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1 ી બળવતંરાય મહતા જુરાતના ........ ુ યમં ી હતા. થમ બી ી ચોથા B

2 જુરાતનો થાપના દન .......... છે. 1 ુલાઈ, 1960 1 ૂન, 1960 1 મે, 1960 1 ઑગ ટ, 1960 C

3 જુરાતમા ં‘બારડોલી સ યા હ’ સાથે કો ુ ંનામ જોડાયે ુ ંછે? ી મોરાર ભાઈ દસાઈ ી અમરિસહભાઈ ચૌધર ી સરદાર પટલ ી શામળદાસ ગાધંી C

4 પાટણમા ંઆવેલી ‘રાણક  વાવ’ ........ એ બધંાવી હતી. રાણકદવી ઉદયમતી ચૌલાદવી તારામતી B

5 અભયઘાટ કોની સમાિધ છે? ીમતી ઇ દરા ગાધંી ી રા વ ગાધંી ી લાલબહા ુ ર શા ી ી મોરાર ભાઈ દસાઈ D

6 ી ૃ ણના બાળિમ  દુામા ાનંા વતની હતા? પોરબદંર મ રુા ભાવનગર રાજકોટ A

7 દવાળ બેન ભીલ ુ ંનામ કયા સગંીત સાથે જોડવામા ંઆવ ેછે? લોકસગંીત શા ીય સગંીત ફ મી સગંીત ગુમ સગંીત A
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7 દવાળ બેન ભીલ ુ ંનામ કયા સગંીત સાથે જોડવામા ંઆવ ેછે? લોકસગંીત શા ીય સગંીત ફ મી સગંીત ગુમ સગંીત A

8 જુરાતમા ં‘નવિનમાણ’ દોલન વખતે ........ ુ યમં ી હતા. ી ક ભુાઈ પટલ ી છબીલદાસ મહતા ી ચીમનભાઈ પટલ ી હતે ભાઈ દસાઈ C

9 તારંગા પવત કયા જ લામા ંઆવેલો છે? અરવ લી મહસાણા સાબરકાઠંા ભ ચ B

10 જુરાતમા ંસ ાટ અશોકનો િશલાલેખ ા ંઆવેલો છે? ગરનારની તળેટ માં ભાવનગરમાં પાટણમાં મનગરમાં A

11 જુરાતનો થમ સ યા હ કયો છે? ભારત છોડો દોલન ખેડા સ યા હ બારડોલી સ યા હ દ ણ જુરાત સ યા હ B

12
સ યા હ આ મન ેસન ે...........ની સાલમા ંસાબરમતી નદ ના 
કનાર થળાતંર કરવામા ંઆવેલો  ‘સાબરમતી આ મ’ તર ક 
ઓળખાય છે.

1917 1918 1919 1920 A

13
ભગવ ોમડંલની રચના કરાવનાર ભગવતિસહ  મહારાજ કયા 
રા યના રાજવી હતા? પાટણ ભાવનગર ગ ડલ રાજકોટ C

14 ભારતમા ં‘ ાઈવસ ડ’ તર ક કયો દવસ મનાવવામા ંઆવ ેછે? 17 ુલાઈ 17 ઑગ ટ 17 સ ટ બર 17 મે C

15 ............ જુરાતનો ‘ વુણ ગુ’ તર ક ઓળખાય છે. નદં ગુ સોલકં  ગુ મૌય ગુ આ પૈક  એક પણ નહ B

16
જુરાત રા ય તેની થાપના અગાઉ કયા રા ય સાથે જોડાયે ુ ં

હ ુ?ં રાજ થાન મ ય દશ ઉ ર દશ મહારા D

17
સરદાર વ લભભાઈ પટલની 143મી જ મ જયતંીના અવસર 
લોકાપણ કરવામા ંઆવેલ ટ  ૂઓફ િુનટ ની િતમાના 
ડઝાઈનર કોણ હતા?

