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                     આર-૭ શાખા  

ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) હસ્તકની નીચે દશાાવેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પિાંદ કરવા માટે Online 

(https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ – ૦૨/૦૨/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ– ૧૭/૦૨/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ 

કલાક સધુી માંગાવવામાાં આવે છે. (જાહરેાત ક્રમાાંક: ૮૬/૨૦૨૦-૨૧ થી જાહરેાત ક્રમાાંક: ૯૫/૨૦૨૦-૨૧) આ જાહરેાત અ ્વયે 

ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા નવગતવાર જાહરેાત િાથેની જાહરેાતની િામા્ય જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અરજી 

કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ આયોગના નોટીિ બોર્ા પર તથા આયોગની વેબિાઇટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in  અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  પર જોવા નવનાંતી છે. ત્યાર બાદ જ ઉમેદવારે 

અરજી કરવાની રહશેે. 
 

1)  પ્રસ્તતુ જાહરેાતોની પ્રાથનમક કિોટી, પ્રાથનમક કિોટીના પરરણામ અને રૂબરૂ મલુાકાતની િાંભનવત તારીખ/માિ 

ની નવગતો નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ જાહરેાત ક્રમાાંક જગ્યાનુાં નામ 

પ્રાથનમક 
કિોટીની સચૂચત 

તારીખ 

પ્રાથનમક 
કિોટીના 

પરરણામનો 
િાંભનવત 
માિ 

રૂબરૂ 
મલુાકાતનો 

િાંભનવત માિ 

૧ ૮૬/૨૦૨૦-૨૧ મદદનીશ ઈજનેર (નિનવલ), વગા-૨ ૦૯-૦૫-૨૦૨૧ જૂલાઇ-૨૦૨૧ િપ્ટે-૨૧ 

૨ ૮૭/૨૦૨૦-૨૧ મદદનીશ ઈજનેર (મીકેનીકલ), વગા-૨ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ ઓગષ્ટ-૨૧ ઓક્ટો-૨૧ 

૩ ૮૮/૨૦૨૦-૨૧ મદદનીશ ઈજનેર (ઈલકે્રીકલ), વગા-૨ ૩૦-૦૫-૨૦૨૧ જૂલાઇ-૨૧ િપ્ટે-૨૧ 

૪ ૮૯/૨૦૨૦-૨૧ એસ્ટેટ ઓરફિર, વગા-૨ ૨૪-૦૪-૨૦૨૧ જૂન-૨૦૨૧ ઓગષ્ટ-૨૧ 

૫ ૯૦/૨૦૨૦-૨૧ બાયોલોજીસ્ટ,વગા-૨ ૨૪-૦૪-૨૦૨૧ જૂન-૨૦૨૧ ઓગષ્ટ-૨૧ 
૬ ૯૧/૨૦૨૦-૨૧ ર્ઝેીગ્નેટેર્ ઓરફિર,વગા-૨ ૦૬-૦૬-૨૦૨૧ જૂલાઇ-૨૦૨૧ િપ્ટે-૨૧ 

૭ ૯૨/૨૦૨૦-૨૧ ઝોનલ ઓરફિર,  વગા-૨ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ જૂલાઇ-૨૦૨૧ િપ્ટે-૨૧ 

૮ ૯૩/૨૦૨૦-૨૧ પબ્લલક રીલેશન ઓરફિર, વગા-૨ ૦૬-૦૬-૨૦૨૧ જૂલાઇ-૨૦૨૧ િપ્ટે-૨૧ 

૯ ૯૪/૨૦૨૦-૨૧ કાયદા અનધકારી, વગા-૨ ૧૬-૦૫-૨૦૨૧ જૂન-૨૦૨૧ ઓગષ્ટ-૨૧ 

૧૦ ૯૫/૨૦૨૦-૨૧ હલે્થ ઓરફિર, વગા-૨ ૧૩-૦૬-૨૦૨૧ ઓગષ્ટ-૨૧ ઓક્ટો-૨૧ 
 

આખરી પરરણામ : રૂબરૂ મલુાકાત પણૂા થયાના ૧૦ કામકાજના રદવિો દરનમયાન પ્રનિધ્ધ કરવામાાં આવશે.  
 

 

 

ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ 

િેકટર ૧૦-એ, છ-૩ િકાલ પાિે, છ રોર્, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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જાહરેાત 

ક્રમાાંક 
જગ્યાનુાં નામ 

કુલ 

જ

ગ્યા

ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પકૈી મરહલાઓ 

માટે અનામત જગ્યાઓ 

શારીરરક 
અશક્ત

તા  
ધરાવતા 
ઉમદેવા
રો માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

માજી 
િનૈન
ક 

માટે 
અના
મત 
જ
ગ્યા
ઓ  

૧ ૨ ૩ 

૪ ૫ ૬ ૭ 

િા

મા

્ય 

આ.  

ન. 

વગા 

િા. 

શ.ૈ 

પ. 

વગા 

અન.ુ  

જાનત 

અન.ુ     

જાનત 

િામા

્ય 

આ.  

ન. 

વ

ગા 

િા.

શ.ૈ 

પ. 

વગા 

અનુ

. 

જા

નત 

અન.ુ     

જનજા

નત 

  

૮૬/૨૦૨
૦-૨૧ 

મદદનીશ ઈજનરે 
(નિનવલ), વગા-૨ ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૮૭/૨૦૨
૦-૨૧ 

મદદનીશ ઈજનરે 
(મીકેનીકલ), વગા-૨ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૮૮/૨૦૨

૦-૨૧ 

મદદનીશ ઈજનરે 

(ઈલકે્રીકલ), વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૮૯/૨૦૨
૦-૨૧ 

એસ્ટેટ ઓરફિર, વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૦/૨૦૨
૦-૨૧ 

બાયોલોજીસ્ટ,વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૧/૨૦૨
૦-૨૧ 

રે્ઝીગ્નટેેર્  ઓરફિર, 

વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૨/૨૦૨
૦-૨૧ 

ઝોનલ ઓરફિર,  વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૩/૨૦૨

૦-૨૧ 

પબ્લલક રીલશેન 

ઓરફિર, વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૪/૨૦૨
૦-૨૧ 

કાયદા અનધકારી, વગા-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯૫/૨૦૨
૦-૨૧ 

હલે્થ ઓરફિર, વગા-૨ ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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2) નોંધ :  
(૧) ઉપર દશાાવેલ જગ્યાઓ પૈકી નીચે દશાાવેલ જે તે જગ્યાઓની િામે દશાાવ્યા મજુબની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા 

ઉમેદવારો જ અરજી કરવાપાત્ર છે.       

જાહરેાત ક્રમાાંક જગ્યાનુાં નામ શારીરરક અશક્તતા ટકાવારી 

૮૬/૨૦૨૦-૨૧ 
મદદનીશ ઈજનેર (નિનવલ), વગા-

૨ 

HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC, AAV, 

SLD 
-- 

૮૭/૨૦૨૦-૨૧ 
મદદનીશ ઈજનેર (મીકેનીકલ), 

વગા-૨ 

HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC, AAV, 

SLD 
-- 

૮૮/૨૦૨૦-૨૧ 
મદદનીશ ઈજનેર (ઈલકે્રીકલ), 

વગા-૨ 

HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC, AAV, 

SLD 
-- 

૮૯/૨૦૨૦-૨૧ એસ્ટેટ ઓરફિર, વગા-૨ 
HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA,OL,OAL ,D,LC,AAV,SLD -- 

૯૦/૨૦૨૦-૨૧ બાયોલોજીસ્ટ,વગા-૨ 

LV,HH 

Less than 70% 

More than 40% 

 

OA, OL, D, LC, 

AAV., 

SLD 

-- 

૯૧/૨૦૨૦-૨૧ ર્ઝેીગ્નેટેર્  ઓરફિર, વગા-૨ 

LV, HH 

Less than 70% 

More than 40% 

 

OA, OL, OAL, OAOL, OABL, D, LC, 

AAV, 

SLD 

-- 

૯૨/૨૦૨૦-૨૧ ઝોનલ ઓરફિર,  વગા-૨ 

LV, HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, 

OAL,OAOL,OABL,D,LC,AAV,SLD 
-- 

૯૩/૨૦૨૦-૨૧ પબ્લલક રીલેશન ઓરફિર, વગા-૨ 
LV, HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, 

OAL, D, 

LC,AAV,SLD 

-- 

૯૪/૨૦૨૦-૨૧ કાયદા અનધકારી, વગા-૨ 

LV, HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, OAL, BL, D, LC, AAV 

 
--- 

૯૫/૨૦૨૦-૨૧ હલે્થ ઓરફિર, વગા-૨ 
HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA, D, LC, AAV, 

SLD 
-- 
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B= BLIND OAL= ONE ARM AND LEG AFFECTED 

LV= LOW VISION                                                                                  LC=LEPROSY CURED           

D= DWARFISM BABL=BOTH ARMS BOTH LEG 

DF= FULLY DEAF  AAV=ACID ATTACK VICTIM        

HH=HARD OF HEARING BL= BOTH LEGS AFFECTED BUT NOT ARMS        

OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT) BLOA= BOTH LEGS ONE ARM  

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT) MDy=MUSCULAR DYSTROPHT 

SLD= SPECIFIC LEARNING DISABILITY OABL=ONE ARM BOTH LEGS 

OAOL=ONE ARM ONE LEG 

 

(૨)  ઉપરોક્ત જગ્યાઓએ પિાંદગી પામેલ ઉમેદવારો ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના કમાચારી ગણાશે. 

તેઓ ગજુરાત િરકારના કમાચારી ગણાશે નહી.   

(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને ચબનઅનામત ઉમેદવારો માટેનાાં 

ધોરણો લાગ ુપર્શે. 

(૪) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલલધ ન થાય (જો મરહલા માટે જગ્યા અનામત 

હોય તો), તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 

(૫)    One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરવા માટેનુાં િહાયક મોર્યલુ છે તે કરવા 

માત્રથી જે તે જાહરેાત અ્વયે Online અરજી કરેલ ગણાશે નહી. 

