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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 
 

જાહેરાત ક્રમાાંર્ : ૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦ :  ગુજરાત સરકારના બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ હસ્તકની સહાયક મોટર વાહન 

વનરીક્ષક, વગગ-૩ની  નીચે દર્ાગવેલ જગ્યાઓ પર કુલ-૯૩ ઉમેદવારો  પસંદ કરવા માટે  ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. 
આ માટે ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) થી 
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૦ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન લોગ ઈન કરવાનંુ રહેર્ે. પસંદગીની પ્રક્રિયા માટે સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા યોજવામાં 

આવર્ે.  
   નોંધ : (૧) આ જગ્યા માટે સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા  સંભવત: તા. ૦૩/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ યોજવામાં આવર્ે. 

    (૨) સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષાનંુ પક્રરણામ સંભવત: સપ્ટેમ્બર - ૨૦૨૦ માં પ્રવસધ્દ્ધ કરવામાં આવર્ે. 
      

જગ્યાન ાં નામ 
ર્ લ 

જગ્યા

ઓ 

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈર્ી મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ 
ર્ લ જગ્યાઓ પૈર્ી  

અનામત 

બબન 
અનામત 
(સામાન્ય) 

આબથકર્ 

રીતે 
નબળા 

વગક 

સા. શૈ. 
પ. વ. 

અન . 
જાબત 

અન . 
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બબન 
અનામત 
(સામાન્ય) 

આબથકર્ 

રીતે 
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વગક 

સા. શૈ. 
પ. વ. 

અન . 
જાબત 

અન . 
જન 

જાબત 
શારીહરર્ 
અશક્ત 

માજી 
સૈબનર્ 

સહાયર્ મોટર 

વાહન બનરીક્ષર્, 
વગક-૩ 

૯૩ ૩૮ ૦૯ ૨૪ ૦૮ ૧૪ ૧૨ ૦૩ ૦૮ ૦૩ ૦૪ - ૦૯ 

 

૧. ર્ારીક્રરક અર્કત ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કર્ે નહીં.  મક્રહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ ઉપર ઉમેદવારો ઉપલબ્ર્ 
નક્રહ થાય તો આ જગ્યાઓ સંબંવર્ત કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવવામાં  આવર્ે.  
 
૨. નાગહરર્ત્વ : પરીક્ષામાં પ્રવેર્ માટે ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગક્રરક, અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન, 
અથવા (ઘ) ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી તા.૧લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલ વતબેટના વનવાગવસત, 
અથવા (ચ) પાક્રકસ્તાન, બમાગ, શ્રીલંકા અને પૂવગ આક્રિકન દેર્ો, કેન્યા, યુગાન્ડા, વવયેટનામ, ઝાવમ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઈથીયોપીયા, 
યુનાઈટેડ ક્રરપવબ્લક ઓફ ટાન્ઝાવનયાના દેર્ોમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી આવેલ મૂળ ભારતીય 
વ્યવતત, હોવો જોઇર્,ે પરંતુ (ખ) થી (ચ) સુર્ીના પ્રકારમાંની વ્યવતતઓ તેમણે ગુજરાત સરકાર પાસેથી પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યંુ 

હોય તો જ વનમણૂક માટે પાત્ર બનર્ે. 
          

 ૩. અરજીપત્રર્:- 
(૧) વબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑક્રફસમાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા ઓન લાઇન ફી ભરે 

તો   રૂ. ૧૦૦ + સવવગસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહેર્ે. અનામત વગગના ઉમેદવારો ( આવથગક રીતે નબળા વગો, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક 

રીતે પછાત વગગ, અનુસૂવચત જાવત અને અનુસૂવચત જનજાવત) અને માજી સૈવનકોને ફી ભરવામાંથી મુવતત આપવામા આવેલ છે. જથેી 

તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહેતી નથી.     
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહેર્ે નહી. 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાં અનામત જગ્યાઓ દર્ાગવેલ ન હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો વબનઅનામત જગ્યા માટે 

અરજી કરી ર્કર્ે અને તેમને પસંદગી માટે વબનઅનામતના ર્ોરણો લાગુ પડર્ે. 
(૪) જાહેરાતમાં મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જ ેતે કેટેગરીમાં મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી   કરી ર્કે છે. 
(૫) જાહેરાતમાં જ ે તે કેટેગરીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે મક્રહલા ઉમેદવારોની 

અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફતત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનંુ નથી, આ જગ્યાઓ પર 

પુરુષ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે વવચારણા થઇ ર્કે છે, પુરુષ તેમજ મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી કરી ર્કે છે. (દા.ત. કુલ 

૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મક્રહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંતુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મક્રહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી 

ર્કે છે.) 
(૬) જાહેરાતમાં માત્ર મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જ ેતે કેટેગરીમાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી કરી  ર્કે છે કેમ કે 

મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ર્ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની વવચારણા થઇ ર્કે છે. પરંતુ જ ેજગ્યાઓ 

મક્રહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મક્રહલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસંદગી પામે/જટેલી સંખ્યામાં પસંદગી પામે તો 

તેમને જ પ્રથમ વવચારણામાં લેવાના થર્ે અને કોઇ મક્રહલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મક્રહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો તેટલા 

પ્રમાણમાં પુરુષ ઉમેદવારોને ધ્દ્યાનમાં  લેવામાં આવર્ે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મક્રહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મક્રહલા 

ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો  ૦૨ પુરુષ ઉમેદવારો પસંદગી પામી  ર્કે છે.) 
(૭) સ્પર્ાગત્મક કસોટીના પક્રરણામના આર્ારે જ ેઉમેદવારોને કામચલાઉ સફળ જાહેર કરેલ હર્ે તેવા ઉમેદવારોએ જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ 

દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ 

કરવાના રહેર્ે.  
 
