ઙૃઞળીદ જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ
અગ યની
ુ રાત વહ વટ સેવા વગ-1,
જ

ુ રાત
જ

ુ ક સેવા વગ-1 અને વગ-2 તથા
ુ ય લે ખત પર

( . . 40/2018-19) ની
આયોગ

હરાત
ુ રાત નગરપા લકા
જ

ુ ય અિધકાર સેવા વગ-2

ા ના ઉમેદવારો માટ

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગુજરાત મુ કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા ગુજરાત નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા વગર્-૨ ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે

ારા પ્રિસ ધ કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક:- ૪૦/૨૦૧૮-૧૯ ની તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથિમક કસોટીનું કામચલાઉ પિરણામ તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૮

ના રોજ પ્રિસ ધ કરવામાં આવેલ છે . પ્રાથિમક કસોટીમાં કામચલાઉ ધોરણે સફળ થયેલ તમામ ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) માટે “Online” અરજી કરવાની રહેશે.
ઉમેદવારોએ
ભર તેની િ

ુ ય લે ખત પર

ા માટ તા.01/01/2019 ના રોજ બપોરના 01.00 કલાક થી તા.11/01/2019 ના રોજ બપોરના 01.00 કલાક

ટ મેળવી તથા પર

ા ફ પો ટ ઓ ફસમાં ભર ચલણની નકલ સ હત જ ર તમામ

10/એ, છ-રોડ, “છ-3” સકલ પાસે, ગાંધીનગર-382010) ખાતે

બ

અથવા ર .પો ટ એ.ડ .

ુ રાત
માણપ ો સાથે આયોગની કચેર ( જ

ારા તા.01/01/2019 થી તા.19/01/2019

ુ ી “Online” અર પ ક
ધ

હર સેવા આયોગ, સે ટર-

ુ ીમાં કચેર સમય દર યાન
ધ

અ ૂક મોકલી આપવા ંુ રહશે. ઉમેદવારો તરફથી મળે લ અરજીપત્રકોની, ઉકત જગ્યાઓના ભરતી િનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) િનયમો તથા જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબના લાયકી

ધોરણની ચકાસણી કયાર્ િસવાય પ્રાથિમક કસોટીમાં સફળ ઉમેદવારોને ત ન કામચલાઉ ધોરણે મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત)માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) માં
પ્રવેશ અંગે આયોગનો િનણર્ય આખરી ગણાશે અને આયોગના િનણર્ય સામે કોઈપણ પત્ર યવહાર યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
:

ુ ય લે ખત પર

ાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાવેલ માંક 1 થી 6 ની અગ યની

ૂચનાઓ યાને લેવી :

૧. ૪૦% કે તેથી વધુ અને ૧૦૦% સુધીની દ્રિ ટિહનતાની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો લહીયાની સુિવધા મેળવવા માંગતા હોય તો તેઓએ િનયત નમ ૂનામાં અરજી કરી
લિહયો મેળવી શકશે. આવા ઉમેદવારોને કલાક દીઠ ૨૦ િમિનટ વધારાનો વળતર સમય આપવામાં આવશે .

૨. મુખ્ય લેિખત પરીક્ષા તા.17/02/2019, તા.24/02/2019 અને તા.03/03/2019 ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર છે . મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાનો િવગતવાર કાયર્ક્રમ
આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર મ ૂકવામાં આવશે.

૩. Online અર

ઉમેદવાર પર

ુ ાં ભરતી (પર
કરવાની ર ત: “online” ફોમર્માં ઉમેદવારે અગાઉ િપ્રિલિમનરી પરીક્ષાના ફોમર્માં દશાર્વેલ િવગતો તો હશે જ, વ મ
ુ રાતી /
ા ંુ મા યમ ( જ

ુ ાર
ા) િનયમો અ સ

ે ) અ ૂક દશાવવા ંુ રહશે. તે ઉપરાંત ઉમેદવાર હંગામી તથા કાયમી નવા સરનામાની, મેળવેલ શૈક્ષિણક લાયકાતની,

