જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ

સેકટર ૧૦-એ, છ-૩ સકલ પાસે, છ રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
આર-૭ શાખા
હરાત

માંક : ૪૧/૨૦૨૦-૨૧,

ઇજનેર સેવા

જ
ુ રાત પાણી

રુ વઠા અને ગટર

યવ થા બોડ (GWSSB) હ તકની

તગત કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૧ અને નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ),

વગ-૨ ની નીચે દશાવેલ જ યાઓ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટ Online (https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in) અર ઓ તાર ખ- ૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક થી તાર ખ- ૦૧/૧૨/૨૦૨૦,
૧૩:૦૦ કલાક
હરાત સાથેની
ભરવાની

ુધી મંગાવવામાં આવે છે . આ

હરાત અ વયે ઓનલાઈન અર

હરાતની સામા ય જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અર

રત

ગેની

ૂચનાઓ

આયોગના

નોટ સ

બોડ

કરતા પહલા િવગતવાર

કરવાની ર ત તેમજ અર

પર

તથા

આયોગની

ફ

વેબસાઇટ

https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જોવા િવનંતી છે . યાર
બાદ જ ઉમેદવાર અર
હરાત

કરવાની રહશે.

માંક. ૪૧/૨૦૨૦-૨૧, કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૧ અને નાયબ કાયપાલક ઇજનેર

(સીવીલ), વગ-૨ માં પસંદગીની
ુત

1)
પર

હરાતની

યા માટ સં ુ ત પધા મક પર

ાથિમક કસોટ ,

ાના પ રણામ, બ

ા યોજવામાં આવશે.

ાથિમક કસોટ ના પ રણામ,

ુ ય લે ખત પર

ા,

ુ ય લે ખત

લ
ુ ાકાતની સંભિવત તાર ખ/માસની િવગતો તથા ક ાવાર જ યાઓ નીચે

જ
ુ બ છે .

મ

ાથિમક

હરાત

જ યા ુ ં નામ

માંક

કસોટ ની
ૂ ચત તાર ખ

ાથિમક

ુ ય

કસોટ ના

લે ખત

પ રણામનો પર
સંભિવત
માસ

કાયપાલક ઇજનેર
૧

૪૧/૨૦૨૦-

(સીવીલ), વગ-૧ અને

૨૧

નાયબ કાયપાલક ઇજનેર
(સીવીલ), વગ-૨

આખર પ રણામ : બ
GPSC/R-7 Branch

લ
ુ ાકાત

ાની
ૂ ચત

તાર ખ

ુ ય
લે ખત
પર

બ

ાના

લ
ુ ાકાતનો

પ રણામનો

સંભિવત

સંભિવત

માસ

માસ

૦૫, ૦૬
૧૪/૦૩/૨૦૨૧

એિ લ૨૦૨૧

અને ૧૩
ૂ ન-

સ ટ-૨૦૨૧

નવે-૨૦૨૧

૨૦૨૧

ૂણ થયાના ૧૦ કામકાજના દવસો દરિમયાન

િસ ધ કરવામાં આવશે.
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ક ાવાર જ યાઓ પૈક મ હલાઓ માટ

ક ાવાર જ યાઓ

અનામત જ યાઓ

ુલ
હરાત

જ

જ યા ુ ં નામ

માંક

યા
ઓ

સામા
ય

આ.

સા.શૈ.

ન.

પ.

વગ

વગ

અ .ુ

અ .ુ

સામા

જન

િત

ય

િત

આ.

સા.શૈ.

ન.

પ.

વગ

વગ

અ .ુ
િત

અ .ુ
જન
િત

શાર રક
અશ ત

મા

તા

સૈિનક

ધરાવતા

માટ

ઉમેદવારો

અનામ

માટ

ત

અનામત

જ યાઓ

જ યાઓ

વગ-૧
કાયપાલક ઇજનેર
૪૧/૨

(સીવીલ), વગ-૧

૦૮

૦૪

૦૦

૦૪

૦૦

૦૦

૦૨૦-

૦૧

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૩

૦૦

૦૩

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

વગ-૨

૨૧

નાયબ કાયપાલક
ઇજનેર (સીવીલ),

૨૦

૦૯

૦૧

૧૦

૦૦

૦૦

વગ-૨

2) શાર રક અશ તતા :
ઉપર દશાવેલ જ યાઓ પૈક નીચે દશાવેલ
અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અર
હરાત માંક

કરવાપા

તે જ યાઓની સામે દશા યા

જ
ુ બની શાર રક

છે .

જ યા ુ ં નામ

શાર રક અશ તતા

ટકાવાર

૪૧/૨૦૨૦-

કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૧ અને નાયબ કાયપાલક

H.H.

૨૧

ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૨

More than 40%
Less than 100%

OA, OL

--

H.H.= HEARING HANDICAPPED
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)

3) જ યા ું નામ, શૈ ણક લાયકાત, વયમયાદા અને પગાર ધોરણની િવગતો
હરાત

જ યા ુ ં નામ :- કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૧ અને નાયબ

માંક

કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૨

૪૧/૨૦૨૦૨૧

GPSC/R-7 Branch

શૈ

ણક

લાયકાત

(a) possess a Bachelor’s degree of Engineering (Civil)
or Technology (Civil) obtained from any of the
Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India; or any
other educational institution recognised as such or
declared to be deemed as a University under section
3 of the University Grants Commission Act, 1956 or
possesses an equivalent qualification recognised by
the Government.
Provided that the candidate who has
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appeared at a degree examination, the passing of
which would render him educationally qualified for
the Examination mentioned in sub-regulation (a),
but the result is not declared, shall also be eligible
for admission to the Preliminary Examination.
All candidates who are declared qualified by
the commission for appearing in the Main
Examination shall be required to produce proof of
passing the degree examination along with their
application for the Main Examination. The
candidate who fails to produce the proof of passing
the degree examination shall not be eligible for
admission to Main Examination.
૩૫ વષથી વ ુ

મર હોવી જોઇશે નહ . (ઓનલાઇન અર

વીકારવાની છે લી તાર ખ: ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ ઉમેદવાર ૨૦

વયમયાદા

વષ

રુ ા કરલા હોવા જોઈએ અને ૩૫ વષ

જોઈએ.

મર અર

રુ ા કરલા ન હોવા

વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં

આવશે.)

1) Executive Engineer(Civil) - Pay scale Rs. 67,7002,08,700/- [Level- 11] in the GWSSB service
પગાર ધોરણ
2) Deputy Executive Engineer(Civil) - Pay scale Rs.
53,100-1,67,800/- [Level-9] in the GWSSB service
સદર ુ

હરાતમાં અર પ ક

ઉમેદવારોના ૨૦ વષ

વીકારવાની

ુ ય પર
પદવી પર

ા માટ અર

ા માટની અર

માટ આયોગે

4)

ામાં

ધ
ુ ીમાં

કર શકશે, પરં ુ તેઓએ
ધ
ુ ીમાં

ા પાસ કયા

ગેના

ામાં

િસ ધ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો

હરાતમાં દશાવેલ શૈ

ણક લાયકાતની પદવી

ા ત કરલી હોવી જોઇશે. જો ક

ઉમેદવારોને લાયક ઠરાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ

ુ ય પર

ુ ય પર

ા

ાના અર પ ક સાથે

રુ ાવા અપલોડ કરવાના રહશે.
રુ ાવો ર ુ કર શકશે ન હ તેવા ઉમેદવારોને

ુ ય

ા પાસ કયાનો

સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭’ માં દશાવેલ કો

ટુ ર

વેશ માટ લાયક ગણવામાં આવશે ન હ.

‘ જ
ુ રાત

ુક

એ લીકશન ું પાયા ું

5)

ું પર ણામ

કરવાની છે લી તાર ખ

ઉમેદવાર પદવી પર
પર

તાર ખ:૦૧/૧૨/૨૦૨૦

રુ ા થયેલા હોય અને િનયત લાયકાતની પદવીના છે લા સેમે ટર/વષની પર

ઉપ થત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરં ુ
િ લિમનર પર

છે લી

ાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.

