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ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 
GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD 

બ્લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમમયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ,ગાધંીનગર 
~~~~ જાહરેાત ક્રમાકંઃ-૧૩/૨૦૨૧-૨૨ અધધક મદદનીશ ઇજનેર(ધસવીલ)વગમ-૩ અંગેની ધવગતવાર 

સચૂનાઓ ~~~ 
 (વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://gpssb.gujarat.gov.in ) 

 

 
૧. ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર (હવે પછી ’’મડંળ’’ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે.)ધ્વારા 

પચંાયત સેવાની અધધક મદદનીશ ઇજનેર(ધસવીલ) (વગમ-૩) સવંગમની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી 
ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારશ્રીની 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૦૪-૦૩-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક)થી તા.૨૦-૦૩-૨૦૨૨ 
(સમય રાધત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. તેમજ સામાન્ય વગમ(જનરલ 
કેટેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી રુ.૧૦૦/- + સધવિસ ચાર્જ SBI E Pay ના માધ્યમથી ઓનલાઇન ફી ભરવા 
માટેની છેલ્લી તારીખ.૨૨-૦૩-૨૦૨૨ (રાધત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી રહશેે) તેમજ પોસ્ટ ઓફફસમા ંચલણથી 
રુબરુમા ં પરીક્ષા ફી ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ.૨૨-૦૩-૨૦૨૨ રહશેે.(પરંત ુ તે માટે પોસ્ટ ઓફફસ ચલણની 
ધિન્ટ તા.૨૦-૦૩-૨૦૨૨ સધુીમા ંકાઢી લેવી જરુરી છે.) પરીક્ષા ફી ભરવા માટેની વધ ુધવગતો પેરેગ્રાફ-૧૯મા ં
દશામવેલ છે.જે વાચંી જવી જરુરી છે.  ઉમેદવારે તાજેતરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) 
સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format મા ંScan કરીકોમ્્યટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો રહશેે, જે ઓનલાઇન 
અરજીમા ં અપલોડ કરવાનો રહશેે. અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવ્યા મજુબના પોતાના બધા જ 
શૈક્ષણણક, વય અને જાધત તેમજ અન્ય લાયકાતના િમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહશેે અને આ અંગે 
ઉમેદવારોને  જાણ કરાયા બાદ તેઓએ  રુબરુમા ં ચકાસણી અથે રજુ  કરવાના રહશેે, જેની દરેકે અચકુ નોધ 
લેવી.  
 
૧.૧  અરજી કરવા માટેની ધવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતમા ંહવે પછીના ફકરાઓમા ંદશામવેલ છે. તે 

સચૂનાઓ સહીત ઓનલાઇન અરજી કરતા ં પહલેા ં ઉમેદવારે આ સમગ્ર જાહરેાત પોતે ધ્યાનથી 
વાચંવી જરૂરી છે.  

 
૧.૨ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ  પણ િમાણપત્રો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. 

પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે િમાણપત્રોમાનંી ધવગતો મજુબ ઓનલાઇન અરજીમા ં
અરજદારે સમગ્ર ધવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી પોતાના બધા જ િમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક  
લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ંિમાણપત્ર, જાધત, શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા)(હોય તો), માજી 
સૈધનક (લાગ ુપડત ુહોય તો),માન્ય રમતગમત અંગેના (લાગ ુપડતા હોય તો), ધવધવા (જો હોય તો) 
તે અંગેના તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ િમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમા ંએવા 
િમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર ધવગતો ભરવાની રહ ે છે, અન્યથા મડંળ /ધનમણુકં સત્તાધધકારી ધ્વારા 
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િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  ધવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/ધનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી 
ધવગતોની કોઇ પણ િકારની ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની ધનયત 
સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા 
આપવા દેવામા ં આવશે, જે પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  
લીસ્ટમા ંસમાધવષ્ટ ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધધત અને પસદંગીની િફક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધધતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધધતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િધસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંધંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િફક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અધનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા ફકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે ધનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની ધવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત ધવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ 

૧૩/૨૦૨૧-૨૨ અધધક મદદનીશ ઇજનેર(ધસવીલ)વગમ-૩ સવંગમની જજલ્લા પચંાયતવાર/કેટેગરીવાર 
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ નીચે મજુબ છેઃ- 

 
 
 
 
 

Page 2 of 26 
 

િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  ધવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/ધનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી 
ધવગતોની કોઇ પણ િકારની ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની ધનયત 
સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા 
આપવા દેવામા ં આવશે, જે પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  
લીસ્ટમા ંસમાધવષ્ટ ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધધત અને પસદંગીની િફક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધધતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધધતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િધસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંધંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િફક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અધનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા ફકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે ધનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની ધવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત ધવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ 

૧૩/૨૦૨૧-૨૨ અધધક મદદનીશ ઇજનેર(ધસવીલ)વગમ-૩ સવંગમની જજલ્લા પચંાયતવાર/કેટેગરીવાર 
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ નીચે મજુબ છેઃ- 
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ક્રમ જજલ્લા 
પચંાયત 

ભરવાપાત્ર 
કુલ 
જગ્યાઓની 
સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

સામાન્ય  
(જનરલ) 
(OC) 

આધથિક 
રીતે 
નબળા 
વગમ 
(EWS) 

સા.શૈ. 
