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સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોસ્વ
એએસઆઈ (સ્ટેનો) અને હટેડ કોનસ્ટેબલ (મિમનસ્રીયલ)-૨૦૨૨ની ભરતી િા્ટે જાહટેરાત

હટેલ્પલાઈન નં. ૦૧૧-૨૬૧૬૦૨૫૫ ખુલવાની તારીખ ઃ ૦૪-૦૧-૨૦૨૩, બંધ તારીખ ઃ ૨૫-૧-૨૦૨૩

	 સેન્ટ્રલ	રિઝર્વ	પોલીસ	ફોસ્વ	એએસઆઈ	(સ્ટેનો)	અને	હટેડ	કોન્સ્ટેબલ	(મિમનસ્િીયલ)ના	હોદ્ા	િા્ટે	ભિતી	હાથ	ધિી	િહ્યું	છટે.	પુરુષ/િમહલા	ઉિેદરાિો	
જેઓ	ભાિતના	નાગરિક	છટે	તેઓ	પાસેથી	અિજીઓ	આિયુંમરિત	કિરાિાયું	આરે	છટે.	ઉિેદરાિ	િારિ	એક	હોદ્ા	િા્ટે	અિજી	કિી	શકશે.	(એક	કિતાયું	રધુ	હોદ્ા	
િા્ટે	 કિટેલી	અિજીઓ	િદ	થરાને	 પારિ	છટે.)	અિજી	ઓનલાઈન	રેબસાઈ્	http://www.crpfindia.com અને www.crpf.nic.in થી 
કરી શકાશે. (Through Link as Recruiement>View All > Ministerial staff ‘Apply’)

૨. પયુરુર મહહલા ઉમેદવાર માટે સૂહિત ખાલી જગ્ા ઃ

હોદ્ો UR EWS OBC SC ST Total

આસીસ્ટન્ટ સબ ઈનસ્ેક્ટર (સ્ટટેનો) ૫૮ ૧૪ ૩૯ ૨૧ ૧૧ ૧૪૩

હટેડ કોનસ્ટટેબલ (મિમનસ્ટરીયલ) ૫૩૨ ૧૩૨ ૩૫૫ ૧૯૭ ૯૯ ૧૩૧૫

નોંધ ઃ ઉ્ર આ્વાિાં આવેલ હોદ્ાની સંખયા કાિચલાઉ છટે, જે વમહવ્ટી કારણોસર કોઈ્ણ સિયે/ભરતી પ્રમરિયાના સતરટે વધી અથવા ઘ્ટી શકે છટે.
૨. પે સકેલ ઃ હોદ્ાનયું નીિે પ્રમાણે પે લેવલ (૭મા સીપીસી મયુજબ)

હોદ્ો પે	લેરલ પે	િેમટ્રકસ
આસીસ્ન્્	સબ	ઈન્સપેક્િ	(સ્ટેનો) ૦૪૫ ૨૯૨૦૦-૯૨૭૦૦
હટેડ	કોન્સ્ટેબલ	(મિમનસ્િીયલ) ૦૪ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૩. ઉ્ર િયાયાદા ઃ ઉિેદવારની ઉઁિર િયાયાદા ૧૮ થી ૨૫ વરયા અરજી સવીકારવાની બંધ તારીખ દા.ત. ૨૫-૦૧-૨૦૨૩ ઉિેદવાર ૨૬-૦૧-૧૯૯૮ 
્હટેલા અથવા ૨૫-૦૧-૨૦૦૫ બાદ જનિેલા ન હોવો જોઈએ.

૪. શૈક્ષમણક લાયકાત ઃ ઉિેદવાર ઈન્ટરમિડડયે્ટ (૧૦+૨) અથવા સિકક્ષ ્રીક્ષા કેનદ્ર અથવા રાજય સરકાર દ્ારા િાનય બોડયા અથવા યુમનવમસયા્ટીિાંથી 
્ાસ થયેલ હોવો જોઈએ.

૫. કઈ રીતે અરજી કરવી.
 અરજીઓ ઓનલાઈન િોડિાં સુપ્રત કરવાની છટે. ઉિેદવારટે અરજી વેબસાઈ્ટ http://www.crpfindia.com અને www.crpf.nic.in 

(Through Link as Recruiement>View All > Ministerial staff ‘Apply’) થી સુપ્રત કરવાની છટે. રમજસટે્શન શરૂ 
થશે. ઃ તા. ૦૪-૦૧-૨૦૨૩થી.

