ગુજરાત હે ર સેવા આયોગ
. .૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭ : ગુ.વ.સે. વગ-૧ અને ગુ.મુ.સે. વગ-૧,૨ ના ઉમેદવારો માટે
અગ યની હે રાત
આયોગ ારા તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ િસ કરવામાં આવેલ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગ-૧ અને ગુજરાત
મુ કી સેવા, વગ-૧,૨ ( . .૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭)ની જ યાઓ પર ભરતી માટે ની હે રાતના સંદભમાં જે ઉમેદવારો
ઓનલાઇન અર ક ફમ કયા બાદ પો ટ ઓફીસમાં કે ઓનલાઇન અર ફી ભરે લ નથી, તેવા િબન અનામત ક ાના
ઉમેદવારોએ તા.૧૦-૦૪-૨૦૧૭ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૭ (૧૩:૦૦ કલાક) સુધીમાં ગુજરાત સકલની
કોઇપણ કો યુટરાઇઝડ પો ટ ઓફીસમાં ોસેસચાજ .૫૦૦/-+પો ટલ ચાજ ભરીને તેમની અર પ ક ક ફમ કરાવી
લેવા જણાવવામાં આવે છે . આ ોસેસ ફી ભરવા માટે નું ચલણ ઉમેદવારે નવેસરથી આયોગની વેબસાઇટ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in માં “PRINT APPLICATION FORM/CHALAN/PAY FEES” menu
માં પોતાની િવગતો ભરીને “Print Challan” પર લીક કરીને ઉમેદવારે પો ટ ઓફીસમાં . ૫૦૦/-+પો ટલ ચાજ નું
નવું CHALLAN કાઢીને ભરવાના રહેશે. અથવા િ િલિમનરી પરી ાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાની હેરાત િસ
થાય તેમાં દશાવેલ સમયગાળા દર યાન કચેરી સમય દર યાન આયોગની કચેરીમાં બ માં આવી ોસેસ ચાજ તરીકે
.૫૦૦/- રોકડે થી ભરવાના રહે શ,ે યારબાદ જ વેશપ ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે.
વધુમાં સદર પરી ાની િ લીિમનરી કસોટી ( પધા મક પરી ા )તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૭ને યાને લઇ, હસાબી
અિધકારી વગ-૨ અને વાિણિ યક વેરા અિધકારી વગ-૨,( . .૩૭/૨૦૧૬-૧૭) ની મુ ય લેિખત પરી ા તા. ૦૨૦૭-૨૦૧૭, ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ તથા ૦૯-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ યોજવામાં આવશે. . .૩૭/૨૦૧૬-૧૭ માટે ની મુ ય
લેિખત પરી ામાં ગુજરાતી ભાષાના પ નું માળખુ,ં ગુણો િવભાજનની િવગત સાથે આયોગની વેબસાઇટ પર મુકવામાં
આવેલ છે .
મદદનીશ મ આયુ ત વગ-૧( . . ૨૩/૨૦૧૬-૧૭) અને અ ય એક હે રાત માટે ની શૈ િણક લાયકાત
સમાન કારની હોઇ, આયોગને મળેલ રજૂ આતને યાનમાં રાખી, હે રાત માંક ૨૩/૨૦૧૬-૧૭ મદદનીશ મ
આયુ તની જગા માટે ાથિમક કસોટી તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ ના બદલે તા. ૨૧/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ ૦૩:૦૦ કલાકે તે
જ થળ(આયોગ ભવન, ગાંધીનગર) ખાતે યોજવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૬ની ાથિમક
કસોટી માટે ડાઉનલોડ કરે લ વેશ પ ો મા ય ગણાશે. હે રાતની અ ય બાબતો યથાવત રહે શ.ે જેની સંબંિધત
ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.
તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૭
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ગુજરાત હે ર સેવા આયોગ
. .૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭ : ગુ.વ.સે. વગ-૧ અને ગુ.મુ.સે. વગ-૧,૨ ના ઉમેદવારો માટે
અગ યની હે રાત
આયોગ ારા તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ િસ કરવામાં આવેલ ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગ-૧ અને ગુજરાત
મુ કી સેવા, વગ-૧,૨ ( . .૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭)ની જ યાઓ પર ભરતી માટે ની હે રાતના સંદભમાં જે ઉમેદવારો
ઓનલાઇન અર ક ફમ કયા બાદ પો ટ ઓફીસમાં કે ઓનલાઇન અર ફી ભરે લ નથી, તેવા િબન અનામત ક ાના
ઉમેદવારોએ તા.૧૦-૦૪-૨૦૧૭ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૭ (૧૩:૦૦ કલાક) સુધીમાં ગુજરાત સકલની
કોઇપણ કો યુટરાઇઝડ પો ટ ઓફીસમાં ોસેસચાજ .૫૦૦/-+પો ટલ ચાજ ભરીને તેમની અર પ ક ક ફમ કરાવી
લેવા જણાવવામાં આવે છે . આ ોસેસ ફી ભરવા માટે નું ચલણ ઉમેદવારે નવેસરથી આયોગની વેબસાઇટ
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in માં “PRINT APPLICATION FORM/CHALAN/PAY FEES” menu
માં પોતાની િવગતો ભરીને “Print Challan” પર લીક કરીને ઉમેદવારે પો ટ ઓફીસમાં . ૫૦૦/-+પો ટલ ચાજ નું
નવું CHALLAN કાઢીને ભરવાના રહેશે. અથવા િ િલિમનરી પરી ાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાની હેરાત િસ
થાય તેમાં દશાવેલ સમયગાળા દર યાન કચેરી સમય દર યાન આયોગની કચેરીમાં બ માં આવી ોસેસ ચાજ તરીકે
.૫૦૦/- રોકડે થી ભરવાના રહે શ,ે યારબાદ જ વેશપ ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે.
વધુમાં સદર પરી ાની િ લીિમનરી કસોટી ( પધા મક પરી ા )તા.૦૪-૦૬-૨૦૧૭ને યાને લઇ, હસાબી
અિધકારી વગ-૨ અને વાિણિ યક વેરા અિધકારી વગ-૨,( . .૩૭/૨૦૧૬-૧૭) ની મુ ય લેિખત પરી ા તા. ૦૨૦૭-૨૦૧૭, ૦૮-૦૭-૨૦૧૭ તથા ૦૯-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ યોજવામાં આવશે. . .૩૭/૨૦૧૬-૧૭ માટે ની મુ ય
લેિખત પરી ામાં ગુજરાતી ભાષાના પ નું માળખુ,ં ગુણો િવભાજનની િવગત સાથે આયોગની વેબસાઇટ પર મુકવામાં
આવેલ છે .
મદદનીશ મ આયુ ત વગ-૧( . . ૨૩/૨૦૧૬-૧૭) અને અ ય એક હે રાત માટે ની શૈ િણક લાયકાત
સમાન કારની હોઇ, આયોગને મળેલ રજૂ આતને યાનમાં રાખી, હે રાત માંક ૨૩/૨૦૧૬-૧૭ મદદનીશ મ
આયુ તની જગા માટે ાથિમક કસોટી તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ ના બદલે તા. ૨૧/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ ૦૩:૦૦ કલાકે તે
જ થળ(આયોગ ભવન, ગાંધીનગર) ખાતે યોજવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ તા. ૧૬/૦૪/૨૦૧૬ની ાથિમક
કસોટી માટે ડાઉનલોડ કરે લ વેશ પ ો મા ય ગણાશે. હે રાતની અ ય બાબતો યથાવત રહે શ.ે જેની સંબંિધત
ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી.
તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૭
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