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સૂયર્માળામાં સૌથી વધુ અંતર� રહ�લો ગ્રહ ક્યો છ�?

1. �થ્વીનું ૯૫ ટકા પાણી ......... સ્વ�પે છ� ? 

 (૧) ગ્લેિશયસર્ (૨) નદીઓ (૩) મહાસાગરો(૪) તળાવો

2. ઇ�ન્ડયન રૉબસ્ટા (Indian Robusta) એ શું છ�? 

 (૧) ભારતીય ચૅરી  (૨) ભારતીય રબર 

 (૩) ભારતીય કૉફ�  (૪) ભારતીય તમાક� 

3. ફ્ર�ન્ચ શબ્દ ‘Bte noire’નો અથર્ શું થાય છ�? 

 (૧) બેટ-દડો        (૨) ખાસ ગમતી વ્યિક્ત ક� વસ્તુ 

 (૩) ખાસ અણગમતી વ્યિક્ત ક� વસ્તુ (૪) ખાસ વાહન  

4. યારલગં સાગં્પો (Yarlung Tsangpo) નદી ભારતમાં 

ક્યા નામથી ઓળખાય છ�? 

 (૧) ગંગા (૨) બ્રહ્મપુત્રા   (૩) યમુના (૪) મહાનદી

5. ગુજરાતમાં સુખી ડૅમ ક્યા િજલ્લામાં આવેલો છ�?  

 (૧) છોટા ઉદ�પુર  (૨) સુર�ન્દ્રનગર 

 (૩) વડોદરા  (૪) મહ�સાણા

6. મસૂરી િહલ સ્ટ�શન ક્યા રાજ્યમાં આવેલું છ�? 

 (૧) િહમાચલ પ્રદ�શ  (૨) તિમલનાડુ 

 (૩) ક�રળ  (૪) ઉત્તરાખંડ

7. સૂયર્માળામાં સૌથી વધુ અંતર� રહ�લો ગ્રહ ક્યો છ�? 

 (૧) શિન    (૨) શુક્ર  (૩) મંગળ    (૪) નેપ્ચૂન

8. �થ્વીથી સૌથી ન�કનો ગ્રહ ક્યો? 

 (૧) મંગળ    (૨) ગુ�  (૩) નેપ્ચૂન     (૪) બુધ

9. બૅરોિમટરનું રી�ડંગ અચાનક ઘટ� તો નીચે પૈક�ની 

શેની શક્યતા રહ�લી હોય છ�? 

 (૧) શાંત હવામાન  (૨) તોફાની હવામાન 

 (૩) શુષ્ક હવામાન  (૪) ગરમ હવામાન

10. અલમાટી ડૅમ કઈ નદી પર બનેલો છ�? આ ડૅમને 

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ડૅમ પણ કહ�વાય છ�. 

 (૧) ગોદાવરી (૨) કાવેરી  (૩) િક્રષ્ના (૪) મહાનદી

11. ગજુરાતના ક્યા સમુદ્રતટન ેબ્લ્ય ૂફ્લગૅ (Blue Flag) 

સ�ટર્�ફક�શન મળ્યું છ�? 

 (૧) પોરબંદર (૨) ઘોઘા (૩) િશવરાજપુર (૪) સોમનાથ 

12. નમદાફા નૅશનલ પાક� ક્યા રાજ્યમાં આવેલો છ�? 

 (૧) પિશ્ચમ બંગાળ  (૨) અ�ણાચલ પ્રદ�શ 

 (૩) મધ્ય પ્રદ�શ  (૪) કણાર્ટક

13. બાંદીપુર નૅશનલ પાક� ક્યા રાજ્યમાં આવેલો છ�?

 (૧) ક�રળ (૨) કણાર્ટક (૩) તિમલનાડુ (૪) ઓ�ડશા

14. પન્ના નૅશનલ પાક� ક્યા રાજ્યમાં આવેલો છ�?

 (૧) મધ્ય પ્રદ�શ   (૨) ઉત્તર પ્રદ�શ 

 (૩) રાજસ્થાન  (૪) ઝારખંડ

15. ‘લોકિપ્રય ગોપીનાથ બરદલોઇ આંતરરા�ીય 

હવાઇમથક’ ક્યા શહ�રમાં છ�? 