નોંધ ઃ મવગતવાર જાહટેરનાિંુ ઉ્લબધ છટે. સીઆર્ીએફ વેબસાઈ્ટ www.crpf.nic.in (Through Link as Recruiement>View 
All > Ministerial staff ‘Apply’)
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All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) : Kalyani

For More Details Please See Employment News 31 December to 6 January-2023
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Last Date of Application 07.02.2023.
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Last Date for Application 12-02-2023.
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  જયુલાઇ – ૨૦૨૨માં ક્ા શહેરમાં આવેલી નેશનલ રેલ 
એનડ ટ્રાનસપોટ્ષ ઇ�નસટટ્યટૂનયુ ંનામ બદલીન ેગહતશહક્ત 
હવશ્વહવદ્યાલ્ રખા્યું છે?

 અ. સુરત  બ. ્ાલન્ુર 
 ક. વડોદરા ડ. ગાંધીધાિ 
2. ભારતની િેનાની નાશરી સયુર�ગને ૨૦૨૧માં ક્યું નવયું 

નામ અપા્યું? 
 અ. મવદ્યા પ્રસાદ શુક્લ ્ટનલ બ. શ્યાિા પ્રસાદ િખુ� ્ટનલ  
 ક. મવદ્યાધર દટેસાઈ ્ટનલ ડ. સરોમજની નાયડુ ્ટનલ
3.  જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં નવા સંસદ ભવનના નૉલેજ પાટ્ષનર 

તરીકે ગયુજરાતની કઈ ્યુહનવહસ્ષટી પસંદગી પામી?
 અ. ગુજ.્ટટેકનો.યુમન.   બ. ગુજ.યુમન. 
 ક. MS યુમન.          ડ. વીર નિયાદ યુમન.
4. એહશ્ા પેસે�ફક સસટેનેહબહલટી ઇનડેકસ – ૨૦૨૧માં 

ક્યું ભારતી્ શહેર ટોિના સથાને છે? 
 અ. મવશાખા્ટ્ટનિ  બ. જોધ્ુર
 ક. બ�ગ્લુ�    ડ. ભો્ાલ
5.  ઈનટરનેશનલ મોનેટરી ફ�ડ (IMF) ના ‘વૉલ ઓફ 

ફોમ્ષર િીફ ઇકોનોહમસટ’મા ંસામેલ થનારા પ્રથમ મહહલા 
અને બીજા ભારતી્ વ્્હક્ત કોણ બન્ા?

 અ. મબના અગ્રવાલ  બ. ગીતા ગો્ીનાથ 
 ક. દટેવક� જૈન  ડ. સીતા શ્યાિનાથ 
6.  જયુલાઇ-૨૦૨૨માં ક્ા રાજ્્એ �ડ�સટ્રકટ કલાઈમેટ 

િેનજ હમશન (DCCM) ની સથાપના કરી?
 અ. મહિાચલ પ્રદટેશ બ. તામિલનાડુ
 ક. િહારા�  ડ. ્.બંગાળ
7.  જૂન-૨૦૨૨માં સેનટ્રલ બોડ્ષ ઑફ ડા્રેક્ટ ટેકસીસ 

(CBDT) ના અધ્્ક્ષપદે કોની હનમણૂક કરાઇ? 
 અ. નીમતન ગુપ્તા    બ. િનીર ્ાંડે
 ક. જૈમનક વક�લ ડ. યશવધયાન દુબે 
8.  દ્રૌપદી મૂમયુ્ષએ રાજકારણમાં પ્રવેશતાં પહેલાં ક્ા ક્ષેત્ે 

કાર�કદ�ની શ�આત કરી હતી?
 અ. અમભનય        બ. મશક્ષણ  
 ક. સંગીત            ડ. રિતગિત  
9.  જયુલાઇ-૨૦૨૨મા ંરાજ્્સભામા ંસથાન પામનાર ૪ સભ્્ો 

પૈક�ના એક કોણ છે?
 અ. સામનયા મિઝાયા બ. દી્ા કિાયાકર
 ક. િેરી કોિ  ડ. ્ી.્ટી.ઉરા 
10.  હસંધયુ ખીણની સંસક�હતમાંથી મળી આવેલા નગરનયું સાિયું 

નામ શયું છે?
 અ.  િોંહટે-ઝો-દરો બ. િોહટેન-જો-દડો
 ક. િોહ�-જો-દડો         ડ. િોં-હ�-જો-દરો
11. િૂંટણી બોનડ જારી કરનારી ભારતની એકમાત્ બેનક 

