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DY.SO & DY.MAMLATDAR  - Answer key :- Exam  Dt- 13/11/2016 

૧. �થાિનક �વરા�યની સ�ંથાઓના િપતા - લોડ� �રપન  

૨. વ�તીગીચતાની ��ટ એ દ#શમા ં&જુરાતનો )મ - ૧૫ મો  

૩. &જુરાતમા ંપચંાયતી રાજના અમલ માટ#ની લોકશાહ  િવક#.�ીકરણ સિમિતના અ0ય1 - રિસકલાલ 

પ�રખ  

૪. પચંાયત 4ધુારણા સિમિત - �રખવદાસ અને 7ઝણાભાઈ  

૫. ;ામદાન નો િવચાર - િવનોબા ભાવે   

૬. ભારત >ારા ?તૂાનમા ંકઈ જળિવBતુ યોજના �થાપવામા ંઆવી - Dખૂા જળિવBતુ યોજના   

૭. સોલરપેનલની બનાવટમા ંFGુય ઘટક તર ક# - િસ7લકોન  

૮. વ�તીગણJી ૨૦૧૧ના Lકડાઓ અMસુાર ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ દરNયાન &જુરાતમા ંસા1રતા દરમા ં

ક#ટલો ફ#રફાર નPધાયેલ છે - ૭.૯ %  

૯. વાળને Tલીચ કરવા માટ# કUુ ંરાસાયણ ઉપયોગમા ંલેવાય - સો�ડયમ પેરોWસાઈડ  

૧૦. WWW ને લોકિXય બનાવનાર Xથમ ;ાફ કલ Yાઉઝર કUુ ંહZ ુ ં- મોઝેઈક 

૧૧. ખાડંના ભાવમા ંશ[આતમા ં૨૦% નો વધારો થાય છે એક મહ ના પછ  ભાવમા ં૨૦% નો ઘટાડો થાય 

છે ભાવમા ંથતો ચોGખો ફ#રફાર ક#ટલો થશે ? - ૪ % નો ઘટાડો  

૧૨. એક બેગમા ં[ ૨૦૬ ની �ક]મતના ૫૦ પૈસા ૨૫ પૈસા અને ૧૦ પૈસાના ક#ટલાક િસ_ા ૫:૯:૪ ના 

&ણુોaરમા ંછે તેમા ં૨૫ પૈસાના ક#ટલા િસ_ા હશે ? - ૩૬૦  

૧૩. ૧૦ સફરજનની Fળૂ �ક]મત ૯ સફરજનની વbચાણ�ક]મત બરાબર હોય તો નફો ક#ટલો થશે ? - ૧૧.૧/૯  

૧૪. dહ#ર �હસાબ સિમિતના અ0ય1ની િનમe ૂકં કોણ કર# છે - લોકસભાના f�પકર  

૧૫. ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ ભારતનો વસતી giૃ  દર - ૧૭.૭, &જુરાતનો - ૧૯.૩, &જુરાતનો ;ામીણ - ૯.૩, 

&જુરાતનો શહ#ર  - ૩૬ %  



 

 

૧૬. વ�તી ગણતર  ૨૦૧૧ ના ંLકડાઓ અMસુાર છેkલા ંદાયકામા ં&જુરાતમા ં;ાિમણ વ�તીમા ંક#ટલો 

ફ#રફાર થયો છે ? -  

૧૭. નીચેના પૈક  કઈ કો.ફર.સ આઈ.એમ.એફ ની �થાપનામા ંપ�રણમી ? - Yેટન glુસ સમેંલન 

૧૮. mાનપીઠ એવોડ� િવoતા &જુરાતી સા�હpયકારો સદંભq કUુ ંનામ સાD ુનથી - કનૈયાલા Fનુસી  

૧૯. અTrુલ કલામ ટાs ુtા ંઆવેલો છે - ઓ�ડ�સા  

૨૦. કUુ ંરા�ય કક�gતૃને �પશ� કરZ ુનથી - મણીsરુ  

૨૧. કયા ંઅ1ાશં પછ  સતત છ મ�હના માટ# �દવસ અને છ મ�હના માટ# રાત હોય છે -  ૬૬.૧/૨ 

૨૨. રા�u ય ઉvાન/અwયારxય અને તેના ં�થાન સાથે સાચી ર તે દશા�વેલ નથી :-  ભગવાન મહાિવર - 

7બહાર 

૨૩. �)�ના અને કાવેર  નદ ઓ વyચેના ભારતના sવૂzય �કનારા/કાઠંો કયા નામે ઓળખાય- કોરોમડંલ   

