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ગુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા �.ક્ર.૨૧/૨૦૨૨-૨૩થી�.ક્ર.૨૭/૨૦૨૨-૨૦૨૩તાર�ખ-૧૫/૧૦/૨૦૨૨ (બપોરના ં૧૩:૦૦ કલાક) 
થી તાર�ખ-૦૧/૧૧/૨૦૨૨ (રાિત્રના ં૧૧:૫૯:૦૦ કલાક) �ધુી Online અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે.સદર� ુજગ્યાઓની �ખુ્ય અને 
અગત્યની િવગતો �વી ક� શકૈ્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ, �મર, પગાર ધોરણ, �મરમા ં�ટછાટ, અર� ફ� ઓનલાઈન અર� કરવાની 
ર�ત, �હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય િવગતો આયોગના નોટ�સ બોડર્ ઉપર અથવા આયોગની વબેસાઈટ https://
gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. �હ�રાતની સ�ંણૂર્ િવગતો આયોગની વબેસાઈટ 
પર જોયા બાદજ ઉમેદવાર� https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર Online અર� કરવાની રહ�શ.ે �મર ઓનલાઈન અર� કરવાની 
છેલ્લી તાર�ખના રોજગણવામા ંઆવશ.ે

          

�ુ જ રા ત   � હ� ર   સે વા   આ યો ગ  
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા �.ક્ર. ૨૧/૨૦૨૨-૨૩ થી �.ક્ર. ૨૭/૨૦૨૨-૨૦૨૩ તાર�ખ-૧૫/૧૦/૨૦૨૨ (બપોરના ં૧૩:૦૦ કલાક) થી તાર�ખ-૦૧/૧૧/૨૦૨૨ (રાિત્રના ં૧૧:૫૯:૦૦ કલાક) �ધુી Online અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 
સદર�ુ જગ્યાઓની �ખુ્ય અને અગત્યની િવગતો �વી ક� શૈક્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ, �મર, પગાર ધોરણ, �મરમા ં�ટછાટ, અર� ફ� ઓનલાઈન અર� કરવાની ર�ત, �હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ તથા અન્ય િવગતો આયોગના 
નોટ�સ બોડર્ ઉપર અથવા આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવા િવનતંી છે. �હ�રાતની સ�ંણૂર્ િવગતો આયોગની વેબસાઈટ પર જોયા બાદ જ ઉમેદવાર� https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in પર Online અર� કરવાની રહ�શે. �મર ઓનલાઈન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
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૨૧ �હસાબી અિધકાર�, વગર્-૧ ૧૨ ૦૫ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૦૫-૦૨-
૨૦૨૩ 

૪, ૧૧, ૧૮ �ૂન-
૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ 

B.Com, M.Com CA, 
ICWA, CMA, CS ૩-૫ વષર્ 

માચર્-૨૦૨૩ સપ્ટ�.૨૦૨૩ 

૨૨ �હસાબી અિધકાર�, વગર્-૨ ૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૨૬-૦૨-૨૦૨૩ ૬, ૧૩,  ૨૦ ઓગ-૨૩ નવે.૨૩ B.Com, CA, ICWA, 
CMA, CS જ�ર નથી એિપ્રલ-૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ 

૨૩ આદશર્ િનવાસી શાળા આચાયર્, વગર્-૨,  કિમ�ર આ�દ�તી િવભાગ ૧૯ ૧૨ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૫-૦૨-૨૦૨૩ માચર્-૨૦૨૩ �ૂન-૨૩ POST GRAD. ૫ વષર્ 
�હ�રાત ક્રમાકં ૨૪ થી ૨૭/૨૦૨૨-૨૩, �જુરાત પાણી �રૂવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડર્ ની છે 

૨૪ 
�જુરાત પાણી �રૂવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડર્ ઈજનેર� સેવા (િસિવલ), વગર્-૧ અને વગર્-૨ 
કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૧, GWSSB ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૫-૦૨-૨૦૨૩  ૨, ૯, ૧૬ �ુલા.-૨૩ નવે.-૨૩ BE/B.TECH CIVIL જ�ર નથી 
નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨, GWSSB ૨૨ ૦૯ ૦૪ ૦૪ ૦૧ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ માચર્-૨૦૨૩ ઓક્ટો.-૨૩ 

૨૫ નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર (યાંિત્રક), વગર્-૨, GWSSB ૦૭ ૦૩ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૨૬-૦૩-૨૦૨૩ ૧૦, ૧૭,  ૨૪ સપ્ટ�- ૨૩ �ડસે.-૨૩ BE/B.TECH MECH. જ�ર નથી મે-૨૦૨૩ નવે.૨૩ 
૨૬ મદદનીશ ઈજનેર (િસિવલ), વગર્-૨, GWSSB ૧૨૫ ૫૩ ૧૧ ૩૬ ૦૯ ૧૬ ૧૭ ૦૩ ૧૨ ૦૨ ૦૫ ૦૫ ૦૧ ૨૬-૦૩-૨૦૨૩ મે-૨૦૨૩ ઓગ.-૨૩ BE/B.TECH CIVIL જ�ર નથી 
૨૭ મદદનીશ ઈજનેર (યાંિત્રક), વગર્-૨, GWSSB ૧૦૦ ૪૧ ૧૦ ૨૭ ૦૭ ૧૫ ૧૪ ૦૩ ૦૯ ૦૨ ૦૫ ૦૪ ૦૧ ૨૬-૦૨-૨૦૨૩ એિપ્રલ-૨૩ ઓગ.-૨૩ BE/B.TECH MECH. જ�ર નથી 

