
GPSC/EX/KRUSHANT PATEL 

 

  જુરાત હર સેવા આયોગ 
અગ યની હરાત 

જુરાત હર સેવા આયોગ વારા આપવામા ં આવેલ નીચે જુબની હરાતોની ાથિમક કસોટ  માહ ઓકટોબર-૨૦૧૭ દરિમયાન 
ગાધંીનગર/અમદાવાદના િવિવધ પેટા ક ો ખાતે યો નાર છે. આ જ યાઓની ાથિમક કસોટ ના અ યાસ મ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ 
છે.      

મ જ યા ુ ંનામ  હરાત માકં ાથિમક 

કસોટ ની તાર ખ 

સમય વેશપ  ડાઉનલોડકરવાની 

તાર ખ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ ખાતે ે ના 
સહાયક ા યાપક, વગ-૨  

૧૦૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ 

(રિવવાર) 

૧૧:૦૦ થી 
૧૨:૪૦ 

તા.૨૮-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ 
બપોર ૦૧-૦૦ કલાકથી 

તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ 
સવાર ૦૯-૦૦ કલાક ધુીમા ં

૨ સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ ખાતે 
ગ ણતશા ના સહાયક ા યાપક,    

વગ-૨ 

૧૦૭/૨૦૧૫-૧૬ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ 

(રિવવાર) 

૧૧:૦૦ થી 
૧૨:૪૦ 

તા.૨૮-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ 
બપોર ૦૧-૦૦ કલાકથી 

તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ 
સવાર ૦૯-૦૦ કલાક ધુીમા ં

૩ પોલીસ ઇ પે ટર ( બન હિથયારધાર ), 
વગ-૨ 

૩૮/૨૦૧૭-૧૮ ૧૫-૧૦-૨૦૧૭ 

(રિવવાર) 

૧૧:૦૦ થી 
૦૨:૦૦ 

તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ 
બપોર ૦૧-૦૦ કલાકથી 

તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ 
સવાર૦૯-૦૦ કલાક ધુીમા ં

  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ છે અને ભરવાપા  િનયત ફ  ભરલી હોય તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ પર ામા ં
કામચલાઉ ધોરણે ઉપ થત થવા દવાનો આયોગે િનણય કરલ છે.  ઉપ કુત તમામ હરાતોના સબંિંધત ઉમેદવારોએ કોલમ (૬)મા ંદશાવેલ 
તાર ખથી પર ાના દવસે પર ા શ  થવાના સમયથી અગાઉના બે કલાક ધુીમા ં પોતાના વેશપ , હાજર પ ક તથા ઉમેદવારો માટની 
ચૂનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અને ૨) “online” http://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપરથી ડાઉનલોડ કરવાના રહ છે.  ઉમેદવારો પોતાનો વેશપ  અને 

હાજર  પ ક સમયમયાદામા ંડાઉનલોડ નહ  કર  લે તેમને વેશ મળશે નહ  તથા તમામ ઉમેદવારોને અ રુોધ કરવામા આવે છે ક તેઓ ારા 
તેમના વેશપ ો ડાઉનલોડ કરવા આખર  સમયની રાહમા ંરહયા િસવાય વેળાસર ડાઉનલોડ કર  લેવા, થી છે લી ણોમા ંકોઈ તફલીકના ભોગ 
બનવાના સજંોગો ઉપ થત ન થાય. ( હરાત માકં ૩૮/૨૦૧૭-૧૮ના ઉમેદવારોએ હાજર  પ ક ડાઉનલોડ કરવા ુ ંરહશે નહ .) 
         વેશપ  વગેર “online”ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ નીચે જુબ તબ ાવાર કાયવાહ  કરવાની રહશે. (૧) https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.inવેબસાઇટ પર જ ુ.ં (૨) “print call letter”પર “click”કર ુ.ં (૩) અહ  ઉમેદવાર પોતાની “job select”કરવી તથા “conformation 

number” અને  “birthdate”ટાઇપ 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 ૨ પર “click”કરવાથી ઉમેદવારની ચૂનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અને ૨) ની િ ટ કાઢવાની રહશે.આ તમામ 
દ તાવેજોની િ ટ અ કૂ કાઢવામા ંઆવે તેની ન ધ લેવી.પર ા સમયે વેશપ  અને હાજર પ ક સાથે લાવવા ુ ંરહશે. તેના િસવાય વેશ 
મળશે નહ .  ઉમેદવારોના ફોટા વેશપ મા ં પ ટ જોઇ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટ સાઇઝનો 
તા તરનો ફોટો એટ ડ સ શીટમા ંચ ટાડ ને ઉપર પોતાની સહ  કરવાની રહશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટ ફોટાવા ં 
ઓળખપ  સાથે રાખ ુ ંઆવ યક છે. વેશપ મા ં ુ ંપર ાક  તેઓને ફાળવવામા ંઆ ુ ં છે તે ચકાસી લેવા ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવામા ં
આવે છે. 
ખાસ ન ધ:(૧) બન અનામત ક ા (જનરલ કટગર ) ના  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ છે પરં  ુપો ટ ઓફ સમા ંઅર  ફ  ભરલ નથી 

તેવા ઉમેદવારો વેશપ  ડાઉનલોડ કર  શકશે નહ . આવા ઉમેદવારોએ આયોગની કચેર  (સરના ુ:ં સે ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સકલ પાસે, “છ” રોડ, 

ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦) ખાતે પર ાના આગળના કામકાજના દવસ ધુીમા ંકચેર  સમય દર યાન બ મા ંઆવી ોસેસ ચા  તર ક .૫૦૦/- 

હસાબી શાખામા ંરોકડથી ભરવાના રહશે, યારબાદ જ વેશપ  ડાઉનલોડ કર  શકશે. ની સબંંિધત ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી. (૨) બન 

અનામત ક ા (જનરલ કટગર ) ના  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ હોય છતા ં વેશપ  ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ 

પર“not found”જણાતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ પર ાના આગળના કામકાજના દવસ ધુીમા ંઆયોગની કચેર  ખાતે કચેર  સમય દર યાન 

અર  કયાના રુાવા સ હત બ  સપંક કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.                                                                                      

                                                                                                                                  તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૭ 
 


