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ગુજરાત સરકારની દૂધ સં�વની યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દ�શ શો છ�?
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�રચર સ્ક�લનો ઉપયોગ શા માટ� થાય છ�?
(૧) જમીન માપણી
(૨) ધ્વિનનો વેગ માપવા
(૩) ભૂક�પની તીવ્રતા
(૪) પ્રકાશની તીવ્રતા માપવા
નીચે પૈક�ના આ મિહલા એક ‘�સ્પ્રન્ટર’ (દોડવીર)
છ�.
(૧) પી. વી. િસંધુ
(૨) દૂતી ચંદ
(૩) િહમા દાસ
(૪) �દપીકા ક�મારી
“વલ્ડર્ કાઇન્ડનેસ ડૅ” ક્યા �દવસે ઉજવાય છ�?
(૧) નવેમ્બર ૧૫
(૨) નવેમ્બર ૧૪
(૩) નવેમ્બર ૧૩
(૪) નવેમ્બર ૧૨
“The Daughter from a Wishing Tree: Unusual
Tales about Women in Mythology” પુસ્તકના
લેખક કોણ છ�?
(૧) સુધા ચંદ્રન
(૨) સુધા મૂિતર્
(૩) વસુધા વેણુગોપાલ (૪) �કરણ બેદી
Dysphagia એટલે શું?
(૧) ભૂખ ન લાગવી (૨) ખૂબ તરસ લાગવી
(૩) ઊંઘ ન આવવી (૪) કશુંપણ ગળવામાં તકલીફ થવી
િવટાિમન H ને વધુ સામાન્ય રીતે ...............
તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�.
(૧) ટીન
(૨) બાયો�ટન
(૩) પ્રોટીન
(૪) આ પૈક�નું કોઇ નહ�
ગુજરાતમાં માતા અને બાળકની સુરક્ષા માટ�નું કાડર્
.................. નામે ઓળખાય છ�.
(૧) મા કાડર્
(૨) જનની કાડર્
(૩) મમતા કાડર્
(૪) ક�ણા અિભયાન
દૂધમાં રહ�લા મુખ્ય પ્રોટીનનું નામ શું છ�?
(૧) ઝૅઈન (૨) ક�િસન (૩) લ્યુકૉિસન (૪) ગ્લાય�ડન
સ્ટાચર્ને પાણીમાં ગરમ કરવામાં આવે તો કઈ પ્રિક્રયા
થાય છ�?
(૧) િજલે�ટનાઇઝૅશન
(૨) ગ્લૂટન ફૉમ�શન
(૩) ક�ર�મલાઇઝેશન
(૪) એન્ઝાઇમે�ટક બ્રાઉિનંગ
મધમાં પાણીનું પ્રમાણ આશર� ક�ટલું હોય છ�?
(૧) ૧૦.૮ ટકા
(૨) ૫૦.૨ ટકા
(૩) ૧૭.૮ ટકા
(૪) ૨૫.૪ ટકા
ગુજરાત સરકારની દૂધ સં�વની યોજનાનો મુખ્ય
ઉદ્દ�શ શો છ�?
(૧) આ�દવાસી િવસ્તારના બાળકોનું પોષણ સ્તર ઊંચું
લાવવું
(૨) રાજ્યના તમામ બાળકોનું પોષણ સ્તર વધારવું
(૩) ધાત્રી માતાઓનું પોષણ સ્તર વધારવું
(૪) ગ્રામ્ય િવસ્તારની ગભર્વતી મિહલાઓમાં પોષણ સ્તર
વધારવું
બાળકના જન્મ બાદ સ્તનપાનની શ�આત ક્યાર�
થવી �ઇએ?
(૧) જન્મના ૧ કલાકની અંદર (૨) જન્મના ૨૪ કલાકની
અંદર (૩) જન્મના ૧ �દવસ બાદ (૨) કોલ્સ્ટ્રોમ વહી ગયા
બાદ
સામાન્ય રીતે દૂધમાં .................ની ભેળસેળ
�વા મળતી નથી.
(૧) પાણી (૨) �ડટજર્ન્ટ (૩) ક�િત્રમ ર�ગ (૪) સ્ટાચર્
નીચે પૈક�નું ક્યું સંદ�શાવ્યવહારનું પર�પરાગત માધ્યમ
નથી?
(૧) શેરી નાટક
(૨) લોક ગીત
(૩) ભ�ત લખાણ
(૪) ભવાઈ
ICPSનું પૂણર્ નામ જણાવો.
