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GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board

Website: https://dsssb.delhi.gov.in
IMPORTANT NOTE:- Only online applications will be accepted. Applications received through any other mode shall stand rejected automatically.
The opening date and closing date for receipt of online applications are as under:-

Opening Date of Application: 25/05/2021 (25th May, 2021)   •   Closing Date of Application: 24/06/2021 (24th June, 2021)
Online Applications are invited for recruitment to the following posts under different departments under Govt. of NCT of Delhi:-

	 The	 details	 of	 the	 qualification,	 age	 limit,	 fee	 etc.	 are	 available	 on	 the	 website	 https://dsssb.delhi.gov.in/current-vacancies/Delhi-subordinate-
services-selection-board. Candidates must apply online through the website https://dsssbonline.nic.in . The closing date for submission of online 
application is up to 24th June, 2021 (till 11:59 PM) after which the link will be disabled. Applications received through any other mode would not 
be	accepted	and	summarily	rejected.	Further,	the	Date	of	Examinations	for	the	above	said	posts	will	be	intimated	separately	in	due	course.
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Air India Airport Services Limited હળવદ નગરપાિલકા, િજ. મોરબી

િનયત અર� ફોમર્ તથા જગ્યાની િવગતો અને શરતો નગરપા�લકા 
કચેર�એથી કચેર� સમય દરિમયાન મળ� શકશે.

હળવદ નગરપા�લકાના અ�ગ્નશમન સેવા શાખાના ંકમર્ચાર�ઓની 
ભરતી માટ� િનયામકશ્રી, નગરપા�લકાઓ, ગાધંીનગર તેમજ 
પ્રાદ�િશક કિમશનરશ્રી રાજકોટ દ્વારા મ�ૂંર થયેલા ભરતી બઢતી 
અને લાયકાતના ં િનયમો અન્વયે ભરવાની થાય છે તો નીચે 
�જુબની જગ્યાઓ માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ િનયત 
અર� ફોમર્ બર� અતે્રની કચેર�એ આર.પી.એ.ડ�/સ્પીડ પોસ્ટ 
મારફત આ �હ�રાત પ્રિસદ્ધ થયે (પ્રિસદ્ધ તા. ૨૪-૫-૨૦૨૧)
થયેથી �દન-૩૦મા ંપહ�ચતી કરવા �ણ કરવામા ંઆવે છે.
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Recruitment of Engineering Executive Trainees-2021 through GATE-2021
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શેઠશ્રી આર.વી. રાવલ ખાનગી ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થા ઃ ગોઝારીયા
શ્રી ગોઝા�રયા ક�ળવણી મડંળ સચંા�લત, શઠેશ્રી આર.વી. રાવલ ખાનગી ગ્રાન્ટ ઈન એઇડ ઔદ્યો�ગક 
તાલીમ સસં્થા, ગોઝા�રયા ખાતે રોજગાર અને તાલીમ િનયામકશ્રીની કચેર�, ગાધંીનગર દ્વારા મ�ૂંર 
કરવામા ંઆવેલ નીચે દશાર્વેલ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા લાયક ઉમેદવારો પાસેથી અર� 
મગંાવવામા ંઆવ ેછે.   

ખંભાિળયા નગરપાિલકા
ખભંા�ળયા નગરપા�લકાના ફાયર િવભાગના 
કમર્ચાર�ની ભરતી માટ� �જુરાત સરકારના શહ�ર� 
િવકાસ અને શહ�ર� �હૃિનમાર્ણ િવભાગ, સ�ચવાલય, 
ગાધંીનગર તથા રા�ય અ�ગ્ન િનવારણ સેવાઓની 
કચેર�, ગાધંીનગર તથા કિમશનર મ્�િુનિસપા�લટ� 
એડિમિનસ્ટ્ર�શનની કચેર�, �જુરાત રા�ય દ્વારા મ�ૂંર 
થયેલ છે. � જગ્યાઓની ભરતી માટ� િનયત શૈક્ષ�ણક 
લાયકાત તથા શાર��રક ક્ષમતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ 
નગરપા�લકા િસિવક સેન્ટર/ નગરપા�લકા મહ�કમ 
શાખામાથંી ઓ�ફસ સમય દરિમયાન તથા ઈ-નગર 
પોટર્લ () પરથી અર� ફોમર્ ડાઉ‘લોડ કર� શકાશે. 
િનયત અર� ફોમર્ ભર� આરપીએડ� /સ્પીડ પોસ્ટથી 
તા. ૨૧-૫-૨થી તા. ૨૫-૬-૨૧ �ધુીમા ં ખભંા�ળયા 
નગરપા�લકા કચેર�ને મળે તે ર�તે મોકલવા�ુ ંરહ�શે.

