
  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

અ તન પરીક્ષા કાયર્કર્મ (Revi sed) 

     ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ ારા યોજાનાર આગામી પરીક્ષાઓ માટેનો અ તન પરીક્ષા કાયર્કર્મ તા. 
૩૧.૦૫.૨૦૨૧ ના રોજ જાહરે કરવામા ંઆવેલ. મા  નીચે મજુબ અંશત: સધુારો ધ્યાને લેવા  સબંિંધત ઉમેદવારોને   
િવનતંી છે.   
 વધ ુ માિહતી માટે ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in જોતા રહવેા અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSCOFFICIAL’ ને FOLLOW કરવા અથવા 
આયોગની એન્ડર્ોઈડ પ્લેટફોમર્ આધાિરત મોબાઇલ ઍિપ્લકેશન ‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ં
આવે છે: 

અન.ુ 
કર્માકં જગ્યાનુ ંનામ અને વગર્ 

જાહરેાત 
કર્માકં 

જગ્યા
ની 
સખં્યા 

પર્ાથિમક કસોટીની સિૂચત 
તારીખ 

જૂન-૨૦૨૧ 
1. પિરક્ષેતર્ વન અિધકારી, વગર્-૨ ૨૪/૨૦-૨૧ ૫૧ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ 

2. ચેરીટીતતંર્ના સયંકુત ચેરીટી કિમ ર, વગર્-૧ ૧૨૨/૨૦-૨૧ ૦૧  ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ 

3. એને થેટી ટ, વગર્-૧ (કા.રા.િવ.યો.) ૧૧૩/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ 

4. કાયદા મદદનીશ, વગર્-3 (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

5. સાયકીયાટર્ી ના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૦/૨૦-૨૧ ૦૭ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

6. જનરલ સ રી ના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૧/૨૦-૨૧ ૨૯ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

7. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં કોમ્પ્યટુર સાયન્સ િવષયના 
મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૭૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

જૂલાઈ-૨૦૨૧ 
8. િફિઝિશયન (કા.રા.િવ.યો.) ૩૧/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

9. મદદનીશ િનયામક, વગર્-૧ ૩૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

10. મેનેજમેન્ટ એક્ઝી ટુીવ (મેટલ), વગર્-૨ ૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

11. ઇલેિક્ટર્ક સપુરવાઇઝર (માઇન્સ) (સહાયક), વગર્-૩ ૪૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

12. કાયર્પાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૧ તથા નાયબ 
કાયર્પાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ ૪૧/૨૦-૨૧ ૨૮ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

13. વૈ ાિનક અિધકારી, વગર્-૨ ૪૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

14. આિસ ટન્ટ મેનેજર (જીઓલોજી), વગર્-૨ ૩૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

15. આિસ ટન્ટ મેનેજર (પિબ્લક રીલેશન), વગર્-૨ ૩૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

16. લીગલ આિસ ટન્ટ (સહાયક), વગર્-૩ ૩૮/૨૦-૨૧ ૦૮ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

17. મદદનીશ ગર્થંપાલ, વગર્-૩ ૨૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

18. ખેતી અિધકારી, વગર્-૨ ૧૧૨/૧૯-૨૦ ૯૨ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

19. નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંતર્ક), વગર્-૨ ૪૨/૨૦-૨૧ ૦૯ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

20. એસોસીયેટ પર્ોફેસર- રીડર (હોિમયોપેથી) કોમ્યનુીટી 
મેડીસીન, વગર્-૧  ૮૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

21. કીન અને વી.ડી. ના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક વગર્-૧  ૭૯/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

22. રેિડયોલોજી ટ (તજ  સેવા), વગર્-૧ ૦૧/૨૦-૨૧ ૪૯ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 



23. િપિડયાટર્ીશીયન  (તજ  સેવા), વગર્-૧ ૦૨/૨૦-૨૧ ૧૩૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

24. સયંકુ્ત ખેતી િનયામક, વગર્-૧ ૧૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

25. સહાયક પરુાતત્વ િનયામક, વગર્-૨ ૧૯/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

26. મેનેજમેન્ટ એક્ઝી ટુીવ (કોલ), વગર્-૨ ૩૫/૨૦-૨૧ ૧૫ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

27. કાયદા અિધકારી, વગર્-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૯૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

28. ડેન્ટી ટર્ી ના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક વગર્-૧ ૭૮/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

29. ઓબ્સર્ અને ગાયનેક (સામાન્ય ભરતી) ના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૩/૨૦-૨૧ ૧૫ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

