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 અગત્યની જાહેરાત  

 
ગજુરાત વહીવટી સેવા વર્ગ–૧ અને ગજુરાત મલુ્કી સેવા વર્ગ–૧ અને ૨ તથા ગજુરાત નર્રપાલિકા મખુ્ય 

અધિકારી સેવા વર્ગ–૨ (જાહરેાત ક્રમાાંક: ૨૬/૨૦૨૦-૨૧) ની ધિલિધમનરી પરીક્ષા 
 

આયોગ દ્વારા ગજુરાત વહીવટી સવેા વગક – ૧, ગજુરાત મલુ્ર્ી સવેા વગક – ૧ અન ે૨ તથા ગજુરાત નગરપાલલર્ા મખુ્ય અધધર્ારી સવેા વગક - ૨ 

(જાહરેાત ક્રમાાંર્: ૨૬/૨૦૨૦-૨૧) ની ધિલલધમનરી પરીક્ષા તા. ૨૧/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ રાજ્યના ૩૨ જજલ્લામાાં, ૮૩૮ પટેા ર્ેંદ્રો ખાત ેયોજવામાાં આવનાર 

છે. િશ્નપત્ર – ૧ ( સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ) સવારના ૧૦:૦૦ થી ૦૧.૦૦ અન ે િશ્નપત્ર – ૨ ( સામાન્ય અભ્યાસ-૨) બપોર બાદ ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ 

દરધમયાન લવેામાાં આવશ.ે 

 પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારોને નીચે મજુબ ધવશેષ સચૂનાઓ આપવામાાં આવે છે.   

