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1. સઘન મિહલા ગ્રામ િવદ્યાપીઠ ગુજરાતમાં ક્યાં છ�? 

 (૧) રતનપુર, બનાસકાંઠા (૨) િચત્રાસણી, બનાસકાંઠા 

 (૩) સનોસણ, બનાસકાંઠા (૪) અમીરગઢ, બનાસકાંઠા 

2. આયોજન પંચની રચના ક્યાર� કરવામાં આવી? 

 (૧) માચર્, ૧૯૫૦  (૨) �ન્યુઆરી ૧૯૫૦ 

 (૩) ઓગસ્ટ, ૧૯૫૨  (૪) �ન્યુઆરી, ૧૯૫૨

3. ઇ.સ. ૧૭૯૨માં શ્રીર�ગપટણમની સંિધ ટીપુ સુલતાન 

અને ............ વચ્ચે થઈ. 

 (૧) રોબટર્ ક્લાઇવ  (૨) ડૅલહાઉસી 

 (૩) કોનર્વોિલસ  (૪) વૉરન હ��સ્ટ�ગ

4. િબ્ર�ટશસર્ સામે બળવો પોકારનારા વેલુ થમ્પી ક્યા 

રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા હતા? 

 (૧) મૈસુર (૨) ત્રાવણકોર (૩) વડોદરા (૪) હ�દરાબાદ 

5. ‘ભારત છોડો આંદોલન’ને બી� ક્યા નામે 

ઓળખવામાં આવે છ�? 

 (૧) િખલાફત આંદોલન  (૨) ખેડૂત ચળવળ 

 (૩) હોમ�લ મૂવમેન્ટ  (૪) ઑગસ્ટ ક્રાંિત 

6. ઇ.સ. ૧૯૧૯નો જિલયાંવાલા બાગ હત્યાકાંડ ક્યા 

શહ�રમાં થયો હતો? 

 (૧) મેરઠ (૨) અ�તસર (૩) �દલ્હી (૪) આગ્રા 

7. વષર્ ૧૯૩૯માં ‘ફોરવડર્ બ્લોક’ની સ્થાપના કોણે કરી 

હતી? 

 (૧) શરતચંદ્ર બોઝ  (૨) શાદુર્લિસંહ કિવશર 

 (૩) ખુરશીદ નરીમાન  (૪) સુભાષચંદ્ર બોઝ 

8. ક્રાંિતકારી નેતા લાલા હરદયાળનું �ત્યુ ક્યાં થયું 

હતું?  

 (૧) �દલ્હી  (૨) �ફલાડૅ�લ્ફયા, U.S.A. 

 (૩) પૅ�રસ, ફ્રાન્સ  (૪) લંદન, િબ્રટન  

9. મઘુલ બાદશાહ હુમાયનુુ ં�વનચ�રત્ર “હમુાય-ુનામા” 

કોણે લખ્યું હતું? 

 (૧) હુમાયુ  (૨) િમઝાર્ કામરાન 

 (૩) બૈરમખાન  (૪) ગુલબદન બેગમ

10. મુઘલ બાદશાહ અકબરનો શાસનકાળ વણર્વતું 

‘અકબરનામા’ કોણે લખ્યું હતું? 

 (૧) અબુલ-ફઝલ ઇબ્ન મુબારક (૨) હાિમદાબાનુ બેગમ 

 (૩) અબ્દુલ રહીમ ખાન-એ-ખાનાં 

 (૪) શેખ અબુ અલ-ફ�ઝ ઇબ્ન મુબારક

11. આખરી મુઘલ બાદશાહ કોણ હતાં? 

 (૧) બહાદુરશાહ ઝફર  (૨) શાહઆલમ �દ્વતીય

 (૩) ઔર�ગઝેબ  (૪) અકબરશાહ �દ્વતીય

12. ‘કલ્યાણ મંડપ’નું િનમાર્ણ એ ક્યા રાજ્યની મં�દર 

િનમાર્ણ શૈલીનું ન�ધપાત્ર પાસું હતું? 

 (૧) ચાલુક્ય (૨) ચંદ�લ (૩) રા�ક�ટ (૪) િવજયનગર  

13. ભારતનો નીચે પૈક�નો ક્યો પાક� સંપૂણર્પણે 

સમશીતોષ્ણ આલ્પાઇન ઝોન (temperate alpine 

zone)માં આવેલો છ�?  

 (૧) માનસ નૅશનલ પાક�  (૨) નેમદાફા નૅશનલ પાક� 

 (૩) નેઓરા વૅિલ નૅશનલ પાક� 

 (૪) વૅિલ ઑફ ફ્લાવસર્ નૅશનલ પાક�  

14. ‘અટલ ઇનોવેશન િમશન’ની સ્થાપના કોના દ્વારા 

કરાઈ છ�? 

 (૧) ક�ન્દ્રીય િવઞ્જાન અને ટ�ક્નોલો� મંત્રાલય 

 (૨) ક�ન્દ્રીય શ્રમ અન ેરોજગાર મતં્રાલય (૩) નીિત આયોગ 

(૪) ક�ન્દ્રીય કૌશલ્ય િવકાસ અને ઉદ્યમશીલતા મંત્રાલય  

15. િવશ્વનું સૌથી જૂનું િલિખત બંધારણ ક્યા દ�શનું 

ગણાય છ�? 

 (૧) U.S.A. (૨) આયલ�ન્ડ (૩) રિશયા (૪) ફ્રાન્સ

16. સોમનાથ મં�દર પર થયેલા ગઝનવીના આક્રમણ 

વખતે ક્યા વનવાસી વીર� બહાદૂરીપૂવર્ક લડીને 

શહાદત વહોરી હતી? 

 (૧) હમીર� ગોિહલ  (૨) વેગડા� ભીલ

 (૩) કોમારામ ભીમ  (૪) ગોિવંદ ગુ�

17. ભારતીય સઘંમા ંજનૂાગઢના િવલય પવૂ� જ પા�કસ્તાન 

ચાલ્યા ગયેલા જૂનાગઢના નવાબનું નામ? 

 (૧) �દલાવર ખાન  (૨) મહાબત ખાન �તીય 

 (૩) હાિમદ ખાન પ્રથમ  (૪) રસુલ ખાન

18. ઇ.સ. 1898માં સ્થપાયેલું અ. સૌ. ડાહીલ�મી 

પુસ્તકાલય ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલું છ�?

 (૧) નવસારી (૨) ન�ડયાદ (૩) અમદાવાદ (૪) સુરત

19. ગુજરાતી સાિહત્યમાં િસંહાસન બત્રીસી અને નંદ 

બત્રીસી જેવી ક�િતઓ કોણે રચી? 

 (૧) શામળ ભટ્ટ  (૨) ઝવેરચંદ મેઘાણી 

 (૩) સરોજ પાઠક  (૪) મનુભાઈ પંચોળી 

20. પટુઆ કલા ક્યા રાજ્ય સાથે સંબંિધત છ�? 

 (૧) િબહાર  (૨) ઉત્તર પ્રદ�શ 

 (૩) મધ્ય પ્રદ�શ  (૪) પિશ્ચમ બંગાળ 

21. િસિલકોિસસ રોગ ક્યા અંગને સ્પશ� છ�?

 (૧) �દય    (૨) મગજ  (૩) ફ�ફસાં     (૪) પેટ 

22. નીચે પૈક�નું કોણ િજને�ટક્સના િપતા તરીક� 

ઓળખાય છ�? 

 (૧) ગ્રૅગર મૅન્ડેલ  (૨) દિમત્રી મૅન્દ�લીવ 

 (૩) થોમસ હ�ટ મોગર્ન  (૪) આઇઝૅક ન્યૂટન

23. ‘ડ�ૅક્ટલૉગ્રાફ�’ એટલ ેનીચ ેપકૈ�ના કોન ેસમજવાની 

િવદ્યા? 

 (૧) મુખમુદ્રા  (૨) �ફ�ગર િપ્રન્ટ 

 (૩) મગજની ક�શાગ્રતા  (૪) માનવ જનીન

24. પાણીનો સૌથી સ્વચ્છ પ્રાક�િતક સ્રોત ક્યો છ�?

 (1) ક�વો    (૨) વરસાદ  (૩) નદી    (૪) સરોવર 

25. અછબડા, ઓરી (chicken-pox) ક્યા વાયરસના 

કારણે થાય છ�? 

 (૧) વૅ�રસેલા-ઝોસ્ટર      (૨) વૅરોિલયા

 (૩) પૅરામાયએક્સોવાયરિસઝ  (૪) �બેલા 

26. આલ્ફા, િબટા અને ગામા ર��ડયેશનના તમામ 

પ્રકારની ખોજ કરવા અન ેમાપવા શનેો ઉપયોગ થાય 

છ�? 

