
 

ુ જ રા ત   હ ર   સે વા   આયો ગ  
ભારત સરકાર ારા  આિથર્ક રીતે નબળા વગ ના નાગરીકો/ યિક્તઓ  માટે સેવા/જગ્યાઓ પર િનમણ ૂકંોમા ં ૧૦%  જગ્યાઓ અનામતની જોગવાઈ અ વયે ગજુરાત સરકારે તા:૧૪/૦૧/૨૦૧૯ના રોજ  ભરતી પ્રસગંોમા ં
ભરતી પ્રિક્રયાના કોઇપણ તબક્કાની કાયર્વાહી શ  ના થઇ હોય તેવી તમામ જાહરેાતોમા ં૧૦% આિથર્ક અનામત લાગ ુકરવાનો િનણર્ય કય  છે થી ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ ારા અગાઉ પ્રિસ ધ કરેલ ભરતી જાહરેાતો પૈકી  

. . 49,51,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,100,103,104,105,106,107,111,112,113/2018-19 માટ તાર ખ-18/03/2019 (13:00 કલાક) થી તાર ખ-
18/04/2019 (13:00 કલાક) સધુી સધુારેલ જાહરેાત Online અર  માટ  Reopen કરવામા ં  આવે છે છે. સદરહ ુજગ્યાઓની મખ્ય અને અગ યની િવગતો વી કે 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. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે.  
 જાહરેાત 

ક્રમાકં 

જગ્યાન ુ ંનામ   કુલ 

જગ્યાઓ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મિહલાઓ 

      માટે અનામત જગ્યાઓ 

કુલ જગ્યાઓ 

પૈકી શારીિરક 

અશક્તતા માટે 

અનામત 

કુલ 

જગ્યાઓ 

પૈકી માજી 

સૈિનક માટે

અનામત 

પ્રાથિમક 

કસોટીની સિૂચત

તારીખ 

પ્રાથિમક 

કસોટીના 

પિરણામનો 

સભંિવત માસ

બ  મલુાકાતનો

સભંિવત માસ 

  ૧ 
 

     ૨    ૩ ૪ ૫      ૬     ૭      ૮    ૯      ૧૦ 

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

૪૯ 
મદદનીશ ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨  
(ન. જ.પા. પ.ુ ક. િવભાગ) 

૨૧ ૦૯ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૮ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

૫૧ 
સશંોધન અિધકારી, ગજુરાત આંકડાકીય સેવા, 
વગર્-૨ 

૨૩ ૦૮ ૦૨ ૦૬ ૦૧ ૦૬ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

૭૯ 
મદદનીશ ઈજનેર(િસિવલ), વગર્-૨ (માગર્ અને 
મકાન િવભાગ) 

૨૮૫ ૧૫૫ ૨૮ ૫૨ ૧૩ ૩૭ ૫૧ ૦૯ ૧૭ ૦૪ ૧૨ ૧૩ ૦૭ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ ડીસે.-૧૯ 

૮૦ રાજય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-3 ૪૨૪ ૧૭૬ ૪૨ ૧૧૪ ૨૯ ૬૩ ૫૮ ૧૩ ૩૭ ૦૯ ૨૦ ૧૮ ૪૨ 

૦૯-૦૬-૧૯ 
મખ્ય પરીક્ષા 
૧૭, ૨૪ 

નવે બર-૧૯

ઓગ ટ-૧૯ - 

 સરકાર  િવનયન અને િવ ાન કોલેજો ખાતે િવિવધ િવષયોના મદદનીશ ા યાપક ( .ુિશ.સે.) વગ-2( . . 81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98)
૮૧ ઈિતહાસ ૨૭ ૧૨ ૦૨ ૦૮ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે .ુ-૨૦
૮૩ વન  પિતશા  ત્ર ૧૩ ૦૬ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ જા ય.ુ-૨૦
૮૫ એકાઉ  ટ  સી ૧૫ ૦૩ ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે .ુ-૨૦
૮૬ ગજુરાતી  ૩૪ ૧૪ ૦૩ ૦૮ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૧૮-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ માચર્.-૨૦
૮૭ ગિણતશા  ત્ર  ૧૦ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે .ુ-૨૦ 
૮૮ સમાજશા  ત્ર  ૨૪ ૧૨ ૦૨ ૦૬ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ જા ય.ુ-૨૦ 
૮૯ અંગ્રજી  ૩૮ ૧૭ ૦૩ ૦૯ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ માચર્.-૨૦ 
૯૦ ભૌિતકશા  ત્ર  ૨૨ ૦૭ ૦૨ ૦૭ ૦૩ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ માચર્.-૨૦ 
૯૧ અથર્શા  ત્ર ૧૮ ૧૦ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ માચર્.-૨૦ 
૯૨ વાિણ યશા  ત્ર  ૧૪ ૦૬ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ ડીસે.-૧૯ 
૯૩ રસાયણશા  ત્ર ૩૧ ૧૦ ૦૩ ૧૫ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ માચર્.-૨૦ 
૯૪ રા યશા  ત્ર  ૦૪ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ જા ય.ુ-૨૦ 
૯૭ ત  વજ્ઞાન  ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ ડીસે.-૧૯ 
૯૮ મનોિવજ્ઞાન  ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ જા ય.ુ-૨૦ 
૧૦૦ સહાયક મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-3 ૨૫ ૧૩ ૦૨ ૦૬ ૦૧ ૦૩ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૨૧-૦૭-૧૯ સ  ટે.-૧૯ - 



