
 

જુરાત  હર સેવા આયોગ 
વષ- ૨૦૧૭‐૨૦૧૮ દર યાન યો નાર પર ાઓનો કાય મ 

   

  વષ- ૨૦૧૭-૨૦૧૮ દર યાન યો નાર પર ાઓનો અ તન કાય મ નીચે  જુબનો રહશે. વ  ુમા હતી માટ 
ઉમેદવારોને  આયોગની  વેબસાઈટ  www.gpsc.gujarat.gov.in  અને  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/  જોતા  રહવા 
અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’  ને Follow કરવા અથવા આયોગની એ ોઈડ લેટફોમ 

આધા રત મોબાઈલ એ લકશન ‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ંઆવે છે: 
 

અ .ુ 
માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ  હરાત  માકં 
અને વષ 

પર ાની  
ૂચત તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

એિ લ-૨૦૧૭ 
1. કાયદાશા ના મદદનીશ  ા યાપક,વગ-૨  ૬૧/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

2. ેયાન અિધ ક,  જુરાત િશ ણ સેવા, વગ-૨   ૬૨/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

3. અથશા ના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૨  ૮૧/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

4. એકાઉ ટ સીના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૨  ૮૨/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

5. ઈલે ોિન સના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૨  ૮૩/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

6. રસાયણ શા ના મદદનીશ  ા યાપક,વગ-૨  ૮૪/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

7. માઈ ોબાયોલો ના મદદનીશ  ા યાપક,વગ-૨  ૮૫/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

8. કડાશા ના મદદનીશ  ા યાપક , વગ-૨  ૮૭/૧૬-૧૭  ૦૨-૦૪-૧૭  સવાર 

9. નગરપા લકા  ુ ય અિધકાર  વગ-૩  ૬૬/૧૬-૧૭  ૦૯-૦૪-૧૭  સવાર 

10. કિમ ર ી,  ુ તરિવ ાન અને ખિનજ કચેર  હ તક,  ુ તરશા ી,  
વગ-૧  

૧૦૯/૧૬-૧૭  ૦૯-૦૪-૧૭  સાજં 

11. કિમ ર ી,  ુ તરિવ ાન અને ખિનજ કચેર  હ તક,મદદનીશ  ુ તરશા ી, 
વગ-૨ 

૧૧૦/૧૬-૧૭  ૧૬-૦૪-૧૭  સવાર 

12. મદદનીશ િનયામક, ઔ ો ગક સલામતી અને  વા ય અિધકાર ,  
વગ-૨ 

૧૦૦/૧૬-૧૭  ૧૬-૦૪-૧૭  સવાર 

13. અિતિથ હૃ/િવ ામ હૃના મેનેજર  ેડ-૧,વગ-૨   ૧૦૮/૧૬-૧૭  ૧૬-૦૪-૧૭  સવાર 

14. નાયબ િનયામક, સામા ય રા ય સેવા, વગ-૧, (િનયામક ી, િવકસતી  િત 
ક યાણ ખા )ુ 

૧૧૧/૧૬-૧૭  ૧૬-૦૪-૧૭  સાજં 

મે-૨૦૧૭ 
15. સરકાર   ુ ણ અને લેખન સામ ી ખાતામા ં યવ થાપક, વગ-૧  

(ઉ. ખા.) 
૧૨૦/૧૬-૧૭  ૦૭-૦૫-૧૭  સવાર 

16. આચાય, સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય અને કાયદાની કોલેજ ખાતે, 
જુરાત િશ ણ સેવા, વગ-૧ (કો.શા.) 

