ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
શાખાાઃ-આર-૪
સરકારી ઈજનેરી કોલેજો ખાતે જુદા જુદા વવષયો ના સહાયક પ્રાધ્યાપક, ગુજરાત વશક્ષણ સેવા, વગગ -૨
ની નીચે દશાગ વેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે Online અરજીઓ તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૫, સમય ૧૩.૦૦
કલાકથી તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૫, ૧૩-૦૦ કલાક સુધીમાં મંગાવવામાં આવે છે . જાહેરાતની બધીજ-સંપ ૂણગ વવગતો
આયોગની વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર વંચાણે લઈને જ ઉમેદવારે ON LINE અરજી કરવાની
રહેશે.
અનુ.
ક્રમાંક/
જાહેરાત
ક્રમાંક
૧

વવષય નુ નામ

૨

કુ લ
જ
ગ્યા
ઓ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ
માટે
અનામત જગ્યા ઓ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

સંલગ્ન
વવદ્યાશાખા
૫

૪
સા

સા.શૈ.

અનુ.

અનુ.

સામા

સા.શૈ.

અનુ.

અનુ.

મા

પ. વગગ

જાવત

જનજાવત

ન્ય

પ.

જાવત

જનજા

ન્ય

વગગ

વત

વશક્ષણ

વવભાગના

તા.૨-૬-૨૦૧૧ના
ઠરાવ

ક્રમાંક-SCT-

1211/393-GH તેમ
જ તા.૭-૨-૨૦૧૪ના
ઠરાવ

ક્રમાંક-SCT-

10-2013-616356GH મુજબ સંલગ્ન
વવદ્યાશાખા.

૧/૮૪

ઈન્ડસ્ટ્રીયલ

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

--

રબર ટે કનોલોજી

૦૨

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

--

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

--

૦૭

૦૪

૦૨

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

--

પ્રોડક્શન

૧૦

૦૫

૦૨

૦૧

૦૨

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૯/૯૨

એન્વાયરમેન્ટલ

૧૪

૦૭

૦૪

૦૧

૦૨

૦૨

૦૧

૦૦

૦૦

--

૧૦/૧૦૨

વસવવલ

૧૬

૦૮

૦૫

૦૦

૦૩

૦૨

૦૧

૦૦

૦૧

--

એપ્લાઈડ

૧૭

૦૯

૦૫

૦૧

૦૨

૦૩

૦૧

૦૦

૦૦

ઓટોમોબાઈલ

૨૦

૧૦

૦૫

૦૨

૦૩

૦૩

૦૧

૦૦

૦૧

ઈન્સટ્રુમેન્ટે શન &

૨૦

૧૦

૦૬

૦૨

૦૨

૦૩

૦૨

૦૦

૦૦

કે મીકલ

૨૨

૧૧

૦૬

૦૨

૦૩

૦૩

૦૨

૦૦

૦૧

માઈનીંગ

૨૫

૧૫

૦૬

૦૧

૦૩

૦૫

૦૨

૦૦

૦૧

૨/૮૫
૩/૮૬
૪/૮૭
૫/૮૮
૬/૮૯
૭/૯૦
૮/૯૧

૧૧/૯૯
૧૨/૯૩
૧૩/૧૦૩

૧૪/૯૮
૧૫/૯૫

એન્જીનીયરીંગ
પ્લાસ્સ્ટ્ટક

એન્જીનીયરીંગ
મેટલજી

ટે ક્ષટાઈલ

એન્જીનીયરીંગ

પાવર ઈલેકરોવનક્સ
બાયોમેડીકલ

એન્જીનીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ
મીકે નીક્સ

એન્જીનીયરીંગ
કં રોલ

એન્જીનીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ

૦૩

૦૫

૦૯

૦૨

૦૩

૦૫

૦૧

૦૧

૦૩

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

--

--

---

વસવવલ એન્જી.
---

---

-૨૧૬/૯૭

ઈન્ફમેશન

૩૯

ટે કનોલોજી

૨૦

૧૧

૦૨

૦૬

૦૬

૦૩

૦૦

૦૨

કોમ્પપ્યુટર
એન્જી./ટેકનો./
કોમ્પપ્યુટર સાયંસ
& એન્જી.

વમકે નીકલ

૫૮

૨૯

૧૩

૦૭

૦૯

૦૯

૦૪

૦૨

૦૩

ઈલેક્રીક્લ

૬૬

૩૬

૧૬

૦૫

૦૯

૧૨

૦૫

૦૧

૦૩

કોમ્પપ્યુટર

૬૮

૩૪

૧૮

૦૬

૧૦

૧૧

૦૬

૦૨

૦૩

ઈલેક્રોનીક્સ &

૯૦

૪૬

૨૪

૦૭

૧૩

૧૫

૦૮

૦૨

૦૪

૧૭/૧૦૧
૧૮/૧૦૦

૧૯/૯૪
૨૦/૯૬

એંન્જીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ
એન્જીનીયરીંગ
કોમ્પયુવનકે શન

એન્જીનીયરીંગ

--ઇન્ફમેશન

ટે કનોલોજી
--

૨૧/૧૦૪

ભૌવતક શાસ્ત્ર

૦૪

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

--

૨૨/૧૦૫

રસાયણશાસ્ત્ર

૦૩

૦૩

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

--

ગણણતશાસ્ર

૩૧

૦૯

૧૨

૦૧

૦૯

૦૩

૦૪

૦૦

૦૩

--

અંગ્રેજી

૨૩/૧૦૬
૨૪/૧૦૭

ખાસ ભરતી

જાહેરાત

વવષય નુ નામ

ક્રમાંક
૧

૧૦

૦૪

૦૧

૦૪

કુ લ
જગ્યા

૦૧

૦૦

૦૧

--

સંલગ્ન

માટે અનામત જગ્યા ઓ

વવદ્યાશાખા

૪

૩

૦૦

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ
કક્ષાવાર જગ્યાઓ

ઓ

૨

૦૧

૬

૫

સા

સા.શૈ.

અનુ.

અનુ.

સામા

સા.શૈ.

અનુ.

અનુ.

મા

પ. વગગ

જાવત

જનજાવત

ન્ય

પ.

જાવત

જનજા

ન્ય

વગગ

વત

વશક્ષણ

વવભાગના

તા.૨-૬-૨૦૧૧ના
ઠરાવ

ક્રમાંક-SCT-

1211/393-GH તેમ
જ તા.૭-૨-૨૦૧૪ના
ઠરાવ

ક્રમાંક-SCT-
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૨૫/૧૦૮

એપ્લાઇડ

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૩

૦૦

૦૦

૦૦

૦3

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

વસવવલ એન્જી.

