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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
INVITES ONLINE RECRUITMENT APPLICATIONS (ORA*)

FOR RECRUITMENT BY SELECTION TO THE FOLLOWING POSTS
(*: by using the website http://www.upsconline.nic.in)

1. (Vacancy No. 21091201211) One vacancy for the post of Regional 
Director in National Centre of Organic Farming, Ghaziabad, 
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry 
of Agriculture & Farmers Welfare (UR-01) (PwBD*-01)*. 

2. (Vacancy No. 21091202611) Ten vacancies for the post of Deputy 
Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) in Intelligence 
Bureau, Ministry of Home Affairs (SC-01, ST-01, OBC-01, EWS-01, 
UR-06). 

3. (Vacancy No. 21091203311) One vacancy for the post of Assistant 
Professor (Chemistry), Integrated Headquarters of Navy, Directorate of 
Civilian Personnel, Ministry of Defence (SC-01). 

4. (Vacancy No. 21091204311) One vacancy for the post of Assistant 
Professor (Electrical Engg.), Integrated Headquarters of Navy, 
Directorate of Civilian Personnel, Ministry of Defence (OBC-01). 

5. (Vacancy No. 21091205311) Two vacancy for the post of Assistant 
Professor (Electronics & Communication Engg.), Integrated 
Headquarters of Navy, Directorate of Civilian Personnel, Ministry of 
Defence (SC-01, OBC-01).
 
6. (Vacancy No. 21091206311) One vacancy for the post of 
Assistant Professor (Electronics & Instrumentation Engg./Control 
Instrumentation Engg.), Integrated Headquarters of Navy, Directorate 
of Civilian Personnel, Ministry of Defence (OBC-01). 

7. (Vacancy No. 21091207311) One vacancy for the post of Assistant 
Professor (Mathematics), Integrated Headquarters of Navy, Directorate 
of Civilian Personnel, Ministry of Defence (UR-01) (PwBD*-01)*. 

8. (Vacancy No. 21091208311) One vacancy for the post of Assistant 
Professor (Manufacturing Engg./ Production Engg.), Integrated 
Headquarters of Navy, Directorate of Civilian Personnel, Ministry of 
Defence (UR-01).
 
9. (Vacancy No. 21091209311) One vacancy for the post of Assistant 
Professor (Mechanical Engg.), Integrated Headquarters of Navy, 
Directorate of Civilian Personnel, Ministry of Defence (OBC-01). 

10. (Vacancy No. 21091210611) Three vacancies for the post of Senior 
Scientific Officer Grade-II ((Electronics) in Directorate General Quality 
Assurance, Department of Defence Production, Ministry of Defence 
(SC-01, UR-02).

11. (Vacancy No. 21091211411) Three vacancies for the post of Junior 
Research Officer (Research, Statistics & Analysis) in Union Public 

Service Commission (SC-01, EWS-01, UR-01). 

12 (Vacancy No. 21091212611) Three vacancies for the post of Assistant 
Engineer/Assistant Surveyor of Works/Engineering Assistant (Civil) in 
Public Works Department, UT Administration of Dadra & Nagar Haveli 
and Daman & Diu (SC-01, UR-02). 
IMPORTANT :
* CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE RECRUITMENT 

APPLICATION (ORA) THROUGH ORA WEBSITE IS 23:59 HRS ON 
30.09.2021.

* THE LAST DATE FOR PRINTING OF COMPLETELY SUBMITTED 
ONLINE APPLICATION IS UPTO 23:59 HRS ON 01.10.2021.

* Candidates are requested to apply only Online against this advertisement 
on the Online Recruitment Application (ORA) website http://www.
upsconline.nic.in and NOT write to the Commission for Application 
forms. They are also requested to go through carefully the details of posts 
and instructions published below as well as on the website http://www.
upsconline.nic.in.

હિંમતનગર નગરપાહિકા ફાયર હિભાગમાં ભરતી

અખબારમાં જાિેરાત પ્રહિદ્ધ થયા તા. ૧૭-૯-૨૦૨૧ 

હિંમતનગર નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના કમ્મચારીઓની 
ભરતી માટે ગજુરાત સરકાર શિરેી વિકાસ અને ગિૃ વનમા્મણ 
વિભાગ સલચિાિય ગાધંીનગરના મજુંર થઇ આિેિા 
ફાયરના વનયમો અનસુાર હિંમતનગર નગરપાલિકા ખાતે 
મજુંર થયેિ વિભાગીય ફાયરના મિકેમ પૈકી હિસાબનીશ 
અને કિાક્મની જગયાઓની ભરતી માટે વનયત શકૈ્ષલણક 
િાયકાત અને વનયત િય મયા્મદા ધરાિતા ઉમેદિારો 
(ઉમેદિારી કરી શકશે. અરજી પત્રક તથા જગયાની વિગતો 
અને શરતો નગરપાલિકા મિકેમ શાખામાથંી ઓફીસ સમય 
દરવમયાન મેળિી શકશ.ે અથિા ઈ-નગર પોટ્મિ (https://
enagar,gujarat.gov.in) પરથી હિંમતનગર નગરપાલિકાની 
સાઈટ પરથી અરજી ફોમ્મ ડાઉનિોડ કરી શકાશ.ે વનયત 
અરજી ફોમ્મ ભરી આર.પી.એડી/સપીડ પોસટથી જાિરેાત 
પ્રવસધધ થયેથી હદન-૩૦ મા ંનગરપાલિકા કચેરીને મળે તે 
રીતે મોકિિાનુ ંરિશે.ે
નોંધ : હિંમતનગર નગરપાલિકાના નનયત નમનુાના ફોમ્મમા ં
કરેિ અરજી ધયાને િેવામા ંઆવશે. 
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National Institute of Open Schooling (NIOS) : Noida (UP)
LARGEST OPEN SCHOOLING SYSTEM IN THE WORLD, SERVING THROUGH

MORE THAN 6000 STUDY CENTRES ACROSS THE COUNTRY
INDICATIVE VA,CANCY NOTIFICATION



તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર  3

Indira Gandhi National Open 
University : New Delhi

Central University of Punjab
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MEDICAL OFFICER SELECTION BOARD (CAPFs) –2021
Government of India, Ministry of Home Affairs

Directorate General, Indo Tibetan Border Police Force (Recruitment Branch)
 Applications are invited from Indian Citizens (Male & Female) for 
appointment to Group ‘A’ post of Super Specialist Medical Offi cers(Second-
in-Command), Specialist Medical Offi cers(Deputy Commandant), 
Medical Offi cers(Assistant Commandant) and Dental Surgeon (Assistant 
Commandant) in Central Armed Police Forces (BSF, CRPF, ITBP, SSB 
and Assam Rifl es), Ministry of Home Affairs, Government of India. On 
joining, a candidate shall be governed by the Act and Rules, as amended 
from time to time, applicable to the organization to which he is allotted after 
selection. Selected candidates will be liable to serve anywhere in India or 
abroad. Applications from candidates will be accepted through ‘ON-LINE 
MODE’ only. No other mode for submission of application is allowed. 
Candidature of candidates who submit offl ine application will be summarily 
rejected. ON LINE APPLICATION MODE WILL BE OPENED W.E.F. 
13/09/2021AT 00:01AM AND WILL BE CLOSED ON 27/10/2021 AT 
11:59 PM on ITBP Recruitment website w.w.w.recruitment.itbpolice.
nic.in.
02. Vacancies : Super Specialist Medical Offi cers (Second in Command):05
 Specialist Medical Offi cers (Deputy Commandant):201
 Medical Offi cers (Assistant Commandant):345
 Dental Surgeon (Assistant Commandant): 02
 (for details see Appendix-‘I’)
Note- Vacancies are subject to change without prior notice.
03. Qualifi cation:-
(a)  For Super Specialist Medical Offi cer(Second-in-Command)
(i)  A graduate degree in Medicine (M.B.B.S.) or equivalent from a 

recognized university/Institution included in the fi rst schedule to the 
Indian Medical Council Act, 1956, and

(ii)  Should be enrolled in any State Medical Register maintained under the 
Act, and

(iii) Should have completed compulsory rotating internship, and
(iv) Should also posses Post Graduate Degree or Diploma in the related 

Specialty mentioned in Section ‘A’ or Section ‘B’ in Schedule I to the 
Indian Medical Council Act,1956 (102 of 1956) or equivalent, and

(v) Should posses Doctorate of Medicine (DM) or Magister Chirurguie 
(M.Ch.) or equivalent with three years experience in the concerned 
Super-Specialty after obtaining the fi rst post-graduate degree. Senior 
Residency period will also be counted towards experience, physical and 
medical standard, and

(vi) The applicant must have permanent registration from MCI/NMC/State 
Medical Council before appointment.

(b) For Specialist Medical Offi cers (Deputy Commandant)
(i)  A recognized medical qualifi cation of allopathic system of medicines 

included in the fi rst or second schedule or part–II of the third schedule 
(other than licentiate qualifi cation) to the Indian Medical Council Act, 
1956. Holders of educational qualifi cations included in Part–II of 

the third schedule should also fulfi ll the conditions stipulated in Sub 
Section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956. 
The applicant must have permanent registration from MCI/NMC/State 
Medical Council before appointment in any of the CAPFs, and

(ii) Completion of compulsory rotating internship, and
iii) Should also possess Post Graduate(PG) Degree/Diploma in the 

concerned specialty mentioned in Section ‘A’ or in Section ‘B’ in 
Schedule-I or Equivalent and one and half years experience in the 
concerned speciality after obtaining PG Degree or two and half years 
experience after obtaining PG Diploma.

(c)  For Medical Offi cers (Assistant Commandant)
(i)  A recognized medical qualifi cation of allopathic system of medicines 

included in the fi rst or second schedule or Part–II of third schedule (other 
than licentiate qualifi cation) to the Indian Medical Council Act, 1956. 
Holders of educational qualifi cations included in Part–II of the third 
schedule should also fulfi ll the conditions stipulated in Sub Section (3) 
of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956. The applicant 
must have permanent registration from any MCI/NMC/State Medical 
Council before appointment in any of the CAPFs, and 

(ii)  Completion of compulsory rotating internship. Candidates who may be 
undergoing the rotating internship shall be eligible to apply and appear 
for the interview provided that if selected, they shall have satisfactory 
completed the compulsory internship before appointment.

(d)  For Dental Surgeon(Assistant Commandant)
(i)  A Degree (Bachelor of Dental Surgery) from a recognized University/

Institution included in the schedule to the Dentists Act, 1948 (16 of 
1948)

(ii)  Candidate should be registered with Dental Council of India
(iii) Candidate should have Minimum 60% marks in aggregate in BDS 

exams.
(iv)  Candidate should have cleared all BDS subjects in fi rst attempt.
(v)  Post Degree work experience will be given preference.

GENERAL
Eligible and interested candidates have to apply online through website 
www.recruitment.itbpolice.nic.in. Candidates are advised to fi ll their profi le 
and apply the online application form strictly as per the eligibility criteria 
and instructions given to avoid disqualifi cation at a later stage. Candidates 
should also ensure to upload clear and legible photo, scanned signature, 
certifi cate in support of MBBS or equivalent qualifi cation and specialized 
qualifi cation issued by the recognized university and registration certifi cate 
of MCI/NMC/State Medical Council/Dental Council of India at the time 
of fi ling up their profi le details on the website. Candidate may refer to the 
FAQs  and How to register links on the website.

CSIR - Central Glass & Ceramic Research InstituteSardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture 
& Technoloby, Meerut-250110 (U.P.)



તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર  5

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
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ગુજરાતી ભાષાના િોકહપ્રય િેખક ચંદ્રકાન્ત બક્ષીની આત્મકથાનું નામ જણાિો
1. મોરાર� દેિાઈનું િમાહધ સ્થળ ક્યાં નામથી જાણીતું 

છે ?
 અ. િવજય ઘાટ   બ. અભયઘાટ
 ક. અમર ઘાટ.     ડ. શિક્તઘાટ
2.  ગૌતમ બુદ્ધને હબિારમાં આિેિા બોહધગયામાં કયા 

