ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક  ાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
પોન નાં. (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Website : https://gpsc.gujarat.gov.in
જાશે યાત ક્રભાાંક : ૧૯/૨૦૨૨-૨૩ : ગુજયાત વયકાયના નભમદા, જવાંત્તિ, ાણી ુયલઠા અને કલ્વય ત્તલબાગ અને ભાગમ
અને ભકાન ત્તલબાગ શસ્તકની નીચે દળામલેર કુ ર-૫૮ જગ્માઓ ય ઉભેદલાયો વાંદ કયલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં
આલે છે . આ ભાટે ઉભેદલાયે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય તા. ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ (૧૩-૦૦ કરાક) થી
તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૨ (૧૩-૦૦ કરાક) દયમ્માન રોગ ઈન કયલાનુાં યશે ળે. વાંદગીની પ્રક્રક્રમા ભાટે સ્ધામત્ભક યીક્ષા મોજલાભાાં
આલળે.
નોંધ (૧) આ જગ્મા ભાટે ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા વાંબલત: તા. ૨૨/૦૧/૨૦૨૩ ના યોજ મોજલાભાાં આલળે.
(૨) ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષાનુાં ક્રયણાભ વાંબલત: પે બ્રુઆયી-૨૦૨૩ ભાાં પ્રત્તવ્દ્ધ  કયલાભાાં આલળે.
(૩) ભુખ્મ રેત્તિત યીક્ષા વાંબલત: ૨૩, ૩૦-એત્તપ્રર અને ૦૭-ભે-૨૦૨૩ ના યોજ મોજલાભાાં આલળે.
(૪) ભુખ્મ રેત્તિત યીક્ષાનુાં ક્રયણાભ વાંબલત: જુ ન-૨૦૨૩ ભાાં પ્રત્તવદ્ધ  કયલાભાાં આલળે.
(૫) રૂફરૂ ભુરાકાત વાંબલત: જુ રાઇ-૨૦૨૩ ભાાં મોજલાભાાં આલળે.
કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભહશરાઓ ભાટે અનાભત
જગ્માઓ

કક્ષાલાય જગ્માઓ
જગ્માનુું
નાભ

કુ ર
જગ્મા

બફન
અનાભત
(વાભાન્મ)

આબથિક
યીતે
નફા
લર્ગો

વા.
ળૈ.
.
લ.

અનુ.
જાબત

અનુ.
જનજાબત

કુ ર જગ્માઓ
ૈકી અનાભત

બફન
અનાભત
(વાભાન્મ)

આબથિક
યીતે
નફા
લર્ગો

વા.
ળૈ.
.
લ.

અનુ.
જાબત

અનુ.
જન
જાબત

હદવમાુંર્ગ

ભાજી
વૈબનક

લર્ગિ-૧
કામમારક ઈજનેય
(ત્તવત્તલર),
લગમ-૧ ભાગમ અને
ભકાન ત્તલબાગ
કામમારક ઈજનેય
(ત્તવત્તલર),
લગમ-૧
ન.જ.ા.ુ.અને ક.ત્તલ
કુ ર

૦૫

૦૨

૦૨

૦૧

--

--

૦૧

--

--

--

--

૦૧

--

૧૯

૦૯

૦૧

૦૫

૦૧

૦૩

૦૩

--

૦૧

--

૦૧

૦૧

--

૨૪

૧૧

૦૩

૦૬

૦૧

૦૩

૦૪

--

૦૧

--

૦૧

૦૨

--

લર્ગિ-૨
નામફ કામમારક
ઈજનેય (ત્તવત્તલર),
લગમ-૨ ભાગમ અને
ભકાન ત્તલબાગ
નામફ કામમારક
ઈજનેય (ત્તવત્તલર),
લગમ-૨
ન.જ.ા.ુ.અને ક.ત્તલ
કુ ર
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૧૩

૦૬

૦૩

--

૦૧

૦૩

૦૨

૦૧

--

--

૦૧

૦૧

--

૨૧

૦૭

૦૪

૦૫

૦૨

૦૩

૦૨

૦૧

૦૨

--

૦૧

૦૩

--

૩૪

૧૩

૦૭

૦૫

૦૩

૦૬

૦૪

૦૨

૦૨

--

૦૨

૦૪

--
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૧. હદવમાુંર્ગ ઉભેદલાયો ભાટે :
(૧) ઉયોક્ત જગ્માઓ ભાટે નીચે દળામલેર ત્તનમત ક્રદવમાાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયો જ અયજી કયલા ાત્ર છે . કોષ્ટકભાાં દળામવમા
ત્તવલામની અન્મ ક્રદવમાાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર ફનળે નક્રશ.
(નભિદા, જવુંબિ, ાણી ુયલઠા અને કલ્વય બલબાર્ગ)
ક્રભ

ક્રદવમાાંગતા

૧

અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રત્તષ્ટ

૨

શ્રલણની િાભી

૩

ભગજનો રકલો વક્રશત
શરનચરનની ક્રદવમાાંગતા,
યક્તત્તિભાાંથી વાજા થમેર
લાભનતા, એત્તવડ એટે કનો બોગ
ફનેર અને નફા સ્નામુઓ
સ્લરીનતા(autism), ફૌત્ત્ધક

૪

૫

ક્રદવમાાંગતા, િાવ ત્તલમ
ળીિલાની અક્ષભતા અને
ભાનત્તવક ફીભાયી
ફશે યાળ-અાંધત્લ વક્રશતની
કોરભ (૧) થી (૪) શે ઠના
વમત્તક્તઓભાાંથી એક કયતા લધાયે
પ્રકાયની ક્રદવમાાંગતા

કામમારક ઇજનેય, લગમ-૧ ન.જ.ા.ુ.અને ક.ત્તલ
ની જગ્માઓ ભાટે
અનાભત યાિલાભાાં
ક્રદવમાાંગતાનો પ્રકાય
આલેર જગ્માની
વાંખ્મા
Blind, LV-Low Vision
૦૧
(40%-70%)
Deaf, HH-Hard of
-Hearing (40%-70%)
OA-One Arm, BL-Both
Leg, CP-Cerebral
Palsy, LC-Leprosy
-Cured, Dw-Dwarfism,
AAV-Acid Attack
Victims
ASD(M)-Autism
Spectrum
Disability(Mild), IDIntellectual Disability,
SLD-Specific Learning
-Disability,
MI-Mental illness
MD-Multiple
Disabilities (40%-70%)

નામફ કામમારક ઇજનેય, લગમ-૨ ન.જ.ા.ુ.અને ક.ત્તલ
ની જગ્માઓ ભાટે
ક્રદવમાાંગતાનો પ્રકાય
Blind, LV-Low Vision
(40%-70%)
Deaf, HH-Hard of
Hearing (40%-70%)
OA-One Arm, BL-Both
Leg, CP-Cerebral Palsy,
LC-Leprosy Cured,
Dw-Dwarfism, AAVAcid Attack Victims
ASD(M)-Autism
Spectrum
Disability(Mild), IDIntellectual Disability,
SLD-Specific Learning
Disability,
MI-Mental illness

અનાભત યાિલાભાાં
આલેર જગ્માની વાંખ્મા
૦૨
--

--

૦૧

MD-Multiple
Disabilities (40%-70%)

ભાર્ગિ અને ભકાન બલબાર્ગ :

ક્રભ

ક્રદવમાાંગતા

૧

અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રત્તષ્ટ

૨

શ્રલણની િાભી

૩

૪

૫

ભગજનો રકલો વક્રશત
શરનચરનની ક્રદવમાાંગતા,
યક્તત્તિભાાંથી વાજા થમેર
લાભનતા, એત્તવડ એટે કનો બોગ
ફનેર અને નફા સ્નામુઓ
સ્લરીનતા(autism), ફૌત્ત્ધક
ક્રદવમાાંગતા, િાવ ત્તલમ
ળીિલાની અક્ષભતા અને
ભાનત્તવક ફીભાયી
ફશે યાળ-અાંધત્લ વક્રશતની
કોરભ (૧) થી (૪) શે ઠના
વમત્તક્તઓભાાંથી એક કયતા લધાયે
પ્રકાયની ક્રદવમાાંગતા
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કામમારક ઇજનેય, લગમ-૧ ભાગમ અને ભકાન
ત્તલબાગની જગ્માઓ ભાટે
અનાભત યાિલાભાાં
ક્રદવમાાંગતાનો પ્રકાય
આલેર જગ્માની
વાંખ્મા
--Deaf, HH-Hard of
૦૧
Hearing
OA-One Arm, OLOne Leg, CP-Cerebral
Palsy, LC-Leprosy
-Cured, Dw-Dwarfism,
AAV-Acid Attack
Victims
SLD-Specific
Learning Disability,
MI-Mental illness
(40%-70%)

MD-Multiple
Disabilities (40%70%)

નામફ કામમારક ઇજનેય, લગમ-૨ ભાગમ અને ભકાન
ત્તલબાગની જગ્માઓ ભાટે
અનાભત યાિલાભાાં
ક્રદવમાાંગતાનો પ્રકાય
આલેર જગ્માની
વાંખ્મા
--Deaf, HH-Hard of
૦૧
Hearing
OA-One Arm, OL-One
Leg, CP-Cerebral Palsy,
LC-Leprosy Cured,
Dw-Dwarfism, AAVAcid Attack Victims

