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To
, તંત્ી ઃ આર. કે. મહેતા
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UR SC ST OBC EWS Total
1 Radio Mechanic 2 0 0 0 0 2
2 Operator Communication 62 25 9 43 15 154

Current 4 1 0 2 0 7
Backlog 0 2 0 0 0 2

Total 4 3 0 2 0 9
Current 119 36 14 43 23 235
Backlog 0 0 0 1 0 1

Total 119 36 14 44 23 236
5 MSW Driller 4 0 1 5 1 11

Current 52 25 5 34 14 130
Backlog 0 1 0 18 0 19

Total 52 26 5 52 14 149
7 MSW Painter 0 2 1 2 0 5
8 MSW Mess Waiter 1 0 0 0 0 1

244 92 30 148 53 567

OH VH HH

(i) Operator Communication S, H, SE, MF 532 6 5 5

4 Vehicle Mechanic

6 MSW Mason

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
BORDER ROADS WING

BORDER ROADS ORGANISATION
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE

ADVT No 04/2022
PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING UP THE APPLICATION FORM

Applications are invited for filling up the following posts in General Reserve Engineer Force from Indian
National (Males only):-

Sr 
No Posts/Trades Category

S/No 

ABBREVIATIONS USED: S= Sitting, H= Hearing, SE= Seeing, MF = Manipulation by Fingers, OH=
Orthopedically impaired, VH= Visually Impaired, HH= Hearing Impaired. 

Physical & 
Functional 
requirement

Total 
Vac

Category wise distribution
Other than 
OH/HH/VH

3 Driver Mechanical Transport (OG)

Name of Post

Pay, DA, HRA, Transport Allowance and other allowances are payable as per Govt of India rules in
force.

The detailed advertisement is available on the website of the Border Roads Organisation (BRO)
www.bro.gov.in. The candidates willing to apply for above post are advised to refer to the detailed
advertisement regarding eligibility criteria etc. 

       Last date of receipt of application is also available on website www.bro.gov.in.

5

G/TOTAL
Note 1: Following posts have been identified in General Reserve Engineer Force (BRO) for appointment of Persons
with Benchmark Disabilities (PwBD) as per relevant Govt orders:

Note 2 : The various categories of Benchmark disabilities and their functional/physical requirements of these posts
also given as under:-

Apply within 45 date form the Publication of this Advertisement • Please See Employment News Dt. 31 Dec.-22 to 6 Jan.-23
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Please See Employment News Dt. 24 to 30 December-2022

Satyawati College : Delhi
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1. જયુલાઇ-૨૦૨૨મા ંરાજ્્સભામા ંસ્થાન પામનાર ૪ સભ્્ો 
પૈક�ના એક કોણ છે?

     અ. એ.આર.રહ�માન                 બ. ઇિલયારા�
 ક. હ�રહરન                        ડ. ડ.�નક�
2.  ૧૯૭૮-૧૯૮૩ દરિમ્ાન ગયુજરાતના રાજ્્પાલ પદે 

રહેનાર કોણ હતાં? 
 અ. બી.ક�.નહ��  બ. ક�.ક�.િવશ્વનાથન            
 ક. શારદા મુખ�       ડ. પી.એન.ભગવતી
3.  ક્ા દેશના પૂવ્ષ વડાપ્રધાન િશનઝો અબેને ભારત 

સરકારે ૨૦૨૧માં પદ્મિવભૂરણથી નવાજ્્ા હતા?
 અ. સ્પેન  બ. �પાન
 ક. નોવ�  ડ. ઘાના
4. પ્રાચીન સંસ્ક�િત ગણાતા ધોળાવીરાનયું મૂળનામ શયું છે? 
 અ. કોટડા      બ. ધોરડો       ક. ભૂમેલ         ડ. ગ�ડયા
5.  ક્ા શહેરને ૨૦૨૨-૨૩ માટે શાંઘાઇ સહ્ોગ સંગઠન 

(SCO)ની પ્રથમ સાંસ્ક�િતક અને પ્્ષટન રાજધાની 
તરીકે પંસદ કરા્યું છે? 

 અ.  શ્રીનગર      બ. વારાસણી     ક. વડોદરા    ડ. મૈસૂર
6.  જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં ક્ા રાજ્્ના રાજ્્પાલ લા-

ગણશેનન ેપ.બગંાળના રાજ્્પાલનો વધારાનો હવાલો 
સ�પા્ો?

