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

To,

વર્ષ - ૪૩ • તા. ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧ • અંક નં. ૨૧

íktºke : yþkuf fk÷heÞk
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf MktÃkkËf : 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.

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

આયોગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી નીચે મુજબની વિગતની જાહેરાતોની પરીક્ષા યોજાનાર છે. આ જગ્યાઓની પ્રાથમિક/લઘુલિપિ અને ટાઈપીંગ / મુખ્ય લેખિત
પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ પર ઉપલબ્ધ છે.
ક્રમ જગ્યાનું નામ
જાહેરાત ક્રમાંક
પ્રાથમિક/લઘુલિપિ અને ટાઈપીંગ/મુખ્ય
પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ
લેખિત કસોટીની તારીખ અને સમય
કરવાની તા.
(૧) (૨)
(૩)
(૪)
(૫)
૧ ખેતી અધિકારી, વર્ગ-૨
૧૧૨/૧૯-૨૦
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૪/૦૬/૨૦૨૧
૨ મદદનીશ ગ્રંથપાલ, વર્ગ-૩
૨૮/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦થી૫:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૩ મદદનીશ નિયામક, વર્ગ-૧
૩૦/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૪ ફિઝિશિયન (કા.રા.વિ.યો.)
૩૧/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૫ આસિસ્ટન્ટમેનેજર (જીઓલોજી), વર્ગ-૨
૩૨/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૬ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પબ્લિક રીલેશન), વર્ગ-૨
૩૩/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૭ મેનેજમેન્ટ એક્ઝીક્યુટીવ (મેટલ), વર્ગ-૨
૩૪/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૮ લીગલ આસિસ્ટન્ટ (સહાયક), વર્ગ-૩
૩૮/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦થી ૫:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૯ ઇલેક્ટ્રિકસુપરવાઇઝર (માઇન્સ) (સહાયક), વર્ગ-૩
૪૦/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦થી ૫:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૧૦ કાર્ય.ઇજનેર(CIVIL),વર્ગ-૧&ના.કાર્ય.ઇજનેર(CIVIL),
૪૧/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૬:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
વર્ગ-૨
૧૧ નાયબકાર્યપાલક ઇજનેર (યાંત્રિક), વર્ગ-૨
૪૨/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૬:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૧૨ વૈજ્ઞાનિક અધિકારી, વર્ગ-૨
૪૪/૨૦-૨૧
૦૪-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૩/૦૬/૨૦૨૧
૧૩ રેડિયોલોજીસ્ટ (તજજ્ઞ સેવા), વર્ગ-૧
૦૧/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૪/૦૬/૨૦૨૧
૧૪ પિડિયાટ્રીશીયન (તજજ્ઞ સેવા), વર્ગ-૧
૦૨/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૪/૦૬/૨૦૨૧
૧૫ સંયુક્ત ખેતી નિયામક, વર્ગ-૧
૧૮/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૧૬ સહાયક પુરાતત્વ નિયામક, વર્ગ-૨
૧૯/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૧૭ મેનેજમેન્ટ એક્ઝીક્યુટીવ (કોલ), વર્ગ-૨
૩૫/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૧૮ મદદ.પ્રાધ્યાપક,સ્કીનઅને વી.ડી(ડર્મે.,વિનિ.&લેપ્રેસી)વર્ગ-૧
૭૯/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૧૯ એસોસીયેટપ્રોફેસર-રીડર(હોમિ.)કોમ્યુનીટી મેડીસીન,વર્ગ-૧
૮૪/૨૦-૨૧
૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૨૦ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ડેન્ટીસ્ટ્રી,વર્ગ-૧
૭૮/૨૦-૨૧
૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૮/૦૬/૨૦૨૧
૨૧ કાયદાઅધિકારી, વર્ગ-૨ (GMC)
૯૪/૨૦-૨૧
૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫/૦૬/૨૦૨૧
૨૨ મદદ. પ્રાધ્યાપક, ઓર્બ્સઅને ગાયનેક(સા.ભરતી), વર્ગ-૧
૮૩/૨૦-૨૧
૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૮/૦૬/૨૦૨૧
૨૩ એસોસીયેટપ્રોફેસર- રીડર (હોમિયોપેથી) – રેપર્ટરી, વર્ગ-૧
૮૫/૨૦-૨૧
૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૮/૦૬/૨૦૨૧
૨૪ વહીવટી અધિકારી, વર્ગ-૨, ઉદ્યોગ અને ખાણ
૧૨/૨૦-૨૧
૧૦-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૧/૦૭/૨૦૨૧
૨૫ રાજય વેરા નિરીક્ષક,વર્ગ-૩(મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા=મુલેખ)
૧૦૯/૧૯-૨૦
૧૦,૧૧-૦૭-૨૧ ૧૦:૦૦થી૬:૦૦
૦૧/૦૭/૨૦૨૧
૨૬ મદદ.પ્રાધ્યાપક, ઓર્બ્સઅને ગાયનેક (ખાસ ભરતી)વર્ગ-૧
૮૨/૨૦-૨૧
૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૩/૦૭/૨૦૨૧
૨૭ અધિકમુખ્ય નગર નિયોજક, વર્ગ-૧
૧૨૫/૨૦-૨૧
૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૩/૦૭/૨૦૨૧
૨૮ પ્રાધ્યાપક,બર્ન્સઅને પ્લાસ્ટિક સર્જરી, વર્ગ-૧
૧૩૨/૨૦-૨૧
૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૩/૦૭/૨૦૨૧
૨૯ પ્રાધ્યાપક,યુરોલોજી,વર્ગ-૧
૧૩૩/૨૦-૨૧
૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૩/૦૭/૨૦૨૧
૩૦ ગ્રંથાલય નિયામક, વર્ગ-૧
૧૭/૨૦-૨૧
૧૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૫/૦૭/૨૦૨૧
૩૧ મદદનીશ બાગાયત નિયામક, વર્ગ-૨
૨૦/૨૦-૨૧
૧૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૫/૦૭/૨૦૨૧
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૩૨ મદદનીશ સનયવામક (બોઇલરો), વગ્ગ-૨
૩૩ વહીવટી અસ્ધકવારી, ગુજરવાત મતસયોદ્ોગ િેવવા, વગ્ગ-૨
૩૪ ઇલેકરિોસનકડેટવા પ્રોિેિીંગ (EDP)(મેનેજર), વગ્ગ3,(GMC)
૩૫ નવાયબસહિવાબનીશ-નવાયબ ઓડીટર, વગ્ગ-૩(GMC)
૩૬ અ્ધીક્ક પુરવાતતવસવદ, વગ્ગ-૨
૩૭ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, પેડીયવારિીક િજ્ગરી, વગ્ગ-૧
૩૮ પેથોલોસજસટ, વગ્ગ-૧ (કવા.રવા.સવ.યો.)
૩૯ મદદ.પ્રવાધયવાપક, પ્રોસથોડોબનટકિ & ક્રવાઉન &સબ્રજ,વગ્ગ-૧
૪૦ ગુ.વ.િે,વગ્ગ-૧,ગુ.મુ.િે,વગ્ગ-૧-૨&ગુ.ન.મુ.અ.િે.,વગ્ગ૨(મુલેિ)
૪૧ િહવાયક મોટર વવાહન સનરીક્ક, વગ્ગ-૩
૪૨ સહિવાબી અસ્ધકવારી, વગ્ગ- ૧
૪૩ સિકયુફરટીિુપરવવાઇિર (િહવાયક), વગ્ગ-૩
૪૪ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, રિવાયણશવાસત્ર, વગ્ગ-૨
૪૫ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, ભૌસતકશવાસત્ર, વગ્ગ-૨
૪૬ ગુજરવાતઈજનેરી િેવવા,વગ્ગ-૧/૨ (સિસવલ)(ન.જ.િં.પવા.પુ.ક)
૪૭ અસ્ધક મદદનીશ ઇજનેર (ઇલેબકરિકલ), વગ્ગ-3, (GMC)
૪૮ રહસય િસચવ (અંગ્ેજી સટેનોગ્વાિર ગ્ેડ-૧), વગ્ગ-૨
૪૯ નવાયબ િેકશન અસ્ધકવારી/નવાયબ મવામલતદવાર, વગ્ગ-૩
૫૦ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, ઈસતહવાિ, વગ્ગ-૨
૫૧ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, તતવજ્વાન, વગ્ગ-૨
૫૨ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, વવાસણજ્ય, વગ્ગ-૨
૫૩ મદદનીશ પ્રવાધયવાપક, િંસક�ત, વગ્ગ-૨

