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INSTITUTE OF BANKING PERSONNEL SELECTION
COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS IN PARTICIPATING BANKS

Authorised Website: www.ibps.in
In case of queries / complaints please log in to http://cgrs.ibps.in/

 The online examination (Preliminary and Main) for the next Common Recruitment Process (CRP) for selection of personnel in Specialist 
Officers’ cadre posts listed below in the Participating Banks is tentatively scheduled in December 2021/ January 2022.

Sr. No POSTS
01 I.T. Officer (Scale-I)
02 Agricultural Field Officer (Scale I)
03 Rajbhasha Adhikari (Scale I)
04 Law Officer (Scale I)
05 HR/Personnel Officer (Scale I)
06 Marketing Officer (Scale I)

 Any eligible candidate, who aspires to join any of the Participating 
Banks listed at (A) as one of the Specialist Officers’ post, is required 
to register for the Common Recruitment Process (CRP SPL-XI). The 
examination will be two tier i.e. the online examination will be held in 
two phases, Online Preliminary and Online Main. Candidates who 
will qualify in Online Preliminary Examination and shortlisted will have 
to appear for Online Main Examination and shortlisted candidates 
in the Online Main examination will subsequently be called for a 
Common Interview to be conducted by the Participating Banks and 
co-ordinated by the Nodal Bank. Depending on the final vacancies to 
be filled in during the financial year 2022-23 based on the business 
needs of the Participating Banks and as reported to IBPS, candidates 
shortlisted will be provisionally allotted to one of the Participating 
Banks keeping in view the spirit of Govt. Guidelines on reservation 
policy, administrative convenience, etc. The validity for CRP SPL-XI 
will automatically expire at the close of business on 31.03.2023 with 
or without giving any notice.
 Indicative category-wise vacancies of each of the Participating 
Banks for each post are given vide Annexure I. Recruitment in 
Participating Banks is a dynamic process which depends upon 
restriction imposed, business volume, business growth, health of the 
banks, branch expansion, internal and external factors, structural 
changes etc. Vacancies mentioned here are indicative and anticipated 
as communicated by the Participating Banks. However, Provisional 
allotment will be made based on the actual vacancies reported by the 
Participating Banks.
 This system of Common Recruitment Process Online 
Preliminary and Online Main Examination, Common Interview and 
provisional allotment for recruitment of Specialist Officers posts in 
Participating Banks has the approval of the appropriate authorities.
 IBPS, an autonomous body, has received a mandate from the 
Banks mentioned at (A) below, to conduct the recruitment process 
as mentioned above, once a year. IBPS will make arrangements 
for conducting online preliminary examination, declare result of 
Online Preliminary Examination, inform the shortlisted candidates 
about the online main examination, declare the results of the Online 
Main Examination and inform the shortlisted candidates about the 

interview. Interviews will be conducted by the Participating Banks 
and coordinated by the Nodal Bank in each state/ UT. Prospective 
candidates will have to apply to IBPS after carefully reading the 
advertisement regarding the process of examinations, interview and 
provisional allotment, eligibility criteria, online registration processes, 
payment of prescribed application fee/ intimation charges, pattern of 
examination, issuance of call letters etc. and ensure that they fulfil the 
stipulated criteria and follow the prescribed processes.
A. PARTICIPATING BANKS
Bank of Baroda Canara Bank
Indian Overseas Bank UCO Bank
Bank of India Central Bank of India
Punjab National Bank Union Bank of India
Bank of Maharashtra Indian Bank
Punjab & Sind Bank

The tentative schedule of events is as follows:
Events Tentative Dates
On-line registration including Edit/
Modification of Application by candidates

03.11.2021- 23.11.2021

Payment of Application Fees/Intimation 
Charges (Online)

03.11.2021- 23.11.2021

Download of call letters for Online 
examination – Preliminary

December 2021

Online Examination – Preliminary 26.12.2021
Result of Online exam – Preliminary January 2022
Download of Call letter for Online exam 
– Main

January 2022

Online Examination – Main 30.01.2022
Declaration of Result of Online Main 
Examination

February 2022

Download of call letters for interview February 2022
Conduct of interview February/March 2022
Provisional Allotment April 2022

 Candidates are advised to regularly keep in touch with the 
authorised IBPS website www.ibps.in for details and updates.

