
 
ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ 
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 અગત્યની �હેરાત  

 
ગુજરાત વહીવટી સ ેવા વગર્- ૧ , ગ ુજરાત મુલ્કી સ ેવા વગર્- ૧  અન ે વગર્- ૨  તથા ગ ુજરાત નગરપાિલકા મ ુખ્ય અિધકારી સ ેવા વગર્- ૨    

(� .�. ૧૦/૨૦૧૯- ૨૦) માં તા- ૨૦/૧૦/૨૦૨૦ ના Addendum થી મ ુખ્ય પરીક્ષ ા માટે સફળ થયેેલ ઉમેદવારો માટે  
     ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગર્-૧/૨ તથા ગુજરાત નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા વગર્-૨ (�.�.૧૦/૨૦૧૯-૨૦)ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ યો�યેલ �ાથિમક કસોટીનુ ંકામચલાઉ પ�રણામ તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ �િસધ્ધ 

કરવામા ંઆવેલ હતું. ત્યારબાદ તા. ૨૦/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ અન્ય કુલ- ૨૬૫ ઉમેદવારોને કામચલાઉ રીતે મુખ્ય પરીક્ષા માટે પાત્ર �હેર કરવામાં આવેલ 
છે. કામચલાઉ સફળ થયેલ આ ૨૬૫ ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા (લિેખત) માટે “Online” અર� કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોએ મુખ્ય લ ેિખત પરીક્ષ ા 
માટે તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૩.૦૦  કલાક થી તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૩.૦૦  કલાક સધુી “Online” અર� પત્રક ભ રી તમેજ 
જરૂરી દસ્તાવે�  (તા.૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૩.૦૦  કલાક થી તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ ૨૩:૫૯  કલાક સ ુધીમા)ં  અપલોડ કરવાના 
રહેશે. ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અર�પત્રકો તથા �માણપત્રો ઉકત જગ્યાઓના ભરતી િનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) િનયમો તથા �હેરાતની �ગવાઈ 
મુજબના લાયકી ધોરણની ચકાસણી કયાર્ િસવાય ઉમેદવારોને ત�ન કામ ચલાઉ ધોરણે મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત)માં �વેશ આપવામાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા 
(લેિખત) માં �વેશ અંગે આયોગનો િનણર્ય આખરી ગણાશે અન ેઆયોગના િનણર્ય સામે કોઈ પણ પત્ર વ્યવહાર ધ્યાનમા ંલેવામાં આવશે નહીં.     
  
 ન ોંધ- ૧       તા.૦૨/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ �િસધ્ધ થયેલ �ાથિમક કસોટીનાં પ�રણામમાં સફળ થયેલ ૩૯૪૬ ઉમેદવારોએ ફરીથી મ ુખ્ય 

પ�રક્ષ ાન ું ફોમ ર્ ભ રવાન ુ ં નથી કે ફરીથી �માણપત્રો અપલોડ કરવાનાં નથી, ફક્ત Addendum માં સફળ ૨૬૫ ઉમેદવારોએ જ મુખ્ય 

પ�રક્ષ ાન ું ફોમ ર્ ભ રી �માણપત્રો અપલોડ કરવાના છે.  
 ન ોંધ- ૨        ઉમેદવારે સૌ �થમ મુખ્ય પરીક્ષ ાન ું ફોમ ર્ ભ રવાન ું રહેશ ે અન ે ત્યારબ ાદ જ �માણપત્રો અપલોડ કરવાના રહેશે. (ઉમેદવાર 
મ ુખ્ય પરીક્ષ ાન ું ફોમ ર્ ભ યાર્ વગર �માણપત્રો અપલોડ કરવાનો �યત્ન કરશે તો “Application not found”નો મ ેસ ેજ આ વશે.) 
 

: ઉમેદવારોએ નીચે દશાર્વેલ અગત્યની સ ૂચનાઓ  ધ્યાન ે લ ેવી: 
 

૧.  જ ે ઉમેદવારોએ લ�હયાની સુિવધા મેળવવા અર� કરેલ હોય અને આયોગ �ારા લ�હયાની સુિવધા મેળવવા મંજૂરી આપવામાં આવેલ હોય તેવા 
ઉમેદવારોને કલાક દીઠ વધારાનો ૨૦ િમિનટ જટેલો વળતર સમય મળવાપાત્ર રહેશે. ઉપરાંત જ ેઉમેદવારો લ�હયાની સુિવધા મેળવવા માંગતા ન હોય 
પરંતુ શારી�રક અશક્તતાના કારણોસર લખવામાં તકલીફ /મુશ્કેલી હોય તો તેવા ઉમેદવારોને તબીબી �માણત્ર તથા યોગ્ય પૂરાવાના આધારે કલાક 
દીઠ ૨૦ િમિનટનો વળતર સમય આયોગની પૂવર્ મંજૂરીને આિધન મળવાપાત્ર છે. 

