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Accountant 
1.  'િશક્ષક લખે છે' વા�માથંી પે્રરકવા� શોધો. 

(A) િશક્ષક લખશે (B) િશક્ષકથી લખાય છે 

(C) િશક્ષક િવદ્યાથ�ઓને લખાવે છે. (D) િશક્ષક� લખે�ુ.ં 
 

C 

2.  `�ંુભ' શબ્દમા ંકયો અ�નુાિસક છે? 

(A) � ્ (B) � ્

(C) � ્ (D) �્ 
 

B 

3.  કયા છદંને દોહરાનો ઉલટા છદં પણ કહ� છે ? 

(A) ચોપાઈ (B) સોરઠા 

(C) રોલા (D) ઉલ્લાલા 
 

B 

4.  �ખુ સમ કો મગંલ નહ�, �તૃ્� ુસમી નહ� હાણ, જગ સમકો જગંલ નહ�, સત્ય સમી નહ� વાણ 

આ પ�ંક્તઓમા ંકયો છદં રહ�લો છે. 

(A) દોહરો (B) �થૃ્વી 

(C) અ�ષુ્�ુપ (D) ચોપાઈ 
 

A 

5.  નીચેનામાથંી કયો ધ્વિન અઘોષ છે ? 

(A) ટ (B) ઢ 

(C) ધ (D) ભ 
 

A 

6.  "િવર�હણીના �� ુ�વો મ�ડુો.'' મા ંઅલકંાર ઓળખાવો. 

(A) ઉપમા (B) અ�પુ્રાસ 

(C) �પક (D) વ્યાજસ્�િુત 
 

A 

7.  `�તઃકરણ' ની સિંધનો સાચો િવકલ્પ________ છે. 

(A) �ત� ્+ કરણ (B) �ત� ્+ કરણ 

(C) �ત�્ + કરણ (D) �� ્+ અકરણ 
 

C 

8.  �ીની વાત સાભંળ�ને રા�રા� થઈ �ય એવો ��ુુષ________ 

(A) વેવલો (B) પોમલો 

(C) �ીપે્રમી (D) બાઘો 
 

B 

9.  ને ��ડુ� વાવે છે અમરવેલ'મા ંક�ુ ંસમાસ છે ? 

(A) ઉપપદ (B) કમર્ધારય 

(C) �દ� ુ (D) તત્��ુુષ 
 

B 

10.  ર�ખા�ંકત િવશેષણનો પ્રકાર બતાવો. `તેની પ્રભાવશાળ� �ખો ક�િત�દ�વ પર પડ�'. 

(A) �ણુવાચક (B) પ�રમાણવાચક 

(C) સખં્યાવાચક (D) સાવર્નાિમક 
 

A 

11.  દ�રયા �કનારો ર�તાળ હતો (સમાસ બતાવો) 

(A) કમર્ધારય (B) ઉપપદ 

(C) તત્��ુુષ (D) �દ� ુ
 

C 
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12.  ખોટ� જોડણી ઓળખાઓ. 

(A) ક�ક�યી (B) ગણપતી 

(C) ગ�ુડ (D) ઘટોત્કચ 
 

B 

13.  િવસ્મય નો અથર્ _______થાય. 

(A) અચરજ (B) અ�ૃશ્ય 

(C) િવ�ચત્ર (D) સ્મરણ 
 

A 

14.  ઇચ્છા ક� �ષૃ્ણા િવના�ુ ંએટલે 

(A) અનાયાસ  (B) અનાયો�જત 

(C) અનારંભ (D) અનાસક્ત 
 

D 

15.  �તુ્રની પૌત્રી એટલે________ 

(A) દો�હત્રી (B) ભાણી 

(C) પ્રપૌત્રી (D) પૌત્રી 
 

C 

16.  આકાશ અને �થૃ્વી �યા ંમળતા ંદ�ખાય છે તે ર�ખા ને ______કહ�વાય. 

(A) મધ્યર�ખા (B) �ક્ષિતજ 

(C) નભોર�ખા (D) સધં્યાકાળ 
 

B 

17.  'વષાર્ઋ�'ુ માટ� કયો શબ્દ પ્રયો�ય છે ? 

(A) ઉના� (B) ચોમા�ુ ં

(C) શરદ (D) ઝરમર 
 

B 

18.  ર�ખા�ંકત પદની િવભ�ક્ત ઓળખો.  `કણ� રથ મગંાવ્યો'. 

(A) કતાર્ (B) કરણ 

(C) કમર્ (D) સબંોધન 
 

C 

19.  ��ઠૂા પાસેની પહ�લી �ગળ�ને _________ કહ�વાય. 

(A) અનાિમકા (B) ત�ની 

(C) ટચલી (D) િનહા�રકા 
 

B 

20.  કયા શબ્દની જોડણી સાચી નથી ? 

(A) અ�િુશલન (B) અ�રુાગ 

(C) અ�કંુપા (D) અ�વુાદ 
 

A 

21.  ર�ખા�ંકત શબ્દની સજં્ઞાનો પ્રકાર બતાઓ. `મ� પખંો ખર�દ્યો'. 

(A) ભાવવાચક (B) સ�હૂવાચક 

(C) �િતવાચક (D) �વ્યવાચક 
 

C 

22.  `ઉ�્ + હત' ની સિંધ જોડો. 

(A) ઉદ્ધત (B) ઉધ્ધત 

(C) ઉદ્હત (D) ઉદ્ત 
 

A 

23.  ર�ખા�ંકત પદની િવભ�ક્ત ઓળખો. `દોર હાથમાથંી �ટ� ગયો'. 

(A) અિધકરણ (B) કમર્ 

(C) અપાદાન (D) સબંધં 
 

C 

24.  �ો શબ્દ સમાનાથ� નથી ? 

(A) હ� (B) દાવો 

(C) અિધકાર (D) ફરજ 
 

D 
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25.  નીચેનામાથંી �ુ ંવા� સા�ુ ંછે ? 

(A) માર� શરત�કૂ થઈ (B) માર� સરત�કૂ થઈ 

(C) માર� શરત �કૂ થઈ (D) માર� શતર્ �કૂ થઈ 
 

A 

26.  Wherever there is coal you ___________________ find iron. 
(A) ought (B) will 
(C) need (D) dare 

 

B 

27.  I know all about that film because I _____________ it twice. 
(A) am seen (B) had saw 
(C) have seen (D) have saw 

 

C 

28.  Convert the following Complex sentence into a Simple sentence. Select the correct answer from the options given 
below. He died in the village where he was born. 

(A) He died in his native village. (B) He died in his current place. 
(C) He died in the village somewhere he was born. (D) He died. 

 

A 

29.  No doubt he has achieved much, but I cannot give him credit ___________ all that he boasts ___________. 
(A) for, about (B) on, in 
(C) about, on (D) over, till 

 

A 

30.  Arrange the following words in correct order and make a sentence: 
(A) best (B) friends (C) Trees (D) are (E) our 

(A) CDEAB (B) ABCDE 
(C) DEBCA (D) BCADE 

 

A 

31.  He _____________ here for the last five years. 
(A) has been working (B) has being working 
(C) working (D) been working 

 

A 

32.  The town ______________ its appearance completely since 1980. 
(A) has changed (B) have changed 
(C) has change (D) have change 

 

A 

33.  Look! The sun _____________ over the hills. 
(A) is rising (B) am rising 
(C) had rising (D) are rising 

 

A 

34.  In his autobiography he refers ___________ his abhorrence ___________ animal diet. 
(A) among, to (B) with, of 
(C) to, of (D) at, to 

 

C 

35.  One or the other of those fellows ______________ stolen the watch. 
(A) have (B) has 
(C) having (D) has had 

 

B 

36.  I do it because I ___________ to. 
(A) choosing (B) will be choosing 
(C) choose (D) chosen 

 

C 

37.  The heir ___________ the throne was free ___________ physical or moral taint. 
(A) for, in (B) to, from 
(C) by, on (D) on, by 

 

B 

38.  He rested his horse, because it ______________. 
(A) limped (B) limp 
(C) limping (D) has limp 

 

A 

39.  I studied hard in order that I ___________________. 
(A) may got on top (B) can got on top 
(C) might get to the top (D) should got top 

 

C 

40.  Contrary ___________ my instructions, he went ___________ his depth and would certainly have met ___________ a 
fatal mishap but for the timely help rendered ___________ him. 

(A) to, beside, with, for (B) to, beyond, with, to 
(C) to, beyond, with, in (D) to, beside, for, for 

 

B 

41.  Ashok fell off the ladder when he ___________ the roof. 
(A) am mending (B) was mending 
(C) is mending (D) are mending 

 

B 

42.  As he had not paid his bill, his electricity was ________________. 
(A) cut off (B) been cut off 
(C) cutting off (D) have cut off 

 

A 

43.  ______________ Gold is a precious metal. 
(A) A (B) An 
(C) The (D) No Article 

 

D 
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44.  I waited for my friend until he ___________________. 
(A) came (B) come 
(C) coming (D) have coming 

 

A 

45.  He speaks as one who ___________________. 
(A) know (B) knowing 
(C) known (D) knows 

 

D 

46.  Here is the pen __________ you lost. 
(A) but (B) that 
(C) why (D) still 

 

B 

47.  The ebb and flow of the tides ______________ explained by Newton. 
(A) was (B) were 
(C) has (D) have 

 

A 

48.  To love our country, to be interested ___________ its concerns, is natural ___________ all men. 
(A) into, from (B) in, to 
(C) on, for (D) because,  to 

 

B 

49.  We ____________ English for five years. 
(A) had been study (B) has been studying 
(C) have been studying (D) have been study 

 

C 

50.  Change the Voice of the following sentence. 
“By whom was this jug broken?” 

(A) Whose jug is been broken? (B) By whom the jug broke? 
(C) Who broke this jug? (D) Who is responsible for the breaking of this jug? 

 

C 

51.  ઓછા મા ંઓછ� _______________વષર્ની  વય  ધરાવતા નાગ�રક રાષ્ટ્રપિત � ૂટંણીમા ંઉભા ર�હવાની લાયકાત ધરાવે છે   

(A) ૨૫ વષર્ (B) ૨૬ વષર્ 

(C) ૩૫ વષર્ (D) ૩૦ વષર્ 
 

C 

52.  મડંળ� ર��સ્ટ્ર�શન અિધિનયમ,૧૮૬૦  (Societies Registration Act, 1860), હ�ઠળ ન�ધાયેલી દર�ક મડંળ� મા ંક�સ કરવાની સ�ા 

અને ક�સ ની જવાબદાર� િવષે  કઈ કલમ મા ંજણાવેલ છે? 

(A) કલમ ૬ (B) કલમ ૭ 

(C) કલમ ૮ (D) કલમ ૯ 
 

A 

53.  અ�ચુ્છેદ ૨૧-A �જુબ કઈ ઉમર ના બાળકો ને મફત અને ફર�યાત િશક્ષણ આપવા િવષે જોગવાઈ છે? 

(A) ૬- ૧૨ વષર્ (B) ૩-૧૫ વષર્ 

(C) ૬-૧૪ વષર્ (D) ૮- ૧૫ વષર્ 
 

C 

54.  �ળૂ�તૂ ભરતીય બધંારણમા ં__________ અ�ચુ્છેદ નો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલો નથી. 

(A) ૩૯૪ (B) ૩૯૫ 

(C) ૩૯૬ (D) ઉપરોક્ત મા ંથી કોઈ ન�હ 
 

B 

55.  ભારતીય બધંારણ ની સાતમી અ��ુ�ૂચ  શેના માટ� છે? 

(A) સઘં યાદ� (B) રા�ય યાદ� 

(C) સમવત� યાદ� (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

D 
 

56.  ________________વષર્ મા ંભારતીય બધંારણ અમલ મા ંઆવ્�ુ ં

(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૪૩ 

(C) ૧૯૪૫ (D) ૧૯૪૬ 
 

A 

57.  અસ્�શૃ્યતા ના�દૂ કરવામા ંઆવી છે અને તેની પ્રથા કોઈપણ સ્વ�પે પ્રિતબિંધત છે' એ ભારતીય બધંારણ ના કયા અ�ચુ્છેદ 

નો સાર છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૧૭ (B) અ�ચુ્છેદ ૧૬ 

(C) અ�ચુ્છેદ ૧૫ (D) અ�ચુ્છેદ ૧૮ 
 

A 
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58.  ભારતીય બધંારણ ના  અ�ચુ્છેદ ૧૯(૧)(A ) દ્વારા  આપવામા ંઆવેલ અિધકાર પર  વ્યાજબી િનયતં્રણ કયા અ�ચુ્છેદ દ્વારા 

�કુવામા ંઆવેલ છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૧૯(૨) (B) અ�ચુ્છેદ ૨૦  

(C) અ�ચુ્છેદ ૧૯(૫) (D) ઉપરોક્ત મા ંથી કોઈ ન�હ 
 

A 

59.  ભારતીય બધંારણ ના કયા અ�ચુ્છેદ દ્વારા ક�ન્દ્ર નવા રા�યોની સ્થાપના કર� શક� છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૧ (B) અ�ચુ્છેદ ૨ 

(C) અ�ચુ્છેદ 3 (D) અ�ચુ્છેદ ૪ 
 

B 

60.  ભારતીય બધંારણ મા ં�બનસાપં્રદાિયકતા શબ્દ કયા �ધુારા દ્વારા ઉમેરવામા ંઆવ્યો? 

(A) બી�  (B) બેતાળ�સમા ં

(C) તેતાલીસમા (D) સાતમા 
 

C 

61.  ભારતીય બધંારણ ની કઈ યાદ� મા ં ર�લવે નો સમાવેશ થાય છે? 

(A) સઘં યાદ� (B) રા�ય યાદ� 

(C) સમવત� યાદ� (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

A 

62.  ભારતીય બધંારણ મા ંરાજનીિત ના િનદ�શક િસદ્ધાતંો માટ� _________દ�શ મા ંથી પે્રરણા લેવામા ંઆવી હતી. 

(A) ફ્રાન્સ (B) અમે�રકા 

(C) આયલ�ન્ડ (D) ઉપરોક્ત મા ંથી કોઈ ન�હ 
 

C 

63.  �ળૂ�તૂ અિધકારો ના રક્ષણ ના ઉપાયો કયા અ�ચુ્છેદ મા ંજણાવેલ છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૩૧ (B) અ�ચુ્છેદ ૩૦ 

(C) અ�ચુ્છેદ ૩૨ (D) અ�ચુ્છેદ ૨૯ 
 

C 

64.  �હ�ર આરોગ્ય અને સફાઈ  ને લગતી  બાબતો કઈ યાદ� મા ંઆવે છે? 

(A) સઘં યાદ� (B) રા�ય યાદ�  

(C) સમવત� યાદ� (D) ઉપરોક્ત મા ંથી કોઈ ન�હ 
 

A 

65.  ભારતીય બધંારણ નો કયો અ�ચુ્છેદ અ��ુ�ૂચત િવસ્તારો અને આ�દવાસી િવસ્તારો ના વહ�વટ િવષે જણાવે છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૨૪૪ (B) અ�ચુ્છેદ ૨૪૪ A 

(C) અ�ચુ્છેદ ૨૪૫ (D) અ�ચુ્છેદ ૨૪૬ 
 

A 

66.  પ્રત્યાપર્ણ કઈ યાદ� નો ભાગ છે? 

(A) સઘં યાદ� (B) રા�ય યાદ� 

(C) સમવત� યાદ� (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

A 

67.  રાજય યાદ� મા ંપહ�લો િવષય કયો છે? 

(A) પોલીસ (B) �હ�ર વ્યવસ્થા 

(C) �હ�ર આરોગ્ય (D) ભારત બહારના સ્થળો ની  તીથર્ યાત્રા 
 

B 

68.  _____________________દ�શના બધંારણ માથંી  ભારતીય ન્યાયપા�લકાનો સવ�ચ્ચતાનો   િસદ્ધાતં  લેવામા ંઆવેલ છે. 

(A) અમે�રકા (B) �પાન 

(C) �ફનલેન્ડ (D) ચીન 
 

A 

69.  અ�ચુ્છેદ 39- A મા ંશેના િવષે ઉલ્લેખ છે? 

(A) 
પયાર્વરણ �ુ ંજતન અને વન્ય પ� ુપક્ષીઓ  �ુ ં

રક્ષણ 
(B) મફત કા�નૂી સહાય 

(C) ગ્રામ પચંાયતો ની રચના (D) નાગ�રકો માટ� એક સરખો દ�વાની કાયદો 
 

B 
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70.  ભારતીય બધંારણ ને ઘડવામા ં_____________સમય લાગ્યો   હતો. 

(A) ૨ વષર્ ૧૧ મ�હના ૧૮ �દવસ (B) ૨ વષર્ ૧૦ મ�હના  

(C) ૧ વષર્ ૧૦ મ�હના ૧૦ �દવસ (D) ૧ વષર્ ૮ મ�હના 
 

A 

71.  પો�લસ ભારતીય બધંારણ ની સાતમી અ��ુ�ૂચ ની કઈ યાદ� મા ંઆવે છે? 

(A) સઘં યાદ� (B) રા�ય યાદ� 

(C) સમવત� યાદ� (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઈ ન�હ 
 

B 

72.  ભારતીય બધંારણ ના અ�ચુ્છેદ ૨૦(૩) નો સાર �ુ ંછે? 

(A) વાણી સ્વાત�્ં (B) અસ્�શૃ્યતા 

(C) 
આરોપીને  પોતાની સામે સાક્ષી બનાવ સામે 

પ્રિતરક્ષા 
(D) સમાનતા નો અિધકાર 

 

C 

73.  અ�ચુ્છેદ ૧૨ માટ� _______________ક�સ દ્વારા માગર્દિશ�કા આપવામા ંઆવેલ છે. 

(A) આર. ડ�. શેટ્ટી ક�સ (B) અજય હાિંસયા  ક�સ 

(C) ગોલકનાથ ક�સ (D) ઉપરોક્ત મા ંથી કોઈ ન�હ 
 

B 

74.  નીચે પૈક� શેનો અમલ ફર�યાત નથી પણ અપે�ક્ષત છે? 

(A) �ળૂ�તૂ હકો (B) રા�યનીિતના માગર્દશર્ક િસદ્ધાતંો 

(C) બનેં (D) એક પણ ન�હ 
 

B 

75.  ભારતીય બધંારણ નો સૌપ્રથમ �ધુારો ________વષર્મા ંઆવેલ હતો. 

(A) ૧૯૫૦ (B) ૧૯૫૨ 

(C) ૧૯૫૧ (D) ૧૯૪૯ 
 

C 

76.  ભારતીય બધંારણ ની સઘં યાદ� મા ંક�ટલા િવષયો છે? 

(A) ૭૮ (B) ૯૭ 

(C) ૯૮ (D) ૧૦૮ 
 

C 

77.  ભારતીય બધંારણના કયા અ�ચુ્છેદ મા ં' સમાન નાગ�રક સ�ંહતા(Uniform Civil Code) િવષે િનદ�શ કર�લ છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૫૧ (B) અ�ચુ્છેદ ૩૮ 

(C) અ�ચુ્છેદ ૩૯ (D) અ�ચુ્છેદ ૪૪ 
 

D 

78.  ભારતીય બધંારણ ના અ�ચુ્છેદ ૧૬  મા ંકઈ  બાબત જણાવેલ છે? 

(A) �હ�ર નોકર�ની બાબત મા ંતક મા ંસમાનતા (B) અસ્�શૃ્યતા  ના�દુ� 

(C) �ખતાબોની ના�દુ� (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઈ ન�હ 
 

A 

79.   ભારતીય બધંારણ ના કયા અ�ચુ્છેદ �જુબ અ��ુ�ૂચત �િત , અ��ુ�ૂચત જન�િત અનેઅન્ય નબળ� �િત ના શૈક્ષ�ણક અને 

આિથ�ક િવકાસ ને પ્રોત્સાહન આપવાનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૪૪ (B) અ�ચુ્છેદ ૪૫ 

(C) અ�ચુ્છેદ ૪૬ (D) અ�ચુ્છેદ ૪૭ 
 

C 

80.  કયા પ્રકાર ની સોસાયટ� ર�સ્ટ્ર�શન અિધિનપન, ૧૮૬૦ (મડંળ�) (Societies Registration Act, 1860) ને લા� ુપડ� છે? 

(A) ચેર�ટ�બલ સોસાયટ� (B) િમ�લટર� અનાથ સોસાયટ� 

(C) ફાઈન આટર્સ સાથે જોડાયેલ સોસાયટ� (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

D 

81.  અ�ચુ્છેદ ૨૪ �જુબ ક�ટલી ઉમર થી નાના બાળકોને કારખાના ક� ખાણ અથવા જોખમી કામો મા ંરાખી શકાશે ન�હ? 

(A) ૧૪ વષર્ (B) ૧૨ વષર્ 

(C) ૧૮ વષર્ (D) ૧૬ વષર્ 
 

A 
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82.  ભારતીય બધંારણ મા ંઅ�ચુ્છેદ ૪૮-A કયા �ધુારા દ્વારા દાખલ કરવામા ંઆવ્�ુ?ં 

(A) ૪૦મો �ધુારો (B) ૪૨મો �ધુારો 

(C) ૪૪મો �ધુારો (D) ૪૬મો �ધુારો 
 

B 

83.  રા�યસભા ના સભ્યો નો કાયર્કાળ ________ વષ� નો િનધાર્�રત કરવામા ંઆવેલ છે. 

(A) ૫ વષર્ (B) ૬૫ વષર્ ની વ્ય�ક્ત વય મયાર્દા 

(C) ૧૦ વષર્  (D) ૬ વષર્ 
 

D 

84.  ભારતીય બધંારણ નો કયો અ�ચુ્છેદ ન્યાયતતં્ર ને કારોબાર� થી અલગ કરવા િવષે જણાવે છે 

(A) અ�ચુ્છેદ ૪૭ (B) અ�ચુ્છેદ ૪૮ 

(C) અ�ચુ્છેદ ૪૯ (D) અ�ચુ્છેદ ૫૦ 
 

D 

85.  અ�ચુ્છેદ ૩૦૯ શેના િવષે ઉલ્લેખ કર� છે? 

(A) 
સઘં ની અથવા રા�ય ની નોકર� કરતા વ્ય�ક્તઓ 

ની હોદ્દાની �દુ્દત 
(B) અ�ખલ ભારતીય સેવાઓ 

(C) વચગાળાની જોગવાઈઓ (D) 
સઘં અથવા રા�ય મા ંનોકર� કરતી વ્ય�ક્તઓની 

ભરતી અને સેવાની શરતો 
 

D 

86.  _______________ અ�ચુ્છેદ '�તરરાષ્ટ્ર�ય શાિંત અને �રુક્ષા 'ને પ્રોત્સાહન આપે છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ ૫૧ (B) અ�ચુ્છેદ 48A  

(C) અ�ચુ્છેદ 43A  (D) અ�ચુ્છેદ 42 
 

A 
 

87.  મડંળ� ર��સ્ટ્ર�શન અિધિનયમ,૧૮૬૦  (Societies Registration Act, 1860), ની કઈ કલમ ની ન�ધણી અને ફ� િવષે જણાવેલ 

છે? 

(A) કલમ ૩ (B) કલમ ૪ 

(C) કલમ ૫ (D) કલમ ૬ 
 

A 

88.  અ�ચુ્છેદ ________,________, _________ ને ભારતીય બધંારણ નો િત્રવેણી સગંમ માનવામા ંઆવે છે.  

(A) અ�ચુ્છેદ ૫, ૬, ૭ (B) અ�ચુ્છેદ ૧૪,૧૯,૨૧ 

(C) અ�ચુ્છેદ ૧૨, ૧૩,૧૫ (D) ઉપરોક્ત મા ંથી કોઈ ન�હ 
 

B 

89.  _______________અ�ચુ્છેદ  પ્રમાણે 'ભણતરનો અિધકાર' એ '�ળૂ�તૂ અિધકાર' તર�ક� �હ�ર કર�લ છે. 

(A) અ�ચુ્છેદ ૨૧ (B) અ�ચુ્છેદ ૨૧- A 

(C) અ�ચુ્છેદ ૨૨ (D) અ�ચુ્છેદ 20 
 

B 

90.  _____________ભાગ મા ં'�ળૂ�તૂ  અિધકાર' ને સકં�લત કર�લ છે. 

(A) ૫ (B) 3 

(C) ૪ (D) ૧ 
 

B 

91.  �ગૂભર્ જળની �ણુવ�ા �ધુારવા માટ� _____ યોજના ર�ૂ કરવામા ંઆવી છે. 