--

SLD-Specific Learning
Disability, MI-Mental
illness (40%-70%)
--

-MD-Multiple
Disabilities (40%-70%)
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(ક) ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં તેભની ક્રદવમાાંગતા વાંફાંધે સ્ષ્ટ ત્તલગતો દળામલલાની યશે ળે.
(િ) ક્રદવમાાંગતા ૪૦% કે તેથી લધુ શોમ તેલા ઉભેદલાયને જ ક્રદવમાાંગ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશે ળે. ક્રદવમાાંગ અનાભતનો
રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચે દળામલેર િાંડ (૧) થી (૫) ૈકી કઇ ક્રદવમાાંગતા છે તે દળામલલાનુાં યશે ળે:
(૧) અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રત્તષ્ટ, (૨) ફત્તધય અને ઓછુાં વાાંબનાય, (૩) ભગજના રકલા વક્રશતની શરનચરનની ક્રદવમાાંગતા,
યક્તત્તિભાાંથી વાજા થમેર, લાભનતા, એત્તવડ એટે કનો બોગ ફનેર અને નફા સ્નામુઓ,(૪) સ્લરીનતા (Autism), ફૌત્તદ્ધ ક
ક્રદવમાાંગતા, િાવ ત્તલમ ળીિલાની અક્ષભતા અને ભાનત્તવક ત્તફભાયી, (૫) ફશે યાળ-અાંધત્લ વક્રશતની િાંડ (૧) થી (૪)
શે ઠની એક કયતા લધાયે પ્રકાયની ક્રદવમાાંગતા ધયાલતી વમત્તક્ત.
(ગ) જાશે યાતભાાં ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્મા દળામલેર ન શોમ, યાંતુ જગ્માની પયજોને અનુરૂ જે પ્રકાયની ક્રદવમાાંગતા
ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશે યાત ભાટે અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે.
(ઘ) ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયે તેના વભથમનભાાં વાભાન્મ લશીલટ ત્તલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના ક્રયત્ર ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી ત્તનમત થમેર નભૂનાભાાં અથલા યાજ્મ વયકાય કે બાયત વયકાયે આ શે તુ ભાટે ભાન્મ કમામ ભુજફ વયકાયી
શોત્તસ્ટરના વુત્તપ્રન્ટે ન્ડે ન્ટ/ત્તવત્તલર વજમન/ભેક્રડકર ફોડમ ્ાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર આમોગ ્ાયા જણાલલાભાાં
આલે ત્માયે અચૂક ભોકરલાની યશે ળે. જો પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નશીં અને ક્રદવમાાંગ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં.
(૨) ક્રદવમાાંગ તથા ભાજી વૈત્તનક ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય જે ઉભેદલાય વાંદગી ાભળે તેઓ ોતે જે કે ટેગયીના (ત્તફન
અનાભત/અનુ.જાત્તત/અનુ.જનજાત્તત/વા.ળૈ..લગમ/આ..લગમ) ઉભેદલાય શળે, તે કે ટેગયીના ગણલાભાાં આલળે.
૨. નાર્ગહયકત્લ : ઉભેદલાય,
(ક) બાયતનો નાગક્રયક અથલા (િ) નેાનો પ્રજાજન અથલા (ગ) બૂતાનનો પ્રજાજન અથલા(ઘ) ત્તતફેટનો ત્તનલામત્તવત
જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧ રી જાન્મુઆયી, ૧૯૬૨ શે રાાં બાયતભાાં આલેરા શોલા જોઇએ, અથલા
(ચ) ભૂ બાયતીમ વમત્તક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાત્તકસ્તાન, ૂલમ ાત્તકસ્તાન(ફાાંગ્રાદેળ),
ફભામ (મ્માનભાય), શ્રીરાંકા, કે ન્મા, મુગાન્ડા જેલા ૂલમ આક્રિકાના દેળો, વાંમુક્ત પ્રજાવિાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી,
ઝૈય, ઇથોીમા, અથલા ત્તલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શોલા જોઇએ યાંતુ ેટાક્રભાાંક (િ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)
ભાાં આલતા ઉભેદલાયોના ત્તકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શોલુાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના ત્તકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમોગ ત્તલચાયણાભાાં રેળે અને જો
ત્તનભણૂક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે તો યાજ્મ વયકાય તેભના ત્તકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે
કાભચરાઉ ત્તનભણૂક આળે.
૩. જન્ભ તાયી :
(૧) આમોગ જન્ભ તાયીિના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફોડમ ્ાયા અામેર એવ. એવ. વી. ઇ.પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાિે
છે . યાંતુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળામલેર જન્ભતાયીિ િોટી શોલાનુાં ઉભેદલાય ભાને તો વક્ષભ અત્તધકાયીએ આેર લમ અને
અત્તધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાત્તણત નકર ભોકરલાની યશે ળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અત્તધકૃ ત અત્તધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર
શોલુાં જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાનુાં ભૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં
આલેર ુયાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીિ ............ છે . જે એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના
પ્રભાણત્રભાાં દળામલેર જન્ભતાયીિ કયતાાં જુ દી છે તથા ભાનલાને ુયતુાં કાયણ છે . ઉભેદલાયે યજૂ કયે ર લમ અને અત્તધલાવનુાં
પ્રભાણત્ર તેની ત્તલશ્વાવશતામ(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયનો ત્તનણમમ આમોગ ્ાયા રેલાભાાં આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળામલેર જન્ભ તાયીિભાાં ાછથી કોઇણ કાયણવય પે યપાય થઈ ળકળે નશી.
૪ અયજીત્રક :
(૧) ત્તફન અનાભત લગમના ઉભેદલાયોએ, જો તેઓ ોસ્ટ ઑક્રપવભાાં પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર ચાજીવ તથા ઓન રાઇન
પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + વત્તલમવ ચાજીવ પી બયલાની યશે ળે. અનાભત લગમના ઉભેદલાયો (આત્તથમક યીતે નફા લગો, વાભાત્તજક
અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમ, અનુવૂત્તચત જાત્તત અને અનુવૂત્તચત જનજાત્તત), ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયો અને ભાજી વૈત્તનકોને પી
બયલાભાાંથી ભુત્તક્ત આલાભા આલેર છે . જેથી તેભણે કોઇ પી બયલાની યશે તી નથી. (૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો
ત્તફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશે ળે નશી. (૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશે યાતભાાં
અનાભત જગ્માઓ દળામલેર ન શોમ ત્માાં આલા ઉભેદલાયો ત્તફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વાંદગી ભાટે
ત્તફનઅનાભતના ધોયણો રાગુ ડળે. (૪) જાશે યાતભાાં ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે
કે ટેગયીભાાં ભક્રશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે . (૫) જાશે યાતભાાં જે તે કે ટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે
અભુક જગ્માઓ અનાભત શોમ ત્માયે ભક્રશરા ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ ત્તવલામની ફાકી યશે તી જગ્માઓ પક્ત ુરુ
ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં નથી, આ જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયોની વાંદગી ભાટે ત્તલચાયણા
થઇ ળકે છે , ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે . (દા.ત. કુ ર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભક્રશરા ઉભેદલાય
ભાટે અનાભત છે યાંતુ ફાકી યશે તી ૦૭ જગ્મા વાભે ભક્રશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે .) (૬) જાશે યાતભાાં ભાત્ર
ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જે તે કે ટેગયીભાાં ુરુ ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે કે ભ કે , ભક્રશરા
ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ તો આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયોની ત્તલચાયણા થઇ ળકે છે . યાંતુ જે જગ્માઓ
ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્મા ઉય ભક્રશરા ઉભેદલાયો ુયેુયા વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં
વાંદગી ાભે તો તેભને જ પ્રથભ ત્તલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કોઇ ભક્રશરા ઉભેદલાય વાંદ ન થામ કે ઓછા ભક્રશરા
ઉભેદલાય વાંદ થામ તો તેટરા પ્રભાણભાાં ુરુ ઉભેદલાયોને ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. (દા.ત. કુ ર ૧૦ જગ્મા ભક્રશરા
ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભક્રશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ છે તો ૦૨ ુરુ ઉભેદલાયો વાંદગી ાભી ળકે છે .) (૭)
પ્રાથત્તભક કવોટીના ક્રયણાભના આધાયે જે ઉભેદલાયોને ભુખ્મ (રેત્તિત) યીક્ષા ભાટે કાભચરાઉ વપ જાશે ય કયે ર શળે તેલા
ઉભેદલાયોએ ભુખ્મ (રેત્તિત) યીક્ષા ભાટે પયીથી ઓનરાઇન પોભમ બયી, જરૂયી પ્રાભાણત્રો/દસ્તાલેજો સ્કે ન (Scan) કયીને
આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ઓન રાઇન અરોડ કયલાના યશે ળે.
Advt 19/2022-23
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૫. ઉંભય અને તેભાું છુ ટછાટ :
(૧) અયજી કયલાની છે લ્લી તાયીિ ૦૯/૦૯/૨૦૨૨ ના યોજ ઉભેદલાયે ૨૦ (લીવ) લમ ૂણમ કયે ર શોલા જોઈએ અને ૩૫
(ાાંત્રીવ) લમ + વા.લ.ત્તલ.ના તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના જાશે યનાભા ક્રભાાંક : NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/
450900/G.5 ભુજફ ૦૧ લમ લધુ = ૩૬ (છત્રીવ) લમ ૂણમ કયે ર ન શોલા જોઈએ.
(૨) ઉંભય અયજી કયલાની છે લ્લી તાયીિના યોજ ગણલાભાાં આલળે.
(૩) ઉરી લમભમામદાભાાં નીચે ભુજફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે .
૧

ત્તફન અનાભત (વાભાન્મ) ભક્રશરા ઉભેદલાયો

ાાંચ લમ
ાાંચ લમ

૨

ભુ ગુજયાતના આત્તથમક યીતે નફા લગમના, વાભાત્તજક
અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમના, અનુવુત્તચત જાત્તત,
અનુવુત્તચત જનજાત્તતના ુરુ ઉભેદલાયો

૩

ભુ ગુજયાતના આત્તથમક યીતે નફા લગમના, વાભાત્તજક
અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમના, અનુવુત્તચત જાત્તત,
અનુવુત્તચત જનજાત્તતના ભક્રશરા ઉભેદલાયો

૪

ભાજી વૈત્તનકો, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વક્રશત ઉભેદલાયો

૫

ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયો
ગુજયાત વયકાયના કભમચાયીઓ: ગુજયાત ભુલ્કી વેલા અને
લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ત્તનમભો, ૧૯૬૭ ની
જોગલાએ ભુજફ ગુજયાત વયકાયની નોકયીભાાં કામભી
ધોયણે અથલા શાંગાભી ધોયણે વાંગ છ ભાવથી કાભગીયી
ફજાલતા શોમ અને તેઓની પ્રથભ ત્તનભણૂક જાશે યાતભાાંની
જગ્માભાાં દળામલેર લમ ભમામદાની અાંદય થમેર શોમ તેલા
કભમચાયીઓ

દવ લમ (આ છૂટછાટભાાં ભક્રશરા ભાટે ની છૂટછાટ કે જે ાાંચ લમની છે ,
તેનો વભાલેળ થઇ જામ છે , લધુભાાં લધુ ૪૫ લમની ભમામદાભાાં છૂટછાટ
ભળે.)
વાંયક્ષણ વેલાભાાં ફજાલેર વેલા (ઓછાભાાં ઓછી ાાંચ લમની વાંયક્ષણ
વેલા) ઉયાાંત ફીજા ત્રણ લમ
દવ લમ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લમની ભમામદાભાાં)

૬

ગુજયાત વયકાયના કભમચાયીઓને લમ ભમામદાભાાં કોઇણ પ્રકાયની
છૂટછાટ ભલાાત્ર નથી.

