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økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «rMkØ Úkíkwt hkusøkkh÷ûke MkkÃíkkrnf
વર્ષ - ૪૩ • તા. ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ • અંક નં. ૫૦

To,

તંત્રી ઃ ડી. પી. દેસાઈ
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf MktÃkkËf : Ãkw÷f rºkðuËe • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo
ન�ધ:

'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
�ુજરાત
ગૌણ
સે)વાíkÚkk
૫સંrsÕ÷k
દગી મં¾kíku
ડળ, Lke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt
 �હ�રાતમાં
ેલ જગાઓની
સં�યામાં
વધઘટ
fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk
[kso
MkkÚku
ykðu દશા
Au. �વ
÷ðks{
W½hkððk
{kxu yk
f[uhથવાની
eyu fkuEશ�તા
yrÄf]રહ�
ík શyuે. sLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.
 અનામત જગાઓ ફકત � ૂળ �ુજરાતના � તે અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત
�લોક નં.૨, પહ�લો માળ, કમય
� ોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર www.facebook.com/gujaratinformation.official
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in
Phone No. : 079-232-53440
છે .
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in
WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.
�ગેની િવગતવાર � ૂચનાઓ
�હ�રાત �માંકઃ૧૮૭/૨૦૨૦-૨૧

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ ઃ ગાંધીનગર

 એક ઉમેદવાર એક જ અર� કર� શકશે. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવાર� એક થી

(વેબસાઇટ એ��સ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )

વ�ુ અર� કર� લ હશે, તો છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર�ને મા�ય રાખીને અ�ય અર�પ�કને રદ

ગણવામાં આવશે. �બન અનામત વગન
� ા ઉમેદવારોએ છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સાથે િનયત

૧. �ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર �ારા �ૃહ િવભાગના ખાતાના વડા ડાયર� �ટર જનરલ
હોમગાડ� કચેર� હ�તકની ‘‘સબ ઈ��પે�ટર ઈ����ટર-3” સંવગન
� ી જગાઓ �પધા��મક પર��ા યો�ને
મેર�ટના ધોરણે પસંદગી/�િત�ાયાદ� તૈયાર કરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની
વેબસાઇટ

ઉપર

ઓન-લાઈન

અર�૫�કો

મંગાવવામાં

આવે

છે .

આ

ઉમેદવારોએ

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૧/૦૩
/૨૦૨૧ (સમય રા�ીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરિમયાન ઓનલાઈન અર� કરવાની રહ�શે.
1) અર� કરવા માટ�ની િવગતવાર � ૂચનાઓ (આ �હ�રાતમાં �ુ�ા નંબર- ૮ માં દશા�વેલ છે તે
સહ�ત) આ સમ� �હ�રાત ઓનલાઇન અર� કરતાં પહ�લાં ઉમેદવાર� પોતે �યાનથી વાંચવી

ફ� ભર� લ હશે તે અર� મા�ય ગણાશે. અને અગાઉની અર� રદ ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર�
તા.૦૧/૦૩/ર૦૨૧ દરિમયાન મેળવેલ હોય તે� ું �માણપ� ધરાવતાં હશે તો જ ઉ૫લી
છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સાથે િનયત ફ� ભર� લ નહ� હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાક�ની
વયમયા�દામાં �ટછાટ તેમજ ક�ટ�ગર�ની અનામત જગાનો લાભ મળશે. અ�યથા તેઓ
અર�ઓ પૈક� િનયત ફ� સાથેની ક�ફમ� થયેલી છે �લી અર� મા�ય ગણવામાં આવશે. જો
સામા�ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર તર�ક� ઉમેદવાર� ન�ધાવી શકશે. અને તે �ક�સામાં વયમયા�દા,
ઉમેદવાર� એકથી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે તો તે ર�ફંડ કરવામાં આવશે નહ�.
પર��ા ફ� માંથી �ુ��ત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપા� થશે નહ�.
 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ �માં
ક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.૨
 અનામત વગન
� ા તમામ ઉમેદવારોએ �િત �ગે� ુ ં �માણપ� �ુજરાત સરકાર �ારા વખતો
(ભાગ-૧) ની જોગવાઈઓ �યાને લઈને, મ�હલાઓ માટ� અનામત જગાઓ રાખવામાં આવેલ છે .
વખત િનયત કર� લ ન� ૂનામાં મેળવેલ હો�ું જોઇશે.
મ�હલાઓની
જગાઓતમામ
માટ� લાયક
મ�હલા
દવાર ઉ૫લ�ધ
નહ� થાય
તો, તે જગા
 મા�અનામત
સૈિનક િસવાય
ક�ટ�ગર�ના
ઉમેઉમે
દવારોને
ઉ૫લી વયમયા
�દામાં મળવાપા�
સંબિધત�ટછાટ
ક�ટ�ગર�સાથે
( ન
જનરલ,(સામા�ય)
આિથ�
ક ર�તેસંજ
નબળા
(E.W.S.)
એસ.સી., એસ.ટ�.,
ી �મર િનયત તાર�ખે
કોઈ૫ણ
ોગોમાં વગ
૪૫ �,વષ
� કરતાં વધવી જોઈએ નહ�.
ના �ુ�ષ ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
૬. એસ.ઇ.બી.સી.)
કો���ુટરની �ણકાર�
 મા� સૈિનકઉમે
માટ�
િનયમા�ુ
૧૦% જગા
અનામત
છે . મા�
સૈિનક તા.૧૩/૦૮/ર૦૦૮
ક� ટ�ગર�માં પસંદ થયે
દવાર
રાજયસાર
સરકારના
સામા�ય
વહ�વટ
િવભાગના
તેમલ
જ
ઉમેતા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના
દવારોને તેઓની સંબ
િં ધત �ઠરાવ
તે ક�નં
ટ�બ
ગર:-સીઆરઆર-૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫
ર�(જનરલ, આિથ�ક ર�તે નબળા વગ,� થી
એસ.સી.,
સરકાર�
નકક�
એસ.ટ�.,એસ.ઇ.બી.સી.)
સરભર
કરવામાં
આવશે
. મા�
સૈિનકની
અનામત
માટ�તાલીમી
લાયક
ુ ં કોઈ૫ણ
બ કો���ુ
ટર �ગે
કર� લ અ�યાસ�મ �ુજસામે
� ુ ં બેઝ
ીક નોલે
જ ધરાવતા
હોવા
�ગે� જગા

જ�ર� છે .
2) ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર� કોઇ �માણપ�ો જોડવાના નથી. પરં �,ુ ઓનલાઇન

મા�
િનકં �માણ૫�/માક
ઉમેદવાર નહ� � શ
મળે
તો તે જગા
� તે
ક�ટ�ગ
અ�ય
સામા�ય
ઉમેટદ�વારોથી
સં�સૈ
થા�ુ
ીટ ધરાવતા
હોવા
જોઈશે
. ર�ના
અથવા
સરકાર
મા�યલાયક
�ુિનવિસ�
અથવા
અને �થળની
ભરવામાં
આવશે
. ટ
મા�
સૈિનક
ઉમે
ક� �ઓએ
જલ, વા�ુ
ર �ાન
સં�થામાં
કો���ુ
�ગે
નાદવારો
કોઈ૫ણ
�ડ�લોમા/ડ��ી
ક� સટ��ફક�
ટ કોષ� આમ�
કર� લ ફોસ�સમાં
હોય તેવા

અર� કરતી વખતે �માણપ�ોમાંની િવગતોને આધાર� ઓનલાઇન અર�માં અરજદાર� સમ�

ુ ં સ�મ
ં ઓળખ
ઓછામાં
ઓછા અથવા
છ માસની
કર� હોય અ�યાસ�મમાં
અને મા� સૈિનક
તર�ક�
અિધકાર��ુ
ટર �એક
�માણ૫�ો
ડ��ીસેવ
ક� ા ડ��લોમા
કો���ુ
િવષય
તર�ક� હોય
તેવા

િવગતો ભરવાની રહ� છે . આથી પોતાના બધા જ �માણપ�ો �વા ક�, શૈ��ણક લાયકાત, વય,

ધરાવતા અથવા
હોય તો
ઉપલી ની
વય૫ર��ા
મયા�દામાં
તેઓએ િવષય
બ�વેલ
કાડ�માણ૫�ો
�ુકધોરણ-૧૦
� અને �ડ�ચા�
અથવા
ધોરણ-૧ર
કો���ુટરના
સાથેફરજનો
૫સાર

શાળા છોડ�ા�ું �માણપ�, �િત, શાર��રક ખોડ-ખાંપણ(લા�ુ પડ�ુ હોય તો), મા� સૈિનક (લા�ુ

ીની �ટછાટ
તેવા
સમયગાળો
�ણ વષ� �ુધ
. મા�
િનક તર�ક�
ફરજ ચા�ુનહોય
કર� લ હોયઉપરાં
તેવત
ા �માણ૫�ો
ધરાવતા
હોવામળશે
જોઈશે
. આ સૈ
તબકક�
આ�ુનં ી�માણ૫�
ધરાવતા

પડ�ુ હોય તો), િવધવા (લા�ુ પડ�ુ હોય તો) તેમજ અ�ય લાયકાતના અસલ �માણપ�ોને
સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર�માં એવા �માણપ�ોને આધાર� સમ� િવગતો ભરવાની રહ� છે .

ૃિ��ુ ં અર�
એક વષકર�
ઉમેઉમે
દવારો
િન�૫ણ
હોય
તો �
પણ
તેઓ ઉમે
પોતાની
ઉમેદિનમ�
વાર� ક
શકશે સમ�
ુ આવા
� બાક�
ં ૂ ન�ધાવી
દવારો
શકશે
. ૫રં
દવારોએ
સ�ાિધકાર�
કક
અનામત
 �હ�કો���ુ
રાતમાં
� તેબેક�
� ગર�માં
મ�હલા
ઉમેદં વારો
માટ� અ�ુ
લ જગાઓ
પૈક� કયા
ૂ મેળવતાં
ટરની
ંજગાઓ
ઝટીક
નોલેજ�ુની
૫ર��ા પાસ
�માણ૫�
િનમ�
૫હ�લા
�� ુ ં આ�ુ
હોયઅ�ુ
�યાર�
મ�હલા
ઉમેં રહ�
દવારોની
અનામત
જગાઓ
િસવાયની
બાક�
રહ�તી ઉમે
જગાઓ
ફ�ત૫સં
�ુદ�ગી
ષ
ક ર�ુ
ક
ં ૂ સ�ાિધકાર�
કરવા�ુ
શે. અ�યથા
િનમ�
આવા
�ક�સામાં
દવારોની

�થી અર�માંની ખોટ� િવગતોને કારણે અર� રદ થવા પા� ઠર� નહ�.
3) પર��ા પ�ધિત : પસંદગીની ���યામાં �હ�રાતમાં �ુ�ા નંબર-૧૦ માં દશા��યા �ુજબની �થમ
ુ �ી ��ોવાળ� ઓ.એમ.આર. પ�ધિતની �પધા��મક Preliminary Examination ભાગતબ�ામાં હ��લ
૧ લેવામાં આવશે. અને �યારબાદ �ુલ જગાના પંદર ગણા ઉમેદવારોની ભાગ-૨ ની Physical

.
ઉમે"રદ"
દવારોકર�
માટ�શ�શે
અનામત
છે તેમ ગણવા�ુ ં નથી, આ જગાઓ પર �ુ�ષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની
૭.

