
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન પ્રસિધ્ધ થનાર જાહરેાતોનો સધુારેલ સચૂિત કાયષક્રમ 

       વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ અને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવનાર જાહરેાતોનો 
કાયયક્રમ છેલ્લે તારીખ:૧૯/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતો. તારીખ: ૧૯/૦૧/૨૦૧૭ બાદ 
મળેલ માાંગણીપત્રકો અન્વયે ભરવાની થતી નવી જગ્યાઓની સવગતો િામેલ કરીને તથા ઉમેદવારના વ્યાપક 
હહતને ધ્યાને લઈને તેમાાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે. પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવનાર જાહરેાતોનો સધુારેલ 
કાયયક્રમ નીચે મજુબનો રહશેે. 
 વધ ુ માહહતી માટે ઉમેદવારોને આયોગની વેબિાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in અન ે https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in/  જોતા રહવેા અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’ને Follow કરવા 
અથવા આયોગની એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોમય આધાહરત મોબાઈલ એપ્પ્લકેશન ‘GPSC (Official)’નો ઉપયોગ કરવા 
ઉમેદવારોને જણાવવામાાં આવે છે: 

અન.ુ 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ અને વગષ જગ્યાની 
િાંખ્યા 

જાહરેાતની 
તારીખ 

પ્રાથસમક/ 
મખુ્યકિોટીની 
સચૂિત તારીખ 

પ્રાથસમક 
કિોટીના 

પહરણામનો 
િાંભસવત માિ 

રૂબરૂ 
મલુાકાતનો 
િાંભસવત 
માિ 

ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૭ 
1.  નાયબ સનયામક, િામાન્ય રાજ્ય િેવા,  

વગષ-૧, (સનયામકશ્રી, સવકિતી જાસત કલ્યાણ 
ખાત)ુ 

૦૪ ૧૫-૦૨-૧૭ ૧૬-૦૪-૧૭ જુન-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ 

2.  નાયબ સનયામક, વગષ-૧ (કા.રા.સવ.યો.) ૦૨ ૧૫-૦૨-૧૭ ૧૬-૦૪-૧૭ ***** 

મે-૨૦૧૭માાં પ્રહક્રયા પણૂય 
થયેલ છે 

3.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ) ગજુરાત નસિિગ 
િેવા, વગષ-૧ 

૧૨ ૧૫-૦૨-૧૭ ૧૬-૦૪-૧૭ ***** 

મે-૨૦૧૭માાં પ્રહક્રયા પણૂય 
થયેલ છે 

4.  મદદનીશ સનયામક (બાયોલોજી જૂથ), વગષ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૨-૧૭ ૧૬-૦૪-૧૭ જુન-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ 

5.  પરુાતત્વ અને િાંગ્રહાલય ખાતાના નાયબ 
સનયામક, વગષ-૧ 

૦૩ ૧૫-૦૨-૧૭ ૧૬-૦૪-૧૭ ***** ઑગષ્ટ-૧૭ 

6.  વ્યવસ્થાપક, વગષ-૧ (ઉ. ખા.) ૦૧ ૧૫-૦૨-૧૭ ૦૭-૦૫-૧૭ જુન-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ 

7.  મદદનીશ સનયામક (ભૌસતક જૂથ) વગષ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૨-૧૭ ૨૧-૦૫-૧૭ જુન-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ 

8.  મદદનીશ સનયામક (રિાયણ જૂથ), વગષ-૧ ૦૪ ૧૫-૦૨-૧૭ ૨૧-૦૫-૧૭ જુલાઈ-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ 

9.  ઑથોપેહિક િર્જન,તજજ્ઞ િેવા, વગષ-૧ ૪૮ ૧૫-૦૨-૧૭ ૨૧-૦૫-૧૭ ***** િપ્ટે.-૧૭ 

10.  નાયબ ઉદ્યોગ કસમશનર વગષ-૧ ૦૬ ૧૫-૦૨-૧૭ ૨૧-૦૫-૧૭ જુલાઈ-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ 

માિષ-૨૦૧૭ 
11.  નાયબ સનયામક, આઈ.ટી. વગષ-૧ ૧૦ ૧૫-૦૩-૧૭ ૨૧-૦૫-૧૭ જુલાઈ-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ 

12.  ઉદ્યોગ અસધકારી (તાાંસત્રક)/મેનેજર (કા.મા.) 
વગષ-૨ 

 

૦૪ ૧૫-૦૩-૧૭ ૧૧-૦૬-૧૭ જુલાઈ-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ 

13.  ક્લીનીકલ િાયકોલોજીસ્ટ, વગષ-૨ 

 

૨૦ ૧૫-૦૩-૧૭ ૧૧-૦૬-૧૭ જુલાઈ-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ 

14.  ઉદ્યોગ અસધકારી, વગષ-૨ (ઉ.ખા.) 
 

