આર-૧ શાખા
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
જાહેરાત ક્રમાાંક: -૦૮/૨૦૧૪-૧૫, માર્ગ અને મકાન વિભાર્ હસ્તકની મદદનીશ ઇજનેર (વિવિલ)ની
કુલ-૧૩૪ જગ્યાઓના ઉમેદિારો પિાંદ કરિા તા:૧૬-૦૫-૨૦૧૪, ૧૩.૦૦ કલાક થી
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૪, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં ઓનલાઈન ઉમેદિારી કન્ફમગ કરિા જણાિિામાાં આિે છે .
જગ્યાનુાં નામ: મદદનીશ ઇજનેર (વિવિલ), િર્ગ-૨ ની કુલ-૧૩૪ જગ્યાઓ (નીચે દશાગવ્યા મુજબ)
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નોંધ:
(૧) કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૭ જગ્યાઓ હલનચલનની અશકતતા O.A. (One Arm affected) અથિા O.L.
(One leg affected) અને ૦૭ જગ્યાઓ શ્રિણની અશકતતા(Hearing Handicapped) કે જેઓ ૪૦% કે
તેથી િધુ પરાં ત ુ ૭૫% થી ઓછી-મોડરે ટ કક્ષાના શારીરરક વિકલાાંર્તા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત
છે .
(૨) કુલ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ જગ્યા માજી િૈવનકો માટે અનામત છે .
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરાં ત ુ તેમને પિાંદર્ી માટે ના
ધોરણો બબનઅનામત કક્ષાના લાગુાં પડશે.
(૪) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા તે કક્ષાના
પુરૂષ ઉમેદિારને ફાળિી શકશે.
E.Q :- (1) Possess a degree of B.E. in Civil Engineering of a recognized University or its equivalent
qualification recognized by the Government of Gujarat.
(૨) ગુજરાત મુલ્કી િેિા િર્ીકરણ અને ભરતી ( િામાન્ય ) વનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે ના વનયમ-૮(૫)
પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોર્ની પાયાની જાણકારી ધરાિતો હોિો જોઇશે.
(૩) ગુજરાતી અને રહિંદી ભાષાનુ ાં પ ૂરત ુ જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇશે.
પગાર:- રૂ. ૯૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦ (ગ્રેડ પે- રૂ. ૪૬૦૦ )
ઉંમર:- ૩૦ િષગથી િધુ નહીં. ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખ ના રોજ ર્ણિામાાં આિશે.

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧. નાગહરકત્વ:ઉમેદિાર,
(ક) ભારતનો નાર્રરક અથિા
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથિા
(ર્) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથિા
(ઘ) વતબેટ નો વનિાગવિત જે ભારતમાાં કાયમી િિિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં
ભારતમાાં આિેલા હોિા જોઇએ ,અથિા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્તત કે

જે ભારતમાાં કાયમી િિિાટ કરિાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પ ૂિગ

પારકસ્તાન,(બાાંગ્લાદે શ) બમાગ (મ્પયાનમાર),શ્રીલાંકા, કેન્યા, યુર્ાન્ડા, જેિા પ ૂિગ આરિકાના દે શો, િાંયતુ ત
પ્રજાિત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આિેલ હોિા
જોઇએ. પરાં ત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ),(ર્),(ઘ),અને (ચ)માાં આિતા ઉમેદિારોના રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
આપેલ હોવુ ાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ંુ અરજીપત્રક આયોગ
તવચારણામાં લેશ.ે અને જો તનમણ ૂક માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના
હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ તનમણ ૂક આપશે.
૨. ભરે લા અરજીપત્રક:(૦૧) જો એક કરતાાં િધુ જાહેરાત માટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે
અલર્ અલર્ અરજી કરિાની રહેશે અને પ્રત્યેક અરજી િાથે ફી ભરિાની રહેશે.
(૦૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેશે
નહી.
(૦૩) અરજી ફી િર્રની અબગ્રમ નકલ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહી.
(૦૪) એક જાહેરાત માટે એક જ અરજી કરી શકાશે.એક જાહેરાત માટે એક થી િધુ અરજી કરે લ હશે તો
ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે.
(૦૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગિેલ ન હોય ત્યાાં આિા ઉમેદિારો
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૦૬) જાહેરાતમાાં મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં મરહલા
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે .
(૦૭) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેર્રીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદિારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વિિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફતત પુરુષ ઉમેદિારો
માટે અનામત છે તેમ ર્ણિાનુ ાં નથી,આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેદિારોની પિાંદર્ી માટે
વિચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ મરહલા ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી
૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા િામે મરહલા ઉમેદિાર પણ
પિાંદર્ી પામી શકે છે .)
(૦૮) જાહેરાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમાાં પુરુષ
ઉમેદિાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પિાંદર્ી
માટે પુરુષ ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદિારો માટે જ અનામત

