GPSC Nayab Mamlatdar Model Paper - 3
1. વિશ્વ રફ્તદાન દદિસ ક્યારે મનાિિામાાં આિે છે ?

7. ખોટી બનાિટની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં

(A)

૧૨ જુન

આપિામાાં આિી છે ?

(B)

૧૩ જુન

(A) કલમ ૫૬

(C)

૧૪ જુન

(B) કલમ ૪૭

(D)

૧૫ જુન

(C) કલમ ૨૮

2. કરોડરજ્જુમાાં કેટલા મણકા હોય છે ?

(D) કલમ ૮૦

(A)

૨૨ મણકા

9. ભારત સરકારના ૨૦૧૫-૧૬ ના બજેટમાાં ગ્રામીણ

(B)

૨૭ મણકા

યુિકોમાાં રોજગાર િિારિા માટે કઇ યોજનાનો

(C)

33 મણકા

પ્રારાં ભ કરાયો?

(D)

૪૦ મણકા

(A) અટલ ઇનોિેશન વમશન

3. બાયોગેસમાાં મુખ્યત્િે શુ ાં હોય છે ?
(A)

ઓઝોન િાયુ

(B)

મમથેન વાય ુ

(C)

એવસદટલલન િાયુ

(D)

ઓક્સીઝ્ન િાયુ

(B) નેશનલ સ્સ્કલ વમશન
(C) સેત ુ
(D) દીનદયાળ ઉપાધ્યાય કૌશલ યોજના
10. ગુજરાતમાાં સ ૂયઉ
ય ર્જયથી રાવિપ્રકાશ મેળિતુ ાં ગામ
કયુ ાં છે ?
(A) િાિોલ

4. અભયઘાટ’ એ કોનુ ાં સમાવિ સ્થળ છે ?

(B) રૂપાલ

(A) જિાહરલાલ નહેરૂ

(C) મેથાણ

(B) રાજીિ ગાાંિી

(D) બોપલ

(C) મોરારજી દે સાઇ
(D) સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ
5. બખેડો શબ્દની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલી છે ?
(A) કલમ ૧૨૩

6. સ્િાઇંનફ્લુ’ રોગ માટે કોણ જિાબદાર છે ?

(D) વાઇરસ
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(B) ઇ.સ. ૧૬૦૬

12. ગુજરાતી ભાષાના ર્જગૃત ચોકીદાર’ કોણ ગણાય

(D) કલમ ૧૩૪

(C) મચ્છર

(A) ઇ.સ. ૧૬૧૬

(D) ઇ.સ. ૧૬૧૮

(C) કલમ ૧૪૯

(B) બેકટેદરયા

થાણુ ાં સ્થાપયુ ાં હતુ?ાં

(C) ઇ.સ. ૧૬૧૫

(B) કલમ ૧૫૯

(A) પ્રજીિ

11. ડચ લોકોએ ગુજરાતમાાં કઇ સાલમાાં વ્યાપારી

છે ?
(A) નમદ
ય
(B) નિલરામ
(C) ન્હાનાલાલ
(D) નરમસિંહરાવ દદવેટીયા
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13. ગુજરાતમાાં ગુજરાતી બાદ સૌથી િધુ બોલાતી

18. આમાાંથી કયુ ાં સાંગીત િાદ્ય જમ્મ ૂ અને કશ્મીરનુ ાં

ભાષા કઇ છે ?

છે ?

(A) બાંગાળી

(A) ઘતમ

(B) મરાઠી

(B) સાંત ૂર

(C) રાજસ્થાની

(C) સરોદ

(D) ઉર્ૂય

(D) વસતાર

ાં
14. ટપકાાંિાળી જગલી
ચીબરી ગુજરાતના કયા

19. વિનાયક દામોદર સાિરકરને કાંઈ જેલમાાં ઉમર

િનવિસ્તારોમાાં જોિા મળે છે ?
(A) નમયદા જજલ્લાના ડેદડયાપાડા
(B) તાપી જજલ્લાના વનઝર
ુ
(C) િડોદરા જજલ્લાના છોટા ઉદે પર
(D) ડાાંગ જજલ્લાના વાાંસદા
15. ગુજરાતમાાં કેટલા પક્ષી અભ્યારણ્યો આિેલાાં છે ?
(A) 2
(B) 5
(C) 7
(D) 1
16. આમાાંથી કયો તહેિાર ભગિાન બુદ્ધ દ્વારા
સારનાથનાાં હરણ ઉદ્યાનમાાં નૈવતક સત્ય પર
આપિામાાં આિેલ પ્રથમ િમોપદે શથી સબાંવિત છે ?
(A) નૌલખયા

