
'økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký 

fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

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

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

વર્ષ - ૪૩ • તા. ૧૮ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૧ • અંક નં. ૨૮

R.N.I. No. 33297/78. Regd. No. G/GNR/47/2021-23valid up to 31-12-2023. Licensed to post without pre-payment WPP No. PMG/NG/062/2023 valid upto 31-12-2023  to Post at MBC-Sector-16, PO Gandhinagar on Every Tuesday/Wednesday

To
, íktºke : yþkuf fk÷heÞk

Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf MktÃkkËf : Ãkw÷f rºkðuËe  • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo

è

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
 ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્ારા યોજાનાર આગામી પરીક્ાઓ માટેનો અદ્યતન પરીક્ા કાય્યક્રમ તા.૦૪.૦૬.૨૦૨૧ ના રોજ જાહેર કરવામાંં આવેલ. જે હવે નીચે મુજબ અદ્યતન કરવામાં 
આવે છે. સબંિંધત ઉમેદવારોએ તેની નોંધ લેવા િવનંતી છે. આગામી સપટેમબર માસથી બાકી રહેતી ભરતીની તારીખોનું અહીં લીસટ આપવામાં આવયું છે. વધુ માિહતી માટે ઉમેદવારોને આયોગની 
વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpscojas.gujarat.gov.in જોતા રહેવા અથવા આયોગના Twitter Handle ‘@GPSCOFFICIAL’ 
ને FOLLOW કરવા અથવા આયોગની એન્ડ્ોઈડ પલેટફોમ્ય આધાિરત મોબાઇલ ઍપપલકેશન ‘GPSC (Official)’ નો ઉપયોગ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે:

સ�ટ��બર-૨૦૨૧ 

77. ન્�રુોલો� (ન્�રુો મેડ�સીન)ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 
વગર્-૧ 

૧૫૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

78. કા�ડ�યોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

79. ઇ.એન.ટ�.ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૫/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

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

81. પેડ�યાટ્ર�ક મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૨/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

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

83. લેકચરર (હોિમયોપેથી) ર�પટર્ર�, વગર્-૨ ૧૪૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

84. 
સરકાર� િવનયન, િવ�ાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંઅથર્શા� િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૩/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

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

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

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

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

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

92. �રુોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૯/૨૦-૨૧ ૦૬ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

93. લેકચરર (હોિમયોપેથી) કોમ્�નુીટ� મેડ�સીન, વગર્-૨ ૧૪૨/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

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

97. ચીફ ક�િમસ્ટ, વગર્-૧ ૧૪૦/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

98. ખેતી ઈજનેર, વગર્-૨   ૧૪૧/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

99. કા�ડ�યોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૫/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

100. પે�ડયાટ્ર�ક સ�ર�ના  પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

101. ન્�રુોલો�ના પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૬/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

102. સી.ટ�.સ�ર�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૮/૨૦-૨૧ ૦૩ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

103. ઇમ્�નુો �હમેટોલો� એન્ડ બ્લડ ટ્રાન્સફ�ઝુનના 
સહપ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ 

૧૦/૨૦-૨૧ ૦૫ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ 

104. મદદનીશ એન્ટોમોલી�સ્ટ, વગર્-3 
(ગાધંીનગર મનપા) ૧૦૭/૨૦-૨૧ ૦૨ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

105. 
સરકાર� િવનયન, િવ�ાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ં�હન્દ� િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૬૭/૨૦-૨૧ ૨૧ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

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

109. 
સરકાર� િવનયન, િવ�ાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંવનસ્પિતશા� િવષયના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૯/૨૦-૨૧ ૦૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

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

111. ઇમ્�નુો હ�મેટોલો� એન્ડ બ્લ્ડ ટ્રાન્સફ�ઝુન ના    
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ 

