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ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળઃ  ગાંધીનગર
મલ્ી પપ્પઝ હેલ્થ વર્કર (પુરૂષ) વગ્પ-૩ ની ભરતી

૧.  ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર (હવે પછી “મડંળ” તરીકે ઉલ્ેખ કરે્ છે.)ધવારા પચંાયત સેવાની મલ્ી 
પપ્પઝ હલે્થ વક્પર (પરુૂષ) (વગ્પ-૩) સવંગ્પની ખા્ી જગયા પર સીધી ભરતી્થી (ફકત પરુૂષ) ઉમેદવારો પસદં કરવા મા્ે 
ઓન્ાઇન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારશ્રીનરી ht tps://ojas.gujarat .gov.in વેબસાઇટ પર 
તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક)થરી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૨૨ (સમય રાત્રિના ૨૩-૫૯ કલાક સધુરી) દરમયાન ઓનલાઇન 
અરજી કરવાનરી રહશેે. તેમજ સામાનય વગ્પ(જનર્ કે્ેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ા ફી રુ.૧૦૦/- - સરવવિસ ચાર્જ SBI E Pay 
ના માધયમ્થી ઓન્ાઇન ફી ભરવા મા્ેની છેલ્ી તારીખ ૦૨-૦૬-૨૦૨૨ (રારત્રના ૨૩-૫૯ ક્ાક સધુી રહશે)ે તેમજ પોસ્ 
ઓફફસમા ંચ્ણ્થી રુબરુમા ંપરીક્ા ફી ભરવા મા્ે છેલ્ી તારીખ ૦૨-૦૬-૨૦૨૨ રહશે.ે(પરંત ુતે મા્ે પોસ્ ઓફફસ ચ્ણની 
રરિન્ તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૨ સધુીમા ંકાઢી ્ ેવી જરુરી છે.) પરીક્ા ફી ભરવા મા્ેની વધ ુરવગતો પેરેગ્ાફ-૧૯મા ંદશા્પવે્ છે.જે વાચંી 
જવી જરુરી છે. ઉમેદવારે તાજેતરનો Phot ogr aph (15 kb) અને Signature (15 kb) સાઇઝ્થી વધારે નહીં તે રીતે j pg f ormat  મા ં
Scan કરીકોમ્પ્ુ્ રમા ંતૈયાર રાખવાનો રહશે,ે જે ઓન્ાઇન અરજીમા ંઅપ્ોડ કરવાનો રહશે.ે અરજદારે ઓન્ાઇન અરજામા ં
દશા્પવયા મજુબના પોતાના બધા જ શકૈ્ણણક, વય અને જારત તેમજ અનય ્ાયકાતના રિમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહશે ે
અને આ અંગે ઉમેદવારોને જાણ કરાયા બાદ તેઓએ રુબરુમા ંચકાસણી અ્થથે રજુ કરવાના રહશે,ે જેની દરેકે અચકુ નોધ ્ેવી.

૧.૧  અરજી કરવા મા્ેની રવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતમા ંહવ ેપછીના ફકરાઓમા ંદશા્પવે્ છે. તે સચૂનાઓ સહીત ઓન્ાઇન 
અરજી કરતા ંપહે્ ા ંઉમેદવારે આ સમગ્ જાહરેાત પોતે ધયાન્થી વાચંવી જરૂરી છે.

૧.૨  ઓન્ાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પણ રિમાણપત્રો જોડવાના (અપ્ોડ કરવાના) ન્થી. પરંત,ુ ઓન્ાઇન અરજી 
કરતી વખતે રિમાણપત્રોમાનંી રવગતો મજુબ ઓન્ાઇન અરજીમા ંઅરજદારે સમગ્ રવગતો ભરવાની રહ ેછે. આ્થી પોતાના બધા 
જ રિમાણપત્રો જેવા કે, શકૈ્ણણક ્ાયકાત, વય, શાળા છોડ્ાનુ ંરિમાણપત્ર, જારત, શારીફરક અશકતતા (ફદવયાગંતા)(હોય તો), 
માજી સૈરનક (્ાગ ુપડત ુહોય તો),માનય રમતગમત અંગેના (્ાગ ુપડતા હોય તો) તે અંગેના તેમજ અનય ્ાયકાતના અસ્ 
રિમાણપત્રોને સા્થે રાખીને ઓન્ાઇન અરજોમા ંએવા રિમાણપત્રોને આધારે સમગ્ રવગતો ભરવાની રહ ેછે, અનય્થા મડંળ /
નેમણુકં સત્ારધકારી ધવારા રિમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી રવગતો ખો્ી અ્થવા અસગંત ઠરશ ેતો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/રનમણુકં રદ કરવામા ંઆવશ.ે અરજીપત્રકમા ંઓન્ાઇન ભરે્ી રવગતોની કોઇ પણ રિકારની 
ચકાસણી કયા્પ વગર મડંળ ધવારા ઉમેદવારોને આ જગયા મા્ેની રનયત સપધા્પતમક ્ેણખત પરીક્ા મા્ે કામચ્ાઉ દાખ્ 
(રિોવીઝન્ એડમીશન) કરી સપધા્પતમક પરીક્ા આપવા દેવામા ંઆવશે, જે પરીક્ા બાદ રિોવીઝન્ રીઝલ્ જાહરે ્થયા બાદ 
રિોવીઝન્ મેરી્ ્ીસ્મા ંસમારવષ્ ઉમેદવારોના રિમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશે.ે

૧.૩ ્ેણખત સપધા્પતમક પરીક્ા પધધરત અને પસદંગીની રિફરિયા આ જાહરેાતમા ં હવ ેપછીના ફકરામા ં દશા્પવયા મજુબની હતે ુ્ ક્ી 
રિશ્ોવાળી ઓ્પ્ીક્ માક્પસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધધરતની ્ેણખત સપધા્પતમક પરીક્ા રહશે.ે આ હતે ુ્ ક્ી રિશ્ોવાળી ઓ.એમ.
આર. પધધરતની ્ેણખત સપધા્પતમક પરીક્ાનુ ંઆયોજન મડંળ દ્ારા કરવામા ંઆવશ.ે જે અંગેનો પરીક્ા કાય્પરિમ અ્ગ્થી રિરસધધ 
કરવામા ંઆવશ.ે આ મા્ે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વબેસાઇ્ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સ્ાહ આપવામા ં
આવ ેછે.

૧.૪ ્ેણખત સપધા્પતમક પરીક્ા સદંભ્પની તેમજ તયારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ડ્પ મોબાઇ્ નબંર પર એસ.એમ.
એસ. ્થી આપવામા ંઆવશ.ે આ્થી, અરજીપત્રકમા ંસબંરંધત કો્મમા ંઉમેદવારે મોબાઇ્ નબંર અવશય દશા્પવવો. અને સમગ્ 
ભરતી રિફરિયા પણૂ્પ ્થાય તયા ંસધુી, મોબાઇ્ નબંર જાળવી રાખવો અરનવાય્પ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇ્ નબંર બદ્વા અ્થવા 
બધં ્થઇ જવાના કારણે અ્થવા અનય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ ્થી સચુના ન મળે તો તેની જવાબદારી 
ઉમેદવારની રહશે,ે અને આવા ફકસસામા ંઉમેદવાર પોતે રનમણુકં મેળવવા ઇચછતો ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.

૧.૫  સપધા્પતમક પરીક્ા બાદ રિોવીઝન્ રીઝલ્ અંગેની કાય્પવાહી મડંળ ધવારા કરવામા ંઆવશ ેજે અનવયે રિોવીઝન્ મેરી્ ્ીસ્મા ં
જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશ,ે તેમને તેમના ઇમેઇ્ ઉપર રિમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અનય સચુનાઓ આપવામા ં
આવશ.ેઆ મા્ે અરજામા ંદશા્પવે્ો ઇમેઇ્-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સ્ાહ આપવામા ં
આવ ેછે.

è



2 તા. ૧૮ મે, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

૨. ભરવાપારિ જગ્યાઓનરી ત્વગત ઃ
૨.૧ પચંાયત રવભાગના પત્ર રિમાકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯રપ૫/ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨, પત્ર રિમાકં-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨ર૫/ખ 

તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૨ ત્થા પત્ર રિમાકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૯/૦૫/૨૦૨૨્થી ્થયે્ સપષ્તા મજુબ જાહરેાત રિમાકંઃ 
૧૭/૨૦૨૧-૨૨ મલ્ી પપ્પઝ હલે્થ વક્પર (પરુૂષ) વગ્પ-૩ સવંગ્પની જજલ્ા પચંાયતવાર/કે્ેગરીવાર ભરવાપાત્ર જગયાઓ નીચે 
મજુબ છેઃ
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�મ �જ�લા 

પચંાયત 

ભરવાપા� 

�ુલ 

જ�યાઓની 

સ�ંયા 

ભરવાપા� જ�યાઓ પૈક� ક�ાવાર જ�યાઓ �ુલ જ�યાઓ પૈક� 

સામા�ય 

(જનરલ) 

(OC) 

આિથ�ક 

ર�તે 

નબળા 

વગ� 

(EWS) 

સા.શૈ. 

પછાત 

વગ� 

(SEBC) 

અ�.ુ 

�િત 

(SC) 

અ�.ુજન 

�િત 

(ST) 

મા� 

સૈિનક 

માટ� 

અનામત 

જ�યાઓ 

�દ�યાંગ ઉમેદવારો માટ� અનામત જ�યાઓ 

ક�ટ�ગર� 

A 

ક�ટ�ગર�

B 

ક�ટ�ગર�

C 

ક�ટ�ગર�

D 

�ુલ 

૧ અમદાવાદ 28 16 02 05 00 05 02 01 00 00 00 01 

૨ અમર�લી 54 41 05 06 02 00 05 01 00 00 01 02 

૩ આણદં 23 16 02 00 00 05 02 01 00 00 00 01 

૪ અરવ�લી 13 11 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00 

૫ બનાસકાઠંા 146 35 14 55 24 18 14 02 00 02 02 06 

૬ ભ�ુચ 58 21 05 11 04 17 05 01 00 01 00 02 

૭ ભાવનગર 21 17 02 00 02 00 02 01 00 00 00 01 

૮ બોટાદ 33 29 03 00 00 01 03 01 00 00 00 01 

૯ છોટાઉદ��રુ 72 33 07 24 08 00 07 01 00 01 00 02 

૧૦ દાહોદ 216 43 21 77 05 70 22 06 00 05 05 16 

૧૧ દ�વ�િૂમ 

�વારકા 

53 24 05 18 06 00 05 02 00 00 01 03 

૧૨ ડાગં 13 05 01 03 00 04 01 01 00 00 00 01 

૧૩ ગાધંીનગર 22 14 02 05 00 01 02 00 00 00 00 00 

૧૪ ગીર 

સોમનાથ 

50 39 05 00 05 01 05 01 00 00 01 02 

૧૫ �મનગર 72 34 07 26 05 00 07 01 00 01 00 02 

૧૬ �ુનાગઢ 41 35 04 00 02 00 04 01 00 00 00 01 

૧૭ ક�છ 162 87 16 32 14 13 16 02 00 02 02 06 

૧૮ ખડેા 28 26 02 00 00 00 02 01 00 01 00 02 

૧૯ મહ�સાગર 31 17 03 01 00 10 03 01 00 00 00 01 

૨૦ મહ�સાણા 58 43 05 05 04 01 05 01 00 01 01 03 

૨૧ મોરબી 67 36 06 20 05 00 06 01 00 01 00 02 

૨૨ નમ�દા 22 10 02 01 01 08 02 01 00 00 00 01 

૨૩ નવસાર� 17 00 01 06 02 08 01 01 00 00 00 01 

૨૪ પચંમહાલ 114 26 11 23 09 45 11 02 00 01 01 04 

૨૫ પાટણ 80 63 08 08 01 00 08 01 00 01 01 03 

૨૬ પોરબદંર 18 09 01 02 06 00 01 00 00 00 00 00 

૨૭ રાજકોટ 111 61 11 20 19 00 11 02 00 01 01 04 

૨૮ સાબરકાઠંા 47 17 04 07 02 17 04 01 00 00 00 01 

૨૯ �રુત 39 12 03 15 00 09 03 01 00 00 01 02 

૩૦ �રુ���નગર 75 24 07 30 12 02 07 01 00 01 01 03 

૩૧ તાપી 44 15 04 23 02 00 04 01 00 01 00 02 

૩૨ વડોદરા 35 00 03 07 00 25 03 01 00 00 00 01 

૩૩ વલસાડ 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 �ુલ 1866 862 172 430 142 260 174 39 00 20 18 77 

 
૨.૨ �હ�રાતમા ંદશા�વેલ જ�યાઓની સ�ંયામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે.  
ઉમેદવારે અર� રરવા મા્ે :
(1) સૌ રિ્થમ ht t ps://ojas.gujar at .gov.in પર જ�ુ.ં તયારબાદ “Current Advertisement” મા ં“View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Depart-
ment” મા ં GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કર�ુ ં (2) ‘’ મલ્ી પપ્પઝ હલે્થ વક્પર (પરુૂષ) ” ની જાહરેાત 
રિમાકંઃ 17/202122 ઉપર CLICK કરવા્થી scr een ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ્પશન જોવા મળશ.ે “Det ail s” ઉપર cl ick કરવા્થી રવગતવાર જાહરેાત 
જોવા મળશે. જે ધયાન્થી વાચંી જવી.આ જાહરેાતને ભરવષયના હતે ુમા્ે ડાઉન્ોડ કરી “SAVE” કરી રાખવા ઉમેદવારોને સ્ાહ આપવામા ંઆવ ેછે. (3) હવ ે
“Apply” પર click કરવા્થી બે રીતે ઓન્ાઇન અરજી કરી શકાશઃે  
(અ) Appl y Wit h OTR – One Time Regist r at ion : ઓજસ પ્લેટફોમર્ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR) અને જન્મતાર�ખ 
એન્ટર કર� Apply With OTR કરવાથી તમે ર�સ્ટ્ર�શન(OTR) વખતે આપેલી િવગતો અર�ફોમર્મા ંઆપ મેળે આવી જશ ે� િવગતો ધ્યાનથી જોઇ લેવી. �થી 
તમે અર�ફોમર્ ઝડપથી ભર� શકશો. ત્યારબાદ ઓનલાઇન અર� ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો online સ્વીકાર થઈ જશ.ે �ની િપ્રન્ટ મેળવી 
લેવાની રહ�શ.ે (બ) Skip કર�ને બધી િવગતો ભર�ને ઓનલાઇન અર� થઇ શકશે.

(વધુ િવગતો માટે સંસ્થાનરી વેબસાઈટ �વરી)

è
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ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE : DELHI
NOTIFICATION COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO THE POSTS OF ASSISTANTS AT ICAR 

HEADQUARTERS & ITS RESEARCH INSTITUTES – 2022
 The Indian Agricultural Research Institute (IARI) will conduct competitive examination for recruitment to the posts of Assistants under Direct 
Recruitment in Pay Level-6@ of 7th CPC Pay Matrix at ICAR Research Institutes and Pay Level-7@ of 7th CPC Pay Matrix at ICAR Hqs. (@subject to 
revision as per ICAR guidelines issued from time-to-time) in accordance with the rules issued by the Indian Council of Agricultural Research. The IARI 
under the Administrative control of Indian Council of Agricultural Research, DARE, Krishi Bhawan, New Delhi will hold online computer-based test 
(CBT).

Important Dates (tentative)*
Submission of online applications starts on 07 May, 2022
Last date and time for receipt of online applications 01 June, 2022
Last date and time for making online fee payment 01 June, 2022
Correction Window 05 June, 2022 to 07 June, 2022
Date of online objective type examination (CBT) (Preliminary) Last week of June, 2022 (Tentative)
Date pf holding Mains examination  To be informed at a later date.
Skill Test To be informed at a later date.

*Subject to change
Vacancies (Annexure-I) :
The total number of vacancies to be fi lled up on the basis of this examination are as under: -

Total No. of vacancy

Number of vacancies Reservation 
for Persons 

with 
Benchmark 
Disabilities

Eligible category of PwBD 
(Divyangjan)*

Functional 
RequirementUR OBC SC ST EWS Divyangjan

ICAR-Hqr.-71 44 16 07 01 01 03 A.  LOCOMOTOR 
DISABILITY -ONE 
ARM

BN, C, H, KC, L, MF, 
PP, RW, S, SE, ST, W.

ICAR Inst.- 391 235 79 41 13 23 05 B. LOCOMOTOR 
DISABILITY-ONE 
LEG,

C. LOCOMOTOR 
DISABILITY-ONE ARM 
ONE LEG 

D. CEREBRAL PALSY 
E.  LEPROSY 
F.  DWARFISM 
G. ACID ATTACK 

VICTIM 
H. BLINDNESS(SINGLE 

EYE) 
I.  LOW VISION 
J.  HARD OF HEARING 

NOTE: MULTIPLE 
DISABILITIES FROM 
AMONGST ABOVE 
AREBN,C, H, KC, L, MF, 
PP, RW, S, SE, ST, W.

ALSO ELIGIBLE TO 
APPLY

(The number of vacancies given above are tentative and subject to change).
*Category Abbreviations Used:
Functional Requirements:
BN-Bending, C-Communication, H-Hearing/Speaking, KC-Kneeling & Crouching, L-Lifting, MF-Manipulation by Finger, PP-Pushing & Pulling, RW-
Reading & Writing, S-Sitting, SE-Seeing, ST-Standing and W-Walking
Note: Candidates appearing or awaiting results as on the closing date of application are NOT ELIGIBLE to apply.

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 
Bachelor’s degree from a recognized University. Candidate must specifi cally indicate the percentage of marks obtained (calculated to the nearest two 
decimals) in the relevant column of the application form. Where percentage of marks is not awarded by the University but only CGPA/OGPA is awarded, 
the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard, besides indicating the CGPA/OGPA in the application 
form. Candidates will have to produce the certifi cate/document issued by the university evidencing conversion formula of university, when called for 
document verifi cation. Round off %age will not be acceptable under any circumstances for consideration for appointment. The fraction of percentage so 
arrived will be ignored i.e. 39.99% will be treated as less than 40%.

FOR SERVING CANDIDATES:
All candidates in the service of Indian Council of Agricultural Research/any other Govt. Service, whether in a permanent or in temporary capacity 
(employees under probation), other than casual, outsourced or daily rated employees, must inform in writing to their Head of Offi ce/Department that they 
have applied for this examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the IARI withholding permission 
to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected /cancelled. This information/permission (to the 
concerned employer) will be required in case of selection (at the time of documents verifi cation). è
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EXAMINATION CITIES:
The cities where the preliminary Examination will be conducted in Online Computer Based Test (CBT) mode are mentioned in Annexure-II. Candidates 
may select fi ve (05) cities in order of their preference for preliminary examination. The cities where the main examination will be held are Delhi/
NCR(Noida), Kolkata, Guwahati, Patna, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Mumbai. Candidates may select two (02) cities in order of their preference 
for main examination. However, the Cities of Examination could be changed/allocated at the discretion of IARI. Candidates must select the centre of 
examination carefully while submitting their online application for the examination. No request for change of centre would be entertained at a later stage. 
There may be more than one venue at any/all cities depending upon the number of candidates registered for the examination.

Age Limits for this examination will be as under: 
a.  Minimum age limit is 20 years as on 01st June, 2022 i.e. closing date of online application
b.  Maximum age limit is 30 years as on 01st June, 2022 i.e., closing date of online application. The maximum age limit for Serving regular employees 

of ICAR is 45 years as on 1st June, 2022.
c.  The upper age limit prescribed above will be relaxable: -
 (i)  Up to a maximum of fi ve (05) years if a candidate belongs to SC or ST in respect of posts reserved for them.
 (ii)  Up to a maximum of three (03) years in respect of candidates belonging to Other Backward lasses (Non-Creamy Layer) who are eligible to 

avail reservation in respect of post reserved for them.
 (iii)  For candidates belonging to ‘Persons with Benchmark Disability’ category, the upper age limit will be relaxable up to a maximum of 10 years. 

