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તા. ૨૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS ON REGULAR BASIS | ADVERTISEMENT NO: CRPD/ SCO/ 2021-22/ 21
ONLINE REGISTRATION OF APPLICATION & PAYMENT OF FEES: FROM 24.12.2021 TO 13.01.2022 OVERNMENT OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board | Website: https://dsssb.delhi.gov.in

For any query, please write to us through link “CONTACT US/ Post Your Query” which is available on Bank’s website
(URL - https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)
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https://bank.sbi/careers OR https://www.sbi.co.in/careers
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State Bank of India
RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS ON REGULAR BASIS
ADVERTISEMENT NO: CRPD/ SCO/ 2021-22/ 21

ONLINE REGISTRATION OF APPLICATION & PAYMENT OF FEES: FROM 24.12.2021 TO 13.01.2022
State Bank of India invites Online application from Indian citizen for appointment to the following posts.
Candidates are requested to apply Online through the link given on Bank’s website https://bank.sbi/careers or https://www.sbi.co.in/careers
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તા. ૨૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

તા. ૨૯ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

સુશાસન દિવસ ક્યા રાષ્ટ્રીય નેતાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે?

1.

નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન અયોગ્ય છે?
અ. આશાવલ નગર શ્વભ્રવતી નદીને કાંઠે વસેલુ હતું.
બ. અગિયારમી સદીમાં ભીલોના સ્વામી કહેવાતા આશા
ભીલે સોલંકી કર્ણદેવને આશાવલ ભેટમાં આપ્યું હતું
ક. સિધ્ધરાજના પિતા કર્ણદેવે કર્ણાવતી નગરમાં જયંતીદેવી
અને કર્ણેશ્વર મહાદેવનાં મંદિરો બંધાવ્યા હતા.          
ડ. ઉપરના તમામ
2.	સિદ્ધરાજના સમયમાં કર્ણાવતીમાં શાંતુવસહિ નામનું
મંદિર કોણે બંધાવ્યાના ઉલ્લેખો પ્રાપ્ત થાય છે?
અ. ઉદય વરાહ
બ. ભટ્ટજી
ક. શાંતુપ્રધાન
ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ.
3. નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે?
અ. ૧૯૪૫-જયસોમનાથ બ. ૧૯૧૨-પૃથ્વી વલ્લભ
ક. ૧૯૫૫-ભગ્નપાદુકા ડ. ૧૯૨૪-ભગવાન કૌટિલ્ય 
4. નીચેનામંથી કયું વિધાન યોગ્ય છે?
અ. દત્તાત્રેય કાલેલકરનો જન્મ  મહારાષ્ટ્રના સતારામાં
થયો હતો.
બ. ગાંધીજીએ તેમને ‘સવાઈ ગુજરાતી’ નું બિરુદ આપ્યું 
હતું.
ક. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનું બંધારણ ઘડવામાં તેમજ રૂઢ થઈ
ગયેલા કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દોના પર્યાય આપવામાં
કાકાસાહેબનો અનન્ય ફાળો છે.
       
ડ. ઉપરનાં તમામ
5. ‘સંધિકાળ’અને ‘છાસ અને માખણ’ કૃતિ કોની છે?
અ. સ્વામી આનંદ
બ. ચુનીલાલ વ. શાહ
ક. કાકા કાલેલકર
ડ. ઉમાશંકર જોશી
6. નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન અયોગ્ય છે?
અ. સ્વામી આનંદનો જન્મ લીંબડી પાસે શિયાણીમાં થયો
હતો.
બ. ઈ.સ.૧૯૨૮માં બારડોલી લડતમાં સરદાર પટેલનાં
મંત્રી તરીકે કાર્ય કર્યુ હતું.
ક. ‘પાથ ઓફ સેઈન્ટસ’નામે અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તક
લખ્યું છે.
ડ. ‘તપોવન’ અને ‘મનોજવન’ કુંટુંબ પ્રથા સંબંધિત
સ્વામી આનંદની મહત્વની કૃતીઓ છે.
7. ‘બે-ઘડી મોજ’ સામયિકના સ્થાપક-તંત્રી કોણ હતા?
અ.ગૌરીશંકર જોષી
બ. શયદા    
ક. રમણલાલ શાહ
ડ. વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી
8. ‘સક્કરબાર’,‘હરારી’,‘સરફરોશ’ અને ‘દરિયાલાલ’
નામની સાગર સાહસકથાઓના રચયિતા કોણ છે?
અ. ગુણવંતરાય આચાર્ય    બ. પૂજાલાલ
ક. કરસનદાસ માણેક
ડ. હરિપ્રસાદ વ્યાસ
9. ‘એ દિન આં સુ ભ ીનાં રે હરિના લોચનિયાં મે
દિઠા’પંક્તિના સર્જક કોણ છે?
અ. કરસનદાસ માણેક
બ. વિનોદિની નીલકંઠ
ક. કિશનસિંહ ચાવડા     ડ. જ્યોતિન્દ્ર દવે
10. ‘કદલીવન’નવલકથાનાં લેખક કોણ છે?
અ. જ્યોતિન્દ્ર દવે
બ.  હરિપ્રસાદ વ્યાસ
ક. વિનોદિની નીલકંઠ
ડ. જયંત ખત્રી 
11. ‘જ્ઞાનચક્ર’ નામે પ્રથમ જ્ઞાનકોશની રચના કોણે કરી
હતી?
અ. સુભાષ બ્રહ્મભટ્ટ
બ. રતજી શેઠના
ક. રસિકલાલ પરીખ
ડ. મુનિ પુણ્યવિજયજી
12. તાજેતરમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા આરોગ્ય સુખાકારી
માટે કઈ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે?
અ. નિરોગી ગુજરાત યોજના
બ. નિરામય ગુજરાત યોજના
ક. સ્વસ્થ ગુજરાત યોજના
ડ. તંદુરસ્ત ગુજરાત યોજના
13. ‘અમસ્તી મારી મહેનત પર ઘડીભર તો નજર કરજો,
કહું છું ક્યાં કદી હું કોઇને મારી કદર કરજો’- ઉક્ત
પંક્તિ કોની છે?
અ. અબ્દુલ અઝીઝ કાદરી
બ. શયદા  
ક. શુન્ય પાલનપુરી
ડ. જલન માતરી

14.

15.

16.

17.
18.

ક્યાં પાલિગ્રંથમાં ગણરાજ્યોનાં નામોની યાદી આપેલી
છે?
અ. અભિધમ્મપિટક
બ. અંગુત્તર નિકાય
ક. ત્રિપિટક
ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ.  
મૌર્યયુગના સંદર્ભમાં નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન યોગ્ય
છે?
અ. કૌટિલ્યનું ‘અર્થશાસ્ત્ર’ એ મૌર્યશાસન પર લખાયેલ
મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથ છે.
બ. મેગેસ્થનીસના‘ઈન્ડિકા’માં મૌર્યોના નગર વહીવટી
તંત્રની મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે.
ક. ચંદ્રગુપ્તના સમયથી ભારતમાં વિદેશી સત્તાઓ સાથે
સંબંધની એક નવી પરંપરા શરૂ થઈ હતી.
ડ. ઉપરનાં તમામ
‘કૌરવ-પાંડવ’ યુધ્ધ વર્ણવતા ગ્રંથ ‘મહાભારત’નું
મૂળ નામ શું હતું ?
અ. જયસંહિતા
બ. ગૃહસંહિતા  
ક. યુધ્ધસંહિતા
ડ. બૃહદસંહિતા
કનિષ્કના સમયમાં કલાનું મહાન કેન્દ્ર ક્યું હતું?
અ. વિદિશા
બ. મથુરા
ક. સાકલ  
ડ. ભારદૂત
સ્વતંત્ર પહલવ વંશની સ્થાપના કરનાર કોણ હતો?
અ. ડિમેરૂયસ
બ. મિનેન્ડર
ક. એન્ટિલસીડ
ડ. ગોન્ડોફર્નિસ

sLkh÷
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19.

ભારતમાં બેક્ટ્રીયન-ગ્રીક રાજ્યનો સ્થાપક કોણ
હતો?
અ. ડિમેટ્રિયસ
બ. મિનેન્ડર
ક. એન્ટિલસીડ
ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ.  
20. ક્યાં વર્ષને ‘ગુપ્ત સંવત’ કહેવામાં આવે છે.?
અ. ઈ.સ.૩૧૭     
બ. ઈ.સ.૩૨૦
ક. ઈ.સ.૩૧૮
ડ. ઈ.સ.૨૮૦
21. કઈ વિદ્યાપીઠ જૈન ધર્મના શૈક્ષણિક પ્રસારનું પ્રચલિત
વિદ્યાધામ હતું?
અ. વિક્રમશીલા
બ. વલભી
ક. નાલંદા
ડ. કાશી  
22. 	વર્તમાન વિયેતનામ પૂર્વે ક્યા નામથી ઓળખાતું હતુ?ં
અ. ચંપા   
બ. કંબોડિયા
ક. જાવા
ડ.  સુમાત્રા
23. ‘માહેશ્વર’ તરીકે ક્યો રાજા ઓળખાતો હતો? અ .
વિક્રમાદિત્ય    
બ. સમુદ્રગુપ્ત
ક. સમ્રાટ હર્ષવર્ધન    
ડ. સ્કંધગુપ્ત
24. ‘લીલાવતી’ અને ‘બીજગણિત’ ગ્રં થ ો ક્યા
ગણિતશાસ્ત્રીએ લખ્યા હતાં?
અ. ભાસ્કરાચાર્ય  
બ. આર્યભટ્ટ
ક. બ્રહ્મગુપ્ત
ડ. વરાહમિહિર
25. ‘બાલરામાયણ’ નાટ્યકૃતિના રચનાકાર કોણ છે?
અ. વિષ્ણુગુપ્તા શર્મા 
બ. રાજશેખર
ક. જયદેવ       
ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ.
26. ‘સમરાંગણ સૂત્રધાર’ પુસ્તકની રચના કોણે કરી છે?
અ. માધવાચાર્ય
બ. મુંજાલ
ક. ભોજદેવ
ડ. વાગ્ભટ્ટ
27. નીચેનામાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે?
અ. ‘રૂકાવત-એ-આલમગીરી’-ઔરંગઝેબની સિધ્ધિઓનું
વર્ણન
બ. ‘ત્વારીખે શેરશાહી’-શેરશાહની સિધ્ધિઓનું વર્ણન
ક. ‘મિરાતે-એ-સિકંદરી’-સલ્તનત યુગના લોકજીવનની
માહિતી
ડ. ‘તહકીક-એ-હિન્દ’ –હિન્દ,તુર્કી અને આરબની
રાજકીય સ્થિતિનું વર્ણન
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28.

‘કિરણ-ઉસ સાદેત ’ના રચયિતા કોણ હતાં ?
અ. અલબરૂની  
બ. અમીર ખુશરો
ક. જુનૈદ      
ડ. મહંમદ બિકાસીમ
29. વિજયનગરના રાજ્યની માહિતી ક્યાં ઈરાની
પ્રવાસીએ આપી છે?
અ. અલમસૂહિ  
બ. ઈબ્નબતૂતા
       ક. અબુદર રહઝાકા
ડ. બારબોસા
૩૦. ક્યો ઈટાલિયન મસ
ુ ાફર ઈ.સ.૧૪૦૬માં વિજયનગરની
મુલાકાતે આવ્યો હતો?
અ. ઈત્સિંગ
બ. નિકોલો ડી. કોન્ટી
ક. તિરૂઈમલ    
ડ. અબુદર રઝાક  
31. અજયમેરૂ (અજમેર) નગર કોણે વસાવ્યું હતું?
અ. અજયરાજ
બ. જયભટ્ટ   
ક. સિયક પરમાર
ડ. મૂળરાજ સોલંકી
32. રાષ્ટ્રકૂટ વંશનો અત્યંત પરાક્રમી અને મહત્વાકાંક્ષી
રાજા કોણ હતો?
અ. દંતિદુર્ગ          
બ. કુષ્ણરાજ પ્રથમ
ક. પુલકેશી દ્વિતીય   
ડ. વિષ્ણુ વર્મન  
33. ‘દાગ’ અને ‘હુલિયા’ વ્યવસ્થાના સ્થાપક કોણ હતાં?
અ. અલાઉદ્દીન ખીલજી બ. મુહમ્મદ તુઘલક
ક. ફિરોઝ તુઘલક
ડ. સિકંદર લોદી
34. ભારતમાં સૌપ્રથમ રોજગારી નિગમ કોણે ઊભુ કર્યુ
હતું ?
અ. મોહમ્મ્દ તુઘલક
બ. અલાઉદ્દીન ખીલજી
ક. ગ્યાસુદ્દીન તુઘલક
ડ. ફિરોઝ તુઘલક
35. જહાંગીરની બેગમ નૂરજહાંનું મૂળ નામ શું હતું?
અ. આલમઆરા     
બ. ઝેબ્બુનીસા  
ક. મેહરૂનિસ્સા
ડ. જહાંઆરા
36. ઔરંગઝેબે તેની બેગમનો મકબરો ક્યાં બંધાવ્યો
હતો?
અ. જૌનપુર
બ.આગરા
ક. ફતેહપુર      
ડ. ઔરંગાબાદ  
37. અકબરના દરબારમાં શાસ્ત્રીય સંગીતનો સુપ્રસિધ્ધ
ગાયક કોણ હતો?
અ. તાનસેન    
બ. બૈજુબાવરા  
ક. અમીરખુશરો   
ડ. પંડિત સારંગદેવ
38. બાબરે રાણા સાંગાને ક્યાં સ્થળે હરાવ્યો હતો?
અ. ચંદેરી
બ.ખાનવા
ક. પાણિપત
ડ. કનોજ
39. સુ શ ાસન દિવસ ક્યા રાષ્ટ્રીય ને ત ાની યાદમાં
ઉજવવામાં આવે છે?
અ. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી  બ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ
ક. અટલ બિહારી વાજપેયી  ડ. રાજીવ ગાંધી
40. NASA દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવે લ ‘લ્યુ સ ી
મિશન’સંદર્ભ ક્યું વિધાન યોગ્ય છે?
અ. ગુરુ ગ્રહના ટ્રોઝન એસ્ટેરોઈડનો અભ્યાસ કરવા આ
મિશન લોન્ચ કરાયું
બ. આ મિશન મંગળ અને ગુરુના મુખ્ય બેલ્ટમાં આવેલ
૮ લઘુગ્રહોનું નિરીક્ષણ કરશે.  
ક. લ્યુસી અવકાશયાન ફ્લોરીડાના કેપ કેનવેરલ સ્પેસ
ફોર્સ સ્ટેશન ખાતેથી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું.
ડ. ઉપરનાં તમામ
જવાબો :
(૧-બ)(૨-ક)(૩-અ) (૪-ડ) (૫-બ) (૬-ડ) (૭-બ) (૮અ) (૯-અ) (૧૦-ક) (૧૧-બ) (૧૨-બ) (13-અ) (૧૪-બ)
(૧૫-ડ) (૧૬-અ) (૧૭-બ) (૧૮-ડ) (૧૯-અ) (૨૦-બ)
(૨૧-બ) (૨૨-અ)(૨૩-ક) (૨૪-અ) (૨૫-બ) (૨૬-ક)
(૨૭-ડ) (૨૮-બ) (૨૯-ક) (૩૦-બ) (૩૧-અ) (૩૨-અ)
(૩૩-અ) (૩૪-ડ) (૩૫-ક) (૩૬-ડ) (૩૭-અ) (૩૮-બ)
(૩૯-ક) (૪૦-ડ)
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JOIN INDIAN COAST GUARD
(MINISTRY OF DEFENCE)
AS NAVIK (GENERAL DUTY), NAVIK (DOMESTIC BRANCH) AND YANTRIK
02/2022 BATCH
APPLICATION WILL BE ACCEPTED ‘ONLINE’
FROM 04 JAN 2022 (1100 HRS) TO 14 JAN 2022 (1700 HRS)
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