ઙૃઞળીદ જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ
અગ યની

હરાત

ુ રાત ઇજનેર સેવા ,વગ-1 અને વગ-2 ( . .113/2018-19) ની
જ
ગુજરાત ઇજનેરી સેવા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે આયોગ

ુ ય લે ખત પર

ાના ઉમેદવારો માટ

ારા પર્િસધ્ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત કર્માંક:- ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ ની

તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ પર્ાથિમક કસોટીનું કામચલાઉ પિરણામ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ પર્િસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે . પર્ાથિમક કસોટીમાં કામચલાઉ ધોરણે સફળ

થયેલ તમામ ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) માટે “Online” અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોએ મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા માટે તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.

૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક સુધી “Online” અરજીપતર્ક ભરી તેમજ જ રી દ તાવેજો અપલોડ કરી તેની િપર્ન્ટ મેળવી તથા પરીક્ષા ફી પો ટ ઓિફસ/ઓનલાઇન માં
ભરી ચલણની નકલ મેળવી લેવાની રહેશે. ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપતર્કો તથા પર્માણપતર્ો ઉકત જગ્યાઓના ભરતી િનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) િનયમો તથા જાહેરાતની
જોગવાઈ મુજબના લાયકી ધોરણની ચકાસણી કયાર્ િસવાય પર્ાથિમક કસોટીમાં સફળ ઉમેદવારોને ત ન કામચલાઉ ધોરણે મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત)માં પર્વેશ આપવામાં આવશે.
મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) માં પર્વેશ અંગે આયોગનો િનણર્ય આખરી ગણાશે અને આયોગના િનણર્ય સામે કોઈપણ પતર્ યવહાર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. “Online” અરજી
પતર્ક તા. ૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૧૩.૦૦ કલાક સુધી જ ભરી શકાશે જ્યારે જ રી પર્માણપતર્ો/દ તાવેજો તા. ૦૫/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ રાતર્ે ૨૩:૫૯ સુધી અપલોડ કરી
શકાશે.

:

ુ ય લે ખત પર

ાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાવેલ માંક 1 થી 5 ની અગ યની

ૂચનાઓ યાને લેવી :

૧. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા તા. 25/01/2020, 01/02/2020 અને તા.02/02/2020 ના રોજ સંભવત: ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાનો િવગતવાર કાયર્કર્મ
આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in પર મ ૂકવામાં આવશે.
ુ ય પર ા ંુ અર પ ક online તથા ડો મ
૨.
ુ ે ટ અપલોડ કરવાની ર ત : 1. મુખ્ય પરીક્ષાનું અરજીપતર્ક ભરવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર
જવાનું રહેશે. 2. વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમાં જઇ main exam call letter/ form પર િક્લક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ select job માં તમારી જાહેરાત પસંદ કરી

કન્ફમેર્શન નંબર અને date of birth insert કરવાના રહેશે અને ok બટન પર ક્લીક કરવાનું રહેશે. 3. આમ કરવાથી પર્ાથિમક પરીક્ષાના અરજી પતર્કમાં ભરે લ નીચેની
માિહતી જોવા મળશે માં ઉમેદવાર સુધારો કરી શકશે. (૧) સરનામુ ં (૨) શૈક્ષિણક લાયકાત (૩) મોબાઇલ નંબર 4. ઉપરોક્ત કાયર્વાહી પ ૂણર્ઁ કરીને ઉમેદવારે save અને

lock બટન પર ક્લીક કરવાનું રહેશે અને અરજી submit કરવાની રહેશે. 5. ઉપરોક્ત કાયર્વાહી પ ૂણર્ કયેર્થી ઉમેદવારની માિહતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાં સુધારો થઇ
ુ ેન્ટ અપલોડ કરવાનો મેસેજ આવશે. 7. ઉમેદવાર જો
શકશે નહી. ૬. Save અને lock કયેર્થી ઉમેદવારના મોબાઇલ નંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડો મ
ુ ેન્ટ અચ ૂક
અનામત કક્ષાનો હશે તો print main exam form તથા upload documents online tab દે ખાશે. માં Upload documents online પર ક્લીક કરીને પોતાના ડો મ

અપલોડ કરવાના રહેશે. જો ઉમેદવાર િબન અનામત કક્ષાનો હશે તો (1) print post office challan (2) online payment of fees (3) check your payment status (4)
ુ ેન્ટ અચ ૂક અપલોડ
online payment receipt (5) print main exam form (6) upload documents online tab દે ખાશે તેના પર ક્લીક કરીને ઉમેદવારે પોતાના ડો મ
કરવાના રહેશે. 8. િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારે . ૨૦૦/- ફી ભરવાની રહેશે તેઓ ઓનલાઇન ફીની ચ ૂકવણી કરી શકશે. જો ઉમેદવારે ઓનલાઇન ફીની ચ ૂકવણી કરી

