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økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «rMkØ Úkíkwt hkusøkkh÷ûke MkkÃíkkrnf

To,

વર્ષ - ૪૪ • તા. ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ • અંક નં. ૨૬

તંત્રી ઃ આર. કે. મહેતા
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf íktºke : Ãkw÷f rºkðuËe • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo

‘økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký
fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in
www.facebook.com/gujaratinformation.official
Phone No. : 079-232-53440
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.

All India Institute of Medical Sciences, Rajkot
A Central Autonomous Body under PMSSY, MoH&FW
Government of India www.aiimsrajkot.edu.in
(July 2022/Faculty/ Direct Recruitment & Deputation)
Detailed Notification (Rolling Advertisement) for Faculty Recruitment (Group A) on Direct Recruitment/ Deputation basis in AIIMS Rajkot
The All India Institute of Medical Sciences, Rajkot, Gujarat is a Central Autonomous Body (CAB) formed by an Act of the Parliament. The
administrative ministry is Pradhan Mantri Swasthya Surakasha Yojana division of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
AIIMS, Rajkot adheres to AIIMS Act, Rules and Regulations available on the website of the PMSSY and also on website www.aiimsrajkot.edu.
in. The posts of Faculty (Professor, Additional Professor, Associate Professor and Assistant Professor in various disciplines, are governed by Act,
Rules and Regulations of AIIMS, Rajkot. The candidates are expected to apprise themselves of provisions of AIIMS Act, Rules and Regulations
before deciding to apply for this position. The Executive Director, AIIMS Rajkot invites applications from the interested and suitable Indian
Nationals and Overseas Citizens of India (OCI) for the recruitment of the following faculty posts on Direct Recruitment basis:

è

તા. ૩ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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è

GENERAL CONDITIONS:
1. All the posts carry usual allowances as admissible to Central Autonomous Body (like other AIIMS) / Central Government Employees of similar
status at Rajkot, Gujarat.
2. This is a ‘rolling advertisement’ and will be used to fill the unfilled-posts by issuing subsequent notifications on the website- www.aiimsrajkot.
edu.in for atleast one-year and till the Notice of closure, without the need to re-publish. Hence, candidates who might not be fulfilling eligibility
criteria as on the crucial date, but might be fulfilling the criteria in the period of next one year, may keep looking for employment opportunity
vide notification on the website. This will be applicable only if the posts remain unfulfilled and competent authority decides to publish vacancy
notification, at his sole discretion.
3. Application Process:
(i) The aspiring applicants satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application through registered speed post, along with
proof of payment (demand draft) so as to reach AIIMS Rajkot on or before 30 days of publication of the advertisement notification in the
employment news. The date falling on the 30th day of publication in the employment news will be the ‘crucial date’ of application, and will be
notified on the website www.aiimsrajkot.edu.in
(ii) A MS Word copy of the application along with scanned copies of attachments should simultaneously be sent on E-mail: aiims.rajkot.recruitment@
gmail.com duly mentioning the Subject of the E-mail “Name_Application for Faculty recruitment/July 2022/Advertisement Number- Post for
which applied”
4. The applicants applying in response to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for. They must
be fulfilling eligibility criteria as on the closing date of applications failing which their application will be rejected.
5. The candidature of such applicants who fails to complete the application submission by the stipulated date and time will not be considered and
no correspondence in this regard will be entertained.
6. In case a candidate wishes to apply for more than one post, he/she is required to fill in the form separately for each such post.
Upper Age Limit:
Professor / Additional Professor: Not exceeding 58 (Fifty Eight) years as on closing date of application (Crucial Date). For Deputation, the upper
age limit is 56 Years as on the closing date of application (Crucial Date)
Associate Professor/ Assistant Professor: Not exceeding 50 (Fifty) years as on closing date of application (Crucial Date).
i. Upper age limit shall be determined as per ‘crucial date’.
ii. No age relaxation would be available to SC/ST/OBC/PwBD/EWS Candidates applying for unreserved (UR) vacancies.
For more details see Employment News Vol-18 Dt. 30 July to 5 August-2022

DIRECTORATE GENERAL BORDER SECURITY FORCE
Prsonnel Directorate: Recruitment Section)

RECRUITMENT TO THE POST OF ASSISTANT SUB-INSPECTOR (STENO) AND HEAD CONSTABLE
(MINISTERIAL) IN BSF EXAMINATION 2021-22
On.line app lrcat rons are invited from eligible Male and Female Indian citizens for filling up the following vacancies of the Combatised posts of Assistant
Sub Inspector (Stenographer) and Head Constable (Ministerial) in the Border Security Force, Ministry of Home Affairs, Government of India.DIRECT ENTRY
Name of Posts

Category

Total Vacancies

UR

EWS

OBC

SC

ST

ASI Stenographer

-

-

-

-

11

11

HC (Ministerial)

154

41

65

38

14

312

Note :

(a) 10% vacancies are reserved for Ex-Servicemen.
(b) Vacancies are subject to change (may increase or decrease). BSF reserves the right to make changes or cancel or postpone the recruitment
without assigning any reasons.
(c) Last Date: 30 days from the date of publication of detailed advertisement notice.
(d) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of online application forms.

PAY SCALE:(i) ASl(Steno) Level - 5 (Rs. 29,200 -92,300) in pay matrix.
(ii) HC(Min) Level - 4 (Rs. 25,500-81,100) in pay matrix
AGE LIMIT:Between 18 to 25 years as on closing date for receipt of online application. The upper age limit is relaxable for the candidates as per instructions issued
by the Govt. of India time to time.
EDUCATION QUALIFICATION & OTHER ELIGIBILITY CONDITIONS :Candidate should have passed minimum education of Intermediate or Senior Secondary School Certificate (10+2) examination from a recognized
Board or University or equivalent. Candidate will have to qualify shorthand/typing speed test at the prescribed speed. Candidate should also meet the requisite physical standard as well as medical standard specified for the post.
Aspiring candidates are advised to log on to https://rectt.bsf.gov .in ‘VIEW DETAILS’ tab for detailed advertisement. BSF reserves the right to make
change vacancies (increase or decrease) or cancel or postpone the recruitment without assigning any reason . Applications will be accepted only through
ONLINE mode. No other means/mode of application will be accepted.
Any further information/notification in this regard will be available on the BSF website only. Hence, candidates are advised to visit BSF website from
time to time.

Date of Publishing Advertisement 22 July 2022 on website

(K. S. Rana)
Commandant (Rectt)

તા. ૩ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમો

ચા્ટ્ષડ્ષ એકાઉન્્ટન્્ટ (CA)
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- ICWA/CA/CS

- જીતુભાઈ મહેતા

The Institute of Chartered Accountants of India
Web : www.icai.org
ક�પનીજ એક્ટ પ્રમાણે હાલના સમયમાં ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ (CA)ની �ડમાન્ડ ઘણી રહ�

