
 

ગજુરાત જાહરે સવેા આયોગ 
વષ ૨૦૧૮ દર યાન િસ ધ થનાર હરાતોનો અ તન કરલ કાય મ  

 જુરાત હર સેવા આયોગ ારા  િવિવધ જ યાઓ માટ સીધી ભરતી / પધા મક પર ા ારા ભરતી માટ વષ ૨૦૧૮ દરિમયાન 
િસ ધ કરવાની હરાતો અ વયે ૂચત કાય મ નીચે જુબ છે. 

  વ  ુ મા હતી માટ ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in જોતા રહવા 
અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’ ને follow કરવા અથવા આયોગની એ ોઈડ લેટફોમ આધા રત મોબાઈલ ઍ લકશન 
‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ંઆવે છે: 
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માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ જ યાની 
સં યા 

હરાતની 
તાર ખ 

ાથિમક/ ુ ય 
કસોટ ની 
ૂચત તાર ખ 

ાથિમક 
કસોટ ના 
પ રણામનો 
સભંિવત માસ 

બ  
લુાકાતનો 

સભંિવત માસ 

એિ લ - ૨૦૧૮ 
1. કલીનીકલ સાયકોલોજી ટ, વગર્- ૨     ૨૦ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૧-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

2. 
ઓરલ પેથોલોજી એ ડ માઈક્રોબાયોલોજીના 
પ્રા યાપક, વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૨ ૧૫-૦૪-૧૮  *૨૪-૦૬-૧૮  ઓગ ટ-૧૮  ઑ ટો.-૧૮ 

3. 
પ્રો થોડો  ટીક્સ એ ડ ક્રાઉન એ ડ બ્રીજના 
પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૧૮  *૨૪-૦૬-૧૮  ઓગ ટ-૧૮  ઑ ટો.-૧૮ 

4. 
ઓથ ડો  ટીક્સ એ ડ ડે  ટોફેશીયલ ઓથ િપડીક્સના 
પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૩  ૧૫-૦૪-૧૮  *૨૪-૦૬-૧૮  ઓગ ટ-૧૮  ઑ ટો.-૧૮ 

5. 
પીડોડો  ટીક્સ (પેડીયાટ્રીક્સ) એ ડ િપ્રવે ટીવ 
ડે ટી ટ્રીના પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૧  ૧૫-૦૪-૧૮  *૨૪-૦૬-૧૮  ઓગ ટ-૧૮  ઑ ટો.-૧૮ 

6. પિ લક હે થ ડે ટી ટ્રીના પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૧  ૧૫-૦૪-૧૮  *૨૪-૦૬-૧૮  ઓગ ટ-૧૮  ઑ ટો.-૧૮ 
7. પેરીયોડો  ટોલોજીના પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૧  ૧૫-૦૪-૧૮  *૦૧-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

8. 
ક ઝવેર્િટવ ડે  ટી ટ્રી એ ડ એ  ડોડો  ટીક્સના 
પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૧  ૧૫-૦૪-૧૮  *૦૧-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

9. 
ઓરલ મેડીસીન એ ડ રેડીયોલોજીના મદદનીશ 
પ્રા યાપક, વગર્-૧ (ડે ટલ)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૧૮  ૦૧-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

10. 
ઓથ ડો  ટીક્સ એ ડ ડે  ટોફેશીયલ ઓથ િપડીક્સના 
મદદ. પ્રા યાપક,વગર્-૧ (ડે ટલ સવંગર્) ૦૫ ૧૫-૦૪-૧૮  ૦૧-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

11. 
પિ લક હે થ ડે ટી ટ્રીના મદદ. પ્રા યાપક,વગર્-૧ 
(ડે ટલ સવંગર્)  ૦૩ ૧૫-૦૪-૧૮  ૦૧-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

12. 
પ્રો થેટીક અને ઓથ ટીક્સ  ના  યાખ્યાતા, વગર્-૧ 
(ડે ટલ સવંગર્)  ૦૨ ૧૫-૦૪-૧૮  ૦૮-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

