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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
વેક્ટય-૧૦-એ, “છ-૩” વર્કર ાવે, “છ” યોડ, ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦ 
પોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

 

જાશેયાત ક્રભાાંર્ : ૦૪/૨૦૨૧-૨૨:  ગુજયાત વયકાયના નાણા વલબાગ શસ્તકની નીચે દળાાલેર જગ્માઓ ય રુ્ર-૧૫ ઉભેદલાયો  

વંદ કયલા ભાટે  ઓનરાઈન અયજીઓ ભંગાલલાભા ંઆલે છે. આ ભાટે ઉભેદલાયે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય 

તા. ૧૫/૦૭ /૨૦૨૧ (૧૩-૦૦ ર્રાર્) થી તા. ૩૧ /૦૭/૨૦૨૧(૧૩-૦૦ ર્રાર્) દયમ્માન રોગ ઈન કયલાનંુ યશેળે. 

વંદગીની પ્રક્રિમા ભાટે સ્ધાાત્ભક યીક્ષા મોજલાભાં આલળે.  

   નોંધ : (૧) આ જગ્મા ભાટે વપ્રવરવભનયી યીક્ષા  વંબલત: તા. ૦૫/૧૨ /૨૦૨૧  ના યોજ મોજલાભાં આલળે. 
    (૨) વપ્રવરવભનયી યીક્ષાનંુ ક્રયણાભ વંબલત:  જાન્મુઆયી-૨૦૨૨ ભાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાં આલળે. 

    (૩) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા વંબલત: તા.  ૦૬/ ૦૩ /૨૦૨૨ , તા. ૧૨/૦૩/૨૦૨૨ અને તા.૧૩/૦૩ /૨૦૨૨  ના યોજ મોજલાભાં આલળે. 

       (૪) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાનંુ ક્રયણાભ વંબલત: જુન-૨૦૨૨  ભાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલાભાં આલળે. 
    (૫) રૂફરૂ ભુરાકાત વંબલત:   જુરાઇ-૨૦૨૨ ભાં મોજલાભાં આલળે. 

જગ્માનુાં નાભ 

રુ્ર 

જગ્મા

ઓ 

ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ ૈર્ી ભહશરાઓ ભાટે અનાભત જગ્માઓ 
રુ્ર જગ્માઓ ૈર્ી  

અનાભત 

બફન 

અનાભત 

(વાભાન્મ) 

આબથકર્ 

યીતે 

નફા 

લગક 

વા. ળૈ. 

. લ. 

અનુ. 

જાબત 

અનુ. 

જન 

જાબત 

બફન 

અનાભત 

(વાભાન્મ) 

આબથકર્ 

યીતે 

નફા 

લગક 

વા. ળૈ. 

. લ. 

અનુ. 

જાબત 

અનુ. 

જન 

જાબત 

ળાયીહયર્ 

અળક્ત 

ભાજી 

વૈબનર્ 

હશવાફી 

અબધર્ાયી,લગક-૨ 
૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

           ૧. ળાયીહયર્ અળર્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે:-(૧)  ઉયની જગ્માઓ વાભે નીચે દળાાવ્મા ભુજફની ળાયીક્રયક  અળકતત 
ધયાલતા ઉભેદલાયો જ અયજી કયલા ાત્ર છે:  

ભોડયેટ ર્ક્ષા એટરે રે્ ૪૦ ટર્ા રે્ તેથી લધુ અને ૭૫ ટર્ાથી ઓછી બલર્રાાંગતા. 
 HH= Hearing Handicapped,  BL=Both Leg affected but not arms, OL=One Leg, OA=One Arm, 

(૨) જાશેયાતભાં (૧) શ્રલણની િાભી, (૨) શરનચરનની વલકરાંગતા અથલા ભગજનો રક્લો એભ ફે કેટેગયી ૈકી જ ે કેટેગયીની 
જગ્માઓ આલા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત યાિલાભાં આલેર શળે તે જ કેટેગયીના ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર ફનળે.  
(૩) ળાયીક્રયક યીતે અળકત ઉભેદલાયોને વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના ક્રયત્ર િભાંક : યચ-૧૦૨૦૦૮-
૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી વનમત થમેર વુવપ્રન્ટેડન્ટ/ વવવલર વજાનના તફીફી પ્રભાણત્રને આવધન યશીને ઉરી લમ ભમાાદાભાં ૧૦ લાની 
છૂટછાટ ભળે. વીધી બયતીભાં યાિલાભાં આલતી અનાભત જગ્માઓ તથા ઉરી લમભમાાદાભાં આલાભાં આલતી છૂટછાટ ભાટે યજૂ 
કયલાના ં વલકરાગંતા પ્રભાણત્રનો વનમત  નભૂનો 
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/2019-9-3_756.pdf યથી ભેલી રેલાનો 
યશેળે.  

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/2019-9-3_756.pdf
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(૪) ળાયીક્રયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ Online પોભાભાં Personal Details ભાં ોતાની અળકતતાની ટકાલાયી / વલગત 
દળાાલલાની યશેળે.  
(૫) ળાયીક્રયક યીતે અળકત તથા ભાજી વૈવનક ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય જ ેઉભેદલાય વંદગી ાભળે તેઓ ોતે જ ે કેટેગયીના 
(વફન અનાભત/ અનુ.જાવત/ અનુ.જનજાવત/ વા.ળૈ..લગા /આ..લ) ઉભેદલાય શળે, તે કેટેગયીના ગણલાભાં આલળે.  
(૬) વા.લ.વલ.ના તા. ૧૫/૦૨/૨૦૦૧ ના ઠયાલ િભાંક : વીઆયઆય-૧૦૨૦૦૦-જીઓઆઈ- ૭-ગ.૨ ભુજફ ળાયીક્રયક અળકતતા 

૪૦% કે તેથી લધુ શોમ તેભને જ ળાયીક્રયક અળકતતાના રાબો ભલાાત્ર યશેળે.  
૨. નાગહયર્ત્લ : યીક્ષાભાં પ્રલળે ભાટે ઉભેદલાય (ક) બાયતનો નાગક્રયક, અથલા (િ) નેાનો પ્રજાજન, (ગ) બુતાનનો 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 દેળો, કેન્મા, મુગાન્ડા, વલમેટનાભ, ઝાવમ્ફમા, ભરાલી, ઝેય, ઈથીમોીમા, 
મુનાઈટેડ ક્રયવલરક ઓપ ટાન્ઝાવનમાના દેળોભાંથી સ્થાંતય કયી બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી આલેર ભૂ બાયતીમ 
વ્મવક્ત, શોલો જોઇળ,ે યંતુ (િ) થી (ચ) વુધીના પ્રકાયભાંની વ્મવક્તઓ તેભણે ગુજયાત વયકાય ાવેથી ાત્રતા પ્રભાણત્ર ભેવ્મંુ 
શોમ તો જ વનભણૂક ભાટે ાત્ર ફનળે. 

           ૩. અયજીત્રર્:- 

(૧) વફન અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ , જો તેઓ ોસ્ટ ઑક્રપવભાં પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર ચાજીવ તથા ઓન રાઇન પી બયે તો   

રૂ. ૧૦૦ + વવલાવ ચાજીવ પી બયલાની યશેળે. અનાભત લગાના ઉભેદલાયો ( આવથાક યીતે નફા લગો, વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે 

છાત લગા, અનુવૂવચત જાવત અને અનુવૂવચત જનજાવત) અને ભાજી વૈવનકોને પી બયલાભાંથી ભુવક્ત આલાભા આલેર છે. જથેી તેભણે 

કોઇ પી બયલાની યશેતી નથી.     

(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે નશી. 

(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશેયાતભાં અનાભત જગ્માઓ દળાાલેર ન શોમ ત્માં આલા ઉભેદલાયો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે 

અયજી કયી ળકળે અને તેભને વંદગી ભાટે વફનઅનાભતના ધોયણો રાગુ ડળે. 

(૪) જાશેયાતભાં ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જ ેતે કેટેગયીભાં ભક્રશરા ઉભેદલાયો અયજી   કયી ળકે છે. 

(૫) જાશેયાતભાં જ ે તે કેટેગયીભા ં કુર જગ્માઓ ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે અભુક જગ્માઓ અનાભત  શોમ ત્માયે ભક્રશરા ઉભેદલાયોની 

અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનંુ નથી, આ જગ્માઓ ય 

ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયોની વંદગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે, ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર 

૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યંતુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે ભક્રશરા ઉભેદલાય ણ વંદગી ાભી 

ળકે છે.) 