છ. મલ્ટીનેશનલ ક�પનઓ, આયાત-િનકાસમાં વધારો સિવર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો વધતો જતો વ્યાપ,
ક�પીટલ અને મનીમાક�ટ (શેર બ�ર)માં પણ લોકોનો રસ વધી રહ્યો છ�. જૂના ઉદ્યોગોનું
નવીનીકરણ અને નવા ઉદ્યોગો સ્થપાઈ રહ્યા છ�. આ સં�ગોમાં CAની �ડમાન્ડ ઘણી ઝડપે
વધી રહી છ�.
CAના કાયર્ક્ષેત્રમાં એકાઉન્ટ�ગ, ઓ�ડટ�ગ, કોપ�ર�ટ ફાઈનાન્સ, પ્રોજેક્ટ ઇવોલ્યુશન,
ક�પની અને બી� ઉદ્યોગોને લગતા કાયદાઓ વગેર�નો સમાવેશ થાય છ�.
સપેશ્યલાઈઝ્ડ એ�રયા –
નોલેજ રીલેટ�ડ ફાઈનાન્સ, ફાયના�ન્શયલ એકાઉન્ટ�ગ, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ�ગ,
ફાઈના�ન્શયલ મેનેજમેન્ટ, ઈન્ટરનેશનલ મેનેજમેન્ટ
ઈન્વેસ્ટમેન્્ટ મેનેજમેન્્ટ –
એનાિલટીકલ �ફલ્ડ જેમાં ઇકોનોિમક્સ ર��સ લેશન, ક્વોન્ટીટીય ટ�કિનક્સ, િસક્યુ�રટી
ઇવેલ્યુએશન િવગેર� િવષયો ઉપર પકડ હોવી જ�રી.
ફાઇના�ન્સયલ સિવ્ષસરીસ
િલઝ�ગ, હાયર પરચેઝ પ્રોજેક્ટ પ્લાન�ગ પ�બ્લક ઇસ્યુ મેનેજમેન્ટ ક્ર��ડટ ર�ટ�ગ િવ.નો
સમાવેશ થાય છ�.
CAના િશક્ષણનો ખચ્ષ
CA ફાઈનલ સુધી �. ૯૦,૦૦૦ અંદાજે, CA પાસ કયાર્ પછી અથવા સાથે MBA,
કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ, ક�પની સેક્ર�ટરી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ઇન કોમસર્ વગેર�નો
આગળ ઉપર ઉચ્ચ િશક્ષણનો અભ્યાસ કરી શકાય.
ICAI –જુદી જુદી સંસ્થાઓ સાથે B.Com/M.Com/ BBA/ MBAના તેમના સભ્યો
તેમજ િવદ્યાથ�ઓ માટ� MOUs કરવામાં આવ્યા છ�. જેથી CAનો અભ્યાસ કરતાં િવદ્યાથ�ઓ/
સભ્યોને આગળ અભ્યાસમાં સુગમતા રહ�.
પ્લેસમેન્્ટ –
નોકરરી / કે�રયર
• પ�બ્લક અને પ્રાઈવેટ સેકટરમાં મેનેજમેન્ટ કક્ષા
• CA પોતાની પ્રે�ક્ટસ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ તરીક� કરી શક� છ�.
• CA િબઝનેસ તથા ટ�ક્ષ સલાહકાર તરીક� કામ કરી શક� છ�. CA ઉદ્યોગમાં સરકારી
કચેરીઓમાં/ સહકારી સંસ્થામાં / ખાનગી ક�પનીઓ નોકરી કરી શક� છ�.
કાર�કદ�માં પ્રગિત –
• જુિનયર લેવલથી શ� કરી એ�ક્ઝક્યુ�ટવ લેવલ સુધી જઈ શખાય.
• શ�આતમાં �. બે લાખ થી �. ચાર લાખ વાિષર્ક આવકનો અંદાજ કરી શકાય.
• હ�િશયાર, ક�શળ િવદ્યાથ�ઓ �. છ લાખથી �. નવ લાખ વાિષર્ક આવક અંદા�
શકાય.
ચા્ટ્ષડ્ષ એકાઉન્્ટન્્ટ :
આ અભ્યાસક્રમનું સંચાલન ધી ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ ઑફ ઇ�ન્ડયા (ICAI),
નોઈડા www.icai.org કર� છ�. ક�પની ધારા મુજબ દર�ક ક�પનીએ તેમના વાિષર્ક િહસાબો
ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા ઓ�ડટ કરાવવા ફરિજયાત છ�. િનધાર્�રત મયાર્દાથી વધાર� વકરો કરતી
ક�પનીઓ માટ� ‘‘ટ�ક્ષ ઓ�ડટ’’ કરાવવું ફરિજયાત છ�.
આ અભ્યાસક્રમ પાસ કરનારને �હ�ર અને ખાનગી ક્ષેત્રની ક�પનીઓમાં અને બેન્ક,
ઈન્સ્યુરન્સ વગેર� ક્ષેત્રોમાં ઉ્ચ પગાર� નોકરી મળી શક� છ�. વ્યવસાિયક ક્ષેત્રે ઓ�ડટ, ટ�ક્ષેસન,
મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીના ક્ષેત્રમાં વ્યવસાય કરી શકાય છ�. આ અભ્યાસક્રમ ત્રણ તબક્કામાં
ઉપલબ્ધ છ�. નીચે જણાવાયેલ ટૂંકા શબ્દો િવષે્ (૧) CPT – કોમન પ્રો�ફિશયન્સી ટ�સ્ટ (સીપીટી)
(૨) IPCC-ઇ�ન્ટગ્રેટ�ડ પ્રોફ�શનલ કો�મ્પટન્સી કોસર્ (આઈ.પી.સી.સી.) (૩) IPCE ઇ�ન્ટગ્રેટ�ડ

પ્રોફ�શનલ કોમ્પીટન્સી એક્ઝાિમનેશન (આઈ.પી.સી.ઈ.) (૪) Final – ફાઈનલ.
C. A. Education and Training at a Glance
બીઓએસ િવદ્યાથ�ઓ માટ� અભ્યાસ સામગ્રીનો ભંડાર છ�. બોડર્ ઑફ સ્ટડીઝ (BOS)ના
તમામ પ્રકાશનો જેમાં સ્ટડી મ�ટ�રયલ �રિવઝન ટ�સ્ટ પેપસર્, સૂચવેલા જવાબો, પૂરક અભ્યાસ
સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છ�. મોક ટ�સ્ટ પેપર, નમૂનાના પ્રશ્નો અને અગાઉના પ્રયાસોના
પ્રશ્નપત્રો અહ� PDF ફોમ�ટમાં ઉપલબ્ધ છ�. માિસક સ્ટૂડન્ટ્સ જનર્લ – ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ
િવદ્યાથ�ઓ અહ� પીડીએફ ફોમ�ટમાં પણ એકસેસ કરી શક� છ�. િવદ્યાથ�ઓ તેમની પરીક્ષાઓની
તૈયારી કરતી વખતે આપોટર્લ દ્વારા ICAI દ્વારા �રી કરાયેલ તમામ સંબંિધત સામગ્રીનો
સંદભર્ લઈ શક� છ�.
ઇન્ફોમ�શન ટ�ક્નોલૉ� અને સોફ સ્ક�લ્સ (ICI TSS) પર એ�કક�ત કોસર્ િવદ્યાથ�ઓએ
આ�ટર્કલસીપની ન�ધણી કરતા પહ�લા દર�ક ૧૫ �દવસ પહ�લા માિહતી ટ�ક્નોલૉ� (IT)
અને ઓ�રએન્ટ�શન કોસર્ (OC) પર મદદ કરતી માિહતી ટ�ક્નોલૉ� અને સોફ્ટ-કૌશલ્ય
(ICITSS) પર માિહતી અભ્યાસક્રમ પર સફળતાપૂવર્ક ઇન્ટરગ્રેટ�ડ કોસર્ પૂણર્ કરવો જ�રી
છ�. ICITSSનો ઉદ્દ�શ્ય િવદ્યાથ�ઓને એકાઉન્ટન્સી વ્યવસાયના વૈિવધ્યસભર ક્ષેત્રથી પ�રિચત
કરવાનો છ�. તેમને શીખવવા અને તેમના સંચાર અને પ્રસ્તુિત કૌશલ્યોનો િવકાસ કરવાનો છ�
અને ભિવષ્યમાં તેમને વ્યવસાિયકો તરીક� તૈયાર કરવા માટ� પ્રામાિણકતા, પારદિશર્તા જેવા
મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છ�.