શૈ�
લાયકાત/વયમયા�
દા માટ�
િનધા�
તાર�ખ
: (Cut
Date)
પસદં
ગ�ણક
ી માટ�
િવચારણા થઇ શક�
છે . �ુ
�ષ �રત
તેમજ
મ�હલા
ઉમે-દOff
વારો
અર� કર� શક� છે .(દા.ત.
ઉમેદવારોનાં
�ક�સામાં
શૈ��ણકઉમે
લાયકાત,
વયઅનામત
મયા�દા, નોન-��મીલે
યરરહ�
સટ�,
EWSજગા
અને
�ુલતમામ
૧૦ જગાઓ
પૈક� ૦૩
જગા મ�હલા
દવાર માટ�
છે પરં � ુ બાક�
તી ૦૭
અ�ય
જ�ુ રઉમે
� લાયકાત
માટ�પસં
તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧
સામે
મ�હલા
દવાર પણ
દગી પામી શક� ની
છે .)��થિતને �યાનમાં લેવામાં આવશે.

ર�ત :ધોરણકરવાની
:
Efficiency Test (Qualifying Test) લેવામાં આવશે અને ભાગ-૨ની Physical Efficiency Test(Qualifying ર. ૮.૫ગાર અર�

આ �હ�િવભાગના
રાતના સંદભ
અર� જ �વીકારવામાં
આવશે. � અ�વયે
�માં મંડળ �વારા ઓન
નાણાં
તા.૧૬/ર/ર૦૦૬
અને લાઈન
તા.ર૯/૪/ર૦૧૦
તા.૬/૧૦/૨૦૧૧,તા.૨૦/૧૦/

Test) માં લાયક ઠર� લ ઉમેદવારોની ભાગ-૩ Main Examination (Written test) લેવામાં આવશે.
4) જ�રત ઉપ��થત થયે પર��ા સંદભ�ની અ�ુક � ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ.
(SMS)થી આપવામાં આવશે. આથી, અર�પ�કમાં સંબિં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવ�ય
દશા�વવો અને સમ� ભરતી ���યા � ૂણ� થાય �યાં �ુધી અરજદાર� તે જ મોબાઈલ નંબર �ળવી
રાખવો અિનવાય� ર�તે જ�ર� છે .
�ુ લ

�બન અનામત

જગા

સામા�ક અને

અ�ુ��ુ ચત

અ�ુ��ુ ચત

મા�

નબળા વગ�

શૈ��ણક ર�તે

�િત

જન�િત

સૈિનક

ઈ����ટરવગ� વગ�-3

27

13

05

02

-2-

ગણીને તે િસવાયની બાક�ની તમામ અર�ઓ રદ થશે.

0

03

01

0

0

03

0

(ર) "Online Application" માં જઇ "Apply" ૫ર Click કર�ુ.ં
(૩) ઉમેદવાર� Select Advertisement by Department માંથી GSSSB (�ુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી
મંડળ) િસલેકટ કર�ુ.ં અને �હ�રાત �માંક:૧૮૭/૨૦૨૦-૨૧ માટ� ઉમેદવાર� કરવા માંગતા હોય

સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા
સબ ઈ��પે�ટર

વેબસાઈટ� -ર)-ઝ.૧
૫ર ઓન-લાઈન
અર�૫�ક
ભર�� માટ�
શકશે�િત
. તેમ
છતાં
કોઇ�.૩૮,૦૯૦/ઉમેદવાર એક
કરતાં
વ�ુ
૫૭-(પાટ
અ�વયે �થમ
પાંચ વષ
માસ
માટ�
િનયત
�ફકસ
અર� ર��ટડ� કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના �ક�સામાં સૌથી છે �લે ક�ફમ� થયેલી અર� મા�ય

(૧) સૌ �થમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં અને �યાર બાદ

આિથ�ક ર�તે

૫છાત વગ�

1

(સમય
રા�ીના
કલાક) દરિમયાનના "https://ojas.gujarat.gov.in"
-૦૧/૦૩/ર૦૨૧
ર૦૦ર-૫૭-(પાટ
તથા ૨૩-૫૯
છે �લે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭
ઠરાવ �માંક: ખરચ-ર૦૦ર� -ર)-ઝ.૧

ઉમેદવાર� અર�પ�ક ભરવા માટ� :-

ભરવાપા� જગાઓની િવગતો નીચે �ુજબ છે .
�માંક જગા�ુ નામ

ઉમેદવારોએ
રાતમાં
દશા��યા તા.૦૫/૦૨/ર૦૨૧
(બપોરના ૧૪-૦૦ઠરાવ
કલાક)
તા.
૨૦૧૪ના
ઠરાવ�હ�
�માં
ક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧
તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના
�માંકથી
: ખરચ

તે �હ�રાતના સંવગન
� ા નામ ૫ર Click કરવાથી ���ન પર More Details અને Apply now ના
02

ન�ધ:

ઓ�શન �ુલશે. �માં More Details પર Click કરવાથી િવગતવાર �હ�રાતની િવગતો જોવા
મળશે. � ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.

5 - Click કરવાથી Application Format �ુલશે �માં
(૪) જયાર� "Apply now" ૫ર Click કર� �યાર -પછ�

 �હ�રાતમાં દશા�વેલ જગાઓની સં�યામાં વધઘટ થવાની શ�તા રહ�શે.
 અનામત જગાઓ ફકત � ૂળ �ુજરાતના- 1�- તે અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત
છે .

 એક ઉમેદવાર એક જ અર� કર� શકશે. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવાર� એક થી
વ�ુ અર� કર� લ હશે, તો છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર�ને મા�ય રાખીને અ�ય અર�પ�કને રદ
ગણવામાં આવશે. �બન અનામત વગન
� ા ઉમેદવારોએ છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સાથે િનયત
ફ� ભર� લ હશે તે અર� મા�ય ગણાશે. અને અગાઉની અર� રદ ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર�
છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સાથે િનયત ફ� ભર� લ નહ� હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાક�ની
અર�ઓ પૈક� િનયત ફ� સાથેની ક�ફમ� થયેલી છે �લી અર� મા�ય ગણવામાં આવશે. જો
ઉમેદવાર� એકથી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે તો તે ર�ફંડ કરવામાં આવશે નહ�.

સૌ �થમ "Personal Details" ઉમેદવાર� ભરવી. (અહ� લાલ �ંદડ� ( * ) િનશાની હોય તેની
િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ�શે.)

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ “ Communication Details” ,“ Other Details,“ Lnguage Details”
અને “Education Details” ની િવગતો ઉમેદવાર� ભરવી.
(૬) તેની નીચે"Assurance” (બાંહધ
� ર�)"માં ઉ૫રની શરતો �વીકારવા માટ� "Yes" ૫ર Click કર�ુ.ં
હવે અર� � ૂણ� ર�તે ભરાઈ ગયેલ છે .

(વેબસાઇટ એડ્રેસ :(

://

.

.

.

અને

://

.

(૭) હવે "save" ૫ર Click https
કરવાથી ઉમેojas
દવારનો
"Applicationgov
Number"
થશે. � gsssb
ઉમેદવાર�
gujarat
in generate
https
સાચવીને રાખવાનો રહ�શે.

gujarat.gov.in)

(૮) હવે Upload માં જઇ Photo/ Signature ૫ર Click કરો અહ� તમારો application number type
કરો અને તમાર� Birth date type કરો. �યારબાદ ok ૫ર Click

કર�ુ.ં અહ� photo અને

signature upload કરવાના છે . (Photo�ુ ં મા૫ ૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને
Signature �ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

કર� લ હોય તેવા �માણ૫�ો અથવા ડ��ી ક� ડ��લોમા અ�યાસ�મમાં કો���ુટર એક િવષય તર�ક�

�ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ,

2

હોય તેવા �માણ૫�ો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧ર ની ૫ર��ા કો���ુટરના િવષય સાથે

૧૯ જાન્યુઆરી,

૫સાર કર� લ હોય તેવા �માણ૫�ોતા.
ધરાવતા હોવા જોઈશે. ૨૦૨૨,
આ તબકક�ગયુઆ�ુ
ધરાવતા
જરાતં �માણ૫�
રોજગાર નસમાચાર

�લોક નં.૨, પહ�લો માળ, કમય
� ોગી ભવન, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ ઃ ગાંધીનગર
�હ�રાત �માંકઃ૧૮૮/૨૦૨૦-૨૧ �ગેની િવગતવાર � ૂચનાઓ

ઉમેદવારો ૫ણ અર� કર� શકશે. ૫રં � ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમ�ક
ં ૂ સ�ાિધકાર� સમ�
ં ૂ મેળવતાં ૫હ�લા
કો���ુટરની બેઝીક નોલેજની ૫ર��ા પાસ કયા�� ુ ં આ�ું �માણ૫� િનમ�ક

(વેબસાઇટ એ��સ :( https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gsssb.gujarat.gov.in )

ં ૂ સ�ાિધકાર� આવા �ક�સામાં ઉમેદવારોની ૫સંદગી
અ�ુક ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. અ�યથા િનમ�ક
"રદ" કર� શ�શે.

૧. �ુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર �ારા � ૃહ િવભાગના ખાતાના વડા ડાયર� �ટર જનરલ

શૈ��ણક લાયકાત/વયમયા�દા માટ� િનધા�� રત તાર�ખ : (Cut - Off Date)

૭.

તમામ ઉમેદવારોનાં �ક�સામાં શૈ��ણક લાયકાત, વય મયા�દા, નોન-��મીલેયર સટ� EWS અને

હોમગાડ� કચેર� હ�તકની ‘‘હવાલદાર ઈ����ટર વગ�-3” સંવગન
� ી જગાઓ �પધા��મક પર��ા યો�ને
મેર�ટના ધોરણે પસંદગી/�િત�ાયાદ� તૈયાર કરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની
વેબસાઇટ

ઉપર

ઓન-લાઈન

અર�૫�કો

મંગાવવામાં

આવે

છે .

આ

ઉમેદવારોએ

અ�ય જ�ુ ર� લાયકાત માટ� તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ની ��થિતને �યાનમાં લેવામાં આવશે.
૮.

