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ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ 
 

જાઽૉળીદ કર્રીઅગ : ૩૪૩/૪૨૩૮-૩૯ :  ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ ઇફૉ ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ફૂ ફૂજૉ 

નસીર્ષૉવ ઞગ્લીક બળ ગૃવ-૫૫૭ ઋરૉનષીળ્  બ અ઼ન ગળષી રીડૉ  કફ વીઊફ ઇળજીક રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઈ રીડૉ  ઋરૉનષીળૉ   

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in બળ દી. ૩૭/૨૫/૪૨૩૯ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી. ૫૩/૨૫/૪૨૩૯ (૩૫-૨૨ ગવીગ) 
નળમ્લીફ વ્ઙ ઊફ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. બ અ઼નઙૂફૂ િકર્લી રીડૉ  અ઼લૃગદ બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી લ્ઞષીરીઅ ઈષસૉ.  
ફ પ:- (૩) ઈ ઞગ્લીફૂ બપીર્ત્રગ બળૂક્ષીફૂ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી  અ઼યષદ: દી. ૨૬/૨૮/૪૨૩૯  ફી ળ્ઞ લ્ઞષીરીઅ ઈષસૉ. 
  (૪) ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીફૃઅ બિળથીર અ઼યષદ:  ઞૃવીઉ - ૪૨૩૯ રીઅ ુ઼ધ્  ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

        (૫) રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી અ઼યષદ:        દી. ૩૯, ૪૫ ઇફૉ ૪૬/૨૯/૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ લ્ઞષીરીઅ ઈષસૉ. 
        (૬) રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષીફૃઅ બિળથીર અ઼યષદ: જાન્લૃઈળૂ - ૪૨૩૱ રીઅ ુ઼ધ્  ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 (૭) મ  રૃવીગીદ અ઼યષદ: ભૉ ૃઈળૂ - ૪૨૩૱ રીઅ લ્ઞષીરીઅ ઈષસૉ.  
ઞગ્લીફૃઅ ફીર ગૃવ 

ઞગ્લી
ક 

ગક્ષીષીળ ઞગ્લીક 
 

ગક્ષીષીળ ઞગ્લીક બોગૂ રિઽવીક રીડૉ  
ઇફીરદ ઞગ્લીક 

ગૃવ ઞગ્લીક 
બોગૂ ઇફીરદ 

ુમફ 
ઇફીરદ 

(઼ીરીન્લ)

ઇફૃ. 
જાુદ 

ઇફૃ. 
ઞફ
જાુદ 

઼ી. 
સો. બ. 
ષ. 

ુમફ 
ઇફીરદ 

(઼ીરીન્લ)

ઇફૃ. 
જાુદ 

ઇફૃ. 
ઞફ
જાુદ 

઼ી. સો. 
બ. ષ. 

સીળૂિળગ 
ઇસક્દ 

રીજી 
઼ોુફ
ગ 

ષઙર્-૩ 

ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ઼ૉષી, ઞૃુફલળ ગૉ વ  
ફીલમ ગવૉક્ડળ / ફીલમ ુઞ ી 
ુષગી઼ ઇુપગીળૂ 

૬૨ ૪૭ ૨૬ ૩૨ ૨૩ ૨૱ ૨૩ ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 

ફીલમ બ્વૂ઼ ઇપૂક્ષગ  ૪૱ ૨૯ ૨૪ ૨૱ ૨૯ ૨૫ ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૨ ૨૨ 
ુઞ ી ળુઞ ડર્ ીળ, ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક ૨૯ ૨૬ ૨૩ ૨૨ ૨૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ 
ઇપૂક્ષગ ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂ  ૨૪ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨
રનનફૂસ ગુર ળ ઈિનજાુદ ુષગી઼ ૨૮ ૨૬ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨

                    ગૃવ  ૱૫ ૬૬ ૨૯ ૩૯ ૩૫ ૩૬ ૨૪ ૨૭ ૨૫ ૨૨ ૨૨ 
ષઙર્-૪ 

રીરવદનીળ ૮૯ ૫૭ ૨૭ ૩૨ ૩૯ ૩૪ ૨૪ ૨૫ ૨૮ ૨૪ ૨૨
઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ (઼ુજષીવલ) ૯૮ ૭૩ ૨૮ ૩૭ ૪૬ ૩૯ ૨૪ ૨૭ ૨૱ ૨૫ ૨૨
઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ (ઙૃ.જા.઼ૉ.ઈ.) ૨૫ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨
઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ (ઙૃઞળીદ 
ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ) 

૨૫ ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨

દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  ૨૱ ૨૱ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૫ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨

રનનફૂસ ુઞ ી ળુઞ ડર્ ીળ, ઼ઽગીળૂ 
રઅણશૂક 

૪૪ ૩૩ ૨૨ ૨૬ ૨૯ ૨૫ ૨૨ ૨૩ ૨૪ ૨૨ ૨૨

ુઞ ી ુફળૂક્ષગ ઞરૂફ નભદળ ૨૱ ૨૬ ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૩ ૨૨ ૨૨ ૨૩ ૨૨ ૨૨
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રનનફૂસ ુફલીરગ, ઇ  ઇફૉ ફીઙિળગ 
બૃળષઢી  

૩૭ ૨૱ ૨૩ ૨૪ ૨૬ ૨૪ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૨ ૨૨

઼ળગીળૂ ર ઇુપગીળૂ ૨૯ ૨૭ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૨૪ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨ ૨૨
ઈિનજાુદ ુષગી઼ ઇુપગીળૂ ૪૩ ૩૫ ૨૨ ૨૪ ૨૮ ૨૬ ૨૨ ૨૨ ૨૪ ૨૨ ૨૨

ગૃવ ૪૭૪ ૩૬૨ ૩૫ ૫૭ ૮૬ ૬૭ ૨૬ ૩૨ ૪૨ ૨૭ ૨૨

૩.(૩)  ઋબળફૂ ઞગ્લીક બોગૂ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ ઞૉ દૉ ઞગ્લીકફૂ ઼ીરૉ નસીર્ લી રૃઞમફૂ સીળૂિળગ ઇસગદદી પળીષદી ઋરૉનષીળ્ ઞ 

ઇળજી ગળષી બી  ઝૉ .  
ઞગ્લીફૃઅ ફીર ઇઅપત્ષ  કઝૂ નિ  ષથફૂ ઘીરૂ ઽવફજવફફૂ 

ુષગવીઅઙદી

ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ LV ર્ણળૉ ડ ગક્ષી HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA, OL, OAL 

ફીલમ બ્વૂ઼ ઇપૂક્ષગ રૃુક્દ ઈબૉવ ઝૉ. 
ુઞ ી ળુઞ ડર્ ીળ, રનનફૂસ ુઞ ી 
ળુઞ ડર્ ીળ, ઼ઽગીળૂ રઅણશૂક 

B, LV ૬૨% ધૂ ૩૨૨% HH ૬૨% ધૂ ૩૨૨% OA, OL, OAL, BL

ઇપૂક્ષગ ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂ, 
ષઙર્-૩ 

- HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી - 

રનનફૂસ ગુર ળ ઈિનજાુદ ુષગી઼ LV ર્ણળૉ ડ ગક્ષી HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA, OAL 

રીરવદનીળ LV ર્ણળૉ ડ ગક્ષી HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA, OL, OAL 

ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ (઼ુજષીવલ) B, LV ૬૨% ધૂ ૩૨૨% HH ૬૨% ધૂ ૩૨૨% OA, OL, OAL, BL, 
BLOA 

ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ (ઙૃ.જા. ૉ઼.ઈ.) B, LV ૬૨% ધૂ ૩૨૨% HH ૬૨% ધૂ ૩૨૨% OA, OL, OAL, BL 

ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ (ઙૃઞળીદ 
ુષપીફ઼યી ઼ુજષીવલ) 

LV ૬૨% ધૂ ૩૨૨% HH ૬૨% ધૂ ૩૨૨% OA, OL, OAL, BL, 
BLOA 

દીવૃગી ુષગી઼ ઇુપગીળૂ  LV ર્ણળૉ ડ ગક્ષી HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA,OL,OAL 

઼ળગીળૂ ર ઇુપગીળૂ  LV ર્ણળૉ ડ ગક્ષી HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA, OL 

ુઞ ી ુફળૂક્ષગ ઞરૂફ નભદળ  - HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA, OL

રનનફૂસ ુફલીરગ,  ઇ  ઇફૉ 
ફીઙિળગ બૃળષઢી 

B, LV ૬૨% ધૂ ૩૨૨% HH ૬૨% ધૂ ૩૨૨% OA, OL, OAL, BL 

ઈિનજાુદ ુષગી઼ ઇુપગીળૂ LV ર્ણળૉ ડ ગક્ષી HH ર્ણળૉ ડ ગક્ષી OA,OAL

ર્ણળૉ ડ ગક્ષી ઑડવૉ ગૉ  ૬૨ ડગી ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઇફૉ ૯૭ ડગીધૂ કઝૂ ુષગવીઅઙદી. B=Blind, LV =Low Vision, 
HH= Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, OAL=One Arm & One Leg , BL=Both 
Leg, BLOA=Both Legs & One Arm  

૩.(૪) જાઽૉળીદરીઅ (૩) ઇઅપત્ષ ઇધષી કઝૂ િ , (૪) ષથફૂ ઘીરૂ, (૫) ઽવફજવફફૂ ુષગવીઅઙદી ઇધષી રઙઞફ્ વક્ષ્ ઑર 

થ ગૉ ડૉઙળૂ બોગૂ ઞૉ ગૉ ડૉઙળૂફૂ ઞગ્લીક ઈષી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઽસૉ દૉ ઞ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ ઇળજી ગળષીફૉ 
બી  મફસૉ. ૩.(૫) સીળૂિળગ ળૂદૉ ઇસગદ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી. ૩-૩૪-૪૨૨૱ફી બિળબ  કર્રીઅગ : બળજ-

૩૨૪૨૨૱-૬૮૯૭૬૨-ઙ.૪ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ઼ૃુ ન્ડૉણન્ડ/ ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફફી દમૂમૂ રીથબ ફૉ ઈુપફ ળઽૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ 
૩૨ ષહર્ફૂ ઝૄડઝીડ રશસૉ. ૩.(૬) સીળૂિળગ ઇસગદદી પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ Online ભ્રર્રીઅ Personal Details રીઅ બ્દીફૂ 
ઇસગદદીફૂ ડગીષીળૂ / ુષઙદ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉસૉ. ૩.(૭)  રિઽવીક રીડૉ  ઇફીરદ ઞગ્લીક ઋબળ ઋરૉનષીળ્ ઋબવબ્પ ફિઽ ધીલ દ્ 
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ઈ ઞગ્લીક અ઼મઅુપદ ગૉ ડૉઙળૂફી બૃ હ ઋરૉનષીળ્ફૉ ભીશષષીરીઅ  ઈષસૉ. ૩.(૮) સીળૂિળગ ળૂદૉ ઇસગદ દધી રીજી ો઼ુફગ રીડૉ  

ઇફીરદ ઞગ્લીક ઋબળ ઞૉ ઋરૉનષીળ બ અ઼નઙૂ બીરસૉ દૉક બ્દૉ ઞૉ ગૉ ડૉઙળૂફી (ુમફ ઇફીરદ/ ઇફૃ.જાુદ/ ઇફૃ.ઞફજાુદ/ 
઼ી.સો.બ.ષઙર્ ) ઋરૉનષીળ ઽસૉ, દૉ ગૉ ડૉઙળૂફી ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. ૩.(૯) ઼ી.ષ.ુષ.ફી દી. ૩૭/૨૪/૪૨૨૩ ફી ઢળીષ કર્રીઅગ : 

઼ૂઈળઈળ-૩૨૪૨૨૨-જીકઈઊ- ૯-ઙ.૪ રૃઞમ સીળૂિળગ ઇસગદદી ૬૨% ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઽ્લ દૉરફૉ ઞ સીળૂિળગ ઇસગદદીફી વીય્ 
રશષીબી  ળઽૉસૉ.  
૪. ફીઙિળગત્ષ : બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ રીડૉ  ઋરૉનષીળ (ગ) યીળદફ્ ફીઙિળગ, ઇધષી (ઘ) ફૉબીશફ્ જાઞફ, (ઙ) યૃદીફફ્ જાઞફ, 
ઇધષી (ચ) યીળદરીઅ ગીલરૂ ષ઼ષીડ ગળષીફી ઊળીનીધૂ દી.૩વૂ જાન્લૃઈળૂ ૩૯૮૪ બઽૉવીઅ યીળદરીઅ ઈષૉવ ુદમૉડફી ુફષીર્ુ઼દ, ઇધષી 
(જ) બીિગ દીફ, મરીર્, ૂવઅગી ઇફૉ બૄષર્ ઈિ ગફ નૉસ્, ગૉ ન્લી, લૃઙીન્ણી, ુષલૉડફીર, ટીુમ્મલી, રવીષૂ, ટૉળ, ઊધૂલ્બૂલી, લૃફીઊડૉણ 
િળબુબ્વગ કભ ડીન્ટીુફલીફી નૉસ્રીઅધૂ ધશીઅદળ ગળૂ યીળદરીઅ ગીલરૂ ષ઼ષીડ ગળષીફી ઊળીનીધૂ ઈષૉવ રૄશ યીળદૂલ લુક્દ, બળઅદ ૃ

