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જા.ક્ર.૧૪/૧૭-
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જગ્યાઓ પૈકી 
૦૧ જગ્યા 
શારીિરક 
અશક્ત 

ઉમેદવારો માટે 
અનામત 

૦૦ ૧૬-૦૭-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭

૦૨ રચના શરીર ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭

૦૩ િક્રયા શરીર ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭

૦૪ પચંકમર્ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭

૦૫ દ્ર યગણુ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭

૦૬ રસશા  અને ભષૈ ય ક પના ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ ઓગ ટ-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭

૦૭ રોગ િનદાન અને િવકૃિ  િનદાન ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ ઓગ ટ-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭

૦૮ વ થવ ૃ  ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭

૦૯ અગદતત્ર અને િવધી વૈ ક ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭

૧૦ પ્રસતૂી અને ી રોગ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૯-૦૬-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭

૧૧ શાલક્ય તત્ર ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ ઓગ ટ-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭

૧૨ શ ય તત્ર ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭

૧૩ કૌમાર ભૃ ય ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૬-૦૭-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭

૧૪ કાય િચિક સા ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૬-૦૭-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭

૧૫ 
ભુ તરશા ી,સામા ય રાજય સેવા,વગર્-૧ 
નમર્દા, જળસપંિ , પાણી પરુવઠા અને 
ક પસર િવભાગ 

૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ સ ટે બર-૨૦૧૭ િડસે બર-૨૦૧૭ 

૧૬ રેડીયોલોજી ટ, ગજુરાત આરોગ્ય અને 
તબીબી સેવા (તજજ્ઞ સેવા), વગર્-૧ ૪૯ ૨૭ ૧૪ ૦૨ ૦૬ ૦૯ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૨૧-૦૫-૨૦૧૭ જુન-૨૦૧૭ જુન-૨૦૧૭ 

ન ધ :- (૧) આખરી પિરણામ બ  મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાજીત ૧૦ કામકાજના િદવસો દર યાન પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવશે.  
 (૨) 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 તેનુ ં૫૦ ગણુભાર અને બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦ ગણુભારના પ્રમાણસહ 
ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પ્રાથિમક કસોટી અને બ  મલુાકાતના અનક્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. આખરી 
પસદંગીમા ંઆયોગ  લઘુ મ ધોરણ નક્કી કરશે તે લાગ ુપડશે અને તેના મેરીટલી ટના આધારે પસદંગી યાદી આખરી કરવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્ર ો સામા ય અ યાસના તથા 
૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્ર ો સબંિંધત િવષયના રહશેે.  

(૩) ઉમેદવારોની પ્રાથિમક કસોટીની OMR Answer Sheet પ્રાથિમક કસોટી પણૂર્ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર મકુવામા ંઆવશે 
(૪) (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ પ ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓન-લાઇન 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 રજુઆત / િ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 ુ ંઅરજી પત્રક મા ય 
રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ બ  મલુાકાતને પાત્ર થયાના િક સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો (સામા ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે. 



 


