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State Bank of India  
RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS ON REGULAR BASIS

ADVERTISEMENT NO: CRPD/ SCO/ 2021-22/ 21
ONLINE REGISTRATION OF APPLICATION & PAYMENT OF FEES: FROM 24.12.2021 TO 13.01.2022

State Bank of India invites Online application from Indian citizen for appointment to the following posts.
Candidates are requested to apply Online through the link given on Bank’s website https://bank.sbi/careers or https://www.sbi.co.in/careers
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sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

1. નરીચેનામાંથરી ક્યં વિધાન અ્ોગ્ છે? 
	 અ.	આશાવલ	નગર	શ્વભ્રવતી	નદીને	કાંઠે	વસેલુ	હતું.
	 બ.	અગગયારમી	સદીમાં	ભીલોના	સવામી	કહેવાતા	આશા	

ભીલે	સોલંકી	કર્ણદેવને	આશાવલ	ભેટમાં	આપયું	હતું
	 ક.	ગસધ્ધરાજના	ગિતા	કર્ણદેવે	કરા્ણવતી	નગરમાં	જયંતીદેવી	

અને	કરણેશ્વર	મહાદેવનાં	મંદદરો	બં્ધાવયા	હતા.										
	 ડ.	ઉિરના	તમામ
2. વસદ્ધરાજના સમ્મા ંકરાણાિતરીમા ંશાતંયિસવિ નામનયં 

મંદદર કોરે બંધાવ્ાના ઉલ્ેખો પ્ાપ્ત થા્ છે? 
	 અ.	ઉદય	વરાહ		 બ.	ભટ્ટજી
	 ક.	શાંતુપ્ર્ધાન	 ડ.	ઉિરમાંથી	એક	િર	નગહ.
3.  નરીચેનામાંથરી કઈ જોડ અ્ોગ્ છે?
	 અ.	૧૯૪૫-જયસોમનાથ	 બ.	૧૯૧૨-પૃથવી	વલ્લભ
	 ક.	૧૯૫૫-ભગ્નિાદુકા	 ડ.	૧૯૨૪-ભગવાન	કૌદટલય	
4. નરીચેનામંથરી ક્યં વિધાન ્ોગ્ છે?  
	 અ.		 દત્ાત્ેય	 કાલેલકરનો	 જનમ	 મહારાષ્ટ્રના	 સતારામાં	

થયો	હતો.	 	
	 બ.		 ગાં્ધીજીએ	તેમને	‘સવાઈ	ગુજરાતી’	નું	ગબરુદ	આપયું	

હતું.
	 ક.		 ગજૂરાત	ગવદ્ાિીઠનુ	ંબ્ંધારર	ઘડવામા	ંતમેજ	રૂઢ	થઈ	

ગયેલા	કેટલાક	અંગ્ેજી	શબદોના	િયા્ણય	આિવામાં	
કાકાસાહેબનો	અનનય	ફાળો	છે.	 	 							

	 ડ.		 ઉિરનાં	તમામ
5. ‘સંવધકાળ’અને ‘છાસ અને માખર’ કૃવત કોનરી છે?
	 અ.	સવામી	આનંદ	 બ.	ચુનીલાલ	વ.	શાહ
	 ક.	કાકા	કાલેલકર	 ડ.	ઉમાશંકર	જોશી
6. નરીચેનામાંથરી ક્યં વિધાન અ્ોગ્ છે? 
	 અ.		 સવામી	આનંદનો	જનમ	લીંબડી	િાસે	ગશયારીમાં	થયો	

હતો.
	 બ.		 ઈ.સ.૧૯૨૮માં	બારડોલી	લડતમાં	સરદાર	િટેલનાં	

મંત્ી	તરીકે	કાય્ણ	કયુ્ણ	હતું.	
	 ક.	 ‘િાથ	ઓફ	સેઈનટસ’નામે	અંગ્ેજી	ભાષામાં	િુસતક	

લખયું	છે.
	 ડ.		 ‘તિોવન’	અને	 ‘મનોજવન’	 કુંટંુબ	 પ્રથા	 સંબંગ્ધત	

સવામી	આનંદની	મહતવની	કૃતીઓ	છે.
7.  ‘બ-ેઘડરી મોજ’ સામવ્કના સથાપક-તતં્રી કોર િતા?  
	 અ.ગૌરીશંકર	જોષી	 બ.	શયદા				
	 ક.	રમરલાલ	શાહ	 ડ.	ગવષરુપ્રસાદ	ગત્વેદી
8.  ‘સક્કરબાર’,‘િરારરી’,‘સરફરોશ’ અન ે‘દદર્ાલાલ’ 

