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INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION

COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS/
MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING BANKS (CRP PO/MT-XII for Vacancies of 2023-24)
Authorised Website: www.ibps.in
In case of queries / complaints please log in to http://cgrs.ibps.in/

The online examination (Preliminary and Main) for the next Common Recruitment Process for selection of personnel for
Probationary Officer/ Management Trainee posts in the Participating Banks is tentatively scheduled in October 2022 / November
2022.
Any eligible candidate, who aspires to join any of the Participating Banks listed at (A) as a Probationary Officer/ Management
Trainee or in a similar post in that cadre, is required to register for the Common Recruitment Process (CRP- PO/MT-XII). The
examination will be two tier i.e. the online examination will be held in two phases, Online Preliminary and Online Main. Candidates
who will qualify in Online Preliminary examination and shortlisted will have to appear for Online Main examination and shortlisted
candidates in the Online Main examination will subsequently be called for a Common Interview to be conducted by the Participating
Banks and co-ordinated by the Nodal Bank. Depending on the actual vacancies to be filled in during the financial year 2023-24 based
on the business needs of the Participating Banks and as reported to IBPS, candidates shortlisted will be provisionally allotted to one
of the Participating Banks keeping in view the spirit of Govt. Guidelines on reservation policy, administrative convenience, etc. The
validity for CRP- PO/MT-XII will automatically expire at the close of business on 31.03.2024 with or without giving any notice.
Indicative category-wise vacancies of each of the Participating Banks are given vide Annexure I. Recruitment in Participating
Banks is a dynamic process which depends upon restriction imposed, business volume, business growth, health of the banks,
branch expansion, internal and external factors, structural changes etc. Vacancies mentioned here are indicative and anticipated as
communicated by the participating banks. However, Provisional allotment will be made based on the actual vacancies reported by
the participating banks.
This system of Common Recruitment Process- Online Preliminary & Online Main Examination, Common Interview and
provisional allotment for recruitment of Probationary Officer/ Management Trainee posts in Participating Banks has the approval
of the appropriate authorities.
IBPS, an autonomous body, has received a mandate from the banks mentioned at (A) below, to conduct the recruitment process
as mentioned above, once a year. IBPS will make arrangements for conducting online Preliminary examination, declare result of
online Preliminary examination, inform the shortlisted candidates about the online Main examination, declare the results of the Online
Main examination and inform the shortlisted candidates about the interview. Interviews will be conducted by the participating banks
and coordinated by the Nodal Bank in each state/ UT. Prospective candidates will have to apply to IBPS after carefully reading the
advertisement regarding the process of examinations, interview and provisional allotment, eligibility criteria, online registration
processes, payment of prescribed application fee/ intimation charges, pattern of examination, issuance of call letters etc. and ensure
that they fulfil the stipulated criteria and follow the prescribed processes.
PARTICIPATING BANKS :
Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank,
Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, Punjab & Sind Bank.
The tentative schedule of events is as follows:
Activity

Tentative Dates

On-line registration including Edit/Modification of Application by candidates

02.08.2022 to 22.08.2022

Payment of Application Fees/Intimation Charges (Online)

02.08.2022 to 22.08.2022

Download of call letters for Pre- Exam Training•

September/ October 2022

Conduct of Pre-Exam Training •

September/ October 2022

è

તા. ૧૦ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

2

è

Download of call letters for Online examination – Preliminary

October 2022

Online Examination – Preliminary

October 2022

Result of Online exam – Preliminary

November 2022

Download of Call letter for Online exam – Main

November 2022

Online Examination – Main

November 2022

Declaration of Result – Main

December 2022

Download of call letters for interview

January/ February 2023

Conduct of interview

January/February 2023

Provisional Allotment

April 2023

Age (As on 01.08.2022):
Minimum: 20 years Maximum: 30 years
i.e. A candidate must have been born not earlier than 02.08.1992 and not later than 01.08.2002 (both dates inclusive)
Sr. No.

Participating Banks

SC

ST

OBC

EWS

UR

Out of Which (PWBD)
HI

OC

VI

ID

1

Bank of Baroda

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

2

Bank of India

80

40

144

53

218

535

5

6

5

5

3

Bank of Maharashtra

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

4

Canara Bank

375

187

675

250

1013

2500

25

25

25

25

5

Central Bank of India

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

6

Indian Bank

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

7

Indian Overseas Bank

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

8

Punjab National Bank

75

37

135

50

203

500

5

5

5

5

9

Punjab & Sind Bank

38

23

66

24

102

253

7

2

2

5

10

UCO Bank

82

41

148

55

224

550

6

6

6

5

11

Union Bank of India

346

155

573

184

836

2094

34

32

31

20

Total

996

483

1741

616

2596

6432

82

76

74

65

HOW TO APPLY :
Candidates can apply online only from 02.08.2022 to 22.08.2022 and no other mode of application will be accepted. Pre-Requisites
for Applying Online
Before applying online, candidates should—
(i) scan their :
- photograph (4.5cm × 3.5cm)
- signature - left thumb impression (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/ her right thumb. If both thumbs
are missing, the impression of one of the fingers of the left hand starting from the forefinger should be taken. If there are no
fingers on the left hand, the impression of one of the fingers of the right hand starting from the forefinger should be taken. If
no fingers are available, the impression of left toe may be taken. In all such cases where left thumb impression is not uploaded,
the candidate should specify in the uploaded document the name of finger and the specification of left/right hand or toe).
- a hand written declaration (text given below). The hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in
English only. If it is written by anybody else and uploaded or in any other language, the application will be considered as invalid.
(In the case of candidates who cannot write, may get the text of declaration typed and put their left hand thumb impression (if
not able to sign also) below the typed declaration and upload the document as per specifications.)
ensuring that the all these scanned documents adhere to the required specifications as given in Annexure III to this Advertisement.
(ii) Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.
(iii) The left thumb impression should be properly scanned and not smudged
(iv) 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.”
(v) The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate’s hand writing and in English only and should NOT
BE IN CAPITAL LETTERS. If it is written by anybody else or in any other language, the application will be considered as
invalid.
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- ICWA/CA/CS

(ગતાંકથી ચાલુ)

