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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
INVITES ONLINE RECRUITMENT APPLICATIONS (ORA*)
FOR RECRUITMENT BY SELECTION TO THE FOLLOWING POSTS
(*: by using the website http://www.upsconline.nic.in)

VACANCY DETAILS
1. (Vacancy No. 21070901224) Three vacancies for the post of Assistant
Director in Central Fertilizer Quality Control and Training Institute
(CFQCTI), Faridabad, Department of Agriculture, Cooperation and
Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (OBC01, UR-02) (PwBD*-01). Pay Scale: Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th
CPC, Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL:
Master’s Degree in Chemistry with specialization in Inorganic or Organic
or Analytical Chemistry or M.Sc. (Agriculture) with specialization in Soil
Science or Agriculture Chemistry of a recognized University or Institute
recognized by the Central Government or State Government.
2. (Vacancy No. 21070902224) One vacancy for the post of Assistant
Director (Weed Science) in Directorate of Plant Protection, Quarantine
and Storage, Faridabad, Department of Agriculture, Cooperation and
Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ( UR01). The post is permanent. General Central Service, Gourp ‘A’ Gazetted,
Non-Ministerial. Pay Scale: Level-10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: M.Sc
Degree in Agricultural (Agronomy) with specialization in Weed Science or
M.Sc Degree in Botany with Weed Science as a subject from a recognized
University or Institution.
3. (Vacancy No. 21070903424) Eight vacancies for the post of
Research Officer (Implementation) in the Regional Implementation
Offices, Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs,
(SC- 01, OBC-02, UR-05) (PwBD*-01). . Pay Scale: Level-07 in the Pay
Matrix as per 7th CPC. Age: 30 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A)
EDUCATIONAL: Master’s degree of a recognised University in Hindi with
English as compulsory or elective subject or as the medium of examination
at the degree level; or Master’s degree of a recognised University in English
with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination
at the degree level; or Master’s degree of a recognised University in any
subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a
compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the
degree level; or Master’s degree of a recognised University in any subject
other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory
or elective subject or as the medium of an examination at the degree level;
or Master’s degree of a recognised University in any subject other than
Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject
or either of the two as a medium of an examination and the other as a
compulsory or elective subject at the degree level.
4. (Vacancy No. 21070904424) Thirty-four vacancies for the post of
Senior Grade of Indian Information Service in Ministry of Information
and Broadcasting (SC- 04, ST-02, OBC-08, EWS-03, UR-17) (PwBD*02). Pay Scale: Level-07 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 30 years.
The recruitment to the above vacancies of the post of Senior Grade of Indian
Information Service, Ministry of Information and Broadcasting is Language
based and the language wise break-up of vacancies areas under :Sl. No.
1.
2.
3.
4.

Language Vacancies
Hindi
English
Punjabi
Telugu

Reserved
09
03
03
05

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oriya
Bengali
Marathi
Gujarathi
Assamese
Manipuri

03
01
05
01
02
02

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: (i) Degree of a
recognized University or Institute; (ii) Diploma/Post Graduate Diploma in
Journalism/ Mass Communication from a recognized University/Institution;
or Degree in Journalism and Mass Communication from a recognized
University/Institute; (iii) Candidates must have studied concerned Indian
language upto 10th Class. Note: Direct recruitment to posts in Senior Grade
Indian Information Service Group ‘B’ (Gazetted) shall be made languagewise. There shall be no category-wise/community-wise reservation for any
of the languages. One can apply for any number of languages and indicate
the same in the ONLINE RECRUITMENT APPLICATION in the order of
preference if he/she has studied that language up to class 10th. Persons
with Benchmark Disabilities.
(IMPORTANT)
CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE RECRUITMENT
APPLICATION (ORA) THROUGH ORA WEBSITE IS 23:59 HRS ON
12.08.2021.
THE LAST DATE FOR PRINTING OF COMPLETELY SUBMITTED
ONLINE APPLICATION IS UPTO 23:59 HRS ON 13.08.2021.
DATE FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF ALL CANDIDATES IN
EVERY RESPECT SHALL BE THE PRESCRIBED CLOSING DATE FOR
SUBMISISON OF ONLINE RECRUITMENT APPLICATION (ORA). THE
APPLICANTS ARE ADVISED TO FILL IN ALL THEIR PARTICULARS IN THE
ONLINE RECRUITMENT APPLICATION CAREFULLY AS SUBMISSION
OF WRONG INFORMATION MAY LEAD TO REJECTION THROUGH
COMPUTER BASED SHORTLISTING APART FROM DEBARMENT BY
THE COMMISSION.
DATE FOR THE INTERVIEW ON WHICH THE SHORTLISTED CANDIDATE
IS
REQUIRED TO BRING THE PRINTOUT OF HIS/HER ONLINE
APPLICATION ALONGWITH OTHER DOCUMENTS AT UPSC SHALL BE
INTIMATED SEPARATELY.
NOTES: a) Candidates are requested to apply only Online against this
advertisement on the Online Recruitment Application (ORA) website http://
www.upsconline.nic.in and NOT write to the Commission for Application
forms. They are also requested to go through carefully the details of posts
and instructions published below as well as on the website http://www.
upsconline.nic.in.
b) The age limit shown against all items is the normal age limit and the
age is relaxable for SC/ST candidates upto 5 years and upto 3 years for
OBC candidates in respect of vacancies reserved for them. SC/ST/OBC
candidates have to produce a caste certificate in prescribed proforma. For
age concession applicable to other categories of applicants please see
relevant paras of the “Instructions and Additional Information to Candidates
for Recruitment by Selection”.
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INDIAN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY : DHANBAD

CSIR-CNETRAL SALT & MARINE CHEMICALS
RESEARCH INSTITUTE : BHAVNAGAR

For more details see Employment News Vol-18 Dt. 31 July - 31 Aug.-21
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SECUNDERABAD
CANTONMENT BOARD

3

4

મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

તા. ૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

પ્રશ્ન ઃ હું દ�શસેવા અને સંવદે ના સાથે િમિલટરી નિસ�ગ સિવર્સ સેવામાં કાર�કદ� બનાવવા ઈચ્છુ પરીક્ષાનું માળખું :
છું. હાલ હું ધોરણ ૧૨ સાયન્સના બી ગ્રુપમાં અભ્યાસ ક�ં છું તો આ અંગે માગર્દશર્ન
No
Subject
No. of
Max marks
આપશો.
Questions
— િપ્રયાંશી મોરી, જશદણ
1 General English
50
50
આમર્ડ્ ફોસર્ મે�ડકલ સિવર્િસસના બી.એસ.સી કોસર્માં પ્રવેશ માટ� જે તે સમયે મિહલા ઉમેદવાર
તરફથી અર� મંગાવવામાં આવે છ�. બી એસ સી નિસ�ગ કોસર્ ચાર વષર્નો હોય છ�. આ કોસર્માં મે�રટ
2 General Intelligence
50
50
મે�ડકલ �ફટનેસ અને જગ્યાઓને આધાર� પ્રવેશ આપવામાં આવે છ�. નિસ�ગની તાલીમ સફળતાપૂવર્ક પૂણર્
3 Science (Biology, physics
50
50
કયાર્ બાદ ઉમેદવારોને િનયમો અને શરતોને આિધન િનમણૂક આપવામાં આવે છ�
and chemistry)
લાયકાતની શરતો :
નેગે્ટીવ મા�ક�ગ નથી
અપ�રણીત , ત્યક્તા, કાયદાક�ય રીતે અલગ ક� િવધવા સ્ત્રી ઉમેદવાર દ્વારા અર� કરી શકાશે.
B. ઈન્ટરવ્યૂ અને તબીબી પરીક્ષણ :
નાગરીકતા : ભારતીય
• કોમ્પ્યુટર આધા�રત પરીક્ષામાં ક્વોિલફાઈડ ઉમેદવારોને ઇન્ટરવ્યુ અને તબીબી પરીક્ષણ માટ�
શૈક્ષિણક લાયકાત :
બોલાવવામાં આવશે.
ઉમેદવાર પ્રથમ પ્રયત્ને ૧૦+૧૨ પાસ હોવો �ઈએ. માધ્યિમક પરીક્ષા (૧૦+૧૨) અથવા સમકક્ષ • ઇન્ટરવ્યૂનું વેઇટ�જ ૧૦૦ ગુણોનું રહ�શે.
પરીક્ષા ભૌિતકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, �વ િવઞ્જાન અને અંગ્રે� િવષય સાથે િનયિમત િવદ્યાથ� તરીક� • શારી�રક પરીક્ષણમાં �ફટ �હ�ર થયા બાદ અંિતમ પસંદગી પ્રિક્રયામાં કમ્પ્યુટર આધા�રત પરીક્ષા
૫૦% કરતા વધાર� ગુણ ધરાવતી હોવા �ઈએ.
અને ઇન્ટરવ્યૂના સંયુક્ત માક્સર્ ને આધાર� સંયુક્ત મે�રટ બનશે
વતર્માન શૈક્ષિણક સત્ર દરિમયાન લાયકાતની પરીક્ષાના અંિતમ વષર્ માટ�ના ઉમેદવારો પણ ન�ધ : ઉપરોક્ત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ� અંિતમ માિહતી માટ� સંલ્ગન સંસ્થાનો સંપક� કરવો.
હ�ગામી ધોરણે અર� કરી શક� છ� તેમ જ તેઓએ અભ્યાસક્રમમાં �ડાતા પહ�લા જ�રી િવષયો અને ગુણ એડ્રેસ : Dte General of Medical Services(Army) -4B
સાથે લાયકાતની પરીક્ષા પાસ કરવાનો પુરાવો સુપરત કરવો પડશે.
Room no 34, ‘L’ block
શારી�રક યોગ્યતા :
આમર્ડ ફોસર્ કિમશનરના િનયમો અનુસાર શારી�રક યોગ્યતાના માપદ�ડો પૂણર્ કરતા હોવા �ઈએ.
વધુ માિહતી માટ� ઇ�ન્ડયન આમ�ની વેબસાઈટ
www.joinindianarmy.nic.in
www.indianarmy.gov.in
પસંદગી પ્રિક્રયા :
A. કમ્પ્યુટર આધા�રત પરીક્ષા :
ક�લ ગુણ : 150
સમયગાળો : 90 મીનીટ