લિહયાની તથા િવધવાપણાની િવગત આપી શકશે. અરજીપત્રક “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર / ટેપવાઇઝ કાયર્વાહી કરવાની રહે છે .
૩(૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવુ.ં ૩(૨) “Call Letter/Form”  “Main Exam Call Letter/ Form” પર જઇ “Job Select” કરવી (જાહેરાત પસંદ
કરવી). ૩(૩) ઉમેદવારે પોતાનો “Confirmation Number” અને “Birth Date” ટાઇપ કરી ‘OK’ પર Click કરવાથી ફોમર્ ખુલશે. ૩(૪) ઉમેદવારે જ રી િવગતો / સુધારા
કયાર્ બાદ “Save” કરવુ.ં અરજીપત્રક એક વાર ‘Save’ થયા બાદ તેમાં કોઈપણ સુધારા / વધારા થઈ શકશે નહીં. તેની ખાસ ન ધ લેવી. ૩(૫) અરજીપત્રક ‘Save’ કરવાથી

“Print Form” તથા “Print Challan” ના િવક પ આવશે. અરજીપત્રકની નકલ કાઢવા માટે “Print Form” પર click કરીને િપ્ર ટઆઉટ તથા PDF માં Save/ Download કરી

શકશો. િબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ “Print Challan” પર click કરીને િપ્ર ટ આઉટ મેળવી નજીકની કો યુટરની સુિવધા ધરાવતી પો ટ ઓિફસમાં જવાનું રહેશ.ે પો ટ

ઓફીસમાં .૨૦૦/- ફી + પો ટલ સિવર્સ ચાજીર્સ ભરવાનો રહેશે અને તે અંગેન ું ચલણ મેળવવાનું રહેશે.
બેંકમાંથી

કપાયેલ

હોય

અને

તેની

પહ ચ

ન

મળી

હોય,

તો

ઉમેદવારે online ફીની ચ ૂકવણી કરી હોય અને ફીના નાણા
ઉમેદવારે

આ

સાથે

આપેલ

િલંક

https://gpsc.ojas.gujarat.gov.in/PrintApplFormStatic.aspx?opt=6tNlqlrOAAk%3d પર જઇને અરજી ફીની ટેટસ પર િક્લક કરીને તેન ું પો ટીંગ કયાર્ બાદ પહ ચ
મેળવી લેવાની રહેશે. આ કાયર્વાહી માત્ર ઓનલાઇન અરજી વીકારવાની ચે લી તારીખ / સમય સુધીમાં જ કરી શકશે.

૩(૬) િબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ આ

ચલણ તથા લેિખત મુખ્ય પરીક્ષાના અરજીપત્રકમાં માંગવામાં આવેલ દ તાવેજો સાથેન ું લેિખત મુખ્ય પરીક્ષાનું અરજીપત્રક

યારે અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ફક્ત

લેિખત મુખ્ય પરીક્ષામાં બેસવા માટેના અરજીપત્રકની િપ્ર ટેડ નકલ કાઢી, તા તરનો પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો તથા સહી સાથે માંગવામાં આવેલ દ તાવેજોની નકલ સાથે

અરજીપત્રક આયોગની કચેર ખાતે તા.19/01/2019 ના રોજ 18:10 કલાક

ુ ીમાં મળ
ધ

ય તે ર તે બ અથવા ર .પો ટ એ.ડ . ારા મોકલી આપવા ંુ રહશે.

૪. ઉપરોક્ત પેરા-૩ ની સ ૂચનાઓ અનુસાર િનયત સમયમયાર્દા દર યાન online અરજીપત્રકો ભરનાર ઉમેદવારો જ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે અને તેવા ઉમેદવારો જ
મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉપિ થત રહી શકશે. વધુમાં,

ઓ તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૮:૧૦ કલાક સુધીમાં અરજીપત્રક અને નીચે જણા યા મુજબના િબડાણો/દ તાવેજો

આયોગની કચેરી ખાતે રજૂ કરવાનું ચ ૂકશે, તો તેઓ જો મુખ્ય પરીક્ષામાં ઉપિ થત રહેલ હશે અને ગમે તેટલા ગુણ મેળવેલ હશે તો પણ તેઓને અપાત્ર જાહેર કરવામાં
આવશે. અરજીપત્રક સાથે જોડવાના પ્રમાણપત્રોની યાદી : (a) એસ.એસ.સી.ઇ. અથવા તેની સમક્ક્ષ પરીક્ષાનું પ્રમાણપત્ર કે

માં જ મ તારીખ દશાર્વેલ હોય. (શાળા

છોડયાનું પ્રમાણપત્ર કે અ ય પ્રમાણપત્ર મા ય નથી.) (b) પદવી પ્રમાણપત્ર, એકથી વધુ પદવી હોય તો દરે ક પદવીનું પ્રમાણપત્ર. (c) પદવીનું ગુણ પત્રક કે પત્રકો
(માક્શીર્ટસ) (d) અનામત જાિત માટે સક્ષમ અિધકારી

ારા અપાયેલ જાિત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર. (e) સા.અને શૈ.પ.વગર્ના ઉમેદવારો માટે સામાિજક

યાય અને અિધકાિરતા િવભાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પિરિશ ટ–ક (ગુજરાતીમાં) મુજબનું તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે યારબાદ ઇ યુ થયેલ

‘ઉ ત વગર્માં સમાવેશ નહી થવા અંગેન ું પ્રમાણપત્ર’. (f) શારીિરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારોના િક સામાં સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પિરપત્ર ક્રમાંક:
પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી િનયત થયેલ સુિપ્ર ટેડ ટ / િસિવલ સ ને આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર. (g) સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર માટે સામા ય વહીવટ

િવભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના પિરપત્ર ક્રમાંક: એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી િનયત કરવામાં આવેલ નમ ૂનામાં સક્ષમ અિધકારી

ારા આપવામાં આવેલ “ના વાંધા

પ્રમાણપત્ર.“ (h) નામમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝટ
ે ની / લગ્ન ન ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ. (i) િવધવા ઉમેદવારના િક સામાં પુન:લગ્ન કરે લ નથી તે અંગેની એફીડેવીટ.
(j) માજી સૈિનકના િક સામાં ડી ચા બ ૂકની નકલ. (k) પો ટ ઓફીસમાં ફી ભયાર્ અંગેની પહ ચની નકલ.

૫. ઉમેદવારોએ તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ (બપોરે ૦૧.૦૦ કલાક) થી તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૯ (સવારે ૧૦.૦૦ કલાક) સુધીમાં પ્રવેશપત્ર તથા ઉમેદવારની સ ૂચનાઓ (પિરિશ ટ)
“Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે.

૬. પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારની સ ૂચનાઓ “online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર / ટેપવાઇઝ કાયર્વાહી કરવાની રહેશ:ે (૧) http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવુ.ં (૨) “Main Exam Call letter / Form” પર “click” કરવુ.ં (૩) અહીં ઉમેદવારે પોતાની “job select” કરવી તથા “conformation

number” અને “birthdate” ટાઇપ કરવાના રહેશે. (૪) હવે “OK” પર “click” કરી પ્રવેશપત્રની તથા ઉમેદવારોની સ ૂચનાઓની િપ્ર ટ મેળવી લેવાની રહેશે. આ તમામ

દ તાવેજોની િપ્ર ટ અચ ૂક કાઢવામાં આવે તેની ન ધ લેવી. પરીક્ષાખંડમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આપનો પ્રવેશપત્ર આવ યક રહેશે. અ યથા પરીક્ષામાં પ્રવેશ મળશે નહી.
ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો પરીક્ષા કે દ્ર પર લાવવાનો રહેશે.

ઉમેદવારોના ફોટા એટે ડ સશીટમાં પ ટ જોઇ શકાય તેવા આવેલા ન હોય

તો તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો એટે ડ સશીટમાં ઇ વીજીલેટરની હાજરીમાં ચ ટાડવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની
પ ટતા માટે ફોટાવા ં ઓળખપત્ર સાથે રાખવું આવ યક છે . ઉપરોક્ત બાબતે ઉમેદવારના પક્ષે થયેલ ચ ૂક પર વે આયોગ

રાખવામાં આવશે નહીં.

ારા પાછળથી કોઇ પણ રજૂઆત ગ્રા
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