
 

 

 
ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ                                                                                         

 

  સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે જુદા જુદા વિષયોના પ્રાધ્યાપક, ગજુરાત વિક્ષણ સેિા, (કોલેજ િાખા) િર્ગ-૧ની 
નીચે દિાગિેલ જગ્યાઓ માટે ઉમેદિારો પસદં કરિા માટે Online અરજીઓ તા:૨૩/૦૯/૨૦૧૫,૧૩.૦૦ 
કલાકથી તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૫,૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંમરં્ાિિામા ંઆિે છે. 

જા.ક્ર.  
     

વિદ્યાિાખા  
       
 

 

        
   

કુલ 

જગ્યાઓ 

 

 

     

      કક્ષાિાર જગ્યાઓ 

          
 

 

 

 

કક્ષાિાર જગ્યાઓ પકૈી મહિલાઓ 
માટે અનામત જગ્યાઓ 

            
 

                   

સલંગ્ન 
વિદ્યાિાખા  
     

 

 

 

 

    સામાન્ય અન ુ

જાવત 

અન ુ

જન 

જાવત 

સા. િ.ૈ 
પ. િર્ગ 

સામાન્ય અન ુ

જાવત 

અન ુ

જન 

જાવત 

સા. િ.ૈ 
પ. િર્ગ 

 

 

 

 

 

 

 

 

સ્નાતક કક્ષાએ 
સલંગ્ન 
વિદ્યાિાખનો 
લાભ 
મળિાપાત્ર 
નથી અન ે
અનસુ્નાતક 
કક્ષાએ સલંગ્ન 
વિદ્યાિાખાની 
યાદી 
ઓનલાઇન 
અરજી કરિાના 
પ્રોગ્રામમા ં
દિાગિલે છે.  
  

૪૯   પ્લાસ્ટીક 
એન્જીનીયરીંર્ 

૦૧  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦ 

૫૦ રબર ટેકેનોલોજી 
એન્જીનીયરીંર્ 

૦૧ ૦૧  ૦૦ ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫૧ પ્રોડકિન 
એન્જીનીયરીંર્ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫૨ ઇન્ડસ્રીયલ 
એન્જીનીયરીંર્ 

૦૧ ૦૧  ૦૦ ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫૩ ટેક્ષટાઇલ 
એન્જીનીયરીંર્  

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫૪ કેમીકલ 
એન્જીનીયરીંર્ 

૦૧ ૦૧  ૦૦ ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫૫ ઇ.સી. 
એન્જીનીયરીંર્ 

૦૧ ૦૧  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

     કુલ  ૦૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

 

 

 

નોંધ: (૧) સરકારી ઇજનેરી કોલેજોની ઉપર દિાગિેલ કુલ ૦૭ જગ્યાઓ પૈકી એક પણ જગ્યા 
િારીહરક રીતે અિક્ત ઉમેદિારો માટે અને માજી સૈવનકો માટે અનામત નથી. (૨) પ્લાસ્ટીક 
એન્જીનીયરીંર્, રબર ટેકેનોલોજી, પ્રોડકિન એન્જીનીયરીંર્, ટેક્ષટાઇલ એન્જીનીયરીંર્, કેમીકલ 
એન્જીનીયરીંર્ની જગ્યાઓ માટે OA, OL અને HH ( ૪૦% કે તેથી િધ ુઅને ૧૦૦% સધુી) 
અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરી િકિે, જ્યારે ઇલેક્રોવનક્સ એન્ડ કોમ્યવુનકેિન 
એન્જીનીયરીંર્ માટે OA, OL, BL,  B અને LV  અને  HH (૪૦% કે તેથી િધ ુઅને ૧૦૦% સધુી) 
અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરી િકિ ેઅને ઇન્ડસ્રીયલ એન્જીનીયરીંર્ માટે OA અને 
OLની અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરી િકિે  આ વસિાયની અન્ય પ્રકારની અિક્તતા 
ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરિાને પાત્ર નથી.  



 

 

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબન-અનામત જગ્યા સામે અરજી કરી િકિે. પરંત ુઅરજી 
કરિા માટેની લાયકાતના તથા પસદંર્ીના ધોરણો બબનઅનામતના લાગ ુપડિે.   

જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભુવ.: જા. ક્ર. ૪૯/૨૦૧૫-૧૬ થી ૫૫/૨૦૧૫-૧૬   
1. (A) Possess a Ph. D. in Engineering or Technology with Bachelor’s and Master’s Degree 

in relevant branch in Engineering or Technology with first class or equivalent grade point 

either at Bachelor or Master level obtained from any of the universities established or 

incorporated under the Central or a State Act, in India, or any other educational institution 

recognized by the Government or declared to be deemed as University under section 3 of the 

University Grant Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as 

such by the Government; and 

(B) (i) have at least ten years combined or separate experience in the field of teaching or industry         

       or research out of which at least five years should be at the level of Associate Professor, before   

       or after acquiring Ph. D. degree,   or 

    (ii) have at least thirteen years combined or separate experience in the field of teaching or industry   

       or research before or after acquiring Ph. D. degree. 

2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967 and  

3. Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  

Explanation:- 

(i) In case of research experience, good academic record and books/research paper     

     publication/Intellectual Property Rights (IPR)/patent record as the commission may deem fit   

     shall be required, to be submitted to the Gujarat Public Service Commission. 

(ii) In case the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level which    

      can be considered equivalent to the post of Associate Professor with active participation   

      record in devising, quality control, innovating, training, technical books/ research paper   

      publications / Intellectual Property Rights (IPR)/patent, etc. as deem fit by the Gujarat Public   

      Service Commission. 

(iii) Equivalence for Ph. D. is based on publication of five international Journal papers, each  

       Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main  

       author and all five publications being in the author’s area of specialization. 

નોંધ: સબંધંધત ઉમેદવારોએ અરજી સાથે સબંધંધત જનનલના “Cumulative Impact Index”ના આધાર પરુાવા રજૂ   
      કરવાના રહશેે.     
(iv) “Relevant branch” shall be such as specified by the Government. 

 (v)  If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60% marks shall be considered   

       equivalent to first class or division. 

(vi) If a grade point system is adopted the Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be 

converted in equivalent marks as below:- 

Grade Point Equivalent Percentage 

6.25 55% 

6.75 60% 

7.25 65% 

7.75 70% 

8.25 75% 

   
 
 
 
 
 



 

 

 
     
નોંધ : 
 (૧) જો સબંવંધત વિદ્યાિાખાની લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ નિીં થાય તો જ સલંગ્ન 
વિદ્યાિાખાની લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોની અરજીઓ વિચારણામા ંલેિામા ં આિિે 
(૨) સબંવંધત વિદ્યાિાખાની લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોમાથંી  જગ્યાના સદંભગમા ંઆિરે  ત્રણ 
ર્ણા ઉમેદિારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામા ંઆિિે. જો આિરે ત્રણ ર્ણા ઉમેદિારો  
સબંવંધત વિદ્યાિાખામા ંમળિે તો, સલંગ્ન વિદ્યાિાખાની અરજીઓ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિિે 
નહિ. જો સબંવંધત વિદ્યાિાખાના આિરે ત્રણ ર્ણા ઉમેદિારો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર નિી 
થાય તો ખટૂતા ઉમેદિારો માટે સલંગ્ન વિદ્યાિાખાની લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોની અરજી 
વિચારણામા ંલેિામા ંઆિિે અને આ સખં્યા નક્કી કરિા માટે સલંગ્ન વિદ્યાિાખાના ઉમેદિારો 
માટે નીચેના ધોરણો અનસુરિામા ંઆિિે. (ક) સૌપ્રથમ પી. એચ. ડી. અને એમ. ઈ. (પ્રથમ 
િર્ગ હડસ્ટીંકિન સાથે) અને ત્યારબાદ પી.એચ.ડી અને એમ. ઈ. (પ્રથમ િર્ગ)ની લાયકાત 
ધ્યાનમા ંલેિાિે.  આ માટે ઉમેદિારોની સખં્યા મયાગહદત કરિા માટે તેમની લાયકાત – મેળિેલ 
ટકાિારી / ગણુ ધ્યાને લેિાિે. (ખ) બીજા તબક્કામા ંએમ. ઈ.ની લાયકાતમા ંઉમેદિારે મેળિેલ 
ટકાિારી / ગણુ ધ્યાને લેિાિે. અને (ગ) ત્રીજા તબક્કામા ંબી. ઈ.ની લાયકાતમા ંઉમેદિારે 
મેળિેલ ટકાિારી /  ગણુ ધ્યાને લેિાિે.  
(૩) જો જગ્યાના સદંભગમા ંઆિરે ત્રણ ર્ણાથી િધારે ઉમેદિાર સબંવંધત વિદ્યાિાખામા ંરૂબરૂ 
મલુાકાતને પાત્ર થિે તો ઉપરના ધોરણે સખં્યા મયાગહદત કરિામા ંઆિિે અથિા પ્રાથવમક 
કસોટી યોજિામા ંઆિિે. તેમા ંસલંગ્ન વિદ્યાિાખાની  અરજીઓ  વિચારણામા ંલેિામા ં આિિે 
નિીં. પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અનસુ્નાતક કક્ષાએ િીખિિામા ં આિતા અભ્યાસક્રમ 
મજુબનો રિિેે.  
(૪) વિદેિની યવુનિવસિટીની િૈક્ષબણક લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ તેઓની પદિીની માન્યતા 
તથા સમકક્ષતા અંરે્ જરૂરી પરુાિા રજૂ કરિાના રિિેે.   
(૫) જે યવુન. દ્વારા ટકાિારી આપિામા ંઆિતી નથી તેિા ઉમેદિારોએ ટકાિારી ર્ણિા માટેની 
ફોમ્યુગલા / આધાર અરજી સાથે રજૂ કરિાના રિિેે.    
(૬) પગાર : રૂ. ૩૭,૪૦૦ – ૬૭,૦૦૦  જીપી રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

