
 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ દ્વારા જા.ક્ર. ૭૮/૨૦૧૮-૧૯ થી જા.ક્ર. ૯૯/૨૦૧૮-૧૯ માટે તારીખ-૧૫/૧૦/૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૩૦/૧૦/૨૦૧૮ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ં
આવે છે. સદરહુ જગ્યાઓની મખુ્ય અને અગત્યની વવગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરિ, ઉંમરમાાં છૂટછાટ, અરજી ફી, ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય 
વવગતો આયોગના નોટીસ બોર્ડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા વવનાંતી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંરૂ્ણ વવગતો આયોગની વેબસાઈટ 
પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગર્વામા ંઆવશે.                                    
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જનજાવત 

૭૮ મદદનીશ સાંશોધન અવધકારી, વગડ-૨ (નમડદા) ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૦-૦૧-૧૯ માિડ-૨૦૧૯ મે-૧૯ 
૭૯ મદદનીશ ઈજનેર(વસવવલ), વગડ-૨ (માગડ અને 

મકાન વવભાગ) ૨૮૫ ૧૮૩ ૫૨ ૧૩ ૩૭ ૬૦ ૧૭ ૦૪ ૧૨ ૧૩ ૦૭ ૨૭-૦૧-૨૦૧૯ માિડ-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ 

૮૦ રાજય વેરા વનરીક્ષક, વગડ-3 ૨૦૦ ૧૦૨ ૫૪ ૧૪ ૩૦ ૩૩ ૧૭ ૦૪ ૦૯ ૧૨ ૨૦ 

પ્રા ક ની તા.૧૦-
૦૨-૨૦૧૯,  

મખુ્ય કસોટીની તા. 
૦૮, ૦૯ જૂન-૧૯ 

એવપ્રલ-૨૦૧૯,  
મખુ્ય કસોટીના 
પહરિામનો માસ 

ઓગસ્ટ-૧૯ 

-- 

 સરકારી વવનયન અને વવજ્ઞાન કોલેજો ખાતે વવવવધ વવષયોના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક (ગ.ુવશ.સે.) વગડ-૨      
૮૧ ઈવતહાસ  ૨૭ ૧૪ ૦૮ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૧૧ ૦૩ 

૦૬-૦૧-૨૦૧૯ માિડ-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ 
૮૨ માઈક્રોબાયોલોજી ૦૭ ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬-૦૧-૨૦૧૯ માિડ-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ 
૮૩ વનસ્ પવતશાસ્ ર  ૧૩ ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૬-૦૧-૨૦૧૯ માિડ-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ 
૮૪ ઈન્ ર્ોલોજી  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬-૦૧-૨૦૧૯ માિડ-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ 
૮૫ એકાઉન્ ટન્ સી  ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ 
૮૬ ગજુરાતી  ૩૪  ૧૭ ૦૮ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 
૮૭ ગણિતશાસ્ ર  ૧૦  ૦૬ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ 
૮૮ સમાજશાસ્ ર  ૨૪ ૧૪ ૦૬ ૦૧ ૦૩ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ સપ્ ટેમ્ બર-૨૦૧૯ 
૮૯ અંગે્રજી  ૩૮  ૨૦ ૦૯ ૦૩ ૦૬ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ સપ્ ટેમ્ બર-૨૦૧૯ 
૯૦ ભૌવતકશાસ્ ર  ૨૨  ૦૯ ૦૭ ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ સપ્ ટેમ્ બર-૨૦૧૯ 
૯૧ અથડશાસ્ ર ૧૮  ૧૧ ૦૩ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઓકટોબર-૨૦૧૯ 
૯૨ વાણિજ્યશાસ્ ર  ૨૬ ૧૩ ૦૮ ૦૨ ૦૩ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૧૩-૦૪-૨૦૧૯ જુન-૨૦૧૯ ઓકટોબર-૨૦૧૯ 
૯૩ રસાયિશાસ્ ર ૩૧ ૧૩ ૧૫ ૦૧ ૦૨ ૦૪ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઓકટોબર-૨૦૧૯ 
૯૪ રાજ્યશાસ્ ર  ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 
૯૫ પ્રાિીશાસ્ ર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 
૯૬ કાયદાશાસ્ ર ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 
૯૭ તત્ વજ્ઞાન  ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 
૯૮ મનોવવજ્ઞાન  ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 
૯૯ ભસૂ્ તરશાસ્ ર ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૧-૦૪-૨૦૧૯ જુલાઈ-૨૦૧૯ ઑગસ્ ટ-૨૦૧૯ 