(૬) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓનલાઇન અરજી 

કરતી વખતે તમામ નવગતો અરજીપત્રકમાાં ભયાા બાદ તે નવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી ક્ફમા 

કરવાની રહશેે. 

(૭)  ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાાં આવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના છેલ્લા િમય સધુી “Editable” છે. આથી 

ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમાાં એક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમાાં નવગત/મારહતી ભરવામાાં કોઇ ભલૂ 

થાય તો “Edit” નવકલ્પમાાં જઇ નવગત/મારહતી સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી.   

(૮)  ઓનલાઇન અરજી કરવાની િમયમયાાદા બાદ ક્ફમા થયેલ અરજીપત્રકની નવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ 

મારહતીમાાં ક્ષનત કે ચકૂ બાબતે સધુારો કરવાની રજૂઆત/નવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

(૯) એક કરતા વધારે િાંખ્યામાાં અરજી કયાાના રકસ્િામાાં છેલ્લે ક્ફમા થયેલ અરજીપત્રક જ મા્ય રાખવામાાં આવશે. 

ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે છેલ્લ ેક્ફમા થયેલ ફી િાથેનુાં અરજીપત્રક મા્ય રાખવામાાં આવશે.  

(૧૦) ઉમેદવારોએ અરજી ચકાિણીને પાત્ર અને રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્િામાાં રજૂ કરવાના થતાાં પ્રમાણપત્રો 

તૈયાર રાખવાના રહશેે. 

(૧૧) ઓનલાઈન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક ચબર્ાણિરહત આયોગની કચેરીમાાં હાલ પરૂતા મોકલવા નહીં. 

પ્રાથનમક કિોટીના કામચલાઉ પરરણામ બાદ અરજી ચકાિણીને પાત્ર ઉમેદવારોએ જ તેમના જરૂરી 

પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો આયોગની વેબિાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/  પર નનયત િમયમયાાદામાાં 

ઓનલાઇન અપલોર્ કરવાના રહશેે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન પદ્ધનત નિવાય રૂબરૂ અથવા પોસ્ટ દ્વારા આયોગ ખાતે 
મોકલેલ પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો સ્વીકારવા પાત્ર બનતા નથી. આથી, આવા ઉમેદવારો આપોઆપ અપાત્ર બનશે.   

 

 

 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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3) જગ્યાનુાં નામ, શૈક્ષચણક લાયકાત, અનભુવ, વયમયાાદા અને પગાર ધોરણની નવગતો  
જાહરેાત 
ક્રમાાંક 

 

૮૬/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ મદદનીશ ઈજનેર (નિનવલ), વગા-૨ 

શૈક્ષચણક 

લાયકાત 

Possess  

a Bachelor degree (B.E/B.TECH) in Civil Engineering of 

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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૩૫ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.)  

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૮૭/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ મદદનીશ ઈજનેર (મીકેનીકલ), વગા-૨ 

શૈક્ષચણક લાયકાત  

Possess  

a Bachelor degree (B.E/B.TECH) in Mechanical 

Engineering or Auto-mobile Engineering of 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 or declared to be a deemed 

university under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956;   

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૩૫ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.)  

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૮૮/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ મદદનીશ ઈજનેર (ઈલેક્રીકલ), વગા-૨ 

શૈક્ષચણક લાયકાત 

possess  

     a Bachelor degree (B.E/B.TECH)  in Electrical Engineering 

of 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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૩૫ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.)  

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 
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૮૯/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ એસ્ટેટ ઓરફિર, વગા-૨ 

શૈક્ષચણક લાયકાત 

Possess 

      a Bachelor degree (B.E/B.TECH)  in Civil Engineering of 

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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૩૫ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.)  

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૯૦/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ બાયોલોજીસ્ટ, વગા-૨ 

શૈક્ષચણક લાયકાત 

Possess 

      a Bachelor degree in Science in the subject of Biology of 

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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૩૫ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.)  

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૯૧/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ ર્ેઝીગ્નેટેર્ ઓરફિર,  વગા-૨ 

શૈક્ષચણક 

લાયકાત/અનભુવ 

Possess 

1. a Bachelor degree in Food Technology or Dairy 

Technology or Bio Technology or Agricultural Science or 

Veterinary Science or Bio Chemistry or Microbiology as a 

principle subject or Master degree in Chemistry or degree 

in Medicine of 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 or 

declared to be a deemed university under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956 or possess an 

equivalent qualification recognized or notified by the 

Government of India,  

2. (i)   have at least five years experiences on the post not 

below the rank of Assistant Food Inspector in the 

Gandhinagar Municipal Corporation; or  

(ii)  have at least five years experience performing the 

function of Food Safety Officer under the prevention of 
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Food Adulteration Act, 1954 or Food Safety and Standards 

Act, 2006 and Food Safety and Standards Rules, 2011 in 

Health Administration of Local bodies on the post which 

can be considered equivalent to the post not below the rank 

of Assistant Food Inspector in the Gandhinagar Municipal 

Corporation 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૪૦ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.) 

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૯૨/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ ઝોનલ ઓરફિર,  વગા-૨ 

શૈક્ષચણક 

લાયકાત/અનભુવ 

Possess  

1. a Bachelor degree in 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 or 

declared to be a deemed university under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956; 

 

2. (i)  have at least five years experiences on the post not 

below the rank of Office Superintendent in Gandhinagar 

Municipal Corporation; or  

 

     (ii)  have at least five years experience of Urban Planning 

or Administration in Government or Local bodies or 

Government Under taking Board or Corporation or limited 

company established under the companies Act 2013, on the 

post which can be considered equivalent to the post not 

below the rank of Office Superintendent in the 

Gandhinagar Municipal Corporation. 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૪૦ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.) 

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૯૩/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ પબ્લલક રીલેશન ઓરફિર, વગા-૨ 

શૈક્ષચણક 

લાયકાત/અનભુવ 

Possess 

1. a Master degree in Journalism and Mass Communication 

or post graduate diploma in Journalism and Mass 

Communication or bachelor degree in Journalism and 

Mass Communication or bachelor degree in Journalism 

obtained from any of the Universities or Institutions 

established or incorporated by or under the Central or 

State Act in India or any other educational institution 
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recognized as such or declared to be a deemed university 

under section 3 of the University Grants Commission Act, 

1956;  

2.  have atleast two years experience of administration 

and/or Journalism in Government or local bodies or 

Government under taking board or corporation or 

university or limited company established under the 

companies Act, 2013 or in the publication house of daily 

or weekly or fort nightly or monthly publications. 

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૪૦ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.) 

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૯૪/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ કાયદા અનધકારી, વગા-૨ 

શૈક્ષચણક 

લાયકાત/અનભુવ 

Possess 

1. a degree in Law (special) or degree in Law (integrated) 

(five years course after Higher Secondary School 

Certificate Examination) of 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 or declared to be a deemed university 

under section 3 of the University Grants Commission Act, 

1956;  

 

2. (i) enrolled the bar council as an advocate and practicing 

in the High Court or District Court or City Court at 

Ahmedabad or family Court or Small Cause Court or 

Industrial Court of at least four years, or  

 

(ii) have atleast four years experience of legal matters in 

Government, or staff working of the establishment of 

High Court or any court subordinate thereto or staff of 

office of the Government pleader of the High Court or 

City Civil Court or District Court, or 

 

(iii) have atleast four years experience of legal matters in 

local body or limited company established under the 

companies Act, 2013,   

   

Explanation: For consideration of above experience, the 

combined or separate experience shall take into 

consideration. 
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વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૪૨ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.) 

પગાર ધોરણ 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

૯૫/૨૦૨૦-

૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ હલે્થ ઓરફિર, વગા-૨ 

શૈક્ષચણક લાયકાત 

Possess  

 a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 

(M.B.B.S) of 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 or 

declared to be a deemed university under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956; or possess any 

other qualification specified in first or second schedule to 

the Indian Medical Council Act,1956  

વયમયાાદા 
૧૮ વષાથી ઓછી અને ૪૦ વષાથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર ઓનલાઈન 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.) 

પગાર ધોરણ Pay scale of Rs. 53,100-1,67,800/- (Pay Matrix Level-9) in the 

GMC service 

4) ‘ગજુરાત મલુ્કી િેવા વગીકરણ અને ભરતી (િામા્ય) નનયમો, ૧૯૬૭’ માાં દશાાવેલ કોમ્પ્યટુર એપ્લીકેશનનુાં 
પાયાનુાં જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

5) ગજુરાતી અથવા રહ્દી અથવા તે બાંને્નનુાં પરૂત ુાં જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે. 
 જા.ક્ર.૯૪/૨૦૨૦-૨૧, કાયદા અનધકારી, વગા-૨ માટે જોગવાઇ નીચે મજુબ રહશેે. 

 
જગ્યાનુાં નામ કાયદા અનધકારી, વગા-૨ 

૯૪/૨૦૨૦-૨૧ 

Have sufficient knowledge of Gujarati so as to enable him to 

speak, read and write in Gujarati and to translate with ease from 

Gujarati into English and vice-versa. Such knowledge shall be 

certified –  

 (i) in case of an advocate practicing in the High Court, by the 

Registrar General and in case of an advocate practicing in 

Courts subordinate to the High Court, by the concerned 

Principal Judicial Officer, in case of advocates practicing in the 

District Courts, Courts in the city of Ahmedabad, by the 

Principal District Judge of the district concerned or Principal 

Judge, City Civil Court / Family Court or Chief Judge, Small 

Cause Court, Ahmedabad or Chief Metropolitan 

Magistrate,Ahmedabad or President, Industrial Court, 

Ahmedabad, as the case may be.  