ુ ા પિાંદર્ી પામે/જેટલી િાંખ્યામાાં પિાંદર્ી પામે
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદિારો પુરેપર
તો તેમને જ પ્રથમ વિચારણામાાં લેિાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદિાર પિાંદ ન થાય કે ઓછા મરહલા
ઉમેદિાર પિાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુષ ઉમેદિારોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે..(દા.ત.કુલ ૧૦
જગ્યા મરહલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદિાર પિાંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુષ
ઉમેદિારો પિાંદર્ી પામી શકે છે .)
૩. જન્મ તારીખ:(૧) આયોર્ જન્મ તારીખ ના પુરાિા માટે એિ. એિ. િી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એિ. એિ. િી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ
માન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી હોિાનુ ાં ઉમેદિાર માને તો િક્ષમ અવધકારીએ
આપેલ િય અને અવધિાિના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલિાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત
અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોવુ ાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષાનુ ાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાિેલ
છે અને પોતાની િમક્ષ રજૂ કરિામાાં આિેલ પુરાિાઓને આધારે ઉમેદિારની િાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે
એિ. એિ. િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાગિેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનિાને
પુરતુ ાં કારણ છે . ઉમેદિારે રજુ કરે લ િય અને અવધિાિનુ ાં પ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાિહતાગ(credibility)ના આધારે
સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોર્ દ્વારા લેિામાાં આિશે.
(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાગિેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણિર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.
૪. વયમયાગ દા:-

(૧) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે.
(૨) જાહેરાતમાાં ઉપલી િયમયાગદા આપિામાાં આિેલ છે , તેમાાં નીચે મુજબ ની છૂટછાટ મળિાપાત્ર છે .
૧

મુળ ગુજરાતના અનુસબુ ચત જાવત અને િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત

પાાંચ િષગ (િધુમાાં િધુ ૪૫ િષગની

િર્ગના ઉમેદિારો (જાહેરાતમાાં જે અનામત િર્ગની જગ્યાઓ હશે તે

મયાગદામાાં)

અનામત િર્ગના ઉમેદિારોને જ ઉપલી િયમયાગ દામાાં છૂટછાટ મળિાપાત્ર
છે .)
૨

બબન અનામત મરહલા ઉમેદિારો

પાાંચ િષગ (િધુમાાં િધુ ૪૫ િષગની
મયાગદામાાં)

૩

૪

મુળ ગુજરાતના અનુસબુ ચત જાવત અને િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત

દિ િષગ (આ છૂટછાટમાાં , મરહલા

િર્ગના મરહલા ઉમેદિારો (જાહેરાતમાાં જે અનામત િર્ગની જગ્યાઓ હશે તે

માટે ની છૂટછાટ કે જે પાાંચ િષગની છે ,

અનામત િર્ગના ઉમેદિારોને જ ઉપલી િયમયાગ દામાાં છૂટછાટ મળિાપાત્ર

તેનો િમાિેશ થઇ જાય છે , િધુમાાં િધુ

છે .)

૪૫ િષગની મયાગ દામાાં છૂટછાટ મળશે.)

માજી િૈવનકો. ઇ.િી.ઓ. એિ. એિ. િી.ઓ. િરહત ઉમેદિારો

લશ્કરમાાં બજાિેલ િેિા ઉપરાાંત બીજા
ત્રણ િષગ (િધુમાાં િધુ ૪૦ િષગની
મયાગદામાાં)

૫

શારીરરક અશતતતા ધરાિતા ઉમેદિારો (જોર્િાઇ-૦૯ માાં આપેલ વિર્તને આવધન):- શારીરરક અશતતતાિાળા
ઉમેદિારો કે જેઓ હલનચલનની અશતતતા O.L.(One Leg affected) અથિા

O.A.(One Arm affected)

અથિા શ્રિણની અશતતતા (H.H.-Hearing Handicapped) કે જેઓ ૪૦% કે તેથી િધુ પરાં ત ુ ૭૫% થી ઓછીમોડરે ટ કક્ષાના શારીરરક અશતતતા ધરાિતા ઉમેદિારો હોય તેઓને જ મેડીકલ બોડગ ના તબીબી પ્રમાણપત્રને
આધીન ૧૦ િષગ સુધીની છૂટછાટ મળિાપાત્ર રહેશે. આ વિિાય અન્ય શારીરરક અશતતતા ધરાિતા
ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી.

૬

ગુજરાત િરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ

(૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનુભિ માાંર્ેલ હોય તો ઉપલી

ગુજરાત િરકારની નોકરીમાાં કાયમી

િયમયાગ દા લાગુ પડશે નહીં (૨) જાહેરાતમાાં અનુભિને લાયકાત તરીકે

ધોરણે અથિા હાંર્ામી ધોરણે િળાં ર્ છ

માાંર્ેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિષયક,પશુ બચરકત્િાની પદિી

માિ સુધી કામર્ીરી બજાિતા હોય અને

કે રડ્લોમાની જગ્યા પર વનમણકાં ૂ પામેલ કમગચારીને જાહેરાતમાાંની આિી

તેઓની પ્રથમ વનમણકાં ૂ જાહેરાતમાાંની

લાયકાતિાળી જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી િયમયાગદા લાગુ પડશે

જગ્યામાાં દશાગ િેલ િયમયાગ દાની અંદર

નહીં

થયેલ હોય તેિા કમગચારીઓ

(૩) જાહેરાતમાાં દશાગિેલ જગ્યા માટે અનુભિ એક લાયકાત તરીકે માાંર્ેલ
ન હોય ત્યારે જે િાંિર્ગમાાંથી બઢતી મળિાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાિતા
કમગચારીને, તેઓએ બજાિેલ િેિાના િમય અથિા િધુમાાં િધુ પાાંચ
િષગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછાં હોય તેટલી છૂટછાટ મળશે .

૭

વિવશષ્ટ રીતે િારી લાયકાત અને/અથિા અનુભિ ધરાિતા ઉમેદિારોને આયોર્ના વિિેકાધીન
છટછાટ મળિાપાત્ર છે .

