
 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગ  

સૂિચત પરી ા કાય મ ( વષ ૨૦૨૦-૨૧) 
   
            નોવેલ કોરોના વાઇરસના સં મણના કારણે ઉભી થયેલી પ રિ થિતના અનુસંધાને   ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા તા. ૨૨.૦૩.૨૦૨૦ અને તે 
પછી યો નારી તમામ ાથિમક કસોટીઓ અને મુ ય પરી ાઓ મોકૂફ રાખવામાં આવેલ હતી. આ પરી ાઓનો સૂિચત કાય મ હવે નીચે મુજબ હેર 
કરવામાં આવે છે. 
 વધુ મા હતી માટે ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅનેhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in તા રહેવા અથવા 
આયોગના Twitter Handle‘@GPSCOFFICIAL’ ને follow કરવા અથવા આયોગની એ ડોઈડ લેટફોમ આધા રત મોબાઈલ એિ લકેશન ‘GPSC 

(Official)’નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે: 

અનુ. 
માંક 

જ યાનંુ નામ અને વગ હેરાત માંક 
જ યા
ની 

સં યા 

ાથિમક/ 
મુ ય કસોટીની 
સૂિચત તારીખ 

ાથિમક 
કસોટીના 

પ રણામનો 
સંભિવત માસ 

બ  
મુલાકાતનો 

સંભિવત માસ 

વષ : ૨૦૧૯ દરિમયાન અને યુઆરી-૨૦૨૦માં િસ ધ થયેલ હેરાતો માટેનો પરી ા કાય મ 
1. ગાયનેકોલો ટ, વગ-૧  ૧૨૧/૧૯-૨૦ ૨૭૪ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

2. ફ શીયન, વગ-૧  ૧૧૭/૧૯-૨૦ ૬૧ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

3. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે રે ડયો-ડાય ોસીસિવષયના 
ા યાપક, વગ-૧  

૪૦/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

4. એને થેટી ટ , વગ-૧  ૧૨૨/૧૯-૨૦ ૧૩૨ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

5. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે માઇ ોબાયોલો  િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૫૪/૧૯-૨૦ ૦૭ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

6. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે પે ડયા ટ સ િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૫૫/૧૯-૨૦ ૦૪ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

7. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફામાકોલો  િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૫૩/૧૯-૨૦ ૦૮ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

8. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ટી.બી.&ચે ટ ડીસીઝીસ 
િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧  

૫૨/૧૯-૨૦ ૦૩ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

9. ઓથ પડેીક સજન, વગ-૧  ૧૨૦/૧૯-૨૦ ૫૦ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

10. જનરલ  સજન, વગ-૧  ૧૧૬/૧૯-૨૦ ૧૯૩ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

11. ડમટોલો ટ, વગ-૧  ૧૧૯/૧૯-૨૦ ૧૦ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

12. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓટોરાઇનોલે રંગોલો  
(ઇ.એન.ટી) િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧  

૫૬/૧૯-૨૦ ૦૪ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

13. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે જનરલ સજરી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૬૧/૧૯-૨૦ ૧૧ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

14. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓ સ એ  ડ ગાયનેક 
િવષયના સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૫૭/૧૯-૨૦ ૦૭ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

15. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓથ પે ડ સ િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૫૯/૧૯-૨૦ ૦૯ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

16. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ડમટોલો , વેનરોલો  
એ ડ લે ેસી ( કીન એ  ડ વી.ડી) િવષયના સહ ા યાપક, 
વગ-૧ 

૬૦/૧૯-૨૦ ૦૧ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ યુઆરી-૨૧ એિ લ-૨૧ 

17. સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે પેથોલો  િવષયના સહ ૫૮/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 



ા યાપક, વગ-૧  

18. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે એનાટોમી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૬૨/૧૯-૨૦ ૦૮ ૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

19. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે કો યુનીટી મેડીસીન િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૬૬/૧૯-૨૦ ૦૬ ૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

20. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓ થે મોલો  િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૬૭/૧૯-૨૦ ૦૬ ૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

21. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે રે ડયોથેરાપી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૬૩/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૯-૧૧-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

22. ડે ટલ સજન, વગ-૧  ૧૧૫/૧૯-૨૦ ૦૭ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

23. સેકશન અિધકારી (કાયદાકીય બાજુ),વગ-૨  ૧૨૩/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ * 

24. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફોરેિ  સક મેડીસીન િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૬૮/૧૯-૨૦ ૧૪ ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

25. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે બ સ & લા ટીક સજરી 
( લા ટીક એ  ડ રકં ટ ટીવ સજરી) િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૩/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

26. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે એને થેશીયોલો  િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૬૯/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

27. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ડે  ટી ટી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૨/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

28. િનયામક, ગુજરાત રા ય અિ  િનવારણ સેવા, વગ-૧  ૧૩૦/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

29. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફઝીયોલો  િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૦/૧૯-૨૦ ૦૯ ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

30. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે પે ડયાટીક સજરી િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૭૧/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૨-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

31. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે બાયોકેમે ટી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧(ખાસ ભરતી)  

૮૦/૧૯-૨૦ ૦૭ ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

32. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે રે ડયો-ડાય ોસીસ િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૬૫/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

33. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે યુરોલો  િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૭/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

34. આસી ટ ટ મેનજેર (એ વાયરમે ટ), વગ-૨  ૧૩૮/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

35. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે યુરોલો  િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૫/૧૯-૨૦ ૦૮ ૧૩-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

36. 
આસી ટ ટ મેનેજર (એચ. આર.)/લબેર વેલફેર 

ઓ ફસર, વગ-૨  

૧૩૬/૧૯-૨૦ ૦૭ 
૧૩-૧૨-૨૦૨૦  ફે ુઆરી-૨૧   મે-૨૧ 

37. આસી ટ ટ મેનજેર (આઇ. ટી.), વગ-૨  ૧૪૧/૧૯-૨૦ ૦૨ ૧૩-૧૨-૨૦૨૦  ફે ુઆરી-૨૧  મે-૨૧ 

38. 
મદદનીશ િનયામક/ ાદેિશક અિ શમન અિધકારી, રા ય 
અિ  (અિ શમન) િનવારણ સેવા, વગ-૧  

૧૩૧/૧૯-૨૦ ૦૭ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

39. આચાય, ગુજરાત પ રચારીકા સેવા, વગ-૧  ૧૧૩/૧૯-૨૦ ૦૮ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

40. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે સી.ટી.સજરી 
(કા ડયોવા યુલર એ  ડ થોરાયસીસ સજરી) િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૬/૧૯-૨૦ ૦૩ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

41. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે રે ડયો-ડાય ોસીસ િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૬૪/૧૯-૨૦ ૦૯ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 



42. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે યુરો સજરી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૭૮/૧૯-૨૦ ૦૬ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦ ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

43. આસી ટ ટ મેનજેર (સીવીલ), વગ-૨ ૧૩૯/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦  ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

44. ઇ ડ ટીયલ મોશન ઓફીસર, વગ-૨ ૧૦૮/૧૯-૨૦ ૦૭ ૨૦-૧૨-૨૦૨૦  ફે ુઆરી-૨૧ મે-૨૧ 

45. પોલીસ ઈ સપે ટર (િબનહિથયારી), વગ-૨  ૧૧૦/૧૯-૨૦ ૪૦ ૦૩-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧         * 

46. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે બાયોકેમે ટી િવષયના સહ 
ા યાપક, વગ-૧  

૮૧/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

47. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ગે ટો એ  ટોલો  િવષયના 
સહ ા યાપક, વગ-૧  

૭૯/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

48. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓટોરાઇનોલે રંગોલો  
(ઈ.એન.ટી.) િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૮૮/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

49. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે રે ડયોથેરાપી િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૮૬/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

50. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓ થો મોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૮૯/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

51. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે જનરલ સજરી િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૮૪/૧૯-૨૦ ૨૧ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

52. આસી ટ ટ મેનજેર (ફાઇના સ એ ડ એકાઉ ટ), વગ-૨ ૧૩૭/૧૯-૨૦ ૧૧ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧  માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

53. ને  સજન, વગ-૧  ૧૧૮/૧૯-૨૦ ૨૬ ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

54. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ટી.બી. અને ચે ટ ડીસીઝ/ 

ુબર યુલોસીસ એ ડ રેિ પરેટરી મે ડસીન/પ મોનરી 
મે ડસીન િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૮૫/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

55. આસી ટ ટ મેનજેર (ફાયર એ ડ સે ટી), વગ-૨  ૧૪૦/૧૯-૨૦ ૦૨ ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

56. ો ામર (સહાયક), વગ-૩   ૧૪૩/૧૯-૨૦ ૦૭ ૧૦-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧  -  

57. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ઓથ પડેીક િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૯૧/૧૯-૨૦ ૨૯ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

58. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે એને થેશીયોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૯૮/૧૯-૨૦ ૧૮ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

59. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફોરેિ સક મે ડસીન િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૦/૧૯-૨૦ ૧૦ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

60. જનરલ મેનેજર (બીઝનેસ ડેવલોપમે ટ સેલ), વગ-૧  ૧૩૨/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૬.૦૧.૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

61. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે રે ડયો-ડાય ોસીસ િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૮૭/૧૯-૨૦ ૨૨ ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

62. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે માઇ ોબાયોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)   ૯૬/૧૯-૨૦ ૧૦ ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

63. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફી યોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  ૯૪/૧૯-૨૦ ૧૧ ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

64. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે પેડીયાટીક િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ (ખાસ ભરતી)  

૯૨/૧૯-૨૦ ૧૩ ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

65. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફામાકોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૧/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ માચ-૨૧ જૂન-૨૧ 

66. આસી ટ ટ મેનજેર (સવ), વગ-૨  ૧૪૨/૧૯-૨૦ ૦૨ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

67. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે પેડીયાટીક િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૯૩/૧૯-૨૦ ૦૬ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

68. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે માઇ ોબાયોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૯૭/૧૯-૨૦ ૦૪ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 



69. 
ડે યુટી જનરલ મેનેજર[માઇ સ](ફ ટ લાસ મેટલ), 
વગ-૧  

૧૩૩/૧૯-૨૦ ૦૬ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

70. જુિનયર ો ામર(સહાયક), વગ-૩  ૧૪૪/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧  -  

71. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ફી યોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૯૫/૧૯-૨૦ ૦૨ ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

72. ડે યુટી જનરલ મેનેજર (લીગલ),વગ-૧  ૧૩૫/૧૯-૨૦ ૦૧ ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

73. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે એનેટોમી િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૧  

૯૯/૧૯-૨૦ ૧૦ ૨૪-૦૧-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

74. ગજુરાત િશ ણ સેવા (વહીવટી શાખા), વગ-૨  ૧૨૫/૧૯-૨૦ ૧૪૧ ૨૪-૦૧-૨૦૨૧   જૂન-૨૦૨૧  નવે-૨૧  

75. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે યુરોસજરી િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૪/૧૯-૨૦ ૦૭ ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

76. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે કો યુિનટી મે ડસીન િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૨/૧૯-૨૦ ૧૮ ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

77. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે કાડ યોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૫/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

78. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે બ સ & લાિ ટક સજરી  
( લાિ ટક એ ડ રકં ટ ટીવ સજરી) િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૬/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

79. કેિમ ટ, વગ-૧  ૧૨૬/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

80. ભાષાંતરકાર, વગ-૩  ૧૨૪/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૬,૦૭ -૦૨-૨૦૨૧   એિ લ-૨૧  -  

81. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે ગે ટોએ ટોલો  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૧૦૭/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

82. 
યા યાતા, સીનીયર કેલ, ગુજરાત પ રચારીકા 

સેવા,વગ-૧  
૧૧૪/૧૯-૨૦ ૧૦ ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

83. 
મદદનીશ ા યાપક, ો થોડોિ ટક એ ડ ાઉન એ ડ 

ીજ,વગ-૧  
૧૨૭/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

84. 
ડે યુટી જનરલ મેનેજર[માઇ સ] (ફ ટ લાસ કોલ),  
વગ-૧  

૧૩૪/૧૯-૨૦ ૦૬ ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

85. નાયબ િનયામક, પશુપાલન, વગ-૧  ૧૧૧/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૭-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧   ઓગ -૨૧   

86. મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૨ ૧૨૮/૧૯-૨૦ ૫૭ ૦૭-૦૨-૨૦૨૧  એિ લ-૨૧ ઓગ  -૨૧  

87. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે જનરલ મેડીસીન િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  

૯૦/૧૯-૨૦ ૪૩ ૧૪-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

88. 
સરકારી મેડીકલ કોલે  ખાતે બાયોકેમે ટી િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧  ૧૦૩/૧૯-૨૦ ૧૬ ૧૪-૦૨-૨૦૨૧ એિ લ-૨૧ જુલાઈ-૨૧ 

89. માઇન સીરદાર, (સહાયક), વગ-૩  ૧૪૫/૧૯-૨૦ ૨૧ ૨૧-૦૨-૨૦૨૧ મે-૨૧  -    

90. રા ય વેરા િનરી ક, વગ-૩  ૧૦૯/૧૯-૨૦ ૨૪૩ ૦૭-૦૩-૨૦૨૧  મે-૨૧  -   

91. ખેતી અિધકારી, વગ-૨   ૧૧૨/૧૯-૨૦ ૯૨ ૧૧-૦૪-૨૦૨૧  જૂન-૨૧  ઓ ટો-૨૧   

92. સહાયક મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૩  ૧૨૯/૧૯-૨૦ ૯૩ ૦૨-૦૫-૨૦૨૧  જૂલાઇ-૨૧  -  

  

 

 

 



 

 

મુ ય પરી ા 

જ યાનું નામ 
જ યાની 
સં યા 

હેરાત માંક મુ ય પરી ાની તારીખ 

હ દી િતવેદક, વગ-૨ 
૦૧ ૧૧૦/૧૮-૧૯ ૧૦ યુઆરી ૨૦૨૧ 

અં ે  િતવેદક, વગ-૨ 
૦૩ ૧૦૯/૧૮-૧૯ ૧૭ યુઆરી ૨૦૨૧ 

નાયબ સેકશન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ ૧૫૪ ૨૦/૧૯-૨૦ ૨૪ અને ૩૧ યુઆરી ૨૦૨૧ 

ગજુરાત વહીવટી સેવા, વગ-૧, ગુજરાત મુ કી સેવા, વગ-૧/૨ 
અનેગુજરાત નગરપાિલકા મુ ય અિધકારી સેવા, વગ-૨ 

૧૨૦  ૧૦/૧૯-૨૦ 
૧૪, ૨૧, ૨૮ ફે ુઆરી ૨૦૨૧ 

હસાબી અિધકારી, વગ-૨ ૪૦ ૨૭/૧૯-૨૦ ૧૩, ૧૪ અને ૨૧ માચ-૨૦૨૧ 

રહ ય સિચવ (અં ે  ટેનો ાફર ેડ-૧), વગ-૨ (૬૦૧)  ૨૦  ૯/૧૯-૨૦ ૦૮ અને ૦૯ મે ૨૦૨૧ 

રહ ય સિચવ (ગુજરાતી ટેનો ાફર ેડ-૧), વગ-૨ (૩૫૮)  ૨૩  ૮/૧૯-૨૦ ૨૧, ૨૨, ૨૩ મે ૨૦૨૧ 

 
ઉમેદવારો માટે સૂચનાઓ: 
1. ાથિમક/ મુ ય પરી ાની ઉપરો ત તારીખો સંભિવત છે. COVID-19 કે અ ય અિનવાય સં ગોમાં હેરાત કે પરી ાની તારીખોમાં ફેરફાર કરવાનો આયોગનો 

અબાિધત અિધકાર રહેશે. 
2. આયોગ ારા હાલ દશાવેલ જ યાઓની સં યા સૂિચત છે. હેરાતમાં જ યાઓની સં યા સરકાર ીના િવભાગો ારા તેઓના માંગણાપ કમા ંદશા યા માણે  વધઘટ 

સંભવ છે.   
3. ઉપરો ત ાથિમક કસોટીઓ ઉમેદવારોની સં યાને યાને લઇ OMR પ ધિતથી કે ‘કૉ યુટરબે ડ ર ુ ટમે ટ ટે ટ’(CBRT) પ ધિતથી યો શે. 
4. સીધી ભરતી અ વયેની હેરાતો માટે ાથિમક કસોટીમાં આયોગે ન ી કરેલ લાયકી ધોરણમાં આવતા અને હેરાતમાં ભરતી િનયમમાં દશાવેલ ગવાઇઓ સંતોષતા 

ઉમેદવારોને બ  મુલાકાતમાં બોલાવવામાં આવશે. 
5. આખરી પ રણામ બ  મુલાકાત પૂણ થયાના અંદા ત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામાં આવશે. 

 
અગ યની ન ધ:  
   (૧) . . ૧૨૩/૧૯-૨૦, સે શન અિધકારી( કાયદાકીય બાજુ) માટે તા. ૦૬.૧૨.૨૦૨૦ ના રોજ આયોિજત પરી ા અગાઉ ‘કૉ યુટર બે ડ ર ુ ટમે ટ ટે ટ’ 

(CBRT) પ ધિતથી હેર કરવામાં આવેલ હતી, તે ઉમેદવારોની સં યા યાને લઇ  OMR પ ધિતથી યોજવામાં આવશે.    
  (૨)* . . ૧૨૩/૧૯-૨૦, સેકશન અિધકારી (કાયદાકીય બાજુ),વગ-૨ અને . . ૧૧૦/૧૯-૨૦,પોલીસ ઈ સપે ટર (િબનહિથયારી), વગ-૨ ની મુ ય 

પરી ાની તારીખ અને બ  મુલાકાતનો સંભિવત માસ તથા . . ૧૦૯/૧૯-૨૦ રા ય વેરા િનરી ક, વગ-૩  ની મુ ય પરી ાની તારીખ હવે પછી િનયત 
કરવામાં આવશે.  

 (૩) આયોગ વારા તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૦ ના રોજ હેર કરવામાં આવેલ કાય મ મુજબની ાથિમક કસોટીઓ CBRT (Computer Based Recruitment Test) 

પ દિતથી યોજવામાં આવશે.  
 (૪) . . ૧૪૫/૨૦૧૯-૨૦, માઇન સીરદાર (સહાયક) ,વગ-૩ ની પરી ા જે અગાઉ તા. ૦૭.૦૩.૨૦૨૧ ના રોજ હેર કરવામાં આવેલ તે હવે તા. 

૨૧.૦૨.૨૦૨૧ ના રોજ યા શે.    
  (૫) . . ૧૨૪/૧૯-૨૦, ભાષાંતરકાર,વગ-૩ ની પરી ા વણના મક કારની રહેશે.     

     
  
                                                                                                                          તારીખ:  ૨૬ /૧૦/૨૦૨૦ 

 