જ
ુ રાતી અથવા હ દ અથવા તે બંને ું

GPSC/R-7 Branch

ૂર ુ

ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
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6)

વયમયાદા :૧

ળ
ુ

જ
ુ રાતના સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત

ળ
ુ

જ
ુ રાતના સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત

વગના અને આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવારો

૨

વગ

અને

આિથક

ર તે

નબળા

વગના મ હલા

પાંચ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)
દસ વષ (આ

ટછાટમાં મ હલા માટની

પાંચ વષની છે , તેનો સમાવેશ થઇ

ટછાટ ક

ય છે , વ મ
ુ ાં વ ુ

ઉમેદવારો

૪૫ વષની મયાદામાં

૩

મ હલા ઉમેદવારો

પાંચ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)

૪

મા

સંર ણ સેવામાં બ વેલ સેવા ઉપરાંત બી

૫

શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

સૈિનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સ હત ઉમેદવારો

જ
ુ રાત સરકારના કમચાર ઓ:
જ
ુ બ

જ
ુ રાત

ુ ક સેવા

જ
ુ રાત સરકારની નોકર માં

કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી

૬

કામગીર બ વતા હોય અને તેઓની

ણ વષ

દસ વષ (વ મ
ુ ાં વ ુ ૪૫ વષની મયાદામાં)

અને વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭
ની જોગવાએ

ટછાટ મળશે.)

થમ િનમ ૂક

હરાતમાંની જ યામાં દશાવેલ વય મયાદાની
થયેલ હોય તેવા કમચાર ઓ

દર

(૧) હરાતમાં લાયકાત તર ક અ ભ
ુ વ માંગેલ હોય તો
ઉપલી વયમયાદા લા ુ પડશે ન હ.
(૨) હરાતમાં અ ભ
ુ વને લાયકાત તર ક માંગેલ ન હોય
પરં ુ ઇજનેર , તબીબી, ખેતી િવષયક, પ ુ ચ ક સાની
પદવી ક ડ લોમા ની જ યા પર િનમ ૂક પામેલ
કમચાર ને
હરાતમાંની આવી લાયકાત વાળ જ યા
(Any Such Post) માટ ઉપલી વય મયાદા લા ુ પડશે
નહ .
(૩)
હરાતમાં દશાવેલ જ યા માટ અ ભ
ુ વ એક
લાયકાત તર ક માંગલ
ે ન હોય યાર
સંવગમાંથી
બઢતી મળવાપા હોય તેમાં ફરજ બ વતા કમચાર ને ,
તેઓએ બ વેલ સેવાના સમય અથવા તો વ મ
ુ ાં વ ુ
પાંચ વષની ટછાટ તે બે પૈક
ઓ ં હોય તે મળશે.

7) પર ાની પરખા તથા અ યાસ મ :પર
(A) Stage

– Iિ

િ લિમનર પર

Paper No
Paper-I
Paper-II

ાની પરખા : પધા મક પર
લિમનર પર

ા મા સ
ુ ાર

ા (Objective type) :

ણ તબ ામાં યોજવામાં આવશે.

ુ ય પર

ા માટના ઉમેદવારો પસંદ કરવા.

ા [Objective Type (Multiple Choice questions)] :

Subject
Marks
Part-1 General Studies (Medium-Gujarati &
English)
100 Marks
Part-2 Civil Engineering Aptitude (Medium100 Marks
English)
Civil Engineering (Medium-English)
300 Marks
Total 500 Marks

Duration
2 hours
3 hours

Note:
1.
2.
3.

The syllabus for the question paper – I and II shall be such as may be prescribed
and notified by the Commission.
The question papers shall be of the objective type (Multiple choice questions).
The question Part 1 of paper – I shall be in Gujarati and English medium while
question Part 2 of paper – I and question paper – II shall be in English medium.

GPSC/R-7 Branch
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4.
5.
6.

The blind candidates shall be allowed compensatory time of twenty minutes per
hour for each paper.
The standard of the course content of the syllabus for part – 2 of paper – I and
entire paper – II, shall be of degree level.
The Number of candidates to be allowed to appear to the Main Examination
shall be about Fifteen times the total approximate number of vacancies so
advertised.

(B) Stage – II

ુ ય પર

ા (લે ખત) િનિ ત જ યાઓ માટ આખર પસંદગી માટ ઉમેદવારો પસંદ

કરવા.
ુ ય પર

ા (લે ખત) [Descriptive (Convetional) Type] :

Paper No
Paper-I
Paper-II
Paper-III
Paper-IV
Paper-V

Subject
Gujarati Language (Medium-Gujarati)
English Language (Medium-English)
Civil Engineering –I (Medium-English)
Civil Engineering –II (Medium-English)
Civil Engineering –III (Medium-English)
Total

Marks

Duration

100 Marks
100 Marks
200 Marks
200 Marks
200 Marks
800 Marks

2 hours
2 hours
3 hours
3 hours
3 hours

Note:
1.

2.
3.
4.
5.
(C)

1.
2.

The Standard of Paper – I of Gujarati Language shall be equivalent to Gujarati
subjects (higher level) of Twelfth standard of the Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board.
The question papers for the main examination shall be of conventional (Descriptive)
type.
The syllabus and course content for the question Paper-I to Paper-V shall be
prescribed.
The blind candidates shall be allowed compensatory time of twenty minutes per hour
for each paper.
The question Papers of Paper I shall be in Gujarati and Paper- II to V shall be in
English.

Stage – III મૌ ખક કસોટ

( બ

લ
ુ ાકાત) (Interview) : 100 Marks

The Number of candidates to be called for the Interview shall be about the thrice the
number of vacancies so advertised.
The marks obtained by the candidates in the Main Examination and Interview shall
be determined their Final ranking.

અ યાસ મ :
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િ લિમનર પર

ા (objective type) અને

ુ ય પર

ા (લે ખત) (Descriptive type) નો િવગતવાર

અ યાસ મ આયોગની વેબસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in, Twitter :
@GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official) પર

* બ
(૧)

હરાતની સાથે

િસ ધ કરવામાં આવશે.

લ
ુ ાકાત સમયે આપવાનો થતો જ યા / સેવાની પસંદગીનો મ :

બ

લ
ુ ાકાત સમયે ઉમેદવાર ફકત

માટ પોતાની પસંદગી અ સ
ુ ાર આયોગ

હરાતમાં દશાવેલ જ યા /સેવા માટ જ દરક જ યા /સેવા
ારા ન

કરવામાં આવે તે પ કમાં પોતાના વહ તા રમાં જ

પસંદગી મ દશાવવાનો રહશે.
(૨) ઉમેદવાર

જ યા /સેવા માટ પોતાની પસંદગીનો મ એક વખત દશાવી દ તે મ કાયમી ગણવામાં

આવશે તથા તેમાં કોઈપણ

કારના ફરફાર,

ધ
ુ ારા – વધારા, અથવા

માંક બદલવાની િવનંતી કોઈપણ

સંજોગોમાં મા ય રાખવામાં આવશે ન હ.
(૩) ઉમેદવારોએ જણાવેલી જ યાઓ માટના
(૪)

ણ
ુ વ ા મ અને

ેફર સથી તે જગાઓ ઉપર િનમ ૂકનો કોઈ હ

ા ય જ યાઓની સં યાને યાનમાં લઈને, ઉમેદવાર આપેલ

મળતો નથી.

ેફર સ િવચારણામાં

લેવામાં આવશે.
(૫)

ઉમેદવાર એક પણ જ યા / સેવા માટ પસંદગી મ દશા યો ન હોય અથવા તો ફકત અ કુ જ

જ યા / સેવા માટ પસંદગી મ દશાવેલ હોય અને તેઓની પસંદગી મ
ન હોય તો

ઉમેદવારોએ તમામ જ યા / સેવા માટ પસંદગી

જ
ુ બની જ યા મળવાપા

થતી

મ દશાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને

જ યાની ફાળવણી કયા બાદ વધેલી જ યા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જ યાની ફાળવણી કરવામાં આવશે.
(૬) ઉમેદવારની િનમ ૂક
(૭) ઉમેદવારને

તે જ યાના અમલમાં હોય તેવા ભરતી િનયમોને આિધન રહશે.

જ યા માટ િનમ ૂક આપવામાં આવશે તે

યા પર િનયત સમયમાં હાજર ન થાય તો

તેઓની િનમ ૂક રદ કરવામાં આવશે.
(૮) શાર રક ર તે અશકત ઉમેદવારોના ક સામાં
ઉમેદવારો આ જ યાઓ માટ જ

તે જ યાના શાર રક માપના ધોરણો લા ુ પડશે અને

ેફર સ આપી શકશે.

8) ન ધ :(૧) ઉપરો ત જ યાઓએ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો
ના કમચાર ગણાશે, તેઓ

જ
ુ રાત પાણી

રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડ(GWSSB)

જ
ુ રાત સરકારના કમચાર ગણાશે નહ .

(૨) અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત જ યા માટ અર

કર શકશે અને તેઓને બનઅનામત ઉમેદવારો

માટનાં ધોરણો લા ુ પડશે.
(૩) મ હલાઓ માટની અનામત જ યા માટ જો મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય (જો મ હલા માટ જ યા અનામત
હોય તો), તો તે જ યા તે ક ાના
(૪)

હરાતમાં

ુ ુ ષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.

તે કટગર માં ુ લ જ યાઓ પૈક મ હલા ઉમેદવારો માટ અ કુ જ યાઓ અનામત હોય યાર

મ હલા ઉમેદવારોની અનામત જ યાઓ િસવાયની બાક રહતી જ યાઓ ફ ત
તેમ ગણવા ુ ં નથી, આ જ યાઓ પર
ુ ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારો અર

ુ ુ ષ ઉમેદવારો માટ અનામત છે

ુ ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટ િવચારણા થઇ શક છે ,
કર શક છે . (દા.ત.

ુ લ ૧૦ જ યાઓ પૈક ૦૩ જ યા મ હલા ઉમેદવાર

માટ અનામત છે પરં ુ બાક રહતી ૦૭ જ યા સામે મ હલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શક છે .)
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(૫) One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર
કરવા મા થી

તે

(૬) ઉમેદવારોએ

હરાત અ વયે Online અર

ઝડપથી કરવા માટ ુ ં સહાયક મોડ લ
ુ છે તે

કરલ ગણાશે નહ .

હરાત માંક અને જ યા ુ ં નામ પ ટ ર તે વાંચીને ઓનલાઇન અર

કરવી. ઓનલાઇન અર

કરતી વખતે તમામ િવગતો અર પ કમાં ભયા બાદ તે િવગતોની ખાતર કર ને યાર પછ જ અર

ક ફમ

કરવાની રહશે.
(૭) ઉમેદવાર

ારા કરવામાં આવતી ઓનલાઇન અર

ઉમેદવારોએ એક

હરાતમાં એક જ અર

મા હતીમાં

િત ક

ધ
ુ ી “Editable” છે . આથી

કરવી. ઓનલાઇન કરલ અર માં િવગત/મા હતી ભરવામાં કોઇ

ૂલ થાય તો “Edit” િવક પમાં જઇ િવગત/મા હતી
(૮) ઓનલાઇન અર

હરાતના છે લા સમય

ધ
ુ ાર લેવી. નવી અર

ન કરવી.

કરવાની સમયમયાદા બાદ ક ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો ક તેમાં ઉમેદવાર આપેલ
ૂક બાબતે

ધ
ુ ારો કરવાની ર ૂઆત/િવનંતી

(૯) એક કરતા વધાર સં યામાં અર

ા

રાખવામાં આવશે નહ .

કયાના ક સામાં છે લે ક ફમ થયેલ અર પ ક જ મા ય રાખવામાં આવશે.

બનઅનામત વગના ઉમેદવારો માટ છે લે ક ફમ થયેલ ફ સાથે ુ ં અર પ ક મા ય રાખવામાં આવશે.
(૧૦)ઓનલાઈન

હરાત માટના ભરલા અર પ ક બડાણ સ હત આયોગની કચેર માં હાલ

ઉમેદવારોને િ લિમનર પર

ાના પ રણામમાં

તેઓને આયોગ ારા જણાવવામાં આવે યાર
ફ ભયા બાદ તેમના જ ર

ુ ય લે ખત પર

ુ ય લે ખત પર

ૂરતા મોકલવા નહ .

ા માટ કામચલાઉ સફળ

હર કરલ હશે,

ા માટ અલગથી online અર પ ક તેમજ િનયત

માણપ ો/દ તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર

િનયત સમયમયાદામાં ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન પ િત િસવાય
અથવા પો ટ

ારા આયોગ ખાતે મોકલેલ

ઉમેદવારો આપોઆપ અપા
(૧૧) ઉમેદવાર

માણપ ો/દ તાવેજો વીકારવા પા

બ

બનતા નથી. આથી, આવા

બનશે.

-તે લા ુ પડતા અનામત વગ વગેર

ગે અર પ કમાં કાળ

ૂવક ખાતર કર જ ર ચકાસણી

કર ને જ જણાવવા અ ર
ુ ોધ કરવામાં આવે છે . અર પ કમાં ઉમેદવાર ારા ક ફમ કરવામાં આવેલ કોઇ પણ
િવગત/મા હતીમાં ઉમેદવારની
આવશે નહ . અર

ૂકના કારણે પાછળથી

ધ
ુ ારો કરવા

ગેની કોઇ પણ ર ૂઆત

ા

રાખવામાં

કયા બાદ પરત ખચી શકાશે ન હ.

(૧૨) ઉમેદવાર અર પ કમાં કોઇપણ િવગત ખોટ બતાવેલ હશે તો તે ુ ં અર પ ક કોઇપણ તબ ે રદ કરવામાં
આવશે તથા તેણે લાયક ધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે ક ઉમેદવાર પસંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની
ઉમેદવાર રદ ગણાશે.

હરાતની સામા ય જોગવાઇઓ
(૧) નાગ રક વ :
ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગ રક અથવા
(ખ) નેપાળનો

જન અથવા

(ગ)

જન અથવા

ૂતાનનો

(ઘ) િતબેટનો િનવાિસત

ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી

આ
ુ ર , ૧૯૬૨ પહલાં ભારતમાં આવેલા

હોવા જોઇએ, અથવા

GPSC/R-7 Branch
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(ચ)

ૂળ ભારતીય ય ત ક

બમા ( યાનમાર),

ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા ક તાન,

ીલંકા, ક યા,

ગ
ુ ા ડા

વા

ૂવ આ કાના દશો, સં ુ ત

ૂવ પા ક તાન(બાં લાદશ),

સ ાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી,

ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા િવયેટનામથી થળાંતર કર ને આવેલ હોવા જોઇએ પરં ુ પેટા માંક (ખ), (ગ), (ઘ), અને (ચ)
માં આવતા ઉમેદવારોના ક સામાં સરકાર પા તા માણપ
ન ધ:-

ઉમેદવારના ક સામાં પા તા

માણપ

આપેલ હો ું જોઇએ.

જ ર હોય તેવા ઉમેદવાર ુ ં અર પ ક આયોગ િવચારણામાં

લેશે અને જો િનમ ૂક માટ તેમના નામની ભલામણ કરવામાં આવશે તો રા ય સરકાર તેમના ક સામાં પા તા
માણપ

આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ ૂક આપશે.

(૨) અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સામા જક અને શૈ

ણક ર તે પછાત વગ અને

આિથક ર તે નબળા વગ :
(૧)

ૂળ

જ
ુ રાતના અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સામા જક અને શૈ

ણક ર તે પછાત વગ અને

આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગના ઉમેદવાર તર ક લાભ મળશે.
(૨)

અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સામા જક અને શૈ

વગ પૈક ઉમેદવાર
(૩)

વગના હોય તેની િવગતો અર પ કમાં અ ૂક આપવી.

ઉમેદવાર અર પ કના સંબિં ધત કોલમમાં

વગના ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવાનો હ
(૪)

ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક ર તે નબળા

તે અનામત ક ા દશાવેલ નહ હોય તો પાછળથી અનામત

દાવો મા ય રાખવામાં આવશે નહ .

અનામત વગનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવાર તેના સમથનમાં સ મ અિધકાર

આપવામાં આવેલ

િત

માણપ ની નકલ અર

સાથે અ ૂક

ારા િનયત ન ૂનામાં

સામેલ કરવાની રહશે. અર પ ક સાથે

િત

માણપ ની નકલ સામેલ નહ હોય તો તે પાછળથી વીકારવામાં આવશે નહ અને અર પ ક રદ થવાને પા
બનશે.
(૫) સામા જક અને શૈ

ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉ ત વગમાં”

નહ થતો હોય તો જ મળવાપા
(૬)(અ) સામા જક અને શૈ
સામા જક

થશે.

ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા

યાય અને અિધકા રતા િવભાગ ુ ં તાર ખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ

‘પ રિશ ટ-ક’

જ
ુ બ ુ ં અથવા નવા િનયત કરાયેલ

જ
ુ રાતી ન ૂના ‘પ રિશ ટ-૪’

જ
ુ બ ું

ગે ુ ં

જ
ુ રાતી ન ૂના

માણપ

ર ૂ કરવા ુ ં

રહશે.
(૬)(બ)

સામા જક

યાય

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ
(Validity) ઈ

અિધકાર તા

િવભાગના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

જ
ુ બ ‘ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

ુ થયા-વષ સ હત

ઓનલાઈન અર
દરિમયાન ઇ

અને

ણ નાણાક ય વષની રહશે પરં ુ આ ું

કરવાની છે લી તાર ખ

ધ
ુ ીમાં ઈ

ગેના

ના

ઠરાવ

માંક

માણપ ’ની મહ મ અવિધ

માણપ

ુ કરાયેલ હો ું જોઈએ. જો આ

સંબ ંિધત
માણપ

હરાત માટ
આ સમયગાળા

ુ થયે ુ હશે, તો જ મા ય રાખવામાં આવશે અ યથા તે મા ય રાખવામાં આવશે ન હ.

(૬)(ક) પ ર ણત મ હલા ઉમેદવારોએ આ ુ

માણપ

તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભમાં ર ૂ કરવા ુ ં રહશે.

જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમાં ર ૂ કરલ હશે તો તેમની અર

GPSC/R-7 Branch

ર કરવામાં આવશે.
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(૬)(ડ)

ઉમેદવાર ઓનલાઈન અર

કરતી વખતે

િવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અર
ઉમેદવાર

(૬)(ઇ)

થાય તો તેની વૈ છક
તેમજ તેના

ારા

માણપ

ગે ુ ં

માણપ ’ ની

ૂલ હોવાને કારણે

મેળવે તો પણ સામા જક અને શૈ

ણક ર તે પછાત

માણપ

માણપ

જ મા ય રહશે.

આપવા માટ ૬ માપદં ડો

યાને લેવાય છે .

ણ વષની છે . પરં ુ ઉ ત માપદં ડો પૈક કોઈપણ માપદં ડમાં આ અવિધ દર યાન ફરફાર
હરાત સંબિં ધત ઉમેદવાર તથા તેના માતા-િપતા/વાલીએ

માણપ માં કોઈ ફરફાર કરવામાં આવે તો

ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલી આવી

જ
ુ રાત

હરાત ન હ કર ને કોઈપણ િવગતો

બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ ર કરવાપા

માણપ

ગે ુ ં

માણપ માં કોઈ

થવા માટ ઓનલાઈન અર માં જણાવેલ

ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા

માણપ ની અવિધ હવે

પા

સાથે જોડવાની રહશે. જો આવા

હરાતની છે લી તાર ખ બાદ ુ ં ન ું

વગના ઉમેદવાર તર ક પા

‘ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

મેળવવા માટના કોઈપણ માપદં ડમાં ફરફારની વૈ છક

વયં સંબ ંિધત સ ાિધકાર

હર સેવા આયોગને કરવાની રહશે.
પાવશે તો તેઓ કાયદસરની કાયવાહ ને

થશે. ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

ગેના

હરાત કરવાની જવાબદાર ઉમેદવાર/માતા-

િપતા/વાલીની ય તગત ર તે અને સં ુ ત ર તે રહશે.
(૭) આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રા ય સરકારના સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯
ઇડબ

ના ઠરાવ

માંક : ઇ.ડબ

.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૯-૨૦૧૯ ના ઠરાવ

એ
ુ સ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ ન ૂના (

ગ) માં મેળવેલ આિથક ર તે નબળા વગ માટના
દશાવવાના રહશે. આ પા તા
ઈ

માણપ

ુ કરાયેલ હો ું જોઈએ. જો આ

સંબ ંિધત

માણપ

ે માં Annexure KH અથવા

જ
ુ રાતીમાં પ રિશ ટ-

માણપ ના નંબર અને તાર ખ ઓન લાઇન અર
હરાત માટ ઓનલાઈન અર

આ સમયગાળા દરિમયાન ઇ

માંક :

કરતી વખતે

કરવાની છે લી તાર ખ

ધ
ુ ીમાં

ુ થયે ુ હશે, તો જ મા ય રાખવામાં

આવશે અ યથા તે મા ય રાખવામાં આવશે ન હ.
(૮)

સરકારની

વતમાન જોગવાઈ

જ
ુ બ અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત વગના ઉમેદવારોની સાથે

િનયત ધોરણો (અથાત વયમયાદા, અ ભ
ુ વની લાયકાત, બનઅનામત વગના ઉમેદવારો માટ અપનાવેલ હોય તેના
કરતાં વ ુ િવ

ૃત કરલ અ ય

ે ) માં

ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની

ણ
ુ વ ાના આધાર પસંદગી પામે તો

બનઅનામત જ યાની સામે ગણતર માં લેવાના થાય છે .
(૯)

ઉમેદવાર અર માં

િત

ગે

િવગત દશાવેલ હશે તેમાં પાછળથી ફરફાર કરવાની િવનંતી મા ય

રાખવામાં આવશે નહ .
જો કોઈ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઈ
તો તેઓની અર

ુ થયેલ િનયત ન ૂના ુ ં

માણપ

ર ૂ કરલ ન હ હોય

અમા ય ગણવામાં આવશે અને તેઓને બનઅનામત જ યા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં

આવશે ન હ.
ન ધ-૧: સામા જક

યાય અને અિધકાર તા િવભાગના ઠરાવ

૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ
તાર ખથી
EWS

ણ વષ

માંક: ઇડબ

જ
ુ બ આિથક ર તે નબળા વગ (EWS) માટના પા તા

માણપ ો ઇ

ધ
ુ ી મા ય ગણવામાં આવશે. પરં ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯

માણપ ની વધારલ અવિધનો લાભ લેવા માટ ઉમેદવાર તેના

રા ય સરકારના અનામતના હ ુ માટ ન

GPSC/R-7 Branch

એ
ુ સ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.

થયેલ પા તાના માપદં ડ

ુ (issue) થયા
ધ
ુ ી ઇ

ુ થયેલ

ુ ુ ંબની આવકમાં વધારો થયો નથી અને
ુજબ લાયક ઠર છે તેવી બાહધર ઉ ત
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ઠરાવ

સાથેના

પ રિશ ટથી

િનયત

કયા

જ
ુ બના

ન ૂનામાં

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

યાર EWS

કરવાની રહશે. આ જોગવાઇના
કાયવાહ ને પા

બને છે .

માણપ

મગાવે તે સમયે ઉમેદવાર

માણપ ની સાથે આ બાંહધર ર ૂ

ૂ ુ પયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પા

છે અને ઉમેદવાર કાયદસરની

થી વધારલ અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ ત ઠરાવની તમામ

જોગવાઇઓનો અ યાસ કર લેવા જણાવવામાં આવે છે .
ન ધ-૨: સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના ઠરાવ માંક: સશપ/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
દરિમયાન ઇ

ુ કરવામાં આવેલ ઉ ત વગમાં સમાવેશ ન હ થવા

ગેના

માણપ ” (Non Creamy Layer

Certificate) ને પણ મા ય ગણવામાં આવશે પરં ુ આ સમયગાળા દરિમયાન ઇ
તેના “ બન ઉ ત વગના દર

માણપ

સાથે ઉમેદવાર

” (Non Creamy Layer Status) માં કોઇ ફરફાર થયેલ નથી તથા તેઓ રા ય

સરકારના અનામતના હ ુ માટ ન
ઠરાવ

ુ થયેલ

થયેલ પા તાના માપદં ડ

સાથેના

પ રિશ ટથી

જ
ુ બ લાયક ઠર છે તે
િનયત

ુજબ ુ ં બાંહધર પ ક ઉ ત

થયેલા

ન ૂનામાં

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
આપવા ુ ં રહશે. આયોગ

યાર NCLC

કરવાની રહશે. આ જોગવાઇના
કાયવાહ ને પા

બને છે .

ામાણપ

મંગાવે તે સમયે ઉમેદવાર

માણપ ની સાથે આ બાંહધર ર ૂ

ુ ુ પયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પા

છે અને ઉમેદવાર કાયદસરની

થી વધારલ અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ ત ઠરાવની તમામ

જોગવાઇઓનો અ યાસ કર લેવા જણાવવામાં આવે છે .

(૩) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :
(ક) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર પ કમાં પ ટ િવગતો આપવાની રહશે.
(ખ) શાર રક અશ તતા ૪૦% ક તેથી વ ુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર રક અશ તતાનો લાભ મળવાપા
શાર રક અશ તતાનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમેદવાર (૧)

ધ વ અથવા ઓછ

ટ (૨)

રહશે.