 અ. મેઘાલય     બ. તેલંગાણા     ક. મિણપુર     ડ. ક�રળ
7.  ભારત–આિફ્રકા પ્રોજેક્ટ ભાગીદારી અંગેનયું ૧૭મયું CII-

EXIM બ�ક સંમેલન ક્ાં ્ોજા્યું હતયું? 
 અ. નવી �દલ્હી  બ. િસક�દરાબાદ
 ક.ગ્વાિલયર         ડ. પટણા
8.  જૂન-૨૦૨૨માં િમસ ઇ�નડ્ા વલ્ડ્ષવાઇડ-૨૦૨૨નો 

િખતાબ કોણે �ત્્ો છે? 
 અ. ખુશી પટ�લ      બ. ભૂિમકા શાસ્ત્રી   
 ક. �િપ્ત દવે      ડ. જયસ્વી પટ�લ 
9. જયુલાઇ-૨૦૨૨ મયુજબ સોલર �ફટોપ ્ોજનામાં ક ય્ું 

રાજ્્  ટોચના સ્થાને છે?
 અ. કણાર્ટક બ. ગુજરાત
 ક. મધ્યપ્રદ�શ  ડ. પ.બંગાળ 
10. આંદામાનના હ�વલોક દ્વર્ીપને ૨૦૨૧માં ક્યું નવયું નામ 

અપા્યું? 
 અ. સ્વતંત્રતા દ્વર્ીપ બ. સ્વરાજ દ્વર્ીપ
 ક. સૂરાજ દ્વર્ીપ          ડ. સ્વદ�શ દ્વર્ીપ 
11. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં રાજસ્થાનના ક્ા િજલ્લામાંથી 

્યુરેિન્મનો િવશાળ ભંડાર મળી આવ્્ો છે? 
 અ. િબકાનેર     બ. રાજસમંદ       ક. િસકર      ડ. પાલી 
12. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં UIDAI એ ફેસ ઑથે�નટકેશન માટે 

કઈ એપ લૉનચ કરી?     
 અ. FaceRead  બ. Aadhaar FaceRd
 ક. AFRID        ડ. Face Aaadharid 
13.  જયુલાઇ-૨૦૨૨માં અમે�રકા �સ્થત કઈ ક�પનીએ બ�ગ્લયુ� 

(ઇ�નડ્ા)મા ંપોતાની પ્રથમ ‘5G’ ઈનોવશેન લૅબ લૉનચ 
કરી?

 અ. FG  મે�ડકો  બ. TH હ�લ્થ ક�ર       
 ક. GF હ�લ્થ ક�ર    ડ. CB મે�ડકો
14. રાજ્્ોના સ્ટાટ્ષઅપ રે�નક�ગ-૨૦૨૧માં એક કરોડથી 

ઓછી વસતી ધરાવતા રાજ્્ોની શ્રેણીમાં ક્યું રાજ્્ 
સવ્ષશ્રેષ્ઠ પ્રદશ્ષક ર�ં છે? 

 અ. િત્રપુરા     બ. િસ�ક્કમ ક. મેઘાલય    ડ. મિણપુર 
15. જયુલાઇ-૨૦૨૨થી શ� કરા્ેલ ડૉ. રાજેનદ્ર પ્રસાદ 

મેમો�ર્લ એવોડ્ષ ક્ા ક્ષેત્ માટે પ્રદાન કરાશે? 
 અ. તબીબી બ. પયાર્વરણ  
 ક. �હ�ર વહીવટ ડ. િશક્ષણ
16. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં મહારા�ના ઉપમયુખ્્મંત્ી તરીકે કોણે 

શપથ લીધા હતા? 
 અ. ઉદ્વર્વ ઠાકર�  બ. એકનાથ િશંદ�
 ક. દ�વેન્દ્ર ફડણવીસ     ડ. દ�વકાળ�
17. તોરિણ્ો ડયુંગર એ વાંસદા તાલયુકાના ક્ા બે ગામોની 

વચ્ચે આવેલો છે? 
 અ. ક�વડી- �મલીયા બ. સરા- મહુવાસ 
 ક. જૂજ- કણધા     ડ. ઝરી – ચઢાવ

18. ૧૧મી વલ્ડ્ષ અબ્ષન ફોરમ – ૨૦૨૨નયું આ્ોજન ક્્ાં 
કરા્યું હતયું? 

 અ. �સ્વટઝલ�ન્ડ  બ. નોવ�
 ક. �ફનલેન્ડ ડ. પોલેન્ડ  
19. ભારતનયું ક્યું રાજ્્ વલ્ડ્ષસ- 50 ગ્રેટેસ્ટ પ્લેસીસ ઓફ 

– ૨૦૨૨માં સામેલ છે? 
 અ. પ.બંગાળ બ. રાજસ્થાન
 ક. ક�રળ  ડ. ઝારખંડ
20. નેશનલ ઇ�નસ્ટટૂ્યશનલ રે�નક�ગ ફ્રેમવક� (NIRF) 

