
 
 

 

�જુરાત  �હ�ર  સેવા  આયોગ  

અગત્યની �હ�રાત 

આયોગ દ્વારા આપવામા ં આવેલ નીચે �જુબની િવગતની �હ�રાતોની પર�ક્ષા માહ� ઓકટોબર-૨૦૧૮ દરિમયાન ગાધંીનગર/અમદાવાદના 
(�.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૮-૧૯ �જુરાત રા�યના ૩૨ �જલ્લામા)ં િવિવધ પેટાક�ન્દ્રો ખાતે યો�નાર છે. આ જગ્યાઓની પ્રાથિમક કસોટ�/સ્પધાર્ત્મક 
પર�ક્ષાના અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 

ક્રમ 
 

(૧) 

જગ્યા�ુ ંનામ 
 

(૨) 

�હ�રાત ક્રમાકં 
 

(૩) 

પ્રાથિમક કસોટ�ની 
તાર�ખ અને સમય 

(૪) 

પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ 
કરવાની તાર�ખ 

(૫) 

૧ બાળ લગ્ન પ્રિતબધંક અિધકાર� સહ �જલ્લા 
સમાજ �રુક્ષા અિધકાર�, વગર્-૨ ૩૧/૨૦૧૮-૧૯ 

 
૧૪/૧૦/૨૦૧૮ 

(સમય: ૧૧.૦૦ થી ૦૨.૦૦) 
 

૨૯/૦૯/૨૦૧૮ 
 

૨ ઇન્સ્પેકટ�ગ ઓ�ફસર (કોટર્ ફ�ઝ), વગર્-૧ ૩૭/૨૦૧૮-૧૯ 

૩ 
�જુરાત વહ�વટ� સેવા, વગર્-૧, �જુરાત �લુ્ક� 

સેવા, વગર્–૧ અને વગર્–૨ તથા �જુરાત 
નગરપા�લકા �ખુ્ય અિધકાર� સેવા વગર્-૨ 

૪૦/૨૦૧૮-૧૯ 
૨૧/૧૦/૨૦૧૮ 

(સમય: ૧૧.૦૦ થી ૦૧.૦૦ 
સા�ં ૦૩.૦૦  થી ૦૫.૦૦) 

૦૪/૧૦/૨૦૧૮ 

૪ પ્રોગ્રામ અિધકાર� વગર્ – ૧ ૩૯/૨૦૧૮-૧૯ ૨૮/૧૦/૨૦૧૮ 
(સમય: ૧૧.૦૦ થી ૦૨.૦૦) ૧૨/૧૦/૨૦૧૮ 

    � ઉમેદવારોના અર�પત્રક કન્ફમર્ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટ�મા ંકામચલાઉ ધોરણે ઉપ�સ્થત થવા દ�વાનો આયોગે 
િનણર્ય કર�લ છે. ઉપ�ુર્ક્ત �હ�રાતોના સબંિંધત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ મા ંદશાર્વેલ તાર�ખે બપોરના ૦૧-૦૦ કલાક થી પર�ક્ષાના �દવસે 
પર�ક્ષા શ� થવા અગાઉના બે કલાક �ધુીમા ંપોતાના ફક્ત પ્રવેશપત્ર, હાજર�પત્ર તથા ઉમેદવારોની �ચુનાઓ (પ�રિશષ્ટ-૧ અને ૨) “Online” 
ડાઉનલોડ કરવાના રહ�શે.પ્રવેશપત્ર “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટ� ઉમેદવારોએ નીચે �જુબ તબ�ાવાર/સ્ટ�પવાઈઝ કાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે. 
(૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જ�ુ.ં (૨) “Call Letter/Form”>> “Preliminary Call Letter”પર “Click” કર�ુ.ં (૩) અહ� 
ઉમેદવાર� પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહ�શે. (૪) હવે “Print Call Letter” 
પર “Click” કર� પ્રવેશપત્રની િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહ�શે. હાજર�પત્રકમા ંન�ધની �દર પ�રિશષ્ટ-૧ અને પ�રિશષ્ટ-૨ પર “Click” કરવાથી 
ઉમેદવારની �ચુનાઓ પ�રિશષ્ટ-૧ અને પ�રિશષ્ટ-૨ની િપ્રન્ટ નીકળશે. આ તમામ  દસ્તાવેજોની િપ્રન્ટ અ�કુ કાઢવામા ંઆવે  તેની ન�ધ લેવી. 
પ્રવેશપત્ર અને હાજર�પત્રક અલગ અલગ કાગળ પર િપ્રન્ટ કરવાના રહ�શે. પર�ક્ષા સમયે બનેં સાથે લાવવાના રહ�શે. ફોટાવા�ં હાજર�પત્રક 
પર�ક્ષા ખડંમા ંપરત સ�પવા�ુ ંરહ�શે. � ઉમેદવારોના ફોટા હાજર�પત્રકમા ંસ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો 
પાસપોટર્ સાઈઝનો તા�તરનો ફોટો પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર પર લાવવાનો રહ�શે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની સ્પષ્ટતા માટ� ફોટાવા�ં 
ઓળખપત્ર સાથે રાખ�ુ ંઆવશ્યક  છે. 
ખાસ ન�ધ:- (૧)પોસ્ટ ઓ�ફસમા ંઅર� ફ� ભર�લ નથી તેવા �બન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કર� શકશે નહ�. આ 
ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોગની કચેર� (સરના�ુ:ં એરફોસર્ કચેર�ની સામે, છ-૩ સકર્લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર) ખાતે પર�ક્ષાના 
આગલા કામકાજના �દવસ �ધુીમા ંકચેર� સમય દરમ્યાન �બ�મા ંઆવી પ્રોસેસ ચા� �.૫૦૦/- રોકડ�થી ભરવાના રહ�શે. ત્યારબાદ જ પ્રવેશપત્ર 
ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. �ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી. � ઉમેદવારોના અર�પત્રક કન્ફમર્ થયેલ હોય અને 
સમય મયાર્દામા ંઅર� ફ� ભર�લ હોય છતા ંપ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર “Application Not Found” નો મેસેજ 
આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પર�ક્ષાના આગલા કામકાજના �દવસ �ધુીમા ંઆયોગની કચેર� ખાતે કચેર� સમય દરમ્યાન અર� કયાર્ના 
�રુાવા સ�હત �બ� સપંકર્ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.   
(૨)  ક્રમ – ૩ પરની   �જુરાત વહ�વટ� સેવા વગર્ -૧, �જુરાત �લુ્ક� સેવા વગર્ – ૧ અને વગર્ – ૨ તથા �જુરાત નગરપા�લકા �ખુ્ય 
અિધકાર� સેવા વગર્ – ૨, �.ક્ર. ૪૦/૨૦૧૮-૧૯ માટ� સબંિંધત ઉમેદવારોએ ફક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારોની �ચૂનાઓ ( પર�િશષ્ટ – ૧ અને  
૨) ડાઉનલોડ કરવાના રહ�શે.                                                                                                                                                         તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૮                                                                                                                            

 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/

