
 

 

જુરાત  હર  સેવા  આયોગ  

અગ યની હરાત 

આયોગ ારા આપવામા ંઆવેલ સરકાર  આ વુદ કોલેજોમા ં લેકચરર િસલેકશન  કલ ( ોફસર) અને લે ચરર િસિનયર કલ(ર ડર),વગ-૧  
જુરાત આ વુદ સવેાના  નીચે જુબના િવષયોની હરાતો અ વય ેપર ા માહ મ/ે ુન -૨૦૧૮ દરિમયાન યો નાર છે.આ જ યાઓની 
ાથિમક કસોટ ના અ યાસ મ આયોગની વબેસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર ઉપલ ધ છે.  
મ  

 
(૧) 

જ યા ુ ંનામ  
 

(૨) 

હરાત માંક 
 

(૩) 

ાથિમક કસોટ ની તાર ખ અને સમય 
(૪) 

વશેપ  ડાઉનલોડ  
કરવાની તાર ખ 

(૫) 
જુરાત આ વુદ સેવા, િવિવધ િવષયોના ોફસર  

૦૧ સં હતા િસ ધાતં ૦૧/૨૦૧૭-૧૮ ૦૬-૦૫--૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 

૦૨ િૂત અન ે ીરોગ ૧૦/૨૦૧૭-૧૮ ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 
૦૩ કૌમાર ૃ ય 

 
૧૩ /૨૦૧૭-૧૮ ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ 

બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 
૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 

૦૪ કાય  ચ ક સા  
 

૧૪/૨૦૧૭-૧૮ ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૨૧/૦૪/૨૦૧૮ 

જુરાત આ વુદ સેવા, િવિવધ િવષયોના ર ડર 
૦૫ ય ણુ  ૨૧/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૮  

બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 
૦૫/૦૫/૨૦૧૮ 

૦૬ વ થ તૃ  ૨૪/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૮  
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૦૫/૦૫/૨૦૧૮ 

૦૭ શ ય તં   ૨૮/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૮  
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૦૫/૦૫/૨૦૧૮ 

૦૮ રસ શા  અન ેભૈષજય ક પના  ૨૨/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૬-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૦૯ રોગ િનદાન અન ેિવ ૃ િત િવ ાન  ૨૩/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૬-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૦ શાલ  તં   ૨૭/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૬-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૧ િુત અન ે ીરોગ ૨૬/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૭-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૨ કાય ચ ક સા ૩૦/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૭-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૩ સંહતા િસ ધાતં  ૧૭/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૭-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૩:૦૦ થી  ૦૬:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૪ કૌમાર ૃ ય  ૨૯/૨૦૧૭-૧૮ તા.૨૭-૦૫-૨૦૧૮ 
બપોર ૩:૦૦ થી  ૦૬:૦૦ 

૧૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૫ રચના શર ર ૧૮/૨૦૧૭-૧૮ તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૯/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૬ યા શર ર  ૧૯/૨૦૧૭-૧૮ તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૮ 
બપોર ૧૧:૦૦ થી  ૦૨:૦૦ 

૧૯/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૭ પચં કમ ૨૦/૨૦૧૭-૧૮ તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૮ 
બપોર ૩:૦૦ થી  ૦૬:૦૦ 

૧૯/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૮ અગદ તં  અન ેિવિધ વૈધયક ૨૫/૨૦૧૭-૧૮ તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૮ 
બપોર ૩:૦૦ થી  ૦૬:૦૦ 

૧૯/૦૫/૨૦૧૮ 

      ઉમદેવારોના અર પ ક ક ફમ થયલે છે તવેા ઉમેદવારોન ેઆ કસોટ માં કામચલાઉ ધોરણે ઉપ થત થવા દવાનો આયોગે િનણય કરલ 
છે. ઉપ ુ ત હરાતોના સબંિંધત ઉમદેવારોએ કોલમ ૫ મા ંદશાવલે તાર ખે બપોરના ૦૧-૦૦ કલાક થી પર ાના દવસ ેપર ા શ  થવા 
અગાઉના બે કલાક ધુીમાં પોતાના ફ ત વેશપ , હાજર પ  તથા ઉમદેવારોની ચુનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અન ે૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના 
રહશ.ે વેશપ  “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમદેવારોએ નીચે જુબ તબ ાવાર/ ટપવાઈઝ કાયવાહ  કરવાની રહ છે. (૧) https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in/ પર જ ુ.ં (૨) Call Letter / Form  Priliminary Exam Call Letter પર “Click” કર ુ.ં (૩) અહ  ઉમેદવાર પોતાની “Job 
Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહશ.ે (૪) હવ ે“Print Call Letter” પર “Click” કર  વશેપ ની 
િ ટ મેળવી લેવાની રહશ.ે હાજર પ કમા ંન ધની દર પ રિશ ટ-૧ અન ેપ રિશ ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમદેવારની ચુનાઓ પ રિશ ટ-૧ 
અને પ રિશ ટ-૨ની િ ટ નીકળશ.ે આ તમામ  દ તાવેજોની િ ટ અ કુ કાઢવામા ંઆવે તનેી ન ધ લેવી. વેશપ  અન ેહાજર પ ક અલગ 
અલગ કાગળ પર િ ટ કરવાના રહશે. પર ા સમયે બનેં સાથે લાવવાના રહશે. ફોટાવા ં હાજર પ ક પર ા ખડંમાં પરત સ પવા ુ ંરહશે.  
ઉમદેવારોના ફોટા હાજર પ કમા ં પ ટ જોઈ શકાય તવેા આવેલા ન હોય તવેા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટ સાઈઝનો તા તરનો ફોટો પર ા 
ક  પર લાવવાનો રહશે. આ ફોટો ઉમદેવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટ ફોટાવા ં ઓળખપ  સાથ ેરાખ ુ ંઆવ યક  છે. 
ખાસ ન ધ:- (૧)પો ટ ઓ ફસમા ં અર  ફ  ભરલ નથી તેવા બન અનામત ક ાના ઉમેદવારો વશેપ  ડાઉનલોડ કર  શકશ ે નહ . આ 
ઉમદેવારોએ થમ આયોગની કચેર  (સરના ુ:ં એરફોસ કચેર ની સામ,ે છ-૩ સકલ પાસે, ‘છ’ રોડ, સે ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર) ખાત ેપર ાના 
આગલા કામકાજના દવસ ધુીમાં કચેર  સમય દરિમયાન બ માં આવી ોસેસ ચા  .૫૦૦/- રોકડથી ભરવાના રહશ.ે યારબાદ જ વેશપ  
ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશ.ે ની સબંિંધત ઉમદેવારોએ ન ધ લેવી.  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ હોય અન ેસમય 
મયાદામાં અર  ફ  ભરલ હોય છતા ં વેશપ  ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વબેસાઇટ પર “Application Not Found” નો મેસજે આવતો હોય 
તેવા ઉમેદવારોન ેપર ાના આગલા કામકાજના દવસ ધુીમાં આયોગની કચેર  ખાત ેકચેર  સમય દર યાન અર  કયાના રુાવા સ હત બ  
સપંક સાધવા જણાવવામાં આવ ેછે.                                                                     તા. ૨૧-૦૪-૨૦૧૮ 


