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THE GAUHATI HIGH COURT AT UWAHATI
[THE HIGH COURT OF ASSAM, NAGALAND, MIZORAM AND ARUNACHAL PRADESH]

Important Dates
Sr. No.

Description

Date & Time

1

Submission of online application starts from

06-05-2021, 12:00 NOON

2

Last date for submission of online application

24-05-2021, 5:00 PM

3

Last date for payment of fees

27-05-2021, Till bank transaction hours

1. Online applications are invited till 5.00 PM of 24-05-2021
from the practicing Advocates for appointment in 12 (twelve)
vacant posts (unreserued) in Grade-I of Assam Judicial Service
in the scale of pay of Rs. 51,550-1,230-58,930-1380- 63,0701per month plus other allowances as admissible under the Rules.
2 Eligibility Criteria:
(i) Must be holder of Degree in Law from a recognized University.
(ii) Must be practicing as an Advocate in Courts of Civil and
Criminal jurisdiction on the last date ﬁxed for receipt of
applications and must have been so practicing for a period of
not less than 7 (seven) years as on such date.
(iii) Must have attained the age of 35 (thirty ﬁve) years and must
not have attained the age of a8 (foﬁ eight) years in the case of
candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes
and 45 (forty ﬁve) years in the case of others, as on the last
date ﬁxed for receipt of applications.
3. A candidate must be a citizen of India as deﬁned in Articles 5
& 6 of the Constitution of India.
4. Detail scrutiny of the applications will be made after the
declaration of the result of the ﬁnal written examination. Hence
the candidature of the applicants will be subject to furnishing
true & correct information against the ﬁelds indicated in
the online application form and fulﬁllment of the criteria
mentioned in the advertisement. Suppression of any material
facts and submission of any false documents will be entirely at
the peril of the candidate.
5. Selection Criteria:
a. The Competitive Examination shall consist of a Preliminary
Examination (Screening Test), a Main (Written) Examination
and a Viva Voce/Interview.
b. Those candidates who will secure 600/o or more marks in the
Preliminary Examination shall be eligible for appearing in
the Main Examination: Provided that the ratio on the basis
of which the candidates will be called for the Main (Written)
Examination shall be 1:10. (forone post 10 candidates will be
called).
c. All candidates who obtain 600/o or more aggregate marks
in the Main Written Examination subject to securing at least
45o/o marks in individual Paper-I, II & IlI and minimum 35olo
marks in the Ofﬁcial Language Paper (Paper- IV) shall be
eligible for Viva Voce.
d. The marks secured in the language paper shall be qualifying in
nature and shall not be counted in the aggregate marks secured
by the candidates in the examination for the purpose of ﬁnal
selection.
The ratio in which the candidates will be called for viva voce/
interview is 1:3 (3 candidates against 1 post) subject to marks
obtained as stated above.
Interuiew/Viva Voce: 50 Marks.
The candidates shall have to secure minimum 600/o marks in
the interuiew.
The ﬁnal evaluation will be in order of merit subject to overall
suitability of the candidate.
(Syltabuses of Preliminary and Main Examinations are attached
with the adveftisement)
6. The candidates shall have to appear in the written examinations
/ interview at their own expenses as and when called for.

7. Application submitted in any other mode, except online mode
through www.ghconline.gov.in shall be summarily rejected.
8. HOW TO APPLY: Candidates who fulﬁll the requisite criteria
can submit their online application forms, by following the
steps indicated below, through the home page of the website
www.ghconline,gov.in wherein a scroll under the caption
“Click here to apply” will be available:
TERMS AND CONDITIONS:
(i) The number of vacancies is indicative only and may vary at
the time of final selection.
(ii) Candidates need not submit any testimonial/certificate at the
time of submission of online application.
(iii) Submission of application does not imply that a candidate
has fulfilled all the criteria given in the advertisement.
The admission of candidates at all stages of the selection
process will be purely provisional and subject to satisfying
the prescribed eligibility conditions. The application will be
subject to scrutiny at every stage and shall be rejected if any
defect/ineligibility condition is detected.
(iv) The list of the provisional candidates, with allotted Roll Nos.
will be published in the official website of the High Court for
candidates’ reference.
(v ) No TA/DA shall be paid to the candidates for appearing in the
written test/interview etc.
(vi) The High Court may decide not to issue any admit card/call
letter etc. to any candidate and may decide to call candidates
to written examination/ interview etc. by publishing a
notification in the official website and notice board of the
High Court. Candidates are advised to visit the official
website (www,ghconline.gov.in) of the High Court regularly
for updates and correspondence should be avoided. impoftant
information. Unnecessary
(vii) Application form, which is incomplete in any respect, such
as without the photograph and signature upload, is liable to
be rejected summarily, unless othenarise decided by the High
Court.
(viii) Information submitted by an applicant in his/her application
will bind the candidate personally and if found to be false,
his/her candidature will be cancelled fotthwith and he/she
shall be Iiable for criminal prosecution.
(ix) The ceftificate for claim of reseruation must have been issued
by the competent authority.
(x) The appointment and conditions of service of the selected
candidates shall be governed by the Assam Judicial Service
Rules.
(xi) If any candidate is found canvassing directly or indirectty,
his/her candidature will be rejected.
(xii) The High Court reserves the right to cancel the advertisement,
alter any terms and conditions of the advertisement at any
stage.
(xiii)The examination materials will be destroyed, due to scarcity
of space, after one year of publication of the flnal select list,
unless othenrvise decided by the High Court.
(xiv)All other matters which are not specifically provided in this
advertisement shall be as decided by the High Couft.

