
 

 

 

       ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 
અગ યની હેરાત 

   આયોગ ારા િસ  કરવામા ં આવેલ નીચે જુબની હરાતની ાથિમક કસોટ  તાર ખ-
૧૩/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ જુરાત રા યના ૩૨ જ લામા ંિવિવધ પેટા ક ો ખાતે યો નાર છે. આ 
જ યાઓની ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર 
ઉપલ ધ છે.  

મ જ યા ુ ંનામ 
 

હરાત 
માકં 

ાથિમક કસોટ  તાર ખ 
અને સમય 

વેશપ  
ડાઉનલોડ 
કરવાની 
તાર ખ 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 

૧ 
જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧, 
જુરાત ુ ક  સેવા, વગ-૧ તથા 

વગ-૨ અને જુરાત નગરપા લકા 
ુ ય અિધકાર  સેવા, વગ-૨  

૧૦/૨૦૧૯-૨૦

તા-૧૩/૧૦/૨૦૧૯ 
પેપર-૧-સવાર ૧૦:૦૦ 

થી ૦૧:૦૦ 
પેપર-૨-બપોર ૦૩:૦૦ 

થી ૦૬:૦૦ 

૨૭/૦૯/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

     ઉપરોકત હરાતમા ં  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ 
કસોટ મા ંકામચલાઉ ધોરણે ઉપ થત થવા દવાનો આયોગે િનણય કરલ છે. ઉપ ુ ત હરાતના 
સબંિંધત ઉમેદવારોએ કોલમ-૫ મા ં દશાવેલ તાર ખે બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક થી પર ાના 
દવસે સવાર ૧૦:૦૦ ધુીમા ંપોતાના વેશપ  તથા ઉમેદવારોની ચુનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અને 
૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહશે. વેશપ  “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ 
નીચે જુબ તબ ાવાર/ ટપવાઈઝ કાયવાહ  કરવાની રહ છે(૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
પર જ ુ.ં (૨) “Call Letter / Form” >> “Preliminary  Exam Call Letter” પર “Click” કર ુ.ં 
(૩) અહ  ઉમેદવાર પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth 
Date" ટાઈપ કરવાના રહશે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કર  વેશપ ની િ ટ 
મેળવી લેવાની રહશે. વેશપ મા ં ન ધની દર પ રિશ ટ-૧ અને પ રિશ ટ-૨ પર “Click” 
કરવાથી ઉમેદવારની ચુનાઓ પ રિશ ટ-૧ અને પ રિશ ટ-૨ની િ ટ નીકળશે. આ તમામ 
દ તાવેજોની િ ટ અ કુ કાઢવામા ંઆવે તેની ન ધ લેવી. વેશપ  અને પ રિશ ટ-૧&૨ની અલગ 
અલગ કાગળ પર િ ટ કરવાના રહશે. પર ા સમયે બનંે સાથે લાવવાના રહશે.  ઉમેદવારોના 
ફોટો વેશપ મા ં પ ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટ 
સાઈઝનો તા તરનો ફોટો પર ા ક  પર લાવવાનો રહશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની 
પ ટતા માટ ફોટાવા ં ઓળખપ  સાથે રાખ ુ ંઆવ યક છે. 

ન ધ:- સદર ુ ાથિમક કસોટ ના દવસે ઉમેદવારોએ પર ા ખડંમા ંસવાર ૦૯:૩૦ કલાક અ કૂ 
હાજર થવા ુ ંરહશે. 
ખાસ ન ધ:- પો ટ ઓ ફસમા/ંઓનલાઇન અર  ફ  ભરલ નથી તેવા બનઅનામત ક ાના 
ઉમેદવારો વેશપ  ડાઉનલોડ કર  શકશે નહ . આ ઉમેદવારોએ થમ આયોગની કચેર  (સરના ુ:ં 
એરફોસ કચેર ની સામે, છ-૩ સકલ પાસે, ‘છ’ રોડ, સે ટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર) ખાતે પર ાના 
આગલા કામકાજના દવસ ધુીમા ં કચેર  સમય દર યાન બ મા ં આવી ોસેસ ચા  .૫૦૦/- 
રોકડથી ભરવાના રહશે. યારબાદ જ વેશપ  ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. ની 
સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ હોય અને સમય 
મયાદામા ં અર  ફ  ભરલ હોય, છતા ં વેશપ  ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર 
“Application Not Found” નો મેસેજ આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પર ાના આગલા 
કામકાજના દવસ ધુીમા ં આયોગની કચેર  ખાત ે કચેર  સમય દર યાન અર  કયાના રુાવા 
સ હત બ  સપંક સાધવા જણાવવામા ંઆવે છે.                           તાર ખ-૨૭/૦૯/૨૦૧૯                 
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