ન�ધ-અ� ેદશાર્વલે શકૈ્ષિણક લાયકાત અન ેઅનભુવ ઉમદેવારની સામાન્ય સમજણ માટ ેછે. ચોક્કસ �કારની શૈક્ષિણક લાયકાત અન ેઅનભુવ માટ ે�હરેાતની જોગવાઇ, જગ્યાના ંભરતી િનયમો અન ેભરતી (પરીક્ષા) િનયમો ધ્યાન ેલવેાના ંરહશે.ે    
ઉમેદવારો દ્વારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર� �હ�રાતના આખર� (છેલ્લા) સમય �ધુી “Editable” છે. આથી ઉમેદવારોએ એક �હ�રાતમા ંએક જ અર� કરવી. ઓનલાઇન કર�લ અર�મા ંિવગત-મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લૂ થાય 
તો “Edit” િવકલ્પમા ંજઇ િવગત �ધુાર� લેવી. નવી અર� ન કરવી. અર� કરતી વખતે અને ત્યારબાદ ઉમેદવાર� પોતાની સહ�, ફોટો અને અન્ય િવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો �લૂ હોય તો �ધુારો કર� લેવા જણાવવામા ંઆવે 
છે. �હ�રાત ઓનલાઇન અર� કરવાનો સમય�ણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પત્રકમા ંકોઇ �ધુારા વધારા થઇ શકશે નહ�.   
 આયોગ દ્વારા પ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવતી સદર�ુ �હ�રાતોમા ંજગ્યાઓની સખં્યામા ંિવભાગની દરખાસ્તને આધીન ફ�રફાર કરવાનો આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહ�શે. 
ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઈ પ્રાથિમક કસોટ� OMR - CBRT (Computer Based Recruitment Test) માધ્યમથી લેવામા ંઆવશે. 
શૈક્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ વગેર� આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ િવગતવાર �હ�રાત પ્રમાણે રહ�શે. 
ઉક્ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત ક્રમાકં: ૨૩, ૨૬ અને ૨૭/૨૦૨૨-૨૩મા ંપ્રાથિમક કસોટ�મા ં૩૦૦ �ણુમાથંી � �ણુ મેળવેલ હશે તેના ૫૦% �ણુભાર અને �બ� �લુાકાતના ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુના ૫૦% �ણુભારના પ્રમાણસહ 

ગણતર� કર�ને �ુલ �ણુના આધાર� કરવામા ંઆવશે. એટલે ક�, પ્રાથિમક કસોટ� અને �બ� �લુાકાતના અ�કુ્રમે �ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવેલ �ણુ�ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વેઇટ�જ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથિમક કસોટ�મા ં૧૦૦ �ણુના 
૧૦૦પ્ર�ો સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦ �ણુના ૨૦૦પ્ર�ો સબંિંધત િવષયના રહ�શે. (સદર� ુ�હ�રાતોમા ંપ્રાથિમક કસોટ�મા ં૧૫% થી ઓછા �ણુ મેળવશે તેવા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાત માટ� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.) 
�હ�રાત ક્રમાકં ૨૧, ૨૨, ૨૪ અને ૨૫/૨૦૨૨-૨૩ અન્વયે પ્રાથિમક કસોટ�મા ંઆયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમા ંઆવતા અને �હ�રાતમા ંભરતી િનયમોમા ંદશાર્વેલ જોગવાઇઓ સતંોષતા �ુલ જગ્યાઓના આશર� ૧૫ (પદંર) ગણા 
ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષામા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે અને ત્યારબાદ આયોગે ન�� કર�લા લાયક� ધોરણમા ંઆવતા �ુલ જગ્યાઓના ૦૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 
�.ક્ર.-૨૪/૨૦૨૨-૨૩ થી �.ક્ર.-૨૭/૨૦૨૨-૨૩ની જગ્યાઓએ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો �જુરાત પાણી �રુવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોડર્ (GWSSB)ના કમર્ચાર� ગણાશે. તેઓ �જુરાત સરકારના કમર્ચાર� ગણાશે નહ�. સદર�ુ જગ્યાઓ માટ� 
સબંિંધત બોડર્ના ંભરતી િનયમો અને અન્ય તમામ િનયમોને આિધન આ �હ�રાતો આપવામા ંઆવે છે   
બધીજ �હ�રાતો માટ� પસદંગી યાદ� મેર�ટના આધાર� આખર� કરવામા ંઆવશે. આખર� પ�રણામ વખતે જ ઉમેદવાર� મેળવેલ આખર� �ણુ �હ�ર કરવામા ંઆવશે. 
(૧) ઉમેદવારોએ �હ�રાત ક્રમાકં અને જગ્યા�ુ ંનામ સ્પષ્ટ ર�તે વાચંીને ઓનલાઈન અર� કરવી. ઓન-લાઈન અર� કરતી વખતે તમામ િવગતો અર�પત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતર� કર�ને ત્યાર પછ� જ અર� કન્ફમર્ 

કરવાનીરહ�શે. (ર)ફન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રકની િવગતો ક� તેમા ંઉમેદવાર� આપેલ મા�હતીમા ંક્ષિત ક� �કૂ  બાબતે �ધુારો કરવાની જ�ર�યાત જણાય તો https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ના “Online Application” મે�મુા ં“Edit” 
િવકલ્પમા ંજઇને તે �હ�રાતમા ંઓનલાઇન અર� કરવાના આખર� (છેલ્લા) �દવસ અને સમય �ધુીમા ંકોઇ પણ િવગત �ધુાર� શકાશે. �હ�રાતના ઓનલાઇન અર� કરવાનો સમય�ણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પત્રકમા ંકોઇ 
�ધુારા વધારા થઇ શકશે નહ�. (૩) એક કરતા ંવધાર� સખં્યામા ંઅર� કયાર્ના �કસ્સામા ંછેલ્લે કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. �બન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� છેલ્લે કન્ફમર્ થયેલ ફ� સાથે�ુ ંઅર�પત્રક 
માન્ય રાખવામા ંઆવશે. (૪) ઉમેદવારોએ �બ� �લુાકાતને પાત્ર થયાના �કસ્સામા ંર�ૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહ�શે. 
ઉમરના ં�રુાવા માટ� SSCE CERTIFICATE (જન્મ તાર�ખ દશાર્વેલ) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજ માન્ય ગણાશે નહ�. સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE 

(NCLC) માટ� પ�રિશષ્ટ-ક-પ�રિશષ્ટ-૪ (�જુરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH) માન્ય ગણાશે નહ�. 
�બન-અનામત ઉમેદવારો અર� ફ� પોસ્ટ ઓ�ફસ ચલણ થી તાર�ખ ૦૨.૧૧.૨૦૨૨ �ધુીમા ં� તે પોસ્ટ ઓ�ફસના ંકચેર� સમય �ધુી ભર� શકશે અને ઓનલાઈન આયોગની વેબસાઈટ પર રાિત્રના ૧૧:૫૯ �ધુી ભર� શકશે. 
 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� Online અર� કરવા માટ� તાર�ખ-૦૧-૧૧-૨૦૨૨ના રાિત્રના ં૧૧:૫૯ કલાક �ધુી જ વેબસાઇટ �લુ્લી રહ�શે. માટ� આખર� �દવસો �ધુી રાહમા ંન�હ� રહ�તા Online અર�પત્રક્મા ંતમામ 

