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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
 

જાશેયાત ક્રભાાંક : ૩૮/૨૦૧૭-૧૮ :  ગુજયાત વયકાયના ગૃશ વલબાગ શસ્તકની નીચે દળાાલેર જગ્માઓ ય કુર-૧૧૫ ઉભેદલાય  વંદ 

કયલા ભાટે  ઓનરાઈન અયજીઓ ભંગાલલાભાં આલે છે. આ ભાટે ઉભેદલાયે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય 
તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ (૧૩-૦૦ કરાક) થી તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૭ (૧૩-૦૦ કરાક) દયમ્માન રગ ઈન કયલાનું યશેળે. વંદગીની પ્રક્રિમા 

ભાટે સ્ધાાત્ભક યીક્ષા મજલાભાં આલળે.  

નોંધ : (૧) આ જગ્મા ભાટે વપ્રવરવભનયી યીક્ષા  વબંલત: તા. ૨૯/૧૦/૨૦૧૭ ના યજ મજલાભાં આલળે. 
 (૨) વપ્રવરવભનયી યીક્ષાનું ક્રયણાભ વંબલત: ડીવેમ્ફય - ૨૦૧૭ ભાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાં આલળે. 
 (૩) ળાયીક્રયક ક્ષભતા કવટી તથા ળાયીક્રયક ભા ચકાવણી આમગ દ્વાયા વનમત કયલાભાં આલે તે વભમે મજલાભાં આલળે. 
 (૪) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા વંબલત: તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૮ અને તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૮ ના યજ મજલાભાં આલળે. 
 (૫) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાનું ક્રયણાભ વંબલત: જૂન - ૨૦૧૮ ભાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાં આલળે. 
 (૬) રૂફરૂ ભુરાકાત વબંલત: જૂન-જુરાઇ-૨૦૧૮ ભાં મજલાભાં આલળે. 
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લગગ-૨ ગુજયાત 

યાજ્મ ોરીવ વેલા 

૧૧૫ ૬૦ ૩૦ ૦૮ ૧૭ ૨૦ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૦ ૦૦ 

૧.  ભક્રશરાઓ ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નક્રશ થામ ત આ જગ્માઓ વંફંવધત કેટેગયીના ુરુ ઉભેદલાયન ે

પાલલાભાં  આલળે.  
૨. નાગહયકત્લ : યીક્ષાભાં પ્રલેળ ભાટે ઉભેદલાય (ક) બાયતન નાગક્રયક, અથલા (િ) નેાન પ્રજાજન, (ગ) બુતાનન પ્રજાજન, 
અથલા (ઘ) બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી તા.૧રી જાન્મુઆયી ૧૯૬૨ શેરાં બાયતભાં આલેર વતફેટના વનલાાવવત, 
અથલા (ચ) ાક્રકસ્તાન, ફભાા, શ્રીરંકા અને ૂલા આક્રિકન દેળ, કેન્મા, મુગાન્ડા, વલમેટનાભ, ઝાવમ્ફમા, ભરાલી, ઝેય, 
ઈથીમીમા, મનુાઈટેડ ક્રયવબ્રક ઓપ ટાન્ઝાવનમાના દેળભાંથી સ્થાંતય કયી બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી આલેર 

ભૂ બાયતીમ વ્મવતત, શલ જોઇળ,ે યંતુ (િ) થી (ચ) વધુીના પ્રકાયભાનંી વ્મવતતઓ તેભણે ગુજયાત વયકાય ાવેથી ાત્રતા 

પ્રભાણત્ર ભેવ્મું શમ ત જ વનભણૂક ભાટે ાત્ર ફનળે. 
૩. ઉંભય અને તેભાાં છૂટછાટ : (૧) અયજી રગ ઓન કયલાની છેલ્લી તાયીિ : ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ ના યજ ઉભેદલાયે ૨૦ લા ૂયા 

કયેરા શલા શઇએ અને ૩૫ લા ુયા કયેરા ન શલા જોઈએ. (૨) ઉંભય અયજી રગ ઓન કયલાની છેલ્લી તાયીિના યજ ગણલાભા ં

આલળે. (૩) ઉરી લમ ભમાાદાભાં નીચે ભુજફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે. ૩.(૧) ભૂ ગુજયાતના અનુવૂવચત જાવત, 

અનુ.જનજાવત અને વા.અને ળૈ..લગાના ુરૂ ઉભેદલાય-ાંચ લા, ૩.(૨) વફન અનાભત લગોના ભક્રશરા ઉભેદલાય-ાંચ લા 

૩.(૩) ભૂ ગજુયાતના અનવુૂવચત જાવત, અનુ.જનજાવત, વા.અને ળૈ..લગાના ભક્રશરા ઉભદેલાય-દવ લા. (આ છૂટછાટભાં 

ભક્રશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જ ે ાંચ લાની છે તેન વભાલળે થઇ જામ છે.) ૩.(૪) ભાજી વૈવનક/અવધકાયીઓને ઉરી 
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લમભમાાદાભાં લધુભાં લધુ ાંચ લાની છૂટછાટ ભલાાત્ર થામ છે. આ છૂટછાટ ભાજી વૈવનક અન ેઇ.વી.ઓ. / એવ.એવ.વી.ઓ 

વક્રશત કવભળન્ડ ઓક્રપવવા જભેણે રશ્કયી વેલાભાં ઓછાભાં ઓછી ાંચ લાની પયજ ફજાલી શમ અને રશ્કયી વલેા ભાટે ળાયીક્રયક 

અળતતતાના કાયણે ફયતયપ કે છૂટા કયલાના કાયણ વવલામ ભદુત ુયી થમેથી (જભેની ભદુત છ ભક્રશનાભાં ૂયી થલાની શમ તે 

વક્રશત) છૂટા થમેર શમ તેઓને ભલાાત્ર થળે. (૪) ગુજયાત વયકાયના કભાચાયીઓને લમ ભમાાદાભાં કઇણ પ્રકાયની છૂટછાટ 

ભલાાત્ર નથી. (૫) આ જાશેયાતભાં જ ેકક્ષાના અનાભત લગો ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાિલાભાં આલી છે  તે કક્ષાના ભૂ 

ગુજયાતનાં ઉભેદલાયને જ ઉરી લમભમાાદાભાં છૂટછાટ ભળ.ે ફધી જ ભલાાત્ર છૂટછાટ ગણતયીભાં રીધા ફાદ લધભુાં લધુ ૪૫ 

લાની ઉંભય વુધી જ ઉરી લમભમાાદાભાં છૂટછાટ ભળે. (૬) અનાભત લગોના ઉભેદલાય જો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી 

કયળે ત આલા ઉભેદલાયને લમ ભમાાદાભાં છૂટછાટ ભળ ેનશીં. 

૪. રામકાત : ૪.(૧) યીક્ષા ભાટે ઉભેદલાય બાયતની વંવદ કે યાજ્મ વલધાનવબાના કામદા શેઠ સ્થાવત કઈણ મુવનલવવાટી કે 

વંવદના એતટ દ્વાયા સ્થાવત ળૈક્ષવણક વંસ્થા અથલા મ.ુજી.વી. એકટ-૧૯૫૬ના વેકળન -૩ શેઠ મુવન. તયીકે પ્રસ્થાવત થમેર 

ફીજી ળૈક્ષવણક વંસ્થાની સ્નાતકની દલી ધયાલતા શલા જોઈએ. ૪.(૨) અયજીત્રક સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીિ વુધીભાં જ ે

ઉભેદલાયના ૨૦ લા ુયા થમેરા શમ અને વનમત રામકાતની દલીના છેલ્લા વેભેસ્ટય/લાની યીક્ષાભાં ઉવસ્થત થમેર છે અથલા 

થનાય છે યંતુ જનેું યીણાભ પ્રવવધ્દ્ધ થમેર ના શમ તેલા ઉભેદલાય વપ્રવરવભનયી યીક્ષા ભાટે અયજી કયી ળકળે, યંતુ તેઓએ 

જાશેયાતભાં દળાાલેર ળૈક્ષવણક રામકાતની દલી ભખુ્મ યીક્ષા ભાટેની અયજી કયલાની છેલ્લી તાયીિ વુધીભાં પ્રાપ્ત કયેરી શલી જોઇળે. 

