
 

   �જુરાત   �હ�ર   સેવા   આયોગ 
�.ક્ર.૩૭/૨૦૧૬-૧૭ અન્વયે અગત્યની �હ�રાત 

(૧)        �હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨ અને વા�ણ��યક વેરા અિધકાર�, વગર્-૨ ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટ� આયોગ દ્વારા પ્રિસદ્ધ 

કરવામા ંઆવેલ �.ક્ર.૩૭/૨૦૧૬-૧૭ ની િપ્ર�લિમનર� પર�ક્ષામા ંસફળ થયેલ ઉમેદવારોને �ખુ્ય પર�ક્ષા માટ� તા.૨૦/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ 

બપોર� ૦૧:૦૦ કલાકથી તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ બપોર� ૦૧:૦૦ કલાક �ધુી ઓનલાઇન અર�પત્રક ભર�, ડાઉનલોડ કર� જ�ર� 

પ્રમાણપત્રો સ�હત તા.૧૨/૦૬/૨૦૧૭ �ધુીમા ંઆયોગની કચેર�એ �બ� અથવા ર�સ્ટડર્ પોસ્ટ એ.ડ�. થી મળે તે ર�તે મોકલી આપવા 

આયોગ દ્વારા જણાવવામા ંઆવેલ. 

(૨)        આયોગનો એવો અ�ભુવ રહ્યો છે ક� �યાર� પ્રાથિમક કસોટ�ના પ�રણામ બાદ � ઉમેદવારો �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષા માટ� લાયક 

ઠર�લ હોય, તેવા ઉમેદવારોએ �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષામા ંબેસવા માટ� ઓનલાઇન અર�પત્રક ભર�, ડાઉનલોડ કર�, આ અર�પત્રક જ�ર� 

દસ્તાવેજો/�બડાણો સાથે િનયત સમયમયાર્દામા ંઆયોગને મળે તે ર�તે ર�ૂ કરવાના હોય છે, આમ છતા ંન�ધપાત્ર સખં્યામા ંઉમેદવારો 

ઓનલાઇન અર�પત્રક ડાઉનલોડ કર� દસ્તાવેજો સાથે આયોગને ર�ૂ કરતા નથી અથવા અ�રૂ� િવગતો/દસ્તાવેજો મોકલે છે. પ�રણામે 

આવા ઉમેદવારોને અપાત્ર �હ�ર કર� તેમની ઉમેદવાર� રદ્દ કરવાની આયોગને ફરજ પડ� છે. 

(૩)        ઉપરોક્ત પ�ર�સ્થિતને નીવારવા આયોગે િનણર્ય કર�લ છે ક�, તમામ સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષાઓ ક� �મા ંપ્રાથિમક કસોટ� બાદ �ખુ્ય 

લે�ખત પર�ક્ષા લેવામા ં આવે છે, તે તમામ ભરતી પ્ર�ક્રયામા ં (પર�ક્ષાઓમા)ં � ઉમેદવારોએ �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષા માટ� િનયત 

સમયમયાર્દામા ંઓનલાઇન અર� નહ� કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારોનો કોલલેટર ડાઉનલોડ થશે નહ� અને તેમને �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષામા ં

બેસવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર� આ જ તબ�ાથી રદ્દ થયેલી ગણવામા ંઆવશે.  

(૪)        આયોગના આ િનણર્ય અ�સુાર �.ક્ર.૩૭/૨૦૧૬-૧૭ માટ� ઓનલાઇન અર�પત્રક ભરવા�ુ ંતથા ડાઉનલોડ કરવા�ુ ંબાક� છે 

તેવા ઉમેદવારોએ તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ બપોર� ૦૧:૦૦ કલાકથી તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ બપોર� ૦૧:૦૦ કલાક �ધુી 

ઓનલાઇન અર�પત્રક ભર�, ડાઉનલોડ કર� જ�ર� પ્રમાણપત્રો સ�હત તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ કચેર� સમય �ધુીમા ં આયોગની 

કચેર�એ �બ� અથવા ર�સ્ટડર્ પોસ્ટ એ.ડ�. થી મળે તે ર�તે જમા કરાવવાના રહ�શે. તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ બપોર� ૦૧:૦૦ કલાક 

બાદ કોઇપણ સજંોગોમા ંઓનલાઇન અર�પત્રક ભર� શકાશે નહ�, �ની તમામ સબંિંધત ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ લેવી.   

(૫)      ઉમેદવારોએ અર�પત્રક તથા પ્રમાણપત્રો આયોગની કચેર� ખાતે જમા કરાવવાની તાર�ખ ૧૨/૦૬/૨૦૧૭ થી લબંાવીને 

તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ કચેર� સમય �ધુી કરવામા ંઆવે છે. આ સમયમયાર્દા બાદ મળેલ અર�પત્રકો કોઇપણ સજંોગોમા ં ધ્યાને 

લેવામા ંઆવશે નહ�.. 

(૬)       �બન અનામત વગર્ના � ઉમેદવારોને ફ� ભરવાની બાક� છે તેવા તમામ ઉમેદવારોએ પર�ક્ષા ફ� તર�ક� �.૨૦૦/- + પોસ્ટલ 

સિવ�સ ચાજ�સ તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ �ધુીમા ંપોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે જમા કરાવવાના રહ�શે.  

(૭)         � ઉમેદવારોએ તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૭ �ધુીમા ંઓનલાઇન અર�પત્રક ભર�લ છે તેવા ઉમેદવારોએ ફર�વાર અર�પત્રક ભરવા�ુ ં

રહ�શે નહ�.                                                                                                              તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૭                                                   
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