િવગતો કાળ��વૂર્ક ચકાસીને વહ�લી તક� ભરવા અને ઓનલાઇન અર� Confirm કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. તે ઉપરાતં ઓનલાઇન કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક (Application Form) ની નકલ અવશ્ય ડાઉનલોડ કર� લેવી. ઉમેદવાર 
દ્વારા િનયત સમયમા ંOnline અર�પત્રક ભર� Confirmation Number મેળવી લેવો ફર�યાત છે. �મા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહ�શે.                                                                   તાર�ખ-૧૪-૧૦-૨૦૨૨ 

follow us on:         @GPSC_OFFICIAL       https://gpsc.gujarat.gov.in   GPSC (Official) 

 

ન�ધ-અત્રે દશાર્વલે શકૈ્ષ�ણક લાયકાત અને અ�ભુવ ઉમેદવારની સામાન્ય સમજણ માટ� છે. ચો�સ પ્રકારની શકૈ્ષ�ણક લાયકાત અને 
અ�ભુવ માટ� �હ�રાતની જોગવાઇ, જગ્યાના ંભરતી િનયમો અને ભરતી(પર�ક્ષા)િનયમો ધ્યાને લેવાના ંરહ�શ.ે

0 ઉમેદવારો દ્વારા કરવામા ંઆવતી ઓનલાઇન અર� �હ�રાતના આખર� (છેલ્લા) સમય �ધુી “Editable”છે. આથી ઉમેદવારોએ 
એક �હ�રાતમા ંએક જ અર� કરવી. ઓનલાઇન કર�લ અર�મા ં િવગત-મા�હતી ભરવામા ંકોઇ �લૂ થાય તો “Edit”િવકલ્પમા ં
જઇ િવગત �ધુાર� લેવી. નવી અર� ન કરવી. અર� કરતી વખતે અને ત્યારબાદ ઉમેદવાર� પોતાની સહ�, ફોટો અને અન્ય 
િવગતો ચકાસી તેની ખરાઈ કરવી, જો �લૂ હોય તો �ધુારો કર� લેવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. �હ�રાત ઓનલાઇન અર� કરવાનો 
સમય�ણૂર્ થયા બાદ ઓનલાઇન ભર�લ અર�પત્રકમા ંકોઇ �ધુારા વધારા થઇ શકશ ેનહ�.

0 આયોગ દ્વારા પ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવતી સદર� ુ�હ�રાતોમા ંજગ્યાઓની સખં્યામા ં િવભાગની દરખાસ્તને આધીન ફ�રફાર કરવાનો 
આયોગનો અબાિધત અિધકાર રહ�શ.ે

0 ઉમેદવારોની સખં્યાને ધ્યાને લઈ પ્રાથિમક કસોટ� OMR -CBRT(Computer Based Recruitment Test)માધ્યમથી લેવામા ંઆવશ.ે

0 શકૈ્ષ�ણક લાયકાત, અ�ભુવ વગેર� આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.inઅને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપ્રિસદ્ધ 




2 તા. ૧૯ અને ૨૬ ઑકટોબર, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

કરવામા ંઆવલે િવગતવાર �હ�રાત પ્રમાણે રહ�શ.ે
0 ઉક્ત �હ�રાતો પૈક� �હ�રાત ક્રમાકં:૨૩, ૨૬ અને ૨૭/૨૦૨૨-૨૩માપં્રાથિમક કસોટ�મા ં ૩૦૦ �ણુમાથંી � �ણુ મેળવલે હશે 

તેના ૫૦% �ણુભાર અને �બ� �લુાકાતના ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવલે �ણુના ૫૦% �ણુભારના પ્રમાણસહ ગણતર� કર�ને �ુલ 
�ણુના આધાર� કરવામા ંઆવશ.ે એટલે ક�,પ્રાથિમક કસોટ� અને �બ� �લુાકાતના અ�કુ્રમે �ણુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માથંી મેળવલે 
�ણુ�ુ ં૫૦-૫૦ ટકા વઇેટ�જ આપવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કસોટ�મા ં૧૦૦ �ણુના ૧૦૦પ્ર�ો સામાન્ય અભ્યાસના તથા ૨૦૦�ણુના 
૨૦૦પ્ર�ો સબંિંધત િવષયના રહ�શ.ે(સદર� ુ�હ�રાતોમા ંપ્રાથિમક કસોટ�મા ં૧૫% થી ઓછા �ણુ મેળવશ ેતેવા ઉમેદવારોને �બ� 
�લુાકાત માટ� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહ�.)

0 �હ�રાતક્રમાકં૨૧, ૨૨, ૨૪ અને૨૫/૨૦૨૨-૨૩ અન્વયે પ્રાથિમક કસોટ�મા ંઆયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણમા ંઆવતા અને 
�હ�રાતમાભંરતી િનયમોમા ંદશાર્વલે જોગવાઇઓ સતંોષતા �ુલ જગ્યાઓના આશર� ૧૫ (પદંર) ગણા ઉમેદવારોને કામચલાઉ 
ધોરણે �ખુ્ય લે�ખત પર�ક્ષામા ં પ્રવશે આપવામા ં આવશઅેને ત્યારબાદ આયોગે ન�� કર�લા લાયક� ધોરણમા ં આવતા �ુલ 
જગ્યાઓના ૦૩ (ત્રણ) ગણા ઉમેદવારોને �બ� �લુાકાતમા ંબોલાવવામા ંઆવશ.ે

0 �.ક્ર.-૨૪/૨૦૨૨-૨૩ થી �.ક્ર.-૨૭/૨૦૨૨-૨૩ની જગ્યાઓએ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો �જુરાત પાણી �રુવઠા અને ગટર 
વ્યવસ્થા બોડર્ (GWSSB)ના કમર્ચાર� ગણાશ.ે તેઓ �જુરાત સરકારના કમર્ચાર�ગણાશ ેનહ�.સદર�જુગ્યાઓમાટ�સબંિંધત બોડર્ના ં
ભરતી િનયમો અને અન્યતમામ િનયમોનેઆિધન આ �હ�રાતો આપવામા ંઆવ ેછે�

0 બધીજ �હ�રાતો માટ� પસદંગી યાદ� મેર�ટના આધાર� આખર� કરવામા ંઆવશ.ે આખર� પ�રણામ વખતે જ ઉમેદવાર� મેળવલે 
આખર� �ણુ �હ�ર કરવામા ંઆવશ.ે

0 (૧) ઉમેદવારોએ �હ�રાત ક્રમાકં અને જગ્યા�ુ ંનામ સ્પષ્ટ ર�તે વાચંીને ઓનલાઈન અર� કરવી. ઓન-લાઈન અર� કરતી વખતે 
તમામ િવગતો અર�પત્રકમા ંભયાર્ બાદ, તે િવગતોની ખાતર� કર�ને ત્યાર પછ� જ અર� કન્ફમર્ કરવાનીરહ�શ.ે (ર)ફન્ફમર્ થયેલ 
અર�પત્રકની િવગતો ક� તેમા ંઉમેદવાર� આપેલ મા�હતીમા ંક્ષિત ક� �કૂ  બાબતે �ધુારો કરવાની જ�ર�યાત જણાય તો https://
gpsc-ojas.gujarat.gov.inના “Online Application”મે�મુા ં“Edit”િવકલ્પમા ંજઇને તે �હ�રાતમા ંઓનલાઇન અર� કરવાનાઆખર� 
(છેલ્લા) �દવસ અને સમય �ધુીમા ંકોઇ પણ િવગત �ધુાર� શકાશે.�હ�રાતના ઓનલાઇન અર� કરવાનો સમય�ણૂર્ થયા બાદ 
ઓનલાઇન ભર�લ અર�પત્રકમા ંકોઇ �ધુારા વધારા થઇ શકશ ેનહ�.(૩) એક કરતા ંવધાર� સખં્યામા ંઅર� કયાર્ના �કસ્સામા ં
છેલ્લે કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રક જ માન્ય રાખવામા ંઆવશ.ે �બન-અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� છેલ્લે કન્ફમર્ થયેલ ફ� સાથ�ે ુ ં
અર�પત્રક માન્ય રાખવામા ંઆવશ.ે (૪) ઉમેદવારોએ �બ� �લુાકાતને પાત્ર થયાના �કસ્સામા ંર�ૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રો 
તૈયાર રાખવાના રહ�શ.ે

0 ઉમરના ં�રુાવા માટ� SSCE CERTIFICATE (જન્મ તાર�ખ દશાર્વલે) જ ર�ૂ કર�ુ.ં અન્ય કોઈપણ દસ્તાવજે માન્ય ગણાશ ેનહ�. 
સામા�જક અને શકૈ્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ NON CREAMY LAYER CERTIFICATE (NCLC)માટ� પ�રિશષ્ટ-ક-
પ�રિશષ્ટ-૪ (�જુરાતી) જ ર�ૂ કર�ુ.ં ANNEXURE-‘A’ (ENGLISH)માન્ય ગણાશ ેનહ�.

0 �બન-અનામત ઉમેદવારો અર� ફ� પોસ્ટ ઓ�ફસ ચલણ થી તાર�ખ ૦૨.૧૧.૨૦૨૨ �ધુીમા ં� તે પોસ્ટ ઓ�ફસના ંકચેર� સમય 
�ધુી ભર� શકશ ેઅને ઓનલાઈન આયોગની વબેસાઈટ પર રાિત્રના ૧૧:૫૯ �ધુી ભર� શકશ.ે

0 ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે ક� Online અર� કરવા માટ� તાર�ખ-૦૧-૧૧-૨૦૨૨નારાિત્રના ં૧૧:૫૯ કલાક �ધુી જ 
વબેસાઇટ �લુ્લી રહ�શ.ે માટ� આખર� �દવસો �ધુી રાહમા ંન�હ� રહ�તા Onlineઅર�પત્રક્મા ંતમામ િવગતો કાળ��વૂર્ક ચકાસીને 
વહ�લી તક� ભરવા અને ઓનલાઇન અર� Confirmકરવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. તે ઉપરાતં ઓનલાઇન કન્ફમર્ થયેલઅર�પત્રક 
(Application Form)ની નકલ અવશ્ય ડાઉનલોડ કર� લેવી. ઉમેદવાર દ્વારા િનયત સમયમા ંOnline અર�પત્રક ભર� Confirmation 
Number મેળવી લેવો ફર�યાત છે. �મા ં�કુ થયેથી ઉમેદવાર જ જવાબદાર રહ�શ.ે

SEEMA SHULK BHAVAN : JAMNAGAR
CUSTOMS MARINE STAFF RECRUITMENT NOTIFICATION-2022
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KRISHI VIGYAN KENDRA : 
BURHANPURA (MP)

For more details see Employment News 
Vol-28 Dt. 8 to 14 October-22

Punjab Remote Sensing 
Centre : Ludhiana



4 તા. ૧૯ અને ૨૬ ઑકટોબર, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

National Sugar 
Institute : Kanpur

For more details see Employment News Vol-28 
Dt. 8 to 14 October-22

 

 

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL PLANNING AND ADMINISTRATION 
(Deemed to be University) 

17-B, SRI AUROBINDO MARG, NEW DELHI-110016 

SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR BACKLOG VACANCIES 
Advt No. 01/2022/Backlog/NIEPA 

 

Online Applications are invited from Indian Nationals for the following post on Direct Recruitment basis. Last date 
for receipt of application is within 30 days of publication of the advertisement in the Employment News:- 

S. 
No. 

Name of the Post/Pay 
Level/Group 

No. of 
posts 

Category Essential Qualification Upper Age Limit 

(As on last date for 
submission of 
application) 

1. Lower Division Clerk 
(LDC) 
Level-2 
(Rs. 19,900 – 63,200/-) 
 
Group- ‘C’  

 

Two 
(02) 

 

SC    - 01 

OBC - 01 

(a) 12th Class or its equivalent 
from recognized Board of 
University 

(b) Skill test norms only on 
Computer 

English Typing @35W.P.M. 
Hindi Typing@30 W.P.M. 
(Time allowed -10 mts.) 
 
