
 

જુરાત હર સવેા આયોગ 
વષ ૨૦૧૮ દર યાન િસ ધ થનાર હરાતોનોકાય 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 એ લકશન 
‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે: 
અ .ુ 
માંક 

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 સાયકોલો ટ, વગ-૨    ૨૦ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૪-૦૬-૧૮ ઓગ ટ-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ 

2. ઓરલ પથેોલો  એ ડ માઈ ોબાયોલો ના 
ા યાપક, વગ-૧ (ડ ટલ) 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૪-૦૬-૧૮ ઓગ ટ-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ 

3. ો થોડો  ટ સ એ ડ ાઉન એ ડ ીજના 
ા યાપક,વગ-૧ (ડ ટલ) 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૪-૦૬-૧૮ ઓગ ટ-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ 

4. ઓથ ડો  ટ સ એ ડ ડ  ટોફશીયલ ઓથ િપડ સના 
ા યાપક,વગ-૧ (ડ ટલ) 

૦૩ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૪-૦૬-૧૮ ઓગ ટ-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ 

5. પીડોડો  ટ સ (પીડ યા ક) એ  ડ 
ીવે  ટ વડ  ટ ના ા યાપક,વગ-૧ (ડ  ટલ) 

૦૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૪-૦૬-૧૮ ઓગ ટ-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ 

6. પ લીક હ થ ડ  ટ ના ા યાપક,વગ-૧ (ડ  ટલ) ૦૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૪-૦૬-૧૮ ઓગ ટ-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ 
7. પેર યોડો  ટોલો ના ા યાપક,વગ-૧ (ડ  ટલ) ૦૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૧-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

8. ક  ઝવટ વ ડ  ટ  એ  ડએ  ડોડો  ટ સના 
ા યાપક,વગ-૧ (ડ  ટલ) 

૦૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૧-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

9. ઓરલ મડે સીન એ  ડ રડ યોલો ના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૧ (ડ  ટલ) 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૧-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

10. ઓથ ડો  ટ સ એ ડ ડ  ટોફશીયલ ઓથ િપડ સના 
મદદ. ા યાપક,વગ-૧ (ડ ટલ સવંગ) 

૦૫ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૧-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

11. પ લીક હ થ ડ  ટ ના મદદ. ા યાપક,વગ-૧ 
(ડ  ટલ સવંગ) 

૦૩ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૧-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

12. ો થટે ક અન ેઓથ ટ સ  ના લે ચરર,વગ-૧ 
(ડ  ટલ સવંગ) 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૮-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

13. પથેોલો  ટ ટુર,વગ-૨ (મડે કલ સવંગ) ૦૭ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૨-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 
14. પથેોલો  ટ ટુર,વગ-૨ (ખાસ ભરતી)   (મેડ કલ 

સવંગ) 
૧૫ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૮-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

15. ઉ ોગ અિધકાર  (તાિં ક), વગ-૨ ૦૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૧૯-૦૮-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ ડ સે.-૧૮ 
16. નાયબ િનયામક ( ૂ તર િવ ાન અનખેિનજ 

કિમશનર ીની કચરે  હઠળ), વગ-૧ 
૦૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૫-૦૮-૧૮ ઑ ટો.-૧૮ ડ સે.-૧૮ 

17. મદદનીશ ૂ તરશા ી ( ૂ તર િવ ાન અન ેખિનજ 
કિમશનર ીની કચરે  હઠળ), વગ-૨ 

૦૩ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૮-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

18. મદદનીશ ઉ ોગ કિમશનર, વગ-૧ ૦૬ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૨-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 
19. ઇ  સપે ટ ગ ઓફ સર (કોટ ફ ઝ), વગ-૧ ૦૭ ૧૫-૦૪-૧૮ ૨૨-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 
20. મદદનીશ ચેર ટ  કિમશનર, વગ-૧ ૧૧ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૮-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 
21. વહ વટ  અિધકાર , (આરો ય અન ેપર વાર ક યાણ 

િવભાગ), વગ-૨ (કા. રા. િવ. યો.) 
૦૮ ૧૫-૦૪-૧૮ ૦૮-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

મે- ૨૦૧૮ 
22. નાયબ િનયામક નશાબધંી અને આબકાર , વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૫-૦૮-૧૮ ઓ ટો.-૧૮ ડ સે.-૧૮ 
23. નાયબ િનયામક ી (મ હલા અન ેબાળ િવકાસ), વગ-૧ ૦૩ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૫-૦૮-૧૮ ઓ ટો.-૧૮ ડ સે.-૧૮ 
24. સ ન, વગ-૧  (કા. રા. િવ. યો.) ૦૨ ૧૫-૦૫-૧૮ ૧૯-૦૮-૧૮ ઓ ટો.-૧૮ ડ સે.-૧૮ 
25. એને થટે ટ, વગ-૧  (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૧૯-૦૮-૧૮ ઓ ટો.-૧૮ ડ સે.-૧૮ 
26. ગાયનકેોલો ટ, વગ-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૩ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
27. પીડ યા શીયન, વગ-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૨ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
28. પથેોલો ટ, વગ-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
29. રડ યોલો ટ, વગ-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૩ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
30. ઓ થે મોલો ટ, વગ-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૧૬-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
31. ઈ.એન.ટ .સ ન, વગ-૧ (કા. રા. િવ. યો.) ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૧૬-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


