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અગત્મની જાશયેાત 
નામફ વકે્ળન અધધર્ાયી અન ેનામફ ભાભરતદાય, લગક-૩ (જા.ક્ર.૨૭/૨૦૨૦-૨૧) ની મખુ્મ રખેિત યીક્ષાના ઉભદેલાયો ભાટે 

        નામફ વકે્ળન અધધર્ાયી અન ે નામફ ભાભરતદાય, લગક-૩ (જા.ક્ર.૨૭/૨૦૨૦-૨૧) ની જગ્માઓ ય બયતી ર્યલા ભાટે આમોગ દ્વાયા 
પ્રધવધ્ધ ર્યલાભાાં આલરે જાશેયાત ક્રભાાંર્:- ૨૭/૨૦૨૦-૨૧ ભાટે તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૧ના યોજ મોજામરે પ્રાથધભર્ ર્વોટીનુાં રયણાભ 
તા.૨૩/૦૯/૨૦૨૧ ના યોજ પ્રધવધ્ધ ર્યલાભાાં આલેર છે. આ ર્વોટીભાાં વપ થમરે તભાભ ઉભદેલાયોએ મખુ્મ યીક્ષા (રખેિત) ભાટે “Online” અયજી 
ર્યલાની યશળે.ે ઉભદેલાયોએ મખુ્મ રખેિત યીક્ષા ભાટે તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૧ ના યોજ ૧૩.૦૦ ર્રાર્ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ ૧૩.૦૦ ર્રાર્ 
સધુી “Online” અયજીત્રર્ બયી તેભજ જરૂયી દસ્તાલેજો (તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ ના યોજ ૨૩:૫૯ ર્રાર્ સધુીભાાં) અરોડ ર્યલાના યશળે.ે ઉભદેલાયો 
તયપથી ભેર અયજીત્રર્ો તથા પ્રભાણત્રો  ઉર્ત જગ્માઓના બયતી ધનમભો, બયતી (યીક્ષા) ધનમભો તથા જાશયેાતની જોગલાઈ મજુફના રામર્ી 
ધોયણની ચર્ાવણી ર્માક ધવલામ ઉભદેલાયોને તદ્દન ર્ાભચરાઉ ધોયણ ેમખુ્મ યીક્ષા (રખેિત)ભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળ.ે મખુ્મ યીક્ષા (રખેિત) ભાાં 
પ્રલળે અંગે આમોગનો ધનણકમ આિયી ગણાળ ેઅન ેઆમોગના ધનણકમ વાભ ેર્ોઇણ ત્રવ્મલશાય ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળ ેનશીં. 

       
નોંધ: ઉભદેલાયે વૌ પ્રથભ મખુ્મ યીક્ષાનુાં પોભક બયલાનુાં યશળે ેઅન ેત્માયફાદ જ પ્રભાણત્રો અરોડ ર્યલાના યશળે.ે (ઉભદેલાય મખુ્મ યીક્ષાનુાં 

પોભક બમાક લગય પ્રભાણત્રો અરોડ ર્યલા પ્રમત્ન ર્યળ ેતો “Application not found” નો ભવેજે આલળ.ે) 
   

: મખુ્મ રેખિત યીક્ષાના ઉભેદલાયોએ નીચે દળાકલેર અગત્મની સચૂનાઓ ધ્માને રેલી :    
૧ મખુ્મ યીક્ષાનુાં અયજીત્રર્ online તથા ડોક્યભુને્ટ અરોડ ર્યલાની યીત : ૧. મખુ્મ યીક્ષાનુાં અયજીત્રર્ બયલા ભાટે https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in લફેવાઇટ ય જલાનુાં યશળે.ે ૨. લફેવાઇટ ય call letter/form વકે્ળનભાાં જઇ main exam call letter/ form ય ક્ક્રર્ ર્યલાનુાં 
યશળે.ે ત્માયફાદ select job ભાાં તભાયી જાશયેાત વાંદ ર્યી ર્ન્પભળેન નાંફય અન ેdate of birth insert ર્યલાના યશળે ેઅન ેok ફટન ય ક્રીર્ 
ર્યલાનુાં યશળે.ે ૩. આભ ર્યલાથી પ્રાથધભર્ યીક્ષાના અયજી ત્રર્ભાાં બયેર નીચનેી ભારશતી જોલા ભળ ેજેભાાં ઉભદેલાય સધુાયો ર્યી ળર્ળ.ે (૧) 
વયનામુાં (૨) ળકૈ્ષખણર્ રામર્ાત (૩) ભોફાઇર નાંફય ૪. ઉયોક્ત ર્ામકલાશી ણૂ ઁર્યીન ેઉભદેલાયે save અન ે lock ફટન ય ક્રીર્ ર્યલાનુાં યશળેે 
અન ેઅયજી submit ર્યલાની યશળેે. ૫. ઉયોક્ત ર્ામકલાશી ણૂક ર્મેથી ઉભદેલાયની ભારશતી save થઇ જળ.ે ાછથી તભેાાં સધુાયો થઇ ળર્ળ ેનશી. 
૬. Save અન ે lock ર્મથેી ઉભદેલાયના ભોફાઇર નાંફય ય https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ડોક્યભુને્ટ અરોડ ર્યલાનો ભવેેજ આલળ.ે ૭. 
ઉભદેલાય જો અનાભત ર્ક્ષાનો શળ ેતો print main exam form તથા upload documents online tab દેિાળ.ે Upload documents online ય ક્રીર્ 
ર્યીન ેોતાના ડોક્યભુને્ટ અચરૂ્ અરોડ ર્યલાના યશળે.ે જો ઉભદેલાય ખફન અનાભત ર્ક્ષાનો શળે તો (1) print post office challan (2) online 

