
 

ુ જ રા ત   હ ર   સે વા   આયો ગ  
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ ારા . . 100/2018-19 થી . . 110/2018-19 માટ તાર ખ-15/11/2018 (13:00 કલાક) થી તાર ખ-30/11/2018 (13:00 કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ં
આવે છે. સદરહ ુજગ્યાઓની મખ્ય અને અગત્યની િવગતો વી કે શૈ ણક લાયકાત, અ ભુવ, મર, પગાર ધોરણ, મરમા ં ટછાટ, અર  ફ , ઓનલાઈન અર  કરવાની ર ત, હરાતની સામા ય જોગવાઈઓ તથા અ ય 
િવગતો આયોગના નોટ સ બોડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજÐસપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ 
પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.                                                              
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100 સહાયક મોટર વાહન િનર ક, વગ-3 25 13 06 02 04 04 02 01 01 -- 03 03-03-19 મે-2019 - 

101 મ હલા અિધકાર , ઔ ોગક સલામિત અને 
વા થય સેવા, વગ-2 (ફ ત મ હલાઓ માટ) 03 02 01 00 00 02 01 00 00 -- -- 17-03-19 ુન-2019 ઓગ ટ-2019 

102 
સં ુ ત િનયામક, ઔ ોગક સલામિત અને 
વા થય સેવા, વગ-1 01 01 00 00 00 00 00 00 00 -- -- 31-03-19 ુન-2019 ઓગ ટ-2019 

103 માઇ ોબાયોલો ટ, વગ-1 (તજ  સેવા) 18 09 05 01 03 03 02 00 01 -- -- 27-01-19 માચ-2019 મે-2019

104 પેથોલો ટ, વગ-1 (તજ  સેવા) 16 08 06 00 02 02 02 00 00 -- -- 27-01-19  માચ-2019  મે-2019

105 ઇ.એન.ટ  સ ન, વગ-1 (તજ  સેવા)  24 12 08 00 04 04 02 00 01 01 -- 27-01-19  માચ-2019  ુન-2019 

106 રડ યોલો ટ, વગ-1 (તજ  સેવા)  49 27 14 02 06 09 04 00 02 01 -- 27-01-19 માચ-2019 ુન-2019 

107 મનો ચ ક સક, વગ-1 (તજ  સેવા)  27 14 08 01 04 05 03 00 01 01 -- 03-03-19 મે-2019 ઓ ટોબર-2019 

108 જુરાતી િતવેદક, વગ-2 05 03 00 02 00 00 00 01 00 -- -- 03-02-19 માચ-2019 સ ટ બર-2019 
109 ે  િતવેદક, વગ-2 03 01 00 01 01 01 00 00 00 -- -- 27-01-19 માચ-2019 ઓ ટોબર-2019 
110 હ દ  િતવેદક, વગ-2 01 01 00 00 00 00 00 00 00 -- -- 03-03-19 મે-2019 ઓ ટોબર-2019 
ન ધ:- (1) આખરી પિરણામ બ  મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાિજત ૧૦ કામકાજના િદવસો દરમ્યાન પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.  
        (2) સીધી ભરતીના િ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 તેન ુ ં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. 
       (૩) જાહરેાત કર્માકં ૧૦૮, ૧૦૯ અને ૧૧૦/૨૦૧૮-૧૯ ની પધાર્ત્મક પરીક્ષામા ંપાસ થવા માટેના ંગણુની સખ્યા આયોગ ઠરાવે તે મજુબ રહશેે. આવા ઉમેદવારો જાહરેાતની જોગવાઈ, ભરતી િનયમ, ભરતી પરીક્ષા િનયમ 
તથા લાગ ુપડતી જોગવાઈઓ સતંોષતા હશે તેવા ઉમેદવારોને જ લઘિુલિપ કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 
       (4) ઉમેદવારોની પર્ાથિમક કસોટીની OMR Answer Sheet પર્ાથિમક કસોટી પણૂર્ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે 
       (5) (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 લ ે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.  
       (6) 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. 
      (૭) ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ 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 ઓનલાઇન 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 માટેનુ ંસહાયક મોડ લુ છે તે કરવા માતર્થી Online કરેલ અરજી Confirm થયેલી ગણાશે નિહં. આથી OTR કયાર્ બાદ ઉમેદવારે Online 
કરેલ અરજી ફરજીયાતપણ ેConfirm કરવાની રહ ેછે મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 
       (૯) આયોગ ારા િસ  થયેલ ભરતી કલે ડર જુબ નવે બર-2018 તથા અ ય મ હનાઓમા ં તાિવત હરાતો પૈક  બાક  રહતી હરાતો િવભાગ ારા અ તન ભરતી િનયમો િસ ધ થયા બાદ આપવામા ંઆવશે.  

તાર ખ-15/11/2018 
  