Age (As on 01.11.2021):
Minimum: 20 years Maximum: 30 years

i.e. A candidate must have been born not earlier than 02.11.1991 
and not later than 01.11.2001 (both dates inclusive)
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Oil India Limited
 Oil India Limited (OIL), a Navratna Public Sector Undertaking is the pioneer and second largest national upstream Oil and Gas Company with a pan 
India presence and growing global footprint. OIL is set to conquer newer horizons of all-round growth and excellence. It is engaged in exploration, production 
and transportation of crude oil, natural gas and production of LPG with its Field Headquarters (FHQ) at Duliajan, Dibrugarh, Assam. The company’s In-
Country operations are spread over the areas in the states of Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Nagaland, Odisha, Andhra Pradesh and Rajasthan 
and offshore areas in Andaman, Kerala-Konkan and KG shallow waters. OIL operates a 1157 Km long crude oil pipeline from Digboi, Assam to Barauni in 
Bihar and a 660 Kms long product pipeline from Numaligarh Refi nery to Siliguri. Besides having a Pan-India presence, OIL has Participating Interest (PI) in 
blocks in eight countries overseas viz Russia, USA, Venezuela, Mozambique, Nigeria, Gabon, Bangladesh & Libya. OIL has also ventured into the City Gas 
Distribution (CGD) projects and has diversifi ed into the Renewable & Alternate Energy sector in the Wind and Solar domains with a total installed capacity 
of 188.10 MW. OIL has acquired majority stake in Numaligarh Refi nery Limited (NRL) Assam, resulting in OIL becoming the promoter and the holding 
company of NRL.
 Oil India Limited (OIL) invites applications from eligible candidates from its production and exploration areas in the districts of Dibrugarh, Tinsukia, 
Sivasagar and Charaideo in Assam and Changlang district in Arunachal Pradesh for recruitment of workpersons in following posts at OIL, Field Headquarters, 
Duliajan as per details given hereunder. In addition to the above, applications are also invited from eligible Diploma apprentice candidate(s) who have 
successfully undergone and completed apprenticeship training in the relevant discipline in Oil India Limited and possess Certifi cate of Profi ciency issued by 
Board of Practical Training (BOPT), Eastern Region, Kolkata. The following posts will entail working in shifts involving arduous and hazardous nature of 
jobs in remote/far-fl ung OIL installations in the production and exploration areas of Assam and Arunachal Pradesh.

GRADE VII (PAY SCALE  Rs. 37,500.00 – 1,45,000.00)

Sl. No. Post Code Essential Quali� cation No. of  
Vacancies

1 CHE12021 Passed 03 (three) years Diploma in Chemical Engineering from a Government Recognized University/Board/
Institute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board.

08

2 CIV12021 Passed 03 (three) years Diploma in Civil Engineering from a Government Recognized University/Board/Insti-
tute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board.

12

3 COM12021 Passed 03 (three) years Diploma in Computer Engineering from a Government Recognized University/Board/
Institute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board.

05

4 ELE12021 (i) Passed 03 (three) years Diploma in Electrical Engineering from a Government Recognized University/Board/
Institute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board. (ii) Must possess a valid Electrical 
Supervisor’s Certi� cate of Competency [minimum parts 1, 2, 3, 4, 5(a) & 9(a)] issued by Electrical Licensing 
Board, Government of Assam. However, candidates who are unable to obtain the abovementioned Electrical 
Supervisor’s Certi� cate of Competency as the licensing exams are not held due to COVID-19 pandemic, can also 
apply. � e candidates who qualify in the Computer Based Test (CBT) will have to produce the valid Electrical 
Supervisor’s Certi� cate of Competency [minimum parts 1, 2, 3, 4, 5(a) & 9(a)] subsequently as would be noti� ed 
at appropriate time.

21

5 ETC12021 Passed 03 (three) years Diploma in Electronics & Telecommunication Engineering from a Government Recog-
nized University/Board/Institute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board.

03

6 INS12021 Passed 03 (three) years Diploma in Instrumentation Technology from a Government Recognized University/
Board/Institute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board.