(૬) જાશેયાતભાં ભાત્ર ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જ ેતે કેટેગયીભાં ુરુ ઉભેદલાય અયજી કયી  ળકે છે કેભ કે 

ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરલધ ન થામ તો આ જગ્માઓ ય વંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયોની વલચાયણા થઇ ળકે છે. યંતુ જ ેજગ્માઓ 

ભક્રશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્મા ઉય ભક્રશરા ઉભેદલાયો ુયેુયા વંદગી ાભે/જટેરી વંખ્માભાં વંદગી ાભે તો 

તેભને જ પ્રથભ વલચાયણાભા ંરેલાના થળે અને વનમત ભાદંડ ભુજફ જો કોઇ ભક્રશરા ઉભેદલાય વંદ ન થામ કે ઓછા ભક્રશરા ઉભેદલાય 

વંદ થામ તો તેટરા પ્રભાણભાં ુરુ ઉભેદલાયોને ધ્દ્માનભાં  રેલાભાં આલળે. (૭) પ્રાથવભક કવોટીના ક્રયણાભના આધાયે જ ે

ઉભેદલાયોને ભુખ્મ (રેવિત) યીક્ષા ભાટે કાભચરાઉ વપ જાશેય કયેર શળે તેલા ઉભેદલાયોએ ભુખ્મ (રેવિત) યીક્ષા ભાટે પયીથી 

ઓનરાઇન પોભા બયી, જરૂયી પ્રાભાણત્રો/ દસ્તાલેજો સ્કેન (Scan) કયીને આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in ય જ ેતે વભમે વુચના આલભાં આલે તે અનુવાય ઓન રાઇન અરોડ કયલાના યશેળે.  

૪.  જન્ભ તાયી :- 

(૧)આમોગ જન્ભ તાયીિ ના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફોડા  દ્વાયા અામેર  એવ. એવ. વી. ઇ.પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાિે છે. યંતુ 
આ પ્રભાણત્રભાં દળાાલેર જન્ભતાયીિ િોટી શોલાનંુ ઉભેદલાય ભાને તો વક્ષભ અવધકાયીએ આેર લમ અને અવધલાવના પ્રભાણત્રની 
પ્રભાવણત નકર ભોકરલાની યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાં અવધકૃત અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શોલું જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. 
કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાનંુ ભૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાં આલેર ુયાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી 
જન્ભતાયીિ ............ છે. જ ે એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાં દળાાલેર જન્ભતાયીિ કયતાં જુદી છે તથા 
ભાનલાને ુયતંુ કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજૂ કયેર લમ અને અવધલાવનંુ પ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવશતાા(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે 
અસ્લીકાયનો વનણામ આમોગ દ્વાયા રેલાભાં આલળે. 
(૨)ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંદળાાલેર જન્ભ તાયીિભાં ાછથી કોઇણ કાયણવય પેયપાય  થઈ ળકળે નશી.  
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૫. ઉંભય અને તેભાાં છુટછાટ :  

(૧) ઉંભય જાશેયાતભાં દળાાલેર અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીિના યોજ ગણલાભાં આલળે. 
(૨) અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીિના યોજ ઉભેદલાયે ૨૦ લા ૂયા કયેરા શોલા જોઇએ અને ૩૭ લા ૂયા કયેર  ન શોલા જોઇએ. 
(૩) જાશેયાતભા ંદળાાલેર  ઉરી લમભમાાદાભાં નીચે ભુજફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે. 

૬.રામર્ાત : ૧) યીક્ષા ભાટે ઉભેદલાય બાયતભાં કેન્રીમ અથલા યાજ્મ અવધવનમભથી અથલા તે શેઠ સ્થામેરી અથલા વંસ્થાવત 

મુવનલવવાટીઓભાંથી કોઈણ મુવનલવવાટીની અથલા તે તયીકે ભાન્મ થમેરી અથલા મુવનલવવાટી ગ્રાન્્વ કવભળન અવધવનમભ , ૧૯૫૬ 

ની કરભ ૩ શેઠ ડીસ્ડ મુવનલવવાટી તયીકે જાશેય થમેરી ફીજી કોઇણ ળૈક્ષવણક વંસ્થાની ચાટા ડા  એકાઉન્ટન્ટ ( C.A. ) ની અથલા 

Institute Cost and works Accountant ( I.C.W.A. ) /Cost and Management Accountant(C.M.A)  

અથલા કંની વેિેટયી ( C.S. ) ની રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ અથલા બાયતભાં કેન્રીમ અથલા યાજ્મ અવધવનમભથી અથલા તે 

શેઠ સ્થામેરી અથલા વંસ્થાવત મુવનલવવાટીઓભાંથી કોઈણ મુવનલવવાટીની અથલા તે તયીકે ભાન્મ થમેરી અથલા મુવનલવવાટી 

ગ્રાન્્વ કવભળન અવધવનમભ , ૧૯૫૬ ની ક્રભ ૩ શેઠ ડીમ્ડ મુવનલવવાટી તયીકે જાશેય થમેરી ફીજી કોઈ ણ ળૈક્ષવણક વંસ્થાની 

B.Comની ડીગ્રી ધયાલતા શોલા જોઈએ.  

૨) અયજીત્રક સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીિ વુધીભાં જ ેઉભેદલાયોના ૨૦ લા ુયા થમેરા શોમ અને વનમત રામકાતની દલીના છેલ્લા 

વેભેસ્ટ૨ / લાની યીક્ષાભાં ઉવસ્થત થમેર છે અથલા થનાય છે યંતુ જનંુે યીણાભ પ્રવવધ્દ્ધ થમેર ના શોમ તેલા ઉભેદલાયો 

વપ્રવરવભનયી યીક્ષા ભાટે અયજી કયી ળકળે , યંતુ તેઓએ જાશેયાતભાં દળાાલેર ળૈક્ષવણક રામકાતની દલી ભુખ્મ યીક્ષા ભાટેની 

અયજી કયલાની છેલ્લી તાયીિ વુધીભાં પ્રાપ્ત કયેરી શોલી જોઇળે . જ ેઉભેદલાય દલી યીક્ષા ાવ કમાાનો ુયાલો ૨જુ કયી ળકળે નક્રશ 

તેલા ઉભેદલાયોને ભુખ્મ યીક્ષાભાં પ્રલેળ ભાટે રામક ગણલાભાં આલળે નક્રશ . 

૭. ગાય ધોયણ  : (૧) ે ભેટર ીક્ષ રેલર નંફય-૦૮  રૂ. ૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦ તથા વનમભોનુવાય ભલાાત્ર અન્મ બથ્થાઓ. (૨)  
અજભામળી વભમ દયમ્માન ઉયોકત દળાાલેર જગ્માઓભાં ઈજાપો આલાભાં આલળે નક્રશ. તેભ છતાં વક્ષભ વત્તાવધકાયી દ્વાયા 
અજભામળી વભમ વંતોકાયક યીતે ૂણા થમે ઈજાપો ભંજૂય કયલાભાં આલળે. (૩) ગુજયાત વયકાયની નોકયીભાં શોમ તેલી 

૧ ભુ ગુજયાતના  અનુવુવચત જાવત, અનુવુવચત 

જનજાવત,   વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગાના 

અને  આવથાક યીતે નફા લગાના ઉભેદલાયો 

ાંચ લા (લધુભાં લધુ ૪૫ લાની ભમાાદાભાં) 

 

 

૨ ભુ ગુજયાતના  અનુવુવચત જાવત, અનુવુવચત 

જનજાવત,   વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગા 

અને  આવથાક યીતે નફા લગાના ભક્રશરા ઉભેદલાયો 

દવ લા (આ છૂટછાટભાં ભક્રશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જ ે ાંચ 

લાની છે, તેનો વભાલેળ થઇ જામ છે, લધુભાં લધુ ૪૫ લાની 

ભમાાદાભાં છૂટછાટ ભળે.) 

૩ વફન અનાભત (વાભાન્મ) ભક્રશરા ઉભેદલાયો ાંચ લા (લધુભાં લધુ ૪૫ લાની ભમાાદાભાં) 

૪ ભાજી વૈવનકો, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વક્રશત 

ઉભેદલાયો 

વંયક્ષણ વેલાભાં ફજાલેર વેલા (ઓછાભાં ઓછી ાંચ લાની 

વંયક્ષણ વેલા) ઉયાંત ફીજા ત્રણ લા  

૫ ગજુયાત વયકાયના કભાચાયીઓ: ગુજયાત ભુલ્કી વેલા 

અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭ 

ની જોગલાએ ભુજફ ગુજયાત વયકાયની નોકયીભાં કામભી 

ધોયણે અથલા શંગાભી ધોયણે વંગ છ ભાવથી 

કાભગીયી ફજાલતા શોમ અને તેઓની પ્રથભ વનભણૂક 

જાશેયાતભાંની જગ્માભાં દળાાલેર લમ ભમાાદાની અંદય 

થમેર શોમ તેલા કભાચાયીઓ  

ગુજયાત વયકાયના કભાચાયી તયીકેની લધાયાની છૂટછાટ 

ભલાાત્ર નથી. 

