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સરુંદરી અને ચેર કયા પ્રકારના જંગલોની મરુખ્ય વનસ્પિત છે?
1.  નીચેનામાંથી કયરું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. નોક્ર�ક બાયો�સ્ફયર �રઝવર્ – ગારો પવર્તીય ક્ષેત્ર 
    બ. લોકત્તક સરોવર – બર�લ પવર્તીય ક્ષેત્ર
    ક. નામદાફા રા�ીય ઉદ્યાન – ખાસી પવર્તીય ક્ષેત્ર 
    ડ. ઉપરના તમામ  
2.  પેલેઓગ્રાફ� (Palaeography) એટલે શરું?
 અ.  પ્રાચીન લેખો વાંચી અને તેના આધાર� ઈિતહાસનું વણર્ન 

કરવાનો અભ્યાસ   
 બ.  ગુફા િચત્રોનો અભ્યાસ 
 ક.  શાસ્ત્રીય સંગીતના સાધનોનો અભ્યાસ                     
 ડ.  �ક્ષોના મૂળતંત્રનો અભ્યાસ
3.  નીચેનામાંથી કયરું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. પોટુર્ગીઝ નાિવક વાસ્કો-દ-ગામા ઇ.સ.1498મા ંભારતમાં 

આવ્યો હતો.
 બ. ’બુક ઓફ દુઆત� બારબોસા’માંથી ભારત-પોટુર્ગલ વચ્ચે 

થતા વેપાર િવશે અગત્યની માિહતી મળ� છ�. 
 ક. પોટુર્ગીઝ ક�પની ભારતમાં ‘એસ્ટાડો-ડા -ઇ�ન્ડયા’ તરીક� 

ઓળખાતી હતી. 
 ડ.  ઉપરના તમામ
4.  ‘અ િહસ્ટ્રી ઓફ િક્રિશ્વયાિનટી ઈન ઇ�ન્ડયા’ પરુસ્તકના 

લેખક કોણ છે? 
 અ. ડૉ.વી.એમ.હાવટ� બ. ડૉ. �.એમ.મોરાયસ
 ક. દુઆત� બાર બોસા    ડ. કોસ્ટાન્હ�ડા
5. નીચેનામાંથી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
 અ. સુર�ન્દ્રનાથ સેન – અઢારસો સત્તાવન
 બ.  વી.ડી.સાવરકર – ભારતમાં અંગ્રે�રાજ
 ક. ડૉ.આર.ક�.ધાર�યા – ગુજરાતમાં પ્રસર�લ 1857નો 

સંગ્રામ 
 ડ.  ડૉ.આર.સી.મજુમદાર – ધ િસપોય મ્યુટીની અન ે1857નો 

સંગ્રામ
6. નીચેનામાંથી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
 અ. પોવટ� એન્ડ અનિબ્રટીશ �લ ઈન ઈ�ન્ડયા – દાદાભાઇ 

નવરો�                    
 બ.  મહાદ�વભાઈની ડાયરી – મહાદ�વભાઈ દ�સાઈ
 ક. િહસ્ટ્રી ઑફ ઇ�ન્ડયન નેશનલ ક�ગ્રેસ – ક�.એમ.

પાનીકર          
 ડ. ઈકોનોમીક િહસ્ટ્રી ઑફ ઈ�ન્ડયા – રમેશચંદ્ર દત્ત 
7. નીચેનામાંથી કયરું િવધાન અયોગ્ય છે?
 અ. ‘બંગાળ ગેઝેટ’ ભારતનું પ્રથમ સમાચારપત્ર હતું.
 બ. ‘બંગાળ ગેઝેટ’ કલકત્તાથી બંગાળી ભાષામાં પ્રકાિશત 

થતું હતું.
 ક. ‘બંગાળ ગેઝેટ’ના સંસ્થાપક ‘જેમ્સ ઓગસ્ટસ િહક્કી’ 

હતા.  
 ડ. ‘સંવાદ કૌમુદી’વતર્માનપત્ર બંગાળી ભાષામાં પ્રકાિશત 

થતું હતું.
8.  ‘ગદર’ વતા્ષમાનપત્ના સંસ્થાપક જણાવો.
 અ. મોતીલાલ ધોષ       બ.  બા�રન્દ્રક�માર ઘોષ  
 ક.  ફદુર્ન� મઝર્બાન     ડ. લાલા હરદય  
9. ‘પોસ્ટ માસ્તર’અને ‘કાબરુલીવાલા’ લઘરુવાતા્ષઓના 

