
  

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
સન ૨૦૧૬ અંતર્ગત યોજાનાર પરીક્ષાઓના કાયગક્રમ અંર્ેની જાહેરાત 

રુ્      રુ્જરાત જાહેર સેવા આયોર્ દ્વારા જુદી જુદી જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતીથી અને સ્પધાગત્મક પરીક્ષા દ્વારા ભરતી કરવામા આવે છે. 

આર્ામી સમયમાં આયોર્ દ્વારા યોજવામાં આવનાર પરીક્ષાઓનો સૂચિત કાયગક્રમ નીિે મુજબ છે. ચવર્તવાર માહહતી માટે આયોર્ની 

વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in જોતા રહેવા સબંચધત જાહેરાતના ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે.  

 
અ.નં જગ્યાનુ નામ અને વર્ગ જાહેરાત ક્રમાંક 

અને વર્ગ 
પરીક્ષાની 
સૂચિત 
તારીખ 

સેશન 
(સવાર/સાંજ) 

મે - ૨૦૧૬ 
૧ ખેતીવાડી અચિકારી, વર્ગ-૨ ૪૯/૨૦૧૪-૧૫ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૨ સહાયક પ્રાદેચશક વાહન વ્યવહાર અચિકારી, વર્ગ-૨ ૯/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૩ સંશોિન અચિકારી, વર્ગ-૨ ૪૫/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૪ દંત સજગન, વર્ગ-૨ ૧૩૫/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૫ મદદનીશ ઇજનેર (ચવદ્યુત), વર્ગ-૨ ૧૪૧/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૬ મદદનીશ ઇજનેર (ચસચવલ), વર્ગ-૨ ૧૩૯/૨૦૧૫-૧૬ ૦૧-૦૫-૧૬ સવાર 

૭ જુચનયર નર્ર ચનયોજક, વર્ગ-૨ ૧/૨૦૧૫-૧૬ ૦૮-૦૫-૧૬ સવાર 

૮ આિાયગ, આદશગ ચનવાસી શાળા, વર્ગ-૨ ૨૭/૨૦૧૫-૧૬ ૦૮-૦૫-૧૬ સવાર 

૯ ર્ુજરાતી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ ( કરાર આિારરત)  ૧૩૩/૨૦૧૫-૧૬ ૧૪-૦૫-૧૬ સવાર /સાંજ 

૧૦ ટ્યુટર, એનેસ્થેશીયોલોજી વર્ગ-૨  ૪/૨૦૧૫-૧૬ ૧૪-૦૫-૧૬ સવાર  

૧૧ અંગ્રેજી સ્ટેનોગ્રાફર, ગ્રેડ-૩, વર્ગ-૩ ( કરાર આિારરત) ૧૩૪/૨૦૧૫-૧૬ ૧૫-૦૫-૧૬ સવાર/સાંજ 

૧૨ નાયબ સેકશન અચિકારી / નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ (સ્પિાગત્મક પરીક્ષા)  ૫૧/૨૦૧૪-૧૫ ૨૮/૨૯-૦૫-૧૬ સવાર/સાંજ 

જુન - ૨૦૧૬ 

૧૩ સમાજ કલ્યાણ અચિકારી, વર્ગ-૨ ૮/૨૦૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૪ દહેજ પ્રચતબંિક કમ સંરક્ષણ  અચિકારી, વર્ગ-૨ ૧૩૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૫ મદદનીશ ચનયામક, વર્ગ-૨ (ચનયામક, છાપકામ અને મુદ્રણ સામગ્રી) ૫૦/૨૦૧૪-૧૫ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૬ મદદનીશ ચનયામક, મત્સ્ય ઉિોર્ વર્ગ-૧  ૧૩૭/૨૦૧૫-૧૬ ૦૫-૦૬-૧૬ સવાર 

૧૭ 
નાયબ સેકશન અચિકારી થી સેકશન અચિકારી, વર્ગ-૨ ની ખાસ સ્પિાગત્મક 
પરીક્ષા  

-- ૧૧/૧૨-૬-૧૬ 
સવાર/સાંજ 

૧૮ આિાિગ, સરકારી પોલીટેકનીક વર્ગ-૧  ૨૫/૨૦૧૫-૧૬ ૧૧-૦૬-૧૬ સવાર  

૧૯ સહ પ્રાધ્યાપક, રસાયણશાસ્ત્ર, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વર્ગ-૧ ૧૩૧/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર 

૨૦ મદદનીશ ચનયામક, સરકારી પે્રસ, વર્ગ-૨ ૪૬/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર  

૨૧ 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ઇલેક્ટટર ોચનક્ટસ એન્ડ કોમ્યુચનકેશન, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) 
વર્ગ-૨ 

૯૬/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ 
સવાર  

૨૨ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, એપ્લાઇડ ચમકેચનક્ટસ, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વર્ગ-૨ ૯૯/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૦૬-૧૬ સવાર  

જુલાઇ - ૨૦૧૬ 

૨૩ 

ર્ુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ-૧  અને ર્ુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગ-૧ / ૨ ની સંયુકત 
સ્પિાગત્મક પરીક્ષા  

૯/૨૦૧૪-૧૫ (નામદાર ર્ુજરાત હાઇકોટગ મા 
પડતર કોટગ કેસ એલ.પી.એ. 

ઇન એસ.સી.એ. 
૧૪૫૭૩/૨૦૧૫ ના િૂકાદાને 

આચિન) 

૨૪ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, મેટલજી એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વર્ગ-૨ ૮૭/૨૦૧૫-૦૧૬ ૨૪-૦૭-૧૬ સવાર 

૨૫ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ટેક્ટસટાઇલ એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલજે) વર્ગ-૨ ૮૮/૨૦૧૫-૧૬ ૨૪-૦૭-૧૬ સવાર 

૨૬ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કોમ્પ્યુટર એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલજે) વર્ગ-૨ ૯૪/૨૦૧૫-૧૬ ૨૪-૦૭-૧૬ સવાર  



ઓગસ્ટ - ૨૦૧૬ 

૨૭ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, પ્રોડક્ટશન એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલજે) વર્ગ-૨ ૯૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર 

૨૮ 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી એન્જીનીયરીંર્ ,(સરકારી ઇજનેરી 
કોલેજ)વર્ગ-ર  

૯૭/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ 
સવાર 

૨૯ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, કેચમકલ એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વર્ગ-૨ ૯૮/૨૦૧૫-૧૬ ૨૧-૦૮-૧૬ સવાર  

૩૦ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ઇલેક્ટટર ીકલ એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલજે) વર્ગ-૨ ૧૦૦/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

૩૧ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ચમકેચનકલ એન્જીચનયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલજે) વર્ગ-૨ ૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

૩૨ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ચસચવલ એન્જીનીયરીંર્, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વર્ગ-૨ ૧૦૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

૩૩ 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ઇન્સ્ટુમેન્ટેસન એન્ડ કંટર ોલ  એન્જીચનયરીંર્(સરકારી ઇજનેરી 
કોલેજ)વર્ગ-૨ 

૧૦૩/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ 
સવાર 

૩૪ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,રસાયણશાસ્ત્ર, (સરકારી ઇજનેરી કોલેજ) વર્ગ-૨ ૧૦૫/૨૦૧૫-૧૬ ૨૮-૦૮-૧૬ સવાર 

સપ્ટેમ્બર – ૨૦૧૬ 

૩૫ ચવદ્યુત ચનરીક્ષક અને ચલફ્ટ ચનરીક્ષક, વર્ગ-૧ ૨૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૬ નાયબ ચનયામક, ર્ુજરાત આકડાકીય સેવા વર્ગ-૧  ૪૨/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૭ વ્યાખ્યાતા, આકીટેક્ટિરલ આચસસ્ટન્ટશીપ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૦/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૮ વ્યાખ્યાતા, માઇનીંર્ એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૩/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૩૯ વ્યાખ્યાતા,મેટલજી એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૬/૨૦૧૫-૧૬ ૦૪-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૦ મોટર વાહન ચનરીક્ષક, વર્ગ-૨ (સ્પિાગત્મક પરીક્ષા)  ૨/૨૦૧૫-૧૬ ૧૦/૧૧-૦૯-૧૬ સવાર/સાંજ 

૪૧ વ્યાખ્યાતા,ટેક્ટસટાઇલ રડઝાઇચનંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૫૮/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર  

૪૨ વ્યાખ્યાતા, ફેચિકેશન ટેકનોલોજી (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર  

૪૩ વ્યાખ્યાતા, બાયોમેરડકલ એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૪ વ્યાખ્યાતા, ઇન્સ્ટુમેન્ટેશન એન્ડ કન્ટર ોલ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૪/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૫ વ્યાખ્યાતા, ઓટોમોબાઇલ એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૫/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

૪૬ વ્યાખ્યાતા, એપ્લાઇડ ચમકેચનક્ટસ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૭/૨૦૧૫-૧૬ ૨૫-૦૯-૧૬ સવાર 

ઓક્ટોબર - ૨૦૧૬ 

૪૭ વ્યાખ્યાતા, કેચમકલ એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૬૮/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

૪૮ 
વ્યાખ્યાતા, ઇલેક્ટટર ોચનક્ટસ એન્ડ કોમ્યુચનકેશન એન્જીનીયરરંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-
૨ 

૬૯/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ 
સવાર 

૪૯ વ્યાખ્યાતા,કોમ્પ્યુટર એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૦/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૦ વ્યાખ્યાતા, ચસચવલ એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૧/૨૦૧૫-૧૬ ૧૬-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૧ વ્યાખ્યાતા,  ઇન્ફોમેશન ટેકનોલોજી (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૨ વ્યાખ્યાતા, ઇલેક્ટટર ીકલ એન્જીનીયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૩/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૩ વ્યાખ્યાતા, ચમકેચનકલ એન્જીચનયરીંર્ (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૪/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૪ વ્યાખ્યાતા, રસાયણશાસ્ત્ર (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ (ખાસ ભરતી)  ૮૧/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

૫૫ વ્યાખ્યાતા, ર્ચણતશાસ્ત્ર (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૮૨/૨૦૧૫-૧૬ ૨૩-૧૦-૧૬ સવાર 

નવેમ્બર - ૨૦૧૬ 

૫૬ વ્યાખ્યાતા, રસાયણશાસ્ત્ર (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૫/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

૫૭ વ્યાખ્યાતા, ભૌચતકશાસ્ત્ર (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૬/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

૫૮ વ્યાખ્યાતા, અંગ્રેજી (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૭/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

૫૯ વ્યાખ્યાતા, ર્ચણતશાસ્ત્ર (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ ૭૮/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

૬૦ વ્યાખ્યાતા, અંગ્રેજી (પોચલટેકચનક), વર્ગ-૨ (ખાસ ભરતી) ૮૦/૨૦૧૫-૧૬ ૧૨-૧૧-૧૬ સવાર 

 
 ખાસ નોંધઃ- અનનવાર્ય  સંજોગોમાં  પરીક્ષાની  તારીખ/સમર્માં  ફેરફાર  કરવાનો  અબાનધત  અનધકાર આર્ોગનો રહેશે.  કાર્યક્રમમા ં
જણાવેલ તારીખે  લેવાનાર  પરીક્ષાઓના  ચોકકસ સમર્ તથા  સ્થળની  જાણ  ઉમેદવારોને આર્ોગની વેબસાઇટ ઉપર તેમજ પ્રવેશપત્ર 
ડાઉનલોડ કરવાથી થશે. સામાન્ર્ રીતે પરીક્ષાની નનર્ત તારીખના એકનવસ દદવસ પહેલા ઉમેદવારોને પોતાના પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવા 
સૂચના આપવામાં આવે છે.                                                                                                                                             તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ 

 


