
 

�ુ જ રા ત   � હ� ર   સે વા   આ યો ગ  
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા �.ક્ર. ૧૧૪/૨૦૧૮-૧૯ થી �.ક્ર. ૧૨૬/૨૦૧૮-૧૯ માટ� તાર�ખ-૦૨/૦૧/૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર�ખ-૧૭/૦૧/૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) �ધુી Online અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે 
છે. સદર�ુ જગ્યાઓની �ખુ્ય અને અગત્યની િવગતો �વી ક� શૈક્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ, �મર, પગાર ધોરણ, �મરમા ં�ટછાટ, અર� ફ�, ઓનલાઈન અર� કરવાની ર�ત, �હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય િવગતો 
આયોગના નોટ�સ બોડર્ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા િવનતંી છે. �હ�રાતની બધીજ–સ�ંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા 
બાદ જ ઉમેદવાર� https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અર� કરવાની રહ�શે. �મર ઓનલાઈન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
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૧૧૪ પેથોલો� ટ�ટુર, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી)  ૧૫ ૦૦ ૦૮ ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
૦૧ 

૦૦ ૦૫-૦૫-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૧૫ પેથોલો� ટ�ટુર, વગર્-૨ ૦૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૬-૦૫-૧૯ ઓગષ્ટ-૧૯ �ડસેમ્બર-૧૯ 
૧૧૬ એનાટોમી ટ�ટુર, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી)  ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૩૧-૦૩-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૧૭ બાયોક�મેસ્ટ્ર� ટ�ટુર, વગર્-૨ ૦૮ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૨-૦૫-૧૯ ઓગષ્ટ-૧૯ નવેમ્બર-૧૯ 
૧૧૮ ફ�ઝીયોલો� ટ�ટુર, વગર્-૨ ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૧૯-૦૫-૧૯ ઓગષ્ટ-૧૯ નવેમ્બર-૧૯ 
૧૧૯ ફામાર્કોલો� ટ�ટુર, વગર્-૨ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગષ્ટ-૧૯ �ડસેમ્બર-૧૯ 
૧૨૦ મદદનીશ િનયામક (ભૌિતક �ૂથ) , વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૩-૦૪-૧૯ �ુન-૧૯ સપ્ટ�મ્બર-૧૯ 
૧૨૧ મદદનીશ િનયામક (બાયોલો� �ૂથ) , વગર્-૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫-૦૫-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૨૨ સાયન્ટ�ફ�ક ઓ�ફસર (ભૌિતક �ૂથ), વગર્-૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૨-૦૫-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૨૩ સાયન્ટ�ફ�ક ઓ�ફસર (રસાયણ �ૂથ), વગર્-૨ ૦૬ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૬-૦૫-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૨૪ સાયન્ટ�ફ�ક ઓ�ફસર (બાયોલો� �ૂથ) , વગર્-૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨-૦૬-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૨૫ અિધક્ષક, મધ્યસ્થ �લ અને પોરબદંર ખાસ �લ, વગર્-૧ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૨-૦૫-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 
૧૨૬ આચાયર્, પવર્તારોહણ સસં્થા, માઉન્ટ આ�,ુ વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૨-૦૫-૧૯ �ુલાઇ-૧૯ ઓક્ટોબર-૧૯ 