૨૩/૨૦-૨૧
૨૨/૨૦-૨૧
૧૦૧/૨૦-૨૧

૧૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૧૮-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૧૮-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦થી ૫:૦૦

૦૫/૦૭/૨૦૨૧
૦૭/૦૭/૨૦૨૧
૦૬/૦૭/૨૦૨૧

૧૦૬/૨૦-૨૧
૨૧/૨૦-૨૧
૭૩/૨૦-૨૧
૧૧૪/૨૦-૨૧
૧૨૭/૧૯-૨૦
૨૬/૨૦-૨૧

૧૮-૦૭-૨૦૨૧૧૧:૦૦થી ૫:૦૦
૨૦-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૦-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૦-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૦-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૦,૨૨,૨૪-૭-૨૧૧૦:૦૦થી૬:૦૦

૦૬/૦૭/૨૦૨૧
૦૯/૦૭/૨૦૨૧
૦૯/૦૭/૨૦૨૧
૦૮/૦૭/૨૦૨૧
૦૯/૦૭/૨૦૨૧
૧૨/૦૭/૨૦૨૧

૧૨૯/૧૯-૨૦
૨૫/૨૦-૨૧
૩૭/૨૦-૨૧
૫૪/૨૦-૨૧
૫૫/૨૦-૨૧
૭૧/૨૦-૨૧
૯૮/૨૦-૨૧
૯/૧૯-૨૦
૨૭/૨૦-૨૧
૬૧/૨૦-૨૧
૬૪/૨૦-૨૧
૬૬/૨૦-૨૧
૬૮/૨૦-૨૧

૨૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫-૦૭-૨૦૨૧૧૦:૦૦થી ૬:૦૦
૨૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦થી ૫:૦૦
૨૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૨૫-૦૭-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦થી૫:૦૦
૨૮,૨૯-૦૭-૨૧ ૧૧:૦૦થી૬:૦૦
૦૧-૦૮-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦થી૧:૦૦
૦૫-૦૮-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૫-૦૮-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૫-૦૮-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૦૫-૦૮-૨૦૨૧ ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦

૧૫/૦૭/૨૦૨૧
૧૫/૦૭/૨૦૨૧
૧૪/૦૭/૨૦૨૧
૧૫/૦૭/૨૦૨૧
૧૫/૦૭/૨૦૨૧
૧૫/૦૭/૨૦૨૧
૧૪/૦૭/૨૦૨૧
૧૯/૦૭/૨૦૨૧
૨૨/૦૭/૨૦૨૧
૨૩/૦૭/૨૦૨૧
૨૩/૦૭/૨૦૨૧
૨૩/૦૭/૨૦૨૧
૨૩/૦૭/૨૦૨૧

ન�ધ:
(૧) ઉપરોકત જાહેરવાતો પૈકકી જાહેરવાત ક્રમવાંક ૦૯/૨૦૧૯-૨૦ ની લઘુસલસપ અને ટવાઈપીંગ કિોટી લેવવામવાં આવશે, આ પરીક્વાનો સવગતવવાર કવાય્ગક્રમ પ્રવેશપત્રમવાં આપવવામવાં
આવશે. જાહેરવાત ક્રમવાંક ૧૦૯/૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૬/૨૦૨૦-૨૧ ની મુખય લેસિત પરીક્વાઓ છે. જાહેરવાત ક્રમવાંક ૧૧૨, ૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦, ૧૨, ૨૨, ૨૫, ૨૭, ૨૮, ૩૭,
૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૪, ૫૪, ૫૫, ૭૧, ૯૮. ૧૦૧ અને ૧૦૬/૨૦૨૦-૨૧ OMR પધ્ધસતથી લેવવાશે તે સિવવાય તમવામ જાહેરવાતો, જાહેરવાત ક્રમવાંક ૧૨૭/૨૦૧૯-૨૦, ૦૧,
૦૨, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૩, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૬૧, ૬૪, ૬૬, ૬૮, ૭૩, ૭૮, ૭૯, ૮૨, ૮૩, ૮૪, ૮૫, ૯૪, ૧૧૪, ૧૨૫, ૧૩૨ અને ૧૩૩/૨૦૨૦૨૧ Computer Based Recruitment Test (CBRT) પધ્ધસતથી લેવવામવાં આવશે, CBRT બવાબતે અદ્તન જ�રી િૂચનવાઓ/મવાસહતી આયોગની વેબિવાઈટ પર થી
મેળવવવાની રહેશે. CBRT પધ્ધસતથી લેવવાતી પ્રવાથસમક કિોટીઓ મવાટે ઉમેદવવારોએ પરીક્વાનવાં ફદવિે પરીક્વા િંડમવાં પરીક્વાનવાં સનયત િમયથી એક કલવાક પહેલવા
અચૂક હવાજર થવવાનું રહેશે. � કોઈ ઉમેદવવારે કોઈ પરીક્વા મવાટે અગવાઉ પ્રવેશપત્ર (Call Letter)ડવાઉનલોડ કરી લી્ધેલ હશે, તો તેમણે નવેિરથી પ્રવેશપત્ર (Call
Letter)ડવાઉનલોડ કરવવાનું રહેશે. અગવાઉ ડવાઉનલોડ કરેલ પ્રવેશપત્ર(Call Letter) મવાનય ગણવાશે નહી.
(૨) ઉકત જાહેરવાતોનવાં તમવામ ઉમેદવવારોને આ કિોટીમવાં કવામચલવાઉ ્ધોરણે ઉપબસથત થવવા દેવવાનો આયોગે સનણ્ગય કરેલ છે ઉપયુ્ગક્ત જાહેરવાતોનવા િંબંસ્ધત ઉમેદવવારોએ
કોલમ-૫ મવાં દશવા્ગવેલ તવારીિે બપોરનવા ૧૩:૦૦ કલવાકથી પરીક્વાનવા ફદવિે પરીક્વા શ� થવાય તયવાં િુ્ધીમવાં પોતવાનવા પ્રવેશપત્ર, હવાજરીપત્ર તથવા ઉમેદવવારોની િુચનવાઓ
(પફરસશષ્ટ-૧ અને ૨) “Online” ડવાઉનલોડ કરવવાનવા રહેશે. તે સિવવાય જા.ક્ર. ૯, ૧૦૯, ૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૩૭, ૩૮, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૭૧, ૯૮,
૧૦૧, ૧૦૬/૨૦૨૦-૨૧ ની પરીક્વાઓ મવાટે િંબંસ્ધત ઉમેદવવારોએ ફ્ક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવવારોની િુચનવાઓ (પફરસશષ્ટ-૧ અને ૨) જ ડવાઉનલોડ કરવવાનું રહે છે
જે પરીક્વા િંડમવાં િવાથે રવાિવવાનું રહેશે અને પરીક્વા પૂણ્ગ થયેથી ઉમેદવવારોએ પરત લઈ જવવાનું રહેશે.
(૩) પ્રવેશપત્ર “Online” ડવાઉનલોડ કરવવા મવાટે ઉમેદવવારોએ નીચે મુજબ તબક્કવાવવાર/સટેપવવાઈિ કવાય્ગવવાહી કરવવાની રહે છે. (૧) https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in
પર જવું. (૨)“Call Letter/Form” >> “Preliminary Call Letter / Main Exam Call Letter / Form” પર “Click” કરવું. (૩) અહીં ઉમેદવવારે પોતવાની “Job
Select” કરવી તથવા “Confirmation Number” અને “Birth Date” ટવાઈપ કરવવાનવા રહેશે. (૪) હવે “Print Call Letter” પર “Click” કરી પ્રવેશપત્રની સપ્રનટ
મેળવી લેવવાની રહેશે. હવાજરી પત્રકમવાં ન�્ધની અંદર પફરસશષ્ટ-૧ અને પફરસશષ્ટ-૨ પર “Click” કરવવાથી ઉમેદવવારની િુચનવાઓ પફરસશષ્ટ-૧ અને પફરસશષ્ટ-૨ ની
સપ્રનટ નીકળશે. આ તમવામ દસતવાવે�ની સપ્રનટ અચુક કવાઢવવામવાં આવે તેની ન�્ધ લેવી. પ્રવેશપત્ર અને હવાજરીપત્રક અલગ અલગ કવાગળ પર સપ્રનટ કરવવાનવા રહેશે.
પરીક્વા િમયે બંને િવાથે લવાવવવાનવા રહેશે. િોટવાવવાળું હવાજરીપત્રક પરીક્વા િંડમવાં પરત િ�પવવાનું રહેશે. જે ઉમેદવવારોનવા િોટવા હવાજરી પત્રકમવાં સપષ્ટ �ઈ શકવાય તેવવા
આવેલવા ન હોય તેવવા ઉમેદવવારોએ પોતવાનો પવાિપોટ્ગ િવાઈિનો તવાજેતરનો િોટો પરીક્વા કેનદ્ર પર લવાવવવાનો રહેશે. આ િોટો ઉમેદવવારનો પોતવાનો છે તેની સપષ્ટતવા
મવાટે િોટવાવવાળું ઓળિપત્ર િવાથે રવાિવું આવશ્યક છે.
ખાસન�ધ:પોસટ ઓફિિ/ઓનલવાઇન અરજી િકી ભરેલ નથી તેવવા સબનઅનવામત કક્વાનવા ઉમેદવવારો પ્રવેશપત્ર ડવાઉનલોડ કરી શકશે નહીં. આ ઉમેદવવારોએ પ્રથમ આયોગની
કચેરી (િરનવામું: એરિોિ્ગ કચેરીની િવામે, છ-૩ િક�લ પવાિે, ‘છ’ રોડ, િેકટર-૧૦-એ, ગવાં્ધીનગર) િવાતે પરીક્વાનવા આગલવા કવામ કવાજનવા ફદવિ િુ્ધીમવાં
કચેરી િમય દરમયવાન �બ�મવાં આવી પ્રોિેિ ચવાજ્ગ �.૫૦૦/- રોકડેથી ભરવવાનવા રહેશે અથવવા https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in મવાં ->FEES MODULE મવાં>PROCESSING FEE TO UNBLOCK CALL LETTER મવાં જઈને, જાહેરવાતની પિંદગી કરીને, કન�મેશન નંબર અને જનમ તવારીિ નવાિીને ઓનલવાઈન
પ્રોિેિ ચવાજ્ગ �. ૫૦૦ ભરવવાનવા રહેશે. � કોઈ કવારણિર આ પધ્ધસત થી આપનવા �પીયવા ચૂકવ્યવા પછી પણ પ્રવેશપત્ર ન સનકળે તો આપે આજ મોડયૂલમવાં સવગતો
ભરીને “CHECK YOUR PAYMNET STATUS” પર બક્લક કરીને બસથતી જાણી લેવી. તયવારબવાદ જ પ્રવેશપત્ર ડવાઉનલોડ કરવવાની પરવવાનગી આપી શકવાશે.
જેની િંબંસ્ધત ઉમેદવવારોએ ન�્ધ લેવી. જે ઉમેદવવારોનવા અરજીપત્રક કનિમ્ગ થયેલ હોય અને િમય મયવા્ગદવામવાં અરજી િકી ભરેલ હોય, છતવાં પ્રવેશપત્ર ડવાઉનલોડ થતો
ન હોય અથવવા વેબિવાઇટ પર “Application Not Found” નો મેિેજ આવતો હોય તેવવા ઉમેદવવારોને પરીક્વાનવા આગલવા કવામકવાજનવા ફદવિ િુ્ધીમવાં આયોગની
કચેરી િવાતે કચેરી િમય દરમયવાન અરજી કયવા્ગનવા પુરવાવવા િસહત �બ� િંપક� િવા્ધવવા જણવાવવવામવાં આવે છે અથવવા ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.in પર નવાણવા
ભયવા્ગની પહ�ચ િવાથે જાહેરવાત �મ, કનફ્રમમેશન અને અરજી ક્રમ ની સવગત મોકલવી.