 (અખબારમા ં�હ�રાત પ્રિસિદ્ધની તા. ૨૪-૫-૨૦૨૧)

National Water Development Agency

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
MANDI : HIMACHAL PRADESH
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પ્રશ્ન ઃ મને ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાતી આિસસ્ટન્ટ બાઈન્ડર વગર્-૩ની 
ભરતી / પરીક્ષા અંગે માગર્દશર્ન આપશો. 

 - પટ�લ પુલ�કત અશોકભાઈ (મહ�મદ પુર, પાટણ) 
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર દ્વારા જુદા-જુદા િવભાગના િનયંત્રણ 

હ�ઠળના ખાતાના વડાઓ હસ્તકની કચેરીમાં આિસસ્ટન્ટ બાઈન્ડર વગર્-૩ની સીધી 
ભરતીની જગ્યાઓ અનવ્યે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 
વય મયાર્દા : 

 સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછી નિહ અને ૩૩ વષર્થી વધુ ન 
હોવી �ઈએ. મુળ ગુજરાતના હોય તેવા અનામત ક�ટ�ગરીનાં ઉમેદવારો માટ� વયમયાર્દામાં 
િનયમોનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છ�. 
શૈક્ષિણક લાયકાત : 

ઉમેદવાર� માધ્યિમક અથવા ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ દ્વારા લેવાતી માધ્યિમક 
શાળાની પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કર�લ હોવી �ઈએ. 

ઉમેદવાર પાસે સરકાર� માન્ય કર�લ ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થામાંથી બુકબાઈન્ડર 
(પુસ્તકના બંધાઈકાર)ના કામ (ટ્રેડ) માટ�નો અભ્યાસક્રમ પાસ કયાર્નું પ્રમાણપત્ર હોવું 
�ઈએ અથવા સરકાર� માન્ય કર�લ તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા હોવા �ઈએ. (આ 
શૈક્ષિણક લાયકાતની ઉચ્ચ શૈક્ષિણક લાયકાત તરીક� �ડપ્લોમા ઈન િપ્રન્ટ�ગ ટ�કનોલો� અને 
�ડગ્રી ઈન િપ્રન્ટ�ગ ટ�કનોલો�ને ઉદ્યોગ અને ખાણ િવભાગે તેમના તા.૧૮.૧૦.૧૬ના 
પત્રથી માન્ય ગણવાનો અિભપ્રાય આપેલ છ� તેથી આ શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો પણ પોતાની ઉમેદવારી ન�ધાવી શકશે)  

ઉમેદવાર ભાર� શ્રમકાયર્ કરવા સક્ષમ હોવો �ઈએ. ઉમેદવાર� પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
સમયે ભાર� શ્રમકાયર્ કરવા સક્ષમ હોવા બાબતનું સીિવલ સજર્નનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું 
હોય છ�. 

ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો – ૧૯૬૭માં 
ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કમ્પ્યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતા હોવા �ઈએ. 

ઉમેદવાર પુસ્તકની બાંધણીને લગતા તમામ કામની પૂરતી �ણકારી ધરાવતા હોવા 
�ઈએ અને બાઈન્ડ�ગ િવભાગના કોઈપણ મશીન પર મદદનીશ તરીક� કામ કરવા સક્ષમ 
હોવા �ઈએ. 

ઉમેદવાર ગુજરાતી અને (અથવા) િહન્દીનું પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતા હોવા �ઈએ. 
પરીક્ષા પદ્ધિત : 

પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી અને બી� તબક્કામાં કમ્ય્યુટર 
પ્રોફ�સીયન્સી ટ�સ્ટ એમ બે કસોટીઓ લેવામાં આવશે.
૧. સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા)

સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટીનો અભ્યાસક્રમ – ગુણભાર નીચે મુજબનો રહ�શે.
ક્રમ િવષય ગુણ સમયગાળો
1. સામાન્ય ઞ્જાન,ગુજરાતનો ઈિતહાસ,ભૂગોળ અને 

સંસ્ક�િત, ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય િવઞ્જાન, 
વતર્માન પ્રવાહો, કોમ્પ્યુટરને લગતું સામાન્ય ઞ્જાન, ટ�સ્ટ 
ઓફ રીઝન�ગ, પયાર્વરણ, �હ�ર-વહીવટ,સરકારી 
યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ, 
ગાિણિતક કસોટી

૨૦

૯૦ મીનીટ

મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

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

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ 
પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.

