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અગત્યની જાહરેાત 

સકે્શન અધધર્ારી(ર્ાયદાર્ીય બાજુ) વગક-૨ (જા.ક્ર.૧૨૩/૨૦૧૯-૨૦) ની મખુ્ય લધેિત પરીક્ષાના ઉમદેવારો માટ ે

        સેક્શન અધધર્ારી(ર્ાયદાર્ીય બાજુ) વગક-૨ (જા.ક્ર.૧૨૩/૨૦૧૯-૨૦) ની જગ્યાઓ પર ભરતી ર્રવા માટે આયોગ દ્વારા પ્રધસધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાાંર્:- 

૧૨૩/૨૦૧૯-૨૦ માટે તા.૦૬/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથધમર્ ર્સોટીનુાં પરરણામ તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રધસધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ છે. આ ર્સોટીમાાં સફળ થયેલ તમામ 

ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા (લેધિત) માટે “Online” અરજી ર્રવાની રહેશે. ઉમદેવારોએ મખુ્ય લેધિત પરીક્ષા માટે તા. ૧૧/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧ 

ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સધુી “Online” અરજીપત્રર્ ભરી તમેજ જરૂરી દસ્તાવજેો (તા.૩૧/૦૫ /૨૦૨૧ ના રોજ ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સધુીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહશેે. ઉમેદવારો તરફથી 

મળેલ અરજીપત્રર્ો તથા પ્રમાણપત્રો  ઉર્ત જગ્યાઓના ભરતી ધનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબના લાયર્ી ધોરણની ચર્ાસણી ર્યાક ધસવાય ઉમેદવારોને 

તદ્દન ર્ામચલાઉ ધોરણ ેમુખ્ય પરીક્ષા (લેધિત)માાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા (લેધિત) માાં પ્રવેશ અાંગે આયોગનો ધનણકય આિરી ગણાશે અને આયોગના ધનણકય સામે ર્ોઇપણ 
પત્રવ્યવહાર ધ્યાનમાાં લેવામાાં 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 

ર્રવા પ્રયત્ન ર્રશે તો “Application not found” નો મેસેજ આવશે.) 
   

: મખુ્ય લધેિત પરીક્ષાના ઉમદેવારોએ નીચ ેદશાકવલે અગત્યની સચૂનાઓ ધ્યાન ેલવેી :   

.   

૧ મખુ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ online તથા ડોક્યમુને્ટ અપલોડ ર્રવાની રીત : ૧. મુખ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ ભરવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર 

જવાનુાં રહેશે. ૨. વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમાાં જઇ main exam call letter/ form પર ધક્લર્ ર્રવાનુાં રહેશે. ત્યારબાદ select job માાં તમારી જાહેરાત પસાંદ ર્રી 

ર્ન્ફમેશન નાંબર અને date of birth insert ર્રવાના રહેશે અન ેok બટન પર ક્લીર્ ર્રવાનુાં રહેશે. ૩. આમ ર્રવાથી પ્રાથધમર્ પરીક્ષાના અરજી પત્રર્માાં ભરેલ નીચેની માધહતી જોવા 

મળશે જેમાાં ઉમેદવાર સુધારો ર્રી શર્શે. (૧) સરનામુાં (૨) શૈક્ષધણર્ લાયર્ાત (૩) મોબાઇલ નાંબર ૪. ઉપરોક્ત ર્ાયકવાહી પૂણક ઁર્રીને ઉમેદવારે save અને lock બટન પર ક્લીર્ ર્રવાનુાં 

રહેશે અને અરજી submit ર્રવાની રહેશે. ૫. ઉપરોક્ત ર્ાયકવાહી પૂણક ર્યેથી ઉમેદવારની માધહતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાાં સુધારો થઇ શર્શે નહી. ૬. Save અન ેlock ર્યેથી 

ઉમેદવારના મોબાઇલ નાંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ ર્રવાનો મેસેજ આવશે. ૭. ઉમેદવાર જો અનામત ર્ક્ષાનો હશ ેતો print main exam 

form તથા upload documents online tab દેિાશે. Upload documents online પર ક્લીર્ ર્રીને પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચૂર્ અપલોડ ર્રવાના રહેશે. જો ઉમેદવાર ધબન અનામત 

ર્ક્ષાનો 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 ક્લીર્ ર્રીને ઉમેદવારે પોતાના ડોક્યુમેન્ટ અચૂર્ અપલોડ ર્રવાના રહેશે. ૮. ધબન અનામત ર્ક્ષાના ઉમેદવારે રૂ. ૨૦૦/- 