૪.(૩) જ ે ઉભેદલાયએ એભ.ફી.ફી.એવ.ની અથલા અન્મ કઈ તફીફી ળાિાની યીક્ષા વાય કયી શમ અને તેઓએ ભુખ્મ 
યીક્ષાનું અયજીત્રક બયતી લિતે ઈન્ટનાળી ૂણા કયેર ન શમ ત આલા ઉભેદલાયએ ભુખ્મ યીક્ષાના અયજીત્રક વાથે મુવન. 

અથલા વંસ્થાના વંફંવધત અવધકાયીનું તેઓએ તફીફી યીક્ષા ાવ કયેર છે તેલું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું યશેળે અને તેઓને ભુખ્મ 

યીક્ષાભાં ળયતી પ્રલેળ આલાભાં આલળે.યંતુ આલા ઉભેદલાયએ રૂફરૂ ભુરાકાત વભમે અવર દલી પ્રભાણત્ર અથલા મુવન. 

અથલા વંસ્થાના વંફંવધત અવધકાયીનું - દલી પ્રભાણત્ર ભેલલાની ફધી જરૂયીમાત ( ઈન્ટનાળી ૂયી થમા વક્રશત ) ઉભેદલાય 

ૂણા કયે છે તેલું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું યશેળે. ૪.(૪) ગુજયાત ભુલ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ, ૧૯૬૭ભાં 

ઠયાવ્મા પ્રભાણે કમ્્મુટયના ઉમગ અંગેની ામાની જાણકાયી ધયાલતા શલા જોઈએ. આ પ્રકાયની રામકાત નક્રશ ધયાલનાય ઉભેદલાય 

વનભણૂકને ાત્ર ફનળે નક્રશ. ૪.(૫) ઉભેદલાય ગજુયાતી અથલા ક્રશન્દી અથલા ફંને બાાનું માાપ્ત જ્ઞાન ધયાલતા શલા જોઈએ. 

૪.(૬) વનભણૂકની તાયીિે Light Motor Vehicle નું Driving License ધયાલતા શલા જોઇએ.  

૫. ગાય ધોયણ  : ૫.(૧) ે ભેટર ીક્ષ રેલર નંફય-૮  ` ૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦ તથા વનમભનવુાય ભલાાત્ર અન્મ બથ્થાઓ. 

૫.(૨)  અજભામળી વભમ દયમ્માન ઉયકત દળાાલેર જગ્માઓભાં ઈજાપ આલાભાં આલળે નક્રશ. તેભ છતાં વક્ષભ વત્તાવધકાયી 

દ્વાયા અજભામળી વભમ વંતકાયક યીતે ૂણા થમે ઈજાપ ભંજૂય કયલાભાં આલળે. ૫.(૩) ગુજયાત વયકાયની નકયીભાં શમ તેલી 

વ્મવતતઓન ગાય ગુજયાત ભુલ્કી વેલા વનમભ અનુવાય ઉમુાકત ગાય ધયણભાં વનમત કયલાભાં આલળે. ૫.(૪) પયજો : વયકાય 

તયપથી વંફંવધત જગ્મા ભાટે લિત લિત વોંલાભાં આલે તે કાભગીયી. ૫.(૫)  ફઢતીની તક : ઉયકત જગ્માઓ ય વનભણૂક 

ાભેર ઉભેદલાય જ ેતે જગ્માના બયતી વનમભનુવાય ઉરી જ્ગ્માઓ ય ફઢતી ભાટે રામક ગણાળે.  
 ૬. જાબત પ્રભાણત્ર : (૧) ભૂ ગુજયાતના અનુ.જાવત અને અનુ.જનજાવતના ઉભદેલાયએ જાવત પ્રભાણત્ર તથા  (૨) (અ) 

વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનું વાભાવજક ન્મામ અને 

અવધકાક્રયતા વલબાગનું તાયીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠયાલથી વનમત થમેર ગુજયાતી નભનૂા ‘ક્રયવળષ્ટ-ક’ ભુજફનું અથલા ઉતત 

વલબાગના તાયીિ: ૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠયાલથી વનમત કયામેર ગુજયાતી નભનૂા ‘ક્રયવળષ્ટ-૪’ ભુજફનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુ ં

યશેળે. (ફ) તાયીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના યજ કે ત્માયફાદ ઈસ્મ ુથમેર ‘ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગનેું પ્રભાણત્ર’ની 

ભશત્તભ અલવધ ઈસ્મુ થમા-લા વક્રશત ત્રણ નાણાકીમ લાની યશેળે યાં તુ આલુાં પ્રભાણત્ર વાંફાંબધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી 

કયલાની છેલ્લી તાયીખ (આ જાશેયાત ભાટે તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૭) વુધીભાાં ઈ્મુ કયામેર શોલુાં જોઈએ. નોંધ: ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ નહશ 

શોલા અાંગેના પ્રભાણત્રની ભાન્મતા / ્લીકૃબત તથા વભમગાા અને અલબધના અથગઘટન ફાફતે વયકાયશ્રીના ઠયાલો/હયત્રોની 

જોગલાઈઓ આખયી ગણાળે. (ક) ક્રયવણત ભક્રશરા ઉભેદલાયએ આલુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વંદબાભાં યજૂ 
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કયલાનું યશેળે. જો આલા ઉભેદલાયએ તેભના વતની આલકના વંદબાભાં યજૂ કયેર શળે ત તભેની અયજી યદ્દ કયલાભાં આલળે. અયજી 

વાથે ગુજયાતી નભનૂા ‘ક્રયવળષ્ટ-ક’ અથલા ‘ક્રયવળષ્ટ-૪’ ને ફદર ેઅંગ્રેજી નભૂના „Annexure-A‟ ભાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર શળે 

ત ણ અયજી યદ્દ કયલાભાં આલળ ે કેભ કે „Annexure-A‟ બાયત વયકાય શેઠ યજગાયી ભાટે આલાભાં આલે છે, નક્રશ કે 

ગુજયાત વયકાય શેઠ. જો કઈ ઉભેદલાયે વનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્મુ થમેર વનમત નભનૂાનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નક્રશ શમ ત 

તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાં આલળે અને તેઓને વફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ વલચાયણાભાં રેલાભાં આલળે નક્રશ. (ડ) 

ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લિતે જ ે‘ઉન્નત લગાભાં વભાલળે નક્રશ થલા અંગેનું પ્રભાણત્ર’ ની વલગત જણાલેર શમ તેની જ 

નકર અયજી વાથે જોડલાની યશેળે. જો આલા પ્રભાણત્રભાં કઈ બૂર શલાને કાયણે ઉભેદલાય જાશેયાતની છેલ્લી તાયીિ ફાદનું નલું 

પ્રભાણત્ર ભેલે ત ણ વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાય તયીકે ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભા ં

જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે. (ઇ) ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનું પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદંડ ધ્દ્માને 

રેલામ છે. પ્રભાણત્રની અલવધ શલે ત્રણ લાની છે. યંતુ ઉતત ભાદંડ ૈકી કઈણ ભાદંડભા ંઆ અલવધ દયમ્માન પેયપાય થામ 

ત તેની સ્લૈવછછક જાશેયાત વફંંવધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લમં વંફંવધત વત્તાવધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા 

પ્રભાણત્રભાં કઈ પેયપાય કયલાભા ંઆલે ત ગુજયાત જાશેય વલેા આમગને કયલાની યશેળે. ઉભેદલાય / ભાતા-વતા / લારી આલી 

જાશેયાત નક્રશં કયીને કઈણ વલગત છૂાલળે ત તેઓ કામદેવયની કામાલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતન રાબ 

યદ્દ કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર  ભેલલા ભાટેના કઈણ ભાદંડભાં પેયપાયની સ્લૈવછછક 

જાશેયાત કયલાની જલાફદાયી ઉભદેલાય / ભાતા-વતા / લારીની વ્મવતતગત યીતે અને વમંુતત યીતે યશેળે.  

 ૭. બલધલા ઉભેદલાય : વયકાયના પ્રલતાભાન વનમભ અનુવાય વલધલા ભક્રશરા ઉભેદલાયને  વંદગીભાં અગ્રતા આલાભાં ભાટે તેભન ે

ભેર કૂર ગુણના ૫ (ાંચ) ટકા ગુણ વપ્રવરવભનયી યીક્ષા, ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા અને રૂફરૂ ભુરાકાતભાં ઉભયેી આલાભાં આલળે. 

યંતુ તેઓએ બયતી તથા વનભણૂક વભમે ુન: રગ્ન કયેર ના શલા જોઇએ. ઉયાંત આમગની કચેયી ભાંગે ત્માયે તેના તભાભ 

ુયાલાઓ અવરભાં આમગની કચેયીભાં યજુ કયલાના યશેળે.  
૮.વાભાન્મ ળયતો :- (૧) અનાભત લગાન રાબ ભૂ ગુજયાતના અનુવૂવચત જાવત,અનુ.જનજાવત અને વા.અને ળૈ..લગાના  

ઉભેદલાયને  જ ભળ.ે (૨) અયજી કમાા ફાદ યત િેંચી ળકાળે નક્રશ. (૩)  ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાં કઇણ વલગત િટી 

ફતાલેર શળે ત તેનું અયજીત્રક કઇણ તફકે્ક યદ કયલાભાં આલળ ેતથા તેણે રામકી ધયણ (Passing Standard) ભેલેર 

શળે કે ઉભેદલાય વંદગી ાભેર શળે ત ણ તેની ઉભેદલાયી યદ ગણાળ.ે આથી અયજીત્રકભાં િૂફ ચીલટૂલાક વલગત બયલી. 

(૪) પી બમાા ફાદ યીપંડ ભલાાત્ર નથી. (૫)  ગજુયાત વયકાયના કભાચાયી આમગની જાશેયાત વંદબાભાં ફાયફાય અયજી કયી 

ળકળ.ે યંતુ તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના વલબાગ/િાતા/કચયેીને ક્રદન-૭ ભાં અચૂક કયલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયના  વલબાગ / 

િાતા / કચેયી તયપથી અયજી  ભકરલાની છેલ્લી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાં  અયજી કયલાની યલાનગી નક્રશ આલાની આમગન ે

જાણ કયલાભાં આલળ ેત  તેઓની અયજી નાભંજૂય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં આલળ.ે 

૯. યીક્ષાની રૂયેખા તથા અભ્માવક્રભ :- ૯.(૧) યીક્ષાની રૂયેિા  : સ્ધાાત્ભક યીક્ષા િભાનુવાય ત્રણ તફક્કાભાં  મજલાભાં 

આલળે.  
(એ) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા : ળાયીક્રયક ક્ષભતા કવટી તથા ળાયીક્રયક ભા ચકાવણી ભાટેના ઉભેદલાય વંદ કયલા;  
(ફી) ળાયીહયક ક્ષભતા કવોટી તથા ળાયીહયક ભા ચકાવણી : ભુખ્મ યીક્ષા ભાટે ઉભેદલાય વંદ કયલા;  
(વી) ભુખ્મ યીક્ષા (રેબખત અને રૂફરૂ ભુરાકાત) : વનવિત જગ્માઓ ભાટે આિયી વંદગી ભાટે ઉભેદલાય વંદ કયલા. 

ઉભેદલાયની આિયી વંદગી ભખુ્મ યીક્ષાભાં ભેલેર ગુણ (ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભાં ભેલેર ગુણ લત્તા  રૂફરૂ ભુરાકાતભાં ભેલેર 

ગુણ) ના આધાયે કયલાભાં આલળે.  
૯.(૨) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા  (objective type) :           

ક્રભ બલમ કુર ગુણ વભમ 
પ્રશ્નત્ર-૧ General Studies 300 Marks 3 hours 

નોંધ:-  (૧) પ્રશ્નત્ર-૧ લૈવતલ્ક પ્રકાયનું  અને તેનુાં સ્તય (standard) અને અભ્માવિભ સ્નાતક કક્ષાન યશેળે. 
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  (૨) પ્રશ્નત્ર-૧ નું ભાધ્દ્મભ ગુજયાતી અને અંગ્રેજી યશેળે.  
૯.(૩)  (૧) ળાયીહયક ક્ષભતા કવોટી : 

ક્રભ ઉભેદલાયો ની બલગત કવોટી QUALIFYING STANDARD 
૧ ુરૂ ૫૦૦૦ ભીટય દોડ ૨૫ બભબનટ ભાાં 

૨ ભહશરા ૧૬૦૦ ભીટય દોડ ૯ બભબનટ ૩૦ વેકન્ડ ભાાં 

(૨) ળાયીહયક ભા ચકાવણી :   
ક્રભ બલગત ઉંચાઈ 

(વેં.ભી.) 
 

છાતીનુાં ભા (વે.ભી.) * લજન 

(હક.ગ્રા.) પુરાવ્મા લગય 

(વે.ભી.) 
પુરાલેર છાતીનુાં 

(વે.ભી.) 
પુરાલેર છાતીનુાં 

પ્રભાણ (વે.ભી.) 
૧ ુરૂ ઉભેદલાય ભાટે ૧૬૫ ૮૪ ૮૯ ૫ ૫૦ 

૨ અનુ.જનજાવતના ુરૂ ઉભેદલાય ભાટે ૧૬૦ ૮૪ ૮૯ ૫ ૫૦ 

૩ ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે ૧૫૮ - - - ૪૫ 

૪ અનુ. જનજાવતની  ભક્રશરા ઉભેદલાય 

ભાટે ૧૫૬ - - - ૪૫ 

*પુરાલેર છાતીનુાં પ્રભાણ ૫ વેભી થી ઓછુાં શોલુાં જોઇએ નશીં. 
 
 

૯.(૪) ભુખ્મ યીક્ષા (રેબખત) (conventional type) :          
ક્રભ બલમ કુર ગુણ વભમ 

પ્રશ્નત્ર-૧  Gujarati  200 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૨   English  200 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૩   General Studies-I
 

200 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૪   General Studies-II
 

200 Marks 3 hours 

                                            Total                  800 Marks  

૯.(૫)  ભૌબખક કવોટી  : 100 Marks  ૯.(૬) અભ્માવક્રભ : (એ) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા (objective type) નો 

અભ્માવક્રભ આમોગની લેફવાઈટ ય ભૂકલાભાાં આલેર છે. જ્માયે (ફી) ભુખ્મ યીક્ષા (રેબખત) નો બલમલાય અભ્માવક્રભ 

(syllabus) આમોગની લેફવાઈટ  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય વભમાાંતયે ભુકલાભાાં આલળે.  ૯.(૭) 

ગુજયાતી ેયનુાં  ્તય  (standard) ગુજયાત ઉચ્ચતય ભાધ્મબભક બળક્ષણ ફોડગના ધોયણ-૧૨ ના ગુજયાતી બલમ (ઉચ્ચ કક્ષા) 

જટેરુાં યશેળે. ૯.(૮) અાંગ્રજેી ેયનુાં ્તય (standard) ગુજયાત ઉચ્ચ ભાધ્મબભક બળક્ષણ ફોડગના ધોયણ-૧૨ ના અાંગ્રેજી બલમ 

(બનમ્ન કક્ષા) જટેરુાં યશેળે. ૯.(૯) પ્રશ્નત્ર-૩ અને ૪ ના ેયનુાં ્તય (standard) અને અભ્માવક્રભ ્નાતક કક્ષાનો  યશેળે. 

૯.(૧૦) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા એ ભાત્ર screening test છે જનેા ગુણ આખયી વાંદગી ભાટે ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં.  
૯.(૧૧) બપ્રબરબભનયી યીક્ષાના હયણાભને આધાયે જાશેયાતભાાં દળાગલેર કુર જગ્માઓના આળયે ૨૦ (લીવ) ગણા ઉભેદલાયોને 

ળાયીહયક ક્ષભતા કવોટી તથા ળાયીહયક ભા ચકાવણીભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. ૯.(૧૨) ળાયીહયક ક્ષભતા કવોટી તથા ળાયીહયક 

ભા ચકાવણી ભાત્ર qualifying test છે. જનેા કોઇ ગુણ યશેળે નશીં.  ળાયીહયક ક્ષભતા કવોટી તથા ળાયીહયક ભા ચકાવણીભાાં 

વપ થનાય ઉભેદલાય જ ભુખ્મ યીક્ષાભાાં ઉબ્થત થલા ભાટે ાત્ર ફનળે. ૯.(૧૩) ભુખ્મ યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર-૧ ગુજયાતી બાા 

અને પ્રશ્નત્ર-૨ અાંગ્રેજી બાાના પ્રશ્નત્રનુાં ભાધ્મભ અનુક્રભે ગુજયાતી અને અાંગ્રેજી યશેળે. પ્રશ્નત્ર-૩ વાભાન્મ અભ્માવ-૧ અન ે

પ્રશ્નત્ર-૪ વાભાન્મ અભ્માવ-૨ ના પ્રશ્નત્રનુાં ભાધ્મભ ગુજયાતી અને અાંગ્રેજી યશેળે. આ પ્રશ્નત્રોના જલાફો ગુજયાતી અથલા 

અાંગ્રેજીભાાં આી ળકાળે. 
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૧૦. યીક્ષાભાાં પ્રલેળ : ૧૦.(૧) જરૂયી પી વાથે અયજી કયનાય દયેક ઉભદેલાયને અયજીની ચકાવણી કમાા વવલામ  વપ્રવરવભનયી 

યીક્ષાભાં ફેવલા દેલાભાં આલળે. ૧૦.(૨) જ ેઉભેદલાયને ળાયીક્રયક ક્ષભતા કવટી તથા ળાયીક્રયક ભા ચકાવણીના ક્રયણાભભા ં

ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા ભાટે કાભચરાઉ વપ જાશેય કયેર શળે તેઓને ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા ભાટે અરગથી ફીજુ અયજીત્રક બયલાનુ ં

યશેળે. જ ેજરૂયી પી અને પ્રભાણત્ર વાથે ઉભેદલાયે આમગની કચેયીભાં ભકરી આલાનું યશેળે. ૧૦.(૩) ઉભેદલાય તયપથી 

ભેર અયજીત્રકની બયતી વનમભ અને જાશેયાતની જોગલાઈ ભુજફ ચકાવણી કયલાભાં આલળે અને આ જોગલાઈ વંતતા 

ઉભેદલાયને ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભાં પ્રલેળ આલાભાં આલળે. તેભ છતાં આલી ચકાવણી જો ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા ફાદ કયલાભા ં

આલે ત તલેી ચકાવણી અનુવાય જરૂયી જોગલાઇ ન વંતતા ઉભેદલાયની ઉભેદલાયી કઇણ તફકે્ક યદ્દ કયલાભાં આલળે તનેી 

ઉભેદલાયએ અચૂક નોંધ રેલી. ૧૦.(૪) ભખુ્મ રેવિત યીક્ષાભા ંપ્રલેળ અંગે આમગન વનણામ આિયી ગણાળે અને આમગના 

વનણામ વાભે કઈણ ત્રવ્મલશાય ધ્દ્માનભાં રેલાભાં આલળે નક્રશ.  
૧૧. યીક્ષા કેન્રોની બલગત :  ૧૧.(૧) વપ્રવરવભનયી યીક્ષા અભદાલાદ અને ગાંધીનગય િાતે મજલાભાં આલળે જો લધ ુ

વંખ્માભાં ઉભેદલાયની અયજીઓ આલળે ત આમગ દ્વાયા આ વવલામના અન્મ યીક્ષા કેન્ર િાતે ણ મજલાભાં આલળ.ે 

ળાયીક્રયક ક્ષભતા કવટી તથા ળાયીક્રયક ભા ચકાવણી અને ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા અભદાલાદ / ગાંધીનગય િાતે તથા ભોવિક 

કવટી ગાધંીનગય િાતે રેલાભા ં આલળે. ૧૧.(૨) વપ્રવરવભનયી યીક્ષા ભાટે યીક્ષાનું સ્થ, યીક્ષાની તાયીિ, યીક્ષાના  

વભમની ભાક્રશતી આમગની લફેવાઈટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉય ભુકલાભાં આલળે અને વપ્રવરવભનયી 
યીક્ષા ભાટેના પ્રલેળત્ર તથા ઉભેદલાયની વૂચનાઓ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લેફવાઈટ યથી ઉભેદલાયએ 

ડાઉનરડ કયલાના યશેળે. આ ભાટે આમગ દ્વાયા લતાભાનત્રભાં જાશેયાત આલાભાં આલળે. ૧૧.(૩) ઉભેદલાયએ વપ્રવરવભનયી 

યીક્ષા,  ળાયીક્રયક ક્ષભતા કવટી તથા ળાયીક્રયક ભા ચકાવણી, ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા તથા ભોવિક કવટીભાં તેભના તાના 

િચે ઉવસ્થત થલાનું  યશેળે. ૧૧.(૪) અનુ.જાવત અને અનુ.જન જાવતના ઉભેદલાયને ભોવિક કવટી ભાટે ગાધંીનગય આલલા 
ભાટે તાના યશેઠાણના સ્થેથી ગાંધીનગય અને ગાંધીનગયથી યશેઠાણના સ્થે યત જલા ભાટે ફીજા લગાનું યેરલે બાડંુ અથલા 

અગય એવ.ટી. બાડંુ વયકાયના વનમભ અનુવાય ચૂકલલાભાં આલળે.  
૧૨. ભૌબખક કવોટી : ૧૨.(૧) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભાં આમગે વનમત કયેર રામકી ગુણ ભેલનાય જગ્માના આળયે ત્રણ ગણા 

ઉભેદલાયને ભોવિક કવટી ભાટે ફરાલલાભાં આલળે. ૧૨.(૨) આ કવટીભાં ઉભેદલાયે શાજય યશેલું પયવજમાત છે. શાજય ન 

યશેનાય ઉભેદલાય આિયી વંદગી ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં. 
૧૩. હયણાભ :  ૧૩.(૧) આિયી ક્રયણાભ આમગના નટીવ ફડા  અને લેફવાઈટ ય ભૂકલાભાં આલળે અને આ ક્રયણાભ 

વયકાયી ગઝેેટભાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલા ભાટે ભકરલાભાં આલળે. ૧૩.(૨) આ ક્રયણાભભાં ઉભેદલાયના નાભ, ફેઠક િભાકં તેભજ ભેલરે 

કુર ગુણની વલગત આલાભાં આલળે. ૧૩.(૩) આ ક્રયણાભભાં અવપ થમેર ઉભેદલાયના ફેઠક િભાંક અને તઓેએ ભેલરે 

ગુણ આમગના નટીવ ફડા  ય ભુકલાભાં આલળે.   
૧૪. ગુણત્રક :  ૧૪.(૧) ભુખ્મ યીક્ષાનું ગુણત્રક ભેલલા ઈછછતા  ઉભેદલાયએ ભોવિક કવટીને અંતે આિયી ક્રયણાભ 

જાશેય થમા ફાદ “વવચલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ, ગાધંીનગય” ના નાભન  `૫૦-૦૦ ન િસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઑડાય 

અથલા આમગની કચેયીના કાઉન્ટય ય કાભકાજના ક્રદલવએ વલાયના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને ફયના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ 

વુધીભાં યકડેથી પી વાથે આમગને અયજી કયલાની યશેળે. ૧૪.(૨) આ અયજીભાં ઉભેદલાયે યીક્ષાનું નાભ, જાશેયાત િભાંક, 
તાનું વયનાભું ફેઠક નંફય અને યીક્ષાની વલગત દળાાલલાની યશેળે. ૧૪.(૩) ઉભેદલાયને તભેનું ગુણત્રક ટારભાં ભકરી 

આલાભાં આલળે. ભૌબખક કવોટીને અાંતે આખયી હયણાભ જાશેય થમાની તાયીખથી ૧૫ હદલવની અાંદય ગુણત્રક ભાટેની અયજી 

ભોકરલાની યશેળે. આ ભુદત ફાદ ભેર અયજી અભાન્મ ગણાળે.  
૧૫. ગુણની ુન: ચકાવણી :  ૧૫.(૧)  જ ેઉભેદલાય ભુખ્મ યીક્ષાના તાના ગુણની ચકાવણી કયાલલા ઈછછતા શમ તે 

ઉભેદલાય આમગને ભુખ્મ યીક્ષાના ક્રયણાભને આધાયે રૂફરૂ ભુરાકાતના અંતે આિયી ક્રયણાભ જાશેય કમાા તાયીિથી ત્રીવ 

ક્રદલવની અંદય દયેક ેય દીઠ `૫૦-૦૦ ની પી વાથે અયજી કયી ળકળે. ૧૫.(૨) ઉભેદલાયે યીક્ષાનું નાભ, ફેઠક નંફય, અને  

નાભ/વયનાભું દળાાલલાનું  યશેળે. ૧૫.(૩) પી અયજી વાથે યકડેથી કે બા..ઓ. દ્વાયા કચેયીના કાઉન્ટય ય સ્લીકાયલાભા ં
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https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


GPSC/EX/KRUSHANT PATEL/ADVT NO:-38/2017-18: P.I. (UNARMED), Class-II  6 | P a g e  

 

આલળે. ૧૫.(૪) ઉભેદલાય ટારથી આ અયજી ભકરી ળકળે. આલી અયજી વાથે ભાત્ર વવચલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ, 
ગાંધીનગયના નાભન િસ્ડ બા..ઓ. ભકરલાન યશેળે. ૧૫.(૫) ઉત્તયલશીઓનું ુન: ભલૂ્માંકન (Revaluation) પેય 

તાવણી કઈણ વંજોગભાં કયલાભાં આલળે નક્રશ. ૧૫.(૬) ગુણની ુન:ચકાવણી વવલામ ઉભદેલાયે ભેલેર ગુણ ફાફતના 

કઈણ વલલાદને આમગ રક્ષભા ંરેળે નક્રશ.  
૧૬. બનભણૂક : ૧૬.(૧) ઉભેદલાયને વનભણૂક ભાટે વાભાન્મ યીતે ગુણલત્તા િભભાં વલચાયલાભા ંઆલળે. યંતુ યીક્ષાભાં વપ 

થલાથી વનભણૂક ભાટેના શક્ક ભી જત  નથી. ૧૬.(૨)  યાજ્મ વેલાભાં વનભણૂક ભાટે ઉભેદલાય ફધી યીતે મગ્મ છે એભ જરૂયી 

રાગે તેલી તાવ છી વયકાયન ેવંત ન થામ ત તેલા ઉભેદલાયની વનભણૂક કયલાભાં આલળે નક્રશ. ૧૬.(૩) વનભણૂક ાભેર 

ઉભેદલાયે વયકાયના વનમભ ભુજફની તારીભ રેલી ડળે અને તારીભ યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે. ૧૬.(૪) ઉયની જાશેયાત 

વંફંધભાં વંદ થમેરા ઉભેદલાયની વનભણૂક ભાટે, વયકાયશ્રીના વંફંવધત વલબાગને આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાં આલળે. 

૧૬.(૫) વનભણંૂક ાભેર ઉભેદલાયે તારીભભાં જતા શેરા વયકાય વનમત કયે તેટરી યકભ અને વભમ ભાટે security and 

surety bond આલાના યશેળે. ૧૬.(૬) વનભણૂક અંગેની વઘી કામાલાશી, વયકાય દ્વાયા કયલાભાં આલતી શલાથી આ અંગેન 

કઇ ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્દ્માને રેળે નક્રશ.  
૧૭. અજભામળી વભમ :  ૧૭.(૧) વનભણૂક ફાદ વંદ થમેરા ઉભેદલાયે ફે લાની ભુદત વુધી અજભામળ ઉય યશેલું ડળે. 

૧૭.(૨) અજભામળી વભમ, વયકાયે આ ભાટે નક્કી કયેરા વનમભનુવાય લધાયી ળકાળે. ૧૭.(૩) વનભણૂક ફાદ ઉભેદલાયે વનમભ 

ભુજફ ક્રશન્દી બાાની યીક્ષા તથા વયકાયશ્રી દ્વાયા લિતલિત વનમત કયલાભાં આલે તેલી ૂલા વેલા તારીભ, િાતાકીમ 

યીક્ષાઓ તથા કભાન્ડ ટર ેનીંગ ાવ કયલાની યશેળે. ૧૭.(૪) જ ેઉભેદલાયની ભાતૃબાા ગુજયાતી ન શમ તેલા ઉભેદલાયે વયકાયે 

વનમત કયેરા વનમભ અનવુાય ગજુયાતી બાાની યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે. ૧૭.(૫) યીક્ષાઓભાં નાાવ થલાના ક્રયણાભ ે

ઈજાપ અટકાલલાભાં કે નકયી વભાપ્ત કયલાભાં આલળે. ૧૭.(૬) વંદ થમેરા ઉભેદલાયએ વનભણૂક ત્રભાં દળાાલેર વભમભા ં

પયજ ય જોડાલલાનું યશેળે અને ગુજયાત યાજ્મભાં ગભે ત્માં કાભગીયી ફજાલલાની યશેળે.   
૧૮. Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:-આ જાશેયાતના વાંદબગભાાં આમોગ દ્વાયા ઓનરાઈન જ અયજી 

્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કરાક થી તા. ૦૨/૦૮/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કરાક વુધીભાાં 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય અયજી ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે ભુજફના Steps (૧) 

થી (૧૨) અનુવયલાના યશેળે. Confirmation Number ભળ્યા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે. 
૧૮.(૧) વો પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જલું. ૧૮.(૨) Apply On line Click કયલું. આ પ્રભાણે 

Click કયલાથી (1) More details તથા (2) Apply Now ફટન દેિાળે. વો પ્રથભ More details ય Click કયીન ે

જાશેયાતની ફધી જ વલગતન અભ્માવ ઉભેદલાયએ કયલ અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન Click  કયલું. ૧૮.(૩) 
રીવ ઇન્સ્ેતટય (વફન શવથમાયધાયી), લગા-૨  ય click કયલાથી જગ્માની વલગત ભળે. ૧૮.(૪) તેની નીચે Apply 

Now ય Click કયલાથી Application  Format દેિાળે. Application Format ભા ં વો પ્રથભ “Personal 

Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર પુદયડી (*) વનળાની શમ તનેી વલગત પયવજમાત બયલાની યશેળે.) “Personal 

Details” ભાં જ્માં Mobile Number અને email ID ભાંગ્મા છે, તેની વલગત રિલી જથેી જરૂય જણામે આમગ 

ઉભેદલાયને ભાક્રશતગાય કયી ળકે. ૧૮.(૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે 
Educational Details  ય click કયલું અને તાની ળૈક્ષવણક વલગત ઉભયેલી. ૧૮.(૬) તનેી નીચે “Self 

declaration” ભાં  Yes / No ય “click” કયલું. ૧૮.(૭) શલ ેsave ય “click” કયલાથી તભાય Data Save  થળે. 

અશીં ઉભેદલાયન  Application Number generate  થળે. જ ે ઉભેદલાયે  વાચલીને યાિલાન  યશેળે અને શલે છી આ 

જાશેયાતના વદંબાભાં આમગ વાથેના કઈ ણ ત્ર વ્મલશાયભાં તે દળાાલલાન યશેળે. ૧૮.(૮) જો આની અયજીત્રકભાં કઇ 

વુધાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Application ભાં જઇને કયી ળકાળે,આ વુવલધા અયજી Confirm કયતાં શેરા 

ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી / ફાદ આ વુબલધા ઉરબ્ધ યશેળ ેનશીં. ૧૮.(૯) શલે ેજના 

ઉયના બાગભાં upload photo ય click કય અશીં તભાય application number type કય અને તભાયી Birth date 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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type કય. ત્માયફાદ ok ય click કય અશીં photo અને signature upload કયલાના છે. (પટાનું ભા ૫ વે.ભી. 
ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નું ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ વે.ભી શાઈ યાિલી) (photo 
અન ેsignature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય photo અને signature .jpg Format ભાં (10 KB) વાઇઝ થી લધાયે 

નશીં તે યીતે Computer ભાં શલા જોઇએ.) “Browse” Button ય click કય શલે Choose File ના સ્િીનભાંથી જ ે

પાઇરભાં .jpg Format ભાં તભાય photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માંથી Select કય અને “Open Button” ન ે
click કય શલે “Browse Button “ની ફાજુભાં “Upload Button” ય Click કય શલે ફાજુભાં તભાય photo 
દેિાળે. શલે આજ યીત ે signature ણ upload કયલાની યશેળે. ૧૮.(૧૦) શલે ેજના ઉયના બાગભાં “Confirm 

Application” ય click કય અને “Application number” તથા Birth Date Type  કમાા ફાદ Ok ય 
click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેિાળે. ઉભેદલાયે 

“Application preview” ય click કયી તાની અયજી જોઈ રેલી. અયજીભાં વધુાય કયલાન જણામ, ત Edit 

Application ઉય click કયીને વુધાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાા શેરા કઇણ પ્રકાયન વધુાય અયજીભાં કયી 

ળકાળે. યંતુ અયજી confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાં કઇણ વુધાય થઇ ળકળે નશીં. જો અયજી વુધાયલાની જરૂય ન જણામ 

ત જ confirm application ય click  કયલું. Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન 

આમગભા ંonline સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં “confirmation number” generate થળે જ ેશલે છીની ફધી જ કામાલાશી 

ભાટે જરૂયી શઈ, ઉભેદલાયે વાચલલાન યશેળે. Confirmation number વવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં. 

Confirm થમેરી અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચૂક કાઢી યાિલી. ૧૮.(૧૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વંદબ ે
“Print Challan” ઉય કરીક કયીને વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશેળે. આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની 

કમ્્મુટયની વુવલધા ધયાલતી સ્ટ ઓક્રપવભાં  જલાનું યશેળે. સ્ટ ઓપીવભાં રૂ. ૧૦૦/- આમગની પી + ૉસ્ટર વવલાવ 

ચાજીવ તાયીખ ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ (ફોયના ૦૧-૦૦ કરાક)  વુધીભાં બયલાની યશેળે અને પી બમાા અગંેનું ચરણ ભેલલાનુ ં

યશેળે. આ ચરણ તથા Confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાના યશેળે અને જ્માયે આમોગ દ્વાયા 

ભાંગાલલાભાાં આલ,ે ત્માયે જ અયજીત્રક ફીડાણો વહશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી. /્ીડ ો્ટથી  

ભોકરલાના યશેળે અથલા આમોગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે. ૧૮.(૧૨) અનાભત લગાના ઉભેદલાય તથા ળાયીક્રયક 

અળકતતા ધયાલતા ઉભદેલાયએ Confirm થમેર અયજીત્રક તાની ાવે વાચલીને યાિલાના યશેળે અને જ્માયે આમગ 

દ્વાયા ભંગાલલાભાં આલ,ે ત્માયે જ અયજીત્રક ફીડાણ વક્રશત આય.ી.એ.ડી. /સ્ીડ સ્ટથી  ભકરલાના યશેળે અથલા 

આમગની કચયેીભાં રૂફરૂભાં આી જલાના યશેળે. ૧૮.(૧૩) દયેક જાશેયાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતા,ં 
વંજોગલળાત, જો કઈ ઉભેદલાય એતથી લધુ અયજી કયેર શળે, ત છેલ્લી કન્પભા થમેર અયજી કે જનેી વાથે વનમત પી બયેર શળે તે 

ભાન્મ ગણાળે અને અગાઉની અયજી યદ ગણલાભાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે બયેરી પી છેલ્લી કન્પભા થમેર અયજી વાભ ે

ગણલાભાં આલળે નશીં. જો ઉભેદલાયે છેલ્લી કન્પભા થમેર અયજી વાથે વનમત પી બયેર નશીં શમ, ત આલા ઉભેદલાયની વનમત પી 

વાથેની કન્પભા થમેરી છેલ્લી અયજી ભાન્મ ગણલાભાં આલળે. જો ઉભેદલાયે એકથી લધુ અયજી વાથે પી બયેર શળે, ત તે યીપંડ 

કયલાભાં આલળે નશીં. 
૧૯. અયજી પી :  (૧) બબન અનામત પુરૂષ/મહિલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાાં બ ેબવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે  ભરી શકે છે: 

૧.(૧) ો્ટ ઓપીવભાાં : વાભાન્મ કેટેગયીનાં ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વંદબે “Print Challan” ઉય વતરક કયીન ેવપ્રન્ટેડ 

ચરણની નકર કાઢલાની યશેળે. આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કમ્્મુટયની વુવલધા ધયાલતી સ્ટ ઓપીવભાં જલાનુ ં

યશેળે. સ્ટ ઓપીવભાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી + સ્ટર વવલાવ ચાજા તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૭ , ૧૩:૦૦ કરાક વુધીભા ં

બયલાનાં યશેળે અને પી બમાા અંગનેું ચરણ ભેલલાનું યશેળે. આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે તાની ાવ ે

વાચલીને યાિલાનાં યશેળે અને જ્માયે આમગ દ્વાયા ભંગાલલાભા ં આલે ત્માયે જ અયજીત્રક વફડાણ વક્રશત તથા પી બયેરા 

ચરણની નકર વાથ ેR.P.A.D. / Speed post થી ભકરલાનાં યશેળે અથલા આમગ િાતે રૂફરૂભાં આી જલાનાં યશેળે.  
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૧.(૨)  ઓનરાઈન પી :  ઓનરાઈન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ય વતરક કયલુ ંઅને વલગત બયલી અને ત્મા ં

“Online Payment of Fee” ઉય વતરક કયલું. ત્માયફાદ આેર વલકલ્ભાં Net Banking, Card Payment અથલા 

Other Payment Mode ના વલકલ્ભાંથી મગ્મ વલકલ્ વંદ કયલ અને આગની વલગત બયલી. પી જભા થમા ફાદ 

આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેલું screen ય રિામેરંુ આલળ ેઅને  e-receipt ભળ,ે જનેી print કાઢી રેલી. જો પ્રક્રિમાભા ં

કઈ િાભી શળે ત screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળ.ે (૨) યાજ્મ ફશાય લવતાં વાભાન્મ કેટેગયીના ં

ઉભેદલાયએ સ્ટ ઓપીવભાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- બયલાની યશેળે અને પી બમાા અંગનેું ચરણ ભેલલાનું યશેળે. અથલા આ 

ઉભેદલાયએ રૂ.૧૦૦/- ના “વવચલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વલેા આમગ, ગાંધીનગય” ના નાભના િસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઓડાયથી 

પી જભા કયાલી ળકળે.  
(૩)  અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં. 

(૪)  ભૂ ગુજયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભદેલાયએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.  

(૫)  ભાજી વૈવનકએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.  

(૬)  પી બમાા ફાદ યીપંડ ભલાાત્ર નથી.  

(૭) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયને કઈણ વંજોગભાં Screening 

Test(પ્રાથવભક કવટી)/ભખુ્મ રેવિત કવટીભાં ફેવલા દેલાભાં આલળે નશીં. આ પી સ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ દ્વાયા જ 

સ્લીકાયલાભાં આલળ.ે યકડભા,ં ડીભાન્ડ ડર ાફ્ટથી, બાયતીમ સ્ટર ઓડાય (યાજ્મ ફશાય લવતા ંવાભાન્મ કેટેગયીનાં ઉભેદલાય 

વવલામ ) કે ે ઓડા યના સ્લરૂભા ંઆ પી સ્લીકાયલાભાં આલળે નક્રશ, જનેી ઉભેદલાયએ િાવ નોંધ રેલી.  
૨૦. ચેતલણીઓ :  આમગે જ ે કઈ ઉભેદલાયન,ે ૨૦.(૧) તેને ઉભેદલાયી ભાટે કઈણ પ્રકાયે ટેક ભેલલા ભાટે એટરે કે 

આમગના અધ્દ્મક્ષ, વભ્મ અથલા કઈ અવધકાયી ય પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ રાગલગ રગાડલાન પ્રમાવ કયલા ભાટે, ૨૦.(૨) ફીજાનુ ં

નાભ ધાયણ કયલા ભાટે, ૨૦.(૩) ફીજા ાવે તાનું નાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે, ૨૦.(૪) ફનાલટી િટા દસ્તાલેજો અથલા 

જનેી વાથે ચેડાં કયલાભાં આવ્મા શમ તેલા દસ્તાલેજો વાદય કયલા અથલા ગેયયીવત આચયલા ભાટે, ૨૦.(૫) મથાથા અથલા િટા 

અથલા ભશત્લની ભાક્રશતી છુાલતા શમ તેલા વનલેદન કયલા ભાટે, ૨૦.(૬) યીક્ષા ભાટે તેની ઉભેદલાયીના વંફંધભાં અન્મ કઈ 

અવનમવભત અથલા અમગ્મ વાધનન આશ્રમ રેલા ભાટે, ૨૦.(૭) યીક્ષા દયમ્માન ગયે વ્માજફી વાધનન ઉમગ કયલા ભાટે 

એટરે કે અન્મ ઉભેદલાયની ઉત્તયલશીભાંથી નકર કયલા, ુસ્તક, ગાઈડ, કારી કે તેલા કઈણ છાેરા કે શસ્ત વરવિત 

વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા નકર કયલા કે ઉભદેલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીવતઓ ૈકી કઈણ ગેયયીવત આચયલા 

ભાટે, ૨૦.(૮) રિાણભાં અશ્લીર બાા અથલા અથલા ફીબત્વ ફાફત વક્રશતની અપ્રસ્તુત ફાફત રિલા ભાટે, ૨૦.(૯) 

યીક્ષા િંડભાં અન્મ કઈ યીતે ગેય-લતાણૂક કયલા ભાટે, ૨૦.(૧૦) યીક્ષાના વંચારન ભાટે આમગે યકેરા સ્ટાપને વીધી કે 

આડકતયી યીતે શેયાન કયલા અથલા ળાયીક્રયક યીતે ઈજા કયલા ભાટે,  ૨૦.(૧૧) ૂલાલતી િંડભા ં વનક્રદાષ્ટ કયેરા  તભાભ અથલા 

કઈણ કૃત્મ કયલાન પ્રમત્ન કયલા ભાટે અથલા મથા પ્રવંગ ભદદગાયી કયલા ભાટે, ૨૦.(૧૨) યીક્ષા આલા ભાટે તેન ે

યલાનગી આતા તેના પ્રલેળત્રભાં આલાભા ંઆલેર કઈણ વૂચનાન બંગ કયલા ભાટે, દવત ઠમાા શમ ત અથલા દવત 

શલાનું જાશેય કમુું શમ ત, તે પજદાયી કામાલાશીને ાત્ર થલા ઉયાંત –(ક) આમગ, તે જ ે યીક્ષાન ઉભેદલાય શમ તે 

યીક્ષાભાંથી તેને ગેય રામક ઠયાલી ળકાળે., અથલા (િ) (૧) આમગ, વીધી વંદગી ભાટે રેલાની કઈણ યીક્ષાભા ં

ફેવલાભાંથી અથલા કઈણ રૂફરૂ ભુરાકાતભાંથી, અથલા (૨) યાજ્મ વયકાય, તાના શેઠની કઈણ નકયીભાંથી કામભી યીત ે

અથલા  વનક્રદાષ્ટ ભુદ્ત ભાટે ફાકાત કયી ળકળે. યંતુ તે અથે તે યજુઆત કયલા ઈછછે, ત ઉભેદલાયન,ે રેવિતભાં એલી યજુઆત 

કયલાની તક આલાભાં આલે તે વવલામ િંડ (ક) અથલા િંડ (િ) શેઠની કઈણ વળક્ષા કયી ળકાળે નક્રશ. (ગ) જો તે અગાઉ 

વયકાયી નકયીભાં શમ ત, વંફંવધત વનમભ શેઠ વળસ્તબંગના ગરા રઈ ળકાળે.  
૨૧. અગત્મની વૂચના : ૨૧.(૧) ઉભેદલાયને તાની વાથે કઈ વેલ્મુરય પન, ેજ્રય અથલા ફીજી કઈ ભફાઈર વંદેળા 

વ્મલશાયના વાધન યીક્ષાિંડભા ંવાથે રઈ જલાની છૂટ નથી, જનેા બંગ ફદર ઉભદેલાય ચેતલણીઓભાં વનક્રદાષ્ટ વળક્ષાને ાત્ર 

ફનળે. ૨૧.(૨) ઉભેદલાય વપ્રવરવભનયી યીક્ષાભાં કેલ્તમુરેટયન ઉમગ કયી ળકળે નક્રશ. ઉભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુાં કે, 
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અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્માન કોઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી બનમભો તથા જાશેયાતની જોગલાઈ ભુજફ 

રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભારૂભ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી કોઈ ણ તફકે્ક યદ કયલાભાાં આલળે. 
૨૨. ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટે નીચેની જોગલાઇ રાગુ ડળે.: ૨૨.(૧)  અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે 

અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશેળે નશી. ૨૨.(૨) અયજી પી લગયની અવગ્રભ નકર વલચાયણાભાં રેલાભાં આલળે નશી. 
૨૨.(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તનેે વફનઅનાભતના ધયણ રાગુ ડળે. ૨૨.(૪)  

જાશેયાતભાં ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. ૨૨.(૫)  

જાશેયાતભાાં જ ેતે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે અભુક જગ્માઓ અનાભત શોમ ત્માયે ભહશરા ઉભેદલાયોની 

અનાભત જગ્માઓ બવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં નથી,  આ જગ્માઓ ય 

ુરુ તેભજ ભહશરા ઉભેદલાયોની વાંદગી ભાટે બલચાયણા થઇ ળકે છે, ુરુ તેભજ ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. 

કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાં તુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે ભહશરા ઉભેદલાય ણ 

વાંદગી ાભી ળકે છે.) ૨૨.(૬) અયજી કમાગ ફાદ યત ખેંચી ળકાળે નહશ.  
૨૩. ભુખ્મ રેબખત યીક્ષા ભાટેના અયજીત્રક વાથે નીચે દળાગલેર પ્રભાણત્રોની પ્રભાબણત નકર અલશ્મ યજૂ કયલાની યશેળે. :  
૨૩.(૧) એવ.એવ.વી.ઈ. અથલા તનેી વભકક્ષ યીક્ષાનું પ્રભાણત્ર કે જભેાં જન્ભ તાયીિ દળાાલેર શમ. (ળાા છડલાનુ ં

પ્રભાણત્ર ભાન્મ નથી)  ૨૩.(૨) દલી પ્રભાણત્ર, એકથી લધ ુદલી શમ ત દયેક દલીનું પ્રભાણત્ર. ૨૩.(૩) દલીનું ગુણ 

ત્રક કે ત્રક [ભાકાળીટ્વ] ૨૩.(૪) અનાભત જાવત ભાટે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર જાવત પ્રભાણત્ર અને ળાા છડ્યા નું 

પ્રભાણત્ર ૨૩.(૫) વા.અને ળૈ..લગાના ઉભેદલાય ભાટે વાભાવજક ન્મામ અને અવધકાક્રયતા વલબાગના તા.૦૬-૦૨-૯૬ના 

ઠયાલથી વનમત થમેર ક્રયવળષ્ટ-ક ભુજફનું „ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ થત ન શમ‟ તેલું તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ છીની તાયીિનુ ં

પ્રભાણત્ર. ૨૩.(૬) વયકાયી નકયીભાં શમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૮-૧૧-૮૯ ના ક્રયત્ર િભાંક: 

એપઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી વનમત કયલાભાં આલેર નભુનાભાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભાં આલેર  “ના-લાંધા 

પ્રભાણત્ર.” ૨૩.(૭) નાભભા ં પેયપાય કયાલેર શમ ત ગેઝેટની / રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્ર ની નકર. ૨૩.(૮) વલધલા 

ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભાં ુન:રગ્ન કયેર નથી તે અંગેની એપીડેલીટ. ૨૩.(૯) ભાજી વૈવનકના ક્રકસ્વાભાં રશ્કયના વક્ષભ અવધકાયી 

ધ્દ્લાયા અામેર ક્રડસ્ચાજા ફુકની નકર.  

જો ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગા ,ભાજી વૈવનક, ળાયીક્રયક અળતતતા ,ભક્રશરા કે વલધલા ૈકીના વલકલ્ ૈકી એક થી લધ ુ

વલકલ્ભાં થત શમ તેલા ક્રકસ્વાભાં તેને રાગુ ડતા વલકલ્ ૈકી જભેાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

નોંધ : ોરીવ ઇન્્ેક્ટય (બફન શબથમાયધાયી), લગગ-૨ જગ્માના બયતી બનમભો, બયતી (યીક્ષા) બનમભો, યીક્ષાનો 

અભ્માવક્રભ, પી, અયજીત્રક વાથે જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રોની માદી, લમ ભમાગદાભાાં છૂટછાટ, અયજી કમા વાંજોગોભાાં યદ 

થલાને ાત્ર છે તેની બલગતો, હયબળષ્ટ-‘ક’ નો નભૂનો, વયકાયી કભગચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રનો નભૂનો અન ે

જાશેયાતની અન્મ લધુ બલગતો આમોગની કચેયીના નોહટવફોડગ  અને આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in ઉય જોઇ રેલાની યશેળે. આ જાશેયાત વાંફાંધભાાં લધુ ભાહશતી આમોગની કચેયીભાાં, કચેયી વભમ દયમ્માન 

જરૂય જણામ તો ૦૭૯-૨૩૨૮૯૮૦ ઉયથી ભી ળકળે.                                                        તા. ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                                                                    Advt.No.38/2017-18 
On line Applications are invited from 17-07-2017 (13-00 hours) to 02-08-2017 (13-00 hours) for the 

following posts of Police Inspector (Unarmed), class-II. The reservation for S.C., S. T., S. & E. B.C., & 

women candidates is as under. In case of non - avaiability of Women candidates, in the respective 

category, the post so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category. 
 

Name of Post Total 

Posts 

Category wise Posts Out of Category wise posts 

reserved for women 

 

Post reserved 

for Physically 

Disabled and 

Ex-

Servicemen 

out of the 

total Posts 

Gen. 

S. & 

E. B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 
Gen. 

S. & 

E. B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

Phy. 

Dis. 

Ex-

Ser. 

Police Inspector 

(Unarmed), 

class-II 

115 60 30 08 17 20 10 02 06 00 00 

 

Note:- The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 

category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.  

E.Q.:- A candidate shall hold a Bachelor‟s degree of any University incorporated by an Act of the 

Parliament or State Legislature in India or other educational institution established by an Act of 

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

Commission Act, 1956. 

A candidate who has appeared or intend to appear or awaiting result of final semester/year of the 

required qualification, can apply, but the candidate has to qualify and submit the required 

qualification as advertised before the last date of submitting application for mains examination. 

Also the candidate must have completed 20 years of age on the last date of online application. 

Pay Scale:- Pay Matrix Level No: 8  : ` 44,900-1,42,400 and other allowances 

Age:- A candidate shall not be less than 20 years of age and not be more than 35 years of age as on 

02/08/2017. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. 
 

Upper age limit shall be relaxed as under : 

1 S. & E. B.C., S.C. & S.T. Male 

candidates of Gujarat origin.  

05 years 

2 Women candidates of unreserved 

Category 

05 years (Maximum up to 45 years) 

3 Women Candidates of Reserved 

Category 

10 years (including 05 years relaxation as Woman, 

Maximum up to 45 years.)   

4 Ex-servicemen / Officers  05 years (Maximum up to 45 years) 

5 Government Servant  No relaxation in upper age will be available to Government 

Servant 
 

The details of advertisement can be seen on website  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                       (H.J.PAREKH) 

                                      Incharge Secretary  

                                                   Gujarat Public Service Commission 

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

