
 

ગુજરાત  હેર  સેવા  આયોગ  
અગ યની હેરાત 

આયોગ ારા આપવામાં આવેલ નીચે મુજબની િવગતની હેરાતો માટે ાથિમક કસોટી તા. ૦૪-૦૩-૨૦૧૭ અને ૦૫-૦૩-૨૦૧૭ ના રોજ  ગાંધીનગરના િવિવધ 
પેટાકે ો ખાતે યો નાર છે.  આ જ યાઓની ાથિમક કસોટીના અ યાસ મ આયોગની વબેસાઇટ પર ઉપલ ધ છે.  
મ 

(૧) 
જ યાનંુ નામ  

(૨) 
હેરાત માંક 

(૩) 
ાથિમક કસોટીની તારીખ અને સમય 

(૪) 
વેશપ  ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ  

(૫) 
૧ વન પિતશા ના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૮૬/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭  

સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 
૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૨ ભૌિતકશા ના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૮૮/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૩ ભૂ તરશા ના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૯૦/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૪ ાિણશા ના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૯૧/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૫ ગિણતશા ના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૯૨/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૬ વાિણ યશા ના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૯૩/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૭ ભૂગોળના મદદનીશ ા ાપક, વગ-૨ ૯૪/૨૦૧૬-૧૭ ૦૫/૦૩/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

૮ બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી(CDPO), વગ-૨ ૫૯/૨૦૧૬-૧૭ ૦૪/૦૩/૨૦૧૭ 
બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૩૦ 

૨૧/૦૨/૨૦૧૭ 

           જ ેઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમા ંકામચલાઉ ધોરણે ઉપિ થત થવા દેવાનો આયોગે િનણય કરેલ છે. . . 
૮૬, ૮૮, ૯૦, ૯૧, ૯૨, ૯૩ અને ૯૪ના સંબંિધત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ મા ંદશાવેલ તારીખથી પરી ાના દવસ ેસવારના ૯:૦૦ કલાક સુધીમાં અને . . 
૫૯ના ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ મા ંદશાવેલ તારીખથી પરી ાના દવસે બપોરના ૦૧:૦૦ કલાક સુધીમાં પોતાના વેશપ , હાજરીપ ક તથા ઉમેદવારોની સુચનાઓ 
(પ રિશ -૧ અને ૨) “on line” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશ.ે વેશપ  “on line” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચ ે મુજબ તબ ાવાર/ ટેપવાઈઝ 
કાયવાહી કરવાની રહે છે. (૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જવું. (૨) “Print Call Letter” પર “Click” કરવું. (૩) 
અહ  ઉમેદવારે પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહેશ.ે (૪) હવે 
“Print Call Letter” પર “Click” કરી વેશપ ની િ ટ મેળવી લેવાની રહેશ.ે હાજરીપ કમાં ન ધની અંદર પ રિશ -૧ અને પ રિશ -૨ પર 
“Click” કરવાથી ઉમેદવારની સુચનાઓ પ રિશ -૧ અને પ રિશ -૨ની િ ટ નીકળશે. આ તમામ  દ તાવે ની િ ટ અચકુ કાઢવામા ંઆવે  તેની ન ધ લેવી. 
વેશપ  અને હાજરીપ ક અલગ  અલગ કાગળ પર િ ટ કરવાના રહેશ.ે પરી ા સમય ેબંને સાથે લાવવાના રહેશે. ફોટાવાળુ ંહાજરીપ ક પરી ા ખંડમાં પરત 

સ પવાનંુ રહેશ.ે જ ેઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપ કમા ં પ  ઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટ સાઈઝનો તાજેતરનો ફોટો પરી ા 
કે  પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ તા માટે ફોટાવાળુ ંઓળખપ  સાથે રાખવંુ આવ યક  છે. 
ખાસ ન ધ:- ૧.પો ટ ઓ ફસમાં અર  ફી ભરેલ નથી તેવા િબન અનામત ક ાના ઉમેદવારો વેશપ  ડાઉનલોડ કરી શકશ ેનહ . આ ઉમેદવારોએ થમ આયોગની 
કચેરી, એરફોસ કચેરીની સામે, છ-૩ સકલ પાસે, ‘છ’ રોડ, સે ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર ખાતે પરી ાના આગલા કામકાજના દવસ સુધીમાં કચેરી સમય દર યાન 
બ માં આવી ોસેસ ચાજ .૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહેશ.ે યારબાદ જ વેશપ  ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. જેની સબંંિધત ઉમેદવારોએ ન ધ 

લેવી.                                                                                        
 ૨.     તા. ૧૪/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ િસ  થયેલ આયોગની અગ યની હેરાતમાં . . ૩૪/૨૦૧૬-૧૭ પશુિચ ક સા અિધકારી, વગ-૨ અને . . 
૬૩/૨૦૧૬-૧૭ બાગાયત અિધકારી, વગ-૨ ના સંબંધમાં ાથિમક કસોટી તારીખ ૦૪/૦૩/૨૦૧૭ અને સમય સવારે ૧૧-૦૦ થી ૦૧-૩૦ ના બદલે બપોરે 
૦૩-૦૦ થી ૦૫-૩૦ તથા વેશપ ો અને ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પ રિશ -૧ અને ૨) પરી ાના દવસે સવારના ૦૯-૦૦ કલાકના બદલે બપોરના ૦૧-૦૦ 
કલાક સુધી “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે  યાને લેવા િવનંતી.                                                                            તા. ૨૧-૦૨-૨૦૧૭                                                                                                          
 


