ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક લ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
ુ રાત સરર્ારના નમકદા, જળસાંપત્તિ, પાણી પરુ વઠા અને ર્લ્પસર ત્તવભાગ
જાહેરાત ક્રમાાંર્ : ૭૧/૨૦૨૦-૨૧ : ગજ
હસ્તર્ની નીચે દર્ાક વેલ જયાયાપ પર કુ લ-૬૧ ઉમેદવારો

પસાંદ ર્રવા માટે

પનલાઈન અરજીપ

માંગાવવામાાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૧ (૧૩-૦૦
ર્લાર્) થી તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૧ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન લોગ ઈન ર્રવાન ાંુ રહેર્ે. પસાંદગીની પ્રક્રક્રયા માટે
સ્પધાક ત્મર્ પરીક્ષા યોજવામાાં આવર્ે.
નોંધ : (૧) આ જયાયા માટે ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા સાંભવત: તા. ૧૬/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ યોજવામાાં આવર્ે.
(૨) ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષાન ાંુ પક્રરણામ સાંભવત: જુલાઇ-૨૦૨૧માાં પ્રત્તસધ્દ્ધ ર્રવામાાં આવર્ે.

ુ ય લેલિત પરીક્ષા સાંભવત: ૦૪,૦૫,૧૨ સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧ ના રોજ યોજવામાાં આવર્ે.
(૩) મખ્

ુ ય લેલિત પરીક્ષાન ાંુ પક્રરણામ સાંભવત: ડીસેમ્બર-૨૦૨૧માાં પ્રત્તસધ્દ્ધ ર્રવામાાં આવર્ે.
(૪) મખ્

ુ ાર્ાત સાંભવત: જાન્યઆ
ુ રી-૨૦૨૨ માાં યોજવામાાં આવર્ે.
(૪) રૂબરૂ મલ
ર્ક્ષાવાર જયાયાપ
જયાયાન ાંુ

કુ લ

નામ

જયાયા

ર્ક્ષાવાર જયાયાપ પૈર્ી મક્રહલાપ માટે

કુ લ જયાયાપ

અનામત જયાયાપ

પૈર્ી અનામત

લબન

આત્તથિર્

સા.

અનુ.

અનુ.

લબન

આત્તથિર્

સા.

અનુ.

અનુ.

ર્ારીક્રરર્

માજી

અનામત

રીતે

ર્ૈ.

જાત્તત

જન

અનામત

રીતે

ર્ૈ.

જાત્તત

જન

અર્ક્ત

સૈત્તનર્

(સામાન્ય)

નબળા

પ.

જાત્તત

(સામાન્ય)

નબળા

પ.

વગો

વ.

વગો

વ.

જાત્તત

ર્ાયકપાલર્
ઈજનેર

(ત્તસત્તવલ),

૦૬

૦૩

૦૧

--

--

૦૨

૦૧

--

--

--

--

૦૧

--

૫૫

૨૨

૦૪

૧૩

૦૪

૧૨

૦૭

૦૧

૦૪

૦૨

૦૪

૦૫

૦૧

વગક -૧

નાયબ
ર્ાયકપાલર્
ઈજનેર
(ત્તસત્તવલ),
વગક -૨
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ર્ારીક્રરર્ અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે :૧.(૧)

ુ બની ર્ારીક્રરર્ અર્ર્તતા ધરાવતા
ઉપરની જયાયાપ પૈર્ી નીચે દર્ાકવેલ જે તે જયાયાપની સામે દર્ાક વ્યા મજ

ઉમેદવારો જ અરજી ર્રવા પાત્ર છે .

જયાયાન ાંુ નામ

અંધત્વ /

શ્રવણની િામી

પછી દષ્ટટ
ર્ાયકપાલર્

નાયબ ર્ાયકપાલર્ ઈજનેર
(ત્તસત્તવલ), વગક-૨

ત્તવર્લાાંગતા
OA, OL

ઈજનેર

(ત્તસત્તવલ), વગક-૧

હલનચલનની

Not
admissible

Not
admissible

૦૧ જયાયા

નોંધ: HH ઉમેદવાર

HH ૪૦% ર્ે તેથી વધ ુ અને

ઉપલબ્ધ ન થાય તો

૧૦૦% થી પછી

ક્રદવ્યાાંગ ઉમેદવારોને

૦૨ જયાયા

અનુક્રમે OA અને OL
ફાળવવામાાં આવર્ે.

૦૩ જયાયા

HH ૪૦% ર્ે તેથી વધ ુ અને

OL - ૦૧

૧૦૦% થી પછી

OA - ૦૨

HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg
(૨) ઉક્ત ર્ોટટર્માાં દર્ાક વ્યા ત્તસવાયની અન્ય ર્ારીક્રરર્ રીતે અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી ર્રવાને પાત્ર બનર્ે
નક્રહ.
(૩) ર્ારીક્રરર્ રીતે અર્ર્ત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પક્રરપત્ર ક્રમાાંર્ : પરચ૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨થી ત્તનયત થયેલ સત્તુ પ્રન્ટેડન્ટ/ ત્તસત્તવલ સજનકના તબીબી પ્રમાણપત્રને આત્તધન રહીને ઉપલીવય
મયાદાક માાં ૧૦ વર્કની છૂટછાટ મળર્ે.
(૪) ર્ારીક્રરર્ અર્ર્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ Online ફોમકમાાં Personal Details માાં પોતાની અર્ર્તતાની ટર્ાવારી /
ત્તવગત દર્ાવકવાની રહેર્ે.
(૫) ર્ારીક્રરર્ રીતે અર્ર્ત તથા માજી સૈત્તનર્ માટે અનામત જયાયાપ ઉપર જે ઉમેદવાર પસાંદગી પામર્ે તેપ પોતે જે
ર્ેટેગરીના (લબન અનામત/ આત્તથિર્ રીતે નબળા વગો/ સા.ર્ૈ.પ.વગક / અન ુ .જાત્તત/ અન ુ .જનજાત્તત) ઉમેદવાર હર્ે, તે
ર્ેટેગરીના ગણવામાાં આવર્ે .
ુ બ ર્ારીક્રરર્ અર્ર્તતા
(૬) સા.વ.ત્તવ.નાતા.૧૫/૦૨/૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રમાાંર્ :સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૦-જીપઆઈ-૭-ગ.૨ મજ
૪૦% ર્ે તેથી વધ ુ હોય તેમને જ ર્ારીક્રરર્ અર્ર્તતાના લાભો મળવાપાત્ર રહેર્ે.
** મક્રહલાપ માટે અનામત જયાયાપ ઉપર ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ નક્રહ થાય તો આ જયાયાપ સાંબત્તાં ધત ર્ેટેગરીના
ુ ુ ર્ ઉમેદવારોને ફાળવવામાાં આવર્ે.
પર
૨. નાગક્રરર્ત્વ : પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર (ર્) ભારતનો નાગક્રરર્, અથવા (િ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ)
ુ ાનનો પ્રજાજન, અથવા (ઘ) ભારતમાાં ર્ાયમી વસવાટ ર્રવાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્યઆ
ુ રી ૧૯૬૨ પહેલાાં
ભત
ૂવક
ભારતમાાં આવેલ ત્તતબેટના ત્તનવાક ત્તસત, અથવા (ચ) પાક્રર્સ્તાન, બમાક, શ્રીલાંર્ા અને પ આક્રિર્ન દે ર્ો, ર્ેન્યા,
ુ ાન્ડા, ત્તવયેટનામ, ઝામ્મ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઈથીયોપીયા, યન
ુ ાઈટેડ ક્રરપબ્બ્લર્ પફ ટાન્ઝાત્તનયાના દે ર્ોમાાંથી
યગ
સ્થળાાંતર ર્રી ભારતમાાં ર્ાયમી વસવાટ ર્રવાના ઈરાદાથી આવેલ મ ૂળ ભારતીય વ્યક્ક્ત, હોવો જોઇર્ે, પરાં ત ુ (િ)
ુ ીના પ્રર્ારમાાંની વ્યક્ક્તપ તેમણે ગજ
ુ રાત સરર્ાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્ય ાંુ હોય તો જ
થી (ચ) સધ
ૂર્
ત્તનમણ માટે પાત્ર બનર્ે.
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૩ અરજીપત્રર્:-

(૧) લબન અનામત વગક ના ઉમેદવારોએ , જો તેપ પોસ્ટ ઑક્રફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા
પન લાઇન ફી ભરે તો

રૂ. ૧૦૦ + સત્તવિસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહેર્ે. અનામત વગક ના ઉમેદવારો ( આત્તથિર્ રીતે

ુ ૂલચત જાત્તત અને અનસ
ુ ૂલચત જનજાત્તત) ર્ાક્રરક્રરર્
નબળા વગો, સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક , અનસ
અર્ર્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈત્તનર્ોને ફી ભરવામાાંથી મક્ુ ક્ત આપવામા આવેલ છે . જેથી તેમણે ર્ોઇ ફી ભરવાની
રહેતી નથી.

(૨) અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જયાયા માટે અરજી ર્રે તો અરજી ફી ભરવાની રહેર્ે નહી.

(૩) અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જયાયાપ દર્ાક વેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો
લબનઅનામત જયાયા માટે અરજી ર્રી ર્ર્ર્ે અને તેમને પસાંદગી માટે લબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુ પડર્ે.

(૪) જાહેરાતમાાં મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જયાયાપ અનામત ન હોય તો પણ જે તે ર્ેટેગરીમાાં મક્રહલા ઉમેદવારો
અરજી

ર્રી ર્ર્ે છે .

ુ જયાયાપ અનામત હોય ત્યારે
(૫) જાહેરાતમાાં જે તે ર્ેટેગરીમાાં કુ લ જયાયાપ પૈર્ી મક્રહલા ઉમેદવારો માટે અમર્
મક્રહલા ઉમેદવારોની અનામત જયાયાપ ત્તસવાયની બાર્ી રહેતી જયાયાપ ફક્ત પરુ ુ ર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે

ુ ુ ર્ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ત્તવચારણા થઇ ર્ર્ે છે , પર
ુ ુ ર્
તેમ ગણવાન ાંુ નથી, આ જયાયાપ પર પર
તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી ર્રી ર્ર્ે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જયાયાપ પૈર્ી ૦૩ જયાયા મક્રહલા ઉમેદવાર માટે
અનામત છે પરાં ત ુ બાર્ી રહેતી ૦૭ જયાયા સામે મક્રહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી ર્ર્ે છે .)

