
 
જુરાત હર સેવા આયોગ 

જુરાત હર સેવા આયોગ ારા . .-૫૦/૨૦૧૭-૧૮ થી . .-૬૫/૨૦૧૭-૧૮ માટ તાર ખ-૧૬/૧૦/૨૦૧૭ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર ખ-૦૧/૧૧/૨૦૧૭ (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-૧૫/૧૦/૨૦૧૭ 
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સરકાર  આ વુદ કોલેજોમા ંિવિવધ િવષયના 
યા યાતા, વગ-૨, જુરાત આ વુદ સેવા 

( . -૫૦ થી ૬૪/૨૦૧૭-૧૮) 
              

૫૦ સં હતા િસ ાતં ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

. .૫૦/૧૭-
૧૮ થી 

. .૬૪/૧૭-
૧૮ની ુલ-૭૧ 
જ યાઓ પકૈ  
૦૨ જ યા 
શાર રક 
અશ ત 

ઉમદેવારો માટ 
અનામત 

૦૦ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૫૧ રચના શર ર ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૨-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 
૫૨ યા શર ર ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૨-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 
૫૩ ય ણુ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૭-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૫૪ રસશા  અને ભૈષ ય ક પના ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૧-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 

૫૫ રોગ િનદાન અને િવ ૃિ  િનદાન ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૧-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 

૫૬ વ થ ૃ  ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૭-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૫૭ અગદતં  અને િવધી વૈ ક ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૨-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 
૫૮ તૂી અને ી રોગ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૫૯ કૌમાર ૃ ય ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૬૦ કાય ચ ક સા ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૬૧ શ ય તં  ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૭-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ 
૬૨ શાલ  ત ં  ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૧-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 
૬૩ પચંકમ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૨-૨૦૧૮ એિ લ-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ 
૬૪ સં ૃ  ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪-૦૩-૨૦૧૮ મ-ે૨૦૧૮ ુ ન-૨૦૧૮ 

૬૫ 
િનયામક ી, િવકસિત િત ક યાણ ખાતા 
હઠળની આદશ િનવાસી શાળાના 
આચાય, વગ-૨ 

૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૧-૨૦૧૮ માચ-૨૦૧૮ એિ લ-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. આખર  પસદંગીમા ંઆયોગ  લ ુ મ 
ધોરણ ન  કરશે તે લા  ુપડશે અને તેના મેર ટલી ટના આધાર પસદંગી યાદ  આખર  કરવામા ંઆવશે. ાથિમક કસોટ મા ં ૧૦૦ ણુના ૧૦૦ ો સામા ય અ યાસના તથા ૨૦૦ ણુના ૨૦૦ ો સબંિંધત 
િવષયના રહશે. 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) હરાતમા ંદશાવેલ જ યાની સામે ઉમેદવારોની સ ં યાને યાને લઈ સીધી બ  લુાકાત ગોઠવવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશે.   


