
1 ભારતીય બંધારણની શરૂઆત શાનાથી થાય છે.

(a) સ્તુતતથી (b) આમુખથી (c) ક્ષ્લોકથી
2 `બંધારણ` એ રાજ્યનો __________છે.  

(a) કાયદો (b) તિશ્વાસ (c) આત્મા 

3 ભારતીય બંધારણનો ક્યારથી સ્િીકાર કરિામાં આવ્યો છે. 

(a) 26,નિેમ્બર 1949 (b) 26,જાન્યુઆરી 1950 (c) 15,ઓગસ્ટ 1947
4 સૌ પ્રથમ બંધારણ બનાિિાનો ખ્યાલ ક્યાર ેઆવ્યો ? 

(a) ઇ.સ. 1920 (b) ઇ.સ. 1922 (c) ઇ.સ. 1924
5 સૌ પ્રથમ બંધારણ બનાિિાનો ખ્યાલ કોણે  રજૂ કયો ?

(a) સરદાર પટેલ (b) જિાહરલાલ નેહરૂ (c) ગાંધીજી 

6 ઇ.સ. 1935માં કયો એક્ટ પસાર થયો હતો ?

(a) ડોતમતનયન સ્ટેટસ (b) ગિરરમેંટ ઓફ ઈતન્ડયા  (c) ઓગસ્ટ પ્રસ્તાિ

7 કેતબનેટ તમશન' ના સભ્ય તરીકે નીચેના માથી કોણ હતુ ?  

(a) પેતથક લોરને્સ (b) બેંટીક (c) સર તિલયમસન
8 બંધારણ સભાની સૌપ્રથમ બેઠક ક્યાર ેઆયોતજત થઈ હતી ?

(a) 9  Dec. 1946 (b) 26  Nov. 1947 (c) 1 Jan. 1946

9 રાજ્ય એક તિતશષ્ટ________સંસ્થા છે.

(a) આતથરક (b) સામાતજક (c) રાજકીય
10 બંધારણની રચના માટે કેટલા દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરિામાં આવ્યો હતો ?

(a) 62 (b) 64 (c) 60
11 બંધારણના તપતા તરીકે કોને ઓળખિામાં આિે છે ?

(a) ડો. બી.આર. આંબેડકર (b) ડો. સિરપલ્લી રાધાકૃષ્ણ (c) જિાહરલાલ નેહરૂ

12 સત્યમેિ જયતે' ક્યા ઉપતનષદમાથી લેિામાં આવ્યું છે ? 

(a) મંુડક (b) ઋગ્િેદ (c) અથરિેદ
13 ક્યા તદિસે રાષ્ટરદ્વજનો સ્િીકાર કરિામાં આવ્યો ? 

(a) 22 જુલાઇ 1947 (b) 26 જાનયુઆરી 1950 (c) 27 તડસેમ્બર 1948
14 આપણું રાષ્ટરગાન મૂળ કઈ ભાષામાં લખાયેલ છે ?

(a) પજંાબી (b) તહન્દી (c) બંગાળી 
15 ભારતનંુ રાષ્ટરગીત કોના દ્વ્રારા રચાયેલ છે ?

(a) રતિન્રનાથ ટાગોર (b) બંકીમચંર ચેટરજી (c) ડો. સિરપલ્લી રાધાકૃષ્ણ
16 બંધારણના ઘડિૈયાઓનો મુખ્ય ઉદેશ ______રાજયની સ્થાપના કરિાનો હતો.

(a) સ્િતંત્ર (b) ધાતમરક (c) કલ્યાણ 

17 િંદે માતરમ' કઈ ભાષામાં લખાયેલ છે ?

(a) બંગાળી (b) સંસ્કૃત (c) ઉદુર
18  યુનાઈટેડ નેશન્સ' માં કેટલા દેશો સભ્ય છે ?

(a) 190 (b) 192 (c) 194
19 ભારતીય રાષ્ટર ધ્િજની લાંબાઇ-પહોળાઈનો ગુણોતર કેટલો હોય છે ? 
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(a) 3:01 (b) 3:02 (c) 3:03

20 આપણું રાષ્ટર ીય િૃક્ષ કયુ છે ?