૭૭/૨૦-૨૧ ૦૫ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ 

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

113. 
સરકાર� િવનયન, િવ�ાન, વા�ણ�ય તથા કાયદા 
િવધાશાખાની કોલેજોમા ંગ�ણતશા� િવષયના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૫૬/૨૦-૨૧ ૧૪ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

118. નાયબ સેકશન અિધકાર� (કાયદાક�ય બા�ુ), વગર્-૩ ૧૩૮/૨૦-૨૧ ૩૪ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

119. તબીબી અિધકાર� વગર્ -૨ તથા િવિવધ િવષયના ંટ�ટુર 
વગર્-૨ 

૧૩૭/૨૦-૨૧ ૧૦૭૫ ૧૯-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

122. સ�ંકુ્ત કિમશનર (ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તતં્ર), 
વગર્-૧  

૧૧૬/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

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

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

127. પ�બ્લક ર�લેશન ઓ�ફસર, વગર્-૨  
(ગાધંીનગર મનપા) 

૯૩/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

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

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

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

131. �ફઝીકલ મે�ડસીન એન્ડ �રહ��બલીટ�શન ના મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ 

૭૬/૨૦-૨૧ ૦૩ ૨૬-૦૯-૨૦૨૧ 

132. કચેર� અધીક્ષક - િવ�લન્ સ ઓ�ફસર, વગર્-3  
(ગાધંીનગર મનપા) 

૯૯/૨૦-૨૧ ૦૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 

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

134. નાયબ િનયામક (કા.રા.િવ.યો.), વગર્-૧ ૧૬/૨૧-૨૨ ૦૧ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

135. ર��ડયોલો�સ્ટ (કા.રા.િવ.યો.), વગર્-૧ ૧૭/૨૧-૨૨ ૦૨ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

136. િપ�ડયાટ્ર�િશયન  (કા.રા.િવ.યો.), વગર્-૧ ૧૮/૨૧-૨૨ ૦૩ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

ઓ�ટોબર-૨૦૨૧ 

137. ઉધોગ અિધકાર�. વગર્-૨ ૧૬૩/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

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

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

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

અનુ. જગયાનું નામ અને વગ્ગ જાહેરાત 
ક્રમાંક

જગયાની 
સંખયા

પ્ાથમમક કસોટીની 
સૂમિત તારીખ

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

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

143. લેકચરર (હોિમયોપેથી) પે્રકટ�સ ઓફ મેડ�સીન, વગર્-૨ ૧૪૪/૨૦-૨૧ ૦૧ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

144. પ્રોસ્થોડોન્ટ�ક્સ & ક્રાઉન એન્ડ બ્રીજ ૦૯/૨૧-૨૨ ૦૪ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

145. મદદનીશ ઇજનેર (િવ�તુ), વગર્-૨ (GMB) ૨૧/૨૧-૨૨ ૦૨ ૦૩-૧૦-૨૦૨૧ 

146. ઓથ�ડોન્ટ�ક્સ & ડ�ન્ટોફ�ષીયલ ઓથ�પેડ�ક્સ ૧૧/૨૧-૨૨ ૦૩ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ 

147. અિધક્ષક �રુાતત્વિવદ, વગર્-૨ ૧૨/૨૧-૨૨ ૦૩ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ 

148. નાયબ િનયામક (તાિંત્રક), વગર્-૧ ૧૩/૨૧-૨૨ ૦૧ ૧૭-૧૦-૨૦૨૧ 

149. ડ�ન્ટલ મ�ટર�યલ્સ ૦૭/૨૧-૨૨ ૦૧ ૨૪-૧૦-૨૦૨૧ 

150. નાયબ પ્રાદ�િશક ફાયર અિધકાર� ૧૪/૨૧-૨૨ ૦૫ ૨૪-૧૦-૨૦૨૧ 

151. મદદનીશ ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ (GMB) ૨૦/૨૧-૨૨ ૧૮ ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ 

નવે�બર-૨૦૨૧ 

152. જનરલ એનેટોમી  ૦૬/૨૧-૨૨ ૦૧ ૧૩-૧૧-૨૦૨૧ 

153. ઓરલ એન્ડ મેક્ષીલોફ�િશયલ સ�ર� ૦૮/૨૧-૨૨ ૦૩ ૧૪-૧૧-૨૦૨૧ 

154. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (ન.જ.સ.)  ૧૫/૨૧-૨૨ ૧૧૯ ૨૭-૧૧-૨૦૨૧ 

155. જનરલ �ફ�ઝયોલો� ૦૫/૨૧-૨૨ ૦૧ ૨૭-૧૧-૨૦૨૧ 

156. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (GWSSB)  ૦૧/૨૧-૨૨ ૧૨૫ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 

157. કાયર્પાલક ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ (GWSSB) ૦૩/૨૧-૨૨ ૦૩ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 

158. પીડોડોન્ટ�ક્સ (પે�ડયાટ્ર�ક) & પ્રીવેન્ટ�વ ડ�ન્ટ�સ્ટ્ર� ૧૦/૨૧-૨૨ ૦૨ ૨૮-૧૧-૨૦૨૧ 

�ડસે�બર-૨૦૨૧ 

159. મદદનીશ ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ (GWSSB)  ૦૨/૨૧-૨૨ ૧૦૦ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ 

160. �હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨ ૦૪/૨૧-૨૨ ૧૫ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ 

161. મદદનીશ ઇજનેર (િસિવલ), વગર્-૨ (GMB)  ૧૯/૨૧-૨૨ ૨૭ ૦૫-૧૨-૨૦૨૧ 

અગાઉ મો�ફૂ રાખવામા ંઆવેલ �ાથિમક કસોટ�ઓ હવે નીચે �જુબ યો�શે.   

162. ઇમરજન્સી મે�ડસીનના  પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૪/૨૦-૨૧ ૦૪ ૦૭-૧૨-૨૦૨૧ 

163. નેફ્રોલો�ના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૭૪/૨૦-૨૧ ૦૨ ૦૭-૧૨-૨૦૨૧ 

164. ઇમરજન્સી મે�ડસીનના  સહ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૬/૨૦-૨૧ ૦૭ ૦૯-૧૨-૨૦૨૧ 

165. ફ�િમલી મે�ડસીનના સહ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૩૫/૨૦-૨૧ ૦૧ ૧૧-૧૨-૨૦૨૧ 

166. ટ�.બી.એન્ડ ચેસ્ટના સહ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૪૮/૨૦-૨૧ ૦૩ ૧૪-૧૨-૨૦૨૧ 

167. ટ�.બી.એન્ડ ચેસ્ટના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૧ ૧૫૩/૨૦-૨૧ ૦૯ ૧૬-૧૨-૨૦૨૧ 

 
 

��ુય લે�ખત પર��ાઓ 
�મ જ�યા�ુ ંનામ �હ�રાત 

�માકં 
જ�યાની 
સ�ંયા  

��ુય પર��ા 

1. �હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨ ૨૭/૧૯-૨૦ ૪૦ ૧૩ �ૂન (પ્ર�પત્ર-૫) ૨૦૨૧ 

2. રા�ય વેરા િનર�ક્ષક, વગર્-૩ ૧૦૯/૧૯-૨૦ ૨૪૩ ૧૦, ૧૧ �ુલાઈ ૨૦૨૧ 

3. 
�જુરાત વહ�વટ� સેવા, વગર્-૧, �જુરાત �લુ્ક� સેવા, 
વગર્-૧-૨ અન ે�જુરાત નગરપા�લકા �ખુ્ય 
અિધકાર� સેવા, વગર્-૨ 

૨૬/૨૦-૨૧ ૨૨૪ ૨૦, ૨૨, ૨૪ �ુલાઈ ૨૦૨૧ 
  

ઉમેદવારો મા્ટ� સૂચનાઓ:
1.  પ્રાિથમક/મુખ્ય પરીક્ાની ઉપરોક્ત તારીખો સંભિવત છે. COVID-19 કે અન્ય અિનવાય્ય 