૧૦૩ માઇક્રોબાયોલોજી ટ, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૧૮ ૦૭ ૦૨ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

૧૦૪ પેથોલોજી ટ, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૧૬ ૦૬ ૦૨ ૦૬ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

૧૦૫ ઇ.એન.ટી સ ન, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૨૪ ૧૦ ૦૨ ૦૮ ૦૦ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

૧૦૬ રેડીયોલોજી ટ, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૪૯ ૨૨ ૦૫ ૧૪ ૦૨ ૦૬ ૦૭ ૦૨ ૦૪ - ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

૧૦૭ મનોિચિક સક, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૨૭ ૧૧ ૦૩ ૦૮ ૦૧ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૨ - ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

૧૧૧ ખતેી અિધકારી, વગર્-૨ ૧૦૧ ૪૧ ૧૦ ૨૬ ૦૭ ૧૭ ૧૩ ૦૩ ૦૯ ૦૨ ૦૬ ૦૪ ૦૧ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગ ટ-૧૯ જા ય.ુ-૨૦ 

૧૧૨ પોલીસ ઈ પેકટર (િબન-હિથયારી), વગર્-૨ ૬૦ ૨૫ ૦૬ ૧૬ ૦૪ ૦૯ ૦૮ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૩૦-૦૬-૧૯ 
મખ્ય પરીક્ષા 
૧૮,૧૯  
જા ય-ુ૨૦ 

ઓગ ટ-૧૯
મખ્ય 
પરીક્ષા 

પિરણામનો
સભંિવત 
માસ 

એિપ્રલ-૨૦ 

મે-૨૦ 

૧૧૩ 

ગજુરાત ઈજનેર સેવા (િસિવલ), 
વગર્-૧ અને વગર્-૨, માગર્ અને 
મકાન િવભાગ 
 

વગર્-૧=૧૧ ૧૧ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૦૪-૦૮-૧૯ 
મખ્ય પરીક્ષા 
૧૫,૨૨,૨૯  
િડસે બર-૧૯

ઓક્ટો-૧૯ 
મખ્ય 
પરીક્ષા 

પિરણામનો 
સભંિવત 
માસ 

માચર્-૨૦

એિપ્રલ-૨૦ 
 

વગર્-૨=૩૮ ૩૮ ૧૭ ૦૩ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

                                                
ન ધ:- 

(૧) અગાઉ િસ ધ કરલ ળૂ હરાતમા ંઅર  કરલ સામા ય કટગર  ના  ઉમેદવારોને આિથક ર તે નબળા વગ માટ અનામતનો લાભ  મળવાપા  હોય તેમણે  તે હરાત અ વયે નુ:EWS Category હઠળ અર  
કરવાની રહશે. 

(૨) અગાઉ િસ ધ કરલ ળૂ હરાતમા ંઅર  કરલ સામા ય કટગર  અને અનામત કટગર ના ઉમેદવારોએ ફર થી અર  કરવાની રહશે ન હ. પરંત,ુ અગાઉ પ્રિસ ધ કરેલ મળૂ જાહરેાતમા ંઅરજી કરવાનુ ંચકૂી ગયેલ છે 
તેવા ંતમામ કટગર ના ઉમેદવારો સધુારેલ જાહરેાત અ વયે અરજી કરી શકશે. 

(૩) ઉપલી વયમયાર્દા માટે અગાઉ પ્રિસ ધ કરેલ મળૂ જાહરેાતમા ંઅરજી વીકારવાની છે લી તારીખ યાને લવેામા ંઆવશે. યારે શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનભુવ માટે સધુારેલ જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ અરજી વીકારવાની 
છે લી તારીખ યાને લવેામા ંઆવશે. 

