
 

 

 

�જુરાત  �હ�ર  સેવા  આયોગ 

અગત્યની �હ�રાત  
�હસાબી અિધકાર�,વગર્-૧ અને સહાયક વા�ણ��યક વેરા કિમ�ર, વગર્-૧ (�હ�રાત ક્રમાકં: ૧૦૭/૨૦૧૬-૧૭) ની �ખુ્ય પર�ક્ષા (લે�ખત) ના ઉમેદવારો માટ� 

૧. �હસાબી અિધકાર�,વગર્-૧ અને સહાયક વા�ણ��યક વેરા કિમ�ર, વગર્-૧ (�હ�રાત ક્રમાકં: ૧૦૭/૨૦૧૬-૧૭) ની જગ્યાઓની તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ 
પ્રાથિમક કસોટ�મા ંસફળ થયેલ ઉમેદવારો�ુ ંકામચલાઉ પ�રણામ તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૭  ના રોજ પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે. � આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in  ઉપર �કૂવામા ંઆવેલ છે.  
૨. પ્રાથિમક કસોટ�મા ંકામચલાઉ ધોરણ ેસફળ થયેલ ઉમેદવારોએ, તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૭(શિનવાર) તથા તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૭ (રિવવાર) ના રોજ આયોગ દ્વારા યો�નાર 
આ જગ્યાઓ માટ�ની �ખુ્ય પર�ક્ષા(લ�ેખત)મા ંઉપ�સ્થત થવા�ુ ંરહ�શે. � માટ� ઉમેદવારોએ તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭ ના ૧૩:૦૦ કલાકથી તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૭ ના ૧૩:૦૦ 
કલાક �ધુીમા ંઆયોગની વેબસાઈટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર �ખુ્ય પર�ક્ષા(લે�ખત)�ુ ં“ Online “ અર�પત્રક ભરવા�ુ ંરહ�શે. સદર�ુ પ્રાથિમક કસોટ�મા ં
કામચલાઉ ધોરણે સફળ થયેલ ઉમેદવારોએ નીચે �જુબની �ચૂનાઓ ધ્યાન�વૂર્ક વાચંી તે�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે.  
(i) online અર� કરવાની ર�ત : અર�પત્રક online ડાઉનલોડ કરવા માટ� ઉમેદવારોએ નીચે �જુબ તબ�ાવાર / સ્ટ�પવાઈઝ કાયર્વાહ� કરવાની છે. આયોગની 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર “Preliminary/Main Exam Call letter” પર  “Click” કર�ુ ંઅને તે પછ� “Main Exam Form/ Call letter” પર 
“Click” કર�ુ(ંii) અહ� ઉમેદવાર� પોતાની “Select Job” મા ં– “GPSC/201617/107- �હસાબી અિધકાર�,વગર્-૧ અને સહાયક વા�ણ��યક વેરા કિમ�ર,વગર્-૧ “Select” 
કર�ુ.ં (iii) ત્યારબાદ ઉમેદવાર� પોતાનો “Confirmation Number” અને “Birth Date” ટાઇપ કરવાના રહ�શે. (iv) ત્યારબાદ “OK” બટન દબાવ�ુ.ં ત્યારબાદ 
તમારા અર�પત્રકની “Print Main Exam Form” દ્વારા િપ્રન્ટ આઉટ મેળવી લેવાની રહ�શે અને ફક્ત �બનઅનામત ક્ક્ષાના ઉમેદવારોએ “Post Office Challan” ની 
િપ્રન્ટ કાઢવાની રહ�શે. (v)  સામાન્ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� ઉપર (iv) �જુબની કાયર્વાહ� કરવા ઉપરાતં �ખુ્ય પર�ક્ષા(લે�ખત)મા ંબેસવા �ગેની ભરવાની થતી ફ� 
સદંભ� “print postoffice challan” ઉપર �ક્લક કર�ને િપ્રન્ટ�ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહ�શે. આ િપ્રન્ટ�ડ ચલણની નકલ સાથે ન�કની કોમ્પ્�ટુરની �િુવધા ધરાવતી 
