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økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «rMkØ Úkíkwt hkusøkkh÷ûke MkkÃíkkrnf
વર્ષ - ૪૩ • તા. ૨૭ ઓકટોબર, ૨૦૨૧ • અંક નં. ૩૮

To,

તંત્રી ઃ ડી. પી. દેસાઈ
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf MktÃkkËf : Ãkw÷f rºkðuËe

'økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký
fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in
www.facebook.com/gujaratinformation.official
Phone No. : 079-232-53440
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ-૨૦૨૧
સરિતા ઉદ્યાનની નજીક, ગાંધીનગર

ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ-૩ સંવર્ગની જગ્યાઓમાં સીધી ભરતી માટેની સુચનાઓ : સરકારશ્રીના ગૃહવિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ મહક/ ૧૦૨૦૧૯/૫૭૦૨૩૫/સ તથા તા.૧૩/૧૧/૨૦૨૦ અને તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૧ના સરખા ક્રમાંકના
ઠરાવથી નીચે જણાવ્યા મુજબ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડની રચના કરવામાં આવેલ છે.
અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫

અધિકારીશ્રીનુ નામ
હોદ્દો
શ્રી હસમુખ પટેલ,IPS
અધ્યક્ષ, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને મેનેજીંગ ડાયરેકટર, ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ, ગાંધીનગર.
શ્રી વાબાંગ જામીર, IPS
સભ્ય, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ઇન્ટેલીજન્સ-૧, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
શ્રી નીરજકુમાર બડગૂજર, IPS
સભ્ય, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર)
ર્ડા. લીના પાટીલ, IPS
સભ્ય, લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક, પંચમહાલ (ગોધરા)
નાયબ સચિવશ્રી,
(ફરિયાદ અને નશાબંધી) હોદ્દા જોગ ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર.
(૧) ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ-૩ ની હથિયારી / બિન હથિયારી કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક અને   એસ.આર.પી.એફ. કોન્સ્ટેબલ સંવર્ગની ખાલી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા
માટે લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્ધારા ફકત ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. આ તમામ સંવર્ગની સબંધિત જગ્યાના ભરતી નિયમો અને પરીક્ષા નિયમોની પ્રવર્તમાન
જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.ર૩/૧૦/૨૦૨૧ (બપોરના    ૧પ.૦૦ કલાક) થી તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ (રાત્રિના ૧૧.૫૯ કલાક
સુધી) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in  વેબસાઇટ પર જઇ “પોલીસ ભરતીની જાહેરાત” ના પેજ પર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઉમેદવારે ઓનલાઇન
અરજી કરતા પહેલા ભરતીને લગતી માહિતી અને સૂચનાઓ ઉકત વેબસાઇટ પરથી સંપૂર્ણપણે કાળજીપૂર્વક વાંચી  લેવાની રહેશે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કન્ફર્મ થયા
પછી તેની પ્રિન્ટ કાઢી પોતાની પાસે રાખવાની રહેશે અને જ્યારે માંગવામાં આવે ત્યારે રજુ કરવાની રહેશે. ટપાલથી કે રૂબરૂ મોકલવામાં આવેલ અરજીપત્રકો ધ્યાને લેવામાં
આવશે નહીં તેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરેલ ન હોય, અરજીમાં દર્શાવેલ વિગતો અધુરી કે અસંગત હોય, સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારે સમય મર્યાદામાં ફી ભરેલ ન હોય તો આવા
તમામ ઉમેદવારોની અરજીઓ અમાન્ય ઠરશે.   
(ર) ઉમેદવારે પોતાનો રંગીન પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સહીની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે JPG ફોર્મેટમાં સ્કેન કરી અરજી પત્રકમાં અપલોડ 
કરવાના રહેશે.
(૩) આ ભરતીથી કુલઃ૧૦૪પ૯ ભરવાની થતી જગ્યાઓની વિગત નીચે મુજબ છેઃ
સંવર્ગ
ક
ખ
ગ

બિન હથિયારી  પોલીસ
કોન્સ્ટેબલ- લોકરક્ષક                   
હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલલોકરક્ષક              
એસ.આર. પી.એફ.
કોન્સ્ટેબલ
કુલ

બિન અનામત

અનુસૂચિત જાતિ

અનુસૂચિત જન
જાતિ
પુરૂષ
મહિલા
પર૪
રપ૮

સા.શૈ.પ. વર્ગ
પુરૂષ
૮૮૮

મહિલા
૪૩૭

આર્થિક રીતે નબળા
વર્ગ
પુરૂષ
મહિલા
૩૬૮
૧૮૧

પુરૂષ
૧૪૭૩

મહિલા
૭ર૬

પુરૂષ
ર૩૯

મહિલા
૧૧૮

૩૦૪

૧૪૯

ર૭

૧૩

૮૦

૩૯

૩૩

૧૭

૯૦

૧૮ર૬

૦

૩૧૧

૦

૬૬૭

૦

૧ર૦૧

૦

૩૬૦૩

૮૭પ

પ૭૭

૧૩૧

૧ર૭૧

ર૯૭

ર૧રર

૪પ૪

કુલ
પુરૂષ
૩૪૯ર

મહિલા
૧૭ર૦

૪પ

પ૩૪

ર૬૩

૪૪પ

૦

૪૪પ૦

૦

૯૦૩

રર૬

૮૪૭૬

૧૯૮૩

ખાસ નોંધ :
(A) ઉપર દર્શાવેલ જગ્યાઓની સંખ્યામાં ફેરફાર જરૂરી બનશે તો તે કરવાનો સરકારશ્રીનો અબાધિત હક્ક રહેશે અને તે ઉમેદવારોને બંધનકર્તા રહેશે.
(B) સરકારશ્રી / નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ / નામદાર હાઇકોર્ટ તરફથી વખતો વખત જે ચુકાદો/નિર્ણય આવશે તે તમામ ઉમેદવારોને બંધનકર્તા રહેશે.
(૪) સીધી ભરતીથી પસંદ થનાર તમામ ઉમેદવારોની નિમણુંક પ્રવર્તમાન નિયમો / પરીક્ષા નિયમો તથા નિતી વિષયક હુકમો/નિયમોને અનુલક્ષીને કરવામાં આવશે અને તે તમામ
જોગવાઇઓ ઉમેદવારને બંધનકર્તા રહેશે. નિયમો/ઠરાવો/પરિપત્રો ગુજરાત સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગની વેબ સાઇટ http://home.gujarat.gov.in તેમજ સામાન્ય વહીવટ

è

તા. ૨૭ ઑકટોબર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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è

વિભાગનરી િેબ સાઇટ ht t p://gad.gujar at .gov.in ઉપર ઉપલબ્દ્ છે.
(૫) તમામ સંિગ્ડનરી જગ્ાપઓ માટે િ્ મ્ા્ડદા, શૈક્ષવણક લા્કાત, જાવતનું પ્રમાણપરિ, nCC “C” પ્રમાણપરિ, રા�રી્ રક્ષા ્ુવનિવસ્ડટરી / રક્ષા શરકત ્ુવનિવસ્ડટરીનું પ્રમાણપરિ,
રમત-ગમતનું પ્રમાણપરિ, વિધિાનું પ્રમાણપરિ સરીધરી ભરતરી થિા માટેનરી િધારાનરી તમામ લા્કાત અને તમામ પ્રકારના પ્રમાણપરિ ઓનલાઇન અરજી કરિાનરી છેલ્લરી તારરીખ
સુધરીમાં ઇશ્્ુ થ્ેલા હોિા જોઇએ.
કોઇપણ અનામત જાવતનો લાભ લેનાર ઉમેદિારનરી પાસે ઓનલાઇન અરજી કરિાનરી છેલ્લરી તારરીખ સુધરીમાં ઇશ્્ુ થ્ેલ હો્ તેિા જે તે જાવતના માન્ પ્રમાણપરિો હોિા
જરૂરરી છે. આિુ પ્રમાણપરિ નહરી ધરાિનાર ઉમેદિારને અનામતના લાભ મળિાપારિ રહેશે નહીં.
(૬) વ્મ્ા્ગદા અને શૈક્ષધણક લા્કાત :
આ જગ્ાઓ માટે નરીચે મુજબનરી િ્મ્ા્ડદા અને શૈક્ષવણક લા્કાત રહેશે.
જગ્ાનું નામ

ક

વબન હવથ્ારરી પોલરીસ કોન્સટેબલ-લોકરક્ષક

ગ

એસ.આર.પરી.એફ. કોન્સટેબલ

ખ

હવથ્ારરી પોલરીસ કોન્સટેબલ- લોકરક્ષક

વ્-મ્ા્ગદા (સામાન્્)

લઘુત્તમ-૧૮ િષ્ડ
મહત્તમ-૩૪ િષ્ડ
(તા.૦૯/૧૧/૧૯૮૭ થરી
તા.૦૯/૧૧/૨૦૦૩ સુધરીમાં જનમેલ.)

શૈક્ષધણક લા્કાત

ધોરણ ૧૨ પાસ-હા્ર સેકનરરરી પરરીક્ષા અથિા ગુજરાત
સરકારશ્રીના સામાન્ િહરીિટ વિભાગના તા.૧પ/૦પ/ર૦૧ર
ના ઠરાિ નં.રિભ-૧૦ર૦૧૧-્ુ.ઓ.૧૯૦.ક માં જણાવ્ા મુજબ
ધોરણ-૧૨ સમકક્ષ પરરીક્ષા પાસ હોિા જોઇએ.

નોંધ : ઉપર દશા્ડિેલ ઉપલરી િ્-મ્ા્ડદામાં નરીચે જણાિેલ કેટેગરરીના ઉમેદિારોને વન્મ મુજબનરી િધુ છુટ-છાટ મળશે. સરકારશ્રીના સામાન્ િહરીિટ વિભાગના તા.૧૪/૧૦/
ર૦ર૧ના ઠરાિ ક્રમાંકઃ સરીઆરઆર/૧૧/ર૦ર૧/૪પ૦૯૦૦/ગ.પ. થરી મહત્તમ િ્ મ્ા્ડદા ૩૩ િષ્ડના બદલે ૩૪ િષ્ડ કરિામાં આિેલ છે.
•

•

સામાવજક અને શૈક્ષવણક પછાત િગ્ડના ઉમેદિારોએ તે ઞ્જાવતના મળિાપારિ લાભ લેિા માટે સરકારશ્રીના સામાવજક ન્ા્્ અને અવધકારરતા વિભાગ, ગાંધરીનગરના
તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૬ના ઠરાિ ક્રમાંકઃ સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થરી જણાવ્ા, મુજબ વબન ઉન્ન.ત િગ્ડ (non CreamY LaYer) અંગેના પ્રમાણપરિનરી અિવધ આિુ
પ્રમાણપરિ જે નાણાકી્ િષ્ડમાં મેળવ્ુ હો્ તે સવહત રિણ નાણાકી્ િષ્ડ સુધરીનરી રહેશે પરંતુ આિુ પ્રમાણપરિ ઓનલાઇન અરજી કરિાનરી છેલ્લરી તારરીખ સુધરીમાં
વન્મોનુસારનું ઇશ્્ુ કરા્ેલ હોિુ જોઇએ. ઉમેદિારે પ્રમાણપરિના નંબર અને તારરીખ ઓનલાઇન અરજી કરતરી િખતે દશા્ડિિાના રહેશે.