13. 
ઉ ોગ અિધકારી (તાિંત્રક) / મેનેજર (કાચો માલ), 
વગર્-૨  ૦૧  ૧૫-૦૪-૧૮  ૧૯-૦૮-૧૮  ઑ ટો.-૧૮  ડ સે.-૧૮ 

14. 
મદદનીશ ભુ તરશા ી (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૨  ૦૩  ૧૫-૦૪-૧૮  ૦૮-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 

15. મદદનીશ ઉ ોગ કિમશનર, વગર્-૧  ૦૬  ૧૫-૦૪-૧૮  ૨૨-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮     નવે.-૧૮ 
16. મદદનીશ ચૅિરટી કિમશનર, વગર્-૧  ૧૧  ૧૫-૦૪-૧૮  ૦૫-૦૮-૧૮  ઑક્ટો.-૧૮  ડ સે.-૧૮ 

17. 
વહીવટી અિધકારી, (આરોગ્ય અને પિરવાર ક યાણ 
િવભાગ), વગર્-૨ (કા. રા. િવ. યો.)  ૦૮ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૮-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

મે- ૨૦૧૮ 
18. નાયબ િનયામક નશાબધંી અને આબકારી, વગર્-૧ ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮  ૦૯-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
19. નાયબ િનયામક ી (મિહલા અને બાળ િવકાસ), વગર્-૧ ૦૩ ૧૫-૦૫-૧૮  ૨૩-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
20. સ ન, વગર્-૧  (કા. રા. િવ. યો.) ૦૨ ૧૫-૦૫-૧૮  ૧૯-૦૮-૧૮  ઑક્ટો.-૧૮  ડ સે.-૧૮ 
21. એને થેિટ ટ, વગર્-૧  (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮  ૧૯-૦૮-૧૮  ઑક્ટો.-૧૮  ડ સે.-૧૮ 
22. ગાયનેકોલોિજ ટ, વગર્-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૩ ૧૫-૦૫-૧૮  ૦૯-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
23. પેડીયાટ્રીશીયન, વગર્-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૨ ૧૫-૦૫-૧૮  ૦૯-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
24. પેથોલોજી ટ, વગર્-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮  ૦૯-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
25. રેિડયોલોજી ટ, વગર્-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૩ ૧૫-૦૫-૧૮  ૦૯-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
26. ઓ થે મોલોજી ટ, વગર્-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮  ૧૬-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
27. ઈ. એન. ટી. સ ન, વગર્-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮  ૧૬-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
28. િનયામક, ગ્રથંાલય, વગર્-૧ ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮  ૧૬-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 
29. આચાયર્, ગજુરાત આયવુેર્દ સેવા, વગર્-૧   ૦૫ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે-૧૮   ુ-૧૯  

30. 
વહીવટી અિધકારી, ભારતીય તબીબી અને 
હોમીયોપેથીના ંિનયામકની કચેરી, વગર્-૧   ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૨૨-૦૭-૧૮  સ ટ.-૧૮  નવે.-૧૮ 



ૂન-૨૦૧૮ 

31. 
બાળલગ્ન પ્રિતબધંક અિધકારી-કમ-િજ લા સમાજ 
સરુક્ષા અિધકારી, વગર્-૨ ૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮  ૨૩-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 

32. 
આદશર્ િનવાસી શાળાના આચાયર્, િવકસતી જાિત 
(ખાસ ભરતી), વગર્-૨ ૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮  ૨૩-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 

33. િફિઝિશયન (કા. રા. વી. યો.), વગર્-૧  ૦૬  ૧૫-૦૬-૧૮  ૧૬-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 

34. ઓથ પેડીક સ ન (કા. રા. વી. યો.), વગર્-૧  ૦૭  ૧૫-૦૬-૧૮  ૧૬-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 

35. મદદનીશ િનયામક વગર્-૧, (કા. રા. િવ. યો.) ૦૩ ૧૫-૦૬-૧૮  ૦૪-૧૧-૧૮  ડ સે.-૧૮  ફ .ુ-૧૯ 