AG’s Branch
Integrated headquarters of MOD (Army), New delhi -110001

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ
પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.
આપને મૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનામે અથવા ઈમેઈલ પર મોકલી શકશો.

E-MAIL : vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્યવહારનું સરનામું ઃ
વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

Department of Personnel & Training

Public Enterprises Selection Board
SL. No. Name of the CPSE
1
Cochin Shipyard Ltd.
2

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)

3

Telecommunications Consultants (India) Ltd.

4

Steel Authority of India Ltd (SAIL)

5

Oil India Ltd.

6
7
8

Post / JD / Issue Date
Director(Operations)
30/07/2021
Chairman & Managing
Director 26/07/2021
Director(Technical) 23/07/2021
Director in-charge (Burnpur
and Durgapur Steel Plants)
23/07/2021
Director(Exp. & Dev.)
23/07/2021
Director(Other Units)
12/07/2021
Managing Director 30/06/2021

Pay Scale(Rs.) / Vacancy Date
₹ 160000-290000 (IDA)
01/05/2021
₹ 200000-370000 (IDA)
01/05/2022
₹ 180000-340000 (IDA)
01/04/2022
₹75000-100000
01/02/2022

₹ 180000-340000 (IDA)
01/07/2021
Bharat Electronics Limited (BEL)
₹ 180000-340000 (IDA)
07/05/2021
National Backward Classes Finance and
₹ 160000-290000 (IDA)
Development Corporation
01/04/2021
Steel Authority of India Ltd (SAIL)
Director in-charge (Rourkela
₹ 75000-100000
Steel Plant) 18/06/2021
01/08/2021
For Details login to website http://www.pesb.gov.in

Last Date of Receipt
08/10/2021
04/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
01/10/2021
02/09/2021
23/08/2021
27/08/2021

SATYAWATI COLLEGE (EVENING) : DELHI DEFENCE INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY : PUNE
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1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

વડોદરા િજલ્લામાં આવેલા આંબા ડુંગરમાંથી કયું ખનીજ મળ� છ�?
અિખલ ભારતીય ફ�ટબોલ સંઘની સ્થાપના ક્યા
વષર્માં કરવામાં આવી હતી ?

કથકલી �ત્ય કયા રાજયમાં વધુ પ્રચિલત કહ�વાય?