૬. રામકાત :
(1) possess a Bachelor’s degree in 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 or Hindi or both.

૭. ર્ગાય ધોયણ :
(૧) લગમ-૧ : ે ભેટરીક્ષ રૂ. ૬૭,૭૦૦-૨,૦૮,૭૦૦ (આય.ઓ.ી-૨૦૧૬ રેલર-૧૧)
લગમ-૨ : ે ભેટરીક્ષ રૂ. ૫૩,૧૦૦-૧,૬૭,૮૦૦ (આય.ઓ.ી-૨૦૧૬ રેલર-૦૯)
(૨) અજભામળી વભમ દયમ્માન ઉયોકત દળામલેર જગ્માઓભાાં ઈજાપો આલાભાાં આલળે નક્રશ. વક્ષભ વિાત્તધકાયી ્ાયા
અજભામળી વભમ વાંતોકાયક યીતે ૂણમ થમે ઈજાપો ભાંજૂય કયલાભાાં આલળે.
(૩) ગુજયાત વયકાયની નોકયીભાાં શોમ તેલી વમત્તક્તઓનો ગાય ગુજયાત ભુલ્કી વેલા ત્તનમભો અનુવાય ઉમુમકત ગાય
ધોયણભાાં ત્તનમત કયલાભાાં આલળે.
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(૪) પયજો : વયકાય તયપથી વાંફાંત્તધત જગ્મા ભાટે લિતો લિત વોંલાભાાં આલે તે કાભગીયી.
(૫) ફઢતીની તકો : ઉયોકત જગ્માઓ ય ત્તનભણૂક ાભેર ઉભેદલાયો જે તે જગ્માના બયતી ત્તનમભોનુવાય ઉરી જ્ગ્માઓ
ય ફઢતી ભાટે રામક ગણાળે.
૮. અનુવૂબિત જાબત, અનુવૂબિત જનજાબત, વાભાબજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લર્ગિ અને આબથિક યીતે નફા લર્ગિ :
(૧) ભૂ ગુજયાતના અનુવૂત્તચત જાત્તત, અનુવૂત્તચત જનજાત્તત, વાભાત્તજક અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમ અને આત્તથમક યીતે
નફા લગમ ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગમના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
(૨) અનુવૂત્તચત જાત્તત, અનુવૂત્તચત જનજાત્તત, વાભાત્તજક અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમ અને આત્તથમક યીતે નફા લગમ ૈકી
ઉભેદલાય જે લગમના શોમ તેની ત્તલગતો અયજીત્રકભાાં અચૂક આલી.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકના વાંફાંત્તધત કોરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળામલેર નશી શોમ તો ાછથી અનાભત લગમના
ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નશીં.
(૪) અનાભત લગમનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથમનભાાં વક્ષભ અત્તધકાયી ્ાયા ત્તનમત નભુનાભાાં આલાભાાં
આલેર જાત્તત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચૂક વાભેર કયલાની યશે ળે. અયજીત્રક વાથે જાત્તત પ્રભાણત્રની નકર
વાભેર નશીં શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૫) વાભાત્તજક અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગમભાાં” નશી
થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે.
(૬)(અ) વાભાત્તજક અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગમભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અાંગેનુાં વાભાત્તજક
ન્મામ અને અત્તધકાક્રયતા ત્તલબાગનુાં તાયીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠયાલથી ત્તનમત થમેર ગુજયાતી નભૂના ‘ક્રયત્તળષ્ટ-ક’
ભુજફનુાં અથલા નલા ત્તનમત કયામેર ગુજયાતી નભૂના ‘ક્રયત્તળષ્ટ-૪’ ભુજફનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશે ળે.
(૬)(ફ) વાભાત્તજક ન્મામ અને અત્તધકાયીતા ત્તલબાગના તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંક
વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ભુજફ ‘ઉન્નત લગમભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અાંગેના પ્રભાણત્ર’ની ભશિભ અલત્તધ
(Validity) ઈસ્મુ થમા-લમ વક્રશત ત્રણ નાણાકીમ લમની યશે ળે. યાંતુ આલુાં પ્રભાણત્ર વાંફાંત્તધત જાશે યાત ભાટે ઓનરાઈન
અયજી કયલાની છે લ્લી તાયીિ વુધીભાાં ઈસ્મુ કયામેર શોલુાં જોઈએ. (એટરે કે તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા.૦૯/૦૯/૨૦૨૨)
જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયત્તભમાન ઇસ્મુ થમેરુ શળે , તો જ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભાાં
આલળે નક્રશ.
(૬)(ક) ક્રયત્તણત ભક્રશરા ઉભેદલાયોએ આલુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-ત્તતાની આલકના વાંદબમભાાં યજૂ કયલાનુાં યશે ળે. જો
આલા ઉભેદલાયોએ તેભના ત્તતની આલકના વાંદબમભાાં યજૂ કયે ર શળે તો તેભની અયજી યદ્દ કયલાભાાં આલળે.
(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લિતે જે ‘ઉન્નત લગમભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર’ ની ત્તલગતો
જણાલેર શોમ તેની જ નકર અયજી વાથે જોડલાની યશે ળે. જો આલા પ્રભાણત્રભાાં કોઈ બૂર શોલાને કાયણે ઉભેદલાય
જાશે યાતની છે લ્લી તાયીિ ફાદનુાં નલુાં પ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાત્તજક અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાય તયીકે
ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશે ળે.
(૬)(ઇ)ઉન્નત લગમભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદાંડો ્માને રેલામ છે . પ્રભાણત્રની
અલત્તધ શલે ત્રણ લમની છે . યાંતુ ઉક્ત ભાદાંડો ૈકી કોઈણ ભાદાંડભાાં આ અલત્તધ દયમ્માન પે યપાય થામ તો તેની સ્લૈત્તચ્છક
જાશે યાત વાંફાંત્તધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-ત્તતા/લારીએ સ્લમાં વાંફાંત્તધત વિાત્તધકાયી તેભજ તેના ્ાયા પ્રભાણત્રભાાં કોઈ
પે યપાય કયલાભાાં આલે તો ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગને કયલાની યશે ળે. ઉભેદલાય/ભાતા-ત્તતા/લારી આલી જાશે યાત નક્રશાં
કયીને કોઈણ ત્તલગતો છૂાલળે તો તેઓ કામદેવયની કામમલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતનો રાબ યદ્દ
કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગમભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અાંગેના પ્રભાણત્ર ભેલલા ભાટે ના કોઈણ ભાદાંડભાાં પે યપાયની સ્લૈત્તચ્છક
જાશે યાત કયલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-ત્તતા/લારીની વમત્તક્તગત યીતે અને વાંમુક્ત યીતે યશે ળે.
(૭) આત્તથમક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાત્તજક ન્મામ અને અત્તધકાયીતા ત્તલબાગના તા.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંક : ઇ.ડફલ્મુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્તનમત થમેર નભૂના (અાંગ્રેજીભાાં
Annexure KH અથલા ગુજયાતીભાાં ક્રયત્તળષ્ટ-ગ) ભાાં ભેલેર આત્તથમક યીતે નફા લગો ભાટે ના પ્રભાણત્રના નાંફય અને
તાયીિ ઓન રાઇન અયજી કયતી લિતે દળામલલાના યશે ળે. આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વાંફાંત્તધત જાશે યાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી
કયલાની છે લ્લી તાયીિ વુધીભાાં ઈસ્મુ કયામેર શોલુાં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયત્તભમાન ઇસ્મુ થમેરુ શળે, તો
જ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નક્રશ.
નોંધ- વાભાત્તજક ન્મામ અને અત્તધકાયીતા ત્તલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: ઇડફલ્મુએવ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ,તા.
૨૬.૦૬..૨૦૨૦ ની જોગલાઇ ભુજફ આત્તથમક યીતે નફા લગો (EWS) ભાટે ના ાત્રતા પ્રભાણત્રો ઇસ્મુ (issue) થમા
તાયીિથી ત્રણ લમ વુધી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. યાંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ વુધી ઇસ્મુ થમેર
EWS પ્રભાણત્રની લધાયે ર અલત્તધનો રાબ રેલા ભાટે ઉભેદલાયે તેના કુ ટુાં ફની આલકભાાં લધાયો થમો નથી અને યાજ્મ
વયકાયના અનાભતના શે તુ ભાટે નક્કી થમેર ાત્રતાના ભાદાંડ ભુજફ રામક ઠયે છે તેલી ફાશેં ધયી ઉક્ત ઠયાલ વાથેના
ક્રયત્તળષ્ટથી ત્તનમત કમામ ભુજફના નભૂનાભાાં આલાની યશે ળે. આમોગ જ્માયે EWS પ્રાભાણત્ર ભગાલે તે વભમે ઉભેદલાયે
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પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાશે ધયી યજૂ કયલાની યશે ળે. આ જોગલાઇના દૂય ઉમોગ ફદર અનાભતનો રાબ યદ થલા ાત્ર છે
અને ઉભેદલાય કામદેવયની કામમલાશીને ાત્ર ફને છે . જેથી લધાયે ર અલત્તધનો રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયોએ ઉક્ત ઠયાલની
તભાભ જોગલાઇઓનો અભ્માવ કયી રેલા જણાલલાભાાં આલે છે . તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ વુધી ઇસ્મુ
થમેર EWS પ્રભાણત્રની લધાયે ર અલત્તધ વાંદબે યજૂ કયલાની ફાાંશેધયીનો ત્તનમત નભૂનો
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELFDECLERATION
_FORM.pdf યથી ભેલી રેલાનો યશે ળે.
(૮) વયકાયની પ્રલતમભાન જોગલાઈ ભુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ત્તફનઅનાભત લગમના ઉભેદલાયોની વાથે ત્તનમત
ધોયણો (અથામત લમભમામદા, અનુબલની રામકાત, ત્તફનઅનાભત લગમના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતાાં લધુ
ત્તલસ્તૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા ત્તવલામ ોતાની ગુણલિાના આધાયે વાંદગી ાભે તો ત્તફનઅનાભત જગ્માની
વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે .
(૯) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાત્તત અાંગે જે ત્તલગત દળામલેર શળે તેભાાં ાછથી પે યપાય કયલાની ત્તલનાંતી ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે
નશી. જો કોઈ ઉભેદલાયે ત્તનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્મુ થમેર ત્તનમત નભૂનાનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયે ર નક્રશ શોમ તો તેઓની
અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને ત્તફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ ત્તલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ.
૯. ભાજી વૈબનક :
(૧) ભાજી વૈત્તનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં ત્તલગતો આલાની યશે ળે. (૨) ભાજી વૈત્તનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાજમ ફુકની નકર
આમોગ દ્વ્રાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અચૂક ભોકરલાની યશે ળે.(૩) વાભાન્મ લશીલટ ત્તલબાગના તાયીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮
ના ઠયાલ ક્રભાાંક:આયઇએવ-૧૦૮૫૩-૪૩૩-ગ-૨ જોગલાઇ ભુજફ ભાજી વૈત્તનકોને અયજીત્રકની ત્તકાંભત, અયજી પી અને
યીક્ષા પી બયલાભાાંથી ભુત્તક્ત આલાભાાં આલેર છે
૧૦. ભહશરા ઉભેદલાય :
ભક્રશરાઓની અનાભત જ્ગ્માઓ વાભે ત્તનમત ભાદાંડ ભુજફ વાંદગીનુાં ધોયણ શલુાં કમામ ફાદ ણ જો મોગ્મ ભક્રશરા
ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તે જગ્મા જે તે કક્ષાના (category) ુરુ ઉભેદલાયોને પાલી ળકાળે.
૧૧. બલધલા ઉભેદલાય :
(૧) ઉભેદલાય ત્તલધલા શોમ તો અયજી ત્રકભાાં તે કોરભ વાભે “શા” અલશ્મ રિલુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં નથી” એભ
દળામલલુાં. (૨) ત્તલધલા ઉભેદલાયે જો ુન: રગ્ન કયે ર શોમ તો અયજી ત્રકભાાં તે કોરભ વાભે “શા” અચૂક રિલુાં અન્મથા “રાગુ
ડતુાં નથી” એભ દળામલલુાં. (૩) ત્તલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શોમ અને ત્તલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા
ઇચ્છતા શોમ તો અયજી વાથે ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેલી એક્રપડે ત્તલટ યજૂ કયલાની યશે ળે. (૪) ત્તલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની
પ્રલતમભાન જોગલાઈ ભુજફ તેભને ભેર કુ ર ગુણના ૫ (ાાંચ) ટકા ગુણ ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા, ભુખ્મ રેત્તિત યીક્ષા અને રૂફરૂ
ભુરાકાતભાાં ઉભેયી આલાભાાં આલળે. (૫) કોઇ ભક્રશરા ઉભેદલાય જાશે યાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “ત્તલધલા” ન શોમ, યાંતુ
અયજી કમામ ફાદ અથલા જાશે યાત પ્રત્તવ્ધ થમાની છે લ્લી તાયીિ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રક્રક્રમાના કોઇણ તફક્કે
“ત્તલધલા” ફને અને તે અાંગે જરૂયી દસ્તાલેજી ૂયાલાઓ યજૂ કયે તો તેની યજૂ આત ભળ્યા તાયીિ છીના બયતી પ્રક્રક્રમાના જે
ણ તફક્કા ફાકી શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભક્રશરા ઉભેદલાયોને “ત્તલધલા ભક્રશરા ઉભેદલાય” તયીકે ના રાબ આલાભાાં
આલળે. જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ ભાજી વૈત્તનક, ળાયીક્રયક અળક્તતા, ભક્રશરા કે ત્તલધલા ૈકીના ત્તલકલ્ો ૈકી એક થી લધુ
ત્તલકલ્ોભાાં થતો શોમ તેલા ત્તકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા ત્તલકલ્ો ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૧૨. ના લાુંધા પ્રભાણત્ર :
(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધમ વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન/કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા
અત્તધકાયીઓ/કભમચાયીઓ આમોગની જાશે યાતના વાંદબમભાાં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના
ત્તલબાગ/િાતા/કચેયીને અયજી કમામની તાયીિથી ક્રદન-૭ ભાાં અચૂક કયલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાયના ત્તનમોક્તા તયપથી અયજી
ભોકરલાની છે લ્લી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં આલળે તો તેઓની
અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. (૨) કે ન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભાાં
શોમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે ત્તનભણૂક અત્તધકાયીનુાં ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશે ળે. (૩) રૂફરૂ ભુરાકાત
વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અત્તધકાયી ્ાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર અવરભાાં યજુ કયલાનુાં યશે ળે.
૧૩. ર્ગેયરામક ઉભેદલાય :
ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ કે અન્મ જાશે ય વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધમ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ
્ાયા ઉભેદલાય ક્માયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ તો તેની ત્તલગત અયજીત્રકભાાં આલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામક
ઠયાવમાનો વભમ ચારુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
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૧૪. પયબજમાત બનલૃબિ, રુ વદ, ફયતયપ :
અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફોડમ કોોયે ળનભાાંથી ક્માયે મ ણ પયત્તજમાત ત્તનલૃત્તિ,
રૂિવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભાાં તેની ત્તલગત આલાની યશે ળે.
૧૫. વાભાન્મ ળયતો :
(૧) અનાભત લગમનો રાબ ભૂ ગુજયાતના અનુવૂત્તચત જાત્તત,અનુ.જનજાત્તત અને વા.અને ળૈ..લગમના ઉભેદલાયોને જ
ભળે. (૨) અયજી કમામ ફાદ યત િેંચી ળકાળે નક્રશ. (૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં કોઇણ ત્તલગત િોટી ફતાલેર શળે તો
તેનુાં અયજીત્રક કોઇણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે તથા તેણે રામકી ધોયણ (Passing Standard) ભેલેર શળે કે ઉભેદલાય
વાંદગી ાભેર શળે તો ણ તેની ઉભેદલાયી યદ ગણાળે. આથી અયજીત્રકભાાં િૂફ ચીલટૂલમક ત્તલગતો બયલી. (૪) પી બમામ
ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી. (૫) ગુજયાત વયકાયના કભમચાયી આમોગની જાશે યાત વાંદબમભાાં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે.
યાંતુ તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના ત્તલબાગ/િાતા/કચેયીને ક્રદન-૭ ભાાં અચૂક કયલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાયના ત્તલબાગ /
િાતા / કચેયી તયપથી અયજી ભોકરલાની છે લ્લી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નક્રશ આલાની
આમોગને જાણ કયલાભાાં આલળે તો તેઓની અયજી નાભાંજૂય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.(૬) ઉભેદલાયે Online
form બયતી લિતે તેઓ અનાભત કક્ષાભાાં અયજી કયલા ભાાંગે છે કે ત્તફન અનાભત કક્ષાભાાં અયજી કયલા ભાાંગે છે તે સ્ષ્ટ
જણાલલુાં. એક લિત Online અયજી કમામ ફાદ Online form ભાાં દળામલેર caste/category ભાાં કોઈણ જાતનો પે યપાય
કયલા દેલાભાાં આલળે નક્રશ. જો કોઈ ઉભેદલાય ાછથી આ ફાફતે યજૂ આત કયળે તો તેની યજૂ આત સ્લીકાયલાભાાંઆલળે નક્રશ
કે તેનો કોઈ પ્રત્મુિય આમોગ ્ાયા આલાભાાં આલળે નક્રશ. ઉભેદલાયોને આ વૂચના ્માને રઈ તેનુાં અચૂકણે ારન કયલા
જણાલલાભાાં આલે છે .
૧૬. યીક્ષાની રૂયે ા તથા અભ્માવક્રભ :યીક્ષાની રૂયે િા : સ્ધામત્ભક યીક્ષા ક્રભાનુવાય ત્રણ તફક્કાભાાં મોજલાભાાં આલળે.
(A)Stage – I ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા (Objective type) : ભુખ્મ યીક્ષા ભાટે ના ઉભેદલાયો વાંદ કયલા.
ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા [Objective Type (Multiple Choice questions)] :
Paper No

Subject

Marks

Duration

Paper-I

Part-1 General Studies
Part-2 Engineering Aptitude

100 Marks
100 Marks

2 hours

Paper-II

Civil Engineering

300 Marks

3 hours

Total

500 Marks

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.
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(B) Stage – II મખ્ુ ય રીક્ષા (ેખિત)
ુ ય રીક્ષા (ેખિત) [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
100 Marks
100 Marks
200 Marks
200 Marks
200 Marks
800 Marks

Duration
2 hours
2 hours
3 hours
3 hours
3 hours

Note:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

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 Standard of Paper – II shall be equivalent to English subjects (Lower level) of Twelfth standard of the
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board.The standard of Papers III, IV and V shall be up to
degree level of Civil engineering of the Gujarat Technological Universities.
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.

