
 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
ગજુરાત  જાહરે  સેવા  આયોગ  ારા  . .-૪૪/૨૦૧૮-૧૯ થી . .-૫૪/૨૦૧૮-૧૯ માટ તાર ખ-૧૬/૦૮/૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર ખ-૩૧/૦૮/૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી  Online અરજીઓ 
મગંાવવામા ંઆવે 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. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.                                    
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૪૪  આચાયર્, ગજુરાત કૌશ ય તાિલમ સેવા,વગર્-૨  ૫૭ ૨૭ ૨૦ ૦૧ ૦૯ ૦૯ ૦૭ - ૦૩  ૦૩ ૦૨ ૨૫-૧૧-૨૦૧૮ િડસે બર-૨૦૧૮ ફે આુરી-૨૦૧૯

૪૫  ભાષાતંરકાર વગર્-૩  ૦૧  ૦૧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ૦૩,૦૪-૧૧-
૨૦૧૮ િડસે બર-૨૦૧૮  - 

૪૬  પશ ુિચિક સા અિધકારી, વગર્-૨  ૪૦ ૨૨ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૨  - - ૨૩-૧૨-૨૦૧૮ ફે આુરી-૨૦૧૯ એિપ્રલ-૨૦૧૯

૪૭  પ્રા યાપક, (હોિમયોપેથીક મટીરીયા મેડીકા), 
વગર્-૧  ૦૧  ૦૧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ૨૫-૧૧-૨૦૧૮  જા યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯ 

૪૮  પ્રા યાપક, (હોિમયોપેથીક ઓગેર્નન ઓફ 
મેડીસીન), વગર્-૧  ૦૧  ૦૧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ૨૫-૧૧-૨૦૧૮  જા યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯ 

૪૯  મદદનીશ ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ (ન. 
જ.પા. પ.ુ ક. િવભાગ)  ૨૧  ૧૧  ૦૨  -  ૦૮  ૦૩  -  -  ૦૨  -  -  ૨૦-૦૧-૨૦૧૯  માચર્-૨૦૧૯  મે-૨૦૧૯ 

૫૦  નાયબ િનયામક, ગજુરાત આંકડાકીય સેવા, 
વગર્-૧  ૦૬  ૦૨  ૦૩  -  ૦૧  -  ૦૧  -  -  -  -  ૨૩-૧૨-૨૦૧૮  ફે આુરી-૨૦૧૯  એિપ્રલ-૨૦૧૯ 

૫૧  સશંોધન અિધકારી, ગજુરાત આંકડાકીય 
સેવા, વગર્-૨  ૨૩  ૧૦  ૦૬  ૦૧  ૦૬  ૦૩  ૦૨  -  ૦૨  -  -  ૦૬-૦૧-૨૦૧૯  માચર્-૨૦૧૯  મે-૨૦૧૯ 

૫૨  ટીબી એ ડ ચે ટ ડીસીઝ  પે યાલી ટ, 
કા.રા.િવ.યો, વગર્-૧  ૦૧  ૦૧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ૦૪-૧૧-૨૦૧૮  જા યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯ 

૫૩  બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી (મિહલા), 
વગર્-૨  ૫૬  ૨૭  ૧૭  ૦૫  ૦૭  ૨૭  ૧૭  ૦૫  ૦૭  ૦૨  -  ૦૪-૧૧-૨૦૧૮  જા યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯ 

૫૪  પીિડયાટ્રીશીયન, વગર્-૧  ૧૪૫ ૭૩ ૪૪ ૦૮ ૨૦ ૨૪ ૧૪ ૦૨ ૦૬  ૦૬ ૦૧ ૦૪-૧૧-૨૦૧૮ જા યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯

ન ધ:- (૧) આખરી પિરણામ  બ  મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાિજત ૧૦ કામકાજના િદવસો દર યાન પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવશે.   
       (૨) સીધી ભરતીના (જા. ક્ર. ૪૫ િસવાય) િક સામા ંપ્રાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોન ે બ  મલુાકાતમા ં
બોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી પ્રાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી   ગણુ મેળવેલ હશે તેન ુ ં૫૦% ગણુભાર અન ે બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦%  ગણુભારના પ્રમાણસહ 
ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલ ેકે, પ્રાથિમક કસોટી અને  બ  મલુાકાતના અનક્રમ ે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. 
       (૩) જા. ક્ર. ૪૫ ના સદંભર્મા ંપરીક્ષામા ંઉપિ થત ઉમેદવારોના ગણૂના આધારે કામચલાઉ મેરીટ મજુબ આયોગના તા. ૩૧-૦૩-૧૮ ના કચેરી હુકમ: પરચ-૨૦૦૭-૧૭૬-આરએ ડી અનસુારના ધોરણો મજુબની 
સખ્યાના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની (કામચલાઉ) યાદી પ્રિસ  કરવામા ંઆવશ ેતથા તે પૈકી ભરતી િનયમોની જોગવાઇ સાથ ેતમામ લાયકાતો સતંોષતા હશ ેતેવા ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી 
યાદી ગણુવ ાના ક્રમમા ંપ્રિસ  કરવામા ંઆવશે.           
       (૪) ઉમેદવારોની પ્રાથિમક કસોટીની OMR Answer Sheet પ્રાથિમક કસોટી પણૂર્ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવશે 
       (૫) (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ  પ ટ રીત ે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 બાબત ેસધુારો કરવાની રજૂઆત / િવનતંી ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે નિહ. (૩) એક કરતા ં
વધારે સખ્યામા ંઅરજી કયાર્ના  િક સામા ં છે લ ે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  મલુાકાતન ેપાત્ર થયાના િક સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો (સામા ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે.  
       (૬) ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જ મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અ ય કોઈપણ દ તાવેજ મા ય ગણાશ ેનહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીત ેપછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY 
LAYER CERTIFICATE (NCLC) માટે પિરિશ ટ-ક/પિરિશ ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) મા ય ગણાશ ેનહીં. 
       (૭) ઉમેદવારોન ેખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online   અરજી  કરવા  માટે  તા.  ૩૧-૦૮-૨૦૧૮  ના  ૧૩:૦૦  કલાક  સધુી  જ  વેબસાઇટ  ખુ લી  રહશેે  માટે આખરી  િદવસો  સધુી  રાહમા ં નિહં  રહતેા Online 
અરજીપત્રક્મા ંતમામ િવગતો કાળજીપવૂર્ક ચકાસીન ે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. 

       (૮) One Time Registration (OTR)  ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટેનુ ંસહાયક મોડ લુ છે તે કરવા માત્રથી Online કરેલ અરજી Confirm થયેલી ગણાશે નિહં. આથી OTR કયાર્ બાદ ઉમેદવારે 
Online કરેલ અરજી ફરજીયાતપણે Confirm કરવાની રહ ેછે 
       (૯) આયોગ  ારા જા યઆુરી-૨૦૧૮ મા ંપ્રિસ  થયેલ ભરતી કેલે ડર અનસુાર પ્ર તાિવત જાહરેાતો પૈકી બાકી રહતેી જાહરેાતો હવે પછી આપવામા ંઆવશે.                                   તાર ખ-૧૫/૦૮/૨૦૧૮  