(a) િડ (b) તપપળો (c) તલંબડો
21 માતહતીના અતધકાર બાબતનો અતધતનયમ ક્યાર ેઅતસ્તત્િમાં આવ્યો.

(a) ઇ.સ. 2005 (b) ઇ.સ. 2007 (c) ઇ.સ. 2003
22 ક્યા કતિએ કહ્ું છે "જ ેપોષતું તે મારતું".

(a) કબીર (b) કાતલદાસ (c) કલાપી
23 નીચેનામાંથી કયો રોગ પાણી દ્વારા  થતો નથી ?

(a) તનમોતનયા (b) કૃતમ (c) પોતલયો
24 મીઠાનંુ રસાયતણક નામ શંુ છે ?

(a) સોતડયમ કાબોનેટ (b) સોતડયમ ક્લોરાઈડ (c) સોતડયમ હયડર ોકસાઇડ

25 નીચેનામાંથી ક્યા તત્િો પથરી કરનારાં નથી ?

(a) મેગ્નેતશયમ (b) કેતલ્સયમ (c) ઓકસાલેટ

26 પાણીને શુધ્ધ કરિા માટે કયું રસાયણ િપરાય છે ?

(a) કાબરન (b) સોતડયમ  (c) ક્લોરીન 

27  પાણીને શુધ્ધ કરિા માટે તેને કેટલા સમય સુધી ઉકાળિંુ પડે ? 

(a) 10 તમતનટ (b) 15 તમતનટ (c) 20 તમતનટ 

28  ક્યા પ્રદેશમાં મોઢા અને ડોકના કેન્સરની સંખ્યા દેશના કોઈપણ પ્રદેશ કરતાં િધુ છે.

(a) કોલકાતા (b) સૌરાષ્ટર (c) ઉતરાખંડ
29 તમાકુમાં કયું તત્િ હોય છે ? 

(a) મેગ્નેતશયમ (b) કેતલ્શયમ (c) તનકોતટન 

30 ભારતમાં દર િષે તમાકુ કેટલા વ્યતિઓનો ભોગ લે છે ?

(a) 10 લાખ (b) 15 લાખ (c) 20 લાખ 

31 હરદય અને લોહીનંુ પતરભ્રમણ ચાલુ રહે ત ેમાટે શંુ કરિંુ ?

(a) શ્વાસોચ્છિાસ (b) કાતડરયાકર  મસાજ (c) શ્વસનમાગર ચોખ્ખો કરિો
32 શ્વાસ કાઢિાની અને ભરિાની તિયા તમતનટમાં કેટલી િાર કરિી ? 

(a) 10 થી 15 િાર (b) 15 થી 20 િાર (c) 10 થી 20 િાર 
33 ટુનીકેટ કેટલી તમતનટમાં છોડી નાખિંુ જોઈએ ?  

(a) 35 તમતનટ (b) 40 તમતનટ (c) 45 તમતનટ 

34 માનિાતધકારની સાિરતત્રક ઘોષણાને ક્યાર ેસ્િીકારિામાં આિી. 

(a) 10 તડસેમ્બર 1948 (b) 10 તડસેમ્બર 1949 (c) 10 તડસેમ્બર 1950
35 તડહાઈડર ેશન એટલે......

(a) ચક્કર આિિા (b) ઝાડા- ઉલટી (c) બ્લડ પે્રશર ઘટે 

36 કયા સાપના ઉપલા જડબામાં બે દાંત હોય છે ? 

(a) ઝેરી સાપ (b) તબનઝેરી સાપ (c) એક પણ નહીં

37 યોગાભ્યાસ એ મનુષ્યને _________  પૂણરતા તરફ લઈ જાય છે. 

(a) તંદુરસ્તી (b) વ્યતિત્િ (c) આંતતરક તિકાસ 

38 યોગ' શબ્દ મૂળ કઈ ભાષામાંથી લેિામાં આવ્યો છે ?

(a) તહન્દી (b) સંસ્કત  (c) ઉદુર
39 "યજુ" શબ્દનો અથર નીચેનામાંથી કયો થતો નથી ? 

(a) ભાંગિંુ (b) જોડિંુ  (c) એક પણ નહીં

40 ક્યા મહતષર અનુસાર આત્મા ' રષ્ટા' સ્િરૂપ છે ? 

(a) િેદવ્યાસ (b) કૈિલ્ય (c) પતજંતલ 

41 ________ એ એિંુ તત્િ છે જ ેજડથી ચેતનને અલગ કર ેછે. 



(a) ચેતના (b) યોગ (c) સુખ

42 મહતષર પતજંતલએ શંુ રચ્યું હતું ? 

(a) યોગાસન (b) યોગસૂત્ર (c) યોગાભ્યાસ
43 યોગ એ કેિી તિધ્યા છે ? 

(a) પ્રાયોતગક (b) નૈસતગરક (c) એક પણ નહીં

44 "समतं्व योग उच्चयते" - આ તિધાન કોણે કોને કહ્ું છે ? 

(a) શ્રીકૃષ્ણે અજુરનને (b) શ્રીરામે હનુમાનજીને (c) એક પણ નહીં

45 ક્યાં યુગમાં યોગ એ ખૂબ જ લોકતપ્રય બનેલી તિધ્યા છે ? 

(a) પ્રાચીન (b) આધુતનક (c) બંને
46 ધ્યાન કરિાથી વ્યતિનંુ બ્લડ પે્રશરમાં ________ થાય છે. 

(a) ઘટાડો (b) િધારો (c) તસ્થર 
47 પ્રાચીન ભારતીય પરંપરામાં યોગને કેિી રીતે ઓળખિામાં આિેલ છે ?

(a) સાધન (b) સાધ્ય (c) બંને
48 બંધારણીય સભા માટે કુલ કેટલા સભ્યોને પસંદ કયાર હતા ?

(a) 296 (b) 299 (c) 269
49 ભારતના પ્રથમ ગિનરર જનરલ કોણ હતા ?

(a) સાયમન (b) જ્યોન (c) માઉન્ટ બેટન 

50 સ્િતંત્ર ભારતના પ્રથમ િડાપ્રધાન કોણ હતા ?

(a)િલ્લભભાઇ પટેલ (b) જિાહરલાલ નેહરૂ (c) ગાંધીજી 



1 કોઈ પણ પ્રદેશની ઝાંખીને પ્રસ્તુત કરિા માટે_______ નંુ સ્થાન અજોડ છે. 

(a) પહેરિેશ (b) તહેિાર (c) બોલી 

2 ભારતમાં આિેલ તહેિારો અને મેળાઓ કોનંુ જતન કર ેછે ? 

(a) પરંપરા (b) સંસ્કૃતત (c) ઉત્સિ

3 ગ્રેટ એતલફંટ માચર ભારતના ક્યાં રાજ્યમાં ઉજિાય છે ? 

(a) તતમલનાડુ (b) કેરલ (c) કણારટક 

4 પોગંલ તહેિાર ક્યા મતહનામાં આિે છે ? 

(a) ફેબુ્રઆરી (b) જાન્યુઆરી (c) માચર

5 પોગંલમાં સુગંધીદાર ચોખા ક્યાં દેિને અપરણ કરિામાં આિે છે ? 

(a) ઇન્ર (b) સૂયર (c) તિષ્ણુ 

6 પ્રજાસત્તાક તદને તત્રરંગો ક્યાં લહેરાિામાં આિે છે ? 

(a) લાલ તકલ્લો (b) ઈતન્ડયા ગેટ (c) રાજ ઘાટ 

7 પ્રજાસત્તાક તદને કોના દ્વારા લાલ તકલ્લા પર તત્રરંગો લહેરાિિામાં આિે છે ? 

(a) રાષ્ટરપતત (b) િડાપ્રધાન (c) મુખ્યમંત્રી 

8 તરણ સ્પધાર કઈ તતથીના તદિસે ઉજિાય છે ? 

(a) અમાસ (b) પૂનમ (c) આઠમ

9 િસંતપંચમીના તદિસે પતિમબંગાળમાં ક્યા દેિીની પજૂા કરિામાં આિે છે ? 

(a) દુગાર (b) સરસ્િતી (c) મહાકાલી

10 િસંતપંચમીની ભવ્ય ઉજિણી ક્યા નગરમાં કરિામાં આિે છે ? 

(a) કોલકત્તા (b) શાંતતતનકેતન (c) દુગારપૂર

11 રણ તહેિારો ભારતના ક્યા રાજ્યમાં ઉજિિામાં આિે છે ? 

