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અગત્યની �હ�રાત  

રહસ્ય સ�ચવ, �જુરાતી સ્ટ�નોગ્રાફર- ગે્રડ-૧, વગર્-૨ (�.ક્ર.૦૮/૨૦૧૯-૨૦) તથા �ગે્ર� સ્ટ�નોગ્રાફર-ગે્રડ-૧, વગર્-૨ 

(�.ક્ર.૦૯/૨૦૧૯-૨૦) ની �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાના ઉમેદવારો માટ� 

      રહસ્ય સ�ચવ, �ગે્ર� સ્ટ�નોગ્રાફર-ગે્રડ-૧, વગર્-૨ (�.ક્ર.૦૯/૨૦૧૯-૨૦) તથા �જુરાતી સ્ટ�નોગ્રાફર - ગે્રડ-૧, વગર્-૨ (�.ક્ર.૦૮/૨૦૧૯-૨૦)ની 

જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટ� અ�કુ્રમે તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૯ થી તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ અને તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ યો�યેલ 

પ્રાથિમક કસોટ�ઓના ંપ�રણામ તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે. આ કસોટ�ઓમા ંસફળ થયેલ તમામ ઉમેદવારોએ �ખુ્ય 

પર�ક્ષા (લે�ખત) માટ� “Online” અર� કરવાની રહ�શે. ઉમેદવારોએ �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષા માટ� તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક થી 

તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૩.૦૦ કલાક �ધુી “Online” અર�પત્રક ભર� તેમજ જ�ર� દસ્તાવેજો (તા. ૦૩/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક 

�ધુીમા)ં અપલોડ કરવાના રહ�શે. ઉમેદવારો તરફથી મળેલ અર�પત્રકો તથા પ્રમાણપત્રો ઉકત જગ્યાઓના ભરતી િનયમો, ભરતી (પર�ક્ષા) િનયમો 

તથા �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબના લાયક� ધોરણની ચકાસણી કયાર્ િસવાય ઉમેદવારોને તદ્દન કામ ચલાઉ ધોરણે �ખુ્ય પર�ક્ષા (લ�ેખત) મા ંપ્રવેશ 

આપવામા ંઆવશે. �ખુ્ય પર�ક્ષા (લ�ેખત) મા ંપ્રવેશ �ગે આયોગનો િનણર્ય આખર� ગણાશે અને આયોગના િનણર્ય સામે કોઈ પણ પત્ર વ્યવહાર 

ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.       

ન�ધ: ઉમેદવાર� સૌ પ્રથમ �ખુ્ય પર�ક્ષા�ુ ંફોમર્ ભરવા�ુ ંરહ�શે અને ત્યારબાદ જ પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના રહ�શે. (ઉમેદવાર �ખુ્ય પર�ક્ષા�ુ ં

ફોમર્ ભયાર્ વગર પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા પ્રયત્ન કરશે તો “Application not found”નો મેસેજ આવશે.) 
 

: �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાર્વેલ અગત્યની �ચૂનાઓ ધ્યાને લેવી: 
૧. �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષા નીચ ેદશાર્વેલ કાયર્ક્રમ �જુબ સભંવત: ગાધંીનગર ખાતે યો�શે. �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાનો િવગતવાર કાયર્ક્રમ નીચ ે�જુબ છે. 
 

