ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
અગત્યની જાહેરાત
નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારી, વગગ -૩
(જા.ક્ર. ૭૫/૨૦૧૮-૧૯) ની મુખ્ય િેલિત પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે
નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારી, વગગ -૩ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે આયોગ દ્વારા પ્રધિધ્િ કરવામાાં આવેિ જાહેરાત ક્રમાાંક:- ૭૫/૨૦૧૮-૧૯ ની
તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેિ િેલિત કિોટીનુાં કામચિાઉ પરરણામ તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રધિધ્િ કરવામાાં આવેિ છે . િેલિત કિોટીમાાં કામચિાઉ િોરણે
િફળ થયેિ તમામ ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા (િેલિત) માટે “Online” અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારોએ મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા માટે તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ
૧૩.૦૦ કિાક થી તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૩.૦૦ કિાક કિાક સુિી “Online” અરજીપત્રક ભરી જરૂરી દસ્તાવેજો અપિોડ કરી તેની ધપ્રન્ટ મેળવી તથા પરીક્ષા ફી
પોસ્ટ ઓરફિમાાં કે ઓનિાઇન ભરીને તેની પહોંચ મેળવી િેવાની રહેશે. ઉમેદવારો તરફથી મળે િ અરજીપત્રકો તથા પ્રમાણપત્રોની ઉકત જગ્યાઓના ભરતી ધનયમો,
ભરતી(પરીક્ષા) ધનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈઓ મુજબના િાયકી િોરણની ચકાિણી કયાગ ધિવાય િેલિત કિોટીમાાં િફળ ઉમેદવારોને તદ્દન કામચિાઉ િોરણે
મુખ્યપરીક્ષા(િેલિત)માાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા(િેલિત)માાં પ્રવેશ ંગગે આયોગનો ધનણગય આિરી ગણાશે તથા આયોગના ધનણગય િામે કોઈપણ
પત્રવ્યવહાર ધ્યાને િેવામાાં આવશે નહીં.
૧.

: મુખ્ય િેલિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાગવેિ ક્રમાાંક ૧ થી ૮ ની અગત્યની સ ૂચનાઓ ધ્યાને િેવી :

શારીરરક અશક્તતાના કારણોિર િિવામાાં તકિીફ/મુશ્કે િી હોય તો તેવા ઉમેદવારોને તબીબી પ્રમાણત્રના આિારે કિાક દીઠ ૨૦ ધમધનટનો વળતર િમય
આયોગની પ ૂવગ માંજૂરીને આધિન મળવાપાત્ર છે .
૨. મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૯ અને તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ગાાંિીનગર િાતે યોજાનાર છે . મુખ્ય િેલિત પરીક્ષાનો ધવગતવાર કાયગક્રમ આયોગની
વેબિાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર મ ૂકવામાાં આવશે.
૩. મુખ્ય પરરક્ષાનુાં અરજીપત્રક online તથા ડોક્યુમેન્ટ અપિોડ કરવાની રીત : ૧. મુખ્યપરીક્ષા(િેલિત)નુાં અરજીપત્રક ભરવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
વેબિાઇટ પર જવાનુાં રહેશે. ૨. વેબિાઇટ પર call letter/ form િેક્શનમાાં જઇ Main Exam Call Letter પર ક્ક્િક કરવાનુાં રહેશે. ૩. અહી ઉમેદવારે “Select Job” માાં
“GPSC/201819/75, Mains Examination, Chief Officer Class-3” પિાંદ કરવુ.ાં ત્યારબાદ પોતાનો કન્ફમેશન નાંબર અને date of birth insert કરવાના રહેશે અને ok
