
 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
સન ૨૦૧૬-૧૭ અંતગત યો નાર પરી ાઓના કાય મ અંગેની હેરાત 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા જુદી જુદી જ યાઓ માટે સીધી ભરતીથી અને પધા મક પરી ા ારા ભરતી કરવામા આવે છે. 
આગામી સમયમાં આયોગ ારા યોજવામાં આવનાર પરી ાઓનો સૂિચત કાય મ નીચે મુજબ છે. િવગતવાર મા હતી માટે આયોગની 
વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in તા રહેવા સબંિધત હેરાતના ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે. 

અ.ન ં જ યાનુ નામ અને વગ 
હેરાત માંક 
અને વષ 

પરી ાની 
સૂિચત 
તારીખ 

સેશન 
(સવાર/સાંજ) 

મે - ૨૦૧૬ 
૧ ખેતીવાડી અિધકારી, વગ-૨ ૪૯/૨૦૧૪-૧૫ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી, વગ-૨ ૯/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૩ સંશોધન અિધકારી, વગ-૨ ૪૫/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૪ દંત સજન, વગ-૨ ૧૩૫/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૫ મદદનીશ ઇજનેર (િવ ુત), વગ-૨ ૧૪૧/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૬ મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ ૧૩૯/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૭ જુિનયર નગર િનયોજક, વગ-૨ ૧/૨૦૧૫-૧૬ ૦૮-૦૫-૧૬ સવાર 

૮ આચાય, આદશ િનવાસી શાળા, વગ-૨ ૨૭/૨૦૧૫-૧૬ ૦૮-૦૫-૧૬ સવાર 

૯ ગુજરાતી ટેનો ાફર, ેડ-૩, વગ-૩ ( કરાર આધા રત)  ૧૩૩/૨૦૧૫-૧૬ ૧૪-૦૫-૧૬ સવાર /સાંજ 

૧૦ અં ે  ટેનો ાફર, ેડ-૩, વગ-૩ ( કરાર આધા રત) ૧૩૪/૨૦૧૫-૧૬ ૧૫-૦૫-૧૬ સવાર/સાંજ 

૧૧ નાયબ સેકશન અિધકારી / નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ ( પધા મક પરી ા)  ૫૧/૨૦૧૪-૧૫ ૨૮/૨૯-૦૫-
૧૬ 

સવાર/સાંજ 

જુન - ૨૦૧૬ 

૧૨ સમાજ ક યાણ અિધકારી, વગ-૨ ૮/૨૦૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૩ દહેજ િતબંધક કમ સંર ણ  અિધકારી, વગ-૨ ૧૩૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સાંજ  

૧૪ મદદનીશ િનયામક, મ ય ઉધોગ વગ-૧  ૧૩૭/૨૦૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૫ 
નાયબ સેકશન અિધકારી થી સેકશન અિધકારી, વગ-૨ ની ખાસ પધા મક 
પરી ા  -- ૧૧/૧૨-૬-૧૬ 

સવાર/સાંજ 

૧૬ આચાચ, સરકારી પોલીટેકનીક વગ-૧  ૨૫/૨૦૧૫-૧૬ ૧૧-૦૬-૧૬ સવાર  

૧૭ મદદનીશ િનયામક, વગ-૨ (િનયામક, છાપકામ અને મુ ણ સામ ી) ૫૦/૨૦૧૪-૧૫ ૧૧-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૮ સહ ા યાપક, રસાયણશા , (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૧ ૧૩૧/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૯ મદદનીશ િનયામક, સરકારી સે, વગ-૨ ૪૬/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર  

જુલાઇ - ૨૦૧૬ 

૨૦ વૈધાિનક અને સંસદીય બાબતોના િવભાગમા ંભાષાંતરકાર વગ-૩  ૧/૨૦૧૬-૧૭ 
૨૪-૦૭-૧૬ 

અને        
૩૧-૦૭-૧૬ 

સવાર  

ઓગ ટ - ૨૦૧૬ 

૨૧ મદદનીશ ા યાપક, મેટલજ  એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૮૭/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

૨૨ 
મદદનીશ ા યાપક, ટે સટાઇલ એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલજે) વગ-
૨ ૮૮/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

૨૩ મદદનીશ ા યાપક, ોડ શન એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૯૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

૨૪ મદદનીશ ા યાપક, કો યુટર એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૯૪/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર  

૨૫ મદદનીશ ા યાપક, કેિમકલ એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૯૮/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર  



૨૬ 
મદદનીશ ા યાપક, ઇલે ટોિન સ એ ડ કો યુિનકેશન, (સરકારી ઇજનેરી 
કોલેજ) વગ-૨ ૯૬/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ 

સવાર  

૨૭ મદદનીશ ા યાપક, એ લાઇડ િમકેિન સ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૯૯/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર  

૨૮ 
મદદનીશ ા યાપક, ઇ ફોમશન ટેકનોલો  એ નીયર ગ ,(સરકારી ઇજનેરી 
કોલેજ)વગ-ર  ૯૭/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ 

સવાર 

૨૯ 
મદદનીશ ા યાપક, ઇલે ટીકલ એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-
૨ ૧૦૦/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

૩૦ મદદનીશ ા યાપક, િમકેિનકલ એ િનયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

૩૧ મદદનીશ ા યાપક, િસિવલ એ નીયર ગ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૧૦૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

૩૨ 
મદદનીશ ા યાપક, ઇ ટમે ટેસન એ ડ કંટોલ  એ િનયર ગ(સરકારી 
ઇજનેરી કોલેજ)વગ-૨ 

૧૦૩/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ 
સવાર 

૩૩ મદદનીશ ા યાપક,રસાયણશા , (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વગ-૨ ૧૦૫/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

સ ટે બર – ૨૦૧૬ 

૩૪ િવ ુત િનરી ક અને િલ ટ િનરી ક, વગ-૧ ૨૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૫ નાયબ િનયામક, ગુજરાત આકડાકીય સેવા વગ-૧  ૪૨/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૬ યા યાતા, આક ટે ચરલ આિસ ટ ટશીપ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૦/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૭ યા યાતા, માઇન ગ એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૩/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૮ યા યાતા,મેટલજ  એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૯ િનયામક, ગુજરાત રા ય અિ  િનવારણ સેવા વગ-૧ ૨૮/૨૦૧૬-૧૭ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૦ મદદનીશ િનયામક, ગુજરાત રા ય અિ  િનવારણ સેવા વગ-૧ ૨૯/૨૦૧૬-૧૭ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૧ 
ગુજરાત વહીવટી સેવા, વગ-૧  અને ગુજરાત મુ કી સેવા વગ-૧ / ૨ ની સયુંકત 

પધા મક પરી ા  
૯/૨૦૧૪-૧૫ ૧૦/૧૧/૧૮-

૦૯-૧૬ 
સવાર/સાંજ 

૪૨ યા યાતા,ટે સટાઇલ ડઝાઇિનંગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૫૮/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર  

૪૩ યા યાતા, ફેિ કેશન ટેકનોલો  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર  

૪૪ યા યાતા, બાયોમે ડકલ એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૫ યા યાતા, ઇ ટમે ટેશન એ ડ ક ટોલ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૪/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૬ યા યાતા, ઓટોમોબાઇલ એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૫/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૭ યા યાતા, એ લાઇડ િમકેિન સ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૭/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

ઓ ટોબર - ૨૦૧૬ 

૪૮ મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૨ ( પધા મક પરી ા)  ૨/૨૦૧૫-૧૬ ૦૯-૧૦-૧૬ સવાર 

૪૯ યા યાતા, કેિમકલ એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૬૮/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૦ 
યા યાતા, ઇલે ટોિન સ એ ડ કો યુિનકેશન એ નીય રંગ (પોિલટેકિનક), 

વગ-૨ ૬૯/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ 
સવાર 

૫૧ યા યાતા,કો યુટર એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૦/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૨ યા યાતા, િસિવલ એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૧/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૩ યા યાતા,  ઇ ફોમશન ટેકનોલો  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૪ યા યાતા, ઇલે ટીકલ એ નીયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૩/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૫ યા યાતા, િમકેિનકલ એ િનયર ગ (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૪/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૬ યા યાતા, રસાયણશા  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ (ખાસ ભરતી)  ૮૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૭ યા યાતા, ગિણતશા  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૮૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૮ મેડીકલ ઓફીસર (આયુવદ) /રેસીડ ટ મેડીકલ ઓફીસર (આયુવદ) વગ-ર  ૨૪/૨૦૧૬-૧૭ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર  

નવે બર - ૨૦૧૬ 

૫૯ યા યાતા, રસાયણશા  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૫/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 
૬૦ યા યાતા, ભૌિતકશા  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૬/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 
૬૧ યા યાતા, અં ે  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૭/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 
૬૨ યા યાતા, ગિણતશા  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ ૭૮/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 



૬૩ યા યાતા, અં ે  (પોિલટેકિનક), વગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૮૦/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

૬૪ નાયબ સેકશન અિધકારી / નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ ( પધા મક પરી ા)  ૨૭/૨૦૧૬-૧૭ ૧૩-૧૧-૧૬ સવાર  
૬૫ વહીવટી અિધકારી વગ-૧  ૧૫/૨૦૧૬-૧૭ ૨૦-૧૧-૧૬ સવાર  

૬૬ ઔધોિગક સલામતી અને વા ય અિધકારી વગ-ર  ૩૧/૨૦૧૬-૧૭ ૨૭-૧૧-૧૬ સવાર  

ડીસે બર - ૨૦૧૬ 

૬૭ તબીબી અિધકારી વગ-ર  ૪/૨૦૧૬-૧૭ ૦૪-૧૨-૧૬ સવાર 
૬૮ મ યોધોગ અિધ ક વગ-ર  ૩૦/૨૦૧૬-૧૭ ૦૪-૧૨-૧૬ સવાર  
૬૯ ગુજરાત જલે સેવામાં અિધ ક વગ-ર  ૨૬/૨૦૧૬-૧૭ ૧૧-૧૨-૧૬ સવાર  

યુઆરી - ૨૦૧૭ 
૭૦ આદશ િનવાસી શાળા (અનૂસૂિચત જન િત) ના આચાય વગ-૧  ૨૫/૨૦૧૬-૧૭ ૨૨-૦૧-૧૭ સવાર  

ફે ુઆરી - ૨૦૧૭ 

માચ - ૨૦૧૭ 

એિ લ - ૨૦૧૭ 

મે - ૨૦૧૭ 

૭૧ નાયબ સેકશન અિધકારી / નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ (મુ ય પરી ા)  ૨૭/૨૦૧૬-૧૭ 
૦૬-૦૫-૧૭ 

અને        
૦૭-૦૫-૧૭ 

સવાર /સાંજ  

 
 ખાસ ન ધઃ- અિનવાય  સં ગોમા ં પરી ાની  તારીખ/સમયમા ં ફેરફાર  કરવાનો  અબાિધત  અિધકાર આયોગનો રહેશે.  કાય મમાં જણાવેલ 
તારીખે  લેવાનાર  પરી ાઓના  ચોકકસ સમય તથા  થળની  ણ  ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઇટ ઉપર તેમજ વેશપ  ડાઉનલોડ 
કરવાથી થશે. સામા ય રીત ે પરી ાની િનયત તારીખના એકિવસ દવસ પહેલા ઉમેદવારોન ે પોતાના વેશપ  ડાઉનલોડ કરવા સૂચના 
આપવામાં આવે છે.    

 


