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ANDREW YULE & COMPANY LIMITED : KOLKATA NATIONAL HOUSING 
BANK : NEW DELHI

North Eastern Regional Institute of Water and Land Management : Tezpur
(A Registered Society registered under Societies Registration Act, 1860 and under the administrative control of the Department of Water Resources, RD 
& GR, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India.) Applications for the following posts are invited from the eligible candidates in prescribed formats alongwith 
with all necessary documents and testimonials for below mentioned posts to be submitted to “Director, NERIWALM, Dolabari, Tezpur, P.O.-Kaliabhomora, 
Tezpur-784027 (Assam)” in registered/ speed post on or before 55 days from the date of issue of this advertisement. Details regarding application format, 
eligibility, qualifi cation etc., may be found in website www.neriwalm.gov.in.

SI. 
No.

Name of the post No. of Posts Pay Level (as 
per 7th CPC)

Category as per 
Reservation
Roster

Age Limit Mode of Appointment

1 Assistant Professor (Social 
Science)

1 L- 10 UR Not exceeding 35 
years

Direct Recruitment/
Deputation

2 Assistant Professor (Water 
Resources Engineering)

2 L-10 UR Not exceeding 35 
years

Direct Recruitment/
Deputation

3 Lower Division Clerk (LDC) 1 L-2 UR Between 18-27 
years

Direct Recruitment

For more details Please visit Employment News Vol. 16 Date 29 August to 4 September 2020
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ગુજરાત પોલીસ દળમાં ઇન્સ્પેક્ટર ક�વી રીતે બની શકાય? 
- પ્રકાશ એન. મારવાડી

મિહસાગર 
પોલીસ દળ એ �હ�ર જનતાને સૌથી 

વધુ �વા મળતું સરકારનું દળ છ�. એટલે 
જ પોલીસના િવિવધ પદોની ભરતી જ્યાર� 
પણ બહાર પડે ત્યાર� ઉમેદવારો તરફથી તેને 
ખુબ જ બહોળો પ્રિતસાદ સાંપડતો હોય છ�. 
હવે ગુજરાતમાં સીધા જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 
તરીક� �ડાઈ શકાય છ�.   

ગુજરાત પોલીસ દળમાં કોઇ પણ પદની 
ભરતી પ્રિક્રયા અખબારોમાં િવઞ્જાપન આવે 
તે સાથે શ� થાય છ�. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના 
પદ માટ� પણ િનયમો અનુસારની ભરતી 
�હ�રાત બહાર પડે છ�. પોલીસ ઇન્સપેક્ટર 
વગર્-૨ના  પદની પરીક્ષા ગુજરાત �હ�ર 
સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા લેવાય છ�. 

આટર્સ, કોમસર્ ક� સાયન્સ સિહતની 
અન્ય કોઇ પણ િવદ્યાશાખામાં સ્નાતક 
થયેલા અને ૨૦ વષર્ થી ૩૫ વષર્ સુધીની 
વય ધરાવતા યુવાનો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના 
પદ માટ� અર� કરી શક� છ�. અર�પત્રક 
સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખ સુધીમાં જે 
ઉમેદવારના ૨૦ વષર્ પૂરા થયેલા હોય અને 
િનયત લાયકાતની પદવીના છ�લ્લા સેમેસ્ટર 

ક� વષર્ની પરીક્ષામાં ઉપ�સ્થત થયા હોય 
અથવા થવાના હોય, ક� પછી જેમનું પ�રણામ 
પ્રિસદ્ધ ન થયું હોય તેવા ઉમેદવારો પણ 
િપ્રિલમનરી પરીક્ષા માટ� અર� કરી શક� છ�. 
સરકારની તમામ ભરતીઓની જેમ પોલીસ 
ઇન્સ્પેક્ટરના પદમાં પણ સંબંિધત તમામ 
િનયમો લાગુ પડે છ�. 

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની પરીક્ષા ક્રમાનુસાર 
૩ તબક્કામાં લેવાય છ�. જેમાં સૌથી પહ�લો 
ક્રમ િપ્રિલમનરી 
પરીક્ષાનો હોય છ�. 
િપ્રિલમનરી પરીક્ષામાં 
૩ કલાકમાં જનરલ 
સ્ટડીઝના ક�લ ૩૦૦ 
ગુણના ઓબ્જે�ક્ટવ 
પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છ�. 
આ પરીક્ષાનું સ્તર અને અભ્યાસક્રમ સ્નાતક 
કક્ષાનો હોય છ�. પરીક્ષાનું માધ્યમ  ગુજરાતી 
અથવા અંગ્રે� હોય છ�. િપ્રિલમનરી પરીક્ષા 
એ માત્ર �સ્ક્રિનંગ ટ�સ્ટ છ�, જેના ગુણ આખરી 
પસંદગી માટ� ધ્યાને લેવાતા નથી. 