However, candidates belonging to SC, ST and OBC(Non-Creamy Layer) who are also covered under the ‘Person with Benchmark Disability’ 
category will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both of their respective categories ie. SC/ST candidates up to 45 years 
and OBC(NCL) up to 43 years. The reservation for PwBD is horizontal across all the categories

 (iv)  To other bonafi de displaced persons/repatriates of Indian origin as per the existing instructions of the Government of India on the subject.
 (v)  In any circumstance maximum age limit cannot be more than 45 years as on 01 June 2022.
 (vi)  Candidate should note that the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Secondary Examination Certifi cate or an equivalent certifi cate 

only will be accepted by the ICAR-IARI for determining the age and no subsequent request for its change will be entertained at any stage.
d.  All candidates, irrespective of community may be considered against UR vacancies, subject to fulfi llment of parameters for UR candidates. However, 

against the vacancies earmarked for specifi c communities (SC/ST/OBC-NCL/EWS), only candidates belonging to that community will be considered.

HOW TO APPLY : 
Candidates satisfying the eligibility conditions have to apply On-line on ICAR-IARI website i.e. https://www.iari.res.in/. Candidates are advised to 
read the following instructions carefully before applying on-line and also all the instructions given on main page of on-line application portal. Candidates 
should take utmost care to furnish the correct details while fi lling in on-line application. Any mistake committed by the candidate shall be his/her sole 
responsibility.

è
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તા. ૧૮ મે, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર  5

1. નરીચેના િવધાનો ચકાસો.
 િવધાન -1. બંધારણના અનુ – 266 માં ‘ભારતનાં 

એકિત્ત ફ�ડ’ અને ‘રાજયનાં એકિત્ત ફ�ડ’ નો 
ઉલ્લેખ છે.

 િવધાન – 2. બંધારણના અનુ - 267માં ‘ભારતના 
આક�સ્મક ફ�ડ’ અને ‘રાજયના આક�સ્મક ફ�ડ’નો 
ઉલ્લેખ છે. 

 અ. માત્ર િવધાન 1 સાચું છ�.
 બ. માત્ર િવધાન 2 સાચું છ�.
 ક. િવધાન 1 અને 2 બંને સાચા છ�. 
 ડ. િવધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છ�. 
2.   નરીચેના િવધાનો ચકાસો. 
 િવધાન – 1. બંધારણના અનુ–14 હેઠળ ભારતના 

રાજયક્ષતે્નરી અદંર કોઇ વ્યિક્તન ે, રાજયથરી કાયદા 
સમક્ષ સમાનતાનરી અથવા કાયદાના સમાન રક્ષણનરી 
ના પાડરી શકાશે નિહ.

 િવધાન – 2. બંધારણના અનુ-16  હેઠળ કોઇ 
નાગ�રકનરી સામે ફ્કત ધમર્ , �િત , ઞ્જાિત, િલંગ, 
જન્મસ્થાન અથવા એમાંના કોઇ કારણે રાજય 
ભેદભાવ કરરી શક્શે નિહ.

 અ. માત્ર િવધાન 1 સાચું છ�. 
 બ. માત્ર િવધાન 2 સાચું છ�.
 ક. િવધાન 1 અને 2 બંને સાચા છ�. 
 ડ. િવધાન 1 અને 2 બંને ખોટા છ�. 
3.  ભારતના પ્રથમ ગ્રરીન�ફલ્ડ અનાજ આધા�રત ઈથેનોલ 

પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન કયા કરવામાં આવ્યું છે? 
 અ. ગુજરાત   બ. િબહાર 
 ક.  રાજસ્થાન ડ. મહારા�
4.  દરેક વસિત ગણતરરી પૂરરી થયે, રાજયોને ફાળે 

આવતરી લોકસભાનરી બેઠકોનરી ફેર ગોઠવણરી કયા 
અનુચ્છેદ હેઠળ કરવામાં આવે છે? 

 અ. અનુ - 79 બ. અનુ -80
 ક. અનુ – 82 ડ. અનુ – 84
5.   નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  િવશ્વ ખાધ પુરસ્કાર ૨૦૨૨ના િવજેતા તરીક� 

અમે�રકાના ડૉ. િસંિથયા રોસેનજિવગના નામની 
ઘોષણા કરવામાં આવી છ�.