નામનરી સાગર સાિસકથાઓના રચવ્તા કોર છે? 
	 અ.	ગુરવંતરાય	આચાય્ણ				બ.	િૂજાલાલ	
	 ક.	કરસનદાસ	મારેક	 ડ.	હદરપ્રસાદ	વયાસ	
9.  ‘એ દદન આંસયભરીનાં ર ે િદરના લોચવન્ાં મે 

દદઠા’પંવતિના સજણાક કોર છે?
	 અ.	કરસનદાસ	મારેક	 બ.	ગવનોદદની	નીલકંઠ	
	 ક.	દકશનગસંહ	ચાવડા					 ડ.	જયોગતનદ્ર	દવે	
10. ‘કદલરીિન’નિલકથાનાં લેખક કોર છે?
	 અ.	જયોગતનદ્ર	દવે	 બ.		હદરપ્રસાદ	વયાસ
	 ક.	ગવનોદદની	નીલકંઠ	 ડ.	જયંત	ખત્ી	
11. ‘        જ્ાનચક્ર’ નામે પ્થમ જ્ાનકોશનરી રચના કોરે કરરી 

િતરી? 
	 અ.	સુભાષ	બ્રહ્મભટ્ટ	 બ.	રતજી	શેઠના
	 ક.	રગસકલાલ	િરીખ	 ડ.	મુગન	િુણયગવજયજી	
12.  તાજેતરમાં રાજ્ સરકાર દ્ારા આરોગ્ સયખાકારરી 

માટે કઈ ્ોજનાનરી જાિેરાત કરિામાં આિરી છે? 
	 અ.		 ગનરોગી	ગુજરાત	યોજના		
	 બ.		 ગનરામય	ગુજરાત	યોજના	
	 ક.		 સવસથ	ગુજરાત	યોજના
	 ડ.		 તંદુરસત	ગુજરાત	યોજના
13. ‘અમસતરી મારરી મિેનત પર ઘડરીભર તો નજર કરજો, 

કિયં છયં ક્ાં કદરી િયં કોઇને મારરી કદર કરજો’- ઉતિ 
પંવતિ કોનરી છે?

	 અ.	અબદુલ	અઝીઝ	કાદરી
	 બ.	શયદા			
	 ક.	શુનય	િાલનિુરી
	 ડ.	જલન	માતરી

14.  ક્ા ંપાવલગં્થમાં ગરરાજ્ોના ંનામોનરી ્ ાદરી આપલેરી 
છે? 

	 અ.	અગભ્ધમમગિટક	 બ.	અંગુત્ર	ગનકાય	
	 ક.	ગત્ગિટક		 ડ.	ઉિરમાંથી	એક	િર	નગહ.		
15.  મૌ ણ્્ા યગના સદંભણામા ંનરીચનેામાથંરી ક્ય ંવિધાન ્ ોગ્ 

છે? 
	 અ.		 કૌદટલયનું	‘અથ્ણશાસત્’	એ	મૌય્ણશાસન	િર	લખાયેલ	

મહતવિૂર્ણ	ગ્ંથ	છે.	
	 બ.		 મેગેસથનીસના‘ઈનનડકા’માં	મૌયયોના	નગર	વહીવટી	

તંત્ની	મહતવિૂર્ણ	માગહતી	આિવામાં	આવી	છે.	
	 ક.		 ચંદ્રગુપ્તના	સમયથી	ભારતમાં	ગવદેશી	સત્ાઓ	સાથે	

સંબં્ધની	એક	નવી	િરંિરા	શરૂ	થઈ	હતી.
	 ડ.		 ઉિરનાં	તમામ	
16. ‘કૌરિ-પાંડિ’ ્યધધ િરણાિતા ગ્ંથ ‘મિાભારત’નયં 

મૂળ નામ શયં િતયં ? 
	 અ.	જયસંગહતા	 બ.	ગૃહસંગહતા		
	 ક.	યુધ્ધસંગહતા		 ડ.	બૃહદસંગહતા	
17. કવનષકના સમ્માં કલાનયં મિાન કેન્દ્ર ક્યં િતયં?  
	 અ.	ગવદદશા	 બ.	મથુરા
	 ક.	સાકલ			 ડ.	ભારદૂત	
18. સિતંત્ પિલિ િંશનરી સથાપના કરનાર કોર િતો? 
	 અ.	દડમેરૂયસ	 બ.	ગમનેનડર	
	 ક.	એનનટલસીડ	 ડ.	ગોનડોફગન્ણસ	

19. ભારતમાં બેકટ્રી્ન-ગ્રીક રાજ્નો સથાપક કોર 
િતો? 