અ. ક�રળ
ક. આંધ્રપ્રદ�શ

બ. િમઝોરમ
ડ. તિમલનાડુ

અ. ૬ �ચ
ક. ૬૦ ફ�ટ

બ. ૬ ફ�ટ
ડ. ૬ મીટર

અ. ૧૯૮૯
ક. ૧૯૮૭

બ. ૧૯૮૫
ડ. ૧૯૯૧

અ. રાધા� સુબ્રમણ્યમ
ક. સરોિજની નાયડુ

બ. સુિચતા ક�પલાણી
ડ. રાજક�મારી અ�તકૌર

અ. જવાહરલાલ નહ��
ક. ગુલઝારીલાલ નંદા

બ. સરદાર પટ�લ
ડ. ઈ�ન્દરા ગાંધી

બ. ૨૪ જૂન, ૧૯૩૯
ડ. ૧૪જૂન, ૧૯૩૭

20) એક ફ�ધમ એટલે ક�ટલુ માપ થાય ?

અ. ર��ડયો એકટીવીટીનું
ક. ધરતીક�પ માપનનું

બ. વનસ્પિતના સંવદે નો માપવાનું
ડ. તાર સંદ�શો મોકલવાનું

21) ગોવા ભારતનું ૨૫મું રાજ્ય કયા વષર્માં બન્યું ?

અ. ડ�.હોમી ભાભા
ક. ડ�.સી. વી. રામન

બ. ડ�. િવક્રમ સારાભાઈ
ડ. ડ�. હરગોિવંદ ખુરાના

િસસ્મોગ્રાફ શેના માટ�નું સાધન છ� ?

નોબલ પ્રાઈઝ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય વૈઞ્જાિનકનું
નામ જણાવો?
વષર્ ૨૦૦૪માં �િનવાથી કયા મહાપુ�ષના અ�સ્થ
ભારત લાવવામાં આવ્યા?

અ. સુભાષચંદ્ર બોઝ
ક. સરદાર

બ. શ્યામ� ક�ષ્ણ વમાર્
ડ. એની બેસન્ટ

અ. KC1
ક. HC 1

બ. Cac1
ડ. NaC1

મીઠાનું રાસાયિણક સૂત્ર નીચેનામાંથી કયું છ� ?
‘‘બોસ્ટન ટી પાટ�’’ કઈ ક્રાંિત સાથે સંકળાયેલ
છ�?

અ. અમે�રકન ક્રાંિત
ક. રિશયન ક્રાંિત

બ. ફ્ર�ચ ક્રાંિત
ડ. ચીનની ક્રાંિત

અ. વડર્ઝ વથર્
ક. એલેકઝાનડર ડુમા

બ. શેક�સ્પયર
ડ. ગટ�

અ. અ�ત નાથ
ક. પાશ્વનાથ

બ. મહાવીર સ્વામી
ડ. વીરલ દ�વ

‘‘ થ્રી મસ્ક��ટયસર્’’ ના લેખક કોણ ?
જૈન ધમર્ના ચોવીસમા તીથ�કર કોણ ?

બ. ૧૨ માસ
ડ. ૬ માસ

અ. ૨૧ વષર્
ક. ૩૫ વષર્

બ. ૩૦ વષર્
ડ. ૨૫ વષર્

11) નીચેનામાંથી �હ�ર નાણાંનો રક્ષક કોણ ?

અ. વડાપ્રધાન
બ. �હ�ર િહસાબ સિમિત
ક. ક્રામપ્ટ્રોલર એન્ડ ઓ�ડટર જનરલ ઓફ ઈન્ડીયા
ડ. સોિલસીટર જનરલ

12) ગુજરાતમાં ફ�ન્ટમ ક�ટાિલટીક �રએક્ટર પ્લાન્ટનો
પ્રાર�ભ ક્યા શહ�રથી કરવામાં આવ્યો ?
અ. રાજકોટ
ક. અમદાવાદ

બ. વડોદરા
ડ. ગાંધીનગર

અ. વેવેલ પ્લાન
ક. િક્રપ્સ િમશન

બ. ઈરવીન કરાર
ડ. ક�બીનેટ િમશન

અ. અમે�રકા
ક. ક�નેડા

બ. જમર્ની
ડ. આયરલેન્ડ

13) બંધારણ સભાની રચના ક્યા પ્લાન હ�ઠળ થઈ હતી?
14) કટોકટીની વ્યવસ્થાનો િવચાર ક્યા દ�શ ના
બંધારણમાંથી લીધો છ� ?
15) આંતરરા�ીય નાણાંભંડોળની સ્થાપના કયા વષર્માં
થઈ?
અ. ૧૯૪૮
ક. ૧૯૪૫

