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બફનસબિલારમ યીક્ષા સ્ેશળમર 

અભ્માસક્રભ  

૧ ગજુયાતનો ઇશતહાસ                              ૨૫ ભાર્કસસ 
૨ ગજુયાતી વ્માકયણ                                ૨૫ ભાર્કસસ  

૩ અંગે્રજી વ્માકયણ                                  ૨૫ ભાર્કસસ  
૪ સાભાન્મ શલજ્ઞાન, કયંટ, એપ્ટટટયડૂ, ર્કલોન્ટીટેટીલ  ૫૦ ભાર્કસસ   

૫ કમ્પટયટુય                                          ૨૫ ભાર્કસસ  

૬ જાહયે લહીલટ અને ફધંાયણ                       ૫૦ ભાર્કસસ  
                                                     ૨૦૦ ભાર્કસસ 

બફનસબિલારમ યીક્ષા ેય ૧  
૧ બાયત દેળે કઈ ધ્ધશત અનાલી છે?  
- કામદાનુ ંળાસન  
૨ બાયતના સલોચ્િ કાનનૂી સરાહકાય કોણ છે?  
- એટની જનયર  

૩ બાયતના પ્રથભ એટની જનયર કોણ હતા? 

 -  ભોતીરાર ળેતરલાડ  
૪ ભતં્રીઓને સયકાયી કાભકાજ પાલલાની યાષ્ટ્રશતને ક્યાં અનચુ્છેદ પ્રભાણે 
સત્તા છે?  

– અન.ુ ૭૭ (૩) 

૫ મખુ્મ કાયોફાયીનુ ંસ્લરૂ યાજકીમ હોમ તો ખાતાનુ ંસ્લરૂ કેવુ ંહોમ?  
- લહીલટી 
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૬ ખાતા ભાટે કમો અંગે્રજી ળબ્દ લયામ છે?  
- ડડાટસ ભેન્ટ 

૭ યશુનલશસિટી અને કોરેજભાં ળૈક્ષબણક એકભ ભાટે કમો ળબ્દ લયામ છે?  
- ડડાટસ ભેન્ટ  

૮ ખાતાઓના અશધકાયીઓની સદંગી કોના દ્વાયા થામ છે?  
- જાહયે સેલા િં દ્વાયા  
૯ અભેડયકાના પ્રમખુ કેટરી ટભસ સધુી હોદ્દા ય યહી ળકે છે?  
- ફે સત્ર સધુી  
૧૦ મખુ્મ કાયોફાયીને નીશત ઘડતય અને સરાહ આલાનુ ંકાભ કોણ કયે છે?  
- સબિલારમ 

૧૧ ખાત ુ ંવ્મલહાયભાં કેવુ ંએકભ છે?  
– રાઈન એકભ  

૧૨ લ્યથૂય ગરુીકે ખાતાની યિના ભાટે કેટરા P ને આધાય ફતાવ્મા છે?   
- ૪ (િાય) 
૧૩ ઈ.સ.૧૯૧૮ ની કઈ સશભશતએ ખાતાના ફે આધાય ફતાવ્મા છે?  
- હલે્ડન સશભશત 

૧૪ ખાતાના પ્રકાય કેટરા છે? 

 -  િાય 

૧૫ ફોડસ પ્રથાભાં જલાફદાયી કેલી હોમ છે?  
- સયંરુ્કત  
૧૬ િં આમોગભાં જલાફદાયી કેલી હોમ છે?   
- સયંરુ્કત અને વ્મક્ર્કતગત  
૧૭ જાહયે શનગભોની યિના કેટરા પ્રકાયના કામદાઓ દ્વાયા થામ છે?   
- ૩ પ્રકાય  
૧૮  જાહયે સગંઠનનો આશથિક પ્રકાય કમો છે?  
-  કંની  



 

JARJIS A KAZI PRINCIPAL SHREE PRANAV BAXI VINAY MANDIR BHAVNAGAR 
COLUMNIST LOKSANSAR DAILY BHAVNAGAR MOB. 8264292929 jarjiskazi.blogpost.com  
  Page 3 
 

