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 સવર્્ષમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્ષ યુરનવર્ટ્ષટરી : ડે્ટર
નીચેની જગ્યાઓ મયાટે લયા્કયાત ધરયાવતયા ઉમેદવયારો પયાસેથી ઓનલયાઈન અરજી મંગયાવવયામયાં આવે છે.

ઉકત દરયાશાવેલ જગ્યાઓનયા અંગે નન્ત લયા્કયાત, અનુભવઅને અન્ મયાનિતી ્ુનનવનસશાટીની વેબસયાઈટ https://sgsu.gujarat.gov.in/પર ઉપલબધ છે. ઓનલયાઈન 
અરજી તયા.૦૬/૦૩/૨૦૨૩ થીકરી રકયારે.ઓનલયાઈન અરજી કરવયાની આખરતયારીખ૨૦/૦૩/૨૦૨૩,રયાનરિનયા ૧૧.૫૯ કલયાકરિેરે. તથયાભરેલ ઓનલયાઈન ફોમશાતમયામ પ્રમયાણપરિો 
સયાથે િયારશા કોપી પ્રનત, રજીસ્ટ્યાર, સ્વનણશામ ગુજરયાત સ્પોટશાસ ્ુનનવનસશાટીનયા નયામેઓન-લયાઈન એપલીકેરન કયા્શા પછી તરત જ અને મોરયામયાં મોરી તયા.૨૭/૦૩/૨૦૨૩ સુધીમયાં ઉપરોક્ત 
સરનયામેમોકલી આપવયાની રિેરે.અરજીઓ ફક્ત સ્પીર-પોસ્ટ/RPAD થી મોકલવયાની રિેરે. સમ્ મ્યાશાદયા બયાદ આવેલી અરજીઓ કોઈ પણ સંજોગોમયાં સ્વીકયારવયામયાં આવરે નિીં. 
અધુરી નવગતો વયાળી અરજીઓ અમયાન્ રિેરે.

રજીસ્ટ્યાર, સ્વનણશામ ગુજરયાત સ્પોરસશા ્ુનનવનસશાટી, રેસર
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2 તા. ૮ માચર્, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Ministry of Science and 
Technology

Department of Biotechnology
Block-2, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Vacancy Circular
1. The Department of Biotechnology invites applications 

from Indian citizens for ftlling up of two (02) posts 
under unreserved category at the level of Scientisf 
‘H’, a senior Group ‘A’ Gazetted Post (Non-Ministerial 
and Scientific) in Pay Matrix.Level-15 (Rs.1,82,290-
2,24,10-0/-) in 7th CPC on direct recruitment basis.

2. The candidates are required to apply through online 
mode only by using Department of Biotechnology 
website www.dbtindia.gov.in-+Whats new-Vacancies 
using valid email-id. The Department’s website may 
be seen for details about duties attached to the post, 
educational qualifications & experience, · age limit, 
general conditions and detailed instructions. 
Applications received through any other mode would 
not be accepted and summarily rejected. .

3. Tlie closing date for receipt of online applications shall 
be 30’-days from the date of publication of this 
advertisement in Employment News/Rojgar 
Samachar. 

For more details Please visit Employment News
Vol. 48 Date 25  Feb. to 3 March-23
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For more details Please visit Employment News Vol. 48 Date 25  Feb. to 3 March-23



તા. ૮ માચર્, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 5

ગુજરાત હાઈકપોટ્ષના પ્રથમ મરહલા મુખ્ય ન્યાયાધરીશનું નામ જ્ાવપો?
1. નરીરેનામાંથરી કયું રવધાન અયપોગ્ય છે?
 અ. ગેર પવશાતો મુખ્્ત્વે પ્રસ્તર ખરકોનયા બનેલયા જોવયા મળે 

છે.
 બ. ગરે પવશાતો લબંયાઇ કરતયા ંપિોળયાઇમયા ંવધ ુનવસ્તરેલયા જોવયા 

મળે છે.
 ક. ગેર પવશાતોમયાં સયાગરી્ જીવયાવરેષો અને અ�શ્મઓ મળી 

આવે છે.
 ર.  ગરે પવશાતોની રચનયા ભ-ૂનનમ્ન વળયાકંો (Geosyncline) 