૪.  જન્મ તારીખ:- 
(૧)આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ  દ્વારા અપાયેલ  એસ. એસ. સી. ઇ.પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંતુ 
આ પ્રમાણપત્રમાં દર્ાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનંુ ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવર્કારીએ આપેલ વય અને અવર્વાસના પ્રમાણપત્રની 
પ્રમાવણત નકલ મોકલવાની રહેર્ે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવર્કૃત અવર્કારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. 
કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનંુ મૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આર્ારે ઉમેદવારની સાચી 
જન્મતારીખ ............ છે. જ ે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દર્ાગવેલ જન્મતારીખ કરતાં જુદી છે તથા 

માનવાને પુરતંુ કારણ છે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ વય અને અવર્વાસનંુ પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આર્ારે સ્વીકાર કે 
અસ્વીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેવામાં આવર્ે. 
(૨)ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દર્ાગવેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર  થઈ ર્કર્ે નહી.  
 
૫. ઉંમર અને તેમાાં છ ટછાટ :  
(૧) ઉંમર જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવર્ે. 
(૨) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ વષગ પૂરા કરેલા હોવા જોઇએ અને ૩૫ વષગ પૂરા કરેલ  ન હોવા જોઇએ. 
(૩) જાહેરાતમા ંદર્ાગવેલ  ઉપલી વયમયાગદામાં નીચે મુજબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મુળ ગુજરાતના  અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત 

જનજાવત,   સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત 

વગગના અને  આવથગક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારો 

પાંચ વષગ (વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં) 
 
 

૨ મુળ ગુજરાતના  અનુસુવચત જાવત, અનુસુવચત 

જનજાવત,   સામાવજક અને ર્કૈ્ષવણક રીતે પછાત વગગ 

અને  આવથગક રીતે નબળા વગગના મક્રહલા ઉમેદવારો 

દસ વષગ (આ છૂટછાટમાં મક્રહલા માટેની છૂટછાટ કે જ ે પાંચ 

વષગની છે, તેનો સમાવેર્ થઇ જાય છે, વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષગની 

મયાગદામાં છૂટછાટ મળર્ે.) 

૩ વબન અનામત (સામાન્ય) મક્રહલા ઉમેદવારો પાંચ વષગ (વર્ુમાં વર્ુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં) 

૪ માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સક્રહત 

ઉમેદવારો 

સંરક્ષણ સેવામાં બજાવેલ સેવા (ઓછામાં ઓછી પાંચ વષગની 

સંરક્ષણ સેવા) ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષગ  

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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૬. લાયર્ાત : (૧) ક્રડપ્લોમા ઇન વમકેવનકલ એન્જીવનયરીંગ (૩ વષગનો અભ્યાસિમ) અથવા ક્રડપ્લોમા ઇન ઓટોમોબાઇલ 
એન્જીવનયરીંગ (૩ વષગનો અભ્યાસિમ) અથવા (૨) માન્ય યુવનવવસગટી અથવા ક્રડમ્ડ યુવનવવસગટીમાંથી વમકેવનકલ એન્જીવનયરીંગની 
અથવા ઓટોમોબાઇલ એન્જીવનયરીંગની પદવી. (ખ)  વનમણૂંક સમયે મોટર સાયકલ અને હળવા મોટર વાહનો ચલાવવા માટેનંુ મોટર 
ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ ર્રાવતા હોવા જોઇર્ે. (ગ)ઉમેદવારે પાંચ વષગના કરારીય સમયગાળા દરમ્યાન હેવી ગુડ્ઝ વ્હીકલ અથવા હેવી 
પેસેન્જર મોટર વ્હીકલનંુ લાયસન્સ મેળવવાનંુ રહેર્ે. (ઘ)ઉપરની જાહેરાતના સંબંર્માં પસંદ થયેલ  ઉમેદવારને કરાર આર્ાક્રરત 
સેવાની વનયત મુદત દરવમયાન, ગુજરાત   મુલ્કી સેવા કમ્પ્યુટર ક્ષમતા તાલીમ અને પરીક્ષા વનયમો, ૨૦૦૬માં ઠરાવેલી કમ્પ્યુટરની 

જાણકારી અંગેની સીસીસી પરીક્ષા ઉત્તીણગ કરેલી હોવી જોઇર્ે.(ચ)ઉપરની જાહેરાતના સંબંર્માં પસંદ થયેલ  ઉમેદવારે, વનયવમત 
વનમણંૂક પછી સરકારે ઠરવેલા વનયમો અનુસાર ક્રહન્દી અથવા ગુજરાતી અથવા યથાપ્રસંગ, તે બને્ન પરીક્ષા ઉત્તીણગ કરવી જોઇર્ે.   
 

        (છ) ઉમેદવાર નીચે મુજબના લઘુત્તમ ર્ારીક્રરક ર્ોરણો ર્રાવતા હોવો જોઇર્ે. 
ક્રમ બવગત ઉંચાઈ 

(સેં.મી.) 
 

છાતીન ાં માપ (સે.મી.) * વજન 
(હર્.ગ્રા.) 

ફ લાવ્યા વગર (સે.મી.)  

૧ પુરૂષ ઉમેદવાર માટે ૧૬૨ ૭૯ ૫૦ 

૨ અનુ.જનજાવતના પુરૂષ ઉમેદવાર માટે ૧૫૫ ૭૯ ૫૦ 

૩ મક્રહલા ઉમેદવાર માટે ૧૫૮ - ૪૫ 

૪ અનુ. જનજાવતની  મક્રહલા ઉમેદવાર 
માટે ૧૫૧ - ૪૫ 

(જ) ઉમેદવાર રાંગઅાંધ (Color Blind) ન હોવા જોઇએ અને ચશ્મા સાથે અથવા તે બવના બાંને આાંખોમાાં સ્પષ્ટ દ્રબષ્ટ ધરાવતા  હોવા  

જોઇએ. 