 (૧) ગુવાહાટી (૨) કોલકતા (૩) �દસપુર (૪) િશલ�ગ 

16. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable 

Forest Landscapesનું સંચાલન કોણ કર� છ�? 

 (૧) એિશયન ડૅવલપમેન્ટ બ�ક 

 (૨) ઇન્ટરનેશનલ મોિનટરી ફ�ડ 

 (૩) સાક� સંગઠન  (૪) વલ્ડર્ બ�ક 

17. ઇસરોનો અથર્ ઑબ્ઝવૅર્શન સટે�લાઇટ EOS-01 શનેા 

માટ� છ�? 

 (૧) ક�િષ, વન અને �ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના હ�તુ માટ� 

 (૨) સંરક્ષણ હ�તુ માટ� (૩) સમુદ્ર પેટાળમાં સંશોધન માટ� 

(૪) ધરતીના પેટાળમાં સંશોધન માટ� 

18. ઇ.સ. ૧૯૩૦મા ંભારતના સર ચદં્રશખેર વ�કટ રામનને 

નૉબલ પુરસ્કાર ક્યા ક્ષેત્રમાં મળ્યો હતો? 

 (૧) �ફિઝક્સ  (૨) ઇકોનોિમક્સ

 (૩) સમાજસેવા  (૪) સાિહત્ય

19. ગુજરાત બાયોટ�ક્નોલો� �રસચર્ સેન્ટર ક્યાં આવેલું 

છ�?

 (૧) ગાંધીનગર  (૨) અમદાવાદ 

 (૩) આણંદ  (૪) વડોદરા 

20. ગજુરાત એન� ટ્રિેનગં એન્ડ �રસચર્ ઇ�ન્સ્ટટ્યટૂ ક્યાં 

આવેલી છ�? 

 (૧) અમદાવાદ  (૨) વડોદરા 

 (૩) ગાંધીનગર  (૪) સુરત 

21. ક �ગા ઍટિમક પાવર સ્ટ �શન ક્યા રાજ્યમાં 

આવેલું છ�? 

 (૧) હ�રયાણા  (૨) કણાર્ટક 

 (૩) ક�રળ  (૪) આંધ્ર પ્રદ�શ 

22. AZ, CX, Fu, ..........  

 (૧) KP (૨) JQ (૩) IR (૪) IV

23. એક બી� ગ્રહ ઉપર �થ્વી, પાણી, પ્રકાશ, હવા 

અને આકાશને અનુક્રમે આકાશ, પ્રકાશ, હવા, 

પાણી અને �થ્વી તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�. કોઇ 

માણસને તરસ લાગી છ� તો બી� ગ્રહ ઉપર શાની 

માગણી કરશે જેથી તેની તરસ શાંત થાય? 

 (૧) �થ્વી    (૨) આકાશ  (૩) પ્રકાશ    (૪) હવા 

24. ‘ઔદ્યોિગક િવવાદ’ એટલે કોઇપણ િવવાદ જે 

........ સાથે �ડાયેલ હોય. 

 (૧) રોજગાર  (૨) િબન રોજગાર 

 (૩) રોજગારની શરતો  (૪) ઉપરના બધા

25. મુખ્ય ચૂંટણી કિમશનરને તેમની ઓ�ફસમાંથી 

..........ની જેમ દૂર કરવામાં આવશે. 

 (૧) સવ�ચ્ચ અદાલતના ન્યાયમૂિતર્ 

 (૨) સવ�ચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂિતર્

 (૩) વડી અદાલતના ન્યાયમૂિતર્

 (૪) વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂિતર્

26.  ભારતીય બંધારણના અનુચ્છ�દ ૩૩૬માં ક�ટલીક 

સેવાઓમાં ....... સમુદાય માટ� િવશેષ �ગવાઇ છ�. 

 (૧) મુ�સ્લમ (૨) શીખ (૩) પારસી (૪) �ગ્લો-��ડયન 

27. ભારતમાં  બંધ ારણીય સુધ ાર ાન ી  શ�આત 

................... આ હ�તુ માટ� િબલ રજૂ કરવાથી 

થઈ શક� છ� : 

 (૧) સંસદના કોઇ પણ �હમાં (૨) સંસદના બંને �હમાં 

 (૩) સંસદના ઉપલા �હમાં (૪) સંસદના નીચલા �હમાં 

28. “Nemo dat quod non habet”નો મતલબ 

જણાવો. 

