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sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- 

1.  બાર જ્યોિતિલ�ગોમાં કયું જ્યોિતિલ�ગ સૌથરી મોટું 
િશવિલંગ ધરાવે છે? 

 અ. મ�લ્લકાજુર્ન બ. કાશી િવશ્વનાથ
 ક. મહાકાલેશ્વર  ડ. સોમનાથ
2.  કિવ રાજે મ�ુસ્લમ હોવા છતા ંકોના અનન્ય ભક્ત હતા? 
 અ. શ્રી રામના  બ. શ્રી ક�ષ્ણના
 ક. મહાલળીમાના      ડ. ચામુંડામાના
3.  ગુજરાતરી મૂળનો કયો ખેલાડરી �ગ્લેન્ડનરી િક્રકેટ ટરીમમાં 

ઑપિનંગ બેટ્સમેન તરરીકે રમતો હતો? 
 અ. તન્મય દવે બ. િવક્રમ સોલંક� 
 ક. ગૌરવ પટ�લ   ડ. અશોક પરમાર
4.  નરીચેનામાંથરી કઈ સેવાનો સમાવેશ અિખલ ભારતરીય 

સેવાઓમાં થતો નથરી? 
 અ. ભારતીય િવદ�શ સેવા બ. ભારતીય વહીવટી સેવા
 ક. ભારતીય વન સેવા ડ. ભારતીય પોલીસ સેવા        
5.  સૌર મંડળમાં આવેલા મંગળ ગ્રહના બે ઉપગ્રહો કયા 

છે? 
 અ. ગિનમેડ-શેરોન બ. શેરોન-ટાઈટન 
 ક. �ડમોસ-ફોબોસ  ડ. ફોબોસ-શેરોન
6.  �જેકશનના ડરને કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે? 
 અ. એકોફોિબયા બ. આસર્ન ફોિબયા 
 ક. ટ્રાઈપેનો ફોિબયા ડ. ઝીનો ફોિબયા
7.  અકચ એટલે કયો ગ્રહ? 
 અ. રાહુ બ. ક�તુ
 ક. યુર�નસ ડ. નેપ્ચ્યુન
8.  કયું રાજ્ય દેશનું પ્રથમ એલ.પરી.�.યુક્ત અને ધુમાડા 

મુક્ત રાજ્ય બન્યું છે? 
 અ. ઝારખંડ બ. કણાર્ટક   
 ક. િહમાચલ પ્રદ�શ ડ. આસામ  
9.  બૉ�સાઈટ એ કઈ ધાતુનરી કાચરી ધાતુ છે? 
 અ. એલ્યુિમિનયમ બ. લોખંડ  
 ક.  લેડ  ડ. મ�ગેિનઝ
10.  ૨૦૨૨ માટે સરુક્ષા પ�રષદનરી આતકંવાદ િવરોધરી સિમિત 

(CTC)ના અધ્યક્ષસ્થાને કોણ િનયુક્ત થયું? 
 અ. હષર્વધર્ન શ્રૃંગલા બ. િવજય ક�શવ ગોખલે 
 ક. િવકાસ સ્વ�પ      ડ. ટી.એસ. િત�મૂિતર્ 
11.  કયો ગેસ વનસ્પિતના િનમાર્ણમાં ઉપયોગરી છે? 
 અ. ઑ�ક્સજન બ. હાઈડ્રોજન 
 ક. નાઈટ્રોજન            ડ. કએબર્ન ડાયોક્સાઈડ 
12.  અશુદ્ધ લોહરીનું વહન કોણ કરે છે? 
 અ. મહાશીરા  બ.ધમની
 ક. ફ�પ્ફ�સશીરા ડ. જઠર
13.  ઓરરીના રોગ દરિમયાન દદ�ને શેના ડોઝ આપવામાં 