સામાવજક ન્ાથ્ અને અવધકારરતા વિભાગ, ગાંધરીનગરના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાિ ક્રમાંકઃ ઇ.રબલ્્ુ.એસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થરી વન્ત નમૂના (અંગ્રેજીમાં
annEXURE-Kh અથિા ગુજરાતરીમાં પરરવશષ્ટ-ગ) માં મેળિેલ આવથ્ડક રરીતે નબળા િગ્ડ (EWS) નું પારિતા પ્રમાણ૫રિના નંબર અને તારરીખ ઓનલાઇન અરજી કરતરી
િખતે દશા્ડિિાના રહેશે. સામાવજક ન્ાા્ અને અવધકારરતા વિભાગ, ગાંધરીનગરના તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ તથા તા.ર૬/૦૬/૨૦ર૦ના સરખા ક્રમાંકના ઠરાિથરી આવથ્ડક
રરીતે નબળા િગ્ડ (EWS) ના પારિતા પ્રમાણ૫રિનરી માન્તા ઇશ્્ુ થ્ા તારરીખથરી રિણ િષ્ડ સુધરી માન્ ગણિામાં આિશે. પરંતુ તા.રપ.૦૧.ર૦૧૯ થરી તા.૧ર.૦૯.ર૦૧૯
સુધરી ઇશ્્ુ થ્ેલ EWS પારિતા પ્રમાણપરિનરી િધારેલ અિધરીનો લાભ લેિા માટે ઉમેદિારે તેના કુટુંબનરી આિકમાં િધારો થ્ેલ નથરી અને તેઓ રાજ્ સરકારના
અનામતના હેતુ માટે નક્કરી થ્ેલા પારિતાના માપદંર મુજબ લા્ક ઠરે છે તેિરી બાહ�ધરરી ઉકત તા.ર૬.૦૬.ર૦ર૦ના ઠરાિ સાથેના પરરવશષ્ટથરી વન્ત ક્ા્ડ મુજબના
નમૂનામાં આપિાનરી રહેશે. બોર્ડ જ્ારે EWS પ્રમાણપરિ મંગાિે તે સમ્ે ઉમેદિારે પ્રમાણપરિનરી સાથે આ બાહ�ધરરી રજુ કરિાનરી રહેશે.

અરજી પત્ક ભરવા માટેનરી સુચનાઓ :
૧. તમામ જગ્યાઓ માટ� ફકત ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. આ ઓનલાઇન અર� https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી કરી શકાશે.
૨. િનયત લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત તમામ સંવગર્ની જગ્યાઓ માટ� એક જ અર� પત્રક ભરવાનું રહ�શે.
૩. અરજદાર� અર� કરતી વખતે પોતાની સાથે ર�ગીન પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો, સ્ક�ન કરવા માટ� પોતાની સહી, જ�રી પ્રમાણપત્રો અને પૂરાવા રાખવા. જેથી તેના આધાર� જ
સાચી માિહતી અર�માં ભરી શકાય.
૪. ઓનલાઇન અર� કન્ફમર્ કરીને અર�ની િપ્રન્ટ કાઢી લેવાની રહ�શે.
૫. અર� કન્ફમર્ થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા નંબર (ર૧) માં આપેલ સુચના અનુસાર પરીક્ષા ફ� પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે રોકડમાં અથવા ઓનલાઇન ભરી શકાશે.
પરરીક્ષા ફ� :
(૧) જનરલ (General) ક�ટ�ગરીના ઉમેદવારોએ નીચે જણાવ્યા મુજબ ફ� ઉપરાંત લાગુ પડતા પોસ્ટ ઓફ�સ/બ�કના સિવર્સ ચા�સ ભરવાના રહ�શે. (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes, EWS, Ex Service Men ઉમેદવારોએ ફ� ભરવાની નથી.)
અ.નં.
ક�ટ�ગરી
ફ� ની રકમ
૧
GENERAL
�. ૧૦૦
(૨) ઉમેદવારો જ્યાર� વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અર� કન્ફમર્ કર� ત્યાર� તેઓને અર� ફ� ભરવા માટ� બે િવકલ્પો મળશે. (૧) Print Post office Challan (ર) Online Payment of Fees તે પૈક� માંથી ઉમેદવારોએ કોઇપણ એક િવકલ્પ પસંદ કરવાનો રહ�શે અને ફ� ભરવા માટ� આગળની જ�રી કાયર્વાહી સમય મયાર્દામાં કરવાની રહ�શે.
