ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
અગત્યની જાહેરાત
હાઇડ્રોલોજીસ્ટ,વગક-૨(GWSSB) (જા.ક્ર.૪૩/૨૦૨૦-૨૧) ની મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે
હાઇડ્રોલોજીસ્ટ,વગક-૨,(GWSSB)(જા.ક્ર.૪૩/૨૦૨૦-૨૧) ની જગ્યાઓ પર ભરતી ર્રવા માટે આયોગ દ્વારા પ્રખસધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાાંર્:- ૪૩/૨૦૨૦-૨૧ માટે
તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથખમર્ ર્સોટીનુાં પરરણામ તા.૧૦/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રખસધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ છે . આ ર્સોટીમાાં સફળ થયેલ તમામ ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા
(લેખિત) માટે “Online” અરજી ર્રવાની રહેશે. ઉમેદવારોએ મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા માટે તા.૧૮/૦૫//૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૩.૦૦
ર્લાર્ સુધી “Online” અરજીપત્રર્ ભરી તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો (તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સુધીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહેશ.ે ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અરજીપત્રર્ો
તથા પ્રમાણપત્રો ઉર્ત જગ્યાઓના ભરતી ખનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) ખનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબના લાયર્ી ધોરણની ચર્ાસણી ર્યાક ખસવાય ઉમેદવારોને તદ્દન ર્ામચલાઉ
ધોરણે મુખ્ય પરીક્ષા (લેખિત)માાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા (લેખિત) માાં પ્રવેશ અાંગે આયોગનો ખનણકય આિરી ગણાશે અને આયોગના ખનણકય સામે ર્ોઇપણ પત્રવ્યવહાર
ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
નોંધ: ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ મુખ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભરવાનુાં રહેશે અને ત્યારબાદ જ પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના રહેશે. (ઉમેદવાર મુખ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભયાક વગર પ્રમાણપત્રો અપલોડ
ર્રવા પ્રયત્ન ર્રશે તો “Application not found” નો મેસેજ આવશે.)
: મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાકવલ
ે અગત્યની સૂચનાઓ ધ્યાને લેવી :

.
૧ મુખ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ online તથા ડોક્યુમન્ે ટ અપલોડ ર્રવાની રીત : ૧. મુખ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ ભરવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર
જવાનુાં રહેશે. ૨. વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમાાં જઇ main exam call letter/ form પર ખક્લર્ ર્રવાનુાં રહેશે. ત્યારબાદ select job માાં તમારી જાહેરાત પસાંદ ર્રી
ર્ન્ફમેશન નાંબર અને date of birth insert ર્રવાના રહેશે અને ok બટન પર ક્લીર્ ર્રવાનુાં રહેશે. ૩. આમ ર્રવાથી પ્રાથખમર્ પરીક્ષાના અરજી પત્રર્માાં ભરેલ નીચેની માખહતી જોવા
મળશે જે માાં ઉમેદવાર સુધારો ર્રી શર્શે. (૧) સરનામુાં (૨) શૈક્ષખણર્ લાયર્ાત (૩) મોબાઇલ નાંબર ૪. ઉપરોક્ત ર્ાયકવાહી પૂણક ઁ ર્રીને ઉમેદવારે save અને lock બટન પર ક્લીર્ ર્રવાનુાં
રહેશે અને અરજી submit ર્રવાની રહેશે. ૫. ઉપરોક્ત ર્ાયકવાહી પૂણક ર્યેથી ઉમેદવારની માખહતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાાં સુધારો થઇ શર્શે નહી. ૬. Save અને lock ર્યેથી
ઉમેદવારના મોબાઇલ નાંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ ર્રવાનો મેસેજ આવશે. ૭. ઉમેદવાર જો અનામત ર્ક્ષાનો હશે તો print main exam
form તથા upload documents online tab દેિાશે. Upload documents online પર ક્લીર્ ર્રીને પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચૂર્ અપલોડ ર્રવાના રહેશે. જો ઉમેદવાર ખબન અનામત
ર્ક્ષાનો હશે 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 દેિાશે તેના પર ક્લીર્ ર્રીને ઉમેદવારે પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચૂર્ અપલોડ ર્રવાના રહેશે. ૮. ખબન અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારે રૂ. ૨૦૦/ફી ભરવાની રહેશે તેઓ ઓનલાઇન ફીની ચૂર્વણી ર્રી શર્શે. જો ઉમેદવારે ઓનલાઇન ફીની ચૂર્વણી ર્રી હોય અને ફીના નાણા બેંર્માાંથી ર્પાયેલ હોય અને તેની પહોંચ ન મળી હોય
તો ઉમેદવારે Help/Query માાં check your payment status પર ક્લીર્ ર્રીને જાણી શર્શે. ૯. પોસ્ટઓરફસમાાં ફી ભરવા માટે print post office challan પર ક્લીર્ ર્રીને
પ્પ્રાંટઆઉટ મેળવી નજીર્ની ર્ોમ્પ્યૂટરની સુખવધા ધરાવતી પોસ્ટઓરફસમાાં રૂ. ૨૦૦/- ફી + પોસ્ટલ સર્વકસ ચાર્જીસ ભરવાના રહેશે અને તે અાંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહેશે. ઉમેદવારે
પોતાની ખબન અનામત ર્ક્ષાની પરીક્ષા ફી અચૂર્ ભરવાની રહેશે. ૧૦. ડોક્યૂમેન્ટ અપલોડ ર્રવાની ખવગતવાર સૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટકલના home page
પર મુદ્દા નાંબર ૬ પર click here to view guidelines for uploading application scrutiny documents ખશર્કર્ હેઠળ દશાકવેલ છે . જે ઉમેદવારોએ ડોક્યુમેન્્સ અપલોડ ર્રતા
પહેલા િાસ જોઇ લેવાની રહેશે.
૨. ઉપરોક્ત પેરા-૨ ની સૂચનાઓ અનુસાર તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧,૧૩:૦૦ ર્લાર્ સુધીમાાં Online અરજીપત્રર્ો ભરનાર તેમજ ઉપરના ફર્રા (૨)માાં દશાકવલ
ે અરજીપત્રર્ તેમજ
દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ ર્રેલ હશે તેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય (લેખિત) પરીક્ષાનાાં ડાઉનલોડ ર્રી શર્શે અને તેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય પરીક્ષામાાં
ઉપખસ્થત રહી શર્શે.

મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રર્ સાથે અપલોડ ર્રવાનાાં પ્રમાણપત્રોની યાદી :
(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન ભરેલ Mains Application Form ડાઉનલોડ ર્રી તેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહીની ખવગતો ભરી સ્ર્ેન ર્રી જરૂરી પ્રમાણપત્રો
સાથે Online Upload ર્રવાનુાં રહેશે.
(૨) જન્મ તારીિના પુરાવા માટે SSCE નુાં પ્રમાણપત્ર (ધોરણ ૧૦ ની માર્કશીટ અથવા ક્રેડીટ સટીફીર્ેટ બેમાાંથી એર્ ર્ે જે માાં જન્મ-તારીિ દશાકવેલ હોય તે જ અપલોડ ર્રવાનુ રહેશે.
જન્મતારીિનો દાિલો ર્ે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર ઉંમરના પુરાવા માટે માન્ય ગણાશે નહીં)
(૩) સક્ષમ અખધર્ારી દ્વારા અપાયેલ જાખતનુાં પ્રમાણપત્ર (અનુ. જાખત, અનુ.જનજાખત, અને સા. અને શૈ. પ. વગકનાઉમેદવારો માટે)
(૪) સામાખજર્ અને શૈક્ષખણર્ પછાત વગકના ઉમેદવારોએ (જાહેરાતમાાં દશાકવ્યા મુજબ ખનયત સમયગાળાનુાં ગુજરાતી નમુના મુજબનુાં પરરખશષ્ટ-ર્ અથવા પરરખશષ્ટ-૪ અરજીપત્રક્માાં
દશાકવેલ નાંબર અને તારીિનુાં જ) રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે. પરરખશષ્ટ-ર્ ના ખવર્લ્પે અન્ય ર્ોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાિવામાાં આવશે નપ્હાં. અાંગ્રેજીમાાં Annexure-A (જે ર્ેન્ર સરર્ારની
ભરતી ર્ે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાિવામાાં આવશે નહીં. પરખણત મખહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની ખપતાના આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે. જો આવા
ઉમેદવારોએ તેમના પખતની આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રેલ હશે તો તે માન્ય રાિવામાાં આવશે નહીં.
(૫) આર્થકર્ રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરર્ારના સામાખજર્ ન્યાય અને અખધર્ારીતા ખવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંર્
:એ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી અનેતા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંર્: ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ખનયત થયેલ નમૂના (અાંગ્રેજીમાાં Annexure
KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરખશષ્ટ – ગ )માાં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર.
(૬) સરર્ારી નોર્રીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ ખવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંર્: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨ થી
ખનયત ર્રવામાાં આવેલ નમૂનામાાં સક્ષમ અખધર્ારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ “ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર”

(૭) માજી સૈખનર્ ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં રડસ્ચાજક બુર્ની નર્લ
(૮) અટર્ અથવા નામમાાં ફેરફાર ર્રાવેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નર્લ
(૯) ખવધવા મખહલા ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં પુન: લગ્ન ન ર્યાક અાંગેના સોગાંદનામાની નર્લ
(૧૦) સ્નાતર્નાાં તમામ વર્ક / સેમેસ્ટરના ગુણપત્રર્ (તમામને સ્ર્ેન ર્રી મજક ર્રી પ્સાંગલ pdf
બનાવવી અને તે pdf અપલોડ ર્રવી.)
(૧૧) સ્નાતર્ પદવી પ્રમાણપત્ર
(૧૨) અનુસ્નાતર્નાાં તમામ વર્ક / સેમેસ્ટરના ગુણપત્રર્ (તમામને સ્ર્ેન ર્રી મજક ર્રી પ્સાંગલ pdf
બનાવવી અને તે pdf અપલોડ ર્રવી.)
(૧૩) અનુસ્નાતર્ પદવી પ્રમાણપત્ર
(૧૪) ખવદેશની યુખનવર્સકટીમાાંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અાંગેના પુરાવાની નર્લ (other certificate module માાં અપલોડ ર્રવુાં)
(૧૫) શારીરરર્ અશક્ત ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં સા. વ. ખવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મુજબનુાં ખનયત નમૂનામાાં સરર્ારી હોખસ્પટલના
સુખપ્રટેન્ડેન્ટ / ખસખવલ સજક ન /મેડીર્લ બોડક દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર
(૧૬) જાહેરાતમાાં દશાકવેલ લાયર્ાતની સમર્ક્ષ લાયર્ાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ર્ દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમર્ક્ષતા પ્રસ્થાખપત
ર્રતા આદેશો/અખધર્ૃતતાની ખવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે. (other certificate module માાં અપલોડ ર્રવુાં)

નોંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના સાંબખાં ધત module માાં એર્ ર્રતા વધારે પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં થતા હોય તો તમામને
સ્ર્ેન ર્રી merge ર્રી એર્ (પ્સાંગલ) pdf બનાવવી અને તે module માાં અપલોડ ર્રવી.
િાસ સૂચના :- અરજી સાથે ઉપર દશાકવલ
ે પ્રમાણપત્રો પૈર્ી લાગુ પડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો / પુરાવા PDF,JPEG,JPG ર્ે PNG ફોમેટમાાં અપલોડ
ર્રવાના રહેશે અને અચૂર્પણે તેનો ક્રમ જાળવવાનો રહેશે. લાગૂ પડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો / પુરાવા સામેલ ર્રવાના રહેશે નહીં. ઉમેદવારે અસલ
(Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્ર્ેન ર્રી અપલોડ ર્રવાના રહેશ.ે જો ર્ોઇ ર્ારણસર અસલ ઉપલબ્ધ ન હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નર્લ હશે તો ઉમેદવારે
સ્વયાં પ્રમાખણત (Self-attested) ર્રીને અપલોડ ર્રવાના રહેશે. ઉમેદવાર દ્વારા મોર્લવામાાં Physical/offline અરજીપત્રર્ અને પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણી
ર્રવામાાં આવશે નહીં.
મુખ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભરવાની છે લ્લી તારીિ, સમય અને વેબસાઇટ

પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાની છે લ્લી તારીિ, સમય અને વેબસાઇટ

તા. ૦૮/૦૬/૨૦૨૧ બપોરે ૧:૦૦ ર્લાર્ સુધી

તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૧ રાત્રે ૧૧:૫૯ ર્લાર્ સુધી

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

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

નોંધ : જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમૂના આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download સેક્શનમાાં (https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોવા ખવનાંતી.
તા.૧૭/૦૫/૨૦૨૧