payment of fees (3) check your payment status (4) online payment receipt (5) print main exam form (6) upload documents online tab 
દેિાળ ેતનેા ય ક્રીર્ ર્યીને ઉભદેલાયે ોતાના ડોક્યભુને્ટ અચરૂ્ અરોડ ર્યલાના યશળે.ે ૮. ખફન અનાભત ર્ક્ષાના ઉભદેલાયે રૂ. ૧૫૦/- પી 
બયલાની યશળે ેતઓે ઓનરાઇન પીની ચરૂ્લણી ર્યી ળર્ળ.ે જો ઉભદેલાયે ઓનરાઇન પીની ચરૂ્લણી ર્યી શોમ અન ેપીના નાણા ફેંર્ભાાંથી ર્ામેર 
શોમ અન ેતનેી શોંચ ન ભી શોમ તો ઉભદેલાયે Help/Query ભાાં check your payment status ય ક્રીર્ ર્યીન ેજાણી ળર્ળ.ે ૯. ોસ્ટઓરપવભાાં 
પી બયલા ભાટે print post office challan ય ક્રીર્ ર્યીને ધપ્રિંટઆઉટ ભેલી નજીર્ની ર્ોમ્પ્યટૂયની સધુલધા ધયાલતી ોસ્ટઓરપવભાાં રૂ. ૧૫૦/- પી + 
ોસ્ટર વધલિવ ચાજીવ બયલાના યશળે ેઅન ેત ેઅંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળે.ે ઉભદેલાયે ોતાની ખફન અનાભત ર્ક્ષાની યીક્ષા પી અચરૂ્ બયલાની 
યશળે.ે ૧૦. ડોક્યભૂને્ટ અરોડ ર્યલાની ધલગતલાય સચૂનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ોટકરના home page ય મદુ્દા નાંફય ૬ ય click 
here to view guidelines for uploading application scrutiny documents ધળકર્ શઠે દળાકલરે છે. જે ઉભદેલાયોએ ડોક્યભુને્્વ અરોડ ર્યતા 
શરેા િાવ જોઇ રલેાની યશળે.ે   
૨.   ઉયોક્ત યેા-૨ ની સચૂનાઓ અનવુાય તા. ૦૮/૧૦/૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ ર્રાર્ સધુીભાાં Online અયજીત્રર્ો બયનાય તભેજ ઉયના પર્યાભાાં  
દળાકલરે અયજીત્રર્ તેભજ દસ્તાલજેો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય અરોડ ર્યેર શળ ેતેલા ઉભદેલાયો જ મખુ્મ (રખેિત) યીક્ષાનાાં 
પ્રલળેત્ર ડાઉનરોડ ર્યી ળર્ળ ેઅને તલેા ઉભદેલાયો જ મખુ્મ યીક્ષાભાાં ઉસ્સ્થત યશી ળર્ળ.ે  

 
મખુ્મ યીક્ષાના અયજીત્રર્ વાથે અરોડ ર્યલાનાાં પ્રભાણત્રોની માદી : 

(૧)  ઉભદેલાયે ઓનરાઇન બયેર mains application form ડાઉનરોડ ર્યી તભેાાં પોટોગ્રાપ, વશીની ધલગતો બયી સ્રે્ન ર્યી જરૂયી પ્રભાણત્રો       
વાથ ેOnline Upload ર્યલાનુાં યશેળ.ે 