૭. પગારધોરણ :રૂ. ૩૮૦૯૦/- (ફીકસવેતન) નાણા વવભાગના તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ િમાંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ-
૨)/ઝ.૧ મુજબ ઉમેદવારને ર્રૂઆતના તબકે્ક રૂ.૩૮,૦૯૦/-ના માવસક ફીતસ પગારથી, પાંચ વષગ માટે સરકારશ્રીના નાણા 
વવભાગના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક :ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ  -૩)/ઝ-૧ મુજબની ર્રતો અને બોલીઓને આવર્ન 
વનમણૂક આપવામા ંઆવર્.ે ર્રતો અને બોલીઓ આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામા ં
આવેલ છે. ઉમેદવાર પાંચ વષની સંતોષકારક સેવા પૂણગ કયાગની ખાતરી થયા બાદ ઉપરોકત ઠરાવની જોગવાઈઓને આવર્ન 
રૂ૩૯,૯૦૦/- ૧,૨૬,૬૦૦ પે મેટર ીતસ ના લેવલ-૭ ના વનયવમત પગાર ર્ોરણમા ંવનમણૂક મળવાપાત્ર થર્ે. 

૮. અન સૂબચત જાબત, અન સૂબચત જનજાબત, સામાબજર્ અને શૈક્ષબણર્ રીતે પછાત વગક અને આબથકર્ રીતે નબળા વગક :- 
(૧) મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગ અને આવથગક રીતે નબળા વગગ 

ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળર્ે. 
(૨) અનુસૂવચત જાવત, અનુસૂવચત જનજાવત, સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગ અને આવથગક રીતે નબળા વગગ  પૈકી ઉમેદવાર જ ે

વગગના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમાં અચૂક આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સંબંવર્ત કોલમમાં જ ેતે અનામત કક્ષા દર્ાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે 

લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવર્ે નહીં. 

૫ ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલ્કી સેવા 

અને વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ 

ની જોગવાએ મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમા ંકાયમી 

ર્ોરણે અથવા હંગામી ર્ોરણે સળંગ છ માસથી 

કામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણૂક 

જાહેરાતમાંની જગ્યામાં દર્ાગવેલ વય મયાગદાની અંદર 

થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ  

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓને વય મયાગદામાં કોઇપણ 

પ્રકારની છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. 
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(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા વનયત નમુનામાં આપવામાં આવેલ જાવત 

પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચૂક  સામેલ કરવાની રહેર્ે. અરજીપત્રક સાથે જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે 

પાછળથી સ્વીકારવામાં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનર્ે. 
(૫) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેર્ “ઉન્નત વગગમાં” નહી થતો હોય તો 

જ મળવાપાત્ર થર્ે. 
(૬)(અ) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનંુ સામાવજક ન્યાય અને 

અવર્કાક્રરતા વવભાગનંુ તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવર્ષ્ટ-ક’ મુજબનંુ અથવા નવા વનયત 

કરાયેલ ગુજરાતી નમૂના ‘પક્રરવર્ષ્ટ-૪’ મુજબનંુ પ્રમાણપત્ર  રજૂ કરવાનંુ રહેર્ે.  
(૬)(બ) સામાવજક ન્યાય અને અવર્કારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ િમાંક સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ 

‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવવર્ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વષગ સક્રહત ત્રણ નાણાકીય વષગની 

રહેર્ે, એટલે કે આ પ્રમાણપત્ર તા- ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્યુ થયેલ હોવું જોઇએ. પરંતુ આવું પ્રમાણપત્ર સંબંવર્ત 

જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુર્ીમા ં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવું જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા 

દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હર્ે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવર્ે નક્રહ. 
(૬)(ક) પક્રરવણત મક્રહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સંદભગમાં રજૂ કરવાનંુ રહેર્ે. જો આવા 

ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સંદભગમાં રજૂ કરેલ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાં આવર્ે. 
(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જ ે‘ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ નક્રહ થવા અંગેનંુ પ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો જણાવેલ હોય 

તેની જ નકલ અરજી સાથે જોડવાની રહેર્ે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહેરાતની છેલ્લી તારીખ બાદનંુ 

નવું પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાં 

જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેર્ે.  
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગગમાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનંુ પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંડો ધ્દ્યાને લેવાય છે. પ્રમાણપત્રની અવવર્ હવે ત્રણ 

વષગની છે. પરંતુ ઉતત માપદંડો પૈકી કોઈપણ માપદંડમા ંઆ અવવર્ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈવચ્છક જાહેરાત સંબંવર્ત ઉમેદવારે 

તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વયં સંબંવર્ત સત્તાવર્કારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે તો ગજુરાત 

જાહેર સેવા આયોગને કરવાની રહેર્ે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહેરાત નક્રહં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવર્ે તો તેઓ 

કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થર્ે. ઉન્નત વગગમાં સમાવરે્ નક્રહ થવા 

અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદંડમાં ફેરફારની સ્વૈવચ્છક જાહેરાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-

વપતા/વાલીની વ્યવતતગત રીતે અને સંયુતત રીતે રહેર્ે. 
(૭) આવથગક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાવજક ન્યાય અને અવર્કારીતા વવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના 

ઠરાવ િમાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમૂના ( અંગ્રેજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં 

પક્રરવર્ષ્ટ-ગ) માં મેળવેલ આવથગક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે 

દર્ાગવવાના રહેર્ે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સંબંવર્ત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુર્ીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવુ ં

જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્યુ થયેલુ હર્ે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવર્ે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં 

આવર્ે નક્રહ.  
(૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો વબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે વનયત ર્ોરણો (અથાગત 

વયમયાગદા ,અનુભવની લાયકાત, વબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વરુ્ વવસ્તૃત કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માં 

છૂટછાટ લીર્ા વસવાય પોતાની ગણુવત્તાના આર્ારે પસંદગી પામે તો વબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાં લેવાના થાય છે. 
(૯)  ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જ ેવવગત દર્ાગવેલ હર્ે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની વવનંતી માન્ય રાખવામાં આવર્ે નહી.જો કોઈ 

ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્યુ થયેલ વનયત નમૂનાનંુ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નક્રહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય 

ગણવામાં આવર્ે અને તેઓને વબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાં લેવામાં આવર્ે નક્રહ. 

૯.   માજી સૈબનર્ :   - 
    (૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં વવગતો આપવાની રહેર્ે. 
    (૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજ ગ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલવાની  રહેર્ે. 

(૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ િમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મુજબ માજી 
સૈવનકોને અરજીપત્રકની ક્રકંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુવતત આપવામા ંઆવેલ છે 
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 ૧૦. મહહલા ઉમેદવાર :- 
 મક્રહલાઓની  અનામત જ્ગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ર્ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જ ેતે કક્ષાના (category) પુરુષ 
ઉમેદવારોને  ફાળવી ર્કાર્ે. 

જો ઉમેદવારનો સમાવેર્ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક ,મક્રહલા કે વવર્વા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વરુ્ વવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા 

ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જમેાં વરુ્ લાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.    
 
 ૧૧. બવધવા ઉમેદવાર : સરકારના પ્રવતગમાન વનયમો અનુસાર વવર્વા મક્રહલા ઉમેદવારોને  પસંદગીમાં અગ્રતા આપવામાં માટે તેમને 
મળેલ કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષામાં ઉમેરી આપવામાં આવર્ે. પરંતુ તેઓએ ભરતી તથા વનમણૂક સમયે પુન: 
લગ્ન કરેલ ના હોવા જોઇએ. ઉપરાતં આયોગની કચેરી માંગે ત્યારે તેના તમામ પુરાવાઓ અસલમાં આયોગની કચેરીમાં રજૂ કરવાના 
રહેર્ે.  
 
૧૨. ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર :- 
(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અર્ગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેર્ન /કંપનીઓમાં સેવા બજાવતા અવર્કારીઓ / 

કમગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને 

અરજી કયાગની તારીખથી ક્રદન-૭ માં અચૂક કરવાની રહેર્ે. જો ઉમેદવારના વનયોતતા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ 

ક્રદવસમાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાં આવર્ે તો તેઓની અરજી નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં 

આવર્ે. 
(૨) કેન્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે વનમણૂક અવર્કારીનંુ  ના 

વાંર્ા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનંુ રહેર્ે. 
 
૧૩.  ગેરલાયર્ ઉમેદવાર  :- 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અર્ગ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દ્વારા 
ઉમેદવાર તયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  વવગત અરજીપત્રકમાં આપવાની રહેર્ે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયક ઠરાવ્યાનો 
સમય ચાલુ હર્ે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનર્ે. 
 
૧૪.  ર્ોમ્પ્ય ટરન ાં જ્ઞાન :  
ગુજરાત મુલકી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની 
જાણકારી ર્રાવતા હોવા જોઈએ. આ પ્રકારની લાયકાત નક્રહ ર્રાવનાર ઉમેદવાર વનમણૂકને પાત્ર બનર્ે નક્રહ. 
 
૧૫. સામાન્ય શરતો: (૧) અનામત વગગનો લાભ મૂળ ગુજરાતના અનુસૂવચત જાવત,અનુ.જનજાવત, સા.અને ર્ૈ.પ.વગગના ઉમેદવારોને  

જ મળર્.ે (૨) અરજી કયાગ બાદ પરત ખેંચી ર્કાર્ે નક્રહ. (૩)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં કોઇપણ વવગત ખોટી બતાવેલ હર્ે તો તેનંુ 

અરજીપત્રક કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાં આવર્ે તથા તેણ ેલાયકીર્ોરણ ( Passing Standard )મેળવેલ હર્ે કે ઉમેદવાર પસંદગી 
પામેલ હર્ે તો પણ તેની ઉમેદવારી રદ ગણાર્ે. (૪) ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. (૫)  ગુજરાત સરકારના કમગચારી 

આયોગની જાહેરાત સંદભગમાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે. પરંતુ તનેી જાણ ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને ક્રદન-૭માં અચૂક 
કરવાની રહેર્.ે જો ઉમેદવારના  વવભાગ / ખાતા / કચેરી તરફથી અરજી  મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ ક્રદવસમાં  અરજી કરવાની 
પરવાનગી નક્રહ આપવાની આયોગને જાણ કરવામાં આવર્ે તો  તઓેની અરજી નામંજૂર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવર્ે.  (૬) 

એથલેક્રટકસ (ટરેક અને ક્રફલ્ડ રમતો સક્રહત), બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબૉલ, ક્રિકેટ, ફૂટબૉલ, હોકી, વસ્વમીંગ, ટેબલ ટેવનસ, વોલીબૉલ, 
ટેવનસ,વેઈટવલફક્રટંગ, રેસવલંગ, બોકવસંગ, સાઈકવલંગ, જીમનેવસ્ટક, જુડો, રાઈફલર્ુક્રટંગ, કબડ્ડી, ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડેસવારી, 

ગોળાફેંક, નૌકાસ્પર્ાગ, ર્તરંજ,હેન્ડબોલની  રમતો-ખેલકૂદમાં રાષ્ટરીય/આંતરરાષ્ટરીય અથવા આંતર યુવનવવસગટી અથવા અવખલ 
ભારત ર્ાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પર્ાગઓમાં પ્રવતવનવર્ત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને પસંદગીમાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મેળવેલ 
ગુણની કુલ સંખ્યાના ૫(પાંચ) ટકાથી વર્ુ નહીં એટલા ગુણ ઉમેરી આપવામાં આવર્ે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારે નક્કી કરેલ 
સત્તાવર્કારી પાસેથી વનયત કરેલ નમૂનામાં જરૂરી પ્રમાણપત્ર આયોગ માંગે ત્યારે રજૂ કરવાનંુ રહેર્ે. (૭) ઉમેદવારે Online form  

ભરતી વખત ેતેઓ અનામત કક્ષામાં અરજી કરવા માંગ ેછે કે વબન અનામત કક્ષામાં અરજી કરવા માગંે છે તે સ્પષ્ટ જણાવવુ.ં એક વખત 
Online અરજી કયાગ બાદ Online form  માં દર્ાગવેલ  caste/category માં કોઈપણ જાતનો ફેરફાર કરવા દેવામાં આવર્ે નક્રહ. જો 
કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબત ેરજૂઆત કરર્ે તો તેની રજૂઆત સ્વીકારવામાં આવર્ ેનક્રહ કે તનો કોઈ પ્રત્યુત્તર આયોગ દ્વારા 
આપવામાં આવર્ે નક્રહ.ઉમેદવારોને આ સૂચના ધ્દ્યાને લઈ તેનંુ અચૂકપણ ેપાલન કરવા જણાવવામાં આવે છે. 
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૧૬. પરીક્ષાની રૂપરેખા   
 