૧૯ ગજુયાત શલદ્યતુ ફોડસ કેટરા શલબાગોભાં શલબાજજત છે?  
-  ૬ ેટા કંની  
૨૦ આલ્કોક એળડાઉન બરશભટેડ ક્યાં આલેલુ ંછે?   
- બાલનગય 

૨૧ GSRTC ક્યાં આલેલુ ંછે?  
-  અભદાલાદ  
૨૨ GIDC ક્યાં આલેલુ ંછે?    
 - ગાંધીનગય 

૨૩ ગજુયાત પ્રલાસન શનગભ બરશભટેડ ક્યાં આલેલુ ંછે?   
  - ગાંધીનગય  
૨૪ સયદાય સયોલય નભસદા શનગભ ક્યાં આલેરી છે? 

 - ગાંધીનગય  
૨૫ ફોડસની યિનાના સ્લરૂના આધાયે શુ ંનક્કી થામ છે? 

  - સ્લામતતાની 

૨૬ ય ુી એસ સી નુ ંપરંુૂ નાભ જણાલો. 

યશુનમન બ્બ્રક સશલિસ કશભળન -   

૨૭ નાણા આમોગનો કમા આટીકરભાં ઉલ્રેખ છે ?  

  - આટીકર ૨૮૦ 

૨૮ ચ ૂટંણી િંનો ઉલ્રેખ ફધંાયણના કમા અનચુ્છેદભાં છે?  

- ૩૨૪  

૨૯ તભાભ યાજ્મની ડરબ્યનુર ય દેખયેખ યાખલાની હકુભત કોને આલાભાં 

આલી છે?  – હાઇકોટસ ને 

૩૦ ઈ.સ. ૧૯૪૬ ભાં કમા િેં આમોજનિં ભાટે બરાભણ કયી હતી?  

– નીમોગીિેં  
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૩૧ કમા કામદા મજુફ યીઝલસ ફંકને િરણી નોટો ફહાય ડલાનો ઈજાયો 

આટમો? 

 -૧૯૩૪ ના કામદા મજુફ 

૩૨ ફજેટપ્રથા કોને દાખર કયી?  

– શલબરમભ જેમ્પસ 

૩૩ દેમા ંકે રાજ્યમા ંકટોકટી નાખળાની સત્તા કોણે છે?  

– રાષ્ટ્રતિ 

૩૪ ભારિના બધંારણમા ંકેટા રરતષ્ટ્ટ છે?  

– ૧૧૨  

૩૫ ભારિના રાષ્ટ્રતિ ોિાનુ ંરાજીનામુ ંકોણે આે છે?  

– ઉરાષ્ટ્રતિન ે

૩૬ રાષ્ટ્રતિ ાસે કેટા ળીટો ાળર છે?  

– ૩ (ત્રણ)  

૩૭ ેખખિ બધંારણની રૂઆિ ક્યા દેમા ંથઇ?  

– ફ્રાસં  

૩૮ ભારિના મલૂભિૂ હક્કો િેના ક્યા ંઅનચુ્છેદમા ંસમાતળષ્ટ્ટ છે?  

– ૧૪  

૩૯ ભારિીય બધંારણ અતધકારોનુ ંસરંક્ષણ કોણ કરે છે? 

 – ન્યાયાખકા  

૪૦ મલૂભિૂ અતધકારો ક્યા દેમાથંી ેળામા ંઆવ્યા છે?  

– અમેરરકા  

૪૧ ભારિમા ંઅંદાજત્ર કોણ િૈયાર કરે છે?  

– નાણામતં્રી  
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૪૨ િાલકુાના ળહીળટી ળડા કોણ છે?  

– મામિદાર  

૪૩ ોકસભા બરખાસ્િ કરળાની સત્તા કોને છે?  

– રાષ્ટ્રતિ  

૪૪ ભારિીય બધંારણમા ંકુ કેટી કમો છે?  

- ૪૪૪ કમો  

૪૫ કલ્યાણ રાજ્ય એટે શુ?ં  

- જરૂરરયાિ નાગરરકોને િેમના હકની રુએ સહાયિા કરળી 

૪૬ કેગના ળડાને કેન્રમા ંમહાતનયતં્રણ અને રહસાબ રીક્ષક કહળેાય છે, િો   

રાજ્યમા ંિેને શુ ંકહળેાય છે?  

 – મખુ્ય રહસાબ અતધકારી  

૪૭  ભારિના ૧૪મા ંએટની જનર િરીકે કોણ તનમાયુ ં?  

– મકુુ રોહિગી  

૪૮ બાયતીમ નાગડયકતા ધાયો ક્યાયે સાય થમો? 

 – ઈ.સ. ૧૯૫૫  

૪૯ યાજ્મ પનુ:ગઠન આમોગની સ્થાના ક્યાયે થઇ? 

 – ડીસેમ્પફય ૧૯૫૩ 

૫૦ બાયતીમ ફધંાયણભાં આમખુનો શલિાય ક્યા દેળભાંથી રેલાભાં આવ્મો? 

- અભેડયકા  

૫૧. He was happy _____ the holidays. 

- during  

૫૨. The children____ under___ tree. 

-  are playing, the 
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૫૩. Tasin wears ____ uniform  

- a 

૫૪. I______ Mt Abu next month. 

- shall visit 

૫૫ Jarjis is junior ______ Mehul.  

- to  

૫૬. Give opposite : Genuine  

- Bogus 

૫૭. He did not read a book - state the sentence.  

- negative 

૫૮. _____ clever student Mehul is ! 

- What 

૫૯._____ brilliant Jarjis is ! 

- How 

૬૦. Give one word : One who possesses many talents. 

- Versatile 

૬૧. Give synonym : improvement  

- Betterment 

૬૨. Give the meaning : At one's Fingertip. 

-complete knowledge 

૬૩. Correct spelling : Acompeny  

- Accompany 

૬૪. A letter_____ by me next day. 

- will be read 

૬૫. Jarjis asked Mehul____ he helped him. 

- if 

૬૬
 - 
૬૭  
- 
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૬૮  
- 
૬૯
- 
૭૦
- 
૭૧
- 
૭૨
- 
૭૩
- 
૭૪
- 
૭૫
- 
૭૬. ykÄwrLkf fBÃÞwxhLkku rÃkíkk 

- [kÕMko çkçkus 

૭૭ Ãknu÷wt MðËuþe MkwÃkh fkuBÃÞwxh  

- Ãkh{ 1000 

૭૮ rðïLkwt  MkkiÚke ÍzÃke MkwÃkh fkuBÃÞwxh 

- ríkÞkLnu h 

૭૯. ELxhLkuxLkwt Mkki«Úk{ MkV¤ MkkuVxðuh  

- MkkuVxðuh {kusuf 

૮૦. ELxhLkuxLkku sL{Ëkíkk 

- ®ðxLk fV (y{urhfk) 

૮૧. rðï{kt ELxhLkux ðÃkhkþfíkko સખં્માLke ÿrüyu «Úk{ 

- [eLk 
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૮૨. Lkðe fkuBÃÞwxh LkeríkLke ònuhkík 

- E.Mk. 1984 

૮૩. fkuBÃÞwxh MkkuMkkÞxe ykuV EÂLzÞkLke MÚkkÃkLkk  

- niËhkçkkË - 196Ãk 

૮૪ Ãknu÷wt rzrÍx÷ fkuBÃÃÞwxhLkwt ¼khík{kt ykøk{Lk 

- 19Ãk6 

૮૫ ÄkuLke fkuBÃÞwxhLkk rðfkMk{kt y{wÕÞ ÞkuøkËkLk  

- zku. ðiLk LÞw{uLk 

૮૬ «Úk{ rðãwík fkuBÃÞwxhLkwt Lkk{ þwt Au ? 

    - {kfo-1 

૮૭ 1 fuçke =  fux÷k çkkEx ?  

   - 10h4 çkkExTMk  

૮૮ MkkuVTxðuh{kt ¾k{e þkuÄðk ftE fkÞoÃkØrík ðÃkhkÞ Au? 

 - rzçk®økøk 

૮૯ .VuMkçkwfLkk þkuÄf fkuý Au?  

- {kfo Íqfhçkøko 

૯૦ fÞk Ëuþ{kt çkúkuzçkuLz Mkuðk ËuþLkku {q¤¼qík yrÄfkh Au? 

 - rVLk÷uLz 

૯૧  rðrfr÷õMk ðuçkMkkExLkk þkuÄf  

- swr÷ÞLk yMkktsu  

૯૨ C.D. R.W. Lkwt ÃkwÁt Lkk{ sýkðku .  

- COMPACT DISC REWRITABLE  

૯૩  «Úk{ økýLkÞtºk fÞwt  Au ?  

- yçkufMk  

૯૪  zeðeze þkLkwt WËknhý Au ?  

- ykurÃxf÷ rzMf 

૯૫  ç÷kurøktøk{kt  RSS yux÷u þwt ?  

– rhy÷ rMkBÃk÷ rMkrLzfuþLk  

૯૬  Mxeð òuçMk ftE ftÃkLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ?  

– yuÃk÷  

૯૭  ËwrLkÞkLkwt MkikÚke MkMíkw xuç÷ux Lkwt Lkk{ sýkðku .  

– ykfkþ 
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૯૮  yuMk.yu{.yuMk Lkwt ÃkwÁ Lkk{ sýkðku .  

– þkuxo {uMkurstøk MkŠðMk  

૯૯  Odd One Out : malware, phishing, ransamware, spam. 

- Spam 

૧૦૦  ykuÃkhu®xøk rMkMx{ ftE LkÚke ? 

- C++ 

101. fÞk Ëuþu ¼khík  MkkÚku yuf Mk{òiíkk ¿kkÃkLk Ãkh nMíkkûkh fÞko ?  

- fkurhÞk økýhksÞ 

102. fkuLku ð»ko h01Ãk Lke  BWF {rn÷k ¾u÷kze íkhefu sknuh fhðk{kt ykðe ?  

- MkkELkk Lkunðk÷ 

103. yuf xuMx r¢fux{kt çku MkËe çkLkkðLkkh fÞku ¾u÷kze Ãkkt[{ku ¼khíkeÞ ¾u÷kze çkLÞku ?  

- y®sfÞ hnkýu 

104. fÞk Ëuþu nk÷{kt Lkkøkrhfíkk Mk{kÃík fhðk ykíktfðkË rðhkuÄe fkÞËku çkLkkÔÞku ? 

 - ykuMxÙr÷Þk 

105. ykr£fe WØkh Ãkn÷ ÃkrhÞkusLkkLkku WËuþ þku Au ?  

- ðLk ÃkwLkð]ÂæÄLkwt Ãkku»ký 

106. SETU Lkwt Ãkqhwt Lkk{ sýkðku ?  

- Mðhkusøkkh yLku «rík¼k WÃkÞkurøkíkk 

107. ¼khíkeÞ íkx hûkf Ë¤ îkhk fÞk íkus ðknLkLkku «kht¼ fÞkuo ? 

- ICGS yíkwÕÞ 

108. fÞk {tºkk÷Þu ¼khu WÄkuøk rð¼køk MkkÚku yuf Mk{swíke fhkh Ãkh nMíkkûkh fÞko ?  

- fkiþ÷ rðfkMk ykih Wãr{íkk {tºkk÷Þ  

109. fÞk ¼khíkeÞ yr¼Lkuíkk Lkwt ËwçkE yktíkhk»xÙeÞ rVÕ{ {nkuíMkð{kt ÷kEVxkE{ yur[ð{uLx 

ÃkwhMfkh Lkðksðk{kt ykÔÞk? 

- LkMkeÁÆeLk þkn 

110. fÞk hksÞ{kt rðrðÄíkk{kt yufíkk xfkððk {kxu nkuoLkrçk÷ íknuðkh Wsððk{kt ykðu Au ? 

- Lkkøkk÷uLz 

111. yktíkhk»xÙeÞ økw÷k{e WL{w÷Lk rËðMk fÞkhu Wsððk{kt ykðu Au ?  

- h rzMkuBçkh  

112.  1, 8, h7, 64 : .......  ? 

        - 1hÃk  

113. 19 Lku Ëþktþ yÃkwýkof{kt Ëþkoðku 

        - 0.38 

114. yuf fwxwtçk{kt Ãk çknuLkku Au. su{Lkk ÷øLk ÚkÞkt LkÚke. «íÞuf çknuLkLku yuf ¼kE Au. fwxwtçk{kt {kíkkrÃkíkk 

Mkrník fux÷k ÃkwY»kku Au. 

       - h   

115.  òu [kh yktfzkLke LkkLkk{kt LkkkLke MktÏÞkLku Ãkkt[ yktfzkLke  {kuxk{kt {kuxe MktÏÞk{ktÚke çkkË fhðk{kt ykðu 

íkku fux÷k þu»k çk[u?     

- 98,999 
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116. fkuLkk ðøko{w¤Lkwt ÄLk{w¤ h Au ? 

      - 64  

117. yuf Ãkuxe{kt 8 zÍLk fu¤k Au. ykðe 14 Ãkuxe{kt fw÷ fux÷k fu¤k nþu ? 

      -1344 

118. 64, 81, 100, 1h1......? 

      - 144  

119. òu Ãkkt[ Akufhk Ãk r{rLkx{kt Ãk ÃkkLkk ÷¾u íkku yuf Akufhku yuf ÃkkLkw fux÷e r{rLkx{kt ÷¾þu ? 

      - Ãk {eLkex 

120. ykøk{kt fÞku ÃkËkÚko çk¤íkku LkÚke ? 

     – yuMçkuMxkuMk 

121. MkkiÚke fXkuh Äkíkw ftE Au ? 

     – nehku  

122. fÞku ÃkËkÚko Ãkkýe{kt çk¤u Au ?  

     – MkkurzÞ{  

123. MkkiÚke Íuhe÷ku ÞËkÚko fÞku Au ? 

     – hurzÞ{  

124. ftE ftE Äkíkwyku {u¤ðeLku rÃkík¤ çkLku Au ? 

      –íkktçkw yLku sMkík  

125. fÞku ÃkËkÚko {kºk ykÃkýk ¼khík Ëuþ{kt s {¤u Au ? 

     – yçkh¾ 

126. çkhV Ãkkýe{kt fu{ íkhu Au ? 

     – íkuLke MkkÃkuûk ÄLkíkk ÃkkýeLke fhíkk ykuAe nkuÞ Au  

127. ËwÄLkwt Ëne{kt ÁÃkktíkh ÚkE ò{ðkLkwt fkhý þwt Au ? 

     – ÷ufTxkuçkurMk÷Mk 

128. SðkýwLke þkuÄ Mkik«Úk{ fkuýu fhe ?  

     –ÕÞwðuLk nkuf  

129. ðøkeofhýLkk rÃkíkk{n íkhefu fkuý yku¤¾kÞ Au ?  

     – fk÷o ðkLko ÷erLkÞMk 

130. Sðrð¿kkLk þçËLkku «Þkuøk Mkik«Úk{ fkuýu fÞkou ?  

     – ÷i{kfo yLku xÙrðhuLkMku 

131. yurþÞk fÃk - h01Ãk {kt fÞku Ëuþ  rðsuíkk çkLÞku ?                                              

    – ¼khík 

132. çkUf çkkuzo çÞwhku [uh{uLk fkuý Au ?                                                                        

    –  rðLkkuË hkÞ 

133. PCB Lkwt Lkk{ sýkðku.                                                                                  

    –  «kuMkuMk ftxÙku÷ ç÷kuf 

134. EMx EÂLzÞk ftÃkLkeLke MÚkkÃkLkk fÞkhu ÚkE ?                                                         

    –  R.Mk. 1600{kt 

૧૩૫. NHRC Lkk [uh{uLk fkuý Au ?                                                                         

    – sMxeMk yu[. yu÷.Ëíkw 
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૧૩૬. hh{u h016Lkk hkus rfhý çkuËeLku fÞktLkk hksÞÃkk÷ çkLkkÔÞk ? 