For more details please visit www,ghconline.gov.in
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JOIN INDIAN ARMY

JAG ENTRY SCHEME 27TH COURSE (OCT 2021) : SHORT SERVICE COMMISSION (NT) COURSE
FOR LAW GRADUATES (MEN AND WOMEN)

1. Applications are invited from unmarried male and unmarried female LAW
GRADUATES for grant of Short Service Commission in the Indian Army
for Judge Advocate General Branch.
2. Eligibility
(a) Nationality. A candidate must either be: (i) A citizen of India, or (ii)
A subject of Nepal, (iii) A person of Indian origin who has migrated
from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya,
Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and
Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in
India, provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii)
above shall be a person in whose favour a certiﬁcate of eligibility has
been issued by the Government of India. Certiﬁcate of eligibility will,
however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha
subjects of Nepal.
(b) Age Limit. 21 to 27 years as on 01 Jul 2021 (Born not earlier than 02
Jul 1994 and not later than 01 Jul 2000; both dates inclusive).
Note. Candidates should note that the date of birth as recorded in
the Matriculation/Secondary School Examination Certiﬁcate or an
equivalent certiﬁcate on the date of submission of applications will
only be accepted and no subsequent request for its change will be
considered or granted.
(c) Educational Qualiﬁcation. Minimum 55% aggregate marks in LLB
Degree (three years professional after graduation or ﬁve years after
10+2 examination). The candidates should be eligible for registration
as an advocate with Bar Council of India/State. Candidate should be
from a College/University recognized by Bar Council of India.
3. Vacancies. Men - 06, Women - 02.
4. Terms and Conditions of Service
(a) Tenure of Engagement. Short Service Commission will be granted to
Male and Female in the regular Army for 14 years i.e. for an initial
period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male &
Female ofﬁcers who are willing to continue to serve in the Army after
the expiry of period of ten years of Short Service Commission may,
if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of
Permanent Commission (PC) in the 10th year of their Short Service
Commission in accordance with the relevant policies as issued from
time to time. Those SSC ofﬁcers (Male & Female) who are not
selected for grant of PC but are otherwise considered ﬁt and suitable,
will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14
years (including the initial tenure of 10 years) on expiry of which they
will be released from the Army
(b) Period of Probation. An ofﬁcer will be on probation for a period of 6
months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is
reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/
her commission, his/her services may be terminated any time whether
before or after the expiry of the probationary period.
(c) Ante Date Seniority. No ante date seniority will be granted.
(d) Termination of Commission. An ofﬁcer granted Short Service
Commission will be liable to serve for ten years but his/her Commission
may be terminated at any time by the Government of India for:(i) Misconduct or if his/her services are found to be unsatisfactory,
or
(ii) On account of when found medically unﬁt, or
(iii) If his/her services are no longer required, or
(iv) If he/she fails to qualify in any prescribed test or course.
(v) An ofﬁcer may on giving 03 months notice be permitted to
resign his/her commission on compassionate grounds of which
the Government of India will be the sole judge. An ofﬁcer who
is permitted to resign his/her commission on compassionate
grounds will not be eligible for terminal gratuity.
(e) Reserve Liability. Short Service Commission Ofﬁcers on release
before or expiry of contractual length of service will carry reserve
liability to serve the Army for ﬁve years plus two years on voluntary
basis or up to the age of 37 years for women and 40 years for men
whichever is earlier.
5. Training. Duration of training is 49 weeks at OTA, Chennai.
(a) Selected candidates will be detailed for Pre-Commission training at
OTA, Chennai according to their position in the ﬁnal order of merit, up
to the number of available vacancies, subject to meeting all eligibility
criteria.
(b) Candidates will neither be allowed to marry during the period of
training nor will he/she be allowed to live with parents/Guardians.
Candidates must not marry until they complete the full training at
the Ofﬁcers Training Academy. A candidate, who marries subsequent
to the date of his/her application, though successful at the Services

Selection Board interview and medical examination, will not be eligible
for training. A candidate if he/she marries, while under training, shall
be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on
him/her by the government.
(c) All candidates who successfully complete Pre-Commission training
at Ofﬁcers Training Academy, Chennai will be awarded ‘Post
Graduate Diploma in Defence Management and Strategic Studies’ by
University of Madras.
(d) Cost of Training. The entire cost of training at OTA is at Government
expense. In case the Lady/Gentleman cadet is withdrawn from training
academy due to reasons other than medical ground or the reasons not
beyond his/her control, he/she will be liable to refund cost of training
@ ₹ 12,908/- per week till 30 Jun 2021, thereafter a yearly escalation
of 8% p.a. will be calculated on the Per Capita Cost of Training for
each ensuing year (or as notiﬁed from time to time) apart from allied
charges as ﬁxed by the government from time to time, for the period
of his/her stay at OTA, Chennai.
6. The ﬁnal allocation of Arms/Services will be made prior to passing out of
gentleman cadets/Lady cadets from OTA.
7. Promotion Criteria and Salary Structure
(a) Promotion Criteria
Rank
Promotion Criteria

Lieutenant

On commission

Captain

On completion of 2 years

Major

On completion of 6 years

Lt Colonel

On completion of 13 years

Colonel (TS)

On completion on 26 years

Colonel

On selection basis subject to fulfillment of
requisite service conditions

Brigadier
Major General
(b) Pay
Rank
Lieutenant
Captain
Major
Lieutenant Colonel
Colonel
Brigadier
Major General

Level
Level 10
Level 10 B
Level 11
Level 12A
Level 13
Level 13A
Level 14

(Pay in ₹)
56,100 - 1,77,500
61,300 - 1,93,900
69,400 - 2,07,200
1,21,200 - 2,12,400
1,30,600 - 2,15,900
1,39,600 - 2,17,600
1,44,200 - 2,18,200

(c) Military Service Pay (MSP) MSP to the officers from the rank of Lt to
Brig ₹ 15,500/- p.m. fixed.
(d) Fixed Stipend for Cadet Training
Stipend to Gentlemen or Lady Cadets during the ₹ 56,100/-p.m.*
entire duration of training in Service academies i.e.
during training period at OTA.
How to Apply
(a) Applications will only be accepted online on website www.
joinindianarmy.nic.in. Click on ‘Officer Entry Appln/Login’ and then
click ‘Registration’ (Registrations not required, if already registered on
www.joinindianarmy.nic.in). Fill the online registration form after reading
the instructions carefully. After getting registered, click on ‘Apply Online’
under Dashboard. A page ‘Officers Selection - ‘Eligibility’ will open. Then
click ‘Apply’ shown against Short Service Commission JAG Entry Course.
A page ‘Application Form’ will open. Read the instructions carefully and
click ‘Continue’ to fill details as required under various segments. Personal
information, Communication details, Education details and details of
previous SSB. ‘Save & Continue’ each time before you go to the next
segment. After filling details on the last segment, you will move to a page
‘Summary of your information’ wherein you can check and edit the entries
already made. Only after ascertaining the correctness of all your details,
click on ‘Submit’. Candidates must click on ‘Submit’ each time they open the
application for editing any details. The candidates are required to take out
two copies of their application having Roll Number, 30 minutes after final
closure of online application on last day.
ONLINE APPLICATION WILL OPEN ON 06 MAY 2021 AT 1500
HRS AND CLOSE ON 04 JUN 2021 AT 1500 HRS.
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મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

