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ગુજરાતમાં ‘સ્વરાજ આશ્રમ’ ક્યા િજલ્લામાં આવેલો છ�?
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ક્યા પાિલગ્રંથમાં ગણરાજ્યોના નામોની યાદી આપેલી
છ�?
(૧) િનકાય
(૨) િત્રિપટક
(૩) અંગુત્તર િનકાય
(૪) અિભધમ્મિપટક
ચંદ્રગુપ્ત મૌયર્એ ..........માં મૌયર્ સામ્રાજ્યની
સ્થાપના કરી હતી.
(૧) ઇ.સ. પૂવ� ૩૨૨
(૨) ઇ.સ. પૂવ� ૩૨૧
(૩) ઇ.સ. પૂવ� ૩૨૦
(૪) ઇ.સ. પૂવ� ૩૧૯
મૌયર્કાલીન ઇિતહાસ �ણવા માટ� સૌથી મહ�વપૂણર્
એવા અશોકના ૪૪ અિભલેખ કઈ ભાષામાં લખાયેલા
છ�?
(૧) પ્રાક�ત (૨) અધર્માગધી (૩) સંસ્ક�ત (૪) પાિલ
ચંદ્રગુપ્ત મૌયર્ના દરબરમાં આવેલા ગ્રીક રાજદૂત
મૅગસ્થિનસે ક્યો મહ�વપૂણર્ ગ્રંથ લખ્યો છ�?
(૧) અથર્શાસ્ત્ર
(૨) મુદ્રારાક્ષસ
(૩) સપ્તાંગિસદ્ધાંત
(૪) ઇ�ન્ડકા
મૌયર્ વંશના છ�લ્લા રા� .............ની હત્યા કરી
તેના સેનાપિત પુષ્યિમત્ર શુંગે સામ્રાજ્યનો નાશ કય�
હતો.
(૧) િબન્દુસાર (૨) ધમર્મહાપાત્ર (૩) �હદ્રથ (૪) અશોક
મૌયર્ સામ્રાજ્યમાં ......... અને ........... નામની
બે કોટર્ �વા મળ� છ�.
(૧) ધમર્�સ્થય, ક�ટકશોધન (૨) ધમર્મહાપાત્ર, અમાત્ય
(૩) સમાહતાર્, સીતાધ્યક્ષ (૪) મુદ્રા, અંતપાલ
ચંદ્રગુપ્ત મૌયર્ સાથે પરણાવવામાં આવેલી ગ્રીકકન્યા
હ�લન કોની પુત્રી હતી?
(૧) મૅગેસ્થિનસ
(૨) સેલ્યુકસ
(૩) એલેક્ઝાન્ડર
(૪) �ફિલપ
‘સ્વપ્નવાસવદત્તમ્’, ‘ચા�દત્ત’ અને ‘પ્રિતઞ્જાયૌગંધરાયણ’ના રચિયતાનું નામ જણાવો.
(૧) અશ્વઘોષ (૨) પતંજિલ (૩) ભાસ (૪) ભરતમુિન
િત્રિપટકની �તકકથાઓમાંથી સંસ્ક�તમાં રચાયેલી
‘�તકમાલા’ની રચના કોણે કરી હતી?
(૧) આયર્સુર (૨) પાિણિન (૩) ચરક (૪) ભાસ
કિનષ્કની રાજધાની કઈ હતી, જ્યાં તેણે એક િવશાળ
બૌદ્ધ સ્તુપ બંધાવ્યો હતો?
(૧) પુ�ષપુર (હાલનું પેશાવર) (૨) િગરનાર
(૩) ક�ડ� લવન (હાલના શ્રીનગર પાસે હરવાન નામનું સ્થળ)
(૪) પાટલીપુત્ર
આયુ વ �દ િવઞ્જાનના િપતા ગણાતા ચરક� ‘ચરક
સંિહતા’ની રચના ક્યા રા�ના સમયમાં કરી હતી?
