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ગ્િરલાિિલાં ‘િલાર્લા’ િલાજસક દ્વલારલા કોણે લોકકથલાઓ આપી ?
1. િિદુનીિલાં ‘જહન્ રલા�ીય સ્િયંસેિક ્ળ’ની રચનલા 

કોણે કરી હિી ?
 (૧) રામમનોહર લોિહયા  (૨) મૌલાના બશીર 
 (૩) ચંપક રમણ િપલ્લાઈ  (૪) ડૉ. મથુરિસંહ 
2. ભલારિની  આઝલા્ ીન ી  ચળિળ ્ર જિયલાન 

અફઘલાજનસ્િલાનિલાં કોનલા ‘રલા�ીય પ્િ્ખ’ પ્� 
કલાિચલલાઉ સ્િિંત્ર સરકલારની રચનલા કરલાઈ હિી? 

 (૧) રા� મહ�ન્દ્ર પ્રતાપ  (૨) સોહનલાલ પાઠક 
 (૩) બરકતુલ્લા  (૪) મૌલાના બશીર 
3. ૧૬ ઑક્ટોબર, ૧૯૦૫નલા રોિ બંગલાળનલા ભલાગલલાનો 

અિલ કરલાયો િ ે�્િસ ....... િરીક� િનલાિલાયો હિો.
 (૧) રા�ીય શોક �દન  (૨) બંગભંગ �દન 
 (૩) બંગાળ એકતા �દન  (૪) બંગભંગ િવરોધ �દન 
4. આઝલા્ી પૂિ� નીચે પૈક�નલા ક્યલા સ્ધલારલાએ િ્�સ્લિોને 

કોિી િિ્લાર િંડળ આપ્યલાં? 
 (૧) મૉન્ટ-ફડર્  (૨) ઇલ્બટર્ િબલ
 (૩) ઑગસ્ટ ઑફર  (૪) મોલ�-િમન્ટો 
5. ૧૨િી િલાચ� સલાબરિિી આશ્રિથી િહલાત્િલા ગલાધંીજી એ 

િગપ્જસદ્ધ ્ લાડંીયલાત્રલા િ� કરી િઓે ...... �્િસની 
પ્યલાત્રલા બલા્ ્લાંડી પહ�ચ્યલા હિલાં.

 (૧) ૨૧     (૨) ૨૨  (૩) ૨૩      (૪) ૨૪
6. િહલાત્િલા ગલાંધીજીએ ્લાંડીનલા ્�રયલા�કનલાર� �િેલલા 

િીઠલાિલાંથી િ્ઠ્ઠી િીઠ્ં લઇ િીઠલાનો અનયલાયી કલાય્ો 
િોડ્યો. એ ક્યો �્િસ હિો? 

 (૧) ૨ એિપ્રલ, ૧૯૩૦  (૨) ૩ એિપ્રલ, ૧૯૩૦ 
 (૩) ૫ એિપ્રલ, ૧૯૩૦  (૪) ૬ એિપ્રલ, ૧૯૩૦ 
7. િહલાત્િલા ગલંાધીજીની ્ લાડંીક�ચન ેકોણ ે‘િહલાજભજનષ્ક્રિણ’ 

સલાથે સરખલાિી હિી? 
 (૧) સુભાષચંદ્ર બોઝ  (૨) મહાદ�વભાઈ દ�સાઈ
 (૩) નારાયણ દ�સાઈ  (૪) મીરાબહ�ન 
8. નેિલાજી સ્ભલાષચંદ્ર બોઝનો િનિ ક્યલાં થયો હિો? 
 (૧) કલકત્તા   (૨) કટક  (૩) ખડગપુર   (૪) હાવડા 
9. સયંક્્ત રલા�ોનલા ખિપત્રનો આર�ભ .........થી થલાય 

છ�. 
 (૧) ઘોષણાપત્ર (૨) આમખુ (૩) માનવહકો (૪) બધંારણ 
10. જબ્ર�ટિ પલાલદુિેનટ� જહ�્ સ્િલાિં�ય ધલારો ...........નલા 