તા. ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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CENTRAL RESERVE POLICE FORCE
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Assistant Commandant (Civil/Engineer) in CRPF Examination, 2021
Opening date of application: 30/06/2021 • Closing date of application: 29/07/2021 • Date of written examination: To be notiﬁed later
The Central Reserve Police Force will conduct an open examination for recruitment to the post of Assistant Commandant (Civil/Engineer) as per the
Recruitment Scheme formulated by the Ministry of Home Affairs. The recruitment process will consist of Physical Standard Test (PST) & Physical Efﬁciency
Test (PET), Written Examination, Documentation followed by Detailed Medical Examination (DME) and Interview. The vacancies are as under:
Minimum Educational
Age
qualification
AC
(Civil/
13
02
06
03
01
25
Level 10 (Rs. Bachelor’s Degree in Civil Not exceeding 35 years (Relaxable
Engineer)
56100- 177500 Engineering from a recognized for Govt. Servant upto five years in
University
accordance with instructions issued
by the Central Govt.
* UR- Unreserved, EWS- Economically Weaker Sections, OBC- Other Backward Class, SC-Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
NOTE-I : A Candidate must hold a Bachelor’s Degree in Civil Engineering from a recognized University incorporated by an Act of Central or State Legislature
in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as universities under Section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956.
NOTE-II :
(a) Candidates who have not acquired the desirable educational qualification shall not be eligible.
(b) Candidates selected for appointment are liable to serve anywhere in Indian Territory and abroad.
(c) New contributory pension scheme to Central Govt. Employees which has come into effect from 01.01.2004 will be applicable to all selected candidates.
(d) 10% vacancies are reserved for Ex-servicemen from respective category.
(e) If the vacancies of ex-servicemen remain unfilled due to non-availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled up by candidates from
non ex-servicemen candidates of respective category.
NOTE –III The above posts carry Dearness Allowance, HRA, Ration Money, Dress Allowance, Transport Allowance, and any other allowances as admissible
in CRPF from time to time under the rules.
NATIONALITY/ CITIZENSHIP:
(i) No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government signified in writing be appointed or employed under these
Rules. Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these
Rules.
(ii) Gender: Both Male and Female candidates are eligible for appointment to the post of Assistant Commandants (Civil/Engineer).
AGE LIMIT AND RELAXATION
Not exceeding 35 years (Relaxable for Govt. Servant upto five years in accordance with instructions issued by the Central Government). The crucial date for
determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates {The crucial date for determining the age-limit shall be the closing
date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh,
Andaman Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)
HOW TO APPLY:
Candidate should read the instructions in this Notice carefully before making any entry or selecting options. Candidate should supply all the required details
while filling up the form and will have to paste their photograph and signature. Due care should be taken by the candidates to fill up their application form
correctly. Incomplete or defective applications shall be summarily rejected. No representation correspondence regarding such rejection shall be entertained
under any circumstances.
The specimen application form is attached with this notice. The application must be submitted by hand/post only on or before closing date of applications
till 1800 hrs. Opening date for application : 30/06/2021, Closing date of application :29/07/2021
a. The duly filled application form with photocopies of all relevant documents, 02 latest passport size photographs and 02 envelopes mentioning
correspondence address of applicant with requisite stamps should be mailed/deposited. Application will be rejected in case of non-receipt of photographs.
Name of the examination i.e. “Central Reserve Police Force Assistant Commandant (Engineer/Civil) Exam, 2021” should be written on the top of envelop
before dispatching it to “DIG, Group Centre, CRPF, Rampur, District-Rampur, U.P.-244901”.
b. Request for change/correction in any particulars in the Application Form shall not be entertained under any circumstances. The Department will not be
responsible for any consequences arising out of non-acceptance of any correction/addition/deletion in any particular filled in application form whatever
the reasons may be.
c. All candidates, whether already in Government Service, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private
employment should submit their applications direct to the CRPF. If any candidate forwards his application through his employer or any other means and
it reaches the CRPF late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons already in Government
service whether in permanent or temporary capacity for as work charged employees other than causal for daily rated employees for those serving under
the public enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have
applied for the examination.
Note :
Candidates should confirm regarding validity period of a certificate like Income & Assets Certificate for EWS candidates and Caste Certificate for SC/ST/
OBC candidates and should be issued in prescribed format, the candidates should bring copy of these valid documents at the time of PST, failing which & if not
fulfilling the eligibility criteria, their candidature will be rejected. Further, they will also require to produce such valid certificates during further recruitment
process i.e. screening of original documents and at the time of joining, if finally selected, failing which their candidature will be rejected.
Any amendment to the advertisement or updates regarding recruitment and tests/result etc. will only be published on CRPF website (www.crpf.gov.in).
Candidates are requested to regularly log on to www.crpf.gov.in for updates.
LATE DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:
(i) Application form duly completed in all respect must reach the “DIG, Group Centre, CRPF, Rampur, District-Rampur, U.P.- 244901” on or before 29/07/2021.
Applications received after last/closing date i.e. 29/07/2021, will be summarily rejected and no further correspondence in this regard will be entertained.
(ii) In respect of applications received only by post/speed post from the candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh. Mizoram, Manipur,
Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh, Jammu & Kashmir, Lahaul and spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman
and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 13/08/2021. The benefit of extended time will be available only in
respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier
service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant.
Post
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તા.૩૦ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Central for Development of
Advanced Computing (C-DAC)

