
 

ગજુરાત  જાહરે સેવા આયોગ 

અગત્યની જાહરેાત 

આમોગ દ્વાયા પ્રસિધ્ધ કયલાભાાં આલેર જાહયેાત ક્રભાાંક – ૪૫, ૪૬, ૪૮, ૩૩, ૫૪,  ૩૫ /૨૦૧૬-૧૭ ના પ્રાથસભક કિોટીના કામયક્રભ અન્લમે 
િાંફાંસધત ઉભેદલાયોએ પ્રલેળત્ર ડાઉનરોડ કયલાની સચૂના નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ જાહયેાત ક્રભાાંક જગ્માનુાં નાભ પ્રાથસભક 
કિોટીની તાયીખ 

પ્રાથસભક કિોટીનો 
િભમ 

પ્રલેળત્ર 
ડાઉનરોડ કયલાની 

તાયીખ 
૧ ૨ ૩ ૪  ૫ 
૧ ૪૫/૨૦૧૬૧૭ જુસનમય  નગય સનમોજક, લગય – ૨ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ ૧૧:૦૦ થી ૧:૩૦ ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ 
૨ ૪૬/૨૦૧૬૧૭ િામન્ટીપીક ઓફપિય (બૌસતક જૂથ), લગય – ૨ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ ૧૧:૦૦ થી ૧:૩૦ ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ 

૩ ૪૮/૨૦૧૬૧૭ ભદદનીળ સનમાભક (ફોઇરય), ફોઇરય સનયીક્ષણ 
િેલા લગય–૨ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ ૧૧:૦૦ થી ૧:૩૦ ૧૮/૧૨/૨૦૧૬ 

૪ ૩૩/૨૦૧૬૧૭ શ ુચચફકત્િા અસધકાયી, લગય – ૨ (ખાિ બયતી)  ૦૮/૦૧/૨૦૧૭  ૧૧:૦૦ થી ૧:૩૦ ૨૨/૧૨/૨૦૧૬ 

૫ ૫૪/૨૦૧૬૧૭ નામફ સનમાભક, ગજુયાત િાંકચરત ફા સલકાિ 
િેલ, લગય – ૧ (આય – ૫)   ૧૫/૦૧/૨૦૧૭  ૧૧:૦૦ થી ૧:૩૦ ૩૦/૧૨/૨૦૧૬  

૬ ૩૫/૨૦૧૬૧૭ ખેતી અસધકાયી, લગય – ૨  ૧૫/૦૧/૨૦૧૭ 3:00 થી ૫:૩૦ ૩૦/૧૨/૨૦૧૬ 
જેઓના અયજીત્રક કન્પભય થમેર છે તેલા તભાભ ઉભેદલાયોને ઉયોક્ત કિોટીભાાં કાભચરાઉ ધોયણ ેઉસ્થથત થલા દેલાનો આમોગે સનણયમ કયેર 

છે. િાંફાંસધત ઉભેદલાયોએ કોરભ-૫ભાાં દળાયલેર તાયીખથી યીક્ષાના ફદલિે િલાયના ૯.૦૦ કરાક સધુીભાાં ોતાના પ્રલેળત્ર, હાજયી ત્રક તથા 
ઉભેદલાયોની સચૂનાઓ (ફયસળષ્ટ-૧ અને ૨) On line ડાઉનરોડ કયલાના યહળેે. પ્રલેળત્ર On-line ડાઉનરોડ કયલા ભાટે ઉભેદલાયોએ નીચ ે

મજુફ તફક્કાલાય કામયલાહી કયલાની યહ ેછે.  

૧. www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુાં. ૨. Print Call Letter ય click કયવુાં. 3. અહીં ઉભેદલાયે ોતાની Job Select કયલી તથા 
Confirmation Number અને Birth Date ટાઇ કયલાના યહળેે. ૪. હલે Print Call Letter ય click કયી પ્રલેળત્રની સપ્રન્ટ ભેલી રેલાની યહળેે. 

હાજયીત્રકભાાં નોંધની અંદય ફયસળષ્ટ-૧ અને ફયસળષ્ટ-૨ ય click કયલાથી ઉભેદલાયોની સચૂનાઓ, ફયસળષ્ટ-૧ અને ફયસળષ્ટ-૨ ની સપ્રન્ટ 

નીકળ.ે આ તભાભ દથતાલેજોની સપ્રન્ટ અચકૂ કાઢલાભાાં આલે તેની નોંધ રલેી. પ્રલેળત્ર અને હાજયીત્રક અરગ અરગ કાગ ય સપ્રન્ટ 

કયલાના યહળેે. યીક્ષા િભમે ફાંને િાથે રાલલાના યહળેે. પોટાલાળાં હાજયી ત્રક યીક્ષા ખાંડભાાં યત િોંલાનુાં યહળેે. જે ઉભેદલાયોના પોટા 
હાજયીત્રકભાાં થષ્ટ જોઇ ળકામ તેલા આલેરા ન હોમ તેલા ઉભેદલાયોએ ોતાનો ાિોટય  િાઇઝનો તાજેતયનો પોટો યીક્ષા કેન્ર ય 

રાલલાનો યહળેે. આ પોટો ોતાનો છે તેની થષ્ટતા ભાટે પોટાલાળાં ઓખત્ર િાથે યાખવુાં આલશ્મક છે.  

ખાિ નોંધ:-  ચફન અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોએ ોથટ ઓફપિભાાં અયજી પી બયેરી નથી તેલા ઉભેદલાયો પ્રલેળત્ર ડાઉનરોડ કયી ળકળે નહીં. 
આલા ઉભેદલાયોએ પ્રથભ આમોગભાાં પરીક્ષાના આગા કામકાજના દદવસ સધુીભાાં કચેયી િભમ દયસભમાન રૂફરૂભાાં આલી પ્રોિેિ ચાર્જ રૂ.૫૦૦/- 

યોકડેથી બયલાના યહળેે. ત્માયફાદ જ પ્રલેળત્ર ડાઉનરોડ કયલાની યલાનગી આી ળકાળે. જેની નોંધ રેલી.               તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૬ 

           

 