પ્રશ્ન ઃ મને સ્ટાફ િસલેકશન કિમશન દ્વારા હાયર સેકન્ડરી (૧૦+૨) પોસ્ટલ
આિસસ્ટન્ટ, શો�ટ�ગ આિસસ્ટન્ટ સ્તરની જગ્યાઓ માટ� લેવાતી પરીક્ષા
િવષે માિહતી-માગર્દશર્ન આપશો.
— ભૂિમ ડી. પ્ર�પિત (થલતેજ)
સ્ટાફ િસલેકશન કિમશન (કમર્ચારી ભરતી પંચ) �પ બી અને સી માટ�ની િવિવધ
પોસ્ટ માટ� પરીક્ષાઓનું આયોજન કર� છ�. પોસ્ટલ આિસસ્ટન્ટ, શો�ટ�ગ આિસસ્ટન્ટ
જગ્યાઓ માટ� ભારત સરકારશ્રીના જુદા-જુદા મંત્રાલયો અને િવભાગોમાં તેમજ તેમના
સહાયક કાયાર્લયો માટ� ભરતી કરવા આ કિમશન કાયર્ કર� છ�.
શૈક્ષિણક લાયકાત :
ધોરણ ૧૨ પાસ અથવા ધો.૧૨ની સમકક્ષ પરીક્ષા માન્ય બોડર્ ક� યુિનવિસર્ટીમાંથી
પાસ કર�લી હોવી �ઈએ જે તે વખતની સંદિભર્ત �હ�રાતના ધારા ધોરણ ધ્યાને લેવા.
વય મયાર્દા :
સામાન્ય ક�ટ�ગરીનાં ઉમેદવારો માટ� ૧૮ થી ૨૭ વષર્ અને અનામત ક�ટ�ગરીના
ઉમેદવારો માટ� વયમયાર્દામાં િનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છ�.
પરીક્ષા પદ્ધિત :
ઉપરોક્ત પોસ્ટ માટ� ક�લ ત્રણ તબક્કામાં પરીક્ષા લેવામાં આવે છ�.
૧. કોમ્પ્યુટર આધા�રત પરીક્ષા – I
૨. વણર્નાત્મક પેપર – II
૩. સ્ક�લ ટ�સ્ટ ટાઈપ�ગ ટ�સ્ટ- III
Tier – 1 ( Computer Based Examination)

Part
I
II
III
IV

Time Duration
(For All Four
Parts)

Subject (Not in Sequence)
English Language
Knowledge
General Intelligence

Basic

Quantitative Aptitude (Basic
Arthmetic Skill)

General Awareness

25/50 60 Minutes
25/50
25/50
25/50

ટાઈપ ૧ પરીક્ષા બહુ વૈક�લ્પક M.C.Q. આધા�રત હોય છ�. પાટર્ ii, iii, iv
અંગ્રે� અથવા િહન્દી માધ્યમમાં લેવામાં આવે છ�. ખોટા જવાબ માટ� ૦.૫૦ નેગેટીવ
માક�ગ હોય છ�.
A. કમ્પ્યૂટર આધારીત પરીક્ષા માટ� સૂચક અભ્યાસક્રમ :
1. અંગ્રે� ભાષા : ભૂલ સ્પોટ કરો, ખાલી જગ્યાઓ ભરો, સમાનાથ� શબ્દો,
સમાનાથ� �ડણી, ખોટી �ડણીવાળા શબ્દો શોધવા, ��ઢ પ્રયોગો અને શબ્દ સમૂહો,
એક શબ્દ અવે�, સુધારણા વાક્ય રચના, સિક્રય િન�ષ્ક્રય અવાજનો િક્રયાપદ ડાયર�ક્ટ
આડકતરી વાતાર્માં �પાંતર વાક્ય ભાગોનું શફિલગ, પેસેજમાં વાક્યનું શફિલંગ, ક્લોઝ
પેસેજ વલણો
2. સામાન્ય ગુપ્ત માિહતી :
તેમાં મૌિખક અને િબનમૌિખક પ્રશ્નો સામેલ છ�. િબનમૌિખક પ્રકાર પરીક્ષણમાં
િસમેન્ટીક એનાલોગી, િસમ્બોિલક ઓપર�શનસ, િસમ્બોિલક નંબર એનાલોગી, �ફગ્યુલર
એનાલોગી જગ્યા ઓ�રએન્ટ�શન અથર્પૂણર્ વગ�કરણ, વન ડાયાગ્રામ્સ, િસમ્બોિલક નંબરનું
વગ�કરણ ર�ખાંકનોનો અંદાજ �ફગ્યુલર વગ�કરણ, િછદ્રીતિછદ્ર પેટર્ન ફોલ્ડ�ગ અને પ્રગટ
િસમેન્ટીક િસરીઝ, �ફગ્યુલર પેટર્ન ફ�લ્ડ�ગ અને પૂણર્તા નંબર િસરીઝ, એમ્બેડ કર�લા
આંકડા, �ફગ્યુલર િસરીઝ, િક્રટીકલ િથ�ક�ગ, પ્રોબ્લેમ-સોલ્વ�ગ, ભાવનાત્નક ઈન્ટ�િલજન્સ,
વડર્ િબલ્ડ�ગ, સોિશયલ ઈન્ટ�િલજન્સ, કોડ�ગ અને �ડકોડ�ગ અન્ય પેટા િવષયો � કોઈ
આંકડાક�ય કામગીરી
B ક્વો�ન્ટટ��ટવ એપ્ટીટ્યૂડ :
1. નંબર િસસ્ટમ : સંપૂણર્ સંખ્યાની ગણતરી, દશાંશ અને અપૂણા�ક સંખ્યાઓ વચ્ચેનો
સંબંધ
2. મૂળભૂત અંકગિણત કામગીરી : ટકાવારી, ગુણોત્તર અને પ્રમાણ, વગર્મૂળ સર�રાશ
વ્યાજ, નફો અને નુકશાન. �ડસ્કાઉન્ટ, ભાગીદારીનો વ્યવસાય, િમશ્રણ અને આશય,
સમય અને અંતર, સમય અને કાયર્
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3. બીજ ગિણત : શાળા બીજગિણતની મૂળભૂત બીજગિણત ઓળખ અને પ્રાર�િભક
સડર્ધ અને ર�ખીય ગ્રાફ્સ સમીકરણો
4. ભૂિમિત : પ્રાર�િભક ભૌિમિતક આક�િતઓ અને તથ્યોની પ�રિચતતા, િત્રકોણ અને
તેના િવિવધ પ્રકારના ક�ન્દ્રો એક�પતા અને િત્રકોણની સમાનતા, વતુર્ળ અને તેની
તાર, સ્પશર્ એક વતુર્ળની તાર દ્વારા સૂિચત ખૂણા સામાન્ય સ્પશ��ન્દ્રય બે અથવા વધુ
વતુર્ળો
5. મેનસ્યુર�શન : િત્રકોણ, ચતુભુર્જ, િનયિમત બહુકોણ વતુર્ળ, િસિલન્ડર ગોળાધર્
લંબચોરસ સમાંતર િત્રકોણાકાર અથવા ચોરસ આધાર સાથે િનયિમત જમણા
િપરામીડ
6. િત્રકોણિમિતનો પ્રાર�િભક પ�રચય : િત્રકોણિમિત, િત્રકોણિમિત ર�િશયો, પૂરક હાઈટ
અને ડીસ્ટન્સ
7. આંકડાક�ય ચાટર્સ અને ગ્રાફનો ઉપયોગ : િહસ્ટોગ્રામ, િફ્રકવન્સી, બહુકોણ, બાર,
આ�િત, પાઈ વગેર�
C સામાન્ય��િત :
પ્રશ્નો ઉમેદવારોની આસપાસનાં વાતાવરણ અને તેના આસપાસના સામાન્ય
ઞ્જાનની ચકાસણી કરવા માટ� રચાયેલ છ�.