ી સતીષ જુરાલ ી દશરથ પટલ ી અિનષ ક રૂ ી રામ વન  તુાર D

18
સોમનાથ-પાટણ પાસે િ વેણી સગંમની નદ ઓમા ંકોનો સમાવેશ 
થતો નથી? સર વતી કિપલા માનસી હ રણ C
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19 જુરાતનો કયો જ લો સૌથી લાબંો દ રયા કનારો ધરાવે છે? મનગર દવ િૂમ ારકા ૂનાગઢ ક છ D

20 કઈ બોલીમા ંઆ દમ વાણીની અસરો જોવા મળે છે? કા ઠયાવાડ રુતી ચરોતર પ ણી C

21
જુરાતમા ંશા ીય સગંીતના ે મા ંકઈ બ ેબહનો ુ ં દાન ઘ ુ ં

મો ુ ં છે?
ઇલાબેન- ુ દુ ની લા ખયા તાના-ર ર અન યૂા-મીરાં આ પૈક  એક પણ નહ B

22 જુરાતના ‘રા ય શાયર’ ુ ં બ ુદ કોને આપવામા ંઆ ુ ંછે? વિનલ પારખને ુદંરમને ઉમાશકંર જોશીને ઝવેરચદં મેઘાણીને D

23 ‘જય જય ગરવી જુરાત’ના રચિયતા કિવ કોણ હતા? નરિસહ મહતા દલપત રામ ઝવેરચદં મેઘાણી નમદ D

24 ‘થોડા’ ુ ં‘ઠોડા’ અન ે‘પદંર’ ુ ં‘પડંર’ કઈ બોલી ુ ંઉ ચારણ છે? કા ઠયાવાડ રુતી ચરોતર પ ણી B

યાત રમતવીર યાનચદં ની ે ઠતા કઈ રમતમા ંિસ  
25

યાત રમતવીર યાનચદં ની ે ઠતા કઈ રમતમા ંિસ  
થયેલી હતી? કટ ખોખો હૉક ચેસ C

26 કઈ રમતના ખેલાડ ઓન ે‘ પાઇકસ’ કહવામા ંઆવ ેછે? વૉલીબૉલ ટબૉલ હ ડબૉલ હૉક A

27 મહા મા ગાધંી એ કઈ િશ ણ સં થા થાપી હતી? સં ૃત િુનવિસટ લોકભારતી િવ ાપીઠ જૂરાત િુનવિસટ જૂરાત િવ ાપીઠ D

28 ‘ભારતના માનચે ટર’ તર ક જુરાત ુ ંક ુ ંશહર િસ  હ ુ?ં અમદાવાદ રુત ભાવનગર રાજકોટ A

29 ‘ડક’ કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ શ દ છે? ટિનસ કટ બ લયડસ કરમ B

30 રા ય રમત દવસ ાર ઉજવાય છે? 17 ુલાઈ 29 ઑગ ટ 13 સ ટ બર 21 ઑગ ટ B

31
જુરાતનો સૌથી ાચીન લુ - ‘હોપ લુ’ કઈ નદ  પર 

બાધંવામા ંઆવેલો છે?
નમદા તાપી સાબરમતી મહ B

32 નીચેનામાથંી કયા રા યની સીમા જુરાત રા યન ેઅડતી નથી? રાજ થાન મહારા મ ય દશ છ ીસગઢ D

33 નેશનલ એ સ ેસ વે NE-1 કયા બ ે થળોન ેજોડ છે? અમદાવાદ- રુત અમદાવાદ-પાલન રુ વડોદરા- રુત અમદાવાદ-વડોદરા D

34 ઉકાઈ ડમ કઈ નદ  ઉપર છે? સર વતી મહ નમદા આ પૈક  એક પણ નહ B

35 ૂ ય ી મોટા ુ ંબાળપણ ુ ંનામ ુ ંહ ુ?ં યામલાલ ભગત ચી ભુાઈ ભગત િુનલાલ ભાવસાર યામભાઈ ભાવસાર C

