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Office Assistant 
1.  ખેડ�લા ખેતરના �રુાવા �ાથંી મળ� આવ્યા છે ? 

(A) હડપ્પા (B) મોહ�-જો-દડો 

(C) કાલીબગંન (D) લોથલ 
 

C 

2.  "સ્વરાજ મારો જન્મિસદ્ધ અિધકાર છે" - એ �તૂ્ર કોણે આપ્�ુ ં? 

(A) લાલા લજપતરાય (B) બાળગગંાધર �ટળક 

(C) �બિપનચદં્રપાલ (D) ગોપાળ�ૃષ્ણ ગોખલે 
 

B 

3.  િવનોભા ભાવેની `�દુાન યજ્ઞ' ની ચળવળમા ં�જુરાતના કયા મહા�ભુાવે યોગદાન આપ્�ુ ં? 

(A) કનૈયાલાલ �નુશી (B) ઇન્�ુલાલ યા�જ્ઞક 

(C) મહાદ�વ દ�સાઈ (D) રિવશકંર વ્યાસ 
 

D 

4.  ફોટર્  િવ�લયમ કોલેજ �ા ંસ્થાપવામા ંઆવી ? 

(A) કોલકાતા (B) �ુબંઈ 

(C) ચે�ાઈ (D) અમદાવાદ 
 

A 

5.  �બ્ર�ટશ શાસન વખતે કચ્છના ચલણી િસ�ા �ા નામે પ્રચ�લત હતા ? 

(A) ઢ� ુ (B) કોર� 

(C) િનકલ (D) પાવલી 
 

B 

6.  કઇ વ્ય�ક્ત દાડં��ચૂને ‘મહા�ભિનષ્ક્રમણ’ સાથે સરખાવે છે ? 

(A) મહાદ�વભાઈ દ�સાઈ (B) સરદાર વલ્લભભાઈ 

(C) મૌલાના આઝાદ (D) �ભુાષચદં્ર બોઝ 
 

A 

7.  ડ�.એન.એ. પર સશંોધન કરનાર ભારતીય િવજ્ઞાની કોણ ? 

(A) અમત્યર્ સેન (B) હરગોિવ�દ �રુાના 

(C) રાધા�ક્રષ્નન (D) એ.પી.�.અબ્�ુલ કલામ 
 

B 

8.  ભારતનો પ્રથમ નેરોગેજ ર�લવે માગર્ કયા ંઅને �ાર� બાધંવામા ંઆવ્યો હતો? 

(A) અમદાબાદ અને �રુત વચ્ચે ઈ. સ. ૧૮૬૩ મા ં (B) રાજપીપળા અને કોસબંા વચ્ચે ઈ. સ. ૧૮૭૨ મા ં

(C) ડભોઈ અને િમયાગંામ વચ્ચે ઈ. સ. ૧૮૬૨ મા ં (D) ભ�ચ અને જ�ંસુર વચ્ચે ઈ. સ. ૧૮૫૩ મા ં
 

C 

9.  ઇ.સ. 1857ના મહાિવદ્રોહ પર સશંોધન કરનાર �જુરાતી ઇિતહાસકાર કોણ હતા ? 

(A) મગનલાલ વખતચદં (B) રમણલાલ ધાર�યા 

(C) દ�વેન્દ્ર ભટ્ટ (D) મકરન્દ મહ�તા 
 

B 

10.  `ધોળાવીરા' ભારતના �ા રા�યમા ંઆવે�ુ ં�રુાતત્વીય સ્થળ છે ? 

(A) રાજસ્થાન (B) મહારાષ્ટ્ર 

(C) �જુરાત (D) હ�રયાણા 
 

C 

11.  મહાવીરસ્વામીના િનવાર્ણસ્થાન�ુ ંનામ �ુ ંછે ? 

(A) કિપલવસ્� ુ (B) પાવા�રુ� 

(C) �ુશીનગર (D) વૈશાલી 
 

B 

12.  િસદ્ધરાજ જયિસ�હના માતા�ુ ંનામ �ુ ંહ� ુ ં? 

(A) ઊિમ�લાદ�વી (B) કાનનદ�વી 

(C) મીનળદ�વી (D) તેજલદ�વી 
 

C 
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13.  લડંનમા ંઇ�ન્ડયન હોમ�લ સોસાયટ�' ની સ્થાપના કોણે કર� હતી ? 

(A) મદનલાલ ધ�ગરા (B) શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્ 

(C) સાવરકર (D) સરદારિસ�હ રાણા 
 

B 

14.  મોહનલાલ કામે�ર પડં�ાએ કોના પર બ�બ ફ��ા હતા ? 

(A) વાઇસરોય િમન્ટો અને લેડ� િમન્ટો (B) ન્યાયાધીશ �કગ્સફડર્ 

(C) �ડ�સ્ટ્રક્ટ મે�જસ્ટ્ર�ટ આશો (D) કનર્લ વાયલી 
 

A 

15.  (1) ઋગ્વેદમા ંક�ટલા ં�કૂ્તો આવેલા ંછે ? 
(A) 1000 (B) 1015 
(C) 1028 (D) 1017 

 

C 

16.  �ા �જુરાતી વક�લ લાલ �કલ્લાનો ઐિતહાિસક ક�સ લડયા હતા ? 

(A) શાિંતલાલ ઝવેર� (B) �લુાભાઈ દ�સાઇ 

(C) સરદાર પટ�લ (D) એચ.એમ.પટ�લ 
 

B 

17.  પરદ�શની �િૂમ પર �હ�દનો ��ૂચત રાષ્ટ્રધ્વજ સૌ પ્રથમ કોણે ફરકાવ્યો ? 

(A) શ્યામ��ૃષ્ણ વમાર્ (B) રાણા સરદારિસ�હ 

(C) મેડમ �ભખાઈ� કામા (D) મદનલાલ ધ�ગરા 
 

C 

18.  મહાત્મા ગાધંીનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ �ો ? 

(A) ચપંારણ (B) અમદાવાદ 

(C) ખેડા (D) બારડોલી 
 

A 

19.  ઇલોરાની �ફુામા ં�ુ ંમ�ંદર આવે�ુ ંછે ? 

(A) રામમ�ંદર (B) ક�લાસમ�ંદર 

(C) �યૂર્મ�ંદર (D) ગણપિત મ�ંદર 
 

B 

20.  �જુરાત રા�યના પ્રથમ રા�યપાલ કોણ હતા ? 

(A) શ્રી માનિસ�હ�રાણા (B) શ્રી મહ�દ� નવાઝ જગં 

(C) શ્રી િનત્યાનદં કા�નૂગો (D) શ્રી કલ્યાણ� મહ�તા 
 

B 

21.  સતીપ્રથા ઉપર પ્રિતબધં �કૂતો કાયદો કોણે ઘડયો ? 

(A) રોબટર્  ક્લાઈવ (B) ડ�લહાઉસી 

(C) િવ�લયમ બે�ન્ટક (D) વાઇસરોય ક�િન�ગ 
 

C 

22.  મોઢ�રા (�જુરાત) મા ંિવ� વારસા�ુ ં�ુ ંસ્થળ આવે�ુ ંછે ? 

(A) મહાત્મા મ�ંદર (B) હ�મુાન મ�ંદર 

(C) �યૂર્મ�ંદર (D) િશવમ�ંદર 
 

C 

23.  રામ�ૃષ્ણ િમશનની સ્થાપના કોણે કર� હતી ? 

(A) સ્વામી રામ�ૃષ્ણ (B) સ્વામી િવવેકાનદં 

(C) સ્વામી દયાનદં સરસ્વતી (D) રા� રામમોહનરાય 
 

B 

24.  રાણક� વાવ (પાટણ) કઈ રાણીએ બધંાવી હતી ? 

(A) ઇન્�ુમતી (B) ઉદયમતી 

(C) શીલાવતી (D) લીલાવતી 
 

B 

25.  અવશેષોનો સમય ન�� કરવા માટ� કઇ પદ્ધિત અપનાવવામા ંઆવે છે ? 

