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1. નૅશનલ ઍક�ડમી ઑફ ઇ�ન્ડયન ર�લવૅઝ ક્યાં 

આવેલી છ�? 

 (૧) લુિધયાણા (૨) પુણે (૩) વડોદરા (૪) કોલકાતા

2. ગોળ ગુંબજ માટ� પ્રખ્યાત બી�પુર ક્યા રાજ્યમાં 

આવેલું છ�? 

 (૧) મધ્ય પ્રદ�શ (૨) ઉત્તર પ્રદ�શ (૩) કણાર્ટક (૪) મહારા�

3. સાઇખોમ િમરાબાઇ ચાનૂનો સંબંધ કઈ રમત સાથે 

છ�? 

 (૧) ગોળા ફ�ક  (૨) ઊંચો ક�દકો

 (૩) લાંબો ક�દકો  (૪) વેઇટિલ�ફ્ટ�ગ

4. દ�વને્દ્ર ઝાઝરીયા ભારતીય પરેાઓિલ�મ્પક ખેલાડી છ�. 

તેમો સંબંધ ............. રમત સાથે છ�. 

 (૧) ચૅસ (૨) ગોળા ફ�ક (૩) ભાલા ફ�ક (૪) �સ્વિમંગ 

5. સરદાર િસહં એ ભારતના ભતૂપૂવર્ ............ પ્લયેર 

છ�. 

 (૧) �ફલ્ડ હૉક�  (૨) બાસ્ક�ટ બૉલ 

 (૩) �સ્વિમંગ  (૪) ફ�ટબૉલ 

6. ભારતીય પી�ડયાિટ્રિશઅન અને �ક્લિનકલ 

સાય�ન્ટસ્ટ સૌમ્યા સ્વાિમનાથન યાદવ ...............

ના ક્ષેત્રોમાં સંશોધન માટ� �ણીતા છ�. 

 (૧) મગજ અને શ્વસનતંત્ર 

 (૨) ટ્યુબરક્યુલોિસસ અને HIV

 (૩) �કડની અને િલવર  (૪) ટાઇફોઇડ અને મૅલે�રયા 

7. ભારતની કઈ નદીના માગર્માં કક��ત્ત ર�ખા બે વખત 

આવે છ�? 

 (૧) નમર્દા  (૨) મહી    (૩) અલકનંદા   (૪) કાવેરી 

8. કડાણા ડૅમ ક્યા િજલ્લામાં છ�? 

 (૧) બનાસકાંઠા (૨) સાબરકાંઠા (૩) મહીસાગર  (૪) પાટણ 

9. ‘લખા ભગત’, ‘વલ્કલરાય ઠઠ્ઠાખોર’, ‘હુન્નરિસંહ 

મહ�તા’ – આ ત્રણેય તખલ્લુસ કોના હતાં? 

 (૧) મનુભાઈ પંચોળી (૨) ઝીણાભાઈ રતન� દ�સાઈ 

 (૩) ખબરદાર અરદ�શર ફરામ� (૪) ભગવતીક�માર શમાર્ 

10. મહાત્મા ગાંધી�નો મિહમા વણર્વતા કાવ્ય ‘ગાંધી 

બાપુનો પવાડો’ (૧૯૪૮) ક�િત કોની હતી? 

 (૧) ઉમાશંકર �ષી  (૨) ઝવેરચંદ મેઘાણી 

 (૩) ન્હાનાલાલ  (૪) અરદ�શર ખબરદાર 

11. “એક વૈરાગીને �યો તો થયું, ક�ઈ ન કરવામાંય 

સાહસ �ઈએ” – આ પંિક્ત કોની છ�? 

 (૧) રઇશ મનીઆર  (૨) ભગવતીક�માર શમાર્

 (૩) મરીઝ  (૪) મુક�લ ચોક્સી 

12. “રણ તો કહ�શે : ક�ટલાં હરણાં ઢળી પડ્યાં ! સપનાં 

ડૂબ્યાં છ� ક�ટલાં તે ઝાંઝવાને પૂછ” – આ રચના કોની 

છ�? 

 (૧) મનોજ ખંડે�રયા  (૨) ગની દહ�વાલા 

 (૩) શૂન્ય પાલનપુરી  (૪) રમેશ પાર�ખ 

13. નીચેના િવકલ્પોમાંથી અલીખાન ઉસ્માનખાન 

બલોચ  નું તખલ્લુસ ક્યું છ�? 

 (૧) શૂન્ય પાલનપુરી  (૨) ગની દહ�વાલા 

 (૩) આ�દલ મન્સૂરી  (૪) શેખાદમ આબુવાલા 

14. “ક્ષણોને તોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે, 

બુકાની છોડવા બેસું તો વરસોનાં વરસ લાગે” – આ 

પંિક્તના રચિયતા ઓળખાવો. 

 (૧) સ્નેહર�શ્મ  (૨) મનોજ ખંડે�રયા 

 (૩) રમેશ પાર�ખ  (૪) મુક�લ ચોક્સી

15. ‘ગુ�િશષ્ય-સંવાદ’ ક�િત કોની છ�? 

 (૧) હ�મચંદ્રાચાયર્ (૨) શામળ (૩) અખો (૪) દયારામ 

16. વીરપુરના ભક્ત જલારામના ગુ� કોણ હતા? 

 (૧) સવા ભગત  (૨) ભગત િપપા� 

 (૩) સહ�નંદ સ્વામી  (૪) ભો� ભગત 

17. નીચે પૈક�ના ક્યા સાિહત્યકારને ‘પં�ડતયુગના 

પુરોધા’ તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. 

 (૧) ઉમાશંકર �શી  (૨) મિણશંકર રત્ન� ભટ્ટ

 (૩) મિણલાલ નભુભાઈ �દ્વવેદી (૪) ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી

18. નીચે પૈક�ના ક્યા સજર્ક ‘મધુર કોમલ ઊિમર્કાવ્યના 

સજર્ક’ કહ�વાયા? 

 (૧) રમણભાઈ નીલક�ઠ  (૨) આનંદશંકર ધ્રુવ 

 (૩) બળવંતરાય ક. ઠાકોર (૪) મિણશંકર રત્ન� ભટ્ટ 

19. દત્તાત્રેય બાલક�ષ્ણ કાલેલકરને ‘સવાઈ ગુજરાતી’નું 

િબ�દ કોણે આપ્યું હતું? 

 (૧) રણિજતરામ મહ�તા  (૨) મહાત્મા ગાંધી 

 (૩) સરદાર પટ�લ  (૪) ઉમાશંકર �શી 

20. નીચે પૈક�ના ક્યા સજર્ક ‘બ્રહ્મિનષ્ઠ, અભેદ માગર્ના 

પ્રવાસી’ તરીક� ઓળખાય છ�? 

 (૧) નરિસંહરાવ �દવે�ટયા  (૨) કિવ દલપતરામ

 (૩) મિણલાલ નભુભાઈ �દ્વવેદી (૪) સુખલાલ�

21. ગુજરાતી સાિહત્યના નીચે પૈક�ના ક્યા સજર્ક 

પ્રઞ્જાચક્ષુ હતાં?  

 (૧) પન્નાલાલ પટ�લ  (૨) સ્વામી આનંદ 

 (૩) સુખલાલ�  (૪) જ્યોતીન્દ્ર હ. દવે 

22. ગુજરાતી સાિહત્યમાં ‘�દ્વર�ફની વાતો’ ક�િત કોણે 

આપી હતી? 