32

7 MEC12021 Passed 03 (three) years Diploma in Mechanical Engineering from a Government Recognized University/Board/
Institute. Must have passed Class 10 from a Government Recognized Board.

65

* Please note that, candidates possessing the aforesaid qualifi cations should only apply for the notifi ed post codes.

Reservation: 
POST CODE UR SC ST OBC(NCL) EWS

CHE12021 4 1 0 3 0
CIV12021 5 1 2 3 1

COM12021 3 1 0 1 0
ELE12021 9 2 3 5 2
ETC12021 2 0 0 1 0
INS12021 12 3 3 10 4

MEC12021 26 6 9 17 7

Note:
(i)  In addition to the reservation of posts for SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer) and EWS, posts will also be reserved for Persons with Benchmark 

Disabilities and Ex-Servicemen as per Government of India guidelines/instructions.

AGE-LIMIT (AS ON THE CRUCIAL DATE i.e. 09/12/2021):
SN. CATEGORY AGE LIMIT
1. GENERAL Minimum 18 Years and Maximum 30 Years
2. SC/ST Minimum 18 Years and Maximum 35 Years
3. OBC (Non-Creamy Layer) Minimum 18 Years and Maximum 33 Years

CRUCIAL/CUT-OFF DATE:
 The crucial/cut-off date for age, qualifi cation etc. will be the last date for submission of online application i.e. 09/12/2021.

HOW TO APPLY:
 The following procedures must be strictly followed which may otherwise lead to rejection of application:
(i)  Candidate(s) fulfi lling all the above clearly laid down criteria will have to apply online only through the link on the Oil India Limited website in the 

careers webpage under current openings section i.e. https://www.oil-india.com/Current_openNew.aspx from 10/11/2021, 07:00 a.m. to 09/12/2021, 
11:59 p.m. No other mode of application will be accepted.

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-4 WÃkh)
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(ii)  Candidate(s) are advised to carefully read the instructions specifi ed in ‘How to Apply’ given in the above link in the OIL’s website and fi ll in the online 
application form giving correct/accurate information.

(iii)  After online registration, the system will generate a unique User ID/User Name (Applicant ID) and Password. Candidate(s) must keep the unique User 
ID/User Name (Applicant ID) and Password for future reference.

(iv)  Candidate(s) must upload relevant documents/certifi cates/testimonials along with their recent coloured photograph and signature as specifi ed therein. 
Further, candidate(s) must pay the online application fee, if applicable. Candidate(s) must ensure that all the details provided by the candidates in the 
online application form tally with the respective documents/certifi cates/testimonials.

(v)  Candidate(s) must keep the printout of the application which will be generated by the system after registration. No documents including copy of the 
application etc. are to be sent to OIL unless specifi cally advised.

(vi) Eligibility of candidate(s) will be based on the details provided by the candidate in the online application form. Hence, it is necessary that candidate(s) 
should furnish only correct/accurate, complete and valid information in the online application form. Applications incomplete in any respect will be 
summarily rejected. Furnishing wrong/false/invalid information will lead to rejection of the candidature/application.

Online Application Fee:
 (a)  For General/OBC candidate(s): ₹200/- as online application fee exclusive of GST and payment gateway/bank charges. The online application fee is 

non-refundable.
 (b)  The online application fee must be paid through the payment gateway integrated with the online application system for the concerned post code. 

Payment of online application fee by any other mode is not acceptable and payments made through other modes will NOT be returned or refunded 
to the candidate(s).

 (c)  SC/ST/EWS/Persons with Benchmark Disabilities/Ex-Servicemen candidate(s) are exempted from paying the online application fee.
(viii)  All the details given in the online application form will be treated as fi nal and no changes will be entertained.
(ix)  All future announcements pertaining to the advertisement will be published in the Oil India Limited website (www.oil-india.com) and not on any other 

website/medium.