Western India Regional Councils
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ahmedabad
Anand
Bharuch
Bhavnagar
Bhuj
Gandhidham

7)
8)
9)
10)
11)

Jamnagar
Navsari
Rajkot
Surat
Vadodara

12) Vapi

- www.icaiahmedabad.com / E-- ahmedabad@icai.org
- www.anand.icai.org / E - anand@icai.org
- E-bharuch@icai.org
- www.icaibhavnagar.org / E - bhavnagar@icai.org
- E-bhuj@icai.org
- E-gandhidham@icai.org / E-gandhidhambranch.
wirc@gmail.com
- www.jamnagar.icai.org
- E-navsari@icai.org
- www.rajkot.icai.org / E rajkot@icai.org
- E- surat@icai.org
- www.baroda.icai.org / E - baroda@icai.org
- E- vapi@icai.org

(૨) કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્્ટ એકાઉન્્ટન્્ટ (CMA)
ધી ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઑફ ઇ�ન્ડયા (ICAI), www.icwai.org/
www.icmai.in

ક�પની ધારા મુજબ િનધાર્�રત ક�પનીઓએ તેમણે ઉત્પાદન કર�લ વસ્તુઓના અથવા સિવર્સ
ક્ષેત્રે િવજળી ટ�િલફોન જેવી િનધાર્�રત સેવાઓ માટ� કોસ્ટ (ખચર્ અને આવક) ર�કડર્ રાખવા
ફરિજયાત છ�. એ ભારત સરકારનું �ડપાટર્મેન્ટ ઑફ ક�પની એફસર્ જ્યાર� આ વસ્તુ અથવા
સિવર્િસઝનાં કોસ્ટ ઓ�ડટનો આદ�શ આપે ત્યાર પછી દર ષ� કોસ્ટ ઓ�ડટ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ
દ્વારા કરાવવું ફરિજયાત છ�.

è

તા. ૩ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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è નવા કાયદા મુજબ મેન્યુફ�ક્ચ�ર�ગ તથા અન્ટ મુકરર કર�લી ક�પનીઓ જેનું વાિષર્ક વેચાણ

�. ૨૦ કરોડ અથવા નેટવથર્ �. ૫ કરોડ અથવા િલસ્ટ�ડ હોય તેમણે કાયદાક�ય રીતે પડતર
�ક�મતના િહસાબો રાખી માન્ય કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ડ દ્વારા તે પ્રમાિણત કરાવવા પડશે તે ઉપરાંત
અમુક ઉદ્યોગોના વાિષર્ક વેચાણ �. ૧૦૦ કરોડ હોય તેના પણ પડતર �ક�મતના િહસાબો
માનનીય કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા ઓ�ડટ કરાવવાના રહ�શે. આ કાયદો અમલમાં આવવાથી આ
વ્યવસાયમાં િવશાળ તકો ઉપલબ્ધ છ�. પર�તુ આ કાયદામાં ફ�રફાર કરવાનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છ�.
આ અભ્યાસક્રમ પાસ કરનાર નોકરીમાં ચાટર્ડર્ એકાઉન્ટન્ટ સમકક્ષ ગણાય છ�. અને �હ�ર
અને ખાનગી ક્ષેત્રની ક�પનીના િહસાબી ખાતામાં ઉચ્ચ પગાર� નોકરી મેળવી શક� છ�. ઘણી
ક�પનીઓ આ પરીક્ષા પાસ કરનારની કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ તરીક� િનમણૂંક કર� છ�.
વ્યાવસાિયક ક્ષેત્રે કોસ્ટ ઓ�ડટ ઉપરાંત એકસાઈઝ ઓ�ડટ, ઇન્ટરનલ વેટ (કરવેરા)
ઓ�ડટનું કામ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ જ કરી શક� છ�. અન્ય ક્ષેત્રો જેવા ક� સ્ટોક ઓ�ડટ ખચર્
િનયંત્રણોને લગતી પદ્ધિતઓ િવકસાવવામાં પણ કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટની વ્યાવસાિયક ધોરણે
િનમણૂંક કરાય છ�. આ અભ્યાસક્રમ ત્રણ તબક્કામાં ઉપલબ્ધ છ�.
CMA કન્ફકશનલ મેનેજમેન્ટ, ઓપર�શન એ�ફસીયન્સી પ્રોડકશનની �ક�મત (કોસ્ટ)
તેમજ વેચાણ �ક�મત નક્કી કરવામાં ક�પનીની પ્રોડક્ટીિવટીના પ્રમાણમાં પગાર, ઈન્સે�ન્ટવ નક્કી
કરવામાં મદદ�પ થાય છ�.
સપેશ્યલાઈઝેશન ઃ
કોસ્ટ અંગેની માિહતીનું વગ�કરણ, નાણાક�ય માિહતીનું સમન્વય કરવા ક�ન્દ્ર સરકાર
અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા શ� કરવામાં આવેલા CSRનું િનયમન અને દ�ખર�ખ કરી શક� છ�.
કોસ્ટ ઓ�ડટર તરીક� સરકારના િનયમોનુસાર ર�કડર્ મેઈન્ટ�ન કરવા અને ઓ�ડટ કરાવવાની
જવાબદારી હોય છ�.
િશક્ષણનો ખચ્ષ ઃ ફાઇનલ પરીક્ષા સુધી �. ૭૫૦૦૦ (અંદાજે)
આગળનો અભ્યાસક્રમ CA/CS/MBA/ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કક્ષાના અભ્યાસક્રમો કરી
શકાય.
કે�રયર ગ્રોથ ઃ િવિવધ ક્ષેત્રોનાં અનુભવ દ્વારા જુિનયર લેવલથી એ�ક્ઝક્યુ�ટવ લેવલ સુધી
જઈ શકાય. અંદાજે વાિષર્ક આવક શ�આતમાં �. ૧.૫ થી ૨.૫ લાખ સુધી સ્માટર્ િવદ્યાથ�

માટ� �. ૫ થી ૭ લાખ સુધી હોઈ શક�.
પ્લેસમેન્્ટ (નોકરરી �બ) પોતે પ્રેકટીસ કરી શક� છ� કોસ્ટ કન્સલ્ટન્ટને ફાઈના�ન્સયલ
ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટમાં સરકારી ખાતાઓ પ�બ્લક પ્રાઈવેટ ક્ષેત્રના ઉદ્યોગોમાં ઇન્સ્યુરન્સ ક�પનીમાં નોકરી
મળી શક� છ�.
Foundation Examination (CMA)
પેપસર્ િવષયો – િસલેબસ – ૨૦૧૬ ફન્ડામેન્ટલ્સ ઑફ
૧. ઈકોનોિમક્સ એન્ड़ મેનેજમેન્ટ – ન્યુ એ�ડશન
૨. એકાઉન્ટ�ગ – ન્યુ એ�ડશન
૩. લૉઝ એન્ડ એથીક્સ – ન્યુ એ�ડશન એિથક્સ
૪. િબઝનેસ મેથેમે�ટક્સ એન્ડ સ્ટ�ટ��સ્ટક્સ – ન્યુ એ�ડશન
Intermediate Examination (C.M.A.)
પેપસ્ષ િવરયો-િસલેબસ
ગ્રુપ-૧
૫. ફાઈના�ન્સયલ એકાઉન્ટ�ગ
૬. લૉઝ, એિથક્સ
૭. ડાયર�કટ ટ�ક્ષેસન
૮. કોસ્ટ એકાઉન્ટ�ગ
ગ્રુપ-૨
૯. ઓપર�શન મેનેજમેન્ટ એન્ડ સ્ટ્રેટ�િજક મેનેજમેન્ટ
૧૦. કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ�ગ એન્ડ ફાઈના�ન્સયલ મેનેજમેન્ટ
૧૧. ઈનડાયર�ક્ટ ટ�ક્ષેશન
૧૨. ક�પની એકાઉન્ટ્સ એન્ડ ઑ�ડટ
Final Examination (C.M.A.)
પેપસર્ િવષયો ગ્રુપ-૩
૧૩. કોપ�ર�ટ લૉઝ એન્ડ કમ્પ્લાયન્સ
૧૪. સ્ટ્રેટ�� ફાઈના�ન્શયલ મેનેજમેન્ટ
૧૫. સ્ટ્રેટ�� કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ �ડસીસન મેક�ગ
૧૬. ડાયર�કટર ટ�ક્ષ લૉઝ એન્ડ ઈન્ટરનેશનલ ટ�ક્ષેસન
ગ્રુપ-૪
૧૭. કોપ�ર�ટ ફાઈના�ન્સયલ �રપોટ�ગ
૧૮. ઈનડાયર�ક્ટ ટ�ક્ષ લૉઝ એન્ડ પ્રેકટીસ
૧૯. કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓડીટ
૨૦. સ્ટ્રેટ�િજક પરફોમર્ન્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ િબઝનેસ વેલ્યુએશન
Terms of Examination
For December Term
examinagion
For June term
examination

Foundation Examination (CMA)
પેપસર્ િવષયો – િસલેબસ – ૨૦૧૬ ફન્ડામેન્ટલ્સ
ઑફ
૧. ઈકોનોિમક્સ એન્ड़ મેનેજમેન્ટ – ન્યુ એ�ડશન
૨. એકાઉન્ટ�ગ – ન્યુ એ�ડશન
૩. લૉઝ એન્ડ એથીક્સ – ન્યુ એ�ડશન એિથક્સ
૪. િબઝનેસ મેથેમે�ટક્સ એન્ડ સ્ટ�ટ��સ્ટક્સ – ન્યુ
એ�ડશન
Intermediate Examination (C.M.A.)
પેપસ્ષ િવરયો-િસલેબસ
ગ્રુપ-૧
૫. ફાઈના�ન્સયલ એકાઉન્ટ�ગ
૬. લૉઝ, એિથક્સ
૭. ડાયર�કટ ટ�ક્ષેસન
૮. કોસ્ટ એકાઉન્ટ�ગ
ગ્રુપ-૨
૯. ઓપર�શન મેનેજમેન્ટ એન્ડ સ્ટ્રેટ�િજક મેનેજમેન્ટ
૧૦. કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટ�ગ એન્ડ
ફાઈના�ન્સયલ મેનેજમેન્ટ
૧૧. ઈનડાયર�ક્ટ ટ�ક્ષેશન
૧૨. ક�પની એકાઉન્ટ્સ એન્ડ ઑ�ડટ

Existing cut-off Date
31st May of the same
year
30th November of the
Previous year

Exam Date
10-17 Dec.
11-18 Dec.

સ�્ટ્ષ�ફકે્ટ ઈન એકાઉન્્ટ�ગ ્ટેકિનિશયન (CAT) www.icmai.in
જે િવદ્યાથ�ઓ કોસ્ટ એન્ડ મેનજ
ે મેન્ટ એકાઉન્ટન્ટની �ડગ્રી મેળવી ન શક� તેમના માટ�
સ�ટર્�ફક�ટ અભ્યાસક્રમ લાભકારક છ�. આ અભ્યાસક્રમમાં િહસાબો રાખવાની પદ્ધિત, આવકવેરો
અને અન્ય વેરાઓને લગતાં પત્રકો ભરવા. ક�પની ધારા હ�ઠળ ભરવાનાં પત્રકો, એકસાઈઝ,
કસ્ટમ, ઈમ્પોટર્-એકસ્પોટર્ને લગતી માિહતી અને પત્રકોની ભરતી વગેર� આવરી લેવામાં આવેલ છ�.
પ્રવેશ લાયકાત ઃ
(૧) ક�ન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના બોડર્ દ્વારા લેવાયેલ ધો. ૧૦ પરીક્ષા અથવા સમકક્ષ
પાસ ઉમેદવાર આ અભ્યાસક્રમમાં પોતાનું નામ ન�ધાવી શક� છ� અને સાથે સાથે ધો. ૧૦+૨ની
પરીક્ષા આપી શક� છ�. અથવા
(૨) ક�ન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના બોડર્ દ્વારા લેવાયેલ ધો. ૧૦+૨ની પદ્ધિતમાં ધો.
૧૦+૨ પાસ અથવા
(૩) નેશનલ �ડપ્લોમા ઈન કોમસર્ પાસ (ACTE દ્વારા પરીક્ષા) અથવા
(૪) રાજ્યના ટ�કિનકલ બોડર્ની પરીક્ષા પાસ અથવા
(૫) �ડપ્લોમા ઇન �રલ સિવર્સ એ�ક્ઝિમનેશન પાસ (નેશનલ કાઉ�ન્સલ ઑફ હાયર
એજ્યુક�શન દ્વારા પરીક્ષા)
મરી�ડયમ – િહન્દરી/��ગ્લશ
કોિચંગ – ઓરલ કોિચંગ – પ્રાદ�િશક કાઉ�ન્સલ /ચેપ્ટસર્ /માન્ય કોિચંગ ક�ન્દ્ર
પરીક્ષા – જે િવદ્યાિથર્ઓએ ધો. ૧૦+૨ પાસ ઉમેદવાર ઈન્ટરિમ�ડયેટ કોસર્ માટ� રિજસ્ટર
કરાવી શક� છ�.
ક્રમ સ્થળ/શહ�ર – સંસ્થાનું સરનામું
(૧) ધી ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ કોસ્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટસ ઑફ ઇ�ન્ડયા, કોલકત્તા
(૨) વેસ્ટનર્ ઇ�ન્ડયા �રિજયોનલ કાઉ�ન્સલ મુંબઈ
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(૧) અમદાવાદ
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(૨) વડોદરા
– baroda@icwai.org
(૩) કચ્છ
- kutch@icwai.org
(૪) રાજકોટ
– Rajkot@icwai.org
(૫) સૂરત
– surat@icwai.org
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(ક્રમશઃ વધુ આવતા અંક�)

તા. ૩ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

રાજસથાનના મધ્યભાગમાં કઈ પહાડરી આવેલરી છે?