36. 
ચીફ કૅિમ ટ (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૧ ૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮  ૨૩-૦૯-૧૮  નવે.-૧૮  .ુ-૧૯ 

ુલાઈ-૨૦૧૮ 

37. 
ગજુરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧ અને ગજુરાત મુ કી 
સેવા વગર્-૧ તથા વગર્-૨  ૨૯૪ ૧૫-૦૭-૧૮ 

૨૧-૧૦-૧૮ 
ુ ય પર ા 
૧૭,૨૩,૨૪ 
ફ -ુ૧૯ 

નવે.-૧૮ 
ુ ય પર ા ુ ં
પ રણામ    
ૂન -૧૯ 

ુલાઈ.-૧૯ 

38. 
ઇ ડ ટ્રીયલ પ્રમોશન ઓિફસર (કિમશનર ી, કુિટર 
અને ગ્રામ ઉ ોગની કચેરી હઠેળ), વગર્-૨ ૧૭ ૧૫-૦૭-૧૮  ૦૪-૧૧-૧૮  .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

39. 
એનાિલિટકલ કૅિમ ટ (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૨ ૦૩ ૧૫-૦૭-૧૮  ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 

40. પ્રોગ્રામ અિધકારી( મિહલા અને બાળ િવકાસ), વગર્-૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 
41. કાયર્પાલક ઈજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૧  ૦૩ ૧૫-૦૭-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮ ફ -ુ૧૯ એિ લ -૧૯ 
42. ઇ પેક્ટીંગ ઓિફસર (કોટર્  ફીઝ), વગર્-૧  ૦૭  ૧૫-૦૭-૧૮  ૧૪-૧૦-૧૮  ડ સે.-૧૮  ફ .ુ-૧૯ 
43. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (નમર્દા)   ૧૪૯ ૧૫-૦૭-૧૮ ૩૦-૧૨-૧૮ ફ -ુ૧૯ એિ લ -૧૯ 

ઓગ ટ-૨૦૧૮ 
44. આચાયર્, ગજુરાત કૌશ ય તાલીમ સેવા, વગર્-૨  ૫૭ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૫-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯  માચ-૧૯ 
45. ભાષાતંરકાર, વગર્-૩  ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮  ૦૩,૦૪-૧૧-૧૮  ડ સે-૧૮ ---- 
46. પશ ુિચિક સા અિધકારી, વગર્-૨ ૪૦ ૧૫-૦૮-૧૮  ૨૩-૧૨-૧૮ માચર્-૧૯ ુલાઈ-૧૯ 

47. 
પ્રા યાપક (હોિમયોપેિથક મટીરીયા મેિડકા) વગર્-૧ 
સામા ય રા ય સેવા  ૦૧ ૧૫-૦૮-૧૮  ૨૫-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯  માચ-૧૯ 

48. 
પ્રા યાપક (ઓગેર્નન ઓફ મેિડિસન ) વગર્-૧ 
સામા ય રા ય સેવા  ૦૧ ૧૫-૦૮-૧૮  ૨૫-૧૧-૧૮  .ુ-૧૯  માચ-૧૯ 

49. મદદનીશ ઈજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨  ૨૧ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૦-૦૧-૧૯ માચર્-૧૯  મે-૧૯ 
50. નાયબ િનયામક, ગજુરાત આંકડાકીય સેવા, વગર્-૧ ૦૬ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮  ફે -ુ૧૯  એિ લ -૧૯ 
51. સશંોધન અિધકારી, ગજુરાત આંકડાકીય સેવા, વગર્-૨  ૨૩ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ માચર્-૧૯  મે-૧૯ 
52. ટી. બી. અિધકારી, વગર્-૧ ૦૧ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮  .ુ-૧૯  માચ-૧૯ 
53. બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી, વગર્-૨  ૫૬ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 
54. િપડીયાિટ્રિશયન, વગર્-૧  ૧૪૫ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ જા ય.ુ-૧૯  માચ-૧૯ 

સ ટ બર-૨૦૧૮ 
55. િજ લા રક્તિપ  અિધકારી, વગર્-૧  ૦૨ ૧૫-૦૯-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 

56. 

