
 
 

 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અગત્યની જાહરેાત

આયોગ ારા પર્િસ  કરવામા ંઆવેલ નીચે મજુબની િવગતની જાહરેાતોની પરીક્ષા યોજાનાર છે. આ જગ્યાઓની પર્ાથિમક/મખુ્ય લિેખત પરીક્ષાનો
અભ્યાસકર્મ આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર ઉપલબ્ધ છે. 

કર્મ જગ્યાનુ ંનામ 
 

જાહરેાત 
કર્માકં 

પર્ાથિમક/મખુ્ય લેિખત કસોટીની
તારીખ અને સમય 

પર્વેશપતર્ 
ડાઉનલોડ 
કરવાની તા.

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ નાયબ િનયામક (કા.રા.િવ.યો), વગર્-૧-CBRT ૧૬/૨૧-૨૨ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૨-૧૧-૨૦૨૧ 
૨ રેડીયોલોજી ટ (કા.રા.િવ.યો), વગર્-૧-CBRT ૧૭/૨૧-૨૨ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૨-૧૧-૨૦૨૧ 
૩ િપિડયાટર્ીિશયન (કા.રા.િવ.યો), વગર્-૧-CBRT ૧૮/૨૧-૨૨ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૨-૧૧-૨૦૨૧
૪ ટ ટુર, પર્ો થોડોન્ ટીક્સ અને કર્ાઉન અને િબર્જ, વગર્-૨ (ડેન્ટલ સવંગર્)- OMR ૦૯/૨૧-૨૨ ૨૫-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૫-૧૧-૨૦૨૧
૫ મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (ન.જ.સ.ંપા.પ.ુ િવભાગ)-OMR ૧૫/૨૧-૨૨ ૨૭-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૨૧
૬ જનરલ િફિઝયોલોજી ના ટ ટુર, વગર્-૨ (ડેન્ટલ સવંગર્)-CBRT ૦૫/૨૧-૨૨ ૨૭-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૨૧
૭ મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (GWSSB)-OMR ૦૧/૨૧-૨૨ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૬-૧૧-૨૦૨૧
૮ કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંતર્ક), વગર્-૧ (GWSSB)-OMR ૦૩/૨૧-૨૨ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ ૧૦:૦૦ થી ૫:૦૦ ૧૬-૧૧-૨૦૨૧
૯ ટ ટુર, પીડોડોન્ટીક્સ (પેિડયાટર્ીક) & પર્ીવેન્ટીવ ડેન્ટી ટર્ી,વગર્-૨(ડેન્ટલ સવંગર્)-CBRT ૧૦/૨૧-૨૨ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૮-૧૧-૨૦૨૧
૧૦ મદદનીશ ઇજનેર (યાિંતર્ક), વગર્-૨ (GWSSB)-OMR ૦૨/૨૧-૨૨ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧
૧૧ િહસાબી અિધકારી, વગર્-૨-OMR ૦૪/૨૧-૨૨ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧
૧૨ મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (GMB)-OMR ૧૯/૨૧-૨૨ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ 
૧૩ પર્ાધ્યાપક, ઇમરજન્સી મેિડસીન, વગર્-૧-CBRT ૧૩૪/૨૦-૨૧ ૦૭-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૨૬-૧૧-૨૦૨૧ 
૧૪ મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, નેફર્ોલોજી, વગર્-૧-CBRT ૭૪/૨૦-૨૧ ૦૭-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૨૬-૧૧-૨૦૨૧ 
૧૫ સહ પર્ાધ્યાપક, ઇમરજન્સી મેિડસીન, વગર્-૧-CBRT ૧૩૬/૨૦-૨૧ ૦૯-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૨૯-૧૧-૨૦૨૧ 
૧૬ સહ પર્ાધ્યાપક, ફેિમલી મેિડસીન, વગર્-૧-CBRT ૧૩૫/૨૦-૨૧ ૧૧-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૦૧-૧૨-૨૦૨૧ 
૧૭ સહ પર્ાધ્યાપક, ટી.બી.એન્ડ ચે ટ, વગર્-૧-CBRT ૧૪૮/૨૦-૨૧ ૧૪-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૦૪-૧૨-૨૦૨૧
૧૮ મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, ટી.બી.એન્ડ ચે ટ, વગર્-૧-CBRT ૧૫૩/૨૦-૨૧ ૧૬-૧૨-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૦૬-૧૨-૨૦૨૧ 
ન ધ:  
(૧) જાહરેાત કર્માકં ૧૩૮/૨૦૨૦૨-૨૧, નાયબ સેકશન અિધકારી (કાયદાકીય બાજુ), વગર્-૩ ની મખુ્ય લિેખત પરીક્ષા તારીખ ૨૭ અને ૨૮ નવમે્બર ૨૦૨૧ના ં
રોજ િનધાર્િરત હતી.  હવે પછી આયોગ િનધાર્િરત કરે તે તારીખોએ યોજવામા ંઆવશે. (૨) જાહરેાત કર્માકં ૦૧, ૦૨, ૦૩, ૦૪, ૦૯, ૧૫, ૧૯/૨૦૨૧-૨૨ OMR 
પધ્ધિતથી લવેાશે. તે િસવાય તમામ જાહરેાતો મહદંશે Computer Based Recruitment Test (CBRT) પધ્ધિતથી લવેામા ંઆવશે, CBRT બાબતે અ તન જ રી 
સચૂનાઓ/માિહતી આયોગની વેબસાઈટ પર થી મેળવવાની રહશેે. CBRT પધ્ધિતથી લવેાતી પર્ાથિમક કસોટીઓ માટે ઉમેદવારોએ પરીક્ષાના ં િદવસે પરીક્ષા 