PAPER PART SUBJECT MARKS DURATION 

Paper-1 

Part-A Concerned Subject 125 Marks 

180 Minutes Part-B Act/Rules/Guidelines/Institute/Judgements 75 Marks 

Part-C Gujarati 50 Marks 

Total 250 Marks  

 

 (૧)પ્રશ્નપત્ર ઓબ્જકેટીવ ટાઇપ-મલ્ટીપલ ચોઇસ પ્રકારનંુ રહેર્ે. લેવખત કસોટીના પ્રશ્નપત્રમાં ભાગ-A અને ભાગ-B નંુ માધ્દ્યમ 
ગુજરાતી/અંગે્રજી રહેર્ે જ્યારે ભાગ-C નંુ માધ્દ્યમ ગુજરાતી રહેર્ે.ભાગ-A પ્રશ્નપત્રનંુ ર્ોરણ ઓટોમોબાઇલ અને વમકેવનકલ 
એવન્જવનયક્રરંગની ક્રડપ્લોમા પરીક્ષાને સમકક્ષ રહેર્ે. અને ભાગ-c પ્રશ્નપત્રનંુ ર્ોરણ, ગુજરાત માધ્દ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્દ્યવમક 
વર્ક્ષણ બોડગના બારમા ર્ોરણના ગુજરાતી વવષય(ઉચ્ચ સ્તર) ને સમકક્ષ રહેર્ે. 
(૨) સ્પર્ાગત્મક  કસોટીમાં અરજીઓની ચકાસણી કયાગ વસવાય તદ્દન કામચલાઉ ર્ોરણે ર્રતી પ્રવરે્ આપવામાં આવર્ે. 
(૩) ઉતત પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસિમ આયોગ વનયત કરે તે મુજબનો રહેર્ે.  
(૪) આ પરીક્ષાનંુ સૌપ્રથમ કામચલાઉ પક્રરણામ બહાર પાડવામા આવર્ે. આ કામચલાઉ પક્રરણામમાં કુલ જગ્યાના આર્રે ત્રણ ગણા 
ઉમેદવારોને કામચલાઉ ર્ોરણે સફળ જાહેર કરવામા આવર્ે. આ તમામ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય બાબતોની ચકાસણી 

ભરતી વનયમો, ભરતી પરીક્ષા વનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઇ અનુસાર કરવામા આવર્ે. આ ચકાસણીમા ર્ાક્રરરીક પક્રરક્ષણની 

ચકાસણીનો પણ સમાવેર્ થાય છે. આ તમામ ચકાસણી બાદ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્દ્યાને લઇ આખરી પરીણામ જાહેર કરવામાં આવર્ે.  
 
૧૭. પરીક્ષા રે્ન્દ્રોની બવગત : (૧) સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા અમદાવાદ અને ગાંર્ીનગર ખાતે યોજવામાં આવર્ે જો વર્ુ સંખ્યામા ં
ઉમેદવારોની અરજીઓ આવર્ે તો આયોગ દ્વારા આ વસવાયના અન્ય પરીક્ષા કેન્રો ખાતે પણ યોજવામાં આવર્ે (૨) સ્પર્ાગત્મક 
પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનંુ સ્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના  સમયની માક્રહતી આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in ઉપર મુકવામાં આવર્ે અને સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા માટેના પ્રવેર્પત્ર તથા ઉમેદવારોની સૂચનાઓ 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરવાના રહેર્ે. આ માટે આયોગ દ્વારા 
વતગમાનપત્રમાં જાહેરાત આપવામાં આવર્ે. (૩) ઉમેદવારોએ સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષામાં તેમના પોતાના ખચે ઉપવસ્થત થવાનંુ  રહેર્ે.  
 
૧૮. પહરણામ :  (૧) આખરી પક્રરણામ આયોગના નોટીસ બોડગ  અને વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવર્ે.(૨) આ પક્રરણામમાં 

ઉમેદવારના નામ, બેઠક િમાંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગુણની વવગતો આપવામાં આવર્ે.(૩) આ પક્રરણામમાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના 
બેઠક િમાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગુણ આયોગના નોટીસ બોડગ  પર મુકવામાં આવર્ે. (૪) આ જગ્યાના પરીક્ષા વનયમો મુજબ કુલ 
જગ્યાના ૨૦% લેખે પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવામાં આવર્ે. 
 
૧૯. બનમણૂર્ : (૧) ઉમેદવારોને વનમણૂક માટે સામાન્ય રીતે ગુણવત્તા િમમાં વવચારવામાં આવર્ે. પરંતુ પરીક્ષામાં સફળ થવાથી 
વનમણૂક માટેના હક્ક મળી જતો  નથી.(૨)  રાજ્ય સેવામાં વનમણૂક માટે ઉમેદવાર બર્ી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી તપાસ 
પછી સરકારને સંતોષ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની વનમણૂક કરવામાં આવર્ે નક્રહ.(૩) વનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે સરકારના વનયમો 
મુજબની તાલીમ લેવી પડર્ે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેર્ે.(૪) ઉપરની જાહેરાત સંબંર્માં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની 
વનમણૂક માટે, સરકારશ્રીના સંબંવર્ત વવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવર્ે.(૫) વનમણૂક પામેલ ઉમેદવારે તાલીમમાં 
જતા પહેલા સરકાર વનયત કરે તેટલી રકમ અને સમય માટે security and surety bond આપવાના રહેર્ે.(૬) વનમણૂક અંગેની 
સઘળી કાયગવાહી, સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગનેો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્દ્યાને લેર્ે નક્રહ.  
 