નોંધ:- (૧) આખરી પરરર્ામ રૂબરૂ મલુાકાત પરૂ્ણ થયાના અંદાજજત ૧૦ કામકાજના રદવસો દરમ્યાન પ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.  
       (૨) સીધી ભરતી(જા. ક્ર ૮૦ વસવાય)ના રકસ્સામા ંપ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરર્મા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી વનયમમા ંદશાણવેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ં
આવશે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી પ્રાથવમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગરુ્માથંી જે ગરુ્ મેળવેલ હશે તેનુ ં૫૦% ગરુ્ભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગરુ્માથંી મેળવેલ ગરુ્ના ૫૦%  ગરુ્ભારના પ્રમાર્સહ ગર્તરી કરીને કુલ ગરુ્ના 
આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતના અનકુ્રમે ગરુ્ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગરુ્નુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગરુ્ના ૧૦૦ પ્રશ્નો સામાન્ય 
અભ્યાસના તથા ૨૦૦ ગરુ્ના ૨૦૦ પ્રશ્નો સબંવંધત વવષયના રહશેે. પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પરરર્ામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગરુ્ જાહરે કરવામા ંઆવશે.      
       (૩) જા.ક્ર ૮૦/૨૦૧૮-૧૯ ના સબધંમા ંપ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ ધોરર્ોમા ંઆવતા અને ભરતી વનયમ, ભરતી પરીક્ષા વનયમ તથા જાહરેાતની જોગવાઈ સતંોષતા હોવાની શરતે જાહરેાતમા ંદશાણવેલ જગ્ યાના 
આશરે ૬(છ) ગર્ા ઉમેદવારોને મખુ્ ય લેિખત પરીક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. 
       (૪) જા. ક્ર. ૮૦/૨૦૧૮-૧૯ ના રકસ્સામા ંઉમેદવારોની આખરી પસદંગી મખુ્ય પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગરુ્ના આધારે કરવામા ંઆવશે.    
       (૫) ઉમેદવારોની પ્રાથવમક કસોટીની OMR Answer Sheet પ્રાથવમક કસોટી પરૂ્ણ થયા બાદ વહલેી તકે આયોગની વેબસાઈટ પર પ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે 
       (૬) (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ સ્પષ્ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાણ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ 
અરજી કન્ફમણ કરવાની રહશેે. (ર) ફન્ફમણ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ મારહતીમા ંક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સધુારો કરવાની રજૂઆત / વવનતંી ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે નરહ. (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ં
અરજી કયાણના રકસ્સામા ંછેલ્લે કન્ફમણ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગણના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમણ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક માન્ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને 
પાત્ર થયાના રકસ્સામા ંરજૂ કરવાના થતા પ્રમાર્પત્રો (સામાન્ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા)ં તૈયાર રાખવાના રહશેે.  
       (૭) ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જન્મ તારીખ દશાણવેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અન્ય કોઈપર્ દસ્તાવેજ માન્ય ગર્ાશે નહીં. સામાજજક અને શૈક્ષિર્ક રીતે પછાત વગણના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER 

CERTIFICATE (NCLC) માટે પરરવશષ્ટ-ક/પરરવશષ્ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) માન્ય ગર્ાશે નહીં. 
       (૮) ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તા. ૩૦-૧૦-૨૦૧૮ ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખલુ્લી રહશેે માટે આખરી રદવસો સધુી રાહમા ંનરહિં રહતેા Online અરજીપત્રકમા ં
તમામ વવગતો કાળજીપવૂણક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જર્ાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર દ્વારા વનયત સમયમા ંOnline અરજીપત્રક ભરી Confirm કરવુ ંફરજીયાત છે. જેમા ંચકુ થયેથી 
ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે. 
       (૯) One Time Registration (OTR)  ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી ઝર્પથી કરવા માટેનુાં સહાયક મોર્યલુ છે તે કરવા મારથી Online કરેલ અરજી Confirm થયેલી ગિાશે નહહિં. આથી OTR કયાડ બાદ ઉમેદવારે Online 

કરેલ અરજી ફરજીયાતપિે Confirm કરવાની રહ ેછે. જેમા ચકૂ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે.  
       (૧૦) આજરોજ પ્રવસદ્ધ થનાર ગજુરાત ઈજનેરી સેવા સાંવગડની કાયડપાલક તથા નાયબ કાયડપાલક ઇજનેર (વસવવલ),વગડ-૧ અને ૨ ની જાહરેાત હવે પછી ગજુરાત ઈજનેરી સેવા, વગડ-૧ અને ૨ ની જાહરેાત ક્રમાાંક ૩૯/૨૦૧૭-
૧૮ નુાં પહરિામ પ્રવસધ્ધ થયા બાદ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે તથા અન્ય બાકી રહતેી જાહરેાતો વવભાગ દ્વારા અદ્યતન ભરતી વનયમો પ્રવસધ્ધ થયા બાદ આપવામાાં આવશે.  
       

 તારીખ-૧૫/૧૦/૨૦૧૮ 
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