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ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 
અગત્યની જાહરેાત 

 
 ગજુરાત ગૌણ સીધી ભરતી સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર ધ્વારા ‘‘કચેરી અધધક્ષક / 
કાયાાલય અધધક્ષક / અધધક્ષક‘‘ વગા-૩ સવંગાની માટે તા.૧૭-૧૦-ર૦૧૭ ના રોજ જાહરેાત 
ક્રમાકં: ૧૪ર/ર૦૧૭૧૮ અને જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૪૩/ર૦૧૭૧૮ પ્રધસધ્ધ કરી તા.૦ર-૧૧-ર૦૧૭ થી 
તા.૧૮-૧૧-ર૦૧૭ અને તા.ર૪-૧૧-ર૦૧૭ થી તા.ર૫-૧૧-ર૦૧૭ તથા ત્યારબાદ સરકારશ્રીની 
સચૂનાઓ ધ્યાને લઇને આધથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી શકે 
તે માટે તેમજ અગાઉ ઓન લાઇન અરજી કરેલ નથી તેવા તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો પણ 
ઉમેદવારી નોંધાવી શકે તે માટે ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન માટે તા.૦૧-૦૬-
ર૦૧૯ના રોજ સધુારા જાહરેાત પ્રધસધ્ધ કરીને તા.૦૧-૦૬-ર૦૧૯ થી તા.૩૦-૦૬-ર૦૧૯ દરમ્યાન 
ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો મેળવવામા ં આવેલ 
હતા. ઉકત અરજી અરજીપત્રકોની પ્રાથધમક ચકાસણી ( એક કરતા ંવધ ુઅરજી કરેલ છે કે કેમ? 
અને General  કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરેલ છે કે કેમ?) ને અંતે નીચે દશાાવેલ 
સવંગોમા ંલાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની જાહરેાતમા ંવણાવ્યા મજુબની પ્રથમ તબકકાની MCQ – 

OMR પધ્ધધતની સ્ટ્પધાાત્મક લેખિત કસોટી ગાધંીનગર / અમદાવાદ િાતેના જુદા જુદા પરીક્ષા 
કેન્દ્રો પર યોજવાનો મડંળ ધ્વારા ધનણાય કરવામા ં આવેલ છે. જેની ધવગતો નીચે દશાાવ્યા 
મજુબ છે. અધનવાયા કારણોસર આ કાયાક્રમમા ંમડંળ ફેરફાર કરી શકશે.  
અ. ન.ં જાહરેાત ક્રમાકં સવંગાનુ ંનામ પરીક્ષાની તારીિ 

૧. ૧૪ર/ર૦૧૭૧૮ કાયાાલય અધધક્ષક ર૯-૧ર-ર૦૧૯ 
ર. ૧૪૩/ર૦૧૭૧૮ કચેરી અધધક્ષક /કાયાાલય અધધક્ષક / 

અધધક્ષક 
ર૯-૧ર-ર૦૧૯ 

 
 સ્ટ્પધાાત્મક લેખિત પરીક્ષાનો સમય તથા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો ધવગતવાર 
કાયાક્રમ તેમજ રદ થયેલ અરજીપત્રકોની ધવગતો ((૧) પરીક્ષા ફી ન ભરવાના કારણસર અને 
(ર) એક કરતા ંવધ ુઅરજી કરેલ હોય તેવા કકસ્ટ્સામા ં છેલ્લે કન્દ્ફમા થયેલ અરજીપત્રક ગ્રાહ્ય 
રાિીને બાકીના અરજીપત્રકો ડુપ્લીકેશનના કારણસર રદ ગણવામા ં આવેલ છે તેવા 
અરજીપત્રકોની) પરીક્ષાની તારીિના ૧૦ કદવસ પહલેા ં મડંળની વેબસાઇટ 
ht t ps://gsssb.guj arat .gov.i n પર મકુવામા ં આવશે. જેની સબંધંધત દરેક ઉમેદવારોએ 
જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મડંળની વેબસાઇટ જોતા ંરહવેા આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  
 
તારીિ :  ર૬ / ૧૧ /૨૦૧૯   
સ્ટ્ થળ   : ગાધંીનગર  

સખચવ 
ગજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ 
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