રોિ પસલાર કય� હિો. 
 (૧) �ન્યુઆરી ૧૯૪૭  (૨) જુલાઈ ૧૯૪૬
 (૩) જૂન ૧૯૪૬  (૪) જુલાઈ ૧૯૪૭
11. આઝલા્ી િખિે ભલારિિલાં ્�િી રલાજ્યો – �રયલાસિોની 

સંખ્યલા ક�ટલી હિી? 
 (૧) ૫૫૦   (૨) ૫૭૦  (૩) ૫૬૨    (૪) ૫૬૦ 
12. આઝલા્ી િખિે સ્િિંત્ર ભલારિનલા ક�લ ક્ષેત્રફળ પૈક�ન્ં 

ક�ટલ્ં ક્ષેત્રફળ ્�િી રલાજ્યોન્ં હિ્ં?  
 (૧) ૬૦ ટકા (૨) ૪૦ ટકા (૩) ૪૮ ટકા (૪) ૫૬ ટકા 
13. ્�િને આઝલા્ી પ્લાપ્ત થયલા પછી સૌ પ્થિ ભલાિનગર 

રિિલાડલાનલા િહલારલા� ..............એ ભલાિનગરિલાં 
‘િિલાબ્લાર સરકલાર’નો િ્ભલાર�ભ કય�.  

 (૧) ક�ષ્ણક�મારિસંહ�  (૨) િવરભદ્રિસંહ� 
 (૩) ભાવિસંહ� �દ્વતીય  (૪) તખતિસંહ� 
14. બલાહ્યલા અિકલાિિલાં ઉપગ્હો છોડિલા િલાટ� GSLVનો 

ઉપયોગ થલાય છ�. GSLVન્ં પૂ�ં નલાિ િણલાિો.
  (૧) Geosynchronous Satellite Launch Vehicle
 (૨) Geo-Synthesis Satellite Launch Vehicle 
 (૩) Geosynchronous Super Launch Vehicle           
 (૪) Geographic Satellite Launch Vehicle
15. આધં્રપ્ �્િિલાથંી નીચ ેપકૈ�ન્ ંક્ય્ ંરલાજ્ય અલગ પડં્્ય? 
 (૧) ઉત્તરાખંડ (૨) છત્તીસગઢ (૩) ક�રળ (૪) તેલંગાણા 
16. ઝલારખંડ રલાજ્ય નીચે પૈક�નલા ક્યલા રલાજ્યિલાંથી અલગ 

થય્ં? 
 (૧) છત્તીસગઢ       (૨) િબહાર    
 (૩) મધ્યપ્રદ�શ      (૪) ઉત્તરપ્રદ�શ 
17. ભલારિની બંધલારણ સભલાિલાં ક�લ ક�ટલલા સભ્યો હિલા? 
 (૧) ૩૭૫   (૨) ૩૭૬    (૩) ૩૮૦     (૪) ૩૮૫ 
18. બંધલારણ સભલાએ િેની કલાિગીરી ક્યલારથી િ� કરી 

હિી? 

 (૧) ૧૧ નવેમ્બર, ૧૯૪૬  (૨) ૨૬ �ન્યુઆરી, ૧૯૪૬ 
 (૩) ૧૫ નવેમ્બર, ૧૯૪૬ (૪) ૯ �ડસેમ્બર, ૧૯૪૬
19. બંધલારણ સભલાએ બે િષદુ, ૧૧ િલાસ અને ૧૮ �્િસિલાં 

િળ�લી ક�લ ....... બઠેકોિલા ંકલાિગીરી પણૂદુ કરી હિી. 
 (૧) ૩૪      (૨) ૧૦૨   (૩) ૧૬૬    (૪) ૧૫૦ 
20. ભલારિનલા બંધલારણિલાં કોને આખરી સલાિદુભૌિ સત્તલા 

આપિલાિલાં આિી છ�? 
 (૧) રા�પિત  (૨) લોકસભા 
 (૩) ક�ન્દ્રીય મંત્રીમંડળ  (૪) ભારતના લોકો 
21. િલાલ્કલા પંચલાયિની િહીિટી પલાંખનલા િડલા નીચે પૈક� 

