
  

 

 
ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ                                                                                         

 

  જાહરેાત ક્રમાાંક :-  ૫૬ /૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે આચાર્ય, ગજુરાત શિક્ષણ સેવા વર્ય-૧ (કોલેજ 
િાખા)ની નીચે દિાયવેલ જગ્ર્ાઓ માટે ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે Online અરજીઓ                              
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાકથી તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ંમરં્ાવવામા ંઆવે છે. 

કુલ-૦૨  જગ્યા (નીચે દિાયવ્ર્ા મજુબ) 

 

ક્રમ કેટેર્રી કુલ સખં્ર્ા કુલ જગ્ર્ા પૈકી મહિલા માટે અનામત 
જગ્ર્ા ૧ સા.  િૈ. પ. વર્ય  ૦૧ ૦૦ 

૨ અન.ુ જન જશત  ૦૧ ૦૦ 
                    કુલ  ૦૨ ૦૦ 

 
  નોંધ:- ઉક્ત જગ્ર્ાઓ પૈકી કોઇ પણ જગ્ર્ા િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરંત ુ

OA, OL, BL, B અને LV અને HH કેટેર્રીમા ં ૪૦% કે તેથી વધ ુ અને ૧૦૦% સધુી 
અિક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારો અરજી કરી િકિ.ે આ શસવાર્ની અન્ર્ પ્રકારની અિક્તતા 
ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.  

 

 

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભુવ: 1. (A) Possess a Ph. D. Degree in Engineering or 
Technology with Bachelor’s and Master’s Degree of appropriate branch in Engineering 
or Technology with first class either at Bachelor’s or Master’s level obtained from any 
of the universities established or incorporated by or under the Central or  State Act, in 
India, or any other educational institution recognized as such by the Government or 
declared as deemed to be a University under section 3 of the University Grant Commission 
Act, 1956; and 
 
 (B) (i) have about ten years  experience before or after acquiring the Ph. D. degree 
on the post not below the rank of Professor in Government Engineering College;  or 
(ii) have about ten years combined or separate experience in teaching or research or 
industry  out of which about three years experience on the post of Professor in 
Government Engineering College or on the post equivalent to the post of Professor in 
Government College; or  
(iii) have about thirteen years combined or separate experience in teaching or 
research or industry. 
 
 
 



  

 

Explanation:- 
(1) In case of teaching experience the same shall be considered before or after acquiring 

the Ph. D. degree 
(2) In case of research experience, good academic record and books/research paper 

publication/Intellectual Property Rights (IPR)/patent record shall be required as 
deemed fit by the  the Gujarat Public Service Commission. 

(3) 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 :- સાંબાંધધત ઉમેદવારોએ અરજી સાથે સાંબાંધધત જનનલના ‘Cumulative Impact Index‘ના  
આધાર પરુાવા રજૂ કરવાના રહશેે.  

(4) Experience at diploma institution is also considered equivalent to experience in degree 
level institution of appropriate level as applicable. 

(5) If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60% marks shall be 
considered equivalent to first class or division. 

(6) 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% 

       
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.  
નોંધ- 

(૧) જો જાિરેાતમા ંદિાયવેલ  જગ્ર્ા કરતા મળેલ અરજીઓની સખં્ર્ા વધ ુિિે તો, જરૂર જણારે્ તો આર્ોર્ દ્વારા 
પ્રાથશમક કસોટી ર્ોજવામા ંઆવિે. જો આર્ોર્ દ્વારા જગ્ર્ાની સખં્ર્ા અને મળેલ અરજીઓની સખં્ર્ા ધ્ર્ાને લેતા 
પ્રાથશમક કસોટી ર્ોજવાનો પ્રસરં્ ઉપસ્થથત થિે તો, પ્રાથશમક કસોટીના ગણુ ફક્ત રૂબરૂ મલુાકાત માટે ઉમેદવારોની 
સખં્ર્ા મર્ાયહદત કરવાના િતે ુ માટે જ ધ્ર્ાનમા ં લેવામા ં આવિે. પ્રાથશમક કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુ આખરી 
પસદંર્ીના િતે ુમાટે ધ્ર્ાનમા ંલેવામા ંઆવિે નિીં. 

 



  

 

(૨) શવદેિની યશુનવશસિટીની િૈક્ષણણક લાર્કાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેઓની પદવીની માન્ર્તા 
તથા સમકક્ષતા અંરે્ જરૂરી પરુાવા રજૂ કરવાના રિિેે.   
 

(૩) જે યશુન. દ્વારા ટકાવારી આપવામા ંઆવતી નથી તેવા ઉમેદવારોએ ટકાવારી ર્ણવા માટેની 
ફોર્મયુયલા / આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રિિેે.    

 

 

 

પગાર : રૂ. ૩૭,૪૦૦ – ૬૭,૦૦૦  જીપી રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 
 

ઉંમર :  ૪૭ વર્યથી વધ ુનિીં. ઉંમર અરજી થવીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ં
આવિે. સરકારના પ્રવતયમાન શનર્મો અનસુાર ઉપલી વર્મર્ાયદામા ંનીચે મજુબ છૂટછાટ  
મળવાપાત્ર થિે.  
 

૧ ગજુરાત સરકારના કમયચારીઓ કે જેઓ 
ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં કાર્મી 
ધોરણે અથવા િરં્ામી ધોરણે સળંર્ છ 
માસ સધુી કામર્ીરી બજાવતા િોર્ અને 
તેઓની પ્રથમ શનમણ ૂકં જાિરેાતમાનંી 
જગ્ર્ામા ં દિાયવેલ વર્ મર્ાયદાની અંદર 
થર્ેલ િોર્ તેવા કમયચારીઓ  

ઉપલી વર્ મર્ાયદા લાગ ુપડિે નિીં.  

 

અરજી ફી: -અનામત કક્ષાના તથા િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ  ફી ભરવાની 
નથી.  
 

 

                    
                                                (ડી. બી. િાિ)  
                                              સયંકુત સણચવ, 

                                                          ગજુરાત જાિરે સેવા આર્ોર્ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the posts of Principal in Government Engineering Colleges, 

Class I in Gujarat Education Service (Collegiate Branch) Advt. No.  56/10/2015-16) between 

date  01/10/2015   13.00 Hrs. to date 16/10/2015   13.00 Hrs.  

Total 02 Posts as mentioned below:    

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

1 S. E.B.C. 01 00 
2 S. T. 01 00 

 Total 02 00 

        

Note: Out of above mentioned post no post is reserved for Physically Handicapped person. But those Candidates 

having disability of  OA, OL, BL, B and LV and HH from 40%  to 100% can apply. The candidates having other 

types of disabilities can not apply for these posts.     