 (૧) નામથી બોલાવ્યા વગર કોઇ નહ� આવે

 (૨) ના સાંભળ્યા પછી કોઇ કામ નથી કરતું

 (૩) લોકો પાસે જે નથી તે તેઓ આપી શક� નહ�

 (૪) નામ વગરનો કોઇ માણસ હોતો નથી 

29. �ડસ્ટ્રીક્ટ જજની િનયુિક્ત કોણ કરી શક� ? 

 (૧) રાજ્યપાલ         (૨) રા�પિત

 (૩) વડી અદાલતના મુખ્ય ન્યાયમૂિતર્ (૪) મુખ્યમંત્રી  

30. રા�પિત સામે મહાિભયોગ (Impeachment)ની 

પ્રિક્રયાનો ઉલ્લેખ બંધારણના ક્યા અનુચ્છ�દમાં છ�? 

 (૧) ૬૦    (૨) ૬૧  (૩) ૬૨     (૪) ૬૩ 

31. ભારતમાં ક્યા પ્રકારના જંગલોનું પ્રમાણ વધુ છ�? 

 (૧) ઉષ્ણ ક�ટબંધીય કાંટાળાં જંગલો 

 (૨) સમશીતોષ્ણ ક�ટબંધીય જંગલો અને ઘાસના મેદાનો

 (૩) ઉષ્ણ ક�ટબંધીય વરસાદી જંગલો 

 (૪) ઉષ્ણ ક�ટબંધીય ખરાઉ જંગલો  

32. એિશયાઇ િસંહના સંરક્ષણ માટ� ક્યા વષર્માં ગીર 

લાયન સેન્ચુરી પ્રોજેક્ટ શ� થયો?  

 (૧) ૧૯૭૯   (૨) ૧૯૭૧   (૩) ૧૯૭૨  (૪) ૧૯૭૬

33. ઉત્તર-પૂવર્ સીમાંત ર�લવેનું વડુ મથક ક્યાં છ�? 

 (૧) િશલ�ગ  (૨) ગોરખપુર 

 (૩) માલીગાંવ-ગુવાહાટી  (૪) �દસપુર 

34. પ્રાચીન સમયના માટીના રમકડા જ્યાં મળ્યાં તે 

કાલીબંગાન નામનું સ્થળ ક્યા રાજ્યમાં છ�? 

 (૧) પિશ્ચમ બગંાળ (૨) રાજસ્થાન (૩) િબહાર (૪) પ�ંબ 

35. ગલુાબી ર�ગની મીનાકારી માટ� ક્યુ ંશહ�ર પ્રખ્યાત છ�? 

 (૧) �દલ્હી  (૨) જયપુર 

 (૩) વારાણસી  (૪) હ�દરાબાદ  

36. ભગવાન રામના પ્રાર�િભક �વન પર આધા�રત નાટક 

‘મહાવીરચ�રત્ર’ કોણે લખ્યું હતું? 

 (૧) કાિલદાસ (૨) ભાસ (૩) ભરત મુિન (૪) ભવભૂિત 

37. હડપ્પીય સંસ્ક�િતના મળી આવેલા નગરો પૈક�ના 

મોહ�-�-દડોમાં નીચલા વગર્ના લોકોના મકાનો એક 

માળના અને ......... ઓરડાવાળાં હતાં. 

 (૧) એક  (૨) બે થી ત્રણ  (૩) બે   (૪) ત્રણ થી ચાર 

38. બો�રયા સ્તૂપ ક્યાં આવેલો છ�? 

 (૧) િબહાર  (૨) ઉત્તર પ્રદ�શ 

 (૩) પિશ્ચમ બંગાળ  (૪) ગુજરાત 

39. વલ્ડર્ હ��રટ�જમાં સમાિવષ્ટ પાટણની રાણીની વાવમાં 

કઈ સ્થાપત્ય શૈલી �વા મળ� છ�? 

 (૧) ગાંધાર શૈલી  (૨) મા�-ગુજર્ર શૈલી 

 (૩) નાગર શૈલી  (૪) દ્રિવડ શૈલી 

40. ખજૂરાહોના મં�દરોનું િનમાર્ણ ક્યા રાજવીઓએ 

કરાવ્યું હતું? 

