
  

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ  

વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ દરિમયાન યો�યલે તથા અગામી યો�નાર પર�ક્ષાઓનો કાયર્ક્રમ 

 

અ�.ુ 
ક્રમાકં 

જગ્યા�ુ ંનામ અને વગર્ �હ�રાત ક્રમાકં 
જગ્યા
ની 

સખં્યા 

પ્રાથિમક કસોટ�ની 
��ૂચત તાર�ખ 

�ુલાઈ-૨૦૨૨ 

1.  નિસ�ગ �િુપ્રન્ટ�ન્ડ�ન્ટ, વગર્-૨ ૩૬/૨૦૨૧-૨૨ ૧૯ ૨૪-૦૭-૨૦૨૨ 

સપ્ટ�મ્બર-૨૦૨૨ 

2.  
નાયબ સેકશન અિધકાર�, વગર્-૩ માથંી સેકશન 
અિધકાર�, વગર્-૨ મા ંબઢતી માટ�ની ખાસ સ્પધાર્ત્મક 
પર�ક્ષા 

- ૩૫ 

૧૧-૦૯-૨૦૨૨, 

૧૮-૦૯-૨૦૨૨ અને 

૨૫-૦૯-૨૦૨૨ 

3.  ટ�.બી. & ચેસ્ટ સ્પેશ્યા�લસ્ટ, કા.રા.િવ.યો., વગર્-૧ ૦૧/૨૦૨૨-૨૩ ૦૧ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ 

4.  ર��ડયોલો�સ્ટ, કા.રા.િવ.યો., વગર્-૧ ૦૨/૨૦૨૨-૨૩ ૦૧ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ 

5.  નિસ�ગ ઓ�ફસર/િપ્ર�ન્સપાલ, વગર્-૨ ૦૫/૨૦૨૨-૨૩ ૩૪ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ 

6.  સશંોધન અિધકાર�, વગર્-૧ (ન.જ.સ) ૦૮/૨૦૨૨-૨૩ ૦૪ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ 

7.  પ��ુચ�કત્સા અિધકાર�, વગર્-૨ ૪૬/૨૦૧૮-૧૯ ૪૦ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ 

8.  મ�હલા અને બાળ અિધકાર� / નાયબ િનયામક, વગર્-૧ ૦૩/૨૦૨૨-૨૩ ૦૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ 

9.  મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (ન.જ.સ) ૦૬/૨૦૨૨-૨૩ ૧૦૦ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ 

10.  મેનેજર ગે્રડ-૧, વગર્-૨(માગર્ અને મકાન) ૦૭/૨૦૨૨-૨૩ ૦૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ 

11.  �સૂ્તરશા�ી, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી) (ન.જ.સ) ૦૯/૨૦૨૨-૨૩ ૦૪ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ 

12.  બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર�, વગર્-૨ ૦૪/૨૦૨૨-૨૩ ૬૯ ૨૫-૦૯-૨૦૨૨ 

ઓક્ટોબર-૨૦૨૨ 

13.  નાયબ સેકશન અિધકાર�, વગર્-૩ (સ�ચવાલય) ૧૦/૨૦૨૨-૨૩ ૮૦ ૧૬-૧૦-૨૦૨૨ 

14.  મદદનીશ વન સરંક્ષક,  વગર્-૨ ૧૨/૨૦૨૨-૨૩ ૩૮ ૩૦-૧૦-૨૦૨૨ 

નવેમ્બર-૨૦૨૨ 

15.  મ્�િુનિસપલ એકાઉન્ટ ઓ�ફસર, વગર્-૨ ૧૪/૨૦૨૨-૨૩ ૦૪ ૦૬-૧૧-૨૦૨૨ 

16.  પ��ુચ�કત્સા અિધકાર�, વગર્-૨ ૧૩/૨૦૨૨-૨૩ ૧૩૦ ૨૭-૧૧-૨૦૨૨ 

�ડસેમ્બર-૨૦૨૨ 

17.  ચીફ ઓ�ફસર, વગર્-૩ ૧૧/૨૦૨૨-૨૩ ૦૮ ૧૮-૧૨-૨૦૨૨ 

�ન્�આુર�-૨૦૨૩ 

18.  
�જુરાત વહ�વટ� સેવા, વગર્-૧, �જુરાત �લુ્ક� સેવા 
વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા �જુરાત નગરપા�લકા �ખુ્ય 
અિધકાર� સેવા, વગર્-૨ 

૨૦/૨૦૨૨-૨૩ ૧૦૨ ૦૮-૦૧-૨૦૨૩ 

19.  કાયદા અિધકાર�, વગર્-૨ 
(શ્રમ, કૌશલ્ય િવકાસ અને રોજગાર િવભાગ) 

૧૬/૨૦૨૨-૨૩ ૦૧ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ 

20.  �રુ�ટર, વગર્-૨ ૧૮/૨૦૨૨-૨૩ ૦૫ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ 



21.  
�જુરાત ઈજનેર� સેવા (િસિવલ), વગર્-૧ અને વગર્-૨ 
માગર્ અને મકાન િવભાગ તથા નમર્દા જળ સપંિ�, પાણી 
�રુવઠા અને કલ્પસર િવભાગ) 

૧૯/૨૦૨૨-૨૩ ૫૮ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ 

22.  મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨  
(માગર્ અને મકાન િવભાગ) 

૧૫/૨૦૨૨-૨૩ ૭૭ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ 

23.  પ્રવર વૈજ્ઞાિનક અિધકાર� (ઔષધ), વગર્-૧ ૧૭/૨૦૨૨-૨૩ ૦૨ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ 

 
 

�ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાઓ 

ક્રમ જગ્યા�ુ ંનામ �હ�રાત ક્રમાકં 
જગ્યા
ની 

સખં્યા  
�ખુ્ય પર�ક્ષા 

1 
�જુરાત વહ�વટ� સેવા વગર્-૧ અને �જુરાત �લુ્ક� 
સેવા,વગર્-૧/૨ અને �જુરાત નગરપા�લકા �ખુ્ય 
અિધકાર� સેવા, વગર્-૨ 

૩૦/૨૦૨૧-૨૨ ૧૮૩ 
૨૭ તથા ૨૮ ઓગસ્ટ, અને  

૦૪ સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૨ 

2 કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૧ ૦૩/૨૦૨૧-૨૨ ૦૩ 
૧૦, ૧૨ અને ૧3  
ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ 

3 �હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨  ૦૪/૨૦૨૧-૨૨ ૧૫ 
૧૦, ૧૨ અને ૧3  
ઓક્ટોબર, ૨૦૨૨ 

4 નાયબ સેકશન અિધકાર�, વગર્-૩ (સ�ચવાલય) ૧૦/૨૦૨૨-૨૩ ૮૦ ૦૫ અને ૧૨, માચર્, ૨૦૨૩ 

5 
�જુરાત વહ�વટ� સેવા, વગર્-૧, �જુરાત �લુ્ક� સેવા 
વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા �જુરાત નગરપા�લકા 
�ખુ્ય અિધકાર� સેવા, વગર્-૨ 

૨૦/૨૦૨૨-૨૩ ૧૦૨ ૦૨, ૦૯, ૧૬ એિપ્રલ ૨૦૨૩ 

6 
�જુરાત ઈજનેર� સેવા (િસિવલ), વગર્-૧/૨ 
માગર્ અને મકાન િવભાગ તથા નમર્દા જળ સપંિ�, 
પાણી �રુવઠા અને કલ્પસર િવભાગ) 

૧૯/૨૦૨૨-૨૩ ૫૮ ૨૩, ૩૦ એિપ્રલ અને ૦૭ મે ૨૦૨૩ 

                                                                                                
     તાર�ખ: ૨૧/૦૯/૨૦૨૨                                                       

 