   (૭) ઉંમર:  ૪૭ િષગથી િધ ુનિીં. ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખની સ્સ્થવતએ ર્ણિામા ં     
   આિિે.  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

નોંધ: સરકારના પ્રિતગમાન વનયમો અનસુાર ઉપલી િયમયાગદામા ંનીચે મજુબ છૂટછાટ  
 મળિાપાત્ર થિે.  

 

(૮) અરજી ફી: (i) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ 

ભરિાના રિિેે. (ii) અનામત કક્ષાના તથા િારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજી ફી 
ભરિાની નથી.  
  

                                                                                                    (ડી. બી. િાિ) 

                                                                              સયંકુ્ત સબચિ 

                                                                               ગજુરાત જાિરે સેિા આયોર્  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ 
ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં કાયમી 
ધોરણે અથિા િરં્ામી ધોરણે સળંર્ છ 
માસ સધુી કામર્ીરી બજાિતા િોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂકં જાિરેાતમાનંી 
જગ્યામા ં દિાગિેલ િય મયાગદાની અંદર 
થયેલ િોય તેિા કમગચારીઓ  

ઉપલી િય મયાગદા લાગ ુપડિે નિીં.  



 

 
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the posts of Professors in the Government Engineering 

Colleges, in Gujarat Education Service, Class-1, (Collegiate Branch) between dates: 

23/09/2015, 13.00 Hrs. to date: 08/10/2015 13.00 Hrs.  

Total 07 Posts as mentioned below:    

Advt 

No. 

Name of branch  Total 

Posts 

Category wise Posts  Posts Reserved for women 

candidates out of 

Category wise Posts 

Corresponding 

Branch 

   Gen. S. C. S. 

T. 

S. 

E. 

B. 

C. 

Gen. S. 

C. 

S. 

T. 

S. 

E. 

B. 

C. 

 

49 Plastic 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00  
 
 
Benefit of 
corresponding 

Branches at 

Graduate level 

is not 

permitted and 

list of 

corresponding 

Branches for 

Post Graduate 

level is 

displayed in 

online 

application 

programme.  

50 Rubber 

Technology  

01 01 00 00 00 00 00 00 00 

51 Production 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 

52 Industrial 

Engineering  

01 01 00 00 00 00 00 00 00 

53 Textile 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 

54 Chemical 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 

55 Electronics & 

Communication 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 

 Total 07 07 00 00 00 00 00 00 00 

 

Note:     

(1) No posts are reserved for Physically Disabled Candidates and Ex-service men. Candidates 

having disability of OA, OL and HH (More than 40% and up to 100%) can apply for the posts 

of Plastic Engineering, Rubber Engineering, Production Engineering, Textile Engineering, 

and Chemical Engineering.  Whereas candidates having disability of OA, OL, BL, B and LV 

and HH (More than 40% and up to 100%) can apply for the posts of Electronics and 

Communication Engineering and candidates having disability of OA and OL can apply for 

the post of Industrial Engineering. The candidates having other types of disabilities cannot 

apply for these posts. 

(2)  Candidates belonging to reserved categories are free to apply against general category         

      posts. In that case the all criteria will be applicable as per General category.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educational Qualification & Experience:-  Advt. No. 49/2015-16 to 55/2015-16.       

1. (A) Possess a Ph. D. in Engineering or Technology with Bachelor’s and Master’s Degree in 

relevant branch in Engineering or Technology with first class or equivalent grade point either 

at Bachelor or Master level obtained from any of the universities established or incorporated 

under the Central or a State Act, in India, or any other educational institution recognized by 

the Government or declared to be deemed as University under section 3 of the University 

Grant Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as such by 

the Government; and 

(B)(i) have at least ten years combined or separate experience in the field of teaching or industry or 

research out of which at least five years should be at the level of Associate Professor, before 

or after acquiring Ph. D. degree,   or 

    (ii) have at least thirteen years combined or separate experience in the field of teaching or   

          industry or research before or after acquiring Ph. D. degree. 

2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

3. Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  

Explanation:- 

(i) In case of research experience, good academic record and books/research paper    

     publication/Intellectual Property Rights (IPR)/patent record as the commission may deem fit   

     shall be required, to be submitted to the Gujarat Public Service Commission. 

(ii) In case the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level  

      which can be considered equivalent to the post of Associate Professor with active   

      participation record in devising, quality control, innovating, training, technical  

      books/ research paper publications / Intellectual Property Rights (IPR)/patent, etc. as deem   

      fit by the Gujarat Public Service Commission. 

(iii) Equivalence for Ph. D. is based on publication of five international Journal papers, each   

       Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main     

       author and all five publications being in the author’s area of specialization. 

Note:   The candidates shall have to submit necessary proof / documents of “Cumulative Impact        

            Index” of concerned journal. 

(iv)    “Relevant branch” shall be such as specified by the Government. 

(v) If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60% marks shall be considered   

      equivalent to first class or division. 

(vi) If a grade point system is adopted the Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall    

       be converted in equivalent marks as below :- 

 

Grade Point Equivalent Percentage 

6.25 55% 

6.75 60% 

7.25 65% 

7.75 70% 

8.25 75% 

 

Note:  

 

(1) The applications of the candidates having qualification in related branch shall be considered 

only when sufficient numbers of candidates having qualification in respective branch are not 

available. 

(2) The number of candidates to be called for personal interview will be three times of the 

advertised posts from the respective branch. If adequate candidates are available in respective 

branch, the applications of candidates of related branch shall not be considered. If adequate 

candidates will not available for personal interview, then gap will be filled by the candidates 

from related branch. To fill this gap the following criteria will be applied to the candidates 

from related branch.  

 



 

 

 (A)  Firstly Ph. D. and M. E. (First class with Distinction) & thereafter Ph.D and M.E. (First Class)    

        will be considered. To restrict number percentage/marks obtained will be considered. (B) In    

        second stage percentage/marks obtained at M. E. level and (C) In third stage percentage/marks   

        obtained at B. E. level will be taken    

        into consideration. 
(3)  If adequate candidates will be eligible from respective branch for personal interview then the    
      above mentioned formula will be applied to restrict the number of candidates or primary  test   
      will be conducted. In such case applications of candidates of related branch will not be   

      considered.The syllabus for preliminary (screening) test will be of post graduate level    

      syllabus.  

  (4)  The candidates having qualifications from foreign university will have to produce proof for     

      recognition and equivalency of their degree. 

  (5)  The candidates from university which do not show percentage in mark sheet will have to    

      produce formula/supportive documents for calculation of percentage.    

  (6)  Pay scale: 37,400/- to 67,000/- GP 10,000/-   

  (7)  Age limit: Not be more than 47 years of age  

         Age will be calculated as on last date of application  

Note: - As per prevailing rules of Government relaxation in upper age limit will be as under:-  

 

1. Gujarat Government Servants who are serving on  

permanent basis or a temporary basis for period of six 

months in Government service and whose first 

appointment is within age limit of the post mentioned in 

the advertisement.  