બટન પર ક્િીક કરવાનુાં રહેશ.ે ૩. આમ કરવાથી પ્રાથધમક કિોટી પહેિા ભરે િ અરજીપત્રક જોવા મળશે. જેની ધવગતો ચકાસ્યા બાદ ઉમેદવારે િામાન્ય અભ્યાિના
પ્રશ્નપત્ર માટે ગુજરાતી અથવા ંગગ્રેજી પૈકી કોઇપણ એક માધ્યમ પિાંદ કરવાનુાં રહેશે, ત્યારબાદ save અને lock કરવાનુાં રહેશે. ૪. અરજીપત્રક એકવાર “Lock”
કયાગ બાદ તેમા કોઇપણ સુિારો થઇ શકશે નહીં. જેની િાિ નોંિ િેવી. ૫. Save અને lock કયેથી ઉમેદવારના મોબાઇિ નાંબર પર https://gpsciass.gujarat.gov.in પર ડોક્યુમેન્ટ અપિોડ કરવાનો મેિેજ આવશે. ૬. ઉમેદવાર જો અનામત કક્ષાનો હશે તો Print Main Exam Form તથા Upload Documents
Online Tab દે િાશે. Upload Documents Online પર ક્િીક કરીને પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચ ૂક અપિોડ કરવાના રહેશ.ે જો ઉમેદવાર લબન અનામત 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 દે િાશે. તેના પર ક્િીક કરીને ઉમેદવારે પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચ ૂક અપિોડ કરવાના રહેશ.ે ૭. લબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારે રૂ. ૧૫૦/- ફી ભરવાની રહેશ.ે

તેઓ ફીની ઓનિાઇન ચ ૂકવણી કરી શકશે. જો ઉમેદવારે ઓનિાઇન ફીની ચ ૂકવણી કરી હોય અને ફીના નાણા બેંકમાાંથી કપાયેિ હોય અને તેની પહોંચ ન મળી હોય તો
ઉમેદવાર check your payment status પર ક્િીક કરીને તે ંગગે જાણી શકશે. ૮. પોસ્ટઓરફિમાાં ફી ભરવા માટે print post office challan પર ક્િીક કરીને ધપ્રન્ટઆઉટ
મેળવી નજીકની કોમ્પ્ય ૂટરની સુધવિા િરાવતી પોસ્ટઓરફિમાાં રૂ. ૧૫૦/- ફી + પોસ્ટિ િધવિિ ચાજીિ ભરવાના રહેશે અને તે ંગગેન ાંુ ચિણ મેળવવાનુાં રહેશ.ે ઉમેદવારે
પોતાની લબનઅનામત કક્ષાની પરીક્ષા ફી અચ ૂક ભરવાની રહેશ.ે ૯. ડોક્ય ૂમેન્ટ અપિોડ કરવાની ધવગતવાર સ ૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટગ િના home
page પર મુદ્દા નાંબર ૭ પર click here to view guidelines for uploading application scrutiny documents શીર્ગક હેઠળ દશાગવેિ છે . જે ઉમેદવારોએ ડોક્યુમેન્્િ અપિોડ
કરતા પહેિા િાિ જોઇ િેવાની રહેશ.ે ઉપયુગક્ત બાબતે ઉમેદવારના પક્ષે થયેિ ચ ૂક પરત્વે આયોગ દ્વારા કોઇ પણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાિવામાાં આવશે નહીં.
૪. ઉપરોક્ત પેરા-૩ ની સ ૂચનાઓ અનુિાર તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯, ૧૩.૦૦ કિાક સુિીમાાં Online અરજીપત્રકો ભરનાર તેમજ ઉપરના ફકરા (૩)માાં દશાગવેિ અરજીપત્રક
તેમજ દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપિોડ કરે િ હશે તેવા ઉમેદવારો જ કોિિેટર ડાઉનિોડ કરી શકશે અને તેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય
પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્થત રહી શકશે. અરજીપત્રક િાથે જોડવાના પ્રમાણપત્રોની યાદી : (a) એિ.એિ.િી.ઇ. અથવા તેની િમક્ક્ષ પરીક્ષાનુાં પ્રમાણપત્ર કે જેમાાં જન્મ
તારીિ દશાગવેિ હોય. (શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર કે અન્ય પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.) (b) પદવી પ્રમાણપત્ર, એકથી વધુ પદવી હોય તો દરે ક પદવીનુાં પ્રમાણપત્ર.