36 ક ુ ંજોડ ુ ં ખો ુ ં છે? િુનલ ગાવ કર - ભારત બો રસ બેકર – જમની શેન વોન - ઑ લયા ાયન લારા - ઝૂીલૅ ડ D

37 ‘ ફફા’ કઈ રમત ુ ંસચંાલન કર છે? બા કટબૉલ બેડિમ ટન ટબૉલ હૉક C

38 ‘મોડાસા’ કયા જ લા ુ ં ુ ય મથક છે? મહસાણા અરવ લી સાબરકાઠંા બનાસકાઠંા B
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39 ‘રાઈડર કપ’ કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે? કબ પોલો હૉક ગો ફ D

40 ‘કાર’ની શોધખોળ કરનાર તર ક સામા ય ર તે કોણ વીકાય છે? કાલ જો સ કાલ બે ઝ કાલ ડક કાલ મા સ B

41 ‘અ ભ ત’ શ દનો આપેલ િવક પોમાથંી યો ય સમાનાથ  શોધો. ખાનદાન ભયાનક ત ડત ઝમકદાર A

42 ‘સાપ’ શ દનો આપેલ િવક પોમાથંી યો ય સમાનાથ  શોધો. તોખાર અ હ હય ઝાઝં B

43 ‘ ય ટ’ શ દનો આપેલ િવક પોમાથંી યો ય િવ ુ ાથ  શોધો. સમ ટ સમ ય ટ દોિષત િવ હ A

44 ‘ગૌરવ’ શ દનો આપેલ િવક પોમાથંી યો ય િવ ુ ાથ  શોધો. અ ત મ લન લાઘવ સયંોગ C

45 ‘ ુ ંનામ લે ુ ંપિવ  છે તે’ - શ દસ હૂ માટ એક શ દ શોધો. ુ યલોક ુ ય લોક ુ યિતિથ ુ ય B45 ‘ ુ ંનામ લે ુ ંપિવ  છે તે’ - શ દસ હૂ માટ એક શ દ શોધો. ુ યલોક ુ ય લોક ુ યિતિથ ુ ય B

46 આપેલ િવક પોમાથંી સાચી જોડણી ધરાવતો શ દ શોધો. ની ઠા ની ઠા િન ઠા િન ઠા D

47 આપેલ િવક પોમાથંી સાચી જોડણી શોધો. અ ભ ય ત આભી ય ત અ ભ ય તી અ ભવ ત A

48 આપેલ િવક પોમાથંી સાચી જોડણી શોધો. નુજ િવત નુજ વીત નૂજ િવત નુ િવત A

49
ખાલી જ યામા ંયો ય િવશેષણ કૂો: માથે હ ુ ં........... રાત ુ ં
ધા ુ.ં કાર તાલી કાળ કાળ C

50
આપેલ ઢ યોગનો સાચો અથ િવક પમાથંી શોધો: ‘ ખ ફાટ  
જવી’ બૂ નવાઈ પામ ું ુ સે થ ું ખ આગળ ધા ું છવાઈ જ ું આ પૈક  એક પણ નહ A

51

ભારતીય અથશા ી અન ેનોબલ પા રતોિષક િવ તા ............ એ 
સામા જક િવ ાનની કટગર  હઠળ પેનનો અ યતં િત ઠત 
રુ કાર ‘િ સેસ ઓફ એ ટો રસ (Asturias) એવોડ 2021’ તી 

લીધો છે.

અરિવદ પાનગ રયા અમ ય સેન અ ભ જત બેનજ અિમત િમ ા B

52
ભારતીય કો રયો ાફર .......... વ ડ કો રયો ાફ  એવોડ 2020 

તનારા થમ ભારતીય બની ગયા છે.
ફરાહ ખાન  ુદવા વૈભવી મચ ટ રુશ ુ ુ ંદ D 

53
ભારતર ન ોફસર .................. ને એનજ  ટયર એવોડ 2020 
ા ત થયો છે.