For more details see Employment News Vol-32 Dt. 6 - 12 Nov.-2021

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 2 WÃkhLkwt [k÷w)
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sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

(1) ‘ગજર્તા ચાળરીસા’ (Roaming Forties) એટલે ?
 અ.  દિક્ષણ ગોળાધર્મા ં૪૦ ંથી ૬૦ ંઅક્ષાશંો વચ્ચ ેઆવલેો 

પ્રદ�શ    
 બ.  ઉત્તર ગોળાધર્માં ૪૦ં થી ૬૦ં અક્ષાંશો વચ્ચે આવેલો 

પ્રદ�શ  
 ક.  દિક્ષણ ગોળાધર્મા ં૧૦ ંથી ૪૦ ંઅક્ષાશંો વચ્ચ ેઆવલેો 

પ્રદ�શ  
 ડ.  ઉત્તર ગોળાધર્માં૧૦ં થી ૪૦ં અક્ષાંશો વચ્ચે આવેલો 

પ્રદ�શ
(2) િહમ તોફાનો દરિમયાન ઢગ/વષાર્ વાદળોમાથંરી પડતા 

5mm થરી 5cm કદના લગભગ ગોળ આકાર ધરાવતા 
બરફના નાના ટુકડા એટલે......? 

     અ. કળણ (Swamp)   બ. કરા(Hails)
     ક. કરાડ (Crevasses) ડ.  ઉપરમાંથી એકપણ નિહ
(૩)  ટ�ગા (Taiga) એટલે.......?
     અ.  દ�રયા �કનારાનો મેન્ગ્રુવ્સ વનસ્પિત વાળો િવસ્તાર 
     બ.  િવષુવવ્રૃત પર આવેલ જંગલોનો િવસ્તાર
     ક.  ઉત્તર અમે�રકા તથા ઉત્તર રિશયાના ઉપધુ્રવીય 

પ્રદ�શોમાં આવેલો શંક�દ્રુમ જંગલોનો પ્રદ�શ
 ડ.  કક�વ્રૃત પર આવેલ પાનખર જંગલોનો િવસ્તાર   
(4)  ઉત્તર ધ્રુવરીય અક્ષાંશરીય આકાશમાં રાત્રી દરિમયાન 

આયનો�સ્ફયરમાંથરી િવ�કરણ પામતાં અને બદલાતા 
રહેતા પ્રકાશપુંજના પદ્દાને શું કહે છે ?

    અ. ધુંધ(Haze)     બ. ધુમ્ર સેર 
    ક. ધુમ્ર ધુમ્મસ      ડ. અરોરા બો�રયાિલસ 
(5)  1 ફ�ધમ=.......ફ�ટ=......મરીટર
    અ. 6 ફ�ટ. 1.83 મીટર  બ. 8 ફ�ટ. 2.83 મીટર 
    ક. 4 ફ�ટ. 1.23 મીટર  ડ. 6 ફ�ટ 3.63 મીટર 
(6)  કાંગડા શૈલરી સંદભ� કયું િવધાન યોગ્ય છે ?
   અ. િહમાલયના પહાડી પ્રદ�શોમાં રાજસ્થાન અને મુઘલ 

િચત્રકારોએ મળીને આ શૈલી િવકસાવી હતી.
   બ.  કાગંડા,ક�લ,ુગઢવાલ, ચબંા, અન ેમડંી તનેા મખુ્ય ક�ન્દ્રો 

હતા.
   ક.  મોલારામ આ શૈલીના મહાન િચત્રકાર હતા.
 ડ.  ઉપરાનાં તમામ
(7)  12મરી માચર્, 1922માં ગાંધરી� પર અંગ્રેજ સરકારે 

અમદાવાદનરી કોટર્માં ક�સ ચલાવ્યો હતો, તે પ્રસંગે 
કયાં િચત્કારે કોટર્માં હાજર રહરી આ પ્રસંગનું િચત્-
આલેખન કયુ� હતું ?