સંજોગોમાં જાહેરાત કે પરીક્ાની તારીખોમાં ફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહેશે.
2.  આયોગ દ્ારા હાલ દશા્યવેલ જગ્યાઓની સંખ્યા સૂિચત છે. જાહેરાતમાં જગ્યાઓની સંખ્યા 

સરકારશ્રીના િવભાગો દ્ારા તેઓના માંગણીપત્રકમાં દશા્યવયા પ્રમાણે વધઘટ સંભવ છે.
3.  ઉપરોક્ત પ્રાથિમક કસોટીઓ ઉમેદવારોની સંખ્યાને ધ્યાને લઇ OMR પદ્ધિતથી કે કોમપયુટર બેઝડ 

�રક્ર�ટમેન્ટ ટેસટ’ (CBRT) પદ્ધિતથી યોજાશે.
4.  સીધી ભરતી અન્વયેની જાહેરાતો માટે પ્રાિથમક કસોટીમાં આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમાં 

આવતા અને જાહેરાતમાં ભરતી િનયમમાં દશા્યવેલ જોગવાઈઓ સંતોષતા ઉમેદવારોને �બ� 
મુલાકાતમાં બોલાવવામાં આવશે.

5.  આખરી પ�રણામ �બ� મુલાકાત પૂણ્ય થયાના અંદા�ત ૧૦ કામકાજના �દવસો દરિમયાન િપ્રસદ્ધ 
કરવામાં આવશે.

Agricultural Scientist
Recruitment Board : New Delhi

Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare

High Coart of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh High Court, Jabalpur (MPHC)
Personal Assistant PA Recruitment 2021

Vacancy Details : Total Vacancy : 21 Post
Post Name General OBC SC ST Total Post
Personal Assistant 11 3 3 5 21

Application Fee
• General, Other State : Rs. 922.16/-
• OBC, SC, ST Candidates : Rs. 722.16/-
Payment Mode
• Pay the Exam Fee Th rough Credit Card, Debit Card, Net Banking, 

Cash at MP Online KIOSK Fee Mode.
Age Limit as on 01/01/2021
• Min. Age : 18 Yrs.
• Max. Age : 40 Yrs.
• Read the Notifi cation for Age Relaxation.
Eligibility Details
• Candidates have Bachelor Degree in any Stream from Recognized 

University.
• Shorthand English : 80 WPM.
• 1 Year Diploma in Computer.
• Read the Notifi cation for More Details.
How to Apply
• MP High Court Personal Assistant PA Recruitment 2021.
• All Interested Candidates can Apply Online from 17/08/2021 to 

30/09/2021.
• Read the Notifi cation for More Details about MPHC PA Recruitment.
• Kindly Fill Your Basic Details and Upload Your Photo, Sign, ID Proof 

and Other Documents.
• Check Your full Details Preview Before Submit Application Form.
• Pay Required Application Fee to Complete Form. If Fees are Asked.
Important Dates
• Online Application Start : 17 August 2021
• Registration Last Date : 30 September 2021
• Fee Payment Last Date : 30 September 2021
• Exam Date : Notifi ed Soon
• Admit Card Available : Notifi ed Soon
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Border Security Force
Recruitment of Meritorious Sportspersons to the Constable (General Duty)

Under Sports Quota 2020-21 In Border Security Force

è
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CANTONMENT BOARD, CLEMENT TOWN
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sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

ભારતનું સૌથી મોટું મીઠા પાણીનું સરોવર કયું છે?
1. મ્બહારમાં સ્વતંત્ર સંગ્રામની આગેવાની કોને લીધી 