ુ ાર્ાત) (Interview) : 100 Marks
(C) Stage – III મૌખિર્ ર્સોટી (રૂફરૂ મ
1.
2.

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.

અભ્માવક્રભ :
પ્રિખપ્રમનરી રીક્ષા

(objective type)

અને મુખ્ય રીક્ષા (ેખિત)

(Descriptive type)

નો પ્રવગતવાર અભ્યાસક્રમ

આયોગની વેફસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ર િપ્રસધ્ધ ર્રવામાાં આવશે.

* રૂફરૂ ભુરાકાત વભમે આલાનો થતો જગ્મા / વેલાની વુંદર્ગીનો ક્રભ :
(૧) રૂફરૂ ભુરાકાત વભમે ઉભેદલાયે પકત જાશે યાતભાાં દળામલેર જગ્મા /વેલા ભાટે જ દયે ક જગ્મા /વેલા ભાટે ોતાની વાંદગી
અનુવાય આમોગ ્ાયા નક્કી કયલાભાાં આલે તે ત્રકભાાં ોતાના સ્લશસ્તાક્ષયભાાં જ વાંદગીક્રભ દળામલલાનો યશે ળે.
(૨) ઉભેદલાય જે જગ્મા /વેલા ભાટે ોતાની વાંદગીનો ક્રભ એક લિત દળામલી દે તે ક્રભ કામભી ગણલાભાાં આલળે તથા તેભાાં
કોઈણ પ્રકાયના પે યપાય, વુધાયા – લધાયા, અથલા ક્રભાાંક ફદરલાની ત્તલનાંતી કોઈણ વાંજોગોભાાં ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે
નક્રશ.
(૩) ઉભેદલાયોએ જણાલેરી જગ્માઓ ભાટે ના પ્રેપયન્વથી તે જગાઓ ઉય ત્તનભણૂકનો કોઈ શક્ક ભતો નથી.
(૪) ગુણલિાક્રભ અને પ્રાપ્મ જગ્માઓની વાંખ્માને ્માનભાાં રઈને, ઉભેદલાયે આેર પ્રેપયન્વ ત્તલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે.
(૫) જે ઉભેદલાયે એક ણ જગ્મા / વેલા ભાટે વાંદગીક્રભ દળામવમો ન શોમ અથલા તો પકત અભુક જ જગ્મા / વેલા ભાટે
વાંદગી ક્રભ દળામલેર શોમ અને તેઓની વાંદગી ક્રભ ભુજફની જગ્મા ભલાાત્ર થતી ન શોમ તો જે ઉભેદલાયોએ તભાભ
જગ્મા / વેલા ભાટે વાંદગી ક્રભ દળામલેર શોમ તેલા ઉભેદલાયોને જગ્માની પાલણી કમામ ફાદ લધેરી જગ્મા ઉય આલા
ઉભેદલાયોને જગ્માની પાલણી કયલાભાાં આલળે.
(૬) ઉભેદલાયની ત્તનભણૂક જે તે જગ્માના અભરભાાં શોમ તેલા બયતી ત્તનમભોને આત્તધન યશે ળે.
(૭) ઉભેદલાયને જે જગ્મા ભાટે ત્તનભણૂક આલાભાાં આલળે તે જ્ગ્મા ય ત્તનમત વભમભાાં શાજય ન થામ તો તેઓની ત્તનભણૂક
યદ કયલાભાાં આલળે.
૧૭. યીક્ષાભાું પ્રલેળ : (૧) જરૂયી પી વાથે અયજી કયનાય દયે ક ઉભેદલાયને અયજીની ચકાવણી કમામ ત્તવલામ ત્તપ્રત્તરત્તભનયી
યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે.(૨) પ્રાથત્તભક કવોટીનાાં ક્રયણાભને આધાયે જે ઉભેદલાયોને ભુખ્મ (રેત્તિત) યીક્ષા ભાટે
કાભચરાઇ વપ જાશે ય કયે ર શળે તેલા ઉભેદલાયોને ભુખ્મ (રેત્તિત) યીક્ષા ભાટે પયીથી ઓનરાઇન પોભમ બયી, જરૂયી
પ્રભાણત્રો સ્કે ન કયી આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ઓનરાઇન અરોડ કયલાના
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યશે ળે.(૩) ઉભેદલાયો તયપથી ભેર અયજીત્રકોની બયતી ત્તનમભો,યીક્ષા ત્તનમભો અને જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ
ચકાવણી કયલાભાાં આલળે અને આ જોગલાઈ વાંતોતા ઉભેદલાયોને ભુખ્મ રેત્તિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. તેભ
છતાાં આલી ચકાવણી જો ભુખ્મ રેત્તિત યીક્ષા ફાદ કયલાભાાં આલે તો તેલી ચકાવણી અનુવાય જરૂયી જોગલાઇ ન વાંતોતા
ઉભેદલાયોની ઉભેદલાયી કોઇણ તફક્કે યદ્દ કયલાભાાં આલળે તેની ઉભેદલાયોએ અચૂક નોંધ રેલી. (૪) ભુખ્મ રેત્તિત
યીક્ષાભાાં પ્રલેળ અાંગે આમોગનો ત્તનણમમ આિયી ગણાળે અને આમોગના ત્તનણમમ વાભે કોઈણ ત્રવમલશાય ્માનભાાં
રેલાભાાં આલળે નક્રશ.
૧૮. યીક્ષા કે ન્રોની બલર્ગત : (૧) ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા અભદાલાદ અને/અથલા ગાાંધીનગય િાતે મોજલાભાાં આલળે જો
લધુ વાંખ્માભાાં ઉભેદલાયોની અયજીઓ આલળે તો આમોગ ્ાયા આ ત્તવલામના અન્મ યીક્ષા કે ન્દ્રો િાતે ણ મોજલાભાાં
આલળે. (૨) ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા ભાટે યીક્ષાનુાં સ્થ, યીક્ષાની તાયીિ, યીક્ષાના વભમની ભાક્રશતી આમોગની
લેફવાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉય ભુકલાભાાં આલળે અને ત્તપ્રત્તરત્તભનયી
યીક્ષા ભાટે ના પ્રલેળત્ર તથા ઉભેદલાયોની વૂચનાઓ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpscojas.gujarat.gov.in લેફવાઈટ યથી ઉભેદલાયોએ ડાઉનરોડ કયલાના યશે ળે. આ ભાટે આમોગ ્ાયા લતમભાનત્રભાાં
જાશે યાત આલાભાાં આલળે. (૩) ઉભેદલાયોએ ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા, ભુખ્મ રેત્તિત યીક્ષા તથા ભૌત્તિક કવોટીભાાં તેભના
ોતાના િચે ઉત્તસ્થત થલાનુાં યશે ળે.
૧૯. હયણાભ : (૧) આિયી ક્રયણાભ આમોગની લેફવાઈટ ય ભૂકલાભાાં આલળે. (૨) આ ક્રયણાભભાાં ઉભેદલાયના
નાભ, ફેઠક ક્રભાાંક તેભજ ભેલેર કુ ર ગુણની ત્તલગતો આલાભાાં આલળે. (૩) આ ક્રયણાભભાાં અવપ થમેર
ઉભેદલાયોના ફેઠક ક્રભાાંક અને તેઓએ ભેલેર ગુણ આમોગની લેફવાઇટ ય ભુકલાભાાં આલળે. (૪) ઉક્ત જાશે યાત
અન્લમે કોઇ પ્રત્તતક્ષામાદી યશે ળે નશીં. ઉભેદલાય શાજય ન થામ/ત્તનભણૂક ન ત્તસ્લકાયે તેલા ત્તકસ્વાભાાં િારી યશે તી જગ્માઓ
આ બયતી પ્રવાંગ છીના બયતી પ્રવાંગથી બયલાભાાં આલળે.
૨૦. ર્ગુણત્રક : ભુખ્મ યીક્ષાનુાં ગુણત્રક ભેલલા ઈચ્છતા ઉભેદલાયોએ ભુખ્મ યીક્ષાના આિયી ક્રયણાભ ફાદ
આમોગની લેફવાઇટ ય પ્રત્તવદ્ધ  કયલાભાાં વૂચનાઓ ્માને રેલાની યશે ળે.
૨૧. ર્ગુણની ુન: િકાવણી : (૧) જે ઉભેદલાય ભુખ્મ યીક્ષાના ોતાના ગુણની ચકાવણી કયાલલા ઈચ્છતા શોમ તે
ઉભેદલાય આમોગને ભુખ્મ યીક્ષાના ક્રયણાભને આધાયે રૂફરૂ ભુરાકાતના અાંતે આિયી ક્રયણાભ જાશે ય કમામ તાયીિથી
ત્રીવ ક્રદલવની અાંદય દયે ક ેય દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની પી વાથે અયજી કયી ળકળે. (૨) ઉભેદલાયે યીક્ષાનુાં નાભ, ફેઠક
નાંફય, અને નાભ/વયનાભુાં દળામલલાનુાં યશે ળે. (૩) પી અયજી વાથે યોકડે થી કે બા.ો.ઓ. ્ાયા કચેયીના કાઉન્ટય ય
સ્લીકાયલાભાાં આલળે. (૪) ઉભેદલાય ટારથી આ અયજી ભોકરી ળકળે. આલી અયજી વાથે ભાત્ર વત્તચલશ્રી, ગુજયાત
જાશે ય વેલા આમોગ, ગાાંધીનગયના નાભનો ક્રોસ્ડ બા.ો.ઓ. ભોકરલાનો યશે ળે. (૫) ઉિયલશીઓનુાં ુન: ભૂલ્માાંકન (Reevalution) પે ય તાવણી કોઈણ વાંજોગોભાાં કયલાભાાં આલળે નક્રશ. (૬) ગુણની ુન:ચકાવણી ત્તવલામ ઉભેદલાયે
ભેલેર ગુણ ફાફતના કોઈણ ત્તલલાદને આમોગ રક્ષભાાં રેળે નક્રશ.
૨૨. બનભણૂક : (૧) ઉભેદલાયોને ત્તનભણૂક ભાટે Merit number and preference ને ્માનભાાં ત્તલચાયલાભાાં આલળે. યાંતુ
યીક્ષાભાાં વપ થલાથી ત્તનભણૂક ભાટે ના શક્ક ભી જતો નથી. (૨) યાજ્મ વેલાભાાં ત્તનભણૂક ભાટે ઉભેદલાય ફધી યીતે
મોગ્મ છે એભ જરૂયી રાગે તેલી તાવ છી વયકાયને વાંતો ન થામ તો તેલા ઉભેદલાયની ત્તનભણૂક કયલાભાાં આલળે નક્રશ.
(૩) ત્તનભણૂક ાભેર ઉભેદલાયે વયકાયના ત્તનમભો ભુજફની તારીભ રેલી ડળે અને તારીભ યીક્ષા ાવ કયલાની યશે ળે.
(૪) ઉયની જાશે યાત વાંફાંધભાાં વાંદ થમેરા ઉભેદલાયોની ત્તનભણૂક ભાટે , વયકાયશ્રીના વાંફાંત્તધત ત્તલબાગને આમોગ ્ાયા
બરાભણ કયલાભાાં આલળે. (૫) ત્તનભણૂક અાંગેની વઘી કામમલાશી, વયકાય ્ાયા કયલાભાાં આલતી શોલાથી આ અાંગેનો
કોઇ ત્રવમલશાય આમોગ ્માને રેળે નક્રશ.
૨૩. Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:આ જાશે યાત વાંદબમભાાં આમોગ ્ાયા ઓનરાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તાયીિ ૨૫/૦૮/૨૦૨૨,
૧૩:૦૦ કરાક થી તાયીિ ૦૯/૦૯/૨૦૨૨, ૧૩:૦૦ કરાક વુધીભાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય ઓનરાઇન
અયજી બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે ભુજફના (૧) થી (૧૪) Steps અનુવયલાના યશે ળે.
(૧) વૌ પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જલુાં. (૨) આ વાઈટનાાં Menu Bar ય “Online Application”
ત્તલકલ્ ય ત્તક્રક કયતા “Apply” નો ત્તલકલ્ દેિાળે ત્માાં ત્તક્રક કયતા જ આને શારભાાં ચારતી જાશે યાતોની ત્તલગત
દળામલલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે ોતાની વાંદગી લાી જાશે યાતની વાભેના “Apply” ફટન ય ત્તક્રક કયતા જ, તે જાશે યાત
ભાટે નો વાયાાંળ દેિાળે અને તે લાચ્મા છી ઉભેદલાય “Apply” ફટન ય ત્તક્રક કયીને ઓનરાઈન પોભમ બયલાનાાં ેજ ય
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જઈ ળકળે. તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દેિાળે. Application Format ભાાં વૌ
પ્રથભ “Personal Details (ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર પુદયડી (*) ત્તનળાની શોમ તેની ત્તલગતો
પયત્તજમાત બયલાની યશે ળે.) “Personal Details” (ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતાની અટક, નાભ, ત્તતાનુાં નાભ,
ભાતાનુાં નાભ, જેન્ડય, જન્ભ તાયીિ, જાત્તત લગેયેની ભાક્રશતી આલાની યશે છે . (૩) Personal Details બયામા ફાદ
“Communication Details (વાંદેળાવમલશાયની ભાક્રશતી)” જેભાાં ઉભેદલાયોએ ોતાનુાં શારનુાં અને કામભી યશે ઠાણનુાં
વયનાભુાં, ભોફાઈર નાંફય અને ઈ-ભેર આઈ.ડીની ભાક્રશતી આલાની યશે છે . (૪) “Communication Details