ત્યારબાદ શારી�રક ક્ષમતા કસોટીનો 
તબક્કો આવે છ�. પુ�ષ ઉમેદવારોએ ૨૫ 
િમિનટમાં ૫૦૦૦ મીટરની દોડ પૂરી કરવાની 

રહ� છ�, જ્યાર� મિહલા ઉમેદવારોએ ૯ 
િમિનટ અને ૩૦ સેકન્ડમાં ૧૬૦૦ મીટરની 
દોડ પૂરી કરવાની રહ� છ�. આ તબક્કો પસાર 
કયાર્ પછી શારી�રક માપ ચકાસણીનો તબક્કો 
આવે છ�. તમામ પુ�ષ ઉમેદવાર, અનુસૂિચત 
જન�િતના પુ�ષ ઉમેદવાર, મિહલા 
ઉમેદવાર, અનુસૂિચત જન�િત મિહલા 
ઉમેદવાર સિહત તમામ ક�ટ�ગરીના ઉમેદવાર 
માટ� ઊંચાઇ, ફ�લાવ્યા વગરની અને ફ�લાવેલી 

છાતીના પ્રમાણમાં, વજન 
વગેર� માપદ�ડો પહ�લેથી જ 
િનયત કરવામાં આવેલા છ�, 
જેની સંપૂણર્ સમજ ઉમેદવાર� 
�પીએસસીની વેબસાઇટ 
ઉપરથી િવગતવાર 
�હ�રાતમાંથી મેળવી 

લેવાની રહ� છ�. 
ત્યારપછી આવે છ� મુખ્ય લેિખત 

પરીક્ષાનો તબક્કો... જેમાં ક�લ ૮૦૦ માક�ના 
ટોટલ ૪ પ્રશ્નપત્રના ઉત્તર આપવાના રહ� 
છ�. આ ચાર પ્રશ્નપત્રોમાં ગુજરાતી, ��ગ્લશ, 
જનરલ સ્ટડીઝ-૧ અને જનરલ સ્ટડીઝ-૨નો 
સમાવેશ થાય છ�. ચાર�ય પ્રશ્નપત્રના જવાબ 
૩-૩ કલાકની મયાર્દામાં આપવાના રહ� છ�. 

NCC ‘C’ સ�ટર્�ફક�ટ, તથા રક્ષાશિક્ત 
યુિનવિસર્ટીમાંથી �ડગ્રી ક� પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ 
�ડપ્લોમા ધારકને િનયમાનુસાર િવશેષ માક�સ 
આપવામાં આવે છ�. 

છ�લ્લે ઉમેદવારોની ૧૦૦ માક�ની 
મૌિખક કસોટી થાય છ�. આખરી પ�રણામ 
આયોગના નો�ટસ બોડર્ અને વેબસાઇટ પર 
મૂકવામાં આવે છ�. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની 
ભરતી માટ�ની વધુ તમામ માિહતી ગુજરાત 
�હ�ર સેવા આયોગની વેબસાઇટ https://
gpsc.gujarat.gov.in/ ઉપર 
આસાનીથી ઉપલબ્ધ છ�. 

સરકારી ભરતી ચાહ� વગર્ ૧-૨ની હોય 
ક� વગર્ ૩ની ઉમેદવાર પુ�ષ હોય ક� સ્ત્રી, તેને 
કોઇ પણ સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષામાં સફળતા માટ� 
સૌથી વધુ જ�ર પડે છ� ચટ્ટાન જેવા મજબૂત 
ઇરાદાની અને પદ્ધિતસરની તૈયારીની... 
ક�ટલું વાંચ્યું તેના કરતા ક�વું વાંચ્યું? એ વધાર� 
મહ�વપૂણર્ હોય છ�. ઉમેદવારને સ્પધાર્ત્મક 
પરીક્ષામાં માત્ર ને માત્ર પોતે ક�ળવેલું ઞ્જાન- 
કૌશલ્ય અને પોતાની સૂઝબૂઝ જ ઉપયોગી 
થાય છ�. આથી આવી સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાઓની 
તૈયારી અખૂટ ધૈયર્, ખંત અને શાંત િચત્તે 
કરવામાં આવે તે સલાહભયુ� છ�.  •

િવદ્યાથ�ઓને અભ્યાસ તેમજ કાર�કદ� િવષયક માગર્દશર્ન આપવા માટ� ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 
સાપ્તાિહક દ્વારા ‘મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન’ કોલમ શ� કરવામાં આવી છ�. આ કોલમમાં અભ્યાસ 
અથવા કાર�કદ� પસંદગીમાં આપને મૂંઝવતા પ્રશ્નોના જવાબ ક� િવગતો આપવામાં આવશે. આપને 
અભ્યાસ અથવા કાર�કદ� પસંદગીમાં મૂંઝવતા પ્રશ્નો ક� માિહતી માટ� આપનું પૂ�ં નામ, સરનામું, આપના 
અભ્યાસની િવગત સાથે નીચે જણાવેલા સરનામે પત્ર લખવાનો રહ�શે અથવા ઈ-મેઈલ કરવાનો રહ�શે. 
આપના પ્રશ્નો અંગેનું માગર્દશર્ન ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાિહકમાં અનુક�ળતા મુજબ પ્રકાિશત 
કરવામાં આવશે. આ કોલમમાં અપાતા જવાબો ક� િવગતો આપને ચોક્કસ ઉપયોગી બની રહ�શે.

મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

E-MAIL :  vgoa109@gmail.com
ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્યવહારનું સરનામું  ઃ- વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં,
        રાયખડ, અમદાવાદ-૧

ધોરણ-૧ર સામાન્ય પ્રવાહ બાદ નિસર્ગના 
કે્ષત્રમાં કાર�ક�દી અંગે માગર્દશર્ન આપશો

- િવશાલ અરિવંદભાઇ રાવલ
મુ.�ટાણા િજ. મહ�સાણા 

આપણા સમાજમાં નિસ�ગને એક નોબેલ પ્રોફ�શન 
તરીક� �વામાં આવે છ�. ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને 
પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ દ્વારા ધોરણ-૧ર પછીના નિસ�ગ, 
�ફિઝયોથેરાપી અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટ� “ધ ગુજરાત 
પ્રોફ�શનલ નિસ�ગ એન્ડ એલાઇડ મે�ડકલ એજ્યુક�શન 
કોિસર્સ” ના નામે એડિમશન કિમટીની રચના કરવામાં 
આવેલી છ�. આ એડિમશન કિમટી જનરલ નિસ�ગ એન્ડ 
િમડવાઇફરી - �એનએમ (GNM) અને ઓ�ક્સિલઅરી 
નિસર્સ એન્ડ િમડવાઇવ્સ કોસર્ - એએનએમ (ANM) 
તરીક� ઓળખાતા �ડપ્લોમા કોસર્ માટ� પણ પ્રવેશ પ્રિક્રયા 
હાથ ધર� છ�.  

આ બે કોસર્ માટ� જે ઉમેદવાર� ધોરણ-૧ર સામાન્ય 
પ્રવાહ, ઉચ્ચતર ઉત્તર બુિનયાદી પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ 
સાથે ઉિત્તણર્ કર�લ હોય તેઓ ફકત GNM અને ANM 
કોસર્માં પ્રવેશ મેળવી શક� છ�. �એનએમનો સમયગાળો 
હાલમાં ૩ વષર્નો છ� અને ANM હાલમાં બે વષર્નો કોસર્ 
છ�. િવઞ્જાનપ્રવાહ પાસ કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારો પણ આ 
કોસર્ કરી શક� છ�. 

GNM અને ANM અભ્યાસક્રમો માટ� ૩૧ 
�ડસેમ્બર� ૧૭ વષર્થી ઓછી અને ૩પ વષર્થી વધુ ઉ�મર ન 
હોવી �ઇએ. પર�તુ સરકાર તેમજ પંચાયત સેવામાં કાયર્રત 
ANM / FHW / LHV તેમજ FHS જેઓને 
GNM  કોષર્ કરવો છ� તેઓ માટ� વયમયાર્દાનો બાધ નથી. 

સમગ્ર પ્રવેશ પ્રિક્રયા ઓનલાઇન હાથ ધરવામાં આવે 
છ�. PIN  િવતરણ માન્ય સરકારી બ�કની શાખાઓમાં િનયત 
નાણાં ચૂકવવાથી મેળવી શકાય છ� અથવા તો ઓનલાઇન 
કિમટીની વેબસાઇટ પરથી ખરીદી શકાય છ�. પીન િવતરણની 
તારીખ, ડોકયુમેન્ટની ચકાસણી માટ�ના હ�લ્પ સેન્ટરો, ચોઇસ 
ભરવા માટ�ની તારીખો વગેર�ની માિહતી માટ� અગ્રણી 

સમાચાર પત્રોમાં �હ�રાત આપવામાં આવે છ�.
પ્રવેશ સિમિત દ્વારા બે અલગ મેરીટ િલસ્ટ બનાવવામાં 

