
 

 

 

       ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 
અગ યની હેરાત 

    આયોગ ારા િસ  કરવામા ંઆવેલ નીચે ુજબની િવગતની હરાતોની પર ા માહ ઓગ ટ-૨૦૧૯ દરિમયાન અમદાવાદ / ગાંધીનગરના 
િવિવધ પટેા ક ો ખાતે યો નાર છે. આ જ યાઓની ાથિમક કસોટ  / પધા મક પર ાનો અ યાસ મ આયોગની વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે. 

મ જ યા ુ ંનામ 
 

હરાત માંક ાથિમક કસોટ  / ુ ય 
કસોટ ની તાર ખ અને 

સમય 

વેશપ  
ડાઉનલોડ 

કરવાની તાર ખ 
(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) 

૧ લેકચરર (હોમીયોપેિથક ફોર સક મડે સીન અન ેટો ીકોલો ), વગ-૨ ૬૯/૨૦૧૮-૧૯ ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૨ એનાટોમીના ટ ટુર, વગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૧૧૬/૨૦૧૮-૧૯ ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૩ જુરાત ઈજનેર  સેવા, વગ-૧ અન ેવગ-૨ ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ 
૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 

સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૧:૦૦ 
બપોર ૦૩:૦૦ થી ૦૬:૦૦ 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૪ 

સરકાર  િવનયન અન ે
િવ ાન કોલેજો ખાત ે
િવિવધ િવષયોના 

મદદનીશ ા યાપક 
( ુ.િશ.સ.ે) વગ-૨ 

સમાજશા    ૮૮/૨૦૧૮-૧૯ ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૫ ે   ૮૯/૨૦૧૮-૧૯ ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૬ ભૌિતકશા    ૯૦/૨૦૧૮-૧૯ ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૭ 
 ત  વ ાન ૯૭/૨૦૧૮-૧૯ ૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 

સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 
૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૮ વન  પિતશા    ૮૩/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૯ ઈ  ડોલો   ૮૪/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૧૦ જુરાતી ૮૬/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૧૧ વા ણ યશા   ૯૨/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૧૨ ફ યોલો ના ટ ટુર, વગ-૨ ૧૧૮/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૧૩ લેકચરર (હોમીયોપેિથક પથેોલો ), વગ-૨ ૬૬/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૫/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

૧૪ સાય ટ ફક ઓ ફસર (બાયોલો  ૂથ), વગ-૨  ૧૨૪/૨૦૧૮-૧૯ ૧૮/૦૮/૨૦૧૯ 
સવાર ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

૦૮/૦૮/૨૦૧૯ 
૧૩:૦૦ કલાકથી 

     ઉપરો ત હરાતમા  ં  ઉમદેવારોના અર પ ક ક ફમ થયલે છે તેવા તમામ ઉમદેવારોન ેઆ કસોટ મા ંકામચલાઉ ધોરણ ેઉપ થત થવા દવાનો 
આયોગે િનણય કરલ છે. ઉપ ુ ત હરાતોના સબંિંધત ઉમદેવારોએ કોલમ-૫ મા ંદશાવલે તાર ખે બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક થી પર ાના દવસ ે
પર ા શ  થાય યા ં ધુીમા ંપોતાના વેશપ , હાજર પ  તથા ઉમદેવારોની ચુનાઓ (પ રિશ ટ-૧ અન ે૨) “Online” ડાઉનલોડ કરવાના રહશ.ે  

. . ૧૧૩/૨૦૧૮-૧૯ માટ સબંિંધત ઉમદેવારોએ ત વશેપ  અને ઉમદેવારોની ચુનાઓ (પરિશ ટ-૧ અન ે ૨) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહશ.ે 
વશેપ  “Online” ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમદેવારોએ નીચ ે 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  ઉમદેવાર પોતાની “Job Select” કરવી તથા "Confirmation Number" અન ે"Birth Date" ટાઈપ કરવાના રહશ.ે (૪) હવ ે“Print Call Letter” 
પર “Click” કર  વશેપ ની િ ટ મેળવી લેવાની રહશ.ે હાજર પ કમા  ંન ધની દર પ રિશ ટ-૧ અન ેપ રિશ ટ-૨ પર “Click” કરવાથી ઉમદેવારની 
ચુનાઓ પ રિશ ટ-૧ અને પરિશ ટ-૨ની િ ટ નીકળશે. આ તમામ દ તાવજેોની િ ટ અ કુ કાઢવામા ં આવ ે તેની ન ધ લેવી. વશેપ  અને 

હાજર પ ક અલગ અલગ કાગળ પર િ ટ કરવાના રહશ.ે પર ા સમયે બનેં સાથ ે લાવવાના રહશ.ે ફોટાવા ં હાજર પ ક પર ાખડંમાં પરત 
સ પવા ુ ંરહશ.ે   ઉમદેવારોના ફોટા હાજર પ કમા ં પ ટ જોઈ શકાય તેવા આવલેા ન હોય તેવા ઉમદેવારોએ પોતાનો પાસપોટ સાઈઝનો તા તરનો 
ફોટો પર ાક  પર લાવવાનો રહશ.ે આ ફોટો ઉમદેવારનો પોતાનો છે તેની પ ટતા માટ ફોટાવા ં ઓળખપ  સાથ ેરાખ ુ ંઆવ યક છે. 
ખાસ ન ધ:- પો ટ ઓ ફસ/ઓનલાઇન અર  ફ  ભરલ નથી તેવા બનઅનામત ક ાના ઉમદેવારો વશેપ  ડાઉનલોડ કર  શકશ ે નહ . આ 
ઉમદેવારોએ થમ આયોગની કચેર  (સરના ુ:ં એરફોસ કચેર ની સામ,ે છ-૩ સકલ પાસ,ે ‘છ’ રોડ, સે ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર) ખાત ેપર ાના આગલા 
કામકાજના દવસ ધુીમા ં કચેર  સમય દર યાન બ મા ં આવી ોસેસ ચા  .૫૦૦/- રોકડથી ભરવાના રહશ.ે યારબાદ જ વશેપ  ડાઉનલોડ 
કરવાની પરવાનગી આપી શકાશ.ે ની સબંિંધત ઉમદેવારોએ ન ધ લેવી.  ઉમદેવારોના અર પ ક ક ફમ થયલે હોય અને સમય મયાદામા ંઅર  ફ  
ભરલ હોય, છતાં વશેપ  ડાઉનલોડ થતો ન હોય અથવા વેબસાઇટ પર “Application Not Found” નો મસેજે આવતો હોય તેવા ઉમદેવારોને 
પર ાના આગલા કામકાજના દવસ ધુીમા ં આયોગની કચેર  ખાત ે કચેર  સમય દર યાન અર  કયાના રુાવા સહત બ  સપંક સાધવા 
જણાવવામાં આવ ેછે.                                                                                                          તાર ખ-૨૪/૦૭/૨૦૧૯ 