 અ. રિવશંકર રાવળ બ. નંદલાલ બોઝ
 ક. રમેશ પંડ્યા ડ. એમ.એમ.બેન્દ્રે
(8)  સૌરા�, કચ્છ અને વડોદરા તથા અન્ય ભારતરીય 

રા�ઓનું કઇ િલિપમાં િસક્કાઓનું ચલણ હતું ?
   અ. ગુ�મુખી    બ. દ�વનાગરી
   ક. બ્રાહ્મી         ડ. ખરોષ્ઠી
(9)  1857ના મહાિવદ્રોહ પર સંશોધન કરનાર ગુજરાતરી 

ઇિતહાસકારનું નામ જણાવો ?
   અ. ડૉ. મકરન્દ મહ�તા        બ. મગનલાલ વખતચંદ શેઠ
   ક. ડૉ. રમણલાલ ક�. ધાર�યા  ડ. િજતેન્દ્ર વી.શાહ
(10)  વરી. ડરી. સાવરકરે 1857ના િવપ્લવને......નામે 

ઓળખાવરી તેના પર ગ્રંથ લખ્યો છે ?
   અ. ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર સંગ્રામ.? 
   બ. દ�શી રાજ્યોનો િવપ્લવ 
   ક. ભારતનો ક્રાંિતકારી િવપ્લવ 
   ડ. ધી િસપોય મ્યુટીની ઓફ ઇ�ન્ડયા
(11) ‘ઇકોનોિમક િહસ્ટ્રરી ઓફ ઇ�ન્ડયા’ ગ્રંથના લેખક 

કોણ છે.?
   અ. રોમેશચંદ્ર દત્તદ્દ બ. ગોિવંદભાઇ હાથીભાઇ 
 ક. એલેકઝાન્ડર ફાબર્સ ડ. એ.સી. બેનર�
(12)  નરીચરીનામાંથરી કઇ �ડ અયોગ્ય છે ?
 અ.  પટ્ટાિભ સીત્તરામૈયા-િહસ્ટ્રી ઓફ ઇ�ન્ડયન નેશનલ 

ક�ગ્રેસ
  બ.  સુર�ન્દ્રનાથ સેન-ક�ગ્રેસ અઢારસો સત્તાવન
 ક.  બ્રેડેન પોલવેલ-િહસ્ટ્રી ઓફ િબ્ર�ટશ ઇ�ન્ડયા
 ડ.  એ.સી બેનર�-ફ્ર�ડમ એટ િમડનાઇટ

(13) પવૂર્ ભારતના છત્પિત િશવા� તરરીક� કોણ ઓળખાય 
છે ?

 અ.નાનાસાહ�બ પેશ્વા  
 બ. બાલા� િવશ્વાનાથ
 ક. �દ્વિસંહા 
 ડ. બાલા� બા�રાવ 
(14)  �ડંન્ડરીગુલ પાસે ઇ.સ 1755માં આધુિનક ઢબના 

શસ્ત્ાગરનરી સ્થાપના કોણે કરરી હતરી ?
 અ. હ�દરઅલી  બ. અલીવદ� ખાન
 ક. ટીપુ સુલતાન ડ. બુરહાન-ઉલ-મુલ્ક
(15) િવશ્વ સાક્ષરતા �દવસનરી ઉજવણરી ક્યારે કરવામાં 

આવે છે ?
  અ. 8મી સપ્ટ�મ્બર   બ. 9મી સપ્ટ�મ્બર  
 ક. 8મી નવેમ્બર   ડ. 9 મી નવેમ્બર
(16)  િબિપનચંદ્ર પાલે. રા�રીય ��િત માટે કયા બે પત્ો 

શ� કયાર્ હતા ?
 અ. ‘ધી મરાઠા’ અને ‘ક�સરી’ 
 બ. ન્યુ ઇ�ન્ડયા (સાપ્તાિહક) અને વંદ�માતરમ્ 
 ક. ‘ન્યુ વીલ’ અને ‘ગદ્દર’
 ડ. ‘�વનપ્રભાત’ અને ‘સંકલ્પ’
(17) ‘જ્યોગ્રા�ફયા જનારાિલસ (Geographia Generalis) 

પુસ્તકના લેખક કોણ છે ? 
 અ. બનાર્ડ વેર�િનયસ  બ. સ્ટ્રાબો
 ક. એ�રસ્ટોટલ ડ. લુિસયન ફાવર 

(18)  કયું કાયર્ િચંતન, સંશોધન અને િવકાસ માટે નવા 
િવચારો આપવાનુ છે ?

