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ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 
વેક્ટય-૧૦-એ, “છ-૩” વર્કર ાવે, “છ” યડ, ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦ 

પન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 
 

જાશયેાત ક્રભાાંર્ : ૧૧/૨૦૨૨-૨૩ ગજુયાત વયર્ાયના ળશયેી વલર્ાવ અને ળશયેી ગશૃવનભાકણ વલબાગ શસ્તર્ની નીચે દળાકલેર મખુ્મ 
અવધર્ાયી, લગક-૩ (ગજુયાત યાજ્મ નગયાલરર્ાના મખુ્મ અવધર્ાયીની વેલા) ની કુર : ૦૮ જગ્માઓ ય ઉભેદલાય વાંદ ર્યલા ભાટે 
Online અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે. આ ભાટે ઉભેદલાયે http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય તા. ૧૫/૦૭/૨૦૨૨ (ફયના 
૧૩:૦૦ ર્રાર્ ) થી તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ (ફયના ૧૩:૦૦ ર્રાર્) સધુીભાાં અયજી ર્યલાની યશળેે. વાંદગીની પ્રક્રક્રમા ભાટે સ્ધાકત્ભર્ 
યીક્ષા મજલાભાાં આલળે. 
 
નોંધ :  (૧) આ જગ્માઓ ભાટે Screening Test (પ્રાથવભર્ ર્વટી) વાંબલત : તા. ૧૮/૦૯/૨૦૨૨ ના યજ મજલાભાાં આલળે. 
        (૨) Screening Test (પ્રાથવભર્ ર્વટી) નુાં ક્રયણાભ વાંબલત : નલેમ્ફય-૨૦૨૨ ભાાં પ્રવવધ્ધ ર્યલાભાાં આલળે. 
        (3) મખુ્મ રેલિત યીક્ષા વાંબલત: તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૩ અને તા. ૨૬/૦૨/૨૦૨૩ ના યજ મજલાભાાં આલળે. 
        (૪) મખુ્મ રેલિત યીક્ષાનુાં ક્રયણાભ વાંબલત : જૂન-૨૦૨૩ ભાાં પ્રવવદ્ધ ર્યલાભાાં આલળે.  

જગ્માનુાં 
નાભ 

કુર 
જગ્મા
ઓ 

ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ 
ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ ૈર્ી ભક્રશરાઓ ભાટે અનાભત 

જગ્માઓ 
કુર જગ્માઓ 
ૈર્ી અનાભત 

લફન 
અનાભત 
(વાભાન્મ) 

આવથિર્ 
યીતે 

નફા 
લગો 

વા. 
ળૈ. 

. 

લ. 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ 
જન
જાવત 

લફન 
અનાભત 
(વાભાન્મ) 

આવથિર્ 
યીતે 

નફા 
લગો 

વા. 
ળૈ. 

. 

લ. 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ 
જન 
જાવત 

ક્રદવમાાંગ  
ભાજી 
વૈવનર્ 

મખુ્મ 
અવધર્ાયી, 
લગક-૩ 

૦૮ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 

 

૧. ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાય ભાટે :-  
(૧) ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટે નીચે દળાકલેર વનમત ક્રદવમાાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાય જ અયજી ર્યલા ાત્ર છે. ર્ષ્ટર્ભાાં દળાકવમા 
વવલામની અન્મ ક્રદવમાાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી ર્યલાને ાત્ર ફનળે નક્રશ. 

ક્રભ ક્રદવમાાંગતા ક્રદવમાાંગતાન પ્રર્ાય 
અનાભત યાિલાભાાં 

આલેર જગ્માની વાંખ્મા 
૧ અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ LV-Low Vision (40%-70%) ૦૧ 
૨ ભગજન રર્લ વક્રશત શરનચરનની ક્રદવમાાંગતા, 

યક્તવત્તભાાંથી વાજા થમેર લાભનતા, એવવડ 
એટેર્ન બગ ફનેર અને નફા સ્નાયઓુ 

OA-One Arm, OL-One Leg, 

Dw-Dwarfism, LC-Leprosy Cured, 

AAV-Acid Attack Victims 

૦૧ 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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૩ સ્લરીનતા (autism), ફોધ્ધ્ધર્ ક્રદવમાાંગતા, િાવ 
વલમ ળીિલાની અક્ષભતા અને ભાનવવર્ ફીભાયી 

SLD-Specific Learning Disability 

૦૧ ૪ ફશયેાળ-અંધત્લ વક્રશતની ર્રભ (૧) થી (૪) 
શઠેના વમક્ક્તઓભાાંથી એર્ ર્યતા લધાયે પ્રર્ાયની 
ક્રદવમાાંગતા 

MD- Multiple Disabilities (40%-70%) 

 (ર્) ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયએ અયજીત્રર્ભાાં તેભની ક્રદવમાાંગતા વાંફાંધે સ્ષ્ટ વલગત દળાકલલાની યશળેે. 
(િ) ક્રદવમાાંગતા ૪૦% રે્ તેથી લધ ુશમ તેલા ઉભેદલાયને જ ક્રદવમાાંગ અનાભતન રાબ ભલાાત્ર યશળેે. ક્રદવમાાંગ અનાભત 
ન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચે દળાકલેર િાંડ (૧) થી (૫) ૈર્ી ર્ઇ ક્રદવમાાંગતા છે તે દળાકલલાનુાં યશળેે: 

 (૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ, 

   (૨) ફવધય અને ઓછાં વાાંબનાય, 

   (૩) ભગજના રર્લા વક્રશતની શરનચરનની ક્રદવમાાંગતા, યક્તવત્તભાાંથી વાજા થમેર, લાભનતા, એવવડ એટેર્ન બગ  

        ફનેર અને નફા સ્નાયઓુ, 

   (૪) સ્લરીનતા (Autism), ફોદ્ધદ્ધર્ ક્રદવમાાંગતા, િાવ વલમ ળીિલાની અક્ષભતા અને ભાનવવર્ લફભાયી, 

   (૫) ફશયેાળ-અંધત્લ વક્રશતની િાંડ (૧) થી (૪) શઠેની એર્ ર્યતા લધાયે પ્રર્ાયની ક્રદવમાાંગતા ધયાલતી વમક્ક્ત. 

(ગ) જાશયેાતભાાં ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાકલેર ન શમ, યાંત ુજગ્માની પયજને અનફુૃ જે પ્રર્ાયની 
ક્રદવમાાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે અયજી ર્યી ળર્ળે. આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ 
ભળે. 

(ઘ) ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયે તેના વભથકનભાાં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના ક્રયત્ર ક્રભાાંર્-૧૦૨૦૦૮-
૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનમત થમેર નમનૂાભાાં અથલા યાજ્મ વયર્ાય રે્ બાયત વયર્ાયે આ શતે ુભાટે ભાન્મ ર્માક મજુફ વયર્ાયી 
શક્સ્ટરના સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/વવવલર વર્જન/ભેક્રડર્ર ફડક દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નર્ર આમગ દ્વાયા જણાલલાભાાં 
આલે ત્માયે અચરૂ્ ભર્રલાની યશળેે. જ પ્રભાણત્રની નર્ર વાભેર ર્યલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી 
સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નશીં અને ક્રદવમાાંગ અનાભતન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં. 

(૨) ક્રદવમાાંગ તથા ભાજી વૈવનર્ ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય જે ઉભેદલાય વાંદગી ાભળે તેઓ તે જે રે્ટેગયીના (લફન 
અનાભત/અન.ુજાવત/અન.ુજનજાવત/વા.ળૈ..લગક/આ..લગક) ઉભેદલાય શળે, તે રે્ટેગયીના ગણલાભાાં આલળે.  
 

૨. નાગક્રયર્ત્લ :  
      ઉભેદલાય, 

(ર્) બાયતન નાગક્રયર્ અથલા 
(િ) નેાન પ્રજાજન અથલા 
(ગ) ભતૂાનન પ્રજાજન અથલા 
(ઘ) વતફેટન વનલાકવવત જે બાયતભાાં ર્ામભી લવલાટ ર્યલાના ઇયાદાથી ૧ રી જાન્યઆુયી, ૧૯૬૨ શરેાાં બાયતભાાં આલેરા 
શલા જઇએ, અથલા  
(ચ) મૂ બાયતીમ વમક્ક્ત રે્ જે બાયતભાાં ર્ામભી લવલાટ ર્યલાના ઇયાદાથી ાક્રર્સ્તાન, લૂક ાક્રર્સ્તાન(ફાાંગ્રાદેળ), ફભાક 
(મ્માનભાય), શ્રીરાંર્ા, રે્ન્મા, યગુાન્ડા જેલા લૂક આક્રિર્ાના દેળ, વાંયકુ્ત પ્રજાવત્તાર્ ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, 
ઇથીમા, અથલા વલમેટનાભથી સ્થાાંતય ર્યીને આલેર શલા જઇએ યાંત ુેટાક્રભાાંર્ (િ), (ગ),  (ઘ), અને (ચ) ભાાં આલતા 
ઉભેદલાયના ક્રર્સ્વાભાાં વયર્ાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શવુાં જઇએ. 
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના ક્રર્સ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જફૃયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રર્ આમગ વલચાયણાભાાં રેળે અને 
જ વનભણરૂ્ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ ર્યલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયર્ાય તેભના ક્રર્સ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની 
ળયતે ર્ાભચરાઉ વનભણરૂ્ આળે. 
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૩. જન્ભ તાયીિ :  
(૧) આમગ જન્ભ તાયીિના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફડક દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાિે 

છે. યાંત ુઆ પ્રભાણત્રભાાં દળાકલેર જન્ભતાયીિ િટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અવધર્ાયીએ આેર લમ અને 
અવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાલણત નર્ર ભર્રલાની યશળેે. આ પ્રભાણત્રભાાં અવધકૃત અવધર્ાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર 
શવુાં જઇએ રે્ તેઓએ એવ. એવ. વી. રે્ તેની યીક્ષાનુાં મૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ ર્યલાભાાં 
આલેર યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીિ ............... છે. જે એવ.એવ.વી. રે્ તેની વભર્ક્ષ યીક્ષાના 
પ્રભાણત્રભાાં દળાકલેર જન્ભતાયીિ ર્યતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુત ુાં ર્ાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ ર્યેર લમ અને 
અવધલાવનુાં પ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવવનમતા (credibility) ના આધાયે સ્લીર્ાય રે્ અસ્લીર્ાયન વનણકમ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં 
આલળે. 

