
 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 
 

અગત્યની જાહરેાત 

નગરપાલલર્ા મખુ્ય અધધર્ારી, વગક-૩ (જા.ક્ર.૧૧/૨૦૨૨-૨૩) ની મખુ્ય લેલિત પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે 

        નગરપાલિકા મખુ્ય અધિકારી, વગગ-૩ (જા.ક્ર. ૧૧/૨૦૨૨-૨૩) ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે આયોગ દ્વારા પ્રધિધ્િ કરવામાાં આવિે જાહરેાત 

ક્રમાાંક:- ૧૧/૨૦૨૨-૨૩ માટે તા.૧૮/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ યોજાયિે પ્રાથધમક કિોટીનુાં પરરણામ તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ પ્રધિધ્િ કરવામાાં આવિે છે. આ 

કિોટીમાાં િફળ થયિે તમામ ઉમદેવારોએ મખુ્ય િલેિત પરીક્ષા માટે “Online” અરજી કરવાની રહશે.ે ઉમેદવારોએ મખુ્ય લેલિત પરીક્ષા માટે                   

તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ ૧૩:૦૦ ર્લાર્ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ ૧૩:૦૦ ર્લાર્ સધુી “Online” અરજીપત્રર્ ભરી તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો         
(તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સધુીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહશેે. ઉમદેવારો તરફથી મળેિ અરજીપત્રકો તથા પ્રમાણપત્રો ઉકત જગ્યાઓના 
ભરતી ધનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો તથા જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબના િાયકી િોરણની ચકાિણી કયાગ ધિવાય ઉમદેવારોન ેતદ્દન કામચિાઉ િોરણે 
મખુ્ય પરીક્ષા (િલેિત)માાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશ.ે મખુ્ય િલેિત પરીક્ષામાાં પ્રવશે અંગે આયોગનો ધનણગય આિરી ગણાશ ેઅન ેઆયોગના ધનણગય િામ ે

કોઇપણ પત્રવ્યવહાર ધ્યાનમાાં િવેામાાં આવશ ેનહીં. 
       

નોંધ: ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ મખુ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભરવાનુાં રહશેે અને ત્યારબાદ જ પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના રહશેે. (ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભયાક 
વગર પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવા પ્રયત્ન ર્રશે તો “Application not found” નો મેસેજ આવશે.) 

   

                   : મખુ્ય લેલિત પરીક્ષાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાકવેલ અગત્યની સચૂનાઓ ધ્યાને લેવી :    
૧. મખુ્ય િલેિત પરીક્ષા નીચ ેદશાગવેિ કાયગક્રમ મજુબ િાંભવત:ગાાંિીનગર િાત ેયોજાશ.ે મખુ્ય િલેિત પરીક્ષાનો ધવગતવાર કાયગક્રમ નીચ ેમજુબ રહશે.ે  

તારીિ િમય ક્રમ ધવષય 

૦૧/૦૬/૨૦૨૩ િવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગજુરાતી 
૦૧/૦૬/૨૦૨૩ બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૨ અંગે્રજી 

૦૩/૦૬/૨૦૨૩ િવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૩ િામાન્ય અભ્યાિ 

 

૨. મખુ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ તથા ડોક્યમેુન્ટ online અપલોડ ર્રવાની રીત : ૧. મખુ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રક ભરવા માટે https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in વબેિાઇટ પર જવાનુાં રહશે.ે ૨. વબેિાઇટ પર call letter/form િકે્શનમાાં જઇ main exam call letter/ form પર ક્ક્િક કરવાનુાં રહશે.ે 

ત્યારબાદ select job માાં તમારી જાહરેાત પિાંદ કરી કન્ફમશેન નાંબર અન ેdate of birth insert કરવાના રહશે ેઅન ેok બટન પર ક્િીક કરવાનુાં રહશે.ે ૩. 

