
 

ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ 
વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ દરિમયાન યો�યેલ તથા આગામી યો�નાર પરીક્ષાઓનો કાયર્�મ 

  ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ �ારા િવિવધ જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતી/સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા �ારા ભરતી માટે વષર્ ૨૦૧૮ દરિમયાન �િસધ્ધ થયેલ 
�હેરાતો અન્વયે સૂિચત પરીક્ષા કાયર્�મ નીચે મુજબ છે. 
 વધુ મા�હતી માટે ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in �તા રહેવા અથવા 
આયોગના Twitter Handle ‘@GPSC OFFICIAL’ને follow કરવા અથવા આયોગની એન્ડર્ ોઈડ પ્લેટફોમર્ આધા�રત મોબાઈલ એિપ્લકેશન           
‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે: 

વષર્ : ૨૦૧૮ દરિમયાન �િસધ્ધ થયેલ �હેરાતો માટેનો પરીક્ષા કાયર્�મ 

અન.ુ 
�માંક 

જગ્યાનું નામ અને વગર્ �હેરાત 
�માંક 

જગ્યાની 
સંખ્યા 

�ાથિમક/ 
મુખ્ય 

કસોટીની 
સૂિચત તારીખ 

�ાથિમક 
કસોટીના 

પ�રણામનો 
સંભિવત 

માસ 

રૂબરૂ 
મુલાકાતનો 

સંભિવત માસ 

1.  મદદનીશ િનયામક (ભૌિતક જૂથ), વગર્-૧ ૧૨૦/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૧-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ નવે.-૧૯ 

2.  પેથોલો�ના �ૂટર, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી) ૧૧૪/૧૮-૧૯ ૧૫ ૧૧-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ 

3.  �ાધ્યાપક (હોિમયોપેિથક મટીરીયા મે�ડકા) વગર્-૧ ૪૭/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૧-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ 

4.  �ાધ્યાપક (ઓગ�નન ઓફ મે�ડિસન ) વગર્-૧  ૪૮/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૧-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ 

5.  રીડર ( હોિમયોપેિથક મટીરીયા મે�ડકા) વગર્-૧ ૫૬/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૨-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ 

6.  રીડર (હોિમયોપેથી ફામર્સી) વગર્-૧ ૫૭/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૨-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ 

7.  રીડર (ઓગ�નન ઓફ મે�ડસીન) વગર્-૧ ૫૮/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૨-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ 

8.  ગુજરાતી �િતવેદક, વગર્-૨ ૧૦૮/૧૮-૧૯ ૦૫ ૧૨-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ 

9.  બાયોકેમેસ્ટર્ ીના �ુટર, વગર્-૨ ૧૧૭/૧૮-૧૯ ૦૮ ૧૨-૦૫-૧૯ જુલાઈ-૧૯ નવે.-૧૯ 
10.  નાયબ સકે્શન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર, વગર્-૩  

(મુખ્ય પરીક્ષા) 
૫૫/૧૮-૧૯ ૪૧૨ મુખ્ય પરીક્ષા 

૧૯, ૨૬ 
મે-૧૯ 

મુખ્ય પરીક્ષા   
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
ઓગસ્ટ-૧૯ 

- 

11.  માઈ�ોબાયોલો�સ્ટ,વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૧૦૩/૧૮-૧૯ ૧૮ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

12.  પેથોલો�સ્ટ, વગર્-૧(તજજ્ઞ સેવા) ૧૦૪/૧૮-૧૯ ૧૬ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

13.  મનોરોગિચ�કત્સક, વગર્-૧ (તજજ્ઞ સેવા) ૧૦૭/૧૮-૧૯ ૨૭ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 
14.  મ�હલા અિધકારી, ઔ�ોિગક સલામતી અને સ્વાસ્થય સેવા, 

વગર્-૨ 
૧૦૧/૧૮-૧૯ ૦૩ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

15.  રીડર ( ફોરેિન્સક મે�ડસીન એન્ડ ટોિક્ષકોલો�)વગર્-૧ ૬૨/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ 
16.  ઈ.એન.ટી.સજર્ન, વગર્-૧(તજજ્ઞ સેવા) ૧૦૫/૧૮-૧૯ ૨૪ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

17.  રેડીયોલો�સ્ટ, વગર્-૧(તજજ્ઞ સેવા) ૧૦૬/૧૮-૧૯ ૪૯ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

18.  રીડર (ફીઝીયોલો�) વગર્-૧ ૬૦/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ 

19.  પુરાતત્વીય ઈજનેર, વગર્-૨ ૭૨/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૨-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 
20.  રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૮૦/૧૮-૧૯ ૪૨૪ મુખ્ય પરીક્ષા 