	 અ.	દડમેગરિયસ		 બ.	ગમનેનડર	
	 ક.	એનનટલસીડ	 ડ.	ઉિરમાંથી	એક	િર	નગહ.		
20. ક્ાં િરણાને ‘ગયપ્ત સંિત’ કિેિામાં આિે છે.?
	 અ.	ઈ.સ.૩૧૭						 બ.	ઈ.સ.૩૨૦	
	 ક.	ઈ.સ.૩૧૮	 ડ.	ઈ.સ.૨૮૦
21. કઈ વિદ્ાપરીઠ જૈન ધમણાના શકૈ્ષવરક પ્સારનય ંપ્ચવલત 

વિદ્ાધામ િતયં? 
	 અ.	ગવક્રમશીલા	 બ.	વલભી	
	 ક.	નાલંદા	 ડ.	કાશી		
22.  િતણામાન વિ્ેતનામ પિૂવે ક્ા નામથરી ઓળખાતય ંિતય?ં  
	 અ.	ચંિા				 બ.	કંબોદડયા
	 ક.	જાવા	 ડ.		સુમાત્ા
23.  ‘માિેશ્વર’ તરરીકે ક્ો રાજા ઓળખાતો િતો? 	અ .	

ગવક્રમાદદતય					 બ.	સમુદ્રગુપ્ત
	 ક.	સમ્ાટ	હષ્ણવ્ધ્ણન					 ડ.	સકં્ધગુપ્ત	
24. ‘લરીલાિતરી’ અને ‘બરીજગવરત’ ગં્થો ક્ા 

ગવરતશાસત્રીએ લખ્ા િતાં? 
	 અ.	ભાસકરાચાય્ણ			 બ.	આય્ણભટ્ટ
	 ક.	બ્રહ્મગુપ્ત	 ડ.	વરાહગમગહર
25. ‘બાલરામા્ર’ નાટ્યકૃવતના રચનાકાર કોર છે? 
	 અ.	ગવષરુગુપ્તા	શમા્ણ		 બ.	રાજશેખર	
	 ક.	જયદેવ								 ડ.	ઉિરમાંથી	એક	િર	નગહ.	
26. ‘સમરાંગર સૂત્ધાર’ પયસતકનરી રચના કોરે કરરી છે? 
	 અ.	મા્ધવાચાય્ણ	 બ.	મુંજાલ	
	 ક.	ભોજદેવ	 ડ.	વાગભટ્ટ	
27.  નરીચેનામાંથરી કઈ જોડ અ્ોગ્ છે?  
	 અ.	 ‘રૂકાવત-એ-આલમગીરી’-ઔરંગઝબેની	ગસનધ્ધઓનુ	ં

વર્ણન	
	 બ.	 ‘તવારીખે	શેરશાહી’-શેરશાહની	ગસનધ્ધઓનું	વર્ણન
	 ક.	 ‘ગમરાતે-એ-ગસકંદરી’-સલતનત	યુગના	લોકજીવનની	

માગહતી	 	
	 ડ.		 ‘તહકીક-એ-ગહનદ’	 –ગહનદ,તુકકી	 અને	આરબની	

રાજકીય	નસથગતનું	વર્ણન	

28.  ‘દકરર-ઉસ સાદેત’ના રચવ્તા કોર િતાં?   
અ.	અલબરૂની			 બ.	અમીર	ખુશરો	

	 ક.	જુનૈદ							 ડ.	મહંમદ	ગબકાસીમ	
29.  વિજ્નગરના રાજ્નરી માવિતરી ક્ાં ઈરાનરી 

પ્િાસરીએ આપરી છે?  
	 અ.	અલમસૂગહ			 બ.	ઈબ્નબતૂતા
							 ક.	અબુદર	રહઝાકા	 ડ.	બારબોસા
૩૦.  ક્ો ઈટાવલ્ન મયસાફર ઈ.સ.૧૪૦૬મા ંવિજ્નગરનરી 

મયલાકાતે આવ્ો િતો?   
	 અ.	ઈનતસંગ	 બ.	ગનકોલો	ડી.	કોનટી
	 ક.	ગતરૂઈમલ					 ડ.	અબુદર	રઝાક		
31. અજ્મેરૂ (અજમેર) નગર કોરે િસાવ્યં િતયં?  

