
 
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

R-1 BRANCH 

 

Advt.No.49/2018-19 : Online applications are invited for the post of Assistant Engineer 

(Mechanical), Class-II, Under Narmada, Water Resources, Water Supply and kalpsar 

Department , during Date:16/08/2018,13.00 p.m. to Date:31/08/2018,13.00 p.m. Candidates 

are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission                        

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and 

the method of online application. 

 

- Tentative Date for P.T:- 20/01/2019  

- Tentative month for P.T Result:- March-2019 

- Tentative month for Interview:- May-2019 

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

 

Total No. of vacancy:- Assistant Engineer (Mechanical), Class-II, Under Narmada, Water 

Resources, Water Supply and kalpsar Department, Total Posts = 21 (As Under) 

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

1 GENERAL 11 03 

2 SEBC 02 00 

3 SC 00 00 

4 ST  08 02 

 Total  21 05 

Note: -  

1. In case of non-availability of Women candidates in the respective category, the post 

so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

2. Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women 

candidates thereof as well as selection to the posts of SEBC and ST Categories and 

posts reserved for women candidates thereof Shall be made on the basis of marks 

obtained in selection process by the candidates of respective categories and also 

women candidates of that category and on the basis of qualifying standard prescribed 

by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 

3. The candidates belonging to reserved category can apply against vacancy for 

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

4. For said post not a single vacancy is reserved for the Physically Disabled candidates. 

But, only the candidates having disability of OL, OA and HH (H.H.-Hearing 

Handicapped) having disability of 40 % or above and up to 100 % can apply for the 

post. 

(1) Educational Qualification: Possess, a degree in Engineering (Mechanical) obtained from 

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

India; or any other educational institution  recognized as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act,1956. 

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

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967;  

(3) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both  

PAY: - Rs. 9300-34800 (Grade pay- Rs. 4600) 

 As per ROP-2016, Rs.44,900 – 1,42,400 (Pay Matrix Level-8)  

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


AGE: - Not more than 35 years.  

1. Age will be calculated on the last date of the receipt of application. 

2. Upper Age limit shall be relaxed to candidate as under:- 

1 Women Candidates belonging 

to Unreserved 

05 Years (maximum up to 45 years)                    

2 

 

 SEBC and S.T.  Candidates of 

origin of Gujarat  

05 Years (maximum up to 45 years)                    

3 Women Candidates belonging 

to SEBC and S.T. Category  of 

origin of Gujarat 

10 Years (maximum up to 45 years)                    

4 Physically Disabled: In the case of physically Disabled candidates who 

have disability of OL, OA, and HH can apply for the post. Candidates 

having HH Category of 40% to 100% are eligible to apply for the post shall 

get 10 years relaxation in the age limit subject to his / her ability for age 

relaxation according to Govt. Rules. No relaxation is available to the 

candidates possessing other than the prescribed physical disabilities.  

6 A candidate who is already in      

Gujarat Govt. service, either as 

a permanent or a temporary 

officiating continuously for six 

months and had not crossed age 

limit prescribed for the 

advertised post at the time of his 

first appointment. 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall 

not apply. 

(ii) If experience is not prescribed as one 

of the qualifications and a Govt. servant 

appointed to a post requiring a Medical, 

Engineering, Veterinary or Agriculture 

degree or diploma and who applied for 

any such post, the upper age limit shall 

not apply. 

(iii) If experience is not prescribed as one 

of the qualifications in the advertisement, 

Govt. servants who are working on the 

post from which an employee can be 

promoted to the post so advertised, be 

entitled to relaxation of 5 years, or to the 

extent of equal number of years for which 

service has been put in by him, whichever 

is less. 

 

NOTE:- 

1. Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before Applying 

online. Candidates shall confirm the application only after verifying the details filled 

in the application form.  

2. 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. 

3. In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered by the Commission. For candidates 

belonging to unreserved category the confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. Candidates shall keep ready the certification required 

in case of eligibility for interview (in the order mentioned in general instruction.) 

 

  

  (Asha Shah) 

 Joint Secretary  

Gujarat Public Service Commission 



 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત 

 

આ જાહરેાતના સાંદભમમાાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર         
તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮,૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps 
(૧) થી (૧૬) અનસુરવાનારહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
 
(૧) સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply Online Click કરવુાં.આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now 
બટન દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ તવગતોનો અભ્યાસ 
ઉમેદવારોએ કરવો અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્ક્લક કરવુાં. 
(૩) Assistant Engineer (Mechanical), Class-II ઉપર click કરવાથી જગ્યાની તવગતો મળશે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે. Application Format 
માાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) તનશાની હોય તેની તવગતો 
ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details”માાં જ્યાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે, 
તેની તવગત લખવી જેથી જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે. 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click 
કરવુાં અને પોતાની શૈક્ષચણક તવગતો ભરવી. 
(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવુાં અને Experience Details ભરવી. વધ ુ Experience 
ઉમેરવા માગતા હોવ તો Add. More Exp. પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas 

moduleમાાં સમાતવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojas માાં જણાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા 
પ્રમાણે આપે વધારાના અનભુવની તવગત ઉમેરીને મોકલવી. 
(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes/No પર click કરવુાં. 
(૧૦) હવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application 

