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હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું સ્થળ રોજડી ગુજરાતના ક્યાં જિલ્લામાં આવેલું છે?
‘કાલબેલીયા’ નૃત્ય કયા રાજ્ય સાથે સંબંધીત છે ?
અ. ગુજરાત
બ. મહારાષ્ટ્ર
ક. રાજ્સ્થાન
ડ. મધ્યપ્રદેશ

નીચેનમાંથી કયું વિધાન યોગ્ય છે?
અ. આદીવાસીઓ પોતાના ઘરને `ખોલરુ` કહે છે.
બ. આદીવાસીઓ સાત-આઠ ગામના સમુહને ‘સૂડુ’ કહે
છે.
ક. આદીવાસીઓ અનાજ ખાંડવાના ખાંડણિયાને
‘ઉખલ્લો’કે ‘ ઉખળો’ કહે છે.
ડ. ઉપરના તમામ.

નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન અયોગ્ય છે?
અ.‘મરણશીલ પ્રેમી’ ‘ત્યાગનાં કંટક’ અને ‘વિદાય’ કાવ્યો 
સુરસિંહજી તખ્તસિંહજી ગોહિલ દ્વારા રચવામાં આવ્યા છે.
બ.‘કાકાની શશી’એ કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી દ્વારા
રચિત સામજિક નાટક છે.
ક.‘ગાતા આસોપાલવ’એ ઝીણાભાઈ રતનજી દેસાઈ દ્વારા
રચિત વાર્તાસંગ્રહ છે.
ડ. ‘છિન્નપત્ર’ એ સુરેશ દલાલ દ્વારા રચિત નવલકથા છે.
કઈ જોડ અયોગ્ય છે?
અ. છંદોલય - નિરંજન ભગત
બ. જનમટીપ - ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ પેટલીકર
ક. દાર્શ નિકા - પંડિત સુખલાલ
ડ. દિવાસ્વપ્ન - ગિજુભાઈ બધેકા

નીચેનામાંથી ક્યું વિધાન યોગ્ય છે.?
અ.‘ધરાગુર્જરી’એ ચંદ્રવદન મહેતાનું ત્રિઅંકી નાટક છે.
બ.‘ધીમુ’અને ‘વિભા’ એ પ્રભુ દલાલ રચિત નવલકથા છે.
ક.‘ધ્વનિ’એ રાજેન્દ્ર શાહ રચિત નાટકસંગ્રહ છે.
ડ.‘યુગયાત્રા’ એ  ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત કાવ્યસંગ્રહ છે.
નીચે આપેલ પંક્તિ ક્યા સાહિત્યકારની  છે?
“ ઘેન ચડે શ્યામ અમોને નેન ચડે ઘનશ્યામ! નજર ભરીને
નીરખો નહીંને આમ, અમોને નીરખો નહીંને આમ !”
અ. કુષ્ણલાલ જેઠાલાલ શ્રીધરાણી
બ. પ્રિયકાન્ત મણિયાર
ક. ઉમાશંકર જોશી
ડ. હરીન્દ્ર દવે
નીચે આપેલ પંક્તિ કયા સાહિત્યકારની છે?
“તાપી દક્ષિણ તટ સુરત મુજ ઘાયલ ભૂમિ, મને ઘણુ
અભિમાન, ભોંય તારી મું ચુમિ”
અ. નર્મદ
બ. દયારામ
ક. ઝવેરચંદ મેધાણી
ડ. જ્યંતિ દલાલ
નીચેનામાંથી સુષિર વાદ્ય કયું છે?
અ. રાવણહથ્થો
બ. ઢોલ
ક. દાંડિયા
ડ. ભૂંગળ

નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય છે?
અ. પતંગ મ્યુઝિયમ - સુરત
બ. ઇન્ડિયન લીગલ હિસ્ટ્રી મ્યુઝિયમ - ગાંધીનગર
ક. કેલિકો મ્યુઝિયમ ઓફ ટેક્સટાઈલ - સુરત
ડ. ઢિંગલી મ્યુઝિયમ - વડોદરા

10. નીચેનમાથીં કઈ જોડ અયોગ્ય છે ?
અ.ધોળકા -  ધવલ્લનગર બ. તારંગા - તીર્થસ્થળ
ક. ડભોઇ -  દર્ભવતી
ડ. વલસાડ - વલ્લ્ભ ખંડ
11. નીચેનમાંથી કઈ જોડ અયોગ્ય છે?
અ. હિરુની વાવ - મોડાસા
બ. દુધિયાની વાવ – ભદ્રેશ્વર
ક. બોતેર કોઠાની વાવ - વડોદરા
ડ. બત્રીસ  કોઠાની વાવ – કપડવંજ

