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અંત�રક્ષમાં છોડવામાં આવેલો િવશ્વનો સૌપ્રથમ ઉપગ્રહ ક્યો હતો ?
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

મહાત્મા ગાંધીએ રા�ીય શાયરનું િબ�દ કોને આપ્યું
હતું?
(૧) મરીઝ
(૨) રમેશ પાર�ખ
(૩) શેખાદમ આબુવાલા (૪) ઝવેરચંદ મેઘાણી
રા�ીય �ફલ્મ પુ ર સ્કાર િવજે ત ા �ફલ્મ “ભવની
ભવાઈ”નું �દગ્દશર્ન કોણે કયુ� હતું?
(૧) પર�શ રાવલ
(૨) મોહન ગોખલે
(૩) ક�તન મહ�તા
(૪) ઓમ પુરી
કનૈયાલાલ મા. મુનશીની કઇ નવલકથામાં મુજ
ં અને
�ણાલવતીના પાત્રો છ�?
(૧) �થ્વીવલ્લભ
(૨) પાટણની પ્રભુતા
(૩) ગુજરાતનો નાથ
(૪) રા�િધરાજ
દિક્ષણ ભારતના ચૌલ વંશના ક્યા રા�એ દિક્ષણ
પૂવર્ એિશયાના દિક્ષણ થાઇલેન્ડ, સુમાત્રા અને �વા
જેવા પ્રદ�શો �તી લીધા હતાં?
(૧) રાજેન્દ્ર ચૌલ પહ�લો (૨) રાજરા� ચૌલ પહ�લો
(૩) રા�િધરાજ ચૌલ પહ�લો (૪) િવરરાજેન્દ્ર ચૌલ
૧ �ચ એટલે .................... નેનોમીટર
(૧) ૨૫૪૦૦૦૦૦
(૨) ૫૨૪૦૦૦૦૦
(૩) ૪૦૦૨૫૦૦૦
(૪) ૪૦૦૫૨૦૦૦
કલ્પક્કમ અણુ ઊ�ર્ મથક ક્યા રાજ્યમાં છ�?
(૧) તિમલનાડુ (૨) આંધ્ર પ્રદ�શ (૩) તેલંગાણા (૪) ક�રળ
ઇન્ટરનેટના સંદભર્માં VPN એટલે શું?
(૧) Virtual Private Network
(૨) Virtual Private Net
(૩) Virtual Public Network
(૪) Various Private Network
૧૯૫૯માં ભારતના ક્યા રાજ્યએ સૌપ્રથમ પંચાયતી
રાજની સ્થાપના કરી હતી?
(૧) રાજસ્થાન (૨) ગુજરાત (૩) ઓ�રસ્સા (૪) મહારા�
ભારતીય બંધારણના અનુચ્છ�દ ...........માં પ્રત્યેક
પંચાયતમાં અનુસૂિચત �િત અને જન�િત માટ�
આરક્ષણની �ગવાઈ છ�.
(૧) 243-D (૨) 243-E (૩) 243-A (૪) 243-B
એક સાં ક િ� તક ભાષામાં ‘SCHOOL’નો સં ક �ત
‘222112’ હોય તો ‘COLLEGE’નો સંક�ત ક્યો હશે?
(૧) 2222121
(૨) 2122121
(૩) 2122112
(૪) 2121121
હ�રદ્વાર : ગંગા, બુડાપૅસ્ટ : ...........
(૧) વૉલ્ગા (૨) થૅમ્સ
(૩) ડૅન્યૂબ (૪) નાઇલ
રાજ્યમાં ઔદ્યોિગક તકરાર અિધિનયમ ૧૯૪૭નો
અમલ કોણ કરાવે છ�?
(૧) ઉદ્યોગ કિમશનરશ્રી
(૨) નાયબ સિચવ, નાણા િવભાગ
(૩) શ્રમ િનયામકશ્રી
(૪) રોજગાર અને તાલીમ િનયામકશ્રી
રાજ્યની કારોબારી સત્તા રાજ્યપાલમાં િનિહત થશે.
– આ વાક્ય બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�?
(૧) ૧૫૧ (૨) ૧૫૨
(૪) ૧૫૩ (૪) ૧૫૪
નોવ�માં ભારતનું �રસચર્ સ્ટ�શન “િહમાદ્રી” ક્યાં
આવેલું છ�?
(૨) Haugesund
(૧) NyÅlesund
(૪) Ålesund
(૩) Molde
ભારતના ક્યા રાજ્યમાં બામ્બૂ િડ્રપ ઇ�રગૅશન પદ્ધિત
વ્યાપકપણે પ્રચિલત છ�?
(૧) રાજસ્થાન (૨) ગુજરાત (૩) મેઘાલય (૪) ક�રળ
અમરાવતી શહ�ર ભારતના ક્યા રાજ્યમાં આવેલું છ�?
(૧) ઉત્તર પ્રદ�શ (૨) િબહાર (૩) રાજસ્થાન (૪) આંધ્રપ્રદ�શ
�રક�લા સ્ટીલ પ્લાન્ટ કઇ નદીના �કનાર� આવેલો છ�?
(૧) ભદ્રા (૨) બ્રાહ્મણી (૩) દામોદર (૪) ભીમા
“રાિગણી” એ લોક ગીતનો એક લોકિપ્રય પ્રકાર છ�.
તેનો સંબંધ ક્યા રાજ્ય સાથે છ�?
(૧) ઉત્તર પ્રદ�શ (૨) છત્તીસગઢ (૩) ઝારખંડ (૪) હ�રયાણા
ગુજરાતી ચલિચત્રોને કરમુિક્ત આપવાની યોજનાની
શ�આત ક્યા વષર્માં થઈ?
(૧) ૧૯૭૪ (૨) ૧૯૭૦ (૨) ૧૯૬૦ (૩) ૧૯૮૦
“મરણ પામનારની પાછળ તેનું નામ લઈ છાતી
ક�ટવી” – આ માટ� એક શબ્દ આપો.
(૧) હ�યાવરાળ (૨) �દન (૩) િહબકાં (૪) છાિજયાં