૫. શૈક્ષબણક લાયકાત:(૧) ઉમેદિાર જાહેરાતમાાં દશાગિેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાિતા
હોિા જોઇએ.
(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યુવનિવિિટી/િાંસ્થામાથી મેળિેલ હોિી જોઇએ.
(૩) ઉમેદિારે અરજી િાથે માન્ય યુવનિવિિટી/િાંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ િષો/િેમેસ્ટર)અને પદિી
પ્રમાણપત્રોની સ્િયાં પ્રમાબણત નકલ રજુ કરિાની રહેશે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય
ર્ણિામાાં આિશે નહી.
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિાર નો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં આિશે
નહી.
(૫) જાહેરાતમાાં દશાગિેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય તો
આિા ઉમેદિારે િમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃતતાની વિર્તો આપિાની રહેશે.
ુ વ :૬. અનભ
(૧)

માાંર્લ
ે અનુભિ, અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામાાં આિશે.

(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યથા જોર્િાઇ કરિામાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળિિામાાં આિે તે
તારીખથી, (બ) અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના િાંદભગમાાં અનુભિ ર્ણિામાાં આિશે.
(૩) ઉમેદિારે અરજીમાાં જે અનુભિ દશાગિલ
ે હોય તેના િમથગનમાાં અનુભિનો િમયર્ાળો (રદિિ, માિ,
િષગ), મ ૂળ પર્ાર અને કુલ પર્ારની વિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળિેલ અનુભિની વિર્તો
િાથેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેશે. આવુ ાં

પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ પર િક્ષમ િત્તાવધકારીની િહી

અને તારીખ િાથેન ુ ાં રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય
રાખિામાાં આિશે નહીં.અરજી કયાગ પછી અનુભિના નિા પ્રમાણપત્રો ક્સ્િકારિામાાં આિશે નહી.
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીિશીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમાંવત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે
ઉમેદિારે મેળિેલ અનુભિ માન્ય અનુભિ તરીકે ર્ણત્રીમાાં લેિામાાં આિશે નહીં.

ુ ૂબચત જાતત અને સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગ :૭. અનસ
(૧)

મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂબચત જાવત અને િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને જ

અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાવત અને િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ પૈકી ઉમેદિાર જે િર્ગના હોય તેની
વિર્તો અરજીપત્રક અને પરરવશષ્ટમાાં અચ ૂક આપિી.
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રક અને પરરવશષ્ટની િાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગિેલ નહી હોય તો
પાછળથી અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો હક્ક દાિો માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.
(૪)

અનામત િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના િમથગનમાાં િક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત

નમુનામાાં આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચ ૂક િામેલ કરિાની રહેશે. અરજીપત્રક
િાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં અને અરજીપત્રક
રદ થિાને પાત્ર બનશે.
(૫) િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો િમાિેશ “ઉન્નત
િર્ગમાાં” નહી થતો હોય તો જ મળિાપાત્ર થશે.
(૬) િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમાાં િમાિેશ ન થતો હોિા અંર્ેન ુ ાં
િામાજજક ન્યાય અને અવધકારરતા વિભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી વનયત થયેલ પરરવશષ્ટ
(ક)(ગુજરાતીમાાં) ના નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.આ પ્રમાણપત્ર જાહેરાતમાાં દશાગિેલ િમયર્ાળાનુ ાં
હોવુ ાં જોઇએ.પરરણીત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના િાંદભગમાાં રજુ
કરિાનુ ાં રહેશ,ે જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના િાંદભગમાાં આવુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો
તેમની અરજી રદ કરિામાાં આિશે, આ પ્રમાણપત્ર તા.૦૧-૦૪-૧3 થી તા ૩૧-૦૩-૧૪ ના િમયર્ાળાની
આિકને ધ્યાને લઇ, તા.૦૧-૦૪-૧૪ થી અરજી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાાં મેળિેલ હોવુ ાં જોઇએ.
અરજી િાથે પરરવશષ્ટ(ક)ના બદલે Annexure -A (અંગ્રેજીમાાં)રજુ ાં કરે લ હશે તો

પણ અરજી રદ કરિામાાં

આિશે.કેમકે Annexure-A ભારત િરકાર હેઠળની નોકરી માટેન ુ ાં છે . જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પરરવશષ્ટ ક) અરજી િાથે રજુ કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણિામાાં આિશે અને બબનઅનામત જગ્યા
માટે પણ વિચારણામાાં લેિામાાં આિશે નહીં.
(૭) િરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબનઅનામત િર્ગના

ઉમેદિારોની

િાથે વનયત ધોરણો (અથાગત િયમયાગદા ,અનુભિની લાયકાત, બબનઅનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે
અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધુ વિસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વિિાય પોતાની ગુણિત્તાના
આધારે પિાંદર્ી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની િામે ર્ણત્રીમાાં લેિાના થાય છે .
(૮) ઉમેદિારે અરજીમાાં જાવત અંર્ે જે વિર્ત દશાગિેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરિાની વિનાંતી માન્ય
રાખિામાાં આિશે નહી.

૮. માજી સૈતનક
(૧) માજી િૈવનક ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક તથા પરરવશષ્ટમાાં વિર્તો આપિાની રહેશે.

(૨) માજી િૈવનક ઉમેદિારે રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચ ૂક મોકલિાની રહેશે.