    - Ãkkurzt[uhe  
૧૩૭. ftE xe{u zuL{kfoLku nhkðeLku hh{u h016Lkk hkus Úkku{Mk fÃk SíÞwt ?  

   - ELzkuLkurþÞk  

૧૩૮. {½uþe yktËku÷Lk fÞk Ëuþ Mktçkt½e Au suLke [[ko {u h016{kt ÚkE ? 

   - LkuÃkk¤ 

૧૩૯. [eLku {u - h016{kt fÞku Mkuxu÷kEx ÷kU[ fÞkuo ? 

   - ÞkuøkkLk 30  

૧૪૦. ¼khíkeÞ {w¤Lkk fÞk rfþkuhu {u-h016 ELxu÷ Þwðk ði¿kkrLkf ÃkwhMfkh SíÞku ?  

   - Mke{ktíkf ÃkkÞhk  

૧૪૧. yuf xÙuLk P yLku Q MxuþLk ðå[uLkwt ytíkh 48 r{rLkx{kt ÃkwY fhu Au. òu yuLke økrík Ãk rf.{e. / 0 f÷kf 

ðÄkhe Ëuðk{kt ykðu íkku íku ytíkh 4Ãk r{rLkx{kt ÃkwY fhþu. íkku xÙuLkLke þYykík{kt økrík fux÷e rf{e/ f÷kf nþu ?  

   - 7Ãk  

૧૪૨. 90 rf{e/f÷kfLke ÍzÃkÚke [k÷e hnu÷e yuf {wMkkVh xÙuLk yuf MxuþLkuÚke {k÷økkze WÃkzðkLkk 6 f÷kf 

ÃkAe WÃkzu Au yLku 4 f÷kf{kt yuLke MkkÚku ÚkE òÞ Au íkku {k÷økkzeLke ÍzÃk fux÷e?  

    - 36 rf{e/ f÷kf 

૧૪૩ . yuf Vkuxk íkhV òuE yuf ÔÞrfíkyu fÌkwt yk ÔÞrfíkLkk rÃkíkk {khk rÃkíkk Au yLku {khu fkuE ¼kE-çknuLk 

LkÚke’ íkku  íku  ÔÞrfík fkuLke íkMkðeh íkhV òuE hÌkku níkku ?  

     - ÃkkuíkkLke 
૧૪૪. 140 {kýMkkuLku yuf hMíkku çkLkkðíkk h1 rËðMk ÷køku Au. òu íku hMíkku çkLkkððk {kxu 3Ãk {kýMkku ykuAk 

{¤u, íkku íku hMíkku çkLkkðíkkt fux÷k rËðMk ðÄw ÷køkþu ? 

    - 7 

૧૪૫. 3, 7, 16, 3Ãk ? 1Ãk3 

    - 74 

૧૪૬. 3373{kt fux÷kf W{uhðkÚke {¤íke MktÏÞkLku 8 ðzu rLk:þu»k ¼køke þfkÞ ? 

   - 7   

૧૪૭. Mk¤tøk «Úk{ ËMk yufe MktÏÞkykuLkku Mkhðk¤ku fux÷ku ?  

  - 100 

૧૪૮. 10 {kýMk 10 rËðMk{kt 10 ¾kzk ¾kuËu íkku yuf {kýMk yuf ¾kzku fux÷k rËðMk{kt ¾kuËu ?  

  -10 

૧૪૯. fE hf{Lkk 40 xfk h000 ÚkkÞ ?  

  - Ãk000 
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૧૫૦ . ðøko{kt ËkELk WÃkhÚke 7{ku yLku Lke[uÚke h8{ku Lktçkh Au íkku ðøko{kt fux÷k rðãkÚkeoyku Au ?  

  - h8+ 7 - 1 =34 

૧૫૧. Mk{kLkkÚkeo þçË ykÃkku : - r{÷LkMkkh 

  - {¤íkkðzw 

૧૫૨. rðhkuÄe þçË ykÃkku :- rËðMk : hkík :: ? : ytík 

  - ykht¼ 

૧૫૩.Äku÷kE :  Mkkçkw :: MkVkE : ? 

  - Mkkðhýe  

૧૫૪. ‘ÃknkzLke ík¤uxeLkku yuf «Ëuþ’ þçË Mk{wn {kxu yuf þçË. 

  - íkhkE 

૧૫૫. ‘ík{u fux÷k çknkËwh ôËh òuELku LkkXk’ y÷tfkh yku¤¾kðku  

  -ÔÞksMíkwrík 

૧૫૬. ‘{kuhLkk #zk [eíkhðk Lk Ãkz’u - fnuðík Mk{òðku. 

  - {k çkkÃkLkk ÷ûkýku MktíkkLkkuLku ðkhMkk{kt {¤u  

૧૫૭. ‘çkuMke  લાxu rÃkÞh½h{k ®sËøke òuE Mkkhe’  AtË yku¤¾kðku.  

   - {tËk ¢kLíkk 

૧૫૮. ®[íkkíkwh - MktrÄ Akuzku  

  - ®[íkk+ykíkwh 

૧૫૯. hkíkrËLk - Mk{kMk yku¤¾kðku  

   - îtî Mk{kMk 

૧૬૦ y{ËkðkË : rsÕ÷ku :: økwshkík : ? 

  - hksÞ 

૧૬૧ ®Mkn : økwVk :: ½kuzku : ? 

  - íkçku÷ku 

૧૬૨ çkufhe : çkúuz :: xtfþk¤k : ?  

  - rMk¬k 

૧૬૩ Mkk[e òuzýe ÷¾ku. ‘ðeðkneík’  
   -rððkrník  

૧૬૪ ‘MkkÚkof’ þçËLkku rðhkuÄe þçË ykÃkku.  

  - ÔÞÚko 

૧૬૫  MktrÄ Akuzku : Ãkheûkk  

  - Ãkrh + Eûkk 
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૧૬૬ ‘rþÞk¤ku E rþÞk¤ku’ y÷tfkh yku¤¾kðku  

  - yLkLðÞ 

૧૬૭  MkðoLkk{ þkuÄku : LktËk yLku rËóe ðkzeyu økÞk u ÃkAe íkuyku Ãkkuf ¾kðk çkuXk. 

  - íkuyku 

૧૬૮  ÃkwMíkf : «fhý, Lkkxf ? 

  - ytf 

૧૬૯  Ëw:¾Ë þçËLkku Mk{kMk yku¤¾kðku 

  - WÃkÃkË 

૧૭૦  çkeòLkk WÃkfkh Mkk{u yÃkfkh fhLkkh  

  - Lk{fnhk{ 

૧૭૧  ¼w÷ þkuÄku. fk~{ehLkk {íku íku MkssLk {kýMk níke. 

  - níkku 

૧૭૨  {kÚkwt {khવુંw - yÚko Mk{òðku 

 - Ë¾÷økehe fhðe 

૧૭૩  MktrÄ òuzku : rð[kh +yifÞ 

  - rð[khifÞ 

૧૭૪  nkÚk: fh :: Ãkøk : ?  