નાના  અ તૃરાવ દશ ખુ આ તુોષ રાવલ ચતામણી નાગેસ રામચં  રાવ વકટશ વામી ઐયર C

54
ભારતના કયા મહાન દોડવીર તેમજ પ ી ુ ં91 વષની વય ે
ચદં ગઢમા ંિનધન થ ુ ંછે?

િમ ખાિસઘ ડકોિસઘ ર બુીરિસઘ બશનિસઘ A

55
વા  ુ ૂષણને ઘટાડવા અન ેપયાવરણ જળવાઈ રહ તેવા હ સુર 

જુરાતમા ં તૂ વૂ ુ યમં ી ી િવજય પાણીએ કઈ પૉ લસી 
હર કર  છે?

ઇલે ક હકલ પૉ લસી-2021 મોટર હકલ પૉ લસી-2021
જુરાત રા ય હકલ પૉ લસી-

2021
રોડ હકલ પૉ લસી-2021 A
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56 ભારતના ક ીય નાણા ધાન હાલ ............. છે. ીમતી અ િુ યા પટલ ીમતી િનમલા સીતારામન ીમતી તૃી ઇરાની આ પૈક  એક પણ નહ B

57 ભારતના ‘ર ામં ી’ કોણ છે? ી એસ. જયશકંર ી રાજનાથ િસઘ ી રામચં  સાદ આ પૈક  કોઈ પણ નહ B

58 ભારતના ‘માગ પ રવહન અન ેરાજમાગ મં ી’ કોણ છે? ી ધમ  ધાન ી હલાદ જોશી ી નીતીન ગડકર આ પૈક  એક પણ નહ C

59 ભારતમા ંિશ ક દન કઈ તાર ખે મનાવવામા ંઆવ ેછે? 1 સ ટ બર 1 નવે બર 5 ડસે બર 5 સ ટ બર D

60
વ ડ હ થ ઓગનાઈઝેશન (WHO) સગંઠને ભારતમા ંસૌ થમ 
વખત ઓળખી કાઢવામા ંઆવેલા B.1.617.2 વાઈરસના 
વે રઅ ટને .......... નામ આ ુ ંછે.

આ ફા ડ ટા બીટા ગામા B

61 નીચેની સં ા ુ ંબતાવે છે? હૉ પટલ છે ર તો કાપવો નહ આગળ ા ફક આઈલે ડ છે નો એ D

62 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? જમણી બા ુ વળવાની મનાઈ છે  ુટન લેવાની મનાઈ ડાબી બા ુ ઓવરટક કરવાની 
મનાઈ જમણી બા ુ પા કગ મા ય નથી B

63
રા ી દર યાન યાર રોડની સાઈડમા ંવાહન થોભાવો યાર 
............

વાહનને લોક કર ું વાહનની પા કગ લાઈટ ચા  ુ
કરવી જોઈએ

મા  ાઈવર ગાડ મા ંબેઠલો 
હોવો જોઈએ

વાહનના કાચ ુ લા કર  
ાઈવર મા  હાથ ગાડ  બહાર 

ચો કર  બેસ ુ ંજોઈએ
B

64 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? આગળ સાકં ુ  ંના ં છે આગળ સાકંડો ર તો છે આગળ ‘વાય’ ર તો છે આગળ બનેં બા ુ ર તા છે B

65 યા ંર તો લપસણો છે તેવી િનશાની દખાય યાર ાઈવર ........... ગયર બદલીને ગિત ધીમી કરશે ેક લગાવશે એ ગિતએ જ આગળ વધશે આ પૈક  એક પણ નહ A
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66 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? પાછળ જમણી બા ુ ર તો છે આગળ જમણી બા ુ ર તો છે આગળ ડડ એ ડ છે ફર જયાત જમણી બા ુ વળ ું B

