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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1 )  ભોમય ળાવનન વભમખા 
ખુજયાત કાતે નીચેનાભાાંથી 
ઔમ છે? 

(A) ઈ.વ. ૂલે ૪૨૨ થી ૩૨૨  
(B) ઈ.વ. ૂલે ૩૨૨ થી ૨૯૮ 
(C) ઈ.વ. ૂલે ૫૨૨ થી ૪૨૨  
(D) ઈ.વ. ૂલે ૫૨૨ થી ૩૨૨ 

( 2 )  ખુજયાતભાાં ળઔ-ક્ષત્રમન 
ળાવનન વભમખા ઔમ છ 
? 

(A) ઈ.વ. ૧૩૦ થી ૩૯૦  
(B) ઈ.વ. ૩૦૦ થી ૩૪૦ 
(C) ઈ.વ. ૩૦૦ થી ૪૦૦  
(D) ઈ.વ. ૨૦૦ થી ૪૦૦ 

( 3 )  ખુપ્ત વમ્રાટના ળાવનન 
વભમખા ખુજયાતભાાં 
નીચેનાભાાંથી ઔમ છે ? 

(A) ઈ.વ. ૪૦૦ થી ૪૭૦  
(B) ઈ.વ. ૫૦૦ થી ૭૦૦ 
(C) ઈ.વ. ૬૦૦ થી ૭૦૦  

(D) ઈ.વ. ૭૦૦ થી ૮૦૦ 
( 4 )  ખુજયાતભાાં ભતૈ્રઔઔાનુાં ળાવન 

ઔમા વભમખાા દયમભમાન 
શતુાં ? 

(A) ઈ.વ. ૩૦૦ થી ૪૦૦  
(B) ઈ.વ. ૨૦૦ થી ૪૦૦ 
(C) ઈ.વ. ૪૭૦ થી ૭૮૮  
(D) ઈ.વ. ૪૦૦ થી ૫૦૦ 

( 5 )  ખુજયાતભાાં આલેર વોયાષ્ટ્રભાાં 
બટાઔય  નાભના વેનામતએ 
યાજ્મવત્તા ઇ.વ. ૪૭૦ ભાાં 
સ્થામી લલ્લબીનેાટનખય 
ફનાવમુાં શતુાં. જ ેશાર ઔમા 
નાભે કામ છે ? 

(A) બાલનખય 
(B) લા 
(C) ભશુલા 
(D) ભશુધા 

( 6 )  ઇ.વ ૭૮૮ભાાં શળરાટદત્મ 
વાતભાના ળાવનફાદ ઔમા 

TET-1/TAT/ BELIF/GPSC/GSSSB/રીવ ની શલશલધ 
યીક્ષા ભાાં છૂામરેા 100 પ્રશ્ન 

Kera News And Gk એશલરઔેળન ડાઉનરડ ઔયલા અશીં શલરઔ ઔય  

TET-1 અન ેફીજી યીક્ષા ના ભડર ેય તભાયા  ભફાઈર ય ભેલલા અશીં શલરઔ ઔય 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk&hl=en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXBkeEP3vQxERDpPGHvBoTLKStNrBr_JEvrbnFjxGu0NpYSA/viewform
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

લાંળની યાજ્મવત્તા આથભી 
શતી ? 

(A) ઝારા લાંળ  
(B) ચોશાણ લાંળ  
(C) ભૈત્રઔ લાંળ  
(D) ખટશર લાંળ 

( 7 )  ખુજયાતભાાં ઔમા વભમખાા 
દયમ્માન ઉત્તયભાાં ખૂજયય 
પ્રમતઔાય અને દક્ષક્ષણભાાં 
ચોરુલમ અન ે
યાષ્ટ્ર ઔૂટનુાંળાવન શતુાં ? 

(A) ઈ.વ. ૬૦૦ થી ૮૦૦  
(B) ઈ.વ. ૭૫૦ થી ૯૭૨ 
(C) ઈ.વ. ૮૫૦ થી ૯૯૦  
(D) ઈ.વ. ૮૫૦ થી ૧૦૦૦ 

( 8 )  ખુજયાતભાાં ઔમા વભમખાા 
દયમ્માન ાટણ ચાલડાની 
યાજ્મ વત્તા શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૩૦૦ થી ૪૫૨  
(B) ઈ.વ. ૫૦૦ થી ૭૮૦ 
(C) ઈ.વ. ૮૮૦ થી ૯૪૨  
(D) ઈ.વ. ૯૯૦ થી ૧૦૧૨ 

( 9 )  ખુજયાતભાાં ઈ.વ. ૯૪૨ થી 
૯૯૭ વુધીના વભમખાાભાાં 
નીચેનાભાાંથી ઔમા યાજલી ળુાં 
ળાવન શતુાં ? 

(A) ઔુભાયા વરાંઔીનુાં  
(B) જમદેલ વરાંઔીનુાં 
(C) જમટદસવશ વરાંઔીનુાં  
(D) ભૂયાજ વરાંઔીનુાં 

( 10 )  ખુજયાતભાાં ક્ષવદ્ધયાજ 
જમસવશન વુલણય વભમખા 
ઔમ ખણામ છે ? 

(A) ઈ.વ. ૯૪૨ થી ૯૯૦  
(B) ઈ.વ. ૧૦૯૪ થી ૧૧૪૩ 
(C) ઈ.વ. ૮૪૫ થી ૮૬૦  
(D) ઈ.વ. ૭૦૦ થી ૮૧૬ 

( 11 )  ખુજયાતભાાં ઈ.વ. ૧૧૪૩ થી 
૧૧૭૪ વુધીના વભમખાા 
દયમ્માન નીચેનાભાાંથી ઔની 
વત્તાનુાં ળાવન 

(A) જમટદસવશ 
(B) ભૂયાજ 
(C) જમદેલસવશ 
(D) ઔુભાયા 

( 12 )  ખુજયાતભાાં લાગેરાના 
શાથભાાં વત્તાનાાં વૂત્ર ઔમા 
વભમખાા દયમ્માન આવમાાં 
શતાાં ? 

(A) ઈ.વ. ૧૦૦ થી ૧૨૦૦  
(B) ઈ.વ. ૧૨૪૪ થી ૧૨૯૯ 
(C) ઈ.વ. ૫૦૦ થી ૮૦૦  
(D) ઈ.વ. ૬૦૦ થી ૭૦૦ 

( 13 )  ઈ.વ. ૧૨૯૯ ભાાં અલ્લાઉદ્દીન 
કીરજીના આક્રભણથી ઔની 
વત્તાનુાં તન થમુાં શતુાં ? 

(A) ભટશરા વત્તા  
(B) અાંગ્રેજ વત્તા  
(C) યાજૂત વત્તા  
(D) રઔળાશી વત્તા 
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

( 14 )  ખુજયાતના ઇમતશાવભાાં ટદલ્શી 
વલ્તનના ળાવનન 
વભમખા ઔમ નીચેનાભાાંથી 
ઔમ છે ? 

(A) ઈ.વ. ૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦  
(B) ઈ.વ. ૧૨૦૦ થી ૧૪૦૫ 
(C) ઈ.વ. ૧૦૦૦ થી ૧૨૫૦  
(D) ઈ.વ. ૧૧૦૦ થી ૧૨૦૦ 

( 15 )  ખુજયાતભાાં ઔમા વભમખાા 
દયમ્માન ‚ખુજયાતની સ્લતાંત્ર 
વલ્તન‛નુાં ળાવન શતુાં ? 

(A) ઈ.વ. ૧૨૦૦ થી ૧૩૦૦  
(B) ઈ.વ. ૧૨૦૦ થી ૧૪૦૦ 
(C) ઈ.વ. ૧૪૦૭ થી ૧૫૭૨  
(D) ઈ.વ. ૧૨૦૦ થી ૧૩૫૦ 

( 16 )  ખુજયાતભાાં ઇ.વ. ૧૪૧૦ થી 
૧૪૪૨ ના વભમખાા 
દયમ્માન ઔની વલ્તનતનુાં 
ળાવન શતુાં ? 

(A) અશેભદળાશ ત્રીજા  
(B) અશેભદળાશ શેરા 
(C) અશેભદળાશ ાાંચભા  
(D) અશેભદળાશ વાતભા 

( 17 )  ખુજયાતભાાં ભશભૂદ ફેખડાના 
ળાવનન વભમખા ઔમ 
શત ? 

(A) ઈ.વ. ૧૩૦૦ થી ૧૪૦૦  
(B) ઈ.વ. ૧૪૫૮ થી ૧૫૧૧ 
(C) ઈ.વ. ૧૨૦૦ થી ૧૪૦૦  
(D) ઈ.વ. ૧૦૦૦ થી ૧૩૫૦ 

( 18 )  ખુજયાતભાાં ઇ.વ. ૧૫૭૨ થી 
૧૭૫૨ના વભમખાાભાાં ઔનુાં 
ળાવન શતુાં ? 

(A) ભુખર વલ્તનત  
(B) ટદલ્શી વલ્તનત  
(C) અાંગ્રજેોનુાં ળાવન  
(D) ક્ષવધયાજ જમસવશ 

( 19 )  ખુજયાતભાાં ભયાઠાના 
લચયસ્લન વભમખા ઔમ 
શત ? 

(A) ઈ.વ. ૧૭૫૩ થી ૧૮૧૮  
(B) ઈ.વ. ૧૬૦૦ થી ૧૭૦૦ 
(C) ઈ.વ. ૧૨૦૦ થી ૧૩૫૦  
(D) ઈ.વ. ૧૪૫૦ થી ૧૬૭૦ 

( 20 )  ખુજયાત ઔમા વભમખાા 
દયમ્માન ‚ભુાંફઈ ઇરાઔા‛ના 
બાખ તયીઔે શતુાં ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૪૬ થી ૧૯૫૬  
(B) ઈ.વ. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૬ 
(C) ઈ.વ. ૧૯૫૦ થી ૧૯૬૦  
(D) ઈ.વ. ૧૯૪૦ થી ૧૯૪૭ 

( 21 )  ખુજયાતભાાં ઔમા વભમખાા 
દયમ્માન વોયાષ્ટ્ર નુાં અરખ 
યાજ્મ તયીઔે અને ઔચ્છને ઔેન્દ્ર 
ળાક્ષવત પ્રદેળ તયીઔે યાકલાભાાં 
આવમાાં શતાાં ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૪૭ થી ૧૯૪૪  
(B) ઈ.વ. ૧૯૪૮ થી ૧૯૫૨ 
(C) ઈ.વ. ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૬  
(D) ઈ.વ. ૧૯૪૦ થી ૧૯૫૦ 
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

( 22 )  ખુજયાતભાાં ઔમા વભમખાા 
દયમ્માન ‚ભુાંફઇનુાં શિબાી 
યાજ્મ‛નુાં ળાવન ચારુ શતુાં ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦  
(B) ઈ.વ. ૧૯૭૦ થી ૧૯૮૦ 
(C) ઈ.વ. ૧૯૪૦ થી ૧૯૫૦  
(D) ઈ.વ. ૧૯૪૫ થી ૧૯૪૬ 

( 23 )  ખુજયાત યાજ્મભાાં બાયતીમ 
જનતાક્ષની વયઔાય 
ઉથરાલલાભાાં આખેલાની ઔની 
શતી ? 

(A) ટદરી યીક  
(B) ભધવુૂદન મભસ્ત્રી  
(C) ળાંઔયસવશ લાગેરા  
(D) શલુર ચોધયી 

( 24 )  શારભાાં ખુજયાતભાાં ઔેટરા જૂના 
અને નલા શજલ્લા છે ? 

(A) ૨૬ જૂના અને ૭ નલા  
(B) ૧૮ જૂના અને ૯ નલા 
(C) ૧૯ જૂના અને ૪ નલા  
(D) ૧૪ જૂના અને ૫ નલા 

( 25 )  અભદાલાદ-ચેન્નાઈ લચ્ચે 
દડતી ટરેન ઔઈ છે ? 

(A) ટશભવાખય 
(B) ળતાબ્દી  
(C) નલજીલન 
(D) વૂમયનખયી 

( 26 )  નીચેના ૈઔી ઔઈ ટરે ને ખુજયાત 
વાથે વાંઔામેરી નથી ? 

(A) ખભતી એલવપ્રેવ  

(B) આશ્રભ એલવપ્રેવ 
(C) વલોદમ એલવપ્રવે  
(D) નલજીલન એલવપ્રેવ 

( 27 )  આભાાંથી ઔને ખુજયાતના 
ફીજી લકત ભુખ્મભાંત્રી 
ફનલાનુાં વોબાગ્મ વાાંડુ્ાં 
નથી ? 

(A) ફાફુબાઈ જ.ે ટેર  
(B) અભયસવશ ચોધયી  
(C) ઔેળુબાઈ ટેર  
(D) ભાધલસવશ વરાંઔી 

( 28 )  ખુજયાતભાાં ઔમા યાજ્મારશ્રી 
ખાાંધીલાદી શતા ? 

(A) ભશેંદી નલાઝજાંખ  
(B) ડૉ. સ્લરૂસવશ  
(C) ફી. ઔી. નશેર  
(D) શ્રીભન્નાયામણ 

( 29 )  ખુજયાતભાાં શડલા વાંસ્ઔૃમતનાાં 
અલળેનુાં સ્થ ઔમુાં ? 