નાયબ સેક્શન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર 
વગર્-૩ 
નાયબ સેક્શન અિધકારી        ૧૯૩ 
નાયબ મામલતદાર             ૧૦૦  

૨૯3 ૧૫-૦૯-૧૮ 
૧૬-૧૨-૧૮ 
ુ ય પર ા 

૨૭,૨૮ એિ લ-૧૯ 

ફ .ુ-૧૯ 
ુ ય પર ા ુ ં

પ રણામ સ ટ.-૧૯ 
- 

57. 
નાયબ િનયામક, (આરોગ્ય અને પિરવાર ક યાણ 
િવભાગ), વગર્-૧, (કા. રા. િવ. યો.) ૦૨ ૧૫-૦૯-૧૮  ૨૩-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

58. 
નાયબ િનયામક, પરુાત વ અને સગં્રહાલય (વહીવટ), 
વગર્-૧ ૦૫ ૧૫-૦૯-૧૮  ૨૩-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

59. અધીક્ષક પરુાત વિવદ, વગર્-૨ ૦૫ ૧૫-૦૯-૧૮  ૩૦-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
60. સહાયક પ્રાદેિશક વાહન  યવહાર અિધકારી, વગર્-૨ ૦3 ૧૫-૦૯-૧૮  ૩૦-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
61. ભ ૂ તરશા ી, વગર્-૧ (નમર્દા)  ૦૪ ૧૫-૦૯-૧૮  ૩૦-૧૨-૧૮  ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
62. સશંોધન અિધકારી, વગર્-૧ (નમર્દા)  ૦૪ ૧૫-૦૯-૧૮  ૨૩-૧૨-૧૮  ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

63. 
મદદનીશ િનયામક, (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૧   ૦૫ ૧૫-૦૯-૧૮  ૩૦-૧૨-૧૮  ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

64. પરુાતિ વય ઇજનેર, વગર્-૨ ૦૧ ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 



65. રેુટર, વગર્-૨ ૦૯ ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  મે-૧૯ 
 સરકાર  હોિમયોપથી કોલેજમા ંિવિવધ િવષયના ર ડર     
66. રીડર ( એનાટોમી) વગર્-૧    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
67. રીડર ( ફીઝીયોલોજી) વગર્-૧   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
68. રીડર (હોિમયોપથી ફામર્સી) વગર્-૧    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
69. રીડર ( પેથોલોજી) વગર્-૧    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
70. રીડર ( ફોરે સીક મેડીસીન એ ડ ટોિક્ષકોલોજી) વગર્-૧   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
71. રીડર ( હોિમયોપેિથક મટીરીયા મેિડકા) વગર્-૧    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 
72. રીડર (ઓગેર્નન ઓફ મેડીસીન) વગર્-૧    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૯-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

 સરકાર  હોિમયોપથી કોલેજમા ંિવિવધ િવષયના લૅ ચરર     
73. લૅક્ચરર (એનાટોમી) વગર્-૨   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 
74. લૅક્ચરર (ફીઝીયોલોજી) વગર્-૨    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 
75. લૅક્ચરર (હોિમયોપથી ફામર્સી) વગર્-૨    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 
76. લૅક્ચરર (પેથોલોજી) વગર્-૨    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 
77. લૅક્ચરર (ફોરે સીક મેડીસીન એ ડ ટોિક્ષકોલોજી) વગર્-૨ ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 
78. લૅક્ચરર (હોિમયોપેિથક મટીરીયા મેિડકા) વગર્-૨    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 
79. લૅક્ચરર (ઓગેર્નન ઓફ મેડીસીન) વગર્-૨    ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯  ૂન-૧૯ 