હતી? 
        અ. માધવિસંહ� બ. ક��વરિસંહ� 
        ક. અ�તલાલ ડ. જાદવિસંહ�
2. ઈ:સ 1857ના સંગ્રામના પ્થમ શમહદ કોણ હતા ? 
       અ. મંગલ પાંડે  બ. િસદ્ધેશ્વર પાંડે 
       ક. ગણેશ પાંડે   ડ. �દનેશ પાંડે 
3. ઈ:સ 1857ના સંગ્રામની શ�આત ક્યારે થઇ હતી ? 
 અ. 1 મે      બ. 10 મે 
 ક. 11 મે      ડ.11 મે
4. તાત્યા ટેોપેએ �વનના અંમતમ  વષ� ક્યાં ગાળ્યા 

હોવાનું મનાય છે ? 
 અ. ભુજમાં બ. જૂનાગઢમાં 
 ક. નવસારીમાં ડ. અમદાવાદમાં 
5. કાનપુરના સ્વતંત્ર સંગ્રામની શ�આત ક્યારે થઇ 

હતી?
 અ.1885 બ.1854
 ક.1855 ડ.1857
6. ઈ.સ. 1857ના સંગ્રામનું મિન્હ શું હતું ? 
 અ. રોટી અને મકાન બ. રોટી અને પાણી 
 ક. રોટી અને કપડાં     ડ.  રોટી અને કમળ 
7. ગૌતમ્બુદ્ધનું ્બાળપણનું નામ શું હતું ? 
 અ. િસદ્ધાથ્ય    બ. ગૌતમજા 
 ક. બુધ્ધશંકર  ડ. િસદ્ધાથ્યિસંઘ 
8. ગૌતમ્બુદ્ધના મપતાનું નામ શું હતું ? 
       અ. બળરાજ   બ. અ�તરાજ 
        ક. શુદ્ધોધન  ડ. ભલાભાઈ
9. ગૌતમ્બુદ્ધની માતાનું નામ શું હતું? 
     અ. ગુણવંતી બ. મનીષા      
 ક. હ�સાવતી   ડ. �પાવતી 
10. ગૌતમ્બુદ્ધ કઈ ભાષામાં ઉપદેશ આપતા ?
 અ. િહન્દી બ. સંસક�ત
 ક.પાલી ડ. ગુજરાતી
11.  ‘ડુંગળી િોર ‘ના ઉપનામથી કોણ જાણીતું છે? 
 અ. મહાદેવ દેસાઈ       બ. સરદાર પટેલ 
        ક. લાલા લજપતરાય     ડ. મોહનદેવ પંડયા 
12.  કયા ભગવાન તરણેતર મેળાના સ્થાપક મનાય છે ? 
 અ. િશવ     બ. રામ  
       ક. બ્રમહા     ડ. િવષ્ણુ  
13. ગુજરાતી ભાષાના જા�ત િોક�દાર કોણ છે  ? 
       અ. દલપતરામ        બ. રા.િવ.પાઠક 
       ક. નરિસંહરાવ �દવે�ટયા  ડ. ન્હાનાલાલ 
14. નીિેનામાંથી કયું શહેર સૂડી-િપપા માટે જાણીતું છે? 
  અ. ભુજ  બ. માંડવી     
 ક. અંજાર  ડ. વલસાડ 
15. ગજુરાતમા ંક્યા ંસ્થળે 1200 વષ્ગથી અ�ગ્ન પ્જ્વમલત 

છે ? 
 અ.સુરત  બ.નારેશ્વર  
 ક. નારગોલ    ડ. ઉદવાડા  
16. મહાન કમવ અખો ક્યાં મુઘલ રાજાના સમયમાં થઇ 

ગયા? 
 અ. અકબર  બ. જહાંગીર  
 ક. હુમાયુ  ડ. શાહજહા   
17. નીિમેાથંી  કયો છોડ ઊિંા લોહીના દ્બાણના રોગની 

ઔષમધ ્બનાવવા માટે વપરાય છે ?   
 અ. િનિશગંધા  બ. રજનીગંધા 
 ક. મત્સયગંધા  ડ. સપ્યગંધા  

18.  એક શ�ગડા વાળા ગ�ડા માટે કયો નેશનલ પાક� 
જાણીતો છે ?   