Educational Qualification & Experience:-   

1. (A) Possess a Ph. D. Degree in Engineering or Technology with Bachelor’s and Master’s 
Degree of appropriate branch in Engineering or Technology with first class either at Bachelor’s 
or  Master’s level obtained from any of the universities established or incorporated by or 
under the Central or State Act, in India, or any other educational institution recognized as 
such by the Government or declared as deemed to be a University under section 3 of the 
University Grant Commission Act, 1956; and 
(B) (i) have about ten years experience before or after acquiring the Ph. D. degree on the 
post not below the rank of Professor in Government Engineering College;  or 
(ii) have about ten years combined or separate experience in teaching or research or industry  
out of which about three years experience on the post of Professor in Government 
Engineering College or on the post equivalent to the post of Professor in Government College; 
or  
(iii) have about thirteen years combined or separate experience in teaching or research or 
industry.   
Explanation:- 
(1)In case of teaching experience the same shall be considered before or after acquiring the 
Ph. D. degree 
(2)In case of research experience, good academic record and books/research paper 
publication/Intellectual Property Rights (IPR)/patent record shall be required as deemed fit by 
the  the Gujarat Public Service Commission. 
(3)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.  



  

 

(4)Experience at diploma institution is also considered equivalent to experience in degree 
level institution of appropriate level as applicable. 
(5)If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60% marks shall be considered 
equivalent to first class or division. 
(6)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% 

 

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.  

Note: (1) If the number of the candidates available for interview test is more, then Preliminary Test 

will be held. 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. 

(2) The candidates having qualification from foreign Uni. Should produce necessary documents/proof 

regarding the recognition/equivalence of their degree.                                                                                      

(3) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of 

marks is not given by the University.                                                                            

 

4. Pay scale : 37,400/- to 67,000/- GP 10,000/-   
5. Age limit  : Not be more than 47 years.    
Upper Age Limit shall be relaxed as under: 

 

1. A candidate who is already in Gujarat Government Service, 

either as a permanent or a temporary, officiating 

continuously for six months and had not crossed age limit 

prescribed for the advertised posts at the time of his/her first 

appointment. 

The upper age relaxation shall 

be admissible as prescribed 

in the Gujarat Civil Services 

Classificatio and recruitment 

(General) Rules, 1967 

                                        

 

 

                                        

                                                                         (D. B. Shah) 

                                                                                                  Joint Secretary 
                                          

                                                                          Gujarat Public Service Commission 

 

 

 

 

 



  

 

 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 

 ૧.      નાગરરકત્વ:-  

 ઉમેદવાર, 

 (ક)  ભારતનો નાર્હરક  અથવા  

(ખ)  નેપાળનો પ્રજાજન અથવા  

(ર્)  ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ)  શતબેટનો શનવાયશસત જે ભારતમા ં કાર્મી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી, 
૧૯૬૨ પિલેા ંભારતમા ંઆવેલા િોવા જોઇએ, અથવા  

(ચ)  મળૂ ભારતીર્ વ્ર્સ્ક્ત કે જે ભારતમા ંકાર્મી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકથતાન, પવૂય 
પાહકથતાન, (બાગં્લાદેિ) બમાય (ર્મર્ાન માર), શ્રીલકંા, કેન્ર્ા, યરુ્ાન્ડા, જેવા પવૂય આહિકાના દેિો, 
સયંકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીર્ા, ઝાબંીર્ા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીર્ા, અથવા શવર્ેટનામથી 
થથળાતંર કરીને આવેલ િોવા જોઇએ. પરંત ુપેટા ક્રમાકં (ખ), (ર્), (ઘ) અને (ચ)મા ંઆવતા 
ઉમેદવારોના હકથસામા ંસરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ િોવુ ંજોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકથસામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી િોર્ તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજી પત્રક 
આર્ોર્ શવચારણામા ં લેિે. અને જો શનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવિે 
તો રાજ્ર્ સરકાર તેમના હકથસામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની િરતે કામચલાઉ શનમણકૂ 
આપિે.  

    ૨.   ભરેલા અરજી પત્રક:-  

(૧) કન્ફમય થર્ેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા પ્રમાણપત્રો આર્ોર્મા ં તા.૨૭-૧૦-૨૦૧૫ 
સધુીમા ંરૂબરૂમા ંઅથવા આર. પી. એ. ડી. થી જમા કરાવવાના રિિેે.         

(૨) જો એક કરતા ંવધ ુજાિરેાત માટે અરજી કરવાની િોર્ તો દરેક જાિરેાત માટે અલર્ 
અલર્ અરજી કરવાની રિિેે અને પ્રત્રે્ક અરજી સાથે ફી ભરવાની રિિેે. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી 
ભરવાની રિિેે નિી.   

(૪) અરજી ફી વર્રની અણિમ નકલ શવચારણામા ંલેવામા ંઆવિે નિી.  

(૫) એક જાિરેાત માટે એક જ અરજી કરી િકાિે. એક જાિરેાત માટે એક થી વધ ુઅરજી કરેલ 
િિે તો ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવિે. 
(૬) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાિરેાતમા ંઅનામત જગ્ર્ા ઓ દિાયવેલ ન િોર્ ત્ર્ા ં
આવા ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્ર્ા માટે અરજી કરી િકિે અને તેને ણબનઅનામતના 
ધોરણો લાગ ુપડિે. 
 
 

(૭) જાિરેાતમા ંમહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્ર્ા ઓ અનામત ન િોર્ તો પણ જે તે કેટેર્રીમા ં
મહિલા ઉમેદવારો અરજી કરી િકે છે.  



  

 

(૮) જાિરેાતમા ંજે તે કેટેર્રીમા ં કુલ જગ્ર્ા ઓ પૈકી મહિલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્ર્ાઓ 
અનામત િોર્ ત્ર્ારે મહિલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્ર્ા ઓ શસવાર્ની બાકી રિતેી જગ્ર્ા 
ઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ર્ણવાનુ ં નથી, આ જગ્ર્ાઓ પર પરુુર્ 
તેમજ મહિલા ઉમેદવારોની પસદંર્ી માટે શવચારણા થઇ િકે છે, પરુુર્ તેમજ મહિલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી િકે છે. (દા. ત. કુલ ૧૦ જગ્ર્ા ઓ પૈકી ૦૩ જગ્ર્ા મહિલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રિતેી ૦૭ જગ્ર્ા સામે મહિલા ઉમેદવાર પણ પસદંર્ી પામી િકે 
છે.) 

 (૯) જાિરેાતમા ં માત્ર મહિલા ઉમેદવારો માટે જગ્ર્ા ઓ અનામત િોર્ તો પણ જે તે 
કેટેર્રીમા ંપરુુર્ ઉમેદવાર અરજી કરી  િકે છે કેમ કે મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાર્ તો 
આ જગ્ર્ા ઓ પર પસદંર્ી માટે પરુુર્ ઉમેદવારોની શવચારણા થઇ િકે છે. પરંત ુજે જગ્ર્ા ઓ 
મહિલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત િોર્ અને તે જગ્ર્ા ઉપર મહિલા ઉમેદવારો પરેુપરુા 
પસદંર્ી પામે/જેટલી સખં્ર્ામા ંપસદંર્ી પામે તો તેમને જ પ્રથમ શવચારણામા ંલેવાના ંથિ ે
અને કોઇ મહિલા ઉમેદવાર પસદં ન થાર્ કે ઓછા મહિલા ઉમેદવાર પસદં થાર્ તો તેટલા 
પ્રમાણમા ં પરુુર્ ઉમેદવારો ને ધ્ર્ાનમા ં લેવામા ં આવિે. (દા. ત. કુલ ૧૦ જગ્ર્ા મહિલા 
ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મહિલા ઉમેદવાર પસદં થાર્ છે તો ૦૨ પરુુર્ ઉમેદવારો 
પસદંર્ી પામી  િકે છે.)  