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રર્ભાાં દળાકલેર જન્ભ તાયીિભાાં ાછથી ર્ઇણ ર્ાયણવય પેયપાય થઈ ળર્ળે નશી.   
 

૪. લમભમાકદા   
(૧) અયજી ર્યલાની છેલ્રી તાયીિ ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ ના યજ ઉભેદલાયે ૨૦ (લીવ) લક ણૂક ર્યેર શલા જઈએ અને ૩૫ 
(ાાંત્રીવ) લક + વા.લ.વલ.ના તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ ના જાશયેનાભા ક્રભાાંર્ : NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G.5 મજુફ 
૦૧ લક લધ ુ= ૩૬ (છત્રીવ) લક ણૂક ર્યેર ન શલા જઈએ.  
(૨) ઉંભય અયજી ર્યલાની છેલ્રી તાયીિના યજ ગણલાભાાં આલળે.  
(૩) ઉરી લમભમાકદાભાાં નીચે મજુફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે:  
 
 

૫. ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત :   
Possess:- 

૧ મુ ગજુયાતના આવથિર્ યીતે નફા લગકના,    
વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગકના, અનસુલુચત 
જાવત, અનસુલુચત જનજાવતના રુુ ઉભેદલાય 

ાાંચ લક (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લકની ભમાકદાભાાં) 

૨ મુ ગજુયાતના આવથિર્ યીતે નફા લગકના,    
વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગકના, અનસુલુચત 
જાવત, અનસુલુચત જનજાવતના ભક્રશરા ઉભેદલાય 

દવ લક (આ છૂટછાટભાાં ભક્રશરા ભાટેની છૂટછાટ રે્ જે ાાંચ લકની 
છે, તેન વભાલેળ થઇ જામ છે, લધભુાાં લધ ુ૪૫ લકની ભમાકદાભાાં 
છૂટછાટ ભળે.) 

૩ ભાજી વૈવનર્, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વક્રશત ઉભેદલાય “For appointment to any vacancy in class-3 and class-4 

posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall 

be allowed to deduct the period of actual military 

service from his actual age and if the resultant age does 

not exceed the maximum age limit prescribed for the 

post for which he is seeking appointment by more than 

three years, he shall be deemed to satisfy the condition 

regarding age limit” 
૪ ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાય દવ લક (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લકની ભમાકદાભાાં) 
૫ ગજુયાત વયર્ાયના ર્ભકચાયીઓ  : ગજુયાત મલુ્ર્ી વેલા 

અને લગીર્યણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ, ૧૯૬૭ 
ની જગલાએ મજુફ ગજુયાત વયર્ાયની નર્યીભાાં 
ર્ામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે વાંગ છ ભાવથી 
ર્ાભગીયી ફજાલતા શમ અને તેઓની પ્રથભ વનભણરૂ્ 
જાશયેાતભાાંની જગ્માભાાં દળાકલેર લમ ભમાકદાની અંદય 
થમેર શમ તેલા ર્ભકચાયીઓ 

ગજુયાત વયર્ાયના ર્ભકચાયીઓને ઉરી લમ ભમાકદાભાાં ર્ઇણ 
પ્રર્ાયની છૂટછાટ ભલાાત્ર નથી. 
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(i) A Bachelor’s degree of  any of the Universities established or incorporated by or under 

Central or State Act in India or any other educational institution recognized as such or 

declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission 

Act, 1956;   
 

A candidate who has appeared at degree examination, the passing of which would 

render him educationally qualified for the examination mentioned above, but the result is not 

declared, shall also be eligible for asmission to the Preliminary Examination.  
 

All candidates who are declared qualified by the Commission for appearing in the 

Mains Examination shall required to produce proof of passing the degree examination 

alongwith their application for Mains Examination. A Candidate fails to produce the proof of 

passing a degree Examination shall not be eligible for admission to Mains Examination.   
 

(ii) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules 1967;  
 

(iii) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.   
 

૬. ગાયધયણ : 
ફૃ. ૩૯,૯૦૦/- થી ફૃ. ૧,૨૬,૬૦૦/- (ે ભેટ્રીક્વના રેલર-૭)    

 

૭. અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગક અને આવથિર્ યીતે નફા લગક : 
 

(૧) મૂ ગજુયાતના અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગક અને આવથિર્ યીતે નફા 
લગકના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગકના ઉભેદલાય તયીરે્ રાબ ભળે. 

(૨) અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગક અને આવથિર્ યીતે નફા લગક ૈર્ી 
ઉભેદલાય જે લગકના શમ તેની વલગત અયજીત્રર્ભાાં અચરૂ્ આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રર્ના વાંફાંવધત ર્રભભાાં જે તે અનાભત ર્ક્ષા દળાકલેર નશી શમ ત ાછથી અનાભત લગકના 
ઉભેદલાય તયીરે્ રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગકન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથકનભાાં વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા વનમત નમનૂાભાાં આલાભાાં 
આલેર જાવત પ્રભાણત્રની નર્ર અયજી વાથે અચરૂ્ વાભેર ર્યલાની યશળેે. અયજીત્રર્ વાથે જાવત પ્રભાણત્રની નર્ર 
વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રર્ યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગકના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગકભાાં” નશી થત 
શમ ત જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)(અ) વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગકના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં વાભાજજર્ ન્મામ 
અને અવધર્ાક્રયતા વલબાગનુાં તાયીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર ગજુયાતી નમનૂા „ક્રયવળષ્ટ-ર્‟ મજુફનુાં 
અથલા નલા વનમત ર્યામેર ગજુયાતી નમનૂા „ક્રયવળષ્ટ-૪‟ મજુફનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યલાનુાં યશળેે. 

(૬)(ફ)વાભાજજર્ ન્મામ અને અવધર્ાયીતા વલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુફ 
„ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર‟ની ભશત્તભ અલવધ (Validity) ઈસ્ય ુથમા-લક વક્રશત ત્રણ નાણાર્ીમ 
લકની યશળેે યાંત ુ આવુાં પ્રભાણત્ર વાંફાંવધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી ર્યલાની છેલ્રી તાયીિ સધુીભાાં ઈસ્ય ુ
ર્યામેર શવુાં જઈએ. (એટરે રે્ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ થી તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૨) જ આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયવભમાન 
ઇસ્ય ુથમે ુશળે, ત જ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નક્રશ. 

(૬)(ર્) ક્રયલણત ભક્રશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલર્ના વાંદબકભાાં યજૂ ર્યલાનુાં યશળેે. જ આલા 
ઉભેદલાયએ તેભના વતની આલર્ના વાંદબકભાાં યજૂ ર્યેર શળે ત તેભની અયજી યદ્દ ર્યલાભાાં આલળે. 
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(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી ર્યતી લિતે જે „ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેનુાં પ્રભાણત્ર‟ ની વલગત જણાલેર 
શમ તેની જ નર્ર અયજી વાથે જડલાની યશળેે. જ આલા પ્રભાણત્રભાાં ર્ઈ ભરૂ શલાને ર્ાયણે ઉભેદલાય જાશયેાતની 
છેલ્રી તાયીિ ફાદનુાં નવુાં પ્રભાણત્ર ભેલે ત ણ વાભાજજર્ અને ળૈક્ષલણર્ યીતે છાત લગકના ઉભેદલાય તયીરે્ ાત્ર 
થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશળેે.  

(૬)(ઇ) ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદાંડ ધ્માને રેલામ છે. પ્રભાણત્રની અલવધ 
શલે ત્રણ લકની છે. યાંત ુઉક્ત ભાદાંડ ૈર્ી ર્ઈણ ભાદાંડભાાં આ અલવધ દયમ્માન પેયપાય થામ ત તેની સ્લૈધ્ચ્છર્ 
જાશયેાત વાંફાંવધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લમાં વાંફાંવધત વત્તાવધર્ાયી તેભજ તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભાાં ર્ઈ 
પેયપાય ર્યલાભાાં આલે ત ગજુયાત જાશયે વેલા આમગને ર્યલાની યશળેે. ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારી આલી જાશયેાત નક્રશિં 
ર્યીને ર્ઈણ વલગત છૂાલળે ત તેઓ ર્ામદેવયની ર્ામકલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતન રાબ યદ્દ 
ર્યલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર ભેલલા ભાટેના ર્ઈણ ભાદાંડભાાં પેયપાયની 
સ્લૈધ્ચ્છર્ જાશયેાત ર્યલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારીની વમક્ક્તગત યીતે અને વાંયકુ્ત યીતે યશળેે. 

(૭) આવથિર્ યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયર્ાયના વાભાજજર્ ન્મામ અને અવધર્ાયીતા વલબાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ : ઇ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૦૯-૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ : 
ઇડફલ્યએુવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નમનૂા (અંગે્રજીભાાં Annexure KH અથલા ગજુયાતીભાાં ક્રયવળષ્ટ-ગ) 
ભાાં ભેલેર આવથિર્ યીતે નફા લગો ભાટેના પ્રભાણત્રના નાંફય અને તાયીિ ઓન રાઇન અયજી ર્યતી લિતે 
દળાકલલાના યશળેે. આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વાંફાંવધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી ર્યલાની છેલ્રી તાયીિ સધુીભાાં ઈસ્ય ુ
ર્યામેર શવુાં જઈએ. જ આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયવભમાન ઇસ્ય ુ થમે ુ શળે, ત જ ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે 
અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નક્રશ.  