મીકે નીકસ
૨૬/૧૦૯

ઇન્સ્ટ્ટ્રુમેન્ટે શન &
કન્રોલ

૨૭/૧૧૦

ગણણતશાસ્ત્ર

નોંધ: (૧) ઉપર દશાગ વેલ કુ લ-૫૪૯ જગ્યાઓ પૈકી ૦૫ જગ્યાઓ માજી સૈવનક ઉમેદવારો માટે અનામત છે .
(૨) ઉપર દશાગ વેલ કુ લ ૫૪૯ જગ્યાઓ પૈકી ૧૬ જગ્યાઓ શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત છે .
(૩) નીચે પહરવશષ્ટ-અમાં દશાગ વ્યા મુજબની અશક્તતાની કેટેગરી અને શારીહરક જરૂહરયાત ધરાવતા ઉમેદવારો જ
જે તે જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે. આ વસવાયની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને ણબનઅનામત ઉમેદવારો
માટે ના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૫) ણબન અનામત કે ટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જગ્યાઓ તથા સા. શૈ. પ.
વગગ , અનુસણુ ચત જાવત અને અનુસણુ ચત જનજાવત માટે ની કુ લ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો
માટે ની અનામત જગ્યાઓ પર પસંદગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારોએ પસંદગીની
પ્રહક્રયા દરવમયાન પ્રાપ્ત કરે લ ગુણ અને આયોગે વનયત કરે લ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાં આવશે.
જરૂરી લાયકાત.: (એન્જીનીયરીંગ વવદ્યાશાખાના વવષયો માટે ) (ખાસ ભરતીની જા.ક્ર. ૦૧ થી જા.ક્ર.૨૦ અને ૨૫
અને ૨૬ માટે )
૧. માન્ય યુવનવવસિહટ ની એન્ન્જવનયહરિંગ અથવા ટે કનોલોજીની સંબવં ધત વવદ્યાશાખામાં સ્ટ્નાતક અને અનુસ્ટ્નાતકની
પદવી, જે પૈકી સ્ટ્નાતક અથવા અનુસ્ટ્નાતક કક્ષાએ પ્રથમ વગગની પદવી કે તેની સમકક્ષ લાયકાત અથવા સરકાર
દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.

---

-૩૨.જરૂરી લાયકાત.: (જા.ક્ર.૨૧ થી જા.ક્ર.૨૪ અને ખાસ ભરતીની જાહેરાત ક્રમાંક.૨૭ માટે ) (ભૌવતકશાસ્ત્ર,
રસાયણશાસ્ત્ર, અંગ્રજી અને ગણણતશાસ્ત્ર, વવષય માટે )
૧. માન્ય યુવનવવસિહટની સંબવં ધત વવષયમાં પીએચ. ડી.ની પદવી અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય સમકક્ષ લાયકાત.
નોંધ (૧) વશક્ષણ વવભાગના તા.૨૮-૧૦-૨૦૧૩ના ઠરાવ ક્રમાંક-એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘથી બી.ઇ./બી.ટે ક
(ઇન્ફરમેશન & કોમ્પયુનીકેશન ટે કનોલોજીની પદવીને આઇ. ટી. તથા કોમ્પપ્યુટર એન્જીનીયરીંગ/ટે કનોલોજીની
પદવીની સમકક્ષ ગણેલ છે .
(૨) વશક્ષણ વવભાગના તા.૭-૨-૨૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાંક-એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘથી કોમ્પપ્યુટર સાયન્સ &
એન્જીનીયરીંગ, બી.ઇ.ની પદવીને કોમ્પપ્યુટર એન્જીનીયરીંગ બી.ઇ./બી.ટે ક.ની પદવી સમકક્ષ ગણેલ છે . તેમજ
કોમ્પપ્યુટર એન્જીનીયરીંગ ટે ક./ કોમ્પપ્યુટર સાયન્સ/ એન્જીનીયરીંગની જગ્યા માટે ઈન્ફગ રમેશન ટે કનોલોજીની
બ્રાન્ચ સમકક્ષ ગણવામાં આવેલ છે . તથા ઈન્ફગ રમેશન ટે કનોલોજીની જગ્યા માટે કોમ્પપ્યુટર
સાયન્સ/ઈજનેરી/કોમ્પપ્યુટર ટે કનોલોજી/ એન્જીનીયરીંગને સમકક્ષ ગણવામાં આવેલ છે .
(૩) વશક્ષણ વવભાગના તા.૯-૭-૨૦૧૪ના ઠરાવ ક્રમાંક- એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘથી બી.ઇ./બી.ટે ક.
બાયોમેડીકલ & ઇન્સ્ટ્ટ્રુમેન્ટે શનની પદવી બાયોમેડીકલ બી.ઇ./બી.ટે ક.ની પદવી સમકક્ષ ગણેલ છે .
(૪) વશક્ષણ વવભાગના તા.૪-૭-૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાંક-એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘથી બી.ઇ. મેટલજીકલ
એન્જીનીયરીંગની પદવીને બી.ઇ. મેટલજીકલ & મટીરીયલ્સ એન્જીનીયરીંગની પદવી સમકક્ષ ગણેલ છે .
(૫) વશક્ષણ વવભાગના તા.૫-૩-૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાંક-એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘથી એમ. ઇ. / એમ. ટે ક.ની
નેટવકીંગ & કોમ્પયુનીકેશનની પદવી એમ. ઇ. / એમ. ટે ક. ઇલેકરોનીકસ & કોમ્પયુનીકેશનની પદવીને સમકક્ષ
એ શરતે ગણેલ છે કે ઉમેદવાર બી.ઇ./બી.ટે ક. ઇલેક્રોનીકસ & કોમ્પયુનીકે શનમાં પદવી ધરાવતા હોવા
જોઇએ.
(૬) વશક્ષણ વવભાગના તા.૨૮-૧૦-૨૦૧૩ના ઠરાવ ક્રમાંક-એસસીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘથી ઠરાવના કોલમ૩માં દશાગ વેલ વવદ્યાશાખાની સામે દશાગ વેલ એમ.ઇ./એમ.ટે ક.ની પદવીને સમકક્ષ ગણવામાં આવેલ છે .
(૭) સંબવં ધત વવદ્યાશાખાની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોમાંથી જગ્યાના સંદભગમાં આશરે ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને
રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે. જો આશરે ત્રણ ગણા ઉમેદવારો સંબવં ધત વવદ્યાશાખામાં મળશે તો,
સંલગ્ન વવદ્યાશાખાની અરજીઓ વવચારણામાં લેવામાં આવશે નહહ. જો સંબવં ધત વવદ્યાશાખાના આશરે ત્રણ ગણા
ઉમેદવારો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર નહી થાય તો ખ ૂટતા ઉમેદવારો માટે સંલગ્ન વવદ્યાશાખાની લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવારોની અરજી વવચારણામાં લેવામાં આવશે.
(૮) જો જગ્યાના સંદભગમાં રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણવાના થતા ઉમેદવારોની સંખ્યા માટે આયોગ દ્વારા ઠરાવેલ
ધોરણો / આશરે ત્રણ ગણાથી વધારે ઉમેદવારો On-Line નોંધાયેલ હશે, તો ઉપરના ધોરણે સંખ્યા મયાગ હદત કરવા
પ્રાથવમક કસોટી યોજવામાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના પહરણામ બાદ અરજી ચકાસણીના તમામ તબક્કામાં ગુણ
ક્રમાનુસાર પ્રથમ સંબવં ધત વવદ્યાશાખાના ઉમેદવારોને ધ્યાને લેવામાં આવશે અને જો સંબવં ધત વવદ્યાશાખાના
ઉમેદવારો વનયત ધોરણોની સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ ન થાય તો જાહેરાતને જોગવાઇ સંતોષતા સંલગ્ન વવદ્યાશાખાના
ઉમેદવારોને ગુણ ક્રમાનુસાર રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે.
(૯) પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ અનુસ્ટ્નાતક કક્ષાએ શીખવવામાં આવતા સંબવં ધત વવદ્યાશાખાના અભ્યાસક્રમ
મુજબનો રહેશે.
(૧૦) વવદે શની યુવનવવસિટીની શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેઓની પદવીની માન્યતા તથા સમકક્ષતા
અંગે જરૂરી પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.
(૧૧) જે યુવન. દ્વારા ટકાવારી આપવામાં આવતી નથી તેવા ઉમેદવારોએ ટકાવારી ગણવા માટે ની ફોમ્પયુલ
ગ ા /
આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.