2. ગુજરાતી સાિહત્ય ગુજરાતી વ્યાકરણ ૧૫
3. અંગ્રે� વ્યાકરણ ૦૫
4. જગ્યાની તાંિત્રક શૈક્ષિણક લાયકાતને (લઘુતમ) સંબંિધત 

િવષયનું પેપર
૬૦

ક�લ ગુણ ૧૦૦

• પ્રશ્નપત્રમાં ક�ટલાંક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહ�શે અને ક�ટલાંક પ્રશ્નો અંગ્રે�માં રહ�શે. 
• ક્રમ ૧ થી ૩ માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ ધોરણ ૧૦ (SSC)ની સમકક્ષ રહ�શે
• ક્રમ ૪ માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ સંબંિધત સંવગર્ના ભરતી િનયમોમા જે લઘુતમ 

શૈક્ષિણક લાયકાત િનયત કરવામાં આવેલ છ� તેની સમકક્ષ રહ�શે. 
• આ પરીક્ષા MCQ – OMR પદ્ધિતની રહ�શે. 
• નેગેટીવ ૦.૨૫ માક�ગ લાગુ પડશે. 

પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં પાસ થનાર ઉમેદવારને બી� તબક્કાની 
કોમ્પ્યુટર  પ્રોફ�સ્યન્સી ટ�સ્ટ લેવામાં આવે છ�. 
૨. કોમ્પ્યુટર પ્રો�ફસ્યીન્સી ટ�સ્ટ 

(બી� તબક્કાની પરીક્ષા- સમય : ૧.૦૦ કલાક)
પ્રશ્ન ક્રમાંક િવષયનું િવવરણ ગુણ
1. એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ૧૦ ગુણ
2. ઈ-મેઈલ કરવા (વીથ ફાઈલ અટ�ચમેન્ટ) ૧૦ ગુણ
3. પાવર પોઈન્ટ ૧૦ ગુણ
4 વડર્ ટાઈપ�ગ / વડર્ ફોમ�ટ�ગ

(અંગ્રે� તથા ગુજરાતી)
૨૦ ગુણ

ક�લ ગુણ ૫૦ ગુણ
પસંદગી / પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધિત : 
ઉમેદવારો એ ઉક્ત પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષા અને બી� તબક્કાની 

કોમ્પ્યુટર પ્રો�ફસીયન્સી ટ�સ્ટ એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના મેરીટ્સ આધાર� 
ક�ટ�ગરીવાઈઝ ભરવાની થતી જગ્યાની િવગતો ધ્યાને લઈ પસંદગી / પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર 
કરવામાં આવશે. 
ન�ધ : 

આ માિહતી માત્ર �દશાસૂચન માટ� છ� તેમાં લાયકાતનાં ધારા ધોરણો મંડળ દ્વારા 
પ્રિસદ્ધ નવી �હ�રાત મુજબ રહ�શે તેથી આ માિહતી અંિતમ ન ગણતા.
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૨૦૨૦માં આંતરરા�ીય યુવા �દવસની થીમ શું  હતી?
1) દ�શની પહ�લી �કસાન સ્પેશ્યલ ટ્રેન ક્યા બે સ્થળો 

વચ્ચે ચલાવવામાં આવી ?
 અ. ટાટાનગર - દ�વલાલી  બ. દ�વલાલી – દાનાપુર
 ક. દાનાપુર- ટાટાનગર  ડ. બરોલી- ટાટાનગર
2) ૨૦૨૦મા ંઆતંરરા�ીય યુવા �દવસની થીમ શુ ં હતી?
 અ. Youth engagement for global action  
 બ. Transforming education 
 ક. Safe spaces for youth   
 ડ. Youth civic engagement 
3) ઝારખંડ રાજ્યએ તેના નવા પ્રિતક િચન્હમાં ક્યા 

પ્રાણીને દશાર્વ્યું છ� ?
 અ. િસંહ બ. હાથી
 ક.  મોર  ડ. ગ�ડો
4) મહ�ન્દ્રિસંહ ધોનીએ તેનો અંિતમ આંતરરા�ીય મેચ 

કઈ  ટીમ સામે રમ્યો હતો?
 અ.  બાંગ્લાદ�શ  બ. ઓસ્ટ્રેિલયા
 ક. �ગ્લેન્ડ ડ. ન્યુઝીલેન્ડ
5) ક્યા ખેલાડીને ૨૦૨૦ રા�વ ગાંધી ખેલ રત્નપુરસ્કાર 

થી સન્માિનત કરાયા?
 અ.  દુિત ચંદ  બ. ઈશાંત શમાર્
 ક.  સાક્ષી મિલક ડ. રોિહત શમાર્
6) કાકરાપાર પરમાણુ ઊ�ર્ સયંત્ર ક્યા રાજ્યમાં 