પછાત 
વગમ 
(SEBC) 

અન.ુ 
જાધત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાધત 
(ST) 

માજી 
સૈધનક 
માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

ફદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ  
કેટેગરી 
A 

કેટેગરી
B 

કેટેગરી
C 

કેટેગરી
D 

કુલ 

૧ અમદાવાદ 15 08 01 03 02 01 01 00 01 00 00 01 
૨ અમરેલી 32 14 03 12 03 00 03 00 01 00 00 01 
૩ આણદં 15 10 01 04 00 00 01 00 01 01 00 02 
૪ અરવલ્લી 01 01 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 
૫ બનાસકાઠંા 19 07 01 07 04 00 01 00 01 01 00 02 
૬ ભરુચ 15 09 01 04 00 01 01 00 01 01 00 02 
૭ ભાવનગર 18 04 01 09 04 00 01 00 02 01 01 04 
૮ બોટાદ 09 06 00 03 00 00 00 00 01 00 00 01 
૯ છોટાઉદેપરુ 10 02 01 03 01 03 01 00 01 00 00 01 
૧૦ દાહોદ 17 06 01 08 00 02 01 00 01 01 00 02 
૧૧ દેવભધૂમ 

ધ્વારકા 
02 02 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 

૧૨ ડાગં 05 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 
૧૩ ગાધંીનગર 05 04 00 00 01 00 00 00 01 00 00 01 

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

13 09 01 02 01 00 01 00 01 00 00 01 

૧૫ જામનગર 08 03 00 05 00 00 00 00 00 01 00 01 
૧૬ જુનાગઢ 05 00 01 03 01 00 00 00 00 00 00 00 
૧૭ કચ્છ 16 10 01 03 00 02 01 00 01 01 00 02 
૧૮ ખેડા 18 13 01 02 02 00 01 00 01 01 00 02 
૧૯ મહીસાગર 12 07 01 00 00 04 01 00 01 00 00 01 

૨૦ મહસેાણા 15 00 01 11 03 00 01 00 01 01 00 02 

૨૧ મોરબી 08 06 00 02 00 00 00 00 01 00 00 01 
૨૨ નમમદા 04 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00 01 
૨૩ નવસારી 05 02 00 01 00 02 00 00 01 00 00 01 
૨૪ પચંમહાલ 13 04 01 03 01 04 01 00 00 00 00 00 
૨૫ પાટણ 08 06 00 00 02 00 00 00 01 01 01 03 
૨૬ પોરબદંર 04 03 00 00 01 00 00 00 01 00 00 01 
૨૭ રાજકોટ 18 03 01 09 04 01 01 00 01 01 00 02 
૨૮ સાબરકાઠંા 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
૨૯ સરુત 09 03 00 03 01 02 00 00 01 01 00 02 
૩૦ સરેુન્રનગર 16 11 01 04 00 00 01 00 01 01 01 03 
૩૧ તાપી 04 03 00 00 00 01 00 00 01 00 00 01 
૩૨ વડોદરા 08 07 00 00 00 01 00 00 01 00 00 01 
૩૩ વલસાડ  08 00 00 03 01 04 00 00 01 01 00 02 
  કુલ  355 163 19 106 32 35 18 00 29 14 03 46 

 
૨.૨ જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે.  

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ઃ ગાંધીનગર

è



2 તા. ૯ માર્ષ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમારાર
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સધુિમકોટમમા ં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી 
ચકુાદાને આધીન રહીને  આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત ધનમણુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 
વષમના અંતે તેમની સેવાઓ ધનમણુકં સત્તાધધકારીને સતંોષકારક જણાયેથી સબંધંધત કચેરીમા ંજે તે 
સમયના સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ જે તે જગ્યા માટે મળવાપાત્ર ધનયત પગાર ધોરણમા ં
ધનયમાનસુાર ધનયધમત ધનમણુકં મેળવવાને પાત્ર થશે. 

 

૧૮. અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની  રીત :-   
૧૮.૧ આ જાહરેાતના સદંભમમા ં મડંળ દ્વારા  ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવારે 

જાહરેાતના પેરા-૧ મા ં દશામવ્યા મજુબના સમયગાળા દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર 
અરજી૫ત્રક ભરી શકશે.  

૧૮.૨ ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે- 
(1) સૌ િથમ https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર જવુ.ં ત્યારબાદ “Current 

Advertisement” મા ં“View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Department” 
મા ંGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કરવુ ં

(2) ''અધધક મદદનીશ ઇજનેર(ધસવીલ)” ની જાહરેાત ક્રમાકંઃ 13/202122 ઉપર click કરવાથી 
screen ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ્શન જોવા મળશે. “Details” ઉપર 

click કરવાથી ધવગતવાર જાહરેાત જોવા મળશે. જે ધ્યાનથી વાચંી જવી.આ જાહરેાતને 
ભધવષ્યના હતે ુમાટે ડાઉનલોડ કરી “SAVE” કરી રાખવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

(3) હવે "Apply" પર click કરવાથી બે રીતે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશેઃ- 
(અ)  Apply With OTR – One Time Registration  

 ઓજસ ્લેટફોમમ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR) અને 
જન્મતારીખ એન્ટર કરી Apply With OTR કરવાથી તમે રજીસ્રેશન(OTR) વખતે આપેલી 
ધવગતો અરજીફોમમમા ં આપ મેળે આવી જશે જે ધવગતો ધ્યાનથી જોઇ લેવી. જેથી તમે 
અરજીફોમમ ઝડપથી ભરી શકશો. ત્યારબાદ ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે.જેની ધિન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
(બ)  Skip કરીને બધી ધવગતો ભરીને ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે. 

આ રીતે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાનુ ં નામ, જન્મતારીખ ધવગેરે પસમનલ 
ડીટેલ્સ ભરવાની રહશેે. અને અરજી ફોમમમા ં માગંવામા ં આવેલી તમામ ધવગતો જેવી કે  
Communication Details ,Others Details, Language Details,Educational Details(શૈક્ષણણક 
લાયકાત) ધવગેરેની ધવગતો ભરવાની રહશેે.  

ત્યારબાદ પોતાનો ફોટોગ્રાફ અને સહી ઉમેદવારે અપલોડ કરવાના રહશેે. જે ફોટો 
અપલોડ કરવામા ં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેણખત પરીક્ષામા ં હાજરીપત્રકમા ં
ચોંટાડવાની રહશેે. તેમજ પછીના દરેક તબકે્ક મડંળ/ધનમણ ૂકં સત્તાધધકારી માગેં ત્યારે તેવો જ 
ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે. આથી ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફની ચારથી 
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પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા ફોટોગ્રાફ રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની 
ઓળખ િસ્થાધપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/ધનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે 
જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.   

(4) ત્યારબાદ ફોમમમા ંઆપેલ બાહંધેરી "Declaration" વાચંીને શરતો માન્ય હોય તો Yes 
ઉપર કલીક કરવુ ંઅને અરજી ત્યારબાદ Save કરવી.અરજી SAVE કયામ બાદ ઉમેદવારનો 
"Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે.  

(5) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને 

"Application number" તથા “Birth Date” type કયામ બાદ Ok ૫ર click 

કરવાથી ત્રણ બટન (૧) ok (ર) show application preview અને (૩) 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર 

click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી 
લેવુ.ં કન્ફમમ કયામ ૫હલેા કોઈ૫ણ િકારનો સધુારો થઈ શકશે. સપંણૂમ ચકાસણી બાદ જો 
અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click કરવુ.ં 
ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ 

જશે.  
(6)  એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમમ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ િકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે 

મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમા ંદશામવેલી ધવગતોને અનરુૂપ િમાણપત્રો મડંળ માગેં 
ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે િથમ તેમની પાસેના અસલ 
િમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પધત/ધપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક 
લાયકાત, જાધત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈધનક, સ્પોટમસ, શારીફરક 
અશકતતાનો િકાર, ધવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી નામ, અટકના સ્પેલીંગ 
સહીત કરી લઇને તેને અનરુૂપ ધવગતો જ ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવવાની રહશેે. મડંળ 
દ્વારા ચકાસણી સારુ અસલ િમાણપત્રો માગંવામા ંઆવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં
દશામવેલ ધવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવતા ં િમાણપત્રોમા ં
કોઇપણ જાતની ધવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ક્ષધતયકુ્ત અરજીઓ ધરાવતા 
ઉમેદવારોની ઉમેદવારી મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટી કે અધરૂી 
ધવગતોને કારણે ક્ષધતયકુ્ત અરજી/ઉમેદવારી રદ કરવામા ં આવે તો, તેમા ં મડંળની કોઇ 
જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના િમાણપત્રોને આધારે અને તેને 
અનરુૂપ ધવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશામવવાની ખાસ કાળજી રાખવા 
જણાવવામા ંઆવે છે. આ બાબતે ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવેલી ધવગતોમા ંસધુારા વધારા 
કરવાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નફહ. 

(7) અરજીને કન્ફમમ કરતા ં"confirmation number" generate થશે. જે હવે ૫છીની 
બધી જ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. કન્ફમેશન નબંર ધસવાય 
કોઇ પણ જાતનો પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.  ઉમેદવારે Confirm થયેલ અરજીપત્રકની 
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પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા ફોટોગ્રાફ રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની 
ઓળખ િસ્થાધપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/ધનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે 
જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.   

(4) ત્યારબાદ ફોમમમા ંઆપેલ બાહંધેરી "Declaration" વાચંીને શરતો માન્ય હોય તો Yes 
ઉપર કલીક કરવુ ંઅને અરજી ત્યારબાદ Save કરવી.અરજી SAVE કયામ બાદ ઉમેદવારનો 
"Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે.  

(5) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને 

"Application number" તથા “Birth Date” type કયામ બાદ Ok ૫ર click 

કરવાથી ત્રણ બટન (૧) ok (ર) show application preview અને (૩) 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર 

click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી 
લેવુ.ં કન્ફમમ કયામ ૫હલેા કોઈ૫ણ િકારનો સધુારો થઈ શકશે. સપંણૂમ ચકાસણી બાદ જો 
અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click કરવુ.ં 
ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ 

જશે.  