૦૭ ૧૫-૦૩-૧૭ ૧૧-૦૬-૧૭ જુલાઈ-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ 

15.  જજલ્લા યવુા સવકાિ અસધકારી, વગષ-૨ 

 

૨૨ ૧૫-૦૩-૧૭ ૨૦-૦૮-૧૭ નવેમ્બર-૧૭ િીિે.-૧૭ 

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


અન.ુ 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ અને વગષ જગ્યાની 
િાંખ્યા 

જાહરેાતની 
તારીખ 

પ્રાથસમક/ 
મખુ્યકિોટીની 
સચૂિત તારીખ 

પ્રાથસમક 
કિોટીના 

પહરણામનો 
િાંભસવત માિ 

રૂબરૂ 
મલુાકાતનો 
િાંભસવત 
માિ 

16.  િાયન્ટીફીક ઓફીિર (રિાયણ જૂથ), વગષ-૨ 

 

૧૩ ૧૫-૦૩-૧૭ ૧૧-૦૬-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ 

17.  નોંધણી સનરીક્ષક, વગષ-૨ ૦૫ ૧૫-૦૩-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ 

18.  રહસ્ય િચિવ, (અંગે્રજી સ્ટેનોગ્રાફર, ગે્રિ-૧), 
વગષ-૨ (ખાિ ભરતી- અનસુચૂિત જનજાસત) 
 

૦૨ ૧૫-૦૩-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ 

19.  મદદનીશ િાંશોધન અસધકારી, વગષ-૨ (નમષદા) 
 

૦૫ ૧૫-૦૩-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ ઑગષ્ટ-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ 

20.  ગજુરાત વહીવટી િેવા, વગષ-૧ અને ગજુરાત 
મલુ્કી િેવા વગષ-૧ તથા વગષ-૨ 
 

૩૩૫ ૧૫-૦૩-૧૭ ૦૪-૦૬-૧૭ 

મખુ્ય પરીક્ષા 
૧૭,૨૩,૨૪ 

િપ્ટે. 

જુલાઈ-૧૭ 

મખુ્ય 
પરીક્ષાના 
પહરણામનો 
સચૂિત માિ 

જાન્ય.ુ-૧૮ 

ફેબ્ર.ુ-૧૮ 

નાયબ કલેક્ટર, વગષ-૧ ૪૦ 
નાયબ પોચલિ અસધક્ષક, વગષ-૧ ૨૮ 
નશાબાંધી અને આબકારી અસધકારી,વગષ-૧ ૦૨ 
મદદનીશ કસમશ્નર, આહદજાસત સવકાિ, વગષ-૧ ૦૬ 
જજલ્લા રજીસ્રાર, વગષ-૧ ૦૭ 
િેક્શન અસધકારી, વગષ-૨ (િચિવાલય=૯૬+ 
ગ.ુજા.િે.આ.=૦૩+સવધાનિભા િચિવાલય=૩) 

૧૦૨ 

તાલકુા સવકાિ અસધકારી, વગષ-૨ ૦૮ 
મદદનીશ જજલ્લા રજીસ્રાર, વગષ-૨  ૨૨ 
મામલતદાર, વગષ-૨ ૬૯ 
જજલ્લા સનરીક્ષક,જમીન દફ્તર, વગષ-૨ ૦૮ 
મદદનીશ સનયામક, વગષ-૨ ૧૫ 
આહદજાસત સવકાિ અસધકારી, વગષ-૨ ૨૧ 
શ્રમ અસધકારી, વગષ-૨ ૦૭ 

એસપ્રલ-૨૦૧૭ 
21.  રેિીયોલોજીસ્ટ, વગષ-૧ ૪૯ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૧-૦૫-૧૭ ***** િપ્ટે.-૧૭ 
22.  ભસુ્તરશાસ્ત્રી, વગષ-૧ (નમષદા) ૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

