
 

જુરાત  હર  સેવા  આયોગ  
અગ યની હરાત 

  

જુરાત હર સેવા આયોગ ારા  િસ  કરવામા ંઆવલે નીચે જુબની પર ાઓના કાય મ અ વયે દશાવેલ હરાતો 
માટ િનધા રત તાર ખના રોજ યો નાર ાથિમક/ ુ ય કસોટ ઓ, જુરાત િવધાનસભાની આગામી ૂટંણીને યાને લેતા 
કટલાક ઉમેદવારો ૂટંણી ફરજમા ંસકંળાયેલા હોવાની ર ૂઆત મળેલ હોઈ તથા  ટાફ અને માળખાક ય િુવધાઓ ઉપલ ધ 
થવામા ંઅ ુ ૂળતા રહ તે હ થુી હવ ેનીચ ેદશાવલે નવી તાર ખો જુબ યોજવામા ંઆવશ.ે ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ 
લેવી.  
મ  

 
(૧) 

જ યા ુ ંનામ  
 

(૨) 

હરાત માકં 
 

(૩) 

ાથિમક/ ુ ય 
કસોટ ની ુની તાર ખ  

(૪) 

ાથિમક/ ુ ય કસોટ ની 
નવી તાર ખ 

(૫) 
૧ જુરાત ઈજનેર  સેવા (િસિવલ), વગ-

૧ અને વગ-૨ 

૩૯/૧૭-૧૮ ૦૫/૧૧/૨૦૧૭ ૨૪/૧૨/૨૦૧૭ 

૨ ુ િનયર સહાયક િવ તુ િનર ક, વગ-
૨ 

૩૬/૧૭-૧૮ ૧૨/૧૧/૨૦૧૭  
 

૨૩/૧૨/૨૦૧૭ 
(સાજં) 

૩ મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગ-૨  ૩૭/૧૭-૧૮ ૧૨/૧૧/૨૦૧૭  
 

૦૪/૦૨/૨૦૧૮ 
(સવાર) 

૪ હસાબી અિધકાર  વગ-૧ અને સહાયક 
વા ણ યક વરેા કિમ ર, વગ-૧ ( ુ ય 
પર ા)   

૧૦૭/૧૬-૧૭ ૨૫-૨૬/૧૧/૨૦૧૭  
 
 

૦૬-૦૭/૦૧/૨૦૧૮ 
 

૫ મદદનીશ િનયં ક, કા નુી માપ-
િવ ાન, રા યપિ ત સેવા, વગ-૨ , 
અ  અને નાગ રક રુવઠા િવભાગ 

૪૮/૧૭-૧૮ ૧૦/૧૨/૨૦૧૭ ૨૮/૦૧/૨૦૧૮ 
(સવાર) 

૬ સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ-૨ 
(િવકસતી િત ક યાણ ખા )ુ 

૩૩/૧૭-૧૮ ૧૦/૧૨/૨૦૧૭ ૨૮/૦૧/૨૦૧૮ 
(સાજં) 

૭ ો ટ મેનેજર, વગ-૧ ૪૪/૧૭-૧૮ ૧૭/૧૨/૨૦૧૭ ૨૮/૦૧/૨૦૧૮ 
(સાજં) 

ન ધ:   (૧) આયોગ ારા આપવામા ંઆવલે જુરાત ઈજનેર  સેવા(િસિવલ),વગ-૧ અને વગ-૨ ની જ યા માટ આયોગની 
.  .૩૯/૨૦૧૭-૧૮ આયોગ ારા તા.૧૭-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવલે, ની અર  કરવાની છે લી તા.૦૮-૦૮-

૨૦૧૭ હતી . મા ંનમદા, જળસપંિત, પાણી રૂવઠા અને ક પસર િવભાગની નાયબ કાયપાલક ઈજનેર(િસિવલ), વગ-૨ની 
જ યા માટ  અ .ુ િત વગના મ હલા ઉમેદવારો માટ ૦૨ (બ)ે જ યા અનામત દશાવવામા ંઆવેલ . ને બદલે હવ ે  અ .ુ 

િત વગના મ હલા ઉમેદવારો માટ ુલ ૦૧ જ યા અનામત છે, તે જુબનો ધુારો યાને લેવા સબંિંધત ઉમેદવારોને િવનતંી 
છે                                                                                                            

તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭                                                                                                                             

 