(A) ઔઠરાર  
(B) યાંખુય 
(C) ારનુય 
(D) ીાલાલ 

( 30 )  ખુજયાતભાાં ડામનાવય લમાાં 
આલેર છે ? 

(A) ખાાંધીનખય 
(B) વાવણખીય 
(C) અભદાલાદ 
(D) નાયામણ વયલય 

( 31 )  ખુજયાતભાાં પયશજમાત પ્રાથમભઔ 
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

શળક્ષણ દાકર ઔયનાય ઔમા 
યાજા શતા 

(A) ભૂયાજ વરાંઔી  
(B) વમાજીયાલ ખામઔલાડ 
(C) ભેગયાજસવશ  
(D) પતેસવશ ખામઔલાડ 

( 32 )  બૂખબય જવાંચમ ભાટે 
ખુજયાત વયઔાયે ઔઈ 
મજના અભરભાાં ભૂઔી છે ? 

(A) કેતતરાલાડી 
(B) આડફાંધ  
(C) ચેઔડેભ 
(D) ઉયની ફધી જ 

( 33 )  ભાખોના શલઔાવ ભાટે 
ખુજયાતભાાં ઔઈ મજના 
અભરભાાં છે ? 

(A) શલઔાવથ 
(B) શઔવાનથ 
(C) પ્રખમતથ 
(D) ઉયની ફધી જ 

( 34 )  શલઔાવથ મજના શેઠ 
ખુજયાતના ઔટેરા ળશેયને આ 
વુશલધાન રાબ ભળ્ય છે ? 

(A) ૧૧૨ 
(B) ૧૦૮ 
(C) ૧૩૨ 
(D) ૧૫૬ 

( 35 )  શલદ્યાથીના ઔોળલ્મલધયન 
ભાટે ખુજયાત વયઔાયે ળાની 
સ્થાના ઔયી છે ? 

(A) ખુજયાત નરેજ વવામટી  
(B) ખુજયાત લઔેળનર વવામટી 
(C) ખુજયાત શસ્ઔલ્વ વવામટી  
(D) ખુજયાત ઇ-ખલનયન્દ્વ 

( 36 )  નાખટયઔની પટયમાદના 
શનલાયણ ભાટે રઔદયફાય 
બયલાની ળરૂઆત ઔણે 
ઔયાલી શતી ? 

(A) ઔેળુબાઈ ટેર  
(B) ળાંઔયસવશ લાગેરા  
(C) ચીભનબાઈ ટેર  
(D) અભયસવશ ચોધયી 

( 37 )  ઔૃમભેા વાથે ઔમા 
ભુખ્મભાંત્રીનુાં નાભ જોડામરેુાં છે 
? 

(A) ઔેળુબાઈ ટેર  
(B) નયેન્દ્ર ભદી  
(C) ચીભનબાઈ ટેર  
(D) ભાધલસવશ વરાંઔી 

( 38 )  રઔબાખીદાયીથી જક્રાાંમતની 
ળરૂઆત ઔમા ભુખ્મભાંત્રીએ 
ઔયાલી શતી ? 

(A) ચીભનબાઈ ટેર  
(B) નયેન્દ્ર ભદી  
(C) ઔેળુબાઈ ટેર  
(D) ભાધલસવશ વરાંઔી 

( 39 )  ખાાંધીનખયને ખુજયાનુાં 
ાટનખય ફનાલલાન શનણયમ 
ઔમા ભખુ્મભાંત્રીએ રીધ શત 
? 
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

(A) ટશતેન્દ્ર દેવાઈ  
(B) જીલયાજ ભશેતા  
(C) ઔેળુબાઈ ટેર  
(D) ભાધલસવશ વરાંઔી 

( 40 )  ખુજયાતભાાં ઓદ્યમખઔ ક્રાાંમતન 
ામ ઔમા ભખુ્મભાંત્રીએ 
નાખ્મ શત ? 

(A) નયેન્દ્ર ભદી  
(B) ફાફુબાઈ ટેર  
(C) ટશતેન્દ્રબાઈ દેવાઈ  
(D) ફલાંતયામ ભશેતા 

( 41 )  ખુજયાતના ઔુર ઔેટરા 
ઇન્દ્ડસ્ટર ીમર એસ્ટેટ આલેરા 
છે ? 

(A) ૨૯૨ 
(B) ૧૯૫ 
(C) ૨૩૭ 
(D) ૨૦૨ 

( 42 )  ખુજયાતની (SWAGAT) 
સ્લાખત નરાઇન 
મજનાભાાં ‘G’ ળુાં વૂચલે છે ? 

