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ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
 અગ યની હેરાત (Important Notice) 

 

રા ય સરકારના સામા ય વહીવટ િવભાગ વારા તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૧ ના હેરનામા માંક: 
NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G.5  થી સીધી ભરતી અ વયે ઉમેદવારોની વયમયાદામાં તા. 

૦૧.૦૯.૨૦૨૧ થી ૩૧.૦૮.૨૦૨૨ સુધી ૧ વષનો વધારો કરવામાં આવેલ છે.(વધુમાં વધુ ૪૫ વષ સુધી) 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગ વારા તા. ૨૧.૦૯.૨૦૨૧ ના રોજ હેરાત માંક: ૨૩/૨૦૨૧-૨૨ થી 

૩૦/૨૦૨૧-૨૨ નીચે દશા યા મુજબ િસ ધ કરવામાં આવેલ છે.  આથી આ હેરાતો માટે ઉપલી વય 

મયાદામાં વધારો કરવાનો થાય છે. આ હેતુ માટે હેરાત માંક: ૨૩ થી ૩૦/૨૦૨૧-૨૨, તા. ૧૬.૧૦.૨૦૨૧ 

(૧૩:૦૦ કલાક) થી ૨૬.૧૦.૨૦૨૧ (૧૩:૦૦ કલાક) સુધી રી-ઓપન (Re-open) કરવાનો આયોગે િનણય 

કરેલ છે.   

હેરાત 

માંક 
જ યાનંુ નામ જ યાની 

સં યા 
ાથાિમક કસોટીની 

તારીખ 

૨૩  જુિનયર ટાઉન લાનર, વગ-૨ (GMC) ૦૧ ૨૬.૧૨.૨૦૨૧ 

૨૪  લાન ગ આસી ટ ટ, વગ-૩ (GMC) ૦૨ ૦૨.૦૧.૨૦૨૨ 

૨૫  મદદનીશ યવ થાપક/મદદનીશ િનયામક, વગ-૨ ૦૬ ૨૬.૧૨.૨૦૨૧ 

૨૬  નાયબ િનયામક, ગુજરાત આંકડાકીય સવેા, વગ-૧ ૧૩ ૨૬.૧૨.૨૦૨૧ 

૨૭ 
 વહીવટી અિધકારી/મદદનીશ આયોજન અિધકારી, ગુજરાત કૌશ ય 
 તાલીમ સવેા, વગ-૨ 

૦૬ ૦૯.૦૧.૨૦૨૨ 

૨૮  આચાય, આદશ િનવાસી શાળા(િવ. .), વગ-૨ ૦૧ ૦૨.૦૧.૨૦૨૨ 

૨૯  વર ઔષધ િનરી ક, વગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૦૩ ૦૨.૦૧.૨૦૨૨ 

૩૦  ગુજરાત વહીવટી સેવા વગ-૧, ગુજરાત મુ કી સેવા વગ-૧/૨ અને 
 ગુજરાત નગરપાિલકા મુ ય અિધકારી સવેા, વગ-૨ 

૧૮૩ ૧૯.૧૨.૨૦૨૧ 

હવે આ હેરાતો માટે ઉપલી વયમયાદા નીચે મુજબ રહેશે. 

કેટેગરી િબન 

અનામત 
આ.ન.વ. (EWS), સા.શૈ.પ.વ. (SEBC), અ. . (SC), 

અને અ.જ. . (ST) 
પુ ષ ઉમેદવારો માટે  ૩૬ વષ ૪૧ વષ 

ી ઉમેદવારો માટે  ૪૧ વષ ૪૫ વષ 
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 જ ે ઉમેદવારોએ આ હેરાતો માટે અર  વીકારવાની છે ી તારીખ એટલે કે તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૧ સુધીમાં 

Online અર  કરી દીધી છે, તેમણે હવે પુન: અર  કરવાની રહેતી નથી.  જ ેઉમેદવારો હવે ઉપલી વયમાદામાં 

છૂટ છાટ મળવાને કારણે પા  થાય છે અથવા જ ેઉમેદવારો અર  કરવાની ચૂકી ગયા છે તેમણે જ Online 

અર  htttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in કરવાની રહેશે. 

 અર  કરતા પહેલાં ઉમેદવારોએ આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in પર િસ ધ થયેલ 

િવગતવાર હેરાતની તમામ ગવાઇઓનો અ યાસ કરવાનો રહેશે અને તે માણે અર  કરવાની રહેશે. 

 ઉપલી વયમાદા માટે મૂળ હેરાતમાં દશાવેલ છે ી તારીખ એટલે કે તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૧ યાને લેવામાં આવશે. 

 શૈ િણક લાયકાત અને અનુભવ માટે મૂળ હેરાતમાં દશાવેલ છે ી તારીખ એટલે કે તા. ૧૩.૧૦.૨૦૨૧ યાને 

લેવામાં આવશે. 

 નોન મીલેયર સ ટ ફકેટ (NCLC) અને આિથક રીતે નબળા વગ માં સમાવેશ થવા બાબતે (EWS) ના 

સ ટ ફકેટ માટે હેરાતની ગવાઇઓને આધીન ઇ યુ તારીખ ૨૬.૧૦.૨૦૨૧ સુધી યાને લેવામાં આવશે. 

 અ ય તમામ બાબતો માટે મૂળ હેરાતમાં દશાવેલ ગવાઇઓ યાન ેલેવાની રહેશે.  
 

અર  કરતી વખતે યાને લેવાની સૂચનાઓ. 

૧.  ઉમેદવારો ારા કરવામાં આવતી ઓનલાઇન અર  હેરાતના છે ા સમય સુધી “Editable” છે. 
આથી ઉમેદવારોએ એક હેરાતમાં એક જ અર  કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અર માં િવગત-મા હતી 
ભરવામાં કોઇ ભૂલ થાય તો “Edit” િવક પમાં જઇ િવગત સુધારી લેવી. નવી અર  ન કરવી. અર  
કરતી વખતે અને યારબાદ ઉમેદવારે પોતાની સહી, ફોટો અને અ ય િવગતો ચકાસી તનેી ખરાઈ 
કરવી,  ભૂલ હોય તો સુધારો કરી લવેા જણાવવામાં આવે છે. હેરાત ઓનલાઇન અર  કરવાનો 
સમયપૂણ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અર પ કમાં કોઇ સુધારા વધારા થઇ શકશે નહ . 

૨.  (૧) ઉમેદવારોએ હેરાત માંક અને જ યાનું નામ પ  રીતે વાંચીને ઓનલાઈન અર  કરવી. 
ઓન-લાઈન અર  કરતી વખતે તમામ િવગતો અર પ કમાં ભયા બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને 
યાર પછી જ અર  ક ફમ કરવાનીરહેશે.  

(ર) ફ ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો કે તેમાં ઉમેદવારે આપેલ મા હતીમાં િત કે ચૂક  બાબતે 
સુધારો કરવાની જ રીયાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ના “Online 

Application” મેનુમાં “Edit” િવક પમાં જઇને તે હેરાતમાં ઓનલાઇન અર  કરવાના છે ા 
દવસ-સમય સધુીમાં કોઇ પણ િવગત સુધારી શકાશે. હેરાતના ઓનલાઇન અર  કરવાનો 

સમયપૂણ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અર પ કમાં કોઇ સુધારા વધારા થઇ શકશે નહ .  

(૩) એક કરતાં વધારે સં યામાં અર  કયાના ક સામાં છે ે ક ફમ થયેલ અર પ ક જ મા ય 
રાખવામાં આવશે. િબન-અનામત વગના ઉમેદવારો માટે છે ે ક ફમ થયેલ ફી સાથેનું અર પ ક 
મા ય રાખવામાં આવશે.  
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(૪) ઉમેદવારોએ બ  મુલાકાતને પા  થયાના ક સામાં રજૂ કરવાના થતા માણપ ો તૈયાર 
રાખવાના રહેશે. 

(૫) ઉમરનાં પુરાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ મ તારીખ દશાવેલ) જ રજૂ કરવું. અ ય 
કોઈપણ દ તાવેજ મા ય ગણાશે નહ . સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ NON 

CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટે પ રિશ -ક/પ રિશ -૪ (ગુજરાતી) 
જ રજૂ કરવું. ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા ય ગણાશે નહ . 

   ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામાં આવે છે કે Online અર  કરવા માટે તારીખ 
૨૬.૧૦.૨૦૨૧ ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખુ ી રહેશે માટે આખરી દવસો સુધી રાહમાં ન હં 
રહેતા Online અર પ માં તમામ િવગતો કાળ પૂવક ચકાસીને વહેલી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન 
અર  Confirm કરવા જણાવવામાં આવે છે. ઉમેદવાર ારા િનયત સમયમાં Online અર પ ક 
ભરી Confirmation Number મેળવી લેવો ફર યાત છે. જમેાં ચૂક થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર 
રહેશે.                                                                                                                                                       

 
તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૧         સંયુ ત સિચવ  

       ગાંધીનગર           ગુજરાત હેર સેવા આયોગ  