આવે છ�. િવઞ્જાન પ્રવાહના ઉમેદવારો માટ� ધોરણ-૧રના 
રસાયણશાસ્ત્ર, ભૌિતકશાસ્ત્ર અને �વિવઞ્જાન/ગિણત 
િવષયોની િથયરીના ટોટલ માક�સને આધાર� મેરીટ િલસ્ટ 
બનાવવામાં આવે છ�. સામાન્ય પ્રવાહ, ઉચ્ચતર ઉત્તર 
બુિનયાદી પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના ઉમેદવારો 
માટ� ધોરણ-૧ર તમામ િવષયોના િથયરી તથા પે્રક�ટકલના 
ટોટલ માક�સને આધાર� મેરીટ િલસ્ટ બનાવવામાં આવે છ�. 

િવઞ્જાનપ્રવાહના ઉમેદવારોને પ્રથમ પ્રવેશ આપવામાં 
આવે છ�. ત્યારબાદ ફકત GNM અને ANM 
અભ્યાસક્રમમાં બાક� રહ�લ બેઠકો પર સામાન્ય પ્રવાહ, 
ઉચ્ચતર ઉત્તર બુિનયાદી પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહમાં 
પાસ થયેલ ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામાં આવે છ�. અતે્ર 
ખાસ ઉલે્લખનીય છ� ક� ધોરણ-૧રમાં અંગ્રે� િવષય ન હોય 
તો GNM માં પ્રવેશ મળવાપાત્ર નથી. ફકત ANM માં 
પ્રવેશ મળવાપાત્ર છ�. જે તે શૈક્ષિણક વષર્માં પૂરક પરીક્ષા 
આપેલ હોય તે પ્રવેશ મેળવી શકશે નહ�.

નિસ�ગમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો વધુ 
િવગતો માટ� ગુજરાત પ્રોફ�શનલ નિસ�ગ એન્ડ એલાઇડ 
મે�ડકલ એજ્યુક�શન કોિસર્સ, ગુજરાત સ્ટ�ટ, GMERS 
મે�ડકલ કોલેજ, સેક્ટર ૧૨, ગાંધીનગર-૧૬ના સરનામે 
સંપક� કરી શક� છ� અથવા http://www.medad-
mgujarat.org/ વેબસાઇટની મુલાકત લઇ શક� છ�. 

ન�ધ :-  અતે્ર દશાર્વેલ કોઇ પણ માિહતી એ પ્રવેશના 
ફાઇનલ ક� બંધનકતાર્ િનયમો નથી. અહ� માિહતી આપવાનો 
હ�તુ માત્ર ઉમેદવારોને માગર્દશર્ક ઇશારો કરવાનો છ�. આ 
સામાન્ય �ણકારી માટ� આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ છ�. 
કોઇ પણ પ્રવેશ પ્રિક્રયા ક� ભરતી પ્રિક્રયાની િવગતવાર, સચોટ 
અને સત્તાવાર �ણકારી માટ� જે તે ભરતી હાથ ધરતી ક� 
પ્રવેશ પ્રિક્રયા હાથ ધરનારી સંસ્થા દ્વારા અગ્રણી અખબારોમાં 
પ્રકાિશત કરાતા િવઞ્જાપનો તથા તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ 
િનયિમતપણે �વાની રહ� છ�. અિહ� અપાતી �ણકારીને 
અાખરી ન ગણતાં ચોક્કસ માિહતી માટ� જે તે સંસ્થાનો સંપક� 
સાધવો તથા પ્રવેશ ફોમર્ સાથે અપાતી માિહતી પુ�સ્તકા તથા 
ફોમર્ સાથે સૂચનાઓનો અભ્યાસ કરવો. •
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ગુજરાતમાં ISO ૯૦૦૧: ૨૦૧૫ સ�ટર્�ફક�ટ મેળવનાર સૌપ્રથમ પિવત્ર યાત્રાધામ ક્યું? 
(૧) આંતરરા�ીય આ�દવાસી �દન ક્યા �દવસે ઉજવાય 

છ�? 
 (૧) ૭ ઓગસ્ટ (૨) ૮ ઓગસ્ટ 
 (૩) ૯ ઓગસ્ટ (૪) ૧૦ ઓગસ્ટ 
(૨)  દિક્ષણ ગુજરાતમાં રાજ્ય સરકાર� કઈ બહુહ�તુક 

યોજના શ� કરી છ�? 
 (૧) દમણગંગા યોજના 
 (૨) ભાડભૂત યોજના (૩) ક�મ નદી યોજના
 (૪) તાપી યોજના
(૩) ભારત સરકાર� યાત્રાધામ અંબા�નો કઈ યોજનામાં 

સમાવેશ કય� છ�? 
 (૧) ક�મક�મ યોજના (૨) શિક્ત યોજના 
 (૩) નવરચના યોજના (૪) પ્રસાદ યોજના  
(૪) ભારતની GSDPમાં ક�િષ કે્ષતે્ર ગુજરાતનો િહસ્સો 

ક�ટલો છ�? 
 (૧) ૨૦.૧ ટકા (૨) ૨૦.૨ ટકા
 (૩) ૨૦.૩ ટકા (૪) ૨૦.૪ ટકા 
(૫) ગુજરાતની માથાદીઠ આવક જણાવો. 
 (૧) �. ૭૭,૪૮૫  (૨) �. ૯૦,૦૦૦
 (૩) �. ૧,૧૨,૦૦૦ કરતા વધુ
 (૪) �. ૧,૭૪,૬૫૨ કરતા વધુ 
(૬) ગજુરાત રા�ના સોડા એશના ઉત્પાદન પકૈ� ........ 

ટકા િહસ્સો ધરાવે છ�. 
 (૧) ૮૯ ટકા (૨) ૯૧ ટકા
 (૩) ૯૦ ટકા (૪) ૯૫ ટકા 
(૭) ગુજરાતની કઇ ત્રણ નદી સમુદ્રને મળતી નથી? 
 (૧) સરસ્વતી, બનાસ, �પેણ
 (૨) તાપી, નમર્દા, અંિબકા
 (૩) મહી, ભોગાવો, ક�મ 
 (૪) આ પૈક�નું કોઇ નહ� 
(૮)  ‘આઇના મહ�લ’ કચ્છના કયા શહ�રમાં છ�?
 (૧) ભૂજ (૨) ભૂ�ડી
 (૩) ગાંધીધામ (૪) અં�ર 
(૯) કચ્છી બોલી કઈ ભાષાને મળતી આવે છ�? 
 (૧) તેલુગુ (૨) તિમલ
 (૩) િસંધી  (૪) ગુજરાતી 
(૧૦) રામનારાયણ િવ. પાઠક ક્યા ઉપનામથી ઓળખાય 

છ�? 
 (૧) સ્નેહ�િન (૨) વાસુ�ક
 (૩) િજપ્સી (૪) �દ્વર�ફ 
(૧૧) જેસલ-તોરલની સમાિધ ક્યાં આવેલી છ�? 
 (૧) ભૂજ  (૨) અડાલજ
 (૩) આ�દપુર (૪) અં�ર 
(૧૨)  ગુજરાત િવધાનસભાના પ્રથમ સ્પીકરનુ ંનામ જણાવો. 
 (૧) માનિસંહ રાણા  (૨) કલ્યાણ� વી. મેહતા
 (૩) ક��દનલાલ ધોળ�કયા  (૪) ધી�ભાઈ શાહ 
(૧૩) ગાંધી�ને ઉદ્દ�શીને છ�લ્લો કટોરો કાવ્ય કોણે લખ્યું 

હતું? 
 (૧) ઝવેરચંદ મેઘાણી  (૨) કિવ કાન્ત
 (૩) ધૂમક�તુ (૪) ઉશનસ્ 
(૧૪) ‘તમ ેભલ ેદબૂળા હો, કાળજ ુવાઘ અન ેિસહંનુ ંરાખો’ 

– આ શબ્દો કોણે કહ્યાં હતાં? 
 (૧) ગાંધી� (૨) સરદાર પટ�લ
 (૩) મોહનલાલ પંડ્યા (૪) �વરાજ મહ�તા 
(૧૫) માંડવીમાં ક્યાં પ્રખર દ�શભક્તનો જન્મ થયો હતો? 
 (૧) છગન ખેરાજ વમાર્ (૨) શ્યામ� ક�ષ્ણ વમાર્
 (૩) સરદારિસંહ રાણા (૪) આ પૈક�નું કોઇ નહ� 
(૧૬) પ્રિસદ્ધ હાટક�શ્વર મં�દર ક્યાં આવેલું છ�? 
 (૧) વડનગર (૨) િસદ્ધપુર
 (૩) ચાણોદ (૪) પાટણ 
(૧૭) નજરબાગ પેલેસનો સંબંધ ક્યા શહ�ર સાથે છ�? 
 (૧) અમદાવાદ (૨) પાલનપુર
 (૩) વડોદરા (૪) ભાવનગર 