(35 wpm & 30 wpm 
corresponding to 10500 
KDPH/9000KDPH on an average 
of 5 key depression for each 
word.) 

For SC 

Not exceeding 32 years  

For OBC 

Not exceeding 30 years 

 

For further details, please visit the institute website at: 

www.niepa.ac.in         Jobs         Regular/Permanent Vacancies.   

Registrar 

NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATIONAL 
PLANNING AND ADMINISTRATION : NEW DELHI

SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR BACKLOG VACANCIES

Last Date Submission of Application 15-11-2022
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1. ભારત અને કયા દ�શ વચ્ચે આઠ વષર્ પછી ર�લ સેવા 
શ� કરાઈ છ�?

 અ. ભૂતાન    બ. બાંગ્લાદ�શ
 ક. પા�કસ્તાન  ડ. નેપાલ
2. કયા બાદશાહ� પોતાની આત્મકથા લખી હતી?
 અ. હુમાયુ  બ. શાહજહાં                 
 ક. અકબર             ડ. બાબર
3. ભારતના સિક્રય ઘોડેસવાર ર�િજમેન્ટનું ધ્યેયિવધાન શું 

છ�?
 અ. અશ્વ શિક્ત યશોબલ     બ.અશ્વમેઘ જનબલ
 ક. અશ્વરથ મનોબલ  ડ. અશ્વસેના મનબલ
4. રા�ીય જલપુસ્સ્કાર – ૨૦૨૨ અંતગર્ત ત્રી� સ્થાને 

આવનાર રાજય કયું છ�? 
 અ. તાિમલનાડુ   બ. િત્રપુરા
 ક. ગોવા          ડ. ગુજરાત
5.  ૨૦૨૨ મુજબ, દ�શના ૧૦૦ સ્માટર્ િસટીમાં ત્રી� નંબર� 

આવેલું શહ�ર કયું છ�? 
 અ. હ�દરાબાદ  બ. જબલપુર
 ક. વારાણસી ડ. મૈસૂર
7.  ૧૯૧૮મા ંમાત્ર ૧૭ કલાક માટ� હ�ગરેીના પ્રાઈમ િમિનસ્ટર 

પદ� રહ�નાર કોણ હતા? 
 અ. જેનોસ હ��ડક        બ. ગ્યુલા પેઈડલ
 ક. ગેઝા લાકાટોસ ડ. ઝોલ્ટન ટીલડી
8.  ઓ�રસ્સા, તેલંગાણા, કણાર્ટક અને તાિમલનાડુની 

સીમાઓ કયા રાજયને સ્પશ� છ�?
 અ. આંધ્રપ્રદ�શ બ. મહારા�
 ક. મધ્યપ્રદ�શ            ડ. છત્તીસગઢ   
9. બ્લૂમબગર્ િબિલયોનેસર્ ઇન્ડેકસ અને ફોબ્સર્ની �રયલ 

ટાઇમ અબ�પિતની યાદી (૨૦૨૨) મુજબ િવશ્વની 
સૌથી ધનાઢય ગણાતી વ્યિક્ત કોણ છ�? 

 અ. એલોન રીવ મસ્ક બ. મુક�શ અંબાણી
 ક. ફાલ્ગુની નાયર  ડ. વોરન બફ�ટ
10.  ઉન્નિત,આબાદીનો પયાર્ય કયો થશે? 
 અ. અભૂજ     બ. અભ્યુદય     ક. અભ્રક     ડ. અિભધા 
11. �ન્યુ.–૨૦૨૨માં કયા ડૉકટરને ભારતરત્ન ડૉ. 

આંબેડકર પુરસ્કાર એનાયત કરાયો હતો?
 અ. ડૉ. અિભલાષ મોદી બ. ડૉ. હ�મંત યાિઞ્જક 
 ક. ડૉ. ગૌરવ વમાર્       ડ. ડૉ. િવજય ક��ડયા
12.  ૨૦૨૨માં વલ્ડર્ હ��રટ�જમાં સ્થાન પામનાર સોમનાથપુરા 

(કણાર્ટક) માં આવેલું ક�શવમં�દર ખર�ખર કયા 
ભગવાનને સમિપર્ત છ�? 

 અ. ક�ષ્ણ        બ. રામ        ક. િવષ્ણુ        ડ. ગણેશ
13.  રામક�ષ્ણ પરમહ�સને તેમના કયા વેદાંિતક ગુ� પાસેથી 

‘પરમહ�સ’ની ઉપાિધ પ્રાપ્ત થઈ હતી?
 અ. રા�પુરી બ. તોતાપુરી
 ક. માયાપુરી ડ. રામપુરી
14.  સંયુકત રા� દ્વારા (માચર્ – ૨૦૨૨માં પ્રિસધ્ધ) વાિષર્ક 

પ્રસન્નતા �રપોટર્ અનુસાર સૌથી નાખુશ ગણાતો દ�શ 
કયો �હ�ર થયો હતો? 

 અ. અફઘાિનસ્તાન  બ. ઇન્ડોનેિશયા 
 ક. ઈ�પ્ત ડ. ઘાના
15. િવશ્વનું પ્રથમ કાઈટ (પતંગ) મ્યુિઝયમ કયાં આવેલું 

છ�? 
 અ. ઇ�ન્ડયા      બ. �પાન      ક. ડેન્માક�      ડ. રિશયા
16.  એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં અદાલતોના આદ�શના ઝડપી 

પ્રસારણ માટ� ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ એન.વી.
રમનાએ કયું સૉફટવેર લોન્ચ કયુ� હતુ? 

 અ. GREATER  બ. FASTRACK  
 ક. FASTER ડ. COURTER 
17.  AFSPA – કાયદાનું ફ�લ ફોમર્ શું છ�?- Armed Forces 

Special _____Act.  
 અ. Personal  બ. Pupil 
 ક. Power   ડ. People
18.  એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં ઇ�ન્ડયા અને કયા દ�શની નૌસેના 

વચ્ચે વ�ણની ૨૦મી આ�િત્તનું અરબ સાગરમાં 
આયોજન કરાયું હતું? 