If a class or division is not awarded, minimum 60% of aggregate marks shall be
considered equivalent to first class; or 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%

-૪(૧૨) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી(સામાન્ય) વનયમો ૧૯૬૭માં દશાગ વેલ કોમ્પપ્યુટર એપ્લીકે શનનું
પાયાનું જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.
(૧૩) ગુજરાતી અથવા હહન્દી અથવા બંનેન ંુ પુરતુ જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.
પગાર : રૂ. ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦ ( ગ્રેડ પે રૂ. ૬૦૦૦/-)
ઉંમર : પ્રસ્ટ્તુત જગ્યાના ભરતી વનયમ અનુસાર ઉપલી વય-મયાગ દા ૩૫ વષગની છે . પરં ત ુ ગુજરાત સરકારના
તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૫ના

જાહેરનામા

ક્રમાંક-

જીએસ/૩૬/૨૦૧૫/સીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩-જી-૫

અનુસાર

ઉપલી વયમયાગ દામાં ૦૫ (પાંચ) વષગની છૂટછાટ મળવાપાત્ર હોઇ ૪૦ વષગ સુધીના ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે.
ઉપલી વયમયાગ દામાં છૂટછાટ વધુમાં વધુ ૪૫ વષગની મયાગ દામાં રહેશે.
ઉંમર અરજી સ્ટ્વીકારવા ની છે લ્લી તારીખ ના રોજ ગણવામાં આવશે.
૧

૨

મ ૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને
સા.અને શૈ.પ.વગગ ( જે તે કેટેગરીની અનામત જગ્યા
હોય તયાં)
ણબન અનામત મહહલા ઉમેદવાર

૩

મ ૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને

૧૦ વષગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વષગ સુધી - આ છૂટછાટમાં,

અનામત જગ્યા હોય તયાં)

પણ સમાવેશ થઇ જાય છે .)

૪

સા.અનેશૈ.પ.વગગના મહહલા ઉમેદવાર. (જે તે કે ટેગરીની

જે તે વવષયમાં અરજી માટે યોગ્ય ગણેલ કે ટેગેરીના
શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો

૦૫ વષગ

૦૫ વષગ

મહહલા માટે ની છૂટછાટ કે જે પાંચ વષગ ની છે , તેનો

(૧) શારીહરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ
આ જગ્યાની ફરજો સામાન્ય માણસોની જેમ બજાવવા

શક્ક્તમાન હોય, તેઓને સા.વ.વવ. ના તા. ૧-૧૨૨૦૦૮ ના પહરપત્ર થી વનયત થયેલ સુવપ્રન્ટે ડન્ટ/
વસવવલ સર્જન ના તબીબી પ્રમાણપત્ર ને આધીન ૧૦

વષગ સુધીની છૂટછાટ મળવા પાત્ર રહેશે. (વધુમાં વધુ
૪૫ વષગ) આ વસવાય અન્ય શારીહરક અશક્તતા

૫

માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સહહત

૬.

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ:
વગીકરણ

અને

ભરતી

ગુજરાત મુલ્કી સેવા

(સામાન્ય)

વનયમો,

૧૯૬૭ની

ધરાવતાં ઉમેદવારને છૂટછાટ મળવા પાત્ર નથી.

લશ્કરમાં બજાવેલી સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ
વષગ. (વધુમાં વધુ ૪૦ વષગની ઉમરની
મયાગ દામાં.)
ઉપલી વયમયાગ દા લાગુ પડશે નહહ.

જોગવાઇ મુજબ, ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી

ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળં ગ છ માસ સુધી કામગીરી

બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણક
ં ૂ જાહેરાતમાં
દશાગવેલ વય મયાગદામાંની અંદર હોય તથા ધારણ કરે લ
જગ્યાની

શૈક્ષણણક

લાયકાત

ઇજનેરીના

સંબવં ધત

વવદ્યાશાખાની હડગ્રી કે હડપ્લોમા વનયત થયેલ હોય તેવા
સરકારી કમગચારીઓ.

(ગણણતશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌવતકશાસ્ત્ર અને અંગ્રજી
વવષયોમાં ઉપલી વયમયાગ દામાં છૂટછાટ મળશે નહહ.)
અરજીફી: સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટ્ટલ સવવિસ ચાર્જ. મુળ ગુજરાતના અનામત
કક્ષાના તથા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. ગુજરાત રાજ્ય વસવાયના અન્ય
રાજ્યના અનામત વગગ ના ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહેશે.
(કે.ડી.સુથાર)

ુ ત સણચવ
સંયક

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ.

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈ
૧.નાગહરકતવ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગહરક અથવા
(ખ) નેપાળ નો પ્રજાજન અથવા
(ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અથવા
(ઘ) વતબેટ નો વનવાગ વસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી, ૧૯૬૨ પહેલાં
ભારતમાં આવેલા હોવા જોઇએ, અથવા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્ટ્તાન, પ ૂવગ પાહકસ્ટ્તાન,
(બાંગ્લાદે શ) બમાગ (મ્પયાન માર),શ્રીલંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, જેવા પ ૂવગ આહિકાના દે શો, સંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક
ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્ટ્થળાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.
પરં ત ુ પેટા ક્રમાંક (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)માં આવતા ઉમેદવારો ના હકસ્ટ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
આપેલ હોવું જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્ટ્સામાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનું અરજી પત્રક આયોગ વવચારણા
માં લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકસ્ટ્સામાં
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે.
૨.