(ઘ) ધૂ (જ) ઼ૃપૂફી ગીળરીઅફૂ લુક્દક દૉરથૉ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ બી ૉ઼ધૂ બી દી રીથબ  રૉશ લૃઅ ઽ્લ દ્ ઞ ુફરથૄગ રીડૉ  બી  
મફસૉ. 
૫. ઉંરળ ઇફૉ દૉરીઅ ઝૄડઝીડ : ૫.(૩) ઇળજી વ્ઙ કફ ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘ : ૫૩-૨૫-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઋરૉનષીળૉ  ૪૨ ષહર્ બૃળી 
ગળૉ વી ઽ્ષી જોઊઑ ઇફૉ ૫૭ ષહર્ બૃળી ગળૉ વી ફ ઽ્ષી જોઊઑ. ૫.(૪) ઉંરળ ઇળજી વ્ઙ કફ ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞ ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ. ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ફૂજૉ રૃઞમફૂ ઝૄડઝીડ રશષીબી  ઝૉ . ૫.(૫) રૄશ ઙૃઞળીદફી ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ, ઇફૃ.ઞફજાુદ ઇફૉ 

઼ી.ઇફૉ સો.બ.ષઙર્ફી બૃ હ ઋરૉનષીળ-બીઅજ ષહર્, ૫.(૬) ુમફ ઇફીરદ ષઙ ફી રિઽવી ઋરૉનષીળ-બીઅજ ષહર્ ૫.(૭) રૄશ ઙૃઞળીદફી 

ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ, ઇફૃ.ઞફ જાુદ ઇફૉ ઼ી.ઇફૉ સો.બ.ષઙર્ફી રિઽવી ઋરૉનષીળ-ન઼ ષહર્ ( ઈ ઝૄડઝીડરીઅ રિઽવી રીડૉફૂ ઝૄડઝીડ ગૉ  ઞૉ 
બીઅજ ષહર્ફૂ ઝૉ દૉફ્ ઼રીષૉસ ધઉ જાલ ઝૉ .) ૫.(૮) સીળૂિળગ ઇસક્દ (Disabled) ઋરૉનષીળ -ન઼ ષહર્. ૫.(૯) રીજી 

ો઼ુફગ્/ઇુપગીળૂકફૉ ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ષપૃરીઅ ષપૃ બીઅજ ષહર્ફૂ ઝૄડઝીડ રશષીબી  ધીલ ઝૉ . ઈ ઝૄડઝીડ રીજી ો઼ુફગ્ ઇફૉ 
ઉ.઼ૂ.ક. / ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ક ઼િઽદ ગુરસન્ણ કિભ઼ ર઼્ ઞૉરથૉ વ ગળૂ ૉ઼ષીરીઅ કઝીરીઅ કઝૂ બીઅજ ષહર્ફૂ ભળઞ મજાષૂ ઽ્લ ઇફૉ 
વ ગળૂ ૉ઼ષી રીડૉ  સીળૂિળગ ઇસગદદીફી ગીળથૉ મળદળભ ગૉ  ઝૄડી ગળષીફી ગીળથ ુ઼ષીલ રૃનદ બૃળૂ ધલૉધૂ (ઞૉરફૂ રૃનદ ઝ રિઽફીરીઅ 
બૃળૂ ધષીફૂ ઽ્લ દૉ ઼િઽદ) ઝૄડી ધલૉવ ઽ્લ દૉકફૉ રશષીબી  ધસૉ. ૫.(૱) ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ગરર્જીળૂકફૉ ષલ રલીર્નીરીઅ ગ્ઉબથ 

ગીળફૂ ઝૄડઝીડ રશષીબી  ફધૂ. ૫.(૯) ઈ જાઽૉળીદરીઅ ઞૉ ગક્ષીફી ઇફીરદ ષઙ  રીડૉ  ઞગ્લીક ઇફીરદ ળીઘષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ   દૉ 

ગક્ષીફી રૄશ ઙૃઞળીદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઋબવૂ ષલરલીર્નીરીઅ ઝૄડઝીડ રશસૉ. મપૂ ઞ રશષીબી  ઝૄડઝીડ ઙથદળૂરીઅ વૂપી મીન ષપૃરીઅ 
ષપૃ ૬૭ ષહર્ફૂ ઉંરળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલીર્નીરીઅ ઝૄડઝીડ રશસૉ. ૫.(૩૨) ઇફીરદ ષઙ ફી ઋરૉનષીળ્ જો ુમફઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ  

ઇળજી ગળસૉ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળ્ફૉ ષલ રલીર્નીરીઅ ઝૄડઝીડ રશસૉ ફઽીં. ૫.(૩૩) ુમફ ઇફીરદ દધી ઇફીરદ ષઙ ફી રિઽવી 

ઋરૉનષીળ્ફૉ મપૂ ઞ રશષીબી  ઝૄડઝીડ ઙથદળૂરીઅ વૂપી મીન, ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહર્ફૂ ઉંરળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલ રલીર્નીરીઅ ઝૄડઝીડ 

રશસૉ. ૫.(૩૪) ઋરૉનષીળૉ  ઞૉ-દૉ વીઙૃ બણદી ઇફીરદ ષઙર્ ષઙૉળૉ  ઇઅઙૉ ઇળજીબ ગરીઅ ગીશજીબષૄર્ગ ઘીદળૂ ગળૂ ઞ ળૂ જગી઼થૂ ગળૂફૉ ઞ 
ઞથીષષી ઇફૃળ્પ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇળજીબ ગરીઅ ઋરૉનષીળ ીળી ગન્ભરર્ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ગ્ઉ બથ ુષઙદ/રીિઽદૂરીઅ ઋરૉનષીળફૂ જૄગફી 
ગીળથૉ બીઝશધૂ ઼ૃપીળ્ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ગ્ઉ બથ ળઞૄઈદ ગર્ી  ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં.   
૬. વીલગીદ : ૬.(૩) બળૂક્ષી રીડૉ  ઋરૉનષીળ યીળદફૂ અ઼઼ન ગૉ  ળીજ્લ ુષપીફ઼યીફી ગીલની ઽૉઢશ ધીુબદ ગ્ઊબથ લૃુફષુ ર઼્ડૂ ગૉ  

અ઼઼નફી ઑક્ડ ીળી ધીુબદ સોક્ષુથગ અ઼ ધી ઇધષી લૃ.જી.઼ૂ. ઑગડ-૩૯૭૮ફી ૉ઼ગસફ -૫ ઽૉઢશ લૃુફ. દળૂગૉ  ધીુબદ ધલૉવ મૂજી 
સોક્ષુથગ અ઼ ધીફૂ ફીદગફૂ બનષૂ ગૉ  દૉફૉ ઼રગક્ષ વીલગીદ પળીષદી ઽ્ષી જોઊઑ ૬.(૪) ઇળજીબ ગ ષૂગીળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘ 

઼ૃપૂરીઅ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફી ૪૨ ષહર્ બૃળી ધલૉવી ઽ્લ ઇફૉ ુફલદ વીલગીદફૂ બનષૂફી ઝૉ ી ૉ઼રૉ ડળ/ષહર્ફૂ બળૂક્ષીરીઅ ઋબુ ધદ ધલૉવ ઝૉ  

ઇધષી ધફીળ ઝૉ  બળઅદૃ ઞૉફૃઅ બળૂથીર ુ઼ધ્પ ધલૉવ ફી ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી રીડૉ  ઇળજી ગળૂ સગસૉ, બળઅદૃ દૉકઑ 
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જાઽૉળીદરીઅ નસીર્ષૉવ સોક્ષુથગ વીલગીદફૂ બનષૂ રૃખ્લ બળૂક્ષી રીડૉફૂ ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ી  ગળૉવૂ ઽ્ષૂ જોઉસૉ. ઞૉ 
ઋરૉનષીળ ઑર.મૂ.મૂ.ઑ઼. ઇધષી ઇન્લ ગ્ઊ દમૂમૂ સીઘીફૂ બનષૂ બળૂક્ષીરીઅ ઋબુ ધદ ધલી ઽ્લ ઇફૉ ઞૉફૃઅ બળૂથીર જાઽૉળ ધષીફૃઅ 
મીગૂ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ બથ  ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીફૃઅ ઇળજીબ ગ યળૂ સગસૉ. જો ગૉ  રૃખ્લ બળૂક્ષી રીડૉ  ઈલ્ઙૉ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ વીલગ 
ઢળીષૉવ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ રૃખ્લ બળૂક્ષીફી ઇળજીબ ગ ઼ીધૉ બનષૂ બળૂક્ષી બી઼ ગલીર્ ઇઅઙૉફી બૃળીષી ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ. ૬.(૫) ઞૉ 
ઋરૉનષીળ બનષૂ બળૂક્ષી બી઼ ગલીર્ફ્ બૃળીષ્ ળઞૃ ગળૂ સગસૉ ફિઽ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ રીડૉ  વીલગ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ 
ફિઽ.  ૬.(૬) ઞૉ ઋરૉનષીળ્ઑ ઑર.મૂ.મૂ.ઑ઼.ફૂ ઇધષી ઇન્લ ગ્ઊ દમૂમૂ સીઘીફૂ બળૂક્ષી બ઼ીળ ગળૂ ઽ્લ ઇફૉ દૉકઑ રૃખ્લ 
બળૂક્ષીફૃઅ ઇળજીબ ગ યળદૂ ષઘદૉ ઊન્ડફર્સૂબ બૄથર્ ગળૉવ ફ ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળ્ઑ રૃખ્લ બળૂક્ષીફી ઇળજીબ ગ ઼ીધૉ લૃુફ. ઇધષી 
અ઼ ધીફી અ઼મઅુપદ ઇુપગીળૂફૃઅ દૉકઑ દમૂમૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉવ ઝૉ  દૉષૃઅ રીથબ  ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ દૉકફૉ રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ 

સળદૂ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.બળઅદૃ ઈષી ઋરૉનષીળ્ઑ મ  રૃવીગીદ ઼રલૉ ઇ઼વ બનષૂ રીથબ  ઇધષી લૃુફ. ઇધષી અ઼ ધીફી 

અ઼મઅુપદ ઇુપગીળૂફૃઅ - બનષૂ રીથબ  રૉશષષીફૂ મપૂ ઞ ળૂલીદ્ ( ઊન્ડફર્સૂબ બૄળૂ ધલી ઼િઽદ ) ઋરૉનષીળ બૄથર્ ગળૉ  ઝૉ  દૉષૃઅ 

રીથબ  ળઞૄ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  
૭. સીળૂિળગ રીબ :  
કર્ર ુષઙદ ઉંજીઊ 

(઼.રૂ.) 
ઝીદૂફૃઅ રીબ ( ૉ઼.રૂ.) ષઞફ 

(િગ.ગર્ી.)ભૃવી લી ષઙળ 

( ૉ઼.રૂ.) 
ભૃવીષૉવ ઝીદૂફૃઅ 

( ૉ઼.રૂ.) 
ભૃવીષૉવ ઝીદૂફૃઅ 

રીથ ( ૉ઼.રૂ.) 
૩ ફીલમ બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ, ષઙર્-૩ 
૩ બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ૩૮૭ ૱૬ ૱૯ ૭ ૭૨ 
૪ ઇફૃ.ઞફજાુદફી બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ૩૮૨ ૱૬ ૱૯ ૭ ૭૨ 
૫ રિઽવી ઋરૉનષીળ રીડૉ ૩૭૱ - - - ૬૭ 

૬ ઇફૃ. ઞફજાુદફૂ  રિઽવી ઋરૉનષીળ 
રીડૉ ૩૭૮ - - - ૬૭ 

૪ ઇપૂક્ષગ ફસીમઅપૂ  ઇફૉ ઈમગીળૂ, ષઙર્-૩ 
૩ બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ૩૮૭ ૯૯ ૱૪ ૭ ૭૨ 
૪ ઇફૃ.ઞફજાુદફી બૃ હ ઋરૉનષીળ રીડૉ ૩૮૨ ૯૯ ૱૪ ૭ ૭૨ 
૫ રિઽવી ઋરૉનષીળ રીડૉ ૩૭૱ - - - ૬૭ 

