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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
         ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ દ્ારા જા.ક્ર.૧0/૨૦૨૨-૨૩થીજા.ક્ર.૧૪/૨૦૨૨-૨૦૨૩તારીખ-૧૫/૦૭/૨૦૨૨ 
(૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૩૦/૦૭/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Onlineઅરજીઓ મગંાવવામા ં આવે છે.સદરહ ુ
જગયાઓની મખુય અને અગતયની વવગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરિ, ઉંમરમા ંછૂટછાટ, 
અરજી ફી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામાનય જોગવાઈઓ તથા અનય વવગતો આયોગના નોટીસ 
બોર્ડ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅનેhttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર 
જોવા વવનતંી છે. જાહરેાતની સપંિૂ્ડ વવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.
gujarat.gov.in પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલલી તારીખના રોજ ગિવામા ં
આવશે.

          

ગુ જ રા ત   જા હે ર   સે વા   આયો ગ  
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ �ારા જા.કર્. ૧0/૨૦૨૨-૨૩ થી જા.કર્. ૧૪/૨૦૨૨-૨૦૨૩ તારીખ-૧૫/૦૭/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તારીખ-૩૦/૦૭/૨૦૨૨ (૧૩:૦૦ કલાક) સધુી Online અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. સદરહ ુજગ્યાઓની 
મખુ્ય અને અગત્યની િવગતો �વી કે શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર, પગાર ધોરણ, ઉંમરમા ં�ટછાટ, અરજી ફી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રીત, જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય િવગતો આયોગના નોટીસ બોડર્ ઉપર 
અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. જાહરેાતની સપંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવારે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
પર Online અરજી કરવાની રહશેે. ઉંમર ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે�લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
 જાહરેાત 
કર્માકં 

જગ્યાનુ ંનામ કુલ 
જગ્યા
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પર્ાથિમક/મખુ્ય 
કસોટીના 
પિરણામનો 
સભંિવત માસ

બબબ 
મલુાકાતનો 
સભંિવત 
માસ 

શૈક્ષિણક  
લાયકાત   
(ટૂંકમા)ં 

અનભુવ 
(ટૂંકમા)ં 

૧ ૨  ૩ 
૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ 

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત

અન.ુ 
જનજાિત

િબન 
અનામત

આ.ન.વ. 
(EWS) 

સા.શૈ.પ.
વગર્ 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જનજાિત

       

૧૦ નાયબ સેકશન અિધકારી/નાયબ મામલતદાર, વગર્-૩ ૮૦ ૩૪ ૦૮ ૨૨ ૦૭ ૦૯ ૧૨ ૦૨ ૦૭ ૦૨ ૦૩ ૦૯ ૦૮ ૧૬/૧૦/૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૦૨૨ -- �નાતક --નાયબ સેકશન અિધકારી, વગર્-૩ (સિચવાલય) ૫,૧૨ માચર્-૨૩ જૂન-૨૦૨૩ 
૧૧ ચીફ ઓિફસર, વગર્-૩ ૦૮ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૧૮/૦૯/૨૦૨૨ નવેમ્બર-૨૦૨૨ -- �નાતક -- ૧૯, ૨૬ ફેબર્-૨૩ જૂન-૨૦૨૩ 
૧૨ મદદનીશ વન સરંક્ષક, વગર્-૨ ૩૮ ૧૭ ૦૩ ૧૦ ૦૩ ૦૫ ૦૫ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૨૫/૦૯/૨૦૨૨ નવેમ્બર-૨૦૨૨ જુલાઈ-૨૦૨૩ �નાતક -- ૫,૧૧,૧૨ ફેબર્-૨૩ મે-૨૦૨૩ 
૧૩ પશિુચિકત્સા અિધકારી, વગર્-૨ ૧૩૦ ૫૫ ૧૩ ૩૪ ૦૯ ૧૯ ૧૮ ૦૪ ૧૧ ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૨૭/૧૧/૨૦૨૨ જાન્ય-ુ૨૦૨૩ મે-૨૦૨૩ �નાતક -- 
૧૪ મ્યિુનિસપલ એકાઉન્ટ ઓફીસર, વગર્-૨ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૨૫/૦૯/૨૦૨૨ િડસેમ્બર-૨૦૨૨ માચર્-૨૦૨૩ �ના./અન�ુનાતક -- 

ન�ધ:- ઉમેદવારો �ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના આખરી (છે�લા) સમય સધુી “Editable” છે. આથી ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમા ંએક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમા ં િવગત-માિહતી ભરવામા ંકોઇ 
ભલૂ થાય તો “Edit” િવક�પમા ંજઇ િવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. અરજી કરતી વખતે અને ત્યારબાદ ઉમેદવારે પોતાની સહી, ફોટો અને અન્ય િવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો ભલૂ હોય તો સધુારો કરી લેવા 
જણાવવામા ંઆવે છે. જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપતર્કમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશે નહીં.   
 આયોગ �ારા પર્િસ� કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોમા ંજગ્યાઓની સખં્યામા ંિવભાગની દરખા�તને આધીન ફેરફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઈ પર્ાથિમક કસોટી OMR - CBRT (Computer Based Recruitment Test) માધ્યમથી લેવામા ંઆવશે. 
શૈક્ષિણક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર્િસ� કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર જાહરેાત પર્માણે રહશેે. 
જાહરેાત કર્માકં ૧૦/૨૦૨૨‐૨૩ માટે પર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમો, ભરતી પરીક્ષા િનયમોમા ંતથા જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી કુલ જગ્યાઓનાઆશરે 
૦૬ (છ) ગણા ઉમદેવારોને મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે. આ જાહરેાત વગર્-૩ની હોઈ બબબ મલુાકત યોજવાની થતી નથી. 