1. પ્રક�િતથરી ભરપૂર એવા કયા રાજયના િલિવંગ િબ્રજને
૨૦૨૨માં યુનસે કોનરી વલ્ડ્ષ હે�ર્ટેજ યાદરીમાં સામેલ કરાયો
છે?
અ. મિણપુર
બ. મેઘાલય
ક. િમઝોરમ
ડ. િસ�ક્કમ
2. કયા દેશમાં આિથ્ષક સંક્ટને કારણે કેિબને્ટના બધા
૨૬ મંત્રીઓએ એક બેઠકમાં સામૂિહક રા�નામા આપરી
દરીધા છે?
અ. શ્રીલંકા
બ. �સ
ક. �પાન
ડ. સ્પેન
3. માચ્ષ – ૨૨માં કયા દેશે અંત�રક્ષમાં �સ અને ચરીનનરી
વધતરી અસરનો મુકાબલો કરવા મા્ટે એક નવરી �ડફેન્સ
સપેસ કમાન્ડ એજન્સરીનરી સથાપનાનરી ઘોરણા કરરી છે?
અ. ઓસ્ટ્રેિલયા
બ. નાિમિબયા
ક. ડેન્માક�
ડ. ઇટાલી
4. નાગ�રક ઉડ્ડયન મંત્ાલય દ્વર્ારા એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં કઈ
યોજનાનરી શ�આત કરવામાં આવરી?
અ. આંતરરા�ીય નાગ�રક સંપક� યોજના
બ. આંતરરા�ીય હમ સંપક� યોજના
ક. આંતરરા�ીય વાયુ સંપક� યોજના
ડ. આંતરરા�ીય હવાઈ સંપક� યોજના
5. ચિચ્ષત પુસતક ‘ઇગ્નાઇ્ટેડ માઇન્ડસ’ના લેખક કોણ છે?
અ. કાંિત ભટ્ટ
બ. સુર�શ દલાલ
ક. �રતુ નંદા
ડ. ડૉ. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ
6. નરીચેના પૈક� િવકલ્પોમાંથરી કયું િમશ્રણ નથરી?
અ. િસમેન્ટ
બ. આયો�ડનયુકત મીઠું
ક. હવા
ડ. ઓઝોન
7. કયા દેશે મંક�પૉકસના દદ�ઓ મા્ટે ૨૧ �દવસનું
અિનવાય્ષ કવૉરેન્્ટાઈન શ� કયુ� છે?
અ. બેલ્�યમ
બ. આમ�િનયા
ક. બેલા�સ
ડ. નોવ�
8. ભારત દૂરસંચારે ૧૪ – મે, ૨૦૨૨ એ કયું પો્ટ્ષલ લ�ચ
કયુ� હતું?
અ. ગિતશિક્ત સંચાર
બ. હમશિક્ત
ક. શ્રીશિક્ત સંચાર
ડ. ભાિવ િનિધ
9. પુિનત મહારાજે કયું સામાિયક શ� કયુ� હતુ? જે આજે
પણ લોકિપ્રય છે?
અ. સાધના
બ. જનકલ્યાણ
ક. ધમર્ધારા
ડ. જનસાધના
10. ૧૯૫૦ થરી મનાવાતો િવશ્વ સવાસથ્ય �દવસ ક્યારે ઉજવાય
છે?
અ. ૩ – ફ�બ્રુ.
બ. ૭ - એિપ્રલ
ક. ૧૧ – જૂન
ડ. ૧૬ - નવેમ્બર
11. નેશનલ એરોસપેસ લેબોરે્ટરરીઝ – ક્યાં આવેલરી છે?
અ. બ�ગાલોર
બ. પૂના
ક. હ�દરાબાદ
ડ. ચેન્નાઇ
12. શ્રરીનગર ખાતે કયું ગાડ્ષન આવેલું છે?
અ. લોટ્સ
બ. ડેઈઝી
ક. જસ્મીન
ડ. ટ્યૂિલપ
13. IP નું ફ�લ ફોમ્ષ શું છે?
અ. �ટરનેટ પ્રોવાઇડર
બ. �ટરનેટ પ્રોટોકોલ
ક. �ટરનેટ પ્રાઇવસી
ડ. �ટરનેટ પોટર્લ
14. ‘ભૂંગિળયો’ – ‘પે્ટરી માસતર’ શબ્દો શાનરી સાથે
સંકળાયેલો છે?
અ. ગુજરાતના લોકનાટ્ય બ. ગુજરાતના લોકગીત
ક. લોક્નૃત્ય મેર
ડ. લોક�ત્ય મેરાયો
15. કયું નગર ‘સાત ્ટેકરરીઓનું શહેર’ ગણાય છે?
અ. જે�સલેમ બ. રોમ
ક. લ્હાસા ડ. િશકાગો
16. ૨૮, માચ્ષ - ૨૦૨૨ના �દવસે કોણે સતત બરી�વાર
ગોવાના મુખ્યમંત્રીપદે શપથ લરીધા હતા?
અ. પ્રમોદ સાવંત
બ. પ્રમોદ મહાજન
ક. પ્રમોદ ભટનાગર
ડ. પ્રમોદ િશક�
17. ‘ઘેવર’ કયા રાજયનરી પ્રચિલત મરીઠાઈ છે?
અ. રાજસ્થાન
બ. મધ્યપ્રદ�શ
ક. ક�રળ
ડ. ગોવા
18. માચ્ષ – ૨૦૨૨માં આસામ અને ક્યા રાજય વચ્ચે ૫૦
વર્ષથરી ચાલતો સરીમા િવવાદ સમાપ્ત થયો છે?
અ. મેઘાલય
બ. િમઝોરમ
ક. નાગાલેન્ડ
ડ. િસ�ક્કમ
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19. ભારતના કયાં મિહલા અથ્ષશાસત્રીને યુએન ઉચ્ચ
સતરરીય બોડ્ષમાં સામેલ કરાયાં છે?
અ. બીના અગ્રવાલ
બ. જયિત ઘોષ
ક. �િપ્ત બોઝ
ડ. દ�વક� જૈન
20. ગુજરાત ગૌરવ �દને સમાજ સેવા ક્ષેત્ે કોને ગુજરાત
ગ�રમા એવોડ્ષ એનાયત કરાયો?
અ. િનલેશ માંડલેવાડ
બ. દીપેશ પાલીવાલ
ક. શશાંક પુરોિહત
ડ. જપન ગોસ્વામી
21. ��ડયન પ્રરીિમયર લરીગ (IPL)ના ઇિતહાસમાં ‘�ર્ટાયડ્ષ
આઉ્ટ’ થનાર પ્રથમ ખેલાડરી કોણ બન્યો છે?
અ. િશખર ધવન
બ. શ્રેયસ અય્યર
ક. શાદૂર્લ ઠાક�ર
ડ. રિવચંદ્રન અિશ્વન
22. �થ્વરીનો પયા્ષય શબ્દ કયો છે?
અ. મકરાકર
બ. અચલા
ક. સ�રતા
ડ. નગ
23. રો્ટલરી વણવાનરી ગોળ પા્ટલરીને શું કહે છે?
અ. ઓરીસો
બ. પડાળી
ક. વેલણ
ડ. પાટલી
24. કયા બે દેશોએ ૧૧, એિપ્રલ – ૨૦૨૨ના �દને ૨ + ૨ રક્ષા
અને િવદેશ મંત્ાલય બેઠકનું આયોજન વૉિશંગ્્ટનમાં
કયુ� હતું?
અ. અમે�રકા – �પન
બ. �પાન – �સ્વડન
ક. �સ્વડન – ��ડયા
ડ. ��ડયા - અમે�રકા
25. ‘ક��ડરી’ એ શું છે?
અ. એક આ�દવાસી વાદ્ય
બ. એક જળપાત્ર
ક. આસામની એક ભાષા
ડ. િત્રપુરાની એક નદી
26. કયા દેશના રા�પિતએ તાજેતરમાં �પાનમાં ઇન્ડો પેિસ�ફક ઇકોનોિમક ફ્રેમવક� ફોર પ્રોસપે�ર્ટરી બનાવવાનરી
ઘોરણા કરરી છે?
અ. નેપાલ
બ. શ્રીલંકા
ક. અમે�રકા
ડ. �સ્વડન
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27. કયા અિભનેતાને અબુધાબરીના ‘યસ આઇલેન્ડ’ના
બ્રાંડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે?
અ. સલમાન ખાન
બ. રણવીર િસંહ
ક. ટાઇગર શ્રોફ
ડ. અજય દ�વગન
28. કયા દેશના અન્ના કબાલે દુબાને દુબઈમાં આયો�ત
એક પુરસકાર સમારોહમાં એસ્ટર ગાિજ્ષયન ગ્લોબલ
નિસ્ષગ એવોડ્ષ – ૨૦૨૨થરી નવાજવામાં આવ્યાં?
અ. ક�ન્યા
બ. થાઇલેન્ડ
ક. �સ્વડન
ડ. ઇરાક
29. Butterfly Pea – એ્ટલે કયું પુષ્પ થશે?
અ. અબોલી
બ. ગુલમહ�દી
ક. અપરાિજંતા
ડ. ચંપો
30. આમ�િનયાનરી રાજધાનરી કઈ છે?
અ. મનામા
બ. ક�રો
ક. બુડાપેસ્ટ
ડ. યેર�વાન
31. મે – ૨૦૨૨માં કાનૂનરી ઞ્જાનને સુલભ બનાવવા બદલ
દેશનરી કઈ લો કોલેજને સવ્ષશ્રેષ્ઠ લૉ કોલેજનું સન્માન
મળ્યું છે?
અ. ડૉ. આબ�ડકર કોલેજ ઓફ લો (બ�ગાલુ�)
બ. સુભારતી લો કોલેજ (મેરઠ)
ક. રા�વગાંધી લો કોલેજ ( ખડગપૂર)
ડ. નાલસર લો કોલેજ (હ�દરાબાદ)
32. કહેવત : જેને કોઇ ન પહ�ચે , તેને તેનું ------- પહ�ચે.
અ. પેટ
બ. હદય
ક. મગજ
ડ. જઠર
33. �ગ્લેન્ડમાંથરી ધરપકડ કરરીને સ્ટરીમર મારફતે લઈ
જવાતા , સ્ટરીમરના બારરીમાંથરી ક�દરી પડરી તરતા – તરતા
ફ્રાંસના �કનારે પહ�ચરી જનાર ક્રાંિતવરીર કોણ હતા?
અ. મહાદ�વ દ�સાઇ
બ. મંગલ પાંડે
ક. િવનાયક સાવરકર
ડ. ભગવતિસંહ
34. અદાકાર – રાજનરીિતઞ્જ રજનરીકાંત �ફલ્મોમાં આવતાં
પૂવ� શું હતા?
અ. વેઈટર
બ. પ્લમ્બર
ક. કમ્પાઉન્ડર
ડ. બસ ક�ડકટર