�સ્થત છ�?
 અ. મહારા� બ. કણાર્ટક
 ક. ગુજરાત ડ. તિમલનાડુ
7) પ્રધાનમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ એિશયાના સૌથી 

મોટા સોલાર પાવર પ્લાન્ટનું ઉદઘાટન કયાં કયુ� ?
 અ. રીવા, મધ્યપ્રદ�શ બ. રાંચી, ઝારખંડ
 ક.  સીકર, રાજસ્થાન ડ. િબલાસપુર, છત્તીસગઢ
8) તાજેતરમાં ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી િવજયભાઈ 

�પાણી દ્વારા કોરોના વે�ક્સનેશનનો પ્રાર�ભ ક્યાંથી 
કરવામાં આવ્યો ?

 અ. રાજકોટ િસિવલ બ. અમદાવાદ િસિવલ
 ક.  ગાંધીનગર  ડ. વડોદરા
9) દાદદુાન ગઢવી અન ેચદં્રકાન્ત મહ�તાન ેકઈ  ક�ટ�ગરી 

માટ� વષર્ ૨૦૨૧નો  પદ્મશ્રી એવોડર્ એનાયત થયો?
 અ.  રાજનીિત બ. કળા
 ક.  સાિહત્ય અને િશક્ષણ ડ.  પત્રકારત્વ
10) વષર્ ૨૦૨૧-૨૦૨૨ માં પેપરલેસ બજેટથી સરકારને 

ક�ટલા �િપયાની બચત થશે ?
 અ.  ૮૦ લાખ �િપયા બ. ૭૫ લાખ �િપયા
 ક.  ૪૦ લાખ �િપયા ડ. ૫૦ લાખ �િપયા
11) વનરાજ ચાવડાન ેતનેા િમત્રના સન્માનમા ંપાવાગઢની 

તળ�ટીમા ંચાપંાનરે વસાવ્યુ.ં આ િમત્રનુ ંનામ શુ ંહતુ?ં
 અ. ચાંપા દરબાર   બ. ચાંપા પટ�લ
 ક. ચાંપા વાણીયા ડ. એક  પણ  નિહ 
12) નીચનેામાથંી ચાપંાનરે ખાત ેઆવલેા દરવા� જણાવો.
 અ. અટક  દરવા� બ. બુઢીયા  દરવા�
 ક.  બુલંદ દરવા� ડ. ઉપરોક્ત તમામ
13) પાટણની રાણક� વાવ કઈ સદીમા ંબધંાયલેી હોય તવેું 

માનવામાં આવે છ� ?
 અ. ૧૦ મી  બ. ૧૧ મી
 ક. ૧૨ મી  ડ. ૧૩ મી 
14) શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા તાનારીરી મહોત્સવની 

શ�આત ક્યા વષર્થી કરવામાં આવી હતી ?
 અ. વષર્ ૨૦૦૩ બ. વષર્ ૨૦૦૪
 ક. વષર્ ૨૦૦૫ ડ. વષર્ ૨૦૦૬
15) ક્યા આ�દવાસી �િતની બોલી તલેગુુ બોલીન ેમળતી 

આવે છ�?
 અ. પારધી બ.  ધાનકા
 ક. પોમલા ડ.  વારલી
16) ગુજરાતમાં ક્યા પ્રકારની વાવ પ્રાપ્ત થતી નથી ?
 અ. જયા  બ.  ભદ્રા
 ક. નંદા ડ.  િવજયા

17) ઘોડીલો �ત્ય કોની સાથે સંકળાયેલ છ� ?
 અ. વસંત વેળાનું �ત્ય બ. કન્યા િવદાય વેળાનું �ત્ય
 ક. ફ�લેકાનું �ત્ય ડ. રાસડા �ત્ય 
18) ઋગ્વદેમા ંક�લ ક�ટલા સકૂ્તો અન ેમડંળો આવલેા છ�?
 અ. ૧૦૮ સૂક્તો અને ૧૦ મંડળો 
 બ. ૧૧૨ સૂક્તો અને ૧૮ મંડળો
 ક.  ૧૦૦ સૂક્તો અને ૮ મંડળો 
 ડ.  ૫૮ સૂક્તો અને ૧૮ મંડળો
19) ‘આંબલી ગોઘો’  ક્યા પ્રસંગનું �ત્ય છ� ?
 અ.  અનાજ વાવણી વખતનું �ત્ય  
 બ. સગાઈ પ્રસંગનું �ત્ય
 ક. લગ્ન પ્રસંગનું �ત્ય ડ.  વસંતનું �ત્ય
20) ઋગ્વેદના પાંચમાં મંડળમાં કોનો ઉલ્લેખ કરવામાં 