૨૪ નવેમ્બર અને 
૧ �ડસેમ્બર-૧૯ 

મુખ્ય પરીક્ષા   
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
ફે�.ુ-૨૦ 

 

21.  મદદનીશ ઈજનેર (યાંિત્રક), વગર્-૨ (નમર્દા િવભાગ) ૪૯/૧૮-૧૯ ૨૧ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

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


22.  મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (માગર્ અને મકાન િવભાગ) ૭૯/૧૮-૧૯ ૨૮૫ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

23.  સંશોધન અિધકારી, ગુજરાત આંકડાકીય સેવા, વગર્-૨ ૫૧/૧૮-૧૯ ૨૩ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ નવે.-૧૯ 

24.  ખેતી અિધકારી, વગર્-૨ ૧૧૧/૧૮-૧૯ ૧૦૧ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

25.  સાયન્ટીફીક ઓફીસર (ભૌિતક જૂથ), વગર્-૨ ૧૨૨/૧૮-૧૯ ૦૧ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 
26.  અિધક્ષક, મધ્યસ્થ જેલ અને પોરબંદર ખાસ જેલ, વગર્-૧ ૧૨૫/૧૮-૧૯ ૦૫ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 
27.  આચાયર્, પવર્તારોહણ સંસ્થા, માઉન્ટ આબુ, વગર્-૧ ૧૨૬/૧૮-૧૯ ૦૧ ૨૩-૦૬-૧૯ ઓગસ્ટ-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 
28.  પોલીસ ઈન્સપેક્ટર (િબનહિથયારી), વગર્-૨ 

શારી�રક ક્ષમતા કસોટીનો સંભિવત તારીખ  
૨૫ થી ૨૯ નવેમ્બર-૨૦૧૯ 

૧૧૨/૧૮-૧૯ ૬૦ ૩૦-૦૬-૧૯ 
મુખ્ય પરીક્ષા   
૧૮, ૧૯  

�ન્યુઆરી-૨૦ 

ઓગસ્ટ-૧૯ 
મુખ્ય પરીક્ષા   
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
એિ�લ-૨૦ 

મે-૨૦ 

29.  મદદનીશ સંશોધન અિધકારી, વગર્-૨  
(નમર્દા, જળસંપિત્ત, પા.પુ. અને ક. િવભાગ) 

૭૮/૧૮-૧૯ ૦૫ ૦૭-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

30.  મદદનીશ િનયામક (બાયોલો� જૂથ), વગર્-૧ ૧૨૧/૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૭-૦૭-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

31.  �હન્દી�િતવેદક, �ેડ-૨ ૧૧૦/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૭-૦૭-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

32.  ક્યુરેટર, વગર્-૨ ૭૩/૧૮-૧૯ ૦૯ ૦૭-૦૭-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ 

33.  રીડર ( એનાટોમી) વગર્-૧ ૬૧/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૭-૦૭-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ નવે.-૧૯ 

34.  રીડર (પેથોલો�) વગર્-૧ ૫૯/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૭-૦૭-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ નવે.-૧૯ 
35.  નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી, વગર્-૩(મુખ્ય પરીક્ષા) ૭૫/૧૮-૧૯ ૩૭ મુખ્ય પરીક્ષા 

૧૩, ૧૪ 
જુલાઈ-૧૯ 

મુખ્ય પરીક્ષા   
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
સપ્ટે.-૧૯ 

- 

36.  સહાયક મોટર વાહન િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૧૦૦/૧૮-૧૯ ૨૫ ૨૧-૦૭-૧૯ સપ્ટે.-૧૯ - 

37.  અં�ે� �િતવેદક, વગર્-૨ ૧૦૯/૧૮-૧૯ ૦૩ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

38.  પેથોલો�ના �ુટર, વગર્-૨ ૧૧૫/૧૮-૧૯ ૦૭ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

39.  સાયન્ટીફીક ઓફીસર (રસાયણ જૂથ), વગર્-૨ ૧૨૩/૧૮-૧૯ ૦૬ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

40.  ડેન્ ટલ સજર્ન, વગર્-૨ (કા.રા.િવ.યો) ૭૦/૧૮-૧૯ ૦૪ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

41.  લેકચરર (હોિમયોપેથી ફામર્સી),  
સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ 

૬૪/૧૮-૧૯ ૦૧ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

42.  લેકચરર (હોિમયોપેિથક મટીરીયા મે�ડકા),  
સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ 

૬૩/૧૮-૧૯ ૦૧ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

43.  લેકચરર (ઓગ�નન ઓફ મે�ડસીન),  
સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ 

૬૫/૧૮-૧૯ ૦૧ ૨૧-૦૭-૧૯ ઓક્ટો-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

44.  ગુજરાત ઈજનેર સેવા (િસિવલ), વગર્-૧ અને ૨ 
(માગર્ અને મકાન િવભાગ) 