(૧) ઇ�ન્ટગ્રેટ�ડ ચાઇલ્ડ પોષણ સ્ક�મ
(૨) ઇ�ન્ટગ્રેટ�ડ ચાઇલ્ડ પ્રોગ્રેસ સ્ક�મ
(૩) ઇ�ન્ટગ્રેટ�ડ ચાઇલ્ડ પ્રોટ�ક્શન સ્ક�મ
(૪) ઇ�ન્ડયન ચાઇલ્ડ પ્રોટ�ક્શન સ્ક�મ
ગાલપચોિળયું શેના લીધે થતી સમસ્યા છ�?
(૧) બેક્ટ��રયા
(૨) વાયરસ
(૩) ઝેરી તત્વ
(૪) પોષક તત્વની ઉણપ
ગુજરાતના પ્રાચીન ઇિતહાસ માટ�નો આધારભૂત ગ્રંથ
“પ્રબંધ િચંતામિણ” કોણે રચ્યો હતો?
(૧) મે�તુંગસૂ�ર
(૨) હ�મચંદ્રાચાયર્
(૩) મહ�ન્દ્રપ્રભસૂ�ર
(૪) િજનપદ્મ
ગુજરાતના મુઝફ્ફરીદ વંશના સુલતાન બહાદુર
શાહના �ત્યુ બાદ વષર્ ૧૫૩૭માં ................ની
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તાજપોશી થઈ.
(૧) મહમૂદ શાહ ત્રી� (૨) િમરાન મુહમ્મદ શાહ પ્રથમ
(૩) િહ�દલ િમઝાર્
(૪) મુઝફ્ફરશાહ બી�
‘કવ્વાલી’ નામની ગાન પદ્ધિતના િવકાસમાં
..................નો િસંહફાળો છ�.
(૧) અમીર ખુસરો
(૨) શક� સુલતાના
(૩) માળવાના સુલતાન બાજ બહાદુર (૪) ખોરાસાની
સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લનો જન્મ વષર્ ..............
માં થયો હતો.
(૧) ૩૧ ઓક્ટોબર
(૨) ૨૯ ઓક્ટોબર
(૩) ૩૦ ઓક્ટોબર
(૪) ૨૮ ઓક્ટોબર
જૂ ન ાગઢના ઉપરકોટની ગુ ફ ાઓ ક્યા ધમર્ ન ી
સ્થાપત્યકળા ધરાવે છ�?
(૧) બૌદ્ધ (૨) જૈન (૩) િહ�દુ (૪) મુ�સ્લમ
૨ ઓક્ટોબર� ગુજરાત િવધાનસભામાં ............
ના તૈલિચત્રને પુષ્પાંજિલ અપ�ને શ્રદ્ધાસુમન અિપર્ત
કરાયા.
(૧) મહાત્મા ગાંધી�
(૨) સરદાર પટ�લ
(૩) ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ
(૪) જવાહરલાલ નહ��
કાશ્મીરના કિવ િબલ્હણે ગુજરાતના રા� કણર્દ�વ
પહ�લો – મયણલ્લાદ�વીના પ્રણય પર ............
ના�ટકાની રચના કરી હતી.
(૧) મયણલ્લાિવજય
(૨) કણર્સુંદરી
(૩) ત્રૈલોક્યમલ્લ
(૪) ગુણસુંદરી
પાટણના સહસ્ત્રિલંગ સરોવર અગાઉ ...........
સરોવરના નામે ઓળખાતું.
(૧) સ્વાિત (૨) મલાવ (૩) દુલર્ભ (૪) અણિહલ
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

પાટણના રા� ક�મારપાળ સોલંક�એ વ્યાકરણ િવષયક
........... ગ્રંથની રચના કરી હતી.
(૧) ગણદપર્ણ
(૨) વ્યાકરણ સંિહતા
(૩) પ્રમાણમીમાંસા
(૪) તર�ગવઈ
સ્વતંત્રતા બાદ રાજ્યોની પુનર્રચના માટ� િનમાયેલા
“રાજ્ય પુ ન ગર્ ઠ ન આયોગ”ના અધ્યક્ષપદ�
................ હતાં.
