
 

ગુજરાત  �હેર  સેવા  આયોગ  
અગત્યની �હેરાત 

આયોગ �ારા આપવામાં આવેલ નીચે મુજબની િવગતની �હેરાતોની �ાથિમક કસોટી (�. �. ૧૦૩ િસવાય) માહે અિ�લ-૨૦૧૭ દરિમયાન ગાંધીનગર/અમદાવાદના 
િવિવધ પેટાકેન્�ો ખાતે યો�નાર છે.  આ જગ્યાઓની �ાથિમક કસોટીના અભ્યાસ�મ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.  
�મ 
(૧) 

જગ્યાનંુ નામ  
(૨) 

�હેરાત �માંક 
(૩) 

�ાથિમક કસોટીની તારીખ અને સમય 
(૪) 

�વેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ  
(૫) 

૧ કાયદાશા�ના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૬૧/૨૦૧૬-૧૭ ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૨ શ્રેયાન અિધક્ષક, વગર્-૨ ૬૨/૨૦૧૬-૧૭  ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૩ અથર્શા�ના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૮૧/૨૦૧૬-૧૭  ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૪ એકાઉન્ટન્સીના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૮૨/૨૦૧૬-૧૭  ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૫ ઇલેક્ટર્ ોનીક્સના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૮૩/૨૦૧૬-૧૭  ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૬ રસાયણ શા�ના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૮૪/૨૦૧૬-૧૭  ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૭ માઇ�ોબાયોલો�ના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૮૫/૨૦૧૬-૧૭  ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૮ આંકડાશા�ના મદદનીશ �ા�ાપક, વગર્-૨ ૮૭/૨૦૧૬-૧૭ ૦૨/૦૪/૨૦૧૭  
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૯ કિમ�રશ્રી, ભૂસ્તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ કચેરી 
હસ્તક ભૂસ્તરશા�ી, વગર્ -૧  

૧૦૯/૨૦૧૬-૧૭ ૦૯/૦૪/૨૦૧૭ 
બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૩૦ 

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૦ નગરપાિલકાના મુખ્ય અિધકારી વગર્-૩  ૬૬/૨૦૧૬-૧૭ ૦૯/૦૪/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૧૫ 

૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૧ અિતિથગૃહ/િવશ્રામગૃહના મેનેજર, �ેડ-૧, વગર્-૨ ૧૦૮/૨૦૧૬-૧૭ ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

૧૨ કિમ�રશ્રી, ભૂસ્તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ કચેરી 
હસ્તક મદદનીશ ભૂસ્તરશા�ી, વગર્-૨ 

૧૧૦/૨૦૧૬-૧૭ ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

૧૩ મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત, ગુજરાત શ્રમ સેવા, વગર્-૧ ૨૩/૨૦૧૬-૧૭  ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ 
બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૪:૪૦ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

૧૪ મદદનીશ િનયામક, ઔ�ોિગક સલામતી અને 
સ્વાસ્થય સેવા, વગર્-૧ 

૧૦૦/૨૦૧૬-૧૭ ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

૧૫ નાયબ િનયામક (િનયામકશ્રી, િવકસિત �િત 
કલ્યાણ ખાતંુ) 

૧૧૧/૨૦૧૬-૧૭ ૧૬/૦૪/૨૦૧૭ 
બપોરે ૦૩:૦૦ થી ૦૫:૩૦ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ 

૧૬ અચાયર્ સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન, વાિણજ્ય અને 
કાયદાની કોલે� ખાતે (કો. શા) ગુ. િશ. સે. વગર્-૧   