 

૩.   જન્મ તારીખ:- 
(૧) આર્ોર્ જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી બોડય દ્વારા અપારે્લ  એસ. એસ. સી. 
ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ર્ રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદિાયવેલ જન્મતારીખ ખોટી િોવાનુ ં
ઉમેદવાર માન ેતો સક્ષમ અશધકારી એ આપેલ વર્ અને અશધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત 
નકલ મોકલવાની રિિેે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅશધકૃત અશધકારી એ થપષ્ટ પણે જણાવેલ િોવુ ં
જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની 
સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. 
જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ંદિાયવેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી 
છે તથા માનવાન ેપરૂત ુ ંકારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વર્ અને અશધવાસનુ ંપ્રમાણપત્ર તેની 
શવશ્વાસ િતાય(credibility)ના આધારે થવીકાર કે અથવીકારનો શનણયર્ આર્ોર્ દ્વારા લેવામા ં
આવિે.                                                                                      

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદિાયવેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર 
થઈ િકિે નિી. 
 
 
 
 
 
 



  

 

(૪) વયમયાનદા :- 
(૧) ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગિવામાાં આવશે.  
(૨) જાિરેાતમા ંઉપલી વર્મર્ાયદા આપવામા ંઆવેલ છે, તેમા ંનીચે મજુબ ની છૂટછાટ    
   મળવાપાત્ર છે. 
 

૧ ગજુરાત સરકારના કમયચારીઓ કે 
જેઓ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં
કાર્મી ધોરણે અથવા િરં્ામી 
ધોરણે સળંર્ છ માસ સધુી 
કામર્ીરી બજાવતા િોર્ અને 
તેઓની પ્રથમ શનમણ ૂકં 
જાિરેાતમાનંી જગ્ર્ામા ં દિાયવેલ 
વર્મર્ાયદાની અંદર થરે્લ િોર્ 
તેવા કમયચારીઓ  

(૧) જાિરેાતમા ં લાર્કાત તરીકે અનભુવ મારં્ેલ િોર્ તો ઉપલી 
વર્મર્ાયદા લાગ ુપડિે નિીં (૨)જાિરેાતમા ંઅનભુવને લાર્કાત તરીકે 
મારં્ેલ ન િોર્ પરંત ુ ઇજનેરી,તબીબી,ખેતી શવર્ર્ક,પશ ુ ણચહકત્સાની 
પદવી કે હડપ્લોમાની જગ્ર્ા પર શનમણ ૂકં પામેલ કમયચારીને 
જાિરેાતમાનંી આવી લાર્કાતવાળી જગ્ર્ા(Any such post)માટે ઉપલી 
વર્મર્ાયદા લાગ ુ પડિે નિીં.(૩)જાિરેાતમા ં દિાયવેલ જગ્ર્ા માટે 
અનભુવ એક લાર્કાત તરીકે મારં્ેલ ન િોર્ ત્ર્ારે જે સવંર્યમાથંી 
બઢતી મળવાપાત્ર િોર્ તેમા ં ફરજ બજાવતા કમયચારીને, તેઓએ 
બજાવેલ સેવાના સમર્ અથવા વધમુા ંવધ ુપાચં વર્યની છૂટછાટ તે બે 
પૈકી જે ઓછ ંિોર્ તેટલી છૂટછાટ મળિે.     

 
 

૫. શૈક્ષણિક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાિરેાતમા ંદિાયવેલ િૈક્ષણણક લાર્કાત અરજી થવીકારવાની છેલ્લી તારીખના 
રોજ ધરાવતા િોવા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે િૈક્ષણણક લાર્કાત માન્ર્ યશુનવશસિટી / સથંથામાથંી મેળવેલ િોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ર્ યશુનવશસિટી / સથંથાના ગણુ પત્રક (બધા જ વર્ો / 
સેમેથટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની થવર્ ં પ્રમાણણત નકલ રજુ કરવાની રિિેે. િાળા / 
કોલેજના આચાર્ય દ્વારા અપાર્ેલ પ્રમાણપત્ર માન્ર્ ર્ણવામા ંઆવિે નિી. 
(૪) િૈક્ષણણક લાર્કાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ર્ રાખવી તેવો ઉમેદવારનો િક્ક દાવો 
થવીકારવામા ંઆવિે નિી.  

(૫) જાિરેાતમા ંદિાયવેલ લાર્કાતની સમકક્ષ લાર્કાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો િક્ક 
દાવો િોર્ તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રથથાશપત કરતા આદેિો / અશધકૃતતાની શવર્તો 
આપવાની રિિેે. 
 

૬.  અનભુવ:- 

(૧) મારેં્લ અનભુવ અરજી થવીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ર્ણવામા ંઆવિે. 
(૨) (અ) જાિરેાતમા ં અન્ર્થા જોર્વાઇ કરવામા ં ન આવી િોર્ તો જરૂરી લાર્કાતો  
મેળવવામા ંઆવે ત ેતારીખથી, (બ) અરજી થવીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભયમા ંઅનભુવ 
ર્ણવામા ંઆવિ ે

  
 



  

 

(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દિાયવેલ િોર્ તેના સમથયનમા ંઅનભુવનો સમર્ર્ાળો  

(હદવસ, માસ, વર્ય), મળૂ પર્ાર અને કુલ પર્ારની શવર્તો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર / 
મેળવેલ અનભુવની શવર્તો સાથેનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરિિેે. આવુ ંપ્રમાણપત્ર સથંથાના 
લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાશધકારીની સિી અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરિિેે. 
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમા ં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની શવનતંી 
માન્ર્ રાખવામા ંઆવિે નિીં. અરજી કર્ાય પછી અનભુવના પ્રમાણપત્રો થવીકારવામા ંઆવિે 
નિીં.  

(૫) અંિકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસિીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમશંત્રત ફેકલ્ટી 
તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ર્ અનભુવ તરીકે ર્ણતરીમા ંલેવામા ંઆવિે નિીં.  