૨૪. રમતગમત 1ેJની કઈ {યfWતઓ ૨૦૧૬ ના પ|?ષૂણ 7ખતાબ આપવામા ંઆ{યો - સાિનયાિમઝા� 

અને સાિનયા નહ#વાલ  

૨૫. ચોરવાડથી વેરાવળની વyચેના ંઅરબી સF�ુમા ંવીર સાવરકર અ7ખલ ભારતીય સF�ુતરણ �પધા�મા ં

Uવુક અને Uવુતીઓ માટ# અM)ુમે - ૨૧ નો�ટકલ માઈલ અને ૧૬ નો�ટકલ માઈલ  

૨૬. �રયો ઓ7લfNપક 4વુણ� ચ�ંક િવoતા દ#શોનો )મ  -  U.ુએસ.એ, ;ેટ7Yટન, ચીન, રિશયા 

૨૭. બા~ુ ખાતે યોdયેલ આઈ.એસ.એસ.એફ વkડ� કપમા ંs�ુુષોની ૫૦ મીટર રાઈફલમા ંસ�ંવ રાજsતેુ 

કયો ચ�ંક �pયો - રજત  

૨૮. સૌથી ઓછ  વયમા ંઓ7લfNપકમા ંમેડલ મેળવનાર ભારતીય ખેલાડ  - પી.વી.િસ]� ુ 

૨૯. બાન ક  Fનૂ બાદ સUંWુત રા�uસઘંના સે)#ટર  જનરલ તર ક# િનUWુત થયેલ એ.ટોનીયો �Uટુર#રસ કયા 

દ#શના ંવડાXધાન હતા - પો�ુ�ગલ 

૩૦. ગોવા ખાતે 7YWસ સમેંલનની સાથોસાથ ભારત અને રિશયાએ નીચેના પૈક  કયા 1ેJ સરં1ણ સબંધંી 

સોદાઓ ઉપર હ�તા1ર કયા� - ઉપરના તમામ 



 

 

૩૧. &જુરાત સરકારની FGુયમJંી અFતૃમ મા ંયોજના બાબતે નીચેના પૈક  કUુ ં/ કયા ંિવધાનો સાચા/ંસાDુ ં

છે ? - િવધાન ૧ અને ૨ સાચા 

૩૨.Xગિત �દવસ - દર મ�હનાનો ચોથો �ધુવાર 

૩૩. નીચેના પૈક  કઈ યોજનાનો ઉ�ેશ ગર બી ર#ખાથી ઉપરના બાધંકામ �િમક પ�રવારોને પાકા મકાનની 

4િુવધા sરૂ  પાડવનો છે - નાના� દ#શFખુ આવાસ યોજના  

૩૪.  

૩૫. 

૩૬. P નો પિત કોણ છે - Q 

૩૭. R અને T  વyચે કયો સબંધં છે - કહ  ના શકાય   

૩૮. U નો {યવસાય કયો છે - કો.uાકટર 

૩૯. નીચે પૈક  દંપતી કોણ છે - US અને QP 

૪૦. િનિ�ત પણે s�ુુષ સwયોMુ ં�ૂથ - QU  

૪૧. તાoતરમા ંસUંWુત રા�u સઘંની સલામતી સિમિતમા ં7બન-કાયમી સwય તર ક# D ૂટંાયો નથી - થાઈલે.ડ 

૪૨. નરિસ]હ મહ#તાનો જ.મ કયા ગામમા ંથયો હતો - તળાd  

૪૩. &જુરાતી ભાષામા ંXથમ આpમકથા કયા ંલેખક# લખી - નમ�દ 

૪૪. ૧૦૦ {યfWતઓ એક કંપનીમા ંનોકર  મેળવવા માટ# dય છે ....... આવી બેરોજગારોની કયા Xકારની 

બેરોજગાર  કહ#વાય - માળખાગત બેકાર   

૪૫. નીચેના પૈક  કયો કર/વેરો Xગિતશીલ કર છે -  આવક વેરો 

૪૬. ભારતમા ંમીઠા પાણીMુ ંસૌથી મો�ંુ સરોવર 'લોકટક' ક# o તરતા ટાsઓુ ના સરોવર તર ક# પણ 

ઓળખાય છે કયા રા�યમા ંઆવે�ુ ંછે - મ7ણsરુ  

૪૭. ઈ�.દરા ગાધંી નહ#ર નીચેના પૈક  કઈ નદ Mુ ંપાણી મેળવે છે - સત�જુ  

૪૮. તાપી અને નમ�દા નદ ઓ વyચે કઈ પવ�તમાલા આવેલી છે - સતsડુા 



 

 