TIER II (વણર્નાત્મક પેપર)
• આ પેપર વણર્નાત્મક સ્વ�પનું હોય છ�. તેમાં િનબંધ લેખન – ૨૦૦ થી ૨૫૦
શબ્દોમાં, પત્ર-લેખન/ અર�-લેખન/ ૧૫૦ થી ૨૦૦ શબ્દોમાં લખવાનાં હોય છ�.
• િહન્દી અને અંગ્રે� બન્ને ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે.
• આ પેપરમાં પાસ થયા પછી જ આગળ આવતા પેપર માટ� પ્રવેશ મળ� છ�.
TIER II Quantitative Aptitude (Basic Arthmetic Skill
test – Typing test)
ટાઈપ�ગ ટ�સ્ટમાં િહન્દી અથવા અંગ્રે�માં ટાઈપ કરવાનું હોય છ�. તેમાં િનધાર્રીત
સમય મયાર્દામાં ક�ટલાક શબ્દો અને ક�ટલો સમય �ઈશે તે અંગે આની �હ�રાત આવે
તેના નો�ટફ�ક�શનમાં દશાર્વેલ હોય છ�. તે પ્રમાણે તમારી તૈયારી કરવાની હોય છ�.
આમ ઉપરોક્ત ત્રણ તબક્કામાંઆ પરીક્ષા લેવામાં આવે છ�. આમાં ફાઈનલ
પસંદગી સ્ટાફ િસલેકશન કિમશનનાં ધારાધોરણો મુજબ કરવામાં આવે છ�. વધુ માિહતી
માટ� જે તે પોસ્ટની �હ�રાત આવે તેનો િવગતે અભ્યાસ કરવો જ�રી છ�.
ગુજરાતમાં અમદાવાદ, આણંદ,ગાંધીનગર, મહ�સાણા, રાજકોટ, સુરત અને
વડોદરામાં પરીક્ષા ક�ન્દ્રો આવેલા છ�.
ન�ધ :
આ માિહતી એ અંિતમ માિહતી નથી. વધુ િવગતવાર �ણવા માટ� નીચેના સરનામે
અને વેબસાઈટ પર તપાસતા રહ�વું.
સંપક� :
Government of India,
Staff Selection Commission
Ministry of Personnel, Public Grievances and
Pensions
Block No.12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003
Western Region Director
Staff Selection Commission
1st Floor, South Wing,
Pratishtha Bhawan,
101, Maharshi Karve Road,
Mumbai, Maharastra – 400020
Website : www.ssc.wr.net
ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ
પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.
આપને મૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનામે અથવા ઈમેઈલ પર મોકલી શકશો.

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

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

6

1.

íkk. 19 {u, 2021, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

ખેડૂતોને રાિત્રના બદલે �દવસે િવજળી પૂરી પાડવા ગુજરાત સરકાર� કઇ યોજના અમલમાં મૂક� છ�?