   નોંધ: વાભાજજર્ ન્મામ અને અવધર્ાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંર્: ઇડફલ્યએુવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા. 
૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ની જગલાઇ મજુફ આવથિર્ યીતે નફા લગો (EWS) ભાટેના ાત્રતા પ્રભાણત્ર ઇસ્ય ુ (issue) થમા 
તાયીિથી ત્રણ લક સધુી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. યાંત ુ તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુ થમેર 
EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધન રાબ રેલા ભાટે ઉભેદલાયે તેના કુટુાંફની આલર્ભાાં લધાય થમ નથી અને યાજ્મ 
વયર્ાયના અનાભતના શતે ુભાટે નક્કી થમેર ાત્રતાના ભાદાંડ મજુફ રામર્ ઠયે છે તેલી ફાશેંધયી ઉક્ત ઠયાલ વાથેના 
ક્રયવળષ્ટથી વનમત ર્માક મજુફના નમનૂાભાાં આલાની યશળેે. આમગ જ્માયે EWS પ્રભાણત્ર ભગાલે તે વભમે ઉભેદલાયે 
પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાાંશધેયી યજૂ ર્યલાની યશળેે. આ જગલાઇના દૂરુમગ ફદર અનાભતન રાબ યદ થલા ાત્ર છે 
અને ઉભેદલાય ર્ામદેવયની ર્ામકલાશીને ાત્ર ફને છે. જેથી લધાયેર અલવધન રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયએ ઉક્ત 
ઠયાલની તભાભ જગલાઇઓન અભ્માવ ર્યી રેલા જણાલલાભાાં આલે છે. તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સધુી  
ઇસ્ય ુ થમેર EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધ વાંદબે યજૂ ર્યલાની ફાાંશધેયીન વનમત નમનૂ 
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf 

યથી ભેલી રેલાન યશળેે.     
(૮) વયર્ાયની પ્રલતકભાન જગલાઈ મજુફ અનાભત ર્ક્ષાના ઉભેદલાય લફનઅનાભત લગકના ઉભેદલાયની વાથે વનમત ધયણ 

(અથાકત લમભમાકદા, અનબુલની રામર્ાત, લફનઅનાભત લગકના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના ર્યતાાં લધ ુવલસ્તતૃ 
ર્યેર અન્મ કે્ષત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા વવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત લફનઅનાભત જગ્માની વાભે 
ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાવત અંગે જે વલગત દળાકલેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય ર્યલાની વલનાંતી ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે 
નશી. 

   જ ર્ઈ ઉભેદલાયે વનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્ય ુથમેર વનમત નમનૂાનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યેર નક્રશ શમ ત 
તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને લફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ. 

૮.  ભાજી વૈવનર્ : 
 (૧) 

(૨) 
(૩)  

ભાજી વૈવનર્ ઉભેદલાયએ અયજીત્રર્ભાાં વલગત આલાની યશળેે. 
ભાજી વૈવનર્ ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાર્જ બરુ્ની નર્ર અયજીત્રર્ વાથે અચરૂ્ ભર્રલાની યશળેે. 
વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તાયીિ ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્: આયઇએવ-૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ ની જગલાઇઓ 

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
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મજુફ ભાજી વૈવનર્ને અયજીત્રર્ની ક્રર્િંભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાાંથી મકુ્ક્ત આલાભાાં આલેર છે. 
         પ્રસ્તતુ જાશયેાતભાાં દળાકલેર જગ્માઓ ૈર્ી ભાજી વૈવનર્ ભાટેની અનાભત જગ્માઓ ઉય રામર્ ઉભેદલાય 
ઉરબ્ધ ન થામ ત તેલી જગ્માઓ અન્મ ઉભેદલાયથી બયલાભાાં આલળે. 
 

૯.   ભક્રશરા ઉભેદલાય : 
 ભક્રશરાઓની અનાભત જગ્માઓ ભાટે જ વનમત ભાદાંડ પ્રભાણે મગ્મ ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નક્રશ થામ ત તે જગ્માઓ જે 

તે ર્ક્ષા (રે્ટેગયી) ના ફુૃ ઉભેદલાયને પાલી ળર્ાળે.  
 

૧૦.  વલધલા ઉભેદલાય : 
(૧) ઉભેદલાય વલધલા શમ ત અયજી ત્રર્ભાાં તે ર્રભ વાભે “શા” અલશ્મ રિવુાં અન્મથા “રાગ ુ ડતુાં નથી” એભ 

દળાકલવુાં. 
(૨) વલધલા ઉભેદલાયે જ નુ: રગ્ન ર્યેર શમ ત અયજી ત્રર્ભાાં તે ર્રભ વાભે “શા” અચરૂ્ રિવુાં અન્મથા “રાગ ુડતુાં 

નથી” એભ દળાકલવુાં . 
(૩) વલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન ર્યેર ન શમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીરે્ રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે 

નુ: રગ્ન ર્યેર નથી તેલી એક્રપડેવલટ યજૂ ર્યલાની યશળેે. 
(૪) વલધલા ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા આલા ભાટે વયર્ાયની પ્રલતકભાન જગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભાાં 

ાાંચ ટર્ા ગણુ પ્રાથવભર્ ર્વટી (Preliminary Test)અને મખુ્મ રેલિત યીક્ષાભાાં ઉભેયલાભાાં આલળે. 
(૫) ર્ઇ ભક્રશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી ર્યે તે વભમે “વલધલા” ન શમ, યાંત ુઅયજી ર્માક ફાદ અથલા જાશયેાત 

પ્રવવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીિ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રક્રક્રમાના ર્ઇણ તફકે્ક “વલધલા” ફને અને તે અંગે 
જફૃયી દસ્તાલેજ/ યૂાલાઓ યજૂ ર્યે ત તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીિ છીના બયતી પ્રક્રક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાર્ી શમ 
તે તફક્કાથી જ તેલા ભક્રશરા ઉભેદલાયને “વલધલા ભક્રશરા ઉભેદલાય” તયીરે્ના રાબ આલાભાાં આલળે. 
 

૧૧. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર : 
  (૧) ગજુયાત વયર્ાયના વયર્ાયી/અધક વયર્ાયી/વયર્ાય શસ્તર્ના ર્ોયેળન/ર્ાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અવધર્ાયીઓ/ 

ર્ભકચાયીઓ આમગની જાશયેાતના વાંદબકભાાં ફાયફાય અયજી ર્યી ળર્ળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના 
વલબાગ/િાતા/ર્ચેયીને અયજી ર્માકની તાયીિથી ક્રદન-૭ ભાાં અચરૂ્ ર્યલાની યશળેે. જ ઉભેદલાયના વનમક્તા તયપથી 
અયજી ભર્રલાની છેલ્રી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી ર્યલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ ર્યલાભાાં આલળે 
ત તેઓની અયજી નાભાંજુય ર્યી ઉભેદલાયી યદ ર્યલાભાાં આલળે. 
(૨) રે્ન્દ્ર વયર્ાયની અથલા અન્મ ર્ઇણ યાજ્મ વયર્ાયની નર્યીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે વનભણરૂ્ 
અવધર્ાયીનુાં  “ના લાાંધા પ્રભાણત્ર” યજૂ ર્યલાનુાં યશળેે. 
(૩) ફૃફફૃ મરુાર્ાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર “ના લાાંધા પ્રભાણત્ર” અવરભાાં યજૂ 
ર્યલાનુાં યશળેે. 

 

૧૨. વાભાન્મ ળયત :  
(૧) અનાભત લગકન રાબ મૂ ગજુયાતના આવથિર્ યીતે નફા લગો, અનસુલૂચત જાવત, અન.ુજનજાવત, વા.અને 

ળૈ..લગકના ઉભેદલાયને જ ભળે. 
(૨) અયજી ર્માક ફાદ યત િેંચી ળર્ાળે નક્રશ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રર્ભાાં ર્ઇણ વલગત િટી ફતાલેર શળે ત તેનુાં અયજીત્રર્ ર્ઇણ તફકે્ક યદ ર્યલાભાાં આલળે 

તથા તેણે રામર્ી ધયણ (Passing Standard) ભેલેર શળે રે્ ઉભેદલાય વાંદગી ાભેર શળે ત ણ તેની ઉભેદલાયી 
યદ ગણાળે. 

(૪) પી બમાક ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી. 
(૫) ગજુયાત વયર્ાયના ર્ભકચાયી આમગની જાશયેાત વાંદબકભાાં ફાયફાય અયજી ર્યી ળર્ળે. યાંત ુ તેની જાણ ઉભેદલાયે 

તાના વલબાગ/િાતા/ર્ચેયીને ક્રદન-૭ ભાાં અચરૂ્ ર્યલાની યશળેે. જ ઉભેદલાયના વલબાગ/િાતા/ર્ચેયી તયપથી અયજી  
ભર્રલાની છેલ્રી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી ર્યલાની યલાનગી નક્રશ આલાની આમગને જાણ ર્યલાભાાં 
આલળે ત  તેઓની અયજી નાભાંજૂય ર્યી ઉભેદલાયી યદ ર્યલાભાાં આલળે.   

(૬) એથરેક્રટર્વ (ટે્રર્ અને ક્રપલ્ડ યભત વક્રશત), ફેડવભન્ટન, ફાસ્રે્ટફૉર, ક્રક્રરે્ટ, ફૂટફૉર, શર્ી, ક્સ્લભીંગ, ટેફર ટેવનવ, 



 

 

Advt. 11/2022-23                                                                                       Page 7 of 18 
 

લરીફૉર, ટેવનવ, લેઈટલરપક્રટિંગ, યેવલરિંગ, ફર્વવિંગ, વાઈર્લરિંગ, જીભનેષ્સ્ટર્, જુડ, યાઈપરશકુ્રટિંગ, ર્ફડ્ડી, િિ, 
તીયાંદાજી, ઘડેવલાયી, ગાપેંર્, નોર્ાસ્ધાક, ળતયાંજ, શને્ડફરની યભત-િેરકદૂભાાં યાષ્ટ્રીમ/આંતયયાષ્ટ્રીમ અથલા 
આંતય યવુનલવવિટી અથલા અલિર બાયત ળાા વાંઘ દ્વાયા મજાતી સ્ધાકઓભાાં પ્રવતવનવધત્લ ર્યેર શમ તેલા 
ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા આલા ભાટે તેભને ભેલેર ગણુની કુર વાંખ્માના ૫(ાાંચ) ટર્ાથી લધ ુનશીં એટરા 
ગણુ ઉભેયી આલાભાાં આલળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે વયર્ાયે નક્કી ર્યેર વત્તાવધર્ાયી ાવેથી વનમત ર્યેર નમનૂાભાાં જફૃયી 
પ્રભાણત્ર આમગ ભાાંગે ત્માયે યજૂ ર્યલાનુાં યશળેે. જ આ પ્રભાણત્ર વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૨૫-૦૨-૧૯૮૦ 
ના ઠયાલ ક્રભાાંર્:વીઆયઆય-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ થી વનમત ર્યલાભાાં આલેર નમનુાભાાં વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા આલાભાાં 
આલેર નમનૂાભાાં શળે નક્રશ ત, લધાયાના ગણુન રાબ ભલાાત્ર થળે નક્રશ.  