- જીતુભાઈ મહેતા

(૩) ક�પનરી સેક્રે્ટરરી (C.S.)
ધી ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ક�પની સેક્ર�ટરીઝ ઑફ ઈ�ન્ડયા, ન્યુ �દલ્હી (ભારત સરકારની
પાલાર્મેન્ટ એક્ટ દ્વારા માન્ય કર�લ સંસ્થા)
વેબસાઈટ – www.icsi.edu/www.icsi.in
ક�પની સેક્ર�ટરીએ ક�પની ઉદ્યોગમાં વહીવટમાં િવિશષ્ટ હોદ્દો અિધકાર ધરાવે છ�. અને
સરકાર દ્વારા િનયુક્ત કર�લી રિજસ્ટ્રાર ઑફ ક�પનીઝ એન્ડ િસક્યુ�રટીઝ એક્ષચેન્જ બોડર્ ઑફ
ઇ�ન્ડયાના કાયદા કાનૂની અને પ્રોસેસનું પાલન કરવાની જવાબદારી હોય છ�.
નીચે પ્રમાણે જણાવેલ ક�ટ�ગરીની ક�પનીઓએ ક�પની સેક્ર�ટરીને પૂણર્ સમય માટ� િનમણૂક
કરવાની હોય છ�.
(૧) પ્રાઈવેટ ક�પની – પેઈડઅપ ક�િપટલ �. ૫ કરોડ અથવા વધુ
(૨) પ�બ્લક ક�પની – પેઈડઅપ ક�િપટલ �. ૫ કરોડ થી �. ૧૦ કરોડ સુધીની હોય
(૩) પ�બ્લક ક�પની – પેઈડઅપ ક�િપટલ �. ૧૦ કરોડ અને વધુ C.S. ની િનમણૂક Key
Managerial Person તરીક થાય છ�.
સપેશલાઈઝડ ક્ષેત્
• C.S. િવિવધ ક્ષેત્રો જેવાં ક� કાયદો, મેનેજમેન્ટ, ફાઈનાન્સ અને કોપ�ર�ટ ગવનર્ન્સમાં
કાબેિલયત હોવી જ�રી.
• C.S. ક�પની બોડર્ને જવાબદાર હોય છ�. બોડર્ને જવાબદાર હોય છ� એટલે દર�ક ગિત
િવિધથી બોડર્ને માિહતગાર રાખવાની જવાબદારી હોય ચે.
• C.S. બોડર્ની કિમ�ટ િમ�ટ�ગ બોડર્ની િમ�ટ�ગ એન્યુઅલ જનરલ િમ�ટ�ગની વ્યવસ્થા
સંચાલનની તમામ માિહતી રાખવાની હોય છ�.
• C.S. ક�પની શેરહોલ્ડસર્ અને ર�ગ્યુલેટરી ઑથો�રટી વચ્ચે સંકલન કરવાનું હોય છ�.
અભ્યાસ ખચ્ષ / કાર�કદ� પ્રગિત
• ફાઈનલ સુધી અભ્યાસનો ખચર્ �. ૮૦,૦૦૦/- (અંદાિજત)
• આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટ� MBA, CA, CMA પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન વગેર� િવચારી
શકાય.
• ક��રયરમાં શ�આતમાં જુિનયર લેવલથી શ� ડરી એ�ક્ઝક્યુ�ટવ લેવલ સુધી અનુભવના
આધાર� પ્રગિત કરી શકાય શ�આતમાં �. ૨ થી ૩ લાખ સુધી વાિષર્ક આવક અંદા� શકાય.
સ્માટર્ ક��ન્ડડેટને વધાર� પેકજ મળી શક� છ�.
પ્લેસમેન્્ટ
• સરકારી, સહકારી (અધર્ સરકારી) ખાનગી ક�પનીઓ મોટા ઉદ્યોગો શેર-બ�રો (સ્ટોક
એક્સચે�ન્જસ) અથવા પોતાના પ્રાઈવેટ ધંધા (પ્રોફ�શનલ)માં તકો રહ�લી છ�.
• C.S. કોપ�ર�ટ ક્ષેત્રે આિબર્સ્ટ્રેશન અને ક�ન્સિલએશનનું પણ કામ કરી શક� છ�.
A Company Secretary (An exerting company Law,
corporate and Securities Law) being multidiscriplinary
professional renders services in the following areas: (a)
Corporate Governance Legal and Secretarial services (b)
corporate Laws Advisory and Representation services (c)
Final Market Services (d) Management Services.
The institute of company secretaries of India
Eligibility

Cut off Dates of
Registration
CS Executive Entrance Test (CSEET)*
Students who
• 16 December to 15
have passed
April Saturday /
Senior Secondary
Sudnay in 2nd/3rd
Examination
week of May**
(10+2 Pattern)
• 16 April to 15 June
or appearing in
Saturday / Sunday
senior Secondary
in 2 /3 week of
Examination (10+2)
July**
• 16 June to 15
October Saturday
/ Sunday in
2 /3 Week of
November**
• 16 October to
15 December
Saturday/Sunday
in 2nd 3rd Week
of January**
**Tentative CSEET
Dates

Subjects
Computer Based
Test
1. Business
Communication
2. Legal Aptitude
and logical
Reasoning\
3. Economic
and Business
Environment
4. Current Affairs
Viva-Voce :
presentation
and
Communication
Skills

The institute of company secretaries of India
Eligibility

CS Executive
Programmes
CS Executive
Entrance Test
(CSEET)* Passed
students.
CS Foundation
Programme
Passed students
ICAI (The Institute
of
Chartered
Accountants of
India) Final Course
Passed
Students,
ICMAI (The
Institute of Cost
Accountants of
India) Final
Course Passed
students.
Graduates
(Minimum 50%
Marks) / Post
Graduates