ુ ુ ર્ ઉમેદવાર
(૬) જાહેરાતમાાં માત્ર મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જયાયાપ અનામત હોય તો પણ જે તે ર્ેટેગરીમાાં પર
અરજી ર્રી

ર્ર્ે છે ર્ેમ ર્ે મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જયાયાપ પર પસાંદગી માટે પરુ ુ ર્

ઉમેદવારોની ત્તવચારણા થઇ ર્ર્ે છે . પરાં ત ુ જે જયાયાપ મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જયાયા

ુ ા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ ત્તવચારણામાાં
ઉપર મક્રહલા ઉમેદવારો પરુ ે પર

લેવાના થર્ે અને ર્ોઇ મક્રહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન થાય ર્ે પછા મક્રહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં
ુ ુ ર્ ઉમેદવારોને ધ્દ્યાનમાાં લેવામાાં આવર્ે..(દા.ત. કુ લ ૧૦ જયાયા મક્રહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮
પર
ુ ુ ર્ ઉમેદવારો પસાંદગી પામી ર્ર્ે છે .)
મક્રહલા ઉમેદવાર પસાંદ થાય છે તો ૦૨ પર

ુ ય (લેલિત) પરીક્ષા માટે ર્ામચલાઉ સફળ જાહેર
(૭) પ્રાથત્તમર્ ર્સોટીના પક્રરણામના આધારે જે ઉમેદવારોને મખ્

ુ ય (લેલિત) પરીક્ષા માટે ફરીથી પનલાઇન ફોમક ભરી, જરૂરી પ્રામાણપત્રો/
ર્રે લ હર્ે તેવા ઉમેદવારોએ મખ્
દસ્તાવેજો સ્ર્ેન (Scan) ર્રીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર પન લાઇન અપલોડ
ર્રવાના રહેર્ે.

૪. જન્મ તારીિ:ુ ાવા માટે એસ. એસ. સી બોડક દ્વારા અપાયેલ એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ
(૧) આયોગ જન્મ તારીિ ના પર
ુ
માન્ય રાિે છે . પરાં ત આ પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાક વેલ જન્મતારીિ િોટી હોવાન ાંુ ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અત્તધર્ારીએ
આપેલ વય અને અત્તધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાલણત નર્લ મોર્લવાની રહેર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અત્તધકૃત
અત્તધર્ારીએ સ્પટટપણે જણાવેલ હોવ ાંુ જોઇએ ર્ે તેપએ એસ. એસ. સી. ર્ે તેની સમર્ક્ષ પરીક્ષાન ાંુ મ ૂળ પ્રમાણપત્ર
ુ ાવાપને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીિ ............
તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ ર્રવામાાં આવેલ પર
છે . જે એસ. એસ. સી. ર્ે તેની સમર્ક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દર્ાક વેલ જન્મતારીિ ર્રતાાં જુદી છે તથા માનવાને
ુ ત ાંુ ર્ારણ છે . ઉમેદવારે રજૂ ર્રે લ વય અને અત્તધવાસન ાંુ પ્રમાણપત્ર તેની ત્તવશ્વાસહતાક (credibility)ના આધારે
પર
સ્વીર્ાર ર્ે અસ્વીર્ારનો ત્તનણકય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવર્ે.
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રર્માાં દર્ાક વેલ જન્મ તારીિમાાં પાછળથી ર્ોઇપણ ર્ારણસર ફેરફાર થઈ ર્ર્ર્ે નહી.
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૫. ઉંમર અને તેમાાં છુટછાટ :
(૧) ઉંમર જાહેરાતમાાં દર્ાક વેલ અરજી સ્વીર્ારવાની છે લ્લી તારીિના રોજ ગણવામાાં આવર્ે.
(૨) અરજી સ્વીર્ારવાની છે લ્લી તારીિના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વર્ક પ ૂરા ર્રે લા હોવા જોઇએ અને ૩૫ વર્ક પ ૂરા ર્રે લ
ન હોવા જોઇએ.
ુ બની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
(૩) જાહેરાતમાાં દર્ાક વેલ ઉપલી વયમયાક દામાાં નીચે મજ
૧

લબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહલા ઉમેદવારો

પાાંચ વર્ક (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્કની મયાક દામાાં)

૨

મુળ ગુજરાતના આત્તથિર્ રીતે નબળા વગકના,

પાાંચ વર્ક (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્કની મયાક દામાાં)

સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક ના,
અનુસલુ ચત જાત્તત, અનુસલુ ચત જનજાત્તતના પુરુર્
ઉમેદવારો
૩

મુળ ગુજરાતના આત્તથિર્ રીતે નબળા વગકના,

દસ વર્ક (આ છૂટછાટમાાં મક્રહલા માટે ની છૂટછાટ ર્ે જે પાાંચ વર્કની

સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક ના,

છે , તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે , વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્કની મયાક દામાાં

અનુસલુ ચત જાત્તત, અનુસલુ ચત જનજાત્તતના મક્રહલા

છૂટછાટ મળર્ે.)

ઉમેદવારો
૪

માજી સૈત્તનર્ો, ઇ.સી.પ., એસ.સી.પ સક્રહત

સાંરક્ષણ સેવામાાં બજાવેલ સેવા (પછામાાં પછી પાાંચ વર્કની સાંરક્ષણ

ઉમેદવારો

સેવા) ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વર્ક

૫

ર્ારીક્રરર્ અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

દસ વર્ક (વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્કની મયાક દામાાં)

૬

ગુજરાત સરર્ારના ર્મકચારીપ: ગુજરાત મુલ્ર્ી સેવા

ગુજરાત સરર્ારના ર્મકચારીપને વય મયાક દામાાં ર્ોઇપણ પ્રર્ારની

અને વગીર્રણ અને ભરતી (સામાન્ય) ત્તનયમો,

છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી.

૧૯૬૭ ની જોગવાએ મુજબ ગુજરાત સરર્ારની
નોર્રીમાાં ર્ાયમી ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે
સળાં ગ છ માસથી ર્ામગીરી બજાવતા હોય અને
તેપની પ્રથમ ત્તનમણ ૂર્ જાહેરાતમાાંની જયાયામાાં
દર્ાક વેલ વય મયાક દાની અંદર થયેલ હોય તેવા
ર્મકચારીપ

૬. લાયર્ાત : (1) 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 render him educationally qualified for the Examination mentioned in sub-regulation (1), 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.
(2) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification
and Recruitment (General) Rules 1967 as amended from time to time.
(3) Possess adequate knowledge of Gujarati and / or Hindi.
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૭. પગાર ધોરણ :
ુ બ)
(૧) વગક -૧ : પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નાંબર-૧૧ રૂ ૬૭,૭૦૦-૨,૦૮,૭૦૦ (૭ મા પગારપાંચ મજ
ુ બ)
વગક -૨ : પે મેટ્રીક્ષ લેવલ નાંબર-૯ રૂ ૫૩,૧૦૦-૧,૬૭,૮૦૦ (૭ મા પગારપાંચ મજ
(૨) અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન ઉપરોર્ત દર્ાક વેલ જયાયાપમાાં ઈજાફો આપવામાાં આવર્ે નક્રહ. તેમ છતાાં
સક્ષમ સિાત્તધર્ારી દ્વારા અજમાયર્ી સમય સાંતોર્ર્ારર્ રીતે પ ૂણક થયે ઈજાફો માંજૂર ર્રવામાાં આવર્ે.
ુ રાત સરર્ારની નોર્રીમાાં હોય તેવી વ્યક્ક્તપનો પગાર ગજ
ુ રાત મલ્ુ ર્ી સેવા ત્તનયમો અનસ
ુ ાર ઉપયકર્
ુ ત
(૩) ગજ
પગાર ધોરણમાાં ત્તનયત ર્રવામાાં આવર્ે.
(૪) ફરજો : સરર્ાર તરફથી સાંબત્તાં ધત જયાયા માટે વિતો વિત સોંપવામાાં આવે તે ર્ામગીરી.
ુ ાર
(૫) બઢતીની તર્ો : ઉપરોર્ત જયાયાપ પર ત્તનમણ ૂર્ પામેલ ઉમેદવારો જે તે જયાયાના ભરતી ત્તનયમોનસ
ઉપલી જ્ગયાયાપ પર બઢતી માટે લાયર્ ગણાર્ે.
ુ ૂલચત જાત્તત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાત્તત, સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક અને આત્તથિર્ રીતે નબળા
૮. અનસ
વગક :ુ રાતના અનસ
ુ ૂલચત જાત્તત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાત્તત, સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક અને
(૧) મ ૂળ ગજ
આત્તથિર્ રીતે નબળા વગક ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગક ના ઉમેદવાર તરીર્ે લાભ મળર્ે.

ુ ૂલચત જાત્તત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાત્તત, સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક અને આત્તથિર્ રીતે નબળા
(૨) અનસ
વગક પૈર્ી ઉમેદવાર જે વગક ના હોય તેની ત્તવગતો અરજીપત્રર્માાં અચ ૂર્ આપવી.

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રર્ના સાંબત્તાં ધત ર્ોલમમાાં જે તે અનામત ર્ક્ષા દર્ાક વેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત
વગક ના ઉમેદવાર તરીર્ે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નહીં.

ુ ામાાં
(૪) અનામત વગક નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથકનમાાં સક્ષમ અત્તધર્ારી દ્વારા ત્તનયત નમન
આપવામાાં આવેલ જાત્તત પ્રમાણપત્રની નર્લ અરજી સાથે અચ ૂર્ સામેલ ર્રવાની રહેર્ે. અરજીપત્રર્ સાથે જાત્તત
પ્રમાણપત્રની નર્લ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીર્ારવામાાં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રર્ રદ થવાને
પાત્ર બનર્ે.