 અ. શ્રીલંકા      બ. �ફનલેન્ડ       ક. �પાન     ડ.  ફ્રાંસ   

19.  ભૂતાનની રાજધાની કઈ છ�?
 અ. થ�ફ� બ. લક્સમબગર્  
 ક. માપુટો  ડ. િલસ્બન 
20.  ગુજરાતના કયા શહ�રની ‘બાંધણી’ સાડી દ�શભરમાં 

પ્રિસધ્ધ છ�? 
      અ. ભાવનગર     બ. �મનગર   
 ક. પાટણ ડ. પાલનપુર 
21.  ભારતીય િસિવલ સવેામા ંપસદંગી પામલે પ્રથમ ભારતીય 

કોણ હતા? 
 અ. સી.આર. દાસ બ. ક�.બી.નાયડુ 
 ક. સુર�ન્દ્રનાથ બેન�        ડ. િબપીનચંદ્વર્ પાલ
22.  રમતગમત ક્ષેત્રે પદ્મભૂષણ – ૨૦૨૨ પુરસ્કાર મેળવનાર 

આમાંથી કોણ?  
 અ. દ�વેન્દ્ર ઝાઝ�રયા  બ.રા�વ મહિષર્
 ક. વિશષ્ઠ િત્રપાઠી ડ.સાયરસ પૂનાવાલા
23.  રા�ીય મિહલા �દવસ ક્યાર� ઉજવવામાં આવે છ�?
 અ. ૮ -માચર્     બ. ૧૩- ફ�બ્રુ.
 ક. ૧૮ - જૂન             ડ. ૨૩ – �ડસે.
24.  ૨૦૨૨- બેસ્ટ સપો�ટર્ગ એકટ્રેસનો દાદાસાહ�બ ફાળક� 

પુરસ્કાર કોને મળ્યો? 
      અ. માધુરી દીિક્ષત      બ.આશા પાર�ખ        
 ક. જુહી ચાવલા  ડ. લારા દત્તા    
26.  ‘સિવર્સ બ્રેક’ શબ્દ કઈ રમત સાથે સંબંિધત છ�?  
 અ. ગોલ્ફ  બ. બેડિમન્ટન 
 ક. હોક�     ડ. ટ�િનસ
27.  ૭- એિપ્રલ,૨૦૨૨ના �દને ઉજવાયેલા World Health 

day ની થીમ કઈ હતી? 
 અ. મોર ક�ર , મોર સ્યોર   બ. ગુડ ફ�ડ , ગુડ મૂડ
 ક. મેની ક�ર , મેની પેર ડ. આર પ્લેનેટ, આર હ�લ્થ

28.  ભારતના રાજયો – ક�ન્દ્ર શાિસત પ્રદ�શોમાં �ક્ષારોપણ 
ક્ષેત્રે કાયર્રત સૌથી મોટી ભારતીય િબનસરકારી સંસ્થા 
કઈ છ�?

 અ.સંકલ્પ ત�    બ. ટોટલ ટ્રી
 ક.પેડ ઇ�ન્ડયા     ડ. લ�ય �ક્ષ 
29. વી�ડયો એનાિલ�ટક્સ દ્વારા મુસાફરોને મદદ કરતું 

૨૦૨૨માં દ�શનું પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટર્ બનનાર 
કયું એરપોટર્?

     અ. િવવેકાનંદ એરપોટર્ (રાયપુર) 
 બ. સરદાર વલ્લભાઈ પટ�લ એરપોટર્ (અમદાવાદ) 
 ક. રા� ભોજ એરપોટર્ (ભોપાલ) 
 ડ. આંબેડકર એરપોટર્ (નાગપુર) 
30. ત્રીજું નક્ષત્ર કયું છ�?
 અ. આશ્લેષા       બ શતતારા          
 ક. ક�િતકા        ડ. જયેષ્ઠા           
31.  આખા ગુજરાતમાં ન�ધાતાં ક�ન્સરના દદ�ઓમાંથી ૨૫ 

ટકા દદ�ઓ ક્યા પ્રદ�શના �વા મળ� છ�? 
 અ. વાકળ      બ. ભાલ
 ક. કાનમ        ડ. ચરોતર
32.  ગડધા રાંધ – એ કયા િજલ્લામાં રમાતા રાસનો એક 

પ્રકાર છ�? 
 અ. બનાસકાંઠા    બ. વલસાડ
 ક. કચ્છ     ડ. ડાંગ
33.  વેપાર – ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે પદ્મભૂષણ – ૨૦૨૨ પુરસ્કાર 

મેળવનાર આમાંથી કોણ?
 અ. રામનારાયણ દુબે   બ. િવશ્વનારાયણ શ્રીવાસ્તવ
 ક. સત્યનારાયણ નાડેલા ડ. શ્યામ નારાયણ યાદવ
34.  અગાઉ િસલોનના નામે ઓળખાતા દ�શ હાલ કયું નામ 

ધરાવે છ�? 
 અ. ઇરાન        બ. ઇરાક      
 ક. શ્રીલંકા          ડ. �સ્વડન 

ગુજરાતના કયા શહ�રની ‘બાંધણી’ સાડી દ�શભરમાં પ્રિસધ્ધ છ�? 
35.  તેલંગાણા રાજયનું પાટનગર કયું છ�? 
 અ. વાર�ગલ    બ. નાલગ�ડા  
 ક. અ�દલાબાદ        ડ. હ�દરાબાદ
36. એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં UPSC (યુિનયન પ�બ્લક સિવર્સ 

િમશન) ના ચેરમેન પદ� િનયુકત થનાર કોણ છ�? 
 અ.પ્રો. ગૌરવ દવે      બ. ડૉ.રાજેન્દ્ર પટ�લ
 ક. પ્રો. નીરવ ડાકવાલા    ડ. ડૉ.મનોજ સોની  
37.  જનેુ ંવઞૈ્જાિનક નામ Grewia Asiatica છ�,એ ફળ કયુ?ં
 અ. રાયણ     બ. ફાલસા    ક. સફરજન       ડ. �ંબુ  
38. એિપ્રલ – ૨૦૨૨મા ંસૌથી મોટુ ંશાકભા� ઉત્પાદક રાજય 

બનનાર રાજય કયું? 
 અ. ઉત્તરપ્રદ�શ  બ. તિમલનાડુ
 ક. મેઘાલય ડ. રાજસ્થાન 
39. ડૉ.િક્રિશ્ચયન ફ�ડ�રક સમે્યઅુલ હાહનમેનન ેકોના િપતા 

તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�? 
 અ. ઇન્ટરનેટ  બ. �સ્યુિલન
 ક. હોિમયોપેથી ડ. મેથેમે�ટકસ 
40. �દલ્હી,યુ.પી,પ.બંગાળ પછી �ન્યુ. – ૨૦૨૨માં કયા 

રાજયએ પણ �વ્હકલ નંબર �રટ�ન્શન પોિલસી અમલી 
બનાવવાનો િનણર્ય કય� છ�?