જાહરેાત કર્માકં ૧૧/૨૦૨૨‐૨૩ માટે પર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમો, ભરતી પરીક્ષા િનયમોમા ંતથા જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી કુલ જગ્યાઓનાઆશરે ૦૪ 
(ચાર) ગણા ઉમેદવારોને મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે. આ જાહરેાત વગર્-૩ની હોઈ બબબ મલુાકત યોજવાની થતી નથી.

જાહરેાત કર્માકં ૧૨/૨૦૨૨‐૨૩ માટે પર્ાથિમક કસોટીમા ંઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણમા ંઆવતા અને ભરતી િનયમો, ભરતી પરીક્ષા િનયમોમા ંતથા જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી કુલ જગ્યાઓનાઆશરે ૧૫ 
(પદંર) ગણા ઉમેદવારોને મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે. 

જાહરેાત કર્માકં ૧૦ અને ૧૧/૨૦૨૨‐૨૩ ના િક�સામા ંઉમેદવારોની આખરી પસદંગી મખુ્ય લેિખત પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુોના આધારે કરવામા ંઆવશે. 
ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત કર્માકં: ૧૩ અને ૧૪/૨૦૨૨-૨૩મા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગણુમાથંી � ગણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% ગણુભાર અને બબબ મલુાકાતના ૧૦૦ ગણુમાથંી મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના પર્માણસહ ગણતરી 
કરીને કુલ ગણુના આધારે કરવામા ંઆવશે. એટલે કે, પર્ાથિમક કસોટી અને બબબ મલુાકાતના અનકુર્મે ગણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ ગણુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશે. પર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગણુના ૧૦૦પર્�ો 
સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦પર્�ો સબંિંધત િવષયના રહશેે. (સદરહ ુજાહરેાતોમા ંપર્ાથિમક કસોટીમા ં૧૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને બબબ મલુાકાત માટે િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશે નહીં.)
િદ�યાગં ઉમેદવારોની જગ્યામા ંસરકારની અ�તન સચૂનાઓ મજુબ સધુારો થવાની સભંાવના રહ ેછે. 
બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશે. આખરી પિરણામ વખતે જ ઉમેદવારે મેળવેલ આખરી ગણુ જાહરે કરવામા ંઆવશે.
(૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત કર્માકં અને જગ્યાનુ ંનામ �પ�ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી વખતે તમામ િવગતો અરજીપતર્કમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમર્
કરવાનીરહશેે. (ર)ફન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્કની િવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માિહતીમા ંક્ષિત કે ચકૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જબરીયાત જણાય તો https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.in ના “Online Application” મેનમુા ં“Edit”
િવક�પમા ંજઇને તે જાહરેાતમા ંઓનલાઇન અરજી કરવાના આખરી (છે�લા) િદવસ અને સમય સધુીમા ંકોઇ પણ િવગત સધુારી શકાશે. જાહરેાતના ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપતર્કમા ંકોઇ
સધુારા વધારા થઇ શકશે નહીં. (૩) એક કરતા ંવધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાર્ના િક�સામા ંછે�લે કન્ફમર્ થયેલ અરજીપતર્ક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. િબન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે છે�લે કન્ફમર્ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપતર્ક
માન્ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ બબબ મલુાકાતને પાતર્ થયાના િક�સામા ંરજૂ કરવાના થતા પર્માણપતર્ો તૈયાર રાખવાના રહશેે.
ઉમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જન્મ તારીખ દશાર્વેલ) જ રજૂ કરવુ.ં અન્ય કોઈપણ દ�તાવેજ માન્ય ગણાશે નહીં. સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE

(NCLC) માટે પિરિશ�ટ-ક-પિરિશ�ટ-૪ (ગજુરાતી) જ રજૂ કરવુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) માન્ય ગણાશે નહીં. 
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે Online અરજી કરવા માટે તારીખ-૩૦-૦૭-૨૦૨૨ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી જ વેબસાઇટ ખ�ુલી રહશેે માટે આખરી િદવસો સધુી રાહમા ંનિહં રહતેા Online અરજીપતર્ક્મા ંતમામ િવગતો
કાળજીપવૂર્ક ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમા ંOnline અરજીપતર્ક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવો ફરજીયાત છે. �મા ંચકુ થયેથી
ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશેે.                                                                                                                                                                                       તારીખ-૧૪-૦૭-૨૦૨૨ 
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નોંધ:- ઉમેદવારો દ્ારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અરજી જાહરેાતના આખરી (છેલલા) સમય સધુી “Editable”છે. આથી 
ઉમેદવારોએ એક જાહરેાતમા ંએક જ અરજી કરવી. ઓનલાઇન કરેલ અરજીમા ં વવગત-માહહતી ભરવામા ંકોઇ ભલૂ થાય 
તો “Edit”વવકલપમા ંજઇ વવગત સધુારી લેવી. નવી અરજી ન કરવી. અરજી કરતી વખતે અને તયારબાદ ઉમેદવારે પોતાની 
સહી, ફોટો અને અનય વવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો ભલૂ હોય તો સધુારો કરી લેવા જિાવવામા ંઆવ ેછે. જાહરેાત 
ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયપિૂ્ડ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશ ેનહીં.