લેખક જણાવો.
 અ. જ્યોિતન્દ્ર દવે બ. હ�રન્દ્ર દવે
 ક. રિવન્દ્રનાથ ટાગોર ડ.  ફાધર વાલર્સ
10. ‘ન્યરુિમસમે�ટક’(NuMismatic) એટલે શરું?
 અ. સમુદ્રમાં રહ�લ વનસ્પિતનો અભ્યાસ
 બ. ચલણી િસક્કાઓ તથા મુદ્રાઓનો અભ્યાસ
 ક. અવકાશી પદાથ�નો અભ્યાસ 
 ડ. સૂ�મ�વોનો અભ્યાસ 
11.  નીચેનામાંથી કઈ �ડ યોગ્ય છે?
 અ.  શસંબ - અકબર દ્વારા શ� કરવામા ંઆવલે સોનાના સૌથી 

મોટા િસક્કા
 બ. �તલ – તાંબાના સૌથી નાના િસક્કા � ‘ફ�લુસ’ અથવા 

‘પૈસા’ તરીક� ઓળખાતા 
 ક. આના - શાહજહાંના સમયમા ંશ� કરવામા ંઆવલે ઓછી 

�ક�મતના ચાંદીના િસક્કા
 ડ. ઉપરના તમામ
12.  નીચેનામાંથી કયા િવદેશી યાત્ીએ હીરા અને હીરાની 

ખાણની િવસ્�ત ચચા્ષ કરી છે?
 અ. તાવેિનર્યર  બ. બેિનર્ચર 
 ક. એ બે બાથ�લેની ડ. �ન-દ-થેવેનોટ 

13.  ‘ધ ઈ�ન્ડયન સ્ટ્રગલ’ પરુસ્તક કોના �વન પર 
આધા�રત છે?(13-અ)

 અ. સુભાષચંદ્ર બોઝ બ.ચંદ્રશેખર આઝાદ
 ક. ભગતિસંહ    ડ. રમેશચંદ્ર દત્ત
14. નીચેના િવધાનો ચકાસો. 

1. ‘ચોથ’ એ મરાઠાઓ દ્વારા પાડોશી રાજયોન ેસરંક્ષણ 
પૂ� પાડવાના બદલામાં વસૂલવામાં આવતો એક 
પ્રકારનો કર હતો.

2. મરાઠા સામ્રાજયની બહારના રાજયો કે જેને 
મરાઠાઓ પોતાના માનતા હતા તેમની પાસેથી 
10 ટકા કર ઉઘરાવવામાં આવતો જે સરદેશમરુખી 
તરીકે ઓળખાતો.

 અ. માત્ર િવધાન એક સાચું છ�.      
 બ. માત્ર િવધાન બે સાચું છ�.      
 ક. બંને િવધાન સાચાં છ�.      
 ડ. બંને િવધાન ખોટા છ�. 
15. પાણીપતના યરુદ્વર્ોના સંબંધમાં કયરું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ.  પ્રથમ યુદ્વર્ :- ઇ.સ.1526 માં બાબર અને ઇબ્રાહીમ લોદી 

વચ્ચે
 બ.  બીજું યુદ્વર્ :- ઇ.સ.1556 માં અકબર અને હ�મુ વચ્ચે
 ક.  ત્રીજું યુદ્વર્ :- ઇ.સ.1761 માં અહમદશાહ અબ્દાલી અને 

મરાઠા વચ્ચે        
 ડ.  ઉપરના તમામ
16. સયૂ્ષનરુ ંગરુ�ત્વાકર્ષણબળ �થ્વી કરતા ંકેટલા ગણરુ વધરુ છે?
 અ. 8           બ. 4         ક.16    ડ. 28 
17.સૂય્ષના પ્રકાશને �થ્વી પર પહ�ચતા કેટલો સમય લાગે 