 (ii) a member of staff, by the Head of the Office under whom such 

candidate is working. 
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Explanation: Practice certificate shall be issued by the Registrar 

General, High Court of Gujarat, in case of Advocates practicing in 

the High Court, and in case of Advocates practicing in the District 

Courts or City Civil Courts at Ahmedabad, such certificate shall be 

issued by the Principal District Judge or Principal Judge, City Civil 

Court/Family Court or Chief Judge, Small Cause Court, 

Ahmedabad or Chief Metropolitan Magistrate, Ahmedabad or 

President, Industrial Court, Ahmedabad, or in case of Advocates 

practicing in the Court subordinate to the High Court, such 

certificate shall be issued by the concerned court, as the case may 

be.     
 

6) વયમયાાદા :- 

૧ 

મળુ ગજુરાતના િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 

વગાના ઉમેદવારો 
પાાંચ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૨ 

મળુ ગજુરાતના િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 

વગાના મરહલા ઉમેદવારો 

દિ વષા (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાાંચ 

વષાની છે, તેનો િમાવેશ થઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ૪૫ 

વષાની મયાાદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ મરહલા ઉમેદવારો પાાંચ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૪ માજી િૈનનકો, ઇ.િી.ઓ., એિ.િી.ઓ. િરહત ઉમેદવારો િાંરક્ષણ િેવામાાં બજાવેલ િેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વષા  

૫ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દિ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૬ 
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના 
કમાચારીઓ :  જાહરેાત ક્રમાાંક.૮૬,૮૭,૮૮/૨૦૨૦-૨૧ 

      અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનની 
િેવામાાં કાયમી અથવા કામચલાઉ કમાચારી તરીકે હોય 
અને નનયનમત પગાર ધોરણ ઉપર નનમણકૂ થયા હોય અને 
િળાંગ છ મરહના કે તેથી વધ ુિમયગાળાથી કામ કરતા 
હોય તેવા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાાદા લાગ ુપર્શે નરહ: 
       િીધી પિાંદગી માટે તેની અરજીના િમયે  
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનમાાં, છ મરહનાથી ઓછી 
નરહ તેટલી ઓછામાાં ઓછી મદુત માટે, કરારના ધોરણે કામ 
કરતો હોય અને તેણે જેના માટે િેવા આપી હોય તેવા 
મરહનાની િમકક્ષ િાંખ્યાના પ્રમાણમાાં જગા પર તેની 
પિાંદગીના રકસ્િામાાં, તે જગા પર નનમણકૂ મળ્યાની તારીખે 
તે  ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનની િેવામાાં હોય તેવા 
ઉમેદવારોની તરફેણમાાં ઉપલી વયમયાાદા પણ હળવી કરી 
શકાશે. 
        
 સ્પષ્ટીકરણ: 
        નાણાાં નવભાગના તારીખ-૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના િરકારી 
ઠરાવ ક્રમાાંક. ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ૧, િામા્ય વહીવટ 
નવભાગના તારીખ ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ના િરકારી ઠરાવ ક્રમાાંક. 
િીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ-૫. હઠેળ આપેલી 
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7)  હલે્થ ઓરફિર, વગા-૨ (જાહરેાત ક્રમાાંક:૯૫/૨૦૨૦-૨૧) માટે:- 
િીધી પિાંદગીથી નનમણકૂ પામેલા ઉમેદવાર,િીધી પિાંદગી માટેની તેની/તેણીની અરજીના િમયે એવી રીતે 

રજીસ્ટર થયેલ ન હોય,તો તેણે,ગજુરાત મેર્ીકલ કાઉન્્િલ અનધનનયમ, ૧૯૬૭ હઠેળ પોતાનુાં રજીસ્રેશન કરાવવાનુાં 
રહશેે. 

     
8) નોંધ: 
 

(૧) પ્રાથનમક કિોટીની પરીક્ષા પધ્ધનત: (જા.ક્ર.: ૮૬/૨૦૨૦-૨૧ થી  જા.ક્ર.: ૯૪/૨૦૨૦-૨૧ માટે) આ જગ્યાઓ માટે નનમણકૂ 
માટે ઉમેદવારોની પિાંદગી પ્રાથનમક કિોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાથનમક કિોટીના ગણુ 
ક્રમાનિુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા ભરતી નનયમો, આયોગના 

સચૂના મજુબ અને િબાંનધત જગાના સિુ ાંગત ભરતી 
નનયમોની જોગવાઇઓ અનિુાર અને નનયનમત ભરતી 
કાયારીનત મજુબ, કરારના ધોરણે નનમણકૂ પામેલ હોય તેવા 
ઉમેદવારને, વય હળવી કરવાની ઉપરની જોગવાઇ લાગ ુ
પર્શે. ૧૧ માિના કરારના ધોરણે અથવા અ્યથા અથવા 
આઉટિોિા એજ્િી દ્વારા નનમણકૂ પામેલા હોય તેવા 
ઉમેદવારને તે લાગ ુપર્શે નરહ.  

૭ 
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના 
કમાચારીઓ :  જાહરેાત ક્રમાાંક. ૯૧,૯૨,૯૪/૨૦૨૦-
૨૧ 

     ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશની િેવામાાં   
અગાઉથી કાયમી  અથવા  કામચલાઉ  કમાચારી તરીકે હોય 
અથવા અગાઉ નોટીફાઈર્ નવસ્તાર કચેરી,ગાાંધીનગરમાાં 
કામ કરતા હોય અને ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનમાાં 
િમાવેશ કરવામાાં આવ્યા હોયા અને  નનયનમત પગાર 
ધોરણ ઉપર નનમણકૂ થયા હોય અને િળાંગ છ મરહના કે 
તેથી વધ ુિમયગાળાથી કામ કરતા હોય તેવા ઉમેદવારોને 
ઉપલી વયમયાાદા લાગ ુપર્શે નરહ: 
       િીધી પિાંદગી માટે તેની અરજીના િમયે  
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનમાાં, છ મરહનાથી ઓછી 
નરહ તેટલી ઓછામાાં ઓછી મદુત માટે, કરારના ધોરણે કામ 
કરતો હોય અને તેણે જેના માટે િેવા આપી હોય તેવા 
મરહનાથી િમકક્ષ િાંખ્યાના પ્રમાણમાાં જગા પર તેની 
પિાંદગીના રકસ્િામાાં, તે જગા પર નનમણકૂ મળ્યાની તારીખે 
તે  ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનની િેવામાાં હોય તેવા 
ઉમેદવારોની તરફેણમાાં ઉપલી વયમયાાદા પણ હળવી કરી 
શકાશે. 

૮ 
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના 
કમાચારીઓ :  જાહરેાત ક્રમાાંક.૮૯/૨૦૨૦-૨૧ 

      અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનની 
િેવામાાં કાયમી અથવા કામચલાઉ કમાચારી તરીકે હોય 
અને નનયનમત પગાર ધોરણ ઉપર નનમણકૂ થયા હોય અને 
િળાંગ છ મરહના કે તેથી વધ ુિમયગાળાથી કામ કરતા 
હોય તેવા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાાદા લાગ ુપર્શે નરહ: 
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કચેરી હકુમ અને િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઇઓ અનિુાર નક્કી કરાશે. પ્રાથનમક કિોટીમાાં ઉમેદવાર ૧૫% થી 
ઓછા ગણુ મેળવશે, તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. આ કિોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અ્યથા 
નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથનમક કિોટી િામા્યત: ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને 
ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપન્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. િામા્ય અભ્યાિના ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને િાંબાંનધત નવષયના 
૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્રશ્નો એમ કુલ ૩૦૦ ગણુના ૩૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. આ પ્રાથનમક કિોટી માટે ૧૮૦ મીનીટનો િમય રહશેે.  

 

       પ્રાથનમક કિોટીની પરીક્ષા પધ્ધનત: હલે્થ ઓફીિર, વગા-૨ (જા.ક્ર.: ૯૫ /૨૦૨૦-૨૧) માટે:- િાંબાંનધત 
નવષયનુાં ૨૦૦ ગણુનુાં પ્રશ્નપત્ર રહશેે. જેનો િમયગાળો ૧૮૦ નમનનટ્િનો રહશેે. પ્રાથનમક કિોટીમાાં ઉમેદવાર ૨૫% થી 
ઓછા ગણુ મેળવશે, તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં, જેમાાં અનસુચૂચત જાનત અને અનસુચૂચત 
જન જાનત વગાના ઉમેદવાર ૨૦% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં. 

 

(૨) રૂબરૂ મલુાકાતમાાં આયોગની સચુનાઓ/ધોરણો મજુબ જાહરેાતમાાં દશાાવેલ કેટેગરીવાઈઝ જગ્યાની િાંખ્યાને ધ્યાને 

લઈ નીચ ેમજુબ અનિુરવામાાં આવશે. 

કુલ જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં 

આવનાર ઉમેદવારોની િાંખ્યા 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જગ્યાઓથી ૦૩ ગણા 
 

(૩) પ્રાથનમક કિોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત દ્વારા થતી ભરતી પ્રરક્રયામાાં ઉમેદવારોની આખરી પિાંદગી ૫૦ ટકા ગણુભાર 
પ્રાથનમક કિોટીના ૩૦૦ ગણુમાથી મેળવેલ ગણુ અને ૫૦ ટકા ગણુભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ 
ગણુના આધારે કરવામાાં આવશે એટલ ેકે પ્રાથનમક કિોટીમાાં ૩૦૦ (જા.ક્ર.૯૫/૨૦૨૦-૨૧ માટે ૨૦૦) ગણુમાાંથી મેળવેલ 
ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુને ૫૦ ટકા ગણુભાર ગણી કુલ ૧૦૦ 
ગણુમાાંથી ગણુ આપવામાાં આવશે. 

 

(૫) પ્રાથનમક કિોટીનો અભ્યાિક્રમ આયોગની વેબિાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in/, https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/, Twitter : @GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official)  પર જોવા નવનાંતી છે.  
 

(૬) જો યનુનવનિિટીએ માકાશીટમાાં ટકાવારી દશાાવેલ ન હોય, તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યુાલા/આધાર અરજી 
િાથે રજૂ કરવાના રહશેે.  