(c) પદવીનુાં ગુણ પત્રક કે પત્રકો (માક્શીટિ) (d) અનામત જાધત માટે િક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયેિ જાધત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર. (e)
િા.અને શૈ.પ.વગગના ઉમેદવારો માટે િામાજજક ન્યાય અને અધિકારરતા ધવભાગના તા.૨૭-૦૪-૧૦ના ઠરાવથી ધનયત થયેિ પરરધશષ્ટ–૪ (ગુજરાતીમાાં) મુજબનુાં
તા: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્યુ થયેિ ‘ઉન્નત વગગમાાં િમાવેશ નહી થવા ંગગેન ાંુ પ્રમાણપત્ર’. (f) શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોના રકસ્િામાાં
િામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક: પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી ધનયત થયેિ સુધપ્રન્ટેડન્ટ / ધિધવિ િર્જને આપેિ તબીબી
પ્રમાણપત્ર. (g) િરકારી નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે િામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના પરરપત્ર ક્રમાાંક: એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી ધનયત
કરવામાાં આવેિ નમ ૂનામાાં િક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેિ “ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર“(h) નામમાાં ફેરફાર કરાવેિ હોય તો ગેઝેટની / િગ્ન નોંિણી
પ્રમાણપત્રની નકિ. (i) િામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા. ૨૫-૦૨-૧૯૮૦ ના ઠરાવથી ધનયત થયેિ િક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં આવેિ રમતગમતનુાં
પ્રમાણપત્ર (j) ધવિવા ઉમેદવારના રકસ્િામાાં પુન:િગ્ન કરે િ નથી તે ંગગેની એફીડેવીટ. (k) માજી િૈધનકના રકસ્િામાાં ડીસ્ચાર્જબ ૂકની નકિ. (l) પોસ્ટ ઓફીિમાાં ફી
ભયાગ ંગગેની પહોંચની નકિ.
૫. ઉમેદવારોએ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ (બપોરે ૧૩.૦૦ કિાક) થી તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૯ (િવારે ૧૦.૦૦ કિાક) સુિીમાાં પ્રવેશપત્ર તથા ઉમેદવારની સ ૂચનાઓ
(પરરધશષ્ટ) “Online” ડાઉનિોડ કરવાના રહેશે.
૬. પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારની સ ૂચનાઓ “online” ડાઉનિોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર/સ્ટેપવાઇઝ કાયગવાહી કરવાની રહેશે: (૧) http://gpscojas.gujarat.gov.in વેબિાઇટ પર જવુ.ાં (૨) “Main Exam Call letter / Form” પર “click” કરવુ.ાં (૩) અહીં ઉમેદવારે પોતાની “job select” કરવી તથા
“conformation number” અને “birthdate” ટાઇપ કરવાના રહેશે. (૪) હવે “OK” પર “click” કરી પ્રવેશપત્રની તથા ઉમેદવારોની સ ૂચનાઓની ધપ્રન્ટ મેળવી
િેવાની રહેશે. આ તમામ દસ્તાવેજોની ધપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢવામાાં આવે તેની નોંિ િેવી. પરીક્ષાિાંડમાાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આપનો પ્રવેશપત્ર આવશ્યક રહેશે.
અન્યથા પરીક્ષામાાં પ્રવેશ મળશે નહી. ઉમેદવારોએ પોતાનો પાિપોટગ િાઇઝનો તાજેતરનો ફોટો પરીક્ષા કેન્ર પર િાવવાનો રહેશે. જે ઉમેદવારોના ફોટા
એટેન્ડન્િશીટમાાં સ્પષ્ટ જોઇ શકાય તેવા આવેિા ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાિપોટગ િાઇઝનો તાજેતરનો ફોટો એટેન્ડન્િશીટમાાં ઇન્વીજીિેટરની
હાજરીમાાં ચોંટાડવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની સ્પષ્ટતા માટે ફોટાવાળાં ઓળિપત્ર િાથે રાિવુાં આવશ્યક છે . ઉપરોક્ત બાબતે ઉમેદવારના
પક્ષે થયેિ ચ ૂક પરત્વે આયોગ દ્વારા પાછળથી કોઇ પણ રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાિવામાાં આવશે નહીં.
૭. જા.ક્ર. ૭૫/૨૦૧૮-૧૯ ની અન્ય તમામ જોગવાઇઓ તા: ૧૫-૦૯-૨૦૧૮ ના રોજ પ્રધિધ્િ થયેિ ધવસ્ત ૃત જાહેરાત પ્રમાણેની જ રહેશે.
૮. િેલિત મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાિક્રમ આયોગની વેબિાઇટ પર મ ૂકવામાાં આવેિ છે .
તા: ૦૫-૪-૨૦૧૯

