુ વનો પ્રકાર (૪) મેળવવામાાં
ઉપર (૧) ધારિ કરે લ જગ્યા (ર) અનભ
આવતા પગાર અને ભથ્થાઓની વવગત દશાગ વેલ હોય ) જો લાગ ુ પડત ાંુ હોય તે

૦૮

ુ ાકાતના સમયે સક્ષમ અવધકારી
સરકારી કમગચારીના રકસ્સામાાં રૂબરૂ મલ
આપવામાાં આવેલ

દ્વારા વનયત નમ ૂનામાાં

‘ના-વાાંધા પ્રમાિપત્ર’ની નકલ અચ ૂક રજૂ કરવાની રહેશે, અન્યથા રૂબરૂ

ુ ાકાતમાાં પ્રવેશ મળશે નહીં. ( (સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તાાઃ ૦૮-૧૧-૮૯ના પરરપત્રથી
મલ
ુ બ)
વનયત થયેલ નમ ૂના મજ
૦૯

વવધવા ઉમેદવારના રકસ્સામાાં બીજા લગ્ન કરે લ નથી તેવ ાંુ સોગાંદનામ.ાંુ

ુ વે એમ જિાય છે કે , અરજીપત્રક સાથે ણબડવાના
આ તબકકે ઉમેદવારોન ાંુ ખાસ ધ્યાન દોરવામાાં આવે છે કે અનભ
ણબડાિો / પ્રમાિપત્રો વગે રે અંગે પ ૂરતી કાળજી ઉમેદવારો દ્વારા લેવામાાં આવતી હોતી નથી. ઉમેદવારોને
જિાવવામાાં આવેલ પ્રમાિપત્રો પૈકી કોઇક પ્રમાિપત્રો ણબડવાના રહી જતાાં હોય છે , કે પ્રમાિપત્રો જાહેરાતમાાં
ુ બના હોતા નથી. આવા પ્રસાંગોએ આયોગે તેઓની અરજી રદ કરવી પડે છે . આ પ્રકારની
આપેલી સ ૂચના મજ
બાબત આપના કેસમાાં ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહેલાાં આ અંગે પ ૂરતી કાળજી રાખી, ચકાસિી
કરીને જ, તે અરજી સાથે આપના તરફથી રજુ કરવામાાં આવે તે જોવા જિાવવામાાં આવે છે .
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ના- વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો
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