ુ રાત
જ

હર સેવા આયોગ
અગ યની

હરાત

આયોગ ારા આપવામાં આવેલ નીચે મુજબની જાહેરાતોની પ્રાથિમક કસોટી માહે નવે બર-૨૦૧૮ દરિમયાન ગાંધીનગરના િવિવધ પેટા કે દ્રો ખાતે
યોજાનાર છે . આ જગ્યાઓની પ્રાથિમક કસોટી/ પધાર્ મક પરીક્ષાના અ યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે .
ક્રમ
(૧)

જગ્યાનુ ં નામ
(૨)

જાહેરાત ક્રમાંક
(૩)

પ્રાથિમક/મુખ્ય કસોટીની
તારીખ અને સમય
(૪)

૧

ટી.બી. અને ચે ટ ડીસીઝના પે યાલી ટ,વગર્-૧

૫૨/૧૮-૧૯

૦૪/૧૧/૨૦૧૮ ૧૧.૦૦ થી૨.૦૦

૨

ભાષાંતરકાર, વગર્-૩

૪૫/૧૮-૧૯

૦૪/૧૧/૨૦૧૮ સવારે ૧૧.૦૦ થી ૧.૦૦

૦૩/૧૧/૨૦૧૮ બપોરે ૨.૦૦ થી ૪.૦૦
બપોરે ૩.૦૦ થી ૫.૦૦
૩

મદદનીશ િનયામક,કારાિવયો,વગર્૧

૩૫/૧૮-૧૯

૪

બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી(મિહલા), વગર્-૨

૫૩/૧૮-૧૯

૫

પીડીયાટ્રીશીયન, વગર્-૧

૫૪/૧૮-૧૯

૬

એનાલીટીકલ કેમી ટ, વગર્-૨

૪૧/૧૮-૧૯

૭

ઇ ડ ટ્રીયલ પ્રમોશન ઓિફસર,વગર્-૨

૪૩/૧૮-૧૯

૮

િપ્ર સીપાલ, ગુજરાત કીલ ટ્રૈ નીંગ સિવર્સીઝ,વગર્-૨

૪૪/૧૮-૧૯

૯

િપ્ર સીપાલ, આદશર્ િનવાસી શાળાના આચાયર્
(સાશૈપવ માટે ),વગર્-૨

૩૨/૧૮-૧૯

પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ
કરવાની તારીખ
(૫)
૨૩/૧૦/૨૦૧૮

૨૦/૧૦/૨૦૧૮
૧૩.૦૦ કલાક

૪/૧૧/૨૦૧૮

૨૦/૧૦/૨૦૧૮

૧૧.૦૦ થી ૨.૦૦

૧૩.૦૦ કલાક

૨૫/૧૧/૨૦૧૮

૧૨/૧૧/૨૦૧૮

૧૧.૦૦ થી ૨.૦૦

૧૩.૦૦ કલાક

ઉમેદવારોના અરજીપત્રક ક ફમર્ થયેલ છે તેવા તમામ ઉમેદવારોને આ કસોટીમાં કામચલાઉ ધોરણે ઉપિ થત થવા દે વાનો આયોગે િનણર્ય કરે લ
છે . જા.ક્ર. ૪૫/૧૮-૧૯ ભાષાંતરકાર,વગર્-૩ માટે સંબિં ધત ઉમેદવારોએ ફક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારોની સ ૂચનાઓ,(પિરિશ ટ-૧ અને ૨) ડાઉનલોડ
કરવાના રહેશે. પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની કાયર્ પ િત નીચે મુજબ રહેશે. જા.ક્ર.૪૫/૧૮-૧૯ િસવાયની જાહેરાતોના સંબિં ધત ઉમેદવારોએ કોલમ ૫
માં દશાર્ વેલ તારીખે બપોરના ૦૧-૦૦ કલાક થી પરીક્ષાના િદવસે પરીક્ષા શ થવા અગાઉના બે કલાક સુધીમાં પોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્ર તથા
ઉમેદવારોની સુચનાઓ (પિરિશ ટ-૧ અને ૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે, પ્રવેશપત્ર “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ નીચે મુજબ
તબક્કાવાર/ ટે પવાઈઝ કાયર્વાહી કરવાની રહે છે . (૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જવુ.ં (૨) “Print Call Letter” પર “Click” કરવુ.ં (૩)
અહીં ઉમેદવારે પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અને "Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહેશે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર
“Click” કરી પ્રવેશપત્રની િપ્ર ટ મેળવી લેવાની રહેશે. હાજરીપત્રકમાં ન ધની અંદર પિરિશ ટ-૧ અને પિરિશ ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમેદવારની
સુચનાઓ પિરિશ ટ-૧ અને પિરિશ ટ-૨ની િપ્ર ટ નીકળશે. આ તમામ દ તાવેજોની િપ્ર ટ અચુક કાઢવામાં આવે તેની ન ધ લેવી. પ્રવેશપત્ર અને
હાજરીપત્રક અલગ અલગ કાગળ પર િપ્ર ટ કરવાના રહેશે. પરીક્ષા સમયે બંને સાથે લાવવાના રહેશે. ફોટાવા ં હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખંડમાં પરત
સ પવાનુ ં રહેશે.
ઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપત્રકમાં પ ટ જોઈ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્ સાઈઝનો તા તરનો
ફોટો પરીક્ષા કે દ્ર પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટે ફોટાવા ં ઓળખપત્ર સાથે રાખવુ ં આવ યક છે .
ખાસ ન ધ:- (૧)પો ટ ઓિફસમાં અરજી ફી ભરે લ નથી તેવા િબન અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ ઉમેદવારોએ
પ્રથમ આયોગની કચેરી (સરનામુ:ં એરફોસર્ કચેરીની સામે, છ-૩ સકર્ લ પાસે, ‘છ’ રોડ, સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર) ખાતે પરીક્ષાના આગલા કામકાજના
િદવસ સુધીમાં કચેરી સમય દર યાન બ માં આવી પ્રોસેસ ચા
.૫૦૦/- રોકડેથી ભરવાના રહેશે. યારબાદ જ પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાની
પરવાનગી આપી શકાશે. ની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.
ઉમેદવારોના અરજીપત્રક ક ફમર્ થયેલ હોય અને સમય મયાર્ દામાં અરજી ફી ભરે લ
હોય છતાં પ્રવેશપત્ર 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 દર યાન અરજી કયાર્ ના પુરાવા સિહત બ સંપકર્ સાધવા જણાવવામાં આવે છે .
તા. ૨૦-૧૦-૨૦૧૮