 

૭.    અનસુણૂિત જાધત,  અનસુણૂિત જન જાધત,  સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગન:- 
 

(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુણૂચત જાશત, અનસુણૂચત જન જાશત, સામાજજક અને િૈક્ષણણક રીત ે
પછાત વર્યના ઉમેદવારોને જ અનામત વર્યના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળિે. 
(૨) અનસુણૂચત જાશત, અનસુણૂચત જન જાશત, સામાજજક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્ય પૈકી 
ઉમેદવાર જે વર્યના િોર્ તેની શવર્તો અરજી પત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સબંશંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દિાયવેલ નિી િોર્ તો 
પાછળથી અનામત વર્યના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો િક્ક દાવો માન્ર્ રાખવામા ં
આવિે નિીં. 
(૪) અનામત વર્યનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથયનમા ંસક્ષમ અશધકારી દ્વારા 
શનર્ત નમનુામા ંઆપવામા ંઆવેલ જાશત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ 
કરવાની રિિેે. અરજી પત્રક સાથે જાશત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નિીં  િોર્ તો તે 
પાછળથી થવીકારવામા ંઆવિે નિીં અને અરજી પત્રક રદ થવાને પાત્ર બનિે. 
(૫) સામાજજક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્યના ઉમેદવારોને જો તેઓનો સમાવેિ “ઉન્નત 
વર્યમા”ં નિી થતો િોર્ તો જ અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર થિે. 
(૬) સામાજજક અને િૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્યના ઉમેદવારોએ “ઉન્નત વર્યમા ંસમાવેિ ન થતો  
િોવા અંરે્નુ”ં સામાજજક ન્ર્ાર્ અને અશધકાહરતા શવભાર્ના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી 
શનર્ત થર્ેલ પહરશિષ્ટ (ક) (ગજુરાતીમા)ંના નમનુામા ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રિિેે. આ 
પ્રમાણપત્ર ત્રણ નાણાકંીર્ વર્ય દરર્મર્ાન મેળવેલ િોવુ ંજોઈએ. જેમા ંજાિરેાત પ્રશસધ્ધ થરે્લ 
િોર્ તે નાણાકંીર્ વર્યનો પણ સમાવેિ થર્ેલ િોવો જોઈએ. ઉન્નત વર્યમા ંસમાવેિ ન થતો 
િોવા અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર માતા-શપતાની આવકના સદંભયમા ં આપવામા ં આવતુ ં િોવાથી આ 
પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજૂ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-શપતાની આવકમા ં ફેરફાર થતો 
િોર્ તો ઉમેદવારે/ અરજદારે થવર્ ંઆવા વધારા-ઘટાડાની પ્રામાણણક જાિરેાત પ્રમાણપત્ર 
આપનાર સક્ષમ અશધકારી સમક્ષા કરવાની રિિેે. આ રીતે સક્ષમ અશધકારીને જાણ કર્ાય બાદ 
સક્ષમ અશધકારીએ જે શનણયર્ લીધેલ િોર્ તેની જાણ અત્રેની કચેરીને પણ કરવાની રિિેે. જે 
ઉમેદવાર /અરજદાર આવી થવૈચ્ચ્છક જાિરેાત ન કરીને આવકમા ંવધારો છૂપાવિે તો તેને 



  

 

મળેલો  લાભ રદ કરવાપાત્ર ઠરિે અને આર્ોર્ દ્વારા કરવામા ં આવતી કાર્દેસરની 
કાર્યવાિીને પાત્ર બનિે. પહરણીત મહિલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-શપતાની 
આવકના સદંભયમા ં રજુ કરવાનુ ં રિિેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પશતની આવકના 
સદંભયમા ંઆવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ િિે તો તેમની અરજી રદ કરવામા ંઆવિે. અરજી સાથે 
પહરશિષ્ટ (ક)ના બદલે ‘એનેક્ષર-A’ (અંિેજીમા)ંરજુ કરેલ િિે તો પણ અરજી રદ કરવામા ં
આવિે. કેમ કે ‘Annexure-A’ ભારત સરકાર િઠેળની નોકરી માટેનુ ં છે. જો ઉમેદવારે આ 
પ્રમાણપત્ર (પહરશિષ્ટ (ક) અરજી સાથે રજુ કરેલ નિીં િોર્  તો તેઓની અરજી અમાન્ર્ 
ર્ણવામા ંઆવિે અને ણબન અનામત જગ્ર્ા માટે પણ શવચારણામા ંલેવામા ંઆવિે નિીં.    

(૭) સરકારની પ્રવતયમાન જોર્વાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબનઅનામત વર્યના 
ઉમેદવારોની સાથે શનર્ત ધોરણો (અથાયત ્વર્ મર્ાયદા, અનભુવની લાર્કાત, ણબન અનામત 
વર્યના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ િોર્ તેના કરતા ંવધ ુશવથતતૃ કરેલ અન્ર્ કે્ષત્રમા ંછૂટછાટ 
લીધા શસવાર્ પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પસદંર્ી પામે તો ણબન અનામત જગ્ર્ાની સામ ે
ર્ણતરીમા ંલેવાના ંથાર્ છે. 
(૮) ઉમેદવારે અરજીમા ંજાશત અંરે્ જે શવર્ત દિાયવેલ િિે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની 
શવનતંી માન્ર્ રાખવામા ંઆવિે નિી. 

૮   માજી સૈધનક:-   

(૧) માજી સશૈનક ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમા ંશવર્તો આપવાની રિિેે. 
(૨) માજી સૈશનક ઉમેદવારે હડથચાર્જ બકુની નકલ અરજી પત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની રિિેે. 
 

૯   શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:-  

(ક) િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમા ંશવર્તો આપવાની રિિેે. 
(ખ) િારીહરક અિક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુિોર્ તેવા ઉમેદવારને જ િારીહરક અિક્તતાનો 
લાભ મળવા પાત્ર રિિેે.  િારીહરક અિક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) 
અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રવણની ખામી (૩) િલનચલન અિક્તતા અથવા મર્જનો 
લકવો તે પૈકીની) કઇ િારીહરક અિક્તતા છે તે દિાયવવુ.ં 
(ર્) જાિરેાતમા ં િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્ર્ા દિાયવેલ ન 
િોર્, પરંત ુજગ્ર્ાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોન ે
પાત્ર ર્ણેલ િોર્ તેઓ તે જાિરેાત માટે અરજી કરી િકિે.  

(ઘ) િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથયનમા ં સામાન્ર્ વિીવટ શવભાર્ના 
તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પહરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨થી શનર્ત થર્ેલ નમનુામા ં
સરકારી િોસ્થપટલના સશુપ્રટેન્ડેન્ટ/ શસશવલ સર્જન/ મેહડકલ બોડય દ્વારા આપવામા ં આવેલ 
પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રિિેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ 
કરવામા ંનિીં આવેલ િોર્ તો તે પાછળથી થવીકારવામા ંઆવિે નિીં, િારીહરક અિક્તતા 
ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવા પાત્ર થિે નિીં. 
 
 



  

 

૧૦.  મરહલા ઉમેદવાર:-   

મહિલાઓની  અનામત જ્ગગ્ર્ાઓ માટે જો ર્ોગ્ર્ મહિલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નિીં થાર્ તો 
તેની જગ્ર્ા જે તે કક્ષાના (category) પરુુર્ ઉમેદવારોને  ફાળવી િકાિે. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેિ અનામત વર્ય, માજી સૈશનક, િારીહરક અિક્તતા, મહિલા કે 
શવધવા પૈકીના શવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ શવકલ્પોમા ંથતો િોર્ તેવા હકથસામા ં તેને 
લાગ ુપડતા શવકલ્પો પૈકી જેમા ંવધ ુલાભ મળવા પાત્ર િિે તે મળિે.    