મયાંથી થઈ તેવયાનું મનયા્ છે.
2. યુરપો્માં આવેલ બ્લેક ફપોરેસટ અને વપો્ટજે્ટ કેવા 

પ્રકારના ્વ્ષતપો છે?
 અ. ખંર પવશાત / િોસ્ટશા પવશાત બ. ગેર પવશાત
 ક. ઘુમ્મટયાકયાર પવશાત ર. જવયાળયામુખી /સમયાનિત પવશાત
3. ગુજરાતના પ્રથમ �હમંત્રી કપો્ હતા?
 અ. રતુભયાઇ અદયાણી બ. મયાણેકલયાલ રયાિ 
 ક. રનસકલયાલ પરીખ            ર. છોટુભયાઇ પટેલ
4. ગુજરાતના પ્રથમ આરપોગ્યમંત્રી કપો્ હતા?
 અ. મયાણેકલયાલ રયાિ બ. રતુભયાઇ અદયાણી
 ક. નિતેનદ્વર્ દેસયાઇ  ર. ઉપરમયાંથી એકપણ નનિ.
5. ગુજરાતના પ્રથમ કાયદામંત્રી કપો્ હતા?
 અ.પ્રેમજીભયાઇ ઠક્કર બ. નિતેનદ્વર્ દેસયાઇ
 ક.રતુભયાઇ અદયાણી ર. બિયાદુરભયાઇ પટેલ
6. ગુજરાતના પ્રથમ મંત્રીમંડળમાં  ક ેટલા નાયબ 

મંત્રીશ્રરીઓ હતા ?
 અ. આઠ       બ. ચયાર        ક. છ      ર.  બયાર
7. ગુજરાતના પ્રથમ માગ્ષ- મકાનમંત્રી કપો્ હતા? 
 અ. મયાલજીભયાઇ ઓરેદરયા     બ. રતુભયાઇ અદયાણી
 ક. અકબરઅલી જસદણવયાલયા  ર.   ઉનમશાલયાબેન ભટ્ટ
8. નરીરેનામાંથરી કયું રવધાન યપોગ્ય છે?
 અ. ગુજરયાતનું પ્રથમ બજેટ રૉ.જીવરયાજ મિેતયાએ રજૂ ક્ુ� 

િતુ.
 બ. ગુજરયાતનું પ્રથમ બજેટ ૨૨ ઓગષ્ટ ૧૯૬૦નયા રોજ 

કયામચલયાઉ નવધયાનસભયા અમદયાવયાદ ખયાતેથી રજૂ કરયા્ું 
િતું.

 ક. ગુજરયાતનું પ્રથમ બજેટ ક�લ �. 115 કરોરનું િતું.
 ર. ઉપરનયા તમયામ   
9. વર્ષ 2023મા ંરત્- �દવ્ટરીય ઇલપોરા અજંતા આતંરરા�રીય 

મહપોત્્ટવ કયાં યપો�યપો હતપો?
 અ. બ�ગલુ� બ. ઔર�ગયાબયાદ
 ક. િોરંગયાબયાદ ર. િ�દરયાબયાદ
10. “રત્બેનરી ક�મ્ભપો – ૨૦૨૩” નું આયપોજન ક્યાં કરવામાં 

આવ્યું છે?
 અ. પનશ્ચમબંગયાળ બ. કણયાશાટક 
 ક. નયાગયાલેનર     ર. ઝયારખંર 
11. ગુજરાત હાઈકપોટ્ષના રરીફ જ�સટ્ટ તરરીકે તાજેતરમાં 

(ફેબ્રુ.વર્ષ ૨૦૨૩)માં કપોનરી રનમ્ૂંક કરવામાં આવરી? 
અ. બેલયાબેન નરિવેદી  બ. અનશ્વન નરિવેદી

