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 અગત્યની જાહેરાત  

 
પરરકે્ષત્ર વન અધધર્ારી, વગક-૨ (જા.ક્ર. ૨૪/૨૦૨૦-૨૧)માાં મુખ્ય લેધિત પરીક્ષા માટે સફળ થયલે ઉમેદવારો માટે 

 
                   પરિકે્ષત્ર વન અધિકાિી, વર્ગ-૨ (જા.ક્ર.૨૪/૨૦૨૦-૨૧)ની જગ્યાઓ પિ ભિતી કિવા માટે તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ના િોજ યોજાયેલ પ્રાથધમક 
પિીક્ષાન ું કામચલાઉ પરિણામ તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૧ના િોજ પ્રધિધ્િ કિવામાું આવેલ છે. મ ખ્ય પિીક્ષામાું કામચલાઉ િફળ થયલે ક લ-૧૬૮૮ 

ઉમેદવાિોએ મ ખ્ય પિીક્ષા (લેધિત) માટે “Online” અિજી કિવાની િહેશે. ઉમેદવારોએ મુખ્ય લેધિત પરીક્ષા માટે તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧ના 
રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સુધી “Online” અરજીપત્રર્ ભરી તેમજ જરૂરી દસ્તાવેજો 

(તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ ૧૩.૦૦ ર્લાર્ થી તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સુધીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહેશે. ઉમેદવાિો 

તિફથી મળેલ અિજીપત્રકો તથા પ્રમાણપત્રો ઉકત જગ્યાઓના ભિતી ધનયમો, ભિતી (પિીક્ષા) ધનયમો તથા જાહેિાતની જોર્વાઈ મ જબના લાયકી 
િોિણની ચકાિણી કયાગ ધિવાય ઉમેદવાિોને તદ્દન કામ ચલાઉ િોિણે મ ખ્ય પિીક્ષા (લેધિત)માું પ્રવેશ આપવામાું આવશે. મ ખ્ય પિીક્ષા (લેધિત)માું 
પ્રવેશ અુંર્ે આયોર્નો ધનણગય આિિી ર્ણાશે અન ેઆયોર્ના ધનણગય િામ ેકોઈ પણ પત્ર વ્યવહાિ ધ્યાનમાું લવેામાું 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.   મ ખ્ય લેધિત પિીક્ષા નીચે દશાગવેલ કાયગક્રમ મ જબ િુંભવત: ર્ાુંિીનર્િ/અમદાવાદ િાતે યોજાશે. મ ખ્ય લેધિત પિીક્ષાનો ધવર્તવાિ કાયગક્રમ નીચે મ જબ 
િહેશે. 

 

તારીિ સમય ક્રમ ધવષય 
૧૦/૦૯/૨૦૨૧ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી 
૧૦/૦૯/૨૦૨૧ બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૨ અાંગે્રજી 
૧૧/૦૯/૨૦૨૧ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૩ સામાન્ય અભ્યાસ-૧ 
૧૧/૦૯/૨૦૨૧ બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૪ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ 
૧૫/૦૯/૨૦૨૧ સવારે ૧૦:૦૦ થી ૦૧:૦૦ પ્રશ્નપત્ર-૫ સામાન્ય અભ્યાસ-૩  

 
૨.   મુખ્ય પરીક્ષાનુાં અરજીપત્રર્ તથા ડોક્યુમેન્ટ online અપલોડ ર્રવાની રીત :  
       ૧. મ ખ્ય પિીક્ષાન ું અિજીપત્રક ભિવા માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબિાઇટ પિ જવાન ું િહેશે. ૨. વેબિાઇટ પિ call 

