
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ગુજરાત  જાહેર  સેવા  આયોગ  
અગત્યની જાહેરાત 

આયોગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ નીચે મુજબની વવગતની જાહેરાતોની પ્રાથવમક કસોટી માહે જૂન-૧૭ દરવમયાન ગાાંધીનગર/અમદાવાદના વવવવધ પેટાકેન્દ્રો ખાતે યોજાનાર છે.  આ જગ્યાઓની 

પ્રાથવમક કસોટીના અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.  
ક્રમ  
 
(૧) 

જગ્યાનુું નામ  
 

(૨) 

જાહેરાત ક્રમાુંક 
 

(૩) 

પ્રાથમમક કસોટીની તારીખ અને 
સમય 
(૪) 

પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ 
(૫) 

૧ ગજુરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-૧ અને ગજુરાત મલુ્કી સેવા વર્ગ-૧ 
તથા વર્ગ-૨ 

૧૨૧/૧૬-૧૭ ૦૪-૦૬-૧૭ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦  
સાુંજ  ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૦૦ 

૨૨-૦૫-૨૦૧૭ 

૨ ઉદ્યોર્ અધિકારી (તાાંધિક)/મેનેજર (કા.મા.)  વર્ગ -૨ ૧૨૭/૧૬-૧૭ ૧૧-૬-૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૬-૦૫-૨૦૧૭ 

૩ ક્લીનીકલ સાયકોલોજીસ્ટ, વર્ગ-૨ ૧૨૩/૧૬-૧૭ ૧૧-૬-૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૬-૦૫-૨૦૧૭ 

૪ ઉદ્યોર્ અધિકારી વર્ગ-૨ (ઉ.ખા.) ૧૨૬/૧૬-૧૭ ૧૧-૬-૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૬-૦૫-૨૦૧૭ 

૫ સાયન્ટીફીક ઓફીસર (રસાયણ જૂથ) વર્ગ-૨  ૧૨૫/૧૬-૧૭ ૧૧-૬-૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૨૬-૦૫-૨૦૧૭ 

૬ નોંિણી ધનરીક્ષક વર્ગ-૨ ૧૨૮/૧૬-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૦૯-૦૬-૨૦૧૭ 

૭ ભસૂ્તરશાસ્ત્રી, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વર્ગ-૧, નમગદા અને જળ 
સાંપધિ, પાણી-પરૂવઠા અને કલ્પસર ધવભાર્ 

૧૫/૧૭-૧૮ ૨૫-૦૬-૧૭ 
સાુંજ ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૩૦ 

૦૯-૦૬-૨૦૧૭ 

     જ ેઉમેદવારોના અરજીપત્રક કન્દ્ફમમ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમાાં કામચલાઉ ધોરણે ઉપવથથત થવા દેવાનો આયોગે વનણમય કરેલ છે. ઉપયુમક્ત જાહેરાતોના સાંબાંવધત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ માાં 
દર્ામવેલ તારીખથી પરીક્ષાના દદવસે સવારના ૯:૦૦ કલાક સધુીમાાં પોતાના પ્રવેર્પત્ર, હાજરીપત્રક તથા ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પદરવર્ષ્ટ-૧ અન ે ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેર્.ે ફક્ત 
જા.ક્ર.૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭ માટે સુંબુંમિત ઉમેદવારોએ ફક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પરરમશષ્ટ-૧ અને ૨) જ  ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. પ્રવેર્પત્ર “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે 
મુજબ તબક્કાવાર/થટેપવાઈઝ કાયમવાહી કરવાની રહે છે. (૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જવુાં. (૨) “Print Call Letter” પર “Click” કરવુાં. (૩) અહીં ઉમેદવારે પોતાની 
“Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહેર્ે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કરી પ્રવેર્પત્રની વપ્રન્દ્ટ મેળવી લેવાની 
રહેર્ે. હાજરીપત્રકમાાં નોંધની અાંદર પદરવર્ષ્ટ-૧ અને પદરવર્ષ્ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની સુચનાઓ પદરવર્ષ્ટ-૧ અને પદરવર્ષ્ટ-૨ની વપ્રન્દ્ટ નીકળર્.ે આ તમામ  દથતાવેજોની વપ્રન્દ્ટ અચુક કાઢવામાાં 
આવે  તેની નોંધ લેવી. પ્રવેર્પત્ર અને હાજરીપત્રક અલગ અલગ કાગળ પર વપ્રન્દ્ટ કરવાના રહેર્.ે પરીક્ષા સમયે બાંન ેસાથે લાવવાના રહેર્ે. ફોટાવાળુાં હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખાંડમાાં પરત સોંપવાનુાં રહેર્.ે જ ેઉમેદવારોના 
ફોટા હાજરીપત્રકમાાં થપષ્ટ જોઈ ર્કાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટમ સાઈઝનો તાજતેરનો ફોટો પરીક્ષા કેન્દ્ર પર લાવવાનો રહેર્.ે આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની થપષ્ટતા માટે 
ફોટાવાળુાં ઓળખપત્ર સાથે રાખવુાં આવશ્યક  છે. 
ખાસ નોંિ:- (૧)પોસ્ટ ઓફફસમાાં અરજી ફી ભરેલ નથી તેવા બિન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપિ ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોર્ 
ભવન (સરનામ ુાં: એરફોસગ કચેરીની સામે, છ-૩ સકગલ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ર્ાાંિીનર્ર) ખાતે પરીક્ષાના આર્લા કામકાજના ફદવસ સિુીમાાં કચેરી સમય 

દરમ્યાન રૂિરૂમાાં આવી પ્રોસેસ ચાર્જ રૂ.૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહશેે. ત્યારિાદ જ પ્રવેશપિ ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનર્ી આપી શકાશે. જેની સાંિાંધિત 
ઉમેદવારોએ નોંિ લેવી. જે ઉમેદવારોના અરજીપિક કન્ફમગ થયેલ હોય અને સમય મયાગદામાાં અરજી ફી ભરેલ હોય છતાાં પ્રવેશપિ ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા 
વેિસાઇટ પર “Application Not Found” નો મેસેજ આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષાના આર્લા કામકાજના ફદવસ સિુીમાાં આયોર્ની કચેરી ખાતે કચેરી સમય 

દરમ્યાન અરજી કયાગના પરુાવા સફહત રૂિરૂ સાંપકગ  સાિવા જણાવવામાાં આવે છે.       
.                                                                                                                                             તા:૨૦-૦૫-૨૦૧૭                                                                                                                               