�દિિે ઞ્જાન પ્રાપ્ત થયું ?
 અ. વૈશાખી પૂિણર્મા  બ. શરદ પૂનમ
 ક. કાિતર્ક� પૂનમ     ડ. ચૈત્રી પૂનમ
3.  ‘ટોળા અિાજ અને ઘ�ઘાટ’ એ કોની ક�હત છે?
 અ. રાણી લ�મીબાઈ  બ. ક��વર િસંહ
 ક. મંગલ પાંડે       ડ. સુખદ�વ
4.  ‘અ�ગ્નક��ડમાં ઊગેિું ગુિાબ’ એ કોની ક�હત છે? 
 અ. જયંત કોઠારી  બ. નારાયણ દ�સાઈ
 ક. વષાર્ અડાલ�  ડ. અિનલ �શી
5.  પંચાયતી રાજ અંગેનો ખરડો િિર્પ્રથમ કઈ િરકારે 

કય� િતો? 
 અ. ઇ�ન્દરા ગાંધી  બ. નર�ન્દ્રભાઈ મોદી
 ક. રા�વ ગાંધી  ડ. પી.વી. નરિસંહરાવ
6.  ‘દહક્ષણની ગંગા’ તરીક� કઈ નદી ઓળખાય છે? 
 અ. નમર્દા    બ. કાવેરી ક. બ્રહ્મપુત્રા     ડ. મહા
7.  નમર્દા નદી ઉપર ડેમ બાંધિાનો હિચાર િિર્પ્રથમ 

કોને આવ્યો િતો? 
 અ. રા�વ ગાંધી  બ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લ
 ક. લાલ બહાદુરશાસ્ત્રી  ડ. મહાત્મા ગાંધી
8.  ગજુરાત રાજ્યના ઉદઘાટક શ્રી રહિશકંર મિારાજના 

�િન પર આધા�રત તેમજ ઝિેરચંદ મેઘાણી દ્વારા 
હિખીત પુસ્તકનું િાચું નામ જણાિો ?

 અ. ‘માણસાઈના દીવા’  બ. ‘ઘરદીવડા’ 
 ક. ‘ક�ણામય સંત�વન’   ડ. ‘િનભર્ય લોકનેતા’ 
9.  નમર્દા યોજનાનો િાભ ગુજરાત ઉપરાંત નીચેમાંથી 

કયા રાજ્યને મળે છે? 
 અ. મહારા�   બ. રાજસ્થાન
 ક. મધ્યપ્રદ�શ   ડ. ઉપરોક્ત તમામ
10.  જૂનાગઢમાં આિેિું િુદશર્ન તળાિ કયા રાજિીએ 

બંધાવ્યું િતું?
 અ. હષર્વધર્ન  બ. િવક્રમા�દત્ય
 ક. ચંદ્રગુપ્ત મૌયર્  ડ. એક પણ નિહ
11.  માઉન્ટ એિરેસ્ટ િર કરનાર પ્રથમ ભારતીય મહિિાનું 

નામ શું છે? 
 અ. સુિનતા િવિલયમ્સ   બ. લ� ગોસ્વામી 
 ક. બચેન્દ્રી પાલ             ડ. એડમન્ટ હીલેરી
12.  રાજસ્થાનના �િાિાયક સ્થળોની િફર કરાિતી 

ટ્રેનનો આરંભ કઈ િાિમાં થયો િતો ? 
 અ.1982       બ.1978    ક.1999     ડ.1998
13.  ‘ક�ચીપડુી’ �ત્ય િાથ ેજાણીતા �ત્યાગંના નીચેનામાથંી 

કોણ છે ?  
 અ. િસતારા દ�વી  બ. �ણાિલની સારાભાઇ
 ક. યાિમની ક�ષ્ણમૂિતર્  ડ. મ�લ્લકા સારાભાઈ
14.  ‘માનિીની ભિાઈ’ ક�હત માટે ઞ્જાનપીઠ પુરસ્કાર 

મેળિનાર નીચેમાંથી કોણ છે?
 અ. ચંદ્રકાંત બક્ષી   બ. િસતાંશુ યશશ્ચંદ્ર
 ક. પન્નાલાલ પટ�લ  ડ.  એક પણ નહ�
15.  હિન્દી ભાષાની િોકહપ્રય કહિતા ‘ઝાંિી ક� રાની’ના 

િેખક કોણ છે? 
 અ. ભગવતીક�માર શમાર્  બ. યાિમની દ�વી
 ક. સુભદ્રાક�મારી ચૌહાણ ડ. ડૉ. રમણલાલ �શી
16.  ભારત આિિાનો જળમાગર્ કોણે શોધ્યો િતો ?
 અ. �કસ્ટોફર કોલંબસ      બ. એક�લઝાન્ડર ફોબર્સ
 ક. વાસ્કો-દ-ગામા    ડ. બાથ�લોમ્યુ ડાયઝ
17.  નીચેનામાંથી કયું સ્થળ ‘અધર્ક��ભ સ્થળ’ તરીક� 

ઓળખાય છે? 
 અ. પ્રયાગ     બ. ઉજ્જૈન    ક. હરદ્વાર     ડ. નાિસક
18.  ગોિા �ફરંગીઓના તાબામાંથી કયા િષર્મા ંમુક્ત થયુ?ં 
 અ. 1998      બ. 1961    ક.1987      ડ. 1961

19.  ભારતના ઇહતિાિમાં ગાંધી�ના આધ્યા�ત્મક િારિ 
નીચેનામાંથી કોને માનિામાં આિે છે ? 

 અ. સરોિજની નાયડુ  બ. િવનોબા ભાવે
 ક. શ્રીમદ રાજચંદ્ર  ડ. કસ્તુરબા
20.  િાઇડ્રોજન અણુમાં ક�ટિા ઇિેક્ટ્રોનની િાજરી િોય 

છે?
 અ. ૧ બ. ૨
 ક. ૩    ડ. ૪
21.  ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેિનો 

હિધાનિભા મત હિસ્તાર ક્યો છે? 
 અ. િનરોલ  બ. ચાંદલો�ડયા 
 ક. ઘાટલો�ડયા  ડ. વસ્ત્રાપુર 
22.   ગુજરાતના કયા હજલ્લા પાિે િૌથી િધુ જંગિ 

હિસ્તાર આિેિો છે ? 
 અ. ડાંગ        બ. ગીર    ક. તાપી  ડ. અમર�લી 
23.  ગીરના જંગિને ‘રા�ીય પાક�’ તરીક� ક્યારે જાિેર 

કરિામાં આવ્યું ? 
 અ. ૧૯૪૫  બ. ૧૯૬૬
 ક. ૧૯૬૫ ડ. ૧૯૮૭
24.  ‘AMUL’ ની સ્થાપના કયા િષર્માં કરિામાં આિી 

િતી ? 
 અ. ૧૯૪૬  બ. ૧૯૮૭  
 ક. ૧૯૯૦ ડ. ૧૯૫૬  
25.  ‘મોતી મિોત્િિ’ ક�ટિા િષ� ઉજિાય છે ? 
 અ. ૨૫ વષ�   બ. ૩૦ વષ�   ક. ૪૦ વષ�   ડ. ૨૦ વષ�
26.  �કિાન ઘાટ એ કોની િમાહધ છે? 
 અ. વીરભુિમ બ. લાલબહાદુર શાસ્ત્રી

 ક. જવાહરલાલ નહ�� ડ. ચૌધરી ચરણ િસંહ
27.  ગજુરાતમા ં૨૦૦૫ના  િષર્ન ેક્યા િષર્ તરીક� ઉજિિામાં 

આવ્યું  િતું ? 
 અ. મિહલા અને  બાળ  િવકાસ વષર્ 
 બ. ક�િષ િવકાસ વષર્
 ક. શહ�રી િવકાસ વષર્ ડ. આિથર્ક ઉત્કષર્ વષર્
28.  ‘�ડોલ્ફ િી હશલ્ડિર’ એિોડર્ �તનાર પ્રથમ ભારતીય  

કોણ બન્યા છે ?
 અ. ડ�.ધવલ ગુપ્તા બ. ડ�.યોગેશ િહરવાણી
 ક. ડ�.હાદ�ક કોટ�ચા ડ. ડ�. નાગેશ્વર ર�ડ્ડી
29.  િનરાજ ચાિડાએ તનેા હમત્રના િન્માનમાં પાિાગઢની 

તળેટીમાં ચાંપાનેર િિાવ્યું. આ હમત્રનું નામ શું િતું? 
 અ. ચાંપા દરબાર  બ. ચાંપા પટ�લ
 ક. ચાંપા વાણીયા ડ. એક  પણ  નિહ 
30.  ક્યા આ�દિાિી જાહતની બોિી તિેગુ ુબોિીન ેમળતી 