    Upper Age limit will not be 

applicable.  

 

   (8) Application Fee: (i) Rs.100/- is to be paid as application Fee by General category   

         candidates. (ii) Candidates belong to Reserved category and candidate who is    

         physically disable have not to pay Application Fee.   

 

                                        

                                                                                                  (D. B. Shah) 

                                                                                                       Joint Secretary 

                                                                                             Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 

 ૧.      નાગરરકત્વ:-  

 ઉમેદિાર, 

 (ક)  ભારતનો નાર્હરક અથિા  

(ખ)  નેપાળનો પ્રજાજન અથિા  

(ર્)  ભતૂાનનો પ્રજાજન અથિા 
(ઘ)  વતબેટનો વનિાગવસત જે ભારતમા ં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી, 
૧૯૬૨ પિલેા ંભારતમા ંઆિેલા િોિા જોઇએ, અથિા  

(ચ)  મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમા ંકાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પિૂગ 
પાહકસ્તાન, (બાગં્લાદેિ) બમાગ (મ્યાન માર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેિા પિૂગ આહિકાના દેિો, 
સયંકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથિા વિયેટનામથી સ્થળાતંર 
કરીને આિેલ િોિા જોઇએ. પરંત ુપેટા ક્રમાકં (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)મા ંઆિતા ઉમેદિારોના 
હકસ્સામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ િોવુ ંજોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદિારના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી િોય તેિા ઉમેદિારનુ ંઅરજી પત્રક 
આયોર્ વિચારણામા ંલેિે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરિામા ંઆિિે તો 
રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપિાની િરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપિે.  

    ૨.   ભરેલા અરજી પત્રક:-  

(૧) ઓનલાઇન જાિરેાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને ઉમેદિારે પોસ્ટ ઓહફસમા ંઆયોર્ની ફી રૂ. 
૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવિિસ ચાર્જની રકમ જમા કરાિિાની રિિેે. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની 
નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આયોર્મા ંતા:૧૭/૧૦/૨૦૧૫ સધુીમા ંરૂબરૂમા ંઅથિા આર. પી. એ. 
ડી. થી જમા કરાિિાના રિિેે.         

(૨) જો એક કરતા ંિધ ુજાિરેાત માટે અરજી કરિાની િોય તો દરેક જાિરેાત માટે અલર્ અલર્ 
અરજી કરિાની રિિેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરિાની રિિેે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમદેિારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની 
રિિેે નિી.   

(૪) અરજી ફી િર્રની અબગ્રમ નકલ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિિે નિી.  

(૫) એક જાિરેાત માટે એક જ અરજી કરી િકાિે. એક જાિરેાત માટે એક થી િધ ુઅરજી કરેલ 
િિ ેતો ઉમેદિારી રદ કરિામા ંઆિિે. 
(૬) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાિરેાતમા ંઅનામત જગ્યા ઓ દિાગિેલ ન િોય ત્યા ં
આિા ઉમેદિારો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી િકિે અને તેને બબનઅનામતના ધોરણો 
લાગ ુપડિે. 

   (૭) જાિરેાતમા ંમહિલા ઉમેદિારો માટે જગ્યા ઓ અનામત ન િોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ં   

   મહિલા ઉમેદિારો અરજી કરી િકે છે.  

 



 

 

(૮) જાિરેાતમા ંજે તે કેટેર્રીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મહિલા ઉમેદિારો માટે અમકુ જગ્યાઓ 
અનામત િોય ત્યારે મહિલા ઉમેદિારોની અનામત જગ્યાઓ વસિાયની બાકી રિતેી જગ્યાઓ 
ફક્ત પરુુષ ઉમેદિારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણિાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ 
મહિલા ઉમેદિારોની પસદંર્ી માટે વિચારણા થઇ િકે છે, પરુુષ તેમજ મહિલા ઉમેદિારો અરજી 
કરી િકે છે. (દા. ત. કુલ ૧૦ જગ્યા ઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહિલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે 
પરંત ુબાકી રિતેી ૦૭ જગ્યા સામે મહિલા ઉમેદિાર પણ પસદંર્ી પામી િકે છે.) 

 (૯) જાિરેાતમા ંમાત્ર મહિલા ઉમેદિારો માટે જગ્યાઓ અનામત િોય તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ં
પરુુષ ઉમેદિાર અરજી કરી િકે છે કેમ કે મહિલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ 
પર પસદંર્ી માટે પરુુષ ઉમેદિારોની વિચારણા થઇ િકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મહિલા ઉમેદિારો 
માટે જ અનામત િોય અને તે જગ્યા ઉપર મહિલા ઉમેદિારો પરેુપરુા પસદંર્ી પામે/જેટલી 
સખં્યામા ંપસદંર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વિચારણામા ંલેિાના ંથિે અને કોઇ મહિલા ઉમેદિાર 
પસદં ન થાય કે ઓછા મહિલા ઉમેદિાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ંપરુુષ ઉમેદિારો ને 
ધ્યાનમા ંલેિામા ંઆિિે. (દા. ત. કુલ ૧૦ જગ્યા મહિલા ઉમેદિાર માટે અનામત છે અને ૦૮ 
મહિલા ઉમેદિાર પસદં થાય છે તો ૦૨ પરુુષ ઉમેદિારો પસદંર્ી પામી  િકે છે.)  

 

૩.   જન્મ તારીખ:- 
(૧) આયોર્ જન્મ તારીખના પરુાિા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. 
ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદિાગિેલ જન્મતારીખ ખોટી િોિાનુ ં
ઉમેદિાર માન ેતો સક્ષમ અવધકારી એ આપેલ િય અને અવધિાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત 
નકલ મોકલિાની રિિેે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅવધકૃત અવધકારીએ સ્પષ્ટ પણે જણાિેલ િોવુ ંજોઇએ 
કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ 
રજૂ કરિામા ંઆિેલ પરુાિાઓને આધારે ઉમેદિારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ. 
એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદિાગિેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા 
માનિાને પરૂત ુ ંકારણ છે. ઉમેદિારે રજુ કરેલ િય અને અવધિાસનુ ંપ્રમાણપત્ર તેની વિશ્વાસ 
િતાગ(credibility)ના આધારે સ્િીકાર કે અસ્િીકારનો વનણગય આયોર્ દ્વારા લેિામા ંઆિિે.                                                                                      

(૨) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમા ંદિાગિેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર 
થઈ િકિે નિી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(૪) વયમયાનદા :- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગિવામા ંઆવશે.  
(૨) જાિરેાતમા ંઉપલી િયમયાગદા આપિામા ંઆિેલ છે, તેમા ંનીચે મજુબ ની છૂટછાટ    
   મળિાપાત્ર છે. 
 

૧ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં
કાયમી ધોરણે અથિા િરં્ામી 
ધોરણે સળંર્ છ માસ સધુી 
કામર્ીરી બજાિતા િોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણ ૂકં 
જાિરેાતમાનંી જગ્યામા ં દિાગિેલ 
િયમયાગદાની અંદર થયેલ િોય 
તેિા કમગચારીઓ  

(૧) જાિરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુિ મારં્ેલ િોય તો ઉપલી 
િયમયાગદા લાગ ુપડિે નિીં (૨)જાિરેાતમા ંઅનભુિને લાયકાત તરીકે 
મારં્ેલ ન િોય પરંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી વિષયક,પશ ુ બચહકત્સાની 
પદિી કે હડપ્લોમાની જગ્યા પર વનમણ ૂકં પામેલ કમગચારીને જાિરેાતમાનંી 
આિી લાયકાતિાળી જગ્યા(Any such post)માટે ઉપલી િયમયાગદા લાગ ુ
પડિે નિીં.(૩)જાિરેાતમા ં દિાગિેલ જગ્યા માટે અનભુિ એક લાયકાત 
તરીકે મારં્ેલ ન િોય ત્યારે જે સિંર્ગમાથંી બઢતી મળિાપાત્ર િોય તેમા ં
ફરજ બજાિતા કમગચારીને, તેઓએ બજાિેલ સેિાના સમય અથિા િધમુા ં
િધ ુપાચં િષગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછ ંિોય તેટલી છૂટછાટ મળિે.     