હોય અને ફીના નાણા બેંકમાંથી કપાયેલ હોય અને તેની પહ ચ ન મળી હોય તો ઉમેદવારે Help/Query માં check your payment status પર ક્લીક કરીને જાણી શકશે. 9.
પો ટઓિફસમાં ફી ભરવા માટે print post office challan પર ક્લીક કરીને િપર્ંટઆઉટ મેળવી નજીકની કોમ્પ્ય ૂટરની સુિવધા ધરાવતી પો ટઓિફસમાં . ૨૦૦/- ફી +
પો ટલ સિવર્સ ચાજીર્સ ભરવાના રહેશે અને તે અંગેન ું ચલણ મેળવવાનું રહેશે. ઉમેદવારે પોતાની િબન અનામત કક્ષાની પરીક્ષા ફી અચ ૂક ભરવાની રહેશે. 10. ડો

ૂમેન્ટ

અપલોડ કરવાની િવગતવાર સ ૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટર્ લના home page પર મુ ા નંબર ૬ પર click here to view guidelines for uploading
ુ ેન્ટ્સ અપલોડ કરતા પહેલા ખાસ જોઇ લેવાની રહેશે.
application scrutiny documents િશષર્ક હેઠળ દશાર્ વેલ છે . ઉમેદવારોએ ડો મ
ુ ીમાં Online અર પ કો ભરનાર તેમજ ઉપરના ફકરા (3)માં દશાવેલ અર પ ક તેમજ
૩. ઉપરોક્ત પેરા-૨ ની સ ૂચનાઓ અનુસાર તા. 05/12/2019, 13.00 કલાક ધ
દ તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ કરલ હશે તેવા ઉમેદવારો જ કોલલેટર ડાઉનલોડ કર શકશે અને તેવા ઉમેદવારો જ ુ ય પર ામાં
ઉપ થત રહ શકશે. અરજીપતર્ક સાથે અપલોડ કરવાના પર્માણપતર્ોની યાદી : (a) એસ.એસ.સી.ઇ. અથવા તેની સમક્ક્ષ પરીક્ષાનું પર્માણપતર્ કે

માં જન્મ તારીખ

દશાર્વેલ હોય. (શાળા છોડયાનું પર્માણપતર્ કે અન્ય પર્માણપતર્ માન્ય નથી.) (b) પદવી પર્માણપતર્, એકથી વધુ પદવી હોય તો દરે ક પદવીનું પર્માણપતર્. (c) પદવીનું ગુણ
પતર્ક કે પતર્કો (માક્શીર્ટસ) (d) અનામત જાિત માટે સક્ષમ અિધકારી ારા અપાયેલ જાિત પર્માણપતર્ અને શાળા છોડયા નું પર્માણપતર્. (e) સા.અને શૈ.પ.વગર્ના
ઉમેદવારો માટે સામાિજક ન્યાય અને અિધકાિરતા િવભાગના તા.૨૭-૦૪-૧૦ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પિરિશ ટ–૪ (ગુજરાતીમાં) મુજબનું તા: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે
ત્યારબાદ તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯ સુધીમાં ઇ યુ થયેલ ‘ઉ ત વગર્માં સમાવેશ નહી થવા અંગેન ું પર્માણપતર્’. (f) આિથર્ક રીતે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના
સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ કર્માંક : એ.ડબ યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯ સુધીનું કે

ત્યારબાદનું ઇ યુ થયેલ ઇ યુ થયેલ નમ ૂના (અંગર્ેજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં પિરિશ ટ – ગ )માં મેળવેલ પાતર્તા પર્માણપતર્. (g) સરકારી નોકરીમાં હોય
તેવા ઉમેદવાર માટે સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના પિરપતર્ કર્માંક: એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી િનયત કરવામાં આવેલ નમ ૂનામાં સક્ષમ અિધકારી ારા

આપવામાં આવેલ “ના વાંધા પર્માણપતર્.“ (h) નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝટ
ે ની / લગ્ન ન ધણી પર્માણપતર્ની નકલ. (i) િવધવા ઉમેદવારના િક સામાં પુન:લગ્ન
કરે લ નથી તે અંગેની એફીડેવીટ. (j) માજી સૈિનકના િક સામાં ડી ચા બ ૂકની નકલ. (m) પો ટ ઓફીસમાં ફી ભયાર્ અંગેની પહ ચની નકલ.

ન ધ : જ રી પર્માણપતર્ોના નમ ૂના આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download સેક્શનમાં (https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોવા િવનંતી.

૪. ઉમેદવારોએ તા. ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ (બપોરે ૧૩.૦૦ કલાક) થી તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ (સવારે ૧૦.૦૦ કલાક) સુધીમાં મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) માટે પર્વેશપતર્ તથા
ઉમેદવારની સ ૂચનાઓ (પિરિશ ટ) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે.

