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GTU SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY (ADVT. NO.22 to 25/2020) 

Advt. 
No Name of The Post Total 

Posts 

Out of Total Posts, Category wise  
No. of Posts 

Gen EWS SEBC SC ST 

22  Professor – Biotechnology 
engineering  01 01 -- -- -- -- 

23  Professor - Mechanical  01 -- -- -- -- 01 

24 Assistant Professor - 
Mechanical 01 01 -- -- -- -- 

25 Assistant Professor - 
Biotechnology engineering 01 -- -- 01 -- -- 

 
Administrative post (ADVT. NO.26 to 28/2020) 

 
26 Deputy Registrar 01 -- -- 01 -- -- 

27 Assistant Registrar 01 01 -- -- -- -- 

28 Senior Clerk 01 -- -- 01 -- -- 
 
a) Candidate applying for more than one post need to apply separately for each post and 

should pay separate fees for each application.  

b) All approved posts & Pay scales are subject to change as may be directed by Government 

of Gujarat. 

c) For regular updates do visit career section on GTU website.  

d) For any query contact at  recruitment2020@gtu.edu.in 

e) If candidate has obtain any degree from other university and grading system is followed, 

he/she should provide equivalency criteria for conversion of their score either in percentage 

or class.  

f) If Candidate hold foreign university’s degree, they should produce AIU equivalency   

certificate at the time of Submission of application. 

g) Benefit of the reservation shall be granted to the candidate belonging to SC/ST/SEBC & EWS 
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Administrative post

1.  For more details visit the University website http://www.gtu.ac.in/
Recruitment.aspx

2.  Once the online application form is completely filled, submit it and get 
printout of the same and send it along with two photographs, self-attested 
copies of necessary certificates including in support of the evidence of 
Age, Educational Qualifications, Caste, Physical Disability, Experience, 
all supporting documents related to Academic Performance Indicators 
(if applicable), endorsement from the current employer (if applicable) 
and E-mail printout of fees paid etc. with the applications, and only 
through Speed post/Registered Post to The Registrar, Establishment 
Section, Gujarat Technological University, Nr. Vishwakarma 
Government Engineering College, Visat Three Roads, Sabarmati- 
Koba Highway Chandkheda, Ahmedabad – 382 424. It should 
reach on or before last date (i.e. 08.01.2021) up to 17:00 hours as 
prescribed for receiving the application. Applications received after the 
last date will stand rejected automatically.

3.  Before filling / submitting the application form you are advised to go 
through the qualifications/Experience mandatory for the post and make 
sure that you possess the same.

4.  INCOMPLETE APPLICATIONS SHALL NOT BE CONSIDERED.
5. Separate application is required to be sent for each post, otherwise 

application will be rejected.
6. Candidates employed in Govt. /Quasi Govt. /Public Sector undertaking 

should forward their applications (hardcopy) through proper channel. 
In case the applicant is in service and delay is expected in getting 
endorsement of the concerned employer on the original application, 
the applicant may submit advance copy of the application along with 
all the enclosures directly (without the employer’s endorsement on 
the advance copy). If the original application through proper channel 
has not been received on or before last date mentioned, the applicant 
will have to submit a ‘NO OBJECTION CERTIFICATE’ from his/her 
employer to the University at the time of interview.

 Fresh on-line applications are invited for the following posts of Professors, 
Assistant Professors, Deputy Registrar, Assistant Registrar and Senior Clerk 
at GTU upto 02/01/2021. Last date for submitting the print out of an online application 
along with all the requiste documents is 08/01/2021 (upto 17:00 hours).

PASCHIM GUJARAT VIJ CO. LTD
PGVCL is a Power Distribution Company of erstwhile Gujarat 
Electricity Board having Offices at different locations in Saurashtra 
and Kutch regions. PGVCL offers a challenging and rewarding career 
to young and dynamic candidates.
APPLICATIONS ARE INVITED FOR THE POST OF VIDYUT 
SAHAYAK (JUNIOR ENGINEER - CIVIL) UNDER PGVCL FROM 
THE ELIGIBLE CANDIDATES FROM GENERAL (UR), SEBC and 
ST CANDIDATES AS FOLLOWS:
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ENGINEER - CIVIL) UNDER PGVCL FROM THE ELIGIBLE CANDIDATES 
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01 Job Title VIDYUT SAHAYAK  (JUNIOR ENGINEER - CIVIL) 

02 Fixed  
Remuneration 

Fixed Remuneration for  -1st Year Rs. 37,000/- 
                                        -2nd Year Rs. 39,000/- 
                                        -3rd Year Rs. 39,000/- 
                                        -4th Year Rs. 39,000/- 
                                        -5th Year Rs. 39,000/- 
 

No other allowance or benefits would be admissible. 
Reimbursement of TA/DA as per GSO-333 dated 03.12.2003. 

03 
Scope of Career 
Development / 
Prospective 

The selected candidate shall be appointed initially for the period 
of five years as Vidyut Sahayak (Junior Engineer - Civil) and may 
be considered for appointment to the post of Junior Engineer – 
Civil on regular establishment, in the pay scale of Rs. 45400-
101200/- subject to satisfactory completion of five years as 
Vidyut Sahayak. 

04 Required skill 
- The candidate should possess knowledge of Computer- 

Operations. 
- Good command over English and Gujarati Language. 

05 Qualification 
- Full time B.E. (Civil) / B.Tech (Civil) in regular mode from 
recognized University duly approved by UGC/AICTE with 
minimum 55% in 7th& 8th semesters without ATKT. 

06 Age Criteria 
For Unreserved Category : 35 years and  
For Reserved Category (ST/SEBC): 40 years on the date of 
advertisement. (03.12.2020) 

 
Relaxation in upper age limit to other categories shall be given as under 
Category Relaxation 
Female Candidate 05 Years 
Person with Disability  
candidate 

10 Years.  Suitable disability for the post of Vidyut Sahayak (Junior 
Engineer - Civil). 

(A) HH(Hearing Handicapped) 
(B) Locomotor Disability (OA – One Arm), (OL- One Leg) 

Ex. Armed Force 
Personnel  

10 Years. 

Dependent of Retired  
Employee of PGVCL. 

Up to age of 40 years 
(will be Considered only on submission  of undertaking) 

 Maximum age relaxation in upper age limit shall be considered up to the age of 45 years 
only. 

 The above age criteria are as per the “Yuva Swavlamban Scheme” of Govt. of Gujarat. 
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07. VACANCIES:  
 

At present, there are 06 vacancies; however, in future more vacancies are likely to 
occur till one year from announcement of result. 
 
The Roster position for current vacancies is as below: 
 

Cadre Total                  Roster wise vacancies are as under 
 
Vidyut Sahayak  
(Junior Engineer – Civil) 

 
   06 

UR SEBC ST 
     M      F   

02 01 02 01 
 
(Expected vacancy during next one year: (01)  
 

 The stated vacancies with roster position are probable and the actual vacancies and 
roster position may vary.  Actual vacancies and subsequent vacancies are subject to 
promotions, retirement, separation on any other account, sanction, abolition of post, 
compassionate appointments, Internal Recruitment etc. No candidate shall claim a 
right based on the above stated vacancies roster position. 
 

 State Government policy for reservation of women & Domicile shall be followed. 
 

08. Fees (Non-Refundable): (Only online payment will be accepted)  
 

FEES (NON -
REFUNDABLE) 

Rs.500.00 for UR& SEBC candidates & 
Rs.250.00 for ST candidates (including GST) 

 
 If PWD (Persons with Disability) candidate belongs to ST 

category and fulfills the criteria, fees payable shall be Rs.250/- 
 

 Candidate has to pay application fees On-line through Credit Card 
/ Debit Card / Net Banking. 
 

 Bank charges shall be borne by candidate. 
 

 Application fee once paid shall not be refunded or shall not be 
adjusted in any subsequent Recruitment Process, under any 
circumstances. 
 

 No other mode of payment i.e., Demand Draft, Money Order, 
Postal Order, Cheque etc. is acceptable. 

 
09. IMPORTANT DATES: 
 

 
 
 

Start Date and Time of Registration     03 / 12 / 2020, 10:30 AM 
Last Date & Time of Registration     23 / 12 / 2020, 11:59 PM 

VACANCIES:
At present, there are 06 vacancies; however, in future more vacancies are 
likely to occur till one year from announcement of result.
The Roster position for current vacancies is as below:

IMPORTANT DATES:
Start Date and Time of Registration     03 / 12 / 2020, 10:30 AM
Last Date & Time of Registration         23 / 12 / 2020, 11:59 PM
01.  Candidates are required to submit ONLINE Application only.
02.  The candidates shortlisted for written / online test on basis of their “on 

line applications” shall not be required to submit photocopies of all 
the relevant certificate at present. The photocopies of all the relevant 
certificates shall be submitted as and when required and subsequently, 
the original certificates for verification as and when required.

03.  The Management reserves the right to short-list, select and reject any 
candidates for Written / online Test for selection.

04.  The Management reserves the right to cancel the Selection List at any 
time at its sole discretion, without assigning any reasons thereof.

For more details visit https://www.pgvcl.com
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No. A-12023/01/2019-
Estt.I

Government of India
Ministry of Rural

Development

Department
of Rural

Development
Extension of last date for

submission of applications for

one post of Deputy Director

(Budget and Accounts) in the

Department of Rural Deve-

lopment, Ministry of Rural

Development on deputation

basis.

Kind attention is invited to

Department of Rural Deve-

lopment, Ministry of Rural

Development's vacancy

circular for filling up one post of

Deputy Director (Budget and

Accounts) on deputation

basis, published in Emp-

loyment News (4th July - 10th

July, 2020). In this regard it is

informed that last date for

submission of applications for

the aforesaid post has been

extended up to 30.12.2020. For

details, please see Ministry of

Rural Development's Website

https://rural.nic.in.

EN 29/28

F. No. A.12026/23/2020-ES
Government of India

Ministry of Finance

Department of Revenue
Filling up of post of Registrar (Group 'A') in the Adjudicating Authority under the
Prevention of Money Laundering Act, 2002, New Delhi.
One post of Registrar in the Adjudicating Authority under the Prevention of Money
Laundering Act, 2002, Ministry of Finance, Department of Revenue at New Delhi is
decided to be filled up on deputation basis.  The description of the post and the
eligibility criteria is given below:
Name of Post :  Registrar
Pay Scale : Level-10, (Rs. 56100- Rs. 177500/- [ 6thCPC Scale; PB-3 (Rs. 15600-
39100) + Grade Pay Rs. 5400]
Eligibility criteria : Deputation (Including Short Term Contract) 
Officers under the Central or State Governments or Union Territories or Public Sector
Undertakings or Recognised Research Institutions or Universities or Statutory bodies
or Autonomous bodies or Semi Government Organisations.-
(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a
regular basis in the level 8 (Rs. 47600- Rs. 151100/-) [6th CPC Scale Pay Band-2,
Rs.9300 - 34800 with Grade Pay of Rs. 4800/- ] or equivalent in the parent cadre or
department: or
(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on
regular basis in the level 7 (Rs. 44900- Rs. 142400/-) [6th CPC Scale Pay Band-2, Rs.
9300 - 34800 with Grade Pay of Rs. 4600/- ] or equivalent in the parent cadre or
department; or
(iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on
regular basis in the level 6 (Rs. 35400 - Rs. 112400/-) [6th CPC Scale Pay Band-2,
Rs. 9300 - 34800 with Grade Pay of Rs. 4200/- ] or equivalent in the parent cadre or
department; and
(b) possessing the following educational qualification and experience:
(i) bachelor's degree in Law from a recognized university or Institute; and
(ii) (a) possessing one year's experience in judicial service or in legal department of
Centre or State Government or Union Territory Administration or Public Sector
Undertaking or University or in analogous post in Registry; or
(b) One year’s experience in teaching of law or in administration of law; or
(1) Five years integrated degree in law from recognized university or institute; and

(2) possessing two years experience in judicial service or in legal department of
Centre or State Government or Union Territory Administration or Public Sector
Undertaking or University or in analogous post in Registry; or two years' experience in
teaching of law or in administration of law.
2. Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation
(Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding
this appointment in the same or some other organization or department of the Central
Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for
appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56
years as on the closing date of the receipt of applications.
3. For the purpose of appointment on deputation (including Short Term Contract)
basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the
date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission
recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the
corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the
Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised
scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this
benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal
replacement grade without any upgradation.
4. The willing and eligible officers should send their applications for the post in the
enclosed format (proforma-J) through the cadre controlling authority, addressed to the
Under Secretary, Economic Security Cell, Room No. 55, North Block, New Delhi-
110001, within 60 days from the date of publication of this circular in the
Employment News. The vacancy circular and Proforma-J can also be downloaded
from Department of Revenue's website dor.gov.in/vacancies-circulars.
5. The Cadre Controlling Authority, while forwarding the application must enclose
vigilance clearance including whether disciplinary case is pending or being
contemplated against the officer, Major/Minor Penalty statement for the last 10 years,
Integrity Certificate & photocopies of Annual Confidential Reports (ACRs)/Annual
Performance Appraisal Reports (APARs) for the last five years duly attested on each
page by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India.
Cadre Controlling Authority may ensure that the applicant fulfills all the eligibility
conditions specified above and also verify the particulars furnished by the applicants,
before granting cadre clearance. Once cadre clearance is given it will be presumed
that the eligibility conditions are fulfilled and particulars are correct.

