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Part - A

 

 સૂચનાઓ :  

 ¤ આ   પ ના ભાગ-A માં હેતુલ ી  કારના   ો છે. બધા જ 50   ો ફરિજયાત છે.  

 ¤   ના જવાબ માટે OMR શીટ આપવામાં આવેલ છે. તેમાં જે તે    નંબર સામે (A) O, (B) O, (C) O, (D) O આપેલા છે. તે
  નો જે જવાબ સાચો હોય તેના િવક પ પરના વતુ ળને બોલપેનથી પૂણ  ● ઘ  કરવાનું રહેશે.

 

■ દરેક   ની નીચે આપેલા િવક પોમાંથી સાચો િવક પ પસંદ કરીને જવાબ લખો :    [  યેકનો 1 ગુણ] [50]

1) નીચેનંુ  થાપ ય શંુ દશા વે છે ?

[A] સોમનાથનંુ મં દર [B] કોણાક નંુ સૂય મં દર [C] મોઢેરાનંુ સૂય મં દર [D] મહાબિલપુર નંુ રથમં દર

2) ડાંગમાં  યું નૃ ય  વા મળે છે ?
[A] ધમાલ [B] મેરાયો [C] પઢાર [D] માળીનો ચાળો

3)  તૂપના અંડાકાર ભાગની ટોચની ચારે બાજુ આવેલી રેિલંગને શું કહે છે ?
[A] મહેરાબ [B] હિમ કા [C] મેિધ [D] તોરણ

4) શંકરાચાય ની મુ ય રચના કઈ છે ?
[A] શાંિતપુરાણ [B] આ દપુરાણ [C] શંકરપુરાણ [D] ભા ય

5) શાિલહો ે  યો   યાત  ંથ લ યો છે ?
[A] હ તી આયુવ દ [B] અ  આયુવ દ [C] શાિલહો ીય [D] અ શા 

6) યુને કોએ વૈિ ક વારસાનાં  થળોમાં ભારતનાં કેટલાં  થળોને સમાિવ  કયા  છે ?
[A] 32 [B] 35 [C] 38 [D] 42

7)

        ‘અ’       ‘બ’
1.  ી હેમચં ાચાય   ંથાલય a. ભોપાલ
2. િ  સ ઑફ વે સ  યુિઝયમ b. હૈદરાબાદ

નીચે આપેલાં  ડકાં લ માં લઈ ચાર િવક પો પૈકી સાચો િવક પ પસંદ કરો :
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3. સાલારજંગ સં હાલય c. મુંબઈ
4. રા  ીય માનવ સં હાલય d. પાટણ

[A] (1-d), (2-c), (3-b), (4-a) [B] (1-d), (2-b), (3-c), (4-a)

[C] (1-d), (2-c), (3-a), (4-b) [D] (1-d), (2-a), (3-b), (4-c)

8) સંસાધનોના વગ કરણમાં  યા એક  કારના સંસાધનનો સમાવેશ થતો નથી ?
[A] માિલકીના આધારે [B] પુન: ા યતાને આધારે [C] િવતરણ ે ને આધારે [D] ઉપયોિગતાના આધારે

9) મિણપુરમાં  વા મળતી એક િવિશ  હરણની   િત માટે કઈ પ રયોજના અમલમાં છે ?
[A] મિણપુર હંગુલ પ રયોજના [B] મિણપુર લાલ પાંડા પ રયોજના
[C] મિણપુર થાિમલ પ રયોજના [D] મિણપુર નાિમલ પ રયોજના

10) નીચે આપેલા ખેતીના પાકો તથા તેમના ઉ પાદન  દેશથી કયું  ડકું અલગ પડે છે ?
[A] ઘ  – ભાલનો  દેશ [B] કપાસ – સોનેરી પાનનો મુલક
[C] તમાકુ – ચરોતર  દેશ [D] શેરડી – દિ ણ ગુજરાત અને સૌરા  

11) નીચે રજૂ થયેલ િચ   યાનથી િનહાળો :  તંભ િશ પકલાનો  ે  નમૂનો સારનાથનો  તંભ છે. નીચે પૈકી કઈ બાબત ઉ ત  તંભમાં અં કત કરેલ
નથી ?