 

૧૧.  ધવધવા ઉમેદવાર:-  

(૧) ઉમેદવાર શવધવા િોર્ તો અરજી પત્રકમા ંતે કૉલમ સામે “િા” અવશ્ર્ લખવુ ં અન્ર્થા 
“લાગ ુપડત ુ ંનથી” એમ દિાયવવુ.ં 
(૨) શવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ િોર્ તો અરજી પત્રકમા ં તે કૉલમ સામે “િા” 

અચકૂ લખવુ ં અન્ર્થા  “લાગ ુપડત ુ ંનથી” એમ દિાયવવુ ં. 
(૩) શવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન િોર્ અને શવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા 
ઇચ્છતા િોર્ તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એહફડેશવટ રજુ કરવાની રિિેે. 
(૪) શવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતયમાન જોર્વાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં 
ટકા ગણુ ઉમેરવામા ંઆવિે. 
 

૧૨. ના વાાંધા પ્રમાિપત્ર:-  

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધય સરકારી/ સરકાર િથતક ના કોપોરેિન /કંપનીઓમા ં
સેવા બજાવતા અશધકારીઓ / કમયચારીઓ આર્ોર્ની જાિરેાતના સદંભયમા ંબારોબાર અરજી 
કરી િકિે અને તેની જાણ  ઉમેદવારે પોતાના શવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કર્ાયની તારીખ 
થી હદન-૭ મા ંઅચકૂ કરવાની રિિેે. જો ઉમેદવારના શનર્ોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની 
છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમા ંઅરજી કરવાની પરવાનર્ી નિીં આપવાની જાણ કરવામા ં
આવિે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારી  રદ કરવામા ંઆવિે. 
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ર્ કોઇપણ રાજ્ર્ સરકારની નોકરી મા ંિોર્ તેવા ઉમેદવારે 
ખાતા મારફત અરજી મોકલવાની રિિેે અથવા આ અરજી સાથે શનમણકૂ અશધકારીનુ ં  ના 
વાધંા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ંરિિેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમરે્ ઉમેદવારે સક્ષમ અશધકારી દ્વારા આપવામા ં આવેલ “ના વાધંા 
પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુ ંરિિેે. 
 
 

૧૩.   ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

ગજુરાત જાિરે સેવા આર્ોર્ કે અન્ર્ જાિરે સેવા આર્ોર્ અથવા અન્ર્ સરકારી /અધય 
સરકારી /સરકાર િથતકની સથંથા ઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેર્ પણ રે્રલાર્ક ઠરાવેલ િોર્ તો  

તેની  શવર્ત અરજી પત્રકમા ંઆપવાની રિિેે. જો ઉમેદવારનો ર્ેરલાર્કનો સમર્ ચાલ ુિિે 
તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનિે. 



  

 

૧૪.  ફરજજયાત ધનવધૃિ, રુખસદ, બરતરફ :-  

અર્ાઉ ઉમેદવારન ેસરકારી સેવા/ સરકાર િથતકની કંપની કે બોડય કોપોરેિન માથંી ક્યારેર્ 
પણ  ફરજજર્ાત શનવશૃત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવેલ િોર્ તો અરજી પત્રકમા ંતેની 
શવર્ત આપવાની રિિેે.     

૧૫.  અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

(૧) ઉપરની જગ્ર્ા માટે શનમણકૂ માટે ઉમેદવારો ની પસદંર્ી રૂબરૂ મલુાકાત ર્ોજીન ે
કરવામા ં આવિે. વધ ુ  અરજીઓને કારણે જ્ર્ા ં પ્રાથશમક કસોટી જરૂરી બનિે ત્ર્ા ં આવી 
કસોટી પછી જ તેના ગણુ ક્રમાનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારો ને રૂબરૂ 
મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાિે. આ કસોટીનુ ં માધ્ર્મ આર્ોર્ અન્ર્થા નક્કી કરિે 
નિીં તો ગજુરાતી રિિેે. પ્રાથશમક કસોટી સામાન્ર્ત: અમદાવાદ ખાતે લેવામા ંઆવિે અને  

ઉમેદવારોએ થવ ખચે ઉપસ્થથત રિવેાનુ ં રિિેે. પ્રાથશમક કસોટીમા ં મેળવેલ ગણુ આખરી 
પસદંર્ી માટે ર્ણવામા ંઆવિે નિી.  

(૨) રૂબરૂ મલુાકાતમા ં આર્ોર્ની સચુનાઓ/ ધોરણો મજુબ જાિરેાતમા ં દિાયવેલ 
કેટેર્રીવાઈઝ જગ્ર્ાની સખં્ર્ાને ધ્ર્ાને લઈ, એક જગ્ર્ા િોર્ તો ૦૬ ઉમેદવારો, બે જગ્ર્ા 
િોર્ તો ૦૮ ઉમેદવારો, ત્રણ જગ્ર્ાઓ િોર્ તો ૧૦ ઉમેદવારો અને ચાર કે તેથી વધ ુ
જગ્ર્ાઓ િોર્ તો તે સખં્ર્ાના ૦૩ ર્ણા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ં
આવિે.   

(૩પ્રાથશમક કસોટીમા ંઉમદેવારને OMR Sheetમા ંજવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાચં શવકલ્પ આપવામા ંઆવિે. પાચંમો શવકલ્પ E " Not attended “  તરીકેનો રિિેે. જો 
ઉમેદવારે તમામ શવકલ્પો ખાલી રાખ્ર્ા િોર્ ( encode કર્ાય ન િોર્ ) અથવા ખોટી જવાબ 
આપેલ િોર્ તો પ્રત્રે્ક શનશિત ગણુના ૦.૩ Negative maarks કાપવામા ંઆવિે અને  જો 
પાચંમો શવકલ્પ  E " Not attended “  એનકોડ કરેલ િોર્ તો "શનૂ્ર્ " ગણુ કાપવાના રિિેે. 
અથાયત માત્ર E " Not attended “  શવકલ્પ જ શવકલ્પ encode કર્ો િિે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ 
નેરે્ટીવ ગણુ કાપવામા ંઆવિે નિીં. 
(૪) રૂબરૂ મલુાકાતમા ં આર્ોર્ની સચૂનાઓ / ધોરણો મજુબ જાિરેાતમા ં દિાયવેલ 
કેટેર્રીવાઝ જગ્ર્ાની સખં્ર્ાને ધ્ર્ાને લઇ નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરિિેે:- 

કુલ જગ્ર્ાઓ    કુલ જગ્ર્ાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર ઉમેદવારોની 
સખં્ર્ા                                                                                 
 

         ૦૧  ૦૬ 

         ૦૨    ૦૮ 

         ૦૩                             ૧૦ 

         ૦૪ કે તેથી વધ ુ    કુલ જગ્ર્ાઓથી ૦૩ ર્ણા 



  

 

(૫) ઉપયુયક્ત કોલમમા ં દિાયવેલ સખં્ર્ા પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવાના થતા 
ઉમેદવારોમા,ં જો કોઇ ઉમેદવારના પ્રાથશમક કસોટીમા ં૧૦% કે તેથી ઓછા ગણુ મેળવિે તો 
તેમને રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્ણવામા ંઆવિે નિી.  

