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ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ : ગાંધીનગર
ફિમેલ હેલ્થ વક્કરની ભરતી

(વેબસાઇટ એડ્ેસ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://gpssb.gujarat.gov.in )
૧.  ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર (હવે પછી “મંડળ” તરીકે ઉલ્ેખ કરેલ છે.) દ્ારા પંચાયત સેવાની ફિમેલ હેલ્થ વક્કર (વગ્ગ-૩) સંવગ્ગની ખાલી જગયા પર સીધી 

ભરતીથી (ફકત મહહલા) ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે. આ જગયાઓ માટે માત્ર મહહલા (Female) ઉમેદવારો જ અરજી કરી શકશે. આ 
માટે ઉમેદવારે સરકારશ્ીની https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૨૬-૦૪-૨૦૨૨ (બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક) ્થી તા.૧૦-૦૫-૨૦૨૨ (સમય રાપ્રિના 
૨૩-૫૯ કલાક સુધી) દરમયાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. તેમજ સામાનય વગ્ગ(જનરલ કેટેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ા ફી રૂ.૧૦૦/- 2 સહવ્ગસ ચાજ્ગ SBI E Pay ના 
માધયમથી ઓનલાઇન િી ભરવા માટેની છેલ્ી તારીખ ૧૨-૦૫-૨૦૨૨ (રારિીના ૨૩-૫૯ કલાક સુધી) રહેશે. તેમજ પોસટ ઓફફસમાં ચલણથી રુબરુમાં પરીક્ા ફી ભરવા માટે 
છેલ્ી તારીખ ૧૨-૦૫-૨૦૨૨ રહેશે. (પરંતુ તે માટે પોસટ ઓફફસ ચલણની હરિનટ તા.૧૦-૦૫-૨૦૨૨ સુધીમાં કાઢી લેવી જરુરી છે.) પરીક્ા ફી ભરવા માટેની વધુ હવગતો પેરેગ્ાફ-
૧૯માં દશા્ગવેલ છે.જે વાંચી જવી જરુરી છે. ઉમેદવારે તાજેતરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format માં 
scan કોમ્પયુટરમાં તૈયાર રાખવાનો રહેશે, જે ઓનલાઇન અરજીમાં અપલોડ કરવાનો રહેશે. અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમાં દશા્ગવયા મુજબના પોતાના બધા જ શૈક્હણક, વય અને 
જાહત તેમજ અનય લાયકાતના રિમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહેશે અને આ અંગે ઉમેદવારોને જાણ કરાયા બાદ તેઓએ રુબરુમાં ચકાસણી અથથે રજુ કરવાના રહેશે, જેની દરેકે 
અચુક નોંધ લેવી.

૧.૧  અરજી કરવા માટેની હવગતવાર સૂચનાઓ આ જાહેરાતમાં હવે પછીના ફકરાઓમાં દશા્ગવેલ છે. તે સૂચનાઓ સહીત ઓનલાઇન અરજી ભરતાં પહેલાં ઉમેદવારે આ સમગ્ જાહેરાત પોતે 
ધયાનથી વાંચવી જરૂરી છે.

૧.૨  ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પણ રિમાણપત્રો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. પરંતુ, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે રિમાણપત્રોમાંની હવગતો મુજબ ઓનલાઇન 
અરજીમાં અરજદારે સમગ્ હવગતો ભરવાની રહે છે. આથી પોતાના બધા જ રિમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્હણક લાયકાત, વય, શાળા છોડ્ાનું રિમાણપત્ર, જાહત, શારીફરક અશકતતા 
(ફદવયાંગતા)(હોય તો), માજી સૈહનક (લાગુ પડતુ હોય તો), માનય રમતગમત અંગેના (લાગુ પડતા હોય તો), હવધવા (જો હોય તો) તે અંગેના તેમજ અનય લાયકાતના અસલ 
રિમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમાં એવા રિમાણપત્રોને આધારે સમગ્ હવગતો ભરવાની રહે છે, અનયથા મંડળ /હનમણુંક સત્ાહધકારી ધવારા રિમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે 
અરજીમાંની હવગતો ખોટી અથવા અસંગત ઠરશે તો ઉમેદવારની અરજી અને ઉમેદવારી/પસંદગી/હનમણુંક રદ કરવામાં આવશે. ઓનલાઇન અરજી કયા્ગ બાદ “એ્પલીકેશન નંબર” જનરેટ 
થશે, તયારબાદ Confirm Application ઉપર Click કરીને અરજી Confirm (કનફમ્ગ) કરવી ફરજીયાત છે. Confirm કયા્ગ બાદ જ અરજીનો ઓનલાઇન સવીકાર થશે, 
જેની દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોંધ લેવી. અરજીપત્રકમાં ઓનલાઇન ભરેલી હવગતોની કોઇ પણ રિકારની ચકાસણી કયા્ગ વગર મંડળ ધવારા ઉમેદવારોને આ જગયા માટેની હનયત સપધા્ગતમક 
લેહખત પરીક્ા માટે કામચલાઉ દાખલ (રિોવીઝનલ એડમીશન) કરી સપધા્ગતમક પરીક્ા આપવા દેવામાં આવશે, જે પરીક્ા બાદ રિોવીઝનલ રીઝલટ જાહેર થયા બાદ રિોવીઝનલ મેરીટ 
લીસટમાં સમાહવષ્ટ ઉમેદવારોના રિમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહેશે.

૧.૩  લેહખત સપધા્ગતમક પરીક્ા પધધહત અને પસંદગીની રિહરિયા આ જાહેરાતમાં હવે પછીના ફકરામાં દશા્ગવયા મુજબની હેતુલક્ી રિશ્ોવાળી ઓ્પટીકલ માક્કસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધધહતની 
લેહખત સપધા્ગતમક પરીક્ા રહેશે. આ હેતુલક્ી રિશ્ોવાળી ઓ.એમ.આર. પધધહતની લેહખત સપધા્ગતમક પરીક્ાનું આયોજન મંડળ દ્ારા કરવામાં આવશે. જે અંગેનો પરીક્ા કાય્ગરિમ અલગથી 
રિહસધધ કરવામાં આવશે. આ માટે ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની વેબસાઇટ જોતા રહેવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે.

૧.૪  લેહખત સપધા્ગતમક પરીક્ા સંદભ્ગની તેમજ તયારબાદની બધી જ સૂચનાઓ ઉમેદવારના રહજસટડ્ગ મોબાઇલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે. આથી, અરજીપત્રકમાં સંબંહધત 
કોલમમાં ઉમેદવારે મોબાઇલ નંબર અવશય દશા્ગવવો. અને સમગ્ ભરતી રિહરિયા પૂણ્ગ થાય તયા સુધી, મોબાઇલ નંબર જાળવી રાખવો અહનવાય્ગ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નંબર બદલવા 
અથવા બંધ થઇ જવાના કારણે અથવા અનય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સુચના ન મળે તો તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહેશે, અને આવા ફકસસામાં ઉમેદવાર 
પોતે હનમણુંક મેળવવા ઇચછતો ન હોવાનું માનવામાં આવશે.

૧.૫  સપધા્ગતમક પરીક્ા બાદ રિોવીઝનલ રીઝલટ અંગેની કાય્ગવાહી મંડળ ધવારા કરવામાં આવશે જે અનવયે રિોવીઝનલ મેરીટ લીસટમાં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇ-મેઇલ 
ઉપર રિમાણપત્ર ચકાસણીની સુચનાઓ અને અનય સુચનાઓ આપવામાં આવશે.આ માટે અરજામાં દશા્ગવેલો ઇ-મેઇલ આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાંતરે જોતા રહેવા ઉમેદવારોને 
સલાહ આપવામાં આવે છે.
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તથા પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ� �માંક:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ �જુબ  

�હ�રાત �માકંઃ-૧૬/૨૦૨૧-૨૨ �ફમેલ હ��થ વક�ર  (વગ�-૩) સવંગ�ની  �જ�લા પચંાયત વાર ક�ટ�ગર� 

વાર ભરવાપા� જ�યાઓ નીચે �જુબ છે:- 
�મ �જ�લા 

પચંાયત 

ભરવાપા� 

�ુલ 

જ�યાઓની 

સ�ંયા 

ભરવાપા� જ�યાઓ પૈક� ક�ાવાર જ�યાઓ �ુલ જ�યાઓ પૈક� 

સામા�ય  

(જનરલ) 

(OC) 

આિથ�ક 

ર�તે 

નબળા 

વગ� 

(EWS) 

સા.શૈ. 

પછાત 

વગ� 

(SEBC) 

અ�.ુ 

�િત 

(SC) 

અ�.ુજન 

�િત 

(ST) 

મા� 

સૈિનક 

માટ� 

અનામત 

જ�યાઓ 

�દ�યાંગ ઉમેદવારો માટ� અનામત જ�યાઓ  

ક�ટ�ગર� 

A 

ક�ટ�ગર�

B 

ક�ટ�ગર�

C 

ક�ટ�ગર�

D 

�ુલ 

૧ અમદાવાદ 96 55 09 22 00 10 09 01 00 01 01 03 

૨ અમર�લી 84 35 08 34 07 00 08 01 00 01 01 03 

૩ આણદં 82 48 08 22 00 04 08 01 00 01 01 03 

૪ અરવ�લી 66 33 06 13 08 06 06 01 00 01 00 02 

૫ બનાસકાઠંા 276 89 27 87 59 14 27 04 00 04 03 11 

૬ ભ�ુચ 86 20 08 33 02 23 08 00 00 02 01 03 

૭ ભાવનગર 97 42 09 32 12 02 09 01 00 02 01 04 

૮ બોટાદ 44 28 04 11 01 00 04 01 00 01 00 02 

૯ છોટાઉદ��રુ 93 50 09 27 07 00 09 01 00 01 01 03 

૧૦ દાહોદ 256 53 25 56 17 105 26 09 00 03 09 21 

૧૧ દ�વ�િૂમ 

�વારકા 

71 43 07 15 05 01 07 01 00 00 01 02 

૧૨ ડાગં 21 05 02 06 00 08 02 01 00 00 00 01 

૧૩ ગાધંીનગર 41 16 04 18 00 03 04 01 00 00 00 01 

૧૪ ગીર 

સોમનાથ 

56 27 05 14 10 00 05 01 00 00 01 02 

૧૫ �મનગર 80 24 08 42 05 01 08 01 00 01 01 03 

૧૬ �ુનાગઢ 77 67 07 03 00 00 07 02 00 00 02 04 

૧૭ ક�છ 153 70 15 41 16 11 15 02 00 02 02 06 

૧૮ ખેડા 106 53 10 30 07 06 10 01 00 02 01 04 

૧૯ મહ�સાગર 54 09 05 23 00 17 05 01 00 01 00 02 

૨૦ મહ�સાણા 90 46 09 18 15 02 09 01 00 01 01 03 

૨૧ મોરબી 96 40 09 35 11 01 09 01 00 01 01 03 

૨૨ નમ�દા 50 07 05 12 04 22 05 01 00 01 00 02 

૨૩ નવસાર� 90 16 09 20 05 40 09 01 00 01 01 03 

૨૪ પચંમહાલ 92 31 09 21 03 28 09 01 00 01 01 03 

૨૫ પાટણ 133 61 13 47 12 00 13 02 00 01 02 05 

૨૬ પોરબદંર 21 15 02 00 04 00 02 01 00 00 00 01 

૨૭ રાજકોટ 129 79 12 38 00 00 12 02 00 02 01 05 

૨૮ સાબરકાઠંા 84 19 08 29 04 24 08 01 00 01 01 03 

૨૯ �રુત 97 00 10 08 07 72 09 01 00 01 01 03 

૩૦ �રુ���નગર 126 69 12 35 10 00 12 02 00 02 01 05 

૩૧ તાપી 100 00 10 37 03 50 10 01 00 01 02 04 

૩૨ વડોદરા 80 06 08 15 00 51 08 01 00 01 01 03 

૩૩ વલસાડ  110 28 11 07 02 62 11 02 00 01 01 04 
  �ુલ  3137 1184 303 851 236 563 303 49 00 38 40 127 
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તથા પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ� �માંક:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૨ �જુબ  

�હ�રાત �માકંઃ-૧૬/૨૦૨૧-૨૨ �ફમેલ હ��થ વક�ર  (વગ�-૩) સવંગ�ની  �જ�લા પચંાયત વાર ક�ટ�ગર� 

વાર ભરવાપા� જ�યાઓ નીચે �જુબ છે:- 
�મ �જ�લા 

પચંાયત 

ભરવાપા� 

�ુલ 

જ�યાઓની 

સ�ંયા 

ભરવાપા� જ�યાઓ પૈક� ક�ાવાર જ�યાઓ �ુલ જ�યાઓ પૈક� 

સામા�ય  

(જનરલ) 

(OC) 

આિથ�ક 

ર�તે 

નબળા 

વગ� 

(EWS) 

સા.શૈ. 

પછાત 

વગ� 

(SEBC) 

અ�.ુ 

�િત 

(SC) 

અ�.ુજન 

�િત 

(ST) 

મા� 

સૈિનક 

માટ� 

અનામત 

જ�યાઓ 

�દ�યાંગ ઉમેદવારો માટ� અનામત જ�યાઓ  

ક�ટ�ગર� 

A 

ક�ટ�ગર�

B 

ક�ટ�ગર�

C 

ક�ટ�ગર�

D 

�ુલ 

૧ અમદાવાદ 96 55 09 22 00 10 09 01 00 01 01 03 

૨ અમર�લી 84 35 08 34 07 00 08 01 00 01 01 03 

૩ આણદં 82 48 08 22 00 04 08 01 00 01 01 03 

૪ અરવ�લી 66 33 06 13 08 06 06 01 00 01 00 02 

૫ બનાસકાઠંા 276 89 27 87 59 14 27 04 00 04 03 11 

૬ ભ�ુચ 86 20 08 33 02 23 08 00 00 02 01 03 

૭ ભાવનગર 97 42 09 32 12 02 09 01 00 02 01 04 

૮ બોટાદ 44 28 04 11 01 00 04 01 00 01 00 02 

૯ છોટાઉદ��રુ 93 50 09 27 07 00 09 01 00 01 01 03 

૧૦ દાહોદ 256 53 25 56 17 105 26 09 00 03 09 21 

૧૧ દ�વ�િૂમ 

�વારકા 

71 43 07 15 05 01 07 01 00 00 01 02 

૧૨ ડાગં 21 05 02 06 00 08 02 01 00 00 00 01 

૧૩ ગાધંીનગર 41 16 04 18 00 03 04 01 00 00 00 01 

૧૪ ગીર 

સોમનાથ 

56 27 05 14 10 00 05 01 00 00 01 02 

૧૫ �મનગર 80 24 08 42 05 01 08 01 00 01 01 03 

૧૬ �ુનાગઢ 77 67 07 03 00 00 07 02 00 00 02 04 

૧૭ ક�છ 153 70 15 41 16 11 15 02 00 02 02 06 

૧૮ ખેડા 106 53 10 30 07 06 10 01 00 02 01 04 

૧૯ મહ�સાગર 54 09 05 23 00 17 05 01 00 01 00 02 

૨૦ મહ�સાણા 90 46 09 18 15 02 09 01 00 01 01 03 

૨૧ મોરબી 96 40 09 35 11 01 09 01 00 01 01 03 

૨૨ નમ�દા 50 07 05 12 04 22 05 01 00 01 00 02 

૨૩ નવસાર� 90 16 09 20 05 40 09 01 00 01 01 03 

૨૪ પચંમહાલ 92 31 09 21 03 28 09 01 00 01 01 03 

૨૫ પાટણ 133 61 13 47 12 00 13 02 00 01 02 05 

૨૬ પોરબદંર 21 15 02 00 04 00 02 01 00 00 00 01 

૨૭ રાજકોટ 129 79 12 38 00 00 12 02 00 02 01 05 

૨૮ સાબરકાઠંા 84 19 08 29 04 24 08 01 00 01 01 03 

૨૯ �રુત 97 00 10 08 07 72 09 01 00 01 01 03 

૩૦ �રુ���નગર 126 69 12 35 10 00 12 02 00 02 01 05 

૩૧ તાપી 100 00 10 37 03 50 10 01 00 01 02 04 

૩૨ વડોદરા 80 06 08 15 00 51 08 01 00 01 01 03 

૩૩ વલસાડ  110 28 11 07 02 62 11 02 00 01 01 04 
  �ુલ  3137 1184 303 851 236 563 303 49 00 38 40 127 

• અરજી કરવાની ત્થા અરજી િી ભરવાની રીત :-
૧  આ જાહેરાતના સંદભ્ગમાં મંડળ દ્ારા ઓન લાઈન જ અરજી સવીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારે જાહેરાતના પેરા-૧ માં દશા્ગવયા મુજબના સમયગાળા દરમયાન https://ojas.gujarat.gov.in પર અરજીપત્રક ભરી 

શકશે.
૨  ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે -
 (1) સૌ રિથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જવું. તયારબાદ “Current Advertisement” માં “View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Department” 

મા ં GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કરવું
 (2) “ફફમેલ હેલથ વક્કર ” ની જાહેરાત રિમાંકઃ ૧૬/૨૦૨૧-૨૨ ઉપર click કરવાથી screen ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ્પશન જોવા મળશે. “Details” ઉપર click કરવાથી હવગતવાર 

જાહેરાત જોવા મળશે, જે ધયાનથી વાંચી જવી.આ જાહેરાતને ભહવષ્યના હેતુ માટે ડાઉનલોડ કરી “SAVE” કરી રાખવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે.
વધુ પ્વગત માટે સંસ્્થાની વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in �વી.

HIGH COURT OF GUJARAT : AHMEDABAD
ADVERTISEMENT FOR DIRECT RECRUITMENT OF DISTRICT JUDGE (25%)

Starting date for submission of Online Appli-
cation

18/04/2022 (12:00 Noon)

Closing date for submission of Online Appli-
cation

04/05/2022 (23:59 Hours)

Tentatively Schedule of Examination / Test
Preliminary Examination (Elimination Test) 03/07/2022
Test of Gujarati Language 
[For those Candidates, who have not passed 
Secondary as well as Higher Secondary 
Examination with subject of Gujarati (Higher 
Level/First Language at both stages)]
Main Written Examination Vivavoce 07/08/2022
Test (Interview) September/October2022

VACANCY AND PAY SCALE :
(i) The High Court of Gujarat, in view of the guidelines of the Hon’ble 
Supreme Court in the case of Malik Mazhar Sultan & Anr. V/s. U.P.Public 
Service Commission & Ors. and ‘The Gujarat State Judicial Service Rules, 
2005’, invites Online Applications from the eligible Practicing Advocates, 
for fi lling up, by Competitive Examination, approximately 34 vacancies 
(existing and future), in the cadre of District Judge, in the payscale of 
Rs. 51,650124059,090139063,260+ Allowances, as admissible under the 
Rules.
(ii) The High Court reserves its right to alter the number of vacancies.
(iii) Online Applications can be submitted from 18/04/2022 (12:00 Noon). 
Last date for submission of Online Applications will be 04/05/2022 (23:59 
Hours).
(iv) While Filling Online Application Form, Candidates shall specifi cally 
indicate, if they have passed their Secondary as well as Higher Secondary 
Examination with subject of Gujarati (Higher Level/ First Language at 
both stages). If the information so furnished by the Candidates is found to 

be false at any stage of the recruitment process, their Candidature will be 
liable to be rejected.
ESSENTIAL QUALIFICATIONS :
(i)  Candidate must possess a Degree in Law from a University recognized 

by law in India.
(ii)  Candidate must be a practicing Advocate in Courts of Civil and/or 

Criminal jurisdiction on the last date fi xed for submission of Online 
Applications and must have so practiced continuously for a period not 
less than Seven Years, immediately preceding as on the last date fi xed 
for submission of the Online Application i.e. on 04/05/2022.

(iii)  Candidate must possess Basic Knowledge of Computer Application 
/ Operation, as set out by the Government of Gujarat in General 
Administration Department Resolution No. PRCH1020051532K, 
dated 30/09/2006 and No. CRR102007120320G. 5, dated 13/08/2008.

HOW TO APPLY :
(a)  All eligible Candidates should apply ‘Online’, through the link provided 

on High Court Websites www.gujarathighcourt.nic.in OR in https://
hcojas. gujarat.gov.in in the prescribed format.

(b) Candidate should have his/her own ‘registered’ Mobile Number and 
the same should be kept active during the entire recruitment process, 
as ‘SMS’ Alerts for the Tests, are also likely to be notifi ed on the said 
Mobile Number, so registered in the Online Application.

(c)  Steps for submitting Online Application through the HCOJAS Portal
(i)  Fill up all the ‘Fields’ given in Online Application, carefully, as per 

the Instructions, after thoroughly reading & understanding the entire 
Detailed Advertisement & the Instructions given at the appropriate 
places.

 The Candidate should specifi cally indicate ‘Yes’ or ‘No’ in the Field, 
“whether you have passed Secondary as well as Higher Secondary 
Examination with subject of Gujarati (Higher Level/ First Language at 
both stages)”

è
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EMPLOYMENTS’ STATE INSURANCE 
CORPORATION : NEW DELHI
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OF INDIA LIMITED

For more details see employment Vol-4 Dt. 23 to 30 April-22
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1.  ‘Mbps’નું પૂ�ં નામ જણાવો. 
 અ. Mega Bite Per Source
 બ. Mega Bite Per Second
 ક.  Modem Bite per Second 
 ડ.  None of the above  
2.  ‘URL’નું પૂ�ં નામ જણાવો.
 અ. Union Resource Location
 બ. Union Resource Language  
 ક. Uniform Resource Locator                    
 ડ. Uniform Research Locator
3.  ‘USB’ એટલે.........
 અ. Union Service Bus
 બ. Universal Service Bus 
 ક. Unite Service Bus 
 ડ. None of the above 
4.  ભારતમાં ‘બેગરી વોલ્કેનો’ (Beige Volcano) કયાં 

આવેલો છે? 
 અ. બેરેન દ્ીપ  બ. હેવલોક દ્ીપ 
 ક. બારાતાંગ દ્ીપ     ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ            
5.  લોહ તત્વના પ્રમાણે આધારે નરીચેનામાંથરી કયું લોહ 

ખનરીજ સૌથરી શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે? 
 અ. મેગ્નેટાઈટ બ. હહમેટાઈટ 
 ક. હસડેરાઈટ  ડ. હલમોનાઈટ
6. ‘િસલ્વરી કલ્ચર’નો સંબંધ નરીચેનામાંથરી શેનરી સાથે 

છે? 
 અ. રેશમ ઉદ્યોગ  બ. કાપડ ઉદ્યોગ  
 ક.  શણ ઉદ્યોગ  ડ. વન હવકાસ
7. ર�ગ્યો –િસવોક રેલવે લાઈન કયા બે રાજ્યોને �ડે 

છે? 
 અ. અરુણાચલ રિદેશ – હત્રપુરા
 બ. હસ�ક્કમ – પહશ્વમ બંગાળ
 ક. પહશ્વમ બંગાળ - હત્રપુરા
 ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ            
8.  છોટાનાગપુરનો ઉચ્ચપ્રદેશ ઝારખંડ ઉપરાંત અન્ય 

કયા રાજ્યોમાં ફેલાયેલો છે?
 અ. ઓફડશા , પહશ્વમ બંગાળ અને છત્ીસગઢ
 બ.  ઓફડશા , મધયરિદેશ
 ક.  ઓફડશા અને  પહશ્વમ બંગાળ
 ડ.  ઉપરમાંથી એક પણ નહહ              
9. ‘કાંિચન ટેકરરીઓ’ભારતનરી કયા દેશ સાથે સરીમા 

બનાવે છે? 
 અ. ભૂતાન બ. નેપાળ 
 ક. મયાનમાર  ડ. ચીન 
10.  ‘ઈ�ન્ડયન બરાનરી એગ્રરીકલ્ચરલ �રસચર્ સેન્ટર’કયાં 

આવેલું છે?  
 અ. હ�દરાબાદ  બ. ચેન્નઇ 
 ક. અમદાવાદ      ડ. ભૂજ
11.  ‘મુગા રેશમ’ કયા રાજ્યમાં ઉત્પા�દત થાય છે? 
 અ. આસમ બ. હબહાર 
 ક. ગુજરાત   ડ. બ�ગલોર 
12.  ‘નોકલરીહાઈ ધોધ’ કયા આવેલો છે? 
 અ. મેઘાલય બ. કેરલ
 ક. હહમાચલ રિદેશ ડ. તહમલનાડુ
13.  ભારતનરી મખુ્ય ભિૂમન ેરામેશ્વરમ દ્વરીપથરી કોણ અલગ 

કરે છે? 
 અ. દસ ફડગ્ી ચેનલ બ. પાલકન સામુદ્રધૂની
 ક. પમબન ચેનલ ડ. ચાર ફડગ્ી ચેનલ
14.  ‘ડંકન પાસ’ ક્યાં આવેલો છે?  
 અ. દહક્ણ અંદમાન અને નાના અંદમાન વચ્ચે
 બ.  ઠાર હનકોબાર અને નાના હનકોબાર વચ્ચે  
 ક. મધય અંદમાન અને દહક્ણ અંદમાન
    ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ            

15.  ગારો,  ખાસરી અને જૈન્તરીયાનરી ટેકરરીઓ સંરચના 
અને ઉત્પિત્તનરી ��ષ્ટએ શેનો ભાગ છે?  

 અ. હહમાલય પવ્ગતશ્ેણી
 બ. પૂવ�તરની પહાડીઓ  
 ક. આરાકાનયોમા પવ્ગતશ્ેણી
 ડ. દ્ીપ કલપીય ઉચ્ચરિદેશ 
16. નરીચેનામાંથરી કયો �કનારો પિશ્વમ ઘાટનો ભાગ નથરી? 
 અ. કોંકણ  બ. માલાબર
 ક. કોરોમંડલ ડ. (અ) અને (બ) બંને
17.  દિક્ષણ ગંગોત્રી શું છે?  
 અ. ભારતની દ્ીપ કલપીય નદી
 બ. ઉત્ર ધ્રુવમાં આવેલ ભારતીય વૈઞ્જાહનક સંશોધન કેનદ્ર
 ક. ભારતીય સબમરીન
 ડ. એનટાક્કટીકામાં આવેલ ભારતીય વૈઞ્જાહનક સંશોધન કેનદ્ર
18. Why do you want to dispose______ your 

furniture?  
 અ.  of બ. off
 ક.  away ડ. No preposition   
19.  He sat _________________the table to write 

a letter.  
 અ.  on બ. by
 ક.  at     ડ. beside 
20.  I am sorry I have to go back ____________ 

my promise.
 અ.  from બ. By
 ક.  to ડ. on

21.  It is time for the shops ____________________.? 
 અ. Should be closed
 બ. To have been closed 
 ક. To be closed
 ડ. To being closed 
22.  _____ so Kind as to close the window?                                                                                                                                   
 અ.  Can you be  બ. Would you be
 ક. You may be    ડ. None of the above
23.  It is time we ____________ something useful. 
 અ. May do બ. did
 ક. Should have done 
 ડ. Could have been done
24. Is wish I ____________ how to play violin.  
 અ. knew  બ. know 
 ક.  would know ડ.  will know 
25.  His father _____________ in Dubai for ten 

years. 
 અ.  has   been  living  બ. has lived 
 ક.  was  living  ડ. Is living
26.  ��ઢપ્રયોગનો અથર્ જણાવો.  
       મનમાં આણવું
 અ. ખોટુ લગાડવું બ. ઈચછા થવી
 ક. હનશ્ય કરવો      ડ. ક�જુસપણું દાખવવું 
27.   માથું મૂક�ને વાત કરવરી.  
 અ. હવશ્વાસઘાત કરવો બ. નીડરપણે કહેવું
 ક. દેવાળું કાઢવું ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ.

28.  કહેવતનો સાચો અથર્ જણાવો. બુંદથરી બગડરી તે 
હોજથરી ન સુધરે.

 અ. આબરૂને જતાં જરા વાર લાગતી નથી.
 બ. ચારેય બાજુથી હવપહત આવી પડવી.
 ક. બંનેના વાંક હવના ઝઘડો ન થાય.
 ડ. બંને પક્માંથી ફાયદો ન મેળવી શકાય. 
29.  છ�દ ઓળખાવો. મળરી આપણ જણ બંને બેન, સંપે 

રમરીએ તો સુખ ચેન.
 અ. દોહરો    બ. ચોપાઈ 
 ક. હફરગીત ડ. મનહર
30.  છ�દ ઓળખાવો. ગરરીબ કોન ે�ઈ તનેો, અનાદર કરવો 

નિહ, કોઈ કાળે આપણરી પણ, રે દશા તેવરી સદરી. 
 અ. હફરગીત બ. ચોપાઈ 
 ક. મનહર ડ.  દોહરો   
31.  િનિશ્વચ સંકેતમાં � ‘256’ એટલે ‘લાલ ર�ગ ચોક’, 

‘589’ એટલે ‘લરીલા ર�ગ ફ�લ’ અને ‘254’ એટલે 
‘સફેદ ર�ગ ફ�લ’ સંકેતમાં  કયો એક ‘સફેદ’ સૂચવે 
છે?

 અ. 2           બ. 4          ક. 5           ડ. 8
32.  52 ના વગર્માં 15 િવદ્યાથ�ઓ િનષ્ફળ થયા તેમના 

નામો દૂર કયાર્ બાદ, યોગ્યતા  ક્રમનરી યાદરી 
બનાવવામા ંઆવરી છે. જમેાં હેમલ ટોચથરી 22મા ંસ્થાને 
છે. નરીચેથરી તેનું સ્થાન કેટલામું હશે? 

 અ. 16 મું     બ.  17 મું  
 ક. 15 મું      ડ.  18 મું
33.   ભારતનું કયું સ્થળ ‘સફેદ પાણરી’ તરરીકે ઓળખાય 

છે? 
 અ. લેહ બ. લદાખ
 ક. કારગીલ ડ. હસયાચીન  
34. નરીચનેામાથંરી કયુ ંરાજ્ય ત્ણ બાજએુથરી બાગં્લાદેશથરી 

ઘેરાયેલું છે?  
 અ. હમઝોરમ બ. હત્રપુરા 
 ક. મેઘાલય      ડ. અસમ 
35.  વષર્ 1953માં આંધ્રપ્રદેશ અલગ રાજ્ય તરરીકે 

અ�સ્તત્વમાં આવ્યું ત્યારે તેનરી રાજધાનરી કઈ હતરી?    
 અ. ગુનટુર    બ. ક�નૂ્ગલ     ક.  નેલ્ોર     ડ. વારંગલ 
36.  િહમાલયમાં િહમરેખા કેટલરી ઊંચાઈએ �વા મળે છે?  
 અ. 3500 મી થી 3800 મી
 બ. 4500 મી થી 6000 મી      
 ક. 2500 મી થી 3500 મી
 ડ. 4000 મી થી 4400 મી  
37.  નમર્દા અને તાપરી નદરીનરી વચે્ચ કઈ પવર્તમાળા 

આવેલરી છે?  
 અ. સાતપુડા બ. સહ્યાહદ્ર 
 ક. અરવલ્ી       ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ.  
38.  મહાદેવનરી ટેકરરીઓનું સૌથરી ઊંચું િશખર કયું છે?  
 અ. ધૂપગઢ       બ. દોડાબેટ્ટા  
 ક. અન્નામૂડી   ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ.  
39.  અદંામાન - િનકોબાર દ્વરીપ સમહૂનુ ંસૌથરી ઊચંુ ંિશખર 

કયું છે?
 અ. સેડલ પીક બ. માઉનટ થુઈલર  
 ક. માઉનટ ફદવાલો ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહહ.  
40.  િહમાલય પવર્ત શ્રેણરી નરીચેનામાંથરી કયા રાજયનો 

ભાગ નથરી?
 અ. ઉતરાખંડ    બ. ઉતરરિદેશ 
 ક. હસ�ક્કમ  ડ. હહમાચલરિદેશ 
જવાબ ઃ
(1-બ) (2-ક) (3-બ) (4-ક) (5-અ) (6-ડ) (7-બ) (8-અ)
(9-ક) (10-અ) (11-અ) (12-અ) (13-ક) (14-અ)
(15-ડ) (16-ક) (17-ડ) (18-અ) (19-ક) (20-ડ)
(21-ક) (22-બ) (23-બ) (24-અ)  (25-અ) (26-અ) 
(27-બ) (28-અ) (29-બ) (30-અ) (31-બ) (32-અ) 
(33-ડ) (34-બ) (35-બ) (36-બ) (37-અ) (38-અ) 
(39-અ) (40-બ)

નમર્દા અને તાપરી નદરીનરી વચ્ચે કઈ પવર્તમાળા આવેલરી છે?  
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6 તા. ૨૭ એપ્રિલ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

વ્યાવસાિયક અને માગર્દશર્ન

મિહલા અ�ગ્નશામક (ફાયર ફાઈટર) કૌશલ પ્રિશક્ષણ કાયર્ક્રમ
રા�ીય રક્ા યુહનવહસ્ગટી (આર.આર.યુ.) (રા�ીય મહતવનું સંસથાન) જેનો ઉદ્દેશય સમકાલીન ભાહવ સુરક્ા, અંતરશાખાકીય ક્ેત્રોમાં સુરક્ા અને વયુહાતમક હશક્ણ રિદાન કરવું છે. જેના 

હવહવધ સંક�લો દ્ારા સમય સમય પર સલામતી અને સુરક્ા ને લગતા કૌશલ રિહશક્ણ કાય્ગરિમો યોજવામાં આવતા હોય છે. આર.આર.યુ. હેઠળના સક�લ ઓફ એ્પલાઇડ સાય�નસસ, એ�નજહનફરંગ 
એનડ ટેક્નોલોજી (સેસેટ), ઉચ્ચતમ શૈક્હણક તાલીમ સાથે ઉદ્યોગ સબંહધત હવહવધ કૌશલ અને વયવસાહયક તાલીમ રિદાન કરવામાં અગ્સર થઇ નવયુવાનોને રોજગારી યોગય બનાવી દેશને 
સમહપ્ગત કરી  ભારતના હવકાસમાં ભાગ આપવા કફટબદ્ધ છે.

12 માચ્ગ 2022ના રોજ  દેશના રિધાનમંત્રી શ્ી નરેનદ્રભાઈ મોદીએ આર.આર.યુ. દેશને સમહપ્ગત કરી. એમના મંત્રમુગધ કરી દેવાય એવા વયાખ્યાનમાં એમને દેશના સુરક્ા અને સલામતી 
ક્ેત્રમાં દેશની દીકરીઓનું વધતું યોગદાન હબરદાવયું હતું. તેની સાથે સાથે હજી વધારે દેશની દીકરીઓ આ ક્ેત્રમાં જોડાય એવી તકો ઊભી કરવા ઉપર હવશેષ ભાર મૂક્યો હતો. આ વાતને 
ધયાનમાં રાખી સેસેટ- આર.આર.યુ.ની દેખરેખમાં એક ઉપયોગી કૌશલ અભ્યાસરિમ ચાલુ કરવામાં આવયો છે.

“ભારતની શૂરવીર મહહલાઓ માટે 6 મહહનાની આવાસીય (રેસીડે�નસયલ) એન.સી.વી.ટી. સફટ્ગફાઈડ અ�ગ્નશામક (ફાયર ફાઈટર)  કૌશલ રિહશક્ણ કાય્ગરિમનું આયોજન કરવામાં આવયું 
છે. જેના અંતગ્ગત મહહલાઓને અ�ગ્નશમન (ફાયર ફાઈફટંગ)ના શેત્રે અ�ગ્નશામક (ફાયર ફાઈટર)ની તાલીમ અને ્પલેસમેનટ આપવામાં આવે છે.

આ અભ્યાસક્રમમાં �ડાતી મપ્હલાઓને નીચે મુજબના માપદ�ડો પૂરા પાડવાના હોય છે.
1. ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ (કોઈ પણ રિવાહ)
2. ઉંમર 18-25 વષ્ગ
3. ઊંચાઈ 157 સે.મી. (નયુનતમ) 
4. રિહશક્ણ પછી ફરજીયાત ઇનટન્ગહશપ
5. હનયુહક્ત ભારતના જે ભાગ માં મળે તયાં કાય્ગ કરવાની કટીબદ્ધતા
(આ રિહશક્ણ રંગ અંધતવ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે લાગુ પડતો નથી.)
આ અભ્યાસરિમ એન.સી.વી.ટી. (નેશનલ કાઉ�નસલ ફોર વૉકેશનલ ટ્રેહનંગ) દ્ારા રિમાહણત કરવામાં આવયો છે. તેની સાથે સાથે તાલીમાથ� આર.આર.યુ. અને આઈ.એફ.એસ.ડી.

એમ.એસ.નું પણ સંયુક્ત સફટ્ગફફકેટ રિદાન કરવામાં આવે છે.
આ રિહશક્ણની તાલીમ ઇ�નસટટ્યૂટ ઓફ ફાયર, સેફટી એનડ ફડઝાસટર મેનેજમેનટ સટડીઝ (આઈ.એફ.એસ.ડી.એમ.એસ.) જ્યાં લાઈવ હસમયુલેશન સાથે અતયાધુહનક ફાયર ટ્રેહનંગ સુહવધા 

ઉપલબ્ધ છે તયાં થશે. આ રિહશક્ણ કેનદ્ર વાઘોફડયા, વડોદરા ગુજરાતમાં �સથત છે. આ કેનદ્રમાં અતયાધુહનક ઉપકરણો ઉપર ટ્રેહનંગની સાથે-સાથે તાલીમાથ�ની વયહક્તતવ ક્મતાઓ અને રિહતહનહધતવ 
ક્મતાઓ પણ હવકસીત થાય એના ઉપર પણ હવશેષ ધયાન અપાય છે. જેથી જયારે કોઈ પણ અભ્યાથ� લોકસેવામાં પગલાં મૂકે અને કટોકટીની �સથહતમાં હોય તયારે શીલ ધારણ કરી બહુમૂલય 
જીવન અને સંસથાઓનું રક્ણ કરી શકે.