(૭) ઉભેદલાયે Online form બયતી લિતે તેઓ અનાભત ર્ક્ષાભાાં અયજી ર્યલા ભાાંગે છે રે્ લફન અનાભત ર્ક્ષાભાાં અયજી 
ર્યલા ભાાંગે છે તે સ્ષ્ટ જણાલવુાં. એર્ લિત Online અયજી ર્માક ફાદ Online form ભાાં દળાકલેર caste/category ભાાં 
ર્ઈણ જાતન પેયપાય ર્યલા દેલાભાાં આલળે નક્રશ. જ ર્ઈ ઉભેદલાય ાછથી આ ફાફતે યજૂઆત ર્યળે ત તેની 
યજૂઆત સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નક્રશ રે્ તેન ર્ઈ પ્રત્યતુ્તય આમગ દ્વાયા આલાભાાં આલળે નક્રશ. ઉભેદલાયને આ સચૂના 
ધ્માને રઈ તેનુાં અચરૂ્ણે ારન ર્યલા જણાલલાભાાં આલે છે. 

 

૧૩. Online અયજી ર્યલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત : 
આ જાશયેાત વાંદબકભાાં આમગ દ્વાયા ઓનરાઈન જ અયજી સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તાયીિ ૧૫/૦૭/૨૦૨૨, 
૧૩:૦૦ ર્રાર્ થી તાયીિ ૩૦/૦૭/૨૦૨૨, ૧૩:૦૦ ર્રાર્ સધુીભાાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય ઓનરાઇન 
અયજી બયી ળર્ળે. ઉભેદલાયે અયજી ર્યલા ભાટે નીચે મજુફના (૧) થી (૧૫) Steps અનવુયલાના યશળેે. 

(૧) વો પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ય જવુાં.  
(૨) આ વાઈટનાાં Menu Bar ય “Online Application” વલર્લ્ ય ધ્ક્રર્ ર્યતા “Apply” ન વલર્લ્ દેિાળે ત્માાં ધ્ક્રર્ 

ર્યતા જ આને શારભાાં ચારતી જાશયેાતની વલગત દળાકલલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે તાની વાંદગી લાી 
જાશયેાતની વાભેના “Apply” ફટન ય ધ્ક્રર્ ર્યતા જ, તે જાશયેાત ભાટેન વાયાાંળ દેિાળે અને તે લાાંચ્મા છી 
ઉભેદલાય “Apply” ફટન ય ધ્ક્રર્ ર્યીને ઓનરાઈન પભક બયલાનાાં ેજ ય જઈ ળર્ળે. તેની નીચે Apply Now 
ય Click ર્યલાથી Application Format દેિાળે. Application Format ભાાં વો પ્રથભ “Personal Details (ઉભેદલાયની 
ભાક્રશતી)” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની શમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની યશળેે.) “Personal 
Details” (ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે તાની અટર્, નાભ, વતાનુાં નાભ, ભાતાનુાં નાભ, જેન્ડય, જન્ભ 
તાયીિ, જાવત લગેયેની ભાક્રશતી આલાની યશ ેછે. 

(૩) Personal Details બયામા ફાદ “Communication Details (વાંદેળાવમલશાયની ભાક્રશતી)” જેભાાં ઉભેદલાયએ તાનુાં 
શારનુાં અને ર્ામભી યશઠેાણનુાં વયનામુાં, ભફાઈર નાંફય અને ઈ-ભેર આઈ.ડીની ભાક્રશતી આલાની યશ ેછે. 

(૪) “Communication Details (વાંદેળાવમલશાયની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ ”Other Details (અન્મ વલગત)” ભાાં  ઉભેદલાયે 
તાને રાગ ુડતી સ્ટકવની (યભતગભતની) વલગત, ક્રદવમાાંગતા, રક્રશમા ભાટેની સવુલધા ભેલલા ફાફત, વલધલા, 
ભાજી વૈવનર્, યાજમ વયર્ાયભાાં વેલા ફાફતે રે્ ર્ઈ ણ આમગ રે્ વાંદગી ભાંડભાાંથી યીક્ષા આલા ભાટે ક્રડ-ફાડક 
થમેર છ રે્ રે્ભ? વલગત બયલી. 

(૫) “Other Details (અન્મ વલગત)” બયામા ફાદ “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે તાને 
આલડતી બાાઓ ફાફતની વલગત ટીર્ ર્યલી. 

(૬) “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Upload Photograph (પટ અરડ ર્ય)” ભાાં ઉભેદલાયે 
તાન વાયી ગણુલત્તા અને ઓિી ળર્ામ તથા સ્લીર્ામક શમ એલ ૦૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૩.૬ વે.ભી. શાઈન 
પટ અરડ ર્યલાન યશ ેછે. (પટાનુાં ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુાં ભા ૨.૫ 
વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫  વે.ભી શાઈ યાિલી) (Photo અને Signature upload ર્યલા વો પ્રથભ તભાય Photo 
અને Signature .jpg Formatભાાં (10 KB) વાઇઝથી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ.) “Choose File” 
Button ય Click ર્ય શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાય photo store થમેર છે 
તે પાઇરને ત્માાંથી Select ર્ય અને “Open” Button ને click ર્ય. શલે “Choose File” Button ની નીચે  “Upload “ 
Button ય Click ર્ય શલે ફાજુભાાં તભાય Photo દેિાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload ર્યલાની યશળેે. 

(૭) “Upload Photograph (પટ અરડ ર્ય)” બયામા ફાદ “Upload Signature (વશી અરડ ર્ય)” ભાાં ઉભેદલાયે 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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તાન વાયી ગણુલત્તા-ઓિી ળર્ામ તેલી અને સ્લીર્ામક એલી વપેદ ર્ાગ ઉય ર્ાા/બ્લ્ય ુર્રયભાાં વશી ર્યીને 
તેને સ્રે્ન ર્યીને JPG પભેટભાાં ૨.૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૭.૫ વે.ભી. શાઈની ભાભાાં વશી અરડ ર્યલાની યશ ેછે. 

(૮) “Upload Signature (વશી અરડ ર્ય)” બયામા ફાદ “Education Details (ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત)” ભાાં ઉભેદલાયે તે 
ભેલેરી ળૈક્ષલણર્ રામર્ાતની વલગત આેર ર્ષ્ટર્ભાાં વલગતે બયલાની યશ ેછે. જે ળૈક્ષલણર્ રામર્ાતભાાં ટર્ાલાયી ન 
આલાભાાં આલે ત્માાં “શનુ્મ” બયલાની યશળેે.  

(૯) “Education Details (ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત)” બયામા ફાદ “Essential/Additional Education Details 
(આલશ્મર્/લધાયાની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત)” ભાાં ઉભેદલાયે તે ભેલેરી ળૈક્ષલણર્ રામર્ાતની વલગત આેર ર્ષ્ટર્ભાાં 
વલગતે બયલાની યશ ેછે. જે ળૈક્ષલણર્ રામર્ાતભાાં ટર્ાલાયી ન આલાભાાં આલે ત્માાં “શનુ્મ” બયલાની યશળેે. 

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આલશ્મર્/લધાયાની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત)” બયામા ફાદ “Experience 
Details (અનબુલની ભાક્રશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે તે રામર્ાત ભેવમા ફાદ ન ભેલેર અનબુલ/નર્યીના લક અને 
તાયીિની ક્રભાનવુાય વલગત બયલી. “Add Experience” ય ધ્ક્રર્ ર્યીને ભેલેર અન્મ અનબુલની વલગત નાિી 
ળર્ામ.  

(૧૧) “Experience Details (અનબુલની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Additional Information (લધાયાની ભાક્રશતી) ભાાં 
ઉભેદલાયે તાની રાગ ુડતી ભાક્રશતી બયલી. 

(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (ફાશેંધયી)” તે લાાંચીને તેભાાં Yes / No ય click ર્યવુાં. 
(૧૩) શલે save ય “click” ર્યલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન  Application અને Confirmation 

Number ફને્ન generate  થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાિલાના યશળેે અને શલે છી આ જાશયેાતના વાંદબકભાાં 
આમગ વાથેના ર્ઈ ણ ત્ર વમલશાયભાાં આ ફને્ન વલગત દળાકલલાની યશળેે. Confirm થમેર અયજીત્રર્ની વપ્રન્ટ 
અચરૂ્ ર્ાઢી યાિલી. 

 (૧૪) જ આની અયજીત્રર્ભાાં ર્ઇ સધુાયા-લધાયા ર્યલાના શમ ત ઉભેદલાયે નલી અયજી ર્યલી નશી યાંત,ુ “Edit” 
વલર્લ્ભાાં જઇને તે જાશયેાતનાાં છેલ્રા ક્રદલવ સધુીભાાં ર્ઈણ વભમે સધુાયી ળર્ાળે. જાશયેાતન વભમ ણૂક થમા ફાદ 
આ સવુલધા (અયજીભાાં ર્ઈ ણ જાતન સધુાય ર્યલા ભાટે) ઉરબ્ધ યશળેે નશીં.  

 (૧૫)   જાશયેાત વાંફવધત અડેટ ઉભેદલાયના યજીસ્ટડક ભફાઇર નાંફય અને/અથલા ઇ-ભેર ય ભર્રલાભાાં આલતી શમ છે.   
         આથી, ઉભેદલાયે ઓનરાઇન પભક બયતી લિતે તાના જ ભફાઇર નાંફય તથા ઇ-ભેર આલા. 
નોંધ:- One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી ર્યલા ભાટેનુાં વશામર્ ભડયરુ છે. તે ર્યલા 
ભાત્રથી આમગની ર્ઇ જાશયેાતભાાં online અયજી ર્યેરી ગણાળે નક્રશિં. આથી OTR ર્માક ફાદ ઉભેદલાયે વાંફાંવધત જાશયેાતભાાં 
Online ર્યેર અયજી પયજીમાતણે ર્યલાની યશ ેછે જેભાાં ચરુ્ થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશળેે. 