80. નગરપાિલકા મખુ્ય અિધકારી, વગર્-૩  ૩૭ ૧૫-૦૯-૧૮ 
૨૨-૧૨-૧૮ 
મખુ્ય પરીક્ષા 

૬,૭ એિ લ-૧૯ 

ફ .ુ-૧૯  
ુ ય પર ા ુ ં

પ રણામ સ ટ.-૧૯
-- 

81. 
ડે ટલ સ ન, ESIS, વગર્-૨, આરોગ્ય અને પિરવાર 
ક યાણ   ૦૪ ૧૫-૦૯-૧૮ ૩૦-૧૨-૧૮  ફ .ુ-૧૯  એિ લ-૧૯ 

ઓ ટોબર -૨૦૧૮ 
82. આચાયર્, (કિમશનર યવુક સેવાની કચેરી), વગર્-૧ ૦૧ ૧૫-૧૦-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  મે-૧૯ 
83. મદદનીશ સશંોધન અિધકારી, વગર્-૨ (નમર્દા)   ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૮ ૨૦-૦૧-૧૯ માચ.-૧૯ મે-૧૯ 
84. સાય ટીફીક ઓિફસર (જીવિવજ્ઞાન જૂથ), વગર્-૨  ૦૨ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૦-૦૧-૧૯ માચ.-૧૯ મે-૧૯ 
85. સાય ટીફીક ઓિફસર (ભૌિતક જૂથ), વગર્-૨  ૦૧ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૭-૦૧-૧૯ માચ.-૧૯ મે-૧૯ 
86. સાય ટીફીક ઓિફસર (રસાયણ જૂથ), વગર્-૨  ૦૬ ૧૫-૧૦-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯ મે-૧૯ 

87. રહ ય સિચવ (ગજુરાતી  ટેનોગ્રાફર ગે્રડ-૧), વગર્-૨  ૨૨ ૧૫-૧૦-૧૮ ૨૦-૦૧-૧૯ 
માચ.-૧૯ 
લ ુલિપ 
કસોટ ની 

તા.૧૯-૦૫-૧૯  

ઓગ ટ-૧૯  
લ ુલિપ 
કસોટ ના 
પ રણામનો 
સભંિવત માસ 

ૂલાઈ-૧૯ 

88. 
સહાયક િનયામક (કિમશનર યવુક સેવાની કચેરી), 
વગર્-૧ ૦૨ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૦-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  મે-૧૯ 

89. 

જુરાત ઇજનેર  સેવા (િસિવલ), વગ- ૧ અને ૨ 

૨૫ ૧૫-૧૦-૧૮ 
૨૭-૦૧-૧૯ 

 ુ ય પર ા  
૨૨, ૨૩ 
 ૂન-૧૯ 

માચ-૧૯ 
ુ ય પર ા ુ ં
પ રણામ   

ઓગ ટ-૧૯ 
 

ઑ ટો.-૧૯ 
કાયર્પાલક ઇજનેર, વગર્-૧ 
(માગર્ અને મકાન િવભાગ) 

૦૫ 

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર, વગર્-૨ (માગર્ અને 
મકાન િવભાગ) 

૨૦ 

90. ખેતી અિધકારી, વગર્-૨ ૧૦૧ ૧૫-૧૦-૧૮  ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ જૂન-૧૯ 
91. બાગાયત અિધકારી, વગર્-૨ ૨૫ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૦-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ જૂન-૧૯ 
92. દહજે પ્રિતબધંક અિધકારી, વગર્-૨  ૦૪ ૧૫-૧૦-૧૮ ૨૭-૦૧-૧૯ એિ લ-૧૯ જૂન-૧૯ 

93. રા ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩  ૧૩૫ 
( દા ત) ૧૫-૧૦-૧૮ 

