ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
અગત્યની જાહે રાત
આયોગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ નીચે મુજબની વવગતની જાહે રાતોની પરીક્ષા માહે જાન્યુઆરી -૨૦૧૯ દરવમયાન ગાાંધીનગર/અમદાવાદના
વવવવધ પેટાકે ન્રો ખાતે યોજાનાર છે . આ જગ્યાઓની પ્રાથવમક કસોટી/સ્પધાાત્મક પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .
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જગ્યાનુાં નામ
જાહે રાત ક્રમાાંક
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તારીખ અને સમય
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૧૦/૦૧/૨૦૧૯
સવાર ે ૧૧: ૦૦ થી ૦૨:૦૦
૨
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૭
મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), વગા-ર
૭૯/૨૦૧૮-૧૯
૮
અાંગ્રજી
ે પ્રવતવેદક, વગા - ૨
૧૦૯/૨૦૧૮-૧૯
૨૭/૦૧/૨૦૧૯
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જે ઉમેદવારોના અરજીપત્રક કન્ફમા થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમાાં કામચલાઉ ધોરણે ઉપવસ્થત થવા દે વાનો આયોગે વનણાય કર ેલ
છે . ઉપયુાક્ત જાહે રાતોના સાંબવાં ધત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ માાં દશાાવલ
ે તારીખે બપોરના ૦૧-૦૦ કલાક થી પરીક્ષાના વદવસે પરીક્ષા શરૂ થાય ત્યાાં
સુધીમાાં પોતાના ફક્ત પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્ર તથા ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પવરવશષ્ટ-૧અને૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. પ્રવેશપત્ર “Online”
ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબક્કાવાર /સ્ટે પવાઈઝ કાયાવાહી કરવાની રહે છે. (૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જવુ.ાં
(૨) “Call Letter/Form”>> “Preliminary Call Letter” પર “Click” કરવુ.ાં (૩) અહીાં ઉમેદવાર ે પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation
Number" અને "BirthDate" ટાઈપ કરવાના રહેશ.ે (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કરી પ્રવેશપત્રની વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેશ.ે
હાજરીપત્રકમાાં નોાંધની અાંદર પવરવશષ્ટ-૧ અને પવરવશષ્ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની સુચનાઓ પવરવશષ્ટ-૧ અને પવરવશષ્ટ-૨ની વપ્રન્ટ
નીકળશે. આ તમામ દસ્તાવેજોની વપ્રન્ટ અચુક કાઢવામાાં આવે તેની નોાંધ લેવી. પ્રવેશપત્ર અને હાજરીપત્રક અલગ અલગ કાગળ પર વપ્રન્ટ કરવાના
રહેશ.ે પરીક્ષા સમયે બાંને સાથે લાવવાના રહેશે. ફોટાવાળુાં હાજરીપત્રક પરીક્ષાખાંડમાાં પરત સોાંપવાનુાં રહેશે. જે ઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપત્રકમાાં
સ્પષ્ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટા સાઈઝનો તાજેતરનો ફોટો પરીક્ષાકે ન્ર પર લાવવાનો રહેશ.ે આ ફોટો
ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની સ્પષ્ટતા માટે ફોટાવાળુાં ઓળખપત્ર સાથે રાખવુાં આવશ્યક છે.
ખાસ નોાંધ:- (૧) પોસ્ટ ઓવફસમાાં અરજી ફી ભર ેલ નથી તેવા વબનઅનામતકક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીાં. આ
ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોગની કચેરી (સરનામુાં: એરફોસા કચેરીની સામે, છ-૩ સકા લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાાંધીનગર) ખાતે પરીક્ષાના
આગલા કામકાજના વદવસ સુધીમાાં કચેરી સમય દરમ્યાન રૂબરૂમાાં આવી પ્રોસેસ ચાજા રૂ.૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહેશે. ત્યારબાદ જ
પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. જેની સાંબવાં ધત ઉમેદવારોએ નોાંધ લેવી. જે ઉમેદવારોના અરજીપત્રક કન્ફમા થયેલ હોય
અને સમય મયાાદામાાં અરજી ફી ભર ેલ હોય છતાાં પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર “Application Not Found”નો મેસજ
ે
આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષાના આગલા કામકાજના વદવસ સુધીમાાં આયોગની કચેરી ખાતે કચેરી સમય દરમ્યાન અરજી કયાાના પુરાવા
સવહત રૂબરૂ સાંપકા સાધવા જણાવવામાાં આવે છે.
(૨) અાંગ્રજી
ે પ્રવતવેદક, વગા – ૨ ના ઉમેદવારોને તેઓ ભરતી વનયમ, ભરતી પરીક્ષા વનયમ, જાહે રાતની જોગવાઇ તથા લાગુ પડતા હુકમો અનુસાર
પાત્રતા ધરાવે છે તેમ માની પ્રસ્તુત પરીક્ષામાાં તદ્દન કામચલાઉ ધોરણે ઉપવસ્થત થવાની પરવાનગી આપવામાાં આવે. છે . આ ઉમેદવારોએ
પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારની સુચનાઓ પવરવશષ્ટ-૧ અને પવરવશષ્ટ-૨ની વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે.
તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯

