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ગુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ



  

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ  

અદ્યતન પર�ક્ષા કાયર્ક્રમ 

     �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા યો�નાર આગામી પર�ક્ષાઓ માટ�નો અદ્યતન પર�ક્ષા કાયર્ક્રમ નીચે �જુબ 
�હ�ર કરવામા ંઆવે છે. �ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવા િવનતંી.  
 વ� ુ મા�હતી માટ� ઉમેદવારોને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in જોતા રહ�વા અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSCOFFICIAL’ ને FOLLOW કરવા અથવા 
આયોગની એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોમર્ આધા�રત મોબાઇલ ઍ�પ્લક�શન ‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ં
આવે છે: 

અ�.ુ 
ક્રમાકં 

જગ્યા�ુ ંનામ અને વગર્ 
�હ�રાત 
ક્રમાકં 

જગ્યા
ની 

સખં્યા 

પ્રાથિમક કસોટ�ની ��ૂચત 
તાર�ખ 

�ૂન-૨૦૨૧ 

1.  પ�રક્ષેત્ર વન અિધકાર�, વગર્-૨ ૨૪/૨૦-૨૧ ૫૧ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ 

2.  ચેર�ટ�તતં્રના સ�ંકુત ચેર�ટ� કિમ�ર, વગર્-૧ ૧૨૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ 

3.  એનેસ્થેટ�સ્ટ, વગર્-૧ (કા.રા.િવ.યો.) ૧૧૩/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ 

4.  કાયદા મદદનીશ, વગર્-3 (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

5.  સાયક�યાટ્ર� ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૦/૨૦-૨૧ ૦૭ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

6.  જનરલ સ�ર� ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૧/૨૦-૨૧ ૨૯ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

7.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં કોમ્પ્�ટુર સાયન્સ િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૭૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

�ૂલાઈ-૨૦૨૧ 

8.  �ફ�ઝિશયન (કા.રા.િવ.યો.) ૩૧/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

9.  મદદનીશ િનયામક, વગર્-૧ ૩૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

10.  મેનેજમેન્ટ એક્ઝી�ટુ�વ (મેટલ), વગર્-૨ ૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૪-૦૭-૨૦૨૧ 

11.  એસોસીયેટ પ્રોફ�સર- ર�ડર (હોિમયોપેથી) કોમ્�નુીટ� 
મેડ�સીન, વગર્-૧  ૮૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

12.  સ્ક�ન અને વી.ડ�. ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વગર્-૧  ૭૯/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

13.  ર��ડયોલો�સ્ટ (તજજ્ઞ સેવા), વગર્-૧ ૦૧/૨૦-૨૧ ૪૯ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

14.  િપ�ડયાટ્ર�શીયન  (તજજ્ઞ સેવા), વગર્-૧ ૦૨/૨૦-૨૧ ૧૩૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

15.  સ�ંકુ્ત ખેતી િનયામક, વગર્-૧ ૧૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

16.  સહાયક �રુાતત્વ િનયામક, વગર્-૨ ૧૯/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

17.  મેનેજમેન્ટ એક્ઝી�ટુ�વ (કોલ), વગર્-૨ ૩૫/૨૦-૨૧ ૧૫ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ 

18.  કાયદા અિધકાર�, વગર્-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૯૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

19.  ડ�ન્ટ�સ્ટ્ર� ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વગર્-૧ ૭૮/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

20.  ઓબ્સર્ અને ગાયનેક (સામાન્ય ભરતી) ના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૩/૨૦-૨૧ ૧૫ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

21.  એસોસીયેટ પ્રોફ�સર- ર�ડર (હોિમયોપેથી) – ર�પટર્ર�, 
વગર્-૧ ૮૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ 

22.  વહ�વટ� અિધકાર�, વગર્-૨, ઉદ્યોગ અને ખાણ  ૧૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૦-૦૭-૨૦૨૧ 

23.  ઓબ્સર્ અને ગાયનેક (ખાસ ભરતી) ના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક વગર્-૧ ૮૨/૨૦-૨૧ ૨૫ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

24.  બન્સર્ અને પ્લા�સ્ટક સ�ર�ના પ્રાધ્યાપક,વગર્-૧ ૧૩૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

25.  અિધક �ખુ્ય નગર િનયોજક, વગર્-૧ ૧૨૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

26.  �રુોલો�ના  પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧  ૧૩૩/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ 

27.  ગ્રથંાલય િનયામક, વગર્-૧ ૧૭/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

28.  મદદનીશ બાગાયત િનયામક, વગર્-૨ ૨૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

29.  મદદનીશ િનયામક (બોઇલરો) ૨૩/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ 

30.  ઇલે�ક્ટ્રક �પુરવાઇઝર (માઇન્સ) (સહાયક), વગર્-૩ ૪૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

31.  કાયર્પાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૧ તથા નાયબ 
કાયર્પાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ ૪૧/૨૦-૨૧ ૨૮ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

32.  વૈજ્ઞાિનક અિધકાર�, વગર્-૨ ૪૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

33.  આિસસ્ટન્ટ મેનેજર (�ઓલો�), વગર્-૨ ૩૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

34.  આિસસ્ટન્ટ મેનેજર (પ�બ્લક ર�લેશન), વગર્-૨ ૩૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

35.  લીગલ આિસસ્ટન્ટ (સહાયક), વગર્-૩ ૩૮/૨૦-૨૧ ૦૮ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

36.  મદદનીશ ગ્રથંપાલ, વગર્-૩ ૨૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

37.  ખેતી અિધકાર�, વગર્-૨ ૧૧૨/૧૯-૨૦ ૯૨ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

38.  વહ�વટ� અિધકાર�, �જુરાત મત્સ્યોદ્યોગ સેવા, વગર્-
૨ ૨૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

39.  નાયબ �હસાબનીશ - નાયબ ઓડ�ટર, વગર્-૩ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

40.  ઇલેક્ટ્રોિનક ડ�ટા પ્રોસેસ�ગ (EDP) (મેનેજર), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

41.  નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ ૪૨/૨૦-૨૧ ૦૯ ૧૮-૦૭-૨૦૨૧ 

42.  મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, પ્રોસ્થોડો�ન્ટક્સ એન્ડ ક્રાઉન 
એન્ડ �બ્રજ, વગર્-૧ ૧૨૭/૧૯-૨૦ ૦૨ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

43.  પેડ�યાટ્ર�ક સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  ૭૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

44.  અધીક્ષક �રુાતત્વિવદ, વગર્-૨ ૨૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

45.  પેથોલો�જસ્ટ, વગર્-૧ (કા.રા.િવ.યો.)  ૧૧૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ 

46.  સહાયક મોટર વાહન િનર�ક્ષક, વગર્-૩ ૧૨૯/૧૯-૨૦ ૯૩ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

47.  �જુરાત ઈજનેર� સેવા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ 
(િસિવલ) (ન.જ.સ.ં.પા.�.ુ અને ક. િવભાગ)  ૭૧/૨૦-૨૧ ૬૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

48.  �હસાબી અિધકાર�, વગર્- ૧ ૨૫/૨૦-૨૧ ૧૨ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

49.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંરસાયણશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૪/૨૦-૨૧ ૧૪ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

50.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંભૌિતકશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૫/૨૦-૨૧ ૪૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

51.  િસ��ુરટ� �પુરવાઇઝર (સહાયક), વગર્-૩ ૩૭/૨૦-૨૧ ૧૫ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

52.  ઉદ્યોગ અિધકાર� (તાિંત્રક)-મેનેજર(કામા),વગર્-૨ ૧૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 

53.  અિધક મદદનીશ ઇજનેર (ઇલે�ક્ટ્રકલ), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૫-૦૭-૨૦૨૧ 



2 તા. ૯ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

 ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ 

54.  નાયબ સેકશન અિધકાર�/ નાયબ મામલતદાર, 
વગર્-૩ ૨૭/૨૦-૨૧ ૨૫૭ ૦૧-૦૮-૨૦૨૧ 

55.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવદ્યાશાખાની કોલેજોમા ંઇિતહાસ િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૧/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

56.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંતત્વજ્ઞાન િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૪/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

57.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવા�ણ�ય િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૬/૨૦-૨૧ ૧૭ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

58.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંસસં્�ૃત િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૮/૨૦-૨૧ ૨૭ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 

59.  રા�ય વેરા િનર�ક્ષક વગર્-૩ ૧૩૯/૨૦-૨૧ ૨૪૩ ૦૮-૦૮-૨૦૨૧ 

60.  સરકાર� બી. એડ. કોલજે ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
�જુરાતી, વગર્-૨ ૪૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

61.  સરકાર� બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
�હન્દ�, વગર્-૨ ૫૦/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

62.  સરકાર� બી. એડ. કોલજે ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
સસં્�ૃત, વગર્-૨ ૫૨/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧0-૦૮-૨૦૨૧ 

63.  સરકાર� બી. એડ. કોલજે ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
િવજ્ઞાન/ગ�ણત, વગર્-૨  ૫૩/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧0-૦૮-૨૦૨૧ 

64.  સરકાર� બી. એડ. કોલજે ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
સમાજશા�/સામા�જક િવજ્ઞાન,વગર્-૨ ૫૧/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

65.  સરકાર� બી. એડ. કોલેજ ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
અથર્શા�, વગર્-૨  ૪૭/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

66.  સરકાર� બી. એડ. કોલજે ખાતે મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
�ગે્ર�, વગર્-૨ ૪૮/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 

67.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંએકાઉન્ટન્સી િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 

68.  પ્રવર નગર િનયોજક, વગર્-૧ ૧૨૬/૨૦-૨૧ ૦૭ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 

69.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં�કડાશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૭/૨૦-૨૧ ૨૨ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

70.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં�ગે્ર� િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

71.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંમનોિવજ્ઞાન િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૨/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ 

72.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંપ્રાણીશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૮/૨૦-૨૧ ૧૦ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

73.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંનાટ�શા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૯/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૦-૦૮-૨૦૨૧ 

74.  ઇમરજન્સી મે�ડસીનના  પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 

75.  ઝોનલ ઓ�ફસર ( હ�લ્થ),  વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 

76.  ઇમરજન્સી મે�ડસીનના  સહ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૬/૨૦-૨૧ ૦૬ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ 

77.  મદદનીશ �સૂ્તરશા�ી, વગર્-૨ ૨૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ 

સપ્ટ�મ્બર-૨૦૨૧ 

78.  ટ�.બી.એન્ડ ચેસ્ટના સહ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૮/૨૦-૨૧ ૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

79.  ન્�રુોલો� (ન્�રુો મેડ�સીન)ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
વગર્-૧ ૧૫૭/૨૦-૨૧ ૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

80.  કા�ડ�યોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૬/૨૦-૨૧ ૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

81.  ઇ.એન.ટ�.ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૫/૨૦-૨૧ ૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

82.  ર��ડયોથેરાપીના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૪/૨૦-૨૧ ૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

83.  પેડ�યાટ્ર�ક મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૨/૨૦-૨૧ ૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

84.  ઓબ્સ્ટ��ટ્રક્સ એન્ડ ગાયનેકોલો�સ્ટ, વગર્-૧ 
(કા.રા.િવ.યો.) ૧૧૨/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

85.  લેકચરર (હોિમયોપેથી) ર�પટર્ર�, વગર્-૨ ૧૪૩/૨૦-૨૧ ૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

86.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંઅથર્શા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

87.  ન્�રુો સ�ર�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

88.  ઓથ�પે�ડક્સના સહપ્રાધ્યાપક,વગર્-૧ ૦૫/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

89.  માઇક્રોબાયોલો�ના સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ (સામાન્ય) ૦૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

90.  આિસસ્ટન્ટ (સહાયક), વગર્-૩ ૩૯/૨૦-૨૧ ૫૯ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

91.  મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨      
(નમર્દા અને જળ સપંિ�)   ૧૨૦/૨૦-૨૧ ૧૬૫ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

92.  મદદનીશ ઈજનેર (ઈલેક્ટ્ર�કલ), વગર્-૨ (ગાધંીનગર 
મનપા)             ૮૮/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

93.  મદદનીશ ઈજનેર (મીક�નીકલ), વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૮૭/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

94.  તબીબી અિધકાર� વગર્ -૨ તથા િવિવધ િવષયના ં
ટ�ટુર વગર્-૨ ૧૩૭/૨૦-૨૧ ૧૦૭૫ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

95.  બાગાયત �પુરવાઈઝર,  વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૫/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૫-૦૯-૨૦૨૧ 

96.  �રુોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૯/૨૦-૨૧ ૬ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

97.  લેકચરર (હોિમયોપેથી) કોમ્�નુીટ� મેડ�સીન, વગર્-૨ ૧૪૨/૨૦-૨૧ ૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

98.  નેફ્રોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

99.  ફ�િમલી મે�ડસીનના સહ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

100.  નાયબ િનયામક, ઔદ્યો�ગક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, 
વગર્-૧ ૧૨૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

101.  �ડ ઈન્ સપેકટર - �ડ સેફટ� ઓ�ફસર, વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૮/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

102.  ઇમ્�નુો �હમેટોલો� એન્ડ બ્લડ ટ્રાન્સફ�ઝુનના 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૦૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

103.  ટ�.બી.એન્ડ ચેસ્ટના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૩/૨૦-૨૧ ૯ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ 

104.  ચીફ ક�િમસ્ટ, વગર્-૧ ૧૪૦/૨૦-૨૧ ૧ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

105.  ખેતી ઈજનેર, વગર્-૨   ૧૪૧/૨૦-૨૧ ૪ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

106.  કા�ડ�યોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૫/૨૦-૨૧ ૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

107.  પે�ડયાટ્ર�ક સ�ર�ના  પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૭/૨૦-૨૧ ૨ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

108.  ન્�રુોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૬/૨૦-૨૧ ૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

109.  સી.ટ�.સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૮/૨૦-૨૧ ૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

110.  ઇમ્�નુો �હમેટોલો� એન્ડ બ્લડ ટ્રાન્સફ�ઝુનના 
સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

111.  મદદનીશ એન્ટોમોલી�સ્ટ, વગર્-3 ૧૦૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

(ગાધંીનગર મનપા) 

112.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં�હન્દ� િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૭/૨૦-૨૧ ૨૧ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

113.  કચેર� અધીક્ષક, વગર્-૨ ૪૬/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

114.  અિધક મદદનીશ ઈજનેર (મીક�નીકલ), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૭/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

115.  નગર િનયોજક, વગર્-૧ ૧૨૭/૨૦-૨૧ ૧૩ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

116.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવનસ્પિતશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

117.  મદદનીશ િનયામક, કા.રા.િવ.યો., વગર્-૧  ૧૧૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

118.  ઇમ્�નુો હ�મેટોલો� એન્ડ બ્લ્ડ ટ્રાન્સફ�ઝુન ના    
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૭/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

119.  ઇમરજન્સી મે�ડસીનના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૫/૨૦-૨૧ ૦૮ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

120.  
સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંગ�ણતશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૬/૨૦-૨૧ ૧૪ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 

121.  ઇન્ફ�ક્સીયસ ડ�સીઝના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક , વગર્-૧ ૧૬૨/૨૦-૨૧ ૨ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 
122.  એસ્ટ�ટ ઈન્ સપેકટર, વગર્-3 (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ 
123.  નાયબ મેનેજર (વહ�વટ), વગર્-૨ ૪૫/૨૦-૨૧ ૦૬ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

124.  અિધક મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૬/૨૦-૨૧ ૧૦ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

125.  નાયબ સેકશન અિધકાર� (કાયદાક�ય બા�ુ), વગર્-૩ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૧૯ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

126.  હ�લ્થ ઓ�ફસર, વગર્-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૯૫/૨૦-૨૧ ૦૫ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

127.  સબ ફાયર ઓ�ફસર, વગર્-૩ (ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

128.  સ�ંકુ્ત કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન 
તતં્ર), વગર્-૧  ૧૧૬/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

129.  નાયબ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન 
તતં્ર), વગર્-૧ ૧૧૭/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

130.  મદદનીશ કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન 
તતં્ર), વગર્-૧ ૧૧૮/૨૦-૨૧ ૦૭ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ 

131.  મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨                    
(ગાધંીનગર મનપા)  ૮૬/૨૦-૨૧ ૦૪ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

132.  મદદનીશ શ્રમ અિધકાર�, વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

133.  પ�બ્લક ર�લેશન ઓ�ફસર, વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

134.  ડ�ઝીગ્નેટ�ડ ઓ�ફસર (�ડ સેફટ�),  વગર્-૨ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૧/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

135.  સીસ્ટમ એના�લસ્ટ - િસનીયર પ્રોગ્રામર, વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

136.  મદદનીશ ઈજનેર (િવ�તુ), વગર્-૨  
(માગર્ અને મકાન િવભાગ) ૧૨૧/૨૦-૨૧ ૦૮ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

137.  �ફઝીકલ મે�ડસીન એન્ડ �રહ��બલીટ�શન ના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

138.  કચેર� અધીક્ષક - િવ�લન્ સ ઓ�ફસર, વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

139.  જનરલ મેડ�સીનના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,વગર્-૧ ૧૫૧/૨૦-૨૧ ૨૨ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ 

140.  ઉધોગ અિધકાર�. વગર્-૨ ૧૬૩/૨૦-૨૧ ૪ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

141.  શે્રયાન અિધક્ષક (વહ�વટ� શાખા) વગર્-૨ ૧૨૩/૨૦-૨૧ ૧૨ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

142.  બાયોલો�સ્ટ (શહ�ર� મેલેર�યા યોજના), વગર્-૨ 
(ગાધંીનગર મનપા) ૯૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

143.  એસ્ટ�ટ ઓ�ફસર, વગર્-૨ (ગાધંીનગર મનપા) ૮૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

144.  સશંોધન અિધકાર�, વગર્-૨, �જુરાત �કડાક�ય સેવા ૧૬/૨૦-૨૧ ૩૫ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

145.  પ્રવર ઔષધ િનર�ક્ષક, �જુરાત ઔષધ સેવા, વગર્-
૨ ૭૨/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

146.  લેકચરર (હોિમયોપેથી) પે્રકટ�સ ઓફ મેડ�સીન, વગર્-
૨ ૧૪૪/૨૦-૨૧ ૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

  

�ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષાઓ 
જગ્યા�ુ ંનામ જગ્યા

ની 
સખં્યા 

�હ�રાત ક્રમાકં �ખુ્ય પર�ક્ષા 

�હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨ ૪૦ ૨૭/૧૯-૨૦ ૧૩ �ૂન (પ્ર�પત્ર-૫) ૨૦૨૧ 
રા�ય વેરા િનર�ક્ષક, વગર્-૩ ૨૪૩ ૧૦૯/૧૯-૨૦ ૧૦, ૧૧ �ુલાઈ ૨૦૨૧ 
�જુરાત વહ�વટ� સેવા, વગર્-૧, �જુરાત �લુ્ક� 
સેવા, વગર્-૧-૨ અને �જુરાત નગરપા�લકા �ખુ્ય 
અિધકાર� સેવા, વગર્-૨ 

૨૦૦ ૨૬/૨૦-૨૧ 
૧૯, ૨૧, ૨૩ �ુલાઈ ૨૦૨૧ 

રહસ્ય સ�ચવ (�ગે્ર� સ્ટ�નોગ્રાફર ગે્રડ-૧), વગર્-૨  ૨૦ ૯/૧૯-૨૦ ૨૮, ૨૯ �ુલાઈ ૨૦૨૧ 
પોલીસ ઇન્સપેક્ટર (�બનહિથયાર), વગર્-૨ 
શાર��રક ક્ષમતા અને શાર��રક માપદંડ કસોટ� 
(PET/PST) તા. ૧૪ થી ૧૮ �ૂન 

૪૦ ૧૧૦/૧૯-૨૦ 
૦૭, ૦૮ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ 

સેકશન અિધકાર� (કાયદા�કય બા�ુ), વગર્-૨ ૫ ૧૨૩/૧૯-૨૦, ૨૩, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ 

પ�રક્ષેત્ર વન અિધકાર�, વગર્-૨ ૫૧ ૨૪/૨૦-૨૧ ૨૩, ૨૫, ૨૭ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ 
રહસ્ય સ�ચવ (�જુરાતી સ્ટ�નોગ્રાફર ગે્રડ-૧), વગર્-૨  ૨૩ ૮/૧૯-૨૦ ૨૪, ૨૫, ૨૬ ઓગષ્ટ ૨૦૨૧ 

�હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨ ૧૨ ૨૫/૨૦-૨૧ ૦૪, ૦૫ અને ૧૨ સપ્ટ�મ્બર ૨૦૨૧ 

�જુરાત ઈજનેર� સેવા, વગર્-૧ અને વગર્-૨ ૬૧ ૭૧/૨૦-૨૧ ૦૪, ૦૫ અને ૧૨ સપ્ટ�મ્બર ૨૦૨૧ 
હાઇડ્રોલો�સ્ટ, વગર્-૨ ૦૨ ૪૩/૨૦-૨૧ ૧૨, ૧૯ સપ્ટ�મ્બર ૨૦૨૧ 
નાયબ સેકશન અિધકાર�/ નાયબ મામલતદાર, 
વગર્-૩ ૨૫૭ ૨૭/૨૦-૨૧ ૦૩, ૧૦ ઓક્ટો ૨૦૨૧ 

કાયર્પાલક ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૧ તથા નાયબ 
કાયર્પાલક ઇજનેર, વગર્-૨ ૨૮ ૪૧/૨૦-૨૧ ૨૫, ૨૬ સપ્ટ�મ્બર ૨૦૨૧ 

નાયબ કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ ૦૯ ૪૨/૨૦-૨૧ ૧૭, ૨૪ ઓક્ટોબર ૨૦૨૧ 
રા�ય વેરા િનર�ક્ષક વગર્-૩ ૨૪૩ ૧૩૯/૨૦-૨૧ ૧૪, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૨૧ 
નાયબ સેકશન અિધકાર� (કાયદાક�ય બા�ુ), વગર્-૩ ૧૯ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૨૭, ૨૮ નવેમ્બર ૨૦૨૧ 

 

ઉમેદવારો માટ� �ચૂનાઓ: 
1. પ્રાથિમક/�ખુ્ય પર�ક્ષાની ઉપરોક્ત તાર�ખો સભંિવત છે. COVID-19 ક� અન્ય અિનવાયર્ સજંોગોમા ં �હ�રાત ક� પર�ક્ષાની 

તાર�ખોમા ંફ�રફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહ�શે. 
2. આયોગ દ્વારા હાલ દશાર્વેલ જગ્યાઓની સખં્યા ��ૂચત છે. �હ�રાતમા ંજગ્યાઓની સખં્યા સરકારશ્રીના િવભાગો દ્વારા તેઓના 

માગંણીપત્રકમા ંદશાર્વ્યા પ્રમાણે  વધઘટ સભંવ છે.   
3. ઉપરોક્ત પ્રાથિમક કસોટ�ઓ ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઇ OMR પધ્ધિતથી ક� ‘કમ્પ્�ટુર બેઝ્ડ �ર�ટમેન્ટ ટ�સ્ટ’ (CBRT) 

પદ્ધિતથી યો�શે. 
4. સીધી ભરતી અન્વયેની �હ�રાતો માટ� પ્રાથિમક કસોટ�મા ંઆયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમા ંઆવતા અને �હ�રાતમા ંભરતી 

િનયમમા ંદશાર્વેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
5. આખર� પ�રણામ �બ� �લુાકાત �ણૂર્ થયાના �દા�ત ૧૦ કામકાજના �દવસો દરમ્યાન પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 

                                                                                                          તાર�ખ: ૩૧.૦૫.૨૦૨૧                                                                                       
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Indian Institute of 
Geomagnetism : Navi Mumbai

Hindustan Copper Limited
www.hindustancopper.com
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Job Description: Assistant Manager (Environment, Health and Safety) 
 

Job Title: Assistant Manager (Environment, Health and Safety) 

Objective of Role: To assist in the implementation of smart city components through 
responsible Project Execution Strategy, Operations and Integrated Resource 
Management by implementing citywide Environment Management Plan 

Reporting to: General Manager (Land & Municipal services)   

Location: Gandhinagar 

Qualifications:  
1. Candidate from Indian nationality only.  
2. The candidate should be a Post-Graduate in Environmental Planning/ 

Environmental Engineering/ Environmental Science or Post-Graduate/ Post-
Graduate Diploma in Industrial Safety  

3. Candidate shall be below 35 years of age 
Experience:  

 Minimum of 4 years of working experience post qualification in above 
mentioned degrees 

 Have knowledge of Environmental Acts and Policies 
 Experience of handling Construction project as Safety expert 
 Diploma/certificate in Occupational Health and Safety/Occupational Hygiene/ 

equivalent 
 Experience of carrying out Environment Impact Assessment and Social Impact 

Assessment, Environment Audits and Environment Clearance 
 Have experience of obtaining requisite approvals/ clearances from 

SPCB/CPCB/DoEF/MoEF and other competent authorities under the provisions of 
Environmental Acts and Policies 

 Experience of preparation and implementation of Environment Management 
Plan 

     

Role Description 

Responsibilities 

 Perform work planning, designing, constructing, modifying or improving and 
maintaining facilities either by in-house or contractual effort; regulate and 
enforce environmental engineering policies, programs or activities by 
establishing standards, promoting improvements, evaluating compliance and, if 
necessary, directing action to secure satisfactory environmental results. 