છે? 
 અ. 8 િમિનટ   બ. 18 િમિનટ 
 ક. 28 િમિનટ      ડ. 38 િમિનટ 28 સેકન્ડ 
18.  સયૂ્ષની સપાટી પરના કાળા ધાબા ંકયા નામ ેઓળખાય 

છે?
 અ. શિન કલંકો           બ. શ્યામ કલંકો
 ક. રિવ કલંકો ડ. રાતા કલંકો  

19. નીચેનામાંથી કયરું િવધાન અયોગ્ય છે? 
 અ. ‘બુધ’ અને ‘શુક્ર’ ને બિહર્ગ્રહો કહ� છ�. 
 બ. ‘બુધ’ અને ‘શુક્ર’ ને ઉપગ્રહો નથી.
 ક.  ‘મંગળ’ ને બે ઉપગ્રહો છ�.
 ડ. ‘મંગળ’ થી ‘નેપ્ચ્યુન’ સુધીના ગ્રહો બિહર્ગ્રહો તરીક� 

ઓળખાય છ�. 
20. �થ્વીની ધરી પોતાની પ�રક્રમણ કક્ષા સપાટી સાથે ---

-------- ને ખૂણે નમેલી છે? 
 અ. 23.50       બ.66.5  0       ક.22.50     ડ. 65.50

21. ‘મંગળ ગ્રહ’ ------------ અને --------- નામના 
ઉપગ્રહો ધરાવે છે? 

 અ. ફોબોસ,ડીમોસ બ. ફોબોસ, થીમસ
 ક. ટાઇટન , ડીમોસ       ડ. ટાઇટન, થીમસ
22. ક્યા ગ્રહોની કક્ષાઓની વચ્ચે લઘરુગ્રહો આવેલા છે?                                                                                                                             
 અ. યુર�નસ , નેપ્ચ્યુન        બ. મંગળ,ગુ�
 ક. બુધ , શુક્ર             ડ. �થ્વી, મંગળ  
23. વર્ષ-૨૦૨૩માં યરુક્રેનના કયા શહેરનો યરુનેસ્કોની વલ્ડ્ષ 

હે�રટેજ સાઈટ્સની યાદીમાં સમાવેશ કરાયો છે?
 અ.ઓડેસા    બ. લુહાનસ્ક    
 ક. ખારક�વ     ડ. દોનેતસ્ક
24. દર વર� ‘િવશ્વ fwc �દવસ’ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે?
 અ. �ન્યુઆરી માસના છ�લ્લા રિવવાર�  
 બ. 29 �ન્યુઆરી 
 ક. �ન્યુઆરી માસનો પ્રથમ રિવવાર�       
 ડ. 18 �ન્યુઆરી  
25.  િવશ્વ કેન્સર �દવસ – ૨૦૨૩ ની થીમ જણાવો.)
 અ. Close the Care Gap
 બ. Wipe out the cancer
      ક. I am and I will.             
 ડ. We can, I can

26.  આરબીઆઇ ટૂંકાગાળા માટે વેપારી બ�કો પાસેથી જે 
દરે િધરાણ લે તેને-------------- કહે છે? 

 અ. �રવસર્ ર�પોર�ટ બ. ર�પોર�ટ    
 ક. SLR ડ. DSLR
27. એર ટ્રા�ફક સંબિધત ‘GAGAN’ પ્રણાલીનરું પૂણ્ષનામ 

જણાવો.
 અ. GPS Aided GEO Augmented Navigation.
 બ. GPS And Geographical Navigation.
 ક. GPS All GEO Australion Navigation.
 ડ. GPS and GSAT Airport Navigation.
28. નીચેનામાંથી કયરું િવધાન યોગ્ય છે?
 અ. બ્લેકહોલની સવર્પ્રથમ વાત આલ્બટર્ આઈનસ્ટાઈને કરી 

હતી પર�તુ તેમણે ‘બ્લેકહોલ’ શબ્દનો ઉપયોગ કય� ન 
હતો.