letter/form િેક્શનમાું જઇ main exam call letter/ form પિ ધક્લક કિવાન ું િહેશે. ત્યાિ બાદ select job માું તમાિી જાહેિાત પિુંદ કિી 
કન્ફમેશન નુંબિ અન ેdate of birth insert  કિવાના િહેશે અન ેok બટન પિ ક્લીક કિવાન ું િહેશે. ૩. આમ કિવાથી પ્રાથધમક પિીક્ષાના 
અિજીપત્રકમાું ભિેલ નીચેની મારહતી જોવા મળશે જમેાું ઉમેદવાિ િ િાિો કિી શકશે. (૧) શૈક્ષધણક લાયકાત (૨) મોબાઇલ નુંબિ. ૪. ઉપિોક્ત 
કાયગવાહી પૂણગઁ કિીને ઉમેદવાિે save અને lock બટન પિ ક્લીક કિવાન ું િહેશે અન ેઅિજી submit કિવાની િહેશે. ૫. ઉપિોક્ત કાયગવાહી પણૂગ 
કયેથી ઉમેદવાિની મારહતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમાું િ િાિો થઇ શકશે નહી. ૬. Save અન ેlock કયેથી ઉમેદવાિના મોબાઇલ નુંબિ પિ 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પિ ડોક્ય મેન્ટ અપલોડ કિવાનો મેિેજ આવશે. ૭.ઉમેદવાિ જો અનામત કક્ષાનો હશે તો print main 
exam form તથા upload documents online tab દેિાશે. Upload documents online પિ ક્લીક કિીને પોતાના ડોક્ય મને્ટ અચકૂ 
અપલોડ કિવાના િહેશે. જો ઉમેદવાિ ધબનઅનામત (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 પિ ક્લીક કિીને ઉમેદવાિે પોતાના ડોક્ય મેન્ટ અચૂક અપલોડ કિવાના િહેશે. ૮. ધબનઅનામત 
(General) કક્ષાના ઉમેદવાિોએ રૂ. ૨૦૦/- ફી ભિવાની િહેશે તેઓ ઓનલાઇન ફીની ચૂકવણી કિી શકશે. જો ઉમેદવાિે ઓનલાઇન ફીની ચૂકવણી 
કિી હોય અન ેફીના નાણા બેંક માુંથી કપાયલે હોય અન ેતેની પહોંચ ન મળી હોય તો ઉમેદવાિે Help/Query માું check your payment 
status પિ ક્લીક કિીને જાણી શકશે. ૯. પોસ્ટ ઓરફિમાું ફી ભિવા માટે print post office Challan પિ ક્લીક કિીને ધપ્રુંટઆઉટ મળેવી 
નજીકની કોમ્પ્યટૂિની િ ધવિા િિાવતી પોસ્ટ ઓરફિમાું રૂ. ૨૦૦/- ફી + પોસ્ટલ િધવગિ ચાજીિ ભિવાના િહેશે અને તે અુંર્ેન ું ચલણ મેળવવાન ું 
િહેશે. ધબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવાિોએ પોતાની પિીક્ષા ફી અચૂક ભિવાની િહેશે. ૧૦. ડોક્યૂમેન્ટ અપલોડ કિવાની ધવર્તવાિ િૂચનાઓ 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટગલના home page પિ મ દ્દા નુંબિ ૬ પિ click here to view guidelines for 
uploading application scrutiny documents ધશર્ગક હેઠળ દશાગવેલ છે. જ ે ઉમેદવાિોએ ડોક્ય મેન્્િ અપલોડ કિતા પહેલા િાિ જોઇ 
લેવાની િહેશે.   

 

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


 
૩.  પેિા-૨ની િૂચનાઓ અન િાિ તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧, ૧૩.૦૦ ર્લાર્ સુધીમાાં Online અરજીપત્રર્ો ભરનાર તેમજ ૨૩.૫૯ ર્લાર્ સુધીમાાં 

ઉપરના ફર્રા (૨) માાં દશાકવેલ અરજીપત્રર્ તમેજ દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ ર્રેલ હશે તવેા 
ઉમેદવારો જ મખુ્ય (લેધિત) પરીક્ષાનાાં call letter  ડાઉનલોડ ર્રી શર્શ ે અન ે તેવા ઉમેદવારો જ મખુ્ય પરીક્ષામાાં ઉપધસ્થત રહી 
શર્શે. 

 
-: મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રર્ સાથે અપલોડ ર્રવાનાાં પ્રમાણપત્રોની યાદી :- 

 
           (૧) ઉમેદવાિે ઓનલાઇન ભિેલ mains application form  ડાઉનલોડ કિી તેની ધપ્રન્ટ લઇ, તેમાું ફોટોગ્રાફ, િહીની ધવર્તો ભિી સ્કેન કિી    

જરૂિી પ્રમાણપત્રો િાથે Online Upload કિવાન ું િહેશે 
           (૨) જન્મ તાિીિના પ િાવા માટે SSCEન ું પ્રમાણપત્ર  (િોિણ ૧૦ની માકગશીટ અથવા કે્રડીટ િટીફીકેટ બેમાુંથી એક કે જમેાું જન્મ-તાિીિ 

દશાગવેલ હોય તે જ અપલોડ કિવાન  િહેશે . જન્મ તાિીિનો દાિલો કે શાળા છોડયાન ું પ્રમાણપત્ર ઉંમિના પ િાવા માટે માન્ય ર્ણાશે નહીં)  
           (૩) િક્ષમ અધિકાિી દ્વાિા અપાયલે જાધતન ું પ્રમાણપત્ર અન ેશાળા છોડ્યાન ું પ્રમાણપત્ર (અન . જાધત, અન .જનજાધત, અન ેિા. અન ેશૈ. પ. 

વર્ગના ઉમેદવાિો માટે)- જાધત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ્યાન ું પ્રમાણપત્ર merge કિી એક ધિુંર્લ PDF બનાવી  જાધત પ્રમાણપત્રના 
Module માું અપલોડ કિવાન ું િહેશે.            

           (૪) િા.અન ે શૈ.પ. વર્ગના ઉમેદવાિો માટે િામાધજક ન્યાય અને અધિકારિતા ધવભાર્ના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠિાવ ક્રમાુંક િશપ-૧૧૦૯-
૧૬૬૩-અ થી ધનયત થયલે પરિધશષ્ટ–૪ (ર્ જિાતીમાું) મ જબન ું જાહેિાતની જોર્વાઇને િ િુંર્ત ઓનલાઇન અિજી ફોમગમાું દશાગવેલ તાિીિન ું 
‘ઉન્નત વર્ગમાું િમાવેશ નહી થવા અુંર્ેન ું પ્રમાણપત્ર’. પિધણત મરહલા ઉમદેવાિોએ આવ ું પ્રમાણપત્ર તેઓના ધપતાની આવકના િુંદભગમાું િજૂ 
કિવાન ું િહેશે. જો આવા ઉમેદવાિોએ પ્રમાણપત્ર તેમના પધતની આવકના િુંદભગમાું િજૂ કિેલ હશે તો તે માન્ય િાિવામાું આવશે નહીં 

           (૫) આધથગક િીતે નબળા વર્ોના ઉમેદવાિોએ િાજ્ય િિકાિના િામાધજક ન્યાય અન ેઅધિકાિીતા ધવભાર્ના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠિાવ   
ક્રમાુંક: એ.ડબલ્ય .એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અથી ધનયત થયલે નમૂના(અુંગ્રેજીમાું  Annexure KH અથવા ર્ જિાતીમાું પરિધશષ્ટ–ર્ )માું 
મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 

           (૬) િિકાિી નોકિીમાું હોય તેવા ઉમેદવાિોને િામાન્ય વહીવટ ધવભાર્ના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ના પરિપત્ર ક્રમાુંક: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ર્.૨થી 
ધનયત કિવામાું આવેલ નમૂનામાું િક્ષમ અધિકાિી દ્વાિા આપવામાું આવેલ “ના વાુંિા પ્રમાણપત્ર” 

           (૭) માજી િૈધનક ઉમેદવાિોના રકસ્િામાું રડસ્ચાજ ગ બ કની નકલ 
           (૮) અટક અથવા નામમાું ફેિફાિ કિાવેલ હોય તો ર્ઝેેટની / લગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્રની નકલ 
           (૯) ધવિવા મરહલા ઉમેદવાિોના રકસ્િામાું પ ન: લગ્ન ન કયાગ અુંર્નેા િોર્ુંદનામાની નકલ 
           (૧૦) સ્નાતકનાું ર્ ણપત્રક (છેલ્ ું વર્ગ/ છેલ્ા ૨ િેમેસ્ટિના ર્ ણપત્રક. એક કિતા વિ  mark sheets હોયતો તમામને સ્કેન કિી મજગ કિી ધિુંર્લ      

pdf  બનાવવી અન ેતે pdf  અપલોડ કિવી.) 
          (૧૧) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 
          (૧૨) તબીબી, દુંત ધવર્યક અન ેપશ  ધચરકત્િા ધવર્યક જાહેિાતો માટે ઇન્ટનગશીપ પૂણગ કયાગન ું પ્રમાણપત્ર (other certificate module માું 

અપલોડ કિવ ું)  
(૧૩) ધવદેશની ય ધનવધિગટીમાુંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અુંર્ેના પ િાવાની નકલ (other certificate module માું અપલોડ 

કિવ ું) 
(૧૪) જાહેિાતમાું દશાગવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાિ િિાવ ેછે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાિે િમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત 

કિતા આદેશો/અધિકૃતતાની ધવર્તો / પ્રમાણપત્ર િજૂ કિવાન ું િહેશે. (other certificate module માું અપલોડ કિવ ું) 
(૧૫) જાહેિાતની જોર્વાઈ અન િુંિાનમાું લાર્  પડતા અન્ય આિાિ પ િાવા/પ્રમાણપત્રો 
 

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

 
 
િાિ િૂચના :-  અિજી િાથે ઉપિ દશાગવેલ પ્રમાણપત્રો પૈકી લાર્  પડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો/પ િાવા PDF,JPEG,JPG કે PNG ફોમટેમાું 
અપલોડ કિવાના િહેશે અને અચૂકપણે તેનો ક્રમ જાળવવાનો િહેશે. લાર્ૂ પડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો/પ િાવા િામેલ કિવાના િહેશે નહીં. 
ઉમેદવાિે અિલ(Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્કેન કિી અપલોડ કિવાના િહેશે. જો કોઇ કાિણિિ અિલ ઉપલબ્િ ન હોય તો અિલની જગ્યાએ 
ઝેિોક્ષ/નકલ હશે તો ઉમેદવાિે સ્વયું પ્રમાધણત(Self-attested) કિીને અપલોડ કિવાના િહેશે. ઉમેદવાિ દ્વાિા મોકલવામાું Physical/offline 
અિજીપત્રક અને પ્રમાણપત્રોની ચકાિણી કિવામાું આવશે નહીં. 

 

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

વેબસાઇટ 

તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ બપોરે ૧૩:૦૦ ર્લાર્ સુધી 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ રાત્રે ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સુધી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 

૧) જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમૂના આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.inના Download સેક્શનમાાં                
(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોવા.        
૨) મુખ્ય પરરક્ષાનુાં ફોમક, ફી ભયે અને પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્યેથી મળતાાં SMS system generated હોય છે, જ ે એર્ 
વધારાની સવલત છે. પરાં તુ, પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં પુરાવા રૂપે ઉમેદવારે : E-Receipt of uploaded 

Document” સાચવવાની રહેશે.   
                                                                                                                                                                                           તા.૦૨/૦૮/૨૦૨૧ 

  

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

