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ખંભાલરીયા નગરપાલલકામાં ભરતરી ઃ દેવભૂલમ દ્ારકા
ખંભાલીયા નગરપાલલકાના ફાયર લિભાગના કર્મચારીની ભરતી રાટે નાયબ કલરશનરશ્ી, મયયુલનલિપાલલટી એડલરલનસ્ટ્રેશનની કચરેરી, ગયુજરાત 
રાજય, ગાંધીનગરના પત્ર નં. કલર. મયયુલન. એડી/રકર-૧/ફા.નં. ૧૬૪૨/ફાયર રહેકર/િશી. ૩૦૨૯/૨૦૧૯/૧૬૪૨૨ તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૯થી રંજયુર 
થયરેલ લિભાગીય ફાયર અલધકારી, નાયબ એકાઉનટનટ ક્ાક્ક, રલહલા ફાયરરરેન કર ડ્ાઈિરની જગયા રાટે તથા રાજય અગ્નિ લનિારણ િરેિાઓની 
કચરેરી, ગાંધીનગરના પત્ર ક્રરાંક ઃ િકિ/ફન-૧૪૯/૭૧૩/૨૦૨૧, તા. ૩૦-૦૩-૨૦૨૧ તથા કલરશનર, મયયુલનલિપાલલટી એડલરલનસ્ટ્રેશનની કચરેરી, 
ગયુજરાત રાજય, ગાંધીનગરના હયુકર ક્રરાંક ઃ કલર.મયયુલન. એડી/રહેકર-૧/ફાયર ભરતી/િશી.૭૦૦/૨૦૨૧, તા. ૦૬-૦૪-૨૦૨૧થી (લિભાગીય 
ફાયર અલધકારી તથા ફાયરરરેન કર ડ્ાઈિરના લનયરોરાં િયુધારા-િધારા િાથરે) રંજયુર થયરેલ છે. જરે જગયાઓની ભરતી રાટે લનયત શૈક્ષલણક લાયકાત 
તથા શારીરરક ક્ષરતા ધરાિતા ઉરરેદિારોએ નગરપાલલકા લિલિક િરેનટર/ નગરપાલલકા રહેકર શાખારાંથી ઓરફિ િરય દરલરયાન તથા ઈ-નગર 
પોટ્મલ ht tps:enagar.gujarat .gov.in) પરથી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકાશરે. લનયત અરજી ફોર્મ ભરી RPAD સ્પીડ પોસ્ટથી 
જાહેરાત પ્રલિદ્ધ થયરેથી રદન-૩૫રાં નગરપાલલકા કચરેરીનરે રળે તરે રીતરે રોકલિાનયું રહેશરે.
	 સહી	(અવાચ્ય)	 સહી	(અવાચ્ય)
	 (ભાવનાબેન	જે.	પરમાર)	 (એ.	એચ.	સસનહા)
	 પ્રમુખ	 ચીફ	ઓફફસર
	 ખંભાલી્યા	નગરપાસલકા	 ખંભાલી્યા	નગરપાસલકા