(A) ખુજયાત 
(B) ખુડ ખલનયન્દ્વ  
(C) મગ્રલન્દ્વીઝ  
(D) ગ્રીન 

( 43 )  ળુ વાંલધયનની ઔાભખીયીને 
લેખ આલા ભાટે ખુજયાત 
રાઇલ સ્ટઔ ડેલરભેન્દ્ટ 
ફડયની યચના લમાયેઔયલાભાાં 
આલી શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૨૦૦૫  
(B) ઈ.વ. ૨૦૦૨ 
(C) ઈ.વ. ૨૦૦૩  
(D) ઈ.વ. ૧૯૯૮ 

( 44 )  દેળના ઔુર પાભાયસ્મુટટઔર 
ટનયલયભાાં ખુજયાતન 
ટશસ્વ ઔેટરા ટઔા છે ? 

(A) ૪૨ 
(B) ૩૨ 
(C) ૩૬ 
(D) ૪૮ 

( 45 )  GIFT ભાાં F ળુાં વૂચલે છે ? 
(A) પટયન 
(B) પયેસ્ટ  
(C) પામનાન્દ્વ  
(D) પાસ્ટ 

( 46 )  ખુજયાત વયઔાયે ઔમા શજલ્લાભાાં 
લૈશ્વિઔ ઔક્ષાનુાં ખુજયાત અફયન 
ડેલરભને્દ્ટ ઇશન્દ્સ્ટટ્યટૂ 
સ્થાલાનીજાશેયાત ઔયી છે ? 

(A) ખાાંધીનખય  
(B) અભદાલાદ 
(C) યાજઔટ  
(D) લડદયા 

( 47 )  અદાણી ગ્રુે દેળનુાં વોપ્રથભ 
વુય શક્રટટઔર મુશનટ ઔઈ 
જગ્માએ ળરૂ ઔમુું છે ? 

(A) યાણાલાલ 
(B) ભુાંરા 
(C) જકો  
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

(D) ઔુમતમાણા 
( 48 )  ઓદ્યમખઔ શલઔાવ ભાટે 

ખુજયાત વયઔાયે ઔઈ મજના 
જાશેય ઔયી છે ? 

(A) SEZ 
(B) SIR 
(C) GIFT  
(D) ઉયની ફધી જ 

( 49 )  ળશેયીઔયણની ફાફતભાાં 
ખુજયાતન બાયતભાાં ઔેટરાભ 
નાંફય છે ? 

(A) ફીજો 
(B) ત્રીજો  
(C) ચથ  
(D) ાાંચભ 

( 50 )  લય ૨૦૦૧ભાાં ખુજયાતના ઔમા 
શજલ્લાભાાં લવમતખણતયી 
ૂયેૂયી થઈ ળઔી ન શતી ? 

(A) ઔચ્છ 
(B) જાભનખય  
(C) યાજઔટ  
(D) ઉયના ફધા 

( 51 )  ઔમા સ્થે તાતા ઔેમભઔલ્વ 
ઔાંનીનુાં તાનુાં કાનખી 
શલભાનગય છે ? 

(A) જાભનખય 
(B) ભીઠાુય  
(C) યફાંદય  
(D) ક્ષવક્કા 

( 52 )  જાભનખયના શલભાનગયન 

લશીલટ ઔણ વાંબાે છે ? 
(A) ખુજયાત વયઔાય  
(B) ઉડ્ડમન કાતુાં  
(C) વાંયક્ષણ કાતુાં  
(D) ઔેન્દ્ર વયઔાય 

( 53 )  ખુજયાતભાાં ઔુર ઔેટરા ફાંદય 
આલેરાાં છે ? 

(A) ૧ ભશાફાંદય, ૧૧ 
ભધ્મભઔક્ષાના અન ે૨૯ 
રગુફાંદય 

(B) ૧ ભશાફાંદય, ૧૦ 
ભધ્મભઔક્ષાના અને ૩૦ 
રગુફાંદય 

(C) ૧ ભશાફાંદય, ૧૦ 
ભધ્મભઔક્ષાના અને ૨૮ 
રગુફાંદય 

(D) ૧ ભશાફાંદય, ૯ ભધ્મભઔક્ષાના 
અને ૩૧ રગુફાંદય 

( 54 )  ખુજયાત યાજ્મ નાખટયઔ 
ુયલઠા શનખભ શરમભટેડનુાં 
ભુખ્મારમ લમાાં આલેર છે ? 