૧૧૩/૧૮-૧૯ ૪૯ ૦૪-૦૮-૧૯ 
૨૫ �ન્યુઆરી  

અને  
૧,૨  

ફે�ુઆરી-૨૦ 

ઑક્ટો-૧૯ 
મુખ્ય પરીક્ષા   
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
એિ�લ-૨૦ 

મે-૨૦ 

45.  લૅક્ચરર (ફોરેન્સીકમેડીસીન એન્ડ ટોિક્ષકોલો�),  
સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ 

૬૯/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૪-૦૮-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

46.  એનેટોમીના �ુટર, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી) ૧૧૬/૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૪-૦૮-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

47.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં સમાજશા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૮૮/૧૮-૧૯ ૨૪ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

48.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં અં�ે�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૮૯/૧૮-૧૯ ૩૮ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ માચર્.-૨૦ 

49.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં ભૌિતકશા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૯૦/૧૮-૧૯ ૨૨ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ માચર્.-૨૦ 



50.  
સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં તત્વજ્ઞાનના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૯૭/૧૮-૧૯ ૦૫ ૦૪-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ �ડસે.-૧૯ 

51.  ફી�યોલો�ના �ુટર, વગર્-૨ ૧૧૮/૧૮-૧૯ ૦૬ ૧૮-૦૮-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

52.  લેકચરર (પેથોલો�), સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ ૬૬/૧૮-૧૯ ૦૧ ૧૮-૦૮-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

53.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમા ં
વનસ્પિતશા�ના મદદ. �ાધ્યાપક,વગર્-૨ 

૮૩/૧૮-૧૯ ૧૩ ૧૮-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

54.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં ઈન્ડોલો�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક,વગર્-૨ 

૮૪/૧૮-૧૯ ૦૨ ૧૮-૦૮-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

55.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમા ંગુજરાતીના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૮૬/૧૮-૧૯ ૩૪ ૧૮-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ માચર્.-૨૦ 

56.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં વાિણજ્યના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૯૨/૧૮-૧૯ ૧૪ ૧૮-૦૮-૧૯ ઓક્ટો.-૧૯ �ડસે.-૧૯ 

57.  સાયિન્ટ�ફકઓ�ફસર (બાયોલો� જૂથ), વગર્-૨ ૧૨૪/૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૧-૦૯-૧૯ ડીસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

58.  ફામાર્કોલો�ના �ુટર, વગર્-૨ ૧૧૯/૧૮-૧૯ ૦૪ ૦૧-૦૯-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

59.  લેકચરર (એનાટોમી), સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ ૬૮/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૧-૦૯-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

60.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં ઈિતહાસના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૮૧/૧૮-૧૯ ૨૭ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

61.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમા ંએકાઉન્ટસીના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૮૫/૧૮-૧૯ ૧૫ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

62.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં ગિણતશા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૮૭/૧૮-૧૯ ૧૦ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

63.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં રાજયશા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક,વગર્-૨ 

૯૪/૧૮-૧૯ ૦૪ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

64.  
ઓથ�ડોન્ ટીક્સ એન્ ડ ડેન્ ટોફેિશયલ ઓથ�પે�ડક્સના �ાધ્યાપક, 
વગર્-૧ (ડેન્ટલ) 

૦૫/૧૮-૧૯ ૦૩ ૦૧-૦૯-૧૯ ડીસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

65.  પિબ્લક હેલ્થ ડેન્ટીસ્ટર્ ીના �ાધ્યાપક,વગર્-૧ (ડેન્ટલ) ૦૯/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૧-૦૯-૧૯ ડીસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

66.  સંયુક્ત િનયામક, ઔ�ોિગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય સેવા, વગર્-૧  ૧૦૨/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૧-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ 

67.  લેકચરર (ફીઝીયોલો�), સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજ, વગર્-૨ ૬૭/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૮-૦૯-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

68.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં અથર્શા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ ૯૧/૧૮-૧૯ ૧૮ ૦૮-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ માચર્.-૨૦ 

69.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમા ં
રસાયણશા�ના મદદ. �ાધ્યાપક,વગર્-૨ ૯૩/૧૮-૧૯ ૩૧ ૦૮-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ માચર્.-૨૦ 

70.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં �ાણીશા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ ૯૫/૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૮-૦૯-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

71.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં કાયદાશા�ના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ ૯૬/૧૮-૧૯ ૦૫ ૦૮-૦૯-૧૯ �ડસે.-૧૯ એિ�લ-૨૦ 

