
 

ુ જ રા ત   હ ર   સે વા   આ યો ગ  
જુરાત હર સેવા આયોગ ારા . .૦૧/૨૦૧૯-૨૦ થી . .૧૨/૨૦૧૯-૨૦ માટ તાર ખ-૧૫-૦૭-૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર ખ-૩૧-૦૭-૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) ધુી Online અર ઓ મગંાવવામા ંઆવ ે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 અન ેhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. હરાતની બધીજ–સં ણૂ િવગતો આયોગની વબેસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમદેવાર https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અર  કરવાની રહશે. મર 
ઓનલાઈન અર  કરવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામાં આવશે. 
  હરાત 

માંક 
જ યા ુ ંનામ     ુલ 

   જ યાઓ 
ક ાવાર જ યાઓ     ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મહલાઓ  

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 

પરણામનો 
સંભિવત માસ 

બ  લુાકાતનો 
સભંિવત માસ શૈ ણક લાયકાત 

( ૂંકમાં)  અ ભુવ ( ૂંકમા)ં 

૧ ૨ ૩ 
૪ ૫ 

૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ બન 
અનામત 

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ. 
વગ 

અ .ુ 
િત 

અ .ુ 
જન િત

બન 
અનામત 

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ. 
વગ 

અ .ુ 
િત 

અ .ુ 
જન િત 

૧ લે ચરર િસલે શન કલ ( ોફસર), 
અગદતં  અન ેિવિધવૈધયક, વગ-૧  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૧૧-૨૦૧૯ નવ.ે-૧૯ આુર -

૨૦૨૦ 

M.D. 
(AgadTantra 

and 
VidhiAyurved) 

દસ અથવા 
પાચં વષનો 

ર ડર 
તર કનો 
શૈ ણક 

અથવા દસ 
વષનો 

સશંોધનનો 
અ ભુવ   

૨ ોફસર (હોિમયોપથેી), ે ટસ ઓફ 
મે ડસીન, વગ-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૧૯ નવ.ે-૧૯ ડસે બર-૨૦૧૯ 

M.D. 
(Homoeopathy) 

or M.D. 
(Medicine) 

ણ વષનો 
શૈ ણક 
અ ભુવ  

૩ ોફસર (હોિમયોપથેી), રપટર , વગ-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૧૯ નવ.ે-૧૯ ડસે બર-૨૦૧૯ 
M.D. 

(Homoeopathy) 
(Repertory) 

ણ વષનો 
શૈ ણક 
અ ભુવ 

૪ સરકાર  હોિમયોપથેી કોલેજ ખાતેના 
િ સપાલ/ િુ ટ ડ ટ, વગ-૧    ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૧૯ આુર -

૨૦૨૦ માચ-૨૦૨૦ M.D. 
(Homoeopathy) 

બે વષનો 
ા ાપક 

તર કનો  
શૈ ણક 
અ ભુવ 

૫ બાળ લ ન િતબંધક અિધકાર  સહ 
જ લા સમાજ રુ ા અિધકાર , વગ-૨  ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૧૨-૨૦૧૯ ફ આુર -

૨૦૨૦ એિ લ-૨૦૨૦ M.S.W ૦૩ વષ 

૬ બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર  
(મ હલા), વગ-૨  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૧૯ આુર -

૨૦૨૦ માચ-૨૦૨૦ 

 Bach. Or 
Master In 

Socio/Home 
Sci. 

/S.W/Nutri/C.D 

 ૦૩ વષ 

૭ નાયબ બાગાયત િનયામક વગ-૧  ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૧૧-૨૦૧૯ ડસે બર-
૨૦૧૯ 

આુર -
૨૦૨૦ Ph. D / P.G ૦૩ વષ / 

૦૫ વષ 

૮ 
રહ ય સ ચવ 
( જુરાતી ટનો 

ેડ-૧) વગ-૨  

સ ચવાયલ સવંગ ૧૧ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વો લફા ગ 
પર ાની 
ૂચત તાર ખ- 
૨૪-૧૧-૨૦૧૯ 

ફ આુર -
૨૦૨૦ 

ુલાઈ-૨૦૨૦  નાતક -- 

ખાતાના વડાઓની 
કચેર  ૧૧ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િવધાનસભા ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ુ ય લે ખત 
પર ાની 
ુ ચત તાર ખ-
૧૯ અને ૨૬ 