આવ્યો છ� ?
 અ. અ�ગ્ન અને ઘોડાનો બ. ચક્ર અને શંખનો
 ક. ઔષધોનો ડ. પૂ� િવધી અને �લોકનો
21) યજુર્વેદન ેક્યા બ ેભાગમા ંિવભા�ત કરવામા ંઆવ્યો 

છ� ?
 અ. ક�ષ્ણ યજુર્વેદ બ. શુકલ યજુર્વેદ
 ક. અ અને બ બંને ડ. એકપણ નહી 
22) સગંીતની ઉત્પિત ક્યા વદેમાંથી થઈ હોવાનુ ંમાનવામાં 

આવે છ� ?
 અ. સામવેદ  બ. યજુર્વેદ   ક. ઋગ્વેદ  ડ. એક પણ નહી 
23) િચ�કત્સાશાસ્ત્રની ઉત્પિત ક્યા વેદમાંથી થઈ હોવાનું 

માનવામાં આવે છ� ?
 અ. ઋગ્વેદ   બ. યજુર્વેદ   ક. અથવર્વેદ ડ.  સામવેદ

24)  ગોપાલક�ષ્ણ ગોખલેનો જન્મ �દવસ ક્યાર� આવે છ�?
 અ. ૧૫ મે  બ. ૯ મે 
 ક.  ૨૦ મે  ડ. ૫ મે 
25) િવટામીનના િપતા તરીક� ક્યા વૈઞ્જાિનક ઓળખાય 

છ� ?
 અ. હોપ�કન્સ બ.  સી ફ�ક
 ક.  વોટસન ડ.  ન્યુટન
26) િવટામીન થી ક�ટલી ઊ�ર્ મળ� છ� ?
 અ. ૫૦ ક�લેરી બ. ૧૦૦ ક�લેરી
 ક. ૬૦ ક�લેરી ડ.  શૂન્ય ક�લેરી
27) બી.સી.�. ની રસી ક્યા રોગમાં લાગે છ� ?
 અ. પોિલયો  બ. ક�ચેન
 ક. હ�પેટાઈટીસ-A ડ. ટયુબરક્યુલોસીસ (T B) 
28) ‘માયોિપયા’ એટલે શું?
 અ. ન�ક દ્રષ્ટીની ખામી બ. દૂર દ્રષ્ટીની ખામી
 ક.  રતાંધળાપણું ડ.  વણર્ધતા
29) બડર્ફલૂના િવષાણુને શું કહ�વાય છ�?
 અ. H1 N1  બ. N5 H1
 ક.  H5 N1 ડ.  H1 N5
30) નીચેનામાંથી કઈ ગિત એક સમયના અંતરાલ પછી 

પોતાની �સ્થતીને રીપીટ કર� છ�?
 અ. �િત્તય ગિત   બ. આવતર્ ગિત
 ક. તલની ખેતી ડ. આમાંથી કોઈપણ નહી 
31) કોઈપણ વસ્તુની �સ્થતી પ�રવતર્ન એ શું કહ�વાય ?
 અ. િવસ્થાપન બ. ગિત 
 ક.  ચાલ ડ. આમાંથી કોઈ નહ� 
32) મધ આપવાવાળી માખી કઈ  ગિત  કર� છ� ?
 અ. એક �દશા વાળી ગિત  બ. બે �દશા વાળી ગિત
 ક. ત્રણ �દશા વાળી ગિત ડ. આમાંથી એક પણ નહી 
33) સ�દશ રાશી દશાર્વવા શાની જ�ર પડે છ� ?
 અ. મૂલ્યની બ. �દશાની
 ક. મૂલ્ય અને �દશા ડ. કોઈ નહી 
34) િનયિમત ગિત કરતા પદાથર્ના અંતર – સમયનો 

આલેખ ક�વો હોય ?