અર� કરવાની ર�ત :આ �હ�રાતના સંદભ�માં મંડળ �વારા ઓન લાઈન અર� જ �વીકારવામાં આવશે. � અ�વયે

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૦૧/૦૩

ઉમેદવારોએ �હ�રાતમાં દશા��યા �ુજબ તા.૦૫/૦૨/ર૦૨૧ (બપોરના ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.

/૨૦૨૧ (સમય રા�ીના ૨૩-૫૯ કલાક) દરિમયાન ઓનલાઈન અર� કરવાની રહ�શે.

૦૧/૦૩/૨૦૨૧(સમય

1) અર� કરવા માટ� ની િવગતવાર � ૂચનાઓ (આ �હ�રાતમાં �ુ�ા નંબર- ૮ માં દશા�વેલ છે તે

૨૩-૫૯

કલાક)

દરિમયાન

"https://ojas.gujarat.gov.in"

વેબસાઈટ ૫ર ઓન-લાઈન અર�૫�ક ભર� શકશે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વ�ુ

સહ�ત) આ સમ� �હ�રાત ઓનલાઇન અર� કરતાં પહ�લાં ઉમેદવાર� પોતે �યાનથી વાંચવી

અર� ર��ટડ� કરશે તો તેવા ઉમેદવારોના �ક�સામાં સૌથી છે �લે ક�ફમ� થયેલી અર� મા�ય

જ�ર� છે .

ગણીને તે િસવાયની બાક�ની તમામ અર�ઓ રદ થશે.

2) ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર� કોઇ �માણપ�ો જોડવાના નથી. પરં � ુ, ઓનલાઇન

ઉમેદવાર� અર�પ�ક ભરવા માટ� :-

અર� કરતી વખતે �માણપ�ોમાંની િવગતોને આધાર� ઓનલાઇન અર�માં અરજદાર� સમ�

(૧) સૌ �થમ "https://ojas.gujarat.gov.in" વેબસાઈટ ૫ર જ�ુ.ં અને �યાર બાદ

િવગતો ભરવાની રહ� છે . આથી પોતાના બધા જ �માણપ�ો �વા ક�, શૈ��ણક લાયકાત, વય,

(ર) "Online Application" માં જઇ "Apply" ૫ર Click કર�ુ.ં

શાળા છોડ�ા�ું �માણપ�, �િત, શાર��રક ખોડ-ખાંપણ(લા�ુ પડ�ુ હોય તો), મા� સૈિનક (લા�ુ

(૩) ઉમેદવાર� Select Advertisement by Department માંથી GSSSB (�ુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી
મંડળ) િસલેકટ કર�ુ.ં અને �હ�રાત �માંક:૧૮૮/૨૦૨૦-૨૧ માટ� ઉમેદવાર� કરવા માંગતા હોય

પડ�ુ હોય તો), િવધવા (લા�ુ પડ� ુ હોય તો) તેમજ અ�ય લાયકાતના અસલ �માણપ�ોને

તે �હ�રાતના સંવગ�ના નામ ૫ર Click કરવાથી ���ન પર More Details અને Apply now ના

સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર�માં એવા �માણપ�ોને આધાર� સમ� િવગતો ભરવાની રહ� છે .

ઓ�શન �ુલશે. �માં More Details પર Click કરવાથી િવગતવાર �હ�રાતની િવગતો જોવા

�થી અર�માંની ખોટ� િવગતોને કારણે અર� રદ થવા પા� ઠર� નહ�.

મળશે, � ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.

3) પર��ા પ�ધિત : પસંદગીની ���યામાં �હ�રાતમાં �ુ�ા નંબર-૧૦ માં દશા��યા �ુજબની �થમ

(૪) જયાર� "Apply now" ૫ર Click કરવાથી Application Format �ુલશે �માં સૌ �થમ "Personal

ુ �ી ��ોવાળ� ઓ.એમ.આર. પ�ધિતની �પધા��મક Written test ભાગ-૧ અને
તબ�ામાં હ��લ

Details" ઉમેદવાર� ભરવી. (અહ� લાલ �ંદડ� ( * ) િનશાની હોય, તેની િવગતો ઉમેદવાર�

�યારબાદ �ુ લ જગાના આઠ ગણા ઉમેદવારોએ ભાગ-૨ની Physical Efficiency Test (Qualifying

ફર�જયાત ભરવાની રહ�શે.)

test) ની પર��ામાંથી પસાર થવા�ુ ં રહ�શે.
4) જ�રત ઉપ��થત થયે પર��ા સંદભ�ની અ�ુક � ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ.
(SMS)થી આપવામાં આવશે. આથી, અર�પ�કમાં સંબિં ધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવ�ય
દશા�વવો અને સમ� ભરતી ���યા � ૂણ� થાય �ુધી તે જ મોબાઈલ નંબર �ળવી રાખવો
અિનવાય� ર�તે જ�ર� છે .
�માંક જગા�ુ નામ

�ુ લ

�બન અનામત

જગા

Details”

મ�હલા

હવે અર� � ૂણ� ર�તે ભરાઈ ગયેલ છે .
(૭) હવે "save" ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે, � ઉમેદવાર�

આિથ�ક ર�તે

સામા�ક અને

અ�ુ��ુ ચત

અ�ુ��ુ ચત

મા�સૈ

નબળા વગ�

શૈ��ણક ર�તે

�િત

જન�િત

િનક

(૮) હવે Upload માં જઇ Photo/ Signature ૫ર Click કરો, અહ� તમારો application number type
કરો અને તમાર� Birth date type કરો. �યારબાદ ok ૫ર Click

ઈ����ટર

કર�ુ.ં અહ� photo અને

signature upload કરવાના છે . (Photo�ુ ં મા૫ ૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને
Signature �ુ ં મા૫ ર.૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને

સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા સામા�ય મ�હલા

signature upload) કરવા સૌ �થમ તમારો photo અને signature jpg format માં (15 kb)

હવાલદાર
1

અને “Education Details” ની િવગતો ઉમેદવાર� ભરવી.

(૬) તેની નીચે"Assurance” (બાંહધ
� ર�)"માં ઉ૫રની શરતો �વીકારવા માટ� "Yes" ૫ર Click કર�ુ.ં

૫છાત વગ�
સામા�ય
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(૫) Personal Details ભરાયા બાદ “ Communication Details” , “ Other Details, “ Language

સાચવીને રાખવાનો રહ�શે.

ભરવાપા� જગાઓની િવગતો નીચે �ુજબ છે .

18

07

03

01

00

03

01

01

00

02

00

01

સાઈઝથી વધે ન�હ તે ર�તે �ક�ન કર� computer માં સેવ કર� લા હોવા જોઈશે.) photo અને

signature અપલોડ કરવા માટ� “ browse" button” ૫ર Click કરો. હવે choose file ના ���નમાંથી

વગ�-3

� ફાઈલમાં jpg format માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો અને "open"

ન�ધ: (૧) �હ�રાતમાં દશા�વેલ જગાઓની સં�યામાં વધઘટ થવાની શ�તા રહ�શે.
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button ને Click કરો. હવે "browse" button ની બા�ુ માં "upload" button ૫ર Click કરો. હવે

(૨) અનામત જગાઓ ફકત � ૂળ �ુજરાતના � તે અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત

બા�ુ માં તમારો photo દ� ખાશે. હવે આજ ર�તે signature ૫ણ upload કરવાની રહ�શે. � photo

છે .

અને signature અપલોડ કરવામાં આ�યા હશે તે જ photo Written testના હાજર�પ�કમાં

(૩) એક ઉમેદવાર એક જ અર� કર� શકશે. આમ છતાં, સંજોગોવશાત, જો કોઈ ઉમેદવાર� એક થી

ંૂ
ચ�ટાડવાનો રહ�શે તથા તેવી જ signature કરવાની રહ�શે તેમજ આ ભરતી ���યાના િનમ�ક

વ�ુ અર� કર� લ હશે, તો છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર�ને મા�ય રાખીને અ�ય અર�પ�કને રદ

�ુધીના દર� ક તબ�ે મંડળ/સંબિં ધત ખાતાના વડા માંગે �યાર� તે અને તેવો જ ફોટો ર�ુ કરવાનો

ગણવામાં આવશે. �બન અનામત વગન
� ા ઉમેદવારોએ છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સાથે િનયત

રહ�શે. આથી ફોટો�ાફની ચાર થી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. �ુ દા �ુ દા તબ�ે �ુ દા �ુ દા

ફ� ભર� લ હશે તે અર� મા�ય ગણાશે. અને અગાઉની અર� રદ ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવાર�

ં ૂ માં બાધ આવી શકશે, �ની જવાબદાર� ઉમેદવારની
ફોટો�ાફ ર�ુ થશે તો ફાળવણી/િનમ�ક

છે �લી ક�ફમ� થયેલ અર� સાથે િનયત ફ� ભર� લ નહ� હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાક�ની

પોતાની રહ�શે.

અર�ઓ પૈક� િનયત ફ� સાથેની ક�ફમ� થયેલી છે �લી અર� મા�ય ગણવામાં આવશે. જો

(૯) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Online Application"માં જઇ "Confirm" ૫ર Click કરો અને
"Application number" તથા Birth Date type કયા� બાદ Ok ૫ર Click કરવાથી ઉમેદવારની

ઉમેદવાર� એકથી વ�ુ અર� સાથે ફ� ભર� લ હશે તો તે ર�ફંડ કરવામાં આવશે નહ�.

બે�ઝક મા�હતી દ� ખાશે. � ચકાસી લેવી અને અર�માં �ુધારો કરવાની જ�ર જણાય તો "Online

(૪) સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ �માંક-સીઆરઆર/ ૧૦૯૬/

Application" માં edit માં જઇ અર�માં �ુધારો કર� લેવો. અર� ક�ફમ� કયા� ૫હ�લા કોઈ૫ણ

૨૨૧૩/ગ.૨ (ભાગ-૧) ની જોગવાઈઓ �યાને લઈને, મ�હલાઓ માટ� અનામત જગાઓ રાખવામાં

�કારનો �ુધારો થઈ શકશે. ૫રં � ુ અર� ક�ફમ� થયા બાદ કોઈ૫ણ �કારનો �ુધારો શકય બનશે

આવેલ છે . મ�હલાઓની અનામત જગાઓ માટ� લાયક મ�હલા ઉમેદવાર ઉ૫લ�ધ નહ� થાય

નહ�. તેથી સં� ૂણ� ચકાસણી બાદ જો અર� �ુધારવાની જ�ર ના જણાય તો તેની નીચે આપેલ

તો, તે જગા સંબિધત ક� ટ�ગર� ( જનરલ, આિથ�ક ર�તે નબળા વગ,� એસ.સી., એસ.ટ�.,

Confirm Application પર Click કરવાથી ક�ફમ� માટ� � ુ ં બો� ઓપન થશે. �માં Ok પર Click

એસ.ઇ.બી.સી.) ના �ુ�ષ ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.