[A] સાત સૂંઢવાળો ઐરાવત [B]  ા ી િલિપમાં કોતરાયેલ લખાણ
[C] ચાર ધમ ચ ો [D] પર પર અડકીને ઊભેલા ચાર િસંહો

12) ભારતને સૌથી મોટો બાયોગૅસ  લા ટ  યા ગામે  થાપવામાં આ યો છે ?
[A] િસ પુરમાં [B] દાંતીવાડામાં [C] પાટણમાં [D] મેથાણમાં

13) નીચેનામાંથી  યો ઉ ોગ કૃિષ–આધા રત ઉ ોગ છે ?
[A] ખા  તેલ બનાવવું [B] હવાઈ જહા  બનાવવાં
[C] સાબુ અને વૉિશંગ પાઉડર બનાવવા [D] દવાઓ બનાવવી

14) નીચેના પૈકી  યા દેશને ભારતનો રા  ીય ધોરી માગ   ડતો નથી ?
[A] બાં લાદેશ [B] પા ક તાન [C] ચીન [D] ભૂતાન

15) નીચેનાં  ડકાંમાં  યંુ એક  ડકંુ ખોટંુ છે  ? જણાવો.
[A] િશ ણ, આરો ય વગેરે - સેવા ે [B] ગં વર યં ોનું ઉ પાદન - મા યિમક  ે 
[C] ખેતી, પશુપાલન વગેરે -  ાથિમક  ે [D] નોકરીઓ વગેરે - રોજગાર  ે 

16) આિથ ક ઉદારીકરણના જે લાભો મ ા છે, તેમાં નીચેનામાંથી  યો લાભ મ ો નથી ?
[A] ઔ ોિગક ઉ પાદનમાં વધારો થયો છે. [B] િવદેશી હૂં ડયામણની અનામતો વધી છે.
[C] ભાવવધારો અંકુશમાં આ યો છે. [D] આવકની અસમાનતામાં વધારો થયો છે.

17) UNDP - 2015ના  રપૉટ  મુજબ ભારતમાં ઈ.સ.2011-12માં ક ુલ 26.93 કરોડ ગરીબોમાંથી શહેરી  ે ે કેટલા કરોડ લોકો
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ગરીબીરેખા નીચે  વતા હતા ?
[A] 5.28 [B] 29.8 [C] 32.7 [D] 12.50

18)  ાહક સુર ા હેઠળ નીચેનામાંથી કઈ સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આ યો નથી ?
[A] કૃિષ સેવા [B] પોલીસ સેવા [C] બૅિ કંગ સેવા [D] વીજસેવા

19) ઈ.સ. 2010થી માનવિવકાસ આંક માટે અપેિ ત આયુ ય આંકમાં મહ મ અને  યૂનતમ કેટલાં વષ  િનધા  રત કરવામાં આ યાં છે ?
[A] 80; 20 [B] 81; 18 [C] 83.6; 20 [D] 78; 24

20) કઈ સાલ પછી જ મુ-ક મીરમાં આતંકવાદ વધી ગયો છે ?
[A] ઈ.સ. 1988માં [B] ઈ.સ. 1962માં [C] ઈ.સ. 1971માં [D] ઈ.સ. 1998માં

21) ‘આંતરરા  ીય વૃ  વષ ’ની ઘોષણા કોણે કરી હતી ?
[A] િવ બૅ કે [B] યુને કોએ [C] િવ -આયો ય સં થાએ [D] સયુ ત રા  ોએ

22)  દ ી પાસે  યા સ ાટે 24 ફૂટ  ચો લોખંડનો િવજય તંભ ઊભો કરા યો હતો ?
[A] અશોકે [B] સમુ ગુ ે
[C] ચં ગુ  બી એ (િવ મા દ યે) [D] ચં ગુ  પહેલાએ

23) ડાંગરના ઉ પાદનમાં િવ માં  થમ  થાને  યો દેશ છે ?
[A] ચીન [B] યૂ. એસ. એ. [C] ભારત [D]  પાન