૬ ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો દવ લા (લધુભાં લધુ ૪૫ લાની ભમાાદાભાં) 
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વ્મવક્તઓનો ગાય ગુજયાત ભુલ્કી વેલા વનમભો અનુવાય ઉમુાકત ગાય ધોયણભાં વનમત કયલાભાં આલળે. (૪) પયજો : વયકાય 
તયપથી વંફંવધત જગ્મા ભાટે લિતો લિત વોંલાભાં આલે તે કાભગીયી. (૫)  ફઢતીની તકો : ઉયોકત જગ્માઓ ય વનભણૂક ાભેર 
ઉભેદલાયો જ ેતે જગ્માના બયતી વનમભોનુવાય ઉરી જ્ગ્માઓ ય ફઢતી ભાટે રામક ગણાળે.  
૮. અનુવૂબિત જાબત, અનુવૂબિત જનજાબત, વાભાબજર્ અને ળૈક્ષબણર્ યીતે છાત લગક અને આબથકર્ યીતે નફા લગક  

(૧) ભૂ ગુજયાતના અનુવૂવચત જાવત, અનુવૂવચત જનજાવત, વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગા અને આવથાક યીતે નફા લગા 

ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગાના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 

(૨) અનુવૂવચત જાવત, અનુવૂવચત જનજાવત, વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગા અને આવથાક યીતે નફા લગા  ૈકી ઉભેદલાય જ ે

લગાના શોમ તેની વલગતો અયજીત્રકભાં અચૂક આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકના વંફંવધત કોરભભાં જ ેતે અનાભત કક્ષા દળાાલેર નશી શોમ તો ાછથી અનાભત લગાના ઉભેદલાય તયીકે 

રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાિલાભાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથાનભાં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નભુનાભાં આલાભાં આલેર જાવત 

પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચૂક  વાભેર કયલાની યશેળે. અયજીત્રક વાથે જાવત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શોમ તો તે 

ાછથી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગાભાં” નશી થતો શોમ તો 

જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)(અ) વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગાભા ંવભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનંુ વાભાવજક ન્મામ અને 

અવધકાક્રયતા વલબાગનંુ તાયીિ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર ગુજયાતી નભૂના „ક્રયવળષ્ટ-ક‟ ભુજફનંુ અથલા નલા વનમત 

કયામેર ગુજયાતી નભૂના „ક્રયવળષ્ટ-૪‟ ભુજફનંુ પ્રભાણત્ર  યજૂ કયલાનંુ યશેળે.  

(૬)(ફ) વાભાવજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ િભાંક વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ભુજફ 

„ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર‟ની ભશત્તભ અલવધ (Validity) ઈસ્મુ થમા-લા વક્રશત ત્રણ નાણાકીમ લાની 

યશેળે, એટરે કે આ પ્રભાણત્ર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ ના યોજ કે ત્માયફાદ ઇસ્મુ થમેર શોલું જોઇએ. યંતુ આલું પ્રભાણત્ર વંફંવધત 

જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્લી તાયીિ વુધીભા ં ઈસ્મુ કયામેર શોલું જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા 

દયવભમાન ઇસ્મુ થમેરુ શળે, તો જ ભાન્મ યાિલાભાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભાં આલળે નક્રશ. 

(૬)(ક) ક્રયવણત ભક્રશરા ઉભેદલાયોએ આલુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વંદબાભાં યજૂ કયલાનંુ યશેળે. જો આલા 

ઉભેદલાયોએ તેભના વતની આલકના વંદબાભાં યજૂ કયેર શળે તો તેભની અયજી યદ્દ કયલાભાં આલળે. 

(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લિતે જ ે„ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ નક્રશ થલા અંગેનંુ પ્રભાણત્ર‟ ની વલગતો જણાલેર શોમ 

તેની જ નકર અયજી વાથે જોડલાની યશેળ.ે જો આલા પ્રભાણત્રભાં કોઈ બૂર શોલાને કાયણે ઉભેદલાય જાશેયાતની છેલ્લી તાયીિ ફાદનંુ 

નલું પ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાય તયીકે ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાં 

જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે.  

(૬)(ઇ) ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનંુ પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદંડો ધ્દ્માને રેલામ છે. પ્રભાણત્રની અલવધ શલે ત્રણ 

લાની છે. યંતુ ઉક્ત ભાદંડો ૈકી કોઈણ ભાદંડભાં આ અલવધ દયમ્માન પેયપાય થામ તો તેની સ્લૈવચ્છક જાશેયાત વંફંવધત ઉભેદલાયે 

તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લમં વંફંવધત વત્તાવધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભાં કોઈ પેયપાય કયલાભાં આલે તો ગુજયાત 

જાશેય વેલા આમોગને કયલાની યશેળે. ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારી આલી જાશેયાત નક્રશં કયીને કોઈણ વલગતો છૂાલળે તો તેઓ 

કામદેવયની કામાલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતનો રાબ યદ્દ કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગાભાં વભાલેળ નક્રશ થલા 

અંગેના પ્રભાણત્ર  ભેલલા ભાટેના કોઈણ ભાદંડભાં પેયપાયની સ્લૈવચ્છક જાશેયાત કયલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-

વતા/લારીની વ્મવક્તગત યીતે અને વંમુક્ત યીતે યશેળે. 

(૭) આવથાક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાવજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના 

ઠયાલ િભાંક : ઇ.ડફલ્મુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નભૂના ( અંગ્રેજીભાં Annexure KH અથલા ગુજયાતીભાં 

ક્રયવળષ્ટ-ગ) ભાં ભેલેર આવથાક યીતે નફા લગો ભાટેના પ્રભાણત્રના નંફય અને તાયીિ ઓન રાઇન અયજી કયતી લિતે 

દળાાલલાના યશેળ.ે આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વંફંવધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્લી તાયીિ વુધીભાં ઈસ્મુ કયામેર શોલું 

જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયવભમાન ઇસ્મુ થમેરુ શળે, તો જ ભાન્મ યાિલાભાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાિલાભા ં

આલળે નક્રશ.  

(૮) વયકાયની પ્રલતાભાન જોગલાઈ ભુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો વફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાયોની વાથે વનમત ધોયણો (અથાાત 

લમભમાાદા ,અનુબલની રામકાત, વફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતા ંલધુ વલસ્તૃત કયેર અન્મ ક્ષેત્ર) ભા ં

છૂટછાટ રીધા વવલામ ોતાની ગણુલત્તાના આધાયે વંદગી ાભે તો વફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણતયીભાં રેલાના થામ છે. 
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(૯)  ઉભેદલાયે અયજીભાં જાવત અંગે જ ેવલગત દળાાલેર શળે તેભાં ાછથી પેયપાય કયલાની વલનંતી ભાન્મ યાિલાભાં આલળે નશી.જો 

કોઈ ઉભેદલાયે વનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્મુ થમેર વનમત નભૂનાનંુ પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નક્રશ શોમ તો તેઓની અયજી અભાન્મ 

ગણલાભાં આલળે અને તેઓને વફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ વલચાયણાભાં રેલાભાં આલળે નક્રશ. 

નોંધ-૧ 

: વાભાવજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ િભાંક: ઇડફલ્મુએવ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગલાઇ 
ભુજફ આવથાક યીતે નફા લગો (EWS) ભાટેના ાત્રતા પ્રભાણત્રો ઇસ્મુ (issue) થમા તાયીિથી ત્રણ લા વુધી ભાન્મ ગણલાભાં 
આલળે. યંતુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ વુધી ઇસ્મુ થમેર EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધનો રાબ રેલા ભાટે 
ઉભેદલાયે તેના કુટંુફની આલકભાં લધાયો થમો નથી અને યાજ્મ વયકાયના અનાભતના શેતુ ભાટે નક્કી થમેર ાત્રતાના ભાદંડ ભુજફ 
રામક ઠયે છે તેલી ફાશેંધયી ઉક્ત ઠયાલ વાથેના ક્રયવળષ્ટથી વનમત કમાા ભુજફના નભૂનાભાં આલાની યશેળે. આમોગ જ્માયે EWS 
પ્રભાણત્ર ભગાલે તે વભમે ઉભેદલાયે પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાંશેધયી યજૂ કયલાની યશેળે. આ જોગલાઇના દુરુમોગ ફદર અનાભતનો 
રાબ યદ થલા ાત્ર છે અને ઉભેદલાય કામદેવયની કામાલાશીને ાત્ર ફને છે. જથેી લધાયેર અલવધનો રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયોએ 
ઉક્ત ઠયાલની તભાભ જોગલાઇઓનો અભ્માવ કયી રેલા જણાલલાભાં આલે છે.  ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ વુધી ઇસ્મુ થમેર 
EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધ વંદબે યજૂ કયલાની ફાંશેધયીનો વનમત નભૂનો 
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf 

યથી ભેલી રેલાનો યશેળ.ે  

  ૯.   ભાજી વૈબનર્ :   - 

    (૧) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાં વલગતો આલાની યશેળે. 

    (૨) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાજ ા ફુકની નકર અયજીત્રક વાથે અચૂક ભોકરલાની  યશેળે. 

(૩) વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તાયીિ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ િભાંક: આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગલાઇ ભુજફ ભાજી વૈવનકોને 
અયજીત્રકની ક્રકંભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાંથી ભુવક્ત આલાભાં આલેર છે 

 ૧૦. ભહશરા ઉભેદલાય :- 

 ભક્રશરાઓની  અનાભત જ્ગ્માઓ ભાટે વનમત ભાદંડ પ્રભાણે જો મોગ્મ ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરલધ નશીં થામ તો તેની જગ્મા જ ેતે કક્ષાના 
(category) ુરુ ઉભેદલાયોને  પાલી ળકાળે. 

જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ અનાભત લગા ,ભાજી વૈવનક ,ભક્રશરા કે વલધલા ૈકીના વલકલ્ો ૈકી એક થી લધુ વલકલ્ોભાં થતો શોમ તેલા 
ક્રકસ્વાભાં તેને રાગુ ડતા વલકલ્ો ૈકી જભેાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

 ૧૧. બલધલા ઉભેદલાય : વયકાયના પ્રલતાભાન વનમભો અનુવાય વલધલા ભક્રશરા ઉભેદલાયોને  વંદગીભાં અગ્રતા આલાભાં ભાટે તેભને 

ભેર કુર ગુણના ૫ (ાંચ) ટકા ગુણ વપ્રવરવભનયી યીક્ષા, ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા અને રૂફરૂ ભુરાકાતભાં ઉભેયી આલાભાં આલળે. યંતુ 
તેઓએ બયતી તથા વનભણૂક વભમે ુન: રગ્ન કયેર ના શોલા જોઇએ. ઉયાંત આમોગની કચેયી ભાંગે ત્માયે તેના તભાભ ુયાલાઓ 
અવરભાં આમોગની કચેયીભાં યજૂ કયલાના યશેળે.  
૧૨. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર :- 

(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી /અધા વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોોયેળન /કંનીઓભાં વેલા ફજાલતા અવધકાયીઓ / 

કભાચાયીઓ આમોગની જાશેયાતના વંદબાભાં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના વલબાગ/િાતા/કચેયીને 

અયજી કમાાની તાયીિથી ક્રદન-૭ ભાં અચૂક કયલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયના વનમોક્તા તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્લી તાયીિ ફાદ ૩૦ 

ક્રદલવભાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાં આલળે તો તેઓની અયજી નાભંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં 

આલળે. 

(૨) કેન્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે વનભણૂક અવધકાયીનંુ  ના 

લાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનંુ યશેળે. 

૧૩.  ગેયરામર્ ઉભેદલાય  :- 
ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધા વયકાયી /વયકાય શસ્તકની વંસ્થાઓ દ્વાયા 
ઉભેદલાય ક્માયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ તો તેની  વલગત અયજીત્રકભાં આલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામક ઠયાવ્માનો 
વભમ ચારુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 
૧૪.  ર્ોમ્પ્મુટયનુાં જ્ઞાન :  

ગુજયાત ભુરકી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭ભાં ઠયાવ્મા પ્રભાણે કોમ્્મુટયના ઉમોગ અંગેની ામાની 
જાણકાયી ધયાલતા શોલા જોઈએ. આ પ્રકાયની રામકાત નક્રશ ધયાલનાય ઉભેદલાય વનભણૂકને ાત્ર ફનળે નક્રશ. 

 ૧૫.વાભાન્મ ળયતો :- (૧) અનાભત લગાનો રાબ ભૂ ગુજયાતના અનુવૂવચત જાવત,અનુ.જનજાવત અને વા.અને ળૈ..લગાના  
ઉભેદલાયોને  જ ભળ.ે (૨) અયજી કમાા ફાદ યત િેંચી ળકાળે નક્રશ. (૩)  ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાં કોઇણ વલગત િોટી ફતાલેર 
શળે તો તેનંુ અયજીત્રક કોઇણ તફકે્ક યદ કયલાભાં આલળે તથા તેણ ે રામકી ધોયણ (Passing Standard) ભેલેર શળે કે 
ઉભેદલાય વંદગી ાભેર શળે તો ણ તેની ઉભેદલાયી યદ ગણાળે. આથી અયજીત્રકભાં િૂફ ચીલટૂલાક વલગતો બયલી. (૪) પી બમાા 
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ફાદ યીપંડ ભલાાત્ર નથી. (૫)  ગુજયાત વયકાયના કભાચાયી આમોગની જાશેયાત વંદબાભાં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે. યંતુ તનેી 
જાણ ઉભેદલાયે ોતાના વલબાગ/િાતા/કચેયીને ક્રદન-૭ ભાં અચૂક કયલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયના  વલબાગ / િાતા / કચેયી તયપથી 
અયજી  ભોકરલાની છેલ્લી તાયીિ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાં  અયજી કયલાની યલાનગી નક્રશ આલાની આમોગને જાણ કયલાભાં આલળે તો  
તેઓની અયજી નાભંજૂય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં આલળે. 

 

૧૬. યીક્ષાની રૂયે ા તથા અભ્માવક્રભ :- (૧) યીક્ષાની રૂયેિા  : સ્ધાાત્ભક યીક્ષા િભાનુવાય ત્રણ તફક્કાભાં  મોજલાભાં 
આલળે.  
(એ) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા : ભુખ્મ યીક્ષા ભાટેના ઉભેદલાયો વંદ કયલા; વપ્રવરવભનયી યીક્ષાએ વસ્િવનંગ ટેસ્ટ છે અને તેભા ં
ભેલેર ગુણ આિયી વંદગી ભાટે ધ્દ્માને રેલાભાં આલળે નક્રશ.  
 (ફી) ભુખ્મ યીક્ષા (રેબ ત અને રૂફરૂ ભુરાર્ાત) : વનવિત જગ્માઓ ભાટે આિયી વંદગી ભાટે ઉભેદલાયો વંદ કયલા. 
ઉભેદલાયોની આિયી વંદગી ભુખ્મ યીક્ષાભાં ભેલેર ગુણ (ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભાં ભેલેર ગુણ લત્તા  રૂફરૂ ભુરાકાતભાં ભેલેર ગુણ) 
ના આધાયે કયલાભાં આલળે. 
૧૬.(૨) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા  (objective type) :           

ક્રભ બલમ રુ્ર ગુણ વભમ 

પ્રશ્નત્ર-
૧ 

General Studies 200 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-
૨ 

Accountancy and Auditing 200 Marks 3 hours 

 Total 400 Marks  

નોંધ:- (૧) પ્રશ્નત્ર-૧ અને ૨ લૈવક્લ્ક શેતુરક્ષી પ્રકાયનંુ  અને તનંુે સ્તય (standard) અને અભ્માવિભ સ્નાતક કક્ષાનો યશેળે. 
 ૧૬.(૩) ભુખ્મ યીક્ષા (રેબ ત) (conventional type) :          

ક્રભ બલમ રુ્ર ગુણ વભમ 

પ્રશ્નત્ર-૧  Gujarati  150 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૨   English  150 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૩   General Studies
 

200 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૪   Accountancy and Auditing-I
 

200 Marks 3 hours 

પ્રશ્નત્ર-૫   Accountancy and Auditing-II
 

200 Marks 3 hours 

 Total 900 Marks  

 

 

૧૬.(૪)  ભૌબ ર્ ર્વોટી  : 100 Marks  (૫) અભ્માવક્રભ : (એ) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા (objective type) અને (ફી) 
ભુખ્મ યીક્ષા (રેબ ત) નો બલમલાય અભ્માવક્રભ (syllabus) આમોગની લેફવાઈટ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in ભુર્લાભાાં આલેર છે.  (૬) ગુજયાતી ેયનુાં  સ્તય  (standard) ગુજયાત ઉચ્િતય ભાધ્મબભર્ 
બળક્ષણ ફોડકના ધોયણ-૧૨ ના ગુજયાતી બલમ (ઉચ્િ ર્ક્ષા) જટેરુાં યશેળે.(૭) અાંગે્રજી ેયનુાં સ્તય (standard) 

ગુજયાત ઉચ્િતય ભાધ્મબભર્ બળક્ષણ ફોડકના ધોયણ-૧૨ ના અાંગ્રેજી બલમ (બનમ્પન ર્ક્ષા) જટેરુાં યશેળે.(૮) પ્રશ્નત્ર-૩ અને 
૪ અને ૫ ના ેયનુાં સ્તય (standard) અન ેઅભ્માવક્રભ સ્નાતર્ ર્ક્ષાનો  યશેળે. (૯) બપ્રબરબભનયી યીક્ષા એ ભાત્ર 
screening test છે જનેા ગુણ આ યી વાંદગી ભાટે ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં.(૧૦) બપ્રબરબભનયી યીક્ષાના 
હયણાભને આધાયે જાશેયાતભાાં દળાકલેર રુ્ર જગ્માઓના આળયે ૧૫ (ાંદય) ગણા ઉભદેલાયોને ભુખ્મ યીક્ષાભાાં પ્રલેળ 
આલાભાાં આલળે. (૧૧) ભુખ્મ યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર-૧ ગજુયાતી બાા અને પ્રશ્નત્ર-૨ અાંગે્રજી બાાના પ્રશ્નત્રનુાં 