ભરે લા અરજી પત્રક:- (૧) ઓનલાઇન જાહેરાત માટે અરજી કન્ફમગ કરીને ણબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ

પોસ્ટ્ટ ઓહફસમાં આયોગની ફી રૂ. ૧૦૦/- + પૉસ્ટ્ટલ સવવિસ ચાર્જ જમા કરાવવાના રહેશે. જ્યારે અનામત કક્ષાના
ઉમેદવારોએ પોસ્ટ્ટ ઓહફસમાં ફી જમા કરાવવાની રહેશે નહીં. કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની નકલ તથા

પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેરી/પોસ્ટ્ટઓહફસમાં જમા કરાવવાના નથી. પરન્ત ુ અરજીપત્રકની નકલ
પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે એસ.એમ.એસ./ટપાલથી કે ઈન્ટેરનેટ ના માધ્યમ થી
અરજીપત્રક જમા

કરાવવાનો સંદેશો મળે તયારે જ જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે અરજીપત્રક આયોગની

કચેરીમાં મોકલવાન ંુ રહેશે.
(૨) જો એક કરતાં વધુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી
કરવાની રહેશે અને પ્રતયેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહેશે.
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેશે
નહી.
(૪) અરજી ફી વગરની અણગ્રમ નકલ વવચારણા માં લેવામાં આવશે નહી.
(૫) એક જાહેરાત માટે એક જ અરજી કરી શકાશે. એક જાહેરાત માટે એકથી વધુ અરજી કરે લ હશે તો
ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.
(૬) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાં અનામત જગ્યા ઓ દશાગ વેલ ન હોય તયાં આવા
ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ણબનઅનામતના ધોરણો લાગુ પડશે.
(૭) જાહેરાતમાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાં મહહલા
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે .
(૮) જાહેરાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત હોય
તયારે મહહલા ઉમેદવારો ની અનામત જગ્યા ઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનું નથી, આ જગ્યા ઓ પર પુરુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો ની પસંદગી માટે
વવચારણા થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યા ઓ પૈકી
૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ
પસંદગી પામી શકે છે .)

(૯) જાહેરાતમાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાં પુરુષ
ઉમેદવાર અરજી કરી શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યા ઓ પર પસંદગી
માટે પુરુષ ઉમેદવારો ની વવચારણા થઇ શકે છે . પરં ત ુ જે જગ્યા ઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત
હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા ઉમેદવારો પુરેપરુ ા પસંદગી પામે/જેટલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો
તેમને જ પ્રથમ વવચારણા માં લેવાનાં થશે અને કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મહહલા
ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાં પુરુષ ઉમેદવારો ને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. (દા.ત. કુ લ ૧૦
જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને

૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો

૦૨ પુરુષ

ઉમેદવારો પસંદગી પામી શકે છે .)
૩.

જન્મ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ દ્વારા અપાયેલ એસ. એસ. સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર
જ માન્ય રાખે છે . પરં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનું ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ
અવધકારી એ આપેલ વય અને અવધવાસ ના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ
પ્રમાણપત્રમાં અવધકૃત અવધકારી એ સ્ટ્પષ્ટ પણે જણાવેલ હોવું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
પરીક્ષાનું મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે
ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષા ના પ્રમાણપત્રમાં
દશાગ વેલ જન્મતારીખ કરતાં જુદી છે તથા માનવા ને પ ૂરતું કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને
અવધવાસનું પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસ હતાગ (credibility)ના આધારે સ્ટ્વીકાર કે અસ્ટ્વીકાર નો વનણગય આયોગ
દ્વારા લેવામાં આવશે.
(૨)ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાગ વેલ જન્મ તારીખ માં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે
નહી.

૪. વય મયાગ દા:
(૧) ઉંમર અરજી સ્ટ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવશે.
(૨) જાહેરાતમાં ઉપલી વય મયાગ દા દશાગ વવામાં આવેલ છે , તેમાં જાહેરાતમાં દશાગ વ્યા મુજબની છૂટછાટ
મળવાપાત્ર છે .
૫

શૈક્ષણણક લાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહેરાતમાં દશાગ વેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી સ્ટ્વીકારવા ની છે લ્લી તારીખ ના રોજ
ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યુવનવવસિટી/સંસ્ટ્થા માંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યુવનવવસિટી/સંસ્ટ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટ્ટર) અને પદવી
પ્રમાણપત્રો ની સ્ટ્વયં પ્રમાણણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. શાળા/કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહી.
(૪) શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્ટ્વીકારવામાં આવશે
નહી.
(૫) જાહેરાતમાં દશાગ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો
આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્ટ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃતતાની વવગતો આપવાની રહેશે.

૬.

અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જન જાવત,સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ:(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જન જાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ ના
ઉમેદવારો ને જ અનામત વગગ ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જન જાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે
વગગ ના હોય તેની વવગતો અરજી પત્રકમાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજી પત્રના સંબવં ધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

(૪) અનામત વગગ નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત
નમુનામાં આપવામાં આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે. અરજી
પત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્ટ્વીકારવા માં આવશે નહીં અને
અરજી પત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમેદવારો ને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ
“ઉન્નત વગગ માં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.
(૬) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગ માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ંુ
સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવ થી વનયત થયેલ પહરવશષ્ટ-(ક)
(ગુજરાતીમાં) ના નમુનામાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.
(ક) આ પ્રમાણપત્ર નાણાકીય વષગ ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ની આવકના આધારે મેળવેલ
હશે અને આવકના માપદં ડ બદલાયેલ ન હોય તો તે માન્ય ગણાશે. વધુમાં, અરજી સ્ટ્વીકારવાની છે લ્લી
તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૫ સુધીમાં આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હશે તો તે માન્ય ગણાશે.
(ખ) ઉન્નતવગગ માં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગે ન ંુ પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આવકના સંદભગમાં આપવામાં
આવતું હોવાથી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાથે રજૂ કરતી વખતે ઉમેદવારની માતાવપતાની આવકમાં ફેરફાર
થયો હોય તો ઉમેદવારે /અરજદારે સ્ટ્વંય આવા વધારા-ઘટાડાની પ્રમાણણક જાહેરાત પ્રમાણપત્ર આપનાર
સક્ષમ અવધકારી સમક્ષ કરવાની રહેશે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગ બાદ, સક્ષમ અવધકારીએ જે
વનણગય લીધેલ હોય તેની જાણ આયોગની કચેરીને પણ કરવાની રહેશે. જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી
સ્ટ્વૈન્ચ્છક જાહેરાત ન કરીને આવકમાં વધારો છૂપાવશે તો તેને મળે લો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર ઠરશે અને
આયોગ દ્વારા કરવામાં આવતી કાયદે સરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.
(ગ) પહરણીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવાનું
રહેશે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સંદભગમાં આવું પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેમની
અરજી રદ કરવામાં આવશે.
(ઘ) અરજી સાથે પહરવશષ્ટ (ક)ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગ્રે જીમાં)રજુ કરે લ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાં
આવશે. કે મકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળ ની નોકરી માટે ન ંુ છે .
(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવશષ્ટ (ક)) અરજી સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી
અમાન્ય ગણવામાં આવશે અને ણબન અનામત જગ્યા માટે પણ વવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારો
ની સાથે વનયત ધોરણો (અથાગ ત ્ વય મયાગ દા, અનુભવની લાયકાત, ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે
અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધુ વવસ્ટ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુણવત્તા ના
આધારે પસંદગી પામે તો ણબન અનામત જગ્યા ની સામે ગણતરીમાં લેવાનાં થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગ વેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનંતી માન્ય
રાખવામાં આવશે નહી.
૭

માજી સૈવનક:(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ટ્ચાર્જ બુક ની નકલ અરજી પત્રક સાથે અચ ૂક મોકલવા ની રહેશે.