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

દ�શના િબનપર�પરાગત ઊ�ર્ ઉત્પાદનમાં ગુજરાત
...... ટકા જેટલું યોગદાન આપે છ�.
(૧) ૧૦ (૨) ૧૧
(૩) ૧૨ (૪) ૧૩
િવશ્વના સૌથી મોટા ૩૦,૦૦૦ મેગાવોટના પુનઃપ્રાપ્ય
ઊ�ર્ પાક� ન ો િશલાન્યાસ ગુજ રાતના .........
િજલ્લામાં થયો.
(૧) પાટણ (૨) બનાસકાંઠા (૩) કચ્છ (૪) મહ�સાણા
પાઇપ નેચરલ ગેસના �ડાણમાં દ�શમાં ગુજરાત
.......... ક્રમે છ�.
(૧) ચોથા (૨) ત્રી� (૩) બી� (૪) પ્રથમ
ખેડૂતોને રાિત્રના બદલે �દવસે િવજળી પૂરી પાડવા
ગુજરાત સરકાર� કઇ યોજના અમલમાં મૂક� છ�?
(૧) �કસાન સૂય�દય યોજના (૨) સોલાર �ફટોપ યોજના
(૩) માનવ કલ્યાણ યોજના (૪) સૂ�મ િસંચાઇ યોજના
ગુજરાતના લોકનાટ્ય ભવાઈને .....પણ કહ�વાય છ�
(૧) માતા�ની �તર
(૨) માતા�
(૩) માતા�નો મઢ
(૪) ઉપર પૈક� કોઇ નહ�
ભવાઇનો મુખ્ય નાયક ....... કહ�વાય છ�.
(૧) પટ�લ (૨) વેશગોર (૩) ગણનાયક (૪) તરગાળા
ભવાઇના .............. માં પરધમર્ને સ્થાન મળ�લું
�વા મળ� છ�?
(૧) કહાન-ગોપીનો વેશ (૨) અડવાનો વેશ
(૩) ક�ડાનો વેશ
(૪) ઝૂંડાઝૂલણનો વેશ
UNCTAD B2C ઇ-કોમસર્ ઇન્ડેક્સ ૨૦૨૦માં ભારતને
ક�ટલામુ સ્થાન મળ્યું?
(૧) ૪૪ (૨) ૫૬
(૩) ૭૧ (૪) ૮૭
UNCTAD B2C ઇ-કોમસર્ ઇન્ડેક્સ ૨૦૨૦માં પ્રથમ
સ્થાને ક્યો દ�શ રહ્યો?
(૧) ડેન્માક� (૨) નેધરલેન્ડ્સ (૩) િસંગાપોર (૪) �સ્વત્ઝલ�ન્ડ
નેશનલ ક�િપટલ ટ�ર�ટરી ઑફ �દલ્હી (ઍમેન્ડમેન્ટ)
િબલ, ૨૦૨૧થી કોની સત્તામાં �િદ્ધ થઈ?
(૧) �દલ્હીના ઉપ-રાજ્યપાલ (૨) �દલ્હીના �હમંત્રી
(૩) �દલ્હીના મુખ્યમંત્રી
(૪) �દલ્હીના મુખ્ય સિચવ
હુ�ન ઇ�ન્ડયાના ‘વેલ્થ �રપોટર્ ૨૦૨૦’માં રાજ્ય મુજબ
હાઇ નેટવથર્ ઇ�ન્ડવ્ડ્યુઅલ્સ હાઉસહોલ્ડ્સની ��ષ્ટએ
ક્યું રાજ્ય ટોચ પર ર�ં?
(૧) મહારા� (૨) ગુજરાત (૩) �દલ્હી (૪) બ�ગલુ�
સા�ત્વક સાઇરાજ �ર�ક�ર�ડ્ડી અને િચરાગ શેટ્ટીનો
સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�?
(૧) ચૅસ (૨) ટ�બલ ટ�િનસ (૩) બેડિમન્ટન (૪) ફ�ટબોલ
સિલમા ટ�ટ�નો સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�?
(૧) હોક� (૨) બેડિમન્ટન (૩) િક્રક�ટ (૪) ગોળાફ�ક
ફ�ટબોલ ક્લબ �રયલ મેિડ્રડ ક્યા દ�શની સાથે
સંબંિધત છ�?
(૧) બ્રાિઝલ (૨) સ્પેન (૩) આજ��ન્ટના (૪) પે�
�ગ્લેન્ડના જૅમ્સ એન્ડરસનનો સંબધ
ં ......ની રમત
સાથે છ�.
(૧) િક્રક�ટ (૨) રગ્બી (૩) ફ�ટબોલ (૪) ચૅસ
એટીપી કપનો સંબંધ કઈ રમત સાથે છ�?
(૧) ટ�બલ ટ�િનસ (૨) ટ�િનસ (૩) દોડ (૪) લાંબો ક�દકો
પોટુર્ગલના જૉઆઓ સૌસાનું નામ કઇ રમત સાથે
�ડાયેલું છ�?
(૧) ટ�િનસ (૨) ટ�બલ ટ�િનસ (૩) ફ�ટબોલ (૪) િક્રક�ટ
ગુ જ રાતની િપ્રયં ક ા રામીનું નામ ........ સાથે
�ડાયેલું છ�.
(૧) ક�સ્તી (૨) ભાલાફ�ક (૩) કરાટ� (૪) દોડ
ગુજરાતમાં ઝીલ દ�સાઈ અને દ�વાંશી ભીમ�યાણીએ
કઈ રમતમાં નામના મેળવી છ�?
(૧) ટ�િનસ (૨) િવઘ્ન દોડ (૩) હોક� (૪) ચૅસ
ભારતના અંજુમ મુદગીલ અને મનુ ભાકરનું નામ
ક્યા ક્ષેત્રે �ણીતું છ�?
(૧) શૂ�ટ�ગ (૨) બેડિમન્ટન (૩) ફ�ટબોલ (૪) ક�સ્તી
ભારતના ગગન�ત ભુલ્લર, શુભાંકર શમાર્ કઇ

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

રમતના �ણીતા નામો છ�?
(૧) ક�સ્તી (૨) ગૉલ્ફ
(૩) હોક� (૪) બેડિમન્ટન
સૅબે�સ્ટઅન ઑિગઅર અને ઑટ ટ�નેક એ ક્યા
સ્પોટર્ના �ણીતા નામો છ�?
(૧) ર�િસંગ (૨) દોડ (૩) ફ�ટબોલ (૪) િબિલઅડર્સ્
ભારતીય સૈન્યમાં કાયર્રત્ નીરજ ચોપરાનું નામ નીચે
પૈક�ની કઇ રમત સાથે �ડાયેલું છ�?
(૧) ભાલા ફ�ક (૨) રગ્બી (૩) બો�ક્સંગ (૪) સ્નૂકર
કાકાસાહ�બ કાલેલકર� પહ�લી ગુજરાતી પત્રકાર
પ�રષદમાં ક્યો િનબંધ રજૂ કય� હતો?
(૧) પત્રકારની દીક્ષા
(૨) લેખનની કળા
(૩) સમાજમાં મૂલ્યિનષ્ઠા (૪) ભાષા છણાવટ
�હ�ર વહીવટને નીચે પૈક�ના ક્યા િવકલ્પથી
વ્યાખ્યાિયત કરી શકાય?
(૧) વહીવટી ક્ષમતા
(૨) ઉદ્યોગોનું સંચાલન
(૩) િમલ્કતનું સંચાલન (૪) જનતાનો વહીવટ
“બોન્ડેડ ર�શનાિલટી”નો ખ્યાલ નીચે પૈક�ના કોણે
આપ્યો?
(૧) અબ્રાહમ મેસ્લો
(૨) હબર્ટર્ સાઇમન
(૩) વૅક્સ વૅબર
(૪) એફ. ડબ્લ્યુ �રગ્સ
લોક પ્રશાસનનો પહ�લો તબક્કો ક્યા થી ક્યા સુધીનો
મનાય છ�?
(૧) ૧૮૮૭-૧૯૨૬
(૨) ૧૮૮૭-૧૯૨૫
(૩) ૧૯૮૭-૨૦૨૬
(૪) ૧૯૮૭-૨૦૦૧
‘POSDCORB’ ��ષ્ટકોણનો જનક કોણ?
(૧) લ્યૂથર ગુિલક
(૨) એલ. ડી. વ્હાઇટ
(૩) બંને
(૪) કોઇ નહ�

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.

