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

. .૧૭/૧૭-
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. .૩૦/૧૭-
૧૮ની ુલ-૬૫ 
જ યાઓ પકૈ  
૦૧ જ યા OL 

(One Leg) 
કારની 

શાર રક 
અશ તા 
ધરાવતા 

ઉમદેવારો માટ 
અનામત 

૦૦ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ આુર -૨૦૧૮ 
૧૮ રચના શર ર ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦-૦૯-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 
૧૯ યા શર ર ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦-૦૯-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 
૨૦ પચંકમ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦-૦૯-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 
૨૧ ય ણુ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩૦-૦૭-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ 
૨૨ રસશા  અને ભૈષ ય ક પના ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 

૨૩ રોગ િનદાન અને િવ ૃિ  િનદાન ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 

૨૪ વ થ ૃ  ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩૦-૦૭-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ 
૨૫ અગદતં  અને િવધી વૈધયક ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦-૦૯-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 
૨૬ તૂી અને ી રોગ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ આુર -૨૦૧૮ 
૨૭ શાલ  ત ં  ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ 
૨૮ શ ય તં  ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩૦-૦૭-૨૦૧૭ ઓકટોબર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ 
૨૯ કૌમાર ૃ ય ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ આુર -૨૦૧૮ 
૩૦ કાય ચ ક સા ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭ ડસે બર-૨૦૧૭ આુર -૨૦૧૮ 

૩૧ 
નાયબ િનયામક, (િનયામક ી, 
િવકસતી િત ક યાણ ખા ુ)ં, સામા ય 
રાજય સેવા, વગ-૧, (ખાસ ભરતી) 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 00 ૦૦ ૧૬-૦૭-૨૦૧૭ સ ટ બર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ 

૩૨ 
સશંોધન અિધકાર , સામા ય રાજય 
સેવા, વગ-૧, નમદા, જળસપંિત, 
પાણી રૂવઠા અને ક પસર િવભાગના 
િનય ં ણ હઠળની કચેર   

૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 00 ૦૦ ૧૬-૦૭-૨૦૧૭ સ ટ બર-૨૦૧૭ નવે બર-૨૦૧૭ 

ન ધ :- (૧) આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા ત 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 ંઆવશ.ે એટલે ક, ાથિમક કસોટ  અને બ  લુાકાતના અ ુ મે ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ણુ ુ ં ૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામા ંઆવશ.ે 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.  

(૩) ઉમેદવારોની ાથિમક કસોટ ની OMR Answer Sheet ાથિમક કસોટ  ણૂ થયા બાદ વહલી તક આયોગની વેબસાઈટ પર કુવામા ંઆવશે 
(૪) (૧) ઉમેદવારોએ હરાત માકં અને જ યા ુ ંનામ પ ટ ર તે વાચંીને ઓનલાઇન અર  કરવી. ઓન-લાઇન 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. 