 ક. સોનન્યાબેન ગોકયાણી     ર. ઉપરમયાંથી એક પણ નનિ.
12. ગુજરાત હાઈકપોટ્ષના પ્રથમ મરહલા મુખ્ય ન્યાયાધરીશનું 

નામ જ્ાવપો?
 અ. બેલયાબેન નરિવેદી બ.સોનન્યાબેન ગોકયાણી
 ક. ઇનદીરયા બેનનજશા ર. મંજુલયાબેન ચેલ્લુર
13. ક્યા પ્રપોગ્રામ હેઠળ ગુજરાતના તમામ તાલુકાઓમાં 

ડાયારલર્ટ્ટનરી ્ટેવાઓ શ� કરવામાં આવરી?
 અ. One Nation, One Dialysis 
 બ. Easy Dialysis, everywhere
 ક. Dialysis at Your door step
 ર. ઉપરમયાંથી એક પણ નનિ
14. રા�રીય ક�રમનાશક �દવ્ટનરી ઉજવ્રી ક્યારે કરવામાં 

આવે છે?
 અ. 10 �ન્ુઆરી બ. 10 ફેબ્રુઆરી 
 ક. 10 મયાચશા ર. 8 એનપ્રલ 

15. ગુજરાતના કયા રજલ્લાને ર્ટાય્મુકત રજલ્લપો �હેર 
કરવામાં આવ્યપો છે?

 અ. રયાંગ     બ. વલસયાર ક. નવસયારી    ર. ભ�ચ
16. ખેડૂતપો માટે શ� કરવામાં આવેલ ‘TALIM’યપોજનાનું 

્ુ� નામ નરીરેનામાંથરી કયુ છે ?
 અ. ટ્ેનનંગ ફોર ઓલ ઇ�નર્ન ફયામશાર
 બ. ટ્ેનનંગ ફોર એગ્રીકલ્ચર લનનશાગ એનર ઇનટીગ્રેરન નમરન 
 ક. ટ્ેનનંગ એનર લનનશાગ અબયાઉટ ઇ�નર્ન મરીન
 ર. ઉપરમયાંથી એક પણ નનિ.
17. ગુજરાત રાજયનરી ‘્�રક્રમા ્થ યપોજના’શાનરી ્ટાથે 

્ટંબંરધત છે? 
 અ. દ�ર્યા �કનયારયાનયા ગયામોને જોરવયા
 બ. સીમયાવત� નવસ્તયારનયા ગયામોને જોરવયા
 ક. રયાજ્્નયા ્યારિયાધયામોને એક્સયાથે જોરવયા
 ર. ઉપરનયા તમયામ
18. વર્ષ – 2023માં રવશ્વ ્ુસતક મેળાનું આયપોજન ક્યાં 

કરવામાં આવ્યું હતું? 
 અ. અમદયાવયાદ બ. કલકત્તયા
 ક. ચેન્નઇ ર. નવી �દલ્િી
19. મુખ્યમંત્રી મા�શરક્ત યપોજના હેઠળ ્ટગભા્ષમાતાને 

1000 �દવ્ટ ્ટુધરી નરીરેમાંથરી શું આ્વામાં આવે છે?
 અ. ૨ �કલો ચણયા, ૧ �કલો તુવેરદયાળ,૧ નલટર 

સીંગતેલ 
 બ.  ૧ �કલો ચણયા, ૧ �કલો તુવેરદયાળ, ૧ નલટર સીંગતેલ
 ક.  ૧ �કલો ચણયા, ૧ �કલો તુવેરદયાળ, ૨ �કલો સીંગતેલ
 ર.  ૨ �કલો ચણયા, ૨ �કલો તુવેરદયાળ, ૧ નલટર સીંગતેલ

20. તાજેતરમા ંવર્ષ 2023માં કપોલ જન�રતય મહાક��ભ કયાં 
યપો�યપો હતપો?