POSDCORBમાં R નો અથર્ શું થાય?
(૨) Rejection
(૧) Renaming
(૩) Reporting
(૪) All
નૂતન લોક પ્રશાસનનું પ્રથમ પાઠ્ય પુસ્તક કોણે
લખ્યું?
(૧) ફ્ર�ક મેરોની
(૨) નીગ્રો
(૩) એલ. ડી. વ્હાઇટ
(૪) લ્યૂથર ગુિલક
લોક પ્રશાસનનું પ્રથમ પાઠ્ય પુસ્તક કોણે લખ્યું હતુ?ં
(૧) એલ. ડી. વ્હાઇટ
(૨) ફ્ર�ક મેરોની
(૩) વાલ્ડો
(૪) વુડ્રો િવલ્સન
લોક પ્રશાસનના ચોથા તબક્કામાં કોનું નામ
ઉલ્લેખનીય મનાય છ�?
(૧) હબર્ટર્ સાઇમન અને રોબટર્ ડહલ
(૨) લ્યૂથર ગુિલક અને નીગ્રો
(૩) એલ. ડી. વ્હાઇટ અને નીગ્રો
(૪) હ�નરી મેન અને નીગ્રો
લોક પ્રશાસન એ િવઞ્જાન નથી – આ વાત િસદ્ધ
કરનાર કોણ?
(૧) લ્યૂથર ગુિલક (૨) રોબટર્ ડહલ (૩) સાઇમન (૪) નીગ્રો
લ્યૂથર ગુિલકના મતે લોક પ્રશાસન ક�ટલા તત્વો વડે
બનેલું છ�?
(૧) ૫ (૨) ૭
(૩) ૧૧ (૪) ૧૩
લોક પ્રશાસનને લગતો અથર્શાસ્ત્ર ગ્રંથ કોણે લખ્યો?
(૧) ઍ�રસ્ટોટલ (૨) કન્ફ્યુિશયસ (૩) કૌ�ટલ્ય (૪) પ્લૅટો
નીચે પૈક�નું કોણ લોક પ્રશાસનના િપતા તરીક�
ઓળખાય છ�?
(૧) ઍ�રસ્ટોટલ
(૨) લ્યૂથર ગુિલક
(૩) ચાલ્સર્ દ ડ્યુવેલ
(૪) વુડ્રો િવલ્સન
એક સ્વતંત્ર િવષય તરીક� લોકપ્રશાસનનો જન્મ ક્યાં
અને ક્યાર� થયો?
(૧) જમર્ની, ૧૯૩૭
(૨) અમે�રકા ૧૯૮૭