(Anil Kumar Gharai)
Under Secretary to the Govt. of India
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ઃ ભરતી અંગેની �હ�રાતરાજકોટ મહાનગરપા�લકા
ભરતી �ગેની �હ�રાત

                  રાજકોટ  મહાનગરપા�લકામા ં નીચ ે જણા�યા �જુબ ખાલી જ�યા ભરવા તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૦, શિનવાર �ધુીમા ં ઓનલાઈન 
અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

 

�મ  
જ�યા�ુ ં

નામ 

�ુલ જ�યા ક�ાવાર જ�યાઓ ક�ાવાર જ�યાઓ પૈક� મ�હલાઓ માટ� અનામત જ�યાઓ 

�બન અનામત 

(સામા�ય) 

આિથ�ક ર�તે 

નબળા વગ� 
   સા.શૈ.પ અ�.ુ �તી 

અ�.ુ જન 

�તી 

�બન અનામત 

(સામા�ય) 

આિથ�ક ર�તે 

નબળા વગ� 
સા.શૈ.પ અ�.ુ �તી અ�.ુ જન �તી 

૧ �ટ�શન 

ઓ�ફસર 
૦૯ ૦૧ ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 00 00 

�ટ�શન 
ઓ�ફસરની 

લાયકાત 

૧.એચ.એસ.સી.પાસ તેમજ નેશનલ ફાયર સિવ�સ કોલેજ નાગ�રુનો સબ ઓ�ફસસ� કોષ� પાસ ફાયર ��ગેડની કામગીર�નો અ�ભુવ 
ઇ�છનીય.

અથવા
૧.લીડ�ગ ફાયરમેન (જમાદાર) તર�ક�નો ઓછામા ંઓછો ૫ (પાચં) વષ�નો અ�ભુવવ
અથવા 
૧.ફાયરમેન તર�ક�નો ઓછામા ંઓછો ૧૦ (દસ) વષ�નો અ�ભુવવ
અથવા
૧.ફાયર ��ગેડ શાખામા ંવાહનના �ાઈવર તર�ક�ની કામગીર�નો ૧૦ (દસ) વષ�નો અ�ભુવ.
૨.હ�વી મોટર �હ�કલ લાયસ�સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
૩.�વીમ�ગ/ડાઈવ�ગની �ણકાર� હોવી જોઈએ.
૪.DOEACC ના ંકોષ� ઓન કો���ટુર ક�સ�ેટ (CCC) ક�ાની અથવા રા�ય સરકાર વખતો વખત ન�� કર� તેવી કો���ટુરની 
શ�ૈ�ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

પગારધોરણ અન ે 
વય મયા�દા  

પાચં વષ� માટ� �ફ�સ પગાર �.૩૯૨૦૦/- અને પાચં વષ�ની સતંોષકારક સેવા બાદ સાતમા ંપગારપચં �જુબ લેવલ-૭, પ-ેમ�ે��સ  
�.૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ (છ�ા પગારપચં �જુબ �.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, �ેડ પ-ે૪૪૦૦) 
૧૮ વષ�થી ૩૦ વષ� 

આર��ત વગ� અને મ�હલાઓ માટ�: આર��ત વગ�ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામા ંપાચં વષ�ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. મ�હલા ઉમેદવાર આર��ત 
વગ�ની જ�યા પર અર� કરશે તો તેમને પાચં વષ�ની �ટછાટ તથા પાચં વષ� મ�હલા અનામતના એમ �ુલ ૧૦ વષ�ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે સરકાર�ીના 
ધારાધોરણ �જુબ વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષ�ની મયા�દા રહ�શ.ે 
 રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના કમ�ચાર�ઓને ઉપલી વયમયા�દા લા� ુપડશ ેન�હ. 
૧ ઉ�ત જ�યા પર ઉમેદવાર� નોધાવવા માટ� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન અર� કરવાની રહ�શે અ�ય કોઈ મા�યમ મારફત ે

કરવામા ંઆવેલ અર� રદબાતલ ગણવામા ંઆવશે. ઉપરો�ત જ�યાઓ તથા તેન ેલગત વ� ુિવગતો www.rmc.gov.in પરથી મેળવી શકાશે. 
૨ પર��ાની તાર�ખની �ણ રાજકો ટ  મહાનગરપા�લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પર �ણ કરવામા ંઆવશે. 
૩ �બનઅનામત અને �બનઅનામત મ�હલા ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� પેટ� �.૫૦૦/-(પાચંસો) અને અ�ય ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� પેટ� �.૨૫૦/- (બ�સો 

પચાસ �રુા) મા� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની વબેસાઈટ પરથી ઓનલાઈન જમા કરાવવાના રહ�શ ે
૪ ફ�ત જ�યાની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ જ અર� કરવાની રહ�શ.ે અર� કયા� બાદ અર� ફ� ર�ફંડ થશે ન�હ/પરત મળશે ન�હ. 
૫ અર� કરવાની છે�લી તાર�ખની ��થિતએ લાયકાત, અ�ભુવ, ઉમર અને અ�ય તમામ �કારની સલં�ન ગણતર� કરવામા ંઆવશે અને ઓનલાઈન અર�મા ં

ખોટ� િવગતો ર�ુ કરનાર ઉમેદવારન ેભરતીની આગળની કાય�વાહ� માટ� ગેરલાયક(નોટએલી�બલ) ગણવામા ંઆવશે તથા અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર� 
સબમીટ કર�લ મા�હતીમા ંપાછળથી કોઇપણ �કારના �ધુારાન ે�યાને લેવામા ંઆવશે ન�ેહ. 

૬ ઉમેદવારોની આવેલ અર�ની સ�ંયાન ે�યાને લઇ િનમ�ુકં અિધકાર� �ારા ઉમેદવારોના મેર�ટ �માકં િનયત કરવા �ગનેી ઉ�ચત કાય��ણાલી અ�સુર�ન ે
પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

૭ વ� ુમા�હતી માટ�ની  www.rmc.gov.in  વેબસાઈટ પરથી એને�ર-એ(�ચુનાપ�ક) ડાઉનલોડ કર� િવગતો મેળવવી. 
૮ અગાઉ-૦૮ જ�યાઓ માટ� �ટ�શન ઓ�ફસરની આપવામા ંઆવેલ �હ�રાત ર� કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

                           સ�હ : ઉ�દત અ�વાલ 
                                                                                                                                કિમશનર 

                                                                                                                               રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 
 

CSIR-Indian Institute of Petroleum : Dehradun
(Council of Scientifi c & Industrial Research)

www.rmc.gov.in
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Union Public Service Commission
PRESS NOTE 

PRESS NOTE

Subject:- Combined Medical Services Examination, 2020.

The written result of Combined Medical Services Examination,
2020 has been declared by the Commission and the same is
available on the Commission's Website (http://www.upsc.
gov.in).

MOBILE PHONE ARE BANNED IN THE CAMPUS OF THE
UPSC EXAMINATION HALLS

EN 29/20

File No. 345/RC/SSB/AC-Comn./2019-5063
÷Ê⁄UÃ ‚⁄U∑§Ê⁄U/Government of lndia 

ªÎ„U ◊¥òÊÊ‹ÿ/Ministry of Home Affairs

◊„UÊÁŸŒ‡ÊÊ‹ÿ, ‚‡ÊSòÊ ‚Ë◊Ê ’‹
Directorate General, SSB

¬ÍflË¸ π¥¥«U-5, •Ê⁄U.∑§. ¬È⁄U◊/East Block-V, R.K. Puram
Ÿß¸U ÁŒÀ‹Ë/ New Delhi - 110066

RE-NOTIFICATION/REVISED VACANCY CIRCULAR OF
ADVERTISEMENT NO. 345/RC/SSB/AC-Comn./2019/834 DATED 22.02.2020

Reference to SSB advertisement for the post of Assistant Commandant
(Communication) published in Employment News vide No. 345/RC/SSB/AC-
Comn./2019/834 dated 22.02.2020, date of receipt of online application was closed
on 22.03.2020 for normal areas and 29.03.2020 for remote areas. As per the initial
advertisement dated 22.02.2020, there were 10 vacancies which have now been
increased to 12. The details of these 12 vacancies are as under :-
Name of Posts UR EWS OBC ST SC Total Vacancy
Assistant 07 01 03 Nil 01 12 (One vacancy  reserved for
Commandant Ex-servicemen quota)
(Communication)

Consequent upon increase of vacancies for the post from earlier published 10 to 12,
online applications are invited from Male and Female citizens for filling up 12 posts
(which may increase or decrease as per requirement) of Assistant Commandant
(Communication) in Group-'A' Gazetted (Combatised) & Non-Ministerial in
Sashastra Seema Bal, Ministry of Home Affairs, Government of India in the pay
scale of Rs. 56,100-1,77,500/- (Level-10) and other allowances as applicable in the
Force. The posts are temporary, but likely to continue. Selected candidates are liable
to serve anywhere in India or outside the territory of India and will be governed by SSB
Act & Rules and other Rules amended from time to time.
2. ELIGIBILITY CONDITIONS FOR THE POST ARE AS UNDER :
Name of Post Age Essential Educational &  

Professional Qualification
Assistant Not exceeding 35 years of (I) Essential:- Degree in Telecommuni-
Commandant age. (Relaxation will be cation Engineering or Electrical
(Communi- given in accordance with Communication Engineering or
cation) the orders issued by Electronics from a recognized University

the Central Govt from or Institute or Associate Member of the
time to time, mentioned Institution of Electronics and Tele-
at Para-6 of detailed communication Engineer or Associate
advertisement) member of the Institution of Engineers 

or equivalent or M.Sc in Electronics or 
Telecommunication or Information
Technology or Computer Science or
equivalent from a recognized 
University or All India Council for 
Technical Education approved
Institution.

(II) Desirable:- Possession of NCC-"B"
or "C" Certificate.

3. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION :- The closing date for receipt of
applications will be 30 (thirty) days from the date of publication of this
advertisement in the Employment News. However, the closing date for the Remote
Areas (i.e. State of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,
Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba
District of Himachal Pradesh and Union Territory of Jammu & Kashmir, Ladakh,
Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep) will be 37 days from the date of
publication of advertisement in Employment News, but it will not affect the crucial date
for determining the eligibility criteria.
Note :-
i) The crucial date for determining age/eligibility criteria for the post is

22.03.2020(i.e. last day of receipt of application as per earlier circular dated
22.02.2020)

ii) Candidates who have already applied for the post with reference to earlier
Notification published in Employment News on 22.02.2020 need not apply
again.

4. EXAMINATION FEE AND MODE  OF PAYMENT:- UR/EWS  and OBC category
candidates will be required to pay examination fee of Rs. 400/- (Rupees four
hundred) only through net-banking/ credit card/ debit card which will be non-
refundable. However, SC, ST, Ex-Servicemen and female candidates are exempted
from payment of examination fees.

Union Public Service Commission
Dholpur House, Shahjahan Road 

New Delhi-110069
Indicative Advertisement No.15/2020  

Online Recruitment Applications (ORA) are invited for direct
recruitment by selection through website http://www.
upsconline.nic.in to the following posts by 17th December, 2020.
1. (Vacancy No. 20111501428) One vacancy for the post of
Superintendent (Printing), Legislative Department, Ministry of Law
and Justice (UR-01). Age: 30 years. Pay Scale: Level-7  in the Pay
Matrix as per 7th CPC.
2. (Vacancy No. 20111502428) Thirty five Statistical Officer
(Planning/Statistics), Planning Department, Government of National
Capital Territory of Delhi. (SC-05,ST-02,OBC-09,EWS-03,UR-16)(PH*-
02). *Of the thirty five vacancies two vacancies are reserved for
Physically Challenged persons. Out of these two vacancies one
vacancy is reserved for Physically Challenged persons with disability of
Low Vision (LV), one vacancy is reserved for Physically Challenged
persons with disability of Deaf and Hard of Hearing i.e. Deaf (D) or Hard
of Hearing (HH). Age: 30 years. Pay Scale: Level-07 in the Pay Matrix
as per 7th CPC.
The crucial date for determining the age limit shall be the closing date
for submission of online application.
The candidates willing to apply for the above posts are advised to visit
Commission's ORA Website http:// www.upsconline.nic.in. The
detailed advertisement along-with 'Instructions and Additional
Information to candidates for Recruitment by Selection' has been
displayed on Commission's Website http://www.upsc.gov.in as well
as on the Online Recruitment Application (ORA) website
http://www.upsconline.nic.in.