૯. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીરરક અશતતતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક માાં વિર્તો આપિાની રહેશે.
(ખ) શારીરરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી િધુ ાં હોય તેિા ઉમેદિારને જ શારીરરક અશતતતાનો લાભ મળિાપાત્ર
રહેશ.ે શારીરરક અશતતતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧)અંધત્િ અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રિણની
ખામી (૩) હલનચલન અશતતતા અથિા મર્જનો લકિો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશતતતા છે તે
દશાગિવુ.(ર્)
ાં
જાહેરાતમાાં શારીરરક અશતતતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દશાગિેલ ન હોય ,પરાં ત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશતતતા ધરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર ર્ણેલ હોય તેઓ તે
જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે.આિા પ્રિાંર્ે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીરરક અશતતતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના િમથગનમાાં િામાન્ય િહીિટ વિભાર્ના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮
ના

પરરપત્ર

ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી

સુવપ્રટેન્ડેન્ટ/વિવિલ િર્જન/મેડીકલ બોડગ

વનયત

થયેલ

નમ ૂનામાાં

િરકારી

હોક્સ્પટલના

દ્વારા આપિામાાં આિેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચ ૂક

મોકલિાની રહેશ.ે જો પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ કરિામાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળથી ક્સ્િકારિામાાં
આિશે નહીં શારીરરક અશતતતા ઉમેદિાર તરીકેનો લાભ મળિાપાત્ર થશે નહીં.
૧૦. મહહલા ઉમેદવાર
મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે
કક્ષાના (category) પુરુષ ઉમેદિારોને ફાળિી શકાશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈતનક, શારીહરક અશક્તતા ,મહહલા કે તવધવા પૈકીના તવકલ્પો

પૈકી એક થી વધ ુ તવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા હકસ્સામાં તેને લાગ ુ પડતા તવકલ્પો પૈકી જેમાં વધ ુ લાભ
મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૧.

તવધવા ઉમેદવાર

(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ િામે “હા” અિશ્ય લખવુ ાં અન્યથા “લાગુ પડતુ ાં નથી”
એમ દશાગિવુ ાં .
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કૉલમ િામે “હા” અચ ૂક લખવુ ાં
અન્યથા “લાગુ પડતુ ાં નથી” એમ દશાગિવુ ાં .
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તો
અરજી િાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેિી એરફડેવિટ રજુ કરિાની રહેશે.
(૪)

વિધિા ઉમેદિારને િરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મુજબ તેઓએ મેળિેલ ગુણમાાં પાાંચ ટકા ગુણ

ઉમેરિામાાં આિશે.
૧૨. ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:(૧) ગુજરાત િરકારના િરકારી /અધગ િરકારી/ િરકાર હસ્તકના કોપોરે શન /કાંપનીઓમાાં િેિા બજાિતા
અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોર્ની જાહેરાતના િાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ
ઉમેદિારે પોતાના વિભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માાં અચ ૂક કરિાની રહેશે.જો
ઉમેદિારના વનયોતતા તરફથી અરજી મોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદિિમાાં અરજી કરિાની
પરિાનર્ી નહીં આપિાની જાણ કરિામાાં આિશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામાાં
આિશે.
(૨) કેન્દ્ર િરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય િરકારની નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિારે ખાતા મારફત
અરજી મોકલિાની રહેશે અથિા આ અરજી િાથે વનમણ ૂક અવધકારીનુ ાં ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં

રહેશ.ે
(૩) રૂબરૂ મુલાકાત િમયે ઉમેદિારે િક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ
કરિાનુ ાં રહેશ.ે
૧૩. ગે રલાયક ઉમેદવાર:ગુજરાત જાહેર િેિા આયોર્ કે અન્ય જાહેર િેિા આયોર્ અથિા અન્ય િરકારી /અધગ િરકારી /િરકાર
હસ્તકની િાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારે ય પણ ર્ેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની

વિર્ત અરજીપત્રકમાાં

આપિાની રહેશે. જો ઉમેદિારનો ર્ેરલાયકનો િમય ચાલુ હશે તો આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર
બનશે.
૧૪. ફરજજયાત તનવ ૃતિ, રુખસદ, િરતરફ :અર્ાઉ ઉમેદિારને િરકારી િેિા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડગ કોપોરે શનમાાંથી ક્યારે ય પણ
ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રુખિદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વિર્ત આપિાની રહેશે.
૧૫. અગત્યની જોગવાઇઓ:(૧) ઉપરની જગ્યા માટે વનમણ ૂક માટે ઉમેદિારોની પિાંદર્ી રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિામાાં આિશે. િધુ
અરજીઓને કારણે જ્યાાં પ્રાથવમક કિોટી જરૂરી બનશે ત્યાાં આિી કિોટી પછી જ તેના ગુણ ક્રમાનુિાર જરૂરી
અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેદિારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કિોટીનુ ાં માધ્યમ
આયોર્ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહેશે. પ્રાથવમક કિોટી િામાન્યત: અમદાિાદ ખાતે લેિામાાં
આિશે અને ઉમેદિારોએ સ્િખચે ઉપક્સ્થત રહેિાનુ ાં રહેશે. પ્રાથવમક કિોટીમાાં મેળિેલ ગુણ આખરી પિાંદર્ી
માટે ર્ણિામાાં આિશે નહી.
(૨) જો આયોર્ દ્વારા જગ્યાની િાંખ્યા અને મળે લ અરજીઓની િાંખ્યા ધ્યાને લેતા પ્રાથવમક કિોટી યોજિાનો
પ્રિાંર્ ઉપક્સ્થત થશે તો,પ્રાથવમક કિોટીના ગુણ ફ્કતત રૂબરૂ મુલાકાત માટે ઉમેદિારોની િાંખ્યા મયાગરદત
કરિાના હેત ુ માટે જ ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે. પ્રાથવમક કિોટીમાાં મેળિેલ ગુણ આખરી પિાંદર્ીના હેત ુ માટે
ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિશે નહીં.
(૩) પ્રાથવમક કિોટીમાાં ૧૦% થી ઓછા ગુણ મેળિશે તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ર્ણિામાાં આિશે
નહી
(૪) જાહેરાતમાાં ઠરાિેલ લઘુતમ લાયકાત તેમજ અનુભિ કરતાાં િધુ શૈક્ષબણક લાયકાત અને/ અથિા િધુ
અનુભિ અને/ અથિા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે આયોર્ ઉમેદિારોની િાંખ્યા
મયાગરદત કરી શકશે.
ુ ાકાત:૧૬. રૂિરૂ મલ
(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેિામાાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્થત થિાનુ ાં રહેશે.
(૨) રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોર્ની સ ૂચનાઓ/ ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાાં દશાગિેલ કેટેર્રીિાઇઝ જગ્યાની
િાંખ્યાને ધ્યાને લઇ નીચે મુજબ અનુિરિાનુ ાં રહેશે:કુ લ જગ્યાઓ
૦૧