 

(૭) જો ઉમેદવાર નવદેશની યનુનવનિિટીની પદવી/અનભુવ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં મા્યતા/ િમકક્ષતા 
ગણવા અંગ ેજરૂરી આધાર/પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે.તથા િમય મયાાદામાાં આ અંગેના આધાર પરુાવા રજૂ કરવાની 
જવાબદારી િાંબાંનધત ઉમેદવારની રેહશે. આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદારી/ફરજ રહતેી નથી અને િમયમયાાદા 
બાદ આ અંગેની રજૂઆત પણ નવચારણામાાં લેવામા આવશે નહી, જેની િાંબાંનધત તમામે ખાિ નોંધ લેવી. 

 

(૮) આ જાહરેાતો અ્ વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરેક તબકે્ક ઉમેદવારે હાજર રહવે ુાં પર્શે, અ્યથા તેઓની ઉમેદવારી રદ 
કરવામાાં આવશે. 

 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૯) અરજી ફી: િામા્ય કેટેગરીના (ચબન અનામત) ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ િનવિિ ચાર્જ તથા 
ઓનલાઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦/- + િનવિિ ચાર્જ અરજી ફી ભરવાની રહશેે. મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના, આનથિક 
રીતે નબળા વગો, માજી િૈનનકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. ગજુરાત રાજય 
નિવાયના અનામત વગાના ઉમેદવારોએ નનયત ફી ભરવાની રહશેે.  

 

 

       િહી/- 
                                                                                              ( િચચન પટવધાન ) 

                                                                                   િાંયકુત િચચવ                                                                                    
                                                                                      ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ 

 

નોંધ: ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત અને અરજી ફી ભરવાની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર 
જોઈ શકાશે. 
  

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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GUJARAT  PUBLIC SERVICE COMMISSION 

SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,  

GANDHINAGAR – 382010 

R-7 Branch 

Online applications are invited for the various posts of Gandhinagar Municipal Corporation 

(GMC), Advt. No.: 86/2020-21 to Advt. No.: 95/2020-21 between date: 02/01/2021, 13:00 

to date: 17/02/2021, 13:00. Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of 

Commission https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all the 

provisions of the advertisements, General Instructions, the method of online application and 

payment of fees.  

1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test and Interview are shown 

below :- 
 

 Final Result will be published during 10 working days after the last date of Interview. 

 

 

 

Sr. 

No. 
Advt. No Name of the Post 

Tentative 

Date of  

Primary 

test 

Tentative 

month of  

Primary 

test’s 

result 

Tentative 

month of 

Interview 

1 86/2020-21 Assistant Engineer (Civil), Class-2 09-05-2021 JULY-2021 SEPT-2021 

2 87/2020-21 
Assistant Engineer (Mechanical), 

Class-2 
20-06-2021 AUG-2021 OCT-2021 

3 88/2020-21 
Assistant Engineer (Electrical), 

Class-2 
30-05-2021 JULY-2021 SEPT-2021 

4 89/2020-21 Estate Officer, Class-2 24-04-2021 JUNE-2021 AUG-2021 
5 90/2020-21 Biologist,Class-2 24-04-2021 JUNE-2021 AUG-2021 
6 91/2020-21 Designented Officer, Class-2 06-06-2021 JULY-2021 SEPT-2021 
7 92/2020-21 Zonal Officer, Class-2 20-06-2021 JULY-2021 SEPT-2021 
8 93/2020-21 Public Relation Officer, Class-2 06-06-2021 JULY-2021 SEPT-2021 
9 94/2020-21 Legal Officer, Class-2 16-05-2021 JUNE-2021 AUG-2021 
10 95/2020-21 Health Officer, Class-2 13-06-2021 AUG-2021 OCT-2021 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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Advt. 

No. 
Name of the Post 

Tot

al 

Vac

anc

y 

Category wise vacancy 
Out of total Post, vacancies 

reserved for  Women 

Res

erv

ed 

for 

Ph

ysi

call

y 

Dis

abl

ed 

Reser

ved 

for 

Ex-

Servi

cema

n 

1 2 3 

4 5 6 7 

Ge

ner

al 

E.

W.

S. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

Ge

ner

al 

E.

W.

S. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 
  

86/20

20-21 

Assistant Engineer 

(Civil), Class-2 
04 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

87/20

20-21 

Assistant Engineer 

(Mechanical), Class-

2 

03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

88/20

20-21 

Assistant Engineer 

(Electrical), Class-2 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

89/20

20-21 

Estate Officer, 

Class-2 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

90/20

20-21 
Biologist , Class-2 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

91/20

20-21 

Designented Officer, 

Class-2 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

92/20

20-21 

Zonal Officer, Class-

2 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

93/20

20-21 

Public Relation 

Officer, Class-2 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

94/20

20-21 

Legal Officer,  

Class-2 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

95/20

20-21 

Health Officer, 

Class-2 
05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

2) Note: - 

(1) The candidates possessing disability as shown below only can apply for the 

respective post as shown against it.  
 

Advt. No Name of the Post Physical Disability Percentage 

86/2020-21 
Assistant Engineer (Civil), 

Class-2 

HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC, AAV,SLD -- 

87/2020-21 
Assistant Engineer 

(Mechanical), Class-2 

HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC, AAV,SLD -- 

88/2020-21 
Assistant Engineer (Electrical), 

Class-2 

HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC, AAV, -- 
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SLD 

89/2020-21 Estate Officer, Class-2 
HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA,OL,OAL ,D,LC,AAV,SLD -- 

90/2020-21 Biologist , Class-2 
LV,HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, D, LC,AAV.,SLD -- 

91/2020-21 Designented Officer, Class-2 

LV, HH 
Less than 70% 

More than 40% 
OA, OL, OAL, OAOL, OABL, D, LC, AAV, 

SLD 
-- 

92/2020-21 Zonal Officer, Class-2 
LV, HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL,OAL,OAOL,OABL,D,LC,AAV,SLD -- 

93/2020-21 
Public Relation Officer, Class-

2 

LV, HH 
Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL,OAL, D,LC,AAV,SLD -- 

94/2020-21 Legal Officer,  Class-2 
LV, HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA, OL, OAL, BL, D, LC, AAV --- 

95/2020-21 Health Officer, Class-2 
HH 

Less than 70% 

More than 40% 

OA, D, LC, AAV,SLD -- 

 

B= BLIND OAL= ONE ARM AND LEG AFFECTED 

LV= LOW VISION                                                                                  LC=LEPROSY CURED           

D= DWARFISM BABL=BOTH ARMS BOTH LEG 

DF= FULLY DEAF  AAV=ACID ATTACK VICTIM        

HH=HARD OF HEARING BL= BOTH LEGS AFFECTED BUT NOT ARMS        

OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT) BLOA= BOTH LEGS ONE ARM  

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT) MDy=MUSCULAR DYSTROPHT 

SLD= SPECIFIC LEARNING DISABILITY OABL=ONE ARM BOTH LEGS 

OAOL=ONE ARM ONE LEG 

 

(2) The candidates selected in the above posts will be considered employees of 

Gandhinagar Municipal Corporation (GMC). They will not be considered 

employees of the Government of Gujarat. 

(3) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for 

Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.  

(4) In case of non-availability of women candidate in the respective category (If reserved 

posts for women are available), the reserved post will be allotted to male candidates 

belonging to the same category. 

(5) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling Online 

Application speadily, which will not count as an Online Application. 
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(6) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before applying 

online. Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in 

the application form. 

(7) The online application is "Editable" till the last date & time of advertisement. Hence the 

candidates have to make only one application in one advertisement. If there are any 

mistakes in filling up the details / information in the online application, go to the "Edit" 

option and update the details till the last date & time of Application. Do not make a new 

application. 

(8) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online 

application or information filled in by the candidate shall not be accepted, once the online 

advertisement is closed. 

(9) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered valid by the Commission. For candidates 

belonging to unreserved category, the last confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. 

(10) Candidates shall keep all the relevant Certificates/Documents ready as it may be required 

in case of eligibility for application scrutiny and Interview. 

(11) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the 

Commission as of now. Candidates qualified for application scrutiny only have to upload 

their required Certificates/Documents online on Commission’s website https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ within the stipuled time duration as mentioned in the provisional result. 

Those candidates who send their required Certificates/Documents Physically or By Post 

to the Commission are automatically ineligible for the further recruitment process.  

 

3) Name of Posts, Education Qualification, Experience, Age and Pay Scale Details 

Advt. No.  

