ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
અગત્યની જાહેરાત
આયોગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ નીચે મુજબની જાહેરાતોની પ્રાથમમક કસોટી / સ્પર્ાાત્મક કસોટી માહે ડિસેમ્બર-૨૦૧૮ દરમમયાન
ગાાંર્ીનગર/ અમદાવાદના (જા.ક્ર.૫૫/૨૦૧૮-૧૯ ગુજરાત રાજ્યના ૩૨ જજલ્લામાાં અને જા.ક્ર.૭૫/૨૦૧૮-૧૯ ગાાંર્ીનગર, અમદાવાદ,
રાજકોટ, વિોદરા અને સુરત એમ કુ લ ૦૫ જજલ્લામાાં) મવમવર્ પેટા કેન્દ્રો ખાતે યોજાનાર છે . આ જગ્યાઓની પ્રાથમમક કસોટી/સ્પર્ાાત્મક
પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ર્ છે .
ક્રમ
(૧)
૦૧
૦૨
૦૩
૦૪

જગ્યાનુાં નામ

જાહેરાત ક્રમાાંક

(૨)

(૩)

નાયબ સેક્શન અમર્કારી / નાયબ મામલતદાર,
વગા-૩
મુખ્ય અમર્કારી, વગા -૩,
ગુજરાત રાજ્ય નગરપાલલકાના મુખ્ય
અમર્કારી સેવા
કાયાપાલક ઇજનેર (યાાંમત્રક), વગા -૧
નાયબ મનયામક, વગા -૧,
ગુજરાત આંકિાકીય સેવા

૫૫/૨૦૧૮-૧૯

૧૬-૧૨-૨૦૧૮
સાાંજે ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૦૦

૭૫/૨૦૧૮-૧૯

૨૨-૧૨-૨૦૧૮
સાાંજે ૦૩:૦૦ થી ૦૪:૧૫

૫૦/૨૦૧૮-૧૯

નાયબ મનયામક, કા.રા.મવ.યો., વગા -૧

૭૧/૨૦૧૮-૧૯

૦૬

મદદનીશ ઇજનેર (મસમવલ), વગા -૨

૩૮/૨૦૧૮-૧૯

૦૭

ભ ૂસ્તરશાસ્ત્રી, વગા -૧

૭૬/૨૦૧૮-૧૯

૦૯

સહાયક પ્રાદે મશક વાહન વ્યવહાર અમર્કારી /
સહાયક વાહન વ્યવહાર મનયામક, વગા -૨
િેન્દ્ટલ સર્જન, કા.રા.મવ.યો., વગા -૨

પ્રવેશપત્ર િાઉનલોિ
કરવાની તારીખ
(૫)
૦૪-૧૨-૨૦૧૮
૧૦-૧૨-૨૦૧૮

૪૨/૨૦૧૮-૧૯

૦૫

૦૮

પ્રાથમમકકસોટીની
તારીખ અને સમય
(૪)

૭૪/૨૦૧૮-૧૯

૨૩-૧૨-૨૦૧૮
૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૩૦-૧૨-૨૦૧૮
૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૧૦-૧૨-૨૦૧૮