 અ. છતીસગઢ બ.તેલયાગયાંણયા
 ક. ઓ�રસયા ર. મધ્્પ્રદેર
21. વર્ષ 2023માં કયા દેશે ્ટંરાર ઉ્ગ્રહ ‘ઝપોગશ�ગ 

26’છપોડ્યપો?
 અ. �પયાન બ. ઉત્તર કોરી્યા
 ક. ચીન ર. દનક્ષણ કો�ર્યા
22. વર્ષ 2023મા ંકયા શહેરનરી મટે્રપો દ્વારા વચ્યુ્ષઅલ શપોર્ગં 

એપ્લરીકેશન લપોન્ર કરવામાં આવરી?                                                                                                                        
 અ.જ્પુર મેટ્ો બ.અમદયાવયાદ મેટ્ો  
 ક. કલકત્તયા મેટ્ો   ર. �દલ્િી મેટ્ો  
23. તાજેતરમાં ‘મુંબઈ રર્ષગેટ સટેશન’ નું નામ બદલરીને 

શું રાખવામાં આવ્યું છે?
 અ. નરવયાજી સ્ટેરન બ. બયાજીરયાવ પેશ્વયા સ્ટેરન
 ક. સી.રી. દેરમુખ સ્ટેરન  ર. નરેનદ્ર મોદી સ્ટેરન
24. વર્ષ 2023મા ંભારતનુ ંપ્રથમ હાઇબ્રરીડ ્ટપોકેટકયાં લપોન્ર 

કરવામાં આવ્યું છે?
 અ. આંધ્રપ્રદેર           બ. ઓ�રરયા
 ક. તનમલનયારુ ર. કણયાશાટક 
25. રમશન વર્ષ-2023 માં યુથ-20 ઇ�ન્ડયા રશખર 

્ટંમેલનનરી યજમાનરી કપો્ે કરરી હતરી ?
 અ. અમદયાવયાદ બ. ગયાંધીનગર
 ક. વરોદરયા ર. સુરત
26. દેશનપો ્ટૌપ્રથમ �દવ્યાંગ �ધ્ધાશ્રમ કયાં બનશે?  
 અ. નવસયારી ખયાતે 
 બ. ભ�ચનયા ઉચે�ર્યા ગયામ ખયાતે
 ક. વલસયારનયા ઉમર ગયામ ખયાતે
 ર. રયાંગ ખયાતે
27. ત્રી� વલ્ડ્ષ ટેક્ટટાઇલ કપોન્ફરન્્ટ તાજેતરમાં કયાં 

યપોજવામાં આવરી? 
 અ. સુરત     બ. રયાજકોટ    ક. અમદયાવયાદ  ર. ગયાંધીનગર

28. ગજુરાત ્ટરકાર દ્વારા વધ ુ્ટદુ્વર્ઢ અન ે્ટક્ષમ બનાવવા 
કયું ્પોટ્ષલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે?

 અ. PARINAM   બ. PARNAM
 ક. PARIVAHAN  ર. PRAGATI
29. વલ્ડ્ષ રહ�યર�ગ ડે (રવશ્વ ્ટુનાવ્રી �દવ્ટ) કયારે 

ઉજવવામાં આવે છે?
 અ. 3 ફ્રેબ્રુઆરી      બ. 3 મયાચશા
 ક. 3 �ન્ુઆરી 3. એનપ્રલ
30. ભારતનપો ્ટૌથરી મપોટપો હાઇડ્રપો ્ાવર પ્લાન્ટ કઈ નદરીના 

�કનારે સથા્વામાં આવશે? 
 અ. �દબયાંગ બ. ્મુનયા
 ક. બ્રિમપુરિયા ર.નમશાદયા
31. ્ટરકારરી અને ખાનગરી શાળાઓ વચે્ચ રશક્ષ્ના 

આદાન–પ્રદાન માટે કયપો પ્રપોજકેટ શ� કરવામા ંઆવ્યપો? 
 અ. ઞ્જયાન સંગમ બ. ઞ્જયાન ગંગયા
 ક. સરસ્વતી સયાધનયા      ર. જ્ોનતશામ્
32. રવશ્વ વન્ય�વ �દવ્ટ (World wildlife day) કયારે 