�હ�રાત ક્રમાકં:૦૯/૨૦૧૯-૨૦ રહસ્ય સ�ચવ(�ગે્ર� સ્ટ�નોગ્રાફર, ગે્રડ-૧) વગર્-૨ 

પ્ર�પત્ર િવષય       તાર�ખ 

પ્ર�પત્ર-૧  English: Language skill & Computer Knowledge ૧૦-૦૫-૨૦૨૦ 

પ્ર�પત્ર-૨  Skill Test (Stenography and Typing the Transcription) ૧૪-૦૫-૨૦૨૦ 

�હ�રાત ક્રમાકં:૦૮/૨૦૧૯-૨૦ રહસ્ય સ�ચવ (�જુરાતી સ્ટ�નોગ્રાફર,ગે્રડ-૧)વગર્-૨ 

પ્ર�પત્ર-૧  Gujarati: Language skill & Computer Knowledge ૨૪-૦૫-૨૦૨૦ 

પ્ર�પત્ર-૨  Skill Test (Stenography and Typing the Transcription) ૨૭,૨૮-૦૫-૨૦૨૦ 

 
૨.   �ખુ્ય પર�ક્ષા�ુ ં અર�પત્રક તથા ડો�મેુન્ટ online અપલોડ કરવાની ર�ત : ૧. �ખુ્ય પર�ક્ષા�ુ ં અર�પત્રક ભરવા માટ�             
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવા�ુ ંરહ�શે. ૨. વેબસાઇટ પર call letter/form સેક્શનમા ંજઇ main exam call letter/ form પર 
�ક્લક કરવા�ુ ંરહ�શે. ત્યાર બાદ select job મા ંતમાર� �હ�રાત પસદં કર� કન્ફમ�શન નબંર અને date of birth insert  કરવાના રહ�શે અને ok બટન 
પર ક્લીક કરવા�ુ ંરહ�શે. ૩. આમ કરવાથી પ્રાથિમક પર�ક્ષાના અર�પત્રકમા ંભર�લ નીચેની મા�હતી જોવા મળશે �મા ંઉમેદવાર �ધુારો કર� શકશે. 
(૧) સરના� ુ ં(૨) શૈક્ષ�ણક લાયકાત (૩) મોબાઇલ નબંર. ૪. ઉપરોક્ત કાયર્વાહ� �ણૂ� કર�ને ઉમેદવાર� save અને lock બટન પર ક્લીક કરવા�ુ ંરહ�શે 
અને અર� submit કરવાની રહ�શે. ૫. ઉપરોક્ત કાયર્વાહ� �ણૂર્ કય�થી ઉમેદવારની મા�હતી save થઇ જશે. પાછળથી તેમા ં�ધુારો થઇ શકશે નહ�. 
૬.Save અને lock કય�થી ઉમેદવારના મોબાઇલ નબંર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડો�મેુન્ટ અપલોડ કરવાનો મેસેજ આવશે. 
૭.ઉમેદવાર જો અનામત કક્ષાનો હશે તો print main exam form તથા upload documents online tab દ�ખાશે. Upload documents online પર ક્લીક 
કર�ને પોતાના ડો�મેુન્ટ અ�કૂ અપલોડ કરવાના રહ�શે. જો ઉમેદવાર �બનઅનામત 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 દ�ખાશે તેના 
પર ક્લીક કર�ને ઉમેદવાર� પોતાના ડો�મેુન્ટ અ�કૂ અપલોડ કરવાના રહ�શે. ૮. �બનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવાર� �. ૨૦૦/- ફ� ભરવાની રહ�શે તેઓ 
ઓનલાઇન ફ�ની �કૂવણી કર� શકશે. જો ઉમેદવાર� ઓનલાઇન ફ�ની �કૂવણી કર� હોય અને ફ�ના નાણા બ�ક માથંી કપાયેલ હોય અને તેની પહ�ચ 