32. માઈ ોબાયોલો ટ,વગ-૧(કા. રા. િવ. યો.) ૧૮ ૧૫-૦૫-૧૮ ૧૬-૦૯-૧૮ ડ સે.-૧૮ માચ-૧૯ 
33. િનયામક, થંાલય, વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૧૬-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
34. આચાય/અિધ ક, સરકાર  હોિમયોપથેી કોલજે, વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે-૧૮  -ુ૧૯  
35. આચાય, જુરાત આ વુદ સવેા, વગ-૧  ૦૪ ૧૫-૦૫-૧૮ ૦૯-૦૯-૧૮ નવે-૧૮   ુ-૧૯  
36. વહ વટ  અિધકાર , ભારતીય તબીબી અને 

હોમીયોપથેીના ંિનયામકની કચરે , વગ-૧  
૦૧ ૧૫-૦૫-૧૮ ૨૨-૦૭-૧૮ સ ટ.-૧૮ નવે.-૧૮ 

ૂન-૨૦૧૮ 

37. િનયામક, રુાત વ અને સ ં હાલય, વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૩-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 
38. ચીફ કિમ ટ ( ૂ તર િવ ાન અન ેખિનજ 

કિમશનર ીની કચરે  હઠળ), વગ-૧ 
૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૩-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 

39. બાળલ ન િતબધંક અિધકાર -કમ- જ લા સમાજ 
રુ ા અિધકાર , વગ-૨ 

૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૩-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 

40. આદશ િનવાસી શાળાના આચાય, િવકસતી િત 
(ખાસ ભરતી), વગ-૨ 

૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૩-૦૯-૧૮ નવે.-૧૮ .ુ-૧૯ 

41. આચાય, જુરાત ક લ િનગ સવ સીઝ, વગ-૨ ૩૦ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૩-૦૯-૧૮ ડ સે.-૧૮ માચ-૧૯ 
42. કિમ ટ ( ૂ તર િવ ાન અન ેખિનજ કિમશનર ીની 

કચેર  હઠળ), વગ-૧ 
૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૭-૧૦-૧૮ ડ સે.-૧૮ ફ .ુ-૧૯ 

43. સહાયક િનયામક, રુાત વ અને સ ં હાલય, વગ-૨ ૦૫ ૧૫-૦૬-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ ડ સે.-૧૮ ફ .ુ-૧૯ 
44. િસિનયર કિમ ટ ( ૂ તર િવ ાન અન ેખિનજ 

કિમશનર ીની કચરે  હઠળ), વગ-૧ 
૦૧ ૧૫-૦૬-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ ડ સે.-૧૮ ફ .ુ-૧૯ 

45. મદદનીશ િનયામક વગ-૧, (કા. રા. િવ. યો.) ૦૩ ૧૫-૦૬-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ ડ સે.-૧૮ ફ .ુ-૧૯ 

ુ લાઈ-૨૦૧૮ 
46. જુરાત વહ વટ  સવેા, વગ-૧ અન ે જુરાત ુ ક  

સવેા વગ-૧ તથા વગ-૨ 
૧૦૦ 

( દા ) 
૧૫-૦૭-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ 

ુ ય પર ા 
૧૭,૨૩,૨૪ 
ફ -ુ૧૯ 

નવે.-૧૮ 
ુ ય પર ા ુ ં
પ રણામ    
ૂન -૧૯ 

ુ લાઇ.-૧૯ 

47. વહ વટ  અિધકાર  ( ૂ તર િવ ાન અન ેખિનજ 
કિમશનર ીની કચરે  હઠળ), વગ-૨ 

૦૨ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ ડ સે.-૧૮ ફ .ુ-૧૯ 

48. ઇ ડ યલ મોશન ઓ ફસર (કિમશનર ી, ુ ટર 
અને ામ ઉ ોગની કચેર  હઠળ), વગ-૨ 

૧૭ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 

49. મદદનીશ બાગાયત િનયામક, વગ-૨ ૦૨ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ ડ સે.-૧૮ ફ .ુ-૧૯ 
50. નગરપાલકા ુ ય અિધકાર , વગ-૨ ૦૪ 

