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                                                               આર-૭ શાખા  
જાહરેાત ક્રમાાંક :૦૩/૨૦૨૧-૨૨, ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડ  (GWSSB) હસ્તકની 
ઇજનેરી સેવા અંતગડત કાયડપાલક ઇજનેર (યાાંત્રિક), વગડ-૧ (સ્પર્ાડત્મક પરીક્ષા) ની નીચે દશાડવેલ જગ્યાઓ 
પર ઉમેદવારો પસાંદ કરવા માટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ-  
૧૫/૦૭/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ- ૩૧/૦૭/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક સરુ્ી માંગાવવામાાં આવે છે. આ 
જાહરેાત અ ્વયે ઓનલાઈન અરજી કરતા પહલેા ત્રવગતવાર જાહરેાત સાથેની જાહરેાતની સામા્ય 
જોગવાઈઓ અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત તેમજ અરજી ફી ભરવાની રીત અંગેની સચૂનાઓ 
આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર તથા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  પર જોવા ત્રવનાંતી છે. ત્યાર બાદ જ ઉમેદવારે અરજી કરવાની 
રહશેે.  
 

1)  પ્રસ્તતુ જાહરેાતની પ્રાથત્રમક કસોટી, પ્રાથત્રમક કસોટીના પરરણામ, મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા, મખુ્ય લેખખત 
પરીક્ષાના પરરણામ, રૂબરૂ મલુાકાતની સાંભત્રવત તારીખ/માસની ત્રવગતો તથા કક્ષાવાર જગ્યાઓ નીચે 
મજુબ છે.     

ક્રમ 
જાહરેાત 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ 
પ્રાથત્રમક કસોટીની 

સખૂચત તારીખ 

પ્રાથત્રમક 
કસોટીના 

પરરણામનો 
સાંભત્રવત માસ 

મખુ્ય લેખખત 
પરીક્ષાની સખૂચત 

તારીખ 

મખુ્ય લેખખત 
પરીક્ષાના 
પરરણામનો 
સાંભત્રવત 
માસ 

રૂબરૂ 
મલુાકાતનો 
સાંભત્રવત 
માસ 

૧ 

 

૦૩/૨૦૨૧-

૨૨ 

કાયડપાલક ઇજનેર 

(યાાંત્રિક), 

 વગડ-૧ 

૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 
જા્ય-ુ

૨૦૨૨ 

૦૬,૧૨ અને 

૧૩ માચડ-

૨૦૨૨ 

મે-૨૦૨૨ 
જૂન-

૨૦૨૨ 

 

આખરી પરરણામ : રૂબરૂ મલુાકાત પણૂડ થયાના ૧૦ કામકાજના રદવસો દરત્રમયાન પ્રત્રસધ્ર્ કરવામાાં આવશે.  

 

જાહરેાત 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ 

કુલ 
જ
ગ્યા
ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

શારીરરક 
અશક્તતા  
ર્રાવતા 
ઉમેદવારો 

માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

માજી 
સૈત્રનક 
માટે 

અનામ
ત 

જગ્યાઓ  

સામા
્ય 

આ.  
ન.  
વગડ 

સા.શૈ. 
પ. 
વગડ 

અન.ુ  
જાત્રત 

અન.ુ     
જન
જાત્રત 

સામા
્ય 

આ.  
ન.  
વગડ 

સા.શૈ. 
પ. 
વગડ 

અન.ુ 
જાત્રત 

અન.ુ     
જનજા
ત્રત 

    ૦૩/ ૨૦૨૧-૨૨ 

કાયડપાલક 
ઇજનેર (યાાંત્રિક), 
વગડ-૧ 

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

 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

સેકટર ૧૦-એ, છ-૩ સકડલ પાસે, છ રોર્, ગાાંર્ીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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2) શારીરરક અશક્તતા :  
 ઉપર દશાડવેલ જગ્યાઓ પૈકી નીચે દશાડવેલ જે તે જગ્યાઓની સામે દશાડવ્યા મજુબની શારીરરક 
અશક્તતા ર્રાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવાપાિ છે.   

જાહરેાત ક્રમાાંક જગ્યાનુાં નામ શારીરરક અશક્તતા ટકાવારી 

૦૩/૨૦૨૧-
૨૨  કાયડપાલક ઇજનેર (યાાંત્રિક), વગડ-૨ 

H.H. 
More than 40% 

Less than 100% 
OL -- 

 

HH= HEARING HANDICAPPED   

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)     
 

3) જગ્યાનુાં નામ, શૈક્ષખણક લાયકાત, વયમયાડદા અને પગાર ર્ોરણની ત્રવગતો  
જાહરેાત 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ :- કાયડપાલક ઇજનેર (યાાંત્રિક), વગડ-૧ 

૦૩/૨૦૨૧-

૨૨ 

શૈક્ષખણક 
લાયકાત  

(a) possess a Bachelor’s degree of Engineering (Mechanical) or 

Bachelor of Technology (Mechanical) obtained from any of 

the Universities established or incorporated by or under the 

Central or a State Act in India; or any other educational 

institution recognised as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956 or possesses an equivalent 

qualification recognised by the Government. 

            Provided that the candidate who has appeared at a 

degree examination, the passing of which would render him 

educationally qualified for the Examination mentioned in 

sub-regulation (a), but the result is not declared, shall also 

be eligible for admission to the Preliminary Examination.  

              All candidates who are declared qualified by the 

commission for appearing in the Main Examination shall be 

required to produce proof of passing the degree 

examination along with their application for the Main 

Examination. The candidate who fails to produce the proof 

of passing the degree examination shall not be eligible for 

admission to Main Examination. 

વયમયાડદા 

૩૫ વર્ડથી વધ ુ ઉંમર હોવી જોઇશ ે નહીં. (ઓનલાઇન અરજી 
સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ ઉમેદવારે ૨૦ 
વર્ડ પરુા કરેલા હોવા જોઈએ અને ૩૫ વર્ડ પરુા કરેલા ન હોવા 
જોઈએ. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં 
આવશે.) 

પગારર્ોરણ 
Executive Engineer (Mechanical) - Pay scale Rs.67700/-208700/- 

[Level-11] in the GWSSB service 
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         સદરહ ુ જાહરેાતમાાં અરજીપિક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ સરુ્ીમાાં જે 
ઉમેદવારોના ૨૦ વર્ડ પરુા થયેલા હોય અને ત્રનયત લાયકાતની પદવીના છેલ્લા સેમેસ્ટર/વર્ડની પરીક્ષામાાં 
ઉપસ્સ્થત થયેલ છે અથવા થનાર છે પરાંત ુ જેનુાં પરીણામ પ્રત્રસધ્ર્ થયેલ ના હોય તેવા ઉમેદવારો 
ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકશે, પરાંત ુતેઓએ જાહરેાતમાાં દશાડવેલ શૈક્ષખણક લાયકાતની પદવી 
મખુ્ય પરીક્ષા માટેની અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સરુ્ીમાાં પ્રાપ્ત કરેલી હોવી જોઇશે. જો કે મખુ્ય પરીક્ષા 
માટે આયોગે જે ઉમેદવારોને લાયક ઠરાવેલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ મખુ્ય પરીક્ષાના અરજીપિક સાથે 
પદવી પરીક્ષા પાસ કયાડ અંગેના પરુાવા અપલોર્ કરવાના રહશેે. 

 જે ઉમેદવાર પદવી પરીક્ષા પાસ કયાડનો પરુાવો રજુ કરી શકશે નરહ તેવા ઉમેદવારોને મખુ્ય 
પરીક્ષામાાં પ્રવેશ માટે લાયક ગણવામાાં આવશે નરહ. 
 

4) ‘ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) ત્રનયમો, ૧૯૬૭’ માાં દશાડવેલ કોમ્પપ્યટુર 
એપ્લીકેશનનુાં પાયાનુાં જ્ઞાન ર્રાવતા હોવા જોઈશે. 
 

5) ગજુરાતી અથવા રહ્દી અથવા તે બાંનેનુાં પરૂત ુજ્ઞાન ર્રાવતો હોવો જોઇશે.  
 

6) વયમયાડદા :-  

 

૧ 
મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે 
પછાત વગડના ઉમેદવારો 

પાાંચ વર્ડ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામાાં) 

૨ 
મળુ ગજુરાતના સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે 
પછાત વગડના મરહલા ઉમેદવારો 

દસ વર્ડ (આ છૂટછાટમાાં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાાંચ 
વર્ડની છે, તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે, વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ડની 
મયાડદામાાં છૂટછાટ મળશે.) 

૩ મરહલા ઉમેદવારો પાાંચ વર્ડ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામાાં) 

૪ 
માજી સૈત્રનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સરહત 
ઉમેદવારો 

સાંરક્ષણ સેવામાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા િણ વર્ડ 

૫ શારીરરક અશક્તતા ર્રાવતા ઉમેદવારો દસ વર્ડ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ડની મયાડદામાાં) 

૬ 

ગજુરાત સરકારના કમડચારીઓ: ગજુરાત મલુ્કી 
સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી (સામા્ય) 
ત્રનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ મજુબ ગજુરાત 
સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ર્ોરણે અથવા 
હાંગામી ર્ોરણે સળાંગ છ માસથી કામગીરી 
બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ ત્રનમણકૂ 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાડવેલ વય મયાડદાની 
અંદર થયેલ હોય તેવા કમડચારીઓ 

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો 
ઉપલી વયમયાડદા લાગ ુપર્શે નરહ. 
(૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય 
પરાંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી ત્રવર્યક, પશ ુખચરકત્સાની પદવી કે 
રર્પ્લોમા ની જગ્યા પર ત્રનમણકૂ પામેલ કમડચારીને 
જાહરેાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post) 

માટે ઉપલી વય મયાડદા લાગ ુપર્શે નહીં. 
(૩) જાહરેાતમાાં દશાડવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત 
તરીકે માાંગેલ ન  હોય ત્યારે જે સાંવગડમાાંથી બઢતી મળવાપાિ 
હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમડચારીને,  તેઓએ બજાવેલ 
સેવાના સમય અથવા તો વધમુાાં વધ ુપાાંચ વર્ડની છૂટછાટ તે 
બે પૈકી જે ઓછાં હોય તે મળશે. 
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7)  પરીક્ષાની રૂપરેખા તથા અભ્યાસક્રમ :-  
પરીક્ષાની રૂપરેખા  : સ્પર્ાડત્મક પરીક્ષા ક્રમાનસુાર િણ તબક્કામાાં યોજવામાાં આવશે. 

(A) Stage – I ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા (Objective Type): મખુ્ય પરીક્ષા માટેના ઉમેદવારો પસાંદ કરવા.  

ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા  [Objective Type (Multiple Choice questions)] :             

Paper No Subject  Marks Duration  

Paper-I  

Part-1 General Studies (Medium-Gujarati & 

English) 

Part-2 Mechanical Engineering Aptitude 

(Medium-English)  

100 Marks 

100 Marks 
2 hours 

Paper-II Mechanical Engineering (Medium-English)  300 Marks 3 hours 

 Total 500 Marks  

Note: 

1. The syllabus for the question paper – I and II shall be such as may be prescribed 

and notified by the Commission. 

2. The question papers shall be of the objective type (Multiple choice questions). 

3. The question Part 1 of paper – I shall be in Gujarati and English medium while 

question Part 2 of paper – I and question paper – II shall be in English medium. 

4. The blind candidates shall be allowed additional time of twenty minutes per 

hour for each paper. 

5. The standard of the course content of the syllabus for part – 2 of paper – I and 

entire paper – II, shall be of degree level. 

6.  The Number of candidates to be allowed to appear to the Main Examination 

shall be about Fifteen times the total approximate number of vacancies so 

advertised.  
 

(B) Stage – II મખુ્ય પરીક્ષા (લેખખત) ત્રનત્રિત જગ્યાઓ માટે આખરી પસાંદગી માટે ઉમેદવારો પસાંદ 
કરવા.  
મખુ્ય પરીક્ષા (લેખખત)  [Descriptive (Convetional) Type] :            

Paper No Subject  Marks Duration  
Paper-I Gujarati Language (Medium-Gujarati) 100 Marks 2 hours 

Paper-II English Language (Medium-English) 100 Marks 2 hours 

Paper-III Mechanical Engineering –I (Medium-English) 200 Marks 3 hours 

Paper-IV Mechanical Engineering –II (Medium-English) 200 Marks 3 hours 

Paper-V Mechanical Engineering –III (Medium-English) 200 Marks 3 hours 

Total 800 Marks  
 

Note: 

1. The Standard of Paper – I of Gujarati Language shall be equivalent to Gujarati 

subjects (higher level) of Twelfth standard of the Gujarat Secondary and Higher 

Secondary Education Board. 
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2. The question papers for the main examination shall be of conventional (Descriptive) 

type. 

3. The syllabus and course content for the question Paper-I to Paper-V shall be 

prescribed. 

4. he blind candidates shall be allowed compensatory time of twenty minutes per hour 

for each paper.  

5. The Detailed Syllabus of the Subject shall be decided by the Commission. 

6. The question Papers of Paper I shall be in Gujarati and Paper- II to V shall be in 

English. 
 

(C) Stage – III મૌખખક કસોટી (રૂબરૂ મલુાકાત) (Interview) : 100 Marks   

1.     The Number of candidates to be called for the Interview shall be about the thrice the 

number of vacancies so advertised.  

2.  The marks obtained by the candidates in the Main Examination and Interview shall 

be determined their Final ranking.  

 

અભ્યાસક્રમ :  

ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા (Objective type) અને મખુ્ય પરીક્ષા (લેખખત) (Descriptive type)  નો ત્રવગતવાર 

અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in, Twitter : 

@GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official)  પર પ્રત્રસધ્ર્ કરવામાાં આવશે. 

8)  નોંર્: -  
(૧)  ઉપરોક્ત જગ્યાઓએ પસાંદગી પામેલ ઉમેદવારો ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડ(GWSSB) 

ના કમડચારી ગણાશે, તેઓ ગજુરાત સરકારના કમડચારી ગણાશે નહી.   

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ખબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને પસાંદગી માટે ખબનઅનામત 
ઉમેદવારો માટેનાાં ર્ોરણો લાગ ુપર્શે. 

(૩) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ર્ ન થાય (જો મરહલા માટે જગ્યા અનામત 
હોય તો), તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુર્ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 

(૪) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે 
મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ ત્રસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુર્ ઉમેદવારો માટે અનામત છે 
તેમ ગણવાનુાં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે ત્રવચારણા થઇ શકે છે, 
પરુુર્ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે.) 

(૫) One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરવા માટેનુાં સહાયક મોર્યલુ છે તે કરવા 
માિથી જે તે જાહરેાત અ્વયે Online અરજી કરેલ ગણાશે નહી. 

(૬) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓનલાઇન અરજી 

કરતી વખતે તમામ ત્રવગતો અરજીપિકમાાં ભયાડ બાદ તે ત્રવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી ક્ફમડ 

કરવાની રહશેે. 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૭) ઉમેદવાર દ્વારા કરવામાાં આવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના છેલ્લા સમય સરુ્ી “Editable” છે. આથી 

ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમાાં એક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમાાં ત્રવગત/મારહતી ભરવામાાં કોઇ 

ભલૂ થાય તો “Edit” ત્રવકલ્પમાાં જઇ ત્રવગત/મારહતી સરુ્ારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી.   

(૮) ઓનલાઇન અરજી કરવાની સમયમયાડદા બાદ ક્ફમડ થયેલ અરજીપિકની ત્રવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ 

મારહતીમાાં ક્ષત્રત કે ચકૂ બાબતે સરુ્ારો કરવાની રજૂઆત/ત્રવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 

(૯) એક કરતા વર્ારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાડના રકસ્સામાાં છેલ્લે ક્ફમડ થયેલ અરજીપિક જ મા્ય રાખવામાાં આવશે. 

ખબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે ક્ફમડ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજીપિક મા્ય રાખવામાાં આવશે.  

(૧૦)ઓનલાઈન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપિક ખબર્ાણ સરહત આયોગની કચેરીમાાં હાલ પરૂતા મોકલવા નહીં. 

જે ઉમેદવારોને ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષાના પરરણામમાાં મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહરે કરેલ હશે, 

તેઓને આયોગ દ્વારા જણાવવામાાં આવે ત્યારે મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટે અલગથી online અરજીપિક તેમજ ત્રનયત 

ફી ભયાડ બાદ તેમના જરૂરી પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર 

ત્રનયત સમયમયાડદામાાં ઓનલાઇન અપલોર્ કરવાના રહશેે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન પદ્ધત્રત ત્રસવાય રૂબરૂ 

અથવા પોસ્ટ દ્વારા આયોગ ખાતે મોકલેલ પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજો સ્વીકારવા પાિ બનતા નથી. આથી, આવા 

ઉમેદવારો આપોઆપ અપાિ બનશે.   

(૧૧) ઉમેદવારે જે-તે લાગ ુપર્તા અનામત વગડ વગેરે અંગે અરજીપિકમાાં કાળજીપવૂડક ખાતરી કરી જરૂરી ચકાસણી 
કરીને જ જણાવવા અનરુોર્ કરવામાાં આવે છે. અરજીપિકમાાં ઉમેદવાર દ્વારા ક્ફમડ કરવામાાં આવેલ કોઇ પણ 
ત્રવગત/મારહતીમાાં ઉમેદવારની ચકૂના કારણે પાછળથી સરુ્ારો કરવા અંગેની કોઇ પણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં 
આવશે નહીં. અરજી કયાડ બાદ પરત ખેંચી શકાશે નરહ.  

(૧૨) ઉમેદવારે અરજીપિકમાાં કોઇપણ ત્રવગત ખોટી બતાવેલ હશે તો તેનુાં અરજીપિક કોઇપણ તબકે્ક રદ કરવામાાં 
આવશે તથા તેણે લાયકીર્ોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસાંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની 
ઉમેદવારી રદ ગણાશે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

GPSC/R-7 Branch  Page 7 of 19 

જાહરેાતની સામા્ય જોગવાઇઓ 

(૧) નાગરરકત્વ :   
 ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા 

(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 

(ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 

(ઘ) ત્રતબેટનો ત્રનવાડત્રસત જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જા્યઆુરી, ૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં 

આવેલા હોવા જોઇએ, અથવા  

(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂડ પારકસ્તાન(બાાંગ્લાદેશ), 

બમાડ (મ્પયાનમાર), શ્રીલાંકા, કે્યા, યગુા્ર્ા જેવા પવૂડ આરિકાના દેશો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, 

ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા ત્રવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરાંત ુપેટાક્રમાાંક (ખ), (ગ),  (ઘ), અને (ચ) 

માાં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામાાં સરકારે પાિતા પ્રમાણપિ આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

નોંર્:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પાિતા પ્રમાણપિ જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપિક આયોગ 

ત્રવચારણામાાં લેશે. અને જો ત્રનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના 

રકસ્સામાાં પાિતા પ્રમાણપિ આપવાની શરતે કામચલાઉ ત્રનમણકૂ આપશે. 

(૨) અનસુખૂચત જાત્રત, અનસુખૂચત જનજાત્રત, સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વગડ અને 
આત્રથિક રીતે નબળા વગડ :  
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુખૂચત જાત્રત, અનસુખૂચત જનજાત્રત, સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વગડ અને આત્રથિક 

રીતે નબળા વગડ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨)  અનસુખૂચત જાત્રત, અનસુખૂચત જનજાત્રત, સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વગડ અને આત્રથિક રીતે નબળા વગડ  

પૈકી ઉમેદવાર જે વગડના હોય તેની ત્રવગતો અરજીપિકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩)  ઉમેદવારે અરજીપિકના સાંબાંત્રર્ત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાડવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત 

વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો મા્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગડનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમાાં સક્ષમ અત્રર્કારી દ્વારા ત્રનયત નમનૂામાાં 

આપવામાાં આવેલ જાત્રત પ્રમાણપિની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપિક સાથે જાત્રત 
પ્રમાણપિની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપિક રદ થવાને 
પાિ બનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગડમાાં” 
નહી થતો હોય તો જ મળવાપાિ થશે. 

(૬)(અ)  સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં 
સામાજજક ્યાય અને અત્રર્કારરતા ત્રવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી ત્રનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા 
‘પરરત્રશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથવા નવા ત્રનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરત્રશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપિ  રજૂ 
કરવાનુાં રહશેે. 



 

GPSC/R-7 Branch  Page 8 of 19 

(૬)(બ) સામાજજક ્યાય અને અત્રર્કારીતા ત્રવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપિ’ની મહત્તમ અવત્રર્ 
(Validity) ઈસ્ય ુથયા-વર્ડ સરહત િણ નાણાકીય વર્ડની રહશેે પરાંત ુઆવુાં પ્રમાણપિ સાંબાંત્રર્ત જાહરેાત માટે 
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સરુ્ીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપિ આ 
સમયગાળા દરત્રમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુ હશે, તો જ મા્ય રાખવામાાં આવશે અ્યથા તે મા્ય રાખવામાાં આવશે 
નરહ. 

(૬)(ક)  પરરખણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપિ તેમના માતા-ત્રપતાની આવકના સાંદભડમાાં રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 
જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પત્રતની આવકના સાંદભડમાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામાાં આવશે. 

(૬)(ર્)   ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ નરહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપિ’ ની 
ત્રવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપિમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને 
કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપિ મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે 
પછાત વગડના ઉમેદવાર તરીકે પાિ થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપિ જ મા્ય રહશેે.  

(૬)(ઇ)  ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપિ આપવા માટે ૬ માપદાંર્ો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપિની અવત્રર્ હવે િણ વર્ડની છે. પરાંત ુઉક્ત માપદાંર્ો પૈકી કોઈપણ માપદાંર્માાં આ અવત્રર્ દરમ્પયાન 
ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સાંબાંત્રર્ત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-ત્રપતા/વાલીએ સ્વયાં સાંબાંત્રર્ત 
સત્તાત્રર્કારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપિમાાં કોઈ ફેરફાર કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને 
કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-ત્રપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઈપણ ત્રવગતો છૂપાવશે તો તેઓ 
કાયદેસરની કાયડવાહીને પાિ બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાિ થશે. ઉન્નત વગડમાાં 
સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપિ  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાંર્માાં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત 
કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-ત્રપતા/વાલીની વ્યસ્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહશેે. 

(૭) આત્રથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ્યાય અને અત્રર્કારીતા ત્રવભાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૯-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક 
: ઇર્બલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્રનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં Annexure KH અથવા ગજુરાતીમાાં 
પરરત્રશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આત્રથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપિના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી 
કરતી વખતે દશાડવવાના રહશેે. આ પાિતા પ્રમાણપિ સાંબાંત્રર્ત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની 
છેલ્લી તારીખ સરુ્ીમાાં ઈસ્ય ુકરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપિ આ સમયગાળા દરત્રમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુ
હશે, તો જ મા્ય રાખવામાાં આવશે અ્યથા તે મા્ય રાખવામાાં આવશે નરહ.  

(૮) સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ખબનઅનામત વગડના ઉમેદવારોની સાથે 
ત્રનયત ર્ોરણો (અથાડત વયમયાડદા, અનભુવની લાયકાત, ખબનઅનામત વગડના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય 
તેના કરતાાં વધ ુત્રવસ્તતૃ કરેલ અ્ય કે્ષિ) માાં છૂટછાટ લીર્ા ત્રસવાય પોતાની ગણુવત્તાના આર્ારે પસાંદગી પામે 
તો ખબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના થાય છે. 

(૯)  ઉમેદવારે અરજીમાાં જાત્રત અંગે જે ત્રવગત દશાડવેલ હશે તેમાાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની ત્રવનાંતી મા્ય રાખવામાાં 
આવશે નહી. 

 જો કોઈ ઉમેદવારે ત્રનયત સમયગાળા દરમ્પયાન ઈસ્ય ુથયેલ ત્રનયત નમનૂાનુાં પ્રમાણપિ રજૂ કરેલ નરહ હોય તો 
તેઓની અરજી અમા્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને ખબનઅનામત જગ્યા સામે પણ ત્રવચારણામાાં લેવામાાં 
આવશે નરહ. 

નોંર્-૧: સામાજજક ્યાય અને અત્રર્કારીતા ત્રવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇર્બલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા. 

૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મજુબ આત્રથિક રીતે નબળા વગો (EWS) માટેના પાિતા પ્રમાણપિો ઇસ્ય ુ(issue) થયા 
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તારીખથી િણ વર્ડ સરુ્ી મા્ય ગણવામાાં આવશે. પરાંત ુતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સરુ્ી ઇસ્ય ુથયેલ 

EWS પ્રમાણપિની વર્ારેલ અવત્રર્નો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટુાંબની આવકમાાં વર્ારો થયો નથી અને 

રાજ્ય સરકારના અનામતના હતે ુ માટે નક્કી થયેલ પાિતાના માપદાંર્ મજુબ લાયક ઠરે છે તેવી બાહેંર્રી ઉક્ત 

ઠરાવ સાથેના પરરત્રશષ્ટથી ત્રનયત કયાડ મજુબના નમનૂામાાં 
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf  
આપવાની રહશેે. આયોગ જ્યારે EWS પ્રમાણપિ મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપિની સાથે આ બાાંહરે્રી રજૂ 

કરવાની રહશેે. આ જોગવાઇના દૂરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાિ છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની 

કાયડવાહીને પાિ બને છે. જેથી વર્ારેલ અવત્રર્નો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ 

જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા જણાવવામાાં આવે છે.    
          
(૩) શારીરરક અશક્તતા ર્રાવતા ઉમેદવારો :  
(ક) શારીરરક અશક્તતા ર્રાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપિકમાાં સ્પષ્ટ  ત્રવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાિ રહશેે. 

શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંર્ત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) 
હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા  છે તે દશાડવવુાં. 

(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશક્તતા ર્રાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાડવેલ ન હોય,પરાંત ુ જગ્યાની 
ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા  ર્રાવતા ઉમેદવારોને પાિ ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે 
અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે. 

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ર્રાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથડનમાાં સામા્ય વહીવટ ત્રવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરરપિ ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ત્રનયત થયેલ નમનૂામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સતુ્રપ્ર્ટે્ર્ે્ ટ/ત્રસત્રવલ 
સર્જન/મેરર્કલ બોર્ડ  દ્વારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપિની નકલ અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો 
પ્રમાણપિની નકલ સામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક 
અશક્તતા  ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાિ થશે નહીં. 

 

(૪) ત્રવર્વા ઉમેદવાર :   
(૧) ઉમેદવાર ત્રવર્વા હોય તો અરજી પિકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુાં અ્યથા “લાગ ુપર્તુાં નથી” એમ 

દશાડવવુાં.  

(૨) ત્રવર્વા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પિકમાાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુાં અ્યથા “લાગ ુ

પર્તુાં  નથી” એમ દશાડવવુાં. 

(૩) ત્રવર્વા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને ત્રવર્વા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી 

સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફર્તે્રવટ રજૂ કરવાની રહશેે. 

(૪) ત્રવર્વા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ તેમને મળેલ કુલ ગણુના ૫ (પાાંચ) ટકા ગણુ 

ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા, મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં ઉમેરી આપવામાાં આવશે. 
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “ત્રવર્વા” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાડ બાદ અથવા 

જાહરેાત પ્રત્રસધ્ર્ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “ત્રવર્વા” 

બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના 

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
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જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “ત્રવર્વા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ 

આપવામાાં આવશે.  

       જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈત્રનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે ત્રવર્વા પૈકીના ત્રવકલ્પો પૈકી એક 

થી વધ ુત્રવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપર્તા ત્રવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાિ હશે તે 

મળશે.    

(૫) પરીક્ષામાાં પ્રવેશ :  
(૧)  ઉમેદવારોએ ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા તથા મખુ્ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહશેે. જે પૈકી હાલ પરુત ુાં 

ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે. જરૂરી ફી સાથે અરજી કરનાર દરેક ઉમેદવારને અરજીની 

ચકાસણી કયાડ ત્રસવાય ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષામાાં બેસવા દેવામાાં આવશે.  

(૨)  જે ઉમેદવારોને ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષાના પરરણામમાાં મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહરે કરેલ હશે, 

તેઓને આયોગ દ્વારા જણાવવામાાં આવે ત્યારે મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટે અલગથી online અરજીપિક તેમજ ત્રનયત 

ફી ભયાડ બાદ તેમના જરૂરી પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર 

ત્રનયત સમયમયાડદામાાં ઓનલાઇન અપલોર્ કરવાના રહશેે.  

(૩) ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અરજીપિકો અને જરૂરી પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજોની ભરતી ત્રનયમો, પરીક્ષા ત્રનયમો અને 

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ ચકાસણી કરવામાાં આવશે અને આ જોગવાઈ સાંતોર્તા ઉમેદવારોને જ મખુ્ય લેખખત 

પરીક્ષામાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.  

(૪) મખુ્ય લેખખત પરીક્ષામાાં પ્રવેશ અંગે આયોગનો ત્રનણડય આખરી ગણાશે અને આયોગના ત્રનણડય સામે કોઈપણ 

પિવ્યવહાર ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નરહ.  

 

(૬) પરીક્ષા કે્દ્રોની ત્રવગત :   
(૧) ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની સાંખ્યાને ધ્યાને લઇને આયોગ દ્વારા પરીક્ષા કે્દ્રો નક્કી કરવામાાં આવે તે 

પરીક્ષા કે્દ્રો પર પરીક્ષા આપવાની રહશેે. મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા અમદાવાદ/ગાાંર્ીનગર ખાતે તથા મૌખખક કસોટી 
ગાાંર્ીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે.  

(૨) ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા માટે પરીક્ષાનુાં સ્થળ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાના  સમયની મારહતી આયોગની વેબસાઈટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર મકુવામાાં આવશે અને ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા માટેના પ્રવેશપિ https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પરથી ઉમેદવારોએ ર્ાઉનલોર્ કરવાના રહશેે. આ માટે આયોગ દ્વારા વતડમાનપિમાાં 
જાહરેાત આપવામાાં આવશે.  

(૩) ઉમેદવારોએ ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા, મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા તથા મૌખખક કસોટીમાાં તેમના પોતાના ખચે ઉપસ્સ્થત થવાનુાં  
રહશેે.  

 

(૭) રૂબરૂ મલુાકાત :   

(૧)  મખુ્ય પરીક્ષામાાં આયોગે ત્રનયત કરેલ લાયકી ગણુ મેળવનાર જગ્યાના આશરે િણ ગણા ઉમેદવારોને મૌખખક કસોટી 
માટે બોલાવવામાાં આવશે.  

(૨)  રૂબરૂ મલુાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. મખુ્ય પરીક્ષા (લેખખત)ના પરરણામના આર્ારે રૂબરૂ મલુાકાત 

માટે પાિ થતા ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપસ્સ્થત થવાનુાં રહશેે. તેમજ જે 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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ભરતી પ્રસાંગો અ્વયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને / અથવા શારીરરક માપદાંર્ ચકાસણીની જોગવાઇ છે, તેવા તમામ 

તબકે્ક ઉમેદવારે ફરજીયાત પણે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુાં રહશેે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબકે્ક ગેરહાજર 

રહશેે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે. 

(૩)  અનસુખૂચત જાત્રત, અનસુખૂચત જન જાત્રતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુસાર્ન નથી તેવા ઉમેદવારો કે જેઓના 
માતા-ત્રપતાની વાત્રર્િક આવક આવકવેરા ને પાિ ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે 

આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. ત્રનગમ દ્વારા ત્રનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાિ થશે. 

આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે ત્રનયત ફોમડ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજૂ કરવાની 
રહશેે. 

(૪)  રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પિમાાં દશાડવવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપિો રજૂ કરવાના રહશેે તથા આ 

પ્રમાણપિોની સ્વયાંપ્રમાખણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોર્ વાળા અરજીપિકની નકલ પણ આયોગ 

ભવનમાાં જમા કરાવવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપિ રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાિ 

બનશે નહીં તેની ખાસ નોંર્ લેવી. 
 

(૮) પરરણામ :   
(૧) આખરી પરરણામ આયોગના નોટીસ બોર્ડ, વેબસાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in, https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in, Twitter:@GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official) પર મકૂવામાાં આવશે. 
(૨)  આખરી પરરણામમાાં ઉમેદવારના નામ, બેઠક ક્રમાાંક તેમજ મેળવેલ કુલ ગણુની ત્રવગતો આપવામાાં આવશે. 
(૩)  આ પરરણામમાાં અસફળ થયેલ ઉમેદવારોના બેઠક ક્રમાાંક અને તેઓએ મેળવેલ ગણુ આયોગના નોટીસ બોર્ડ પર 

મકુવામાાં આવશે. 
(૪) આ જાહરેાત માટે કોઇ પ્રત્રતક્ષાયાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે નરહ.  

(૯) ગણુપિક :   
(૧) મખુ્ય પરીક્ષાનુાં ગણુપિક મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ મૌખખક કસોટીને અંતે આખરી પરરણામ જાહરે થયા બાદ 

સખચવશ્રી, ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, ગાાંર્ીનગરના નામનો  રૂ. ૫૦-૦૦ નો ક્રોસ્ર્ ભારતીય પોસ્ટલ ઑર્ડર, 

ઓયોગની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અથવા આયોગની કચેરીના કાઉ્ટર પર કામકાજના રદવસોએ સવારના ૧૧-

૦૦ થી ૨-૦૦ અને બપોરના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ સરુ્ીમાાં રોકર્થેી ફી સાથે આયોગને અરજી કરવાની રહશેે. 

(૨) આ અરજીમાાં ઉમેદવારે પરીક્ષાનુાં નામ, જાહરેાત ક્રમાાંક, પોતાનુાં સરનામુાં બેઠક નાંબર અને પરીક્ષાની ત્રવગતો 

દશાડવવાની રહશેે. 

(૩) ઉમેદવારોને તેમનુાં ગણુપિક ટપાલમાાં મોકલી આપવામાાં આવશે. મૌખખક કસોટીને અંતે આખરી પરરણામ જાહરે 

થયાની તારીખથી ૧૫ રદવસની અંદર ગણુપિક માટેની અરજી મોકલવાની રહશેે. આ મદુત બાદ મળેલ અરજી 

અમા્ય ગણાશે.  

(૧૦) ગણુની પનુ:ચકાસણી :   
(૧)  જે ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષાના પોતાના ગણુની ચકાસણી કરાવવા ઈચ્છતા હોય તે ઉમેદવાર આયોગને મખુ્ય 

પરીક્ષાના પરરણામને આર્ારે રૂબરૂ મલુાકાતના અંતે આખરી પરરણામ જાહરે કયાડ તારીખથી િીસ રદવસની અંદર 

દરેક પેપર દીઠ રૂ. ૫૦-૦૦ની ફી સાથે અરજી કરી શકશે. 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(૨)  ઉમેદવારે પરીક્ષાનુાં નામ, બેઠક નાંબર, અને  નામ/સરનામુાં દશાડવવાનુાં  રહશેે.  

(૩)  ફી અરજી સાથે રોકર્થેી, ઓયોગની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન કે ભા.પો.ઓ. દ્વારા કચેરીના કાઉ્ટર પર 

સ્વીકારવામાાં આવશે. 

(૪) ઉમેદવાર ટપાલથી આ અરજી મોકલી શકશે. આવી અરજી સાથે માિ સખચવશ્રી, ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ, 

ગાાંર્ીનગરના નામનો ક્રોસ્ર્ ભા.પો.ઓ. મોકલવાનો રહશેે. 

(૫)  ઉત્તરવહીઓનુાં પનુ: મલૂ્યાાંકન (Revaluation) ફેર તપાસણી કોઈપણ સાંજોગોમાાં કરવામાાં આવશે નરહ. 

(૬)  ગણુની પનુ:ચકાસણી ત્રસવાય ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ બાબતના કોઈપણ ત્રવવાદને આયોગ લક્ષમાાં લેશે  નરહ.  

(૧૧) ત્રનમણકૂ :  
(૧) ઉમેદવારોને ત્રનમણકૂ માટે સામા્ય રીતે મેરીટ ક્રમમાાં આપવામાાં આવશે. પરાંત ુપરીક્ષામાાં સફળ થવાથી ત્રનમણકૂ 

માટેનો હક્ક મળી જતો  નથી. 

(૨)  ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડમાાં ત્રનમણકૂ માટે ઉમેદવાર બર્ી રીતે યોગ્ય છે એમ જરૂરી લાગે તેવી 

તપાસ પછી બોર્ડને સાંતોર્ ન થાય તો તેવા ઉમેદવારની ત્રનમણકૂ કરવામાાં આવશે નરહ. 

(૩) ત્રનમણકૂ પામેલ ઉમેદવારે ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડ તથા સરકારશ્રીના ત્રનયમો મજુબની 

તાલીમ લેવી પર્શે અને તાલીમ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહશેે. 

(૪) ઉપરની જાહરેાત સાંબાંર્માાં પસાંદ થયેલા ઉમેદવારોની ત્રનમણકૂ માટે, ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા 

બોર્ડને આયોગ દ્વારા ભલામણ કરવામાાં આવશે. 

(૫) ત્રનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયડવાહી, ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડ  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ 

અંગેનો કોઇ પિવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે નરહ.  

(૬) ત્રનમણકૂ બાદ પસાંદ થયેલા ઉમેદવારને બે વર્ડની મદુત સરુ્ી અજમાયશ (probation) ઉપર રાખવામાાં આવશે. 

(૭) આ ત્રસવાય સરકારશ્રી/ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડની પ્રવતડમાન જોગવાઇઓ, ભરતી ત્રનયમો, 

પરીક્ષાના ત્રનયમોની જોગવાઇઓ પરરપણૂડ કરતા હશે તો જ ત્રનમણકૂને પાિ બનશે.    

(૧૨) ફી :  
(૧) ખબન અનામત વગડના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા ઓન લાઇન 

ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સત્રવિસ ચાજીસ ફી ભરવાની રહશેે. અનામત વગડના ઉમેદવારો (આત્રથિક રીતે નબળા વગો, 

સામાજજક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વગડ, અનસુખૂચત જાત્રત અને અનસુખૂચત જનજાત્રત) તથા શારીરરક અશક્તતા  

ર્રાવતા ઉમેદવારો અને માજી સૈત્રનકોને ફી ભરવામાાંથી મસુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની 

રહતેી નથી. અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ખબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 

(૨) ઉમેદવારોએ ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા તથા મખુ્ય પરીક્ષા માટે અલગ અલગ ફી ભરવાની રહશેે. જે પૈકી હાલ પરુત ુાં 

ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષા માટે જ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે. 

(૩) ફી ભયાડ બાદ રીફાંર્ મળવાપાિ નથી. 

(૪) આયોગને અરજી કયાડ પછી ફી પરત કરવા અંગેની ત્રવનાંતી સ્વીકારવામાાં આવશે નરહ અથવા એ ફી બીજી કોઈ પરીક્ષા 

કે પસાંદગી માટે અનામત તરીકે રાખવામાાં આવશે નરહ.  
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(૧૩) ગેરવતડણ ૂાંક અંગે દોત્રર્ત ઠરેલા ઉમેદવારો ત્રવરૂધ્ર્ પગલાાં : 
  ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપિકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી 

દશાડવવી નહી, તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાખણત 

નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સરુ્ારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેર્ાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ાાં 

કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા નહી, જો એક જ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાખણત 

નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા ત્રવસાંગતતા જણાય તો તે ત્રવસાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી. 

જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોત્રર્ત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો , 

 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 

 (ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 

 (૩) કોઇ અ્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુડ કરાવ્ય ુહોય , 

  (૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાડ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોર્ કરતી વખતે Scanningમાાં કોઈ ચેર્ા કરેલ 

હોય,   

 (પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોર્મકુત અથવા ખોટા ત્રનવેદનો કરેલ હોય, 

 (૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અત્રનયત્રમત કે અનખુચત ઉપાયોનો સહારો લીર્ો હોય , 

  (૭) કસોટી સમયે કોઇ અનખુચત સાર્નોનો ઉપયોગ કયો હોય , 

 (૮) ઉત્તરવહીમાાં અશ્લીલ ભાર્ા કે અત્રશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસાંગત બાબતો રજૂ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખાંર્માાં કોઇપણ રીતની ગેરવતડણકૂ આચરવી,જેવી કે અ્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, 

પસુ્તક, ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તખલખખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેત્રતક 

રીતે નકલ કરવા કે અ્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

(૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે ત્રનયકુત થયેલા કમડચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની 

શારીરરક ઇજા પહોંચાર્વી અથવા  

(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે 

સીર્ી અથવા  આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાડવેલ ત્રશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ 

ફોજદારી કાયડવાહીને પાિ બનશે. 

  (ક) આયોગ દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને / અથવા  

  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  

   (૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને  

   (ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  

  (ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના ત્રવરૂધ્ર્ સમખુચત ત્રનયમો અનસુાર ત્રશસ્તભાંગના પગલાાં            

 (૧ર) ઉપરોકત ત્રવગતોમાાં ત્રનરદિષ્ટ કરેલ ત્રશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમડચારીને 

     (૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 

    (ર) લેખખતમાાં ત્રશક્ષા અંગે બચાવનામુાં-હકીકત રજૂ કરવા અને  

     (૩) ત્રશક્ષા અંગે ત્રનયત સમય મયાડદામાાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે. 
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(૧૪) અગત્યની સચૂના : 
(૧) ઉમેદવારને પોતાની સાથે કોઈ સેલ્યલુર ફોન, પેજર અથવા બીજા કોઈ મોબાઈલ સાંદેશાવ્યવહારના સાર્નો 

પરીક્ષા ખાંર્માાં સાથે લઈ જવાની છૂટ નથી, જેના ભાંગ બદલ ઉમેદવાર ચેતવણીઓમાાં ત્રનરદિષ્ટ ત્રશક્ષાને પાિ 
બનશે. 

(૨)  ઉમેદવાર ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષામાાં કેલ્યલેુટરનો ઉપયોગ કરી શકશે નરહ. 
(૩)  ઉમેદવારને મખુ્ય પરીક્ષામાાં સાદી બેટરીથી સાંચાખલત નોન –પ્રોગ્રામેબલ પોકેટ કેલ્યલેુટર લાવવાની અને તેનો 

ઉપયોગ કરવાની છૂટ છે. પણ પરીક્ષા ખાંર્માાં, એક બીજા ઉમેદવારની વચ્ચે કેલ્યલેુટરની અદલાબદલી થઈ 
શકશે નરહ. 

(૪) અંર્ ઉમેદવારને જે લરહયો મળવાપાિ છે તે વ્યસ્ક્તની શૈક્ષખણક લાયકાત સ્નાતક કરતા નીચેની હોવી જોઈએ. 
(૫) અંર્ ઉમેદવારે જે લરહયો રાખવાનો હોય તેની સાંપણૂડ ત્રવગત-(૧) નામ (૨) સરનામુાં (૩) શૈક્ષખણક લાયકાતની 

ઝેરોક્ષ નકલ આયોગને પરીક્ષા અગાઉ મોકલી આપવાની રહશેે અને તેની માંજૂરી મળ્યાની તેઓને જાણ કરવામાાં 
આવશે.  

     ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે, અરજીપિક તથા પ્રમાણપિોની ચકાસણી દરમ્પયાન કોઈ ઉમેદવાર, આ 
જગ્યાના ભરતી ત્રનયમો તથા જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ લાયકાત ર્રાવતા નથી તેમ માલમૂ પર્શે તો તેમની 
ઉમેદવારી કોઈ પણ તબકે્ક રદ કરવામાાં આવશે. 

(૧૫) મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટેના અરજીપિક ભયાડ બાદ (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) તેની સાથે 

નીચે દશાડવેલ પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર ત્રનયત 

સમયમયાડદામાાં ઓનલાઇન અપલોર્ કરવાના રહશેે.  

(૧) એસ.એસ.સી.ઈ. અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનુાં પ્રમાણપિ કે જેમાાં જ્મ તારીખ દશાડવેલ હોય. (શાળા છોર્વાનુાં 
પ્રમાણપિ મા્ય નથી) 

(૨)  પદવી પ્રમાણપિ,  એકથી વધ ુપદવી હોય તો દરેક પદવીનુાં પ્રમાણપિ. 

(૩)  પદવીનુાં ગણુ પિક કે પિકો [માકડશીટ્સ] 

(૪)  અનામત જાત્રત માટે સક્ષમ અત્રર્કારી દ્વારા અપાયેલ જાત્રત પ્રમાણપિ અને શાળા છોર્યા નુાં પ્રમાણપિ 

(૫) સા.અને શૈ.પ.વગડના ઉમેદવારો માટે સામાજજક ્યાય અને અત્રર્કારરતા ત્રવભાગના તા.૬-૨-૯૬ ના ઠરાવથી 
ત્રનયત થયેલ પરરત્રશષ્ટ-ક મજુબનુાં ‘ઉન્નત વગડમાાં સમાવેશ થતો ન હોય’ તેવુાં તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ ના રોજથી 
જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ સરુ્ીના સમયગાળામાાં મેળવેલ પ્રમાણપિ. 

(૬) આત્રથિક રીતે નબળા વગડના ઉમેદવારોએ સામાજજક ્યાય અને અત્રર્કારીતા ત્રવભાગના તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ના 
ઠરાવ ક્રમાાંક: ઇ.ર્બલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્રનયત થયેલ નમનૂા અગે્રજીમાાં “Annexure-KH” અથવા 
ગજુરાતીમાાં “પરરત્રશષ્ટ-ગ” મજુબન ુપ્રમાણપિ રજૂ કરવાન ુરહશેે.     

(૭) શારીરરક રીતે અશકત ઉમેદવારોને સામા્ય વહીવટ ત્રવભાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપિ ક્રમાાંક : પરચ-

૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી ત્રનયત થયેલ સતુ્રપ્ર્ટેર્્ટ/ ત્રસત્રવલ સર્જનને આપેલ તબીબી પ્રમાણપિ 

(૮) સરકારી નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામા્ય વહીવટ ત્રવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ ના પરરપિ ક્રમાાંક: એફઓએ-

૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી ત્રનયત કરવામાાં આવેલ નમનુામાાં સક્ષમ અત્રર્કારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ  “ના-વાાંર્ા 
પ્રમાણપિ.” 

(૯)  નામમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેજેટની / લગ્ન નોંર્ણી પ્રમાણપિ ની નકલ. 

(૧૦) ત્રવર્વા ઉમેદવારના રકસ્સામાાં પનુ:લગ્ન કરેલ નથી તે અંગેની એફીર્વેીટ. 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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(૧૧) ત્રવદેશની યતુ્રનવત્રસિટીમાાંથી પદવી મેલવેલ હોય તો તેની મા્યતા અંગેના પરુાવાની નકલ.  
(૧૨) ખબન અનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફીની નકલ.  

(૧૬) નીચે દશાડવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માિ દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂડ નથી) 
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય. 

(૨) અરજીમાાં દશાડવેલ ત્રવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 

(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 

(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલથી મોકલાવેલ હોય. 

(૫) અરજીમાાં પાસપોટડ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 

(૭) આત્રથિક રીતે નબળા વગડ, અનસુખૂચત જાત્રત, અનસુખૂચત જનજાત્રત, સા.શૈ.પ.વગડ તથા શારીરરક અશક્તતા ર્રાવતા 
ઉમેદવારે અરજીપિક સાથે સક્ષમ અત્રર્કારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપિની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈત્રનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષખણક લાયકાતના સાંદભડમાાં માકડશીટ/પદવી પ્રમાણપિની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૦) જ્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપિની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૧) જે ઉમેદવારોને ત્રપ્રખલત્રમનરી પરીક્ષાના પરરણામમાાં મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ સફળ જાહરે કરેલ હશે, 

તેઓને આયોગ દ્વારા જણાવવામાાં આવે ત્યારે મખુ્ય લેખખત પરીક્ષા માટે અલગથી online અરજીપિક તેમજ ત્રનયત ફી 
ભયાડ બાદ તેમના જરૂરી પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ત્રનયત 
સમયમયાડદામાાં ઓનલાઇન અપલોર્ કરવાના રહશેે. મખુ્ય લેખખત પરીક્ષાના અરજીપિક સાથે જરૂરી 
પ્રમાણપિો/દસ્તાવેજો અપલોર્ ન કરનાર ઉમેદવારોની અરજી અધરુી ગણીને રદ ગણવામા આવશે.  

નોંર્ : ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર વ્ યવસ્ થા બોર્ડ (GWSSB) હસ્તકની ઇજનેરી સેવા અંતગડત નાયબ 
કાયડપાલક ઇજનેર (યાાંત્રિક) ની જગ્યાના ભરતી ત્રનયમો, પરીક્ષા ત્રનયમો, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, ફી, અરજીપિક સાથે 
જોર્વાના આવશ્યક પ્રમાણપિોની યાદી, વય મયાડદામાાં છૂટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાિ છે તેની 
ત્રવગતો, Annexure-KH/પરરત્રશષ્ટ-ગ નો નમનૂો, પરરત્રશષ્ટ-’ક’/પરરત્રશષ્ટ-‘૪’ નો નમનૂો, શારીરરક રીતે અશક્ત 

ઉમેદવારોએ રજુ કરવાના તબીબી પ્રમાણપિનો નમનુો, સરકારી કમડચારીએ રજુ કરવાના ના વાાંર્ા પ્રમાણપિનો નમનૂો 
અને જાહરેાતની અ્ય વધ ુ ત્રવગતો આયોગની કચેરીના નોટીસ બોર્ડ  અને આયોગની વેબસાઇટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોઇ લેવાની રહશેે. આ જાહરેાત સાંબાંર્માાં વધ ુ મારહતી આયોગની કચેરીમાાં, 
કચેરી સમય દરમ્પયાન જરૂર જણાય તો ૦૭૯-૨૩૨૫૮૯૮૦ ઉપરથી મળી શકશે.   

                   
 

                                                                                  સહી/- 
                                                                                  સાંયકુત સખચવ                                                                                    

                                                                                                     ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

નોંર્: ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત અને અરજી ફી ભરવાની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay 

ઉપર જોઈ શકાશે. 
 

 

                                                            તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૧ 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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GUJARAT  PUBLIC SERVICE COMMISSION 

SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,  

GANDHINAGAR – 382010 

                                                         R-7 BRANCH 

Advt. No.: 03/2021-22 Online applications are invited from date: 15/07/2021, 13:00 to 

date : 31/07/2021, 13:00 for the posts of Executive Engineer (Mechanical), Class-I 

(Competitve exam) in the Engineering Services under the Gujarat Water Supply 

and Sewerage Board(GWSSB). Candidates are instructed to visit Notice Board or the 

Website of Commission https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for 

all the provisions of the advertisements, General Instructions, the method of online 

application and payment of fees.  
 

1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test, Mains 

Examination, month of Mains Examination result, Interview and Category 

wise vacancy are shown below:  

 

 Final Result will be published during 10 working days after the last date of Interview. 

 

Advt. 

No. 

 

 

 

 

03/20

21-22 

Name of the Post 

Tot

al 

Vac

anc

y 

Category wise vacancy 
Out of total Post, vacancies 

reserved for Women 

Res

erve

d 

for 

Phy

sica

lly 

Dis

able

d 

Reser

ved 

for 

Ex-

Servi

cema

n 

Gen

eral 

E.

W.S

. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

Gen

eral 

E.

W.S

. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

Executive 

Engineer  

(Mechanical), 

Class-I 

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

2)   Physically Disabled:  

Sr. 

No. 
Advt. No 

Name of the 

Post 

Tentative 

Date of 

Primary 

test 

Tentative 

month of 

Primary 

test’s 

result 

Tentative 

Date of 

Mains 

Examination  

Tentative 

month of    

Mains 

Examination 

result 

Tentative 

month of 

Interview 

1 
03/2021-

22 

Executive 

Engineer 

(Mechanical), 

Class-I 

28-11-

2021 

JAN-

2022 
06,12 & 13 

MARCH-

2022 

MAY-2022 
JUNE-

2022 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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  The candidates possessing disability as shown below only can apply for the 

respective post as shown against it.  
Advt. 
No. Name of the Post PH 

Percentage 

03/2021-
22 

Executive Engineer  

(Mechanical), Class-I 

H.H. 
More than 40% 

Less than 100% 
OL -- 

 

HH= HEARING HANDICAPPED   

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)     

3) Name of Post, Education Qualification, Age and Pay Scale Details 

Advt. 

No  
Name of Post:- Deputy Executive Engineer (Mechanical), Class-II 

03/2020-

21 

Education 

Qualification 

(a) Possess a Bachelor’s degree of Engineering 

(Mechanical) or Bachelor of Technology (Mechanical) 

obtained from any of the Universities established or 

incorporated by or under the Central or a State Act in 

India; or any other educational institution recognised as 

such or declared to be deemed as a University under 

section 3 of the University Grants Commission Act, 

1956 or possesses an equivalent qualification 

recognised by the Government. 

            Provided that the candidate who has appeared at a 

degree examination, the passing of which would render 

him educationally qualified for the Examination 

mentioned in sub-regulation (a), but the result is not 

declared, shall also be eligible for admission to the 

Preliminary Examination.  

              All candidates who are declared qualified by the 

commission for appearing in the Main Examination 

shall be required to produce proof of passing the degree 

examination along with their application for the Main 

Examination. The candidate who fails to produce the 

proof of passing the degree examination shall not be 

eligible for admission to Main Examination. 

Age 

Note be more than 35 years. (A candidate shall not be less 

than 20 years of age and not be more than 35 years of age 

as on 31/07/2021. Age will be calculated as on the last date 

of receipt of application.) 

Pay Scale 
Executive Engineer (Mechanical) - Pay scale Rs.67700/-

208700/- [Level-11] in the GWSSB service 
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4) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.  

 

5) Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both. 

 

6) Age Relaxation:  

 

1 
Candidate belonging SEBC category of 
Gujarat Origin  

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 
Women Candidate belonging SEBC 
category of Gujarat Origin 

10 Years (Which Includes the relaxation 
of 5 years applicable to woman)  
(Maximum Up to 45 Years) 

3 Women Candidate  5 years (Maximum Up to 45 Years) 

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.C.O.  
Length of Military Service plus three 
years  

5 Physically Disabled 10 Years (Maximum Up to 45 Years) 

6 

As per Gujarat Civil Services 
Classification and Recruitment (General) 
Rules 1967 and amendment from time to 
time, A candidate who is already in 
Gujarat Govt. service, either as a 
permanent or a temporary officiating 
continuously for six months and had not 
crossed age limit prescribed for the 
Advertised post at the time of his first 
appointment. 

(1) If experience is prescribed as one of 
the qualifications, the upper age limit 
shall not apply.  
(2) If experience is not prescribed as one 
of the qualifications and Govt. servant 
appointed to a post requiring a Medical, 
Engineering, Veterinary or, Agriculture 
degree or diploma and who applied for 
any such post, the upper age limit shall 
not apply. 
(3) If experience is not prescribed as one 
of the qualifications in the advertisement, 
Govt. servants who are working on the 
post from which an employee can be 
promoted to the post so advertised, be 
entitled to relaxation of 5 years, or to the 
extent of equal number of years for which 
service has been put in by him, which is 
less. 

7) Note: 

(1) The candidates selected in the above posts will be considered employees of 

Gujarat Water Supply and Sewerage Board (GWSSB). They will not be 

considered employees of the Government of Gujarat. 

(2) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for 

Unreserved Category and the criteria for selection will be applicable as per 

Unreserved Category. 



 

GPSC/R-7 Branch  Page 19 of 19 

(3) In case of non-availability of women candidate in the respective category (If 

reserved posts for women are available), the reserved post will be allotted to male 

candidates belonging to the same category. 

(4) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling 

Online Application speadily, which will not count as an Online Application. 

(5) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before applying 

online. Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled 

in the application form. 

(6) The online application is "Editable" till the last date & time of advertisement. Hence 

the candidates have to make only one application in one advertisement. If there are 

any mistakes in filling up the details / information in the online application, go to 

the "Edit" option and update the details till the last date & time of Application. Do 

not make a new application. 

(7) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed 

online application or information filled in by the candidate shall not be accepted, 

once the online advertisement is closed. 

(8) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered valid by the Commission. For candidates 

belonging to unreserved category, the last confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. 

(9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the 

Commission as of now. Candidates qualified for Main Written Examination 

(Provisional Result) only have to upload their required Certificates/Documents 

online on Commission’s website https://gpsc-iass.gujarat.gov.in within the stipuled 

time duration as mentioned in the provisional result. Those candidates who send 

their required Certificates/Documents Physically or by Post to the Commission are 

automatically ineligible for the further recruitment process.  

                                                                                                                Sd/- 

                                                                                                             Joint Secretary 

                                                                                          Gujarat Public Service Commission 

Note:  

Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to 

apply online and fees payment.  

DT:15/07/2021 

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