૧૦-૦૨-૧૯ 
ુ ય પર ા  

૦૮, ૦૯ ૂન-૧૯ 

એિ લ-૧૯  
ુ ય પર ા ુ ં
પ રણામ 

ઓગ ટ-૧૯ 
- 

 સરકાર  િવનયન, િવ ાન અને વા ણજય કોલેજમા ંિવિવધ િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ – ુલ ૨૮૦ જ યાઓ માટ 
94. ઈિતહાસ  ૨૯ ૧૫-૧૦-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  ુલાઈ-૧૯ 
95. માઈક્રોબાયોલોજી  ૦૭ ૧૫-૧૦-૧૮  ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  જૂન-૧૯ 
96. વન પિત શા   ૧૩ ૧૫-૧૦-૧૮  ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  ુલાઈ-૧૯ 



97. ઈ ડોલોજી  ૦૨ ૧૫-૧૦-૧૮  ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯  ુલાઈ-૧૯ 
98. એકાઉ ટસી  ૦૩ ૧૫-૧૦-૧૮  ૩૧-૦૩-૧૯ જૂન-૧૯  ુલાઈ-૧૯
99. ગજુરાતી  ૩૪ ૧૫-૧૦-૧૮  ૩૧-૦૩-૧૯ જૂન-૧૯  ઓગ ટ-૧૯
100. ગિણત શા   ૧૦ ૧૫-૧૦-૧૮  ૩૧-૦૩-૧૯ જૂન-૧૯  ુલાઈ-૧૯
101. સમાજશા   ૨૪ ૧૫-૧૦-૧૮  ૧૩-૦૪-૧૯ જૂન-૧૯  સ ટે બર-૧૯ 
102. અંગે્રજી  ૩૮ ૧૫-૧૦-૧૮  ૧૩-૦૪-૧૯ જૂન-૧૯  સ ટે બર-૧૯ 
103. ભૌિતક શા   ૨૨ ૧૫-૧૦-૧૮  ૧૩-૦૪-૧૯ જૂન-૧૯  સ ટે બર-૧૯
104. અથર્ શા   ૨૦ ૧૫-૧૦-૧૮  ૧૩-૦૪-૧૯ જૂન-૧૯  ઓકટોબર-૧૯ 
105. વાિણ ય  ૨૬ ૧૫-૧૦-૧૮  ૧૩-૦૪-૧૯ જૂન-૧૯  ઓકટોબર-૧૯ 
106. રસાયણ શા   ૩૧ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯ જૂલાઈ-૧૯  ઓકટોબર-૧૯ 
107. રાજય શા   ૦૪ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯ જૂલાઈ-૧૯  ઓગ ટ-૧૯ 
108. પ્રાણી શા   ૦૧ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯ જૂલાઈ-૧૯  ઓગ ટ-૧૯ 
109. કાયદા શા   ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯ જૂલાઈ-૧૯  ઓગ ટ-૧૯ 
110. ત વજ્ઞાન  ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯  જૂલાઈ-૧૯  ઓગ ટ-૧૯ 
111. મનોિવજ્ઞાન  ૦૪ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯  જૂલાઈ-૧૯  ઓગ ટ-૧૯ 
112. ભ ૂ તર શા   ૦૨ ૧૫-૧૦-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯  જૂલાઈ-૧૯  ઓગ ટ-૧૯ 

નવે બર-૨૦૧૮ 
113. 

મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (માગર્ અને 
મકાન િવભાગ) ૨૧૨ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ ૂન-૧૯ સ ટ-૧૯ 

 
114. સહાયક મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૨૫ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ મે-૧૯ - 

115. ગજુરાતી પ્રિતવેદક, વગર્-૨  ૦૫ ૧૫-૧૧-૧૮  ૦૩-૦૨-૧૯ 
માચ.-૧૯ 
લ ુલિપ 
કસોટ ની  

તા.૦૨-૦૬-૧૯  

સ ટ.-૧૯ 
 

લ ુલિપ 
કસોટ ના 
પ રણામનો 
સભંિવત માસ 
ઓગ ટ-૧૯ 

116. અંગે્રજી પ્રિતવેદક, વગર્-૨  ૦૩ ૧૫-૧૧-૧૮  ૨૭-૦૧-૧૯ 
માચ-૧૯ 
લ ુલિપ 
કસોટ ની  

તા૦૯-૦૬-૧૯ 

ઓ ટો.૧૯  
 

લ ુલિપ 
કસોટ ના 
પ રણામનો 
સભંિવત માસ 
ઓગ ટ-૧૯ 

117. િહ દી પ્રિતવેદક, વગર્-૨  ૦૧ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ 