(A) સી – 8 (B) સી - 9 

(C) સી – 11 (D) સી - 14 
 

D 
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26.  ધ્વિનના ઉચ્ચ�રત સ્વ�પને �ુ ંકહ� છે ? 

 (A) વાચા (B) કલરવ 

(C) હવા (D) ઉચ્છવાસ 
 

A 

27.  પ�રવતર્ન ક� ઉથલપાથલનો સમય એટલે_____ 

(A) વટંોળ (B) ચકં્રવાત 

(C) �નુામી (D) સકં્રાિંતકાળ 
 

D 

28.  કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે ? 

(A) બહ�સ્�ૃત (B) બ�હષ્�ૃત 

(C) બ�હસ્�ૃત (D) બ�હસ્�ુત 
 

B 

29.  ખાનદાની શબ્દનો સમાનાથ� શબ્દ________ છે. 

(A) �લદાની (B) �પૂદાની 

(C) સસં્કા�રતા (D) વશં 
 

C 

30.  અદ્યતનનો િવ�ુદ્ધાથર્ શબ્દ _______છે. 

(A) અવાર્ચીન (B) આ�િુનક 

(C) પ્રાચીન (D) સદ્યતન 
 

C 

31.  �જુરાતી ભાષામા ં'ળ' ને ક�વા પ્રકારનો ધ્વિન કહ્યો છે ? 

(A) પ્રકંપી (B) પાિ�ક 

(C) થડકારાવાળો (D) સરળ 
 

C 

32.  પિત મરણ પામ્યો હોય તેવી �ી________કહ�વાય. 

(A) અભાગી (B) અબળા 

(C) �ુ�ખયાર� (D) િવધવા 
 

D 

33.  ખીચડ� ચડ� ગઈ છે. નો સાચો િવકલ્પ ________છે. 

(A) �ભે આવી (B) મીઠ� થઈ 

(C) સ્વા�દષ્ટ થઈ (D) બફાઈ ગઈ 
 

D 

34.  ર�ખા�ંકત િવશેષણનો પ્રકાર બતાવો. `તેરનો �કડો અપ�કુિનયાળ ગણાય છે'. 

(A) �ણુવાચક (B) સખં્યાવાચક 

(C) પ�રમાણવાચક (D) સાવર્નાિમક 
 

B 

35.  `�ુ ંમાનવી માનવ થાઉ' તો ઘ�ુ ંમા ં�ો અલકંાર છે ? 

(A) શ્લેષ  (B) યમક 

(C) વણાર્�પુ્રાસ (D) �પક 
 

B 

36.  રોજ સવારસાજં એ ઘરમા ંધીર� ધીર� ફર� શકતા(સમાસ બતાવો) 

(A) તત્��ુુષ (B) દ્વન્દ્વ 

(C) ઉપપદ (D) બ�વુ્રીહ 
 

B 

37.  '�ુદર્શા', '�ુબ�ધ,' '�ુવ્યર્ય' માનંા '�ુર' ઉપસગર્નો અથર્- 

(A) ખરાબ (B) આ�ુ ં

(C) પીડાદાયક (D) ઉપર 
 

A 

38.  `િનણર્ય' ની સિંધ �ટ્ટી પાડો 

(A) નીર +  નય (B) ની�્ + અય 

(C) િન�્ + નય (D) િનણ + રય 
 

C 
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39.  અલકંારના પ્ર�ખુ ક�ટલા પ્રકાર હોય છે  

(A) ચાર (B) ત્રણ 

(C) બે (D) પાચં 
 

B 

40.  બે-ત્રણ પેઢ� પછ� અમા�ંુ �ુ�ંુબ �હન્દ�ભાષી થઈ જશે એ (સમાસ બતાવો) 

(A) �દ� ુ (B) દ્વન્દ્વ 

(C) ઉપપદ (D) બ�વુ્રીહ 
 

B 

41.  નીચેનામાથંી �ો ધ્વિન મહાપ્રાણ નથી ? 

(A) ખ (B) થ 

(C) ભ (D) ગ 
 

D 

42.  ચાર ઘડ�ના સમયને ________કહ�વાય. 

(A) ચોપળ (B) ચોમા�ુ ં

(C) ચોઘ�ડ�ુ ં (D) ચોસિમ� ુ
 

C 

43.  છદંના આઠ ગણ�ુ ંબધંારણ�તૂ્ર ક�ુ ંછે ? 

(A) મ ભ ન ત ત ગા ગા જ (B) ય મા તા રા જ ભા ન સ ગા 

(C) જ સ જ સ ય લ ગા ગા (D) ય મ ન સ ભ લ ગા ગા 
 

B 

44.  ર�ખા�ંકત શબ્દની સજં્ઞાનો પ્રકાર બતાઓ `દયા ધમર્�ુ ં�ળૂ છે'. 

(A) દ્રવ્યવાચક (B) સ�હૂવાચક 

(C) ભાવવાચક (D) �િતવાચક 
 

C 

45.  `મદાર�થી બીન વગાડાય છે' વા�મા ંકતર્�રવા� છે. 

(A) મદાર� બીન વગાડ� રહ્યો છે. (B) મદાર� બીન વગાડ� છે. 

(C) મદાર�એ બીન વગાડ� ુ ં (D) મદાર� બીન વગાડશે. 
 

B 

46.  મૌ�ખક પરંપરામા ંચાલી આવતી કથા ને________કહ�વાય. 

(A) �ખુબોલી (B) �ખુકથા 

(C) દંતકતા (D) પ�રકથા 
 

C 

47.  ઇચ્છા પ્રમાણે ફળ આપ�ુ ં�કૃ્ષ ક� ુ? 

(A) કલ્પ�કૃ્ષ (B) બોિધ�કૃ્ષ 

(C) શીમળા�ુ ં�કૃ્ષ (D) અસ્વત્થામા ં
 

A 

48.  �ુિનયા નવી થતી �ય છે. ર�ખા�ંકત શબ્દનો �ૃદંત બતાઓ 

(A) વતર્માન �ૃદંત (B) િવધ્યથર્ �ૃદંત 

(C) �તૂ �ૃદંત (D) ભિવષ્ય �ૃદંત 
 

A 

49.  ર�ખા�ંકત પદની િવભ�ક્ત ઓળખો. `મારાથી �ુઃખ વેઠાશે ન�હ'. 

(A) કતાર્ (B) કમર્ 

(C) કરણ (D) અિધકરણ 
 

A 

50.  ' �ી' શબ્દમા ંક�ટલા વ્યજંનો રહ�લા છે ? 

(A) બે (B) ત્રણ 

(C) ચાર (D) પાચં 
 

B 

51.  He advanced as far as he _______________. 
(A) dared (B) daring 
(C) have dare (D) have daring 

 

A 

52.  He used to visit us every week, but he ______________ now. 
(A) will rarely comes (B) have rarely come 
(C) has rarely came (D) rarely comes 

 

D 
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53.  Ninety rupees ______________ too much for this bag. 
(A) are (B) is 
(C) have (D) were 

 

B 

54.  Did you think you _____________ me somewhere before? 
(A) had saw (B) had seen 
(C) has seen (D) were seen 

 

B 

55.  Convert the following Complex sentence into a Simple sentence. Select the correct answer from the options given 
below.    The moment which is lost is lost forever. 

(A) The moment is lost which is lost. (B) A lost moment is lost for ever. 
(C) Whatever is lost is lost. (D) The moments are lost. 

 

B 

56.  What does the following line mean?  
“There is someone who sings better than I.” 

(A) I sing better than someone. (B) Someone sings better than I do. 
(C) Someone sings, but I don’t. (D) I am the best singer. 

