
  

જુરાત હર સવેા આયોગ 
વષ- ૨૦૧૬-૧૭ દર યાન યો યેલી/યો નાર પર ાઓ 

 
 જુરાત હર સેવા આયોગ ારા ુદ  ુદ  જ યાઓ માટ સીધી ભરતીથી અને પધા મક 
પર ા ારા ભરતી કરવામા ંઆવે છે. વષ- ૨૦૧૬-૧૭ દર યાન યો યેલી/યો નાર પર ાઓની 
િવગતો નીચે જુબ છે. વ  ુમા હતી માટ ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ www.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. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

યો યેલ 
પર ાની 
તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

એિ લ-૨૦૧૬ 

Nil 

મે-૨૦૧૬ 

1. ખેતીવાડ  અિધકાર  વગ-૨ ૪૯/૧૪-૧૫ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

2. સહાયક ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર  વગ-૨ ૯/૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

3. સશંોધન અિધકાર  વગ-૨ ૪૫/૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

4. દંત સ ન વગ-૨ ૧૩૫/૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

5. મદદનીશ ઈજનરે (િવ તુ), વગ-૨ ૧૪૧/૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

6. મદદનીશ ઈજનરે(િસિવલ) વગ-૨ ૧૩૯/૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

7. ુ િનયર નગર િનયોજક, વગ-૨ ૧/૧૫-૧૬ ૦૮-૦૫-૧૬ સવાર 

8. આચાય, આદશ િનવાસી શાળા, વગ-૨ ૨૭/૧૫-૧૬ ૦૮-૦૫-૧૬ સવાર 

9. જુરાતી ટનો ાફર, ેડ-૩, વગ-૩ (કરાર આધા રત) ૧૩૩/૧૫-૧૬ ૧૪-૦૫-૧૬ સવાર/સાજં 

10. ે  ટનો ાફર, ેડ-૩, વગ-૩ (કરાર આધા રત) ૧૩૪/૧૫-૧૬ ૧૪-૦૫-૧૬ સવાર/સાજં 

11. નાયબ સે શન અિધકાર / નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ 

( પધા મક પર ા) 
૫૧/૧૪-૧૫ ૨૮-૦૫-૧૬ 

અન ે

૨૯-૦૫-૧૬ 

સવાર/સાજં 

ુ ન-૨૦૧૬ 

12. સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ-૨ ૮/૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

13. દહજ િતબધંક કમ સરં ણ અિધકાર , વગ-૨ ૧૩૬/૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સાજં 

14. નાયબ સે શન અિધકાર  થી સે શન અિધકાર  , 
વગ-૨ની ખાસ પધા મક પર ા 

--- ૧૧-૦૬-૧૬ 
અન ે

૧૨-૦૬-૧૬ 

સવાર/સાજં 

15. મદદનીશ િનયામક, વગ-૨ 

(િનયામક, છાપકામ અને ુ ણ સામ ી) 
૫૦/૨૦૧૪-

૧૫ 
૧૧-૦૬-૧૬ સવાર 



અ. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

યો યેલ 
પર ાની 
તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

16. સહ ા ાપક, રસાયણ શા , 

(સરકાર  ઈજનેર  કોલજે) વગ-૧ 
૧૩૧/૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર 

17. મદદનીશ િનયામક, સરકાર  ેસ, વગ-૨ ૪૬/૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર 

ુ લાઈ-૨૦૧૬ 
18. વૈધાિનક અને સસંદ ય બાબતોના િવભાગમા ંભાષાતંરકાર 

વગ-૩ 
૧/૧૬-૧૭ ૨૪-૦૭-૧૬ 

અને  
૩૧-૦૭-૧૬ 

સવાર 

ઑગ ટ-૨૦૧૬ 
19. મદદનીશ ા ાપક, મેટલજ  નીયર ગ, (સરકાર  

ઈજનેર  કોલજે) વગ-૨ 
૮૭/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

20. મદદનીશ ા ાપક, ટ ટાઈલ નીયર ગ, 
(સરકાર ઈજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૮૮/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

21. મદદનીશ ા ાપક, ોડકશન નીયર ગ, 
(સરકાર ઈજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૧/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

22. મદદનીશ ા ાપક, કો ટુર નીયર ગ, 
(સરકાર ઈજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૪/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

23. મદદનીશ ા યાપક, કિમકલ એ નીયર ગ, (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૮/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

24. મદદનીશ ા યાપક, ઇલે ોની સ એ ડ કો િુનકશન, 
(સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૬/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

25. મદદનીશ ા યાપક, એ લાઇડ િમકિન સ, (સરકાર  ઇજનેર  
કોલજે) વગ-૨ 

૯૯/૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

26. મદદનીશ ા યાપક, ઇ ફોમશન ટકનોલો  એ િનયર ગ, 
(સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૭/૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

27. મદદનીશ ા યાપક, ઇલે કલ એ નીયર ગ, (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૧૦૦/૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

28. મદદનીશ ા યાપક, િમકનીકલ એ નીયર ગ, (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૧૦૧/૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

29. મદદનીશ ા યાપક, િસિવલ એ નીયર ગ, (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૧૦૨/૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

30. મદદનીશ ા યાપક, ઇ મે ટશન એ ડ કં ોલ 
એ નીયર ગ, (સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ) વગ-૨ 

૧૦૩/૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

31. મદદનીશ ા યાપક, રસાયણશા , (સરકાર  ઇજનરે  
કોલજે) વગ- 

૧૦૫/૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

સ ટ બર-૨૦૧૬ 
32. યા યાતા, આક ટકચરલ આિસ ટ ટશીપ (પોલટકનીક), 

વગ-૨ 
૬૦/૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

33. યા યાતા, માઇિનગ એ નીયર ગ  
(પો લટકનીક), વગ-૨ 

૬૩/૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

34. યા યાતા, મેટલજ  એ નીયર ગ  
(પો લટકનીક), વગ-૨ 

૬૬/૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

35. જુરાત વહ વટ  સવેા, વગ-૧ અને જુરાત ુ ક  સવેા 
વગ-૧/૨ ની સં ુ ત પધા મક પર ા 

૯/૧૫-૧૬ ૧૦/૧૧/૧૮-
૦૯-૧૬ 

સવાર / સાજં 



અ. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

યો યેલ 
પર ાની 
તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

36. યા યાતા,ટ સટાઇલ ડઝાઈન ગ  
(પો લટકનીક), વગ-૨ 

૫૮/૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

37. યા યાતા, ફ કશન ટકનોલો  (પોલટકનીક), વગ-૨ ૬૧/૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

38. યા યાતા, ઇ મે ટશન એ ડ કં ોલ (પોલટકનીક), 
વગ-૨ 

૬૪/૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

39. યા યાતા, એ લાઇડ િમકની સ (પોલટકનીક), વગ-૨ ૬૭/૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

ઓ ટોબર-૨૦૧૬ 
40. મોટર વાહન િનર ક, વગ-૨ ( પધા મક પર ા) ૦૨/૧૫-૧૬ ૦૯-૧૦-૧૬ સવાર 

41. યા યાતા, કિમકલ એ ન યર ગ (પોલટકનીક),  
વગ-૨ 

૬૮/૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

42. યા યાતા, ઇલે ોની સ એ ડ કો િુનકશન એ નીયર ગ 
(પો લટકનીક), વગ-૨ 

૬૯/૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

43. યા યાતા, કો ટુર એ નીયર ગ (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૦/૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

44. યા યાતા, િસિવલ એ નીયર ગ (પોલટકનીક),  
વગ-૨ 

૭૧/૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

45. યા યાતા, ઓટોમોબાઇલ એ નીયર ગ (પોલટકનીક), 
વગ-૨ 

૬૫/૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

46. યા યાતા, ઇ ફોમશન ટકનોલો  (પોલટકનીક),  
વગ-૨ 

૭૨/૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

47. યા યાતા, ઇલે કલ એ નીયર ગ (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૩/૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

48. યા યાતા, િમકનીકલ એ નીયર ગ (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૪/૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

49. યા યાતા, રસાયણશા  (પોલટકનીક), વગ-૨ (ખાસ 
ભરતી) 

૮૧/૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

50. યા યાતા, ગણીતશા  (પોલટકનીક), વગ-૨ (ખાસ 
ભરતી) 

૮૨/૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

51. મેડ કલ ઓફ સર (આ વુદ) / રસીડ ટ મેડ કલ ઓફ સર 
(આ વુદ) વગ-૨ 

૨૪/૧૬-૧૭ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

નવે બર-૨૦૧૬ 
52. યા યાતા, રસાયાણશા  (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૫/૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

53. યા યાતા, ભૌિતકશા  (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૬/૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

54. યા યાતા, ે  (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૭/૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

55. યા યાતા, ગ ણતશા  (પોલટકનીક), વગ-૨ ૭૮/૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

56. નાયબ સે શન અિધકાર / નાયબ મામલતદાર, વગ 3 
( પધા મક પર ા) 

૨૭/૧૬-૧૭ ૧૩-૧૧-૧૬ સવાર 

ડસે બર-૨૦૧૬ 
57. પોલટકિનક ખાતે બાયોમે ડકલ એ જ.ના યા યાતા,વગ-૨ ૬૨/૧૫-૧૬ ૧૧-૧૨-૧૬ સવાર 

58. પોલટકિનક ખાતે ે ના યા યાતા,વગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૮૦/૧૫-૧૬ ૧૧-૧૨-૧૬ સવાર 



અ. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

યો યેલ 
પર ાની 
તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

59. મ યો ોગ અિધ ક, વગ-૨ ૩૦/૧૬-૧૭ ૧૧-૧૨-૧૬ સવાર 

60. નાયબ બાગાયત િનયામક, જુરાત રા ય સવેા, વગ-૧ ૪૨/૧૬-૧૭ ૧૮-૧૨-૧૬ સાજં 

61. મદદનીશ બાગાયત િનયામક / િવષય િન ણાતં, જુરાત 
રા ય સવેા, વગ-૨ 

૪૩/૧૬-૧૭ ૧૮-૧૨-૧૬ સવાર 

62. મદદનીશ િનયામક, વગ-૨ (ખાસ ભરતી) 
સરકાર  ુ ણ અને લખેન સામ ી ખા ુ ં

૫૦/૧૬-૧૭ ૧૮-૧૨-૧૬ સવાર 

63. મદદનીશ િનયામક (તાલીમ) / આચાય, વગ-૧ ૫૨/૧૬-૧૭ ૧૮-૧૨-૧૬ સાજં 

64. ો ામ ઓફ સર, વગ-૧, મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ ૫૩/૧૬-૧૭ ૧૮-૧૨-૧૬ સાજં 

65. મદદનીશ મોટર વાહન િન ર ક, વગ-૩  
( બન રા યપિ ત)  

૩૨/૧૬-૧૭ ૨૪-૧૨-૧૬ સાજં 

આુર -૨૦૧૭ 
66.  ુ િનયર નગર િનયોજક, વગ-૨ ૪૫/૧૬-૧૭ ૦૧-૦૧-૧૭ સવાર 

67.  યાય સહાયક િવ ાનની કચેર  હઠળની સાય ટ ફ ક 
ઓ ફસર (ભૌિતકશા ), સામા ય રા ય સવેા, વગ-૨ 

૪૬/૧૬-૧૭ ૦૧-૦૧-૧૭ સવાર 

68.  મદદનીશ િનયામક (બોયલરો), બોયલર િનર ણ સવેા, 
વગ-૨ 

૪૮/૧૬-૧૭ ૦૧-૦૧-૧૭ સવાર 

69.  સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ-૨, સામા ય રા ય સવેા 
(િનયામક ી, િવકસતી િત ક યાણ) 

૫૫/૧૬-૧૭ ૦૧-૦૧-૧૭ સવાર 

70.  પ  ુચ ક સા અિધકાર , વગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૩૩/૧૬-૧૭ ૦૮-૦૧-૧૭ સવાર 

71.  બાળલ ન િધબધંક અિધકાર -સહ - જ લા સમાજ રુ ા 
અિધકાર , વગ-૨ સામા ય રા ય સવેા 

૫૬/૧૬-૧૭ ૦૮-૦૧-૧૭ સવાર 

72.  ખેતી અિધકાર , વગ-૨ ૩૫/૧૬-૧૭ ૧૫-૦૧-૧૭ સાજં 

73.  નાયબ િનયામક, જુરાત સકં લત બાળ િવકાસ સેવા, વગ-
૧ 

૫૪/૧૬-૧૭ ૧૫-૦૧-૧૭ સવાર 

74.  નાયબ િનયામક, વગ-૧ (અ ુ ૂચત િત ક યાણ) ૫૭/૧૬-૧૭ ૧૫-૦૧-૧૭ સવાર 

75.  હસાબી અિધકાર , વગ-૨ તથા વા ણ યક વેરા અિધકાર , 
વગ-૨ 

૩૭/૧૬-૧૭ ૨૨-૦૧-૧૭ સવાર+સાજં 

76.  આદશ િનવાસી શાળા (અ ુ ૂચત જન િત)ના આચાય, 
વગ-૨ 

૨૫/૧૬-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૭ સાજં 

77.  વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨ (મ યો ોગના તાબા હઠળ) ૦૩/૧૬-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૭ સાજં 

78.  કાયપાલક ઈજનેર (યાિં ક), વગ-૧ ૦૬/૧૬-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૭ સવાર 

79.  વ હવટ  અિધકાર , સામા ય રા ય સેવા, વગ-૧ ૧૫/૧૬-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૭ સવાર 

80.  જ લા લ અિધ ક, વગ-૨ ૨૬/૧૬-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૭ સાજં 

81.  ઔધો ગક સલામતી અને વા ય અિધકાર , વગ-૨ ૩૧/૧૬-૧૭ ૨૮-૦૧-૧૭ સાજં 

82.  યાય સહાયક િવ ાનની કચેર  હઠળની સાય ટ ફક ઓ ફસર 
(બાયોલો ),સામા ય રા ય સવેા, વગ-૨   

૪૭/૧૬-૧૭ ૨૯-૦૧-૧૭ સાજં 



અ. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

યો યેલ 
પર ાની 
તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

83.  મદદનીશ િનયામક (આઇ.ટ .) વગ-૧ ૬૭/૧૬-૧૭ ૨૯-૦૧-૧૭ સવાર 

84.  મ હલા અને બાળ િવકાસ અિધકાર , વગ-૧ ૫૮/૧૬-૧૭ ૨૯-૦૧-૧૭ સવાર 

ફ આુર -૨૦૧૭ 
85.  નગરપાલકા આરો ય અિધકાર , વગ-૨ ૯૯/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

86.  જુરાતીના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૬૯/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

87.  હદ ના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૭૦/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

88.  ે ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૭૧/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

89.  ઉ ુ  ના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૭૨/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

90.  પશ યન ના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૭૩/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

91.  નાટ શા ના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૭૫/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૨-૧૭ સવાર 

92.  સં ૃતના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૭૪/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સવાર 

93.  ત વ ાનના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૭૭/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સવાર 

94.  સમા શા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૭૮/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સવાર 

95.  મનોિવ ાનના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૭૯/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સવાર 

96.  કો ટુર સાય સના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૮૯/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સવાર 

97.  આઈસીટ  ઓ ફસર, વગ-૨ ૬૮/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સાજં 

98.  રા યશા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૭૬/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સાજં 

99.  ઇિતહાસના મદદનીશ ા યાપક,વગ-૨ ૮૦/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૨-૧૭ સાજં 

100.  સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ-૨ ૩૬/૧૬-૧૭ ૨૫-૦૨-૧૭ સાજં 

101.  રહ ય સ ચવ, ે  ટનો ાફર ( ડે-૧), વગ-૨ ૨૮/૧૫-૧૬ ૨૫-૦૨-૧૭ 
( કલ ટ ટ) 

સવાર 

102.  નગરપાલકા ુ ય અિધકાર  વગ-૨ ૬૫/૧૬-૧૭ ૨૬-૦૨-૧૭ સવાર 

માચ-૨૦૧૭ 
103. પ  ુચ ક સા અિધકાર , વગ-૨ ૩૪/૧૬-૧૭ ૦૪-૦૩-૧૭ સાજં 

104. બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , વગ-૨ ૫૯/૧૬-૧૭ ૦૪-૦૩-૧૭ સાજં 

105. બાગાયત અિધકાર , વગ-૨ ૬૩/૧૬-૧૭ ૦૪-૦૩-૧૭ સાજં 

106. વન પિતશા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૮૬/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

107. ભૌિતકશા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૮૮/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

108. ુ તરશા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૯૦/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

109. ાણીશા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૯૧/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

110. ગ ણતશા ના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૯૨/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

111. વાણ યના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૯૩/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

112. ગૂોળના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ૯૪/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 



અ. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

 પર ાની 
ૂચત 

તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

113. સં ુ ત ૃ િષ િનયામક, વગ-૧ ૯૬/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

114. સહાયક ાદિશક વાહન યવહાર અિધકાર ,વગ-૨ ૯૫/૧૬-૧૭ ૦૫-૦૩-૧૭ સવાર 

115. નાયબ સે શન અિધ. અને નાયબ મામલતદાર ુ ય 
પર ા 

૨૭/૧૬-૧૭ ૧૧-૦૩-૧૭ 
અને  

૧૨-૦૩-૧૭ 

સવાર/સાજં 

116. લા િશ ણ અિધકાર / લા ાથિમક િશ ણ અિધકાર  
અને તનેી સમ  જ યાઓ, જુરાત િશ ણ સવેા (વહ વટ  
શાખા), વગ-૧ 

૧૦૫/૧૬-૧૭ ૧૨-૦૩-૧૭ સવાર 

117. સહાયક ા યાપક, ઇ ડ યલ એ િનયર ગ (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૮૪/૧૫-૧૬ ૧૮-૦૩-૧૭ 
 

સવાર 

118. સહાયક ા યાપક, પાવર ઇલે ોિન સ (સરકાર  ઇજનેર  
કોલજે) વગ-૨ 

૮૯/૧૫-૧૬ ૧૮-૦૩-૧૭ સવાર 

119. સહાયક ા યાપક, બાયોમેડ કલ એ િનયર ગ (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૦/૧૫-૧૬ ૧૮-૦૩-૧૭ સાજં 

120. સહાયક ા યાપક, ઓટો મોબાઇલ એ િનયર ગ (સરકાર  
ઇજનરે  કોલેજ) વગ-૨ 

૯૩/૧૫-૧૬ ૧૮-૦૩-૧૭ સાજં 

*********************************************************************************** 
અ. 

ન.ં 
જ યા ુ ંનામ અને વગ હરાત માકં 

અને વષ 

 પર ાની 
ૂચત 

તાર ખ 

સેશન 
(સવાર/સાજં) 

121. િુનિસપલ એકાઉ સ ઓ ફસર, વગ-૨ ૬૪/૧૬-૧૭ ૧૯-૦૩-૧૭ સવાર 

122. મોટર વાહન િનર ક, વગ-૨, સામા ય રાજય સવેા ૧૦૨/૧૬-૧૭ ૨૬-૦૩-૧૭ સવાર 

123. મદદનીશ ઈજનરે (િસિવલ), વગ-૨ ૧૦૧/૧૬-૧૭ ૨૬-૦૩-૧૭ સવાર 

ઉમેદવારો માટ ચૂનાઓ: 

1. અિનવાય સજંોગોમા ં હરાતને િસ ધ કરવાની ૂચત તાર ખમા ંઅથવા જ યાની સં યામા ંઅથવા પર ાની ૂચત તાર ખમા ં

ફરફાર કરવાનો અબાિધત અિધકાર આયોગનો રહશે. 

2. ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને ાથિમક કસોટ  ‘OMR’ આધા રત ક ‘કૉ ટુર બે ડ ર ટમે ટ ટ ટ’ (CBRT) રહશે. 

3. ઉમેદાવારોની સં યા યાને લઈને પર ાના દવસે ક યારબાદના દવસે દરક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઈટ 

પર કૂવામાં આવશે. 

4. સીધી ભરતીના ક સામાં ાથિમક કસોટ માં આયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણમા ંઆવતા અને હરાતમા ંભરતી િનયમમા ં

દશાવેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને બ  લુાકાતમા ં બોલાવવામા ં આવશે. ઉમેદવારોની આખર  પસદંગી ાથિમક 

કસોટ માં ૩૦૦ ણુમાથંી  ણુ મેળવેલ હશે તે ુ ં૫૦ ણુભાર અને બ  લુાકાતના ૧૦૦ ણુમાથંી મેળવેલ ણુના ૫૦ 

ણુભારના માણસહ ગણતર  કર ને ુલ ણુના આધાર કરવામાં આવશે. એટલે ક, ાથિમક કસોટ  અને બ  લુાકાતના 

અ ુ મે ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ણુ ુ ં ૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામાં આવશે. આખર  પસદંગીમા ં આયોગ  

લ ુ મ ધોરણ ન  કરશે તે લા  ુપડશે અને તેના મેર ટ-લી ટના આધાર પસદંગી યાદ  આખર  કરવામાં આવશે. ાથિમક 

કસોટ માં ૧૦૦ ણુના ૧૦૦ ો સામા ય અ યાસના તથા ૨૦૦ ણુના ૨૦૦ ો સબંિંધત િવષયના રહશે. સીધી ભરતીના 

ક સામાં ઉમેદવારોની સં યા યાને લઈને ાથિમક કસોટ  ન હ યોજતા સીધી બ  લુાકાત ુ ંઆયોજન કરવાનો આયોગનો 

અબાિધત અિધકાર રહશે.  

5. આખર  પ રણામ બ  લુાકાત ણૂ થયાના દા ત ૧૦ કામકાજના દવસો દર યાન િસ ધ કરવામાં આવશે. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 
 


