
 

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
વષર્ ૨૦૨૩ દરિમયાન પ્રિસધ્ધ થનાર �હ�રાતોનો કાયર્ક્રમ 

  �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા િવિવધ જગ્યાઓ માટ� સીધી ભરતી/સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા દ્વારા ભરતી માટ� વષર્ ૨૦૨૩ દરિમયાન પ્રિસધ્ધ 
કરવાની �હ�રાતો અન્વયે ��ૂચત કાયર્ક્રમ નીચે �જુબ છે. 
વ� ુ મા�હતી માટ� ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in જોતા રહ�વા અથવા 
આયોગના Twitter Handle ‘@GPSC_OFFICIAL’ને follow કરવા અથવા આયોગની એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોમર્ આધા�રત મોબાઈલ એપ્લીક�શન ‘GPSC 
(Official)’નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે: 
અ�.ુ 
ક્રમાંક 

જગ્યા� ુ ંનામ અને વગર્ જગ્યાની 
સખં્યા 

�હ�રાતની 
તાર�ખ 

પ્રાથિમક/ 
�ખુ્ય 

કસોટ�ની 
��ૂચત 
તાર�ખ 

પ્રાથિમક 
કસોટ�ના 

પ�રણામનો 
સભંિવત માસ 

�બ� �લુાકાતનો 
સભંિવત માસ 

મે-૨૦૨૩ 

1.  બાળલગ્ન પ્રિતબધંક અિધકાર�-સહ-�જલ્લા સમાજ �રુક્ષા 
અિધકાર�, વગર્-૨ ૭ ૧૫-૦૫-૨૩ ૦૬-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

2.  મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષક, વગર્-૨ ૨ ૧૫-૦૫-૨૩ ૦૬-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

3.  નાયબ િનયામક, વગર્-૧  
(રમતગમત, �વુા અને સાસં્�ૃિતક પ્ર�િૃ�ઓ િવભાગ ૨ ૧૫-૦૫-૨૩ ૦૬-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

4.  સહાયક િવ�તુ િનર�ક્ષક, વગર્-૨  
(ઉ�ર્ અને પેટ્રોક�િમકલ્સ િવભાગ) ૬ ૧૫-૦૫-૨૩ ૦૬-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

5.  ટ�કિનકલ ઓ�ફસર, �જુરાત બૉઈલર સેવા, વગર્-૨  ૧ ૧૫-૦૫-૨૩ ૧૩-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

6.  અધીક્ષક, વગર્-૨, (િનયામકશ્રી, અ�ભલેખાગારની કચેર�)  ૪ ૧૫-૦૫-૨૩ ૧૩-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

7.  ઇ.એન.ટ�. સ�ન (તજજ્ઞ સેવા), વગર્-૧ ૧૫ ૧૫-૦૫-૨૩ ૧૩-૦૮-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ �ડસે.-૨૩ 

8.  નાયબ બાગાયત િનયામક, વગર્-૧ ૬ ૧૫-૦૫-૨૩ ૨૦-૦૮-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

9.  નાયબ િનયામક (હોિમયોપથી), વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૫-૨૩ ૨૦-૦૮-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

10.  નાયબ િનયામક, ઔદ્યો�ગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, 
વગર્-૧ ૩ ૧૫-૦૫-૨૩ ૨૦-૦૮-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

11.  કાયદા અધીક્ષક (�ુિનયર ડ�ટુ�), વગર્-૨  
(વન અને પયાર્વરણ િવભાગ) 

૩ ૧૫-૦૫-૨૩ ૨૭-૦૮-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

12.  ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ �બલ્ડ�ગ એન્ડ અધર 
કન્સ્ટ્્ર�્શન, વગર્-૨ ૫ ૧૫-૦૫-૨૩ ૨૭-૦૮-૨૩ નવે -૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