(૫) સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેપનો સમાવેર્ “ઉન્નત
વગક માાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૬)(અ) સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે પછાત વગક ના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગક માાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ
ુ રાતી નમ ૂના
સામાજજર્ ન્યાય અને અત્તધર્ાક્રરતા ત્તવભાગન ાંુ તારીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી ત્તનયત થયેલ ગજ
ુ બન ાંુ અથવા નવા ત્તનયત ર્રાયેલ ગજ
ુ રાતી નમ ૂના ‘પક્રરત્તર્ટટ-૪’ મજ
ુ બન ાંુ પ્રમાણપત્ર
‘પક્રરત્તર્ટટ-ર્’ મજ
ર્રવાન ાંુ રહેર્ે.
(૬)(બ)

સામાજજર્

ન્યાય

અને

અત્તધર્ારીતા

ત્તવભાગના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

ના

ઠરાવ

રજૂ

ક્રમાાંર્

ુ બ ‘ઉન્નત વગક માાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર’ની મહિમ અવત્તધ
સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજ
(Validity) ઈસ્ય ુ થયા-વર્ક સક્રહત ત્રણ નાણાર્ીય વર્કની રહેર્ે. પરાં ત ુ આવ ાંુ પ્રમાણપત્ર સાંબત્તાં ધત જાહેરાત માટે

ુ ીમાાં ઈસ્ય ુ ર્રાયેલ હોવ ાંુ જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા
પનલાઈન અરજી ર્રવાની છે લ્લી તારીિ સધ
દરત્તમયાન ઇસ્ય ુ થયેલ ુ હર્ે, તો જ માન્ય રાિવામાાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નક્રહ.

(૬)(ર્) પક્રરલણત મક્રહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-ત્તપતાની આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રવાન ાંુ
રહેર્ે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પત્તતની આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રે લ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ ર્રવામાાં
આવર્ે.

(૬)(ડ) ઉમેદવારે પનલાઈન અરજી ર્રતી વિતે જે ‘ઉન્નત વગક માાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર’ ની
ત્તવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નર્લ અરજી સાથે જોડવાની રહેર્ે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં ર્ોઈ ભ ૂલ હોવાને
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ર્ારણે ઉમેદવાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીિ બાદન ાંુ નવ ાંુ પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજર્ અને ર્ૈક્ષલણર્ રીતે
પછાત વગક ના ઉમેદવાર તરીર્ે પાત્ર થવા માટે પનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેર્ે.

(૬)(ઇ) ઉન્નત વગક માાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગે ન ાંુ પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાં ડો ધ્દ્યાને લેવાય છે .
પ્રમાણપત્રની અવત્તધ હવે ત્રણ વર્કની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત માપદાં ડો પૈર્ી ર્ોઈપણ માપદાં ડમાાં આ અવત્તધ દરમ્યાન

ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈમ્ચ્છર્ જાહેરાત સાંબત્તાં ધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-ત્તપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબત્તાં ધત
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગને
સિાત્તધર્ારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં ર્ોઈ ફેરફાર ર્રવામાાં આવે તો ગજ

ર્રવાની રહેર્ે. ઉમેદવાર/માતા-ત્તપતા/વાલી આવી જાહેરાત નક્રહિં ર્રીને ર્ોઈપણ ત્તવગતો છૂપાવર્ે તો તેપ

ર્ાયદે સરની ર્ાયકવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેપએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ ર્રવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વગક માાં
સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર

મેળવવા માટેના ર્ોઈપણ માપદાં ડમાાં ફેરફારની સ્વૈમ્ચ્છર્ જાહેરાત

ર્રવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-ત્તપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયક્ુ ત રીતે રહેર્ે.

(૭) આત્તથિર્ રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરર્ારના સામાજજર્ ન્યાય અને અત્તધર્ારીતા ત્તવભાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯

ના ઠરાવ ક્રમાાંર્ : ઇ.ડબલ્ય.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્તનયત થયેલ નમ ૂના ( અંગ્રેજીમાાં

ુ રાતીમાાં પક્રરત્તર્ટટ-ગ) માાં મેળવેલ આત્તથિર્ રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના
Annexure KH અથવા ગજ

નાંબર અને તારીિ પન લાઇન અરજી ર્રતી વિતે દર્ાક વવાના રહેર્ે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સાંબત્તાં ધત જાહેરાત

ુ ીમાાં ઈસ્ય ુ ર્રાયેલ હોવ ાંુ જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ
માટે પનલાઈન અરજી ર્રવાની છે લ્લી તારીિ સધ
સમયગાળા દરત્તમયાન ઇસ્ય ુ થયેલ ુ હર્ે, તો જ માન્ય રાિવામાાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નક્રહ.

ુ બ અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારો લબનઅનામત વગક ના ઉમેદવારોની સાથે
(૮) સરર્ારની પ્રવતકમાન જોગવાઈ મજ

ુ વની લાયર્ાત, લબનઅનામત વગક ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય
ત્તનયત ધોરણો (અથાક ત વયમયાક દા ,અનભ
ુ વિાના આધારે પસાંદગી પામે
તેના ર્રતાાં વધ ુ ત્તવસ્ત ૃત ર્રે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા ત્તસવાય પોતાની ગણ
તો લબનઅનામત જયાયાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે .
(૯)

ઉમેદવારે અરજીમાાં જાત્તત અંગે જે ત્તવગત દર્ાક વેલ હર્ે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર ર્રવાની ત્તવનાંતી માન્ય

રાિવામાાં આવર્ે નહી.જો ર્ોઈ ઉમેદવારે ત્તનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ ત્તનયત નમ ૂનાનુાં પ્રમાણપત્ર
રજૂ ર્રે લ નક્રહ હોય તો તેપની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવર્ે અને તેપને લબનઅનામત જયાયા સામે પણ
ત્તવચારણામાાં લેવામાાં આવર્ે નક્રહ.

ુ સ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ,
નોંધ-૧ સામાજજર્ ન્યાય અને અત્તધર્ારીતા ત્તવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંર્: ઇડબલ્યએ

તા.

ુ બ આત્તથિર્ રીતે નબળા વગો (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ (issue)
૨૬.૦૬..૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મજ
ુ ી માન્ય ગણવામાાં આવર્ે. પરાં ત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધ
ુ ી ઇસ્ય ુ
થયા તારીિથી ત્રણ વર્ક સધ
થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવત્તધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુ ુંુાંબની આવર્માાં વધારો થયો નથી
ુ બ લાયર્ ઠરે છે તેવી બાહેંધરી ઉક્ત
અને રાજ્ય સરર્ારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાં ડ મજ
ુ બના નમ ૂનામાાં આપવાની રહેર્ે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રામાણપત્ર મગાવે
ઠરાવ સાથેના પક્રરત્તર્ટટથી ત્તનયત ર્યાક મજ
તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાહેધરી રજૂ ર્રવાની રહેર્ે. આ જોગવાઇના દૂ ર ઉપયોગ બદલ
અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર ર્ાયદે સરની ર્ાયકવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી વધારે લ અવત્તધનો
લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇપનો અભ્યાસ ર્રી લેવા જણાવવામાાં આવે છે . તા.
ુ ી ઇસ્ય ુ થયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારે લ અવત્તધ સાંદભે રજૂ ર્રવાની
૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધ
ે રીનો
બાાંહધ

ત્તનયત

નમ ૂનો

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

DECLERATION_FORM.pdf પરથી મેળવી લેવાનો રહેર્ે.
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નોંધ-૨

સામાજજર્ ન્યાય અને અત્તધર્ારીતા ત્તવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંર્: સર્પ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, તા.

૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇપને આધીન તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરત્તમયાન ઇસ્ય ુ ર્રવામાાં આવેલ ઉન્નત વગક માાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર” (Non
Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય ગણવામાાં આવર્ે પરાં ત ુ આ સમયગાળા દરત્તમયાન ઇસ્ય ુ થયેલ
પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “લબન ઉન્નત વગક ના દરજ્ગજા” (Non Creamy Layer Status) માાં ર્ોઇ ફેરફાર થયેલ
ુ બ લાયર્ ઠરે છે તે
નથી તથા તેપ રાજ્ય સરર્ારના અનામતના હેત ુ માટે નક્કી થયેલ પાત્રતાના માપદાં ડ મજ
ુ બન ાંુ બાહેધરીપત્રર્ ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પક્રરત્તર્ટટથી ત્તનયત થયેલા નમ ૂનામાાં આપવાન ાંુ રહેર્ે. આયોગ જ્યારે
મજ

EWS પ્રામાણપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાહેધરી રજૂ ર્રવાની રહેર્ે.આ જોગવાઇના
દૂ ર ઉપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર ર્ાયદે સરની ર્ાયકવાહીને પાત્ર બને છે . જેથી

વધારે લ અવત્તધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇપનો અભ્યાસ ર્રી લેવા
જણાવવામાાં આવે છે . “તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮

દરત્તમયાન ઇસ્ય ુ ર્રવામાાં આવેલ ઉન્નત વગક માાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગે ના પ્રમાણપત્ર” (Non Creamy Layer
Certificate)

સાંદભે

રજૂ

ર્રવાની

ે રીનો
બાાંહધ

ત્તનયત

નમ ૂનો

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
પરથી મેળવી લેવાનો રહેર્ે.
૯.

માજી સૈત્તનર્ :-

(૧) માજી સૈત્તનર્ ઉમેદવારોએ અરજીપત્રર્માાં ત્તવગતો આપવાની રહેર્ે.

