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ઓની 
સં યા 

હેરાત 
િસિ ની 

સૂિચત તારીખ 

ાથિમક 
કસોટીની સૂિચત 

તારીખ 

ાથિમક કસોટીના  
પ રણામનો 

સંભિવત માસ 
૧ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ મુ ય ઔ ોિગક સલાહકાર, વગ-૧ ૧ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૭-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૨ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ  મદદનીશ િનયામક, ભૂ તરશા , વગ-૧ ૫ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૭-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૩ સામાિજક યાય અન ે
અિધકા રતા િવભાગ નાયબ િનયામક, (અનુસૂિચત િત ક યાણ) વગ-૧ ૩ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૭-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૪ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ ઓથ પેડીક સજન (ખાસ ભરતી), વગ-૧ ૨ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૦-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૫ મ હલા અને બાળ િવકાસ 
િવભાગ ો ામ ઓ ફસર, વગ-૧ ૫ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૦-૧૧-૧૬ એિ લ -૨૦૧૭ 

૬ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ ને  સજન, વગ-૧ (ખાસ ભરતી) ૧ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૦-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૭ શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ અિધક મુ ય નગર િનયોજક, વગ-૧ ૨ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૭-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૮ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ મદદનીશ િનયામક (સરકારી મુ ણ અને લેખન 
સામ ી ) વગ-૨ 

૧ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૦-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૯ કૃિષ અને સહકાર િવભાગ મદદનીશ િનયામક, બાગાયત, વગ-૨ ૩ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૦-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૧૦ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ મદદનીશ યવ થાપક (સરકારી મુ ણ અને લેખન 
સામ ી ) વગ-૨ ૩ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૭-૧૧.૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૧૧ કૃિષ અને સહકાર િવભાગ નાયબ િનયામક, બાગાયત, વગ-૧ ૧ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૭-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૧૨ 
રમત ગમત, યુવા અન ે
સાં કૃિતક વૃિતઓની 
બાબતોનો િવભાગ 

િનયામક, પુરાત વ અને સં હાલય, વગ-૧ ૧ ૦૧-૧૦-૧૬ ૨૦-૧૧-૧૬ ફે ુ -૨૦૧૭ 

૧૩ મ અને રોજગાર િવભાગ આચાય (મદદનીશ િનયામક ી, તાલીમની કચેરીના 
તાબા હેઠળની જ યા) , વગ-૧ ૯ ૧૫-૧૦-૧૬ ૧૮-૧૨-૧૬ એિ લ -૨૦૧૭ 

૧૪ મ અને રોજગાર િવભાગ મદદનીશ િનયામક, બોઇલર, વગ-૨ ૨૦ ૧૫-૧૦-૧૬ ૦૧-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 

૧૫ સામાિજક યાય અન ે
અિધકા રતા િવભાગ સમાજ ક યાણ અિધકારી, વગ-૨ ૧ ૧૫-૧૦-૧૬ ૦૧-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 

૧૬ સામાિજક યાય અન ે
અિધકા રતા િવભાગ 

બાળલ  િતબંધક અિધકારી કમ િજ ા સમાજ 
સુર ા અિધકારી, વગ-૨ ૧૧ ૧૫-૧૦-૧૬ ૦૮-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 

૧૭ મ હલા અને બાળ િવકાસ 
િવભાગ નાયબ િનયામક, વગ-૧ ૩ ૧૫-૧૦-૧૬ ૧૫-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 

૧૮ શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ જુિનયર નગર િનયોજક, વગ-૨ ૬૯ ૧૫-૧૦-૧૬ ૦૧-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 

૧૯ ગૃહ િવભાગ વૈ ાિનક અિધકારી (ભૌિતકશા ), વગ-૨ ૮ ૧૫-૧૦-૧૬ ૦૧-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 
૨૦ ગૃહ િવભાગ વૈ ાિનક અિધકારી ( વિવ ાન), વગ-૨ ૭ ૧૫-૧૦-૧૬ ૧૫-૦૧-૧૭ એિ લ -૨૦૧૭ 

૨૧ િવ ાન અને ૌ ોિગકી 
િવભાગ મદદનીશ િનયામક, (આઇ. ટી.), વગ-૧ ૨૫ ૦૧-૧૧-૧૬ ૨૯-૦૧-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૨૨ િવ ાન અને ૌ ોિગકી 
િવભાગ આઈસીટી ઓ ફસર, વગ-૧ ૭૨ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૨૩ મ હલા અને બાળ િવકાસ 
િવભાગ મ હલા અને બાળ િવકાસ અિધકારી, વગ-૧ ૧૭ ૦૧-૧૧-૧૬ ૨૯-૦૧-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૨૪ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ ઓથ પેડીક સજન, વગ-૧ ૪૬ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૨૫ મ હલા અને બાળ િવકાસ 
િવભાગ બાળ િવકાસ અિધકારી, વગ-૨ ૨૭ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૨૬ કૃિષ અને સહકાર િવભાગ બાગાયત અિધકારી, વગ-૨ ૫૦ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૨૭ શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ નગરપાિલકા મુ ય અિધકારી, વગ-૨ ૨૫ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૨૮ શહેરી િવકાસ અને શહેરી ગૃહ 
િનમાણ િવભાગ નગરપાિલકા મુ ય અિધકારી, વગ-૩ ૧૮ ૦૧-૧૧-૧૬ ૨૬-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 