EN 29/39

Shri Vishwakarma Skill University
(State University enacted under the Government 

of Haryana Act 25, 2016)
Advertisement No.SVSU/2020/Estt./NT C&D/010

Recruitment Notification
Online applications are invited from eligible applicants for appointment for various
non-teaching posts on regular basis up to 21.12 .2020 (12.00 midnight). For detail of
posts along with prescribed qualifications, eligibility criteria and selection criteria,
please visit the University website www.svsu.ac.in.
Sr. Name of Posts No. of Posts Sr. Name of Posts No. of Posts  
No. No.
01. Assistant 04 (UR) 11. EPBAX Assistant 01 (UR)

01 (Gen-ESM)
01 (SC) 
02 (BCA)
01 (BCB) 
02 (EWS)

02. Personal Secretary 02 (UR) 12. Law Assistant 01 (UR)
03. Accountant 01 (UR) 13. Hostel Supervisor 02 (UR)

(01 Man &
01 Woman)

04 Pharmacist 01 (UR) 14. Translator 01 (UR)
05. Lab Technician 01 (UR) 15. Senior Scale 03 (UR)

(Psychology) Stenographer
06. Lab Technician 01 (UR) 16. Draftsman (Civil) 01 (UR)

(Chemistry)
07. Lab Technician (MLT) 01 (UR) 17. Staff Nurse 01 (UR)
08. J.E. (Horticulture) 01 (UR) 18. Electrician 01 (UR)
09. Sanitary Inspector/ 01 (UR) 19. Driver 02 (UR)

Officer
10. Game Organizer 01 (UR)

Total-34
Applicants willing to apply for the advertised post are advised to apply online through
the link available on the University website www.svsu.ac.in between the opening
date 13.11.2020 and closing date 21.12 .2020 (12:00 midnight).
After successful submission of application form in online mode, the filled application
form must be printed and signed on each page by the applicant. Such signed copy of
application form along-with all supporting self-attested documents should be sent at
the following address by 30/12/2020: "The Deputy Registrar (Estb.), Shri
Vishwakarma Skill University, Plot No. 147, Sector 44, Gurugram, Haryana-
122003"
EN 29/54 REGISTRAR

5. The candidates may download detailed advertisement for the post of Assistant
Commandant (Communication) from website www.ssbrectt.gov.in. Interested and
eligible candidates, eligible as on 22.03.2020 may apply online through website
www.ssbrectt.gov.in after going through all provisions contained in the advertisement
available on website to ensure that he/she is eligible for the post for which he/she is
applying. (Suverna Sajwan) 

Commandant (Rectt)
davp 19114/11/0007/2021 EN 29/63
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WEN 29/A

F. No. A-58011/66/2020-E.II
Government of India

Ministry of Agriculture and
Farmers Welfare

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare
Corrigendum

The following changes are made in the vacancy advertisement
published in the Employment News issue dated 7-13 November
2020 (on pages 4) for interalia filling up the post of Additional
Commissioner (Extension) in the Department of Agriculture,
Cooperation and Farmers Welfare :

Para of the advertisement Existing content To be Read as

Para 1, Column 4 (Method Composite method Deputation 
of Recruitment) of SI. No. 1 [Deputation (including 
of the table (including short term short term

contract)  plus  contract)
promotion] basis

(Renu Mehra)
Under Secretary to the Government of India

EN 29/18 Ph: 23382013/23384848

Protection of Plant Varieties and Farmers'
Rights Authority

(A Statutory Body Created by an Act of Parliament)
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India
S-2, 'A' Block, NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village

New Delhi-110012
Tel: 011-25841532, 25842846, Fax: 011-25840478

Email: rg-ppvfra@nic.in, Website: www.plantauthority.gov.in
Advertisement No. PPV&FRA/01-18/2019

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority invites applications for filling up of the post
of "Legal Advisor" on direct recruitment basis at PPV&FR Authority.
Legal Advisor- (Number of post-1)-(Pay Scale- Rs. 67,700-20,8700/- (Level-11) and other admissible
allowances as per Central Government Rules).
ESSENTIAL:
(1) Educational Qualification:- Bachelor degree in Law from recognized University or Institute, enrolled
as an advocate in BAR Council, practiced as an advocate.
(2) Experience:- Minimum five years and having experience of handling cases including intellectual
property rights, legal documentation, drafting and notarization.
(3) Desirable:- Bachelor's Degree in Science or Agricultural Science followed by a degree of Law from
UGC recognized University.
AGE LIMIT: The maximum age limit for appointment shall not be exceeding 40 years as on the closing
date of receipt of application.
Last date for receipt of applications is 45 days from the date of advertisement in the Employment
News.
The prescribed format is available on the website www.plantauthority.gov.in along with self attested
copies of all testimonials/certificates and attested copies of ACRs/APARs for the preceding 5 years may
be sent to the Deputy Registrar & In-charge (Admin), Protection of Plant Varieties and Farmers'
Rights Authority, S-2, 'A' Block, NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi-
110012. Serving candidate should submit their application through proper channel.
While forwarding the application, the forwarding authority may verify that the particulars furnished by the
applicant are correct and that no Vigilance case is either pending and/or contemplated against him/her
and also that no major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years. The
applications received without attested copies of ACRs/APARs, Vigilance clearance certificate, integrity
certificate and statement of major/minor penalty, if any imposed during the last 10 years, or otherwise will
be considered as incomplete, or received after the last date of receipt of application will not be entertained.

(R.S. Sengar)
Deputy Registrar & In-charge (Admin.)

davp 01146/11/0005/2021 EN 29/65

EN 29/59
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EN 29/9

EN 29/10

EN 29/8

EN 29/27

Krishi Vigyan
Kendra

Shri Bhagwat Bhakti
Ashram 

Rampura - Rewari (HR.)
Tel. 01274-222475  

Applications are invited for the

following posts-

1.    Subject Matter Specialist
(Agro-Metrology: One Post
Pay Scale Rs. : 15600-39100

(GP 5400/-) or Level 10 

Age : 35 Years (relaxation as

per ICAR Rules)

Qualifications  : M.Sc. (Ag.) in

the discipline of Agro

Metrology/ Agronomy

2.    Agromet Observer : One

Post

Age : 27 Years (relaxation as

per ICAR Rules)

Pay Scale Rs. : 5200-20200

(GP 2000/-) or Level 3

Qualifications : Intermediate in

science.

(Above posts are purely

contractual basis, co-terminus

with Gramin Krishi Mousam

Scheme under IMD & ICAR

sponsored on year to year

extension basis).

Application along with recent

passport size photographs,

attested copies of

certificates/testimonials in

support of qualifications and

experience should reach this

office latest by 15th December

2020. EN 29/40

ભારતીય િવમાનપત્તન પ્રાિધકરણ

નેશનલ ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોિનક્સ એન્ડ ઈન્ફમ�શન ટ�કનોલો� ઃ નવી �દલ્હી

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN 
UNIVERSITY : NEW DELHI
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1. નૅશનલ ઍક�ડમી ઑફ ઇ�ન્ડયન ર�લવૅઝ ક્યાં 
આવેલી છ�? 

 (૧) લુિધયાણા (૨) પુણે (૩) વડોદરા (૪) કોલકાતા
2. ગોળ ગુંબજ માટ� પ્રખ્યાત બી�પુર ક્યા રાજ્યમાં 

આવેલું છ�? 
 (૧) મધ્ય પ્રદ�શ (૨) ઉત્તર પ્રદ�શ (૩) કણાર્ટક (૪) મહારા�
3. સાઇખોમ િમરાબાઇ ચાનૂનો સંબંધ કઈ રમત સાથે 

છ�? 
 (૧) ગોળા ફ�ક  (૨) ઊંચો ક�દકો
 (૩) લાંબો ક�દકો  (૪) વેઇટિલ�ફ્ટ�ગ
4. દ�વને્દ્ર ઝાઝરીયા ભારતીય પરેાઓિલ�મ્પક ખેલાડી છ�. 

તેમો સંબંધ ............. રમત સાથે છ�. 
 (૧) ચૅસ (૨) ગોળા ફ�ક (૩) ભાલા ફ�ક (૪) �સ્વિમંગ 
5. સરદાર િસંહ એ ભારતના ભતૂપૂવર્ ............ પ્લયેર 

છ�. 
 (૧) �ફલ્ડ હૉક�  (૨) બાસ્ક�ટ બૉલ 
 (૩) �સ્વિમંગ  (૪) ફ�ટબૉલ 
6. ભારતીય પી�ડયાિટ્રિશઅન અને �ક્લિનકલ 

સાય�ન્ટસ્ટ સૌમ્યા સ્વાિમનાથન યાદવ ...............
ના ક્ષેત્રોમાં સંશોધન માટ� �ણીતા છ�. 

 (૧) મગજ અને શ્વસનતંત્ર 
 (૨) ટ્યુબરક્યુલોિસસ અને HIV
 (૩) �કડની અને િલવર  (૪) ટાઇફોઇડ અને મૅલે�રયા 
7. ભારતની કઈ નદીના માગર્માં કક��ત્ત ર�ખા બે વખત 

આવે છ�? 
 (૧) નમર્દા  (૨) મહી    (૩) અલકનંદા   (૪) કાવેરી 
8. કડાણા ડૅમ ક્યા િજલ્લામાં છ�? 
 (૧) બનાસકાંઠા (૨) સાબરકાંઠા (૩) મહીસાગર  (૪) પાટણ 
9. ‘લખા ભગત’, ‘વલ્કલરાય ઠઠ્ઠાખોર’, ‘હુન્નરિસંહ 

મહ�તા’ – આ ત્રણેય તખલ્લુસ કોના હતાં? 
 (૧) મનુભાઈ પંચોળી (૨) ઝીણાભાઈ રતન� દ�સાઈ 
 (૩) ખબરદાર અરદ�શર ફરામ� (૪) ભગવતીક�માર શમાર્ 
10. મહાત્મા ગાંધી�નો મિહમા વણર્વતા કાવ્ય ‘ગાંધી 

બાપુનો પવાડો’ (૧૯૪૮) ક�િત કોની હતી? 
 (૧) ઉમાશંકર �ષી  (૨) ઝવેરચંદ મેઘાણી 
 (૩) ન્હાનાલાલ  (૪) અરદ�શર ખબરદાર 
11. “એક વૈરાગીને �યો તો થયું, ક�ઈ ન કરવામાંય 

સાહસ �ઈએ” – આ પંિક્ત કોની છ�? 
 (૧) રઇશ મનીઆર  (૨) ભગવતીક�માર શમાર્
 (૩) મરીઝ  (૪) મુક�લ ચોક્સી 
12. “રણ તો કહ�શે : ક�ટલાં હરણાં ઢળી પડ્યાં ! સપનાં 

ડૂબ્યાં છ� ક�ટલાં તે ઝાંઝવાને પૂછ” – આ રચના કોની 
છ�? 

 (૧) મનોજ ખંડે�રયા  (૨) ગની દહ�વાલા 
 (૩) શૂન્ય પાલનપુરી  (૪) રમેશ પાર�ખ 
13. નીચેના િવકલ્પોમાંથી અલીખાન ઉસ્માનખાન 

બલોચ  નું તખલ્લુસ ક્યું છ�? 
 (૧) શૂન્ય પાલનપુરી  (૨) ગની દહ�વાલા 
 (૩) આ�દલ મન્સૂરી  (૪) શેખાદમ આબુવાલા 
14. “ક્ષણોને તોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે, 

બુકાની છોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે” – આ 
પંિક્તના રચિયતા ઓળખાવો. 

 (૧) સ્નેહર�શ્મ  (૨) મનોજ ખંડે�રયા 
 (૩) રમેશ પાર�ખ  (૪) મુક�લ ચોક્સી
15. ‘ગુ�િશષ્ય-સંવાદ’ ક�િત કોની છ�? 
 (૧) હ�મચંદ્રાચાયર્ (૨) શામળ (૩) અખો (૪) દયારામ 
16. વીરપુરના ભક્ત જલારામના ગુ� કોણ હતા? 
 (૧) સવા ભગત  (૨) ભગત િપપા� 
 (૩) સહ�નંદ સ્વામી  (૪) ભો� ભગત 
17. નીચે પૈક�ના ક્યા સાિહત્યકારને ‘પં�ડતયુગના 

પુરોધા’ તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. 
 (૧) ઉમાશંકર �શી  (૨) મિણશંકર રત્ન� ભટ્ટ
 (૩) મિણલાલ નભુભાઈ �દ્વવેદી (૪) ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી
18. નીચે પૈક�ના ક્યા સજર્ક ‘મધુર કોમલ ઊિમર્કાવ્યના 

સજર્ક’ કહ�વાયા? 
 (૧) રમણભાઈ નીલક�ઠ  (૨) આનંદશંકર ધ્રુવ 
 (૩) બળવંતરાય ક. ઠાકોર (૪) મિણશંકર રત્ન� ભટ્ટ 
19. દત્તાત્રેય બાલક�ષ્ણ કાલેલકરને ‘સવાઈ ગુજરાતી’નું 

િબ�દ કોણે આપ્યું હતું? 
 (૧) રણિજતરામ મહ�તા  (૨) મહાત્મા ગાંધી 
 (૩) સરદાર પટ�લ  (૪) ઉમાશંકર �શી 

20. નીચે પૈક�ના ક્યા સજર્ક ‘બ્રહ્મિનષ્ઠ, અભેદ માગર્ના 
પ્રવાસી’ તરીક� ઓળખાય છ�? 

 (૧) નરિસંહરાવ �દવે�ટયા  (૨) કિવ દલપતરામ
 (૩) મિણલાલ નભુભાઈ �દ્વવેદી (૪) સુખલાલ�
21. ગુજરાતી સાિહત્યના નીચે પૈક�ના ક્યા સજર્ક 

પ્રઞ્જાચક્ષુ હતાં?  
 (૧) પન્નાલાલ પટ�લ  (૨) સ્વામી આનંદ 
 (૩) સુખલાલ�  (૪) જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે 
22. ગુજરાતી સાિહત્યમાં ‘�દ્વર�ફની વાતો’ ક�િત કોણે 

આપી હતી? 
 (૧) ગૌરીશંકર �શી ‘ધૂમક�તુ’ (૨) રિસકલાલ પરીખ
 (૩) રામનારાયણ િવ. પાઠક 
 (૪) રમણલાલ વસંતલાલ દ�સાઈ 
23. ૧૯૫૩માં બુડાપૅસ્ટમાં મળ�લી િવશ્વ શાંિત પ�રષદમાં 

ગુજરાતમાંથી .................એ ભારત તરફથી 
ભાગ લીધો હતો. 

 (૧) મહારાણા જયવંતિસંહ�
 (૨) પં�ડત િવષ્ણુ �દગંબર પુલસ્કર
 (૩) પં�ડત ઓમકારનાથ ઠાક�ર   (૪) આ�દત્યરામ વ્યાસ 
24. ૧૯૭૦માં ભારત સરકાર� ક્યા ગુજરાતી �ફલ્મ 

સંગીતકારને પદ્મશ્રીથી નવાજ્યા હતાં? 
 (૧) �દલીપ ધોળ�કયા  (૨) અિવનાશ વ્યાસ 
 (૩) ગૌરાંગ વ્યાસ  (૪) આિસત દ�સાઈ 
25. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ વખત રા�પિત શાસન મ-ે૧૯૭૧ 

થી માચર્-૧૯૭૨ સુધી લદાયેલું ર�ં હતું. તે સમયે 
રાજ્યપાલ કોણ હતાં? 

 (૧) શ્રી મહ�દી નવાઝ જંગ (૨) શ્રી િનત્યાનંદ કાનૂનગો
 (૩) ડૉ. શ્રીમન્નારાયણ (૪) શ્રી ક�. ક�. િવશ્વનાથન્ 

26. �ન્યઆુરી-૧૯૯૦ થી માચર્-૧૯૯૦ દરિમયાન ગજુરાત 
િવધાનસભાના અધ્યક્ષનો કાયર્ભાર સંભાળનાર 
.......................  પારસી સજ્જન કોણ? 

 (૧) શ્રી બર�ર� પારડીવાલા (૨) શ્રી જ.ે બી. પારડીવાલા 
 (૩) શ્રી અરીઝ ખંભાતા  (૪) ફલી હોમી મૅજર  
27. ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૮ વચ્ચે ક્યા ગુજરાતી અમે�રકામાં 

ભારતના ઍમ્બૅસેડર તરીક� હતાં? 
 (૧) હરિસદ્ધભાઈ �દવે�ટયા (૨) ગગનિવહારી મહ�તા 
 (૩) અંબાલાલ દ�સાઈ  (૪) હ�સાબહ�ન મહ�તા  
28. ગુજરાતનું સૌપ્રથમ નૅચર ઍજ્યુક�શન સેન્ટર ક્યાં 

આવેલું છ�? 
 (૧) ખંભાતનો અખાત  (૨) િહ�ગોળગઢ 
 (૩) સાપુતારા  (૪) ર�યોલી 
29. ગુજરાતી �િહણીઓમાં પ્રચંડ લોકચાહના મેળવનાર 

કૉલમ ‘ઘર ઘરની જ્યોત’ કોણ લખતું હતું?
 (૧) િવનોદ ભટ્ટ  (૨) િવનો�દની નીલક�ઠ 
 (૩) િવનોદ �ની  (૪) િવનોદ અધ્વયુર્ 
30. શાળામાં ભણતા બાળકોને વીમાકવચ પ્રદાન કરવા 

માટ� ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના છ�? 
 (૧) િવદ્યાકવચ યોજના  (૨) િવદ્યાદીપ યોજના
 (૩) બાળકવચ યોજના  (૪) અભ્યાસકવચ યોજના
31. ભૂગોળના સંદભર્માં ‘સંશોધનયુગ’ એટલે ક્યો 

સમયગાળો? 
 (૧) ૧૫મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૧૮મી સદી સુધીનો ગાળો
 (૨) ૧૪મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૧૫મી સદી સુધીનો ગાળો 
 (૩) ૧૫મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૨૦મી સદી સુધીનો ગાળો
 (૪) ૧૩મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૧૮મી સદી સુધીનો ગાળો
32. Geographia Generalis પુસ્તકના લેખક કોણ? 
 (૧) બનાર્ડર્ વૅર�િનયસ  (૨) પ્રો. વાય. પી. પાઠક 
 (૩) ઇર�ટૉ�સ્થિનસ  (૪) ટૉલેમી 
33. “અનુભવ અથવા પ્રયોગમૂલક” – આ શબ્દો માટ� 

એક અંગ્રે� શબ્દ આપો. 
 (૧) Integrative  (૨) Empirical 
 (૩) Identical  (૪) Pragmatic 
34. માનવીન ેસિક્રય સ્વ�પ ે�વામા ંઆવ ેત ેિવચારધારાને 

સંભવવાદી િવચારધારા કહ�વાય છ�. સંભવવાદ 

(Possibilism) શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કોણે 
કય�? 

 (૧) લૂિસયન ફ�વર�  (૨) ઍલ્સવથર્ હ��ટ�ગ્ટન 
 (૩) િવડાલ-ડી-લા-બ્લાશ  (૪) ક�. ઍલન સૅમ્પલ 
35. એક મતાનુસાર િવશ્વની ક�લ વસિતની લગભગ ૯૦ 

ટકા વસિત જમીન િવસ્તારના માત્ર ........ ટકા 
િહસ્સામાં વસે છ�. 

 (૧) ૮       (૨) ૯  (૩) ૧૦      (૪) ૧૨
36. નીચે પૈક�નો ક્યો િવસ્તાર દિક્ષણ એિશયાના ગીચ 

વસિત ધરાવતા પ્રદ�શોમાં સામેલ નથી? 
 (૧) ક�બો�ડયા  (૨) મ્યાનમાર 
 (૩) થાઇલૅન્ડ  (૪) �ફિલપાઇન્સ �દ્વપ સમૂહ 
37. ......... તદ્દન ઓછી વસિત ગીચતા ધરાવતો 

ભૂિમખંડ છ�. 
 (૧) એિશયા  (૨) યુરોપ  (૩) અમ�ેરકા (૪) ઑસ્ટ્રિેલયા
38. િવશ્વની ક�લ વસિતના ...... ટકા વસિત ઉત્તર 

ગોળાધર્માં અને માત્ર ..... ટકા વસિત દિક્ષણ 
ગોળાધર્માં વસે છ�. 

 (૧) ૯૫, ૫ (૨) ૯૦, ૧૦ (૩) ૮૦, ૨૦ (૪) ૮૫, ૨૦ 
39. િવશ્વની વસિતનો ........ ટકા ભાગ સમુદ્રથી ૫૦૦ 

મીટરની ઊંચાઈ સુધીમાં વસે છ�. 
 (૧) ૭૦    (૨) ૮૦  (૩) ૯૦     (૪) ૯૫ 
40. િવશ્વની ક�લ વસિતની ..... ટકા વસિત ૨૦૦થી ૪૦૦ 

ઉ. અક્ષાંશની વચ્ચે વસે છ�. 
 (૧) ૨૦      (૨) ૩૦  (૩) ૪૦     (૪) ૫૦
41. લુણી નદી ક્યાં સમાઈ �ય છ�? 
 (૧) બનાસકાંઠાના ગોઢા િવસ્તારમાં 
 (૨) કચ્છના દળદળ િવસ્તારમાં 
 (૩) પા�કસ્તાનના િસધં િવસ્તારમા ં(૪) રાજસ્થાનના રણમાં 
42. િવશ્વમાં હજુ પણ વપરાશમાં હોય તેવી સૌથી જૂની 

ભાષા – oldest living language કઈ છ�?  
 (૧) સંસ્ક�ત   (૨) તિમલ  (૩) િહબ્રુ    (૪) મેન્ડે�રન 
43. મહમૂદ બેગડાનો શાસનકાળ જણાવો. 
 (૧) ૫૦ વષર્ (૨) ૫૧ વષર્ (૩) ૫૨ વષર્ (૪) ૫૩ વષર્ 
44. ગુજરાતના ક્યા સુલતાને પોતાને ખુદને સુલતાન 

અલ્-બાર્ અને સુલ્તાન અલ્-બાહર્ અથા ર્ત 
“�થ્વીના સુલતાન, સમુદ્રના સુલતાન”ના  િબ�દ 
આપ્યા હતાં? 

 (૧) મહમૂદ બેગડો  (૨) મુઝફ્ફર શાહ પહ�લો 
 (૩) મુઝફ્ફર શાહ બી�  (૪) બહાદુર શાહ
45. ઉદયરાજ રિચત અન ેસસં્ક�તમા ંલખાયલેુ ં“રાજિવનોદ 

મહાકાવ્ય” એ .............. નું �વન ચ�રત્ર છ�. 
 (૧) િસદ્ધરાજ જયિસંહ  (૨) કણર્દ�વ વાઘેલા 
 (૩) ઝફરખાન  (૪) મહમૂદ બેગડો 
46. સંસ્ક�ત આ�દ મૂળ ભાષામાંથી અન્ય ભાષામાં ફ�રફાર 

થઈને આવેલા ક� અપભ્રંશ થઈને આવેલા શબ્દ 
(જેમક� હસ્ત-હાથ, અધર્-અડધું, કપૂર્ર-કપૂર)ને શું 
કહ�વામાં આવે છ�?  

 (૧) તદ્ભવ (૨) તત્સમ્  (૩) યથાયોગ્ય (૪) તતશબ્દ 
47.  .............ને ‘દસમો વેદ’ તરીક� ઓળખવામાં 

આવે છ�. 
 (૧) છપ્પા    (૨) ભજન  (૩) દુહા     (૪) છ�દ 
48.  ગુજરાતી સાિહત્યમાં ભિક્ત યુગ તરીક� ઓળખાતો 

સમયગાળો કોનાથી શ� થાય છ�? 
 (૧) પદ્મનાભ (૨) નરિસંહ મહ�તા (૩) ભાલણ (૪) ભીમ 
49. સાિહત્ય રચનામાં ‘કોિશયો સમ� શક� તેવી સાદી 

ભાષા’નો આગ્રહ કોને રાખ્યો હતો? 
 (૧) પન્નાલાલ પટ�લ  (૨) નમર્દ 
 (૩) ગાંધી� (૪) નાન્હાલાલ  
50. ગુજર ાત ી  ભાષ ાના  પ્રથમ ર ાસ ‘ભરતેશ્વર 

બાહુબિલરાસ’ના સજર્કનું નામ આપો. 
 (૧) િજનપદ્મસૂ�ર  (૨) શાિલભદ્રસૂ�ર
 (૩) જયશેખરસૂ�ર  (૪) વજ્રસેનસૂ�ર
જવાબો ઃ
(૧) ૩ (૨) ૩ (૩) ૪ (૪) ૩ (૫) ૧ (૬) ૨ (૭) ૨ (૮) ૩ 
(૯) ૩ (૧૦) ૪ (૧૧) ૧ (૧૨) ૧ (૧૩) ૧ (૧૪) ૨ (૧૫) ૩ 
(૧૬) ૪ (૧૭) ૪ (૧૮) ૪ (૧૯) ૨ (૨૦) ૩ (૨૧) ૩ (૨૨) ૩ 
(૨૩) ૩ (૨૪) ૨ (૨૫) ૩ (૨૬) ૧ (૨૭) ૨ (૨૮) ૨ (૨૯) ૨ 
(૩૦) ૨ (૩૧) ૧ (૩૨) ૧ (૩૩) ૨ (૩૪) ૧ (૩૫) ૩ (૩૬) ૪ 
(૩૭) ૪ (૩૮) ૨ (૩૯) ૨ (૪૦) ૪ (૪૧) ૨ (૪૨) ૨ (૪૩) ૪ 
(૪૪) ૧ (૪૫) ૪ (૪૬) ૧ (૪૭) ૩ (૪૮) ૨ (૪૯) ૩ (૫૦) ૨

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

નૅશનલ ઍક�ડમી ઑફ ઇ�ન્ડયન ર�લવૅઝ ક્યાં આવેલી છ�? 
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અંત�રક્ષમાં છોડવામાં આવેલો િવશ્વનો સૌપ્રથમ ઉપગ્રહ ક્યો હતો ? 
1. મહાત્મા ગાંધીએ રા�ીય શાયરનું િબ�દ કોને આપ્યું 

હતું? 
 (૧) મરીઝ  (૨) રમેશ પાર�ખ 
 (૩) શેખાદમ આબુવાલા (૪) ઝવેરચંદ મેઘાણી
2. રા�ીય �ફલ્મ પુરસ્કાર િવજેતા �ફલ્મ “ભવની 

ભવાઈ”નું �દગ્દશર્ન કોણે કયુ� હતું? 
 (૧) પર�શ રાવલ  (૨) મોહન ગોખલે 
 (૩) ક�તન મહ�તા  (૪) ઓમ પુરી
3. કનયૈાલાલ મા. મનુશીની કઇ નવલકથામા ંમુજં અને 

�ણાલવતીના પાત્રો છ�? 
 (૧) �થ્વીવલ્લભ  (૨) પાટણની પ્રભુતા 
 (૩) ગુજરાતનો નાથ  (૪) રા�િધરાજ 
4. દિક્ષણ ભારતના ચૌલ વંશના ક્યા રા�એ દિક્ષણ 

પૂવર્ એિશયાના દિક્ષણ થાઇલેન્ડ, સુમાત્રા અને �વા 
જેવા પ્રદ�શો �તી લીધા હતાં?

 (૧) રાજેન્દ્ર ચૌલ પહ�લો  (૨) રાજરા� ચૌલ પહ�લો 
 (૩) રા�િધરાજ ચૌલ પહ�લો (૪) િવરરાજેન્દ્ર ચૌલ 
 5. ૧ �ચ એટલે .................... નેનોમીટર 
 (૧) ૨૫૪૦૦૦૦૦  (૨) ૫૨૪૦૦૦૦૦
 (૩) ૪૦૦૨૫૦૦૦  (૪) ૪૦૦૫૨૦૦૦ 
6. કલ્પક્કમ અણુ ઊ�ર્ મથક ક્યા રાજ્યમાં છ�? 
 (૧) તિમલનાડુ (૨) આંધ્ર પ્રદ�શ (૩) તેલંગાણા (૪) ક�રળ
7. ઇન્ટરનેટના સંદભર્માં VPN એટલે શું? 
 (૧) Virtual Private Network 
 (૨) Virtual Private Net
 (૩) Virtual Public Network
 (૪) Various Private Network
8. ૧૯૫૯માં ભારતના ક્યા રાજ્યએ સૌપ્રથમ પંચાયતી 

રાજની સ્થાપના કરી હતી? 
 (૧) રાજસ્થાન (૨) ગજુરાત (૩) ઓ�રસ્સા (૪) મહારા� 
9. ભારતીય બધંારણના અનચુ્છ�દ ...........મા ંપ્રત્યકે 

પંચાયતમાં અનુસૂિચત �િત અને જન�િત માટ� 
આરક્ષણની �ગવાઈ છ�.

 (૧) 243-D (૨) 243-E (૩) 243-A (૪) 243-B
10. એક સાંક�િતક ભાષામાં ‘SCHOOL’નો સંક�ત 

‘222112’ હોય તો ‘COLLEGE’નો સંક�ત ક્યો હશ?ે
 (૧) 2222121  (૨) 2122121 
 (૩) 2122112  (૪) 2121121
11. હ�રદ્વાર : ગંગા, બુડાપૅસ્ટ : ........... 
 (૧) વૉલ્ગા (૨) થૅમ્સ (૩) ડૅન્યૂબ (૪) નાઇલ 
12. રાજ્યમાં ઔદ્યોિગક તકરાર અિધિનયમ ૧૯૪૭નો 

અમલ કોણ કરાવે છ�? 
 (૧) ઉદ્યોગ કિમશનરશ્રી 
 (૨) નાયબ સિચવ, નાણા િવભાગ 
 (૩) શ્રમ િનયામકશ્રી 
 (૪) રોજગાર અને તાલીમ િનયામકશ્રી 
13. રાજ્યની કારોબારી સત્તા રાજ્યપાલમાં િનિહત થશે. 

– આ વાક્ય બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�?
 (૧) ૧૫૧ (૨) ૧૫૨  (૪) ૧૫૩ (૪) ૧૫૪ 
14. નોવ�માં ભારતનું �રસચર્ સ્ટ�શન “િહમાદ્રી” ક્યાં 

આવેલું છ�? 
 (૧) NyÅlesund  (૨) Haugesund 
 (૩) Molde  (૪) Ålesund
15. ભારતના ક્યા રાજ્યમા ંબામ્બ ૂિડ્રપ ઇ�રગશૅન પદ્ધિત 

વ્યાપકપણે પ્રચિલત છ�? 
 (૧) રાજસ્થાન (૨) ગુજરાત (૩) મેઘાલય (૪) ક�રળ
16. અમરાવતી શહ�ર ભારતના ક્યા રાજ્યમા ંઆવેલુ ંછ�? 
 (૧) ઉત્તર પ્રદ�શ  (૨) િબહાર  (૩) રાજસ્થાન (૪) આંધ્રપ્રદ�શ
17. �રક�લા સ્ટીલ પ્લાન્ટ કઇ નદીના �કનાર� આવેલો છ�? 
 (૧) ભદ્રા   (૨) બ્રાહ્મણી  (૩) દામોદર    (૪) ભીમા 
18. “રાિગણી” એ લોક ગીતનો એક લોકિપ્રય પ્રકાર છ�. 

તેનો સંબંધ ક્યા રાજ્ય સાથે છ�? 
 (૧) ઉત્તર પ્રદ�શ  (૨) છત્તીસગઢ (૩) ઝારખંડ (૪) હ�રયાણા 
19. ગજુરાતી ચલિચત્રોન ેકરમિુક્ત આપવાની યોજનાની 

શ�આત ક્યા વષર્માં થઈ? 
 (૧) ૧૯૭૪ (૨) ૧૯૭૦   (૨) ૧૯૬૦  (૩) ૧૯૮૦
20. “મરણ પામનારની પાછળ તેનું નામ લઈ છાતી 

ક�ટવી” – આ માટ� એક શબ્દ આપો. 
 (૧) હ�યાવરાળ (૨) �દન (૩) િહબકાં (૪) છાિજયાં  

21. The archaeology of Gujarat (including 
Kathiawar) પુસ્તકના લેખક કોણ? 

 (૧) રમેશ જમીનદાર  (૨) હ�રભાઈ ગોદાની 
 (૩) િહરાનંદ શાસ્ત્રી  (૪) હસમુખ સાંકિળયા 
22. જૂનાગઢ પર િવજય મેળવ્યા બાદ તેનું નવું નામ 

“મુસ્તફાબાદ” ક્યા સુલ્તાને આપ્યું? 
 (૧) બહાદુરશાહ  (૨) મુઝફ્ફરશાહ બી� 
 (૩) મહમૂદ બેગડો  (૪) એહમદશાહ
23. ગુજરાતના ક્યા સુલતાનનું �ત્યુ પોટુર્ગીઝો સાથેની 

તકરારમાં થયું હતું? 
 (૧) બહાદુરશાહ  (૨) મહમૂદ શાહ બી� 
 (૩) મુઝફ્ફરશાહ ત્રી�  (૪) અહમદશાહ પહ�લો 
24. નીચે પૈક�ના ક્યા બૌદ્ધ સાિહત્યમાં સાધુઓ 

અને સાધ્વીઓના સંદભર્માં સંત�વનને લગતા 
આચરણના િનયમો દશાર્વાયેલા છ�? 

 (૧) સૂત્ત િપટક  (૨) અિભધમ્મ-િપટક 
 (૩) િવનય િપટક  (૩) �તક કથા  
25. “India, that is Bharat, shall be a Union of States” 

– આ વાક્ય બંધારણમાં ક્યાં અનુચ્છ�દમાં  છ�? 
 (૧) ૧       (૨) ૨  (૩) ૪       (૪) ૬  
26. ભારતીય બંધારણના અનુચ્છ�દ ૮૬ મારફત સંસદના 

�હોમાં અિભભાષણનો અને સંદ�શો આપવાનો 
અિધકાર કોને મળ્યો છ�? 

 (૧) રા�પિત  (૨) વડાપ્રધાન 
 (૩) કાયદા પ્રધાન  (૪) ઉપરા�પિત 
27. સસંદમા ંક્યા પ્રકારનુ ંિવધયેક રા�પિતની પવૂર્-મજૂંરી 

િવના રજૂ કરી શકાતું નથી? 
 (૧) ક�િષ િવધેયક  (૨) નાણા િવધેયક 
 (૩) સંરક્ષણ િવધેયક  (૪) િશક્ષણ િવધેયક 

28. ભારત સરકારના મુખ્ય કાનનૂી સલાહકાર અને માન. સવ�ચ્ચ 
ન્યાયાલયમાં સરકારના પ્રાયમરી લૉયર કોણ હોય છ�?  

 (૧) ઍટન� જનરલ ઑફ ઇ�ન્ડયા 
 (૨) સૉિલિસટર જનરલ ઑફ ઇ�ન્ડયા 
 (૩) ઍડવોક�ટ જનરલ  (૪) કાયદા પ્રધાન 
29. ડાબી બાજ ુઆપલેી �ડના તક�નો આધાર લઇ જમણી 

બાજુની �ડ પૂણર્ કરો. 
 ROAD : URDG : : SWAN : ? 
 (૧) VXDQ  (૨) VZDQ  (૩) VZDP  (૪) UXDQ
30. EEPROMનું પૂ�ં નામ જણાવો. 
 (૧)  Electrically Erasable Programmable 

Read Only Memory 
 (૨)  Easily Erasable Programmable Read 

only Memory
 (૩)  Electronic Erasable Programmable 

Read only Memory 
 (૪) Electrically Eradicated Programmable 

Read Only Memory
31. �ન્યુઆરી ૧૯૯૪માં વેબ સિવર્િસસ પ્રોવાઇડર 

Yahoo!ની સ્થાપના કોણે કરી હતી? 
 (૧) જૅક મા અને જૉસેફ સી. સૅઈ (૨) જૅરી યાંગ અને ડેિવડ �ફલો 
 (૩) લૅરી પૅજ અને સૅગ�ઇ િબ્રન (૪) સુંદર િપચાઈ અને �થ પૉર�ટ
32. મે-૧૯૯૮માં ભારતે પોખરણમાં કર�લા પરમાણુ 

પરીક્ષણનું કૉડ નેમ શું હતું?
 (૧) ઑપર�શન િવજય  (૨) ઑપર�શન દુગાર્ 
 (૩) ઑપર�શન શિક્ત  (૪) ઑપર�શન અણુશિક્ત
33. ફ�ટબોલની રમત સાથે સંકળાયેલા મહાનતમ્ 

ખેલાડીઓ પૈક�ના એક �ડઍગો મારાડોના ક્યા દ�શ 
તરફથી રમતા હતાં? 

 (૧) બ્રાિઝલ  (૨) વૅનેઝુએલા 
 (૩) આજ��ન્ટના  (૪) મોરક્કો
34. ઇ.સ. ૧૮૨૫માં િવશ્વની સૌપ્રથમ ર�લની શ�આત 

.......... અને ......... વચ્ચે થઈ હતી. 
 (૧) સ્ટૉકટન-ડાિલ�ગ્ટન  (૨) મુંબઈ-થાણે 
 (૩) ક�ન્ટરબરી-�વ્હસેબલ  (૪) બા�લ્ટમૉર-ઑિહયો 

35. ર�લમાગ�ની સૌથી વધુ ગીચતા ક્યાં છ�? 
 (૧) યુરોપ  (૨) આિફ્રકા  (૩) એિશયા  (૪) અમે�રકા
36. ટ્રાન્સ-સાઇિબ�રયન ર�લમાગર્ એિશયા અને યુરોપને 

�ડતો આંતરખંડીય ર�લમાગર્ છ�. તેની લંબાઈ 
જણાવો. 

 (૧) ૯૩૩૦ �ક.મી.  (૨) ૯૩૩૮ �ક.મી. 
 (૩) ૯૩૩૨ �ક.મી.  (૪) ૯૩૩૫ �ક.મી.
37. ક્યા શહ�રમાં ભારતીય ર�લવેના બે િવભાગ – મધ્ય 

ર�લવે અને પિશ્ચમ ર�લવેનું મુખ્ય મથક છ�? 
 (૧) અમદાવાદ (૨) મુંબઈ (૩) હા�પુર (૪) જયપુર
38. ૧૮૬૯માં પૂણર્ થયેલી સુઍઝ નહ�ર બનાવવાનો શ્રેય 

એ�ન્જિનયર .................... ને �ય છ�. 
 (૧) ભાઈલાલભાઈ પટ�લ  (૨) ગુસ્તાવ ઍફ�લ 
 (૩) ફ�ડર્નાન્ડ-દ-લૅસેપ્સ  (૪) બનાર્ડર્ ફૉર�સ્ટ દ બિૅલદૉર 
39. ભારતમા ંઆતંરરા�ીય તથા સ્થાિનક હવાઇમથકો પર 

ઇન્ટરનશૅનલ ઍર કાગ�ના પ્રોસિેસગં માટ� ઍર કાગ� 
ટિમર્નલ્સની રચના, િવકાસ અને વ્યવસ્થાપનની 
જવાબદારી કોણ સંભાળ� છ�?

 (૧) �ડર�ક્ટોર�ટ જનરલ ઑફ િસિવલ ઍિવઍશન 
 (૨) ઍરપોટર્સ્ ઑથો�રટી ઑફ ઇ�ન્ડયા 
 (૩) સિચવ, નાગ�રક ઉડ્ડયન મતં્રાલય (૪) કસ્ટમ્સ િવભાગ 
40. અમે �રકામાં  મૅ �ક્સકોની ખાડીના �કનારાને 

તેલક્ષેત્રોમાંથી ખિનજ તેલ મેળવીને ઉત્તર-પૂવર્ 
િવસ્તારો સુધી પહ�ચાડતી પ્રિસદ્ધ પાઇપલાઇન કઈ? 

 (૧) િબગ �ચ પાઇપલાઇન 
 (૨) વૅસ્ટ-ઇસ્ટ ગેસ પાઇપલાઇન 
 (૩) કૉમેકૉન પાઇપલાઇન (૪) �કસ્ટોન પાઇપલાઇન 
41. ભારતીય ભાષામાં સૌપ્રથમ સમાચારપત્ર બંગાળી 

ભાષામા,ં રા� રામમોહન રૉય ે૧૮૧૯માં શ� કયુ� હતુ,ં 
તેનું નામ આપો. 

 (૧) સંવાદ ભારતી (૨) બ્રહ્મોસમાજ ગૅઝે�ટયર 
 (૩) સંવાદ કૌમુદી  (૪) ઉદ�ત માત�ડ
42. ગુજરાતી ભાષાનું સવર્પ્રથમ સમાચારપત્ર “શ્રી 

મુમબઈનાં શમાચાર” ક્યા વષર્માં શ� થયું હતું? 
 (૧) ૧૮૨૦  (૨) ૧૮૨૧   (૩) ૧૮૨૨  (૩) ૧૮૨૩
43. ભારતમાં ર��ડયોનું પ્રસારણ બૉમ્બે પ્રૅિસડૅન્સી ર��ડયો 

ક્લબ દ્વારા વષર્ ..........માં શ� થયું? 
 (૧) ૧૯૨૩ (૨) ૧૯૨૪   (૩) ૧૯૨૫   (૪) ૧૯૨૬ 
44. અંત�રક્ષમાં છોડવામાં આવેલો િવશ્વનો સૌપ્રથમ 

ઉપગ્રહ ક્યો હતો ? 
 (૧) સ્પુટિનક-૧ (૨) આયર્ભટ્ટ (૩) ઍક્સ્પ્લોરર-૧ (૪) ઍ�રઅલ-૧  
45. આિસયાન – Association of South East Asian 

Nationsનું વડું મથક ક્યાં  છ�? 
 (૧) નવી �દલ્હી (૨) કોલમ્બો (૩) િસગંાપોર (૪) �કાતાર્ 
46. સાક� – South Asian Association For Regional 

Co-operationનું વડું મથક ક્યાં છ�? 
 (૧) ઇસ્લામાબાદ (૨) ઢાકા (૩) નવી �દલ્હી (૪) કાઠમંડુ
47. GIS – િજઓગ્રા�ફક ઇન્ફમ�શન િસસ્ટમના િપતા 

તરીક� કોણ �ણીતું છ�? 
 (૧) માક� ઝુકરબગર્ (૨) રોજર ટૉમિલન્સન (૩) ચાલ્સર્ 

બબૅજ (૪) આ પૈક� કોઇ નહ� 
48. ભગૂોળ માટ� Geography શબ્દ સૌપ્રથમ ઇ.સ. પવૂ�ની 

બી� સદીમાં કોણે પ્રયોજ્યો હતો? 
 (૧) મેગે�સ્થિનસ (૨) ઇર�ટો�સ્થિનસ (૩) સ્ટ્રૅબો (૪) ટૉલેમી 
49. ભૂગોળ એક એવું િવઞ્જાન છ� ક� જે �થ્વીના એક સ્થાનથી 

બી� સ્થાન સધુીના પ�રવતર્નશીલ સ્વ�પોનુ ંવણર્ન ‘માનવ 
સંસાર’ના �પમાં કર� છ�. આ મત કોણે આપ્યો હતો? 

 (૧) હાટર્શોનર્ (૨) કાલર્ �રટર (૩) ટૉલેમી (૪) ફ્ર�ડ�રક ર�ટ્ઝેલ 
50. ચંદ્રનો વ્યાસ ૩,૪૭૫ �ક.મી. છ�. તે �થ્વીથી ક�ટલા 

અંતર� આવેલો છ�? 
 (૧) ૩,૪૦,૦૦૦ �ક.મી. (૨) ૧,૪૦,૦૦૦ �ક.મી. 
 (૩) ૩,૮૫,૦૦૦ �ક.મી. (૪) ૩,૮૦,૦૦૦ �ક.મી. 
જવાબો ઃ
(૧) ૪ (૨) ૩ (૩) ૧ (૪) ૧ (૫) ૧ (૬) ૧ (૭) ૧ (૮) ૧ 
(૯) ૧ (૧૦) ૨ (૧૧) ૩ (૧૨) ૩ (૧૩) ૪ (૧૪) ૧ (૧૫) ૩ 
(૧૬) ૪ (૧૭) ૨ (૧૮) ૪ (૧૯) ૨ (૨૦) ૪ (૨૧) ૪ (૨૨) ૩ 
(૨૩) ૧ (૨૪) ૩ (૨૫) ૧ (૨૬) ૧ (૨૭) ૨ (૨૮) ૧ (૨૯) ૨ 
(૩૦) ૧ (૩૧) ૨ (૩૨) ૩ (૩૩) ૩ (૩૪) ૧ (૩૫) ૧ (૩૬) ૩ 
(૩૭) ૨ (૩૮) ૩ (૩૯) ૨ (૪૦) ૧ (૪૧) ૩ (૪૨) ૩ (૪૩) ૧ 
(૪૪) ૧ (૪૫) ૪ (૪૬) ૪ (૪૭) ૨ (૪૮) ૨ (૪૯) ૧ (૫૦) ૩
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CANARA BANK

For more details please visit bank’s
website www.canarabank.com
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National Pension System Trust 
(NPS Trust) : New Delhi

(Regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority)

Ministry of Science & Technology

Department of
Biotechnology : New Delhi

(Regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority)

Department of Atomic Energy
Directorate of Purchase & Stores

www.employmentnews.gov.in10 Employment News  28  November - 4 December 2020 
Centre for Development of Advanced
Computing (C-DAC) is a premier R&D
organization of the Ministry of
Electronics & Information Technology
(MeitY), carrying out R&D in IT,
Electronics and associated areas.

Applications are invited for various technical posts (middle to
senior level) on contract & on a consolidated salary. The
details regarding the post & how to apply are available at our
website: www.cdac.in. Interested candidates may visit
"careers" page of www.cdac.in for detailed notification and
to apply online on or before December 8, 2020. 
Note: Addendum/further communication in this regard, if
any, will be notified in C-DAC's website only.
Address: C-DAC, Gulmohar Cross Rd. No. 9, Juhu,
Mumbai- 400049 (Advt. No. : CDACM/Consal/2/2020)

One Vision One Goal... Advanced Computing for
Human Advancement

davp 06138/11/0003/2021 EN 29/66

No. A-12011/03/2020-Estt.
Government of India

Ministry of Science & Technology

Department of Biotechnology
(Establishment Section)

Block-2 (6-8th Floors), CGO Complex, Lodi Road
New Delhi - 110003 

Vacancy
The Department of Biotechnology requires the services of suitable
officers for filling up four (04) unreserved posts of Scientist 'H',
a Senior Group 'A' Gazetted post in the Pay level-15 of Rs.
182200-224100/- on Direct Recruitment basis. The Department
of Biotechnology's website http://www.dbtindia.nic.in may be
seen for details about duties attached to the post, educational
qualifications & experience, age limit, general conditions.
Application Pro forma can also be downloaded from the website.
The application in the prescribed proforma (in case of applicant
already in the Government Service should be sent along with
attested copies of last five years APARs, vigilance clearance,
integrity certificate, statement of minor and major penalties
imposed, if any, and service particulars of the officer who could be
spared in the event of his selection), may be sent to the Under
Secretary (Estt.), Department of Biotechnology, Room No. 807,
8th Floor, Block 2, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi -
110003 within 45 days from the date of publication of the
advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.
The applicants residing abroad and from Andaman & Nicobur
Islands, Lakshadweep Islands, States in the North Eastern region,
Ladakh region of J&K, Sikkim, Sub-division Chamba and Lahaul
Spiti districts of Himachal Pradesh are eligible for an additional
period of seven (07) days for receipt of applications.

(Bharat Bhushan)
Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-24360940
Email: bbhushan.dhfw.nic.in

davp 36301/11/0006/2021 EN 29/64

Insolvency and
Bankruptcy 

Board of India
(A Statutory Body of Government of India)

NOTICE
Applications are invited for filling up 04

(four) posts of Chief General Manager

(CGM)/General Manager (GM) on

deputation basis. The detailed vacancy

may be seen at www.ibbi.gov.in.

davp 07121/11/0006/2021 EN 29/3

National Pension System Trust (NPS Trust)
(Regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority) 

B-14/A, Third Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area
Katwaria Sarai, New Delhi -110 016

Date : 20 November 2020
RECRUITMENT NOTICE   

National Pension System Trust (NPS Trust) is established by Pension Fund Regulatory and
Development Authority (PFRDA) as per the provisions of the Indian Trusts Act of 1882 for taking care of
the assets and funds under the National Pension System (NPS) and other schemes as authorized by
PFRDA in the best interest of the subscribers.
NPS Trust invites applications from eligible Indian Citizens for filling up the posts of Officer Grade E
(General Manager) and Officer Grade D (Deputy General Manager) in general stream on direct
recruitment basis as per below mentioned details:
GRADE STREAM NUMBER OF POSTS OUT OF 

UR OBC SC ST EWS TOTAL WHICH PwBD
Grade E (General Manager) General 2 - - - - 2 -
Grade D (Deputy General Manager) General 3 1 - - - 4 -

TOTAL NUMBER OF VACANCIES                        6
The detailed advertisement containing the other details regarding eligibility criteria, mode of selection,
submission of application, payment of fees and other instructions including the terms and conditions for
appointment to the posts are available on the website of NPS Trust at: www.npstrust.org.in and also
on the website of National Career Service at www.ncs.gov.in.
NPS Trust reserves the right to modify/cancel/terminate the exercise at any stage as may be considered
appropriate by the Competent Authority without assigning any reasons therefor. Notices/ Corrigendums/
Addendums etc., if any, issued in relation to this vacancy notice, shall be available only on the website
of NPS Trust. The last date of receipt of applications is 21 December, 2020 (Monday)

Deputy General Manager, HR
davp 15112/11/0005/2021 EN 29/62

Department of Agriculture, Cooperation & 
Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi - 110001
F. No. A-58011/66/2020-E.II

Vacancy Circular
The Department of Agriculture, Cooperation & Farmers  Welfare   invites application for various technical
posts as per details below:

S. Name of the post and Scale No. of Method of Recruitment
No. Vacancies
1. Horticulture Commissioner 01 Composite Method  [Promotion/Depu-

Level-14 of pay matrix tation (Including Short Term Contract)
2. Assistant Director (Cooperation/ 01 Deputation (Including Short Term

Credit) Level-10 of pay matrix Contract)
2. For complete advertisement, application format, eligibility criteria, i.e. educational qualification,
experience, bio-data proforma etc. the applicant are advised to visit to the official website of this
department www.agricoop.nic.in (Link Recruitment).
3. The application complete in all respects should be forwarded through proper channel to Smt. Renu
Mehra, Under Secretary (Pers.-ll), Room No. 17, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001,
within 60 days of the publication of the circular in the Employment News/Rozgar Samachar.
Applications not forwarded through proper channel or received after due date or those received
without the requisite certificates and necessary documents will not be entertained.
4. The name of the post applied for should be super-scribed in bold letters on the envelope containing the
application. (Renu Mehra)

Under Secretary (Pers.-ll)
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

EN 29/68 Tel. No. 011-23382013

EN 29/67

www.employmentnews.gov.in10 Employment News  28  November - 4 December 2020 
Centre for Development of Advanced
Computing (C-DAC) is a premier R&D
organization of the Ministry of
Electronics & Information Technology
(MeitY), carrying out R&D in IT,
Electronics and associated areas.

Applications are invited for various technical posts (middle to
senior level) on contract & on a consolidated salary. The
details regarding the post & how to apply are available at our
website: www.cdac.in. Interested candidates may visit
"careers" page of www.cdac.in for detailed notification and
to apply online on or before December 8, 2020. 
Note: Addendum/further communication in this regard, if
any, will be notified in C-DAC's website only.
Address: C-DAC, Gulmohar Cross Rd. No. 9, Juhu,
Mumbai- 400049 (Advt. No. : CDACM/Consal/2/2020)

One Vision One Goal... Advanced Computing for
Human Advancement

davp 06138/11/0003/2021 EN 29/66

No. A-12011/03/2020-Estt.
Government of India

Ministry of Science & Technology

Department of Biotechnology
(Establishment Section)

Block-2 (6-8th Floors), CGO Complex, Lodi Road
New Delhi - 110003 

Vacancy
The Department of Biotechnology requires the services of suitable
officers for filling up four (04) unreserved posts of Scientist 'H',
a Senior Group 'A' Gazetted post in the Pay level-15 of Rs.
182200-224100/- on Direct Recruitment basis. The Department
of Biotechnology's website http://www.dbtindia.nic.in may be
seen for details about duties attached to the post, educational
qualifications & experience, age limit, general conditions.
Application Pro forma can also be downloaded from the website.
The application in the prescribed proforma (in case of applicant
already in the Government Service should be sent along with
attested copies of last five years APARs, vigilance clearance,
integrity certificate, statement of minor and major penalties
imposed, if any, and service particulars of the officer who could be
spared in the event of his selection), may be sent to the Under
Secretary (Estt.), Department of Biotechnology, Room No. 807,
8th Floor, Block 2, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi -
110003 within 45 days from the date of publication of the
advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.
The applicants residing abroad and from Andaman & Nicobur
Islands, Lakshadweep Islands, States in the North Eastern region,
Ladakh region of J&K, Sikkim, Sub-division Chamba and Lahaul
Spiti districts of Himachal Pradesh are eligible for an additional
period of seven (07) days for receipt of applications.

(Bharat Bhushan)
Under Secretary to the Govt. of India

Tel: 011-24360940
Email: bbhushan.dhfw.nic.in

davp 36301/11/0006/2021 EN 29/64

Insolvency and
Bankruptcy 

Board of India
(A Statutory Body of Government of India)

NOTICE
Applications are invited for filling up 04

(four) posts of Chief General Manager

(CGM)/General Manager (GM) on

deputation basis. The detailed vacancy

may be seen at www.ibbi.gov.in.

davp 07121/11/0006/2021 EN 29/3

National Pension System Trust (NPS Trust)
(Regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority) 

B-14/A, Third Floor, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area
Katwaria Sarai, New Delhi -110 016

Date : 20 November 2020
RECRUITMENT NOTICE   

National Pension System Trust (NPS Trust) is established by Pension Fund Regulatory and
Development Authority (PFRDA) as per the provisions of the Indian Trusts Act of 1882 for taking care of
the assets and funds under the National Pension System (NPS) and other schemes as authorized by
PFRDA in the best interest of the subscribers.
NPS Trust invites applications from eligible Indian Citizens for filling up the posts of Officer Grade E
(General Manager) and Officer Grade D (Deputy General Manager) in general stream on direct
recruitment basis as per below mentioned details:
GRADE STREAM NUMBER OF POSTS OUT OF 

UR OBC SC ST EWS TOTAL WHICH PwBD
Grade E (General Manager) General 2 - - - - 2 -
Grade D (Deputy General Manager) General 3 1 - - - 4 -

TOTAL NUMBER OF VACANCIES                        6
The detailed advertisement containing the other details regarding eligibility criteria, mode of selection,
submission of application, payment of fees and other instructions including the terms and conditions for
appointment to the posts are available on the website of NPS Trust at: www.npstrust.org.in and also
on the website of National Career Service at www.ncs.gov.in.
NPS Trust reserves the right to modify/cancel/terminate the exercise at any stage as may be considered
appropriate by the Competent Authority without assigning any reasons therefor. Notices/ Corrigendums/
Addendums etc., if any, issued in relation to this vacancy notice, shall be available only on the website
of NPS Trust. The last date of receipt of applications is 21 December, 2020 (Monday)

Deputy General Manager, HR
davp 15112/11/0005/2021 EN 29/62

Department of Agriculture, Cooperation & 
Farmers Welfare

Krishi Bhawan, New Delhi - 110001
F. No. A-58011/66/2020-E.II

Vacancy Circular
The Department of Agriculture, Cooperation & Farmers  Welfare   invites application for various technical
posts as per details below:

S. Name of the post and Scale No. of Method of Recruitment
No. Vacancies
1. Horticulture Commissioner 01 Composite Method  [Promotion/Depu-

Level-14 of pay matrix tation (Including Short Term Contract)
2. Assistant Director (Cooperation/ 01 Deputation (Including Short Term

Credit) Level-10 of pay matrix Contract)
2. For complete advertisement, application format, eligibility criteria, i.e. educational qualification,
experience, bio-data proforma etc. the applicant are advised to visit to the official website of this
department www.agricoop.nic.in (Link Recruitment).
3. The application complete in all respects should be forwarded through proper channel to Smt. Renu
Mehra, Under Secretary (Pers.-ll), Room No. 17, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi - 110001,
within 60 days of the publication of the circular in the Employment News/Rozgar Samachar.
Applications not forwarded through proper channel or received after due date or those received
without the requisite certificates and necessary documents will not be entertained.
4. The name of the post applied for should be super-scribed in bold letters on the envelope containing the
application. (Renu Mehra)

Under Secretary (Pers.-ll)
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare

EN 29/68 Tel. No. 011-23382013

EN 29/67

Continued

www.employmentnews.gov.in6 Employment News  28  November - 4 December 2020 

Continued

www.employmentnews.gov.in6 Employment News  28  November - 4 December 2020 

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)

Any subsequent amendments/modifi cations etc. on this matter will be notifi ed in the DPS 
website only (www.dpsdae.gov.in and https://dpsdae.formfl ix.in) which may be referred to 
by the candidates regularly.
Only screened-in applicants will be called for competitive written test.
1. Mere fulfi llment of requirements as laid down in the advertisement does not entitle a 

candidate to be called for written examination/ document verifi cation. 
2.  The decision of this Directorate on all matters pertaining to this recruitment will be fi nal 

and binding.
3. The facility of online application will be closed on 27/12//2020.

For more details, please visit offi cial website.

For more details see Employment News Vol-29 Dt. 28 Nov. - 4 Dec.-20
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ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશનરશ્રીની કચેરી ઃ ગાંધીનગર
િબનસરકારી અનુદાિનત કોલે�માં િવનયન, વાિણજ્ય, િવઞ્જાન, હોમસાયન્સ, કાયદા, િશક્ષણ, શારી�રક 

િશક્ષણ અને ગ્રામિવદ્યા િવદ્યાશાખાના અધ્યાપક સહાયકોની  ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટ� ઓનલાઈન અર� 
આમંિત્રત કરવા બાબત

અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ઃ ૨૧/૧૨/૨૦૨૦
ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશનરશ્રી (ગુ.રા.), ગાંધીનગરની કચેરી દ્વારા રાજ્યની િબનસરકારી અનુદાિનત આટ્સર્, કોમસર્, 

સાયન્સ, હોમસાયન્સ, �રલ સ્ટડીઝ (બી.આર.એસ.)., �ફિઝકલ એજ્યુક�શન(બી.પી.એડ.), િશક્ષણ (બી.એડ.) અને કાયદા 
(લૉ) કોલે�માં “અધ્યાપક સહાયક”ના નામાિભધાનથી આિસસ્ટન્ટ પ્રોફ�સરની ક�લ ૭૮૦ જગ્યા પર િનમણૂક આપવાના 
હ�તુથી ક�ન્દ્રીયક�ત ભરતી પ્રિક્રયા માટ� સંસ્થાઓને એન.ઓ.સી. આપવામાં આવેલ છ�. આ ભરતી પ્રિક્રયા ક�ન્દ્રીયક�ત ધોરણે 
કરવા માટ� સબંિધત સંસ્થાના કોલેજ સંચાલક મંડળ દ્વારા સંમિત આપવામાં આવેલ છ�. જે સંદભ� “અધ્યાપક સહાયક’’ તરીક� 
િનમણૂક આપવા યોગ્ય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અર�પત્રકો આમંિત્રત કરવામાં આવે છ�.
• આ જગ્યાઓ માટ� સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયા પારદશ� રીતે, ગુણવત્તાસભર, ઝડપભેર અને રોસ્ટર મુજબ થાય તે હ�તુથી 

રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા ભારત સરકારશ્રીના રાજપત્ર –૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૮માં પ્રકાિશત યુ.�.સી. નવી �દલ્હીની 
અિધસૂચનાના ધારાધોરણ મુજબ ક�ન્દ્રીયક�ત ભરતીનું આયોજન કર�લ છ�.

• સમગ્ર ક�ન્દ્રીયક�ત ભરતી પ્રિક્રયા સરકારશ્રીની વખતો-વખતની નીિત અને સૂચનાઓને આધીન છ�, તથા સરકારશ્રી 
દ્વારા ઠરાવવામાં આવે તો રદ અથવા ફ�રફારને પાત્ર છ� અને તે ઉમેદવાર માટ� બંધનકતાર્ રહ�શે.

• ભરતી માટ� આ સાથે સામેલ પ�રિશષ્ટ-૧ મુજબ િવષયવાઈઝ ખાલી જગ્યાની િવગતો �ણકારીના હ�તુસર દશાર્વેલ 
છ�. પસંદગી યાદી બન્યા બાદ પણ કાયર્ભાર ક� વહીવટી કારણો સબબ ઉકત કોઇપણ જગ્યાઓ રાજય સરકાર દ્વારા 
ભરવા બાબતે અન્ય નીિત િનધાર્�રત થાય તેવા સં�ગોમાં પ�રિશષ્ટમાંની જગ્યા ક� તમામ જગ્યાઓ સરકારશ્રીના 
ક� ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશનર કચેરીના િનણર્યને આધીન આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે અથવા નવી નીિત અનુસાર 
અલગથી ભરાશે અથવા તેમાં ફ�રફાર કરી શકાશે.

• આ �હ�રાત સંબંિધત ભરતી પ્રિક્રયા દરમ્યાન ક� અધ્યાપક િનમણુંક પહ�લા, � કોઇ અધ્યાપક હાલમાં િબન સરકારી 
અનુદાિનત કોલેજમાં કાયર્રત હોય અને તે અધ્યાપક ફાજલ થતા હશે તો, તે જગ્યા પર પ્રથમ આવા ફાજલ 
અધ્યાપકને સમાવવાનાં થશે અને આવી જગ્યા આ ભરતી પ્રિક્રયામાંથી રદ કરવામાં આવશે. તે માટ� આ �હ�રાત 
અંતગર્ત અર� કરનાર ઉમેદવાર િનમણૂંક માટ� કોઈ હક્ક દાવો કરી શકશે નહ�.

• � એક કરતાં વધુ િવષય માટ� અર� કરવાની હોય તો દર�ક િવષય માટ� અલગ અલગ અર� કરવાની રહ�શે અને 
પ્રત્યેક અર� સાથે િનયત ફ� ભરવાની રહ�શે.

લાયકાત :
1) ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો �ઈએ.
2) ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાત યુ.�.સી. ર�ગ્યુલેશન,૨૦૧૮ તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૮ તથા તેમાં થયેલ વખતોવખતના 

સુધારાઓ અને સરકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવ અનુસાર રહ�શે.
3) શૈક્ષિણક લાયકાત માટ� ભારતમાં ક�ન્દ્ર ક� રાજય સરકાર દ્વારા વૈધાિનક કાયદા વડે તથા યુ.�.સી. દ્વારા આપેલ 

માન્યતા સંદભ� સ્થાિપત ક� માન્ય કોઇપણ યુિનવિસર્ટી તરફથી એનાયત થયેલ �ડગ્રી જ ધ્યાને લેવાશે.
4) યુિનવિસર્ટી ગ્રાન્ટ્સ કિમશન (યુ.�.સી.) ર�ગ્યુલેશન-૨૦૧૮ અને તેમાં વખતોવખતના સુધારાઓ પ્રમાણે ઉમેદવાર� 

જે તે િવદ્યાશાખા અને સંબંિધત િવષયમાં અનુસ્નાતક પદવી લઘુત્તમ ૫૫ ટકા ગુણ (� યુિનવિસર્ટી દ્વારા ગ્રેડ પોઈન્ટ 
અપાયેલ હોય તો ૫૫ ટકા સમકક્ષ ગ્રેડ પોઈન્ટ) સાથે મેળવેલ હોવી �ઇએ. 

5) ઉમેદવાર� યુ.�.સી તથા સી.એસ.આઇ.આર. અથવા સમાન પ્રકારની સંસ્થા દ્વારા યો�ત નેટ (પ્રમાણપત્ર) અથવા 
ગુજરાત રાજ્યના સ્ટ�ટ લેવલ એિલિજિબલીટી ટ�સ્ટ (�-સ્લેટ પ્રમાણપત્ર), સેટ (SET) સબંિધત િવષય અને 
િવદ્યાશાખામાંથી  ઉત્તીણર્ કર�લી �ઈએ.
ઉમેદવાર ક� જેઓ ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૦૯ પહ�લા પીએચ.ડી. માટ� ર�સ્ટર થયા હોય અને પીએચ.ડી. પૂણર્ થયું હોય 

તેવા ઉમેદવારોને NET/SLET-SET લાયકાતમાંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર છ�. આવા ઉમેદવારોએ University Grants 
Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic 
Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher 
Education) (4th Amendment), Regulations, 2016 નાં મુદ્દા નં.-૩ માં જણાવ્યા અનુસારનું Vice-Chancellor / 
Pro-Vice-Chancellor / Dean (Academic Affairs) / Dean (University Instructions)નું પ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનું રહ�શે.   

જે ઉમેદવાર� યુ.�.સી. ર�ગ્યુલેશન ૨૦૦૯ અથવા ૨૦૧૬ પ્રમાણે  પીએચ.ડીમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય અને પીએચ.
ડી.પૂણર્ થયું હોય તેમને University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for 
Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અથવા 2016 અનુસાર NET/SLET-SET લાયકાતમાંથી મુિક્ત 
મળવાપાત્ર છ�. આવા ઉમેદવારોએ University Grants Commission (Minimum Standards and Proce-
dure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009 અથવા 2016 અનુસાર પીએચ.ડી લાયકાત મેળવેલ છ� 
તે મુજબનું યુિનવિસર્ટીના સક્ષમ સત્તાિધકારીનું સટ�ફ�ક�ટ રજુ કરવાનું રહ�શે. આ માટ� ઉમેદવાર� ૨૦૦૯ અથવા ૨૦૧૬ના 
ર�ગ્યુલેશનની નીચે મુજબની શરતોનું પાલન કર�લું હોવું અિનવાયર્ છ�.
• ઉમેદવાર� પીએચ.ડી. સબંિધત િવષય અને િવદ્યાશાખામાં ર�ગ્યુલર મોડમાં કર�લું હોવું �ઈએ.
• ઉમેદવારના મહાિનબંધનું મૂલ્યાંકન ઓછામાં ઓછાં બે એક્સટનર્લ પરીક્ષકોએ કર�લું હોવું �ઈએ.
• ઉમેદવારનો પીએચ.ડી. ઓપન વાયવા લેવાયેલો હોવો �ઈએ. 
• પીએચ.ડી. કાયર્ દરમ્યાન ઉમેદવારના ઓછામાં ઓછા બે સંશોધન પેપર પ્રકાિશત થયેલ હોવા �ઈએ. આ બે 

સંશોધન પેપર પૈક� એક સંશોધન પેપર �રફડર્ જનર્લમાં પ્રકાિશત થયેલ હોવું અિનવાયર્ છ�. 
• ઉમેદવાર� તેના પીએચ.ડી. કાયર્ દરમ્યાન તેના પીએચ.ડી.ના શોધિનંબધને લગતા ઓછામાં ઓછા બે સંશોધન 

પેપર યુ.�.સી. અથવા આઈ.સી.એસ.એસ.આર., સી.એસ.આઈ.આર અથવા તેના સમકક્ષ કોઈ એજન્સી દ્વારા 
અનુદાિનત અથવા આયોિજત ક� તેની સહાયથી યો�યેલ કોન્ફરન્સ, ક� સેિમનારમાં રજૂ કર�લ હોવા �ઈએ. 

• ઉપરોક્ત તમામ શરતો જે તે યુિનવિસર્ટીના રિજસ્ટ્રારશ્રી ક� ડીન દ્વારા પ્રમાિણત થયેલા હોવા �ઈએ. 
• જે ઉમેદવાર� ૧૯ સપ્ટ�મ્બર, ૧૯૯૧ પહ�લાં સંબંિધત િવષયમાં માસ્ટર �ડગ્રી પ્રાપ્ત કર�લ હોય અને તે � પીએચ.ડી.ની 

પદવી ધરાવતા હોય તો તેવા ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાતના લઘુત્તમ ધોરણોમાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ ૫૫ ટકાને 
બદલે ૫૦ ટકા ધ્યાને લેવાના રહ�શે. 

• જે િવદ્યાશાખામાં યુ.�.સી., સી એસ.આઇ.આર. અથવા સમાન પ્રકારની સંસ્થા દ્વારા નેટ ક� �સ્લેટની પરીક્ષાઓ 
યો�તી નથી તેવી િવદ્યાશાખાઓના ઉમેદવારોને નેટ ક� �સ્લેટની જ��રયાત રહ�તી નથી. 

િશક્ષણ અને કાયદા િવદ્યાશાખામાં ‘અધ્યાપક સહાયક’ની અર� કરનાર ઉમેદવારો માટ� િવશેષ ન�ધ:-  
NCTE ૨૦૧૪ અને તેમાં થયેલ વખતોવખતના સુધારાઓ તથા ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા લઘુતમ લાયકાત 

ધોરણો તેમજ રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા િનયત થયેલા ધોરણો �ળવ્યા બાદ િશક્ષણ અને કાયદા િવધાશાખાની જ�રીયાત 
પ્રમાણે િવધાશાખા મુજબ ‘અધ્યાપક સહાયક’ની લાયકાતનાં ધોરણો રહ�શે. િશક્ષણ અને કાયદાની તમામ જગ્યાઓ માટ� 
જે લાયકાતના ધોરણો નક્કી કરવામાં આવેલ છ� તે તમામ ડીગ્રીઓ UGC માન્ય યુિનવિસર્ટીઓ/સંસ્થાઓ તથા NCTE/
BAR Council of India નાં ધોરણો લાગુ પડતા હોય તેવી સંસ્થાઓ દ્વારા ડીગ્રીઓ એનાયત કરવામાં આવેલ હોયતો 
જ અર�ઓ માન્ય રહ�શે.
(A) િશક્ષણ (બી.એડ.)ની કોલે� માટ� અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત નીચે મુજબની રહ�શે. 
1. A Master’s Degree in subject with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale 

wherever grading system is followed);
2. M. Ed. Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever 

grading system is followed); and
3. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National 

Eligibility Test (NET) in Education conducted by the UGC, CSIR or similar test accred-
ited by the UGC like SLET/SET.