૫. પર્વેશપતર્ અને ઉમેદવારની સ ૂચનાઓ “online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર / ટેપવાઇઝ કાયર્વાહી કરવાની રહેશે: (૧) https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવુ.ં (૨) “Main Exam Call letter / Form” પર “click” કરવુ.ં (૩) અહીં ઉમેદવારે પોતાની “job select” કરવી તથા
“conformation number” અને “birthdate” ટાઇપ કરવાના રહેશે. (૪) હવે “OK” પર “click” કરી પર્વેશપતર્ની તથા ઉમેદવારોની સ ૂચનાઓની િપર્ન્ટ મેળવી લેવાની

રહેશે. આ તમામ દ તાવેજોની િપર્ન્ટ અચ ૂક કાઢવામાં આવે તેની ન ધ લેવી. પરીક્ષાખંડમાં પર્વેશ મેળવવા માટે આપનો પર્વેશપતર્ આવ યક રહેશે. અન્યથા પરીક્ષામાં
પર્વેશ મળશે નહી. ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો પરીક્ષા કેન્દર્ પર લાવવાનો રહેશે.
ઉમેદવારોના ફોટા એટેન્ડન્સશીટમાં પ ટ જોઇ
શકાય તેવા આવેલા ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો એટેન્ડન્સશીટમાં ઇન્વીજીલેટરની હાજરીમાં ચ ટાડવાનો રહેશે. આ

ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટે ફોટાવા ં ઓળખપતર્ સાથે રાખવું આવ યક છે . ઉપરોક્ત બાબતે ઉમેદવારના પક્ષે થયેલ ચ ૂક પરત્વે આયોગ
ારા પાછળથી કોઇ પણ રજૂઆત ગર્ા

રાખવામાં આવશે નહીં.

બ્વૂ઼ ઉન્ બૉક્ડળ (ુમફ ઽુધલીળપીળૂ), ષઙર્-૪ (જા.કર્.:૩૩૪/૪૨૩૱-૩૯) ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ

ઈલ્ઙ ીળી દી-૪૭-૩૩-૪૨૩૯ ધૂ દી-૪૯-૩૩-૪૨૩૯ નળમ્લીફ લ્જાફીળ બ્વૂ઼ ઉન્ બૉક્ડળ (ુમફ ઽુધલીળપીળૂ), ષઙર્-૪ (જા.કર્: ૩૩૪/૪૨૩૱-૩૯) ફૂ
સીળૂિળગ ક્ષરદી ગ઼્ડૂ(PET) ઇફૉ સીળૂિળગ રીબ ગ઼્ડૂ(PST) ગૉ ઞૉ ઞૉ.ણૂ.ફઙળષીવી બ્ુવ઼ ડૉ િણલર, બ્ુવ઼ ઽૉ ણ ક્ષીડર્ ળ, સીઽૂમીઙ, ઇરનીષીન ઘીદૉ
લ્ઞષીરીઅ ઈષફીળ ઽદૂ દૉ ઽષૉ રઽીત્રી રઅિનળફૂ મીઞૃ રીઅ , બ્ડર્ ઼ કધ્િળડૂ કભ ઇંિણલી(SAI), ઼ૉગડળ – ૩૭, ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ લ્ઞષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ .
સીળૂિળગ ક્ષરદી ગ઼્ડૂ (PET) ઇફૉ સીળૂિળગ રીબ ગ઼્ડૂ (PST) રીડૉ ઋબુ ધદ ધફીળ ઋરૉનષીળ્ફૂ ન્ણ બૃળૂ ધલી મીન રૉિણગવ જૉગ ઇબ ગળષીરીઅ ઈષસૉ
ઇફૉ જો ગ્ઉ ઋરૉનષીળ ગ્ઉબથ ગીળફૂ ફસીલૃક્દ ઙ્શૂ, ગૉ ભૂ લ ગૉ ુદમઅપગ લ (Energy Booster) ફૃઅ ઼ૉષફ ગળૉ વ રીવૄર બણસૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળફૉ
઼નળ જાઽૉ ળીદ દૉરઞ ઈલ્ઙ ફક્કૂ ગળૉ દૉડવી ઼રલ રીડૉ ઈલ્ઙફૂ દરીર યળદૂ િકર્લી રીડૉ ઙૉળવીલગ ઢૉ ળષષીરીઅ ઈષસૉ. ગર્ીઋન્ણ બળ ર્મીઉવ ગૉ ઇન્લ
ઉવૉક્ડર્ ્ુફક઼્ ઼ીપફ વીષષૃઅ ફઽીં. ઋરૉનષીળ ઼ીનૂ (ઑફીવ્ઙ ગૉ િણજીડવ) ચણૂલીશ બઽૉ ળૂ સગસૉ. રીડર્ ષ્જ ગૉ ભૂડફૉ઼ મૉ ડ બઽૉ ળષીફૂ બળષીફઙૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽૂ.
દી. ૪૩.૩૩.૪૨૩૯

