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

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

To,

વર્ષ - ૪૪ • તા. ૨૯ જૂન, ૨૦૨૨ • અંક નં. ૨૧

તંત્રી ઃ આર. કે. મહેતા
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf íktºke : Ãkw÷f rºkðuËe • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo

‘økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký
fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

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

સીમા સડક સંગઠન

બીઆરઓમાં વિવિધ ભરતી
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તા. ૨૯ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

All India Institute of Speech
and Hearing : Mysuru

All India Institute of Speech
and Hearing : Mysuru

તા. ૨૯ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Sri Aurobindo College
(Evening) : New Delhi
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તા. ૨૯ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Employees’ State Insurance Corportion : New Delhi

તા. ૨૯ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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ગુજરાત રાજયના દ�રયાકાંઠે નાના – મોટા મળરીને આશરે કેટલાં બંદરો આિેલાં છે?

1. નરીચેનામાંથરી કાબર્નનું સ્ફ�ટકમય સ્િ�પ કયું છે?
અ. ગ્રેફાઈટ
બ. એ�ક્ટવેટ�ડ ચારકોલ
ક. કોલસો
ડ. કાબર્ન બ્લેક
2. રોગ, પરીડા, મુસરીબતનો પયાર્ય શું થશે?
અ. ક�ર
બ. ગ�ર
ક. વ�ર
ડ. અ�ર
3. ભારતના આયુષ મંત્ાલયના મંત્રી કોણ છે?
અ. સવાર્નંદ સોનોવાલ
બ. અિશ્વની વૈષ્ણો
ક. તેજસ્વી સૂયર્
ડ. મનસુખ માંડિવયા
4. સાયમન કવમશન ક્યારે ભારત આવ્યું હતું?
અ. ઇ.સ.૧૯૨૩
બ. ઇ.સ. ૧૯૨૫
ક. ઇ.સ. ૧૯૨૮
ડ. ઇ.સ.૧૯૩૧
5. અષ્ટાંગ યોગ મુજબ છ�ં પગવથયું કયું છે?
અ. પ્રાણાયમ
બ. ધ્યાન
ક. ધારણા
ડ. પ્રત્યાહાર
6. નરીચન
ે ામાંથરી કયું રાજ્ય બાંગ્લાદેશ સાથે સરહદ ધરાિતું
નથરી?
અ. આસામ
બ. મેઘાલય
ક. િમઝોરમ
ડ. નાગાલેન્ડ
7. જમરીનનરી અંદર ગયેલા સમુદ્રના ફાંટાને શું કહે છે?
અ. નહ�ર
બ. વોકળો
ક. કાંસ
ડ. અખાત
9. સરી.સરી.આઈ.નું ફ�લ ફોમર્ શું થશે?
અ. િસમેન્ટ કોપ�ર�શન ઓફ ઇ�ન્ડયા
બ. �સ્ટલ કોપ�ર�શન ઓફ ઇ�ન્ડયા
ક. િસમેન્ટ ક�પની ઓફ ઇ�ન્ડયા
ડ. �સ્ટલ ક�પની ઓફ ઇ�ન્ડયા
10. સૂયર્ગ્રહણ દરવમયાન �િા મળતા સૂયર્ના આિરણને
શું કહે છે?
અ. ઉલ્કા
બ. સીરીસ
ક. પ્લાઝમા
ડ. કોરોના
11. �ન્યુઆરરી-૨૦૨૨માં દેશના કયા શહેરમાં ભારતનું
પ્રથમ ઓપન રોક મ્યુવઝયમ શ� કરાયું?
અ. ઇન્દોર
બ. વડોદરા
ક. હ�દરાબાદ
ડ. વારાણસી
12. ‘ભારતરીય સેના �દિસ’ કયારે મનાિિામાં આિે છે?
અ. ૫ - મે
બ. ૯ – જુલાઈ
ક. ૧૫ - �ન્યુઆરી
ડ. ૨૪ – નવેમ્બર
13. ગુજરાતનાં કેટલા વજલ્લા દ�રયા �કનારો ધરાિે છે?
અ. ૧૨
બ. ૧૫
ક. ૧૮
ડ. ૨૧
14. ભારતરીય િાયુસેનાએ એવપ્રલ -૨૦૨૨માં લડાક� વિમાન
સુખોઈ દ્વારા કઈ વમસાઈલનું સફળ પરરીક્ષણ કયુ� ?
અ. નાગ
બ. અ�ગ્ન
ક. �થ્વી
ડ. બ્રહ્મોસ
15. શાક�ભરરી માતા વસદ્વપરીઠ કયા રાજ્યમાં આિેલરી છે?
અ. રાજસ્થાન
બ. િત્રપુરા
ક. મહારા�
ડ. આંધ્રપ્રદ�શ
16. ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય સાથે વિચાર – વિવનમય કરિાનરી
રા�પવતનરી સત્તા બં ધ ારણના કયા અનુ ચ્ છેદ માં
આપિામાં આિેલરી છે?
અ. ૧૩૫
બ. ૧૩૯
ક. ૧૪૩
ડ. ૧૫૧
17. સૌરા�નરી કઈ નદરી ‘ઉન્મત ગંગા’ તરરીકે ઓળખાય
છે?
અ. ઘેલો
બ. ર�ઘોળી
ક. કાળુભાર
ડ. િહરણ
18. ‘કાન્ત’ ઉપનામ કયા સાવહત્યકારનું છે?
અ. દયા શંકર પંડ્યા
બ. બાલાભાઇ દ�સાઇ
ક. િત્રભુવનદાસ લુહાર
ડ. મિણશંકર ભટ્ટ