(A) અભદાલાદ  
(B) લડદયા  
(C) વુયત  
(D) ખાાંધીનખય 

( 55 )  ખુજયાતભાાં ભત્સ્મઉદ્યખ 
શલઔાવ શનખભ શરમભટેડે 
તાની ઔાભખીયી લમાયથી 
ળરૂ ઔયી શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૮૩  
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

(B) ઈ.વ. ૧૯૮૨  
(C) ઈ.વ. ૧૯૮૦  
(D) ઈ.વ. ૧૯૭૩ 

( 56 )  ખુજયાત ડેયી શલઔાવ શનખભ 
શરમભટેડનુાં ભખુ્મ ઔામાયરમ 
લમાાં આલેરુાં છે ? 

(A) આણાંદ  
(B) અભદાલાદ  
(C) ભશેવાણા  
(D) ખાાંધીનખય 

( 57 )  ખુજયાત ડેયી શલઔાવ શનખભ 
શરમભટેડની સ્થાના લમાયે 
ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૭૦  
(B) ઈ.વ. ૧૯૭૮  
(C) ઈ.વ. ૧૯૭૩  
(D) ઈ.વ. ૧૯૬૯ 

( 58 )  ખુજયાતભાાં લાલેતય શેઠની 
ઔેટરા ટઔા જભીન બફન-
મમત છે ? 

(A) ૪૨ 
(B) ૪૨ 
(C) ૬૧ 
(D) ૬૮ 

( 59 )  નભયદા જશલાદ ાંચની યચના 
લમાયે ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૬૧  
(B) ઈ.વ. ૧૯૬૯  
(C) ઈ.વ. ૧૯૭૫  
(D) ઈ.વ. ૧૯૭૧ 

( 60 )  નભયદા શલયધીના દફાણને 
રીધે શલિફૅન્દ્ઔે નભયદા 
મજનાની વભીક્ષા ભાટે ઔઈ 
વમભમતની યચના ઔયી શતી ? 

(A) ભવય વમભમત  
(B) જમે્વ વમભમત  
(C) ફન્દ્ડ વમભમત  
(D) ફેન્ન્દ્ટખ વમભમત 

( 61 )  નભયદા ફન્દ્ડની વો પ્રથભ 
જાશેયાત ઔમા ભખુ્મભાંત્રીએ ઔયી 
શતી ? 

(A) નયેન્દ્ર ભદી  
(B) ઔેળુબાઈ ટર ે 
(C) ચીભનબાઈ ટેર  
(D) ભાધલસવશ વરાંઔી 

( 62 )  શારભાાં ખુજયાતના ઔેટરા 
તારુઔાને ડાઔયઝનભાાં 
ભૂઔલાભાાં આવમા છે ? 

(A) ૨૬ 
(B) ૩૨ 
(C) ૫૪ 
(D) ૫૭ 

( 63 )  વયદાય ટેર ર્ટટક્ષવેટયી 
લૉટય ઔોરેળની ળરૂઆત 
લમાયે થઈ શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૨૦૦૫  
(B) ઈ.વ. ૧૯૯૮  
(C) ઈ.વ. ૨૦૦૦  
(D) ઈ.વ. ૨૦૦૩ 

( 64 )  ખુજયાત જવાંમત શલઔાવ 
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જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

શનખભની સ્થાના લમાયે 
ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

(A) ઈ.વ. ૧૯૭૧  
(B) ઈ.વ. ૧૯૭૫  
(C) ઈ.વ. ૧૯૬૧  
(D) ઈ.વ. ૧૯૮૦ 

( 65 )  ખુજયાતભાાં પ્રથભ 
લક્ષવતખણતયી લમાયે થઈ શતી 
? 

(A) ઈ.વ. ૧૮૮૧  
(B) ઈ.વ. ૧૮૬૧  
(C) ઈ.વ. ૧૮૭૨  
(D) ઈ.વ. ૧૮૯૧ 

( 66 )  જી.એવ.એપ.વી.નુાં ુરાં  નાભ 
ળુાં છે ? 

(A) ખુજયાત સ્ટેટ પયેસ્ટ 
ઔોયેળન  

(B) ખુજયાત સ્ટેટ પર્ટટરાઇઝય 
ઔોયેળન 

(C) ખુજયાત સ્ટેટ પર્ટટરાઇઝય 
વેન્દ્ટય  

(D) ખુજયાત સ્ટેટ પાઇનાશન્દ્વમર 
ઔોયેળન 

( 67 )  અભદાલાદભાાં આલેર બરન 
શઔલ્લ લમાયે ફાંધાવમ શતા ? 