2 તા. ૨૦ જુલાઈ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

è
 આયોગ દ્ારા પ્રવસદ્ધ કરવામા ંઆવતી સદરહ ુજાહરેાતોમા ંજગયાઓની સખંયામા ં વવભાગની દરખાસ્તને આધીન ફેરફાર 

કરવાનો આયોગનો અબાવધત અવધકાર રહશે.ે

 ઉમેદવારોની સખંયાને ધ્યાને લઈ પ્રાથવમક કસોટી OMR -CBRT(Computer Based Recruitment Test)માધ્યમથી લેવામા ં
આવશ.ે

 શકૈ્ષણિક લાયકાત, અનભુવ વગેરે આયોગની વબેસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.
gov.inપ્રવસદ્ધ કરવામા ંઆવલે વવગતવાર જાહરેાત પ્રમાિે રહશે.ે

 જાહરેાતક્રમાકં ૧૦/૨૦૨૨-૨૩માટે પ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે ન�ી કરેલ લાયકી ધોરિમા ંઆવતા અને ભરતી વનયમો, 
ભરતી પરીક્ષા વનયમોમા ંતથા જાહરેાતમા ંદશા્ડવલે જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી �ુલ જગયાઓના આશરે ૦૬(છ) 
ગિા ઉમેદવારોને મખુય લેણખત પરીક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશ.ે આ જાહરેાત વગ્ડ-૩ની હોઈ �બ� મલુાકત યોજવાની 
થતી નથી. 

 જાહરેાતક્રમાકં ૧૧/૨૦૨૨-૨૩ માટે પ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે ન�ી કરેલ લાયકી ધોરિમા ંઆવતા અને ભરતી વનયમો, 
ભરતી પરીક્ષા વનયમોમા ંતથા જાહરેાતમા ંદશા્ડવેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી �ુલ જગયાઓના આશરે ૦૪ 
(ચાર) ગિા ઉમેદવારોને મખુય લેણખત પરીક્ષામા ંપ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે આ જાહરેાત વગ્ડ-૩ની હોઈ �બ� મલુાકત 
યોજવાની થતી નથી.

 જાહરેાતક્રમાકં ૧૨/૨૦૨૨-૨૩ માટે પ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે ન�ી કરેલ લાયકી ધોરિમા ંઆવતા અને ભરતી વનયમો, 
ભરતી પરીક્ષા વનયમોમા ંતથા જાહરેાતમા ંદશા્ડવેલ જોગવાઈઓ સતંોષતા ઉમેદવારો પૈકી �ુલ જગયાઓના આશરે ૧૫ 
(પદંર) ગિા ઉમેદવારોને મખુય લેણખત પરીક્ષામા ંપ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે

 જાહરેાતક્રમાકં ૧૦ અને ૧૧/૨૦૨૨-૨૩ના હકસ્સામા ં ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી મખુય લેણખત પરીક્ષામા ં મેળવલે 
ગિુોના આધારે કરવામા ંઆવશ.ે

 ઉક્ત જાહરેાતો પૈકી જાહરેાત ક્રમાકં:૧૩ અને૧૪/૨૦૨૨-૨૩માપં્રાથવમક કસોટીમા ં૩૦૦ ગિુમાથંી જે ગિુ મેળવલે હશ ે
તેના ૫૦% ગિુભાર અને �બ� મલુાકાતના ૧૦૦ ગિુમાથંી મેળવલે ગિુના ૫૦% ગિુભારના પ્રમાિસહ ગિતરી કરીને 
�ુલ ગિુના આધારે કરવામા ંઆવશ.ે એટલે કે,પ્રાથવમક કસોટી અને �બ� મલુાકાતના અનકુ્રમે ગિુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી 
મેળવલે ગિુનુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટેજ આપવામા ંઆવશ.ે પ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૦૦ ગિુના ૧૦૦પ્ર�ો સામાનય અભ્યાસના 
તથા ૨૦૦ગિુના ૨૦૦પ્ર�ો સબંવંધત વવષયના રહશે.ે(સદરહ ુજાહરેાતોમા ંપ્રાથવમક કસોટીમા ં૧૫% થી ઓછા ગિુ મેળવશ ે
તેવા ઉમેદવારોને �બ� મલુાકાત માટે વવચારિામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહીં.)

 હદવ્યાગં ઉમેદવારોની જગયામા ંસરકારની અદ્યતન સચૂનાઓ મજુબ સધુારો થવાની સભંાવના રહ ેછે.

 બધીજ જાહરેાતો માટે પસદંગી યાદી મેરીટના આધારે આખરી કરવામા ંઆવશ.ે આખરી પહરિામ વખતે જ ઉમેદવારે 
મેળવલે આખરી ગિુ જાહરે કરવામા ંઆવશ.ે

