ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક લ પાસે, “છ”રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોનનાં- (૦૭૯) ૨૩૨૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in
અગત્યની જાહેરાત
નાયબ સેક્શન અધધર્ારી અને નાયબ મામલતદાર,વગક-૩ (જા.ક્ર.૨૦/૨૦૧૯-૨૦)
ની મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે
નાયબ સેક્શન અધિકારી અને નાયબ મામલતદાર,વર્ગ-૩ (જા.ક્ર.૨૦/૨૦૧૯-૨૦)ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯ના
રોજ યોજાયેલ પ્રાથધમક કસોટીન ું કામચલાઉ પરરણામ તા.૧૦/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ પ્રધસધ્િ કરવામાું આવેલ છે . આ કસોટીમાું સફળ થયેલ તમામ
ઉમેદવારોએ મખ્ય પરીક્ષા (લેખિત) માટે “Online” અરજી કરવાની રહેશ.ે ઉમેદવારોએ મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા માટે તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ ૧૩.૦૦
ર્લાર્ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સુધી “Online” અરજીપત્રર્ ભરી તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો (તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૦ના રોજ ૧૩.૦૦
ર્લાર્ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સુધીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહેશે. ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકો તથા પ્રમાણપત્રો ઉકત
જગ્યાઓના ભરતી ધનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો તથા જાહેરાતની જોર્વાઈ મજબના લાયકી િોરણની ચકાસણી કયાગ ધસવાય ઉમેદવારોને તદ્દન
કામ ચલાઉ િોરણે મખ્ય પરીક્ષા (લેખિત)માું પ્રવેશ આપવામાું આવશે. મખ્ય પરીક્ષા (લેખિત)માું પ્રવેશ અંર્ે આયોર્નો ધનણગય આિરી ર્ણાશે અને
આયોર્ના ધનણગય સામે કોઈ પણ પત્ર વ્યવહાર ધ્યાનમાું લેવામાું આવશે નહીં.
નોંિ: ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ મખ્ય પરીક્ષાન ું ફોમગ ભરવાન ું રહેશે અને ત્યારબાદ જ પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના રહેશ.ે (ઉમેદવાર મખ્ય પરીક્ષાન ું
ફોમગ ભયાગ વર્ર પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા પ્રયત્ન કરશે તો “Application not found”નો મેસેજ આવશે.)
: મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાકવેલ અગત્યની સ ૂચનાઓ ધ્યાને લેવી:

૧. જે ઉમેદવારોએ લરહયાની સધવિા મેળવવા અરજી કરે લ હોય અને આયોર્ દ્વારા લરહયાની સધવિા મેળવવા મુંજૂરી આપવામાું આવેલ હોય તેવા
ઉમેદવારોને કલાક દીઠ વિારાનો ૨૦ ધમધનટ જેટલો વળતર સમય મળવાપાત્ર રહેશ.ે ઉપરાુંત જે ઉમેદવારો લરહયાની સધવિા મેળવવા માુંર્તા
ન હોય પરું ત શારીરરક અશક્તતાના કારણોસર લિવામાું તકલીફ /મશ્કે લી હોય તો તેવા ઉમેદવારોને તબીબી પ્રમાણત્રના આિારે કલાક દીઠ
૨૦ ધમધનટનો વળતર સમય આયોર્ની પ ૂવગ મુંજૂરીને આધિન મળવાપાત્ર છે
૨. મખ્ય લેખિત પરીક્ષા નીચે દશાગવલ
ે કાયગક્રમ મજબ સુંભવત: ર્ાુંિીનર્ર િાતે યોજાશે. મખ્ય લેખિત પરીક્ષાનો ધવર્તવાર કાયગક્રમ નીચે મજબ છે .
જાહેરાત ક્રમાાંર્:૨૦/૨૦૧૯-૨૦ નાયબ સેક્શન અધધર્ારી અને નાયબ મામલતદાર,વગક-૩
પ્રશ્નપત્ર