(૩) જે ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફ� ભરવા માંગતા હોય, તેઓએ Online Payment of Fees ભરવા માટ�નો િવકલ્પ પસંદ કરી, ઓનલાઇન બેન્ક�ગ અથવા ATM / DEBIT કાડર્
અથવા ક્ર�ડીટ કાડર્થી પરીક્ષા ફ� ભરવાની રહ�શે. જે માટ� પરીક્ષા ફ� �.૧૦૦/- તથા બ�ક ચા�સના નાણાં �.૫.૯૦/- ભરવાના રહ�શે. ઓનલાઇન ફ� ભયાર્ અંગેની પહ�ચની
િપ્રન્ટ કાઢી લઇ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે. ઓનલાઇન પેમેન્ટમાં UPI માધ્યમથી ફ� ના નાણા ભરનાર� સિવર્સ ચા�સના નાણાં �.૫.૯૦/- ચુકવવાના રહ�શે નહ�.
(૪) જે ઉમેદવારો ઓફલાઇન ફ� (પોસ્ટ ઓફ�સ દ્ધારા) ભરવા માંગતા હોય તેઓએ Print Post office Challan ભરવા માટ�નો િવકલ્પ પસંદ કરી પોસ્ટ ઓફ�સમાં ફ� ભરવા
માટ�ના ચલણના નકલની િપ્રન્ટ કાઢી લેવાની રહ�શે અને ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે રાજ્યની કોઇપણ કોમ્પ્યુટરાઇઝડ પોસ્ટ ઓફ�સમાં જઇને પરીક્ષા ફ� �.૧૦૦/- તથા પોસ્ટ
ઓફ�સ ચા�સના નાણાં �.૧૨/- ભરવાના રહ�શે. ચલણની એક નકલ પોસ્ટ ઓફ�સ રાખી લેશે અને બે નકલમાં િસક્કા કરી ઉમેદવારને પરત આપશે.
(પ) પોસ્ટ ઓફ�સમાં અર� ફ� ભર�લ ચલણ/ઓનલાઇન ફ� ભર�લ પહ�ચની નકલ ઉમેદવાર� ભરતી બોડર્ ધ્વારા માંગણી કરવામાં આવે ત્યાર� અચૂક રજુ કરવાની રહ�શે.
(૬) પોસ્ટ ઓફ�સ અને ઓનલાઇન િસવાય અન્ય કોઇ રીતે ફ� સ્વીકારવામાં આવશે નહ�.
(૭) પોસ્ટ ઓફ�સમાં ફ� ભરવાની છ�લ્લી તા.૧ર/૧૧/૨૦૨૧ (કચેરી સમય સુધી) તથા ઓનલાઇન ફ� ભરવાની છ�લ્લી તા.૧ર/૧૧/૨૦૨૧ (રાિત્ર કલાકઃ ૨૩.૫૯ સુધી) છ�.
(૮) ફ� ભયાર્ બાદ કોઇપણ સં�ગોમાં પરત મળવાપાત્ર નથી. એક કરતા વધુ વખત ફ� ભર�લ હશે તો તે પરત મળવાપાત્ર નથી તેમજ ફ� ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફ� ભયાર્ વગરની
અર� માન્ય રહ�શે નહ�.
(૯) ઓનલાઇન અથવા પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે પરીક્ષા ફ� ભયાર્ બાદ ૨૪ કલાકની અંદર � આપના મોબાઇલ ઉપર ફ� ભયાર્ અંગેનો કોઇ મેસેજ ન આવે તો ઉમેદવાર� જે પોસ્ટ ઓફ�સ
ખાતે ફ� ભર�લ છ� તે જ પોસ્ટ ઓફ�સનો અથવા � ઓનલાઇન ફ� ભર�લ હોય તો જે તે બ�ક/બ્રાન્ચનો સંપક� કરવાનો રહ�શે અને તેઓ મારફતે આગળની જ�રી કાયર્વાહી
કરવાની રહ�શે.
(૧૦) ઓનલાઇન અર� કયાર્ બાદ, શારી�રક ક્ષમતા કસોટી, લેિખત પરીક્ષા તેમજ દસ્તાાવેજ ચકાસણી માટ�ની તારીખો https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ અથવા ભરતી
બોડર્ની વેબસાઇટ મારફતે તમામ ઉમેદવારોને �ણ કરવામાં આવશે. તે મુજબ વેબ સાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી િપ્રન્ટ કરી લેવાના રહ�શે. આમાં ચૂક થશે તો
જવાબદારી ઉમેદવારની રહ�શે.
(૧૧) વધુ �ચ્છા માટ� તા.ર૩/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૦૯/૧૧/૨૦૨૧ દરમ્યાન ટોલ ફ્ર� નંબર : ૧૮૦૦૨૩૩ ૫૫૦૦ ઉપર સવારના કલાક : ૧૦.૩૦ થી સાંજના કલાક ૦૬.૦૦ સુધી (રિવવાર
તથા �હ�ર ર�ના �દવસ િસવાય) પુછપરછ કરી શકાશે.