(A) અટલ �ખુ્યમતં્રી યોજના (B) �ખુ્યમતં્રી પ�ધુન સહાય યોજના 

(C) અટલ �જુલ યોજના (D) એક પણ ન�હ 
 

A 

92.  બાળકો ના �ુપોષણ સામે લડવા �જુરાત ના �વૂર્ �ખુ્ય મતં્રી શ્રી િવજય �પની દ્વારા ૨૦૧૬-૧૭ મા ં___ યોજના શ�ુ કરવામા ં

આવી હતી.  

(A) �ૂધ સ�ંવની યોજના (B) અ�તૃ યોજના 

(C) આરોગ્ય યોજના  (D) એક પણ ન�હ 
 

A 

93.  �ખુ્યમતં્રી �વુા સ્વાવલબંન યોજના હ�ઠળ �ુ ંદાખલ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે? 

(A) ભણતર માટ� સબિસડ� (B) ટ�શુન ફ� 

(C) રહ�વા અને બો�ડ�ગ માટ� સબિસડ�. (D) ટ�શુન ફ�, રહ�વા અને બો�ડ�ગ માટ� સબિસડ�. 
 

D 
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94.  વાિષ�ક નાણાક�ય િવવરણ ક� � ભારતીય ��ચુ્છેદ ૧૧૨ મા ંકરવામા ંઆવેલ છે તેને    ______ કહ� છે 

(A) પ�બ્લક એકાઉન્ટ  (B) ર�વેન્� ુએકાઉન્ટ  

(C) બ�ટ (D) ઉપરોક્ત મા ંકોઈ પણ ન�હ 
 

C 

95.  GIFT CITY દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલા એરક્રાફ્ટ લી�ઝ�ગ �બઝનેસ અને GIFT CITY મા ંદલાલો દ્વારા કરવામા ંઆવતા 

નાણાક�ય વ્યવહારને શેમાથંી ��ુક્ત આપવામા ંઆવી છે. 

(A) સ્ટ�મ્પ ડ�ટૂ� (B) કસ્ટમ ડ�ટૂ� 

(C) GST (D) ઉપરોક્ત મા ંકોઈ પણ ન�હ 
 

A 

96.  ૨૦૨૧ વષર્ મા ં�જુરાત રા�ય �ુ ંવાિષ�ક નાણાક�ય િવતરણ ___ દ્વારા ર�ુ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં  

(A) નીિતન પટ�લ  (B) સીતારામ ં 

(C) નર�ન્દ્ર મોદ� (D) ઉપરોક્ત મા ંકોઈ પણ ન�હ 
 

A 

97.  રા�યના ખે�તૂો ને મ�લ્ટપપર્સ  એકટ�વીટ� માટ� ________લીટર� ુએક ડ્રમ તથા �દા�જત ૧૦ લીટરના બે પ્લાષ્ટ્સ્ટક ના 

ટોકર (ટબ) િવના  �લુ્યે આપવા માટ� �. ૭૪૭૩.૧૬ લાખની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલી છે. 

(A) ૨૦૦ લીટર (B) ૩૧૪ લીટર 

(C) ૩૧૫ લીટર (D) ૪૧૧ લીટર 
 

A 

98.  બાળકોમા ં�ુપોષણને ના�દૂ કરવા માટ� સરકાર દ્વારા ______ ની �હ�રાત કરવામા ંઆવી હતી. 

(A) મેડ્ર� અ�ભયાન (B) �જુરાત પોષણ અ�ભયાન  

(C) યશોદા અ�ભયાન  (D) એક પણ ન�હ 
 

B 

99.  બલ્ક ડ્રગ ઇન્ડસ્ટ્ર�અલ પાકર્  _____ મા ંસ્થાપવામા ંઆવશે. 

(A) દાહોદ (B) અમદાવાદ 

(C) ધોળાવીરા (D) જ�ંસુર 
 

D 

100.  કઈ યોજના ખે�તૂોને તેમના પ�ઓુને ખવડાવવા અને વાછરડાના જન્મ પર ભડંોળ ��ંુૂ પાડ� છે? 

(A) �વુાનો માટ� રોજગાર યોજના. (B) �ખુ્યમતં્રી પ�ધુન સહાય યોજના 

(C) પ�ધુન યોજના (D) એક પણ ન�હ 
 

B 

101.  પોષણ અ�ભયાન પ્રોત્સાહન �રુસ્કાર ____�િપયાના રોકડ �રુસ્કાર અને ૬૦૦૦ �ગણવાડ�મા ંકામ કરનારાઓને સાર� ર�તે 

પોષવામા ંઆવેલા આ�ાવૈદ માટ� �હ�ર કરવામા ંઆવ્યા હતા.  

(A) ૧૦૦૦૦ (B) ૧૨૦૦૦ 

(C) ૧૬૦૦૦ (D) એક પણ ન�હ 
 

B 

102.  ભારત ના �ુલ િવદ�શી સીધા રોકાણ પૈક� �જુરાત ને આજ �ધુીમા ં�ુલ __________% િવદ�શી સી�ુ ંરોકાણ મળેલ છે . 

(A) ૫.૮% (B) ૬.૮% 

(C) ૯.૧% (D) એક પણ ન�હ 
 

A 

103.  �ખુ્ યમતં્રી બગાયત િવકાસ િમશન નો હ�� ુ�ુ ંછે? 

(A) ખે�તૂોની આવક મા ંવધારો કરવો (B) મે�ડકલ ખેતી મા ંવધારો કરવો 

(C) 
બાગાયત અને મે�ડકલ ખેતી સાથે સકંળાયેલા 

ખે�તૂોની આવક બમણી કરવી. 
(D) ઉપરોક્ત મા ંકોઈ પણ ન�હ 

 

C 

104.  _____યોજના હ�ઠળ રા�ય સરકાર દાતા દ્વારા આપવામા ંઆવેલ દાનની રકમ �ટલી રકમ �ુ ંયોગદાન આપશે. 

(A) �દનકર યોજના  (B) સ્વાવલબંી યોજના  

(C) માદ્ર � વતન (D) એક પણ ન�હ 
 

C 

105.  �દવસના સમયે ખે�તૂોને વીજ �રુવઠો �રૂો પાડવા માટ� ____યોજના �તગર્ત જોગવાઈ કર�લ છે. 

(A) �દનકર યોજના  (B) સ્વાવલબંી યોજના  

(C) માદ્ર � વતન (D) એક પણ ન�હ 
 

A 
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106.  નવા બ�ટ �જુબ ______વ્ય�ક્ત દ�ઠ એક શહ�ર� આરોગ્ય ક�ન્દ્ર હશે. 

(A) ૧૦૦૦૦ (B) ૨૦૦૦૦ 

(C) ૫૦૦૦ (D) ૭૦૦૦ 
 

A 

107.  િવકાસ લક્ષી યોજના ૨૦૨૦-૨૧ �જુબ �જુરાત રા�ય ને વસ્તી ગણતર� પ્રમાણે દ�શમા ં___________ક્રમ આપવામા ંઆવ્યો 

છે?  

(A) ૨૦ (B) ૩૦ 

(C) ૧ (D) ૧૦ 
 

D 

108.  �જુરાતના િવકાસ કાયર્ક્રમના �ખુ્યત્વે  બે ભાગ છે � પૈક� એક ભાગ તથ્યતમક મા�હતી છે તો બીજો ભાગ કયો છે? 

(A) મહત્વ�ણૂર્ યોજનાઓ (B) �તરરાષ્ટ્ર�ય સબંધં 

(C) ઉપરોક્ત બનેં  (D) એક પણ ન�હ 
 

A 

109.  પ�રણામ બ�ટ (outcome budget) નો હ�� ુ�ુ ંછે? 

(A) 
બ�ટની જોગવાઈઓ સરકાર� કાયર્�મો ના 

િવકાસ પ�રણામો સાથે જોડવાનો છે. 
(B) 

બ�ટની જોગવાઈઓ ખાનગી કંપની ના િવકાસ 

માટ� છે 

(C) 
બ�ટની જોગવાઈઓ �લર સેક્ટર ના િવકાસ 

માટ� છે. 
(D) ઉપરોક્ત કોઈ ન�હ. 