આમ કરવાથી પ્રાથધમક પરીક્ષાના અરજી પત્રકમાાં ભરેિ નીચનેી મારહતી જોવા મળશ ેજેમાાં ઉમદેવાર સિુારો કરી શકશ.ે (૧) િરનામુાં (૨) શકૈ્ષલણક 

િાયકાત (૩) મોબાઇિ નાંબર ૪. ઉપરોક્ત કાયગવાહી પણૂ ઁકરીન ેઉમદેવારે save અન ે lock બટન પર ક્િીક કરવાનુાં રહશે ેઅન ેઅરજી submit કરવાની 
રહશે.ે ૫. ઉપરોક્ત કાયગવાહી પણૂગ કયથેી ઉમદેવારની મારહતી save થઇ જશ.ે પાછળથી તેમાાં સિુારો થઇ શકશ ેનહી. ૬. Save અન ેlock કયથેી ઉમદેવારના 
મોબાઇિ નાંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્યમુને્ટ અપિોડ કરવાનો મિેજે આવશ.ે ૭. ઉમદેવાર જો અનામત કક્ષાનો હશ ેતો print main 

exam form તથા upload documents online tab દેિાશ.ે Upload documents online પર ક્િીક કરીન ેપોતાના ડોક્યમુને્ટ અચકૂ અપિોડ કરવાના રહશે.ે જો 
ઉમદેવાર લબન અનામત કક્ષાનો હશ ે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 દેિાશ ેતનેા પર ક્િીક કરીન ેઉમદેવારે પોતાના ડોક્યમુને્ટ અચકૂ અપિોડ કરવાના 
રહશે.ે ૮. લબન અનામત કક્ષાના ઉમદેવારે રૂ. ૧૫૦/- ફી ભરવાની રહશે ેતઓે ઓનિાઇન ફીની ચકૂવણી કરી શકશ.ે જો ઉમદેવારે ઓનિાઇન ફીની 
ચકૂવણી કરી હોય અન ેફીના નાણા બેંકમાાંથી કપાયિે હોય અન ેતનેી પહોંચ ન મળી હોય તો ઉમદેવારે Help/Query માાં check your payment status પર 

ક્િીક કરીન ેજાણી શકશ.ે ૯. પોસ્ટઓરફિમાાં ફી ભરવા માટે print post office challan પર ક્િીક કરીન ે ધપ્રિંટઆઉટ મળેવી નજીકની કોમ્પ્યટૂરની સધુવિા 
િરાવતી પોસ્ટઓરફિમાાં રૂ. ૧૫૦/- ફી + પોસ્ટિ િધવિિ ચાજીિ ભરવાના રહશે ેઅન ેત ેઅંગેનુાં ચિણ મળેવવાનુાં રહશે.ે ઉમદેવારે પોતાની લબન અનામત 

કક્ષાની પરીક્ષા ફી અચકૂ ભરવાની રહશે.ે ૧૦. ડોક્યમૂેન્ટ અપિોડ કરવાની ધવગતવાર સચૂનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટગિના home page 

પર મદુ્દા નાંબર ૬ પર click here to view guidelines for uploading application scrutiny documents ધશષગક હઠેળ દશાગવિે છે. જે ઉમદેવારોએ ડોક્યમુને્્િ 

અપિોડ કરતા પહિેા િાિ જોઇ િવેાની રહશે.ે 

   

૩.  ઉપરોક્ત પરેા-૨ ની સચૂનાઓ અનિુાર તા.  ૩૧/૦૩/૨૦૨૩, ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સધુીમાાં Online અરજીપત્રર્ો ભરનાર તેમજ ઉપરના ફર્રામાાં  દશાકવેલ 

અરજીપત્રર્ તેમજ દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ ર્રેલ હશે તેવા ઉમેદવારો જ મખુ્ય લેલિત પરીક્ષાના પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ 