                                                
ન�ધ:- (૧) આખર� પ�રણામ �બ� �લુાકાત �ણૂર્ થયાના �દા�જત ૧૦ કામકાજના �દવસો દરમ્યાન પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.  
      (૨) સીધી ભરતીના �કસ્સામા ંપ્રાથિમક કસોટ�મા ંઆયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમા ંઆવતા અને �હ�રાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની 
આખર� પસદંગી પ્રાથિમક કસોટ�મા ં૩૦૦ �ણુમાથંી � �ણુ મેળવેલ હશે તે�ુ ં૫૦% �ણુભાર અને �બ� �લુાકાતના ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુના ૫૦% �ણુભારના પ્રમાણસહ ગણતર� કર�ને �ુલ �ણુના આધાર� કરવામા ંઆવશે. 
એટલે ક�, પ્રાથિમક કસોટ� અને �બ� �લુાકાતના અ�કુ્રમે �ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ �ણુ�ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટ�જ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક કસોટ�મા ં૧૦૦ �ણુના ૧૦૦ પ્ર�ો સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ �ણુના ૨૦૦ પ્ર�ો 
સબંિંધત િવષયના રહ�શે. પસદંગી યાદ� મેર�ટના આધાર� આખર� કરવામા ંઆવશે. આખર� પ�રણામ વખતે જ ઉમેદવાર� મેળવેલ આખર� �ણુ �હ�ર કરવામા ંઆવશે. 
      (૩) ઉમેદવારોની પ્રાથિમક કસોટ�ની OMR Answer Sheet પ્રાથિમક કસોટ� �ણૂર્ થયા બાદ વહ�લી તક� આયોગની વેબસાઈટ પર પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવશે 
      (૪) (૧) ઉમેદવારોએ �હ�રાત ક્રમાકં અને જગ્યા�ુ ંનામ સ્પષ્ટ ર�તે વાચંીને ઓનલાઈન અર� કરવી. ઓન-લાઈન અર� કરતી વખતે તમામ િવગતો અર�પત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતર� કર�ને ત્યાર પછ� જ અર� 
કન્ફમર્ કરવાની રહ�શે. (ર) ફન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રકની િવગતો ક� તેમા ંઉમેદવાર� આપેલ મા�હતીમા ંક્ષિત ક� �કૂ બાબતે �ધુારો કરવાની ર�ૂઆત / િવનતંી ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે ન�હ. (૩) એક કરતા ંવધાર� સખં્યામા ંઅર� કયાર્ના 
�કસ્સામા ંછેલ્લ ેકન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. �બન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� છેલ્લ ેકન્ફમર્ થયેલ ફ� સાથે�ુ ંઅર�પત્રક માન્ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� �લુાકાતને પાત્ર થયાના �કસ્સામા ં
ર�ૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો (સામાન્ય �ચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહ�શે.  
     (૫) ઉમરના ં �રુાવા માટ� SSCE CERTIFICATE (જન્મ તાર�ખ દશાર્વેલ) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજ માન્ય ગણાશે નહ�. સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER 
CERTIFICATE (NCLC) માટ� પ�રિશષ્ટ-ક/પ�રિશષ્ટ-૪ (�જુરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) માન્ય ગણાશે નહ�. 
    (૬) ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� Online અર� કરવા માટ� તા. ૧૭-૦૧-૨૦૧૯ ના ૧૩:૦૦ કલાક �ધુી જ વેબસાઇટ �લુ્લી રહ�શે માટ� આખર� �દવસો �ધુી રાહમા ંન�હ� રહ�તા Online અર�પત્રક્મા ંતમામ િવગતો 
કાળ��વૂર્ક ચકાસીને વહ�લી તક� ભરવા અને ઓનલાઇન અર� Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર દ્વારા િનયત સમયમા ંOnline અર�પત્રક ભર� Confirm કર�ુ ંફર�યાત છે. �મા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર 
રહ�શે. 
     (૭) One Time Registration (OTR)  ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર� ઝડપથી કરવા માટ��ુ ંસહાયક મોડ�લુ છે તે કરવા માત્રથી Online કર�લ અર� Confirm થયેલી ગણાશે ન�હ�. આથી OTR કયાર્ બાદ ઉમેદવાર� Online કર�લ 
અર� ફર�યાતપણે Confirm કરવાની રહ� છે �મા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહ�શે 
   (૮) આયોગ દ્વારા પ્રિસદ્ધ થયેલ ભરતી ક�લેન્ડર-૨૦૧૮મા ંપ્રસ્તાિવત �હ�રાતો પૈક� પ્રિસદ્ધ ન થઇ શક�લ �હ�રાતો િવભાગ દ્વારા અદ્યતન ભરતી િનયમો પ્રિસદ્ધ થયા બાદ ક�લેન્ડર-૨૦૧૯મા ંપ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવશે. તા: ૩૧/૧૨/૨૦૧૮   
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