
 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
સે ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સકલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

ફોન ના-ં (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

અગ યની હરાત 
આયોગ ારા તાર ખ ૧૫.0૭.૨૦૧૯ ના રોજ હરાત માકં ૦૧/ ૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૨/૨૦૧૯-૨૦ 

િસ ધ કરવામા ં આવલે છે. આ હરાતો અ વયે ઓન લાઇન અર  કરવાની સમય મયાદા 

તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૯, ૧૩:00 કલાક થી ૩૧.0૭.૨૦૧૯ ૧૩:00 કલાક ધુી હતી. રા યમા ંવડોદરા જ લો 

અને અ ય િવ તારોમા ંઅિત ભાર વરસાદ અને રૂની પ ર થતી યાને લઇ, સદર  ૂ હરાતો ઓનલાઈન 

અર  કરવા માટ તાર ખ ૦૩.૦૮.૨૦૧૯ ૧૩:૦૦ કલાક થી તાર ખ ૦૮.૦૮.૨૦૧૯ રાતનાં ૨૩:૫૯:૫૯ 

ધુી ફર થી Open  કરવામા ં આવે છે. ઓન લાઇન અર  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પરથી 

કરવાની રહશે.   

અગ યની ચૂના : 

 (૧)  ઉમેદવારોએ તા. ૩૧.૦૭.૨૦૧૯ ધુીમા ં ઓનલાઈન અર  કરલ હોય તેવા ઉમેદવારોએ ફર થી અર  

કરવાની રહતી નથી. 

(૨)  ઉમેદવારોએ અગાઉ અર  કર  હોય અને તમેા ંકોઈ ધુારો કરવાનો હોય તો ઉમેદવારો તે કર  શકશે. 

(૩)  બનઅનામત વગના  ઉમેદવારો માટ અર  ફ  ના નાણા ભરવા માટ ઓનલાઈન ઈ-પેમે ટ તા. 

૦૯.૦૮.૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક ધુી તથા પો ટ ઓફ સના મા યમથી પો ટલ ચલણ ડાઉન લોડ કર  તાર ખ 

૦૯.૦૮.૨૦૧૯,  ૧૩:૦૦ કલાક  ધુીમા ંભર  શકાશે.  ઉમેદવારો અગાઉ અર  ફ ના ંનાણા ભરવા ુ ં કૂ  

ગયલે હતા તઓે પણ આ સમય દર યાન અર  ફ  ના ંનાણા આ બે િવક પો પૈક  એકનો ઉપયોગ કર ન ે

ભર  શકશે.  

(૪) આ હરાતો અ વયે ઓનલાઈન અર  કરવા માટની દુત વધારવા િસવાયની હરાતોની બધી જ 

જોગવાઇઓ તાર ખ ૧૫.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ િસ ધ થયલે હરાત માાકં : ૦૧/૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૨/૨૦૧૯-

૨૦ મા ંદશા યા જુબ રહશે. એટલે ક વય મયાદા, શૈ ણક લાયકાત, અ ભુવ વગેર માટ અર  વીકારવાની 

છે લી તાર ખ ૩૧.૦૭.૨૦૧૯ યાને લેવામા ંઆવશે. યાર Non Creamy Layer Certificate અને EWS 

Certificate તા. ૦૮.૦૮.૨૦૧૯ ધુીમા ંઇ  ુથયેલ હશે, તો તે મા ય ગણવામા ંઆવશે.  

 

           તા. ૦૩.૦૮.૨૦૧૯  

           ગાધંીનગર  
         