(૨)   જન્ભ તાયીિના યુાલા ભાટે SSCE નુાં પ્રભાણત્ર  (ધોયણ ૧૦ ની ભાર્કળીટ અથલા કે્રડીટ વટીપીરે્ટ ફભેાાંથી એર્ રે્ જેભાાં જન્ભ-તાયીિ   
       દળાકલરે શોમ ત ેજ અરોડ ર્યલાન ુયશળે ે.જન્ભતાયીિનો દાિરો રે્ ળાા છોડમાનુાં પ્રભાણત્ર ઉંભયના યુાલા ભાટે  ભાન્મ ગણાળ ેનશીં)  
(૩)  વક્ષભ અધધર્ાયી દ્વાયા અામરે  જાધતનુાં પ્રભાણત્ર અન ેળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર  (અન.ુ જાધત, અન.ુજનજાધત, અન ેવા. અન ેળ.ૈ . 

લગકના ઉભદેલાયો ભાટે) 
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(૪)  વા.અન ેળ.ૈ.લગકના ઉભદેલાયો ભાટે વાભાજજર્ ન્મામ અન ેઅધધર્ારયતા ધલબાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠયાલક્રભાાંર્ વળ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-
અથી ધનમત થમરે રયધળષ્ટ–૪ (ગજુયાતીભાાં) મજુફનુાં તાયીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ના યોજ રે્ ત્માયફાદ ઇસ્ય ુથમરે ‘ઉન્નત લગકભાાં વભાલળે 
નશી થલા અંગેનુાં પ્રભાણત્ર’. યખણત ભરશરા ઉભદેલાયોએ આવુાં પ્રભાણત્ર તઓેની ધતાના આલર્ના વાંદબકભાાં યજૂ ર્યલાનુાં યશેળ.ે જો 
આલા      ઉભદેલાયોએ તેભના ધતની આલર્ના વાંદબકભાાં યજૂ ર્યેર શળ ેતો ત ેભાન્મ યાિલાભાાં આલળ ેનશીં. “તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. 
૩૧.૦૩.૨૦૧૭  અન ેતા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દયધભમાન  ઇસ્ય ુર્યલાભાાં આલરે ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના 
પ્રભાણત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) વાંદબ ે યજૂ ર્યલાની ફાાંશધેયીનો ધનમત નમનૂો 
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELFDECLERATION_FORM.pdf યથી ભેલી રેલાનો 
યશળે.ે” (પ્રભાણત્ર અન ેફાાંશધેયી સ્રે્ન ર્યી merge ર્યી એર્ ધવિંગર pdf ફનાલલી) 

(૫)  આધથિર્ યીત ેનફા લગોના  ઉભદેલાયોએ યાજ્મ વયર્ાયના વાભાજજર્ ન્મામ અન ેઅધધર્ાયીતા ધલબાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ 
ક્રભાાંર્ :એ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ધનમત થમેર નમનૂા (અંગે્રજીભાાં Annexure KH અથલા ગજુયાતીભાાં રયધળષ્ટ – ગ )ભાાં 
ભેલરે ાત્રતા પ્રભાણત્ર. “તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથમરે EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલધધ વાંદબ ેયજૂ 
ર્યલાની ફાાંશેધયીનો ધનમત નમનૂો https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELFDECLERATION_FORM.pdf 
યથી ભેલી રલેાનો યશળે.ે” (પ્રભાણત્ર અન ેફાાંશધેયી સ્રે્ન ર્યી merge ર્યી એર્ ધવિંગર pdf ફનાલલી) 

(૬)   વયર્ાયી નોર્યીભાાં શોમ તલેા ઉભદેલાયોન ેવાભાન્મ લશીલટ ધલબાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ ના રયત્ર ક્રભાાંર્: એપેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨ થી  
       ધનમત ર્યલાભાાં આલેર નમનૂાભાાં વક્ષભ અધધર્ાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર “ ના લાાંધા પ્રભાણત્ર”  
(૭)   ભાજી વધૈનર્ ઉભદેલાયોના રર્સ્વાભાાં રડસ્ચાર્જ બરુ્.   
(૮)   અટર્ અથલા નાભભાાં પેયપાય ર્યાલરે શોમ તો ગેઝટેની / રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્ર.  
(૯)   ધલધલા ભરશરા ઉભદેલાયોના રર્સ્વાભાાં નુ: રગ્ન ન ર્માક અંગેના વોગાંદનામુાં.  
(૧૦) સ્નાતર્નાાં ગણુત્રર્ (છેલ્્ુાં લક/ છેલ્્ુાં ૨ વભેસે્ટયના ગણુત્રર્. એર્ ર્યતા લધ ુmarksheets શોમ તો તભાભન ેસ્રે્ન ર્યી ભર્જ ર્યી ધવિંગર 

pdf ફનાલલી અન ેતે pdf  અરોડ ર્યલી.) 
(૧૧)  સ્નાતર્ દલી પ્રભાણત્ર 
(૧૨)  તફીફી, દાંત ધલમર્ અને શખુચરર્ત્વા ધલમર્ જાશયેાતો ભાટે ઇન્ટનકળી ણૂક  ર્માક અંગેનુાં પ્રભાણત્ર (જો જાશયેાતની જોગલાઈ મજુફ  
       જરૂયી શોમ તો) (other certificate module ભાાં અરોડ ર્યવુાં)  
(૧૩)  ધલદેળની યધુનલધવિટીભાાંથી દલી ભેલરે શોમ તો તનેી ભાન્મતા અંગેના યુાલો. (other certificate module ભાાં અરોડ ર્યવુાં)   
(૧૪)  ળાયીરયર્ અળક્ત ઉભદેલાયોના રર્સ્વાભાાં  વા. લ. ધલ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના રયત્ર મજુફનુાં ધનમત નમનૂાભાાં વયર્ાયી શોસ્સ્ટરના  
       સધુપ્રટેન્ડેન્ટ / ધવધલર વર્જન /ભડેીર્ર ફોડક દ્વાયા આરે પ્રભાણત્ર 
(૧૫)  વાભાન્મ લરશલટ ધલબાગના તા: ૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ વીઆયઆય-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨થી ધનમત થમરે વક્ષભ અધધર્ાયી દ્વાયા 

આલાભાાં આલેર યભતગભતનુાં પ્રભાણત્ર. 
(૧૬)  જાશયેાતભાાં દળાકલરે રામર્ાતની વભર્ક્ષ રામર્ાત ઉભદેલાય ધયાલ ેછે તલેો તભેનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા ઉભદેલાયે વભર્ક્ષતા પ્રસ્થાધત  
        ર્યતા આદેળો/અધધકૃતતાની ધલગતો / પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યલાનુાં યશળે.ે (other certificate module ભાાં અરોડ ર્યવુાં) 
   નોંધ:- જો પ્રભાણત્રો અરોડ ર્યલાના વાંફ ાંધધત module ભાાં એર્ ર્યતા લધાયે પ્રભાણત્રો અરોડ ર્યલાનાાં થતા શોમ તો 
તભાભને સ્રે્ન ર્યી merge ર્યી એર્ (ધવિંગર ) pdf ફનાલલી અને તે module ભાાં અરોડ ર્યલી. 
 
િાવ સચૂના :-  અયજી વાથે ઉય દળાકલેર પ્રભાણત્રો ૈર્ી રાગ ુડતા શોમ તેલા જ પ્રભાણત્રો / યુાલા PDF,JPEG,JPG રે્ 
PNG પોભેટભાાં અરોડ ર્યલાના યશળેે અને અચરૂ્ણે તેનો ક્રભ જાલલાનો યશળેે. રાગ ૂડતા ન શોમ તેલા પ્રભાણત્રો / યુાલા 
વાભેર ર્યલાના યશળેે નશીં. ઉભેદલાયે અવર (Original) પ્રભાણત્રો જ સ્રે્ન ર્યી અરોડ ર્યલાના યશળેે. જો ર્ોઇ ર્ાયણવય અવર 
ઉરબ્ધ ન શોમ તો અવરની જગ્માએ ઝેયોક્ષ/નર્ર શળે તો ઉભેદલાયે સ્લમાં પ્રભાખણત (Self-attested) ર્યીને અરોડ ર્યલાના 
યશળેે. ઉભેદલાય દ્વાયા ભોર્રલાભાાં Physical/offline અયજીત્રર્ અને પ્રભાણત્રોની ચર્ાવણી ર્યલાભાાં આલળે નશીં. 
 
 

મખુ્મ યીક્ષાનુાં પોભક બયલાની છેલ્રી તાયીિ, વભમ અન ેલેફવાઇટ પ્રભાણત્રો અરોડ ર્યલાની છેલ્રી તાયીિ, વભમ અન ેલેફવાઇટ 
તા. ૦૮/૧૦/૨૦૨૧ ફોયે ૧૩:૦૦ ર્રાર્ સધુી 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ યાત્ર ે૨૩:૫૯ ર્રાર્ સધુી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 
નોંધ : જરૂયી પ્રભાણત્રોના નમનૂા આમોગની લફેવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download વકે્ળનભાાં 
(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોલા ધલનાંતી. 

                                                                                                                                                                                   
તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૧ 
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