એિ લ ૨૦૨૦ 

ુ ન-૨૦૨૦ ુલ જ યાઓ ૨૩ ૧૦ ૦૨ ૦૫ ૦૨ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯ 
રહ ય સ ચવ 
( ે  ટનો 

ેડ-૧) વગ-૨  

સ ચવાયલ સવંગ ૦૯ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વો લફા ગ 
પર ાની 
ૂચત તાર ખ- 

૧૭-૧૧-૨૦૧૯ 

ફ આુર -
૨૦૨૦ 

ુલાઇ-૨૦૨૦  નાતક -- 

ખાતાના વડાઓની 
કચેર  ૦૯ ૦૩ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િવધાનસભા ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ુ ય લે ખત 
પર ાની 
ુ ચત તાર ખ-
૧૨ અને ૧૯ 

એિ લ ૨૦૨૦ 

ુ ન-૨૦૨૦ ુલ જ યાઓ ૨૦ ૦૯ ૦૨ ૦૫ ૦૦ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 



૧૦ જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧, જુરાત ુ ક  સેવા વગ-૧ તથા વગ-૨ અને જુરાત નગરપા લકા ુ ય અિધકાર  સેવા, વગ-૨      

વગ-૧ 

જુરાત વહ વટ  સવેા, ુ િનયર કલ 
નાયબ કલે ટર / નાયબ જ લા 
િવકાસ અિધકાર  

૧૫ ૦૯ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

 
ાથિમક 

કસોટ ની 
ૂચત તાર ખ 

૧૩-૧૦-૨૦૧૯ 

ાથિમક 
કસોટ ના 

પ રણામનો 
સભંિવત માસ 

ડસે બર-
૨૦૧૯ 

ુલાઇ-૨૦૨૦  નાતક -- 

નાયબ પોલીસ અધી ક ૨૦ ૧૫ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
જ લા/નાયબ ર જ ાર ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
અધી ક, નશાબધંી અન ેઆબકાર  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મદદનીશ કિમશનર આ દ િત િવકાસ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
નાયબ િનયામક (અ .ુ િત ક યાણ) ૦૭ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ુલ ૪૭ ૨૯ ૦૪ ૦૬ ૦૩ ૦૫ ૧૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

વગ-૨ 

સકેશન અિધકાર  ( પીએસસી) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મદદનીશ જ લા ર ાર ૧૦ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
રા ય વરેા અિધકાર  ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
જ લા િનર ક જમીન દફતર ૦૫ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
આ દ િત િવકાસ અિધકાર  ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ુ ય લે ખત 
પર ાની 

ુચત 
તાર ખ ૨૩ 

ફ આુર , ૦૮ 
અને ૧૫ 

માચ ૨૦૨૦  

ુ ય લે ખત 
પર ાના 
પ રણામનો 

સભંિવત માસ 
ુન-૨૦૨૦ 

 

તા કુા િવકાસ અિધકાર  ૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સમાજ ક યાણ અિધકાર  (અ. .) ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
અધી ક, નશાબધંી અન ેઆબકાર  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
મદદનીશ િનયામક, અ  અને 
નાગ રક રુવઠાની કચેર  ૦૫ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ુલ ૫૦ ૩૦ ૦૫ ૦૭ ૦૨ ૦૬ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૧૧ 
યવ થાપક, વગ-૧ 

(િનયામક ી, સરકાર  ુ ણ અને 
લેખન સામ ી) 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭-૧૧-૨૦૧૯ આુર -
૨૦૨૦ ફ આુર -૨૦૨૦ 

િ ટ ગ 
ટકનોલો  મા ં
ડ ી અથવા 

ડ લોમા  

આશર ૦૩ 
વષ અથવા 
૦૫ વષ  

૧૨ 
જુરાત તબીબી 

અને આરો ય સેવા, 
 વગ-૨ 

તબીબી અિધકાર  
વગ-૨ ૧૪૯૩ ૬૧૨ ૧૪૯ ૪૦૩ ૧૦૫ ૨૨૪ ૨૦૩ ૪૯ ૧૩૩ ૩૪ ૭૪ ૪૫ ૧૫ 

૦૧-૧૨-૨૦૧૯ ફ આુર -
૨૦૨૦ માચ-૨૦૨૦ MBBS -- િવમા તબીબી 

અિધકાર  વગ-૨ ૧૨૬ ૫૪ ૧૨ ૩૪ ૦૮ ૧૮ ૧૭ ૦૩ ૧૧ ૦૨ ૦૫ ૦૩ ૦૧ 
ન ધ:- 
  શૈ ણક લાયકાત અન ેઅ ભુવ ઉમદેવારોની સમજ માટ દશાવલે છે. ચો સ શૈ ણક લાયકાત અને અ ભુવ વબેસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર િસ  કરવામાં આવલે િવગતવાર હરાત માણે રહશ.ે  
  સીધી ભરતીના ( . .,૮, ૯, ૧૦ અને ૧૨ િસવાય) ક સામાં ાથિમક કસોટ માં આયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણમા ંઆવતા અન ે હરાતમાં ભરતી િનયમમાં દશાવલે જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમદેવારોને બ  લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
ઉમદેવારોની આખર  પસદંગી ાથિમક કસોટ માં ૩૦૦ ણુમાંથી  ણુ મળેવલે હશ ેતે ુ ં૫૦% ુણભાર અને બ  લુાકાતના ૧૦૦ ણુમાંથી મળેવલે ણુના ૫૦%  ુણભારના માણસહ ગણતર  કર ન ે ુલ ણુના આધાર કરવામાં આવશે. 
એટલે ક, ાથિમક કસોટ  અન ે બ  લુાકાતના અ ુ મે ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ુણ ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામા ંઆવશ.ે ાથિમક કસોટ માં ૧૦૦ ણુના ૧૦૦ ો સામા ય અ યાસના તથા ૨૦૦ ણુના ૨૦૦ ો સબંિંધત 
િવષયના રહશ.ે પસદંગી યાદ  મરે ટના આધાર આખર  કરવામા ંઆવશે. આખર  પ રણામ વખતે જ ઉમદેવાર મેળવલે આખર  ણુ હર કરવામા ંઆવશ.ે
  . . ૦૮ અને ૦૯ માટ થમ વો લફા ગ ટ ટ (શોટ હ ડ ટ ટ) યો શ.ે તેમાં ઉિ ણ થતા ઉમદેવારોએ ુ ય લે ખત પર ામાં ઉપ થત થવા  ુરહશ.ે ુ ય લે ખત પર ામાં ઉિ ણ થતા ઉમદેવારો માટ બ  લુાકાત યોજવામા ંઆવશ.ે 
આખર  પ રણામ ુ ય લે ખત પર ા અન ે બ  ુલાકાતમા ંમળેવલે ુણના આધાર હર કરવામાં આવશે.       
 . . ૧૦ અ વયે ાથિમક કસોટ મા ંઆયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણમા ંઆવતા અન ે હરાતમા ંભરતી િનયમમાં દશાવલે જોગવાઇઓ સતંોષતા ુલ જ યાઓના આશર ૧૫ (પદંર) ગણા ઉમદેવારોન ે ુ ય લે ખત પ ર ામા ં વેશ આપવામાં 
આવશે અન ે યારબાદ આયોગે ન  કરલા લાયક  ધોરણમા ંઆવતા ુલ જ યાઓના ૦૩ ( ણ) ગણા ઉમદેવારોને બ  લુાકાતમાં બોલાવવામાં આવશ.ે
  જુરાત તબીબી અન ેઆરો ય સેવા,  વગ-૨ ( . . ૧૨/૨૦૧૯-૨૦) ની સં ુ ત પધા મક કસોટ  ૦૨ (બે) તબ ામાં લેવામા ંલેવાશ ે મા ં થમ તબ ો લે ખત પર ાનો રહશે માં ુલ ૪૦૦ ણુના ૦૨ હ લુ ી કારના પ ો રહશે. અન ે
બીજો તબ ો ૧૦૦ ણુનો બ  લુાકાતનો રહશ.ે આખર  પ રણામ લે ખત પર ાના ૪૦૦ ણુ અને ુબ ુ લુાકાતના ૧૦૦ ણુ, આમ મળ  ુલ ૫૦૦ ુણને આધાર ન  કરવામા ંઆવશ.ે 
  ઉમદેવારોની ાથિમક કસોટ ની OMR Answer Sheet ાથિમક કસોટ  ણૂ થયા બાદ વહલી તક આયોગની વબેસાઈટ પર િસ ધ કરવામાં આવશ.ે
  (૧) ઉમદેવારોએ હરાત માકં અન ેજ યા ુ ંનામ પ ટ ર ત ેવાચંીન ેઓનલાઈન અર  કરવી. ઓન-લાઈન અર  કરતી વખત ેતમામ િવગતો અર પ કમાં ભયા બાદ, તે િવગતોની ખાતર  કર ન ે યાર પછ  જ અર  ક ફમ કરવાની રહશ.ે 
(ર) ફ ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો ક તમેા ંઉમદેવાર આપલે મા હતીમાં િત ક કૂ બાબત ે ધુારો કરવાની ર ૂઆત / િવનતંી ાહય રાખવામાં આવશ ેન હ. (૩) એક કરતા ંવધાર સં યામા ંઅર  કયાના ક સામા ંછે લે ક ફમ થયલે 
અર પ ક જ મા ય રાખવામાં આવશે. બન-અનામત વગના ઉમેદવારો માટ છે લે ક ફમ થયલે ફ  સાથે ુ ંઅર પ ક મા ય રાખવામાં આવશે. (૪) ઉમદેવારોએ બ  લુાકાતન ેપા  થયાના ક સામાં ર ૂ કરવાના થતા માણપ ો (સામા ય 
ચૂનાઓમાં આપેલ મમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશ.ે
  ઉમરના ં રુાવા માટ SSCE CERTIFICATE (જ મ તાર ખ દશાવેલ) જ ર ૂ કર ુ.ં અ ય કોઈપણ દ તાવજે મા ય ગણાશે નહ . સામા જક અન ેશૈ ણક ર ત ેપછાત વગના ઉમદેવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટ 
પ રિશ ટ-ક/પ રિશ ટ-૪ ( ુજરાતી) જ ર ૂ કર ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા ય ગણાશ ેનહ .
  ઉમદેવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે ક Online અર  કરવા માટ તા ૩૦-૦૭-૨૦૧૯ના ૧૩:૦૦ કલાક ધુી જ વેબસાઇટ ુ લી રહશે માટ આખર  દવસો ધુી રાહમાં ન હ રહતા Online અર પ માં તમામ િવગતો કાળ વૂક 
ચકાસીન ેવહલી તક ભરવા અન ેઓનલાઇન અર  Confirm કરવા જણાવવામાં આવ ેછે. ઉમદેવાર ારા િનયત સમયમા ંOnline અર પ ક ભર  Confirm કર ુ ંફર યાત છે. મા ં કુ થયથેી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશ.ે



  One Time Registration (OTR) ઉમદેવારન ેઓનલાઇન અર  ઝડપથી કરવા માટ ુ ંસહાયક મોડ લુ છે તે કરવા મા થી online કરલ અર  Confirm થયલેી ગણાશ ેન હ. આથી OTR કયા બાદ ઉમેદવાર Online કરલ અર  ફર યાતપણે 
Confirm કરવાની રહ છે મા ં કુ થયેથી ઉમદેવાર જ જવાબદાર રહશ.ે જો આપની અર પ કમા ંકોઇ ધુારા-વધારા કરવાના હોય તો “Edit” િવક પમા ંજઇને તે હરાતનાં છે લા દવસ ધુીમા ંકોઈપણ સમયે ધુાર  શકાશ.ે હરાતનો સમય ણૂ 
થયા બાદ આ િુવધા (અર મા ંકોઈ પણ તનો ધુારો કરવા માટ) ઉપલ ધ રહશે નહ .
  આયોગ ારા િસ  થયલે ભરતી કલે ડર ુજબ હરાતો િવભાગ ારા અ તન ભરતી િનયમો િસ ધ થયા બાદ આપવામા ંઆવશ.ે
 આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા જત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામાં આવશે.                                                                                                              
 આયોગ ારા િસ  કરવામાં આવતી સદર ુ હરાતોની જ યાઓની સં યામાં ફરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશે.                                                                                          તાર ખ:૧૫-૦૭-૨૦૧૯
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