(a) ગજુરાત (b) રાજસ્થાન (c) મધ્યપ્રદેશ

12 તાજમહેલનો તહેિાર ક્યા તદિસે ઉજિાય છે ? 

(a) 14 મી ફેબુ્રઆરીએ (b) 18 મી ફેબુ્રઆરીએ (c) 20 મી ફેબુ્રઆરીએ

13 તાજમહેલ ભારતના ક્યા શહેરમાં આિેલ છે?

(a) ગાતઝયાબાદ (b) આગ્રા (c) ફરીદાબાદ

14 તાજમહેલ કોના દ્વ્રારા બનાિિામાં આવ્યો છે ? 

(a) અકબર (b) શાહજહાં (c) જહાંગીર

15 તાજમહેલ કોની યાદમાં બનાિિામાં આવ્યો હતો ? 

(a) હસીનાબાનુ (b) મુમતાજ (c) ગુલબદનબાનુ

16 સમગ્ર ______ ભારતમાં હોળી ધામધૂમથી ઉજિાય છે ? 

(a) દતક્ષણ (b) ઉત્તર (c) પૂિર 

17 ગુડ ફ્રાઇડે ક્યા ધમરનો તહેિાર છે ? 

(a) પારસી (b) તહન્દુ (c) તિસ્તી 

18 જમસેદ-એ-નિરોજના તદિસે પારસી લોકો પ્રાથરના કરિા ક્યાં જાય છે ? 

(a) મંતદરમાં (b) ચચરમાં (c) અતગયાતરમાં 

19 િૈશાખી તહેિારનંુ ભારતના ક્યા રાજ્યમાં સૌથી િધાર ેમહત્િ છે ? 
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(a) હતરયાણા (b) રાજસ્થાન (c) પજંાબ 

20 કોને જનૈ ધમરની સ્થાપના કરી હતી ? 

(a) આચાયર તિધ્યાસાગર (b) અલંકા સ્િામી (c) મહાિીર સ્િામી 

21 રામનિમીમાં કેટલા તદિસ સુધી રામાયણનંુ પઠન કરિામાં આિે છે ? 

(a) સાત તદિસ (b) છ તદિસ (c) આઠ તદિસ 

22 કયો તહેિાર સૂફી સંત ખ્િાજા મોઇનુદ્દીન ચીસ્તીની યાદમાં ઉજિિામાં આિે છે ? 

(a) િૈશાખી (b) પોગંલ (c) ઉષર 

23 આંતરરાષ્ટર ીય ફ્લાિર ફેતસ્ટિલ કઈ ઋતુમાં ઉજિાય છે ? 

(a) તશયાળામાં (b) ચોમાસામાં (c) ઉનાળામાં 

24 અંતરરાષ્ટર ીય ફ્લાિર ફેતસ્ટિલ ક્યા ઉજિિામાં આિે છે ? 

(a) તમજોરમમાં (b) આસામમાં (c) તસતક્કમમાં

25 હેમીસ ફેતસ્ટિલ ક્યા ઉજિિામાં આિે છે ? 

(a) લદાખમાં (b) તસતક્કમમાં (c) લેહમાં 

26 પૃથ્િીના ગોળામાં કુલ કેટલા ખંડો છે ? 

(a) આઠ (b) નિ (c) સાત 

27 પૃથ્િી પર કેટલા દેશો સમાયેલા છે ? 

(a) 233 (b) 235 (c) 230

28 કયો ખંડ તિશ્વના 60% લોકોને પોતાના તરફ પ્રકૃતતપ્રિાસન માટે આકષે છે ?

(a) ઓસ્ટરે તલયા (b) ઉત્તર અમેતરકા (c) યુરોપ 

29 WTO ના તહસાબ ેકયો પ્રદેશ દુતનયાના સૌથી િધાર ેપ્રિાસીઓ ખેચનાર સાતબત થશે?

(a) દતક્ષણ એતશયા (b) આતફ્રકા (c) ઓસ્ટરે તલયા 

30 પ્રિાસન તિકાસના સંસ્કૃતત સ્ત્રોતમાં તનચેનામાંથી કયો એક સ્ત્રોત નથી ?  

(a) કૌશલ્ય (b) કળા (c) મેહનત 

31 ટર ાિેલ એજન્સીની શરૂઆત કઈ સદીમાં થઈ હતી ? 