35. કયા રાજયનરી મૈનપુરરી સૈિનક સક�લને દેશના પ્રથમ
CDS જનરલ િબપરીન રાવતનું નામ અપાયું છે?
અ. આંધ્ર પ્રદ�શ
`બ. ઉત્તર પ્રદ�શ
ક. કણાર્ટક
ડ. ઉત્તરાંચલ
36. િગનરીસ બુક ઓફ ધરી વલ્ડ્ષ રેકોડ્ષમાં �થ્વરી પર �િવત
સૌથરી વયો�દ્વર્ �વ તરરીકે ૧૯૦ વર્ષના �નાથન
સમાવેશ થયો છે. આ �નાથન કોણ છે?
અ. ક�રળનો ખેડૂત
બ. સેશેલ્સનો કાચબો
ક. આંદામાનના જેલર
ડ. ક�િલફોિજયાની વ્હ�લ
37. ભારતમાં નેપાલના નવા રાજદૂત તરરીકે માચ્ષ – ૨૦૨૨માં
કોને િનયુક્ત કરાયા છે?
અ. શંકરપ્રસાદ શમાર્
બ. શંકરપ્રસાદ વમાર્
ક. શંકરરાવ િશક�
ડ. શંકરરાવ મુંડે
38. ચોથું નક્ષત્ કયું છે?
અ. શતતારા બ. મઘા ક. પ્રૂવાર્ ફાલ્ગુની ડ. રોિહણી
39. કોરોના મહામારરી બાદ હવે કઈ બરીમારરીએ પગપેસારો
કય� છે?
અ. ડ�ક� પોક્સ
બ. મંક� પોકસ
ક. હોસર્ પોકસ
ડ. ડોગપોક્સ
40. એ્ટલાં�્ટક અને પ્રંશાત મહાસાગરનરી વચ્ચે આવેલો
ખંડ કયો છે?
અ. ઉત્તર અમેરીકા
બ. દિક્ષણ અમેરીકા
ક. ઓસ્ટ્રેિલયા
ડ. યુરોપ
41. LIC એ તેનરી વરીમા પોિલસરીના ઓનલાઈન વેચાણ મા્ટે
�ન્યુઆરરી- ૨૦૨૨માં કયું પો્ટ્ષલ લ�ચ કયુ� છે?
અ. Lic Zone
બ. Poly Zone
ક. Vima Zone
ડ. Digi Zone
42. ઉ�લા યોજના હેઠળ LED િવતરણમાં પ્રથમ – �દ્વતરીય
– �તરીય સથાને કયા રાજયો આવ્યા છે?
અ. ઓ�ડશા – ગુજરાત – ઉત્તરાખંડ
બ. ગુજરાત – ઉત્તરાખંડ - ઓ�ડશા
ક. ઉત્તરાખંડ – ઓ�ડશા – ગુજરાત
ડ. ઓ�ડશા – ગુજરાત - આસામ
43. કયા દેશના પ્રિસદ્વર્ ગિણતઞ્જ ડેિનસ પાન�લ સુિલવને
‘એબેલ પુરસકાર – ૨૦૨૨’ �તરી લરીધો છે?
અ. �પાન બ. અમેરીકા ક. સ્પેન ડ. �સ્વડન
44. માચ્ષ – ૨૦૨૨માં કયા દેશે હ્યાસ�ગ – ૧૭ નામક એક
અંતરમહાદ્વર્રીપરીય બેિલ�સ્ટક િમસાઇલનું પ�રક્ષણ કયુ�
છે?
અ. ઉત્તર કો�રયા
બ. ફ્રાંસ
ક. ચીન ડ. ડેન્માક�
45. િગલ્બ્ટ્ષ એફ. હોગંબોને તાજેતરમાં કયા સંગઠનના
મહાિનદ�શક બનાવાયા?
અ. આતરરા�ીય શ્રમ સંગઠન
બ. િવશ્વ વ્યાપાર સંગઠન
ક. એિશયાઈ િવકાસ બ�ક
ડ. િવશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન
46. ભારતમાં RSS (રા�રીય સવયંસેવક સંઘ)નરી સથાપના
ક્યારે થઈ હતરી?
અ. ૧૯૨૦
બ. ૧૯૨૫
ક. ૧૯૨૩
ડ. ૧૯૨૭
47. રાજસથાનના મધ્યભાગમાં કઈ પહાડરી આવેલરી છે?
અ. આબુ બ. અરવલ્લી ક. સહ્યાદ્વર્ી
ડ. િવંધ્ય
48. નરીલ આમ્ષસટ્ર�ગે ચંદ્ર ઉપર પ્રથમ પગ મૂક�ને , અમે�રકન
ઝંડો લહેરાવરી કયા હરરીફ દેશને માત આપરી હતરી?
અ. �પાન
બ. રિશયા ક. ચીન ડ. ઇ�ન્ડયા
49. શેત્ું� બંધ ક્યા િજલ્લામાં આવેલો છે?
અ. ભાવનગર
બ. મહ�સાણા
ક. વલસાડ
ડ. પાટણ
50. િલ્ટર – એ શાનો એકમ છે.
અ. વજનનો બ. કદનો ક. જથ્થાનો ડ. લંબાઈનો
જવાબ :
(1-બ)(2-અ)(3-અ)(4-ડ)(5-ડ)(6-ડ)(7-અ)(8-અ)
(9-બ)(10-બ) (11-અ)(12-ડ)(13-બ)(14-અ)(15-બ)
(16-અ)(17-અ)(18-અ)(19-બ)(20-અ) (21-ડ)(22-બ)
(23-અ)(24-ડ)(25-અ (26-ક)(27-બ)(28-અ)(29-બ)
(30-ડ)(31-બ)(32-અ)(33-ક)(34-ડ)(35-બ)(36-બ)
(37-અ)(38-ડ)(39-બ)(40-બ) (41-ડ)(42-અ)(43-બ)
(44-અ)(45-અ)(46-બ)(47-બ)(48-બ)(49-અ)(50-ક)
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INDIAN ARMY

www.joinindianarmy.nic.in
60TH SHORT SERVICE COMMISSION (TECH) MEN (APR 2023) AND
31ST SHORT SERVICE COMMISION (TECH) WOMEN COURSE (APR 2023)
INCLUDING WIDOWS OF DEFENCE PERSONNEL FOR TECH AND NON TECH (NON-UPSC)
1. Applications are invited from eligible unmarried Male and unmarried Female Engineering Graduates and also from Widows of Indian Armed Forces Defence Personnel
who died in harness for grant of Short Service Commission (SSC) in the Indian Army. Course will commence in Apr 2023 at Ofﬁcers Training Academy (OTA), Chennai,
Tamil Nadu.
2. Eligibility.
(a) Nationality. A candidate must either be :- (i) A citizen of India, or (ii) a subject of Nepal, or (iii) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri
Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia and Vietnam with the intention of permanently
settling in India, provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) above shall be a person in whose favour a certiﬁcate of eligibility has been issued by
Government of India. Certiﬁcate of eligibility will however not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal. A candidate in whose case a
certiﬁcate of eligibility is necessary, will attach such certiﬁcate alongwith the application.
(b) Age Limit.
(i) For SSC(Tech)- 60 Men and SSCW(Tech)- 31 Women. 20 to 27 years as on 01 Apr 2023 (Candidates born between 02 Apr 1996 and 01 Apr 2003, both days inclusive).
(ii) For widows of Indian Armed Forces Defence Personnel who Died in Harness Only. SSCW (Non Tech) [Non UPSC] and SSCW(Tech)- A
maximum of 35 years of age as on 01 Apr 2023.
Note. The date of birth recorded in the Matriculation/ Secondary School Examination Certiﬁcate or an equivalent examination certiﬁcate on the date of submission of
application will only be accepted. No other document relating to age will be accepted and no subsequent request for its change will be considered or granted.
(c) Educational Qualification for Applying. Candidates who have passed the requisite Engineering Degree course or are in the ﬁnal year of Engineering Degree course
are eligible to apply. Candidates studying in the ﬁnal year of Engineering degree course should be able to submit proof of passing Engineering Degree Examination
alongwith marksheets of all semesters/years by 01 Apr 2023 and produce the Engineering Degree Certiﬁcate within 12 weeks from the date of commencement of training
at Ofﬁcers Training Academy (OTA), Chennai, Tamil Nadu. Such candidates will be inducted on Additional Bond Basis for recovery of the cost of training at Ofﬁcers
Training Academy (OTA) as notiﬁed from time to time as well as stipend and pay & allowances paid, in case they fail to produce the requisite degree certiﬁcate.
(d) Educational Qualification for Widows of Indian Armed Forces Defence Personnel who Died in Harness.
(i) SSCW (Non Tech) (Non UPSC). Graduation in any Discipline.
(ii) SSCW (Tech). B.E. / B. Tech in any Engineering stream.