 

B 

57.  I ______________ him only one letter up to now. 
(A) have sent (B) send 
(C) sending (D) have send 

 

A 

58.  Here are your shoes; I __________ them. 
(A) will cleaned (B) has cleaned 
(C) have just cleaned (D) has just cleaned 

 

C 

59.  When we went to the cinema, the film ______________. 
(A) had already start (B) have already started 
(C) would already start (D) had already started 

 

D 

60.  He thanked me for what I ___________. 
(A) had done (B) having done 
(C) has done (D) done 

 

A 

61.  Where is the boy about ____________ you were speaking? 
(A) Whoever (B) Whose 
(C) Which (D) Whom 

 

D 

62.  We always like boys ___________ speak the truth. 
(A) who (B) whose 
(C) whom (D) them 

 

A 

63.  I meant to repair the radio, but _____________ time to do it today. 
(A) am not have (B) haven’t had 
(C) has not had (D) not having had 

 

B 

64.  Don't disturb me. I ___________ my homework. 
(A) am doing (B) am done 
(C) am does (D) am do 

 

A 

65.  Change the Voice of the following sentence. 
“I saw him opening the box.” 

(A) I was seeing him while opening the box. (B) He was opening the box. 
(C) He was seen opening the box. (D) He is been seen opening the box. 

 

C 

66.  They speak _______________ Hindi at home. 
(A) A (B) An 
(C) The (D) No Article 

 

D 

67.  Neither praise _____________ blame seems to affect him. 
(A) nor (B) if 
(C) and (D) but 

 

A 

68.  He finished first though he ___________________ late. 
(A) begin (B) began 
(C) beginning (D) begins 

 

B 

69.  He ran as quickly as he ___________________. 
(A) could (B) shall 
(C) have (D) may 

 

A 

70.  So long as the rain ___________________, I stayed at his home. 
(A) continuing (B) continued 
(C) continue (D) has continue 

 

B 

71.  The cat appears to have originated ___________ Egypt or ____________ the East. 
(A) at, at (B) at, in 
(C) in, at (D) in, in 

 

D 

72.  The strain of all the difficulties, vexations and anxieties ______________ more than he could bear. 
(A) were (B) was 
(C) are (D) have 

 

B 
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73.  He went to Kolkata, so that he ___________________ work. 
(A) could found (B) will found 
(C) might find (D) shall found 

 

C 

74.  Two-thirds of the city ______________ in ruins. 
(A) are (B) were 
(C) have (D) is 

 

D 

75.  He _____________ where his pursuers could not follow. 
(A) flying (B) will flew 
(C) flown (D) fled 

 

D 

76.  ગાધંીનગર �જલ્લાના �પાલમા ંકયો મેળો ભરાય છે, �મા ંમાતા�ની માડંવી પર �દુ્ધ ઘી ચઢાવામા ંઆવે છે? 

(A) �ૂધર�જનો મેળો (B) �ચત્રિવ�ચત્ર મેળો 

(C) પલ્લીનો મેળો (D) ગાય ગોહર�નો મેળો 
 

C 

77.  તા�તરમા ઉ�રાખડં ખાતે ગ્લેિશયર �ટૂતા અનેક નાગ�રકોએ �ન �મુાવ્યા. આ બનાવના �જલ્લા�ુ ંનામ જણાવો. 

(A) ચમોલી (B) �દ્રપ્રયાગ 

(C) દહ�રા�ૂન (D) ઉ�રકાશી 
 

A 

78.  દ�ક્ષણની `ગગંા' તર�ક� ઓળખાતી નદ� કઈ છે ? 

(A) ગોદાવર� (B) સાબરમતી 

(C) જમના (D) નમર્દા 
 

A 

79.  ભારતના ઇિતહાસમા ંક�ટલામી લોકસભા સૌથી ઓછા સમયગાળા માટ�ની રહ� હતી ? 

(A) 11 મી લોકસભા (B) 10 મી લોકસભા 

(C) 9 મી લોકસભા (D) 12 મી લોકસભા 
 

D 

80.  10 ઇિન�ગ્સમા ંએક �ક્રક�ટ બેટ્સમેનની રનની સર�રાશ 32 હતી. તેણે તેની આગામી ઇિન�ગ્સમા ંક�ટલા રન બનાવવા પડ� �થી 

તેના રનની સર�રાશ 4 વધી શક� ? 
(A) 76 (B) 79 
(C) 85 (D) 87 

 

A 

81.  111 X 111 X (111-111)ની �ક�મત શોધો. 
(A) 111 (B) -111 
(C) 0 (D) 1111 

 

C 

82.  �જુરાતમા ંસૌ પ્રથમ `ર��ડયો સ્ટ�શન' �ા શ� કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં? 

(A) રાજકોટ (B) અમર�લી 

(C) અમદાવાદ (D) વડોદરા 
 

D 

83.  નીચેનામાથંી કઈ જોડ� અવે� વસ્�ઓુ�ુ ંઉદાહરણ છે ? 

(A) પેન અને ઇન્ક (B) હ�રો અને ગાય 

(C) પેપ્સી અને કોકાકોલા (D) �ૂધ અને છાશ 
 

C 

84.  કયા ં�કૃ્ષના લાકડામાથંી કાથો મળે છે? 

(A) ટ�મ�ુ  (B) ખેર  

(C) ચીડ (D) દ�વદાર 
 

B 

85.  એક વ્ય�ક્ત 600 િમટર લાબંી શેર� 5 િમિનટમા ંપાર કર� છે. �કમી પ્રિત કલાકમા ંતની ઝડપ ક�ટલી છે ? 
(A) 3.6 (B) 7.2 
(C) 8.4 (D) 10 

 

B 

86.  એલ્�િુમિનયમ કઇ ધા�મુાથંી મેળવવામા ંઆવે છે ? 

(A) સી�ુ ં (B) તા�ં ુ ં

(C) બોકસાઇટ (D) મ�ગેનીઝ 
 

C 

87.  60 �કમી/કલાકની ઝડપે દોડતી ટ્ર�ન 9 સેકન્ડમા ંએક વીજપોલને પાર કર� છે. ટ્ર�નની લબંાઈ િમટરમા ક�ટલી હશે ? 
(A) 120 (B) 180 
(C) 150 (D) 324 

 

C 



  

Page | 8 
 

88.  જો 3 + 4 = 21, 5 + 2  =  35,  4 + 2  = 24 હોય તો 5+3 �ુ ં�લૂ્ય �ુ ંછે ? 
(A) 53 (B) 48 
(C) 35 (D) 40 

 

D 

89.  �જુરાત રા�યના રાજકોટ �જલ્લાને નીચે દશાર્વેલ �જલ્લાઓ પૈક� કયા �જલ્લાની હદ સ્પશર્તી નથી ? 

(A) દ�વ�િૂમ દ્વારકા (B) મોરબી 

(C) �ુનાગઢ (D) �મનગર 
 

A 

90.  િવદ�શી �ુડં�યામણ અનામત કોના દ્વારા િનયિંત્રત હોય છે ? 

(A) સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (B) ર�ઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા 

(C) નાણા ંમતં્રાલય (D) િસ�રુ�ટ� એન્ડ એક્ષચ�જ બોડર્ ઓફ ઇ�ન્ડયા 
 

B 

91.  ગોવા રા�યમા ંકઇ ભાષા બોલાય છે ? 

(A) મરાઠ� (B) �હન્દ� 

(C) �જુરાતી (D) ક�કણ� 
 

D 

92.  શર�રની �ત�રક રચનાનો અભ્યાસ કરતી �વિવજ્ઞાનની શાખાને કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

(A) �રોન્ટોલો� (B) એનોટોમી 

(C) એન્થ્રોપોલો� (D) એક્સબાયોલો� 
 

B 

93.  માનવ �ચ�કત્સાસબંધંી RNA ના શોધક કોણ છે ? 