અખબારમાં	જાહેરાત	પ્રસસદ્ધ	થ્યા	તારીખ	૩૧-૧૦-૨૦૨૧

કાલાિડ નગરપાલલકાના ફાયર લિભાગના કર્મચારીની ભરતી રાટે નાયબ કલરશનરશ્ી, મયયુલનલિપાલલટી એડલરલનસ્ટ્રેશનની કચરેરી, ગયુજરાત રાજય, 
ગાંધીનગરના પત્ર નં. કલર.મયયુલન.એડી/રકર-૧/ફા.નં. ૧૬૪૨/ફાયર રહેકર/િશી. ૩૦૨૯/૨૦૧૯/૧૬૪૨૩ તા. ૨૭-૧૨-૨૦૧૯થી રંજૂર થયરેલ 
લિભાગીય ફાયર અલધકારી, નાયબ એકાઉનટનટ, ક્ાક્ક, રલહલા ફાયરરરેન કર ડ્ાઈિરની જગયા રાટે તથા રાજય અગ્નિ લનિારણ િરેિાઓની 
કચરેરી, ગાંધીનગરના પત્ર ક્રરાંક ઃ િફિ/ફન-૧૪૯/૭૧૩/૨૦૨૧, તા. ૩૦-૦૩-૨૦૨૧ તથા કલરશનર મયયુલનલિપાલલટી એડલરલનસ્ટ્રેશનની કચરેરી, 
ગયુજરાત રાજય, ગાંધીનગરના હયુકર ક્રરાંક ઃ કલર. મયયુલન. એડી/રહેકર-૧ / ફાયર ભરતી / િશી.૭૦૦ /૨૦૨૧. તા. ૬-૦૪-૨૦૨૧થી (લિભાગીય 
ફાયર અલધકારી તથા ફાયરરરેન કર ડ્ાઈિરના લનયરોરાં િયુધારા-િધારા િાથરે) રંજૂર થયરેલ છેો. જરે જગયાઓની ભરતી રાટે લનયત શૈક્ષલણક 
લાયકાત તથા શારીરરક ક્ષરતા ધરાિતા ઉરરેદિારોએ નગરપાલલકા રહેકર શાખારાંથી ઓરફિ િરય દરલરયાન તથા ઈ-નગર પોટ્મલ (ht tps://
enagar.gujarat.gov.in) પરથી અરજી ડાઉનલોડ કરી શકાશરે. લનયત અરજી ફોર્મ ભરી  RPAD સ્પીડ પોસ્ટથી જાહેરાત પ્રલિદ્ધ થયરેથી 
રદન-૩૫રાં નગરપાલલકા કચરેરીનરે રળે તરે રીતરે રોકલિાનયું રહેશરે.
	 સહી	(અવાચ્ય)	 સહી	(અવાચ્ય)
	 (અજમલભાઈ	નાકરાણી)	 (મૌલીક	એચ	વૈંશ)
	 પ્રમુખ	 ચીફ	ઓફફસર
	 કાલાવડ	નગરપાસલકા	 કાલાવડ	નગરપાસલકા

અખબારમાં	જાહેરાત	પ્રસસદ્ધ	થ્યા	તારીખ	૩૦-૧૦-૨૦૨૧

કાલાવડ નગરપાલલકા ફાયર લવભાગમાં ભરતરી
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Institute for Plasma Research
 The Institute for Plasma Research (IPR) is an Aided Institute of Department of Atomic Energy, Govt. of India devoted to research and development 
activities in the areas of Basic Plasma Physics, Magnetic Confi nement Fusion and Industrial & Societal applications of plasmas. IPR is located in Bhat, 
Gandhinagar and also has extensions of its Laboratories at GIDC, Sector – 25, Gandhinagar and has a Centre at Guwahati. Online applications are invited 
from eligible candidates for the following post(s) on Direct Recruitment basis:
1 Name of the Post Clerk - A
2 Post Code 01
3 No. of Post(s) Total 05 Nos. of posts as under: 01-ST, 03-OBC, 01-UR
4 Pay Level Level 2 of Pay Matrix and Initial basic Pay ₹ 19,900/- p.m. (As per 7th CPC)
5 Age Limit For ST candidates, age not exceeding 30 years (Including age relaxation). For OBC candidates, age not exceeding 28 

years (Including age relaxation). For Un-reserved (UR) candidates, age not exceeding 25 years.
6 Essential qualifi cations and 

experience
1. Graduate from a recognized University. 2. Certifi ed course in Computer. 3. One year relevant experience related to 
work given in “Job Description”.

7. Job Description The selected candidate will be required to do routine duties related to General Administration, Establishment, Accounts, 
Purchase and Stores.

1. SELECTION PROCESS : The Online applications, received in response to the advertisement, shall be scrutinized on the basis of all criteria like age, 
educational qualifi cation, Category Certifi cate, experience, Fee Receipt etc. and only the valid applications shall be considered for further processing. The 
authorities reserve all rights not to call an applicant for written test without assigning any reason. 
 The prescribed Essential Qualifi cations are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for written 
test. The candidate should, therefore, mention all the qualifi cations and experience in the relevant fi elds in the online application form over and above the 
minimum qualifi cations required and upload relevant documents. Only relevant experience as mentioned in Job Description will be considered.