બ. ૧૯૫૦
ડ. ૧૯૫૫

અ. બી. ક�. મુખ�
ક. હુકમ િસંહ

બ. શ્રી રિવ ર�
ડ. શ્રી િધલોન

અ. ગટ�
ક. લેમ્બ

બ. ચાલ્સ ડીકન્સ
ડ. ઈ.એમ. ફોસ્ટર

અ. કાપડ
ક. કાગળ

બ. ખાંડ
ડ. કટલરી

નીચેનામાંથી ક્યા એક લોકસભાના સ્પીકર નહોતા?
‘એ પેસેજ ટુ ઈ�ન્ડયા’ પુસ્તક કોણે લખ્યું છ� ?

18) બારડોલી કયા ઉદ્યોગ માટ� વધુ �ણીતું છ� ?

35) તાજેતરમાં ગુજરાતની ક�ટલી યુિનવર્સીટીને ‘સેન્ટર
ઓફ એકસેલન્સ’નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો?
36)

22) ભારતના પ્રથમ સ્ત્રી ક�ન્દ્રીય પ્રધાન કોણ હતા ?
23) ભારતના પ્રથમ આયોજનપંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા?
24) સવર્પ્રથમ કયા ગુજરાતી કિવને ઞ્જાનપીઠ પુરસ્કાર
એનાયત થયો ?

અ. આઠ
ક. સાત

બ. છ
ડ. નવ

અ. A – 76
ક. A – 98

બ. C - 98
ડ. C – 76

અ. રિશયા
ક. �પાન

બ. અમે�રકા
ડ. ચીન

અ. ૨૦૧૯
ક. ૨૦૨૦

બ. ૨૦૨૧
ડ. ૨૦૧૭

અ. ૨૨ એિપ્રલ
ક. ૨૨ જૂન

બ. ૨૨ માચર્
ડ. ૨૨ જુલાઈ

અ. ગુજરાત
ક. િબહાર

બ. ઉત્તરપ્રદ�શ
ડ. રાજસ્થાન

અ. ઘેટાં બકરા પાળવાનો
ક. કાપડ ઉદ્યોગ

બ. મરઘાં પાડવાનો
ડ. ખેતીવાડી

અ. મુંબઈ
ક. આંધ્રપ્રદ�શ

બ. તાિમલનાડુ
ડ. બ�ગલોર

અ..કાશ્મીર
ક. િબહાર

બ ભોપાલ
ડ. ગુજરાત

તાજેતરમાં િવશ્વનો સૌથી મોટો િહમખંડ એન્ટાક�ટીકા
ખંડમાંથી અલગ થયો છ�. તેનું શું નામ આપવામાં
આવ્યું છ� ?

37) તાજેતરમાં કયા દ�શે ‘યાઓગાન’ ઉપગ્રહ લોન્ચ
કય� ?
38)

તાજેતરમાં દાદુદાન ગઢવીનું િનધન થયું છ�. તેમને
સાિહત્યક્ષેત્રે કયા વષર્માં પદ્મશ્રી થી સન્માિનત કરાયા
હતા ?

અ. ઈશ્વર પેટલીકર
ક. સુર�શ દલાલ

બ. ઉમાશંકર �શી
ડ. રા.િવ. પાઠક

39) �થ્વી �દવસ કયાર� મનાવવામાં આવે છ� ?

અ. કાબ�હાઈડ્રેડ
ક. પ્રોટીન

બ. ઝાયલેન
ડ. કલોરો�ફલ

40) પ ો ષ ણ અ િ ભ ય ા ન ન ી શ � આ ત વ ડ ા પ્ર ધ ા ન
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ કયા રાજ્યથી કરાવી હતી?

અ. બી અને સી
ક. એ અને ડી

બ. એ અને સી
ડ. એ અને ઈ

41) હડપ્પીય સંસ્ક�િતનો મુખ્ય વ્યવસાય કયો હતો ?

25) વનસ્પિતના છોડમાં રહ�લ લીલો ર�ગ શાને આભારી
હોય છ� ?
26) નીચેનામાંથી કયા િવટામીન પાણીમાં ઓગળી શક�
તેવા છ� ?

� કોઈ વ્યિક્ત, કોઈપણ �હનો સભ્ય ન હોય
અને છતાં મંત્રી મંડળમાં સ્થાન મેળવવું હોય, તો
તેણે ક�ટલા સમયમાં ચૂંટાવું પડે ?

