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ગુજરાતી “ગદ્યના િપતા”ના િબ�દથી કોને નવાજવામાં આવ્યા હતાં? 

1. ભતૂપવૂર્ રા�પિત સ્વ. શ્રી એ.પી.જ.ે અબ્દલુ કલામના 

જન્મ�દન ૧૫ ઓક્ટોબરને .............. તરીક� 

ઉજવવામાં આવે છ�. 

 (૧) વલ્ડર્ િમસાઇલ ડૅ  (૨) વલ્ડર્ સ્ટુડન્ટ્સ ડૅ 

 (૩) વલ્ડર્ સાયન્સ ડૅ  (૪) વલ્ડર્ ટ�ક્નોલો� ડૅ

2. િવિવધ મુદ્દ� ક�ન્દ્ર-રાજ્યના સંબંધો અંગે િવચારણા 

કરવા તથા ભારતીય બંધારણની મયાર્દામાં રહીને 

ફ�રફાર સૂચવવા માટ� ૧૯૮૩માં ક્યા પંચની રચના 

થઈ હતી ? 

 (૧) િલબરહાન પંચ  (૨) એ.ડી. ગોરવાલ પંચ

 (૩) સરકારીયા પંચ  (૪) મોરાર� દ�સાઈ પંચ

3. બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં પુુ�ષ અને સ્ત્રી બંને 

માટ� ‘સમાન વેતન, સમાન કાયર્’નો ઉલ્લેખ છ�? 

 (૧) ૩૯-D (૨) ૩૯-E (૩) ૩૯-F (૪) ૩૯-G 

4. ભારતમા ંખાનગી ક્ષેત્રનું સૌપ્રથમ પોટર્ .......... છ�. 

 (૧) મગદલ્લા (૨) પીપાવાવ (૩) �ફરાબાદ (૪) ઘોઘા

5. પાપનાશમ્ જળિવદ્યુત પ�રયોજના કઈ નદી પણ 

તૈયાર થઈ છ�? 

 (૧) કાવેરી (૨) પાયકારા (૩) તામ્રપણ� (૪) પે�રયાર

6. કાટૂર્િનસ્ટ તરીક� ‘ચકોર’ના ઉપનામથી કોણ �ણીતું 

હતું? 

 (૧) ચંદ્ર િત્રવેદી  (૨) સોહનલાલ વમાર્

 (૩) બંસીલાલ વમાર્  (૪) રિવકાન્ત વમાર્

7. વલસાડ શહ�ર કઇ નદીના �કનાર� વસેલું છ�? 

 (૧) અંિબકા    (૨) પૂણાર્  (૩) ઔર�ગા   (૪) પૂણાર્

8. હરણાવ નદીના �કનાર� .......... શહ�ર વસ્યું છ�. 

 (૧) િહ�મતનગર  (૨) મોડાસા 

 (૩) ખેડબ્રહ્મા  (૪) મહ�મદાવાદ

9. શેત્રું� નદી પર શેત્રું� યોજના આકાર પામી છ�. આ 

ક્યા િજલ્લાની વાત છ�?  

 (૧) બોટાદ  (૨) ગીર-સોમનાથ 

 (૩) દ�વભૂિમ દ્વારકા  (૪) ભાવનગર

10. નળ સરોવરનું ક્ષેત્રફળ જણાવો. 

 (૧) ૧૨૦.૮૦ ચો. �ક.મી. (૨) ૧૨૦.૮૧ ચો. �ક.મી. 

(૩) ૧૨૦.૮૨ ચો. �ક.મી. (૪) ૧૨૦.૮૩ ચો. �ક.મી.

11. ગુજરાતના ૫૦ ટકા કરતા વધુ િવસ્તારમાં ..........

ની જમીન આવેલી છ�. 

 (૧) કાળી જમીન  (૨) ર�તાળ જમીન

 (૩) ખાર જમીન  (૪) કાંપની જમીન

12. ગુજરાતી “ગદ્યના િપતા”ના િબ�દથી કોને 

નવાજવામાં આવ્યા હતાં? 

 (૧) વીર નમર્દ  (૨) દલપતરામ

 (૩) નવલરામ  (૪) નંદશંકર 

13. નીચે પૈક�ના ક્યા વ્યિક્ત એક સંગીતકાર હતાં? 

 (૧) ચકોર  (૨) પૂિણર્માબહ�ન પકવાસા

 (૩) આ�દત્યરામ વ્યાસ  (૪) નંદશંકર મહ�તા

14. અમદાવાદમાં “ગુજરાત કલાસંઘ”ની સ્થાપના કોણે 

કરી હતી? 