૧૦૩/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સવાર 

17. મદદનીશ  મ આ ુ ત, વગ-૧ (નવી તાર ખ)  ૨૩/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સાજં 
18. મદદનીશ િનયામક (બાયોલો   ૂથ), વગ-૧  ૧૧૫/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સવાર 
19. મદદનીશ િનયામક (ભૌિતક  ૂથ) વગ-૧  ૧૧૬/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સવાર 



અ .ુ 
માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ  હરાત  માકં 
અને વષ 

પર ાની  
ૂચત તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

20. મદદનીશ િનયામક (રસાયણ  ૂથ), વગ-૧  ૧૧૭/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સવાર 
21. નાયબ ઉ ોગ કિમશનર વગ-૧  ૧૧૯/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સવાર 
22. નાયબ િનયામક, આઈ.ટ . વગ-૧  ૧૩૦/૧૬-૧૭  ૨૧-૦૫-૧૭  સવાર 

23. હસાબી અિધકાર , જુરાત  હસાબી  સેવા વગ-૧ તથા સહાયક વણ ય  વેરા 
કિમ ર , જુરાત વા ણ ય વેરા સેવા, વગ-૧ 

૧૦૭/૧૬-૧૭  ૨૮-૦૫-૧૭  સવાર અને 
સાજં 

ુન-૨૦૧૭ 
24. જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧ અને  જુરાત  ુ ક  સેવા વગ-૧ તથા વગ-૨  ૧૨૧/૧૬-૧૭  ૦૪-૦૬-૧૭  સવાર/સાજં 

25. ઉ ોગ અિધકાર  (તાિં ક)/મેનેજર (કા.મા.), વગ-૨  ૧૨૭/૧૬-૧૭  ૧૧-૦૬-૧૭  સવાર 
26. લીનીકલ સાયકોલો ટ, વગ-૨  ૧૨૩/૧૬-૧૭  ૧૧-૦૬-૧૭  સવાર 
27. ઉ ોગ અિધકાર  વગ-૨ (ઉ.ખા.)  ૧૨૬/૧૬-૧૭  ૧૧-૦૬-૧૭  સવાર 
28. સાય ટ ફ ક ઓફ સર (રસાયણ  ૂથ) વગ-૨  ૧૨૫/૧૬-૧૭  ૧૧-૦૬-૧૭  સવાર 

29. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),  ય ણુ , વગ-૧ ૦૫/૧૭-૧૮  ૨૪-૦૬-૧૭  
 

***** 

30. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), વ થ તૃ, વગ-૧  ૦૮/૧૭-૧૮  ૨૪-૦૬-૧૭ 
31. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),શ યતં , વગ-૧  ૧૨/૧૭-૧૮  ૨૪-૦૬-૧૭ 
32. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), રસશા  અને ભૈષ યક પના, વગ-૧  ૦૬/૧૭-૧૮  ૨૪-૦૬-૧૭ 
33. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), રોગ િનદાન અને િવ િૃતિનદાન, વગ-૧  ૦૭/૧૭-૧૮  ૨૪-૦૬-૧૭ 
34. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),શાલ  તં , વગ-૧  ૧૧/૧૭-૧૮  ૨૪-૦૬-૧૭ 

35. ન ધણી િનર ક, વગ-૨  ૧૨૮/૧૬-૧૭  ૨૫-૦૬-૧૭  સવાર 
36. ૂ તરશા ી, સામા ય રા ય સેવા, વગ-૧, નમદા અને જળ સપંિ , પાણી-

રૂવઠા અને ક પસર િવભાગ 
૧૫/૧૭-૧૮  ૨૫-૦૬-૧૭  સવાર 

37. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), રચના શાર ર, વગ-૧  ૦૨/૧૭-૧૮  ૨૫-૦૬-૧૭   
***** 

38. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),  યા શાર ર, વગ-૧  ૦૩/૧૭-૧૮  ૨૫-૦૬-૧૭ 
39. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), પચંકમ, વગ-૧  ૦૪/૧૭-૧૮  ૨૫-૦૬-૧૭ 
40. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), અગદતં  અને િવધી -આ વુદ, વગ-૧  ૦૯/૧૭-૧૮  ૨૫-૦૬-૧૭ 

ુલાઈ-૨૦૧૭ 
41. હસાબી અિધકાર  વગ-૨ અને વા ણ ય વેરા અિધકાર  વગ-૨,  ુ ય પર ા  ૩૭/૧૬-૧૭  ૨/૮/૯-૦૭-૧૭  સવાર/સાજં 

42. રહ ય સચવ, ( ે   ટનો ાફર,  ેડ-૧), વગ-૨  ૧૨૨/૧૬-૧૭  ૧૬-૦૭-૧૭  સવાર 
43. સશંોધન અિધકાર , સામા ય રા ય સેવા, વગ-૧,  

(ન.જ.સ.ંપા. .ૂ અને ક. િવભાગ)  
૩૨/૧૭-૧૮  ૧૬-૦૭-૧૭  સાજં 

44. (ખાસ ભરતી) નાયબ િનયામક, (િનયામક ી, િવકસતી  િત ક યાણ ખા ુ)ં, 
સામા ય રા ય સેવા, વગ-૧  

૩૧/૧૭-૧૮  ૧૬-૦૭-૧૭  સાજં 

45. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર), િૂત અને  ીરોગ ,વગ-૧   ૧૦/૧૭-૧૮  ૧૬-૦૭-૧૭ 

***** 46. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),કાય-  ચ ક સા, વગ-૧  ૧૪/૧૭-૧૮  ૧૬-૦૭-૧૭ 
47. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),સં હતા િસ ધાતં, વગ-૧  ૦૧/૧૭-૧૮  ૧૬-૦૭-૧૭ 
48. યા યાતા (િસલેકશન  કલ- ોફસર),કૌમાર ૃ ય, વગ-૧  ૧૩/૧૭-૧૮  ૧૬-૦૭-૧૭ 

49. નગરપા લકા  ુ ય અિધકાર , વગ-૨ ( ુ ય પર ા)   ૬૫/૨૦૧૬-૧૭  ૨૨/૨૩-૦૭-૧૭  સવાર/સાજં 

50. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર),  ય ણુ, વગ-૧  ૨૧/૧૭-૧૮  ૩૦-૦૭-૧૭ 

***** 51. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર),  વ થ ૃ , વગ-૧  ૨૪/૧૭-૧૮  ૩૦-૦૭-૧૭ 
52. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), શ યતં , વગ-૧  ૨૮/૧૭-૧૮  ૩૦-૦૭-૧૭ 



અ .ુ 
માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ  હરાત  માકં 
અને વષ 

પર ાની  
ૂચત તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

ઑગ ટ-૨૦૧૭ 
53. જ લા  વુા િવકાસ અિધકાર  વગ-૨   ૧૨૪/૧૬-૧૭  ૨૦-૦૮-૧૭  સવાર 
54. મદદનીશ સશંોધન અિધકાર , વગ -૨ (ન.જ.સ.પા. .ૂક.િવ.) (નવી તાર ખ)  ૧૨૯/૧૬-૧૭  ૨૦-૦૮-૧૭  સવાર 
55. ુ િનયર  થપિત, વગ-૨   ૦૯/૧૬-૧૭  ૨૦-૦૮-૧૭  સાજં 
56. ઈલે ક ઈ પે ટર અને લી ટ ઈ પે ટર, વગ-૧   ૨૬/૧૫-૧૬  ૨૦-૦૮-૧૭  સાજં 
57. કાયદા અિધકાર , વગ-૨   ૪૬/૧૫-૧૬  ૨૦-૦૮-૧૭  સાજં 
58. મદદનીશ િનયામક, મ યો ોગ, વગ-૧   ૧૩૭/૧૫-૧૬  ૨૦-૦૮-૧૭  સાજં 
59. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), રસશા  અને ભૈષ ય-ક પના, વગ-૧  ૨૨/૧૭-૧૮  ૨૦-૦૮-૧૭ 

***** 60. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), રોગિનદાન અને િવ િૃત િનદાન, વગ-૧  ૨૩/૧૭-૧૮  ૨૦-૦૮-૧૭ 
61. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), શાલ તં , વગ-૧  ૨૭/૧૭-૧૮  ૨૦-૦૮-૧૭ 

સ ટ બર-૨૦૧૭ 
62. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), રચના શાર ર, વગ-૧  ૧૮/૧૭-૧૮  ૧૦-૦૯-૧૭ 

***** 63. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર),  યા શાર ર, વગ-૧  ૧૯/૧૭-૧૮  ૧૦-૦૯-૧૭ 
64. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), પચંકમ, વગ-૧  ૨૦/૧૭-૧૮  ૧૦-૦૯-૧૭ 
65. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), અગદતં  અને િવિધ-આ વુદ, વગ-૧  ૨૫/૧૭-૧૮  ૧૦-૦૯-૧૭ 

66. જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧ તથા  જુરાત  ુ ક  સેવા, વગ-૧ અને વગ-૨ 
( ુ ય પર ા) 

૧૨૧/૧૬-૧૭  ૧૭/૨૩/ 
૨૪-૯-૧૭ 

સવાર/સાજં 

ઑ ટોબર-૨૦૧૭ 
67. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર),  િૂત અને  ીરોગ, વગ-૧  ૨૬/૧૭-૧૮  ૦૮-૧૦-૧૭ 

***** 68. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), કાય-ચ ક સા, વગ-૧  ૩૦/૧૭-૧૮  ૦૮-૧૦-૧૭ 
69. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), સં હતા િસ ધાતં વગ-૧  ૧૭/૧૭-૧૮  ૦૮-૧૦-૧૭ 
70. યા યાતા (સીનીયર  કલ- ર ડર), કૌમાર ૃ ય, વગ-૧  ૨૯/૧૭-૧૮  ૦૮-૧૦-૧૭ 

71. જુરાત ઈજનેર  સેવા, વગ-૧ અને વગ-૨  -  ૨૨-૧૦-૧૭  સવાર 

72. પોલીસ ઈ પે ટર (બન-હિથયાર ), વગ-૨  -  ૨૯-૧૦-૧૭  સવાર 

નવે બર-૨૦૧૭ 
73. તબીબી અિધકાર , વગ-૨  -  ૦૫-૧૧-૧૭  સવાર 
74. ૂિનયર સહાયક િવ તુ િન ર ક, વગ-૨  -  ૧૨-૧૧-૧૭  સવાર 
75. મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગ-૨  -  ૧૨-૧૧-૧૭  સવાર 

ડ સે બર-૨૦૧૭ 
76. મદદનીશ િનયં ક, કા નુી માપ-િવ ાન, રા યપિ ત સેવા, વગ-૨ અ  અને 

નાગ રક  રુવઠા િવભાગ 
-  ૧૦-૧૨-૧૭  સવાર 

77. યા યાતા, િૂત અને  ીરોગ, વગ-૨  -  ૧૦-૧૨-૧૭  સવાર 
78. યા યાતા, કાય-ચ ક સા, વગ-૨  -  ૧૦-૧૨-૧૭  સવાર 
79. હ દ   િતવેદક, વગ-૨  -  ૧૦-૧૨-૧૭  સવાર 
80. સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ -૨ (િવકસતી  િત ક યાણ ખા ુ)ં  -  ૧૦-૧૨-૧૭  સાજં 

81. યા યાતા, સં તૃ-આ વુદ, વગ-૨  -  ૧૭-૧૨-૧૭  સવાર 
82. મદદનીશ િનયામક, વગ-૧ (ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ)  -  ૧૭-૧૨-૧૭  સવાર 
83. િ સીપાલ,  જુરાત નિસગ સેવા, વગ-૧    ૧૭-૧૨-૧૭  સવાર 



અ .ુ 
માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ  હરાત  માકં 
અને વષ 

પર ાની  
ૂચત તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

84. ો ટ મેનેજર, વગ-૧  -  ૧૭-૧૨-૧૭  સવાર 

આુર -૨૦૧૮ 
85. જનરલ સ ર -િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
86. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ (ખાસ ભરતી)  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
87. ટ .બી. અને ચે ટ-િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
88. ઈ.એન.ટ -િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
89. યા યાતા,  ય ણુ, વગ-૨  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
90. યા યાતા,  વ થ ૃ , વગ-૨  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
91. યા યાતા, શ યતં , વગ-૨  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
92. સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ-૨ (ખાસ ભરતી)  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
93. મદદનીશ ચેર ટ  કિમ ર, વગ૨   -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 
94. તાિં ક સલાહકાર (રસાયણ), વગ-૧  -  ૦૭-૦૧-૧૮  સવાર 

95. સં ુ ત તાિં ક સલાહકાર (પી.આઈ.), વગ-૧ (ઉ.ખા.િવ.)  -  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 
96. સં ુ ત ચેર ટ  કિમ ર,વગ-૧  -  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 
97. મદદનીશ બાગાયત િનયામક (િવષય િન ણાતં), વગ-૧ 

 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

98. નગર િનયોજક, વગ-૧,  જુરાત રા યપિ ત સેવા, વગ-૧ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

99. પૅડ આ ક-િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

100. જનરલ મેડ િસન-િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

101. ર ડયો થેરાપી-િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

102. યા યાતા, રસશા  અને ભૈષ યક પના, વગ-૨ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

103. યા યાતા, રોગ િનદાન અને િવ િૃત-િનદાન વગ-૨ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

104. યા યાતા,શાલ  તં , વગ-૨ 
 

-  ૨૧-૦૧-૧૮  સવાર 

105. યા યાતા, સં હતા િસ ાતં, વગ-૨ 
 

-  ૨૮-૦૧-૧૮  સવાર 

106. યા યાતા, કૌમાર ૃ ય, વગ-૨ 
 

-  ૨૮-૦૧-૧૮  સવાર 

ફ આુર -૨૦૧૮ 
107. ઑથ પે ડક-િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 

 

-  ૦૪-૦૨-૧૮  સવાર 

108. ર ડયોલો -િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૦૪-૦૨-૧૮  સવાર 

109. ઓ થે મોલો -િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૦૪-૦૨-૧૮  સવાર 

110. યા યાતા, રચના શાર ર, વગ-૨ 
 

-  ૦૪-૦૨-૧૮  સવાર 

111. યા યાતા,  યા શાર ર, વગ-૨ 
 

-  ૦૪-૦૨-૧૮  સવાર 

112. યા યાતા, પચંકમ, વગ-૨ 
 

-  ૧૧-૦૨-૧૮  સવાર 

113. યા યાતા,અગદતં  અને િવધીવૈધક, વગ-૨ 
 

-  ૧૧-૦૨-૧૮  સવાર 

114. પોલીસ ઈ પે ટર (બન-હિથયાર ), વગ-૨ ( ુ ય પર ા) 
 

-  ૧૧/૧૮-૦૨-૧૮  સવાર 

115. ડ ટ -િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૧૮-૦૨-૧૮  સવાર 

116. ઓ સ એ ડ ગાયનેકના મદદનીશ  ા યા., વગ-૧ 
 

-  ૧૮-૦૨-૧૮  સવાર 



અ .ુ 
માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ  હરાત  માકં 
અને વષ 
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ૂચત તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

117. ક ન વી.ડ .ના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૧૮-૦૨-૧૮  સવાર 

માચ-૨૦૧૮ 
118. ઓથ પેડ કસના  ા યાપક, વગ-૧ 

 

-  ૦૪-૦૩-૧૮  સવાર 

119. ઓ સ એ ડ ગાયનેકના  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૦૪-૦૩-૧૮  સવાર 

120. સાયક યા ના  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૦૪-૦૩-૧૮  સવાર 

121. ટ .બી અને ચે ટ ડ સીઝના  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૦૪-૦૩-૧૮  સવાર 

122. ો થેટ ક એ ડ ઓથ ટ ટના લેકચરર 
 

-  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 

123. માઈ ોબાયોલે ના  ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 

124. જનરલ મે ડસીનના સહ- ા યાપક, વગ-૧ 
 

-  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 

125. એનોટોમીના સહ ા યાપક, વગ-૧  -  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 
126. રડ યોથેરપીના  ા યાપક, વગ-૧  -  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 
127. ૂ તર શા ી, વગ-૨  -  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 
128. દહજ  િતબધંક અિધકાર , વગ-૨  -  ૧૮-૦૩-૧૮  સવાર 

એિ લ-૨૦૧૮ 
129. જુરાત ઈજનેર  સેવા, વગ-૧ અને વગ-૨ ( ુ ય પર ા)  -  ૮/૧૫-૪-૧૮  સવાર/સાજં 

 
ઉમેદવારો માટ  ચૂનાઓ: 
1. સીધી ભરતીના  ક સામા ંઉમેદવારોની સં યા  યાને લઈને  ાથિમક કસોટ  ન હ યોજતા સીધી  બ   લુાકાત ુ ંઆયોજન કરવાનો આયોગનો અબાિધત 

અિધકાર રહશે.    જુબ  જ યાની સં યા સામે  માણમા ંઓછ  અર ઓ મળેલ હોવાથી સીધી  બ   લુાકાત યોજવાનો િનણય લેવાયેલ હોય તેવી 
હરાતો સામે  *****  ચ  દશાવેલ છે. 

2. અિનવાય  સજંોગોમા ં હરાતને  િસ ધ  કરવાની  ૂચત  તાર ખમા ં અથવા  જ યાની  સં યામા ં અથવા  પર ાની  ૂચત  તાર ખમા ં ફરફાર  કરવાનો 
અબાિધત અિધકાર આયોગનો રહશે. 

3. ઉમેદવારોની સં યા  યાને લઈને  ાથિમક કસોટ  ‘OMR’ આધા રત ક ‘કૉ ટુર બે ડ  ર ટમે ટ ટ ટ’ (CBRT) રહશે. 
4. ઉમેદાવારોની સં યા  યાને લઈને પર ાના  દવસે ક  યારબાદના  દવસે દરક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઈટ પર  કૂવામા ંઆવશે. 
5. સીધી  ભરતીના  ક સામા ં ાથિમક  કસોટ મા ંઆયોગે  ન   કરલ લાયક  ધોરણમા ંઆવતા અને  હરાતમા ં ભરતી  િનયમમા ં દશાવેલ જોગવાઇઓ 

સતંોષતા ઉમેદવારોને  બ   લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની આખર  પસદંગી  ાથિમક કસોટ મા ં૩૦૦  ણુમાથંી    ણુ મેળવેલ હશે 
તે ુ ં ૫૦  ણુભાર અને  બ   લુાકાતના  ૧૦૦  ણુમાથંી  મેળવેલ  ણુના  ૫૦  ણુભારના  માણસહ ગણતર   કર ને  ુલ  ણુના આધાર  કરવામા ં
આવશે. એટલે ક,  ાથિમક કસોટ  અને  બ   લુાકાતના અ ુ મે  ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ  ણુ ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામા ંઆવશે. 
આખર  પસદંગીમા ંઆયોગ   લ ુ મ ધોરણ ન  કરશે તે લા  ુપડશે અને તેના મેર ટ-લી ટના આધાર પસદંગી યાદ  આખર  કરવામા ંઆવશે. 
ાથિમક  કસોટ મા ં ૧૦૦  ણુના  ૧૦૦  ો  સામા ય અ યાસના તથા  ૨૦૦  ણુના  ૨૦૦  ો  સબંિંધત  િવષયના  રહશે.  સીધી ભરતીના  ક સામા ં

ઉમેદવારોની સં યા  યાને લઈને  ાથિમક કસોટ  ન હ યોજતા સીધી  બ   લુાકાત ુ ંઆયોજન કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશે.  
6. આખર  પ રણામ  બ   લુાકાત  ણૂ થયાના  દા ત ૧૦ કામકાજના  દવસો દર યાન  િસ ધ કરવામા ંઆવશે. 

તાર ખ: ૧૭/૦૬/૨૦૧૭
 