 Preparation of the technical aspects of contractual documents, framing the 
engineering and technical terms of references and conducting bid process for the 
selection of consultants and/or contractors. 

DHOLERA INDUSTRIAL CITY DEVELOPMENT LIMITED

Applicati on must be submitt ed in hardcopy before 18th June, 2021, 17.00 Hrs. sent by 
Post/Courier. For more details please see website : dicdl.gujarat.gov.in



તા. ૯ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર  5

મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

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

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ 
પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.

પ્રશ્ન ઃ મને ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાતી મેડીકલ નસ�ગ (હ�લ્થ એન્ડ 
સેનેટરી ઈન્સપેક્ટર) વગર્ – ૩ની ભરતી પરીક્ષા અંગે માગર્દશર્ન આપશો.

 - કિવતા ભટ્ટ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા શ્રમ અને રોજગાર િવભાગનાં િનયંત્રણ 

હ�ઠળના ખાતાના વડા િનયામકશ્રી રોજગાર અને તાલીમ ગાંધીનગર હસ્તકની કચેરીમાં સુપરવાઈઝર 
ઈન્સ્ટ્રકટર (મેડીકલ નિસ�ગ – હ�લ્થ એન્ડ સેનેટરી ઈનસ્પેક્ટર) �પ – ૩ની િસધી ભરતીની જગ્યાઓ 
અનવ્યે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 
વય મયાર્દા : 

સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછી નિહને ૩૫ વષર્થી વધુ ન હોવી �ઈએ. 
મૂળ ગુજરાતનાં હોય તેવા અનામત ક�ટ�ગરીના ઉમેદવારો માટ� વયમયાર્દાના િનયમોનુસાર છૂટછાટ 
મળવા પાત્ર છ�.  
શૈક્ષિણક લાયકાત : 

ઉમેદવાર રાજ્યના ટ�કિનકલ એક્ઝાિમનેશન બોડર્ અથવા ભારતમાં ક�ન્દ્રીય અથવા રાજ્ય 
અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ સ્થપાયેસી અથવા સંસ્થાિપત યુિનવિસર્ટીઓ પૈક� કોઈપણમાંથી અથવા 
તે તરીક� માન્ય થયેલી અન્ય કોઈપણ શૈક્ષિણક – સંસ્થામાંથી અથવા યુિનવસ�ટીમાંથી ગ્રાંટ કિમશમ 
અિધિનયમ-૧૯૫૬ની કલમ–૩ હ�ઠળ ડીમ્ડ યુિનવિસર્ટી તરીક� �હ�ર થયેલી યુિનવિસર્ટીમાંથી અથવા 
ઓલ ઈ�ન્ડયા કાઉન્સીલ ફોર ટ�કિનકલ એજ્યુક�શન દ્વારા અિધક�ત સંસ્થામાંથી મેળવેલ હ�લ્થ એન્ડ 
સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટરનો ત્રણ વષર્નો �ડપ્લોમા ધરાવતો હોવો �ઈશે. 

ઉમેદવાર અથવા Health and Sanitary Inspector ટ્રેડમાં નેશનલ એપ્રેન્ટીશીપ 
સ�ટર્�ફક�ટ (NAC) અથવા નેશનલ ટ્રેડ સ�ટર્�ફક�ટ (NTC) અને નેશનલ ક્રાફ્ટ ઈન્સ્ટ્રક્ટર સ�ટર્�ફક�ટ 
(જ્યાં ક્રાફ્ટ ઈન્સ્ટ્રક્ટર ટ્રેઈન�ગ કોસર્ ઉપલબ્ધ હોય તેવા ટ્રેડમાં) સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી પાસ કર�લ 
હોવો �ઈએ અને તેવો સ�ટર્�ફક�ટ કોસર્ પાસ કયાર્ બાદનો સંબંિધત ટ્રેડનો ત્રણ વષર્નો અનુભવ ધરાવતા 
હોવા �ઈએ. 

ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી િનયમો – ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે 
કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની પાયાની �ણ �ણકારી ધરાવતો હોવો �ઈએ.
ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહન્દી ભાષાનું પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતો હોવો �ઈએ. 
પરીક્ષા પદ્ધિત : 

પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી અને બી� તબક્કામાં કોમ્પ્યુટર પ્રો�ફિસયન્સી ટ�સ્ટ 
એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવશે. 
સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની કસોટી )
સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબનો રહ�શે. 

ક્રમ િવષય ગુણ સમયગાળો
૧. સામાન્ય ઞ્જાન, ગુજરાતનો ઈિતહાસ, ભૂગોળ અને સંસ્ક�િત, 

ભારતનું બંધારણ, રમત-ગમત, સામાન્ય િવઞ્જાન, વતર્માન 
પ્રવાહો, કોમ્પ્યપટરને લગતું સામાન્યઞ્જાન, ટ�સ્ટ ઓફ રીઝન�ગ, 
પયાર્વરણ,�હ�ર વહીવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને 
�ડઝાસ્ટર, મેનેજમેન્ટ,ગાિણતીક કસોટીઓ...

૨૦ ૯૦ મીનીટ

૨. ગુજરાતી સાિહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ ૧૫
૩. અંગ્રે� વ્યાકરણ ૦૫

૪. જગ્યાની તાંત્રીક શૈક્ષિણક લાયકાતને (લઘુતમ) સંબંિધત િવષયનું 
પેપર ૬૦

                                                 ક�લ ગુણ ૧૦૦
• પ્રશ્નપત્રમાં ક�ટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહ�શે અને ક�ટલાક પ્રશ્નો અંગ્રે�માં રહ�શે. 
• ક્રમ ૧ થી ૩ માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તું  ધોરણ – ૧૦ (SSC)ની સમકક્ષ રહ�શે. 
• ક્રમ ૪ માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ સંબંિધત સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં જે લઘુતમ શૈક્ષિણક 

લાયકાત િનયત કરવામાં આવેલી છ�. તેની સમકક્ષ રહ�શે. આ પરીક્ષા MCQ અને OMR 
પદ્ધિત દ્વારા લેવામાં આવે છ�.