 (૧) ચાંપશીભાઈ  (૨) રિવશંકર રાવળ

 (૩) રિસકલાલ પરીખ  (૪) કનુ દ�સાઈ

15. ‘ર�ગમડંળ’, ‘નટમડંળ’, ‘�પકસઘં’ અન ે‘જવિનકા’ 

જેવી નાટ્ય સંસ્થાઓ ક્યા સ્થળ� સ્થપાઈ હતી? 

 (૧) અમદાવાદ (૨) સૂરત  (૩) વડોદરા (૪) મુંબઈ 

16. બાટર્ન મ્યુિઝયમ ક્યા શહ�રમાં આવેલું છ�? 

 (૧) ભાવનગર (૨) અમર�લી (૩) જૂનાગઢ (૪) દ્વારકા 

17. કોન્ડાપલ્લી ફોટર્ ક્યા રાજ્યમાં છ�? 

 (૧) આન્ધ્ર પ્રદ�શ  (૨) ક�રળ 

 (૩) તિમલનાડુ  (૪) તેલંગાણા 

18. અલી અકબર ખાન નીચ ેપકૈ�ના ક્યા સગંીત વાદ્યના 

વાદક હતા? 

 (૧) શરણાઈ (૨) તબલા  (૩) સરોદ (૪) વાયોિલન

19. યાઓસાંગ (Yaosang)નો ઉત્સવ ભારતના ક્યા 

રાજ્યમાં મનાવાય છ�? 

 (૧) અ�ણાચલ પ્રદ�શ  (૨) મિણપુર 

 (૩) િસ�ક્કમ  (૪) આસામ

20. રા� રામ મોહન રૉયે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના વષર્ 

............. માં કરી હતી. 

 (૧) ૧૮૨૬ (૨) ૧૮૨૭ (૩) ૧૮૨૮ (૪) ૧૮૨૯

21. ક્યા મઘુલ બાદશાહનુ ંતખલ્લસુ ‘સદા ર�ગીલા’ હતુ?ં 

 (૧) મુહમ્મદ શાહ  (૨) બહાદુર શાહ પહ�લો

 (૩) અહમદ શાહ બહાદુર  (૪) શાહજહાં બી�

22. ઇ.સ. ૧૭૪૮મા ંમઘુલ સામ્રાજ્ય અન ેદરુાર્ની સામ્રાજ્ય 

વચ્ચે ક્યું યુદ્ધ ખેલાયું હતું?

 (૧) મનુપુરનું યુદ્ધ  (૨) બક્સરનું યુદ્ધ

 (૩) પ્લાસીનું યુદ્ધ  (૪) પાણીપતનું યુદ્ધ  

23. સૂરતમાં ક્યા વષર્માં મીઠાનો િવદ્રોહ થયો હતો? 

 (૧) ૧૮૧૯ (૨) ૧૮૩૯  (૩) ૧૮૪૪ (૪) ૧૮૩૮

24. િબ્ર�ટશ કાળમાં ખાલસા નીિત લાવનાર ગોરો હાક�મ 

કોણ હતો? 

 (૧) લોડર્ ડેલહાઉસી  (૨) લોડર્ �રપન 

 (૩) િવિલયમ બૅ�ન્ટક  (૪) લોડર્ કૉનર્ વૉિલસ 

25. ક્યા સ્થળ� યો�યેલા ક�ગ્રેસના અિધવેશનના 

પ્રમુખપદ� સુભાષચંદ્ર બોઝ હતા? 

 (૧) નવસારી  (૨) વડોદરા 

 (૩) સૂરતનું હ�રપુરા ગામ  (૪) અમદાવાદ

26. ખુલ્લા બ�રનો વાસ્તિવક ભાવ અને વ્યાજબી 

ભાવની દુકાનોમાં વસ્તુઓના ભાવ વચ્ચેનો જે 

તફાવત સરકાર ઉઠાવે છ�, તેને શું કહ�વાય? 

 (૧) નફો (૨) ક�શ પૅક�જ (૩) સબિસડી (૪) ટ�ક્સ હોિલડૅ

27. ભારતમાં ગુલામી પ્રથાને ગેરકાનૂની �હ�ર કરતો 

કાયદો વષર્ ..............માં બન્યો હતો. 