67 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? સીધા વ એકમાગ  ર તો બનં ે દશામા ંજ ુ ંમનાઈ છે આગળ ખાઈ છે A

68 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? રાહદાર  માટ મનાઈ છે િવ ાથ  માટ મનાઈ છે રાહદાર  માટનો ઝોન છે આ પૈક  એક પણ નહ A

69 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે?
જમણી બા ુ ઓવરટક કરવાની 

મનાઈ છે ડાબી બા ુ વળાકં લેવો ડાબી બા ુ વળવાની મનાઈ છે ડાબી બા ુ ડડ એ ડ છે C

70 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? જમણી બા ુ ચઢાણ અન ેઢાળ છે જમણી બા ુ સકલ છે જમણી બા ુ ચીિપયા વો 
વળાકં છે ડાબી બા ુ વળ ું C

71 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? વાકંો કૂો ર તો જમણી બા ુ વાકંો કૂો ર તો ડાબી બા ુ જમણી બા ુ વળાકં લઈ આગળ 
વધો

ડાબી બા ુ વળાકં લઈ આગળ 
વધો A
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72 સામેથી આવતા વાહનને તમાર  કઈ સાઈડથી પસાર થવા દશો? જમણી બા ુથી ડાબી બા ુથી સાઈડ પર ઊભા રહ  જઈને કોઈ 
પણ બા ુથી

 તરફ ઓછો ા ફક દખાય તે 
બા ુથી A

73 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે?
આગળ ખાડા વાળો સાકંડો ર તો 

છે આગળ સાકંડો ર તો છે ભયજનક પૂડ  છે હોડ  સેવા છે C

નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે ડાબી બા ુ વાય ોિસગ છે જમણી બા ુ વાય ોિસગ છે ડાબી બા ુ સાઇડ રોડ છે જમણી બા ુ સાઇડ રોડ છે74 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? ડાબી બા ુ ‘વાય’ ોિસગ છે જમણી બા ુ ‘વાય’ ોિસગ છે ડાબી બા ુ સાઇડ રોડ છે જમણી બા ુ સાઇડ રોડ છે B

75 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? વાહન નીચ ેપાણી છે વાહન લપસી ય તેવો ચીકણો 
ર તો છે પ થરવાળો કાચો ર તો છે મોટરકાર માટ મનાઈ છે B

76 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? સાઈકલ ોિસગની મનાઈ છે સાઈકલ ોિસગ સાઈકલ માટ વેશ બધં છે આ પૈક  એક પણ નહ B

77 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? પ  ુમાટ મનાઈ છે ર તા ઉપર પ નુી શ તા છે વાહનમા ંપ  ુલઈ જવાની 
મનાઈ છે વાહનમા ંપ  ુલઈ જવાની ટ છે B
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78 ‘આગળ ૂલ છે’ માટની સાચી િનશાની કઈ છે? A

79 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? ર તા ઉપર માણસ કામ કર છે બાળકો રમે છે આગળ કચરો પડલો છે આગળ રોડ ઉપર ટકરો છે A

80 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? ખાડા ટકરાવાળો ક પીડ ેકર વાકંો કૂો રોડ ઘાટ રોડ આ પૈક  એક પણ નહ A

81 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? આગળ બે રયર છે રલવ ે ોિસગ છે આગળ વજનકાટંો છે આગળ પો ટ-ઓ ફસ છે A

82 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? સાઈડ રોડ આગળથી બધં છે ડાબી બા ુ વળાકં નથી આગળ લુ છે ડાબી બા ુ વળાકં છે A

83 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? હોડ  સેવા બધં છે હોડ  સેવા છે આગળ દ રયા કનારો છે આ પૈક  એક પણ નહ B
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84
‘પોતા ુ ંવાહન ધી ુ ંકરવાનો ઈરાદો છે’ તે બતાવવા માટની 
સાચી િનશાની કઈ છે?