 
 

૫. શૈક્ષણિક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદિાર જાિરેાતમા ંદિાગિેલ િૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના 
રોજ ધરાિતા િોિા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદિારે િૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી / સસં્થામાથંી મેળિેલ િોિી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદિારે અરજી સાથે માન્ય યવુનિવસિટી / સસં્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ િષો / સેમેસ્ટર) 
અન ેપદિી પ્રમાણપત્રોની સ્િય ંપ્રમાબણત નકલ રજુ કરિાની રિિેે. િાળા / કોલેજના આચાયગ 
દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ર્ણિામા ંઆિિે નિી. 
(૪) િૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિારનો િક્ક દાિો 
સ્િીકારિામા ંઆિિે નિી.  

(૫) જાિરેાતમા ંદિાગિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો િક્ક 
દાિો િોય તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેિો / અવધકૃતતાની વિર્તો 
આપિાની રિિેે. 
 

૬.  અનભુિ:- 

(૧) મારેં્લ અનભુિ અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણિામા ંઆિિે. 
(૨) (અ) જાિરેાતમા ંઅન્યથા જોર્િાઇ કરિામા ંન આિી િોય તો જરૂરી લાયકાતો  મેળિિામા ં
આિે તે તારીખથી, (બ) અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંઅનભુિ ર્ણિામા ં
આિિે. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીમા ંજે અનભુિ દિાગિેલ િોય તેના સમથગનમા ંઅનભુિનો સમયર્ાળો  



 

 

(હદિસ, માસ, િષગ), મળૂ પર્ાર અને કુલ પર્ારની વિર્તો તથા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર / 
મેળિેલ અનભુિની વિર્તો સાથેનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ંરિિેે. આવુ ંપ્રમાણપત્ર સસં્થાના 
લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સિી અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરિાનુ ંરિિેે. 
(૪) ઉમેદિારે રજુ કરેલ અનભુિના પ્રમાણપત્રમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરિાની વિનતંી માન્ય 
રાખિામા ંઆિિે નિીં. અરજી કયાગ પછી અનભુિના પ્રમાણપત્રો સ્િીકારિામા ંઆિિે નિીં.  

(૫) અંિકાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસિીપ, તાલીમી, માનદિેતન, આમવંત્રત ફેકલ્ટી 
તરીકે ઉમેદિારે મેળિેલ અનભુિ માન્ય અનભુિ તરીકે ર્ણતરીમા ંલેિામા ંઆિિે નિીં.  

 

૭.    અનસુણૂિત જાધત,  અનસુણૂિત જન જાધત,  સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગન:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવત, સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે 
પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને જ અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મળિે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવત, સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગ પૈકી 
ઉમેદિાર જે િર્ગના િોય તેની વિર્તો અરજી પત્રકમા ંઅચકૂ આપિી. 
(૩) ઉમેદિારે અરજીપત્રકના સબંવંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દિાગિેલ નિી િોય તો 
પાછળથી અનામત િર્ગના ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિાનો િક્ક દાિો માન્ય રાખિામા ંઆિિે 
નિીં. 
(૪) અનામત િર્ગનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમા ંસક્ષમ અવધકારી દ્વારા 
વનયત નમનુામા ં આપિામા ં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ સામેલ 
કરિાની રિિેે. અરજી પત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નિીં  િોય તો તે પાછળથી 
સ્િીકારિામા ંઆિિે નિીં અને અરજી પત્રક રદ થિાને પાત્ર બનિે. 
(૫) સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોને જો તેઓનો સમાિેિ “ઉન્નત 
િર્ગમા”ં નિી થતો િોય તો જ અનામતનો લાભ મળિા પાત્ર થિે. 
(૬) સામાજજક અને િૈક્ષબણક રીતે પછાત િર્ગના ઉમેદિારોએ “ઉન્નત િર્ગમા ંસમાિેિ ન થતો  
િોિા અંરે્નુ”ં સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વિભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાિથી 
વનયત થયેલ પહરવિષ્ટ (ક) (ગજુરાતીમા)ંના નમનુામા ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં રિિેે. આ 
પ્રમાણપત્ર ત્રણ નાણાકંીય િષગ દરમ્યાન મેળિેલ િોવુ ંજોઈએ. જેમા ંજાિરેાત પ્રવસધ્ધ થયેલ 
િોય તે નાણાકંીય િષગનો પણ સમાિેિ થયેલ િોિો જોઈએ. ઉન્નત િર્ગમા ંસમાિેિ ન થતો 
િોિા અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આિકના સદંભગમા ં આપિામા ં આિતુ ં િોિાથી આ 
પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજૂ કરતી િખતે ઉમેદિારના માતા-વપતાની આિકમા ં ફેરફાર થતો 
િોય તો ઉમેદિારે/ અરજદારે સ્િય ંઆિા િધારા-ઘટાડાની પ્રામાબણક જાિરેાત પ્રમાણપત્ર 
આપનાર સક્ષમ અવધકારી સમક્ષા કરિાની રિિેે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગ બાદ 
સક્ષમ અવધકારીએ જે વનણગય લીધેલ િોય તેની જાણ અતે્રની કચેરીને પણ કરિાની રિિેે. જે 
ઉમેદિાર /અરજદાર આિી સ્િૈચ્ચ્છક જાિરેાત ન કરીને આિકમા ંિધારો છૂપાિિે તો તેને 
મળેલો  લાભ રદ કરિાપાત્ર ઠરિે અને આયોર્ દ્વારા કરિામા ંઆિતી કાયદેસરની કાયગિાિીને 
પાત્ર બનિે. પહરણીત મહિલા ઉમેદિારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આિકના 



 

 

સદંભગમા ંરજુ કરિાનુ ંરિિેે, જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સદંભગમા ંઆવુ ં
પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ િિે તો તેમની અરજી રદ કરિામા ંઆિિે. અરજી સાથે ‘પહરવિષ્ટ (ક)’ના 
બદલે ‘એનેક્ષર-A’ (અંગ્રેજીમા)ંરજુ કરેલ િિે તો પણ અરજી રદ કરિામા ં આિિે. કેમ કે 
‘Annexure-A’ ભારત સરકાર િઠેળની નોકરી માટેનુ ંછે. જો ઉમેદિારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવિષ્ટ 
(ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નિીં િોય  તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્ણિામા ંઆિિે અને બબન 
અનામત જગ્યા માટે પણ વિચારણામા ંલેિામા ંઆિિે નિીં. 
(૭) સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો બબનઅનામત િર્ગના 
ઉમેદિારોની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગત ્િય મયાગદા, અનભુિની લાયકાત, બબન અનામત 
િર્ગના ઉમેદિારો માટે અપનાિેલ િોય તેના કરતા ંિધ ુવિસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્રમા ંછૂટછાટ 
લીધા વસિાય પોતાની ગણુિત્તાના આધારે પસદંર્ી પામે તો બબન અનામત જગ્યાની સામ ે
ર્ણતરીમા ંલેિાના ંથાય છે. 
(૮) ઉમેદિારે અરજીમા ંજાવત અંરે્ જે વિર્ત દિાગિેલ િિે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરિાની 
વિનતંી માન્ય રાખિામા ંઆિિે નિી. 
 

૮   માજી સૈધનક:-   

(૧) માજી સવૈનક ઉમેદિારોએ અરજી પત્રકમા ંવિર્તો આપિાની રિિેે. 
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજી પત્રક સાથે અચકૂ મોકલિાની રિિેે. 
 

૯   શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:-  

(ક) િારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોએ અરજી પત્રકમા ંવિર્તો આપિાની રિિેે. 
(ખ) િારીહરક અિક્તતા ૪૦% કે તેથી િધ ુિોય તેિા ઉમેદિારને જ િારીહરક અિક્તતાનો 
લાભ મળિા પાત્ર રિિેે.  િારીહરક અિક્તતાનો લાભ મેળિિા ઇચ્છતા ઉમેદિારે (૧) અંધત્િ 
અથિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રિણની ખામી (૩) િલનચલન અિક્તતા અથિા મર્જનો લકિો તે 
પૈકીની) કઇ િારીહરક અિક્તતા છે તે દિાગિવુ.ં 
(ર્) જાિરેાતમા ંિારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારો માટે અનામત જગ્યા દિાગિેલ ન િોય, 
પરંત ુજગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની િારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોને પાત્ર 
ર્ણેલ િોય તેઓ તે જાિરેાત માટે અરજી કરી િકિે. આિા પ્રસરં્ે ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળિે. 
(ઘ) િારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે તેના સમથગનમા ંસામાન્ય િિીિટ વિભાર્ના તા.૧-
૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨થી વનયત થયેલ નમનુામા ં સરકારી 
િોસ્સ્પટલના સવુપ્રટેન્ડેન્ટ/ વસવિલ સર્જન/ મેહડકલ બોડગ દ્વારા આપિામા ંઆિેલ પ્રમાણપત્રની 
નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલિાની રિિેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરિામા ં નિીં 
આિેલ િોય તો તે પાછળથી સ્િીકારિામા ંઆિિે નિીં, િારીહરક અિક્તતા ઉમેદિાર તરીકેનો 
લાભ મળિા પાત્ર થિે નિીં. 
 
 

 



 

 

૧૦.  મરહલા ઉમેદવાર:-   

મહિલાઓની  અનામત જ્ગગ્યા ઓ માટે જો યોગ્ય મહિલા ઉમેદિાર ઉપલબ્ધ નિીં થાય તો તેની 
જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદિારોને  ફાળિી િકાિે. 

જો ઉમેદિારનો સમાિેિ અનામત િર્ગ, માજી સૈવનક, િારીહરક અિક્તતા, મહિલા કે 
વિધિા પૈકીના વિકલ્પો પૈકી એક થી િધ ુવિકલ્પોમા ંથતો િોય તેિા હકસ્સામા ંતેને 
લાગ ુપડતા વિકલ્પો પૈકી જેમા ંિધ ુલાભ મળિા પાત્ર િિે તે મળિે.    

 

૧૧.  ધવધવા ઉમેદવાર:-  

(૧) ઉમેદિાર વિધિા િોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કૉલમ સામે “િા” અિશ્ય લખવુ ંઅન્યથા 
“લાગ ુપડત ુ ંનથી” એમ દિાગિવુ.ં 
(૨) વિધિા ઉમેદિારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ િોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કૉલમ સામે “િા” અચકૂ 
લખવુ ંઅન્યથા “લાગ ુપડત ુ ંનથી” એમ દિાગિવુ.ં 
(૩) વિધિા ઉમેદિારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન િોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા 
ઇચ્છતા િોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેિી એહફડેવિટ રજુ કરિાની રિિેે. 
(૪) વિધિા ઉમેદિારને સરકારની પ્રિતગમાન જોર્િાઈ મજુબ તેઓએ મેળિેલ ગણુમા ંપાચં 
ટકા ગણુ ઉમેરિામા ંઆિિે. 
 

૧૨. ના વાધંા પ્રમાિપત્ર:-  

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર િસ્તકના કોપોરેિન /કંપનીઓમા ં
સેિા બજાિતા અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોર્ની જાિરેાતના સદંભગમા ંબારોબાર અરજી 
કરી િકિે અન ેતેની જાણ ઉમેદિારે પોતાના વિભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખ 
થી હદન-૭ મા ંઅચકૂ કરિાની રિિેે. જો ઉમેદિારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલિાની 
છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદિસમા ંઅરજી કરિાની પરિાનર્ી નિીં આપિાની જાણ કરિામા ં
આિિે તો તઓેની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદિારી રદ કરિામા ંઆિિે. 
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ં િોય તેિા ઉમેદિારે 
ખાતા મારફત અરજી મોકલિાની રિિેે અથિા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીનુ ંના િાધંા 
પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ંરિિેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદિારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામા ં આિેલ “ના િાધંા 
પ્રમાણપત્ર” રજુ કરિાનુ ંરિિેે. 
 

૧૩.   ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

ગજુરાત જાિરે સેિા આયોર્ કે અન્ય જાિરે સેિા આયોર્ અથિા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી 
/સરકાર િસ્તકની સસં્થા ઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પણ રે્રલાયક ઠરાિેલ િોય તો તેની  
વિર્ત અરજી પત્રકમા ંઆપિાની રિિેે. જો ઉમેદિારનો ર્ેરલાયકનો સમય ચાલ ુિિે તો 
આિા ઉમેદિારની અરજી રદ થિાને પાત્ર બનિે. 
 



 

 

૧૪.  ફરજજયાત ધનવધૃિ, રુખસદ, બરતરફ :-  

અર્ાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર િસ્તકની કંપની કે બોડગ કોપોરેિન માથંી ક્યારેય 
પણ  ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામા ંઆિેલ િોય તો અરજી પત્રકમા ંતેની 
વિર્ત આપિાની રિિેે.     

 

૧૫.  અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

(૧) ઉપરની જગ્યા માટે વનમણકૂ માટે ઉમેદિારો ની પસદંર્ી રૂબરૂ મલુાકાત યોજીન ેકરિામા ં
આિિે. િધ ુઅરજીઓને કારણે જ્યા ંપ્રાથવમક કસોટી જરૂરી બનિે ત્યા ંઆિી કસોટી પછી જ 
તેના ગણુ ક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદિારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટેની 
પાત્રતા નક્કી કરાિે. આ કસોટીનુ ંમાધ્યમ આયોર્ અન્યથા નક્કી કરિે નિીં તો ગજુરાતી 
રિિેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાિાદ ખાતે લેિામા ંઆિિે અને ઉમેદિારોએ સ્િ ખચે 
ઉપસ્સ્થત રિિેાનુ ં રિિેે. પ્રાથવમક કસોટીમા ં મેળિેલ ગણુ આખરી પસદંર્ી માટે ર્ણિામા ં
આિિે નિી.  

(૨) રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોર્ની સચુનાઓ/ ધોરણો મજુબ જાિરેાતમા ંદિાગિેલ કેટેર્રીિાઈઝ 
જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને લઈ, એક જગ્યા િોય તો ૦૬ ઉમેદિારો, બે જગ્યા િોય તો ૦૮ 
ઉમેદિારો, ત્રણ જગ્યાઓ િોય તો ૧૦ ઉમેદિારો અને ચાર કે તેથી િધ ુજગ્યાઓ િોય તો તે 
સખં્યાના ૦૩ ર્ણા ઉમેદિારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામા ંઆિિે.   

(૩પ્રાથવમક કસોટીમા ંઉમદેિારને OMR Sheetમા ંજિાબ આપિા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાચં વિકલ્પ આપિામા ંઆિિે. પાચંમો વિકલ્પ E " Not attended “  તરીકેનો રિિેે. જો 
ઉમેદિારે તમામ વિકલ્પો ખાલી રાખ્યા િોય ( encode કયાગ ન િોય ) અથિા ખોટી જિાબ 
આપેલ િોય તો પ્રત્યેક વનવિત ગણુના ૦.૩ Negative marks કાપિામા ંઆિિે અને  જો પાચંમો 
વિકલ્પ  E " Not attended “  એનકોડ કરેલ િોય તો "શનૂ્ય " ગણુ કાપિાના રિિેે. અથાગત 
માત્ર E " Not attended “  વિકલ્પ જ વિકલ્પ encode કયો િિે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેરે્ટીિ 
ગણુ કાપિામા ંઆિિે નિીં. 
(૪) રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોર્ની સચૂનાઓ / ધોરણો મજુબ જાિરેાતમા ંદિાગિેલ કેટેર્રીિાઝ 
જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને લઇ નીચે મજુબ અનસુરિાનુ ંરિિેે:- 

કુલ જગ્યાઓ    કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિામા ંઆિનાર ઉમેદિારોની 
સખં્યા                                                                                 
 

         ૦૧  ૦૬ 

         ૦૨    ૦૮ 

         ૦૩                             ૧૦ 

         ૦૪ કે તેથી િધ ુ    કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ણા 



 

 

(૫) ઉપયુગક્ત કોલમમા ં દિાગિેલ સખં્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાિિાના થતા 
ઉમેદિારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદિારના પ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ મેળિિે તો 
તેમને રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્ણિામા ંઆિિે નિી.  

(૬) જાિરેાતમા ંઠરાિેલ લઘતુમ લાયકાત તેમજ અનભુિ કરતા ંિધ ુિૈક્ષબણક લાયકાત અને 
/ અથિા િધ ુઅનભુિ અને/ અથિા લાયકાતમા ંઊંચી ટકાિારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે આયોર્ ઉમેદિારોની સખં્યા મયાગહદત કરી િકિે. 
(૭) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી પસદંર્ી માટેનુ ં લઘતુમ ધોરણ 
બબનઅનામત િર્ગ માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત િર્ગના ઉમેદિારો માટે ૩૫ ગણુ રાખિામા ં
આિે છે. ઇન્ટવ્યુગ કવમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ં ઉમેદિારોના એકંદર દેખાિ ( Overall 

Performance) ને ધ્યાને લેિામા ંઆિિે અને ઇન્ટવ્યુગ કવમટી ઇન્ટવ્યુગ દરવમયાન ઉમેદિારના ( 

Overall Performance) ને ધ્યાને રાખીને ચચાગ વિચારણા બાદ સિાગનમુતે ગણુ અપાિે.  

(૮) માજી સવૈનકો તથા િારીહરક અિક્ત ઉમેદિારોની જગ્યાઓ અનામત િોય ત્યારે  

સબંવંધત કેટેર્રીના માજી સૈવનકો તથા િારીહરક અિક્ત ઉમેદિારો પૈકી જે ઉમેદિારો આ 
પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળિતા િિે તેમને સબંવંધત કેટેર્રીની અનામત જગ્યા સામે ર્ણિામા ં
આિિે. જો જાિરેાતમા ંજણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેર્રીઓ માટે રાખિામા ંઆિેલ અનામત 
જગ્યાઓ માટે આલઘતુ્તમ ગણુ મેળિત્તા ઉમેદિારો પ્રાપ્ત ન થાય કે પરૂતી સખં્યામા ંપ્રાપ્ત 
ન થાય તો સબંવંધત કેટેર્રીના લઘતુમ ગણુના ૧૦% ધોરણ િળવુ ંકરીને પસદંર્ી કરિામા ં
આિિે. 
(૯) મહિલા ઉમેદિારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦% ધોરણ િળવુ ં કરીને પસદંર્ી પદ્ધવત  
અનસુરિાની રિિેે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મહિલા ઉમેદિારો માટેની 
અનામત સખં્યા જેટલા મહિલા ઉમેદિારોથી િધ ુ ઉમેદિારો ઉપલબ્ધ થાય તો 
ભલામણયાદીમા ં મહિલા ઉમેદિારોનો સમાિેિ થયા બાદ બાકીના મહિલા ઉમેદિારોની 
પ્રવતક્ષાયાદીમા ં પસદંર્ી ર્ણિામા ંઆિિે. આ જોર્િાઇ મજુબ લઘતુમ લાયકીધોરણ આ 
મજુબ રિિેે. બબનાનામત િર્ગના મહિલા ઉમેદિારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત િર્ગના 
મહિલા ઉમેદિારો માટે ૩૧ ગણુ રાખિામા ંઆિિે.  

 

૧૬.  રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોર્ની કચેરી ખાતે જ લેિામા ંઆિિે. ઉમેદિારે પોતાના ખચે ઉપસ્સ્થત 
થિાનુ ંરિિેે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવતના ઉમેદિારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદિારો કે જેઓના 
માતા-વપતાની િાવષિક આિક આિકિેરાને પાત્ર ન િોય તેઓને તેમના રિઠેાણના સ્થળેથી 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે આિિા તથા જિા માટે ગજુરાત એસ. ટી. વનર્મ દ્વારા વનયત થયેલ 
હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ંમળિા પાત્ર થિે. આ માટે ઉમેદિારે રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે 
વનયત ફૉમગ ભરિાન ુરિિેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરિાની રિિેે. 



 

 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના હદિસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ંદિાગિિામા ંઆિેલ અસલ પ્રમાણપત્રો 
રજુ કરિાના રિિેે. જો ઉમેદિાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિે નિીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર બનિે નિીં તેની ખાસ નોંધ લેિી.  

 

૧૭.  નીિે દશાનવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાતં સ્િરૂપે છે 
જે સપંણૂગ નથી)   

(૧) આયોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન િોય. 
(૨) અરજીમા ંવિર્તો અધરૂી કે અસરં્ત િોય. 
(૩) અરજીમા ંઉમેદિારે સિી અપલોડ કરેલ ન િોય.  

(૪) અરજી ફેક્સથી અથિા ઈ-મેઇલ થી મોકલાિલે િોય. 
(૫) અરજીમા ંપાસપોટગ  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન િોય.  

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન િોય.  

(૭) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવત, સામાજજક અને િૈક્ષબણક પછાત િર્ગ તથા  

િારીહરક અિક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારે  અરજી પત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ 
પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદિારે હડસ્ચાર્જ બકુ ની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૯) સામાજજક અને િૈક્ષબણક પછાત િર્ગના ઉમેદિારે જાિરેાતમા ંદિાગિેલ સમયર્ાળાનુ ંનોન 
હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન િોય. 
(૧૦) ઉમેદિારે િૈક્ષબણક લાયકાતના સદંભગમા ંમાકગિીટ / પદિી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ 
ન િોય. 
(૧૧) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોય. 
(૧૨) ઉમેદિારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુિ દિાગિેલ િોય ( જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરિાની 
થતી િોય) પરંત ુતેના સમથગનમા ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન િોય અથિા રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ં
તેઓનો અનભુિનો સમયર્ાળો, મળૂ પર્ાર, કુલ પર્ાર અને અનભુિનો પ્રકાર દિાગિેલ ન 
િોય તથા સસં્થાના લેટરપેડ ઉપર ન િોય.  

 

૧૮.  ધનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાિરેાત સબંધંમા ં વનમણકૂ માટે પસદં થયલેા ઉમેદિારની સરકારના સબંવંધત 
વિભાર્ને આયોર્ દ્વારા ભલામણ કરિામા ંઆિિે. ઉમેદિારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળિતા 
પિલેા ંકોમ્પ્યટુર અંરે્ની સીસીસી અથિા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત નક્કી કરે 
તેિી લાયકાત મેળિી લેિાની રિિેે. આ પ્રકારની લાયકાત નિીં ધરાિનાર ઉમેદિાર 
વનમણકૂને પાત્ર બનિે નિીં.  

(૨) વનમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાયગિાિી સરકારશ્રી દ્વારા કરિામા ંઆિતી િોિાથી આ અંર્ેનો 
કોઇપણ પત્રવ્યિિાર આયોર્ ધ્યાને લેિે નિીં. 



 

 

(૩) ઉમેદિારે તેની િૈક્ષબણક લાયકાત /અનભુિ/ઉંમર િરે્રે ના સમથગનમા ં રજુ કરેલ 
પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય માલમૂ પડિે તો તેની ઉમેદિારો રદ થિે તેમજ ભલામણ 
બાદની વનમણકૂ પણ રદ થિાને પાત્ર રિિેે અને આિા ઉમેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા 
િઠેળની કાયગિાિીને પાત્ર થિે, જેથી ઉમેદિારને સલાિ આપિામા ંઆિે છે કે, તેમણે રજુ કરેલા 
પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણૂગ રીતે ખરાઇ કયાગ બાદ જ આયોર્મા ંરજુ કરિા. 
 

૧૯.  ગેર વતનણ ૂકં અંગે દોધિત ઠરેલા ઉમેદવારો ધવરૂદ્ધ પગલા:ં-  

ઉમેદિારો ને આથી ચેતિણી આપિામા ંઆિે છે કે તેઓએ અરજી પત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની 
ખોટી માહિતી દિાગિિી નિી, તેમજ આિશ્યક માહિતી છૂપાિિી નિી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ 
કરેલ અસલ દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોર્ોમા ંસધુારો અથિા ફેરફાર 
અથિા બીજા કોઇપણ ચેડા ંકરિા નિીં અથિા તેઓએ આિા ચેડા ંકરેલ/બનાિટી દસ્તાિેજો 
રજુ કરિા નિી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી િધ ુદસ્તાિેજોમા ંઅથિા તેની પ્રમાબણત 
નકલમા ં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઈ અથિા વિસરં્તતા જણાય તો તે વિસરં્તતાઓ 
બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર  

આયોર્ દ્વારા દોવષત જાિરે થયેલ િોય અથિા થાય તો,      
     (૧) તેઓની ઉમેદિારી અંર્ે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરિા,  

(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપિી,  
(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂગ કરાવ્ય ુિોય, 

(૪) બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાગ િોય,  

(પ) અર્ત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોષમકુ્ત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેલ િોય, 

(૬) તેઓની ઉમેદિારી અંરે્ કોઇપણ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સિારો લીધો િોય, 

(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોર્ કયો િોય, 

(૮) ઉત્તરિિીમા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અવિષ્ટ બાબતો સહિતની અસરં્ત બાબતો રજુ કરેલ િોય, 

(૯) પરીક્ષા ખડંમા ં કોઇપણ રીતની ર્ેરિતગણકૂ આચરિી, જેિી કે અન્ય ઉમેદિારની 
જિાબિિીની નકલ કરિી, પસુ્તક, ર્ાઈડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે િસ્તબલબખત 
સાહિત્યની મદદથી અથિા િાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાકેંવતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય 
ઉમદેિારોને નકલ કરાિિાની ર્ેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીવત આચરિા માટે,    

(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે વનયકુ્ત થયેલા કમગચારીઓને પજિણી કરિી, 
કોઇપણ પ્રકારની િારીહરક ઈજા પિોચાડિી, અથિા  

(૧૧) ઉપરોક્ત જોર્િાઇઓમા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા તેણે 
પ્રયત્ન કયો િોય કે સીધી અથિા આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબાણ લાિનાર ઉમેદિાર  

 
 
 
 
 
 



 

 

નીચે દિાગિેલ વિક્ષા ઉપરાતં આપો આપ ફોજદારી કાયગિાિીને પાત્ર બનિે.  

(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસદંર્ીના ઉમેદિાર તરીકે રે્રલાયક ઠરાિી િકાિ,ે અને /અથિા  

(ખ) તેને આયોર્ લે તેિી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર 
મદુત માટે  
(૧) આયોર્ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંર્ી માટે, અને  

(ર) રાજ્ય સરકાર િઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાિી િકાિે અને  

(ર્) જો સરકારી સેિામા ં અર્ાઉથી જ િોય તો તેના વિરૂદ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર 
વિસ્તભરં્ના પર્લા ંલઇ િકાિે. 
(૧ર) ઉપરોક્ત વિર્તોમા ં વનહદિષ્ટ કરેલ વિક્ષા કરતા પિલેા આયોર્/ સરકાર દ્વારા 
ઉમેદિારને/કમગચારીન ે

(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે, 

(ર) લેબખતમા ંવિક્ષા અંર્ે બચાિનામુ-ં િકીકત રજુ કરિા અને  

(૩) વિક્ષા અંર્ે વનયત સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજૂઆત કરિાની તક આપિામા ંઆિિે.  

 

નોંધ: આયોર્ સાથેના પત્રવ્યિિારમા ં ઉમેદિારે તેઓના ફોરિડીંર્ પત્રમા ં જગ્યાનુ ં નામ, 
જાિરેાત ક્રમાકં / િષગ, તેઓની જન્મ તારીખ અને બેઠક ક્રમાકં / રૂબરૂ મલુાકાત ક્રમાકં આપેલ 
િોય તો તેની વિર્ત અચકૂ દિાગિિી.   

                                                                    (ડી.બી.િાિ) 

                                                                       સયંકુ્ત સબચિ  
      ગજુરાત જાિરે સેિા આયોર્ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Online તેમજ Downloaded અરજીઓ કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સદંભનમા ંઆયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદિાર 
તા:૨૩/૦૯/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાકથી તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંhttp://gpsc-

ojas.guj.nic.in પર અરજીપત્રક ભરી િકિે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીિે મજુબના Steps 
(૧) થી (૧૯) અનસુરવાના રહશેે.Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગિાશે.  
(૧)  સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર જવુ.ં 
(૨)    Apply On line Click કરવુ.ં 
(૩) સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે જુદા-ંજુદા ં ધવિયોના પ્રાધ્યાપક, ગજુરાત ધશક્ષિ સેવા 

(કોલેજ શાખા) વગન-૧ પર click કરિાથી જગ્યાની વિર્તો મળિે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાથી Application  Format દેખાિે. Application 

Format મા ંસૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદિારે ભરિી. (અિીં લાલ ફંદડી (*)વનિાની 
િોય તેની વિર્તો ફરજજયાત ભરિાની રિિેે.) ‘Personal Details” મા ં જ્યા ં Mobile 

Number અને email ID માગં્યા છે, તેની વિર્ત લખિી જેથી જરૂર જણાયે આયોર્ 
ઉમેદિારને માહિતર્ાર કરી િકે.  

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા માટે Educational Details પર 
click કરવુ ંઅને પોતાની િૈક્ષબણક વિર્તો ઉમેરિી. 

(૬)    Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરિી. િધ ુExperience 

ઉમેરિા મારં્તા િોિ તો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરિી. 
(૮)   Additional Information પર “click” કરી ત્યા ંમાહિતી ભરિી.જે િધારાનો અનભુિ ojas 
module મા ંસમાવિષ્ટ ન થતો િોય, તો સાદા કાર્ળ પર ojas મા ંજણાવ્યા મજુબના અનભુિના 
કોઠા પ્રમાણે આપે િધારાના અનભુિની વિર્ત ઉમેરીને મોકલિી. 
(૯)  તેની નીચે “Self-declaration” મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 
(૧૦) િિ ેsave પર “click” કરિાથી તમારો Data Save થિે. અિીં ઉમેદિારનો Application 

Number generate થિે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રિિેે અને િિે પછી આ 
જાિરેાતના સદંભગમા ંઆયોર્ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યિિારમા ંદિાગિિાનો રિિેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-િધારા કરિાના િોય તો Edit Applicationમા ંજઇન ે
કરી િકાિ,ેઆ સવુિધા અરજી Confirm કરતા ંપિલેા ઉપલબ્ધ છે. એક િખત અરજી 
Confirm થઇ ર્યા પછી/બાદ આ સવુિધા ઉપલબ્ધ રિિેે નિીં.  

(૧૨) િિે પેજના ઉપરના ભાર્મા ં upload photo પર click કરો અિીં તમારો Application 

Number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો અિીં 
photo અને signature upload કરિાના છે.(ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી.ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી 
પિોળાઇ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી.ઉંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પિોળાઇ રાખિી) 
(photo અને signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg Format  

 

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/
http://gpsc-ojas.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/


 

 

        મા(ં10 KB) સાઇઝ થી િધારે નિીં તે રીતે Computer મા ંિોિા જોઇએ.)  “Browse “Button 
પર click કરો િિે Choose File ના સ્ક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ંjpg Format મા ંતમારો photo 

store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open Button” ને click કરો િિે 
“Browse Button” ની બાજુમા ં“Upload Button”પર Click કરો િિે બાજુમા ંતમારો photo 
દેખાિે. િિે આજ રીતે signature પણ upload કરિાની રિિેે.  

(૧૩) િિે પેજના ઉપરના ભાર્મા ં“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 દેખાિે. ઉમેદિારે show Application 

preview પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીમા ંસધુારો કરિાનો જણાય તો 
Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેિો. અરજી confirm કયાગ પિલેા કોઇપણ 
પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ંકરી િકાિે. પરંત ુઅરજી confirm થઇ ર્યા બાદ અરજીમા ં
કોઇપણ સધુારો થઇ િકિે નિીં. જો અરજી સધુારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm 

application પર click કરવુ.ં Confirm application પર click કરિાથી ઉમેદિારની 
અરજીનો આયોર્મા ંonline સ્િીકાર થઈ જિે. અિીં “confirmation number” generate થિે 
જે િિે પછીની બધી જ કાયગિાિી માટે જરૂરી િોઈ, ઉમેદિારે સાચિિાનો રિિેે. 
Confirmation number વસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિિાર કરી િકાિે નિીં.  

(૧૪) સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની અરજી ફી નીચેના બે વિકલ્પ પૈકી કોઇ પણ ભરી  
િકે છે:- 

        (૧) પોસ્ટ ઓહફસમા ં :- સામાન્ય કેટેર્રીના ઉમેદિારે ભરિાની થતી ફી સદંભ ે “Print 
Challan” ઉપર કલીક કરીને confirmation number ટાઈપ કરિો અને print પર click કરી  
અરજીપત્રકની નકલ તથા વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢિાની રિિેે. આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ 
સાથે નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુિધા ધરાિતી પોસ્ટ ઓહફસમા ંજિાનુ ંરિિેે. પોસ્ટ ઓફીસમા ં
આયોર્ની ફી રૂ.૧૦૦/- + પોસ્ટલ સવિિસ ચાર્જ તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક 
સધુીમા ંભરિાના રિિેે અને ફી ભયાગ અંરે્નુ ંચલણ મેળિિાનુ ંરિિેે. આ ચલણ તથા confirm 
થયેલ અરજીપત્રક  (ડાઉનલોડ કરેલુ)ં ઉમેદિારે જરૂરી બધાજ પ્રમાણપત્રોની (જાિરેાતમા ં
દિાગિેલ) સ્િયપં્રમાબણત નકલ સહિત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે રજજસ્ટર પો. એ. 
ડી. / સ્પીડ પોસ્ટથી અથિા રૂબરૂમા ંઆયોર્ની કચરેી ખાત ેતા:૦૮/૧૦/૨૦૧૫ થી કામકાજના 
સાત હદિસો અથાગત તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૫ સધુીમા ંઆપી જિાના રિિેે. 

       (૨) ઓનલાઇન ફી :- જમા કરાિિા  માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુ ંઅને વિર્તો 
ભરિી અને ત્યા ં‘Online Payment of fee “ ઉપર ક્લીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વિકલ્પોમાથંી 
“ Net Banking fee “ અથિા “ Other Payment Mode “ ના વિકલ્પોમાથંી યોગ્ય વિકલ્પ 
પસદં કરિો અને આર્ળની વિર્તો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ 
ર્ઇ છે, તેવુ ંScreen પર લખાયેલુ ંઆિિે અને e-receipt મળિ,ે જેની Print કાઢી લેિી. જો 
પ્રહક્રયામા ંકોઇ ખામી િિે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી, તેમ જોિા મળિે.  



 

 

       આ ચલણ/ e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક  (ડાઉનલોડ કરેલુ)ં ઉમેદિારે જરૂરી 
બધાજ પ્રમાણપત્રોની (જાિરેાતમા ંદિાગિેલ) સ્િયપં્રમાબણત નકલ સહિત આયોર્ને અરજી 
સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ:૦૮/૧૦/૨૦૧૫ થી કામકાજના સાત હદિસો અથાગત તા. 
૧૭/૧૦/૨૦૧૫ સધુીમા ંઆર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રિિેે અથિા આયોર્ની 
કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જિાના રિિેે. 

 (૧૫) અનામત િર્ગના ઉમેદિારો તથા િાહરહરક રીતે અિક્ત ઉમેદિારો (ફીમાથંી મહુકત 
અપાયેલ ઉમેદિારો) print Application પર click કરવુ ં confirmation Number ટાઈપ 
કરિો અને print પર click કરી અરજીપત્રકની નકલ કાઢિાની રિિેે. confirm થયેલ 
અરજીપત્રક (ડાઉનલોડ કરેલુ)ં ઉમેદિારે જરૂરી બધાજ પ્રમાણપત્રોની (જાિરેાતમા ં
દિાગિેલ) સ્િયપં્રમાબણત નકલ સહિત આયોર્ને અરજી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ: 
તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫ થી કામકાજના સાત હદિસો અથાગત તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૫ સધુીમા ં
આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાના રિિેે અથિા આયોર્ની કચેરીમા ં રૂબરૂમા ં
આપી જિાના રિિેે. 

     (૧૬) જો અરજીમા ંઆપે મોબાઇલ નબંર આપેલ િિે તો અરજી confirm થયેથી તરુતજ આપને 
અરજીમા ં દિાગિેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS મળિે. આપના મોબાઇલ નબંર ઉપર 
આયોર્ દ્વારા આ જાિરેાત સદંભે SMS થી જાણ કરિામા ંઆિિે. 

     (૧૭) દરેક જાિરેાત માટે એક જ અરજી કરિી. આમ છતાયં, સજંોર્ોિસાત ્જો કોઇ ઉમેદિારે 
એકથી િધ ુઅરજી કરેલ િિે તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલી અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરેલ 
િિે તો, તે માન્ય ર્ણાિે અને અર્ાઉની અરજી રદ ર્ણિામા ંઆિિે. અર્ાઉની અરજી 
સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલી અરજી સાથે ર્ણિામા ંઆિિે નિીં. જો ઉમેદિારે 
છેલ્લી કન્ફમગ થયેલી અરજી સાથે વનયતફી ભરેલ નિીં િોય તો, આિા ઉમેદિારની વનયત 
ફી સાથે કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ણિામા ંઆિિે. જો ઉમેદિારે એકથી િધ ુ
અરજીઓ સાથે ફી ભરેલ િિે તો તે હરફંડ કરિામા ંઆિિે નિીં.  

    (૧૮)  અરજી ફી : 
(૧) સામાન્ય  કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓરફસમાથંી રૂI.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ 
સધવિસ િાર્જ ભરવાનો રહશેે અને ફી ભયાન અંગેનુ ંિલિ મેળવવાનુ ંરહશેે.  
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. પરંત ુ
ગજુરાત ધસવાયના અન્ય રાજ્યના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવવી 
હોય તો, ણબનઅનામત વગનના ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરવાની રહશેે અને ણબનઅનામત 
વગન માટે ધનયત થયેલ ફી + પોસ્ટલ સધવિસ િાર્જ ભરવાનો રહશેે.               
(૩) ફી ભયાગ િર્રની અરજી રદ થિાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ 
પિ સજંોગોમા ંપ્રાથધમક કસોટી / રૂબરૂ મલુાકાતમા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહી. આ ફી 
ફક્ત પોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા જ સ્િીકારિામા ંઆિિે, આયોગની કિેરી ખાતે રોકડમા,ં ડીમાન્ડ 
ડ્રાફ્ટ, ઇન્ડીયન પોસ્ટલ ઓડનર કે પે ઓડનરના સ્વરૂપમા ંઆ ફી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 



 

 

    (૧૯)  ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાનુ ંકે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાિપત્રોની િકાસિી દરમ્યાન કોઇ 
ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી ધનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત 
ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પિ તબકે્ક રદ કરવામા ં
આવશે. 

નોંધ : (૧) સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે જુદા-ંજુદા ંધવિયોના પ્રાધ્યાપક, ગજુરાત ધશક્ષિ 
સેવા (કોલેજ શાખા) વગન-૧ ભરતી ધનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક 
પ્રમાિપત્રોની નકલ, વય મયાનદામા ંછૂટછાટ, અરજી કયા સજંોગોમા ંરદ થવાને પાત્ર છે  
તેની ધવગતો, પરરધશષ્ટ-’ક’ (ગજુરાતી)નો નમનૂો, સરકારી કમનિારીએ રજૂ કરવાના ના-વાધંા 
પ્રમાિપત્રનો નમનૂો, પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુધવગતો 
આયોગની કિેરીના નોરટસ બોડન અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  
ઉપર જોવા મળશે. વેબસાઇટની ધવગતો જોયા ધવના ઉમેદવાર અરજી કરશે અને અરજીમા ં
કોઇ મારહતી/ધવગતો આપવામા ંઆવશે નહીં કે અધરુી આપવામા ંઆવશે કે જાહરેાતને 
સિૂનાઓ મજુબઆપવામા ંઆવશે નહીં તો તેની જવાબદારી જે તે ઉમેદવારની રહશેે અને 
આ અંગે પાછળથી કોઇ રજૂઆત કે ફરરયાદ આયોગ દ્વારા ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.  
(૨) આયોગ સાથેના પત્રવ્યવહારમા ંઉમેદવારે તેઓના ફોરવરડિંગ પત્રમા ંજગ્યાનુ ંનામ, 
જાહરેાત ક્રમાકં/વિન, તેઓની જન્મ તારીખ અને બેઠક ક્રમાકં/રૂબરૂ મલુાકાતનો ક્રમાકં (આપેલ 
હોય તો) તેની ધવગત અવશ્ય દશાનવવી.   
 

(ડી.બી.શાહ) 
સયંકુ્ત સણિવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

           તા.૨૩/૦૯/ર૦૧૫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