કઈ છે?
 અ. ICICI     બ. SBI       ક. HDFC     ડ. BOB
12. ભારતના ક્્ા રાજ્્એ ૧૫-ઑગસટ, ૨૦૨૨ થી ‘ફેહમલી 

ડૉકટર’ પ્રોજેકટ લાગયુ ક્� છે?
 અ. તામિલનાડુ       બ. તેલંગાણા
 ક. કણાયા્ટક                 ડ. આંધ્રપ્રદટેશ
13. જે સટાટ્ષઅપ ક�પનીનયું મૂલ્્                ------------ ડોલરથી વધયુ 

હો્ તેને ્યુહનકોન્ષ સટાટ્ષઅપ કહેવા્ છે?
 અ.  ૭૫ લાખ  બ. ૧ અબજ  ક. ૫ અબજ ડ. ૧૦ અબજ 
14.  ક્યું રેલવે સટેશન ઑગમેનટેડ �ર્ાહલટી (AR) 

અનયુભવ કરાવતયું ભારતનયું પ્રથમ રેલવે સટેશન બન્યું? 
 અ. છત્ર્મત મશવાજી િહારાજ ્ટમિયાનસ , િુંબઈ
 બ. અભય્ુરી , આસાિ 
 ક. ચેન્નાઇ સેનટ્ર્લ
 ડ. િૈસૂર , કણાયા્ટક 
15. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં કઈ બ�કે વ્હોટ્સઍપ બ��કગ સેવા શ� 

કરી છે?
 અ. એસ.બી.આઇ    બ. ICICI 
 ક. બ�ક ઑફ બરોડા ડ. દટેના બ�ક
16.  ગયુજરાતના ભતૂપવૂ્ષ રાજ્્પાલ કે.કે.હવશ્વનાથનનયુ ંઆખયું 

નામ શયું હતયું?
 અ. ક�ષ્ણા્લ્લી ક�નહાન બ. કમ્બનયોદાથ ક�નહાન
 ક. કરિબંધુ ક�નહાન ડ. કન્નુવેલાન ક�નહાન

17. રાજ્્ સટાટ્ષઅપ ર�ેનક�ગ -૨૦૨૧માં ૧ કરોડથી વધયુ 
વસતી ધરાવતાં રાજ્્ોની શ્રેણીમાં ક્ા રાજ્્ો બેસટ 
પરફોમ્ષર છે?

 અ. ગુજરાત - કણાયા્ટક  બ. કણાયા્ટક – ઉત્તરપ્રદટેશ
 ક. ઉત્તરપ્રદટેશ – તામિલનાડુ   ડ. તામિલનાડુ – ગુજરાત
18.  જયુલાઇ-૨૦૨૨માં ભારતના G- 20 શેરપા તરીકે કોની 

હન્યુહક્ત કરાઇ છે?
 અ. રાજીવક�િાર બ. ્ીયૂર ગોયલ
 ક. અમભતાભ કાંત ડ. જયદી્ મશક�  
19. ૨૦ – જયુલાઇએ – હવશ્વ  --------------- �દવસ તરીકે 

મનાવા્ છે?
 અ. શતર�જ    બ. મબમલયડયા      ક. મરિકે્ટ        ડ. ફ�્ટબોલ
20. જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં બોનાલયુ મહોત્સવ ક્્ા રાજ્્માં 

મનાવા્ો?
 અ. અરૂણાચલ પ્રદટેશ બ. તેલંગાણા
 ક. રાજસથાન ડ. આસાિ
21. સાિી �ડણી જણાવો?
 અ. ઍલ્યુમિનીયિ બ. એલ્યુમિમનયિ 
 ક. એલ્યુિીનીયિ    ડ. ઍલ્યુિીમનયિ
22. કપાસની એક ગાંસડી એટલે કેટલા �કલો કપાસ?                                                                                                                              
 અ. ૧૦૦       બ. ૧૫૦       ક. ૧૭૦         ડ. ૨૧૦
23. �હપ્ાની નોટ છાપવાની શ�આત ક્ા વર્ષમા ંથઈ હતી?
 અ. ૧૮૬૧      બ. ૧૮૭૦        ક. ૧૮૭૫     ડ. ૧૮૭૯ 

24.  આમાં ગયુજરાતમાં આવેલો એક પવ્ષત (ડયુંગર) ક્ો?
 અ. ડોક�         બ. બરડો        ક.  બોચી        ડ. િુખ
25. જયુલાઇ – ૨૦૨૨મા ંભારતના ઉપરા�પહતએ ક્ા રાજ્્ની 

પોલીસને પ્રહતહષ્ઠત ‘રા�પહત કે ર�ગ’ સનમાનથી 
સનમાહનત કરી છે?

 અ. િેઘાલય બ. તામિલનાડુ        
 ક. રાજસથાન ડ. િધ્યપ્રદટેશ 

26. કહેવત -  -----------------ના િોરને ફાંસીની સજા.
 અ. બોર       બ. ચીભડા        ક. કેરી       ડ. જાંબુ
27. પ્રહતહવંધ્્,  સયુતસોમા , શ્રયુતક�હત્ષ , સતહનકા અને 

શ્રયુતસેન કોના પયુત્ હતા?
 અ. સુનયના      બ. દ્ર્ૌ્દી      
 ક. ગાંધારી ડ. મચત્રાંગદા
28.  આમાં મૂધ્ષન્ વ્્ંજન ક્ો છે?
  અ. ઘ         બ. ઝ            ક. ડ              ડ. િ 
29.  કઝા�કસતાનની રાજધાની કઈ?
 અ. જે�સલેિ     બ. અંકારા       
 ક. આસતાના      ડ. જાકાતાયા
30. ૨૦૨૨માં ક્ા રાજ્્એ ઞ્જાન ગયુરુ �કવઝનો શયુભાર�ભ 

ક્�?
 અ. ગુજરાત  બ.િહારા�
 ક. રાજસથાન         ડ. િધ્યપ્રદટેશ            
31. જયુલાઇ – ૨૦૨૨ અનયુસાર, રા�ી્ ખાદ્ય સયુરક્ષા 

અહધહન્મના અમલીકરણમાં ક્યું રાજ્્ ટોિ પર છે?
 અ. મત્ર્ુરા                 બ. ઓડડશા 
 ક. કેરળ               ડ. ઉત્તરાંચલ
32. વર્ષ -૨૦૨૨માં ભારતના  ----------- મા રા�પહતની 

િૂંટણી ્ોજાઇ?
 અ. ૧૩         બ. ૧૫           ક. ૧૭          ડ. ૧૯
33. હવશ્વશાંહત ફોરમ – ૨૦૨૨નયું આ્ોજન ક્ા દેશમાં 

કરા્યું હતયું?
 અ. જા્ાન        બ. ચીન    ક. નોવ�  ડ. ડફનલેનડ  
34. જેનડર ગેપ �રપોટ્ષ – ૨૦૨૨માં ક્ો દેશ પ્રથમ સથાને છે?
 અ. નોવ�     બ. �સવડન     ક. આઇસલેનડ      ડ. ્ોલેનડ 
35. હબહલ્નમાં કેટલા ઝીરો આવે?
 અ. સાત           બ. નવ       ક. બાર        ડ. ્ંદર 

ગયુજરાતના ભૂતપૂવ્ષ રાજ્પાલ કે.કે.હવશ્વનાથનનયું આખયું નામ શયું હતયું
36. જયુલાઇ- ૨૦૨૨માં ‘Good for You, Good for the 

Planet’ અહભ્ાન કોણે શ� ક્યુ� છે?
 અ. WHO     બ. UN     ક. WWF  ડ. ISRO 
37.  પયુસતક સહવતા – સયુંદરીના લેખક કોણ છે?
 અ. ઈચ્છારાિ દટેસાઇ બ.રિણલાલ દટેસાઇ 
 ક. િમણલાલ ડદ્ર્વેદી   ડ. ડાહ્યાભાઇ દટેરાસરી 
38.  જયુલાઇ-૨૦૨૨માં ‘ડૉ. સી. નારા્ણ શેટ્ટી રા�ી્ 

સાહહત્્ પયુરસકાર – ૨૦૨૨’થી કોને સનમાહનત કરા્ાં?
 અ. ડકરણ દટેસાઇ      બ. અમનતા દટેસાઇ  
 ક. પ્રમતભા રટે          ડ. �મપ્ત દવે 
39. હયુમા્યુની બહેન જેણે હયુમા્યુની આત્મકથા લખી હતી 

તે કોણ? 
 અ. ગુલબદન  બ. ડફરદૌશ 
 ક. હિીદા બાનુ ડ. ફરઝાના
40. ઑગસટ – ૨૦૨૨માં પ્રેસ ઇનફમ�શન બ્્યુરો (PIB) ના 

પ્રમયુખ મહાહનદ�શક પદે કોણ હનમા્યું છે?
 અ. રાઘવેનદ્ર નાથ  બ. સત્યેનદ્ર પ્રકાશ
 ક. હટેિેનદ્ર બોઝ   ડ. જીતેનદ્ર ક્ૂર 
41. અલંકાર ઓળખો: હનસગ્ષના મયુખ પર જાણે આનંદનો 