(A) વોટસન અને આથર્ર (B) ર�ને�લનક 

(C) વોટસન અને �ક્રક  (D) બે�ટ�ગ અને બેસ્ટ 
 

C 

94.  નીિત આયોગની રચના કયા વષર્મા ંથઈ હતી ? 
(A) 2015 (B) 2016 
(C) 2017 (D) 2018 

 

A 

95.  �જુરાતના પ્રથમ મ�હલા મતં્રી કોણ હતા ં? 

(A) હર�ંુવર શેઠાણી (B) ઇન્�ુમતીબેન શેઠ 

(C) આનદં�બહ�ન પટ�લ (D) સ્�તૃી ઇરાની 
 

B 

96.  જો પડતર �ક�મત વેચાણ �ક�મતના 25% છે. તો નફાની ટકાવાર� ક�ટલી છે ? 
(A) 150 (B) 200 
(C) 300 (D) 350 

 

C 

97.  �।. 700ની સાડ� �।. 490મા ંમળે તો તેના પર ક�ટલા ટકા વળતર મળ્�ુ ંકહ�વાય ? 
(A) 15% (B) 20% 
(C) 30% (D) 40% 

 

C 

98.  �ડ�જટલ પેમેન્ટ માટ�ની `ભીમ' એ�પ્લક�શન કઇ સસં્થાએ બનાવી છે ? 

(A) સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (B) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા 

(C) પ�ંબ નેશનલ બ�ક (D) નેશનલ પેમેન્ટ કોપ�ર�શન ઓફ ઇ�ન્ડયા 
 

D 

99.  �કૂા કોષમા ંવીજ�વુ તર�ક� �ુ ંવપરાય છે ? 

(A) કાબર્ન )ગે્રફાઇટ(  (B) લેડ 

(C) પ્લે�ટનમ (D) �ઝ�ક 
 

A 

100.  �જુરાત રા�યનો �ો પ્રદ�શ ઉ�મ પ્રકારના કપાસ માટ� �ણીતો છે ? 

(A) ચરો�ર (B) ઝાલાવાડ 

(C) હાલાર (D) કાનમ 
 

D 

101.  �જુરાતની સરકાર� કચેર�ઓ અને િવભાગોને કમ્પ્�ટૂર નેટવકર્થી જોડતી પ્રણાલી GSWAN�ુ ંઆ� ુનામ �ુ ંછે ? 
(A) Gujarat State Wireless Automated Network (B) Gujarat State Wide Area Network 
(C) Gujarat State Whole Area Network (D) Gujarat  State Wireless Area Net 

 

B 
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102.  ગર�બો અને શોિષતોને ઝડપી અને સસ્તો ન્યાય �રૂો પાડવા, ન્યાયમા ંથતો િવલબં િનવારવા કઈ અદાલતો�ુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવે છે ? 

(A) ગ્રામ અદાલત (B) ગ્રાહક અદાલત 

(C) ખાપ પચંાયત (D) લોક અદાલત 
 

D 

103.  �ુ ંપ્રાણી સમગ્ર એિશયામા ંમાત્ર કચ્છના રણમા ંજ જોવા મળે છે? 

(A) ઘોરખો�દ�ુ ં (B) નીલગાય 

(C) કા�ળયાર (D) �ડુખર 
 

D 

104.  આમા ંખોરાકનો સગં્રહકતાર્ પણર્ �ુ ંછે ? 

(A) અળવી (B) �દ�નો 

(C) કોબીજ (D) �ળૂો 
 

C 

105.  �એસટ� અમલીકરણ પદ્ધિતમા ંમાલ અને સેવાઓ માટ�ના વેરાના દર નીચેનામાથંી કઈ સસં્થા ન�� કરશે ? 

(A) ક�ન્દ્ર અને રા�ય સરકાર (B) નાણા ંપચં 

(C) નીિત આયોગ (D) �એસટ� કાઉ�ન્સલ 
 

D 

106.  એક બોટ �સ્થર પાણીમા ં13�કમી/કલાકની ઝડપે �સુાફર� કર� શક� છે. જો પ્રવાહની ઝડપ 4 �કમી/કલાક છે, તો બોટ દ્વારા 68 

�કમી પ્રવાહની �દશામા ંજવા માટ�નો સમય શોધો. 

(A) 3 કલાક (B) 2 કલાક 

(C) 4 કલાક (D) 5 કલાક 
 

C 

107.  નીચેનામાથંી ક�ુ ંસરકાર�ુ ં�ગ નથી ? 

(A) કારોબાર� (B) ન્યાયતતં્ર 

(C) ધારાસભા (D) સામા�જક સસં્થાઓ 
 

D 

108.  વાિષ�ક ક�ટલા ટકાના દર� 8 વષર્મા ંનાણાનંી રકમ બમણી થશે. 
(A) 12.5 (B) 13.5 
(C) 14.5 (D) 11.5 

 

A 

109.  �ટૂતી સખં્યા શોધો 8,24,12,36,18,54,… 
(A) 108 (B) 27 
(C) 72 (D) 68 

 

B 

110.  " િવ�તુપ્રવાહ�ુ ંઅ�સ્તત્વ અને �દશા'  માપવા કયા ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે ? 

(A) બેરોિમટર (B) ડાયનેમોિમટર 

(C) ગેલ્વનોમીટર (D) એમીટર 
 

C 

111.  ઇન્દ્રાવતી ડ�મ ભારતના કયા રા�યમા ંઆવેલ છે ? 

(A) અ�ણાચલપ્રદ�શ (B) પિ�મ બગંાળ 

(C) મધ્યપ્રદ�શ (D) ઓ�રસ્સા 
 

D 

112.  એિપકલ્ચર �ા પ્રકારનો ઉદ્યોગ છે ? 

(A) રસાયણો બનાવવાનો (B) મોતી પકવવાનો 

(C) મધમાખી ઉછેરવાનો (D) મરઘા ઉછેરવાનો 
 

C 

113.  �થૃ્વીને ચોમેર વ�ટળાયેલ હવાના આવરણને વાતાવરણ કહ� છે, � �થૃ્વીની સપાટ�થી આશર� ક�ટલા ક�.મી. �ધુી િવસ્તર�� ુ

છે. 
(A) 1469 (B) 1500 
(C) 1576 (D) 1600 

 

D 

114.  િવ� સ્વાસ્થ �દન (World Health Day) કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે? 

(A) ૭ એિપ્રલ (B) ૨૫ નવેમ્બર 

(C) ૭ �ુન (D)  ૪ મે 
 

A 
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115.  માનવ િવકાસ અહ�વાલ 2020 �જુબ માનવ િવકાસ �કની ગણતર�મા ંકયો દ�શ પ્રથમ સ્થાને છે ? 

(A) સ્વીડન (B) ઓસ્ટ્ર��લયા 

(C) નોવ� (D) અમે�રકા 
 

C 

116.  લ��,ુ નારંગી, આમળામાથંી આપણે ક�ુ ંિવટાિમન મળે છે? 

(A) બી  (B) એ 

(C) ડ� (D) સી 
 

D 

117.  �જુરાતના સા�હત્યકાર શ્રી ર�વુીરભાઈ ચૌધર�ને `જ્ઞાનપીઠ એવોડર્ ' દ્વારા �રુસ્�ૃત કરવામા ંઆવ્યા. આ એવોડર્ કયા 

પ�રવાર દ્વારા સ્થાિપત ફાઉન્ડ�શન અન્વયે એનાયત કરવામા ંઆવે છે ? 

(A) જ્ઞાનચ�ંદ �ન પ�રવાર (B) અભ્યકંર �ન પ�રવાર 

(C) સા� ુ�ન પ�રવાર (D) જ્ઞાનદ� �દુ્ધ પ�રવાર 
 

C 

118.  બે પાઈપ અ�કુ્રમે 10 કલાક અને 12 કલાકમા ંટાકં� ભર� શક� છે, �યાર� ત્રીજો પાઈપ તેને 20 કલાકમા ંખાલી કર� શક� છે. જો 

તમામ પાઈપો એક જ સમયે ખોલવામા ંઆવે તો ટાકં� ક�ટલા કલાકમા ંભરાઈ જશે. 
(A) 7.5 (B) 8 
(C) 8.5 (D) 10 

 

A 

119.  ગ્લોબલ વોિમ�ગ અને પયાર્વરણને લગતી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદ� �લ�ખત �સુ્તક�ુ ંનામ આપો. 

(A) એકશન ફોર ગ્લોબલ વોિમ�ગ (B) ધ કન્વીનીઅન્ટ એકશન 

(C) ધ કન્વીનીઅન્ટ એન્વાયરમેન્ટ (D) ધ એકશન ઓન એન્વાયરમેન્ટ 
 

B 

120.  �ુિનયાની સૌથી �ચી હાઇબ્રીડ પવનચ�� �જુરાતમા ંકયા િવસ્તારમા ંકાયર્રત છે ? 

(A) નમર્દા (B) દહ�જ 

(C) કચ્છ (D) સૌરાષ્ટ્ર 
 

C 

121.  બ�ક લોનના સદંભર્મા ંEMI એટલે �ુ ં? 

(A) ઇઝી મની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ (B) ઇકવલ િમિનમમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 

(C) ઇકવલ મની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ (D) ઇકવેટ�ડ મથંલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 
 

D 

122.  5204મા ંએક એવી સખં્યા ઉમેરો ક� �ને ઉમેયાર્ પછ� �ુલ સખં્યાને 180 વડ� ભાગી શકાય ? 
(A) 12 (B) 14 
(C) 16 (D) 18 

 

C 

123.  3 વષર્ના �તરાલે જન્મેલા 5 બાળકોની �મરનો સરવાળો 50 વષર્ છે. સૌથી નાના બાળકની �મર ક�ટલા વષર્ હશે ? 
(A) 4 (B) 8 
(C) 10 (D) 6 

 

A 

124.  �જુરાતના કયા �ખુ્યમતં્રીના શાસનકાળમા ં`નવિનમાર્ણ' �દોલન થ�ુ ંહ� ુ ં? 

(A) છબીલદાસ મહ�તા (B) ક��ભુાઈ પટ�લ 

(C) આનદં�બહ�ન પટ�લ (D) �ચમનભાઈ પટ�લ 
 

D 

125.  જો X,Y ના 20% હોય તો X ના ક�ટલા ટકા Y હશે ? 
(A) 400 (B) 450 
(C) 500 (D) 550 

 

C 

126.  _________નો ઉપયોગ ફાઇલો અને ફોલ્ડસર્ને સરળતાથી કોપી, પેસ્ટ કરવા માટ� થાય છે. 

(A) માઇક્રોસોફ્ટ એકસેલ (B) �રસાઇકલ �બન 

(C) િવન્ડોઝ એક્સપ્લોરર (D) િનયતં્રણ (Control Panel) 
 

C 

127.  પોટ�ટથી લેન્ડસ્ક�પમા ંપેજ ઓ�રએન્ટ�શન બદલવા માટ� �ુ ંમે� ુઉપયોગી છે ? 

(A) વ્� ૂ (B) �રવ્� ૂ

(C) હોમ (D) પેજ લેઆઉટ 
 

D 
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128.  કોમ્પ્�ટુરનાસસંાધનો (સેન્ટ્રલ પ્રોસેિસ�ગ �િુનટ, મેમર�, �ડસ્કડ્રાઇવ્સ અને િપ્રન્ટસર્ વગેર�) �ુસંચંાલન _______ કર�છે. 

(A) ઓપર��ટ�ગ િસસ્ટમ (B) એ�પ્લક�શન સોફ્ટવેર 

(C) હાડર્વેર (D) ક� બોડર્  
 

A 

129.  ______ઇન્ટરનેટ પરથી ડ�ટા/ફાઇલ અપલોડ અને ડાઉનલોડ કરવા માટ� વપરાય છે ? 
(A) FTP (B) HTTP 
(C) FTP and HTTP (D) OTP 

 

A 

130.  કામચલાઉ ફાઇલો �ડલીટ માટ�_______વપરાય છે ? 

(A) �ડસ્ક ક્લીનઅપ (B) �ડસ્ક સ્ક્ર�ન 

(C) �ડસ્ક કોમ્પે્રસ (D) �ડસ્ક ક્લીનઅપ અને �ડસ્ક કોમ્પે્રસ 
 

A 

131.  કન્ટ્રોલ પેનલમાથંી__________નો ઉપયોગ તમારા િવન્ડોઝ પીસીમાથંી સોફ્ટવેર અનઇન્સ્ટોલ કરવા માટ� થાય છે. 
(A) Sound, Speech and Audio Devices (B) Network and Internet Connection 
(C) User Accounts (D) Add/Remove Programs 

 

D 

132.  LAN �ુ ં�ણૂર્ સ્વ�પ______છે 

(A) લાઇટ એ�રયા નેટવકર્  (B) લોકલ એ�રયા નેટવકર્  

(C) �ઝૂ એ�રયા નેટવકર્  (D) લોકલ એકસેસ નેટવકર્  
 

B 

133.  ______ડોટ�ડ લાઇનનો ઉપયોગ સ્માટર્  ટ�ગને દશાર્વવા માટ� થાય છે. 

(A) લીલી (B) લાલ 

(C) વાદળ� (D) �ંબલી 
 

D 

134.  �ડ�લટ કર�લ (Gmail) �-ઇમેઇલ_______મા જોવા મળે છે.  
(A) Spam (B) Recycle 
(C) Trash (D) Inbox 

 

C 

135.  ફ્લોપી/પેનડ્રાઇવમા ંકોપી કરવા માટ� ફાઈલો/ફોલ્ડસર્ પર રાઇટ �ક્લક પર_________િવકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે. 
(A) Share (B) Create shortcut 
(C) Open with (D) Send to 

 

D 

136.  ___________ એ િસસ્ટમ સોફ્ટવેર�ુ ંઉદાહરણ છે  

(A) કોમ્પ્�ટુર ગેમ્સ (B) માઇક્રોસોફ્ટ િવન્ડોઝ 

(C) માઇક્રોસોફ્ટ એકસેલ (D) મી�ડયા પ્લેયર 
 

B 

137.  __________નો ઉપયોગ ગ્રા�ફકલ �ઝુર ઇન્ટરફ�સમા ંઅ�કુ તત્ત્વોને સ�ક્રય કરવા અથવા િનયિંત્રત કરવા માટ� થાય છે. 

(A) માઉસખ�ચીને (Dragging) (B) માઉસ રાઇટ �ક્લક 

(C) માઉસ પોઇન્ટર (D) માઉસ ડા�ુ ં�ક્લક 
 

C 

138.  _______નો ઉપયોગ માઇક્રોસોફ્ટ વડર્મા ંક�ન્દ્ર ગોઠવણી માટ� થાય છે. 
(A) Ctrl-C (B) Ctrl-E 
(C) Ctrl-L (D) Ctrl-R 

 

B 

139.  cm@gov.in મા ંgov__________કહ�વાય છે 

(A) પ્રોટોકોલ (B) વપરાશ કતાર્ નામ 

(C) ડોમેન �ુ ંનામ (D) સવર્ર નામ 
 

C 

140.  WWW �ુ ં�ણૂર્ સ્વ�પ__________છે 
(A) World Website (B) World Web Page 
(C) World Wide Web (D) Word Web 

 

C 

141.  _________માઇક્રોસોફ્ટ િવન્ડોઝ�ુ ંએક ઘટક છે � િસસ્ટમ સે�ટ�ગ્સ જોવા અને બદલવાની ક્ષમતા �રૂ� પાડ� છે. 

(A) માઇક્રોસોફ્ટ વડર્ (B) કંટ્રોલ પેનલ 
(C) FTP (D) HTTP 

 

B 



  

Page | 12 
 

142.  નીચેનામાથંી �ુ ંસોફ્ટવેર ઇમેઇલ માટ� વપરાય છે. 