ખડંમા ંપરીક્ષાના ંિનયત સમયથી એક કલાક પહલેા અચકૂ હાજર થવાનુ ંરહશેે. જો કોઈ ઉમેદવારોએ કોઈ પરીક્ષા માટે અગાઉ પર્વેશપતર્ (Call Letter)ડાઉનલોડ 
કરી  લીધેલ  હશે તો તેમને નવેસરથી પર્વેશપતર્ (Call Letter) ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે. અગાઉ ડાઉનલોડ કરેલ પર્વશેપતર્ (Call Letter) માન્ય ગણાશે 
નહી.  
(૩) ઉકત જાહરેાતોના ંતમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમા ંકામચલાઉ ધોરણે ઉપિ થત થવા દેવાનો આયોગે િનણર્ય કરેલ છે ઉપયુર્ક્ત જાહરેાતોના સબંિંધત 
ઉમેદવારોએ કોલમ-૫ મા ંદશાર્વેલ તારીખે બપોરના ૧૩:૦૦ કલાકથી પરીક્ષાના િદવસે પરીક્ષા શ  થાય ત્યા ંસધુીમા ંપોતાના પર્વેશપતર્, હાજરીપતર્ તથા 
ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે. તે િસવાય જા.કર્. ૦૩ અને ૦૪/૨૦૨૧-૨૨ની પરીક્ષાઓ માટે સબંિંધત 
ઉમેદવારોએ ફ્ક્ત પર્વેશપતર્ અને ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહ ેછે  પરીક્ષા ખડંમા ંસાથે રાખવાનુ ંરહશેે અને 
પરીક્ષા પણૂર્ થયેથી ઉમેદવારોએ પરત લઈ જવાનુ ંરહશેે. 
(૪) પર્વેશપતર્ “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 પર્વેશપતર્ની િપર્ન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. હાજરી પતર્કમા ંન ધની અંદર પિરિશ ટ-૧ અને પિરિશ ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની 
સચુનાઓ પિરિશ ટ-૧ અને પિરિશ ટ-૨ ની િપર્ન્ટ નીકળશે. આ તમામ દ તાવેજોની િપર્ન્ટ અચકુ કાઢવામા ંઆવે તેની ન ધ લેવી. પર્વેશપતર્ અને 
હાજરીપતર્ક અલગ અલગ કાગળ પર િપર્ન્ટ કરવાના રહશેે. પરીક્ષા સમયે બનંે સાથે લાવવાના રહશેે.  ફોટાવા ં હાજરીપતર્ક પરીક્ષા ખડંમા ંપરત 
સ પવાનુ ંરહશેે.  ઉમેદવારોના ફોટા હાજરી પતર્કમા ં પ ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્  સાઈઝનો તા તરનો 
ફોટો પરીક્ષા કેન્દર્ પર લાવવાનો રહશેે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટે ફોટાવા ં ઓળખપતર્ સાથે રાખવુ ંઆવ યક છે. 
ખાસન ધ:-પો ટઓિફસ/ઓનલાઇન અરજી ફી ભરેલ નથી તેવા િબનઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પર્વેશપતર્ ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ ઉમેદવારોએ 
પર્થમ આયોગની કચેરી (સરનામુ:ં એરફોસર્ કચેરીની સામે, છ-૩ સકર્લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર) ખાતે પરીક્ષાના આગલા કામ કાજના 
િદવસ સધુીમા ંકચેરી સમય દરમ્યાન બ મા ંઆવી  પર્ોસેસ ચા  .૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહશેે અથવા https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in મા ં->FEES 
MODULE મા-ં>PROCESSING FEE TO UNBLOCK CALL LETTER મા ંજઈને, જાહરેાતની પસદંગી કરીને, કન્ મેશન નબંર અને જન્મ તારીખ 
નાખીને ઓનલાઈન પર્ોસેસ ચા  . ૫૦૦ ભરવાના રહશેે. જો કોઈ કારણસર આ પધ્ધિત થી આપના પીયા ચકૂ યા પછી પણ પર્વેશપતર્ ન નીકળે તો 
આપે આજ મોડયલૂમા ંિવગતો ભરીને “CHECK YOUR PAYMNET STATUS” પર િક્લક કરીને િ થતી જાણી લેવી. ત્યારબાદ જ પર્વેશપતર્ ડાઉનલોડ 
કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.  ઉમેદવારોના અરજીપતર્ક કન્ફમર્ થયેલ હોય અને સમય મયાર્દામા ંઅરજી 
ફી ભરેલ હોય, છતા ંપર્વેશપતર્ 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 દરમ્યાન અરજી કયાર્ના પરુાવા સિહત બ  સપંકર્  સાધવા જણાવવામા ં
આવે છે અથવા ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in પર નાણા ભયાર્ની પહ ચ સાથે જાહરેાત ક્ર્મ, કન્ફર્મેર્શન અને અરજી કર્મ ની િવગત મોકલવી.              
                                                                                                                                                                                                        તારીખ.-૧૧/૧૧/૨૦૨૧ 
       follow us on:  @GPSC_OFFICIAL          https://gpsc.gujarat.gov.in         GPSC (Official)


