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૩૭ ઇન્ પેક્ટીંગ ઓિફસર (કોટર્ ફીઝ), વગર્-૧ ૦૭ ૦૪ ૦૨ - ૦૧ ૦૧ - - - - - ૧૪-૧૦-૨૦૧૮ િડસેમ્બર-૨૦૧૮ ફે આુરી-૨૦૧૯

૩૮ મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (ન. 
જ.પા. પ.ુ ક. િવભાગ) ૧૪૯ ૧૧૩ - - ૩૬ ૩૭ - - ૧૧ ૦૩ ૦૧ ૩૦-૧૨-૨૦૧૮ ફે આુરી-૨૦૧૯ એિપર્લ-૨૦૧૯ 

૩૯ પર્ોગર્ામ અિધકારી, વગર્-૧ (મિહલા અને 
બાળ િવકાસ િવભાગ) ૦૪ ૦૪ - - - ૦૧ - - - - - ૦૪-૧૧-૨૦૧૮ જાન્યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯ 

40 જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-1, જુરાત ુ ક  સેવા વગ-1 તથા વગ-2 અને જુરાત નગરપા લકા ુ ય અિધકાર  સેવા, વગ-2 
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મખ્ય લેિખત 
પરીક્ષાના 
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સભંિવત માસ 
જુન-૨૦૧૯ 

 
જુલાઇ-૨૦૧૯ 

વગર્-૧ 

૧. ગજુરાત વહીવટી સેવા, જુિનયર કેલ  
   નાયબ કલેકટર / નાયબ જી લા િવકાસ   
   અિધકારી વગર્-૧ 

૫૦ ૨૫ ૧૩ ૦૨ ૧૦ ૦૮ ૦૪ - ૦૩ ૦૩ - 

૨. નાયબ પોલીસ અધીક્ષક ૦૩ ૦૩ - - - ૦૧ - - - - -
૩. સહાયક રાજ્ય વેરા કિમ ર ૧૫ ૦૭ ૦૪ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૧ - ૦૧ ૦૨ -
૪. નાયબ િનયામક (િવકસતી જાિત) ૦૧ ૦૧ - - - - - - - - -
૫. નાયબ િનયામક (અનસુિૂચત જાિત) ૦૧ - ૦૧ - - - ૦૧ - - - -
૬. મદદનીશ કિમ ર, આિદજાિત િવકાસ ૦૫ ૦૩ ૦૨ - - ૦૧ - - - - -

વગ-1 ની ુલ જ યાઓ 75 39 20 03 13 13 06 - 04 05 - 

વગર્-૨ 

૧.  સેકશન અિધકારી (સિચવાલય) ૧૦ ૦૭ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ - ૦૧ - ૦૧ ૦૧ 

૨.  સેકશન અિધકારી (GPSC) ૦૧ ૦૧ - - - - - - - - -
૩.  મામલતદાર ૩૪ ૧૬ ૦૭ ૦૫ ૦૬ ૦૫ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૧ -

૪.  રાજ્ય વેરા અિધકારી ૪૦ ૨૨ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૧ - 

૫.  તાલકુા િવકાસ અિધકારી ૩૨ ૧૬ ૦૮ ૦૨ ૦૬ ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૩ -
૬.  સરકારી મ અિધકારી ૨૮ ૧૬ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૫ ૦૨ - ૦૧ - -
૭.  આિદજાિત િવકાસ અિધકારી ૧૭ ૦૯ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૧ - - - -
૮.  જી લા િનરીક્ષક જમીન દફતર ૧૩ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ - ૦૧ - -
૯.  મદદનીશ િનયામક, અ  અને નાગિરક  
    પરુવઠાની કચેરી ૧૦ ૦૫ ૦૩ - ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - - - 

૧૦. સમાજ ક યાણ અિધકારી (િવકસતી 
     જાિત) ૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - 

૧૧. અધીક્ષક, નશાબધંી અને આબકારી ૦૨ ૦૧ ૦૧ - - - - - - - -
૧૨. નગરપાિલકા મખ્ય અિધકારી, વગર્-૨ ૩૧ ૧૮ ૦૫ ૦૨ ૦૬ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૧ -

વગ-2 ની ુલ જ યાઓ 219 119 50 15 35 34 14 05 10 07 01 



૪૧ એનાિલિટકલ કૅિમ ટ (ભ ૂ તર િવ ાન અને 
ખિનજ કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૨ ૦૩ ૦૩ - - - ૦૧ - - - - - ૦૪-૧૧-૨૦૧૮ જાન્યઆુરી-૨૦૧૯ માચર્-૨૦૧૯ 

૪૨ કાયર્પાલક ઈજનેર (યાિંતર્ક), વગર્-૧ ૦૩ ૦૩ - - - ૦૧ - - - - - ૨૩-૧૨-૨૦૧૮ ફે આુરી-૨૦૧૯ એિપર્લ-૨૦૧૯