19. િાયુ તત્િમાં સૌથરી ભારે િાયુ કયો છે?
અ. ર�ડોન
બ. િનયોન
ક. આગ�ન
ડ. ઑ�ક્સજન
20. એવશયાઇ વક્રકેટ પ�રષદ (એસરીસરી)ના અધ્યક્ષપદે
કોણ છે?
અ. રોહન જેટલી
બ. સૌરવ ગાંગુલી
ક. જય શાહ
ડ. પંકજ િસંહ
21. ‘જૂનરી પ્રણાવલકાઓનું આચરણ તેમજ સમથર્ન કરનાર’
– માટે એક શબ્દ આપો.
અ. ��ઢચુસ્ત
બ. પૂવર્જ
ક. ગામ�ડયા
ડ. વડીલો
22. ગોરખનાથનરી સમાવધ કયા ડુંગર પર આિેલરી છે?
અ. િગરનાર
બ. પાવાગઢ
ક. િધણોધર
ડ. ભૂિજયો
23. રે�ડયો એ�ક્ટવિટરીને કયા એકમમાં માપિામાં આિે છે?
અ. રોન્ટજન
બ. ક�લંબ
ક. સાઇવટર્
ડ. ક્યુરી
24. જ�સ્ટસ જે.બરી.પારડરીિાલાએ કાયદાનરી �ડગ્રરી કયાંનરી
કોલેજમાંથરી મેળિરી હતરી?
અ. સુરત
બ. અમદાવાદ
ક. વલસાડ
ડ. પાલનપુર
25. ચરીનનરી સરહદે ૧૭,૯૯૮ ફ�ટનરી ઊંચાઈએ આિેલા
સરોિરનું નામ શું છે?
અ. સૂરતાલ
બ. જયતાલ
ક. દ�વતાલ
ડ. કરતાલ
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26. “નોકરરી તો નોકરરી છે” – આ પંવક્તમાં કયો અંલકાર છે?
અ. વણર્સગાઈ
બ. �પક
ક. ઉત્પ્રેક્ષા
ડ. યમક
27. કાવતર્ક સુદ પૂવણર્મા બરી� કયા નામે પણ ઓળખાય
છે?
અ. મોરારી
બ. �પાળી
ક. ગંગા
ડ. િત્રપૂરા�ર
28. ‘અટકો’ એટલે શું થશે?
અ. સર સામાન
બ. લીલા ચણાના પોપટા
ક. ભાલ, કપાળ
ડ. તાંબાનો હલકો િસક્કો
29. ક�ટવલન નોિાક કયા દેશનાં પ્રથમ મવહલા રા�પવત
બન્યાં છે?
અ. બેલા�સ
બ. હ�ગેરી
ક. યુક્ર�ન
ડ. રોમાિનયા
30. અનાજ માપિાના સાધનને શું કહે છે?
અ. ધડુ
બ. સુરાઇ
ક. ચુંગી
ડ. અધવાલી
31. ‘ફ્ર� �કક’ શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે?
અ. ફ�ટબોલ
બ. ટ�િનસ
ક. પોલો
ડ. શતર�જ
32. હદયના ધબકારા વનયંવત્ત કરનાર ઉપકરણ કયું?
અ. સ્ક�નોટર
બ. ડાયલાઇઝર
ક. ઓ�ક્સજનર�ટર
ડ. પેસમેકર
33. ગુજરાત રાજયના દ�રયાકાંઠે નાના – મોટા મળરીને
આશરે કેટલાં બંદરો આિેલાં છે?
અ. ૩૫
બ. ૪૦
ક. ૪૫
ડ. ૩૦
34. નરીચેના પૈક� અ�તસરમાં આિેલું મં�દર કયું?
અ. સુગંધા
બ. સુપણાર્
ક. સુર�ખા
ડ. સુવણર્