૬ ઇફૃ. ઞફજાુદફૂ  રિઽવી ઋરૉનષીળ 
રીડૉ ૩૭૮ - - - ૬૭ 

૮. ગ્મ્પ્લૃડળફૃઅ ીફ : ઙૃઞળીદ રૃવગૂ ૉ઼ષી ષઙીર્ગળથ ઇફૉ યળદૂ (઼ીરીન્લ) ુફલર્, ૩૯૮૯રીઅ ઢળી લી રીથૉ ગ્મ્પ્લૃડળફી ઋબલ્ઙ 

ઇઅઙૉફૂ બીલીફૂ જાથગીળૂ પળીષદી ઽ્ષી જોઊઑ. ઈ ગીળફૂ વીલગીદ ફિઽ પળીષફીળ ઋરૉનષીળ ુફરથૄગફૉ બી  મફસૉ ફિઽ.  
૯. બઙીળ પ્ળથ  :  
૯.(૩)  ષઙર્-૩ : ` ૩૭,૮૨૨-૫૯,૩૨૨ + ` ૭,૬૨૨ ગર્ૉણ-બૉ  દધી ુફલર્ફૃ઼ીળ રશષીબી  ઇન્લ યથ્ધીક. (૮ ી બઙીળબઅજ રૃઞમ)  
          બૉ રૉડર્ ૂક્ષ વૉષવ ફઅમળ-૩૨  ` ૭૮,૩૨૨-૩,૯૯,૭૨૨ દધી ુફલર્ફૃ઼ીળ રશષીબી  ઇન્લ યથ્ધીક. (૯ રી બઙીળબઅજ રૃઞમ) 

   ષઙર્-૪ : ` ૯,૫૨૨-૫૬,૱૨૨ + ` ૬,૮૨૨ ગર્ૉણ-બૉ દધી ુફલર્ફૃ઼ીળ રશષીબી  ઇન્લ યથ્ધીક. (૮ ી બઙીળબઅજ રૃઞમ)  
   બૉ રૉડર્ ૂક્ષ વૉષવ ફઅમળ-૱  ` ૬૬,૯૨૨-૩,૬૪,૬૨૨ દધી ુફલર્ફૃ઼ીળ રશષીબી  ઇન્લ યથ્ધીક. (૯ રી બઙીળબઅજ રૃઞમ) 

૯.(૪)  ઇઞરીલસૂ ઼રલ નળમ્લીફ ઋબળ્ગદ નસીર્ષૉવ ઞગ્લીકરીઅ ઊજાભ્ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. દૉર ઝદીઅ ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂ ીળી 

ઇઞરીલસૂ ઼રલ અ઼દ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથર્ ધલૉ ઊજાભ્ રઅઞૄળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૯.(૫) ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ફ્ગળૂરીઅ ઽ્લ દૉષૂ લુક્દકફ્ 
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બઙીળ ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ૉ઼ષી ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ ઋબલૃર્ગદ બઙીળ પ્ળથરીઅ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૯.(૬) ભળજો : ઼ળગીળ દળભધૂ અ઼મઅુપદ 

ઞગ્લી રીડૉ  ષઘદ્ ષઘદ ઼ બષીરીઅ ઈષૉ દૉ ગીરઙૂળૂ. ૯.(૭)  મતદૂફૂ દગ્ : ઋબળ્ગદ ઞગ્લીક બળ ુફરથૄગ બીરૉવ ઋરૉનષીળ્ ઞૉ 

દૉ ઞગ્લીફી યળદૂ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઋબવૂ જ્ગ્લીક બળ મતદૂ રીડૉ  વીલગ ઙથીસૉ.  
૱. જાુદ રીથબ  : ૱.(૩) રૄશ ઙૃઞળીદફી ઇફૃ.જાુદ ઇફૉ ઇફૃ.ઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ઑ જાુદ રીથબ  દધી ૱.(૪) ઼ીરીજીગ 

ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ઑ, ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ફી ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ ઼ીરીજીગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી 

ુષયીઙફી દી. ૨૮-૨૪-૩૯૯૮ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ બિળુસ -‘ગ’ ઇધષી બિળુસ -‘૬’  દી.૫૩-૨૫-૪૨૩૮ ફી ળ્ઞ બૃળી ધલૉવ 

૪૨૩૭-૩૮  ફી ફીથીગૂલ ષહર્ફૂ ઈષગફૉ ધ્લીફૉ વઉફૉ ઈબષીરીઅ ઈ લૃઅ ઽ્લ દૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ૱.(૫) ઈ બિળુસ -‘ગ’ ઇધષી 

બિળુસ -‘૬’  દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૮ ફી ળ્ઞધૂ જાઽૉળીદફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘ ઼ૃપૂફી ઼રલ ઙીશી નળમ્લીફ ઼ક્ષર ઼ ીુપગીળૂઑ ઈબૉવ ઽ્ષૃઅ 

જોઉઑ. ૱.(૬) ષપૃરીઅ ઈ બિળુસ -‘ગ’ ઇધષી બિળુસ -‘૬’  ફ્ ફઅમળ ઇફૉ દીળૂઘ કફવીઉફ ઇળજીરીઅ લ્ગ્લ ઞગ્લીઑ નસીર્ષષીફ્ 

ળઽૉસૉ. ૱.(૭) બિળુસ -‘ગ’ ઇધષી બિળુસ -‘૬’ ફી ધીફૉ ઇઅગર્ૉજીરીઅ ઈબૉવૃઅ  “Annexure-A” ફૃઅ રીથબ  રીન્લ ઙથીસૉ ફિઽ. 

૱.(૮) બિળથૂદ રિઽવી ઋરૉનષીળૉ ,ઈષૃઅ રીથબ  દૉથૂફી રીદી-ુબદીફૂ ઈષગફી ઈપીળૉ  ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ૱.(૯) જો ઈષી 

ઋરૉનષીળ્ઑ દૉરફી બુદફૂ ઈષગફી ઈપીળૉ  ઈષૃઅ રીથબ  ળઞૃ ગળૉવ ઽસૉ દ્ દૉરફૂ ઇળજી ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૱.(૱) ઇળજી ઼ીધૉ 

બિળુસ -‘ગ’ ઇધષી બિળુસ -‘૬’  ફૉ મનવૉ, “Annexure-A” ( ઇઅગર્ૉજીરીઅ ) ળઞૃ ગળૉવ ઽસૉ દ્ બથ ઈષી ઋરૉનષીળફૂ ઇળજી 

઼ીરીજીગ ઇફૉ સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફૂ ઞગ્લી રીડૉ  રીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં.  દૉરઞ ુમફ ઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ  બથ રીન્લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ૱.(૯)  ઑગ ષઘદ  Online ઇળજી ગલીર્ મીન,  Online Form રીઅ નસીર્ષૉવ ગી ડ / ગૉ ડૉઙળૂરીઅ “Online 

Aplication” ફૂ ઇળજીફી ઇન્લ ગ્ઉ ગ્વરરીઅ / ુષઙદ્રીઅ, ગ્ઉબથ જાદફ્ ભૉળભીળ બીઝશધૂ ગળષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. જો ગ્ઉ 

ઋરૉનષીળ બીઝશધૂ ઈ મીમદૉ ળઞૃઈદ ગળસૉ દ્ દૉફૂ ળઞૃઈદ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ ગૉ  દૉફ્ ત્લૃદળ ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂ ીળી 
ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. ઋરૉનષીળ્ફૉ ઈ ઼ૄજફી ધ્લીફૉ વઉ દૉફૃઅ ઇજૄગબથૉ બીવફ ગળષી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . 
૯. ુષપષી ઋરૉનષીળ : ઼ળગીળફી ષદર્રીફ ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ ુષપષી રિઽવી ઋરૉનષીળ્ફૉ  બ અ઼નઙૂરીઅ ઇગર્દી ઈબષી રીડૉ  દૉરફૉ રશૉવ 

ગૃવ ઙૃથફી ૭ (બીઅજ) ડગી ઙૃથ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી, રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી ઇફૉ મ  રૃવીગીદરીઅ ઋરૉળૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. બળઅદૃ 

દૉકઑ યળદૂ દધી ુફરથૄગ ઼રલૉ બૃફ: વ  ગળૉવ ફી ઽ્ષી જોઉઑ. ઋબળીઅદ ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂ રીઅઙૉ ત્લીળૉ  દૉફી દરીર બૃળીષીક 
ઇ઼વરીઅ ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ.  
૩૨.઼ીરીન્લ સળદ્ :- ૩૨.(૩)  ઇફીરદ ષઙર્ફ્ વીય રૄશ ઙૃઞળીદફી ઇફૃ઼ૄુજદ જાુદ, ઇફૃ. ઞફજાુદ ઇફૉ ઼ી.ઇફૉ સો.બ.ષઙર્ફી 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ રશસૉ. ૩૨.(૪) ઇળજી ગલીર્ મીન બળદ ઘજૂ સગીસૉ ફિઽ. ૩૨.(૫)  ઋરૉનષીળૉ  ઇળજીબ ગરીઅ ગ્ઉબથ ુષઙદ ઘ્ડૂ 

મદીષૉવ ઽસૉ દ્ દૉફૃઅ ઇળજીબ ગ ગ્ઉબથ દમક્કૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ દધી દૉથૉ વીલગૂપ્ળથ ( Passing Standard ) રૉશષૉવ ઽસૉ 
ગૉ  ઋરૉનષીળ બ અ઼નઙૂ બીરૉવ ઽસૉ દ્ બથ દૉફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન ઙથીસૉ.  
૩૩. બળૂક્ષીફૂ બળૉ ઘી દધી ઇભ્લી઼કર્ર :-  
૩૩.(૩) બળૂક્ષીફૂ બળૉ ઘી  : બપીર્ત્રગ બળૂક્ષી કર્રીફૃ઼ીળ મૉ દમક્કીરીઅ  લ્ઞષીરીઅ ઈષસૉ. 
(ઑ) ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી  (objective type) : રૃખ્લ બળૂક્ષી રીડૉ ફી ઋરૉનષીળ્ બ અ઼ન ગળષી ઇફૉ  
(મૂ) રૃખ્લ બળૂક્ષી (વૉુઘદ ઇફૉ મ  રૃવીગીદ) ુફુ દ ઞગ્લીક રીડૉ  ઈઘળૂ બ અ઼નઙૂ રીડૉ  ઋરૉનષીળ્ બ અ઼ન ગળષી. ઋરૉનષીળ્ફૂ 

ઈઘળૂ બ અ઼નઙૂ રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ રૉશષૉવ ઙૃથફી  ( રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષીરીઅ રૉશષૉવ ઙૃથ ષ ી  મ  રૃવીગીદરીઅ રૉશષૉવ ઙૃથ ) ઈપીળૉ  

ગળષીરીઅ ઈષસૉ.  
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  ૩૩.(૪) ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી  (objective type) :             

કર્ર ુષહલ ગૃવ ઙૃથ ઼રલ 
બ -૩ General Studies-I* 200 Marks 120 Minutes 

બ -૪ General Studies-II* 200 Marks 120 Minutes 

 Total 400 Marks  

* બ - ૩ ઇફૉ ૪ ફૃઅ  દળ (standard) ફીદગ ગક્ષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
૩૩.(૫) રૃખ્લ બળૂક્ષી (વૉુઘદ)  (descriptive type) :            

કર્ર ુષહલ ગૃવ ઙૃથ ઼રલ 
બ -૩ Gujarati Language 150 Marks 3 hours 

બ -૪ English Language 150 Marks 3 hours 

બ -૫ Essay 150 Marks 3 hours 

બ -૬ General Studies -I 150 Marks 3 hours 

બ -૭ General Studies -II 150 Marks 3 hours 

બ -૮ General Studies -III 150 Marks 3 hours 

 Total 900 Marks  

૩૩.(૬)  રૐુઘગ ગ઼્ડૂ  : 100 Marks   
૩૩.(૭) ઇભ્લી઼કર્ર : (ઑ) ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી (objective type) ફ્ ઇભ્લી઼કર્ર ઈલ્ઙફૂ ષૉમ઼ીઊડ બળ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 

જ્લીળૉ  (મૂ) રૃખ્લ બળૂક્ષી (વૉુઘદ) ફ્ ુષહલષીળ  ઇભ્લી઼કર્ર (syllabus) ઈલ્ઙફૂ ષૉમ઼ીઊડ 

www.gpsc.gujarat.gov.in બળ ઼રલીઅદળૉ  રૃગષીરીઅ ઈષસૉ.  ૩૩.(૮) ઙૃઞળીદૂફી બ ફૃઅ  દળ  (standard) ઙૃઞળીદ 

રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષથ મ્ણર્ફી ઙૃઞળીદૂ ુષહલ (ઋચ્જ ગક્ષી) ઞૉડવૃઅ ળઽૉસૉ. ૩૩.(૯) ઇઅગર્ૉજીફી બ ફૃઅ દળ 

(standard) ઙૃઞળીદ રીધ્લુરગ ઇફૉ ઋચ્જદળ રીધ્લુરગ ુસક્ષથ મ્ણર્ફી ઇઅગર્ૉજી ુષહલ (ુફમ્ફ ગક્ષી) ઞૉડવૃઅ ળઽૉસૉ. ૩૩.(૱) ઼ીરીન્લ 

ઇભ્લી઼ફી બ ફૃઅ દળ (standard) ઇફૉ ઇભ્લી઼કર્ર ફીદગ ગક્ષીફ્  ળઽૉસૉ. ૩૩.(૯) ઇઅપ ઋરૉનષીળ્ફૉ ુ ુવુરફળૂ ઇફૉ રૃખ્લ 

વૉુઘદ બળૂક્ષીરીઅ બૉબળ નૂઢ ુદ ગવીગૉ  ૪૨ ુરુફડફ્ ષશદળ ઼રલ (COMPENSETORY TIME) ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૩.(૩૨) 

ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી ઑ રી  screening test ઝૉ. ઞૉફી ઙૃથ ઈઘળૂ બ અ઼નઙૂ રીડૉ  ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં.  ૩૩.(૩૩) 

ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીફી બિળથીરફૉ ઈપીળૉ  જાઽૉળીદરીઅ નસીર્ષૉવ ગૃવ ઞગ્લીકફી ઈસળૉ  ૩૭ (બઅનળ)  ઙથી ઋરૉનષીળ્ફૉ રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ 

ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  ૩૩.(૩૪) ુ ુવુરફળૂ ઇફૉ રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષીફૃઅ રીધ્લર ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ ઇઅગર્ૉજી ળઽૉસૉ, બળઅ દૃ 

રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષીફી બ -૩ ફૃઅ રીધ્લર રી  ઙૃઞળીદૂ ઇફૉ બ -૪ ફૃઅ રીધ્લર રી  ઇઅગર્ૉજી ળઽૉસૉ. 
૩૪. બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ : ૩૪.(૩) ઞ ળૂ ભૂ ઼ીધૉ ઇળજી ગળફીળ નળૉ ગ ઋરૉનષીળફૉ ઇળજીફૂ જગી઼થૂ ગલીર્ ુ઼ષીલ  ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ 

મૉ઼ષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૪.(૪) ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીફી બિળથીરરીઅ રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી રીડૉ  ગીરજવીઋ ઼ભશ જાઽૉળ 

ગળૉવ ઽસૉ, દૉકફૉ ઈલ્ઙ ીળી ઞથીષષીરીઅ ઈષૉ ત્લીળૉ  રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી રીડૉ  ઇવઙધૂ online ઇળજીબ ગ યળૂ દૉ ણીઋફવ્ણ 
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ગળૂ ઞ ળૂ ભૂ ઇફૉ રીથબ ્ ઼ીધૉ ઋરૉનષીળૉ  ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂરીઅ ઈલ્ઙૉ ુફપીર્ળૂદ ગળૉવ દીળૂઘ ઼ૃપૂરીઅ ર્ગવૂ ઈબષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
૩૪.(૫) ઋરૉનષીળ્ દળભધૂ રશૉવ ઇળજીબ ગ્ફૂ યળદૂ ુફલર્ ઇફૉ જાઽૉળીદફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ જગી઼થૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઈ 

જોઙષીઊ અ઼દ્હદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૪.(૬) રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષીરીઅ ષૉસ ઇઅઙૉ 

ઈલ્ઙફ્ ુફથર્લ ઈઘળૂ ઙથીસૉ ઇફૉ ઈલ્ઙફી ુફથર્લ ઼ીરૉ ગ્ઊબથ બ  લષઽીળ ધ્લીફરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.  
૩૫. બળૂક્ષી ગૉ ન્ ્ફૂ ુષઙદ :  ૩૫.(૩) ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી રીડૉ  ઋરૉનષીળ્ફૂ અ઼ખ્લીફૉ ધ્લીફૉ વઉફૉ ઈલ્ઙ ીળી બળૂક્ષી ગૉ ન્ ્ ફક્કૂ 

ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ બળૂક્ષી ગૉ ન્ ્ બળ બળૂક્ષી ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી ઇરનીષીન / ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ દધી રૐુઘગ ગ઼્ડૂ 

ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૫.(૪) ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી રીડૉ  બળૂક્ષીફૃઅ ધશ, બળૂક્ષીફૂ દીળૂઘ, બળૂક્ષીફી  ઼રલફૂ રીિઽદૂ 
ઈલ્ઙફૂ ષૉમ઼ીઊડ www.gpsc.gujarat.gov.in ઋબળ રૃગષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી રીડૉફી ષૉસબ  
http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ષૉમ઼ીઊડ બળધૂ ઋરૉનષીળ્ઑ ણીઋફવ્ણ ગળષીફી ળઽૉસૉ. ઈ રીડૉ ઈલ્ઙ ીળી ષદર્રીફબ રીઅ 

જાઽૉળીદ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૫.(૫) ઋરૉનષીળ્ઑ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી,  રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી દધી રૐુઘગ ગ઼્ડૂરીઅ દૉરફી બ્દીફી 
ઘજ ઋબુ ધદ ધષીફૃઅ  ળઽૉસૉ. ૩૫.(૬) ઇફ.ૃજાુદ ઇફૉ ઇફ.ૃઞફજાુદફી ઋરૉનષીળ્ફૉ રૐુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  ઙીઅપૂફઙળ ઈષષી રીડૉ 
બ્દીફી ળઽૉઢીથફી ધશૉધૂ ઙીઅપૂફઙળ ઇફૉ ઙીઅપૂફઙળધૂ ળઽૉઢીથફી ધશૉ બળદ ઞષી રીડૉ  મૂજા ષઙર્ફૃઅ ળૉવષૉ યીણૃઅ  ઇધષી ઇઙળ 
ઑ઼.ડૂ. યીણૃઅ ઼ળગીળફી ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ જૄગષષીરીઅ ઈષસૉ.  
૩૬. રૐુઘગ ગ઼્ડૂ : ૩૬.(૩) રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ ઈલ્ઙૉ ુફલદ ગળૉ વ વીલગૂ ઙૃથ રૉશષફીળ ઞગ્લીફી ઈસળૉ  થ ઙથી ઋરૉનષીળ્ફૉ 
રૐુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૬.(૪) ઈ ગ઼્ડૂરીઅ ઋરૉનષીળૉ  ઽીઞળ ળઽૉ ષૃઅ ભળુઞલીદ ઝૉ.  
૩૭. ઞગ્લી / ૉ઼ષીફૂ બ અ઼નઙૂફ્ કર્ર :  ૩૭.(૩) મ  રૃવીગીદ ઼રલૉ ઋરૉનષીળૉ  ભગદ જાઽૉળીદરીઅ નસીર્ષૉવ ઞગ્લી / ૉ઼ષી રીડૉ  ઞ નળૉ ગ 

ઞગ્લી / ૉ઼ષી રીડૉ  બ્દીફૂ બ અ઼નઙૂ ઇફૃ઼ીળ ઈલ્ઙ ીળી ફક્કૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ  દૉ બ ગરીઅ બ્દીફી ષઽ દીક્ષળરીઅ ઞ બ અ઼નઙૂકર્ર 

નસીર્ષષીફ્ ળઽૉસૉ. ૩૭.(૪) મ  રૃવીગીદફી િનષ ૉ઼ ઼ળગીળૂ દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ીળી સીળૂિળગ રીબ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૭.(૫) ફીલમ 

બ્વૂ઼ ઇુપક્ષગ, ષઙર્-૩ ઇફૉ ઇપૂક્ષગ ફસીમઅપૂ ઇફૉ ઈમગીળૂ,ષઙર્-૩ ફૂ ઞગ્લી રીડૉ  ઞૉ સીળૂિળગ રીબફી પ્ળથ્ ફક્કૂ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ  દૉ પ્ળથ્ દમૂમૂ બળૂક્ષથ મીન અ઼દ્હદી ઽસૉ દૉષી ઞ ઋરૉનષીળ્ ઈ ઞગ્લીફ્ બ અ઼નઙૂકર્ર  ઈબૂ સગસૉ. ૩૭.(૬) ઞૉ 
ઋરૉનષીળ્ સીળૂિળગ રીબફી પ્ળથ્ અ઼દ્હદી ફઽીં ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ઈ ઞગ્લી ુ઼ષીલફૂ ઞગ્લીક રીડૉ   ૉભળન઼્ ઈબષીફ્ 
ળઽૉસૉ. ૩૭.(૭) ઋરૉનષીળ ઞૉ ઞગ્લી / ૉ઼ષી રીડૉ  બ્દીફૂ બ અ઼નઙૂફ્ કર્ર ઑગ ષઘદ નસીર્ષૂ નૉ દૉ કર્ર ગીલરૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ દધી 

દૉરીઅ ગ્ઊબથ ગીળફી ભૉળભીળ, ઼ૃપીળી – ષપીળી, ઇધષી કર્રીઅગ મનવષીફૂ ુષફઅદૂ ગ્ઊબથ અ઼જોઙ્રીઅ રીન્લ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 

૩૭.(૮) ઋરૉનષીળ્ઑ ઞથીષૉવૂ ઞગ્લીક રીડૉફી ૉભળન઼્ધૂ દૉ ઞઙીક ઋબળ ુફરથૄગફ્ ગ્ઊ ઽક્ક રશદ્ ફધૂ. ૩૭.(૯) 

ઙૃથષ ીકર્ર ઇફૉ ીપ્લ ઞગ્લીકફૂ અ઼ખ્લીફૉ ધ્લીફરીઅ વઊફૉ, ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ ૉભળન઼્ ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૭.(૱) ઞૉ 
ઋરૉનષીળૉ  ઑગ બથ ઞગ્લી / ૉ઼ષી રીડૉ  બ અ઼નઙૂકર્ર નસીર્ લ્ ફ ઽ્લ ઇધષી દ્ ભગદ ઇરૃગ ઞ ઞગ્લી / ૉ઼ષી રીડૉ  બ અ઼નઙૂ કર્ર નસીર્ષૉવ  
ઽ્લ ઇફૉ દૉકફૂ બ અ઼નઙૂ કર્ર રૃઞમફૂ ઞગ્લી રશષીબી  ધદૂ ફ ઽ્લ દ્ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ઑ દરીર ઞગ્લી / ૉ઼ષી રીડૉ  બ અ઼નઙૂ કર્ર 
નસીર્ષૉવ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞગ્લીફૂ ભીશષથૂ ગલીર્ મીન ષપૉવૂ ઞગ્લી ઋબળ ઈષી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞગ્લીફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
૩૭.(૯) ઋરૉનષીળફૂ ુફરથૄગ ઞૉ દૉ ઞગ્લીફી ઇરવરીઅ ઽ્લ દૉષી યળદૂ ુફલર્ફૉ ઈુપફ ળઽૉસૉ. ૩૭.(૩૨) ઋરૉનષીળફૉ ઞૉ ઞગ્લી 
રીડૉ  ુફરથૄગ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ દૉ જ્ગ્લી બળ ુફલદ ઼રલરીઅ ઽીઞળ ફ ધીલ દ્  દૉકફૂ ુફરથૄગ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૭.(૩૩) 
સીળૂિળગ ળૂદૉ ઇસગદ ઋરૉનષીળ્ફી િગ ઼ીરીઅ ઞૉ દૉ ઞગ્લીફી સીળૂિળગ રીબફી પ્ળથ્ વીઙૃ બણસૉ ઇફૉ ઋરૉનષીળ્ ઈ ઞગ્લીક રીડૉ  ઞ 

ૉભળન઼્ ઈબૂ સગસૉ.  
૩૮. બિળથીર :  ૩૮.(૩) ઈઘળૂ બિળથીર ઈલ્ઙફી ફ્ડૂ઼ મ્ણર્  ઇફૉ ષૉમ઼ીઊડ બળ રૄગષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ઈ બિળથીર ઼ળગીળૂ 

ઙૉટૉડરીઅ ુ઼ધ્પ ગળષી રીડૉ  ર્ગવષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૮.(૪) ઈ બિળથીરરીઅ ઋરૉનષીળફી ફીર, મૉઢગ કર્રીઅગ દૉરઞ રૉશષૉવ ગૃવ ઙૃથફૂ 
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ુષઙદ્ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૮.(૫) ઈ બિળથીરરીઅ ઇ઼ભશ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફી મૉઢગ કર્રીઅગ ઇફૉ દૉકઑ રૉશષૉવ ઙૃથ ઈલ્ઙફી 