Central Research & Training
laboratory : Kolkata
National Coun cil of Science Museums

તા. ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

ધી કો-ઓપરે�ટવ બેન્ક ઓફ રાજકોટ િલ.માં િવિવધ સંવગર્ની ભરતી
5

અર� તા. ૬-૭-૨૦૨૧ પહ�લા પહ�ચાડવાની રહ�શે.
અર� મોકલવાનું સરનામું

ભીષ્મરાજિસંહ ઝાલા (AGM-HR)
ધી કો-ઓપર�ટીવ બેન્ક ઓફ રાજકોટ લી.
સહકાર સૌરભ, ઇન્દીરા સક�લની બાજુંમાં
સૌરા� યુિનવિસર્ટી રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫.

HINDUSTAN STEELWORKS
CONSTRUCTION LIMITED

NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL
EDUCATION & RESEARCH (NIPER) : PUNJAB

6
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તા.૩૦ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

ગુજરાતના પ્રથમ મિહલા િશક્ષણમંત્રી કોણ હતા ?

ગુજરાતમાં રેલ યુિનવિસર્ટી ક્યાં આવેલી છે ?
અ. સુરત
બ. અંકલેશ્વર
ક. વડોદરા
ડ. વાપી
‘પ�રણીતા’ નોવેલ/વાતાર્ના જાણીતા લેખક કોણ છે?
અ. શરદચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય બ. બંક�મચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય
ક. રમેશચંદ્ર દત્ત
ડ. રાધા ચક્રવત�
ગુજરાત વન મહોત્સવ અંતગર્ત િનમાર્ણ પામેલા
િવિવધ વનોમાંથી સૌથી મોટું વન કયું છે ?
અ. પુિનતવન
બ. શહીદવન
ક. રામવન
ડ. હ�રવન
‘વીજળીને ચમકારે મોતીડાં...’ ગુજરાતી ભજનના
લોકિપ્રય થયેલા ગાિયકાનું નામ ?
અ. �દવાળીબેન ભીલ
બ.નમ્રતા દ�સાઈ
ક. ભાગર્વી પીલ્લઈ
ડ. િપ્રયદશ� પ�ઢયાર
ગુજરાત મેરીટાઈમ યુિનવિસર્ટી ક્યાં આવેલી છે ?
અ. ભાવનગર
બ. ગાંધીનગર
ક. �મનગર
ડ. કચ્છ
“સ�દયર્ પામતા પહેલ ા સ�દયર્ બનવું પડે . ..”
પંિક્તના કિવ કોણ છે?
અ. કલાપી
બ. બરકત વીરાણી
ક. અ�ત ઘાયલ
ડ. ઝવેરચંદ મેઘાણી
ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ રેલવે ક્યા બે સ્ટેશન વચ્ચે શ�
થઈ ?
અ. વડોદરા-વલસાડ
બ . અમદાવાદ-સુરત
ક. કચ્છ-અમદાવાદ
ડ. ઉતરાણ-અંકલેશ્વર
િવશ્વની સૌથી લાંબી નદી કઈ ?
અ. એમેઝોન
બ . બ્રહ્મપુત્રા
ક. નમર્દા
ડ. નાઈલ
‘માણસાઈના દીવા’ પુસ્તકમાં કોનું �વનચ�રત્ર
િન�પાયેલું છે?
અ. િવનોબા ભાવે
બ. બાલક�ષ્ણ દત્રાત્રેય
ક. રિવશંકર મહારાજ
ડ. સરદાર પટ�લ
ગુજરાતના પ્રથમ મિહલા િશક્ષણમંત્રી કોણ હતા ?
અ. શ્રીમતી હ�સાબહ�ન મહ�તા
બ . શ્રીમતી ઈન્દુબહ�ન શેઠ
ક. શ્રીમતી વસુબહ�ન િત્રવેદી
ડ. શ્રીમતી આનંદીબહ�ન પટ�લ
નીચેનામાંથી કઈ ગુજરાતી �ફલ્મમાં બોલીવુડના
અિભનેતા સં�વ ક�મારે અિભનય નથી કય� ?
અ. કલાપી
બ . �ગર અને અમી
ક. જેસલ-તોરલ
ડ. માર� �ઉ પેલે પાર
પલ્લીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે ?
અ.ગાંધીનગર
બ. ધોળકા
ક.અમદાવાદ
ડ. સુરત
વતર્માનમાં ગુજરાતના નાણાં-મંત્રી કોણ છે?
અ. િવજયભાઈ �પાણી બ. નીિતનભાઈ પટ�લ
ક. િવભાવરીબેન દવે
ડ. અિમત શાહ
ગુજરાતમાં દીપડા અને સાબર માટે કયું અભ્યારણ્ય છે?
અ. બરડીબાડા (ડાંગ)
બ. બાલારામ (બનાસકાંઠા)
ક. મહાગંગા (�મનગર) ડ. રતનમહાલ (દાહોદ)
પહેલી ગુજરાતી �ફલ્મ કઈ છે?
અ. નરિસંહ મેહતા
બ.ગાંધી
ક. સાત પગલાં આકાશમાં ડ. છ�લ્લો �દવસ
‘મહાત્મા’ કોનું ઉપનામ છે?
અ. જ્યોિતબા ફ�લે
બ. પૂિણર્માબેન પકવાસા
ક. સરોિજની નાયડુ
ડ. �દવાળીબેન
‘સેવા’ સંસ્થાના સ્થાપક કોણ છે ?
અ. �પલબેન પટ�લ
બ. ઇલાબેન ભટ્ટ
ક. ઇલેશભાઇ ભટ્ટ
ડ. �કરણ બેદી
ભારતની પહેલી બોલતી �ફલ્મ કઈ છે?
અ. રા� હરીશચંદ્ર
બ . આલમઆરા
ક. મલાલ
ડ. નરિસંહ મેહતા
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ભારતીય િસનેજગતના િપતા તરીક� કોણ ઓળખાય
છે?
અ. અિમતાભ બચ્ચન
બ . શાહ�ખ ખાન
ક. પર�શ રાવલ
ડ. દાદાસાહ�બ ફાળક�
ગુજરાતમાં દ�રયાઈ રા�ીય ઉદ્યાન ક્યાં �સ્થત છે?
અ. ભાવનગર
બ. �મનગર
ક. ગીરસોમનાથ
ડ. નવસારી
રિવશંકર રાવલ ક્યાં ક્ષેત્રમાં કરેલા યોગદાન બદલ
પ્રખ્યાત છે?
અ. સંગીત બ . �ત્ય ક. િચત્રકલા ડ. અન્ય
‘�ત્યભારતી’ સંસ્થાના સ્થાપક કોણ છે ?
અ. �ણાિલની સારાભાઈ બ . ઇલાક્ષીબેન ઠાકોર
ક. િનરાલી ઠક્કર
ડ. ક�ન્દિનકા કાપ�ડયા
ISRO સંસ્થાના સ્થાપક કોણ છે?
અ. િવક્રમ સારાભાઈ
બ. અહમદ સારાભાઈ
ક. હોમીભાભા
ડ. સી.વી. રમન
‘ફ�સબુક’ની સ્થાપના ક્યાં વષર્માં થઇ?
અ. 2001 બ. 2002 ક. 2003 ડ. 2004
ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ અનાથાશ્રમની સ્થાપના કોણે કરી?
અ. મોતીભાઈ અમીન
બ. આનંદી ગોપાલા
ક. મિહપતરામ �પરામ ડ. સુર�ખા યાદવ
ગાંધી� ક્યાં વષર્માં જન્મ્યા હતા ?
અ.1865 બ.1869
ક. 1821 ડ.1870
કક��ત ગુજરાતના કયા ભાગમાંથી પસાર થાય છે ?
અ. મધ્ય ગુજરાત
બ. દિક્ષણ ગુજરાત
ક. ઉત્તર ગુજરાત
ડ. સૌરા�
ઈમેલમાં CCનો અથર્ શું થાય છે ?
અ. કર�ક્ટ કોન્ટ�ક્ટ
બ. કર�ક્ટ કોપી
ક. ક�પની કોપી
ડ. કાબર્ન કોપી
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‘It is always possible’ અંગ્રે� પુસ્તકના લેખક
કોણ છે ?
અ. કિવતા શેઠ
બ. શાંભવી શમાર્
ક. �કરણ બેદી
ડ. અ�ંધતી રોય
ક્યા રાજ્યમાં સૌ પ્રથમ પંચાયતી રાજની સ્થાપના
થઈ ?
અ. રાજસ્થાન
બ. ગુજરાત
ક. હ�રયાણા
ડ. કણાર્ટક
તાજેતરમાં પ્રિસધ્ધ થયેલ ‘ વઈડર્ િગવ�ય ઈન્ડેક્સ
૨૦૨૧’ માં ભારત ક્યા સ્થાને ર�ં છે ?
અ. ૧૧ મા બ. ૧૪ મા ક. ૧૬ મા ડ. ૧૭ મા
તાજેતરમાં મે ૨૦૨૧ ના આઈસીસી વુમન પ્લેયર
ઓફ ધ મંથ એવોડર્ થી કોને સન્માનીત કરાયા ?
અ. ક�થ�રન બ્રાઈસ
બ. નવરોમા �ન્સન
ક. સ્યુસી મેને
ડ. ક્લેટા બ્રાઈસ
તાજેતરમાં નમસ્તે યોગ એપ્લીક�શન ક્યા મંત્રાલય
દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી ?
અ. જલ મંત્રાલય
બ. �હ મંત્રાલય
ક. આયુષ મંત્રાલય
ડ. આરોગ્ય મંત્રાલય
િવશ્વ રક્તદાતા �દવસ ૨૦૨૧નો યજમાન દેશ ક્યો
છે ?
અ. અમે�રકા
બ. ઈટાલી
ક. નાઈિઝરીયા
ડ. અબુધાબી
તાજેતરમાં ભારત અને ક્યા દેશ વચ્ચે CORPAT
સમુદ્ર અભ્યાસ શ� થયો ?
અ. મલેિશયા બ. શ્રીલંકા ક. અબુધાબી ડ. થાઈલેન્ડ
પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનામાં ક�ટલા વષર્ થી વધુ
વય ધરાવતી કોઈપણ વ્યિક્ત બ�કમાં ખાતુ ખોલાવી
શક� ?
અ. ૧૨ વષર્ બ. ૧૮ વષર્ ક. ૧૦ વષર્ ડ. ૨૧ વષર્
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ગુજરાતી સાિહત્યમાં ‘આખ્યાનનો િપતા’ તરીક� કોણ
જાણીતું છે ?
અ. ભવભૂિત
બ. ભાલણ
ક. દ�ડી
ડ. કાલીદાસ
ગુજરાતમાં જાણીતા છેલભાઈ દવેનું નામ ક્યા ક્ષેત્રે
સંકળાયેલું છે ?
અ. જ્યોિતષ િવદ્યા
બ. પત્રકારત્વ
ક. પોલીસ અને નાગ�રકસંરક્ષણ ડ. રાજનીિતશાસ્ત્ર
ખૂબ જ જાણીતી ગીત પંિક્તઓઃ “રક્ત ટપકતી સો
સો ... ધારા સમરાંગણથી આવે...” ક્યા ગુજરાતી
સજર્કની છે ?
અ. કિવ નમર્દ
બ. ઉમાશંકર �શી
ક. ઝવેરચંદ મેધાણી
ડ. કનૈયાલાલ મુનશી
નીચેના પૈક� િહ�દી સાિહત્યના પ્રિસધ્ધ કિવ છે.
અ. મુન્શી પ્રેમચંદ
બ. પં. હ�રી પ્રસાદ િત્રવેદી
ક. મૈથીલીશરણ ગુપ્ત
ડ. ભારતેન્દુ હિશશ્ચંદ્ર
મહેસૂલ વષર્ ૧લી ........... થી શ� થાય છે ?
અ. માચર્
બ. ઓગસ્ટ
ક. સપ્ટ�મ્બર
ડ. એિપ્રલ
ડૉ. બાબા સાહેબ આંબડે કર કઈ ગોળમે� પ�રષદમાં
હાજર રહ્યાા હતા ?
અ. પહ�લી
બ. બી�
ક. ત્રી�
ડ. આપેલ તમામ
ગુજરાતમાં ઘ�ડયાળ ઉદ્યોગ ક્યાં િવકસ્યો છે ?
અ. મોરબી
બ. પોરબંદર
ક. �મનગર
ડ. ગ�ડલ
િબરસા મુંડા ટ્રાઈબલ યુિનવિસર્ટી ગુજરાતમાં ક્યાં
�સ્થત છે ?
અ. નમર્દા
બ. તાપી
ક. પંચમહાલ
ડ. ડાંગ
ગુજરાતી મિહલા પવર્તારોહક તરીક� કોણ જાણીતું છે?
અ. બચેન્દ્રી પાલ
બ. ક�રશ્મા પટ�લ
ક. ચૌલા �ગીરદાર
ડ. ક�પાલી પટ�લ
‘મંગલ મં�દર ખોલો દયામય મંગલ મં�દર ખોલો’
પંિક્તના કિવ કોણ છે ?
અ. નરિસંહરાવ �દવેટીયા બ. ઉમાશંકર �ષી
ક. કાકાસાહ�બ કાલેલકર ડ. રઘુવીર ચૌધરી
પ્રથમ ગુજરાતી ટૂંક� વાતાર્નું શીષર્ક શું હતું ?
અ. ગોવાલણી
બ. જુમો ભીસ્તી
ક. ત્રણ અડધું બે
ડ. શ્રવણી મેળો
‘ડીમલાઈટ’ એકાંક�ના લેખકનું નામ જણાવો ?
અ. �સેફ મેકવાન
બ. બક�લ િત્રપાઠી
ક. રઘુવીર ચૌધરી
ડ. સરોજ પાઠક
નીચેનામાંથી ક્યો સંગ્રહ ‘મરીઝ’નો છે ?
અ.પ્યાસ
બ.મહ��ફલ
ક. ગાતાં ઝરણા
ડ. આગમન
‘સ્વભાવ કદી બદલાતો નથી’ એવો અથર્
નીચેનામાંથી કઈ કહેવતનો થતો નથી ?
અ. ધીરજના ફળ મીઠાં
બ. ક�તરાની પૂંછડી વાંક� તે વાંક�
ક. સ્વભાવનું ઓસડ નહ�
ડ. પડી ટ�વ ન ટળ�

જવાબો :
(૧-ક)(૨-અ)(૩-ક)(૪-અ)(૫-બ)(૬-અ)(૭-ડ)(૮-ડ)
(૯-ક)(૧૦-બ) (૧૧-ક)(૧૨-અ)(૧૩-બ)(૧૪-અ)(૧૫અ)(૧૬-અ)(૧૭-બ)(૧૮-બ)(૧૯-ડ)(૨૦-બ) (૨૧-ક)
(૨૨–બ) (૨૩-અ)(૨૪-ડ) (૨૫-ક) (૨૬-બ)(૨૭-ક)(૨૮ડ)(૨૯-ક)(૩૦-અ) (૩૧-બ)(૩૨-અ)(૩૩-ક)(૩૪-બ)
(૩૫-ડ)(૩૬-ક)(૩૭-બ) (૩૮-ક) (૩૯-ક)(૪૦-અ) (૪૧બ)(૪૨-ડ)(૪૩-અ)(૪૪-અ)(૪૫-ક)(૪૬-અ)(૪૭-અ)
(૪૮-ક)(૪૯-ડ)(૫૦-અ)

તા. ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE (AIIMS) : KALYANI
APPLICATIONS FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSORS, ASSOCIATE PROFESSORS,
ADDITIONAL PROFESSORS AND PROFESSORS IN AIIMS, KALAYANI, WEST BENGAL

Advertisement Publish on 20-6-2021 in Various News papers

તા.૩૦ જૂન, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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HIGH COURT OF GUJARAT : AHMEDABAD
Website : www.gujarathighcourt.nic.in & https://hcojas.gujarat.gov.in

DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY ON
THE ESTABLISHMENT OF HIGH COURT OF GUJARAT
TENTATIVE SCHEDULE
Preliminary Test (Objective TypeMCQs) 28/08/2021
Starting date for submitting Online Application 01/07/2021 (12:00 hours)
Stenography Test / Skill Test
26/09/2021
Vivavoce
Closing date for submitting Online Application 15/07/2021 (23:59 hours)
Test (Oral Interview)
October/November, 2021
The High Court of Gujarat invites ‘Online Application’ from eligible Candidates for ﬁlling up 27 vacancies of Private Secretary, in the Pay Matrix of
Rs.44,9001,42,400/ plus usual allowance as per the rules, on the establishment of the High Court of Gujarat, by Direct Recruitment.
1. CATEGORY WISE VACANCIES :
No. of
Categorywise Breakup
post
General
SC
ST
SEBC
27
11
01
08
05