કોણ હોય છ�? 
 (૧) ટીડીઓ  (૨) ડીડીઓ 
 (૩) તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ (૪) તલાટી-કમ-મંત્રી 
22. હોદ્દલાની �એ રલાજ્યિલાં આિેલી ય્જનિજસદુટીઓનલા 

ક�લલાજધપજિ (ચલાનસૅલર) કોણ હોય છ�? 
 (૧) રા�પિતશ્રી  (૨) િશક્ષણ અગ્રસિચવ
 (૩) રાજ્યપાલશ્રી  (૪) િશક્ષણ મંત્રીશ્રી 
23. રલાજ્યની િડી અ્લાલિનલા નયલાયલાધીિોની જનિણૂક 

રલા�પજિ ......... સલાથે ચચલાદુ-જિિિદુ કરીને કર� છ�. 
 (૧) મુખ્યમંત્રીશ્રી  (૨) રાજ્યના કાયદા મંત્રીશ્રી
 (૩) રાજ્યપાલશ્રી  (૪) વડાપ્રધાનશ્રી
24. રલાજ્યપલાલ જિધલાનસભલાિલાં બહ્િિી પક્ષનલા નેિલાની 

જનિણૂક ............ િરીક� કર� છ�. 
 (૧) મુખ્યમંત્રી  (૨) િવપક્ષ નેતા
 (૩) પ્રો-ટ�મ સ્પીકર  (૪) આ પૈક� કોઇ નહ� 

25. ગિ્રલાિનલા િખ્્યિતં્રીન્ ંકલાયલાદુલય નિલા સજચિલાલયિલાં 
ક્યલાં છ�? 

 (૧) બ્લોક ૧       (૨) સ્વિણર્મ સંક�લ-૧ 
 (૩) મંત્રી આવાસ      (૪) સ્વિણર્મ સંક�લ-૨ 
26. સરપચંની સિદુસલાિલાનય પસં્ ગી થલાય િને ે........... 

િરીક� �હ�ર કરીને જિિેષ પ્રસ્કલારથી સનિલાજનિ 
કરિલાિલાં આિે છ�. 

 (૧) સરસ ગ્રામ      (૨) સંતુિલત ગ્રામ
 (૩) સમરસ ગ્રામ       (૪) પંચાયતી ગ્રામ
27. જિલ્લા પંચલાયિનલા િહીિટી િડલા કોણ હોય છ�?  
 (૧) િજલ્લા િવકાસ અિધકારી (૨) કલેક્ટર 
 (૩) ટીડીઓ  (૪) િજલ્લા પંચાયત પ્રમુખ 
28. નીચે પૈક�ની કઈ અ્લાલિ નઝીરી અ્લાલિ (કોટદુ 

ઑફ ર�કોડદુસ્)ન્ં સ્થલાન ધરલાિે છ�? 
 (૧) મટે્રોપોિલટન કોટર્ (૨) િસટી િસિવલ ઍન્ડ સશૅન્સ કોટર્ 
 (૩) �ડ�સ્ટ્રક્ટ કોટર્  (૪) હાઇકોટર્
29.  આસલાિ, િજણપ્ર, િેઘલાલય, નલાગલાલૅનડ, જત્રપ્રલા, 

જિઝોરિ અને અ�ણલાચલ પ્્�િ રલાજ્યો કઇ િડી 
અ્લાલિની હક�િિ હ�ઠળ આિે છ�? 

 (૧) િમઝોરમ હાઇકોટર્  (૨) િત્રપુરા હાઇકોટર્ 
 (૩) આસામ હાઇકોટર્  (૪) નાગાલૅન્ડ હાઇકોટર્
30. જિલ્લા નયલાયલાધીિ િરીક� જનિણૂક પલાિનલાર વ્યજક્ત 

પલાસે ઓછલાિલાં ઓછો ....... િષદુ િક�લલાિ કયલાદુનો 
અન્ભિ હોિો �ઇએ. 

 (૧) ૭      (૨) ૧૦  (૩) ૫     (૪) ૮
31.   િલાિિેરિલા ંબલાગં્લલા �્િે પોિલાની આઝલા્ીનલા ક�ટલલા ંિષદુ 

ક�ટલલા િષદુ પૂણદુ થિલાં  સ્િયિંત્ર �્િસની ઊિિણી 
કરી? 