કોઈ પણ અભ્યાસરિમ અને રિહશક્ણ ક્ેત્રીય તાલીમના અનુભવ વગર ઉપયોગી નથી. આજ દ્ર�ષ્ટકોણને ધયાનમાં રાખી રિહશક્ણાથ�ઓને મુકામી સેવા (ઇનટન્ગહશપ) માં મોકલવામાં આવે 
છે, જેથી તે લોકો વાસતહવક પફર�સથહતઓનો અનુભવ લઇ રોજગારી (્પલેસમેનટ) પામી શકે. રોજગારની વાત આવે તયારે કયા ઉદ્યોગો અ�ગ્નશામકો રોજગારી રિદાન કરે છે તે રિશ્ ઉઠવો 
સવાભાહવક છે. આ રિહશક્ણ પૂણ્ગ કયા્ગ પછી રિહશક્ણાથ�ઓ રિવેશીય સતરના ફાયર ફાઈટર રીતે ફરફાઇનરી, ઉડ્ડયન ઉદ્યોગ, ફાયર અને સેફટી ટ્રેહનંગ, વીજળી હવભાગ, કેહમકલ ્પલાનટ, હસહવલ 
ફાયર સહવ્ગસ, સરકારી હવભાગો, બાંધકામ ક્ેત્રો, સુરક્ા ક્ેત્રો અને અનય લાગતા ઉદ્યોગોમાં સંલગ્ન થઇ શકે છે. કોઈ અભ્યથ� હવદેશમાં નોકરી પામે તો એને અહત ઉચ્ચસતરના પગાર ધોરણ 
પણ મળે છે. આ અભાસરિમમાં પેહલા જણાવેલ માપદંડો હસવાય રિહશક્ણમાં જોડાતા પહેલા બે ચરણની ચયન રિહરિયામાંથી રિસાર થવું ફરજીયાત છે. તેની હવગત આ રિમાણે છે.

ચરણ-1: (ઑનલાઈન પરીક્ષણ)
ક. જનરલ એ�્પટટ્યૂડ ટેસટ સામાનય (સામાનય ગહણત, સામાનય ઞ્જાન, અને ભાષા (અંગ્ેજી, ગુજરાતી /હહનદી ) અને અનય હવષયો.)  ખ. વયહક્તતવ પરીક્ણ
ચરણ-2: (ઓન-સાઈટ ટેસ્ટ)
ક. શારીફરક તંદુરસતીની પરીક્ા  ખ. મનોવૈઞ્જાહનક પરીક્ણો
આ ચરણ રિહશક્ણ સંસથાન આઈ.એફ.એસ.ડી.એમ.એસ. ખાતે લેવામાં આવતા હોય છે.
પહેલા આ ચરણોની કસોટી અને પેહલા જણાવેલ માપદંડો ઉપર ખરા ઉતરતા ઉમેદવારોને રિહશક્ણમાં જોડાવા તાલીમાથ�ઓને 6 મહહના માટે રિહશક્ણ સંસથામાંજ રહેવાનું હોય છે. 

આ દરહમયાન એમને રિહશક્ણને લાગતી સુહવધાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે. આ સુહવધાઓ જેમ કે ટ્રેહનંગ, ભોજન, યુહનફોમ્ગ અને રહેઠાણની લાગત ટ્રેહનંગ ફીમાંજ સમાવેશ કરી લેવામાં આવે 
છે.(કોઈ પણ અલગ નાણાં લેવામાં આવતા નથી.) આની  સાથે-સાથે આ ટ્રેહનંગ નો 25% ભાગ આર.આર.યુ. દ્ારા સપોનસર કરવામાં આવે છે.

આ કાય્ગરિમની સંપૂણ્ગ  માહહતી (School of Applied Sciences, Engineering, and Technology (SASET) – Rashtriya Raksha University (rru.ac.in)) 
ઉપર ઉપલબ્ધ છે. જે કોઈ બહેનો/મહહલાઓ આ રિહશક્ણમાં રસ ધરાવે છે એ હાલ માં પણ આપેલી વેબસાઈટ ઉપર જઈ રહજસટ્રેશન કરી શકે છે. રક્ા અને સુરક્ા ક્ેત્રે મહહલાઓને સમમાન 
અને સમાન અહધકાર અને તક મળે તેની સાથે-સાથે ભારતની છોકરીઓને એક સુવણ્ગ કારફકદ� બનાવા આ રિહશક્ણ કાય્ગરિમ મદદરૂપ નીવડશે.

ENGINEER INDIA LIMITED : NEW DELHI



તા. ૨૭ એપ્રિલ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર  7

UNION PUBLIC SERVICE 
COMMISSION : NEW DELHI

For more details see employment 
Vol-4 Dt. 23 to 30 April-22



8 તા. ૨૭ એપ્રિલ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Editor and Published by Director of Information on behalf of Directorate of Information. Block No. 19/1, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, 
Gujarat. Printed by Government Central Press, Nr. Gh-7 Circle, Sector-29, Gandhinagar-382029.

NETAJI SUBHAS UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY : NEW DELHI