તા. ૨૭ ઑકટોબર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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રાજકોટ મહાનગરપા�લકા
ભરતી �ગે ની �હ�રાત

રાજકોટ

મહાનગરપા�લકામાં નીચે જણા�યા �ુજબ ખાલી જ�યા ભરવા તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧, �ુધવાર �ુધીમાં ફ�ત ઓનલાઈન
મા�યમથી (www.rmc.gov.in) અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
�મ

૧
૨
૩
૪

�ુ લ

જ�યા� ંુ નામ

જ�યા

આસી�ટ�ટ મેનેજર
ટ� �સ ઓ�ફસર
ડ���ુટ� ચીફ એકાઉ�ટ�ટ
વોડ� ઓ�ફસર
�ુલ
આસી�ટ�ટ મેનેજરની
લાયકાત :

ક�ાવાર જ�યાઓ
�બનઅનામત
(સામા�ય)

આ.ન.વ.

સા.શૈ.પ

અ�ુ. જન
�તી

ક�ાવાર જ�યાઓ પૈક� મ�હલાઓ માટ� અનામત જ�યાઓ
અ�ુ.
�તી

�બનઅનામત
(સામા�ય)

આ.ન.વ.

સા.શૈ.પ

અ�ુ. જન
�તી

અ�ુ.
�તી

૦૨
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૦૧
૦૧
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૦૦
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૦૦
૦૦
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૦૦
૦૨
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૭
૦૩
૦૨
૦૧
૦૧
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
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૦૦
ઉમેદવાર મા�ય સં�થા અથવા �ુિનવિસ�ટ�માંથી એમ.બી.એ. અથવા પો�ટ �ે��ુએટ ડ��લોમાં ઇન બીઝનેશ
એડમીની��� શન(પી.�.ડ�.બી.એ.) અથવા ઈ�ટરમીડ�એટ સી.એ. અથવા આઈ.સી.ડ���ુ.એ અથવા સમક�
થયેલા હોવા જોઈએ.
આસી�ટ�ટ મેનેજર�ુ ં
�ણ વષ� માટ� �ફ�સ પગાર �.૪૯૭૦૦/- અને �ણ વષ�ની સંતોષકારક સેવા બાદ જ�યાની જ��રયાતને �યાને
પગારધોરણ અને
લઈને સાતમાં પગારપંચ �ુજબ �.૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦(લેવલ-૯) આપવા િવચારણા કરવામાં આવશે.
વયમયા� દા : ૨૧ થી ૩૫ વષ�
વયમયા� દા :
ટ� �સ ઓ�ફસરની લાયકાત:
ફ�ટ� �લાસ ડ��ી સાથે પો�ટ �ે��ુએટ ડ��ી ઇન ફાઈના�સીયલ મેનજ
ે મે�ટ અથવા ફ�ટ� �લાસ બી.બી.એ. સાથે
પો�ટ �ે��ુએટ ડ��ી ઇન ફાઈના�સીયલ મેનેજમે�ટ અથવા ફ�ટ� �લાસ પો�ટ �ે��ુએટ ડ��ી ઇન મેનજ
ે મે�ટ
વીથ �પે�યલાઈઝેશન ઇન ફાઈના�સીયલ મેનેજમે�ટ અથવા એમ.બી.એ.
ઈ�છવા યો�ય લાયકાતો: ૧. રા�ય સરકારનાં વગ�-૨ ની અથવા સમક� જ�યાનો નાણાક�ય અથવા ટ� �સ
બાબતનો �ણ વષ�નો અ�ુભવ ૨. એલ.એલ.બી.
ટ� �સ ઓ�ફસર�ુ ં
�ણ વષ� માટ� �ફ�સ પગાર �.૪૯૭૦૦/- અને �ણ વષ�ની સંતોષકારક સેવા બાદ જ�યાની જ��રયાતને �યાને
પગારધોરણ અને
લઈને સાતમાં પગારપંચ �ુજબ �.૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦(લેવલ-૯) આપવા િવચારણા કરવામાં આવશે.
વયમયા� દા : ૨૧ થી ૩૫ વષ�
વયમયા� દા :
ડ���ુટ� ચીફ એકાઉ�ટ�ટ ની
(૧) મા�ય �ુિન. માંથી એમ.કોમ. �થમ વગ� અને ૫ વષ�નો અ�ુભવ અથવા (૨) મા�ય �ુિન.માંથી એમ.બી.એ.
લાયકાત:
(ફાયના�સ) �થમ વગ� ક� સમક� અને ૩ વષ�નો અ�ુભવ અથવા(૩) સી.એ./આઇ.સી.ડ���ુ.એ./
સી.એફ.એ.અને ૨ વષ�નો અ�ુભવ
-રા�ય સરકાર-ક� �� સરકાર ક� મહાનગરપા�લકાની �હસાબી કામગીર�નો અ�ુભવ મા�ય રાખવામાં આવશે.
ડ���ુટ� ચીફ એકાઉ�ટ�ટ�ુ ં
�ણ વષ� માટ� �ફ�સ પગાર �.૪૯૭૦૦/- અને �ણ વષ�ની સંતોષકારક સેવા બાદ જ�યાની જ��રયાતને �યાને
પગારધોરણ અને
લઈને સાતમાં પગારપંચ �ુજબ �.૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ (લેવલ-૯) આપવા િવચારણા કરવામાં આવશે.
વયમયા� દા : ૨૧ થી ૩૫ વષ�
વયમયા� દા :
વોડ� ઓ�ફસરની લાયકાત:
અ) મા�ય �ુિનવિસ�ટ�ની કોઈપણ િવ�ાશાખાના �નાતક અને કોઈપણ િવષયમાં મા�ટર ઇન �બઝનેશ
એડિમિન��� શન અથવા પો�ટ �ેજ�ુએટ ડ��લોમાં ઇન મેનેજમે�ટ અથવા પો�ટ �ેજ�ુએટ ડ��લોમાં ઇન �બઝનેશ
મેનેજમે�ટ.
બ) કો���ુટર કોષ� સીસીસી અથવા �ુિનવિસ�ટ�/સરકાર મા�ય સં�થામાં કો���ુટર �ાન �ગેના કોઈપણ
ડ��લોમાં ડ��ી ક� સટ�ફ�ક� ટ કોષ� પાસ.
વોડ� ઓ�ફસર�ુ ં
પાંચ વષ� માટ� �ફ�સ પગાર �.૪૧૩૦૦/- અને પાંચ વષ�ની સંતોષકારક સેવા બાદ જ�યાની જ��રયાતને �યાને
પગારધોરણ અને
લઈને સાતમાં પગારપંચ �ુજબ �.૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (લેવલ-૮) આપવા િવચારણા કરવામાં આવશે.
વયમયા� દા
વયમયા� દા : ૧૮ થી ૩૦ વષ�
વ�ુ મા�હતી માટ� ની www.rmc.gov.in વેબસાઈટ પરથી એને�ર-એ(�ુચનાપ�ક) ડાઉનલોડ કર� િવગતો મેળવવી.

(સહ�:આશીષ �ુમાર)
નાયબ કિમશનર
રાજકોટ મહાનગરપા�લકા

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા
ભરતી �ગે ની �હ�રાત
રાત

રાજકોટ મહાનગરપા�લકામાં નીચે જણા�યા �ુજબ ખાલી જ�યા ભરવા તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૧, મંગળવાર
�ુધીમાં ફ�ત ઓનલાઈન મા�યમથી(www.rmc.gov.in) અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
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૧.એચ.એસ.સી.પાસ તેમજ નેશનલ ફાયર સિવ�સ કોલેજ નાગ� ુરનો સબ ઓ�ફસસ� કોષ� પાસ ફાયર
��ગેડની કામગીર�નો અ� ુભવ ઇ�છનીય.
અથવા
૧.લીડ�ગ ફાયરમેન (જમાદાર) તર�ક�નો ઓછામાં ઓછો ૫ (પાંચ) વષ�નો અ� ુભવ
વ
અથવા
૧.ફાયરમેન તર�ક�નો ઓછામાં ઓછો ૧૦ (દસ) વષ�નો અ� ુભવ
વ
અથવા
૧.ફાયર ��ગેડ શાખામાં વાહનના �ાઈવર તર�ક�ની કામગીર�નો ૧૦ (દસ) વષ�નો અ� ુભવ.
૨.હ�વી મોટર �હ�કલ લાયસ�સ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
૩.�વીમ�ગ/ડાઈવ�ગની �ણકાર� હોવી જોઈએ.
૪.DOEACC નાં કોષ� ઓન કો���ુટર ક�સે�ટ (CCC) ક�ાની અથવા રા�ય સરકાર વખતો વખત ન��
કર� તેવી કો���ુટરની શૈ��ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ.
પાંચ વષ� માટ� �ફ�સ પગાર �.૩૯૨૦૦/- અને પાંચ વષ�ની સંતોષકારક સેવા બાદ જ�યાની જ��રયાતને
�યાને લઈને સાતમાં પગારપંચ �ુજબ પે મે���સ લેવલ-૭, �.૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦/- આપવા િવચારણા
કરવામાં આવશે.
૧૮ વષ�થી ૩૦ વષ�

 આર��ત વગ� અને મ�હલોઓ માટ� : આર��ત વગ�ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા� દામાં ૫(પાંચ) વષ�ની �ટછાટ આપવામાં આવશે
તેમજ આર��ત વગ�નાં મ�હલા ઉમેદવાર આર��ત વગ�ની જ�યા પર અર� કરશે તો તેમને ૫(પાંચ) વષ�ની �ટછાટ તથા ૫(પાંચ)
વષ� મ�હલા અનામતના એમ �ુલ ૧૦(દસ) વષ�ની �ટછાટ આપવામાં આવશે. સરકાર�ીના ધારાધોરણ �ુજબ વ�ુમાં વ�ુ ૪૫ વષ�ની
મયા� દા રહ�શ.ે રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના કમ�ચાર�ઓને ઉપલી વયમયા� દા લા�ુ પડશે ન�હ.
 વ�ુ મા�હતી માટ� www.rmc.gov.in વેબસાઈટ પરથી એને�ર-એ(�ુચનાપ�ક) ડાઉનલોડ કર� િવગતો મેળવવી.

સહ�:આશીષ �ુમાર
નાયબ કિમશનર
રાજકોટ મહાનગરપા�લકા
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તા. ૨૭ ઑકટોબર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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તા. ૨૭ ઑકટોબર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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ક્યાં �ત્યમાં નત્ડક રેશમનો કબ� પહેરરીને કમરે પટ્ટો બાંધે છે?
નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન અયોગ્ય છે?
અ. રણછોડ છોટાલાલ ર�� ટયા વાળાએ 1861માં
ગુજરાતની સૌ પ્રથમ સુતરાઉ કાપડની િમલ સ્થાપી
હતી.
બ. અમદાવાદમાં બી� કાપડની િમલની સ્થાપના
1867માં બેચરદાસ લશ્કરીએ કરી હતી.
ક. ભારતમાં સૌપ્રથમ કાપડની િમલની સ્થાપના
ઈસ:૧૮૫૪માં મુંબઈમાં શ� થઇ હતી.
ડ. ભારતમાં ઔદ્યોિગક ક્રાંિતની શ�આત લોખંડપોલાદના ઉદ્યોગોમાં થઈ હતી.
કઈ સંસ્થાનરી સ્થાપના થવાથરી ભારતમાં લોખંડ-પોલાદ
ઉદ્ોગને નવરી રદશા મળરી હતરી ?
અ. ઇ�ન્ડયન કોમિશર્યલ ઇ�ન્સ્ટટયૂટ
બ. ઈ�ન્ડયન ઈ�ન્સ્ટટયૂટ ઓફ સાયન્સ
ક. ઇ�ન્ડયન ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ
ડ. ઇ�ન્ડયન ઇ�ન્સ્ટટયૂટ ઓફ આટ્સર્
નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે?
અ. રા� રામમોહનરાય દ્વારા ૧૮૦૫માં ‘આત્મીય
સભા’ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.
બ. રા� રામમોહનરાયે પોતાના સામિયક ‘સોમપ્રકાશ’
દ્વારા િવધવા પુન:િવવાહની િહમાયત કરી હતી.
ક. ઈ.સ 1956માં ડેલહાઉસીએ િવધવા પુન: િવવાહનો
કાયદો પસાર કરી િવધવાના લગ્નને કાયદ�સર બનાવી
એક મોટા સામાિજક દૂષણને દૂર કયુ� હતું.
ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહ�.
નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન અયોગ્ય છે?
અ. પ્લાસીનું યુદ્ધ 23 જૂન, 1757ના રોજ લડાયું હતું.
બ. િસરાજ-ઉદ-દોલાની આ યુદ્ધમાં હાર થઇ હતી.
ક. આ યુદ્ધથી ઈસ્ટ ઈ�ન્ડયા ક�પનીને ૨૪ પરગણાની
�ગીર મળી હતી.
ડ. પ્લાસીનું યુદ્ધ ત્રણ �દવસ અને ચાર કલાક સુધી ચાલ્યુ
હતુ.
નરીચેનામાંથરી કઈ �ડરી અયોગ્ય છે?
અ. િસંહગઢનો �કલ્લો- મહારા�
બ. િચત્તોડગઢનો �કલ્લો - રાજસ્થાન
ક. ગોલક�ડા �કલ્લો-આંધ્ર પ્રદ�શ
ડ. રોહતાસનો �કલ્લો-જમ્મુ કાશ્મીર
ક�રલમાં કયું ઉપવન આવેલું છે?
અ. ઈર�ગોલ કાવુ
બ. શામલાત દ�હ
ક. ક�કડી
ડ. ઉપરનાં તમામ
નરીચેનામાંથરી કયું �ડક�� ખોટું છે?
અ. રા�ીય માનવ સંગ્રહાલય- ભોપાલ
બ. ભારતીય સંગ્રહાલય-નવી �દલ્હી
ક. િપ્રન્સ ઓફ વેલ્સ સંગ્રહાલય-મુંબઈ
ડ. સાલારગંજ સંગ્રહાલય-હ�દરાબાદ
ચળકાટ આપવા માટે કાચના પૂરક પદાથ્ડ તરરીક� કયા
ખનરીજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?
અ. અબરખ
બ. બોકસાઈટ
ક. કલાઈ
ડ. મ�ગેનીઝ
ઉત્પાદનનું માનવસિજ્ડત સાધન કયું કહરી શકાય?
અ. શ્રમ
બ. ભૂિમ
ક. મૂડી
ડ. િનયોજક
પ્રદૂષણમુક્ત અને પયા્ડવરણ તરફ મૈત્રીપૂણ્ડ વ્યવહાર
દ્વારા થતો િવકાસ એટલે?
અ. ટકાઉ િવકાસ
બ. સામાિજક િવકાસ
ક. ઔદ્યોિગક િવકાસ
ડ. આિથર્ક િવકાસ
રદ્વતરીય િવશ્વયુદ્ધ પછરી ગ્રાહક આંદોલનનરી શ�આત
કયા દેશમાં શ� થઈ હતરી?
અ. �ગ્લેન્ડ બ. ફ્રાન્સ ક. �પાન ડ. યુ.એસ.એ
િબહારના ભાગલપુર િજલ્લાના કયા સ્થળેથરી 7.5 ફ�ટ
ઊંચરી બુદ્ધનરી પ્રિતમા મળરી આવરી હતરી?
અ. સુલતાનગંજ
બ. નાલંદા
ક. રાણીગંજ
ડ. દોલત ગંજ
વાસ્તુકલાનો ઉત્તમ નમૂનો કયો છે?
અ. સારનાથનો ધમર્રાિજક સ્તૂપ બ. સારનાથનો સ્તંભ
ક. સાચીનો બૌદ્ધ સ્તૂપ
ડ. �વાનો બોરોબુદુરનો સ્તૂપ

14.

15.
16.

17.

18.

ધૂપ, દરીપ અને આરતરીથરી પૂ� કરવાનરી પર�પરા કઇ
પ્ર�એ આપેલરી મનાય છે?
અ. ઓસ્ટ્રેલાઇડ
બ. દ્રિવડ
ક. અલ્પાઈન
ડ. મ�ગોલોઇડ
કોના સમયથરી પ્રક�િતના િવિવધ તત્વોમાં પહાડો
પૂજનરીય ગણાય છે?
અ. નો�ડર્ક
બ. નેિગ્રટો ક. િનષાદ ડ. �કરાત
નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય નથરી?
અ. ભારતીય સંગીતના મુખ્ય પાંચ રાગ છ�.
બ. સામવેદ ભારતીય સંગીતની ગંગોત્રી ગણાય છ�.
ક. અમીર ખુશરો મધ્યયુગના મહાન સંગીતકાર હતા.
ડ. નંદીક�શ્વરનો ગ્રંથ સંગીત રત્નાકર, સંગીતના બધા
અંગોને આવરી લે છ�.
�ત્ય કલાના સંદભ્ડમાં કયું િવધાન ઉિચત નથરી?
અ. કથક વચ્ચેના િવષયવસ્તુમાં રામ-રાવણ યુદ્ધ અને
નળ દમયંતીની વાતાર્ઓ રજૂ થાય છ�.
બ. ‘અિભનવ દપર્ણ’ અને ‘નાટ્યશાસ્ત્ર’ ભરતનાટ્યમના
આધારસ્ત્રોત ગ્રંથો છ�.
ક. ક�ચીપુડી �ત્ય ભરતનાટ્યમને મળતો આવતો �ત્યનો
એક પ્રકાર છ�.
ડ. મિણપુરી �ત્યમા શ્રીક�ષ્ણની લીલાઓ �ંગાર ભાવે
રજૂ થાય છ�.
કયા નાટકોમાં વરીર, શાં ત અને �ં ગ ાર રસનું
ભારોભાર િન�પણ થયેલું �વા મળે છે?
અ. ‘દૂતવાક્યમ’ અને ‘કણર્ભાર’
બ. ‘પ્રિતઞ્જાયોગન્ધરાયણમ’ અને ‘સ્વપ્નવાસવદતમ્’
ક. ‘મહાવીર ચ�રતમ્’ અને ‘ઉતરરામચ�રત્’
ડ. ‘સ્વપનવાસવદતમ્ ‘ અને ‘િવક્રમોવર્િશયમ્’
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

િવષ્ણુપુરાણમાં કહેવાયું છે ક�, પવ્ડતોમાં જેમ સુમે�,
પંખરીઓમાં ગ�ડ અને મનુષ્યમાં રા� મુખ્ય છે, તેમ
કલાઓમાં ............ અિત પ્રાચરીન કાળથરી મુખ્ય
કલાનું સ્થાન ધરાવે છે?
અ. સંગીતકલા
બ. િચત્રકલા
ક. �ત્યકલા
ડ. નાટ્યકલા
ભારતરીય કલા ઉપર ગ્રરીક શાસકોનરી અસર પડવાથરી
કઈ શૈલરી સ�્ડઈ અને પ્રિસદ્ધ બનરી?
અ. ગાંધાર શૈલી
બ. મુગલ શૈલી
ક. મથુરા શૈલી
ડ. દ્રિવડ શૈલી
નારદ નામના સંગરીતશાસ્ત્રીએ ઈ:સ 900નરી આસપાસ
એક ગ્રંથ લખ્યો હતો જેમાં 19 પ્રકારનરી વરીણા અને
101 પ્રકારના તાલ વણ્ડવ્યા હતા, તેનું નામ જણાવો.
અ. સંગીત પા�ર�ત
બ. સંગીત રત્નાકર
ક. સંગીત મકર�દ
ડ. સંગીત સાગર
‘તુતરી -એ -િહન્દ’ િહ�દના પોપટ તરરીક� કોણ પ્રખ્યાત
છે?
અ. બૈજનાથ (બૈજુ બાવરા) બ. આિમર ખુશરો
ક. રોશન વ�ફદાર
ડ. ઉસ્તાદ ફ�યાતખાન
ક્યાં �ત્યમાં નત્ડક રેશમનો કબ� પહેરરીને કમરે
પટ્ટો બાંધે છે?
અ. મિણપુરી
બ. ઓ�ડશી
ક. ક�ચીપુડી
ડ. ભોજપુરી
�ત્યના દેવાિધદેવ તરરીક� કોણ પૂ�ય છે?
અ. નટરાજ
બ. નારદ
ક. િવષ્ણુ
ડ. બ્રહ્મા
જમ્ડન કિવ ગેટે કયું નાટક વાંચરીને એ નાટકને માથા
ઉપર મૂક� નાચ્યાં હતા?
અ. િવક્રમોવર્િશયમ્
બ. માલિવકાઅ�ગ્નિમત્રમ્
ક. અિભઞ્જાન શાક��તમ્
ડ. મહાવીર ચ�રતમ્
મિણપુરરી �ત્યમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઘેરદાર ચિણયાને
શું કહે છે?
અ. ક�શળ
બ. કોમાર
ક. ક�મીન
ડ. કોકમ

27.

નરીચેમાંથરી કયું �ડક�� યોગ્ય છે?
અ. ભૂમરાનું િશવમં�દર - જબલપૂર
બ. લારખાનનું મં�દર - િબ�પુર
ક. �હદ�શ્વરનું મં�દર - તં�વુર
ડ. ઉપરના તમામ
28. ક�ષ્ણ અને ગોદાવરરી નદરીઓ આસપાસના િવસ્તારમાં
સાતવાહન રા�ઓના સમય દરિમયાન અનેક સ્તૂપો
બંધાયા હતા. આ સ્તૂપોનરી કલાશૈલરી કઈ છે?
અ. દ્રિવડ
બ. ગ્રીક
ક. મથુરા
ડ. ગાંધાર
29. નરીચેમાંથરી કયો સ્તૂપ ગુજરાત રાજય બહારનો છે?
અ. લોરીયા સ્તૂપ
બ. દ�વની મોરી સ્તૂપ
ક. ઇટવા સ્તૂપ
ડ. બો�રયા સ્તૂપ
30. ભારતનું કયું મંરદર ‘કાળા પ�ગોડા’ના નામથરી
ઓળખાય છે?
અ. કોણાક�નું મં�દર
બ. �હદ�શ્વરનું મં�દર
ક. ખજુરાહોના મં�દર
ડ. મોઢ�રાનું મં�દર
31. ભારતનું એવું કયું મંરદર છે ક� જેનો છાંયડો કયારેય
ધરતરી પર પડતો નથરી?
અ. મહાબિલપુર મં�દર
બ. �હદ�શ્વરનું મં�દર
ક. ક�લાશનાથ મં�દર
ડ. કોણાર્કનું મં�દર
32. ઈસ : 1526માં મુઘલ બાદશાહ બાબરે પાણરીપતમાં
કઈ મ�સ્જદ બંધાવરી હતરી?
અ. કાબુલીબાગ મસ્�દ બ. �કલાક�ન્હાની મ�સ્જદ
ક. સલોટાની મ�સ્જદ
ડ. ઉપરથી એક પણ નિહ
33. કયાં મંરદરોને ‘સંગમ
ે રમરમાં ક�ડારેલા કાવ્ય’નરી ઉપમા
આપવામાં આવરી છે?
અ. દ�લવાડાના જૈન મં�દરો
બ. મદુરાઈના ‘ગોપુરમ’ ધરાવતા મં�દરો
ક. ખજુરાહોના સુંદર મં�દરો
ડ. કાંચી ખાતેના મં�દરો
34. બંગાળરી ભાષામાં રામાયણનરી રચના કોણે કરરી હતરી?
અ. કિવ કમ્બલે
બ. ક�િત્રવાસે
ક. કિવ જયદ�વે
ડ. કલ્હણે
35. કયાં મુઘલ બાદશાહે ભારતના પ્રખ્યાત ગ્રંથોનો
અનુવાદ કરવા માટે એક અલગ �તનરી રચના કરરી
હતરી?
અ. બાબર
બ. અકબર�
ક. જહાંગીર
ડ. શાહજહાં
36. ‘તંત્’, ‘હોરા’ અને ‘સંિહતા’ શું છે?
અ. ગિણતશાસ્ત્ર
બ. જ્યોિતષશાસ્ત્ર
ક. વૈ�દકશાસ્ત્ર
ડ. વાસ્તુશાસ્ત્ર
37. નટરાજનું િશલ્પ નાદનરી-�ત્યકલાનો નમૂનો ક્યાં
સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલો છે?
અ. મદ્રાસ સંગ્રહાલય, ચેન્નાઇ
બ. િપ્રન્સ ઓફ વેલ્સ સંગ્રહાલય, મુંબઈ
ક. ભારતીય સંગ્રહાલય, કોલકાતા
ડ. રા�ીય સંગ્રહાલય, નવી �દલ્હી
38. કયાં ગ્રંથમાં વાસ્તુશાસ્ત્નો ઉલ્લેખ છે?
અ. આયર્ભટ્ટમ
બ. ચરકસંિહતા
ક. �હદ્દસંિહતા
ડ. િશલ્પસંિહતા
39. ગોવામાં કોનું પાિથ્ડવ શરરીર એક દેવળમાં શબપેટરીમાં
રાખવામાં આવ્યું છે?
અ. સંત ફ્રા�ન્સસ ઝેિવયર બ. સંત સ્ટીફન્સ
ક. સંત �સેફ ઝેિવઅર ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નિહ
40. નરીચેમાંથરી કઈ �ડ ખોટરી છે?
અ. �હ�ડા-ઝારખંડ
બ. શામલાત દ�હ -ક�રળ
ક. દ�વરહતી – મહારા� ડ. િલંગદોહ - મેઘાલય
જવાબ :
(1-ડ)(2-બ)(3-ક)(4-ડ)(5-ડ)(6-અ) (7-બ) (8-ક)
(9-ક)(10-અ) (11-અ)(12-અ)(13-બ) (14-બ)(15-અ)
(16-ડ)(17-અ)(18-બ)(19-બ)(20-અ)(21-ક)(22-બ)
(23-અ)(24-અ) (25-ક)(26-ક)(27-ડ)(28-અ)(29-અ)
(30-અ) (31-બ)(32-અ)(33-અ)(34-બ)(35-બ)(36બ)(37-અ)(38-ક)(39-અ)(40-બ)
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તા. ૨૭ ઑકટોબર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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તા. ૨૭ ઑકટોબર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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