૧૭-૧૨-૨૦૧૮

૭૦/૨૦૧૮-૧૯

જે ઉમેદવારોના અરજીપત્રક કન્દ્ફમા થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમાાં કામચલાઉ ર્ોરણે ઉપસ્સ્થત થવા દે વાનો
આયોગે મનણાય કરે લ છે . ઉપર્ુાક્ત જાહેરાતોના સાંબમાં ર્ત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ માાં દશાાવેલ તારીખે બપોરના ૦૧-૦૦ કલાક થી
પરીક્ષાના ડદવસે પરીક્ષા શરૂ થવા અગાઉના બે કલાક સુર્ીમાાં પોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્ર (જા.ક્ર.૫૫/૨૦૧૮-૧૯ અને
જા.ક્ર.૭૫/૨૦૧૮-૧૯ મસવાય) તથા ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પડરમશષ્ટ-૧ અને ૨) “Online” િાઉનલોિ કરવાના રહેશે. પ્રવેશપત્ર
“Online” િાઉનલોિ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર/સ્ટેપવાઈઝ કાયાવાહી કરવાની રહે છે . (૧) https://gpscojas.gujarat.gov.in/ પર જવુ.ાં (૨) “Print Call Letter” પર “Click” કરવુ.ાં (૩) અહીં ઉમેદવારે પોતાની “Job Select” કરવી તથા
"Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહેશે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કરી પ્રવેશપત્રની
મપ્રન્દ્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. હાજરીપત્રકમાાં નોંર્ની અંદર પડરમશષ્ટ-૧ અને પડરમશષ્ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની સુચનાઓ
પડરમશષ્ટ-૧ અને પડરમશષ્ટ-૨ની મપ્રન્દ્ટ નીકળશે. આ તમામ દસ્તાવેજોની મપ્રન્દ્ટ અચુક કાઢવામાાં આવે તેની નોંર્ લેવી. પ્રવેશપત્ર અને
હાજરીપત્રક અલગ અલગ કાગળ પર મપ્રન્દ્ટ કરવાના રહેશે. પરીક્ષા સમયે બાંને (જા.ક્ર.૫૫/૨૦૧૮-૧૯ અને જા.ક્ર.૭૫/૨૦૧૮-૧૯ માટે
ફક્ત પ્રવેશપત્ર જ) સાથે લાવવાના રહેશે. ફોટાવાળાં હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખાંિમાાં પરત સોંપવાનુાં રહેશે. જે ઉમેદવારોના ફોટા
હાજરીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટા સાઈઝનો તાજેતરનો ફોટો પરીક્ષા કેન્દ્ર
પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની સ્પષ્ટતા માટે ફોટાવાળાં ઓળખપત્ર સાથે રાખવુાં આવશ્યક છે .
ખાસ સ ૂચના:- ઉમેદવારોને ખાસ સુચના આપવામાાં આવે છે કે , તેઓએ પરીક્ષાકેન્દ્ર ખાતે મોબાઇલ કે અન્દ્ય ઇલેક્રોમનક ઉપકરણ લાવી
શકશે નહી અને જો તેઓ આવા કોઇપણ ઉપકરણ સાથે પકિાશે તો તેઓને ગેરલાયક ઠરાવવામાાં આવશે ઉપરાાંત તેઓ સામે ફોજદારી
કાયાવાહી પણ કરવામાાં આવશે જેની તમામ સાંબમાં ર્તોએ નોંર્ લેવી.
ખાસ નોંર્:- (૧)પોસ્ટ ઓડફસમાાં અરજી ફી ભરે લ નથી તેવા લબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર િાઉનલોિ કરી શકશે નહીં.
આ ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોગ ભવન (સરનામુ:ાં એરફોસા કચેરીની સામે, છ-૩ સકા લ પાસે, ‘છ’ રોિ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાાંર્ીનગર) ખાતે
પરીક્ષાના આગલા કામકાજના ડદવસ સુર્ીમાાં કચેરી સમય દરમ્યાન રૂબરૂમાાં આવી પ્રોસેસ ચાર્જ રૂ.૫૦૦/- રોકિેથી ભરવાના રહેશે.
ત્યારબાદ જ પ્રવેશપત્ર િાઉનલોિ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. જેની સાંબમાં ર્ત ઉમેદવારોએ નોંર્ લેવી. જે ઉમેદવારોના
અરજીપત્રક કન્દ્ફમા થયેલ હોય અને સમય મયાાદામાાં અરજી ફી ભરે લ હોય છતાાં પ્રવેશપત્ર િાઉનલોિ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ
પર “Application Not Found” નો મેસેજ આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષાના આગલા કામકાજના ડદવસ સુર્ીમાાં આયોગની
કચેરી ખાતે કચેરી સમય દરમ્યાન અરજી કયાાના પુરાવા સડહત રૂબરૂ સાંપકા સાર્વા જણાવવામાાં આવે છે .
(૨) ક્રમ-૧ પરની નાયબ સેક્શન અમર્કારી / નાયબ મામલતદાર, વગા-૩, જા.ક્ર.૫૫/૨૦૧૮-૧૯ અને ક્રમ-૨ પરની મુખ્ય અમર્કારી,
વગા -૩, ગુજરાત રાજ્ય નગરપાલલકાના મુખ્ય અમર્કારી સેવા, જા.ક્ર.૭૫/૨૦૧૮-૧૯ માટે સાંબમાં ર્ત ઉમેદવારોએ ફક્ત પ્રવેશપત્ર અને
ઉમેદવારોની સ ૂચનાઓ (પડરમશષ્ટ - ૧ અને ૨) જ િાઉનલોિ કરવાના રહેશે. આ જાહેરાતો માટે ફોટાવાળ હાજરીપત્રક િાઉનલોિ
કરવાનુાં થતુ નથી.
તા.૦૫-૧૨-૨૦૧૮