 (૧) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગયાનુ ંનામ સ્પષ્ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઈન અરજી કરવી. ઓન-લાઈન અરજી કરતી 
વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમા ંભયા્ડ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને તયાર પછી જ અરજી કનફમ્ડ કરવાનીરહશે.ે (ર)
ફનફમ્ડ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ંઉમેદવારે આપેલ માહહતીમા ંક્ષવત કે �કૂ  બાબતે સધુારો કરવાની જ�રીયાત 
જિાય તો https:--gpsc-ojas.gujarat.gov.inના “Online Application”મેનમુા ં“Edit”વવકલપમા ંજઇને તે જાહરેાતમા ંઓનલાઇન 
અરજી કરવાનાઆખરી (છેલલા) હદવસ અને સમય સધુીમા ંકોઇ પિ વવગત સધુારી શકાશ.ેજાહરેાતના ઓનલાઇન અરજી 
કરવાનો સમયપિૂ્ડ થયા બાદ ઓનલાઇન ભરેલ અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા વધારા થઇ શકશ ેનહીં.(૩) એક કરતા ંવધારે 
સખંયામા ંઅરજી કયા્ડના હકસ્સામા ં છેલલે કનફમ્ડ થયેલ અરજીપત્રક જ માનય રાખવામા ંઆવશ.ે ણબન-અનામત વગ્ડના 
ઉમેદવારો માટે છેલલે કનફમ્ડ થયેલ ફી સાથને ુ ંઅરજીપત્રક માનય રાખવામા ંઆવશ.ે (૪) ઉમેદવારોએ �બ� મલુાકાતને 
પાત્ર થયાના હકસ્સામા ંર�ૂ કરવાના થતા પ્રમાિપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશે.ે

 ઉંમરના ંપરુાવા માટે SSCE CERTIFICATE (જનમ તારીખ દશા્ડવલે) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અનય કોઈપિ દસ્તાવજે માનય ગિાશે 
નહીં. સામા�જક અને શકૈ્ષણિક રીતે પછાત વગ્ડના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC)માટે 
પહરવશષ્ટ-ક-પહરવશષ્ટ-૪ (ગજુરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH)માનય ગિાશે નહીં.

 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે કે Online અરજી કરવા માટે તારીખ-૩૦-૦૭-૨૦૨૨ના ૧૩:૦૦ કલાક સધુી 
જ વબેસાઇટ �લુલી રહશે ેમાટે આખરી હદવસો સધુી રાહમા ંનહહ� રહતેા Onlineઅરજીપત્રક્મા ંતમામ વવગતો કાળજીપવૂ્ડક 
ચકાસીને વહલેી તકે ભરવા અને ઓનલાઇન અરજી Confirmકરવા જિાવવામા ંઆવ ેછે. ઉમેદવાર દ્ારા વનયત સમયમા ં
Onlineઅરજીપત્રક ભરી Confirmation Number મેળવી લેવોફરજીયાત છે. જેમા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહશે.ે
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  ૧૦૬ મરીટર લાબંરી અન ે૪૦ મરીટર પહોળરી ફ�લોનરી બનલેરી 
ભૂલભૂલામણરી કયા દેશમાં આવેલરી છે?

 અ. �પાન          બ. ફ્રાંસ
      ક. ચીન                    ડ. નોવ�  
2.  ૨૦૨૦ થરી દર વર� મનાવતો આંતરરા�રીય અંતરાત્મા 

�દવસ ક્યારે મનાવાય છે?
 અ. ૨૪ - �ડસેમ્બર  બ. ૧૮ - સપ્ટ�મ્બર 
 ક. ૧૧ - જુલાઈ       ડ.  ૫ - એિપ્રલ
3.  ૨૦૨૨નરી શ�આતમા ંજ ભારત અન ેકયા દેશ વચ્ચ ેએક 

આિથ્ષક સહયોગ અને વ્યાપાર સમજૂિત પર હસ્તાક્ષર 
કરાયા છે?

 અ. નોવ�              બ. ચીન 
 ક. ઓસ્ટ્રેિલયા  ડ. સ્પેન 
4.  Daisy – એટલે કયું ફ�લ થશે?
 અ. ગુલબહાર      બ. અપરાિજતા
 ક. મોગરો           ડ. રજનીગંધા
5.   કયા દેશમા ંકરાયલેા અધ્યયન અનસુાર,માનવ રકતમાં 

‘માઇક્રો પ્લા�સ્ટક’ નામક પ્લા�સ્ટકના નાના કણોનો 
ખ્યાલ આવ્યો છે?

 અ. જમર્ની         બ. નેધરલેન્ડ
 ક. ઇન્ડોનેિશયા         ડ. નોવ�
6.  IST એટલે ઈ�ન્ડયન સ્ટાન્ડડ્ષ                  -------------------.
 અ. ટાઇમ બ. ટ્રાન્સપોટર્
 ક. ટ્રાવેિલંગ ડ. ટ્રેિનંગ
7.  ગુ� નાનકના માતાનું નામ શું હતું?
 અ. મિણબા           બ. અચલા�    
 ક. �િપ્ત� ડ. ર�ખા�
9.  �દય પ્રદેશ તરરીકે ઓળખાતું રાજય કયું છે?
 અ. ઉત્તરપ્રદ�શ બ. મધ્યપ્રદ�શ
 ક. આસામ  ડ. કણાર્ટક 
11. ગુજરાત ગૌરવ �દવસ (૨૦૨૨) નરી ઉજવણરી પ્રસંગે ક�િર 

ક્ષેત્ે કોને ગુજરાત ગ�રમા એવોડ્ષ એનાયત કરાયો 
હતો?

 અ. નવીનચંદ્ર કાનાણી બ. ચંદ્રવંદન ગોવાણી
 ક. પ્રફ�લ્લચંદ્ર સેજિલયા     ડ. ચંદ્રકાંત રાદ�ડયા
12. આ�ટ્ષ�ફિશયલ ઇન્ટેિલજન્સ આધા�રત ‘ડેસ્ક ઓફ 

ગુડનેસ’ સુિવધા દેશના કયા એરપોટ્ષ પર સૌપ્રથમ 
શ� કરાઇ છે? 

 અ. સુરત              બ. અમદાવાદ
 ક. પુના                     ડ. ગોવા 
14. લખોટરી રમવા માટે કરાતા નાના ખાડાને શું કહે છે?
 અ. જગલ      બ. સગલ  ક. ડગલ         ડ. અગલ  
15.  �ફલ્મ કલાકાર �તેન્દ્રનું મૂળનામ શું છે? 
 અ. રિવ કપૂર બ. શ્યામ આહુ�                      
 ક. સુધીર િમશ્રા ડ. શશી રાવ
16.  એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં ક્યા રાજયનરી કેિબનેટે પ�કારો માટે 

વરીમા યોજનાનરી મંજ્રૂરરી આપરી છે?
 અ. િમઝોરમ     બ. મિણપુર     ક. મેઘાલય    ડ. િત્રપુરા 
17.  મે – ૨૦૨૨માં �દલ્હરીના નવા ઉપરાજયપાલ પદે કોનરી 

િનયુિક્ત કરાઇ છે? 
 અ. અિનલક�માર અ�ગ્નહોત્રી    બ. રાહુલ મલ્હોત્રા
 ક. િવનયક�માર સકસેના          ડ. રિવ શમાર્
18.  િત્તંત્રીકા , િચત્ા , િવપચ�..... વગેરે શું છે?
 અ. નક્ષત્રો બ. રાગ
 ક. �ત્ય   ડ. સંગીત વાદ્યો  
19. િવશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO)ના પ્રમુખપદે કોનરી 

િનમણૂક કરરી છે?
 અ. ટ�ડ્રોસ ઍડહનોમ િગબ્રેયેસસ     
 બ. મા�રયાવાન ક�રખોવ
 ક. સૌમ્યા સ્વામીનાથની                     
 ડ. રા� િવશ્વનાથન

20.  કયા દેશ ેમિહલા િક્રકેટ વલ્ડ્ષકપ – ૨૦૨૨ નરી ફાઈનલમાં 
�ગ્લેન્ડને ૭૧ રનથરી હરાવરીને સાતમરીવાર િખતાબ 
મેળવરી લરીધો?

 અ. ભારત બ. બાંગ્લાદ�શ        
 ક. ઓસ્ટ્રેિલયા    ડ. શ્રીલંકા 
21. એકસપોટ્ષ ક્રે�ડટ ગેર�ટરી કોપ�રેશન ઓફ ઇ�ન્ડયાનું 

મુખ્યમથક કયાં આવેલું છે?
 અ. વડોદરા     બ. કાનપુર      
 ક. ભોપાલ         ડ. મુંબઈ 
22.  ભારતમાં સૌપ્રથમ ટપાલ �ટ�કટ ક્યારે શ� કરવામાં 

આવરી હતરી?                                                                                                                                
 અ. ૧–૭-૧૮૫૪     બ.  ૨-૮-૧૮૫૫   
 ક. ૩-૯-૧૮૫૬     ડ. ૪-૧૦-૧૮૫૭
23.  શુભ પ્રસંગે મશાલપર તેલ રેડવાનું લાંબરી ભુંગળરીવાળું 

સાધન કયું?
 અ. વા�રયું          બ. બગોનું         
 ક. ક�પ્પી      ડ. ગઢી
24.  સૌરમંડળમાં સૌથરી નાનો ગ્રહ કયો છે? 
 અ. મંગળ          બ. બુધ        
 ક. ગુ�             ડ. શુક્ર  
25.  ગજુરાતમા ંમ�ંદર બાધંકામ અન ેમિૂત્ષકળા કયા સમદુાય 

દ્વારા જળવાઇ રહરી છે? 
 અ. િસદ્વપુરા બ. �શીપુરા  
 ક. ધારપુર ડ. સોમપુરા 
26. કયું રસાયણ કેન્સરનરી સારવારમાં ઉપયોગરી છે? 
 અ. સીસ - પ્લે�ટન બ. ટ્રાન્સ – પ્લે�ટન
 ક. સીટ્રા - પ્લે�ટન ડ. ટ્રાન્ક - પ્લે�ટન 

27. ધ લ�સેટ પ્લેનેટરરી હેલ્થ જન્ષલમાં પ્રકાિશત અધ્યયન 
અનસુાર, ૨૦૧૯મા ંદિુનયાભરમા ંપ્રદરૂણથરી કેટલા લાખ 
લોકોના �ત્યુ થયા હતાં? 

 અ. ૭૫         બ. ૮૦         
 ક. ૮૫ ડ. ૯૦ 
29.  નરીચેના પૈક� આઠમું નક્ષત્ કયું છે?
 અ. આદ્વર્ાર્          બ. હસ્ત    
 ક. પુષ્પ       ડ. શ્રવણ
30. લોકઘર્ષણને અટકાવવાના ભાગ�પે દેશના કયા 

રાજયએ તાજેતરમાં પોલરીસ દ્વારા બો�ડવોન્ષ કેમેરાનો 
પ્રયોગ શ� કય� છે?