 (૧) ગૌરીશંકર �શી ‘ધૂમક�તુ’ (૨) રિસકલાલ પરીખ

 (૩) રામનારાયણ િવ. પાઠક 

 (૪) રમણલાલ વસંતલાલ દ�સાઈ 

23. ૧૯૫૩માં બુડાપૅસ્ટમાં મળ�લી િવશ્વ શાંિત પ�રષદમાં 

ગુજરાતમાંથી .................એ ભારત તરફથી 

ભાગ લીધો હતો. 

 (૧) મહારાણા જયવંતિસંહ�

 (૨) પં�ડત િવષ્ણુ �દગંબર પુલસ્કર

 (૩) પં�ડત ઓમકારનાથ ઠાક�ર   (૪) આ�દત્યરામ વ્યાસ 

24. ૧૯૭૦માં ભારત સરકાર� ક્યા ગુજરાતી �ફલ્મ 

સંગીતકારને પદ્મશ્રીથી નવાજ્યા હતાં? 

 (૧) �દલીપ ધોળ�કયા  (૨) અિવનાશ વ્યાસ 

 (૩) ગૌરાંગ વ્યાસ  (૪) આિસત દ�સાઈ 

25. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ વખત રા�પિત શાસન મ-ે૧૯૭૧ 

થી માચર્-૧૯૭૨ સુધી લદાયેલું ર�ં હતું. તે સમયે 

રાજ્યપાલ કોણ હતાં? 

 (૧) શ્રી મહ�દી નવાઝ જંગ (૨) શ્રી િનત્યાનંદ કાનૂનગો

 (૩) ડૉ. શ્રીમન્નારાયણ (૪) શ્રી ક�. ક�. િવશ્વનાથન્ 

26. �ન્યઆુરી-૧૯૯૦ થી માચર્-૧૯૯૦ દરિમયાન ગજુરાત 

િવધાનસભાના અધ્યક્ષનો કાયર્ભાર સંભાળનાર 

.......................  પારસી સજ્જન કોણ? 

 (૧) શ્રી બર�ર� પારડીવાલા (૨) શ્રી જ.ે બી. પારડીવાલા 

 (૩) શ્રી અરીઝ ખંભાતા  (૪) ફલી હોમી મૅજર  

27. ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૮ વચ્ચે ક્યા ગુજરાતી અમે�રકામાં 

ભારતના ઍમ્બૅસેડર તરીક� હતાં? 

 (૧) હરિસદ્ધભાઈ �દવે�ટયા (૨) ગગનિવહારી મહ�તા 

 (૩) અંબાલાલ દ�સાઈ  (૪) હ�સાબહ�ન મહ�તા  

28. ગુજરાતનું સૌપ્રથમ નૅચર ઍજ્યુક�શન સેન્ટર ક્યાં 

આવેલું છ�? 

 (૧) ખંભાતનો અખાત  (૨) િહ�ગોળગઢ 

 (૩) સાપુતારા  (૪) ર�યોલી 

29. ગુજરાતી �િહણીઓમાં પ્રચંડ લોકચાહના મેળવનાર 

કૉલમ ‘ઘર ઘરની જ્યોત’ કોણ લખતું હતું?

 (૧) િવનોદ ભટ્ટ  (૨) િવનો�દની નીલક�ઠ 

 (૩) િવનોદ �ની  (૪) િવનોદ અધ્વયુર્ 

30. શાળામાં ભણતા બાળકોને વીમાકવચ પ્રદાન કરવા 

માટ� ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના છ�? 

 (૧) િવદ્યાકવચ યોજના  (૨) િવદ્યાદીપ યોજના

 (૩) બાળકવચ યોજના  (૪) અભ્યાસકવચ યોજના

31. ભૂગોળના સંદભર્માં ‘સંશોધનયુગ’ એટલે ક્યો 

સમયગાળો? 