ફી ભરવાની રહેશે તેઓ ઓનલાઇન ફીની ચૂર્વણી ર્રી શર્શે. જો ઉમેદવારે ઓનલાઇન ફીની ચૂર્વણી ર્રી હોય અન ેફીના નાણા બેંર્માાંથી ર્પાયેલ હોય અન ેતેની પહોંચ ન મળી હોય 

તો ઉમેદવારે Help/Query માાં check your payment status પર ક્લીર્ ર્રીને જાણી શર્શે. ૯. પોસ્ટઓરફસમાાં ફી ભરવા માટે print post office challan પર ક્લીર્ ર્રીને 

પ્પ્રાંટઆઉટ મેળવી નજીર્ની ર્ોમ્પ્યૂટરની સુધવધા ધરાવતી પોસ્ટઓરફસમાાં રૂ. ૨૦૦/- ફી + પોસ્ટલ સર્વકસ ચાર્જીસ ભરવાના રહેશે અન ે તે અાંગેનુાં ચલણ મેળવવાનુાં રહેશે. ઉમેદવારે 

પોતાની ધબન અનામત ર્ક્ષાની પરીક્ષા ફી અચૂર્ ભરવાની રહેશે. ૧૦. ડોક્યૂમેન્ટ અપલોડ ર્રવાની ધવગતવાર સૂચનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટકલના home page 

પર મુદ્દા નાંબર ૬ પર click here to view guidelines for uploading application scrutiny documents ધશર્કર્ હેઠળ દશાકવેલ છે. જે ઉમેદવારોએ ડોક્યુમેન્્સ અપલોડ ર્રતા 

પહેલા િાસ જોઇ લેવાની રહેશે.   

૨.   ઉપરોક્ત પેરા-૨ ની સૂચનાઓ અનસુાર તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સધુીમાાં Online અરજીપત્રર્ો ભરનાર તમેજ ઉપરના ફર્રા (૨)માાં દશાકવલે અરજીપત્રર્ તમેજ 

દસ્તાવજેો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ ર્રલે હશે તવેા  ઉમદેવારો જ મખુ્ય (લધેિત) પરીક્ષાનાાં ડાઉનલોડ ર્રી શર્શ ેઅન ેતવેા ઉમદેવારો જ મખુ્ય પરીક્ષામાાં 

ઉપધસ્થત રહી શર્શ.ે  

 

મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રર્ સાથે અપલોડ ર્રવાનાાં પ્રમાણપત્રોની યાદી : 

(૧)   ઉમેદવારે ઓનલાઇન ભરેલ mains application form ડાઉનલોડ ર્રી તેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહીની ધવગતો ભરી સ્ર્ેન ર્રી જરૂરી પ્રમાણપત્રો  

       સાથે Online Upload ર્રવાનુાં રહેશે. 

(૨)   જન્મ તારીિના પુરાવા માટે SSCE નુાં પ્રમાણપત્ર  (ધોરણ ૧૦ ની માર્કશીટ અથવા ક્રેડીટ સટીફીર્ેટ બેમાાંથી એર્ ર્ે જેમાાં જન્મ-તારીિ   

       દશાકવેલ હોય તે જ અપલોડ ર્રવાનુ રહેશે .જન્મતારીિનો દાિલો ર્ે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર ઉંમરના પુરાવા માટે  માન્ય ગણાશે નહીં)  

(૩)  સક્ષમ અધધર્ારી દ્વારા અપાયેલ  જાધતનુાં પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર  (અન.ુ જાધત, અનુ.જનજાધત, અન ેસા. અન ેશૈ. પ. વગકના  

      ઉમેદવારો માટે) 

(૪)  સા.અન ેશૈ.પ.વગકના ઉમેદવારો માટે સામાધજર્ ન્યાય અન ેઅધધર્ારરતા ધવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવક્રમાાંર્ સશપ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-અથી  

      ધનયત થયેલ પરરધશષ્ટ–૪ (ગુજરાતીમાાં) મુજબનુાં તારીિ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ ર્ે ત્યારબાદ ઇસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત વગકમાાં સમાવેશ નહી થવા  

      અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’. પરધણત મધહલા ઉમેદવારોએ આવુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની ધપતાના આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે. જો આવા  

      ઉમેદવારોએ તેમના પધતની આવર્ના સાંદભકમાાં રજૂ ર્રેલ હશે તો તે માન્ય રાિવામાાં આવશે નહીં. 

(૫)   આર્થકર્ રીત ેનબળા વગોના  ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરર્ારના સામાધજર્ ન્યાય અન ેઅધધર્ારીતા ધવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંર્  

      :એ.ડબલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ધનયત થયેલ નમૂના (અાંગે્રજીમાાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરધશષ્ટ – ગ )માાં મેળવેલ  

      પાત્રતા પ્રમાણપત્ર. 