 

૧૪. અયજી પી : 
(૧) લફન અનાભત ફુૃ/ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી પી નીચેનાાં ફે વલર્લ્ ૈર્ી ર્ઈણ યીતે બયી ળરે્ છે: 
 ૧)  સ્ટ ઓપીવભાાં: વાભાન્મ રે્ટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય ધ્ક્રર્ ર્યીને 

વપ્રન્ટેડ ચરણની નર્ર ર્ાઢલાની યશળેે. આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નર્ર રઈને નજીર્ની ર્મ્્યટુયની સવુલધા ધયાલતી 
સ્ટ ઓપીવભાાં જલાનુાં યશળેે. સ્ટ ઓપીવભાાં ફૃ.૧૦૦/- આમગની પી + સ્ટર વવલિવ ચાર્જ તા. ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ 
સધુીભાાં બયલાનાાં યશળેે અને પી બમાક અંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે. આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રર્ 
ઉભેદલાયે તાની ાવે વાચલીને યાિલાનાાં યશળેે.  

  ૨)  ઓનરાઈન પી:  ઓનરાઈન પી જભા ર્યાલલા ભાટે “Print Challan” ય ધ્ક્રર્ ર્યવુાં અને વલગત બયલી અને 
ત્માાં “Online Payment of Fee” ઉય ધ્ક્રર્ ર્યવુાં. ત્માયફાદ આેર વલર્લ્ભાાં Net Banking, Card Payment 
અથલા Other Payment Mode ના વલર્લ્ભાાંથી મગ્મ વલર્લ્ વાંદ ર્યલ અને આગની વલગત બયલી. પી 
જભા થમા ફાદ આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેવુાં screen ય રિામેુાં આલળે અને e-receipt ભળે, જેની 
print ર્ાઢી રેલી. જ પ્રક્રક્રમાભાાં ર્ઈ િાભી શળે ત screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જલા ભળે.  

 (૨) યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ રે્ટેગયીનાાં ઉભેદલાયએ સ્ટ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી ફૃ.૧૦૦/- બયલાની યશળેે અને પી બમાક 
અંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે અથલા આ ઉભેદલાયએ ફૃ.૧૦૦/- ના “વલચલશ્રી, ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ, 
ગાાંધીનગય” ના નાભના ક્રસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઓડકયથી પી જભા ર્યાલી ળર્ળે. 

 (૩) ઉભેદલાયએ પ્રાથવભર્ ર્વટી તથા મખુ્મ રેલિત યીક્ષા ભાટે અરગ અરગ પી બયલાની યશળેે. જે ૈર્ી શાર યુત ુાં 
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પ્રાથવભર્ ર્વટી ભાટે જ યીક્ષા પી બયલાની યશળેે.  
 (૪)   અનાભત ર્ક્ષાના ઉભેદલાય જ લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી ર્યે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશળેે નશીં યાંત ુ

તે અનાભત ર્ક્ષાના ઉભેદલાય શલા ભાટેન જફૃયી યુાલ આલાન યશળેે. 
 (૫) મૂ ગજુયાતના અનાભત ર્ક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી.  
 (૬) ક્રદવમાાંગ તથા ભાજી વૈવનર્એ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી. 
 (૭) પી બમાક ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી. 
 (૮)   પી બમાક લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયને ર્ઈણ વાંજગભાાં પ્રાથવભર્ 

ર્વટી/મખુ્મ રેલિત યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશીં. આ પી સ્ટ ઓપીવ/નેટ ફેંર્ીંગ દ્વાયા જ સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે. 
યર્ડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, બાયતીમ સ્ટર ઓડકય (યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ રે્ટેગયીનાાં ઉભેદલાય વવલામ ) રે્ ે 
ઓડકયના સ્લફૃભાાં આ પી સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નક્રશ, જેની ઉભેદલાયએ િાવ નોંધ રેલી.  

 

૧૫. યીક્ષાની ફૃયેિા તથા અભ્માવક્રભ : 
The Competitive Examination shall comprise of two successice stages:- 

(A) Preliminery Examination (objective type) for the selection of candidates for Main examination; 

and 

(B) Main Examination (written) for final selection of candidates for the post of Chief Officer, Class-

III. 
  

1. Preliminary Examination- 

           The Preliminary Examination shall consist of one paper of objective type (Multiple Choice 

Questions) and carry a maximum of 150 total marks. This examination is meant for a screening 

test only. The marks obtained in the Preliminary Examaination by the candidates, who are 

declared qualified for admission to the Main Examination shall not be counted for determining 

their final order of merit. The number of candidates to be allowed to appear at the Main 

Examination shall be about Four times the total approximate number of vacancies so advertised. 

The candidates who is declared qualified in the Preliminary Examination by the Commission, 

shall only be eligible for admission to the Main Examination, provided he/she is otherwise 

eligible under these rules for admission to the Main Examination. 

  The preliminary Examination shall consist of one paper of total 150 marks as follow:- 

 

Paper No. Subject Marks Duration 

1 General Studies 150 75 Minutes 

 Total 150 Marks  
 

NOTE: (i) The syllabus of the subject of Preliminary Examination shall be such as may be prescribed 

and notified by the Commission. 

(ii)  The question paper shall be of objective type (Multiple Choice Question) in Gujarati and    

English Language. 

(iii)   The standard and the course content of the syllabus for General Studies subjects shall be of a 

degree level. 

 2. Main Examination- 

  (A) The Main Examination shall consist of Written Examination. The Written Examination shall    

consist of three papers. The marks obtained by the candidates in the Main Examination shall 

determine their final ranking.  

  The Scheme and subjects of Main Examination shall consist of the following papers:- 
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(3)   Screening Test (પ્રાથવભર્ ર્વટી)ભાાં ઉભેદલાયને ર્મ્્યટુયાઈઝ્ડ િાવ પ્રર્ાયની જલાફલશી [O.M.R Answer Sheet] 
આલાભાાં આલળે. પ્રશ્નત્રના ફધા પ્રશ્ન શતેરુક્ષી  શળે. દયેર્ પ્રશ્નના જલાફભાાં  A,B,C,D અને E એભ ાાંચ વલર્લ્ 
આલાભાાં આલળે. ાાંચભ વલર્લ્ E ‘Not attempted’ તયીરે્ન યશળેે. જ ઉભેદલાય પ્રશ્નન જલાફ આલા ન 
ઈચ્છતા શમ ત આ વલર્લ્ E વાંદ ર્યી ળર્ળે. 

 (૧)  ઉભેદલાયે જે પ્રશ્નના જલાફ ભાટે જ ાાંચભ વલર્લ્ E ‘Not attended‘ એનર્ડ ર્યેર શળે ત તે પ્રશ્નના “શનૂ્મ “ 
ગણુ ગણાળે અને તે પ્રશ્ન ભાટે ર્ઈ નેગેટીલ ગણુ ર્ાલાભાાં આલળે નક્રશ. તેથી ઉભેદલાયે વાચ વલર્લ્ ળધી 
જલાફલશી [O.M.R Answer Sheet] ભાાં વાંફાંવધત પ્રશ્નના ક્રભ વાભે આેર A,B,C,D  રે્  E ના લતુકને યેૂરુૂાં ભયુી/ 
ર્ાી ળાશીની ફર ેનથી ડાર્ક  ર્યવુાં. આ વવલામની ર્ઈણ ર્રયની ળાશીની ફરેનથી જલાફ આ્મા શળે ત તે 
જલાફલશી તાવલાભાાં આલળે નક્રશ અને આઆ શનૂ્મ ગણુ આલાભાાં આલળે. એર્લાય ડાર્ક  ર્યેર જલાફને 
ફદરી ળર્ાળે નક્રશ. 
(૨) એર્ જ પ્રશ્ન ભાટે જ જલાફલશીભાાં એર્થી લધ ુવલર્લ્ આે આેરા શળે ત તે જલાફ ભાટે ગણુ આલાભાાં આલળે 
નક્રશ. 
(૩) આ ર્વટીભાાં પ્રત્મેર્ િટા જલાફ, એર્ થી લધ ુજલાફના ક્રર્સ્વાભાાં તથા એર્ ણ વલર્લ્ એનર્ડ નશીં ર્યલાના 
ક્રર્સ્વાભાાં જે તે જલાફના વનવિત ગણુના ૦.૩ ગણુ કુર ભેલેર ગણુભાાંથી ફાદ ર્યલાભાાં આલળે. એટરે રે્ િટા જલાફ 
ભાટે નેગેટીલ ગણુની ફાફત ઉભેદલાયે ધ્માને યાિલાની યશળેે. 
(૪) ઉભેદલાય દ્વાયા જલાફલશી [O.M.R Answer Sheet] ભાાં જ ફેઠર્ નાંફય/પ્રશ્ન કુ્સ્તર્ા નાંફય રે્ પ્રશ્ન કુ્સ્તર્ા વવક્રયઝ 
િટા રિલાભાાં આલળે રે્ આ ફાફતે ર્ઈ ણ ક્ષવત આચયલાભાાં આલળે ત તેલી જલાફલશીઓ તાવલાભાાં આલળે 
નશીં. અને આલા પ્રર્ાયની ક્ષવતઓ યત્લે જ જલાફલશી તાસ્મા ફાદ ણ ક્ષવતઓ /અણૂકતાઓ ધ્માને આલળે ત 
તેલા ઉભેદલાયને ભાત્ર આલા ર્ાયણવય ણ અવપ જાશયે ર્યલાભાાં આલળે. જે અંગે ાછથી ર્ઈ યજુઆત/વલનાંતી 
ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આથી તભાભ ઉભેદલાયને O.M.R Answer Sheetભાાં બયલાની થતી વલગત વાંણૂકણે 
મગ્મ યીતે બયલા અને એનર્ડ [Encode] ર્યલા યૂતી ચીલટ અને ર્ાજી યાિલા િાવ સચૂના આલાભાાં આલે છે. 
(૫) ર્ઈ ઉભેદલાય દ્વાયા અયજીત્રર્ભાાં ભાન્મ યભત-ગભતભાાં પ્રવતવનવધત્લ ર્યેર છે તેલી વલગત દળાકલેર શળે અને 
ાછથી આ વલગત વયતચરૂ્થી દળાકલેર શતી રે્ તે અંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યી ળરે્ તેભ નથી તેલી યજૂઆત ભળે ત 
ર્ઈણ વાંજગભાાં ભાન્મ યાિલાભાાં આલળે નશીં. અને જ ઉભેદલાય પ્રાથવભર્ ર્વટીભાાં વપ થમેર શળે ત તેભને 

Paper No Subject Marks Duration 

1 Gujarati (Descriptive) 100 3 Hours 

2 English (Descriptive) 100 3 Hours 

3 General Studies (Descriptive) 200 3 Hours 

 Total 400 Marks  
 

NOTE: (i)  The standard of Gujarati Paper shall be equivalent to Gujarati subject (Higher Level) of 

Twelvth Standard of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

(ii)  The standard of English Paper shall be equivalent to English subject (Lower Level) of Twelvth 

Standard of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. 