 (૧) ૧૫મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૧૮મી સદી સુધીનો ગાળો

 (૨) ૧૪મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૧૫મી સદી સુધીનો ગાળો 

 (૩) ૧૫મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૨૦મી સદી સુધીનો ગાળો

 (૪) ૧૩મી સદીના ઉત્તરાધર્થી ૧૮મી સદી સુધીનો ગાળો

32. Geographia Generalis પુસ્તકના લેખક કોણ? 

 (૧) બનાર્ડર્ વૅર�િનયસ  (૨) પ્રો. વાય. પી. પાઠક 

 (૩) ઇર�ટૉ�સ્થિનસ  (૪) ટૉલેમી 

33. “અનુભવ અથવા પ્રયોગમૂલક” – આ શબ્દો માટ� 

એક અંગ્રે� શબ્દ આપો. 

 (૧) Integrative  (૨) Empirical 

 (૩) Identical  (૪) Pragmatic 

34. માનવીન ેસિક્રય સ્વ�પ ે�વામા ંઆવ ેત ેિવચારધારાને 

સંભવવાદી િવચારધારા કહ�વાય છ�. સંભવવાદ 

(Possibilism) શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કોણે 

કય�? 

 (૧) લૂિસયન ફ�વર�  (૨) ઍલ્સવથર્ હ��ટ�ગ્ટન 

 (૩) િવડાલ-ડી-લા-બ્લાશ  (૪) ક�. ઍલન સૅમ્પલ 

35. એક મતાનુસાર િવશ્વની ક�લ વસિતની લગભગ ૯૦ 

ટકા વસિત જમીન િવસ્તારના માત્ર ........ ટકા 

િહસ્સામાં વસે છ�. 

 (૧) ૮       (૨) ૯  (૩) ૧૦      (૪) ૧૨

36. નીચે પૈક�નો ક્યો િવસ્તાર દિક્ષણ એિશયાના ગીચ 

વસિત ધરાવતા પ્રદ�શોમાં સામેલ નથી? 

 (૧) ક�બો�ડયા  (૨) મ્યાનમાર 

 (૩) થાઇલૅન્ડ  (૪) �ફિલપાઇન્સ �દ્વપ સમૂહ 

37. ......... તદ્દન ઓછી વસિત ગીચતા ધરાવતો 

ભૂિમખંડ છ�. 

 (૧) એિશયા  (૨) યુરોપ  (૩) અમ�ેરકા (૪) ઑસ્ટ્રિેલયા

38. િવશ્વની ક�લ વસિતના ...... ટકા વસિત ઉત્તર 

ગોળાધર્માં અને માત્ર ..... ટકા વસિત દિક્ષણ 

ગોળાધર્માં વસે છ�. 

 (૧) ૯૫, ૫ (૨) ૯૦, ૧૦ (૩) ૮૦, ૨૦ (૪) ૮૫, ૨૦ 

39. િવશ્વની વસિતનો ........ ટકા ભાગ સમુદ્રથી ૫૦૦ 

મીટરની ઊંચાઈ સુધીમાં વસે છ�. 

 (૧) ૭૦    (૨) ૮૦  (૩) ૯૦     (૪) ૯૫ 

40. િવશ્વની ક�લ વસિતની ..... ટકા વસિત ૨૦૦થી ૪૦૦ 

ઉ. અક્ષાંશની વચ્ચે વસે છ�. 

 (૧) ૨૦      (૨) ૩૦  (૩) ૪૦     (૪) ૫૦

41. લુણી નદી ક્યાં સમાઈ �ય છ�? 

 (૧) બનાસકાંઠાના ગોઢા િવસ્તારમાં 

 (૨) કચ્છના દળદળ િવસ્તારમાં 

 (૩) પા�કસ્તાનના િસધં િવસ્તારમા ં(૪) રાજસ્થાનના રણમાં 

42. િવશ્વમાં હજુ પણ વપરાશમાં હોય તેવી સૌથી જૂની 

ભાષા – oldest living language કઈ છ�?  

 (૧) સંસ્ક�ત   (૨) તિમલ  (૩) િહબ્રુ    (૪) મેન્ડે�રન 

43. મહમૂદ બેગડાનો શાસનકાળ જણાવો. 

 (૧) ૫૦ વષર્ (૨) ૫૧ વષર્ (૩) ૫૨ વષર્ (૪) ૫૩ વષર્ 

44. ગુજરાતના ક્યા સુલતાને પોતાને ખુદને સુલતાન 

અલ્-બાર્ અને સુલ્તાન અલ્-બાહર્ અથા ર્ત 

“�થ્વીના સુલતાન, સમુદ્રના સુલતાન”ના  િબ�દ 

આપ્યા હતાં? 

 (૧) મહમૂદ બેગડો  (૨) મુઝફ્ફર શાહ પહ�લો 

 (૩) મુઝફ્ફર શાહ બી�  (૪) બહાદુર શાહ

45. ઉદયરાજ રિચત અન ેસસં્ક�તમા ંલખાયલેુ ં“રાજિવનોદ 

મહાકાવ્ય” એ .............. નું �વન ચ�રત્ર છ�. 

 (૧) િસદ્ધરાજ જયિસંહ  (૨) કણર્દ�વ વાઘેલા 

 (૩) ઝફરખાન  (૪) મહમૂદ બેગડો 

46. સંસ્ક�ત આ�દ મૂળ ભાષામાંથી અન્ય ભાષામાં ફ�રફાર 

થઈને આવેલા ક� અપભ્રંશ થઈને આવેલા શબ્દ 

(જેમક� હસ્ત-હાથ, અધર્-અડધું, કપૂર્ર-કપૂર)ને શું 

કહ�વામાં આવે છ�?  

 (૧) તદ્ભવ (૨) તત્સમ્  (૩) યથાયોગ્ય (૪) તતશબ્દ 

47.  .............ને ‘દસમો વેદ’ તરીક� ઓળખવામાં 

આવે છ�. 

 (૧) છપ્પા    (૨) ભજન  (૩) દુહા     (૪) છ�દ 

48.  ગુજરાતી સાિહત્યમાં ભિક્ત યુગ તરીક� ઓળખાતો 

સમયગાળો કોનાથી શ� થાય છ�? 

 (૧) પદ્મનાભ (૨) નરિસંહ મહ�તા (૩) ભાલણ (૪) ભીમ 

49. સાિહત્ય રચનામાં ‘કોિશયો સમ� શક� તેવી સાદી 

ભાષા’નો આગ્રહ કોને રાખ્યો હતો? 

 (૧) પન્નાલાલ પટ�લ  (૨) નમર્દ 

 (૩) ગાંધી� (૪) નાન્હાલાલ  

50. ગુજર ાત ી  ભાષ ાના  પ્રથમ ર ાસ ‘ભરતેશ્વર 

બાહુબિલરાસ’ના સજર્કનું નામ આપો. 

 (૧) િજનપદ્મસૂ�ર  (૨) શાિલભદ્રસૂ�ર

 (૩) જયશેખરસૂ�ર  (૪) વજ્રસેનસૂ�ર

જવાબો ઃ

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

(૯) ૩ (૧૦) ૪ (૧૧) ૧ (૧૨) ૧ (૧૩) ૧ (૧૪) ૨ (૧૫) ૩ 

(૧૬) ૪ (૧૭) ૪ (૧૮) ૪ (૧૯) ૨ (૨૦) ૩ (૨૧) ૩ (૨૨) ૩ 

(૨૩) ૩ (૨૪) ૨ (૨૫) ૩ (૨૬) ૧ (૨૭) ૨ (૨૮) ૨ (૨૯) ૨ 

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

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

(૪૪) ૧ (૪૫) ૪ (૪૬) ૧ (૪૭) ૩ (૪૮) ૨ (૪૯) ૩ (૫૦) ૨

sLkh÷
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નૅશનલ ઍક�ડમી ઑફ ઇ�ન્ડયન ર�લવૅઝ ક્યાં આવેલી છ�? 