૧૦૩/૨૦૧૬-૧૭ ૨૧/૦૫/૨૦૧૭ 
સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૩૦ 

૦૬/૦૫/૨૦૧૭ 

     જે ઉમેદવારોના અર�પત્રક કન્ફમર્ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમાં કામચલાઉ ધોરણે ઉપિસ્થત થવા દેવાનો આયોગે િનણર્ય કરેલ છે. �. �. ૬૧, 
૬૨ , ૮૧, ૮૨ , ૮૩, ૮૪ , ૮૫, ૮૭ , ૧૦૮, ૧૧૦, ૧૦૦, ૧૦૩ અને ૬૬/૨૦૧૬-૧૭ના સંબંિધત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ માં દશાર્વેલ તારીખથી પરીક્ષાના 
�દવસ ેસવારના ૯:૦૦ કલાક સુધીમાં અને �. �. ૧૦૯ , ૨૩ અને ૧૧૧/૨૦૧૬-૧૭ ના ઉમેદવારોએ કોલમ ૫ માં દશાર્વેલ તારીખથી પરીક્ષાના �દવસ ેબપોરના 
૦૧:૦૦ કલાક સુધીમાં પોતાના �વેશપત્ર, હાજરીપત્રક તથા ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પ�રિશ�-૧ અને ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. �વેશપત્ર 
“Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ તબ�ાવાર/સ્ટેપવાઈઝ કાયર્વાહી કરવાની રહે છે. (૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ 
પર જવંુ. (૨) “Print Call Letter” પર “Click” કરવંુ. (૩) અહીં ઉમેદવારે પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation 
Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહેશે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કરી �વેશપત્રની િ�ન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. 
હાજરીપત્રકમાં નોંધની અંદર પ�રિશ�-૧ અને પ�રિશ�-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની સુચનાઓ પ�રિશ�-૧ અને પ�રિશ�-૨ની િ�ન્ટ નીકળશે. આ તમામ  
દસ્તાવે�ની િ�ન્ટ અચુક કાઢવામાં આવે  તેની નોંધ લેવી. �વેશપત્ર અને હાજરીપત્રક અલગ અલગ કાગળ પર િ�ન્ટ કરવાના રહેશે. પરીક્ષા સમયે બંને સાથે લાવવાના 
રહેશે. ફોટાવાળંુ હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખંડમાં પરત સોંપવાનંુ રહેશે. જે ઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપત્રકમાં સ્પ� �ઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો 
પાસપોટર્  સાઈઝનો તાજેતરનો ફોટો પરીક્ષા કેન્� પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની સ્પ�તા માટે ફોટાવાળંુ ઓળખપત્ર સાથે રાખવંુ આવશ્યક  
છે. 
ખાસ નોંધ:- (૧)પોસ્ટ ઓ�ફસમાં અર� ફી ભરેલ નથી તેવા િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો �વેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ ઉમેદવારોએ �થમ આયોગની 
કચેરી (સરનામંુ: એરફોસર્ કચેરીની સામે, છ-૩ સકર્લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર) ખાતે પરીક્ષાના આગલા કામકાજના �દવસ સુધીમાં કચેરી સમય 
દરમ્યાન રૂબરૂમાં આવી �ોસેસ ચાજર્ રૂ.૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહેશે. ત્યારબાદ જ �વેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી આપી શકાશે. જેની સંબંિધત 
ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. જે ઉમેદવારોના અર�પત્રક કન્ફમર્ થયેલ હોય અને સમય મયાર્દામાં અર� ફી ભરેલ હોય છતાં �વેશપત્ર ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા 
વેબસાઇટ પર “Application Not Found” નો મેસેજ આવતો હોય તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષાના આગલા કામકાજના �દવસ સુધીમાં આયોગની કચેરી ખાતે કચેરી 
સમય દરમ્યાન અર� કયાર્ના પુરાવા સ�હત રૂબરૂ સંપકર્  સાધવા જણાવવામાં આવે છે.                                                                                         
   (૨)     �. �. ૨૩/૨૦૧૬-૧૭ અન્વયે ખાસ નોંધ: જે ઉમેદવારોએ �હેરાતની સુચના મુજબ તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ સુધીમાં પોતાના કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક્ની 
નકલ જરૂરી �માણપત્રો સ�હત આયોગને મોકલી આપેલ છે ફક્ત તેવા જ ઉમેદવારો આ �ાથિમક કસોટી માટે �વેશપત્રો ડાઉનલોડ કરી શકશે.    તા. ૧૮-૦૩-૨૦૧૭                                                                                                                               

 


