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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh

01. હાલ ગયુજરાતમાં કેટલામી િવધાનસભા ચાલી રહી છે ? 
     અ. 13મી       બ. 14મી 
 ક. 15મી          ડ. 16મી
02. હાલ ગયુજરાત િવધાનસભાના સ્પીકર કોણ છે? 
     અ. શંકરિસંહ વાઘેલા          બ. નીમાબેન આચાયર્
     ક. જેઠાભાઈ ભરવાડ ડ. શંકરભાઈ ચૌધરી
03. હાલ ગયુજરાત િવધાનસભાના ડેપ્્યુટી સ્પીકર કોણ છે? 
     અ. શંકરિસંહ વાઘેલા          બ. નીમાબેન આચાયર્
     ક. જેઠાભાઈ ભરવાડ ડ. શંકરભાઈ ચૌધરી
04. હાલ ગયુજરાતના સામાિજક ન્ા્ અને અિધકારીતા 

મંત્ી કોણ છે? 
     અ. ભાનુબેન બાબ�રયા        બ. ક�બેરભાઈ �ડંડોર
     ક. મૂળુભાઈ બેરા ડ. બળવંતિસંહ રાજપુત
05. હાલ ગયુજરાતના ક�િર મંત્ી કોણ છે? 
     અ. મુક�શભાઈ પટ�સ   બ. રાઘવ�ભાઈ પટ�લ
     ક. મૂળુભાઈ બેરા ડ. ક�બેરભાઈ �ડંડોર
06. સયુશાસન �દવસ-2022 પ્રસંગે ગયુજરાત સરકારે કેટલા 

પોટ્ષલ લોનચ ક્ા્ષ? 
     અ. 17      બ. 15
     ક. 12 ડ. 10
07. રાજ્્ના મયુખ્્મંત્ીશ્રીના મયુખ્્ સલાહકાર તરીકે કોની 

િનમણૂક કરાઈ છે? 
     અ. એસ.એસ. રાઠૌર  બ. ડો.હસમુખ અ�ઢયા
     ક. ક�.ક�લાસનાથન ડ. એક પણ નિહ
08. ગયુજરાતની 15મી િવધાનસભાના પ્રોટેમ સ્પીકર તરીકે 

કોની િનમણૂક થઈ હતી? 
     અ. પબુભા માણેક      બ. ભૂપેન્દ્રિસંહ ચૂડાસમા
     ક. યોગેશભાઈ પટ�લ  ડ. એક પણ નિહ
09. પ્રવાસી ભારતી્ �દવસની ઉજવણી ક્્ારે કરવામાં 

આવે છે ? 
     અ. 9 �ન્યુઆરી    બ. 12 �ન્યુઆરી
     ક. 13 �ન્યુઆરી ડ. 11 �ન્યુઆરી
10. પ્રવાસી ભારતી્ �દવસ-2023ની રા�ી્ સ્તરી્ 

ઉજવણી ક્્ાં કરવામાં આવી ? 
     અ. ઝારખંડ બ. ઉત્તર પ્રદ�શ
     ક. મધ્યપ્રદ�શ ડ. છત્તીસગઢ
11. �ડસેમ્બર-2022માં ‘મન-ક�-બાત’ની કેટલામી કડી 

પ્રસા�રત થઈ? 
     અ. 101            બ. 99
     ક. 97 ડ. 96
12. પ્રજાસત્તાક પવ્ષ-2023ની રાજ્્ સ્તરી્ ઉજવણી ક્્ા 

થશે? 
     અ. બોટાદ            બ. ગીર સોમનાથ
     ક. ભાવનગર  ડ. એક પણ નિહ
13. વર્ષ 2023માં સ્વામી દ્ાનંદ સરસ્વતી�ના કેટલામાં 

જનમ વર્ષની ઉજવણી થશે ? 
     અ. 150માં      બ. 175માં
     ક. 200માં ડ. એક પણ નિહ�
14. સ્વામી દ્ાનંદ સરસ્વતી�નો જનમ ક્્ા થ્ો હતો ? 
     અ. મોરબી       બ. રાજકોટ
     ક. બોટાદ ડ. ટ�કારા
15. સ્વામી દ્ાનંદ સરસ્વતી�નયું મયુળ નામ શયું હતયુ ? 
     અ. લાભશંકર બ. મુળશંકર
     ક. દયાશંકર ડ. જટાશંકર
16. 2023માં કેટલામાં પ્રજાસત્તાક પવ્ષની ઉજવણી થશે ? 
     અ. 72મો       બ. 74મો
     ક. 75મો ડ. 76મો
17. વઢવાણા રામસર સાઈટ ક્ા િજલ્લામાં આવેલી છે ? 
     અ. મોરબી            બ. રાજકોટ
     ક. બોટાદ ડ. વડોદરા
18. મહિર્ષ અરિબંદોની કેટલામાં જનમ વર્ષની ઉજવણી થઈ 

રહી છે ? 
     અ. 150માં           બ. 175માં
     ક. 200માં ડ. 185માં
19. ગયુજરાતમાં કેટલી રામસર સાઈટ્સ આવેલી છે ? 
     અ. 3             બ. 5            ક. 6            ડ. 4

20. થોળ પક્ષી અભ્ારણ્્ ક્ા િજલ્લામાં આવેલયું છે? 
     અ. અમદાવાદ             બ. પાટણ
     ક. મહ�સાણા ડ. ગાંધીનગર
21. હારમાળા જ્ંિત કોની સાથે સંકળા્ેલી છે? 
     અ. મીરાબાઈ           બ. દયારામ
     ક. નરિસંહ મહ�તા ડ. પ્રેમાનંદ
22. હારમાળા જ્ંતીની ઉજવણી ક્્ારે કરવામાં આવે છે? 
     અ. કારતક સુદ સાતમ    બ. માગશર સુદ સાતમ    
 ક. ફાગણ સુદ સાતમ ડ. જેઠ સુદ સાતમ
23. “ઝૂરી ઝૂરી મરવામાં સ્નેહ સંતોર માને, નિહ કદી રસ 
શોધે સારસી અન્ સ્થાને;” -  આ પંિક્તના રચિ્તા કોણ 
છે? 
     અ. રાજેન્દ્ર શાહ        બ. કિવ કાંન્ત
     ક. કિવ કલાપી    ડ. રાજેન્દ્ર શુક્લ
24. “િસંહણ કે�ં દૂધ હો્ તે િસંહણસયુતને જરે,” - આ 

પંિક્તના રચિ્તા કોણ છે? 
      અ. મીરાબાઈ      બ. દયારામ
     ક. કિવ કલાપી   ડ. રાજેન્દ્ર શુક્લ
25. “પ્રવાસી છયું ભીતરના અસીમનો,ને હયું મનોવેગ ધર�ત 

વાંિછત;” - પંિક્તના રચિ્તા જણાવો.  
     અ. રાજેન્દ્ર શાહ      બ. કિવ કાંન્ત
     ક. કિવ કલાપી    ડ. રાજેન્દ્ર શુક્લ
26 કિવ દયુલા ભા્ા કાગનયું જનમ સ્થાન ક્યુ છે? 
     અ. ચાંવડ   બ. મ�દર
     ક. લાઠી                ડ. એક પણ નિહ
27 નીચેમાંથી ક્્ો કાવ્્ સંગ્રહ સયુરેશ દલાલનો નથી? 
     અ. િસમ્ફની        બ. રોમાંચ 
     ક. સાતત્ય      ડ. આચમન
28. નીચેમાંથી કઈ રચના મનોજ ખંડે�ર્ાની નથી? 
 અ. અચાનક  બ. અટકળ 
 ક. અંજની  ડ. આચમન

29. િનષ્ક�ળાનંદ સ્વામીનયું મયુળ નામ શયુ હતયુ? 
     અ. રામ�                     બ. લાલ�
     ક. ભાણ�                 ડ. શામ�
30. અનયુભવ િબંદયુ કોની રચના છે ? 
     અ. પ્રેમાનંદ                   બ. દયારામ
     ક. નન્હાલાલ                 ડ. એક પણ નિહ
31. ગયુજરાતમાં વન મહોત્સવની ઉજવણી ક્્ારે કરવામાં 

આવે છે? 
 અ. ૨૫ ઓગસ્ટ થી ૧ લી સપ્ટ�મ્બર 
 બ. ૧ લી જૂલાઈ થી ૭ જૂલાઈ 
 ક. ૧૫ જૂલાઈ થી ૧ લી ઓગસ્ટ 
 ડ. ૧ લી મે થી ૧૫ મે  
32. ગયુજરાતના સાંસ્ક�િતક વનોમાં સૌથી પહેલયું િનમા્ષણ 

પામેલ વન ક્યું છે? 
 અ.  માંગ્લય વન  બ. હ�રહર વન  
  ક. પુિનતવન  ડ. િવરાસત વન 
33. વટેશ્વર સાંસ્ક�િતક વન ગયુજરાતના ક્ા િજલ્લામાં 

આવેલયું છે? 
 અ. ભાવનગર બ. ગાંધીનગર  
  ક. �મનગર  ડ. સુર�ન્દ્રનગર  
34. અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા સાંસ્ક�િતક વનનયું નામ 

જણાવો. 
 અ. જડેશ્વર   બ. મુક્તેશ્વર   
 ક. સોમેશ્વર   ડ. ચંદ્રમોલેશ્વર   
35.  સયુરત િજલ્લો કેટલા રેખાંશ પર આવેલો છે? 
 અ. પૂ.ર�.૭૨.૩૮ થી ૭૪.૦૦   
 બ.  પૂ.ર�.૭૨.૩૪થી ૭૬.૦૦
      ક. પૂ.ર�.૭૩.૩૮થી ૭૪.૦૦
 ડ. પૂ.ર�.૭૨.૨૬થી ૭૪.૦૦ 

ગયુજરાતના ક્ા બંદરનો િવકાસ ‘ફ્ર� ટ્રેડ ઝોન’ તરીકે થ્ો છે?
36. ગયુજરાતમાં ટેિલિવઝનનો પ્રાર�ભ ક્્ારથી થ્ો હતો? 
 અ. ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૭૬   બ. ૧૫ ઓગસ્ટ,૧૯૭૭
 ક.  ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૭૫    ડ. ૧૫ ઓગ,સ્ટ,૧૯૭૮
૩7. કચ્છમાં આવેલો ધીણોધરનો ડયુંગર કેટલા મીટર ઊંચો 

છે? 
 અ. ૩૭૭ મીટર     બ. ૩૮૮ મીટર 
 ક. ૩૯૯ મીટર        ડ. ૩૦૮૮ મીટર 
38. ગાંધીનગરમાં આવેલી અડાલજની વાવ કોણે બંધાવી 

હતી? 
 અ. રાવ વીરિસંહ        બ. રાણી �ડાબાઈ
 ક. રાણી �પમતી        ડ. રાવ મંગળપ્રતાપિસંહ 
39. ડાંગ િજલ્લાના આ�દવાસીઓનયું ડાંગી �ત્્ ક્ા નામે 

ઓળખા્ છે?
 અ. ચાળો   બ. માળો 
 ક. પાળો   ડ. �માલ 
40. મહીસાગર િજલ્લાની રચના ક્્ારે થઈ હતી? 
 અ. ૧૫-૦૮-૨૦૧૬        બ. ૧૫-૦૮-૨૦૧૪
 ક. ૧૫-૦૮-૨૦૧૫     ડ. ૧૫-૦૮-૨૦૧૩        
41.  તાપી િજલ્લાનયું સ્થાપના નો�ટ�ફકેશન વર્ષ ક્યું છે? 
 અ. ૨� ઓક્ટોબર, ૨૦૦૭  બ.    ૨� ઓક્ટોબર, ૨૦૦૮      
 ક. ૨� ઓક્ટોબર, ૨૦૧૭  ડ. ૨� ઓક્ટોબર, ૨૦૦૬           
42. સ્વિણ્ષમ ગયુજરાત સ્પોટ્સ્ષ ્ યુિનવિસ્ષટીની સ્થાપના ક્્ારે 

થઈ ? 
 અ. ૨૦૧૧ બ. ૨૦૧૨ 
 ક. ૨૦૧૩     ડ.  ૨૦૧૪ 
43. ડૉ. તેજસ પટેલને મે�ડિસન ખાતે પદ્મશ્રી એવોડ્ષ ક્ા 

વર�  એના્ત કરવામાં આવ્્ો હતો?  
 અ. ૨૦૧૫   બ. ૨૦૧૬
 ક. ૨૦૦૧                 ડ. ૨૦૧૦ 
44. ગયુજરાતનયું સૌથી મોટયું પયુસ્તકાલ્ ક્યું છે? 
 અ. સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરી, વડોદરા  
 બ. કિવ નમર્દ સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરી,  સુરત 
 ક. બાટર્ન લાયબ્રેરી, ભાવનગર    
 ડ. રાયચંદ દીપચંદ લાયબ્રેરી, ભ�ચ 
45. શાહજહાએં બધંાવેલો “મોતીશાહી” મહેલ ક્્ા ંઆવલેો 

છે?  
 અ. ગાંધીનગર            બ. ગોધરા 
 ક. અમદાવાદ          ડ. ભ�ચ 
46. સૌરા�નો ઉચ્ચપ્રદેશ ક્ા ખડકોનો બનેલો છે? 
 અ. અ�ગ્નક�ત ખડકો       બ. બસેાલ્ટના અ�ગ્નક�ત ખડકો                      
 ક. �પાંત�રત ખડકો        ડ. જળક�ત ખડકો 
47. અમદાવાદમાં પતંગ મ્્યુિઝ્મ ક્્ાં આવેલયું છે? 
 અ. ટાગોર હૉલ, પાલડી   બ. ભદ્રના �કલ્લા પાસે 
 ક. શાહીબાગ          ડ. �મા મ�સ્જદ પાસે 
48. ગયુજરાતના ક્ા બંદરનો િવકાસ ‘ફ્ર� ટ્રેડ ઝોન’ તરીકે 

થ્ો છે? 
 અ. મુન્દ્રા                  બ. ક�ડલા
 ક. વેરાવળ                    ડ. માંગરોળ 
49. ગીરાધોધ કઈ નદી પર આવેલો છે?  
 અ. અંિબકા            બ. પૂણાર્
 ક. મેશ્વો                  ડ. નમર્દા
50. એકતાવન ક્ા િજલ્લામાં આવેલયું સાંસ્ક�િતક વન છે? 
 અ. સૂરત   બ. અમદાવાદ
 ક. બોટાદ   ડ. દ્વારકા 

જવાબ : 
(01-ક) (02-ડ) (03-ક) (04-અ) (05-બ) (06-ક) (07-
બ) (08-ક) (09-અ) (10-ક) (11-ડ) (12-અ) (13-ક) 
(14-ડ) (15-બ) (16-ડ) (17-ડ) (18-અ) (19-ડ) (20-
ક) (21-ક) (22-બ) (23-ક) (24-બ) (25-અ) (26-બ) 
(27-ડ) (28-ડ) (29-બ) (30-ક) (31-બ) (32-ક) (33-ડ) 
(34-અ)(35-અ) (36-ક) (37-બ) (38-બ) (39-અ) (40-
ડ) (41-અ) (42-ક) (43-અ) (44-અ) (45-ક) (46-બ) 
(47-અ) (48-બ) (49-અ) (૫૦-અ)
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Last Date of Application 7-2-23