 
૧૫-૦૭-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ 

ુ ય પર ા 
૨૩,૨૪ માચ-૧૯ 

ડ સે.-૧૮ 
ુ ય પર ા ુ ં

પ રણામ મે-૧૯ 

ૂન.-૧૯ 

51. એનાલ ટકલ કિમ ટ ( ૂ તર િવ ાન અન ેખિનજ 
કિમશનર ીની કચરે  હઠળ), વગ-૨ 

૦૩ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 

52. સહાયક રા ય વેરા કિમ ર વગ-૧  ૧૫ ૧૫-૦૭-૧૮ ૧૬-૦૯-૧૮ 
ુ ય પર ા 

૦૯,૧૦ ફ -ુ૧૯ 

નવે– ૧૮  
ુ ય પર ા ુ ં

પ રણામ મે-૧૯ 

ૂન – ૧૯  

53. નગરપાલકા ુ ય અિધકાર , વગ-૩ 
 

૦૭ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ 
ુ ય પર ા 

૧૧,૧૨ મે-૧૯ 

ફ .ુ-૧૯      
ુ ય પર ા ુ ં 

પ રણામ ૂલાઇ-૧૯

- 

54. ો ામ અિધકાર ( મ હલા અન ેબાળ િવકાસ), વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 
55. ા યાપક (હોિમયોપેિથક મટ ર યા મે ડકા) વગ-૧ 

સામા ય રા ય સવેા   
૦૧ ૧૫-૦૭-૧૮ ૨૫-૧૧-૧૮ -ુ૧૯  માચ-૧૯   

56. ા યાપક (ઓગનન ઓફ મે ડિસન ) વગ-૧ 
સામા ય રા ય સવેા   

૦૧ ૧૫-૦૭-૧૮ ૨૫-૧૧-૧૮ -ુ૧૯  માચ -૧૯  

ઓગ ટ-૨૦૧૮ 
57. ભાષાતંરકાર, વગ-૩ ૦૧ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ ડસે-૧૮ ---- 
58. દહજ િતબધંક અિધકાર , વગ-૨ ૦૪ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૫-૧૧-૧૮ ડસે-૧૮  -ફ -ુ૧૯  
59. જ લાસ માજ રુ ા અિધકાર , વગ-૨ ૦૧ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮ ફ -ુ૧૯  એિ લ -૧૯ 
60. ટ .બી. અિધકાર , વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 
61. વીમા તબીબી અિધકાર  (એલોપથેીક),  

વગ-૨, (કા. રા. િવ. યો.) 
૯૬ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૫-૧૧-૧૮ માચ-૧૯ ઓગ.-૧૯ 

62. ખતેી અિધકાર , વગ-૨ ૩૫ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ ૂન-૧૯ 

63. બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , વગ-૨ ૦૨ ૧૫-૦૮-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 
64. બાગાયત અિધકાર , વગ-૨ ૨૫ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮ માચ-૧૯ ૂલાઇ-૧૯ 
65. તબીબી અધીકાર , વગ-૨ ૧૩૫૦ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮ ફ -ુ૧૯ ૂન-૧૯ 
66. રા ય વરેા િનર ક, વગ-૩ ૫૦ ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૧-૧૦-૧૮ 

ુ ય પર ા  
૦૬,૦૭ એિ લ-૧૯ 

ડસ-ે ૧૮ 
ુ ય પર ા ુ ં

પ રણામ ૂલાઇ-૧૯ 

- 

 સરકાર  હોિમયોપેથી કોલેજમા ંિવિવધ િવષયના ર ડર     



67. ર ડર ( એનાટોમી) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  
68. ર ડર ( ફ ઝીયોલો ) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  
69. ર ડર (હોિમયોપથેી ફામસી) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  
70. ર ડર ( પથેોલો ) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  
71. ર ડર ( ફોર સક મે ડસીન ડ ટો કોલો ) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮  ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  
72. ર ડર ( હોિમયોપિેથક મટ ર યા મે ડકા) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  
73. ર ડર (ઓગનન ઓફ મે ડસીન) વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૮-૧૮ ૨૮-૧૦-૧૮ ડસે- ૧૮  ફ  ુ– ૧૯  

સ ટ બર-૨૦૧૮ 
74. જ લા ર તિપત અિધકાર , વગ-૧ ૦૨ ૧૫-૦૯-૧૮ ૦૪-૧૧-૧૮ .ુ-૧૯ માચ-૧૯ 
75. નાયબ સે શન અિધકર /નાયબ મામલતદાર વગ-૩ 

નાયબ સે શન અિધકાર         ૧૮૭ 
નાયબ મામલતદાર             ૧૦૦  

૨૮૭ ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ 
ુ ય પર ા 

૨૭,૨૮ એિ લ-૧૯ 

ફ .ુ-૧૯ 
ુ ય પર ા ુ ં

પ રણામ સ ટ.-૧૯ 

- 

76. નાયબ િનયામક, (આરો ય અન ેપર વાર ક યાણ 
િવભાગ), વગ-૧, (કા. રા. િવ. યો.) 

