
 

જુરાત  હર  સેવા  આયોગ  

અગ યની હરાત 
આયોગ ારા આપવામા ં આવેલ નીચે મજુબની િવગતની જાહરેાતોની પ્રાથિમક કસોટી માહ ે ઑગ ટ-૨૦૧૭ દરિમયાન 
ગાધંીનગર/અમદાવાદના િવિવધ પેટાકે દ્રો ખાતે યોજાનાર છે.  આ જગ્યાઓની પ્રાથિમક કસોટીના અ યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર 
ઉપલ ધ છે.  
ક્રમ  
 
(૧) 

જગ્યાનુ ંનામ  
 

(૨) 

જાહરેાત ક્રમાકં
 

(૩) 

પ્રાથિમક કસોટીની તારીખ અને સમય 
(૪) 

 

૧ િજ લા યવુા િવકાસ અિધકારી વગર્-૨  
(સામા ય રા ય સેવા વગર્-૨) 

૧૨૪/૨૦૧૬-૧૭ ૨૦/૦૮/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૨ મદદનીશ સશંોધન અિધકારી, સામા ય રા ય સેવા 
વગર્-૨ (ન.જ.પા.પ.ૂ અને ક.િવ.) 

૧૨૯/૨૦૧૬-૧૭ ૨૦/૦૮/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૩ જુિનયર થપિત,વગર્-૨ (માગર્ અને મકાન િવભાગ) ૦૯/૨૦૧૬-૧૭ ૨૦/૦૮/૨૦૧૭  
બપોરે ૦૩:૩૦ થી ૦૫:૧૦ 

૪ ખોરાક અને ઔષધ િનયતં્રણ તતં્ર હઠેળ કાયદા 
અિધકારી, વગર્-૨  

૪૩/૨૦૧૫-૧૬ ૨૦/૦૮/૨૦૧૭  
બપોરે ૦૩:૩૦ થી ૦૫:૧૦ 

      ઉમેદવારોના અરજીપત્રક ક ફમર્ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમા ંકામચલાઉ ધોરણ ેઉપિ થત થવા દેવાનો આયોગે 

િનણર્ય કરેલ છે. ઉમેદવારોએ તા.04/08/2017ના રોજ બપોરના 1-00 કલાકથી પર ાના દવસે . . 124/16-17 અને . . 
129/16-17 માટ સવારના 9-00 કલાક ધુીમા ંતથા . . 09/16-17 અને . . 43/15-16 માટ બપોરના 1 -30 કલાક ધુીમા ં
પોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્રક તથા ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે. પ્રવેશપત્ર 

“Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મજુબ તબક્કાવાર/ ટેપવાઈઝ કાયર્વાહી કરવાની રહ ે છે. (૧) https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/ પર જવુ.ં (૨) “Print Call Letter” 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 લવેાની 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 પરીક્ષા ખડંમા ં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:- (૧)પો ટ ઓિફસમા ંઅરજી ફી ભરેલ નથી તેવા િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ 

ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોગની કચેરી (સરનામુ:ં છ-૩ સકર્લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર) ખાતે પરીક્ષાના આગલા 
કામકાજના િદવસ સધુીમા ંકચરેી સમય દર યાન બ મા ંઆવી પ્રોસેસ ચા  .૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહશેે. યારબાદ જ પ્રવેશપત્ર 

ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લવેી.  ઉમેદવારોના અરજીપત્રક ક ફમર્ થયેલ હોય અને 
સમય મયાર્દામા ંઅરજી ફી ભરેલ હોય છતા ંપ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર “Application Not Found” નો મેસેજ 

આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષાના આગલા કામકાજના િદવસ સધુીમા ંઆયોગની કચરેી ખાતે કચરેી સમય દર યાન અરજી કયાર્ના 
પરુાવા સિહત બ  સપંકર્  સાધવા જણાવવામા ંઆવે છે.                                                           તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૭      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