વણની ખામી (૩)

હલનચલન અશ તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક ની કઇ શાર રક અશ તતા છે તે દશાવ .ું
(ગ)

હરાતમાં શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ અનામત જ યા દશાવેલ ન હોય,પરં ુ જ યાની
ફરજોને અ ુ પ
અર

કારની શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પા

કર શકશે. આવા

સંગે

મરમાં

સમથનમાં સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના

માંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી િનયત થયેલ ન ૂનામાં સરકાર હો પટલના

સ ન/મે ડકલ બોડ

હરાત માટ

ટછાટ મળશે.

(ઘ) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવાર તેના
પ રપ

ગણેલ હોય તેઓ તે

ારા આપવામાં આવેલ

માણપ ની નકલ અર

િુ

ટ ડ ટ/િસિવલ

સાથે અ ૂક મોકલવાની રહશે. જો

માણપ ની નકલ સામેલ કરવામાં નહ આવેલ હોય તો તે પાછળથી વીકારવામાં આવશે નહ શાર રક
અશ તતા ઉમેદવાર તર કનો લાભ મળવાપા

થશે નહ .

(૪) િવધવા ઉમેદવાર :

GPSC/R-7 Branch
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(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર

પ કમાં તે કોલમ સામે “હા” અવ ય લખ ું અ યથા “લા ુ પડ ું નથી” એમ

દશાવ .ું
(૨) િવધવા ઉમેદવાર જો

ન
ુ : લ ન કરલ હોય તો અર

પ કમાં તે કોલમ સામે “હા” અ ૂક લખ ું અ યથા “લા ુ

પડ ું નથી” એમ દશાવ .ું
(૩) િવધવા ઉમેદવાર
સાથે

ન
ુ : લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા ઇ છતા હોય તો અર

ુન: લ ન કરલ નથી તેવી એ ફડિવટ ર ૂ કરવાની રહશે.

(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની
િ લિમનર પર

ા,

ુ ય લે ખત પર

(૫) કોઇ મ હલા ઉમેદવાર
હરાત
અને તે

વતમાન જોગવાઈ
ા અને બ

હરાત માટ અર

જ
ુ બ તેમને મળે લ

ણ
ુ ના ૫ (પાંચ) ટકા

ણ
ુ

ુલાકાતમાં ઉમેર આપવામાં આવશે.

કર તે સમયે “િવધવા” ન હોય, પરં ુ અર

િસ ધ થયાની છે લી તાર ખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી
ગે જ ર દ તાવે

ુલ

કયા બાદ અથવા

યાના કોઇપણ તબ ે “િવધવા” બને

ૂરાવાઓ ર ૂ કર તો તેની ર ૂઆત મ યા તાર ખ પછ ના ભરતી

યાના

પણ તબ ા બાક હોય તે તબ ાથી જ તેવા મ હલા ઉમેદવારોને “િવધવા મ હલા ઉમેદવાર” તર કના લાભ
આપવામાં આવશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ મા

સૈિનક, શાર રક અશ તતા, મ હલા ક િવધવા પૈક ના િવક પો પૈક એક

થી વ ુ િવક પોમાં થતો હોય તેવા ક સામાં તેને લા ુ પડતા િવક પો પૈક

માં વ ુ લાભ મળવાપા

હશે તે

મળશે.

(૫) પર

ામાં

વેશ :

(૧) ઉમેદવારોએ િ લિમનર પર
િ લિમનર પર

ા તથા

ા માટ જ પર

ઉમેદવારોને િ લિમનર પર

પૈક હાલ

રુ ું

કરનાર દરક ઉમેદવારને અર ની

ામાં બેસવા દવામાં આવશે.

ાના પ રણામમાં

તેઓને આયોગ ારા જણાવવામાં આવે યાર
ફ ભયા બાદ તેમના જ ર

ા માટ અલગ અલગ ફ ભરવાની રહશે.

ા ફ ભરવાની રહશે. જ ર ફ સાથે અર

ચકાસણી કયા િસવાય િ લિમનર પર
(૨)

ુ ય પર

ુ ય લે ખત પર

ુ ય લે ખત પર

ા માટ કામચલાઉ સફળ

હર કરલ હશે,

ા માટ અલગથી online અર પ ક તેમજ િનયત

માણપ ો/દ તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર

િનયત સમયમયાદામાં ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે.
(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અર પ કો અને જ ર
હરાતની જોગવાઈ
પર
પ

ા િનયમો અને

ુજબ ચકાસણી કરવામાં આવશે અને આ જોગવાઈ સંતોષતા ઉમેદવારોને જ

ુ ય લે ખત

ામાં વેશ આપવામાં આવશે.

ુ ય લે ખત પર

(૪)

માણપ ો/દ તાવેજોની ભરતી િનયમો, પર

ામાં

વેશ

ગે આયોગનો િનણય આખર ગણાશે અને આયોગના િનણય સામે કોઈપણ

યવહાર યાનમાં લેવામાં આવશે ન હ.

(૬) પર

ા ક ોની િવગત :

(૧) િ લિમનર પર ા માટ ઉમેદવારોની સં યાને યાને લઇને આયોગ ારા પર ા ક ો ન
ક ો પર પર

ા આપવાની રહશે.

ુ ય લે ખત પર

કરવામાં આવે તે પર

ા

ા અમદાવાદ/ગાંધીનગર ખાતે તથા મૌ ખક કસોટ ગાંધીનગર

ખાતે લેવામાં આવશે.
(૨) િ લિમનર પર

ા માટ પર

ા ુ ં થળ, પર

https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર
GPSC/R-7 Branch

ાની તાર ખ, પર

ાના સમયની મા હતી આયોગની વેબસાઈટ

કુ વામાં આવશે અને િ લિમનર પર

ા માટના

વેશપ

https://gpsc-
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ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહશે. આ માટ આયોગ ારા વતમાનપ માં
હરાત આપવામાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારોએ િ લિમનર પર

ા,

ુ ય લે ખત પર

ા તથા મૌ ખક કસોટ માં તેમના પોતાના ખચ ઉપ થત થવા ુ ં

રહશે.

(૭) બ
(૧)

લ
ુ ાકાત :

ુ ય પર

ામાં આયોગે િનયત કરલ લાયક

ણ
ુ મેળવનાર જ યાના આશર

ણ ગણા ઉમેદવારોને મૌ ખક કસોટ

માટ બોલાવવામાં આવશે.
(૨)

બ

લ
ુ ાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાં આવશે.

માટ પા
ભરતી

થતા ઉમેદવાર બ

ુ ય પર

ા (લે ખત)ના પ રણામના આધાર બ

ુલાકાત

લ
ુ ાકાત માટ પોતાના ખચ અને ફર યાત પણે ઉપ થત થવા ુ ં રહશે. તેમજ

સંગો અ વયે શાર રક

મતા કસોટ અને / અથવા શાર રક માપદં ડ ચકાસણીની જોગવાઇ છે , તેવા તમામ

તબ ે ઉમેદવાર ફર યાત પણે ઉપ થત રહવા ુ ં રહશે. જો ઉમેદવાર ભરતી

યાના કોઈ પણ તબ ે ગેરહાજર

રહશે તો તેમની ઉમેદવાર રદ કરવામાં આવશે.
(૩) અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન

િતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવક ુ સાધન નથી તેવા ઉમેદવારો ક

માતા-િપતાની વાિષક આવક આવકવેરા ને પા

ન હોય તેઓને તેમના રહઠાણના થળે થી બ

ઓના

લ
ુ ાકાત માટ

આવવા તથા જવા માટ

જ
ુ રાત એસ.ટ . િનગમ ારા િનયત થયેલ ટ કટના દર

માણે બસ ભા ુ ં મળવાપા

થશે.

આ માટ ઉમેદવાર બ

લ
ુ ાકાતના દવસે િનયત ફોમ ભરવા ુ રહશે અને તેની સાથે અસલ ટ કટ ર ૂ કરવાની

રહશે.
(૪)

બ

લ
ુ ાકાતના દવસે બ

લ
ુ ાકાતના પ માં દશાવવામાં આવેલ અસલ

માણપ ો ર ૂ કરવાના રહશે તથા આ

માણપ ોની વયં મા ણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોડ વાળા અર પ કની નકલ પણ આયોગ
ભવનમાં જમા કરાવવાની રહશે. જો ઉમેદવાર અસલ

માણપ

ર ૂ કરશે નહ તો તેઓ બ

લ
ુ ાકાત માટ પા

બનશે નહ તેની ખાસ ન ધ લેવી.