• નેગેટીવ માક�ગ ૦.૨૫ના પ્રમાણમાં લાગુ પડશે. 
• “Not Attempted” િવકલ્પ પસંદ કરવાના �કસ્સામાં નેગેટીવ મા�ક�ગ નથી. 
• પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં પાસ થનાર ઉમેદવારને બી� તબક્કાની કોમપ્યુટર 

પ્રો�ફિસયન્સી ટ�સ્ટ લેવામાં આવે છ�. 
    જે સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં ઉમેદવારો માટ�ની શૈક્ષિણક લાયકાત સ્નાતક ક� તેથી વધુ િનયત 
કરવામાં આવી હોય તેવા સંવગર્ના ઉમેદવારો માટ�ની કોમ્પ્યુટર પ્રો�ફિસયન્સી પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ : 
સમય : ૧.૦૦ કલાક
પ્રશ્ન ક્રમાંક િવષયનું િવવરણ ગુણ

૧ એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ૧૦
૨ ઈ – મેઈલ કરવા (વીથ ફાઈલ અટ�ચમેન્ટ) ૧૦
૩ પાવર પોઈન્ટ ૧૦
૪ વડર્ ટાઈપ�ગ / વડર્ ફોમ�ટ�ગ (અંગ્રે� તથા ગુજરાત) ૨૦

                                                                ક�લ ગુણ ૫૦ ગુણ
પસંદગી / પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધિત : 
      ઉમેદવારો એ ઉક્ત પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષા અને બી� તબક્કાની કોમ્પ્યુટર 
પ્રો�ફિસયન્સી ટ�સ્ટ એમ બને કસોટીમાં મેળવેલા ગુણના મેરીટને આધાર� ક�ટ�ગરીવાઈઝ ભરવાની થતી 
જગ્યાની િવગતો ધ્યાને લઈ પસંગદની / પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે.  
ન�ધ :   આ માિહતી માત્ર �દશાસૂચન માટ� છ� તેમાં લાયકાતના ધારા – ધોરણો મંડળ દ્વારા પ્રિસદ્ધ 
નવી �હ�રાત મુજબ રહ�શે તેથી આ માિહતી અંિતમ ન ગણતા. 
સરનામું : 
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંગદગી મંડળ 
બ્લોક નં – ૨, પહ�લો માળ, કમર્યોગી ભવન, સેક્ટર ૧૦ એ, ગાંધીનગર 
વેબસાઈટ : https:gssb.gujarat.gov.in    

પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે રોજગારીના િવપુલ અવસર 
ભારત દ�શ ઊ�ર્ ક્ષેત્રે સ્વિનભર્ર બનવામાં સતત પ્રગિત કરી રહ્યો છ�. ભારત એક એવો દ�શ છ� જેણે 

પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે ફ�બ્રુઆરી 2019 સુધીમાં 93 ગીગાવોટ(GW) સ્થાિપત ઉત્પાદન ક્ષમતા સાથે અગ્રીમ 
સ્થાન હાંસલ કયુ� છ�. ભારત સામે બળતણની વધતી �ક�મત, ઊ�ર્ સુરક્ષા માટ�ના �ખમો, આબોહવા પ�રવતર્નના 
મુદ્દાઓ અને આિથર્ક અને સાતત્યપૂણર્ એમ બંને પ્રકારના િવકાસનો પડકાર છ� ત્યાર�, અિતઆવશ્યક પુનઃપ્રાપ્ય 
ઊ�ર્ને અનુલક્ષીને ભારત પાસે િવશ્વની સૌથી મોટી િવસ્તરણ યોજના તૈયાર છ�. પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે ભારતની 
અિવરત િવકાસયાત્રાના ફળસ્વ�પ 2015માં કોલસા આધા�રત સ્થાિપત ઊ�ર્ ક્ષમતાનું ક�લ પ્રદાન આશર� 60%  
હતું તે ચાર વષર્ બાદ 2019માં ઘટીને 56% જેટલું થઇ ગયું.

ભારતે વષર્ 2015માં આયો�ત પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ COP21 (Paris Climate Conference)
માં ભાગ લઇ પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્રાંિતની આગેવાની લીધી હતી. આ સમય દરિમયાન ઊ�ર્ના સ્વચ્છ સ્ત્રોત 
(Clean Energy)થી પ્રે�રત નવા ભારતના િનમાર્ણના સંકલ્પ સાથે સરકાર� મહ�વકાંક્ષી પ્રિતબદ્ધતાઓની 
ઘોષણા કરી હતી. આમ, િનઃશંકપણે ભારત નવા સક્ષમ ભારતના િનમાર્ણ�પી લ�ય તરફ ધ્યાન ક�ન્દ્રીત કરી 
ર�ં છ�. આ સાથે સ્વચ્છ ઊ�ર્ (Clean Energy) સ્ત્રોત આધારીત નવા િવશ્વના િનમાર્ણ અથ� સતત 
સંકિલત પ્રયાસમાં દુિનયાનું ને�ત્વ પણ ભારત દ�શ કરી રહ્યો છ�. વતર્માન પ�ર�સ્થિતની વાત કરીએ તો સ્થાિપત 
ક્ષમતાની દ્રષ્ટીએ ભારત પાંચમા ક્રમે છ� અને છ�લ્લા 5 વષર્માં સ્થાિપત ક્ષમતામાં 226%ની નેત્ર�દપક �િદ્ધ સાથે 
પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે અપ્રિતમ સફળતા પ્રાપ્ત કરી ભારત િવશ્વના અગ્રણી દ�શોની હરોળમાં સ્થાન પામ્યો છ�. આ 
ક્ષેત્રમાં ભારત દ�શ પોતાની ક્ષમતા િસદ્ધ કરવા નવા નવા લ�ય િનધાર્રણ સાથે પ્રગિત કરી રહ્યો છ�. 

વતર્માન સમયમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે ભારતનું લ�ય વષર્ 2022 સુધીમાં 175 ગીગાવોટ(GW) અને 
વષર્ 2030 સુધીમાં 450 ગીગાવોટની ઉત્પાદન ક્ષમતા હાંસલ કરવાનું છ�. સ્વચ્છ ઊ�ર્ પ્રાિપ્તની લ�ય િસદ્ધી અથ� 
સરકાર� વષર્ 2020માં રા�ીય સૌર િમશન શ� કયુ� હતું. આમ �વા જઇએ તો પુનઃપ્રાપ્ત ઊ�ર્ ઊત્પાદન આ 
િમશનનો જ એક ભાગ હતો. વળી, ભારત સરકાર� રોજગાર સજર્નને પણ પ્રમુખ લ�ય બનાવ્યું છ�.  

મહ�વકાંક્ષી �ડકાબ�નાઇઝેશન (Decarbonisation) માગર્ને અનુસરીને ભારત વષર્ 2030  સુધીમાં 
વીજ ક્ષેત્રે રોજગારીની સંખ્યા લગભગ બમણી કરવા સક્ષમ છ�. યાંિત્રકક�ત અ�શ્મભૂત બળતણની ટ�ક્લોનો�ની 
તુલનામાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ટ�ક્નોલો� વધુ શ્રમપ્રધાન છ� અને તેને લીધે જ તેમાં સ્થાિનક બ�રો માટ� રોજગારના 
મહત્તમ અવસર પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા છ�. ગત દશકમાં વધતા યાંિત્રક�કરણને પ�રણામે કોલસા આધારીત 
ક્ષેત્રોનાં કમર્ચારીઓની સંખ્યામાં ન�ધપાત્ર ઘટાડો થવા પામ્યો છ�. વષર્ 2000 થી 2015 દરિમયાન કોલસા 
ઉત્ખનન ક્ષેત્રે યાંિત્રક�કરણના લીધે રોજગારીની તકોમાં લગભગ 105,000નો ઘટાડો થયો છ�. પુનઃપ્રાપ્ત ઊ�ર્ 
ક્ષેત્રે નાના પાયાના હાઇડ્રો, �ફટોપ સોલાર અને બાયોમાસની સ્થાિપત ક્ષમતા ધરાવતી પ�રયોજના મહત્તમ 
રોજગાર સજર્ન કરવા �ણીતા છ�. દાખલા તરીક�, �ફટોપ સોલાર પ�રયોજનાના િનમાર્ણ અને સંચાલનમાં 

અંદાજે 24 લોકોને રોજગારીના અવસર પ્રાપ્ત થયા છ�. જ્યાર� લઘુ હાઇડ્રો પ�રયોજનામાં 14 અને એક બાયોમાસ 
પ�રયોજનાથી 16 લોકોને રોજગારી મળ� છ�. 