૪૯. કUુ ં�Jીમ બા�ુ નથી - કોચીન 

૫૦. ભગીરથી નદ  tાથંી ઉ�ભવે છે - ગૌFખુ 

૫૧. ઈરાની કપ �પધા� કઈ ટ મો વyચે રમાય છે - રણ� uોફ  અને �ટ#ટ ઓફ ઈ�.ડયા 

૫૨. ઓનકોલો� - ક#.સર , �હમેટોલો�- લોહ નો રોગ, એ.ડો�)નોલો� -ડાયાબીટ સ, �હપેટોલો� - ય~ૃત 

અને �વાrુ પીડનો રોગ 

૫૩. એશીયન ગેNસમા ં૪૦૦ મીટર દોડમા ં4વુણ� ચ�ંક �તનાર Xથમ ભારતીય મ�હલા ખેલાડ  - 

કમલ�ત સ�ં ુ 

૫૪. ફોબીયા - ઓ�સન C સાચો છે  

૫૫. રા�યવધ�નિસ]હ રાઠોડ# ૨૦૦૪ ના ંઉના�ં ઓ7લfNપWસમા ંનીચેના પૈક  કઈ �ટૂ�ગ �પધા�મા ંરજત 

Xા�ત કયો હતો - ડબલ u#પ  

૫૬. D ૂટંાયા બાદ અમે�રકાના ંXFખુ પોતાનો હો�ો કઈ તાર ખથી ;હણ કર# છે - ૨૦ મી d.Uઆુર    

૫૭. ભારત અફઘાિન�તાન િમJતાનો કયો બધં - સલમા બધં  

૫૮. Uરુોપીયન Uનુીયન બાબતે નીચેના ંપૈક  કયો િવકkપ સાચો છે - ઉપરના તમામ સાચા   

૫૯. કયા ;થંમા ં~ૃિષ સબંધંી ચાર તબ_ાઓ oવાક# ખેડgુ ંવાવણી લણણી અને છેડgુ ંનો ઉkલેખ કરવામા ં

આવે છે -  

૬૦. ભારત >ારા િવકસાવવામા ંઆવનાર ચાહબાર બદંર - ઈરાન  

૬૧. કyછના દ�રયાકાઠં# સF�ુવેપાર િવકસે તે સા[ ખbગાર� >ારા નીચેના પૈક  કયા બદંરનો િવકાસ 

કરવામા ંઆ{યો  - માડંવી 

૬૨. &જુરાતી ભાષા કઈ ભાષામાથંી ઉ�ભવી - &જુરા અપ�સં 

૬૩. સોનેટ કા{યXકાર &જુરાતી કિવતામા ંસૌ Xથમ  કોણે ઊતાય� - બ ક ઠાકોર  

૬૪. મMભુાઈ પચંોલી -સો)#ટ#સ, ઈ�ર પેટલીકર - જનમટ પ, ક મા Fનુશી - વેરની વ�લુાત, જોસેફ 

મેકવાન - Lગળ યાત  

૬૫. નીચેના પૈક  કોણ સસંદના બ�ેં &હૃોમા ંબોલી શક# - એટનz જનરલ 



 

 

૬૬. કયા રાdઓએ નામ અને 7ચJ સાથે િસ_ાઓની શ[આત કર  - ~ુશાગં 

૬૭. રા�યની િવધાનસભામા ં��લો ઈ�.ડયન સFદુાય માટ# બધંારણીય કલમ - ૩૩૩  

૬૮. કોણે પોતાના ંરા�યનો દ71ણ-sવૂ� એિશયા 4ધુી િવ�તાર કયો - રાo.� ચોલ  

૬૯. �યામ� ~ૃ�ણ વમા� કયા ંસામાિયકના તJંી હતા - ��ડયન શોિસયોલો���જ 

૭૦. ચોથ અને સરદ#શFખુી કઈ અથ�{યવ�થાના ભાગ[પે હતી - મરાઠા 

૭૧. રા�uપિત શાસન હ#ઠળના ંરા�યMુ ં�દાજપJ - લોકસભા 

૭૨. સઘંના �હસાબો લગતના ંકNuોલર અને ઓ�ડટર જનરલના અહ#વાલો કોને 4Xુત કરવામા ંઆવે - CAG 

રા�uપિતને આપે રા�uપિત >ારા બ�ે &હૃમા ંર�ુ થાય (X� અ�પ�ટ છે)    

૭૩. વટ�કુમ કરવાની સaા - રા�યપાલ 

૭૪. કોણે વડાXધાનને બધંારણના ંFGુય�તભં તર ક# વણા�{યા છે -  

૭૫. �)ક#ટ-બોલ નીચેના પૈક  કયા ંફળની dત છે - ચી~ુ   

૭૬. ;ામપચંાયત અને ;ામસભા વyચે મJંીમડંળ અને ઘારા&હૃ oવો સબંધં હોવો જોઈએ - જયXકાસ 

નારાયણ  

૭૭. ગામના તલાટ એ વાિષ ક મહ#4લુી �હસાબ કઈ તાર ખે sણૂ� કર  તા�કુા મથક# મોકલાવાનો હોય  -    