30. એસોસીયેટ પર્ોફેસર- રીડર (હોિમયોપેથી) – રેપટર્રી, 
વગર્-૧ ૮૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

31. વહીવટી અિધકારી, વગર્-૨, ઉ ોગ અને ખાણ  ૧૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૦-૦૭-૨૦૨૧ 

32. ઓબ્સર્ અને ગાયનેક (ખાસ ભરતી) ના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૨/૨૦-૨૧ ૨૫ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

33. બન્સર્ અને પ્લાિ ટક સ રીના પર્ાધ્યાપક,વગર્-૧ ૧૩૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

34. અિધક મખુ્ય નગર િનયોજક, વગર્-૧ ૧૨૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

35. યરુોલોજીના  પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧  ૧૩૩/૨૦-૨૧ ૦૬ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

36. ગર્થંાલય િનયામક, વગર્-૧ ૧૭/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

37. મદદનીશ બાગાયત િનયામક, વગર્-૨ ૨૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 
38. મદદનીશ િનયામક (બોઇલરો) ૨૩/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

39. વહીવટી અિધકારી, ગજુરાત મત્ યો ોગ સેવા, વગર્-૨      ૨૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧  

40. નાયબ િહસાબનીશ - નાયબ ઓડીટર, વગર્-૩ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧  

41. ઇલેક્ટર્ોિનક ડેટા પર્ોસેસીંગ (EDP) (મેનેજર), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા)  ૧૦૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧  

42. મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, પર્ો થોડોિન્ટક્સ એન્ડ કર્ાઉન એન્ડ 
િબર્જ, વગર્-૧ ૧૨૭/૧૯-૨૦ ૦૩ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

43. પેડીયાટર્ીક સ રીના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક  ૭૩/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

44. અધીક્ષક પરુાતત્વિવદ, વગર્-૨ ૨૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

45. પેથોલોિજ ટ, વગર્-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૧૧૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

46. સહાયક મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૧૨૯/૧૯-૨૦ ૯૩ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 
 

47. ગજુરાત ઈજનેરી સેવા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ (િસિવલ) 
(ન.જ.સ.ં.પા.પ.ુ અને ક. િવભાગ)  ૭૧/૨૦-૨૧ ૬૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

48. િહસાબી અિધકારી, વગર્- ૧ ૨૫/૨૦-૨૧ ૧૨ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

49. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંરસાયણશા  િવષયના 
મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૪/૨૦-૨૧ ૧૪ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

50. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંભૌિતકશા  િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૫/૨૦-૨૧ ૪૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

51. િસ િુરટી સપુરવાઇઝર (સહાયક), વગર્-૩ ૩૭/૨૦-૨૧ ૧૫ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

52. અિધક મદદનીશ ઇજનેર (ઇલેિક્ટર્કલ), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

ઓગ ટ-૨૦૨૧ 
53. નાયબ સેકશન અિધકારી/ નાયબ મામલતદાર, વગર્-૩ ૨૭/૨૦-૨૧ ૨૬૪ ૦૧-૦૮-૨૦૨૧ 



54. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવ ાશાખાની કોલેજોમા ંઇિતહાસ િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૧/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

55. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંતત્વ ાન િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૪/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

56. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવાિણજ્ય િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૬/૨૦-૨૧ ૧૭ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

57. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંસં કૃત િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૮/૨૦-૨૧ ૨૭ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

58. રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક વગર્-૩ ૧૩૯/૨૦-૨૧ ૨૪૩ ૦૮-૦૮-૨૦૨૧ 

59. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
ગજુરાતી, વગર્-૨ ૪૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

60. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
િહન્દી, વગર્-૨ ૫૦/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

61. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
સં કૃત, વગર્-૨ ૫૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧0-૦૮-૨૦૨૧ 

62. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
િવ ાન/ગિણત, વગર્-૨  ૫૩/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧0-૦૮-૨૦૨૧ 

63. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
સમાજશા /સામાિજક િવ ાન,વગર્-૨ ૫૧/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

64. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
અથર્શા , વગર્-૨  ૪૭/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

65. સરકારી બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
અંગેર્જી, વગર્-૨ ૪૮/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

66. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંએકાઉન્ટન્સી િવષયના 
મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 

67. પર્વર નગર િનયોજક, વગર્-૧ ૧૨૬/૨૦-૨૧ ૦૭ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 
68. ઉ ોગ અિધકારી (તાિંતર્ક)-મેનેજર(કામા),વગર્-૨ ૧૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 

69. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંઆંકડાશા  િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૭/૨૦-૨૧ ૨૨ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

70. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંઅંગેર્જી િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

71. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંમનોિવ ાન િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૨/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

72. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંપર્ાણીશા  િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૮/૨૦-૨૧ ૧૦ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

73. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંનાટયશા  િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૯/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

74. ઇમરજન્સી મેિડસીનના  પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 

75. ઝોનલ ઓિફસર ( હે થ),  વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 

76. ઇમરજન્સી મેિડસીનના  સહ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૬/૨૦-૨૧ ૦૭ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ 

77. મદદનીશ ભ ૂ તરશા ી, વગર્-૨ ૨૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ 

સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧ 
78. ટી.બી.એન્ડ ચે ટના સહ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૮/૨૦-૨૧ ૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 



79. ન્યરુોલોજી (ન્યરુો મેડીસીન)ના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, 
વગર્-૧ ૧૫૭/૨૦-૨૧ ૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

80. કાિડર્યોલોજીના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૬/૨૦-૨૧ ૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

81. ઇ.એન.ટી.ના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૫/૨૦-૨૧ ૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

82. રેિડયોથેરાપીના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૪/૨૦-૨૧ ૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

83. પેડીયાટર્ીક મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૨/૨૦-૨૧ ૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

84. ઓબ્ ટેિટર્ક્સ એન્ડ ગાયનેકોલોજી ટ, વગર્-૧ 
(કા.રા.િવ.યો.) ૧૧૨/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

85. લેકચરર (હોિમયોપેથી) રેપટર્રી, વગર્-૨ ૧૪૩/૨૦-૨૧ ૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

86. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંઅથર્શા  િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

87. ન્યરુો સ રીના પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

88. ઓથ પેિડક્સના સહપર્ાધ્યાપક,વગર્-૧ ૦૫/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

89. માઇકર્ોબાયોલોજીના સહપર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ (સામાન્ય) ૦૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

90. આિસ ટન્ટ (સહાયક), વગર્-૩ ૩૯/૨૦-૨૧ ૫૯ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

91. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨      
(નમર્દા અને જળ સપંિ )   ૧૨૦/૨૦-૨૧ ૧૬૫ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

92. મદદનીશ ઈજનેર (ઈલેક્ટર્ીકલ), વગર્-૨ (ગાધંીનગર 
મનપા)             ૮૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

93. મદદનીશ ઈજનેર (મીકેનીકલ), વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૮૭/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

94. તબીબી અિધકારી વગર્ -૨ તથા િવિવધ િવષયના ંટ ટુર 
વગર્-૨ ૧૩૭/૨૦-૨૧ ૧૦૭૫ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

95. બાગાયત સપુરવાઈઝર,  વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૫/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

96. યરુોલોજીના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૯/૨૦-૨૧ ૬ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

97. લેકચરર (હોિમયોપેથી) કોમ્યનુીટી મેડીસીન, વગર્-૨ ૧૪૨/૨૦-૨૧ ૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

98. નેફર્ોલોજીના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

99. ફેિમલી મેિડસીનના સહ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

100. નાયબ િનયામક, ઔ ોિગક સલામતી અને વા થ્ય, 
વગર્-૧ ૧૨૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

101. ડ ઈન્ સપેકટર - ડ સેફટી ઓિફસર, વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૮/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

102. ઇમ્યનુો િહમેટોલોજી એન્ડ બ્લડ ટર્ાન્સફ ઝુનના 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૦૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

103. ટી.બી.એન્ડ ચે ટના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૩/૨૦-૨૧ ૯ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ 

104. ચીફ કેિમ ટ, વગર્-૧ ૧૪૦/૨૦-૨૧ ૧ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

105. ખેતી ઈજનેર, વગર્-૨   ૧૪૧/૨૦-૨૧ ૪ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

106. કાિડર્યોલોજીના પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૫/૨૦-૨૧ ૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

107. પેિડયાટર્ીક સ રીના  પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૭/૨૦-૨૧ ૨ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

108. ન્યરુોલોજીના પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૬/૨૦-૨૧ ૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

109. સી.ટી.સ રીના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૮/૨૦-૨૧ ૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

110. ઇમ્યનુો િહમેટોલોજી એન્ડ બ્લડ ટર્ાન્સફ ઝુનના 
સહપર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