(A) ઈ.વ. ૧૪૧૫  
(B) ઈ.વ. ૧૪૦૫  
(C) ઈ.વ. ૧૪૨૧  
(D) ઈ.વ. ૧૪૧૧ 

( 68 )  ભશાંભદ ફેખડાએ ફાંધાલેર, 

બભટયમ ઔૂલ, શઔલ્લ અને 
ભશેર લમાાં આલેરા છે ? 

(A) ભશેભદાલાદ 
(B) અભદાલાદ  
(C) વુયત  
(D) દશેખાભ 

( 69 )  લનયાજ ચાલડાએ ઔમા લાંળની 
સ્થાના ઔયી શતી ? 

(A) વરાંઔી લાંળ  
(B) રોદ લાંળ 
(C) ચાલડા લાંળ  
(D) ભરજી લાંળ 

( 70 )  ગનશ્માભના ઉનાભથી 
સ્ત્રીફધ ભાક્ષવઔ પ્રખટ 
ઔયનાયનુાં નાભ આ. 

(A) ફારઔૃષ્ણ ઔારેરઔય  
(B) ન્દ્શાનારાર દરતયાભ 
(C) ઔનૈમારાર ભુન્દ્ળી  
(D) દરતયાભ 

( 71 )  ખુજયાતભાાં ઈ.વ. ૭૪૬ થી 
૯૪૨ ભાાં ઔમા મુખન વભમ 
ખણામ છે ? 

(A) ચાલડા મુખ 
(B) વરાંઔી મુખ  
(C) ભખર મુખ  
(D) ચર મુખ 

( 72 )  એશળમા કાંડભાાં ભટાભાાં ભટુાં  
કાતયનુાં ઔાયકાનુાં ઔમા આલેરુાં 
છે ? 

(A) ઇપઔ  
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(B) ઔાંડરા  
(C) શજીયા  
(D) એઔણ નશીં. 

( 73 )  ભૈત્ર લાંળભાાં ધભાયટદત્મનુાં 
ઉનાભ ઔણે ધાયણ ઔયેરુાં ? 

(A) ક્ષવદ્ધયાજ જમસવશ  
(B) ભૂયાજ વરાંઔી 
(C) ૃથ્લીયાજ 
(D) શળરાટદત્મ શેરાએ 

( 74 )  બાલનખયના દીલાનના અાંખત 
વેકે્રટયી તયીઔે નઔયી 
ખુજયાતના ઔમા વાટશત્મઔાયે 
ઔયી શતી ? 

(A) ફારળાંઔય-ઔેથાટયમા  
(B) ભશણળાંઔય 
(C) ભશણરાર નબુબાઈ  
(D) ખલધયનયાભ મત્રાઠી 

( 75 )  શ્રી ભદયાજચાંરનુાં ભૂ નાભ ળુાં 
શતુાં ? 

(A) ધ્માનચાંદ 
(B) યામચાંદ 
(C) ભૂચાંદ 
(D) એઔણ નશીં. 

( 76 )  શલક્રભ વાંલતન આયાંબ લમાયે 
થમ શત ? 

(A) ઈ.વ. ૂલે ૫૩  
(B) ઈ.વ. ૂલે ૫૬  
(C) ઈ.વ. ૂલે ૫૮  
(D) ઈ.વ. ૂલે ૫૦ 

( 77 )  ખુજયાતના ઔમા શજલ્લાભાાં ઔેવય 

ઔેયીનુાં ઉત્ાદન લધાયે થામ છે 
? 

(A) લરવાડ  
(B) વુયત  
(C) તરાા 
(D) જૂનાખઢ 

( 78 )  જીર અને ઇવફખુરનુાં શલિભાાં 
વોથી ભટુાં  ફજાય લમાાં આલેરુાં 
છે ? 

(A) કેડા 
(B) અભદાલાદ  
(C) ળેયથા  
(D) ઊાંઝા 

( 79 )  ઇ.વ. ૧૯૬૪ ભાાં બાયત 
વયઔાય િાયા દ્મબૂભના 
વન્દ્ભાનથી ઔને નલાજલાભાાં 
આવમા શતા ? 

(A) ડૉ. અબ્દુર ઔરાભ  
(B) ડૉ. યાધાઔૃષ્ણનૌ   
(C) ડૉ. લેંઔટયાભન  
(D) ડૉ. ઔુટયમન 

( 80 )  ખુજયાતભાાં શરગ્નાઇટ લમાાંથી 
પ્રાપ્ત થામ છે ? 