અ.	અજયરાજ	 બ.	જયભટ્ટ			
	 ક.	ગસયક	િરમાર	 ડ.	મૂળરાજ	સોલંકી	
32. રાષ્ટ્રકૂટ િંશનો અત્ંત પરાક્રમરી અને મિતિાકાંક્ષરી 

રાજા કોર િતો?  
	 અ.	દંગતદુગ્ણ											 બ.	કુષરરાજ	પ્રથમ	
	 ક.	િુલકેશી	દવિતીય				 ડ.	ગવષરુ	વમ્ણન		
33. ‘દાગ’ અન ે‘િયવલ્ા’ વ્િસથાના સથાપક કોર િતા?ં 
	 અ.	અલાઉદ્ીન	ખીલજી	 બ.	મુહમમદ	તુઘલક	
	 ક.	દફરોઝ	તુઘલક		 ડ.	ગસકંદર	લોદી	
34. ભારતમાં સૌપ્થમ રોજગારરી વનગમ કોરે ઊભય ક્યણા 

િતયં ?   
	 અ.	મોહમમદ	તુઘલક	 બ.	અલાઉદ્ીન	ખીલજી	
	 ક.	ગયાસુદ્ીન	તુઘલક		 ડ.	દફરોઝ	તુઘલક
35. જિાંગરીરનરી બેગમ નૂરજિાંનયં મૂળ નામ શયં િતયં? 
	 અ.	આલમઆરા						 બ.	ઝેબબુનીસા		
	 ક.	મેહરૂગનસસા	 ડ.	જહાંઆરા	
36. ઔરંગઝેબે તેનરી બેગમનો મકબરો ક્ાં બંધાવ્ો 

િતો? 
	 અ.	જૌનિુર	 બ.આગરા	
	 ક.	ફતેહિુર							 ડ.	ઔરંગાબાદ		
37. અકબરના દરબારમાં શાસત્રી્ સંગરીતનો સયપ્વસધધ 

ગા્ક કોર િતો? 
	 અ.	તાનસેન					 બ.	બૈજુબાવરા		
	 ક.	અમીરખુશરો				 ડ.	િંદડત	સારંગદેવ	
38. બાબરે રારા સાંગાને ક્ાં સથળે િરાવ્ો િતો?  

અ.	ચંદેરી	 બ.ખાનવા	
	 ક.	િાગરિત	 ડ.	કનોજ	
39.  સયશાસન દદિસ ક્ા રાષ્ટ્રરી્ નેતાનરી ્ાદમાં 

ઉજિિામાં આિે છે?
	 અ.	લાલ	બહાદુર	શાસત્ી		 બ.	સરદાર	વલ્લભભાઈ	િટેલ
	 ક.	અટલ	ગબહારી	વાજિેયી		ડ.	રાજીવ	ગાં્ધી
40.  NASA દ્ારા લોન્ચ કરિામાં  આિેલ‘લ્યસરી 

વમશન’સંદભણા ક્યં વિધાન ્ોગ્ છે?  
	 અ.	 ગુરુ	ગ્હના	રિોઝન	એસટેરોઈડનો	અભયાસ	કરવા	આ	

ગમશન	લોનચ	કરાયું
	 બ.		 આ	ગમશન	મંગળ	અને	ગુરુના	મુખય	બેલટમાં	આવેલ	

૮	લઘુગ્હોનું	ગનરીક્ષર	કરશે.		
	 ક.		 લયુસી	અવકાશયાન	ફલોરીડાના	કેિ	કેનવેરલ	સિેસ	

ફોસ્ણ	સટેશન	ખાતેથી	લોનચ	કરવામાં	આવયું.
	 ડ.	 ઉિરનાં	તમામ	

જિાબો : 
(૧-બ)(૨-ક)(૩-અ) (૪-ડ) (૫-બ) (૬-ડ) (૭-બ) (૮-
અ) (૯-અ) (૧૦-ક) (૧૧-બ) (૧૨-બ) (13-અ) (૧૪-બ) 
(૧૫-ડ) (૧૬-અ) (૧૭-બ) (૧૮-ડ) (૧૯-અ) (૨૦-બ) 
(૨૧-બ) (૨૨-અ)(૨૩-ક) (૨૪-અ) (૨૫-બ) (૨૬-ક) 
(૨૭-ડ) (૨૮-બ) (૨૯-ક) (૩૦-બ) (૩૧-અ) (૩૨-અ) 
(૩૩-અ) (૩૪-ડ) (૩૫-ક) (૩૬-ડ) (૩૭-અ) (૩૮-બ) 
(૩૯-ક) (૪૦-ડ)

સયશાસન દદિસ ક્ા રાષ્ટ્રરી્ નેતાનરી ્ાદમાં ઉજિિામાં આિે છે?
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JOIN INDIAN COAST GUARD 
(MINISTRY OF DEFENCE)

AS NAVIK (GENERAL DUTY), NAVIK (DOMESTIC BRANCH) AND YANTRIK 
02/2022 BATCH

APPLICATION WILL BE ACCEPTED ‘ONLINE’
FROM 04 JAN 2022 (1100 HRS) TO 14 JAN 2022 (1700 HRS)
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