Number generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સાંદભમમાાં 
આયોગ સાથેના કોઈપણ પત્રવ્યવહારમાાં તે દશામવવાનો રહશેે.  
(૧૧) જો આપના અરજીપત્રકમાાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જઇને કરી 
શકાશે, આ સતુવધા અરજી Confirm કરતાાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા 
પછી/બાદ આ સતુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number 

type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં photo અને signature 

upload કરવાના છે. (ફોટાનુાં માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signatureનુાં માપ 
૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અને signature upload કરવા. સૌપ્રથમ 
તમારો photo અને signature.jpg Formatમાાં (10KB) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computerમાાં 
હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose Fileના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં .jpg 

Formatમાાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Buttonને click 
કરો. હવે “Browse” Buttonની બાજુમાાં “Upload“ Button પર Click કરો હવે બાજુમાાં તમારો photo 
દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહશેે. 
(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application 

number” તથા Birth Date Type કયામ બાદ Ok પર click કરવાથી બે(૨) બટન-૧:Application 

preview ૨:confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર click કરી પોતાની 
અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો 

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


કરી લેવો. અરજી confirm કયામ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત ુઅરજી 
confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન 
જણાય તો જ confirm application પર click  કરવુાં. Confirm application પર click કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” generate 
થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirmation 

number તસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની તપ્રન્ટ અચકૂ 
કાઢી રાખવી. 
(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની અરજી ફી નીચેના બે તવકલ્પ પૈકી કોઇપણથી ભરી શકે છે. 

૧. પોસ્ટ ઓરફસમાાં:- સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” 
ઉપર કલીક કરીને તપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ કાઢવાની રહશેે. આ તપ્રન્ટેર્ ચલણની નકલ લઇને 
નજીકની કોમ્પ્યટુરની સતુવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓરફસમાાં  રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ 
સતવિસ ચાર્જ તાાઃ૩૧/૦૮/૨૦૧૮,૧૩:00 કલાક સધુીમાાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયામ અંગેનુાં 
ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે.  
૨. ઓનલાઇન ફી:- જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરવુાં. અને તવગતો 
ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of fee” ઉપર કલીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેલ તવકલ્પોમાાં 
“Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode”ના તવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય તવકલ્પ 
પસાંદ કરવો અને આગળની તવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ 
ગઇ છે તેવુાં Screen પર લખાયેલુાં આવશે અને e-receipt મળશે જેની Print કાઢી લેવી. જો 
પ્રરક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 

આ ચલણ/e-receipt તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે 
સાચવીને રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો 
સરહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે 
અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 

(૧૫) ઉમેદવારોએ confirm થયેલ અરજીપત્રક પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનુાં રહશેે અને જ્યારે 
આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક બીર્ાણો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી 
મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહશેે. 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોકલવા અંગેની તકેદારી :- 

ઓનલાઇન જાહરેાત માટે confirm થયેલ અરજીપત્રક તથા નીચે સચૂવેલ સાંબાંતધત પ્રમાણપત્રો 
અને લાગ ુ પર્તા આધાર પરુાવાની પ્રમાચણત કરેલ નકલો ક્રમાનસુાર અચકુ જોર્ીને જાહરેાતમાાં 
દશામવેલ તવગત મજુબ સાંપણુમ અરજીપત્રક આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ અરજીપત્રક 
બીર્ાણો સરહત તનધામરીત તારીખની સમય મયામદામાાં આયોગમાાં ગાાંધીનગર ખાતે જમા કરાવવાના 
રહશેે. 
(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રક (બારકોર્ વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્વચ્છ નકલ 
ર્ાઉનલોર્ કરવાની રહશેે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સરહત તવગતો વાંચાય તેવી હોવી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ 
ના હોય તો પાસપોટમ  સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો રહશેે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો 
ફરીથી અરજીપત્રકમાાં  સહી કરવાની રહશેે. 
(૨) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા 
છોર્યાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહીં)   
(૩) જાતતનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાતત, અન.ુ જનજાતત અને સા.અને શૈ.પ.વગમના ઉમેદવારો માટે) 
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષચણક પછાત  પછાત વગમના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમાાં દશામવ્યા મજુબ તનયત 
સમયગાળાનુાં ગજુરાતી નમનુા મજુબનુાં પરરતશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દશામવેલ નાંબર અને તારીખનુાં જ) 



