ઓનલાઈન અર
 ઓનલાઈન અર

કરવાની ર ત

કરવાની ર ત: આ જાહેરાત સંદભર્માં આયોગ

ારા ઓનલાઈન જ અરજી વીકારવામાં

આવશે. ઉમેદવાર તારીખ --/--/----, ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ --/--/---- , ૧૩:૦૦ કલાક સુધીમાં https://gpscojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના (૧) થી (૧૪)
Steps અનુસરવાના રહેશે.
(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં
(૨) આ સાઈ નાં Menu Bar પર “Online Application” િવક પ પર િક્લક કરતા “Apply” નો િવક પ દે ખાશે
યાં િક્લક કરતા જ આપને હાલમાં ચાલતી જાહેરાતોની િવગત દશાર્ વવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાની
પસંદગી વાળી જાહેરાતની સામેના “Apply” બટન પર િક્લક કરતા જ, તે જાહેરાત માટેનો સારાંશ દે ખાશે
અને તે વા યા પછી ઉમેદવાર “Apply” બટન પર િક્લક કરીને ઓનલાઈન ફોમર્ ભરવાનાં પેજ પર જઈ
શકશે. તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માં
સૌ પ્રથમ “Personal Details (ઉમેદવારની માિહતી)” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ દરડી (*) િનશાની
હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશે.) “Personal Details” (ઉમેદવારની માિહતી)” માં ઉમેદવારે
પોતાની અટક, નામ, િપતાનુ ં નામ, માતાનુ ં નામ,

ડર, જ મ તારીખ, જાિત વગેરેની માિહતી આપવાની

રહે છે .
(૩) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details (સંદેશા યવહારની માિહતી)”

માં ઉમેદવારોએ

પોતાનુ ં હાલનુ ં અને કાયમી રહેઠાણનુ ં સરનામુ,ં મોબાઈલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈ.ડીની માિહતી આપવાની
રહે છે .
(૪) “Communication Details (સંદેશા યવહારની માિહતી)” ભરાયા બાદ”Other Details (અ ય િવગતો)” માં
ઉમેદવારે પોતાને લાગુ પડતી પોટર્ સની (રમતગમતની) િવગતો, િવકલાંગતા, લિહયા માટેની સુિવધા
મેળવવા બાબત, િવધવા, માજી સૈિનક, રાજય સરકારમાં સેવા બાબતે કે કોઈ પણ આયોગ કે પસંદગી
મંડળ માંથી પરીક્ષા આપવા માટે િડ-બાડર્ થયેલ છો કે કેમ? િવગતો ભરવી.
(૫) “Other Details (અ ય િવગતો)” ભરાયા બાદ “Language Details (ભાષાની માિહતી)” માં ઉમેદવારે
પોતાને આવડતી ભાષાઓ બાબતેની િવગત ટીક કરવી.
(૬) “Language Details (ભાષાની માિહતી)” ભરાયા બાદ “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” માં
ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગુણવ ા અને ઓળખી શકાય તથા વીકાયર્ હોય એવો ૦૫ સે.મી. લંબાઈ X ૩.૬
સે.મી. પહોળાઈ નો ફોટો અપલોડ કરવાનો રહે છે .
(ફોટા ંુ માપ ૫ સે.મી.

ચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature

ંુ માપ ૨.૫ સે.મી.

ચાઇ અને ૭.૫

સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (Photo અને Signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature .jpg
Formatમાં (10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા જોઇએ.) “Choose File” Button પર
Click કરો હવે Choose File ના ક્રીનમાંથી

ફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને

યાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Choose File” Button ની નીચે “Upload “ Button
પર Click કરો હવે બાજુમાં તમારો Photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહેશે.

(૭) “Upload Photograph (ફોટો અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” માં
ઉમેદવારે પોતાનો સારી ગુણવ ા-ઓળખી શકાય તેવી અને વીકાયર્ એવી સફેદ કાગળ ઉપર કાળા/ યુ
કલરમાં સહી કરીને તેને કેન કરીને JPG ફોમટમાં ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ X ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈની માપમાં
સહી અપલોડ કરવાની રહે છે .
(૮) “Upload Signature (સહી અપલોડ કરો)” ભરાયા બાદ “Education Details (શૈક્ષિણક લાયકાત)” માં
ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી શૈક્ષિણક લાયકાતોની િવગતો આપેલ કો ટકમાં િવગતે ભરવાની રહે છે .
શૈક્ષિણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે યાં “શુ ય” ભરવાની રહેશે.
(૯) “Education Details (શૈક્ષિણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ “Essential/Additional Education Details
(આવ યક/વધારાની શૈક્ષિણક લાયકાત)” માં ઉમેદવારે પોતે મેળવેલી શૈક્ષિણક લાયકાતોની િવગતો
આપેલ કો ટકમાં િવગતે ભરવાની રહે છે .

શૈક્ષિણક લાયકાતમાં ટકાવારી ન આપવામાં આવે યાં “શુ ય”

ભરવાની રહેશે.
(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આવ યક/વધારાની શૈક્ષિણક લાયકાત)” ભરાયા બાદ
“Experience Details (અનુભવની માિહતી)” માં ઉમેદવારે પોતે લાયકાત મેળ યા બાદ નો મેળવેલ
અનુભવ/નોકરીના વષર્ અને તારીખની ક્રમાનુસાર િવગતો ભરવી. “Add Experience” પર િક્લક કરીને
મેળવેલ અ ય અનુભવની િવગતો નાખી શકાય.
(૧૧) “Experience Details (અનુભવની માિહતી)” ભરાયા બાદ “Additional Information (વધારાની માિહતી)
માં ઉમેદવારે પોતાની લાગુ પડતી માિહતી ભરવી.
(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (બાહધરી)” તે વાંચીને તેમાં Yes / No પર click કરવુ.ં
(૧૩) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો
Confirmation Number બ ે generate થશે.

Application અને

ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને હવે પછી આ

જાહેરાતના સંદભર્માં આયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર યવહારમાં આ બ ે િવગતો દશાર્ વવાની રહેશે.
Confirm થયેલ અરજીપત્રકની િપ્ર ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.
(૧૪). જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો “Edit” િવક પમાં જઇને તે જાહેરાતનાં
છે લા િદવસ સુધીમાં કોઈપણ સમયે સુધારી શકાશે.
(અર માં કોઈ પણ

તનો

હરાતનો સમય

ૂણ થયા બાદ આ

િુ વધા

ુ ારો કરવા માટ) ઉપલ ધ રહશે નહ .
ધ

ુ
નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટે ન ુ ં સહાયક મોડ લ
છે . તે કરવા માત્રથી આયોગની કોઇ જાહેરાતમાં online અરજી કરે લી ગણાશે નિહં. આથી OTR કયાર્ બાદ
ઉમેદવારે સંબિં ધત જાહેરાતમાં Online કરે લ અરજી ફરજીયાતપણે કરવાની રહે છે
ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહેશે.

માં ચુક થયેથી