Sr.
No.

Core Engg
Stream

Engg Streams (Listed in AI)

Equivalent Stream (AICTE Appd)

Vacs Release for
SSC(T)-60 (Men)
course

1

Civil

(i) Civil (ii) Building Construction (i) Civil Engineering (ii) Civil Engineering (Structural Engineering)
Technology (iii) Architecture
(iii) Structural Engineering (iv) Building Engineering and Construction

49

2

Computer
Science

(i) Computer Sc & Engg (ii) Computer
Technology (iii) M. Sc. Computer Sc
(iv) Information Technology

(i) Computer Engineering (ii) Computer Science (iii) Computer Technology (iv)
Computer Science & Engineering (v) Computer Science Engineering (vi) 3-D
Animation and Graphics (vii) Advanced Computer Application (viii) Computer and
Communication Engineering

42

3

Electrical

(i) Electrical (ii) Electrical and
Electronics (iii) Electronics &
Instrumentation
(iv) Instrumentation

(i) Electrical Engineering (ii) Electrical Engineering (Electronics & Power) (iii)
Power System Engineering (iv) Electrical & Electronics Engineering (v) Electrical
& Electronics (Power System)
(vi) Electrical and Mechanical Engineering

17

4

Electronics

(i) Electronics (ii) Electronics
& Telecom (iii) Electronics &
Communication (iv) Fibre Optics
(v) Telecommunication (vi) Micro
Electronics & Microwave (vii)
Opto Electronics (viii) Satellite
Communication

(i) Electronics Engineering (ii) Power Electronics & Drives (iii) Power Electronics
(iv) Power Electronics & Instrumentation Engineering
(v) Electronics and Power Engineering (vi) Digital Techniques for Design and
Planning (vii) Electronics Science and Engineering (viii) Electronics and Control
Systems (ix) Electronics and Electrical Engineering (x) Electronics Design
Technology (xi) Electronics System Engineering

26

5

Mechanical

(i) Mechanical (ii) Production
(iii) Automobile (iv) Industrial
(v)Industrial / Manufacturing
(vi) Industrial Engg & Mgt
(vii) Workshop Technology
(viii) Aeronautical (ix) Aerospace
(x) Avionics

(i) Mechanical Engineering (ii) Mechanical (Mechatronics) Engineering
(iii) Mechanical & Automation Engineering (iv) Advance Mechatronics and
Industrial Automation Engineering (v) Production Engineering
(vi) Product Design & Development (vii) Production Engineering & Management
(viii) Production & Industrial Engineering (ix) Automobile Engineering
(x) Automobile Maintenance Engineering (xi) Automotive Technology

32

6

Misc Engg
Streams

(i) Plastic Tech (ii) Remote Sensing
(iii) Ballistics (iv) Bio Medical Engg
(v) Food Tech (vi) Agriculture (vii)
Metallurgical (viii) Metallurgy and
Explosive (ix) Laser Tech (x) Bio Tech
(xi) Rubber Tech (xii) Chemical Engg
(xiii) Transportation Engineering
(xiv) Mining (xv) Nuclear Technology
(xvi) Textile

(i) Plastic Technology (ii) Remote Sensing (iii) Ballistics Engineering
(iv) Bio Medical Engineering (v) Medical Electronics (vi) Food Technology
(vii) Agriculture Engineering (viii) Metallurgical Engineering (ix) Metallurgy &
Material Technology (x) Metallurgy & Material Engineering (xi) Metallurgical &
Engineering & Material Science

09

(a) For SSC(Tech)-31 Women.
1

Civil

(i) Civil (ii) Building Construction
Technology
(iii) Architecture

(i) Civil Engineering (ii) Civil Engineering (Structural Engineering)
(iii) Structural Engineering (iv) Building Engineering and Construction
(v) Building and Construction Technology (vi) Civil and Rural Engineering

03

2

Computer
Science

(i) Computer Sc & Engg (ii) Computer
Technology (iii) M. Sc. Computer Sc
(iv) Information Technology

(i) Computer Engineering (ii) Computer Science (iii) Computer Technology (iv)
Computer Science & Engineering (v) Computer Science Engineering (vi) 3-D
Animation and Graphics (vii) Advanced Computer Application (viii) Computer and
Communication Engineering

05

How to Apply : (a) Applications will only be accepted online on website www.joinindianarmy.nic.in. Click on ‘Ofﬁcer Entry Appln/Login’ and then click ‘Registration’
(Registration is not required, if already registered on www.joinindianarmy.nic.in). Fill the online registration form after reading the instructions carefully. After getting
registered, click on ‘Apply Online’ under Dashboard. A page ‘Ofﬁcers Selection – ‘Eligibility’ will open. Then click ‘Apply’ shown against Short Service Commission
Technical Course. A page ‘Application Form’ will open. Read the instructions carefully and click ‘Continue’ to ﬁll details as required under various segments - Personal
information, Communication details, Education details and details of previous SSB. ‘Save & Continue’ each time before you go to the next segment. After ﬁlling details on
the last segment, you will move to a page ‘Summary of your information’ wherein you can check and edit the entries already made. Only after ascertaining the correctness
of all your details, click on ‘Submit’. Candidates must click on ‘Submit’ each time they open the application for editing any details. The candidates are required to take out
two copies of their application having Roll Number, 30 minutes after ﬁnal closure of online application on last day.
Online Application will be closed on 24th August, 2022
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Deputy Engineer
(Ceramic)
Grade – E1
Posts – 01 (SC)

The candidate shall be responsible for The candidate should have B.E/B.Tech. Degree in
production and quality assurance of Ceramic Ceramic/ Metallurgy Engg. with minimum 55% marks
from a recognized Institute/University. He/ She should
products and other allied activities.
have minimum 02 years of post qualiﬁcation experience
in production and quality in Ceramic or Piezo Industry.
Candidates with additional experience in Sales and
Marketing of same product will be given preference.

8

Deputy Engineer
(Electrical)
Grade – E1
Posts – 01 (OBC)

The candidate shall be responsible for The candidate should have B.E/B.Tech. Degree in Electrical
complete Electrical Maintenance of production Engg. with minimum 55% marks from a recognized Institute/
University. He/ She should have minimum 02 years of post
unit
qualiﬁcation experience in electrical maintenance and
project execution related to electrical work.
M.Tech degree in Electrical Engineering from a recognized
Institute / University will be given preference.