•

•

•

•

Cut off Dates of
Registration
31 May (eligible
to appear in
both Modules
of Executive
programme
in December
examination of the
same year)
31 July (eligible
to appear in
only one Module
of Executive
programme
in December
examination of the
same year)
30 November
(eligible to appear
in both Modules
of Executive
Programme in June
examination of the
next year)
31 January (eligible
to appear in
on Module
of Executive
Programme in June
examination of the
same year)

CS Professional Programme
CS Executive
Programme
pass Students

• 31 May (eligible
to appear in all
Modules of
• professional
programme
in December
examination of the
same year )
• 31 July (eligible
to appear in only
One Module of
• Professional
programme
in December
examination of the
same year)
• 30 November
(eligible to appear
in all Modules of
• professional
programme in
June examination
of the next year )
• 31 January (eligible
to appear in one
Module of
• professional
programme in
June examination
of the same year)

Subjects
(Students are
provided with the
study material
at the time of
admission)
Module-1
1. Jurisprudence,
Interpretation
General Law
2. Company Law
3. Setting up
of Business
Entities and
Closure
4. Tax – Laws
Module – 2
5. Corporate &
Management
Accounting
6. Securities Law
& Capital
Markets
7. Economic,
Business and
commercial
Laws
8. Financial
and strategic
Management

(Students are provided
with the
study material at the time
of admission)
Module -1
1. Governance, Risk
Management,
Compliances and Ethics
2. Advanced Tax Laws
3. Drafting, Pleadings and
Appearances
Module -2
4 Secretarial Audit
Compliance
Management and Due
Diligence
5. Corporate
Restructuring,
Insolvency, Liquidation
& winding-up
6 Resolution of
Corporate Disputes,
Non Compliances &
Remedies
Module -3
7. Corporate funding
& Listings in Stock
Exchanges
8 Multi disciplinary
Case Studies (The
examination for this
paper will be open
book examination)
9. Electives 1 paper out of
below 5 papers
9.1 Banking – Law &
Practice 9.2 Insurance
– Law & Practice
9.3 Intellectual Property
Rights-Laws and
Practices 9.4 Labour La
ws & Practice

è
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è
9.5 Insolvency – Law and
Practice
(The examination
for elective paper
will be open book
examination)

DISTANCE LEARNING :
• ICSI imparts Company Secretaries Course by Distance
Learning enabling students of qualify as Company
Secretaries.
• Study material is provided to all registered students of
Executive / Professional programme.
• Students may pursue the Course through self study
mode.
• ICSI Provides best class room teaching facility through
Regional Councils/ Chapters / Study Centers on payment
of nominal fees. Classes are organized in both physical
and digital mode. Video lectures are also made &
available to the students through e-learning platform
of the Institute. Click on the following link to contact
the Regional / Chapter Offices for classes.

For more details see Employment News Vol-18 Dt. 30 July to 5 August-22

https://www.icsi.edu/medial webmodules/
websiteclassroom.pdf
• e –learning facility through web based training and live
virtual classroom is also available.
MEDIUM OF EXAMINATION :
The Institute allows the students to appear in Institute’s
examination in English or Hindi Medium, subject to other
prescribed guidelines in this regard.
TRAINING :
Students are required to undergo one month EDP
(15 days classroom mode and 15 days online mode), 21
months Practical Training after passing the Executive
Programme examination. After professional Programmes,
Students are required to undergo Residential Corporate
Leadership Development Programme (CLDP) in order to
get their membership OR Exempted there from on the
basis of working experience prescribed.
Western India Regional Office (Mumbai) 61307900
Gujarat - (1) Ahmedabad - 265 75 334 (2) Rajkot - 2482489
(3) Surat - 2463404 (4) Vadodara - 2331498
િનદ�શ એજ્યુક�શન એન્ડ �રસચર્ ફાઉન્ડેશન,
૧૧૦ ઓફટ�લ ટાવસર્,
આર.સી. દત્ત રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
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ભારત દેશનરી રા�રીય રમત કઈ છે?