(૧૮) જૂનાગઢમાં બાબીવંશની સ્થાપના કોણે કરી? 
 (૧) મહાબતખાન બી�  (૨) રસૂલખાન 
 (૩) શેરખાન  (૪) �દલાવરખાન 
(૧૯) ‘મૂઠી ઊંચેરો માનવી’ ઉપનામ કોને મળ્યું હતું? 
 (૧) ઇન્દુલાલ યાિઞ્જક  (૨) �વરાજ મહ�તા
 (૩) રિવશંકર મહારાજ
 (૪) અ�તલાલ િવઠ્ઠલદાસ ઠક્કર
(૨૦) સર ટોમસ રૉ ને િહ�દમાં વેપાર કરવાની મંજૂરી 

ગુજરાતના ક્યા શહ�રમાં મળી હતી? 
 (૧) સુરત  (૨) અમદાવાદ
 (૩) દાહોદ (૪) જૂનાગઢ  
(૨૧) સોલંક� વંશના આ રાજવીએ જૈનધમર્ અંગીકાર કય� 

હતો... 
 (૧) ક�મારપાળ સોલંક� (૨) મૂળરાજ સોલંક�
 (૩) િસદ્ધરાજ જયિસંહ  (૪) ભીમદ�વ પહ�લો 
(૨૨) ચાવડા વંશનો છ�લ્લો રા� કોણ હતો? 
 (૧) સામંતિસંહ ચાવડા  (૨) યોગરાજ ચાવડા
 (૩) વનરાજ ચાવડા    (૪) િવરિસંહ ચાવડા 
(૨૩) ગુજરાતી સાિહત્યમાં ‘હાસ્ય સમ્રાટ’ તરીક� કોણ 

�ણીતું છ�?
 (૧) જ્યોિતન્દ્ર હ. દવે
 (૨) નટવરલાલ પંડ્યા
 (૩) રિતલાલ બોરીસાગર
 (૪) રણલાલ નીલક�ઠ 
(૨૪) ગુજરાતના આ સન્નારી આન્ધ્રપ્રદ�શના રાજ્યપાલ 

હતાં... 
 (૧) ક�મુદબહ�ન �ષી (૨) ચા�મતી યોદ્ધા
 (૩) ઇન્દુમતીબેન શેઠ  (૪) કો�કલાબહ�ન વ્યાસ 

(૨૫) “મ�ે તો ડગ,ે જનેા ંમન નો ડગ.ે..” ભજનની રચના 
કોણે કરી? 

 (૧) ગંગાસતી  (૨) મીરાબાઈ
 (૩) પાનબાઈ  (૪) ક��વરબાઈ 
(૨૬) ગુજરાતમાં ISO ૯૦૦૧: ૨૦૧૫ સ�ટર્�ફક�ટ મેળવનાર 

સૌપ્રથમ પિવત્ર યાત્રાધામ ક્યું? 
 (૧) પાવાગઢ (૨) અંબા�
 (૩) ડાકોર (૪) બહુચરા�
(૨૭) આંગણવાડી કાયર્કર/તેડાગર બહ�નોની ભરતી માટ� 

ક્યું પોટર્લ કાયર્રત્ છ�?
 (૧) anganwadi  (૨) e-HRMS Gujarat
 (૩) Ojas  (૪) આ પૈક�નું કોઇ નહ�    
(૨૮) દ�શની સૌપ્રથમ પ્લાઝ્મા બેન્કની સ્થાપના કયા 

શહ�રની કોિવડ ડે�ડક�ટ�ડ હો�સ્પટલમાં થઈ? 
 (૧) અમદાવાદ (૨) સુરત
 (૩) વડોદરા (૪) ભાવનગર 
(૨૯) િવશ્વ યોગ �દન ક્યા �દવસે ઉજવાય છ�? 
 (૧) ૧૯ જૂન  (૨) ૨૦ જૂન 
 (૩) ૨૧ જૂન  (૪) ૨૨ જૂન
(૩૦) પ્રાચીન ગુજરાતના મૈત્રક વંશના સ્થાપક કોણ? 
 (૧) વનરાજ ચાવડા  (૨) ભટ્ટાક�
 (૩) ધારસેન પહ�લો (૪) િશલા�દત્ય 
(૩૧) �પમતી મ�સ્જદ ક્યા સુલ્તાને બનાવડાવી હતી? 
 (૧) મહ�મદ બેગડો  (૨) અહ�મદશાહ
 (૩) બહાદુરશાહ  (૪) મુઝફ્ફરશાહ પહ�લો 
(૩૨) �ગુકચ્છ હવે ક્યા નામે ઓળખાય છ�? 
 (૧)  ભાગલપુર (૨) બનાસકાંઠા
 (૩) ભ�ચ (૪) ભાવનગર 
(૩૩) િસદ્ધપુરનો �દ્રમહાલય બંધાવવાની શ�આત કોણે 

કરી હતી? 
 (૧) િસદ્ધરાજ જયિસંહ (૨) વનરાજ ચાવડા
 (૩) મૂળરાજ સોલંક� (૪) િવસળદ�વ વાઘેલા 

(૩૪) મોઢ�રાનું સૂયર્મં�દર બંધાવનાર રા� કોણ? 
 (૧) કણર્દ�વ સોલંક�  (૨) ક�મારપાળ સોલંક�
 (૩) િસદ્ધરાજ જયિસંહ (૪) ભીમદ�વ પહ�લો 
(૩૫) સોલંક� વંશના ક્યા રા�એ પોતાના માટ � 

‘મહારા�િધરાજ પરમેશ્વર’નું િબ�દ �હ�ર કયુ� હતું? 
 (૧) િસદ્ધરાજ જયિસંહ  (૨) કણર્દ�વ પહ�લો 
 (૩) ક�મારપાળ સોલંક� (૪) િત્રભુવનપાળ સોલંક� 
(૩૬) િત્રભોવનદાસ પુરષોત્તમદાસ લુહારનું ઉપનામ 

જણાવો. 
 (૧) ઉશનસ્ (૨) સુંદરમ્ (૩) સ્નેહ�િન (૪) કાન્ત 
(૩૭) “એ તે ક�વો ગુજરાતી જે હો ક�વળ ગુજરાતી” પંિક્ત 

ક્યા કિવની છ�? 
 (૧) બ.ક. ઠાકોર (૨) નમર્દ
 (૩) પ્રેમાનંદ (૪) ઉમાશંકર �ષી
(૩૮) ગોપનાથ ક્યા િજલ્લામાં છ�? 
 (૧) અમર�લી (૨) �મનગર
 (૩) જૂનાગઢ (૪) ભાવનગર 
(૩૯) સંત આપા ગીગાની સમાિધ ક્યા છ�? 
 (૧) જસદણ  (૨) પરબ વાવડી
 (૩) બગદાણા (૪) સતાધાર
(૪૦) િવશ્વાિમત્ર ઋિષએ ક્યા મંત્રની રચના કરી હતી? 
 (૧) િશવ મંત્ર  (૨) દ�વી મંત્ર 
 (૩) ગણેશ મંત્ર  (૪) ગાયત્રી મંત્ર
(૪૧) નીચે પૈક�નું ક્યું ગુજરાતનું લોક નાટ્ય માધ્યમ છ�? 
 (૧) કઠપૂતળીના ખેલ  (૨) ભવાઈ
 (૩) ડાયરો (૪) ગરબા 
(૪૨) અમદાવાદની ઐિતહાિસક રથયાત્રા કોણ ેશ� કરાવી 

હતી? 
 (૧) મહ�ત સાર�ગદાસ (૨) મહ�ત નરિસંહદાસ 
 (૩) મહ�ત �દલીપદાસ (૪) મહ�ત સેવાદાસ  
(૪૩) WHOએ ક્યા ખડંન ેવાઇલ્ડ પોિલયો-ફ્ર� �હ�ર કય�? 
 (૧) એિશયા  (૨) યુરોપ
 (૩) આિફ્રકા  (૪) અમે�રકા  
(૪૪) રાજ્યમાં સૌપ્રથમ બેગેજ સેનેટાઈઝર મશીન ક્યા 

ર�લવે સ્ટ�શને મૂકાયું? 
 (૧) અમદાવાદ (૨) સુરત
 (૩) વડોદરા (૪) રાજકોટ  
(૪૫) દ�શના CAG તરીક�નો કાયર્ભાર કોને સ�પાયો? 
 (૧) રાક�શ અસ્થાના  (૨) ગુ�પ્રસાદ મહાપાત્રા 
 (૩) �.સી. મુમુર્  (૪) આ પૈક�નું કોઇ નહ� 
(૪૬) CBIના ફાઉન્ડર �ડર�ક્ટર કોણ? 
 (૧) ડી. સેન (૨) એસ. એન. માથુર
 (૩) ડી.પી. કોહલી  (૪) સી.વી. નરિસમ્હન 
(૪૭) સુપ્રીમ કોટર્ના ચીફ જ�સ્ટસનું નામ આપો. 
 (૧) ન્યાયમૂિતર્ એસ.એ. બોબડે
 (૨) ન્યાયમૂિતર્ એન.વી. રામના
 (૩) ન્યાયમૂિતર્ આર.એફ. નરીમાન
 (૪) ન્યાયમૂિતર્ એ.એમ. ખાનિવલકર 
(૪૮) વતર્માનમાં એટન� જનરલ ઓફ ઇ�ન્ડયા કોણ છ�? 
 (૧) તુષાર મહ�તા  (૨) ક�.ક�. વેણુગોપાલ
 (૩) મુક�લ રોહતગી (૪) �.ઈ. વહાણવટી 
(૪૯) �રઝવર્ બને્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાના ગવનર્રનુ ંનામ જણાવો. 
 (૧) ઉિજર્ત પટ�લ (૨) શિક્તકાંત દાસ
 (૩) રઘુરામ રાજન (૪) િવરલ આચાયર્ 
(૫૦) ખરાબ સ્વાસ્થ્યના કારણે ક્યા દ�શના વડાપ્રધાને 

