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ગુજરાત રાજ્ય પ્ાથમમક મિક્ષણ પસંદગરી સમમમત : ગાંધરીનગર
 જિલ્લા શિક્ષણ સશિશિ/નગર શિક્ષણ સશિશિ હસિકની પ્લાથશિક િલાળલાઓિલા ંશિદ્લાસહલાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ 
૬ થી ૮ - ગિુરલાિી િલાધયિ) િલાટે જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સશિશિની ખલા્ી િગયલાઓની સલાિે સરકલારશ્ી દ્લારલા િજૂંર થયે્ 
િગયલાઓનલા સદંર્ભિલા ં સપ્િલાણ િહેંચણી આધલારે િળે્ િલાગંણી પત્રક મિુબ નીચે દિલા્ભિે્  સલાિલાનય િગયલાઓ િેરીટનલા 
ધોરણે રરિલા િેરીટયલાદી િૈયલાર કરિલા િલાટે િલા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ િથલા િખિો િખિનલા સધુલારલા ઠરલાિ અનિયે શનયિ કરે્ 
િકૈ્ષણણક િેિિ િલા્ીિી ્લાયકલાિ ધરલાિિલા અને શિક્ષણ શિરલાગનલા જાહરેનલાિલા ક્રિલાકં:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-૨૦૧૬/SF-
૬/K, િલા૨૦/૦૧/૨૦૧૭નલા પસદંગી પ્ક્ક્રયલાનલા શનયિોની િોગિલાઇ અનિયે ઉિેદિલારો પલાસેથી શનયિ નમનૂલાિલા ંઅરજીઓ 
ઓન-્લાઇન િગંલાિિલાિલા ંઆિ ેછે. 

 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત 
�ાથિમક િશ�ણ િનયામકની કચેર�,�લોક ન.ં૧૨ પહ�લો માળ, ડૉ.�વરાજ મહ�તા ભવન ગાંધીનગર. 

 
 
 

 
�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિત હ�તકની �ાથિમક શાળાઓમાં િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - 

�ુજરાતી મા�યમ) માટ� �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ખાલી જ�યાઓની સામે સરકાર�ી �ારા મ ં�ૂર થયેલ જ�યાઓના સંદભ�મા ં 
સ�માણ વહ�ચણી આધાર� મળેલ માંગણી પ�ક �ુજબ નીચે દશા�વેલ સામા�ય જ�યાઓ મેર�ટના ધોરણે ભરવા મેર�ટયાદ� તૈયાર કરવા 
માટ� તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ તથા વખતો વખતના �ુધારા ઠરાવ અ�વયે િનયત કર�લ શૈ��ણક તેમજ તાલીમી લાયકાત ધરાવતા અને િશ�ણ 
િવભાગના �હ�રનામા �માંક:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-૨૦૧૬/SF-૬/K, તા૨૦/૦૧/૨૦૧૭ના પસંદગી ���યાના િનયમોની જોગવાઇ અ�વયે 
ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન�ૂનામાં અર�ઓ ઓન-લાઇન મંગાવવામા ં આવે છે.  

 

�હ�રાત 
�મ 

ભરતીનો 
�કાર મા�યમ િવષય સામા�ય 

(Gen.) 

 અ.�િત 

(SC) 

 અ.જ.�િત 

(ST) 

સા.શૈ.પ.વગ�  

(SEBC) 

આિથ�ક 

નબળા વગ�  

(EWS) 

�ુલ 

�જ�લાના રો�ટર 
ર�જ�ટર � ુજબ ૪% 

શાર��રક અશ�તતા 

ધરાવતા  (PH) 

૦૫  

૨૦૨૨ 

ધોરણ 

૬ થી ૮ 
�ુજરાતી 
મા�યમ  

ગ�ણત િવ�ાન ૨૭૪ ૨૬ ૨૫ ૩૮ ૪૦ ૪૦૩ ૧૪ 

ભાષાઓ ૧૧૩ ૧૩ ૧૪ ૧૭ ૧૬ ૧૭૩ ૫ 
  સામા�જક 

િવ�ાન ૨૬૫ ૨૯ ૧૬ ૩૯ ૩૮ ૩૮૭ ૧૩ 

૦૬ 

૨૦૨૨ 
ધોરણ 

૧ થી ૫ 

�ુજરાતી 
મા�યમ 

- ૬૭૮ ૬૬ ૨૩ ૧૦૦ ૯૪ ૯૬૧ ૩૮ 

 

�હ�રાતમાં દશા�વેલ અનામત વગ� અને શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ�યાઓ � તે �જ�લા/નગર િશ�ણ 
સિમિતના રો�ટર �માંક/માંગણાપ�ક આધાર� દશા�વેલ છે.  
 

(૧) ભરતી �ગે�ુ ં  ઓન-લાઇન અર� પ�ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૨ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી 
તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક � ુધી ભર� શકાશે.  
(૨) �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ભરવાપા� જ�યાઓની િવગત, શૈ��ણક લાયકાત, પગાર-ધોરણ, વયમયા�દા, વયમયા�દામાં �ટછાટ, 
પસંદગી ���યાના િનયમો, �વીકારક���ોની યાદ�, ઓનલાઇન અર�પ� ભરવા માટ�ની � ુચનાઓ અને સામા�ય �ુચનાઓ તેમજ ભરતી 
સંદભ� જ�ર� તમામ ઠરાવો/પ�રપ�ો ઉપરો�ત વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. તેનો કાળ�� ૂવ�ક અ�યાસ કર�ને જ અર� કરવાની રહ�શે. 
(૩) �વીકાર ક���મા ં અર�પ� જમા કરાવવાની છે�લી તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ કલાક � ુધી) છે.  
 
 તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૨                       ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
�થળ:-ગાંધીનગર                              અ�ય� 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત અને                          
�ાથિમક િશ�ણ િનયામક,                                    
�ુજરાત રા�ય ગાંધીનગર. 

�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિતની �ાથિમક શાળાઓમાં  
િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - �ુજરાતી મા�યમ) ની સામા�ય જ�યાની ભરતી �ગેની �હ�રાત વષ�:૨૦૨૨ 

 જાહરેલાિિલા ં દિલા્ભિે્  અનલાિિ િગ્ભ અને િલારીક્રક અિકિિલા ધરલાિિલા ઉિેદિલારોની િગયલાઓ જે િે જિલ્લા/નગર 
શિક્ષણ સશિશિનલા રોસટર ક્રિલાકં/િલાગંણલાપત્રક આધલારે દિલા્ભિે્  છે. 
(૧) રરિી અંગેનુ ં ઓન-્લાઇન અરજી પત્રક િબેસલાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર િલા.૧૩/૧૦/૨૦૨૨ સિલારનલા 
૧૧:૦૦ ક્લાકથી િલા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ નલા રોિ બપોરનલા ૧૫:૦૦ ક્લાક સધુી રરી િકલાિ.ે 
(૨) જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સશિશિની રરિલાપલાત્ર િગયલાઓની શિગિ, િકૈ્ષણણક ્ લાયકલાિ, પગલાર-ધોરણ, િયિયલા્ભદલા, િયિયલા્ભદલાિલા ં
છુટછલાટ, પસદંગી પ્ક્ક્રયલાનલા શનયિો, સિીકલારકેનદ્ોની યલાદી, ઓન્લાઇન અરજીપત્ર રરિલા િલાટેની સચુનલાઓ અને સલાિલાનય 
સચુનલાઓ િેિિ રરિી સદંરભે િરૂરી િિલાિ ઠરલાિો/પક્રપત્રો ઉપરોકિ િબેસલાઇટ પર ઉપ્બધ છે. િેનો કલાળજીપિૂ્ભક અભયલાસ 
કરીને િ અરજી કરિલાની રહિે.ે
(૩) સિીકલાર કેનદ્િલા ંઅરજીપત્ર િિલા કરલાિિલાની છેલ્ી િલા.૨૨/૧૦/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ ક્લાક સધુી) છે. 

ડૉ. એિ.આઇ.િોષી
અધયક્ષ

ગિુરલાિ રલાજય પ્લાથશિક શિક્ષણ પસદંગી સશિશિ અને 
પ્લાથશિક શિક્ષણ શનયલાિક, ગિુરલાિ રલાજય ગલાધંીનગર.



2 તા. ૧૨ ઑકટોબર, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

ગુજરાત રાજ્ય પ્ાથમમક મિક્ષણ પસંદગરી સમમમત : ગાંધરીનગર
જિલ્લા શિક્ષણ સશિશિ/નગર શિક્ષણ સશિશિની પ્લાથશિક િલાળલાઓિલા ંશિદ્લાસહલાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - ગિુરલાિી 
િલાધયિ)ની ઘટની રરિી અંગેની જાહરેલાિ િષ્ભ:૨૦૨૨ જિલ્લા શિક્ષણ સશિશિ/નગર શિક્ષણ સશિશિ હસિકની પ્લાથશિક િલાળલાઓિલા ં
શિદ્લાસહલાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - ગિુરલાિી િલાધયિ) િલાટે જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સશિશિની ખલા્ી િગયલાઓની સલાિે 
સરકલારશ્ી દ્લારલા િજૂંર થયે્ િગયલાઓનલા સદંર્ભિલા ંસપ્િલાણ િહેંચણી આધલારે િળે્ િલાગંણી પત્રક મિુબ નીચે દિલા્ભિે્  અનલાિિ 
કક્ષલાની ઘટની િગયલાઓ િેરીટનલા ધોરણે રરિલા િેરીટયલાદી િૈયલાર કરિલા િલાટે િલા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ િથલા િખિો િખિનલા સધુલારલા ઠરલાિ 
અનિયે શનયિ કરે્ િકૈ્ષણણક િેિિ િલા્ીિી ્લાયકલાિ ધરલાિિલા અને શિક્ષણ શિરલાગનલા જાહરેનલાિલા ક્રિલાકં:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-
૨૦૧૬/SF-૬/K, િલા૨૦/૦૧/૨૦૧૭નલા પસદંગી પ્ક્ક્રયલાનલા શનયિોની િોગિલાઇ અનિયે ઉિેદિલારો પલાસેથી શનયિ નમનૂલાિલા ંઅરજીઓ 
ઓન-્લાઇન િગંલાિિલાિલા ંઆિ ેછે. 

 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત 
�ાથિમક િશ�ણ િનયામકની કચેર�,�લોક ન.ં૧૨ પહ�લો માળ, ડૉ.�વરાજ મહ�તા ભવન ગાંધીનગર. 

 

�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિતની �ાથિમક શાળાઓમાં  
    િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - �ુજરાતી મા�યમ)ની ઘટની ભરતી �ગેની �હ�રાત 

વષ�:૨૦૨૨ 
�જ�લા િશ�ણ સિમિત/નગર િશ�ણ સિમિત હ�તકની �ાથિમક શાળાઓમાં િવ�ાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી ૮ - 

�ુજરાતી મા�યમ) માટ� �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ખાલી જ�યાઓની સામે સરકાર�ી �ારા મ ં�ૂર થયેલ જ�યાઓના સંદભ�મા ં 
સ�માણ વહ�ચણી આધાર� મળેલ માંગણી પ�ક �ુજબ નીચે દશા�વેલ અનામત ક�ાની ઘટની જ�યાઓ મેર�ટના ધોરણે ભરવા 
મેર�ટયાદ� તૈયાર કરવા માટ� તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ તથા વખતો વખતના � ુધારા ઠરાવ અ�વયે િનયત કર�લ શૈ��ણક તેમજ તાલીમી 
લાયકાત ધરાવતા અને િશ�ણ િવભાગના �હ�રનામા �મા ંક:GH/SH/૦૨/PRE/૧૧-૨૦૧૬/SF-૬/K, તા૨૦/૦૧/૨૦૧૭ના પસંદગી ���યાના 
િનયમોની જોગવાઇ અ�વયે ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન�ૂનામાં અર�ઓ ઓન-લાઇન મંગાવવામા ં આવે છે.  

 

�હ�રાત 
�મ 

ભરતીનો 
�કાર મા�યમ િવષય સામા�ય 

(Gen.) 

 અ.�િત 

(SC) 

 અ.જ.�િત 

(ST) 

સા.શૈ.પ.વગ�  

(SEBC) 

આિથ�ક 

નબળા વગ�  

(EWS) 

�ુલ 

�જ�લાના રો�ટર 
ર�જ�ટર � ુ જબ ૪% 

શાર��રક અશ�તતા 

ધરાવતા  (PH) 

૦૭  

૨૦૨૨ 

ધોરણ 

૬ થી ૮ 
�ુજરાતી 
મા�યમ  

ગ�ણત િવ�ાન ૦ ૧૯ ૧૪૮ ૧૪૬ ૩૪ ૩૪૭ ૧૭ 

ભાષાઓ ૦ ૪ ૧૦ ૫૫ ૮ ૭૭ ૪ 
  સામા�જક 

િવ�ાન ૦ ૧૫ ૬૫ ૧૧૧ ૨૨ ૨૧૩ ૧૦ 
૦૮ 

૨૦૨૨ 
ધોરણ 

૧ થી ૫ 

�ુજરાતી 
મા�યમ 

- ૦ ૧૪ ૩ ૧૭ ૫ ૩૯ ૨ 

 

�હ�રાતમાં દશા�વેલ અનામત વગ� અને શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જ�યાઓ � તે �જ�લા/નગર િશ�ણ 
સિમિતના રો�ટર �માંક/માંગણાપ�ક આધાર� દશા�વેલ છે.  
(૧) ભરતી �ગે�ુ ં  ઓન-લાઇન અર� પ�ક વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૨ સવારના ૧૧:૦૦ કલાકથી 
તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ બપોરના ૧૫:૦૦ કલાક � ુધી ભર� શકાશે.  
(૨) �જ�લા/નગર િશ�ણ સિમિતની ભરવાપા� જ�યાઓની િવગત, શૈ��ણક લાયકાત, પગાર-ધોરણ, વયમયા�દા, વયમયા�દામાં �ટછાટ, 
પસંદગી ���યાના િનયમો, �વીકારક���ોની યાદ�, ઓનલાઇન અર�પ� ભરવા માટ�ની � ુચનાઓ અને સામા�ય �ુચનાઓ તેમજ ભરતી 
સંદભ� જ�ર� તમામ ઠરાવો/પ�રપ�ો ઉપરો�ત વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. તેનો કાળ�� ૂવ�ક અ�યાસ કર�ને જ અર� કરવાની રહ�શે. 
(૩) �વીકાર ક���મા ં અર�પ� જમા કરાવવાની છે�લી તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ કલાક � ુધી) છે. 
 
 તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૨               ડૉ. એમ.આઇ.જોષી 
�થળ:-ગાંધીનગર                              અ�ય� 

�ુજરાત રા�ય �ાથિમક િશ�ણ પસંદગી સિમિત અને                          
�ાથિમક િશ�ણ િનયામક,                                    
�ુજરાત રા�ય ગાંધીનગર. 

 જાહરેલાિિલા ં દિલા્ભિે્ અનલાિિ િગ્ભ અને િલારીક્રક અિકિિલા ધરલાિિલા ઉિેદિલારોની િગયલાઓ જે િે જિલ્લા/નગર શિક્ષણ 
સશિશિનલા રોસટર ક્રિલાકં/િલાગંણલાપત્રક આધલારે દિલા્ભિે્  છે. 
(૧) રરિી અંગેનુ ં ઓન-્લાઇન અરજી પત્રક િબેસલાઇટ http://vsb.dpegujarat.in  ઉપર િલા.૨૯/૧૦/૨૦૨૨ સિલારનલા ૧૧:૦૦ 
ક્લાકથી િલા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ નલા રોિ બપોરનલા ૧૫:૦૦ ક્લાક સધુી રરી િકલાિ.ે 
(૨) જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સશિશિની રરિલાપલાત્ર િગયલાઓની શિગિ, િકૈ્ષણણક ્લાયકલાિ, પગલાર-ધોરણ, િયિયલા્ભદલા, િયિયલા્ભદલાિલા ં
છુટછલાટ, પસદંગી પ્ક્ક્રયલાનલા શનયિો, સિીકલારકેનદ્ોની યલાદી, ઓન્લાઇન અરજીપત્ર રરિલા િલાટેની સચુનલાઓ અને સલાિલાનય સચુનલાઓ 
િેિિ રરિી સદંરભે િરૂરી િિલાિ ઠરલાિો/પક્રપત્રો ઉપરોકિ િબેસલાઇટ પર ઉપ્બધ છે. િેનો કલાળજીપિૂ્ભક અભયલાસ કરીને િ અરજી 
કરિલાની રહિે.ે
(૩) સિીકલાર કેનદ્િલા ંઅરજીપત્ર િિલા કરલાિિલાની છેલ્ી િલા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ (૧૭.૦૦ ક્લાક સધુી) છે.

ડૉ. એિ.આઇ.િોષી, અધયક્ષ
ગિુરલાિ રલાજય પ્લાથશિક શિક્ષણ પસદંગી સશિશિ અને
પ્લાથશિક શિક્ષણ શનયલાિક, ગિુરલાિ રલાજય ગલાધંીનગર.

ગાંધરી મવદ્યાપરીઠ, વેડછરી સંચામલત અને વરીર નમ્ષદ દમક્ષણ ગુજરાત ્યુમનવમસ્ષટરી સુરત સંલગ્ન
અધ્્યાપકનરી ભરતરી
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For more details see Employment News Vol-28 Dt. 8 to 14 October-22
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DIRECTORATE OF LIGHTHOUSE & LIGHTSHIPS : GOA

NATIONAL INSTITUTE OF ANIMAL 
BIOTECHNOLOGY : HYDERABAD

For more details see Employment News Vol-27 Dt. 1 to 7 October-22
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  એમપ્લ –૨૦૨૨માં રેલવે સુરક્ષા બલે ક્યા અમભ્યાન 
અંતગ્ષત કાળાબ��ર્યા મવ�દ્વર્ એક અમખલ ભારતરી્ય 
અમભ્યાન ચલાવ્્યું છે?

       અ. ઓપર�શન ઉપલબ્ધ          બ. ઓપર�શન તાકાત
       ક. ઓપર�શન નજર             ડ. ઓપર�શન હમસફર  
2. નક્ષત્ો પૈક� પાંચમું નક્ષત્ ક્યું છે?
 અ. �ગશીષર્   બ. સ્વાિત
 ક. િવશાખા     ડ. શ્રવણ
3.  બેમનન દેિનરી રાજધાનરી કઈ છે?
     અ. સો�ફયા  બ.ઓટાવા
 ક. પોટ�નોવા  ડ. િગટ�ગ્રા 
5.  વેપાર –ઉદ્યોગ ક્ષેત્ે પદ્મભૂરણ – ૨૦૨૨ પુરસ્કાર 

મેળવનાર આમાંથરી કોણ?
     અ. બુદ્વર્દ�વ  ભટ્ટાચાયાર્�       બ. દ�વેન્દ્ર ઝાઝ�રયા 
     ક. નટરાજ ચંદ્રશેખરન  ડ. વિશષ્ઠ િત્રપાઠી
6.  ૨૦૨૨માં અમે�રકા અને ચરીન બાદ મવશ્વનો ત્રી� 

નંબરનો સૌથરી મોટો સ્ટાટ્ષ-અપ ઇકોમસસ્ટમ બનનાર 
દેિ ક્યો?

 અ. ઇ�ન્ડયા  બ. �પાન                
 ક. �સ્વડન ડ. બ્રાિઝલ 
7.  કોરોનાકાળ દરમમ્યાન મવદેિમાં રહેતા ભારતરી્યોને 

જહા�મા ંપરત લાવવા ક્યુ ંઅમભ્યાન હાથ ધરા્યુ ંહતુ?ં
 અ. ઓપર�શન સી            બ. વૉટર સી
 ક. ઓપર�શન સમુદ્વર્સેતુ ડ. વૉટર િબ્રજ
8.   ૨૦૨૨ અનુસાર દેિના સો સ્માટ્ષ મસટરીમાં બરી� સ્થાને 

આવેલું િહેર ક્યું છે?
 અ. વડોદરા    બ. આગ્રા 
 ક. કોચી           ડ. રાંચી  
9.  ભારતના ક્યા રાજ્યમાં પ્થમ અ�ત સરોવરનરી રચના 

કરાઇ છે?
     અ. ઉત્તરપ્રદ�શ બ. ક�રળ   
 ક. ગુજરાત  ડ. મહારા�
10.  વડાપ્ધાન મોદરીએ પ્મત વર્ષ ૨૬ –�ડસમે્બરન ેક્યા �દવસ 

તરરીકે ઉજવવાનરી ઘોરણા કરરી છે? 
 અ. શૂરવીર બ. વીર નર
 ક. વીર બાલ ડ. વીરાંગના 
11. Insurance Regulatory and Development 

Authority of India ના અધ્્યક્ષપદે માચ્ષ – ૨૦૨૨માં 
કોનરી મન્યુમક્ત થઈ છે?

 અ. અ�ણ શેખાવત બ. ચંદ્વમોહન જગતાપ 
 ક. મનોહર શ્રીવાસ્તવ     ડ. દ�વાિશષ પાંડા 
12. રા�રી્ય જલ પુરસ્કાર–૨૦૨૨ અંતગ્ષત બરી� સ્થાને 

આવનાર રાજ્ય ક્યું છે?
 અ. રાજસ્થાન    બ. ઉત્તરાંચલ
 ક. આંધ્રપ્રદ�શ    ડ. મહારા� 
15.  ઇમરજન્સરી પ�ર�સ્થમતમાં ઉપ્યોગરી નરીવડતરી ‘કાવલ 

ઉથવરી’ નામક એપ એમપ્લ–૨૦૨૨માં ક્યા રાજ્યએ 
લૉન્ચ કરરી છે?

      અ. ક�રળ બ. તિમલનાડુ  
 ક. તેલંગાણા  ડ. કણાર્ટક
16.  એમપ્લ – ૨૦૨૨માં ક્યા મંત્ાલ્યે ‘બ્રોડકાસ્ટ સેવા 

પોટ્ષલ’ (BSP) લૉન્ચ ક્યુ�?
 અ. ઇલેક્ટ્રોિનકસ – IT મંત્રાલય  
 બ. માિહતી – પ્રસારણ મંત્રાલય
 ક. �થ્વી – િવઞ્જાન મંત્રાલય
 ડ. િવઞ્જાન – ટ�કનોલો� મંત્રાલય 
17.  આમાં વારાણસરી િહેરમાંથરી વહેતરી નદરી કઈ છે?
 અ. વ�ણા        બ. સુવણાર્   
 ક. અપણાર્  ડ. ત�ણા 
18.  એમપ્લ – ૨૦૨૨માં અંદાજે ૧૭૦૦૦ પ્કાિવર્ષ દૂર 

િોધા્યેલો K2-2016 BLG- 0005LB ગ્રહ ક્યા ગ્રહનો 
��ડ્યો ગ્રહ મના્ય છે? 

 અ. બુધ બ. શુક્ર 
 ક. મંગળ  ડ. ગુ�

19.  ગૌતમ અદાણરીએ પોતાનરી નવરી ક�પનરીનું નામ િું રાખ્્યું 
છે?

      અ. SUNIL બ. ANIL  
 ક. FENIL      ડ. MINIL 
20.  સામહત્્ય – મિક્ષણ ક્ષેત્ે ઉત્ક�ષ્ટ પ્દાન બદલ પદ્મભૂરણ 

– ૨૦૨૨ મેળવનાર વમિષ્ઠ મત્પાઠરી ક્યા રાજ્યના 
છે?

     અ. ગુજરાત      બ. ઉત્તરપ્રદ�શ
 ક. મહારા� ડ. રાજસ્થાન 
21.  હાલના મ્્યાનમારનું જૂનું નામ િું હતું?
 અ. ફારસ બ. િસલોન
 ક. હોલેન્ડ        ડ. બમાર્
22.  ૨૦૨૨–બેસ્ટ સપો�ટ્ષગ એકટરનો દાદાસાહેબ ફાળકે 

પુરસ્કાર કોને મળ્્યો?                                                                                                                    
      અ. અનુપમ ખેર            બ. પર�શ રાવલ 
 ક. સિતશ કૌિશક     ડ. નવાઝુ�દ્દન િસદ્દીક�
23.  ભારતના ક્યા રાજ્યએ પોતાના ૧૩ મજલ્લાઓમાં 

૨૦૨૨માં નવા ૧૩ મજલ્લા ઉમેરરી, હાલ ૨૬ મજલ્લા ક્યા� 
છે?

     અ. આંધ્રપ્રદ�શ      બ. પ.બંગાળ 
 ક. ઉત્તરપ્રદ�શ  ડ. મધ્યપ્રદ�શ 
24. ૨૦૨૨મા ંસતત પાચંમરી વખત �ત મળેવરી હ�ગરેરીના વડા 

પ્ધાન બનનાર કોણ ?
      અ. િવક્ટર ઓરબેન          બ. કાલમેન િતસ્ઝા
 ક. ઇસ્તવાન બેથલેન       ડ. જેનો ફોક
25.  વેદકાળ અગાઉ ક્ષમત્્યો બરી� ક્યા નામે પણ 

ઓળખાતા હતા?
 અ. રાજન્ય બ. દાસ
 ક. ક�લાપા ડ. �દ્વજ 
26.  એમપ્લ –૨૦૨૨મા ંનધેરલને્ડના પ્વાસ ેગ્યલેા ભારતના 

રા�પમત રામનાથ કોમવંદે ત્્યાંના ટ્યૂમલપ ગાડ્ષનનરી 

મુલાકાત લઈ ટ્યૂમલપ ફ�લનરી એક પ્�મતને િું નામ 
આપ્્યું હતું?

     અ. પૂ� બ. શ્રદ્વર્ા
 ક. શુભદા ડ. મૈત્રી
27.  ક્યા રાજ્યનરી પોલરીસ ેએમપ્લ –૨૦૨૨મા ંદેિનુ ંસૌપ્થમ 

‘SHE Auto’ (િરી ઑટો) સ્ટેન્ડ સ્થામપત ક્યુ� છે?
     અ. તેલંગાણા      બ. કણાર્ટક    
 ક. આંધ્રપ્રદ�શ     ડ. ક�રળ
28. એમપ્લ–૨૦૨૨માં ઉત્તરપ્દેિ મવધાનસભાના અધ્્યક્ષ–

સ્થાને કોનરી મન્યુમક્ત કરાઇ છે?
      અ. ગૌરવ યાદવ   બ. અભય શ્રીવાસ્તવ
 ક. સતીષ મહાના ડ. પૂણ�ન્દ્ર બંસલ    
29. તાજેતરમાં ભારતનું ક્યું ગામ ઊ�્ષ ક્ષેત્ે આત્મમનભ્ષર 

બન્્યું છે?
 અ. દુધાળા        બ.રાસ       
 ક. ધાનેરા        ડ. હાલોલ
30. �મનગર �લ્લામાં આવેલાં ગોપમં�દરો કઈ સ્થાપત્્ય 

િૈલરીનાં છે?
     અ. રોમન        બ. મુઘલ
 ક. ઇન્ડો – આયર્ન           ડ. ચાલુક્ય          
32. આંધ્રપ્દેિનું પાટનગર ક્યું છે?
      અ. અમરાવતી બ. અનંતપુર 
 ક. હ�દરાબાદ    ડ. િનઝામાબાદ
33. મોહાલરી આંતરરા�રી્ય હોક� સ્ટે�ડ્યમનું નામ બદલરીને 

હવે, ------------ મસંહ મસમન્યર આંતરરા�રી્ય 
સ્ટે�ડ્યમ રાખવામાં આવ્્યું છે?

     અ. બલરામ    બ. બલભદ્વર્  
 ક. બલદ�વ  ડ. બલવીર

ગુલાબરી િહેર એટલે ક્યું િહેર?
35.  મવજ્ય સ્તંભ મચત્તોડમાં આવેલો છે , તો મચત્તોડગઢમાં 

આવેલો સ્તંભ ક્યો?    
      અ. જય સ્તંભ      બ. જયમન સ્તંભ
      ક. િવજય સ્તંભ         ડ. િવજ્યા સ્તંભ
36 ‘આગ્રહા્યણ’- એટલે ક્યો ગુજરાતરી મમહનો ?
 અ. કારતક     બ. માગશર
 ક. પોષ ડ. મહા  
37. ભારતમાં રેલવેનરી િ�આત ક્્યારે થઈ હતરી ?
 અ. ૧૮૫૩ બ. ૧૮૮૩ 
 ક. ૧૯૦૫       ડ. ૧૯૧૬ 
38. પે�રસનું જૂનું નામ િું હતું ? 
 અ. યાંગોન   બ. મોસેપોટ�િમયા 
 ક. એડો    ડ. લુટ��ન્શયા
39. ગુલાબરી િહેર એટલે ક્યું િહેર?
      અ. શ્રીનગર બ. બ�ગ્લુ�
 ક. જયપુર ડ. રાનીખેત 
40. ‘અ�બ્ધ’ – એટલે િું થિે?
 અ. નદી બ.સરોવર
 ક. સમુદ્વર્    ડ. ધોધ 
41. એક વ્્યમક્ત બે હાથમાં તલવાર લઈને જે રાસ રમે તે 

કચ્છરી �ત્્ય ક્યું?
 અ. બાહુ  બ. રાહુ 
 ક. પાહુ ડ. ત્રાહુ 
42. International Day Of Women and Girls in 

Science – ક્્યારે ઉજવવામાં આવે છે?
 અ. ૧૧ – ફ�બ્રુઆરી  બ. ૧૬ - જુલાઈ  
 ક. ૨૧ – ઓગસ્ટ    ડ. ૨૮ – �ડસે. 
43. ભારતરી્ય ભૂમમસેના , ભારતરી્ય નૌસેના અને ભારતરી્ય 

વા્યુસેનામાં ભરતરી માટે ભારત સરકારે ૨૦૨૨ થરી કઈ 
ભરતરી પ્વેિ ્યોજના િ� કરરી છે?

 અ. તેજસ્વીતા બ. ઇ�ન્ડયાના  
 ક. અ�ગ્નપથ    ડ. ભારતગવર્   
44. ચાર રાજનરીમત પૈક� ‘સામ’ નો અથ્ષ િું થા્ય છે?
 અ. મીઠીવાણી     બ. કડવી વાણી 
 ક. ફ�ટ પડાવવી      ડ. સજ્જનતા દાખવવી
45. આમાં કઈ ધાતુ ઘન નથરી?
 અ. પારો        બ. તાંબુ 
 ક. પ્લે�ટનમ   ડ. ર��ડયમ
46.  ટ્રોમ્બે  ખાતે  આવેલરી પ્થમ અણુભઠ્ઠરીનું  નામ 

િું છે?
 અ. ઈરા બ. િવશ્વા 
 ક. અપ્સરા   ડ. ધરા 
47. પ્ાચરીન ્યુગનું  ‘આનત્ષપુર’એટલે હાલનું  ક્યું 

નગર?
 અ. સંખેડા બ. ખંભાત
 ક. વડનગર ડ. દ્વર્ારકા 
48. આમાં ડાક મવભાગ સાથે સંકળા્યેલ કોણ?
 અ. PRL      બ. PRO     
 ક. PUC      ડ. UPC  
49. આમાં ઉત્તરપ્દેિનો �ત્્ય પ્કાર ક્યો?
 અ. ટીપણી          બ.લેઝીમ      
 ક.  ચક્ર� ડ. કજરી
50. �થ્વરી કેટલા અંિને ખૂણે નમેલરી છે?
      અ. ૩૯0          બ. ૪૫0          
 ક. ૫૩0         ડ. ૬૦0

જવાબ - 
(૧-અ) (૨-અ) (૩-ક) (૫-ક) (૬-અ) (૭-ક) (૮-બ) 
(૯-અ) (૧૦-ક) (૧૧-ડ) (૧૨-અ) (૧૫-બ) (૧૬-બ) 
(૧૭-અ) (૧૮-અ) (૧૯-બ) (૨૦-બ) (૨૧-ડ) (૨૨-ક) 
(૨૩-અ) (૨૪-અ) (૨૫-ક) (૨૬-ડ) (૨૭-ક) (૨૮-ક)
(૨૯-અ) (૩૦-ડ)  (૩૨-અ) (૩૩-ડ) (૩૫-ક) (૩૬-બ) (૩૭-અ) 
(૩૮-ડ) (૩૯-ક) (૪૦-ક) (૪૧-ડ) (૪૨-અ) (૪૩-ક)
(૪૪-અ) (૪૫-અ) (૪૬-ક) (૪૭-ક) (૪૮-ડ) (૪૯-ડ) 
(૫૦-બ)
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Online Recruitment Applications (ORA) are invited. for Direct. 
Recruitment by selection through website http://www.upsconline.nic.
in to the following posts from 08th October, 2022 to 27th October, 
2022.

