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અગત્યની જાહેરાત 
 

હશવાફી અહધકાયી  લર્ગ-૨ (જા.ક્ર. ૦૪/૨૦૨૧-૨૨) ની ભખુ્મ રેહિત યીક્ષાના ઉભદેલાયો ભાટ ે

 
       હશવાફી અહધકાયી લર્ગ-૨ ની જગ્માઓ ય બયતી કયલા ભાટે આમોર્ દ્લાયા પ્રહવધ્ધ કયલાભાાં આલેર જાશેયાત ક્રભાાંક:- ૦૪/૨૦૨૧-૨૨ ભાટે તા. 

૦૫/૧૨/૨૦૨૧ ના યોજ મોજામેર પ્રાથહભક કવોટીનુાં રયણાભ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૨ ના યોજ પ્રહવધ્ધ કયલાભાાં આલેર છે. આ કવોટીભાાં વપ થમેર તભાભ 

ઉભેદલાયોએ ભુખ્મ યીક્ષા (રેહિત) ભાટે “Online” અયજી કયલાની યશેળે. ઉભેદલાયોએ ભખુ્મ રહેિત યીક્ષા ભાટ ેતા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ ના યોજ ૧૩.૦૦ કરાક થી 

તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨ ના યોજ ૧૩.૦૦ કરાક વધુી “Online” અયજીત્રક બયી તભેજ જરૂયી દસ્તાલેજો (તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨ ના યોજ ૨૩:૫૯ કરાક વધુીભાાં) 

અરોડ કયલાના યશળેે. ઉભેદલાયો તયપથી ભેર અયજીત્રકો તથા પ્રભાણત્રો  ઉકત જગ્માઓના બયતી હનમભો, બયતી (યીક્ષા) હનમભો તથા જાશેયાતની જોર્લાઈ 

ભુજફના રામકી ધોયણની ચકાવણી કમાગ હવલામ ઉભેદલાયોને તદ્દન કાભચરાઉ ધોયણે ભુખ્મ યીક્ષા (રેહિત)ભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. ભુખ્મ યીક્ષા (રેહિત) ભાાં 

પ્રલેળ અાંર્ે આમોર્નો હનણગમ આિયી ર્ણાળે અન ેઆમોર્ના હનણગમ વાભે કોઈણ ત્રવ્મલશાય ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળ ેનશીં.       

નોંધ: ઉભેદલાયે વૌ પ્રથભ ભુખ્મ યીક્ષાનુાં પોભગ બયલાનુાં યશેળે અને ત્માયફાદ જ પ્રભાણત્રો અરોડ કયલાના યશેળે. (ઉભેદલાય ભુખ્મ યીક્ષાનુાં પોભગ બમાગ લર્ય 

પ્રભાણત્રો અરોડ કયલા પ્રમત્ન કયળે તો “Application not found” નો ભેવેજ આલળે.) 
   

૧.ભખુ્મ રહેિત યીક્ષા વાંબલત: ર્ાાંધીનર્ય /અભદાલાદ િાતે મોજાળ.ે ભખુ્મ રહેિત યીક્ષાનો હલર્તલાય કામગક્રભ શલ ેછી અમોર્ની લફેવાઇટ ય પ્રહવધ્ધ 

કયલાભાાં આલળે . 
 

૨.   ભખુ્મ યીક્ષાનુાં અયજીત્રક online તથા ડોક્મુભને્ટ અરોડ કયલાની યીત : ૧. ભુખ્મ યીક્ષાનુાં અયજીત્રક બયલા ભાટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

લેફવાઇટ ય જલાનુાં યશેળે. ૨. લેફવાઇટ ય call letter/form વેક્ળનભાાં જઇ main exam call letter/ form ય હક્રક કયલાનુાં યશેળે. ત્માયફાદ select job 

ભાાં તભાયી જાશેયાત વાંદ કયી કન્પભેળન નાંફય અને date of birth insert કયલાના યશેળે અને ok ફટન ય ક્રીક કયલાનુાં યશેળે. ૩. આભ કયલાથી પ્રાથહભક યીક્ષાના 

અયજી ત્રકભાાં બયેર નીચેની ભાહશતી જોલા ભળે જેભાાં ઉભેદલાય વુધાયો કયી ળકળે. (૧) વયનાભુાં (૨) ળૈક્ષહણક રામકાત (૩) ભોફાઇર નાંફય ૪. ઉયોક્ત કામગલાશી 

ૂણગ ઁકયીને ઉભેદલાયે save અન ેlock ફટન ય ક્રીક કયલાનુાં યશેળે અને અયજી submit કયલાની યશેળે. ૫. ઉયોક્ત કામગલાશી ૂણગ કમેથી ઉભેદલાયની ભાહશતી save 

થઇ જળે. ાછથી તેભાાં વુધાયો થઇ ળકળે નશી. ૬. Save અન ેlock કમેથી ઉભેદલાયના ભોફાઇર નાંફય ય https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ડોક્મુભેન્ટ 

અરોડ કયલાનો ભેવેજ આલળ.ે ૭. ઉભેદલાય જો અનાભત કક્ષાનો શળે તો print main exam form તથા upload documents online tab દેિાળે. Upload 

documents online ય ક્રીક કયીને ોતાના ડોક્મુભેન્ટ અચૂક અરોડ કયલાના યશેળે. જો ઉભેદલાય હફન અનાભત કક્ષાનો 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 દેિાળે તેના ય ક્રીક કયીને ઉભેદલાયે ોતાના ડોક્મુભેન્ટ અચૂક અરોડ કયલાના યશેળે. ૮. હફન અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયે રૂ. ૨૦૦/- પી 

બયલાની યશેળે તેઓ ઓનરાઇન પીની ચૂકલણી કયી ળકળે. જો ઉભેદલાયે ઓનરાઇન પીની ચૂકલણી કયી શોમ અને પીના નાણા ફેંકભાાંથી કામેર શોમ અને તેની શોંચ 

ન ભી શોમ તો ઉભેદલાયે Help/Query ભાાં check your payment status ય ક્રીક કયીને જાણી ળકળે. ૯. ોસ્ટઓરપવભાાં પી બયલા ભાટે print post office 

challan ય ક્રીક કયીને પ્રપ્રટઆઉટ ભેલી નજીકની કોમ્પ્મૂટયની વુહલધા ધયાલતી ોસ્ટઓરપવભાાં રૂ. ૨૦૦/- પી + ોસ્ટર વર્વલવ ચાર્જીવ બયલાના યશેળ ેઅન ેતે 

અાંર્ેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશેળે. ઉભેદલાયે ોતાની હફન અનાભત કક્ષાની યીક્ષા પી અચૂક બયલાની યશેળે. ૧૦. ડોક્મૂભેન્ટ અરોડ કયલાની હલર્તલાય વૂચનાઓ 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ોટગરના home page ય ભુદ્દા નાંફય ૬ ય click here to view guidelines for uploading application scrutiny 

documents હળગક શેઠ દળાગલેર છે. જે ઉભેદલાયોએ ડોક્મુભેન્્વ અરોડ કયતા શેરા િાવ જોઇ રેલાની યશેળે.   

 

૩.   ઉયોક્ત ેયા-૨ ની વૂચનાઓ અનવુાય તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨, ૧૩.૦૦ કરાક વધુીભાાં Online અયજીત્રકો બયનાય તેભજ ઉયના પકયા (૨)ભાાં દળાગલરે 

અયજીત્રક તભેજ દસ્તાલજેો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય અરોડ કયરે શળ ેતલેા  ઉભદેલાયો જ ભખુ્મ (રહેિત) યીક્ષાનાાં પ્રલળેત્ર( કોર-રટેય) 

ડાઉનરોડ કયી ળકળે અને તલેા ઉભેદલાયો જ ભુખ્મ યીક્ષાભાાં ઉહસ્થત યશી ળકળે.  

 

 

ભુખ્મ યીક્ષાના અયજીત્રક વાથે અરોડ કયલાનાાં પ્રભાણત્રોની માદી : 

 

(૧)   ઉભેદલાયે ઓનરાઇન બયેર mains application form ડાઉનરોડ કયી તેની હપ્રન્ટ રઇ તેભાાં પોટોગ્રાપ, વશીની હલર્તો બયી સ્કેન કયી જરૂયી પ્રભાણત્રો   

વાથે Online Upload કયલાનુાં યશેળે. 