 બ. જહોન વ્હીલર� અનંત ગુ�ત્વાકષર્ણવાળા ક્ષેત્રને ‘બ્લેક 
હૉલ’નામ આપ્યું હતું

 ક. ‘બ્લેક હૉલ’ની બહારનું ક્ષેત્ર ક� જે પ્રકાશમય દ�ખાય છ� 
તેને ‘ઈવેન્ટ હોરાઈઝન’ કહ� છ�

 ડ. ઉપરના તમામ 
29.  આકારના આધારે પાંચમો મોટો ગ્રહ કયો છે? 
 અ. �થ્વી              બ. ગુ�          
 ક. શિન      ડ. બુધ 
30.  સરુદંરી અન ેચરે કયા પ્રકારના જગંલોની મરુખ્ય વનસ્પિત 

છે?
 અ. ઉષ્ણક�ટબંધીય કાંટાળા બ. ઉષ્ણક�ટબંધીય ખટાઉ
 ક. ભરતીના જંગલો ડ. સમશીતોષ્ણ ક�ટબંધીય         
31. કલકત્તાથી કન્યાક�મારી જતાં નીચેનામાંથી કઇ નદી 

પહેલાં ઓળ�ગવી પડે? 
 અ. ગોદાવરી       બ. મહાનદી 
 ક. કાવેરી             ડ. પેન્ના� નદી 
32. િવશ્વની સૌથી લાંબી પવ્ષતમાળા કઈ છે? 
 અ. એ�ન્ડઝ      બ. િહમાલય      ક. રોક�ઝ      ડ. અરવલ્લી
33. એ�ન્ડઝ પવ્ષતમાળાનરું સૌથી ઊંચરું િશખર કયરું છે? 
 અ. િચમ્બો રાગ્મે  બ. એન્કાકાગુઆ
 ક. કોટો પાકસી ડ. ઓજસ- ડેલ- સલાડો 
34. મનરુષ્ય શરીરના કયાં અંગના કોરોને દ્વર્ી-કોરકેન્દ્વર્ી 

કહે છે?
 અ. યક�ત        બ. બરોળ        
 ક. �કડની ડ. અ�સ્થ
35. કયા રોગમાં મનરુષ્ય શરીરમાં રકતકણો બનતા નથી?    
 અ. થેલેસેિમયા     બ. એિનિમયા    
 ક. મેલેરીયા      ડ. HIV
36. નીચેનામાંથી ક્યા સ્થાનીય પવનને ‘ડૉકટર પવન’ 

કહે છે? 
 અ. હરમટ્ટન   બ. િસરોકો
 ક. િચનૂક ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ.  
37. સમાન વરા્ષવાળા સ્થાનોને મળવાવાળી રેખાને શરું 

કહેવાય? 
 અ. આઈસોહાઈટ બ. આઈસોબાર
 ક. આઈસોનેફ         ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ. 
38. તૂજરુ ઘાટ ભારતને કયા દેશથી �ડે છે? 
 અ. મ્યાનમાર       બ.ચીન  
 ક. નેપાળ     ડ. ભૂતાન
39.  ભારતીય અવકાશ સશંોધનના િપતા કોણ ગણાય છે? 
 અ. ડૉ.જગદીશચંદ્ર બોઝ બ. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈ
 ક. આલ્બટર્ આઈનસ્ટાઈન   ડ. હોમી ભાભા 
40.  Ornithologist શબ્દ કયા ક્ષેત્ સાથે સંકળાયેલો છે?
 અ. પક્ષીશાસ્ત્ર  બ. હવામાનશાસ્ત્ર 
 ક. ભૂશાસ્ત્ર  ડ. ભૂસ્તરશાસ્ત્ર 
જવાબઃ 
(1-અ) (2-અ) (3-ડ) (4-બ) (5-બ) (6-ક) (7-બ) (8-ડ) 
(9-ક) (10-બ) (11-ડ) (12-અ) (13-અ) (14-ક) (15-ડ) 
(16-ડ) (17-અ) (18-ક) (19-અ) (20-બ) (21-અ) (22-
બ)  (23-અ) (24-અ) (25-અ) (26-અ) (27-અ) (28-
ડ) (29-અ) (30-ક)(31-બ) (32-અ) (33-બ) (34-અ) 
(35-અ) (36-અ) (37-અ) (38-અ)   (39-બ) (40- અ)

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- ધવલ શાહ

Email : dhavaleditor@gmail.com
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For More Details Please See Employment News 21 to 27 January-2023
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík


