
 
જુરાત હર સેવા આયોગ 

જુરાત હર સેવા આયોગ ારા . .-૦૧/૨૦૧૮-૧૯ થી . .-૧૭/૨૦૧૮-૧૯ માટ તાર ખ-૧૬/૦૪/૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર ખ-૦૨/૦૫/૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક) ધુી Online અર ઓ 
મગંાવવામા ંઆવે છે. સદર  ુજ યાઓની ુ ય અને અગ યની િવગતો વી ક શૈ ણક લાયકાત, અ ભુવ, મર, પગાર ધોરણ, મરમા ં ટછાટ, અર  ફ , ઓનલાઈન અર  કરવાની ર ત, હરાતની સામા ય 
જોગવાઈઓ તથા અ ય િવગતો આયોગના નોટ સ બોડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા િવનતંી છે. હરાતની બધીજ–સં ણૂ 
િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવાર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અર  કરવાની રહશે. મર ઓનલાઈન અર  કરવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.                                    
                         તાર ખ-૧૫/૦૪/૨૦૧૮ 
  હરાત 

માંક 
જ યા ુ ંનામ     ુલ 

   જ યાઓ 
ક ાવાર જ યાઓ     ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મ હલાઓ  

માટ અનામત જ યાઓ 
ુલ જ યાઓ પૈક  

શાર રક અશ તતા
માટ અનામત 

ુલ જ યાઓ પૈક  
મા  સૈિનક માટ 

અનામત 

ાથિમક કસોટ ની 
ૂચત તાર ખ 

ાથિમક કસોટ ના 
પ રણામનો સભંવીત 

માસ 

બ  લુાકાતનો 
સભંવીત માસ 

૧ ૨ ૩ 
૪ ૫ 

૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ બન 
અનામત 

સા.શૈ.પ. 
વગ 

અ .ુ 
િત 

અ .ુ 
જન િત 

બન 
અનામત 

સા.શૈ.પ. 
વગ 

અ .ુ 
િત 

અ .ુ 
જન િત 

૦૧ મદદનીશ ઉ ોગ કિમશનર, વગ-૧ સામા ય 
રાજય સેવા, ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૨-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

૦૨ મદદનીશ ૂ તરશા ી, વગ-૨ સામા ય 
રાજય સેવા, ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ 

૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

 સરકાર  ડ ટલ કોલેજોમા ંિવિવધ િવષયોના 
ા યાપક, વગ-૧, સામા ય રાજય સેવા               

૦૩ ક  ઝવ ટવ ડ  ટ  અન ેએ  ડોડો  ટ સ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 
૦૪ ઓરલ પથેોલો  અન ેમાઈ ોબાયોલો  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૮ ઓગ ટ-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ 

૦૫ ઓથ ડૉ  ટ સ એ ડ ડ  ટોફશીયલ 
ઓથ પડે સ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૮ ઓગ ટ-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ 

૦૬ પીડોડો  ટ સ (પડે યા ક) અન ે ીવે  ટ વ 
ડ  ટ  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૮ ઓગ ટ-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ 

૦૭ પરે યોડો  ટોલો  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

૦૮ ો થોડો  ટ સ એ ડ ાઉન એ ડ ીજ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૮ ઓગ ટ-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ 
૦૯ પ લીક હ થ ડ  ટ  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૮ ઓગ ટ-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ 

 
સરકાર  ડ ટલ કોલેજોમા ંિવિવધ િવષયોના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧, સામા ય 
રાજય સેવા 

              

૧૦ પ લીક હ થ ડ  ટ  ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 
૧૧ ઓરલ મડે સીન અન ેરડ યોલો  ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

૧૨ ઓથ ડૉ  ટ સ એ ડ ડ  ટોફશીયલ 
ઓથ પડે સ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

૧૩ 
સરકાર  કોલેજોમા ં ો થટે ક એ ડ 
ઓથ ટ ટના લે ચરર, વગ-૨, સામા ય 
રાજય સેવા 

૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

૧૪ 
ઉ ોગ અિધકાર  (તાિં ક) / મનેેજર 
(કા.મા.), વગ-૨, સામા ય રાજય સવેા, 
ઉ ોગ અન ેખાણ િવભાગ 

૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૧૯-૦૮-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ ડસે બર-૨૦૧૮ 

૧૫ 
કલીનીકલ સાયકોલો ટ, વગ-૨, સામા ય 
રાજય સેવા (આરો ય અને પર વાર ક યાણ 
િવભાગ) 

૨૦ ૧૧ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૮ ઓગ ટ-૨૦૧૮ ઓકટો બર-૨૦૧૮ 

૧૬ મદદનીશ ચેર ટ  કિમશનર, વગ-૧ 
સામા ય રાજય સવેા ૧૧ ૦૪ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

૧૭ વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨, કા.રા.િવ.યો. 
(આરો ય અન ેપર વાર ક યાણ િવભાગ) ૦૮ ૦૫ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૭-૨૦૧૮ સ ટ બર-૨૦૧૮ નવે બર-૨૦૧૮ 

ન ધ:-  (૧) આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા જત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામા ંઆવશે.  



 (૨) 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  અન ે બ  લુાકાતના અ ુ મે ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ણુ ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામા ંઆવશે. ાથિમક કસોટ મા ં૧૦૦ ણુના ૧૦૦ ો 
સામા ય અ યાસના તથા ૨૦૦ ણુના ૨૦૦ ો સબંિંધત િવષયના રહશે. પસદંગી યાદ  મેર ટના આધાર આખર  કરવામા ંઆવશે. આખર  પ રણામ વખતે જ ઉમેદવાર મેળવેલ આખર  ણુ હર કરવામા ંઆવશે. 
 (૩) ઉમેદવારોની ાથિમક કસોટ ની OMR Answer Sheet ાથિમક કસોટ  ણૂ થયા બાદ વહલી તક આયોગની વેબસાઈટ પર િસ ધ કરવામા ંઆવશે 

(૪) (૧) ઉમેદવારોએ હરાત માકં અને જ યા ુ ંનામ પ ટ ર તે વાચંીને ઓનલાઈન અર  કરવી. ઓન-લાઈન અર  કરતી વખતે તમામ િવગતો અર પ કમા ંભયા બાદ, તે િવગતોની ખાતર  કર ને 
યાર પછ  જ અર  ક ફમ કરવાની રહશે. (ર) ફ ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો ક તેમા ંઉમેદવાર આપેલ મા હતીમા ં િત ક કૂ બાબતે ધુારો કરવાની ર ૂઆત / િવનતંી ાહય રાખવામા ંઆવશે ન હ. (૩) એક 
કરતા ંવધાર સ ં યામા ંઅર  કયાના ક સામા ંછે લે ક ફમ થયેલ અર પ ક જ મા ય રાખવામા ંઆવશે. બન-અનામત વગના ઉમેદવારો માટ છે લે ક ફમ થયેલ ફ  સાથે ુ ંઅર પ ક મા ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) 
ઉમેદવારોએ બ  લુાકાતને પા  થયાના ક સામા ંર ૂ કરવાના થતા માણપ ો (સામા ય ચૂનાઓમા ંઆપેલ મમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશે. 

(૫) ઉમરના ં રુાવા માટ SSCE CERTIFICATE (જ મ તાર ખ દશાવેલ) જ ર ૂ કર ુ.ં અ ય કોઈપણ દ તાવેજ મા ય ગણાશે નહ . સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ NON CREAMY 
LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટ પ રિશ ટ-ક/પ રિશ ટ-૪ ( જુરાતી) જ ર ૂ કર ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા ય ગણાશે નહ . 

(૬) પથેોલો ના ટ ટુર, વગ-૨ (ખાસ ભરતી અન ેસામા ય ભરતી)ની જ યાઓ માટ હરાત હવ ેપછ  િસ ધ કરવામા ંઆવશે.  


