
 

ુ જ રા ત   હ ર   સે વા   આયો ગ  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ ારા . . ૧૩૦/૨૦૧૯-૨૦ અને ૧૩૧/૨૦૧૯-૨૦ ( જુરાત સરકારની સેવાઓ માટ) તથા . . ૧૩૨/૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ ( જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લ. 
(GMDC) માટ) તાર ખ-૨૭/૦૧/૨૦૨૦ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર ખ-૧૧/૦૨/૨૦૨૦ (૧૩:૦૦ કલાક) ધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહ ુજગ્યાઓની મખુ્ય અને અગ યની િવગતો વી કે 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં ટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામા ય જોગવાઈઓ તથા અ ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર અથવા 
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
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૧ ૨    ૩ 
૪ ૫

૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS)

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત 

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS)

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

૧૩૦ િનયામક, ગજુરાત રાજય 
અિગ્ન િનવારણ સેવા, વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯/૦૪/૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦ નાતક ૧૦ વષર્ 

૧૩૧ 
મદદિનશ િનયામક/પ્રાદેિશક 
અિગ્નશમન અિધકારી, રાજય 
અિગ્ન િનવારણ 
(અિગ્નશમન) સેવા, વગર્-૧ 

૦૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦/૦૫/૨૦ ઓગ્ ટ-૨૦ નવે.-૨૦ નાતક ૦૭ વષર્ 

ુ જ રા ત  ખ િન જ  િવ કા સ  િન ગ મ  લ . ( G M D C ) મા ટ
૧૩૨ જનરલ મેનેજર (બીઝનેસ 

ડેવલપમે ટ સેલ), વગર્-૧ 
૦૧ ૦૧  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૨/૦૪/૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦

B.E./B.Tech 
MINING & 

MBA(Mrketing) 
૧૫ વષર્ 

૧૩૩ 
ડે યટુી જનરલ મેનેજર 
[માઇ સ] (ફ ટર્ ક્લાસ 
મેટલ), વગર્-૧ 

૦૬ ૦૩  ૦૦  ૦૨  ૦૦   ૦૧   ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ 
B.E. MINING & 
1ST Cl. MMCC-

Metal  
૧૦ વષર્ 

૧૩૪ 
ડે યટુી જનરલ મેનેજર 
[માઇ સ](ફ ટર્ ક્લાસ કોલ), 
વગર્-૧ 

૦૬ ૦૦  ૦૨  ૦૨  ૦૧  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦   ૦૦  ૦૦  ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ 
B.E.MINING & 
1ST Cl. MMCC-

Coal  
૧૦ વષર્ 

૧૩૫ ડે યટુી જનરલ મેનેજર 
(લીગલ), વગર્-૧ 

૦૧ ૦૧  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૩૧/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ L.L.B. ૧૦ વષર્ 

૧૩૬ 
આસી ટ ટ મેનેજર 
(એચ.આર.)/લેબર વેલફેર 
ઓફીસર, વગર્-૨ 

૦૭ ૦૧  ૦૨  ૦૨ ૦૦  ૦૨ ૦૧  ૦૦  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૨/૦૪/૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦ MLW/MSW/M
BA (HR)  

૦૩ વષર્ 

૧૩૭ આસી ટ ટ મેનેજર,(ફાઇના સ 
એ ડ એકાઉ ટ),વગર્-૨ 

૧૧ ૦૩  ૦૨  ૦૩ ૦૧  ૦૨  ૦૨  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ ICWA / MBA 
(FINANCE)  

૦૩ વષર્ 

૧૩૮ આસી ટ ટ મેનેજર 
(એ વાયરમે ટ),  વગર્-૨ 

૦૫ ૦૩  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E./B.Tech/ 
M.Sc (ENVIR)  

૦૩ વષર્ 

૧૩૯ આસી ટ ટ મેનેજર (સીવીલ), 
વગર્-૨ ૦૫  ૦૧  ૦૧  ૦૨  ૦૦  ૦૧   ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E/B.Tech 

(CIVIL) 
૦૩ વષર્ 

૧૪૦ આસી ટ ટ મેનેજર (ફાયર 
એ ડ સેફટી), વગર્-૨ 

૦૨ ૦૨ ૦૦  ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E. /B.Tech 
(FIRE & SAFETY) 

૦૩ વષર્ 

૧૪૧ આસી ટ ટ મેનેજર 
(આઇ.ટી.), વગર્-૨ 

૦૨ ૦૨ ૦૦  ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૧૨/૦૪/૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટો-૨૦ B.E (COM/ I.T) 
/ MCA 

૦૩ વષર્ 

૧૪૨ આસી ટ ટ મેનેજર (સવેર્), 
વગર્-૨ 

૦૨  ૦૦  ૦૧  ૦૦ ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૩૧/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ નવે-૨૦ B.E. /B.Tech 
MINING & MS.Cer

૦૩ વષર્ 

૧૪૩ પ્રોગ્રામર (સહાયક), વગર્-૩ ૦૭ ૦૪  ૦૦  ૦૨ ૦૦  ૦૧ ૦૧ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૧૭/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ * BE (COMP/ IT) 
/ MCA 

-- 

૧૪૪ જુિનયર પ્રોગ્રામર (સહાયક), 
વગર્-૩ 

૦૫   ૦૪ ૦૦  ૦૧ ૦૦  ૦૦   ૦૧  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦ ૦૦ ૩૧/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ *  D.E (COM / IT) 
/ BCA 

-- 

૧૪૫ માઇન સીરદાર  (સહાયક), 
વગર્-૩ 

૨૧  ૦૦  ૦૬  ૦૫  ૦૨ ૦૮ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૨  ૦૨ ૦૩/૦૫/૨૦ ઓગ ટ-૨૦ * HSC & Mine 
Sirdar Certi.  

-- 

ન ધ:- ઉમેદવારો ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર  હરાતના છે લા સમય ધુી “Editable” છે. આથી ઉમેદવારોએ એક હરાતમા ંએક જ અર  કરવી. ઓનલાઇન કરલ 
અર મા ંિવગત / મા હતી ભરવામા ંકોઇ લુ થાય તો “Edit” િવક પમા ંજઇ િવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. 
 આયોગ ારા પ્રિસ  કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોની જગ્યાઓની સખં્યામા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને યાને લઈ પ્રાથિમક કસોટી OMR / CBRT (Computer Based Recruitment Test) મા યમથી લેવામા ંઆવશે. 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર પ્રિસ  કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર 
જાહરેાત પ્રમાણે રહશેે.   
 ઉ ત હરાતો પૈક  હરાત માકં: ૧૩૦/૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૪૨/૨૦૧૯-૨૦ મા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી  ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ 
ગણુના ૫૦% ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે,પ્રાથિમક કસોટી અને બ  મલુાકાતના અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા 
વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર ો સામા ય અ યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. (સદર  ુબ ે હરાતોમા ં ાથિમક કસોટ મા ં૧૫% થી 
ઓછા ણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને બ  લુાકાત માટ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ .)
 હરાત માકં: ૧૪૩/૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ ની ાથિમક કસોટ ની પરખા: પ –૧ સામા ય અ યાસના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર ો, ગજુરાતીના ૫૦ ગણુના ૫૦ પ્ર ો અને અંગે્રજીના ૫૦ ગણુના 
૫૦ પ્ર ો પ –૨ સબંિંધત િવષયના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર ો (ઉમેદવારની આખરી પસદંગી હતેલુક્ષી પ્ર પત્ર-૧ ના ૨૦૦ ગણુ અને હતેલુક્ષી પ્ર પત્ર-૨ ના ૨૦૦ ગણુ એમ કુલ ૪૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ 
કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે.) 
 . .-૧૩૨/૨૦૧૯-૨૦ થી . .-૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ની જ યાઓએ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ લિમટડ જુરાત સરકાર ુ ંસાહસ)ના કમચાર  ગણાશે. તેઓ જુરાત સરકારના 
કમચાર  ગણાશે નહ .     
 ઉ ત હરાતો પૈક  હરાત માકં: ૧૩૨/૨૦૧૯-૨૦ થી . .-૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ આ બધી જાહરેાતો ગજુરાત ખનીજ િવકાસ િનગમ િલ. (ગજુરાત સરકારનુ ંસાહસ) મા ંતે િનગમના ંભરતી અને અ ય 
તમામ િનયમોને આિધન આ જાહરેાત આપવામા ંઆવે છે. * હરાત માકં: ૧૪૩, ૧૪૪ અને ૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦ વગ-૩ ની હોઈ, આ હરાતોમા ં બ  લુાકાત યોજવાની થતી નથી. 
બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
(૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ પ ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને 
યાર પછી જ અરજી ક ફમર્ કરવાનીરહશેે. (ર)ફ ફમર્ થયેલ અરજીપત્રકની િવગતો કે તેમા ં ઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જ રીયાત જણાય તો https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in ના “Online Application” મેનમુા ં“Edit” િવક પમા ંજઇને તે જાહરેાતના ંઓનલાઇન પ્રિસિ ના છે લા િદવસ-સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. હરાતના ઓનલાઇન 
િસ નો સમય ણૂ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરલ અર પ કમા ંકોઇ ધુારા વધારા થઇ શકશે નહ . (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક સામા ંછે લે ક ફમર્ થયેલ અરજીપત્રક જ મા ય 

રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે લે ક ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક મા ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ બ  મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક સામા ંરજૂ કરવાના થતા 
પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે.
ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ ય કોઈપણ દ તાવેજ મા ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY 
LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટે પિરિશ ટ-ક/પિરિશ ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા ય ગણાશે નહીં.
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અર  કરવા માટ તાર ખ-૧૧/૦૨/૨૦૨૦ના ૧૩:૦૦ કલાક ધુી જ વેબસાઇટ ુ લી રહશે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online 
અરજીપત્રક્મા ંતમામ િવગતો કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપત્રક ભરી Confirm કરવુ ં
ફરજીયાત છે. મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 
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