આિે છે ?
 અ. પારધી     બ. ધાનકા    ક. પોમલા    ડ. વારલી
31.  ‘આંબિી ગોધો’  ક્યા પ્રિંગનું �ત્ય છે ? 
 અ.  અનાજ વાવણી વખતનું �ત્ય
 બ. સગાઈ પ્રસંગનું �ત્ય
 ક. લગ્ન પ્રસંગનું �ત્ય ડ. વસંત નું �ત્ય
32.  હચ�કત્િાશાસ્ત્રની ઉત્પહત ક્યા િેદમાંથી થઈ િોિાનું 

માનિામાં આિે છે ? 
 અ.  ઋગ્વેદ     બ. યજુર્વેદ   ક. અથવર્વેદ   ડ. સામવેદ
33.  કમ્પ્યુટર િુરક્ષા �દિિ તરીક� ક્યા �દિિને 

સ્િીકારિામાં આવ્યો છે ? 
 અ. ૧૫ �ડસેમ્બર  બ. ૩૦ નવેમ્બર
 ક. ૨૦ મે ડ. ૫ મે 
34.  નીચેનામાંથી કઈ ગહત એક િમયના અંતરાિ પછી 

પોતાની �સ્થતીને રીપીટ કરે છે ? 
 અ. �િત્તય ગિત   બ. આવતર્ ગિત 
 ક. તલની ખેતી ડ. આમાંથી કોઈપણ નહી 

35.  મધ આપિાિાળી માખી કઈ ગહત કરે છે ?  
 અ.  એક �દશા વાળી ગિત     બ. બે �દશા વાળી ગિત
 ક. ત્રણ �દશા વાળી ગિત  ડ. આમાથંી એક પણ નહી 
36.  ચંદ્ર ઉપરથી � આકાશ �િામાં આિે તો  ક�િું 

િાગશે? 
 અ. સફ�દ      બ. ક�સરી 
 ક. કાળું  ડ.  વાદળી
37.  ક્યો ગ્રિ િૂયર્ની પ�રક્રમા કરિામાં ૮૮  �દિિનો 

િમય િે છે ? 
 અ. �થ્વી      બ. બુધ  ક. શુક્ર   ડ. વ�ણ 
38.  નીચેમાંથી કોનો ઘષર્ણ ઓછું કરિા માટે ઉપયોગ 

થતો નથી ?
 અ. ઓઇલ     બ.ગ્રીસ
 ક. ગુંદર.        ડ.ગ્રેફાઈટ
39.  િૌર મડંળનો િૌથી ઊચંો પિર્ત ‘‘હનકિ ઓિ�મ્પયા’’ 

ક્યા ગ્રિ પર �સ્થત છે ? 
 અ. બુધ       બ. શુક્ર ક. મંગળ ડ. ગુ�
40.  મિાનગર પાહિકાનો મુખ્ય િડો  કોણ  િોય  છે ? 
 અ. સિચવ બ. ડેપ્યુટી મેયર
 ક. મેયર ડ. કિમશનર 
41.  આપણા શરીરનો મૂળભૂત એકમ કયો છે ? 
 અ.  લોહી     બ. મ�    
 ક. ક�શવાિહની     ડ. કોષ 
42.  િાઈક� િાહિત્ય સ્િ�પ માટે ક્યા િાહિત્યકાર િખણાય 

છે ?   
 અ. ઠાકોર બ. અ�ત ઘાયલ
 ક. સ્નેહ ર�શ્મ ડ. ભો� ભગત 
43.  હનભર્ય પત્રકાર અન ેયુગ હિધાયક િજર્ક તરીક� કોણ 

ઓળખાય છે ? 
 અ. નમર્દ બ. સરદાર પટ�લ
 ક. ગાંધી�  ડ. કનૈયાલાલ મુનશી
44.  િાસ્કો-દ-ગામાએ ભારત આિિાના જળમાગર્ની શોધ 