 

(૨)   જન્ભ તાયીિના ુયાલા ભાટે SSCE નુાં પ્રભાણત્ર  (ધોયણ ૧૦ ની ભાકગળીટ અથલા ક્રેડીટ વટીપીકેટ ફેભાાંથી એક કે જેભાાં જન્ભ-તાયીિ દળાગલેર શોમ તે જ 

અરોડ કયલાનુ યશેળે .જન્ભતાયીિનો દાિરો કે ળાા છોડમાનુાં પ્રભાણત્ર ઉંભયના ુયાલા ભાટે  ભાન્મ ર્ણાળે નશીં)  

 

(૩)  વક્ષભ અહધકાયી દ્લાયા અામેર જાહતનુાં પ્રભાણત્ર અન ેળાા છોડ્માનુાં પ્રભાણત્ર  (અન.ુ જાહત, અન.ુજનજાહત, અન ેવા. અને ળૈ. . લર્ગના  ઉભેદલાયો ભાટ)ે 

 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૪)  વા.અને ળૈ..લર્ગના ઉભેદલાયો ભાટે વાભાહજક ન્મામ અને અહધકારયતા હલબાર્ના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠયાલક્રભાાંક વળ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ થી હનમત 

થમેર રયહળષ્ટ–૪ (રુ્જયાતીભાાં) ભુજફનુાં અયજી ત્રક ભાાં દળાગલેર તાયીિનુાં ‘ઉન્નત લર્ગભાાં વભાલેળ નશી થલા  અાંર્ેનુાં પ્રભાણત્ર’ (Non Creamy Layer 

Certificate). યહણત ભહશરા ઉભેદલાયોએ આલુાં પ્રભાણત્ર તેઓની હતાના આલકના વાંદબગભાાં યજૂ કયલાનુાં યશેળે. જો આલા ઉભેદલાયોએ તેભના હતની 

આલકના વાંદબગભાાં યજૂ કયેર શળે તો તે ભાન્મ યાિલાભાાં આલળ ેનશીં. આ પ્રભાણત્ર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ ના યોજ કે ત્માયફાદ ઇસ્મુ થમેર શોલુાં જોઇએ. યાંતુ 

આલુાં પ્રભાણત્ર વાંફાંહધત જાશેયાત ભાટે પ્રાથહભક કવોટી ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીિ વુધીભાાં ઈસ્મુ કયામેર શોલુાં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ 

વભમર્ાા દયહભમાન ઇસ્મુ થમેરુ શળે, તો જ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નહશ. 

 

(૫) આર્વથક યીતે નફા લર્ોના  ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાહજક ન્મામ અન ે અહધકાયીતા હલબાર્ના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંક       

:એ.ડફલ્મુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી હનમત થમેર નભૂના (અાંગ્રેજીભાાં Annexure KH અથલા રુ્જયાતીભાાં રયહળષ્ટ – ર્ )ભાાં ભેલેર ાત્રતા પ્રભાણત્ર. 

(જો EWS Certificate તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ દયહભમાન ઇસ્મુ કયલાભાાં આલેર શળે તો EWS Certificate વાથે જાશેયાતભાાં દળાગલેર 

ફાાંશેધયી ત્રક ણ અચુક જોડલાનુાં યશેળે.) 

 

(૬)   વયકાયી નોકયીભાાં શોમ તેલા ઉભેદલાયોને વાભાન્મ લશીલટ હલબાર્ના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ ના રયત્ર ક્રભાાંક: એપેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ર્.૨ થી હનમત કયલાભાાં 

આલેર નભૂનાભાાં વક્ષભ અહધકાયી દ્લાયા આલાભાાં આલેર “ ના લાાંધા પ્રભાણત્ર”  

 

(૭)   ભાજી વૈહનક ઉભેદલાયોના રકસ્વાભાાં રડસ્ચાજગ  ફુકની નકર  

 

(૮)   અટક અથલા નાભભાાં પેયપાય કયાલેર શોમ તો રે્ઝેટની / રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્રની  નકર  

 

(૯)   હલધલા ભહશરા ઉભેદલાયોના રકસ્વાભાાં ુન: રગ્ન ન કમાગ અાંર્ેના વોર્ાંદનાભાની નકર 

 

(૧૦) સ્નાતકનાાં રુ્ણત્રક (છેલ્રુાં લગ/ છેલ્રુાં ૨ વેભેસ્ટયના રુ્ણત્રક. એક કયતા marksheets શોમ તો તભાભને સ્કેન કયી ભજગ કયી પ્રવર્ર pdf  ફનાલલી અન ેતે 

pdf  અરોડ કયલી.) 