કરવાથી Confirmation નંબર જનર� ટ થશે. અને ઉમેદવારની અર�નો online �વીકાર થઈ જશે.
Confirmation નંબર હવે ૫છ�ની બધી જ કાય�વાહ� માટ� જ�ર� હોઈ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો

(૫) મા� સૈિનક માટ� િનયમા�ુસાર ૧૦% જગા અનામત છે . મા� સૈિનક ક�ટ�ગર�માં પસંદ થયેલ

રહ�શે. એકવાર ઓનલાઇન અર� ક�ફમ� થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ �કારનો ફ�રફાર ઉમેદવાર ક�

ઉમેદવારોને તેઓની સંબિં ધત � તે ક� ટ�ગર�(જનરલ, આિથ�ક ર�તે નબળા વગ,� એસ.સી.,

મંડળ �ારા થઇ શકશે નહ�. હવે તેની નીચે Print Application અને Print Chalan �ુ ં ઓ�શન

એસ.ટ�.,એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. મા� સૈિનકની અનામત જગા માટ�

દ� ખાશે. ઉમેદવાર� Print Application પર Click કર� એ�લીક�શનની િ��ટની નકલ કાઢ� સાચવી

લાયક મા� સૈિનક ઉમેદવાર નહ� મળે તો તે જગા � તે ક�ટ�ગર�ના અ�ય સામા�ય લાયક

રાખવી. જનરલ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� ભરવા માટ� Chalan ની િ��ટ મેળવી લેવી.
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ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.

અર�માં દશા�વેલી િવગતોને અ�ુ�પ �માણપ�ો મંડળ માંગે �યાર� ઉમેદવાર� ર�ૂ

મા� સૈિનક ઉમેદવારો ક� �ઓએ જલ, વા�ુ અને �થળની આમ� ફોસ�સમાં ઓછામાં

કરવાના રહ�શે. આથી, ઉમેદવાર� �થમ તેમની પાસેના �માણપ�ોને આધાર� પોતા�ુ ં નામ,
પિત/િપતા�ુ ં

ઓછા છ માસની સેવા કર� હોય અને મા� સૈિનક તર�ક�� ું સ�મ અિધકાર��ુ ં ઓળખ કાડ� અને

લાયકાત,

�િત

(ક� ટ�ગર�),

��ડર

મા� ૂમ પડશે તો, તેવી ઉમેદવાર� મંડળ �ારા � તે તબ�ે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટ� ક�
અ� ૂર� િવગતોને કારણે �િત�ુ�ત અર� રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદાર�

હોય �યાર� મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગાઓ િસવાયની બાક� રહ�તી જગાઓ ફ�ત �ુ�ષ

રહ�શે નહ�. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના �માણપ�ોને આધાર� અને તેને અ�ુ�પ િવગતો

ઉમેદવારો માટ� અનામત છે તેમ ગણવા�ુ ં નથી, આ જગાઓ પર �ુ�ષ તેમજ મ�હલા

૫ગાર ધોરણ :

શૈ��ણક

ઉમેદવાર �ારા મંડળ સમ� ર�ૂ કરવામાં આવતાં �માણપ�ોમાં કોઇપણ �તની િવસંગતતા

(૬) �હ�રાતમાં � તે ક�ટ�ગર�માં �ુલ જગાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવારો માટ� અ�ુક જગાઓ અનામત

રહ�તી ૦૭ જગા સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શક� છે .)

જ�મતાર�ખ,

સા�ુ �માણપ�ો માંગવામાં આવે �યાર� ઓનલાઇન અર�પ�કમાં દશા�વલ
ે
િવગતો અને

િન� ૃિ��ું એક વષ� બાક� હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવાર� ન�ધાવી શકશે.

શક� છે .(દા.ત. �ુલ ૧૦ જગાઓ પૈક� ૦૩ જગા મ�હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે પરં � ુ બાક�

અટક,

કર� લઇને તેને અ�ુ�પ િવગતો ઓનલાઇન અર�માં દશા�વવાની રહ�શે. મંડળ �ારા ચકાસણી

ઉપરાંત �ણ વષ� �ુધીની �ટછાટ મળશે. મા� સૈિનક તર�ક�ની ફરજ ચા�ુ હોય તેવા ઉમેદવારો

ઉમેદવારોની પસદંગી માટ� િવચારણા થઇ શક� છે . �ુ�ષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર�

નામ,

(મેલ/ફ�મેલ) મા� સૈિનક, �પોટ� સ, શા.ખો.ખાં.,(PH) િવધવા વગેર� બાબતોની બાર�ક ચકાસણી

�ડ�ચા� �ુક ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયા�દામાં તેઓએ બ�વેલ ફરજનો સમયગાળો

ર.

રા�ીના

ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે દશા�વવાની ખાસ કાળ� રાખવા જણાવવામાં આવે છે .
(૧૦)

(વેબસાઇટ એડ્ેસ :(
://
.
.
.
https://gsssb.gujarat.gov.in)

અને

હવે "Online Application" માં જઇ
Print Application
Form / Pay Fees
https
ojas gujarat
gov૫ર
inClick કર�.ું અહ�

Select Job માંથી �હ�રાત �માંક િસલેકટ કર�ને તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો
અને જ�મતાર�ખ ટાઇપ કર� Print Application Form ૫ર Click કરવાથી તમાર� અર� ઓપન
થશે. �ની િ��ટની નકલ કાઢ� સાચવી રાખવી.

નાણાં િવભાગના તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ તા.૬/૧૦/૨૦૧૧, અને તા.૨૦/૧૦/ ન�ધ:- �હ�રાત �માંકઃ૧૮૮/૨૦૨૦-૨૧, “ હવાલદાર ઈ����ટર” વગ�-3 સંવગ�ના ભરતી િનયમોમાં
૨૦૧૪ના ઠરાવ �માંક: ખરચ-ર૦૦ર-૫૭-ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ �માંક: ખરચ

દશા�વેલ શૈ��ણક લાયકાત, વયમયા�દા તેમજ ઓનલાઈન અર� ભરવા સંબિં ધત કોઈ
માગ�દશ�નની આવ�યકતા જણાય તો તે હ��પલાઈન ટોલ �� નંબર-૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ તેમજ

તા. ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨, ગયુજરાત રોજગાર સમાચાર
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EMPLOYEES’ STATE INSURAMNCE CORPORATION : HIMACHAL PRADESH

RECRUITMENT TO THE POST OF UPPER DIVISION CLERK (UDC) AND MULTI-TASKING
STAFF (MTS) FOR HIMACHALPRADESH REGION IN ESI CORPORATION
ONLINE Applications (through the website of ESIC at www.esic.nic.in) are invited for filling up the post of Upper Division Clerk (UDC) and Multi-Tasking
Staff (MTS) on regular basis by Direct Recruitment in ESIC as under:
DETAILS OF VACANCIES
POST

UDC
MTS
Post
UDC

MTS

Category

UR

SC

ST

OBC

EWS

Total

16
07

04
03

01
01

06
03

02
01

29
15

Functional Requirement
Sitting (S),
Standing (ST),
Walking (W),
Manipulation by Fingers (MF)
Reading & Writing (RW),
Seeing (SE),
Communication (C)
Sitting (S),
Standing (ST),
Walking (W),
Bending (BN)
Reading & Writing (RW),
Seeing (SE),
Hearing (H),
Communication (C)

Categor
(a)
01
NIL

PWD*
Category Category
(b)
(c)
01
NIL
NIL
NIL

Category
(d) & (e)
NIL
01

Ex.SM
02
01

Suitable Category of Benchmark Disability
a) Blind (B), Low Vision (LV)
b) Deaf (D), Hard of Hearing (HH)
c) One Arm (OA), One Leg (OL), Both Leg (BL), Both Arm (BA), One Arm and One Leg
(OAL), Cerebral Palsy (CP), Leprosy Cured (LC), Dwarﬁsm (Dw), Acid Attack Victims
(AAV), Muscular Dystrophy (MDy)
d) Speciﬁc Learning Disability (SLD), Mental Illness (MI),
e) Multiple Disabilities (MD) involving (a) to (d) above
a) Blind (B), Low Vision (LV)
b) Deaf (D), Hard of Hearing (HH)
c) One Arm (OA), One Leg (OL), Both Leg (BL), Both Arm (BA), One Arm and One Leg
(OAL), Cerebral Palsy (CP), Leprosy Cured (LC), Dwarﬁsm (Dw), Acid Attack Victims
(AAV), Muscular Dystrophy (MDy)
d) Autism Spectrum Disorder – Mild {ASD(M))}, Speciﬁc Learning
Disability (SLD), Mental Illness (MI),
e) Multiple Disabilities (MD) involving (a) to (d) above

HOW TO APPLY : Candidates can apply online upto 15th February, 2022 and no other mode of application will be accepted.
APPLICATION REGISTRATION : Candidates to go to the ESIC website www.esic.nic.in and click on the option “APPLY ONLINE FOR RECRUITMENT
TO THE POST OF UDC/STENO./MTS IN ESIC “ which will open a new screen.

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION : GOA

RECRUITMENT TO THE POST OF UPPER DIVISION CLERK (UDC), STENOGRAPHER (STENO.)
AND MULTI-TASKING STAFF (MTS) FOR GOA REGION IN ESI CORPORATION
ONLINE Applications (through the website of ESIC at www.esic.nic.in) are invited for filling up the post of Upper Division Clerk (UDC), Stenographer
(Steno.) and Multi-Tasking Staff (MTS) on regular basis by Direct Recruitment in ESIC as under:
DETAILS OF VACANCIES
POST

UDC
Steno. 01
MTS

Category

UR

SC

ST

OBC

EWS

Total

06
NIL
07

NIL
NIL
NIL

02
NIL
02

04
NIL
02

01
01
01

13
NIL
12

Categor
(a)
NIL
NIL
NIL

PWD*
Category Category
(b)
(c)
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL
NIL

Category
(d) & (e)
NIL
NIL
NIL

Ex.SM
NIL
NIL

Functional Requirements and Suitable Category of Benchmark Disability
Post
Functional Requirement
Suitable Category of Benchmark Disability
Sitting (S), Standing (ST),
a) Blind (B), Low Vision (LV)
Walking (W),
b) Deaf (D), Hard of Hearing (HH)
Manipulation by Fingers (MF) c) One Arm (OA), One Leg (OL), Both Leg (BL), Both Arm (BA), One Arm and One Leg (OAL), Cerebral
UDC
Reading & Writing (RW),
Palsy (CP), Leprosy Cured (LC), Dwarﬁsm (Dw), Acid Attack Victims (AAV), Muscular Dystrophy (MDy)
Seeing (SE),
d) Speciﬁc Learning Disability (SLD), Mental Illness (MI),
Communication (C)
e) Multiple Disabilities (MD) involving (a) to (d) above
a) Blind (B), Low Vision (LV)
Sitting (S), Standing (ST),
b) Hard of Hearing (HH)
Walking (W),
Bending (BN)
c) One Arm (OA), One Leg (OL), One Arm and One Leg (OAL), Cerebral Palsy (CP), Leprosy Cured (LC),
Dwarﬁsm (Dw), Acid Attack Victims (AAV), Muscular Dystrophy (MDy)
Steno. Reading & Writing (RW),
Seeing (SE),
d) Autism Spectrum Disorder – Mild {ASD(M))}, Intellectual Disability (ID),
Hearing (H),
Speciﬁc Learning Disability (SLD), Mental Illness (MI),
Communication (C)
e) Multiple Disabilities (MD) involving (a) to (d) above
Sitting (S), Standing (ST),
a) Blind (B), Low Vision (LV)
b) Deaf (D), Hard of Hearing (HH)
Walking (W), Bending (BN)
Reading & Writing (RW),
c) One Arm (OA), One Leg (OL), Both Leg (BL), Both Arm (BA), One Arm and One Leg (OAL), Cerebral
MTS
Seeing (SE),
Palsy (CP), Leprosy Cured (LC), Dwarﬁsm (Dw), Acid Attack Victims (AAV), Muscular Dystrophy (MDy)
d) Autism Spectrum Disorder – Mild {ASD(M))}, Speciﬁc Learning Disability (SLD), Mental Illness (MI),
Hearing (H),
Communication (C)
e) Multiple Disabilities (MD) involving (a) to (d) above
HOW TO APPLY : Candidates can apply online upto 15th February, 2022 and no other mode of application will be accepted.
APPLICATION REGISTRATION : Candidates to go to the ESIC website www.esic.nic.in and click on the option “APPLY ONLINE FOR RECRUITMENT
TO THE POST OF UDC/STENO./MTS IN ESIC “ which will open a new screen.
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Indian Institute of Management : Udaipur

Indian Institute of Management Udaipur invites application for the following non-teaching positions on Direct Recruitment basis:
S.No.
Position
Pay Details
No. of Posts
1.
Junior Engineer (Civil)
Level-6 with basic pay Rs. 35,400/- plus applicable allowance
01 (UR)
2.
Accounts Executive
Level-6 with basic pay Rs. 35,400/- plus applicable allowance
01 (UR)
Detailed information for above positions is as follows:
1) Junior Engineer (Civil): One post (UR)
• Pay Scale- Level-6 (Initial basic pay Rs. 35,400/-)
• Upper Age limit: 35 Years as on closing of the date of advertisement.
Qualiﬁcation & Experience:
Diploma in civil engineering with minimum 60% marks or its equivalent grade
and consistently good academic record and minimum 7 years of post-qualiﬁcation
experience or Bachelor’s degree in civil engineering with minimum 60% marks
or its equivalent grade and consistently good academic record and 5 years with
relevant post qualiﬁcation experience.

•
•
•

Experience in reputed organization/Govt. department/PSU will be preferred.
The candidate should be proﬁcient in Language both in English and Hindi. Candidate
should have sound knowledge of AutoCAD, MS Excel, Word, and Powerpoint.

•

Job Proﬁle:
Identifying the scope of work as per the requirement at site, preparation
of detailed estimate and associated drawings and note sheet, preparation of tender
document, analysis of rates, supervision of those work during the execution, quality
checking, checking the measurement and bills raised by the contractor after the
completion of work.
Junior Engineers to be responsible for all matters connected with the efﬁcient
management of section, To conduct careful and timely survey and investigation
and preparation of plans and estimates for works entrusted to them, To ensure
timely and efﬁcient execution of work entrusted to them and see that the quality
and speciﬁcations are maintained, To maintain master rolls, record of work charge
establishments. They will be responsible for keeping account of the measurement
books issued to them.
To record measurement in measurement books of all works done by
contractors or otherwise as well as supplies received from all sources and preparation
and submission of bills in prescribed forms for payment. To preserve and take
care of tools and plants, stock and other sources kept in their charge. To submit
budget, accounts and prescribed returns, etc. in time, To keep detailed accounts of
work, consumption of materials and item-wise work expenditure. To prepare initial
designs for components of projects. To submit required progress report regularly for
the works under his charge to his superiors. Any other function that may be assigned
by the Chief of Administration from time to time.

•

2) Accounts Executive: One post (UR)
• Pay Scale : Level - 6
• Upper Age Limit: 30 Years as on closing of the date of advertisement

•

Qualiﬁcation and Experience:
Bachelor’s Degree (10+2+3) in Commerce with minimum 60% marks or its
equivalent grade and qualiﬁed Chartered Accountant (CA) from the Institute of
Chartered Accountants of India with not more than two attempts in CA ﬁnal exams
and 4 years of post-qualiﬁcation relevant experience. Candidate should be familiar
with computerized accounting environment such as Microsoft D365 ERP/ PFMS
etc.
Experience in institutes of repute like IIMs, IIT, IISER etc. will be preferred.
Experience in working in ﬁnance and accounts functions in a reputed organization/
PSU/Govt. department and knowledge of General Finance Rules, Accounting for
Government Grant, Income Tax, GST, FCRA are essential.
The candidate should be proﬁcient in Language both in English and Hindi. Candidate
should have expertise in MS Excel, Word, and Powerpoint.
Job Proﬁle:
Accountable for various ﬁnancial functions such as day to day accounting,
preparation, and maintenance of accounts, Periodic Cash Flow Statements,
processing of bills, budgeting, investments, MIS reporting, Compliances related to
GST, Income Tax, Government Grants, GeM and audit coordination etc. Any other
relevant work assigned by the Competent Authority from time to time.
General Terms and Conditions:
• The candidate must be a citizen of India
• Interested candidates may apply through ONLINE MODE ONLY as link given
at the institute’s website under JOBS section. Candidates are not required to
send the hardcopy of the application; however, it is advised to retain a copy of
ﬁlled application form for further references.
• The link to apply the advertised positions shall be active from January 05, 2021
to February 04, 2022.
• Application fee of Rs.500 for UR & OBC is required to be paid using the payment
gateway link as provided. SC/ST/Women/Ex-Serviceman/PwD candidates are
exempted from the Application fee.
• Candidates working in the Government/Semi-Government/Public Sector
Undertakings/Autonomous Bodies should intimate their employer in writing

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

before applying for the posts advertised. Such candidates would have to upload
NO OBJECTION CERTIFICATE from their current employer at the time of
submission of online application.
Indian Institute of Management, Udaipur reserves the right to reject/accept/
hold any candidature or cancel the process of recruitment without assigning any
reason.
Mere fulﬁlling of the minimum qualiﬁcations and experience will not confer any
right to the candidates for being called for interview or/and for his/her selection.
The selected candidates shall be kept on Probation for a period of two years,
which can be extended based on the performance.
The age relaxation for SC/ST/OBC-NC/Ex-Serviceman/PWD candidates shall
be given as per Govt. of India Rules.
Cutoff date for determining the age shall be kept as closing date of submission
of application as indicated in advertisement.
All Certiﬁcates, Degrees, and other documents for educational qualiﬁcation,
professional and technical qualiﬁcation, work experience and age proof, relevant
eligibility proof to avail age relaxation should be produced in original at the time
of interview, if called for the same. Failure to produce these original documents
may result into ineligibility to appear for the interview.
Appointments will be governed by the relevant service rules and regulations of
the Institute as amended from time to time.
No correspondence/queries will be entertained from candidates regarding e-mail
delays, conduct and result of interview and reasons for not being called for test /
interview.
In case of any inadvertent mistake in the process of selection which may be
detected at any stage even after the issue of appointment letter, the Institute
reserves the right to modify/withdraw/cancel any communication including
appointment offer made to the candidate.
In case of any dispute/ambiguity that may occur in the process of selection, the
decision of Institute shall be ﬁnal and binding.
No TA/DA shall be given for attending the selection process.
Applications received after the stipulated last date or incomplete in any respect
will not be entertained and no further correspondence will be made in this regard.
Canvassing in any form and /or bringing any inﬂuence, political or otherwise
will be treated as a disqualiﬁcation for the post applied for and such application/s
shall summarily be rejected.
The prescribed qualiﬁcations / experience indicated are bare minimum and mere
possession of same will not entitle the candidate to be called for selection process.
Where number of applications received in response to an advertisement is large,
it may not be convenient or possible to call all the candidates. The Institute may
thus restrict the number of candidates to be called for written examination / skill
test / interview to a reasonable limit at its discretion.
Only short-listed candidates will be contacted.
Short listed / selected candidates will be contacted through their individual mail
Ids and no separate communication will be sent.
The appointment of the selected candidates is subject to being found medically
ﬁt as per the requirements of the Institute.
For any query related to submission of on¬line application you may send email
to (hrd@iimu.ac.in ). However, queries related to interpretation of rules will not
be entertained.
No correspondence will be entertained in relation to this advertisement, please
visit institute’s website i.e. www.iimu.ac.in for day to day updates, if any.
The Institutes reserves the right to rectify any discrepancy of the Advertisement,
if found later on. In case of any inadvertent mistake in the process of selection
which may be detected at any stage even after the issue of letter of appointment,
the Institute reserves the right to modify/withdraw/cancel / post-pone any
communication made to the candidate.
All appointments shall be done after obtaining the approval of the Competent
Authority based on the recommendations made by the Selection Committee.
Applicant shall be responsible for the correctness of the information provided in
the application. If it is found later that any information given in the application
is incorrect / false, the candidate / appointment shall be cancelled / terminated.
For all positions, knowledge of computer applications is essential.
The Institute reserves the right to ﬁll or not to ﬁll any of or all the posts.
The Applicant must ensure whether he/she fulﬁlls all the eligibility conditions
for the post applied.
The Competent Authority of the institute also reserves the right to accept or
reject or cancel in partial or full any post/s at his discretion at any stage without
assigning any reason thereof.
Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole
jurisdiction of the Courts situated at Udaipur, Rajasthan only.
The last date to submit the online application is February 05, 2022 at 5.30
pm.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

ક્વાંટનો મેળો ગુજરાતના કયા િજલ્લામાં ઉજવાય છે?
મં�દર સ્થાપત્યકળા સાથે સંકળાયેલ શબ્દ ‘જગિત’નો
અથર્ શું થાય?
અ. ઉ�ચો મંચ ક� જેના પર મં�દર બનવવામાં આવે છ�.
બ. મુખ્ય મં�દરના સહાયક મં�દર પૈક�નું એક સહાયક મં�દર.
ક. મંડપ અને ગભર્�હ વચ્ચેનો નાનો ખંડ.
ડ. ગભર્�હની �દવાલ પરનો અલંક�ત ભાગ.
મં�દર સ્થાપત્યકળા સંદભ� કયું િવધાન અયોગ્ય છે?
અ. ’મંડોવર’ એટલે ગભર્ગહુ ની પીઠ પર ચણવામાં આવતી
�દવાલનો બાહ્ય અલંક�ત ભાગ.
બ. ‘આમલક’ એટલે નાગરશૈલીના મં�દરના િશખર
પરનું ચોરસ સ્થાપત્ય ક� જે ન ા પર કળશની
સ્થાપના કરવામા આવે છ�.
ક. ‘િશખર’એટલે ગભર્ગુહના મંડોવર પર બનાવવામાં
આવેલ િપરામીડ આકારની િવિશષ્ટ રચના.
ડ. ‘વાહન’એટલે મુખ્ય દ�વતાનું આસન ક� જેની સ્થાપના
હ�મેશા ગભ�ર્હની પાછળની બાજુ જ કરવામા આવે
છ�.
નરીચેનામાંથરી કયો અિભલેખ ભારતમાં આવેલ નથરી.
અ.ક�ગનહલ્લી અિભલેખ
બ.એહોલ અિભલેખ
ક. શાહબાજગઢી અિભલેખ ડ. માસ્ક� અિભલેખ
સોહગૌરા તામ્રપત્ સંબંિધત કયું િવધાન યોગ્ય છે?
અ. બ્રાહમી િલિપમાં લખાયેલ છ�.
બ. દુષ્કાળમાં રાહત આપવા હ�તુ બનાવવામાં આવેલ
અ�ગારોનો ઉલ્લેખ છ�.
ક. સોહગૌરા ઉતરપ્રદ�શમાં આવેલું છ�.
ડ. ઉપરના તમામ
નરીચેનમાંથરી કઈ ગૂફાઓ ‘મોટરી પેરરીર ગૂફાઓ’તરરીક�
ઓળખાય છે?
અ. ખાધની ગુફા
બ. નાગાજુર્નની ગુફા
ક. મંડપેશ્વરની ગુફાઓ ડ. ઉદયગીરીની ગુફાઓ
ખંડગરીરરી અને ઉદયગરીરરીનરી ગૂફાઓ કયા રાજ્યમાં
આવેલરી છે?
અ. ઝારખંડ બ. ઓ�ડશા ક. ગુજરાત ડ. કણાર્ટક
નાિસકનરી ગૂફાઓ સંદભ� કયું િવધાન અયોગ્ય છે?
અ. આ ગુફાઓ મહાયાન પંથ સાથે સંબંધ ધરાવે છ�.
બ. આ 23 બૌદ્ર ગુફાઓનો સમુહ છ�.
ક.. આ ગુફાઓને ‘ પાંડવ લેની’ પણ કહ� છ�.
ડ. બુદ્ધના સ્થાન તેમના િસંહાસન અને પદિચહનનું
�પાંકન થયું છ�.
મોઢેરાના સુયર્મં�દર સંદભ� કયું િવધાન યોગ્ય છે?
અ. ભીમદ�વ પહ�લાએ પુષ્પાવતી નદીના �કનાર� િનમાર્ણ
કરાવ્યું હતું.
બ. સુયમ
ર્ �ં દરનું નક્શીકામ સોલંક� શૈલીમાં અને મં�દરનો
બહારનો ભાગ ઇરાની શૈલીમાં િનમાર્ણ કરાયો છ�.
ક. સુયમ
ર્ �ં દરમાં સુયન
ર્ ી 12 િવિવધ મુિતર્ઓ અં�કત થયેલી
�વા મળ� છ�.
ડ. ઉપરના તમામ.
‘કામાખ્યા’ મં�દર કયા રાજ્યમાં આવેલું છે?
અ. આસામ
બ. પિશ્વમ બંગાળ.
ક. રાજસ્થાન
ડ. ઉત્તરપ્રદ�શ
નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
અ. િવઠ્ઠોબા મં�દર - મહારા�
બ. િલંગરાજ મં�દર - ઓ�ડશા
ક. િવધનાથ મં�દર – ઉતરપ્રદ�શ
ડ. પઠાનાતી મં�દર – કણાર્ટક.
નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
અ. અંગકોરવાટ મં�દર - ક�બો�ડયા
બ. િહ�ગળાજ નાના મં�દર - નેપાળ
ક. મુલતાનનું આ�દત્ય સુયર્ મં�દર – પા�કસ્તાન
ડ. પશુપિતનાથ મં�દર – નેપાળ
‘IFFI’ ઈન્ટરનેશનલ �ફલ્મ ફ��સ્ટવલ ઓફ ઇ�ન્ડયાનરી
શ�આત કયા વષર્મા થઈ હતરી?
અ.1959
બ. 1952
ક. 1960 ડ. 1972
નેશનલ મ્યુઝરીયમ ઓફ ઇ�ન્ડયા િસનેમા કયાં આવેલું
છે?
અ. �દલ્હી
બ. હ�દરાબાદ
ક. મુંબઇ
ડ. કલક્તા

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

દાદાસાહેબ ફાળક� એવોડર્ કયા મં ત્ ાલય દ્રારા
આપવામા આવે છે?
અ. �હ મંત્રાલય
બ. માિહતી અને પ્રસારણ મંત્રાલય
ક. સંસ્ક�િત મંત્રાલય ડ. નાણાં મંત્રાલય.
વષર્ 1987 માં કયા રાજ્યનરી રચના થઈ હતરી?
અ. ગુજરાત બ. િત્રપુરા ક. િમઝોરમ ડ. મિણપુર
નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
અ. શંકરાચાયર્ - અદ્રૈતવાદ
બ. રામાનુ�ચાયર્ - િવિશષ્ટ દ્રૈતવાદ
ક. માધવાચાયર્ - દ્રૈતવાદ
ડ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ - દ્રૈતાદ્રૈતવાદ
નરીચેનરી પંિક્ત કોનરી છે?
“ભલું થયું ભાંગી જં�ળ, સુખેથી ભ�શું શ્રીગોપાળ”
અ. મીરાંબાઇ
બ. નરિસંહ મહ�તા
ક. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ
ડ. સૂરદાસ
વરકરરી સંપ્રદાયના સ્થાપક કોણ હતા?
અ. તુકારામ બ. ઞ્જાનદ�વ ક. નામદ�વ ડ. એકનાથ
‘દાસબોધ’ નામના ગ્રંથમાં કોના ઉપદેશોનું સંકલન
છે?
અ. તુકારામ બ. રામદાસ ક. સૂરદાસ ડ. ત્યાગરાજ
‘અભંગ’ તરરીક� �ણરીતરી ભિક્તમય કિવતાઓ કયા
ભિક્ત સંત દ્રારા લખવામાં આવતરી હતરી?
અ. વીરભાન બ. એકનાથ ક. તુકારામ ડ. ઞ્જાનેશ્વર
નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
અ. ગિણત સારસંગ્રહ - આચાયર્ મહાવીર
બ. િચ�કત્સા સંગ્રહ - ચક્રપાિણદત
ક. યંત્ર સવર્સ્વ – મહિષર્ ભારદ્રાજ
ડ. કાલગણના - શાિલહોત્રી
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22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