111. મદદનીશ એન્ટોમોલીજી ટ, વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 



112. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંિહન્દી િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૭/૨૦-૨૧ ૨૧ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

113. કચેરી અધીક્ષક, વગર્-૨ ૪૬/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

114. અિધક મદદનીશ ઈજનેર (મીકેનીકલ), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૭/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

115. નગર િનયોજક, વગર્-૧ ૧૨૭/૨૦-૨૧ ૧૩ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

116. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવન પિતશા  િવષયના 
મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

117. મદદનીશ િનયામક, કા.રા.િવ.યો., વગર્-૧  ૧૧૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

118. ઇમ્યનુો હમેેટોલોજી એન્ડ બ્ ડ ટર્ાન્સફ ઝુન ના    
મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૭/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

119. ઇમરજન્સી મેિડસીનના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૫/૨૦-૨૧ ૦૮ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

120. 
સરકારી િવનયન, િવ ાન, વાિણજ્ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંગિણતશા  િવષયના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૬/૨૦-૨૧ ૧૪ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 

121. ઇન્ફેક્સીયસ ડીસીઝના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક , વગર્-૧ ૧૬૨/૨૦-૨૧ ૨ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 
122. એ ટેટ ઈન્ સપેકટર, વગર્-3 (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ 
123. નાયબ મેનેજર (વહીવટ), વગર્-૨ ૪૫/૨૦-૨૧ ૦૬ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

124. અિધક મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૬/૨૦-૨૧ ૧૦ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

125. નાયબ સેકશન અિધકારી (કાયદાકીય બાજુ), વગર્-૩ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૩૪ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

126. હે થ ઓિફસર, વગર્-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૯૫/૨૦-૨૧ ૦૫ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

127. સબ ફાયર ઓિફસર, વગર્-૩ (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

128. સયંકુ્ત કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તતંર્), 
વગર્-૧  ૧૧૬/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

129. નાયબ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તતંર્), 
વગર્-૧ ૧૧૭/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

130. મદદનીશ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તતંર્), 
વગર્-૧ ૧૧૮/૨૦-૨૧ ૦૭ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

131. મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨                    
(ગાધંીનગર મનપા)  ૮૬/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

132. મદદનીશ મ અિધકારી, વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

133. પિબ્લક રીલેશન ઓિફસર, વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

134. ડેઝીગ્નેટેડ ઓિફસર ( ડ સેફટી),  વગર્-૨ (ગાધંીનગર 
મનપા) ૯૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

135. સી ટમ એનાિલ ટ - િસનીયર પર્ોગર્ામર, વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

136. મદદનીશ ઈજનેર (િવ તુ), વગર્-૨  
(માગર્ અને મકાન િવભાગ) ૧૨૧/૨૦-૨૧ ૦૮ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

137. િફઝીકલ મેિડસીન એન્ડ િરહિેબલીટેશન ના મદદનીશ 
પર્ાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

138. કચેરી અધીક્ષક - િવજીલન્ સ ઓિફસર, વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

139. જનરલ મેડીસીનના મદદનીશ પર્ાધ્યાપક,વગર્-૧ ૧૫૧/૨૦-૨૧ ૨૨ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ 
140. ઉધોગ અિધકારી. વગર્-૨ ૧૬૩/૨૦-૨૧ ૪ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

141. ેયાન અિધક્ષક (વહીવટી શાખા) વગર્-૨ ૧૨૩/૨૦-૨૧ ૧૨ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

142. બાયોલોજી ટ (શહરેી મેલેરીયા યોજના), વગર્-૨ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

143. એ ટેટ ઓિફસર, વગર્-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૮૯/૨૦-૨૧ ૦૧  ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 



144. સશંોધન અિધકારી, વગર્-૨, ગજુરાત આંકડાકીય સેવા ૧૬/૨૦-૨૧ ૩૫ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

145. પર્વર ઔષધ િનરીક્ષક, ગજુરાત ઔષધ સેવા, વગર્-૨ ૭૨/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

146. લેકચરર (હોિમયોપેથી) પેર્કટીસ ઓફ મેડીસીન, વગર્-૨ ૧૪૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

  

મખુ્ય લેિખત પરીક્ષાઓ 
જગ્યાનુ ંનામ જગ્યા

ની 
સખં્યા 

જાહરેાત કર્માકં મખુ્ય પરીક્ષા 

િહસાબી અિધકારી, વગર્-૨ ૪૦ ૨૭/૧૯-૨૦ ૧૩ જૂન (પર્ પતર્-૫) ૨૦૨૧ 
રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૨૪૩ ૧૦૯/૧૯-૨૦ ૧૦, ૧૧ જુલાઈ ૨૦૨૧ 
ગજુરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧, ગજુરાત મુ કી સેવા, 
વગર્-૧-૨ અને ગજુરાત નગરપાિલકા મખુ્ય અિધકારી 
સેવા, વગર્-૨ 

૨૨૪ ૨૬/૨૦-૨૧ 
૨૦, ૨૨, ૨૪ જુલાઈ ૨૦૨૧ 

  

રહ ય સિચવ (અંગેર્જી ટેનોગર્ાફર ગેર્ડ-૧), વગર્-૨  ૨૦ ૯/૧૯-૨૦ ૨૮, ૨૯ જુલાઈ ૨૦૨૧ 
પોલીસ ઇન્સપેક્ટર (િબનહિથયાર), વગર્-૨ 
શારીિરક ક્ષમતા અને શારીિરક માપદંડ કસોટી 
(PET/PST) તા. ૧૪ થી ૧૮ જૂન ૨૦૨૧ 

૪૦ ૧૧૦/૧૯-૨૦ 
૧૩, ૧૪ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 

 

સેકશન અિધકારી (કાયદાિકય બાજુ), વગર્-૨ ૫ ૧૨૩/૧૯-૨૦, ૨૩, ૨૫,૨૭ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 

પિરકે્ષતર્ વન અિધકારી, વગર્-૨ ૫૧ ૨૪/૨૦-૨૧ ૨૩, ૨૫, ૨૭ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 
રહ ય સિચવ (ગજુરાતી ટેનોગર્ાફર ગેર્ડ-૧), વગર્-૨  ૨૩ ૮/૧૯-૨૦ ૨૪, ૨૫, ૨૬ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 
િહસાબી અિધકારી, વગર્-૨ ૧૨ ૨૫/૨૦-૨૧ ૦૪, ૦૫ અને ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ 
ગજુરાત ઈજનેરી સેવા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ ૬૧ ૭૧/૨૦-૨૧ ૦૪, ૧૧ અને ૧૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ 
હાઇડર્ોલોજી ટ, વગર્-૨ ૦૨ ૪૩/૨૦-૨૧ ૧૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ 
નાયબ સેકશન અિધકારી/ નાયબ મામલતદાર, 
વગર્-૩ ૨૬૪ ૨૭/૨૦-૨૧ ૧૭, ૨૪  ઓક્ટો ૨૦૨૧ 

કાયર્પાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૧ તથા નાયબ 
કાયર્પાલક ઇજનેર, વગર્-૨ ૨૮ ૪૧/૨૦-૨૧ ૨૫, ૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ 

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંતર્ક), વગર્-૨ ૦૯ ૪૨/૨૦-૨૧ ૨૦, ૨૨ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ 
રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક વગર્-૩ ૨૪૩ ૧૩૯/૨૦-૨૧ ૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ 
નાયબ સેકશન અિધકારી (કાયદાકીય બાજુ), વગર્-૩ ૩૪ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૨૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧ 

 

ઉમેદવારો માટે સચૂનાઓ: 
1. પર્ાથિમક/મખુ્ય પરીક્ષાની ઉપરોક્ત તારીખો સભંિવત છે. COVID-19 કે અન્ય અિનવાયર્ સજંોગોમા ંજાહરેાત કે પરીક્ષાની 

તારીખોમા ંફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
2. આયોગ ારા હાલ દશાર્વેલ જગ્યાઓની સખં્યા સિૂચત છે. જાહરેાતમા ંજગ્યાઓની સખં્યા સરકાર ીના િવભાગો ારા તેઓના 

માગંણીપતર્કમા ંદશાર્ યા પર્માણે  વધઘટ સભંવ છે.   
3. ઉપરોક્ત પર્ાથિમક કસોટીઓ ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઇ OMR પધ્ધિતથી કે Ôકમ્પ્યટુર બેઝ્ડ િર ટમેન્ટ ટે ટ’ (CBRT) 

પ િતથી યોજાશે. 
4. સીધી ભરતી અન્વયેની જાહરેાતો માટે પર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી 

િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
5. આખરી પિરણામ બ  મલુાકાત પણૂર્ થયાના અંદાજીત ૧૦ કામકાજના િદવસો દરમ્યાન પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 

                                                                                                          તારીખ: ૦૪.૦૬.૨૦૨૧   
 


