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* હરાત માકં ૧૬/૨૦૨૧-૨૨ ફમેલ હ થ વકર * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ  
હરાત માકં અને સવંગ ુ ંનામ  ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી 

કાય મની તાર ખ અને સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

     તાર ખ સમય 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

હરાત માકં ૧૬/૨૦૨૧-૨૨ 

ફમેલ હ થ વકર  

૨૦-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૩૧૦૧ થી ૩૧૩૫ ( દ યાગં ઉમેદવારો) 

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક ૧ થી ૧૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૦૧ થી ૨૦૦ 

બપોર ૧૫-૩૦ કલાક ૨૦૧ થી ૩૦૦ 

બપોર ૧૭-૦૦ કલાક ૩૦૧ થી ૪૦૦ 

૨૧-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૪૦૧ થી ૫૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૫૦૧ થી ૬૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૬૦૧ થી ૭૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૭૦૧ થી ૮૦૦ 

૨૨-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૮૦૧ થી ૯૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૯૦૧ થી ૧૦૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૧૦૦૧ થી ૧૧૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૧૧૦૧ થી ૧૨૦૦ 

૨૩-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૧૨૦૧ થી ૧૩૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૩૦૧ થી ૧૪૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૧૪૦૧ થી ૧૫૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૧૫૦૧ થી ૧૬૦૦ 

૨૪-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૧૬૦૧ થી ૧૭૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૭૦૧ થી ૧૮૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૧૮૦૧ થી ૧૯૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૧૯૦૧ થી ૨૦૦૦ 

૨૫-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૨૦૦૧ થી ૨૧૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૨૧૦૧ થી ૨૨૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૨૨૦૧ થી ૨૩૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૨૩૦૧ થી ૨૪૦૦ 

૨૬-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૨૪૦૧ થી ૨૫૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૨૫૦૧ થી ૨૬૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૨૬૦૧ થી ૨૭૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૨૭૦૧ થી ૨૮૦૦ 

૨૭-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૦૦ કલાક ૨૮૦૧ થી ૨૯૦૦ 

સવાર ૧૧-૦૦ કલાક ૨૯૦૧ થી ૩૦૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૩૦૦૧ થી ૩૧૦૦ 
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* હરાત માકં ૨/૨૦૨૧-૨૨ ટાફ નસ * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ  
હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારો 

માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન 

યાદ મા ં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  

અ ુ મ નબંર (SR.NO) તાર ખ સમય 

૨/૨૦૨૧-૨૨  

ટાફ નસ  

૨૮-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૧૩૭ થી ૧૫૩ ( દ યાગં ઉમેદવારો) 

સવાર ૧૦-૦૦ કલાક ૧ થી ૧૩૬  

 
 

* હરાત માકં ૧૧/૨૦૨૧-૨૨ ુનીયર ફામાસી ટ * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ  
હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારો 

માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન 

યાદ મા ં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  

અ ુ મ નબંર (SR.NO) તાર ખ સમય 

૧૧/૨૦૨૧-૨૨  

ુનીયર 

ફામાસી ટ   

૨૮-૦૯-૨૦૨૨ બપોર ૧૨-૪૫ કલાક ૨૩૯ થી ૨૫૪ ( દ યાગં ઉમેદવારો) 

બપોર ૧૪-૩૦ કલાક ૧ થી ૫૦ 

બપોર ૧૫-૩૦ કલાક ૫૧ થી ૧૫૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૧૫૧ થી ૨૩૮ 

 
 

* હરાત માકં ૧૪/૨૦૨૧-૨૨ ુ યસેિવકા * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારો 

માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન 

યાદ મા ં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  

અ ુ મ નબંર (SR.NO) તાર ખ સમય 

૧૪/૨૦૨૧-૨૨  

ુ યસેિવકા 

૨૯-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૧૮૨ થી ૨૨૫ ( દ યાગં ઉમેદવારો) 

સવાર ૧૦-૩૦ કલાક ૧ થી ૧૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૦૧ થી ૧૮૧ 

 
 

 

* હરાત માકં ૫/૨૦૨૧-૨૨ નાયબ હસાબનીશ * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૫/૨૦૨૧-૨૨  

નાયબ 

હસાબનીશ 

૨૯-૦૯-૨૦૨૨ બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૧૫૮ થી ૧૯૧ 

( દ યાગં તથા મા  સૈિનક  ઉમેદવારો) 

બપોર ૧૫-૩૦ કલાક ૧ થી ૧૦૦ 

બપોર ૧૭-૦૦ કલાક ૧૦૧ થી ૧૫૭ 
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* હરાત માકં ૧/૨૦૨૧-૨૨ લેબોરટર  ટકનીશીયન * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૧/૨૦૨૧-૨૨  

લેબોરટર  

ટકનીશીયન 

૩૦-૦૯-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૩૦૮ થી ૩૧૭ ( દ યાગં  ઉમેદવારો) 

સવાર ૯-૪૫ કલાક ૧ થી ૧૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૦૧ થી ૨૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૨૦૧ થી ૩૦૭ 

 
 

* હરાત માકં ૭/૨૦૨૧-૨૨ સમાજ ક યાણ િનર ક ( ુનીયર ેડ) * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૭/૨૦૨૧-૨૨  

સમાજ ક યાણ 

િનર ક 

( ુનીયર ેડ)  

૩૦-૦૯-૨૦૨૨ બપોર ૧૭-૦૦ કલાક ૧ થી ૭  

 
 
 
 
 
 

* હરાત માકં ૮/૨૦૨૧-૨૨ િવ તરણ અિધકાર (સહકાર) * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં અને 

સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૮/૨૦૨૧-૨૨  

િવ તરણ 

અિધકાર (સહકાર) 

૩૦-૦૯-૨૦૨૨ બપોર ૧૭-૧૫  કલાક ૧ થી ૪ 
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* હરાત માકં ૩/૨૦૨૧-૨૨ િવભાગીય હસાબનીશ * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં અને 

સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન 

યાદ મા ં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  

અ ુ મ નબંર (SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૩/૨૦૨૧-૨૨  

િવભાગીય 

હસાબનીશ  

 
 

૩૦-૦૯-૨૦૨૨ 

 
 

બપોર ૧૭-૩૦  કલાક 

 
 

૧ થી ૧૪ 

 
 

* હરાત માકં ૪/૨૦૨૧-૨૨ િવ તરણ અિધકાર (ખેતી) * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન 

યાદ મા ં સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  

અ ુ મ નબંર (SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૪/૨૦૨૧-૨૨  

િવ તરણ 

અિધકાર (ખેતી) 

૩૦-૦૯-૨૦૨૨ બપોર ૧૮-૦૦ કલાક મ-૧૫  ( દ યાગં ઉમેદવાર) 

બપોર ૧૮-૦૦ કલાક ૧ થી ૧૪ 

 
 
 

* હરાત માકં ૬/૨૦૨૧-૨૨ કડા મદદનીશ * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૬/૨૦૨૧-૨૨  

કડા 

મદદનીશ 

૦૧-૧૦-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૮૦ થી ૮૪  ( દ યાગં ઉમેદવાર) 

સવાર ૯-૪૫ કલાક ૧ થી ૭૯ 
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* હરાત માકં ૧૫/૨૦૨૧-૨૨ ામસેવક * 

જ લા ફાળવણી(પસદંગી) કાય મ 

હરાત માકં 

અને સવંગ ુ ંનામ 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ંસમાિવ ટ 

ઉમેદવારો માટ જ લા ફાળવણી કાય મની તાર ખ અને 

સમય 

ફાઇનલ સીલેકશન અને રકમ ડશન યાદ મા ં

સમાિવ ટ ઉમેદવારોના યાદ  અ ુ મ નબંર 

(SR.NO) 

તાર ખ સમય 

૧૫/૨૦૨૧-૨૨  

ામસેવક 

૦૧-૧૦-૨૦૨૨ સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૪૧૫ થી ૧૪૫૩ ( દ યાગં ઉમેદવારો) 

સવાર ૧૧-૪૫ કલાક ૧૪૫૪ થી ૧૪૫૭ (મા  સૈિનક ઉમેદવારો) 

બપોર ૧૪-૩૦ કલાક ૧ થી ૧૦૦ 

બપોર ૧૬-૦૦ કલાક ૧૦૧ થી ૨૦૦ 

૦૨-૧૦-૨૦૨૨ સવાર ૯-૩૦ કલાક ૨૦૧ થી ૩૦૦ 

સવાર ૧૧-૩૦ કલાક ૩૦૧ થી ૪૦૦ 

બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ૪૦૧ થી ૫૦૦ 

બપોર ૧૬-૩૦ કલાક ૫૦૧ થી ૬૦૦ 

૦૩-૧૦-૨૦૨૨ સવાર ૮-૩૦ કલાક ૬૦૧ થી ૭૦૦ 

સવાર ૧૦ - ૦૦ કલાક ૭૦૧ થી ૮૦૦ 

બપોર ૧૧-૩૦ કલાક ૮૦૧ થી ૯૦૦ 

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક ૯૦૧ થી ૧૦૦૦ 

૦૪-૧૦-૨૦૨૨ સવાર ૮-૩૦ કલાક ૧૦૦૧ થી ૧૧૦૦ 

સવાર ૧૦ - ૦૦ કલાક ૧૧૦૧ થી ૧૨૦૦ 

બપોર ૧૧-૩૦ કલાક ૧૨૦૧ થી ૧૩૦૦ 

બપોર ૧૪-૦૦ કલાક ૧૩૦૧ થી ૧૪૧૪ 

 
 

ઉમેદવારો માટ િવશષે ચુનાઃ- 

જ લા પસદંગી (ફાળવણી) કાય મ માટની િવગતવાર ચુનાઓ માટ સબિંધત સવંગના 

ADVERTISEMENTS મે  ુ https://gpssb.gujarat.gov.in/advertisements.htm જોવા તમામ ઉમેદવારોન ે

જણાવવામા ંઆવે છે.  
 