�ૂન-૨૦૨૩ 

13.  �રુાત�ત્વય રસાયણિવ�્  , વગર્-૨ ૧ ૧૫-૦૬-૨૩ ૨૭-૦૮-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

14.  ઔદ્યો�ગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય અિધકાર�, વગર્-૨ ૪૩ ૧૫-૦૬-૨૩ ૦૩-૦૯-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

15.  આઈ. એચ. બી. ટ�. ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૩-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

16.  ર� �ડયોથેરાપીના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૩ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૩-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

17.  કાડ�યોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૪ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૩-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

18.  ઈમરજન્સી મેડ�િસનના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧   ૫ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૩-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

19.  ન્�રુોસ�ર�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૩-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

20.  �રુોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૬ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

21.  ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

22.  ન્�રુોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૪ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

23.  પેડ�યાટ્ર�ક સ�ર�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

24.  બન્સર્ એન્ ડ પ્લા�સ્ટક સ�ર�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

25.  ડ�ન્ટ�સ્ટ્ર�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


26.  કાડ�યોલો� એન્ ડ સ�ર�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૬-૨૩ ૧૫-૦૯-૨૩ નવે.-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ 

27.  �રુાત�ત્વય ઇજનેર, વગર્-૨ ૪ ૧૫-૦૬-૨૩ ૦૧-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

�ુલાઈ-૨૦૨૩ 

28.  
નાયબ સેકશન અિધકાર�/નાયબમામલતદાર, વગર્-૩  
 

(�દા�) 
૧૫૦ 

જગ્યાઓ 
૧૫-૦૭-૨૩ ૧૫-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ * 

29.  કાયદા અિધકાર�, �જુરાત ઔષધ સેવા, વગર્-૨ ૨ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૧-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
30.  નાયબ પ�પુાલન િનયામક, વગર્-૧ ૯ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૧-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

31.  ર� �ડયોથેરાપીના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૩ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૧-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

32.  ટ�.બી. અને ચેસ્ટ ડ�સીઝના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૩ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૧-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

33.  આ�દ�િત િવકાસ અિધકાર�, વગર્-૨ ૫ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૧-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
34.  મદદનીશ િનયામક (રસાયણશાસ્ત્ર), વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૮-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
35.  મદદનીશ િનયામક (ભૌિતકશાસ્ત્ર), વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૮-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
36.  ગેસ્ટ્રોસ�ર�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૮-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

37.  ઓથ�પે�ડક્સના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૮ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૮-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

38.  મદદનીશ પ્રાદ�િશક વાહન વ્યવહાર અિધકાર�/મદદનીશ 
િનયામક (વાહન વ્યવહાર), વગર્-૨ ૭ ૧૫-૦૭-૨૩ ૦૮-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

39.  મે�ડસીનના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૨ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૦-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

40.  �રુોલો�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૫ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૦-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

41.  ન્�રુોલો�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૨ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૦-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

42.  પેડ�યાટ્ર�ક સ�ર�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૦-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

43.  બન્સર્ એન્ ડ પ્લા�સ્ટક સ�ર�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૨ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૦-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

44.  ઈમરજન્સી મેડ�િસનના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧   ૪ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૨-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
45.  ન્�રુોસ�ર�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૧ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૨-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
46.  કાડ�યોલો�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૨-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 
47.  નેફ્રોલો�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૫ ૧૫-૦૭-૨૩ ૧૨-૧૦-૨૩ �ડસે.-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ 

ઓગસ્ટ-૨૦૨૩ 

48.  
�જુરાત વહ�વટ� સેવા, વગર્-૧, �જુરાત �લુ્ક� સેવા, 
વગર્-૧/૨ અને �જુરાત નગરપા�લકા �ખુ્ય અિધકાર� 
સેવા, વગર્-૨ 

(�દા�) 
૧૦૦ 

જગ્યાઓ 
૧૫-૦૮-૨૩ ૦૫-૧૧-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ * 

49.  પ� ુ�ચ�કત્સા અિધકાર�, વગર્-૨ ૨૨ ૧૫-૦૮-૨૩ ૨૯-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ માચર્-૨૪ 
50.  સાય�ન્ટ�ફક ઓ�ફસર (રસાયણ �ૂથ), વગર્-૨ ૯ ૧૫-૦૮-૨૩  ૨૯-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ માચર્-૨૪ 
51.  સાય�ન્ટ�ફક ઓ�ફસર (બાયોલો� �ૂથ), વગર્-૨ ૬ ૧૫-૦૮-૨૩  ૨૯-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ માચર્-૨૪ 

52.  સાય�ન્ટ�ફક ઓ�ફસર (ભૌિતકશાસ્ત્ર �ૂથ), વગર્-૨ 
(ક�ન્વક્શન ર�ટ ઈમ્�વુમેન્ ટ �તગર્ત) ૨૬ ૧૫-૦૮-૨૩  ૨૯-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ માચર્-૨૪ 

53.  સાય�ન્ટ�ફક ઓ�ફસર (ફોર� �ન્સક સાઇકોલૉ� �ૂથ), વગર્-૨ ૨ ૧૫-૦૮-૨૩  ૨૯-૧૦-૨૩ �ન્�.ુ-૨૪ માચર્-૨૪ 

54.  
મદદનીશ ઇજનેર(િસિવલ), વગર્-૨  
(નમર્દા, જળ સપંિ�, પાણી�રુવઠાઅને કલ્પસર િવભાગ)  

૧૦૦ ૧૫-૦૮-૨૩ ૨૬-૧૧-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ મે-૨૪ 

55.  �ફ�ઝસ્ટ (પેરામે�ડકલ), વગર્-૨ ૩ ૧૫-૦૮-૨૩  ૨૬-૧૧-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

સપ્ટ�મ્બર-૨૦૨૩ 

56.  નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨  
(નમર્દા, જળ સપંિ�, પાણી�રુવઠાઅને કલ્પસર િવભાગ) ૫ ૧૫-૦૯-૨૩ ૦૩-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ મે-૨૪ 

57.  
�ૂિનયર સ્ટાફ ઓફ�સર (તાલીમ) સેન્ટર કમાન્ડર, સ્ટાફ 
ઓફ�સર ઇન્સ્પેક્ટર ઇન્સ્ટ્રક્ટર તથા િસિનયર ઇન્સ્ટ્રક્ટર, 
વગર્-૨ 

૧ ૧૫-૦૯-૨૩ ૦૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

58.  
�િૂમ મોજણી અિધકાર�, વગર્-૧  
(નમર્દા, જળ સપંિ�, પાણી�રુવઠા અને કલ્પસર 
િવભાગ) 

૩ ૧૫-૦૯-૨૩ ૦૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

59.  મદદનીશ વાહન વ્યવહાર િનર�ક્ષક, વગર્-૩  ૨૫ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૦-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ - 

60.  �રુોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૩ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

61.  ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

62.  ન્�રુોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૩ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 



63.  સી. ટ�. સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

64.  પેડ�યાટ્ર�ક સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૩-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

65.  બન્સર્ એન્ ડ પ્લા�સ્ટક સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
વગર્-૧ ૨ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

66.  કાડ�યોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૪ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

67.  ગેસ્ટ્રોસ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

68.  લેક્ચરર ઈન ફ��યોથેરાપી, વગર્-૨ ૧૦ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

69.  �ૂિનયર સ્ટાફ ઓફ�સર (વહ�વટ), વગર્-૨ ૧ ૧૫-૦૯-૨૩ ૧૭-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ 

ઓક્ટોબર-૨૦૨૩ 

70.  નાયબ �િૂમ મોજણી અિધકાર�, વગર્-૨  
(નમર્દા, જળ સપંિ�, પાણી�રુવઠાઅને કલ્પસર િવભાગ) ૫ ૧૫-૧૦-૨૩ ૧૭-૧૨-૨૩ ફ��.ુ-૨૪ મે-૨૪ 

71.  નાયબ �ખુ્ય હસ્તાક્ષર િનષ્ણાત, વગર્-૨             
(કન્ વીક્શન ર�ટ ઈમ્�વુમેન્ ટ �તગર્ત) ૬ ૧૫-૧૦-૨૩ ૧૭-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ મે-૨૪ 

72.  ભાષાતંરકાર/સશંોધન મદદનીશ, વગર્-૩ ૩ ૧૫-૧૦-૨૩ ૨૪-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ - 

73.  મદદનીશ ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ 
(નમર્દા, જળ સપંિ�, પાણી�રુવઠાઅને કલ્પસર િવભાગ) ૩૦ ૧૫-૧૦-૨૩ ૨૪-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ �ૂન-૨૪ 

74.  વહ�વટ� અિધકાર�/મદદનીશ આયોજન અિધકાર�, વગર્-૨ ૬ ૧૫-૧૦-૨૩ ૩૧-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ મે-૨૪ 

75.  ટાઉન પ્લાનર, વગર્-૧ (GMC) ૧ ૧૫-૧૦-૨૩ ૩૧-૧૨-૨૩ માચર્-૨૪ મે-૨૪ 

76.  નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (GMC) ૩ ૧૫-૧૦-૨૩ ૦૭-૦૧-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ �ૂન-૨૪ 

નવેમ્બર-૨૦૨૩ 

77.  નાયબ �ખુ્ય િવ�તુ િનર�ક્ષક, વગર્-૧  
(ઉ�ર્ અને પેટ�ક�િમકલ્સ િવભાગ) ૧ ૧૫-૧૧-૨૩ ૦૭-૦૧-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ �ૂન-૨૪ 

78.  કચેર� અધીક્ષક, વગર્-૨ (ન્યાય સહાયક િવજ્ઞાનની કચેર�) ૧ ૧૫-૧૧-૨૩ ૦૭-૦૧-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ �ૂન-૨૪ 

79.  મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (GMC) ૭ ૧૫-૧૧-૨૩ ૨૧-૦૧-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ �ૂન-૨૪ 

80.  અિધક મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૩ (GMC) ૧૧ ૧૫-૧૧-૨૩ ૨૮-૦૧-૨૪ મે-૨૪ - 

81.  ટ�કિનકલ �પુરવાઈઝર (પયાર્વરણ), વગર્-૩ (GMC) ૩ ૧૫-૧૧-૨૩ ૨૮-૦૧-૨૪ મે-૨૪ - 

82.  કચેર� અધીક્ષક/તક�દાર� અિધકાર�, વગર્-૩(GMC) ૩ ૧૫-૧૧-૨૩ ૦૪-૦૨-૨૪ મે-૨૪ - 

83.  અધીક્ષક ઇજનેર (સોઇલ ડ્ર�નેજ અને ર�ક્લેમેશન), વગર્-૧  
(નમર્દા, જળ સપંિ�, પાણી�રુવઠાઅને કલ્પસર િવભાગ) ૧ ૧૫-૧૧-૨૩ ૦૪-૦૨-૨૪ એિપ્રલ-૨૪ �ૂન-૨૪ 

�ડસેમ્બર-૨૦૨૩ 
84.  ઓપ્થેલ્મોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,વગર્-૧ ૨૦ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૯-૦૨-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

85.  ર� �ડયોથેરાપીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૫ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૯-૦૨-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

86.  સ્ક�ન એન્ ડ વી.ડ�. ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૭ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૯-૦૨-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

87.  જનરલ મેડ�િસનના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૬૪ ૧૫-૧૨-૨૩ ૧૩-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

88.  જનરલ સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૫૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ૧૩-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

89.  ઓબ્સ એન્ડ ગાયનેકના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૪૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ૧૩-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

90.  ટ�.બી. અને ચેસ્ટના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૧૦ ૧૫-૧૨-૨૩ ૧૫-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

91.  પે�ડયા�ટ્રક્સના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨૪ ૧૫-૧૨-૨૩ ૧૫-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

92.  ઓથ�પે�ડક્સના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૩૫ ૧૫-૧૨-૨૩ ૧૫-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

93.  ડ�ન્ટ�સ્ટ્ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૨ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૦-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

94.  સાઇ�કયાટ્ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧   ૩ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૦-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

95.  ઈ.એન.ટ�.ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૦ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૨-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 

96.  ઈમરજન્સી મેડ�િસનના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧   ૫ ૧૫-૧૨-૨૩ ૨૨-૦૩-૨૪ મે-૨૪ �ુલાઈ-૨૪ 
 
ઉમેદવારો માટ� �ચૂનાઓ: 
 
1. �હ�રાત પ્રિસદ્ધ થવાની અને પ્રાથિમક/ �ખુ્ય પર�ક્ષાની ઉપરોક્ત તાર�ખો સભંિવત છે. અન્ય ભરતી બોડર્ની પર�ક્ષાઓ અથવા એક કરતા વધાર� 

પર�ક્ષામાં કોમન ઉમેદવારોના તથા ભરતી િનયમો આખર� ન થવાના �કસ્સાઓમા ંક� કોઈ પણ અસાધારણ સજંોગોમાં �હ�રાત ક� પર�ક્ષાની 

તાર�ખોમા ંફ�રફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહ�શે. 



2. આયોગ દ્વારા હાલ દશાર્વેલ જગ્યાઓની સખં્યા ��ૂચત છે. �હ�રાતમાં જગ્યાઓની સખં્યા સરકારશ્રીના િવભાગો દ્વારા તેઓના માંગણીપત્રક્મા ં

દશાર્વ્યા પ્રમાણે  વધઘટ સભંવ છે.   

3. ઉમેદવારોની સખં્યા ધ્યાને લઈને પ્રાથિમક કસોટ� ‘OMR’ આધા�રત ક� ‘કૉમ્પ્�ટુર બેઝ્ડ �ર�ટમેન્ટ ટ�સ્ટ’ (CBRT) રહ�શે. 

4. ઉમેદવારોની સખં્યા ધ્યાને લઈને પર�ક્ષાના �દવસે ક� ત્યારબાદના �દવસે દર�ક ઉમેદવારની OMR Sheet આયોગની વેબસાઈટ પર �કૂવામા ં

આવશે. 

5. સીધી ભરતીના �કસ્સામાં આયોગ દ્વારા પ્રાથિમક કસોટ� યોજવામાં આવશે. પ્રાથિમક કસોટ�માં આયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમાં આવતા અને 

�હ�રાતમાં ભરતી િનયમમાં દશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમાં બોલાવવામાં આવશે. ઉમેદવારોની આખર� પસદંગી 

પ્રાથિમક કસોટ�મા ં� �ણુ મેળવેલ હશે અને �બ� �લુાકાતના મેળવેલ �ણુના પ્રમાણસહ ગણતર� કર�ને �ુલ �ણુના આધાર� કરવામા ંઆવશે. 

અન્ય બાબતો ભરતી �ગેની િવગતવાર �હ�રાત પ્રિસધ્ધ થશે તેમાં દશાર્વવામાં આવશે.  

6. * દશાર્વેલ �હ�રાતો માટ�ની �ખુ્ય પર�ક્ષાની તાર�ખો હવે પછ� �હ�ર કરવામા ંઆવશે અને તેના આધાર� �બ�ુ �લુાકાતનો સભંિવત માસ �હ�ર 

કરવામાં આવશે.                                                                                                          તાર�ખ: ૩૦/૦૧/૨૦૨૩ 

 


