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Phone No. : 079-232-53440
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IDBI BANK

Last Date for submission of ONLINE APPLICATION and PAYMENT OF FEE is June 17, 2022

PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING UP THE ONLINE APPLICATION AND REMITTING
THE FEE/CHARGES (Non-Refundable)
IDBI Bank Ltd., hereafter referred to as ‘the Bank’ invites online applications from eligible candidates for the post of Executives (on contract) and
for Admission to IDBI Bank PGDBF 2022-23 for absorption as Assistant Manager, Grade- ‘A’, hereafter referred to as the ‘Recruitment Process’. The
above recruitments will be strictly on all India basis as per the selection process enumerated hereunder.
Note- Candidates are strictly advised to apply only for one of the posts, after ensuring their eligibility as per the criteria given for the respective post.
Please note that multiple applications are liable to be rejected and fees/charges, if paid is non-refundable.
Vacancy
Name of Posts

Total Number of
Vacancy#

Unreserved (UR)
418
200

SC
175
121

ST
79
28

Reserved for
OBC
EWS
268
104
101
50

VI
10
05

HI
11
05

OH
10
05

MD/ID
10
05

Executives (on Contract)
1044
Admissions to IDBI Bank PGDBF
500
2022-23 for absorption as Assistant
Manager, Grade ‘A’
#The number of vacancies mentioned above is provisional and can be modified/ cancelled at the sole discretion of the Bank. The Bank also reserves the right
to shortlist candidates and consider these shortlisted candidates for future requirements. Offer Letter/Letter of Admission (LoA) may be issued in phases
as per the Bank’s requirement.
Crucial Date for the Recruitment Process
S. No.
Activity
1.
Cut-off date for eligibility criteria of Age & Qualification
2.
Online Registration (only)
3.
Payment of Application Fee/ Intimation Charges – (Online mode only)
4.
Tentative Date of Online Test*
Executive (on contract)
Admission to IDBI Bank PGBDF 2022-23

Date
April 1, 2022
June 03, 2022 to June 17, 2022
July 09, 2022
July 23, 2022

Educational Qualifications :
i. Graduate in any discipline from a University recognized by the Govt. of India OR any equivalent qualification recognized as such by the Central
Government. Passing only a diploma course will not be considered as qualifying the eligibility criteria.
ii. The candidate must possess valid Mark-sheets (year/semester wise or consolidated) and Degree/ Provisional Degree Certificate issued by the University
showing that he/ she is a graduate as on April 01, 2022 before registration. The date mentioned on the final year/ semester mark-sheet or Degree/
Provisional degree certificate issued by University will be reckoned as the date of passing the graduation. In case the result of a particular examination
is posted on the website of the University / Institute and web based certificate is issued then proper document/certificate in original issued and signed
by the appropriate authority of the University / Institute indicating the date of passing properly mentioned thereon will be reckoned for verification and
further process. Candidates must therefore possess proper mark sheets and certificates before registering.
iii. Computer Literacy: Operating and working knowledge of computer is mandatory i.e. candidates should have Certificate/Diploma/Degree in computer
operations/Language/ should have studied Computer / Information Technology as one of the subjects in the High School/College/Institute.
Other :
i. Candidature of candidates with record of default in repayment of loans/ credit card dues and/or against whose name adverse reports of CIBIL or other
external agencies is available, is liable to be rejected at any stage of the recruitment process or termination of services, if appointed.
ii. Candidature of candidates against whom there is/ are adverse report regarding character, antecedents, moral turpitude etc. is also liable to be rejected at
any stage of the recruitment process or termination of services, if appointed.
iii. Completing the Online Application will be deemed as consent from the candidate to check his/her Credit history with the relevant agencies.
How to apply :
Candidates can apply through Online only, from June 03, 2022 to June 17, 2022 both dates inclusive. Application in any other mode will not be accepted.
1. Before applying, candidates should
(i) Have a valid personal email-id and mobile number, which should be kept active till the completion of Recruitment Process. The Bank may send call letters
for the examination and/ or other information to the registered email-id/ mobile number. In case of non-receipt of the communication/information due
to technical defect, error or failure, the Bank shall not be responsible for the same. Candidates are advised not to change their email-id/ mobile number
till the recruitment process is completed.
(ii) Scan photograph, thumb impression, hand written declaration and signature as per specifications as given under guidelines at (Annexure I).
The text for the hand written declaration is as follows –
“I, _______ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will
present the supporting documents as and when required.”
* The signature, left thumb impression, the hand written declaration should be of the candidate and not of any other person.
* If at a later stage of selection process or appointment, the signature/ thumb impression/ the handwriting on the handwritten declaration of the candidate
is found to be dissimilar / different as per Bank’s opinion and/or expert analysis, the candidature of the candidate will be cancelled.
* Signature / Hand written declaration in CAPITAL LETTERS shall NOT be accepted.
2. Application Procedure
(i)
Only one application should be submitted by the candidate. In case of multiple applications only the latest valid (complete) application will be
accepted and the application fee / intimation charges paid for the multiple registration(s) will stand forfeited. Multiple attendance / appearances in
the OT/ PI/ DV/ PRMT will be summarily rejected and candidature shall stand cancelled.
(ii)
Please note that all the particulars mentioned in the online application including Name of the Candidate, Category, Date of Birth, Address, Mobile
Number, Email-id, Centre of Examination etc. will be considered as final and no change/modifications will be allowed after submission of the online
application form. Candidates are hence advised to fill in the online application form with the utmost care as no correspondence regarding change of
details will be entertained.
(iii) Please note that change in category will not be permitted at any stage after submission of the online application and the result will be processed
considering the category which has been indicated in the online application, subject to guidelines of the Government of India in this regard.
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Candidates belonging to a particular category, if applies in another category, his/her candidature will be summarily rejected and any claim/request
in this regards will not be accepted/entertained by the Bank. Therefore, candidates are advised to use caution while selecting the category.
(iv) Candidates to visit the Bank’s website www.idbibank.in and click on the “CAREERS/CURRENT OPENINGS” to open the link “Recruitment of
Executives on Contract” / ” Admissions to IDBI Bank PGDBF 2022-23 for absorption as Assistant Manager, Grade A ” and then click on the option
“APPLY ONLINE” which will open a new screen.
(v)
To register, choose the tab “Click here for New Registration” and enter Name, Contact details and email-id. A Provisional Registration Number and
Password will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the Provisional Registration Number (the same should
be quoted for all future communications) and Password. An Email & SMS indicating the Provisional Registration number and Password will also be sent.
(vi) In case the candidate is unable to complete the Application Form in one go, he/ she can save the data already entered by choosing “SAVE AND
NEXT” tab. Prior to final submission of the online application candidates are advised to use the “SAVE AND NEXT” facility to check and /or verify
the details in the online application form and modify the same, if required. Visually Impaired candidates should fill the application form carefully
and verify/ get the details verified to ensure that the same are correct prior to final submission.
(vii) Candidates are advised to carefully fill and verify the details filled in the online application themselves as no rectification will be possible/ entertained
after clicking the COMPLETE REGISTRATION BUTTON.
(viii) The Name of the candidate or his /her Father/ Husband etc. should be spelt correctly and should be similar in the application as it appears in the
Certificates/ Mark sheets/ ID Proofs. Any change/alteration found may disqualify the candidate.
(ix) Candidates are advised to validate their details and save the application by clicking the “Validate your details” and “Save & Next” button.
(x)
Candidates can proceed to upload Photo, Signature, Thumb impression and Hand-written declaration as given under guidelines at (Annexure I).
(xi) Candidates can proceed to fill other details of the Application Form.
(xii) Click on the Preview Tab to preview and verify the entire application form before COMPLETE REGISTRATION BUTTON.
(xiii) Modify details, if required, and click on “COMPLETE REGISTRATION BUTTON.” ONLY after verifying and ensuring that the photograph,
signature, declarations uploaded and other details filled by you are correct.
(xiv) Click on “Payment” Tab and proceed for payment.
(xv) Choose the Payment Mode ONLINE and click on “Submit” button. NO CHANGE IS PERMITTED IN PAYMENT MODE ONCE CHOSEN.

yLÞ ònuh¾çkh
• KIOCL િલિમટ�ડ ઃ બ�ગલુ�
જગ્યાનું નામ ઃ ચીફ જનરલ મેનેજર (એચઆર,
�ફનાન્સ, કોમિશર્યલ, મ�ટરીયલ્સ)
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 04
ઓનલાઈન અર�ની છ�લ્લી તારીખ ઃ 23-6-2022
વેબસાઈટ
ઃ www.kioclltd.in

• ઈલેક્ટ્રોિનક્સ કોપ�ર�શન ઑફ ઇ�ન્ડયા
િલ. ઃ હ�દરાબાદ
જગ્યાનું નામ ઃ ટ�ડ્સમેન-બી (ઈલેક્ટ્રોિનક િમક�. /
ર��ડયો એન્ડ ટીવી, �ફટર, ઇલે�ક્ટ્રશીયન,
મશીિનષ્ટ, ટનર્ર), લોઅર �ડિવઝન
ક્લાક�, લાઈટ વ્હીકલ ડ્રાઈવર
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 40+11+4
ઓનલાઈન અર�ની છ�લ્લી તારીખ ઃ 25-6-22
વેબસાઈટ
ઃ www.ecil.co.in

• સ્ટ�ટ બેન્ક ઑફ ઇ�ન્ડયા ઃ મુંબઈ
જગ્યાનું નામ ઃ સ્પેશ્યાિલસ્ટ ઓ�ફસર - આિસ.
જનરલ મેનેજર (આઈ.ટી. - ટ�ક.
ઓપર�શન્સ, ઈન બાઉન્ડ એ�ન્જિનયર,
આઉટ બાઉન્ડ એ�ન્જિનયર, િસક્યુ�રટી
એક્ષપટર્), ડે. મેનેજર (નેટવક� એ�ન્જ.,
સાઈટ એ�ન્જિનયર કમાન્ડ સેન્ટર,
સ્ટ�ટ�સ્ટીિશયન)
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 32
ઓનલાઈન અર�ની છ�લ્લી તારીખ ઃ 12-6-22
વેબસાઈટ
ઃ www.sbi.co.in

• ઇ�ન્ડયન ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ટ�કનોલો� ઃ ભુવનેશ્વર
જગ્યાનું નામ ઃ આિસ.
ટ�કિનકલ
ઓ�ફસર,
સુિપ્રન્ટ�ડન્ડ, જુિન. લાયબ્રેરી ઈન્ફોમ�શન
સુિપ્રન્ટ�ન્ડન્ટ, �ફિઝયોથેરાપીસ્ટ, જુિન.
ટ�ક. સુિપ્રન્ટ�ન્ડન્ટ, જુિન. આિસ., જુિન.
એકાઉન્ટન્ટ, જુિન. પેથોલો�સ્ટ, જુિન.
ટ�કિનિશયન, જુિન. લેબ આિસ., મલ્ટી
ટાસ્ક�ગ સ્ટાફ
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 83
વેબસાઈટ
ઃ http://www.iitbb.ac.in
(એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યૂઝ તા. 4-6-2022)
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અ.�. વગર્ના પ્રિતભાશાળરી િવદ્યાથ�ઓ માટે કેન્દ્ર સરકારનરી ટોપ ક્લાસ
એજ્યુકેશન માટે િશષ્ય�િત્ત યોજના

અનુસૂિચત �િત વગર્ના તેજસ્વી િવદ્યાથ�ઓ ગરીબીના કારણે દ�શની નામાં�કત
િશક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રાપ્ય િશક્ષણથી વંિચત ન રહ� તે માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા મહત્વની
િશષ્ય�િત્ત યોજના અમલમાં છ�.
ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા દ�શની ટોપ મોસ્ટ શૈક્ષિણક સંસ્થાઓની યાદી તૈયાર કરી
પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવી છ�. આ સંસ્થાઓમાં પ્રિતભાના �ર� પ્રવેશ મેળવનાર અ.�.
વગર્ના તેજસ્વી િવદ્યાથ�ઓ માટ� અભ્યાસનો તમામ ખચર્ ક�ન્દ્ર સરકાર ઉઠાવે છ�.
હાલમાં આ યોજના હ�ઠળ િશષ્ય�િત્ત માટ� લાયક િવદ્યાથ�ઓની સંખ્યા ૧૫૦૦થી
વધારીને ૪૨૦૦ કરવામાં આવી છ�.
• યોજનાનો હેતુ અને વ્યાપ ઃ
અ.�. વગર્ના િવદ્યાથ�ઓને ગુણવત્તાયુક્ત િશક્ષણ મળ� તે સુિનિશ્ચત કરવામાં
આવે છ�. તે માટ� િવદ્યાથ�ને સંપૂણર્ આિથર્ક સપોટર્ પૂરો પાડવામાં આવે છ�.
આ િશષ્ય�િત્ત હ�ઠળ ધો. ૧૨ની પરીક્ષા પાસ કરનાર િવદ્યાથ�ઓને આવરી
લેવામાં આવે છ�. ક��ન્દ્રય સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા મંત્રાલય દ્વારા પ્રિસદ્ધ
કરવામાં આવેલ સંસ્થાઓની સૂિચ પૈક� કોઈ એકમાં પ્રવેશ મેળવનાર િવદ્યાથ�ને લાભ
મળવાપાત્ર છ�. િશષ્ય�િત્ત માટ� પાત્ર થયેલ િવદ્યાથ�ને અભ્યાસ પૂણર્ થાય ત્યાં સુધી
આિથર્ક સહાય મળ� છ�.
• િવદ્યાથ�નરી પાત્તા ઃ
ક�ટુંબની વાિષર્ક આવક મયાર્દા �. ૮ લાખથી વધાર� ન હોવી �ઈએ. િવદ્યાથ�એ સૂિચત
યાદી પૈક�ની સંસ્થામાં જનરલ મે�રટના આધાર� પ્રવેશ મેળવેલ હોવો �ઈએ. મંત્રાલય
દ્વારા જે તે સંસ્થા માટ� િનધાર્રીત કર�લ સંખ્યા પ્રમાણે િશષ્ય�િત્ત મળવાપાત્ર છ�. આ
સંખ્યામાં ૩૦ ટકા અ.�. વગર્ની િવદ્યાથ�નીઓ માટ� અનામત રહ�શે. એક જ ક�ટુંબના બે
થી વધુ િવદ્યાથ�ને લાભ મળી શકશે નહ�.
• માન્ય શૈક્ષિણક સંસ્થાઓ ઃ
૦ બધી જ IIMs
૦ બધી જ IITs

૦ બધી જ IIITs
૦ બધી જ AIIMs
૦ બધી જ NITs
૦ બધી જ NIFTs
૦ બધી જ NIDs
૦ હોટલ મેનેજમેન્ટ સંસ્થા
૦ નેશનલ લૉ યુિન. તેમજ ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા માન્ય અન્ય સંસ્થાઓ
૦ કોમિશર્યલ પાયલોટ તાલીમ કોસર્ તથા તે પ્રકારના અન્ય કોસર્ ક� જે DGCA
દ્વારા માન્ય હોય તે માટ� પણ લાભ મળવાપાત્ર છ�.
• મંત્ાલય દ્વારા આિથર્ક સહાયનું ધોરણ ઃ
ક��ન્દ્રય સા. ન્યાય અને અિધકારીતા મંત્રાલય દ્વારા િનધાર્�રત શૈક્ષિણક સંસ્થામાં
પ્રવેશ મેળવનાર અ.�. વગર્ના િવદ્યાથ�ઓને નીચે મુજબ આિથર્ક સહાય મળી શક� છ�.
૦ સંપૂણર્ ટ્યુશન ફ� તથા અન્ય નોન-�રફ�ડેબલ ચા�સ (પ્રિત િવદ્યાથ� �. ૨
લાખની વાિષર્ક મયાર્દા) કોમિશર્યલ પાયલોટ માટ� �. ૩.૭૨ લાખ સુધીની
મયાર્દામાં સહાય.
૦ રહ�વા જમવા માટ� િવદ્યાિથર્ દીઠ પ્રિત માસ �. ૩૦૦૦
૦ પુસ્તકો-સ્ટ�શનરી માટ� િવદ્યાથ� દીઠ વાિષર્ક �. ૫૦૦૦
૦ સ્ટાન્ડડર્ ક�પનીના કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ એસેસરીઝ સિહત વસાવવા સમગ્ર
અભ્યાસક્રમ દરિમયાન િવદ્યાથ� દીઠ એકવાર �. ૪૫,૦૦૦ની સહાય
૦ મંત્રાલય દ્વારા માન્ય સંસ્થાએ તેમની માિહતી પુ�સ્તકા તથા વેબસાઈટ
ઉપર આ યોજના િવશે માિહતી પૂરી પાડવાની રહ�શે. જેથી અ.�. વગર્ના
િવદ્યાથ�ઓ લાભ લઈ શક�.
૦ અ.�. વગર્ના િવદ્યાથ�ઓએ િશષ્ય�િત્તનો લાભ મેળવવા માટ� નેશનલ
સ્કોલરશીપ પોટર્લ (NSP) ઉપર અર� કરવાની રહ� છ�.
૦ વધુ િવગતો માટ� વેબસાઈટ ઃ www.socialjustice.gov.in �વી.

• JEE - Main :

ક્યાર� યો�ય છ� ? - એિપ્રલથી જૂન

મહ�વનરી પરરીક્ષાઓનરી ટરીટબરીટ્સ

શા માટ� ?

ઃ ઈ�ન્ડયન ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ટ�કનોલો�સ (IITs), નેશનલ
ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ઈન્ફોમ�શન એન્ડ ટ�કનોલો� (IITs), તેમજ
ભારતની અન્ય શ્રેષ્ઠ એ�ન્જિનયર�ગ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવા માટ�
યો�તી અિખલ ભારતીય પ્રવેશ પ્રિક્રયા
�ફલ્ડ
ઃ એ�ન્જિનયર�ગ
યોગ્યતા
ઃ ધો. 12 સાયન્સ
િવરય
ઃ �ફિઝક્સ, ક�િમસ્ટ્રી, મેથ્સ.
ક�ટલા િવદ્યાથ�ઓએ પરીક્ષા આપી ? - 12 લાખ
ક�ટલા િવદ્યાથ� ક્વોિલફાય થયા ? - 2.20 લાખ
પરીક્ષાની પેટનર્ ઃ હ�તલ
ુ ક્ષી બહુ િવકલ્પ આધા�રત તથા ખાલી જગ્યા પૂરો પ્રકારના પ્રશ્નો
કોલેજની સંખ્યા ઃ IITs, NITs અને 100 કોલેજ
સમય અવિધ ઃ 3 કલાકમાં 75 પ્રશ્નો
પરીક્ષાનું સ્તર ઃ મધ્યમથી ક�ઠન
તૈયારીનો સમય ઃ 2 વષર્
ક્યાર� યો�ય છ� ? - વષર્માં બે વાર - �ન્યુ. અને એિપ્રલ

• JEE Advanced :
શા માટ� ?

ઃ ઈ�ન્ડયન ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ટ�કનોલો� (IITs)માં પ્રવેશ મેળવવા
માટ� યો�તી અિખલ ભારતીય પરીક્ષા
�ફલ્ડ
ઃ એ�ન્જિનયર�ગ
યોગ્યતા
ઃ ધો.-12 સાયન્સ
િવષય
ઃ ક�મેસ્ટ્રી, �ફિઝક્સ, મેથ્સ.
ક�ટલા િવદ્યાથ�ઓએ પરીક્ષા આપી ? - 12 લાખ
ક�ટલા િવદ્યાિથર્ ક્વોિલફાય થયા ? - 20 હ�ર
પરીક્ષાની પેટનર્ ઃ હ�તુલક્ષી પ્રશ્નો
પેપરની પેટનર્ ઃ અિનધાર્�રત
કોલેજની સંખ્યા ઃ 23 IITs
પરીક્ષાનું સ્તર ઃ કઠીન
તૈયારીનો સમય ઃ બે વષર્

• BITSAT :
શા માટ� ?

ઃ િબરલા ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ટ�કનોલો� એન્ડ સાયન્સ (BITS)ના
દ�શમાં આવેલા ત્રણ ક�મ્પસમાં ચાલતા એ�ન્જિનયર�ગ અને ફામર્સી
કોસર્માં પ્રવેશ માટ�ની યુિન. કક્ષાની પરીક્ષા
�ફલ્ડ
ઃ એ�ન્જિનયર�ગ અને ફામર્સી
યોગ્યતા
ઃ ધો. 12 સાયન્સ
િવષય
ઃ ક�મેસ્ટ્રી, �ફિઝક્સ, મેથ્સ. / બાયોલો�, અંગ્રે� અને લો�કલ
રીઝન�ગ (LR)
પરીક્ષા આપનારિવદ્યાથ�ઓની સંખ્યા - 1.80 લાખ
બેઠકો
ઃ 2000
પ્રશ્નપત્રનું સ્વ�પ ઃ બહુિવકલ્પ આધારીત હ�તુલક્ષી પ્રશ્નો
પેપર પેટનર્
ઃ 3 કલાકમાં 150 પ્રશ્નો
તૈયારીનો સમય ઃ 2 વષર્
પરીક્ષાનું સ્તર ઃ મધ્યમ
ક્યાર� યો�ય છ� ? - એિપ્રલથી જુલાઈ
• આ�ક�ટેકચરના કોસર્માં પ્રવેશ માટે મહ�વનરી NATA એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ
ભારતની પ્રિતિષ્ઠત આ�ક�ટ�કચર કોલે�માં ચાલતા બી-આક�ના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ
મેળવવા માટ� National Aptitude Test (NATA) આપવાની રહ� છ�.
0 પ્રવેશ માટ� યોગ્યતા ઃ ધો. 12માં મેથ્સ ફરિજયાત િવષય રાખ્યો હોય તેઓ આ
પરીક્ષામાં ઉપ�સ્થત રહી શક� છ�. NATA ઓલાઈન અને ઓફલાઈન એમ
બે રીતે યો�ય છ�. પરીક્ષાનો ભાગ-એ ઓનલાઈન આપવાનો છ�. ભાગ-બી
ઓફલાઈન આપવાનો છ�.
0 JEE MAIN PAPER-2 : CBSE બોડર્ દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ પરીક્ષા
યો�ય છ�. આ પરીક્ષા ખૂબ કઠીન પ્રકારની છ�. દ�શની ટોપ આ�ક�ટ�કચરલ
ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટમાં પ્રવેશ માટ� આ ટ�સ્ટ મહ�વની છ�. આ પરીક્ષા દર વષ� અિપ્રલ માસમાં
યો�ય છ�.
0 યોગ્યતાનું ધોરણ ઃ ધો. 12ની પરીક્ષામાં 75 ટકાથી વધુ ગુણ મેળવેલા હોવા
�ઈએ. ધો. 12માં મેથ્સ. િવષય ફરિજયાત હોવો �ઈએ.

તા. ૮ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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કયા મેળાને કચ્છનરી ગ્રામ્ય સંસ્ક�િતના અરરીસા સમાન ગણાવામાં આવે છે?

1. કિવ ભાલણે મહાકિવ બાણભટ્ટ રિચત કયા સંસ્ક�ત
ગ્રંથનું ગધ �પાંતરણ કયુર્ હતું ?
અ. સુભાિષતા
બ. અલકનંદા
ક. કાદ�બરી
ડ. મંદા�કની
2. સંસદનું કયું સત્ સૌથરી નાનું હોય છે?
અ. બજેટ સત્ર
બ. ચોમાસુ સત્ર
ક. િશયાળુ સત્ર
ડ. પંગુ સત્ર
3. ન્યુટનનરી ગિતનો પહેલો િનયમ શાનરી વ્યાખ્યા આપે
છે?
અ. �સ્થરતાની
બ. બળની
ક. વેગની
ડ. ગિતની
4. િત્ગુણરી રસરી નરીચન
ે ામાંથરી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપતરી
નથરી?
અ. ધનુર
બ. ખાંસી
ક. �ડફથે�રયા
ડ. પ્લેગ
5. ગ�ડ નો પ્રયાર્ય જણાવો?
અ. શ્યેન
ક. વાયસ
બ. ફ�ર
ડ. અકાબ
6. નરીચેનામાંથરી કઈ અદાલત દેશનરી પ્રથમ પેપરલેસ
અદાલત બનરી છે?
અ. ક�રળ
બ. કણાર્ટક
ક. તિમલનાડુ
ડ. આંધ્રપ્રદ�શ
7. રેલવે બોડર્ના નવિનયુકત ચેરમેન કોણ છે?
અ. પ્રકાશ મલ્હોત્રા
બ. િવનયક�માર િત્રપાઠી
ક. રાહુલા સચદ�વા
ડ. પ્રમોદ અ�ગ્નહોત્રી
8. િવશ્વ બ્રેઈલ �દવસ (World Braille day) ક્યારે
મનાવાય છે ?
અ. ૪ – �ન્યુ.
બ. ૮ – મે
ક. ૧૧ – જુન
ડ. ૧૯ – નવે.
9. ગુજરાતમાં કયું લોક�ત્ય કરતરી વખતે લાકડરીને ધરતરી
પર પછાડવામાં આવે છે ?
અ. �ટપ્પ્ણી
બ. ઠાગા
ક. ગોફ ગૂંથણ
ડ. ધમાલ
10. કોઈપણ સંસદ સભ્ય �હનરી મંજૂરરી વગર કેટલા �દવસ
સુધરી ગેરહાજર રહે તો તે �હનું સભ્યપદ ગુમાવે છે?
અ. ૬૦
બ. ૯૦
ક. ૪૫
ડ. ૫૦
11. પદ્મશ્રરી એવોડ્થ� સન્માિનતા કયા પ્રિસધ્ધ સમાજ
સેિવકાનું ૭૪ વષર્નરી વયે �ન્યુ – ૨૦૨૨ માં િનધન
થયું હતું?
અ. ઉવર્શી સાહની
બ. સ્વાિત બેડેકર
ક. િસંધુતાઈ સપકાલ
ડ. �દવ્યા ગુપ્તા
12. ખેલો ઇ�ન્ડયા – ૨૦૨૩ ના યજમાનપદે કયા રાજ્યનરી
પંસદગરી કરરી છે?
અ. મધ્યપ્રદ�શ
બ. ગુજરાત
ક. તેલંગાણા
ડ. રાજસ્થાન
13. કઈ રાજ્ય સરકારે ‘�કસાન સૂય�દય યોજના’ શ�
કરરી છે?
અ. પં�બ
બ. િબહાર
ક. ગુજરાત
ડ. ક�રળ
14. દુલર્ભ ધાતુ વેને�ડયન ભારતના કયા રાજયમાંથરી મળરી
આવે છે?
અ. તિમલનાડુ
બ. િબહાર
ક. અ�ણાચલ પ્રદ�શ
ડ. મહારા�
15. ડરીએનએ (DNA) નો અણુ લગભગ કેટલરી પહોળાઈનો
હોય છે?
અ. ૧ mm
બ. ૨ mm
ક. ૩ mm
ડ. ૪ mm
16. પાણરીનરી ઘનતા સૌથરી વધારે કયા તાપમાને હોય છે?
અ. ૧૨`C બ. ૪` C ક. ૨૮` C ડ. ૩૫` C
17. કયો રોગ લોહરીના રકતકણોનો નાશ કરે છે?
અ. કમળો
બ. મેલેરીયાક.
ક. ન્યુમોિનયા
ડ. થેલેસેિમયા

18. ઉપરા�પિતનરી ચૂટં ણરી લડનાર ઉમેદવારને કેટલા સંસદ
સભ્યો દરખાસ્ત મૂકનાર અને કેટલા સભ્યોનું સમથર્ન
જ�રરી છે?
અ. ૧૫-૨૦
બ. ૨૦-૨૫
ક. ૨૦-૨૦
ડ. ૨૫-૩૦
19. છોડના પાંદડા કયા ત�વનરી ઘટને કારણે ભૂરા થઈ �ય
છે?
અ. તાંબુ
બ. િઝંક
ક. બોરોન
ડ. મ�ગેનીઝ
20. ગુજરાતના કયા બંદરે પાનામેકસ નામક જહા� લાંગરરી
શકે છે?
અ. ઓખા
બ. ક�ડલા
ક. િસક્કા
ડ. મુંદ્રા
21. રાિનલ િવક્રમિસંધે કયા દેશના ૨૬મા પ્રધાનમંત્રી
બન્યા?
અ. �પાન
બ. શ્રીલંકા
ક. ભૂતાન
ડ. નેપાલ
22. ભારતના કયા રાજયમાં તાજેતરમાં ટમાટર ફ્લૂના કેસ
ન�ધાયા છે?
અ. તેલંગાણા
બ. કણાર્ટક
ક. ક�રળ
ડ. તિમલનાડુ
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23. મે – ૨૦૨૨ માં જેમનું િનધન થયું, તે પં�ડત િશવક�માર
શમાર્ના િપતાનું નામ શું હતું?
અ. પં. રામદત શમાર્
બ. પં. ઉમાદત
ક. પં. શ્યામદત શમાર્
ડ. પં. દીનદયાળ શમાર્
24. કયા �દવંગત ફોટોગ્રાફરને ૨૦૨૨નો પુિલત્ઝર એવોડર્
મળ્યો છે?
અ. દાિનશ િસદીક�
બ. નાિસર હુસૈન
ક. ઈબ્રાિહમ શેખ
ડ. ઐયુબ પઠાણ
25. વષર્માં બે વાર મનાવાતો આતંરરા�રીય ખગોળ િવઞ્જાન
�દવસ ક્યારે – ક્યારે મનાવાય છે?
અ. ૨ મે – ૨૬ સપ્ટ�.
બ. ૧૨ માચર્ – ૨૨ સપ્ટ�.
ક. ૧૯ ઓકટોબર–૨૦ જુલાઈ ડ. ૧૨ સપ્ટ�–૧૫ ઓકટોબર
26. માણેક અને નરીલમને કયા રાસાયિણક નામે પણ
ઓળખવામાં આવે છે?
અ. એલ્યુિમિનયમ ઓકસાઇડ બ.કાબર્ન ઓકસાઇડ
ક. િસિલકોન ઓકસાઇડ
ડ. બોરોન ઓકસાઇડ
27. અકોટ એટલે શેનું �ક્ષ થશે?
અ. દાડમ
બ. �યફળ
ક. સોપારી
ડ. બીલી
28. િવરમશાહ સત્યાગ્રહનો મોરચો કોણે સંભાળ્યો હતો?
અ.શામળદાસ ગાંધીએ
બ. મિણલાલ કોઠારીએ
ક. અ�તલાલ શેઠ�
ડ. મહાદ�વભાઈ દ�સાઈએ
29. િલંગ પૂ�નો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કયા પુરાણમાં �વા મળે છે?
અ. ભાગવત પુરાણ
બ. મત્સ્ય પુરાણ
ક. અ�ગ્ન પુરાણ
ડ. િવષ્ણુ પુરાણ
30. ભારતના કયા રાજયમાં સૌથરી વધુ સોયાબરીનનું
ઉત્પાદન મળે છે?
અ. મધ્યપ્રદ�શ
બ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ
ક. ગુજરાત
ડ. તિમલનાડુ
31. ‘હું ખોટો નથરી એ કેમ િસધ્ધ ક�ં?’– વાકયમાં પ્રશ્નવાચક
િવશેષણ ઓળખાવો.
અ. ખોટો નથી
ક. િસધ્ધ
બ. ક�મ
ડ. ક�ં
32. મહાદેવભાઇ દેસાઈનો જન્મ કયારે થયો હતો?
અ. ૧-૧-૧૮૯૨
બ. ૨-૨-૧૮૯૩
ક. ૩-૩-૧૮૯૪
ડ. ૪-૪-૧૮૯૫
33. ગાંધરી� જ્યાં ભણ્યા હતા , એ શામળદાસ કોલેજ કયાં
આવેલરી છે?
અ. �મનગર
બ. રાજકોટ
ક. પોરબંદર
ડ. ભાવનગર

34. તાજેતરમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કયા રાજ્યનરી મુલાકાત
વખતે દૂ ધ વાણરી નામક એક સામુ દ ાિયક રે� ડયો
સ્ટેશનનું ઉદ્દ્ધાટન કયુ�?
અ. ગુજરાત
બ. પં�બ
ક. કણાર્ટક
ડ. રાજસ્થાન
35. આમાં શ્રરીક�ષ્ણના િપતરાઈ કાકા કોણ હતા?
અ. અશોક
બ. અંક�ર
ક. અક્ર�ર
ડ. અક્ષત
36. કયા મેળાને કચ્છનરી ગ્રામ્ય સંસ્ક�િતના અરરીસા સમાન
ગણાવામાં આવે છે?
અ. હા�પીરનો મેળો
બ. રવાડીનો મેળો
ક. રવેચીનો મેળો
ડ. કરોલપીર મેળો
37. આઇપરીએલમાં ૬,૦૦૦ રન બનાવનાર બરી� િક્રક્રેટર
કોણ છે?
અ.રોિહતા શમાર્
બ. ડેિવડ વોનર્ર
ક. સુર�શ ર�ના
ડ. િશખર ધવન
38. નક્ષત્ોનરી ક�લ સંખ્યા કેટલરી છે ?
અ. ૨૨
ક. ૩૨
બ. ૨૭
ડ. ૪૫
39. તાજેતરમાં, કોલસાનું પ�રવહનકતાર્ કયા જહાજનરી
નવલખરી પોટર્ ખાતે જળસમાિધ થઈ હતરી?
અ. શાક�
બ. તાજર્
ક. બાજર્
ડ. ફજર્
40. કલાન્ત કિવ અને બાલ ઉપનામથરી સાિહત્યસજર્ન
કરનાર સાિહત્યકાર કોણ હતા?
અ. રમણલાલ દ�સાઈ
બ.ઇશ્વર પેટલીકર
ક. પન્નાલાલ પટ�લ
ડ. બાલાશંકર ક�થા�રયા
41. કાિતર્ક વદ – ૧૧ એટલે કઈ એકાદશરી?
અ. અ�
બ.અપરા
ક. જયા
ડ.ઉત્પિત
42. ‘�સ્વંગ’- શબ્દ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે?
અ. �સ્વિમંગ
બ. ગોલ્ફ
ક. બો�ક્સંગ
ડ. શતર�જ
43. દાદા સાહેબ ફાળકે એવોડર્નરી શ�આત ક્યારથરી થઈ?
અ.૧૯૬૫
બ. ૧૯૬૭
ક.૧૯૬૯
ડ. ૧૯૭૧
44. આડા બે લાલ પટ્ટાનરી વચ્ચે એક સફેદ પટ્ટો – આ
રાષ્ટ્ર્ધ્વજ કયા દેશનો?
અ. ફ્રાંસ
બ. ગ્રીસ
ક. બે�લ્જયમ
ડ. ઓ�સ્ટ્રયા
45. ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરનરી સમાિધ કયા નામે
ઓળખાય છે?
અ. શાંિતવન
બ. ચૈત્યભૂિમ
ક. રાજઘાટ
ડ. નમર્દાઘાટ
46. ઉષા ખન્ના �ફલ્મક્ષેત્ે કઈ બાબતે સંકળાયેલાં હતાં?
અ. અિભનય
બ. િનમાર્ણ
ક. સંગીતકાર
ડ. ગીતકાર
47. માઈક્રોફોનના શોધક કોણ હતા?
અ.ચાલ્સર્ પસર્ન
બ. થેલ્સ
ક. લેન્ડ સ્ટ�ઈનર
ડ. થોમસ આલ્વા એ�ડસન
48. પંચાગ એટલે િતિથ – વાર – નક્ષત્ – યોગ અને પાંચમું
શું?
અ. તારીખ
બ.મુહૂતર્
ક. તારણ
ડ. કરણ
જવાબો ઃ
(1-ક) (2-ક) (3-બ) (4-ડ) (5-ડ) (6-અ) (7-બ) (8-અ)
(9-અ) (10-અ) (11-ક) (12-અ) (13-ક) (14-) (15-બ)
(16-બ) (17-ડ) (18-ક) (19-ડ) (20-ડ) (21-બ) (22ક) (23-બ) (24-અ) (25-અ) (26-અ) (27-ક) (28-બ)
(29-) (30-અ) (31-બ) (32-અ) (33-ડ) (34-અ) (35ક) (36-બ) (37-ડ) (38-બ) (39-ક) (40-ડ) (41-ડ)
(42-ક) (43-ક) (44-) (45-બ) (46-ક) (47-ડ) (48-ડ)
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અત્યાર સુધી આપે કર�લ અભ્યાસમાં મતલબ ક�
ધોરણ ૧ થી નવ સુધી આગળના ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા
િસવાય અન્ય કોઈ િવકલ્પ ન હતો, પર�તુ ધોરણ – ૧૦
પાસ કયાર્ બાદ કાર�કદ�ના ઘડતર માટ� ઘણા િવકલ્પો
રહ�લા છ� . આ િવકલ્પોમાંથી કયો િવકલ્પ પસંદ કરવો
તેની મૂઝવણ આપને થતી જ હશે. આ મૂઝવણનો ઉપાય
આપ જ શોધી શકો છો. આપની રસ, �િચ, ક્ષમતા વગેર�ને
ધ્યાને લઈ યોગ્ય િવકલ્પો પસંદ કરીને ઉજ્જવળ ભિવષ્યનું
ઘડતર કરવું શક્ય છ�. ઉજ્જવળ ભિવષ્યના િનમાર્ણ માટ�
ધોરણ – ૧૦ પછીના િવિવધ િવકલ્પો નીચે મુજબ છ�.
ધોરણ-૧૦ પછરીના મુખ્ય િવકલ્પો
• ધોરણ: ૧૧ - ૧૨માં અભ્યાસ
• �ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમ
• ITI અભ્યાસક્રમ
• ક�િષ િવષયક અભ્યાસક્રમ
• અન્ય અભ્યાસક્રમો
• સંરક્ષણ દળ ક્ષેત્રે કાર�કદ�
ધોરણ:૧૧ - ૧૨માં અભ્યાસ :
ધોરણ-૧૦ પાસ કયાર્ પછી ધો.-૧૧ સામાન્ય
પ્રવાહમાં પ્રવેશ લઈ શકાય છ�. સ્ટાન્ડડર્ ગિણત સાથે
ધોરણ-૧૦ પાસ થયેલ િવદ્યાથ�ઓ ધો.- ૧૧ િવઞ્જાન
પ્રવાહમાં A GROUP માં અને બેિઝક ગિણત સાથે
ધોરણ-૧૦ પાસ થયેલ િવદ્યાથ�ઓ ધો.- ૧૧ િવઞ્જાન
પ્રવાહમાં B GROUPમાં પ્રવેશ મેળવી શક� છ�.
ધોરણ -૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પાસ કયાર્બાદ B.A.,
B.COMમાં સ્નાતક થઈને G.P.S.C., UPSC તથા અન્ય
સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાઓ આપી શકાય છ�.
ધો.- ૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ પાસ કયાર્ બાદ
NEET,GUJ-CAT જેવી પ્રવેશ પરીક્ષામાં ઉચ્ચ સ્કોર
પ્રાપ્ત કરી મે�ડકલ, ઈજનેરી, ફામર્સી તેમજ બી.એસસી.માં
સ્નાતક થઈને G.P.S.C., UPSC તથા અન્ય સ્પધાર્ત્મક
પરીક્ષાઓ આપી શકાય છ�.
�ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો :
ધોરણ ૧૦ પછીના વ્યાવસાિયક અભ્યાસક્રમોમાં
�ડપ્લોમા એ�ન્જિનય�ર�ગ મોખર� છ�. �ડપ્લોમા સરકારી
કોલે�માં અને સ્વિનભર્ર કોલે�માં ર�ગ્યુલર અભ્યાસક્રમ
ઉપલબ્ધ છ� જેમાં અંદા�ત ૩૧ જેટલા અભ્યાસક્રમો છ�.
જ્યાર� �ડસ્ટન્સ લિન�ગ મોડ િસિવલ ઇલે�ક્ટ્રકલ અને
િમક�િનકલ અભ્યાસક્રમોમાં જ ઉપલબ્ધ છ�
વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો
(ACPC) એડિમશન કિમ�ટ ફોર પ્રોફ�શનલ �ડપ્લોમા
કોસ�સ, એડિમશન િબલ્ડ�ગ, સરકારી પોિલટ�કિનક,
પાંજરાપોળ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
અથવા GTU, ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ.
વેબસાઈટ : www. gujacpc.nic.in
•
ફાઈન આટ્સર્ �ડપ્લોમા અને મ�લ્ટમી�ડયાના
અભ્યાસક્રમો:• �ડઝાઈનનું �ફલ્ડ
• �હ�રાતની દુિનયા
• ફાઈન આટર્ �ડપ્લોમા
• ડ્રો�ગ એન્ડ પેઈ�ન્ટ�ગ
• સ્કલ્પચર એન્ડ મોડેિલંગ
• એપ્લાઈડ/કોમિશર્યલ આટર્
I.T.I. કક્ષાના અભ્યાસક્રમો :
આજના ટ�કિનકલ યુગમાં તાલીમ પામેલા

ધોરણ-૧૦ પછરીના િવકલ્પો

ટ�કિનિશયનોની જ��રયાત હોય એ સ્વાભાિવક છ�. આ
પ્રકારની કાર�કદ� ઘડવા માટ� I.T.I. નાં અભ્યાક્રમો ઉપલબ્ધ
છ�. આ અભ્યાસક્રમોને મુખ્યત્વે બે પ્રકારમાં વહ�ચી શકાય.
1. N.C.V.T. નાં રાિ�ય કક્ષાના અભ્યાસક્રમો.
2. G.C.V.T. પેટનર્નાં રાજ્ય કક્ષાના અભ્યાસક્રમો
ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમો પૈક� N.C.V.T. પેટનર્નો
અભ્યાસક્રમ સફળતાપૂવર્ક પાસ કરનારને નેશનલ ટ્રેડ
સ�ટર્�ફક�ટ અને G.C.V.T. પેટનર્નો અભ્યાસક્રમ સફળતા
પૂવર્ક પાસ કરનારને સ્ટ�ટ સ�ટર્�ફક�ટ આપવામાં આવે છ�.
અત્યાર� આપણા રાજ્યમાં દર�ક તાલુકા મથક� I.T.I. ની
સંસ્થા છ�. સરકારી અને ગ્રાન્ટ�ડ સંસ્થાઓ છ�. આ I.T.I.
સંસ્થામાં ઘણા લાંબા અને ટૂંકા ગાળાના અભ્યાસક્રમો ચાલે
છ�. સરકારી ધારા-ધોરણ મુજબ તેમાં પ્રવેશ અપાય છ�.
I.T.I. માં લગભગ ૧૨૫ પ્રકારના કોસર્ ચાલે છ�. રોજગાર
મેળવવા માગતા યુવાનો માટ� I.T.I. આશીવાર્દ�પ છ�.
વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો.રોજગાર તાલીમ
િનયામકશ્રીની કચેરી, ૧/૩ ડૉ. �વરાજ મહ�તા ભવન,
સેક્ટર-૧૦,
ગાંધીનગર.www.talimrojgar.org/
www.itiadmission.guj.nic.in

ક�િષ િવષયક અભ્યાસક્રમો :
ભારત ક�િષપ્રધાન દ�શ હોવાથી ક�િષ અને પશુ
પાલન સૌથી વધાર� મહત્વ ધરાવે છ�. પશુ પાલન ક્ષેત્રે
તો ગુજરાત કદાચ સૌથી મોખર� છ�.
�ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો
• ક�િષ �ડપ્લોમા
• બાગાયત �ડપ્લોમા
• ક�િષ ઈજનેરી
• ક�િષ સહાકાર, બે�ન્ક�ગ અને માક��ટ�ગ
• �હ િવઞ્જાન ( બહ�નો માટ�)
• િચ�કત્સા અને પશુપાલન
• ન્યુટ્રીશન એન્ડ ડાયટ�ટીક્સ
સ�ટર્�ફકેટ અભ્યાસક્રમો
• પશુધન િનરીક્ષક તાલીમ
• �હિવઞ્જાન તાલીમ
• બેકરી તાલીમ
• બે�ક�ગ ટ�ક્નોલો�
• મરઘા ઉછ�ર તાલીમ
• ગ્રામ્ય કારીગર તાલીમ
• માળી તાલીમ
• કામધેનુ યુિનવિસર્ટી – ગાંધીનગર- www.ku_
•

guj.org

સરદાર પટ�લ ક�િષ યુિનવિસર્ટી દાંતીવાડા - www.

sdau.edu.in

• આણંદ ક�િષ યુિનવિસર્ટી- www.aau.in
• જૂનાગઢ ક�િષ યુિનવિસર્ટી- www.jau.in
• નવસારી ક�િષ યુિનવિસર્ટી- www.nau.in
સ�ટર્�ફકેટ અભ્યાસક્રમો:
• પશુધન િનરીક્ષક : (લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેક્ટર)
લાયકાત:-ધોરણ ૧૦ પાસ અંગ્રે� સાથે. ખેડૂત
પુત્રને ૫% વેઈટ�જ આપવામાં આવે છ�.
• �હ િવઞ્જાન તાલીમ :
ધોરણ ૧૦ પાસ. બે વષર્નો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ.
• બેકરી તાલીમ :
ધોરણ ૧૦ પાસ. બેકરી સંસ્થામાંથી બે વષર્નો બેકરી
ઉદ્યોગનો અનુભવ ધરાવનાર માટ� ધોરણ-૯ પાસ. ઉ�મર