આવે છે? 
 અ. િવટાિમન-એ  બ. િવટાિમન-બી       
 ક. િવટાિમન-સી   ડ. િવટાિમન-ડી
14.  િવમાનમાં વપરાતા બ્લેક બૉક્સનો ર�ગ કેવો હોય છે? 
 અ. �ંબલી બ.  કાળો 
 ક. નાર�ગી ડ. વાદળી 
15.  કયા બદંરનો િવકાસ રાવ ખ�ગાર� ત્રી�એ કય� હતો? 
 અ. ઓખા  બ. ક�ડલા  
 ક. વાડીનાર  ડ. નવીબંદર 
16.  તાજતેરમા ંરામગઢ િવષધારરી અભયારણ્યન ેદેશનુ ં૫૨-

મું ટાઈગર �રઝવર્ ઘોિષત કરવામાં આવ્યું છે. એ કયાં 
રાજ્યમાં આવેલું છે? 

 અ. પં�બ  બ. આંધ્રપ્રદ�શ 
 ક. રાજસ્થાન ડ. ગુજરાત 
17.  િત્પુરાના નવા મુખ્યમંત્રી કોણ છે? 
 અ. તીરથિસંહ રાવત  બ. રાહુલ સચદ�વા 
 ક. ગૌરવ ક�માર           ડ. માિણક સાહા 
18.  તાજેતારમાં જેમનું િનધન થયું, તે પં�ડત િશવક�માર 

શમાર્ મશહુર --------- વાદક હતા? 
 અ. સાર�ગી  બ. સંતૂર
 ક.  શરણાઈ     ડ. તબલાં   

19.  સેન્ટ્રલ િવિજલન્સ કિમશનમાં ચેરમેનશ્રરી ઉપરાંત 
મહત્તમ કેટલાં સભ્યો હોઈ શકે? 

 અ. પાંચ બ. ત્રણ
 ક. બે      ડ. ચાર 
20.  ક�પા, માન, બક્ષરીશનો પયાર્ય કયો થશે? 
 અ. અકરામ બ. અકતો 
 ક. અકજ ડ. અક્ષ 
21.  �ફિઝકલ �રસચર્ લેબોરેટરરી (PRL) કયા શહેરમાં 

આવેલરી છે.?
 અ. નાગપુર બ. ભોપાલ 
 ક. અમદાવાદ    ડ. જયપુર 
22.  ચરીફ ઈલેકશન કિમશનર પદે હાલમાં કોનરી િનમણૂક 

કરાઈ છે?                                                                                                                              
 અ. ગૌરવક�માર  બ.  �દલીપક�માર
 ક. રા�વક�માર ડ. �રતેશક�માર
23.  મહારાણા પ્રતાપ જ્યંતરી ક્યારે મનાવાય છે?
 અ. ૫ ઑક્ટોબર     બ. ૯ મે         
 ક.  ૧૩ ફ�બ્રુઆરી   ડ. ૧૯ ઑગસ્ટ 
24.  ગુજરાતનો સૌથરી વધુ દ�રયા�કનારો ધરાવતો િજલ્લો 

કયો છે? 
 અ. �મનગર           બ. ભાવનગર         
 ક. સુરત ડ. કચ્છ    

25.  ધોલેરા સત્યાગ્રહનો મોરચો કોણે સંભાળ્યો હતો?  
અ. રિસકલાલ પરીખે બ. શામળદાસ ગાંધીએ 

 ક. મોહનલાલ મહ�તાએ ડ. અ�તલાલ શેઠ� 
26.  વેદકાલરીન સમાજમાં ક�ટુંબના વડાને શું કહેતા હતા? 
 અ. િવશપિત બ.ગોપ      
 ક. ક�લપ ડ. ગ્રામીણી 
27.  પૌરાિણક સ્થળ બનવાલરી (હ�રયાણા) કઈ નદરીના 

કાંઠે આવેલું હતું? 
 અ. િબયાસ       બ. સરસ્વતી 
 ક. સતલજ ડ. િસંધુ
28.  દર વષ�, આંતરરા�રીય ખગોળ િવઞ્જાન �દવસ 

(International Astronomy day) વષર્માં કેટલરીવાર 
મનાવાય છે?

 અ. એક         બ. બે
 ક. ત્રણ           ડ. ચાર 
29.  પુ�ષ અને સ્ત્રી નાગ�રકોને આ�િવકાનું પૂરતુ સાધન 

મેળવવાનો સમાન હક રહે છે. આ �ગવાઈ ભારતના 
બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં આપેલરી છે?

 અ. ૩૯ – A બ. 40 - B
 ક. 39 - C ડ. 40  - D
30.  પ્રવાસરી ભારતરીય �દવસ ક્યારે મનાવાય છે?  
 અ. ૧૨-જૂન બ. ૯-�ન્યુઆરી
 ક. ૧૦-ઑગસ્ટ ડ. ૧૬ -નવેમ્બર 
31.  માનવ શરરીરનરી કઈ ગ્રંિથને આક�સ્મક ગ્રંિથ કહે છે?
 અ. થાઈરોઈડ બ. એિડ્રનલ
 ક.  �કડની ડ. િપપ્યુટરી
32.  ખલેો ��ડયા યિુનવિસર્ટરી ગમે્સ-૨૦૨૧નુ ંઆયોજન કયા 

શહેરમાં થયું હતું? 
 અ. લખનઉ બ. કોલકાતા
 ક. બ�ગલુ� ડ. ઉદયપુર
33. ચને્નાઈ ટરીમના કયા કેપ્ટને એિપ્રલ-૨૦૨૨મા ંપોતાનુ ંપદ 

છોડરી દરીધું હતું?
 અ. રવ�દ્ર જડે�  બ. મહ�ન્દ્રિસંહ ધોની
 ક. ઋતુરાજ ગાયકવાડ  ડ. રૉિબન ઉથપ્પા 
34. ૨૦૨૨નું પહેલું સૂયર્ગ્રહણ ક્યારે થઈ ગયું? 
 અ. ૨૫-એિપ્રલ બ. ૩૦-એિપ્રલ 
 ક. ૧૦-મે   ડ. ૨૦-મે 

35. અજરખ છાપકામ શાના પર થાય છે?    
 અ. િસરાિમક  બ. કાપડ
 ક. ધાતુ      ડ. ટ�રાકોટા 
36. “ઢોલનો ઢમઢમ અવાજ સંભળાયો ને બાળકો સૌ 

હાજર”. - આમાંથરી રવાનુકારરી શબ્દ પ્રયોગ કયો?) 
 અ. ઢોલ        બ. ઢમઢમ    ક. અવાજ    ડ. હાજર  
37.  સ્વ. પં�ડત િશવક�માર શમાર્એ હ�રપ્રસાદ ચૌરિસયા 

સાથે કઈ �ફલ્મમાં સંગરીત આપ્યું હતું? 
 અ. આખરી રાસ્તા બ. નસીબ 
 ક. િસલિસલા       ડ. કશ્મે વાદ�  
38. અક્ક્લગરો-એ શું છે? 
 અ. એક ક�દમૂળ          બ. એક રસાયણ  
 ક. એક વનસ્પિત ડ. એક તેજનો 
39. અટલ ફ�ટ ઓવરિબ્રજ કયા શહેરનરી શોભા વધારરી રહ્યાો છે?
 અ. અમદાવાદ            બ. વડોદરા
 ક. સુરત                  ડ. વાપી 
40. આપ ઘણા બધાંએ કોરોનાકાળમાં RT-PCR ટેસ્ટ 

કરાવ્યો હશે, તેનું પૂ�ં નામ શું છે?
 અ. �રવસર્ ટ્રાંસિક્રપ્શન પોલીમર�જ ચેન �રએક્શન
 બ. �રઅર ટ્રાંસપરન્ટ પોલીમર�જ ચેન �રએક્શન 
 ક. �રયલ ટ્રાંસફર પોલીમર�જ ચેન  �રએક્શન 
 ડ. �રઅલ ટ્રાંસપોટ�બલ પોલીમર�જ ચેન  �રએક્શન
જવાબ: 
(1-ડ) (2-બ) (3-બ) (4-અ)(5-ક) (6-ક) (7-બ)
(8-ક) (9-અ) (10-ડ) (11-બ) (12-અ) (13-અ) (14-ક)
(15-બ) (16-ક) (17-ડ) (18-બ) (19-ક) (20-અ)
(21-ક) (22-ક) (23-બ) (24-ડ) (25-ડ) (26-ક)
(27-બ) (28-બ) (29-અ) (30-બ)(31-બ) (32-ક)
(33-અ) (34-બ) (35-બ) (36-બ) (37-ક) (38-ક)
(39-અ) (40-અ)

ગુજરાતનો સૌથરી વધુ દ�રયા�કનારો ધરાવતો િજલ્લો કયો છે? 

•  યુિનયન પ�બ્લક સિવ્ષસ કિમશન
જગ્યાનું નામ ઃ ડ્રગ ઇન્સ્પેક્ટર (હોિમયોપેથી, િસદ્ધા, યુનાની), 
આિસ. �કપર, માસ્ટર (ક�મેસ્ટ્રી), િમનરલ ઓ�ફસર (ઇન્ટ�િલજન્સ), 
આિસ. શીપ�ગ માસ્ટર એન્ડ આિસ. ડાયર�કટર, િસિન. લેકચરર 
(ટ�ક્ષટાઈલર પ્રોસેસ�ગ), વાઈસ િપ્ર�ન્સપાલ, િસિન. લેકચરર 
(કોમ્યુિનટી મે�ડસીન)
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 162
ઓનલાઈન અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ઃ 16-6-2022
વેબસાઈટ ઃ http://www.upsconline.nic.in
http://www.upsc.gov.in
•  બોડ્ષર રોડ ઓગ�નાઈઝેશન
જગ્યાનું નામ ઃ સ્ટોર �કપર ટ�કિનકલ, મલ્ટી સ્ક�લ વક�ર (ડ્રાઈવર 
એ�ન્જન સ્ટ��ટક)
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 876
અર� સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખ ઃ 28-5-22 થી 45 �દવસ
વેબસાઈટ ઃ www.bro.gov.in
• એઈમ્સ ઃ નાગપુર
જગ્યાનું નામ ઃ ફ�કલ્ટી (ગ્રુપ-એ) એનેસ્થેશ્યોલો�, 
બાયોસ્ટ�ટ��સ્ટક્સ, બનર્ એન્ડ પ્લા�સ્ટક સજર્રી, કા�ડર્યોલો�, 
કા�ડર્યોથોરોસીક સજર્રી, ડેન્ટીસ્ટ્રી, એન્ડોિક્રનોલો� એન્ડ 
મેટાબોિલઝમ, ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલો� (મે�ડકલ), જનરલ મે�ડસીન, 
હો�સ્પટલ એડિમિનસટ્રેશન, મે�ડકલ ઓન્કોલો�, નેફ્રોલો�, 
ઓથ�પે�ડક્સ, �ફિઝકલ મે�ડસીન એન્ડ �રહ�િબલીટ�શન, પલ્મોનરી 
મે�ડસીન ર��ડયો ડાયગ્નોિસસ, સિજર્કલ ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલો�, સિજર્કલ 
ઓન્કોલો�, ટ્રાન્સફ્યુઝન મે�ડસીન એન્ડ બ્લડ બ�ક, ટ્રોમા એન્ડ 
ઈમરજન્સી, યુરોલો�
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 34
ઓનલાઈન અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ઃ 27-6-2022
વેબસાઈટ ઃ http://aiimsnagpur.edu.in
• NCCB (ઇ�ન્ડયા) િલિમટ�ડ ઃ
જગ્યાનું નામ ઃ એ�ડ. જનરલ મેનેજર (એ�ન્જ. િસિવલ), મેનેજમેન્ટ 
ટ્રેઇની (એચઆરએમ), િસિન. સ્ટ�નોગ્રાફર
જગ્યાની સંખ્યા ઃ 16
ઓનલાઈન અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ ઃ 16-6-2022
વેબસાઈટ ઃ www.nbccindia.in

(એમ્પ્લોયમેન્ટ ન્યૂઝ તા. 28-5-2022)

yLÞ ònuh¾çkh
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Staff Selection Commission (SSC)
Selection Posts Vacancy 2022

Application Fee
• For General Candidates: RS 100/-
• For SC/ ST/ PWD/ Ex-Serviceman Candidates: NIL
• Payment Mode: Through Online

Important Dates
• Starting Date for Apply Online: 23-05-2022
• Last Date to Apply Online: 13-06-2022
• Last Date for Payment of Fee: 15-06-2022
• Last date and time for generation of offl ine Challan: 16-06-2022
• Last date for payment through Challan (during working hours of 

Bank) :18-06-2022
• Dates of ‘Window for Application Form Correction’ including online 

payment: 27 to 29-05-2022
• Dates of Computer Based Examination: August 2022

Age Limit (as on 01-06-2022)
• Upper Age Limit: 40 Years
• Age relaxation is Applicable as per rules.

Qualifi cation
• Candidates Should Possess 10th, 12th Class Any Degree (Computer 

Knowledge)

Vacancy Details
Sl No Post Name Total

1 Junior Assistant/Election Assistant 90

2 Junior Stenographer 21
3 Driver Grade-II 28

4 Orderly 67
5 Safaiwalla 3

6 Statistical Assistant 65

7 Junior Statistical Assistant 26

8 Data Entry Operator/Key Punch Operator 24

9 Accounts Assistant 163

10 Junior Engineer 144

11 Legal Assistant 35

12 Junior Legal Assistant 2
13 Prosecuting O�  cer 6

14 Computer Assistant 1

15 Naib Tehsildar 4

16 Motor Vehicle Inspector 3

17 Industrial Promotion O�  cer IPO 2

18 Block Investigator (BI) 6

19 Assistant Extension O�  cer (AEO) 3
20 Career Counselling O�  cer 1
21 Employment O�  cer 1
22 Labour O�  cer 1

23 Junior Librarian 6

24 Assistant Tourist O�  cer 1
25 Receptionist 3
26 Bearer 2
27 Junior Agriculture Extension O�  cer 11
28 Agriculture Extension Assistant 1
29 Field Assistant-II 6
30 Horticulture Technician Grade III 3
31 Stock Assistant 1
32 Supervisor/Auditor 6
33 Social Worker Grade-I 5
34 Assistant Information O�  cer 2
35 Information Assistant 1
36 Inspector 5
37 Sub Inspector 12
38 Guard/Excise Guard 1

39 Chief Amch 1
40 Warden 6
41 Junior Physiotherapist 9
42 Extension Educator/Health Educator 3
43 Dy. Mass Education Information O�  cer 15
44 Sister Tutor/Public Health Nurse 1
45 Demonstrator (Civil Engineering) 2
46 Workshop\ Instructor 1
47 Instrument Repairer 1
48 Lab-Bearer 1
49 Chowkidar 2
50 Vocational Instructor Mechanic Motor Vehicle 2
51 Vocational Instructor Electrician 1
52 Vocational Instructor Information & Communication 

Technology System Maintenance
1

53 Vocational Instructor Carpentry 2
54 Vocational Instructor Computer Operator And Pro-

gramming Assistant
1

55 Vocational Instructor Engineering Drawing 1
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