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી રૂિરૂ મુલાકાત માટે િોલાવવામાં આવનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી િધુ

કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા

(૩) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જન જાવતના ઉમેદિારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓના માતા-વપતા
ની િાવષિક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આિિા
તથા જિા માટે ગુજરાત એિ.ટી. વનર્મ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બિ ભાડુાં મળિાપાત્ર થશે. આ
માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મુલાકાતના રદિિે વનયત ફોમગ ભરિાનુ રહેશે અને તેની િાથે અિલ રટરકટ રજુ કરિાની
રહેશ.ે
(૪)

રૂબરૂ મુલાકાતના રદિિે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાગિિામાાં આિેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરિાના

રહેશ.ે જો ઉમેદિાર અિલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાિ
નોંધ લેિી.
૧૭.

નીચે દશાગ વ્યા મુજિની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાંત સ્વરૂપે છે જે સંપ ૂણગ નથી)

(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મુિદા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીમાાં દશાગિેલ વિર્તો અધ ૂરી કે અિાંર્ત હોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમેદિારે િહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેતિથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિેલ હોય.
(૫) અરજીમાાં પાિપોટગ િાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૬) અરજી િાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭) એક જ જગ્યા માટે એક કરતાાં િધુ અરજી કરે લ હોય.
(૮) અનુસ ૂબચત જાવત, અનુસ ૂબચત જનજાવત, િામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત િર્ગ તથા શારીરરક અશતતતા
ધરાિતા ઉમેદિારે અરજીપત્રક િાથે િક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) માજી િૈવનક ઉમેદિારે રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૦) િામાજજક અને શૈક્ષબણક પછાત િર્ગના ઉમેદિારે જાહેરાતમાાં દશાગિેલ િમયર્ાળાનુ ાં નોન રક્રમીલેયર
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૧) ઉમેદિારે શૈક્ષબણક લાયકાતના િાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૨) જન્મ તારીખ માટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૩) તબીબી વશક્ષણ વિષયક જગ્યાની જાહેરાતમાાં ઉમેદિારે મેળિેલ પદિી એમ.િી.આઈ.માન્ય છે તેવ ુ ાં
યુવનિવિિટી અથિા કોલેજના િક્ષમ અવધકારીનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૪) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં અનુભિ દશાગિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની થતી હોય) પરાં ત ુ
તેના િમથગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથિા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનુભિનો
િમયર્ાળો,મુળ પર્ાર, કુલ પર્ાર અને અનુભિનો પ્રકાર દશાગિેલ ન હોય તથા િાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન
હોય .
૧૮. તનમણ ૂક:(૧) ઉપરની જાહેરાત િાંબધ
ાં માાં વનમણ ૂક માટે પિાંદ થયેલા ઉમેદિારની િરકારશ્રીના

િાંબવાં ધત વિભાર્ને

આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણ ૂકપત્ર મેળિતાાં પહેલાાં કોમ્પ્યુટર અંર્ેની
િીિીિી અથિા તેની િમકક્ષ રાજ્ય િરકાર િખતોિખત નક્કી કરે તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રહેશે.આ
પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉમેદિાર વનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) વનમણ ૂક અંર્ેની િઘળી કાયગિાહી િરકારશ્રી
પત્રવ્યિહાર આયોર્ ધ્યાને લેશે નહીં.