૪૩ 
ઇન્ડ ટર્ીયલ પર્મોશન ઓિફસર (કિમશનર ી, 
કુિટર અને ગર્ામ ઉ ોગની કચેરી હઠેળ), 
વગર્-૨ 

૧૦ ૦૬ ૦૩ - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - ૦૪-૧૧-૨૦૧૮ જાન્યઆુરી-૨૦૧૯ એિપર્લ-૨૦૧૯ 

૨૦* 
નાયબ િનયામક, ગજુરાત સકંિલત બાળ 
િવકાસ સેવા, વગર્-૧ (કિમશનર ી મિહલા 
અને બાળ િવકાસ િવભાગ) 

૦૪ ૦૩ ૦૧ - - - - - - - - ૨૩-૦૯-૨૦૧૮ િડસેમ્બર-૨૦૧૮ ફે આુરી-૨૦૧૯ 

ન ધ:- * જા.કર્. ૨૦/૨૦૧૮-૧૯ ની કુલ જગ્યાઓ ૦૨ ને બદલે ૦૪ કરવામા ંઆવેલ છે. સદરહ ુજાહરેતમા ંજગ્યામા ંસધુારો થતા આ જાહરેાતમા ંઓનલાઇન અરજી કરવા જાહરેાત તા. ૧૬-૦૭-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ 
સધુી ફરી ખોલવામા ંઆવે છે. મળૂ જાહરેાતમા ંઅરજી કરેલ િબન-અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ ફરીથી અરજી કરવાની રહશેે નહીં. આ જાહરેાતની અન્ય તમામ જોગવાઇઓ યથાવત રહશેે.      
       (1) આખરી પિરણામ બ  મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાિજત ૧૦ કામકાજના િદવસો દરમ્યાન પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.  
       (2) સીધી ભરતીના (જા. કર્. ૩૭, ૩૮, ૩૯. ૪૧, ૪૨ અને ૪૩) િક સામા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા 
ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી પર્ાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી  ગણુ મેળવેલ હશે તેનુ ં૫૦% ગણુભાર અને બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના 
૫૦%  ગણુભારના પર્માણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલ ેકે, પર્ાથિમક કસોટી અને બ  મલુાકાતના અનકર્મે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ં
આવશે. પર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પર્ ો સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પર્ ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ 
ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે. 
       (3) જા. કર્. ૪૦ ના સદંભર્મા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને કુલ જગ્યાઓના આશરે ૧૫ (પદંર) 
ગણા ઉમેદવારોને મખ્ય લિેખત પિરક્ષામા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે. અને ત્યારબાદ આયોગે નક્કી કરેલા લાયકી ધોરણમા ંઆવતા કુલ જગ્યાઓના ૦૩ (તર્ણ) ગણા ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે.          
       (3) ઉમેદવારોની પર્ાથિમક કસોટીની OMR Answer Sheet પર્ાથિમક કસોટી પણૂર્ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે 
       (4) (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત કર્માકં અને જગ્યાનુ ંનામ પ ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપતર્કમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર 
પછી જ અરજી કન્ફમર્ કરવાની રહશેે. (ર) ફન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્કની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ બાબતે સધુારો કરવાની રજૂઆત / િવનતંી ગર્ાહય રાખવામા ંઆવશે નિહ. (૩) એક કરતા ં
વધારે સખ્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક સામા ં છે લ ેકન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્ક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે લે કન્ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપતર્ક માન્ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) 
ઉમેદવારોએ બ  મલુાકાતને પાતર્ થયાના િક સામા ંરજૂ કરવાના થતા પર્માણપતર્ો (સામાન્ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ કર્મમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે.  
       (5) ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જન્મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અન્ય કોઈપણ દ તાવેજ માન્ય ગણાશે નહીં. 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) માન્ય ગણાશે નહીં. 
       (૬) આયોગ ારા જાન્યઆુરી-૨૦૧૮ મા ંપર્િસ  થયેલ ભરતી કેલન્ડર અનસુાર પર્ તાિવત જાહરેાતો પૈકી બાકી રહતેી જાહરેાતો હવે પછી આપવામા ંઆવશે. 
       (૭) ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online  અરજી કરવા માટે તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખુ લી રહશેે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ં નિહં રહતેા Online 
અરજીપતર્ક્મા ંતમામ િવગતો કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપતર્ક ભરી Confirm કરવુ ંફરજીયાત છે. મા ંચકુ 
થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 
       (૮) One Time Registration (OTR)  ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝડપથી કરવા માટેન ુ ંસહાયક મોડ લુ છે ત ેકરવા માતર્થી Online અરજી Confirm થયેલી ગણાશે નિહં. આથી OTR કયાર્ બાદ ઉમેદવારે Online 
કરેલ અરજી ફરજીયાત પણ ેConfirm કરવાની રહ ેછે.                            તાર ખ-15/07/2018  
      
 
 
 
 
                           