10) િવધાન પ�રષદના સભ્ય બનવા માટ�ની લધુતમ ઉ�મર
કઈ ?

17)

19)

અ. ૨૪ જૂન, ૧૯૩૭
ક. ૨૪ જુલાઈ, ૧૯૩૭

અ. ૩ માસ
ક. ૯ માસ

16)
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42) પુરાતન સ્થળ હૂલ્લર હાલ ક્યાં સ્થળ� આવેલું છ� ?

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh
27) પ્રકાશ અંસ્લેષણની ક્રયામાં નીચેનામાંથી શાની જ�ર
ન પડે ?
અ. સૂયર્પ્રકાશ
ક. CO

બ. હ�રત દ્રવ્ય
ડ. CO2

28) વડોદરા િજલ્લામાં આવેલા આંબા ડુંગરમાંથી કયું
ખનીજ મળ� છ�?
અ. અબરખ
ક. તાંબુ

બ. ફલોરસ્પાર
ડ. આયર્નઓર

29) રાજસ્થાનનું રામગઢ િવશધારી વન્ય�વ અભયારણની
ભારતનું ક�ટલામું અભયારણ બન્યું
અ. ૫૨ મુ
ક. ૫૪ મુ

બ. ૫૩ મુ
ડ. ૫૫ મુ

30) તાજેતરમાં શ્રિમકોની ઓનલાઈન ન�ધણીની પહ�લ
કરનાર પ્રથમ રાજ્ય ક્યું છ� ?
અ. ઉત્તરપ્રદ�શ
ક. ગુજરાત

બ. કણાર્ટક
ડ. રાજસ્થાન

31) તાજેતરમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી િવજયભાઈ �પાણીએ ક્યા
બંદર પર નવી જેટી બનાવવાની દરખાસ્તને મંજૂરી
આપી છ�?
અ. ઓખા
ક. િસક્કા

બ. વેરાવળ
ડ. નવલખી

43) પુરાતન સ્થળ િચરાદ હાલ ક્યાં સ્થળ� આવેલું છ� ?
44) અનાજ અને વનસ્પિતને વાટવા માટ�ના સાધનને શું
કહ� છ� ?
અ.વલોણું

બ. ખરલ

ક. સાંઠ

ડ. ચાફ કટર

45) હડપ્પા સંસ્ક�િત આશર� ક�ટલા વષ� જૂની સંસ્ક�િત છ�?
અ 5200
ક. 2500

બ. 4500
ડ. 8000

અ. ઉત્તરપ્રદ�શ
ક. કાશ્મીર

બ. િબહાર
ડ. પં�બ

અ. તામ્રપત્ર
ક તંબલેખન

બ . તાડપત્રો
ડ. ઉપરના તમામ

અ. સામવેદ
ક. ઋગવેદ

બ . યજુવ�દ
ડ. અથર્વેદ

અ. સામવેદ
ક. ઋગવેદ

બ . યજુવ�દ
ડ. અથર્વેદ

અ. અલ્પમુક્ત
ક. સૂક્ત

બ. વે�દકાઓ
ડ. એક પણ નિહ

46) પુરાતન સ્થળ મહાગઢ હાલ ક્યાં સ્થળ� આવેલું છ�?
47) તાંબાના ૫ત્ર પર લખવામાં આવતા લખાણને શું
કહ�વામા આવે છ� ?
48) સૌથી જૂનો વેદ કયો છ� ?

49) સંગીતની ગંગોત્રી તરીક� કયો વેદ ઓળખાય છ� ?

32) રા�ીયકક્ષાનું ટ્રાયબલ મ્યુઝીયમ કયા િજલ્લામાં
બનાવવામાં આવી ર�ં છ� ?

50) ઋચાઓના સમૂહને શું કહ� છ� ?

33) તાજેતરમાં િવશ્વનું પ્રથમ ‘નેનો યુ�રયા િલિક્વડ’ કોણે
તૈયાર કયુ� ?