 બ.  િવશ્વ ખાધ પુરસ્કાર 16 ઓકટોમ્બર� ઉજવાય છ�.
 ક.  વલ્ડર્ ફ�ડ પ્રાઇઝ ફાઉન્ડશેન અમ�ેરકાના ડસે મોઈન્સમાં 

આવેલું છ�. 
 ડ.  ઉપરના તમામ
6.  નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  વષર્ ૨૦૨૨માં રિવન્દ્રનાથ ટાગોરની 161 મી જન્મ 

જયંિત ઉજવવામાં આવી રહી છ�.
 બ.  રિવન્દ્રનાથ ટાગોરનો જન્મ 7 મે, 1861 ના રોજ 

કલકતામાં થયો હતો. 
 ક.  તેઓ નોબેલ પુરસ્કાર �તવા વાળા પ્રથમ િબન – 

યુરોપીયન હતા.   
 ડ.  ઉપરના તમામ
7. રિવન્દ્રનાથ ટાગોરને કઈ સાિહ�ત્યક રચના માટે વષર્ 

1913માં નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો? 
 અ. સોનાર તોરી બ. દૂઇ બીઘા
 ક. ગીતાંજિલ ડ. કાબૂલીવાલા
8.  નરીચેનામાંથરી કઈ ટ્રેન રામાયણ સ�ક�ટના સ્થળો પર 

દશર્નાથ� દોડાવાશે? 
 અ. દશર્ન ટ્રેન બ. ભરત – રામ ટૂ�રસ્ટ ટ્રેન  
 ક. રામ – સીતા ટૂ�રસ્ટ ટ્રેન ડ. ભારત ગૌરવ ટૂ�રસ્ટ ટ્રેન
9.  ભૌગોિલક પ�રભાષામાં ‘વેસ્ટ બ�ક’ એટલે શું?
 અ.  પિશ્વમ એિશયાનો એક લને્ડલોક (જમીનથી ઘરેાયલેો) 

પ્રદ�શ. તમેા ંપિશ્વમી �ત સાગરનો પણ સમાવશે થાય 
છ�.

 બ.  પિશ્વમ યુરોપનો એવો પ્રદ�શ ક� જ્યાંથી એક પણ નદી 
વહ�તી નથી. 

 ક.  પૂવર્ અમે�રકાનો એવો પ્રદ�શ ક� જેનો ઢોળાવ પિશ્વમ 
તરફ છ�.

 ડ. પિશ્વમ ઓસ્ટ્રેલીયામાં આવેલ ટાપુઓનો સમૂહ.

10.  પ્રથમ પછાત વગર્ આયોગનરી સ્થાપના કોનરી 
અધ્યક્ષતામાં કરવામાં આવરી હતરી? 

 અ. કનૈયાલાલ મુનશી બ. કાકા કાલેલકર 
 ક. ઝવેરચંદ મેઘાણી     ડ. રાજેન્દ્ર શાહ 
11.  ‘CRISPR – CAS9’ શું છે? 
 અ. શુક્ર ગ્રહ સંશોધન માટ� તૈયાર કરવામાં આવેલ 

અમે�રકાનો ઉપગ્રહ
 બ. તાજેતરમાં પ�રક્ષણ કરવામાં આવેલ ભારતીય એ�ન્ટ 

ટ�ન્ક ગાઈડેડ િમશાઇલ 
 ક. સૌથી ઝડપી પ્રિતિક્રયા આપતો �પાની લશ્કરી રોબોટ.
 ડ. એક ખાસ પ્રકારની િજનોમ એ�ડટ�ગ ટ�કનીક.
12.  ‘BT –ર�ગણ’ માં BT – એટલે શું? 
 અ. બાયોટ�ક         ક. બેસીલસ થુર�ન�નેસીસ
 બ. બેકટ��રયા ફ્ર�     ડ. ભારત ટ�ક
13.  ‘નેનો યુ�રયા િલકવરીડ’ ના સંદભર્માં કયું િવધાન 

યોગ્ય છે?
 અ. પર�પરાગત યુ�રયાની જ��રયાત 50 ટકા ક� તેથી વધુ 

ઘટાડે છ�.
 બ. માટી, હવા અને પાણીની ગુણવત્તા સુધાર� છ�.
 ક. પર�પરાગત યુ�રયા કરતાં સસ્તુ છ�.
      ડ. ઉપરના તમામ 
14.   મોબાઈલ ટેકનોલો�મા ંડટેા ટ્રાન્સફર માટે ‘NFC’નો 

ઉપયોગ થાય છે. ‘NFC’ નું પૂણર્ નામ જણાવો. 
 અ. નેનો ફ્ર�કવન્સી કોમ્યુનીક�શન
 બ.  નીયર ફ�લ્ડ કોમ્યુનીક�શન
 ક. નીયર ફાર કોમ્યુનીક�શન 
 ડ.  નેનો ફાસ્ટ કોમ્યુનીક�શન

15.  ‘LiFi’ શું છે? 
 અ. વાયરલેસ ઓ�પ્ટકલ નેટવક�ગ ટ�કનોલો�
 બ. રિશયન સ્પેશ એરક્રાફટ  
 ક. ઘર�લું ગેસ પાઇપ લાઈન ટ�કનોલો�
 ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહી. 
16. નરીચેનામાંથરી કઈ નદરીને ‘બંગાળનું દુ:ખ’ કહેવાય 