HOW TO APPLY : Interested candidates are requested to apply online at Institute’s website http://www.ipr.res.in/documents/jobs_career.html by 15/11/2021 
(till 5.30 P.M).
Applicants are required to upload the following documents while � lling online application:
1.  A recent passport size colour photograph.
2.  Copies of following supporting documents:  i) Proof of age. ( Refer above at sr. no. 9 of general information) ii) Educational mark sheets/certi� cates/

degrees. iii) Computer Course Certi� cate.
iv)  Experience certi� cate(s).
v)  Certi� cate of caste/community/class in prescribed format (if applicable).
vi)  Copy of payment receipt (if applicable)
vii)  Any other relevant document(s).
 Please note that there is no need to send hard copies of the application & supporting documents. In case of any issue in � ling online application, kindly 

contact – recruitment@ipr.res.in Institute strives to have a workforce which re� ects gender balance and women candidates are encouraged to apply.

INSTITUTE OF BANKING 
PERSONNEL SELECTION

Authorised Website : www.ibps.in in Case of queries/complaints please log 
in to https://cgrs.ibos.in/

COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT 
OF PROBATIONERY OFFICER/MANAGEMENT TRAINEES IN 

PARTICIPATING BANKS (CRP PO/MT-XI for Vacancies of 2002-23)
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NATIONAL FERTILIZERS 
LIMITED : NOIDA

RIICO

DEPARTMENT OF POSTS, INDIA : AHMEDABAD
 Applications are invited from Indian Nationals in the Proforma 
(Annexure I) for the Direct Recruitment of meritorious sportspersons from 
open market under SPORTS QUOTA for fi lling up the vacancies up to 2021 
to the foltowing Group ‘C’ posts in Gujarat Postal Circle’

i)   PostalAssistant(PA)inPostoffi ces/SavingsBankControlorganizationl 
CircleOffi ce & Regional Offi ces

ii)  Sorting Assistant (SA) in Railway Mail Service
iii) Postman in Post offi ce/ Mail Guard in Railway Mail Offi ce
iv)  Multi Tasking Staff (MTS) in Post offi ce/ Railway Mail Offi ce

 The recruitment process will be based on the guidelines issued by the 
Department of Personn-el and Training, Govemment of India vide Memo 
No.14034/01/2013-Estt(D) dated 03.10.2013 and instructions issued thereto.

SCALE OF PAY
A Postal Assistant/ 

Sorting Assistant
Rs 25,500/- to Rs.81,100/- in level 4 as per pay ma-
trix speci� ed in Part A of schedule of Central Civil 
Service(Revised pay) Rules 2016 plus admissible 
allowances.

B Post man/Mai l 
Guard

Rs 21,700/- to Rs.69,1001- in level 3 as per Pay ma-
trix speci� ed in Part A of schedule of Central Civil 
Service(Revised pay) Rules 2016 plus adm issible 
allowances.

C Multi Tasking 
Sta�  (MTS)

Rs 18,0001 to Rs.56,900l- in level 1 as per Pay ma-
trix speci� ed in Part A of schedule of Central Civil 
Service( Revised pay) Rules 2016 plus admissible 
allowances.

AGE : The crucial date for determining the age-limit shall be receipt of 
applications from candidates’

SI 
No.

Post Age Limit

1 Postal Assistant/ 
Sorting Assistant

Between 18-27 years (Relaxable by 3 years for 
OBC and 5 years for SC/ST) up to 40 years for 
Government Servant as per extant instructions 
of Govt. of India.

2 P o s t m a n / M a i l 
Guard

Between 18-27 years (Relaxable by 3 years for 
OBC and 5 years for SC/ST) up to 40 years for 
Government Servant as per extant instructions 
of Govt. ofl ndia.

3 Multi Tasking Staff Between 18-25 years (Relaxable by 3 years for 
OBC and 5 years for SC/ST) up to 35 years for 
Government Servant as per extant instructions 
of Govt. ofl ndia.

