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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્ારા જા.ક્ર.0૧/૨૦૨૨-૨૩થીજા.ક્ર.૦૯/૨૦૨૨-૨૦૨૩તારીખ-૧૫/૦૬/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) 

થી તારીખ-૩૦/૦૬/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામાં આવે છે. સદરહુ જગયાઓની મખુય અને અગતયની 
વવગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરિ, ઉંમરમા ંછૂટછાટ, અરજી ફીઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, 
જાહેરાતની સામાનય જોગવાઈઓ તથા અનય વવગતો આયોગના નોટીસ બોર્ડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://
gpsc.gujarat.gov.inઅનેhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.inઉપર જોવા વવનતંી છે.જાહેરાતની બધી જ–સપંિૂ્ડ વવગતો આયોગની 
વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહેશે. ઉંમર ઓન લાઈન 
અરજી કરવાની છેલલી તારીખના રોજ ગિવામા ંઆવશે.

     

ગુ જ રા ત   જા હે ર   સે વા   આયો ગ  
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા જા.કર્. 0૧/૨૦૨૨-૨૩ થી જા.કર્. ૦૯/૨૦૨૨-૨૦૨૩ તારીખ-૧૫/૦૬/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૩૦/૦૬/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહ ુજગ્યાઓની મખુ્ય 
અને અગત્યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર અથવા 
આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની બધીજ–સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર 

Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
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૧ ટી.બી.& ચે�ટ �પે�યાલી�ટ,કા.રા.િવ.યો.,વગર્-૧  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ નવેમ્બર-૨૨ ફે�આુરી-૨૩ MBBS+PGD/MD/DNB 2 Yrs PGDip 
૨ રેિડયોલોિજ�ટ, કા.રા.િવ.યો., વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ નવેમ્બર-૨૨ ફે�આુરી-૨૩ MBBS+PGD/MD/DNB 2 Yrs PGDip 

૩ મિહલા અન ેબાળ અિધકારી/નાયબ િનયામક, વગર્-૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૨ માચર્-૨૩ Master Degree 5 Years 
૪ બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી, વગર્-૨ ૬૯ ૨૭ ૧૪ ૧૬ ૦૩ ૦૯ ૨૭ ૧૪ ૧૬ ૦૩ ૦૯ ૦૬ ૦૧ ૨૫-૦૯-૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૨ માચર્-૨૩ Bachelor/Master Deg. 3 Yrs Bach. 
૫ નિસર્ંગ ઓિફસર/િપર્િન્સપાલ, વગર્-૨ ૩૪ ૧૬ ૦૩ ૦૮ ૦૨ ૦૫ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ નવેમ્બર-૨૨ ફે�આુરી-૨૩ B.Sc./M..Sc. 3/5 Years 
૬ મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (ન.જ.સ.ં) ૧૦૦ ૪૦ ૧૦ ૨૭ ૦૮ ૧૫ ૧૩ ૦૩ ૦૯ ૦૨ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૨ માચર્-૨૩ BE/BTech(Civil) - 
૭ મેનેજર ગેર્ડ-૧,વગર્-૨ (માગર્ અને મકાન) ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૨ માચર્-૨૩ Dip./Deg.H&C 2 Yrs Dip 
૮ સશંોધન અિધકારી, વગર્-૧ (ન.જ.સ)ં ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૧૧-૦૯-૨૦૨૨ નવેમ્બર-૨૨ ફે�આુરી-૨૩ Post Grad. Engg. 5 Years 
૯ ભ�ૂતરશા�ી, વગર્-૨ (ખાસ ભરતી) (ન.જ.સ.ં) ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮-૦૯-૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૨ માચર્-૨૩ Post Grad - 

ન�ધ:- ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના આખરી (છે�લા) સમય સધુી “Editable” છે. આથી ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમા ંએક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમા ંિવગત-
માિહતી ભરવામા ંકોઇ ભલૂ થાય તો “Edit” િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. અરજી કરતી વખતે અને ત્યારબાદ ઉમેદવારે પોતાની સહી, ફોટો અને અન્ય િવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો ભલૂ 
હોય તો સધુારો કરી લેવા જણાવવામા ંઆવે છે. જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપતર્કમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશે નહીં.   
 આયોગ �ારા પર્િસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોમા ંજગ્યાઓની સખં્યામા ંિવભાગની દરખા�તને આધીન ફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઈ પર્ાથિમક કસોટી OMR અથવા CBRT (Computer Based Recruitment Test) માધ્યમથી લેવામા ંઆવશે. 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર પર્િસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પર્માણે રહશેે. 
જાહરેાત કર્માકં: ૦૪/૨૦૨૨-૨૩મા ંફકત મિહલા ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે. 
ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત કર્માકં: ૦૧ અને ૦૨/૨૦૨૨-૨૩ મા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પર્�ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી પર્ાથિમક કસોટીમા ં૨૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ં૫૦% ગણુભાર અને 
બબબ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પર્માણસહ ગણતરી કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પર્ાથિમક કસોટી અને બબબ મલુાકાતના અનકુર્મે ગણુ ૨૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-
૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. સદરહુ જાહરેાતોમા ંઉમેદવાર પર્ાથિમક કસોટીમા ં૨૫% થી ઓછા ગણુ મળેવશે તો તેવા ઉમેદવારોને બબબ મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. જયારે અનસુિૂચત જાિત અને અનસુિૂચત 
જનજાિત વગર્ના ઉમેદવારો ૨૦% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તો તેવા ઉમેદવારોને બબબ મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.
 ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત કર્માકં:૦૩ થી ૦૯/૨૦૨૨-૨૩મા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને બબબ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પર્માણસહ ગણતરી કરીન ે
કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે,પર્ાથિમક કસોટી અને બબબ મલુાકાતના અનકુર્મે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦પર્�ો સામાન્ય અભ્યાસના 
તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પર્�ો સબંિંધત િવષયના રહશેે.(સદરહ ુજાહરેાતોમા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને બબબ મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહીં.)
 િદ�યાગં ઉમેદવારોની જગ્યામા ંસરકારની અ�તન સચૂનાઓ મજુબ સધુારો થવાની સભંાવના રહ ેછે. 
બધી જ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
(૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત કર્માકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપતર્કમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમર્ 
કરવાનીરહશેે. (ર)ફન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્કની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જબરીયાત જણાય તો https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.in ના “Online Application” મેનમુા ં“Edit” િવક�પમા ં
જઇને તે જાહરેાતમા ંઓનલાઇન અરજી કરવાના આખરી (છે�લા) િદવસ અને સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. જાહરેાતના ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપતર્કમા ંકોઇ સધુારા વધારા 
થઇ શકશે નહીં. (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામા ંછે�લે કન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્ક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે કન્ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપતર્ક માન્ય રાખવામા ંઆવશે. 
(૪) ઉમેદવારોએ બબબ મલુાકાતને પાતર્ થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના થતા પર્માણપતર્ો તૈયાર રાખવાના રહશેે. 
ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જન્મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અન્ય કોઈપણ દ�તાવેજ માન્ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC) 
માટે પિરિશ�ટ-ક-પિરિશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) માન્ય ગણાશે નહીં. 
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તારીખ-૩૦-૦૬-૨૦૨૨ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખ�ુલી રહશેે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online અરજીપતર્ક્મા ંતમામ િવગતો 
કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપતર્ક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવો ફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર 
જ જવાબદાર રહશેે. 
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નોંધ:- ઉમેદવારો દ્ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના આખરી (છેલલા) સમય સધુી “Editable”છે. આથી ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમા ંએક જ અરજી કરવી. 
ઓનલાઇન કરેલ અરજીમા ંવવગત-માહહતી ભરવામા ંકોઇ ભલૂ થાય તો “Edit”વવકલપમા ંજઇ વવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી.અરજી કરતી વખતે અને તયારબાદ 
ઉમેદવારે પોતાની સહી, ફોટો અને અનય વવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો ભલૂ હોય તો સધુારો કરી લેવા જિાવવામા ંઆવે છે.જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરવાનો 
સમયપિૂ્ડ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશે નહીં.

• આયોગ દ્ારા પ્રવસદ્ધ કરવામા ંઆવતી સદરહુ જાહરેાતોમા ંજગયાઓની સખંયામા ંવવભાગની દરખાસતને આધીન ફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાવધત અવધકાર રહશેે.
• ઉમેદવારોની સખંયાને ધયાને લઈ પ્રાથવમક કસોટી OMR અથવાCBRT(Computer Based Recruitment Test)માધયમથી લેવામા ંઆવશે.
• શૈક્ષણિક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપરપ્રવસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ વવગતવાર જાહરેાત 

પ્રમાિે રહશેે.
• જાહરેાત ક્રમાકં: ૦૪/૨૦૨૨-૨૩મા ંફકત મહહલા ઉમેદવારોજ અરજી કરી શકશે.

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-3 WÃkh)
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૪)  જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભનેી અજકુ  સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. 

થી આપવામા ંઆવર્.ે આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય 

દર્ાગવવો અને સમગ્ર ભરતી  પ્રક્રિયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો જરૂરી અને 

આપના ક્રહતમા ંછે. 
 

૧. સવંગમવાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

જાહરેાત િમાકં 
અને સવંગગન ુ ં

નામ  

વવભાગ/ 
ખાતાની વડાની 
કચેરીનુ ંનામ 

  
કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મક્રહલાઓ 
માટે અનામત જગ્યાઓ 

કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી અનામત 

  

 
ણબન 

અનામત 

(સામાન્ ય) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ 
જન 
જાવત 

સા.ર્ૈ.૫.
વગગ 

ણબન 
અનામત 

(સામાન્ ય) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ  

જન 
જાવત 

સા.ર્ૈ.૫. 
વગગ 

ર્ારીક્રરક 
અર્કત 

(ક્રદવ્યાગં) 

માજી 
સૈવનક 

૨૦૧/ર૦૨૨૨૩ 

ગજુરાતી 
સ્ ટેનોગ્રાફર   
ગ્રેડ-૨, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૭૫ ૨૮ ૦૭ ૦૫ ૧૧ ૨૪ ૦૯ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૭ ૦૩ ૦૭ 

ખાતાના વડાઓ ૭૯ ૩૪ ૦૭ ૦૪ ૧૧ ૨૩ ૧૦ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૭ ૦૪ ૦૭ 

વવધાનસભા 
સણચવાલય 

૦૨ ૦૧ - - - ૦૧ - - - - - - - 

કુલ જગ્ યા  ૧૫૬ ૬૩ ૧૪ ૦૯ ૨૨ ૪૮ ૧૯ ૦૪ ૦૨ ૦૬ ૧૪ ૦૭ ૧૪ 

૨૦૨/ર૦૨૨૨૩ 

અંગે્રજી 
સ્ ટેનોગ્રાફર,  
ગ્રેડ-૨, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૨૬ ૧૧ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૭ ૦૩ - - ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૨ 

ખાતાના વડાઓ ૬૩ ૨૭ ૦૬ ૦૪ ૦૯ ૧૭ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૫ ૦૩ ૦૬ 

કુલ જગ્ યા  ૮૯ ૩૮ ૦૮ ૦૬ ૧૩ ૨૪ ૧૧ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૭ ૦૫ ૦૮ 

૨૦૩/ર૦૨૨૨૩ 

ગજુરાતી 
સ્ ટેનોગ્રાફર  
ગ્રેડ-૩, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૦૬ ૦3 - - ૦૩ ૦0 - - - ૦૧ - ૦૧ - 

ખાતાના વડાઓ ૧૬ ૦૯ ૦૧ ૦૧ - ૦૫ ૦૩ - - - ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

કુલ જગ્ યા  ૨૨ ૧૨ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૩ - - ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૧ 

૨૦૪/ર૦૨૨૨૩ 

અંગે્રજી 
સ્ ટેનોગ્રાફર,  
ગ્રેડ-૩, વગગ-૩ 

સણચવાલયના 
વવભાગો  

૦૧ ૦૧ - - - - - - - - - ૦૧ - 

ખાતાના વડાઓ ૦૨ ૦૨ - - - - - - - - - ૦૧ - 

કુલ જગ્ યા  ૦૩ ૦૩ - - - - - - -- - - ૦૨ - 

તમામ સવંગોની કુલ જગ્ યાઓ ૨૭૦ ૧૧૬ ૨૩ ૧૬ ૩૮ ૭૭ ૩૩ ૦૫ ૦૩ ૧૦ ૨૨ ૧૬ ૨૩ 

 
     ઉપર દર્ાગવેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને ર્ાક્રરરીક રીતે ક્રદવ્યાગં ઉમેદવારો માટેની 

સવંગગવાર અનામત જગ્યાઓ નીચે દર્ાગવ્યા જજુબની રહરેે્. 

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગરી મંડળ ઃ ગાંધરીનગર
(વબેસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

 ગજુરાત ગૌિ સેવા ૫સદંગી મરંળ, ગાધંીનગર દ્ારા �ુદા �ુદા વવભાગોના વનયતં્રિ હઠેળના ખાતાના વરાઓ હસતકની કચેરીઓમા ં
વગગ-૩ ના �ુદા �ુદા તાવંત્રક સવંગોની નીચે દ�્ાગવલે સીધી ભરતીની જગયાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રહક્રયામા ંપસદંગી/ 
પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વબેસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજી૫ત્રકો મગંાવવામા ંઆવ ેછે. આ માટે 
ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વબેસાઈટ ૫ર તા. ૧૬/૦૬/ર૦૨૨ (૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (સમય રાત્રીના 
૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહ�્ેે. અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ સહહત (આગળ ફકરા ન-ં૭ 
મા ંદશા્ડવલે) આ સમગ્ર જાહરેાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધયાનથી વાચંવી જ�રી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શકૈ્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, જાવત 
તેમજ અનય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાિપત્રો હાલમા ંપોતાની પાસે જ રાખવાના રહશે ેઅને અરજીપત્રકમા ંતે પ્રમાિપત્રોમા ં
દશા્ડવ્યા મજુબની જ�રી વવગતો ભરવાની રહશે.ે ભરતી પ્રહક્રયા સબંધેંની તમામ સચૂનાઓ મરંળની https://gsssb.gujarat.gov.in 
વબેસાઇટ પર �ૂકવામા ંઆવ�્ે તેથી સમયાતંરે મરંળની વબેસાઇટ અ�કુ જોતા રહ�ે ુ ં

૧)  અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સ ૂચનાઓ ( આ જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદ�્ાગવલે છે. તે સહીત) આ સમગ્ર જાહરેાત ઓન-
લાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધયાનથી વાચંવી જ�રી છે.

૨)  ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાિપત્રો જોરવાના નથી. પરં�,ુ ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાિપત્રોમાનંી 
વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન અરજીમા ંઅરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાિપત્રો જેવા 
કે, �્ૈક્ષિિક લાયકાત, વય, �્ાળા છોરયાનુ ંપ્રમાિપત્ર, જાવત, �્ારીક્રરક ખોરખાપંિ (લાગ ુપર� ુ ંહોય તો), માજી સૈવનક (લાગ ુ
પર� ુહોય તો) તેમજ અનય લાયકાતના અસલ પ્રમાિપત્રોને સાથ ેરાખીને ઓન-લાઇન અરજીમા ંએવા પ્રમાિપત્રોને આધારે સાચી 
વવગતો ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી વવગતોને કારિે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં.

૩)  પરીક્ષા પદ્ધવત - પસદંગીની પ્રહક્રયામા ંજાહરેાતમા ંફકરા ન.ં-૯ મા ંદ�્ામવ્યા મજુબની (૧) લાયકી પરીક્ષા (લ�વુલવપ કસોટી) (૨) 
મખુય પરીક્ષા - પ્ર�પત્ર-૧ (વિગનાતમક અને હ�ેલુક્ષી) અને પ્ર�પત્ર- ૨ કૌશલય કસોટી (લ�વુલવપ અને અનલુેખનનુ ંટાઇપીંગ)
ની પ્રહક્રયામાથંી ઉમેદવારે પસાર થવાનુ ંરહશે.ે
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• ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત ક્રમાકં: ૦૧ અને ૦૨/૨૦૨૨-૨૩મા ંપ્રાથવમક કસોટીમા ં૨૦૦ ગિુના ૨૦૦ પ્ર�ો સબંવંધત વવષયના રહશેે. ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી 
પ્રાથવમક કસોટીમા ં૨૦૦ ગિુમાથંી મેળવેલ ગિુના ં૫૦% ગિુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગિુમાથંી મેળવેલગિુના૫૦% ગિુભારના પ્રમાિસહ ગિતરી કરીને �ુલ 
ગિુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે,પ્રાથવમકકસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગિુ ૨૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગિુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે.
સદરહુજાહરેાતોમા ંઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમા ં૨૫% થી ઓછા ગિુ મેળવશે તો તેવા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે વવચારિામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. જયારે અનસુણૂચત 
જાવત અને અનસુણૂચત જનજાવત વગ્ડના ઉમેદવારો ૨૦% થી ઓછા ગિુ મેળવશે તો તેવા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે વવચારિામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.

• ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત ક્રમાકં:૦૩ થી ૦૯/૨૦૨૨-૨૩માપં્રાથવમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગિુમાથંી જે ગિુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગિુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ 
ગિુમાથંી મેળવેલ ગિુના ૫૦% ગિુભારના પ્રમાિસહ ગિતરી કરીને �ુલ ગિુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પ્રાથવમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગિુ 
૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગિુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગિુના ૧૦૦પ્ર�ો સામાનય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ ગિુના ૨૦૦પ્ર�ો 
સબંવંધત વવષયના રહશેે.(સદરહુ જાહરેાતોમા ંપ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૫%થી ઓછા ગિુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે વવચારિામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.)

• હદવ્યાગં ઉમેદવારોની જગયામા ંસરકારની અદ્યતન સચૂનાઓ મજુબ સધુારો થવાની સભંાવના રહ ેછે.
• બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પહરિામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગિુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
• (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગયાનુ ં નામ સપષ્ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમા ં

ભયા્ડ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને તયાર પછી જ અરજી કનફમ્ડ કરવાનીરહશેે. (ર)ફનફમ્ડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માહહતીમા ંક્ષવત કે 
�કૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જ�રીયાત જિાય તો https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.inના “Online Application”મેનમુા ં“Edit” વવકલપમા ંજઇને તે જાહરેાતમા ંઓનલાઇન 
અરજી કરવાનાઆખરી (છેલલા) હદવસ અને સમય સધુીમા ંકોઇ પિ વવગત સધુારી શકાશે.જાહરેાતના ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપિૂ્ડ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ 
અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશે નહીં.(૩) એક કરતા ંવધારે સખંયામા ંઅરજી કયા્ડના હકસસામા ંછેલલે કનફમ્ડ થયેલ અરજીપત્રક જ માનય રાખવામા ંઆવશે. 
ણબન-અનામત વગ્ડના ઉમેદવારો માટે છેલલે કનફમ્ડ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક માનય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને પાત્ર થયાના હકસસામા ંર�ૂ 
કરવાના થતા પ્રમાિપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે.

• ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જનમ તારીખ દશા્ડવેલ) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અનય કોઈપિ દસતાવેજ માનય ગિાશે નહીં. સામા�જક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગ્ડના 
ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC)માટે પહરવશષ્ટ-ક-પહરવશષ્ટ-૪ (ગજુરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH)માનય ગિાશે નહીં.

• ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તારીખ-૩૦-૦૬-૨૦૨૨ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ �લુલી રહશેે માટે આખરી હદવસો 
સધુી રાહમા ંનહહ� રહતેા Onlineઅરજીપત્રક્મા ંતમામ વવગતો કાળજીપવૂ્ડક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirmકરવા જિાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર 
દ્ારા વનયત સમયમા ંOnlineઅરજીપત્રક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવોફરજીયાત છે. જેમા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે.

• અરજી કરવાની રીત :
 આ જાહરેાતના સદંભ્ડમા ંમરંળ ઘ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ સવીકારવામા ંઆવશ.ે જે અનવયે ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદશા્ડવ્યા 
તા. ૧૬/૦૬/ર૦૨૨ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા ૩૦/૦૬/ર૦રર (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન “https:// ojas.
gujarat.gov.in” વેબસાઈટ પર ઓન-લાઈન અરજીપત્રક ભરી શકશ.ે ઉમેદવાર એક સવંગ્ડ માટે એક જ અરજી કરી શકશ.ે તેમ છતા ં
કોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવ� ુઅરજી રજીસટર્ડ કરશ ેતો તેવા ઉમેદવારોના હકસસામા ંસૌથી છેલલે કનફમ્ડ થયેલી અરજી માનય ગિીને 
તે વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશ.ે આ બાબતની વવગતવાર સચુના અરજી કરવાની રીતના પેટા �ુદ્દા ન.ં (૧૪)મા ંપિ 
આપેલ છે.
• ઉમેદવાર� અરજીપત્રક ભરવા માટ� ઃ
(૧) સૌ પ્રથમ “https://ojas.gujarat.gov.in” વેબસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં અને તયાર બાદ 
(ર) “On line Application” મા ંApply ૫ર Click કર�ુ.ં અને GSSSB વસલેકટ કર�ુ.ં  
(૩) ઉમેદવારે જાહરેાત ક્રમાકં:- ૨૦૧/૨૦૨૨૨૩ થી ૨૦૪/૨૦૨૨૨૩ પૈકી જે સવંગ્ડની જાહરેાત માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય 
તે જાહરેાતના સવંગ્ડના નામ ૫ર Click કરી Apply પર �ક્લક કર�ુ.ં તયારબાદ સક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્શન 
�લુશ.ે જેમા ંMore Details પર Click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાતની વવગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી. 
(૪) જયારે “Apply now” ૫ર Click કરવાથી નવી વવનરો �લુશ ેજેમા ં“Skip” પર �ક્લક કરવાથી Application Format �લુશ ેજેમા ંસૌ 
પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ �દરી ( * ) વનશાની હોય તેની વવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહશે.ે) 
(૫) Personal Details ભરાયા બાદ “Educational Details” ભરવા માટે “Educational Qualifications” ૫ર Click કર�ુ.ં 
(૬) તેની નીચે “Self declaration” ૫ર Click કર�ુ.ં તયારબાદ 
(૭) ઉ૫રની શરતો સવીકારવા માટે “Yes” ૫ર Click કર�ુ.ં હવ ેઅરજી પિૂ્ડ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે. 
(૮) તયાર બાદ “save” ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Nnmber” generate થશ.ે જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશે.ે 
(૯) હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. તયારબાદ 
ok ૫ર Click કર�ુ.ં અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo નુ ંમા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને 
Signature નુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો 
photo અને signature jpg format મા ં(15 kb) સાઈઝથી વધે નહહ તે રીતે સકેન કરી computer મા ંસેવ કરેલા હોવા જોઈએ.) photo 
અને signature અપલોર કરવામાટે “browse” button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose file ના સક્રીનમાથંી જે ફાઈલમા ંjpg format મા ંતમારો 
photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અને“open” button ને Click કરો. હવ ે“browse” button ની બા�ુમા ં“upload” button ૫ર 
Click કરો. હવ ેબા�ુમા ંતમારો photo દેખાશ.ે હવ ેઆજ રીતે signature ૫િ upload કરવાની રહશે.ે જે photo અને signature અપલોર 
કરવામા ંઆવ્યા હશે તે જ photo લેણખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ંચોંટારવાનો રહશે ેતથા તેવી જ signature કરવાની રહશે ેતેમજ 
આ ભરતી પ્રહક્રયાના વનમ� ૂકં સધુીના દરેક તબ�ે મરંળ/સબંવંધત ખાતાના વરા માગેં તયારે તેવો જ ફોટો ર�ુ કરવાનો રહશે.ે આથી 
ફોટોગ્રાફની ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. �ુદા �ુદા તબ�ે �ુદા �ુદા ફોટોગ્રાફ ર�ુ થશ ેતો ફાળવિી/ વનમ� ૂકંમા ંબાધ આવી 
શકશ.ે જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશે.ે
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  જયારે ચંદ્ર �થ્વરી અને સૂયર્નરી વચ્ચે આવે ત્યારે કઈ 
ઘટના બને છે?

 અ. સૂયર્ગ્રહણ  બ. ચંદ્રગ્રહણ
 ક. ખગ્રાહ ડ. સુપરમુન 
2.  રક્તકણોનું આયુષ્ય કેટલા �દવસનું હોય છે? 
 અ. ૧૦૦ બ. ૧૨૦
 ક. ૧૪૦                   ડ. ૮૦
3.  આપેલા િવકલ્પોમાંથરી પારસરી લોકોનું મં�દર કયું?  

અ. બારી બ. અિગયારી 
 ક. તેરી  ડ. અઢારી
4.  ૨૦૨૨માં સાિહત્ય અકાદમરીએ કેટલરી ભાષાઓમાં 

‘સાિહત્ય અકાદમરી પુરસ્કાર-૨૦૨૧’નરી ઘોષણા કરરી?
 અ. ૧૮ ક. ૨૪
 બ. ૨૦                    ડ. ૨૯
5.   શરરીરના કયા અંગનરી બરીમારરી માટે એ�ન્જયોગ્રાફ� 

કરવામાં આવે છે? 
 અ. લીવર બ. મગજ
 ક. ફ�ફસાં ડ. હ્રદય 
6.  નરીમ્ન િલખરીત બંદરો પૈક� કયું બંદર ગુજરાતમાં પિશ્વમે 

આવેલું છે?
 અ. અલંગ  બ. પીપાવાવ
 ક. ઓખા          ડ. ક�ડલા
7.  બારડોલરી સત્યાગ્રહ દરિમયાન અંગ્રેજ સરકારે ખેડૂતો 

પર કેટલા ટકા ટેકસ નાખ્યો હતો? 
 અ. ૨૦             ક. ૨૫ 
 બ. ૨૨              ડ. ૩૦  
8.  ક�ષ્ણ અને શુક્લ કયા વેદનરી પ્રશાખા છે?
 અ. યજુર્વેદ બ. અથવર્ વેદ  
 ક. ઋગ્વેદ ડ. સામવેદ 
9.  રાણા પ્રતાપ સાગર બંધ કઈ નદરી પર આવેલો છે?
 અ. ગોદાવરી બ.  સતલજ
 ક. ચંબલ ડ. સાબરમતી 
10. વડનગરનુ ં ક�િતર્તોરણ બરીજા કયા નામ ેઓળખાય છે?
 અ. ક�ષ્ણનો ઓટલો બ. નરિસંહ મહ�તાનો ચોરો
 ક. રામનો બાગ ડ. સુદામાનો ચોરો
11. વરસાદના પાણરીમાં કયું િવટાિમન રહેલું છે?
 અ. ડી બ. બી – ૧૨
 ક. એ           ડ. ક� 
12. િવશ્વ યુદ્ધ અનાથ �દવસ (World day of War 

Orphans) ક્યારે મનાવાય છે?
     અ. ૬- �ન્યુ.  બ. ૨૨ – સપ્ટ�. 
 ક. ૧૯ – ઓક્ટો.       ડ. ૧૫ – એિપ્રલ
13. નાસાએ કયા ભારતરીય અમે�રક� મિહલાને કાયર્કારરી 

પ્રમુખપદે િનયુકત કયાર્ છે?
  અ. �િપ્ત દવે બ. જયસ્વી પટ�લ
  ક. ભવ્યા લાલ   ડ. કમલા ઘોષ
14.  આ વષ� યોજનારા કાન્સ �ફલ્મ ફે�સ્ટવલ્મા ં‘કન્ટ્રરી ઓફ 

ઓનર’ તરરીકે કયા દેશનરી પસંદગરી કરાઈ છે?
 અ. નેપાલ બ.  ભારત 
 ક. ભૂતાન ડ. શ્રીલંકા
15. ‘જાહેર િમલકતનરી તોડફોડ કરવરી તે રા�રીય સંપિત્તનું 

નુકશાન કરવા બરાબર છે’ – �દ્વ�કત શબ્દપ્રયોગ 
કયો? 

 અ. િમલકત  બ.  તોડફોડ
 ક. રા�ીય ડ. બરાબર
16.  ક�ડયો ડુંગર કયા િજલ્લામાં આવેલો છે? 
 અ. વલસાડ  બ.  બનાસકાંઠા
 ક. સાબરકાંઠા ડ.  ભ�ચ 
17.  ગજુરાત પિવત્ યાત્ાધામ િવકાસ બોડર્ દ્વારા તાજતેરમાં 

કયા યાત્ાધામનો િવકાસ કરાયો છે? 
 અ. શામળા� બ. પાવાગઢ
 ક. પાિલતાણા               ડ ડાકોર

18. ગોવધર્નરામે પોતાનરી પુત્રીનું ચ�રત્ કયા પુસ્તકમાં 
આલેખ્યું છે? 

 અ. માયાવતી કલા બ.  લીલાવતી �વનકલા
 ક. કલાવતી કલા ડ. માયાની કલા  
19. કાચનરી બનાવટમાં કયો પદાથર્ વપરાય છે?
 અ. મીઠું બ. સલ્ફર
 ક. િસિલકા      ડ.  �ટ
20. ભારતરીય મિહલા હોક� ટરીમના કયા પૂવર્ કેપ્ટનનું 

બ�ગલુ�માં ૮૧ વષર્નરી વયે િનધન થઈ ગયું? 
 અ. ગુરિજત કૌર બ. િનક્કી પ્રધાન
 ક. એલવેરા િબ્રટો ડ. દીપ ગ્રેસ એક્કા 
21.  કેન્દ્ર સરકારના મુખ્ય વૈઞ્જાિનક સલાહકાર તરરીકે કોણ 

ફરજ બજાવે છે?
 અ. પ્રો.તન્મય પાંડે બ. પ્રો. અજયક�માર સુદ
 ક. પ્રો. વત્સલ પ્રધાન  ડ. પ્રો. ગૌરવક�માર દ�વ
22.  અ�ત નહાટા કયા કે્ષત્ સાથે સંકળાયેલા હતા?                                                                                                                                  
 અ. ર�ગભૂિમ બ.  �ફલ્મ
 ક. િચત્રકલા ડ. રાજકારણ
23.  CDAC – નું ફ�લ ફોમર્ શું થશે? 
 અ.  સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ કમ્પ્યુ�ટ�ગ
     બ.  સેન્ટ્રલ ફોર ડેવલપમેન્ટ ઓફ અટ�ચ કમ્પ્યુ�ટ�ગ
     ક.  સેન્ટર ફોર �ડપેન્ડ ઓફ એડવાન્સ ક�લ્ક્યૂલે�ટ�ગ
 ડ.  સેન્ટ્રલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ કમ્પ્યુ�ટ�ગ
24. �ડફેન્સ �રસચર્ એન્ડ ડેવલપમને્ટ ઓગ�નાઈઝશેનનુ ંવડું 

મથક કયાં આવેલું છે? 
 અ. ન્યુ �દલ્હી  બ. મુંબઈ         
 ક. કોલકતા           ડ. ચેન્નઈ 

25. એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં ગુજરાતમાં આવેલા િબ્રટેનના 
વડાપ્રધાનનું નામ શું છે?

 અ. ડેિનસ �નસન બ. �રચાડર્ �નસન 
 ક. જયોજર્ �નસન ડ. બો�રસ �નસન
26.  કયા વ�રષ્ઠ રાજનાયકે તાજતેરમા ંભારતના નવા િવદેશ 

સિચવનો હોદો ગ્રહણ કય� છે? 
 અ. રાધામોહન સચદ�વ બ. રામમોહન િતંવારી
 ક. િવનય મોહન કવાત્રા ડ. પ્રાણમોહન ભા�ટયા
27. એલ – �ટ સવર્ર પ્રાપ્ત કરનાર દેશનુ ંપ્રથમ રાજય કયંુ છે? 
 અ. તિમલનાડુ                  બ.મહારા�
 ક. રાજસ્થાન ડ. મધ્યપ્રદ�શ
28. રા�પિત દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા વટહુકમને 

સંસદમાં કેવરી બહુમતરી મળતરી જ�રરી છે?
 અ. પૂણર્ બહુમતી બ. સાદી બહુમતી
 ક. િવિશષ્ટ બહુમતી ડ. ૨/૩ બહુમતી
29.  સ્વાિમ સંપ્રદાયનું પ્રિસધ્ધ યાત્ાધામ ગઢડા કઈ નદરીને 

�કનારે આવેલું છે?
 અ. સુકભાદર        બ. ઘેલો
      ક. કાળુભાર ડ. શ�ગવડો 
30.  િવદ્યુત પ્રવાહના મૂલ્યના માપન માટે કયું યંત્ વપરાય 

છે?
 અ. ક્યુિમટર બ. ગેલ્વેનોિમટર
 ક. એિમટર ડ. ક�પીિસયંસી િમટર 
31.  મા�ભાષાને પ્રોત્સાહન આપવા ગૂજરાત િવદ્યાપરીઠ હવે 

કયો ટેકિનકલ કોસર્ ગુજરાતરીમાં ભણાવશે? 
 અ. MCA બ. BCA 
 ક. DCA ડ. KCA
32. ગુજરાતનું કયું બંદર િવશ્વનું પ્રથમ સરીએન� ટિમર્નલ 

બનવા તરફ આગળ વધરી ર�ં છે ? 
 અ. નવાબંદર બ. ક�ડલા
 ક. ઓખા ડ. બેડી

34. ૧ �ચ બરાબર કેટલા સે�ન્ટમરીટર થાય? 
 અ. ૨.૫૪ બ. ૧.૫૪ 
 ક. ૨.૧૧           ડ. ૧.૫૮
35.  અચ્યુત- એટલે કયા દેવ થશે?    
 અ. ઇન્દ્ર    બ. અ�ગ્ન
 ક. િવષ્ણુ        ડ. સૂયર્
36.  અક્ષય �તરીયા એટલે?
 અ. માગશર સુદ ત્રીજ     બ. વૈશાખ સુદ ત્રીજ
 ક. ફાગણ સુદ ત્રીજ ડ. ભાદરવા સુદ ત્રીજ 
37. તાજેતરમાં કયા દેશના વડાપ્રધાને ગુજરાતના વડોદરા 

પાસેના હાલોલમાં બનેલરી જેસરીબરી ફેકટરરીનું ઉદ્ઘાટન 
કયુ� હતું?  

 અ. િબ્રટન બ. નેપાલ
 ક. �સ્વડન       ડ.  �પાન
38.  �ડફ�િલ�મ્પકમાં ૧૦ િમટર એર િપસ્તોલમાં કઈ ભારતરીય 

શૂટરને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો છે?
 અ. �િપ્ત દવે           બ.  વે�દકા શમાર્
 ક. જયસ્વી પટ�લ              ડ. અનુલા સેન
40. “કાળજું કોયુ� તે કોને કહરીએ !’- આ પંિક્ત કયો 

અલંકાર દશાર્વે છે?
 અ. �પક  બ. વણર્સગાઇ
 ક. યમક ડ. ઉત્પ્રેક્ષા
41. ‘સ�ટર હાફ’ શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે.? 
 અ. �સ્વિમંગ બ. હોક�  
 ક. ટ�િનસ ડ. ગોલ્ફ 
42. ‘યાદ રાખ� નાનરી વાત’નથરી     ----------- ન ેહોતા દાતં?  
 અ. હાથ બ.�ભ  
 ક. ડોક             ડ. પેટ
43. હ્રદયના દબાણનરી અસર ન�ધતા સાધનને શું કહે છે? 
 અ. થમ�ગ્રાફ     બ. હ�લોગ્રાફ  
 ક. કા�ડર્યોગ્રામ         ડ. પેડોગ્રામ  
45. ‘કપર્ટ વાિણજ્ય’ના પ્રાચરીન નામે ઓળખાતું હાલનું 

સ્થળ કયું?
 અ. કપડવંજ  બ. કરમસદ 
 ક. કપરાડા   ડ. કાનપુર 
46. ૧.૬૭૬ મરીટરનો ગેજ એટલે કયો ગેજ?
 અ. નૈરો બ. ફ�ડર 
 ક. મીટર   ડ. બ્રોડ 
47. નરીચેનામાંથરી કોણ રેલવે સંબંિધત છે?
 અ. RTO બ. RMS  
 ક. RAF ડ. RMO
48. પારસરીઓનું પિવત્ અ�ગ્ન રાખવાનું સાધન કયું?
 અ. બેક�ડયું બ. તોલડી
      ક. અદૂરઘાન ડ.  ઝારી
49. આમાંથરી મહારા� રાજ્યનું �ત્ય કયું?
 અ. ગણગૌર બ. �ત્રા
 ક. લાવણી ડ. સ્વાંગ
50. નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઓશનોગ્રાફ� કયા આવેલરી 

છે?
     અ. ગોવા બ. ચંદીગઢ
 ક. દહ�રાદૂન ડ. ધનબાદ

જવાબો ઃ
(1-અ) (2-બ) (3-બ) (4-બ) (5-ડ) (6-ક) (7-બ) (8-
અ) (9-ક) (10-બ) (11-બ) (12-અ) (13-ક) (14-બ) 
(15-બ)  (16-ડ) (17-બ) (18-બ) (19-ક) (20-ક) (21-
બ) (22-બ) (23-અ) (24-અ) (25-ડ) (26-ક) (27-ક) 
(28-બ) (29-બ) (30-ક) (31-બ) (32-અ) (34-અ) 
(35-ક) (36-બ) (37-અ) (38-બ) (40-બ) (41-બ) 
(42-ડ) (43-ક) (45-અ) (46-ડ) (47-બ) (48-ક) (49-
ક) (50-અ)

�ડફ�િલ�મ્પકમાં ૧૦ િમટર એર િપસ્તોલમાં કઈ ભારતરીય શૂટરને બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો છે?
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ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગરી મડળ ઃ ગાંધરીનગર
(વબેસાઇટ એડ્રેસ : (https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in)

 ગજુરાત ગૌિ સેવા પસદંગી મરંળ, ગાધંીનગર દ્ારા �ુદા �ુદા વવભાગોના વનયતં્રિ હઠેળના ખાતાના વરાઓ હસતકની 
કચેરીઓમા ંવગ્ડ-૩ ના �ુદા �ુદા તાવંત્રક સવંગ�ની નીચે દશા્ડવલે સીધી ભરતીની જગયાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રહક્રયામા ં
પસદંગી/ પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારોપાસેથી OJAS ની વબેસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 
આ માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર તા. ૧૬/૦૬/ર૦૨૨(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા. ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (સમય 
રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહશે.ે અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ સહહત (આગળ 
ફકરા ન-ં૭ મા ંદશા્ડવલે) આ સમગ્ર જાહરેાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધયાનથી વાચંવી જ�રી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શકૈ્ષણિક લાયકાત, 
ઉંમર, જાવત તેમજ અનય લાયકાતના બધા જ અસલ પ્રમાિપત્રો હાલમા ંપોતાની પાસે જ રાખવાના રહશે ેઅને અરજીપત્રકમા ંતે 
પ્રમાિપત્રોમા ંદશા્ડવ્યા મજુબની જ�રી વવગતો ભરવાની રહશે.ે ભરતી પ્રહક્રયા સબંધેંની તમામ સચૂનાઓ મરંળની https://gsssb.
gujarat.gov.inવેબસાઇટ પર મકૂવામા ંઆવશ ેતેથી સમયાતંરે મરંળની વબેસાઇટ અ�કુ જોતા રહ�ે ુ.ં
૧)  અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ ( આ જાહરેાતમા ંફકરા ન.ં ૭ મા ંદશા્ડવલે છે. તે સહીત) આ સમગ્ર જાહરેાત ઓન-

લાઇન અરજી કરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધયાનથી વાચંવી જ�રી છે.
૨)  ઓન-લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પ્રમાિપત્રો જોરવાના નથી. પરં�,ુ ઓન- લાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાિપત્રોમાનંી 

વવગતોને આધારે ઓન-લાઇન અરજામા ંઅરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ેછે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાિપત્રો જેવા કે, 
શકૈ્ષણિક લાયકાત, વય, શાળા છોરયાનુ ંપ્રમાિપત્ર, જાવત, શારીહરક ખોરખાપંિ (લાગ ુપર� ુ ંહોય તો), માજી સૈવનક (લાગ ુપર� ુ
હોય તો) તેમજ અનય લાયકાતના અસલ પ્રમાિપત્રોને સાથ ેરાખીને ઓન-લાઇ અરજીમા ંએવા પ્રમાિપત્રોને આધારે સાચી 
વવગતો ભરવાની રહ ેછે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી વવગતોને કારિે અરજી રદ થવાપાત્ર ઠરે નહીં.

૩)  પરીક્ષા પદ્ધવત - પસદંગીની પ્રહક્રયામા ંજાહરેાતમા ંફકરા ન.ં-૯ મા ંદશા્ડવ્યા મજુબની પ્રથમ તબ�ામા ંહ�ેલુક્ષી પ્ર�ોવાળી ઓ.એમ.
આર. પદ્ધવતની સપધા્ડતમક લેણખત પરીક્ષા અને તયારબાદ, બીજા તબ�ાની કોમ્પ્�ટુર પ્રોફીસીયનસી (કાય્ડ ક્ષમતા) કસોટીની 
પ્રહક્રયામાથંી ઉમેદવારે પસાર થવાનુ ંરહશે.ે

૪)  જ�રત ઉપ�સથત થયે પરીક્ષા સદંભ�ની અમકુ સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ.થી આપવામા ં આવશ.ે આથી, 
અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય દશા્ડવવો અને સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા પિૂ્ડ થાય તયા સધુી, નબંર જાળવી 
રાખવો જ�રી અને આપના હહતમા ંછે.

૧. સવંગર્વાર જગ્યાની િવગતો નીચે �જુબ છે.
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૪)  જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભનેી અજકુ  સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. 

થી આપવામા ંઆવર્.ે આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય 

દર્ાગવવો અને સમગ્ર ભરતી  પ્રક્રિયયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો જરૂરી અને 

આપના ક્રિહતમા ંછે. 
 

૧. સવંગમવાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

જાહરેાત યમાકં 
અને સવંગગન ુ ં

નામ 

વવભાગ/ 
ખાતાની 

વડાની કચેરીનુ ં
નામ 

કુલ 
જગ્યા
ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મક્રિહલાઓ 

માટે અનામત જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી અનામત 

ણબન 
અનામત 

(સામાન્ ય) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ 
જન 
જાવત 

સા.ર્.ૈ 
૫.વગગ 

ણબન 
અનામત 

(સામાન્ ય
) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ  

જન 
જાવત 

સા.ર્ૈ.
૫. 
વગગ 

ર્ારીક્રિરક 
અર્કત 

(ક્રિદવ્યાગં
) 

માજી 
સૈવનક 

૨૦૫/૨૦૨૨૨૩ 

જુનીયર 
સાયન્ટીફીક 
આસીસ્ટન્ટ,    

વગગ -૩ 

જખુ્ય ઇજનેર 
અને વનયામક 
ગજુરાત 
ઇજનેરી 
સરં્ોધન 
સસં્થા, 
વડોદરા 

૩૦ ૦૯ ૦૩ - - ૧૮ ૦૨ - - - ૦૫ ૦૧ ૦૩ 

૨૦૬/૨૦૨૨૨૩ 

મ્યવુનવસપલ 
ઇજનેર, વગગ-૩ 

વનયામકશ્રી, 
નગરપાણલકા
ઓની કચેરી 
ગાધંીનગર 

૮૮ ૩૮ ૦૮ ૦૭ ૧૬ ૧૯ ૧૨ ૦૨ ૦૨ ૦૫ ૦૬ ૦૪ ૦૮ 

૨૦૭/ર૦૨૨૨૩ 

અવધક મદદનીર્ 
ઇજનેર 
(સીવીલ),  
વગગ-૩ 

નમગદા, 
જળસપંવિ, 
પાણી પરુવઠા 
અને કલ્પસર 
વવભાગ  

૧૦૪ ૪૪ ૧૦ ૦૭ ૧૫ ૨૮ ૧૫ ૦૩ ૦૨ ૦૫ ૦૯ ૦૫ ૧૦ 

નમગદા, 
જળસપંવિ, 
પાણી પરુવઠા 
અને કલ્પસર 
વવભાગ (અન.ુ  
જન જાવત 
બેકલોગ) 

૮૮ -- -- -- ૮૮ -- -- -- -- ૨૯ -- ૦૪ ૦૮ 

કુલ જગ્ યા  ૧૯૨ ૪૪ ૧૦ ૦૭ ૧૦૩ ૨૮ ૧૫ ૦૩ ૦૨ ૩૪ ૦૯ ૦૯ ૧૮ 

૨૦૮/૨૦૨૨૨૩ 
રેખનકાર, વગગ-૩ 

માગગ અને 
મકાન વવભાગ 

             

(૧) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
અમદાવાદ 
વત ુગળ 

 

૦૪ ૦૩ - - ૦૧ - - - - - - - - 

(૨) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
મહસેાણા 
વત ુગળ 

 

૦૨ ૦૧ - - ૦૧ - - - - - - - - 
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૪)  જરૂરત ઉપસ્સ્થત થયે પરીક્ષા સદંભનેી અજકુ  સચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. 

થી આપવામા ંઆવર્.ે આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય 

દર્ાગવવો અને સમગ્ર ભરતી  પ્રક્રિયયા પણૂગ થાય ત્યા સધુી, નબંર જાળવી રાખવો જરૂરી અને 

આપના ક્રિહતમા ંછે. 
 

૧. સવંગમવાર જગ્યાની વવગતો નીચે મજુબ છે. 
 

જાહરેાત યમાકં 
અને સવંગગન ુ ં

નામ 

વવભાગ/ 
ખાતાની 

વડાની કચેરીનુ ં
નામ 

કુલ 
જગ્યા
ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મક્રિહલાઓ 

માટે અનામત જગ્યાઓ 
કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી અનામત 

ણબન 
અનામત 

(સામાન્ ય) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ 
જન 
જાવત 

સા.ર્.ૈ 
૫.વગગ 

ણબન 
અનામત 

(સામાન્ ય
) 

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ  

જન 
જાવત 

સા.ર્ૈ.
૫. 
વગગ 

ર્ારીક્રિરક 
અર્કત 

(ક્રિદવ્યાગં
) 

માજી 
સૈવનક 

૨૦૫/૨૦૨૨૨૩ 

જુનીયર 
સાયન્ટીફીક 
આસીસ્ટન્ટ,    

વગગ -૩ 

જખુ્ય ઇજનેર 
અને વનયામક 
ગજુરાત 
ઇજનેરી 
સરં્ોધન 
સસં્થા, 
વડોદરા 

૩૦ ૦૯ ૦૩ - - ૧૮ ૦૨ - - - ૦૫ ૦૧ ૦૩ 

૨૦૬/૨૦૨૨૨૩ 

મ્યવુનવસપલ 
ઇજનેર, વગગ-૩ 

વનયામકશ્રી, 
નગરપાણલકા
ઓની કચેરી 
ગાધંીનગર 

૮૮ ૩૮ ૦૮ ૦૭ ૧૬ ૧૯ ૧૨ ૦૨ ૦૨ ૦૫ ૦૬ ૦૪ ૦૮ 

૨૦૭/ર૦૨૨૨૩ 

અવધક મદદનીર્ 
ઇજનેર 
(સીવીલ),  
વગગ-૩ 

નમગદા, 
જળસપંવિ, 
પાણી પરુવઠા 
અને કલ્પસર 
વવભાગ  

૧૦૪ ૪૪ ૧૦ ૦૭ ૧૫ ૨૮ ૧૫ ૦૩ ૦૨ ૦૫ ૦૯ ૦૫ ૧૦ 

નમગદા, 
જળસપંવિ, 
પાણી પરુવઠા 
અને કલ્પસર 
વવભાગ (અન.ુ  
જન જાવત 
બેકલોગ) 

૮૮ -- -- -- ૮૮ -- -- -- -- ૨૯ -- ૦૪ ૦૮ 

કુલ જગ્ યા  ૧૯૨ ૪૪ ૧૦ ૦૭ ૧૦૩ ૨૮ ૧૫ ૦૩ ૦૨ ૩૪ ૦૯ ૦૯ ૧૮ 

૨૦૮/૨૦૨૨૨૩ 
રેખનકાર, વગગ-૩ 

માગગ અને 
મકાન વવભાગ 

             

(૧) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
અમદાવાદ 
વત ુગળ 

 

૦૪ ૦૩ - - ૦૧ - - - - - - - - 

(૨) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
મહસેાણા 
વત ુગળ 

 

૦૨ ૦૧ - - ૦૧ - - - - - - - - 
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(૩) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
અમદાવાદ 
ર્હરે વત ુગળ  

૦૨ ૦૨ - - - - - - - - - - - 

 

(૪) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
ગાધંીનગર 
વવદ્યતુ વત ુગળ  

૦૫ ૦૪ - - - ૦૧ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 

(૫) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
આલેખન 
વત ુગળ 

૦૭ ૦૫ - - - ૦૨ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 

(૬) અવધક્ષક 
ઇજનેર, 
રાષ્ટ્રીય 
ધોરીમાગગ 
વત ુગળ, 
ગાધંીનગર  

૦૨ ૦૧ - - - ૦૧ - - - - - - - 

 

(૭) જખુ્ય 
સ્થપવત અને 
નગર 
વનયોજક, 
ગાધંીનગર  

૦૨ ૦૨ - - - - - - - - - - - 

 

(૮) અવધક્ષક 
ઇજનેર,  
વડોદરા 
વત ુગળ.  

૦૬ ૦૫ - - - ૦૧ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 
(૯) અવધક્ષક 
ઇજનેર,  
સરુત વત ુગળ  

૦૮ ૦૫ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 
(૧૦) અવધક્ષક 
ઇજનેર, વત ુગળ 
ન.ં૧, રાજકોટ.  

૦૬ ૦૫ - - - ૦૧ ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 
(૧૧) અવધક્ષક 
ઇજનેર, વત ુગળ 
ન.ં૨, રાજકોટ 

૦૬ ૦૫ - - ૦૧ - ૦૧ - - - - ૦૧ - 

 કુલ જગ્યા ૫૦ ૩૮ - - ૦૪ ૦૮ ૦૬ - - - - ૦૬ - 

૨૦૯/ ૨૦૨૨૨૩  
વકગ આસીસ્ટન્ટ,  
વગગ-૩ 

માગમ અને  
મકાન 
વવભાગ.  
(૧) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા. મ.) 
વત ુગળ, 
અમદાવાદ  

 

૧૧૭ ૩૯ ૧૧ ૦૯ ૨૧ ૩૭ ૧૨ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૧૨ ૦૬ ૧૧ 

(૨) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) 
વત ુગળ, 
મહસેાણા  

૮૭ ૩૦ ૦૮ ૦૭ ૧૫ ૨૭ ૦૯ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૮ ૦૩ ૦૮ 
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(૩) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
અમદાવાદ 
ર્હરે  વત ુગળ,   

૭૦ ૨૫ ૦૭ ૦૫ ૧૨ ૨૧ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૭ 

 

(૪) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
યાવંત્રક(મા.મ.) 
વત ુગળ, 
અમદાવાદ  

૧૧ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૩ ૦૧ - - - - - ૦૧ 

(૫) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
પાટનગર 
યોજના વત ુગળ, 
ગાધંીનગર  

૩૩ ૧૭ ૦૩ - ૦૬ ૦૭ ૦૫ - - ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૩ 

(૬) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
વવદ્યતુ(મા.મ.) 
વત ુગળ, 
ગાધંીનગર  

૦૭ ૦૪ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - - - 

(૭) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
રાષ્ટ્ટીય ધોરી 
માગગ, વતુગળ, 
ગાધંીનગર  

૧૪ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૨ - - - - - ૦૧ 

(૮) 
વનયામકશ્રી, 
ઉપવન 
બગીચા તતં્ર, 
ગાધંીનગર  

૦૩ ૦૨ - - - ૦૧ - - - - - - - 

(૯) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) વત ુગળ, 
વડોદરા 

૧૭૪ ૭૫ ૧૭ ૧૦ ૨૪ ૪૮ ૨૪ ૦૫ ૦૩ ૦૭ ૧૫ ૦૮ ૧૭ 

(૧૦) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) વત ુગળ, 
સરુત 

૧૨૨ ૪૯ ૧૨ ૦૯ ૧૯ ૩૩ ૧૬ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૧૦ ૦૬ ૧૨ 

(૧૧) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
રાષ્ટ્રીય ધોરી 
માગગ, વતુગળ, 
વડોદરા  

૦૯ ૦૬ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - - - 

(૧૨) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી 
(મા.મ.) 
વત ુગળ-૧, 
રાજકોટ 

૭૧ ૩૭ ૦૭ ૦૨ ૧૨ ૧૩ ૧૨ ૦૨ - ૦૩ ૦૪ ૦૪ ૦૭ 

(૧૩) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) 
વત ુગળ-૨, 
રાજકોટ 

૫૩ ૧૫ ૦૫ ૦૫ ૧૧ ૧૭ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૩ ૦૫ 

કુલ જગ્યા ૭૭૧ ૩૧૨ ૭૨ ૪૮ ૧૨૬ ૨૧૩ ૯૫ ૧૮ ૧૧ ૩૩ ૬૨ ૩૬ ૭૨ 

૨૧૦/૨૦૨૨૨૩  
વવદ્યતુ શલુ્ક 
વનરીક્ષક, વગગ-૩ 

વવદ્યતુ શલુ્ક 
સમાહતામની 
કચેરી, 
ગાધંીનગર 

૦૮ ૦૪ - - ૦૧ ૦૩ ૦૧ - - - - ૦૧ - 
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(૩) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
અમદાવાદ 
ર્હરે  વત ુગળ,   

૭૦ ૨૫ ૦૭ ૦૫ ૧૨ ૨૧ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૪ ૦૭ 

 

(૪) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
યાવંત્રક(મા.મ.) 
વત ુગળ, 
અમદાવાદ  

૧૧ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૩ ૦૧ - - - - - ૦૧ 

(૫) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
પાટનગર 
યોજના વત ુગળ, 
ગાધંીનગર  

૩૩ ૧૭ ૦૩ - ૦૬ ૦૭ ૦૫ - - ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૩ 

(૬) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
વવદ્યતુ(મા.મ.) 
વત ુગળ, 
ગાધંીનગર  

૦૭ ૦૪ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - - - 

(૭) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
રાષ્ટ્ટીય ધોરી 
માગગ, વતુગળ, 
ગાધંીનગર  

૧૪ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૨ - - - - - ૦૧ 

(૮) 
વનયામકશ્રી, 
ઉપવન 
બગીચા તતં્ર, 
ગાધંીનગર  

૦૩ ૦૨ - - - ૦૧ - - - - - - - 

(૯) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) વત ુગળ, 
વડોદરા 

૧૭૪ ૭૫ ૧૭ ૧૦ ૨૪ ૪૮ ૨૪ ૦૫ ૦૩ ૦૭ ૧૫ ૦૮ ૧૭ 

(૧૦) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) વત ુગળ, 
સરુત 

૧૨૨ ૪૯ ૧૨ ૦૯ ૧૯ ૩૩ ૧૬ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૧૦ ૦૬ ૧૨ 

(૧૧) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
રાષ્ટ્રીય ધોરી 
માગગ, વતુગળ, 
વડોદરા  

૦૯ ૦૬ - - ૦૧ ૦૨ ૦૧ - - - - - - 

(૧૨) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી 
(મા.મ.) 
વત ુગળ-૧, 
રાજકોટ 

૭૧ ૩૭ ૦૭ ૦૨ ૧૨ ૧૩ ૧૨ ૦૨ - ૦૩ ૦૪ ૦૪ ૦૭ 

(૧૩) અવધક્ષક 
ઇજનેરશ્રી, 
(મા.મ.) 
વત ુગળ-૨, 
રાજકોટ 

૫૩ ૧૫ ૦૫ ૦૫ ૧૧ ૧૭ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૩ ૦૫ 

કુલ જગ્યા ૭૭૧ ૩૧૨ ૭૨ ૪૮ ૧૨૬ ૨૧૩ ૯૫ ૧૮ ૧૧ ૩૩ ૬૨ ૩૬ ૭૨ 

૨૧૦/૨૦૨૨૨૩  
વવદ્યતુ શલુ્ક 
વનરીક્ષક, વગગ-૩ 

વવદ્યતુ શલુ્ક 
સમાહતામની 
કચેરી, 
ગાધંીનગર 

૦૮ ૦૪ - - ૦૧ ૦૩ ૦૧ - - - - ૦૧ - 
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૨૧૧/૨૦૨૨૨૩     
મદદનીર્ 
ગ્રથંપાલ, વગગ ૩ 

ગ્રથંાલય 
વનયામકશ્રી, 
ગાધંીનગર 

૩૭ ૧૭ ૦૩ ૦૨ ૦૬ ૦૯ ૦૫ ૦૧ - ૦૨ ૦૩ ૦૨ ૦૩ 

તમામ સવંગોની કુલ જગ્ યાઓ ૧૧૭૬ ૪૬૨ ૯૬ ૬૪ ૨૫૬ ૨૯૮ ૧૩૬ ૨૪ ૧૫ ૭૪ ૮૫ ૫૯ ૧૦૪ 

 
     ઉપર દર્ાગવેલ જગ્યાઓ પૈકી માજી સૈવનકો અને ર્ાક્રિરરીક રીતે વવકલાગં ઉમેદવારો માટેની 

સવંગગવાર અનામત જગ્યાઓ નીચે દર્ાગવ્યા જજુબની રહરેે્. 
જાહરેાત યમાકં સવંગગન ુ ંનામ કુલ 

જગ્યાઓ 
માજી 
સૈવનક 

ર્ાક્રિરરીક 
વવકલાગં A B C D & E 

૨૦૫/ ર૦૨૨૨૩ જુવનયર સાયન્ટીફીક 
આસીસ્ટન્ટ, વગમ-૩ 

૩૦ ૦૩ ૦૧ ૦૧ - - - 

૨૦૬/ ર૦૨૨૨૩ 
મ્પયવુનવસપલ ઇજનેર,  
વગમ-૩  ૮૮ ૦૮ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

(D) 

૨૦૭/ ર૦૨૨૨૩ 

અવધક મદદનીશ ઇજનેર 
(સીવીલ) વગમ-૩ ૧૦૪ ૧૦ ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

(D/E) 
અવધક મદદનીશ ઇજનેર 
(સીવીલ) વગમ-૩ (અન.ુ  જન 
જાવત બેકલોગ) 

૮૮ ૦૮ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 
(D/E) 

૨૦૮/ ૨૦૨૨૨૩  રેિનકાર,વગમ- ૩ 
માગમ અને મકાન વવભાગ.         

 અમદાવાદ વર્ ુમળ ૦૪ - - - - - - 

મહસેાણા વર્ ુમળ ૦૨ - - - - - - 

અમદાવાદ શહરે વર્ ુમળ ૦૨ - - - - - - 

ગાધંીનગર વવદ્યતુ વર્ ુમળ ૦૫ - ૦૧ ૦૧ - - - 

આલેિન વર્ ુમળ ૦૭ - ૦૧ - ૦૧ - - 
રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગમ વર્ ુમળ, 
ગાધંીનગર ૦૨ - - - - - - 

મખુ્ય સ્થપવત અને નગર 
વનયોજક, ગાધંીનગર ૦૨ - - - - - - 

વડોદરા વર્ ુમળ ૦૬ - ૦૧ - - ૦૧ - 

સરુત વર્ ુમળ ૦૮ - ૦૧ - - - ૦૧ 
(D) 

રાજકોટ વર્ ુમળ ન.ં૧ ૦૬ - ૦૧ - - - ૦૧ 
(E) 

રાજકોટ વર્ ુમળ ન.ં૨ ૦૬ - ૦૧ ૦૧ - - - 

 
૨૦૯/ ૨૦૨૨૨૩ 

 
 

 
વકમ આસીસ્ટન્ટ, વગમ-૩ 
માગમ અને મકાન વવભાગ.  

       

 (૧) અવધક્ષક ઇજનેરશ્રી, 
(મા. મ.) વત ુગળ, અમદાવાદ  
 

૧૧૭ ૧૧ ૦૬ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 
(D) 

• અરજી કરવાની રીત :
 આ જાહરેાતના સદંભગમા ંમરંળ દ્ારા ઓન લાઈન અરજી જ સવીકારવામા ંઆવ�્ે. જે અનવયે ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ંદશા્ડવ્યા તા. ૧૬/૦૬/
ર૦૨૨ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા ૩૦/૦૬/ર૦૨૨ (સમય રાત્રીના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન “https:// ojas.gujarat.gov.in” વબેસાઈટ 
૫ર ઓન-લાઈન અરજી૫ત્રક ભરી શકશ.ે ઉમેદવાર એક સવંગ્ડ માટે એક જ અરજી કરી શકશ.ે તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવાર એક કરતા ંવ� ુઅરજી રજીસટર્ડ 
કરે તો તેવા ઉમેદવારોના હકસસામા ંસૌથી છેલલે કનફમ્ડ થયેલી અરજી માનય ગિીને તે વસવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ થશ.ે આ બાબતની 
વવગતવાર સચુના અરજી કરવાની રીતના પેટા �ુદ્દા ન.ં (૧૪) મા ંપિ આપેલ છે.
• ઉમેદવાર� અરજીપત્રક ભરવા માટ� ઃ
(૧)  સૌ પ્રથમ “https://ojas.gujarat.gov.in” વબેસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં અને તયાર બાદ
(ર)  “On line Application” મા ંApply ૫ર Click કર�ુ.ં અને GSSSB વસલેકટ કર�ુ.ં
(૩)  ઉમેદવારે જાહરેાત ક્રમાકં:- ૨૦૫/૨૦૨૨૨૩ થી ૨૧૧/૨૦૨૨૨૩ પૈકી જે સવંગ્ડની જાહરેાત માટે ઉમેદવારી કરવા માગંતા હોય તે જાહરેાતના 

સવંગ્ડના નામ ૫ર Click કરી Apply પર  વક્લક કર�ુ.ં તયાર બાદ સક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્સન �લુશ.ે જેમા ંMore 
Details પર Click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાતની વવગતો જોવા મળશ.ે જે ઉમેદવારોએ વાચંી જવી.

(૪)  જયારે “Apply now” ૫ર Click કરવાથી નવી વવનરો �લુશ ેજેમા ં“Skip” પર વક્લક કરવાથી Application Format �લુશ ેજેમા ંસૌ પ્રથમ “Personal 
Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ �દરી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફહરજયાત ભરવાની રહશે.ે)

(૫)  Personal Details ભરાયા બાદ “Educational Details” ભરવા માટે “Educational Qualifications” ૫ર Click કર�ુ.ં
(૬)  તેની નીચે “Self declaration” ૫ર Click કર�ુ.ં તયારબાદ
(૭)  ઉ૫રની ર્ડતો સવીકારવા માટે “Yes” ૫ર Click કર�ુ.ં હવ ેઅરજી પિૂગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.
(૮)  હવ ે“save” ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Nnmber” generate થશ.ે જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશે.ે
(૯)  હવ ેUpload Photograph ૫ર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. તયારબાદ ok ૫ર Click 

કર�ુ.ં અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo નુ ંમા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signatureનુ ંમા૫ ર.૫ 
સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg format મા ં
(15 kb) સાઈઝથી વધે નહહ તે રીતે સકેન કરી computer મા ંસેવ કરેલા હોવા જોઈએ.) photo અને signature અપલોર કરવા માટે “browse” 
button ૫ર Click કરો. હવ ેchoose file ના સક્રીનમાથંી જે ફાઈલમા ંjpg formatમા ંતમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અને 
“open” button ને Click કરો. હવ ે“browse” button ની બા�ુમા ં“upload” button ૫ર Click કરો. હવ ેબા�ુમા ંતમારો photo દેખાશ.ે હવ ેઆજ 
રીતે signature ૫િ upload કરવાની રહશે.ે જે photo અને signature અપલોર કરવામા ંઆવ્યા હશે તે જ photo લેણખત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમા ં
ચોંટારવાનો રહશે.ે તથા તેવી જ signature કરવાની રહશે ેતેમજ આ ભરતી પ્રહક્રયાના વનમ� ૂકં સધુીના દરેક તબ�ે મરંળ/સબંવંધત ખાતાના 
વરા માગેં તયારે તેવો જ ફોટો ર�ુ કરવાનો રહશે ેઆથી ફોટોગ્રાફની ચારથી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. �ુદા �ુદા તબ�ે �ુદા �ુદા ફોટોગ્રાફ 
ર�ુ થશ ેતો ફાળવિી/ વનમ� ૂકંમા ંબાધ આવી શકશ.ે જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશે.ે