ક્યારે કરી?
 અ. ઈ.સ. ૧૪૯૭ બ. ઈ.સ. ૧૪૯૮
 ક. ઈ.સ. ૧૪૯૬ ડ. ઈ.સ. ૧૪૯૪
45.  ‘હિમ્બલ્ડન મેદાન’ કઈ રમત િાથે િંકળાયેિું છે ? 
 અ. િક્રક�ટ               બ. ટ�બલ ટ�િનસ
 ક. લોન ટ�િનસ        ડ. હોક�
46.  ‘રામચ�રત માનિ’ના રચહયતા કોણ છે ? 
 અ. કાિલદાસ           બ. તુલસીદાસ
 ક. મોરારીબાપુ         ડ. ચરણસ�હ
47.  ભારતની પિેિી હિનેમા-સ્કોપ �ફલ્મ નીચેમાંથી કઈ 

છે ? 
 અ. કાગઝ ક� ફ�લ     બ. દ�વદાસ
 ક. પ્યાસા                 ડ. હમતુમ
48.  ‘દાદા િાિેબ ફાળક� અિોડર્’ના પ્રથમ હિજેતા કોણ 

િતા ? 
 અ. એમ. �. રામચંદ્રન      બ. ગુ�દત્ત
 ક. દ�િવકારની                ડ. મોતીલાલ
49.  “હબિ”ુ �ત્ય નીચમેાથંી કયા રાજય િાથ ેિકંળાયિેું 

છે ? 
 અ. આસામ   બ. કણાર્ટક    ક. રાજસ્થાન    ડ. મહારા� 
50.  ગજુરાતી ભાષાના િોકહપ્રય િખેક ચદં્રકાન્ત બક્ષીની 

આત્મકથાનું નામ જણાિો. 
 અ. મારી હક�કત   બ. મારો અસબાબ 
  ક. બક્ષીકથા  ડ. બક્ષીનામા   
જિાબ : 
(1-બ) (2-અ) (3-અ) (4-બ) (5-ક)(6-ક) (7-બ)
(8-ડ) (9-ડ) (10-ક) (11- ક) (12-અ) (13-ક)(14-ક) 
(15-ક) (16-અ) (17-અ) (18-ડ) (19-બ) (20-અ)
(21-ક) (22-અ) (23-ક) (24-અ) (25-બ)(26-ડ)(27-
ડ)(29-ક)(30-ક) (31-ક)(32-ક)(33-બ)(34-બ)(35-
ક)(36-ક) (37-બ) (38-ક) (39-ક) (૪૦-ક) (41-ડ)
(42-ક) (43-અ) (44-બ) (45-ક) (46-બ) (47-અ)
(48-ક) (49-અ) (50-ડ)            
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SECUNDERABAD CONTONMENT BOARD

Food, Civil Supplies and Consumers 
Affairs Department : Gandhinagar

Website – www.fcsca.gujarat.gov.in

    Applications are invited for the posts of Members Judicial (1) & Non-
Judicial (4) for the State Consumer Disputes Redressal Commission and 
Presidents (18) and Members (35) for the District Consumer Disputes 
Redressal Commissions under the Consumer Protection Act- 2019. 
    The eligibility criteria for these posts are as provided under the Consumer 
Protection Act – 2019 and the Rules framed there under by the Central 
Government. The salary, allowances and terms and conditions of services of 
Presidents and Members of State Commission and District Commissions are 
being carried out as per the Gujarat Consumer Protection (Salary, Allowances 
and Conditions of Service of President and Members of the State Commission 
and District Commissions) Rules 2021 notifi ed by the State Government on 
Date 21-8-2021 vide powers derived under section –102(2) of The Consumer  
Protection Act – 2019. 
   The detailed notice about the eligibility criteria and other details are 
available on website https://ojas.gujarat.gov.in for download. The applicants 
have to submit their form “ONLINE ONLY” i.e. through the link from date 
- 20/09/2021 to date - 04/10/2021.
    No Application received by post or otherwise will be entertained.

Advertisement Publiched in News paper on 15-9-2021

CSIR-CENTRAL FOR CELLULAR AND 
MOLECULAR BIOLOGY : HYDERABAD

Uttar Pradesh Pandit Deen Dayal Upadhyay Pashu Chikitsa Vigyan 
Vishwavidhyalaya Evam Go Anussandhan Sansthan, Mathura
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DR. AJP ABDUL KALAM TECHNOLOGY UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(An Uttar Pradesh State Government University)
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Recruitment For the Posts of Professor, Assodiated Professor and Assistant Professor