૨૯ િશ ણ િવભાગ કાયદાશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૩ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૩૦ િશ ણ િવભાગ ેયાન અધી ક, ગુજરાત િશ ણ સેવા, વગ-૨ ૧૮ ૦૧-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૩૧ મ અને રોજગાર િવભાગ ઔ ોિગક સલામતી અને વા ય અિધકારી, વગ-૨ ૧૪ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૩૨ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ ડમટોલો ટ, વગ-૧ ૧૨ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૩૩ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ ને  સજન, વગ-૧  ૨૨ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૩૪ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ નગરપાિલકા આરો ય અિધકારી, વગ-૨ ૭૦ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૩૫ બંદરો અને વાહન યવહાર 
િવભાગ મદદનીશ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી, વગ-૨ ૧૦ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૩૬ કૃિષ અને સહકાર િવભાગ સંયુ ત િનયામક, કૃિષ, વગ-૧ ૨ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૩૭ િશ ણ ગુજરાતીના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૨૬ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૩૮ િશ ણ હ દીના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૪૧ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૩૯ િશ ણ અં ે ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૯૨ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૦ િશ ણ ઉદૂ/પશ યનના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૫ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૧ િશ ણ સં કૃતના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૩૯ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૨ િશ ણ ના શા  ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૩ િશ ણ રા યશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૪ િશ ણ ત વ ાનના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૫ િશ ણ સમાજશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૩૧ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૬ િશ ણ મનોિવ ાનના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૧૪ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૭ િશ ણ ઇિતહાસના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૧૮ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૮ િશ ણ અથશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર      ૫૧ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૪૯ િશ ણ એકાઉ ટ સી મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૨૧ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૫૦ િશ ણ ઈલે ટોિન સના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૭ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૫૧ િશ ણ રસાયણશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૪૪ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૫૨ િશ ણ માઈ ોબાયોલો ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૫ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૫૩ િશ ણ વન પિતશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૨૫ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૫૪ િશ ણ આંકડાશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૧૮ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૫૫ િશ ણ ભૌિતકશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર   )   ૫૧ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૫૬ િશ ણ કો યુટર સાય સના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી 
િવનયન, િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૫૭ િશ ણ ભુ તરશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૧ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૫૮ િશ ણ ાણીશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૨૪ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૫૯ િશ ણ ગિણતશા ના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, ૧૬ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 



િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    

૬૦ િશ ણ વાિણજયના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૧૦ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૬૧ િશ ણ 
ભુગોળના મદદનીશ ા યાપક (સરકારી િવનયન, 
િવ ાન અને વાિણ ય કોલેજ) વગ-ર    ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૬૨ િશ ણ  િવનયન કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧  ૧૭ ૧૫-૧૧-૧૬ ૨૯-૦૧-૧૭ એિ લ-૨૦૧૭ 

૬૩ િશ ણ વાિણ ય કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧ ૦૫ ૧૫-૧૧-૧૬ ૨૯-૦૧-૧૭ એિ લ-૨૦૧૭ 

૬૪ િશ ણ િવ ાન કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧ ૦૭ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૬૫ િશ ણ િવનયન અને વાિણ ય કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧ ૧૪ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૬૬ િશ ણ િવનયન અને િવ ાન કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧ ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૬ ૧૨-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૬૭ િશ ણ કાયદાની કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧ ૦૨ ૧૫-૧૧-૧૬ ૨૯-૦૧-૧૭ એિ લ-૨૦૧૭ 

૬૮ િશ ણ િશ ણની કોલેજ ખાતે આચાય, વગ-૧ ૦૪ ૧૫-૧૧-૧૬ ૨૯-૦૧-૧૭ મે-૨૦૧૭ 

૬૯ નમદા, જળસંપિત, પાણી 
પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ ૭૫૦ ૧૫-૧૧-૧૬ ૦૫-૦૩-૧૭ જૂન -૨૦૧૭ 

૭૦ નમદા, જળસંપિ  અને પાણી 
પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ  નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ ૧૩૫ ૦૧-૧૨-૧૬ ૨૬-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૭૧ િશ ણ િવભાગ  ગુજરાત િશ ણ સેવા (વહીવટી શાખા), વગ-૧ ૧૫ ૦૧-૧૨-૧૬ ૧૨-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૭૨ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ 