ર્રી શર્શે અને તેવા ઉમેદવારો જ મખુ્ય પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્થત રહી શર્શે.  
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મખુ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રક િરહત અપિોડ કરવાનાાં પ્રમાણપત્રોની યાદી : 
(૧)  ઉમદેવારે ઓનિાઇન ભરેિ mains application form ડાઉનિોડ કરી તનેી ધપ્રન્ટ િઇ તમેાાં ફોટોગ્રાફ, િહીની ધવગતો ભરી સ્કેન કરી Upload કરવાનુાં 

રહશે.ે 

(૨)   જન્મ તારીિના પરુાવા માટે SSCE નુાં પ્રમાણપત્ર (િોરણ ૧૦ ની માકગશીટ અથવા કે્રડીટ િટીફીકેટ બમેાાંથી એક કે, જેમાાં જન્મ-તારીિ   

       દશાગવિે હોય ત ેજ અપિોડ કરવાન ુરહશે.ે જન્મતારીિનો દાિિો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર ઉંમરના પરુાવા માટે માન્ય ગણાશ ેનહીં)  
(૩)  િક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયિે જાધતનુાં પ્રમાણપત્ર અન ેશાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર (અન.ુ જાધત, અન.ુજનજાધત, અન ેિા. અન ેશ.ૈ પ. વગગના 

ઉમદેવારો માટે) 

(૪)  િા.અન ેશ.ૈપ.વગગના ઉમદેવારો માટે િામાજજક ન્યાય અન ેઅધિકારરતા ધવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવક્રમાાંક િશપ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અથી ધનયત 

થયિે પરરધશષ્ટ–૪ (ગજુરાતીમાાં) મજુબનુાં તારીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ રે્ ત્યારબાદ જાહરેાતની છેલ્લી તારીિ: ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાાં ઇસ્ય ુ

થયેલ ‘ઉન્નત વગગમાાં િમાવશે નહી થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’. પરલણત મરહિા ઉમદેવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તઓેની ધપતાના આવકના િાંદભગમાાં 
રજૂ કરવાનુાં રહશે.ે જો આવા ઉમદેવારોએ તમેના પધતની આવકના િાંદભગમાાં રજૂ કરેિ હશ ેતો ત ેમાન્ય રાિવામાાં આવશ ેનહીં.  

(૫)  આધથિક રીત ે નબળા વગોના ઉમદેવારોએ રાજ્ય િરકારના િામાજજક ન્યાય અન ેઅધિકારીતા ધવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક 

:એ.ડબલ્ય.ુએિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ધનયત થયિે નમનૂા (અંગે્રજીમાાં Annexure KH અથવા ગજુરાતીમાાં પરરધશષ્ટ – ગ )માાં જાહરેાતની છેલ્લી 
તારીિ: ૩૦/૦૭/૨૦૨૨ સધુીમાાં મળેવિે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર. “તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સિુી ઇસ્ય ુથયિે EWS પ્રમાણપત્રની 
વિારેિ અવધિ િાંદભ ેરજૂ કરવાની બાાંહિેરીનો ધનયત નમનૂો https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-

DECLERATION_FORM.pdf  પરથી મળેવી િેવાનો રહશે.ે” (પ્રમાણપત્ર અન ેબાાંહિેરી સ્કેન કરી merge કરી એક ધિિંગિ pdf બનાવવી) 
(૬)   િરકારી નોકરીમાાં હોય તવેા ઉમદેવારોન ેિામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૧૯૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨ થી ધનયત 

કરવામાાં આવિે નમનૂામાાં િક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં આવિે “ના વાાંિા પ્રમાણપત્ર”  

(૭)   માજી િધૈનક ઉમદેવારોના રકસ્િામાાં રડસ્ચાર્જ બકુ.   

(૮)   અટક અથવા નામમાાં ફેરફાર કરાવિે હોય તો ગેઝટેની / િગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્ર.  