12. નીચેનમાંથી ક્યું વિધાન યોગ્ય છે?
અ. ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા અને નેત્રંગ તાલુકાની વચ્ચે 
કડિયા ડુંગરની બોદ્ધ ગુફાઓ આવેલી છે.
બ. સાપુતારામાં આવેલી ખાપરિયા ખોડિયાની જૈનગુફાઓ
મોર્યકાળમા બનેલી છે.
ક. 5 ફુટ ઉંચી નીલવર્ણી પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ એ રાજકોટ
જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકામાં આવેલ ઝીંઝુરીજની ગુફાની
ખાસિયત છે.
ડ. ઉપરના તમામ.

13. પિઠોરા ચિત્રકળા સંબંધે કયું વિધાન યોગ્ય છે?
અ. છોટાઉદેપુરની રાઠવા જનજાતિના લોકો ઘરની ત્રણ 
દિવાલો પર પિઠોરા ચિત્ર દોરવામાં આવે છે.
બ. પિઠોરા ચિત્રકળાના ચિત્રો માત્ર સ્ત્રીઓ જ દોરી શકે
છે.
ક. પિઠોરા ચિત્ર દોરનાર કલાકારને ‘બળવો’ કહે છે.
ડ. ઉપરનાં તમામ.
14.  હેમચંદ્રાચાર્ય લાઈબ્રેરી ક્યાં આવેલી છે?
અ. અમદાવાદ
બ. પાટણ
ક. સૂરત
ડ. ગાંધીનગર

28. કઈ નદીને સૂર્યપુત્રી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
અ. બનાસ
ક. તાપી
ક. નર્મદા
ડ. ગોમતી

29.  મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત કયા કાર્યો કરવામાં
આવે છે?
અ. મતદારનું સરનામું / વોર્ડ બદલાવવા
બ. નવા મતદારોને ઉમેરવા
ક. મતદારનો ફોટો બદલાવવા
ડ. ઉપરોક્ત તમામ   

15. હડપ્પીય સંસ્કૃતિનું સ્થળ રોજડી ગુજરાતના ક્યાં જિલ્લામાં
આવેલું છે?
અ. સુરેન્દ્રનગર               બ. રાજકોટ
ક. ભાવનગર                 ડ. જામનગર

30. ભૂગોળ માટે geography શબ્દ સૌ પ્રથમ ઈ,સ. પૂર્વેની
બીજી સદીમાં કોણે પ્રયોજ્યો હતો ?
અ. મેગેસ્થિનીસ
બ.ઇરેટોસ્થિનીસ
ક. સ્ટ્રેબો
ડ. ટોલેમી

16.  ઓમિક્રોનનો પ્રથમ કેસ ક્યાં દેશમાં નોંધાયો હતો?
અ. રશિયા     
બ. ચીન
ક. ફ્રાંસ
ડ. સાઉથ આફ્રિકા

31. બી.સી. રોય ટ્રોફી કઈ રમત સાથે સંબંધિત છે ?
અ. હોકી
બ. ફુટબોલ
ક. બાસ્કેટબોલ
ડ. બેડમિન્ટન

17.  ગુજરાતમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટો જિલ્લો ક્યો છે?
અ. કચ્છ
બ. વલસાડ
ક. વડોદરા
ડ. નડિયાદ

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ
fkuLkoh
- Äð÷ þkn

18.  નીચેમાંથી ગુજરાતનું રાજ્યપક્ષી ક્યું છે?
અ. મોર
બ. કાબર
ક. કબૂતર
ડ. સુરખાબ
19. ગુજરાતનું ક્યું બંદર ભરતી બંદર તરીકે જાણીતું છે ?
અ. કંડલા
બ. માંડવી
ક. દહેજ
ડ. ભાવનગર
20 . ધોળાવીરા ક્યાં ટાપૂમાં આવેલું છે?
અ. પચ્છમ
બ. અલિયા
ક. બેલા
ડ. ખદીર
21. ગુજરાતની સૌથી ઊંચી જગ્યા ક્યાં જિલ્લામાં આવેલી છે?
અ. મહેસાણા
બ. સુરેન્દ્રનગર   
ક. વડોદરા
ડ. જૂનાગઢ
22. ક્યાં સ્થળને ચેરાપુંજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે?
અ. ડાંગ
બ. નવસારી
ક. કપરાડા
ડ. ધરમપુર