તા. ૮ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

- ૧૫ થી ૩૫ વષર્
મુદત:-૨૦ અઠવા�ડયાનો કોસર્
• બે�ક�ગ ટ�ક્નોલૉ� :
મુદત:- ૨૦ અઠવાડીયા (૨૫ બેઠકો)
પ્રવેશ લાયકાત : ધોરણ-૧૦ પાસ
• મરઘા ઉછ�ર તાલીમ : ધોરણ-૭ પાસ
મુદત : ૧૦ અઠવા�ડયાનો કોસર્
• ગ્રામ્ય કારીગર તાલીમ : ધોરણ-૭ પાસ,
મુદત : ૯ માસ
ખેતીવાડીમાં વપરાતા ઓ�રો બનાવવા, રીપેર
કરવા અંગેનો ધંધો શ� કરી સ્વરોજગારી મેળવી
શકાય છ�.
• માળી તાલીમ:- ધોરણ- ૭ પાસ
મુદત:- છ માસનો પ્રમાણપત્ર કોસર્
બાગ-બગીચા, ફામર્ તેમજ પાક�માં સુપરવાઈઝરની
�બ મળ� છ�. ઇચ્છુક ઉમેદવારો સ્વતંત્ર કામ કરી શક� છ�.
�ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમો:અંગ્રે� િવષય સાથે ધોરણ ૧૦ પાસ. અથવા
માન્ય સમકક્ષ બોડર્ની પરીક્ષા સાથે પાસ કર�લ હોય તેવા
ઉમેદવારો આ કોસર્ માટ� અર� કરી શક� છ�.
• ક�િર �ડપ્લોમા :- અંગ્રે� િવષય સાથે ધોરણ
-૧૦ પાસ
મુદત:- ૩ વષર્ (છ સેમેસ્ટર)
• બાગાયત �ડપ્લોમા:- ધોરણ -૧૦ પાસ
મુદત:- ૩ વષર્ (છ સેમેસ્ટર)
• ક�િર ઈજનેરી :- ધોરણ -૧૦ પાસ
મુદત:- ૩ વષર્ (છ સેમેસ્ટર)
• �હ િવઞ્જાન �ડપ્લોમા (બહ�નો માટ�)
અંગ્રે� િવષય સાથે ધોરણ:-૧૦ પાસ
મુદત:- ૩ વષર્ (છ સેમેસ્ટર)
• િચ�કત્સા અને પશુપાલન :- અંગ્રે� િવષય સાથે
ધોરણ:-૧૦ પાસ
મુદત:- ૩ વષર્ (છ સેમેસ્ટર)
સ્વરોજગારરીનરી તકો:ક�િષક્ષેત્રે િનપુણ ઉમેદવારો પોતાની આવડત,
ક�શળતા અને અનુભવના આધાર� ખેતીવાડી ક્ષેત્રે સ્વરોજગારી ઊભી કરી શક� છ� જેવી ક� જંતુનાશક દવાઓ
બનાવવી અને ખેતીવાડીમાં વપરાતા ઓ�રો બનાવવા
તેમજ જથ્થાબંધ અને છૂટક વેચાણ કરી સ્વ-રોજગારી
ઊભી કરી શક� છ�. વેટરનરી તથા ડેરી ઉદ્યોગ શ� કરીને
સ્વ-રોજગારી મેળવી શક� છ�.
ગુજરાતમાં ક�િષ ક્ષેત્રે મળતા અભ્યાસક્રમોનો સમાવેશ
કરવામાં આવેલો છ�. જે અંગે વધુ િવગતો તેમજ અદ્યતન
માિહતી માટ� જે-તે ક�િષ યુિનવિસર્ટીનો સંપક� કરી શકાય.
IGNOU (ઈ�ન્દરા ગાંધરી નેશનલ ઓપન
યુિનવિસર્ટરી)નાં અભ્યાસક્રમો :
ઈ�ન્દરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુિનવિસર્ટીમાં
સ�ટર્�ફક�ટ તેમજ અન્ય અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�. આ
અભ્યાસક્રમોનું માધ્યમ િહ�દી અથવા અંગ્રે� રહ� છ�.
વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો.
S. G. હાઈવે, છારોડી- અમદાવાદ
વેબસાઈટ:- www.ignou.ac.in
BAOU (ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન
યુિનવિસર્ટરી)નાં અભ્યાસક્રમો :
ધોરણ-૧૦ પછી જે િવદ્યાથ�ઓએ ધોરણ-૧૧ તેમજ

તા. ૮ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

૧૨ની પરીક્ષા આપી શક્યા નથી અથવા અભ્યાસ છોડી
દીધો હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ � વધુ અભ્યાસ કરવા
માંગતા હોય તે િવદ્યાથ�ઓએ BPEની પરીક્ષા પાસ કરી
ડૉ. બાબાસાહ�બ આંબેડકર યુિનવિસર્ટીમાં સીધા સ્નાતક
કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવી શક� છ�. આ ઉપરાંત
અન્ય અભ્યાસક્રમો પણ ઉપલબ્ધ છ�.
માિહતી માટ� સંપક� કરો
ડૉ.બાબા સાહ�બ આંબેડકર ઓપન યુિનવિસર્ટી
િનરમા યુિનવિસર્ટીની બાજુમાં,
S. G. હાઈવે, છારોડી- અમદાવાદ
વેબસાઈટ:- www.baou.org

ઈન્ડો-જમર્ન ટૂલ �મના �બ ઓરરીએન્ટેડ કોષર્ ઃ
ઈન્ડો-જમર્ન ટુલ�મ નામની સંસ્થા અમદાવાદમાં
વટવા �.આઈ.ડી.સી. ખાતે આવેલી છ�. ભારત સરકારની
Ministry Of Small.. ISO 9001-2000 સ�ટર્ફાઈડ
ટ્રેિનંગ સેન્ટર છ�. આ સંસ્થાના પ્રોફ�શનલ અભ્યાસક્રમોની
Industryમાં �ડમાન્ડ સારી છ�.
• �ડપ્લોમા ઈન ટૂલ�મ એન્ડ ડાયમે�ક�ગ - (DMT)
• સટ��ફક�ટ ઈન ટૂલ�મ એન્ડ ડાયમે�ક�ગ
• પોસ્ટ �ડપ્લોમા ઈન CAD/CAM વગેર�
અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છ�.
મુદત:- ૩ માસથી ૪ વષર્- કોસર્ મુજબ ફ�લ ટાઈમ
વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો
ઈન્ડો-જમર્ન ટૂલ �મ, ૫૦૦૩, ફ�ઝ-૪, GIDCવટવા, અમદાવાદ. વેબ સાઈટ www.igtrahd.com
અન્ય અભ્યાસક્રમો
ડી-ફામ્ષસી (આયુવ�દ) : મુદત:- બે વષર્
સંસ્થા:- IPS (INSTITUTE OF PHARMA-

SUTICAL SCIENCE)

ગુજરાત આયુવ��દક યુિનવિસર્ટી, એ. ક�.
જમાલ િબલ્ડ�ગ, ગુ� નાનક રોડ, �મનગર.
વેબસાઈટ: ayurveduniversity.com
ફ�મેલ હ�લ્થ વક�ર : િવિવધ િજલ્લાઓમાં આવેલી
િજલ્લા પંચાયત હ�ઠળની સરકારી હો�સ્પટલોમાં �ફમેલ
હ�લ્થ વક�રનો અભ્યાસ ચાલતો હોય છ�.
મુદત:- ૧૮ માસ, વય:- ૨૫ થી ૩૫ વષર્ની બહ�નો
માટ�.
વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો.
આ અંગે િજલ્લા પંચાયત દ્વારા �હ�રાત બહાર
પાડવામાં આવે છ�. આ માટ� િજલ્લાના મુખ્ય આરોગ્ય
અિધકારી િજલ્લા પંચાયતનો સંપક� કરવો.
આયુવ�દ કમ્પાઉન્ડર : સંસ્ક�ત િવષય સાથે ધોરણ:૧૦ પાસ.
મુદત:- એક વષર્ વય:- ૧૬ થી ૨૩ વષર્
સરકારી આયુવ�દ મહાિવદ્યાલય, આજવા રોડ,
વડોદરા.
સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર �ડપ્લોમા : ઓલ ઇ�ન્ડયા
ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ લોકલ સેલ્ફ ગવનર્મેન્ટ (LSG)
રાજકોટ, સુરત, વડોદર, અમદાવાદ ખાતે સેનેટરી
ઇન્સ્પેકટર �ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમ ચાલે છ�.
ધોરણ:- ૧૦ પાસ. મુદત:- ૧૮ માસ
સંસ્થા:- ઓલ ઇ�ન્ડયા ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ સેલ્ફ
ગવનર્મેન્ટ,
બરફ�વાલા ભવન, કામા હોટ�લની સામે, ખાનપુર,
અમદાવાદ.
વેબસાઈટ: www.aiilsg.org
C/O

ફાયરમેન કોસ્ષ : ધોરણ:- ૧૦ પાસ, મુદત : ૧ વષર્
જે ઉમેદવાર� સાહિસક�િત્ત, શારી�રક ક્ષમતા
અને રોમાંચક કાર�કદ� બનાવવી હોય તેવા લોકો આ
અભ્યાસક્રમ પસંદ કર� છ�.
સંસ્થા:- ગુજરાત સરકારનાં શ્રમ અને રોજગાર
િવભાગ દ્વારા G.C.V.T. માન્ય ઔદ્યોિગક તાલીમ સંસ્થા.
વેબ સાઈટ: www.talimrojgar.org/www.itiad-

mission.guj.nic.in

રોજગારીની તકો : સરકારી ક્ષેત્રોમાં, મ્યુિનિસપાિલટી
તેમજ િજલ્લા અને તાલુકા પંચાયતનાં ફાયર સ્ટ�શન,
સંરક્ષણ ક્ષેત્રે, ર�લ્વે, એરપોટર્, �ઈબી વગેર�માં નોકરીની
સારી તકો છ�.
સંરક્ષણદળ : ભારતીય ભૂિમદળમાં �ડાવવાની
પ્રવેશ પરીક્ષાઓ સુવણર્ તક પૂરી પાડે છ�. આ ભરતી
પ્રિક્રયા ગુજરાતમાં લશ્કરી ભરતી કાયાર્લય દ્વારા િજલ્લા
અથવા તાલુકા મથકોએ થાય છ�. તેમાં િજલ્લાની રોજગાર
કચેરીઓ મદદ�પ બને છ�.
વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો:૧. આમ� �રક્ર�ટમેન્ટ કચેરી, ક�મ્પના હનુમાન મં�દરની
સામે, ક�ન્ટોન્મેન્ટ, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.
૨. આમ� �રક્ર�ટમેન્ટ કાયાર્લય, સેનેટોરીયમ પાસે,
�.�. હો�સ્પટલ રોડ, �મનગર
વેબસાઈટ:-www.joinindianarmy.
nic.in
િવિવધ જગ્યાઓ માટે યુવાનોનરી ભરતરી :
૧. સોલ્જર જનરલ ડ્યૂ�ટ :
ધોરણ:- ૧૦ પાસ.
સોલ્જર ટ�કિનકલ અને નિસ�ગ આિસસ્ટન્ટ
ધોરણ:- ૧૦ પાસ. ગિણત, િવઞ્જાન, અંગ્રે� સાથે.
૨. સોલ્જર (ટ્રેડ્સ મેન):લાયકાત:- નોન મેિટ્રક.

ઈ�ન્ડયન એર ફોસર્ ઃ
ઈ�ન્ડયન એર ફોસર્માં એરમેન ઈન ડ્રાઈવર
િમક�િનકલ ટ્રાન્સપોટર્ (MTD) ટ્રેડ, એરમેન નોન
ટ��ક્નકલ ટ્રેડ વગેર�ની પ્રવેશ પરીક્ષાઓ તેમજ ભરતી
પ્રિક્રયા ગુજરાતમાં લશ્કરી ભરતી કાયાર્લય દ્વારા િજલ્લા
અથવા તાલુકા મથકોએ થાય છ�. તેમાં િજલ્લાની રોજગાર
કચેરીઓ મદદ�પ બને છ�. તેથી જે-તે િજલ્લામાં આ
કચેરીનો સંપક� કરવાથી માિહતી માટ� માગર્દશર્ન મળ� છ�.
સંપક� સ્થાન:- એરમેન ભરતી કાયાર્લય (પિશ્ચમ
િવભાગ) મુંબઈ
કમા�ન્ડંગ ઓ�ફસર-૬ એરમેન િસલેકશન સેન્ટર,
કોટન ગ્રીન એરફોસર્ સ્ટ�શન,
મુંબઈ-૪૦૦ ૦૩૩. ફોન: (૦૨૨) ૨૩૭૧૪૯૮૨
(એક્ષટ�ન્શન ૩૧૬)
વધુ માિહતી માટ� સંપક� www.airmenselec-

tion.gov.in

ઈ�ન્ડયન નેવરીમાં સેઈલર
ભારતીય નૌકા દળમાં સેઈલરનું સ્થાન મહ�વનું
છ�. નૌકા દળની મશીનરી, શસ્ત્રો, િવ�ણું “સેન્સસર્”
અને જહાજ પરના સાધનોને કાયાર્�ન્વત કરવાનું અને
યોગ્ય રીતે �ળવવાનું કાયર્ સેઈલર દ્વારા થાય છ�. વળી
નાિવકોને નૌકાદળમાંથી છૂટા કરતા પહ�લા તેમને િપ્રરીલીઝ અભ્યાસ દ્વારા નાગ�રક �વનમાં ગોઠવાઈ શક�
તેની તાલીમ પણ આપવામાં આવે છ�. ફક્ત અપરિણત
ભારતીય પુ�ષ નાગ�રક જ અર�પાત્ર છ�.
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વધુ માિહતી માટ� સંપક� કરો:ઈ�ન્ડયન નેવી, C/O INS, વાલસુરા- �મનગર
વેબસાઈટ : www.indiannavy.nic.in
સંરક્ષણ દળ ક્ષેત્રે ભરતી અને તાલીમ માટ� સંબંિધત
ક્ષેત્રની વેબસાઈટ, રોજગાર સમાચાર, એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યૂઝ,
વતર્માનપત્રો વગેર�માં લાયકાત, વય અને �ફિઝકલ ટ�સ્ટ
અંગેની િવગતે માિહતી આવે છ�.

રેલ્વે �રક્ર�ટમેન્ટ બોડર્ :
ર�લવે સુરક્ષા દળમાં વોટર ક��રયર, સફાઈ વાળા,
માળી, ધોબી, દર�, મોચી જેવા ગૌણ કમર્ચારીઓની
ભરતી પણ થાય છ�. આ પદો માટ� ઓછામાં ઓછી
શૈક્ષિણક લાયકાત ધોરણ-૮ પાસ છ�. અને વય મયાર્દા
૧૮ થી ૨૫ વષર્ છ�. �ફિઝકલ �ફટનેસ ટ�સ્ટ તથા લેિખત
કસોટી અને મૌિખક કસોટીમાં પાસ થવું ફરિજયાત છ�.
ર�લવેમાં ગ્રુપ “ડી” પોસ્ટ અંતગર્ત ગ�ગમેન, ટ્રેકમેન,
ખલાસી, પ્લેટફોમર્ પોટર્ર, પાસર્લ પોટર્ર, સફાઈ વાલા
જેવી પોસ્ટ પર પણ ભરતી થાય છ�. લેિખત પરીક્ષા અને
શારી�રક ક્ષમતા કસોટી ફરિજયાત છ�.
િવદ્યાથ� િમત્રો, ધો. ૧૦ પછી ઉપરોક્ત યોગ્ય
અભ્યાસક્રમ પસંદ કરીને સફળતાના િશખર સર કરી
શકાય છ�.
ન�ધ : પ્રસ્તુત લેખમાં આપેલ િવગતો �ણકારી
અને �દશાસૂચન માટ� છ�. તેને આખરી ન ગણતા ચોક્કસ
અને આખરી માિહતી માટ� જે તે સંસ્થાનો સંપક� સાધવો
તેમજ પ્રવેશ ફોમર્ સાથે અપાતી માિહતી પુ�સ્તકા તથા
ફોમર્ સાથેની સૂચનાનો અભ્યાસ કરવો જ�રી છ�.
- પી. આઈ. રબારી

મદદનીશ,
વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા,
રાયખડ, અમદાવાદ
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તા. ૮ જૂન, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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