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1. નીચ ેપકૈ�નો ક્યો િવકલ્પ બાક�ના િવકલ્પો સાથ ેબધં 

બેસતો નથી? 

 (૧) આયુવ�દ (૨) સામવેદ (૩) યજુવ�દ (૪) અથવર્વેદ 

2. કોઇ પણ સદીનો છ�લ્લો �દવસ નીચે પૈક� ક્યો વાર 

ન હોઇ શક�? 

 (૧) સોમવાર (૨) મંગળવાર (૩) બુધવાર (૪) શુક્રવાર 

3. ફાધર વાલેસને ક્યા વષર્માં રણિજતરામ સુવણર્ચંદ્રક 

મળ્યો હતો?

 (૧) ૧૯૭૬ (૨) ૧૯૭૭ (૩) ૧૯૭૮ (૪) ૧૯૭૯ 

4. ગુજરાતમાં િચનાઇ માટીનું �ણીતું ક્ષેત્ર .........છ�. 

 (૧) મૂળી  (૨) મોરબી 

 (૩) આરસો�ડયા  (૪) રાજપીપળાના ડુંગરો

5. લુણેજમાંથી ખિનજ તેલ અને નેચરલ ગૅસ વષર્ 

...........માં મળી આવ્યાં હતાં. 

 (૧) ૧૯૫૧ (૨) ૧૯૫૩ (૩) ૧૯૫૮ (૪) ૧૯૫૯

6. અમદાવાદના મશહરૂ કાકં�રયા તળાવનુ ંઅસલ નામ 

શું છ�? 

 (૧) હૌજ-એ-સુલ્તાન  (૨) હૌજ-એ-ક�ત્બ 

 (૩) હૌજ-એ-ખાસ  (૪) હૌજ-એ-શાહી   

7. સૌરા�ના સુિવખ્યાત સંત આપાગીગાની સમાિધનું 

સ્થળ ક્યું છ�? 

 (૨) મોટી ખાવડી (૨) સતાધાર (૩) મીઠાપુર (૪) ધુમલી

8. હાલી �ત્ય એ સુરત અને તાપી િજલ્લાના ......... 

આ�દવાસીઓનું �ત્ય છ�. 

 (૧) મેર   (૨) ભીલ  (૩) કોળી    (૪) દૂબળા

9. ધાબું ભરવા માટ� ચૂનાને પીસતી વખતે કરવામાં 

આવતા �ત્યને .............. કહ�વામાં આવે છ�. 

 (૧) માંડવી (૨) મેરાયો (૩) પઢાર �ત્ય (૪) �ટપ્પણી 

10. ગુજરાતની ઉત્તરથી દિક્ષણ સુધીની લંબાઈ અને 

પૂવર્થી પિશ્ચમ સુધીની પહોળાઈ જણાવો. 

 (૧) ૫૮૦ �ક.મી, ૫૧૦ �ક.મી. 

 (૨) ૫૯૦ �ક.મી, ૪૯૦ �ક.મી.

 (૩) ૫૩૦ �ક.મી, ૫૦૦ �ક.મી. (૪) ૫૯૦ �ક.મી, ૫૦૦ �ક.મી. 

11. સૌરા�ના ડુંગરાળ પ્રદ�શ પૈક� ઉત્તરની માંડવની 

ટ�કરીઓમાં ઊંચામાં ઊંચુ િશખર ચોટીલા છ�. તેની 

ઊંચાઈ જણાવો. 

 (૧) ૩૪૦ મીટર  (૨) ૩૪૧ મીટર 

 (૩) ૩૪૨ મીટર  (૪) ૩૪૩ મીટર 

12. મહી નદીના પ્રવાહમાં ગુજરાતની પહ�લા ક્યા ક્યાં 

રાજ્યો આવે છ�? 

 (૧) મધ્ય પ્રદ�શ, મહારા�  (૨) મહારા�, રાજસ્થાન 

 (૩) મધ્ય પ્રદ�શ, રાજસ્થાન  (૪) માત્ર મધ્ય પ્રદ�શ 

13. નાયકા અને ધોળીધ� ડૅમ ગુજરાતની કઈ નદી પર 

બંધાયા છ�? 

 (૧) અંિબકા (૨) મચ્છુ  (૩) ભોગાવો (૪) શેત્રું�

14. ભમ્મ�રયો ક�વો ગજુરાતના ક્યા નગરમા ંઆવલેો છ�? 

 (૧) કપડવંજ  (૨) અમદાવાદ 

 (૩) ગાંધીધામ  (૪) મહ�મદાવાદ 

15. ગોમતીના કાંઠ� વસેલા ડાકોર સાથે ક્યા ભક્તની 

યાદો �ડાયેલી છ�? 

 (૧) ગોરા ક��ભાર  (૨) શ્રી મોટા 

 (૩) ભક્ત બોડાણા  (૪) સવા ભગત 

16. ગોિહલ વંશના ક્યા રા�એ ઇ.સ. ૧૭૨૩માં 

ભાવનગરની સ્થાપના કરી હતી? 

 (૧) વખતિસંહ�  (૨) ભાવિસંહ� પ્રથમ 

 (૩) ભાવિસંહ� �દ્વતીય  (૪) તખ્તિસંહ� 

17. કાળી માટી ક્યા પાક માટ� ઉત્તમ ગણાય છ�? 

 (૧) કપાસ    (૨) ઘઉ�  (૩) ચોખા   (૪) તેલીિબયાં 

18. કિપલ ધારા ધોધ ક્યા રાજ્યમાં આવેલો છ�? 

 (૧) તાિમલનાડુ  (૨) ઝારખંડ 

 (૩) છત્તીસગઢ  (૪) મધ્ય પ્રદ�શ 

19. સયૂર્થી �થ્વી ક્યા �દવસ ેસૌથી વધાર� અતંર પર હોય 

છ�? 

 (૧) ૪ જુલાઈ  (૨) ૮ �ન્યુઆરી 

 (૩) ૨૨ સપ્ટ�મ્બર  (૪) ૩૧ �ડસેમ્બર 

20. રાની ઝાંસી મરીન નૅશનલ પાક� ક્યાં આવેલો છ�? 

 (૧) મધ્ય પ્રદ�શ (૨) ગુજરાત 

 (૩) ક�રળ        (૪) આંદમાન-િનકોબાર �દ્વપસમૂહ 

21. ઝીણાભાઈ રતન� દ�સાઈ ગુજરાતી સાિહત્યમાં 

.............. તખલ્લુસથી ઓળખાય છ�. 

 (૧) ધમૂક�ત ુ(૨) િમનિપયાસી (૩) વાસ�ુક (૪) સ્નહેર�શ્મ  

22. ‘ધરાગુજર્રી’ ક�િત ક્યા ગુજરાતી સાિહત્યકારની છ�? 

 (૧) રા. િવ. પાઠક  (૨) ચંદ્રવદન મહ�તા 

 (૩) રાજેન્દ્ર શાહ  (૪) બાલમુક��દ દવે 

23. કાપડની છપાઈ/ર�ગકામ માટ�ની ‘કલમકારી’ પ્રિક્રયા 

માટ� ભારતનું ક્યું રાજ્ય/રાજ્યો �ણીતા છ�? 

 (૧) રાજસ્થાન  (૨) આંધ્ર પ્રદ�શ/તેલંગાણા 

 (૩) ક�રળ  (૪) મહારા� 

24. ‘અનુભિવકા’ ક�િત ક્યા સાિહત્યકારની છ�? 

 (૧) અરદ�શર ખબરદાર  (૨) કાકા કાલેલકર 

 (૩) જહાંગીર મઝર્બાન  (૪) બહ�રામ� મલબારી

25. રણિજતરામ સવુણર્ચંદ્રક કઈ સસં્થા દ્વારા અપાય છ�? 

 (૧) ગુજરાતી સાિહત્ય પ�રષદ 

 (૨) ગુજરાત િવદ્યાસભા 

 (૩) ગુજરાત સાિહત્ય અકાદમી 

 (૪) ગુજરાત સાિહત્ય સભા 

26. ‘શબ્દ��ષ્ટ’ મુખપત્ર કઈ સંસ્થાનું છ�? 

 (૧) ફાબર્સ ગુજરાતી સભા (૨) પ્રેમાનંદ સાિહત્ય સભા 

 (૩) ગજુરાત સાિહત્ય સભા (૪) ગુજરાત સાિહત્ય અકાદમી 

27. ગુજરાતમાં ટ�િલિવઝનનો પ્રાર�ભ ૧૫ ઓગસ્ટ, 

૧૯૭૫ના �દવસ ેખડેા િજલ્લાના ........ખાતથેી થયો 

હતો. 

 (૧) પીજ   (૨) વસો  (૩) નડીઆદ   (૪) મહુધા 

28. ગુજરાતમાં ચુનીલાલ આશારામ ભગતને ક્યા નામે 

ઓળખવામાં આવે છ�? 

 (૧) શ્રી મોટા  (૨) પ્રમુખ સ્વામી 

 (૩) સ્વામી ગંગેશ્વરાનંદ�  (૪) મોરારીબાપુ 

29. કિલકાલસવર્ઞ્જ હ�મચંદ્રાચાયર્નું જન્મસ્થળ જણાવો. 

 (૧) ધંધુકા (૨) ધરમપુર  (૩) ધોળકા (૪) ધમર્જ

30. જે જન્મતાં આિશષ હ�મચંદ્રની પામી, િવરાગી િજન 

સાધુઓ તણી દ્રઢાયુ ગોવધર્નથી બની જે... – આ 

પંિક્ત ક્યા કિવની છ�? 

 (૧) દયારામ  (૨) ઉમાશંકર �શી 

 (૩) કનૈયાલાલ મુનશી  (૩) ઇશ્વર પેટલીકર 

31. મહાત્મા ગાંધી�ની જગપ્રિસદ્ધ દાંડી ક�ચ ક્યા �દવસે 

શ� થઈ હતી? 

 (૧) ૧૦ માચર્, ૧૯૩૦  (૨) ૧૧ માચર્, ૧૯૩૦ 

 (૩) ૧૨ માચર્, ૧૯૩૦  (૪) ૧૩ માચર્, ૧૯૩૦ 

32. ભીમબેટકાની ગુફાઓ ક્યા રાજ્યમાં આવેલી છ�? 

 (૧) ગજુરાત (૨) રાજસ્થાન (૩) મધ્ય પ્રદ�શ (૪) મહારા�

33. જનરલ ડાયર દ્વારા ‘જિલયાવંાલા બાગનો હત્યાકાડં’ 

કઇ તારીખે થયો હતો? 

 (૧) ૧૪ એિપ્રલ, ૧૯૧૯  (૨) ૧૨ એિપ્રલ, ૧૯૧૯ 

 (૩) ૧૩ એિપ્રલ, ૧૯૧૯  (૪) ૧૫ એિપ્રલ, ૧૯૧૯

34. ‘અઢાઈ �દન કા ઝ�પડા’ ક્યાં છ�? 

 (૧) �દલ્હી  (૨) મધ્ય પ્રદ�શ 

 (૩) રાજસ્થાન  (૪) ઉત્તર પ્રદ�શ 

35. પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યા મિહના અને વષર્માં થયું હતું? 

 (૧) જૂન ૧૭૫૭ (૨) જુલાઈ ૧૭૫૭ 

 (૩) જૂન ૧૭૫૬  (૪) જુલાઈ ૧૭૫૬ 

36. “કર�ગ ેયા મર�ગ”ે સતૂ્ર ગાધંી�એ કઈ લડતમા ંઆપ્યું 

હતું? 

 (૧) અસહકાર ચળવળ  (૨) દાંડી ક�ચ 

 (૩) ચંપારણ્ય સત્યાગ્રહ  (૪) િહ�દ છોડો ચળવળ

37. “ઓપર�શન ફ્લડ”નો સંબંધ.......... સાથે હતો. 

 (૧) ગ્રામીણ ક�વા  (૨) ગ્રામીણ નહ�ર 

 (૩) પાણી પૂરવઠા  (૪) દૂધ

38. RBI જ્યાર� ક�શ �રઝવર્ ર�િશયો ઘટાડે ત્યાર� શું થાય 

છ�? 

 (૧) બેન્ક્સ પાસે િધરાણ લાયક નાણા વધે છ� 

 (૨) બેન્ક્સ પાસે િધરાણ લાયક નાણા ઘટ� છ� 

 (૩) િધરાણ લાયક નાણાં �સ્થર રહ� છ� 

 (૪) કોઇ અસર થતી નથી

39. “કોઇ ન્યાયાલય રાજ્ય નીિતના માગર્દશર્ક 

િસદ્ધાંતોનો અમલ કરાવી શકશે નહ�” – આ ઉલ્લેખ 

બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં થયો છ�. 

 (૧) ૪૦     (૨) ૩૯  (૩) ૩૮    (૪) ૩૭ 

40. ભારતના રા�પિતના કાયર્કાળ સબંંિધત સ્પષ્ટતા ક્યા 

અનુચ્છ�દમાં થઈ છ�? 

 (૧) ૫૧       (૨) ૫૨  (૩) ૫૫       (૪) ૫૬

41. “સઘં માટ� એક સસંદ રહ�શ ેઅન ેતમેા ંરા�પિત તથા 

રાજ્ય સભા અને લોક સભાનો સમાવેશ થશે.” – 

આવો ઉલ્લેખ ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�? 

 (૧) ૭૮      (૨) ૭૯  (૩) ૮૦  (૪) ૮૧

42. ડૉ. બી. આર. આંબેડકર ને�ત્વમાં ક્યા પક્ષની 

સ્થાપના થઈ હતી? 

 (૧) ઇ�ન્ડપૅન્ડેન્ટ લૅબર પાટ� (૨) ઇ�ન્ડપૅન્ડેન્ટ વક�સર્ પાટ� 

(૩) કો�ન્સ્ટટ્યુશનલ પાટ�  (૪) પ્રોગ્રેિસવ લૅબર પાટ� 

43. દર�ક રાજ્યમાં ગ્રામ, મધ્યવત� અને િજલ્લા સ્તર� 

પચંાયતોની રચના કરાશ.ે – આ �ગવાઇ બંધારણના 

ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�? 

 (૧) 243-A (૨) 243-B (૩) 243-C (૪) 243-D 

44. ચૂં ટણી  િવષયક બાબતોમાં  ન્યાયાલયોની 

દરિમયાનગીરીની મનાઈની �ગવાઇ ક્યા અનચુ્છ�દમાં 

છ�? 

 (૧) ૩૨૯    (૨) ૩૩૦  (૩) ૩૩૧   (૪) ૩૨૮ 

45. 10, 25, 54, 60, 75, 100 પૈક� કઈ સંખ્યા શ્રેણીમાં 

યોગ્ય નથી? 

 (૧) ૫૪     (૨) ૬૦  (૩) ૭૫      (૪) ૧૦૦ 

46. પૅડોલો� (Pedology) એટલે શું ? 

 (૧) વનસ્પિત િવઞ્જાન  (૨) ભૂિમ િવઞ્જાન 

 (૩) શ્વાન ઉછ�ર કલા  (૪) અશ્વ ઉછ�ર કલા

47. અતંર� રહ�લી વસ્તઓુનુ ંઅથવા ઉચ્ચ તાપમાન ધરાવતી 

વસ્તુઓનું તાપમાન માપવા માટ� .............. નો 

ઉપયોગ થાય છ�. 

 (૧) મક્યુર્રી થમ�મીટર  (૨) ગૅસ થમ�મીટર 

 (૩) પાયરોમીટર  (૪) કલર થમ�મીટર

48. ભોપાલ ગેસ દુઘર્ટનામાં લોકોના મોત માટ� ક્યો વાયુ 

જવાબદાર હતો? 

 (૧) િમથાઇલ આયસોસાયનૅટ (૨) કાબર્ન મૉનૉક્સાઇડ 

(૩) નાઇટ્રોજન  (૪) સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ

49. OTT પ્લૅટફોમર્ એટલે ............. પ્લેટફોમર્. 

 (૧) Over the Top 

 (૨) Over the Television

 (૩) Online Television Technique 

 (૪) Online Television Transmission 

50. િસિલકૉન કાબાર્ઇડનો ઉપયોગ શા માટ� થાય છ�? 

 (૧) િસમેન્ટના ઉત્પાદન માટ� 

 (૨) પાણી શુદ્ધ કરવા 

 (૩) ખુબ જ સખત વસ્તુ કાપવા માટ� 

 (૪) ઓઇલ પેઇન્ટ બનાવવા  

જવાબો ઃ

(૧) ૧ (૨) ૨ (૩) ૩ (૪) ૩ (૫) ૩ (૬) ૨ (૭) ૨ (૮) ૪ 

(૯) ૪ (૧૦) ૪ (૧૧) ૧ (૧૨) ૩ (૧૩) ૩ (૧૪) ૪ (૧૫) ૩ 

(૧૬) ૨ (૧૭) ૧ (૧૮) ૪ (૧૯) ૧ (૨૦) ૪ (૨૧) ૪ (૨૨) ૨ 

(૨૩) ૨ (૨૪) ૪ (૨૫) ૪ (૨૬) ૪ (૨૭) ૧ (૨૮) ૧ (૨૯) ૧ 

(૩૦) ૨ (૩૧) ૩ (૩૨) ૩ (૩૩) ૩ (૩૪) ૩ (૩૫) ૧  (૩૬) ૪ 

(૩૭) ૪ (૩૮) ૧ (૩૯) ૪ (૪૦) ૪ (૪૧) ૨ (૪૨) ૧ (૪૩) ૨ 

(૪૪) ૧ (૪૫) ૧ (૪૬) ૨  (૪૭) ૩ (૪૮) ૧ (૪૯) ૧ (૫૦) ૩  

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

સૂયર્થી �થ્વી ક્યા �દવસે સૌથી વધાર� અંતર પર હોય છ�? 