32. બ્રીટિશકાળ દરમિયાન પ્રભાશંકર પટણી કયા રજવાડાના
દિવાન હતા ?
અ. જામનગર
બ. જૂનાગઢ
ક. ભાવનગર
ડ. ધ્રાંગધ્રા
૩૩. “જીગર અને અમી” નવલકથા કયા સાહિત્યકારની છે ?
અ. ચૂનીલાલ શાહ
બ. પન્નાલાલ પટેલ
ક. ઈશ્વર પેટલીકર
ડ. રમણલાલ દેસાઈ
34. ગુજરાતમાં ઉતરાર્ધ મહોત્સવ કયા નગરમાં થાય છે ?
અ. વડનગર
બ. વિસનગર
ક. સિદ્ધપુર
ડ. મોઢેરા
35. ત્રિફળાવન ક્યાં આવેલું છે?
અ. સાગબારા
બ. અમીરગઢ
ક. અકેલબારા
ડ. સાપુતારા
36. લ્હાસા એરપોર્ટ એ શેના માટે જાણીતું છે?
અ. સૌથી ઊંચું એરપોર્ટ
બ. સૌથી વિશાળ એરપોર્ટ
ક. સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ
ડ. સૌથી નીચું એરપોર્ટ
37. વાસ્કો-દિ-ગામાની કબર કયાં આવેલી છે?
અ. કોચી, કેરેલા
બ. ચિત્તોડગઢ, રાજસ્થાન
ક. કોઈમ્બતુર, તમિલનાડું ડ. દુર્ગાપુર, પ. બંગાળ

23. ભૂખરી ક્રાંતિ શબ્દ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંકળાયેલો છે?
અ.  ધાન્ય ઉત્પાદન
બ. દૂધ ઉત્પાદન
ક. ફળ ઉત્પાદન
ડ. ખાતર ઉત્પાદન

38. માનવશરીરમાં સૌથી મોટા હાડકાનું નામ શું છે?
અ. સ્ટેપ્સ
બ. ફીમર
ક. હયુમર્સ
ડ. કાપાલ્સ 

24. નીચેમાંથી કઈ વનસ્પિતમાંથી બાયો ડીઝલ મેળવવામાં
આવે છે?
અ. સાગ
બ. રતનજ્યોત
ક. ટીમરૂ
ડ. વાંસ

39. ભારતમાં સર્વપ્રથમ સાંજની અદાલતો શરૂ કરનાર રાજ્ય?
અ. ગુજરાત
બ. હિમાચલ પ્રદેશ
ક. મધ્યપ્રદેશ
ડ. ઉત્તરપ્રદેશ

25. રતનમહાલ રીંછ અભયારણ્ય ક્યાં તાલુકામાં આવેલું છે?
અ. પાલનપુર
બ. ધ્રાગંધ્રા
ક. ઉના
ડ. લીમખેડા
26. ગુજરાતમાં ઊંટ સંવર્ધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે?
અ. ધોરી
બ. ડીસા
ક. થરાદ
ડ. ભુજ
27. ઘેલો અને શેત્રુજી નદી વચ્ચેનો ભાવનગર જિલ્લાનો ભાગ
ક્યાં નામે ઓળખવામાં આવે છે?
અ. લીલી નાઘેર
બ. ગોહિલવાડ
ક. ઝાલાવાડ
ડ. સોરઠ

40. નીચેનામાંથી કયું નામ નર્મદા નદી માટે વાપરવામાં નથી
આવતું?
અ. રેવા
બ. મૈકલસૂતા
ક. સૂર્યપુત્રી
ડ. ઉપરોક્ત એકપણ નહીં
જવાબ :
(1-ક)(2-ડ)(3-ડ)(4-ક)(5-અ)(6-બ)(7-અ)(8-ડ)
(9-બ)(10-બ) (11-ક)(12-અ)(13-અ)(14-બ)(15-અ)
(16-ડ)(17-અ)(18-ડ)(19-અ)(20-બ) (21-બ)(22-ક)
(23-ડ)(24-બ)(25-ડ)(26-અ)(27-અ)(28-ક)(29-ડ)
(30-બ) (31-ડ)(32-ક)(33-અ)(34-ડ)(35-ડ)(36-અ)
(37-અ)(38-બ)(39-અ)(40-ક)  
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તા. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

તા. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળઃ ગાંધીનગર
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પંચાયત સેવા વર્ગ ૩- સીધી ભરતી

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE CORPORATION
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT OF INDIA)
RECRUITMENT TO THE POST OF UPPER DIVISION CLERK (UDC), STENOGRAPHER (STENO.)
AND MULTI- TASKING STAFF (MTS) FOR MADHYA PRADESH REGION IN ESI
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તા. ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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