રજુ કરવાનુાં રહશેે. પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-તપતાના આવકના 
સાંદભમમાાં રજુ ાં કરવાનુાં રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પતતની આવકના સાંદભમમાાં રજુ ાં કરેલ હશે તો 
તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહિં. 
(૫) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સા.વ.તવ. ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં 
તનયત નમનુામાાં સરકારી હોસ્પીટલના સતુપ્રટેન્ર્ને્ટ/તસતવલ સર્જન/મેરર્કલ બોર્મ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 
(૬) માજી સૈતનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ  
(૭) પરરચણત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો 
તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  
(૮) તવધવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં પનુ: લગ્ન ન કયામ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ  
(૯) સ્નાતક (બધાાં જ વષમ/સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૦) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧) અનસુ્નાતક (બધાાં જ વષમ/સેમેસ્ટરના ગણુપત્રક) 
(૧૨) અનસુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૩) તવદેશની યતુનવતસિટી માાંથી પદવી મેળવેલ હોયતો તેની માન્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ  
(૧૪) જાહરેાતમાાં દશામવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતધકૃતતાની તવગતો/પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુાં રહશેે. 
(૧૫) સરકારી કમમચારીના સબાંધમાાં “ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર” 
(૧૬) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, લાગ ુપર્તા 
સાંવગમના કાયમકાળની શરૂઆતથી પગારની તવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશામવવાના રહશેે.) 
(૧૭) સાંશોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ જરૂરી હોય તો) 
(૧૮) ચબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ  
(૧૯) જાહરેાતની જોગવાઇ અનસુાંધાનમાાં લાગ ુપર્તા અન્ય આધાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો    

અરજીપત્રક ચબર્ાણો સાથે  તનધામરીત તારીખની સમય મયામદામાાં આયોગમાાં જમા કરાવવામાાં 
આવેલ નહીં હોય તેમજ ઉપર જણાવેલ જો કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પરુાવા જોર્વામાાં આવેલ 
નહીં હોય તો ઉમેદવારી સીધે સીધી ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. આ પ્રકારની બાબત આપના કેસમાાં 
ન બને તે માટે અરજી, આયોગમાાં રજુ કરતાાં પહલેાાં આ અંગે પરૂતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીને જ, 
તે અરજી મોકલવા જણાવવામાાં આવે છે. 
ખાસ અગત્યની સચુના:- સાંપણુમ અરજીપત્રક તનધામરીત તારીખની સમય મયામદામા આયોગમાાં જમા થઇ 
ગયા બાદ નહીં જોર્લે ખટુતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે ક્સ્વકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત 
કે પત્ર વ્યવહાર કરવામા આવશે તો આયોગ દ્વારા તવચારણામા લેવાશે નહીં. 
(૧૬) દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે 
એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમમ થયેલ અરજી, તેની સાથે તનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે 
માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી 
કન્ફમમ થયેલ અરજી સામે ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમમ થયેલ અરજી સાથે તનયત 
ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની તનયત ફી સાથેની કન્ફમમ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય 
ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફાંર્ કરવામાાં આવશે 
નહીં. 
 
 



 
અરજીફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટઓફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સતવિસ ચાર્જ 

ભરવાનો રહશેે અને ફી ભયામ અંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહશેે. 
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી. પરાંત ુ ગજુરાત 

તસવાયના અન્ય રાજયના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવવી હોય તો,  
ચબનઅનામત વગમના ઉમેદવાર તરીકે જ અરજી કરવાની રહશેે અને ચબનઅનામત વગમ માટે તનયત 
થયેલ અરજી ફી + પોસ્ટલ સતવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહશેે.  

(૩) ફી ભયામ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇપણ 
સાંજોગોમાાં પ્રાથતમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે નહી. આ ફી ફક્ત 
પોસ્ટઓરફસ દ્વારા જ સ્વીકારવામાાં આવશે, રોકર્માાં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્મર કે 
પે-ઓર્મરના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 

 
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઇ ઉમેદવાર, 
આ જગ્યાના ભરતી તનયમો, તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ 
પર્શે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 
 
નોંધ: મદદનીશ ઇજનેર (યાાંતત્રક), વગમ-૨ની જગ્યાના ભરતી તનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના 
આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની તવગત, વયમયામદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની 
તવગતો, પરરતશષ્ટ-’ક’નો નમનૂો, સરકારી કમમચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો, 
શારીરરક અશક્તતા અંગેના પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુ તવગતો આયોગની 
કચેરીના નોરટસ બોર્મ અને આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે. 

-*****- 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/

