
  

જુરાત હર સેવા આયોગ  

અ તન પર ા કાય મ (Revised) 

     જુરાત હર સેવા આયોગ ારા યો નાર આગામી પર ાઓ માટનો અ તન પર ા કાય મ તા. 
૦૪.૦૬.૨૦૨૧ ના રોજ હર કરવામા ંઆવલે.  હવે નીચ ે જુબ અ તન કરવામા ંઆવ ેછે. સબંિંધત ઉમદેવારોએ તનેી 
ન ધ લેવા િવનતંી છે.  
 વ  ુ મા હતી માટ ઉમદેવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in જોતા રહવા અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSCOFFICIAL’ ને FOLLOW કરવા અથવા 
આયોગની એ ોઈડ લેટફોમ આધા રત મોબાઇલ ઍ લકશન ‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ં
આવે છે: 

અ .ુ 
માકં 

જ યા ુ ંનામ અને વગ 
હરાત 
માકં 

જ યાની 
સં યા 

ાથિમક કસોટ ની ૂચત 
તાર ખ 

ૂન-૨૦૨૧ 

1. પ ર ે  વન અિધકાર , વગ-૨ ૨૪/૨૦-૨૧ ૫૧ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ 

2. ચેર ટ તં ના સં કુત ચેર ટ  કિમ ર, વગ-૧ ૧૨૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ 

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

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

5. સાયક યા  ના મદદનીશ ા યાપક વગ-૧ ૮૦/૨૦-૨૧ ૦૭ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

6. જનરલ સ ર  ના મદદનીશ ા યાપક વગ-૧ ૮૧/૨૦-૨૧ ૨૯ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

7. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં કો ટુર સાય સ િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ 

૭૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

ૂલાઈ-૨૦૨૧ 

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

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

10. મેનેજમે ટ એ ઝી ટુ વ (મેટલ), વગ-૨ ૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

11. ઇલે ક પુરવાઇઝર (માઇ સ) (સહાયક), વગ-૩ ૪૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

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

13. વૈ ાિનક અિધકાર , વગ-૨ ૪૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

14. આિસ ટ ટ મેનેજર ( ઓલો ), વગ-૨ ૩૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

15. આિસ ટ ટ મેનેજર (પ લક ર લેશન), વગ-૨ ૩૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

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

17. મદદનીશ થંપાલ, વગ-૩ ૨૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

18. ખેતી અિધકાર , વગ-૨ ૧૧૨/૧૯-૨૦ ૯૨ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

19. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (યાિં ક), વગ-૨(GWSSB) ૪૨/૨૦-૨૧ ૦૯ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧  

20. એસોસીયેટ ોફસર- ર ડર (હોિમયોપેથી) કો નુીટ  
મેડ સીન, વગ-૧ 

 ૮૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 



21. ક ન અને વી.ડ . ના મદદનીશ ા યાપક વગ-૧  ૭૯/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

22. ર ડયોલો ટ (તજ  સેવા), વગ-૧ ૦૧/૨૦-૨૧ ૪૯ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

23. િપ ડયા શીયન  (તજ  સેવા), વગ-૧ ૦૨/૨૦-૨૧ ૧૩૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

24. સં ુ ત ખેતી િનયામક, વગ-૧ ૧૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

25. સહાયક રુાત વ િનયામક, વગ-૨ ૧૯/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

26. મેનેજમે ટ એ ઝી ટુ વ (કોલ), વગ-૨ ૩૫/૨૦-૨૧ ૧૫ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

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

28. ડ ટ  ના મદદનીશ ા યાપક વગ-૧ ૭૮/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

29. ઓ સ અને ગાયનેક (સામા ય ભરતી) ના મદદનીશ 
ા યાપક વગ-૧ ૮૩/૨૦-૨૧ ૧૫ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

30. એસોસીયેટ ોફસર- ર ડર (હોિમયોપેથી) – રપટર , 
વગ-૧ ૮૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

31. વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨, ઉ ોગ અને ખાણ  ૧૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૦-૦૭-૨૦૨૧ 

32. ઓ સ અને ગાયનેક (ખાસ ભરતી) ના મદદનીશ 
ા યાપક વગ-૧ ૮૨/૨૦-૨૧ ૨૫ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

33. બ સ અને લા ટક સ ર ના ા યાપક,વગ-૧ ૧૩૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

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

35. રુોલો ના  ા યાપક, વગ-૧  ૧૩૩/૨૦-૨૧ ૦૬ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

36. થંાલય િનયામક, વગ-૧ ૧૭/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

37. મદદનીશ બાગાયત િનયામક, વગ-૨ ૨૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

38. મદદનીશ િનયામક (બોઇલરો) ૨૩/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

39. વહ વટ  અિધકાર , જુરાત મ યો ોગ સેવા, વગ-૨     ૨૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧  

40. નાયબ હસાબનીશ - નાયબ ઓડ ટર, વગ-૩ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧  

41. ઇલે ોિનક ડટા ોસેસ ગ (EDP) (મેનેજર), વગ-3 
(ગાધંીનગર મનપા)  ૧૦૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧  

42. મદદનીશ ા યાપક, ો થોડો ટ સ એ ડ ાઉન એ ડ 
જ, વગ-૧ ૧૨૭/૧૯-૨૦ ૦૩ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

43. પેડ યા ક સ ર ના મદદનીશ ા યાપક  ૭૩/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

44. અધી ક રુાત વિવદ, વગ-૨ ૨૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

45. પેથોલો જ ટ, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૧૧૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

46. સહાયક મોટર વાહન િનર ક, વગ-૩ ૧૨૯/૧૯-૨૦ ૯૩ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 
 

47. જુરાત ઈજનેર  સેવા, વગ-૧ અને વગ-૨ (િસિવલ) 
(ન.જ.સ.ં.પા. .ુ અને ક. િવભાગ)  ૭૧/૨૦-૨૧ ૬૧ ૨૮-૦૭-૨૦૨૧ 

48. હસાબી અિધકાર , વગ- ૧ ૨૫/૨૦-૨૧ ૧૨ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

49. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંરસાયણશા  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ 

૫૪/૨૦-૨૧ ૧૪ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

50. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંભૌિતકશા  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૫૫/૨૦-૨૧ ૪૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

51. િસ ુ રટ  પુરવાઇઝર (સહાયક), વગ-૩ ૩૭/૨૦-૨૧ ૧૫ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

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



ઓગ ટ-૨૦૨૧ 

53. નાયબ સેકશન અિધકાર / નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ ૨૭/૨૦-૨૧ ૨૬૪ ૦૧-૦૮-૨૦૨૧ 

54. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવ ાશાખાની કોલેજોમા ંઇિતહાસ િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૧/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

55. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંત વ ાન િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૪/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

56. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવા ણ ય િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૬/૨૦-૨૧ ૧૭ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

57. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંસં તૃ િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૮/૨૦-૨૧ ૨૭ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

58. રા ય વેરા િનર ક વગ-૩ ૧૩૯/૨૦-૨૧ ૨૪૩ ૦૮-૦૮-૨૦૨૧ 

59. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
જુરાતી, વગ-૨ 

૪૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

60. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
હ દ , વગ-૨ ૫૦/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

61. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
સં તૃ, વગ-૨ ૫૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧0-૦૮-૨૦૨૧ 

62. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
િવ ાન/ગ ણત, વગ-૨  ૫૩/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧0-૦૮-૨૦૨૧ 

63. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
સમાજશા /સામા જક િવ ાન,વગ-૨ ૫૧/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

64. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
અથશા , વગ-૨  ૪૭/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

65. સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ ા યાપક, 
ે , વગ-૨ ૪૮/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

66. આિસ ટ ટ (સહાયક), વગ-૩ ૩૯/૨૦-૨૧ ૫૯ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 

67. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં કડાશા  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૫૭/૨૦-૨૧ ૨૨ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

68. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં ે  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

69. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંમનોિવ ાન િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૨/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

70. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં ાણીશા  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૫૮/૨૦-૨૧ ૧૦ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

71. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંનાટ શા  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૯/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

72. ઉ ોગ અિધકાર  (તાિં ક)-મેનેજર(કામા),વગ-૨ ૧૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

73. ઝોનલ ઓ ફસર ( હ થ),  વગ-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 

74. વર નગર િનયોજક, વગ-૧ ૧૨૬/૨૦-૨૧ ૦૭ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 

75. મદદનીશ ૂ તરશા ી, વગ-૨ ૨૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ 

76. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંએકાઉ ટ સી િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ 

૬૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ 



સ ટ બર-૨૦૨૧ 

77. રુોલો  ( રુો મેડ સીન)ના મદદનીશ ા યાપક, 
વગ-૧ 

૧૫૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

78. કા ડયોલો ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

79. ઇ.એન.ટ .ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૫/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

80. ર ડયોથેરાપીના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

81. પેડ યા ક મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૨/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

82. ઓ ટ સ એ ડ ગાયનેકોલો ટ, વગ-૧ 
(કા.રા.િવ.યો.) ૧૧૨/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

83. લેકચરર (હોિમયોપેથી) રપટર , વગ-૨ ૧૪૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

84. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંઅથશા  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

85. રુો સ ર ના ા યાપક, વગ-૧ ૧૩૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

86. ઓથ પે ડ સના સહ ા યાપક,વગ-૧ ૦૫/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

87. માઇ ોબાયોલો ના સહ ા યાપક, વગ-૧ (સામા ય) ૦૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

88. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨      
(નમદા અન ેજળ સપંિ )   ૧૨૦/૨૦-૨૧ ૧૬૫ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

89. મદદનીશ ઈજનેર (ઈલે કલ), વગ-૨ (ગાધંીનગર 
મનપા)             ૮૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

90. મદદનીશ ઈજનેર (મીકનીકલ), વગ-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૮૭/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

91. બાગાયત પુરવાઈઝર,  વગ-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૫/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

92. રુોલો ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૯/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

93. લેકચરર (હોિમયોપેથી) કો નુીટ  મેડ સીન, વગ-૨ ૧૪૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

94. નાયબ િનયામક, ઔ ો ગક સલામતી અને વા ય, 
વગ-૧ ૧૨૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

95. ડ ઈ  સપેકટર - ડ સેફટ  ઓ ફસર, વગ-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૮/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

96. ઇ નુો હમેટોલો  એ ડ લડ ા સફ ઝુનના 
ા યાપક, વગ-૧ ૦૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

97. ચીફ કિમ ટ, વગ-૧ ૧૪૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

98. ખેતી ઈજનેર, વગ-૨   ૧૪૧/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

99. કા ડયોલો ના ા યાપક, વગ-૧ ૧૪૫/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

100. પે ડયા ક સ ર ના  ા યાપક, વગ-૧ ૧૪૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

101. રુોલો ના ા યાપક, વગ-૧ ૧૪૬/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

102. સી.ટ .સ ર ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૮/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

103. ઇ નુો હમેટોલો  એ ડ લડ ા સફ ઝુનના 
સહ ા યાપક, વગ-૧ 

૧૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

104. મદદનીશ એ ટોમોલી ટ, વગ-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

105. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં હ દ  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૬૭/૨૦-૨૧ ૨૧ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

106. કચેર  અધી ક, વગ-૨ ૪૬/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

107. અિધક મદદનીશ ઈજનેર (મીકનીકલ), વગ-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૭/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

108. નગર િનયોજક, વગ-૧ ૧૨૭/૨૦-૨૧ ૧૩ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 



109. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવન પિતશા  િવષયના 
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ 

૫૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

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

111. ઇ નુો હમેટોલો  એ ડ ડ ા સફ ઝુન ના    
મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ 

૭૭/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

112. ઇમરજ સી મે ડસીનના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૭૫/૨૦-૨૧ ૦૮ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

113. 
સરકાર  િવનયન, િવ ાન, વા ણ ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંગ ણતશા  િવષયના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૨ 

૫૬/૨૦-૨૧ ૧૪ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 

114. ઇ ફ સીયસ ડ સીઝના મદદનીશ ા યાપક , વગ-૧ ૧૬૨/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 
115. એ ટટ ઈ  સપેકટર, વગ-3 (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ 
116. નાયબ મનેેજર (વહ વટ), વગ-૨ ૪૫/૨૦-૨૧ ૦૬ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