(૬ ) જાિરેાતમા ં ઠરાવેલ લઘતુમ લાર્કાત તેમજ અનભુવ કરતા ંવધ ુ િૈક્ષણણક લાર્કાત 
અન ે / અથવા વધ ુ અનભુવ અને/ અથવા લાર્કાતમા ં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે આર્ોર્ ઉમેદવારો ની સખં્ર્ા મર્ાયહદત કરી િકિે. 
(૭) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી પસદંર્ી માટેનુ ં લઘતુમ ધોરણ 
ણબનઅનામત વર્ય માટે ૫૦ ગણુ અને અનામત વર્યના ઉમેદવારો માટે ૩૫ ગણુ રાખવામા ં
આવે છે. ઇન્ટવ્યુય કશમટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ં ઉમેદવારોના એકંદર દેખાવ ( Overall 

Performance) ને ધ્ર્ાને લેવામા ંઆવિે અને ઇન્ટવ્યુય કશમટી ઇન્ટવ્યુય દરશમર્ાન ઉમેદવારના ( 

Overall Performance) ને ધ્ર્ાને રાખીને ચચાય શવચારણા બાદ સવાયનમુતે ગણુ અપાિે.  

(૮) માજી સશૈનકો તથા િારીહરક અિક્ત ઉમેદવારોની જગ્ર્ાઓ અનામત િોર્ ત્ર્ારે  

સબંશંધત કેટેર્રીના માજી સૈશનકો તથા િારીહરક અિક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો  આ 
પ્રમાણેના લઘતુમ ગણુ મેળવતા િિે તેમને સબંશંધત કેટેર્રીની અનામત જગ્ર્ા સામે 
ર્ણવામા ંઆવિે. જો જાિરેાતમા ંજણાવ્ર્ા પ્રમાણેની આ કેટેર્રીઓ માટે રાખવામા ંઆવેલ 
અનામત જગ્ર્ાઓ માટે આલઘતુ્તમ ગણુ મેળવત્તા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાર્ કે પરૂતી 
સખં્ર્ામા ંપ્રાપ્ત ન થાર્ તો સબંશંધત કેટેર્રીના લઘતુમ ગણુના ૧૦% ધોરણ િળવુ ંકરીને 
પસદંર્ી કરવામા ંઆવિે. 
(૯) મહિલા ઉમેદવારો માટે લઘતુમ ગણુના ૧૦% ધોરણ િળવુ ં કરીને પસદંર્ી પચ્ધ્ધ્ત 
અનસુરવાની રિિેે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેર્રીના મહિલા ઉમેદવારો માટેની 
અનામત સખં્ર્ા જેટલા મહિલા ઉમેદવારોથી વધ ુ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાર્ તો 
ભલામણર્ાદીમા ં મહિલા ઉમેદવારોનો સમાવેિ થર્ા બાદ બાકીના મહિલા ઉમેદવારોની 
પ્રશતક્ષાર્ાદીમા ં પસદંર્ી ર્ણવામા ંઆવિે. આ જોર્વાઇ મજુબ લઘતુમ લાર્કીધોરણ આ 
મજુબ રિિેે. ણબનાનામત વર્યના મહિલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગણુ તેમજ અનામત વર્યના 
મહિલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગણુ રાખવામા ંઆવિે.  

૧૬.  રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આર્ોર્ની કચેરી ખાતે જ લેવામા ં આવિે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે 
ઉપસ્થથત થવાનુ ંરિિેે. 
(૨) અનસુણૂચત જાશત, અનસુણૂચત જન જાશત ના ઉમેદવારો તથા બેરોજર્ાર ઉમેદવારો કે 
જેઓના માતા-શપતાની વાશર્િક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન િોર્ તેઓને તેમના રિઠેાણના 
થથળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ. ટી. શનર્મ દ્વારા શનર્ત 
થરે્લ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુ ંમળવા પાત્ર થિે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના 
હદવસે શનર્ત ફૉમય ભરવાન ુરિિેે અને તેની સાથે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રિિેે. 



  

 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના હદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ંદિાયવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો 
રજુ કરવાના રિિેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિે નિીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર બનિે નિીં તનેી ખાસ નોંધ લેવી.  

૧૭.  નીિે દશાનવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ ર્ાદી માત્ર દષ્ટાતં થવરૂપે 
છે જે સપંણૂય નથી)   

(૧) આર્ોર્ના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન િોર્. 
(૨) અરજીમા ંશવર્તો અધરૂી કે અસરં્ત િોર્. 
(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સિી અપલોડ કરેલ ન િોર્.  

(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવલે િોર્. 
(૫) અરજીમા ંપાસપોટય  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન િોર્.  

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન િોર્. ઇઇમઉ 

(૭) અનસુણૂચત જાશત, અનસુણૂચત જન જાશત, સામાજજક અને િૈક્ષણણક પછાત વર્ય તથા  

િારીહરક અિક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે  અરજી પત્રક સાથે સક્ષમ અશધકારી દ્વારા અપાર્ેલ 
પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્. 
(૮) માજી સૈશનક ઉમેદવારે હડથચાર્જ બકુ ની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્. 
(૯) સામાજજક અને િૈક્ષણણક પછાત વર્યના ઉમેદવારે જાિરેાતમા ં દિાયવેલ સમર્ર્ાળાનુ ં
નોન હક્રમીલેર્ર પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન િોર્. 
(૧૦) ઉમેદવારે િૈક્ષણણક લાર્કાત ના સદંભયમા ંમાકયિીટ / પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ 
કરેલ ન િોર્. 
(૧૧) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન િોર્. 
(૧૨) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુવ દિાયવેલ િોર્ ( જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની 
થતી િોર્) પરંત ુ તેના સમથયનમા ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન િોર્ અથવા રજુ કરેલ 
પ્રમાણપત્રમા ં તેઓનો અનભુવનો સમર્ર્ાળો, મળૂ પર્ાર, કુલ પર્ાર અને અનભુવનો 
પ્રકાર દિાયવેલ ન િોર્ તથા સથંથાના લેટરપેડ ઉપર ન િોર્.  

 
 

૧૮.  ધનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાિરેાત સબંધંમા ં શનમણકૂ માટે પસદં થર્લેા ઉમેદવારની સરકારના સબંશંધત 
શવભાર્ને આર્ોર્ દ્વારા ભલામણ કરવામા ં આવિે. ઉમેદવારોએ આખરી શનમણકૂપત્ર 
મેળવતા પિલેા ંકોર્મપ્યટુર અંરે્ની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ર્ સરકાર વખતોવખત 
નક્કી કરે તેવી લાર્કાત મેળવી લેવાની રિિેે. આ પ્રકારની લાર્કાત નિીં ધરાવનાર 
ઉમેદવાર શનમણકૂને પાત્ર બનિે નિીં.  