પોસ્ટ ઓફ�સમા ંજવા�ુ ંરહ�શે. પોસ્ટ ઓફ�સમા ં�.૨૦૦=૦૦ ફ� + પોસ્ટલ ચા��સ ભરવાનો રહ�શે અને ફ� ભયાર્ �ગે�ુ ંચલણ મેળવવા�ુ ંરહ�શે. �બનઅનામત કક્ષાના ં
ઉમેદવારોએ આ ચલણ તથા  �ખુ્ય પર�ક્ષા(લે�ખત) ના અર�પત્રકમા ંમાગંવામા ંઆવેલ દસ્તાવેજો સાથે�ુ ં�ખુ્ય પર�ક્ષા(લ�ેખત)�ુ ંઅર�પત્રક �યાર� અનામત 
કક્ષાના ં ઉમેદવારોએ ફક્ત �ખુ્ય પર�ક્ષા(લે�ખત)મા ંબેસવા માટ�ના અર�પત્રકની િપ્રન્ટ�ડ નકલ કાઢ�, આ અર�પત્રકમા ંમાગંવામા ંઆવેલ દસ્તાવેજોની નકલો 
સાથે�ુ ં�ખુ્ય પર�ક્ષા(લે�ખત)�ુ ંઅર�પત્રક આયોગની કચેર�  સેકટર -૧૦/એ , છ-૩ સકર્લ પાસે, છ રોડ, ગાધંીનગર -૩૮૨૦૧૦ ખાતે તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના ૧૮:૧૦ 
કલાક �ધુીમા ંમળ� �ય તે ર�તે �બ� અથવા પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવા�ુ ંરહ�શે. (vi) પોસ્ટ ઓફ�સમા ંફ� ભયાર્ પછ� જો OJAS પરથી ફ� મળ્યા બદલનો મેસેજ ન 
મળે તો �રુત જ � પોસ્ટ ઓફ�સમા ંફ� ભર� હોય તે પોસ્ટ ઓફ�સને તેની �ણ કરવી અને તે �ગેની સ્પષ્ટતા મેળવી લેવી. (vii) ફ� ભયાર્ વગરની અર� રદ્દ 
થવાને પાત્ર છે. ફ� ભર�લ નહ� હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પણ સજંોગોમા ં �ખુ્ય પર�ક્ષા(લ�ેખત)મા ંબેસવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. આ ફ� ફક્ત પોસ્ટ ઓફ�સ દ્વારા જ 
સ્વીકારવામા ંઆવશે. રોકડ્મા,ં ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ડ�યન પોસ્ટલ ઓડર્ર ક� પે ઓડર્રના સ્વ�પમા ંઆ ફ� સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. �ની ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ 
લેવી. 
૩. �ખુ્ય પર�ક્ષા(લ�ેખત) ગાધંીનગર ખાતે યો�નાર છે તેનો િવગતવાર કાયર્ક્રમ , પર�ક્ષા ક�ન્દ્રની િવગત, પ્રવેશપત્ર, �ચૂનાઓ �ગેની િવગતો હવે પછ� 
જણાવવામા ંઆવશે. દરમ્યાનમા ંઆયોગની વેબસાઇટ જોતા રહ�વા�ુ ંસબંિંધત ઉમેદવારોને જણાવવામા ંઆવે છે. 
૪. અર�પત્રક સાથે જોડવાના પ્રમાણપત્રોના ન�નૂા �વા ક� (i) સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� સામા�ક ન્યાય અને અિધકાર�તા 
િવભાગના તા.૬/૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશષ્ટ-“ક” /પર�િશષ્ટ-“૪” (�જુરાતીમા)ં (ii) સા.વ.િવ.ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પ�રપત્રથી િનયત થયેલ 
�િુપ્ર./િસિવલ સ�ને આપવાના થતા અશક્તતા �ગેના ફોટાવાળા તબીબી પ્રમાણપત્રનો ન�નૂો આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર 
�કૂવામા ં આવેલ છે. સબંિંધત ઉમેદવારોએ વેબસાઇટ ઉપર �કૂ�લા ન�નૂા �જુબના પ્રમાણપત્રો મોકલવાના રહ�શે. અન્ય ન�નૂાઓમા ં મોકલેલ પ્રમાણપત્રો 
સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. આ પ્રકારની સ્પષ્ટ �ચૂનાઓ આપવામા ંઆવતી હોવા છતા,ં અ�ભુવે એમ જણાયેલ છે ક� ક�ટલાક ઉમેદવારો દ્વારા  આ �ગે �રૂ��રૂ� 