 

 

86/2020-21 

Name of 

Post 
Assistant Engineer (Civil), Class-2 

Education 

Qualification 

and 

Experience 

Possess  

a Bachelor degree (B.E/B.TECH)  in Civil Engineering of 

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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 35 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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87/2020-21 

Name of 

Post 
Assistant Engineer (Mechanical), Class-2 

Education 

Qualification 

and 

Experience 

Possess  

a Bachelor degree (B.E/B.TECH) in Mechanical 

Engineering or Auto-mobile Engineering of 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 or declared to be a deemed 

university under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956;   

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 35 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

88/2020-21 

Name of 

Post 
Assistant Engineer (Electrical), Class-2 

Education 

Qualification 

possess  

     a Bachelor degree (B.E/B.TECH)  in Electrical Engineering 

of 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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 35 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

89/2020-21 

Name of 

Post 
Estate Officer, Class-2 

Education 

Qualification  

Possess 

      a Bachelor degree (B.E/B.TECH)  in Civil Engineering of 

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 or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 35 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

 

 

90/2020-21 

Name of 

Post 
Biologist,  Class-2 

Education 

Qualification  

Possess 

      a Bachelor degree in Science in the subject of Biology of 

any of the Universities established or incorporated by or 
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under the Central or State Act in India or any other 

educational institution recognized as such or declared to be 

a deemed university under section 3 of the University 

Grants Commission Act, 1956; 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 35 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

91/2020-21 

Name of 

Post 
Designented Officer, Class-2 

Education 

Qualification/ 

Experience 

Possess 

1. a Bachelor degree in Food Technology or Dairy 

Technology or Bio Technology or Agricultural Science or 

Veterinary Science or Bio Chemistry or Microbiology as 

a principle subject or Master degree in Chemistry or 

degree in Medicine of 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 or declared to be a deemed university under section 

3 of the University Grants Commission Act, 1956 or 

possess an equivalent qualification recognized or notified 

by the Government of India,  

2. (i)   have at least five years experiences on the post not 

below the rank of Assistant Food Inspector in the 

Gandhinagar Municipal Corporation; or  

     (ii)  have at least five years experience performing the 

function of Food Safety Officer under the prevention of 

Food Adulteration Act, 1954 or Food Safety and 

Standards Act, 2006 and Food Safety and Standards 

Rules, 2011 in Health Administration of Local bodies on 

the post which can be considered equivalent to the post 

not below the rank of Assistant Food Inspector in the 

Gandhinagar Municipal Corporation 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 40 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

 

 

 

92/2020-21 

Name of 

Post 
Zonal Officer, Class-2 

Education 

Qualification/ 

Experience 

Possess  

1. a Bachelor degree of 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 or 
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declared to be a deemed university under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956; 

 

2  (i) have at least five years experiences on the post not 

below the rank of Office Superintendent in Gandhinagar 

Municipal Corporation; or  

 

(ii)  have at least five years experience of Urban Planning 

or Administration in Government or Local bodies or 

Government Under taking Board or Corporation or limited 

company established under the companies Act 2013, on the 

post which can be considered equivalent to the post not 

below the rank of Office Superintendent in the 

Gandhinagar Municipal Corporation. 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 40 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

93/2020-21 

Name of 

Post 
Public Relation Officer, Class-2 

 

 

 

Education 

Qualification/ 

Experience 

Possess 

1. a Master degree in Journalism and Mass Communication 

or post graduate diploma in Journalism and Mass 

Communication or bachelor degree in Journalism and 

Mass Communication or bachelor degree in Journalism 

obtained from any of the Universities or Institutions 

established or incorporated by or under the Central or 

State Act in India or any other educational institution 

recognized as such or declared to be a deemed university 

under section 3 of the University Grants Commission Act, 

1956;  

2.  have atleast two years experience of administration 

and/or Journalism in Government or local bodies or 

Government under taking board or corporation or 

university or limited company established under the 

companies Act, 2013 or in the publication house of daily 

or weekly or fort nightly or monthly publications 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 40 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 

Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 
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94/2020-21 

Name of 

Post 
Legal Officer, Class-2 

 

Education 

Qualification/ 

Experience 

Possess 

1. a degree in Law (special) or degree in Law (integrated) 

(five years course after Higher Secondary School 

Certificate Examination) of 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 or declared to be a deemed university 

under section 3 of the University Grants Commission 

Act, 1956;  

 

2. (i) enrolled the bar council as an advocate and practicing 

in the High Court or District Court or City Court at 

Ahmedabad or family Court or Small Cause Court or 

Industrial Court of at least four years, or  

 

(ii) have atleast four years experience of legal matters in 

Government, or staff working of the establishment of 

High Court or any court subordinate thereto or staff of 

office of the Government pleader of the High Court or 

City Civil Court or District Court, or 

 

(iii) have atleast four years experience of legal matters in 

local body or limited company established under the 

companies Act, 2013,   

   

Explanation: For consideration of above experience, the 

combined or separate experience shall take into 

consideration.  

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 42 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 44,900-1,42,400/- (Pay Matrix Level-8) in the 

GMC service 

 

 

 

95/2020-21 

Name of 

Post 
Health Officer, Class-2 

Education 

Qualification 

Possess  

 a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery 

(M.B.B.S) of 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 or 

declared to be a deemed university under section 3 of the 

University Grants Commission Act, 1956; or possess any 
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other qualification specified in first or second schedule to 

the Indian Medical Council Act,1956 

Age 
Not be less than 18 years and not be more than 40 years of age. 

(Age will be Considered as on last date of online application.)  

Pay Scale 
Pay scale of Rs. 53,100-1,67,800/- (Pay Matrix Level-9) in the 

GMC service 

4) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

5) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both languages are essential. 

 Provision For Advertisement NO:94/2020-21, Legal Officer, Class-2  
 

Name of 

Post 
Legal Officer, Class-2 

94/2020-21 

Have sufficient knowledge of Gujarati so as to enable him to 

speak, read and write in Gujarati and to translate with ease from 

Gujarati into English and vice-versa. Such knowledge shall be 

certified –  

 (i) in case of an advocate practicing in the High Court, by the 

Registrar General and in case of an advocate practicing in 

Courts subordinate to the High Court, by the concerned 

Principal Judicial Officer, in case of advocates practicing in the 

District Courts, Courts in the city of Ahmedabad, by the 

Principal District Judge of the district concerned or Principal 

Judge, City Civil Court / Family Court or Chief Judge, Small 

Cause Court, Ahmedabad or Chief Metropolitan 

Magistrate,Ahmedabad or President, Industrial Court, 

Ahmedabad, as the case may be.  

 (ii) a member of staff, by the Head of the Office under whom such 

candidate is working. 

Explanation: Practice certificate shall be issued by the Registrar 

General, High Court of Gujarat, in case of Advocates practicing in 

the High Court, and in case of Advocates practicing in the District 

Courts or City Civil Courts at Ahmedabad, such certificate shall be 

issued by the Principal District Judge or Principal Judge, City Civil 

Court/Family Court or Chief Judge, Small Cause Court, 

Ahmedabad or Chief Metropolitan Magistrate, Ahmedabad or 

President, Industrial Court, Ahmedabad, or in case of Advocates 

practicing in the Court subordinate to the High Court, such 

certificate shall be issued by the concerned court, as the case may 

be.     
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6)  Age Relaxation:  

 

1 
Candidate belonging SEBC 
category of Gujarat Origin 

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 
Women Candidate belonging 
SEBC category of Gujarat Origin 

10 Years (Which Includes the relaxation of 5 years 
applicable to woman)  
(Maximum Up to 45 Years) 

3 Women Candidate 5 years (Maximum Up to 45 Years) 

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

Length of Military Service plus three years 

5 Physically Disabled 10 Years (Maximum Up to 45 Years) 

6 
For Employee of Gandhinagar 
Municipal Corporation (GMC) 
Advt No:86,87,88/2020-21 

Provided that the upper age limit shall not 

apply to the candidate who is already in the service 

of the Gandhinagar Municipal Corporation either as 

a permanent or temporary servant and appointed on 

the regular pay scale and he is officiating 

continuously for six months or more. 

Provided further that the upper age limit 

may also be relaxed in favour of a candidate who is 

working in the Gandhinagar Municipal Corporation 

on contract basis at least for a period of not less than 

six months at the time of his application for direct 

selection and he is in the service of Gandhinagar 

Municipal Corporation on the date of offer of 

appointment to the post, in the event of his selection 

on the post, to the extent of equal number of months 

for which service has been put in by him. 

Explanation: 

The above provision of age relaxation 

shall apply to the candidate who is appointed on 

contract basis as per instruction given under 

government in finance department Gr no.ખરચ 

/2002/57/Z1 dated 16/02/2006 General 

Administration department gr No.CRR/11-

2008/433717/G5 dated 04/06/2009 and in 
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accordance with the provision of the relevant 

recruitment rules of the post concern and as per 

regular recruitment procedure. it shall not apply to 

the candidate who is appointed on contract basis for 

the period of 11 months or otherwise or appointed 

by the outsource agency. 

7 
For Employee of Gandhinagar 

Municipal Corporation (GMC) 

Advt No:91,92,94/2020-21 

Provided that the upper age limit shall not 

apply to the candidate who is already in the service 

of the Gandhinagar Municipal Corporation either as 

a permanent or temporary servant or previously 

working in the notified area office, Gandhinagar 

and absorbed in the Gandhinagar Municipal 

Corporation and appointed on the regular pay scale 

and he is officiating continuously for six months or 

more. 

Provided further that the upper age limit 

may also be relaxed in favour of a candidate who is 

working in the Gandhinagar Municipal Corporation 

on contract basis atleast for a period of not less than 

six months at the time of his application for direct 

selection and he is in the service of Gandhinagar 

Municipal Corporation on the date of offer of 

appointment to the post, in the event of his selection 

on the post, to the extent of equal number of months 

for which service has been put in by him. 

8 

For Employee of Gandhinagar 

Municipal Corporation (GMC) 

Advt No:89/2020-21 

Provided that the upper age limit shall not 

apply to the candidate who is already in the service 

of the Gandhinagar Municipal Corporation either as 

a permanent or temporary servant and appointed on 

the regular pay scale and he is officiating 

continuously for six months or more. 
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7)        For Health Officer, Class-2 (Advt. No: 95/2020-21):- A candidate appointed by direct 

selection shall be required to get himself registered under the Gujarat Medical Council Act, 

1967 at the time of his/her application for direct selection, if he is not so register. 

8) Note: 

(1) Preliminary Exam Pattern for Advt No: 86/2020-21 To Advt No: 94/2020-21: 

Candidates will be selected for appointment to these posts by conducting a Primary test and 

Interview. Candidates will be declared eligible for the interview after scrutinizing the required 

applications as per the Primary test marks. If the candidate gets less than 15% marks in the 

primary test, he / she will not be considered eligible for interview. The medium of this test will 

be decided by the Commission. The Primary test will usually be held at Gandhinagar / 

Ahmedabad and candidates will have to be present at their own expense. The primary test will 

consist of 100 questions of 100 marks of General Studies and 200 questions of 200 marks of 

the Concerned Subject. Total 300 questions of 300 marks. Time Duration for primary test will 

be 180 minutes.   

Preliminary Exam Pattern for Health Officer, Class-2 (Advt No: 95 /2020-21): A paper 

of Concerned subject of 200 marks. Duration: 180 minutes. As per the Instruction/Provision 

of the Commission, the candidates who possess less than 25% marks in Preliminary Test shall 

not be eligible for Interview. Of which, the candidates of SC & ST categories, who possess 

less than 20% marks in Preliminary Test shall not be eligible for Interview.  

 

(2) As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates of each category are 

being called for interview as per following norms:  

No. of Post Candidates to be called for an interview 

01 06 

02 08 

03 10 

04 & more 03 times of the post 

 

(1) The Weighted Marks of Primary Test & Interview are calculated as follows: ‐ [Marks 

obtained in P.T. X 50/300 = Weighted Marks of Primary Test] + [Marks obtained in 

Interview X 50/100 = Weighted Marks of Interview] = Total Weighted Marks. (For Advt 

No: 95/2020-21 A paper of concerned subject of 200 marks.) 

(5) The syllabus of a Primary Test for various posts are available on the Commission's website 

http://gpsc.gujarat.gov.in/, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/, Twitter: @GPSC_OFFICIAL 

& Mobile App: GPSC (Official). 

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

percentage of marks is not given by the University.        

(7) If the candidate has obtained a foreign university degree / experience, then he / she will 

have to submit the necessary evidence / evidence regarding the validity / equivalence of 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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such degree position in India. Candidates are informed to take note that presenatation of 

the matter in this regard will not be considered after the prescribed time limit. 

 (8) Candidates shall remain present at each stage of Recruitment process, otherwise his/her 

candidature shall be cancelled. 

(9) Application Fees: - Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 100/- + 

applicable postal charges or Rs. 100/- + Service Charges through online mode as 

Application Fees, while Candidates belonging to reserved categories and Economically 

Weaker Section of Unreserved category, Ex-Servicemen of Gujarat State and physically 

disabled candidates have not to pay application fees. While candidates of reserved category 

of other states have to pay application fee. 

 
  Sd/-  
                                                                                                         ( Sachin Patwardhan ) 
                                                                                                             Joint Secretary 
                                                                                             Gujarat Public Service Commission 
Note:  
Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply 
online and fees payment.   

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 ૧        નાગરરકત્વ:-  
ઉમેદવાર, 

(ક)  ભારતનો નાગરરક અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
(ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) નતબેટનો નનવાાનિત જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જા્યઆુરી, ૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા 

જોઇએ, અથવા  
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યન્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂા પારકસ્તાન(બાાંગ્લાદેશ), બમાા 

(મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કે્યા, યગુા્ર્ા જેવા પવૂા આરિકાના દેશો, િાંયકુ્ત પ્રજાિત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, 

ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરાંત ુપેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ),  (ઘ), અને (ચ) માાં આવતા 
ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

 

નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્િામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ નવચારણામાાં લેશે. અને 
જો નનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય િરકાર તેમના રકસ્િામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની 
શરતે કામચલાઉ નનમણકૂ આપશે. 

 

 ૨         અરજીપત્રક:- 

(૧)  જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે અને 
પ્રત્યેક અરજી િાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

(૨)  ચબન અનામત વગાના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફિમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧00 + પોસ્ટલ ચાજીિ તથા ઓન લાઇન ફી 
ભરે તો રૂ. ૧00 + િનવિિ ચાજીિ ફી ભરવાની રહશેે. અનામત વગાના ઉમેદવારો (આનથિક રીતે નબળા વગો, િામાજજક 
અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગા, અનસુચૂચત જાનત અને અનસુચૂચત જનજાનત) તથા શારીરરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારો 
અને માજી િૈનનકોને ફી ભરવામાાંથી મનુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહતેી નથી. અનામત 
કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 

(૩)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા 
માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પિાંદગી માટે ચબનઅનામતના ધોરણો લાગુાં પર્શે. 

(૪)  જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે 
છે. 

(૫) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા 
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નિવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુાં 
નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પિાંદગી માટે નવચારણા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મરહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી 
રહતેી ૦૭ જગ્યા િામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પિાંદગી પામી શકે છે.) 

(૬)  જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુષ ઉમેદવાર અરજી કરી  શકે 
છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલલધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પિાંદગી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની નવચારણા થઇ શકે 
છે. પરાંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પિાંદગી 
પામે/જેટલી િાંખ્યામાાં પિાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ નવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ ન 
થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. (દા.ત.કુલ 
૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ થાય છે તો ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પિાંદગી 
પામી શકે છે.) 

જાહરેાતની િામા્ય જોગવાઈઓ 
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(૭)  પ્રાથનમક કિોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાિણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવે ત્યારે જરૂરી 
પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબિાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/  પર ઓન લાઇન 
અપલોર્ કરવાના રહશેે.  

 ૩   જ્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોગ જ્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એિ. એિ. િી. ઇ. બોર્ા દ્વારા અપાયેલ એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ મા્ય રાખે છે. 
પરાંત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જ્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો િક્ષમ અનધકારીએ આપેલ વય અને 
અનધવાિના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અનધકૃત અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ 
હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાિેલ છે અને પોતાની િમક્ષ રજૂ કરવામાાં 
આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની િાચી જ્મ તારીખ ............... છે. જે એિ.એિ.િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના 
પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જ્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તથા માનવાને પરૂત ુાં કારણ છે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ વય અને અનધવાિનુાં 
પ્રમાણપત્ર તેની નવશ્વાિનનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણાય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 

(૨)   ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલ જ્મ તારીખમાાં પાછળથી કોઇપણ કારણિર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

 ૪    વયમયાાદા :- 

(૧)   ઉંમર જાહરેાતમાાં દશાાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨)   જાહરેાતમાાં દશાાવેલ  ઉપલી વયમયાાદામાાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ 
મળુ ગજુરાતના િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગાના ઉમેદવારો 

પાાંચ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૨ 
મળુ િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના 
મરહલા ઉમેદવારો 

દિ વષા (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે 
પાાંચ વષાની છે, તેનો િમાવેશ થઇ જાય છે, વધમુાાં 
વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ મરહલા ઉમેદવારો પાાંચ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૪ માજી િૈનનકો, ઇ.િી.ઓ., એિ.િી.ઓ િરહત ઉમેદવારો િાંરક્ષણ િેવામાાં બજાવેલ િેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વષા 
૫ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દિ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૬ 
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના 
કમાચારીઓ :  જાહરેાત ક્રમાાંક.૮૬,૮૭,૮૮/૨૦૨૦-૨૧ 

      અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનની 
િેવામાાં કાયમી અથવા કામચલાઉ કમાચારી તરીકે હોય 
અને નનયનમત પગાર ધોરણ ઉપર નનમણકૂ થયા હોય 
અને િળાંગ છ મરહના કે તેથી વધ ુિમયગાળાથી કામ 
કરતા હોય તેવા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાાદા લાગ ુ
પર્શે નરહ: 
       િીધી પિાંદગી માટે તેની અરજીના િમયે  
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનમાાં, છ મરહનાથી 
ઓછી નરહ તેટલી ઓછામાાં ઓછી મદુત માટે, કરારના 
ધોરણે કામ કરતો હોય અને તેણે જેના માટે િેવા આપી 
હોય તેવા મરહનાની િમકક્ષ િાંખ્યાના પ્રમાણમાાં જગા 
પર તેની પિાંદગીના રકસ્િામાાં, તે જગા પર નનમણકૂ 
મળ્યાની તારીખે તે  ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ 
કોપોરેશનની િેવામાાં હોય તેવા ઉમેદવારોની તરફેણમાાં 
ઉપલી વયમયાાદા પણ હળવી કરી શકાશે. 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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૫   શૈક્ષચણક લાયકાત:- 

(૧)  ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાાવેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૨)  ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાત મા્ય યનુનવનિિટી/િાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 

        
 સ્પષ્ટીકરણ: 
        નાણાાં નવભાગના તારીખ-૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના 
િરકારી ઠરાવ ક્રમાાંક. ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ૧, િામા્ય 
વહીવટ નવભાગના તારીખ ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ના િરકારી 
ઠરાવ ક્રમાાંક. િીઆરઆર/૧૧-૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ-૫. 
હઠેળ આપેલી સચૂના મજુબ અને િબાંનધત જગાના 
સિુ ાંગત ભરતી નનયમોની જોગવાઇઓ અનિુાર અને 
નનયનમત ભરતી કાયારીનત મજુબ, કરારના ધોરણે 
નનમણકૂ પામેલ હોય તેવા ઉમેદવારને, વય હળવી 
કરવાની ઉપરની જોગવાઇ લાગ ુ પર્શે. ૧૧ માિના 
કરારના ધોરણે અથવા અ્યથા અથવા આઉટિોિા 
એજ્િી દ્વારા નનમણકૂ પામેલા હોય તેવા ઉમેદવારને તે 
લાગ ુપર્શે નરહ.  

૭ 
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના 
કમાચારીઓ :  જાહરેાત ક્રમાાંક. ૯૧,૯૨,૯૪/૨૦૨૦-૨૧ 

     ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશની િેવામાાં   
અગાઉથી કાયમી  અથવા  કામચલાઉ  કમાચારી તરીકે 
હોય અથવા અગાઉ નોટીફાઈર્ નવસ્તાર 
કચેરી,ગાાંધીનગરમાાં કામ કરતા હોય અને ગાાંધીનગર 
મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનમાાં િમાવેશ કરવામાાં આવ્યા 
હોયા અને  નનયનમત પગાર ધોરણ ઉપર નનમણકૂ થયા 
હોય અને િળાંગ છ મરહના કે તેથી વધ ુિમયગાળાથી 
કામ કરતા હોય તેવા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાાદા 
લાગ ુપર્શે નરહ: 
       િીધી પિાંદગી માટે તેની અરજીના િમયે  
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનમાાં, છ મરહનાથી 
ઓછી નરહ તેટલી ઓછામાાં ઓછી મદુત માટે, કરારના 
ધોરણે કામ કરતો હોય અને તેણે જેના માટે િેવા આપી 
હોય તેવા મરહનાથી િમકક્ષ િાંખ્યાના પ્રમાણમાાં જગા 
પર તેની પિાંદગીના રકસ્િામાાં, તે જગા પર નનમણકૂ 
મળ્યાની તારીખે તે  ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ 
કોપોરેશનની િેવામાાં હોય તેવા ઉમેદવારોની તરફેણમાાં 
ઉપલી વયમયાાદા પણ હળવી કરી શકાશે. 