(૧) પુષ્યિમત્ર શુંગ
(૨) િમનેન્ડર
(૩) ગોન્ડોફિનર્સ
(૪) કિનષ્ક
ઇ.સ. પૂવ�ની પ્રથમ સદીના મધ્યમાં સાતવાહન વંશના
ક્યા રા�એ પોતાનું રાજ્ય છ�ક નમર્દા નદી સુધી
િવસ્તાયુ� હતું?
(૧) ખારવેલ
(૨) નાહપાણ
(૩) �દ્રદામન
(૪) ગૌતમીપુત્ર સાતકણ�
ક્યા રા�ઓનો ઇિતહાસ મત્સ્યપુ ર ાણમાં �વા
મળ� છ�?
(૧) શુંગવંશના રા�ઓ (૨) પહલવો
(૩) ક�ષાણ
(૪) સાતવાહન
‘િમિલન્દપાન્હો’ ગ્રંથ ક્યા રા� સાથે સંકળાયેલો છ�?
(૧) કિનષ્ક (૨) �દ્રદામા (૩) સમુદ્રગુપ્ત (૪) િમનેન્ડર
સંગમસાિહત્યની ભાષા કઈ હતી?
(૧) તિમલ (૨) તેલુગુ (૩) મલયાલમ (૪) કન્નડ
“કોબાલાિમન”ને નીચે પૈક�ના ક્યા નામે પણ
ઓળખવામાં આવે છ�?
(૧) િવટાિમન એ
(૨) િવટાિમન B12
(૩) િવટાિમન B6
(૪) �રબોફ્લેિવન
િવટાિમન B2ને બી� ક્યા નામે ઓળખવામાં આવે છ�?
(૧) �રબોફ્લૅિવન
(૨) િવટાિમન B3
(૩) િવટાિમન B1
(૪) િવટાિમન B5
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િવટાિમન B1 અને B3ને અનુક્રમે ......... અને
......... તરીક� પણ ઓળખવામાં આવે છ�.
(૧) પાય�રડોક્સાઇન, �રબોફ્લૅિવન
(૨) િથયામાઇન, િનઆિસન
(૩) ઍબ્સ્કોિબર્ક ઍિસડ, ક��લ્સફ�રોલ
(૪) આલ્ફા લાયનોલૅિનક ઍિસડ, વૅક્ટોક્રોમ
નીચે પૈક�નો ક્યો રોગ િવષાણુ (Virus) દ્વારા ફ�લાતો
નથી?
(૧) Newcastle
(૨) Blue tongue
(૩) Babesiosis
(૪) Marek’s Disease
િવષાણુઓની ઉપ�સ્થિતના �કસ્સામાં શરીરના કોષો
નીચે પૈક�ના ક્યા પ્રોટીનનું ઉત્પાદન કર� છ�?
(૧) Interferon
(૨) Properdin
(૩) Gamma Globulin (૪) Hybridoma
ગ્લાયકોજૅનને ......... તરીક� પણ ઓળખવામાં
આવે છ�.
(૧) ઍિનમલ સ્ટાચર્
(૨) અંતઃસ્ત્રાવ
(૩) ઍ�લ્જિનક ઍિસડ (૪) સેલ્યુલોઝ
સૂયમ
ર્ ાળાના ક્યા ગ્રહને પોતાનું ન�ધપાત્ર વાતાવરણ
નથી?
(૧) બુધ (૨) મંગળ (૩) શિન
(૪) ગુ�
માનવ શરીર તંત્ર રચનામાં રોગ સામે લડનારા પદાથ�
............ તરીક� ઓળખાય છ�.
(૧) Deoxyribonucleic acids
(૨) Antigens (૩) Enzymes (ઉત્સેચકો)
(૪) Antibodies
ર�િફ્રજર�ટરમાં ર�િફ્રજરન્ટ તરીક� નીચે પૈક�નું ક્યું પ્રવાહી
વપરાય છ�?
(૧) પ્રવાહી હાઇડ્રોજન (૨) પ્રવાહી નાઇટ્રોજન
(૩) પ્રવાહી ઍમોિનયા (૪) સૂકો બરફ
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ભારતના પન્નીરસેલ્વમ ઇિનયન કઈ રમતના ખેલાડી
છ�?