(૨) શનમણકૂ અંર્ેની સઘળી કાર્યવાિી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામા ંઆવતી િોવાથી આ અંર્ેનો 
કોઇપણ પત્રવ્ર્વિાર આર્ોર્ ધ્ર્ાને લેિે  નિીં. 
(૩) ઉમેદવારે  તેની િૈક્ષણણક લાર્કાત /અનભુવ/ઉંમર વરે્રે ના સમથયનમા ં રજુ કરેલ 
પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અર્ોગ્ર્ માલમૂ પડિે તો તેની ઉમેદવારો રદ થિે તેમજ 



  

 

ભલામણ બાદની શનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રિિેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીર્ 
ફોજદારી ધારા  િઠેળની કાર્યવાિીને પાત્ર થિ,ે જેથી ઉમેદવારને સલાિ આપવામા ંઆવે છે 
કે, તેમણે રજુ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણૂય રીતે ખરાઇ કર્ાય બાદ જ આર્ોર્મા ં
રજુ કરવા. 
 
 

૧૯.  ગેર વતનણ ૂાંક અંગે દોધિત ઠરેલા ઉમેદવારો ધવરૂદ્ધ પગલાાં:-  

ઉમેદવારો ને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજી પત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની 
ખોટી માહિતી દિાયવવી નિી, તેમજ આવશ્ર્ક માહિતી છૂપાવવી નિી, ઉપરાતં તેઓએ રજુ 
કરેલ અસલ દથતાવેજો કે તેની પ્રમાણણત નકલમા ંકોઇપણ સજંોર્ોમા ંસધુારો અથવા ફેરફાર 
અથવા બીજા કોઇપણ ચેડા ંકરવા નિીં અથવા તેઓએ આવા ચેડા ંકરેલ/બનાવટી દથતાવેજો 
રજુ કરવા નિી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદથતાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાણણત 
નકલમા ં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઈ અથવા શવસરં્તતા જણાર્ તો તે શવસરં્તતાઓ 
બાબતની થપષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર  

આર્ોર્ દ્વારા દોશર્ત જાિરે થરે્લ િોર્ અથવા થાર્ તો,      
 

 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપણ રીતે ર્ોગ્ર્તા પ્રાપ્ત કરવા,  
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,  
(૩) કોઇ અન્ર્ વ્ર્સ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણૂય કરાવ્ય ુિોર્, 

(૪) બનાવટી દથતાવેજ રજુ કર્ાય િોર્,  

(પ) અર્ત્ર્ની બાબત છપાવવા અથવા દોર્મકુ્ત અથવા ખોટા શનવેદનો કરેલ િોર્, 

(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંરે્ કોઇપણ અશનર્શમત કે અનણુચત ઉપાર્ોનો સિારો લીધો િોર્, 

(૭) કસોટી સમરે્ કોઇ અનણુચત સાધનોનો ઉપર્ોર્ કર્ો િોર્, 

(૮) ઉત્તરવિીમા ં અશ્લીલ ભાર્ા કે અશિષ્ટ બાબતો સહિતની અસરં્ત બાબતો રજુ કરેલ 
િોર્, 

(૯) પરીક્ષા ખડંમા ં કોઇપણ રીતની ર્ેરવતયણકૂ આચરવી, જેવી કે અન્ર્ ઉમેદવારની 
જવાબવિીની નકલ કરવી, પથુતક, ર્ાઈડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે િથતણલણખત 
સાહિત્ર્ની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાકેંશતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ર્  
ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ર્ેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ર્ેરરીશત આચરવા માટે,    

 

(૧૦) આર્ોર્ દ્વારા પરીક્ષાની કામર્ીરી અંર્ે શનયકુ્ત થર્ેલા કમયચારીઓને પજવણી કરવી, 
કોઇપણ પ્રકારની િારીહરક ઈજા પિોચાડવી,  અથવા  

 
 
 

(૧૧) ઉપરોક્ત જોર્વાઇઓમા ંઉલ્લેખારે્લ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ર્ કરવા કે કરાવવા તેણે 
પ્રર્ત્ન કર્ો િોર્ કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આર્ોર્ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર  



  

 

     નીચે દિાયવેલ શિક્ષા ઉપરાતં આપો આપ ફોજદારી કાર્યવાિીને પાત્ર બનિે.  

(ક) આર્ોર્ દ્વારા તે પસદંર્ીના ઉમેદવાર તરીકે રે્રલાર્ક ઠરાવી િકાિ,ે અને /અથવા  

(ખ) તેને આર્ોર્ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાર્મી કે મકુરર 
મદુત માટે  
(૧) આર્ોર્ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંર્ી માટે, અને  

(ર) રાજ્ર્ સરકાર િઠેળની કોઇપણ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાર્ક ઠરાવી િકાિે અને  

(ર્) જો સરકારી સેવામા ં અર્ાઉથી જ િોર્ તો તેના શવરૂદ્ધ સમણુચત શનર્મો અનસુાર 
શિથતભરં્ના પર્લા ંલઇ િકાિે. 
(૧ર) ઉપરોક્ત શવર્તોમા ં શનહદિષ્ટ કરેલ શિક્ષા કરતા પિલેા આર્ોર્/ સરકાર દ્વારા 
ઉમેદવારને/કમયચારીન ે

(૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના થપષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 

(ર) લેણખતમા ંશિક્ષા અંર્ે બચાવનામુ-ં િકીકત રજુ કરવા અને  

(૩) શિક્ષા અંર્ે શનર્ત સમર્ મર્ાયદામા ંરૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવિે.  

 

નોંધ: આર્ોર્ સાથેના પત્રવ્ર્વિારમા ં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવડીંર્ પત્રમા ં જગ્ર્ાનુ ં નામ, 
જાિરેાત ક્રમાકં / વર્ય, તેઓની જન્મ તારીખ અને બેઠક ક્રમાકં / રૂબરૂ મલુાકાત ક્રમાકં 
આપેલ િોર્ તો તેની શવર્ત અચકૂ દિાયવવી.   

                                                                  
  

                                                                                                                      (ડી. પી. જોર્ી) 

 

                                                                                    સણચવ 

      ગજુરાત જાિરે સેવા આર્ોર્ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Online તેમજ Downloaded અરજીઓ કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહરેાતના સાંદભનમાાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર 
તા. ૦૧/૧૦/૨૦૧૫ ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૧૬/૧૦/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમા ં
http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અરજીપત્રક ભરી િકિે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીિે 
મજુબના Steps (૧) થી (૧૭) 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 આિાયન, ગજુરાત ધશક્ષિ સેવા (કોલેજ શાખા) વગન-૧ પર 

click કરવાથી જગ્ર્ાની શવર્તો મળિે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાિે. Application 

Format મા ં સૌપ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અિીં લાલ ફંદડી 
(*)શનિાની િોર્ તેની શવર્તો ફરજજર્ાત ભરવાની રિિેે.) ‘Personal Details” મા ંજ્ર્ા ં 
Mobile Number અને email ID માગં્ર્ા છે, તેની શવર્ત લખવી જેથી જરૂર જણાર્ે 
આર્ોર્ ઉમેદવારને માહિતર્ાર કરી િકે.  

(૫) Personal Details ભરાર્ા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર 
click કરવુ ંઅને પોતાની િૈક્ષણણક શવર્તો ઉમેરવી. 