(A) માઇક્રોસોફ્ટ એકસેલ (B) માઇક્રોસોફ્ટ વડર્ 

(C) માઇક્રોસોફ્ટ આઉટ�કુ (D) માઇક્રોસોફ્ટ પાવરપોઇન્ટ 
 

C 

143.  Ctrl-Z નો ઉપયોગ માઇક્રોસોફ્ટમા ં_____ કરવા માટ� થાય છે 

 (A) દસ્તાવેજમા ંકર�લા કોઈપણ ફ�રફારને સેવ (B) દસ્તાવેજમા ંકર�લા કોઈપણ ફ�રફારો ફર�થી redo 

(C) દસ્તાવેજમા ંકર�લા કોઈપણ ફ�રફારને undo (D) ડો�મેુન્ટ ટ�કસ્ટને બોલ્ડમા ં
 

C 

144.  ______ર�ખા માઇક્રોસોફ્ટ વડર્મા ંવ્યાકરણની �લૂ �ચૂવે છે. 

(A) લાલ (B) �ંબલી 

(C) વાદળ� (D) લીલી 
 

D 

145.  _______નો ઉપયોગ કર�ને કમ્પ્�ટુર સાથે જોડાચેલા હાડર્વેરની સમીક્ષા અને િનયતં્રણ કર� શક�એ છ�એ. 

(A) વડર્પેડ (B) માઇક્રોસોફ્ટ આઉટ�કુ 

(C) �ડસ્પ્લે સે�ટગ્સ (D) �ડવાઇસ મેનેજર 
 

C 

146.  ______નો ઉપયોગ િવન્ડોઝમા �ડલીટ થયેલી આઈટમ અથવા ફોલ્ડસર્ સ્ટોર કરવા માટ� થાય છે. 

(A) �રસાઇકલ �બન (B) મારા દસ્તાવેજો 

(C) ડસ્ટ�બન (D) ડાઉનલોડ્સ 
 

A 

147.  એક kbps નો અથર્________છે. 

(A) 1000 �બટ્સ પ્રિત સેકન્ડ (B) 100 �બટ્સ પ્રિત સેકન્ડ 

(C) 10 �બટ્સ પ્રિત સેકન્ડ (D) 1 બીટ પ્રિત સેકન્ડ 
 

A 

148.  _______ ફોમ�ટનો ઉપયોગ �યાર� તમાર� એવી ફાઇલોને સાચવવાની જ�ર હોય ક� � �ધુાર� ન શકાય પરં� ુહ�ુપણ 

સરળતાથી શેર અને િપ્રન્ટ કરવાની જ�ર છે. 

(A) Zip (B) પોટ�બલ ડો�મેુન્ટ ફોમ�ટ (PDF) 
(C) Doc or docx (D) xls 

 

B 

149.  ______સૌથી નાના િવસ્તારને આવર� લે છે 
(A) LAN (B) MAN 
(C) WAN (D) None of these 

 

A 

150.  માઇક્રોસોફ્ટ એકસેલ પ્રોગ્રામ બધં કરવાનો રસ્તો કયો છે  
(A) Alt-F1 (B) Alt-F4 
(C) Ctrl-F4 (D) Ctrl-S 

 

B 

151.  ભારતીય બધંારણના ંકતાર્ની િવચારસરણી _________દ્વારા પ્રસ્થાિપત કર� શકાય છે. 

(A) આ�ખુ (B) �ળૂ�તૂ હક 

(C) �ળૂ�તૂ જવાબદાર� (D) એકપણ નહ� 
 

A 

152.  સ્ટ�ટ ઓફ રાજસ્થાન િવ િવદ્યાવતી (AIR 1962, SC 933) આ પ્રખ્યાત ક�સ કઇ બાબતને લગતો છે ? 

(A) કાયદાના સાશનનો િસદ્ધાતં (B) કરારજન્ય જવાબદાર� 

(C) અપ�ૃત્યજન્ય જવાબદાર� (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

C 

153.  A V Dicey �જુબ નીચેનામાથંી �ો ' કાયદા�ુ ંશાસન' નો અથર્ નથી. 

(A) કા�નૂી ભાવના�ુ ંપ્ર�તુ્વ (B) કાયદાની સવ�પ�રતા 

(C) િવશાળ િવવેકાધીન શ�ક્તઓ (D) કાયદા સમક્ષ સમાનતા 
 

D 

154.  ભારતીય બધંારણ�ુ ંઅ�ચુ્છેદ 72 કઇ બાબતનો ઉલ્લેખ કર� છે ? 

(A) રાષ્ટ્રપિતની ક્ષમાશ�ક્ત (B) રાષ્ટ્રપિતની રાજદ્વાર� શ�ક્ત 

(C) રાષ્ટ્રપિતની કારોબાર� શ�ક્ત (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

A 
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155.  લોકપાલના �હસાબો�ુ ંઓ�ડટ�ગ કોણ કર� છે ? 

(A) પ્રધાનમતં્રી (B) રાષ્ટ્રપિત 

(C) 
કન્ટ્રોલર એન્ડ ઓ�ડટર જનરલ (િનયતં્રક 

મહાલેખા પ�રક્ષક) 
(D) નાણામતં્રી 

 

C 

156.  સઘંની કારોબાર� સ�ાનો ઉપયોગ કર�ને કરવામા ંઆવેલા તમામ કરારો_____ના નામે વ્યક્ત કરવામા ંઆવે છે. 

(A) રાષ્ટ્રપિત (B) પ્રધાનમતં્રી 

(C) નાણામતં્રી (D) રા�યપાલ 
 

A 

157.  કાયદા તર�ક� વહ�વટ� કાયદાએ તેની ��ૃદ્ધ �ારથી જોઈ છે ? 

(A) 20મી સદ� (B) બી� સદ� 

(C) 18મી સદ� (D) 19 મી સદ� 
 

A 

158.  હાલમા ં`િમલકતનો અિધકાર' એ કયો અિધકાર છે ? 

(A) �ળૂ�તૂ અિધકાર (B) કા�નૂી અિધકાર 

(C) વૈદ્યાિનક અિધકાર (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

B 

159.  નીચેનામથંી કઈ નાગ�રકની �ળૂ�તૂ ફરજમા ંઆવતી નથી ? 

(A) બદંારણ માટ� આદર (B) રાષ્ટ્ર�ય ધ્વજ માટ� આદર 

(C) રાષ્ટ્ર�ગત માટ� આદર (D) સરકાર માટ� આદર 
 

D 

160.  િન�કુ્ત કાયદા ________ િનયિંત્રત કર� શક્તા નથી. 

(A) િવધાનસભા (B) ન્યાયતં્ર 

(C) પે્રસ (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

C 

161.  ભારતીય બધંારણ�ુ ંક� ુઅ�ચુ્છેદ સસંદના �હૃોના અને તેમના સભ્યોના અને સિમિતઓની સતા, તેમજ િવશેષ અિધકારો 

િવશે જણાવો ? 

(A) અ�ચુ્છેદ 105 (B) અ�ચુ્છેદ 106 

(C) અ�ચુ્છેદ 107 (D) અ�ચુ્છેદ 108 
 

A 

162.  �હ�ર િનગમોના કમર્ચાર�ઓ સરકાર� નોકર છે ક� ક�મ ? 

(A) ના (B) �ાર�ક 

(C) હા (D) માત્ર તેમની િન�િૃ� �ધુી 
 

A 

163.  �િુનયન ઓફ ઇ�ન્ડયા િવ. એ.એલ. રા�લયારામ (AIR 1963 , SC 1685)____થી સબંિંધત પ્રખ્યાત ક�સ છે. 