છે? 
 અ. દામોદર  બ. હુગલી
 ક. કોશી  ડ. બ્રહ્મપુત્રા  
17.  દામોદર નદરીનો ઉદ્્ભવ ક્યાંથરી થાય છે? 
 અ. પૂવ� િહમાલયની ટ�કરીઓ   
 બ. છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચપ્રદ�શ 
        ક. નેપાળ િહમાલય                     
 ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
18.  ભારતનરી પ્રથમ શણ મરીલ ક્યાં સ્થાપવામાં આવરી 

હતરી.? 
 અ. �રશ્રા  બ. િનકોદર 
 ક. િબહાર  ડ. કપુરથલા 
19.  અન્નામુડરી િશખર ક્યાં રાજ્યમાં આવેલું છે.? 
 અ. તિમલનાડુ બ. ક�રલ 
 ક. કણાર્ટક ડ. તેલગણા 
20.  ભારતનરી પ્રથમ કોલસાનરી ખાણ કઈ છે.? 
 અ. રાણીગંજ બ. અસાનસોલ
 ક. ધનબાદ  ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
21.  ફોરેસ્ટ �રસચર્ ઈન�સ્ટટ્યુટ ક્યાં આવેલરી છે? 
 અ. ભોપાલ  બ. હ�દરાબાદ 
 ક. દહ�રાદુન ડ. પૂના 
22.  ‘ન્યઝૂ િપ્રન્ટ’ પપેર બનાવવા મહ�વના કારખાના ક્યાં 

આવેલા છે? 
 અ. �દોર બ. નેપાનગર
 ક. ગાંધીનગર ડ. મહ�સાણા
23.  કોલારનરી સોનાનરી ખાણો ક્યાં આવેલરી છે? 
 અ. ક�રલ     બ. કણાર્ટક     ક. �દગ્બોઈ     ડ. ધનબાદ

24.  નરીચનેામાથંરી કયો ખડક અ�ગ્નક�ત ખડકનુ ંઉદાહરણ 
નથરી? 

 અ. ડોલોમાઈટ બ. ગ્રેનાઈટ
 ક. બેસાલ્ટ ડ. ગેબ્રો 
25.  િહ�દ મહાસાગરનરી સૌથરી ઊંડરી ખાઈ કઈ છે? 
 અ. �વા બ. અલઉિતયન 
 ક. અતકામા ડ. ટીઝાડર્ 
26.  ‘મ�ડરીપાથર’ રેલવે સ્ટેશન ક્યાં આવેલું છે? 
 અ. મેઘાલય   બ. િત્રપુરા   ક. નાગાલેન્ડ   ડ. િસ�ક્કમ
27.  નરીચેનામાંથરી કોનરી જૈવ-િવિવધતા મહત્તમ હશે? 
 અ. રણપ્રદ�શ  બ. નદી
 ક. ધ્રુવીય ક્ષેત્ર ડ. ઉષ્ણ ક�ટબંધીય ક્ષેત્ર
28.  વષર્ દરિમયાન ભારતમા ંસૌથરી ટંુકો �દવસ અન ેલાબંરી 

રાત ક્યારે અનુભવાય છે?
 અ. ૨૨ �ડસેમ્બર  બ. ૨૧ જુન   ક. ૨૧ માચર્  ડ. ૨૪ મે
29.  મુખ્યમંત્રીનરી ફર� બંધારણના કયાં અનુચ્છેદમાં 

દશાર્વવામાં આવે છે? 
 અ. અનુ-167  બ. અનુ-67 
 ક. અનુ-165 ડ.અનુ-159  
30.   રાજ્યપાલ ેહોદ્દો સભંાળતા પહેલા ંલવેાના શપથ અને 

પ્રિતઞ્જાનો કયા અનુચ્છેદમાં ઉલ્લેખ છે? 
 અ. અનુ-159 બ. અનુ-157
 ક. અનુ-168  ડ. અનુ-166
31. નરીચેનામાંથરી કયું  િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. વષર્ 1921 મા ંરિવન્દ્રનાથ ટાગોર� ‘િવશ્વ ભારતી િવશ્વ 

િવદ્યાલય’ની સ્થાપના કરી હતી.
       બ.  તમેણે 16 વષર્ની ઉ�મર� ‘ ભાનિુસમ્હા’ નામથી તમેની 

પ્રથમ કિવતાઓ પ્રકાિશત કરી હતી.
       ક. જિલયાવાલા બાગ હત્યાકાડં બાદ તમેણ ે‘નાઈટહડુ’ની 

ઉપાિધનો ત્યાગ કય�હતો.
 ડ.  ઉપરના તમામ 
32.  ગુજરાત ગૌરવ �દવસ – ૨૦૨૨ કયાં ઉજવાયો? 

અ. િહ�મતનગર - સાબરકાંઠા બ. પાટણ
 ક. દાહોદ                    ડ. �મનગર
33.   નેશનલ ટેકનોલો� �દવસ ક્યારે ઉજવાય છે?  