(૬)    Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualificationની શવર્ત  ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ંઅને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience 

ઉમેરવા મારં્તા િોવ તો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮)   Additional Information પર “click” કરી ત્ર્ા ંમાહિતી ભરવી.જે વધારાનો અનભુવ ojas 
module મા ં સમાશવષ્ટ ન થતો િોર્, તો સાદા કાર્ળ પર ojas મા ં જણાવ્ર્ા મજુબના 
અનભુવના કોઠા પ્રમાણે આપે વધારાના અનભુવની શવર્ત ઉમેરીને મોકલવી. 
(૯)  તેની નીચે “Self declaration” મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 
(૧૦) િવ ેsave પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થિે. અિીં ઉમેદવારનો Application 

Number generate થિે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રિિેે અને િવે પછી આ 
જાિરેાતના સદંભયમા ંઆર્ોર્ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્ર્વિારમા ંદિાયવવાનો રિિેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના િોર્ તો Edit Applicationમા ં
જઇને કરી િકાિ,ેઆ સશુવધા અરજી Confirm કરતા ં પિલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત 
અરજી Confirm થઇ ર્ર્ા પછી/બાદ આ સશુવધા ઉપલબ્ધ રિિેે નિીં.  

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

Number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્ર્ારબાદ ok પર click કરો અિીં 
photo અને signature upload કરવાના છે.(ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી.ઉંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી 
પિોળાઇ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી.ઉંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પિોળાઇ રાખવી) 
(photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg Format  

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


  

 

        મા(ં10 KB) સાઇઝ થી વધારે નિીં તે રીતે Computer મા ંિોવા જોઇએ.)  
       “Browse”Button પર click કરો િવે Choose File ના થક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ંjpg Format 

મા ંતમારો photo store થર્ેલ છે તે ફાઇલને ત્ર્ાથંી Select કરો અને “Open Button” ને 
click કરો િવે “Browse Button” ની બાજુમા ં “Upload Button”પર Click કરો િવે 
બાજુમા ંતમારો photo દેખાિે. િવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રિિેે.  

(૧૩) િવે પેજના ઉપરના ભાર્મા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application 

number” તથા Birth Date Type કર્ાય બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: 
Application preview ૨: confirm application દેખાિે. ઉમેદવારે show Application 

preview પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાર્ તો 
Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કર્ાય પિલેા 
કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ં કરી િકાિે. પરંત ુઅરજી confirm થઇ ર્ર્ા બાદ 
અરજીમા ંકોઇપણ સધુારો થઇ િકિે નિીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાર્ તો જ 
confirm application પર click કરવુ.ં Confirm application પર click કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આર્ોર્મા ં online થવીકાર થઈ જિે. અિીં “confirmation 

number” generate થિે જે િવે પછીની બધી જ કાર્યવાિી માટે જરૂરી િોઈ, ઉમેદવારે 
સાચવવાનો રિિેે. Confirmation number શસવાર્ કોઇપણ પત્રવ્ર્વિાર કરી િકાિે 
નિીં.  

(૧૪) અનામત વર્યના ઉમેદવારો તથા િાહરહરક રીતે અિક્ત ઉમેદવારો (ફીમાથંી મહુકત 
અપાર્ેલ ઉમેદવારો) print Application પર click કરવુ ંconfirmation Number ટાઈપ કરવો 
અને print પર click કરી અરજીપત્રકની નકલ કાઢવાની રિિેે. confirm થર્ેલ 
અરજીપત્રક  (ડાઉનલોડ કરેલુ)ં ઉમેદવારે જરૂરી બધાજ પ્રમાણપત્રોની (જાિરેાતમા ં
દિાયવેલ) થવર્પં્રમાણણત નકલ સહિત આર્ોર્ને અરજી થવીકારવાની છેલ્લી તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ 
થી કામકાજના સાત હદવસો અથાયત  તા. ૨૭/૧૦/૨૦૧૫ સધુીમા ંઆર.પી.એ.ડી./થપીડ પોથટથી 
મોકલવાના રિિેે અથવા આર્ોર્ની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જવાના રિિેે. 

 (૧૫) જો અરજીમા ં આપે મોબાઇલ નબંર આપેલ િિે તો અરજી confirm થરે્થી તરુતજ    
આપને અરજીમા ં દિાયવેલ મોબાઇલ  નબંર ઉપર SMS મળિે. આપના મોબાઇલ નબંર 
ઉપર આર્ોર્ દ્વારા આ જાિરેાત સદંભે  SMS થી જાણ કરવામા ંઆવિે. 

     (૧૬) દરેક જાિરેાત માટે એક જ અરજી કરવી. આમ છતારં્, સજંોર્ોવસાત ્જો કોઇ ઉમેદવારે 
એકથી વધ ુઅરજી કરેલ િિે તો છેલ્લી કન્ફમય થરે્લી અરજી, તેની સાથે શનર્ત ફી 
ભરેલ િિે તો, તે માન્ર્ ર્ણાિે અને અર્ાઉની અરજી રદ ર્ણવામા ંઆવિે. અર્ાઉની 
અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમય થર્ેલી અરજી સાથે ર્ણવામા ં આવિે નિીં. જો 
ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમય થરે્લી અરજી સાથે શનર્તફી ભરેલ નિીં િોર્ તો, આવા 
ઉમેદવારની શનર્ત ફી સાથે કન્ફમય થર્ેલી છેલ્લી અરજી માન્ર્ ર્ણવામા ંઆવિે. જો 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજીઓ સાથે ફી ભરેલ િિે તો તે હરફંડ કરવામા ંઆવિે નિીં.  



  

 

    (૧૭)  ઉમેદવારોને ખાસ જિાવવાનુાં 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 
કરવામાાં આવશે. 

નોંધ : (૧) સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે આિાયન, ગજુરાત ધશક્ષિ સેવા (કોલેજ શાખા) 
વગન-૧ ભરતી ધનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાિપત્રોની નકલ, વય 
મયાનદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની ધવગતો,                   
‘પરરધશષ્ટ-ક’નો નમનૂો, સરકારી કમનિારીએ રજૂ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાિપત્રનો નમનૂો, 
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 અરજીમાાં કોઇ મારહતી/ધવગતો આપવામાાં આવશે નહીં કે 
અધરુી આપવામાાં આવશે કે જાહરેાતને સિૂનાઓ મજુબ આપવામાાં આવશે નહીં તો તેની 
જવાબદારી જે તે ઉમેદવારની રહશેે અને આ અંગે પાછળથી કોઇ રજૂઆત કે ફરરયાદ 
આયોગ દ્વારા ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.  
(૨) આયોગ સાથેના પત્રવ્યવહારમાાં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવરડિંગ પત્રમાાં જગ્યાનુાં નામ, 
જાહરેાત ક્રમાાંક/વિન, તેઓની જન્મ તારીખ અને બેઠક ક્રમાાંક/રૂબરૂ મલુાકાતનો ક્રમાાંક 
(આપેલ હોય તો) તેની ધવગત અવશ્ય દશાનવવી.   

 
 

 ( ડી. બી. શાહ ) 
સાંયકુ્ત સણિવ 

         તા. ૦૧/૧૦/ર૦૧૫                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

        
 

 