(૧) ફઝલ અલી
(૨) બાબાસાહ�બ આંબેડકર
(૩) સરદાર પટ�લ
(૪) સીતારમૈયા
ભાવનગરના �દવાન ............ એ ૧૯૨૪માં
સાવરક��ડલા મહાલમાં પંચાયતી રાજ્યનો સફળ
પ્રયોગ કય� અને પછી મુખ્ય રાજ્યભરમાં વહીવટી
વ્યવસ્થા સ્થાપવા કાયદો કય�.
(૧) ગૌરીશંકર ઓઝા
(૨) પ્રભાશંકર પટ્ટણી
(૩) િવઠ્ઠલદાસ મહ�તા
(૪) પરમાણંદદાસ મહ�તા
નીચે પૈક�ના કોણે �ગ્લેન્ડમાં યો�યેલી ત્રણેય
ગોળમે� પ�રષદમાં ભાગ લીધો હતો?
(૧) જવાહરલાલ નહ�� (૨) ડૉ. બાબાસાહ�બ આંબડે કર
(૩) મહ�મદઅલી િજન્નાહ (૪) કોઇ નહ�
સૌરા� રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ઉછર�ગરાય ઢ�બર હતાં
અને રાજપ્રમુખ પદ� ............. હતાં.
(૧) ક્ર�ષ્ણક�મારિસંહ� – ભાવનગર
(૨) ભગવતિસંહ� – ગ�ડલ (૩) �મસાહ�બ- �મનગર
(૪) નવાબ મહાબતખાન – જૂનાગઢ
‘સ્નેહમુદ્રા’ના સજર્ક ................ છ�.
(૧) ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી (૨) ઉમાશંકર �ષી
(૩) પન્નાલાલ પટ�લ
(૪) ઇલા આરબ મહ�તા
શેણી-િવ�ણંદની �ણીતી લોકકથા મુજબ િવ�ણંદ
.............. સા�ં વગાડતો હતો.
(૧) રાવણહથ્થો (૨) વાંસળી (૩) જંતર (૪) સુર�દો
“સંસ્ક�ત બોલે તે શું થયું, કાંઇ પ્રાક�તમાંથી નાસી
ગયું” આ ...........ની એક �ણીતી પંિક્ત છ�.
(૧) પ્રેમાનંદ
(૨) નરિસંહ મહ�તા
(૩) અખો
(૪) વલ્લભ મેવાડા
“ક�મારસંભવમ્”ની રચના કોણે કરી હતી?
(૧) બાણભટ્ટ (૨) કાિલદાસ (૩) િબલ્હણ (૪) કબીર
“�દયના શુદ્ધ પ્રેમીને િનગમનાં ઞ્જાન ઓછાં છ�” –

આ પ્રિસદ્ધ નાટ્યગીતના રચિયતા કોણ હતાં?
(૧) પ્રભુલાલ �દ્વવેદી
(૨) અિવનાશ વ્યાસ
(૩) વલ્લભ ભટ્ટ
(૪) ઇન્દુલાલ ગાંધી
35. “તમે મારા દ�વના દીધેલ છો, તમે મારા માગી લીધેલ
છો.” – આ ગુજરાતી લોકગીતનો પ્રકાર ઓળખાવો.
(૧) લગ્નગીત (૨) બાળગીત (૩) હાલરડું (૪) વ્રતગીત
36. ગુજરાતના િપરા� સાગરાનો સંબંધ કઇ કલા સાથે
છ�?
(૧) કઠપૂતળીના ખેલ
(૨) સંગીત કલા
(૩) િચત્રકલા
(૪) અિભનય
37. પ્રિસદ્ધ િચત્ર-િવિચત્રનો મેળો ............... િજલ્લામાં
યો�ય છ�.
(૧) અરવલ્લી (૨) મહીસાગર (૩) સાબરકાંઠા (૪) નમર્દા
38. ધરમપુરના આ�દવાસીઓનું લોક�ત્ય ...............
�ત્ય તરીક� �ણીતું છ�.
(૧) �ટપ્પણી (૨) િશકાર (૩) �માલ (૪) ઘેર
39. ................ એક પ્રકારનું સુિષર વાદ્ય છ�.
(૧) સાર�ગી (૨) તારપુ (૩) પખાવજ (૪) ઝાંઝ
40. “વાદળ વાયુ વીજ વરસંત, કડક� ગાજે ઉપલ પડંત”
– આ પંિક્ત કઈ લાક્ષિણકતા સાથે સંકળાયેલી છ�?
(૧) ભડલી વાક્યો
(૨) લગ્નગીત
(૩) શૌયર્ગીત
(૪) મરિસયા ગીત
41. ભો� ભગત નામના સંત કિવએ ........... કાવ્ય
પ્રકાર લોકિપ્રય કય�.