 

A 

110.  કોણે માચર્ 2021 મા ંગ્લોબલ બાયો ઇ�ન્ડયા સ્ટાટર્અપ કોન્ક્લેવને સબંોધન ક�ુ� હ� ુ?ં 

(A) શ્રી પી�ષૂ ગોયલ (B) શ્રી િવજય ભાઈ �પાણી 

(C) શ્રી અિમત શાહ (D) શ્રી નર�ન્દ્ર મોદ� 
 

A 

111.  �જુરાત સરકાર� કયા વષર્ થી પ�રણામ બ�ટ (outcome budget) લેવાનો િનયર્ણ લીધો છે? 

(A) ૨૦૧૭-૨૦૧૮ (B) ૨૦૧૯-૨૦૨૦   

(C) ૨૦૧૬-૨૦૧૭ (D) ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 
 

A 

112.  _____વષર્ ક� તેથી વ� ુ�મરના �દૃ્ધ લોકોને માિસક પેન્શન �. ૧ 000 મળશે તેમ ન�� કરવામા ંઆવેલ છે. 

(A) ૭૫  (B) ૬૫  

(C) ૬૦  (D) ૬૨ 
 

A 

113.  ___________ ખે�તૂોને શહ�ર� િવસ્તારોમા ંઓગ�િનક ખેત પેદાશો સીધા વેચવાની મ�ૂંર� આપશે. 

(A) અ�ગ્રકલ્ચર િવભાગ       (B) અ�ગ્રકલ્ચર ઓગર્િનક માક�ટ 

(C) મે�ડકલ િવભાગ (D) ઉપરોક્ત મા ંકોઈ પણ ન�હ 
 

B 

114.  િવકાસલક્ષી યોજના ૨૦૨૦-૨૧ �જુબ મહાત્મા ગાધંી રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ રોજગાર ગેર�ન્ટ� યોજના  હ�ઠળ ક�ટલા જોબકાડર્ ગ્રામીણ 

પ�રવારો ને આપવામા ંઆવેલ છે? 

(A) ૩૫ લાખ  (B) ૪૧.૭૯ લાખ 

(C) ૯૬ લાખ (D) ૧૦.૧૧ લાખ 
 

B 

115.  નવી �ખુ્યમતં્રી  ગ્રામોદય યોજનાનો ઉદે્દશ �ુ ંછે? 

(A) �વુાનો માટ� રોજગાર યોજના. (B) મ�હલાઓ માટ� રોજગાર યોજના. 

(C) 
ગામડા ની મ�હલાઓ અને �વુાનો માટ� રોજગાર 

યોજના. 
(D) એક પણ ન�હ 

 

C 

116.  �જુરાત �બનઅનામત શૈક્ષ�ણક અને આિથ�ક  િવકાસ િનગમ ની યોજના  �તગર્ત ધોરણ ૧૦  મા ં૭૦% હોય તેવા ધોરણ 

૧૧,૧૨ ના િવજ્ઞાન પ્રવાહ ના િવદ્યાથ�ઓને દર વષ� ક�ટલી રકમ ટ�શૂન પ્રોત્સાહક સહાય તર�ક� આપવાની જોગવાઈ છે? 

(A) ૮૦૦૦ (B) ૧૨૦૦૦ 

(C) ૧૫૦૦૦ (D) ૧૦૦૦૦ 
 

C 
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117.   ટોય(રમકડા)ં મ્��ુઝયમ �ુ ંિનમાર્ણ કયા સ્થળે કરવામા ંઆવશે? 

(A) ગાધંીનગર (B) વડોદરા 

(C) �રુત (D) અમદાવાદ 
 

D 

118.  �જુરાત સરકાર� �ખુ્યમતં્રી  બાગાયત િવકાસ િમશનની �હ�રાત કર�લી છે � યોજનાના પ્રથમ તબ�ામા ંકયા �જલ્લાની �બન 

ઉપ�ઉ જમીનને ધ્યાનમા ંલેવાશે? 

(A) કચ્છ, �રુ�ન્દ્રનગર, પાટણ,સાબરકાઠંા,બનાસકાઠંા  (B) ભાવનગર, �રુત,�મનગર,કચ્છ,સાણદં 

(C) 
�રુ�ન્દ્રનગર,ભાવનાનગર,કચ્છ,મહ�સાગર, 

અરવલ્લી 
(D) પોરબદંર,�મનગર,ભ�ચ,નમર્દા,રાજકોટ 

 

A 

119.    રા�ય ના નાગ�રકોને �જલ્લા અને તા�કુા કક્ષાએ મળતી નાગ�રક લક્ષી સેવા પોતાના ગામમા ંજ મળે તે માટ� �જુરાત 

સરકાર� કયા કાયર્ક્રમ ની શ�આત  કર�લ છે? 

(A) �ડ�જટલ બોડર્ (B) અનલૉક ધ સિવ�સ 

(C) �ડ�જટલ સેવા સે� ુ (D) �ડ�જટલ લોક સે� ુ
 

C 

120.  ક�ુણા એમ્બ્�લુન્સ નો �ખુ્ય હ�� ુશો છે? 

(A) સગભાર્ �ીઓ ને દવાખાને પહ�ચાડવા માટ� (B) 
બાળકોને ગભંીર �સ્થિત મા ંદવાખાને પહ�ચાડવા 

માટ� 

(C) પક્ષીઓને સકંટ મા ંથી બચાવવા માટ� (D) બીમાર  અને �દૃ્ધ વ્ય�ક્તઓ માટ� 
 

C 

121.  �જુરાત મા ંમે�ડકલ �ડવાઇસ ઇન્ડસ્ટ્ર�અલ પાકર્  કયા �જલ્લામા ંસ્થાપવામા ંઆવશે? 

(A) અમદાવાદ (B) રાજકોટ 

(C) વડોદરા (D) �રુત 
 

B 

122.   ૧ એિપ્રલ ૨૦૨૧ થી �જુલામ �ફુલામ જળ  અ�ભયાન નો ચોથો તબ�ો �ાથંી શ�ુ કરવામા ંઆવ્યો? 

(A) ભાવનગર �જલ્લાના  િસહોર તા�કુાએથી  (B) પાટણ �જલ્લાના ચાણસ્મા તા�કુાથી 

(C) પચંમહાલ �જલ્લાના હાલોલ તા�કુાએથી (D) ઉપરોક્તમાથંી એકપણ ન�હ 
 

B 

123.  સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા મતં્રાલયે �જુરાત ના કયા શહ�ર મા ંટ્રાન્સ�ન્ડર  વ્ય�ક્તઓ માટ� ગ�રમા �હૃ �ુ ંઉદ્ઘાટન ક�ુ�? 

(A) અમદાવાદ (B) �રુત 

(C) રાજકોટ (D) વડોદરા 
 

D 

124.  �જુરાત સરકાર ના આઇ-હબ (I - HUB) એ િવિવધ ફોકાસ કે્ષત્રોમા ં�ીઓ દ્વારા શ�ુ કરવામા ંઆવેલ સ્ટાટર્  અપ ને મદદ�પ 

થવા �ડૂ� ઉભી કરવા MATE કયા રા�ય ના  WE HUB સાથે સમ�ૂતી કરાર કય� છે? 

(A) �દલ્હ� (B) કણાર્ટક 

(C) હ�રયાણા (D) તેલગંાણા 
 

D 

125.  પ્રો�ક્ટ  સવંાદ  કયા િવષય સાથે સબંિંધત છે? 

(A) ગ્રામપચંાયત ના સરપચં સાથે વાતાર્લાપ (B) કોરોના ના દદ�ઓને માનિસક ર�તે ત�ુંરસ્ત રાખવા  

(C) �દૃ્ધ વ્ય�ક્તઓ સાથે વાતાર્લાપ (D) 
�જલ્લા અિધકાર�ઓ સાથે �જલ્લા સબંિંધત 

વાતાર્લાપ 
 

B 

126.  �જુરાત મા ંસ્�િૃતવન �ા ંઆવેલ છે? 

(A) વલસાડ  (B) કચ્છ 

(C) ડાગં (D) અમર�લી 
 

B 

127.  'આઝાદ� કા અ�તૃ મહોત્સવ' નો આરંભ અમદાવાદ ના કયા સ્થળેથી થયો? 

(A) સાબરમતી આશ્રમ (B) કોચરબ આશ્રમ 

(C) �જુરાત િવદ્યાપીઠ (D) ઉપરોક્તમાથંી એકપણ ન�હ 
 

A 
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128.  નીચેના િવધાનો પૈક� કયા િવધાન સાચા છે? . 