ફ્ડૂ઼ મ્ણર્  બળ રૃગષીરીઅ ઈષસૉ. 
૩૯. ઙૃથબ ગ :  ૩૯.(૩) રૃખ્લ બળૂક્ષીફૃઅ ઙૃથબ ગ રૉશષષી ઊચ્ઝદી  ઋરૉનષીળ્ઑ રૐુઘગ ગ઼્ડૂફૉ ઇઅદૉ ઈઘળૂ બિળથીર જાઽૉળ 

ધલી મીન ઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ ફી ફીરફ્  `૭૨-૨૨ ફ્ કર્્ ણ યીળદૂલ બ્ ડવ ઔણર્ળ ઇધષી 

ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂફી ગીઋન્ડળ બળ ગીરગીઞફી િનષ઼્ઑ ઼ષીળફી ૩૩-૨૨ ધૂ ૪-૨૨ ઇફૉ મબ્ળફી ૫-૨૨ ધૂ ૭-૨૨ ઼ૃપૂરીઅ ળ્ગણૉધૂ ભૂ 

઼ીધૉ ઈલ્ઙફૉ ઇળજી ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ૩૯.(૪) ઈ ઇળજીરીઅ ઋરૉનષીળૉ  બળૂક્ષીફૃઅ ફીર, જાઽૉળીદ કર્રીઅગ, બ્દીફૃઅ ઼ળફીરૃઅ મૉઢગ ફઅમળ ઇફૉ 
બળૂક્ષીફૂ ુષઙદ્ નસીર્ષષીફૂ ળઽૉસૉ. ૩૯.(૫) ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉરફૃઅ ઙૃથબ ગ ડબીવરીઅ ર્ગવૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. રૐુઘગ ગ઼્ડૂફૉ ઇઅદૉ 

ઈઘળૂ બિળથીર જાઽૉળ ધલીફૂ દીળૂઘધૂ ૩૭ િનષ઼ફૂ ઇઅનળ ઙૃથબ ગ રીડૉફૂ ઇળજી ર્ગવષીફૂ ળઽૉસૉ. ઈ રૃનદ મીન રશૉવ ઇળજી 
ઇરીન્લ ઙથીસૉ.  
૩૱. ઙૃથફૂ બફૃ: જગી઼થૂ :  ૩૱.(૩)  ઞૉ ઋરૉનષીળ રૃખ્લ બળૂક્ષીફી બ્દીફી ઙૃથફૂ જગી઼થૂ ગળીષષી ઊચ્ઝદી ઽ્લ દૉ ઋરૉનષીળ 

ઈલ્ઙફૉ રૃખ્લ બળૂક્ષીફી બિળથીરફૉ ઈપીળૉ  મ  રૃવીગીદફી ઇઅદૉ ઈઘળૂ બિળથીર જાઽૉળ ગલીર્ દીળૂઘધૂ ૂ઼ િનષ઼ફૂ ઇઅનળ નળૉ ગ 

બૉબળ નૂઢ `૭૨-૨૨ ફૂ ભૂ ઼ીધૉ ઇળજી ગળૂ સગસૉ. ૩૱.(૪) ઋરૉનષીળૉ  બળૂક્ષીફૃઅ ફીર, મૉઢગ ફઅમળ, ઇફૉ  ફીર/઼ળફીરૃઅ નસીર્ષષીફૃઅ  

ળઽૉસૉ. ૩૱.(૫) ભૂ ઇળજી ઼ીધૉ ળ્ગણૉધૂ ગૉ  યી.બ્.ક. ીળી ગજૉળૂફી ગીઋન્ડળ બળ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૱.(૬) ઋરૉનષીળ ડબીવધૂ 

ઈ ઇળજી ર્ગવૂ સગસૉ. ઈષૂ ઇળજી ઼ીધૉ રી  ઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળફી ફીરફ્ કર્્ ણ યી.બ્.ક. 

ર્ગવષીફ્ ળઽૉસૉ. ૩૱.(૭) ઋ ળષઽૂકફૃઅ બૃફ: રૄ લીઅગફ (Revaluation) ભૉળ દબી઼થૂ ગ્ઊબથ અ઼જોઙ્રીઅ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 

૩૱.(૮) ઙૃથફૂ બૃફ:જગી઼થૂ ુ઼ષીલ ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઙૃથ મીમદફી ગ્ઊબથ ુષષીનફૉ ઈલ્ઙ વક્ષરીઅ વૉસૉ ફિઽ.  
  ૩૯. ુફરથૄગ : ૩૯.(૩) ઋરૉનષીળ્ફૉ ુફરથૄગ રીડૉ  ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ઙૃથષ ી કર્રરીઅ ુષજીળષીરીઅ ઈષસૉ. બળઅદૃ બળૂક્ષીરીઅ ઼ભશ ધષીધૂ 

ુફરથૄગ રીડૉફ્ ઽક્ક રશૂ ઞદ્  ફધૂ. ૩૯.(૪)  ળીજ્લ ૉ઼ષીરીઅ ુફરથૄગ રીડૉ  ઋરૉનષીળ મપૂ ળૂદૉ લ્ગ્લ ઝૉ  ઑર ઞ ળૂ વીઙૉ દૉષૂ 

દબી઼ બઝૂ ઼ળગીળ ૂફૉ અ઼દ્હ ફ ધીલ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળફૂ ુફરથૄગ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. ૩૯.(૫) ુફરથૄગ બીરૉવ ઋરૉનષીળૉ  

઼ળગીળ ૂફી ુફલર્ રૃઞમફૂ દીવૂર વૉષૂ બણસૉ ઇફૉ દીવૂર બળૂક્ષી બી઼ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ૩૯.(૬) ઋબળફૂ જાઽૉળીદ અ઼મઅપરીઅ બ અ઼ન 

ધલૉવી ઋરૉનષીળ્ફૂ ુફરથૄગ રીડૉ, ઼ળગીળ ૂફી અ઼મઅુપદ ુષયીઙફૉ ઈલ્ઙ ીળી યવીરથ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૩૯.(૭) ુફરથૄગ ઇઅઙૉફૂ 

઼ચશૂ ગીલર્ષીઽૂ, ઼ળગીળ ૂ ીળી ગળષીરીઅ ઈષદૂ ઽ્ષીધૂ ઈ ઇઅઙૉફ્ ગ્ઉ બ લષઽીળ ઈલ્ઙ ધ્લીફૉ વૉસૉ ફિઽ.  
૪૨. ઇઞરીલસૂ ઼રલ :  ૪૨.(૩) ુફરથૄગ મીન બ અ઼ન ધલૉવી ઋરૉનષીળફૉ મૉ ષહર્ફૂ રૃનદ ઼ૃપૂ ઇઞરીલસ (probation) ઋબળ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ. ૪૨.(૪) ઇઞરીલસૂ ઼રલ, ઼ળગીળ ૂઑ ઈ રીડૉ  ફક્કૂ ગળૉવી ુફલર્ફૃ઼ીળ ષપીળૂ સગીસૉ. ૪૨.(૫) ુફરથૄગ મીન 
ઋરૉનષીળૉ  ુફલર્ રૃઞમ િઽન્નૂ યીહીફૂ બળૂક્ષી  દધી ઼ળગીળ ૂ ીળી ષઘદ્ષઘદ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉષૂ ઘીદીગૂલ બળૂક્ષીક 
બી઼ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ૪૨.(૬) ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૂ રીદૅયીહી ઙૃઞળીદૂ ફ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળૉ  ુફલદ ગળૉવી ુફલર્ ઇફૃ઼ીળ 

ઙૃઞળીદૂ યીહીફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ૪૨.(૭) બળૂક્ષીકરીઅ ફીબી઼ ધષીફી બિળથીરૉ ઊજાભ્ ઇડગીષષીરીઅ ગૉ  ફ્ગળૂ ઼રી  

ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૪૨.(૮) બ અ઼ન ધલૉવી ઋરૉનષીળ્ઑ ુફરથૄગ બ રીઅ નસીર્ષૉવ ઼રલરીઅ ભળઞ બળ જોણીષીફૃઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ 

ઙરૉ ત્લીઅ ગીરઙૂળૂ મજાષષીફૂ ળઽૉસૉ.   
૪૩. Online ઇળજી ગળષીફૂ દધી ઇળજી ભૂ યળષીફૂ ળૂદ:-ઈ જાઽૉળીદફી અ઼નયર્રીઅ ઈલ્ઙ ીળી કફવીઊફ ઞ ઇળજી ષૂગીળષીરીઅ 
ઈષસૉ. ઋરૉનષીળ દી.૩૭/૨૫/૪૨૩૯  ,૩૫.૨૨ ગવીગ ધૂ દી. ૫૩/૨૫/૪૨૩૯ ,૩૫.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂરીઅ http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in બળ ઇળજી બ ગ યળૂ સગસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઇળજી ગળષી રીડૉ  ફૂજૉ રૃઞમફી Steps (૩) ધૂ (૩૫) ઇફૃ઼ળષીફી 
ળઽૉસૉ. Confirmation Number ર ી બઝૂ ઞ ઇળજી રીન્લ ઙથીસૉ. ૪૩.(૩) ઼ૐ ધર http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in બળ ઞષૃઅ. ૪૩.(૪) Apply Online Click ગળષૃઅ. ઈ રીથૉ Click ગળષીધૂ (1) More details 
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દધી (2) Apply Now મડફ નૉઘીસૉ. ઼ૐ ધર More details બળ Click ગળૂફૉ જાઽૉળીદફૂ મપૂ ઞ ુષઙદ્ફ્ ઇભ્લી઼ 

ઋરૉનષીળ્ઑ ગળષ્ ઇફૉ ત્લીળમીન Apply Now મડફ Click  ગળષૃઅ. ૪૩.(૫) ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ ઇફૉ ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ 

ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ બળ click ગળષીધૂ ઞગ્લીફૂ ુષઙદ્ રશસૉ. ૪૩.(૬) દૉફૂ ફૂજૉ Apply Now બળ Click ગળષીધૂ 
Application  Format નૉઘીસૉ. Application Format રીઅ ઼ૐ ધર “Personal Details” ઋરૉનષીળૉ  યળષૂ. (ઇઽીં વીવ 

ભૃનળણૂ (*)ુફસીફૂ ઽ્લ દૉફૂ ુષઙદ્ ભળુઞલીદ યળષીફૂ ળઽૉસૉ.) “Personal Details”રીઅ જ્લીઅ Mobile Number ઇફૉ 
email ID રીઅગ્લી ઝૉ , દૉફૂ ુષઙદ વઘષૂ ઞૉધૂ ઞ ળ ઞથીલૉ ઈલ્ઙ ઋરૉનષીળફૉ રીિઽદઙીળ ગળૂ સગૉ . ૪૩.(૭) Personal 

Details યળીલી મીન Educational Details યળષી રીડૉ Educational Details  બળ click ગળષૃઅ ઇફૉ બ્દીફૂ સોક્ષુથગ 
ુષઙદ્ ઋરૉળષૂ. ૪૩.(૭) (ઇ ) ઽષૉ ઇઽીં Center Details બળ “click” ગળષૂ. ત્લીઅ Center ફૂ બ અ઼નઙૂ ઈબષૂ. ૪૩.(૮)   
દૉફૂ ફૂજૉ “Self declaration”રીઅ  Yes / No બળ “click” ગળષૃઅ. ૪૩.(૯) ઽષૉ save બળ “click” ગળષીધૂ દરીળ્ Data 

Save ધસૉ. ઇઽીં ઋરૉનષીળફ્  Application Number generate  ધસૉ. ઞૉ  ઋરૉનષીળૉ   ઼ીજષૂફૉ ળીઘષીફ્  ળઽૉસૉ ઇફૉ ઽષૉ 
બઝૂ ઈ જાઽૉળીદફી અ઼નયર્રીઅ ઈલ્ઙ ઼ીધૉફી ગ્ઊ બથ બ  લષઽીળરીઅ દૉ નસીર્ષષીફ્ ળઽૉસૉ. ૪૩.(૱) જો ઈબફી ઇળજીબ ગરીઅ ગ્ઉ 