 (૧) ગેઇગર કાઉન્ટર      (૨) વૉલ્ટમીટર 

 (૩) ગોલ્ડ-લીફ ઇલેક્ટ્રૉસ્કોપ  (૪) એમમીટર

27. ગુજરાતના પત્રકાર, લેખક અને સમાજ સુધારક 

કરસનદાસ મૂળ� ક્યું સામિયક ચલાવતા હતા? 

 (૧) સત્યશોધ (૨) મહારાજ (૩) સંપૂણર્ સત્ય (૪) સત્યપ્રકાશ

28. ગુજરાતની �વાદોરી નમર્દાની ગુજરાતમાં લંબાઈ 

ક�ટલી છ�?

 (૧) ૧૩૧૨ �ક.મી.  (૨) ૧,૦૦૦ �ક.મી.

 (૩) ૨૩૫ �ક.મી.  (૪) ૧૬૦ �ક.મી.

29. આણદંપરના ઉચ્ચપ્રદ�શમાથંી નીકળતી ભાદર નદીની 

લંબાઈ જણાવો. 

 (૧) ૧૮૦ �ક.મી.  (૨) ૧૮૪ �ક.મી. 

 (૩) ૧૯૦ �ક.મી.  (૪) ૧૯૪ �ક.મી.

30. ગીરની ધુંડી ટ�કરીમાંથી નીકળતી શેત્રું� નદીની 

લંબાઈ ......... �ક.મી. છ�. 

 (૧) ૧૫૦ �ક.મી.  (૨) ૧૬૧ �ક.મી. 

 (૩) ૧૭૩ �ક.મી.  (૪) ૧૮૪ �ક.મી.

31. ગુજરાતનું નીચે પૈક�નું ક્યું શહ�ર સાબરમતી નદીના 

�કનાર� વસેલું નથી?

 (૧) અમદાવાદ  (૨) ગાંધીનગર 

 (૩) મહ�મદાવાદ  (૪) મહુડી

32. નીચ ેપકૈ�નુ ંક્યુ ંશહ�ર પણૂાર્ નદીના �કનાર� વસલેુ ંનથી? 

 (૧) નવસારી (૨) મહુવા (૩) જલાલપોર (૪) વલસાડ 

33. ડીસા અને િશહોરી કઇ નદીના �કનાર� વસેલા છ�? 

 (૧) હાથમતી (૨) સરસ્વતી (૩) બનાસ (૪) વાત્રક 

34. ગુજરાતમાં રામપરા પ્રાક�િતક અભયારણ્ય ક્યા 

િજલ્લામાં આવેલું છ�? 

 (૧) રાજકોટ (૨) પોરબંદર (૩) મોરબી (૪) બોટાદ 

35. ગજુરાતમા ંપણૂાર્ પ્રાક�િતક અભયારણ્ય ક્યા િજલ્લામાં 

આવેલું છ�? 

 (૧) ડાંગ   (૨) સુરત  (૩) તાપી   (૪) નમર્દા 

36. ગુજરાતમાં િમિતયાલા પ્રાક�િતક અભયારણ્ય ક્યા 

િજલ્લામાં આવેલું છ�? 

 (૧) દ�વભૂિમ દ્વારકા  (૨) ગીર-સોમનાથ 

 (૩) જૂનાગઢ  (૪) અમર�લી

37. ‘સજુની’ પ્રકારની ર�ઈનો ઉદ્યોગ ગજુરાતમા ંક્યા ંછ�? 

 (૧) સુરત   (૨) ભ�ચ  (૩) નવસારી   (૪) વલસાડ 

38. ગજુરાતમા ંતણછાઇંનુ ંકાપડ ......ની િવિશષ્ટતા છ�. 

 (૧) ખંભાત   (૨) સુરત  (૩) બારડોલી   (૪) કલોલ 

39. ગજુરાતમા ં‘વસતંોત્સવ’નંુ આયોજન ક્યા થતુ ંઆવ્યુ ંછ�? 