 (૧) ૫૫     (૨) ૫૦   (૩) ૫૨     (૪) ૪૫ 
32.   હલાલિલાં કયલા ્�િે િલાજહન -૧A જિસલાઈલન્ં સફળ 

પરીક્ષણ કય્� છ� ? 
  (૧) નેપાળ       (૨) પા�કસ્તાઈન       
 (૩)  અફઘાિનસ્તાવન       (૪) આમાંથી કોઈ નહી  
33.   િસ્િીની ��ષ્ટએ ગ્િરલાિન્ં ભલારિિલાં ક�ટલલાિ્ં સ્થલા 

ન છ�? 
 (૧) આઠમું    (૨) સાતમું
 (૩) નવમું    (૪) દશમું  

34.   ‘જહન્્સ્િલાન િધયેન્ં એક ઝ્ંપડ્ં’ ક�જત્ત કોની છ� ? 
  (૧)  ગોવધર્નરામ  (૨)  રમણભાઈ નીલક�ઠ         
  (૩)   મહાત્મા ગાંધી (૪)  સોરાબશા દાદાભાઈ   
35.   ગ્િરલાિિલાં ‘િલાર્લા’ િલાજસક દ્વલારલા કોણે લોકકથલાઓ 

આપી ? 
 (૧)  ઝવેરચંદ મેઘાણી  (૨) ખોડીદાસ પરમાર
  (૩)  પુસ્કર ચંદરવાકર (૪)  ગોક�ળદાસ રાયચુરા 
36.   િૂળભ્િ અજધકલારોનો  ખ્યલાલ  ક્યલા  ્�િનલા 

બંધલારણિલાંથી લેિલાયલા છ� ? 
 (૧)  ક�નેડા (૨)  યુએસએ (૩)  જમર્ની (૪)  રિશયા
37.   બંધલારણિલાં  સ્ધલારલાની �ગિલાઈ ક્યલા ્ �િનલા 

બંધલારણિલાંથી લેિલાઈ છ� ? 
 (૧) દ.આિફ્રકા (૨) યુએસએ (૩) ફ્રાન્સ  (૪) રિશયા
38.  િધિલાખી ઉછ�ર અને િધ ઉત્પલા્નને િ્ં કહ� છ� ? 
      (૧)  સેરીકલ્ચર  (૨)  એપી કલ્ચર
      (૩)  ઓલ કલ્ચર (૪)  વીડી કલ્ચર
39.   ગ્િરલાિનલા પ્ખ્યલાિ રસલાયણિલાસ્ત્રી કોણ ? 
      (૧)  િત્રભુવનદાસ ગજ્જર (૨)  પ્રફ�લચંદ્ર રોય  
      (૩)  િશિશરક�માર િમત્રા (૪)  ડાર્. આત્મારામ 
40.   પ્ોટીનની ઉણપથી થિો રોગ ક્યો છ� ? 
 (૧)  મરાસ્મસ (૨)  ક્વોિશયોરકોર
        (૩)  �રક�ટસ (૪)   ૧  અને  ૨ બંને 
41.   જીિનરક્ષક બીસીજીની રસીનલા િોધક કોણ છ� ? 
    (૧)  કાલમેટ ગ્યુ�રન (૨)  લુઈસ પા�ચર
        (૩)  પૌલ મ્યુલર (૪)   રોબટર્ કોચ
42.   સ્ટ�ચ્ય્ ઓફ ય્જનટીની �ડઝલાઈન કોણે બનલાિી છ� ? 
  (૧)  બાલક�ષ્ણ દોશી (૨)  જતીન દાસ
        (૩)  રામ સુથાર (૪)   અિનલ નાઈક
43.   ‘િેડછીનો િડલો’ િરીક� કોને સંબોધિલાિલાં આિિલા? 
 (૧)  જુગતરામ  દવે (૨)  જે.બી. ક�પલાણી 
 (૩)  ઠકકર બાપા (૪)   બક�લ મહ�તા 
44.   જચત્રંિન્લાસ  અને  િોિીલલાલ નહ�� દ્વલારલા કઈ પલાટ� 