(૧૧)   Chartered Accountant (C.A) or Cost and Works Accountant (I.C.W.A.)/ Cost and Management Accountant (C.M.A.) OR 

Company Secretary (C.S.) degree,/M. Com/B. Com ૈકી ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં જે ળૈક્ષહણક રામકાત દળાગલેર શોમ તેનુાં દલી પ્રભાણત્ર 

 

(૧૨)  ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં જે અનુબલ દળાગલેર શોમ તેનાાં પ્રભાણત્ર/પ્રભાણત્રો 

 

(૧૩) હલદેળની મુહનલર્વવટીભાાંથી દલી ભેલેર શોમ તો તેની ભાન્મતા અાંર્ેના ુયાલાની નકર (other certificate module ભાાં અરોડ કયલુાં)   

 

(૧૪) રદવ્માાંર્ ઉભેદલાયોના રકસ્વાભાાં નભૂનાભાાં વયકાયી શોહસ્ટરના વુહપ્રટેન્ડેન્ટ / હવહલર વજગન /ભેડીકર ફોડગ દ્લાયા આેર પ્રભાણત્ર 

 

(૧૫) જાશેયાતભાાં દળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાહત  

      કયતા આદેળો/અહધકૃતતાની હલર્તો / પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશેળે. (other certificate module ભાાં અરોડ કયલુાં) 

 

   નોંધ:- જો પ્રભાણત્રો અરોડ કયલાના વાંફાંહધત module ભાાં એક કયતા લધાય ેપ્રભાણત્રો અરોડ કયલાનાાં થતા શોમ તો તભાભને  

         સ્કેન કયી merge કયી એક (પ્રવર્ર ) pdf ફનાલલી અને ત ેmodule ભાાં અરોડ કયલી. 

 

િાવ વચૂના :-  અયજી વાથે ઉય દળાગલરે પ્રભાણત્રો કૈી રાર્ ુડતા શોમ તલેા જ પ્રભાણત્રો / યુાલા PDF,JPEG,JPG કે PNG પોભટેભાાં અરોડ 

કયલાના યશળે ેઅન ેઅચૂકણ ેતેનો ક્રભ જાલલાનો યશળેે. રાર્ ૂડતા ન શોમ તલેા પ્રભાણત્રો / યુાલા વાભરે કયલાના યશળે ેનશીં. ઉભદેલાય ેઅવર (Original) 

પ્રભાણત્રો જ સ્કને કયી અરોડ કયલાના યશળેે. જો કોઇ કાયણવય અવર ઉરબ્ધ ન શોમ તો અવરની જગ્માએ ઝેયોક્ષ/નકર શળ ેતો ઉભદેલાય ેસ્લમાં પ્રભાહણત 

(Self-attested) કયીન ેઅરોડ કયલાના યશળેે. ઉભદેલાય દ્લાયા ભોકરલાભાાં Physical/offline અયજીત્રક અન ેપ્રભાણત્રોની ચકાવણી કયલાભાાં આલળ ેનશીં. 

 

 

ભુખ્મ યીક્ષાનુાં પોભગ બયલાની છેલ્રી તાયીિ, વભમ અન ેલેફવાઇટ પ્રભાણત્રો અરોડ કયલાની છેલ્રી તાયીિ, વભમ અન ેલેફવાઇટ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૧ ફોયે ૧:૦૦ કરાક વુધી 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૨૧ યાત્રે ૧૧:૫૯ કરાક વુધી 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 

નોંધ :જરૂયી પ્રભાણત્રોના નભૂના આમોર્ની લેફવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download વેક્ળનભાાં https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) 

જોલા હલનાંતી. 

                                                                                                                                                                                   તા. ૧૩/૦૭/૨૦૨૨ 

 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/