એક અંદાજ પ્રમાણે એવી અપેક્ષા છ� ક� ઊ�ર્ ક્ષેત્રે શ્રમબળમાં ન�ધપાત્ર વધારો થશે અને વષર્ 2050 સુધીમાં 
શ્રમબળ વધીને 3.5 િમિલયન સુધી પહ�ચી શક� છ�. તેવી જ રીતે પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે આ જ સમયગાળા 
દરિમયાન 3.2 િમિલયન લોકોને રોજગારીનો અવસર મળવાની અપેક્ષા સેવાઇ રહી છ� અને તે ભારતના સંપૂણર્ 
�વા�શ્મ �ઘણ ક્ષેત્રની તુલનામાં પાંચ ગણા વધુ લોકોને રોજગારી આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છ�. પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ 
ક્ષેત્રે વષર્ 2050 સુધીમાં સૌર અને બાયોમાસ જેવા ઉપક્ષેત્રોમાં સોથી વધુ ક્રમશઃ 2 િમિલયન અને 1.1 િમિલયન 
કમર્ચારીઓને રોજગારીની તક મળ� તેવી સંભાવના છ�. 

ભારત ૧.૩૬ િમિલયનની વસતી સાથે િવશ્વનું સૌથી મોટું લોકતંત્ર  છ�. સમગ્ર િવશ્વમાં સૌથી વધુ 
યુવાશિક્ત ભારત પાસે છ�. આ સં�ગોમાં પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્ર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે રોજગારના અવસર 
પ્રદાન કર� છ�. જનશિક્તની અવશ્યકતા ફક્ત ઉત્પાદન ક્ષેત્રે જ નહ� પર�તુ સ્થાપના, િસ�સ્ટમ �ડઝાઇન�ગ, 
સંચાલન તથા સાર-સંભાળ, ફાઇના�ન્સંગ, માક��ટ�ગ, એ�ન્જંિનયર�ગ, ખરીદ, િનમાર્ણ સિહતના ક્ષેત્રોમાં પણ છ�. 
આ ક્ષેત્રોમાં માત્ર કાયર્ક�શળ જ નહ� અધર્ ક�શળ શ્રમબળને તક પ્રદાન કરવાની ક્ષમતા છ�. 

તદ્દઉપરાંત વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના “આત્મિનભર્ર ભારત” અથવા “વોકલ ફોર લોકલ”ના 
આહવાને ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇનનું સ્થાિનયકરણ કયુ� છ�. પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ભારત માટ� મહ�વપૂણર્ ક્ષેત્ર છ�, 
અથર્વ્યવસ્થામાં રોજગારમાં અિભ�િદ્ધ માટ� તે અિનવાયર્ છ�. 

પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે રોજગારના અવસર વધારવાના ઉદ્દ�શથી ભારત પાસે રા�ીય સૌર ઊ�ર્ સંસ્થાન 
(NISE), સરદાર સ્વણર્િસંહ રા�ીય અક્ષય ઊ�ર્ સંસ્થા અને રા�ીય પવન ઊ�ર્ સંસ્થાન (NIWE) જેવી 
િવિશષ્ટ સંસ્થાઓ છ�. સરકાર� તેની સ્થાપના સંશોધન અને િવકાસમાં સહાય�પ થવા તેમજ દ�શની કાયર્ક�શળ 
જનશિક્તને વધુ સક્ષમ બનાવવા કરી છ�. આવી સંસ્થાઓ ઉપરાંત ભારત સરકાર� 2015માં �સ્કલ કાઉ�ન્સલ ઓફ 
ગ્રીન �બ્સ (SCGJ)ની શ�આત કરી, જે રા�ીય કૌશલ્ય િવકાસ િમશન સાથે �ડાયેલી છ�. તેમાં નવી અને 
પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ મંત્રાલય (MNRE) અને કોનફ�ડર�શન ઓફ ઇ�ન્ડયન ઇન્ડસ્ટ્રી (CII) પણ સહાય�પ થઇ 
રહી છ�. દ�શભરની ખાનગી સંસ્થાઓએ પણ કાયર્બળને વધુ કૌશલ્યવાન બનાવાના હ�તુથી િવશેષ અભ્યાસક્રમ 
તેમજ કાયર્ક્રમો િનધાર્રીત કયા� છ�. 

તાજેતરના વષ�માં ભારત પુનઃપ્રાપ્ય ઊ�ર્ ક્ષેત્રે િવશ્વના અગ્રણી તરીક� ઉભરી આવ્યું છ� અને આ ક્ષેત્રમાં 
ઉત્પાદનમાં વધારો સતત થઇ રહ્યો છ�. �ક્લન એન�ના િવકાસ પર ભારત સરકાર ધ્યાન ક�ન્દ્રીત કરી રહી છ�, 
જેના પ્રતાપે રોજગારીના અવસરોમાં વધારો થયો છ�. �ક્લન એન�ની �દશામાં ભારત સરકાર� અપનાવેલો 
દ્રષ્ટીકોણ અને માગર્ ભારતીય રોજગારીના ક્ષેત્ર માટ� વરદાન સાિબત થઇ  શક� છ�. 
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ગુજરાત  સાિહત્ય પ�રષદ દ્વારા પ્રકાિશત માિસક ક્યું છ� ? 
1. ભારતમાં  વીરતા અને શૌયર્ માટ� ક્યો શ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર 

આપવામાં આવે છ� ? 
 અ. ભારત રત્ન બ. અિત િવિશષ્ટ સેવા મેડલ
 ક. પરમવીર ચક્ર ડ. શિહદ �દવસ
2. નીચેનામાંથી કોણે ગાંધી� િવષે આ કહ�લું : “Half 

Naked seditious Fakir”? 
 અ. િહટલર બ. લેનીન
 ક. માઉન્ટ બેટન ડ. ચચ�લ
3. ભારતમાં  સૌપ્રથમ સ્ટીલ પ્લાન્ટ કઈ જગ્યાએ 

સ્થાપવામાં આવ્યો હતો ? 
 અ. જમશેદપુર બ.ભીલાઈ
 ક. બેલાપુર ડ. મુરાદાબાદ
4. સૌપ્રથમ ભારતીય જ ે�ગલને્ડ તરફથી ટ�સ્ટ મચે રમ્યા 

હતા ? 
 અ. દુલીપિસંહ� બ. નાસીર હુસેન
 ક. �દપક પટ�લ ડ. રણ�ત િસંહ�
5. િવશ્વ ટપાલ �દવસ કયાર� મનાવવામાં આવે છ� ? 
 અ. સપ્ટ�મ્બર, ૫ બ. જુન , ૫
 ક. નવેમ્બર, ૯ ડ. ઓકટોબર, ૯
6. ક્યા ર�ગના દ્રશ્ય પરકાશની તર�ગ લંબાઈ મહત્તમ 

છ�? 
 અ. �ંબલી     બ. રાતો      ક. નાર�ગી    ડ. વાદળી
 7. અવાજ  ક્યા ન પ્રસર� ? 
 અ. પાણીમાં બ. તાંબના તારમાં
 ક. હવામાં ડ. શૂન્યાવકાશમાં
8. સીયાચીન  ગ્લેિશયર કયાં આવેલ  છ� ? 
 અ. જમ્મુ બ. લડાખ
 ક. િસ�ક્કમ ડ. ગઢવાલ
9.  જનસંખ્યાની ગીચતા નો  અથર્ શું  થાય  છ� ? 
 અ. દર ૧૦૦ ક�.મી માં રહ�તા વ્યિક્તઓની સંખ્યા
 બ. િજલ્લામાં રહ�તા વ્યિક્તઓની સંખ્યા
 ક. રાજ્યમાં રહ�તા વ્યિક્તઓની સંખ્યા
 ડ. દર ક�.મી. ના ક્ષેત્રમાં રહ�તા વ્યિક્તઓની સંખ્યા
10. વરાળ એ�ન્જનના શોધક કોણ  હતા ? 
 અ. િક્રન્સેસ બ. જેમ્સ વોટ  
 ક. �ડોલ્ફ �ડઝલ ડ. હ��રસન 
11. ડાયનેમાઈટના શોધક કોણ  છ� ? 
 અ. જ્યોજર્ સેલી બ . િપ્રસ્ટલી
 ક. આલ્ફ્ર�ડ નોબેલ ડ. બ્રુસનેલ
12.  ગૌતમ બુદ્ધનો જન્મ ક્યાં થયો હોવાનું મનાય છ� ? 
 અ. પાટલીપુત્ર બ. વૈશાલી 
 ક. લુ�મ્બની ડ. બોધગયા 
13.   ગૌતમ બુદ્ધના �વન પર આધા�રત નોબેલ 

પા�રતોિષક પુસ્તક ‘િસદ્ધાથર્’ના ખૂબ �ણીતા લેખક 
કોણ છ�? 