૮ 
ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન (GMC) ના 
કમાચારીઓ :  જાહરેાત ક્રમાાંક.૮૯/૨૦૨૦-૨૧ 

      અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશનની 
િેવામાાં કાયમી અથવા કામચલાઉ કમાચારી તરીકે હોય 
અને નનયનમત પગાર ધોરણ ઉપર નનમણકૂ થયા હોય 
અને િળાંગ છ મરહના કે તેથી વધ ુિમયગાળાથી કામ 
કરતા હોય તેવા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાાદા લાગ ુ
પર્શે નરહ: 
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(૩)  ઉમેદવારે અરજી િાથે મા્ય યનુનવનિિટી/િાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/િેમેસ્ટર) અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં 

પ્રમાચણત નકલ રજૂ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર મા્ય ગણવામાાં આવશે નહી. 

(૪)  શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 

(૫)  જો જગ્યાના ભરતી નનયમોમાાં દશાાવેલ શૈક્ષચણક લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત મા્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ હોય તો, 

જાહરેાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે 

િમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવગતો આપવાની રહશેે. 
 

 ૬        અનભુવ:- 

(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  

(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અ્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી,    

    (બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના િાંદભામાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 

(૩)  ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાાવેલ હોય તેના િમથાનમાાં અનભુવનો િમયગાળો (રદવિ, માિ, વષા), મળૂ પગાર 

અને કુલ પગારની નવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની નવગતો િાથેનુાં સ્વયાંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજૂ 

કરવાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેર્ પર િક્ષમ િત્તાનધકારીની િહી અને તારીખ િાથેનુાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્ર મા્ય ગણવામાાં આવશે નરહ.  

(૪) ઉમેદવારે રજૂ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રોમાાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનાંતી મા્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. જો 

ઉમેદવારો દ્રારા િાંપણૂા નવગતો િાથેના અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાાં આવશે નરહ, તો  ઉપલલધ પ્રમાણપત્ર / 

નવગતોના આધારે આયોગ નનણાય કરશે. જે ઉમેદવારોને બાંધનકતાા રહશેે.  

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્ર્ટીિશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંનત્રત ફૅકલ્ટી, ઇ્ ચાર્જ (મળૂ હોદ્દા નિવાયની 

વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ મા્ય અનભુવ તરીકે ગણતરીમાાં લેવામાાં આવશે 

નહીં. ઉપરાાંત અભ્યાિકાળ દરનમયાન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દા. Ph.D. દરનમયાન મેળવેલ િાંશોધનનો અનભુવ, Ph.D. 
માટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે કરેલી કામગીરી) મા્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

 

  

 ૭       અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જનજાનત, િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગા અને આનથિક રીતે નબળા વગા :- 

(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જનજાનત, િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગા અને આનથિક રીતે નબળા 

વગા ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 

(૨)  અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જનજાનત, િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગા અને આનથિક રીતે નબળા વગા  પૈકી 

ઉમેદવાર જે વગાના હોય તેની નવગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 

(૩)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકના િાંબ ાંનધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગાના 

ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો મા્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના િમથાનમાાં િક્ષમ અનધકારી દ્વારા નનયત નમનૂામાાં આપવામાાં 

આવેલ જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચકૂ  િામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક િાથે જાનત પ્રમાણપત્રની નકલ 

િામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫) િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો િમાવેશ “ઉન્નત વગામાાં” નહી થતો 

હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
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(૬)(અ)  િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં િામાજજક ્યાય 

અને અનધકારરતા નવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી નનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરનશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં 

અથવા નવા નનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરનશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર  રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

(૬)(બ)  િામાજજક ્યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક િશપ/૧૨૨0૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ 

‘ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવનધ (Validity) ઈસ્ય ુથયા-વષા િરહત ત્રણ નાણાકીય 

વષાની રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપત્ર િાંબ ાંનધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ

કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમયગાળા દરનમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ મા્ય રાખવામાાં આવશે 

અ્યથા તે મા્ય રાખવામાાં આવશે નરહ. 

(૬)(ક)  પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. જો આવા 

ઉમેદવારોએ તેમના પનતની આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે. 

(૬)(ર્)   ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની નવગતો જણાવેલ 

હોય તેની જ નકલ અરજી િાથે જોર્વાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની 

છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ િામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર 

થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ મા્ય રહશેે.  

(૬)(ઇ)   ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંર્ો ધ્યાને લેવાય છે. પ્રમાણપત્રની અવનધ 

હવે ત્રણ વષાની છે. પરાંત ુઉક્ત માપદાંર્ો પૈકી કોઈપણ માપદાંર્માાં આ અવનધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક 

જાહરેાત િાંબ ાંનધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-નપતા/વાલીએ સ્વયાં િાંબ ાંનધત િત્તાનધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં 

કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલી આવી જાહરેાત 

નરહિં કરીને કોઈપણ નવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો 

લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાંર્માાં 

ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલીની વ્યન્ક્તગત રીતે અને િાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 

(૭) આનથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય િરકારના િામાજજક ્યાય અને અનધકારીતા નવભાગના તા. ૨૫/0૧/૨01૯  

ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ર્બલ્ય.ુએિ/૧૨૨0૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૯-૨0૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : 

ઇર્બલ્યએુિ/૧૨૨0૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં Annexure KH અથવા ગજુરાતીમાાં પરરનશષ્ટ-ગ) 

માાં મેળવેલ આનથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે 

દશાાવવાના રહશેે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િાંબ ાંનધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ

કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમયગાળા દરનમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ મા્ય રાખવામાાં આવશે 

અ્યથા તે મા્ય રાખવામાાં આવશે નરહ.  

(૮) િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની િાથે નનયત ધોરણો 

(અથાાત વયમયાાદા, અનભુવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુનવસ્તતૃ 

કરેલ અ્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા નિવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પિાંદગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની િામે 

ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

(૯)  ઉમેદવારે અરજીમાાં જાનત અંગે જે નવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની નવનાંતી મા્ય રાખવામાાં આવશે 

નહી. 

 જો કોઈ ઉમેદવારે નનયત િમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ નનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો 

તેઓની અરજી અમા્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા િામે પણ નવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નરહ. 
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નોંધ-૧: િામાજજક ્યાય અને અનધકારીતા નવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇર્બલ્યએુિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની 

જોગવાઇ મજુબ આનથિક રીતે નબળા વગો (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ(issue) થયા તારીખથી ત્રણ વષા સધુી 

મા્ય ગણવામાાં આવશે. પરાંત ુતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારેલ અવનધનો 

લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટુાંબની આવકમાાં વધારો થયો નથી અને રાજ્ય િરકારના અનામતના હતે ુમાટે નક્કી થયેલ 

પાત્રતાના માપદાંર્ મજુબ લાયક ઠરે છે તેવી બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાવ િાથેના પરરનશષ્ટથી નનયત કયાા મજુબના નમનૂામાાં 

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf આપવાની 

રહશેે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપત્ર મગાવે તે િમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની િાથે આ બાાંહધેરી રજૂ કરવાની રહશેે. આ 

જોગવાઇના દૂરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બને છે. જેથી 

વધારેલ અવનધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાિ કરી લેવા જણાવવામાાં 

આવે છે. 

નોંધ-૨: િામાજજક ્યાય અને અનધકારીતા નવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક: િશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની 

જોગવાઇઓને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરનમયાન ઇસ્ય ુ

કરવામાાં આવેલ ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને પણ મા્ય 

ગણવામાાં આવશે પરાંત ુઆ િમયગાળા દરનમયાન ઇસ્ય ુથયેલ પ્રમાણપત્ર િાથે ઉમેદવારે તેના “ચબન ઉન્નત વગાના દરજ્જજા” 

(Non Creamy Layer Status) માાં કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય િરકારના અનામતના હતે ુમાટે નક્કી થયેલ 

પાત્રતાના માપદાંર્ મજુબ લાયક ઠરે છે તે મજુબનુાં બાાંહધેરીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ િાથેના પરરનશષ્ટથી નનયત થયેલા નમનૂામાાં 

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf આપવાનુાં 

રહશેે. આયોગ જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર માંગાવે તે િમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની િાથે આ બાાંહધેરી રજૂ કરવાની રહશેે. આ 

જોગવાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બને છે. જેથી 

વધારેલ અવનધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાિ કરી લેવા જણાવવામાાં 

આવે છે.  
 

 ૮   માજી િૈનનક 

(૧) માજી િૈનનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં નવગતો આપવાની રહશેે. 

(૨) માજી િૈનનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 

(૩) િામા્ય વહીવટ નવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨0૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: આરઇએિ-૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ જોગવાઇ મજુબ માજી 

િૈનનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મનુ્ક્ત આપવામાાં આવેલ છે. 

 ૯    શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ નવગતો આપવાની રહશેે.  

(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક 

અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન 

અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાાવવુાં. 