દ્વારા કરિામાાં આિતી હોિાથી આ અંર્ેનો કોઇપણ

(૩)

ઉમેદિારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત /અનુભિ/ઉંમર િર્ેરેના િમથગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે

અયોગ્ય માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદિારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ થિાને પાત્ર રહેશે અને આિા
ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળની કાયગિાહી ને પાત્ર થશે , જેથી ઉમેદિારને િલાહ આપિામાાં આિે છે કે ,તેમણે
રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબજ ચોકિાઈથી પુણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોર્માાં રજુ કરિા.
૧૯. ગેરવતગણક
ં ૂ અંગે દોતિત ઠરે લા ઉમેદવારો તવરૂધ્ધ પગલાં
ઉમેદિારોને આથી ચેતિણી આપિામાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દશાગ િિી
નહી,તેમજ આિશ્યક મારહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અિલ દસ્તાિેજો કે તેની
પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ િાંજોર્ોમાાં સુધારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરિા નહીં અથિા તેઓએ આિા
ચેડાાં કરે લ/બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી િધુ દસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાબણત
નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ અથિા વિિાંર્તતા જણાય તો તે વિિાંર્તતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો
કોઇ ઉમેદિાર આયોર્ દ્વારા દોવષત જાહેર થયેલ હોય અથિા થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદિારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્તકરિા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ હોય ,
(પ) અર્ત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોષમુકત અથિા ખોટા વનિેદનો કરે લ હોય ,
(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંર્ે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુબચત ઉપાયોનો િહારો લીધો હોય ,
(૭) કિોટી િમયે કોઇ અનુબચત િાધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરિહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો િરહતની અિાંર્ત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ર્ેરિતગણ ૂક આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની નકલ કરિી ,પુસ્તક ,
ર્ાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તબલબખત િારહત્યની મદદથી અથિા િાતબચત
દ્વારા કે કોઇ િાાંકેવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય

ઉમેદિારોને નકલ કરાિિાની ર્ેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીતી

આચરિા માટે ,
(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે વનયુકત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી , કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક
ઇજા પહોચાડિી , અથિા
(૧૧) ઉપરોકત જોર્િાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે કે િીધી અથિા આડકતરી
રીતે આયોર્ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર નીચે દશાગ િેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય ફોજદારી
કાયગિાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોર્ દ્વારા તે પિાંદર્ીના ઉમેદિાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાિી શકાશે , અને /અથિા
(ખ) તેને આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોર્ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંદર્ી માટે , અને
(ર) રાજય િરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાિી શકાશે અને
(ર્) જો િરકારી િેિામાાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ િમુબચત વનયમો અનુિાર વશસ્તભાંર્ના પર્લાાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકત વિર્તોમાાં વનરદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોર્/ િરકાર દ્વારા ઉમેદિારને /કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કે િના પ્રકાર બાબતે ,
(ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંર્ે બચાિનામુ-ાં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) વશક્ષા અંર્ે વનયત િમય મયાગ દામાાં રૂબરૂ રજુ આત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.
(િી.એ.િાઘેલા)
િાંયતુ ત િબચિ
ગુજરાત જાહેર િેિા આયોર્

Online અરજી

કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:-

આ જાહેરાતના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદિાર તા:૧૬-૦૫-૨૦૧૪,

૧૩.૦૦ કલાક થી તા૩૧-૦૫-૨૦૧૪, ૧૩.૦૦ કલાક,

સુધીમાાં http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અરજી પત્રક ભરી

શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજિના Steps (૧) થી (૧૬) અનુસરવાના રહેશે. Confirmation Number
મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧)

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

(૨)

Apply On line Click કરવુ.ાં
આ પ્રમાણે click કરિાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દે ખાશે.
િૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વિર્તોનો અભ્યાિ ઉમેદિારોએ કરિો. અને
ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્તલક કરવુ.ાં

(૩)

મદદનીશ ઈજનેર (વમકે વનકલ), િર્ગ-૨, ઉપર click કરિાથી જગ્યાની વિર્તો મળશે

(૪)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માાં િૌ પ્રથમ
“Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વિર્તો ફરજજયાત ભરિાની
રહેશે.) “Personal Details” માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તેની વિર્ત લખિી જેથી જરૂર
જણાયે આયોર્ ઉમેદિારને મારહતર્ાર કરી શકે.

(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર click કરવુ ાં અને
પોતાની શૈક્ષબણક વિર્તો ભરિી.

(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવુ ાં અને Experience Details ભરિી. િધુ Experience ઉમેરિા માર્તા હોિ
તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી.

(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરિી. જે િધારાનો અનુભિ ojas module માાં િમાવિષ્ટ
ન થતો હોય, તો િાદા કાર્ળ પર ojas માાં જણાવ્યા મુજબના અનુભિના કોઠા પ્રમાણે આપે િધારાના અનુભિની
વિર્ત ઉમેરીને મોકલિી.

(૯)

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

(૧૦)

હિે save પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application Number generate
થશે. જે ઉમેદિારે િાચિીને રાખિાનો રહેશે અને હિે પછી આ જાહેરાતના િાંદભગમાાં આયોર્ િાથેના કોઈ પણ
પત્ર વ્યિહારમાાં તે દશાગ િિાનો રહેશે.

(૧૧)

જો આપની અરજીપત્રકમાાં કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી શકાશે,આ
સુવિધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/િાદ આ સુતવધા
ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

(૧૨)

હિે પેજના ઉપરના ભાર્માાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને
તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને signature upload કરિાના છે .
(ફોટાનુ ાં માપ ૫ િે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ િે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ાં માપ ૨.૫ િે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫
િે.મી પહોળાઈ રાખિી) (photo અને signature upload કરિા િૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg
Formatમાાં(10 KB) િાઇઝ થી િધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click
કરો હિે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને
ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની બાજુ માાં “Upload “ Button
પર Click કરો હિે બાજુ માાં તમારો photo દે ખાશે. હિે આજ રીતે signature પણ upload કરિાની રહેશે.