ભાધ્મભ અનુક્રભે ગુજયાતી અને અાંગે્રજી યશેળે. પ્રશ્નત્ર-૩, પ્રશ્નત્ર-૪ અને પ્રશ્નત્ર-૫  ના પ્રશ્નત્રનુાં ભાધ્મભ ગુજયાતી 
અને અાંગે્રજી યશેળે. આ પ્રશ્નત્રોના જલાફો ગુજયાતી અથલા અાંગે્રજીભાાં આી ળર્ાળે. 
૧૭. યીક્ષાભાાં પ્રલેળ : (૧) જરૂયી પી વાથે અયજી કયનાય દયેક ઉભેદલાયને અયજીની ચકાવણી કમાા વવલામ  વપ્રવરવભનયી 
યીક્ષાભાં ફેવલા દેલાભાં આલળ.ે (૨) ઉભેદલાયો તયપથી ભેર અયજીત્રકોની બયતી વનમભો અને જાશેયાતની જોગલાઈ ભુજફ 
ચકાવણી કયલાભાં આલળે અને આ જોગલાઈ વંતોતા ઉભેદલાયોને ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભા ંપ્રલેળ આલાભાં આલળે. તેભ છતા ંઆલી 
ચકાવણી જો ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા ફાદ કયલાભાં આલે તો તેલી ચકાવણી અનુવાય જરૂયી જોગલાઇ ન વંતોતા ઉભેદલાયોની ઉભેદલાયી 
કોઇણ તફકે્ક યદ્દ કયલાભાં આલળે તેની ઉભેદલાયોએ અચૂક નોંધ રેલી. (૩) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભાં પ્રલેળ અંગે આમોગનો વનણામ 
આિયી ગણાળે અને આમોગના વનણામ વાભે કોઈણ ત્રવ્મલશાય ધ્દ્માનભાં રેલાભાં આલળે નક્રશ.  
૧૮. યીક્ષા રે્ન્રોની બલગત :  (૧) વપ્રવરવભનયી યીક્ષા અભદાલાદ અને ગાંધીનગય િાત ે મોજલાભાં આલળે જો લધ ુ વંખ્માભાં 
ઉભેદલાયોની અયજીઓ આલળે તો આમોગ દ્વાયા આ વવલામના અન્મ યીક્ષા કેન્રો િાતે ણ મોજલાભાં આલળે. ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા 
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અભદાલાદ / ગાંધીનગય િાતે તથા ભૌવિક કવોટી ગાંધીનગય િાતે રેલાભાં આલળે. (૨) વપ્રવરવભનયી યીક્ષા ભાટે યીક્ષાનંુ સ્થ, 

યીક્ષાની તાયીિ, યીક્ષાના  વભમની ભાક્રશતી આમોગની લેફવાઈટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉય ભુકલાભાં 
આલળે અને વપ્રવરવભનયી યીક્ષા ભાટેના પ્રલેળત્ર તથા ઉભદેલાયોની વૂચનાઓ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
લેફવાઈટ યથી ઉભેદલાયોએ ડાઉનરોડ કયલાના યશેળે. આ ભાટે આમોગ દ્વાયા લતાભાનત્રભાં જાશેયાત આલાભાં આલળે. (૩) 
ઉભેદલાયોએ વપ્રવરવભનયી યીક્ષા, ભુખ્મ રેવિત યીક્ષા તથા ભૌવિક કવોટીભાં તેભના ોતાના િચે ઉવસ્થત થલાનંુ  યશેળે. (૪) 

અનુ.જાવત અને અનુ.જન જાવતના ઉભેદલાયોને ભૌવિક કવોટી ભાટે ગાંધીનગય આલલા ભાટે ોતાના યશેઠાણના સ્થેથી ગાંધીનગય 
અને ગાંધીનગયથી યશેઠાણના સ્થે યત જલા ભાટે ફીજા લગાનંુ યેરલે બાડંુ અથલા અગય એવ.ટી. બાડંુ વયકાયના વનમભો અનુવાય 
ચૂકલલાભાં આલળે.  
૧૯. ભૌબ ર્ ર્વોટી : (૧) ભુખ્મ રેવિત યીક્ષાભાં આમોગે વનમત કયેર રામકી ગુણ ભેલનાય જગ્માના આળયે ત્રણ ગણા 
ઉભેદલાયોને ભૌવિક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાં આલળે. (૨)ભૌવિક  કવોટીભાં ઉભેદલાયે શાજય યશેલું પયવજમાત છે. શાજય ન યશેનાય 
ઉભેદલાય આિયી વંદગી ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં. 
૨૦. હયણાભ :  (૧) આિયી ક્રયણાભ આમોગના નોટીવ ફોડા  અને લેફવાઈટ ય ભૂકલાભાં આલળે અને આ ક્રયણાભ વયકાયી 
ગેઝેટભાં પ્રવવધ્દ્ધ કયલા ભાટે ભોકરલાભાં આલળે. (૨) આ ક્રયણાભભાં ઉભેદલાયના નાભ, ફેઠક િભાંક તેભજ ભેલેર કુર ગુણની વલગતો 
આલાભાં આલળે.(૩) આ ક્રયણાભભાં અવપ થમેર ઉભેદલાયોના ફેઠક િભાંક અને તેઓએ ભેલેર ગુણ આમોગના નોટીવ ફોડા  
ય ભુકલાભાં આલળે.   
૨૧.પ્રબતક્ષામાદી:   આમોગ દ્વાયા દયેક કેટેગયી પ્રભાણે જગ્માની વંખ્મા ૨૦% ભુજફ પ્રવતક્ષામાદી તૈમાય કયલાભા આલળે.પ્રવતક્ષામાદી 

વયકાયની વંફંવધત વૂચનાઓ અનુવાય અભરભાં યશેળે. 
૨૨. ગુણત્રર્ :  (૧) ભુખ્મ યીક્ષાનંુ ગુણત્રક ભેલલા ઈચ્છતા  ઉભેદલાયોએ ભૌવિક કવોટીને અંતે આિયી ક્રયણાભ જાશેય થમા 
ફાદ “વવચલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ, ગાંધીનગય” ના નાભનો  રૂ.૫૦-૦૦ નો િોસ્ડ બાયતીમ ોસ્ટર ઑડાય અથલા 
આમોગની કચેયીના કાઉન્ટય ય કાભકાજના ક્રદલવોએ વલાયના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને ફોયના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ વુધીભાં યોકડેથી 
પી વાથે આમોગને અયજી કયલાની યશેળે. (૨) આ અયજીભા ંઉભેદલાયે યીક્ષાનંુ નાભ, જાશેયાત િભાંક, ોતાનંુ વયનાભંુ ફેઠક નંફય 
અને યીક્ષાની વલગતો દળાાલલાની યશેળે.(૩) ઉભેદલાયોને તેભનંુ ગણુત્રક ટારભાં ભોકરી આલાભાં આલળે. ભૌવિક કવોટીને અંતે 
આિયી ક્રયણાભ જાશેય થમાની તાયીિથી ૧૫ ક્રદલવની અંદય ગુણત્રક ભાટેની અયજી ભોકરલાની યશેળે. આ ભુદત ફાદ ભેર અયજી 
અભાન્મ ગણાળે.  
૨૩. ગુણની ુન: િર્ાવણી :  (૧)  જ ે ઉભેદલાય ભુખ્મ યીક્ષાના ોતાના ગુણની ચકાવણી કયાલલા ઈચ્છતા શોમ તે ઉભેદલાય 
આમોગને ભુખ્મ યીક્ષાના ક્રયણાભને આધાયે રૂફરૂ ભુરાકાતના અંતે આિયી ક્રયણાભ જાશેય કમાા તાયીિથી ત્રીવ ક્રદલવની અંદય 
દયેક ેય દીઠ રૂ.૫૦-૦૦ ની પી વાથે અયજી કયી ળકળે.(૨) ઉભેદલાયે યીક્ષાનંુ નાભ, ફેઠક નંફય, અને  નાભ/વયનાભંુ દળાાલલાનંુ  
યશેળે.(૩) પી અયજી વાથે યોકડેથી કે બા.ો.ઓ. દ્વાયા કચેયીના કાઉન્ટય ય સ્લીકાયલાભાં આલળે. (૪) ઉભેદલાય ટારથી આ 