૧.  પરીક્ષા શરૂ થવાના અડધા ર્લાર્ પહલેા એટલ ેરે્ િશ્નપત્ર – ૧ માટે સવારે ૦૯.૩૦ ર્લારે્ અન ેિશ્નપત્ર – ૨ માટે બપોરે – ૦૨.૩૦ 
ર્લારે્ ઉમદેવારોને પરીક્ષાખાંડમાાં િવશે આપવામાાં આવશ.ે ઉમદેવારોએ સમય મયાકદામા જ પરીક્ષા ખાંડમાાં બસેી જવ.ુ ઉમદેવારે પોતાના જ બઠેર્ 
નાંબર ઉપર સ્થાન લવેુાં.  
૨.  ઉમદેવારે િવશે પત્ર અન ેલખાણ માટે પને ધસવાય અન્ય ર્ોઇ પણ ચીજ વસ્ત ુજેવી રે્ મોબાઇલ, રે્લ્યલુટેર રે્ અન્ય ર્ોઇ પણ જાતનુાં 
ઇલકે્રોધનક્સ ગેઝટે સાથે રાખવાનુાં નથી. જો ર્ોઇ ઉમદેવાર ઉપરોક્ત ઉપર્રણો સાથે પર્ડાશે તો તમેની ઉમદેવારી રદ ર્રવામાાં આવશ ેઅને 
આયોગના ધનયમો અનસુાર ધશક્ષાત્મર્ ર્ાયકવાહીના ભાગ રૂપ ેઆયોગ દ્વારા લવેાનાર ભધવષ્યના ભરતી િસાંગો માટે પણ ગેરલાયર્ ઠેરવવામાાં 
આવશ.ે 
૩.  ઉમદેવારન ેએર્ િશ્નપત્ર માટે એર્ જ જવાબવહી (OMR) આપવામાાં આવશ.ે જવાબવહી પર ધિિંન્ટ થયલે નાંબર અન ેઉમદેવારનો 
બઠેર્ નાંબર સમાન છે, ત ેઉમદેવારે ચર્ાસી લવે ુાં. િવેશ મળેવ્યા બાદ ઉમદેવારે  ઇન્વીજીલટેર દ્વારા અપાતી સચૂનાનુાં ર્ાળજીપવૂકર્ પાલન ર્રવુાં. 
OMR શીટ મળ્યા બાદ તનેો ચીવટથી અભ્યાસ ર્રવો અન ેબઠેર્ નાંબર, િશ્નપત્રની સીરીઝ, પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુાં નામ અન ેપોતાની જન્મ 
તારીખ ધવગેરે બાબતો સાથે ઉમદેવારે પોતાની સહી ર્રવી તેમજ ઇન્વીજીલટેરની સહી ર્રાવવી. જો ઉમદેવારે જવાબવહીમાાં સહી નહી ર્રી હોય 
તો, તવેી જવાબવહી તપાસવામાાં આવશ ેનહી. 
૪.  ઉમદેવારે ર્ાળી રે્ વાદળી બોલપેનથી ર્ાળજીપવૂકર્ એનર્ોડીંગ ર્રવુાં. એર્ વખત ર્રેલ એનર્ોડીંગ સધુારી શર્ાશ ેનરહ. ત ેમાટે છેર્છાર્ 
ર્રવી નહી રે્ Whitener રે્ White fluid રે્ Correction ink જેવી વસ્તનુો ઉપયોગ ર્રવો નહી. જો ર્ોઇ પણ સાંજોગોમાાં ઉમદેવાર આવી વસ્તનુો 
ઉપયોગ ર્રશ ેતો તેવા ઉમદેવારની OMR જવાબવહી તપાસવામાાં આવશ ેનહી. 
૫.  ઉમદેવારે જવાબવહીમાાં રોલ નાંબર રે્ િશ્નપત્ર પસુ્સ્તર્ાની સીરીઝ રે્ િશ્નપત્ર પસુ્સ્તર્ાનો નાંબર ખોટો લખલે હશ ેરે્ ખોટો એન્ર્ોડ ર્રેલ 
હશ ેતો ત ેજવાબવહી પણ તપાસવામાાં આવશ ેનહી. 
૬.  પરીક્ષા શરૂ થયાથી પરૂી થાય ત્યાાં સધુી શાાંધતથી પરીક્ષા આપવી; ર્ોઇ પણ િર્ારની ચોરી રે્ ગેરરીધત ર્રવી નરહ; વાતચીત ર્રવી નરહ 
રે્ મસેજે આપલે ર્રવા નહી. જો તમે ર્રતા ર્ોઇ ઉમદેવાર પર્ડાશે તો સખ્ત પગલાાં લવેામાાં આવશ.ે OMR શીટ વાળવી નરહિં; ર્રચલી ન પડે ત ે
ખાસ જોવુાં. જવાબવહીન ેપીન, ટાાંર્ણી રે્ દોરો બાાંધવો નરહ. ઉમદેવારે પરીક્ષા પણૂક થયથેી OMR શીટ ઇન્વીજીલટેરન ેઅચરૂ્ જમા ર્રવાની રહશે.ે 
ર્ોઇ પણ ઉમદેવારન ેપરીક્ષા પણૂક થાય ત ેપહલેાાં વગક ખાંડ છોડવાની પરવાનગી આપવામાાં આવશ ેનરહ. અસાધારણ સાંજોગોમાાં ઉમદેવારન ે
વગકખાંડ છોડવાની ફરજ પડે તવેા સાંજોગોમાાં િશ્નપત્ર સરહત અન્ય પરીક્ષા સારહત્ય ઇન્વીજીલટેરન ેપરત જમા ર્રાવ્યા બાદ જ પરીક્ષા ખાંડ 
છોડવાની પરવાનગી આપવામાાં આવશ.ે 