સાગર હહલોળાતો હતો.
 અ. ઉત્પ્રેક્ષા      બ. અનનવય      
 ક. યિક ડ. ઉ્િા
42. ૧૧ મી વલ્ડ્ષ અબ્ષન ફોરમ – ૨૦૨૨ ક્ાં ્ોજાઇ હતી?
 અ. ઈઝરાયલ            બ.્ોલેનડ
 ક. ડફનલેનડ              ડ. �સવડન 
43. જયુલાઇ -૨૦૨૨માં ક્ા સોહશ્લ મી�ડ્ા પ્લેટફોમ� 

અનમેનશહનંગ ફ�િર લૉનિ ક્યુ�?
 અ. ્ટટેમલગ્રાિ બ. ફેસબુક
 ક. ટ્વી્ટર ડ. ઇનસ્ટાગ્રાિ  
44. જયુલાઇ-૨૦૨૨મા ંભારતનયુ ંત્ીજયુ ંપાવર એકસિનેજ લૉનિ 

કરા્યું, તેનયું નામ જણાવો?
 અ. મવદ્યુત ્ાવર બ. યુમનયન ્ાવર 
 ક. મહનદુસતાન ્ાવર       ડ. યુમનક ્ાવર 
45. જયુલાઇ-૨૦૨૨માં ક્ા ભારતી્ અથ્ષશાસત્ીને વલ્ડ્ષ 

બ�કના મયુખ્્ અથ્ષશાસત્ી હન્યુકત કરા્ા?
 અ. ગીતા ગો્ીનાથ      બ. શમક્તકાંત દાસ
 ક. ઉમજયાત ્્ટટેલ  ડ. ઈનદરિીત મગલ
46. ભારતના બીજા રા�પહત ડૉ.સવ્ષપલ્લી રાધાક�ષ્ણનના 

નામમાં આવતો સવ્ષપલ્લી શબ્દ હક�કતમાં કોનયું નામ 
છે?

 અ. ગાિનું બ. મ્તાનું                  
 ક. િાતાનું   ડ. ઞ્જામતનું  
47. જયુલાઇ - ૨૦૨૨માં ‘Statue of Peace’- સવામી 

રામાનયુજાિા્્ષની પ્રહતમાનયું અનાવરણ ક્ા શહેરમાં 
કરા્યું?

 અ. કોચી     બ. શ્રીનગર       
 ક. દહટેરાદૂન  ડ. મવજયવાડા 
48. ૧૯૫૧-૧૯૫૪ ના સમ્ગાળામાં ભારતના િીફ જ�સટસ 

પદે રહેનાર કોણ હતા?
 અ. એિ.્તંજમલ શાસત્રી બ. િહટેરચંદ િહાજન
 ક. અિલક�િાર સરકાર      ડ. ્ી.એન.ભગવતી  
49.  અશોકિક્રમાં આરાની સંખ્્ા કેટલી છે?
 અ. ૨૨        બ. ૨૪            ક. ૨૬          ડ. ૨૮ 
50. કાવ્્મા ંવાણીની મધયુરતા લાવવા માટે કરાતી મળેવણીની 

રિનાને શયું કહે છે?
 અ. તાલ          બ. લય         
 ક. છ�દ             ડ. રાગ

જવાબ- 
(૧-ક) (૨-બ) (૩-ક) (૪-ક) (૫-બ) (૬-બ) (૭-અ)
(૮-બ) (૯-ડ)(૧૦-ક) (૧૧-બ) (૧૨-ડ) (૧૩-બ) (૧૪-અ) 
(૧૫-અ)(૧૬-બ) (૧૭-અ) (૧૮-ક) (૧૯-અ) (૨૦-બ) 
(૨૧-બ) (૨૨-ક) (૨૩-અ) (૨૪-બ) (૨૫-બ) (૨૬-બ) 
(૨૭-બ) (૨૮-ક) (૨૯-ક) (૩૦-અ) (૩૧-બ) (૩૨-બ) 
(૩૩-બ) (૩૪-ક) (૩૫-બ) (૩૬-ક) (૩૭-અ) (૩૮-ક) 
(૩૯-અ) (૪૦-બ) (૪૧-અ) (૪૨-બ)(૪૩-ક) (૪૪-ક) 
(૪૫-ડ) (૪૬-અ) (૪૭-બ) (૪૮-અ) (૪૯-બ) (૫૦-ક)
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