 અ. હરમાન હ�સ બ. સલમાન રસ્દી 
 ક. તસ્લીમા નસરીન ડ. અ��ધતી રોય 
14. ગૌતમ બુદ્ધના ઞ્જાન પ્રાિપ્તના સ્થાન તરીક� કયા 

સ્થાનને ઓળખવામાં આવે છ� ? 
 અ. પ્રયાગ બ.  સારનાથ
 ક. પાટલીપુત્ર ડ. બોધગયા 
15.  ભારતના પ્રથમ સુપર કમ્પ્યુટર ‘પ્રથમ’નું િનમાર્ણ 

ક્યા કરવામાં આવ્યું હતું ? 
 અ. પુણે    બ. મુંબઈ    ક. બેન્ગલોર    ડ. હ�દરાબાદ  
16. પ્રથમ રોબોટ નાગ�રક તરીક� કોણ ઓળખાય છ� ? 
 અ. સો�ફયા બ. સાિનયા 
 ક. સાિજયા ડ.  સોિનયા 
17. કમ્પ્યુટરને Users  દ્વારા જે માિહતી આપવામાં આવે 

છ� તેને શું કહ�વાય છ� ? 
 અ. Input  બ. Data
 ક. Indtruction ડ. Process 
18. કમ્પ્યટુરનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ ક્યા ક્ષતે્રમા ંથયો હતો? 
 અ. ર�લવે બ. બેન્ક�ગ 
 ક.  પોસ્ય ઓ�ફસ ડ. િશક્ષણ  

19. ક્મ્પ્યટુર સાક્ષરતા �દવસ ક્યાર� ઉજવવામાં આવ ેછ�? 
 અ. ૩૦મી નવેમ્બર બ. ૨� �ડસેમ્બર  
 ક. ૯મી માચર્ ડ.  પમી જૂન  
20. કમ્પ્યુટર સાથે સંલ્ગન IP એટલે શું ? 
 અ. Information Protocol
 બ. Internet Protocol
 ક. Internal Protocol
 ડ. Internet Protocol
21. ગાધંીનગર ગજુરાત રાજ્યનુ ંપાટનગર ક્યાર� બન્યુ?ં 
 અ. ૧૯૪૭ બ. ૧૯૫૦
 ક. ૧૯૭૧ ૪. ૧૯૮૧
22. ગુજરાત િવધાનસભાના પ્રથમ ડેપ્યુટી સ્પીકર કોણ 

હતા ? 
 અ. અંબાલાલ શાહ બ. નગીનદાસ ગાંધી 
 ક. કનુભાઈ �કાદરા ડ.  શાંિતલાલ પટ�લ   
23.   ગુજરાતના પ્રથમ િવપક્ષના નેતા કોણ હતા ? 
 અ. નગીનદાસ ગાંધી બ. અંબાલાલ શાહ   
 ક. કાંિતલાલ પટ�લ ડ.  કનુભાઈ આિહર 
24.   ગુજરાતમાં પંચાયતીરાજનો અમલ ક્યાર� થયો ? 
 અ. ૧લી મે ૧૯૬૦ બ. ૧લી એિપ્રલ ૧૯૬૩ 
 ક. ૧લી માચર્ ૧૯૬૪ ડ. ૧૦મી એિપ્રલ ૧૯૬૦ 
25.  ગજુરાતના ઈિતહાસમા ંસવુણર્યુગ તરીક� ક્યા વથંના 

શાસનકાળને ઓળખવામાં આવે છ� ? 
 અ. વાઘેલા    બ. ચાવડા      ક. સોલંક�    ડ. ગુપ્ત 
26. ગજુરાતના દસ્તાવ�ે ઈિતહાસકાળની શ�આત ક્યા 

કાળથી થાય છ� 
 અ. મોયર્ કાળ બ. સોલંક� કાળ 
 ક. ગુપ્ત કાળ ડ. વાઘેલા 

27. ગુજરાતમાં ન્યાયિપ્રય સ્ત્રી શાસક તરાક� કોણ 
ઓળખાય છ� ? 

 અ. મીનળદ�વી બ. ઉદયમતી 
 ક. �કમાવતી ડ. ક�ક�મતી 
28.  કમ્પ્યુટર સુરક્ષા �દવસ તરીક� ક્યા �દવસને 

સ્વીકારવામાં આવ્યો છ� ? 
 અ. ૨૧મી �ડસેમ્બર બ. ૨૨ જૂન  
 ક. ૩૦ નવેમ્બર ડ.  ૯મી મે ડ. ૧૨મી માચર્  
29.  પહ�લાં નાણાં આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હતા ? 
 અ.  ક�.સી. પન્ત  બ. પ્રણવ મુખ�
 ક. મોન્ટ�કિસંહ આહલુવાિલયા ડ. સતીષ િનયોગી
30. કોઈપણ રાજયના ગવનર્રના �ત્ય/ુરા�નામાથી ખાલી 

પડેલી જગ્યાનો કાયર્ભાર કોણ સંભાળ� છ�? 
 અ.  હાઈકોટર્ના મુખ્ય ન્યાયાધીશ બ. સ્પીકર
 ક.  મુખ્ય પ્રધાન ડ. હાઈકોટર્ના કોઈપણ જજ 
31. બી� પંચવષ�ય યોજનાનો સમયગાળો ક્યો હતો ? 
 અ. ૧૯૫૧- ૬૧ બ. ૧૯૬૧ – ૬૬ 
 ક. ૧૯૫૬- ૬૧ ડ. ૧૯૬૯ – ૭૪ 
32. કઈ સાલમાં  ગાંધી�એ અમદાવાદના મીલ  

કામદારોના પગાર વધારા માટ� મીલમાિલકો સામે 
સત્યાગ્રહની લડત  ચલાવી હતી ? 

 અ. 1916     બ. 1922 ક. 1920 ડ. 1918
33. ઓછામાં ઓછા ક�ટલા સમયના અંતર� સંસદનું  એક  

સત્ર મળવું જ�રી છ� ? 
 અ. ૧ વષર્    બ. ૯ માસ  ક.  ૬ માસ ડ. ૩ માસ 
34.  મોઢ�રાનું પ્રખ્યાત સૂયર્ મં�દર કોણે બંધાવ્યું હતું ? 
 અ.વનરાજ ચાવડા બ. ભીમદ�વ સોલંક�  
 ક. વસ્તુપાલ તેજપાલ ડ.  િસદ્ધરાદ જયિસંહ 
35. મૈત્રક કાળમાં ગુજરાતનું પાટનગર ક્યું હતું  ? 
 અ. અમદાવાદ બ. વલભી   
 ક.  િગરીનગર ડ.  દ્વારાવતી 

36. િસદ્ધરાજ જયિસંહની માતાનું નામ શું હતું ?     
 અ.મીનળદ�વી  બ. ઉદયમતી  
 ક.  કનકાદ�વી  ડ. સોનાદ�વી  
37. ગુજરાતના અંિતમ રાજપૂત રા� કોણ હતો ? 
 અ. કણર્દ�વ સોલંક�  બ.  કણર્દ�વ વાઘેલા 
 ક. ક�મારપાળ    ડ.  વનરાજ 
38. ગુજરાતના મૂકસેવક તરીક� કોણ �ણીતું બન્યું છ� ? 
 અ. રિવશંકર રાવળ બ. રિવશંકર મહારાજ  
 ક. પૂજ્ય મોટા    ડ.  ઠક્કરબાપા
39.  ગુજરાતના કલાગુ�નું િબ�દ કોને મળ્યું હતું ? 
 અ. રિવશંકર રાવળ  બ.  નરિસંહ મહ�તા 
 ક.  પ્રભાશંકર  ડ.  રિવશંકર મહારાજ 
40. ૧૯૪૨ના િહ�દ છોડો આંદોલન દરિમયાન ગુજરાતની 

શાળા કોલે�માં ક�ટલા �દવસની હડતાલ પડી હતી? 
 અ. ૫૮ બ. ૯૦  
 ક. ૧૦૫   ડ. ૬૭  
41. ગાંધી� એ અંિતમ શ્વાસ કઈ જગ્યાએ લીધા હતા ? 
 અ. આગાખાન મહ�લ  બ. બીરલા ભવન  
 ક. સંસદ ભવન  ડ. રા�પિત ભવન  
42. ક્યા વંશના રા�ઓના સમયમાં ગુજરાત નામ 

પ્રચિલત થયું હતું ? 
 અ. સોલંક�   બ. ચાવડા 
 ક. વાઘેલા  ડ. મૈત્રક
43.  ગુજર્ર પ્રિતહારોનું પાટનગર કયું હતું ? 
 અ. િગરીનગર  બ. વલભી 
 ક. માન્યખેટ   ડ. િભન્નમાલ  
44. ક��ભા�રયાના જૈન મં�દરો કોણે બંધાવ્યા હતા ? 
 અ. વસ્તુપાલ તેજપાલ  બ. ક�મારપાળ
 ક.  િવમલમંત્રી  ડ. માધવમંત્રી 
45. ગજુરાત  સાિહત્ય પ�રષદ દ્વારા પ્રકાિશત માિસક ક્યું 

છ� ? 
 અ. પરબ   બ. ડાં�ડયો
 ક.  અખંડ આનંદ ડ. નવનીત
46. બજેટની પહ�લાં આિથર્ક સમીક્ષા ક્યાં  રજૂ  કરવામાં 

આવે છ� ? 
 અ. રાજ્યસભામાં બ. રા�પિતની સામે
 ક.  લોકસભામાં ડ. નાણાંમંત્રીની સામે
47. ભારતમાં  પોસ્ટ ઓ�ફસ દ્વારા સંદ�શા વ્યવહારની 

શ�આત ક્યાર� કરવામાં આવી? 
 અ. ૧૮૬૦  બ. ૧૮૫૦  
 ક.  ૧૮૭૫ ડ.  ૧૮૫૪
48. સ્પીકર દ્વારા માન્ય થયેલાં સવાલોમાંથી ક્યો સવાલ 

સૌથી મહત્વનો ગણી  શકાય ? 
 અ. ટૂંક� �દ્દતના પ્રશ્નો બ.  તારાં�કત
 ક.  પૂરક પ્રશ્નો ડ.  અતારાં�કત
49. ભૌગૌિલક દ્રષ્ટીએ ભારતમાં  સૌથી પ્રાચીનમાળા કઈ 

છ�  ? 
 અ. નીલગીરી બ.  અરવલ્લી
 ક. િવંધ્યાચળ ડ.  સાપુતારા
50. ગાંધી� આિફ્રકાથી ભારત કયા વષર્માં પરત થયા 

હતા  ? 
 અ. ૧૯૧૧  બ. ૧૯૨૦  
 ક. ૧૯૧૯   ડ. ૧૯૧૫  
જવાબો : 
(૧-ક), (૨-ડ), (૩-અ), (૪-ડ), (૫-ડ), (૬-બ), (૭-
ડ), (૮-બ), (૯-ડ), (૧૦-બ) (૧૧-ક), (૧૨-ક), (13-
અ), (14-ડ), (૧૫-અ) (૧૬-અ), (૧૭-બ), (૧૮-બ), 
(૧૯-બ), (૨૦-ડ),(૨૧-ક), (૨૨–અ), (૨૩-અ), (૨૪-
બ), (૨૫-ક), (૨૬-અ), (૨૭-અ), (૨૮-ક), (૨૯-ડ), 
(૩૦-અ), (૩૧-ક), (૩૨-ડ), (૩૩-ક), (૩૪-બ), (૩૫-
બ), (૩૬-અ), (૩૭-બ), (૩૮-બ), (૩૯-અ), (૪૦-ક), 
(૪૧-બ), (૪૨-અ), (૪૩- ડ), (૪૪-ક), (૪૫-અ), (૪૬-
ક), (૪૭-ડ), (૪૮-બ), (૪૯-બ), (૫૦-ડ)
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INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PALAKKAD
DETAILED ADVERTISEMENT ON WEBSITE

 Indian Institute of Technology Palakkad, earliest among the 3rd generation of IITs, started functioning from the academic year of 2015-16. The 
academic activities at IIT Palakkad were formally launched in 2015 with the induction of students to four B. Tech programs in Civil Engineering, Computer 
Science and Engineering, Electrical Engineering and Mechanical Engineering, and later adding Masters and Research programmes. IIT Palakkad is currently 
functioning from two campuses- a temporary campus at the Ahalia Integrated Campus, Kozhipara which is about 25 km from the Palakkad railway station and 
45 km from Coimbatore airport and a vibrant transit (Nila) campus with world-class sustainable green buildings on the Main Campus site about 7 km from 
the Palakkad Railway Station, adjacent to the Coimbatore Kanyakumari National Highway. The construction of the Main campus to groom it to a modern 
Science city with world class educational facilities and with top quality amenities for modern living has already commenced. Indian Institute of Technology 
Palakkad invites online application for the following posts :

S.No. Name of the Post Pay Level and Pay Age Limit (Y) Category & No. of Posts

SC ST OBC EWS UR Total

1 Registrar L-14:(₹144,200-218,200) 50 - - - - 01 01

2 Assistant Registrar L-10:(₹56,100-1,77,500) 45 - - 01 - - 01

3 Counsellor L-10:(₹56,100-1,77,500) 40 - - - - 02 02

4 Horticulture Offi cer L-10:(₹56,100-1,77,500) 45 - - - - 01 01

5 Physical Training Instructor L-6:(₹35,400-1,12,400) 32 - - - - 01 01

Total - - 01 - 05 06

NETAJI SUBHAS UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY : NEW DELHI

        The post of Registrar is temporary and the appointment will be through 
a 5-year contract or deputation till attaining the age of 62 years whichever 
is earlier. Candidates on deputation from Public Sector/ Government/ 
Government Funded Autonomous Institutes may also apply as per Government 
of India rules on deputation.

    All regular permanent posts will involve a one-year probation period which 
may be extended based on their performance.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1.  The online portal for applications will be active from 10:00 hrs on 03 

June 2021 onwards. Eligible and desirous candidates may apply through 
online mode up to 03 July 2021 by visiting the Institute’s website. Please 
do not send any printout of fi lled-in application or other documents to 
the Institute. Candidates have to make sure that they are fully eligible 
for this post they are applying for and the original certifi cates/documents 
in support of the information furnished in the online application form 

are to be provided at a later stage of recruitment process. No deviation, 
whatsoever, from the fi lled-in details will be entertained under any 
circumstances.

2.  The last date of submission of online application forms is 03 July 2021, 
17:00 hrs (IST). All eligibility criteria including age shall be determined 
as on the last date of the submission of online application forms. Age 
concession as per norms will be given to OBC, PwD and Ex-servicemen 
candidates.

3. For expeditious completion of the selection process, all communications 
in connection with the selection process will be undertaken only through 
electronic media and by way of announcements on IIT Palakkad website. 
Candidates are advised to mention their correct and active email address 
in the application, as all the correspondence like issuance of call letter or 
any other information will be communicated through email only.  

4. The Institute reserves the right to fi ll or not fi ll any or all the posts advertised. 
The Institute also reserves the right to restrict the number of candidates 
for the interview to a reasonable limit on the basis of qualifi cation and 
experience higher than the minimum prescribed in the advertisement. 
Thus, just fulfi lling the prescribed eligibility conditions would not entitle 
one to be called for a written/trade test and/or interview. The shortlist will 
be placed in the website of IIT Palakkad https://iitpkd.ac.in

5. All qualifi cations obtained by the candidates should be from any recognized 
University/ Institution. The Institute reserves the right to relax any of the 
qualifi cations/ experience in exceptional cases. Any experience gained 
after the minimum qualifying degree/ diploma will only be taken into 
consideration. The Institute may verify the antecedents and documents 
submitted by a candidate during the tenure of his/her service. In case, it is 
detected that the documents submitted by the candidates are fake or the 
candidate has clandestine antecedents/background and has suppressed any 
information, then his/her service shall be terminated and legal action may 
also be initiated against such candidates/employees.