જહાજ િનમાર્ણ દરિમયાન ઉપયોગમા લેવાનરી િવિવધ
તકનરીકોનો ઉલ્લેખ કયા ગ્રંથમા �વા મળે છે?
અ. ખંડખાધ
બ. યુ�કત કલ્પત�
ક. રસરત્નાકર
ડ. અષ્ટાંગ સગ્રંહ
ગણગોરનો તહેવાર કયા રાજ્ય સાથે સંબંિધત છે?
અ. આસામ બ. િબહાર ક. રાજસ્થાન ડ. ક�રળ
‘સાગા દાવા’ તહેવાર કયા રાજ્ય સાથે સંબંિધત છે?
અ. િસ�ક્કમ બ. મહારા� ક. કણાર્ટક ડ. ગુજરાત
‘ચે�રયોબા’ તહેવાર કયા રાજ્ય સાથે સંબંિધત છે?
અ. ઉતરાખંડ
બ. મિણપુર
ક. િહમાચલપ્રદ�શ
ડ. પં�બ
નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ યોગ્ય છે?
અ. બહુ જન િહતાય બહુ જન સુખાય - AIR
બ. ધમ� રક્ષિત રિક્ષત - RAW
ક. ઉપયુર્કત બંને
ડ. ઉપરમાંથી એકપણ નિહ.
નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે?
અ. ફોસ્ફરસ તથા ક�� લ્શયમની ઉણપથી બાળકોમાં
‘સુ ક્ત ાન’ અને મોટી ઉ�મ રની વ્ય�કતઓમાં
‘ઓ�સ્ટઓ મેલે�રયા’ રોગ થાય છ�.
બ. મેગ્નેિશયમની ઉણપથી હાઇપર ટ�ન્શન, માઇગ્રેન
તેમજ અંિનદ્રા જેવા રોગ થાય છ�.
ક. સો�ડયમની ઉણપથી લોહીના દબાણ સં બં ધ ી
સમસ્યાઓ થાય છ�.
ડ. ઉપરના તમામ.
નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન અયોગ્ય છે?
અ. યક�ત શરીરની સૌથી નાની ગ્રંિથ છ�.
બ. યક�તનું વજન આશર� 1.2 �કગ્રા. થી 1.5 �કગ્રા. સુધીનું
હોય છ�.
ક. યક�ત ઉદરીય �હામા જમણી તરફ પ્રાપ્ત થાય છ�.
ડ. યક�ત સામાન્ય અવસ્થા ક� જ્યાર� ઘા ક� રકતસ્ત્રાવ ન
થતો હોય તે સમયે ‘િહપેરીન’ નામનું પ્રોટીન ઉત્પન્ન
કર� છ� જે લોિહ ગંઠાવા દ�તું નથી.
નરીચેનામાંથરી કયુ િવધાન અયોગ્ય છે?
અ. ‘િપચ્યુટરી ગ્રંિથ’ને શરીરની માસ્ટર ગ્રંિથ કહ� છ� કારણ
ક� તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં હોમ�ન શરીરની મોટા ભાગની
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ગ્રંિથઓને િનયંત્રીત કર� છ�.
બ. ‘િપચ્યુટરી ગ્રંિથ’મનુષ્યની નાિભના પાછળના ભાગે
જમણી બાજુ પ્રાપ્ત થાય છ�.
ક. ‘િપચ્યુટરી ગ્રંિથ’નો આકાર વાલના દાણા જેવો હોય
છ�.
ડ. ‘િપચ્યુટરી ગ્રંિથ’નો ર�ગ ગુલાબી હોય છ�.
30. કયા હોમ�નને ‘બથર્ હોમ�ન’તરરીક� ઓળખવામા આવે
છે?
અ. મેલેનોસાઇટ સ્ટીમયૂલે�ટ�ગ હોમ�ન
બ. વેસોપ્રેિસન હોમ�ન
ક. ઓક્સીટોિસન હોમ�ન
ડ. થાયરો�કસન હોમ�ન
31. હાઇપોથેલેમસ ગ્રંિથ સંદભ� કયુ િવધાન યોગ્ય છે?
અ. આ ગ્રંિથ અગ્ર મગજમા િપચ્યુટરી ગ્રંિથ તેમજ થેલમ
ે સ
ગ્રંિથ વચ્ચે આવેલી છ�.
બ. આ ગ્રંિથને શરીરનુ તાપમાન િનયંત્રીત કરતી ગ્રંિથ
પણ કહ�વામાં આવે છ�.
ક. (અ) અને (બ) બંને યોગ્ય છ�.
ડ. (અ) અને (બ) બંને અયોગ્ય છ�.
32. નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે?
અ. જે �િધર વાિહનીઓ હદયથી �િધરને સમગ્ર શરીર
સુધી પહ�ચાડે છ� તેને ‘િશરા’ કહ� છ�.
બ. જે �િધર વાિહનીઓ �િધરને સમગ્ર શરીરથી હદય
સુધી પ્રવાિહત કર� છ� તેને‘ધમની’કહ� છ�.
ક. સામાન્ય રીતે ધમનીઓમાં શુદ્ધ ક� ઓ�કસજન યુક્ત
લોિહ વહ� છ�, િસવાય ફ�સ્ફ�સ ધમની.
ડ. ઉપરના તમામ.
33. ડૉ. મોનરીકા શાહ કયા ક્ષેત્ સાથે સંકળાયેલા છે?
અ. શાસ્ત્રીય સંગીત
બ. િશક્ષણ
ક. સમાજસેવા
ડ. અિભનય
34. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડૉ. મોનરીકા શાહને કયો પુરસ્કાર
એનાયત થયો છે?
અ. શ્રેષ્ઠ સંગીત પુરસ્કાર
બ.ગૌરવ પુરસ્કાર
ક. સુગમ સંગીત પુરસ્કાર ડ. ઉપરમાંથી એકપણ નિહ.
35. દૂધ, િચઝ અને �ડામાથરી સૌથરી વધુ પ્રમાણમાં શું પ્રાપ્ત
થાય છે?
અ. િવટાિમન A અને B બ. િવટાિમન B અને C
ક. િવટિમન A અને D ડ. િવટાિમન C અને A
36. િચત્- િવિચત્નો મેળો ગુજરાતના કયા િજલ્લામાં
ઉજવવામાં આવે છે?
અ. સાબરકાંઠા
બ. બનાસકાંઠા
ક. વલસાડ
ડ. ડાંગ
37. નરીચેનામાંથરી કયો મેળો કચ્છ િજલ્લામાં ઉજવવામાં
આવતો નથરી ?
અ. રવેચીનો મેળો
બ. �કન્સા પીર મેળો
ક. જેસલ – તોરલનો મેળો
ડ. વૌઠાનો મેળો
38. િનમ્ન િલખરીત ઉત્સવોમાંથરી ક્યો અવસર પ્રમાણમાં
નવો ગણરી શકાય ?
અ. મીરાં-દાતારનો મેળો
બ. સોમનાથનો કાિતર્ક� પૂિણર્માનો લોકમેળો
ક. રણોત્સવ
ડ. તરણેતરનો મેળો
39. તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા િજલ્લાને રાજ્યના પ્રથમ
પ્રાક�િતક િજલ્લા તરરીક�નું િબ�દ પ્રાપ્ત થયું છે ?
અ. પાટણ
બ. બનાસકાંઠા
ક. દાહોદ
ડ. ડાંગ
40. તાજેતરમાં �ત્યુ પામેલ પદ્મશ્રરી િબરજુ મહારાજ ક્યા
�ત્ય સાથે સંકળાયેલા હતા?
અ. કથક બ. કથકલી ક. મોિહની અટ્ટમ ડ. ઓ�ડસી
41. ક્વાંટનો મેળો ગુજરાતના કયા િજલ્લામાં ઉજવાય
છે?
અ. છોટા ઉદ�પુર
બ.દાહોદ
ક. ડાંગ
ડ. મહ�સાણા
જવાબો : (૧-અ), (૨-ડ), (૩- ક), (૪-ડ), (૫-ક), (૬બ), (૭-અ), (૮-ડ), (૯-અ), (૧૦-ડ) (૧૧-બ), (૧૨બ), (13-ક), (૧૪-બ), (૧૫-ક), (૧૬-ડ), (૧૭-બ),
(૧૮-અ), (૧૯-બ), (૨૦-ક) (૨૧-ડ) (૨૨-બ)(૨૩-ક)
(૨૪-અ) (૨૫-બ), (૨૬-ક) (૨૭-ડ) (૨૮-અ) (૨૯-બ)
(૩૦-ક) (૩૧-ક) (૩૨-ક) (૩૩-અ) (૩૪-બ) (૩૫-ક),
(૩૬-અ) (૩૭-ડ) (૩૮-ક) (૩૯-ડ) (૪૦-અ) (૪૧-અ)
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(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 8 WÃkhLkwt [k÷w)
11. (Vacancy No. 22010111108) One Vacancy for the post of Assistant
and One arm affected (OLA) or Leprosy Cured (LC) or Dwarﬁsm (DW) or
Professor (Ayurveda, Bal Roga (Kaumarbhritya), Directorate of AYUSH,
Acid Attack Victims (AAV). The post is permanent. General Central Service
Health and Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi (STGroup- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale: Level- 10 in the Pay
01). The post is temporary but likely to continue indeﬁnitely. General Central
Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:
Service Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale: Level- 10 in
(A) EDUCATIONAL: Master’s Degree in Chemistry / AIC by examination
the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA. Age: 50** years. ESSENTIAL
/ Physics / Forensic Science with Chemistry or Physics as one of the
QUALIFICATIONS: EDUCATIONAL: (i) Degree in Ayurveda Medicine
subjects at Bachelor of Science level from a recognized University. (B)
from a University established by law or statutory board/faculty/examining
EXPERIENCE: Three years experience of analytical methods and research
body of Indian Medicine or equivalent as recognized under Indian Medicine
therein in the ﬁeld of Documents Examination in any Central Government or
Central Council Act 1970. (ii) A Post Graduate Degree in the subject/
State Government organization or recognized research institute or Forensic
specialty concerned included in the schedule of Indian Medicine Central
Science Laboratory under the Central or State Government. DESIRABLE:
Council Act 1970. Note: In case of non availability of post-graduate degree
Experience of working in a Forensic Science Laboratory.
holder teachers in required specialty of Ayurveda, the Doctor of Medicine
8. (Vacancy No. 22010108208) Five vacancies for the post of Chemist,
in the allied disciplines will be considered. The allied subject is as follows:
Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines (SC-01, OBC-01 UR-03). The
Prasuti evam Stri Roga or Kayachikitsa. DESIRABLE: Reading, Writing
vacancies are suitable for candidates belonging to category of Persons with
and Speaking knowledge of Sanskrit.
Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability
i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including Cerebral Palsy,
Leprosy Cured, Dwarﬁsm, Acid Attack Victims & Muscular Dystrophy with
disability i.e. One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or
L) (OA) or One leg and One arm affected (OLA) or Leprosy Cured (LC)
or Dwarﬁsm (DW) or Acid Attack Victims (AAV), Multiple disabilities
(MD) i.e. at least two disabilities from the sub-categories of the disabilities
indicated above including deaf- blindness. The post is permanent. General
Central Service Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale:
Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years. ESSENTIAL
QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: Master’s degree in Chemistry
from a recognized University or Institution. (B) EXPERIENCE: Three
years’ experience in chemical analysis of ores and minerals from a
laboratory recognized as a Research Laboratory by Council of Scientiﬁc
and Industrial Research or Department of Science and Technology or any
other such Government organization carrying out chemical analysis of ores
and minerals. DESIRABLE: Doctorate in Chemistry from a recognized
University or Institution.

12. (Vacancy No. 22010112108) Four Vacancies for the post of Assistant
Professor (Ayurveda, Kaya Chikitsa), Directorate of AYUSH, Health and
Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi (SC-01, OBC01, EWS-01,UR-01). Of the four posts, three posts are permanent and
one post is temporary but likely to continue indeﬁnitely. General Central
Service Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale: Level- 10
in the Pay Matrix as per 7th CPC plus NPA. Age: 45 years. ESSENTIAL
QUALIFICATIONS: EDUCATIONAL: (i) Degree in Ayurveda Medicine
from a University established by law or statutory board/faculty/examining
body of Indian Medicine or equivalent as recognized under Indian Medicine
Central Council Act 1970. (ii) A Post Graduate Degree in the subject/
specialty concerned included in the schedule of Indian Medicine Central
Council Act 1970. Note: In case of non availability of post-graduate degree
holder teachers in required specialty of Ayurveda, the Doctor of Medicine
in the allied disciplines will be considered. The allied subject is as follows:
Manasroga. DESIRABLE: Reading, Writing and Speaking knowledge of
Sanskrit.

9. (Vacancy No. 22010109208) Thirty-six vacancies for the post of Junior
Mining Geologist, Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines (SC-05, ST02, OBC-09, EWS-03 UR-17). The vacancies are suitable for candidates
belonging to category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz.
Blindness and Low Vision with disability i.e. Low Vision (LV), Deaf and
Hard of Hearing with disability i.e. Deaf (D) or Hard of Hearing (HH),
Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarﬁsm,
Acid Attack Victims & Muscular Dystrophy with disability i.e. One leg
affected (R or L)

13. (Vacancy No. 22010113108) Two Vacancies for the post of Assistant
Professor (Ayurveda, Kriya Sharir), Directorate of AYUSH, Health and
Family Welfare Department, Government of NCT of Delhi (ST-01, OBC01). Of the two vacancies, one vacancy is permanent and one vacancy is
temporary but likely to continue indeﬁnitely. General Central Service
Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale: Level- 10 in the Pay
Matrix as per 7th CPC plus NPA. Age: 50** years for ST and 48** years for
OBCs. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: EDUCATIONAL: (i) Degree in
Ayurveda Medicine from a University established by law or statutory board/
faculty/examining body of Indian Medicine or equivalent as recognized under
Indian Medicine Central Council Act 1970. (ii) A Post Graduate Degree in
the subject/specialty concerned included in the schedule of Indian Medicine
Central Council Act 1970. Note: In case of non availability of post-graduate
degree holder teachers in required speciality of Ayurveda, the Doctor of
Medicine in the allied disciplines will be considered. The allied subject is
as follows: Ayurveda Samhita evum Siddhant/ Kayachikitsa. DESIRABLE:
Reading, Writing and Speaking knowledge of Sanskrit.

(OL) or One arm affected (R or L) (OA) or Cerebral Palsy (CP) or Leprosy
Cured (LC) or Dwarﬁsm (DW) or Acid Attack Victims (AAV) or Autism,
Intellectual Disability, Speciﬁc Learning Disability and Mental Illness with
disability i.e. Speciﬁc Learning Disability (SLD) or Multiple disabilities (MD)
i.e. at least two disabilities from the sub-categories of the disabilities indicated
above including deaf- blindness. The post is permanent. General Central
Service Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale: Level- 10 in the
Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:
(A) EDUCATIONAL: Master’s Degree in applied Geology or Geology
from a recognized University or Institute. (B) EXPERIENCE: Three years
experience in carrying out geological appraisals of minerals or ore deposits
or research/teaching experience in the ﬁeld of Geology or Applied Geology
in a recognised Institution. DESIRABLE: Experience in Geographical
Information System and remote sensing application.
10. (Vacancy No. 22010110408) One Vacancy for the post of Research
Ofﬁcer, Ministry of Tribal Affairs (UR-01). The vacancy is suitable for
candidates belonging to category of Persons with Benchmark Disability
(PwBD) viz. Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured,
Dwarﬁsm, Acid Attack Victims & Muscular Dystrophy with disability i.e.
One leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA). The post is
permanent. General Central Service Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial).
Pay Scale: Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years.
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: Master’s Degree
in Sociology or Mathematics or Social work or Anthropology or Economics
or Statistics or Geography from a recognised University or Institute. (B)
EXPERIENCE: Three years’ experience, out of which two years should be
in Research or Training or Planning in the ﬁeld of Economic Development
or Social Services or Welfare of Scheduled Tribes or in implementation of
social sectoral programmes or Tribal Development Programmes and one
year should be in statistical data collection analysis. DESIRABLE: One
year experience of writing or editing articles on matters related to Tribal
Development, Tribal Welfare, Customary Tribal Laws, etc. in leading
National Dailies or Journal as evidenced through copies of published work.

IMPORTANT :
CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE RECRUITMENT
APPLICATION (ORA) THROUGH ORA WEBSITE IS 23:59 HRS ON
27.01.2022.
THE LAST DATE FOR PRINTING OF COMPLETELY SUBMITTED
ONLINE APPLICATION IS UPTO 23:59 HRS ON 28.01.2022.
DATE FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF ALL CANDIDATES
IN EVERY RESPECT SHALL BE THE PRESCRIBED CLOSING DATE
FOR SUBMISISON OF ONLINE RECRUITMENT APPLICATION
(ORA). THE APPLICANTS ARE ADVISED TO FILL IN ALL THEIR
PARTICULARS IN THE ONLINE RECRUITMENT APPLICATION
CAREFULLY AS SUBMISSION OF WRONG INFORMATION
MAY LEAD TO REJECTION THROUGH COMPUTER BASED
SHORTLISTING APART FROM DEBARMENT BY THE COMMISSION.
DATE FOR THE INTERVIEW ON WHICH THE SHORTLISTED
CANDIDATE IS REQUIRED TO BRING THE PRINTOUT OF HIS/
HER ONLINE APPLICATION ALONGWITH OTHER DOCUMENTS AT
UPSC SHALL BE INTIMATED SEPARATELY.
NOTES:
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.
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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)

VACANCY DETAILS
1. (Vacancy No. 22010101408) One vacancy for the post of Assistant
Editor (Oriya), Central Reference Library, Ministry of Culture (UR-01). The
vacancy is suitable for candidates belonging to category of Persons with
Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability
i.e. Hard of Hearing (HH). The post is permanent. General Central Service
Group- “B” Gazetted. Pay Scale: Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: (i)
Degree of a recognized university; (ii) Degree or Diploma in Librarianship
or equivalent qualiﬁcations of a recognized University or institution. (B)
EXPERIENCE: (i) About ﬁve years’ practical experience in a responsible
capacity in a Library of standing; (ii) Proﬁciency in Oriya Language. NOTE:
The Qualiﬁcations are relaxable at the discretion of the Union Public Service
Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates
otherwise well qualiﬁed. DUTIES: (i) In charge of Oriya Language Division
of CRL; (ii) Responsible for all sectional work including cataloguing and
classifying of the Oriya Books; (iii) Compilation and editing of Oriya
Language Bibliography including Roman Script of INB; (iv) Answering
reference queries correspondence, translation from and into concerned
language; (v) Reading proofs of Bibliography; (vi) Any other duties as may
be assigned from time to time. HQ: Kolkata with liability to serve anywhere
in India.
2. (Vacancy No. 22010102408) Sixteen vacancies for the post of Assistant
Director (Cost), Ofﬁce of Chief Adviser Cost, Department of Expenditure,
Ministry of Finance (SC-02, ST-02, OBC-03, EWS-01, UR-08) (PwBD01)*. *Of the sixteen vacancies, one vacancy is reserved for candidates
belonging to Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and
Hard of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing(HH). The vacancies
are also suitable for candidates belonging to category of Persons with
Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability
i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including Cerebral Palsy,
Leprosy Cured, Dwarﬁsm, Acid Attack Victims & Muscular Dystrophy with
disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or One leg affected (R or
L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected
(OLA) or Leprosy Cured (LC) or Dwarﬁsm (DW) or Acid Attack Victims
(AAV) or Muscular Dystrophy (MDy). The post is permanent. Indian Cost
Accounts Service, Group ‘A’ Gazetted. Pay Scale: Level- 10 in the Pay
Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:
EDUCATIONAL: A qualiﬁcation recognized for enrolment in the Register
of Members of the Institute of Chartered Accountants of India or of the
Institute of Cost Accountants of India. Clariﬁcation: Candidates are eligible
for enrolment in the register of Member of the respective Institute after
they have passed the Final examination of Chartered Accountancy or of
Cost Accountancy conducted by the respective Institute. DESIRABLE: (i)
Degree from a recognized University. (ii) Three years’ experience in Cost
Accounting work.
3. (Vacancy No. 22010103408) Four vacancies for the post of Economic
Ofﬁcer, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (SC-01, ST01, OBC-01,EWS-01). The vacancies are suitable for candidates belonging
to category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Locomotor
Disability including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarﬁsm, Acid Attack
Victims & Muscular Dystrophy with disability i.e. One leg affected (R or L)
(OL) or One arm affected (R or L) (OA) or Cerebral Palsy (CP). The post is
permanent. General Central Service Group- “B” Gazetted (Non-Ministerial).
Pay Scale: Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 30 years.
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: Master’s Degree
in Economics or Applied Economics or Business Economics or Econometrics
of a recognized University, incorporated by an act of the Central or State
Legislature in India or other Educational Institutes established by an Act of
Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the
University Grant Commission Act, 1956 or a foreign University approved
by the Central Government from time to time. (B) EXPERIENCE: Two
years’ experience of conducting economic investigation or research from
recognized Research Institutes in India, University or Deemed University
and Central or State Government.
4. (Vacancy No. 22010104408) One vacancy for the post of Administrative
Ofﬁcer, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Department of
Fisheries, Ministry of Fisheries,Animal Husbandry and Dairying (UR-01).
The vacancy is suitable for candidates belonging to category of Persons with

Benchmark Disability (PwBD) viz. Blindness and Low Vision with disability
i.e. Blind (B) or Low Vision (LV), Deaf and Hard of Hearing with disability
i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including Cerebral Palsy,
Leprosy Cured, Dwarﬁsm, Acid Attack Victims & Muscular Dystrophy with
disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or One leg affected (R or
L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg and One arm affected
(OLA). The post is permanent. General Central Service Group- “B” Gazetted
(Ministerial). Pay Scale: Level- 07 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 30
years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL:
Degree from a recognized university. (B) EXPERIENCE: Two years’
experience of Administration, Accounts and Establishment work in
Government ofﬁce or in a public body.
5. (Vacancy No. 22010105608) One vacancy for the post of Mechanical
Marine Engineer, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering
Training (CIFNET) Kochi, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries,
Animal Husbandry and Dairying (UR-01). The post is permanent. General
Central Service Group- “A” Gazetted (Non-Ministerial). Pay Scale:
Level- 11 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 40 years. ESSENTIAL
QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL: (a) Degree in Mechanical
Engineering or Marine Engineering or Automobile Engineering from a
recognized University or institution with Five years experience in operation,
maintenance, troubleshooting of marine diesel engines, auxiliaries, ship
board marine mechanical equipments. OR(b) Marine Engineering Ofﬁcer
Class-II (Motor) Certiﬁcate of Competency issued by the Ministry of
Shipping, Mercantile Marine Department and a Bachelor degree from a
recognized University with either One year experience as Marine Engineer
Ofﬁcer Class-I or Three years experience as Marine Engineer Ofﬁcer ClassII or Five years experience as Marine Engineer Ofﬁcer Class III of an ocean
going ship. DESIRABLE: Two years experience as Instructor or Lecturer of
Mechanical Engineering or Marine Engineering or Automobile Engineering
in a recognized training institute or engineering college or polytechnic.
6. (Vacancy No. 22010106108) Four vacancies for the post of Lecturer
(Occupational Therapy), All India Institute of Physical Medicine &
Rehabilitation(AIIPMR), Mumbai, Ministry of Health and Family Welfare
(OBC-01, UR-03). The vacancies are suitable for candidates belonging to
category of Persons with Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard
of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability
including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarﬁsm, Acid Attack Victims
& Muscular Dystrophy with disability i.e. One leg affected (R or L) (OL)
or Dwarﬁsm (DW) or Acid Attack Victims (AAV), Autism, Intellectual
Disability, Speciﬁc Learning Disability and Mental Illness with disability i.e.
Autism Spectrum Disability (ASD) or Speciﬁc Learning Disability (SLD) or
Mental Illness (MI), Multiple disabilities (MD) i.e. at least two disabilities
from the sub-categories of the disabilities i.e. indicated above including deafblindness. The post is permanent. General Central Service Group- “A” Gazetted
(Non-Ministerial). Pay Scale: Level- 10 in the Pay Matrix as per 7th CPC.
Age: 35 years. ESSENTIAL QUALIFICATIONS: (A) EDUCATIONAL:
Masters’ Degree in Occupational Therapy from a recognized University.
(B) EXPERIENCE: (a) Two years’ Teaching experience in Occupational
Therapy from an institute recognized by the Central or State Government or
an autonomous body under the Central or State Government or a University
recognized by the University Grant Commission or an institute recognized
by the Regulatory Council; OR (b)Two years’ experience in Occupational
Therapy/ Rehabilitation, Planning, Implementation of research projects in
Institute or Community level from an institute recognized by the Central
or State Government or an autonomous body under the Central or State
Government or a University recognized by the University Grant Commission
or an institute recognized by the Regulatory Council.
7. (Vacancy No. 22010107208) Two vacancies for the post of Scientist
‘B’(Documents) in Central Forensic Science Laboratory, Directorate of
Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs (OBC-01, UR-01). The
vacancies are suitable for candidates belonging to category of Persons with
Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing with disability
i.e. Deaf (D) or Hard of Hearing (HH), Locomotor Disability including
Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarﬁsm, Acid Attack Victims & Muscular
Dystrophy with disability i.e. Both legs affected but not arms (BL) or One
leg affected (R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA) or One leg
(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)
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