(૧) હૉક� (૨) ટ�બલ ટ�િનસ (૩) કબડ્ડી (૪) ચૅસ
26. અિમ્રત �દવાન કપ કઈ રમત સાથે સંબંિધત છ�?
(૧) ફ�ટબોલ
(૨) બૅડિમન્ટન
(૩) ચૅસ
(૪) ટ�બલ ટ�િનસ
27. િજલ્લાના વહીવટી વડા કોણ હોય છ�?
(૧) િજલ્લાના સાંસદ
(૨) કલેક્ટર
(૩) િજલ્લા પંચાયત પ્રમુખ (૪) િજલ્લા િવકાસ અિધકારી
28. ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફ�ડ્સ કારોબારનું િનયમન કોણ
કર� છ�?
(૧) RBI
(૨) SEBI
(૩) NABARD
(૪) AMFI
29. બૅ�ન્ક�ગ સુધારાઓ માટ� નીચે પૈક�ની કઈ સિમિતની
રચના કરવામાં આવી હતી?
(૧) વાય. બી. ર�ડ્ડી સિમિત (૨) નરિસમ્હમ્ સિમિત
૩) એન. એન. વોહરા સિમિત (૪) ક�લકર સિમિત
30. �હ�ર ક્ષેત્રની બેન્કોમાં HRને લગતી સમસ્યાઓની
ચકાસણી માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર� કઇ સિમિત રચી હતી?
(૧) �નક�રામન સિમિત (૨) ઉિજર્ત પટ�લ સિમિત
(૩) ખંડેલવાલ સિમિત (૪) િવિપન મિલક સિમિત
31. વલ્ડર્ ટ્રૅડ ઓગ�નાઇઝેશન સંસ્થા ક્યાર� અ�સ્તત્વમાં
આવી હતી?
(૧) ૧ �ન્યુઆરી, ૧૯૯૫ (૨) ૧ એિપ્રલ, ૧૯૯૫
(૩) ૧ �ન્યુઆરી, ૧૯૯૪ (૪) ૧ એિપ્રલ, ૧૯૯૪
32. વલ્ડર્ ટ્રૅડ ઓગ�નાઇઝેશનનું વડુમ
ં થક ક્યાં આવેલું છ�?
(૧) િજનીવા (૨) ન્યૂ યોક� (૩) લંડન (૪) બિલર્ન
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નીચે પૈક�નો ક્યો િવકલ્પ એ ભારતમાં બે�ન્ક�ગ
ટ્રાન્ઝેક્શનનું એક સત્તાવાર માધ્યમ નથી?
(૧) ઓનલાઇન
(૨) મોબાઇલ
(૩) ફોન
(૪) વી�ડયો કોન્ફર�ન્સંગ
‘NIKKEI’ એટલે શું?
(૧) ટો�કયો શૅર માક�ટનો શેર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ
(૨) �પાનીઝ સેન્ટ્રલ બેન્કનું નામ
(૩) �પાનના આયોજન પંચનું નામ
(૪) �પાનનું ફોર�ન ઍક્સ્ચેન્જ માક�ટ
“રાજક�ય મતાિધકાર” માટ� એક શબ્દ આપો.
(૧) Suffrage
(૨) Superstition
(3) Subjugation (3) Acquiescence
ગુજરાતમાં ક�ન્દ્ર સરકારની સંસ્થા - Central Salt
and Marine Chemicals Research Institute ક્યાં
આવેલી છ�?
(૧) ગાંધીનગર (૨) દાંડી (૩) ભાવનગર (૪) �મનગર
“વનસ્પિતની દવાઓ”, “ન્હાવાના સાબુ બનાવવાની
રીત” અને “યદુક�ળનો ઇિતહાસ” પુસ્તકો દ્વારા ક્યા
ક્રાંિતકારીએ બોમ્બ બનાવવાની રીતો દશાર્વી હતી?
(૧) નરહ�રભાઈ પટ�લ (૨) નરિસંહભાઈ પટ�લ
(૩) નવીનચંદ્ર પટ�લ
(૪) નગીનભાઈ પટ�લ
ગુજરાતમાં બીલપુડી ઘોધ ક્યા િજલ્લામાં આવેલો છ�?