35. લોટ ચાળિાનરી ચાળણરીને કચ્છરી ભાષામાં શું કહે છે?
અ. ધંતુરી
બ.પાળું
ક. તરપણી
ડ. અટ�છાણું
36. હઝારરી બાગ રા�રીય ઉદ્યાન કયાં આિેલું છે?
અ. કણાર્ટક
બ. િસ�ક્કમ
ક. િબહાર
ડ. મહારા�
37. ‘ફાઇનલેગ’ – શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે?
અ. ટ�િનસ
બ. િક્રક�ટ
ક. ગોલ્ફ
ડ. હોક�
38. દવક્ષણ ભારતમાં ‘રાસ’ ને ક્યા નામે ઓળખાિામાં
આિે છે?
અ. કાતખેલ
બ. કાઠી
ક. ગેર
ડ. ક�મ્મી
39. વિસ્તારનરી દ્ર�ષ્ટએ સૌથરી મોટો દેશ કયો?
અ. ચીન
બ. ક�નેડા
ક. અમે�રકા
ડ. રિશયા
41. કયા નેતા બેિાર ભારતના કાયર્કારરી િડાપ્રધાન બન્યા
હતા?
અ. પી.વી.નરિસંહરાવ
બ. જયપ્રકાશ નારાયણ
ક. રાજગોપાલાચારી
ડ. ગુલ�રીલાલ નંદા
42. ભારત અને બરી� કયા દેશે ક્વાંટમ કપ્યૂ�ટ�ગ પર એક
િચ્યુર્અલ નેટિક� સેન્ટર સ્થાવપત કરિાના વનણર્યનરી
ઘોષણા કરરી છે?
અ. નેપાલ
બ. ચીન
ક. �ફનલેન્ડ
ડ.�પાન
43. કયા રાજ્યના મશહૂર સંગરીતકાર પ્રફ�લ્લ કરનું એવપ્રલ
– ૨૦૨૨ માં વનધન થયું?
અ. ઝારખંડ
બ. મિણપુર
ક. મધ્યપ્રદ�શ
ડ. ઓ�ડશા
44. કઈ રાજય સરકારે આ િષર્ થરી ૧૪ - એવપ્રલ, ૨૦૨૨ને
બરી.આર.આંબેડકર જંયતરીને ‘સમાનતા �દિસ’તરરીકે
મનાિિાનરી ઘોષણા કરરી હતરી?
અ. રાજસ્થાન
બ. ઝારખંડ
ક. ગુજરાત
ડ. તિમલનાડુ
45. આમાં કયું �ત્ય મહારા�નું છે?
અ. ક�મ્મી
બ. કજરી
ક. તમાશા
ડ. કાથી
46. પ્રાચરીન યુગનું ‘વબલાિલ’ આજે કયા નામે ઓળખાય
છે?
અ. ખેડા
બ. વેરાવળ
ક. ભુજ
ડ. િહ�મતનગર
47.‘રાજઘાટ’– કોનું સમાવધ સ્થળ છે?
અ. રા�વ ગાંધી
બ. ��દરા ગાંધી
ક. ચરણિસંઘ
ડ. મહાત્મા ગાંધી
48. ભગિાન બુધ્ધે કઈ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો હતો?
અ. સંસ્ક�ત
બ. પાલી
ક. િહન્દી
ડ. માગધી
49. પંચમહાભૂત એટલે આકાશ, િાયુ, અ�ગ્ન, �થ્િરી અને?
અ. મધ
બ. પાણી
ક. દૂધ
ડ. છાશ
50. ભારતમાં સૌપ્રથમ મેયરપદે આ�ઢ થનાર મવહલા
સુલોચના મોદરી ૧૯૫૬માં કયાંના મેયર બન્યાં હતા?
અ. મુંબઈ
બ. કાનપુર
ક. ભોપાલ
ડ. વડોદરા
જિાબ:
(1-અ)(2-ડ)(3-અ)(4-ક)(5-ક)(6-ડ)(7-ડ)(9-અ)
(10-ડ)(11-ક)(12-ક)(13-બ)(14-ડ)(15-અ)(16-ક)
(17-અ)(18-ડ)(19-અ)(20-ક)(21-અ)(22-ક)(23-ડ)
(24-ક)(25-ક)(26-ડ)(27-ડ)(28-ડ)(29-બ)(30-ડ)
(31-ડ)(32-ડ)(33-બ)(34-ડ)(35-ડ)(36-ક)(37-બ)
(38-ડ)(39-ડ)(41-ડ)(42-ક)(43-ડ)(44-ડ)(45-ક)
(46-બ)(47-ડ)(48-બ)(49-બ)(50-અ)
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SUPREME COURT OF INDIA : NEW DELHI

Online applications are invited from Indian citizens who fulﬁll the following essential qualiﬁcations and other eligibility condition as on 01.07.2022

for preparation of a panel for ﬁlling up 210 vacancies anticipated upto 31.12.2022 for the post of Junior Court Assistant (Group ‘B’ NonGazetted) placed in Level 6 of Pay Matrix with initial Basic Pay of Rs. 35,400/-. The approximate Gross Salary as per existing rate of allowances including
HRA comes to Rs. 63068/- per month (pre-revised pay scale PB-2 with Grade Pay of Rs. 4200/-).
The number of vacancies is tentative and subject to change i.e. increase or decrease due to administrative reasons.
Essential Qualiﬁcations :
Bachelor’s degree of a recognized University
Minimum speed of 35 w.p.m. in English Typing on Computer
Knowledge of Computer operation
Age Requirement :
Candidates should not be below 18 years and above 30 years of age as on 01.07.2022. Usual relaxation in age will be admissible to SC/ST/OBC/
Physically challenged/Ex-Servicemen and dependents of Freedom Fighters as per Government Rules. There will be no upper age limit for departmental
candidates of the Registry of Supreme Court. However, no relaxation in age will be allowed to the candidates working in other Government departments
etc.
Reservation :
Reservation in direct recruitment for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes, and Physically Challenged shall be in accordance
with the Rules, Orders and Notiﬁcations issued from time to time by the Government of India in respect of posts carrying the pay scale corresponding to the
pay scale prescribed for the post of Junior Court Assistant, subject to such modiﬁcation, variation or exception as the Chief Justice may, from time to time,
specify. Reservation for dependents of Freedom Fighters shall be in accordance with the orders issued by the Chief Justice of India.
Scheme of Examination :
The eligible candidates will have to appear in the tests in the following subjects:1
Objective Type Question paper with multiple choice answers containing 100 questions (consisting of 50 General English 2 hours
questions including comprehension section, 25 General Aptitude questions and 25 General Knowledge questions)
There will be negative
marking of 1/4th marks.
2
Objective Type Computer Knowledge Test (25 questions)
3
Typing (English) test on Computer with minimum speed 35 w.p.m. after deduction of mistakes (mistakes allowed 3%)
10 minutes
4
Descriptive Test (in English Language) consisting of Comprehension passage, Precis Writing and Essay Writing
2 hours
Typing (English) Test on computer will be conducted on the same date and place of the Objective Type Written Test.
Those candidates who qualify as per approved criteria/cut-off in the Written Test, Objective Type Computer Knowledge Test, Typing Speed Test
on Computer and Descriptive Test will be required to appear for an Interview before an Interview Board and qualify the Interview by securing minimum
qualifying or more marks. After qualifying in prescribed test and Interview, the selected candidates will be empanelled in the order of merit for
appointment as Junior Court Assistant. The candidates may note that mere placement in panel does not confer any right on the candidates to claim
appointment for the post of Junior Court Assistant.
Registration of application and payment of fee :
Eligible candidates are required to apply online for which the link is provided through Supreme Court Website, www.sci.gov.in. The application
will be accepted through online registration only which is likely to start from 18.06.2022. Candidates will be required to pay non-refundable Application/
Test fee of Rs. 500/- for General/OBC candidates and Rs. 250/- for SC/ST/Ex-Servicemen/PH/Freedom Fighter candidates plus bank charges through online
mode only. Fee shall not be accepted in any other form. No postal application shall be accepted. The fee shall be paid online through payment gateway
provided by UCO Bank.
Closing Date for online applications :