Categorywise Breakup for Women
EWS
02

General
04

ELIGIBILITY CRITERIA :
[As on Last Date of submitting of Online Application i.e. 15/07/2021]
(A) Essential Qualiﬁcation :
(i) Graduate from recognized University.
(ii) Speed of 120 words per minute in English Short Hand.
(iii) Knowledge of Computer Operation.
(B) Knowledge of Computer :
A candidate must possess a certiﬁcate regarding basic knowledge of
computer as prescribed by the State Government from time to time.
(C) Age Limit :
(i) A Candidate applying to the said post, shall not be less than 18 years
and not more than 35 years of age, as on the last date for submitting Online
Application i.e. on 15/07/2021.
(ii) The Upper Age Limit may be relaxed as follows:
Category
Age Relaxation
Unreserved Candidates
SC/ST/SEBC/EWS Candidates (of 05 Years
Gujarat Origin ONLY)
Women Candidates 05 Years
10 Years
Differently Abled Persons (PH)
ExServicemen
Actual service rendered plus 3
Years
Employees working in the
05 Years OR to the extent of
Subordinate Courts or any other
equal number of years for which
service has been put in by him/her,
High Court
whichever is less.
(iii) In any case, the Upper Age Limit for any Candidate under any Category/
Class, shall NOT exceed 45 Years, while availing the above mentioned
Age Relaxations, as on 15/07/2021 [i.e Last Date for submitting the
Online Application].
RESERVATION :
(a) Reservation for various Categories and Classes with respect to cheduled
Castes, Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes,
Differently Abled Persons (PH), Women and Economically Weaker
Sections (EWS) shall be in accordance with the prevailing policies of
the State Government.
(b) Candidate belonging to the Reserved Categories in the State of Gujarat
Origin, shall only be eligible for Reservation / Relaxation beneﬁts.
FEES AND MODE OF PAYMENT :
(a) Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socially
and Educationally Backward Classes, Differently Abled Persons (PH),
ExServicemen and Economically Weaker Sections (EWS) shall be
required to pay Fees of Rs.500/plus the usual Bank Charges and all
other candidates shall be required to pay Fees of Rs.1000/plus the usual
Bank Charges via “Print Application/Pay Fees” Button through SBI
ePay, provided on the webpage of HCOJAS Portal https ://hcojas.guj
arat.gov.in
(b) Carefully Read and Follow the Instructions/Help given thereat. Select
the Mode of Payment i.e. Online Payment or CashChallan (Ofﬂine)
(CashChallan will be generated Online at SBI ePay Website only).
(c) In case of Online Payment Mode, after successful payment, Candidate
will get eReceipt of the same. However, if Transaction / Payment fails
due to any technical reasons, follow the Instructions thereat.
Note : eReceipt will be generated at the respective time ONLY i.e. after

SC
-

ST
03

SEBC
02

EWS
01

Out of Total Vacancies Reservation For
Ex Serviceman PH
01

Successful Payment, soft copy as well as hard copy thereof should be
preserved till the conclusion of the instant Recruitment Process.
(d) If CashChallan (Ofﬂine) Option is selected, Candidate is required to
take printout of ‘Challan’ in TWO Copies and pay the requisite Fees
before the Challan Expiry Date, at any of the SBI Branch, by submitting
the said Challan to the Bank. The Concerned Bank Branch will retain
one Copy of the ‘Challan’ and return the other Copy to the Candidate.
Note : Payment of Fees CANNOT be made after the expiry Date & Time
mentioned in the CashChallan.
(e) The Candidates are advised to preserve the copy of the eReceipt (Online)
/ CashChallan (Ofﬂine) till the conclusion of the Recruitment Process.
(f) Conﬁrmed ‘Online Application’, submitted by the Candidate, will
be considered as VALID Application, only after he/she remits the
Examination Fees, as required, in the State Bank of India through SBI
ePay, before due time.
(g) Requisite Examination Fees can be paid through either Mode i.e. Online
(from 01/07/2021 to 15/07/2021) or Ofﬂine (CashChallan) (till the
Challan Expiry Date) and the same shall be considered as VALID.
(h) Fees paid by any other mode, will NOT be considered as VALID Fees.
(i) Fees once paid, shall NOT be Refunded OR shall NOT be Adjusted
in any subsequent Recruitment Process, under any circumstances. No
Correspondence/Communications/Phone calls should be made, to the
High Court, on this count.
HOW TO APPLY :
(a) Before ﬁllingup the ‘Online Application’, Candidate is advised to
thoroughly read and understand the Detailed Advertisement and
the Instructions therein and should ensure that he/she fulﬁlls all the
eligibility criteria and other norms mentioned above and that the
particulars ﬁlledin by him/her are true and correct in all respects. In
case, it is detected at any stage of Recruitment Process or even before
Appointment that a Candidate does/did not fulﬁll the eligibility norms
and/or that he/she has/had suppressed / twisted or truncated any material
facts, his/her Candidature shall be liable to be Cancelled. If, any of these
shortcomings is/are detected even after Appointment, his/her service
will be liable to be terminated with immediate effect.
(b) Candidate should have his/her own/family member’s registered Mobile
Number and the same should be kept active during the entire Recruitment
Process as SMS alerts for the various Tests are also likely to be sent on
the said Mobile Number, registered in the ‘Online Application’.
(c) Candidate should scan his/her photograph having 5 c.m. of height and
3.6 c.m. of width (15kb) and signature having 2.5 c.m. of height and 7.5
c.m. of width (15kb) in jpg format for uploading the same at relevant
space in the Online Application.
(d) Steps for submitting ‘Online Application’ through the ‘HCOJAS’
Module:1) Fillup all the Fields given in Online Application including
mandatory Fields, carefully.
2) ‘Save’ the Online Application, by clicking ‘Save’ button.
3) Thereafter, a new popup window will appear, displaying the ‘Application
Number’, meaning thereby the Application is saved successfully.
Candidate shall, note down the entire string of the Application Number
(e.g. HCG/202122/89/11111). By clicking ‘Show Application Preview’
Button, onscreen preview of the Application will be displayed.
4) Thereafter, by entering Application Number and Date of Birth, upload
scanned photograph and signature at relevant space on the application
and ensure that, the uploaded ‘Photograph’ & ‘Signature’, are distinctly
recognizable, after uploading.

Editor and Published by Ashok Kalariya (Director of Information) on behalf of Directorate of Information. Block No. 19/1, Dr. Jivraj Mehta
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