23.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), દ્રવ્યગણુ, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૪-૦૬-૧૭ 
(િવાર) 

***** 

િપ્ટે.-૧૭ 

24.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર),સ્વસ્થવતૃ, 
વગષ-૧ 

૦૩ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૪-૦૬-૧૭ 
(િવાર) 

િપ્ટે.-૧૭ 

25.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર),શલ્યતાંત્ર, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૪-૦૬-૧૭ 
(િવાર) 

િપ્ટે.-૧૭ 

26.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), રિશાસ્ત્ર 
અને ભૈર્જ્યકલ્પના, વગષ-૧ 

૦૩ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૪-૦૬-૧૭ 
(િાાંજ) 

િપ્ટે.-૧૭ 

27.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), રોગ 
સનદાન અને સવકૃસતસનદાન, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૪-૦૬-૧૭ 
(િાાંજ) 

િપ્ટે.-૧૭ 

28.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર),શાલક્ય 
તાંત્ર, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૪-૦૬-૧૭ 
(િાાંજ) 

િપ્ટે.-૧૭ 

29.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), રિના 
શારીર, વગષ-૧ 

૦૬ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ 
(િવાર) 

ઑક્ટો.-૧૭ 

30.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), હક્રયા 
શારીર, વગષ-૧ 

૦૫ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ 
(િવાર) 

ઑક્ટો.-૧૭ 



અન.ુ 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ અને વગષ જગ્યાની 
િાંખ્યા 

જાહરેાતની 
તારીખ 

પ્રાથસમક/ 
મખુ્યકિોટીની 
સચૂિત તારીખ 

પ્રાથસમક 
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રૂબરૂ 
મલુાકાતનો 
િાંભસવત 
માિ 

31.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), પાંિકમષ, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ 
(િાાંજ) 

 ઑક્ટો.-૧૭ 

32.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર), 
અગદતાંત્ર અને સવધીવૈધક-આયવેુદ,વગષ-૧ 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૭ ૨૫-૦૬-૧૭ 
(િાાંજ) 

***** 

ઑક્ટો.-૧૭ 

33.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર),પ્રસસૂત 
અને સ્ત્રીરોગ ,વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૪-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ 
(િવાર) 

નવે.-૧૭ 

34.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર),કાય- 
ચિહકત્િા, વગષ-૧ 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ 
(િવાર) 

નવે.-૧૭ 

35.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ-પ્રોફેિર),િાંહહતા 
સિધ્ધાાંત, વગષ-૧ 

૦૭ ૧૫-૦૪-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ 
(િાાંજ) 

નવે.-૧૭ 

36.  વ્યાખ્યાતા (સિલેકશન સ્કેલ પ્રોફેિર), 
કૌમારભતૃ્ય, વગષ-૧ 

૦૨ ૧૫-૦૪-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ 
(િાાંજ) 

નવે.-૧૭ 

મે-૨૦૧૭ 
37.  નાયબ સનયામક, વગષ-૧ (સવકિતી જાસત 

કલ્યાણ ખાત ુાં) 
૦૧ ૧૫-૦૫-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ નવે.-૧૭ 

38.  િાંશોધન અસધકારી, વગષ-૧ ૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૧૬-૦૭-૧૭ િપ્ટે.-૧૭ નવે.-૧૭ 
39.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), દ્રવ્યગણુ, 

વગષ-૧ 
૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૩૦-૦૭-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ નવે.-૧૭ 

40.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), સ્વસ્થવતૃ્ત, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૩૦-૦૭-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ નવે.-૧૭ 

41.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), શલ્યતાંત્ર, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૩૦-૦૭-૧૭ ઑક્ટો.-૧૭ નવે.-૧૭ 

42.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), રિશાસ્ત્ર 
અને ભૈર્જ્ય-કલ્પના, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૨૦-૦૮-૧૭ નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

43.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), રોગસનદાન 
અને સવકસૃત સનદાન, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૨૦-૦૮-૧૭ નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

44.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), શાલક્યતાંત્ર, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૨૦-૦૮-૧૭ નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

45.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), રિના 
શારીર, વગષ-૧ 

૦૭ ૧૫-૦૫-૧૭ ૧૦-૦૯-૧૭ 
(િવાર) 

નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

46.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), હક્રયા 
શારીર, વગષ-૧ 

૦૭ ૧૫-૦૫-૧૭ ૧૦-૦૯-૧૭ 
(િવાર) 

નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

47.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), પાંિકમષ, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૧૦-૦૯-૧૭ 
(િાાંજ) 

નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

48.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), અગદતાંત્ર 
અને સવસધઆયવેુદ, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૧૦-૦૯-૧૭ 
(િાાંજ) 

નવે.-૧૭ િીિે.-૧૭ 

49.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), પ્રસસૂત અને 
સ્ત્રીરોગ, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૦૮-૧૦-૧૭ 
(િવાર) 

િીિે.-૧૭ જાન્ય.ુ-૧૮ 

50.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), કાય-
ચિહકત્િા, વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૦૮-૧૦-૧૭ 
(િવાર) 

િીિે.-૧૭ જાન્ય.ુ-૧૮ 

51.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), િાંહહતા 
સિધ્ધાાંત વગષ-૧ 

૦૭ ૧૫-૦૫-૧૭ ૦૮-૧૦-૧૭ 
(િાાંજ) 

િીિે.-૧૭ જાન્ય.ુ-૧૮ 

52.  વ્યાખ્યાતા (િીનીયર સ્કેલ- રીિર), કૌમારભતૃ્ય, 
વગષ-૧ 

૦૪ ૧૫-૦૫-૧૭ ૦૮-૧૦-૧૭ 
(િાાંજ) 

િીિે.-૧૭ જાન્ય.ુ-૧૮ 



અન.ુ 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ અને વગષ જગ્યાની 
િાંખ્યા 

જાહરેાત 
પ્રસિધ્ધ 
થવાની 
સચૂિત 
તારીખ 

પ્રાથસમક/મખુ્ય 
કિોટીની 

સચૂિત તારીખ 

પ્રાથસમક 
કિોટીના 

પહરણામનો 
િાંભસવત માિ 

રૂબરૂ 
મલુાકાતનો 
િાંભસવત 
માિ 

જુલાઈ-૨૦૧૭ 
53.  તબીબી અસધકારી, વગષ-૨ 

 

૧૪૦૦ ૧૫-૦૭-૧૭ ૦૫-૧૧-૧૭ િીિે.-૧૭ ફેબ્ર.ુ-૧૮ 

54.  મદદનીશ ઈજનેર (સિસવલ), વગષ-૨ 
 

૪૦૦ ૧૫-૦૭-૧૭ ૧૨-૧૧-૧૭ જાન્ય.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

55.  જુસનયર િહાયક સવદ્યતુ સનરીક્ષક, વગષ-૨ ૧૫ ૧૫-૦૭-૧૭ ૧૨-૧૧-૧૭ જાન્ય.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 
56.  ગજુરાત ઈજનેરી િેવા (સિસવલ), વગષ-૧ અને 

વગષ-૨ 
૨૪૫ ૧૫-૦૭-૧૭ ૨૨-૧૦-૧૭ 

 
મખુ્ય પરીક્ષાની 
સચૂિત તારીખ 
૮,૧૫ એસપ્રલ-

૨૦૧૮ 

જાન્ય.ુ-૧૮ ઑગસ્ટ-૧૮ 

કાયષપાલક ઈજનેર, વગષ-૧ ૩૮ 
 

નાયબ કાયષપાલક ઈજનેર, વગષ-૨ 
[મા.મ.સવ.=૭૨, ન.જ.િાં.પા.પ.ૂ અને 
ક.સવ.=૧૩૫) 
 
 

૨૦૭ 

57.  પોલીિ ઈન્સ્પેક્ટર (ચબન-હસથયારી), વગષ-૨ ૫૧ ૧૫-૦૭-૧૭ ૨૯-૧૦-૧૭ 
મખુ્ય પરીક્ષા 
૧૧,૧૮ ફેબ્ર.ુ-

૨૦૧૮ 
 
 

િીિે.-૧૭ જુન/જુલાઈ-
૧૮ 

58.  સપ્રન્િીપાલ, વગષ-૧, ગજુરાત નસિિંગ િેવા ૦૮ ૧૫-૦૭-૧૭ ૧૭-૧૨-૧૭ ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ 
59.  પ્રોજેક્ટ મેનેજર, વગષ-૧ 

 
૦૩ ૧૫-૦૯-૧૭ ૧૭-૧૨-૧૭ ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

60.  મદદનીશ ઇજનેર (સિસવલ), વગષ-૨ (ખાિ 
ભરતી) 

૭૩ ૧૫-૦૯-૧૭ ૦૭-૦૧-૧૮ 
 

માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

61.  નગરસનયોજક, વગષ-૧, ગજુરાત રાજ્યપસત્રત 
િેવા 

૦૭ ૧૫-૦૯-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ 
 

માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

62.  મદદનીશ સનયાંત્રક, કાનનુી માપ-સવજ્ઞાન, 
રાજ્યપસત્રત િેવા, વગષ-૨ અન્ન અને નાગહરક 
પરુવઠા સવભાગ 

૦૨ ૧૫-૦૯-૧૭ ૧૦-૧૨-૧૭ ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

63.  િમાજ કલ્યાણ અસધકારી, વગષ -૨ (સવકિતી 
જાસત કલ્યાણ ખાત ુાં), ખાિ ભરતી 

૦૨ ૧૫-૦૯-૧૭ ૦૭-૦૧-૧૮ 
 

માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

64.  મદદનીશ બાગાયત સનયામક (સવર્ય 
સનષ્ણાાંત), વગષ-૧ 

૦૨ ૧૫-૦૯-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ 
 

માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

65.  િાંયકુ્ત તાાંસત્રક િલાહકાર (પી.આઈ.), 
વગષ-૧ (ઉ.ખા.સવ.) 

૦૧ ૧૫-૦૯-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ 
 

માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

66.  િાંયકુ્ત િેરીટી કસમશ્નર, વગષ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૯-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

67.  ભસુ્તરશાસ્ત્રી,વગષ-૨ ૦૯ ૧૫-૦૯-૧૭ ૧૮-૦૩-૧૮ જૂન-૧૮ જુલાઈ-૧૮ 



68.  તાાંસત્રક િલાહકાર(રિાયણ), વગષ-૧ ૦૧ ૧૫-૦૯-૧૭ ૦૭-૦૧-૧૮ 
 

માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

નવેમ્બર-૨૦૧૭ 
69.  વ્યાખ્યાતા,પ્રસસૂત અને સ્ત્રીરોગ ,વગષ-૨ 

 
૦૫ ૧૫-૧૦-૧૭ ૧૦-૧૨-૧૭ 

 
ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

70.  વ્યાખ્યાતા, કાય-ચિહકત્િા , વગષ-૨ 
 

૦૬ ૧૫-૧૦-૧૭ ૧૦-૧૨-૧૭ 
 

ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

71.  વ્યાખ્યાતા , િાંહહતા સિદ્ાાંત, વગષ-૨ ૦૭ ૧૫-૧૦-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૮ 
 

ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

72.  વ્યાખ્યાતા,કૌમારભતૃ્ય, વગષ-૨ 
 

૦૪ ૧૫-૧૦-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૮ 
 

ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 

73.  વ્યાખ્યાતા, િાંસ્કૃત-આયવેુદ, વગષ-૨ ૦૭ ૧૫-૧૦-૧૭ ૧૭-૧૨-૧૭ ફેબ્ર.ુ-૧૮ માિષ-૧૮ 
74.  વ્યાખ્યાતા, દ્રવ્યગણુ , વગષ-૨ ૦૪ ૧૫-૧૦-૧૭ ૦૭-૦૧-૧૮ માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 
75.  વ્યાખ્યાતા,સ્વસ્થવતૃ, વગષ-૨ ૦૪ ૧૫-૧૦-૧૭ ૦૭-૦૧-૧૮ માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 
76.  વ્યાખ્યાતા,શલ્યતાંત્ર, વગષ-૨ ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૭ ૦૭-૦૧-૧૮ માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 
77.  વ્યાખ્યાતા, રિશાસ્ત્ર અને ભૈર્જ્યકલ્પના, વગષ-

૨ 
૦૪ ૧૫-૧૦-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 

78.  વ્યાખ્યાતા, રોગ સનદાન અને સવકસૃત-સનદાન 
વગષ-૨ 

૦૪ ૧૫-૧૦-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 

79.  વ્યાખ્યાતા,શાલક્ય તાંત્ર, વગષ-૨ ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 
80.  વ્યાખ્યાતા , રિના શારીર, વગષ-૨ ૦૭ ૧૫-૧૦-૧૭ ૦૪-૦૨-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 
81.  વ્યાખ્યાતા, હક્રયા શારીર, વગષ-૨ ૦૭ ૧૫-૧૦-૧૭ ૦૪-૦૨-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 
82.  વ્યાખ્યાતા, પાંિકમષ, વગષ-૨ ૦૫ ૧૫-૧૦-૧૭ ૧૧-૦૨-૧૮  એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 
83.  વ્યાખ્યાતા,અગદતાંત્ર અને સવધી વૈધક, 

વગષ-૨ 
૦૪ ૧૫-૧૦-૧૭ ૧૧-૦૨-૧૮ 

  
એસપ્રલ-૧૮ મૅ-૧૮ 

84.  સનયામકશ્રી, સવકિતી જાસત કલ્યાણ ખાતાના 
હઠેળની આદશષ સનવાિી શાળાના આિાયષ, વગષ-
૨ 

૦૩ ૧૫-૧૦-૧૭ ૨૧-૦૧-૧૮ માિષ-૧૮ એસપ્રલ-૧૮ 

 
ઉમેદવારો માટે સિૂનાઓ: 
1. િીધી ભરતીના હકસ્િામાાં ઉમેદવારોની િાંખ્યા ધ્યાને લઈને પ્રાથસમક કિોટી નહહ યોજતા િીધી રૂબરૂ મલુાકાતનુાં આયોજન 

કરવાનો આયોગનો અબાસધત અસધકાર રહશેે. જે મજુબ  જગ્યાની િાંખ્યા િામે પ્રમાણમાાં ઓછી અરજીઓ મળેલ હોવાથી િીધી 
રૂબરૂ મલુાકાત યોજવાનો સનણષય લેવાયેલ હોય તેવી જાહરેાતો િામે  ***** ચિહ્ન દશાષવેલ છે. 

2. અસનવાયષ િાંજોગોમાાં જાહરેાતને પ્રસિધ્ધ કરવાની સચૂિત તારીખમાાં અથવા જગ્યાની િાંખ્યામાાં અથવા પરીક્ષાની સચૂિત 
તારીખમાાં ફેરફાર કરવાનો અબાસધત અસધકાર આયોગનો રહશેે. 

3. ઉમેદવારોની િાંખ્યા ધ્યાને લઈને પ્રાથસમક કિોટી ‘OMR’ આધાહરત કે ‘કૉમ્પ્યટુર બેઝ્િ હરક્રુટમેન્ટ ટેસ્ટ’ (CBRT) રહશેે. 
4. ઉમેદાવારોની િાંખ્યા ધ્યાને લઈને પરીક્ષાના હદવિે કે ત્યારબાદના હદવિે દરેક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબિાઈટ 

પર મકૂવામાાં આવશે. 
5. િીધી ભરતીના હકસ્િામાાં પ્રાથસમક કિોટીમાાં આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમાાં આવતા અને જાહરેાતમાાં ભરતી સનયમમાાં 

દશાષવેલ જોગવાઇઓ િાંતોર્તા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં બોલાવવામાાં આવશે. ઉમેદવારોની આખરી પિાંદગી પ્રાથસમક 
કિોટીમાાં ૩૦૦ ગણુમાાંથી જે ગણુ મેળવેલ હશે તેનુાં ૫૦ ગણુભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ ગણુના ૫૦ 
ગણુભારના પ્રમાણિહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામાાં આવશે. એટલે કે, પ્રાથસમક કિોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતના 
અનકુ્રમે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માાંથી મેળવેલ ગણુનુાં ૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામાાં આવશે. આખરી પિાંદગીમાાં આયોગ જે 



લઘતુ્તમ ધોરણ નક્કી કરશે તે લાગ ુપિશે અને તેના મેરીટ-લીસ્ટના આધારે પિાંદગી યાદી આખરી કરવામાાં આવશે. પ્રાથસમક 
કિોટીમાાં ૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્નો િામાન્ય અભ્યાિના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્રશ્નો િાંબાંસધત સવર્યના રહશેે.  

6. આખરી પહરણામ રૂબરૂ મલુાકાત પણૂષ થયાના અંદાજીત ૧૦ કામકાજના હદવિો દરમ્યાન પ્રસિધ્ધ કરવામાાં આવશે. 
 

તારીખ:૦૮/૧૨/૧૭ 
 