(વાંદેળાવમલશાયની ભાક્રશતી) “બયામા ફાદ” Other Details (અન્મ ત્તલગતો)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતાને રાગુ ડતી
સ્ોટમ વની (યભતગભતની) ત્તલગતો, ત્તલકરાાંગતા, રક્રશમા ભાટે ની વુત્તલધા ભેલલા ફાફત, ત્તલધલા, ભાજી વૈત્તનક, યાજમ
વયકાયભાાં વેલા ફાફતે કે કોઈ ણ આમોગ કે વાંદગી ભાંડ ભાાંથી યીક્ષા આલા ભાટે ક્રડ-ફાડમ થમેર છો કે કે ભ?
ત્તલગતો બયલી.(૫) “Other Details (અન્મ ત્તલગતો)” બયામા ફાદ “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” ભાાં
ઉભેદલાયે ોતાને આલડતી બાાઓ ફાફતેની ત્તલગત ટીક કયલી. (૬) “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” બયામા
ફાદ “Upload Photograph (પોટો અરોડ કયો)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતાનો વાયી ગુણલિા અને ઓિી ળકામ તથા
સ્લીકામમ શોમ એલો ૦૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૩.૬ વે.ભી. શોાઈ નો પોટો અરોડ કયલાનો યશે છે . (પોટાનુાં ભા ૫ વે.ભી.
ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શોાઈ અને signature નુાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ વે.ભી શોાઈ યાિલી) (Photo
અને Signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature .jpg Format (10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે
યીતે Computer ભાાં શોલા જોઇએ.) “Choose File” Button ય Click કયો શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં
.jpg Format ભાાં તભાયો photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માાંથી Select કયો અને “Open” Button ને click કયો. શલે
“Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button ય Click કયો શલે ફાજુ ભાાં તભાયો Photo દેિાળે. શલે આજ યીતે
Signature ણ upload કયલાની યશે ળે. (૭) “Upload Photograph (પોટો અરોડ કયો)” બયામા ફાદ “Upload
Signature (વશી અરોડ કયો)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતાનો વાયી ગુણલિા-ઓિી ળકામ તેલી અને સ્લીકામમ એલી વપે દ
કાગ ઉય કાા/બ્લ્મુ કરયભાાં વશી કયીને તેને સ્કે ન કયીને JPG પોભેટભાાં ૨.૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૭.૫ વે.ભી.
શોાઈની ભાભાાં વશી અરોડ કયલાની યશે છે . (૮) “Upload Signature (વશી અરોડ કયો)” બયામા ફાદ
“Education Details (ળૈક્ષત્તણક રામકાત)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતે ભેલેરી ળૈક્ષત્તણક રામકાતોની ત્તલગતો આેર કોષ્ટકભાાં
ત્તલગતે બયલાની યશે છે . જે ળૈક્ષત્તણક રામકાતભાાં ટકાલાયી ન આલાભાાં આલે ત્માાં “ળુન્મ” બયલાની યશે ળે. (૯)
“Education Details (ળૈક્ષત્તણક રામકાત)” બયામા ફાદ “Essential/Additional Education Details
(આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષત્તણક રામકાત)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતે ભેલેરી ળૈક્ષત્તણક રામકાતોની ત્તલગતો આેર કોષ્ટકભાાં
ત્તલગતે બયલાની યશે છે . જે ળૈક્ષત્તણક રામકાતભાાં ટકાલાયી ન આલાભાાં આલે ત્માાં “ળુન્મ” બયલાની યશે ળે. (૧૦)
“Essential/Additional Education Details (આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષત્તણક રામકાત)” બયામા ફાદ “Experience
Details (અનુબલની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતે રામકાત ભેવમા ફાદ નો ભેલેર અનુબલ/નોકયીના લમ અને
તાયીિની ક્રભાનુવાય ત્તલગતો બયલી. “Add Experience” ય ત્તક્રક કયીને ભેલેર અન્મ અનુબલની ત્તલગતો નાિી ળકામ.
(૧૧) “Experience Details (અનુબલની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Additional Information (લધાયાની ભાક્રશતી) ભાાં
ઉભેદલાયે ોતાની રાગુ ડતી ભાક્રશતી બયલી. (૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (ફાશેં ધયી)” તે લાાંચીને
તેભાાં Yes / No ય click કયલુાં. (૧૩) શલે save ય “click” કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયનો
Application અને Confirmation Number ફન્ને generate થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાિલાના યશે ળે અને શલે છી
આ જાશે યાતના વાંદબમભાાં આમોગ વાથેના કોઈ ણ ત્ર વમલશાયભાાં આ ફન્ને ત્તલગતો દળામલલાની યશે ળે. Confirm થમેર
અયજીત્રકની ત્તપ્રન્ટ અચૂક કાઢી યાિલી. (૧૪). જો આની અયજીત્રકભાાં કોઇ વુધાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો “Edit”
ત્તલકલ્ભાાં જઇને તે જાશે યાતનાાં છે લ્લા ક્રદલવ વુધીભાાં કોઈણ વભમે વુધાયી ળકાળે. જાશે યાતનો વભમ ૂણમ થમા ફાદ આ
વુત્તલધા (અયજીભાાં કોઈ ણ જાતનો વુધાયો કયલા ભાટે ) ઉરબ્ધ યશે ળે નશીં. (૧૫) જાશે યાત વાંફત્તધત અડે ટ
ઉભેદલાયોના યજીસ્ટડમ ભોફાઇર નાંફય અને/અથલા ઇ-ભેર ય ભોકરલાભાાં આલતી શોમ છે . આથી, ઉભેદલાયે ઓનરાઇન
પોભમ બયતી લિતે ોતાના જ ભોફાઇર નાંફય તથા ઇ-ભેર આલા.
નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી કયલા ભાટે નુું વશામક ભોડ્યુર છે . તે કયલા
ભાત્રથી આમોર્ગની કોઇ જાશે યાતભાું online અયજી કયે રી ર્ગણાળે નહશું . આથી OTR કમાિ ફાદ ઉભેદલાયે વુંફુંબધત જાશે યાતભાું
Online કયે ર અયજી પયજીમાતણે કયલાની યશે છે જભ
ે ાું િુક થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશે ળે.
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૨૪. અયજી પી :
(૧) ત્તફન અનાભત ુરૂ/ભક્રશરા ઉભેદલાયો અયજી પી નીચેનાાં ફે ત્તલકલ્ો ૈકી કોઈણ યીતે બયી ળકે છે : ૧. ોસ્ટ
ઓપીવભાાં : વાભાન્મ કે ટેગયીનાાં ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય ત્તક્રક કયીને ત્તપ્રન્ટે ડ ચરણની
નકર કાઢલાની યશે ળે. આ ત્તપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પ્મુટયની વુત્તલધા ધયાલતી ોસ્ટ ઓપીવભાાં જલાનુાં
યશે ળે. ોસ્ટ ઓપીવભાાં રૂ.૧૦૦/- આમોગની પી + ોસ્ટર વત્તલમવ ચાજમ તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૨ વુધીભાાં બયલાનાાં યશે ળે
અને પી બમામ અાંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશે ળે. આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે
વાચલીને યાિલાનાાં યશે ળે અને જ્માયે આમોગ ્ાયા ભાંગાલલાભાાં આલે ત્માયે જ અયજીત્રક ત્તફડાણો વક્રશત તથા પી બયે રા
ચરણની નકર વાથે R.P.A.D. / Speed post થી ભોકરલાનાાં યશે ળે અથલા આમોગ િાતે રૂફરૂભાાં આી જલાનાાં યશે ળે. ૨.
ઓનરાઈન પી : ઓનરાઈન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ય ત્તક્રક કયલુાં અને ત્તલગતો બયલી અને ત્માાં
“Online Payment of Fee” ઉય ત્તક્રક કયલુાં. ત્માયફાદ આેર ત્તલકલ્ોભાાં Net Banking, Card Payment અથલા
Other Payment Mode ના ત્તલકલ્ભાાંથી મોગ્મ ત્તલકલ્ વાંદ કયલો અને આગની ત્તલગતો બયલી. પી જભા થમા ફાદ
આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેલુાં screen ય રિામેરુાં આલળે અને e-receipt ભળે, જેની print કાઢી રેલી. જો પ્રક્રક્રમાભાાં
કોઈ િાભી શળે તો screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળે. (૨) યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કે ટેગયીનાાં
ઉભેદલાયોએ ોસ્ટ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- બયલાની યશે ળે અને પી બમામ અાંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશે ળે. અથલા
આ ઉભેદલાયોએ રૂ.૧૦૦/- ના “વત્તચલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ, ગાાંધીનગય” ના નાભના ક્રોસ્ડ બાયતીમ ોસ્ટર
ઓડમ યથી પી જભા કયાલી ળકળે. (૩) ઉભેદલાયોએ ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા તથા ભુખ્મ યીક્ષા ભાટે અરગ અરગ પી બયલાની
યશે ળે. જે ૈકી શાર ુયતુાં ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા ભાટે જ યીક્ષા પી બયલાની યશે ળે. (૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો
ત્તફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો તેઓએ અયજી પી બયલાની યશે ળે નશીં. (૫) ભૂ ગુજયાતના અનુ.જાત્તત, ફૌધ ધભમ
અનાલેર અનુ.જાત્તત, અનુ.જનજાત્તત અને વાભાજીક અને ળૈક્ષત્તણક યીતે છાત લગમના અને ળાયીક્રયક અળકતતા લાા
ઉભેદલાયોએ યીક્ષા પી બયલાની યશે તી નથી. (૬) ભાજી વૈત્તનકોએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી. (૭) પી બમામ ફાદ
યીપાંડ ભલાાત્ર નથી. (૮) પી બમામ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશીં શોમ તેલા ઉભેદલાયોને કોઈણ
વાંજોગોભાાં ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષા /ભુખ્મ રેત્તિત કવોટીભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશીં. આ પી ોસ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ
્ાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે. યોકડભાાં, ડીભાન્ડ ડર ાફ્ટથી, બાયતીમ ોસ્ટર ઓડમ ય (યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ
કે ટેગયીનાાં ઉભેદલાયો ત્તવલામ ) કે ે ઓડમ યના સ્લરૂભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નક્રશ, જેની ઉભેદલાયોએ િાવ નોંધ
રેલી. (૯) તા.૧ રી જાન્મુઆયી ૧૯૬૪ના યોજ અથલા તે છી ૂલમ ાત્તકસ્તાનભાાંથી સ્થાાંતય કયી બાયતભાાં આલેરી
ત્તનલામત્તવત વમત્તક્તઓની ફાફતભાાં જો આમોગને વાંતો થામ કે ઉભેદલાયો પી ચૂકલી ળકે તેભ નથી તો મોગ્મ ત્તકસ્વાભાાં પી
ભાપ કયલાભાાં આલળે. (૧૦) આમોગને અયજી કમામ છી પી યત કયલા અાંગેની ત્તલનાંતી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નક્રશ અથલા
એ પી ફીજી કોઈ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે અનાભત તયીકે યાિલાભાાં આલળે નક્રશ.
૨૫. અર્ગત્મની વૂિના :
(૧) ઉભેદલાયને ોતાની વાથે કોઈ વેલ્મુરય પોન, ેજ્રય અથલા ફીજા કોઈ ભોફાઈર વાંદેળા વમલશાયના વાધનો યીક્ષા
િાંડભાાં વાથે રઈ જલાની છૂટ નથી, જેના બાંગ ફદર ઉભેદલાય ચેતલણીઓભાાં ત્તનક્રદમષ્ટ ત્તળક્ષાને ાત્ર ફનળે. (૨) ઉભેદલાય
ત્તપ્રત્તરત્તભનયી યીક્ષાભાાં કે લ્ક્મુરેટયનો ઉમોગ કયી ળકળે નક્રશ. (૩) ઉભેદલાયને ભુખ્મ યીક્ષાભાાં નોન –પ્રોગ્રાભેફર
વામત્તન્ટપીક કે લ્ક્મુરેટય રાલલાની અને તેનો ઉમોગ કયલાની છૂટ છે . ણ યીક્ષા િાંડભાાં, એક ફીજા ઉભેદલાયની લચ્ચે
કે લ્ક્મુરેટયની અદરાફદરી થઈ ળકળે નક્રશ. (૪) ઉભેદલાયોને િાવ જણાલલાનુાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની
ચકાવણી દયમ્માન કોઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી ત્તનમભો તથા જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ રામકાત ધયાલતા નથી
તેભ ભારૂભ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી કોઈ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે.
૨૬. નીિે દળાિવમા ભુજફની અયજીઓ યદ કયલાભાું આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે વાંૂણમ નથી)
(૧) અયજીભાાં દળામલેર ત્તલગતો અધૂયી કે અવાંગત શોમ. (૨) અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરોડ કયે ર ન શોમ. (૩) અયજી
પે ક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલેર શોમ. (૪) અયજીભાાં ાવોટમ વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયે ર ન શોમ. (૫)
અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અત્તધકાયી ્ાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શોમ. (૬)
ભાજી વૈત્તનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાજમ ફુકની નકર યજુ કયે ર ન શોમ (૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષત્તણક રામકાતના વાંદબમભાાં
ભાકમ ળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શોમ. (૮) જન્ભ તાયીિ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજુ
કયે ર ન શોમ. (૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનુબલ દળામલેર શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શોમ) યાંતુ
તેના વભથમનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર ન શોમ અથલા તો યજુ કયે ર પ્રભાણત્રભાાં તેઓનો અનુબલનો વભમગાો, ભુ
ગાય, કુ ર ગાય અને અનુબલનો પ્રકાય દળામલેર ન શોમ,અનુબલનુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શોમ તથા
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વક્ષભ વિાત્તધકાયીની વશી ત્તલનાનુાં શોમ. (૧૦) તફીફી ત્તળક્ષણ ત્તલમક જ્ગ્માની જાશે યાતભાાં ભેલેર દલી
MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભાન્મ છે , તેલુ મુત્તનલવીટી અથલા કોરેજના વક્ષભ અત્તધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર
યજૂ કયે ર ન શોમ.
૨૭. ર્ગેયલતિણૂુંક અુંર્ગે દોબત ઠયે રા ઉભેદલાયો બલરૂધ્ધ ર્ગરાું :ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કોઇણ પ્રકાયની િોટી ભાક્રશતી દળામલલી નશી,
તેભજ આલશ્મક ભાક્રશતી છૂાલલી નશી, ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયે ર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાત્તણત નકરભાાં કોઇણ
વાંજોગોભાાં વુધાયો અથલા પે યપાય અથલા ફીજા કોઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં કયે ર/ફનાલટી
દસ્તાલેજો યજુ કયલા નશી, જો એક જ ફાફતના ફે કે તેથી લધુ દસ્તાલેજોભાાં અથલા તેની પ્રભાત્તણત નકરભાાં કોઇણ
પ્રકાયની અચોકવાઇ અથલા ત્તલવાંગતતા જણામ તો તે ત્તલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી. જો કોઇ ઉભેદલાય
આમોગ ્ાયા દોત્તત જાશે ય થમેર શોમ અથલા થામ તો, (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અાંગે કોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, (૩) કોઇ અન્મ વમત્તક્ત ્ાયા છ કટથી કાભ ુણમ કયાવમુ શોમ, (૪) ફનાલટી
દસ્તાલેજ યજુ કમામ શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયતી લિતે Scanning ભાાં કોઈ ચેડાકયે ર શોમ, () અગત્મની
ફાફત છુાલલા અથલા દોભુકત અથલા િોટા ત્તનલેદનો કયે ર શોમ, (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અાંગે કોઇણ અત્તનમત્તભત કે
અનુત્તચત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ, (૭) કવોટી વભમે કોઇ અનુત્તચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ, (૮) ઉિયલશીભાાં
અશ્લીર બાા કે અત્તળષ્ટ ફાફતો વક્રશતની અવાંગત ફાફતો યજુ કયે ર શોમ, (૯) યીક્ષા િાંડભાાં કોઇણ યીતની
ગેયલતમણૂક આચયલી, જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, ુસ્તક, ગાઇડ, કારી તેલા કોઇણ છાેર
કે શસ્તત્તરત્તિત વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત ્ાયા કે કોઇ વાાંકેત્તતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયોને નકર
કયાલલાની ગેયક્રયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે , (૧૦) આમોગ ્ાયા યીક્ષાની કાભગીયી અાંગે ત્તનમુકત
થમેરા કભમચાયીઓને જલણી કયલી, કોઇણ પ્રકાયની ળાયીક્રયક ઇજા શોચાડલી અથલા (૧૧) ઉયોકત જોગલાઇઓભાાં
ઉલ્લેિામેર દયે ક અથલા કોઇણ કૃ ત્મ કયલા કે કયાલલા પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે આમોગ ય
દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળામલેર ત્તળક્ષા ઉયાાંત આોઆ, પોજદાયી કામમલાશીને ાત્ર ફનળે.
(ક) આમોગ ્ાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા
(િ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે કામભી કે ભુકયય ભુદત ભાટે
(૧) આમોગ ્ાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શે ઠની કોઇણ નોકયીભાાંથી વયકાય ્ાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને
(ગ) જો વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શોમ તો તેના ત્તલરૂ્ધ વભુત્તચત ત્તનમભો અનુવાય ત્તળસ્તબાંગના ગરાાં
રઇ ળકાળે.
(૧ય) ઉયોકત ત્તલગતોભાાં ત્તનક્રદમષ્ટ કયે ર ત્તળક્ષા કયતા શે રા આમોગ/ વયકાય ્ાયા ઉભેદલાયને /કભમચાયીને
(૧) આયોનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આયોો અથલા કે વના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેત્તિતભાાં ત્તળક્ષા અાંગે ફચાલનાભુાં- શકીકત યજુ કયલા અને
(૩) ત્તળક્ષા અાંગે ત્તનમત વભમ ભમામદાભાાં રૂફરૂ યજુ આત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.
 ઉભેદલાયનો વભાલેળ અનાભત લગમ, ક્રદવમાાંગ, ભાજી વૈત્તનક, ભક્રશરા કે ત્તલધલા ૈકીના ત્તલકલ્ો ૈકી એક થી લધુ
ત્તલકલ્ોભાાં થતો શોમ તેલા ત્તકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા ત્તલકલ્ો ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
 ઉયોક્ત દળામલેર જગ્માની વાંખ્માભાાં પે યપાય કયલાનો આમોગને અફાત્તધત અત્તધકાય યશે ળે.
 જાશે યાતની જોગલાઇઓના અથમઘટન અને બયતી પ્રક્રક્રમા ફાફતે જગ્માના બયતી ત્તનમભો અને યીક્ષા ત્તનમભોની
જોગલાઇઓ આિયી યશે ળે.
ઉભેદલાયોએ જાશે યાતની ઉયોક્ત જોગલાઇઓ તથા આ વાથે વાભેર વાભાન્મ જોગલાઇઓનો વાંૂણમ અભ્માવ કમામ ફાદ
અયજી કયલા જણાલલાભાાં આલે છે .
(ળબ્ફીય દાઉદકયીભ)
વાંમુક્ત વત્તચલ
ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ
Advt 19/2022-23
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt. No. 19/2022-23
Online Applications are invited from 25/08/2022 (13:00 hours) to 09/09/2022 (13:00 hours) for the
following 58 posts of Gujarat Engineering Service (Civil), 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 : 22/01/2023
Tentative month of Screening (Primary) Test Result : February-2023
Tentative date of mains written examination : 23, 30-April and 07 May-2023
Tentative month of mains written examination Result: June-2023
Tentative month for Interview: July-2023