  - [hý 
૧૭૫  fÞku rðfÕÃk y÷øk Ãkzu (a) Ãkkx÷ku  (b) íkðuÚkku  (c) [{[e  (d) hMkkuÞku 

  - hMkkuÞku 

૧૭૬ ગજુયાત પ્રાિીન સભમભાં ક્યા નાભે ઓખાત ુ?ં  
– આનતસ  

૧૭૭ ગજુયાતનો પ્રભાબણત ઇશતહાસનો આયંબ કમા કાથી થામ છે?  
– ભૌમસ કાથી 
૧૭૮ ભૌમસ યગુનો પ્રથભ સમ્રાટ કોણ હતો?  

– િદં્રગટુત ભૌમસ  

૧૭૯ પ્રાિીન સભમભાં સૌયાષ્ટ્રનુ ંલડંુભથક કયુ ંહત ુ?ં  

– બગડયનગય  
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૧૮૦ ભૈત્રક કુના યાજાઓની યાજધાની કઈ હતી?  

– લરબી  

૧૮૧ પ્રાિીન સભમભાં ગજુયાતની કઈ શલદ્યાીઠ પ્રાિીન હતી?  
– લરબી  

૧૮૨ લનયાજ િાલડા ક્યા યાજાનો પતુ્ર હતો?  

– યાજા જમશળખયી  

૧૮૩ બીભદેલે કોને આબનુો દંડનામક નીમ્પમો?  

– શલભર ભતં્રીને  

૧૮૪ કણસસુદંયી નાડટકા કોણે યિી? 

 – કશલ બફલ્હણ 

૧૮૫ ગજુયાતના સ્લતતં્ર મકુ્સ્રભ ળાસક તયીકે કોણે સત્તા હાશસર કયી?  
– મઝુપપયળાહ હરેો  

૧૮૬ જમશસંહ બફરુદ ક્યા યાજાને ભળ્યુ?ં  

– શસદ્ધયાજ  

૧૮૭ ભહુમદુ ફેગડાએ ક્યા ફે ગઢ જીત્મા?  

– ાલાગઢ અને જુનાગઢ  
૧૮૮ હુભાયએુ ગજુયાત ક્યાયે જીત્યુ?ં  

– ઈ.સ. ૧૫૩૫  

૧૮૯ કોના સભમભાં અભદાલાદ ખાતે ળાહીફાગ ફન્મો?  
– ળાહજહાં  

૧૯૦ શળલાજીએ સયુતને કેટરી લાય લુટંય ુ?ં  

– ફે લાય  

૧૯૧ ગજુયાતભાં નાના ભોટા કેટરા દેળી યાજ્મો હતા?  
– ૩૬૬ 

૧૯૨ ગજુયાતનુ ંસૌથી ભોટંુ અને પ્રગશતળીર યાજ્મ કયુ ંહત ુ?ં 

 – લડોદયા  
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૧૯૩ સયુતભાં ભાનલધભસસબાની સ્થાના કોણે કયી? 

 – દુગાસયાભ દલે (૧૮૪૪) 
૧૯૪ ગજુયાત લનાસક્યરુય સોસામટીની સ્થાના કોણે કયી?  
– પાફસસ ( ૧૮૪૮)  

૧૯૫ પ્રાથસનાસભાજની સ્થાના કોણે કયી?  
– બોરાનાથ સાયાબાઈ અને ભહીતયાભ રૂયાભ  
૧૯૬ ઓખાભડંના લાઘેયોએ કોની આગેલાની હઠે ફલો કમો?  

– જોધા ભાણેક  

૧૯૭ તાત્મા તોેએ તેના જીલનના અંશતભ ડદલસો ક્યા ગાળ્મા ?  
– નલસાયીભાં  

૧૯૮ શ્માભજી કૃષ્ટ્ણા લભાસ ક્યાના લાતની હતા?  
– ભાંડલી (કચ્છ)  

૧૯૯ નાનાસાહફે ેશ્વાએ ોતાના અંશતભ ડદલસો ક્યા ગાળ્મા હોલાનુ ંભનામ છે? 
– શસહોય 

૨૦૦ ગજુયાત શલદ્યાીઠની સ્થાના કોણે કયી?  
– ગાંધીજી      
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