અિધક િજ ા આરો ય અિધકારી / 
આર.સી.એચ.ડી., વગ-૨ ૨ ૦૧-૧૨-૧૬ ૧૨-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૭૩ બંદરો અને વાહન યવહાર 
િવભાગ મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૨ ૫૦ ૦૧-૧૨-૧૬ ૨૬-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૭૪ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ 
િવભાગ યા યાતા, ગુજરાત નિસગ સેવા, વગ-૨ ૨ ૧૫-૧૨-૧૬ ૨૬-૦૩-૧૭ જૂન-૨૦૧૭ 

૭૫ નાણા િવભાગ મદદનીશ વાિણ ય વેરા આયુ ત, વગ-૧ ૬૬ ૧૫-૧૨-૧૬ ૦૯-૦૪-૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ 

૭૬ નાણા િવભાગ હસાબી અિધકારી, વગ-૧ ૨૪ ૧૫-૧૨-૧૬ ૦૯-૦૪-૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ 
૭૭ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ ભુ તરશા ી, વગ-૧ ૧૩ ૧૫-૧૨-૧૬ ૦૯-૦૪-૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ 
૭૮ ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ મદદનીશ ભુ તરશા ી, વગ-૨ ૨૧ ૧૫-૧૨-૧૬ ૧૯-૦૨-૧૭ મે-૨૦૧૭ 
૭૯ માગ અને મકાન િવભાગ મેનેજર, સરકારી િવ ામ ગૃહ, વગ-૨ ૬ ૧૫-૧૨-૧૬ ૦૯-૦૪-૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ 

૮૦ નમદા, જળસંપિત, પાણી 
પુરવઠા અને ક પસર િવભાગ કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૧ ૧૪ ૧૫-૧૨-૧૬ ૦૯-૦૪-૧૭ જુલાઈ-૨૦૧૭ 

ખાસ ન ધ:  
(૧) આયોગ ારા અગાઉ િસ ધ કરવામાં આવેલ કાય મ અંગે અ ય મા હતી માટે આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in  તા રહેવા 
જણાવવામા ંઆવે છે 
(૨) સીધી ભરતી માટે ાથિમક કસોટીમા ં આયોગે ન ી કરેલ લાયકી ધોરણમાં આવતા અને હેરાતમાં ભરતી િનયમોમાં દશાવેલ ગવાઇઓ સંતોષતા ઉમેદવારોને બ  
મુલાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશ.ે ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી ાથિમક કસોટીમા ં ૩૦૦ ગુણ (૧૦૦ ગુણ સામા ય ાન + ૨૦૦ ગુણ સંબંિધત િવષય)  માંથી જ ેગુણ 
મેળવેલ હશે તેના ૫૦ ગુણભારના માણસહ ગણતરી કરીન ેઅને બ  મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણના ૫૦ ગુણભારના માણસહ ગણતરી કરીન ેકુલ ગુણના 
આધારે કરવામાં આવશે એટલે કે, ાથિમક કસોટી અને બ  મુલાકાતના અનુ મ ેગુણ ૩૦૦ અને ૧૦૦ માંથી મેળવેલ ગણુનું ૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામાં આવશે. 
આખરી પસંદગીમાં આયોગ જે લધુ મ ધોરણ ન ી કરશે તે લાગુ પડશે અને તેના મેરીટ લી ટના આધારે પસંદગી યાદી આખરી કરવામાં આવશ.ે અને જે ક સામા ં
પધા મક પરી ા યોજવાની થાય છે તેમા ંજ ેતે સંવગ માટેના પરી ા િનયમો અનુસાર યા હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

(૩) આ કાય મમાં જણાવેલ િવગત પૈકીની જ ેતે સંવગની હેરાતમા ંત ેભરતી યાના અ ય તબ ાઓ જેવા કે બ  મુલાકાત યોજવાનો સંભિવત માસ, આખરી 
પ રણામનો માસ િવગેરેની િવગતો જણાવવામાં આવશ.ે  
(૪) અિનવાય  સં ગોમા ં  હેરાતની  તારીખ / જ યાની સં યામા ં  ફેરફાર  કરવાનો  અબાિધત  અિધકાર આયોગનો રહેશે.  જે સંવગની હેરાત પર વે જ યાની 
સં યામાં મયા દત અર ઓ રજૂ થાય તેવી સીધી ભરતીની જ યાઓ માટે ાથિમક કસોટી યો યા િવના બ  મુલાકાત યો ને ભરતી કરવાનો આયોગનો િનણય 
આખરી રહેશે.                                                                                                                                                         તા.૨૯-૦૮-૨૦૧૬ 

 