1. ‘ઞ્જાનેન પ્રકાશતે જગત્’ – આ સ્ટે્ટસ િવધાન કઈ
યુિનવિસ્ષ્ટરીનું છે?
અ. ક�િષ યુિનવિસર્ટી
બ. સૌરા� યુિનવિસર્ટી
ક. સોમનાથ સંસ્ક�ત યુિનવિસર્ટી ડ. �ડસ યુિનવિસર્ટી
2. માચ્ષ – ૨૦૨૨માં કયા રાજયનરી સરકારે ૧૩ નવા િજલ્લા
બનાવવાનરી ઘોરણા કરરી છે?
`અ. કણાર્ટક
બ. આંધ્રપ્રદ�શ
ક. તિમલનાડુ
ડ. તેલંગાણા
3. ગુજરાત એન� ટ્રાન્સિમશન કોપ�રેશન િલિમ્ટેડ - ક્યાં
આવેલું છે?
અ. જયપુર
બ. ઈન્દોર
ક. વડોદરા
ડ. િસક�દરાબાદ
4. IPL – ઇિતહાસમાં સૌથરી વધુ િવકે્ટ લેનાર બોલર કોણ
બન્યું છે?
અ. લિસથ મિલંગા
બ. અિમત િમશ્રા
ક. પીયૂષ ચાવલા
ડ. ડ્વેન બ્રાવો
5. એિપ્રલ – ૨૦૨૨માં સૂચના એવં પ્રસારણ મંત્ાલય દ્વારા
કયું સેવા પો્ટ્ષલ લ�ચ કરાયું છે?
અ. �કસાન સેવા પોટર્લ
બ. બ્રોડકાસ્ટ સેવા પોટર્લ
ક. �ડિજટલ સેવા પોટર્લ
ડ. ર��ડયો સેવા પોટર્લ
6. કેન, તમસા, ઘસાન, બેતવા વગેરે મધ્યપ્રદેશનું શું છે?
અ. નદીઓ
બ. આ�દવાસી�િતઓ
ક. લોક બોલીઓ
ડ. લોક�ત્યો
7. નરીચેના પૈક� કયું િવરમાંગ િમશ્રણ છે?
અ. દૂધ
બ. િપત્તળ
ક. ક�રોસીન
ડ. પેટ્રોલ
9. મે – ૨૦૨૨માં �દલ્હરીના નવા ઉપરાજ્યપાલ તરરીકે કોનરી
િનમણૂક કરવામાં આવરી છે?
અ. િવનયક�માર સકસેના
બ. રા�વ બ�જ
ક. િવજય અ�ગ્નહોત્રી
ડ. અ�ણક�માર ધવન
10. આઈપરીએલના ઇિતહાસમાં સૌથરી તેજ ૧૦૦ છગ્ગા
લગાવનાર ભારતરીય ખેલાડરી કોણ છે?
અ. રોિહત શમાર્
બ. હા�દર્ક પંડ્યા
ક. �દનેશ કાિતર્ક
ડ. સુર�શ ર�ના
11. International day of Human Space Flight ક્યારે
મનાવવામાં આવે છે?
અ. ૮ - માચર્
બ. ૧૨ - એિપ્રલ
ક. ૧૭ – ઓગષ્ટ
ડ. ૨૨ - �ડસેમ્બર
12. ભારત દેશનરી રા�રીય રમત કઈ છે?
અ. િક્રક�ટ
બ. કબડ્ડી
ક. હોક�
ડ. ખો-ખો
13. યુનેસકો દ્વારા િવશ્વ વારસાનરી યાદરીમાં ગુજરાતનું કયું
સથળ સામેલ કરવામાં આવ્યું નથરી ?
અ. ચાંપાનેર
બ. િસદ્વપુર
ક. પાટણની વાવ
ડ. ધોલાવીરા
14. એિશયાઈ િવકાસ બ�ક ે કયા રાજયમાં િવકાસ
પ�રયોજનાના સમથ્ષન મા્ટે ભારત સાથે ૨ િમિલયન
અમે�રક� ડોલરનરી ઋણ સમજૂતરી પર હસતાક્ષર કયા્ષ
છે?
અ. મિણપુર
બ. નાગાલેન્ડ
ક. મેઘાલય
ડ. આસામ
15. આ�દવાસરીઓનું હાલેણરી �ત્ય એ કોનરી – કોનરી વચ્ચે
થતું �ત્ય છે?
અ. સ્ત્રીઓ - સ્ત્રીઓ
બ. સ્ત્રી - પુ�ષો
ક. પુ�ષો - પુ�ષો
ડ. બાળકો - �દ્વર્ો
16. ભારતરીય મુળનરી કઈ ક�પનરીએ ફ�ફા વલ્ડ્ષ કપ –
૨૦૨૨નરી સપોન્સરિશપ મેળવરી લરીધરી છે?
અ. Vedantu
બ. Unacademy
ક. Classplus
ડ. Byju’s
17. ૨૩, માચ્ષ - ૨૦૨૨ના �દને કયા સુ પ રસોિનક ક્ર�ઝ
િમસાઈલનું આંદામાન – િનકોબાર આઇલેન્ ડ પર
સફળતાપૂવ્ષક પ�રક્ષણ કરવામાં આવ્યું?
અ. બ્રહ્મોસ
બ. અ�ગ્ન
ક. િત્રશૂલ
ડ. નાગ