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

The archaeology of Gujarat (including
Kathiawar) પુસ્તકના લેખક કોણ?
(૧) રમેશ જમીનદાર
(૨) હ�રભાઈ ગોદાની
(૩) િહરાનંદ શાસ્ત્રી
(૪) હસમુખ સાંકિળયા
જૂનાગઢ પર િવજય મેળવ્યા બાદ તેનું નવું નામ
“મુસ્તફાબાદ” ક્યા સુલ્તાને આપ્યું?
(૧) બહાદુરશાહ
(૨) મુઝફ્ફરશાહ બી�
(૩) મહમૂદ બેગડો
(૪) એહમદશાહ
ગુજરાતના ક્યા સુલતાનનું �ત્યુ પોટુર્ગીઝો સાથેની
તકરારમાં થયું હતું?
(૧) બહાદુરશાહ
(૨) મહમૂદ શાહ બી�
(૩) મુઝફ્ફરશાહ ત્રી� (૪) અહમદશાહ પહ�લો
નીચે પૈ ક �ના ક્યા બૌદ્ધ સાિહત્યમાં સાધુ ઓ
અને સાધ્વીઓના સંદભર્માં સંત�વનને લગતા
આચરણના િનયમો દશાર્વાયેલા છ�?
(૧) સૂત્ત િપટક
(૨) અિભધમ્મ-િપટક
(૩) િવનય િપટક
(૩) �તક કથા
“India, that is Bharat, shall be a Union of States”
– આ વાક્ય બંધારણમાં ક્યાં અનુચ્છ�દમાં છ�?
(૧) ૧
(૨) ૨
(૩) ૪
(૪) ૬
ભારતીય બંધારણના અનુચ્છ�દ ૮૬ મારફત સંસદના
�હોમાં અિભભાષણનો અને સં દ �શ ો આપવાનો
અિધકાર કોને મળ્યો છ�?
(૧) રા�પિત
(૨) વડાપ્રધાન
(૩) કાયદા પ્રધાન
(૪) ઉપરા�પિત
સંસદમાં ક્યા પ્રકારનું િવધેયક રા�પિતની પૂવ-ર્ મંજરૂ ી
િવના રજૂ કરી શકાતું નથી?
(૧) ક�િષ િવધેયક
(૨) નાણા િવધેયક
(૩) સંરક્ષણ િવધેયક
(૪) િશક્ષણ િવધેયક
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28.

29.

30.

ભારત સરકારના મુખ્ય કાનૂની સલાહકાર અને માન. સવ�ચ્ચ
ન્યાયાલયમાં સરકારના પ્રાયમરી લૉયર કોણ હોય છ�?
(૧) ઍટન� જનરલ ઑફ ઇ�ન્ડયા
(૨) સૉિલિસટર જનરલ ઑફ ઇ�ન્ડયા
(૩) ઍડવોક�ટ જનરલ
(૪) કાયદા પ્રધાન
ડાબી બાજુ આપેલી �ડના તક�નો આધાર લઇ જમણી
બાજુની �ડ પૂણર્ કરો.
ROAD : URDG : : SWAN : ?
(૧) VXDQ (૨) VZDQ (૩) VZDP (૪) UXDQ
EEPROMનું પૂ�ં નામ જણાવો.
(૧) Electrically Erasable Programmable
(૨)
(૩)
(૪)

31.

32.

33.

34.