 અ. કણાર્ટક               બ. માહારા� 
 ક. ઉતરાંચલ              ડ. ગુજરાત
31.  કહેવત : વર મરો, કન્યા મરો પણ----નુ ંતરભાણુ ંભરો.  
 અ. સાસુ          બ. વેવાઇ      
 ક. ગોર        ડ. �નૈયા 
32.  તાજતેરમા ંરિશયાના પ્રિતિષ્ઠત સન્માન – પ�ુશ્કન મડેલ 

વડોદરાના ક્યા પ્રોફેસરને એનાયત કરાયો હતો?
 અ. દ�વ� સંઘિમત્રા          બ. અનુલા િપ્રયદશ�
 ક. િશવમ અ�ગ્નહોત્રી        ડ. દ�બલ દાસગુપ્તા
33. દિક્ષણોત્તમ અને દિક્ષણ ધ્રુવ ધરાવતો ખંડ કયો છે?
 અ. એન્ટાક��ટકા       બ. યુરોપ
 ક. ઓસ્ટ્રેિલયા        ડ. એિશયા  
34. જાન્યુ. – ૨૦૨૨માં યુએન આંતકવાદ િવરોધરી સિમિતના 

અધ્યક્ષ તરરીકે કોનરી િનમણૂક કરવામાં આવરી છે?
 અ. એચ.પી.શેષાન બ. ટી.�.દવે
 ક. ટી.એસ.િત�મૂિતર્      ડ. એચ.એચ.ર�ડ્ડી
35.  તાજેતરમાં ભારતના કયા રાજયએ મા�ત્વ રજા 

(મેટરિનટરી લરીવ) ના લાભને ૯૦ �દવસથરી વધારરીને 
૧૮૦ �દવસ ક્રય� છે?

 અ. િસ�ક્કમ    બ. ઝારખંડ
 ક. ઓ�ડશા        ડ. તેલંગાણા

આ�ટ્ષ�ફિશયલ ઇન્ટેિલજન્સ આધા�રત ‘ડેસ્ક ઓફ ગુડનેસ’ સુિવધા દેશના કયા એરપોટ્ષ પર સૌપ્રથમ શ� કરાઇ છે? 
36.  કયા દેશના સશંોધકોએ ચદં્ર નરી માટરી પર છોડ ઉગાડયા 

છે , અને તે �થ્વરી પર  લવાયા છે? 
 અ. �પાન         બ. ચીન   
 ક. અમે�રકા ડ. ઇ�ન્ડયા  
37.  ક�ર – એટલે કયું પક્ષરી થશે? 
 અ. સુગરી      બ. મેના  
 ક. પોપટ      ડ. લક્ક્ડ્ખોદ
38. કઈ સંસ્થાએ ખાદ્ય અસુરક્ષાને દૂર કરવા ૩૦ િબિલયન 

ડોલર સુધરીનરી મદદનરી ઘોરણા કરરી છે? 
 અ. િવશ્વબ�ક         બ.IMF   
 ક. WTO       ડ. WHO
39.  ચલણરી નોટો છાપવાનો પ્રેસ કયાં આવેલો છે?
 અ. નાિસક       બ. મ�ગ્લોર      
 ક. કટક ડ. ગોવા
40. અલ્બેિનયાનરી રાજધાનરી કઈ છે?
 અ. તાઈરન           બ. ક�નબેરા
 ક. મનામા          ડ. સો�ફયા
41. એિપ્રલ – ૨૦૨૨મા ંકયા દેશ ે‘હેિલના’ ગાઈડડે િમસાઈલ 

િસસ્ટમનું સફળતાપૂવ્ષક પરરીક્ષણ કયુ� હતું? 
 અ. નેપાળ       બ. ચીન    
 ક. ભૂતાન ડ. ��ડયા
42. ગજુરાતના આ�દવાસરીઓ તમેના ૭ – ૮ ગામના સમહૂને 

શું કહે છે?
 અ. પૂડો            બ. બોડું         
 ક. સૂડુ          ડ. કાડું 
43. જાન્ય.ુ ૨૦૨૨મા ંઇ�ન્ડયન આમ�એ કયા સ્થળે કવાનં્ટમ 

લેબનરી સ્થાપના કરરી છે?
 અ. કોલ્હાપુર             બ. િસકન્દરાબાદ
 ક.  ઉદયપુર             ડ. ઇન્દોર
44. િબ્રટનમા ંજન્મલેા,ં ભારતરીય મૂળના ંકયા મિહલા એકલાં 

સ્ક��ગ કરરીને દિક્ષણ ધ્રુવ પહ�ચ્યા હતાં? 
 અ. હરમન પ્રીિત  બ. હરપ્રીત ચાન્ડી
 ક. અનુષ્કા ભા�ટયા      ડ. રીમા કૌર 
45. ઓનલાઈન વરીમા પ્લેટફોમ્ષ Renew Buy એ કયા 

અિભનેતાને તેમનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યો છે?
 અ. અજય દ�વગન બ. રાજક�માર રાવ
 ક. ટાઇગર શ્રોફ   ડ. અક્ષય ખન્ના
47.  કયા દેશમા ં૧૬,માચ્ષ – ૨૦૨૨ના રોજ ૭.૪નરી તરીવ્રતાનો 

ભૂંકપ આવ્યો હતો?
 અ. �પાન        બ. નોવ�     
 ક. ડેન્માક� ડ. સ્પેન 
48.  અમ�ેરકામા ંવસતા ભારતરીય મળૂના કયા િચ�કત્સકનરી 

વ્હાઈટ હાઉસના નવા કોિવડ – ૧૯ પ્રિતિક્રયા સમન્વયક 
તરરીકે માચ્ષ – ૨૨માં િનમણૂક કરરી છે? 

 અ. આિશષ ઝા બ. સમીર ઉપાધ્યાય
 ક.  યશ પટ�લ    ડ. પ્રણવ શ્રીવાસ્તવ  
49. World Air Quality Report અનુસાર િવશ્વનો સૌથરી 

પ્રદૂિરતા દેશ કયો છે?
 અ. નેપાલ      બ. બાંગ્લાદ�શ    
 ક. ઇરાક  ડ. �પાન
50.  એશલે બાટ� એ માત્ ૨૫ વર્ષનરી વયે કઈ રમતથરી 

સંન્યાસ લઈને આખરી દુિનયાને ચ�કાવરી દરીધરી છે?
 અ. ટ�િનસ            બ હોક�        
 ક. ફ�ટબોલ      ડ. વોલીબોલ

જવાબો ઃ
(1-ક)  (2-ડ) (3-ક) (4-અ) (5-બ) (6-અ) (7-ક) (9-
બ) (11-ક) (12-બ) (14-ડ) (15-અ) (16-ડ) (17-ક) 
(18-ડ)  (19-અ) (20-ક) (21-ડ) (22-અ) (23-ક) (24-
બ) (25-ડ) (26-અ) (27-ડ) (29-ક) (30-ડ) (31-ક) 
(32-ડ) (33-અ) (34-ક) (35-ક) (36-ક) (37-ક) (38-
અ) (39-અ) (40-અ) (41-ડ) (42-ક) (43-ડ) (44-બ) 
(45-બ) (47-અ) (48-અ) (49-બ) (50-અ)
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ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS) KALYANI
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NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Recruitment to the post of Assistant Manager in Grade ‘A’ (RDBS/Rajbhasha)

Applications are invited from Indian citizens for the post of Assistant Manager in Grade ‘A’ in the Rural Development Banking Service (RDBS) /
Rajbhasha Service in National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Candidates can apply only ON-LINE on NABARD website 
www.nabard.org between 18 July 2022 and 07 August 2022. NABARD is an all India Apex Organization, wholly owned by Government of India and is 
an equal opportunity employer.

Before applying, candidates should read all the instructions carefully and ensure that they fulfi l all the eligibility criteria for the post. NABARD would 
admit candidates on the basis of the information furnished in the ON-LINE application along with applicable requisite fee and shall verify their eligibility 
at the stage of interview / joining. If, at any stage, it is found that any information furnished in the ON-LINE application is false/ incorrect or if according 
to the Bank, the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, his/ her candidature will be cancelled and he/she will not be allowed to appear 
for the interview / joining.

Candidates are requested to apply only ON-LINE through Bank’s website www.nabard.org. No other mode of submission of application will be 
accepted by NABARD.

Help Facility: In case of any problem in fi lling up the form, payment of fee/intimation charges, or in downloading of Call Letter, complaints may be 
made at “Candidate Grievance Lodging and Redressal Mechanism” at http://cgrs.ibps.in/. Do not forget to mention “NABARD Offi cer – Grade ‘A’ (RDBS) 
– DR” in the subject of the email.
Important Dates / Timelines :
Online Application Registration and Payment of Online Fees/Intimation Charges 18 July 2022 to 07 August 2022
Phase I (Preliminary) – Online Examination 07 September 2022 (Tentatively)@

@ NABARD reserves the right to make change in the dates of the examinations
(� e date of Main Exam would be announced separately on our website viz. www.nabard.org)

HOW TO APPLY:  Eligible applicants are required to apply online through website www.nabard.org. No other means/ mode of application will be 
accepted. The application form should be fi lled in English only. Option for the use of Hindi language will be available for the Online/Main Examination/ 
Interview.
Detailed Guideline / Procedure for :   a.  Application Registration,    b.  Payment of Application Fee,   c.  Photograph & Signature Scan and Upload
    Candidates can apply online only from 18 July 2022 to 07 August 2022 and no other mode of application will be accepted.
Important Points to be noted before registration:
Before applying online, candidates should -
i.  Scan their:    Photograph (4.5 cm x 3.5 cm), Signature (with Black ink), Left Thumb impression (on white paper with black or blue ink)
 A hand written declaration (on a white paper with black ink) (text given below),  Ensuring that all these scanned documents adhere to the required 

specifi cations as given in the advertisement
ii. Signature in CAPITAL LETTERS will not be accepted
iii. The left thumb impression should be properly scanned and not smudged. (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/her right thumb for 

applying)
iv. The text for the hand written declaration is as follows –“I......................(Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in 

the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”
v.  The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only. If it is written and uploaded by anybody else 

or in any other language, the application will be considered as invalid. (Visually Impaired candidates who cannot write may get the text of declaration typed 
and put their left. hand thumb impression below the typed declaration and upload the document as per specifi cation.)

vi.  Keep the necessary details/documents ready to make online payment of the requisite application fee/intimation charges.
vii. Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this Recruitment Process. Bank may send intimation to 

download call letters/upload bio-data etc. through the registered e-mail ID. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID/mobile number, 
he/she should create/obtain his/her new e-mail ID and mobile no. before applying on-line and must maintain that email account and mobile number.

APPLICATION PROCEDURE :
 Candidates to go to the Bank’s website www.nabard.org/career, click on the option “APPLY ONLINE” which will open a new screen.
 To register application, choose the tab “Click here for New Registration” and enter Name, Contact details and Email-id. A Provisional Registration 

Number and Password will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the Provisional Registration Number 
and Password. An Email & SMS indicating the Provisional Registration number and Password will be sent at the given email ID and mobile number.