24) તિમલનાડુમાં સુતરાઉ કાપડ ઉ ોગનાં કે  ો  યાં છે ?
[A] મદુરાઈ, હૈદરાબાદ [B] કોઈ બતૂર, બ ગલૂ [C] ચે ઈ, ધારવાડ [D] કોઈ બતૂર, ચે ઈ

25) ભારતની રસાયણિવ ાનો ઉ મ નમૂનો  યો છે ?
[A] પ પાિણ, અજંતા [B] િવજય તંભ,  દ ી [C] સારનાથનો  તંભ [D] ગોપુર , મદુરાઈ

26) નીચેનાં િવધાનો પૈકી  યું િવધાન ખોટું છે તે જણાવો.
[A] બૃહદે ર મં દરની  ચાઈ 200 ફૂટ છે. [B] સારનાથનો  તંભ િશ પકલાનો  ે  નમૂનો છે.
[C] જૂનાગઢમાં સાત ગુફાસમૂહ આવેલા છે. [D] બૌ   તૂપો  થાપ યકલાનો અમૂ ય વારસો છે.

27) ભારતમાં નીચેના પૈકી  યા રા યમાં બેરોજગારીનંુ  માણ  ચંુ છે ?
[A] હ રયાણા [B] ગુજરાત [C] િસિ મ [D] કણા ટક

28) એક વેપારી કાળાબ ર  ારા  ચી  કંમત વસૂલ કરીને વધુ નફો  ા  કરવા માટે કઈ અસામાિજક  વૃિ  આચરે છે ?
[A]  હેરખબરો આપીને [B] વધુ વજન આપીને [C] અધૂરી મા હતી રજૂ કરીને [D] કૃિ મ અછત ઊભી કરીને

29) મા હતી મેળવવાના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ - 2005 (RTI-2005) કયા રા યને લાગુ પડતો નથી ?
[A] િસિ મ [B] અ ણાચલ  દેશ [C] કેરલ [D] જ મુ-ક મીર

30) ભારતીય સં કૃિતમાં ...
[A] પીપળો, વડ અને તુલસીને પિવ  ગણીને પૂજવામાં આવે છે.
[B] લીમડો, આંબો અને આસોપાલવને પિવ  ગણવામાં આવે છે.
[C] મહુડો, ખીજડો અને ખજૂરીને પિવ  ગણવામાં આવે છે.
[D] ઉપરનાં વૃ ો પૈકી એકેય વૃ  પિવ  ગણાતંુ નથી.
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31) કયા સ ાટના આ યથી વારાણસીનો સારનાથ મઠ  િસ  િવ ાધામ બ યો હતો ?
[A] સમુ ગુ [B] િવ  ગુ [C] અશોક [D] કુમારગુ 

32) ઉ ોગના ધુમાડાથી દૂધ જેવા  ત સંગેમરમરના તાજમહાલનો રંગ થયો છે.
[A] પીળો [B] સફેદ [C] કાળો [D] રાખોડી

33) ભૂિમ, જળ, ગોચર વગેરે િવતરણ ે  મુજબ  યા  કારનું સંસાધન કહેવાય ?
[A] સામા ય સુલભ સંસાધન [B] એકલ સંસાધન [C] સવ સુલભ સંસાધન [D] િવરલ સંસાધન

34) પે રયાર શંુ છે ?
[A] ખાનગી વ ય  વ  ે [B] રા  ીય ઉ ાન [C] જૈવ આરિ ત  ે [D] અભયાર ય

35) ભારતમાં  વાતં ય બાદ િસંચાઈ –  ે  વધીને કેટલું થયું છે ?
[A] દોઢ ગ ં [B] અઢી ગ ં [C]  ણ ગ ં [D] ચાર ગ ં

36) પેટ ોલને  થાને કોનો વૈકિ પક ઉપયોગ કરી શકાય ?
[A] સી.એન. .નો [B] પી.એન. .નો. [C] એસ.એન. .નો [D] ટી.એન. .નો

37) ભારતમાં સૌથી લાંબો રા  ીય ધોરી માગ   યો છે ?
[A] 3 નંબરનો [B] 8 નંબરનો [C] 7 નંબરનો [D] 15 નંબરનો

38) દેશના કેટલા ટકા કરતાં પણ વધુ લોકો રોજગારી માટે ખેતી પર આધાર રાખે છે ?
[A] 50 % [B] 40 % [C] 70 % [D] 60 %

39)  ટૉકહોમ શહેર  યા દેશમાં આવેલું છે ?
[A] નૉવ માં [B]  ેટ િ ટનમાં [C] િ વડનમાં [D] પોલૅ ડમાં

40) માનવિવકાસ આંકમાં ભારતનો સમાવેશ  યા જૂથના માનવિવકાસ ધરાવતા દેશોમાં થાય છે ?
[A] ઉ ચતમ [B] ઉ ચ [C] િન ન [D] મ યમ

41) લઘુમતી વગ ના ક યાણ તેમજ િવકાસ માટે  યા પંચની  થાપના કરવામાં આવી છે ?
[A] રા  ીય લઘુમતી પંચ [B] રા  ીય આયોગ [C] બ ીપંચ [D] માંડલ આયોગ

42) ભારતનંુ  યંુ શહેર ઈલેકટ ૉિનક ઉ ોગની રાજધાની ગણાય છે ?
[A]  દ ી [B] બ ગલૂ [C] મુંબઈ [D] હૈદરાબાદ

43) ભારતના  યા શ યિચ ક સકે વાઢકાપ-શ   યાનાં ધારદાર સાધનો જણા યાં છે ?
[A] મહિષ  સુ ુતે [B] મહિષ  ચરકે [C] મહિષ  શાિલહો ે [D] મહિષ  વા ભ ે

44) કઈ ખેતીમાં ખેતીની સાથે સાથે પશુપાલન, મરઘાં-બતકાં ઉછેર, મધમાખી અને મ  ય ઉછેર જેવી  વૃિ  કરવામાં આવે છે ?
[A]  થળાંત રત ખેતીમાં [B] બાગાયતી ખેતીમાં [C] િમ  ખેતીમાં [D] સ વ ખેતીમાં

45) ભારતમાં કેટલા  કારના રેશમનંુ ઉ પાદન થાય છે ?
[A] ચાર [B] બે [C]  ણ [D] છ

46) ભાગાકારની આધુિનક પ િત, ગુણાકાર, ભાગાકાર, સરવાળા, વગ મૂળ,  યાસનો ગુણો ર વગેરે બાબતોની  ણકારી કોણે આપી
હતી ?
[A] વરાહિમ હરે [B] આય ભ ે [C]   ગુ ે [D] ભા કરાચાય 
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47) ‘ઢાઈ  દન કા ઝ પડા’ એ શું છે ?
[A] મહેલ [B] મિ જદ [C] મં દર [D] દેવળ

48) આઝાદી પછીનાં વષ માં  ામીણ  ે ે ખેતીનો િવકાસ કરવા માટે કઈ  ાંિતનંુ લ ય રા યંુ હતંુ ?
[A] ‘અવકાશ  ાંિત’ [B] ‘હ રયાળી  ાંિત’ [C] ‘ ેત  ાંિત’ [D] ‘ઔ ોિગક  ાંિત’

49) ભાવવધારાને અંકુશમાં રાખવાની  યૂહરચનાનું એક પગલું તે ...
[A] ઉદારીકરણ [B] રા  ીયકરણ [C]  હેર િવતરણ  ણાલી [D] સરકારી િનયં ણો

50) મફત િશ ણ મેળવવાના કાયદામાં કઈ બાબતો પર મનાઈ ફરમાવી છે ?
[A] જ મના  દ ાખલા  વગર

 વેશ
[B] ખાસ તાલીમની સુિવધા [C]  વેશ કસોટી િવના  વેશ [D]  વેશ સમયે કેિપટેશન  ફ

 
Part - B

 

 સૂચનાઓ :  

 ¤ બધા જ   ો ફરિજયાત છે. આંત રક િવક પો આપેલા છે.  

 ¤ નવો િવભાગ નવા પાના પર લખવો.   ોના જવાબ  મમાં લખવા.  