 (૧) ૧૮૪૧ (૨) ૧૮૪૨ (૩) ૧૮૪૩ (૪) ૧૮૪૪

28. નશેનલ �ફશ�રઝ ડવૅલપમને્ટ બૉડર્નુ ંવડ ુમથક ક્યાં 

છ�? 

 (૧) કલકત્તા (૨) વેરાવળ (૩) હ�દરાબાદ (૪) પણ� 

29. બધંારણ સભા દ્વારા ભારતીય બધંારણન ે.............

ના રોજ અપનાવવામાં આવ્યું હતું. 

 (૧) ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૯ (૨) ૨૬ નવેમ્બર, ૧૯૪૯ 

(૩) ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૫૦ (૪) ૨૬ �ન્યુઆરી, ૧૯૫૦

30. સુપ્રીમ કોટર્માં ન્યાયમૂિતર્શ્રીઓની સંખ્યા િનધાર્�રત 

કરવાની સત્તા કોની પાસે છ�? 

 (૧) સંસદ  (૨) રા�પિત 

 (૩) સુપ્રીમ કોટર્ના મુખ્ય ન્યાયમૂિતર્શ્રી 

 (૪) ભારતના કાયદા પ્રધાન 

31. કાનૂની અથવા �હ�ર મહ�વ ધરાવતા કોઇ પ્રશ્નના 

મુદ્દ� સુપ્રીમ કોટર્ સાથે િવચારિવમશર્ કરવાની સત્તા 

ભારતના રા�પિતને બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં 

મળ�લી છ�? 

 (૧) ૧૪૦   (૨) ૧૪૧  (૩) ૧૪૨   (૪) ૧૪૩

32. બંધારણના ભાગ-૯ હ�ઠળની પંચાયતી રાજની 

�ગવાઇઓ ક્યા રાજ્યને લાગુ પડતી નથી? 

 (૧) મેઘાલય  (૨) નાગાલેન્ડ

 (૩) િમઝોરમ  (૪) આપેલા ત્રણેય

33. ૧૩૩૨ ÷ ૬ ÷ ૩ = .....?.....

 (૧) ૧૧૧   (૨) ૨૨૨  (૩) ૭૪     (૪) ૪૪૪

34. 318 x 318 + 282 x 282 = .....?..... 

 (૧) ૧૮૦૬૪૮  (૨) ૮૦૫૭૮ 

 (૩) ૧૯૦૮૦૦  (૪) ૧૭૯૬૪૮

35. � a : b = 5 : 7 અને b : c = 7 : 3 હોય તો a : c 

= .......... થશે. 

 (૧) ૫ : ૯ (૨) ૭ : ૧૧  (૩) ૫ : ૩ (૪) ૩ : ૫ 

36. PMT, OOS, NQR, .....?..... યોગ્ય િવકલ્પ 

જણાવો. 

 (૧) MSQ  (૨) MSR 

 (૩) MRS  (૪) MST 

37. �ડફ�ન્સ �રસચર્ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓગ�નાઇઝેશન - 

DRDOની સ્થાપના ક્યા વષર્માં થઈ હતી. 

 (૧) ૧૯૫૫ (૨) ૧૯૫૬  (૩) ૧૯૫૭ (૪) ૧૯૫૮

38. ક��લ્શયમ હાયડ્રોક્સાઇડનો ઉપયોગ ............. 

બનાવવામાં પણ થાય છ�. 

 (૧) �બ્લિચગં પાવડર (૨) ચ્હામા ંનાખવાનો ગરમ મસાલો 

(૩) ટૂથ પાવડર      (૪) ટ�લ્કમ પાવડર

39. ભારતમાં �દલ્હીમાં ટ �ર ��સ્ટ્રઅલ ટ�િલિવઝનના 

પ્રાયોિગક પ્રસારણની શ�આત �દલ્હીમાં થઈ હતી. 

ક્યાર�? 

 (૧) સપ્ટ�મ્બર, ૧૯૫૯  (૨) ઓગસ્ટ, ૧૯૫૮ 

 (૩) �ન્યુઆરી, ૧૯૫૫  (૪) સપ્ટ�મ્બર, ૧૯૫૬ 

40. ઍન્થ્રાકોિસસ (Anthracosis) રોગ શનેા કારણ ેથાય 

છ�? 

 (૧) ટ�લ્કમ પાવડર  (૨) કોલસાની રજ 

 (૩) ર�તીના કણ  (૪) અબરખના કમ 

41. SIM Cardમાં SIM એટલે શું? 

 (૧) Subscriber Identity Module

 (૨) Subscriber Identification Module

 (૩) Subscriber Integrated Module 

 (૪) Subscriber Inter-person Module

42. ......... માઇક્રોનથી નીચેની �ડાઈ ધરાવતી 

પ્લા�સ્ટકની થેલીઓ પર પ્રિતબંધ છ�. 