(A) કરારજન્ય જવાબદાર� (B) �હ�ર િનગમ 

(C) �ુદરતી ન્યાયનો િસદ્ધાતં (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

A 

164.  �ટલી સરકાર અથર્તતં્રમા ંઓ� ંિનયતં્રણ કર� છે. તેટલી અથર્ વ્યવથ સાર� ચાલે છે. આ �ા ંિસદ્ધાતં સાથે સબંિંધત છે? 

(A) વીથ અને પદાથર્નો િસદ્ધાતં (B) હ�નર� કલમ 

(C) લાઈસેઝ ફ્ર�ચર (D) �ુદરતી ન્યાયના ંિસદ્ધાતંો 
 

C 

165.  કોની સ�ા હ�ઠળ હાઇકોટર્ના ન્યાયધીશની િનમ�કૂ થાય છે ? 

(A) રા�યપાલ (B) રા�યાના �ખુ્યમતં્રી 

(C) રાષ્ટ્રપિત (D) પ્રધાનમતં્રી 
 

C 

166.  નીચેનામાથંી �ુ ંઅધર્-ન્યાિયક કાયર્ નથી. 

(A) નાગ�રકતા ન�� કરવી (B) િવદ્યાથ�ઓ સામે િશસ્તની કાયર્વાહ� 

(C) સસંદના સભ્યોની ગેરલાયકાત ન�� કરવી (D) િનવારક અટકાયતનો આદ�શ 
 

D 
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167.  કયા મોડ�લના આધાર� મોન્ટ�સ્�એુ પાવર (સ�ા) િવભાજનનો િસદ્ધાતં ર�ૂ કય� છે. 

(A) �નુાઇટ�ડ �ક�ગડમ (B) ભારત 

(C) ફ્રાન્સ (D) �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્રસ ઓફ અમે�રકા 
 

A 

168.  ભારતીય બધંારણ�ુ ંઆઠમી અ��ુ�ૂચમા ંકઇ બાબત િવશે જણાવેલ છે ? 

(A) સઘંયાદ�, રા�ય યાદ� અને સમવત� યાદ� (B) ભાષાઓ 

(C) અ�કુ અિધિનયમો અને િવિનયમોની કાયદ�સરતા (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઈ ન�હ 
 

B 

169.  ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયે સમક્ષ અપીલ કરવા માટ�ની ખાસ પરવાનગી બાબતે ભારતીય બધંારણના કયા અ�ચુ્છેદમા ંઉલ્લેખ 

છે ? 

(A) અ�ચુ્છેદ 138 (B) અ�ચુ્છેદ 145 

(C) અ�ચુ્છેદ 173 (D) અ�ચુ્છેદ 136 
 

D 

170.  અ�ચુ્છેદ 79 �જુબ ભારતીય સાસંદમા_ં_______નો સમાિવષ્ય છે. 

(A) લોકસભા, રા�યસભા (B) રા�યસભા, લોકસભા, રાષ્ટ્રપિત 

(C) લોકસભા, રા�યસભા, પ્રધાનમતં્રી (D) ઉપરોક્ત  પૈક� કોઈ ન�હ. 
 

B 

171.  ભારતીય બધારણના કયા અ�ચુ્છેદ અ�સુાર વ્ય�ક્તના િવદ�શ પ્રવાસના અિધકાર�ુ ંરક્ષણ થાય છે ? 

(A) અ�ચુ્છેદ 15 (B) અ�ચુ્છેદ 21 

(C) અ�ચુ્છેદ 19 (D) અ�ચુ્છેદ 14 
 

B 

172.  અ�ચુ્છેદ 32 �તગર્ત આપવામા ંઆવેલ હક________દ્વારા સ્થ�ગત કર� શકાય છે. 

(A) સસંદ દ્વારા (B) િવધાનસભા દ્વારા 

(C) સવ�ચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા (D) �યાર� દ�શમા ંઇમરજન્સી પ્રવતર્માન હોય ત્યાર� 
 

D 

173.  અ�ચુ્છેદ 368મા ંકઇ બાબતનો ઉલ્લેખ છે ? 

(A) નાણાક�ય કટોકટ�ની જોગવાઈ (B) 
બધંારણ અને પ્ર�ક્રયામા ં�ધુારો કરવાની સસંદની 

સ�ા 

(C) ઉપરોક્ત બ�ે (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

B 

174.  નીચેનામાથંી �ુ ંનેમો �ુડ�ક્સ ઇન્કાસા �આુ' (Nemo Judex incausa sua' ની વ્યાખ્યા છે) 

(A) 
કોઇપણ વ્ય�ક્ત પોતાના ક�સ મા ંપોતે ન્યાયાધીશ 

બનશે નહ�. 
(B) 

જજ પક્ષ સાથે સબં�ંદત હોય તો યોગ્ય ન્યાયના કર� 

શક�. 

(C) બ�ે (A) અને (B) (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

A 

175.  �ળૂ�તૂ જવાબદાર�નો સમાવેશ _________અ�ચુ્છેદમા ંકરાવેલ છે 
(A) 51 (B) 51 - A 
(C) 39 (D) 50 

 

B 

176.  કઈ ર�ટ (આજ્ઞાપત્ર) હાઇકોટર્  અથવા �પુ્રીમકોટર્  દ્વારા તેના કાય� કરવા માટ� સ�ાને ફરજ પાડવા માટ� �ર� કરવામા ંઆવે 

છે ? 

(A) 
બદં� પ્રત્યક્ષીકરણ આજ્ઞાપત્ર (હ��બયસકોપર્સ 

ર�ટ) 
(B) પરમાદ�શ આજ્ઞાપત્ર (મેન્ડ�મસર�ટ) 

(C) અિધકાર �ચૃ્છા આજ્ઞાપત્ર (ક્વોવોરન્ટો ર�ટ) (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

B 

177.  1971મા ંલોકા�કુ્ત સસં્થાની સ્થાપના કરનાર પ્રથમ રા�ય ક�ુ ંહ� ુ ં? 

(A) રાજસ્થાન (B) મહારાષ્ટ્ર 

(C) તાિમલના�ુ (D) ક�રાલા 
 

B 
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178.  ભારતીય બધંારણના ં42મા ં�ધુારા દ્વારા________ને રા�ય નીિતનો િનદ�શ િસદ્ધાતમંા ંઉમેરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

(A) સમાન કામ માટ� સમાન વેતન (B) �ળૂ�તુ અિધકાર 

(C) ઉદ્યોગના સચંાલનમા ંકામદારોની ભાગીદાર� (D) એકતા 
 

C 

179.  નીચેનામાથંી શેને �ચૂના�ુ ંસાધન માનવામા ંઆવે છે ? 

(A) �ળૂ�તુ હક (B) �ળૂ�તુ જવાબદાર� 

(C) રા�ય નીિતના ંિનદ�શક િસદ્ધાતં (D) ઉપરોક્ત બધા ં
 

C 

180.  પ્રિતિનિધને કયા કાય� સ�પવામા ંના આવી શક� ? 

(A) આવશ્યક કાયદાક�ય કાય� (B) કાયદાનો પ્રારંભ કરવો 

(C) સમાવેશ અને બાકાત (D) હાલના કાયદાઓની અર� 
 

A 

181.  ભારતીય બધંારણના ંઆ�ખુનો હ�� ુનીચે માથંી �ા ંિનયમને શામીલ નથી કર� ુ ં? 

(A) િવચાર સ્વાત�ંય (B) ધમર્ સ્વાત�ંય 

(C) આિથ�ક સ્વાત�ંય (D) એક પણ નહ� 
 

C 

182.  ભારતીય બધંારણમા ંક�ટલા પ્રકારની કટોકટ�નો ઉલ્લેખ છે ? 
(A) 1 (B) 2 
(C) 3 (D) 4 

 

C 

183.  ક�ન્દ્રીય વહ�વટ� પચં (સ�ટ્રલ એડમીનીસ્ટ્ર�ટ�વ ટ્ર�બ્�નુલ)ના અધ્યક્ષ_________વષર્ માટ� પદ પર રહ� છે. 