(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાાવેલ ન હોય, પરાંત ુજગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ 

જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા 

પ્રિાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
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(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના િમથાનમાાં િામા્ય વહીવટ નવભાગના તા.0૧-૧૨-૨00૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-

૧૦૨00૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨, થી નનયત થયેલ નમનૂામાાં િરકારી હોન્સ્પટલના સનુપ્ર્ટે્રે્્ટ/નિનવલ િર્જન/મેરર્કલ બોર્ા દ્વારા 

આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ કરવામાાં નહીં 

આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

 ૧૦      મરહલા ઉમેદવાર 

મરહલાઓની અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલલધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના (category) 

પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.  

 ૧૧    નવધવા ઉમેદવાર 

(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અવશ્ય લખવુાં  અ્યથા “લાગ ુપર્તુાં નથી” એમ દશાાવવુાં.  

(૨) નવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અચકૂ લખવુાં અ્યથા  “લાગ ુપર્તુાં  

નથી” એમ દશાાવવુાં. 

(૩) નવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી િાથે 

પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફરે્નવટ રજૂ કરવાની રહશેે. 

(૪) નવધવા ઉમેદવારને િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. 

(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે િમયે “નવધવા” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાા બાદ અથવા જાહરેાત 

પ્રનિધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “નવધવા” બને અને તે અંગે 

જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય 

તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “નવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.  
  

                      જો ઉમેદવારનો િમાવેશ માજી િૈનનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્પો પૈકી એકથી વધ ુ

નવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્િામાાં તેને લાગ ુપર્તા નવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 ૧૨     ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧)  ગજુરાત િરકારના િરકારી /અધા િરકારી/ િરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં િેવા બજાવતા અનધકારીઓ / 

કમાચારીઓ આયોગની જાહરેાતના િાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના 

નવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાાની તારીખથી રદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના નનયોક્તા તરફથી 

અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવિમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે 

તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

(૨)   કે્દ્ર િરકારની અથવા અ્ય કોઇપણ રાજ્ય િરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી િાથે નનમણકૂ અનધકારીનુાં  

ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાત િમયે ઉમેદવારે િક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અિલમાાં રજૂ કરવાનુાં 

રહશેે. (િામા્ય વહીવટ નવભાગના તા. ૦૮/૧૧/૧૯૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક : એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨)  
 

 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :-  

ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ કે અ્ય જાહરે િેવા આયોગ અથવા અ્ય િરકારી /અધા િરકારી /િરકાર હસ્તકની િાંસ્થાઓ 

દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની નવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો 

ગેરલાયકનો િમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
 



 

GPSC/R-7 Branch                                                                                                                   Page 34 of 36 

 ૧૪     ફરજજયાત નનવનૃત્ત, રુખિદ, બરતરફ :- 

અગાઉ ઉમેદવારને િરકારી િેવા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોર્ા કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત નનવનૃત્ત, 

 રૂખિદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની નવગત આપવાની રહશેે. 

 ૧૫  રજીસ્રેશન :-  

તબીબી/દાંત નવજ્ઞાન/પશ ુ ચચરકત્િા/કાયદાની અથવા અ્ય જ્જગ્યા માટેના રકસ્િામાાં કે જેમાાં રજીસ્રેશન જરૂરી હોય ત્યાાં   

ઉમેદવારે રજીસ્રેશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને અરજી િમયે રજીસ્રેશન જે તે િાંસ્થા ખાતે  ચાલ ુ છે તેવ ુ

પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

   ૧૬     અગત્યની જોગવાઇઓ :-    

(૧)  આ જગ્યાની નનમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથનમક કિોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે પ્રાથનમક 

કિોટીના ગણુ ક્રમાાંનિુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ 

કિોટીનુાં માધ્યમ આયોગ નનયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી અથવા અંગે્રજી રહશેે. પ્રાથનમક કિોટી િામા્યત: 

ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપન્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. પ્રાથનમક કિોટી અને 

રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે આખરી પિાંદગી કરવામાાં આવશે.  

(૨)  પ્રાથનમક કિોટીમાાં આયોગે નનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવવા ફરજજયાત છે. એટલે કે જે કોઈ 

ઉમેદવાર પ્રાથનમક કિોટીમાાં આયોગે નનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવી શકશે નરહ તો રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાિણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે નવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.    

 ૧૭     રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧)  રૂબરૂ મલુાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથનમક કિોટીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 

થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપન્સ્થત થવાનુાં રહશેે. તેમજ જે ભરતી પ્રિાંગો 

અ્વયે શારીરરક ક્ષમતા કિોટી અને/અથવા શારીરરક માપદાંર્ ચકાિણીની જોગવાઇ છે, તેવા તમામ તબકે્ક ઉમેદવારે 

ફરજીયાત પણે ઉપન્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબકે્ક ગેરહાજર રહશેે તો તેમની 

ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

(૨)  અનસુચૂચત જાનત, અનસુચૂચત જન જાનતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુિાધન નથી તેવા ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-

નપતાની વાનષિક આવક આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા 

જવા માટે ગજુરાત એિ.ટી. નનગમ દ્વારા નનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બિ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે 

રૂબરૂ મલુાકાતના રદવિે નનયત ફોમા ભરવાન ુરહશેે અને તેની િાથે અિલ રટરકટ રજૂ કરવાની રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવિે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહશેે તથા આ 

પ્રમાણપત્રોની સ્વયાંપ્રમાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ 

ભવનમાાં જમા કરાવવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર અિલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે 

નહીં તેની ખાિ નોંધ લેવી. 

(૪) વગા-૩ના રકસ્િામાાં રૂબરૂ મલુાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગા-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામાાં રૂબરૂ મલુાકાતની જોગવાઈ લાગ ુ

પર્શે નહીં.  
 

૧૮     નીચે દશાાવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે િાંપણૂા નથી )   

 (૧) અરજીમાાં દશાાવેલ નવગતો અધરૂી કે અિાંગત હોય. 
 (૨) અરજીમાાં ઉમેદવારે િહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 
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 (૩) અરજી ફેક્િથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
 (૪) અરજીમાાં પાિપોટા  િાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 

 (૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક િાથે િક્ષમ અનધકારી દ્વારા અપાયેલ  

પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
(૬) માજી િૈનનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય 

(૭) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાતના િાંદભામાાં માકાશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
(૮) જ્મ તારીખ માટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 

   (૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાાવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુતેના િમથાનમાાં 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય અથવા તો રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો િમયગાળો,  મળુપગાર,કુલ પગાર 
અને અનભુવનો પ્રકાર દશાાવેલ ન હોય,અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ન હોય તથા િક્ષમ િત્તાનધકારીની 
િહી નવનાનુાં હોય. 

(૧૦) તબીબી નશક્ષણ નવષયક જ્જગ્યાની જાહરેાતમાાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/CCH મા્ય છે, તેવ ુ   

          યનુનવનિિટી અથવા કોલેજના િક્ષમ અનધકારીનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
 

 ૧૯   નનમણકૂ :- 

(૧) ઉપરની જાહરેાત િાંબ ાંધમાાં નનમણકૂ માટે પિાંદ થયેલા ઉમેદવારની ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન ને આયોગ દ્વારા 
ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નનમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની િીિીિી અથવા તેની િમકક્ષ 
રાજ્ય િરકાર/ ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની 
લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર નનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) નનમણકૂ અંગેની િઘળી કાયાવાહી ગાાંધીનગર મ્યનુનનિપલ કોપોરેશન દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ 
પત્રવ્યવહાર  આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષચણક લાયકાત/અનભુવ/ઉંમર વગેરેના િમથાનમાાં રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક અયોગ્ય 
માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની નનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર 
ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયાવાહીને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને િલાહ આપવામાાં આવે છે કે, તેમણે રજૂ કરેલા 
પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકિાઈથી પણુા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજૂ કરવા. 

 ૨૦      ગેરવતાણ ૂાંક અંગે દોનષત ઠરેલા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પગલાાં :- 

   ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દશાાવવી 

નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અિલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ 

િાંજોગોમાાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ાાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો 

રજૂ કરવા નહી, જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાચણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ 

અથવા નવિાંગતતા જણાય તો તે નવિાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોનષત જાહરે 

થયેલ હોય અથવા થાય તો , 

 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 
 (ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
 (૩) કોઇ અ્ય વ્યન્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુા કરાવ્ય ુહોય , 

   (૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાા હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી વખતે Scanning માાં કોઈ ચેર્ા કરેલ હોય,   

 (પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા નનવેદનો કરેલ હોય, 

 (૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અનનયનમત કે અનચુચત ઉપાયોનો િહારો લીધો હોય , 
  (૭) કિોટી િમયે કોઇ અનચુચત િાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
 (૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાષા કે અનશષ્ટ બાબતો િરહતની અિાંગત બાબતો રજૂ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખાંર્માાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણકૂ આચરવી, જેવી કે અ્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસુ્તક, ગાઇર્,  
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કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત િારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ િાાંકેનતક રીતે નકલ કરવા 
કે અ્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે નનયકુત થયેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક ઇજા  

પહોંચાર્વી અથવા  
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે િીધી અથવા   

આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાાવેલ નશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ ફોજદારી કાયાવાહીને 
પાત્ર બનશે. 

  (ક) આયોગ દ્વારા તે પિાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને/અથવા  
  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
   (૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંદગી માટે, અને  
   (ર) રાજય િરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  
  (ગ) જો િરકારી િેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના નવરૂધ્ધ િમચુચત નનયમો અનિુાર નશસ્તભાંગના પગલાાં            
            (૧ર) ઉપરોકત નવગતોમાાં નનરદિષ્ટ કરેલ નશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/િરકાર દ્વારા ઉમેદવારને/કમાચારીને 

     (૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેિના પ્રકાર બાબતે, 

    (ર) લેચખતમાાં નશક્ષા અંગે બચાવનામુાં-હકીકત રજૂ કરવા અને  
     (૩) નશક્ષા અંગે નનયત િમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે. 

 

******************************************* 