(iii) The standard and the course content of the syllabus for General Studies subject shall be of a 

degree level. 

(iv) The syllabus for each of the papers shall be such as may be prescribed and notified by the 

Commission. 
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ભેલેર ગણુની કુર વાંખ્માના ૫(ાાંચ) ટર્ાથી લધ ુનશીં એટરા ગણુ ઉભેયી આલાભાાં આલળે નક્રશ. જેથી ઉભેદલાયને 
આ અંગે અંગત ર્ાજી યાિલા સચૂના આલાભાાં આલે છે. 

 (4) Screening Test (પ્રાથવભર્ ર્વટી)ભાાં ભેલેર ગણુ આિયી વાંદગી ભાટે ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આિયી ક્રયણાભ 
ભાત્ર મખુ્મ રેલિત ક્રયક્ષાના આધાયે વનમત ર્યલાભાાં આલળે.  

 (5) યીક્ષાનુાં ભાધ્મભ ગજુયાતી યશળેે. વવલામ રે્, મખુ્મ રેલિત યીક્ષાના ેય નાં.૨ (અંગે્રજી) નુાં ભાધ્મભ ફધા ઉભેદલાય 
ભાટે અંગે્રજી યશળેે. 
 

૧૬. યીક્ષા રે્ન્દ્રની વલગત : 
(૧ ) વપ્રલરવભનયી યીક્ષા ભાટે ઉભેદલાયની વાંખ્માને ધ્માને રઈને આમગ દ્વાયા યીક્ષા રે્ન્દ્ર નક્કી ર્યલાભાાં આલે તે યીક્ષા 

રે્ન્દ્ર ય યીક્ષા આલાની યશળેે. મખુ્મ રેલિત યીક્ષા વાંબલત: અભદાલાદ/ગાાંધીનગય િાતે રેલાભાાં આલળે. 
(૨) વપ્રલરવભનયી યીક્ષા ભાટે યીક્ષાનુાં સ્થ, યીક્ષાની તાયીિ, યીક્ષાના વભમની ભાક્રશતી આમગની લેફવાઈટ  

https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય મરુ્લાભાાં આલળે અને વપ્રલરવભનયી યીક્ષા ભાટેના પ્રલેળત્ર http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in લેફવાઈટ યથી ઉભેદલાયએ ડાઉનરડ ર્યલાના યશળેે. આ ભાટે આમગ દ્વાયા લતકભાનત્રભાાં 
જાશયેાત આલાભાાં આલળે. 

(૩) ઉભેદલાયએ વપ્રલરવભનયી યીક્ષા તથા મખુ્મ રેલિત યીક્ષાભાાં તેભના તાના િચે ઉક્સ્થત થલાનુાં યશળેે.  
 

૧૭. યીક્ષાભાાં પ્રલેળ : 
(૧) જફૃયી પી વાથે અયજી ર્યનાય દયેર્ ઉભેદલાયને અયજીની ચર્ાવણી ર્માક વવલામ પ્રાથવભર્ ર્વટી (Preliminary Test)ભાાં 

ફેવલા દેલાભાાં આલળે.  
(૨) જે ઉભેદલાયને પ્રાથવભર્ ર્વટી (Preliminary Test)ના ક્રયણાભભાાં મખુ્મ રેલિત યીક્ષા ભાટે ર્ાભચરાઉ વપ જાશયે 

ર્યેર શળે તેઓએ મખુ્મ રેલિત યીક્ષા ભાટે અરગથી ફીજુ અયજીત્રર્ ઓનરાઈન બયલાનુાં યશળેે. જેની વાથે જફૃયી પી 
અને પ્રભાણત્ર Scan ર્યીને ઉભેદલાયે આમગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય Upload ર્યલાના 
યશળેે. 

(૩) ઉભેદલાય તયપથી ભેર અયજીત્રર્ની બયતી વનમભ, યીક્ષા વનમભ અને જાશયેાતની જગલાઈઓ તથા રાગ ુડતા 
અન્મ હુર્ભ મજુફ ચર્ાવણી ર્યલાભાાં આલળે અને આ જગલાઈ વાંતતા ઉભેદલાયને મખુ્મ રેલિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ 
આલાભાાં આલળે. 

 (૪) મખુ્મ રેલિત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ અંગે આમગન વનણકમ આિયી ગણાળે અને આમગના વનણકમ વાભે ર્ઈણ ત્ર 
વમલશાય ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ. 

 

૧૮. ક્રયણાભ : 
(૧) આિયી ક્રયણાભ આમગના નટીવ ફડક અને લેફવાઈટ ય મરૂ્લાભાાં આલળે.   
(૨) આ ક્રયણાભભાાં ઉભેદલાયના નાભ, ફેઠર્ ક્રભાાંર્ તેભજ ભેલેર કુર ગણુની વલગત આલાભાાં આલળે. 
(૩) આ ક્રયણાભભાાં અવપ થમેર ઉભેદલાયના ફેઠર્ ક્રભાાંર્ અને તેઓએ ભેલેર ગણુની વલગત આલાભાાં આલળે. 

 (૪) આ જગ્માના યીક્ષા વનમભની જગલાઇ-૧૫ મજુફ કુર જગ્માના ૨૦% રેિે પ્રવતક્ષામાદી ફનાલલાભાાં આલળે. 
   

૧૯. ગણુત્રર્ (Marksheet) : 
 મખુ્મ યીક્ષાનુાં ગણુત્રર્ ભેલલા ઈચ્છતા ઉભેદલાયએ મખુ્મ યીક્ષાના આિયી ક્રયણાભ ફાદ આમગની લેફવાઇટ 

ય પ્રવવદ્ધ ર્યલાભાાં સચૂનાઓ ધ્માને રેલાની યશળેે.  
   

૨૦. ગણુની નુ:ચર્ાવણી :  
(૧)   જે ઉભેદલાય મખુ્મ રેલિત યીક્ષાના તાના ગણુની ચર્ાવણી ર્યાલલા ઈચ્છતા શમ તે ઉભેદલાય આમગને મખુ્મ 

રેલિત યીક્ષાના અંતે આિયી ક્રયણાભ જાશયે ર્માક તાયીિથી ત્રીવ ક્રદલવની અંદય દયેર્ ેયદીઠ ફૃ. ૫૦-૦૦ ની પી 
વાથે અયજી ર્યી ળર્ળે.  

(૨) ઉભેદલાયે યીક્ષાનુાં નાભ, ફેઠર્ નાંફય અને નાભ/વયનામુાં દળાકલલાનુાં યશળેે. 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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(૩) પી અયજી વાથે યર્ડેથી રે્ બા..ઓ. દ્વાયા ર્ચેયીના ર્ાઉન્ટય ય અથલા આમગ વનમત ર્યે તે મજુફ સ્લીર્ાયલાભાાં 
આલળે. 

(૪) ઉભેદલાય ટારથી આ અયજી ભર્રી ળર્ળે. આલી અયજી વાથે ભાત્ર વલચલશ્રી, ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ, 
ગાાંધીનગયના નાભન ક્રસ્ડ બા..ઓ. ભર્રલાન યશળેે. 

(૫) ઉત્તયલશીઓનુાં નુ:મલૂ્માાંર્ન (Revaluation) પેય તાવણી ર્ઈણ વાંજગભાાં ર્યલાભાાં આલળે નક્રશ. 
(૬) ગણુની નુ:ચર્ાવણી વવલામ ઉભેદલાયે ભેલેર ગણુ ફાફતના ર્ઈણ વલલાદને આમગ રક્ષભાાં રેળે નક્રશ. 

૨૧. વનભણરૂ્ :  
(૧) ઉભેદલાયને વનભણરૂ્ ભાટે merit number ને ધ્માનભાાં યાિી વલચાયલાભાઅં આલળે. યાંત ુયીક્ષાભાાં વપ થલાથી 

વનભણરૂ્ ભાટેન શક્ક ભી જત નથી.  
(૨) યાજ્મ વેલાભાાં વનભણરૂ્ ભાટે ઉભેદલાય ફધી યીતે મગ્મ છે એભ જફૃયી રાગે તેલી તાવ છી વયર્ાયને વાંત ન થામ 

ત તેલા ઉભેદલાયની વનભણરૂ્ ર્યલાભાાં આલળે નક્રશ. 
(૩) વનભણરૂ્ ાભેર ઉભેદલાયે વયર્ાયના વનમભ મજુફની તારીભ રેલી ડળે અને તારીભ યીક્ષા ાવ ર્યલાની યશળેે. 
(૪) ઉયની જાશયેાત વાંફાંધભાાં વનભણરૂ્ ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની વયર્ાયશ્રીના વાંફાંવધત વલબાગને આમગ દ્વાયા 

બરાભણ ર્યલાભાાં આલળે.  
(૫) વનભણરૂ્ અંગેની વઘી ર્ામકલાશી વયર્ાયશ્રી દ્વાયા ર્યલાભાાં આલતી શઇ, આ અંગેન ર્ઇ ત્રવમલશાય આમગ ધ્માને 

રેળે નશીં.  
૨૨. ગેયરામર્ ઉભેદલાય :  

ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ રે્ અન્મ જાશયે વેલા આમગ અથલા અન્મ વયર્ાયી /અધક વયર્ાયી /વયર્ાય શસ્તર્ની વાંસ્થાઓ દ્વાયા 
ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામર્ ઠયાલેર શમ ત તેની વલગત અયજીત્રર્ભાાં આલાની યશળેે. જ ઉભેદલાયન ગેયરામર્ન 
વભમ ચા ુશળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 
 

૨૩. પયજજમાત વનવવૃત્ત, રુિવદ, ફયતયપ : 
અગાઉ ઉભેદલાયને વયર્ાયી વેલા/ વયર્ાય શસ્તર્ની ર્ાંની રે્ ફડક ર્ોયેળનભાાંથી ક્યાયેમ ણ પયજજમાત વનવવૃત્ત, ફૃિવદ રે્ 
ફયતયપ ર્યલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રર્ભાાં તેની વલગત આલાની યશળેે. 
 