૨૦. Online અરજી ર્રવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 
આ જાહેરાત સંદભગમાં આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવર્ે. ઉમેદવાર તારીખ ૨૬/૧૨/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી 

તારીખ ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ , ૧૩:૦૦ કલાક સુર્ીમાં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી ર્કર્ે. 

ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪) Steps અનુસરવાના રહેર્ે. 
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવું.  
(૨) આ સાઈટનાં Menu Bar પર “Online Application” વવકલ્પ પર વતલક કરતા “Apply” નો વવકલ્પ દેખાર્ે ત્યાં વતલક 

કરતા જ આપને હાલમાં ચાલતી જાહેરાતોની વવગત દર્ાગવવામા ં આવર્ે. ઉમેદવારે પોતાની પસંદગી વાળી જાહેરાતની સામેના 

“Apply” બટન પર વતલક કરતા જ, તે જાહેરાત માટેનો સારારં્ દેખાર્ે અને તે વાચ્યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર વતલક 

કરીને ઓનલાઈન ફોમગ ભરવાનાં પેજ પર જઈ ર્કર્ે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format 
દેખાર્ે. Application Format માં સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની માક્રહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(*) વનર્ાની હોય તેની વવગતો ફરવજયાત ભરવાની રહેર્.ે) “Personal Details” (ઉમેદવારની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાની 

અટક, નામ, વપતાનંુ નામ, માતાનંુ નામ, જને્ડર, જન્મ તારીખ, જાવત વગેરેની માક્રહતી આપવાની રહે છે. 
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેર્ાવ્યવહારની માક્રહતી)” જમેાં ઉમેદવારોએ પોતાનંુ 

હાલનંુ અને કાયમી રહેઠાણનંુ સરનામંુ, મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માક્રહતી આપવાની રહે છે. 
(૪) “Communication Details (સંદેર્ાવ્યવહારની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અન્ય વવગતો)” માં  
ઉમેદવારે પોતાને લાગુ પડતી સ્પોટગસની (રમતગમતની) વવગતો, વવકલાંગતા, લક્રહયા માટેની સુવવર્ા મેળવવા બાબત, વવર્વા, માજી 

સૈવનક, રાજય સરકારમાં સવેા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી મંડળ માંથી પરીક્ષા આપવા માટે ક્રડ-બાડગ થયેલ છો કે કેમ? 

વવગતો ભરવી. 
(૫) “Other Details (અન્ય વવગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતાને આવડતી 

ભાષાઓ બાબતેની વવગત ટીક કરવી. 
(૬) “Language Details (ભાષાની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં ઉમેદવારે 

પોતાનો સારી ગુણવત્તા અને ઓળખી ર્કાય તથા સ્વીકાયગ હોય એવો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ 

કરવાનો રહે છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નંુ માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫  સે.મી 

પહોળાઈ રાખવી) (Photo અને Signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg Format (10 

KB) સાઇઝ થી વર્ારે નહીં તે રીત ેComputer માં હોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર Click કરો હવે Choose 

File ના સ્િીનમાંથી જ ેફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને “Open” 

Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે  “Upload “ Button પર Click કરો હવે બાજુમાં તમારો 
Photo દેખાર્ે. હવે આજ રીત ેSignature પણ upload કરવાની રહેર્ે. 
(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” મા ંઉમેદવારે 

પોતાનો સારી ગુણવત્તા-ઓળખી ર્કાય તેવી અને સ્વીકાયગ એવી સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/બ્લ્યુ કલરમાં સહી કરીને તેને સ્કેન કરીને 

JPG ફોમેટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં સહી અપલોડ કરવાની રહે છે. 
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોત ે

મેળવેલી ર્ૈક્ષવણક લાયકાતોની વવગતો આપેલ કોષ્ટકમાં વવગતે ભરવાની રહે છે. જ ેર્ૈક્ષવણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવ ે

ત્યાં “ર્ુન્ય” ભરવાની રહેર્ે.  
(૯) “Education Details (ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details 
(આવશ્યક/વર્ારાની ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી ર્ૈક્ષવણક લાયકાતોની વવગતો આપેલ કોષ્ટકમાં વવગતે ભરવાની 

રહે છે. જ ેર્ૈક્ષવણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે ત્યાં “ર્ુન્ય” ભરવાની રહેર્ે. 
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવશ્યક/વર્ારાની ર્ૈક્ષવણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ 

“Experience Details (અનુભવની માક્રહતી)” માં ઉમેદવારે પોતે લાયકાત મેળવ્યા બાદ નો મેળવેલ અનુભવ/નોકરીના વષગ અને 

તારીખની િમાનુસાર વવગતો ભરવી. “Add Experience” પર વતલક કરીને મેળવેલ અન્ય અનુભવની વવગતો નાખી ર્કાય.  
(૧૧) “Experience Details (અનુભવની માક્રહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (વર્ારાની માક્રહતી) મા ં

ઉમેદવારે પોતાની લાગુ પડતી માક્રહતી ભરવી. 
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહેંર્રી)” તે વાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવું. 
(૧૩) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવારનો  Application અને Confirmation 

Number બને્ન generate  થર્ે. જ ેઉમેદવારે સાચવીને રાખવાના રહેર્ે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સંદભગમાં આયોગ સાથેના કોઈ 

પણ પત્ર વ્યવહારમાં આ બને્ન વવગતો દર્ાગવવાની રહેર્ે. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચૂક કાઢી રાખવી. 
(૧૪). જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુર્ારા-વર્ારા કરવાના હોય તો “Edit” વવકલ્પમાં જઇન ેતે જાહેરાતનાં છેલ્લા ક્રદવસ સુર્ીમાં 

કોઈપણ સમયે સુર્ારી ર્કાર્ે. જાહેરાતનો સમય પૂણગ થયા બાદ આ સુવવર્ા (અરજીમાં કોઈ પણ જાતનો સુર્ારો કરવા માટે) ઉપલબ્ર્ 

રહેર્ે નહીં.  
નોર્:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટેનંુ સહાયક મોડુ્યલ છે. તે કરવા 

માત્રથી આયોગની કોઇ જાહેરાતમાં online અરજી કરેલી ગણાર્ે નક્રહં. આથી OTR કયાગ બાદ ઉમેદવારે સંબંવર્ત જાહેરાતમાં 

Online કરેલ અરજી ફરજીયાતપણે કરવાની રહે છે જમેાં ચુક થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહેર્ે. 
 