General Instructions for Permanent positions:
1. Please apply in conﬁdence till 22.08.2022 (last date of receiving application by Speed Post/Courier at CEL premises) from date
of publication of this advertisement with only typed application in the prescribed Performa, giving complete particulars with one
passport size photograph pasted and self attested copies of all the degrees and certiﬁcates.
2. A non-refundable Bank Draft for Rs.500/- drawn in favour of Central Electronics Limited payable at Ghaziabad is to be enclosed.
No application fee need to be paid by the candidates belonging to SC/ST/PwD.
3. Only those candidates, who fulﬁll the eligibility criteria mentioned in this notiﬁcation, as on 31.07.2022, shall be eligible to apply.
4. All the qualiﬁcations should be from AICTE approved/UGC recognized University/Deemed University.
5. Separate Application needs to be ﬁlled, if a candidate wants to apply for more than one position.
6. Qualifying marks shall be relaxable by 5% for Scheduled caste (SC)/ Scheduled Tribes(ST)/ Persons with Disability (PwD)
candidates.
7. Upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST, 3 years for OBC (Non Creamy layer). It shall be relaxed by 10 years for PwDGeneral, 13 years for PwD-OBC and 15 years for PWD-SC/ST candidates. Age relaxation of 5 years shall be admissible to
all persons who had domiciled in the state of J&K during the period from 1st January, 1980 to 31st December 1989. The Age
limited shall be no bar for exceptional deserving candidate. However, in no case shall the upper Age limit exceed 55 years, as on
31.07.2022.
8. Candidate with relevant higher qualiﬁcation may get relaxation in experience.
9. There is no age bar for internal candidates engaged on Regular/Contractual basis.
10. The upper age limit, in case of ex-servicemen, shall be as per extant instructions of the Government of India.
11. In respect of PwD candidates, the minimum percentage of disability should be 40% and they would have to submit latest disability
certiﬁcate, issued by the Medical Board/Competent authority.
12. Candidates seeking reservation under EWS will have to submit at the time of interview, an Income and Asset Certiﬁcate issued by
the competent authority. The prescribed format and the competent authority have been mentioned in DOPT Ofﬁce Memorandum
No. 36039/1/2019.
13. The selected candidates on regular post will be on Probation for a period of one year.
14. In respect of candidates working in regular pay-scales in PSUs/Government Organizations, a minimum of 02 years experience in
immediate lower scale of the said position/ equivalent position, shall be required.
15. Candidates working in private organizations and whose CTC is 60% or more of the CTC indicated against each post, shall be
eligible to apply.
16. In respect of candidates working on contract basis in PSUs/Government Organisations/ Autonomous bodies on the advertised/
equivalent pay scale shall be eligible to apply. If candidate is working on contract basis in PSUs/Government Organisations/
Autonomous bodies with consolidated pay/ ﬁxed emolument and whose CTC is 60% or more of the CTC indicated against each
post, shall be eligible to apply.
17. The initial posting shall be at the Company’s works in Sahibabad (Ghaziabad), or at places as decided by the management.
However, the Company reserves the right to change roles, place of posting, as per the Company’s requirement, from time to time.
18. CEL reserves the right to take candidates in lower Grade/Post, as deemed ﬁt by the selection committee/Management.
19. Appropriate method such as written test, may be resorted to if the number of candidates is large.
20. Candidates presently employed in Central/Sate Government, autonomous bodies, PSUs, should apply through ‘Proper Channel’
or submit ‘No Objection Certiﬁcate’ at the time of interview, from their employer, if they are called for interview.
21. Outstation candidates called for interview for regular posts, will be paid to and fro IIIrd AC Railway Fare by the shortest route
subject to production of Railway Receipt or Ticket Numbers on their Eligibility.
22. Outstation candidates called for interview will have to make self arrangements for stay. No facility for stay would be provided by
CEL.
23. Depending on the requirements, the company reserves the right to Cancel/ modify the recruitment process as well as the number
of positions keeping in view of the requirement of the Company, without assigning any further notice and any reason thereof.
24. The decision of CEL in all matters relating to eligibility, acceptance, rejection of the application, issue of call letters, mode of selection,
interview, veriﬁcation of testimonials and selection will be ﬁnal and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will
be entertained in this connection.
25. If any information provided by the candidate is found to be false or incorrect or not in conformity with the eligibility criteria, then his
/ her candidature is liable to be rejected at any stage of the recruitment process or after recruitment or joining.
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CENTRAL ELECTRONICS LIMITED : GHAZIABAD (UP)

E-mail: celrecruitment@celindia.co.in
Central Electronics Limited is a Govt. of India Enterprise under Department of Scientiﬁc & Industrial Research (DSIR), Ministry of
Science & Technology. It was established in 1974 with an objective to commercially exploit the indigenous technologies developed by
National Laboratories and R&D Institutions in the country. CEL has developed a number of products for the ﬁrst time in the country through
its own R&D efforts and in close association with the premier National & International Laboratories including Defence Laboratories.
Currently, CEL operates in four prime business verticals, viz. Solar Photovoltaic (SPV), Railway Signalling System, Strategic Electronics,
Security and Surveillance Group (SSG). Based on short term and long term goals of CEL the aim is to increase market presence across
multiple regions in India and to have a quantum leap in turnover and proﬁt of the company in the coming years. In order to achieve the same,
we need highly skilled, experienced and work oriented individuals. Accordingly, CEL invites application from Indian nationals with matching
skills, experience and endurance for the following posts:
It is brought to notice of all aspirants that CEL has been identified by Government of India for 100% strategic disinvestment
and the process of disinvestment of CEL is on.
Sl.
No.
1

Post

Roles & Responsibilities

Qualification & Experience

Sr. Manager (HR)
Grade – E4 (UR)
Post – 01

The candidate shall be responsible for
Recruitment, Industrial Relations, Manpower
Planning,
Training
&
Development,
Establishment, legal and welfare matters.

The candidate should be a Graduate along with
MBA/PGP/PGDM in Personnel Management/Human
Resource Management or equivalent qualiﬁcation with
minimum 55% marks from a recognized Institute/ University.
He/she should have minimum 12 years of post qualiﬁcation
experience in HR/IR functions. Degree in Law is desirable.

2

Technical Manager /
Assistant Technical
Manager (Civil)
Grade – E3 (OBC)
/ E2 (UR)
Post-01

The Candidate shall be responsible for The candidate should have BE/B. Tech Degree in Civil
rehabilitation, retroﬁtting and strengthening engineering with minimum 55% Marks from a recognized
works of old buildings.
Institute / University. He/ She should have minimum 09
years of post qualiﬁcation experience in execution of civil
work. The candidate should have knowledge of
methodology and operating procedure of rehabilitation,
retroﬁtting and strengthening works with tendering, billing
and documents preparation and dealing with vendors.
M.Tech Degree in civil engineering from recognized
Institute/ University is desirable.
* Candidate with 06 years post qualiﬁcation experience
shall be eligible for ATM (Civil).

3

Purchase Ofﬁcer
Grade – E1
Post – 01 (UR)
01 (OBC)

The candidate shall be responsible for The candidate should be a Graduate in Science/Commerce/
handling stores and managing inventory and Engineering with minimum 55% marks. Candidates having
tendering process.
MBA/PGDM/PGP in Supply Chain Management or
Materials Management would be preferred. He/she should
have minimum 02 years of post qualiﬁcation experience
preferably in solar or electronics manufacturing industry
out of which the candidate should have minimum 01 years
experience in the ﬁeld of stores and inventory management
and tendering process. The candidate should have
knowledge of working on computers and exposure
of working in eprocurement and ERP/SAP/Navision
environment.

4

Ofﬁcer (HRMS & ERP)
Grade – E1
Post – 01 (UR)
01 (OBC)

The candidate shall be responsible for The candidate should have B.E/B.Tech degree in Computer
handling/maintaining web based systems, Science/ Information Technology/ MCA with minimum
software development, HRMS and ERP.
55% marks. He/she should have minimum 02 years of
post qualiﬁcation experience in web based systems,
software development for web based applications, HRMS
& ERP. Candidate with MBA/PGP/PGDM in Personnel
Management/Human Resource Management or equivalent
qualiﬁcation and working knowledge in HR shall be given
preference.

5

Personnel Ofﬁcer
Grade – E1
Post – 01 (SC) 01 (ST)

The candidate would be required to handle
Performance
Management
System,
Manpower Planning, Career/Succession
planning, Employee Retention, Training &
Development and Establishment matters.

The candidate should be a Graduate along with MBA/
PGP/PGDM in Personnel Management/Human Resource
Management or equivalent qualiﬁcation with minimum
55% marks from a recognized Institute/ University. He/
she should have minimum 02 years of post qualiﬁcation
experience in HR/IR functions. Degree in Law is desirable.

6

Accounts Ofﬁcer
Grade – E1
Post – 01 (UR) 01
(OBC)

The candidate shall be responsible for
preparation of MIS, periodical proﬁt & loss
accounts and balance sheet, interaction with
statutory auditors of CAG and other Govt.
agencies.

The candidate should be a graduate in commerce and
passed ﬁnal examination of CA/ICWA with 02 years post
qualiﬁcation experience in preparation of MIS, periodical
proﬁt & loss accounts and balance sheet, interaction
with statutory auditors of CAG and other Govt. agencies.
Working experience in ERP System is essential.
(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)
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