જવાબ :
(૧-અ)(૨-બ)(૩–ક)(૪-બ)(૫-ડ)(૬-અ)(૭ –ક)(૮-બ)
(૯-ડ)(૧૦-બ)(૧૧–ક)(૧૨–ક)(૧૩-ડ)(૧૪-બ)(૧૫-ક)
(૧૬-અ)(૧૭-ડ)(૧૮- બ)(૧૯-અ)(૨૦-બ)(૨૧-અ)(૨૨ડ)(૨૩–ક)(૨૪-બ)(૨૫- ડ)(૨૬-અ)(૨૭–ક)(૨૮-બ)(૨૯
-અ)(૩૦-ક)(૩૧–ડ)(૩૨-ડ)(૩૩–અ)(૩૪–બ)(૩૫-ક)
(૩૬-અ)(૩૭-ક)(૩૮-બ)(૩૯–અ)(૪૦-ડ)(૪૧-અ)(૪૨ક)(૪૩-ક)(૪૪-બ)(૪૫-બ)(૪૬-અ)(૪૭-અ)(૪૮-ક)
(૪૯-અ)(૫૦-ક)

અ તાપી

બ. વલસાડ

ક. પંચમહાલ

ડ. નમર્દા

અ. ઈફ્કો
ક. િવશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા

બ. નાબાડર્
ડ. ખાદ્ય ખોરાક િનગમ

અ. ૧૫,૦૦૦
ક. ૨૦,૦૦૦

બ. ૧૦,૦૦૦
ડ. ૫,૦૦૦

34) ગુજરાત ઈલેિકટ્રક વ્હીકલ પોિલસી -૨૦૨૧ અંતગર્ત
�કલોવોટ �દઠ ક�ટલા હ�ર �િપયાની સબિસડી
આપવામાં આવશે ?
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તા. ૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
Government of India

Dr. Shakuntala Misra National
Department of Atomic Energy :
Hyderabad
Rehabilitation University, Luckhow

તા. ૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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SAHITYA AKADEMI

For more details see Employment News
Vol-18, Dt. 31 July - 31 Aug.-21

Office of the Principal Chief
Commissioner of Income Tax

Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development
and Design Centgre : Nagpur

તા. ૪ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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Ofﬁce of the Director General Sashastra Seema Bal : New Delhi
Online applications are invited from citizens of India, Nepal and subject of Bhutan (Male & Female) for ﬁlling up the post of Head Constable (Ministerial)
in Group- ‘C’ Non-Gazetted Ministerial (Combatised) in Sashastra Seema Bal, Ministry of Home Affairs, Government of India. The post is temporary, but
likely to be continued. Selected candidates are liable to serve anywhere in India or outside the territory of India and will be governed by SSB Act and Rules
and other Rules amended from time to time.
2. VACANCIES: -The details of vacancies are as follows:SL. No.
Name of Posts
UR
1.
Head Constable (Ministerial)
47

EWS
11

*UR: Un-Reserved, EWS: Economically Weaker Section, SC: Schedule
Caste, ST: Schedule Tribe, OBC: Other Backward Class.
Note:- ** 10 % vacancies are reserved for Ex-Servicemen.
i) Vacancies reserved for Ex-Servicemen will be ﬁlled by non ExServicemen candidates if eligible Ex-Servicemen candidates are not
available.
ii) Director General SSB reserves the rights to increase/ decrease, ﬁll
or not to ﬁll the vacancies or cancel the advertisement for the abovementioned post, without assigning any reason.
iii) Applications received through any other mode except ONLINE MODE
shall not be accepted and rejected straightway. No correspondence in
this regard will be entertained by SSB at later stage. The vacancies are
subject to change and may increase or decrease without any notice.
3. PAY SCALE AND OTHER ALLOWANCES AS PER 7rn CPC:
(a) PAY SCALE:POSTS
BASIC PAY IN REVISED PAY MATRIX
Head
Constable Level-4 Rs.25500-81100/- per month
(Ministerial)
(b) OTHER ALLOWANCES: - Above post carry Dearness Allowance,
Ration Money Allowance, Washing Allowance and any other allowances
as admissible in SSB from time to time as per the orders of Govt. of India.
Selected candidates for the above-mentioned post will be covered under
Contribution Pension Scheme (New Pension Scheme).
4. ELIGIBILITY CONDITIONS
Name of Post
Age
Essential EduSkill test norms on
cational
computer
(A)
(B)
(C)
(D)
Head Constable 18 to 25 Intermediate or English Typing with min(Ministerial)
Years
Senior Second- imum speed of 35 School
ary
Certiﬁcate ( 10+2) words
per minute on computer;
or examination from recognized Hindi Typing
with minimum speed of
30 Board or University
or equivalent. words per
minute on computer
(35 words per minute in
English or 30 words per
minute in Hindi corresponding to I 0500 KDPH
in English/ 9000 KDPH
in Hindi with average of 5
key depressions for each
word on computer.
Note:- i) The crucial date to determine age & all eligibility criteria for above
posts will be the closing date for receipt of applications i.e. 30 (thirh1) days
from the date of publication of this advertisement in the Employment News.
GENERAL INSTRUCTIONS:(i) Only eligible candidates may apply and minutely go through all the
provisions in the notiﬁcation to ensure that he/she is eligible for the
post for which he/she is applying.
(i) All candidates called for Physical Efﬁciency Test, Physical
Standard Test, written examination, skill test, Documentation and
Medical Examinations etc. Will bring a clear and legible print out
of the acknowledgment of online application form submitted by
them for purpose of identiﬁcation. Candidates not in possession of
acknowledgment of online application form will not be permitted
to enter the Recruitment Venue. The print out of documents will be
retained by SSB for ofﬁce use/ placing in the dossier of individual
concerned.