અયજી ભોકરી ળકળે. આલી અયજી વાથે ભાત્ર વવચલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ, ગાંધીનગયના નાભનો િોસ્ડ બા.ો.ઓ. 
ભોકરલાનો યશેળે.(૫) ઉત્તયલશીઓનંુ ુન: ભૂલ્માંકન (Revaluation) પેય તાવણી કોઈણ વંજોગોભાં કયલાભાં આલળ ે
નક્રશ.(૬) ગુણની ુન:ચકાવણી વવલામ ઉભેદલાયે ભેલેર ગુણ ફાફતના કોઈણ વલલાદને આમોગ રક્ષભાં રેળે નક્રશ.  
૨૪. બનભણૂર્ : (૧) ઉભેદલાયોને વનભણૂક ભાટે વાભાન્મ યીતે ગુણલત્તા િભભાં વલચાયલાભાં આલળે. યંતુ યીક્ષાભાં વપ થલાથી 
વનભણૂક ભાટેના શક્ક ભી જતો  નથી. (૨)  યાજ્મ વેલાભાં વનભણૂક ભાટે ઉભેદલાય ફધી યીતે મોગ્મ છે એભ જરૂયી રાગ ેતેલી તાવ 
છી વયકાયને વંતો ન થામ તો તેલા ઉભેદલાયની વનભણૂક કયલાભાં આલળે નક્રશ. (૩) વનભણૂક ાભેર ઉભેદલાયે વયકાયના વનમભો 
ભુજફની તારીભ રેલી ડળે અને તારીભ યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે. (૪) ઉયની જાશેયાત વંફંધભાં વંદ થમેરા ઉભેદલાયોની 
વનભણૂક ભાટે, વયકાયશ્રીના વંફંવધત વલબાગને આમોગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાં આલળે.(૫) વનભણકૂ ાભેર ઉભેદલાયે તારીભભાં 
જતા શેરા વયકાય વનમત કયે તેટરી યકભ અને વભમ ભાટે security and surety bond આલાના યશેળે.(૬) વનભણૂક અંગેની 
વઘી કામાલાશી, વયકાય દ્વાયા કયલાભાં આલતી શોલાથી આ અંગનેો કોઇ ત્રવ્મલશાય આમોગ ધ્દ્માને રેળે નક્રશ.  
૨૫. અજભામળી વભમ :  (૧) વનભણૂક ફાદ વંદ થમેરા ઉભેદલાયે ફે લાની ભુદત વુધી અજભામળ ઉય યશેલું ડળે. (૨) 

અજભામળી વભમ, વયકાયે આ ભાટે નક્કી કયેરા વનમભોનુવાય લધાયી ળકાળે. (૩) વનભણૂક ફાદ ઉભેદલાયે વનમભો ભુજફ ક્રશન્દી 
બાાની યીક્ષા તથા વયકાયશ્રી દ્વાયા લિતોલિત વનમત કયલાભાં આલે તેલી ૂલા વેલા તારીભ, િાતાકીમ યીક્ષાઓ તથા કભાન્ડો 
ટરેનીંગ ાવ કયલાની યશેળે. (૪) જ ેઉભેદલાયોની ભાતૃબાા ગુજયાતી ન શોમ તેલા ઉભેદલાયે વયકાયે વનમત કયેરા વનમભો અનુવાય 
ગુજયાતી બાાની યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે. (૫) યીક્ષાઓભાં નાાવ થલાના ક્રયણાભે ઈજાપો અટકાલલાભાં કે નોકયી વભાપ્ત 
કયલાભાં આલળે. (૬) વંદ થમેરા ઉભેદલાયોએ વનભણૂક ત્રભાં દળાાલેર વભમભાં પયજ ય જોડાલલાનંુ યશેળે અને ગુજયાત યાજ્મભાં 
ગભે ત્માં કાભગીયી ફજાલલાની યશેળે.   

૨૬. Online અયજી ર્યલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:- 

આ જાશેયાત વંદબાભાં આમોગ દ્વાયા ઓનરાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાં આલળે. ઉભેદલાય તાયી  ૧૫/૦૭/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ ર્રાર્ 

થી તાયી  ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ , ૧૩:૦૦ ર્રાર્ વુધીભા ં https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય ઓનરાઇન અયજી બયી 

ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે ભુજફના (૧) થી (૧૪) Steps અનુવયલાના યશેળે. 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૧) વૌ પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જલું.  

(૨) આ વાઈ્નાં Menu Bar ય “Online Application” વલકલ્ ય વક્રક કયતા “Apply” નો વલકલ્ દેિાળ ેત્માં વક્રક 

કયતા જ આને શારભાં ચારતી જાશેયાતોની વલગત દળાાલલાભા ં આલળે. ઉભેદલાયે ોતાની વંદગી લાી જાશેયાતની વાભેના 

“Apply” ફટન ય વક્રક કયતા જ, તે જાશેયાત ભાટેનો વાયાંળ દેિાળે અને તે લાચ્મા છી ઉભેદલાય “Apply” ફટન ય વક્રક 

કયીને ઓનરાઈન પોભા બયલાનાં ેજ ય જઈ ળકળે. તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application  Format 

દેિાળે. Application Format ભાં વૌ પ્રથભ “Personal Details (ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર પુદયડી 

(*) વનળાની શોમ તેની વલગતો પયવજમાત બયલાની યશેળે.) “Personal Details” (ઉભેદલાયની ભાક્રશતી)” ભાં ઉભેદલાયે ોતાની 

અટક, નાભ, વતાનંુ નાભ, ભાતાનંુ નાભ, જને્ડય, જન્ભ તાયીિ, જાવત લગેયેની ભાક્રશતી આલાની યશે છે. 

(૩) Personal Details બયામા ફાદ “Communication Details (વંદેળાવ્મલશાયની ભાક્રશતી)” જભેાં ઉભેદલાયોએ ોતાનંુ 

શારનંુ અને કામભી યશેઠાણનંુ વયનાભંુ, ભોફાઈર નંફય અને ઈ-ભેર આઈ.ડીની ભાક્રશતી આલાની યશે છે. 

(૪) “Communication Details (વંદેળાવ્મલશાયની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ”Other Details (અન્મ વલગતો)” ભાં  ઉભેદલાયે 

ોતાને રાગુ ડતી સ્ોટાવની (યભતગભતની) વલગતો, વલકરાંગતા, રક્રશમા ભાટેની વુવલધા ભેલલા ફાફત, વલધલા, ભાજી વૈવનક, 

યાજમ વયકાયભાં વેલા ફાફતે કે કોઈ ણ આમોગ કે વંદગી ભંડ ભાંથી યીક્ષા આલા ભાટે ક્રડ-ફાડા થમેર છો કે કેભ? વલગતો 

બયલી. 

(૫) “Other Details (અન્મ વલગતો)” બયામા ફાદ “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” ભાં ઉભેદલાયે ોતાને આલડતી 

બાાઓ ફાફતેની વલગત ટીક કયલી. 

(૬) “Language Details (બાાની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Upload Photograph (પોટો અરોડ કયો)” ભા ં ઉભેદલાયે 

ોતાનો વાયી ગુણલત્તા અને ઓિી ળકામ તથા સ્લીકામા શોમ એલો ૦૫ વે.ભી. રંફાઈ X ૩.૬ વે.ભી. શોાઈ નો પોટો અરોડ 

કયલાનો યશે છે. (પોટાનુ ંભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શોાઈ અને signature નંુ ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫  વે.ભી 

શોાઈ યાિલી) (Photo અને Signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature .jpg Format (10 

KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાં શોલા જોઇએ.) “Choose File” Button ય Click કયો શલે Choose 

File ના સ્િીનભાંથી જ ેપાઇરભાં .jpg Format ભાં તભાયો photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માંથી Select કયો અને “Open” 

Button ને click કયો. શલે “Choose File” Button ની નીચે  “Upload “ Button ય Click કયો શલે ફાજુભા ંતભાયો 

Photo દેિાળે. શલે આજ યીત ેSignature ણ upload કયલાની યશેળે. 

(૭) “Upload Photograph (પોટો અરોડ કયો)” બયામા ફાદ “Upload Signature (વશી અરોડ કયો)” ભાં ઉભેદલાયે 

ોતાનો વાયી ગુણલત્તા-ઓિી ળકામ તેલી અને સ્લીકામા એલી વપેદ કાગ ઉય કાા/લલ્મુ કરયભાં વશી કયીને તેને સ્કેન કયીને 

JPG પોભેટભાં ૨.૫ વે.ભી. રંફાઈ X ૭.૫ વે.ભી. શોાઈની ભાભાં વશી અરોડ કયલાની યશે છે. 

(૮) “Upload Signature (વશી અરોડ કયો)” બયામા ફાદ “Education Details (ળૈક્ષવણક રામકાત)” ભાં ઉભેદલાયે ોતે 

ભેલેરી ળૈક્ષવણક રામકાતોની વલગતો આેર કોષ્ટકભાં વલગતે બયલાની યશે છે. જ ેળૈક્ષવણક રામકાતભાં ટકાલાયી ન આલાભાં આલે 

ત્માં “ળુન્મ” બયલાની યશેળે.  

(૯) “Education Details (ળૈક્ષવણક રામકાત)” બયામા ફાદ “Essential/Additional Education Details 

(આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષવણક રામકાત)” ભાં ઉભેદલાયે ોતે ભેલેરી ળૈક્ષવણક રામકાતોની વલગતો આેર કોષ્ટકભાં વલગતે 

બયલાની યશે છે. જ ેળૈક્ષવણક રામકાતભાં ટકાલાયી ન આલાભાં આલે ત્માં “ળુન્મ” બયલાની યશેળે. 

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષવણક રામકાત)” બયામા ફાદ 

“Experience Details (અનુબલની ભાક્રશતી)” ભાં ઉભેદલાયે ોતે રામકાત ભેવ્મા ફાદ નો ભેલેર અનુબલ/નોકયીના લા અને 

તાયીિની િભાનુવાય વલગતો બયલી. “Add Experience” ય વક્રક કયીને ભેલેર અન્મ અનુબલની વલગતો નાિી ળકામ.  