 અ. કોબ�ટ  બ. �દ્રોડા  
 ક. સુંદરવન    ડ. કાઝીર�ગા 
19.  ભારતનું સૌથી મોટું મીઠા પાણીનું સરોવર કયું છે? 
 અ.િચલ્કા  બ. વુલર  
 ક. સાંભર   ડ. નૈિનતાલ  
20.  ‘મા તે મા’ કયો અલંકાર છે ?
 અ. ઉપમા બ. �પક
 ક. અનન્વય ડ. શ્લેષ
21. નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ ્બોડ્ગનું વડુમથક ક્યાં 

આવેલું છે? 
 અ. સુરત  બ. ન�ડયાદ  
 ક. આણંદ  ડ. અમદાવાદ  
22.  સસ્તું સામહત્યના સ્થાપક કોણ હતા ? 
 અ. સંત પુિનતમહારાજ   બ. પૂજ્ય મોરારી બાપુ 
 ક. િભક્ુ અખંડાનંદ  ડ.  પૂજ્ય શ્રી મોટા  
24.  રાણાપ્તાપ અને અક્બર વચ્ચે ક્યાં યુદ્ધ થયું હતું ? 
 અ. હલ્દી ઘાટી  બ. �દલ્હી 
 ક. રામી મેદાન  ડ. માલ્ટી ઘાટી 
25.  હલ્દી ઘાટી લડાઈમાં કોનો મવજય થયો હતો? 
 અ. બીરબલ   બ. અહમદશાહ 
 ક. અકબર  ડ. જહાંગીર 
26.  કોને ટ�કશાળા સ્થાપી િાંદીના મસક્કા પડાવ્યા હતા? 
 અ. શેરશાહ  બ. અકબર 
 ક. અહમદશાહ ડ. બીરબલ

28.  મહારાણા પ્તાપના ઘોડાનું નામ શું હતું ? 
 અ.ચેતના   બ. ચેતન 
 ક.િચંતન  ડ. ચેતક   
29.  ્બા્બર પછી �દલ્હીની ગાદીએ કયો રાજા આવ્યો હતો? 
 અ. અકબર   બ. અહમદશાહ 
 ક. હુમાયુ  ડ. એક પણ નિહ 
31. જાપાનના ટો�કયો શહેરમાં આયોમજત ઓલ�મપક-

૨૦૨૦માં ભારત માટે સુવણ્ગપદક લાવનાર ખેલાડીનું 
નામ જણાવો  ? 

 અ. નીરજ ચોપરા   બ. બજર�ગ પૂનીયા  
 ક. મીરાબાઈ ચાનુ ડ. મેરી કોમ  
32. ટો�કયો ઓલ�મપક-૨૦૨૦માં ભારત માટે ્બજર�ગ 

પૂનીઓએ ક્યો મેડલ �ત્યો ?     
 અ. ગોલ્ડ  બ. િસલ્વર 
 ક. બ્રોન્ઝ ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નહીં 
33. ‘પ્ધાનમંત્રી જન ઔષમધ ક�ન્દ્ર’ ક્યા મવભાગની 

સરકારી યોજના છે ? 
 અ. શહેરી િવકાસ  બ. ઊજા્ય િવભાગ 
 ક. આરોગ્ય િવભાગ  ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નહીં
34. ખેલરત્ન એવોડ્ગને તાજેતરમાં ક્યાં ખેલાડીના નામ 

સાથે �ડવામાં આવ્યું ? 
 અ. િમલ્ખા સીંગ  બ. કન્યલ ધ્યાનચંદ 
 ક.  સોનલ માનિસંહ  ડ. પી. ટી. ઉષા 
36. ટો�કયો ઓલ�મપક-૨૦૨૦મા ંસૌથી વધુ ગોલ્ડ, મસલ્વર 

અને બ્રોન્ઝ મેડલ �તનાર દેશ ક્યો છે ? 
 અ. ચીન બ. જાપાન
 ક. િબ્રટન ડ. અમે�રકા

37. ટો�કયો ઓલ�મપક-૨૦૨૦મા ંભારત ેક�લ ક�ટલા મડેલ 
�ત્યા ? 