કેદ માટે મોકલ્યા હતા
(A) બ્યોર જેલ
ુ ર જેલ
(B) સેલ્યલ
(C) વતહાર જેલ
(D) અલીપોરે સેંરલ જેલ
20. કોઈ પણ ટેક્ષ્ટને કટ, કોપી અને પેસ્ટ કરતી
િખતે કોમ્પયુટર મેમરીનો જે ભાગ ઉપયોગમાાં
લેિાય છે તેને શુ ાં કહે છે ?
(A) ક્લીપબોડડ
(B) બુલેટ
(C) ડાયલોગ બોક્સ
(D) ડોક્યુમેંટ વિનડો

ુ
(B) દ્રપકા
તેશી

21. કેરેલબયન સાગરમા સૌથી મોટો દ્વીપ કયો છે ?

ુ ા યાિા
(C) દહિંગલ

(A) ક્યુબા

(D) કેડૂ ઉત્સિ

(B) વિવનદાદ અને ટોબેંગો

17. ગ્રીસની રાષ્ટ્રીય એરલાઇનનુ ાં નામ શુ ાં છે ?
(A) ક્િાાંટાસ

(C) ગુયાના
(D) એંટીગુઆ

(B) પેન એમ

22. ક્યા સાંવિિાનથી પાંચિષીય યોજનાને ભારતીય

(C) ઓલલમપિંક એરવેજ

સાંવિિાનમાાં સ્િીકારિામાાં આિી હતી?

(D) ડેલ્ટા એરલાઇંસ

(A) યુએસએ
ુ સએસઆર
(B) યએ
(C) યુ કે
(D) આયલેંડ
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23. ચદકયાર કુથ ુ ન ૃત્યની અંદર કેટલા લોકો હોય છે ?

28. ભારતીય બાંિારણ મા કયા અનુછેદ મા રાજભાષા

(A) એક

ાં ી જોગિાઈ ઔ કરિામા આિી છે ?
સાંબિ
(A) 340
(B) 342
(C) 341
(D) 345

(B) બે
(C) ચાર
(D) દસ
24. રામાયણ મુજબ રાિણે લાંકા નગરીને કયા રાર્જ
પાસેથી છીનિી હતી ?
(A) કુ બેર
(B) િરુણ
(C) ચાંદ્ર

29. ભારત મા સૌ પ્રથમ ઉચ્ચ ન્યયાલય કયારે
સ્થાપિામા આિી હતી ?
(A) 1762
(B) 1862
(C) 1935
(D) 1949
30. જમ્મ ૂ કશ્મીર ભારતન ૂ કેવ ૂ અંગ છે ?

(D) લચિસેન
25. આમાાંથી મોહમ્મદ લખલજી દ્વારા વનવમિત કઇ
ાં તળાિ િચ્ચે
ઇમારત કાફૂર તળાિ અને મુર્જ
આિેલી છે ?

(A) અતુટ
(B) અમવભાજ્ય
(C) વિભાજ્ય
(D) સમતુટ

(A) રાં ગ મહલ
(B) પાંચ મહલ

31. હાલ મા વિિાન પરીષદ કેટલા રાજય મા અમલ

(C) જહાજ મહલ

મા છે ?
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

(D) હૌજ ખાસ
26. ઊપ રાસ્રપવત નુ પદ કયા દે શ ના બાંિારણ
માથી લેિામા આવ્યુ છે

32. કયા િષેઁ જમ્મુ કશ્મીર ના 'સદર એ રીયાસત '

(A) અમેરીકા

પદનામ બદલી ને "રાજ્યપાલ" કરિામા આવ્યુ ?
(A) 1957
(B) 1961
(C) 1965
(D) 1969

(B) ઇંગ્લેંડ
(C) જમૅની
(D) દ.આફરીકા
27. ભારત ના બાંિારણ ના કયા અન ૂછે દ મા 'સાંિ
ર્જહેર સેિા આયોગ" ની જોગિાઈ કરિામા આિી
છે ?
(A) 312
(B) 315
(C) 311
(D) 314
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33. બાંિારણ ના કયા અન ૂછે દ મ ૂજબ રાજ્યપાલ
રાજ્ય ની વિિાનસભા મા 1 એંગ્લો-ઈસ્ન્ડયન ની
વનમણકાં ૂ કરે છે ?
(A) 331
(B) 332
(C) 333
(D) 334
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34. ભારત ના બાંિારણ ના કયા ભાગ મા કટોકટી

40. ગુજરાતી સાદહત્યમાાં ‘સોનેટના વપતા’ તરીકે કોણ

ની જોગિાઈ છે ?
(A) 17
(B) 18
(C) 19
(D) 20

ઓળખાય છે ?
(A) ઉમાશાંકર જેઠાલાલ જોશી
(B) બાલમુકુન્દ દિે
(C) બળવાંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર

35. ભારતીય સાંસદ નુ ઉદ્ઘઘાટન કયારે કરિામા
આવ્યુ હત ૂ ?
(A) 1925
(B) 1926
(C) 1927
(D) 1928

(D) ચીનુભાઇ મોદી
41. ‘ગુજરાતનો નાથ’ નિલકથાના લેખક કોણ છે ?
(A) ઇશ્વર પેટલીકર
ુ શી
(B) કનૈયાલાલ મા.મન
(C) જયાંવત દલાલ

36. ડૉ .હાવમદ અંસારી ભારત ના કેટલા મા ઉપરાસ્રપવત છે ?
(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 14

(D) ચાંદ્રિદન લચમનલાલ મહેતા
42. ડભોઇ શહેરનુ ાં પ્રાચીન નામ જણાિો.
(A) કણાયિતી
(B) દભયય

37. ભારત ના બાંિારણ મા પેટા વિભાગો સદહત કૂલ
ભાગ કેટલા છે ?
(A) 22
(B) 23
(C) 24
(D) 25

(C) દભાડ વતી
(D) વિદભય
43. ભારતીય બાંિારણની ખરડા સવમવતના અધ્યક્ષ
(ચેરમેન) કોણ હતા ?
(A) ડૉ. રાજેદ્રપ્રસાદ

38. ભારત ના બાંિારણ મા કયા ભાગ મા "સાંિ અને
રાજ્ય હેઠળ ની સેિાઓ" નો ઉલ્લેખ છે ?
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16

(B) એમ.એન. રૉય
(C) ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકર
(D) ડૉ. સચ્ચ્ચદાનાંદ વસિંહા
44. િણાક્બોરી યોજના કઇ નદી પર બાાંિિામાાં
આિેલી છે ?

39. બાંિારણ ની કઈ અનુસ ૂલચ મા પાંચાયતી રાજ ના

(A) તાપી

વિષય નો ઉલ્લેખ કરિામા આવ્યો છે ...?
(A) 9
(B) 10
(C) 11
(D) 12

(B) મહી
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(C) બનાસ
(D) સરસ્િતી
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45. કયુ ાં જોડકુાં ખોટુાં છે ?

48. એક રે લગાડી 45 દક.મી./કલાક્ની ગવતએ ચાલે

(A) સાંર્જણ(િલસાડ જજલ્લો)

છે .તો 33દક.મી. નુ ાં અંતર કાપતાાં તેને કેટલી વમવનટ

(B) તારાં ગા(મહેસાણા જજલ્લો)

લાગશે ?

(C) દાતાર (જૂનાગઢ જજલ્લો)

(A) 40 વમવનટ

(D) કોટેશ્વર(ખેડા જજલ્લો)

(B) 45 વમવનટ

46. ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત કઇ છે ?
(A) કબ્બડી

(C) 44 મમમનટ
(D) 33 વમવનટ

(B) ખોખો

49. નીચેનામાાંથી કયુ ાં રાજ્ય ગુજરાત સાથે સરહદ

(C) હોકી

િરાિતુ ાં નથી ?

(D) શતરાં જ

(A) રાજસ્થાન

47. પ્રાચીન ભારતનો છે લ્લો સમ્રાટ કોણ હતો ?
(A) સમ્રાટ અશોક

(B) મધ્યપ્રદે શ
(C) ઉત્તરપ્રદે શ
(D) મહારાષ્ટ્ર

(B) વિક્રમાદદત્ય
(C) પ ૃથ્િીરાજ ચૌહાણ

50. ગ્રામોફોનનો શોિક કોણ હતો ?

(D) હર્ડવર્ડન

(A) થોમસ આલ્વા એદડસન
(B) કેપલર
(C) લોડૅ લલસ્ટર
(D) ફ્રેંક વ્હાઇટલ

અમારી વેબસાઈટની તમામ અપડેટ, સ્ટડી મટીરીયલ તથા અન્ય માહિતી દરરોજ મેળવવા માટે મો. 70168 44310
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