િ� કરલાઈ  હિી ? 
  (૧)  ગદર પાટ� (૨)  સ્વરાજ પાટ�
        (૩)  આઝાદ પાટ�  (૪) સ્વતંત્ર પાટ� 
45.   બંધલારણની કઈ અન્સૂજચિલાં િેઘલાલય, આસલાિ, 

જત્રપ્રલા, જિઝોરિ રલાજ્યનલા આ�્િલાસી જિસ્િલારોનલા 
િજહિટ િલાટ�ની �ગિલાઈ છ�? 

   (૧)  અનુસૂિચ ૫ (૨) અનુસૂિચ ૭   
        (૩)  અનુસૂિચ ૬ (૪) અનુસૂિચ ૨
46.  ગ્િરલાિિલાં ઉિિલાિલા િેળલાઓિલાંથી ‘�પનલા િેળલા’ 

િરીક� કયલા િેળલાને ઓળખિલાિલાં આિે છ� ? 
 (૧)  માધવપુરનો મેળો  (૨)  તરણેતરનો મેળો 
        (૩)  નકલંકનો મેળો  (૪) ભવનાથનો મેળો 
47.   ગ્િરલાિની ઓળખલાિી જચત્રકલલાિલાં ‘કલાિલાંગીરી’ 

િૈલીનલા જચત્ર ક્યલા જિલ્લા સલાથે સંકળલાયેલલા છ� ? 
 (૧)  છોટા ઉદ�પુર  (૨) કચ્છ (૩)  ડાંગ (૪) જૂનાગઢ 
48.  ગ્િરલાિનલા ડલાંગ જિલ્લાની ખૂબ �ણીિી જચત્રકલલા 

‘િલારલી’ન ેઅનય બી� કયલા નલાિથી પણ ઓળખિલાિલાં 
આિે છ� ? 

 (૧)  પોથીકલા (૨) પીઠોરા (૩)  કાચકલા (૪) પચવી  
49.  ગ્િરલાિનલા સલાંસ્ક�જિક િલારસલાનલા સં્ભદુિલાં ‘જચિલારલા’ 

એટલે કોણ થલાય ? 
 (૧)  ગાયક  (૨)  િચત્રકાર  (૩) સંગીતકાર   (૪) કિવ
50.  ‘િલારલી’ જચત્રકલલાિલા ં‘િલારલી’નો અથદુ સ્થલાજનક ભલાષલા 

પ્િલાણે િ્ં થલાય છ� ? 
 (૧)  દીવાલને ગે� વડે તૈયાર કરનાર (૨)  લ�પણ કરનાર 
        (૩) ખેતરનો ખેડનાર        (૪)  ગીત ગાનાર 
િિલાબો : 
(૧) ૩ (૨) ૧  (૩) ૧ (૪) ૪ (૫) ૪ (૬) ૪ (૭) ૨ (૮) ૨ 
(૯) ૨ (૧૦) ૪ (૧૧) ૩ (૧૨) ૩ (૧૩) ૧ (૧૪) ૧ (૧૫) ૪ 
(૧૬) ૨ (૧૭) ૪ (૧૮) ૪ (૧૯) ૩ (૨૦) ૪ (૨૧) ૧ (૨૨) ૩ 
(૨૩) ૩ (૨૪) ૧ (૨૫) ૨ (૨૬) ૩ (૨૭) ૧ (૨૮) ૪ (૨૯) ૩ 
(૩૦) ૧ (૩૧) ૨ (૩૨) ૨ (૩૩) ૩ (૩૪) ૪ (૩૫) ૪ (૩૬) ૨ 
(૩૭) ૧ (૩૮) ૨ (૩૯) ૧ (૪૦) ૪ (૪૧) ૧ (૪૨) ૩ (૪૩) ૧ 
(૪૪) ૨ (૪૫) ૩ (૪૬) ૧ (૪૭) ૨ (૪૮) ૪ (૪૯) ૨ (૫૦) ૩ 