18. મે-૨૦૨૨માં એવરેસ્ટ પરથરી પ્રથમ વખત લરીગલ પેરા
ગ્લાઈ�ડંગ કરનાર પ્રથમ વ્યિક્ત કોણ બન્યા?
અ. જ્યોજર્ વ્લાસ્ક�
બ. િપયર� કાટર્ર
ક. ફ�ડ�રક સ્મોલ
ડ. બેનડર્ જ્યોજર્
20. ઓસટ્રેિલયાનરી રાજધાનરી કઈ છે?
અ. ક�નબેરા
બ. બ્રસેલ્સ
ક. સ્કોપજે
ડ. નૈરોબી
21. નક્ષત્ોમાં અિગયારમું નક્ષત્ કયું છે?
અ. જયેષ્ઠા
બ. પૂવાર્ ફાલ્ગુની
ક. ઘિનષ્ઠા
ડ. અનુરાધા
22. િવશ્વનું બરીજું સૌથરી મો્ટું કાગ� પ્લેન ગણાતું પ્લેન કયું
છે?
અ. ડોલ્ફ�ન એરટૂર
બ. વ્હ�લ એરબસ
ક. બેલુગા એરબસ
ડ. મો�ર�ગા એરબસ
23. નરીચેના પૈક� કોણ વલ્ડ્ષ બો�કસંગ ચે�મ્પયન છે?
અ. િનખત ઝરીન
બ. સાિનયા મલ્હોત્રા
ક. અનુરાધા મુખ�
ડ. સિવથા િવશ્વનાથ
24. કહેવત : ભ�સ ભાગોળે અને ----------- છાગોળે.
અ. દૂધ
બ. દહી
ક. ઘી
ડ. છાશ
25. આમાં કનૈયાલાલ મુનશરીનરી ક�િત કઈ?
અ. ગુજર્ર ધરા
બ. ગુજરાતનો નાથ
ક. ગુજર્ર રત્ન
ડ. ગુજર્રી
26. ૨૦૨૨માં ખગોળશાસત્રીઓએ શોધેલા �થ્વરી જેવા મેગ્ન્ટે ો
સફ�યર ગ્રહને કયા નામનરી ઓળખ આપરી છે?
અ. HAP-T-2B
બ. HPA-P-13A
ક. HAT-P-11B
ડ. HTA-P-27B
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27. World Braille Day (િવશ્વ બ્રેઈલ ડે) ક્યારે મનાવવામાં
આવે છે?
અ. ૪ - �ન્યુ.
બ. ૬ - માચર્
ક. ૧૦ - જૂન
ડ. ૧૩ - નવે.
28. ભૂતપૂવ્ષ રા�પિત અબ્દુલ કલામનરી આત્મકથાનું નામ
શું છે?
અ. અગન જવાળા
બ. અગન પંખ
ક. અગન ખેલ
ડ. અગન સાક્ષી
29. NEAT નું ફ�લ ફોમ્ષ શું થશે? – નેશનલ એજ્યુકેશન
------------- ફોર ્ટેકનોલો�.
અ. એડવેન્ચર
બ.એકશન
ક.અલાયન્સ
ડ. ઍ�ક્ટવ
30. ગુજરાત ગૌરવ �દને રમતગમત – યોગ ક્ષેત્ે કોને
ગુજરાત ગ�રમા એવોડ્ષ એનાયત કરાયો હતો?
અ. શ્વેતા ડોબ�રયા
બ. અવની ઝાંઝ��કયા
ક. સુજલ માંગુ�કયા
ડ. િવશ્વા દ�વાણી
31. Goldan Shower – એ્ટલે કયું ફ�લ થશે?
અ. સૂયર્મુખી
બ. અમલતાસ
ક. ચમેલી
ડ. મોગરો
32. માત્ ૨૦ વર્ષનરી વયે કોમિશ્ષયલ પાઈલ્ટ બનનાર
અમદાવાદનરી યુવતરીનું નામ શું છે?
અ. જયસ્વી પટ�લ
બ. �િપ્ત પટ�લ
ક. ધ્વિન પટ�લ
ડ. િવશાખા પટ�લ
33. ભવાઈમાં આવતા વાિણયાના વેશ (પાત્)ને શું કહે છે?
અ. બડવો
બ. કડવો
ક. જડવો
ડ. અડવો
34. ચમચા ઘા્ટનું સૂય્ષને અધ્ય્ષ આપવાનું તાંબાનું સાધન
કયું?
અ. આચમની
બ. અલારી
ક. આખ�રયો
ડ. અરિધયું
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35. જેનરી ઉત્તરે આક��્ટક, પિશ્ચમે એ્ટલાં�્ટક અને દિક્ષણે
ભૂમધ્ય સમુદ્વર્ આવેલો છે એ ખંડ કયો?
અ. દિક્ષણ અમે�રકા
બ. ઉત્તર અમે�રકા
ક. ઓસ્ટ્રેિલયા
ડ. યુરોપ
37. ઈ�ન્ડયા સ્ટે્ટ ઓફ ફોરેસ્ટ �રપો્ટ્ષ – ૨૦૨૧ અનુસાર
ભારતના કે્ટલાં રાજયો /કેન્દ્રશાિસત પ્રદેશોમાં ૩૩
્ટકાથરી વધુ િવસતાર વનાચ્છા�દત બન્યો છે?
અ. ૧૪
બ.૧૭
ક. ૧૯
ડ. ૨૨
38. બાસકે્ટબોલનરી રમત સાથે સંકળાયેલો શબ્દ કયો છે?
અ. િલફ્ટ
બ. ગાડર્
ક. ગ્રીન
ડ. ડબલ િહટ
39. �ત્ા – �ત્યપ્રકાર ક્યા રાજયનો છે?
અ. પ.બંગાળ
બ. મધ્યપ્રદ�શ
ક. આસામ
ડ. મેઘાલય
40. અદાકાર અશોકક�માર કયા હુલામણા નામે ઓળખાતા
હતા?
અ. મામા રામુ
બ.કાકા િશવ
ક. દાદા મુિન
ડ. માસા શ્યામુ
41. દ્વર્ારકાધરીશ શ્રરીક�ષ્ણનું િનધન સથળ કયું?
અ. ધોળકા
બ. ભાલકા
ક. કાલકા
ડ. ડાકોર
42. �ન્યુ. – ૨૦૨૨માં રેલવે બોડ્ષના ચેરમેન – CEO તરરીકે
કોનરી િનયુિક્ત કરરી છે?
અ. અમરદીપ ચટ્ટોપાધ્યાય બ. િવનયક�માર િત્રપાઠી
ક. હ�મંતક�માર શ્રીવાસ્તવ
ડ. યશેન્દુરાવ શમાર્
43. નેશનલ વૉ્ટર એવોડ્સ્ષ -૨૦૨૦માં બરી� સથાને કયું
રાજય આવ્યું હતું?
અ. રાજસ્થાન
બ. ગુજરાત
ક. તિમલનાડુ
ડ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ
44. આમાં પાવ્ષતરીનું એક નામ કયું છે?
અ. અપણાર્
બ. પાિવર્કા
ક. પ્રૂવાર્તી
ડ. અનુષ્કા
45. ‘ઈગ્લુ’- એ દુિનયાનરી કઈ �િતના લોકોના ઘર તરરીકે
�ણરીતું છે?
અ. ઝૂલુ
બ. મકાલુ
ક. એ�સ્કમો
ડ. ર�ડ ઇ�ન્ડયન
46. ભારતમાતાના મુક�્ટમિણ સમરી નવલકથા ‘િચત્લેખા’ના
લેખક કોણ?
અ. રિવબાબુ
બ. પ્રેમચંદ્વ
ક. ભગવતીચરણ શમાર્
ડ. દ�વક�નંદન ખત્રી
47. િવશ્વ િવખ્યાત િચત્કાર પાબ્લો િપકાસોનો જન્મ કયાં
દેશમાં થયો હતો?
અ. સ્પેન