 In case the candidate is unable to complete the application form in one go, he / she can save the data already entered by choosing “SAVE AND NEXT” 
tab. Prior to submission of the online application candidates are advised to use the “SAVE AND NEXT” facility to verify the details in the online 
application form and modify the same, if required. Visually Impaired candidates should fi ll the application form carefully and verify/ get the details 
verifi ed to ensure that the same are correct prior to fi nal submission.

 Candidates are advised to carefully fi ll and verify the details fi lled in the online application themselves as no change will be possible after clicking the 
FINAL SUBMIT BUTTON.
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Table - I 

I. NUMBER OF VACANCIES  AND RESERVATION 

S.NO. POST / DISCIPLINE UR SC ST OBC EWS Total PWBD 

I  AM (RDBS)               
i) General 33 12 6 21 8 80 

7@ 

ii) Agriculture Engineering 1  - 1 2 1 5 
iii) Fisheries 1 - 1 -  -  2 
iv) Forestry 1 - - 1 -  2 

v) Land Development/Soil 
Science 1 1 - -  1 3 

vi) Plantation/Horticulture 1 1 -   -  - 2 
vii) Civil Engineering 1 - -  1 1 3 

viii) Environmental 
Engg/Science 1 1 -  2# -  4 

ix) Finance 11 5 - 11 3 30 

x) Computer/Information 
Technology 10 4 -  9 2 25 

xi) Agri Marketing/Agri 
Business Management 1 1 - - - 2 

xii) Development Management 1 1  -  - 1 3 
  Total 63 26 8 47 17 161 

II AM(Rajbahsha) 4 1 1# 1  - 7 1$ 
@PWBD – Cat(a)- 2 (includes 01 backlog), Cat(b)-1, Cat(c)-1, Cat (d & e) –3 (includes 02 backlog) 

#Includes 01 Backlog  vacancy 

$ 01 LD Backlog vacancy 
 
Reservation for PWBD candidates shall be applied horizontally within the overall vacancies 
earmarked for various categories viz., UR, SC, ST, OBC & EWS for Grade A (RDBS)/Rajbhasha 
posts. 

 (i) The reservation will be provided for candidates belonging to SC/ST/OBC/EWS/PWBD 
category as per extant Government of India instructions.     

(ii)    The Bank reserves the right to increase / decrease the number of vacancies in any of the 
disciplines or not to fill up any of the vacancies or cancel the recruitment process, as per 
its requirement.  

(iii) Candidates belonging to OBC category but coming in the ‘Creamy Layer’ are not entitled 
to OBC reservation. They should indicate the category as ‘General’ (Gen). 

(iv) Reserved category candidates desirous of applying for the posts where the vacancies are 
not reserved, should apply under UR category. 

(v) Out of 161 vacancies of Asst. Manager (RDBS) and 07 Asst. Manager (Rajbhasha), 08 
vacancies are reserved for PWBD candidates under RPWD Act 2016 as per the details given 
in Table below. The overall PWBD vacancies include 01 LD, 02 (Category d+e) and 01 VI 
Backlog vacancies. 

All 07 PWBD vacancies reserved for Asst. Manager (RDBS) are open to General & Specialised 
disciplines. 
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CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES : NEW DELHI
Commencement of Application fi lins date  : 15.07.2022
Closing date of receipt of applications        : 14.08.2022

      Applications are invited from suitable candidates within the aforesaid period for the under-mentioned posts, to be fi lled at AYUSH wellness Clinic at 
Rashtrapathi Bhavan, New Delhi and CCRAS/other peripheral institutes under Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, Ministry of AYUSH, 
Govt of lndia. The Sl. No. 2 & 3 below are unit based post, for which the seniority and reservation rosters maintained separately by them.

HOW TO APPLY :
1. Candidates are advised to read followins instructions carefullv before aDolvinq on-line and also all the instructions given on main instruction Dage of 

on-line applications.
2. Candidates are required to applv throush Online Aoplication LINK hosted at CCRAS website www.ccras.nic.in in English onlv. No other means/mode 

of submission of applications will be acceDted under anv circumstances.  The;n-line repistration process involves 02 (two) steps by Resistration and 
Losin to Fill-in and Submission of Online aoplication.

3. Candidates should have a valid personal e-mail ID and Mobile Number which should be kept active during the currency of this recruitment process. 
The system generated Login ID (Application Sequence Number), Password to Login at Online Application portal to completed online registration and 
submission of Online Application, download Admit Card for Test, Call Letter for document verifi cation or any other important communication will be 
sent on the same registered e-mail ID of candidate (also check email in spam/junk box). The candidates are, therefore, required to check regularly 
their e-mail for any communication from CCRAS. Under no circumstances, the candidate should share/mention e-mail ID or password to/ or any other 
candidate / person. Please note that the Admit Card for appearing in computer based test will not be sent by post.

4. 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. Once the application is submitted (Step 2) fi nally by clicking submit button, no change I edit will be allowed, thereafter. 5.2.3 
If a candidate intends to apply for more than one post, he/she will have to submit individual on-line application for each post along with prescribed 
application fees (as applicable). In such a case he/she should have separate valid email ID for applying for each post.

5. The candidates should ensure the completion of both the Step 1 and Step 2 (Registration & Submission of Online Application and on line payment of 
Application Fee (if applicable) by the stipulated date and time.

6. Candidates are now ready to apply on-line by visiting the CCRAS website and going to the tab “VACANCIES” on CCRAS website: www.ccras.nic.in