 
૨.   મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા નીચે દશાર્વેલ કાયર્�મ મુજબ સંભવત: ગાંધીનગર ખાતે યો�શે. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાનો િવગતવાર કાયર્�મ નીચે મુજબ રહેશે. 
 

તારીખ સમય �મ િવષય 
૧૪/૦૨/૨૦૨૧ સવારે ૧૦ :૦૦  થી ૦૧ :૦૦ �� પત્ર- ૧ ગુજરાતી 
૧૪/૦૨/૨૦૨૧ બ પોરે ૦૩ :૦૦  થી ૦૬ :૦૦ �� પત્ર- ૨ અં� ે�  
૨૧/૦૨/૨૦૨૧ સવારે ૧૦ :૦૦  થી ૦૧ :૦૦ �� પત્ર- ૩ િનબ ંધ 
૨૧/૦૨/૨૦૨૧ બ પોરે ૦૩ :૦૦  થી ૦૬ :૦૦ �� પત્ર- ૪ સામાન્ય અભ્ યાસ- ૧ 
૨૮/૦૨/૨૦૨૧ સવારે ૧૦ :૦૦  થી ૦૧ :૦૦ �� પત્ર- ૫ સામાન્ય અભ્ યાસ- ૨ 
૨૮/૦૨/૨૦૨૧ બ પોરે ૦૩ :૦૦  થી ૦૬ :૦૦ �� પત્ર- ૬ સામાન્ય અભ્ યાસ- ૩ 

 
૩.   મ ુખ્ય પરીક્ષ ાન ુ ંઅર� પત્રક તથા ડોક્યુમ ેન્ટ online અપલોડ કરવાની રીત : ૧ . મુખ્ય પરીક્ષાનુ ંઅર�પત્રક ભરવા માટે https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવાનું રહેશે. ૨ . વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમાં જઇ main exam call letter/ form 
પર િક્લક કરવાનું રહેશે. ત્યાર બાદ select job મા ંતમારી �હેરાત પસંદ કરી કન્ફમ�શન નંબર અન ેdate of birth insert  કરવાના રહેશે અન ે
ok બટન પર ક્લીક કરવાનું રહેશે. ૩ . આમ કરવાથી �ાથિમક પરીક્ષાના અર�પત્રકમા ંભરેલ નીચેની મા�હતી �વા મળશે જમેાં ઉમેદવાર સુધારો કરી 
શકશે. (૧) સરનામંુ (૨) શૈક્ષિણક લાયકાત (૩) મોબાઇલ નબંર. ૪ . ઉપરોક્ત કાયર્વાહી પૂણર્ઁ કરીન ેઉમેદવારે save બટન પર ક્લીક કરવાનુ ંરહેશે 
અન ેઅર� submit કરવાની રહેશે. ૫ . ઉપરોક્ત કાયર્વાહી પૂણર્ કય�થી ઉમેદવારની મા�હતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાં સુધારો થઇ શકશે નહી. 
૬ . Save અન ેsubmit કય�થી ઉમેદવારના મોબાઇલ નબંર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાનો મેસેજ 
આવશે. ૭ .ઉમેદવાર � અનામત કક્ષાનો હશે તો print main exam form તથા upload documents online tab દેખાશે. Upload 
documents online પર ક્લીક કરીન ેપોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચૂક અપલોડ કરવાના રહેશે. � ઉમેદવાર િબનઅનામત કક્ષાનો 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 દેખાશે તેના પર ક્લીક કરીન ેઉમેદવારે પોતાના ડોક્યમેુન્ટ અચૂક 
અપલોડ કરવાના રહેશે. ૮ . િબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ રૂ. ૨૦૦/- ફી ભરવાની રહેશે તેઓ ઓનલાઇન ફીની ચૂકવણી કરી શકશે. � ઉમેદવારે 
ઓનલાઇન ફીની ચૂકવણી કરી હોય અન ેફીના નાણા બેંક માથંી કપાયલે હોય અન ેતેની પહોંચ ન મળી હોય તો ઉમેદવારે Help/Query માં check 
your payment status પર ક્લીક કરીન ે�ણી શકશે. ૯ . પોસ્ટ ઓ�ફસમાં ફી ભરવા માટે print post office Challan પર ક્લીક કરીન ે
િ�ંટઆઉટ મેળવી ન�કની કોમ્પ્યૂટરની સુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓ�ફસમાં રૂ. ૨૦૦/- ફી + પોસ્ટલ સિવર્સ ચાજ�સ ભરવાના રહેશે અન ેતે અગંનેુ ં
ચલણ મેળવવાનું રહેશે. િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોતાની પરીક્ષા ફી અચૂક ભરવાની રહેશે. ૧૦ . ડોક્યૂમેન્ટ અપલોડ કરવાની િવગતવાર 
સૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટર્ લના home page પર મુ�ા નબંર ૬ પર click here to view guidelines for 
uploading application scrutiny documents િશષર્ક હેઠળ દશાર્વેલ છે. જ ેઉમેદવારોએ ડોક્યમેુન્ટ્સ અપલોડ કરતા પહેલા ખાસ �ઇ 
લેવાની રહેશે.   