મે-૧૯ 
 

લ ુલિપ 
કસોટ ની  

તા૧૬-૦૬-૧૯ 

ઓ ટો.૧૯ 
 

લ ુલિપ 
કસોટ ના 
પ રણામનો 
સભંિવત માસ 
ઓગ ટ-૧૯ 

118. મદદનીશ િનયામક (જીવિવજ્ઞાન), વગર્-૧  ૦૧ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૨-૧૯ એિ લ-૧૯ ૂન-૧૯ 
119. માઇક્રોબાયોલોજી ટ,વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા)  ૧૮ ૧૫-૧૧-૧૮  ૨૭-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
120. પેથોલોજી ટ, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા)  ૧૬ ૧૫-૧૧-૧૮  ૨૭-૦૧-૧૯  માચ-૧૯  મે-૧૯ 
121. ઈ. એન. ટી. સ ન, વગર્-૧(તજજ્ઞ સેવા)  ૨૪ ૧૫-૧૧-૧૮  ૨૭-૦૧-૧૯  માચ-૧૯  ૂન-૧૯ 
122. રેિડયોલોજી ટ, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા)  ૪૯ ૧૫-૧૧-૧૮  ૨૭-૦૧-૧૯  માચ-૧૯  ૂન-૧૯ 
123. મનોરોગિચિક સક, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા)  ૨૭ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ મે-૧૯ ઓકટોબર-૧૯ 

124. 
મદદનીશ િનયામક, (ભૌિતક જુથ) વગર્-૧, ગહૃ 
િવભાગ  ૦૧ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ મે-૧૯ ઓકટોબર-૧૯ 

ડ સે બર-૨૦૧૮ 
125. સયંકુ્ત િનયામક (આઈ. ટી.), વગર્-૧ ૦૫ ૧૫-૧૨-૧૮  ૦૩-૦૩-૧૯ ૂન-૧૯  સ ટ.-૧૯ 
126. આઇ. સી. ટી. ઓિફસર, વગર્-૨ ૩૧ ૧૫-૧૨-૧૮  ૧૭-૦૩-૧૯ ૂન-૧૯  સ ટ.-૧૯ 

127. 
આચાયર્, વગર્-૧, પવર્તારોહણ સં થા, આબ,ુ 
રમતગમત, યવુા અને સં કૃિતક િવભાગ  ૦૧ ૧૫-૧૨-૧૮  ૨૧-૦૪-૧૯ જૂલાઈ-૧૯  ઓકટોબર-૧૯ 



આુર -૨૦૧૮મા ંઆયોગ ારા િસ  થયેલ વાિષક કાય મમા ંદશાવેલ, પરં  ુકોઈક કારણસર સમયસર િસ  થયેલ ન હોય તેવી નીચે 
દશાવેલ હરાતો હવે પછ  સમયાતંર િસ  કરવામા ંઆવશે અને તે સમયે પર ાની તાર ખ તથા આ ષુંગક બાબતો આયોગની વેબસાઈટ પર 
િસ  કરવામા ંઆવશે.  
128. પેથોલોજી ટ ટૂર,વગર્-૨ (મેડીકલ સવંગર્)  ૦૭ ‐  ‐  ‐  ‐ 

129. 
પેથોલોજી ટ ટૂર,વગર્-૨ (ખાસ ભરતી)  
(મેડીકલ સવંગર્)  ૧૫ ‐  ‐  ‐  ‐ 

130. 
આચાયર્/અધીક્ષક, સરકારી હોિમયોપથી કોલેજ,  
વગર્-૧   ૦૧ ‐  ‐  ‐  ‐ 

131. તબીબી અિધકારી, વગર્-૨  ૧૩૫૦ -  -  -  - 

132. 
વીમા તબીબી અિધકારી (એલોપેથીક),  
વગર્-૨, (કા. રા. િવ. યો.) ૯૬ -  -  -  - 

133. િનયામક, પરુાત વ અને સગં્રહાલય, વગર્-૧  ૦૧ ‐  ‐  ‐  ‐ 

134. સહાયક િનયામક, પરુાત વ અને સગં્રહાલય, વગર્-૨ ૦૫ ‐  ‐  ‐  ‐ 

135. નાયબ િનયામક (પશપુાલન), વગર્-૧  ૦૪ ‐  ‐  ‐  ‐ 

136. 
મદદનીશ િનયામક / મખુ્ય િજ લા આરોગ્ય 
અિધકારી / મદદનીશ પ્રા યાપક (તાલીમ કે દ્ર)  
વગર્-૧ 

૦૬ ‐  ‐  ‐  ‐ 

137. 
વહીવટી અિધકારી (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૨  ૦૨ ‐  ‐  ‐  ‐ 

138. મદદનીશ બાગાયત િનયામક, વગર્-૨  ૦૨ ‐  ‐  ‐  ‐ 

આુર -૨૦૧૮મા ંઆયોગ ારા િસ  વાિષક કાય મમા ંઉ લેખત નીચે જુબની હરાતો વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં િસ  કરવામા ંઆવશે નહ .  
વષ ૨૦૧૯-૨૦મા ં િસ  કરવામા ંઆવશે.  
139. 

નાયબ િનયામક (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૧  - ‐  ‐  ‐  ‐ 

140. 
કેિમ ટ (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ કિમશનર ીની 
કચેરી હઠેળ), વગર્-૧  - ‐  ‐  ‐  ‐ 

141. 
િસિનયર કેિમ ટ (ભ ૂ તર િવજ્ઞાન અને ખિનજ 
કિમશનર ીની કચેરી હઠેળ), વગર્-૧  - -  -  -  - 

૨૦૧૮મા ંઆયોગ ારા િસ  વાિષક કાય મમા ંઉ લે ખત નીચે જુબની હરાતો િસ  કરવામા ંઆવશે નહ .  
142. િજ લા સમાજ સરુક્ષા અિધકારી, વગર્-૨  - -  -  -  - 

 
ઉમેદવારો માટ ચૂનાઓ: 
1. જ ર જણાયે આયોગ હરાત િસ ધ કરવાની ૂચત તાર ખ/ પર ાની ૂચત તાર ખ અથવા જ યાની સં યામા ંફરફાર કર  શકશે.  
2. ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને ાથિમક કસોટ  ‘OMR’ આધા રત ક ‘કૉ ટુર બે ડ ર ટમે ટ ટ ટ’ (CBRT) રહશે. 
3. ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને પર ાના દવસે ક યારબાદના દવસે દરક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઇટ પર કૂવામા ં

આવશે. 
4. સીધી ભરતીના ક સામા ંઆયોગ ારા ાથિમક કસોટ  યોજવામા ંઆવશે. ા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 ંઆવશે. એટલે ક, ાથિમક કસોટ  અને બ  લુાકાતના અ ુ મે ણુ 

૩૦૦ અને ૧૦૦ માથંી મેળવેલ ણુ ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામા ંઆવશે. આખર  પસદંગીમા ંઆયોગ  લ ુ મ ધોરણ ન  કરશે તે 
લા  ુપડશે અને તેના મેર ટ-લી ટના આધાર પસદંગી યાદ  આખર  કરવામા ંઆવશે. ાથિમક કસોટ મા ં૧૦૦ ણુના ૧૦૦ ો સામા ય 
અ યાસના તથા ૨૦૦ ણુના ૨૦૦ ો સબંિંધત િવષયના રહશે. 

5. આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા ત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામા ંઆવશે. 
6. * કરલ ાથિમક કસોટ ની સભંિવત તાર ખોમા ંફરફાર થવાની શ તા છે.  

તાર ખ:  ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ 
 

 

 

 

 

 

 

 