૭૮. તા�કુા પચંાયતમા ંતા�કુાની વ�તીના ધોરણે તા�કુાના મતદાનમડંળની રચના કોણ કર# છે - રા�ય 

D ૂટંણી પચં  

૭૯. બધંારણમા ં4ધુારો કરવાની કલમ - ૩૬૮ 

૮૦. પચંાયતી રાજનો કાયદો કયા રા�યને લા& ુપડતો નથી - જNF ુક�મીર  

૮૧. ચા� ુભાવે ૨૦૧૩-૧૪ ની સરખામણીમા ંવષ� ૨૦૧૪-૧૫ માટ# &જુરાતમા ંમાથાદ ઠ આવક ક#ટલી giૃ  

દશા�વે છે -  

૮૨. ભારત - અમે�રકા પરમાeુ ંસમ�ૂતી અ.વયે અમે�રકા ભારતમા ંકયા ં�થળે અeમુથકMુ ંિનમા�ણ કરશે - 

કોવાડા   



 

 

૮૩. નો.�ટ ક વાસણોમા ંશેMુ ંપડ ચઢાવવામા ંઆવે છે - ટ#ફલોન  

૮૪. અ�સરા ર એWટર કયા દ#શના સહયોગ >ારા િવકસાવવામા ંઆ{U ુહZ ુ - U.ુક# 

૮૫. સોલર~ુકરની બનાવટમા ંકયા Xકારના અર સાનો ઉપયોગ થાય છે - �તગ�ળ અ�રસો   

૮૬. કU ુસાD ુછે - ફWત એક સાD ુછે - �iુMુ ંFpૃU ુ~ૃિશનાગ ખાતે થU ુહZ ુ 

૮૭. )મમા ંગોઠવો :- પાણીની, કાpયાયન, પતજંલી, વામન  

૮૮.. કUુ ંબદંર rુિનયાMુ ંવ¢ કહ#વાUુ ંહZ ુ ં- ખભંાત 

૮૯. &જુરાત રા�યમા ંવ.ય Xાણી અwયાxયો અને રા�u ય ઉvાનો રા�યના ં~ુલ ભૌગો7લક િવ�તારના 

ક#ટલા Xમાણમા ંછે -  

૯૦. રા વી પાઠક - �વૈરિવહાર , નટવર લાલ પડંયા - ઉશનસ , િJ?વુનદાસ �હુાર - 4દુરમ, ગૌર શકંર 

જોષી - �મૂક#Z ુ 

૯૧. છJપિત િશવા� એ ગઢ આયા પર િસ]હ ગેલા આ િવધાન કયા સેનાપિતના FpૃU ુસદંભ�મા ંક£ ુહZ ુ ં- 

તાના�   

૯૨.  ~ુમાર સામાિયકના �થાપક-સપંાદક કોન હતા - રિવશકંર રાવળ  

૯૩. વkલભી રા�યની �થાપના કોને કર  - ભ¤ાક�   

૯૪. કાઠ યાવાડમા ં૧૬૬૩ મા ંઔરંગઝેબ સામે નીચેના ંપૈક  કોણે બળવો કય� -   

૯૫. મેગેf�થનીસે ભારતીય સમાજને ક#ટલા િવભાગમા ંવગz~ૃત કયો - ૭  

૯૬. ભારતીય સસંદ ય પiિતમા ંસરકાર  િવધેયક એટલે �ુ ં- મJંી >ારા ર�ુ કરવામા ંઆવેલ હોય  

૯૭. ભારતના ંસિંવધાનની કઈ જોગવાઈ હ#ઠળ સવ�yચ અદાલતને પોતાના આદ#શના િતર�કાર બદલ 

િશ1ા ફરમાવવાની સaા મળે છે - ૧૨૯  

૯૮. ૧૦૦ મો બધંારણીય 4ધુારો નીચેના પૈક  કઈ બાબત �ગે કરવામા ંઆવેલ - ભારત બા�ંલાદ#શ વyચે 

જમીન સીમા  

૯૯. નીચેના પૈક  સિંવધાનની કઈ જોગવાઈ હ#ઠળ સવ�yચ અદાલતને પોતાના આદ#શના િતર�કાર બદલ 

િશ1ા ફરમાવવાની સaા મળે છે  - ૨૨૬ 



 

 

૧૦૦. ભારતના બધંારણમા ંઅ�s�ૃયતા િનવારણની જોગવાઈ કયા અMyુછેદમા-ં કલમ ૧૭  

     

  