 
૪.  ઉપરોક્ત પેરા-૨ની સૂચનાઓ અનુસાર તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ , ૧૩.૦૦  કલાક સ ુધીમા ંOnline અર� પત્રકો ભ રનાર તમેજ ૨૩.૫૯  કલાક 

સ ુધીમા ંઉપરના ફકરા (૨) માં દશાર્વેલ અર� પત્રક તમેજ દસ્તાવ�ે  https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ કરેલ હશ ે
તેવા ઉમેદવારો જ મખુ્ય (લેિખત) પરીક્ષ ાના ંcall letter  ડાઉનલોડ કરી શકશે અન ેતેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉપિસ્થત રહી શકશે. 
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- : મ ુખ્ય પરીક્ષ ાના અર� પત્રક સાથ ે અપલોડ કરવાનાં �માણપત્રોની યાદી :-  

 
            (૧)ઉમેદવારે ઓનલાઇન ભરેલ mains application form  ડાઉનલોડ કરી તેમાં ફોટો�ાફ, સહીની િવગતો ભરી સ્કેન કરી જરૂરી �માણપત્રો 

સાથ ેOnline Upload કરવાનું રહેશે 
           (૨)જન્મ તારીખના પુરાવા માટે SSCEનું �માણપત્ર  (ધોરણ ૧૦ની માકર્શીટ અથવા �ેડીટ સટ�ફીકેટ બેમાથંી એક કે જમેાં જન્મ-તારીખ 

દશાર્વેલ હોય તે જ અપલોડ કરવાનુ રહેશે . જન્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુ ં�માણપત્ર ઉંમરના પુરાવા માટે માન્ય ગણાશે નહીં)  
           (૩)સક્ષમ અિધકારી �ારા અપાયલે �િતનું �માણપત્ર અન ેશાળા છો�ાનું �માણપત્ર  (અનુ. �િત, અન.ુજન�િત, અન ેસા. અન ેશૈ. પ. વગર્ના 

ઉમેદવારો માટે)                  
           (૪)સા. અન ેશૈ.પ. વગર્ના ઉમેદવારો માટે સામાિજક ન્યાય અન ેઅિધકા�રતા િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ �માંક સશપ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ 

થી િનયત થયલે પ�રિશ�–૪ (ગુજરાતીમા)ં મુજબનું તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ કે ત્યારબાદ તા: ૦૮/૦૮/૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થયલે અથાર્ત 
�ાથિમક કસોટીના ફોમર્માં દશાર્વેલ તારીખનું ‘ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ નહી થવા અંગેનું �માણપત્ર’. પરિણત મ�હલા ઉમેદવારોએ આવંુ �માણપત્ર 
તેઓના િપતાની આવકના સંદભર્માં રજૂ કરવાનું રહેશે. � આવા ઉમેદવારોએ �માણપત્ર તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં રજૂ કરેલ હશે તો તે 
માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં 

           (૫)આિથર્ક રીતે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાિજક ન્યાય અન ેઅિધકારીતા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ �માંક : 
એ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અથી િનયત થયલે નમૂના  (અં�ે�માં  Annexure KH અથવા ગુજરાતીમા ંપ�રિશ�–ગ )મા ં મેળવેલ 
પાત્રતા �માણપત્ર 

           (૬)શારી�રક અશક્ત ઉમેદવારોને  સામાન્ય વ�હવટ િવભાગના તા: ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પ�રપત્ર �માંક : એફેઓએ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨થી 
િનયત થયેલ સુિ�ટેન્ડેન્ટ / િસિવલ સજર્ને  આપેલ તબીબી  �માણપત્ર 