 અ. પ્રાથિમક પ્ર�િત્ત  બ. ચતુથર્ક પ્ર�િત્ત
 ક. પંચમ પ્ર�િત્ત ડ. �દ્વતીયક પ્ર�િત્ત
(19) બે ભૂિમખંડોને �ડતરી સાંકડરી ભૂિમ પટ્ટરી એટલે શું?
 અ. ભૂિશર   બ. અખાત
 ક. સંયોગીભૂિમ   ડ. સામુિદ્રધુની 
(20)  નરીચેનામાંથરી કઇ પવર્ત શ્રેણરી માત્ એક જ રાજ્ય 

પૂરતરી િસિમત છે ?
 અ. અરવલ્લી    બ. સાતપુડા   ક. અજન્તા   ડ. સહ્યાદ્રી
(21)  ‘અલ્મટટરી” બંધ કઇ નદરી પર આવેલો છે ?
 અ. ક�ષ્ણા     બ. ગોદાવરી    ક. કાવેરી   ડ. મહાનદી
(22)  ‘નંદાદેવરી િશખર’ કયા િહમાલયનો ભાગ છે ? 
 અ. અસમ િહમાલય  બ. પં�બ િહમાલય
 ક. ક�માઉ િહમાલય  ડ. નેપાળ િહમાલય 
(23)  નરીચનેામાથંરી કયંુ શહેર કક��ત સૌથરી વધુ ન�ક છે?
 અ. નાગપુર     બ. કલકત્તા    ક. �ધપુર   ડ. ભુવનેશ્વર  
(24) ‘ગાંધરીસાગર’ ડેમ કઇ પ�રયોજનાનો ભાગ છે? 
 અ. કોસી પ�રયોજના  બ. ભાખડા-નાગંલ પ�રયોજના
 ક. ચંબલ પ�રયોજના  ડ. દામોદર ઘાટી પ�રયોજના
(25) નરીચેનામાંથરી રાજ્યોનરી સરીમા સંદભ� કયંુ િવધાન 

અયોગ્ય છે ?
 અ.  િસક્કીમની સીમા માત્ર પિશ્વમ બંગાળને સ્પશ� છ�.
 બ.  મેઘાલયની સીમા માત્ર અસમને સ્પશ� છ�.
 ક.  િમઝોરમની સીમા િત્રપુરા, અસમ અને મિણપુરને 

સ્પશ� છ�.
 ડ.  િત્રપરુાની સીમા અસમ,મઘેાલય અન ેિમઝોરમન ેસ્પશ� 

છ�.
(26)  પ્રાચરીન ભારતના છેલ્લા િહ�દુ રાજવરી તરરીક� કોણ 

ઓળખાય છે ?
 અ. હષર્વધર્ન  બ. અશોક
 ક. ચંદ્રગપુ્ત દ્વીિતય  ડ. ઉપરના માથંી એકપણ નિહ.
(27) મંદસોરના િશલાલેખમાં કયા રા�નો િનદ�શ છે ?
 અ. યશોવમર્ન   બ. યઞ્જવમર્ન 
 ક. શાદૂર્લવમર્ન   ડ. ઉપરના માથંી એકપણ નિહ

(28) માળવાના કયા રા�એ કનોજ પર આ�મણ કરરી 
ગ્રહવમર્નનરી હત્યા કરરી હતરી ?

  અ. પ્રભાકરવમર્ન   બ. બંધુવમર્ન  
 ક. દ�વગુપ્ત   ડ. ઉપરમાંથી એકપણ નહી 
(29)  નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે ?
  અ.  રાજસ્થાનમાં હ�રચંદ્રએ ગુજર્ર રાજ્યનો પાયો નાખ્યો 

હતો.? 
  બ. ગુપ્ત સામ્રાજ્યના પતન બાદ દિક્ષણ રાજસ્થાનમાં 

ગુજર્ર રાજવંશ સ્થપાયો હતો.
  ક. યુઆન શ્વાંગે ન�ધ્યુ છ� ક� ગુજર્ર દ�શનું પાટનગર 

િભલ્લમાલ ક� શ્રીમાલ હતું
  ડ.  ઉપરના તમામ.
(30)  નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન અયોગ્ય છે ?
 અ.  રા� હષ� અત્યંત પ્રિતક�ળ સં�ગોમાં થાણેશ્વરની 

ગાદી પર રાજ્યારોહણ કયુ� હતું.
 બ.  ઐહોલ અિભલેખમાં પુલક�શી બી�ની પ્રશસ્તી 

લખાયેલ જેમાં પુલક�શીએ હષર્ને યુધ્ધમાં હાર આપી 
હતી તેવો ઉલ્લેખ �વા મળ� છ�.