(૧૧) “Experience Details (અનુબલની ભાક્રશતી)” બયામા ફાદ “Additional Information (લધાયાની ભાક્રશતી) ભાં 

ઉભેદલાયે ોતાની રાગુ ડતી ભાક્રશતી બયલી. 

(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (ફાશેંધયી)” તે લાંચીને તેભાં Yes / No ય click કયલું. 

(૧૩) શલે save ય “click” કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયનો  Application અને Confirmation 

Number ફને્ન generate  થળે. જ ેઉભેદલાયે વાચલીને યાિલાના યશેળે અને શલે છી આ જાશેયાતના વંદબાભાં આમોગ વાથેના કોઈ 

ણ ત્ર વ્મલશાયભાં આ ફને્ન વલગતો દળાાલલાની યશેળે. Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચૂક કાઢી યાિલી. 

(૧૪). જો આની અયજીત્રકભાં કોઇ વુધાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો “Edit” વલકલ્ભાં જઇન ેતે જાશેયાતનાં છેલ્લા ક્રદલવ વુધીભાં 

કોઈણ વભમે વુધાયી ળકાળે. જાશેયાતનો વભમ ૂણા થમા ફાદ આ વુવલધા (અયજીભાં કોઈ ણ જાતનો વુધાયો કયલા ભાટે) ઉરલધ 

યશેળે નશીં.  

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી કયલા ભાટેનંુ વશામક ભોડુ્યર છે. તે કયલા 

ભાત્રથી આમોગની કોઇ જાશેયાતભાં online અયજી કયેરી ગણાળે નક્રશં. આથી OTR કમાા ફાદ ઉભેદલાયે વંફંવધત જાશેયાતભાં 

Online કયેર અયજી પયજીમાતણે કયલાની યશે છે જભેાં ચુક થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશેળે. 

૨૭. અયજી પી :    

(૧) વફન અનાભત ુરૂ/ભક્રશરા ઉભેદલાયો અયજી પી નીચેનાં ફે વલકલ્ો ૈકી કોઈણ યીતે  બયી ળકે છે: ૧. ોસ્ટ ઓપીવભાં : 

વાભાન્મ કેટેગયીના ંઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વંદબે “Print Challan” ઉય વક્રક કયીને વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશેળે. 

આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈન ેનજીકની કોમ્્મુટયની વુવલધા ધયાલતી ોસ્ટ ઓપીવભાં જલાનંુ યશેળ.ે ોસ્ટ ઓપીવભાં રૂ.૧૦૦/- 

આમોગની પી + ોસ્ટર વવલાવ ચાજ ા તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧   વુધીભાં બયલાનાં યશેળે અને પી બમાા અંગેનંુ ચરણ ભેલલાનંુ યશેળે. 

આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે વાચલીને યાિલાનાં યશેળે અને જ્માયે આમોગ દ્વાયા 

ભંગાલલાભા ં આલ ે ત્માયે જ અયજીત્રક વફડાણો વક્રશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે R.P.A.D. / Speed post થી 

ભોકરલાનાં યશેળ ેઅથલા આમોગ િાત ેરૂફરૂભાં આી જલાના ંયશેળ.ે ૨.  ઓનરાઈન પી :  ઓનરાઈન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print 

Challan” ય વક્રક કયલું અને વલગતો બયલી અને ત્માં “Online Payment of Fee” ઉય વક્રક કયલું. ત્માયફાદ આેર 

વલકલ્ોભાં Net Banking, Card Payment અથલા Other Payment Mode ના વલકલ્ભાંથી મોગ્મ વલકલ્ વંદ કયલો 

અને આગની વલગતો બયલી. પી જભા થમા ફાદ આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેલું screen ય રિામેરંુ આલળે અને e-receipt 

ભળે, જનેી print કાઢી રેલી. જો પ્રક્રિમાભાં કોઈ િાભી શળે તો screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળ.ે  

(૨) યાજ્મ ફશાય લવતાં વાભાન્મ કેટેગયીનાં ઉભેદલાયોએ ોસ્ટ ઓપીવભાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- બયલાની યશેળે અને પી બમાા અંગેનંુ 

ચરણ ભેલલાનંુ યશેળે. અથલા આ ઉભેદલાયોએ રૂ.૧૦૦/- ના “વવચલશ્રી, ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ, ગાંધીનગય” ના નાભના 

િોસ્ડ બાયતીમ ોસ્ટર ઓડાયથી પી જભા કયાલી ળકળે.  

(૩) ઉભેદલાયોએ વપ્રવરવભનયી યીક્ષા તથા ભુખ્મ યીક્ષા ભાટે અરગ અરગ પી બયલાની યશેળે. જ ેૈકી શાર ુયતંુ વપ્રવરવભનયી યીક્ષા 

ભાટે જ યીક્ષા પી બયલાની યશેળે.  

(૪)  અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો તેઓએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં.  

(૫)  ભૂ ગુજયાતના અનુ.જાવત, ફૌધ ધભા અનાલેર અનુ.જાવત, અનુ.જનજાવત, વાભાજીક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગા, આવથાક 

યીતે નફા લગા અને ળાયીક્રયક અળકતતા લાા ઉભેદલાયોએ યીક્ષા પી બયલાની યશેતી નથી.  

(૬)  ભાજી વૈવનકોએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.  

(૭)  પી બમાા ફાદ યીપંડ ભલાાત્ર નથી.  

(૮) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશીં શોમ તેલા ઉભેદલાયોને કોઈણ વંજોગોભાં વપ્રવરવભનયી યીક્ષા /ભુખ્મ 

રેવિત કવોટીભાં ફેવલા દેલાભાં આલળે નશીં. આ પી ોસ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભાં આલળે. યોકડભા,ં ડીભાન્ડ 

ડર ાફ્ટથી, બાયતીમ ોસ્ટર ઓડાય (યાજ્મ ફશાય લવતાં વાભાન્મ કેટેગયીનાં ઉભેદલાયો વવલામ ) કે ે ઓડાયના સ્લરૂભાં આ પી 

સ્લીકાયલાભાં આલળે નક્રશ, જનેી ઉભેદલાયોએ િાવ નોંધ રેલી.  

(૯) તા.૧ રી જાન્મુઆયી ૧૯૬૪ના યોજ અથલા તે છી ૂલા ાક્રકસ્તાનભાંથી સ્થાંતય કયી બાયતભાં આલેરી વનલાાવવત  

વ્મવક્તઓની ફાફતભાં જો આમોગને વંતો થામ કે ઉભેદલાયો પી ચૂકલી ળકે તેભ નથી તો મોગ્મ ક્રકસ્વાભાં પી ભાપ કયલાભાં આલળે. 

(૧૦) આમોગને અયજી કમાા છી પી યત કયલા અંગેની વલનંતી સ્લીકાયલાભાં આલળે નક્રશ અથલા એ પી ફીજી કોઈ યીક્ષા કે 

વંદગી ભાટે અનાભત તયીકે યાિલાભાં આલળે નક્રશ.  

૨૮. અગત્મની વૂિના : 

(૧) ઉભેદલાયને ોતાની વાથે કોઈ વેલ્મુરય પોન, ેજ્રય અથલા ફીજા કોઈ ભોફાઈર વંદેળા વ્મલશાયના વાધનો યીક્ષા િંડભાં વાથે 

રઈ જલાની છૂટ નથી, જનેા બંગ ફદર ઉભેદલાય ચેતલણીઓભાં વનક્રદાષ્ટ વળક્ષાને ાત્ર ફનળે.  

(૨) ઉભેદલાય વપ્રવરવભનયી યીક્ષાભાં કેલ્ક્મુરેટયનો ઉમોગ કયી ળકળે નક્રશ. 

(૩) ઉભેદલાયોને િાવ જણાલલાનંુ કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્માન કોઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી વનમભો 

તથા જાશેયાતની જોગલાઈ ભુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભારૂભ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી કોઈ ણ તફકે્ક યદ કયલાભાં આલળે. 

 

૨૯. નીિે દળાકવ્મા ભુજફની અયજીઓ યદ ર્યલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ાાંત સ્લરૂે છે જ ેવાંૂણક નથી )   

(૧) અયજીભાં દળાાલેર વલગતો અધૂયી કે અવંગત શોમ. 

(૨) અયજીભાં ઉભેદલાયે વશી અરોડ કયેર ન શોમ. 

(૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલેર શોમ. 

(૪) અયજીભાં ાવોટા  વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયેર ન શોમ. 

(૫) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા  અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 
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(૬) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાજ ા ફુકની નકર યજુ કયેર ન શોમ 

(૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષવણક રામકાતના વંદબાભાં ભાકાળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 

(૮) જન્ભ તાયીિ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાં અનુબલ દળાાલેર શોમ (જનેા આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શોમ) યંતુ તેના વભથાનભાં પ્રભાણત્ર 

યજુ કયેર ન શોમ અથલા તો યજુ કયેર પ્રભાણત્રભાં તેઓનો અનુબલનો વભમગાો, ભુ ગાય, કુર ગાય અને અનુબલનો પ્રકાય 

દળાાલેર ન શોમ,અનુબલનંુ પ્રભાણત્ર વંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શોમ તથા વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી વલનાનંુ શોમ. 

(૧૦) તફીફી વળક્ષણ વલમક જ્ગ્માની જાશેયાતભાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભાન્મ છે, તેલુ 

મુવનલવીટી અથલા કોરેજના વક્ષભ અવધકાયીનંુ પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ. 

 

           ૩૦. ગેયલતકણૂાંર્ અાંગે દોબત ઠયેરા ઉભેદલાયો બલરૂધ્ધ ગરાાં :- 

ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાં કોઇણ પ્રકાયની િોટી ભાક્રશતી દળાાલલી નશી, તેભજ 

આલશ્મક ભાક્રશતી છૂાલલી નશી,ઉયાંત તેઓએ યજુ કયેર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાવણત નકરભાં કોઇણ વંજોગોભાં વુધાયો 

અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કોઇણ ચેડાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડા ંકયેર / ફનાલટી દસ્તાલેજો યજુ કયલા નશી,જો 

એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધુ દસ્તાલેજોભાં અથલા તેની પ્રભાવણત નકરભાં કોઇણ પ્રકાયની અચોકવાઇ અથલા વલવંગતતા જણામ 

તો તે વલવંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી. જો કોઇ ઉભેદલાય આમોગ દ્વાયા દોવત જાશેય થમેર શોમ અથલા થામ તો , 

(૧) તેઓની ઉભદેલાયી અંગે કોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા 

(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, 

(૩) કોઇ અન્મ વ્મવક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ુણા કયાવ્મુ શોમ , 

(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાા શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયતી લિતે Scanning ભાં કોઈ ચેડાકયેર શોમ,   

() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોભુકત અથલા િોટા વનલેદનો કયેર શોમ, 

(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ અવનમવભત કે અનુવચત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ , 

(૭) કવોટી વભમે કોઇ અનુવચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ , 

(૮) ઉત્તયલશી ભાં અશ્લીર બાા કે અવળષ્ટ  ફાફતો વક્રશતની અવંગત ફાફતો યજુ કયેર શોમ, 

(૯) યીક્ષા િંડભાં કોઇણ યીતની ગેયલતાણૂક આચયલી,જલેી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી,ુસ્તક, ગાઇડ, કારી 

તેલા કોઇણ છાેર કે શસ્તવરવિત વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા કે કોઇ વાંકેવતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ  ઉભેદલાયોને 

નકર કયાલલાની ગેયક્રયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે, 

(૧૦) આમોગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનમુકત થમેરા કભાચાયીઓને જલણી કયલી, કોઇણ પ્રકાયની ળાયીક્રયક ઇજા 

શોચાડલી અથલા  

(૧૧) ઉયોકત જોગલાઇઓભાં ઉલે્લિામેર દયેક અથલા કોઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે કે વીધી અથલા 

આડકતયી યીતે આમોગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાાલરે વળક્ષા ઉયાંત આોઆ, પોજદાયી કામાલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ક) આમોગ દ્વાયા તે વંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળ,ે અને /અથલા  

(િ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે કામભી કે ભુકયય ભુદત ભાટે  

(૧) આમોગ દ્વાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વંદગી ભાટે, અને  

(ય) યાજમ વયકાય શેઠની કોઇણ નોકયીભાંથી વયકાય દ્વાયા ગયેરામક ઠયાલી ળકાળે અને  

(ગ) જો વયકાયી વેલાભાં અગાઉથી જ શોમ તો તેના વલરૂધ્દ્ધ વભુવચત વનમભો અનુવાય વળસ્તબંગના ગરાં  રઇ ળકાળે. 

(૧ય) ઉયોકત વલગતોભાં વનક્રદાષ્ટ કયેર વળક્ષા કયતા શેરા આમોગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભાચાયીને 

(૧) આયોનાભાભાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે, 

(ય) રેવિતભાં વળક્ષા અંગે ફચાલનાભંુ- શકીકત યજુ કયલા અને  

(૩) વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાાદાભાં રૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાં આલળે. 
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૩૧. આ જાશેયાત અન્લમે અથકઘટન ફાફતે જગ્માના બયતી બનમભો અને યીક્ષા બનમભોની જોગલાઇ આ યી યશેળે. 

 ઉભેદલાયનો વભાલેળ અનાભત લગા ,ભાજી વૈવનક,ભક્રશરા કે વલધલા ૈકીના વલકલ્ો ૈકી એક થી લધુ વલકલ્ોભાં થતો શોમ તેલા 
ક્રકસ્વાભાં તેને રાગુ ડતા વલકલ્ો ૈકી જભેાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

 ઉયોક્ત દળાાલેર જગ્માની વંખ્માભાં પેયપાય કયલાનો આમોગને અફાવધત અવધકાય યશેળે. નોંધ : હશવાફી અબધર્ાયી, લગક-૨ 

જગ્માના બયતી બનમભો, બયતી (યીક્ષા) બનમભો, યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ, પી, અયજીત્રર્ વાથે જોડલાના આલશ્મર્ પ્રભાણત્રોની માદી, લમ 

ભમાકદાભાાં છુટછાટ, અયજી ર્મા વાંજોગોભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની બલગતો, હયબળષ્-„ર્‟ નો નભૂનો, વયર્ાયી ર્ભકિાયીએ યજૂ ર્યલાના ના-લાાંધા 

પ્રભાણત્રનો નભૂનો અને જાશેયાતની અન્મ લધુ બલગતો આમોગની ર્િેયીના નોહટવફોડક  અને આમોગની લેફવાઇટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય જોઇ રેલાની યશેળે. આ જાશેયાત વાંફાંધભાાં લધુ ભાહશતી જરૂય જણામ તો આમોગની ર્િેયીથી, ર્િેયી વભમ 

દયમ્પમાન ટે.નાં. ૦૭૯-૨૩૨૮૯૮૦ ઉયથી ભી ળર્ળે. 

નોંધ: ૧) ઉભેદલાય દ્વાયા ર્યલાભાાં આલતી ઓનરાઇન અયજી જાશેયાત ભાટે અયજી ર્યલાનાાં છેલ્લા વભમ વુધી “Editable”છે જથેી અયજીભાાં 

ર્ોઇ ક્ષબત યશી જલા ાભી શોમ રે્ અયજીની બલગતોભાાં ર્ોઇ વુધાયા લધાયા ર્યલાના શોમ તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in લેફ 

વાઇટ ય જઇ Online Application ભોડુ્યરનાાં “Edit” option ભાાં જઇ બલગત વુધાયી રેલી, નલી અયજી ર્યલી નહશ.                                                                                                                                           

૨) One Time Registration (OTR) એ ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી ર્યલા ભાટેનુાં વશામર્ ભોડુ્યર છે.તે ર્યલા ભાત્રથી 

આમોગની ર્ોઇ જાશેયાતભાાં ઓનરાઇન અયજી ર્યેરી ગણાળે નહશ. આથી OTR ર્માક ફાદ ઉભેદલાયે વાંફાંબધત જાશેયાતભાાં Online અયજી 

પયજીમાત ણે ર્યલાની યશે જભેાાં િુર્ થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશેળે. 

                                                                                                                                                                       તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ 

          

 

(એચ. કે.ઠાકય) 
વંમુક્ત વવચલ 

ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                                                                                                                           Advt.No.04/2021-22 
Online Applications are invited from 15/07/2021(13-00 hours) to 31/07/2021(13-00 
hours) for the posts of  Account officer, class-II 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. 

Account 
Officer,  
class-I 

15 08 01 03 01 02 02 00 01 00 01 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 Chartered Accountant (C.A) or Institute of Cost and Works 
Accountant (I.C.W.A.)/ Cost and Management Accountant (C.M.A.) OR Comapany 
Secretary (C.S.) degree, OR (B)  a degree in Bachelor of Commerce obtained from any of 
the 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  
(C) possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 
Services Classfication and Recruitment (General) Rules, 1967; and 
(D) possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
 
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: 08  : Rs. 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 37 years of 

age as on   31/07/2021. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. 
Upper age limit shall be relaxed as under :+ 
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   Note: For the interpretation of the advertisement, the provisions of recruitment Rules and 
examination Rules of the post shall be final. 

 

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

                                                                                                                              (H.K THAKAR) 
                                      Joint Secretary   
                                                                Gujarat Public Service Commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 E.W.S.,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  For appointment  to any vacancy in class-1 and class-2  Services 
or posts filled by direct recruitment, the upper age limit shall be 
relaxed by the length of military service increased by three 
years in case of Ex-Serviceman and Commissioned Officers 
including Emergency Commissioned Officers or Short Service 
Commissioned Officers who have rendered at least five years 
military services and have been released:- 
 
1)on completion of assignment (including those whose 
assignment is due to be completed within 1 year) otherwise 
than by way of dismissal or discharge on account of misconduct 
or inefficiency;  or 2) on account of physical disability 
attributable to military service or on invalidment. (Maximum 
up to 45 years) 

5 Government Employee No exclusive relaxation in upper age shall be available to 
government employee. 