૮. શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધું હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવા
પાત્ર રહેશે. શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધતવ અથવા ઓછી દ્રસ્ષ્ટ (૨)
શ્રવણ ની ખામી (૩) હલનચલનની અશક્તતા અથવા મગજ નો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા
છે તે અરજીમાં દશાગ વવુ.ં

(ગ) જાહેરાતમાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ વેલ ન હોય, પરં ત ુ
જગ્યા ની ફરજો ને અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો ને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ
તે જાહેરાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસંગે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.

(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮
ના પહરપત્ર ક્રમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી વનયત થયેલ નમુનામાં સરકારી હોક્સ્ટ્પટલના સુવપ્રટે ન્ડેન્ટ/
વસવવલ સર્જન/ મેહડકલ બોડગ દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચ ૂક મોકલવાની
રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્ટ્વીકારવામાં આવશે નહીં
શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકે નો લાભ મળવા પાત્ર થશે નહીં.

(ચ) જાહેરાત ક્રમાંક-૧ થી ૨૭માં ૪૦% કે તેથી વધુ અને ૧૦૦% સુધીની દૃ સ્ષ્ટહીનતાની અશકતતા

ધરાવતાં અથવા લખવા માટે અસમથગ હોય તેવા (જાહેરાતમાં આવા ઉમેદવારો અરજી કરવાને પાત્ર ગણેલ
હોય તો જ) ઉમેદવારોએ On-Line અરજીપત્રકમાં લહહયાની સુવવધા મેળવવા માટે જણાવવાનું રહેશે.

પાછળથી આવી સુવવધા મેળવવાની વવનંતી વવચારણામાં લેવામાં આવશે નહહ. આવા ઉમેદવાર પ્રસ્ટ્તુત
જા.ક્ર.૦૧ થી ૨૭ માં પ્રથમ વષગમાં અભ્યાસ કરતી વ્યક્ક્તને લહહયા તરીકે રાખી શકશે.

૯. મહહલા ઉમેદવાર:-

મહહલાઓની અનામત જ્ગગ્યા ઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જે તે
કક્ષાના (category) પુરુષ ઉમેદવારો ને ફાળવી શકાશે.

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા ,મહહલા કે વવધવા પૈકી
ના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ વવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા હકસ્ટ્સામાં તેને લાગ ુ પડતા વવકલ્પો પૈકી
જેમાં વધ ુ લાભ મળવા પાત્ર હશે તે મળશે.
૧૦. વવધવા ઉમેદવાર:-

(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કૉલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવું અન્યથા “લાગુ પડતું
નથી” એમ દશાગ વવુ.ં

(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કૉલમ સામે “હા” અચ ૂક લખવું
અન્યથા “લાગુ પડતું નથી” એમ દશાગ વવુ.ં

(૩) વવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય
તો અરજી સાથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એહફડેવવટ રજુ કરવાની રહેશે.

(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ
ઉમેરવામાં આવશે.

(૫) કોઈ મહહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે વવધવા ન હોય, પરં ત ુ અરજી કયાગ બાદ
અથવા જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઈપણ તબક્કે

વવધવા બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્ટ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મહહલા
ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાં આવશે.

૧૧. ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:-

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્ટ્તક ના કોપોરે શન /કં પનીઓ માં સેવા બજાવતા
અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહેરાત ના સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ

ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખ થી હદન-૭ માં અચ ૂક કરવાની રહેશે. જો
ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાં અરજી કરવાની

રવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં
આવશે.

(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરી માં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત

અરજી મોકલવા ની રહેશે અથવા આ અરજી સાથે વનમણ ૂક અવધકારીનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું
રહેશે.

(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ના-વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનું રહેશે.

૧૨.

ગેરલાયક ઉમેદવાર:-

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર

હસ્ટ્તકની સંસ્ટ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગે રલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની વવગત અરજી પત્રકમાં
આપવાની રહેશ.ે જો ઉમેદવારનો ગેરલાયક નો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને
પાત્ર બનશે.
૧૩.

ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રુખસદ, બરતરફ :-

૧૪.

અગતયની જોગવાઇઓ:-

અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્ટ્તકની કં પની કે બોડગ કોપોરે શનમાંથી ક્યારે ય પણ ફરજજયાત
વનવ ૃવત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અરજી પત્રકમાં તેની વવગત આપવાની રહેશે.

(૧) ઉપરની જગ્યા માટે વનમણ ૂક માટે ઉમેદવારોની પસંદગી રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરવામાં આવશે. વધુ
અરજીઓને કારણે જ્યાં પ્રાથવમક કસોટી જરૂરી બનશે તયાં આવી કસોટી પછી જ તેના ગુણ ક્રમાનુસાર જરૂરી

અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનું માધ્યમ
આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહેશ.ે પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ ખાતે લેવામાં
આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્ટ્વ-ખચે ઉપક્સ્ટ્થત રહેવાનું રહેશે. પ્રાથવમક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણ આખરી
પસંદગી માટે ગણવામાં આવશે નહી.

(૨) રૂબરૂ મુલાકાતમાં આયોગની સુચનાઓ / ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાં દશાગ વેલ કે ટેગરીવાઈઝ જગ્યાની
સંખ્યાને ધ્યાને લઈ, એક જગ્યા હોય તો ૦૬ ઉમેદવારો, બે જગ્યા હોય તો ૦૮ ઉમેદવારો, ત્રણ જગ્યાઓ

હોય તો ૧૦ ઉમેદવારો અને ચાર કે તેથી વધુ જગ્યાઓ હોય તો તે સંખ્યાના ૦૩ ગણા ઉમેદવારોને રૂબરૂ
મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવશે.
(3) ઉપયુક્ગ ત કોલમમાં દશાગ વેલ સંખ્યા પ્રમાણે રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોમાં જો કોઇ
ઉમેદવારના પ્રાથવમક કસોટીમાં કુ લ ગુણના ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાતને
પાત્ર ગણવામાં આવશે નહી.
૧૫. રૂબરૂ મુલાકાત:-

(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપક્સ્ટ્થત થવાનું
રહેશ.ે
(૨) અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જન જાવત ના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓનામાતાવપતા ની વાવષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્ટ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે
આવવા તથા જવા માટે ગુજરાત એસ. ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડું
મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે વનયત ફૉમગ ભરવાનુ રહેશે અને તેની સાથે
અસલ હટહકટ રજુ કરવાની રહેશ.ે
(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાં દશાગ વવામાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના

રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની
ખાસ નોંધ લેવી.