૨૧. અરજી ફી :    
(૧) વબન અનામત પુરૂષ/મક્રહલા ઉમેદવારો અરજી ફી નીચેનાં બે વવકલ્પો પૈકી કોઈપણ રીતે  ભરી ર્કે છે: ૧. પોસ્ટ ઓફીસમાં : 

સામાન્ય કેટેગરીના ંઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી સંદભે “Print Challan” ઉપર વતલક કરીને વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેર્.ે 

આ વપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઈન ેનજીકની કોમ્પ્યુટરની સુવવર્ા ર્રાવતી પોસ્ટ ઓફીસમાં જવાનંુ રહેર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ.૧૦૦/- 
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આયોગની ફી + પોસ્ટલ સવવગસ ચાજ ગ તા. ૧૦/૦૧/૨૦૨૦  સુર્ીમાં ભરવાનાં રહેર્ે અને ફી ભયાગ અંગેનંુ ચલણ મેળવવાનંુ રહેર્ે. આ 

ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસ ેસાચવીને રાખવાનાં રહેર્ે અને જ્યારે આયોગ દ્વારા મંગાવવામા ં

આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક વબડાણો સક્રહત તથા ફી ભરેલા ચલણની નકલ સાથે R.P.A.D. / Speed post થી મોકલવાનાં રહેર્ ે

અથવા આયોગ ખાતે રૂબરૂમાં આપી જવાના ંરહેર્ે. ૨.  ઓનલાઈન ફી :  ઓનલાઈન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર 

વતલક કરવું અને વવગતો ભરવી અને ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર વતલક કરવું. ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાં Net 

Banking, Card Payment અથવા Other Payment Mode ના વવકલ્પમાંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની 

વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવું screen પર લખાયેલંુ આવર્ે અને e-receipt મળર્ે, જનેી 

print કાઢી લેવી. જો પ્રક્રિયામાં કોઈ ખામી હર્ે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળર્.ે  
(૨) રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- ભરવાની રહેર્ે અને ફી ભયાગ અંગેનંુ 

ચલણ મેળવવાનંુ રહેર્ે. અથવા આ ઉમેદવારોએ રૂ.૧૦૦/- ના “સવચવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાંર્ીનગર” ના નામના 

િોસ્ડ ભારતીય પોસ્ટલ ઓડગરથી ફી જમા કરાવી ર્કર્ે.  
 (૩)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો વબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો તેઓએ અરજી ફી ભરવાની રહેર્ે નહીં.  
(૪)  મૂળ ગુજરાતના અનુ.જાવત, બૌર્ ર્મગ અપનાવેલ અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત અને સામાજીક અને ર્ૈક્ષવણક રીતે પછાત વગગના અને 

ર્ારીક્રરક અર્કતતા વાળા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેતી નથી.  
(૫)  માજી સૈવનકોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.  
(૬)  ફી ભયાગ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી.  
(૭) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહીં હોય તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષામાં બેસવા 

દેવામાં આવર્ે નહીં. આ ફી પોસ્ટ ઓફીસ /નેટ બેંકીંગ દ્વારા જ સ્વીકારવામાં આવર્ે. રોકડમા,ં ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી, ભારતીય પોસ્ટલ 

ઓડગર (રાજ્ય બહાર વસતાં સામાન્ય કેટેગરીનાં ઉમેદવારો વસવાય ) કે પે ઓડગરના સ્વરૂપમાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ, જનેી 

ઉમેદવારોએ ખાસ નોંર્ લેવી.  
(૮) તા.૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૬૪ના રોજ અથવા તે પછી પૂવગ પાક્રકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આવેલી વનવાગવસત  વ્યવતતઓની 

બાબતમાં જો આયોગને સંતોષ થાય કે ઉમેદવારો ફી ચૂકવી ર્કે તેમ નથી તો યોગ્ય ક્રકસ્સામાં ફી માફ કરવામાં આવર્ે. 
(૯) આયોગને અરજી કયાગ પછી ફી પરત કરવા અંગેની વવનંતી સ્વીકારવામાં આવર્ે નક્રહ અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા કે પસંદગી 

માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવર્ે નક્રહ.  
 
૨૨. અગત્યની સૂચના : 
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યુલર ફોન, પેજ્રર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સંદેર્ા વ્યવહારના સાર્નો પરીક્ષા ખડંમાં સાથે 

લઈ જવાની છૂટ નથી, જનેા ભંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાં વનક્રદગષ્ટ વર્ક્ષાને પાત્ર બનર્ે.  
(૨) ઉમેદવાર સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષામાં કેલ્તયુલેટરનો ઉપયોગ કરી ર્કર્ે નક્રહ. 
(૩) ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનંુ કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન કોઈ ઉમેદવાર, આ જગ્યાના ભરતી વનયમો 

તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ લાયકાત ર્રાવતા નથી તેમ માલૂમ પડર્ે તો તેમની ઉમેદવારી કોઈ પણ તબકે્ક રદ કરવામાં આવર્ે. 
 