 (૧) ગાંધીનગર (૨) રાજકોટ (૩) વડનગર (૪) મોઢ�રા 

40. Internetનું ફ�લ ફૉમર્ જણાવો. 

 (૧) Interconnected Network 

 (૨) Interceptive Network 

 (૩) International Network

 (૪) Intercontinental Network

41. કમ્પ્યૂટરના સંદભર્માં Floppyનું પૂણર્ નામ જણાવો. 

 (૧) Flexible Private Plate 

 (૨) First Physical Product

 (૩) Flexible Physical Property 

 (૪) Flexible Private Property

 42. Pen Driveનો ઉપયોગ કરવા માટ� તેને ક્યાં કનેક્ટ 

કરાય છ�? 

 (૧) Printer  (૨) USB Port 

 (૩) Motherboard  (૪) SMPS

43. DVDનું ફ�લ-ફૉમર્ જણાવો. 

 (૧) Digital Versatile Drive 

 (૨) Digital Versatile Disc 

 (૩) Diligent Versatile Disc 

 (૪) Digital Vivacious Disc 

44. કોઇ Windows એ�પ્લક�શનમાં ઇન્ટરનેટ મારફત 

કોઇ ડોક્યુમેન્ટ ડાઉનલોડ કરતી વખતે � આપણે 

કોઇ બીજંુ લોક�શન select ન કયુ� હોય તો ડોક્યુમને્ટ 

મોટ�ભાગે ક્યાં ડાઉનલોડ થાય છ�? 

 (૧) Desktop     (૨) Downloads

 (૩) My Documents   (૪) Pictures

45. જ્યાર� આપણે કોઇ File ક� Folder �ડિલટ કરીએ 

ત્યાર� ત ેPermanent Delete થવાના બદલ ે......... 

માં store થઈ �ય છ�. 

 (૧) My Documents (૨) Network 

 (૩) Recycle Bin  (૪) Control Panel

46. કમ્પ્યૂટર ઉપયોગ વગર િન�ષ્ક્રય �સ્થિતમાં રહ� ત્યાર� 

િનધાર્�રત સમય પછી મોિનટર પર આપણે પસંદ 

કર�લી �ડઝાઇન દ�ખાય છ�, તેને શું કહ�વાય?

 (૧) મોિનટર (૨) ડૅસ્કટોપ (૩) સ્ક્ર�ન સૅવર (૪) ક�ટ્રોલ પૅનલ 

47. માઇક્રોસોફ્ટ Paintમા ંબનાવલેી ફાઇલનુ ંએક્સ્ટ�ન્શન 

શું હોય છ�?

 (૧) .PAINT (૨) .PPT (૩) .BMP (૪) .TIFF

48. MS Wordમાં પૅજના માિજર્ન અને ઑ�રઍન્ટ�શનના 

િવકલ્પ ક્યાં હોય છ�? 

 (૧) INSERT (૨) PAGE SETUP 

 (૩) MAIL MERGE  (૪) TABLES

49. ઇન્ટરનેટના સંદભર્માં FTP એટલે શું? 

 (૧) File Temporary Protocol 

 (૨) File Terminal Protocol 

 (૩) File Transfer Protocol

 (૪) Foreign Transfer Protocol

50. વબેસાઇટની પાછળના બ ેઅક્ષરન ેcountry code કહ�વાય 

છ�. ભારતનો code .in છ�. જમર્નીનો code શુ ંછ�? 

 (૧) us      (૨) ca  (૩) jn      (૪) de

જવાબો ઃ

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

(૯) ૪ (૧૦) ૧ (૧૧) ૧ (૧૨) ૪ (૧૩) ૪ (૧૪) ૩  (૧૫) ૧ 

(૧૬) ૨ (૧૭) ૨ (૧૮) ૨ (૧૯) ૧ (૨૦) ૪ (૨૧) ૩ (૨૨) ૧ 

(૨૩) ૨ (૨૪) ૨ (૨૫) ૧ (૨૬) ૧ (૨૭) ૪  (૨૮) ૪ (૨૯) ૪ 

(૩૦) ૩ (૩૧) ૩ (૩૨) ૪ (૩૩) ૩ (૩૪) ૧ (૩૫) ૧ (૩૬) ૪ 

(૩૭) ૨ (૩૮) ૨ (૩૯) ૧ (૪૦) ૧ (૪૧) ૩ (૪૨) ૨ (૪૩) ૨ 

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

sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

િવશ્વનું સૌથી જૂનું િલિખત બંધારણ ક્યા દ�શનું ગણાય છ�? 