           (૭)સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ના પ�રપત્ર �માંક: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી 
િનયત કરવામા ંઆવેલ નમૂનામા ંસક્ષમ અિધકારી �ારા આપવામાં આવેલ “ના વાંધા �માણપત્ર” 

           (૮)મા� સૈિનક ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં�ડસ્ચાજ ર્ બુકની નકલ 
           (૯)અટક અથવા નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગઝેેટની / લ� નોંધણી �માણપત્રની નકલ 
           (૧૦)િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોના �કસ્સામાં પુન: લ� ન કયાર્ અંગનેા સોગંદનામાની નકલ 
           (૧૧)સ્નાતકનાં ગુણપત્રક (છે�ંુ વષર્/ છે�ા ૨ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક. એક કરતા વધુ mark sheets હોયતો તમામન ેસ્કેન કરી મજર્ કરી િસંગલ 

pdf  બનાવવી અન ેતે pdf  અપલોડ કરવી.) 
           (૧૨)સ્નાતક પદવી �માણપત્ર 
           (૧૩)તબીબી, દંત િવષયક અન ેપશુ િચ�કત્સા િવષયક �હેરાતો માટે ઇન્ટનર્શીપ પૂણર્ કયાર્ અગંેનુ ં�માણપત્ર (other certificate module મા ં

અપલોડ કરવંુ)  
 (૧૪)િવદેશની યુિનવિસર્ટીમાંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અગંેના પુરાવાની નકલ (other certificate module માં અપલોડ કરવંુ) 
 (૧૫)�હેરાતમાં દશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા �સ્થાિપત 

કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો / �માણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. (other certificate module માં અપલોડ કરવંુ) 
 (૧૬)િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓ�ફસમા/ં ઓનલાઈન  ફી ભયાર્ અંગનેી પહોંચની નકલ 
 (૧૭)�હેરાતની �ગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાવા/�માણપત્રો 
 

              ન ોંધ:-  � �માણપત્રો અપલોડ કરવાના સ ંબ ંિધત module મા ં એક કરતા વધારે �માણપત્રો અપલોડ કરવાના ં થતા હોય તો 
તમામન  ેસ્કેન  કરી merge  કરી એક (િસ ંગલ ) pdf  બ નાવવી અન  ેતે  moduleમા ંઅપલોડ કરવી. 

 
 

ખાસ સૂચના :-  અર� સાથે ઉપર દશાર્વેલ �માણપત્રો પૈકી લાગુ પડતા હોય તેવા જ �માણપત્રો/પુરાવા PDF,JPEG,JPG કે PNG ફોમ�ટમા ં
અપલોડ કરવાના રહેશે અને અચૂકપણે તેનો �મ �ળવવાનો રહેશે. લાગૂ પડતા ન હોય તેવા �માણપત્રો/પરુાવા સામેલ કરવાના રહેશે નહીં. ઉમેદવારે 
અસલ(Original) �માણપત્રો જ સ્કેન કરી અપલોડ કરવાના રહેશે. � કોઇ કારણસર અસલ ઉપલબ્ધ ન હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝરેોક્ષ/નકલ 
હશે તો ઉમેદવારે સ્વયં �માિણત(Self-attested) કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે. ઉમેદવાર �ારા મોકલવામાં Physical/offline અર�પત્રક અન ે
�માણપત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે નહીં. 

 

 

મુખ્ય પરીક્ષાનું ફોમર્ ભરવાની છે�ી તારીખ, સમય અન ેવેબસાઇટ �માણપત્રો અપલોડ કરવાની છે�ી તારીખ, સમય અન ેવેબસાઇટ 

તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ બપોરે ૧:૦૦ કલાક સુધી 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા.૧૧/૧૧/૨૦૨૦ રાત્રે ૧૧:૫૯ કલાક સુધી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 
૧) જરૂરી �માણપત્રોના નમૂન ા આ યોગની વેબ સાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.inના Download સેક્શનમા ં               

(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) �વા.        
૨) મ ુખ્ય પરીક્ષ ાન ું ફોમ ર્ ભ ય�, ફી ભ ય� અન ે �માણપત્રો અપલોડ કય�થી મળતાં SMS system generated હોય છે. જ  ેએક 

વધારાન ી સવલત છે. પરંતુ, �માણપત્રો અપલોડ કરવાનાં પુરાવા રૂપે ઉમ ેદવારે “E-Receipt of Uploaded 
Document” સાચવવાની રહેશે.   

                                                                                                                                                                                            તા.    ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ 

  

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in%E0%AA%A8%E0%AA%BE/
https://gpsc.gujarat.gov.in/Download