(૧) વલસાડ (૨) સુરત (૩) નવસારી (૪) તાપી
ગુજરાતમાં નારગોલ દ�રયા �કનારો ક્યા િજલ્લામાં
છ�?
(૧) ભ�ચ (૨) વલસાડ (૩) ભાવનગર (૪) અમર�લી
ગુજરાતમાં િવલ્સન િહલની ટ�કરીઓ તરીક� �ણીતું
પયર્ટન સ્થળ વલસાડ િજલ્લાના ક્યાં તાલુકામાં છ�?
(૧) વાપી (૨) ધરમપુર (૩) પારડી (૪) ઉમરગામ
ગુજરાતનું બીજું સૌથી મોટું શહ�ર ક્યું છ�?
(૧) સુરત (૨) વડોદરા (૩) રાજકોટ (૪) ભાવનગર
ઉભરાટનો સમુદ્રતટ ક્યાં આવેલો છ�?
(૧) વલસાડ (૨) ભ�ચ (૩) સુરત (૪) તાપી
ગુજરાતમાં “સરદાર પટ�લ નૅશનલ મ્યુિઝયમ” ક્યાં
આવેલું છ�?
(૧) અમદાવાદ (૨) બારડોલી (૩) ખેડા (૪) આણંદ
ગુજરાતમાં ‘સ્વરાજ આશ્રમ’ ક્યા િજલ્લામાં આવેલો
છ�?
(૧) અમદાવાદ (૨) ન�ડયાદ (૩) સુરત (૪) ભ�ચ
કસ્તુરબા સેવાશ્રમ ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલો છ�?
(૧) મરોલી (૨) જલાલપોર (૩) વાંસદા (૪) િચખલી
લોકભારતી ગ્રામિવદ્યાપીઠ ક્યા આવેલી છ�?
(૧) રાજકોટ (૨) અમદાવાદ (૩) ખેડા (૪) ભાવનગર
અણદાબાવાનો આશ્રમ ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલો છ�?
(૧) બનાસકાંઠા
(૨) જૂનાગઢ
(૩) રાજકોટ
(૪) �મનગર
ગુજરાતમાં મેહર� પુસ્તકાલય ક્યાં િજલ્લામાં છ�?
(૧) �મનગર (૨) રાજકોટ (૩) નવસારી (૪) વલસાડ
વનસેવા મહાિવદ્યાપીઠ ગુજરાતના ક્યાં િજલ્લામાં છ�?
(૧) િબલાદીપુડી, વલસાડ (૨) ખેરગામ, નવસારી
(૩) સોનગઢ, તાપી
(૪) નાંદોદ, નમર્દા
ગુજરાતમાં આ�દવાસી અને �વંશ િવઞ્જાન મ્યુિઝયમ
ક્યાં આવેલું છ�?
(૧) અમદાવાદ (૨) સુરત (૩) તાપી (૪) વડોદરા

જવાબો ઃ
(૧) ૩ (૨) ૨ (૩) ૪ (૪) ૪ (૫) ૩ (૬) ૧ (૭) ૨ (૮) ૩
(૯) ૧ (૧૦) ૧ (૧૧) ૪ (૧૨) ૪ (૧૩) ૪ (૧૪) ૪ (૧૫) ૧
(૧૬) ૨ (૧૭) ૧ (૧૮) ૨ (૧૯) ૩ (૨૦) ૧ (૨૧) ૧ (૨૨) ૧
(૨૩) ૪ (૨૪) ૩ (૨૫) ૪ (૨૬) ૨ (૨૭) ૨ (૨૮) ૨ (૨૯) ૨
(૩૦) ૩ (૩૧) ૧ (૩૨) ૧ (૩૩) ૪ (૩૪) ૧ (૩૫) ૧ (૩૬) ૩
(૩૭) ૨ (૩૮) ૧ (૩૯) ૨ (૪૦) ૨ (૪૧) ૧ (૪૨) ૩ (૪૩) ૨
(૪૪) ૩ (૪૫) ૧ (૪૬) ૪ (૪૭) ૪ (૪૮) ૩ (૪૯) ૧ (૫૦) ૧