૨૪. નીચે દળાકવમા મજુફની અયજીઓ યદ ર્યલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ટાાંત સ્લફૃે છે જે વાંણૂક નથી )   
(૧)   અયજીભાાં દળાકલેર વલગત અધયૂી રે્ અવાંગત શમ. 
(૨)   અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરડ ર્યેર ન શમ. 
(૩)   અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભર્રાલેર શમ. 
(૪)   અયજીભાાં ાવટક  વાઈઝન પટગ્રાપ અરડ ર્યેર ન શમ. 
(૫)  અનાભત ર્ક્ષાના તથા ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયએ અયજીત્રર્ વાથે વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા અામેર  પ્રભાણત્રની નર્ર યજૂ 

ર્યેર ન શમ. 
(૬)   ભાજી વૈવનર્ ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાર્જ બરુ્ની નર્ર યજૂ ર્યેર ન શમ 

(૭)   ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણર્ રામર્ાતના વાંદબકભાાં ભાર્કળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નર્ર યજૂ ર્યેર ન શમ. 
(૮)   જન્ભ તાયીિ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નર્ર યજૂ ર્યેર ન શમ. 
(૯)  ઉભેદલાયે અયજીત્રર્ભાાં અનબુલ દળાકલેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી ર્યલાની થતી શમ) યાંત ુતેના વભથકનભાાં 

પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યેર ન શમ અથલા ત યજૂ ર્યેર પ્રભાણત્રભાાં તેઓન અનબુલન વભમગા,  મુગાય, કુર 
ગાય અને અનબુલન પ્રર્ાય દળાકલેર ન શમ, અનબુલનુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શમ તથા વક્ષભ 
વત્તાવધર્ાયીની વશી વલનાનુાં શમ. 

(૧૦) તફીફી વળક્ષણ વલમર્ જ્ગગ્માની જાશયેાતભાાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભાન્મ છે, તેવ ુ
યવુનલવવિટી અથલા ર્રેજના વક્ષભ અવધર્ાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ ર્યેર ન શમ. 
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૨૫. ગેયલતકણ ૂાંર્ અંગે દવત ઠયેરા ઉભેદલાય વલફૃધ્ધ ગરાાં :- 
 ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે રે્ તેઓએ અયજીત્રર્ભાાં ર્ઇણ પ્રર્ાયની િટી ભાક્રશતી દળાકલલી નશી, 

તેભજ આલશ્મર્ ભાક્રશતી છૂાલલી નશી, ઉયાાંત તેઓએ યજૂ ર્યેર અવર દસ્તાલેજ રે્ તેની પ્રભાલણત નર્રભાાં ર્ઇણ 
વાંજગભાાં સધુાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા ર્ઇણ ચેડાાં ર્યલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં ર્યેર/ફનાલટી 
દસ્તાલેજ યજૂ ર્યલા નશી, જ એર્ જ ફાફતના ફે રે્ તેથી લધ ુદસ્તાલેજભાાં અથલા તેની પ્રભાલણત નર્રભાાં ર્ઇણ 
પ્રર્ાયની અચર્વાઇ અથલા વલવાંગતતા જણામ ત તે વલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજૂ ર્યલી. જ ર્ઇ ઉભેદલાય 
આમગ દ્વાયા દવત જાશયે થમેર શમ અથલા થામ ત, 
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે ર્ઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત ર્યલા, 
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, 
(૩) ર્ઇ અન્મ વમક્ક્ત દ્વાયા છ ર્ટથી ર્ાભ ણુક ર્યાવય ુશમ, 

   (૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજૂ ર્માક શમ, દસ્તાલેજ ઓનરાઈન અરડ ર્યતી લિતે Scanning ભાાં ર્ઈ ચેડા ર્યેર શમ,   

() અગત્મની ફાફત છાલલા અથલા દમરુ્ત અથલા િટા વનલેદન ર્યેર શમ, 

(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે ર્ઇણ અવનમવભત રે્ અનલુચત ઉામન વશાય રીધ શમ, 

(૭) ર્વટી વભમે ર્ઇ અનલુચત વાધનન ઉમગ ર્મો શમ, 

(૮) ઉત્તયલશીભાાં અશ્રીર બાા રે્ અવળષ્ટ ફાફત વક્રશતની અવાંગત ફાફત યજૂ ર્યેર શમ, 

(૯) યીક્ષા િાંડભાાં ર્ઇણ યીતની ગેયલતકણરૂ્ આચયલી, જેલી રે્ અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નર્ર ર્યલી, સુ્તર્, 

ગાઇડ, ર્ારી તેલા ર્ઇણ છાેર રે્ શસ્તલરલિત વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા રે્ ર્ઇ વાાંરે્વતર્ યીતે નર્ર 
ર્યલા રે્ અન્મ ઉભેદલાયને નર્ર ર્યાલલાની ગેયક્રયતીઓ ૈર્ી ર્ઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે, 

(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની ર્ાભગીયી અંગે વનયરુ્ત થમેરા ર્ભકચાયીઓને જલણી ર્યલી, ર્ઇણ પ્રર્ાયની ળાયીક્રયર્ 
ઇજા શોંચાડલી અથલા  
(૧૧) ઉયર્ત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેિામેર દયેર્ અથલા ર્ઇણ કતૃ્મ ર્યલા રે્ ર્યાલલા પ્રમત્ન ર્મો શમ તેણે રે્ વીધી 
અથલા આડર્તયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાકલેર વળક્ષા ઉયાાંત આઆ પજદાયી 
ર્ામકલાશીને ાત્ર ફનળે. 
 (ર્) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીરે્ ગેયરામર્ ઠયાલી ળર્ાળે, અને / અથલા  
 (િ) તેને આમગ રે તેલી ર્ઇણ યીક્ષા રે્ ર્ઇણ ફૃફફૃ મરુાર્ાત ભાટે ર્ામભી રે્ મરુ્યય મદુત ભાટે  
      (૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય ર્ઇણ યીક્ષા રે્ વાંદગી ભાટે, અને  
      (ય) યાજમ વયર્ાય શઠેની ર્ઇણ નર્યીભાાંથી વયર્ાય દ્વાયા ગેયરામર્ ઠયાલી ળર્ાળે અને  
 (ગ) જ વયર્ાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના વલફૃધ્ધ વમલુચત વનમભ અનવુાય વળસ્તબાંગના ગરાાં            
(૧ય) ઉયર્ત વલગતભાાં વનક્રદિષ્ટ ર્યેર વળક્ષા ર્યતા શરેા આમગ/ વયર્ાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /ર્ભકચાયીને 

      (૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા રે્વના પ્રર્ાય ફાફતે, 

       (ય) રેલિતભાાં વળક્ષા અંગે ફચાલનામુાં-શર્ીર્ત યજૂ ર્યલા અને  
       (૩) વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાકદાભાાં ફૃફફૃ યજૂઆત ર્યલાની તર્ આલાભાાં આલળે. 

૨૬. અગત્મની સચૂનાઓ : 
(૧) ઉભેદલાયને તાની વાથે વેલ્યરુય પન, ટેબ્રેટ, ેજય અથલા ફીજી ર્ઈ ભફાઈર વાંદેળાવમલશાયના ઈરેર્ટ્રવનક્વ –

બ્લ્યટુુથ લગેયે વાધન યીક્ષા િાંડભાાં વાથે રઈ જલાની છૂટ નથી, જેના બાંગ ફદર ઉભેદલાય ભાટે વનક્રદિષ્ટ ર્યામેર 
વળક્ષાને ાત્ર ફનળે.  

(૨) ઉભેદલાય પ્રાથવભર્ ર્વટી (Preliminary  Test)ભાાં તથા મખુ્મ રેલિત યીક્ષાભાાં રે્લ્લરેુટયન ઉમગ ર્યી ળર્ળે નક્રશ. 
(૩) અંધ ઉભેદલાયને જે રક્રશમ ભલાાત્ર છે તે વમક્ક્તની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત સ્નાતર્ની યીક્ષા ાવ ર્યેર ન શલી જઇએ.  
(૪) અંધ ઉભેદલાયે જે રક્રશમ યાિલાન શમ તેની વાંણૂક વલગત-(૧) નાભ (૨) વયનામુાં (૩) ળૈક્ષલણર્ રામર્ાતની ઝેયક્ષ 
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નર્ર આમગને યીક્ષા અગાઉ ભર્રી આલાની યશળેે અને તેની આમગના ધાયા-ધયણ પ્રભાણે ભાંજૂયી ભળ્માની 
તેઓને જાણ ર્યલાભાાં આલળે. 

(૫) રક્રશમાની સવુલધા ભેલનાય ઉભેદલાયને યીક્ષાભાાં દય ર્રાર્ દીઠ ૨૦ વભવનટન લતય વભમ (Compensatory Time) 
ભલાાત્ર યશળેે. 

(૬) ઉભેદલાયને િાવ જણાલલાનુાં રે્, અયજીત્રર્ તથા પ્રભાણત્રની ચર્ાવણી દયમ્માન ર્ઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી 
વનમભ, બયતી યીક્ષા વનમભઅને જાશયેાતની જગલાઈ તથા રાગ ુડતા અન્મ હુર્ભ મજુફ રામર્ાત ધયાલતા નથી 
તેભ ભાભૂ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી ર્ઈ ણ તફકે્ક યદ ર્યલાભાાં આલળે.  

 (૭) અનાભત ર્ક્ષાના ઉભેદલાય લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી ર્યે ત તેને લફનઅનાભતના ધયણ રાગ ુડળે. 
 (૮)   જાશયેાતભાાં ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી ર્યી ળરે્ છે. 
 (૯)   જાશયેાતભાાં જે તે રે્ટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈર્ી ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે અમરુ્ જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભક્રશરા 

ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાર્ી યશતેી જગ્માઓ પક્ત રુુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં 
નથી, આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળરે્ છે, રુુ તેભજ ભક્રશરા 
ઉભેદલાય અયજી ર્યી ળરે્ છે. 

 (૧૦) મખુ્મ રેલિત યીક્ષા ભાટેના અયજીત્રર્ વાથે નીચે દળાકલેર પ્રભાણત્રની પ્રભાલણત નર્ર અલશ્મ યજૂ ર્યલાની યશળેે.:   
  (૧) એવ.એવ.વી.ઈ. અથલા તેની વભર્ક્ષ યીક્ષાનુાં પ્રભાણત્ર રે્ જેભાાં જન્ભ તાયીિ દળાકલેર શમ. (ળાા છડયાનુાં 

પ્રભાણત્ર ભાન્મ નથી) 
  (૨) દલી પ્રભાણત્ર, એર્થી લધ ુદલી શમ ત દયેર્ દલીનુાં પ્રભાણત્ર. 
  (૩) દલીના છેલ્રા લકના ગણુત્રર્ રે્ ત્રર્ [ભાર્કળીટવ] 
  (૪) અનાભત જાવત ભાટે વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા અામેર જાવત પ્રભાણત્ર અને ળાા છડયાનુાં પ્રભાણત્ર 
  (૫) વા.અને ળૈ..લગકના ઉભેદલાય ભાટે વાભાજજર્ ન્મામ અને અવધર્ાક્રયતા વલબાગના તા. ૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ના 

ઠયાલથી વનમત થમેર ક્રયવળષ્ટ-ર્ મજુફનુાં ‘ઉન્નત લગકભાાં વભાલેળ થત ન શમ’ તેવુાં તા. ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ છીની 
તાયીિનુાં પ્રભાણત્ર અથલા તાયીિ ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠયાલથી વનમત ર્યામેર ગજુયાતી નમનૂા ‘ક્રયવળષ્ટ –૪’ 
મજુફનુાં પ્રભાણત્ર. 

  (૬) આવથિર્ યીતે નફા લગોના  ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયર્ાયના વાભાજજર્ ન્મામ અને અવધર્ાયીતા વલબાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંર્ : એ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નમનૂા (અંગે્રજીભાાં 
Annexure KH અથલા ગજુયાતીભાાં ક્રયવળષ્ટ – ગ)ભાાં ભેલેર ાત્રતા પ્રભાણત્ર  

  (૭) ળાયીક્રયર્ યીતે અળર્ત ઉભેદલાયને વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના ક્રયત્ર ક્રભાાંર્ : યચ-
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનમત થમેર સુક્રયન્ટેન્ડન્ટ/વવવલર વર્જને આેર તફીફી પ્રભાણત્ર. 

  (૮) યભત ગભતભાાં પ્રવતવનવધત્લ ર્યેર શમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૨૫-૦૨-૧૯૮૦ના 
ઠયાલ ક્રભાાંર્: વીઆયઆય-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ થી વનમત ર્યલાભાાં આલેર નમનુાભાાં વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા 
આલાભાાં આલેર  પ્રભાણત્ર.  

  (૯) વયર્ાયી નર્યીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના ક્રયત્ર ક્રભાાંર્: 
એપઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનમત ર્યલાભાાં આલેર નમનુાભાાં વક્ષભ અવધર્ાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર  
“ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર” 

  (૧૦) નાભભાાં પેયપાય ર્યાલેર શમ ત ગેઝેટની/રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્રની નર્ર.  
  (૧૧) વલધલા ઉભેદલાયના ક્રર્સ્વાભાાં નુ:રગ્ન ર્યેર નથી તે અંગેની એપીડેલીટ.   

જ ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગક, ભાજી વૈવનર્, ળાયીક્રયર્ અળક્તતા, ભક્રશરા રે્ વલધલા ૈર્ીના વલર્લ્ ૈર્ી એર્ થી લધ ુ
વલર્લ્ભાાં થત શમ તેલા ક્રર્સ્વાભાાં તેને રાગ ુડતાાં વલર્લ્ ૈર્ી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    
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નોંધ ૧ : જાશયેાતની જગલાઇઓના અથકઘટન અને બયતી પ્રક્રક્રમા ફાફતે જગ્માના બયતી વનમભ અને યીક્ષા વનમભની 
જગલાઇઓ આિયી યશળેે.     
નોંધ ૨ : ઉયક્ત મખુ્મ અવધર્ાયી, લગક-૩ (ગજુયાત યાજ્મ નગયાલરર્ાના મખુ્મ અવધર્ાયીની વેલા) ની જગ્માના બયતી વનમભ, 
યીક્ષા વનમભ તથા મખુ્મ યીક્ષાન અભ્માવક્રભ, પી, લમ ભમાકદાભાાં છૂટછાટ, અયજી ર્મા વાંજગભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની 
વલગત, ક્રયવળષ્ટ-‘અ’ અને ક્રયવળષ્ટ-ર્/ક્રયવળષ્ટ-૪, Annexure KH/ક્રયવળષ્ટ–ગ ન નમનૂ, ક્રદવમાાંગ ઉભેદલાયએ યજૂ ર્યલાના 
તફીફી પ્રભાણત્રન નમનૂ, વયર્ાયી ર્ભકચાયીઓએ યજૂ ર્યલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રન નમનૂ, યભત ગભતભાાં પ્રવતવનવધત્લ ર્યેર 
શમ તેનુાં વનમત નમનૂાનુાં પ્રભાણત્ર અને જાશયેાતની અન્મ લધ ુ વલગત આમગની લેફવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય 
જલા ભળે. આ જાશયેાત વાંફાંધભાાં લધ ુભાક્રશતીની જફૃય જણામ ત આમગની ર્ચેયીભાાં ર્ચેયી વભમ દયવભમાન ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ 
યથી ભી ળર્ળે.  

 

 

            વશી/-  
    (ળબ્ફીય દાઉદર્યીભ) 
       વાંયકુ્ત વલચલ 
ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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GUJARAT  PUBLIC SERVICE COMMISSION 
 
 

Advt. No. 11/2022-23 
 

Online Applications are invited from 15/07/2022 (13:00 hours) to 30/07/2022(13:00 hours) for the 

following 08 posts of Chief Officer, Class–3 in the Gujarat State Municipal Chief Officer‟s Service. 

The reservation for E.W.S., S.E.B.C., 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 : 18/09/2022 

  Tentative month of Screening (Primary) Test Result :  November-2022  

  Tentative date of Mains Written Examination : 19/02/2023 & 26/02/2023 

  Tentative month of Preliminary Test Result :  June-2023  
 

Name of Post 
Total 

Posts 

Category wise Posts 
Out of Category wise posts 

reserved for women 

Post reserved 

out of the 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. PwD Ex-Ser 

Chief 

Officer, 

class-3 

08 00 03 01 02 02 00 00 00 01 00 03 01 

   

For Persons with Disabilities :- 
 

Sr. 

No. 
Disability Type of Disability 

Number Of  

Reserved Posts 

1 Blind / Low Vision LV-Low Vision (40%-70%) 01 

2 

Locomotor Disability including 

Cerebral Palsy, Leprosy Cured, 

Dwarfism and Acid Attack Victims 

OA-One Arm, OL-One Leg,  

Dw- Dwarfism, LC-Leprosy Cured, AAV-

Acid Attack Victims 

01 

3 
Autism, Specific Learning Disability 

and Mental illness 
SLD-Specific Learning Disability 

01 

4 

Multiple Disabilities from amongst 

persons under group (1) to (4) 

including Low Vision- Hard of Hearing 

MD- Multiple Disabilities (40%-70%) 
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The candidates possessing other than the prescribed physical disability are not eligible to apply.  
 

Education Qualification :  

Possess:- 

(i)           A Bachelor’s degree of  any of the Universities established or incorporated by or under 

Central or State Act in India or any other educational institution recognized as such or 

declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission 

Act, 1956;   
 

A candidate who has appeared at degree examination, the passing of which would 

render him educationally qualified for the examination mentioned above, but the result is not 

declared, shall also be eligible for asmission to the Preliminary Examination.  
 

All candidates who are declared qualified by the Commission for appearing in the 

Mains Examination shall required to produce proof of passing the degree examination 

alongwith their application for Mains Examination. A Candidate fails to produce the proof of 

passing a degree Examination shall not be eligible for admission to Mains Examination or to 

be ineligible by the Commission.   
 

(ii) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) Rules 1967; and  
 

(iii) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.   
 

Pay Scale : 
 

Rs.39,900-1,26,600 /- (Pay matrix level No.7)  
  

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.5 dates:14/10/2021 

= 36 years as on 30/07/2022. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. 

Upper age limit shall be relaxed as under : 
 

1. 
Male Candidates of  E.W.S., S.E.B.C., 

S.C. & S.T. Category  
05  years (subject to maximum 45 years ) 

2. 
Women Candidates of  E.W.S., 

S.E.B.C., S.C. & S.T. Category 

10 years (including 5 years relaxation of reservation 

for female candidates)(subject to maximum 45 years) 

3. 
Ex Serviceman, including E.C.O. / 

S.S.C.O. 

For appointment to any vacancy in class-3 and class-4 

posts in Gujarat Government, an Ex-Serviceman shall 

be allowed to deduct the period of actual military 

service from his actual age and if the resultant age 

does not exceed the maximum age limit prescribed 

for the post for which he is seeking appointment by 

more than three years, he shall be deemed to satisfy 

the condition regarding age limit”  
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4. Persons with Disabilities 10  years (subject to maximum 45 years ) 

5. Government Servant  
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.  

 

 

                                                                                Sd/- 

     (Shabbir Daudkarim) 

          Joint Secretary 

         Gujarat Public Service Commission 

  

 