Read Only Memory
Easily Erasable Programmable Read
only Memory
Electronic Erasable Programmable
Read only Memory
Electrically Eradicated Programmable
Read Only Memory

�ન્યુ આ રી ૧૯૯૪માં વે બ સિવર્ િ સસ પ્રોવાઇડર
Yahoo!ની સ્થાપના કોણે કરી હતી?
(૧) જૅક મા અને જૉસેફ સી. સૅઈ (૨) જૅરી યાંગ અને ડેિવડ �ફલો
(૩) લૅરી પૅજ અને સૅગ�ઇ િબ્રન (૪) સુંદર િપચાઈ અને �થ પૉર�ટ
મે - ૧૯૯૮માં ભારતે પોખરણમાં કર�લ ા પરમાણુ
પરીક્ષણનું કૉડ નેમ શું હતું?
(૧) ઑપર�શન િવજય
(૨) ઑપર�શન દુગાર્
(૩) ઑપર�શન શિક્ત
(૪) ઑપર�શન અણુશિક્ત
ફ�ટ બોલની રમત સાથે સં ક ળાયે લ ા મહાનતમ્
ખેલાડીઓ પૈક�ના એક �ડઍગો મારાડોના ક્યા દ�શ
તરફથી રમતા હતાં?
(૧) બ્રાિઝલ
(૨) વૅનેઝુએલા
(૩) આજ��ન્ટના
(૪) મોરક્કો
ઇ.સ. ૧૮૨૫માં િવશ્વની સૌપ્રથમ ર�લની શ�આત
.......... અને ......... વચ્ચે થઈ હતી.
(૧) સ્ટૉકટન-ડાિલ�ગ્ટન (૨) મુંબઈ-થાણે
(૩) ક�ન્ટરબરી-�વ્હસેબલ (૪) બા�લ્ટમૉર-ઑિહયો

35.