અ. 21 મે    બ. 11 મે    ક. 1 એિપ્રલ  ડ. 21 એિપ્રલ
34. ઓપરેશન દુધરી શું હતું ?
 અ.  જમ્મ ુ– કશ્મીર મા ંઆતંકવાદ િવ�દ્ધ આસમ રાઈફલ 

દ્વારા ચલાવવામાં આવેલ એક ઓપર�શન.
 બ.  રસાયણમુક્ત દુધીના ઉત્પાદન માટ� ચલાવવામાં 

આવેલ અિભયાન. 
 ક.  િવદ�શી દૂધીના બિહષ્કાર માટ� શ� કર�લ ઝુંબેશ.
 ડ.  ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
35.  ‘રોયલ ગોલ્ડ મડેલ–૨૦૨૨’ કોન ેએનાયત થયો છે?
 અ. બાલક�ષ્ણ દોશી બ. �વરામ �ષી
 ક. રાજવીરિસંહ રાઓલ ડ. લલીત પટ�લ
36.  હ�ગેરરીના પ્રથમ મિહલા રા�પિત તરરીકે કોણ ચૂંટાઈ 

આવ્યું છે?
 અ. એ�રકા બોક  બ. ક�ટા વેબર
 ક. ક�ટલીન નોવાક ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
37.  ‘હોટસ્ટાર,અમેઝોન પ્રાઈમ,નેટફલરીક્સ’ OTT 

પ્લેટફોમર્ના ઉદાહરણ છે. OTT નું પૂણર્ નામ 
જણાવશો.

 અ. ઓવર ધ ટોપ  બ. ઓન ધ ટ�િલિવઝન
 ક. ઓવર ધ  ટ�િલકાસ્ટ ડ. ઓફ ધ ટ�િલકાસ્ટ
38.  કયા અનુચ્છેદ હેઠળ રા�પિતને ક્ષમાદાનનરી 

શિક્તઓ પ્રાપ્ત થયેલરી છે? 
 અ. અનુ – 72 બ.  અનુ - 68
 ક. અનુ – 78 ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
જવાબ : 
(1-ક)(2-અ)(3-બ)(4-ક)(5-ડ)(6-ડ)(7-ક)(8-ડ)
(9-અ)(10-બ)(11-ડ)(12-ક)(13-ડ)(14-બ)(15-અ) 
(16-અ)(17-બ)(18-અ)(19-બ)(20-અ)(21-ક)(22-
બ)(23-બ)(24-અ)(25-અ)(26-અ)(27-ડ)(28-અ)
(29-અ)(30-અ)(31-ડ)(32-બ)(33-બ)(34-અ)(35-અ)  
(36-ક)(37-અ)(38-અ)

‘મ�ડરીપાથર’ રેલવે સ્ટેશન ક્યાં આવેલું છે? 

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

Email : dhavaleditor@gmail.com
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Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

STAFF SELECTION COMMISSION
Inviting for Nursing Offi cer, Senior Research Assistant, Technical Ofi cer, Sen. Scientifi c Assistant, Assistant 

Technical Offi cer, Junior Chemist, Agriculture Assistant Etc. 337 Post,  2065 Vacancies
Dates for submission of online applications 12.05.2022 to 13.06.2022
Last date and time for receipt of online applications 13.06.2022 (up to 23.00 PM)
Last date and time for making online fee payment 15.06.2022 (23.00 PM)
Last date and time for generation of offl ine Challan 16.06.2022 (23.00 PM)
Last date for payment through Challan (during working hours of Bank) 18.06.2022
Dates of ‘Window for Application Form Correction’ including online payment. 20.06.2022 to 24.06.2022 (23:00 PM)
Dates of Computer Based Examination August 2022 (tentatively)

How to apply:
10.1 Candidates will have to apply for each category of post separately and also pay fee for each category of post.
10.2. Applications must be submitted in online mode only at the offi cial website of SSC Headquarters i.e. https://ssc.nic.in. For detailed instructions, 

please refer to Annexure-IV and Annexure-V of this Notice.
10.3. Last date for submission of online applications is 13.06.2022 (23.00 PM).
10.4. Candidates are advised in their own interest to submit online applications much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the 

possibility of disconnection/ inability or failure to login to the SSC website on account of heavy load on the website during the closing days.
10.5. The Commission does not accept any responsibility for the candidates not being able to submit their applications within the last date on account of 

the aforesaid reasons or for any other reason beyond the control of the Commission.
10.6. Candidates should apply only once for one category of post.

10.7. After successful submission of online application, 
candidates must take a printout of the application 
form for submitting the same along with the requisite 
documents, duly self-attested, as and when called for 
by the Commission after the conduct of Computer 
Based Examination.

10.8. The information furnished by the candidates in their 
applications will be verifi ed by the Commission 
with reference to the original documents during 
the Document Verifi cation. During verifi cation 
of documents, if it is found that any information 
furnished by the candidate in the application is wrong, 
his/ her candidature will be rejected forthwith. The 
candidates should ensure that they have furnished 
correct information in the application form.

For more details see employment Vol-7 Dt. 14 to 20 May-22 For more details see employment
Vol-5 Dt. 30 April to 6 May-22
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Vol-7 Dt. 14 to 20 May-22

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD. : NOIDA
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For more details see employment Vol-7 Dt. 14 to 20 May-22