(૮) પ રણામ :
(૧)

આખર

પ રણામ

આયોગના

નોટ સ

બોડ,

વેબસાઈટ

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

ojas.gujarat.gov.in, Twitter : @GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official) પર
(૨) આખર પ રણામમાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક માંક તેમજ મેળવેલ ુ લ

https://gpsc-

ૂકવામાં આવશે.

ણ
ુ ની િવગતો આપવામાં આવશે.

(૩) આ પ રણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક માંક અને તેઓએ મેળવેલ

ણ
ુ આયોગના નોટ સ બોડ પર

કુ વામાં આવશે.
(૪) આ

(૯)
(૧)

હરાત માટ કોઇ

િત ાયાદ તૈયાર કરવામાં આવશે ન હ.

ણ
ુ પ ક :
ુ ય પર
સ ચવ ી,

ા ું

ણ
ુ પ ક મેળવવા ઈ છતા ઉમેદવારોએ મૌ ખક કસોટ ને

જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ, ગાંધીનગરના નામનો

તે આખર પ રણામ

. ૫૦-૦૦ નો

હર થયા બાદ

ો ડ ભારતીય પો ટલ ઑડર,

ઓયોગની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અથવા આયોગની કચેર ના કાઉ ટર પર કામકાજના દવસોએ સવારના ૧૧૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ ધ
ુ ીમાં રોકડથી ફ સાથે આયોગને અર

GPSC/R-7 Branch

કરવાની રહશે.

Page 12 of 21

(૨) આ અર માં ઉમેદવાર પર

ા ુ ં નામ,

હરાત

માંક, પોતા ુ ં સરના ું બેઠક નંબર અને પર

ાની િવગતો

દશાવવાની રહશે.
(૩) ઉમેદવારોને તેમ ુ ં

ણ
ુ પ ક ટપાલમાં મોકલી આપવામાં આવશે. મૌ ખક કસોટ ને

થયાની તાર ખથી ૧૫ દવસની

દર

ણ
ુ પ ક માટની અર

તે આખર પ રણામ

મોકલવાની રહશે. આ

હર

દ
ુ ત બાદ મળે લ અર

અમા ય ગણાશે.

(૧૦)
(૧)

ણ
ુ ની

ન
ુ :ચકાસણી :

ઉમેદવાર

ુ ય પર

ાના પોતાના

પ રણામને આધાર બ

લ
ુ ાકાતના

દ ઠ . ૫૦-૦૦ની ફ સાથે અર
(૨) ઉમેદવાર પર
(૩)

ફ અર

ણ
ુ ની ચકાસણી કરાવવા ઈ છતા હોય તે ઉમેદવાર આયોગને
તે આખર પ રણામ

હર કયા તાર ખથી

ીસ દવસની

ુ ય પર

ાના

દર દરક પેપર

કર શકશે.

ા ુ ં નામ, બેઠક નંબર, અને નામ/સરના ું દશાવવા ુ ં રહશે.

સાથે રોકડથી, ઓયોગની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન ક ભા.પો.ઓ.

ારા કચેર ના કાઉ ટર પર

વીકારવામાં આવશે.
(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ અર

મોકલી શકશે. આવી અર

સાથે મા

સ ચવ ી,

જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ,

ગાંધીનગરના નામનો ો ડ ભા.પો.ઓ. મોકલવાનો રહશે.
(૫) ઉ રવહ ઓ ુ ં ન
ુ :
(૬)

ૂ યાંકન (Revaluation) ફર તપાસણી કોઈપણ સંજોગોમાં કરવામાં આવશે ન હ.

ણ
ુ ની ન
ુ :ચકાસણી િસવાય ઉમેદવાર મેળવેલ

ણ
ુ બાબતના કોઈપણ િવવાદને આયોગ લ માં લેશે ન હ.

(૧૧) િનમ ૂક :
(૧) ઉમેદવારોને િનમ ૂક માટ સામા ય ર તે મેર ટ
માટનો હ
(૨)

મમાં આપવામાં આવશે. પરં ુ પર

ામાં સફળ થવાથી િનમ ૂક

મળ જતો નથી.

જ
ુ રાત પાણી રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડમાં િનમ ૂક માટ ઉમેદવાર બધી ર તે યો ય છે એમ જ ર લાગે તેવી
તપાસ પછ બોડને સંતોષ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની િનમ ૂક કરવામાં આવશે ન હ.

(૩) િનમ ૂક પામેલ ઉમેદવાર

જ
ુ રાત પાણી

તાલીમ લેવી પડશે અને તાલીમ પર
(૪) ઉપરની

રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડ તથા સરકાર ીના િનયમો

ુજબની

ા પાસ કરવાની રહશે.

હરાત સંબ ંધમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની િનમ ૂક માટ,

જ
ુ રાત પાણી

રુ વઠા અને ગટર યવ થા

બોડને આયોગ ારા ભલામણ કરવામાં આવશે.
(૫) િનમ ૂક

ગેની સઘળ કાયવાહ ,

ગેનો કોઇ પ

જ
ુ રાત પાણી રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડ ારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ

યવહાર આયોગ યાને લેશે ન હ.

(૬) િનમ ૂક બાદ પસંદ થયેલા ઉમેદવારને બે વષની દ
ુ ત

ધ
ુ ી અજમાયશ (probation) ઉપર રાખવામાં આવશે.

(૭) આ િસવાય સરકાર ી/ જ
ુ રાત પાણી રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડની
પર

ાના િનયમોની જોગવાઇઓ પ ર ૂણ કરતા હશે તો જ િનમ ૂકને પા

વતમાન જોગવાઇઓ, ભરતી િનયમો,
બનશે.

(૧૨) ફ :
GPSC/R-7 Branch

Page 13 of 21

(૧) બન અનામત વગના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પો ટ ઑ ફસમાં ફ ભર તો . ૧૦૦ + પો ટલ ચાજ સ તથા ઓન લાઇન
ફ ભર તો . ૧૦૦ + સિવસ ચાજ સ ફ ભરવાની રહશે. અનામત વગના ઉમેદવારો (આિથક ર તે નબળા વગ ,
સામા જક અને શૈ

ણક ર તે પછાત વગ, અ ુ ૂ ચત

ધરાવતા ઉમેદવારો અને મા

િત અને અ ુ ૂ ચત જન િત) તથા શાર રક અશ તતા

સૈિનકોને ફ ભરવામાંથી

ુ ત આપવામા આવેલ છે .

રહતી નથી. અનામત ક ાના ઉમેદવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર
(૨) ઉમેદવારોએ િ લિમનર પર
િ લિમનર પર

ા માટ જ પર

(૩) ફ ભયા બાદ ર ફંડ મળવાપા
(૪) આયોગને અર
પર

ા તથા

ુ ય પર

થી તેમણે કોઇ ફ ભરવાની

કર તો અર

ફ ભરવાની રહશે નહ .

ા માટ અલગ અલગ ફ ભરવાની રહશે.

પૈક હાલ

રુ ું

ા ફ ભરવાની રહશે.
નથી.

કયા પછ ફ પરત કરવા

ગેની િવનંતી વીકારવામાં આવશે ન હ અથવા એ ફ બી

કોઈ

ા ક પસંદગી માટ અનામત તર ક રાખવામાં આવશે ન હ.

(૧૩) ગેરવત કં ૂ

ગે દોિષત ઠરલા ઉમેદવારો િવ ધ પગલાં :

ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે ક તેઓએ અર પ કમાં કોઇપણ
દશાવવી નહ , તેમજ આવ યક મા હતી
નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં

કારની ખોટ મા હતી

પાવવી નહ , ઉપરાંત તેઓએ ર ૂ કરલ અસલ દ તાવેજો ક તેની

ધ
ુ ારો અથવા ફરફાર અથવા બી

કોઇપણ ચેડાં કરવા નહ અથવા તેઓએ આવા ચેડાં

કરલ/બનાવટ દ તાવેજો ર ૂ કરવા નહ , જો એક જ બાબતના બે ક તેથી વ ુ દ તાવેજોમાં અથવા તેની
નકલમાં કોઇપણ

મા ણત

મા ણત

કારની અચોકસાઇ અથવા િવસંગતતા જણાય તો તે િવસંગતતાઓ બાબતની પ ટતા ર ૂ કરવી.

જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ ારા દોિષત

હર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,

(૧) તેઓની ઉમેદવાર

ગે કોઇપણ ર તે યો યતા

(ર) નામ બદલીને પર

ા આપવી,

(૩) કોઇ અ ય ય ત ારા છળ કપટથી કામ

ા ત કરવા

ણ
ુ કરા

ુ હોય ,

(૪) બનાવટ દ તાવેજ ર ૂ કયા હોય, દ તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanningમાં કોઈ ચેડા કરલ
હોય,
(પ) અગ યની બાબત
(૬) તેઓની ઉમેદવાર

પાવવા અથવા દોષ કુ ત અથવા ખોટા િનવેદનો કરલ હોય,
ગે કોઇપણ અિનયિમત ક અ ુ ચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,

(૭) કસોટ સમયે કોઇ અ ુ ચત સાધનોનો ઉપયોગ કય હોય ,
(૮) ઉ રવહ માં અ લીલ ભાષા ક અિશ ટ બાબતો સ હતની અસંગત બાબતો ર ૂ કરલ હોય,
(૯) પર

ા ખંડમાં કોઇપણ ર તની ગેરવત ૂક આચરવી, વી ક અ ય ઉમેદવારની જવાબવહ ની નકલ કરવી,

ુ તક, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ ક હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી અથવા વાતચીત ારા ક કોઇ સાંકિતક
ર તે નકલ કરવા ક અ ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેર રતીઓ પૈક કોઇપણ ગેરર તી આચરવા માટ,
(૧૦) આયોગ
શાર રક ઇ

ારા પર

ાની કામગીર

ગે િન કુ ત થયેલા કમચાર ઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ

કારની

પહ ચાડવી અથવા

GPSC/R-7 Branch

Page 14 of 21

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉ લેખાયેલ દરક અથવા કોઇપણ

ૃ ય કરવા ક કરાવવા

ય ન કય હોય તેણે ક

સીધી અથવા આડકતર ર તે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાવેલ િશ ા ઉપરાંત આપોઆપ
ફોજદાર કાયવાહ ને પા

બનશે.

(ક) આયોગ ારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તર ક ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને / અથવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પર

ા ક કોઇપણ બ

(૧) આયોગ ારા લેવાનાર કોઇપણ પર

લ
ુ ાકાત માટ કાયમી ક

કુ રર

દ
ુ ત માટ

ા ક પસંદગી માટ, અને

(ર) રાજય સરકાર હઠળની કોઇપણ નોકર માંથી સરકાર ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકાર સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના િવ ધ સ ુ ચત િનયમો અ સ
ુ ાર િશ તભંગના પગલાં
(૧ર) ઉપરોકત િવગતોમાં િન દ ટ કરલ િશ ા કરતા પહલા આયોગ/ સરકાર ારા ઉમેદવારને /કમચાર ને
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના પ ટ આરોપો અથવા કસના
(ર) લે ખતમાં િશ ા
(૩) િશ ા

ગે બચાવના -હક
ું
કત ર ૂ કરવા અને

ગે િનયત સમય મયાદામાં બ ર ૂઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.

(૧૪) અગ યની

ૂચના :

(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સે
પર

કાર બાબતે,

ા ખંડમાં સાથે લઈ જવાની

લ
ુ ર ફોન, પેજર અથવા બી
ટ નથી,

કોઈ મોબાઈલ સંદશા યવહારના સાધનો

ના ભંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં િન દ ટ િશ ાને પા

બનશે.
(૨) ઉમેદવાર િ લિમનર પર
(૩) ઉમેદવારને

ુ ય પર

ઉપયોગ કરવાની

ામાં ક

લ
ુ ેટરનો ઉપયોગ કર શકશે ન હ.

ામાં સાદ બેટર થી સંચા લત નોન – ો ામેબલ પોકટ ક

ટ છે . પણ પર

ા ખંડમાં, એક બી

ઉમેદવારની વ ચે ક

લ
ુ ેટર લાવવાની અને તેનો
લ
ુ ેટરની અદલાબદલી થઈ

શકશે ન હ.
(૪)

ધ ઉમેદવારને

લ હયો મળવાપા

(૫)

ધ ઉમેદવાર

લ હયો રાખવાનો હોય તેની સં ૂણ િવગત-(૧) નામ (૨) સરના ું (૩) શૈ

ઝેરો

નકલ આયોગને પર

છે તે ય તની શૈ

ણક લાયકાત નાતક કરતા નીચેની હોવી જોઈએ.
ણક લાયકાતની

ા અગાઉ મોકલી આપવાની રહશે અને તેની મં ૂર મ યાની તેઓને

ણ કરવામાં

આવશે.
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવા ુ ં ક, અર પ ક તથા
જ યાના ભરતી િનયમો તથા

હરાતની જોગવાઈ

માણપ ોની ચકાસણી દર યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ

જ
ુ બ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ મા ૂમ પડશે તો તેમની

ઉમેદવાર કોઈ પણ તબ ે રદ કરવામાં આવશે.

(૧૫)

ુ ય લે ખત પર

નીચે દશાવેલ

ા માટના અર પ ક ભયા બાદ (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) તેની સાથે

માણપ ો/દ તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર િનયત

સમયમયાદામાં ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે.
(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમક

પર

ા ું

માણપ

ક

માં જ મ તાર ખ દશાવેલ હોય. (શાળા છોડવા ુ ં

માણપ મા ય નથી)
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(૨) પદવી માણપ , એકથી વ ુ પદવી હોય તો દરક પદવી ુ ં માણપ .
(૩) પદવી ુ ં ણ
ુ પ ક ક પ કો [માકશી સ]
(૪) અનામત

િત માટ સ મ અિધકાર

ારા અપાયેલ

િત માણપ અને શાળા છોડ ા

ુ ં માણપ

(૫) સા.અને શૈ.પ.વગના ઉમેદવારો માટ સામા જક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.૬-૨-૯૬ ના ઠરાવથી
િનયત થયેલ પ રિશ ટ-ક
હરાતની છે લી તાર ખ

જ
ુ બ ુ ં ‘ ઉ ત વગમાં સમાવેશ થતો ન હોય’ તે ું તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ ના રોજથી
ધ
ુ ીના સમયગાળામાં મેળવેલ

માણપ .

(૬) આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવારોએ સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવ
માંક: ઇ.ડબ

.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ ન ૂના અ ે માં “Annexure-KH” અથવા

જ
ુ રાતીમાં “પ રિશ ટ-ગ”

જ
ુ બ ુ

માણપ

ર ૂ કરવા ુ રહશે.

(૭) શાર રક ર તે અશકત ઉમેદવારોને સામા ય વહ વટ િવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પ રપ
૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી િનયત થયેલ િુ

માંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-

ટડ ટ/ િસિવલ સ નને આપેલ તબીબી માણપ

(૮) સરકાર નોકર માં હોય તેવા ઉમેદવાર માટ સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ ના પ રપ
૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી િનયત કરવામાં આવેલ ન ન
ુ ામાં સ મ અિધકાર

માંક: એફઓએ-

ારા આપવામાં આવેલ

“ના-વાંધા

માણપ .”
(૯) નામમાં ફરફાર કરાવેલ હોય તો ગે ટની / લ ન ન ધણી માણપ
(૧૦) િવધવા ઉમેદવારના ક સામાં ન
ુ :લ ન કરલ નથી તે
(૧૧) િવદશની

ની નકલ.

ગેની એફ ડવીટ.

િુ નવિસટ માંથી પદવી મેલવેલ હોય તો તેની મા યતા

ગેના

રુ ાવાની નકલ.

(૧૨) બન અનામત ઉમેદવારોએ ભરલ ફ ની નકલ.

(૧૬) નીચે દશા યા જ
ુ બની અર ઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ મા દ ટાંત વ પે છે
(૧) આયોગના ઓનલાઇન સ
ુ ા જ
ુ બ અર

સં ૂણ નથી)

કરલ ન હોય.

(૨) અર માં દશાવેલ િવગતો અ ૂર ક અસંગત હોય.
(૩) અર માં ઉમેદવાર સહ અપલોડ કરલ ન હોય.
(૪) અર

ફ સથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય.

(૫) અર માં પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ અપલોડ કરલ ન હોય.
(૬) અર

સાથે

ૂર ૂર ફ ભરલ ન હોય.

(૭) આિથક ર તે નબળા વગ, અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત, સા.શૈ.પ.વગ તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા

ઉમેદવાર અર પ ક સાથે સ મ અિધકાર

ારા અપાયેલ

(૮) મા

સૈિનક ઉમેદવાર ડ ચા

(૯) ઉમેદવાર શૈ

માણપ ની નકલ ર ુ કરલ ન હોય.

ક
ુ ની નકલ ર ુ કરલ ન હોય

ણક લાયકાતના સંદભમાં માકશીટ/પદવી માણપ ની નકલ ર ુ કરલ ન હોય.

(૧૦) જ મ તાર ખ માટ એસ.એસ.સી.ઇ. માણપ ની નકલ ર ુ કરલ ન હોય.
(૧૧)

ઉમેદવારોને િ લિમનર પર

ાના પ રણામમાં

તેઓને આયોગ ારા જણાવવામાં આવે યાર
ભયા બાદ તેમના જ ર

GPSC/R-7 Branch

ુ ય લે ખત પર

ુ ય લે ખત પર

ા માટ કામચલાઉ સફળ

હર કરલ હશે,

ા માટ અલગથી online અર પ ક તેમજ િનયત ફ

માણપ ો/દ તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર િનયત
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સમયમયાદામાં ઓનલાઇન

અપલોડ

કરવાના

રહશે.

ુ ય

માણપ ો/દ તાવેજો અપલોડ ન કરનાર ઉમેદવારોની અર
નધ :

જ
ુ રાત પાણી

લે ખત

પર

ાના

અર પ ક

સાથે

અ રુ ગણીને રદ ગણવામા આવશે.

રુ વઠા અને ગટર યવ થા બોડ (GWSSB) હ તકની ઇજનેર સેવા

તગત કાયપાલક

ઇજનેર (સીવીલ) અને નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), ની જ યાના ભરતી િનયમો, પર

ા િનયમો, પર

અ યાસ મ, ફ , અર પ ક સાથે જોડવાના આવ યક

ટછાટ, અર

સંજોગોમાં રદ થવાને પા

માણપ ોની યાદ , વય મયાદામાં

ાનો
કયા

છે તેની િવગતો, Annexure-KH/પ રિશ ટ-ગ નો ન ૂનો, પ રિશ ટ-’ક’/પ રિશ ટ-‘૪’ નો

ન ૂનો, શાર રક ર તે અશ ત ઉમેદવારોએ ર ુ કરવાના તબીબી
ના વાંધા

જ ર

માણપ નો ન ૂનો અને

માણપ નો ન ન
ુ ો, સરકાર કમચાર એ ર ુ કરવાના

હરાતની અ ય વ ુ િવગતો આયોગની કચેર ના નોટ સ બોડ અને આયોગની

વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહશે. આ

હરાત સંબ ંધમાં વ ુ મા હતી આયોગની કચેર માં,

કચેર સમય દર યાન જ ર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળ શકશે.
સહ /(સ ચન પટવધન)
સં કુ ત સ ચવ
જ
ુ રાત
ન ધ: ઓનલાઇન અર

કરવાની ર ત અને અર

હર સેવા આયોગ

ફ ભરવાની ર ત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay

ઉપર જોઈ શકાશે.

તા. ૧૦/૧૧/૨૦૨૦

GPSC/R-7 Branch
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,
GANDHINAGAR – 382010
R-7 BRANCH
Advt. No.: 41/2020-21 Online applications are invited from date: 10/11/2020, 13:00 to
date : 01/12/2020, 13:00 for the posts of Executive Engineer (Civil), Class-I and
Deputy Executive Engineer (Civil), Class-II in the Engineering Services under the
Gujarat Water Supply and Sewerage Board(GWSSB). 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.

 Advertisement No. 41/2020-21 Combined competitve examinations for the
recruitment to the posts of Executive Engineer (Civil), Class-I and Deputy
Executive Engineer (Civil), Class-II

1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test, Mains
Examination, month of Mains Examination result, Interview and Category
wise vacancy are shown below :

Sr.
No.

1

Advt.
No

Name of the
Post

Tentative
Date of
Primary
test

41/202021

Executive
Engineer
(Civil), Class-I
&
Deputy
Executive
Engineer
(Civil), Class-II

14/03/2021

Tentative
month of
Primary
test’s
result

Tentative
Date of
Mains
Examination

Tentative
month of
Mains
Examination
result

Tentative
month of
Interview

April2021

05, 06 & 13
June-2021

September2021

November2021

 Final Result will be published during 10 working days after the last date of Interview.
Out of total Post, vacancies
reserved for Women

Category wise vacancy
Adv
t.
No.

Name of the Post

41/

GPSC/R-7 Branch

Tot
al
Vac
anc
y

Gen
eral

E.
W.S
.

S.
E.
B.
C.

S.
C.

S.
T.

Gen
eral

E.
W.S
.

S.
E.
B.
C.

S.
C.

S.
T.

Res
erve
d
for
Phy
sica
lly
Dis
able
d

Reser
ved
for
ExServi
cema
n

Class-I
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202
0-21

Executive Engineer
(Civil), Class-I

08

04

00

04

00

00

01

00

01

00

00

00

00

00

03

00

03

00

00

00

00

Class-II
Deputy Executive
Engineer (Civil),
Class-II

20

09

01

10

00

2) Physically Disabled :
The candidates possessing disability as shown below only can apply for the
respective post as shown against it.
Advt.
No.

Name of the Post

PH

41/202021

Executive Engineer (Civil), Class-I &
Deputy Executive Engineer (Civil), Class-II

H.H.

H.H.= HEARING HANDICAPPED
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)

3)

OA, OL

Percentage
More than 40%
Less than 100%
--

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)

Name of Post, Education Qualification, Age and Pay Scale Details

Advt.
No

Name of Post :- Executive Engineer (Civil), Class-I &
Deputy Executive Engineer (Civil), Class-II
(a) possess a Bachelor’s degree of Engineering (Civil)
or Technology (Civil) obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under
the Central or a State Act in India; or any other
educational institution recognised as such or declared
to be deemed as a University under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956 or possesses
an equivalent qualification recognised by the
Government.
Provided that the candidate who has appeared
at a degree examination, the passing of which would
Education
41/2020- Qualification render him educationally qualified for the
Examination mentioned in sub-regulation (a), but the
21
result is not declared, shall also be eligible for
admission to the Preliminary Examination.
All candidates who are declared qualified by
the commission for appearing in the Main Examination
shall be required to produce proof of passing the
degree examination along with their application for
the Main Examination. The candidate who fails to
produce the proof of passing the degree examination
shall not be eligible for admission to Main
Examination.
Note be more than 35 years. (A candidate shall not be less
Age
than 20 years of age and not be more than 35 years of age
GPSC/R-7 Branch
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Pay Scale

as on 01/12/2020 Age will be calculated as on the last date
of receipt of application.)
(1) Executive Engineer(Civil) - Pay scale Rs. 67,7002,08,700/- [Level-11] in the GWSSB service
(2) Deputy Executive Engineer(Civil) - Pay scale Rs.
53,100-1,67,800/- [Level-9] in the GWSSB service

4) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.

5) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both.
6) Age Relaxation:
1

Candidate
belonging
category of Gujarat Origin

SEBC/EWS

5 years (Maximum Up to 45 Years)

2

10 Years (Which Includes the relaxation
Women Candidate belonging SEBC/EWS
of 5 years applicable to woman)
category of Gujarat Origin
(Maximum Up to 45 Years)
3 Women Candidate
5 years (Maximum Up to 45 Years)
4
Length of Military Service plus three
Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.C.O.
years
5 Physically Disabled
10 Years (Maximum Up to 45 Years)
(1) If experience is prescribed as one of
the qualifications, the upper age limit
shall not apply.
(2) If experience is not prescribed as one
of the qualifications and Govt. servant
As per Gujarat Civil Services
appointed to a post requiring a Medical,
Classification and Recruitment (General)
Engineering, Veterinary or, Agriculture
Rules 1967 and amendment from time to
degree or diploma and who applied for
time, A candidate who is already in
any such post, the upper age limit shall
Gujarat Govt. service, either as a
not apply.
6
permanent or a temporary officiating
(3) If experience is not prescribed as one
continuously for six months and had not
of the qualifications in the advertisement,
crossed age limit prescribed for the
Govt. servants who are working on the
Advertised post at the time of his first
post from which an employee can be
appointment.
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, which is
less.

7) Note :
GPSC/R-7 Branch
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(1) The candidates selected in the above posts will be considered employees of
Gujarat Water Supply and Sewerage Board (GWSSB). They will not be
considered employees of the Government of Gujarat.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for
Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(3) 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.
(4) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling
Online Application speadily, which will not count as an Online Application.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.
(9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the
Commission as of now. Candidates qualified for Main Written Examination
(Provisional Result) 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.
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.
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