Please See Employment News 7 to 13 January-2023
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GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION 
LIMITED : VADODARA

Website: www.gsecl.in

RECRUITMENT OF DEPUTY SUPERINTENDENT (ACCOUNTS)
Gujarat State Electricity Corporation Limited is a Power Generation Company of erstwhile Gujarat Electricity Board having Power Stations 
at different locations in Gujarat State. GSECL offers a challenging and rewarding career to young and dynamic Finance Professionals. 
Applications are invited for the post of Deputy Superintendent (Accounts) under Gujarat State Electricity Corporation Limited from the 
eligible candidates as follows:

Job Title Deputy Superintendent (Accounts)

Pay Scale Rs.35700-82100 (Revised) plus other allowances as per Company’s rules.

Job Profile - Maintenance of Books of Accounts
- ERP (Computerized Accounts)
- Modules upto finalization of Annual Accounts as per companies’ Act, 1956 and its amendments
- Passing / Auditing of Bills of Contractors / Suppliers, Compliance of Taxation Laws, Budgetary Control : &
- Knowledge of computer operation.

Required skill - The candidate should possess good coordinating skill
- Knowledge of Accounting methods
- Liaisoning with Govt. Authorities
- Good command over English
- Knowledge of Computer Operations

Qualification -   CA / ICWA
-   Two years full time post graduate qualification from recognized university duly approved by UGC in any of 

the following MBA (Finance), M.Com. (Accounts/Finance)
-   Distance Learning Courses secured in above Degrees from the recognized university duly approved by 

UGC/DEB may be allowed only for departmental candidates of GUVNL and subsidiaries who have ren-
dered at least 03 years’ service on regular establishment in the company. 

-   Minimum 55% is required.
Experience Should possess minimum two years’ relevant experience after obtaining minimum qualification. 

(The articleship period will not be counted as experience.)

Vacancy : 10** - Roster Reservation
ST SEBC EWS UR

M F M F M F M F

01 00 01 00 01 00 05 02

INFORMATION ABOUT ON LINE APPLICATION
On-line application form will be available on company web site. www.gsecl.in
Online submission of application commences 03/01/2023
Last date for online submission of application 23/01/2023
Important Dates The last date of on line application is 23/01/2023 06.00 p.m.
General Knowledge of Gujarati is essential.

Terms & Conditions
A. On-line Application

1. Candidates are required to apply On-line Application only through www.gsecl.in

2. The candidates shall have to generate application number by registering on line by filling up the On-line Application Form and 
follow step by step instructions.

3. The link for On-line Application will open from 03/01/2023. Interested candidates meeting with above criteria may apply “On-line” 
on or before 23/01/2023 before 06.00 P.M.

4. Candidates are requested to apply only if they are fulfilling requisite criteria. Since, we are not seeking all the documents at the 
time of application; candidate has to doubly ensure that he fulfills all the requisite criteria. All the documents of selected Candi-
dates shall be verified at appropriate stage and if found not fulfilling any criteria, his candidature shall be cancelled immediately 
and his shortlisting in selection list shall not be a ground for claiming employment/ recruitment.

5. In case of having qualification of MBA(Finance) or M.Com (Accounts/Finance), specialization in Finance or Accounts is clearly 
mentioned in Mar sheet or Degree Certificate. The Degree with other nomenclature shall not be considered.

6. Candidates who have completed all the task of On-line Application process shall only be considered for further selection process
.
Help Desk :
For any query you may contact on our Help Desk No+91-7353259222 which will be available between 10 am to 6 pm on working days. 
You may also send an E-mail for your query on recruit.gsecl@gebmail.com
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