(૯)   ધવિવા મરહિા ઉમદેવારોના રકસ્િામાાં પનુ: િગ્ન ન કયાગ અંગેના િોગાંદનામુાં.  
(૧૦) સ્નાતકનાાં ગણુપત્રક (છેલ્્ુાં વષગ/ છેલ્્ુાં ૨ િમેસે્ટરના ગણુપત્રક. એક કરતા વધ ુ marksheets હોય તો તમામન ે સ્કેન કરી મર્જ કરી ધિિંગિ pdf 

બનાવવી અન ેત ેpdf અપિોડ કરવી.) 
(૧૧)  સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(૧૨)  તબીબી, દાંત ધવષયક અન ેપશલુચરકત્િા ધવષયક જાહરેાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પણૂગ કયાગ અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  

       જરૂરી હોય તો) (other certificate module માાં અપિોડ કરવુાં)  
(૧૩)  ધવદેશની યધુનવધિિટીમાાંથી પદવી મળેવિે હોય તો તનેી માન્યતા અંગેના પરુાવો. (other certificate module માાં અપિોડ કરવુાં)   
(૧૪)  રદવ્યાાંગ ઉમદેવારોના રકસ્િામાાં  િા. વ. ધવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મજુબનુાં ધનયત નમનૂામાાં િરકારી હોસ્સ્પટિના  
       સધુપ્રટેન્ડેન્ટ / ધિધવિ િર્જન /મડેીકિ બોડગ દ્વારા આપિે પ્રમાણપત્ર 

(૧૫)  િામાન્ય વરહવટ ધવભાગના તા: ૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક િીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨થી ધનયત થયિે િક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાાં 
આવિે રમતગમતનુાં પ્રમાણપત્ર. 

(૧૬)  જાહરેાતમાાં દશાગવિે િાયકાતની િમકક્ષ િાયકાત ઉમદેવાર િરાવ ેછે તવેો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમદેવારે િમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત  

        કરતા આદેશો/અધિકૃતતાની ધવગતો/પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહેશ.ે (other certificate module માાં અપિોડ કરવુાં) 
 

નોંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના સાંબાંધધત module માાં એર્ ર્રતા વધારે પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના થતા હોય તો તમામને 

સ્રે્ન ર્રી merge ર્રી એર્ (ધસિંગલ ) pdf બનાવવી અને તે module માાં અપલોડ ર્રવી. 
 
િાસ સચૂના :-  અરજી સાથે ઉપર દશાકવેલ પ્રમાણપત્રો પૈર્ી લાગ ુપડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો / પરુાવા PDF, JPEG, JPG રે્ PNG 
ફોમેટમાાં અપલોડ ર્રવાના રહશેે અને અચરૂ્પણે તેનો ક્રમ જાળવવાનો રહશેે. લાગ ૂ પડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો / પરુાવા સામેલ 

ર્રવાના રહશેે નહીં. ઉમેદવારે અસલ (Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્રે્ન ર્રી અપલોડ ર્રવાના રહશેે. જો ર્ોઇ ર્ારણસર અસલ ઉપલબ્ધ ન 

હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નર્લ હશે તો ઉમેદવારે સ્વયાં પ્રમાલણત (Self-attested) ર્રીને અપલોડ ર્રવાના રહશેે. ઉમેદવાર દ્વારા 
મોર્લવામાાં Physical/offline અરજીપત્રર્ અને પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણી ર્રવામાાં આવશે નહીં. 
 

મખુ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમગ ભરવાની છેલ્િી તારીિ, િમય અન ેવબેિાઇટ પ્રમાણપત્રો અપિોડ કરવાની છેલ્િી તારીિ, િમય અન ેવબેિાઇટ 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ બપોરે ૧૩:૦૦ કિાક સિુી 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ રાત્ર ે૨૩:૫૯ કિાક સિુી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 

નોંિ : જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમનૂા આયોગની વબેિાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download િકે્શનમાાં (https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) 

જોવા ધવનાંતી. 
                                                                                                                                                                                   તા૧૪/૦૩/૨૦૨૩ 
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