૨૦૨૨માં કઈ સંસ્થા પ્રથમ ક્રમે છે? 
 અ. IIT - �દલ્હી     બ. IIT  - મદ્વર્ાસ   
 ક. IIT  - બ�ગ્લુ�     ડ. IIT  - કોચી
21. ઇ�નડ્ામાં ઈનકમટેકસ ડે ક્્ારે મનાવા્ છે? 
 અ. ૨૦ ફ�બ્રુ.      બ. ૨૨ એિપ્રલ 
 ક. ૨૪ જુલાઇ  ડ. ૨૬ સપ્ટ�.
22. જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં ક્ા રાજ્્ની િસની શેટ્ટીએ ફેિમના 

િમસ ઇ�નડ્ાનો તાજ �ત્્ો?                                                                                                                                  
 અ. ક�રળ      બ. કણાર્ટક     ક. આંધ્રપ્રદ�શ   ડ. તિમલનાડુ  
23. સાચી �ડણી જણાવો.
 અ. આનુવંશીક બ. આનુવંિશક
 ક. આનૂવંિશક  ડ. આનૂવંશીક
24. ક્યું પક્ષી ગયુજરાતનયું Royal Bird ગણા્ છે? 
 અ. ફલેિમંગો    બ. �ક�ગ�ફશર 
 ક. મોર    ડ. બતક
25. ક્યું વેલાવાળયું શાકભા� નથી?
 અ. ક�કોડા બ. કોબીજ
 ક. તુ�રયાં ડ. ગલકાં
26. જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં GST કાઉ�નસલની ૪૭મી બેઠક ક્ાં 

્ોજાઇ હતી? 
 અ. ચં�ડગઢ બ. મુંબઈ
 ક. ઉદયપુર ડ. િનઝામાબાદ 

27. જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં ઇઝરા્ેલના ૧૪માં વડાપ્રધાન કોણ 
બન્ા? 

 અ. એ�રયલ શેરોન      બ. ઇહુડ ઓલમેટર્ 
 ક. નફતાલી બેનેટ       ડ. યેર લેિપડ
28. જયુલાઇ-૨૦૨૨મા ંક્ા રાજ્્મા ંએનટાક��ટકા મહાસાગરની 

સ્થાિનક પ્રજાિત અલ્બાટ્રોસ �વા મળી? 
 અ. આંધ્ર બ. તિમલનાડુ
 ક. કણાર્ટક        ડ. ક�રળ
29. મહાન ગા્ક તાનસેનનયું મૂળ નામ શયું હતયું?
 અ. શ્યામધન દુબે         બ. રામરતન િમશ્રા 
 ક. શ્યામતનુ શ્રીવાસ્તવ  ડ. રામતનુ પાંડે 
30. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં ક્ા રાજ્્એ‘મયુખ્્મંત્ી સારિથ 

્ોજના’ શ� કરી?
 અ. ઝારખંડ  બ. રાજસ્થાન 
 ક. આસામ  ડ. કણાર્ટક   
31. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં ક્ા રાજ્્એ સ્વામી િવવેકાનંદ 

્યુવાશિક્ત ્ોજનાનો આર�ભ ક્� ? 
     અ. કણાર્ટક         બ. ગોવા
 ક. િત્રપુરા    ડ. આસામ 
32. જયુલાઇ-૨૦૨૨મા ંવડાપ્રધાન મોદીએ ક્ા સ્થળેથી ભારતનયું 

પ્રથમ ‘International Bullion Exchange’લૉનચ 
ક્યુ�? 

 અ. પુણે (મહારા�)    બ. ભોપાલ (મધ્યપ્રદ�શ)
 ક. ગાંધીનગર (ગુજરાત)    ડ. કોલકત્તા (પ.બંગાળ)
33. કહેવત : ધમ્ષની                            ---------- ના દાંત ના �વા્.
 અ. ભ�સ         બ. ગાય 
 ક. બકરી ડ. શ્વાન 
34. ઋતયુના ર�ગ-પયુસ્તકના લેખક કોણ છે? 
 અ. નવલરામ પંડ્યા બ. િગજુભાઇ બધેકા
 ક. �કશોરલાલ મશ�વાળા  ડ. રમણલાલ દ�સાઇ

જયુલાઇ-૨૦૨૨થી શ� કરા્ેલ ડૉ. રાજેનદ્ર પ્રસાદ મેમો�ર્લ એવોડ્ષ ક્ા ક્ષેત્ માટે પ્રદાન કરાશે?
35. ગયુજતરાતના પ્રથમ મિહલા િશક્ષણમંત્ી કોણ હતાં?    
 અ. કલ્પનાબેન શેઠ     બ. પુષ્પાબેન મહ�તા
 ક. ઇન્દુમતીબેન શેઠ    ડ. હ�સાબેન મહ�તા
36. િમિલ્નમાં કેટલા ઝીરો આવે? 
 અ. છ        બ. આઠ
 ક. નવ  ડ. બાર 
37. જયુલાઇ -૨૦૨૨માં પ્રણ્ વમા્ષ ક્ા દેશમાં ભારતના 