઼ૃપીળી-ષપીળી ગળષીફી ઽ્લ દ્ Edit Application રીઅ ઞઉફૉ ગળૂ સગીસૉ,ઈ ઼ૃુષપી ઇળજી Confirm ગળદીઅ બઽૉવી ઋબવબ્પ 
ઝૉ. ઑગ ષઘદ ઇળજી Confirm ધઉ ઙલી બઝૂ/મીન ઈ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ળઽૉસૉ ફઽીં. ૪૩.(૯) ઽષૉ બૉઞફી ઋબળફી યીઙરીઅ 
upload photo બળ click ગળ્ ઇઽીં દરીળ્ application number type ગળ્ ઇફૉ દરીળૂ Birth date type ગળ્. 
ત્લીળમીન ok બળ click  ગળ્ ઇઽીં photo ઇફૉ signature upload ગળષીફી ઝૉ . (ભ્ડીફૃઅ રીબ ૭ ૉ઼.રૂ. ઊંજીઉ ઇફૉ ૫.૮ 
ૉ઼.રૂ બઽ્શીઊ ઇફૉ signature ફૃઅ રીબ ૪.૭ ૉ઼.રૂ. ઊંજીઉ ઇફૉ ૯.૭ ૉ઼.રૂ બઽ્શીઊ ળીઘષૂ) (photo ઇફૉ signature 

upload ગળષી ઼ૐ ધર દરીળ્ photo ઇફૉ signature .jpg Format રીઅ (10 KB) ઼ીઉટ ધૂ ષપીળૉ  ફઽીં દૉ ળૂદૉ 
Computer રીઅ ઽ્ષી જોઉઑ.) “Browse” Button બળ click ગળ્ ઽષૉ Choose File ફી કર્ૂફરીઅધૂ ઞૉ ભીઉવરીઅ .jpg 
Format રીઅ દરીળ્ photo store ધલૉવ ઝૉ  દૉ ભીઉવફૉ ત્લીઅધૂ Select ગળ્ ઇફૉ “Open Button” ફૉ click ગળ્ ઽષૉ 
“Browse Button” ફૂ મીઞૃરીઅ “Upload Button”બળ Click ગળ્ ઽષૉ મીઞૃરીઅ દરીળ્ photo નૉઘીસૉ. ઽષૉ ઈ ઞ ળૂદૉ 
signature બથ upload ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ૪૩.(૩૨) ઽષૉ બૉઞફી ઋબળફી યીઙરીઅ “Confirm Application” બળ click ગળ્ 
ઇફૉ “Application number” દધી Birth Date Type  ગલીર્ મીન Ok બળ click ગળષીધૂ મૉ (૪) મડફ ૩: 
Application preview ૪: confirm application નૉઘીસૉ. ઋરૉનષીળૉ  “Application preview” બળ click ગળૂ બ્દીફૂ 
ઇળજી જોઊ વૉષૂ. ઇળજીરીઅ ઼ૃપીળ્ ગળષીફ્ ઞથીલ, દ્ Edit Application ઋબળ click ગળૂફૉ ઼ૃપીળ્ ગળૂ વૉષ્. ઇળજી 

confirm ગલીર્ બઽૉવી ગ્ઉબથ ગીળફ્ ઼ૃપીળ્ ઇળજીરીઅ ગળૂ સગીસૉ. બળઅદૃ ઇળજી confirm ધઉ ઙલી મીન ઇળજીરીઅ ગ્ઉબથ ઼ૃપીળ્ 
ધઉ સગસૉ ફઽીં. જો ઇળજી ઼ૃપીળષીફૂ ઞ ળ ફ ઞથીલ દ્ ઞ confirm application બળ click  ગળષૃઅ. Confirm 
application બળ click ગળષીધૂ ઋરૉનષીળફૂ ઇળજીફ્ ઈલ્ઙરીઅ online ષૂગીળ ધઊ ઞસૉ. ઇઽીં “confirmation 

number” generate ધસૉ ઞૉ ઽષૉ બઝૂફૂ મપૂ ઞ ગીલર્ષીઽૂ રીડૉ  ઞ ળૂ ઽ્ઊ, ઋરૉનષીળૉ  ઼ીજષષીફ્ ળઽૉસૉ. Confirmation 

number ુ઼ષીલ ગ્ઉબથ બ લષઽીળ ગળૂ સગીસૉ ફઽીં.  Confirm ધલૉવૂ ઇળજીબ ગફૂ ુ ન્ડ ઇજૄગ ગીતૂ ળીઘષૂ. ૪૩.(૩૩) 
઼ીરીન્લ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળૉ  યળષીફૂ ધદૂ ભૂ અ઼નય “Print Challan” ઋબળ ગવૂગ ગળૂફૉ ુ ન્ડૉણ જવથફૂ ફગવ ગીતષીફૂ ળઽૉસૉ. 
ઈ ુ ન્ડૉણ જવથફૂ ફગવ વઊફૉ ફજીગફૂ ગ્મ્પ્લૃડળફૂ ઼ૃુષપી પળીષદૂ બ્ ડ કિભ઼રીઅ  ઞષીફૃઅ ળઽૉસૉ. બ્ ડ કભૂ઼રીઅ . ૩૨૨/- 
ઈલ્ઙફૂ ભૂ + બૌ ડવ ઼ુષર઼્ જીઞીર઼્ દીળૂઘ ૫૩/૨૫/૪૨૩૯ (મબ્ળફી ૩-૨૨ ગવીગ)  ઼ૃપૂરીઅ યળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ ભૂ યલીર્ 
ઇઅઙૉફૃઅ જવથ રૉશષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈ જવથ દધી Confirm ધલૉવ ઇળજીબ ગ ઋરૉનષીળૉ  બ્દીફૂ બી ૉ઼ ઼ીજષૂફૉ ળીઘષીફી ળઽૉસૉ ઇફૉ 

જ્લીળૉ  ઈલ્ઙ ીળી રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ, ત્લીળૉ  ઞ ઇળજીબ ગ મૂણીથ્ ઼િઽદ દધી ભૂ યળૉ વી જવથફૂ ફગવ ઼ીધૉ ઈળ.બૂ.ઑ.ણૂ. 
/ બૂણ બ્ ડધૂ  ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ ઇધષી ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂરીઅ મ રીઅ ઈબૂ ઞષીફી ળઽૉસૉ. ૪૩.(૩૪) ઇફીરદ ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ દધી 
સીળૂિળગ ઇસગદદી પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ Confirm ધલૉવ ઇળજીબ ગ બ્દીફૂ બી ૉ઼ ઼ીજષૂફૉ ળીઘષીફી ળઽૉસૉ ઇફૉ જ્લીળૉ  ઈલ્ઙ 
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ીળી રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ, ત્લીળૉ  ઞ ઇળજીબ ગ મૂણીથ્ ઼િઽદ ઈળ.બૂ.ઑ.ણૂ. / બૂણ બ્ ડધૂ  ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ ઇધષી ઈલ્ઙફૂ 

ગજૉળૂરીઅ મ રીઅ ઈબૂ ઞષીફી ળઽૉસૉ. ૪૩.(૩૫) નળૉ ગ જાઽૉળીદ રીડૉ  ઋરૉનષીળૉ  ઑગ ઞ ઇળજી ગળષૂ. ઈર ઝદીઅ, અ઼જોઙ્ષસીદ, જો ગ્ઊ 

ઋરૉનષીળ ઑક્ધૂ ષપૃ ઇળજી ગળૉ વ ઽસૉ, દ્ ઝૉ ૂ ગન્ભરર્ ધલૉવ ઇળજી ગૉ  ઞૉફૂ ઼ીધૉ ુફલદ ભૂ યળૉ વ ઽસૉ દૉ રીન્લ ઙથીસૉ ઇફૉ ઇઙીઋફૂ 
ઇળજી ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. ઇઙીઋફૂ ઇળજી ઼ીધૉ યળૉ વૂ ભૂ ઝૉ ૂ ગન્ભરર્ ધલૉવ ઇળજી ઼ીરૉ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. જો ઋરૉનષીળૉ  ઝૉ ૂ 

ગન્ભરર્ ધલૉવ ઇળજી ઼ીધૉ ુફલદ ભૂ યળૉ વ ફઽીં ઽ્લ, દ્ ઈષી ઋરૉનષીળફૂ ુફલદ ભૂ ઼ીધૉફૂ ગન્ભરર્ ધલૉવૂ ઝૉ ૂ ઇળજી રીન્લ ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ. જો ઋરૉનષીળૉ  ઑગધૂ ષપ ૃઇળજી ઼ીધૉ ભૂ યળૉ વ ઽસૉ, દ્ દૉ ળૂભઅ ણ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. 
૪૪. ઇળજી ભૂ :  ૪૪.(૩) ુમફ ઇફીરદ બૃ હ/રિઽવી ઋરૉનષીળ્ ઇળજી ભૂ ફૂજૉફીઅ મૉ ુષગ બ્ બોગૂ ગ્ઊબથ ળૂદૉ  યળૂ સગૉ  ઝૉ : 

૪૪.(૩).(૩) બ્ ડ કભૂ઼રીઅ : ઼ીરીન્લ ગૉ ડૉઙળૂફીઅ ઋરૉનષીળૉ  યળષીફૂ ધદૂ ભૂ અ઼નય “Print Challan” ઋબળ ુક્વગ ગળૂફૉ ુ ન્ડૉણ 

જવથફૂ ફગવ ગીતષીફૂ ળઽૉસૉ. ઈ ુ ન્ડૉણ જવથફૂ ફગવ વઊફૉ ફજીગફૂ ગ્મ્પ્લૃડળફૂ ઼ૃુષપી પળીષદૂ બ્ ડ કભૂ઼રીઅ ઞષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
બ્ ડ કભૂ઼રીઅ .૩૨૨/- ઈલ્ઙફૂ ભૂ + બ્ ડવ ઼ુષર઼્ જીઞર્ દી.૫૩/૨૫/૪૨૩૯ , ૩૫:૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂરીઅ યળષીફીઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ 
ભૂ યલીર્ ઇઅઙૉફૃઅ જવથ રૉશષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈ જવથ દધી confirm ધલૉવ ઇળજીબ ગ ઋરૉનષીળૉ  બ્દીફૂ બી ૉ઼ ઼ીજષૂફૉ ળીઘષીફીઅ 
ળઽૉસૉ ઇફૉ જ્લીળૉ  ઈલ્ઙ ીળી રઅઙીષષીરીઅ ઈષૉ ત્લીળૉ  ઞ ઇળજીબ ગ ુમણીથ્ ઼િઽદ દધી ભૂ યળૉવી જવથફૂ ફગવ ઼ીધૉ 
R.P.A.D. / Speed post ધૂ ર્ગવષીફીઅ ળઽૉસૉ ઇધષી ઈલ્ઙ ઘીદૉ મ રીઅ ઈબૂ ઞષીફીઅ ળઽૉસૉ.  
૪૪.(૩).(૪)  કફવીઊફ ભૂ :  કફવીઊફ ભૂ ઞરી ગળીષષી રીડૉ  “Print Challan” બળ ુક્વગ ગળષૃઅ ઇફૉ ુષઙદ્ યળષૂ ઇફૉ ત્લીઅ 

“Online Payment of Fee” ઋબળ ુક્વગ ગળષૃઅ. ત્લીળમીન ઈબૉવ ુષગ બ્રીઅ Net Banking, Card Payment ઇધષી 
Other Payment Mode ફી ુષગ બરીઅધૂ લ્ગ્લ ુષગ બ બ અ઼ન ગળષ્ ઇફૉ ઈઙશફૂ ુષઙદ્ યળષૂ. ભૂ ઞરી ધલી મીન ઈબફૂ ભૂ 
ઞરી ધઊ ઙઊ ઝૉ  દૉષૃઅ screen બળ વઘીલૉવૃઅ ઈષસૉ ઇફૉ e-receipt રશસૉ, ઞૉફૂ print ગીતૂ વૉષૂ. જો િકર્લીરીઅ ગ્ઊ ઘીરૂ ઽસૉ 
દ્ screen બળ ઈબફૂ ભૂ યળીલૉવ ફધૂ દૉર જોષી રશસૉ. ૪૪.(૪) ળીજ્લ મઽીળ ષ઼દીઅ ઼ીરીન્લ ગૉ ડૉઙળૂફીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ બ્ ડ 

કભૂ઼રીઅ બળૂક્ષી ભૂ .૩૨૨/- યળષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ ભૂ યલીર્ ઇઅઙૉફૃઅ જવથ રૉશષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઇધષી ઈ ઋરૉનષીળ્ઑ .૩૨૨/- ફી 

“઼ુજષ ૂ, ઙૃઞળીદ જાઽૉળ ૉ઼ષી ઈલ્ઙ, ઙીઅપૂફઙળ” ફી ફીરફી કર્્ ણ યીળદૂલ બ્ ડવ કણર્ળધૂ ભૂ ઞરી ગળીષૂ સગસૉ. ૪૪.(૫) 
ઋરૉનષીળ્ઑ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી દધી રૃખ્લ બળૂક્ષી રીડૉ  ઇવઙ ઇવઙ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઞૉ બોગૂ ઽીવ બૃળદૃઅ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી રીડૉ  
ઞ બળૂક્ષી ભૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ. ૪૪.(૬)  ઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ જો ુમફઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ  ઇળજી ગળૉ  દ્ દૉકઑ ઇળજી ભૂ 

યળષીફૂ ળઽૉસૉ ફઽીં. ૪૪.(૭)  રૄશ ઙૃઞળીદફી ઇફૃ.જાુદ, મૐપ પરર્ ઇબફીષૉવ ઇફૃ.જાુદ, ઇફૃ.ઞફજાુદ ઇફૉ ઼ીરીજીગ ઇફૉ 

સોક્ષુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙર્ફી ઇફૉ સીળૂિળગ ઇસગદદી ષીશી ઋરૉનષીળ્ઑ બળૂક્ષી ભૂ યળષીફૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. ૪૪.(૮)  ઇસક્દ 

(Disabled) લુક્દક દધી રીજી ો઼ુફગ્ઑ ઇળજી ભૂ યળષીફૂ ળઽૉદૂ ફધૂ. ૪૪.(૯)  ભૂ યલીર્ મીન ળૂભઅણ રશષીબી  ફધૂ. 

૪૪.(૱) ભૂ યલીર્ ષઙળફૂ ઇળજી ળન ધષીફૉ બી  ઝૉ . ભૂ યળૉવ ફઽીં ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઊબથ અ઼જોઙ્રીઅ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષી 

/રૃખ્લ વૉુઘદ ગ઼્ડૂરીઅ મૉ઼ષી નૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽીં. ઈ ભૂ બ્ ડ કભૂ઼ /ફૉડ મગીંઙ ીળી ઞ ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ. ળ્ગણરીઅ, 
ણૂરીન્ણ ણર્ ીફ્ડધૂ, યીળદૂલ બ્ ડવ કણર્ળ (ળીજ્લ મઽીળ ષ઼દીઅ ઼ીરીન્લ ગૉ ડૉ ઙળૂફીઅ ઋરૉનષીળ્ ુ઼ષીલ ) ગૉ  બૉ કણર્ળફી ષ બરીઅ ઈ ભૂ 

ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ, ઞૉફૂ ઋરૉનષીળ્ઑ ઘી઼ ફ પ વૉષૂ. ૪૪.(૯) દી.૩ વૂ જાન્લૃઈળૂ ૩૯૮૬ફી ળ્ઞ ઇધષી દૉ બઝૂ બૄષર્ 

બીિગ દીફરીઅધૂ ધશીઅદળ ગળૂ યીળદરીઅ ઈષૉવૂ ુફષીર્ુ઼દ   લુક્દકફૂ મીમદરીઅ જો ઈલ્ઙફૉ અ઼દ્હ ધીલ ગૉ  ઋરૉનષીળ્ ભૂ જૄગષૂ 
સગૉ  દૉર ફધૂ દ્ લ્ગ્લ િગ ઼ીરીઅ ભૂ રીભ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ૪૪.(૩૨) ઈલ્ઙફૉ ઇળજી ગલીર્ બઝૂ ભૂ બળદ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ુષફઅદૂ 

ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ ઇધષી ઑ ભૂ મૂજી ગ્ઊ બળૂક્ષી ગૉ  બ અ઼નઙૂ રીડૉ  ઇફીરદ દળૂગૉ  ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.  
૪૫. જૉદષથૂક :  ઈલ્ઙૉ ઞૉ ગ્ઊ ઋરૉનષીળફૉ, ૪૫.(૩) દૉફૉ ઋરૉનષીળૂ રીડૉ  ગ્ઊબથ ગીળૉ  ડૉ ગ્ રૉશષષી રીડૉ  ઑડવૉ ગૉ  ઈલ્ઙફી 

ઇધ્લક્ષ, ઼ભ્લ ઇધષી ગ્ઊ ઇુપગીળૂ બળ ત્લક્ષ ગૉ  બળ્ક્ષ વીઙષઙ વઙીણષીફ્ લી઼ ગળષી રીડૉ, ૪૫.(૪) મૂજાફૃઅ ફીર પીળથ ગળષી 
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રીડૉ, ૪૫.(૫) મૂજા બી ૉ઼ બ્દીફૃઅ ફીર પીળથ ગળીષષી રીડૉ, ૪૫.(૬) મફીષડૂ ઘ્ડી ન દીષૉજો ઇધષી ઞૉફૂ ઼ીધૉ જૉણીઅ ગળષીરીઅ 

ઈ લી ઽ્લ દૉષી ન દીષૉજો ઼ીનળ ગળષી ઇધષી ઙૉળળૂુદ ઈજળષી રીડૉ, ૪૫.(૭) લધીધર્ ઇધષી ઘ્ડી ઇધષી રઽત્ષફૂ રીિઽદૂ 

ઝૃબીષદી ઽ્લ દૉષી ુફષૉનફ્ ગળષી રીડૉ, ૪૫.(૮) બળૂક્ષી રીડૉ  દૉફૂ ઋરૉનષીળૂફી અ઼મઅપરીઅ ઇન્લ ગ્ઊ ઇુફલુરદ ઇધષી ઇલ્ગ્લ 

઼ીપફફ્ ઈ લ વૉષી રીડૉ, ૪૫.(૯) બળૂક્ષી નળમ્લીફ ઙૉળ લીઞમૂ ઼ીપફ્ફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી રીડૉ  ઑડવૉ ગૉ  ઇન્લ ઋરૉનષીળફૂ 

ઋ ળષઽૂરીઅધૂ ફગવ ગળષી, બૃ દગ, ઙીઊણ, ગીબવૂ ગૉ  દૉષી ગ્ઊબથ ઝીબૉવી ગૉ  ઽ દ ુવુઘદ ઼ીિઽત્લફૂ રનનધૂ ઇધષી ષીદજૂદ ીળી 

ફગવ ગળષી ગૉ  ઋરૉનષીળફૉ ફગવ ગળીષષીફૂ ઙૉળળૂુદક બોગૂ ગ્ઊબથ ઙૉળળૂુદ ઈજળષી રીડૉ, ૪૫.(૱) વઘીથ્રીઅ ઇ ૂવ યીહી 

ઇધષી ઇધષી મૂયત઼્ મીમદ ઼િઽદફૂ ઇ દૃદ મીમદ વઘષી રીડૉ, ૪૫.(૯) બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ઇન્લ ગ્ઊ ળૂદૉ ઙૉળ-ષદર્થૄગ ગળષી 
રીડૉ, ૪૫.(૩૨) બળૂક્ષીફી અ઼જીવફ રીડૉ  ઈલ્ઙૉ ળ્ગૉવી ડીભફૉ ઼ૂપૂ ગૉ  ઈણગદળૂ ળૂદૉ ઽૉળીફ ગળષી ઇધષી સીળૂિળગ ળૂદૉ ઊજા ગળષી 
રીડૉ,  ૪૫.(૩૩) બૄષર્ષદીર્ ઘઅણ્રીઅ ુફિનર્  ગળૉવી  દરીર ઇધષી ગ્ઊબથ ગૅત્લ ગળષીફ્ લત્ફ ગળષી રીડૉ  ઇધષી લધી અ઼ઙ રનનઙીળૂ 

ગળષી રીડૉ, ૪૫.(૩૪) બળૂક્ષી ઈબષી રીડૉ  દૉફૉ બળષીફઙૂ ઈબદી દૉફી ષૉસબ રીઅ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ગ્ઊબથ ઼ૄજફીફ્ યઅઙ ગળષી 

રીડૉ, ન્ુહદ ઢલીર્ ઽ્લ દ્ ઇધષી ન્ુહદ ઽ્ષીફૃઅ જાઽૉળ ગલૃર્ં ઽ્લ દ્, દૉ ભ્ઞનીળૂ ગીલર્ષીઽૂફૉ બી  ધષી ઋબળીઅદ –(ગ) ઈલ્ઙ, દૉ ઞૉ 
બળૂક્ષીફ્ ઋરૉનષીળ ઽ્લ દૉ બળૂક્ષીરીઅધૂ દૉફૉ ઙૉળ વીલગ ઢળીષૂ સગસૉ, ઇધષી (ઘ) (૩) ઈલ્ઙ, ઼ૂપૂ બ અ઼નઙૂ રીડૉ  વૉષીફૂ ગ્ઊબથ 

બળૂક્ષીરીઅ મૉ઼ષીરીઅધૂ ઇધષી ગ્ઊબથ મ  રૃવીગીદરીઅધૂ, ઇધષી (૪) ળીજ્લ ઼ળગીળ, બ્દીફી ઽૉઢશફૂ ગ્ઊબથ ફ્ગળૂરીઅધૂ ગીલરૂ 

ળૂદૉ ઇધષી  ુફિનર્  રૃદ્દ રીડૉ  મીગીદ ગળૂ સગસૉ. બળઅદૃ દૉ ઇધ બ્દૉ ળઞૃઈદ ગળષી ઊચ્ઝૉ , દ્ ઋરૉનષીળફૉ, વૉુઘદરીઅ ઑષૂ ળઞૃઈદ 

ગળષીફૂ દગ ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉ ુ઼ષીલ ઘઅણ (ગ) ઇધષી ઘઅણ (ઘ) ઽૉઢશફૂ ગ્ઊબથ ુસક્ષી ગળૂ સગીસૉ ફિઽ. (ઙ) જો દૉ ઇઙીઋ ઼ળગીળૂ 

ફ્ગળૂરીઅ ઽ્લ દ્, અ઼મઅુપદ ુફલર્ ઽૉઢશ ુસ દયઅઙફી બઙવી વઊ સગીસૉ.  
૪૬. ઇઙત્લફૂ ઼ૄજફી : ૪૬.(૩) ઋરૉનષીળફૉ બ્દીફૂ ઼ીધૉ ગ્ઊ ૉ઼ લૃવળ ભ્ફ, બૉ ળ ઇધષી મૂજા ગ્ઊ ર્મીઊવ અ઼નૉસી લષઽીળફી 

઼ીપફ્ બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ ઼ીધૉ વઊ ઞષીફૂ ઝૄડ ફધૂ, ઞૉફી યઅઙ મનવ ઋરૉનષીળ જૉદષથૂકરીઅ ુફિનર્  ુસક્ષીફૉ બી  મફસૉ. ૪૬.(૪) 
ઋરૉનષીળ ુ ુવુરફળૂ બળૂક્ષીરીઅ ગૉ ક્લૃવૉડળફ્ ઋબલ્ઙ ગળૂ સગસૉ ફિઽ. ૪૬.(૫) ઋરૉનષીળફૉ રૃખ્લ બળૂક્ષીરીઅ ઼ીનૂ મૉડળૂધૂ અ઼જીુવદ 

ફ્ફ – ્ગર્ીરૉમવ બ્ગૉ ડ ગૉ ક્લૃવૉડળ વીષષીફૂ ઇફૉ દૉફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફૂ ઝૄડ ઝૉ . બથ બળૂક્ષી ઘઅણરીઅ, ઑગ મૂજા ઋરૉનષીળફૂ ષચ્જૉ  

ગૉ ક્લૃવૉડળફૂ ઇનવીમનવૂ ધઊ સગસૉ ફિઽ. ૪૬.(૬) ઇઅપ ઋરૉનષીળફૉ ઞૉ વિઽલ્ રશષીબી  ઝૉ  દૉ લુક્દફૂ સોક્ષુથગ વીલગીદ 

ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ઊ.ફૂ બળૂક્ષી બી઼ ગળૉવ ફ ઽ્ષૂ જોઊઑ. ૪૬.(૭)  ઇઅપ ઋરૉનષીળૉ  ઞૉ વિઽલ્ ળીઘષીફ્ ઽ્લ દૉફૂ અ઼બૄથર્ ુષઙદ-(૩) 

ફીર (૪) ઼ળફીરૃઅ (૫) સોક્ષુથગ વીલગીદફૂ ટૉળ્ક્ષ ફગવ ઈલ્ઙફૉ બળૂક્ષી ઇઙીઋ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ દૉફૂ રઅઞૄળૂ ર ીફૂ 

દૉકફૉ જાથ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. ઋરૉનષીળ્ફૉ ઘી઼ ઞથીષષીફૃઅ ગૉ , ઇળજીબ ગ દધી રીથબ ્ફૂ જગી઼થૂ નળમ્લીફ ગ્ઊ ઋરૉનષીળ, ઈ 
ઞગ્લીફી યળદૂ ુફલર્ દધી જાઽૉળીદફૂ જોઙષીઊ રૃઞમ વીલગીદ પળીષદી ફધૂ દૉર રીવૄર બણસૉ દ્ દૉરફૂ ઋરૉનષીળૂ ગ્ઊ બથ દમક્કૉ  
ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