72.  સરકારી િવનયન, િવજ્ઞાન અને વાિણજય કોલેજમાં મનોિવજ્ઞાનના 
મદદ. �ાધ્યાપક, વગર્-૨ ૯૮/૧૮-૧૯ ૦૩ ૦૮-૦૯-૧૯ નવે.-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

વષર્ : ૨૦૧૯ દરિમયાન �િસધ્ધ થયેલ �હેરાતો માટેનો પરીક્ષા કાયર્�મ 
73.  ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા, વગર્-૧/૨ 

અનેગુજરાત નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા, વગર્-૨ 
૧૦/૧૯-૨૦ ૧૦૧ ૧૩-૧૦-૧૯ 

મુખ્ય પરીક્ષા   
૨૩ ફે�ુ, 
૦૮,૧૫ 
માચર્-૨૦ 

ડીસે.-૧૯ 
મુખ્ય પરીક્ષા   
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
જૂન-૨૦ 

જુલાઈ.-૨૦ 

74.  વ્યવસ્થાપક, વગર્-૧ (સરકારી મુ�ણ અને લેખનસામ�ી)  
(ઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ) 

૧૧/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૭-૧૧-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ ફે�ુ.-૨૦ 

75.  મદદનીશ બાગાયત િનયામક/િવષય િનષ્ણાંત, ગુજરાત બાગાયત 
સેવા, વગર્-૨ 

૧૮/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૭-૧૧-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 



76.  �ોફેસર (હોિમયોપથી), �ેિક્ટસ ઓફ મેડીસીન, વગર્-૧ ૨/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૭-૧૧-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ ફે�ુ.-૨૦ 

77.  લૅક્ચરર (િસલેક્શન સ્કેલ), �ોફેસર અગદતંત્ર અને િવિધ વૈ�ક, 
વગર્-૨ 

૧/૧૯-૨૦ ૦૨ ૨૪-૧૧-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ ફે�ુ.-૨૦ 

78.  નાયબ બાગાયત િનયામક, વગર્-૧ ૭/૧૯-૨૦ ૦૩ ૨૪-૧૧-૧૯ ડીસે.-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ 

79.  રીડર (હોિમયોપથી), ઓબ્સ એન્ડ ગાયનેક, વગર્-૧ ૧૪/૧૯-૨૦ ૦૧ ૨૪-૧૧-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 

80.  અધીક્ષક પુરાત�વિવદ, વગર્-૨ ૧૭/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૧-૧૨-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 

81.  તબીબી અિધકારી, વગર્-૨ / િવમા તબીબી અિધકારી 
(એલોપેથીક), વગર્-૨ (કા.રા.િવ.યો.) 

૧૨/૧૯-૨૦ ૧૬૧૯ ૦૧-૧૨-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 

82.  આચાયર્/અધીક્ષક, સરકારી હોિમયોપથી કોલેજ, વગર્-૧ ૪/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૧-૧૨-૧૯ �ન્યુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 
83.  નાયબ સેકશન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર, વગર્-૩ ૨૦/૧૯-૨૦ ૧૫૪ ૦૮-૧૨-૧૯ 

મુખ્ય લેિખત 
પરીક્ષાની 

સૂિચત તારીખ 
૨૪ તથા ૩૧ 

મે-૨૦ 

ફે�ુ.-૨૦ 
મુખ્ય પરીક્ષાના 

પ�રણામનો 
સંભિવત માસ 
ઓગસ્ટ-૨૦ 

- 

84.   રહસ્ય સિચવ, વગર્-૨ (અં�ે� સ્ટેનો�ાફર �ેડ-૧) ૯/૧૯-૨૦ ૧૮ ૧૬ થી ૨૧ 
�ડસેમ્બર-૧૯ 
મુખ્ય લેિખત 
પરીક્ષાની 

સૂિચત તારીખ 
૫ તથા ૧૨ 
એિ�લ-૨૦ 

ફે�ુ-૨૦  

મુખ્ય પરીક્ષાના 
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
મે -૨૦ 

જૂન-૨૦ 

85.  રીડર (હોિમયોપથી), �ેિક્ટસ ઓફ મેડીસીન, વગર્-૧ ૧૫/૧૯-૨૦ ૦૧ ૨૨-૧૨-૧૯ માચર્-૨૦ એિ�લ-૨૦ 

86.  બાગાયત અિધકારી, વગર્-૨ ૨૮/૧૯-૨૦ ૬૧ ૨૨-૧૨-૧૯ માચર્-૨૦ જૂન-૨૦ 

87.  બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી, વગર્-૨ ૬/૧૯-૨૦ ૦૨ ૨૨-૧૨-૧૯ ફે�ુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 

88.  ગુજરાતી �િતવેદક, વગર્-૨ ૧૦૮/૧૮-૧૯ ૦૫ લઘુિલપી કસોટી તથા કમ્પ્યટુર ટેસ્ટ માટેની સૂિચત 
તારીખ ૨૨/૧૨/૨૦૧૯ 

89.  ડેિઝ�ેટેડ ઓ�ફસર, વગર્-૧ (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન) ૧૯/૧૯-૨૦ ૧૫ ૦૫-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ મે-૨૦ 

90.  કાયદા અિધકારી, ઔ�ોિગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, વગર્-૨ ૨૩/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૫-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ જૂન-૨૦ 

91.  વૈ� પંચકમર્, વગર્-૧ ૨૪/૧૯-૨૦ ૧૫ ૦૫-૦૧-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

92.  લૅક્ચરર (હોિમયોપથી), એબ્સ્ટર્ે ક્ટ એન્ડ ગાયનેક, વગર્-૨ ૨૬/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૫-૦૧-૨૦ ફે�ુ.-૨૦ માચર્-૨૦ 

93.  િનયામક પુરાત�વ અને સ�ંહાલય, વગર્-૧ ૧૬/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૫-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ જુલાઇ-૨૦ 
94.  �હસાબી અિધકારી, વગર્-૨ ૨૭/૧૯-૨૦ ૪૦ ૦૫-૦૧-૨૦ 

મુખ્ય લેિખત 
પરીક્ષાની 

સૂિચત તા.૦૩, 
૦૯ અને ૧૦ 

મે-૨૦ 

ફે�ુ.-૨૦ 
મુખ્ય પરીક્ષાના 

પ�રણામનો 
સંભિવત માસ 
જુલાઈ-૨૦ 

સપ્ટે.-૨૦ 

95.  �ોજેક્ટ મેનેજર, વગર્-૧  
(કિમશનરશ્રી, કુ�ટર અને �ામો�ોગ કચેરી હસ્તક) 

૨૯/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૫-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ જૂન-૨૦ 

96.  રહસ્ય સિચવ (ગુજરાતી સ્ટેનો�ાફર �ેડ-૧), વગર્-૨ ૮/૧૯-૨૦ ૨૨ ૨૦ થી ૨૪ 
�ન્યુઆરી-૨૦  

 
મુખ્ય લેિખત 
પરીક્ષાની 

સૂિચત તારીખ 
૧૭ તથા ૨૪ 

મે-૨૦ 

માચર્-૨૦  

મુખ્ય પરીક્ષાના 
પ�રણામનો 

સંભિવત માસ 
જૂન-૨૦ 

જુલાઈ-૨૦ 



97.  �ોફેસર (હોિમયોપથી), રેપટર્ રી, વગર્-૧ ૩/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૯-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ જૂન-૨૦ 
98.  બાળ લ� �િતબંધક અિધકારી સહ િજ�ા સમાજ સુરક્ષા 

અિધકારી, વગર્-૨ 
૫/૧૯-૨૦ ૦૪ ૧૯-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ જુલાઇ-૨૦ 

99.  યાંિત્રક ઇજનેર, વગર્-૨, (ઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ) ૨૨/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૯-૦૧-૨૦ માચર્-૨૦ જૂન-૨૦ 
100.  મદદનીશ િનયામક, વગર્-૨ (સરકારી મુ�ણ અને લેખનસામ�ી)  

(ઉ�ોગ અને ખાણ િવભાગ) 
૨૧/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૨-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

101.  લૅક્ચરર (હોિમયોપથી), સજર્રી, વગર્-૨ ૨૫/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૨-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

102.  કાયદા અિધકારી (ચેરીટી તંત્ર), વગર્-૨ ૩૦/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૨-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જુલાઇ-૨૦ 

103.  દંત સજર્ન, વગર્-૨ ૩૧/૧૯-૨૦ ૯૩ ૦૨-૦૨-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

104.  રીડર (હોિમયોપથી), સજર્રી, વગર્-૧ ૧૩/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૯-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

સરકારી મેડીકલ કોલે� ખાતેના િવિવધ િવષયના �ાધ્યાપક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગર્-૧ (�મ ૧૧૬ અને ૧૧૭ િસવાય) 

105.  ફોરેિન્સક મેડીસીન ૩૩/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૯-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 
106.  રેડીયોથેરાપી ૩૪/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૯-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

107.  કોમ્યુિનટી મે�ડસીન/પી.એસ.એમ. ૩૫/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૯-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

108.  પેથોલો� ૩૬/૧૯-૨૦ ૦૧ ૦૯-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

109.  એનેસ્થેશીયોલો� ૩૭/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૯-૦૨--૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂન-૨૦ 

110.  ફામાર્કોલો� ૩૮/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૬-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂલાઈ-૨૦ 
111.  બાયોકેમેસ્ટર્ ી ૩૯/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૬-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂલાઈ-૨૦ 

112.  રેડીયો-ડાય�ોસીસ ૪૦/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૬-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂલાઈ-૨૦ 

113.  એનેટોમી ૪૧/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૬-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂલાઈ-૨૦ 

114.  ફી�યોલો� ૪૨/૧૯-૨૦ ૦૪ ૧૬-૦૨-૨૦ એિ�લ-૨૦ જૂલાઈ-૨૦ 

115.  મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), વગર્-૨ 
(નમર્દા અને જળસંપિત્ત) 

૩૨/૧૯-૨૦ ૩૫૦ ૧૬-૦૨-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

116.  દહેજ �િતબંધક સહ રક્ષણ અિધકારી, વગર્-૨ ૮૩/૧૯-૨૦ ૧૨ ૦૧-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

117.  મદદનીશ ઈજનેર (િવ�ુત), વગર્-૨  
(માગર્ અને મકાન) ૮૨/૧૯-૨૦ ૦૮ ૦૧-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

118.  પીડીયાટર્ ીક ૪૩/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૮-૦૩-૨૦ મે-૨૦ જુલાઈ-૨૦ 

119.  જનરલ મેડીસીન ૪૪/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૮-૦૩-૨૦ મે-૨૦ જુલાઈ-૨૦ 

120.  જનરલ સજર્રી (ખાસ ભરતી) ૪૫/૧૯-૨૦ ૦૨ ૦૮-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

121.  ઓથ�પેડીક્સ ૪૭/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૮-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

122.  જનરલ સજર્રી  ૪૬/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૫-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

123.  સાયકીયાટર્ ીક ૪૮/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૫-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

124.  ટી.બી. અને ચેસ્ટ ડીસીઝ ૪૯/૧૯-૨૦ ૦૨ ૧૫-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

125.  માઇ�ોબાયોલો� ૫૦/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૫-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

126.  ઓબ્સર્ એન્ડ ગાયનેક ૫૧/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૫-૦૩-૨૦ મે-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ 

સરકારી મેડીકલ કોલે� ખાતેના િવિવધ િવષયના સહ �ાધ્યાપક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગર્-૧ 

127.  ટી.બી. & ચેસ્ટ ડીસીઝીસ   ૫૨/૧૯-૨૦ ૦૩ ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

128.  ફામાર્કોલો�  ૫૩/૧૯-૨૦ ૦૮ ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

129.  માઇ�ોબાયોલો� (ખાસ ભરતી) ૫૪/૧૯-૨૦ ૦૭ ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

130.  પે�ડયા�ટર્ ક્સ (ખાસ ભરતી) ૫૫/૧૯-૨૦ ૦૪ ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

131.  ઓટોરાઇનોલે�રંગોલો� (ઇ.એન.ટી)   ૫૬/૧૯-૨૦ ૦૪ ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 



132.  ઓબ્સ એન્ ડ ગાયનેક (ખાસ ભરતી) ૫૭/૧૯-૨૦ ૦૭ ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

133.  પેથોલો�  ૫૮/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

134.  ઓથ�પે�ડક્સ (ખાસ ભરતી) ૫૯/૧૯-૨૦ ૦૯ ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

135.  ડમ�ટોલો�, વેનરોલો� એન્ડ લે�ેસી (સ્કીન એન્ ડ વી.ડી) ૬૦/૧૯-૨૦ ૦૧ ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

136.  જનરલ સજર્રી (ખાસ ભરતી)  ૬૧/૧૯-૨૦ ૧૧ ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

137.  એનાટોમી  ૬૨/૧૯-૨૦ ૦૮ ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

138.  રે�ડયોથેરાપી  ૬૩/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

139.  કોમ્યુનીટી મેડીસીન  ૬૬/૧૯-૨૦ ૦૬ ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

140.  ઓપ્થેલ્મોલો�  ૬૭/૧૯-૨૦ ૦૬ ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

141.  ફોરેિન્ સક મેડીસીન  ૬૮/૧૯-૨૦ ૧૪ ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

142.  રે�ડયો-ડાય�ોસીસ  ૬૫/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

143.  એનેસ્થેશીયોલો� ૬૯/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

144.  �ફઝીયોલો� ૭૦/૧૯-૨૦ ૦૯ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

145.  પે�ડયાટર્ ીક સજર્રી  ૭૧/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

146.  ડેન્ ટીસ્ટર્ ી  ૭૨/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

147.  બાયોકેમેસ્ટર્ ી (ખાસ ભરતી) ૮૦/૧૯-૨૦ ૦૭ ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

148.  બન્સર્ & પ્લાસ્ટીક સજર્રી (પ્લાસ્ટીક એન્ ડ �રકંસ્ટર્ ક્ટીવ સજર્રી) ૭૩/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

149.  ને�ોલો�  ૭૪/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

150.  યુરોલો� ૭૫/૧૯-૨૦ ૦૮ ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

151.  સી.ટી.સજર્રી (કા�ડર્યોવાસ્ક્યુલર એન્ ડ થોરાયસીસ સજર્રી) ૭૬/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

152.  ન્યુરોલો�  ૭૭/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

153.  રે�ડયો-ડાય�ોસીસ (ખાસ ભરતી) ૬૪/૧૯-૨૦ ૦૯ ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

154.  ન્યુરો સજર્રી ૭૮/૧૯-૨૦ ૦૬ ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

155.  ગેસ્ટર્ ો એન્ ટર્ ોલો�  ૭૯/૧૯-૨૦ ૦૧ ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

156.  બાયોકેમેસ્ટર્ ી  ૮૧/૧૯-૨૦ ૦૩ ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

સરકારી મેડીકલ કોલે� ખાતેના િવિવધ િવષયના મદદનીશ �ાધ્યાપક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગર્-૧ 

157.  જનરલ સજર્રી (ખાસ ભરતી) ૮૪/૧૯-૨૦ ૨૧ ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

158.  ટી.બી. અને ચેસ્ટ ડીસીઝ/ �ુબરક્યુલોસીસ એન્ડ રેિસ્પરેટરી 
મે�ડસીન/પલ્મોનરી મે�ડસીન ૮૫/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

159.  રે�ડયોથેરાપી ૮૬/૧૯-૨૦ ૦૪ ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
160.  ઓટોરાઇનોલે�રંગોલો� (ઈ.એન.ટી.) ૮૮/૧૯-૨૦ ૦૫ ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
161.  ઓપ્થોલ્મોલો� ૮૯/૧૯-૨૦ ૦૨ ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
162.  જનરલ મેડીસીન ૯૦/૧૯-૨૦ ૪૩ ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
163.  ઓથ�પેડીક ૯૧/૧૯-૨૦ ૨૯ ૨૪-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
164.  પેડીયાટર્ ીક (ખાસ ભરતી) ૯૨/૧૯-૨૦ ૧૩ ૨૪-૦૫-૨૦ ઓગ�-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
165.  રે�ડયો-ડાય�ોસીસ ૮૭/૧૯-૨૦ ૨૨ ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
166.  એનેસ્થેશીયોલો� ૯૮/૧૯-૨૦ ૧૮ ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
167.  ફી�યોલો� (ખાસ ભરતી) ૯૪/૧૯-૨૦ ૧૧ ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
168.  માઇ�ોબાયોલો� (ખાસ ભરતી) ૯૬/૧૯-૨૦ ૧૦ ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
169.  પેડીયાટર્ ીક ૯૩/૧૯-૨૦ ૦૬ ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
170.  એનેટોમી ૯૯/૧૯-૨૦ ૧૦ ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
171.  ફોરેિન્સક મે�ડસીન ૧૦૦/૧૯-૨૦ ૧૦ ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
172.  ફામાર્કોલો� ૧૦૧/૧૯-૨૦ ૦૫ ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 



173.  ફી�યોલો� ૯૫/૧૯-૨૦ ૦૨ ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
174.  માઇ�ોબાયોલો� ૯૭/૧૯-૨૦ ૦૪ ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
175.  કોમ્યુિનટી મે�ડસીન ૧૦૨/૧૯-૨૦ ૧૮ ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
176.  બાયોકેમેસ્ટર્ ી ૧૦૩/૧૯-૨૦ ૧૬ ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
177.  ન્યુરોસજર્રી ૧૦૪/૧૯-૨૦ ૦૭ ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
178.  કાડ�યોલો� ૧૦૫/૧૯-૨૦ ૦૫ ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 

179.  બન્સર્ & પ્લાિસ્ટક સજર્રી  
(પ્લાિસ્ટક એન્ડ �રકંસ્ટર્ ક્ટીવ સજર્રી) ૧૦૬/૧૯-૨૦ ૦૪ ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 

180.  ગેસ્ટર્ ોએન્ટર્ ોલો� ૧૦૭/૧૯-૨૦ ૦૩ ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ ડીસેમ્બર-૨૦ 
  

મુખ્ય પરીક્ષા 

જગ્યાનું નામ 
જગ્યાની 
સંખ્યા 

�હેરાત �માંક મુખ્ય પરીક્ષાની તારીખ 

રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ૪૨૪ ૮૦/૧૮-૧૯ ૨૪ નવેમ્બર અને ૧ �ડસેમ્બર-૨૦૧૯ 

પોલીસ ઈન્સપેક્ટર (િબનહિથયારી), વગર્-૨ ૬૦ ૧૧૨/૧૮-૧૯ ૧૮, ૧૯  �ન્યુઆરી-૨૦૨૦ 

ગુજરાત ઈજનેર સેવા (િસિવલ), વગર્-૧ અને ૨ (માગર્ અને મકાન િવભાગ) ૪૯ ૧૧૩/૧૮-૧૯ ૨૫ �ન્યુઆરી  અને ૧,૨  ફે�ુઆરી-૨૦૨૦ 

ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગર્-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા, વગર્-૧/૨ અને ગુજરાત 
નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા, વગર્-૨ 

૧૦૧ ૧૦/૧૯-૨૦ ૨૩ ફે�ુ, ૦૮,૧૫ માચર્-૨૦૨૦ 

રહસ્ય સિચવ (અં�ે� સ્ટેનો�ાફર �ેડ-૧), વગર્-૨ ૧૮ ૯/૧૯-૨૦ ૫ અને ૧૨ એિ�લ ૨૦૨૦ 

�હસાબી અિધકારી, વગર્-૨ ૪૦ ૨૯/૧૯-૨૦ ૦૩, ૦૯ અને ૧૦ મે-૨૦૨૦ 

રહસ્ય સિચવ (ગુજરાતી સ્ટેનો�ાફર �ેડ-૧), વગર્-૨ ૨૨ ૮/૧૯-૨૦ ૧૭ અને ૨૪ મે-૨૦૨૦ 

નાયબ સેકશન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર, વગર્-૩ ૧૫૪ ૨૦/૧૯-૨૦ ૨૪ અને ૩૧ મે-૨૦૨૦ 
 

• નીચે દશાર્વેલ �હેરાત માટેની �ાથિમક કસોટીની તારીખ િવકલાંગતા બાબતે િવભાગનો િનણર્ય થયેથી િનયત કરવામાં આવશે. 

  પશુ િચ�કત્સા અિધકારી, વગર્-૨ (૪૬/૧૮-૧૯)  

• �ન્યુઆરી-૨૦૧૯ના ંભરતી કેલેન્ડરમાં દશાર્વેલ, પરંતુ �િસ� થયેલ ન હોય તેવી �હેરાતો માટેના માંગણીપત્રકો, ભરતીિનયમો/પરીક્ષા િનયમો તથા અન્ય        
િવગતો મ�ેથી �હેરાતો �િસ� કરતી વખતે પરીક્ષાની તથા અન્ય તારીખો �િસ� કરવામાં આવશે. 

ઉમેદવારો માટે સૂચનાઓ: 
1. �ાથિમક/ મુખ્ય પરીક્ષાની ઉપરોક્ત તારીખો સંભિવત છે. અિનવાયર્ સં�ગોમાં �હેરાત કે પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહેશે. 
2. આયોગ �ારા હાલ દશાર્વેલ જગ્યાઓની સંખ્યા સૂિચત છે. �હેરાતમાં જગ્યાઓની સખં્યા સરકારશ્રીના િવભાગો �ારા તેઓના માંગણાપત્રકમાં દશાર્વ્યા �માણે  વધઘટ 

સંભવ છે.   
3. ઉમેદવારોની સંખ્યા ધ્યાને લઈને �ાથિમક કસોટી ‘OMR’ આધા�રત કે ‘કૉમ્પ્યુટરબેઝ્ડ �ર�ુટમેન્ટ ટેસ્ટ’(CBRT)રહેશે. 
4. ઉમેદાવારોની સંખ્યા ધ્યાને લઈને પરીક્ષાના �દવસે કે ત્યારબાદના �દવસે દરેક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઈટ પર મૂકવામા ંઆવશે. 
5. સીધી ભરતીના �કસ્સામાં આયોગ �ારા �ાથિમક કસોટી યોજવામા ંઆવશે.�ાથિમક કસોટીમાં આયોગે ન�ી કરેલ લાયકી ધોરણમાં આવતા અને �હેરાતમાં ભરતી 

િનયમમા ંદશાર્વેલ �ગવાઇઓ સંતોષતા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાતમાં બોલાવવામાં આવશે. 
6. આખરી પ�રણામ રૂબરૂ મુલાકાત પૂણર્ થયાના અંદા�ત ૧૦ કામકાજના �દવસો દરમ્યાન �િસધ્ધ કરવામાં આવશે.        તારીખ: ૧૮/૧૧/૨૦૧૯ 
 