A

85
તમ ેએવા ચાર ર તા ઉપર પહ ચો છો યા ંિસ નલ લાઈટ ક 
પોલીસમેન નથી. તમ ે ુ ંકરશો?

અ ય રોડ ઉપરથી ચાર ર તા 
તરફ આવતા દરક વાહનને 

જવા દઈશ

યો ય િસ નલ આપી હોન 
વગાડ  આગળ વધીશ

બી  બધા જ વાહનોન ેઊભા 
રાખી આગળ જઈશ

માર  જમણી તરફથી ચાર ર તા 
ઉપર આવતા ા ફકન ેર તો 

આપીને આગળ વધીશ
D

86 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? વાહન થોભો નો પા કગ આગળ હૉ પટલ છે આ પૈક  એક પણ નહ B

87 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે?  ુટન મનાઈ છે જમણી બા ુ વળવાની મનાઈ છે ડાબી બા ુથી ઓવર ટ કગ 
મનાઈ છે સામે જમણી બા ુ ર તો નથી B

88 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? સીધા વ એકમાગ  ર તો બનં ે દશામા ંજ ુ ંમનાઈ છે આગળ લુ ઉપર ા ફક છે C

89 નીચ ે જુબની િનશાની ુ ંબતાવે છે? આગળ જમણ ેઅન ેડાબ ેરોડ છે વાકંો કૂો ર તો જમણે અન ેડાબ ેવળ ુ ંનહ આગળ પાણીની િુવધા છે A

90 ખાનગી વાહનની નબંર લેટ કવી હોય છે?
કાળા રંગની લેટ ઉપર પીળા 

અ ર
પીળા રંગની લેટ ઉપર કાળા 

અ ર
સફદ રંગની લેટ ઉપર કાળા 

અ ર
સફદ રંગની લેટ ઉપર પીળા 

અ ર C
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91 ખાલી જ યામા ંયો ય િવક પ કૂો: 1, 9, 25, 49, _____ 64 81 100 72 B

92 ેણીમા ંક ુ ંપદ ખો ુ ં છે ત ેજણાવો:  5, 8, 14, 26, 52, 98 14 26 98 આ પૈક  એક પણ નહ D

93 કઈ સં યા સૌથી મોટ  છે? –16 –13 –7 –1 D

94
મતાની ઓળખ આપતા ં કુશે ક ુ ં‘તેણી માર  માતાના એક 

મા  ભાઈના એક મા  ભાણેજની પ ની છે.’ તો મતાનો કુશ 
સાથે શો સબંધં થાય?

બહન પ ની સાળ િવગત અ રૂ  છે B

95
જો '–' એટલ ે'÷', '+'એટલ ે '×', '÷'એટલ ે'–' અન ે'×'એટલ ે'+'તો 
18 – 3 + 2 × 8 ÷ 6 = _____

14 18 31 16 A

96
સો િપયાના વેપારમા ં6 ટકા નફો થાય તો 400 િપયાના 
વેપારમા ંકટલા ટકા નફો થશ?ે

24 ટકા 12 ટકા 6 ટકા 16 ટકા C

97 ટૂતી ેણી રૂ  કરો: 49, 64, 81, 100, 121, ______ 169 151 153 144 D

98 6 + 3 ÷ 0.3 = ______ 3 9 16 30 C

99
માનસી િવ ાથ ઓની એક કતારમા ંઊભી છે, જો બ ે બા ુથી 
ગણતા ંતેનો માકં 33 આવતો હોય તો ુલ કટલા િવ ાથ ઓ 
કતારમા ંઊભા હશે?

65 66 67 68 A

100 જો x ના 10% ના 10% = 10 હોય તો xની કમત શોધો. 100 1000 10000 500 B

High Court of Gujarat,
Sola, Ahmedabad.
Date: 27-09-2021 Registrar (Recruitment & Finance)

Sd/-
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