
 

 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 

સેક્ટર-૧૦-એ, છ-૩“પરરણામ” સર્કલ પાસ,ે“છ”રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
ફોનનાં- (૦૭૯)-૨૩૨-૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

 

 અગત્યની જાહેરાત  

 
ગુજરાત વહીવટી સેવા વગક-૧, ગુજરાત મુલ્ર્ી સેવા વગક-૧ અને વગક-૨ તથા ગુજરાત નગરપાલલર્ા મુખ્ય અલધર્ારી સેવા વગક-૨   

(જા.ક્ર. ૨૬/૨૦૨૦-૨૧)માાં મુખ્ય પરીક્ષા માટે સફળ થયેલ ઉમેદવારો માટે  
                   ગુજરાત વહીવટી સેવા વગગ-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગગ-૧/૨ તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય અલિકારી સેવા વગગ-૨ (જા.ક્ર.૨૬/૨૦૨૦-

૨૧)ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે તા.૨૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ યોજાયેિ પ્રાથલમક પરીક્ષાનુું કામચિાઉ પરરણામ તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ 

પ્રલસધ્િ કરવામાું આવેિ છે. મુખ્ય પરીક્ષામાું કામચિાઉ સફળ થયિે કુિ-૬૧૫૨ ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા (િેલિત) માટે “Online” અરજી કરવાની 
રહેશે. ઉમેદવારોએ મુખ્ય લેલિત પરીક્ષા માટે તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સુધી 

“Online” અરજીપત્રર્ ભરી તમેજ જરૂરી દસ્તાવેજો (તા.૦૪/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ના રોજ ૨૩:૫૯ 
ર્લાર્ સુધીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહેશે. ઉમેદવારો તરફથી મળિે અરજીપત્રકો તથા પ્રમાણપત્રો ઉકત જગ્યાઓના ભરતી લનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) 
લનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબના િાયકી િોરણની ચકાસણી કયાગ લસવાય ઉમેદવારોને તદ્દન કામ ચિાઉ િોરણે મુખ્ય પરીક્ષા (િેલિત)માું પ્રવેશ 
આપવામાું આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા (િેલિત)માું પ્રવેશ અુંગે આયોગનો લનણગય આિરી ગણાશે અન ે આયોગના લનણગય સામે કોઈ પણ પત્ર વ્યવહાર 
ધ્યાનમાું િેવામાું આવશે નહીં.     
  
નોંધ-     ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ મુખ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભરવાનુાં રહેશે અને ત્યારબાદ જ પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના રહેશે. (ઉમેદવાર મુખ્ય 
પરીક્ષાનુાં ફોમક ભયાક વગર પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનો પ્રયત્ન ર્રશે તો “Application not found”નો મેસેજ આવશે.) 
 

: ઉમેદવારોએ નીચે દશાકવેલ અગત્યની સૂચનાઓ ધ્યાને લેવી: 
 

૧.   મુખ્ય િેલિત પરીક્ષા નીચે દશાગવેિ કાયગક્રમ મુજબ સુંભવત: ગાુંિીનગર/અમદાવાદ િાતે યોજાશે. મુખ્ય િેલિત પરીક્ષાનો લવગતવાર કાયગક્રમ નીચે મુજબ 
રહેશે. 

 

તારીિ સમય ક્રમ લવષય 
૧૯/૦૭/૨૦૨૧ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી 
૧૯/૦૭/૨૦૨૧ બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૨ અાંગે્રજી 
૨૧/૦૭/૨૦૨૧ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૩ લનબાંધ 
૨૧/૦૭/૨૦૨૧ બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૪ સામાન્ય અભ્યાસ-૧ 
૨૩/૦૭/૨૦૨૧ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૫ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ 
૨૩/૦૭/૨૦૨૧ બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૬ સામાન્ય અભ્યાસ-૩ 

 
૨.   મુખ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ તથા ડોક્યુમેન્ટ online અપલોડ ર્રવાની રીત : ૧. મુખ્ય પરીક્ષાનુું અરજીપત્રક ભરવા માટે https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવાનુું રહેશે. ૨. વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમાું જઇ main exam call letter/ form 
પર લક્િક કરવાનુું રહેશે. ત્યાર બાદ select job માું તમારી જાહેરાત પસુંદ કરી કન્ફમેશન નુંબર અન ેdate of birth insert  કરવાના રહેશે અન ે
ok બટન પર ક્િીક કરવાનુું રહેશે. ૩. આમ કરવાથી પ્રાથલમક પરીક્ષાના અરજીપત્રકમાું ભરેિ નીચનેી મારહતી જોવા મળશે જમેાું ઉમેદવાર સુિારો કરી 
શકશે. (૧) શૈક્ષલણક િાયકાત (૨) મોબાઇિ નુંબર. ૪. ઉપરોક્ત કાયગવાહી પૂણગઁ કરીને ઉમેદવારે save અન ેlock બટન પર ક્િીક કરવાનુું રહેશે અન ે
અરજી submit કરવાની રહેશે. ૫. ઉપરોક્ત કાયગવાહી પૂણગ કયથેી ઉમદેવારની મારહતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાું સુિારો થઇ શકશે નહી. ૬. 
Save અન ે lock કયેથી ઉમેદવારના મોબાઇિ નુંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્યુમેન્ટ અપિોડ કરવાનો મેસેજ 
આવશે. ૭.ઉમેદવાર જો અનામત કક્ષાનો હશે તો print main exam form તથા upload documents online tab દેિાશે. Upload 
documents online પર ક્િીક કરીને પોતાના ડોક્યુમને્ટ અચૂક અપિોડ કરવાના રહેશે. જો ઉમેદવાર લબનઅનામત (General) 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 દેિાશે તેના પર ક્િીક કરીને ઉમેદવારે પોતાના 
ડોક્યુમેન્ટ અચૂક અપિોડ કરવાના રહેશે. ૮. લબનઅનામત (General) કક્ષાના ઉમેદવારોએ રૂ. ૨૦૦/- ફી ભરવાની રહેશે તેઓ ઓનિાઇન ફીની 
ચૂકવણી કરી શકશે. જો ઉમેદવારે ઓનિાઇન ફીની ચૂકવણી કરી હોય અન ેફીના નાણા બેંક માુંથી કપાયિે હોય અન ેતેની પહોંચ ન મળી હોય તો 
ઉમેદવારે Help/Query માું check your payment status પર ક્િીક કરીને જાણી શકશે. ૯. પોસ્ટ ઓરફસમાું ફી ભરવા માટે print post 
office Challan પર ક્િીક કરીને લપ્રુંટઆઉટ મેળવી નજીકની કોમ્પ્યૂટરની સુલવિા િરાવતી પોસ્ટ ઓરફસમાું રૂ. ૨૦૦/- ફી + પોસ્ટિ સલવગસ 
ચાજીસ ભરવાના રહેશે અન ેતે અુંગેનુું ચિણ મેળવવાનુું રહેશે. લબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોતાની પરીક્ષા ફી અચૂક ભરવાની રહેશે. ૧૦. 
ડોક્યૂમેન્ટ અપિોડ કરવાની લવગતવાર સૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટગિના home page પર મુદ્દા નુંબર ૬ પર click 
here to view guidelines for uploading application scrutiny documents લશર્ગક હેઠળ દશાગવેિ છે. જ ે ઉમેદવારોએ 
ડોક્યુમેન્્સ અપિોડ કરતા પહેિા િાસ જોઇ િેવાની રહેશે.   

 
૩.  ઉપરોક્ત પેરા-૨ની સૂચનાઓ અનુસાર તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સુધીમાાં Online અરજીપત્રર્ો ભરનાર તમેજ ૨૩.૫૯ ર્લાર્ 

સુધીમાાં ઉપરના ફર્રા (૨) માાં દશાકવેલ અરજીપત્રર્ તમેજ દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ ર્રેલ હશ ે
તેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય (લેલિત) પરીક્ષાનાાં call letter  ડાઉનલોડ ર્રી શર્શ ેઅન ેતેવા ઉમેદવારો જ મુખ્ય પરીક્ષામાાં ઉપલસ્થત રહી 
શર્શે. 
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-: મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રર્ સાથે અપલોડ ર્રવાનાાં પ્રમાણપત્રોની યાદી :- 
 

(૧)ઉમેદવારે ઓનિાઇન ભરેિ mains application form  ડાઉનિોડ કરી તેની લપ્રન્ટ િઇ, તેમાું ફોટોગ્રાફ, સહીની લવગતો ભરી સ્કેન કરી જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો સાથે Online Upload કરવાનુું રહેશે 

           (૨)જન્મ તારીિના પુરાવા માટે SSCEનુું પ્રમાણપત્ર  (િોરણ ૧૦ની માકગશીટ અથવા કે્રડીટ સટીફીકેટ બેમાુંથી એક કે જમેાું જન્મ-તારીિ 
દશાગવેિ હોય તે જ અપિોડ કરવાનુ રહેશે . જન્મ તારીિનો દાિિો કે શાળા છોડયાનુું પ્રમાણપત્ર ઉંમરના પુરાવા માટે માન્ય ગણાશે નહીં)  

           (૩)સક્ષમ અલિકારી દ્વારા અપાયિે જાલતનુું પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર  (અનુ. જાલત, અન.ુજનજાલત, અને સા. અન ેશૈ. પ. વગગના 
ઉમેદવારો માટે)- જાલત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ્યાનુું પ્રમાણપત્ર merge કરી એક લસુંગિ PDF બનાવી  જાલત પ્રમાણપત્રના Module માું 
અપિોડ કરવાનુું રહેશે.            

           (૪)સા. અન ેશૈ.પ. વગગના ઉમેદવારો માટે સામાલજક ન્યાય અન ેઅલિકારરતા લવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાુંક સશપ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ 
થી લનયત થયિે પરરલશષ્ટ–૪ (ગુજરાતીમાું) મુજબનુું જાહેરાતની જોગવાઇને સુસુંગત ઓનિાઇન અરજી ફોમગમાું દશાગવેિ તારીિનુું ‘ઉન્નત વગગમાું 
સમાવેશ નહી થવા અુંગેનુું પ્રમાણપત્ર’. પરલણત મરહિા ઉમેદવારોએ આવુું પ્રમાણપત્ર તેઓના લપતાની આવકના સુંદભગમાું રજૂ કરવાનુું રહેશે. જો 
આવા ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્ર તેમના પલતની આવકના સુંદભગમાું રજૂ કરેિ હશે તો ત ેમાન્ય રાિવામાું આવશે નહીં 

           (૫)આલથગક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાલજક ન્યાય અન ેઅલિકારીતા લવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાુંક : 
એ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અથી લનયત થયિે નમનૂા  (અુંગ્રેજીમાું  Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાું પરરલશષ્ટ–ગ )માું મળેવેિ 
પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 

           (૬)શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોને  સામાન્ય વરહવટ લવભાગના તા: ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્ર ક્રમાુંક : એફેઓએ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨થી 
લનયત થયેિ સુલપ્રટેન્ડેન્ટ / લસલવિ સજગને  આપેિ તબીબી  પ્રમાણપત્ર 

           (૭)સરકારી નોકરીમાું હોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ લવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ના પરરપત્ર ક્રમાુંક: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી 
લનયત કરવામાું આવેિ નમૂનામાું સક્ષમ અલિકારી દ્વારા આપવામાું આવેિ “ના વાુંિા પ્રમાણપત્ર” 

           (૮)માજી સૈલનક ઉમેદવારોના રકસ્સામાું રડસ્ચાજ ગ બુકની નકિ 
           (૯)અટક અથવા નામમાું ફેરફાર કરાવેિ હોય તો ગઝેેટની / િગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્રની નકિ 
           (૧૦)લવિવા મરહિા ઉમેદવારોના રકસ્સામાું પુન: િગ્ન ન કયાગ અુંગનેા સોગુંદનામાની નકિ 
           (૧૧)સ્નાતકનાું ગુણપત્રક (છેલુ્ું વર્ગ/ છેલ્ા ૨ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક. એક કરતા વિુ mark sheets હોયતો તમામને સ્કેન કરી મજગ કરી લસુંગિ 

pdf  બનાવવી અન ેતે pdf  અપિોડ કરવી.) 
           (૧૨)સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 
           (૧૩)તબીબી, દુંત લવર્યક અન ેપશ ુલચરકત્સા લવર્યક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પૂણગ કયાગ અુંગેનુું પ્રમાણપત્ર (other certificate module માું 

અપિોડ કરવુું)  
 (૧૪)લવદેશની યુલનવલસગટીમાુંથી પદવી મેળવેિ હોય તો તેની માન્યતા અુંગેના પુરાવાની નકિ (other certificate module માું અપિોડ કરવુું) 
 (૧૫)જાહેરાતમાું દશાગવેિ િાયકાતની સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદવાર િરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાલપત 

કરતા આદેશો/અલિકૃતતાની લવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુું રહેશે. (other certificate module માું અપિોડ કરવુું) 
 (૧૬) લબનઅનામત (General) કક્ષાના ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓરફસમાું/ઓનિાઈન  ફી ભયાગ અુંગનેી પહોંચની નકિ 
 (૧૭)જાહેરાતની જોગવાઈ અનુસુંિાનમાું િાગુ પડતા અન્ય આિાર પુરાવા/પ્રમાણપત્રો 
 

              નોંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના સાંબાંલધત module માાં એર્ ર્રતા વધારે પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં થતા હોય તો 
તમામને સ્રે્ન ર્રી merge  ર્રી એર્ (લસાંગલ ) pdf  બનાવવી અને તે  moduleમાાં અપલોડ ર્રવી. 

 
 

િાસ સૂચના :-  અરજી સાથે ઉપર દશાગવેિ પ્રમાણપત્રો પૈકી િાગુ પડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો/પુરાવા PDF,JPEG,JPG કે PNG ફોમટેમાું 
અપિોડ કરવાના રહેશે અને અચૂકપણે તેનો ક્રમ જાળવવાનો રહેશે. િાગૂ પડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો/પરુાવા સામેિ કરવાના રહેશે નહીં. ઉમેદવારે 
અસિ(Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્કેન કરી અપિોડ કરવાના રહેશે. જો કોઇ કારણસર અસિ ઉપિબ્િ ન હોય તો અસિની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નકિ 
હશે તો ઉમેદવારે સ્વયું પ્રમાલણત(Self-attested) કરીને અપિોડ કરવાના રહેશે. ઉમેદવાર દ્વારા મોકિવામાું Physical/offline અરજીપત્રક અન ે
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરવામાું આવશે નહીં. 

 

મુખ્ય પરીક્ષાનુું ફોમગ ભરવાની છેલ્ી તારીિ, સમય અન ેવેબસાઇટ પ્રમાણપત્રો અપિોડ કરવાની છેલ્ી તારીિ, સમય અન ેવેબસાઇટ 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ બપોરે ૧:૦૦ કિાક સુિી 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ રાત્રે ૧૧:૫૯ કિાક સુિી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 

૧) જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમૂના આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download સેક્શનમાાં                

(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોવા.        

૨) મુખ્ય પરરક્ષાનુાં ફોમક, ફી ભયે અને પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્યેથી મળતાાં SMS system generated હોય છ, જ ે એર્ 

વધારાની સવલત છે. પરાં તુ, પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં પુરાવા રૂપે ઉમેદવારે : E-Receipt of uploaded 

Document” સાચવવાની રહેશે.   
                                                                                                                                                                                           તા.  ૩૧/૦૫/૨૦૨૧ 

  

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