 અ. પરવલયકાર બ. અંતર અક્ષ ને સમાંતર
 ક. સમય અક્ષને સમાંતર  ડ. સુર�ખ
35) ક્યો ગ્રહ સયૂર્ની પ�રક્રમા કરવામા ં૮૮ �દવસનો સમય 

લે છ� ?
 અ. �થ્વી બ. બુધ 
 ક. શુક્ર  ડ. વ�ણ 
36) સૂયર્ મંડળના ક્યા ગ્રહની ઘનતા સૌથી વધાર� છ� ?
 અ. �થ્વી બ. શુક્ર
 ક. બુધ ડ. મંગલ
37) સૌર મડંળનો સૌથી ઊંચો પવર્ત ‘‘િનકસ ઓલ�મ્પયા’’ 

ક્યા ગ્રહ પર �સ્થત છ�?
 અ. બુધ બ. શુક્ર
 ક.  મંગળ ડ. ગુ�
38) ફાઈલે�રયા (હાથી પગા) રોગ  શાનાથી થાય છ� ?
 અ. િવષાણુ બ. �વાણુ
 ક. ફ�ગ  ડ. પરોપ�વી (ક�િમ)
39) ‘વટપત્રક’ ક્યા શહ�રનું જૂનું નામ  છ� ?
 અ. વડોદરા બ. વાંસદા
 ક. વાંકલ ડ.વાંસપુર
40) ‘િહ�મતનગર’નું પ્રાચીન નામ શું  હતું ?
 અ.  િહ�મતપુર  બ. અહમદનગર
 ક. િહ�મતાબાદ ડ. અહમદપુર
41) કડી નું પ્રાચીન નામ શું હતું ?
 અ.  કાંિતનગર બ. કાંિતપુર
 ક. કિતપુર ડ. કરતારનગર
42) ક�મારપાળની માતાનું  નામ  શું હતું ?
 અ. મીનળદ�વી બ. ઉદયમતી
 ક. બક�લાદ�વી ડ. કશ્મીરાદ�વી
43) ક્યા સોલંક� રા�એ જૈન ધમર્ને ટ�કો આપ્યો હતો ?
 અ. િસધ્ધરાજ બ. મૂળરાજ
 ક.  ક�મારપાળ ડ. વસ્તુપાલ
44) નીચેનામાંથી કોણ  ગુજરાતના અકબર તરીક� 

ઓળખાતો હતો ?
 અ. મહ�મદ બેગડો બ. રા’ખ�ગાર
 ક. મુઝઝફર શાહ  ડ. અહમદ શાહ 
45) મિહલા િવકાસ પ્ર�િત્તના મશાલચી કોને કહ�વામાં  

આવે છ� ?
 અ. િહનાબેન નીલક�ઠ બ. પુષ્પાબેન મહ�તા
 ક. હ�સાબેન મહ�તા  ડ. કસ્તુરીબેન 
46) િનભર્ય પત્રકાર અને  યુગ  િવધાયક સજર્ક તરીક� 

કોણ ઓળખાય છ� ?
 અ. નમર્દ બ. સરદાર પટ�લ
 ક. ગાંધી�  ડ. કનૈયાલાલ મુનશી
47)  ક્યા કિવને િવશ્વ શાંિતનો કિવ  કહ�વામાં આવે છ�?
 અ. ઝવેરચંદ મેઘાણી  બ. અખંડઆનંદ 
 ક. ઉમાશંકર �શી ડ. કનૈયાલાલ મુનશી
48) ગુજરાતી સાિહત્યમાં  કિવવર તરીક� કોણ �ણીતા 

થયાં ?
 અ. પન્ના લાલ પટ�લ   બ. ભોળાનાથ િત્રપાઠી
 ક.  ઉમાશંકર �શી  ડ. નાન્હાલાલ
49) ચુનીલાલ આશારામ ભગત  ક્યા નામે ઓળખાતા?
 અ. પૂજ્ય નાના બ.પૂજ્ય  મોટા
 ક. પૂજ્ય  દાદા ડ. પૂજ્ય બાપુ
50) હાલમાં ચંદ્રો તોમરનું અવસાન થયું છ�  તે  કોણ  

હતા?
 અ. દોડવીર   બ. ગાયક  ક.  શૂટર   ડ. િચત્રકાર
જવાબ :
(૧) બ  (૨) અ  (૩) બ (૪) ડ  (૫) ડ  (૬) ક  (૭) અ  
(૮) બ  (૯) ક  (૧૦)  અ (૧૧) ક (૧૨)  ડ (૧૩) બ  
(૧૪) અ  (૧૫)  ક  (૧૬) ડ (૧૭) બ  (૧૮) અ (૧૯) ક  
(૨૦) અ (૨૧) ક (૨૨)અ(૨૩) ક (૨૪) બ (૨૫)બ (૨૬)
ડ  (૨૭) ડ  (૨૮) અ  (૨૯) ક  (૩૦) બ (૩૧)અ(૩૨) 
ક  (૩૩) ક (૩૪) ડ (૩૫) બ  (૩૬) અ  (૩૭) ક (૩૮) 
ડ  (૩૯) અ  (૪૦) બ(૪૧) ક (૪૨) ડ  (૪૩) ક (૪૪) અ 
(૪૫) બ  (૪૬) અ  (૪૭) ક (૪૮) ડ (૪૯) બ (૫૦) ક
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ક�િતયાણા નગરપાિલકા, િજ. પોરબંદરમાળીયા નગરપાિલકા, િજ. મોરબી
 મા�ળયા(િમ) નગરપા�લકાના અ�ગ્નશમન સેવા શાખાના 