1. ગીર રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાન  અને અભ્યારણ્ય તથા �હૃદ ગીર િવસ્તારમા ંિસ�હો નો ખોરાક વધારવા સાબર �બ્રડ�ગ સેન્ટર બનાવાશે 

2.  �ૂનાગઢ, ગીર, સોમનાથ,અમર�લી,ભાવનગર,બોટાદ �જલ્લામા ંિસ�હ ના સવંધર્ન માટ� ભારત સરકાર� લાયન પ્રો�ક્ટ 

અમલમા ં�કુ�લો છે 

(A) માત્ર ૧ (B) માત્ર ૨ 

(C) બનેં યોગ્ય (D) બનેં અયોગ્ય 
 

C 

129.  ઇલે�ક્ટ્રક શોક આપતી ટ�ઝર ગન વસાવના�ંુ દ�શ �ુ ંપ્રથમ રા�ય ક�ુ ંછે? 

(A) મહારાષ્ટ્ર (B) �જુરાત 

(C) મધ્યપ્રદ�શ (D) ગોઆ 
 

B 

130.   �બરસા �ુડંા આ�દ�િત �િુનવસ�ટ� કયા �જલ્લા મા ંસ્થાપવામા ંઆવશે? 

(A) નમર્દા (B) �રુત 

(C) વડોદરા (D) કચ્છ 
 

A 

131.  કયા િવસ્તારમા ંદ�પડાઓથી થતા �કુસાનને અટકાવવા માટ� દ�પડા �ુ ંમેગા ર�સ્�(ુબચાવ)  સેન્ટર  બનાવવામા ંઆવશે? 

(A) અમર�લી અને ધાર� (B) અમર�લી અને મોડાસા 

(C) અમર�લી અને વેરાવળ (D) અમર�લી અને �ં�ઘુોડા 
 

D 

132.  ક�ક્ટસ ગાડર્ન કયા પ્રવાસન સ્થળે િવકસાવવામા ંઆવ્યો છે? 

(A) સ્ટ�ચ્� ુઓફ �િુનટ�  (B) �બા� 

(C) સાયન્સ િસટ� (D) �ગફ્ટ િસટ� 
 

A 

133.  બનાસકાઠંા �જલ્લાના કયા સ્થળે GIDC  શ�ુ કરવામા ંઆવશે 

(A) ડ�સા (B) પાલન�રુ 

(C) જલોત્રા (D) દાતંીવાડા 
 

C 

134.  �જુરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડર્ દ્વારા પ્ર�િુત સહાય અને બેટ� પ્રોત્સાહન યોજના અન્વયે �તુ્રી જન્મ ના �કસ્સામા ં�ુલ ક�ટલી 

રકમ ની સહાય આપવામા ંઆવે છે? 

(A) ૧૧,૫૦૦ (B) ૧૦,૦૦૦ 

(C) ૭,૫૦૦ (D) ૧૨,૦૦૦ 
 

C 

135.  �જુરાત મા ંસ�ંણૂર્ પ્રા�ૃિતક ખેતી કરતો �જલ્લો કયો છે? 

(A) ડાગં  (B) દાહોદ 

(C)  બનાસકાઠંા (D) �ૂનાગઢ 
 

A 

136.  ઘાસચારા સ્વાવલબંન યોજના હ�ઠળ કયા �જલ્લામા ંઘાસચારા મેદાનોને �નુઃ �િવત કરાશે? 

(A) વલસાડ (B) કચ્છ 

(C) પોરબદંર (D) �ૂનાગઢ 
 

B 

137.  નીચેનામાથંી કયા રા�યએ �ૃિષ વસ્તી ગણતર� કરવાની �હ�રાત કર� છે? 

(A) �જુરાત (B) રાજસ્થાન 

(C) ઝારખડં (D) �બહાર 
 

A 

138.  દ�શમા ંસૌપ્રથમ ડાયાલીસીસ ઓન વ્હ�લ નો પ્રારંભ �ા ંકરવામા ંઆવ્યો? 

(A) અમદાવાદ (B) વડોદરા 

(C) �રુત (D) ગાધંીનગર 
 

A 

139.  �જુરાત મા ંસ્પેિશયલ એડ�કુ�શન  ર��યોન (ખાસ િશક્ષણ કે્ષત્ર) �ા ંસ્થાપવનમા ંઆવશે? 

(A) �રુત (B) વડોદરા 

(C) �ૂનાગઢ (D) ધોલેરા 
 

D 
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140.  �ંુવરબાઇ  �ુ ં મામે�ંુ  યોજના  હ�ઠળ ક�ટલી સહાય કરવામા ંઆવે છે? 

(A) ૧૨,૦૦૦ (B) ૧૦,૦૦૦ 

(C) ૧૪,૦૦૦ (D) ૧૬,૦૦૦ 
 

A 

141. 
   

�જુરાત ની ઔદ્યો�ગક પો�લસી ૨૦૨૦ �તગર્ત  મહ�મ________ �િપયાના પ્લાન્ટ અને યતં્રો મા ંરોકાણ ઘરવાતા ંએકમોને 

માઇક્રો ઉદ્યોગ ગણવામા ંઆવે છે 

(A) ૨૫ લાખ (B) ૫૦ લાખ 

(C) ૩૦લાખ (D) ૨૦ lakh 
 

A 

142.  રા�યના �હસાબો સબંિંધત ભારતના િનયતં્રક અને મહાિનર�ક્ષકના અહ�વાલો ______________ ને �પુ્રત કરવામા ંઆવશે. 

(A) રાષ્ટ્રપિત (B) પ્રધાન મતં્રી 

(C) રા�યપાલ (D) �ખુ્યમતં્રી 
 

C 

143. 
 

_____________એ વ્યવસાય ના  નાણા�કય  ર�કોડર્ �ુ ંપદ્ધિતસર�ુ ંપર�ક્ષણ છે. 

(A) ઑડ�ટ�ટન્ગ (B) �કુાદો  

(C) ખતવણી (D) એક પણ ન�હ 
 

A 

144.  ભારતીય બધંારણ �જુબ કોના ઓ�ડટ અને એકાઉન્ટ્સ ની જવાબદાર� CAG  ની જવાબદાર� �તગર્ત આવે છે? 

(A) સઘં સરકાર (B) રા�ય સરકાર 

(C) ક�ન્દ્ર શાિસત પ્રદ�શ  સરકાર (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

D 

145.  ક�ટલા દ�શોએ સસ્ટ�નેબલ ડ�વલપમેન્ટ ગોલ્સ( SDGs) પર હસ્તાક્ષર કયાર્ છે? 
(A) 93 (B) 119 
(C) 193 (D) 219 

 

C 

146.  મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ, 2005 ની કઈ કલમ હ�ઠળ ક�ન્દ્રીય મા�હતી આયોગની રચનાનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે  

(A) કલમ 11 (B) કલમ 12 

(C) કલમ 13 (D) કલમ 14 
 

 
B 

147.  મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ, 2005 ની કઈ કલમ હ�ઠળ અ�કુ ક�સોમા ંમા�હતી માટ�ની િવનતંીને નકારવા માટ�ના કારણોનો 

ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે 

(A) કલમ 6 (B) કલમ 7 

(C) કલમ 8 (D) કલમ 9 
 

D 

148.  ભારતના િનયતં્રક અને મહાિનર�ક્ષક (Controller & Audit General)(CAG) ની િનમ�કૂ કોણ કર� છે? 

(A) રાષ્ટ્રપિત (B) પ્રધાન મતં્રી 

(C) રા�યપાલ (D) ભારતના �ખુ્ય ન્યાયાધીશ 
 

A 

149.  ૨૦૨૧ ના �જુરાત ના વાિષ�ક નાણાક�ય િવતરણ  નીિત મા ં�ખુ્યત્વે નીચે માથંી કઈ બાબતો નો સમાવેશ થયેલ છે? 

(A) �ૃિષ બાબત (B) GIFT િસટ� 

(C) ઉદ્યોગ બાબત (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

D 

150.  મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ, 2005 �ાર� અમલમા ંઆવ્યો? 

(A) 12 ઓક્ટોબર 2005 (B) 15 ઓગસ્ટ 2005 

(C) 15 �ૂન 2005 (D) 1 નવેમ્બર 2005 
 

A 

151.  કોના મતે મ�ષુ્ય�ુ ંકલ્યાણ એ �હ�ર વહ�વટ નો �ખુ્ય આધાર છે? 