૦૨ ૧૫-૦૯-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 

77. નાયબ િનયામક, રુાત વ અન ેસં હાલય (વહ વટ), 
વગ-૧ 

૦૫ ૧૫-૦૯-૧૮ ૨૩-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 

78. અધી ક રુાતત વિવદ, વગ-૨ ૦૫ ૧૫-૦૯-૧૮ ૩૦-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
79. સહાયક ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર , વગ-૨ ૦૨ ૧૫-૦૯-૧૮ ૩૦-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
80. રુાત વય ઇજનેર, વગ-૨ ૦૩ ૧૫-૦૯-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
81. રુટર, વગ-૨ ૦૯ ૧૫-૦૯-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
 સરકાર  હોિમયોપેથી કોલેજમા ંિવિવધ િવષયના લેકચરર      
82. લકેચરર (એનાટોમી) વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
83. લકેચરર (ફ ઝીયોલો ) વગ-૨   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
84. લકેચરર (હોિમયોપથેી ફામસી) વગ-૨   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
85. લકેચરર (પથેોલો ) વગ-૨   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
86. લકેચરર (ફોર સક મે ડસીન ડ ટો કોલો ) વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
87. લકેચરર (હોિમયોપિેથક મટ ર યા મે ડકા) વગ-૨   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 
88. લકેચરર (ઓગનન ઓફ મે ડસીન) વગ-૨   ૦૧  ૧૫-૦૯-૧૮ ૧૬-૧૨-૧૮ ફ .ુ-૧૯ એિ લ-૧૯ 

ઓ ટોબર -૨૦૧૮ 
89. આચાય, (કિમશનર વુક સવેાની કચરે ), વગ-૧ ૦૧ ૧૫-૧૦-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
90. સહાયક િનયામક (કિમશનર વુક સવેાની કચરે ), 

વગ-૧ 
૦૨ ૧૫-૧૦-૧૮ ૨૦-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 

91. સં ુ ત િનયામક (આઈ. ટ .), વગ-૧ ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૮ ૨૦-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
92. આઇ.સી.ટ .ઓ ફસર, વગ-૨ ૩૧ ૧૫-૧૦-૧૮ ૦૩-૦૨-૧૯ મે-૧૯ ઓગ.-૧૯ 
93. જુરાત ઈજનેર  સેવા (િસિવલ), વગ- ૧/૨ ૨૫ ૧૫-૧૦-૧૮ ૦૬-૦૧-૧૯ 

 ુ ય પર ા  
૨૨, ૨૩ 
 ૂન-૧૯ 

માચ-૧૯ 
ુ ય પર ા ુ ં
પ રણામ   

ઓગ ટ-૧૯ 
 

ઓ ટો.-૧૯ 
કાયપાલક ઈજનરે, વગ-૧ 
(માગ અને મકાન િવભાગ) 

૦૫ 

નાયબ કાયપલક ઇજનરે, વગ-૨ (માગ અન ે
મકાન િવભાગ) 

૨૦ 

નવે બર-૨૦૧૮ 
94. મદદનીશ ઇજનરે (િસિવલ), વગ-૨ (માગ અન ે

મકાન િવભાગ) 
૨૧૨ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ ૂન-૧૯ સ ટ-૧૯ 

 
95. સહાયક મોટર વાહન િનર ક, વગ-૩ ૨૫ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ મે-૧૯ - 
96. હ દ  િતવેદક, ડે-૨ ૦૧ ૧૫-૧૧-૧૮ ૦૩-૦૩-૧૯ મે-૧૯ ૂલાઇ-૧૯ 
97. માઈ ોબાયોલો ટ,વગ-૧ (તજ  સવેા) ૧૮ ૧૫-૧૧-૧૮ ૨૭-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
98. પથેોલો ટ, વગ-૧ (તજ  સવેા) ૧૬ ૧૫-૧૧-૧૮ ૨૭-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ મે-૧૯ 
99. ઈ.એન.ટ . સ ન, વગ-૧(તજ  સવેા) ૨૪ ૧૫-૧૧-૧૮ ૨૭-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ ૂન-૧૯ 
100. રડ યોલો ટ, વગ-૧ (તજ  સવેા) ૪૯ ૧૫-૧૧-૧૮ ૨૭-૦૧-૧૯ માચ-૧૯ ૂન-૧૯ 

ઉમેદવારો માટ ચૂનાઓ: 
1. જ ર જણાયે આયોગ હરાત િસ ધ કરવાની ૂચત તાર ખ/ પર ાની ૂચત તાર ખ અથવા જ યાની સં યામાં ફરફાર કર  શકશે.  
2. ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને ાથિમક કસોટ  ‘OMR’ આધા રત ક ‘કૉ ટુરબે ડ ર ટમે ટ ટ ટ’ (CBRT) રહશે. 
3. ઉમેદાવારોની સં યા યાને લઈને પર ાના દવસે ક યારબાદના દવસે દરક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઈટ 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 િનયમમાં દશાવેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને બ  લુાકાતમાં બોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની આખર  
પસદંગી ાથિમક કસોટ માં 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 ૧૦૦માથંી મેળવેલ ણુ ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામાં આવશે. આખર  પસદંગીમાં 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 કરવામાં આવશે. 
તાર ખ:  ૧૭/૦૨/૨૦૧૮ 

 



 
 
 
 
 

 

Gujarat Public Service Commission 
Schedule of Advertisements to be published in the year 2018 

 The tentative programme of advertisement to be published by the Gujarat Public Service Commission for the year 2018 
for recruitment to various posts through direct selection/ competitive examination is given below.  

 For more information candidates are requested to visit the Commission’s websites https://gpsc.gujarat.gov.in and 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in and to follow Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’. Candidates may also use the Commission’s 
Android based mobile application ‘GPSC (Official)’. 

Sr. 
No. 

Name Post and Class Number 
of Posts 

Date of 
Advertisement 

Tentative 
Date for 

Primary / 
Mains Exam 

Tentative 
Month of 
Primary 

Test Result 

Tentative 
Month of 
Interview 

April- 2018 
1. Clinical Psychologist, Class-II 20 15-04-18 24-06-18 Aug.-18 Oct.-18 

2. Professor,  Oral Pathology and Microbiology, 
Class-1 (Dental) 

02 15-04-18 24-06-18 Aug.-18 Oct.-18 

3. Professor, Prosthodontics and Crown and 
Bridges, Class-1 (Dental) 

02 15-04-18 24-06-18 Aug.-18 Oct.-18 

4. Professor,  Orthodontics and Danto facial 
Orthopaedics, Class-1 (Dental) 

03 15-04-18 24-06-18 Aug.-18 Oct.-18 

5. Professor, Paedodontics (Paediatric) and 
preventive dentistry, Class-1 (Dental) 

01 15-04-18 24-06-18 Aug.-18 Oct.-18 

6. Professor, Public Health Dentistry, Class-1 
(Dental Cadre) 

01 15-04-18 24-06-18 Aug.-18 Oct.-18 

7. Professor,  Periodontology, Class-1 (Dental) 01 15-04-18 01-07-18 Sept.-18 Nov.-18 
8. Professor, Conservative Dentistry and 

Endodontics, Class-1 (Dental) 
01 15-04-18 01-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

9. Assistant Professor, Oral Medicine and 
Radiology, Class-1 (Dental ) 

02 15-04-18 01-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

10. Assistant Professor, Orthodontics and Dental 
Orthopaedic, Class-1 (Dental) 

05 15-04-18 01-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

11. Assistant Professor Public Health Dentistry, 
Class-1 (Dental) 

03 15-04-18 01-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

12. Lecturer, Prosthetic and Orthotics  Class-1 
(Dental ) 

02 15-04-18 08-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

13. Tutor, Pathology Class-2 (Medical Cadre) 07 15-04-18 22-07-18 Sept.-18 Nov.-18 
14. Tutor, Pathology Class-2 (Special Drive) 

(Medical Cadre) 
15 15-04-18  08-07-18  Sept.-18  Nov.-18  

15. Industrial Officer (Technical), Class-2 01 15-04-18 19-08-18 Oct.-18 Dec.-18 
16. Deputy Director (Commissioner of Geological 

Science and Minerals), Class-1 
01 15-04-18 05-08-18 Oct.-18 Dec.-18 

17. Assistant Geologist (Commissioner of 
Geological Science and Minerals), Class-2 

03 15-04-18 08-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

18. Assistant Commissioner of Industries, Class-1 06 15-04-18 22-07-18 Sept.-18 Nov.-18 
19. Inspecting Officer, (Court Fees) Class-1 07 15-04-18 22-07-18 Sept.-18 Nov.-18 
20. Assistant Charity Commissioner, Class-1 11 15-04-18 08-07-18 Sept.-18 Nov.-18 
21. Administrative Officer, Class-2 (E.S.I.S.) 08 15-04-18 08-07-18 Sept.-18 Nov.-18 

May-2018 
22. Deputy Director Prohibition and Excise, Class-1 01 15-05-18 05-08-18 Oct.-18 Dec.-18 
23. Deputy Director (Women and Child  

Development), Class-1 
03 15-05-18 05-08-18 Oct.-18 Dec.-18 

24. Surgeon, Class-1 (E.S.I.S.) 02 15-05-18 19-08-18 Oct.-18 Dec.-18 
25. Anaesthetist, Class-1 (E.S.I.S.) 01 15-05-18 19-08-18 Oct.-18 Dec.-18 
26. Gynaecologist, Class-1 (E.S.I.S.) 03 15-05-18 09-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
27. Paediatrician, Class-1 (E.S.I.S.) 02 15-05-18 09-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
28. Pathologist, Class-1 (E.S.I.S.) 01 15-05-18 09-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
29. Radiologist, Class-1 (E.S.I.S.) 03 15-05-18 09-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
30. Ophthalmologist, Class-1 (E.S.I.S.) 01 15-05-18 16-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
31. ENT Surgeon, Class-1 (E.S.I.S.) 01 15-05-18 16-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
32. Microbiologist, Class-1 (E.S.I.S.) 18 15-05-18 16-09-18 Dec.-18 Mar.-19 
33. Director, Library, Class-1 01 15-05-18 16-09-18 Nov.-18 Jan- 19 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


34. Principal/Superintendent, Government 
Homeopathy College, Class-1 

01 15-05-18 09-09-18 Nov.-18 Jan-19 

35. Principal, Gujarat Ayurved Service, Class-1 04 15-05-18 09-09-18 Nov.-18 Jan-19 
36. Administrative Officer, Directorate of Indian 

System of Medicine & Homeopathy, Class-1 
01 15-05-18 22-07-18 Sept.-18 Nov-19 

June-2017 
37. Director, Archaeology and Museums, Class-1 01 15-06-18 23-09-18 Nov.-18 Jan.-19 
38. Chief Chemist (Commissioner of Geological 

Science and Minerals), Class-1 
01 15-06-18 23-09-18 Nov.-18 Jan.-19 

39. Child Marriage Prevention Officer-cum-
District Social Welfare Officer, Class-2 

01 15-06-18 23-09-18 Nov.-18 Jan.-19 

40. Principal, Ideal Residential School,  
Developing Caste (Special Drive), Class-2 

01 15-06-18 23-09-18 Nov.-18 Jan.-19 

41. Principal,  Gujarat Skill Training Services, 
Class-2 

30 15-06-18 23-09-18 Dec.-18 Mar.-19 

42. Chemist (Commissioner of Geological Science 
and Minerals), Class-1 

01 15-06-18 27-10-18 Dec.-18 Feb.-19 

43. Assistant Director, Archaeology and Museum, 
Class-2 

05 15-06-18 07-10-18 Dec.-18 Feb.-19 

44. Senior Chemist (Commissioner of Geological 
Science and Minerals), Class-1 

01 15-06-18 07-10-18 Dec.-18 Feb.-19 

45. Deputy Director (ESIS) Class-1 03 15-06-18 07-10-18 Dec.-18 Feb.-19 

July-2018 
46. Gujarat Administrative Services Class-1 and 

Gujarat Civil Services Class-1 & 2 
100 

(Apprx) 
15-07-18 07-10-18 

Mains Exam 
17,23,24 Feb-19 

Nov. -18 
Mains Result  

Jun-19 

Jul-19 

47. Administrative Officer (Commissioner of 
Geological Science and Minerals), Class-2 

02 15-07-18 07-10-18 Dec.-18 Feb.-19 

48. Industrial Promotion Officer (Commissioner of 
Cottage ), Class-2 

17 15-07-18 07-10-18 Jan.-19 April-19 

49. Assistant Director of Horticulture, Class-2 02 15-07-18 07-10-18 Dec.-18 Feb.-19 
50. Chief Officer , Municipalities, Class-2 04 15-07-18 28-10-18 

Mains Exam 
23,24 March-19

Dec.-18 
Mains Result  

May-19 

Jun-19 

51. Analytical Chemist (Commissioner of 
Geological Science and Minerals), Class-2 

03 15-07-18 04-11-18 Jan.-19 Mar.-19 

52. Assistant Commissioner of State Taxes, Class-1 15 15-07-18 16-09-18 
Mains Exam 
9, 10 Feb-19 

Nov.-18 
Mains Result  

May-19 

Jun-19 

53. Chief Officer , Municipalities, Class-3 07 15-07-18 04-11-18 
Mains Exam 
11,12 May-19 

Feb.-19 
Mains Result  

May-19 

- 

54. Programme Officer (Woman and Child 
Development) , Class-1 

01 15-07-18 04-11-18 Jan.-19 Mar.-19 

55. Professor (Homeopathic Materia Medica), 
Class-1 

01 15-07-18 25-11-18 Jan- 19 Mar- 19 

56. Professor (Organon of Medicine), Class-1 01 15-07-18 25-11-18 Jan- 19 Mar- 19 

August -2018 
57. Translator, Class-3 01 15-08-18 04-11-18 Dec.-18  
58. Dowry Prohibition Officer, Class-2 04 15-08-18 25-11-18 Dec.-18 Feb.-19 
59. District Social Welfare  Officer,  Class-2 01 15-08-18 23-12-18 Feb.-19 April-19 
60. T. B. Officer, Class-1 01 15-08-18 04-11-18 Jan.-19 Mar.-19 
61. Medical Insurance Officer (Allopathic),  Class-

2, (ESIS) 
96 15-08-18 25-11-18 Mar.-19 Augu.-19 

62. Agriculture Officer, Class-2 35 15-08-18 04-11-18 Jan.-19 Jun-19 
63. Child Development Scheme Officer, Class-2 02 15-08-18 04-11-18 Jan.-19 Mar.-19 
64. Horticulture Officer, Class-2 25 15-08-18 23-12-18 Mar.-19 Jul.-19 
65. Medical Officer, Class-2 1350 15-08-18 23-12-18 Feb.-19 Jun-19 
66. State Tax Inspector, Class-3 

 
50 15-08-18 21-10-18 

Mains Exam 
6,7 April-19 

Dec.-18 
Mains Result  

July-19 

 

 Reader of various subjects in Government Homeopathy 
Colleges 

    

67. Reader (Anatomy), Class-1 01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 



68. Reader (Physiology), Class-1 01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 
69. Reader (Homeopathy Pharmacy), Class-1 01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 
70. Reader (Pathology), Class-1 01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 
71. Reader (Forensic Medicine and Toxicology), 

Class-1 
01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 

72. Reader (Homeopathy Materia Medica), Class-1 01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 
73. Reader (Oraganon of Medicine), Class-1 01 15-08-18 28-10-18 Dec-18 Feb-19 

September -2018 
74. District Leprosy Officer, Class-1 02 15-09-18 04-11-18 Jan.-19 Mar.-19 
75. Dy. Section officer / Dy. Mamlatdar Class-3 

Dy. SO.                187 
Dy. Mamlatdar    100 

287 15-09-18 16-12-18 
Mains Exam 

27,28 April-19 

Feb.-19 
Mains Result  

Sept.-19 

 

76. Deputy Director, Class-I (ESIS) 02 15-09-18 23-12-18 Feb.-19 April-19 
77. Deputy Director, Archaeology and Museum 

Class-1 
05 15-09-18 23-12-18 Feb.-19 April-19 

78. Superintendent Archaeologist, Class-2 05 15-09-18 30-12-18 Feb.-19 April-19 
79. Assistant Regional Transport Officer, Class-2 02 15-09-18 30-12-18 Feb.-19 April-19 
80. Archaeologist Engineer, Class-2 03 15-09-18 06-01-19 Mar.-19 May-19 
81. Curator, Class-2 09 15-09-18 06-01-19 Mar.-19 May-19 
 Lecturer of various subjects in Government Homeopathy 

Colleges 
    

82. Lecturer (Anatomy), Class-2 01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 
83. Lecturer (Physiology), Class-2 01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 
84. Lecturer (Homeopathy Pharmacy), Class-2 01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 
85. Lecturer (Pathology), Class-2 01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 
86. Lecturer (Forensic Medicine and Toxicology), 

Class-2 
01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 

87. Lecturer (Homeopathy Materia Medica), Class-2 01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 
88. Lecturer (Oraganon of Medicine), Class-2 01 15-09-18 16-12-18 Feb-19 April-19 

October-2018 
89. Principal (Commissioner of Youth Services), 

Class-1 
01 15-10-18 06-01-19 Mar.-19 May-19 

90. Assistant Director (Commissioner of Youth 
Services), Class-1 

02 15-10-18 20-01-19 Mar.-19 May-19 

91. Joint Director (IT), Class-1 05 15-10-18 20-01-19 Mar.-19 May-19 
92. ICT Officer, Class-2 31 15-10-18 03-02-19 May-19 Augu.-19 
93. Gujarat Engineering Services (Civil) Class- 1 

and 2 
25 15-10-18 06-01-19 

Main Exam 
23, 24  

June-19 

Mar.-19 
Mains 
Result   
Aug-19 

Oct.-19 

Executive Engineer Class-1 (R&B) 05 

Deputy Executive Engineer, Class-2 (R&B) 20 

November -2018 
94. Assistant Engineer (Civil), Class-2 (R&B) 212 15-11-18 03-03-19 Jun.-19 Sept.-19 
95. Assistant Motor Vehicle Inspector, Class-3 25 15-11-18 03-03-19 May-19  
96. Hindi Stenographer, Grade II  01 15-11-18 03-03-19 May-19 Jul.-19 
97. Microbiologist, Class-1 (Specialist Services) 18 15-11-18 27-01-19 Mar.-19 May-19 
98. Pathologist , Class-1 (Specialist Services) 16 15-11-18 27-01-19 Mar.-19 May-19 
99. ENT Surgeon, Class-1 (Specialist Services) 24 15-11-18 27-01-19 Mar.-19 Jun-19 
100. Radiologist, Class-1 (Specialist Services) 49 15-11-18 27-01-19 Mar.-19 Jun.-19 

Instructions for Candidates: 
1. The commission may alter the proposed date of advertisement/examination or number of posts if it is so required. 
2. The Preliminary Test will be based on “OMR” method or Computer Based Recruitment Test (CBRT) considering the 

number of enrolled candidates. 
3.  The OMR Sheet will be uploaded on Commission’s website on the day of examination or the next day in case the number of 

candidates is very large.  
4. For recruitment through direct selection the commission shall conduct a Preliminary Test. The candidates who obtain the 

minimum marks in the Preliminary Test as decided by the commission and who fulfil the conditions of recruitment rules 
shall be called for interview. The final selection of the candidates shall be based on marks obtained out of 300 marks in the 
preliminary test and marks obtained out of 100 in the personal interview subject to the minimum qualifying marks as 
determined by the commission.  50:50 Per cent weightage will be given to the marks obtained in preliminary test and marks 
obtained in interview to prepare the final merit list.  The Preliminary Test shall consist of 100 questions (100 marks) of 
General Study and 200 questions (200 marks) of the respective subject 

5. The final result shall be published in approximately 10 working days after the interview is over.  
Date :  17-02-2018 

 



 

જુરાત હર સવેા આયોગ 
વષ ૨૦૧૮ દર યાન િસ ધ થનાર હરાતોના  ૂચત કાય મમા ંઉમેરો કરવા બાબત.  

       વષ ૨૦૧૮ દર યાન આયોગ ારા િસ ધ કરવામા ં આવનાર હરાતોનો િવગતવાર  કાય મ તાર ખ: 
૩૦/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે. િસ ધ કરવામા ંઆવેલ કાય મ દશાવેલ હરાતો ઉપરાતં   અ ય 

હરાત નીચે દશાવેલ િવગતે િસ ધ કરવામા ંઆવશે.  ની ન ધ લવેા િવનતંી.  
 વ  ુ મા હતી માટ ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઇટ www.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: 

અ .ુ 

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 

ુ ન - ૨૦૧૮ 

1. નાયબ િનયામક (પ પુાલન), વગ-૧  ૦૪ ૧૫-૦૬-૧૮ ૦૫-૦૮-૧૮ ઑ ટોબર-૧૮ ડસે બર-૧૮ 

2. મદદનીશ િનયામક / ુ ય જ લા આરો ય 
અિધકાર  / મદદનીશ ા યાપક (તાલીમ 
ક ), વગ-૧  

૦૬ ૧૫-૦૬-૧૮ ૨૯-૦૯-૧૮ નવે બર-૧૮ આુર -
૧૯ 

ુ લાઈ - ૨૦૧૮ 

3. પ  ુચ ક સા અિધકાર , વગ-૨  ૨૮૦ ૧૫-૦૭-૧૮ ૦૭-૧૦-૧૮ ડસે બર-૧૮ ફ આુર -૧૯ 

 

ઉમેદવારો માટ ચૂનાઓ: 

1. સીધી ભરતીના ક સામા ં ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને ાથિમક કસોટ  ન હ યોજતા ંસીધી બ  લુાકાત ુ ંઆયોજન 

કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશે.  જુબ  જ યાની સં યા સામે માણમા ંઓછ  અર ઓ મળેલ હોવાથી સીધી 

બ  લુાકાત યોજવાનો િનણય લેવાયેલ હોય તેવી હરાતો સામે  ***** ચ  દશાવેલ છે. 

2. અિનવાય સજંોગોમા ં હરાતને િસ ધ કરવાની ૂચત તાર ખમા ં અથવા જ યાની સં યામા ં અથવા પર ાની ૂચત 

તાર ખમા ંફરફાર કરવાનો અબાિધત અિધકાર આયોગનો રહશે. 

3. ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને ાથિમક કસોટ  ‘OMR’ આધા રત ક ‘ક ટુર બે ડ ર મે ટ ટ ટ’ (CBRT) રહશે. 

4. ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને પર ાના દવસે ક યારબાદના દવસે દરક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઇટ 

પર કૂવામા ંઆવશે. 

5. સીધી ભરતીના ક સામા ં ા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 તુમ 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.  

6. આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા ત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામા ંઆવશે. 

 

તાર ખ: ૧૦/૦૪/૧૮ 

 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


 
 
 
 
 

 

Gujarat Public Service Commission 
Schedule of Advertisements to be published in the year 2018 

 The tentative programme of advertisement to be published by the Gujarat Public Service Commission for 
the year 2018 for recruitment to various posts through direct selection/ competitive examination is given below.  

 For more information candidates are requested to visit the Commission’s websites https://gpsc.gujarat.gov.in and 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in and to follow Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’. Candidates may also use the Commission’s 
Android based mobile application ‘GPSC (Official)’. 

Sr. 
No. 

Name Post and Class Number 
of Posts 

Date of 
Advertisement 

Tentative 
Date for 

Primary / 
Mains Exam 

Tentative 
Month of 
Primary 

Test Result 

Tentative 
Month of 
Interview 

June - 2018 

1. Deputy Director (Animal Husbandry),  Class-I 04 15-06-18 05-08-18 Oct.-18 Dec.-18 

2. Assistant Director / Chief District Health 
Officer / Assistant Professor (Training Canter), 
Class-1 

06 15-06-18 29-08-18 Nov.-18 Jan.-19 

July - 2018 

3. Veterinary Officer, Class-II 280 15-07-18 07-10-18 Dec.-18 Fab.-19 

Instructions for Candidates: 
1. The commission may alter the proposed date of advertisement/examination or number of posts if it is so required. 
2. The Preliminary Test will be based on “OMR” method or Computer Based Recruitment Test (CBRT) considering the 

number of enrolled candidates. 
3.  The OMR Sheet will be uploaded on Commission’s website on the day of examination or the next day in case the number 

of candidates is very large.  
4. For recruitment through direct selection the commission shall conduct a Preliminary Test. The candidates who obtain the 

minimum marks in the Preliminary Test as decided by the commission and who fulfil the conditions of recruitment rules 
shall be called for interview. The final selection of the candidates shall be based on marks obtained out of 300 marks in 
the preliminary test and marks obtained out of 100 in the personal interview subject to the minimum qualifying marks as 
determined by the commission.  50:50 Per cent weightage will be given to the marks obtained in preliminary test and 
marks obtained in interview to prepare the final merit list.  The Preliminary Test shall consist of 100 questions (100 
marks) of General Study and 200 questions (200 marks) of the respective subject 

5. The final result shall be published in approximately 10 working days after the interview is over.  
Date :  10-04-2018 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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