કમર્ચાર�ની ભરતી માટ� કિમશનરશ્રી, મ્�િુનિસપા�લટ� એડિમિનસ્ટ્ર�શનની 

કચેર�, ગાધંીનગર તથા પ્રાદ� િશક કિમશનરશ્રી, રાજકોટ દ્વારા મ�ૂંર 

જગ્યાઓ માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને િનયત અર� ફોમર્ 

અત્રેની કચેર�એ અારપીએડ�/સ્પી઼ પોસ્ટથી �હ�રાત પ્રિસદ્ધ થયેથી 

�દન-૩૦મા ંઅત્રેની કચેર�ને મળે તે ર�તે મોકલવા�ુ ંરહ�શે.
(અખબારમાં �હ�રાત પ્રિસ�દ્ધની તા. ૨૪-૫-૨૦૨૧)

 �ુિતયાણા નગરપા�લકાના ફાયર િવભાગના કમર્ચાર�ની ભરતી 
માટ� �જુરાત સરકાર શહ�ર� િવકાસ અને શહ�ર� �હૃ િનમાર્ણ િવભાગ, 
સ�ચવાલય ગાધંીનગર દ્વારા મ�ૂંર થયેલ છે.

અખબારમા ં�હ�રાત પ્રિસ�દ્ધની તા. ૨૪-૫-૨૦૨૧)

પોરબંદર છાયા નગરપાિલકા, પોરબંદર

(અખબારમા ં�હ�રાત પ્રિસદ્ધ થયા તા. ૨૪-૫-૨૦૨૧)
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National Iinstitute of Design Haryana
 The National Institutes of Design Haryana is an Institution of National Importance set up by the Department for Promotion of Industry and Internal 
Trade	(DPIIT),	Ministry	of	Commerce	and	Industry,	Government	of	India,	for	design	education,	training,	research	and	consultancy	services.	The	Institute	is	
located	at	Kurukshetra	in	Haryana	and	is	offering	four-	year	full	time	B.	Des	(Bachelor	of	Design)	program	in	three	disciplines,	namely,	Industrial	Design,	
Communication	Design	and	Textiles	&	Apparel	Design	since	academic	year	2016-17	from	its	campus	located	at	Umri,	NH-44,	Kurukshetra.
 Applications are invited from eligible and competent professionals willing to take up challenging roles in the institute as per details given below. 
The	last	date	for	receipt	of	applications	along	with	fee	in	prescribed	format	by	post/courier/hand	is	19th	July	2021.	Persons	employed	in	Government	/	Semi	
Government	Organizations	/	Autonomous	Bodies	shall	forward	their	applications	through	proper	channel	along	with	‘No	Objection	Certifi	cate	(NOC)	and	
Vigilance	Clearance	Certifi	cate’	from	their	present	employer.	In	case	a	candidate	is	applying	for	more	than	one	post	the	applications	are	to	be	forwarded	
separately in different envelops. While sending separate applications the application fee also has to be paid separately. The crucial date for deciding 
eligibility	criteria	would	be	19th	July	2021.
Vacancies and Eligibility conditions :

Sl. No Name of the Positons Pay Level Vacancy Eligibility Criteria
1 Senior	Superintendent Pay	Level-7

(Rs.	44,900-	1,42,400/-)
For Contract-
Rs.	52,000/-	Consolidated

01-UR	(Direct	Recruitment)
01-	UR	Deputation	failing	
which by Contract

For	Direct	Recruitment/	Contract:
Essential:
i). Bachelor Degree in Commerce or equivalent 
from	a	recognized	University
ii) Working knowledge in computer

2 Assistant Administrative 
O�  cer

Pay Level-7 (Rs. 44,900- 
1,42,400/-)
For Contract- Rs. 52,000/- 
Consolidated

02-UR (Direct Recruitment)
02- UR Deputation failing 
which by Contract

For Direct Recruitment/ Contract:
Essential:
i). Bachelor Degree from a recognized University
ii) Working knowledge in computer

3 Senior Assistant Librarian Pay Level-7 (Rs. 44,900-Rs. 
1,42,400/-)

01 UR
(Direct Recruitment)

Essential:
i). Bachelor Degree in Library Science/ Information 
Science from a recognized University
ii) Experience in Library Automation and Admin-
istration

4 Superintendent Pay Level-6 (Rs. 35,400-Rs. 
1,12,400/-)
For Contract- Rs.42,000/- 
Consolidated

02 UR- Direct Recruitment
01- UR Deputation failing 
which by Contract

For Direct Recruitment/ Contract:
Essential:
i) Bachelor Degree from a recognized University
ii) Working knowledge in computer

5 Design Instructor (Industrial 
Design/ Communication 
Design)

Pay Level-6 (Rs. 35,400-Rs. 
1,12,400/-)
For Contract: Rs.42,000/- 
Consolidated

01 UR- Direct Recruitment
01 UR- Contract

Essential: 3 years Diploma in relevant discipline/
area/ subject from a recognized institution.

6 Technical Instructor
(Industrial Design/Textile & 
Apparel Design)
(On Contract Basis)

Pay Level-6 (Rs. 35,400-Rs. 
1,12,400/-)
For Contract: Rs.42,000/- 
Consolidated

01 UR- Direct Recruitment
01 UR- Contract

Essential: 3 years Diploma in relevant area/ subject 
from a recognized institution.

7 Senior Assistant Rs.42,000/- Consolidated 01 UR- Contract Essential:
i) Bachelor Degree in Commerce or equivalent from 
a recognized University
ii)Working knowledge in computer.

8 Senior Library Assistant Rs. 34000/-
Consolidated

01 UR
Contract

Essential:
Bachelor’s Degree in Library Science or equivalent 
from a recognized University

9 Senior Assistant (Admn/
studio)

Rs. 34000/-
Consolidated

03 UR- Contract Essential:
i) Bachelor Degree from a recognized University
ii)Working knowledge in computer.

10 Supervisor (Electrical) Rs. 34000/-
Consolidated

01 UR- Contract Essential:
SSC with ITI electrical trade from a recognised in-
stitution.

11 Technical Assistant-
(Industrial Design/Commu-
nication Design)

Rs. 34000/-
Consolidated

02 –UR- Contract Essential:
SSC with ITI in relevant trade from a recognized 
institution.

12 Assistant (Accounts/ Admin/ 
Library)

Rs. 30000/- Consolidated 05-UR- Contract Essential:
i)Bachelor Degree from a recognized University/
Institution
ii) Computer Knowledge

1.	 Candidates	 should	fi	ll	 up	 the	 application	 in	 the	prescribed	 format	Annexure	 I	 and	attach	copies	of	 all	 educational	qualifi	cations,	 experience,	Salary	certifi	cate,	
Vigilance	Clearance,	No	Objection	Certifi	cate	etc..,	paste	passport	size	photograph,	sign	the	application	and	forward	the	application	in	an	envelope	to	the	following	
address;	Chief	Administrative	Offi	cer,	National	Institute	of	Design,	Haryana,	Transit	Camp	at	Poly	Technic	Building,	Vill-	UMRI,	Dist.-	Kuruskhetra-136131

2.		 The	last	date	for	receipt	of	application	in	the	above	address	19th	July	2021.	No	applications	will	be	accepted	after	the	last	date.	In	case	the	last	date	mentioned	above	
is	declared	as	a	public	holiday,	the	next	working	day	will	be	treated	as	the	last	day	for	receipt	of	applications.

3.  The name of the post must be super-scribed “Post applied for [name of the post]” on top right side of the envelope.
4.		 Any	vigilance/	disciplinary	cases	 should	not	be	pending	against	 the	candidates	working	 in	any	Govt./	Semi-	Govt./	Autonomous	Organizations.	 In	 such	cases,	

application shall not be considered or scrutinized.
5.		 Original	documents	along	with	one	set	of	self-attested	copies	will	have	to	be	produced	at	the	time	of	Interview	for	verifi	cation.	Nonproduction	of	original	of	any	of	

the	requisite	documents	will	render	the	candidate	ineligible	for	appearing	in	the	interview.	In	case	the	candidate	is	not	fulfi	lling	the	criteria	at	the	time	of	documents	
verifi	cation,	he/she	will	not	be	allowed	to	appear	in	the	interview	despite	passing	the	written	test.

6.		 Candidates	are	advised	 to	visit	NID	HARYANA	website	http://www.nidh.ac.in	 regularly.	Any	addendum/	corrigendum	shall	be	published	only	on	 the	 Institute	
website.	List	of	candidates	shortlisted	for	participating	in	various	stages	of	the	selection	process	will	be	displayed	only	on	NID	HARYANA	website.	No	separate	
communication/intimation	in	this	regard	shall	be	made	by	the	Institute.