ુ ની નર્લ આયોગ દ્વ્રારા માાંગવામાાં આવે ત્યારે અચ ૂર્ મોર્લવાની રહેર્ે.
(૨) માજી સૈત્તનર્ ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાર્જ બર્
(૩) સામાન્ય વહીવટ ત્તવભાગના તારીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંર્: આરઇએસ-૧૦૮૫૩-૪૩૩-ગ-૨
ુ બ માજી સૈત્તનર્ોને અરજીપત્રર્ની ક્રર્િંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મક્ુ ક્ત આપવામાાં
જોગવાઇ મજ
આવેલ છે
૧૦. મક્રહલા ઉમેદવાર :-

મક્રહલાપની અનામત જ્ગયાયાપ માટે જો યોયાય મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જયાયા જે તે
ુ ુ ર્ ઉમેદવારોને ફાળવી ર્ર્ાર્ે.
ર્ક્ષાના (category) પર
૧૧. ત્તવધવા ઉમેદવાર :

(૧) ઉમેદવાર ત્તવધવા હોય તો અરજી પત્રર્માાં તે ર્ોલમ સામે “હા” અવશ્ય લિવ ાંુ અન્યથા “લાગ ુ પડત ાંુ નથી” એમ
દર્ાક વવ.ાંુ
ુ : લયાન ર્રે લ હોય તો અરજી પત્રર્માાં તે ર્ોલમ સામે “હા” અચ ૂર્ લિવ ાંુ અન્યથા “લાગ ુ
(૨) ત્તવધવા ઉમેદવારે જો પન
પડત ાંુ નથી” એમ દર્ાક વવ.ાંુ
ુ : લયાન ર્રે લ ન હોય અને ત્તવધવા ઉમેદવાર તરીર્ે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી
(૩) ત્તવધવા ઉમેદવારે પન
ુ : લયાન ર્રે લ નથી તેવી એક્રફડેત્તવટ રજૂ ર્રવાની રહેર્ે.
સાથે પન
ુ બ તેમને મળે લ કુ લ ગણ
ુ ના ૫ (પાાંચ) ટર્ા ગણ
ુ
(૪) ત્તવધવા ઉમેદવારને સરર્ારની પ્રવતકમાન જોગવાઈ મજ
ુ ય લેલિત પરીક્ષા અને રૂબરૂ મલ
ુ ાર્ાતમાાં ઉમેરી આપવામાાં આવર્ે.
ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા, મખ્
(૫) ર્ોઇ મક્રહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી ર્રે તે સમયે “ત્તવધવા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી ર્યાક બાદ અથવા
જાહેરાત પ્રત્તસધ્દ્ધ થયાની છે લ્લી તારીિ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રક્રક્રયાના ર્ોઇપણ તબક્કે “ત્તવધવા” બને અને
તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પ ૂરાવાપ રજૂ ર્રે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીિ પછીના ભરતી પ્રક્રક્રયાના જે પણ તબક્કા
બાર્ી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મક્રહલા ઉમેદવારોને “ત્તવધવા મક્રહલા ઉમેદવાર” તરીર્ેના લાભ આપવામાાં આવર્ે.
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જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ માજી સૈત્તનર્, ર્ારીક્રરર્ અર્ક્તતા, મક્રહલા ર્ે ત્તવધવા પૈર્ીના ત્તવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધ ુ
ત્તવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા ક્રર્સ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા ત્તવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધ ુ લાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર :-

ુ રાત સરર્ારના સરર્ારી /અધક સરર્ારી/ સરર્ાર હસ્તર્ના ર્ોપોરે ર્ન /ર્ાં પનીપમાાં સેવા બજાવતા
(૧) ગજ
અત્તધર્ારીપ / ર્મકચારીપ આયોગની જાહેરાતના સાંદભકમાાં બારોબાર અરજી ર્રી ર્ર્ર્ે અને તેની જાણ ઉમેદવારે

પોતાના ત્તવભાગ/િાતા/ર્ચેરીને અરજી ર્યાક ની તારીિથી ક્રદન-૭ માાં અચ ૂર્ ર્રવાની રહેર્ે. જો ઉમેદવારના ત્તનયોક્તા

તરફથી અરજી મોર્લવાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાાં અરજી ર્રવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ
ર્રવામાાં આવર્ે તો તેપની અરજી નામાંજુર ર્રી ઉમેદવારી રદ ર્રવામાાં આવર્ે.

(૨) ર્ેન્ર સરર્ારની અથવા અન્ય ર્ોઇપણ રાજ્ય સરર્ારની નોર્રીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે ત્તનમણ ૂર્
અત્તધર્ારીન ાંુ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ ર્રવાન ાંુ રહેર્ે.

ુ ાર્ાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અત્તધર્ારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજુ
(૩) રૂબરૂ મલ
ર્રવાન ાંુ રહેર્ે.

૧૩. ગે રલાયર્ ઉમેદવાર :ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ ર્ે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરર્ારી /અધક સરર્ારી /સરર્ાર હસ્તર્ની
ગજ
સાંસ્થાપ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગે રલાયર્ ઠરાવેલ હોય તો તેની ત્તવગત અરજીપત્રર્માાં આપવાની રહેર્ે. જો
ઉમેદવારનો ગે રલાયર્ ઠરાવ્યાનો સમય ચાલ ુ હર્ે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનર્ે.
ુ ય લેલિત પરીક્ષામાાં આયોગે ત્તનયત ર્રે લ લાયર્ી ગણ
ુ મેળવનાર જયાયાના આર્રે
૧૪. મૌલિર્ ર્સોટી : (૧) મખ્
ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને મૌલિર્ ર્સોટી માટે બોલાવવામાાં આવર્ે.(૨) આ ર્સોટીમાાં ઉમેદવારે હાજર રહેવ ાંુ ફરજજયાત
છે . હાજર ન રહેનાર ઉમેદવાર આિરી પસાંદગી માટે પાત્ર બનર્ે નહીં.
ુ રન ાંુ જ્ઞાન :
૧૫. ર્ોમ્પ્યટ

ુ રાત મલ
ુ ર્ી સેવા વગીર્રણ અને ભરતી (સામાન્ય) ત્તનયમો, ૧૯૬૭માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે ર્ોમ્પ્યટ
ુ રના ઉપયોગ
ગજ
અંગે ની પાયાની જાણર્ારી ધરાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રર્ારની લાયર્ાત નક્રહ ધરાવનાર ઉમેદવાર ત્તનમણ ૂર્ને પાત્ર
બનર્ે નક્રહ.
ુ રાતના અનસ
ુ ૂલચત જાત્તત,અન.ુ જનજાત્તત અને સા.અને
૧૬.સામાન્ય ર્રતો :- (૧) અનામત વગક નો લાભ મ ૂળ ગજ
ર્ૈ.પ.વગક ના ઉમેદવારોને જ મળર્ે. (૨) અરજી ર્યાક બાદ પરત િેંચી ર્ર્ાર્ે નક્રહ. (૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રર્માાં
ર્ોઇપણ ત્તવગત િોટી બતાવેલ હર્ે તો તેન ાંુ અરજીપત્રર્ ર્ોઇપણ તબક્કે રદ ર્રવામાાં આવર્ે તથા તેણે લાયર્ી
ધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હર્ે ર્ે ઉમેદવાર પસાંદગી પામેલ હર્ે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાર્ે.
ુ રાત
આથી અરજીપત્રર્માાં ખ ૂબ ચીવટપ ૂવકર્ ત્તવગતો ભરવી. (૪) ફી ભયાક બાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર નથી. (૫) ગજ
સરર્ારના ર્મકચારી આયોગની જાહેરાત સાંદભકમાાં બારોબાર અરજી ર્રી ર્ર્ર્ે. પરાં ત ુ તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના
ત્તવભાગ/િાતા/ર્ચેરીને ક્રદન-૭ માાં અચ ૂર્ ર્રવાની રહેર્ે. જો ઉમેદવારના ત્તવભાગ / િાતા / ર્ચેરી તરફથી અરજી
મોર્લવાની છે લ્લી તારીિ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાાં અરજી ર્રવાની પરવાનગી નક્રહ આપવાની આયોગને જાણ
ર્રવામાાં આવર્ે તો તેપની અરજી નામાંજૂર ર્રી ઉમેદવારી રદ ર્રવામાાં આવર્ે.

૧૭. પરીક્ષાની રૂપરે િા તથા અભ્યાસક્રમ :-

ુ ાર ત્રણ તબક્કામાાં યોજવામાાં આવર્ે.
પરીક્ષાની રૂપરે િા : સ્પધાક ત્મર્ પરીક્ષા ક્રમાનસ
(A) Stage

– I ત્તપ્રલલત્તમનરી

ુ ય પરીક્ષા માટેના ઉમેદવારો પસાંદ ર્રવા.
પરીક્ષા (Objective type) : મખ્
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ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા [Objective Type (Multiple Choice questions)] :

Paper No

Subject
Part-1 General Studies
Part-2 Engineering Aptitude
Civil Engineering

Paper-I
Paper-II

Total

Marks
100 Marks
100 Marks
300 Marks
500 Marks

Duration
2 hours
3 hours

Note:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 Part 1 of question paper 1 shall be in Gujarati and English medium while Part 2 of question
paper 1 and question paper – II shall be in English medium.
The blind candidates shall be allowed additional 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.
Preliminary Examination is meant as a screening test only. The marks obtained in the
Preliminary Examination by the candidates, who are declared qualified for admission to
the Main Examination shall not be counted for determining their final order of merit.

(B) Stage – II મખ્ુ ય પરીક્ષા (લેલિત)
ુ ય પરીક્ષા (લેલિત) [Descriptive (Convetional) Type] :
મખ્

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

Subject
Gujarati Language
English Language
Civil Engineering –I
Civil Engineering –II
Civil Engineering –III
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.
6.

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 as may be prescribed and
notified by the commission.
The detailed syllabus of the subject shall be decided by the commission.
The blind candidates shall be allowed aditional 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.
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(C)

1.
2.

Stage – III મૌલિર્ ર્સોટી (રૂબરૂ

ુ ાર્ાત) (Interview) : 100 Marks
મલ

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 of the Main Examination and Interview shall be
determined their Final ranking.

