
          

ગુ જ રા ત   જા હે ર   સે વા   આયો ગ  
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ ારા જા.કર્. ૧૫/૨૦૨૨-૨૩ થી જા.કર્. ૨0/૨૦૨૨-૨૦૨૩ તારીખ-૨૫/૦૮/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૦૯/૦૯/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહુ જગ્યાઓની મખ્ય 
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 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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૧૫ મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨, મા.મ. િવ. ૭૭ ૪૬ ૦૯ ૧૮ ૦૪ ૦૦ ૧૫ ૦૩ ૦૬ ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ માચર્-૨૩ જુલાઈ-૨૩ B.E/B.TECH (CIVIL) - 
૧૬ કાયદા અિધકારી, વગર્-૨, મ, કૌ. િવકાસ અન ેરોજગાર િવ. ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ માચર્-૨૩ જૂન-૨૩ LLB/ LLB Integrated ૦૩ વષર્ 
૧૭ પર્વર વૈ ાિનક અિધકારી (ઔષધ), વગર્-૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૯-૦૧-૨૦૨૩ માચર્-૨૩ જૂન-૨૩ PGD/Degree ૦૫ વષર્ 
૧૮ રુેટર, વગર્-૨  ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ માચર્-૨૩ જૂન-૨૩ PG Degree/Dip. ૦૩ વષર્ 
૧૯ ગજુરાત ઇજનેરી સેવા (િસિવલ),વગર્-૧ અને વગર્-૨, માગર્ અને મકાન િવભાગ (મા.મ.િવ.) અને નમર્દા જળ સપંિ /પાણી પરુવઠા અને ક પસર િવભાગ (ન.જ.પા.પ.ુ અને ક. િવ) 
વગર્-૧ કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), માગર્ અને મકાન િવ. ૦૫ ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧      ૦૦ ૨૨-૦૧-૨૦૨૩ ફે આુરી-૨૩ 

જુલાઈ-૨૩ B.E/B.TECH (CIVIL) -- 
કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), ન.જ.પા.પ.ુક. િવભાગ ૧૯ ૦૯ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

વગર્-૨ નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), મા.મ. િવ. ૧૩ ૦૬ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૨૩, ૩૦ એિપર્લ, 
અને ૦૭ મે-૨૩ જૂન-૨૩ નાયબ કાયર્પાલક. ઈજનેર (િસિવલ),  ન.જ.પા.પ.ુક.િવ ૨૧ ૦૭ ૦૪ ૦૫ ૦૨ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ 

૨૦ ગજુરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગજુરાત મુ કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા ગજુરાત નગરપાિલકા મખ્ય અિધકારી સેવા, વગર્-૨ 
વગર્-૧ સહાયક રાજ્ય વેરા કિમશનર ૨૮ ૧૪ ૦૨ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૧ પર્ાથિમક 

કસોટી 
૦૮-૦૧-૨૦૨૩ 

ફે આુરી-૨૩ 

ઓગ ટ-૨૩ નાતક -- 

મદદનીશ કિમશનર (આિદજાિત િવકાસ) ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

વગર્-૨ 

સમાજ ક યાણ અિધકારી (િવ. જા.) ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
િજ લા િનરીક્ષક જમીન દફતર ૦૬ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ મખ્ય લેિખત 

પરીક્ષા ૦૨, 
૦૯, ૧૬ 
એિપર્લ-૨૩ 

જુલાઈ-૨૩ મદદનીશ િનયામક, અ  ના.પ.ુઅને ગર્ાહક બા. િવ. ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
ચીફ ઓિફસર (નગરપાિલકા મખ્ય અિધકારી) ૧૨ ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
રાજ્ય વેરા અિધકારી ૫૦ ૨૨ ૦૫ ૧૩ ૦૩ ૦૭ ૦૭ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૩ 

ન ધ-અતર્ ેદશાર્વલે શક્ષિણક લાયકાત અન ેઅનભુવ ઉમદેવારની સામાન્ય સમજણ માટ ેછે. ચોક્કસ પર્કારની શક્ષિણક લાયકાત અન ેઅનભુવ માટ ેજાહરેાતની જોગવાઇ, જગ્યાના ંભરતી િનયમો અન ેભરતી (પરીક્ષા) િનયમો ધ્યાન ેલવેાના ંરહશે.ે    
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 સખ્યામા ંિવભાગની દરખા તને આધીન ફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખ્યાને ધ્યાને લઈ પર્ાથિમક કસોટી OMR - 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 પર્િસ  કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પર્માણે રહશેે. 
ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત કર્માકં: ૧૫ થી ૧૮/૨૦૨૨-૨૩મા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી  ગણુ મળેવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને બ  મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પર્માણસહ ગણતરી 
કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પર્ાથિમક કસોટી અને બ  મલુાકાતના અનકર્મે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦પર્ ો 
સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦પર્ ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. (સદરહ ુજાહરેાતોમા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને બ  મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહીં.)
જાહરેાત કર્માકં ૧૯ અને ૨૦/૨૦૨૨-૨૩ અન્વયે પર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને જાહરેાતમા ંભરતી િનયમોમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા કુલ જગ્યાઓના આશરે ૧૫ (પદંર) ગણા ઉમેદવારોને
કામચલાઉ ધોરણે મખ્ય લેિખત પિરક્ષામા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે અને ત્યારબાદ આયોગે નક્કી કરેલા લાયકી ધોરણમા ંઆવતા કુલ જગ્યાઓના ૦૩ (તર્ણ) ગણા ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
જાહરેાત કર્માકં ૨૦/૨૦૨૨-૨૩, ગજુરાત વહીવટી સેવા વગર્-૧, ગજુરાત મુ કી સેવા વગર્-૧ અને વગર્-૨ તથા ગજુરાત નગરપાિલકા મખ્ય અિધકારી સેવા, વગર્-૨ અંતગર્ત અન્ય સવંગ ની જગ્યાઓ ઉમેરાઈ શકે છે.
િદ યાગં ઉમેદવારોની જગ્યામા ંસરકારની અ તન સચૂનાઓ મજુબ સધુારો થવાની સભંાવના રહ ેછે. 
બધીજ 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 જ રીયાત 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 સખ્યામા ં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 બ  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-૦૯-૦૯-૨૦૨૨ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખુ 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. તે ઉપરાતં ઓનલાઇન કન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્ક (Application Form) ની નકલ અવ ય ડાઉનલોડ કરી લેવી. ઉમેદવાર ારા
િનયત સમયમા ંOnline અરજીપતર્ક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવો ફરજીયાત છે. મા ંચકુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે.                                                                         તારીખ-૧૨-૦૮-૨૦૨૨ 
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