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

118. નાયબ સેકશન અિધકાર  (કાયદાક ય બા ુ ), વગ-૩ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૩૪ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

119. તબીબી અિધકાર  વગ -૨ તથા િવિવધ િવષયના ંટ ટુર 
વગ-૨ 

૧૩૭/૨૦-૨૧ ૧૦૭૫ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

120. હ થ ઓ ફસર, વગ-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૯૫/૨૦-૨૧ ૦૫ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

121. સબ ફાયર ઓ ફસર, વગ-૩ (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

122. સં ુ ત કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં ), 
વગ-૧  

૧૧૬/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

123. નાયબ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં ), 
વગ-૧ ૧૧૭/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

124. મદદનીશ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં ), 
વગ-૧ ૧૧૮/૨૦-૨૧ ૦૭ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

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

126. મદદનીશ મ અિધકાર , વગ-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

127. પ લક ર લેશન ઓ ફસર, વગ-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) 

૯૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

128. ડઝી નેટડ ઓ ફસર ( ડ સફેટ ),  વગ-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

129. સી ટમ એના લ ટ - િસનીયર ો ામર, વગ-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

130. મદદનીશ ઈજનેર (િવ તુ), વગ-૨  
(માગ અને મકાન િવભાગ) ૧૨૧/૨૦-૨૧ ૦૮ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

131. ફઝીકલ મે ડસીન એ ડ રહ બલીટશન ના મદદનીશ 
ા યાપક, વગ-૧ 

૭૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

132. કચેર  અધી ક - િવ લ  સ ઓ ફસર, વગ-3  
(ગાધંીનગર મનપા) 

૯૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

133. જનરલ મેડ સીનના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૧ ૧૫૧/૨૦-૨૧ ૨૨ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

134. નાયબ િનયામક (કા.રા.િવ.યો.), વગ-૧ ૧૬/૨૧-૨૨ ૦૧ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

135. ર ડયોલો ટ (કા.રા.િવ.યો.), વગ-૧ ૧૭/૨૧-૨૨ ૦૨ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

136. િપ ડયા િશયન  (કા.રા.િવ.યો.), વગ-૧ ૧૮/૨૧-૨૨ ૦૩ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

ઓ ટોબર-૨૦૨૧ 

137. ઉધોગ અિધકાર . વગ-૨ ૧૬૩/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

138. ેયાન અિધ ક (વહ વટ  શાખા) વગ-૨ ૧૨૩/૨૦-૨૧ ૧૨ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

139. બાયોલો ટ (શહર  મેલેર યા યોજના), વગ-૨ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

140. એ ટટ ઓ ફસર, વગ-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૮૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 



141. સશંોધન અિધકાર , વગ-૨, જુરાત કડાક ય સેવા ૧૬/૨૦-૨૧ ૩૫ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

142. વર ઔષધ િનર ક, જુરાત ઔષધ સેવા, વગ-૨ ૭૨/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

143. લેકચરર (હોિમયોપેથી) ેકટ સ ઓફ મેડ સીન, વગ-૨ ૧૪૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

144. ો થોડો ટ સ & ાઉન એ ડ ીજ ૦૯/૨૧-૨૨ ૦૪ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

145. મદદનીશ ઇજનેર (િવ તુ), વગ-૨ (GMB) ૨૧/૨૧-૨૨ ૦૨ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

146. ઓથ ડો ટ સ & ડ ટોફષીયલ ઓથ પેડ સ ૧૧/૨૧-૨૨ ૦૩ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ 

147. અિધ ક રુાત વિવદ, વગ-૨ ૧૨/૨૧-૨૨ ૦૩ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ 

148. નાયબ િનયામક (તાિં ક), વગ-૧ ૧૩/૨૧-૨૨ ૦૧ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ 

149. ડ ટલ મ ટર ય સ ૦૭/૨૧-૨૨ ૦૧ ૨૪-૧૦-૨૦૨૧ 

150. નાયબ ાદિશક ફાયર અિધકાર  ૧૪/૨૧-૨૨ ૦૫ ૨૪-૧૦-૨૦૨૧ 

151. મદદનીશ ઇજનેર (યાિં ક), વગ-૨ (GMB) ૨૦/૨૧-૨૨ ૧૮ ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ 

નવે બર-૨૦૨૧ 

152. જનરલ એનેટોમી  ૦૬/૨૧-૨૨ ૦૧ ૧૩-૧૧-૨૦૨૧ 

153. ઓરલ એ ડ મે ીલોફિશયલ સ ર  ૦૮/૨૧-૨૨ ૦૩ ૧૪-૧૧-૨૦૨૧ 

154. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ (ન.જ.સ.)  ૧૫/૨૧-૨૨ ૧૧૯ ૨૭-૧૧-૨૦૨૧ 

155. જનરલ ફ ઝયોલો  ૦૫/૨૧-૨૨ ૦૧ ૨૭-૧૧-૨૦૨૧ 

156. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ (GWSSB)  ૦૧/૨૧-૨૨ ૧૨૫ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 

157. કાયપાલક ઇજનેર (યાિં ક), વગ-૨ (GWSSB) ૦૩/૨૧-૨૨ ૦૩ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 

158. પીડોડો ટ સ (પે ડયા ક) & ીવે ટ વ ડ ટ  ૧૦/૨૧-૨૨ ૦૨ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 

ડસે બર-૨૦૨૧ 

159. મદદનીશ ઇજનેર (યાિં ક), વગ-૨ (GWSSB)  ૦૨/૨૧-૨૨ ૧૦૦ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ 

160. હસાબી અિધકાર , વગ-૨ ૦૪/૨૧-૨૨ ૧૫ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ 

161. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ (GMB)  ૧૯/૨૧-૨૨ ૨૭ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ 

અગાઉ મો ફૂ રાખવામા ંઆવેલ ાથિમક કસોટ ઓ હવે નીચે જુબ યો શે.   

162. ઇમરજ સી મે ડસીનના  ા યાપક, વગ-૧ ૧૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૭-૧૨-૨૦૨૧ 

163. ને ોલો ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૭૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૧૨-૨૦૨૧ 

164. ઇમરજ સી મે ડસીનના  સહ ા યાપક, વગ-૧ ૧૩૬/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૯-૧૨-૨૦૨૧ 

165. ફિમલી મે ડસીનના સહ ા યાપક, વગ-૧ ૧૩૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૧-૧૨-૨૦૨૧ 

166. ટ .બી.એ ડ ચે ટના સહ ા યાપક, વગ-૧ ૧૪૮/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૪-૧૨-૨૦૨૧ 

167. ટ .બી.એ ડ ચે ટના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૧ ૧૫૩/૨૦-૨૧ ૦૯ ૧૬-૧૨-૨૦૨૧ 

 
 

ુ ય લે ખત પર ાઓ 
મ જ યા ુ ંનામ હરાત 

માકં 
જ યાની 
સં યા  

ુ ય પર ા 

1. હસાબી અિધકાર , વગ-૨ ૨૭/૧૯-૨૦ ૪૦ ૧૩ ૂન ( પ -૫) ૨૦૨૧ 

2. રા ય વેરા િનર ક, વગ-૩ ૧૦૯/૧૯-૨૦ ૨૪૩ ૧૦, ૧૧ ુલાઈ ૨૦૨૧ 

3. 
જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧, જુરાત ુ ક  સેવા, 

વગ-૧-૨ અન ે જુરાત નગરપા લકા ુ ય 
અિધકાર  સેવા, વગ-૨ 

૨૬/૨૦-૨૧ ૨૨૪ ૨૦, ૨૨, ૨૪ ુલાઈ ૨૦૨૧ 
  



4. રહ ય સ ચવ ( ે  ટનો ાફર ેડ-૧), વગ-૨  ૯/૧૯-૨૦ ૨૦ ૨૮, ૨૯ ુલાઈ ૨૦૨૧ 

5. 
પોલીસ ઇ સપે ટર ( બનહિથયાર), વગ-૨ 
શાર રક મતા અને શાર રક માપદંડ કસોટ  
(PET/PST) તા. ૧૪ થી ૧૮ ૂન ૨૦૨૧ 

૧૧૦/૧૯-૨૦ ૪૦ ૨૩, ૨૫ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 
 

6. સેકશન અિધકાર  (કાયદા કય બા ુ), વગ-૨ ૧૨૩/૧૯-૨૦ ૦૫ ૨૩, ૨૫,૨૭ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 

7. રહ ય સ ચવ ( જુરાતી ટનો ાફર ેડ-૧), વગ-૨  ૮/૧૯-૨૦ ૨૩ ૨૪, ૨૫, ૨૬ ઓગ ટ ૨૦૨૧ 

8. પ ર ે  વન અિધકાર , વગ-૨ ૨૪/૨૦-૨૧ ૫૧ ૧૦, ૧૧, ૧૫ સ ટ બર ૨૦૨૧ 

9. હાઇ ોલો ટ, વગ-૨ ૪૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૨, ૧૯ સ ટ બર ૨૦૨૧ 

10. કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૧ તથા નાયબ 
કાયપાલક ઇજનેર, વગ-૨ (GWSSB) ૪૧/૨૦-૨૧ ૨૮ ૨૫, ૨૬ સ ટ બર ૨૦૨૧ 

11. હસાબી અિધકાર , વગ-૧ ૨૫/૨૦-૨૧ ૧૨ ૨૫, ૨૬ સ ટ બર અને ૦૩ 
ઓ ટોબર ૨૦૨૧ 

12. નાયબ સેકશન અિધકાર / નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ ૨૭/૨૦-૨૧ ૨૬૪ ૧૭, ૨૪  ઓ ટો ૨૦૨૧ 

13. જુરાત ઈજનેર  સેવા, વગ-૧ અને વગ-૨(િસિવલ) 
(ન.જ.સ.ં.પા. .ુ અને ક. િવભાગ) ૭૧/૨૦-૨૧ ૬૧ ૧૮,૨૦ અને ૨૨ ઓ ટોબર ૨૦૨૧ 

14. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (યાિં ક), વગ-૨ 
(GWSSB) ૪૨/૨૦-૨૧ ૦૯ ૨૦, ૨૨ ઓ ટોબર ૨૦૨૧ 

15. રા ય વેરા િનર ક વગ-૩ ૧૩૯/૨૦-૨૧ ૨૪૩ ૧૪, ૨૧ નવે બર ૨૦૨૧ 

16. નાયબ સેકશન અિધકાર  (કાયદાક ય બા ુ ), વગ-૩ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૩૪ ૨૭, ૨૮ નવે બર ૨૦૨૧ 

17. કાયપાલક ઇજનેર (યાિં ક), વગ-૨ (GWSSB) ૦૩/૨૧-૨૨ ૦૩ ૬, ૧૨, ૧૩ માચ ૨૦૨૨ 

18. હસાબી અિધકાર , વગ-૨ ૦૪/૨૧-૨૨ ૧૫ ૬, ૧૨, ૧૩ માચ ૨૦૨૨ 
 

ઉમેદવારો માટ ચૂનાઓ: 
 
1. ાથિમક/ ુ ય પર ાની ઉપરો ત તાર ખો સભંિવત છે. COVID-19 ક અ ય અિનવાય સજંોગોમા ં હરાત ક પર ાની 

તાર ખોમા ંફરફાર કરવાનો 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 

માગંણીપ કમા ંદશા યા માણે  વધઘટ સભંવ છે.   
3. ઉપરો ત ાથિમક કસોટ ઓ ઉમેદવારોની સં યાને યાને લઇ OMR પ ધિતથી ક ‘ક ટુર બે ડ ર ટમે ટ ટ ટ’ (CBRT) 

પ િતથી યો શે. 
4. સીધી ભરતી અ વયનેી હરાતો માટ ાથિમક કસોટ મા ંઆયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણમા ંઆવતા અને હરાતમા ંભરતી 

િનયમમા ંદશાવેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને બ  લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
5. આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા ત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામા ંઆવશે. 

 
                                                                                                        તાર ખ: ૦૪/૦૮/૨૦૨૧              

 


