
 

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
અગત્યની �ચૂના (Important Notice) 

 

આયોગ ધ્વારા વષર્ ૨૦૧૮ મા ંપ્રિસધ્ધ થયેલ �હ�રાતો પૈક�,  નીચે �જુબની �હ�રાતો �તગર્ત , 

કોઇ પણ જગ્યા આિથ�ક ર�તે નબળા વગ� માટ� અનામતના ફાળે જતી નથી. �થી આ �હ�રાતો Re-open 

કરવાની થતી નથી. આ �હ�રાતો માટ� પ્રાથિમક કસોટ�ની તાર�ખ, પ્રાથિમક કસોટ�ના પ�રણામનો સભંિવત 

માસ અને �બ� �લુાકાતના સભંિવત માસનો કાયર્ક્રમ આયોગની વેબસાઇટ  https://gpsc.gujarat.gov.in 

પર પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે.   

ક્રમ  �હ�રાત 

ક્રમાકં   

જગ્યા�ુ ંનામ  

૧  ૪૭/૧૮-૧૯ પ્રાધ્યાપક (હોિમયોપેિથક મટ�ર�યા મે�ડકા) વગર્-૧  

૨  ૪૮/૧૮-૧૯ પ્રાધ્યાપક (ઓગ�નન ઓફ મે�ડિસન ) વગર્-૧  

૩  ૫૬/૧૮-૧૯ ર�ડર( હોિમયોપેિથક મટ�ર�યા મે�ડકા) વગર્-૧   

૪ ૫૭/૧૮-૧૯ ર�ડર( હોિમયોપેથી ફામર્સી ) વગર્-૧ 

૫ ૫૮/૧૮-૧૯ ર�ડર( ઓગ�નન ઑફ મે�ડિસન) વગર્-૧ 

૬ ૫૯/૧૮-૧૯ ર�ડર( પેથોલો�) વગર્-૧ 

૭ ૬૦/૧૮-૧૯ ર�ડર( �ફઝીયોલો�) વગર્-૧ 

૮ ૬૧/૧૮-૧૯ ર�ડર( એનાટોમી) વગર્-૧ 

૯ ૬૨/૧૮-૧૯ ર�ડર( ફોર��ન્સક મે�ડિસન એન્ડ ટો�ક્ષકોલો�) વગર્-૧ 

૧૦ ૬૩/૧૮-૧૯ લેક્ચરર( હોિમયોપેિથક મટ�ર�યા મે�ડકા), વગર્-૨   

૧૧ ૬૪/૧૮-૧૯ લેક્ચરર(હોિમયોપેથી ફામર્સી ), વગર્-૨   

૧૨ ૬૫/૧૮-૧૯ લેક્ચરર(ઓગ�નન ઑફ મે�ડસીન ), વગર્-૨   

૧૩ ૬૬/૧૮-૧૯ લેક્ચરર( પેથોલો�), વગર્-૨   

૧૪ ૬૭/૧૮-૧૯ લેક્ચરર(�ફઝીયોલો�), વગર્-૨   

૧૫ ૬૮/૧૮-૧૯ લેક્ચરર(એનાટોમી), વગર્-૨   

૧૬ ૬૯/૧૮-૧૯ લેક્ચરર( ફોર��ન્સક મેડ�સીન એ ન્ડ ટો�ક્ષકોલો�), વગર્-૨   

૧૭ ૭૦/૧૮-૧૯ ડ�ન્ટલ સ�ન, વગર્-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  

૧૮ ૭૨/૧૮-૧૯ �રુાતત્વીય ઇજનેર, વગર્-૨ 



૧૯ ૭૩/૧૮-૧૯ �રુ�ટર, વગર્-૨   

૨૦ ૭૮/૧૮-૧૯ મદદનીશ સશંોધન અિધકાર�, વગર્-૨ (નમર્દા, જળ સપંિ� િવભાગ)   

૨૧ ૮૪/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન , િવજ્ઞાન અને વા�ણ�ય કોલજેમા ંઇન્ડોલો�ના 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨  

૨૨ ૯૫/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન , િવજ્ઞાન અને વા�ણ�ય કોલજેમા ંપ્રાણીશા�ના 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૩ ૯૬/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન , િવજ્ઞાન અને વા�ણ�ય કોલજેમા ંકાયદા શા�ના 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૪ ૧૦૧/૧૮-૧૯ મ�હલા અિધકાર�, ઔદ્યો�ગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય સેવા, વગર્-૨   

૨૫ ૧૦૨/૧૮-૧૯ સ�ંકુ્ત િનયામક, ઔદ્યો�ગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય સેવા, વગર્-૧  

૨૬ ૧૦૮/૧૮-૧૯ �જુરાતી પ્રિતવેદક, વગર્-૨  

૨૭ ૧૦૯/૧૮-૧૯ �ગ્રે� પ્રિતવેદક, વગર્-૨  

૨૮ ૧૧૦/૧૮-૧૯ �હન્દ� પ્રિતવેદક, વગર્-૨   

૨૯ ૧૧૪/૧૮-૧૯ પેથોલો�ના ટ�ટુર, વગર્-૨(ખાસ ભરતી)  

૩૦ ૧૧૫/૧૮-૧૯ પેથોલો�ના ટ�ટુર, વગર્-૨ 

૩૧ ૧૧૬/૧૮-૧૯ એનેટોમીના ટ�ટુર, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી)  

૩૨ ૧૧૭/૧૮-૧૯ બાયોક�મેસ્ટ્ર�ના ટ�ટુર, વગર્-૨   

૩૩ ૧૧૮/૧૮-૧૯ �ફઝીયોલો�ના ટ�ટુર, વગર્-૨ 

૩૪ ૧૧૯/૧૮-૧૯ ફામાર્કોલો�ના ટ�ટુર, વગર્-૨  

૩૫ ૧૨૦/૧૮-૧૯ મદદનીશ િનયામક(ભૌિતક �ૂથ), વગર્-૧    

૩૬ ૧૨૧/૧૮-૧૯ મદદનીશ િનયામક(બાયોલો� �ૂથ), વગર્-૧    

૩૭ ૧૨૨/૧૮-૧૯ સાયન્ટ�ફ�ક ઑ�ફસર(ભૌિતક �ૂથ), વગર્-૨   

૩૮ ૧૨૩/૧૮-૧૯ સાયન્ટ�ફ�ક ઑ�ફસર(રસાયણ �ૂથ), વગર્-૨   

૩૯ ૧૨૪/૧૮-૧૯ સાયન્ટ�ફ�ક ઑ�ફસર(બાયોલો� �ૂથ), વગર્-૨   

૪૦ ૧૨૫/૧૮-૧૯ અિધક્ષક, મધ્યસ્થ �લ અને પોરબદંર ખાસ �લ, વગર્-૧  

૪૧ ૧૨૬/૧૮-૧૯ આચાયર્, પવર્તારોહણ સસં્થા માઉન્ટ આ�,ુ વગર્-૧  

 

        તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૯  

        ગાધંીનગર  