ર�લમાગ�ની સૌથી વધુ ગીચતા ક્યાં છ�?
(૧) યુરોપ (૨) આિફ્રકા (૩) એિશયા (૪) અમે�રકા
36. ટ્રાન્સ-સાઇિબ�રયન ર�લમાગર્ એિશયા અને યુરોપને
�ડતો આં ત રખં ડ ીય ર�લ માગર્ છ�. તે ન ી લં બ ાઈ
જણાવો.
(૧) ૯૩૩૦ �ક.મી.
(૨) ૯૩૩૮ �ક.મી.
(૩) ૯૩૩૨ �ક.મી.
(૪) ૯૩૩૫ �ક.મી.
37. ક્યા શહ�રમાં ભારતીય ર�લવેના બે િવભાગ – મધ્ય
ર�લવે અને પિશ્ચમ ર�લવેનું મુખ્ય મથક છ�?
(૧) અમદાવાદ (૨) મુંબઈ (૩) હા�પુર (૪) જયપુર
38. ૧૮૬૯માં પૂણર્ થયેલી સુઍઝ નહ�ર બનાવવાનો શ્રેય
એ�ન્જિનયર .................... ને �ય છ�.
(૧) ભાઈલાલભાઈ પટ�લ (૨) ગુસ્તાવ ઍફ�લ
(૩) ફ�ડર્નાન્ડ-દ-લૅસેપ્સ (૪) બનાર્ડર્ ફૉર�સ્ટ દ બૅિલદૉર
39. ભારતમાં આંતરરા�ીય તથા સ્થાિનક હવાઇમથકો પર
ઇન્ટરનૅશનલ ઍર કાગ�ના પ્રોસેિસંગ માટ� ઍર કાગ�
ટિમર્નલ્સની રચના, િવકાસ અને વ્યવસ્થાપનની
જવાબદારી કોણ સંભાળ� છ�?
(૧) �ડર�ક્ટોર�ટ જનરલ ઑફ િસિવલ ઍિવઍશન
(૨) ઍરપોટર્સ્ ઑથો�રટી ઑફ ઇ�ન્ડયા
(૩) સિચવ, નાગ�રક ઉડ્ડયન મંત્રાલય (૪) કસ્ટમ્સ િવભાગ
40. અમે � રકામાં મૅ � ક્સકોની ખાડીના �કનારાને
તે લ ક્ષે ત્ર ોમાં થ ી ખિનજ તે લ મે ળ વીને ઉત્તર-પૂ વ ર્
િવસ્તારો સુધી પહ�ચાડતી પ્રિસદ્ધ પાઇપલાઇન કઈ?
(૧) િબગ �ચ પાઇપલાઇન
(૨) વૅસ્ટ-ઇસ્ટ ગેસ પાઇપલાઇન
(૩) કૉમેકૉન પાઇપલાઇન (૪) �કસ્ટોન પાઇપલાઇન
41. ભારતીય ભાષામાં સૌપ્રથમ સમાચારપત્ર બંગાળી
ભાષામાં, રા� રામમોહન રૉયે ૧૮૧૯માં શ� કયુ� હતુ,ં
તેનું નામ આપો.
(૧) સંવાદ ભારતી
(૨) બ્રહ્મોસમાજ ગૅઝે�ટયર
(૩) સંવાદ કૌમુદી
(૪) ઉદ�ત માત�ડ
42. ગુ જ રાતી ભાષાનું સવર્ પ્ર થમ સમાચારપત્ર “શ્રી
મુમબઈનાં શમાચાર” ક્યા વષર્માં શ� થયું હતું?
(૧) ૧૮૨૦ (૨) ૧૮૨૧ (૩) ૧૮૨૨ (૩) ૧૮૨૩
43. ભારતમાં ર��ડયોનું પ્રસારણ બૉમ્બે પ્રૅિસડૅન્સી ર��ડયો
ક્લબ દ્વારા વષર્ ..........માં શ� થયું?
(૧) ૧૯૨૩ (૨) ૧૯૨૪ (૩) ૧૯૨૫ (૪) ૧૯૨૬
44. અંત�રક્ષમાં છોડવામાં આવેલો િવશ્વનો સૌપ્રથમ
ઉપગ્રહ ક્યો હતો ?
(૧) સ્પુટિનક-૧ (૨) આયર્ભટ્ટ (૩) ઍક્સ્પ્લોરર-૧ (૪) ઍ�રઅલ-૧
45. આિસયાન – Association of South East Asian
Nationsનું વડું મથક ક્યાં છ�?
(૧) નવી �દલ્હી (૨) કોલમ્બો (૩) િસંગાપોર (૪) �કાતાર્
46. સાક� – South Asian Association For Regional
Co-operationનું વડું મથક ક્યાં છ�?
(૧) ઇસ્લામાબાદ (૨) ઢાકા (૩) નવી �દલ્હી (૪) કાઠમંડુ
47. GIS – િજઓગ્રા�ફક ઇન્ફમ�શન િસસ્ટમના િપતા
તરીક� કોણ �ણીતું છ�?
(૧) માક� ઝુકરબગર્ (૨) રોજર ટૉમિલન્સન (૩) ચાલ્સર્
બબૅજ (૪) આ પૈક� કોઇ નહ�
48. ભૂગોળ માટ� Geography શબ્દ સૌપ્રથમ ઇ.સ. પૂવ�ની
બી� સદીમાં કોણે પ્રયોજ્યો હતો?
(૧) મેગે�સ્થિનસ (૨) ઇર�ટો�સ્થિનસ (૩) સ્ટ્રૅબો (૪) ટૉલેમી
49. ભૂગોળ એક એવું િવઞ્જાન છ� ક� જે �થ્વીના એક સ્થાનથી
બી� સ્થાન સુધીના પ�રવતર્નશીલ સ્વ�પોનું વણર્ન ‘માનવ
સંસાર’ના �પમાં કર� છ�. આ મત કોણે આપ્યો હતો?
(૧) હાટર્શોનર્ (૨) કાલર્ �રટર (૩) ટૉલેમી (૪) ફ્ર�ડ�રક ર�ટ્ઝેલ
50. ચંદ્રનો વ્યાસ ૩,૪૭૫ �ક.મી. છ�. તે �થ્વીથી ક�ટલા
અંતર� આવેલો છ�?
(૧) ૩,૪૦,૦૦૦ �ક.મી. (૨) ૧,૪૦,૦૦૦ �ક.મી.
(૩) ૩,૮૫,૦૦૦ �ક.મી. (૪) ૩,૮૦,૦૦૦ �ક.મી.
જવાબો ઃ
(૧) ૪ (૨) ૩ (૩) ૧ (૪) ૧ (૫) ૧ (૬) ૧ (૭) ૧ (૮) ૧
(૯) ૧ (૧૦) ૨ (૧૧) ૩ (૧૨) ૩ (૧૩) ૪ (૧૪) ૧ (૧૫) ૩
(૧૬) ૪ (૧૭) ૨ (૧૮) ૪ (૧૯) ૨ (૨૦) ૪ (૨૧) ૪ (૨૨) ૩
(૨૩) ૧ (૨૪) ૩ (૨૫) ૧ (૨૬) ૧ (૨૭) ૨ (૨૮) ૧ (૨૯) ૨
(૩૦) ૧ (૩૧) ૨ (૩૨) ૩ (૩૩) ૩ (૩૪) ૧ (૩૫) ૧ (૩૬) ૩
(૩૭) ૨ (૩૮) ૩ (૩૯) ૨ (૪૦) ૧ (૪૧) ૩ (૪૨) ૩ (૪૩) ૧
(૪૪) ૧ (૪૫) ૪ (૪૬) ૪ (૪૭) ૨ (૪૮) ૨ (૪૯) ૧ (૫૦) ૩