(a) 18મી (b) 17મી (c) 19મી 

32 ટર ાિેલ એજન્સીઓને એકઠી કરિાનંુ કામ કોને કયુું હતું ? 

(a) બેંતટક કૂક (b) તિતલયમ કૂક (c) થોમસ કૂક 

33 અમેતરકન એક્સપે્રસ કંપનીની શરૂઆત ક્યાર ેથઈ હતી ? 

(a) 1841 (b) 1840 (c) 1842

34 ટર ાિેલ એજન્સીની શાખાનો આધાર શાના પર રહેલો છે ? 

(a) સેિા (b) બજટે (c) સ્કીમ

35 ભારતમાં તાંબા, તપતળની ધાતુમાંથી િસ્તુઓ બનાિનાર પ્રખ્યાત પ્રદેશ કયો છે ?

(a) મુરાદાબાદ (b) હૈદરાબાદ (c) જાફરાબાદ 

36 તબદરી ના ઘરણેાં માટે કયો પ્રદેશ પ્રખ્યાત છે ?

(a) હૈદરાબાદ (b) તદલ્હી (c) કોચી

37 માટીના તિતિધ બનાિટ કરનાર કારીગરો ક્યા પ્રદેશના તિખ્યાત છે ? 

(a) ઉત્તરપ્રદેશ (b) પજંાબ (c) મહારાષ્ટર

38 તિતિધ પથ્થરમાંથી મુતતર બનાિિાના કામ માટે જાણીતુ ંસ્થળ કયું છે ? 

(a) મંુબઈ (b) જયપુર (c) અમદાિાદ

39 ભારતમાં કાષ્ટકૃતતના નમૂના બનાિિા માટે પ્રખ્યાત છે.

(a) સહરાનપુર (b) કાશ્મીર (c) િડોદરા

40 ગજુરાતમાં મનોરંજન પ્રિાસનની સાથે-સાથે કયા પ્રિાસનની ઊજળી તકો છે ?

(a) આતથરક (b) ધાતમરક (c) સામાતજક

41 નળસરોિરમાં કુદરતી સૌદયરની સાથે-સાથે _______ છે. 



(a) સરીતાપાકર  (b) સફારીપાકર  (c) ઇકોપાકર  

42 ગજુરાતમાં નૈસતગરક પ્રિાસન માટેનંુ એક મુખ્ય આકષરણ છે.

(a) તસંહ (b) િાઘ (c) હાથી 

43 ગજુરાતમાં કેટલા રાષ્ટર ીય ઉધ્યાનો આપેલા છે ?

(a) 5 (b) 4 (c) 6

44 સોમનાથ જ્યોતતલીંગ ગજુરાતમાં ક્યા શહેરમાં આિેલું છે ? 

(a) જુનાગઢ (b) રાજકોટ (c) પ્રભાસ પાટણ 

45 ગજુરાતના ક્યા યાત્રાધામને યુનેસ્કો દ્વારા િલ્ડર  હેતરટેજનો દરજ્જો આપિામાં આવ્યો છે ? 

(a) અંબાજી (b) પાિાગઢ (c) દ્વારકા

46 આંતરરાષ્ટર ીય પ્રિાસનનો તિકાસ ક્યારથી થયો છે ?

(a) ઇ.સ. 1960 (b) ઇ.સ. 1970 (c) ઇ.સ. 1955

47 પૃથ્િીના ગોળામાં કેટલા મહાસાગરો અને દતરયાઓનો સમાિેશ થાય છે ?

(a) 23 (b) 21 (c) 22

48 રાજસ્થાનના ક્યાં શહેરમાં રણ તહેિાર ઉજિાય છે ? 

(a) જોધપુર (b) જસેલમેર (c) ઉદયપુર 

49 એતશયાનો સૌથી મોટો ઢોર-ઢાંખરનો મેળો ક્યાં ભરાય છે ? 

(a) મધ્યપ્રદેશ (b) તબહાર (c) ઉત્તરપ્રદેશ

50 કોનાકર  ડાંસ ફેસ્ટીિલ ક્યાં માતહનામાં ઉજિાય છે ? 

(a) ઓક્ટોબર (b) તડસેમ્બર (c) નિેમ્બર
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