 (૧) ચંદ�લ રાજવીઓએ  (૨) પલ્લવ રાજવીઓએ

 (૩) ચોલ વંશના રાજવીઓ (૪) પાડ્ય રાજવીઓએ 

41. આ�દવાસી િવસ્તારમાં �વા મળતું પાવરી એ ક�વા 

પ્રકારનું વાદ્ય છ�? 

 (૧) સુિષર વાદ્ય  (૨) અનવદ્ય વાદ્ય 

 (૩) ઘન વાદ્ય  (૪) તંતુ વાદ્ય 

42. સુલતાન અહ�મદશાહ� ગુજરાતમાં ‘વાંટાની પ્રથા’ 

દાખલ કરી હતી. તે શેને સ્પશર્તી હતી? 

 (૧) વેપાર જકાત  (૨) જમીન 

 (૩) લગ્નપ્રથા  (૪) જિજયાવેરો 

43. હુમાયું અને શેરશાહ સુરી વચ્ચે જૂન ૧૫૩૯માં ક્યું 

યુદ્ધ થયું હતું? 

 (૧) પાણીપતનું પ્રથમ યુદ્ધ  (૨) પાણીપતનું �દ્વતીય યુદ્ધ 

 (૩) કાનવાનું યુદ્ધ  (૪) ચૌસાનું યુદ્ધ 

44. મઘુલ સનૈ્યના જયિસહં પહ�લા અન ેછત્રપિત િશવા� 

વચ્ચે કઇ સાલમાં પુર�દરની સંિધ થઈ હતી? 

 (૧) ઇ.સ. ૧૬૧૦  (૨) ઇ.સ. ૧૬૨૫

 (૩) ઇ.સ. ૧૬૬૫  (૪) ઇ.સ. ૧૬૬૬ 

45. વડોદરાના મહારા�એ સમગ્ર રાજ્યમાં ફરિજયાત 

િશક્ષણ ક્યા વષર્માં લાગુ કયુ� હતું? 

 (૧) ૧૮૯૩  (૨) ૧૯૦૬  (૩) ૧૯૨૩   (૪) ૧૯૩૦ 

46. ક્યા વાઇસરોયના કાયર્કાળમાં િબ્ર�ટશ ભારતની 

રાજધાની કલકત્તાથી �દલ્હી ખસેડાઈ? 

 (૧) લૉડર્ ચૅમ્સફૉડર્  (૨) લૉડર્ હા�ડ�જ 

 (૩) લૉડર્ �રપન  (૪) લૉડર્ કઝર્ન 

47. ઇસુ પૂવ�ના ૮૦૦-૬૦૦ના ગાળામાં ભારતમાં અમુક 

પ્રકારની વસિત ગણતરી િનભાવાતી હતી. આવુ ંક્યા 

ગ્રંથમાં જણાવાયું છ�? 

 (૧) સામવેદ (૨) કઠોપિનષદ (૩) ઋગ્વેદ (૪) અથવર્વેદ 

48. નેશનલ સ્ટોક ઍક્સ્ચેન્જની સ્થાપના ક્યા વષર્માં 

થઈ હતી? 

 (૧) ૧૯૯૦ (૨) ૧૯૯૨  (૩) ૧૯૯૩ (૪) ૧૯૯૪ 

 49. બે�ન્ક�ગ ક્ષેત્રની િનયંત્રક RBI છ�, એવી રીતે 

શેરબ�રની િનયંત્રક સંસ્થા કઈ છ�? 

 (૧) IRDA (૨) SEBI (૩) FMC (૪) NSE 

50. ભારતના રા�પિતએ અત્યાર સુધીમાં ક�ટલી વખત 

નાણાક�ય કટોકટી �હ�ર કરી છ�? 

 (૧) એક વખત  (૨) બે વખત 

 (૩) ત્રણ વખત  (૪) એક પણ વખત નહ� 

જવાબો ઃ

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

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

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

(૨૩) ૩ (૨૪) ૪ (૨૫) ૧ (૨૬) ૪ (૨૭) ૧ (૨૮) ૩ (૨૯) ૧ 

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

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

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