ન મળ� હોય તો ઉમેદવાર� Help/Query મા ંcheck your payment status પર ક્લીક કર�ને �ણી શકશે. ૯. પોસ્ટ ઓ�ફસમા ંફ� ભરવા માટ� print post 
office Challan પર ક્લીક કર�ને િપ્ર�ટઆઉટ મેળવી ન�કની કોમ્પ્�ટૂરની �િુવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓ�ફસમા ં�. ૨૦૦/- ફ� + પોસ્ટલ સિવ�સ ચાજ�સ 
ભરવાના રહ�શે અને તે �ગે�ુ ંચલણ મેળવવા�ુ ંરહ�શે. ઉમેદવાર� પોતાની �બનઅનામત કક્ષાની પર�ક્ષા ફ� અ�કૂ ભરવાની રહ�શે. ૧૦. ડો�મેૂન્ટ 
અપલોડ કરવાની િવગતવાર �ચૂનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટર્લના home page પર �દુ્દા નબંર ૬ પર click here to view guidelines 
for uploading application scrutiny documents િશષર્ક હ�ઠળ દશાર્વેલ છે. � ઉમેદવારોએ ડો�મેુન્ટ્સ અપલોડ કરતા પહ�લા ખાસ જોઇ લેવાની રહ�શે.   
૩.   ઉપરોક્ત પેરા-૨ની �ચૂનાઓ અ�સુાર તા.૦૩/૦૪/૨૦૨૦, ૧૩.૦૦ કલાક �ધુીમા ંOnline અર�પત્રકો ભરનાર તેમજ ઉપરના ફકરા (૨) મા ં
દશાર્વેલ અર�પત્રક તેમજ દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ કર�લ હશે તેવા ઉમેદવારો જ �ખુ્ય (લે�ખત) પર�ક્ષાના ંcall 
letter  ડાઉનલોડ કર� શકશે અને તેવા ઉમેદવારો જ �ખુ્ય પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત રહ� શકશે. 
 

�ખુ્ય પર�ક્ષાના અર�પત્રક સાથે અપલોડ કરવાનાં પ્રમાણપત્રોની યાદ� : 
(1) ઉમેદવાર� ઓનલાઇન ભર�લ mains application form  ડાઉનલોડ કર� તેમા ંફોટોગ્રાફ,સહ�ની િવગતો ભર� સ્ક�ન કર� જ�ર� પ્રમાણપત્રો 

સાથે Online Upload કરવા�ુ ંરહ�શે. 
(2) જન્મ તાર�ખના �રુાવા માટ� SSCE �ુ ંપ્રમાણપત્ર  (ધોરણ ૧૦ની માકર્શીટ અથવા ક્ર�ડ�ટ સટ�ફ�ક�ટ બેમાથંી એક ક� �મા ંજન્મ-તાર�ખ 

દશાર્વેલ હોય તે જ અપલોડ કરવા� ુરહ�શે . જન્મ તાર�ખનો દાખલો ક� શાળા છોડયા�ુ ંપ્રમાણપત્ર �મરના �રુાવા માટ� માન્ય ગણાશે 
નહ�)  

(3) સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા અપાયેલ �િત�ુ ંપ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ�ા�ુ ંપ્રમાણપત્ર  (અ�.ુ �િત, અ�.ુજન�િત, અને સા. અને શૈ. પ. 
વગર્ના ઉમેદવારો માટ�) 

(4) સા. અને શૈ.પ. વગર્ના ઉમેદવારો માટ� સામા�જક ન્યાય અને અિધકા�રતા િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાકં સશપ-૧૧૦૯-
૧૬૬૩-અથી િનયત થયેલ પ�રિશષ્ટ–૪ (�જુરાતીમા)ં �જુબ�ુ ંતાર�ખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ક� ત્યાર બાદ ઇસ્� ુથયેલ ‘ઉ�ત વગર્મા ં
સમાવેશ નહ� થવા �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર’. પર�ણત મ�હલા ઉમેદવારોએ આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર તેઓના િપતાની આવકના સદંભર્મા ંર�ૂ કરવા�ુ ં
રહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્ર તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંર�ૂ કર�લ હશે તો તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

(5) આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોએ રા�ય સરકારના સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.  ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ 
ક્રમાકં :એ.ડબલ્�.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અથી િનયત થયેલ ન�નૂા  (�ગે્ર�મા ં Annexure KH અથવા �જુરાતીમા ં પ�રિશષ્ટ–ગ )મા ં
મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર. 