અભ્યાસક્રમ :
ુ ય પરીક્ષા (લેલિત) (Descriptive type)
ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા (objective type) અને મખ્

નો ત્તવગતવાર અભ્યાસક્રમ

આયોગની વેબસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જાહેરાતની સાથે પ્રત્તસધ્દ્ધ
ર્રવામાાં આવર્ે.
ુ ાર્ાત સમયે આપવાનો થતો જયાયા / સેવાની પસાંદગીનો ક્રમ :
* રૂબરૂ મલ
ુ ાર્ાત સમયે ઉમેદવારે ફર્ત જાહેરાતમાાં દર્ાક વેલ જયાયા /સેવા માટે જ દરે ર્ જયાયા /સેવા માટે
(૧) રૂબરૂ મલ
ુ ાર આયોગ દ્વારા નક્કી ર્રવામાાં આવે તે પત્રર્માાં પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમાાં જ પસાંદગીક્રમ
પોતાની પસાંદગી અનસ
દર્ાક વવાનો રહેર્ે.
(૨) ઉમેદવાર જે જયાયા /સેવા માટે પોતાની પસાંદગીનો ક્રમ એર્ વિત દર્ાક વી દે તે ક્રમ ર્ાયમી ગણવામાાં
ુ ારા – વધારા, અથવા ક્રમાાંર્ બદલવાની ત્તવનાંતી ર્ોઈપણ
આવર્ે તથા તેમાાં ર્ોઈપણ પ્રર્ારના ફેરફાર, સધ
સાંજોગોમાાં માન્ય રાિવામાાં આવર્ે નક્રહ.
(૩) ઉમેદવારોએ જણાવેલી જયાયાપ માટેના પ્રેફરન્સથી તે જગાપ ઉપર ત્તનમણ ૂર્નો ર્ોઈ હક્ક મળતો નથી.
ુ વિાક્રમ અને પ્રાપ્ય જયાયાપની સાંખ્યાને ધ્દ્યાનમાાં લઈને, ઉમેદવારે આપેલ પ્રેફરન્સ ત્તવચારણામાાં
(૪) ગણ
લેવામાાં આવર્ે.
ુ જ જયાયા /
(૫) જે ઉમેદવારે એર્ પણ જયાયા / સેવા માટે પસાંદગીક્રમ દર્ાક વ્યો ન હોય અથવા તો ફર્ત અમર્
ુ બની જયાયા મળવાપાત્ર થતી ન હોય તો
સેવા માટે પસાંદગી ક્રમ દર્ાક વેલ હોય અને તેપની પસાંદગી ક્રમ મજ
જે ઉમેદવારોએ તમામ જયાયા / સેવા માટે પસાંદગી ક્રમ દર્ાક વેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને જયાયાની ફાળવણી ર્યાક
બાદ વધેલી જયાયા ઉપર આવા ઉમેદવારોને જયાયાની ફાળવણી ર્રવામાાં આવર્ે.
(૬) ઉમેદવારની ત્તનમણ ૂર્ જે તે જયાયાના અમલમાાં હોય તેવા ભરતી ત્તનયમોને આત્તધન રહેર્ે.
(૭) ઉમેદવારને જે જયાયા માટે ત્તનમણ ૂર્ આપવામાાં આવર્ે તે જ્ગયાયા પર ત્તનયત સમયમાાં હાજર ન થાય તો
તેપની ત્તનમણ ૂર્ રદ ર્રવામાાં આવર્ે.
૧૮. પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ : (૧) જરૂરી ફી સાથે અરજી ર્રનાર દરે ર્ ઉમેદવારને અરજીની ચર્ાસણી ર્યાક ત્તસવાય
ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવર્ે.(૨) પ્રાથત્તમર્ ર્સોટીનાાં પક્રરણામને આધારે જે ઉમેદવારોને
ુ ય (લેલિત) પરીક્ષા માટે ર્ામચલાઇ સફળ જાહેર ર્રે લ હર્ે તેવા ઉમેદવારોને મખ્
ુ ય (લેલિત) પરીક્ષા માટે
મખ્
ફરીથી પનલાઇન ફોમક ભરી, જરૂરી પ્રમાણપત્રો સ્ર્ેન ર્રી આયોગની વેબસાઇટ https://gpsciass.gujarat.gov.in પર પનલાઇન અપલોડ ર્રવાના રહેર્ે.(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રર્ોની
ુ બ ચર્ાસણી ર્રવામાાં આવર્ે અને આ
ભરતી ત્તનયમો,પરીક્ષા ત્તનયમો અને જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
ુ ય લેલિત પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ આપવામાાં આવર્ે. તેમ છતાાં આવી
જોગવાઈ સાંતોર્તા ઉમેદવારોને મખ્
ુ ય લેલિત પરીક્ષા બાદ ર્રવામાાં આવે તો તેવી ચર્ાસણી અનસ
ુ ાર જરૂરી જોગવાઇ ન
ચર્ાસણી જો મખ્
સાંતોર્તા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી ર્ોઇપણ તબક્કે રદ્દ ર્રવામાાં આવર્ે તેની ઉમેદવારોએ અચ ૂર્ નોંધ
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ુ ય લેલિત પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ અંગે આયોગનો ત્તનણકય આિરી ગણાર્ે અને આયોગના ત્તનણકય સામે
લેવી.(૪) મખ્
ર્ોઈપણ પત્રવ્યવહાર ધ્દ્યાનમાાં લેવામાાં આવર્ે નક્રહ.
૧૯. પરીક્ષા ર્ેન્રોની ત્તવગત : (૧) ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા અમદાવાદ અને/અથવા ગાાંધીનગર િાતે યોજવામાાં
આવર્ે જો વધ ુ સાંખ્યામાાં ઉમેદવારોની અરજીપ આવર્ે તો આયોગ દ્વારા આ ત્તસવાયના અન્ય પરીક્ષા ર્ેન્રો
ુ ય લેલિત
િાતે પણ યોજવામાાં આવર્ે. ર્ારીક્રરર્ ક્ષમતા ર્સોટી તથા ર્ારીક્રરર્ માપ ચર્ાસણી અને મખ્
પરીક્ષા અમદાવાદ / ગાાંધીનગર િાતે તથા મૌલિર્ ર્સોટી ગાાંધીનગર િાતે લેવામાાં આવર્ે. (૨) ત્તપ્રલલત્તમનરી
પરીક્ષા માટે પરીક્ષાન ાંુ સ્થળ, પરીક્ષાની તારીિ, પરીક્ષાના સમયની માક્રહતી આયોગની વેબસાઈટ
ુ વામાાં આવર્ે અને ત્તપ્રલલત્તમનરી
https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર મર્
પરીક્ષા માટેના પ્રવેર્પત્ર તથા ઉમેદવારોની સ ૂચનાપ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpscojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ ર્રવાના રહેર્ે. આ માટે આયોગ દ્વારા
વતકમાનપત્રમાાં જાહેરાત આપવામાાં આવર્ે. (૩) ઉમેદવારોએ ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા, ર્ારીક્રરર્ ક્ષમતા ર્સોટી
ુ ય લેલિત પરીક્ષા તથા મૌલિર્ ર્સોટીમાાં તેમના પોતાના િચે ઉપક્સ્થત
તથા ર્ારીક્રરર્ માપ ચર્ાસણી, મખ્
થવાન ાંુ રહેર્ે. (૪) અન.ુ જાત્તત અને અન.ુ જન જાત્તતના ઉમેદવારોને મૌલિર્ ર્સોટી માટે ગાાંધીનગર આવવા
માટે પોતાના રહેઠાણના સ્થળે થી ગાાંધીનગર અને ગાાંધીનગરથી રહેઠાણના સ્થળે પરત જવા માટે બીજા
ુ ાર ચ ૂર્વવામાાં આવર્ે.
વગક ન ાંુ રે લવે ભાડુાં અથવા અગર એસ.ટી. ભાડુાં સરર્ારના ત્તનયમો અનસ
૨૦. પક્રરણામ : (૧) આિરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડક અને વેબસાઈટ પર મ ૂર્વામાાં આવર્ે.(૨) આ
ુ ની ત્તવગતો આપવામાાં આવર્ે.(૩) આ
પક્રરણામમાાં ઉમેદવારના નામ, બેઠર્ ક્રમાાંર્ તેમજ મેળવેલ કુ લ ગણ
ુ આયોગના નોટીસ બોડક પર
પક્રરણામમાાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠર્ ક્રમાાંર્ અને તેપએ મેળવેલ ગણ
ુ વામાાં આવર્ે. (૪) ઉક્ત જાહેરાત અન્વયે ર્ોઇ પ્રત્તતક્ષાયાદી રહેર્ે નહીં. ઉમેદવાર હાજર ન થાય/ત્તનમણ ૂર્
મર્
ન ક્સ્વર્ારે તેવા ક્રર્સ્સામાાં િાલી રહેતી જયાયાપ આ ભરતી પ્રસાંગ પછીના ભરતી પ્રસાંગથી ભરવામાાં આવર્ે.
ુ પત્રર્ : (૧) મખ્
ુ ય પરીક્ષાન ાંુ ગણ
ુ પત્રર્ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ મૌલિર્ ર્સોટીને અંતે
૨૧. ગણ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર” ના નામનો રૂ.૫૦આિરી પક્રરણામ જાહેર થયા બાદ “સલચવશ્રી, ગજ
૦૦ નો ક્રોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઑડક ર અથવા આયોગની ર્ચેરીના ર્ાઉન્ટર પર ર્ામર્ાજના ક્રદવસોએ
ુ ીમાાં રોર્ડેથી ફી સાથે આયોગને અરજી
સવારના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સધ
ર્રવાની રહેર્ે. (૨) આ અરજીમાાં ઉમેદવારે પરીક્ષાન ાંુ નામ, જાહેરાત ક્રમાાંર્, પોતાન ાંુ સરનામ ાંુ બેઠર્ નાંબર
ુ પત્રર્ ટપાલમાાં મોર્લી આપવામાાં
અને પરીક્ષાની ત્તવગતો દર્ાક વવાની રહેર્ે. (૩) ઉમેદવારોને તેમન ાંુ ગણ
ુ પત્રર્
આવર્ે. મૌલિર્ ર્સોટીને અંતે આિરી પક્રરણામ જાહેર થયાની તારીિથી ૧૫ ક્રદવસની અંદર ગણ
ુ
ે
માટેની અરજી મોર્લવાની રહેર્. આ મદત બાદ મળે લ અરજી અમાન્ય ગણાર્ે.
ુ ની પન
ુ : ચર્ાસણી : (૧) જે ઉમેદવાર મખ્
ુ ય પરીક્ષાના પોતાના ગણ
ુ ની ચર્ાસણી ર્રાવવા ઈચ્છતા
૨૨. ગણ
ુ ય પરીક્ષાના પક્રરણામને આધારે રૂબરૂ મલ
ુ ાર્ાતના અંતે આિરી પક્રરણામ
હોય તે ઉમેદવાર આયોગને મખ્
જાહેર ર્યાક તારીિથી ત્રીસ ક્રદવસની અંદર દરે ર્ પેપર દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની ફી સાથે અરજી ર્રી ર્ર્ર્ે.(૨)
ઉમેદવારે પરીક્ષાન ાંુ નામ, બેઠર્ નાંબર, અને નામ/સરનામ ાંુ દર્ાક વવાન ાંુ રહેર્ે.(૩) ફી અરજી સાથે રોર્ડેથી ર્ે
ભા.પો.પ. દ્વારા ર્ચેરીના ર્ાઉન્ટર પર સ્વીર્ારવામાાં આવર્ે.(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ અરજી મોર્લી ર્ર્ર્ે.
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગરના નામનો ક્રોસ્ડ ભા.પો.પ.
આવી અરજી સાથે માત્ર સલચવશ્રી, ગજ
ુ
ુ : મ ૂલ્યાાંર્ન (Re-evalution) ફેર તપાસણી ર્ોઈપણ સાંજોગોમાાં
મોર્લવાનો રહેર્ે. (૫) ઉિરવહીપન ાં પન
ુ ની પન
ુ :ચર્ાસણી ત્તસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગણ
ુ બાબતના ર્ોઈપણ ત્તવવાદને
ર્રવામાાં આવર્ે નક્રહ. (૬) ગણ
આયોગ લક્ષમાાં લેર્ે નક્રહ.
ુ વિા ક્રમમાાં ત્તવચારવામાાં આવર્ે. પરાં ત ુ
૨૩. ત્તનમણ ૂર્ : (૧) ઉમેદવારોને ત્તનમણ ૂર્ માટે સામાન્ય રીતે ગણ
પરીક્ષામાાં સફળ થવાથી ત્તનમણ ૂર્ માટેના હક્ક મળી જતો નથી.(૨) રાજ્ય સેવામાાં ત્તનમણ ૂર્ માટે ઉમેદવાર
બધી રીતે યોયાય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ પછી સરર્ારને સાંતોર્ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની
ુ બની તાલીમ લેવી પડર્ે
ત્તનમણ ૂર્ ર્રવામાાં આવર્ે નક્રહ.(૩) ત્તનમણ ૂર્ પામેલ ઉમેદવારે સરર્ારના ત્તનયમો મજ
અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ ર્રવાની રહેર્ે.(૪) ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં પસાંદ થયેલા ઉમેદવારોની ત્તનમણ ૂર્
માટે, સરર્ારશ્રીના સાંબત્તાં ધત ત્તવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ ર્રવામાાં આવર્ે.(૫) ત્તનમણ ૂર્ પામેલ ઉમેદવારે
તાલીમમાાં જતા પહેલા સરર્ાર ત્તનયત ર્રે તેટલી રર્મ અને સમય માટે security and surety bond
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આપવાના રહેર્.ે (૬) ત્તનમણ ૂર્ અંગે ની સઘળી ર્ાયકવાહી, સરર્ાર દ્વારા ર્રવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગે નો
ર્ોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્દ્યાને લેર્ે નક્રહ.
ુ ત સધ
ુ ી અજમાયર્ ઉપર
૨૪. અજમાયર્ી સમય : (૧) ત્તનમણ ૂર્ બાદ પસાંદ થયેલા ઉમેદવારે બે વર્કની મદ
ુ ાર વધારી ર્ર્ાર્ે.(૩) ત્તનમણ ૂર્
રહેવ ાંુ પડર્ે. (૨) અજમાયર્ી સમય, સરર્ારે આ માટે નક્કી ર્રે લા ત્તનયમોનસ
ુ બ ક્રહન્દી ભાર્ાની પરીક્ષા તથા સરર્ારશ્રી દ્વારા વિતોવિત ત્તનયત ર્રવામાાં
બાદ ઉમેદવારે ત્તનયમો મજ
આવે તેવી પ ૂવક સેવા તાલીમ, િાતાર્ીય પરીક્ષાપ તથા ર્માન્ડો ટ્રેનીંગ પાસ ર્રવાની રહેર્ે.(૪) જે
ુ રાતી ન હોય તેવા ઉમેદવારે સરર્ારે ત્તનયત ર્રે લા ત્તનયમો અનસ
ુ ાર ગજ
ુ રાતી
ઉમેદવારોની માત ૃભાર્ા ગજ
ભાર્ાની પરીક્ષા પાસ ર્રવાની રહેર્ે. (૫) પરીક્ષાપમાાં નાપાસ થવાના પક્રરણામે ઈજાફો અટર્ાવવામાાં ર્ે
નોર્રી સમાપ્ત ર્રવામાાં આવર્ે. (૬) પસાંદ થયેલા ઉમેદવારોએ ત્તનમણ ૂર્ પત્રમાાં દર્ાક વેલ સમયમાાં ફરજ પર
ુ રાત રાજ્યમાાં ગમે ત્યાાં ર્ામગીરી બજાવવાની રહેર્ે.
જોડાવવાન ાંુ રહેર્ે અને ગજ
૨૫. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાત સાંદભકમાાં આયોગ દ્વારા પનલાઈન જ અરજી સ્વીર્ારવામાાં આવર્ે. ઉમેદવાર તારીિ
ુ ીમાાં https://gpsc૦૨/૦૨/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ ર્લાર્ થી તારીિ ૧૭/૦૨/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ ર્લાર્ સધ
ુ બના (૧) થી
ojas.gujarat.gov.in પર પનલાઇન અરજી ભરી ર્ર્ર્ે. ઉમેદવારે અરજી ર્રવા માટે નીચે મજ
ુ રવાના રહેર્ે.
(૧૪) Steps અનસ
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવ.ાંુ
(૨) આ સાઈટનાાં Menu Bar પર “Online Application” ત્તવર્લ્પ પર મ્ક્લર્ ર્રતા “Apply” નો ત્તવર્લ્પ દે િાર્ે
ત્યાાં મ્ક્લર્ ર્રતા જ આપને હાલમાાં ચાલતી જાહેરાતોની ત્તવગત દર્ાક વવામાાં આવર્ે. ઉમેદવારે પોતાની
પસાંદગી વાળી જાહેરાતની સામેના “Apply” બટન પર મ્ક્લર્ ર્રતા જ, તે જાહેરાત માટેનો સારાાંર્ દે િાર્ે અને
તે વાચ્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર મ્ક્લર્ ર્રીને પનલાઈન ફોમક ભરવાનાાં પેજ પર જઈ ર્ર્ર્ે.
તેની નીચે Apply Now પર Click ર્રવાથી Application Format દે િાર્ે. Application Format માાં સૌ પ્રથમ
“Personal Details (ઉમેદવારની માક્રહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) ત્તનર્ાની હોય તેની
ત્તવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહેર્ે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની માક્રહતી)” માાં ઉમેદવારે પોતાની અટર્,
નામ, ત્તપતાન ાંુ નામ, માતાન ાંુ નામ, જેન્ડર, જન્મ તારીિ, જાત્તત વગે રેની માક્રહતી આપવાની રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સાંદેર્ાવ્યવહારની માક્રહતી)” જેમાાં
ઉમેદવારોએ પોતાન ાંુ હાલન ાંુ અને ર્ાયમી રહેઠાણન ાંુ સરનામ,ાંુ મોબાઈલ નાંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માક્રહતી
આપવાની રહે છે .
(૪) “Communication Details (સાંદેર્ાવ્યવહારની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય ત્તવગતો)” માાં
ઉમેદવારે પોતાને લાગ ુ પડતી સ્પોટક સની (રમતગમતની) ત્તવગતો, ત્તવર્લાાંગતા, લક્રહયા માટેની સત્તુ વધા
મેળવવા બાબત, ત્તવધવા, માજી સૈત્તનર્, રાજય સરર્ારમાાં સેવા બાબતે ર્ે ર્ોઈ પણ આયોગ ર્ે પસાંદગી માંડળ
માાંથી પરીક્ષા આપવા માટે ક્રડ-બાડક થયેલ છો ર્ે ર્ેમ? ત્તવગતો ભરવી.
(૫) “Other Details (અન્ય ત્તવગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાર્ાની માક્રહતી)” માાં ઉમેદવારે
પોતાને આવડતી ભાર્ાપ બાબતેની ત્તવગત ટીર્ ર્રવી.
(૬) “Language Details (ભાર્ાની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ ર્રો)” માાં
ુ વિા અને પળિી ર્ર્ાય તથા સ્વીર્ાયક હોય એવો ૦૫ સે.મી. લાંબાઈ X ૩.૬
ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણ
સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ ર્રવાનો રહે છે . (ફોટાન ાંુ માપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ
અને signature ન ાંુ માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાિવી) (Photo અને Signature
upload ર્રવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Format (10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે
Computer માાં હોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click ર્રો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે
ફાઇલમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંથી Select ર્રો અને “Open” Button
ને click ર્રો. હવે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button પર Click ર્રો હવે બાજુમાાં તમારો
Photo દે િાર્ે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload ર્રવાની રહેર્ે.
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ ર્રો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ ર્રો)” માાં
ુ વિા-પળિી ર્ર્ાય તેવી અને સ્વીર્ાયક એવી સફેદ ર્ાગળ ઉપર ર્ાળા/બ્લ્ય ુ
ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગણ
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ર્લરમાાં સહી ર્રીને તેને સ્ર્ેન ર્રીને JPG ફોમેટમાાં ૨.૫ સે.મી. લાંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાાં સહી
અપલોડ ર્રવાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ ર્રો)” ભરાયા બાદ “Education Details (ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાત)” માાં
ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાતોની ત્તવગતો આપેલ ર્ોટટર્માાં ત્તવગતે ભરવાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષલણર્
લાયર્ાતમાાં ટર્ાવારી ન આપવામાાં આવે ત્યાાં “શન્ુ ય” ભરવાની રહેર્ે.
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આવશ્યર્/વધારાની ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાત)” માાં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાતોની ત્તવગતો આપેલ
ર્ોટટર્માાં ત્તવગતે ભરવાની રહે છે . જે ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાતમાાં ટર્ાવારી ન આપવામાાં આવે ત્યાાં “શન્ુ ય” ભરવાની
રહેર્ે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યર્/વધારાની ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાત)” ભરાયા બાદ
ુ વની માક્રહતી)” માાં ઉમેદવારે પોતે લાયર્ાત મેળવ્યા બાદ નો મેળવેલ
“Experience Details (અનભ
ુ વ/નોર્રીના વર્ક અને તારીિની ક્રમાનસ
ુ ાર ત્તવગતો ભરવી. “Add Experience” પર મ્ક્લર્ ર્રીને
અનભ
ુ વની ત્તવગતો નાિી ર્ર્ાય.
મેળવેલ અન્ય અનભ
ુ વની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (વધારાની માક્રહતી)
(૧૧) “Experience Details (અનભ
માાં ઉમેદવારે પોતાની લાગ ુ પડતી માક્રહતી ભરવી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંધરી)” તે વાાંચીને તેમાાં Yes / No પર click ર્રવ.ાંુ
(૧૩) હવે save પર “click” ર્રવાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો Application અને
Confirmation Number બન્ને generate થર્ે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાિવાના રહેર્ે અને હવે પછી આ
જાહેરાતના સાંદભકમાાં આયોગ સાથેના ર્ોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમાાં આ બન્ને ત્તવગતો દર્ાક વવાની રહેર્ે. Confirm
થયેલ અરજીપત્રર્ની ત્તપ્રન્ટ અચ ૂર્ ર્ાઢી રાિવી.
ુ ારા-વધારા ર્રવાના હોય તો “Edit” ત્તવર્લ્પમાાં જઇને તે જાહેરાતનાાં
(૧૪). જો આપની અરજીપત્રર્માાં ર્ોઇ સધ
ુ ીમાાં ર્ોઈપણ સમયે સધ
ુ ારી ર્ર્ાર્ે. જાહેરાતનો સમય પ ૂણક થયા બાદ આ સત્તુ વધા (અરજીમાાં
છે લ્લા ક્રદવસ સધ
ુ ારો ર્રવા માટે) ઉપલબ્ધ રહેર્ે નહીં.
ર્ોઈ પણ જાતનો સધ
નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને પનલાઇન અરજી ઝડપથી ર્રવા માટેન ાંુ સહાયર્
ુ છે . તે ર્રવા માત્રથી આયોગની ર્ોઇ જાહેરાતમાાં online અરજી ર્રે લી ગણાર્ે નક્રહિં. આથી OTR ર્યાક
મોડયલ
ુ થયેથી
બાદ ઉમેદવારે સાંબત્તાં ધત જાહેરાતમાાં Online ર્રે લ અરજી ફરજીયાતપણે ર્રવાની રહે છે જેમાાં ચર્
ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહેર્ે.
૨૬. અરજી ફી :
(૧) લબન અનામત પરૂુ ર્/મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાાં બે ત્તવર્લ્પો પૈર્ી ર્ોઈપણ રીતે ભરી ર્ર્ે છે : ૧.
પોસ્ટ પફીસમાાં : સામાન્ય ર્ેટેગરીનાાં ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સાંદભે “Print Challan” ઉપર મ્ક્લર્ ર્રીને
ુ રની સત્તુ વધા
ત્તપ્રન્ટેડ ચલણની નર્લ ર્ાઢવાની રહેર્ે. આ ત્તપ્રન્ટેડ ચલણની નર્લ લઈને નજીર્ની ર્ોમ્પ્યટ
ધરાવતી પોસ્ટ પફીસમાાં જવાન ાંુ રહેર્ે. પોસ્ટ પફીસમાાં રૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પોસ્ટલ સત્તવિસ ચાર્જ તા.
ુ ીમાાં ભરવાનાાં રહેર્ે અને ફી ભયાક અંગે ન ાંુ ચલણ મેળવવાન ાંુ રહેર્ે. આ ચલણ તથા
૧૭/૦૨/૨૦૨૧ સધ
confirm થયેલ અરજીપત્રર્ ઉમેદવારે પોતાની પાસે સાચવીને રાિવાનાાં રહેર્ે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા
માંગાવવામાાં આવે ત્યારે જ અરજીપત્રર્ લબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરે લા ચલણની નર્લ સાથે R.P.A.D. /
Speed post થી મોર્લવાનાાં રહેર્ે અથવા આયોગ િાતે રૂબરૂમાાં આપી જવાનાાં રહેર્ે. ૨. પનલાઈન ફી :
પનલાઈન ફી જમા ર્રાવવા માટે “Print Challan” પર મ્ક્લર્ ર્રવ ાંુ અને ત્તવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online
Payment of Fee” ઉપર મ્ક્લર્ ર્રવ.ાંુ ત્યારબાદ આપેલ ત્તવર્લ્પોમાાં Net Banking, Card Payment અથવા
Other Payment Mode ના ત્તવર્લ્પમાાંથી યોયાય ત્તવર્લ્પ પસાંદ ર્રવો અને આગળની ત્તવગતો ભરવી. ફી જમા
થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ screen પર લિાયેલ ાંુ આવર્ે અને e-receipt મળર્ે, જેની print
ર્ાઢી લેવી. જો પ્રક્રક્રયામાાં ર્ોઈ િામી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળર્ે.
(૨) રાજ્ય બહાર વસતાાં સામાન્ય ર્ેટેગરીનાાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ પફીસમાાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેર્ે
ુ રાત જાહેર
અને ફી ભયાક અંગે ન ાંુ ચલણ મેળવવાન ાંુ રહેર્ે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સલચવશ્રી, ગજ
સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર” ના નામના ક્રોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ પડક રથી ફી જમા ર્રાવી ર્ર્ર્ે.
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ુ ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહેર્ે. જે પૈર્ી હાલ
(૩) ઉમેદવારોએ ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા તથા મખ્
ુ ત ાંુ ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે.
પર
(૪) અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારો જો લબનઅનામત જયાયા માટે અરજી ર્રે તો તેપએ અરજી ફી ભરવાની
રહેર્ે નહીં.
ુ રાતના અન.ુ જાત્તત, બૌધ ધમક અપનાવેલ અન.ુ જાત્તત, અન.ુ જનજાત્તત અને સામાજીર્ અને ર્ૈક્ષલણર્
(૫) મ ૂળ ગજ
રીતે પછાત વગક ના અને ર્ારીક્રરર્ અર્ર્તતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૬) માજી સૈત્તનર્ોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૭) ફી ભયાક બાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર નથી.
(૮) ફી ભયાક વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને ર્ોઈપણ સાંજોગોમાાં
ુ ય લેલિત ર્સોટીમાાં બેસવા દે વામાાં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ પફીસ /નેટ બેંર્ીંગ
ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષા /મખ્
દ્વારા જ સ્વીર્ારવામાાં આવર્ે. રોર્ડમાાં, ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ પડક ર (રાજ્ય બહાર વસતાાં
સામાન્ય ર્ેટેગરીનાાં ઉમેદવારો ત્તસવાય ) ર્ે પે પડક રના સ્વરૂપમાાં આ ફી સ્વીર્ારવામાાં આવર્ે નક્રહ, જેની
ઉમેદવારોએ િાસ નોંધ લેવી.
ુ રી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પ ૂવક પાક્રર્સ્તાનમાાંથી સ્થળાાંતર ર્રી ભારતમાાં આવેલી
(૯) તા.૧ લી જાન્યઆ
ત્તનવાક ત્તસત વ્યક્ક્તપની બાબતમાાં જો આયોગને સાંતોર્ થાય ર્ે ઉમેદવારો ફી ચ ૂર્વી ર્ર્ે તેમ નથી તો યોયાય
ક્રર્સ્સામાાં ફી માફ ર્રવામાાં આવર્ે.
(૧૦) આયોગને અરજી ર્યાક પછી ફી પરત ર્રવા અંગે ની ત્તવનાંતી સ્વીર્ારવામાાં આવર્ે નક્રહ અથવા એ ફી
બીજી ર્ોઈ પરીક્ષા ર્ે પસાંદગી માટે અનામત તરીર્ે રાિવામાાં આવર્ે નક્રહ.
૨૭. અગત્યની સ ૂચના :
ુ ર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા ર્ોઈ મોબાઈલ સાંદેર્ા વ્યવહારના
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે ર્ોઈ સેલ્યલ
સાધનો પરીક્ષા િાંડમાાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભાંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીપમાાં ત્તનક્રદિટટ ત્તર્ક્ષાને
પાત્ર બનર્ે.
(૨) ઉમેદવાર ત્તપ્રલલત્તમનરી પરીક્ષામાાં ર્ેલ્યુલેટરનો ઉપયોગ ર્રી ર્ર્ર્ે નક્રહ.
ુ ય પરીક્ષામાાં નોન –પ્રોગ્રામેબલ સાયષ્ન્ટફીર્ ર્ેલ્યુલેટર લાવવાની અને તેનો ઉપયોગ
(૩) ઉમેદવારને મખ્
ર્રવાની છૂટ છે . પણ પરીક્ષા િાંડમાાં, એર્ બીજા ઉમેદવારની વચ્ચે ર્ેલ્યુલેટરની અદલાબદલી થઈ ર્ર્ર્ે નક્રહ.
(૪) ઉમેદવારોને િાસ જણાવવાન ાંુ ર્ે, અરજીપત્રર્ તથા પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણી દરમ્યાન ર્ોઈ ઉમેદવાર, આ
ુ બ લાયર્ાત ધરાવતા નથી તેમ માલ ૂમ પડર્ે તો
જયાયાના ભરતી ત્તનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મજ
તેમની ઉમેદવારી ર્ોઈ પણ તબક્કે રદ ર્રવામાાં આવર્ે.
ુ બની અરજીપ રદ ર્રવામાાં આવર્ે. (આ યાદી માત્ર દટટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપ ૂણક નથી
૨૮. નીચે દર્ાક વ્યા મજ
)
(૧) અરજીમાાં દર્ાક વેલ ત્તવગતો અધ ૂરી ર્ે અસાંગત હોય.
(૨) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ ર્રે લ ન હોય.
(૩) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોર્લાવેલ હોય.
(૪) અરજીમાાં પાસપોટક સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ ર્રે લ ન હોય.
(૫) અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજીપત્રર્ સાથે સક્ષમ અત્તધર્ારી દ્વારા અપાયે લ પ્રમાણપત્રની નર્લ રજુ
ર્રે લ ન હોય.
ુ ની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય
(૬) માજી સૈત્તનર્ ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાર્જ બર્
(૭) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષલણર્ લાયર્ાતના સાંદભકમાાં માર્ક ર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તારીિ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નર્લ રજુ ર્રે લ ન હોય.
ુ વ દર્ાક વેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી ર્રવાની થતી હોય) પરાં ત ુ
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રર્માાં અનભ
ુ વનો
તેના સમથકનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ ર્રે લ ન હોય અથવા તો રજુ ર્રે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેપનો અનભ
ુ પગાર, કુ લ પગાર અને અનભ
ુ વનો પ્રર્ાર દર્ાક વેલ ન હોય,અનભ
ુ વન ાંુ પ્રમાણપત્ર સાંસ્થાના
સમયગાળો, મળ
લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સિાત્તધર્ારીની સહી ત્તવનાન ાંુ હોય.
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(૧૦) તબીબી ત્તર્ક્ષણ ત્તવર્યર્ જ્ગયાયાની જાહેરાતમાાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH
માન્ય છે , તેવ ુ યત્તુ નવસીટી અથવા ર્ોલેજના સક્ષમ અત્તધર્ારીન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ ર્રે લ ન હોય.