 અ. ૧૨ બ. ૧૦ 
 ક. ૦૭ ડ.  ૦૩
38. રમતવીર અને રમતના આપેલા �ડકામાંથી ખોટું 

જણાવો ?  
 અ. િમરાબાઈ ચાનુ – વેઈટિલ�ફટીંગ 
 બ. પી.વી. િસન્ધુ – બેડિમન્ટન  
 ક. લવલીના બૉરગોહેન – મુક્કાબા� 
 ડ.  રિવક�માર દિહયા- ભાલા ફ�ક
39. ટો�કયો ઓલ�મપક-૨૦૨૦માં ભારતની પુ�ષ હોક� 

ટીમ દ્વારા ક�ટલા વષ્ગ પછી પદક �તવામાં આવ્યો ? 
 અ. ૩૫  બ. ૪૧  
 ક. ૨૦ ડ. ૨૫   
40. ટો�કયો ઓલ�મપક-૨૦૨૦માં ભારત તરફથી ક�ટલા 

ખેલાડીઓ સામેલ હતા ? 
 અ. ૧૨૫ બ. ૧૩૫ 
 ક. ૧૧૯ ડ. ૧૫૨ 
41. સમર ઓલ�મપક ૨૦૨૪નુ ંઆયોજન ક્યા દેશમા ંથશ?ે 
 અ. બ્રાિઝલ  બ. બ્રીસબન  
 ક.  પે�રસ ડ. બેઈજીંગ 
42.  ટો�કયો ઓલ�મપક-૨૦૨૦માં નીિેનામાંથી કઈ રમત 

નવી ઉમેરવામાં આવી નથી ? 
 અ. સ�ફ�ગ  બ. સકેટ બો�ડ�ગ  
 ક. કરાટે  ડ. બેડિમન્ટન
43.   કઈ ્બીમારી ધરાવતા વ્યમક્તને ટ્રા�ફક પોલીસ તરીક� 

નોકરી ન મળી શક� ? 
 અ. ડાયાિબટીસ  બ. ર�ગ અંધત્વ  
 ક. હાટ્યની બીમારી  ડ. સૂકતાન
44.  માનવશરીર માટે ક�ટલા તાપમાને ઓગળી શક� તેવી 