VACANCY POSITION:-
The detailed cadre wise vacancy position is as follows.

SI. 
No.

Name of the
Division/Unit/Offi ce

Name of the Postal Total
Postal Assistant/
Sorting Assistant

Postman/
Mail 

Guard

MTS

1 Ahmedabad City 2 9 6 17
2 Ahmedabad GPO 0 3 2 5
3 Gandhinagar 6 4 4 14
4 Mahesana 1 2 2 5
5 Patan 1 0 0 1
6 Anand 0 1 0 1
7 Bharuch 5 0 0 5
8 Panchmahal 1 1 0 2
9 Kheda 2 1 1 4
10 Surat 4 4 3 11
11 Navsari 2 1 0 3
12 Vadodara East 8 5 4 17
13 Vadodara West 2 4 2 8
14 Yalsad 0 2 0 2
15 Amreli 3 2 1 6
16 Gonda! 3 2 0 5
17 Bhavnagar 1 3 3 7
18 Kachchh 0 1 0 1
19 Jamnagar 0 1 0 1
20 Junagadh 2 2 2 6
21 Porbandar 1 0 3 4
22 Rajkot 5 5 3 13
23 RMS AM 5 1 7 13
24 RMSW 8 2 13 23
25 RMS RJ 1 0 4 5
26 Circle Offi ce 6 0 1 7
27 SBCO 2 0 0 2

         Total 71 56 61 188

 The prospectus along with application form can be downloaded 
from India post website www.indiapost.gov.in Applications purchased 
from outside vendors will not be accepted and summarily rejected without 
assigning any reason’
 The last date for receipt of application at O/o Chief Postmaster 
General, Gujarat Circle, Ahmedabad - 380001 is 25.11.2021.
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sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

1.  પલ્લવ રા�ઓ દ્ારા બનાવવામા ંઆવલે રથમ�ંદરોનરી 
સૌથરી મહત્વનરી લાક્ષલણકતા કઈ છે? 

 અ.  તેની સુ�મ કોતરણી િવશ્વ િવખ્યાત છ�. 
 બ.  ઇશ્વરનાં ત્રણેય સ્વ�પોનંુ તેમાં િન�પણ કરવામાં 

આવ્યું છ�.
 ક.  તે એક જ ખડકને કાપીને બનાવવામાં આવ્યાં છ�.
 ડ.  રથમં�દરોના મુખ પિશ્વમ �દશામાં છ�.
2. ‘સ્તંભકલા’સંદભ� નરીચેના લવકલ્પોમાંથરી કઈ બાબત 

યોગ્ય નથરી ? 
        અ.  સ્તંભલેખોનું િનમાર્ણ સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત મોયર્ના સમયથી 

શ� થયું હતું.
        બ.  પં�બથી લઈ બંગાળ સુધી સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં 

તેના અવશેષો �વા મળ� છ�.
        ક.  આ સ્તંભોના િનમાર્ણનો હ�તુ એક રા�નો પોતાની 

પ્ર� સુધી ધમર્સંદ�શ પહ�ચાડવાનો હતો. 
        ડ.  આ દર�ક સ્તભં સપૂંણર્પણે માત્ર એક જ ખડકન ેક�ડારીને 

િનમાર્ણ પામેલા છ�.
3. નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ સાચરી છે ? 
 અ. રા�ક�ટ રાજવીઓ- મહાબિલપુરમ્  
 બ. રા� �િસંહ વમર્ન બી� –�હદ�શ્વર મં�દર
 ક. રા� રાજ રાજ ચોલ- ક�લાસ મં�દર  
 ડ. ચંદ�લ રાજવીઓ- ખજુરહોનાં મં�દરો
૪.  ભગવાન બુદ્ધનરી �વન કથાના પ્રસંગોનરી સાથે 

સાથે તે સમયના સમાજદશર્નને પણ ગુફાઓમાં                  
વનસ્પલતજન્ય ર�ગોમાં લચલત્ત કરવામાં આવ્યું છે. 
આ ગુફાઓ કઈ છે? 