 (૧) ૪૦     (૨) ૪૫  (૩) ૫૫      (૪) ૫૦

43. BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for 

Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation)માં ક�ટલા દ�શનો સમાવેશ થાય છ�? 

 (૧) પાંચ      (૨) છ  (૩) સાત     (૪) આઠ

44. કોકબોરોક (Kokborok) ક્યા રાજ્યની ભાષા છ�? 

 (૧) મેઘાલય  (૨) નાગાલેન્ડ 

 (૩) અ�ણાચલ પ્રદ�શ  (૪) િત્રપુરા 

45. વાકંાનરેમા ંરણિજતિવલાસ મહ�લ કોણ ેતયૈાર કરાવ્યો 

હતો? 

 (૧) વખતિસંહ� ચંદ્રિસંહ� (૨) �થ્વીિસંહ� ચંદ્રિસંહ� 

(૩) ક�સરીિસંહ� પ્રથમ  (૪) અમરિસહં� બાનિેસહં� 

46. મુઘલ રાજક�માર દારા િશકોહએ ઉપિનષદોનો 

............. શીષર્ક હ�ઠળ ફારસી (Persian)માં 

અનુવાદ કરાવ્યો હતો. 

 (૧) મ�-ઉલ-બાહર�ન  (૨) વહાદાત-ઉલ-વુજુદ

 (૩) િસરર્-એ-અકબર  (૪) સ�ફનત-ઉલ-ઓિલયા

47. ........ની સ્થાપના મહાત્મા ગાધંી� દ્વારા થઈ નથી? 

 (૧) ગુજરાત િવદ્યાપીઠ  (૨) સાબરમતી આશ્રમ 

 (૩) નવ�વન ટ્રસ્ટ  (૪) જ્યોિતસંઘ

48. ગુજરાતી ભાષાની અમર હાસ્ય ક�િત ‘ભદ્રંભદ્ર’ના 

સજર્ક કોણ? 

 (૧) રમણભાઈ નીલક�ઠ  (૨) િવનો�દની નીલક�ઠ

 (૩) િવદ્યાગૌરી નીલક�ઠ  (૪) મિહપતરામ �પરામ 

49. ‘ભદ્રભંદ્ર’ ક�િતમા ં“અ�ગ્ન રથ િવરામ ગમન િનગમન 

સૂચક દશર્ક લોહ પ�ટ્ટકા”નો ઉલ્લેખ ......... માટ� 

કરાયો છ�. 

 (૧) ટ્રેન  (૨) ર�લવે સ્ટ�શન 

 (૩) ર�લવે વૅગન  (૪) ર�લવે િસગ્નલ 

50. ર�મન મગૅ્સસે ેઅવૉડર્ િવજતેા ઇલાબહ�ન ર. ભટ્ટ� નીચે 

પૈક�ની કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરી છ�?  

 (૧) સૅલ્ફ-ઍમ્પ્લોય્ડ વૂમન’સ્ ઍસોિસએશન 

 (૨) ગુજરાત ક�ન્સર સોસાયટી 

 (૩) ઋતુંભરા િવશ્વ િવદ્યાપીઠ 

 (૪) આ પૈક� કોઇ નહ�. 

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

૩ (૮) ૩ (૯) ૪ (૧૦) ૩ (૧૧) ૪ (૧૨) ૧ (૧૩) ૩ (૧૪) ૨ 

(૧૫) ૧ (૧૬) ૧ (૧૭) ૧ (૧૮) ૩ (૧૯) ૨ (૨૦) ૩ (૨૧) ૧ 

(૨૨) ૧ (૨૩) ૩ (૨૪) ૧ (૨૫) ૩ (૨૬) ૩ (૨૭) ૩ (૨૮) 

૩ (૨૯) ૨ (૩૦) ૧ (૩૧) ૪ (૩૨) ૪ (૩૩) ૩ (૩૪) ૧ (૩૫) 

૩ (૩૬) ૧ (૩૭) ૪ (૩૮) ૧ (૩૯) ૧ (૪૦) ૨ (૪૧) ૧ (૪૨) 

૪ (૪૩) ૩ (૪૪) ૪ (૪૫) ૪ (૪૬) ૩ (૪૭) ૪ (૪૮) ૧ (૪૯) 

૪ (૫૦) ૧ 