(6)  એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમમ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ િકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે 

મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમા ંદશામવેલી ધવગતોને અનરુૂપ િમાણપત્રો મડંળ માગેં 
ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે િથમ તેમની પાસેના અસલ 
િમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પધત/ધપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક 
લાયકાત, જાધત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈધનક, સ્પોટમસ, શારીફરક 
અશકતતાનો િકાર, ધવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી નામ, અટકના સ્પેલીંગ 
સહીત કરી લઇને તેને અનરુૂપ ધવગતો જ ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવવાની રહશેે. મડંળ 
દ્વારા ચકાસણી સારુ અસલ િમાણપત્રો માગંવામા ંઆવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં
દશામવેલ ધવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મડંળ સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવતા ં િમાણપત્રોમા ં
કોઇપણ જાતની ધવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ક્ષધતયકુ્ત અરજીઓ ધરાવતા 
ઉમેદવારોની ઉમેદવારી મડંળ દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટી કે અધરૂી 
ધવગતોને કારણે ક્ષધતયકુ્ત અરજી/ઉમેદવારી રદ કરવામા ં આવે તો, તેમા ં મડંળની કોઇ 
જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના િમાણપત્રોને આધારે અને તેને 
અનરુૂપ ધવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશામવવાની ખાસ કાળજી રાખવા 
જણાવવામા ંઆવે છે. આ બાબતે ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવેલી ધવગતોમા ંસધુારા વધારા 
કરવાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નફહ. 

(7) અરજીને કન્ફમમ કરતા ં"confirmation number" generate થશે. જે હવે ૫છીની 
બધી જ કાયમવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. કન્ફમેશન નબંર ધસવાય 
કોઇ પણ જાતનો પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં.  ઉમેદવારે Confirm થયેલ અરજીપત્રકની 
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િીન્ટ અચકૂ કાઢી તેને સાચવી રાખવી, અને માગંણી કરવામા ંઆવે ત્યારે રજુ કરવાની 
રહશેે. 

(8) print application ૫ર click કરીને confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને         
   print ૫ર click કરી અરજીની ધિન્ટ કાઢી શકાશે.  

(9) સામાન્ય વગમ (જનરલ કેટેગરી)ના તમામ ઉમેદવારે તેમની ઓનલાઇન અરજી કન્ ફમમ   

થયા  બાદ ફકરા- ૧૯ મા ં આપેલ સચુનાઓ અનસુાર એસ.બી.આઇ e-pay મારફતે 
ઓનલાઇન   અથવા પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે બે માથંી કોઇ પણ એક પધ્ધધત મજુબ પરીક્ષા 
ફી રૂ.૧૦૦/-   તથા સધવિસ ચાર્જ/પોસ્ટલ ચાર્જ ભરવાના રહશેે.  અરજી કન્ ફમમ કયામ બાદ 
ધનયત  સમયમયામદામા ંફી ન ભરનાર જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારની અરજી આપો આપ 
’’રદ’’ ગણાશે.  
 

૧૯. ૫રીક્ષા ફી :-   
૧૯.૧ ફોમમ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દશામવી હોય) તેવા તમામ ઉમેદવારોએ 

પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  

૧૯.૨  નીચે મજુબની કેટેગરીના ઉમેદવારોએ કોઇપણ િકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહીં. 
(૧) અનસુણૂચત જાધત (SC)  

 (૨) અનસુણૂચત જન જાધત (ST)  

 (૩) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવગમ (SEBC)  
 (૪) આધથિક રીતે નબળા વગમના ઉમેદવાર (EWS) 
 (5) માજી સૈધનક (Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી  

(૬) શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવારો (PD) તમામ કેટેગરી 
૧૯.૩ સામાન્ય વગમ (જનરલ કેટેગરી) ના ઉમેદવારે પરીક્ષા ફી ભરવાની રહ ે છે, આ માટે ઉમેદવાર નીચે 

પૈકી કોઇ એક પધ્ધધતથી પરીક્ષા ફી ભરી શકશેઃ- 
(૧)  પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે  
(ર) ઓનલાઇન SBI e-pay ના માધ્યમથી  

૧૯.૪ પોસ્ટ ઓફફસ મારફતે ફી ભરવાની પધ્ધધતઃ- 
જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ફી ભરવા માટે જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબમીટ 
કરે ત્ યારે તેઓને પરીક્ષાફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર 
ધિન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની ધિન્ ટ મેળવી લેવાની રહશેે, ઉમેદવારોએ 
સદર ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્ ્ યટુરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસમા ંજઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + 
રૂ.૧૨/- પોસ્ ટલ ચાજીસ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેશે અને બે 
નકલ ઉમેદવારને ધસક્કા / સ્ ટીકર સાથે પરત આપશે. પરીક્ષા ફી ભયામના ચલનની નકલ ઉમેદવારે 
સાચવી રાખવાની રહશેે અને જરુરીયાત સમયે સક્ષમ અધધકારી સમક્ષ રજુ કરવાની રહશેે. 
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(વધુ િવગતો માટ� સંસ્થાની વેબસાઈટ �વી)



તા. ૯ માર્ષ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમારાર  3

કણજરી નગરપાિલકા ઃ િજલ્લો ખેડા ચકલાસી નગરપાિલકા ઃ િજલ્લો ખેડા



4 તા. ૯ માર્ષ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમારાર

લ�બડી નગરપાિલકા JAWAHARLAL INSTITUTE OF POSTGRADUATE
MEDICAL EDUCATION & RESEARCH

HINDUSTAN SHIPYARD LIMITED
VISHAKHAPATNAM

INDIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY KHARAGPUR

S.No. Important Dates

Date of 
commencement 

of ONLINE 
application

Last Date 
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1 For Permanent Posts 
S. No. 2, 5 & 6
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1000 hrs
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2022 Upto 
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05 April 2022

2 For Permanent Posts 
S. No. 1, 3 & 4

02 Mar 2022 From 
1000 hrs

05 April 2022 
Upto 1700 hrs 11 April 2022

The Details are available in  HSL Website : https://www.hslvlzag.
in Click on “Careers” under “Human Resorces” to view the opening 
available.