(૪) સીધી ભરતી માટે રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાંથી પસંદગી માટે ન ંુ લઘુત્તમ ધોરણ વગગ -૧ અને વગગ ૨ એમ બંને જગ્યાઓ માટે ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે ૫૦ ગુણ અને અનામત વગગ ના ઉમેદવારો
માટે ૩૫ ગુણ રાખવામાં આવેલ છે . ઈન્ટરવ્યુ કવમટી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતમાં ઉમેદવારના એકં દર દે ખાવ
(Overall Performance)ને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે અને ઈન્ટરવ્યુ કવમટી ઈન્ટરવ્યુ દરમ્પયાન ઉમેદવારના
ુ તે ગુણ આપશે
એકં દર દે ખાવ (Overall Performance)ને ધ્યાનમાં રાખી ચચાગ વવચારણા કયાગ બાદ સવાગ નમ

(૫) માજી સૈવનકો તથા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય તયારે સંબવં ધત કેટેગરીના,

માજી સૈવનકો અને શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેના લઘુત્તમ ગુણ મેળવતા હશે
તેમને સંબવં ધત કેટેગરીની અનામત જગ્યાઓ સામે ગણવામાં આવશે. જો જાહેરાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ

કેટેગરીઓ માટે રાખવામાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે લઘુત્તમ ગુણ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થાય
કે પ ૂરતી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત ન થાયતો સંબવં ધત કેટેગરીના લઘુત્તમ ગુણના ૧૦ % ધોરણ હળવું કરીને
પસંદગી કરવામાં આવશે.

(૬) મહહલા ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ ગુણના ૧૦% નું ધોરણ

હળવું કરીને પસંદગી પધ્ધવત અનુસરવામાં

આવશે અને રૂબરૂ મુલાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત સંખ્યા જેટલા મહહલા
ઉમેદવારોથી વધુ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ યાદીમાં મહહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ
બાકીના મહહલા ઉમેદવારોની પ્રતીક્ષાયાદીમાં પસંદગી ગણવામાં આવશે. આ જોગવાઈ મુજબ લઘુતમ
લાયકી ધોરણ નીચે મુજબ રહેશે.

વગગ (category)

વગગ ૧/૨ પ ૂરૂષ

વગગ ૧/૨ મહહલા

ણબન અનામત

૫૦ ગુણ

૪૫ ગુણ

સા. શૈ. પછાત વગગ

૩૫ ગુણ

૩૧ ગુણ

અનુ. જાવત/ અનુ. જન જાવત

૩૫ ગુણ

૩૧ ગુણ

૧૬ . નીચે દશાગ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાંત સ્ટ્વરૂપે છે , જે સંપ ૂણગ નથી.)
(૧) અરજીમાં વવગતો અધ ૂરી કે અવાચ્ય હોય.
(૨) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.
(૩) અરજી સાથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૪) અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જન જાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત વગગ તથા શારીહરક અશક્તતા
ધરાવતા ઉમેદવારે અરજી પત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન
હોય.
(૫) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડસ્ટ્ચાર્જ બુક ની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત વગગ ના ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દશાગ વેલ સમયગાળાનું નોન હક્રમીલેયર
પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય.
(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાત ના સંદભગમાં માકગ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
૧૭. વનમણકૂ :(૧) ઉપરની જાહેરાત સંબધ
ં માં વનમણ ૂક માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના વશક્ષણ વવભાગ ને
આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણ ૂકપત્ર મેળવતા પહેલાં કોમ્પપ્યુટર
અંગે ની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની
રહેશે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) વનમણ ૂક અંગે ની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો કોઇપણ
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નહીં.
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષણણક લાયકાત/અનુભવ/ઉંમર વગે રે ના સમથગનમાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ
તબક્કે અયોગ્ય માલ ૂમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદ ની વનમણ ૂક પણ રદ
થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હેઠળ ની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી
ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે કે , તેમણે રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈથી પ ૂણગ રીતે ખરાઇ
કયાગ બાદ જ આયોગમાં રજુ કરવા.

૧૮.

ગેર વતગણક
ં ૂ અંગે દોવષત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂદ્ધ પગલાં:ઉમેદવારો ને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજી પત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી
દશાગ વવી નહી, તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્ટ્તાવેજો કે
તેની પ્રમાણણત નકલ માં કોઇપણ સંજોગોમાં સુધારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાં કરવા નહીં
અથવા તેઓએ આવા ચેડાં કરે લ/બનાવટી દસ્ટ્તાવેજો રજુ કરવા નહી, જો એકજ બાબત ના બે કે તેથી વધુ
દસ્ટ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાણણત નકલ માં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઈ અથવા વવસંગતતા જણાય તો
તે વવસંગતતા ઓ બાબતની સ્ટ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહેર થયેલ હોય
અથવા થાય તો,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટ થી કામ પ ૂણગ કરાવ્યુ હોય,
(૪) બનાવટી દસ્ટ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય,
(પ) અગતયની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુક્ત અથવા ખોટા વનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુણચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુણચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય,
(૮) ઉત્તરવહી માં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ બાબતો સહહત ની અસંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખંડમાં કોઇપણ રીત ની ગે રવતગણ ૂક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની
જવાબવહીની નકલ કરવી, પુસ્ટ્તક, ગાઈડ, કાપલી જેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્ટ્તણલણખત સાહહતયની
મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોને નકલ
કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગે રરીવત આચરવા માટે તેમ જ વીજાણુય
ં ત્ર
ં ોનો ઉપયોગ કરે લ
હોય,
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુક્ત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ
પ્રકારની શારીહરક ઈજા પહોચાડવી, અથવા
(૧૧) ઉપરોક્ત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અથવા કોઇપણ કૃતય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયતન કયો
હોય કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ વશક્ષા ઉપરાંત
આપો આપ ફોજદારી કાયગવાહી ને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગે રલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે અને
(ર) રાજ્ય સરકાર હેઠળ ની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂદ્ધ સમુણચત વનયમો અનુસાર વશસ્ટ્તભંગ ના પગલાં
લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોક્ત વવગતો માં વનહદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને/કમગચારી ને
(૧) આરોપ નામામાં તેમની સામેના સ્ટ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સ ના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેખીતમાં વશક્ષા અંગે બચાવ નામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને
(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગ દામાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.
----------------------------------------*****-----------------------------------------------

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:-

આ જાહેરાતના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્ટ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર તા-.૨૪-૧૧-૨૦૧૫,
૧૩.૦૦ કલાકથી તા-૦૯-૧૨-૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાં http://ojas.guj.nic.inપર અરજી પત્રક ભરી શકશે.
ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના Steps (૧) થી (૧૬) અનુસરવાના રહેશ.ે Confirmation Number
મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧)

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

(૩)

સરકારી સરકારી ઈજનેરી કોલેજ ખાતે સહાયક પ્રાધ્યાપક , વશક્ષણ સેવા વગગ -૨ ઉપર click કરવાથી

(૨)

(૪)

(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)

(૧૦)

(૧૧)

(૧૨)

Apply On line Click કરવુ.ં
જગ્યાની વવગતો મળશે.

તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માં સૌ

પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો
ફરજજયાત ભરવાની રહેશ.ે )

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવું

અને પોતાની શૈક્ષણણક વવગતો ઉમેરવી.

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.

Experience Details પર “click” કરવું અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા

માગતા હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.
Additional Information પર “click” કરી તયાં માહહતી ભરવી.
તેની નીચે “Self declaration” માં Yes / No પર click કરવુ.ં

હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number
Generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સંદભગમાં
આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાં દશાગ વવાનો રહેશ.ે

જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને કરી

શકાશે, આ સુવવધા અરજી Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા
પછી/બાદ આ સુવવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type કરો

અને તમારી Birth date type કરો. તયારબાદ ok પર click કરો અહીં photo અને signature upload કરવાના છે .
(ફોટાનું માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫

સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg
Formatમાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો
હવે Choose File ના સ્ટ્ક્રીનમાંથી જે ફાઇલમાં jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને તયાંથી
Select કરો અને “Open Button” ને click કરો હવે “Browse Button “ની બાજુમાં “Upload Button”પર Click કરો
હવે બાજુમાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે.
(૧૩)

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા

Birth Date Type કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application
દે ખાશે. ઉમેદવારે show Application preview પર click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાં સુધારો કરવાનો
જણાય તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાગ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો
સુધારો અરજીમાં કરી શકાશે. પરં ત ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાં કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. જો

અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર click કરવુ.ં Confirm application પર click

કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાં online સ્ટ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે
જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number વસવાય
કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.

(૧૪) સામાન્ય કે ટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીનેconfirmation
Number ટાઈપ કરવો અને print પર click કરી અરજી પત્રકની નકલ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશ.ે

આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ સાથે નજીકની કોમ્પપ્યુટરની સુવવધા ધરાવતી પોસ્ટ્ટ ઓહફસમાં જવાનું રહેશે. પોસ્ટ્ટ
ઓફીસમાં આયોગની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટ્ટલ સવવિસ ચાર્જ તારીખ-૦૯/૧૨/૨૦૧૫ સુધીમાં ભરવાની રહેશે. અને ફી
ભયાગ અંગેન ંુ ચલણ મેળવવાનું રહેશે. આ ચલણ તથા અરજીપત્રક (ડાઉનલોડ કરે લ)ં ુ ની નકલ અને જરૂરી બધા જ
પ્રમાણપત્રોની (જાહેરાતમાં દશાગ વેલ) સ્ટ્વયં પ્રમાણણત નકલ આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં આવે તયારે આયોગની
કચેરીએ મોકલવાના રહેશ.ે

(૧૫) મ ૂળ ગુજરાતના અનામત વગગ ના ઉમેદવારો તથા શારીહરક અશકતતા ધરાવતાં ઉમેદવારોએ (ફી માંથી
મુહકત અપાયેલ ઉમેદવારો ) Print Application ઉપર કલીક કરીને confirmation Number ટાઈપ કરવો અને print
પર click કરી અરજી પત્રકની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ અરજીપત્રક (ડાઉનલોડ કરે લ)ં ુ ની નકલ અને જરૂરી બધા
જ પ્રમાણપત્રોની (જાહેરાતમાં દશાગ વેલ) સ્ટ્વયં પ્રમાણણત નકલ આયોગ દ્વારા મંગાવવામાં આવે તયારે આયોગની
કચેરીએ મોકલવાના રહેશે.
(૧૬) જો અરજીમાં આપે મોબાઇલ નંબર આપેલ હશે તો અરજી confirm થયેથી તુરત જ આપને અરજીમાં
દશાગ વેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS મળશે. આપના મોબાઇલ નંબર ઉપર આયોગ દ્વારા આ જાહેરાત સંદભે SMS
થી જાણ કરવામાં આવશે.
(૧૭) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાંયે સંજોગોવસાત જો કોઈ ઉમેદવારે એકથી
વધુ અરજી કરે લ હશે તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની વનયત ફી ભરે લ હશે તો, તે માન્ય ગણાશે અને
અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે
ગણવામાં આવશે નહીં. જો

ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય તો, આવા

ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમગ થયેલ અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવારે એક થી વધુ અરજી ફી
ભરે લ હશે તો હરફં ડ કરવામાં આવશે નહીં.
(૧૮) અરજી ફી :
ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ સંજોગોમાં
પ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મુલાકાત પરીક્ષામાં બેસવા દે વામાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ્ટ ઓહફસ દ્વારા જ
સ્ટ્વીકારવામાં આવશે, રોકડમાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇસ્ન્ડયન પોસ્ટ્ટલ ઓડગ ર કે પે ઓડગ રના સ્ટ્વરૂપમાં આ ફી
સ્ટ્વીકારવામાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
(૧૯) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનું કે , અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્પયાન કોઇ ઉમેદવાર, આ
જગ્યાના ભરતી વનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડશે તો તેમની
ઉમેદવારી કોઇ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવશે.
(૨૦) ગુજરાત રાજ્ય બહારના ઉમેદવારો જાહેરાતમાં દશાગ વેલ સમય-મયાગ દામાં ભારતીય પોસ્ટ્ટલ ઓડગ ર દ્વારા ફી
ભરી શકશે.
નોંધ : સહાયક પ્રાધ્યાપક, ગુજરાત, વશક્ષણ સેવા વગગ -૨ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોડવાના
આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની નકલ, વય મયાગ દામાં છૂટછાટ, અરજી કયા સંજોગોમાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો,
પહરવશષ્ટ-’ક’ નો નમ ૂનો, સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાંધા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય
વધુ વવગતો આયોગની કચેરીના નોહટસબોડગ અને આયોગની વેબસાઇટ
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જોવા મળશે. વેબસાઇટની વવગતો જોયા વવના ઉમેદવાર અરજી કરશે અને અરજીમાં કોઈ માહહતી / વવગતો
આપવામાં આવશે નહહ કે અધ ૂરી કે ખોટી આપવામાં આવશે કે જાહેરાતની સ ૂચનાઓ મુજબ આપવામાં આવશે
નહહ તો તેની જવાબદારી જે તે ઉમેદવારની રહેશે અને આ અંગે પાછળથી કોઈ ફહરયાદ કે રજૂઆત આયોગ દ્વારા
ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહહ.
(૨) આયોગ સાથેના પત્રવ્યવહારમાં ઉમેદવારે તેઓના ફોરવડીંગ પત્રમાં જગ્યાનું નામ, જાહેરાત ક્રમાંક/વષગ,
તેઓની જન્મતારીખ અને બેઠક ક્રમાંક / રૂબરૂ મુલાકાતનો ક્રમાંક આપેલ હોય તો તેની વવગતો અચ ૂક દશાગ વવી.