(A) એચ. ફાઇનૅર (B) એ�રસ્ટોટલ 

(C) ડોનહામ (D) પ્લેટો 
 

A 
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152. 
 

ઓ�ડટ અને ઑ�ડ�ટ�ગના િનયમો કોને લા� ુપડ� છે ? 

(A)  IA &AD સ્ટાફ (B) મ�ન્ત્ર�ણુો અને િવભાગો 

(C)  CAG મા ંઆવનાર� બધી ઑથો�રટ� (D) ઉપર�કુ્ત બધા 
 

B 

153.  ક�ન્દ્રીય �હ�ર મા�હતી અિધકાર� અથવા રા�ય �હ�ર મા�હતી અિધકાર�ના િનણર્યથી વ્યિથત વ્ય�ક્ત આવા િનણર્યની પ્રા�પ્તના 

ક�ટલા �દવસની �દર અપીલ કરવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે? 
(A) 30 (B) 60 
(C) 90 (D) 120 

 

A 

154.  ભારત મા ંસૌ પ્રથમ �હ�ર વહ�વટ િવષય કઈ �િુનવિસ�ટ� એ દાખલ કય� હતો? 

(A) મદ્રાસ �િુનવિસ�ટ� (B) લખનૌ �િુનવિસ�ટ� 

(C) દમણ �િુનવિસ�ટ� (D) નાગ�રુ �િુનવિસ�ટ� 
 

B 

155.  �હ�ર વહ�વટ ના િપતા કોને ગણવામા ંઆવે છે? 

(A) પ્લેટો (B) �ડુ્રો િવલસન 

(C) િવલો બી (D) એ�રસ્ટોટલ 
 

B 

156.  �પુ્રીમ કોટર્ના ન્યાયાધીશોનો પગાર ____________ થી લેવામા ંઆવે છે 

(A) આક�સ્મક ફંડ (B) �હ�ર ખા� ુ ં

(C) રા�ય�ુ ંકોન્સો�લડ�ટ�ડ ફંડ (D) ભારત�ુ ંકોન્સો�લડ�ટ�ડ ફંડ (એકિત્રત િનિધ ) 
 

D 

157.  સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા ક�ટલા સસ્ટ�નેબલ ડ�વલપમેન્ટ ગોલ્સ જણાવવામા ંઆવ્યા છે? 
(A) 14 (B) 15 
(C) 16 (D) 17 

 

D 

158.  કન્ટ્રોલર એન્ડ ઓ�ડટર જનરલ (CAG ) ની િનમ�ુકં કોણ કર� છે? 

(A) રાષ્ટ્રપિત (B) પ્રધાનમતં્રી 

(C) ન્યાયાધીશ (D) �રઝવ� બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા 
 

A 

159.  કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓ�ડટર જનરલ (CAG) ની ફરજો અને સ�ાનો ઉલ્લેખ  ભારતીય બધંારણ ના કયા અ�ચુ્છેદ મા ંકરવામા ં

આવ્યો છે? 
(A) 149 (B)  150 
(C)  151 (D)  152 

 

A 

160.  વ્ય�ક્તના �વન અને સ્વતતં્રતાને લગતી મા�હતી મેળવવા માટ� સમય મયાર્દા �ુ ંછે? 

(A) 24 કલાક (B) 38 કલાક 

(C) 48 કલાક (D) 60 કલાક 
 

C 

161.  રા�યનો ખચર્ કયા ભડંોળમાથંી કાપવામા ંઆવે છે ? 

(A) એક��ૃત મનોરંજન (B) આક�સ્મક ભડંોળ 

(C) સામાન્ય મળ� (D) ઉપ�ુર્ક્તમાથંી કોઈ ન�હ 
 

D 

162.  સસ્ટ�નેબલ ડ�વલપમેન્ટને પ્રથમ વખત �ા ંસમ�વવામા ંઆવ્�ુ?ં 

(A) િવ� િવકાસ અહ�વાલ (B) બ્રડંટલેન્ડ (BRUNDTLAND) કિમશન �રપોટર્   

(C) પ્રથમ �થૃ્વી સિમટ �રપોટર્  (D) માનવ િવકાસ અહ�વાલ 
 

B 

163.  બ્રડંટલેન્ડ (BRUNDTLAND) કિમશન �રપોટર્  મા  ંસસ્ટ�નેબલ ડ�વેલોપમેન્ટ ની વ્યાખ્યા _________ વષર્ મા ંઆપવામા  ં

આવી.  
(A) 1987 (B) 1990 
(C) 2000 (D) 2010 

 

A 

164.  ભારત મા ં�હ�ર વહ�વટ ના પ્રથમ પ્રોફ�સર બનવા�ુ ંબ�મુાન કોને મળેલ છે? 

(A) એમ પી શમાર્ (B) ઓ પી શમાર્ 

(C) શ્રીધરન (D) એલ ક� માધવન 
 

A 
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165.  ભારતના બધંારણમા ંકયો અ�ચુ્છેદ ભારતના િનયતં્રક અને ઓ�ડટર જનરલ (CAG) ની જોગવાઈ કર�  છે? 

(A) અ�ચુ્છેદ 148 (B) અ�ચુ્છેદ 136 

(C) અ�ચુ્છેદ 226 (D) અ�ચુ્છેદ 343 
 

A 
 

166.  17 સસ્ટ�નેબલ ડ�વલપમેન્ટ ગોલ્સ (SDGs) �ાર� અમલમા ંઆવ્યા? 

(A) 1 �ન્�આુર� 2016 (B) 2 �ન્�આુર� 2017 

(C) 1 માચર્ 2016 (D) 2 માચર્ 2017 
 

A 

167.  '�હ�ર વહ�વટ' શબ્દ મા ં�હ�ર કઈ બાબત નો િનદ�શ કર� છે? 

(A) લોકોનો (B) રા�યનો 

(C) િવસ્તારનો (D) સરકારનો 
 

B 

168. 
 

રા�યસભાના અધ્યક્ષ અને લોકસભાના સ્પીકર નો પગાર કયા ફંડમાથંી લેવામા ંઆવે છે 

(A) આક�સ્મક ભડંોળ (B) એક��ૃત ભડંોળ 

(C) બનેં (D) એક પણ ન�હ 
 

B 

169.  કોણ રા�યોના એક��ૃત ભડંોળને િનયિંત્રત કર� છે 

(A) રા�યના �ખુ્યમતં્રી (B) પ્રધાન મતં્રી 

(C) ભારતના રાષ્ટ્રપિત (D) રા�યના રા�યપાલ 
 

D 

170.  કન્ટ્રોલર એન્ડ ઓ�ડટર જનરલ (CAG ) નો કાયર્કાલ _______વષર્નો હોય છે 

(A) ૧૦ વષર્/મહ�મ ૬૦ વષર્ ની વય (B) ૭ વષર્ /મહ�મ ૬૨  વષર્ ની વય 

(C) ૬ વષર્/મહ�મ ૬૫ વષર્ ની વય (D) ૩ વષર્/મહ�મ ૬૦ વષર્ ની વય 
 

C 

171. 
 

નીચે ના માથંી કયા સમાજ �ધુારક ' �હન્દ ના દાદા' તર�ક� ઓળખાય છે. 

(A) દાદા ભાઈ નવરો�  (B) ઠ�ર બાપા  

(C) રિવશકંર મહારાજ  (D) શ્રી મોટા 
 

A 

172. 

 

િવ� મા ંસૌથી વ� ુકોલસો _____ દ�શ મા ંઉત્પ્પન થાય છે. 

(A) ચીન  (B) ભારત 

(C) બ્રાઝીલ  (D) આ�ફ્રકા 
 

A 

173. 
 

િવ� મા ંચા ઉત્પાદન મા ંભારત �ુ ંસ્થાન ______ છે. 

(A) �દ્વતીય (B) પાચં�ુ ં 

(C) પ્રથમ (D) �તૃીય 
 

C 

174.  ભારતીય �રઝવર્ બ�ક ની સ્થાપના _______ વષર્ મા ંથઇ હતી. 
(A) 1935 (B) 1937 
(C) 1931 (D) 1947 

 

A 

175. 
 

ગાધંી�ગુ મા ં�જુરાત નો સૌ પ્રથમ સત્યાગ્રહ ________ છે. 