1. (Vacancy No. 22101901608)
One vacancy .for the post of Senior Design Officer Grade-I 
(Engineering), Integrated Headquarters (Navy), Directorate of 
Civilian Personnel, Ministry Defence (UR-01} Pay Scale: Level-11 
in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 40 years.

2. (Vacancy No. 22101902208)
Seven vacancies( for the post of Scientist ‘B’ (Documents) in 
Central Forensic Science Laboratory, Directorate qf Forensic 
Science Services, Ministry of Home Affairs (SC-01, OBC-01, UR-
05) (PwBD-01)*. *Of the seven vacancies, one vacancy is reserved 
for candidates belonging to category of Persons with Benchmark 
Disability (PwBD) viz. Locomotor Disability - i”ncluding Cerebral 
Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Atta9k Victims and Musel.
liar 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 Add Attack Victims (AAV). Pay Scale:. 
Level-1 O in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years.

3. (Vacancy No. 22101903208)
Three vacancies for the post of Scientist ‘B’ (Forensic Narcotics) 
in ·Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic 
Science Services, Ministry of Home Affairs (UR-03). Pay Scale: 
Level-1 O in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 35 years.

4. (Vacancy No. 22101904208)
One vacancy for the post of Junior Scientific Officer (Ballistics) 
in Central Forensic Science ·Laboratory, Direetorate of· Forensic 
Science Services: .Ministry of Home Affairs (UR-01 ). Pay Scale: 
Level-07 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age: 30 years.

5. (Vacancy No. 22101905608)
Thirteen vacancies for the post of Assistant Architect in Central Public 
Works Department, Ministry of Housing & Urban Affairs (OBC-04, 
·EWS-03, UR-06) (PwBD-01)*. *Of the thirteen vacancies,· one 
vacancy is reserved for candidates .belonging .to category of Persons 
with Benchmark Disability (PwBD) viz. Deaf and Hard of Hearing 
with disabilty i.e. Deaf (D) or Hard of Hearing (HH) Pay Scale : 
Level-08 in the Pay Matrix as per 7th CPC. Age : 30 Years.

6. (Vacancy No. 22101906108)
One vacancy for the post of Assistant Professor (Ayurveda), Prasuti 
Tantra evum Stri Roga in A & U Tibbia College and Hospital, 
Directorate of AYUSH, Health & Family Welfare Department, Govt. 
of NCT of Delhi (UR-.01). Pay Scale: Level-10 in the Pay Matrix 
as per 7th CPC plus NPA. Age: 45 years.

7. (Vacancy No. 22101907108)
Twenty-six vacancies for the post·of Drugs Inspector in Drugs 
Control Department, Health & Family Welfare Department, 
Government of National Capital Territory of .Delhi (SC-03, ST-
01, OBC-10, EWS-02, UR-10) (PwBD- 02)*. *Of the twenty-six 
vacancies,.. two vacancies are reserved for candidates belonging to 
category of Persons with Benchmark Disability (PwBD). Of the two 
vacancies reserved for candidates belonging to category of Persons 
with Benchmark Disability (PwBD}, one vacancy is reserved for 
Deaf and Hard of Hearing with disability i.e. Hard of Hearing (HHf 
and one remaining vacancy ·is reserved for Locomotor Disability 
including Cerebral Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack 
Victims and MuscularDystrophy with disability i.e. One leg affected 
(R or L) (OL) or One arm affected (R or L) (OA), Leprosy curred (LC) 
or Dwarfism (DW) or Acid Attack . Victims (AAV) and MQscular 
Dystrophy (MDy). Pay Scale:. Level-08 in the Pay Matrjx as ‘per 7th 
CPC. Age; 30 years.

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 Co,l!Jmission’s ORA 
Website· http://www.upsconline.nic.in. The detailed· advertisement 
along-with ‘Instructions and Additional lnfcirmation to· candidates 
for ‘Recruitment by· Selection’ has been displayed on Commission’s 
Website http://www.upsc.gov:in . as weil as on the Online
Recruitment Application (ORA) website.http:l/www.upsdonline.nic.
in.

Union Public Service Commission