 ક.  હષર્વધર્નનો સમયગાળો સામંતશાહીનો શ�આતનો 
સમય હતો એટલે અિધકારીઓને પગાર રોકડમાં 
ચૂકવવાને બદલે જમીનો આપવાની શ�આત થઇ 
ચૂક� હતી.

 ડ. વાંસખેડા, નાલંદા અને સોનેવત અિભલેખોમાં હષર્ 
બૌધધમ� હતો તેવો ઉલ્લેખ �વા મળ� છ�.

(31)  કોણાર્કનુ ંસૂયર્મ�ંદર અન ેભવુનશે્વરનુ ંિલગંરાજ મ�ંદર 
કઇ શૈલરીના ઉત્તમ �ષ્ટાંત છે ?

  અ. નાગર શૈલી   બ. દ્વિવડ શૈલી  
 ક. મથુરા શૈલી  ડ. ગ્રીક શૈલી
(32) ક�મારગુપ્ત િવશેનરી આધારભૂત માિહતરી ક્યાંના 

અિભલેખ માંથરી મળે છે ?
 અ. દામોદરપુર   બ. િગરનાર  
 ક. િભલસા   ડ. ઉપરમાંથી એકપણ નિહ.
(33)  નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે ?
 અ.  ભગવાન િવષ્ણુનું અંગકોરવાટનું મં�દર સૂયર્વમર્ન 

બી�એ બંધાવ્યું હતું
 બ.  િવશાળ ગોપુરમ ધરાવતા આ મં�દરની ભીતો પર 

રામાયણ અને મહાભારતની કથા સાથે સંકળાયેલ 
િશલ્પો �વા મળ� છ�

 ક.  મં�દરની આસપાસ ખાઇઓ ખોદીને પાણી ભરવામાં 
આવતું

 ડ.  ઉપરના તમામ
(34)  પાવર્તરી અન ેિશવનો પ્રણય તથા કાિતર્ક�યના જન્મનરી 

કથાનો ઉલ્લેખ નરીચેનામાંથરી કઇ ક�િતમાં �વા મળે 
છે ? 

 અ. ક�માર સંભવ   બ. રઘુવંશ 
 બ. મેઘદૂત       ડ. ઋતુસંહાર
(35)  નરીચેનામાંથરી કઇ �ડ અયોગ્ય છે ?
 અ.  પંચ તંત્ર – પ્રાણીઓના પાત્રોમાં બૌધકથા
 બ.  �ચ્છક�ટક – િનધર્ન બ્રાહ્મણ ચા�દત્ત અને શ્રીમંત 

ગિણકાની પ્રણયકથા
 ક.  માલતી માધવ – ઋતુઓનું ભાવપ્રધાન વણર્ન 
 ડ.  મેઘદૂત્તમ – યક્ષની કથા પ્રક�િતનું વણર્ન
(36) ધુમ્રસેરના સંદભર્માં કયું/કયા િવધાન યોગ્ય છે ?
 અ.  ધુમ્રસેર હ�મેશા સિક્રય જ્વાળામુખીનો અંત સૂચવે છ�
 બ. ધુમ્રસેરમાં આશર� 80% વરળ અને બાક�ના અન્ય 

વાયુઓ હોય છ�
 ક. જે ધુમ્રસેરમાં ગંધક વધુ તેને સલ્ફાટારા અને 

કાબર્નડાયોક્સાઇડ વધુ તો તે ધુમ્રસેરને મોફ�ટસ કહ� 
છ�

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

બે ભૂિમખંડોને �ડતરી સાંકડરી ભૂિમ પટ્ટરી એટલે શું?
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