(૩) અમે�રકા, ૧૯૭૦ (૪) અમે�રકા, ૧૮૮૭
38. કોઇ બંધારણની રચના કરવી તો સહ�લી હોય છ�, પણ
તેનો અમલ કરવો જ મુશ્ક�લ હોય છ�. – આ કથન
કોણે કયુ�?
(૧) વુડ્રો િવલ્સન (૨) હ�નરી ફ�યોલ (૩) સાઇમન (૪) પ્લેટો
39. લોક પ્રશાસનના ક્યા તબક્કાને સુવણર્ યુગ કહ�વામાં
આવે છ�?
(૧) પ્રથમ તબક્કો
(૨) �દ્વતીય તબક્કો
(૩) �તીય તબક્કો
(૪) ચતુથર્ તબક્કો
40. પ�બ્લક એડિમિનસ્ટ્રેશનનો ઉલ્લેખ .......... તરીક�
થાય છ�.
(૧) પ્રોસેસ (૨) �ડિસ�પ્લન(૩) અભ્યાસનું ક્ષેત્ર (૪) આ પૈક�ના બધા
41. રાજનીિત અને લોક પ્રશાસન, બંને અલગ છ� તેવો
ખ્યાલ સૌથી પહ�લા કોણે રજૂ કય�?
(૧) ઍ�રસ્ટોટલ
(૨) વૂડ્રો િવલ્સન
(૩) કાલર્ માક�સ્
(૪) મેકવેલી
42. ‘સંસ્થાના ૧૪ િસદ્ધાંતો’ આપનાર કોણ?
(૧) પ્લૅટો (૨) હ�નરી ફ�યોલ (૩) ફ્ર�ડ�રક ટ�યલર (૪) મૅક્સ વૅબર
43. �ણીતો િનબંધ ‘ધ સ્ટડી ઑફ એડિમનીસ્ટ્રેશન’
કોણે લખ્યો?
(૧) ડ્વાઇટ વૅલ્ડો (૨) વૂડ્રો િવલ્સન (૩) ફ્રડ�રક ટ�લર (૪) માગાર્ર�ટ થૅચર
44. ‘Span of Control’ – નો મતલબ જણાવો.
(૧) Tenure of a post (૨) Geographical Jurisdiction
(૩) Power to control others
(૪) Number of subordinates under a superior
45. હાવથ્રોન પ્રયોગો કોણે હાથ ધયાર્ હતાં?
(૧) ઍલ્ટન મૅયો
(૨) અબ્રાહમ એચ. મૅસ્લો
(૩) માક� ટ્વેઇન
(૪) આ પૈક� કોઇ નહ�
46. “હાવથ્રોન ઇફ�ક્ટ” અનુસાર ઉત્પાદકતામાં �િદ્ધ
ક્યા કારણે થાય છ�?
(૧) ભૌિતક કામગીરીનો સારો માહોલ (૨) સુરિક્ષત નોકરી
(૩) િનરીક્ષકોની હાજરી
(૪) આ પૈક� કોઇ નહ�
47. પરફોમર્ન્સ ઓ�ડટનો ઉપયોગ ક્યા બે પ�રબળ
વચ્ચેની તુલના તરીક� થાય છ�?
(૧) વાસ્તિવક ખચર્ અને દસ્તાવે� ખચર્
(૨) એકિત્રત થયેલી આવક અને સંભિવત આવક
(૩) ફાળવાયેલા લ�યાંકો સામે સંસ્થાની ગિતિવિધઓ
(૪) આ પૈક� કોઇ નહ�
48. કોઇ સંસ્થામાં વ્હીસલ બ્લૉઅર એ શું હોય છ�?
(૧) એ વ્યિક્ત ક� જે પોતાના િવભાગમાં ચાલતી ગેરરીિત �હ�રમાં
ખુલ્લી પાડે
(૨) એ વ્યિક્ત ક� જેને સારી િસસોટી વગાડતા આવડતી હોય
(૩) કાર પા�ક�ગ કરાવનારી વ્યિક્ત
(૪) સંસ્થાનો સૌથી ઉચ્ચ અિધકારી
49. ‘પરફોમર્ન્સ બજેટ’ શબ્દ સૌથી પહ�લા કોણે આપ્યો?
(૧) ભારતીય વહીવટી સુધારણા પંચ
(૨) USAનું �દ્વતીય હૂવર કિમશન
(૩) ભારતીય અંદાજ સિમિત
(૪) USAનું પ્રથમ હૂવર કિમશન
50. સંસદમાં બજેટ પસાર થતી વખતે ‘િગલોટીન’ શબ્દ
કઇ માગો માટ� લાગુ પડે છ�?
(૧) જેના િવશે ચચાર્ થઈ હોય અને મંજૂર થઈ હોય
(૨) જેના િવશે ચચાર્ થઈ હોય, પણ મંજૂર ન થઈ હોય
(૩) જેના િવશે ચચાર્ થઈ હોય અને ઘટાડી દ�વાઈ હોય
(૪) સમયના અભાવે જેની ચચાર્ ન થઈ હોય
જવાબો ઃ
(૧) ૩ (૨) ૩ (૩) ૪ (૪) ૧ (૫) ૧ (૬) ૨ (૭) ૪ (૮) ૩
(૯) ૪ (૧૦) ૧ (૧૧) ૧ (૧૨) ૩ (૧૩) ૧ (૧૪) ૨ (૧૫) ૧
(૧૬) ૨ (૧૭) ૧ (૧૮) ૩ (૧૯) ૧ (૨૦) ૧ (૨૧) ૨ (૨૨) ૧
(૨૩) ૧ (૨૪) ૧ (૨૫) ૪ (૨૬) ૨ (૨૭) ૧ (૨૮) ૧ (૨૯) ૩
(૩૦) ૧ (૩૧) ૧ (૩૨) ૧ (૩૩) ૨ (૩૪) ૨ (૩૫) ૩ (૩૬) ૪
(૩૭) ૪ (૩૮) ૧ (૩૯) ૨ (૪૦) ૪ (૪૧) ૨ (૪૨) ૨ (૪૩) ૨
(૪૪) ૪ (૪૫) ૧ (૪૬) ૩ (૪૭) ૩ (૪૮) ૧ (૪૯) ૪ (૫૦) ૪
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શેઠશ્રી આર. વી. રાવલ ખાનગી ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થા, ગોઝા�રયા

શ્રી ગોઝા�રયા ક�ળવણી મંડળ સંચાિલત, શેઠશ્રી આર. વી. રાવલ ખાનગી ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થા,ગોઝા�રયા ખાતે
રોજગાર અને તાલીમ િનયામકશ્રીની કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ નીચે દશાર્વેલ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા લાયક
ઉમેદવારો પાસેથી અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છ�.
ક્રમ

જગ્યાનંું
નામ

જગ્યાની
સંખ્યા

જગ્યાનો
પ્રકાર

જગ્યાની
ક�ટ�ગરી

૧

િસિનયર
કલાક�

૧

િબન
શૈક્ષિણક

િબન
અનામત

જગ્યાનું પગાર
ધોરણ/�ફકસ
પગાર
૫૨૦૦
-૨૦૨૦૦
ગ્રેડપે ૨૪૦૦
�ફકસ પગાર
૧૯૯૫૦/-

જગ્યાની લાયકાત અને અનુભવ

શૈ. લાયકાત-માન્ય મહા િવદ્યાલયના સ્નાતક અથવા
એસ.એસ.સી.ઈ. અથવાસમકક્ષ અનુભવ- શૈ.લાયકાત
મેળવ્યા પછી ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ હ�ઠળ ચાલતી શૈક્ષિણક
સંસ્થાની કચેરીમાં ક� અન્ય સરકારી ક� િબન સરકારી
કચેરી/એકમમાં િહસાબી, વિહવટ,સ્ટોસર્ તેમજ સામાન્ય
કામગીરીનો સ્નાતક થયા પછી બે વષર્નો અને
એસ.એસ.સી.ઈ.થયા પછી સાત વષર્નો અનુભવ હોવો
�ઈએ. ગ્રેજ્યુએટને પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવશે.
કોમ્પ્યુટરનું સામાન્ય ઞ્જાન ધરાવતા હોવા �ઈએ. જે
અંગેનું માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાનું પ્રમાણપત્ર હોવંગ જ�રી
છ�.