બ. બે�લ્જયમ
ક. ડેન્માક�
ડ. ફ્રાંસ
48. ગુ�નાનકના િપતાનું નામ શું હતું?
અ. િશવરામ
બ. કાલુરામ
ક. ગંગારામ
ડ. સતરામ
49. મુબ
ં ઈનરી મશહૂર હો્ટેલ ઓબેરોયના સથાપક કોણ હતા?
અ. તેજ બહાદુર જગતિસંહ બ. રાય બહાદુર મોહનિસંહ
ક. િશવ બહાદુર વામનિસંહ ડ. રામ બહાદુર સોહનિસંહ
50. એન� ક્ષેત્નરી �દગ્ગજ ક�પનરી ONGCના મિહલા CMD
તરરીકે �ન્યુઆરરી -૨૦૨૨માં કોણ સથાન સંભાળ્યું?
અ. ડૉ. �િપ્ત દવે
બ. ડૉ. અ�ણા ધવન
ક. ડૉ. બીજલ પટ�લ
ડ. ડૉ. અલકા િમત્તલ
જવાબ :
(1-ડ)(2-બ)(3-ક)(4-ડ)(5-બ)(6-અ)(7-અ)(9-અ)
(10-બ) (11-બ)(12-ક)(13-બ)(14-બ)(15-બ)(16-ડ)
(17-અ)(18-બ)(20-અ) (21-બ)(22-ક)(23-અ)(24-ડ)
(25-બ)(26-ક)(27-અ)(28-બ)(29-ક)(30-બ)(31-બ)
(32-ક)(33-ડ)(34-ડ)(35-ડ)(37-બ)(38-બ)(39-અ)
(40-ક)(41-બ)(42-બ)(43-અ)(44-અ)(45-ક)(46-ક)
(47-અ)(48-બ)(49-બ)(50-ડ)
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તા. ૧૦ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

તા. ૧૦ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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Geological Survey of
India : Jaipur

DECLARATION : I hereby declare that all the statements made in the application by me in this form
are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information
being found to be false or incorrect or ineligibility being detected at any stage, my candidature or
appointment may liable to be cancelled/ terminated without any notice.
Signature of the candidate, Address & Contact Number, Email : ........................

તા. ૧૦ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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(For more details see Employment News Vol-18 Dt. 30 July to 5 August-22)
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