૨૯. ગે રવતકણર્
ાં ૂ અંગે દોત્તર્ત ઠરે લા ઉમેદવારો ત્તવરૂધ્દ્ધ પગલાાં :ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે ર્ે તેપએ અરજીપત્રર્માાં ર્ોઇપણ પ્રર્ારની િોટી માક્રહતી
દર્ાક વવી નહી, તેમજ આવશ્યર્ માક્રહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેપએ રજુ ર્રે લ અસલ દસ્તાવેજો ર્ે તેની
ુ ારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા ર્ોઇપણ ચેડાાં ર્રવા નહીં અથવા
પ્રમાલણત નર્લમાાં ર્ોઇપણ સાંજોગોમાાં સધ
તેપએ આવા ચેડાાં ર્રે લ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ ર્રવા નહી,જો એર્જ બાબતના બે ર્ે તેથી વધ ુ
દસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાલણત નર્લમાાં ર્ોઇપણ પ્રર્ારની અચોર્સાઇ અથવા ત્તવસાંગતતા જણાય તો તે
ત્તવસાંગતતાપ બાબતની સ્પટટતા રજુ ર્રવી. જો ર્ોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોત્તર્ત જાહેર થયેલ હોય
અથવા થાય તો ,
(૧) તેપની ઉમેદવારી અંગે ર્ોઇપણ રીતે યોયાયતા પ્રાપ્ત ર્રવા
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,
ુ ક ર્રાવ્ય ુ હોય ,
(૩) ર્ોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ ર્પટથી ર્ામ પણ
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ ર્યાક હોય, દસ્તાવેજો પનલાઈન અપલોડ ર્રતી વિતે Scanning માાં ર્ોઈ
ચેડાર્રે લ હોય,
ુ ત અથવા િોટા ત્તનવેદનો ર્રે લ હોય,
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મર્
(૬) તેપની ઉમેદવારી અંગે ર્ોઇપણ અત્તનયત્તમત ર્ે અનલુ ચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) ર્સોટી સમયે ર્ોઇ અનલુ ચત સાધનોનો ઉપયોગ ર્યો હોય ,
(૮) ઉિરવહી માાં અશ્લીલ ભાર્ા ર્ે અત્તર્ટટ બાબતો સક્રહતની અસાંગત બાબતો રજુ ર્રે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા િાંડમાાં ર્ોઇપણ રીતની ગે રવતકણ ૂર્ આચરવી,જેવી ર્ે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નર્લ
ર્રવી,પસ્ુ તર્, ગાઇડ, ર્ાપલી તેવા ર્ોઇપણ છાપેલ ર્ે હસ્તલલલિત સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા
ર્ે ર્ોઇ સાાંર્ેત્તતર્ રીતે નર્લ ર્રવા ર્ે અન્ય ઉમેદવારોને નર્લ ર્રાવવાની ગે રક્રરતીપ પૈર્ી ર્ોઇપણ ગે રરીતી
આચરવા માટે,
ુ ત થયેલા ર્મકચારીપને પજવણી ર્રવી, ર્ોઇપણ પ્રર્ારની
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની ર્ામગીરી અંગે ત્તનયર્
ર્ારીક્રરર્ ઇજા પહોચાડવી અથવા
(૧૧) ઉપરોર્ત જોગવાઇપમાાં ઉલ્લેિાયેલ દરે ર્ અથવા ર્ોઇપણ કૃત્ય ર્રવા ર્ે ર્રાવવા પ્રયત્ન ર્યો હોય
તેણે ર્ે સીધી અથવા આડર્તરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાક વેલ ત્તર્ક્ષા ઉપરાાંત
આપોઆપ, ફોજદારી ર્ાયકવાહીને પાત્ર બનર્ે.
(ર્) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીર્ે ગે રલાયર્ ઠરાવી ર્ર્ાર્ે, અને /અથવા
ુ ાર્ાત માટે ર્ાયમી ર્ે મર્
ુ રર મદ
ુ ત માટે
(િ) તેને આયોગ લે તેવી ર્ોઇપણ પરીક્ષા ર્ે ર્ોઇપણ રૂબરૂ મલ
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર ર્ોઇપણ પરીક્ષા ર્ે પસાંદગી માટે, અને
(ર) રાજય સરર્ાર હેઠળની ર્ોઇપણ નોર્રીમાાંથી સરર્ાર દ્વારા ગે રલાયર્ ઠરાવી ર્ર્ાર્ે અને
ુ ાર ત્તર્સ્તભાંગના પગલાાં
(ગ) જો સરર્ારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ત્તવરૂધ્દ્ધ સમલુ ચત ત્તનયમો અનસ
લઇ ર્ર્ાર્ે.
(૧ર) ઉપરોર્ત ત્તવગતોમાાં ત્તનક્રદિટટ ર્રે લ ત્તર્ક્ષા ર્રતા પહેલા આયોગ/ સરર્ાર દ્વારા ઉમેદવારને /ર્મકચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પટટ આરોપો અથવા ર્ેસના પ્રર્ાર બાબતે,
(ર) લેલિતમાાં ત્તર્ક્ષા અંગે બચાવનામ-ાંુ હર્ીર્ત રજુ ર્રવા અને
(૩) ત્તર્ક્ષા અંગે ત્તનયત સમય મયાક દામાાં રૂબરૂ રજુઆત ર્રવાની તર્ આપવામાાં આવર્ે.
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ઉમેદવારનો સમાવેર્ અનામત વગક ,ર્ારીક્રરર્ અર્ક્ત, માજી સૈત્તનર્,મક્રહલા ર્ે ત્તવધવા પૈર્ીના