િર્બી આહારમાં લઈ શકાય ? 
 અ. ૯૮.૬ ફેરનહીટથી ઓછું 
 બ. ૧૦૦ ફેરનહીટથી ઓછું
 ક. ૯૮.૬ ફેરનહીટથી વધારે 
 ડ. ૯૯. ફેરનહીટથી વધારે 
45.  ક્બીરના ગુ� કોણ હતા ? 
 અ. ગુ� નાનક          બ. રામાનંદ સવામી 
 ક. રામાનુજ સવામી     ડ. સવામી િવવેકાનંદ
46.  નરમસંહ મહેતાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો ? 
 અ. છપૈયા   બ. ભુજ 
 ક. તળાજા  ડ. માધાપર 
47. નરમસંહ મહેતાની કમ્ગભૂમમ કઈ છે ? 
 અ. ડાકોર   બ. જૂનાગઢ 
 ક. વલસાડ       ડ. કાશી 
48. ગુજરાતી ભાષામાં નરમસંહ મહેતાનું શું જાણીતું છે ?
 અ. પ્રભાિતયાં   બ. ચપપા 
 ક. ભજન     ડ. કાવયરચના  
49. ક્બીર� શેના માટે પ્ખયાત છે ?
 અ. પ્રભાિતયાં   બ. દોહા 
 ક. ભજન     ડ. કાવયરચના  
જવા્બો : 
(1-્બ) (2-અ) (3-્બ)(4-ક) (5-ડ) (6-ડ) (7-અ) (8-
ક) (9-્બ) (10-ક) (11-ડ) (12-અ) (13-ક) (14-ક )
(15-ડ) (16-્બ) (17-ડ) (18-ડ) (19-્બ) (20-ક) (21-
ક) (22-ક) (24-અ) (25-ક) (26-અ) (28-ડ) (29-ક)  
(31-અ) (32-ક) (33-ક) (34-્બ) (36-ડ) (37-ક) (38-
ડ) (39-્બ) (40-ક) (41-ક) (42-ડ) (43-્બ) (44-અ) 
(45-્બ) (46-ક) (47-્બ) (48-અ) (49-્બ)
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Director Recruitment of Multi Tasking Staff (MTS) and Civilian Motor 
Driver (CMD) at HQ RTG Zone (PB and J & K), Jalandhar Cantt
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Indian Institute of Information Technology Una [HP]
Website: www.iiitu.ac.in

RECRUITMENT FOR FACULTY POSITION, ASSISTANT PROFESSOR (GRADE -II)
 Indian Institute of Information Technology (IIIT) Una invites online 
applications from Indian Nationals for the recruitment of faculty members on 
regular scale of pay at the level of Assistant Professor Grade-II in its various 
Schools. Th e last date for submission of online application is 06, Sept.’21; 17:00 hrs. 
Th e last date for receipt of hard copy is 13, Sept.’21 till 17:00 hrs.
Please visit our website www.iiitu.ac.in for further details.
Applications are invited from individuals who would like to contribute for the 
development of IIIT Una, an Institute of National Importance set up, funded, and 
managed by the Ministry of Education, Govt. of India under the Act of Parliament 
No. 23 of 2017. Th e details of positions available in the various schools of IIIT Una 
are as follows:
No. of Vacancies*:

Sr. 
No. Description Total

Vacancies*
As per No. 36039/1/2019-Estt(Res) 

dated 31, Jan. 2019 of DoPT, 
Ministry of Personnel, Public 
Grievances & Pensions, GoI

UR OBC EWS SC ST
1. School of Computing 14

11 05 02 03 012. School of Electronics 08
Total 22

HOW TO APPLY
1. Th e eligible and interested candidates are required to apply online at the 

Institute website www.iiitu.ac.in. Applications received through any other 

mode shall not be accepted and summarily rejected. Every completed online 
application shall be identifi ed by a unique application id.

2.  Candidates are directed to note down and remember this unique application 
id which will be used to identify a candidate for Written Test and Interview.

4 No correspondences/enquiry for lost application id will be entertained.
3.  On submission of online applications, the pdf of the complete application 

will be generated. Th e generated application has to be downloaded and aft er 
signing on each page, the signed downloaded fi lled in application alongwith 
the Annexures A to M has to be sent to the following address:

 Th e Registrar
 IIIT Una, Central Block
 NIT Campus, Hamirpur
 Himachal Pradesh– 177 005

Th e last date for receipt of hardcopy of generated application is 13, Sept.’21; 
17:00 hrs.

Th e Envelope has to be superscribed with the following:
 a) Advt. Number :
 b) School applied for :
 c) Application Id. :
4.  Applications which are not submitted online and without relevant supporting 

documents shall be summarily rejected. No correspondence shall be 
entertained in this regard for submission of missing documents, if any, at a 
later point of time.

5.  Last date for submission of online application is 06, Sept.’21; 17:00 hrs. All 
educational and other qualifi cations will be considered as on the last date of 
the online submission of application form, that is 06, Sept.’21.

For more details see Employment News Vol-19 Dt. 7 - 13 August-21
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