
 

 જુરાત હર સેવા આયોગ 
અગ યની હરાત 

આયોગ ારા િસ  કરવામા ંઆવેલ નીચે જુબની િવગતની હરાતોની પર ા યો નાર છે. આ જ યાઓની ાથિમક/ ુ ય લે ખત પર ાનો અ યાસ મ
આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર ઉપલ ધ છે. 
મ જ યા ુ ંનામ 

 
હરાત માકં ાથિમક/ ુ ય લે ખત કસોટ ની 

તાર ખ અને સમય 
વેશપ  ડાઉનલોડ 

કરવાની તા. 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 
૧ વર વૈ ાિનક અિધકાર  (ઔષધ), વગ-૧ – CBRT ૧૭/૨૦૨૨-૨૩ ૨૬-૦૩-૨૦૨૩ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ ૧૬-૦૩-૨૦૨૩ 
૨ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર (યાિં ક), વગ-૨, GWSSB - OMR ૨૫/૨૦૨૨-૨૩ ૨૬-૦૩-૨૦૨૩ ૧૧:૦૦ થી ૬:૦૦ ૧૬-૦૩-૨૦૨૩ 
ન ધ:  
(૧) હરાત માકં ૨૫/૨૦૨૨-૨૩ OMR પ ધિતથી લેવાશ ેઅને હરાત માકં: ૧૭/૨૦૨૨-૨૩ Computer Based Recruitment Test (CBRT) પ ધિતથી 
લેવામા ંઆવશ,ે CBRT બાબત ેઅ તન જ ર  ચૂનાઓ/મા હતી આયોગની વેબસાઈટ પર થી મેળવવાની રહશ.ે CBRT પ ધિતથી લેવાતી ાથિમક 
કસોટ ઓ માટ ઉમેદવારોએ પર ાના ં દવસ ેપર ા ખડંમા ંપર ાના ંિનયત સમયથી એક કલાક પહલા અ કૂ હાજર થવા ુ ંરહશ.ે 
(૨) ઉકત હરાતોના ંતમામ ઉમેદવારોને આ કસોટ મા ંકામચલાઉ ધોરણ ેઉપ થત થવા દવાનો આયોગે િનણય કરલ છે ઉપ ુ ત હરાતોના સબંિંધત 
ઉમેદવારોએ કોલમ-૫ મા ંદશાવેલ તાર ખે બપોરના ૧૩:૦૦ કલાકથી પર ાના દવસ ેપર ા શ  થાય યા ં ધુીમા ંપોતાના વેશપ , હાજર પ  તથા 
ઉમેદવારોની ચુનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અને ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહશ.ે ત ે િસવાય . . ૨૫/૨૦૨૨-૨૩ની પર ાઓ માટ સબંિંધત ઉમેદવારોએ 

ત વેશપ  અન ેઉમેદવારોની ચુનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અન ે૨) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહ છે  પર ા ખડંમા ંસાથે રાખવા ુ ંરહશ ેઅન ેપર ા ણૂ થયેથી 
ઉમેદવારોએ પરત લઈ જવા ુ ંરહશ.ે 
(૩) વેશપ  “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ નીચે જુબ તબ ાવાર/ ટપવાઈઝ કાયવાહ  કરવાની રહ છે. (૧) https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર જ ુ.ં (૨)“Call Letter/Form” >> “Preliminary Call Letter / Main Exam Call Letter / Form” પર “Click” કર ુ.ં (૩) અહ  
ઉમેદવાર પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહશ.ે (૪) હવે “Print Call Letter” પર 
“Click” કર  વેશપ ની િ ટ મેળવી લેવાની રહશ.ે હાજર  પ કમા ંન ધની દર પ રિશ ટ-૧ અને પ રિશ ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની 
ચુનાઓ પ રિશ ટ-૧ અને પ રિશ ટ-૨ ની િ ટ નીકળશે. આ તમામ દ તાવેજોની િ ટ અ કુ કાઢવામા ંઆવે તેની ન ધ લેવી. વેશપ  અને હાજર પ ક 

અલગ અલગ કાગળ પર િ ટ કરવાના રહશ.ે પર ા સમયે બનં ેસાથે લાવવાના રહશ.ે  ફોટાવા ં હાજર પ ક પર ા ખડંમા ંપરત સ પવા ુ ંરહશ.ે  
ઉમેદવારોના ફોટા હાજર  પ કમા ં પ ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટ સાઈઝનો તા તરનો ફોટો પર ા ક  પર 
લાવવાનો રહશ.ે આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટ ફોટાવા ં ઓળખપ  સાથે રાખ ુ ંઆવ યક છે. 
ખાસન ધ:-પો ટઓ ફસ/ઓનલાઇન અર  ફ  ભરલ નથી તેવા બનઅનામત ક ાના ઉમેદવારો વેશપ  ડાઉનલોડ કર  શકશ ેનહ . આ ઉમેદવારોએ થમ 
આયોગની કચેર  (સરના ુ:ં એરફોસ કચેર ની સામ,ે છ-૩ સકલ પાસે, ‘છ’ રોડ, સે ટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર) ખાતે પર ાના આગલા કામ કાજના દવસ ધુીમા ં
કચેર  સમય દર યાન બ મા ંઆવી  ોસેસ ચા  .૫૦૦/- રોકડથી ભરવાના રહશ ેઅથવા https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in મા ં->FEES MODULE મા-ં
>PROCESSING FEE TO UNBLOCK CALL LETTER મા ંજઈને, હરાતની પસદંગી કર ન,ે ક મેશન નબંર અને જ મ તાર ખ નાખીને ઓનલાઈન 
ોસેસ ચા  . ૫૦૦ ભરવાના રહશ.ે જો કોઈ કારણસર આ પ ધિત થી આપના પીયા કૂ યા પછ  પણ વેશપ  ન િનકળે તો આપે આજ મોડ લૂમા ં

િવગતો ભર ન ે“CHECK YOUR PAYMNET STATUS” પર લક કર ન ે થતી ણી લેવી. યારબાદ જ વેશપ  ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી 
શકાશે. ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.  ઉમેદવારોના અર પ ક ક ફમ થયેલ હોય અન ેસમય મયાદામા ંઅર  ફ  ભરલ હોય, છતા ં વેશપ  
ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર “Application  Not  Found” નો મેસેજ આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોન ેપર ાના આગલા કામકાજના દવસ 
ધુીમા ં આયોગની કચેર  ખાત ે કચેર  સમય દર યાન અર  કયાના રુાવા સ હત બ  સપંક સાધવા જણાવવામા ં આવે છે અથવા ps2sec-gpsc-

ahd@gujarat.gov.in પર નાણા ભયાની પહ ચ સાથે હરાત મ, ક મશન અન ેઅર  મ ની િવગત મોકલવી.                                                                   
                                                                                                                                                                                                       તાર ખ.-૧૫/૦૩/૨૦૨૩ 

follow us on:      @GPSC_OFFICIAL          https://gpsc.gujarat.gov.in         https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.gujarat.gpscojas 