ત્તવર્લ્પો પૈર્ી એર્ થી વધ ુ ત્તવર્લ્પોમાાં થતો હોય તેવા ક્રર્સ્સામાાં તેને લાગ ુ પડતા ત્તવર્લ્પો પૈર્ી જેમાાં વધ ુ લાભ
મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.


ઉપરોક્ત દર્ાક વેલ જયાયાની સાંખ્યામાાં ફેરફાર ર્રવાનો આયોગને અબાત્તધત અત્તધર્ાર રહેર્ે.



જાહેરાતની જોગવાઇપના અથકઘટન અને ભરતી પ્રક્રક્રયા બાબતે જયાયાના ભરતી ત્તનયમો અને

પરીક્ષા ત્તનયમોની જોગવાઇપ આિરી રહેર્ે.

ઉમેદવારોએ જાહેરાતની ઉપરોક્ત જોગવાઇપ તથા આ સાથે સામેલ સામાન્ય જોગવાઇપનો સાંપ ૂણક અભ્યાસ ર્યાક બાદ
અરજી ર્રવા જણાવવામાાં આવે છે .

(એચ.ર્ે.ઠાર્ર)
સાંયક્ુ ત સલચવ
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt. No.71/2020-21
Online Applications are invited from 02/02/2021(13:00 hours) to 17/02/2021(13:00 hours) for the following
61 posts of Gujarat Engineering Service, Class-I & Class- II. The reservation for S.E.B.C., E.W.S., S.C., S.
T. & Women candidates is as under. 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.
Note:

Tentative date of Screening (Primary) Test:16/05/2021
Tentative month of Screening (Primary) Test Result: July-2021
Tentative date of mains written examination:04,05,12 September-2021
Tentative month of mains written examination Result: December-2021
Tentative month for Interview: January-2022

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

Name of Post

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

Out of Category wise posts reserved
for women

Category wise Posts

Total
Posts

Post reserved
out of the total
Posts
Phy.
ExDis
Ser

Gen.

E.W.S.

S.E.B.
C

S.C.

S.T.

Gen.

E.W.S

S.E.B.
C

S.C.

S.T.

06

03

01

--

--

02

01

--

--

--

--

01

--

55

22

04

13

04

12

07

01

04

02

04

05

01

For Disabled candidates:Disabled candidates having following disability can apply for the post.

Name of Post
Executive Engineer
(Civil), Class-I
Deputy Executive
Engineer (Civil), ClassII

B / PB
Not admissible

Not admissible

HH
01 Post
More than 40 % and
Less than 100%
02 Posts
More than 40 % and
Less than 100%

Mobility Impairments
OA,OL
03 Posts
OL-01
OA-02

The candidates possessing other than the prescribed physical disability are not eligible to apply.
Note : The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved category
and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
E.Q : : (1) 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
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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
render him educationally qualified for the Examination mentioned in sub-regulation (1), 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.
(2) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujarat Civil Services Classification and
Recruitment (General) Rules 1967 as amended from time to time.
(3) Possess adequate knowledge of Gujarati and / or Hindi.
(4) A candidate who has appeared or intends to appear or awaiting the result of the final semester/year of the
required qualification can apply, but the candidate has to qualify and submit the required qualification as
advertised before the last date of submitting the application for mains examination. Also, the candidate must
have completed 20 years of age on the last date of online application.
Pay Scale:

For Class-I :
Pay Matrix Level No: 11 Rs. 67,700-2,08,700 (According to 7th Pay Commission)
For Class-II :
Pay Matrix Level No: 09 Rs. 53,100-1,67,800 (According to 7th Pay Commission)
Age: A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 35 years as
on 17/02/2021. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under:
1.
2.
3.

4.

General Category Women Candidates
Male Candidates of E.W.S., S.E.B.C ,
S.C. & S.T. Category
Women Candidates of E.W.S., S.E.B.C ,
S.C. & S.T. Category

5.

Ex Serviceman, including E.C.O. /
S.S.C.O.
Disabled Candidates

6.

Government Servant

05 years (subject to maximum 45 years )
05 years (subject to maximum 45 years )
10 years (including 5 years relaxation of
reservation for female candidates)(subject to
maximum 45 years)
The length of military service (At least five years of
military services) + 3 years
maximum up to 10 (ten) years subject to his / her
ability to discharge duties attached to the posts, as
may be performed by any other normal persons, on
the bais of production of medical certificate
prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from
the Medical Board.
No relaxation in upper age will be available to
Government Servant
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Note :- For interpretation of any clause of this advertisement and for recruitment process the recruitment
rues and examination rules of the post shall be final.
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

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.
The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling Online Application
speadily, which will not count as an Online Application.
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.
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.
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.
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.
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.
The details of advertisement can be seen on website http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in

(H.K.Thakar)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission
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