સુચનાઓઃ૧) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમની શૈક્ષિણક લાયકાત, અનુભવઅને �િતના પ્રમાણપત્રોનીપ્રમાણીત નકલ સિહતની અર�
‘‘આચાયર્શ્ર શેઠ શ્રીઆર.વી. રાવલ ખાનગી ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થા,ગોઝા�રયા,મું.પો. ગોઝા�રયા,તા. િજ.
મહ�સાણા ૩૮૪૪૭૦ ’’ ને ર�સ્ટરપોસ્ટ એડીથી મોકલવાનીરહ�શે.
૨) અર�પત્રકો સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખ ૧૧/૫/૨૦૨૧ થી ૧૫ �દવસ સુધી રહ�શે.
૩) સદરહુ જગ્યાઓ શ્રમ અને રોજગાર િવભાગના તા. ૨૧-૯-૧૯૮૯ના ઠરાવ ક્રમાંક �આઈએ/૧૦૮૯/ ૧૦૪/૨(૨)થી િનયત
થયેલ પસંદગી સિમિત દ્વારા ભરવામાં આવશે.
૪) આ જગ્યા પર િનમાનાર કમર્ચારીએ ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ કોડ -૧૯૮૪ના ધોરણો િનયમો બંધનકતાર્ રહ�શે.
૫) આ જગ્યાઓની ભરતી અંગેની વધુ િવગતો રોજગાર અને તાલીમ િનયામકની કચેરી ગાંધીનગરની વેબસાઈટ www.
talimrojgar.gujrat.gov.in તથા ઔ.તાલીમ ક�ન્દ્ર ગોઝા�રયાની વેબસાઈટ http://www.itigozaria.org/
ઉપરથી મળી શકશે.
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National Water Development Agency : New Delhi
National Water Development Agency (NWDA) is an Autonomous Organization under Ministry of Jal Shakti (D/o Water Resources,
River Development and Ganga Rejuvenation), Government of India invites online applications from Indian Citizens for following posts for its
Headquarter and various ﬁeld ofﬁces located across the country. The details of posts, age, educational qualiﬁcation and pay scale/level are
given below:
S. No

Name of the Post

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Junior Engineer (Civil)
Hindi Translator
Jr. Accounts Ofﬁcer
Upper Division Clerk
Stenographer Grade - II
Lower Division Clerk

Pay Level
Level - 6 (Rs.35400-112400/-)
Level - 6 (Rs.35400-112400/-)
Level - 6 (Rs.35400-112400/-)
Level - 4 (Rs. 25500- 81100/-)
Level - 4 (Rs. 25500- 81100/-)
Level -2 (Rs.19900- 63200/-)

UR
11
01
04
07
03
08

OBC
01
01
03
04

Category
SC
ST
03
01
01
06
03

EWS
01
01
01
02

Total

Age

16
01
05
12
05
23

18-27 years
21-30 years
21-30 years
18-27 years
18-27 years
18-27 years

Note: 4% posts are reserved for PWD Category on total number of vacancy. The conditions of disability in respect of PWD Candidates
will be as per Govt. of India rules/guidelines/orders/ amendment thereof issued from time to time.
The vacancies are tentative in nature and may decrease or increase as per requirement of the Organization.
Education Criteria:
Sl. No.

Name of Post

1

Junior Engineer

2

Hindi Translator

3

Junior Accounts Ofﬁcer

4

Upper Division Clerk

5

Stenographer Grade - II

6

Lower Division Clerk

Education Qualification
Essential: Diploma in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or equivalent. Desirable:
Degree in Civil Engineering or equivalent from a recognised University or equivalent.
Master’s degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as
the medium of examination at the degree level;
OR
Master’s degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as
the medium of examination at the degree level;
OR
Master’s degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium
and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;
OR
Master’s degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium
and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level;
OR
Master’s Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and
English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other
as a compulsory or elective subject at degree level;
AND
Recognized Diploma or Certiﬁcate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years’
experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government ofﬁce,
including Government of India Undertaking.
Essential: i) Degree in Commerce from a recognized University/Institute. ii) Three year experience in Cash
and Accounts in a Government Ofﬁce/PSU/Autonomous Body/ Statutory Body.
Desirable: Candidates having CA/ICWAI/Company Secretary will be preferred.
Essential: Degree of a recognized University. Desirable: Knowledge of Computer operating systems, MS
Word, Ofﬁce, Excel, Power Point &Internet.
Essential: 12th Class passed from a recognized Board/University. Skill(Shorthand) Test (on Computer) at
the speed of 80 wpm.
i) 12th Class passed from a recognized Board; and ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in
Hindi on computer.Desirable: Knowledge of Computer operating systems, MS Word, Ofﬁce, Excel, Power
Point &Internet.

Important Dates
(i)
Commencement of online registration on website

10.05.2021

(ii)

Last date of submission of online application

25.06.2021

(iii)

Conduct of CBT (Computer Based Test)

Will be notified later on website.

How to Apply
(i) The candidates applying for the above-mentioned posts should go through detailed advertisement before applying for any post and ensure that they
fulﬁll the eligibility criteria as laid down in the advertisement for that post. Concealing of information or furnishing false information will lead to rejection
of the candidature at any stage of the recruitment. The NWDA reserves the right to reject any application without assigning any reason whatsoever.
(ii) Date of Online Test will be communicated to the eligible candidates through Call Letters and no enquiry in this regard will be entertained. Candidates
are advised to visit NWDA website and their registered E-mail ID from time-to-time for getting latest information regarding recruitment process.
(iii) Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection. Candidates
are required to verify their eligibility before paying the examination fee.
(iv) Candidates applying for more than one post should apply separately for each post and submitted fee for each post.
(v) Candidates should have valid personal E-mail ID. It should be kept active during the currency of this recruitment process. The candidates are
requested to check regularly their E-mail/NWDA’s website for any communication from NWDA.
(vi) Before registering / submitting applications on the website, the candidate must possess the following:
a. Valid E-mail id: The E-mail ID entered in the online application form should remain active until the recruitment process is completed. No change in
E-mail ID will be allowed once registered. All correspondence regarding this recruitment shall be made on the registered E-mail ID including Admit
card for On-line examination and Call Letter for Documents veriﬁcation, if shortlisted.
b. Scanned copy of latest passport size colored photograph (not more than 03 months old) and scanned signature in digital format for uploading in
the application.
c. All relevant documents/details relating to eligibility criteria viz Educational Qualiﬁcation, Caste Certiﬁcate [SC/ST/OBC(NCL)/EWS], Experience
Certiﬁcate and Disability Certiﬁcate.
d. A facility to take print out of the Registration Slip.
Editor and Published by Ashok Kalariya (Director of Information) on behalf of Directorate of Information. Block No. 19/1, Dr. Jivraj Mehta
Bhavan, Gandhinagar, Gujarat. Printed by Government Central Press, Nr. Gh-7 Circle, Sector-29, Gandhinagar-382029.