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1.  NATOનું પુણર્ નામ જણાવો? 
 અ.   N o r t h  A s i a t i c  T r e a t y 

Organization.
 બ.  N o r t h  A f r i c a n  T r e a t y 

Organization.
 ક.   N o r t h  A t l a n t i c  T r e a t y 

Organization.
 ડ. North  Austral ion Treaty 

Organization.
2.  NATOનું મુખ્ય મથક કયાં આવેલું છે? 
 અ. બ્રસેલ્સ, બે�લ્જયમ બ. �નીવા, �સ્વટ્ઝરલેન્ડ
 ક. પે�રસ, ફ્રાન્સ          ડ. ક�વ, યુક્ર�ન
3.  NATOનરી સ્થાપના કયા વષ� કરવામાં આવરી હતરી? 
 અ. ઈ.સ. 1949 બ. ઈ.સ. 1959 
 ક.  ઈ.સ. 1969 ડ. ઈ.સ. 1939
4.  નરીચેનામાંથરી કયો દેશ રિશયા સાથે જમરીન સરીમાથરી 

�ડાયેલો નથરી? 
 અ. નોવ� બ. એસ્ટોિનયા
 ક. બેલા�સ ડ. િલથુઆનીયા 
5.  નરીચેનામાંથરી કયો દેશ યુક્ર�ન સાથે જમરીન સરીમાથરી 

�ડાયેલો નથરી? 
 અ. જમર્ની બ. મોલદોવા
 ક. રોમાનીયા ડ. પોલેન્ડ
6.  બેન્�િમન ફ્ર�ન્કિલને નરીચે પૈક� .....નરી શોધ કરરી 

હતરી ? (અ) 
 અ. બાયફકલ સ્પેક્ટ�કલ્સ  બ. ર��ડયો 
 ક. બેરોમીટર  ડ. હાગ્રોમીટર 
7.  વષર્ 2022 મા ં�હેર કરાયલે બાયોટેકનોલો� પોિલસરી 

સંદભ� કયું / કયા િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  પાંચ વષર્ માટ� ભર�લી ઈલેકટ્રીસીટી ડ્યુટી ઉપર 100 

ટકા વળતર મળશે.
 બ.  પ્રત્યેક મિહલા અને પુ�ષ કમર્ચારી માટ� અરજકતાર્ 

ક�પનીએ ભર�લી એમ્પલોયમેન્ટ પ્રોિવડન્ટ ફ�ડ ઉપર 
અનુ�મે 100 ટકા અને 75 ટકા વળતર મળશે.

 ક.  એક વષર્થી વધાર� સમય સુધી અરજકતાર્ ક�પની સાથે 
�ડાયલે પ્રત્યકે સ્થાિનક પ�ુષ અન ેમિહલાન ેઅન�ુમે 
�.50,000 અને �.60,000ની સહાય મળશે. 

 ડ.  ઉપરના તમામ
8.  સંસ્ક�ત નાટક ‘�ચ્છક�ટકમ્’ના લેખકનું નામ 

જણાવો (બ) 
 અ. દ�ડી   બ. શુદ્રક  
 ક. ભવભૂિત   ડ. ભાસ     
9.  ૧૨માં તબક્કાના ગરરીબ કલ્યાણ મેળાનો પ્રાર�ભ 

મખુ્યમતં્રી શ્રરી ભપૂને્દ્રભાઇ પટેલ ેકયાથંરી કરાવ્યો હતો? 
 અ. જુનાગઢ      બ. ગાંધીનગર 
 ક. નવસારી  ડ. દાહોદ 
10.  રાજયના નાગ�રકોનરી ફ�રયાદોનું ન્યાયરી અને 

સમયસર િનવારણ થાય તે હેતુ ગુજરાત સરકાર 
દ્વારા કયો કાયર્ક્રમ કાયર્રત છે? 

 અ. SWAGAT  બ. PRABHAT 
 ક. PRAGATI    ડ.  GATI
11.  ગુજરાત સરકારના ઓનલાઈન જન ફરરીયાદ 

િનવારણ કાયર્ક્રમ સદંભ� કયુ/ંકયા િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  આ કાય ર્ક્રમ અંતગર્ત દર મિહનાના ચોથા 

ગુ�વાર� યો�તા રાજ્ય સ્વાગતમાં મુખ્યમંત્રી                                   
નાગ�રકોની ફ�રયાદો પ્રત્યક્ષ સાંભળ� છ�.                

 બ.  આ કાયર્ક્રમનુ ંનામ ‘ સ્ટ�ટવાઈડ અટ�ન્શન ઓન પ�બ્લક 
િગ્રવન્સીસ બાય એ�પ્લક�શન ઓફ          ટ�ક્નોલો�’ 
(SWAGAT)  છ�.

 ક.  આ કાયર્ક્રમની શ�આત તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીશ્રી 
નર�ન્દ્રભાઈ  મોદી દ્વારા વષર્ ૨૦૦૩માં કરવામાં 
આવી હતી.

 ડ.  ઉપરના તમામ 
12.  નરીચેનામાંથરી કયું/ કયા િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  પાટણ ખાતે‘વીર-મેઘમાયા’ સ્મારકનું િનમાર્ણ થશે

 બ.  આ ‘વીર-મેઘમાયા’સ્મારક �.૧૧ કરોડના ખચ� 
િનમાર્ણ પામશે.

 ક. સહસ્ત્રિલગં સરોવરમા ંપાણી ભરાય ત ેમાટ� ધોળકાના 
વીર મેઘમાયાએ પોતાના પ્રાણનું    બિલદાન આપ્યું 
હતું.   

 ડ.  ઉપરના તમામ
13. કાિલદાસ દ્વારા રિચત ‘ક�મારસંભવમ’માં નાયક-

નાિયકા કોણ છે ?
 અ. રામ-સીતા  બ. િવક્રમ-ઉવર્શી 
 ક. િશવ-પાવર્તી   ડ. દ્રોપદી- અજૂર્ન    
14.  ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યનરી નગરપાિલકાઓનરી 

આવકમાં વધારો કરદાતાઓને કરવેરો ભરવામાં       
સરળતા અને પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુ કઈ યોજના 
શ� કરવામાં આવરી છે ?

 અ.  �ડ�ટલ ટ�ક્સ યોજના 
 બ.  ‘ઈ-ટ�ક્સ’ યોજના 
 ક.  આઝાદી કા અ�ત મહોત્સવ પ્રોત્સાહક વળતર 

યોજના        
 ડ.  ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.  
15.  ગુજરાતના અંદાજપત્ વષ ર્૨૦૨૨-૨૩નું  કદ

જણાવો ?  
 અ.  �િપયા ૩ લાખ ૪૨ હ�ર ૯૬૫ કરોડ                       
 બ.  �િપયા ૪ લાખ ૩૨ હ�ર ૯૬૫ કરોડ
 ક.  �િપયા ૨ લાખ ૪૩ હ�ર ૯૬૫ કરોડ                      
 ડ.  �િપયા ૩ લાખ ૩૨ હ�ર ૯૫૬ કરોડ

16.  ઈન્ટરનેશનલ િક્રમરીનલ કોટર્નું મુખ્યમથક કયા 
આવેલું છે. ? 

 અ.  નેધર લેન્ડ બ. સ્વીડ્ઝરલેન્ડ
   ક.  અમે�રકા ડ. રિશયા 
17.  નરીચેના પૈક� કયો / કયા સાયબર ગુનો બને છે ? 
 અ. સાયબર સ્ટો�ક�ગ   બ. ડોમેઈન સ્કવે�ટ�ગ  
 ક. ટાઈપોસ્વે�ટ�ગ   ડ. ઉપરોક્ત તમામ 
18.  નરીચેનરી પૈક� કઈ ક�િત િહન્દરી ભાષાના લેખક 

પ્રેમચંદનરી નથરી ?
 અ. િનમર્લા   બ. ગબન  
 ક. યામા  ડ. ગોદાન 
19.  થોળ તળાવ કયા િજલ્લામાં આવેલું છે ? 
 અ. અમદાવાદ   બ. મહ�સાણા 
 ક. �મનગર  ડ. કચ્છ  
20. ગુજરાતના ગરીર જંગલમાં વસતા િસદરી સમુદાય દ્વારા 

ભજવાતું �ત્ય.... કહેવાય છે? 
 અ. માંડવી   બ. પઢાર  
 ક. ધમાલ  ડ. �ટપ્પણી  
21. ગોલક�ડા �કલ્લો ક્યાં આવેલો છે ?
 અ. તેલગાંણા  બ. આન્ધ્ર પ્રદ�શ  
 ક. કણાર્ટક  ડ. મહારા�  
22. ભારતમાં ગ્રરીન રેવોલ્યૂશનના પ્રણેતા કોણ હતા ? 
 અ. વગ�સ ક��રયન    બ. એચ. એમ. દલાયા  
 ક. એમ. એસ. સ્વાિમનાથન  ડ. િત્રભોવનદાસ પટ�લ   
23.  ભારતરીય બંધારણમાં કટોકટરીનરી �ગવાઈ અનુચ્છેદ 

.....માં છે ? 
 અ. ૩૨૦  બ. ૩૫૨ 
 ક. ૩૩૩ ડ. ૩૭૦ 
24.  નરીચનેા પકૈ� કયા ગાયકન ેભારત રત્ન એવોડર્ મળેલો 

છે ?  
 અ. દુગાર્ ખોટ�  બ. કિવતા ક�ષ્ણમૂત�  
 ક. �કશોર ક�માર  ડ. લતા મંગેશકર
  

25.  દર વષ� ‘િવશ્વ વન્ય�વન �દવસ’ કઈ તારરીખે 
ઉજવવામાં આવે છે ? 

 અ. ૩ માચર્  બ. ૩ જૂન  
 ક. ૩ નવેમ્બર  ડ. ૩ �ડસેમ્બર 
26.  નરીચેનામાંથરી કયું/કયાં િવધાન યોગ્ય છે? 
      અ.  ક�ન્દ્ર સરકારનાં સ્વચ્છ સવ�ક્ષણ ૨૦૨૧માં દ�શના 

ટોપ-૧૦ સ્વચ્છ શહ�રોની યાદીમાં ગુજરાતના ત્રણ 
શહ�રોનો સમાવેશ થયો છ�.

 બ.  આ યાદીમાં સુરત, વડોદરા અને અમદાવાદ શહ�ર� 
અનુક્રમે બીજુ, આઠમું અને દસમું સ્થાન પ્રાપ્ત કયુર્ છ�.

 ક.  આ સવ�ક્ષણમાં દ�શના સૌથી સ્વચ્છ પાટનગર તરીક� 
ગાંધીનગર� સ્થાન મેળવ્યું છ�.

 ડ. ઉપરના તમામ
27.  ગજુરાત અદંાજપત્ ૨૦૨૨-૨૩ના સદંભ� નરીચેનામાથંરી 

કયું િવધાન અયોગ્ય છે ?
 અ.  ધાિમર્ક સ્થળોની સેવા-પુ� કરનાર વ્યિક્તના ધાિમર્ક 

પ�રસરમાં આવેલા રહ�ઠાણના મકાનને િમલકત 
વેરામાંથી મુિક્ત અપાશે.  

 બ.  સ્વિણર્મ જ્યંિત મુખ્યમંત્રી શહ�રી િવકાસ યોજનાને 
વષર્ ૨૦૨૭ સુધી લંબાવવામાં આવે છ�.

 ક.  રાજ્યમાં ડ્રોન સ્ક�લ ઈન્સ્ટીટ્યુટની સ્થાપના કરાશે.                     
 ડ.  સ્ટડુન્ટ સ્ટાટર્અપ એન્ડ ઈનોવશેન પોિલસી-૨.૦ �હ�ર 

કરવામાં આવી છ�.
28.  આઝાદરીના અ�ત મહોત્સવનરી ઉજવણરીના ભાગ �પે 

ક�ટલા ‘નમો વડ વન’ તરરીક� ક�ટલા વડનો ઉછેર 
કરવામાં આવશે? 

 અ. ૫૦ બ. ૧૨૫ 
 ક.  ૬૦ ડ. ૭૫
29.  ડ્રોન ટેકનોલો�ના ઉપયોગથરી ગ્રામ્ય િવસ્તારનરી 

િમલકતનરી માપણરી કરરી પ્રોપટ� કાડર્ આપવા માટે કઈ 
યોજના છે? 

 અ. પ્રભુત્વ યોજના        બ. સ્માટર્ માપણી યોજના
         ક. સ્વાિમત્વ યોજના        ડ. SARAL માપણી યોજના
30.  િવટામરીન ..... શરરીરને બ્લડ ક્લોટમાં સહાય�પ 

થાય છે ?  
 અ. K   બ. E 
 ક. D   ડ. C      
31.  ‘નેશનલ સ્ટાટર્અપ ડે’ કયારે ઉજવવામાં આવે છે? 
 અ. 12 �ન્યુઆરી   બ. 14 એિપ્રલ 
 ક. 16 �ન્યુઆરી  ડ. 21 �ન્યુઆરી
32.  ખંભાતનું પ્રાચરીન કાળમાં કયા નામે ઓળખાતું ? 
 અ. ડંકપુર  બ. �ગુકચ્છ  
 ક. સ્તંભતીથર્   ડ. આનતર્પુર  
33.  િવજયનગર સામ્રાજ્ય કઈ નદરીના �કનારે સ્થપાયું 

હતું ?  
 અ. તુંગભદ્રા   બ. કાવેરી  
 ક. ગંગા  ડ. ગોદાવરી 
34.  કાળા સમદુ્ર અન ેમરમરા સાગરન ે�ડતરી સામદુ્રધનુરીનું 

નામ જણાવો ? 
 અ. ડાડ�નલ્સની સામુદ્રધુની
 બ. બોસ્પોરસની સામુદ્રધુની 
 ક.  પાલ્કની સામુદ્રધુની
 ડ. બે�ર�ગની સામુદ્રધુની
35.  ‘બજેટ’ શબ્દ મૂળ કઈ ભાષાનો શબ્દ છે? 
 અ. ફ�ન્ચ            બ. સંસ્ક�ત
 ક. સ્પેનીશ              ડ. અંગ્રે�
જવાબ : 
(1-ક)(2-અ)(3-અ)(4-ડ)(5-અ)(6-અ)(7-ડ)(8-બ) 
(9-ડ)(10-અ)(11-ડ)(12-ડ)(13-ક)(14-ક)(15-ક)
(16-અ)(17-ડ)(18-ક)(19-બ)(20-ક)(21-અ)(22-ક)
(23-બ)(24-ડ)(25-અ)(૨6-ડ)(27-બ)(28-ડ)(૨૯-ક)
(૩૦-અ)(31-ક)(32-ક)(33-અ)(34-બ) (35-અ)

‘નેશનલ સ્ટાટર્અપ ડે’ કયારે ઉજવવામાં આવે છે? 

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

Email : dhavaleditor@gmail.com
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Indian Institute of Management (IIM) : Jammu

Kendriya Vidyalaya ONGC Mehsana

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE : PATNA

(Apply within 30 days from Dt. 18-2-22)

ધંધુકા નગરપાિલકા, િજલ્લો અમદાવાદ
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SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA : LUCKNOW
Recruitment of Offi cers in Grade ‘A’– General Stream: 2022

Applications are invited from eligible candidates for the post of Assistant Manager in Grade ‘A’ in General Stream in Small Industries Development 
Bank of India (SIDBI). Candidates are advised to apply ONLINE, through SIDBI’s website at www.sidbi.in after carefully going through all the instructions 
contained in this application and general instructions given in this advertisement. No other means /mode of Application / Printout will be accepted.

*  Important Dates / Timelines
Opening of Online Registration Gateway / payment of fees March 04, 2022
Closing of On-line Registration Gateway /payment of fees  March 24, 2022
Cut- off date for determining Eligibility Criteria with regard to age March 04, 2022
Cut-off date for determining Eligibility Criteria with regard to educational qualifi cation March 24, 2022
Date of Online examination April 16, 2022
Tentative schedule of Interview May, 2022

SIDBI is the Principal Financial Institution set up under an Act of Parliament for promotion, fi nancing, and development of Micro, Small and Medium 
Enterprises (MSMEs) sector in India. MSME sector, the focused business domain for SIDBI, has been an important pillar of the Indian Economy in the 
last seven and a half decades, having contributed to creativity, innovation, and dynamism in the industrial sector which has led to the spread of industrial 
development across the country. 

SIDBI’s Mission is to ‘To facilitate and strengthen credit fl ow to MSMEs and address both fi nancial and developmental gaps in the MSME eco-
system’. SIDBI is working with the Vision ‘To emerge as a single window for meeting the fi nancial and developmental needs of the MSME sector to make 
it strong, vibrant and globally competitive, to position SIDBI Brand as the preferred customer friendly institution and for enhancement of shareholders 
wealth and highest corporate values through modern technology platform’.

In order to achieve the same, SIDBI proactively partners with Banks, SFBs, NBFCs, MFIs, and New Age FinTech’s for Indirect lending, focusing on 
multiplier effect/larger reach in fi nancing the MSME sector. SIDBI also makes strategic interventions in Industrial Clusters through direct lending with an 
intent to bridge current credit gaps in the MSME sector by using demonstrable and creative lending products that can be scaled up by the credit delivery 
ecosystem.

SIDBI is also facilitating growth of entrepreneurship culture in India by helping Startups through its Fund of Funds initiatives. Besides that, SIDBI 
is promoting entrepreneurship and assisting nascent enterprises for the comprehensive development of the MSME sector through credit-plus initiatives, 
acting as a facilitator in capacities such as Nodal Agency for the Government’s MSME-oriented Schemes.

In the process, SIDBI has built and is building several pathbreaking digital platforms to bridge the gap in the MSME and Startup/Venture Capital 
ecosystems, encompassing from business to business & business to customer models; including zero touch invoice-based lending platforms etc. using Open 
Credit Enablement Network (OCEN) and Account Aggregator Frameworks.

SIDBI is an equal opportunity employer and believes that its people, processes and technology are the key drivers for delivering customer service. 
SIDBI fi rmly believes that its Human Resources are its most valuable asset. Accordingly, the Bank is looking for dynamic and ambitious youngsters to be 
part of the SIDBI growth story and invites applications for the following post-

1. The details of number of vacancies and reservation

Name of Post Pay scale (in `)
Minimum Gross emoluments (` p.m.)

No. of total
vacancies

Vacancies reserved for
UR Total

Out of which reserved
for PwBD*

SC ST OBC EWS HI OC VI MD / ID
Assistant Manager Grade ‘A’
- General Stream
28150 - 1550(4) - 34350 -
1750(7) – 46600 -EB - 1750(4)
– 53600 - 2000(1) - 55600 (17
years) `70,000/ - approx.

100 16 7 24 10 43 100 1 1 2 1

* PwBD – Persons with Benchmark Disabilities as defi ned in the “The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016” (i) HI - Hearing Impaired; (ii) OC - 
Orthopedically challenged; (iii) VI – Visually Impaired; (iv) MD – Multiple Disabilities; (v) ID - Intellectual Disability.
Essential Educational Qualifi cations (As on March 24, 2022)

Name of Post Stream Educational Quali� cation
Assistant Manager
Grade ‘A’ –
General Stream

General Bachelors’ Degree in Law, OR Bachelors’ Degree in Engineering (Preferably 
Civil / Electrical / Mechanical) OR Master’s Degree in any discipline (Preferably 
from Commerce/Economics/Management subject) from an institute / University 
recognized by the University Grant Commission (UGC) / Central Government OR 
CA / CS / CWA / CFA OR Ph.D. from Institutions recognized by GOI/UGC. The 
candidate must have scored minimum 60% marks or fi rst class (55% or Second 
class, in case of SC/ST), in aggregate in any of the above indicated qualifi cations.

HOW TO APPLY : 
Candidates can apply online only from SIDBI’s website, and no other mode of application will be accepted.
(i) Pre-Requisites for Applying Online
Before applying online, candidates should:-
(i) Scan their : photograph (4.5 cm* 3.5 cm), signature (with black ink), left thumb impression (on white paper with black or blue ink), a hand written 
declaration (on a white paper with black ink) (text givenbelow)
ensuring that all these scanned documents adhere to the required specifi cations as given in Guidelines for Scanning and Upload of documents below.
(ii) Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.
(iii) The left thumb impression should be properly scanned and not smudged.
(If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/ her right thumb for applying.)
(iv) The text for the hand written declaration is as follows - “I, _______ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me 
in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”
(v) The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate’s handwriting and in English only. If it is written and uploaded by anybody else 
or in any other language, the application will be considered as invalid. (In the case of Visually Impaired candidates who cannot write may get the text of
declaration typed and put their left-hand thumb impression below the typed declaration and upload the document as per specifi cations.)
(vi) Candidates to go to the SIDBI website www.sidbi.in - click on the option “APPLY ONLINE” which will open a new screen.
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Editor and Published by D. P. Desai (Director of Information) on behalf of Directorate of Information. Block No. 19/1, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, 
Gandhinagar, Gujarat. Printed by Government Central Press, Nr. Gh-7 Circle, Sector-29, Gandhinagar-382029.

(વધુ િવગતો માટ� સંસ્થાની વેબસાઈટ �વી)

કામધેનુ યુિનવિસર્ટીમાં  વગર્-૩ની જગ્યાઓની ભરતી


