
 

 

  ગુજરાત    હેર   સેવા   આયોગ 
અગ યની હેરાત 

આયોગ ારા પ્રિસ  કરવામા ંઆવેલ નીચે મજુબની િવગતની જાહરેાતોની પરીક્ષા યોજાનાર છે. આ જગ્યાઓની પ્રાથિમક 
કસોટી/ ક્વોિલફાઇંગ એકઝામ (શોટર્ હે ડ્ ટે ટ) (એિલિમનેશન રાઉ ડ)/લઘિુલિપ કસોટી/મખુ્ય લેિખત પિરક્ષા નો અ યાસક્રમ 
આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in પર ઉપલ ધ છે.
મ  જ યા ુ ંનામ 

 
હરાત  માકં  પિરક્ષાની તાર ખ અને સમય  વેશપ  ડાઉનલોડ 

કરવાની તાર ખ 
(૧)  (૨)  (૩)  (૪)  (૫) 

૧ રહ ય સિચવ (અંગે્રજી ટેનોગ્રાફર, ગે્રડ-૧) 
વગર્-૨ ૦૯/૨૦૧૯-૨૦ 

ક્વોિલફાઇંગ એકઝામ (શોટર્ હે ડ્ ટે ટ) 
(એિલિમનેશન રાઉ ડ) 

૧૭ થી ૨૦ િડસે બર ૨૦૧૯
૦૭/૧૨/૨૦૧૯ 

૧૩:૦૦ 

૨ બાગાયત અિધકારી, વગર્-૨  ૨૮/૨૦૧૯-૨૦ ૨૨/૧૨/૨૦૧૯
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૧૧/૧૨/૨૦૧૯
૧૩:૦૦ 

૩ બાળ િવકાસ યોજના  અિધકારી, વગર્-૨ ૦૬/૨૦૧૯-૨૦ ૨૨/૧૨/૨૦૧૯
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૧૨/૧૨/૨૦૧૯
૧૩:૦૦ 

૪ રીડર/એસોસીએટ પ્રોફેસર (હોમીયોપોથી) 
પ્રેક્ટીસ ઓફ મેડીસીન, વગર્-૧ -CBRT ૧૫/૨૦૧૯-૨૦ ૨૨/૧૨/૨૦૧૯

સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦
૧૨/૧૨/૨૦૧૯

૧૩:૦૦ 
૫ ગજુરાતી પ્રિતવેદક, વગર્-૨  ૧૦૮/૨૦૧૮-૧૯ લઘિુલિપ કસોટી

૨૨  િડસે બર ૨૦૧૯
૧૨/૧૨/૨૦૧૯

૧૩:૦૦ 

૬ ડેિઝગ્નેટ ઓિફસર, વગર્-૧-CBRT ૧૯/૨૦૧૯-૨૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૨૩/૧૨/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ 

૭ વૈધ પચંકમર્, વગર્-૧ ૨૪/૨૦૧૯-૨૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૨૩/૧૨/૨૦૧૯
૧૩:૦૦ 

૮ િહસાબી અિધકારી, ગજુરાત િહસાબી સવેા,  
વગર્-૨  ૨૭/૨૦૧૯-૨૦ િપ્રિલિમનરી પિરક્ષા

૦૫  જા યઆુરી  ૨૦૨૦
૨૩/૧૨/૨૦૧૯

૧૩:૦૦ 
૯ િનયામક, પરુાત વ અને સગં્રહાલય,  

વગર્-૧ -CBRT ૧૬/૨૦૧૯-૨૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૨૪/૧૨/૨૦૧૯
૧૩:૦૦ 

૧૦ કાયદા અિધકારી, ઔ ોિગક સલામતી અને 
વા ય સવેા, વગર્-૨   ૨૩/૨૦૧૯-૨૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦

સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦
૨૪/૧૨/૨૦૧૯

૧૩:૦૦ 
૧૧ લકે્ચરર (હોિમયોપોથી) - ઓ ટે્રક એ ડ 

ગાયનેકોલોજી, વગર્-૨ - CBRT ૨૬/૨૦૧૯-૨૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૨૪/૧૨/૨૦૧૯
૧૩:૦૦ 

૧૨ પ્રો ક્ટ મેનેજર, વગર્-૧ ૨૯/૨૦૧૯-૨૦ ૦૫/૦૧/૨૦૨૦
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૨૬/૧૨/૨૦૧૯
૧૩:૦૦ 

૧૩ યાિંત્રક ઇજનેર, વગર્-૨  - CBRT ૨૨/૨૦૧૯-૨૦ ૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦

૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 
૧૩:૦૦ 

૧૪ રહ ય સિચવ (ગજુરાતી ટેનોગ્રાફર,ગે્રડ-૧) 
વગર્-૨  ૦૮/૨૦૧૯-૨૦ 

ક્વોિલફાઇંગ એકઝામ (શોટર્ હે ડ્ ટે ટ) 
(એિલિમનેશન રાઉ ડ) 

૧૮ થી ૨૪ જા યઆુરી ૨૦૨૦
૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૩:૦૦ 

૧૫ પ્રોફેસર( હોમીયોપોથી)- રેપટર્રી, વગર્-૧ - 
CBRT ૦૩/૨૦૧૯-૨૦ ૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૩:૦૦ 

૧૬ બાળ લગ્ન પ્રિતબધંક  અિધકારી સહ િજ લા 
સમાજ સરુક્ષા અિધકારી, વગર્-૨ ૦૫/૨૦૧૯-૨૦ ૧૯/૦૧/૨૦૨૦ 

સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦
૦૯/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૩:૦૦ 

૧૭ ગજુરાત ઇજનેરી સવેા, વગર્-૧ અને વગર્-૨   ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯
મખુ્ય લિેખત પિરક્ષા

તા. ૨૫ જા યઆુરી તથા ૦૧ અને ૦૨ 
ફે આુરી ૨૦૨૦

૧૫/૦૧/૨૦૨૦ 
૧૩:૦૦ 

ન ધ: 
(૧) જાહરેાત ક્રમાકં: ૦૩, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૨, ૨૬/૨૦૧૯-૨૦, Computer Based Recruitment Test (CBRT) પ ધિતથી લેવામા ંઆવશે, CBRT 
બાબતે અ તન જ રી સચૂનાઓ/માિહતી આયોગની વેબસાઈટ પર થી મેળવવાની રહશેે. CBRTપ ધિતથી લેવાતી પ્રાથિમક કસોટીઓ માટે 
ઉમેદવારોએ પરીક્ષાના ંિદવસે પરીક્ષા ખડંમા ંપરીક્ષાના ંિનયત સમયથી એક કલાક પહલેા અચકૂ હાજર થવાનુ ંરહશેે. 
(૨) જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ િસવાયની જાહરેાતમા ં  ઉમેદવારોના અરજીપત્રક ક ફમર્ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમા ંકામચલાઉ 
ધોરણે ઉપિ થત થવા દેવાનો આયોગે િનણર્ય કરેલ છે. ઉપયુર્ક્ત જાહરેાતોના સબંિંધત ઉમેદવારોએ કોલમ-૫મા ંદશાર્વેલ તારીખે બપોરના ૧૩:૦૦ કલાકથી 
પરીક્ષાના િદવસે પરીક્ષા શ  થાય યા ંસધુીમા ંપોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્ર (જા.ક્ર. ૧૦૮/૨૦૧૮-૧૯, ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૭/૨૦૧૯-૨૦ િસવાય) 
તથા ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે. જા.ક્ર. ૧૦૮, ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૭/૨૦૧૯-૨૦ માટે સબંિંધત 
ઉમેદવારોએ ક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે. 
(૩) જાહરેાત ક્રમાકં: ૦૮/૨૦૧૯-૨૦ અને ૦૯/૨૦૧૯-૨૦ ક્વોિલફાઇંગ એકઝામ (શોટર્ હે ડ્ ટે ટ) (એિલિમનેશન રાઉ ડ) ના પ્રવેશ પત્ર અને હાજરી 
પત્ર તથા ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) પરીક્ષાના છે લા િદવસે સવારના ં૧૦:૦૦ કલાક સધુીમા ંડાઉનલોડ કરી શકશે.  
(૪)  પ્રવેશપત્ર “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મજુબ તબક્કાવાર / ટેપવાઈઝ કાયર્વાહી કરવાની રહ ે છે. (૧) https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં (૨) “Call Letter/Form” >> “Preliminary Call Letter / Main Exam Call Letter / Form” પર “Click” કરવુ.ં (૩) અહીં 
ઉમેદવારે પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહશેે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર 
“Click”  કરી પ્રવેશપત્રની િપ્ર ટ મેળવી લેવાની રહશેે. હાજરીપત્રકમા ંન ધની અંદર પિરિશ ટ-૧ અને પિરિશ ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની 
સચુનાઓ પિરિશ ટ-૧ અને પિરિશ ટ-૨ની િપ્ર ટ નીકળશે. આ તમામ દ તાવેજોની િપ્ર ટ અચકુ કાઢવામા ંઆવે તેની ન ધ લેવી. પ્રવેશપત્ર અને હાજરીપત્રક 
અલગ અલગ કાગળ પર િપ્ર ટ કરવાના રહશેે. પરીક્ષા સમયે બનંે સાથે લાવવાના રહશેે. ફોટાવા ં હાજરીપત્રક પરીક્ષાખડંમા ંપરત સ પવાનુ ંરહશેે.    
ઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપત્રકમા ં પ ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્  સાઈઝનો તા તરનો ફોટો પરીક્ષા કે દ્ર પર 
લાવવાનો રહશેે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટે ફોટાવા ં ઓળખપત્ર સાથે રાખવુ ંઆવ યક છે. 
 ખાસ ન ધ:-પો ટ ઓિફસ/ઓનલાઇન અરજી ફી ભરેલ નથી તેવા િબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આઉમેદવારોએ 
પ્રથમ આયોગની કચેરી (સરનામુ:ં એરફોસર્કચેરીનીસામે, છ-૩સકર્લપાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર) ખાતે પરીક્ષાના આગલા કામકાજના િદવસ 
સધુીમા ંકચેરી સમય દર યાન બ મા ંઆવી પ્રોસેસ ચા .૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહશેે. યારબાદજ પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી 
શકાશે. ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.  ઉમેદવારોના અરજી પત્રક ક ફમર્ થયેલ હોય અને સમય મયાર્દામા ંઅરજી ફી ભરેલ હોય,છતા ંપ્રવેશ પત્ર 
ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર“Application Not Found”નો મેસેજ આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષાના આગલા કામકાજના િદવસ 
સધુીમા ંઆયોગની કચેરી ખાતે કચેરી સમય દર યાન  અરજી કયાર્ના પરુાવા સિહત બ  સપંકર્  સાધવા જણાવવામા ંઆવેછે.                                  

તાર ખ- ૦૬/૧૨/૨૦૧૯ 
Follow us on:  @GPSC_OFFICIAL                    https://gpsc.gujarat.gov.in                  GPSC (Official) 


