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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1. ગુજરાત ખાતેનરી પાલારા જેલ ક્યાં આવેલરી છે ?
 અ. પાલનપુર  બ. વલસાડ  
 ક. ભુજ ડ. નવસારી
2. ગ્રમેરી એવોડ્ષ �તનાર  પ્રથમ પા�કસ્તાનરી મિહલા ગાયક 

કોણ બનરી છે ?
 અ. નાિઝયા હસન બ. હા�દકા �કયાની
 ક. ફ�રહા પરવેઝ ડ. અ�ઝ આફતાબ
3. રા�રીય �ક્ષ ગણાતા વડનરી સખં્યા કયા િજલ્લામા ંસૌથરી 

વધુ છે ?
 અ. વલસાડ બ. સાબરકાંઠા
 ક. ભાવનગર ડ. કચ્છ
4. માચ્ષ-2022માં સંયુક્ત આરબ અિમરાત અને કયા દેશ 

વચ્ચે વ્યાપક આિથ્ષક ભાગરીદારરી સમજૂતરી કરાર કરાયો 
છે ?

 અ. ઇ�ન્ડયા બ. પા�કસ્તાન
 ક. �સ્વડન ડ. સ્પેન
5. આમાં એક ખૂણો કયો છે ?
 અ. વાયુ બ. અ�ગ્ન 
 ક. વ�ણ ડ. ઈન્દ્ર
6. કેન્દ્ર શાિસત પ્રદેશ પ�ડરીચેરરી કેટલા ચો. �ક.મરી.માં 

પથરાયેલો પ્રદેશ છે ?
 અ. 522 બ. 445
 ક. 613 ડ. 492
7. એિપ્રલ-2022માં િવકટર ઓબ્ષન ચોથરીવાર પુનઃ કયા 

દેશના વડાપ્રધાનપદે ચૂંટાયા છે ?
 અ. યુક્ર�ન બ. �સ
 ક. ઈરાન ડ. હ�ગેરી
8. િચતર�જનદાસનું ઉપનામ શું હતું ?
 અ. દીનબંધુ બ. િવશ્વબંધુ
 ક. લોકબંધુ ડ. દ�શબંધુ
9. એિપ્રલ-2022માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કયા 

રાજ્યમાં એક ડેરરીના નવા પરરીસરનું લોકાપ્ષણ કયુ� ? 
 અ. પં�બ બ. ગુજરાત
 ક. તાિમલનાડુ ડ. અ�ણાચલપ્રદ�શ
10. કિવ િનર�જન ભગતના િપતાનું નામ શું હતું ?
 અ. નરિસહ�ભાઈ બ. નરોત્તમદાસ
 ક. નરહ�રભાઈ ડ. નર�ન્દ્રભાઈ
11. િવકાસ અને શાંિત માટે આંતરરા�રીય ખેલ �દવસ 

(International Day of Sport for Development 
and Peace) ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ?

 અ. 13-જૂન બ. 6-એિપ્રલ 
 ક. 20-ઓકટોબર ડ. 27-�ન્યુઆરી
12. સરકારરી મુદ્રણાલય અને સ્ટેશનરરી �ડરેક્ટોરેટ ક્યાં 

આવેલું છે ?
 અ. રાજકોટ બ. ગાંધીનગર
 ક. ભુજ ડ. વડોદરા
13. Mangnolia – એટલે કયું પુષ્પ થશે ?
 અ. નીલકમલ બ. ચંપો
 ક. નાગચંપો ડ. અમલતાસ
14. “ખદાડો” – એટલે શું ?
 અ. મોટો ચમચો બ. રોટલી વણવાનું સાધન 
 ક. નાની પ્યાલી ડ. મોટો તાવડો
15. ફ્લોપરી �ડસ્કના શોધકનું નામ શું હતું ?
 અ. ડૉ. યોિશરો નાકામાત્સે બ. ઇિલયાસ હોવે
 ક. �સ્ટફનસન ડ. લાસ્લોિબરો
16. ‘રાજઘાટ’ એ કોનું સમાિધ સ્થળ છે ?
 અ. સરદારનું બ. ગાંધી�નું 
 ક. નહ���નું ડ. શાસ્ત્રી�નું
18. અદાણરી ગ્રુપે મે-2022માં કયા રાજ્યમાં નાણાં રોકાણ 