The starting date for online registration of application is 18.06.2022 at 10.00 hrs and last date thereof is 10.07.2022 at 23.59 hours.
General Instructions :
1. The candidates applying for the post of Junior Court Assistant should ensure that they fulfill the prescribed eligibility conditions for the said post. Their
admission at all the stages of examination viz., Written/Typing/Computer Tests and the Interview for which they are admitted by this Registry will be purely
provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions by way of furnishing documentary proof in support thereof. The checking of identity
of candidate and verification of documents will be done on the date of interview. If on verification at any time before or after the said test/interview, it is found
that the candidate does not fulfill any of eligibility conditions, his/her candidature for the examination shall stand cancelled without any notice or further
reference.
2. The candidate is required to scan his/her photograph having 5 cm height and 3.8 cm width (size upto 50 kb) in JPG format and signature having 2.5 cm height
and 5 cm width (size upto 50 kb) in JPG format for uploading the same at relevant space on the online application form.
3. The candidate is required to fill up the required data in the application and make payment of fee online in accordance with the instructions displayed on the
link provided for the purpose. Candidates should ensure that the particulars filled in are correct in all respects before final submission of application form.
Application once submitted cannot be withdrawn or modified.
4. After successful completion of online application form, candidate will be able to preview his/her duly submitted application. Candidate is advised to get a
printout of the filled up application for his/her record.
5. The candidate should retain his/her Application number carefully for generation of admit card from the link to be provided on the website of Supreme Court
of India and for any other information regarding prescribed Tests/Interview.
6. Candidates are advised to visit Website of Supreme of India (Recruitment link) for update regarding the post of Junior Court Assistant at regular intervals.
7. In case candidate submits more than one application form, he/she must note that application which is submitted in last will only be entertained by the Registry.
No correspondence requesting to accept previous application(s) will be entertained by the Registry.
8. Candidates must note that fee once paid will not be refunded in any circumstances even in case where fee for more than one application form has been paid by
a candidate. The candidature of General/OBC candidate paying application fee as prescribed for reserved category will not be taken into consideration.
9. No request for change of category filled online application form will be entertained.
10. APPLICATION WHICH DO NOT COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED.
11. The Physically Challenged candidates will be extended the same concessions/facilities as are allowed by SSC/UPSC in Written and Typing Tests conducted by
them.
12. No TA/DA will be payable to the candidates for appearing in the tests/interview.
13. No Admit Cards will be sent by post. The candidates are to download Admit Card for all stages of Test from Supreme Court Website.
14. The dates of the Objective Type Written Test, Typing Speed Test on Computer, Descriptive Test and Interview will be notified on the Supreme Court website i.e.
www.sci.gov.in. Information will also be sent through SMS and E.Mail to the candidates in their registered mobile number and E.Mail. Therefore, Candidates
should have a valid personal E-mail ID and mobile number and it should be kept active during the entire recruitment process.
15. The Registry reserves the right to cancel/restrict/enlarge/ modify/alter the recruitment process, if needed, without issuing any notice.
16. In case of any disputes, Legal jurisdiction will be Delhi.
Editor and Published by 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.