(કે.ડી.સુથાર)
ુ ત સણચવ,
સંયક
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ.

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ, અમદાવાદ.
ગજ
પહરવશષ્ટ-અ
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહાયક પ્રાધ્યાપક, વગગ -૨ની જગ્યાઓ માટે શારીહરક અશક્તતા
ધરાવતા ઉમેદવારો માટેની પાત્રતાની વવગતો
જગ્યાન ંુ નામ

ક્રમ
૧

કોમ્પપ્યટુ ર, ઇન્ફરમેશન
ટેકનોલોજી, ઇલેકરીકલ,

(1) OA / OL / BL

ઇલેકરોનીકસ એન્ડ

(2) B(Moderate), LV(Moderate)
(3) HH (Moderate)

કોમ્પયવુ નકેશન, પાવર
ઇલેકરોનીકસ, ઇન્સ્ટ્ટ્રુમેન્ટે શન &
કં રોલ એન્જીનીયરીંગ
૨

અશકતતાની કેટેગરી

કેમીકલ, એન્વાયરમેન્ટ,
પ્લાસ્સ્ટ્ટક, ટે ક્ષટાઇલ પ્રોસેસીંગ,
રબર ટે કનોલોજી, ફીઝીકસ,
કેમેસ્ટ્રી, ગણણતશાસ્ત્ર,
બાયોમેડીકલ, માઇનીંગ,

B, LV, HH કેટેગરીમાં મોડરે ટ એટલે કે 40% કે તેથી વધ ુ
ુ ીની વવકલાંગતા ધરાવતા હોય તેવા
અને 100 % સધ

(1) OA / OL
(2)HH (Moderate)
(HH કેટેગરીમાં મોડરે ટ એટલે કે 40% કે તેથી વધ ુ અને
ુ ીની વવકલાંગતા ધરાવતા હોય તેવા)
100 % સધ

સીવીલ, એપ્લાઇડ મીકેનીકસ,
મીકેનીકલ, ઓટોમોબાઇલ,
આકીટેકચર આસીસ્ટ્ટન્ટશીપ,
સીરામીક , ફેબ્રીકેશન, મેટલજી,
ટેક્ષટાઇલ મેન્યફુ ેકચરીંગ,
રાન્સપોટે શન અને પ્રોડક્ષન
૩

અંગ્રેજી

૪

ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જીનીયરીંગ

BL, OA, OL, OAL, B(Moderate) &
LV(Moderate)
OA / OL

Note: Abbreviation Used: (1) OA= One Arm, OL=One Leg /BL=Both Leg/B=Blind,
LV=Low Vision, OAL= One Arm and One Leg
(2) S=Sitting, ST=Standing, SE=Seeing, C=Communication, KC=Kneeling & crutching,
BN= Bending, W=Writing, H=Hearing

અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી

જાહેરાત ક્રમાંકાઃ-૮૪/ર૦૧૫-૧૬ થી ૧૧૦/૨૦૧૫-૧૬
જગ્યાન ંુ નામાઃ- સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે વવવવધ વવદ્યાશાખાના સહાયક પ્રાધ્યાપક, ( આ
યાદી ફકત ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવા માટે છે . અથથઘટનના પ્રસંગે જાહેરાતની જોગવાઇ તથા પરીક્ષા
નનયમોની જોગવાઇ ધ્યાને લેવાની રહેશે.)
૦૧

એક જાહેરાત માટે એક અરજી કરવી.

૦ર

એસ.એસ.સી.બોર્થ ના પ્રમાણપત્રની નકલ કે જેમાં જન્મતારીખ દશાથવેલ હોય (શાળા છોર્યાના
S.L.C. પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં.)

૦૩

ઉમેદવારે નામમાં ફેરફાર કરે લ હોય તો તેના પુરાવાની નકલ.

૦૪

સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગથ, અનુ.જાનત, અનુ.જનજાનત વગથ માટે સક્ષમ અનિકારી દ્વારા
અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ તથા શાળા છોર્યાનુ ં પ્રમાણપત્ર. સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે
પછાતવગથના ઉમેદવારોએ ‘જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ’ના મુદ્દા નં. ૭ (૬)માં દશાથવેલ
નવગત મુજબનુ ં ‘પરરનશષ્ટ-ક’ મોકલવાનુ ં રહેશે.

૦૫

શારીરરક નવકલાંગતા િરાવતા ઉમેદવાર માટે સક્ષમ અનિકારી દ્વારા અપાયેલ તબીબી
પ્રમાણપત્રની નકલ. (સા.વ.નવ.ના તાાઃ૧-૧ર-૦૮ના પરરપત્રથી નનયત થયેલ નમુના મુજબ).

૦૬

શૈક્ષણણક લાયકાતના સંદર્થમાં જાહેરાતમાં દશાથવલ
ે નવિાશાખાના સ્નાતક / અનુસ્નાતક પદવીના
અંનતમ વર્થન ુ ં ગુણપત્રક / પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ

૦૭

સક્ષમ અનિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ અનુર્વના પ્રમાણપત્રની નકલ (જેમાં સંસ્થાના લેટરપેર્
ઉપર (૧) િારણ કરે લ જગ્યા (ર) અનુર્વનો સમયગાળો (૩) અનુર્વનો પ્રકાર (૪) મેળવવામાં
આવતા પગાર અને ર્થ્થાઓની નવગત દશાથવલ
ે હોય ) જો લાગુ પર્તુ ં હોય તે

૦૮

સરકારી કમથચારીના રકસ્સામાં રૂબરૂ મુલાકાતના સમયે સક્ષમ અનિકારી
આપવામાં આવેલ

દ્વારા નનયત નમ ૂનામાં

‘ના-વાંિા પ્રમાણપત્ર’ની નકલ અચ ૂક રજૂ કરવાની રહેશે, અન્યથા રૂબરૂ

મુલાકાતમાં પ્રવેશ મળશે નહીં. ( (સામાન્ય વહીવટ નવર્ાગના તાાઃ ૦૮-૧૧-૮૯ના પરરપત્રથી
નનયત થયેલ નમ ૂના મુજબ)
૦૯

નવિવા ઉમેદવારના રકસ્સામાં બીજા લગ્ન કરે લ નથી તેવ ુ ં સોગંદનામુ.ં

ુ વે એમ જણાય છે કે, અરજીપત્રક સાથે
આ તબકકે ઉમેદવારોન ંુ ખાસ ધ્યાન દોરવામાં આવે છે કે અનભ
ણબડવાના ણબડાણો / પ્રમાણપત્રો વગે રે અંગે પ ૂરતી કાળજી ઉમેદવારો દ્વારા લેવામાં આવતી હોતી નથી.
ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રો પૈકી કોઇક પ્રમાણપત્રો ણબડવાના રહી જતાં હોય છે , કે
ુ બના હોતા નથી. આવા પ્રસંગોએ આયોગે તેઓની અરજી
પ્રમાણપત્રો જાહેરાતમાં આપેલી સ ૂચના મજ
રદ કરવી પડે છે . આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાં ન બને 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- વાંિા પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો

