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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 ક્રમાકંઃ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ ગ્રામ પચંાયત સેકે્રટરી (તલાટી કમ મતં્રી) વગમ-૩ અંગેની 

વવગતવાર 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 ગ્રામ પચંાયત સેકે્રટરી (તલાટી કમ મતં્રી)  (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.૨૮-૦૧-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક)થી 
તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૨ (સમય રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. તેમજ 
સામાન્ય વગમ(જનરલ કેટેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી રુ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ SBI E Pay ના માધ્યમથી 
ઓનલાઇન ફી ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ ૧૭-૦૨-૨૦૨૨ (રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી રહશેે) તેમજ પોસ્ટ 
ઓફફસમા ંચલણથી રુબરુમા ંપરીક્ષા ફી ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ ૧૭-૦૨-૨૦૨૨ રહશેે.(પરંત ુતે માટે પોસ્ટ 
ઓફફસ ચલણની વિન્ટ તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૨ સધુીમા ં કાઢી લેવી જરુરી છે.) પરીક્ષા ફી ભરવા માટેની વધ ુ
વવગતો 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 જાવત 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 વવગતવાર 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 વવગતો મજુબ ઓનલાઇન અરજીમા ં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી પોતાના બધા જ િમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક  
લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ંિમાણપત્ર, જાવત, શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા)(હોય તો), માજી 
સૈવનક (લાગ ુપડત ુહોય તો),માન્ય રમતગમત અંગેના (લાગ ુપડતા હોય તો), વવધવા (જો હોય તો) 
તે અંગેના તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ િમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમા ંએવા 
િમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે, અન્યથા મડંળ /વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા 
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ક્રમ જજલ્લા 

પચંાયત 
ભરવાપાત્ર 
કુલ 
જગ્યાઓની 
સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

સામાન્ય  
(જનરલ) 
(OC) 

આવથિક 
રીતે 
નબળા 
વગમ 
(EWS) 

સા.શૈ. 
પછાત 
વગમ 
(SEBC) 

અન.ુ 
જાવત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાવત 
(ST) 

માજી 
સૈવનક 
માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

ફદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ  
કેટેગરી 
A 

કેટેગરી
B 

કેટેગરી
C 

કેટેગરી
D 

કુલ 

૧ અમદાવાદ 105 53 10 14 12 16 10 3 1 0 2 6 
૨ અમરેલી 205 26 20 118 41 00 20 3 4 2 5 14 
૩ આણદં 125 63 12 37 5 8 12 0 4 0 3 7 
૪ અરવલ્લી 41 17 4 17 00 3 4 2 2 1 2 7 
૫ બનાસકાઠંા 120 58 12 17 17 16 12 4 3 3 3 13 
૬ ભરુચ 164 39 16 40 9 60 16 4 4 3 3 14 
૭ ભાવનગર 208 125 20 44 14 5 21 3 2 2 2 9 
૮ બોટાદ 44 26 4 9 5 00 4 1 2 0 1 4 
૯ છોટાઉદેપરુ 85 32 8 31 9 5 8 2 2 1 1 6 
૧૦ દાહોદ 68 16 6 20 5 21 6 3 3 0 2 8 
૧૧ દેવભવૂમ 

ધ્વારકા 
75 36 7 27 4 1 7 1 1 0 1 3 

૧૨ ડાગં 18 4 1 5 00 8 1 1 1 0 0 2 
૧૩ ગાધંીનગર 23 18 2 2 1 00 2 2 1 1 1 5 

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

93 63 9 13 7 1 9 2 3 1 2 8 

૧૫ જામનગર 161 93 16 38 11 3 16 3 2 0 2 7 
૧૬ જુનાગઢ 191 80 19 77 15 00 19 3 5 0 4 12 
૧૭ કચ્છ 159 69 15 47 17 11 15 0 5 5 4 14 
૧૮ ખેડા 126 82 12 20 6 6 12 2 2 2 2 8 
૧૯ મહીસાગર 48 16 4 6 00 22 4 2 2 1 2 7 

૨૦ મહસેાણા 152 124 15 1 11 1 15 2 2 2 2 8 

૨૧ મોરબી 56 20 5 22 9 00 5 2 2 1 2 7 
૨૨ નમમદા 96 25 10 14 5 42 9 3 2 1 2 8 
૨૩ નવસારી 64 23 6 16 3 16 6 3 3 0 2 8 
૨૪ પચંમહાલ 99 20 9 24 00 46 9 3 3 2 3 11 
૨૫ પાટણ 118 54 11 31 20 2 11 3 4 1 3 11 
૨૬ પોરબદંર 44 17 4 15 8 00 4 0 1 0 0 1 
૨૭ રાજકોટ 188 109 18 48 10 3 18 0 1 0 2 3 
૨૮ સાબરકાઠંા 42 15 4 00 00 23 4 1 1 0 1 3 
૨૯ સરુત 90 25 9 20 2 34 9 2 5 0 3 10 
૩૦ સરેુન્રનગર 137 92 14 21 10 00 13 1 1 0 2 4 
૩૧ તાપી 61 10 6 16 2 27 6 2 2 0 1 5 
૩૨ વડોદરા 141 79 14 22 00 26 14 5 5 3 4 17 
૩૩ વલસાડ  90 28 9 19 1 33 9 0 0 0 1 1 
  કુલ  3437 1557 331 851 259 439 330 68 81 32 70 251 

 
૨.૨ જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે.  
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ક્રમ જજલ્લા 

પચંાયત 
ભરવાપાત્ર 
કુલ 
જગ્યાઓની 
સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

સામાન્ય  
(જનરલ) 
(OC) 

આવથિક 
રીતે 
નબળા 
વગમ 
(EWS) 

સા.શૈ. 
પછાત 
વગમ 
(SEBC) 

અન.ુ 
જાવત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાવત 
(ST) 

માજી 
સૈવનક 
માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

ફદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ  
કેટેગરી 
A 

કેટેગરી
B 

કેટેગરી
C 

કેટેગરી
D 

કુલ 

૧ અમદાવાદ 105 53 10 14 12 16 10 3 1 0 2 6 
૨ અમરેલી 205 26 20 118 41 00 20 3 4 2 5 14 
૩ આણદં 125 63 12 37 5 8 12 0 4 0 3 7 
૪ અરવલ્લી 41 17 4 17 00 3 4 2 2 1 2 7 
૫ બનાસકાઠંા 120 58 12 17 17 16 12 4 3 3 3 13 
૬ ભરુચ 164 39 16 40 9 60 16 4 4 3 3 14 
૭ ભાવનગર 208 125 20 44 14 5 21 3 2 2 2 9 
૮ બોટાદ 44 26 4 9 5 00 4 1 2 0 1 4 
૯ છોટાઉદેપરુ 85 32 8 31 9 5 8 2 2 1 1 6 
૧૦ દાહોદ 68 16 6 20 5 21 6 3 3 0 2 8 
૧૧ દેવભવૂમ 

ધ્વારકા 
75 36 7 27 4 1 7 1 1 0 1 3 

૧૨ ડાગં 18 4 1 5 00 8 1 1 1 0 0 2 
૧૩ ગાધંીનગર 23 18 2 2 1 00 2 2 1 1 1 5 

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

93 63 9 13 7 1 9 2 3 1 2 8 

૧૫ જામનગર 161 93 16 38 11 3 16 3 2 0 2 7 
૧૬ જુનાગઢ 191 80 19 77 15 00 19 3 5 0 4 12 
૧૭ કચ્છ 159 69 15 47 17 11 15 0 5 5 4 14 
૧૮ ખેડા 126 82 12 20 6 6 12 2 2 2 2 8 
૧૯ મહીસાગર 48 16 4 6 00 22 4 2 2 1 2 7 

૨૦ મહસેાણા 152 124 15 1 11 1 15 2 2 2 2 8 

૨૧ મોરબી 56 20 5 22 9 00 5 2 2 1 2 7 
૨૨ નમમદા 96 25 10 14 5 42 9 3 2 1 2 8 
૨૩ નવસારી 64 23 6 16 3 16 6 3 3 0 2 8 
૨૪ પચંમહાલ 99 20 9 24 00 46 9 3 3 2 3 11 
૨૫ પાટણ 118 54 11 31 20 2 11 3 4 1 3 11 
૨૬ પોરબદંર 44 17 4 15 8 00 4 0 1 0 0 1 
૨૭ રાજકોટ 188 109 18 48 10 3 18 0 1 0 2 3 
૨૮ સાબરકાઠંા 42 15 4 00 00 23 4 1 1 0 1 3 
૨૯ સરુત 90 25 9 20 2 34 9 2 5 0 3 10 
૩૦ સરેુન્રનગર 137 92 14 21 10 00 13 1 1 0 2 4 
૩૧ તાપી 61 10 6 16 2 27 6 2 2 0 1 5 
૩૨ વડોદરા 141 79 14 22 00 26 14 5 5 3 4 17 
૩૩ વલસાડ  90 28 9 19 1 33 9 0 0 0 1 1 
  કુલ  3437 1557 331 851 259 439 330 68 81 32 70 251 

 
૨.૨ જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે.  

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગરી મંડળ ઃ ગાંધરીનગર
(વેબસાઇટ એડ્રેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gpssb.gujarat.gov.in )
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૧૭.૨ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા નાણા વવભાગના ં તા. ૨૮-૩-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટમ -૩)/ઝ-૧, મા ંદશામવેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ. 
સવુિમકોટમમા ં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી 
ચકુાદાને આધીન રહીને  આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 
વષમના અંતે તેમની સેવાઓ વનમણુકં સત્તાવધકારીને સતંોષકારક જણાયેથી સબંવંધત કચેરીમા ંજે તે 
સમયના સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ જે તે જગ્યા માટે મળવાપાત્ર વનયત પગાર ધોરણમા ં
વનયમાનસુાર વનયવમત વનમણુકં 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) ''ગ્રામ પચંાયત સેકે્રટરી (તલાટી કમ મતં્રી) ” ની જાહરેાત ક્રમાકંઃ 10/202122 ઉપર click 
કરવાથી screen ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ્શન જોવા મળશે. “Details” 

ઉપર click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાત જોવા મળશે. જે ધ્યાનથી વાચંી જવી.આ 
જાહરેાતને ભવવષ્યના 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 
વવગતો અરજીફોમમમા ં આપ મેળે આવી જશે જે વવગતો ધ્યાનથી જોઇ લેવી. જેથી તમે 
અરજીફોમમ ઝડપથી ભરી શકશો. ત્યારબાદ ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે.જેની વિન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
(બ)  Skip કરીને બધી વવગતો ભરીને ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે. 

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

ત્યારબાદ પોતાનો ફોટોગ્રાફ અને સહી ઉમેદવારે અપલોડ કરવાના રહશેે. જે ફોટો 
અપલોડ કરવામા ં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેણખત પરીક્ષામા ં હાજરીપત્રકમા ં

( વધ ુવવગતો માટરે સસં્ાની વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in જોવી )



2 તા. ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-3 WÃkh)

 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત 
�ાથિમક િશ�ણ િનયામકની કચેર�,�લોક ન.ં૧૨ પહ�લો માળ, ડૉ.�વરાજ મહ�તા ભવન ગાંધીનગર. 

�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિતની �ાથિમક શાળાઓમાં  
    િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - �ુજરાતી મા�યમ) ની સામા�ય જ�યાની ભરતી �ગેની 

�હ�રાત વષ�:૨૦૨૨ 
�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિત હ�તકની �ાથિમક શાળાઓમાં િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - 

�ુજરાતી મા�યમ) માટ� �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ખાલી જ�યાઓની સામે સરકાર�ી �ારા મ ં�ૂર થયેલ જ�યાઓના સંદભ�મા ં 
સ�માણ વહ�ચણી આધાર� મળેલ માંગણી પ�ક �ુજબ નીચે દશા�વેલ સામા�ય જ�યાઓ મેર�ટના ધોરણે ભરવા મેર�ટયાદ� તૈયાર કરવા 
માટ� તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ તથા વખતો વખતના �ુધારા ઠરાવ અ�વયે િનયત કર�લ શૈ��ણક તેમજ તાલીમી લાયકાત ધરાવતા અને િશ�ણ 
િવભાગના �હ�રનામા �માંક:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-૨૦૧૬/SF-૬/K, તા૨૦/૦૧/૨૦૧૭ના પસંદગી ���યાના િનયમોની જોગવાઇ અ�વયે 
ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન�ૂનામાં અર�ઓ ઓન-લાઇન મંગાવવામા ં આવે છે.  

 

�હ�રાત 
�મ 

ભરતીનો 
�કાર મા�યમ િવષય સામા�ય 

(Gen.) 

 અ.�િત 

(SC) 

 અ.જ.�િત 

(ST) 

સા.શૈ.પ.વગ�  
(SEBC) 

આિથ�ક 

નબળા 
વગ�  

(EWS) 

�ુલ 

�જ�લાના રો�ટર 

ર�જ�ટર � ુ જબ ૪% 
શાર��રક અશ�તતા 

ધરાવતા  (PH) 

૦૩  

૨૦૨૨ 

ધોરણ 

૬ થી ૮ 
�ુજરાતી 
મા�યમ  

ગ�ણત િવ�ાન ૩૨૧ ૪૬ ૧૨ ૪૪ ૫૦ ૪૭૩ ૧૯ 

ભાષાઓ ૧૫૯ ૨૧ ૭ ૨૮ ૨૨ ૨૩૭ ૯ 

  સામા�જક 
િવ�ાન ૨૭૫ ૪૭ ૧૩ ૪૨ ૪૧ ૪૧૮ ૧૭ 

૦૪ 

૨૦૨૨ 
ધોરણ 

૧ થી ૫ 

�ુજરાતી 
મા�યમ 

- ૫૩૦ ૭૩ ૧૮ ૬૭ ૭૯ ૭૬૭ ૩૧ 

 

�હ�રાતમાં દશા�વેલ અનામત વગ� અને શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ�યાઓ � તે �જ�લા/નગર િશ�ણ 
સિમિતના રો�ટર �માંક/માંગણાપ�ક આધાર� દશા�વેલ છે.  
 
(૧) ભરતી �ગે�ુ ં  ઓન-લાઇન અર� પ�ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી 
તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક � ુધી ભર� શકાશે.  
(૨) �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ભરવાપા� જ�યાઓની િવગત, શૈ��ણક લાયકાત, પગાર-ધોરણ, વયમયા�દા, વયમયા�દામાં �ટછાટ, 
પસંદગી ���યાના િનયમો, �વીકારક���ોની યાદ�, ઓનલાઇન અર�પ� ભરવા માટ�ની � ુચનાઓ અને સામા�ય �ુચનાઓ તેમજ ભરતી 
સંદભ� જ�ર� તમામ ઠરાવો/પ�રપ�ો ઉપરો�ત વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. તેનો કાળ�� ૂવ�ક અ�યાસ કર�ને જ અર� કરવાની રહ�શે. 
(૩) �વીકાર ક���મા ં અર�પ� જમા કરાવવાની છે�લી તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ કલાક � ુધી) છે. 
 
 તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૨                       ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
�થળ:-ગાંધીનગર                              અ�ય� 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત અને                          
�ાથિમક િશ�ણ િનયામક,                                    
�ુજરાત રા�ય ગાંધીનગર. 

Ministry of Home Affairs
Directorate General Border Security Force (Personnel Directorate : Recruitment Section)

RECRUITMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (TRADESMAN) (MALE & FEMALE) IN 
BORDER SECURITY FORCE FOR THE YEAR 2021-22

 Online applications are invited from MALE & FEMALE Indian Citizens for fi lling up 2788* vacancies (2651 Vacancies for MALE candidates and 137 Vacan-
cies for FEMALE candidates) for the post of Constable (Tradesman) Exam 2021-22 in Border Security Force in the pay Matrix Level-3, Pay scale Rs.21,700-69,100/- of 
7th CPC (Revised Pay Structure) and other allowances as admissible to Central Govt. employees from time to time. In addition, Ration allowance, Medical Assistance, 
free accommodation, free leave pass, etc. are granted which are admissible to BSF employees.
(State Wise, Trade Wise and Category wise distribution of vacancies for Male & Female candidates are attached at Appendix – ‘‘A’’ and Appendix – ‘‘B’’)
 IMPORTANT INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES FOR APPLYING FOR ABOVE POST:-
(i) BSF will conduct recruitment for the post of Constable (Tradesman)(Male & Female candidates) in BSF for the year 2021-22.
(ii) Before applying online application, Candidates are advised to go through the requirement of educational certi� cate, trade experience certi� cate, age, 

physical standards, physical e�  ciency test, etc and satisfy themselves that they are eligible for the post before applying. BSF reserves the right to cancel 
the candidature of any candidate at any stage of the selection process, if he/she is found not qualifying any of the prescribed eligibility criteria. � e 
detailed advertisement is available on the BSF website https://rectt.bsf.gov.in.

(iii) � e recruitment will comprise of Physical Standard Test (PST), Physical E�  ciency Test (PET), Documentation, Trade Test, Written Examination and 
Detailed Medical Examination (DME).

(iv) Candidate will apply for only one post/trade.
(v) Qualifying the selection stages of recruitment process doesn’t confer any right to candidates for appointment. Final selection of candidate will be 

made purely on merit.
(vi) State wise and trade wise vacancies is enclosed with Advertisement notice. A candidate has to apply against vacancies allocated to his home/domiciled 

State only.
(vii) When application is successfully submitted, it will be accepted provisionally. Candidate may take printout of the application form for their own 

records. Printout of the application form is not required to be submitted to BSF recruitment centres. Candidates are also advised to � ll up their correct 
and active e-mail addresses and mobile number in the online application, so that correspondence may be made through E-Mail/SMS.

(viii) Candidate should note down and retain ‘Registration-ID’ and ‘Password’ provided to them while making ‘One-Time Registration’ which is required 
for � lling online application.

(ix) Only online application is to be submitted by a candidate. � erefore, the candidates are advised to exercise due diligence at the time of � lling their 
application form. Also ensure that all the particulars of application form must be � lled up as given in the matriculation certi� cate otherwise their 
candidature may be cancelled at the time of documentation or as and when it comes into the notice of the board.

(x) Candidates will � ll up personal basic information through online in the application form with correct entry like name of the post, candidate’s name, 
father’s name, address, category, date of birth, marital status, mobile number, E-Mail address, educational quali� cation, trade experience certi� cate 
etc and thoroughly check all the entries.

(xi) Candidates to refrain themselves from � lling wrong information in their application form, uploading fake photograph of any other person/celebrity/
dignitaries or object or puts blank photo etc., suitable action will be taken against such defaulter candidates as per provisions under Cyber Crime IT 
Act 2000.

(xii) Applications with illegible/blurred photographs/signature will be rejected summarily.
(xiii) Candidates belonging to the Physically Handicapped category are not eligible to apply for this recruitment.
(xiv) An employee serving in the same rank and pay grade will not be entitled to apply for said post.
(xv) Persons serving in Govt/Semi Govt department should apply a� er obtaining NOC. No objection Certi� cate(NOC) from their employer will be 

required with application form.

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથિમક િશક્ષણ પસંદગરી સિમિત ઃ ગાંધરીનગર
 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત 
�ાથિમક િશ�ણ િનયામકની કચેર�,�લોક ન.ં૧૨ પહ�લો માળ, ડૉ.�વરાજ મહ�તા ભવન ગાંધીનગર. 

�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિતની �ાથિમક શાળાઓમાં  
    િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - �ુજરાતી મા�યમ)ની ઘટની ભરતી �ગેની �હ�રાત 

વષ�:૨૦૨૨ 
�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિત હ�તકની �ાથિમક શાળાઓમાં િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - 

�ુજરાતી મા�યમ) માટ� �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ખાલી જ�યાઓની સામે સરકાર�ી �ારા મ ં�ૂર થયેલ જ�યાઓના સંદભ�મા ં 
સ�માણ વહ�ચણી આધાર� મળેલ માંગણી પ�ક �ુજબ નીચે દશા�વેલ અનામત ક�ાની ઘટની જ�યાઓ મેર�ટના ધોરણે ભરવા 
મેર�ટયાદ� તૈયાર કરવા માટ� તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ તથા વખતો વખતના � ુધારા ઠરાવ અ�વયે િનયત કર�લ શૈ��ણક તેમજ તાલીમી 
લાયકાત ધરાવતા અને િશ�ણ િવભાગના �હ�રનામા �મા ંક:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-૨૦૧૬/SF-૬/K, તા૨૦/૦૧/૨૦૧૭ના પસંદગી ���યાના 
િનયમોની જોગવાઇ અ�વયે ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન�ૂનામાં અર�ઓ ઓન-લાઇન મંગાવવામા ં આવે છે.  

 

�હ�રાત 
�મ 

ભરતીનો 
�કાર મા�યમ િવષય સામા�ય 

(Gen.) 

 અ.�િત 

(SC) 

 અ.જ.�િત 

(ST) 

સા.શૈ.પ.વગ�  
(SEBC) 

આિથ�ક 

નબળા 
વગ�  

(EWS) 

�ુલ 

�જ�લાના રો�ટર 

ર�જ�ટર � ુ જબ ૪% 
શાર��રક અશ�તતા 

ધરાવતા  (PH) 

૦૧  

૨૦૨૨ 

ધોરણ 

૬ થી ૮ 
�ુજરાતી 
મા�યમ  

ગ�ણત િવ�ાન 0 ૯ ૧૫૩ ૧૩૨ ૩૪ ૩૨૮ ૧૩ 

ભાષાઓ 0 ૬ ૮૧ ૯૫ ૧૯ ૨૦૧ ૮ 

  સામા�જક 
િવ�ાન 

0 ૭ ૧૬૦ ૧૪૩ ૩૩ ૩૪૩ ૧૪ 

૦૨ 

૨૦૨૨ 
ધોરણ 

૧ થી ૫ 

�ુજરાતી 
મા�યમ 

- 0 ૧૦ ૨૫૫ ૨૧૪ ૫૪ ૫૩૩ ૨૧ 

 

�હ�રાતમાં દશા�વેલ અનામત વગ� અને શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ�યાઓ � તે �જ�લા/નગર િશ�ણ 
સિમિતના રો�ટર �માંક/માંગણાપ�ક આધાર� દશા�વેલ છે.  
(૧) ભરતી �ગે�ુ ં  ઓન-લાઇન અર� પ�ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૨ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી 
તા૧૪/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક �ુધી ભર� શકાશે.  
(૨) �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ભરવાપા� જ�યાઓની િવગત, શૈ��ણક લાયકાત, પગાર-ધોરણ, વયમયા�દા, વયમયા�દામાં �ટછાટ, 
પસંદગી ���યાના િનયમો, �વીકારક���ોની યાદ�, ઓનલાઇન અર�પ� ભરવા માટ�ની � ુચનાઓ અને સામા�ય �ુચનાઓ તેમજ ભરતી 
સંદભ� જ�ર� તમામ ઠરાવો/પ�રપ�ો ઉપરો�ત વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. તેનો કાળ�� ૂવ�ક અ�યાસ કર�ને જ અર� કરવાની રહ�શે. 
(૩) �વીકાર ક���મા ં અર�પ� જમા કરાવવાની છે�લી તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ કલાક � ુધી) છે. 
 
 તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૨               ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
�થળ:-ગાંધીનગર                              અ�ય� 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત અને                          
�ાથિમક િશ�ણ િનયામક,                                    
�ુજરાત રા�ય ગાંધીનગર. 

ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથિમક િશક્ષણ પસંદગરી સિમિત ઃ ગાંધરીનગર
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(xvi) Candidate are required to upload their Educational certi� cates(Matriculation), trade experience certi� cate and other documents as per their category 
to support their claims. � ey should ensure that they ful� ll all the eligibility conditions for admission to the posts. If during scrutiny of the online 
application, it is found that candidate does not ful� ll any of the eligibility conditions, his/her application will be rejected by the Recruitment Selection 
Board.

(xvii) All eligible candidates who apply in response to this advertisement before the closing date will be assigned Roll Number, if they ful� ll the term and 
condition as given in this advertisement and found eligible for the post. Only such eligible candidates will be communicated through E-Mail address/
SMS for Call letters/Admit Cards through online mode for appearing in the � rst phase selection process. However any candidate found not eligible at 
later stage in any aspect, his/her candidature will be cancelled. � e admit cards for all the phase of examination will be made/uploaded on the website 
only. � erefore candidates are advised to visit the BSF website regularly for upcoming latest information of all the phase of examination.

(xviii) � e recruitment board shall not be liable for any claim arising out of any injury etc. su� ered during the tests. � e decision of the recruitment board 
shall be � nal in all matters connected with this recruitment.

(xix) � e appointment will be subject to the conditions that the candidates are medically as well as physically � t. � e selected candidates will have to 
undergo Basic Training at any of the Training Institutions of BSF. � e services of those candidates who fail to complete the training successfully are 
liable to be terminated.

(xx) Intimation regarding issue of Admit Cards/Call letters and any other important information pertaining to recruitment will be sent on the e-mail 
address or mobile number of candidates given by the candidates at the time of One Time Registration (OTR). BSF will not be responsible for any 
technical issue arisen due to inactive e-mail address or invalid mobile numbers. Hence, candidates are advised to ensure that active e-mail ID and 
mobile number must be used for OTR.

(xxi) Candidates shall have the choice to appear for the recruitment at only one centre i.e. the centre in which he/she opts while � lling online applications. � e 
centre he/she opts will be his/her recruitment centre. No request for change of Recruitment centre will be allowed/accepted under any circumstances. 
� e department reserves the right to cancel the centre and ask the candidates of that centre to appear at another centre. Department also reserve the 
right to divert candidates of any centre to some other centre to take the examination on administrative grounds.

(xxii) In case, candidates are appointed in BSF and subsequently seek resignation or discharge before completion of 10 years service, they shall be required 
to remit an amount equal to three months pay and allowances or the cost of training imparted to them, whichever is higher as per rules to the 
Government.

(xxiii) On appointment they shall be covered under “New Restructured De� ned Contributory Pension Scheme” applicable for the new entrants to the 
Central Government services w.e.f 01st Jan, 2004.

(xxiv) Candidates belonging to reserved categories (SC/ST/OBC) must be issued caste certi� cates from prescribed/competent authority with authority 
of Govt. of India/Resolution correctly mentioned on it, which justi� es the claim of candidate. Caste mentioned in the caste certi� cate must be 
recognized by the Central Govt. & enlisted in centralized list noti� ed by the Central Govt. for respective State.

(xxv) � e candidates belonging to the States will only be considered for recruitment against the vacancies of their domicile States on production of valid 
“Domicile Certi� cate” to prove their domiciliary status, issued by the Competent revenue authorities so authorized by the concerned State.

(xxvi) � e candidates of any reserved category (EWS/SC/ST/OBC) may apply from Un-Reserved category due to non-availability of vacancy in any 
particular trade or other reasons subject to ful� lling terms and conditions applicable for UR category candidate.

(xxvii) Mobile phone and other Electronic Gadgets are banned within the premises of the Examination Centers.

(xxviii) � e biometric methods will be used during all stages of the recruitment (in the absence of computer based biometric equipments, thumb impression, 
digital photograph and any speci� c identifying marks in the body may be used).

(xxix) Legal action will be taken against candidate(s) who are found to be indulged in procuring impersonation in any of the selection stages of recruitment 
and they will not be allowed to appear in subsequent stages of recruitment.

(xxx) Written examination will be conducted on OMR based answer sheets. OMR answer sheets will be rejected if mandatory � elds/ovals like Name, Roll 
Number, Sex, Category, Question Booklet series code, Name of Trade etc. are un� lled or wrongly � lled.

(xxxi) � e written examination will be bilingual i.e in English & Hindi.
(xxxii) Selected candidate will be Governed by BSF Act and Rules.
(xxxiii) Finally selected candidates are liable to be posted anywhere in the Country as per the transfer policy of the Force.
(xxxiv) Final scrutiny of eligibility criteria with regards to age, educational quali� cation, caste, physical standard will be undertaken at the time of � nal 

selection/medical examination. � erefore, candidature will be accepted provisionally till the � nal selection. At the time of � nal selection when 
scrutiny is undertaken and if any claim made in application is not found substantiated then the candidature will be cancelled and the decision of BSF 
authority in this regard shall be � nal.

(xxxv) Admission of candidates to the recruitment centre will be purely subjected to production of call letter/admit cards or copy of list of eligible candidates 
downloaded from BSF website in which his/her name appears.

(xxxvi) Candidates must carry atleast one photo bearing identity proofs such as Aadhar Card, Voter ID, Driving License, Identity card issued by University/
College in original for producing before the selection board to validate their identity

(xxxvii) Following documents are mandatory to be uploaded with the online application form : (a) 10th Pass certi� cate (to prove education & date of birth) 
(b) Two years work experience in respective trade (c) domicile certi� cate of respective state (d) Cast certi� cate (if applicable) (e) Relaxation certi� cate 
(if applicable).

ELIGIBILITY CRITERIA/CONDITIONS :

(a) Education Quali� cation Matriculation or equivalent from a recognized University or Board with:- (i) Two years work experience in respective trades; (OR) 
(ii) One year certi� cate course from Industrial Training Institute/ Vocational Institute with at least one year experience in the trade; 
(OR) (iii) Two years Diploma from Industrial Training Institute in the trade or similar trade.

Note :- Educational certi� cate other than State Board/Central Board should be accompanied with Government of India noti� cations declaring that such quali� cation 
is equivalent to Matric /10th class pass for service under Central Government.

(b) AGE Between 18 to 23 years as on 01.08.2021. Relaxation in respect of the candidates for SC/ST/OBC category and other special catego-
ries of personnel in accordance with the instructions issued by Central Govt. from time to time.

HOW TO APPLY
� e application by the candidates must be submitted through ONLINE mode. No other mode for submission of application will be accepted. � e facility for submission 
of online application will be opened on BSF website https://rectt.bsf.gov.in. w.e.f. 16/01/2022 at 00:01 AM and will be closed on 01/03/2022 at 11:59 PM. Procedure 
for submission of online application is attached with this advertisement as per Appendix-„C’.



4 તા. ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર

For more details see Employment News Vol-44
Dt. 29 Jan. to - 4 Feb.-22



તા. ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર  5

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

1.  નરીચેનામાંથરી ક્યું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. વ્યાપારી પવનો જ્યાં ભેગા થાય છ�.ત્યાં િવષુવ�ત્ત 

ઉપર િવશાળ હળવુ ંદબાણકે્ષત્ર રચાય છ�. જને ેઆંતર 
ઉષ્ણ્ક�ટબંધીય અિભસરણ ક્ષેત્ર (ITCZ) કહ� છ�.

 બ.  જુલાઈ માસમાં આ અિભસરણ ક્ષેત્ર ૨૦0 થી ૨૫0 
ઉત્તર આક્ષાંશીય પ્રદ�શો ઉપર �સ્થર થાય છ�. 

 ક ભારતમાં આ અિભસરણ ક્ષેત્ર ગંગાના મેદાન પર 
ક��ન્દ્રત થાય છ�.  

 ડ.  ઉપરના તમામ
૨.  નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે.? 
 અ.  ‘અલ-નીનો’ સ્પેિનશ ભાષાનો શબ્દ છ�. જેનો અથર્ 

નાનુ બાળક એવો થાય છ�. 
 બ.  જ્યાર� ‘અલ-નીનો’ ઘટના બને છ�. ત્યાર� ભારતની 

વષાર્ઋતુના સમયગાળામાં તથા વરસાદના પ્રમાણમાં 
ઘણો ફ�રફાર થાય છ�   

 ક. ઉપરના બંન્ને િવધાન યોગ્ય છ�.
 ડ.  ઉપરના બંન્ને િવધાન (અ) અને (બ) અયોગ્ય છ�. 
3.  નરીચેનામાંથરી કયાં ભૂક�પના તર�ગોનું પ્રસરણ ધ્વિન-

તર�ગો જેવું હોય છે?
 અ. P તર�ગ બ. S તર�ગ
 ક. L તર�ગ ડ. S  અને Lતર�ગ
4.  નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન અયોગ્ય છે? 
 અ. ભૂક�પના પ્રાથિમક તર�ગો ધ્વિન તર�ગોને મળતા આવે 

છ�.  
 બ.  ભકૂ�પના �દ્વતીયક તર�ગોની આ�િત પ્રાથિમક તર�ગોની 

સાપેક્ષમાં ઓછી છ�. 
 ક.  �દ્વતીયક તર�ગોની ઝડપ પ્રાથિમક તર�ગોની સાપેક્ષમાં 

વધુ છ�  
 ડ.  �દ્વતીયક તર�ગો માત્ર ઘન માધ્યમમાંથી જ પસાર થઈ 

શક� છ�.
5. ભકુ�પના �દ્વતરીયક તર�ગો અન્ય ક્યા નામ ેઓળખાય 

છે.?    
 અ. અનુદીઘર્ તર�ગો બ. અનુપ્રસ્થ તર�ગો 
 ક. લંબાત્મક તર�ગો    ડ.  Push-Pull Waves 
6.  કક��ત્ત પર સૂયર્નાં �કરણો સરીધા પડે ત્યારે ભારતમાં 

કઈ ઋતુ અનુભવાય છે? 
 અ. શીતઋતુ      બ. ઉષ્ણઋતુ
 ક. વષાર્ઋતુ ડ. િનવતર્નઋતુ  
7.  િશયાળામાં ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં ઠ�ડરીનું મોજુ 

ફરરી વળવા માટે િહમાલય સંદભ� હવામાનનરી કઈ 
ઘટના વધુ અસર કરે છે?  

 અ. ધુળ-ડમરી બ. જલવષાર્ 
 ક. િહમવષાર્       ડ. ભૂક�પ 
8.  મ ેમિહનામા ંમલબાર �કનારે થતો થોડો વરસાદ કયાં 

નામે ઓળખાય છે?  
 અ. આમ્રવષાર્         બ. િહમવષાર્ 
 ક. બનાનાવષાર્  ડ. અનારવષાર્
9.   િનવર્તન ઋતુ ભારતમાં ક્યારે હોય છે? 
 અ. માચર્ થી મે બ. ઑક્ટોમ્બર થી નવેમ્બર
 ક. જૂન થી સપ્ટ�મ્બર  ડ. �ડસેમ્બર થી ફ�બ્રુઆરી
10.  વનસ્પિત િવિવધતાનરી ��ષ્ટએ િવશ્વમા ંભારતનુ ંસ્થાન 

ક�ટલામું છે?
 અ. પ્રથમ  બ. પાંચમું 
 ક. દસમું ડ. ચોથું 
11.  ઉત્તર-પૂવર્ ભારતમાં પિશ્ચમરી િવક્ષોભ તથા વંટોળના 

લરીધે થતો વરસાદ પં�બ તથા હ�રયાણામાં 
નરીચેનામાંથરી કયાં પાક માટે આશરીવાર્દ�પ બને છે?  

 અ. રવીપાક      બ.  �યદપાક
 ક. ખરીફપાક ડ. ઉપરોક્ત એકપણ નિહ. 
12.  ગાંધરી�એ કઈ ગોળમે� પ�રષદમાં હાજરરી આપરી 

હતરી?
 અ. ત્રી� બ. પહ�લી
 ક. ચોથી                   ડ. બી�
13.  ડોિમિનયમ સ્ટેટ્સ એટલે શું?
 અ. સંસ્થાિનક સ્વરાજ્ય   બ. સાંપ્રદાિયકતા  
 ક. પૂણર્ સ્વરાજ   ડ. સરમુખત્યારશાહી  
14.  રાજ્ય સરકારના િહસાબો કોણ તૈયાર કરે છે?
 અ. એકાઉન્ટન્ટ જનરલ
 બ. િહસાબ અને િત�રી િનયામક

       ક. નાણાં િવભાગ  
 ડ. િત�રી અિધકારી 
15.  રા�રીન ઞ્જાન આયોગ (નેશનલ નોલેજ કિમશન)નરી 

રચના કયા વષર્માં કરવામાં આવરી હતરી? 
 અ. 2005  બ.2003
 ક. 2007 ડ. 2001
16.  નરીચેના પૈક� કઈ સિમિતમાં ધારાસભ્યો સભ્ય તરરીક� 

હોઇ શક� નહ� ? 
 અ. ખચર્ અગ્રતા સિમિત બ. અંદાજ સિમિત 
 ક. પંચાયતી રાજ  સિમિત ડ. �હ�ર િહસાબ સિમિત
17.  73માં બંધારણ સુધારાનો અમલ કઈ તારરીખે થયો? 

અ. 01-06-1993 બ. 01-01-1993 
 ક. 01-01-1992 ડ. 01-06-1992
18.  ક�ન્દ્ર સરકારે કોનરી ભલામણથરી પંચાયતોને અનુદાન 

આપવાનરી શ�આત કરરી?  
 અ. િનિત આયોગ બ. આયોજન પંચ
 ક. 10મું નાણાપંચ ડ. સંસદનો ઠરાવ 
19.  સંસદનરી બેઠકો ચાલુ ન હોય ત્યારે વટહુકમ પ્રિસધ્ધ 

કરવાનરી રા�પિતનરી સત્તા કઈ ગણાયસ? 
 અ. સામાન્ય સત્તા બ. ધારાક�ય સત્તા 
 ક. નાણાક�ય સત્તા ડ. આપેલ એકપણ નિહ� 
20.  ભારતમાં સામાન્ય રરીતે �હેર – ખાનગરી ભાગરીદારરી 

કયા ક્ષેત્ માટે અ�સ્તત્વમાં આવરી છે?  
 અ. ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર બ. માળખાગત સવલતો
 ક. ખેતી ડ. અસંગ�ઠત ક્ષેત્ર 

21.  ‘નાગ�રક સંરક્ષણ ધારો 1995’ શા માટે ઘડાયો છે? 
 અ.  અસ્�શ્યતા (ગુનાઓ) આચરણના િશક્ષાપાત્ર ગુના 

માટ�.
 બ.  ગુનાઓ સમક્ષ નાગ�રક્ના રક્ષણ માટ�.
 ક.  લશ્કરના જવાનો માટ�.
 ડ.  લોકશાહીના રક્ષણ માટ�. 
22. ભારતમાં િજલ્લા કલેકટરનરી સ્થાપના કોના દ્વારા 

કરવામાં આવરી હતરી?
  અ. લોડર્ �રપન બ. લોડર્ માઉન્ટબેટન
  ક. લોડર્ વોરન હ��સ્ટ�ગ્સ  ડ. લોડર્ ક્લાઇવ 
23.  જયારે રાજયમાં રાષ્ટ્ ર્પિત શાસન લદાય ત્યારે 

રાજયપાલના મુખ્ય સલાહકાર તરરીક� કોણ કામ કરે          
છે?  

 અ. રાજયના મુખ્યમંત્રી 
 બ. મુખ્ય સિચવ 
 ક. રા�પિત દ્વારા િનયુક્ત વ્ય�કત 
 ડ. નવા િનયુક્ત થતાં સલાહકાર
24.  ભારતરીય બધંારણનરી 370મરી કલમ કોના દ્વારા તયૈાર 

કરવામાં આવરી હતરી? 
 અ.  એસ. ચેન્નાર�ડ્ડી   
 બ. એન.ગોપાલસ્વામી આયંગર 
 ક. ટી.એન.સત્યપંથી 
 ડ.આર.ક�. સુબ્રમણ્યમ 
25.  રા�એ પ્ર�નું રક્ષણ શાનરી મદદથરી કરવાનું છે એમ 

કૌ�ટલ્ય કહે છે?
 અ. દ�ડ બ. ખચર્
 ક. ધમર્ ડ. આવક
26.  બંધારણ સભાએ ક્યારે રા�ગરીતનો સ્વરીકાર કય� 

હતો? 
 અ. ૨૯ �ન્યુઆરી ૧૯૫૦
 બ. ૨૬ �ન્યુઆરી ૧૯૫૦   
 ક. ૨૪ �ન્યુઆરી ૧૯૫૦
 ડ. ૨૫ �ન્યુઆરી ૧૯૫૦
27.  ૭૩માં બંધારણરીય સુધારાથરી દેશમાં પ્રથમવા        ર 

કોને માટે રાજક�ય અનામત પ્રથા દાખલ કરવામાં        
આવરી? 

 અ. મિહલાઓ બ. એંગ્લો ઇ�ન્ડયન 

 ક. અનુસૂિચત જન�િતઓ ડ. અપેલા તમામ
28.  ઈ.સ.૧૮૪૬માં અલરીવાલનું યુધ્ધ કોનરી કોનરી વચ્ચે 

લડાયું હતું?
 અ. અંગ્રે�-અવધના નવાબ   બ. અંગ્રે�-મરાઠા સૈન્ય
 ક.  અંગ્રે�-અફઘાન સૈન્ય  ડ. અગં્ર�ે-િશખ-ખાલસા સનૈ્ય
29.  રાષ્ટ્ર્પિતનરી મહાિભયોગ પ્રિક્રયામા સંસદમા------

જ�રરી છે?  
 અ. ક�લ સભ્ય સંખ્યાની બહુમિત                       
 બ. સામાન્ય બહુમિત
 ક. હાજર રહ�લ સભ્યોની સંપૂણર્ બહુમિત
   ડ. ક�લ સભ્ય સંખ્યાની ૨/૩ બહુમિત
30.   ફ�લોને ક્રમબદ્ધ શણગારરી સુશોિભત કરવાનરી 

�પનરીઝ કલાન ેકયા ંનામથરી ઓળખવામાં આવ ેછે? 
 અ. ફ�ગશુઈ  બ. ઈક�ગાઈ 
 ક. ઈક�બાના  ડ. ફ્લોરાબાના
31.  નરીચેનામાથંરી કઈ શૈક્ષિણક સસં્થા ગજુરાતમા ંઆવલેરી 

નથરી ? 
 અ. નેશનલ ઈ�ન્સ્ટટયૂટ ઓફ �ડઝાઈન
 બ. નેશનલ સ્ક�લ ઓફ ડ્રામા 
 ક. ઈ�ન્ડયન ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ  ઓફ પ�બ્લક હ�લ્થ
 ડ. ઉપરોક્ત એકપણ નહ�  
32.  નેતા� સુભાષચંદ્ર બોઝના જન્મ�દવસને ક્યા �દવસ 

તરરીક� ઉજવવામાં આવે છે?
 અ. વીરતા �દવસ  બ.  શૌયર્ �દવસ
 ક. પરાક્રમ �દવસ  ડ.  ને�ત્વ �દવસ
33.  વડાપ્રધાનશ્રરી દ્વારા મન ક� બાત કાયર્ક્રમ અંતગર્ત 

ક્યારે સંવાદ કરવામાં આવે છે?
 અ. મિહનાના પ્રથમ શુક્રવાર� 
 બ. મિહનાના પ્રથમ રિવવાર�
 ક. મિહનાના છ�લ્લા શુક્રવાર� 
 ડ. મિહનાના છ�લ્લા રિવવાર� 
34.  પા પા પગલરી યોજના ક્યા િવભાગ દ્વારા શ� કરવામાં 

આવરી છે
 અ. િશક્ષણ િવભાગ
 બ. મિહલા અને બાળ કલ્યાણ િવભાગ 
 ક. પંચાયત િવભાગ ડ. યવુા અન ેસસં્ક�િતક િવભાગ 
35.  સાબરમતરી આશ્રમ ખાતે આવેલા ગાંધરી�ના ઘરને 

ક્યા નામથરી ઓળખવામાં આવે છે? 
    અ. શાંિત િનક�તન   બ. પ્રભુક�પા 
 ક. હદયક��જ    ડ. પા�ર�ત   
36.  ક્રાંિતવરીર શ્યામ� ક�ષ્ણવમાર્નુ ંજન્મ સ્થળ ક્યા આવલેું 

છે?  
 અ. જૂનાગઢ    બ. રાજકોટ   
 ક. અમદાવાદ    ડ. માંડવી 
37.   રાજવરી ગોપાલદાસ અબંઈદાસ દેસાઈ કયા રજવાડાના 

ક��વર હતા ? 
 અ. ખેડા  બ. કચ્છ 
 ક. ઢસા   ડ. ભાવનગર  
38. અરિબંદો સ્મારક નરીચે પૈક� ક્યા સ્થળે આવેલું છે ? 
 અ. વડોદરા  બ. નારગોલ  
 ક. ભ�ચ  ડ. નવસારી  
39.  પાલ િચતરરીયા સ્મારક કોનરી યાદમાં િનમાર્ણ પામેલું 

છે? 
 અ. ગોિવંદગુ�ની યાદમાં   
 બ. ગાંધી�ની સમાિધ માટ� 
 ક. ૧૨૦૦ થી વધુ ક્રાંિતવીરો
 ડ. આરઝી હક�મતના સૈિનકોની યાદમાં 
(40)  ‘ઇન્ટરનેશનલ કોસ્ટલ ક્લરીન-અપ ડે’ ક્યારે 

ઉજવવામાં આવે છે.?
 અ. 18 સપ્ટ�મ્બર   બ. 18 ઓગસ્ટ  
 ક. 18 નવેમ્બર  ડ. 18 ઓક્ટોમ્બર 
જવાબો ઃ
(1-ડ) (2-ક) (3-અ) (4-ક) (5-) (6-બ) (7-ક) (8-અ) 
(9-બ) (10-ક) (11-અ) (12-ડ) (13-અ) (14-અ) (15-
અ) (16-અ) (17-અ) (18-ક) (19-બ) (20-બ) (21-અ) 
(22-ક) (23-બ) (24-બ) (25-ક) (26-ક) (27-અ) (28-
ડ) (29-ડ) (૩૦-ક) (31-બ) (૩2-ક) (33-ડ) (34-બ) 
(35-ક) (36-ડ) (37-ક) (38-અ) (39-ક) (40-અ)

પાલ િચતરરીયા સ્મારક કોનરી યાદમાં િનમાર્ણ પામેલું છે?
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THE INDIAN NAVY
INVITES APPLICATIONS FROM UNMARRIED MEN & WOMEN CANDIDATES FOR SHORT SERVICE COMMISSION IN 

INFORMATION TECHNOLOGY UNDER SPECIAL NAVAL ORIENTATION COURSE



તા. ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર  7

Software Technology 
Parks of India : Noida

(An Autonomous Society under Govt. of India
Ministry of Electronics and Information Technology)

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE 
CORPORATION : FARIDABAD

Note: Upper age limit is relaxable for persons belonging to reserved categories i.e. SC/ST/OBC/ PWD/Ex-
Servicemen, for ESIC Employees/Government Servants and for other categories of persons in accordance 
with the instructions and orders of Govt. of India issued from time to time The detailed advertisement is 
available on the website of the ESIC www.esic.nic.in/recruitments. The candidates willing to apply for above 
posts are advised to refer to the detailed advertiseme regarding eligibility criteria, application fee etc. The 
link for submission of online application will be available on ESIC website www.esic.nic.in from 15th January, 
2022. The Closing Date for submission of Online Application through ESIC website www.esic.nic.in is 15th 
February, 2022.

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE
CORPORATION : FARIDABAD
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HIGH COURT OF GUJARAT, SOLA, AHMEDABAD
Website : https://gujarathighcourt.nic.in AND https://hc-ojas.gujarat.gov.in

ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF CIVIL JUDGES
Starting date for submission of Online Application  03/02/2022 (12.00 noon)
Closing date for submission of Online Application 02/03/2022 (23:59 Hrs.)
  Preliminary Examination (Elimination Test)
  - Test of Gujarati Language
[For those candidates, who have not passed Secondary as well as Higher Secondary with subject of Gujarati 
(Higher Level at both stages)]

15/05/2022 (Sunday)

Main Written Examination 17/07/2022 (Sunday)
Viva voce Test (Oral Interview) 09/10/2022 (Sunday)

Vacancy and Pay Scale :
� e High Court of Gujarat, in view of the guidelines issued by the Hon’ble 
Supreme Court in the Case of Malik Mazhar Sultan & Anr. V/s. U.P. Public 
Service Commission & Ors. and as per the provisions prescribed under 
‘� e Gujarat State Judicial Service Rules, 2005’ (as amended from time to 
time) invites Online Applications from eligible candidates for � lling up 
approximately 219 Regular Vacancies (existing & future), for selection, 
by way of Competitive Examinations, for the Cadre of Civil Judges in the 
Pay- Scale of Rs. 27,700 – 770 – 33,090 – 930 – 40,530 – 1080 – 44,850 + 
Allowances as admissible under the Rules. � e category wise break up in 
respect of the Regular vacancies are as shown hereinbelow:

General Scheduled 
Castes

Scheduled 
Tribes

Socially & 
Educationally 

Backward 
Classes

Total 
Regular 

Vacancies

Physically 
disabled

7% 15% 27% 4%
(Horizontal)

1 2 3 4 5 6
112 15 33 59 219 09

Notes :
(i)  If suitable Candidates, belonging to the Reserved Categories are not 

available for selection in the Final Select List, the posts would be � lled-
up, as may be directed by the High Court in its Full Court Meeting.

(ii)  � e High Court reserves its right to alter the number of vacancies 
noti� ed.

Essential Quali� cations :
A prospective Candidate must possess a Degree in Law from a University 

recognized by law in India &   - Will have to pass the vernacular (Gujarati) 
language

pro� ciency test. [See instructions at Item No.5(I)(iv)] Provided that, those 
candidates who have cleared their secondary as well as higher secondary 
examination with subject of Gujarati (Higher Level at both stages), shall not 
be required to pass aforementioned examination. - must be practicing as an 
Advocate in Courts of Civil and / or Criminal Jurisdiction on the last date 
� xed for submission of Online Application.

Candidates, who have passed the Degree in Law from the academic year 
2009 2010 and onwards, must have also passed the All India Bar Examination, 
in order to be considered as eligible for being termed as a Practicing Advocate.

Note: In the instant Recruitment Process, High Court of Gujarat has 
decided to allow all such Candidates to register their Online Application who 
have appeared in AIBE and waiting for result/certi� cate, subject to giving an 
undertaking to the e� ect that, if he/she does not clear the AIBE before Viva-
voce Test / Document Veri� cation stage, his/her Application would stand 
rejected. OR - must be working in the Courts or other Allied Departments 
on the last date � xed for receipt of applications. [See instructions at Item 
No.10(7)]

Note: Candidates working in the Courts or other Allied Departments, 
must be holding LL.B. Degree of 03 Years’ Course or 05 Years’ Course from 
the recognised University.

Age Limit:
 As on the last date � xed for submission of Online Application, a 
candidate belonging to General Category must not have crossed the age of 
35 years and others i.e. in case of candidates belonging to Scheduled Castes 
or Scheduled Tribes or Socially & Educationally Backward Classes, declared 
as such by the Government of Gujarat, as well as Disabled Persons (PH) & 
ExServicemen, must not have completed 38 years of age.
 � e employees working in the Courts or other Allied Departments 
shall be allowed on a uniform basis, relaxation of a maximum period of 05 
years or to the extent of equal number of years for which service has been 

put in by him/her, whichever is less, in the upper age limit.
 However, in any case, the Upper Age Limit for such Candidate under 
any Category shall not exceed 40 years, as on the last date of submitting the 
‘Online Application’.

HOW TO APPLY :
(I)  All eligible Candidates should apply ‘Online’, through the link provided 

on High Court Websites https://www.gujarathighcourt.nic.in and 
https://hcojas. gujarat.gov.in, in the prescribed format.

(II) Candidates should have his/her own ‘registered’ Mobile Number and 
the same should be kept active during the entire recruitment process, 
as ‘SMS’ alerts for the Tests, are also likely to be noti� ed on the Mobile 
Number, so registered in the ‘Online’ Application.

(III) Steps for submitting Online Application through the HCOJAS Portal : 
 (a)  Fill up all the ‘Fields’ given in Online Application Format, carefully, 

as per the instructions, a� er thoroughly reading & understanding 
the entire Detailed Advertisement & the Instructions given at the 
appropriate places.

 (b) ‘Save’ the Online Application, by clicking ‘save’ button. 
 (c)  � erea� er, a new window will be opened which displays Candidate’s 

Application Number. � is means, the Application has been saved. 
Candidates shall therefore note down the entire string of the 
Application No. (e.g. HCG/202122/95/11111). In this window, 
by clicking ‘Show Application Preview’ Button, preview of the 
Application will be displayed on the screen of the Computer.

શ્રરી એસ. આઈ. પટેલ આઈ.ટરી.આઈ. ઃ ફલુ ખાતે ભરતરી

અખબારમાં �હ�રાત પ્રિસદ્ધ થયા તારીખ ૧-૨-૨૦૨૨