(A) 5 વષર્ (B) 10 વષર્ 

(C) 7 વષર્ (D) 8 વષર્ 
 

A 

184.  નીચેનામાથંી �ો �ળૂ�તૂ અિધકાર ભારતીય નાગ�રકોને ઉપલબ્ધ છે પરં� ુ�બન ભારતીય ને નથી ? 

(A) અ�ભવ્ય�ક્ત અને વાણી સ્વાત�ંય (B) કાયદા સમક્ષ સમાનતા 

(C) �વન અને સ્વાત�ંય�ુ ંરક્ષણ (D) શોષણ સામેનો હક 
 

A 

185.  ક�ન્દ્રીય વહ�વટ� પચં (સ�ટ્રલ એડમીનીસ્ટ્ર�ટ�વ ટ્ર�બ્�નુલ)ના અધ્યક્ષ અથવા અન્ય સભ્ય, ________ને સબંોધીને તેમના 

લે�ખત રા�નામાની નો�ટસ આપે છે. 

(A) રાષ્ટ્રપિત  (B) પ્રધાનમતં્રી 

(C) ભારતના �ખુ્ય ન્યાયાધીશ (D) ઉપરાષ્ટ્રપિત 
 

A 

186.  વહ�વટ� કાયદો શેને સબંિંધત છે. 

(A) વહ�વટ� �ક્રયાઓ�ુ ંસચંાલન કર� છે. (B) પ્રાઇવેટ એકમો�ુ ંસચંાલન કર� છે. 

(C) રા�યની �નુાખોર� પ્ર�િૃ� (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

A 

187.  ભારતીય બધંારણ�ુ ં� ુઅ�ચુ્છેદ હાઈકોટર્ના ર�ટ (આજ્ઞાપત્ર) �ર� કરવાના અિધકારકે્ષત્ર િવશે જણાવે છે ? 

(A) અ�ચુ્છેદ 224 (B) અ�ચુ્છેદ 32 

(C) અ�ચુ્છેદ 226 (D) અ�ચુ્છેદ 114 
 

C 

188.  ક�ન્દ્રીય વહ�વટ� પચં (સ�ટ્રલ એડમીનીસ્ટ્ર�ટ�વ ટ્ર�બ્�નુલ) પાસે_____�ટલી જ પોતાની અવમાનના (Contempt) બાબબતે 

સમાન સ�ા હશે? 

(A) �પુ્રીમકોટર્  (B) હાઇકોટર્  

(C) �જલ્લા ન્યાયાલય (D) ઉપરોક્ત પૈક� કોઇ ન�હ 
 

B 

189.  સવ�ચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ કોને સબંોધને તેમ�ુ ંલે�ખત રા�ના� ુઆપી શક� છે ? 

(A) ભારતનો �ખુ્ય ન્યાયાધીશ (B) ઉપરાષ્ટ્રપિત 

(C) રાષ્ટ્રપિત (D) પ્રધાનમતં્રી 
 

C 



  

Page | 16 
 

190.  પચંાયતને લગતી જોગવાઈઓ ભારતીય બધંારણના ંકયા ભાગમા ંઆપેલ છે ? 

(A) ભાગ 9 B (B) ભાગ 9 - A 

(C) ભાગ 9 (D) ભાગ 2 
 

C 

191.  નીચેના પૈક� � ુઆજ્ઞાપત્ર (ર�ટ) માત્ર ન્યાિયક અથાવા અધર્ ન્યાિયક સ�ા સામે જ �ર� કર� શકાય છે ? 

(A) 
બદં� પ્રત્યક્ષીકરણ આજ્ઞાપત્ર (હ��બયસર્ કોપર્સ 

ર�ટ) 
(B) પરમાદ�શ આજ્ઞાપત્ર (મેન્ડ�મસ ર�ટ) 

(C) ઉત્પે્રષણ આજ્ઞાપત્ર (સરચ્�રૂર� ર�ટ) (D) અિધકાર �ચૃ્છા આજ્ઞાપત્ર (ક્વોવોરન્ટો ર�ટ) 
 

C 

192.  ધાિમ�ક સ્વાત�ંયતાના અિધકારને નીચેના માથંી કયા આધાર પર રોક� શકાય નહ� ? 

(A) �હ�ર વ્યવસ્થા (B) રા�યની �રુક્ષા 

(C) આરોગ્ય (D) નૈિતકતા 
 

B 

193.  ભારતીય બધંારણ�ુ ંઆ�ખુ_______દ�શના ંઆ�ખુમાથંી પે્ર�રત છે. 

(A) અમે�રકા (B) જમર્ની 

(C) ફ્રાસ (D) �.ુક�. 
 

A 

194.  નીચેના પૈક� � ુિવધાન ભારતના રાષ્ટ્રપિત માટ� સા� ુછે ? 

(A) તે ભારતના પ્રથમ નાગ�રક છે. (B) તે દ�શની કારોબાર�ના વડા છે. 

(C) તે દ�શના કાયદાક�ય વડા છે (D) ઉપરોક્ત બધા 
 

D 

195.  A V Dicey એ કઇ કા�નૂી વ્યવસ્થાની ટ�કા કર� હતી ? 

(A) �ગે્ર� કા�નૂી વ્યવસ્થા (B) ઓસ્ટ્ર��લયન વ્યવસ્થા 

(C) અમે�રકન કા�નૂી વ્યવસ્થા (D) 
ફ્ર�ન્ચ કા�નૂી વ્યવસ્થા   
     

 

D 

196.  �િુપ્રમકોટર્ને ભારતીય બધંારણના કયા અ�ચુ્છેદ હ�ઠળ ર�ટ (આજ્ઞાપત્ર)�ર� કરવાની સ�ા છે ? 

(A) અ�ચુ્છેદ 32 (B) અ�ચુ્છેદ 33 

(C) અ�ચુ્છેદ 126 (D) અ�ચુ્છેદ 132 
 

A 

197.  િનચેનામાથંી �ા ંએ�ક્ઝ��ુટવ (કારોબાર�) ના કાય� છે. 

(A) સ�પેલ કાયદો (B) િવવેકાધીન કાય� 

(C) અધર્ન્યાિયક કાયર્ (D) ઉપરોક્ત તમામ 
 

D 

198.  અ�ચુ્છેદ 16(4A) મા ંઅ��ુ�ૂચત �િત અને જન�િતઓની તરફ�ણ મા ંઅનામત સબંિંધત �ધુારા કરવાની સમા રા�યને 

�ા બધંારણીય �ધુારાથી આપવામા ંઆવી છે ? 

(A) 75 મા ંબધંારણીય �ધુારો (B) 77 મા ંબધંારણીય �ધુારો 

(C) 79 મા ંબધંારણીય �ધુારો (D) 78 મા ંબધંારણીય �ધુારો 
 

B 

199.  'ડ�લેગાટસ નોન પ્રોટ�સ્ટ ડ�લગેર'નો મતલબ �ુ ંછે ? 

(A) પ્રિતિનિધ સ�ા સામે િવરોધ ન કર�. (B) પ્રિતિનિધ પાસે કાયદો બનાવવાની ક્ષમતા નથી. 

(C) પ્રિતિનિધ વ� ુપ્રિતિનિધ આપી શકતા નથી. (D) પ્રિતિનિધ વ� ુપ્રિતિનિધ આપી શક� છે. 
 

C 

200.  લોકપાલ અને લોકા�કુ્ત અિધિનયમ, 2013 હ�ઠળ તપાસ શાખા�ુ ંને�તૃ્વ______કર� છે. 

(A) લોકપાલ િનયામક (લોકપાલ �ડર�કટર) (B) લોકા�કુ્ત િનયામક (લોકા�કુ્ત �ડર�કટર) 

(C) તપાસ િનયામક (�ડર�કટર ઓફ ઇન્કવાયર�) (D) સશંોધન િનયામક (�ડર�કટર ઓફ �રસચર્) 
 

C 

 