ચો�સાઇ અને કાળ� રાખવામા ંઆવતી નથી અને તેથી તેમની અર� રદ્દ કરવી પડ� છે/તેમની ઉમેદવાર� રદ્દ કરવી પડ� છે. આ ક્ષિત�ુ ં�નુરાવતર્ન ન થાય તેની 
�રૂ��રૂ� કાળ� રાખવા દર�ક ઉમેદવારને જણાવવામા ંઆવે છે. �હ�રાતમા ં દશાર્વ્યા �જુબ� ુઅ�ભુવ�ુ ં સ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર ક� �મા ં હોદો, સમયગાળો,અને પગાર 
ધોરણનો ઉલ્લેખ કર�લ હોય તે� ુપ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  
૫. ઉમેદવાર� ફકત �હ�રાતમા ં દશાર્વેલ જગ્યા /સેવા માટ� જ પોતાની પસદંગી અ�સુાર આયોગ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવે  તે પત્રકમા ં �બ� �લુાકાત સમયે 
પોતાના સ્વહસ્તાક્ષરમા ંજ પસદંગીક્રમ દશાર્વવાનો રહ�શે. ઉમેદવાર � જગ્યા/સેવા માટ� પોતાની પસદંગીનો ક્રમ એક વખત દશાર્વી દ� તે ક્રમ કાયમી ગણવામા ં
આવશે તથા તેમા ંકોઈપણ પ્રકારના ફ�રફાર, �ધુારા – વધારા, અથવા ક્રમાકં બદલવાની િવનતંી કોઈપણ સજંોગોમા ંમાન્ય રાખવામા ંઆવશે ન�હ. 
૬. �.ક્ર.:૧૦૭-૨૦૧૬/૧૭ �ગેની અન્ય તમામ જોગવાઈઓ, શરતો અને �ચૂનાઓ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ પ્રિસધ્ધ થયેલ િવસ્�તૃ �હ�રાત પ્રમાણેની જ 
રહ�શે.   
૭. �ખુ્ય પર�ક્ષા(લ�ેખત)નો અભ્યાસક્રમ આયોગની ઉપર દશાર્વેલ વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામા ંઆવેલ છે.  
ન�ધ:-(૧) ઉપરોક્ત પારા-૨ ની �ચૂનાઓ અ�સુાર િનયત સમયમયાર્દા દરિમયાન � ઉમેદવારો Online અર�પત્રકો ભરશે તેઓ જ �ખુ્ય પર�ક્ષા(લે�ખત)મા ં
ઉપ�સ્થત રહ� શકશે. �થી આ બાબતે ઉમેદવારના પક્ષે થયેલ �કૂ પરત્વે આયોગ દ્વારા પાછળથી કોઈ ર�ૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 
(૨) િવષેશમા ંઉમેદવારોને ��ૂચત કરવામા ંઆવે છે ક�, �ઓ તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૮:૧૦ કલાક �ધુીમા ંઅર�પત્રક અને �બડાણો/દસ્તાવેજો આયોગની 
કચેર� ખાતે ર�ૂ કરવા�ુ�ંકૂશે તો તેઓ જો �ખુ્ય પર�ક્ષા(લ�ેખત)મા ંઉપ�સ્થત રહ�લ હશે અને ગમે તેટલા �ણુ મેળવેલ હશે તો પણ તેઓને અપાત્ર �હ�ર કરવામા ં
આવશે. 
અગત્યની �ચૂના: સદર�ુ જગ્યાના તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૬ ના �હ�રનામાથી પ્રિસદ્ધ થયેલ સ�ંકુ્ત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષાના િનયમ-૬(૧),(૨),(૩) મા ંપર�ક્ષાના માધ્યમ 
તથા SECTION-III ની NOTE-5 મા ંદશાર્વેલ જોગવાઈ �જુબ પ્ર�પત્ર-૧મા ં�જુરાતી  પ્ર�પત્રના જવાબો �જુરાતીમા ંઅને �ગે્ર�  પ્ર�પત્રના જવાબો �ગે્ર�મા ં
આપવાના ં રહ�શે. પ્ર�પત્ર-૨ અને  પ્ર�પત્ર-૩ના જવાબો �ગે્ર� અથવા �જુરતીમા ં આપી શકાશે. આ તમામ પ્ર�પત્રો વણર્નાત્મક પ્રકારના ં રહ�શે �ની સવ� 
ઉમેદવારોએ ખાસ ન�ધ લેવા િવનતંી છે.                                                                                                          તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭  
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