
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અગત્યની જાહરેાત  

આયોગ દ્વારા આપવામાાં આવેલ નીચે મજુબની જાહરેાતો માટે પ્રાથમમક કસોટી તારીખ ૧૮-૧૨-૨૦૧૬ ને રમવવારના રોજ સવારના / બપોરના 
ગાાંધીનગર/ અમદાવાદ  ખાતે યોજાનાર છે. 
 ક્રમ        જગ્યાનુાં નામ                                                       જાહરેાત ક્રમાાંક            સમય ્ 
  ૧.  મનયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ અને લેખન સામગ્રી ખાતામાાં         
       મદદનીશ મનયામક વગગ-૨  (ખાસ ભરતી)                              ૫૦/૨૦૧૬-૧૭        ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૪૦         
  ૨.  નાયબ બાગાયત મનયામક, વગગ-૧                                       ૪૨/૨૦૧૬-૧૭        0૩-૦૦ થી ૦૪-૪૦                                  
  ૩.  મદદનીશ બાગાયત મનયામક, વગગ-૨                                    ૪3/૨૦૧૬-૧૭        ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૪૦ 
  ૪.  મદદનીશ મનયામક તાલલમ/ આચાયગ, વગગ-૧                            ૫૨/૨૦૧૬-૧૭        0૩-૦૦ થી ૦૪-૪૦                                  
  ૫.  પ્રોગ્રામ ઓફીસર, વગગ-૧                                                 ૫૩/૨૦૧૬-૧૭        0૩-૦૦ થી ૦૪-૪૦                                  
જેઓના અરજીપત્રક કન્ફમગ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમાાં કામચલાઉ ધોરણે ઉપસ્થથત થવા દેવાનો આયોગે મનણગય કરેલ 
છે.ઉમેદવારોએ તા.૦3-૧૨-૨૦૧૬ સમય બપોરે ૧-૦૦ કલાક થી પરીક્ષાના દિવસે જા. ક્ર. ૫૦/૨૦૧૬-૧૭ અને  ૪૩/૨૦૧૬-૧૭ માટે સવારના 
૯:૦૦ કલાક સધુીમાાં તથા જા. ક્ર. ૪૨/૨૦૧૬-૧૭, જા. ક્ર. ૫૨/૨૦૧૬-૧૭ અને જા. ક્ર. ૫૩/૨૦૧૬-૧૭ માટે  બપોરના ૧-૦૦ કલાક સધુીમાાં. 
પોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્રક તથા ઉમેદવારોની સચુનાઓ (પરરમશષ્ટ-૧ અને ૨) “on line” ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે. પ્રવેશપત્ર “on line” 
ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મજુબ તબક્કાવાર/થટેપવાઈઝ કાયગવાહી કરવાની રહ ે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 રહશેે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કરી પ્રવેશપત્રની મપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. હાજરીપત્રકમાાં 
નોંધની અંદર પરરમશષ્ટ-૧ અને પરરમશષ્ટ-૨ પર “Click”  કરવાથી ઉમેદવારની સચુનાઓ પરરમશષ્ટ-૧ અને પરરમશષ્ટ-૨ની મપ્રન્ટ નીકળશ.ે 
આ તમામ  દથતાવેજોની મપ્રન્ટ અચકુ કાઢવામાાં આવે  તેની નોંધ લેવી. પ્રવેશપત્ર અને હાજરીપત્રક અલગ  અલગ કાગળ પર મપ્રન્ટ 
કરવાના રહશેે. પરીક્ષા સમયે બાંને સાથે લાવવાના રહશેે. ફોટાવાળાં હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખાંડમાાં પરત સોંપવાનુાં રહશેે. જે ઉમેદવારોના ફોટા 
હાજરીપત્રકમાાં થપષ્ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટગ સાઈઝનો તાજેતરનો ફોટો પરીક્ષા કેન્દ્ર પર 
લાવવાનો રહશેે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની થપષ્ટતા માટે ફોટાવાળાં ઓળખપત્ર સાથે રાખવુાં આવશ્યક  છે.  
ખાસ નોંધ :- પોથટ ઓરફસમાાં અરજી ફી ભરેલ નથી તેવા લબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ 
ઉમેદવારોએ પ્રથમ આયોગની કચેરી, એરફોસગ કચેરીની સામે, છ-૩ સકગલ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાાંધીનગર ખાતે તા. ૧૭-૧૨-
૨૦૧૬ સધુીમાાં કચેરી સમય દરમ્યાન રૂબરૂમાાં આવી પ્રોસેસ ચાર્જ રૂ.૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહશેે. ત્યારબાદ જ પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ 
કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. જેની સાંબાંમધત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.                                                તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૬ 

 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/