(૧) છપ્પા (૨) ચાબખા (૩) દોહા (૪) સાખી
42. લોકિપ્રય સોિશયલ મી�ડયા વોટ્સએપની રચના કોણે
કરી હતી?
(૧) બ્રાયન ઍક્ટન, જૅન કોઉમ (૨) માક� ઝુકરબગર્
(૩) ટીમ ક�ક, સ્ટીવ જૉબ્સ
(૪) રૉનાલ્ડ વાયૅન, સ્ટીવ વૉઝિનયક
43. કમ્પ્યૂટરના સંદભર્માં વાયરસ એ શું છ�?
(૧) એક ગોપનીય સચર્ એ�ન્જન
(૨) માનવ-સિજર્ત એક કમ્પ્યૂટર પ્રોગ્રામ
(૩) માિહતીના સંગ્રહનો એક પ્રકારનું ટૂલ
(૪) આ પૈક�નું ક�ઈ નહ�
44. ઇન્ટરનેટના સંદભર્માં URL એટલે ........
(૧) Uniform Resource Locator
(૨) Universal Resource Locator
(૩) Uniform Random Locator
(૪) Uniform Resource Log-in
45. નીચે પૈક�નું ક્યું એક વેબ બ્રાઉઝર નથી?
(૧) મોિઝલા ફાયરફૉક્સ (૨) ઇન્ટરનેટ ઍક્સપ્લૉરર
(૩) ઑપૅરા
(૪) TCS
46. સૌપ્રથમ ઇમે ઇ લ પ્રોગ્રામની રચના BBNના
................એ કરી હતી.
(૧) ર�ન્ડ પૉલ બૅરન
(૨) ર� ટૉ�મ્લન્સન
(૩) ડૉ. રોબટર્ એમ. મૅટકાફ� (૪) િવન્ટન સૅફ�
47. ગુજરાતમાં સાસુની વાવ - વહુની વાવ ક્યાં આવેલી
છ�?
(૧) પાટણ િજલ્લો
(૨) બનાસકાંઠા િજલ્લો
(૩) મહ�સાણા િજલ્લો
(૪) મહીસાગર િજલ્લો
48. ગુજરાતની �પેણ નદી ............માંથી ઉદભવે છ�.
(૧) મહીકાંઠાની ટ�કરીઓ (૨) તાર�ગાની ટ�કરીઓ
(૩) ઉદ�પુરની ટ�કરીઓ (૪) િવંધ્ય પવર્ત
49. રા�ની સૌપ્રથમ નૅરોગેજ ર�લવે લાઇન ...............
લાઇન હતી.
(૧) ડભોઈ-િમયાગામ
(૨) ભાવનગર-ગ�ડલ
(૩) બોરીબંદર-થાણે
(૪) અમદાવાદ-સુર�ન્દ્રનગર
50. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ક�ટલું અંતર છ�?
(૧) ૫૪.૫ �ક.મી.
(૨) ૫૪.૬ �ક.મી.
(૩) ૫૪.૭ �ક.મી.
(૪) ૫૪.૮ �ક.મી.
જવાબો ઃ
(૧) ૧ (૨) ૨ (૩) ૩ (૪) ૨ (૫) ૪ (૬) ૨ (૭) ૩ (૮) ૨
(૯) ૧ (૧૦) ૩ (૧૧) ૧ (૧૨) ૧ (૧૩) ૩ (૧૪) ૩ (૧૫) ૩
(૧૬) ૨ (૧૭) ૧ (૧૮) ૧ (૧૯) ૧ (૨૦) ૧ (૨૧) ૧ (૨૨) ૧
(૨૩) ૨ (૨૪) ૩ (૨૫) ૧ (૨૬) ૧ (૨૭) ૨ (૨૮) ૨ (૨૯) ૩
(૩૦) ૧ (૩૧) ૩ (૩૨) ૩ (૩૩) ૨ (૩૪) ૧ (૩૫) ૩ (૩૬) ૩
(૩૭) ૩ (૩૮) ૨ (૩૯) ૨ (૪૦) ૧ (૪૧) ૨ (૪૨) ૧ (૪૩) ૨
(૪૪) ૧ (૪૫) ૪ (૪૬) ૨ (૪૭) ૪ (૪૮) ૨ (૪૯) ૧ (૫૦) ૪