૨૩. નીચે દશાકવ્યા મ જબની અરજીઓ રદ ર્રવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જ ેસાંપૂણક નથી )   
(૧) અરજીમાં દર્ાગવેલ વવગતો અરૂ્રી કે અસંગત હોય. 
(૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૩) અરજી ફેતસથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૪) અરજીમાં પાસપોટગ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૫) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવર્કારી દ્વારા  અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે ક્રડસ્ચાજ ગ બુકની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 
(૭) ઉમેદવારે ર્ૈક્ષવણક લાયકાતના સંદભગમાં માકગર્ીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 
(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનુભવ દર્ાગવેલ હોય (જનેા આર્ારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરંતુ તેના સમથગનમાં પ્રમાણપત્ર 

રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રમાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કુલ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર 

દર્ાગવેલ ન હોય,અનુભવનંુ પ્રમાણપત્ર સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ સત્તાવર્કારીની સહી વવનાનંુ હોય. 
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       ૨૪. ગેરવતકણૂાંર્ અાંગે દોબિત ઠરેલા ઉમેદવારો બવરૂધ્ધ પગલાાં :- 
ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માક્રહતી દર્ાગવવી નહી, તેમજ 

આવશ્યક માક્રહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ સંજોગોમાં સુર્ારો 

અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડા ંકરેલ / બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો 

એકજ બાબતના બે કે તેથી વરુ્ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાવણત નકલમાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસંગતતા જણાય 

તો તે વવસંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહેર થયેલ હોય અથવા થાય તો , 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
(૩) કોઇ અન્ય વ્યવતત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુણગ કરાવ્યુ હોય , 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ ચેડાકરેલ હોય,   
(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુવચત ઉપાયોનો સહારો લીર્ો હોય , 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુવચત સાર્નોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
(૮) ઉત્તરવહી માં અશ્લીલ ભાષા કે અવર્ષ્ટ  બાબતો સક્રહતની અસંગત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખંડમાં કોઇપણ રીતની ગેરવતગણૂક આચરવી,જવેી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી 

તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તવલવખત સાક્રહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને 

નકલ કરાવવાની ગેરક્રરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુકત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની ર્ારીક્રરક ઇજા 

પહોચાડવી અથવા  
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલે્લખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીર્ી અથવા 

આડકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દર્ાગવલે વર્ક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનર્ે.  
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી ર્કાર્,ે અને /અથવા  
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે  
(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે, અને  
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગરેલાયક ઠરાવી ર્કાર્ે અને  
(ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્દ્ર્ સમુવચત વનયમો અનુસાર વર્સ્તભંગના પગલાં                        

લઇ ર્કાર્ે. 
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમાં વનક્રદગષ્ટ કરેલ વર્ક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 
(૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
(ર) લેવખતમાં વર્ક્ષા અંગે બચાવનામંુ- હકીકત રજુ કરવા અને  
 ઉમેદવારનો સમાવેર્ અનામત વગગ ,માજી સૈવનક,મક્રહલા કે વવર્વા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વરુ્ વવકલ્પોમાં થતો હોય 

તેવા ક્રકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જમેાં વરુ્ લાભ મળવાપાત્ર હર્ે તે મળર્ે.    
 ઉપરોતત દર્ાગવેલ જગ્યાની સંખ્યામાં ફેરફાર કરવાનો આયોગને અબાવર્ત અવર્કાર રહેર્ે.  

નોંધ : સહાયર્ મોટર વાહન બનરીક્ષર્, વગક-૩ જગ્યાના ભરતી બનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) બનયમો, પરીક્ષાનો 
અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપત્રર્ સાથે જોડવાના આવશ્યર્ પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય મયાકદામાાં છ ટછાટ, અરજી ર્યા 
સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની બવગતો, પહરબશષ્ટ-‘ર્’ નો નમૂનો, સરર્ારી ર્મકચારીએ રજૂ ર્રવાના ના-વાાંધા 
પ્રમાણપત્રનો નમૂનો અને જાહેરાતની અન્ય વધ  બવગતો આયોગની ર્ચેરીના નોહટસબોડક  અને આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહેશે. આ જાહેરાત સાંબાંધમાાં વધ  માહહતી જરૂર જણાય તો 
આયોગની ર્ચેરીથી, ર્ચેરી સમય દરમ્યાન ટે.નાં. ૦૭૯-૨૩૨૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શર્શે. 

                                                                                                                                                                       
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
                                                                                                                        Advt.No. 129/2019-20 

 

On line Applications are invited from 26-12-2019 (13-00 hours) to 10-01-2020 (13-00 
hours) for the posts of Assistant Inspector of Motor Vehicle - Class-3. The reservation for 

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

S 

S. & 
E. B. 

C. 

S. 
C. 

S. 
T. 

Gen. 
E.W.

S 

S. & 
E. B. 

C. 

S. 
C. 

S. 
T. 

Phy.Di
s. 

Ex-
Ser. 

Assistant 
Inspector of 
Motor 
Vehicle - 

Class-3 

93 38 09 24 08 14 12 03 08 03 04 - 09 

 

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) (1) Possess a Diploma in Mechanical Engineering (3 yrs. course) or Diploma in 
Automobile Engineering (3 yrs. course) or (2) a Degree in Mechanical engineering or 
Automobile  Engineering of a recognized University or deemed university. (B) The candidate 

shall possess a motor driving license of motor cycle and light motor vehicles at the time of 
appointment.(C) The Candidate shall obtain a driving license of heavy goods vehicles or 
heavy passenger motor   vehicles during the stipulated period of service on contractual 
basis.(D) The candidate shall possess the basic knowledge of Computer Application as 
prescribed in the Gujarat Civil Service Classification and Recruitment (General) Rules, 1967  

             (E) The candidate shall possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

 
 

1 S.&E.B.C., E.W.S., S.C. & 

S.T. Male candidates of 

Gujarat origin.  

05 years (Maximum up to 45 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 Government Servant.  No relaxation in upper age will be available to 

Government Servant 

 

 

5 Ex-servicemen / Officers  The length of military service (At least five years of 

military services) + 3 years 
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Pay Scale:- Rs. Pay Scale : Rs.38,090/- (Fix Pay) for 5 years. Rs.39, 600-1,26,600 /- Paymatrix 

level No.7 -Rs.39,600-1,26,600 (According to 7th Pay Commission) after completion of the 
satisfactory service of 5 years. Age :A candidate must have attained the age of 20 years and must 

not have attained the age of 35 years as on 10/01/2020. Age will be calculated as on the last date 
of receipt of application. 

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

                                                                                                                     
 
                                                                                                                                  (H.K.THAKAR) 

                                       Joint Secretary   
                                                                Gujarat Public Service Commission 