4. લાયકાતની શરતનાં મુદ્દા નં-૫ મુજબ િશક્ષણ િવદ્યાશાખામાં પીએચ.ડી. કર�લ હશે તે ઉમેદવારોને જ નેટ/સ્લેટ/�-
સેટ માંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર થાય છ�. 

(B) લો (કાયદા)ની કોલે� માટ� અધ્યાપક સહાયકની લાયકાત નીચે મુજબની રહ�શે.
1. Good academic record as defined by the concerned university with at least 55% marks 

(or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the 

Master’s Degree level in the L.L.M. degree from an Indian University, or an equivalent 
degree from an accredited foreign university.

2. Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National 
Eligibility Test (NET) in Law conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by 
the UGC like SLET/G-SET.

3. લાયકાતની શરતનાં મુદ્દા નં-૫ મુજબ કાયદા િવદ્યાશાખામાં પી.એચ.ડી. કર�લ હશે તે ઉમેદવારોને જ નેટ/સ્લેટ/
�-સેટ માંથી મુિક્ત મળવાપાત્ર થાય છ�.

(C) Physical Education કોલેજના અધ્યાપક સહાયકની જગ્યા માટ� લાયકાતનાં ધોરણો NCTE Regulations 
2014 (Appendix-7) અને યુ�સી ર�ગ્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૪.૮) મુજબનાં રહ�શે. 

(D) બી.આર.એસ. કોલેજ માટ� જે જ્ગ્યાઓ પર અધ્યાપક સહાયકની િનમણૂંક કરવામાં આવશે તેમની લાયકાતનાં 
ધોરણો નીચે મુજબ રહ�શે. 

(૧)  એગ્રોનોમી (બી.આર.એસ. કોલેજ માટ�):- યુ�સી ર�ગ્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૩ અને ૪) મુજબનાં રહ�શે તથા B.Sc. 
(Agri.)/B.R.S. (Agronomy) અને M.Sc. (Argi.)/M.R.S. (Agronomy) સાથે Ph.D. અથવા નેટ/સ્લેટ  

(૨)  અથર્શાસ્ત્ર (બી.આર.એસ. કોલેજ માટ�):- યુ�સી ર�ગ્યુલેશન ૨૦૧૮(પેરા ૩ અને ૪) મુજબનાં રહ�શે તથા B.A. 
(Economics)/B.R.S. (Economics) અને M.A.( Economics)/M.R.S. (Economics) સાથે Ph.D. 
અથવા નેટ/સ્લેટ

અગત્યની ન�ધ:- ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ તમામ શૈક્ષિણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખના રોજ 
ધરાવતા હોવા �ઇએ.
પગાર ધોરણ : આ જગ્યાઓનું પગાર-ધોરણ અને િનમણૂકની શરતો િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : એન�સી-૧૧૦૪-
૧૬૫૭-ખ તા.૨૫/૦૮/૨૦૦૫, તા.૨૮/૦૩/૨૦૦૬, તા.૧૬/૦૬/૨૦૦૮, તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૦, તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨, 
તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭, તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૭ અને એન�સી-૧૦૧૯/CHE-૭૬૮/ખ તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ની �ગવાઇ 
અનુસાર રહ�શે. તે મુજબ પ્રથમ પાંચ વષર્ માટ� પ્રિતમાસ �.૪૦,૧૭૬/- અંક� �પીયા ચાલીસ હ�ર એકસો છોત્તેર પુરા ના 
�ફકસ પગારથી અથવા સરકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવો મુજબ  અજમાયશી ધોરણે િનમણૂંક અપાશે. પાંચ વષર્ બાદ 
ઉમેદવારની સેવા સંતોષકારક જણાય તો કાયર્ભાર અને સબંિધત કોલેજની દરખાસ્તની ચકાસણી બાદ િનયમોનુસાર તેમને 
ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા જે તે સમયના પ્રવતર્માન િનયત થયેલ િનયિમત પગાર ધોરણમાં અધ્યાપક સહાયક્નો 
સમાવેશ કરવામાં આવશે.
ઓનલાઇન અર�પત્રક ભરવા તેમજ સમગ્ર ભરતી બાબતની અગત્યની સુચનાઓ
1) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ કચેરીની વેબસાઇટ www.rascheguj.in પર અખબારી �હ�રાતમાં િન�દર્ષ્ટ 

તારીખો દરિમયાન ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. 
2) અર�પત્રક ભરતાં પહ�લાં વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલી �હ�રાત માટ�ની સૂચનાઓનો કાળ�પૂવર્ક અભ્યાસ 

કરવા િવનંતી છ�. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન ભર�લ અર� ફોમર્ આખરી ગણાશે જેમાં પાછળથી કોઇપણ �તના સુધારા-
વધારા કરી શકાશે નહ� ક� તમારી િવશેષ કોઇ રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખી શકાશે નહ�. 

3) ઓનલાઇન િસવાય અન્ય કોઇપણ રીતે એટલે ક� ટપાલ ક� ક�રીયર મારફત વગેર� રીતે અર� ફોમર્ આ કચેરીને 
મોકલવા નહ�. 

4) ઉમેદવાર� સૌ પ્રથમ વેબસાઇટ www.rascheguj.in પર રિજસ્ટર થવાનું રહ�શે. 
5) રિજસ્ટર થયા બાદ વેબસાઇટ પર લોગ-ઇન થવાથી અર� ફોમર્ ખુલશે. અર� ફોમર્ કાળ�પૂવર્ક ભરવાનું રહ�શે. 

ઓનલાઇન ફ� ચૂકવણી કરવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં ઉમેદવાર પોતાના ફોમર્ની િવગતો સુધારી શકાશે પર�તુ ફ� 
ભરાઇ ગયા બાદ કોઇપણ સં�ગોમાં ઉમેદવાર ફોમર્ની િવગતો સુધારી/અપડેટ કરી શકશે નહ�. ઑનલાઇન ફ� ની 
ચૂકવણી સંબંધે ઉમેદવારો અંિતમ સમય સુધી રાહ ના �વા સલાહ છ�. � ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર� ફોમર્માં પોતે 
ભુલ કરશે તો તેવી અર� ઉપર કોઇ િવચારણા કરવામાં આવશે નહ�. ઉમેદવાર� અર�પત્રકમાં પોતાનો મોબાઇલ 
નંબર અવશ્ય આપવાનો રહ�શે. આ નંબર પસંદગી પ્રિક્રયા પૂણર્ ન થાય ત્યાં સુધી બદલવો નહ� જેથી જ�રીયાતના 
સં�ગોમાં સંપક� કરી શકાય.

6) િબનઅનામત તેમજ સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવાર માટ� અર� ફ� �. ૨૫૦ (અંક� �િપયા બસો 
પચાસ  પુરા) અને િવકલાંગ, અનુસુિચત �િત તથા અનુસુિચત જન�િત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �. ૧૦૦ 
(અંક� �િપયા સો પુરા) ભરવાના રહ�શે. કોઇપણ સં�ગોમાં ભર�લ ફ� પરત મળી શકશે નહ�.

7) ઓન લાઇન અર�નાં તમામ પેજ ને સેવ (Save) એન્ડ નેક્સટ (Next) ઉપર જઇ અર�ફોમર્ સંપૂણર્ ભરી દ�વું. 
ફોમર્ ફ� પેમેન્ટ મેનું પર જઇ ઑનલાઇન ભરવાની રહ�શે અને તેની િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહ�શે. એક વખત ફોમર્ ફ� 
ભરાઇ જશે પછીથી ઉમેદવાર તેની ઓનલાઇન અર�ફોમર્માં કોઇ જ સુધારા કરી શકશે નિહ� જેની ખાસ ન�ધ લેવી.

8) ઓનલાઇન એપ્લીક�શન કરતાં જે �ફલ્ડમાં ટકાવારી દશાર્વવાની હોય તે �ફલ્ડમાં � ઉમેદવાર પાસે ગ્રેડ પોઇન્ટ 
ધરાવતું ગુણપત્રક હોય તો તેમણે ગ્રેડ પોઇન્ટને સંબંિધત યુિનવિસર્ટી ક� બોડર્ના િનયમ મુજબ ગ્રેડ પોઇન્ટને 
ટકાવારીમાં પ�રવિતર્ત કરીને દશાર્વવાના રહ�શે અને આ િનયમો ડૉક્યુમેન્ટ વે�રફ�ક�શન સમયે રજૂ કરવાના રહ�શે 
અથવા સંબંિધત યુિનવિસર્ટી ક� બોડર્ના સક્ષમ અિધકારીની સહી વાળું ગ્રેડ પોઇન્ટને ટકાવારીમાં પ�રવિતર્ત કર�લ 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહ�શે. આ માટ� કોલેજના આચાયર્શ્રી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય રહ�શે નિહ�.      

9) ઉમેદવાર� પોતાનો પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો (150KB થી ઓછી સાઈઝ), સહી (150KB થી ઓછી સાઈઝ) અને 
અર�પત્રકમાં દશાર્વેલ ડોક્યુમેન્ટ (દર�ક ની સાઈઝ 150KB થી ઓછી) ઓનલાઈન અર�પત્રકમાં અપલોડ 
કરવાના રહ�શે. ફોટો અને સહી JPG, JPEG ક� PNG ફોમ�ટ માં તેમજ ડોક્યુમેન્ટ્સ (pdf) ફોમ�ટમાં જ અપલોડ 
થશે. અર�પત્રકમાં દશાર્વેલ િવગતોનાં તમામ આધારો અસલમાં ડોક્યુમેન્ટ વેરીફ�ક�શન અને સમાલાપ કાયર્વાહી 
વખતે ઉમેદવાર� સાથે લાવવાના રહ�શે. ઉપરોક્ત િવગતો અપલોડ કયાર્ િસવાય અર� કન્ફમર્ થઇ શકશે નિહ અને 
આવી અર� રદ થવાને પાત્ર ઠરશે.

ન�ધ:- � પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાના સંબંિધત module માં એક કરતાં વધાર� પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાનાં થતાં 
હોયતો તમામને સ્ક�ન કરી merge કરી એક (િસંગલ) pdf બનાવવી અને તે module માં અપલોડ કરવી.   

10) ઓનલાઇન અર� કયાર્ પછી કર�લ અર�ની િપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહ�શે અને સાચવણી કરી જ�ર પડેથી રજુ 
કરવાની રહ�શે. 

11) જે ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ખોટી માિહતી આપશે તેમને ગેરલાયક ઠ�રવવામાં આવશે. � ઉમેદવાર� 
આપેલ માિહતી ખોટી, અધુરી અથવા ભુલભર�લી ઠરશે તો ભિવષ્યમાં ભરતી અને સેવાના કોઇપણ તબક્ક� ગેરલાયક 
ઠ�રવવામાં આવશે અને આ અંગે કોઇપણ પ્રકારની રજુઆત �સ્વકારવામાં આવશે નહ�. 

12) ઉમેદવારોએ ભરતી પ્રિક્રયા સાથે સંકળાયેલ અિધકારી/કમર્ચારીઓનો સંપક� કરવો નહ�. કોઇપણ પ્રકાર� દબાણ 
લાવનાર ક� ભરતી પ્રિક્રયામાં િવક્ષેપ કરનાર ઉમેદવારની અર� રદ કરવામાં આવશે. 

13) અર� ફ� ચુકવણીની િવગતો િવનાની ઓન-લાઇન અર� આપોઆપ રદબાતલ ગણાશે, જે ઉપર કોઇ િવચાર 
કરાશે નિહ.

14) ભરતી સંબંધી સૂચનાઓ વખતોવખત વેબસાઇટ પર પ્રદિશર્ત કરવામાં આવશે. આથી, તે અંગેની સૂચનાઓ 
વેબ સાઇટ www.rascheguj.in પર ચકાસવા ઉમેદવારોને સલાહ છ�.

સામાન્ય સુચના : કિમશ્નર (ઉચ્ચ િશક્ષણ) ને કોઇપણ ઉમેદવાર તે જગ્યાના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમો મુજબ યોગ્ ય નિહ 
હોવાનુ જણાશે, તો કોઇપણ તબક્ક� તેની િનમણૂક રદ્દબાતલ ક� સ્થિગત કરી શકશે.

1) આ ભરતી પ્રિક્રયા પૂણર્તયા તે સંવગર્ માટ� લાગુ પ્રવતર્માન િનયમો, �ગવાઇઓ અને સરકારશ્રીના સામાન્ય 
િનયમોને આધીન રહ�શે

2) આ �હ�રાત અનુસાર ભરતી કાયર્ક્રમ ક� શરતોમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફ�રફાર કરવાનો તથા રદ્દ કરવાનો ઉચ્ચ િશક્ષણ 
કિમશ્નરશ્રી, ગાંધીનગરને સંપૂણર્ અિધકાર રહ�શે.
તમામ ઉમેદવારો અને સંસ્થા વચ્ચેના િવવાદો સમેત કોઇપણ િવવાદ વેળા ઉચ્ચ િશક્ષણ કિમશ્નરશ્રી,  ગાંધીનગરનો 

િનણર્ય આખરી રહ�શે અને જે તમામ પક્ષકારોને બંધનકતાર્ રહ�શે. 
ભરતી સંંબંધી અન્ય તમામ માિહતી માટ� જુઓ વેબસાઇટ : http://www.rascheguj.in/ 