ઉજવવામાં આવે છે?
 અ. 3 ફ્રેબ્રુઆરી        બ. 8 મયાચશા
 ક. 8 ફ્રેબ્રુઆરી ર. 3 મયાચશા
33. રાજય ્ટરકાર દ્વારા ગંગાસવ�્ા બહેનપોને આરથ્ષક 

્ટહાય દર મરહને કેટલરી આ્વામાં આવે છે?
 અ. ૧૦૦૦ �. બ. ૧૨૫૦�.
 ક. ૧૫૦૦ �.          ર. ૧૨૦૦�.
34.  આંતરરા�રીય મરહલા �દવ્ટ કયારે ઊજવવામાં આવે 

છે?
 અ. 5 મયાચશા બ.10 મયાચશા
 ક. 8 મયાચશા ર. ઉપરમયાંથી એક પણ નનિ.
35. રવશ્વ મરહલા �દવ્ટ 2023નરી થરીમ જ્ાવપો? 
 અ. DigitALL : ઇનોવેરન એનર ટેકનોલોજી ફોર જેનરર 

ઇકવયાનલટી
 બ. એકસપીરી્નસ ધ ઇમ્પેક્ટ વેન ્ુ બ્રેક ધ બયા્સ 
 ક.  થીનક ઇકવલ નબલ્ર સ્મયાટશા ઇનોવેટ ફોર ચેઇનજ 
 ર.  એક પણ નનિ.
36. કઈ તાર રીખે  શૂ ન્ય ભેદભાવ �દવ્ટ (Zero 

Discrimination Day) ઉજવવામાં આવે છે?
 અ. 27 ફેબ્રુઆરી બ. 01 મયાચશા
 ક. 28 ફેબ્રુઆરી ર. 02 મયાચશા
37. નરીરેનામાંથરી કયા શહેરમાં બરી� B20 કાય્ષક્રમનું 

આયપોજન કરવામાં આવશે?
 અ. �દસપુર બ. ઇટયાનગર
 ક. આઇઝોલ ર. પટનયા
38. ્ાંરમા જન ઔરધરી �દવ્ટનરી થરીમ જ્ાવપો.
 અ. જનઔષધી- સસ્તી પણ અને સયારી પણ
 બ. જન ઔષધી – સૌથી શ્રેષ્ઠ
 ક. જન ઔષધી – સરળતયાથી ઉપલબધ 
 ર. ઉપરોકત પૈક� એક્પણ નનિ.
39. હાલમાં નેશનલ બેડરમન્ટન રે�મ્્યનશરી્માં મરહલા 

એકલ રખતાબ કપો્ે �ત્યપો છે?
 અ. પી. વી. નસંધુ બ. અનુપમયા ઉપયાધ્્યા્
 ક. આકષ� કશ્્પ ર. ભવયાની દેવી
40. રાજય ્ટરકારના વહરીવટનરી ્ટમરીક્ષા અન ે્ટમાલપોરના 

કરવા ગુજરાત રવધાન્ટભામાં ક�લ કેટલરી ્ટરમરતઓ 
કાય્ષરત છે?

 અ. પંદર બ. એકવીસ
 ક. ઓગણીસ ર. આઠ
જવાબ ઃ
(1-બ) (2-અ) (3-ક) (4-અ) (5-બ) (6-અ) (7-બ) 
(8-ડ) (9-બ) (10-અ) (11-ક) (12-બ) (13-અ)
(14-બ) (15-અ) (16-બ) (17-બ) (18-ડ) (19-અ) 
(20-ડ) (21-ક) (22-ડ) (23-ક) (24-ક) (25-ક)
(26-બ) (27-ક) (28-અ) (29-બ) (30-અ) (31-અ) 
(32-ડ) (33-બ) (34-ક) (35-અ) (36-બ) (37-ક)
(38-અ) (39-અ) (40-ક)

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- ધવલ શાહ

Email : dhavaleditor@gmail.com
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík
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