(6) સરકાર� નોકર�મા ંહોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ ના પ�રપત્ર ક્રમાકં: એફ�ઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી 
િનયત કરવામા ંઆવેલ ન�નૂામા ંસક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવેલ “ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” 

(7) મા� સૈિનક ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં�ડસ્ચા� �કુની નકલ 
(8) અટક અથવા નામમા ંફ�રફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન ન�ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 
(9) િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં�નુ: લગ્ન ન કયાર્ �ગેના સોગંદનામાની નકલ 
(10) સ્નાતકના ં�ણુપત્રક (છેલ્� ુ ંવષર્/ છેલ્લા ૨ સેમેસ્ટરના �ણુપત્રક. એક કરતા વ� ુmark sheets હોયતો તમામને સ્ક�ન કર� મ� કર� િસ�ગલ 

pdf  બનાવવી અને તે pdf  અપલોડ કરવી.) 
(11) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 
(12) તબીબી, દંત િવષયક અને પ� ુ �ચ�કત્સા િવષયક �હ�રાતો માટ� ઇન્ટનર્શીપ �ણૂર્ કયાર્ �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ 

જ�ર� હોય તો) (other certificate module મા ંઅપલોડ કર� ુ)ં  
(13) િવદ�શની �િુનવિસ�ટ�માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા �ગેના �રુાવાની નકલ (other certificate module મા ંઅપલોડ કર� ુ)ં 
(14) શાર��રક અશક્ત ઉમેદવારોના �કસ્સામા ંસા. વ. િવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર �જુબ�ુ ં િનયત ન�નૂામા ંસરકાર� હો�સ્પટલના 

�િુપ્રટ�ન્ડ�ન્ટ / િસિવલ સ�ન /મેડ�કલ બોડર્ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 
(15) �હ�રાતમા ં દશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર� સમકક્ષતા 

પ્રસ્થાિપત કરતા આદ�શો/અિધ�ૃતતાની િવગતો / પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. (other certificate module  મા ંઅપલોડ કર� ુ)ં 
 
ન�ધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના સંબિંધત module માં એક કરતા વધાર� પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાનાં થતા હોય તો 
તમામને સ્ક�ન કર� merge  કર� એક (િસ�ગલ ) pdf  બનાવવી અને તે moduleમાં અપલોડ કરવી. 
 
ખાસ �ચૂના :-  અર� સાથે ઉપર દશાર્વેલ પ્રમાણપત્રો પૈક� લા� ુપડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો/�ુરાવા PDF,JPEG,JPG ક� 
PNG ફોમ�ટમાં અપલોડ કરવાના રહ�શે અને અ�કૂપણે તેનો ક્રમ �ળવવાનો રહ�શે. લા� ૂપડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો/�ુરાવા 
સામેલ કરવાના રહ�શે નહ�. ઉમેદવાર� અસલ(Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્ક�ન કર� અપલોડ કરવાના રહ�શે. જો કોઇ કારણસર અસલ 
ઉપલબ્ધ ન હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નકલ હશે તો ઉમેદવાર� સ્વયં પ્રમા�ણત(Self-attested) કર�ને અપલોડ કરવાના 
રહ�શે. ઉમેદવાર દ્વારા મોકલવામાં Physical/offline અર�પત્રક અને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરવામાં આવશે નહ�. 
 
 

�ખુ્ય પર�ક્ષા�ુ ંફોમર્ ભરવાની છેલ્લી તાર�ખ, સમય અને વેબસાઇટ પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાની છેલ્લી તાર�ખ, સમય અને વેબસાઇટ 

તા.૦૩-૦૪-૨૦૨૦ બપોર� ૧:૦૦ કલાક �ધુી 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

તા.૦૩-૦૪-૨૦૨૦ રાતે્ર ૧૧:૫૯ કલાક �ધુી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 
ન�ધ : જ�ર� પ્રમાણપત્રોના ન�નૂા આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.inના Download સેક્શનમા ં(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) 
જોવા િવનતંી. 

તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૦ 
 

 