             ૪૭. કફવીઉફ જાઽૉળીદ રીડૉ  ફૂજૉફૂ જોઙષીઉ વીઙૃ બણસૉ. : ૪૭.(૩)  ઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ જો ુમફઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ  

ઇળજી ગળૉ  દ્ ઇળજી ભૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ ફઽૂ. ૪૭.(૪) ઇળજી ભૂ ષઙળફૂ ઇુગર્ર ફગવ ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. ૪૭.(૫) 

ઇફીરદ ગક્ષીફી ઋરૉનષીળ્ ુમફઇફીરદ ઞગ્લી રીડૉ  ઇળજી ગળૉ  દ્ દૉફૉ ુમફઇફીરદફી પ્ળથ્ વીઙૃ બણસૉ. ૪૭.(૬)  જાઽૉળીદરીઅ 
રિઽવી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞગ્લીક ઇફીરદ ફ ઽ્લ દ્ બથ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ ઇળજી ગળૂ સગૉ  ઝૉ . ૪૭.(૭)  જાઽૉળીદરીઅ ઞૉ દૉ ગૉ ડૉ ઙળૂરીઅ 
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ગૃવ ઞગ્લીક બોગૂ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઇરૃગ ઞગ્લીક ઇફીરદ ઽ્લ ત્લીળૉ  રિઽવી ઋરૉનષીળ્ફૂ ઇફીરદ ઞગ્લીક ુ઼ષીલફૂ મીગૂ 
ળઽૉદૂ ઞગ્લીક ભક્દ બૃ હ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઇફીરદ ઝૉ  દૉર ઙથષીફૃઅ ફધૂ,  ઈ ઞગ્લીક બળ બૃ હ દૉરઞ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ફૂ બ અ઼નઙૂ 
રીડૉ  ુષજીળથી ધઉ સગૉ  ઝૉ, બૃ હ દૉરઞ રિઽવી ઋરૉનષીળ્ ઇળજી ગળૂ સગૉ  ઝૉ. (ની.દ. ગૃવ ૩૨ ઞગ્લીક બોગૂ ૨૫ ઞગ્લી રિઽવી 
ઋરૉનષીળ રીડૉ  ઇફીરદ ઝૉ  બળઅ દૃ મીગૂ ળઽૉદૂ ૨૯ ઞગ્લી ઼ીરૉ રિઽવી ઋરૉનષીળ બથ બ અ઼નઙૂ બીરૂ સગૉ  ઝૉ.) ૪૭.(૮) ઇળજી ગલીર્ મીન 
બળદ ઘજૂ સગીસૉ ફિઽ.   
૪૮. રૃખ્લ વૉુઘદ બળૂક્ષી રીડૉ ફી ઇળજીબ ગ ઼ીધૉ ફૂજૉ નસીર્ષૉવ રીથબ ્ફૂ રીુથદ ફગવ ઇષ લ ળઞૄ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. :  
૪૮.(૩) ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.ઊ. ઇધષી દૉફૂ ઼રગક્ષ બળૂક્ષીફૃઅ રીથબ  ગૉ  ઞૉરીઅ ઞન્ર દીળૂઘ નસીર્ષૉવ ઽ્લ. (સીશી ઝ્ણષીફૃઅ રીથબ  

રીન્લ ફધૂ) ૪૮.(૪) બનષૂ રીથબ ,  ઑગધૂ ષપૃ બનષૂ ઽ્લ દ્ નળૉ ગ બનષૂફૃઅ રીથબ . ૪૮.(૫) બનષૂફૃઅ ઙૃથ બ ગ ગૉ  બ ગ્ 

[રીગર્સૂટ઼્] ૪૮ (૬). ઇફીરદ જાુદ રીડૉ  ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ીળી ઇબીલૉવ જાુદ રીથબ  ઇફૉ સીશી ઝ્ ી ફૃઅ રીથબ  

૪૮.(૭) ઼ી.ઇફૉ સો.બ.ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઼ીરીુઞગ ન્લીલ ઇફૉ ઇુપગીિળદી ુષયીઙફી દી.૮-૪-૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ 

બિળુસ -ગ રૃઞમફૃઅ ‘ઋ દ ષઙર્રીઅ ઼રીષૉસ ધદ્ ફ ઽ્લ’ દૉષૃઅ દી.૩-૨૬-૪૨૩૮ ફી ળ્ઞધૂ જાઽૉળીદફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘ ઼ૃપૂફી 
઼રલઙીશીરીઅ રૉશષૉવ રીથબ . ૪૮.(૮) સીળૂિળગ ળૂદૉ ઇસગદ ઋરૉનષીળ્ફૉ ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી. ૩-૩૪-૪૨૨૱ ફી 

બિળબ  કર્રીઅગ : બળજ-૩૨૪૨૨૱-૬૮૯૭૬૨-ઙ.૪ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ઼ૃુ ન્ડૉણન્ડ/ ુ઼ુષવ ઼ઞર્ફફૉ ઈબૉવ દમૂમૂ રીથબ  ૪૮.(૯) 
઼ળગીળૂ ફ્ગળૂરીઅ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ રીડૉ  ઼ીરીન્લ ષઽૂષડ ુષયીઙફી દી.૱-૩૩-૱૯ ફી બિળબ  કર્રીઅગ: ઑભકઑ - ૩૨૱૱-૫૯૬૨-

ઙ-૪ ધૂ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ફરૃફીરીઅ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ  “ફી-ષીઅપી રીથબ .” ૪૮.(૱) ફીરરીઅ ભૉળભીળ 
ગળીષૉવ ઽ્લ દ્ ઙૉઞૉડફૂ / વ  ફ પથૂ રીથબ  ફૂ ફગવ. ૪૮.(૯) ુષપષી ઋરૉનષીળફી િગ ઼ીરીઅ બૃફ:વ  ગળૉવ ફધૂ દૉ ઇઅઙૉફૂ 

ઑભૂણૉષૂડ. 
જો ઋરૉનષીળફ્ ઼રીષૉસ ઇફીરદ ષઙર્ ,રીજી ો઼ુફગ, સીળૂિળગ ઇસક્દદી ,રિઽવી ગૉ  ુષપષી બોગૂફી ુષગ બ્ બોગૂ ઑગ ધૂ ષપૃ ુષગ બ્રીઅ 
ધદ્ ઽ્લ દૉષી િગ ઼ીરીઅ દૉફૉ વીઙૃ બણદી ુષગ બ્ બોગૂ ઞૉરીઅ ષપૃ વીય રશષીબી  ઽસૉ દૉ રશસૉ.    
ફ પ : ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ ઇફૉ ઙૃઞળીદ રૃ ગૂ ૉ઼ષી, ષઙર્-૩ ઇફૉ ૪ફૂ ઞગ્લીફી યળદૂ બળૂક્ષી ુફલર્, બળૂક્ષીફ્ 
ઇભ્લી઼કર્ર, ભૂ, ઇળજીબ ગ ઼ીધૉ જોણષીફી ઈષ લગ રીથબ ્ફૂ લીનૂ, ષલ રલીર્નીરીઅ ઝૄડઝીડ, ઇળજી ગલી અ઼જોઙ્રીઅ ળન ધષીફૉ 

બી  ઝૉ  દૉફૂ ુષઙદ્, બિળુસ -’ગ’/બિળુસ -‘૬’ ફ્ ફરૄફ્, સીળૂિળગ ળૂદૉ ઇસક્દ ઋરૉનષીળ્ઑ ળઞૃ ગળષીફી દમૂમૂ રીથબ ફ્ 

ફરૃફ્, ઼ળગીળૂ ગરર્જીળૂઑ ળઞૃ ગળષીફી ફી ષીઅપી રીથબ ફ્ ફરૄફ્ ઇફૉ જાઽૉળીદફૂ ઇન્લ ષપૃ ુષઙદ્ ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂફી ફ્ડૂ઼ 
મ્ણર્  ઇફૉ ઈલ્ઙફૂ ષૉમ઼ીઉડ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઋબળ જોઉ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. ઈ જાઽૉળીદ અ઼મઅપરીઅ ષપૃ રીિઽદૂ 

ઈલ્ઙફૂ ગજૉળૂરીઅ, ગજૉળૂ ઼રલ નળમ્લીફ ઞ ળ ઞથીલ દ્ ૨૯૯-૪૫૪૭૱૯૱૨ ઋબળધૂ રશૂ સગસૉ.              દી. ૩૭.૨૫.૪૨૩૯ 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
                                                                                    Advt.No.121/16-17 

On line Applications are invited from 15-03-2017 (13-00 hours) to 31-03-2017 (13-00 hours) for the 
following posts of Gujarat Administrative Service, Class-I & Gujarat Civil Service, Class- I & II. The 
reservation for S.C., S. T., S. & E. B.C., & Women candidates is as under. In case of non - avaiability of 
Women candidates, in the respective category, the post so reserved will be allotted to male candidates 
belonging to the same category. 

Name of Post  Total 
Posts  

Category wise Posts Category wise posts 
reserved for Women 
Out of Category wise 

Posts 
 

Post reserved 
for Physically 
Disabled and 

Ex-Servicemen 
out of the total 

Posts 

Gen. S.
C. 

S. 
T. 

S.
& 
E.
B.
C.

Gen. S.
C. 

S. 
T. 

S.
& 
E. 
B.
C. 

Phy. 
Dis. 

Ex-
Ser. 

Class-I 
Gujarat Administrative 
Service, Junior scale 
Deputy Collector / Deputy 
District Development Officer 

40 25 04 10 01 08 01 03 00 00 00 

Deputy Suprintendent of 
police   

28 09 02 08 09 03 01 02 03 00 00 

District Registrar , 
Cooperative Societies  

07 04 01 00 02 01 00 00 00 00 00 

Suprintendent  Prohibition & 
Excise   

02 02 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

Asst. Commissioner Tribal 
Development 

06 04 00 01 01 01 00 00 00 00 00 

Total 83 44 07 19 13 14 02 05 03 00 00 
Class-II 

Mamlatdar 
69 35 05 10 19 12 02 03 06 02 00 

Section Officer (Sachivalay) 96 51 06 15 24 17 02 05 08 03 00 

Section Officer (Gujarat 

Public Service Commission) 

03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 

Section Officer (Gujarat 

Legislature Secretariat) 

03 03 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

Taluka Development Officer   08 08 00 00 00 03 00 00 00 00 00 
Assistant Distict Registrar , 
Cooperative Societies  

22 11 00 04 07 03 00 01 02 00 00 

District Inspector Land 
Record   

08 04 01 01 02 01 00 00 01 00 00 

Assistant Director, Food & 
Civil Supply 

15 08 01 02 04 02 00 01 01 00 00 
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Govt. Labour Officer   07 05 00 01 01 02 00 00 00 00 00 

Tribal Development Officer 21 13 00 02 06 04 00 00 02 00 00 

Total 252 140 13 35 64 45 04 10 20 05 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.  
Educational  
Qualification.:-  A candidate shall hold a Bachelor’s degree of any University incorporated by an Act of 

the Parliament or State Legislature in India or other educational institution established by 
an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the 
University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification 
recognized by Government. 
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:- For Class-I : ` 15,600-39,100 + ` 5,400 Grade-pay and other allowances (According to 

6th Pay Commission)  
Pay Matrix Level No: 10 ` 56,100-1,77,500 and other allowances (According to 7th Pay 
Commission) 

For Class-II : ` 9,300-34,800 + ` 4,600 Grade-pay and other allowances (According to 

6th Pay Commission)  
Pay Matrix Level No: 8 ` 44,900-1,42,400 and other allowances (According to 7th Pay 
Commission)  

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

on 31/03/2017. Age will be calculated as on the last date of receipt of application. Upper 
age limit shall be relaxed as under: 

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

Male candidates of Gujarat 
origin.  

05 years 

2 Women candidates of 
unreserved Category 

05 years  

3 Women Candidates of 
Reserved Category 

10 years (including 05 years relaxation as Woman, Maximum up to 
45 years.)   

4 Physically disabled candidates maximum up to 10 (ten) years subject to his / her ability to 
discharge duties attached to the posts, as may be performed by any 
other normal persons, on the bais of production of medical 
certificate prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from the 
Medical Board.  

5 Government Servant.  No relaxation in upper age will be available to Government Servant 
6 Ex-servicemen / Officers  5 years (Maximum upto maximum 45 years)  

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

                                                                                                                     
                                                                                                                  (H.J.PAREKH) 

                                Incharge Secretary   
                                                         Gujarat Public Service Commission 