(૧૩)

હિે પેજના ઉપરના ભાર્માાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date
Type કયાગ બાદ Ok પર click કરિાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application

દે ખાશે. ઉમેદિારે “Application preview” પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીમાાં સુધારો કરિાનો
જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો
સુધારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત.ુ અરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો
અરજી સુધારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click કરવુ.ાં Confirm application પર click
કરિાથી ઉમેદિારની અરજીનો આયોર્માાં online સ્િીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જે
હિે પછીની બધી જ કાયગિાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદિારે િાચિિાનો રહેશે. Confirmation number વિિાય
કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખિી.
(૧૪)

સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને તપ્રન્ટે ડ ચલણની
નકલ કાઢવાની રહેશે. આ તપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુતવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓહફસ માં
જવાનું રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સતવિસ ચાર્જ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૪, ૧૩.૦૦

કલાક સુધીમાં ભરવાની રહેશે અને ફી ભયાગ અંગેન ંુ ચલણ મેળવવાનું રહેશે. આ ચલણ તથા confirm થયેલ
અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં આવે , ત્યારે
જ અરજીપત્રક િીડાણો સહહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના
રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાં રૂિરૂમાં આપી જવાના રહેશે.
(૧૫)

અનામત િર્ગના ઉમેદિારો (ફી માાંથી મુરકત અપાયેલ ઉમેદિારો ) એ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાિે
િાચિીને રાખિાનુ ાં રહેશે અને જ્યારે આયોર્ દ્વારા મંગાવવામાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક િીડાણો સહહત
આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહેશે અથવા આયોગની કચેરીમાં રૂિરૂમાં આપી જવાના રહેશે.

(૧૬)

દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદિારે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાાં, િાંજોર્ોિશાત, જો કોઇ ઉમેદિારે એકથી િધુ
અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની િાથે વનયત ફી ભરે લ હશે , તો તે માન્ય ર્ણાશે અને
અર્ાઉની અરજી રદ્દ ર્ણિામાાં આિશે. અર્ાઉની અરજી િાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી િામે
ર્ણિામાાં આિશે નહીં. જો ઉમેદિારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી િાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આિા
ઉમેદિારની વનયત ફી િાથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ર્ણિામાાં આિશે. જો ઉમેદિારે એકથી િધુ
અરજી િાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાંડ કરિામાાં આિશે નહીં.

અરજી ફી :
(૧)

િામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓફીિમાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ િવિિિ ચાર્જ ભરિાનો રહેશે.
અને ફી ભયાગ અંર્ેન ુ ાં ચલણ મેળિિાનુ ાં રહેશે.

(૨)

મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નથી.

(૩)

ફી ભયાગ િર્રની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ િાંજોર્ોમાાં પ્રાથતમક
કસોટી/રૂિરૂ મુલાકાત પરીક્ષામાં િેસવા દે વામાં આવશે નહી.. આ ફી ફતત પોસ્ટ ઓરફિ દ્વારા જ સ્િીકારિામાાં
આિશે, રોકડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્કટથી, ઇષ્ન્ડયન પોસ્ટલ ઓડગ ર કે પે ઓડગ રના સ્િરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવશે
નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.

ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનું કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્પયાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના ભરતી
તનયમો, તથા જાહેરાતની જોગવાઇઓ મુજિ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ
તિક્કે રદ કરવામાં આવશે.
નોંધ : મદદનીશ ઈજનેર (યાંતત્રક), વગગ -૨, ની જગ્યાના ભરતી તનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક
પ્રમાણપત્રોની નકલ, વય મયાગ દામાં છૂટછાટ, અરજી કયા સંજોગોમાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની તવગતો, પહરતશષટ-’ક’ નો
નમ ૂનો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો,પ્રાથતમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને જાહેરાતની
અન્ય વધુ તવગતો આયોગની કચેરીના નોહટસિોડગ અને આયોગની વેિસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in
મળશે.

ઉપર જોવા

R-1 BRANCH
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
The Candidates holding the qualification mentioned below are requested to confirm their
candidature for the posts of the Assistant Engineer (Civil), Class-2 (Advt.08/2014-15) during
Date:16/05/2014 ,13.00 p.m. to Date:31/05/2014 ,13.00 p.m.
Total No. of vacancy :-134 ( As Below)

No.

Category

Total vacancy

Out of total Post reserved for
Women

1
2
3
4

GENERAL
S.E.B.C.
S.C.
S.T.

73
36
11
14

22
11
03
04

Note:(1) Out of total Posts 07 posts are reserved for Physically Hadicapped, who are O.A. (One Arm
affected) or O.L.(One leg affected) and Out of total Posts 07 posts are reserved for Physically
Hadicapped, who are H.H (Hearing Handicapped)(In moderate category maximum 40% and above but
not more than 75 %.)
(2) Out of total posts 01 post is reserved for Ex-servicemen.
(3) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved Category
and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(4) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the post so reserved will
be allotted to male candidates belonging to the same category.
E.Q :- (1) Possess a degree of a B.E. in Civil Engineering of a recognized University or its equivalent
qualification recognized by the Government of Gujarat.
(2) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Service
Classificstion and Recruitment (General ) Rules,1967.
(3) Adequate knowledge of Gujarati and Hindi.
PAY:- Rs.9300-34800 ( Grade pay- Rs. 4,600)
AGE :-Not more than 30 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 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 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.C. and S.E.B.C. Category