(A) લ�બડ� નો સત્યાગ્રહ  (B) ધારાસણ સત્યાગ્રહ  

(C) બારડોલી સત્યાગ્રહ  (D) ખેડા સત્યાગ્રહ 
 

D 

176. 
 

�જુરાત �ુ ંપ્રખ્યાત ક�િત� તોરણ ________ શહ�ર મા ંઆવે�ુ ંછે. 

(A) �ૂનાગઢ (B) વડતાલ  

(C) વડનગર (D) પાટણ 
 

C 

177. 
 

ભારત મા ંનેશનલ સ્પો�્ર્સ ડ� _________ ના �દવસે ઉજવવા મા ંઆવે છે. 

(A) ૨૯ ઓગસ્ટ  (B) ૨૯ માચૅ 

(C) ૨૯ સપ્ટ�મ્બર (D) ૨૯ �ૂન 
 

A 
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178.  �ગે્ર� લખવા માટ� ______ �લિપ વપરાય છે? 

(A) લે�ટન �લિપ (B)  રોમન �લિપ 

(C) ફ્ર�ન્ચ �લિપ (D)  દ�વનાગર� �લિપ 
 

B 

179.  ભારત ની મધ્ય માથંી પસાર થતો કકર્��ૃ નીચે ના માથંી કયા રા�ય માથંી પસાર થતો નથી? 

(A) �જુરાત (B) રાજસ્થાન 

(C) મહારાષ્ટ્ર  (D) મધ્યપ્રદ�શ 
 

C 

180.  નીચે ના માથંી કઈ �ૃિત મહાન �ચત્રકાર �લઓનદ� - દ - વ�ચી ની છે ? 

(A) ધ લાસ્ટ સપર (B) ધ લાસ્ટ જજમેન્ટ 

(C) ટ�મ્પી મેડોનાસ (D) ક્ર�એશન ઓફ આદમ 
 

A 

181.  નીચે નામા�ંકત �જુરાતી સ�કો માથંી કોને "ભારતીય જ્ઞાનપીઠ એવોડર્" થી નવાજવા મા ંઆવ્યા નથી?  

(A) ઉમાશકંર જોશી (B) પ�ાલાલ પટ�લ 

(C)  રા�ન્દ્ર શાહ  (D) �ગ�ુભાઈ બધેકા 
 

D 

182.  ભારતીય િસનેમા જગત મા ંસૌ પ્રથમ ભારતીય િનમાર્તા દ્વારા િનિમ�ત ' ધ ર�સલર- THE WRESTLER ' _______ વષર્ મા ં

બનાવા મા ંઆવી હતી 

(A) ૧૮૯૬ (B) ૧૮૯૪ 

(C) ૧૮૯૯ (D) ૧૮૯૭ 
 

B 

183.  'મહોબ્બત મકબરા' એ �જુરાત ના _______ શહ�ર મા ંઆવેલા છે? 

(A) િસદ્ધ�રુ (B) �ૂનાગઢ 

(C) મોઢ�રા (D) અમદાવાદ 
 

B 

184. 
 

66th નેશનલ �ફલ્મ ફ�ર એવોડર્ મા ં' બેસ્ટ ફ�ચર �ફલ્મ' નો એવોડર્ મેળવનાર� �ફલ્મ ________ છે 

(A) હ�લ્લારો (B) કાસાવ 

(C) કોટર્   (D) �ાસ 
 

A 

185. 
 

ભારત મા ં�ેત ક્રાિંત ની શ�આત _______ વષર્ મા ંથયેલ ગણાય છે. 

(A) ૧૯૭૨ (B) ૧૯૭૦ 

(C) ૧૯૭૧ (D) ૧૯૭૫ 
 

B 

186.  બક્સર �ુ ં�દુ્ધ _______ વષર્ મા ંથયેલ. 

(A) ૧૭૬૪ (B) ૧૭૬૧ 

(C) ૧૭૫૧ (D) ૧૭૫૭ 
 

A 

187. 
 

ભારત મા ંમહાકાવ્ય કાળ ની શ�આત �ાર� થી થયેલ ગણાય છે? 

(A) ઇ.સ. �વૂ� ૮૦૦ (B) ઇ.સ. �વૂ� ૭૫૦ 

(C) ઇ.સ. �વૂ� ૧૦૦૦ (D) ઇ.સ. �વૂ� ૫૯૯ 
 

C 

188.  �મ વીસમી સદ� ઇલેક્ટ્રોિનક ની સદ� કહ�વાય છે એમ એકવીસમી સદ� ___________ ની સદ� કહ�વાય છે 

(A) એ�ન્જિનર�ગ  (B) બાયો ટ�ક્નોલો� 

(C) કમ્�િૂનક�શન (D) પયાર્વરણ સવંધર્ન 
 

B 

189.  "પદાથર્ નાના કણો નો બનેલો છે" એ�ુ ંપ્રિતપા�દત કરનાર મહાન ભારતીય વૈજ્ઞાિનક _________ છે . 

(A) ચરક  (B) કણાદ 

(C) નાગા�ુ ર્ન (D) વરાહિમ�હર 
 

B 

190.  ભારત ના એક માત્ર ઓસ્કાર એવોડર્ િવ�તા સગંીતજ્ઞ _________ છે. 

(A) આર . ડ�. બમર્ન (B) એ . આર. ર�હમાન  

(C) નૌસાદ અલી (D) રા�શ રોશન 
 

B 
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191. 
 

િવ� નો સૌથી નાનો ખડં _______ છે. 

(A) એિશયા (B) �રુોપ  

(C) ઓસ્ટ્ર��લયા (D) આ�ફ્રકા 
 

C 

192.  ભારત �ુ ંસૌથી મો�ંુ મીઠા ના પાણી �ુ ંસરોવર __________ છે. 

(A) િશવસાગર  (B) ગોિવ�દસાગર  

(C) �ચલ્કા  (D) �લુર 
 

D 

193. 
 

" આ�િુનક ઓલ�મ્પક" ની શ�આત કયા વષર્ થી થઇ છે? 

(A) ૧૮૯૧ (B) ૧૮૯૬ 

(C) ૧૮૯૬ (D) ૧૮૯૮ 
 

B 

194. 

 

ભારત �ુ ંસૌથી ��ુ ંિશખર ________ છે. 

(A) કંચન જઘંા (B) માઉન્ટ ગોડિવન  

(C) ધવલ�ગર� (D) નગંા પવર્ત 
 

B 

195.  નીચે દશાર્વેલ �ૃિત ઓ માથંી કાકા સાહ�બ કાલેલકર ને કઈ �ૃિત માટ� "સા�હત્ય અકાદમી એવોડર્" આપવા મા ંઆવ્યો છે? 

(A) �વન વ્યવસ્થા  (B) �હમાલયા નો પ્રવાસ  

(C) મારા સસં્મરણો (D) રખડવા નો આનદં 
 

A 

196.  ભારતીય બ�ક વ્યવસ્થા ની સૌથી મોટ� બ�ક ______ છે. 

(A) એસ . બી . આઈ  (B) ક�નેરા બ�ક  

(C) બ�ક ઓફ બરોડા  (D) �િુનયન બ�ક 
 

A 

197.  નીચેના માથંી કયો �તૃ્ય પ્રકાર �જુરાતી �તૃ્ય છે? 

(A) પઢાર �તૃ્ય (B) ભારતનાટ�મ 

(C) કથ્થક �તૃ્ય  (D) કંકણ�તૃ્ય 
 

A 

198.  મધ્યપ્રદ�શ મા ંનીચેના માથંી કયા �પુ્ર�સ્સદ્ધ "િશલ્પ સ્થાપત્ય" આવેલા છે? 

(A) સાચંી નો સ્�પૂ (B) હમ્પી 

(C) ઈલોરા  (D) મીનાક્ષી મ�ંદર 
 

A 

199. 
 

લડંન ના મેડમ �સુાદ મ્��ુઝમ મા ંસ્થાન મેળવનાર સૌ પ્રથમ ભારતીય અ�ભનેતા _________ છે. 

(A) �દલીપ �ુમાર  (B) ધમ�ન્દ્ર દ�ઓલ  

(C) રાજ �ુમાર (D) અિમતાભ બચ્ચન 
 

D 

200. 
 

'ટો�ો પરાઓલ�મ્પક-૨૦૨૦' મા ંભારત ના ફાળે �ુલ ______ મેડલ આવ્યા છે. 
(A) 21 (B) 18 
(C) 19 (D) 17 

 

C 

 