રા�નામું આપ્યું? 
 (૧) �પાન (૨) થાઇલેન્ડ (૩) ન્યૂઝીલેન્ડ (૪) િબ્રટન 
જવાબો  ઃ (૧) ૩, (૨) ૨, (૩) ૪, (૪) ૪, (૫) ૪, (૬) ૨, 
(૭) ૧, (૮) ૧, (૯) ૪, (૧૦) ૪, (૧૧) ૪, (૧૨) ૨, (૧૩) 
૧, (૧૪) ૨, (૧૫) ૨, (૧૬) ૧, (૧૭) ૩, (૧૮) ૩, (૧૯) ૩, 
(૨૦) ૨, (૨૧) ૧, (૨૨) ૧, (૨૩) ૧, (૨૪) ૧, (૨૫) ૧ (૨૬) 
૨, (૨૭) ૨, (૨૮) ૧, (૨૯) ૩, (૩૦) ૨, (૩૧) ૧, (૩૨) 
૩, (૩૩) ૩, (૩૪) ૪, (૩૫) ૧, (૩૬) ૨, (૩૭) ૪, (૩૮) 
૪, (૩૯) ૪, (૪૦) ૪, (૪૧) ૨, (૪૨) ૨, (૪૩) ૩, (૪૪) 
૧, (૪૫) ૩, (૪૬) ૩, (૪૭) ૧, (૪૮) ૨ (૪૯) ૨ (૫૦) ૧ 
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Indian Institute of 
Management Visakhapatnam

Software Technology Parks of India

* Last date for receipt of application : The closing date for receipt of 
applications will be 25 days from the date of publication.
* FEE PAYABLE AND MODE OF PAYMENT : Unreserved, EWS and OBC 
category candidates are required to pay Rs. 100/-(Rupees One hundred) 
only being fees (nonrefundable) through net-banking/credit card/debit 
card/Challan. However, SC/ST/Exservicemen & Female candidates are 
exempted from payment of fees.
* HOW TO APPLY : Only online applications will be entertained for the 
above said posts. Applications received through any other mode shall 
not be accepted and rejected straightway. Interested/eligible candidates 
may download the detailed advertisement for above said posts from SSB 
recruitment website www.ssbrectt. gov.in. and may apply online through 
www.ssbrectt.gov.in after going through all provisions contained in the 
detailed advertisement to ensure that he/she is eligible for the post for 
which he/she is applying for.

SASHASTRA SEEMA BAL : NEW DELHI
Offi ce of the Director General

For more details See Employment News Vol. 16 Date 29 August to 4 September 2020

NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL 
DEUCATION AND RESEARCH (NIPER) AHMEDABAD
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Ministry of Home Affairs
Subject: Filling up of one (01) post of Investigator (Communal 
Harmony Cell) in Counter Terrorism and Counter-Radicalization 
(CTCR), Division of Ministry of Home Affairs on ‘Deputation or 
Absorption, failing which by direct recruitment’ basis-reg. 
 Ministry of Home Affairs invites application from eligible candidates 
for fi lling up of one (01) post of Investigator (Communal Harmony Cell) 
in Counter Terrorism and Counter Radicalization (CTCR) Division of 
Ministry of Home Affairs on ‘Deputation or Absorption, failing which by 
direct recruitment’ basis. The detailed Pay Scale, Terms & Conditions 
and eligibility criteria are available in the vacancy circular placed on 
the website of the Ministry, i.e. https:// mha.gov.in/notifi cations/ 
vacancies. The closing date for submission of application through 
proper channel is 55 days.

INDIAN ASSOCIATION FOR THE
CULTIVATION OF SCIENCE : KOLKATA

ડૉ. બાબાસાહ�બ અાંબેડકર ઓપન યુિનવિસર્ટી
વેબસાઈટ ઃ www.baou.edu.in

25

For more details See Employment News Vol. 16 Date 29 August to 4 September 2020

For more details Please visit Employment News Vol. 16 Date 29 August to 4 September 2020
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CSIR - NATIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE : NAGPUR

For more details Please Visit Website : www.neeri.res.in  OR  Visit Employment News Vol. 16 Date 29 August to 4 September 2020

Last Date for Receipt of Online Applications : 29-09-2020 (upto 5.00 pm)