(૬)   સરર્ારી નોર્રીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંર્: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨ થી  

      ધનયત ર્રવામાાં આવેલ નમૂનામાાં સક્ષમ અધધર્ારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ “ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર”  

(૭)   માજી સૈધનર્ ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં રડસ્ચાજક  બુર્ની નર્લ  

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


(૮)   અટર્ અથવા નામમાાં ફેરફાર ર્રાવેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની  નર્લ  

(૯)   ધવધવા મધહલા ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં પુન: લગ્ન ન ર્યાક અાંગેના સોગાંદનામાની નર્લ 

(૧૦) સ્નાતર્નાાં ગુણપત્રર્ (છેલ્લુાં વર્ક/ છેલ્લુાં ૨ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રર્. એર્ ર્રતા marksheets હોય તો તમામને સ્ર્ેન ર્રી મજક ર્રી પ્સાંગલ pdf  

      બનાવવી અન ેતે pdf  અપલોડ ર્રવી.) 

(૧૧)  સ્નાતર્ પદવી પ્રમાણપત્ર 

(૧૨) તબીબી, દાંત ધવર્યર્ અન ેપશુધચરર્ત્સા ધવર્યર્ જાહેરાતો માટે ઇન્ટનકશીપ પૂણક  ર્યાક અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ  

      જરૂરી હોય તો) (other certificate module માાં અપલોડ ર્રવુાં)  

(૧૩) ધવદેશની યુધનવર્સકટીમાાંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અાંગેના પુરાવાની નર્લ (other certificate module માાં અપલોડ ર્રવુાં)   

(૧૪) શારીરરર્ અશક્ત ઉમેદવારોના રર્સ્સામાાં  સા. વ. ધવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મુજબનુાં ધનયત નમૂનામાાં સરર્ારી હોધસ્પટલના  

      સુધપ્રટેન્ડેન્ટ / ધસધવલ સજકન /મેડીર્લ બોડક દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 

(૧૫) જાહેરાતમાાં દશાકવેલ લાયર્ાતની સમર્ક્ષ લાયર્ાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ર્ દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમર્ક્ષતા પ્રસ્થાધપત  

      ર્રતા આદેશો/અધધર્ૃતતાની ધવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ ર્રવાનુાં રહેશે. (other certificate module માાં અપલોડ ર્રવુાં) 

 

   નોંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના સાંબાંધધત module માાં એર્ ર્રતા વધાર ેપ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં થતા હોય તો તમામને  
         સ્ર્ેન ર્રી merge ર્રી એર્ (પ્સાંગલ ) pdf બનાવવી અને ત ેmodule માાં અપલોડ ર્રવી. 
 
િાસ સચૂના :-  અરજી સાથે ઉપર દશાકવલે પ્રમાણપત્રો પરૈ્ી લાગ ુપડતા હોય તવેા જ પ્રમાણપત્રો / પરુાવા PDF,JPEG,JPG ર્ે PNG ફોમટેમાાં અપલોડ 

ર્રવાના રહશે ે અન ે અચૂર્પણ ે તેનો ક્રમ જાળવવાનો રહશેે. લાગ ૂ પડતા ન હોય તવેા પ્રમાણપત્રો / પુરાવા સામલે ર્રવાના રહશે ે નહીં. ઉમદેવાર ે અસલ 
(Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્ર્ને ર્રી અપલોડ ર્રવાના રહશેે. જો ર્ોઇ ર્ારણસર અસલ ઉપલબ્ધ ન હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નર્લ હશ ેતો ઉમદેવાર ે

સ્વયાં પ્રમાધણત (Self-attested) ર્રીન ેઅપલોડ ર્રવાના રહશેે. ઉમદેવાર દ્વારા મોર્લવામાાં Physical/offline અરજીપત્રર્ અને પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણી 

ર્રવામાાં આવશ ેનહીં. 
 
 

મુખ્ય પરીક્ષાનુાં ફોમક ભરવાની છેલ્લી તારીિ, સમય અન ેવેબસાઇટ પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાની છેલ્લી તારીિ, સમય અન ેવેબસાઇટ 

તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૧ બપોરે ૧:૦૦ ર્લાર્ સુધી 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧ રાત્ર ે૧૧:૫૯ ર્લાર્ સુધી 

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

 

નોંધ : જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમૂના આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download સેક્શનમાાં (https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોવા ધવનાંતી. 

                                                                                                                                                                                   તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૧ 
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