રાજદૂત બન્ા?      
 અ. નેપાળ બ. શ્રીલંકા
 ક. મ્યાનમાર       ડ. બાંગ્લાદ�શ
38. અજયુ્ષનની એક પત્ની િચત્ાંગદા એ ક્ા રાજ્્ની 

રાજક�મારી હતી? 
 અ. મેઘાલય     બ. િત્રપુરા 
 ક. મિણપુર ડ. િસ�ક્કમ
39.  કૉમનવેલ્થ ગેમ્સ - ૨૦૨૨માં ભાગ લેનાર ભારતની 

સૌથી નાની વ્ (૧૪)ની એથ્લીટ કોણ હતી? 
      અ.અનાહત િસંઘ બ. અનાિમકા બવ�
 ક. અંજુિલકા સેન ડ. અંશુિલકા નાયર 
40. છ�દ ઓળખો - ‘મને બોલાવે ઓ િગ�રવર તણાં મૌન 

િશખરો’
 અ. ઝૂલણાં બ. �થ્વી
 ક. િશખ�રણી  ડ. મંદાક્રાન્તા 
41. ૧૫- ઑકટોબર, ૧૫૪૨- આ કોની જનમ તારીખ છે? 
      અ. હુમાયુ  બ. બાબર
 ક. અકબર ડ. શાહજહાઁ
42. ઉઝબે�કસ્તાનની રાજધાની કઈ છે?
 અ. અંકારા બ. અબુધાબી 
 ક. તાશ્ક�દ   ડ. �રયાધ 
43. આમાં તાલવ્્ વ્્ંજન ક્ો છે? 
 અ. ખ            બ. ચ 
 ક. ઠ         ડ. દ
44.  ભારતના પ્રથમ ચીફ જ�સ્ટસ એચ.જ.ેકાિણ્ાનો જનમ 

ક્્ાં થ્ો હતો? 
 અ. સુરત  બ. ગાંધીધામ
 ક. િહ�મતનગર ડ. �મનગર 
45. રા�ગીત જ્્ારે બેનડ પર વગાડવામાં આવે ત્્ારે તેનો 

સમ્ કેટલો હોવો �ઇએ?
 અ. ૪૮ સેકન્ડ બ. ૫૨ સેકન્ડ
 ક. ૬૦ સેકન્ડ ડ. ૬૪ સેકન્ડ
46. ભારતના પ્રથમ રા�પિત રાજેનદ્રપ્રસાદના િપતાનયું નામ 

શયું હતયું?
      અ. િશવશંકર શ્રીવાસ્તવ બ. શંકરલાલ દુબે
      ક. મહાદ�વ સહાય   ડ. ભોળાનાથ પ્રસાદ  
47. સોનેટ કાવ્્પ્રકારમાં કેટલી પંિક્તઓ હો્ છે?
 અ. ૧૨ બ. ૧૪
 ક. ૧૬ ડ. ૧૮
48. ઇસરો દ્રારા �મન સ્પેસ ફ્લાઇટ એકસ્પો-૨૦૨૨ ક્્ાં 

્ોજા્ો હતો? 
 અ. બ�ગ્લુ�           બ. પટણા 
 ક. નાગપુર           ડ. ભોપાલ 
49. મનયુષ્્ને ક�િરનયું ઞ્જાન ક્ા કાળમાં મળ્્યું હતયું?
     અ. પુરાણ પાષાણ બ. મધ્યપાષાણ
     ક. નવપાષાણ           ડ. તામ્ર પ્રસ્તર
50. શબ્દકોરના ક્રમમાં ગોઠવો : 
     અ. ઇચ્છા-ઈતર-ઈનામ
     બ. ઈતર-ઈનામ-ઇચ્છા
     ક. ઈનામ-ઇચ્છા-ઈતર
     ડ. ઇચ્છા-ઈનામ-ઈતર
જવાબ : 
(1-બ)(2-ક)(3-બ)(4-અ)(5-બ)(6-ક)(7-અ)(8-અ)
(9-બ)(10-બ) (11-ક)(12-બ)(13-ક)(14-ક) (15-ક)
(16-ક)(17-બ)(18-ડ)(19-ક)(20-બ) (21-ક)(22-બ)
(23-બ)(24-અ)(25-બ)(26-અ)(27-ડ)(28-બ)(29-ડ)
(30-અ) (31-અ)(32-ક)(33-બ)(34-બ)(35-ક)(36-અ)
(37-ડ)(38-ક)(39-અ)(40-ક)(41-ક)(42-ક)(43-બ)
(44-અ)(45-બ)(46-ક)(47-બ)(48-અ)(49-ક)(50-અ)
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