ધવષય

તારીિ

પ્રશ્નપત્ર-૧

ગજરાતી

૨૪/૦૧/૨૦૨૧

પ્રશ્નપત્ર-૨

English Language

૨૪/૦૧/૨૦૨૧

પ્રશ્નપત્ર-૩

સામાન્ય અભ્યાસ-1

૩૧/૦૧/૨૦૨૧

પ્રશ્નપત્ર-૪

સામાન્ય અભ્યાસ-2

૩૧/૦૧/૨૦૨૧

૩. મુખ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ તથા ડોક્યુમેન્ટ online અપલોડ ર્રવાની રીત : ૧. મખ્ય પરીક્ષાન ું અરજીપત્રક ભરવા માટે https://gpscojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવાન ું રહેશ.ે ૨. વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમાું જઇ main exam call letter/ form પર ક્ક્લક કરવાન ું
રહેશ.ે ત્યાર બાદ select job માું તમારી જાહેરાત પસુંદ કરી કન્ફમેશન નુંબર અને date of birth insert કરવાના રહેશે અને ok બટન પર ક્લીક
કરવાન ું રહેશ.ે ૩. આમ કરવાથી પ્રાથધમક પરીક્ષાના અરજીપત્રકમાું ભરે લ નીચેની મારહતી જોવા મળશે જેમાું ઉમેદવાર સિારો કરી શકશે. (૧)
સરનામ ું (૨) શૈક્ષખણક લાયકાત (૩) મોબાઇલ નુંબર. ૪. ઉપરોક્ત કાયગવાહી પ ૂણઁ કરીને ઉમેદવારે save અને lock બટન પર ક્લીક કરવાન ું રહેશે અને
અરજી submit કરવાની રહેશ.ે ૫. ઉપરોક્ત કાયગવાહી પ ૂણગ કયેથી ઉમેદવારની મારહતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાું સિારો થઇ શકશે નહી. ૬.Save
અને lock કયેથી ઉમેદવારના મોબાઇલ નુંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્યમેન્ટ અપલોડ કરવાનો મેસજ
ે આવશે. ૭.ઉમેદવાર જો
અનામત કક્ષાનો હશે તો print main exam form તથા upload documents online tab દે િાશે. Upload documents online પર ક્લીક કરીને પોતાના
ડોક્યમેન્ટ અચ ૂક અપલોડ કરવાના રહેશ.ે જો ઉમેદવાર ખબનઅનામત 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 ક્લીક કરીને
ઉમેદવારે પોતાના ડોક્યમેન્ટ અચ ૂક અપલોડ કરવાના રહેશ.ે ૮. ખબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ રૂ. ૧૫૦/- ફી ભરવાની રહેશે તેઓ ઓનલાઇન
ફીની ચ ૂકવણી કરી શકશે. જો ઉમેદવારે ઓનલાઇન ફીની ચ ૂકવણી કરી હોય અને ફીના નાણા બેંક માુંથી કપાયેલ હોય અને તેની પહોંચ ન મળી
હોય તો ઉમેદવારે Help/Query માું check your payment status પર ક્લીક કરીને જાણી શકશે. ૯. પોસ્ટ ઓરફસમાું ફી ભરવા માટે print post office

Challan પર ક્લીક કરીને ધપ્રિંટઆઉટ મેળવી નજીકની કોમ્પ્ય ૂટરની સધવિા િરાવતી પોસ્ટ ઓરફસમાું રૂ. ૧૫૦/- ફી + પોસ્ટલ સધવિસ ચાજીસ ભરવાના
રહેશે અને તે અંર્ેન ું ચલણ મેળવવાન ું રહેશ.ે ખબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોતાની પરીક્ષા ફી અચ ૂક ભરવાની રહેશ.ે ૧૦. ડોક્ય ૂમેન્ટ અપલોડ
કરવાની ધવર્તવાર સ ૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટગ લના home page પર મદ્દા નુંબર ૬ પર click here to view guidelines for
uploading application scrutiny documents ધશર્ગક હેઠળ દશાગવલ
ે છે . જે ઉમેદવારોએ ડોક્યમેન્્સ અપલોડ કરતા પહેલા િાસ જોઇ લેવાની રહેશ.ે
૪. ઉપરોક્ત પેરા-૨ની સ ૂચનાઓ અનસાર તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૦, ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સુધીમાાં Online અરજીપત્રર્ો ભરનાર તેમજ ૨૩.૫૯ ર્લાર્ સુધીમાાં
ઉપરના ફર્રા (૨) માાં દશાકવેલ અરજીપત્રર્ તેમજ દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ ર્રે લ હશે તેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય
(લેખિત) પરીક્ષાનાાં call letter ડાઉનલોડ કરી શકશે અને તેવા ઉમેદવારો જ મખ્ય પરીક્ષામાું ઉપસ્સ્થત રહી શકશે.

મખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક સાથે અપલોડ કરવાનાું પ્રમાણપત્રોની યાદી :

(1) ઉમેદવારે ઓનલાઇન ભરે લ mains application form ડાઉનલોડ કરી તેમાું ફોટોગ્રાફ, સહીની ધવર્તો ભરી સ્કે ન કરી જરૂરી પ્રમાણપત્રો
સાથે Online Upload કરવાન ું રહેશ.ે
(2) જન્મ તારીિના પરાવા માટે SSCEન ું પ્રમાણપત્ર (િોરણ ૧૦ની માકગ શીટ અથવા ક્રે ડીટ સટીફીકે ટ બેમાુંથી એક કે જેમાું જન્મ-તારીિ
દશાગવલ
ે હોય તે જ અપલોડ કરવાન રહેશે . જન્મ તારીિનો દાિલો કે શાળા છોડયાન ું પ્રમાણપત્ર ઉંમરના પરાવા માટે માન્ય ર્ણાશે
નહીં)
(3) સક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયેલ જાધતન ું પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડયાન ું પ્રમાણપત્ર (અન. જાધત, અન.જનજાધત, અને સા. અને શૈ. પ.
વર્ગના ઉમેદવારો માટે )
(4) સા. અને શૈ.પ. વર્ગના ઉમેદવારો માટે સામાજજક ન્યાય અને અધિકારરતા ધવભાર્ના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાુંક સશપ-૧૧૦૯૧૬૬૩-અથી ધનયત થયેલ પરરધશષ્ટ–૪ (ગજરાતીમાું) મજબન ું તારીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ કે ત્યારબાદ તા: ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ સિી
ઇસ્ય થયેલ અથાગત પ્રાથધમક કસોટીના ફોમગમાું દશાગવેલ તારીિન ું ‘ઉન્નત વર્ગમાું સમાવેશ નહી થવા અંર્ેન ું પ્રમાણપત્ર’. પરખણત મરહલા
ઉમેદવારોએ આવ ું પ્રમાણપત્ર તેઓના ધપતાની આવકના સુંદભગમાું રજૂ કરવાન ું રહેશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્ર તેમના પધતની
આવકના સુંદભગમાું રજૂ કરે લ હશે તો તે માન્ય રાિવામાું આવશે નહીં.
(5) આધથિક રીતે નબળા વર્ોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અધિકારીતા ધવભાર્ના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ
ક્રમાુંક :એ.ડબલ્ય.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અથી ધનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીમાું Annexure KH અથવા ગજરાતીમાું પરરધશષ્ટ–ર્ )માું
મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર.
(6) શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોને સામાન્ય વરહવટ ધવભાર્ના તા: ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્ર ક્રમાુંક : એફેઓએ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦ર્.૨થી ધનયત થયેલ સધપ્રટે ન્ડેન્ટ / ધસધવલ સર્જને આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર
(7) સરકારી નોકરીમાું હોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ ધવભાર્ના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ના પરરપત્ર ક્રમાુંક: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ર્.૨થી
ધનયત કરવામાું આવેલ નમ ૂનામાું સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાું આવેલ “ના વાુંિા પ્રમાણપત્ર”
(8) માજી સૈધનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાું રડસ્ચાર્જ બકની નકલ
(9) અટક અથવા નામમાું ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ર્ેઝટ
ે ની / લગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્રની નકલ
(10) સામાન્ય વહીવટ ધવભાર્ના તા: ૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવક્રમાુંક સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ર્-૨થી ધનયત થયેલ સક્ષમ અધિકારી દ્વારા
આપવામાું આવેલ રમતર્મતન ું પ્રમાણપત્ર
(11) ધવિવા મરહલા ઉમેદવારોના રકસ્સામાું પન: લગ્ન ન કયાગ અંર્ેના સોર્ુંદનામાની નકલ
(12) સ્નાતકનાું ગણપત્રક (છે લ્્ ું વર્ગ/ છે લ્લા ૨ સેમસ્ે ટરના ગણપત્રક. એક કરતા વધ mark sheets હોયતો તમામને સ્કે ન કરી મર્જ કરી ધસિંર્લ
pdf બનાવવી અને તે pdf અપલોડ કરવી.)
(13) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
(14) તબીબી, દું ત ધવર્યક અને પશ ખચરકત્સા ધવર્યક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પ ૂણગ કયાગ અંર્ેન ું પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્વાઈ મજબ
જરૂરી હોય તો) (other certificate module માું અપલોડ કરવ)ું
(15) ધવદે શની યધનવધસિટીમાુંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અંર્ેના પરાવાની નકલ (other certificate module માું અપલોડ કરવ)ું
(16) જાહેરાતમાું દશાગવલ
ે લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા
પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધિકૃતતાની ધવર્તો / પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ું રહેશ.ે (other certificate module માું અપલોડ કરવ)ું
(17) ખબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાું/ઓનલાઈન ફી ભયાગ અંર્ેની પહોંચની નકલ
(18) જાહેરાતની જોર્વાઈ અનસુંિાનમાું લાગ પડતા અન્ય આિાર પરાવા/પ્રમાણપત્રો

નોંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના સાંબધાં ધત module માાં એર્ ર્રતા વધારે પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં થતા હોય તો
તમામને સ્ર્ે ન ર્રી merge ર્રી એર્ (ધસિંગલ) pdf બનાવવી અને તે moduleમાાં અપલોડ ર્રવી.
િાસ સ ૂચના :- અરજી સાથે ઉપર દશાક વેલ પ્રમાણપત્રો પૈર્ી લાગુ પડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો/પુરાવા PDF,JPEG,JPG ર્ે
PNG ફોમેટમાાં અપલોડ ર્રવાના રહેશે અને અચ ૂર્પણે તેનો ક્રમ જાળવવાનો રહેશે. લાગ ૂ પડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો/પુરાવા
સામેલ ર્રવાના રહેશે નહીં. ઉમેદવારે અસલ(Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્ર્ેન ર્રી અપલોડ ર્રવાના રહેશે. જો ર્ોઇ ર્ારણસર અસલ
ઉપલબ્ધ ન હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નર્લ હશે તો ઉમેદવારે સ્વયાં પ્રમાખણત(Self-attested) ર્રીને અપલોડ ર્રવાના
રહેશે. ઉમેદવાર દ્વારા મોર્લવામાાં Physical/offline અરજીપત્રર્ અને પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણી ર્રવામાાં આવશે નહીં.
મખ્ય પરીક્ષાન ું ફોમગ ભરવાની છે લ્લી તારીિ, સમય અને વેબસાઇટ
તા.૦૮-૧૦-૨૦૨૦ બપોરે ૧:૦૦ કલાક સિી

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

પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાની છે લ્લી તારીિ, સમય અને વેબસાઇટ
તા.૦૮-૧૦-૨૦૨૦ રાત્રે ૧૧:૫૯ કલાક સિી

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

નોંિ : જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમ ૂના આયોર્ની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.inના Download સેક્શનમાું (https://gpsc.gujarat.gov.in/Download)
જોવા ધવનુંતી.
તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૦