 અ. આંધ્ર પ્રદ�શ   બ. રાજસ્થાન
 ક. ગુજરાત  ડ. મધ્યપ્રદ�શ 
41. ઓ�રસ્સાના �વ્હલર દ્વર્ીપનુ ંનામ બદલીન ેકયુ ંનવુ ંનામ 

રખાયું છ�? 
 અ. િબપીન રાવત દ્વર્ીપ  બ. નર�ન્દ્ર મોદી દ્વર્ીપ 
 ક. ��દરા ગાંધી દ્વર્ીપ ડ. અબ્દુલ કલામ દ્વર્ીપ
42. ૬૪મા ગ્રેમી ઍવોડ્સર્ – ૨૦૨૨નું આયોજન એિપ્રલ – 

૨૦૨૨ દરિમયાન કયા સ્થળ� કરાયું હતું? 
 અ. મે�ક્સકો બ. લાસ - વેગાસ  
 ક. પે�રસ      ડ. હ�ગક�ગ 
43. FIDE –એ કઈ રમત સાથે �ડાયેલું ઇન્ટરનેશનલ 

ફ�ડર�શન છ�? 
 અ. ગોલ્ફ     બ. બેઝબોલ   ક. ચેસ   ડ. ટ�બલ ટ�િનસ  
44. કાવ્ય સગં્રહ – ‘મ� તો યહા ંહૂ’ં માટ�નુ ંસરસ્વતી સન્માન-

૨૦૨૧ કોને અપાયું હતું? 
 અ. શ્યામ નારાયણ પાંડે   બ. રામ દરશ િમશ્ર 
 ક. સૂયર્કાંત િત્રપાઠી    ડ. જયશંકર પ્રસાદ
45. રોમે�ન્ટક સ્ટાર દ�વ આનંદનું મૂળ નામ શું હતું?
 અ. કમર્દ�વ આનંદ બ. ધમર્દ�વ આનંદ
 ક. નામદ�વ આનંદ ડ. શ્યામદ�વ આનંદ
46. પુસ્તક રા�િધરાજના લેખક કોણ છ�?
      અ. રઘુવીર ચૌધરી બ. ઝવેરચંદ મેઘાણી
 ક. ગુણવંત શાહ        ડ. કનૈયાલાલ મુનશી  
47.  આંતરરા�ીય ભારતીય િક્રક�ટર હા�દર્ક પંડ્યાનો જન્મ 

૧૧,ઓકટોબર,૧૯૯૩ માં કયા સ્થળ� થયો હતો?     
 અ. નવસારી   બ. પાલનપુર   ક. સુરત     ડ. સુર�ન્દ્રનગર 
48.  મુળા અને મુઠા નદીના સંગમ સ્થાન પર આવેલું શહ�ર 

કયું? 
 અ. પુના         બ. ઔર�ગાબાદ 
 ક. �લના                ડ. નાંદ�ડ  
49.  હાલ ઇ�ન્ડયન ર�લવે ક�ટલાં ઝોનમાં વહ�ચાયેલી છ�?
 અ. ૧૧           બ. ૧૪    
 ક. ૧૬  ડ. ૧૯ 
50.  કોટ્ટાયમ,કોઝીકોડ,વયનાડ,ઇડકુ્કી વગરે� કયા રાજ્યના 

િજલ્લા છ�?
    અ. તાિમલનાડુ       બ. આંધ્રપ્રદ�શ      
 ક. ક�રળ    ડ. કણાર્ટક

જવાબ- 
(૧-ડ) (૨-ડ) (૩-અ) (૪-અ) (૫-ક) (૭-અ) (૮-અ) 
(૯-અ) (૧૦-બ) (૧૧-ડ) (૧૨-અ) (૧૩-બ) (૧૪-અ) 
(૧૫-બ) (૧૬-ક) (૧૭-ક) (૧૮-ડ) (૧૯-અ) (૨૦-બ) 
(૨૧-ક) (૨૨-અ) (૨૩-બ) (૨૪-ડ) (૨૬-બ) (૨૭-ડ) 
(૨૮-અ) (૨૯-બ) (૩૦-ક) (૩૧-ડ) (૩૨-ક) (૩૩-ક)
(૩૪-ક) (૩૫-ડ) (૩૬-ડ) (૩૭-બ) (૩૮-અ) (૩૯-ક)
(૪૦-ક) (૪૧-ડ) (૪૨-બ) (૪૩-ક) (૪૪-બ) (૪૫-બ) 
(૪૬-ડ) (૪૭-ક) (૪૮-અ) (૪૯-ક) (૫૦-ક)
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National Forensic Sciences University
(An Institution of National Importance under Ministry of Home, Government of India)

ADVERTISEMENT FOR VARIOUS TEACHING POSITIONS
 The National Forensic Sciences University with the status of an Institution of National Importance is the world’s first and only University dedicated 
to Forensic, behavioral, cyber security, digital forensics, and allied Sciences. It was established by the Government of India through the Act, 2020 (32 
of 2020) with the objective of fulfilling the acute shortage against the increasing demand for forensic experts in the country and around the world. The 
University seeks highly accomplished and dedicated teachers and researchers who share the University’s commitment to building a world-class institution 
and achieving the highest standards of academic achievement in their classrooms and laboratories. Direct recruitment to faculty positions in various 
Schools / Centres of Studies is being made on a regular, all-India basis, and we are now accepting online applications from qualified Indian citizens for 
these positions.