(૪) અગાઉ પ્રિસ ધ કરેલ જાહરેાત ક્રમાકં:૪૭, ૪૮, ૫૬ થી ૭૦, ૭૨,૭૩,૭૮, ૮૪,૯૫,૯૬, ,૧૦૧,૧૦૨ ,૧૦૮ થી ૧૧૦ અને ૧૧૪ થી ૧૨૬  અ વયે કોઈ પણ ગ્યા આિથર્ક રીતે નબળા વગ ના ફાળે જતી ન હોઈ,આ જાહરેાતો 

Reopen કરવાની રહતેી નથી.આ જાહરેાતોનો પરીક્ષા કાયર્ક્રમ આયોગની વેબસાઇટ પર દશાર્વવામા ંઆવશે. 

(૫) િશક્ષણ િવભાગના તા. ૧૩.૦૩.૨૦૧૯ ના પત્રના અનસુધંાને જા.ક્ર. ૮૨/૨૦૧૮-૧૯, મદદનીશ પ્રા યાપક (માઇક્રોબાયોલોજી) અને જા.ક્ર. ૯૯/૧૮-૧૯, મદદનીશ પ્રા યાપક (ભ ૂ તર શા ) રદ કરવામા ંઆવે છે.  
(૬) આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ં ુ ુષ ઉમેદવારને પાચં વષ અને મ હલા ઉમેદવારને દસ વષની ટછાટ ઉપલી વયમયાદા 45 વષથી વધે ન હ તે ર તે મળવાપા  રહશે. 

(૭) આિથર્ક રીત ેનબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ રા ય સરકારના સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્ર: ઈડબ યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ નમનૂા(અંગ્રજીમા ં
Annexure KH અથવા ગજુરાતીમા ંપિરિશ ટ-ગ) મા ંમેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્રના નબંર અને તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દશાર્વવાના રહશેે. 

(૮) સીધી ભરતીના િક સામા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની   
આખરી પસદંગી પ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી  ગણુ મેળવેલ હશે તેન ુ ં૫૦% ગણુભાર અને બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પ્રમાણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે 
કરવામા ંઆવશે. એટલ ે કે, પ્રાથિમક કસોટી અને બ  મલુાકાતના અનક્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર ો સામા ય 
અ યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે. 

(૯) ઉમેદવારોની પ્રાથિમક કસોટીની OMR Answer Sheet પ્રાથિમક કસોટી પણૂર્ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવશે 

(૧૦) આખરી પિરણામ બ  મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાિજત ૧૦ કામકાજના િદવસો દર યાન પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવશે. 



(૧૧) (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ પ ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને યાર પછી જ 
અરજી ક ફમર્ કરવાની રહશેે. (ર) ફ ફમર્ થયેલ અરજીપત્રકની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ બાબતે સધુારો કરવાની રજૂઆત / િવનતંી ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે નિહ. (૩) એક કરતા ંવધારે 
સખ્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક સામા ંછે લે ક ફમર્ થયેલ અરજીપત્રક જ મા ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે લ ેક ફમર્ થયેલ ફી સાથેન ુ ંઅરજીપત્રક મા ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ 
બ  મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો (સામા ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે.  

(૧૨) ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટે પિરિશ ટ-ક/ 
પિરિશ ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા ય ગણાશે નહીં. મળૂ જાહરેાત અ વયે અરજી વીકારવાની છે લી તારીખ વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ની હોઇ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ અને યારબાદ ઇ ય ૂ
કરવામા ંઆવેલ NCLC મા ય ગણવામા ંઆવશે પરંત,ુ આ પ્રમાણપત્ર સધુારેલ જાહરેાતની અરજી વીકારવાની છે લી તારીખ બાદનુ ંહોવુ ંજોઇએ નહી.  

(૧૩) ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તા. ૧૮-૦૪-૨૦૧૯ ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખુ લી રહશેે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online અરજીપત્રક્મા ંતમામ 
િવગતો કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. ઉમેદવાર ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપત્રક ભરી Confirm કરવુ ંફરજીયાત છે. મા ંચકુ થયેથી 
ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 

(૧૪) One Time Registration (OTR)  ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટેનુ ંસહાયક મોડ લુ છે તે કરવા માત્રથી Online કરેલ અરજી Confirm થયેલી ગણાશ ેનિહં. આથી OTR કયાર્ બાદ ઉમેદવારે Online 
કરેલ અરજી ફરજીયાતપણ ેConfirm કરવાની રહ ેછે મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે  તા: ૧૫/૦૩/૨૦૧૯ 

                    

 

                   