માટે એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કયા્ષ હતાં ?
 અ. કણાર્ટક    બ. ક�રળ    ક. આંધ્રપ્રદ�શ  ડ. તાિમલનાડુ

19. 22-માચ્ષ એ કયા રાજ્યનો સ્થાપના �દવસ છે ?
 અ. િબહાર બ. ઝારખંડ
 ક. ક�રળ ડ. ઉત્તરપ્રદ�શ
20. રાજસ્થાનના કેવલાદેવ રા�રીય ઉદ્યાનમાં આિફ્રકાનરી 

કઈ ટેકિનકનો ઉપયોગ કરાયો છે ?
 અ. રોમા બ. કોમા
 ક. બોમા ડ. ડોમા
21. ગજુરાત ગૌરવ �દન ેસાિહત્ય િશક્ષણ ક્ષતેે્ કોન ેગજુરાત 

ગ�રમા એવોડ્ષ એનાયત કરાયો હતો ?
 અ. ડૉ. અભય પટ�લ બ. ડૉ. જયદ�વ ગોસ્વામી 
 ક. ડૉ. હ�માંગ પુરોિહત ડ. ડૉ. પ્રતાપ પંડ્યા
22. ભારત તરફથરી T-20 િક્રકેટમા ં1000 ચોગ્ગા લગાવનાર 

પહેલો ખેલાડરી કોણ બન્યો છે ?
 અ. િશખર ધવન બ. વ�કટ�શ ઐયર
 ક. શ્રેયસ ઐયર ડ. ઇશાન �કશન
23. બાર ગ્રોસ એટલે કેટલા ડઝન હશે ?
 અ. 111 બ. 144
 ક. 133 ડ. 122
24. લાલ ર�ગનો ગ્રહ કયો છે ?
 અ. મંગળ બ. બુધ
 ક. ગુ� ડ. શુક્ર
25. કયા દેશને િક્રકેટના જન્મદાતા તરરીકે ઓળખવામાં 

આવે છે ?
 અ. ��ન્ડયા બ. �ગ્લેન્ડ
 ક. ઓસ્ટ્રેિલયા ડ. શ્રીલંકા

26. મ-ે2022માં કચ્છના અબડાસા તાલકુાના લઠેડરી ગામમાં 
કઈ વનસ્પિત �વા મળરી ?

 અ. મૂ�ડયો બ. ક��ડયો
 ક. સૂ�ડયો ડ. હૂ�ડયો
27. બચુભાઈ રાવત કયા સામિયક સાથે સંકળાયેલા 

હતા ?
 અ. ક�માર બ. અખંડ આનંદ
 ક. પરબ ડ. કિવતા
28. “પદ્મશ્રરી”નું િબ�દ મેળવનાર ગુજરાતરી કલાકાર 

કોણ ?
 અ. �કરણક�માર બ. િહતેનક�માર
 ક. અસરાની ડ. ઉપેન્દ્ર િત્રવેદી
29. તાજેતરમાં કયા દેશે યુક્રેન સાથેના સંઘર્ષમાં પહેલરીવાર 

હાઇપર સોિનક િમસાઈલનો ઉપયોગ કય� ?
 અ. �સ બ. અમે�રકા
 ક. પા�કસ્તાન ડ. ચીન
31. િસનેગોગ-ધમ્ષસ્થાન કયા ધમ્ષનું છે ?
 અ. શીખ બ. િખ્રસ્તી
 ક. મુ�સ્લમ ડ. યહુદી
32. ગુજરાત ખાતે ખનરીજ તેલનો ક�વો સૌપ્રથમ ક્યાં શ� 

કરવામાં આવેલો ?
 અ. દાંડી બ. ખંભાત
 ક. લૂણેજ ડ. કલોલ
33. ભારતરીય બંધારણ ક્યારે સ્વરીક�ત થયું હતું ?
 અ. 26-11-1949 બ. 27-12-1950
 ક. 25-10-1948 ડ. 24-09-1951
34. એંગોલાનરી રાજધાનરી કઈ છે ?
 અ. લુઆન્ડા બ. બેઇિજંગ
 ક. હરાર� ડ. િનકોિસયા
35. પાયરરી-તોતાપુરરી-લંગડો વગેરે શેના નામ છે ?
 અ. ચોખાની �તના બ. ક�રીની �તના
 ક. બોરની �તના ડ. મકાઈની �તના

કેવ�ડયા કોલોનરી રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલરીને હવે શું નામ રખાયું છે ?
36. અયોધ્યા ખાતે બનરી રહેલા રામમં�દરમાં કયા ર�ગનો 

પથ્થર વપરાઈ રહ્યાો છે ?
 અ. ગુલાબી  બ. પીળા
 ક. ક�સરી ડ. સફ�દ 
37. કહેવત : આપ સમાન બલ નહ�, ...... સમાન જલ 

નહ�.
 અ. નદી બ. સાગર
 ક. વાવ ડ. મેઘ
38. પૂવ� એટલાં�ટક, પિશ્ચમે પ્રશાંત અને દિક્ષણે કેરેિબયન 

સમુદ્ર ધરાવતો ખંડ કયો ?
 અ. ઓસ્ટ્રેિલયા બ. આિફ્રકા
 ક. ઉત્તર અમે�રકા ડ. દિક્ષણ અમે�રકા
39. �ન્ય.ુ-22માં ઓએન�સરીનાં પ્રથમ મિહલા CMD તરરીકે 

કોણે ચાજ્ષ સંભાળ્યો છે ?
 અ. િમત્તલ અલગ બ. અલકા િમત્તલ
 ક. િમત્તલ રાવ ડ. અલકા રોય
40. ભારતનો સૌથરી મોટો ગણાતો િબ્રજ મુંબઈ ટ્રાંસહાબ્ષર 

િલંક કેટલા �ક.મરી. લાંબો છે ?
 અ. 21.8        બ. 22.3    ક. 20.9     ડ. 23.6
41. કેવ�ડયા કોલોનરી રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલરીને હવે શું 

નામ રખાયું છે ?
 અ. સ્ટ�ચ્યૂનગર બ. યુિનટીનગર
 ક. સરદારનગર ડ. એકતાનગર
42. નક્ષત્ોમાં ચૌદમા સ્થાને આવતું નક્ષત્ કયું છે ?
 અ. િચત્રા      બ. ર�વતી ક. આશ્લેષા     ડ. સ્વાિત
43. 7, એિપ્રલ-2022ના �દવસે કયા દેશે એક નવો �થ્વરી 

અવલોકન ઉપગ્રહ લોન્ચ કય� હતો ?
 અ. ઈ�ન્ડયા બ. બાંગ્લાદ�શ 
 ક. ભૂતાન ડ. ચીન
44. આમાં ગુજરાતના આ�દવાસરીઓનું એક વાદ્ય કયું છે ?
 અ. બાંગ      બ. કાંગ ક. પાંગ ડ. સાંગ
45. કયુ ંશહેર િવશ્વનુ ંસૌથરી લાંબ ુમટે્રો રેલવ ેનટેવક� ધરાવતું 

શહેર બન્યું છે ?
 અ. �દલ્હી      બ. ન્યૂયોક� ક. શાંઘાઈ   ડ. રોમ
46. �ન્ય.ુ-2022મા ંઅકં જ્યોિતર ક્ષતે્ ેકોન ેપ્રથમ િગનરીસ 

બુક ઓફ વલ્ડ્ષ રેકોડ્ષ અપાયો છે ?
 અ. જેસી ચૌધી બ. એસી મહાપાત્રા
 ક. વીસી રાવ ડ. ડીક� પં�ડત
47. શરીખ સમુદાયના લોહરરી તહેવારને �દવસે સૂય્ષ કઈ 

રાિશમાં પ્રવેશે છે ?
 અ. તુલા      બ. મકર   ક. કક�   ડ. ધન
48. ઈ�ન્ડયા સ્ટટે ઓફ ફોરેસ્ટ �રપોટ્ષ-2021 અનુસાર 

દેશના ક�લ જંગલો અને �ક્ષો કેટલાં િમિલયન હેકટર 
િવસ્તારમાં ફેલાયેલા છે ?

 અ. 75.6        બ. 70.3   ક. 80.9   ડ. 85.2
49. તાજેતરમાં કયા રાજ્યનરી િવધાનસભાએ પેપરલેસ 

પ્રણાલરી અપનાવરી, નેશનલ ઈ.િવદ્યા એ�પ્લકેશન લાગુ 
કરરી દેશનરી પ્રથમ રાજ્ય િવધાનસભા બનરી છે ?

 અ. નાગાલેન્ડ બ. કણાર્ટક
 ક. રાજસ્થાન ડ. મધ્યપ્રદ�શ
50. 23, માચ્ષ-2022ના �દને પુષ્કરિસંહ ધામરીએ બરી�વાર 

કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરરીકે શપથ લરીધા છે ?
 અ. ઉત્તરાખંડ બ. ઝારખંડ
 ક. મેઘાલય ડ. તેલંગાણા
જવાબો :
(1-ક) (2-ડ) (3-ક) (4-અ) (5-બ) (6-ડ) (7-ડ) (8-ડ) 
(9-બ) (10-ક) (11-બ) (12-બ) (13-બ) (14-ડ) (15-
અ) (16-બ) (18-ક) (19-અ) (20-ક) (21-ડ) (22-અ) 
(23-બ) (24-ક) (25-બ) (26-ક) (27-અ) (28-ડ) (29-
અ) (31-ડ) (32-ક) (33-અ) (34-અ) (35-બ) (36-અ) 
(37-ડ) (38-ક) (39-બ) (40-અ) (41-ડ) (42-અ) (43-
ડ) (44-ડ) (45-ક) (46-અ) (47-બ) (48-ક) (49-અ) 
(50-અ)
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CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY 
RESEARCH : LUCKNOW

CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, a constituent laboratory of Council of Scientifi c & Industrial Research, which is an autonomous 
organization under the Department of Scientifi c & Industrial Research (DSIR), Ministry of Science & Technology, Government of India. CSIR-IITR is 
multidisciplinary research institute with the motto- Safety to Environment & Health and Service to Industry addresses problems critical to human health 
and environment. 

Online applications are invited from eligible citizens of India for fi lling up the Administrative Posts as per details given below:-

Sl. No. Post Code & Name 
of post

No. of Vacancy, 
Reservation Status 

and Age Limit

Essential Qualifi cation Scale of Pay & Total 
Emoluments

01 Post Code- A
Junior Secretariat
Assistant (General)

Vacancy = 05
UR=04
SC=01
Age Limit: 28 Yr*

10+2/XII or its equivalent and pro� ciency in computer type 
speed** of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m. in Hindi and in 
using computer as per the prescribed norms � xed by DoPT from 
time to time. 
[**35 w.p.m/30 w.p.m correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH. 
(Key Depression per Hour) on an average of 5 key depression for 
each word. Time allowed for typing test is 10 minutes, which is 
qualifying in nature]

Pay Level -2
Cell -1 of pay matrix as per
7th CPC Rs 32,057/- (Total
emoluments on minimum of 
scale including HRA
applicable to ‘Y’ city, DA, TA 
etc.)

02 Post Code- B
Junior Secretariat
Assistant
(Finance & Account)

Vacancy = 02
UR=02
Age Limit: 28 Yr*

03 Post Code- C
Junior Secretariat
Assistant
(Store & Purchase)

Vacancy = 01
UR= 01
Age Limit: 28 Yr*

04 Post Code- D
Junior Stenographer

Vacancy = 02
UR= 02
Age Limit: 27 Yr*

10+2/XII or its equivalent and pro� ciency in stenography as per 
the prescribed norms � xed by DoPT.# (Please see sr. (3) under 
(B) pro� ciency test in stenography)

Pay Level -4
Cell -1 of pay matrix as per
7th CPC Rs. 43,584/- Total
emoluments on minimum of
scale including HRA 
applicable to ‘Y’ city, DA, TA 
etc.)

* Age relaxation as per rules.
–  Date & Time of commencement of online applications : 18-07-2022, 10.30 A.M.
–  Last date &Time of submission of online applications : 18-08-2022, 05.30 P.M.
General Conditions:
a.  The applicant must be a citizen of India.
b.  All applicants must fulfi ll the essential qualifi cation of the post and other conditions stipulated in the advertisement as on the last date of submission 

of online applications i.e. 18.08.2022. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the essential qualifi cation 
laid down for the post as on the last date of submission of online application. No enquiry asking for advice as to eligibility will be entertained.

c.  The appointment is in the Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow, under the Council of Scientifi c & Industrial Research (CSIR), which 
is an Autonomous Body. However, selected candidates may also be liable to serve in CSIR Hqrs/ Any other CSIR Lab/Institutes as and when need 
arises.

d.  Only online mode of application will be invited. No other means of application will be entertained.

How to Apply :
a.  Eligible candidates are required to apply online only through our website http://www.iitrindia.org
b.  Online Application will be available on our website http://www.iitrindia.org from 18.07.2022 upto 18.08.2022
c.  If the candidate does not have a valid email id, he/she should create a new valid email id before applying ONLINE and keep active it for further 

correspondence.
d.  Candidate are required to pay application fee of Rs. 100/- online ( non-refundable) by clicking the URL given on CSIR-IITR website. The last date 

for submitting online application is 18.08.2022 till 5.30 P.M.
 The fee is to be deposited online through State Bank Collect only. The transaction number generated after successful payment of fee is required to 

be mentioned in the online application. The candidates are advised to download the E-receipt and preserve it. Steps for online fee payment are given 
in online application form instructions on CSIR-IITR website. The candidates belonging to SC/ST/PwD/Women/Ex. Servicemen/CSIR Employees 
are exempted from submission of application fee.

e.  A scanned copy of a recent colour photo graph of the candidate of frontal view on plain background is needed to be uploaded in the application. The 
size of the photograph in 3.5cm x 4.5cm. File size should not more than 500kb in jpg format. Instruction regarding uploading signature is available 
on online application form.

f.  After completely fi lling and submitting the online application form, candidates need to take printout of the fi lled application in PDF format by 
clicking ‘Save’ and ‘pdf’ button/icon. “APPLICATION NUMBER” is generated on the printed online application form. Candidates need to note 
down the same carefully and preserve it for future correspondence.

g.  There is no need to send the hard copy of application to CSIR-IITR, Lucknow, however candidates are requested to keep the copy of application 
with them and produce it whenever asked by CSIR-IITR.

h.  Following documents must be uploaded in online application form:-
i.  Fee receipt of Rs. 100/- as application fee, where applicable.
ii.  Self Attested copies of certifi cates of Date of Birth, Educational qualifi cation, Mark sheet, Service certifi cate for ex-servicemen etc.
iii.  Self Attested copy of Caste Certifi cate in Govt. of India (GOI) format.
iv.  Self attested copy of Disability certifi cate (PwBD) issued by competent authority, if applicable.
v.  Self Attested copies of higher qualifi cation acquired, experience, if any

“INTERIM ENQUIRIES WILL NOT BE ENTERTAINED”


