
 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
વષ ૨૦૨૨ દરિમયાન  િસ ધ થનાર  હરાતોનો કાય મ 

    જુરાત  હર  સેવા  આયોગ  ારા  િવિવધ  જ યાઓ  માટ  સીધી  ભરતી/ પધા મક  પર ા  થી  ભરતી  માટ  વષ  ૨૦૨૨ 
દરિમયાન  િસ ધ કરવાની  હરાતો માટ  ૂચત કાય મ નીચે  જુબ છે.
  વ  ુ મા હતી  માટ  ઉમેદવારોને  આયોગની  વેબસાઈટ  https://gpsc.gujarat.gov.in  અને  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
જોતા રહવા અથવા આયોગના Twitter Handle‘@GPSC_OFFICIAL’ને follow કરવા અથવા આયોગની એ ોઈડ  લેટફોમ આધા રત 
મોબાઈલ એ લકશન ‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ંઆવે છે: 

અ .ુ 
માકં  જ યા ુ ંનામ અને વગ 

જ યા
ની 

સં યા 
હરાતની 
તાર ખ 

ાથિમક 
કસોટ ની 

ૂચત 
તાર ખ 

ાથિમક 
કસોટ ના 
પ રણામ

નો 
સભંિવત 
માસ 

બ  
લુાકાતનો 
સભંિવત 
માસ 

ૂન-૨૦૨૨ 
1. મદદનીશ ચેર ટ  કિમશનર, વગ-૧   ૯  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  ડસે-૨૨ 

2. 
મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨  
(નમદા, જળ સપંિ , પાણી  રુવઠા અને ક પસર િવભાગ) 

૧૦૦  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  ફ -ુ૨૩ 

3. ૂ તરશા ી, વગ-૨  ૪  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  -ુ૨૩ 

4. 
મદદનીશ  ાદિશક વાહન  યવહાર અિધકાર / મદદનીશ િનયામક 
(વાહન  યવહાર), વગ-૨ 

૭  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  ફ -ુ૨૩ 

5. મ હલા અને બાળ અિધકાર /નાયબ િનયામક, વગ-૧  ૧  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  -ુ૨૩ 

6. બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , વગ-૨  ૬૯  ૧૫-૦૬-૨૨  ૦૪-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 

7. સં ુ ત કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં ), વગ-૧  ૧  ૧૫-૦૬-૨૨  ૦૩-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  ફ -ુ૨૩ 

8. મદદનીશ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં ), વગ-૧  ૩  ૧૫-૦૬-૨૨  ૦૪-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  ફ -ુ૨૩ 
9. િુનિસપલ એકાઉ સ ઓફ સર, વગ-૨  ૫  ૧૫-૦૬-૨૨  ૦૪-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 
10. નાયબ  ુ ય િવ તુ િનર ક, વગ-૧ (ઉ  અને પે ોકિમક સ)  ૧  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  -ુ૨૩ 
11. સહાયક િવ તુ િનર ક, વગ-૨ (ઉ  અને પે ોકિમક સ)  ૬  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૭-૦૮-૨૦૨૨  ઓ ટો-૨૨  ફ -ુ૨૩ 
12. મદદનીશ િનયામક (હોિમયોપેથી), વગ-૧  ૧  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 
13. લે ચરર િસલેકશન  કલ,વગ-૧ (નિસગ સેવા)  ૬  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 
14. મેનેજર,  ેડ-૧ વગ-૨ (માગ અને મકાન િવભાગ)  ૧  ૧૫-૦૬-૨૨  ૨૮-૦૮-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 

ુલાઇ-૨૦૨૨ 
15. મદદનીશ વાહન  યવહાર િનર ક, વગ-૩  ૨૫  ૧૫-૦૭-૨૨  ૦૬-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  - 

16. નાયબ સે શન અિધકાર , વગ-૩  ૮૦  ૧૫-૦૭-૨૨  ૧૬-૧૦-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  ‐ 

17. મદદનીશ વન સરં ક, વગ-૨  ૩૮  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૫-૦૯-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  * 
18. આદશ િનવાસી શાળાના આચાય, વગ-૨  

(આદ િત િવકાસ િવભાગ)  ૧૩  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૫-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 

19. ચીફ ઓફ સર, વગ-૩  ૮  ૧૫-૦૭-૨૨  ૧૮-૦૯-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  - 
20. નાયબ િનયામક (આઈ.ટ .), વગ-૧  ૩  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૪-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 
21. મદદનીશ િનયામક (આઈ.ટ .), વગ-૧  ૧૪  ૧૫-૦૭-૨૨  ૦૬-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  માચ-૨૩  
22. પ  ુ ચ ક સા અિધકાર , વગ-૨  ૧૩૦  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  મે-૨૩ 

23. ભાષાતંરકાર, વગ-૩  
(રમતગમત,  વુા અને સાં ૃિતક  િૃ ઓ િવભાગ)  ૩  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૪-૦૯-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  - 



24. આચાય, વગ-૧ ( મ અને રોજગાર)  ૪  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૪-૦૯-૨૦૨૨  નવે-૨૨  માચ-૨૩ 
25. કાયદા અિધ ક ( ુ િનયર ડ ટુ ), વગ-૨ (વન િવભાગ)  ૩  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૪-૦૯-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  એિ લ-૨૩ 
26. મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગ-૨ (માગ અને મકાન િવભાગ)  ૭૭  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  મે-૨૩ 

27. નાયબ િનયામક, વગ-૧ (રમતગમત,  વુા અને સાં ૃિતક 
િૃ ઓ િવભાગ  ૩  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૪-૦૯-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  એિ લ-૨૩ 

28. ૂિનયર  ટાફ ઓફ સર (તાલીમ) સે ટર કમા ડર,  ટાફ ઓફ સર 
ઇ પે ટર ઇ ટર તથા િસિનયર ઇ ટર, વગ-૨  ૧  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  એિ લ-૨૩ 

29. વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨, િનયામક ી આ ષુની કચેર   ૬  ૧૫-૦૭-૨૨  ૨૪-૦૯-૨૦૨૨  ડસે-૨૨  એિ લ-૨૩ 

ઓગ ટ -૨૦૨૨ 

30. જુરાત વહ વટ  સેવા વગ-૧ અને  જુરાત  ુ ક  સેવા વગ-૧/૨ 
અને  જુરાત નગરપા લકા  ુ ય અિધકાર  સેવા, વગ-૨ 

દા  
૧૦૦ 

૧૫-૦૮-૨૨  ૧૩-૧૧-૨૦૨૨     -ુ૨૩  * 

31. 
જુરાત ઈજનેર  સેવા, (િસિવલ), વગ-૧ અને ૨  

(નમદા અને જળ સપંિ  િવભાગ તથા માગ અને મકાન િવભાગ) 
 ૪૩  ૧૫-૦૮-૨૨  ૦૬-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  * 

32. નાયબ િનયામક, ઔ ો ગક સલામતી અને  વા ય, વગ-૧  ૩  ૧૫-૦૮-૨૨  ૦૫-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  એિ લ-૨૩ 

33.  ઈ પે ટર ઓફ ઈ પે શન ઓફ  બ ડ ગ એ ડ અધર ક ્શન, 
વગ-૨  ૫  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૯-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  એિ લ-૨૩ 

34. કાયદા અિધકાર , વગ-૨ ( મ અને રોજગાર)   ૧  ૧૫-૦૮-૨૨  ૨૦-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  એિ લ-૨૩ 

35. હસાબી અિધકાર , વગ-૧ ( ુ િનયર ડ ટુ )  ૧૮  ૧૫-૦૮-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  * 
36. સહાયક િવમા િનયામક, વગ-૨  ૧  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૯-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  એિ લ-૨૩ 
37. િસિનયર  ડ સે ટ  ઓફ સર, વગ-૨  ૬  ૧૫-૦૮-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
38. વર વૈ ાિનક અિધકાર  (ઔષધ), વગ-૧    ૨  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 
39. ઔષધ િનર ક, વગ-૨  ૩૨  ૧૫-૦૮-૨૨  ૦૪-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

40. મહકમ અિધકાર  અને  ગત મદદનીશ (ખોરાક અને ઔષધ 
િનયમન તં ), વગ-૨  ૩  ૧૫-૦૮-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

41. આઇ.સી.ટ . ઓફ સર, વગ-૨  ૧  ૧૫-૦૮-૨૨  ૦૪-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
42. વહ વટ  અિધકાર  વગ-૧ (પ  ુપાલન  ભાગ)  ૧  ૧૫-૦૮-૨૨  ૦૪-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
43. મ યો ોગ અિધ ક, વગ-૨  ૨  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૧-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
44. રુટર, વગ-૨  ૬  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૧-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
45. સહાયક  રુાત વ િનયામક, વગ-૨  ૫  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
46. નાયબ િનયામક  રુાત વ અને સં હાલય વગ-૧  ૨  ૧૫-૦૮-૨૨  ૦૪-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 
47. ન ધણી િનર ક, વગ-૨  ૮  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૧-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

48. િસિનયર ઈ પે ટર ઓફ ઈ પે શન ઓફ  બ ડ ગ એ ડ અધર 
ક શન, વગ-૧  ૨  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

49. રુાત વીય ઈજનેર, વગ-૨  ૪  ૧૫-૦૮-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

સ ટ બર-૨૦૨૨ 
50. રુાત વીય રસાયણિવ ્  , વગ-૨  ૧  ૧૫-૦૯-૨૨  ૨૦-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

51. નગર િનયોજક, વગ-૧  ૭  ૧૫-૦૯-૨૨  ૨૦-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

52. ઔ ોગક સલામતી અને  વા ય અિધકાર , વગ-૨  ૨૯  ૧૫-૦૯-૨૨  ૨૦-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 

53. િન ન વૈ ાિનક અિધકાર  (ખોરાક), વગ-૧  ૨  ૧૫-૦૯-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 

54. વર વૈ ાિનક મદદનીશ (ઔષધ), વગ-૨  ૫  ૧૫-૦૯-૨૨  ૨૦-૧૧-૨૦૨૨  -ુ૨૩  ૂન-૨૩ 

55. કાયદા અિધકાર , વગ-૨ (આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ)   ૩  ૧૫-૦૯-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 

56. ફઝિશયન, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૫  ૧૫-૦૯-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 

57. નાયબ પ પુાલન િનયામક, વગ-૧  ૪  ૧૫-૦૯-૨૨  ૧૦-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 

58. નાયબ િનયામક (એફ.એસ.), વગ-૧  
( ૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કિમ ર)  ૧  ૧૫-૦૯-૨૨  ૧૮-૧૨-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 



59. નાયબ બાગાયત િનયામક, વગ-૧  ૧  ૧૫-૦૯-૨૨  ૨૭-૧૧-૨૦૨૨  ફ -ુ૨૩  ૂલાઇ-૨૩ 
ઉમેદવારો માટ  ચૂનાઓ: 
1. હરાત  િસ  થવાની અને  ાથિમક/  ુ ય પર ાની ઉપરો ત તાર ખો સભંિવત છે. અ ય ભરતી બોડની પર ાઓ અથવા એક કરતા વધાર 

પર ામા ં કોમન ઉમેદવારોના તથા ભરતી  િનયમો આખર  ન થવાના  ક સાઓમા ં ક  કોઈ પણ અસાધારણ સજંોગોમા ં હરાત ક પર ાની 
તાર ખોમા ંફરફાર કરવોનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશે. 

2. આયોગ  ારા હાલ દશાવેલ જ યાઓની સં યા  ૂચત છે.  હરાતમા ંજ યાઓની સં યા સરકાર ીના  િવભાગો  ારા  તેઓના માગંણાપ કમા ં
દશા યા  માણે  વધઘટ સભંવ છે.   

3. ઉમેદવારોની સં યા  યાને લઈને  ાથિમક કસોટ  ‘OMR’ આધા રત ક ‘કૉ ટુરબે ડ  ર ટમે ટ ટ ટ’ (CBRT) રહશે. 
4. ઉમેદાવારોની સં યા  યાને લઈને પર ાના  દવસે ક  યારબાદના  દવસે દરક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઈટ પર  કૂવામા ં

આવશે. 
5. સીધી ભરતીના  ક સામા ંઆયોગ  ારા  ાથિમક કસોટ  યોજવામા ંઆવશે.  ાથિમક કસોટ મા ંઆયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણમા ંઆવતા અને 

હરાતમા ંભરતી િનયમમા ંદશાવેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને  બ   લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોની આખર  પસદંગી 
ાથિમક કસોટ ના અને  બ   લુાકાતના  ણુના  માણસહ ગણતર  કર  કરવામા ંઆવશે. અ ય બાબતો ભરતી  ગેની  િવગતવાર  હરાત 
િસ ધ થશે તેમા ંદશાવવામા ંઆવશે.  

6. * દશાવેલ  હરાતો માટની  ુ ય પર ાની તાર ખો હવે પછ   હર કરવામા ંઆવશે અને તેના આધાર  બ ુ  લુાકાતનો સભંિવત માસ  હર 
કરવામા ંઆવશે.    

                                                                                                                   તાર ખ: ૧૬/૦૩/૨૦૨૨ 
 