 [િવભાગ - A]
■  નીચેના   ોના મા યા મુજબ ઉ ર લખો :    [  યેકનો 2 ગુણ]

 

1) ભારતના રા  ીય જળમાગ   યા  યા છે ?

2) ભારતમાં ર ુ માગ  (Ropeways) િવશે મા હતી આપો.

 અથવા  

2) “ભારતે િવ માં ‘वसुधैव कुटु कम्’ની ભાવનાને સાકાર કરી છે.” આ િવધાન સમ વો.

3) માથાદીઠ આવક વધે એટલે માનવિવકાસ વ યો એમ કહેવાય ન હ. - કારણ આપી સમ વો

4) િવજયનગરનો  યો સ ાટ સા હ યનો ઉપાસક હતો ? કઈ રીતે ?

5) ભૌગોિલક કારણો આપો : જમીનમાગ  કરતાં જળમાગ  સ તા છે.

 [િવભાગ - B]
■  નીચેના   ોના મા યા મુજબ ઉ ર લખો :    [  યેકનો 2 ગુણ]

 

6) ભૌગોિલક કારણો આપો : માનવી અને ખનીજ સંસાધનોનો જૂનો અને ગાઢ સંબંધ છે.

 અથવા  

6) “બાળિવકાસ અને બાળક યાણ સાધવું એ સામાિજક િવકાસની પૂવ શરત છે.” સમ વો.

7)  ાહક  ગૃિત ઝંુબેશ શાથી જ રી છે ?

8)  યાં  યાં શિ ત-સંસાધનોને ‘ યાપારી શિ ત-સંસાધનો’ કહેવામાં આવે છે ? ‘િબન યાપારી શિ ત-સંસાધનો’  યાં  યાં છે ?
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9) સ ાટ અશોકના  તંભલેખોમાં  યાં  યાં  થળોના  તંભલેખો મુ ય છે ?

10) નાગ રકોના મૂળભૂત અિધકારો જણાવો.

 અથવા  

10) વાજબી ભાવની દુકાનો (FPSS) ભાવવૃિ નું િનયમન કરે છે. - કારણ આપી સમ વો

 [િવભાગ - C]
■  નીચેના   ોના મા યા મુજબ ઉ ર લખો :    [  યેકનો 3 ગુણ]

 

11)  ાહક સુર ામાં  ાહક મંડળોની ભૂિમકા  પ  કરો.

12) ઍિલ  ટાની ગુફાઓ િવશે ટંૂકમાં મા હતી આપો.

13) કૃિષ ે ે આવેલા ટેક ◌્ િનકલ અને સં થાગત સુધારની શી અસરો થઈ છે ?

14)  યાં કારણોસર ભારતમાં કૃિષ ે ે પૂરતો િવકાસ સાધી શકાયો નથી ?

 અથવા  

14) ગરીબીરેખા એટલે શંુ ? ગરીબીરેખા હેઠળ  વતા લોકોનાં લ ણો જણાવો.

15) ઈલોરાની ગુફાઓની મુ ય િવશેષતાઓ જણાવો.

 અથવા  

15) હુમાયુનો મકબરાનો ટંૂકમાં પ રચય આપો.

 [િવભાગ - D]
■  નીચેના   ોના મા યા મુજબ ઉ ર લખો :    [  યેકનો 5 ગુણ]

 

16) તાજમહાલ િવ ની સાત અ યબીઓ પૈકીની એક અ યબી છે. શાથી ?  

17)  ાચીન ભારતનંુ ધાતુિવ ામાં સાધેલી  ગિતનંુ વણ ન કરો.  

 અથવા  

17) ટૂંક ન ધ લખો : ગુજરાતની ગુફાઓ

18) તમને આપેલા ભારતના રેખાં કત નકશામાં નીચેની િવગતો યો ય સં ા વડે, યો ય  થાને દશા વો :

1. ગીર રા  ીય ઉ ાન

2. શેરડી ઉ પાદન કરતો એક  દેશ – ઉ ર  દેશ

3. ઊની કાપડ ઉ ોગનંુ એક કે   – લુિધયાણા

4. શણ ઉ પ  કરતો એક  દેશ
 

Don’t Stress.

Do Your Best.

Forget the Rest.
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