
 

ઙૃઞળીદ  જાઽૉળ  ઼ૉષી  ઈલ્ઙ 
વષ ૨૦૨૦ દરિમયાન  િસ ધ થનાર  હરાતોનો કાય મ 

    જુરાત  હર સેવા આયોગ  ારા િવિવધ જ યાઓ માટ સીધી ભરતી/ પધા મક પર ા  ારા ભરતી માટ વષ ૨૦૨૦ દરિમયાન 
િસ ધ કરવાની  હરાતો અ વયે  ૂચત કાય મ નીચે  જુબછે.

  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: 
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એિ લ ૨૦૨૦ 
1. સં ુ ત ખેતી િનયામક, વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
2. નાયબ િનયામક (એફ.એસ.),વગ-૧ ( ૂ તર િવ ાન-ખનીજ કિમ ર)  ૦૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
3. સહાયક િનયામક,  રુા વ અને સં હાલય, વગ-૨  ૦૪  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
4. નાયબ િનયામક (હોિમયોપેથી), વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
5. સીિનયર ઇ પેકટર,ઇ પેકસન ઓફ  બ ડ ગ એ ડ ક કશન,વગ-૧  ૦૪  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
6. સં ુ ત કિમ ર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમતં ),વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
7. કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ) (GWSSB) 

( જુરાત પાણી  રુવઠા બોડ) 
૦૮  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 

૨૨,૨૯ નવે.,૬ 
ડ સે.-૨૦ 

-ુ૨૧ 

8. નાયબ  યવ થાપક (વહ વટ ) (GWSSB)  ૦૬  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
9. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િમકનીકલ) (GWSSB)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૬-૦૭-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
10. કચેર  અધી ક (GWSSB)  ૦૪  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
11. હાઇ ોલો ટ (GWSSB)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
12. સાય ટ ફક ઓ ફસર (GWSSB)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
13. નાયબ કિમ ર, વગ-૧ (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન)  ૦૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
14. ૂ તરશા ી, વગ-૧ ( ૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કિમ ર)  ૦૭  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
15. વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨, િનયામક ી આ ષુની કચેર   ૦૬  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
16. ઓ થે મક સ ન, વગ-૧  ૨૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
17. લિનકલ સાયકોલો ટ (તજ  સેવા), વગ-૧  ૧૭  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
18. થંાલય િનયામક, વગ-૧                                               ૦૧  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  સ ટ.-૨૦  નવે.-૨૦ 
19. નાયબ િનયામક, વગ-૧ (મ હલા અને બાળ િવકાસ)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
20. નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ) (GWSSB)  ૨૦  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૨-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  માચ-૨૧ 

૨૦,૨૭  ડસે, 
૩  -ુ૨૧ 

ફ .ુ-૨૧ 

21. વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨ ( ૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કિમ ર)  ૦૨  ૧૫-૦૪-૨૦  ૦૯-૦૮૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
22. નાયબ િનયામક  રુાત વ અને સં હાલય વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૪-૨૦ ૨૩.૦૮.૨૦  ઓ ટો.-૨૦ ડસે.-૨૦
23. મદદનીશ િનયામક અને તેની સમક  જ યાઓ, વગ-૧ 

(આરો ય અને પ રવાર ક યાણ)    ૦૬  ૧૫-૦૪-૨૦  ૨૩-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 

મે-૨૦૨૦ 
24. મદદનીશ કિમશનર, વગ-૧ (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન)  ૦૭  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
25. મદદનીશ િનયામક (હોિમયોપેથી), વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
26. એના લ ટકલ કિમ ટ, વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
27. િનયામક,  જુરાત િશ ણ સેવા, વગ-૧  ૦૩  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
28. મદદનીશ િનયામક (પ રચયા),વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
29. ર ડયોલો ટ (તજ  સેવા),વગ-૧  ૪૯  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
30. પે ડયા િશયન (તજ  સેવા),વગ-૧  ૧૩૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
31. નાયબ પ પુાલન િનયામક, વગ-૧  ૦૪  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
32. નાયબ િનયામક (ટકિનકલ), વગ-૧ રા ય અ ન િનવારણ સેવા  ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૯-૦૮-૨૦  ઓ ટો.-૨૦  ડસે.-૨૦ 
33. િનયામક (એફ. એસ.એલ.), વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૨૩-૦૮-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
34. ુ ય નગર િનયોજક, વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૨૩-૦૮-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
35. ચીફ કમી ટ, વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૨૩-૦૮-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
36. ાદિશક નાયબ િનયામક, વગ-૧(મ હલા અને બાળ િવકાસ)   ૦૪  ૧૫-૦૫-૨૦  ૨૩-૦૮-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
37. ડ ટુ   ર જયોનલ ફાયર ઓફ સર,રા ય અ ન િનવારણ સેવા,વગ-૧   ૦૫  ૧૫-૦૫-૨૦  ૨૩-૦૮-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
38. અિધક  ુ ય નગર િનયોજક, વગ-૧  ૦૩  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૬-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
39. િસિનયર કિમ ટ, વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૬-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
40. મદદનીશ િનયામક/  ુ ય  જ લા આરો ય અિધકાર /મદદનીશ 

ા યાપક,વગ-૧ (તાલીમ ક )  ૦૬  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૬-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 

41. આચાય, વગ-૧ ( મ અને રોજગાર)  ૦૪  ૧૫-૦૫-૨૦  ૦૬-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
42. કમી ટ, વગ-૧ ( ૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કિમ ર)    ૦૧  ૧૫-૦૫-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 

ૂન-૨૦૨૦ 
43. ઓરલ એ ડ મે ીલોફશીયલ સ ર ના  ા યાપક, વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૬-૨૦  ૦૬-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
44. મદદનીશ િનયામક, વગ-૧ (ક ટુર ફોર સીક)  ૦૧  ૧૫-૦૬-૨૦  ૦૬-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 



45. મદદનીશ િનયામક, વગ-૧ (બાયોલો  િવભાગ)  ૦૨  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 

46. હસાબી અિધકાર , વગ-૧  ૧૨  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ૂન-૨૧ ૧૪,૨૧માચ-૨૧  મે-૨૦૨૧ 
47. ખેતી ઇજનેર, વગ-૨  ૦૩  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
48. જ લા ર તિપ  અિધકાર , વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
49. વર ઔષધ િનર ક, વગ-૨  ૦૬  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
50. ઓ સ એ  ડ ગાયનેકના સહ ા યાપક, વગ-૧  ૦૫  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
51. ઓથ પે ડ સના સહ ા યાપક, વગ-૧  ૦૭  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
52. જનરલ સ ર ના સહ ા યાપક, વગ-૧  ૦૩  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
53. પે ડયા સના સહ ા યાપક, વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
54. જનરલ મેડ િસનના સહ ા યાપક, વગ-૧  ૨૦  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
55. માઇ ોબાયોલો ના સહ ા યાપક, વગ-૧ (સામા ય)  ૦૧  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૦-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 
56. મદદનીશ િનયામક,વગ-૧,( ૂ તર િવ ાન અને ખિનજ કિમ રની કચેર )  ૦૫  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  ફ .ુ-૨૧ 

57. પ ર ે  વન અિધકાર , વગ-૨  ૪૩  ૧૫-૦૬-૨૦ 
૨૭-૦૯-૨૦  ડસે.-૨૦  

ૂન-૨૧ ૨૮-માચ, ૪  
એિ લ-૨૧  મે-૨૦૨૧ 

58. અધી ક  રુાત વિવદ, વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦    .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
59. વર નગર િનયોજક, વગ-૧  ૦૭  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
60. િસિનયર સાય ટ ફક ઓફ સર( ગ), વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
61. મદદનીશ િનયામક, વગ-૧ (ડો મેુ ટ િવભાગ)  ૦૧  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  નવે.-૨૦  .ુ-૨૧ 
62. િ સપાલ/નસ ગ  િુ ટ ડ ટ, વગ-૨  ૧૩  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
63. વહ વટ  અિધકાર , વગ-૨, કિમ ર, મ યો ોગ   ૦૧  ૧૫-૦૬-૨૦  ૨૭-૦૯-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
64. મદદનીશ  ૂ તરશા ી, વગ-૨ 

( ૂ તર િવ ાન અને ખનીજ કિમ ર)  ૦૪  ૧૫-૦૬-૨૦  ૧૮-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 

ુલાઇ-૨૦૨૦ 
65. જુરાત વહ વટ  સેવા વગ-૧,  જુરાત  ુ ક  સેવા વગ-૧ અને ૨ 

તથા  જુરાત નગરપા લકા  ુ ય અિધકાર  સેવા વગ-૨  
દા  

૨૦૦  ૧૫-૦૭-૨૦ 
૧૧-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
૨૧,૨૮ ફ .ુ, 
૦૭ માચ-૨૧  ૂન-૨૧ 

66. ચીફ ઓ પેુશનલ થેરાપી ટ, વગ-૧  ૦૧  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૮-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
67. ેયાન અધી ક, વગ-૨,  જુરાત િશ ણ સેવા  ૧૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૮-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
68. નાયબ િનયામક, વગ-૧,  જુરાત  કડાક ય સેવા  ૦૭  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૮-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
69. મદદનીશ  થંપાલ વગ-૩  ૦૧  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૮-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
70. સાય ટ ફક ઓફ સર, વગ-૨ (બાયોલો   ૂથ)  ૦૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૮-૧૦-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
71. સાય ટ ફક ઓફ સર, વગ-૨ (રસાયણ  ૂથ)  ૧૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  .ુ-૨૧  માચ-૨૧ 
72. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગ-૨ (માગ અને મકાન)  ૭૭  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
73. િસિનયર ઓ પેુશનલ થેરાપી ટ,વગ-૨  ૦૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
74. ૂિનયર  ટાફ ઓફ સર (વહ વટ), વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
75. જ લા મેલેર યા અિધકાર ,વગ-૨                                        ૪૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
76. લે ચરર િસલેકશન  કલ,વગ-૧ (નિસગ સેવા)  ૦૯  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
77. નગર િનયોજક, વગ-૧  ૧૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૮-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
78. સાય ટ ફક ઓફ સર, વગ-૨ (ભૌિતક  ૂથ)  ૦૩  ૧૫-૦૭-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
79. ૂિનયર નગર િનયોજક, વગ-૧  ૦૮  ૧૫-૦૭-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
80. સાય ટ ફક ઓફ સર, વગ-૨ (ક ટુર ફોર સીક)  ૦૩  ૧૫-૦૭-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
81. સાય ટ ફક ઓફ સર, વગ-૨ (સાયકોલો   ૂથ)  ૦૨  ૧૫-૦૭-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
82. કચેર  અધી ક (એફ.એસ.એલ.) વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
83. ૂિનયર  ટાફ ઓફ સર (તાલીમ) સે ટર કમા ડર,  ટાફ ઓફ સર 

ઇ પે ટર ઇ ટર તથા િસિનયર ઇ ટર, વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  મે-૨૧ 

84. સહાયક વાહન  યવહાર અિધકાર , વગ-૨  ૦૪  ૧૫-૦૭-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  મે-૨૧ 
85. જુરાત િશ ણ સેવા (તા કુા  ાથિમક િશ ણાિધકાર ), વગ-૨   ૬૦  ૧૫-૦૭-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 

ઓગ ટ -૨૦૨૦ 
સરકાર  િવિનયન, વા ણ ય, િવ ાન કોલેજોના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૨

86. રસાયણશા   ૧૪  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
87. ભૌિતકશા   ૪૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
88. ગણતશા   ૧૪  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
89. કડાશા   ૨૨  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
90. ાણીશા   ૧૦  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
91. વન પિતશા   ૦૪  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
92. ે   ૦૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
93. ઈિતહાસ  ૦૨  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
94. મનોિવ ાન  ૦૩  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
95. અથશા   ૦૨  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
96. ત વ ાન  ૦૩  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
97. એકાઉ ટ સી  ૦૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૦૬-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
98. વા ણ ય  ૧૭  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 



99. હ દ   ૨૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
100. સં ૃત  ૨૭  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
101. નાટ શા   ૦૩  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
102. કો ટુર સાય સ  ૦૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૦-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
103. સં ુ ત િનયામક (આઇ.ટ .) , વગ-૧   ૦૫  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
104. સાય કયા ના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  ૦૫  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
105. જનરલ સ ર ના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  ૧૮  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
106. ઓ સ એ ડ ગાયનેકના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  ૩૨  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
107. ડ ટ ના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  ૦૪  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 
108. ક ન એ  ડ વી.ડ . ના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૧  ૦૪  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૨-૧૧-૨૦  ફ .ુ-૨૧  એિ લ-૨૧ 

109. નાયબ સે શન અિધકાર /નાયબ મામલતદાર, વગ-૩  દા  
૧૫૦  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૩-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  - ૨, ૯ મે-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 

110. રડ યોથેરાપી ટ ટુર,વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
111. ઑ થ મોલો  ટ ટુર,વગ-૨  ૦૩  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
112. રડ યોલો  ટ ટુર,વગ-૨  ૨૦  ૧૫-૦૮-૨૦  ૨૦-૧૨-૨૦  માચ-૨૧  મે-૨૧ 
113. ૂિનયર સાય ટ ફક ઓફ સર( ગ), વગ-૧  ૦૨  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
114. ડ ટુ  નસ ગ  િુ ટ ડ ટ, વગ-૨  ૦૮  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 
115. મદદનીશ બાગાયત િનયામક, વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ૂન-૨૧ 

116. નાયબ સેકશન અિધકાર  (કાયદાક ય બા ુ), વગ-૩  ૧૯  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૪-૦૨-૨૧  માચ-૨૧  - ૨૩,૩૦ મે-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
117. જુરાત ઇજનેર  સેવા (િસિવલ) વગ-૧/૨   ૬૧  ૧૫-૦૮-૨૦  ૧૪-૦૨-૨૧   એિ લ-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ ૬,૧૩  ૂન-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 

સ ટ બર-૨૦૨૦ 
118. સશંોધન અિધકાર , વગ-૨  ૧૮  ૧૫-૦૯-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
119. ુ ય ઔ ો ગક સલાહકાર, વગ-૧   ૦૧  ૧૫-૦૯-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
120. કાયદા અિધકાર , વગ-૨ ( મ અને રોજગાર)   ૦૧  ૧૫-૦૯-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
121. વહ વટ  અિધકાર  / મદદનીશ આયોજન અિધકાર , વગ-૨  

( મ અને રોજગાર)  ૦૧  ૧૫-૦૯-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  એિ લ-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 

122. પ ુચ ક સા અિધકાર , વગ-૨  ૮૦  ૧૫-૦૯-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
123. આઇસીટ  ઑ ફસર, વગ-૨   ૩૧  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 

સરકાર  બી. એડ. કોલેજ ખાતે િવિવધ િવષયના મદદનીશ  ા યાપક, વગ-૨
124. અથશા  પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૧૭-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
125. ે  પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
126. જુરાતી પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
127. હ દ  પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
128. સમા શા /સામા જક િવ ાન પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
129. સં ૃત પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
130. િવ ાન/ગણત પ ધિત  ૦૪  ૧૫-૦૯-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  મે-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 

ઓ ટોબર-૨૦૨૦ 
131. કાયદા અિધકાર , વગ-૨ (આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ)   ૦૩  ૧૫-૧૦-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
132. ફ શીયન, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૦૫  ૧૫-૧૦-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
133. રડ યોલો ટ, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૦૩  ૧૫-૧૦-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
134. ક ન એ ડ વી.ડ .  પે યાલી ટ, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૦૧  ૧૫-૧૦-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
135. ટ .બી.એ ડ ચે ટ ડ સીઝ  પે યાલી ટ, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૦૧  ૧૫-૧૦-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 
136. ઓ થે મોલો ટ, વગ-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૦૧  ૧૫-૧૦-૨૦  ૩૧-૦૧-૨૧  મે-૨૧  ુલાઈ-૨૧ 

137. હસાબી અિધકાર  વગ-૨  ૧૫  ૧૫-૧૦-૨૦  ૦૭-૦૨-૨૧  એિ લ-૨૧  ઓકટો.-૨૧ 
૨૦,૨૭  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 

138. િુનિસપલ એકાઉ ટસ ઓફ સર, વગ-૨  ૦૪  ૧૫-૧૦-૨૦  ૧૪-૦૨-૨૧  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
નવે બર ૨૦૨૦

139. બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર , વગ-૨  ૦૭  ૧૫-૧૧-૨૦  ૧૪-૦૨-૨૧  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
140. ઉ ોગ અિધકાર , વગ-૨   ૦૪  ૧૫-૧૧-૨૦  ૧૪-૦૨-૨૧  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
141. મદદનીશ ઇજનેર (િવ તુ), વગ-૨  ૦૮  ૧૫-૧૧-૨૦  ૧૪-૦૨-૨૧  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
142. ઉ ોગ અિધકાર (તાિં ક),વગ-૨  ૦૧  ૧૫-૧૧-૨૦  ૨૮-૦૨-૨૧  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 

143. રા ય વેરા િનર ક, વગ-૩  ૨૫૦ 
દા    ૧૫-૧૧-૨૦ 

 ૨૮-૦૨-૨૧  મે-૨૧ 
- ૨૨,૨૯ ઓગ.-૨૧ નવે.-૨૧ 

144. સેકશન અિધકાર  (કાયદાક ય બા ુ), વગ-૨  ૦૫  ૧૫-૧૧-૨૦ 
૨૮-૦૨-૨૧  મે-૨૧  નવે બર-

૨૧ ૧૮, ૨૫  ુલ, 
૦૧ઓગ.-૨૧  ઓ ટો-૨૧ 

145. ઔ ોગક સલામતી અને  વા ય અિધકાર ,વગ-૨  ૨૮  ૧૫-૧૧-૨૦  ૨૮-૦૨-૨૧  ૂન-૨૧  ઓગ ટ-૨૧ 
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 મા ં   ણુ મેળવેલ હશે અને  બ   લુાકાતના મેળવેલ  ણુના  માણસહ ગણતર  કર ને  ુલ  ણુના આધાર કરવામા ંઆવશે. અ ય બાબતો ભરતી 
ગેની િવગતવાર  હરાત  િસ ધ થશે તેમા ંદશાવવામા ંઆવશે.                                        તાર ખ: ૨૯/૦૧/૨૦૨૦ 

 