Date of Commencement of Online Application 15 October 2022
Last date of Online Application 06 November 2022
Link for Online Application https://career.nfsu.ac.in/

DETAIL OF TEACHING POSITIONS:
Professors (7th Pay Matrix Academic level 14A, Entry level minimum basic pay INR 1,59,100/-)
Associate Professors (7th Pay Matrix Academic level 13A2, Entry level minimum basic pay INR 1,39,600/-)

राष्ट्र ीयन्यायालययकयिज्ञानयिश्वयिद्यालय
(गृहमंत्रालय, भारतसरकारद्वाराघोषितराष्ट्र ीयमहत्वकासंस्थान) 
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DETAIL OF TEACHING POSITIONS: 
 
Professors (7th Pay Matrix Academic level 14A, Entry level minimum basic pay INR 1,59,100/-) 
Associate Professors (7th Pay Matrix Academic level 13A2, Entry level minimum basic pay INR 1,39,600/-) 
School Discipline Category wise Vacancy  

UR ST SC OBC EWS Total 

Prof Asso. 
Prof 

Prof Asso. 
Prof. 

Prof Asso 
Prof. 

Prof Asso. 
Prof. 

Prof Asso. 
Prof. 

 

School of 
Forensic 
Sciences 

Forensic Science 
(General) 

02 01 - - - - - - - - 03 

Finger Print Science/ 
Questioned Document 

- 01 - - - - 01 - - - 02 

Forensic Biology/ Biotechnology/DNA - 01 - - - - - - - - 01 
Forensic Physics/ Ballistics/ Crime scene 
Management 

01 01 - - - - - - - - 02 

Forensic Chemistry/Toxicology -  - - - - - - 01 - 01 
Multimedia Forensics  01  -  -  -  - 01 
General Biology  -  -  -  01  - 01 
General Chemistry  -  -  -  -  01 01 
General Physics  -  -  -  01  - 01 

School of 
Medico-legal 
studies 

Forensic Science - - - - - - 01 - - 01 02 
Forensic Medicine# 01  -  -  -  -  01 
Humanitarian Forensic  -  -  01  -  - 01 

School of 
Cyber 
Security and 

Cyber Security - - - 01 01 - 01 - - 01 04 
Digital Forensics 01 - - - - - - 01 - 01 03 
IOT/SCADA 01 - - - - - - 01 - - 02 

राष्ट्र ीयन्यायालययकयिज्ञानयिश्वयिद्यालय
(गृहमंत्रालय, भारतसरकारद्वाराघोषितराष्ट्र ीयमहत्वकासंस्थान) 

National Forensic Sciences University 
(An Institution of National Importance under Ministry of Home, Government of India) 
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School Discipline Category wise Vacancy  

UR ST SC OBC EWS Total 

Prof Asso. 
Prof 

Prof Asso. 
Prof. 

Prof Asso 
Prof. 

Prof Asso. 
Prof. 

Prof Asso. 
Prof. 

 

Digital 
Forensics 

IT/Computer Applications - - 01 - - 01 - - - - 02 

School of 
Management 
Studies 

Forensic Accounting 01 01 - - - - - - - - 02 
General Management - - - - - - - 01 01 - 02 
Hospital Administration - 01 - - - - - - 01 - 02 
Accounts and Finance - 01 - - 01 - 01 01 - - 04 
Cyber Security Management 01 - - - - 01 - - - - 02 
Research Methodology  -  -  01  -  - 01 
Data Analytics  -  -  01  -  - 01 
OB/HR  01  -  -  -  - 01 

School of 
Police science 
and security 
studies 

Police Administration -  -  -  01  -  01 
Security Scie./Security Techno.   -  01  -  -  - 01 
Homeland/ 
Internal Security 

 -  -  -  01  - 01 

School of 
Law, Forensic 
Justice, and 
Policy Studies 

Law 01 01 - - - - 01 01 - - 04 
Data Science  -  01  01  -  - 02 
General Computer Application/IT  -  -  -  01  - 01 

School of 
Engineering 
and 
Technology 

Structural Engineering - - 01 - - - - 01 - - 02 
Chemistry - - - - 01 - - - - - 01 
Environment Science  -  -  -  01  - 01 

School of Forensic Psychology 01 01 - 01 - - - - - - 03 

राष्ट्र ीयन्यायालययकयिज्ञानयिश्वयिद्यालय
(गृहमंत्रालय, भारतसरकारद्वाराघोषितराष्ट्र ीयमहत्वकासंस्थान)
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School Discipline Category wise Vacancy

UR ST SC OBC EWS Total

Prof Asso. 
Prof

Prof Asso. 
Prof.

Prof Asso
Prof.

Prof Asso. 
Prof.

Prof Asso. 
Prof.

Forensic 
Psychology

Criminology - - - - - 01 01 - - 01 03

School of 
Behavioral 
Science

Clinical Psychology## 01 01 + 01* - - 01* 01 - - - - 05
Neuro Psychology 01 - 01 - - 02

School of 
Open
Learning

Open Learning - - - - 01 01

# Candidate fulfilling the below-mentioned criteria will also be eligible to apply for the post of Professor in Forensic Medicine:
• A medical qualification included in the I or II schedule or part II of the third schedule to the Indian medical council Act of 1956

(Persons possessing qualifications included in part II of the third schedule should also fulfil the condition specified in Section 13 (3) of
the Act).

• A post-graduate qualification e.g., MD/ MS or a recognized qualification equivalent thereto in the respective discipline/ subject.
## For the post of professor and Associate Professor in Clinical psychology, M. Phil. Clinical Psychology from the Rehabilitation Council of 
India approved Institute is mandatory along with other requirements mentioned hereunder. 
*RCI Approved
- If no candidate from the EWS category is found suitable/available, the post may be filled in with candidates from the General (UR) category.
- The last date for submission of Online Applications is 06 November 2022 Separate applications are to be made for an individual post.

Date: 15.10.2022
Executive Registrar

GENERAL INSTRUCTIONS, ESSENTIAL INFORMATION, AND CLARIFICATIONS
1.  Only online applications will be accepted. Candidates who wish to apply for more than one post will be required TO SUBMIT SEPARATE ONLINE APPLICATIONS 

ALONG WITH SEPARATE ONLINE APPLICATION PROCESSING FEES.
2.  The Last Date for receipt of Online Applications is 06 November 2022.
3.  The Experience and Qualification will be reckoned as the last date of submission of the Online Application.
4.  Candidates in their own interest are advised to check regularly the University website www.nfsu.ac.in. They should also regularly check their email account for 

updates.
5.  The terms and conditions of appointment shall be communicated to the candidate in the form of an “Appointment Order” to selected candidates. If the candidate 

does not accept the terms and conditions mentioned in the offer of appointment within the stipulated time, the offer shall be treated as withdrawn.