Name of Post

Out of Category wise posts reserved
for women

Category wise Posts

Total
Posts
Gen.

E.W.S.

S.E.B.C

S.C.

S.T.

Gen.

E.W.S

S.E.B.C

S.C.

S.T.

Post
reserved out
of the total
Posts
Phy.
ExDis
Ser

Class-I
Executive Engineer
(Civil), Class-I
(Road and
Building Dept.)
Executive Engineer
(Civil), Class I
(Narmada, Water
Resources, Water
Supply and
Kalpasar Dept.)
Total
Deputy Executive
Engineer (Civil),
Class-II (Road and
Building Dept.)
Deputy Executive
Engineer (Civil),
Class II (Narmada,
Water Resources,
Water Supply and
Kalpasar Dept.)
Total

Advt 19/2022-23

05

02

02

01

--

--

01

--

--

--

--

01

--

19

09

01

05

01

03

03

--

01

--

01

01

--

24

11

03

06

01
03
Class-II

04

--

01

--

01

02

--

13

06

03

--

01

03

02

01

--

--

01

01

--

21

07

04

05

02

03

02

01

02

--

01

03

--

34

13

07

05

03

06

04

02

02

--

02

04

--
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For Persons with Disabilities:- (Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpasar Department)

Sr.
No.
1
2

3

Disability

Blind / Low Vision
Deaf/Hard of
Hearing
Locomotor
Disability including
Cerebral Palsy,
Leprosy Cured,
Dwarfism and Acid
Attack Victims

4

Autism, Specific
Learning Disability
and Mental illness

5

Multiple Disabilities
from amongst
persons under group
(1) to (4) including
Low Vision- Hard of
Hearing

For the post of Executive Engineer (Civil),
Class-I
Number Of
Type of Disability
Reserved
Posts
Blind, LV-Low Vision
01
(40%-70%)
Deaf, HH-Hard of Hearing
-(40%-70%)
OA-One Arm, BL-Both
Leg, CP-Cerebral Palsy,
LC-Leprosy Cured, DwDwarfism, AAV-Acid
Attack Victims
ASD(M)-Autism Spectrum
Disability(Mild), IDIntellectual Disability,
SLD-Specific Learning
Disability,
MI-Mental illness

--

--

MD-Multiple Disabilities
(40%-70%)

For the post of Deputy Executive Engineer
(Civil), Class-II
Number Of
Type of Disability
Reserved
Posts
Blind, LV-Low Vision
02
(40%-70%)
Deaf, HH-Hard of Hearing
-(40%-70%)
OA-One Arm, BL-Both
Leg, CP-Cerebral Palsy,
LC-Leprosy Cured, DwDwarfism, AAV-Acid
Attack Victims
ASD(M)-Autism Spectrum
Disability(Mild), IDIntellectual Disability,
SLD-Specific Learning
Disability,
MI-Mental illness

--

01

MD-Multiple Disabilities
(40%-70%)

Road and Building Department
Sr.
No.
1
2

3

4

5

Disability
Blind / Low Vision
Deaf/Hard of
Hearing
Locomotor
Disability including
Cerebral Palsy,
Leprosy Cured,
Dwarfism and Acid
Attack Victims
Autism, Specific
Learning Disability
and Mental illness
Multiple Disabilities
from amongst
persons under group
(1) to (4) including
Low Vision- Hard of
Hearing

For the post of Executive Engineer (Civil),
Class-I
Number Of
Type of Disability
Reserved
Posts
---

For the post of Deputy Executive Engineer
(Civil), Class-II
Number Of
Type of Disability
Reserved
Posts
---

Deaf, HH-Hard of Hearing

01

Deaf, HH-Hard of Hearing

01

--

OA-One Arm, OL-One
Leg, CP-Cerebral Palsy,
LC-Leprosy Cured, DwDwarfism, AAV-Acid
Attack Victims

--

OA-One Arm, OL-One
Leg, CP-Cerebral Palsy,
LC-Leprosy Cured, DwDwarfism, AAV-Acid
Attack Victims
SLD-Specific Learning
Disability, MI-Mental
illness (40%-70%)

SLD-Specific Learning
Disability, MI-Mental
illness (40%-70%)
--

MD-Multiple Disabilities
(40%-70%)

-MD-Multiple Disabilities
(40%-70%)

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.
Advt 19/2022-23
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Education Qualification: : (1) possess a Bachelor’s degree in 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 or Hindi or both.
Pay Scale:

For Class-I :
Pay scale - Rs. 67,700-2,08,700 (R.O.P-2016 Level No: 11)
For Class-II :
Pay scale - Rs. 53,100-1,67,800 (R.O.P-2016 Level No: 9)
Age: A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 35
years + 01 yesr As per GAD Notification : NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G.5dated 14/10/2021
= 36 years as on 09/09/2022. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under:

5

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
Ex Serviceman, including E.C.O. /
S.S.C.O.
Persons With Disabilities

6

Government Servant

1
2
3
4

05 years
05 years
10 years (including 5 years relaxation of reservation
for female candidates)(subject to maximum 45 years)
The length of military service (Atleast five years of
military services) + 3 years
10 years (Subject to maximum 45 years)
No relaxation in upper age will be available to
Government Servant

Note :- For interpretation of any clause of this advertisement and for recruitment process the recruitment
rules and examination rules of the post shall be final.
(1) 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.
(2) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling Online Application
speadily, which will not count as an Online Application.
(3) 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.
(4) 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
Advt 19/2022-23
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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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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://gpsciass.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

(Shabbir Daudkarim)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

Advt 19/2022-23

Page 16 of 16