OBC
26

SC
21

ST
10

Total
115

(iii)

Candidates should bring all original documents i.e. matriculation,
10+2 pass certiﬁcate, domicile etc, alongwith self attested Photocopies
of the same at the time of documentation, failing which candidature of
candidate will be rejected in the documentation stage of recruitment.
(iv) Name, Father’s Name & Date of Birth should be mentioned exactly as
recorded in Matriculation certiﬁcate. In case of change the same must
be supported by necessary documents, otherwise, the candidature
will be rejected.
(v) Persons employed in Government/ Semi-Government/ Public Sector
Undertakings should apply through proper channel. No objection
certiﬁcate from their employer will be required to be submitted at the
time of doctlmentation.
(vi) Falsiﬁcation of documents to mislead the Recruitment board or to
gain access to examination will lead to legal/ debar action against the
candidate, besides cancellation of his/her candidature.
(vii) Separate admit cards/call letters for candidates will be uploaded on
SSB Recruitment website to appear in written examination.
(viii) Separate admit cards/ call letter for Candidates declared qualiﬁed in
PET & PST will be uploaded on SSB Recruitment website to appear
in Written Examination, Skill Test, Documentation and Medical
Examination.
(ix) The Government/ SSB shall not be responsible for damage/ injury/
death/ loss to the individual, if any, sustained during the entire
recruitment process/ journey.
(x) The DG, SSB has full right to make changes/ cancel/ postpone the
recruitment without assigning any reason.
(xi) Candidates canvassing in any form/ bringing outside inﬂuence/
pressure/ offering illegal gratiﬁcation/ blackmailing/ threatening to
blackmail any person connected with recruitment will be disqualiﬁed.
(xii) It should, however be clearly understood that the Recruitment Board
reserves to itself, absolute discretion to reject or accept any candidate
at any stage.
(xiii) Mere qualifying all the prescribed tests in SSB recruitment does not
confer the right to any candidate for ﬁnal selection.
(xiv) Change in category will NOT be entertained at later stage by SSB
and the candidature of such candidate shall be cancelled.
(xv) Candidates who are not in possession of certiﬁcate of minimum
education qualiﬁcation by closing date of receipt of applications i.e.
30 (thirty) days from the date of publication of this advertisement in
the Employment News, need not to apply. Last Date of Application
on 22-8-2021
(xvi) Calculator, Digital Diary, Cellular Phone, pager, whiteners, blade etc.
are prohibited in the recruitment venue.
(xvii) The candidates will not be considered for recruitment if involved
convicted/ arrested in any criminal case under IPC or any other Act
of the Central Government or State Government.
(xviii) The selection committee will not enter into any correspondence with
the candidate except in the case of change of address sought by a
candidate.
(xix) Any amendment in the schedule/condition/process of recruitment will
be available on SSB website www.ssbrectt.gov.in only. Candidates
are advised to visit to this site regularly.
(xx) The advertisement is also available on SSB website www.ssbrectt.
gov.in
(xxi) In case a candidate, found ineligible or suppresses facts on any ground
after his selection/appointment, his services will be terminated
without assigning any reason.
(xxii) The candidates provisionally selected for the above posts should
qualify the training or course as prescribed by the Director General,
Sashastra Seema Bal from time to time during probation period
failing which services are liable to be terminated.
(xxiii) Application received through any mode except online will be
summarily rejected.
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