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૭.  લખાણ શરૂ ર્રતા પહલેા િશ્નપસુ્સ્તર્ા તપાસી લવેી.; જો િશ્નપસુ્સ્તર્ા ખામીવાળી હોવાની જાણ થાય તો તરુત જ બદલી આપવા 
ઇન્વીજીલટેરન ેધવનાંતી ર્રવી. પરીક્ષા પરૂી થયા બાદ ઉમદેવાર િશ્નપત્ર લઇ જઇ શર્શ.ે  
૮. બાંન્ન ે િશ્નપત્રના બધા િશ્નો હતેલુક્ષી િર્ારના છે. દરેર્ િશ્નના ઉત્તરમાાં A, B, C, D એમ ચાર ધવર્લ્પો આપલેાાં છે. જ્યારે OMR 
જવાબવહીમાાં A, B, C, D, E એમ પાાંચ ધવર્લ્પ છે. E ધવર્લ્પ “Not attempted” અંગેનો રહશે.ે જે ઉમદેવાર િશ્નનો જવાબ આપવા ન ઇચ્છતા 
હોય ત ેઆ ‘E’ ધવર્લ્પ પસાંદ ર્રી શર્શ.ે અન ે “Not attempted “ ધવર્લ્પ પસાંદ ર્રવાના રર્સ્સામાાં નગેેટીવ મારર્િંગ લાગ ુપડશ ેનહીં. તથેી 
ઉમદેવારે સાચો ધવર્લ્પ શોધી જવાબવહી (OMR Answer Sheet) માાં સાંબાંધધત િશ્નના ક્રમ સામ ેઆપલે A, B, C, D રે્ E ના વત ુકળન ેપરેૂપરુૂાં 
ભરૂી / ર્ાળી શાહીની બોલપનેથી ડાર્ક  ર્રવુાં.  
૯.  આ ર્સોટીમાાં િત્યરે્ ખોટા જવાબ, એર્થી વધ ુ જવાબના રર્સ્સામાાં તથા એર્ પણ ધવર્લ્પ એનર્ોડ નહીં ર્રવાના રર્સ્સામાાં જે ત ે
જવાબના ધનધિત ગણુના ૦.૩ ગણુ મળેવલે ગણુમાાંથી ર્ાપવામાાં આવશ.ે એટલ ેરે્ ખોટા જવાબો માટે નગેેટીવ ગણુની બાબત ઉમેદવારે ધ્યાને 
રાખવાની રહશે.ે 
૧૦.  પરીક્ષા સાંચાલનના ઉચ્ચ માપદાંડોન ેઅનસુરવા તમામ પગલાાં લવેામાાં આવેલ છે. જેથી ર્ોઇ પણ ઉમેદવારે ઉમદેવારોની લાગણી તથા 
િરક્રયા અને પધ્ધધતની અન ેગોપધનયતાના ધોરણોની સમજણના અભાવ ેગેરલાભ ઉઠાવતા લભેાગ ુતત્વોની શહેમાાં આવ્યા ધવના પોતાની મહનેત 
અન ેક્ષમતા આધારે પરીક્ષા આપવા અનરુોધ ર્રવામાાં આવ ે છે. જો ર્ોઇ તત્વો ઉમદેવોરોન ેિભાધવત ર્રી નાણાાંની માાંગણી ર્રે તો ત ેઅંગે 
તાત્ર્ાલલર્ લાાંચ રૂશવત ધવરોધી બ્યરુોન ેજાણ ર્રવી. 
૧૧.  સીધી રે્ આડર્તરી રીત ેપરીક્ષામાાં સફળ થવા ઉમદેવારે ર્ોઇ વગ વાપરવાનો રે્ ગેરર્ાયદેસર િયાસ ર્રવો નરહ. ર્ોઇ ઉમદેવાર, ર્ોઇ 
પણ િર્ારની ગેરરીધત ર્રતા માલમુ પડશ ેતો તને ેઆયોગની ભરતી પરીક્ષામાાં ચોક્ક્સ સમય માટે રે્ ર્ાયમ માટે ગેરલાયર્ ઠેરવવા સરહતની 
દાંડનીય ર્ાયકવાહી ર્રવામાાં આવશે જેની નોંધ લવેી. 
૧૨. ર્ોધવડ-૧૯ ની સાાંિત પરરસ્સ્થધતને ધ્યાને રાખી પરીક્ષામાાં હાજર રહનેાર દરેર્ ઉમદેવારે ફરજજયાત માસ્ર્ પહરેવાનુાં રહશે.ે માસ્ર્ પહયે ુક 
નરહ હોય તવેા ઉમદેવારન ેિવશે આપવામાાં આવશે નરહ. પરીક્ષામાાં હાજર રહનેાર દરેર્ ઉમદેવારે પરીક્ષાના રદવસ ેપરીક્ષા ર્ેંદ્ર ખાતે સામાજજર્ 
અંતર (Social Distancing) જાળવવાનુાં ર્રવાનુાં રહશે.ે પરીક્ષામાાં હાજર રહનેાર દરેર્ ઉમદેવારે પરીક્ષા પરીસરમાાં રાખવામાાં આવેલ 
સધેનટાઇઝરનો ઉપયોગ ર્રવાનો રહશે.ે 

 
ઉમેદવારોને ઉક્ત સચૂનાઓનુાં ચસુ્તપણે પાલન ર્રવા જણાવવામાાં આવે છે. 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ તમામ ઉમેદવારોને શભેુચ્છા પાઠવે છે. 
 
 

 
     સહી/- 

          (એચ. રે્. ઠાર્ર) 
તા-૨૦-૦૩-૨૦૨૧             સાંયકુ્ત સલચવ 
ગાાંધીનગર               ગજુરાત જાહરે સવેા આયોગ 