05 Years

2 Women Candidates belonging to Unreserved
category
3 Women Candidates belonging S.C. and S.E.B.C.
Category

05 Years
10 Years (maximum up to 45 years. Including
/Inclusive Five years relaxation for women)

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

Length of Military Service plus three years, up to 40
years.
5 Physically Disabled :In the case of physically handicapped candidates, who has O.L.(One Leg affected) or
O.A.(One Arm affected) or H.H. (Hearing Handicapped, in moderate category maximum 40% and above but
not more 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.
6 A candidate who is already
in Gujarat Govt. service, either
as a permanent or temporary
officiating continuously for six
months and had not crossed age
limit prescribed fort 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.
7 In case of the candidate possessing exceptionally good qualification and/or experience, the upper age
relaxation admissible at the discretion of the Commission.

(V.A.Vaghela)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી
જાહેરાત ક્રમાંકઃ- ૦૮/ર૦૧૪-૧૫
જગ્યાન ંુ નામઃ- મદદનીશ ઇજનેર (વિવિલ), િર્ગ-૨
( આ યાદી ફકત ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવા માટે છે . અથગઘટનના પ્રસંગે જાહેરાતની જોગવાઇ તથા પરીક્ષા
તનયમોની જોગવાઇ ધ્યાને લેવાની રહેશે.)
૦૧

એક જાહેરાત માટે એક અરજી કરવી.

૦ર

એસ.સી.સી.િોડગ ના પ્રમાણપત્રની નકલ કે જેમાં જન્મતારીખ દશાગ વેલ હોય (શાળા છોડયાના S.L.C.
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં.)

૦૩

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

૦૪

સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાતવગગ અને અન.ુ જાતત માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાણપત્રની નકલ.

૦પ

ુ િ
સામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાતવગગ ના ઉમેદવાર જાહેરાતમાં જણાવ્યા મજ
ુ ીમાં ઇસ્ય ુ થયેલ નોન હક્રમીલેયર
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૪ થી અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ સધ
ુ ા ‘‘ ક ’’ મજ
ુ િ
પ્રમાણપત્ર પહરતશષટ નમન

ુ રાતીમાં આવત ુ પ્રમાણપત્ર િીડવ.ંુ અંગ્રેજીમાં
ગજ

આપવામાં આવત ંુ Annexure-A માન્ય નથી.
૦૬

શારીહરક તવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટે સક્ષમ અતધકારી દ્વારા અપાયેલ તિીિી
ુ ા મજ
ુ િ).
પ્રમાણપત્રની નકલ. (સા.વ.તવ.ના તાઃ૧-૧ર-૦૮ના પહરપત્રથી તનયત થયેલ નમન

૦૭

શૈક્ષબણક લાયકાતના સંદભગમાં જાહેરાતમાં દશાગ વેલ તવધાશાખાના સ્નાતક / અનસ્ુ નાતક પદવીના
ુ પત્રક / પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ
અંતતમ વિગન ંુ ગણ

૦૮

ુ વના પ્રમાણપત્રની નકલ ( જેમાં સંસ્થા ના
સક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ અનભ
ુ વનો સમયગાળો (૩) અનભ
ુ વનો પ્રકાર (૪)
લેટરપેડ ઉપર (૧) ધારણ કરે લ જગ્યા (ર) અનભ
મેળવવામાં આવતા પગાર અને ભથ્થાઓની તવગત દશાગ વેલ હોય ) જો લાગ ુ પડત ંુ હોય તે

૦૯

ુ ાકાતના સમયે સક્ષમ અતધકારી
સરકારી કમગચારીના હકસ્સામાં રૂિરૂ મલ
આપવામાં આવેલ

દ્વારા તનયત નમ ૂનામાં

‘ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર’ની નકલ અચ ૂક રજૂ કરવાની રહેશે, અન્યથા રૂિરૂ

ુ ાકાતમાં પ્રવેશ મળશે નહીં. ( (સામાન્ય વહીવટ તવભાગના તાઃ ૦૮-૧૧-૮૯ના પહરપત્રથી
મલ
ુ િ)
તનયત થયેલ નમ ૂના મજ
૧૦

તવધવા ઉમેદવારના હકસ્સામાં િીજા લગ્ન કરે લ નથી તેવ ંુ સોગંદનામ.ંુ

ુ વે એમ જણાય છે કે, અરજીપત્રક સાથે
આ તિકકે ઉમેદવારોન ંુ ખાસ ધ્યાન દોરવામાં આવે છે કે અનભ
બિડવાના બિડાણો / પ્રમાણપત્રો વગે રે અંગે પ ૂરતી કાળજી ઉમેદવારો દ્વારા લેવામાં આવતી હોતી નથી.
ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રો પૈકી કોઇક પ્રમાણપત્રો બિડવાના રહી જતાં હોય છે , કે પ્રમાણપત્રો
ુ િના હોતા નથી. આવા પ્રસંગોએ આયોગે તેઓની અરજી રદ કરવી પડે છે . આ
જાહેરાતમાં આપેલી સ ૂચના મજ
પ્રકારની િાિત આપના કેસમાં ન િને તે માટે અરજી, આયોગમાં રજુ કરતાં પહેલાં આ અંગે પ ૂરતી કાળજી
રાખી, ચકાસણી કરીને જ, તે અરજી સાથે આપના તરફથી રજુ કરવામાં આવે તે જોવા જણાવવામાં આવે છે .

ના- િાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો

