
 

 

 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 

સે ટર-૧૦-એ, “છ-૩”સકલપાસે, “છ”રોડ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
ફોન ન-ં (૦૭૯) ૨૩૨૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

 

અગ યની હેરાત 

કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૧  તથા  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૨ ( . .૪૧/૨૦૨૦-૨૧)ની મુ ય લેિખત પરી ાના ઉમેદવારો માટે 

કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૧ તથા નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (સીવીલ), વગ-૨ ( . .૪૧/૨૦૨૦-૨૧)ની જ યાઓ પર ભરતી કરવા માટે આયોગ ારા િસ ધ કરવામાં આવેલ 

હેરાત માંક:-૪૧/૨૦૨૦-૨૧ માટે તા.૦૪/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીનંુ પ રણામ તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ િસ ધ કરવામાં આવેલ છે. આ કસોટીમા ંસફળ થયેલ તમામ 
ઉમેદવારોએ મુ ય પરી ા (લેિખત) માટે “Online” અર  કરવાની રહેશ.ે ઉમેદવારોએ મુ ય લેિખત પરી ા માટે તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ના 
રોજ ૧૩.૦૦ કલાક સુધી “Online” અર પ ક ભરી તેમજ જ રી દ તાવે  (તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક સુધીમાં) અપલોડ કરવાના રહેશ ે .ઉમેદવારો તરફથી 
મળલે અર પ કો તથા માણપ ો ઉકત જ યાઓના ભરતીિનયમો, ભરતી (પરી ા) િનયમો તથા હેરાતની ગવાઈ મુજબના લાયકીધોરણની ચકાસણી કયા િસવાય ઉમેદવારોને ત ન 
કામચલાઉ ધોરણે મુ ય પરી ા (લેિખત)માં વેશ આપવામાં આવશે. મુ ય પરી ા (લેિખત)મા ં વેશ અંગ ેઆયોગનો િનણય આખરી ગણાશે અને આયોગના િનણય સામે કોઇપણ 
પ યવહાર યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ . 

 
ન ધ: ઉમેદવારે સૌ થમ મુ ય પરી ાનું ફોમ ભરવાનું રહેશે અને યારબાદ જ માણપ ો અપલોડ કરવાના રહેશે. (ઉમદેવાર મુ ય પરી ાનંુ ફોમ ભયા વગર માણપ ો અપલોડ કરવા ય ન 

કરશે તો “Application not found”નો મસેેજ આવશે.) 
 

: મુ ય લેિખત પરી ાના ઉમેદવારોએ નીચ ેદશાવેલ અગ યની સૂચનાઓ યાને લેવી: 

.  
૧. મુ ય પરી ાનંુ અર પ ક online તથા ડો યુમે ટ અપલોડ કરવાની રીત : ૧. મુ ય પરી ાનુ ંઅર પ ક ભરવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
વેબસાઇટપરજવાનંુરહેશ.ે ૨. વેબસાઇટપર call letter/form સે શનમા ંજઇ main exam call letter/ form પર િ લક કરવાનુ ંરહેશે. યારબાદ select job મા ંતમારી હેરાત 
પસંદ કરી ક ફમશન નબંર અન ેdate of birth insert કરવાના રહેશે અને ok બટન પર લીક કરવાનંુ રહેશે. ૩. આમ કરવાથી ાથિમક પરી ાના અર પ કમાં ભરેલ નીચેની 
મા હતી વા મળશે જમેા ંઉમેદવાર સુધારો કરી શકશે. (૧) સરનામું (૨) શૈ િણકલાયકાત (૩) મોબાઇલનબંર ૪. ઉપરો ત કાયવાહી પૂણઁ કરીને ઉમેદવારે save અને lock બટન પર 
લીક કરવાનું રહેશે અને અર  submit કરવાની રહેશે. ૫. ઉપરો ત કાયવાહી પૂણ કયથી ઉમેદવારની મા હતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાં સુધારો થઇ શકશે નહી. ૬. Save 

અન ેlock કયથી ઉમેદવારના મોબાઇલ નંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડો યુમે ટ અપલોડ કરવાનો મેસજે આવશે. ૭. ઉમદેવાર  અનામત ક ાનો હશે તો 
print main exam form તથા upload documents online tab દેખાશ.ે Upload documents online પર લીક કરીને પોતાના ડો યુમે ટ અચૂક અપલોડ કરવાના રહેશે.  
ઉમેદવાર િબનઅનામત ક ાનો હશે તો (1) print post office challan (2) online payment of fees (3) check your payment status (4) online payment receipt 
(5) print main exam form (6) upload documents online tab દેખાશ ેતેના પર લીક કરીને ઉમેદવારે પોતાના ડો યુમે ટ અચૂક અપલોડ કરવાના રહેશે. ૮. િબનઅનામત 
ક ાના ઉમેદવારે . ૨૦૦/- ફી ભરવાની રહેશ ેતેઓ ઓનલાઇન ફી ની ચૂકવણી કરી શકશે.  ઉમેદવારે ઓનલાઇન ફી ની ચૂકવણી કરી હોય અને ફી ના નાણા બકમાંથી કપાયેલ 
હોય અને તેની પહ ચન મળી હોય તો ઉમેદવારે Help/Query માcંheck your payment status પર લીક કરીને ણી શકશે. ૯.પો ટ ઓ ફસમા ંફી ભરવા માટે print post 
office challan પર લીક કરીને િ ટ આઉટ મળેવી ન કની કો યૂટરની સુિવધા ધરાવતી પો ટ ઓ ફસમા ં . ૨૦૦/- ફી + પો ટલ સિવસ ચાજ સ ભરવાના રહેશ ેઅને તે અંગેનંુ ચલણ 

મેળવવાનંુ રહેશે. ઉમેદવારે પોતાની િબનઅનામત ક ાની પરી ા ફી અચૂક ભરવાની રહેશે. ૧૦. ડો યૂમે ટ અપલોડ કરવાની િવગતવાર સૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 
પોટલના home page પર મુ ા નબંર-૬ પર click here to view guidelines for uploading application scrutiny documents િશષક હેઠળ દશાવેલ છે. જ ેઉમેદવારોએ 

ડો યુમે સ અપલોડ કરતા પહેલા ખાસ ઇ લેવાની રહેશે. 

૨. ઉપરો ત પેરા-૨ ની સૂચનાઓ અનુસાર તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કલાક સધુીમાં Online અર પ કો ભરનાર તમેજ ઉપર ના ફકરા (૨) માં દશાવેલ અર પ ક તમેજ 
દ તાવે  https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ કરેલ હશ ેતવેા ઉમેદવારો જ મુ ય (લેિખત) પરી ાનાં ડાઉનલોડ કરી શકશ ેઅન ેતવેા ઉમેદવારો જ મુ ય 

પરી ામાં ઉપિ થત રહી શકશ.ે 
 
મુ ય પરી ાના અર પ ક સાથ ેઅપલોડ કરવાનાં માણપ ોની યાદી : 
(૧) ઉમેદવારે ઓનલાઇન ભરેલ Mains Application Form ડાઉનલોડ કરી તેમાં ફોટો ાફ, સહીની િવગતો ભરી કેન કરી જ રી માણપ ો 
સાથે Online Upload કરવાનું રહેશે. 
(૨) જ મ તારીખના પુરાવા માટે SSCEનંુ માણપ   (ધોરણ૧૦ની માકશીટ અથવા ે ડીટ સટ ફીકેટ બે માંથી એક કે જમેાં જ મ-તારીખ દશાવેલ હોય તે જ અપલોડ કરવાનુ રહેશે. જ મ 

તારીખનો દાખલો કે શાળાછોડયાનંુ માણપ  મરના પુરાવા માટે મા ય ગણાશે નહ )  
(૩) સ મ અિધકારી ારા અપાયેલ િતનુ ં માણપ  (અનુ. િત,અનુ.જન િત, અને સા. અને  શૈ. પ. વગના ઉમેદવારો માટે) 
(૪) સામાિજક અને શૈ િણક પછાતવગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમા ંદશા યા મુજબ િનયત સમયગાળાનંુ ગુજરાતી નમુના મુજબનું પ રિશ -ક અથવા પ રિશ -૪ અર પ માં   દશાવેલ નંબર 

અને તારીખનંુજ)  રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે પ રિશ -કના િવક પે અ ય કોઈ માણપ  મા ય રાખવામાં આવશે ન હં. અં ે માં Annexure-A (જ ેકે  સરકારની ભરતી કે સં થાઓ માટે 

છે) તે મા ય રાખવામાં આવશે નહ .પરિણત મ હલા ઉમેદવારોએ આવંુ માણપ  તેઓની િપતાના આવકના સંદભમાં રજૂ કરવાનું રહેશ.ે  આવા  ઉમેદવારો એ તમેના પિતની આવકના 
સંદભમાં રજૂ કરેલ હશ ેતો તે મા ય રાખવામાં આવશ ેનહ . 

(૫) આિથક રીતે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રા ય સરકારના સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ માંક:એ.ડબ યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી અને 

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ના  ઠરાવ માંક : ઇ.ડબ યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ  થી  િનયત થયેલ નમૂના (અં ે મા ંAnnexure KH અથવા ગુજરાતીમાં પ રિશ –ગ ) માં મળેવલે પા તા 
માણપ . 

(૬) સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારોને સામા ય વહીવટ િવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ના પ રપ  માંક:  એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી િનયત કરવામાં આવલે નમૂનામાં સ મ અિધકારી 



 

 

ારા આપવામાં આવલે “ના વાધંા માણપ ” 
(૭)   મા  સૈિનક ઉમેદવારોના ક સામા ં ડ ચાજ બુકની નકલ 
(૮)   અટક અથવા નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગઝેેટની / લ  ન ધણી માણપ ની નકલ 
(૯)   િવધવા મ હલા ઉમેદવારોના ક સામા ંપુન: લ  ન કયા અંગેના સોગદં નામાની નકલ 
(૧૦) નાતકનાં તમામ વષ / સેમે ટરના ગુણ પ ક (તમામને કેન કરી મજ કરી િસંગલ pdf બનાવવી અને તે pdf અપલોડ કરવી.) 
(૧૧)  નાતક પદવી માણપ  
(૧૨) િવદેશની યુિનવિસટીમાંથી પદવી મેળવલે હોય તો તનેી મા યતા અંગેના પુરાવાની નકલ (other certificate module માં અપલોડ કરવુ)ં 
(૧૩) શારી રક અશ ત ઉમેદવારોના ક સામા ંસા. વ. િવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પ રપ  મજુબનું િનયત નમૂનામા ંસરકારી હોિ પટલના સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન /મેડીકલ બોડ  ારા 

આપલે માણપ  
(૧૪) હેરાતમા ંદશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવે છે તેવો તમેનો હ દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમક તા થાિપત કરતા આદશેો/અિધકૃતતાની િવગતો / માણપ  

રજૂ કરવાનું રહેશે.  (other certificate module  માં અપલોડ કરવુ)ં 
 
ન ધ:-  માણપ ો અપલોડ કરવાના સંબંિધત moduleમાં એક કરતા વધારે માણપ ો  અપલોડ કરવાનાં થતા હોય તો તમામન ે કેન કરી merge કરી 
એક (િસંગલ ) pdf બનાવવી અન ેત ેmodule માં અપલોડ કરવી. 
 
ખાસ સૂચના :-  અર  સાથે ઉપર દશાવેલ માણપ ો પૈકી લાગુ પડતા હોય તેવા જ માણપ ો/પુરાવા PDF, JPEG, JPG કે  PNG ફોમટમાં  અપલોડ 
કરવાના રહેશે અને અચૂકપણે તનેો મ ળવવાનો રહેશે. લાગૂ પડતા ન હોય તેવા માણપ ો/પુરાવા સામેલ કરવાના રહેશે નહ . ઉમેદવારે અસલ 
(Original) માણપ ો જ કેન કરી અપલોડ કરવાના રહેશે.  કોઇ કારણસર અસલ ઉપલ ધ ન હોય તો અસલની જ યાએ ઝેરો /નકલ હશે તો 
ઉમેદવારે વયં માિણત (Self-attested) કરીને અપલોડ કરવાના રહેશ.ેઉમેદવાર ારા મોકલવામાં Physical/offline અર પ ક અને માણપ ોની 
ચકાસણી કરવામાં આવશે નહ . 
 
 

મુ ય પરી ાનું ફોમ ભરવાની છે ી તારીખ, સમય અને વેબસાઇટ માણપ ો અપલોડ કરવાની છે ી તારીખ, સમય અને વબેસાઇટ 

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ બપોરે ૧:૦૦ કલાક સુધી 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૧ રા  ે૧૧:૫૯ કલાક સુધી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 
ન ધ : જ રી માણપ ોના નમૂના આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download સે શનમા ં(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) વા િવનંતી. 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૧ 
 

 