 અ. ઈલોરાની ગુફાઓ  બ. અજંતાની ગુફાઓ 
 ક. એિલફન્ટાની ગુફાઓ ડ. બાઘની ગુફાઓ 
5.  ‘વ્રજ’ અને ‘ખડરીબોલરી’ એ કઈ ભાષાનાં સ્વ�પો છે? 
 અ. સંસ્ક�ત   બ. ઉદુર્ 
 ક.  િહન્દી ડ. િસંધી 
6.  નરીચેનામાંથરી ક્યું લવધાન મુઘલ સમ્રાટ બાબર સંદભ� 

સાચું છે?     
 અ.  બાબર એક સારો િચત્રકાર હતો.  
 બ.  બાબર� ઉદુર્ ભાષામાં તેની આત્મકથા લખી હતી.
 ક.  બાબરની આત્મકથા ‘તુઝુક-એ-બાબરી’ નામે 

ઓળખાય છ�. 
 ડ.  બાબર ફારસી ભાષામાં ભાવવાહી કાવ્યો રચી શકતો 

હતો.  
7.  -------- ભાષાને દ્રલવડ ક�ળનરી ભાષામાં ગણરી શકાય 

નલહ ? 
 અ. મલયાલમ  બ. કન્નડ 
 ક. બંગાળી ડ. તેલુગુ 
8.  કબરીરનરી રચનાઓ મુખ્યત્વે કઈ ભાષામાં લખાયેલરી 

છે? 
 અ. સધુંકડી  બ. ભોજપુરી 
 ક. અવધી ડ. પંજકડી 
9.  નરીચનેામાથંરી કઈ નદરી �મ કોબ�ટ નશેનલ પાક�માથંરી 

પસાર થાય છે. ? 
 અ. રામગંગા  બ. યમુના 
 ક.  રાિપ્ત ડ. શોણ 
10.  ગંગા નદરીનરી સૌથરી લાંબરી સહાયક નદરી કઈ છે.? 
 અ. રામગંગા  બ. ગંડક 
 ક. યમુના ડ. મહાનંદા 
11.  તરીવ્ર ઢાળવાળું લશખર ‘માઉન્ટ રાકાપોશરી’ કઈ 

પવર્તરીય શ્રેણરીમાં આવેલું છે ?
 અ. કારાકોરમ શ્રેણી  બ. લદ્દાખ
 ક. �સ્કર ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.
12.  બગલરીહાર ડેમ કઈ નદરી પર �સ્થત છે ?    
 અ. ઝેલમ  બ. િચનાબ 
         ક. િબયાસ ડ. રાવી
13.  ‘થરીન ડેમ’(Thein dam) કઈ નદરી પર �સ્થત છે ? 
 અ. રાવી  બ. િચનાબ 
 ક. િસંધુ  ડ. ઝેલમ

14.  નરીચનેામાથંરી કયો પાસ/ઘાટ ભારત-મ્યાનમાર બોડર્ર 
પર �સ્થત છે ? 

 અ. બોમડીલા પાસ બ. તુજુપાસ 
 ક. નાથુલા પાસ  ડ. જેલેપલા 
15.  નરીચેનામાંથરી કઇ પવર્તરીય શ્રેણરી અ�ણાચલ પ્રદેશમાં 

આવેલરી છે ? 
 અ. અભોર            બ. િમ�ર
 ક. ડાફલા  ડ. ઉપરની તમામ 
16.  મહાભારત પવર્તશ્રેણરી કયા આવેલરી છે ? 
 અ. ભારત                 બ. નેપાળ
 ક. મ્યાનમાર              ડ. ચીન
17.  ધોલાધર પવર્તશ્રેણરી કયા રાજ્યમાં આવેલરી છે ? 
 અ. િહમાચલ પ્રદ�શ         બ.અ�ણાચલ પ્રદ�શ 
 ક. ઝારખંડ              ડ. ઉત્તરપ્રદ�શ 
18. નરીચેનામાંથરી કયું લવધાન અયોગ્ય છે? 
 અ.  ગારો, ખાસી અને જૈન્તીયાની ટ�કરીઓ મેઘાલયમાં 

આવેલી છ�.
 બ.  ગારો, ખાસી અન ેજનૈ્તીયા પવર્તીય ક્ષતે્ર િવશ્વનુ ંસૌથી 

વધુ વષાર્વાળુ ક્ષેત્ર કહ�વાય છ�.
 ક. જૈન્તીયાની ટ�કરીઓમાં આવેલું નોકર�ક િશખર આ 

પવર્તીય ક્ષેત્રનું સૌથી ઊંચુ િશખર છ�.
 ડ.  મોસીનરમ પૂવર્ ખાસીની ટ�કરીઓમાં આવેલું િવશ્વનું 

સૌથી વધુ વષાર્વાળુ ક્ષેત્ર છ�.

19. નરીચેનામાંથરી કયું લવધાન અયોગ્ય છે ? 
 અ.  ગગંા નદી ભારતનાં પાચં રાજ્યોમાથંી પસાર થાય છ�.
 બ.   ગગંા નદી ભારત અન ેબાગં્લાદ�શ સાથ ેસબંધં ધરાવે 

છ�.
 ક.  ગગંા નદીન ેબાંગ્લાદ�શમા ંજમનુાના નામ ેઓળખાય 

છ�.
 ડ.  ઘઘ્ઘર/ઘાઘરા નદી ગંગા નદીની સૌથી મોટી સહાયક 

નદી છ�.
20. નરીચેનામાંથરી કયુ લવધાન અયોગ્ય છે? 
 અ.  રામગગંા નદી અન ેગોમતી નદી વચે્ચનો પ્રદ�શ એટલે 

રોિહલ ખંડનું મેદાન 
 બ.  ગોમતી નદી અને ઘઘ્ઘર/ઘાઘરા નદી વચ્ચેનો પ્રદ�શ 

એટલે અવધનું મેદાન 
 ક.  બુરીગંડક નદી અને કોસી નદી વચ્ચેનો પ્રદ�શ એટલે 

િમથીલાનું મેદાન 
 ડ.  કોસી નદી અને મહાનંદા નદી વચ્ચેનો પ્રદ�શ એટલે 

પૂવ� ઉત્તરપ્રદ�શનું મેદાન
21.  કઇ �ડ યોગ્ય છે? 
 અ. નેપાળ િહમાલય – કાલી અને િતસ્તા વચ્ચે
 બ. ક�માઉ િહમાલય – િતસ્તા અને �દહાંગ વચ્ચે 
 ક. કાશ્મીર િહમાલય – િસંધુ અને કાલી વચ્ચે
 ડ. ઉપરના તમામ યોગ્ય છ�.
22.  ઉદ્યોગોના ધુમાડાથરી દૂધ જેવા શ્વેત સંગેમરમરના 

તાજમહલનો ર�ગ ક�વો થયો છે ?
        અ.પીળો      બ. કાળો   
 ક.રાખોડી    ડ.ગુલાબી
23.  કઇ જમરીનમાં જૈલવક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધું હોય છે?
        અ. પહાડી     બ. કાંપની    
 ક. પડખાઉ�     ડ. કાળી
24. નરીચેનામાંથરી કયું લવધાન ખોટું છે? 
       અ. પહાડી જમીન અપરીપક્વ અને બહુ ઓછા કસવાળી 

હોય છ�.
        બ.  કાળી જમીન લાબંા સમય સધુી ભેજ સગં્રહ કરી શક� છ�.
        ક.  પડખાઉ જમીન ર�ગે કાળી હોય છ�.   
        ડ.  નદીના કાંપની જમીન ફળદ્રુપ હોય છ�.
25.  કયા રા�એ વન્ય �વોના રક્ષણ માટે કાયદા બનાવ્યા 

હતાં ? 
       અ. િવક્રમા�દત્ય    બ. હષર્વધર્ન 
       ક. અશોક          ડ. િશવા�      

26.  કયાં પુસ્તકમાં �ક્ષોને સંતપુ�ષ સમાન ગણવામાં 
આવ્યા છે? 

       અ. િવક્રમચ�રત     બ. િવક્રમાંદ�વ ચ�રત
       ક. િવક્રમોવર્િશયમ  ડ. િવક્રમવેતાળ
27. ગ્ર�ન્ડ એલનક્ટ (ભવ્ય બંધ) નું લનમાર્ણ કઇ નદરી પર 

થયું છે ? 
 અ. ગોદાવરી    બ. કાવેરી
 ક. ક�ષ્ણા         ડ. તુંગભદ્રા
28.  વેને�ડયમ, ક્રોલમયમ, અને ટ�ગસ્ટન જેવરી ખનરી�ને 

કયાં જૂથમાં મૂકવામાં આવે છે ? 
       અ. િમશ્રધાતુ�પ ખની�       બ. હલક�ધાતમુય ખની�
       ક. સંચાલન શિક્તના ખની�  ક.અધાતુમય ખની�
29.  ધાતુમય ખનરી� મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના ખડકોમાંથરી 

મળે છે ? 
       અ. પ્રસ્તર       બ. જળક�ત 
       ક. આગ્નેય       ડ. �પાંત�રત
30.  ઢાળાના લોખંડમાંથરી ઘડતર લોખંડ બનાવવા માટે 

તેમાંથરી કયું તત્વ ઓછું કરવામાં આવે છે ? 
 અ. કાબર્ન      બ. િસિલકા
      ક. સલ્ફર       ડ. ફોસ્ફરસ
31.  દેશનરી ક�લ રા�રીય આવકને દેશનરી ક�લ વસ્તરી વડે 

ભાગતા જે આંક મળે તે..........? 
      અ. સર�રાશ આવક        બ. માથાદીઠ આવક
      ક. આિથર્ક �િદ્ધ આવક  ડ. િનરપેક્ષ આવક
32.  સમાજવાદરી પધ્ધલતન ેબરી� કયા નામથરી ઓળખવામાં 

આવે છે ? 
 અ. િનયંિત્રત અથર્તંત્રની પધ્ધિત 
   બ. આદ�શો અને પ્રોત્સાહનની પધ્ધિત 
   ક. મૂડીવાદી પધ્ધિત 
    ડ. મુક્ત અથર્તંત્રની પધ્ધિત 
33.  નરીચેનામાંથરી બ�ર પધ્ધલતનું લક્ષણ કયું છે ? 
       અ. આિથર્ક િનણર્યો ભાવતંત્રને આધાર� લેવાય છ�.
       બ. આિથર્ક િનણર્યો રા�ીય આવકને આધાર� લેવાય છ�.
       ક. ઉત્પાદનના સાધનોની માિલક� રાજ્યની હોય છ�.
       ડ. આિથર્ક િનણર્યો રાજ્યતંત્ર દ્વારા લેવાય છ�.
34.  બ�ર પધ્ધલત અને સમાજવાદરી પધ્ધલત.......? 
      અ. બંને એકબી�ની પૂરક હોય છ�.
      બ. બંને વચ્ચે અંશત: તફાવત છ�.
      ક. બંને એકબી�ની િવરોધી છ�.
      ડ. બંને એક જ છ�.
35.  ટેકનોલો�ના સંઘષર્માંથરી જન્મતરી બેરોજગારરી કયા 

પ્રકારનરી બેરોજગારરી કહેવાય છે?
     અ. ઘષર્ણજન્ય બેરોજગારી    બ. ચક્ર�ય બેરોજગારી
     ક. પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી      ડ. માળખાગત બેરોજગારી
36.  લવશ્વભરમા ંસાવર્જલનક સ્તરે ચાલરી રહેલા ભ્રષ્ટાચારનરી 

તપાસ કરરીને કયા દેશમાં ક�ટલો ભ્રષ્ટાચાર છે    તેનો 
અહેવાલ કોણ બહાર પાડે છે? 

    અ. િવશ્વબ�ક    બ. ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનશેનલ 
    ક. આંતરા�ીય અદાલત    ડ.  યુનાઇટ�ડ નેશન  
૩7. નરીચેનામાંથરી કયુ લવધાન અયોગ્ય છે ? 
 અ.  મસુરી પવર્તશ્રેણી ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં આવેલી છ�. 
 બ.  મસુરી પવર્તશ્રેણી લઘુ િહમાલયનો ભાગ ગણવામાં 

આવે છ�.  
 ક.  મસુરી પવર્તશ્રેણીમાં માત્ર બે જ જ્વાળામુખી પવર્ત 

આવેલા છ�.  
 ડ.  મસુરી પવર્તશ્રણેીન ેનાગટીબ્બા પવર્તશ્રણેી તરીક� પણ 

ઓળખવામાં આવે છ�. 

જવાબ :
(1-ક)(2-અ)(3-ડ)(4-બ)(5-ક)(6-ક)(7-ક)(8-અ)
(9-અ)(10-ક) (11-અ)(12-બ)(13-અ)(14-બ)(15-ડ)
(16-બ)(17-અ)(18-ક)(19 -ક)(20-ડ) (21-અ)(22-અ)
(23-અ)(24-ક) (25-ક)(26-અ)(27-બ)(28-અ)(29-
ક) (30-અ) (31-બ)(32-બ)(૩૩-અ) (34-ક)(35-અ) 
(36-બ)(37-ક) 

કયા રા�એ વન્ય �વોના રક્ષણ માટે કાયદા બનાવ્યા હતાં ? 
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National School of Drama : 
New Delhi

For More Detailes See Employment News Vol-31 Date 30 Oct.-2021
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Balmer Lawrie & Co. Ltd. : Kolkata

Vishva Bharati Central University
Professor 7 SC-3/ST-3/PWD-1
Associate Professor 3 SC-2/ST-1
Assistant Professor 15 SC-1/ST-2/OBC-7/EWS-3/PWD-2
Total 25

Last date of application 25 th November, 2021 at 6.00 P.M.
Advertisement No. 5/2021 Dated 21.10.2021

Vacancy positions
internal Audit Offi cer (On Deputation) UR

Chief ‘Security Offi cer UR

Last date of application 8th November, 2021 at 6.00 P.M.
“For detalls log on to www.visva-bharatl.ac.inFor More Detailes See Employment News Vol-30 Date 23 Oct.-2021



8 તા. ૩ અને ૧૦ નવેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

Editor and Published by Ashok Kalariya (Director of Information) on behalf of Directorate of Information. Block No. 19/1, Dr. Jivraj Mehta 
Bhavan, Gandhinagar, Gujarat. Printed by Government Central Press, Nr. Gh-7 Circle, Sector-29, Gandhinagar-382029.

Last date : The last date for- receipt of applicatlon Form i:s 30 days from the date of publication of this acrfvertjseme-nt in ‘Employment News/ Rozgar Samachar.
How to apply: Eligible candidates can apply to any· of the above Air Force Station of th air Ghoice subject to the vacancies and Qualifi cations. Application as per format given under 
(typed in EngUsh/Hindi), duly supported ,with the following documents Is to reach the concerned Air Force Station through ordinary post. {a) All documents in suport of Education 
Qualifi cation, Age, Technical Qualifi cation, Physically Hadicapped, Experience Certifi cate & Caste Certifi cate (issued by the compentent civil authorities in case of SC/ST/OBC 
candidates) etc to be accompanied with the application should be self attested. (b) Applicatiun form du1y typed in English /Hindi with recent photograph (passport size) duly self 
attested; Any other supporting document (self attested.), Self addressed·envelope with stamp(s) Rs. 10/- pasted. Address should be typed in ‘English / Hindi. Separate appllcation 
for each post should be forwarded,. Applicants tc:> 111ention clearly on the envelope “APPLICATION FOR THE POST OF__________ AND CATEGORY _________ AGAINST 
ADVERTSEMENT  NO. 05/2021/DR’’

INDIAN AIR FORCE

For More Detailes See Employment News Vol-31 Date 30 Oct.-2021