(A) ડાાંખ  
(B) અાંફાજી  
(C) ાનન્દ્ર  
(D) વુયેન્દ્રનખય 

( 81 )  ખુજયાતભાાં ખેવ આધાટયત 
થભયર ાલય સ્ટેળન લમાાં 
આલેરુાં છે ? 



 

TET-1 / TAT ની યીક્ષા ભાટે કૂફ ઉમખી ભટટટયમર ભાટે અભાય WHATSAPP 

NO 7622041484 તભાયા ગુ્રભાાં ADD ઔય અથલા અભને તભારાં  નાભ રકી ભઔર  
નોંધ:- નાંફય વેલ શળે તજ SMS આલળે 

11 

 

જનયર નરજે (ભડર ેય-1) 

(A) ખાાંધીનખય 
(B) ઉઔાઈ  
(C) ઔડાણા  
(D) ધુલાયણ 

( 82 )  અભદાલાદભાાં ઔઈ મજનાએ 
આઔાય રીધ ? 

(A) ટયલયફ્રન્દ્ટ  
(B) લટય વલરામ  
(C) ભેટર  ટરેઇન  
(D) ખેવાઇ રાઇન 

( 83 )  ખુજયાતભાાં ગશડમા 
ફનાલલાન ઉદ્યખ ભુખ્મત્લે 
લમાાં શલઔસ્મ છે ? 

(A) અભદાલાદભાાં 
(B) ખોંડરભાાં  
(C) ભયફીભાાં 
(D) જાભનખયભાાં 

( 84 )  ખુજયાતના ઔમા યાજલીએ 
પ્રાથમભઔ ઔેલણી પયશજમાત 
ફનાલી શતી ? 

(A) ક્ષવદ્ધયાજ જમસવશ  
(B) યાજા બીભદેલ 
(C) યાજા ઔુભાયા  
(D) વમાજીયાલ ખામઔલાડ 

( 85 )  ખુજયાતના ઔમા ઐમતશાક્ષવઔ 
આદેળને વુપ્રીભ ઔટે ફશારી 
આી ? 

(A) ધભાુંતય શલયધી ઔામદ  
(B) દારૂફાંધી 
(C) ખોલાંળશત્મા પ્રમતફાંધ  

(D) શેરભેટ 
( 86 )  ખુજયાતભાાં ઔમા અકફાય ાવ ે

તાનુાં યેશડમ સ્ટેળન છે ? 
(A) વાંદેળ 
(B) ખુજયાત વભાચાય 
(C) ટદવમબાસ્ઔય 
(D) ટદવમબાસ્ઔય અને ટાઇમ્વ 

ઑપ ઇશન્દ્ડમા 
( 87 )  ખુજયાતભાાં ઔમા અકફાય ાવે 

ટીલી ન્દ્મઝુ ચેનર છે ? 
(A) ટદવમ બાસ્ઔય  
(B) ટાઇમ્વ ઑપ ઇશન્દ્ડમા 
(C) ખુજયાત વભાચાય  
(D) વાંદેળ 

( 88 )  ખુજયાતભાાં વોથી પ્રથભ 
લીજી આધાટય ટરેન ઔઈ શતી 
? 

(A) અભદાલાદ-ટદલ્શી  
(B) અભદાલાદ-ભુાંફઈ 
(C) અભદાલાદ-લેયાલ  
(D) અભદાલાદ-મત્રલેન્દ્રભ 

( 89 )  ખુજયાતભાાં વતયુાઉ ઔાડની 
વોપ્રથભ મભર ળરૂ ઔયનાય 
ઔણ છે ? 

(A) યણછડરાર છટારાર  
(B) ઔસ્તુયબાઈ રારબાઈ 
(C) ઔાલવજી દાલય  
(D) ભપત ખખન 

( 90 )  પ્રથભ ખુજયાતી લતયભાન ત્ર 
‘ભુાંફઈ વભાચાય’ ઔમા લયથી 
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ળરૂ થમરે ? 
(A) ઈ.વ. ૧૮૩૨  
(B) ઈ.વ. ૧૯૨૨  
(C) ઈ.વ. ૧૮૨૨  
(D) ઈ.વ. ૧૯૩૯ 

( 91 )  ‘અરખ ખુજયાત યાજ્મ’ વાથે 
ઔમુાં નાભ વાંઔામેર છે ? 

(A) ઇન્દ્દુરાર માશિઔ  
(B) ધી 
(C) વયદાય ટેર  
(D) બાઇઔાઔાળાભદાવ ખાાં 

( 92 )  ખુજયાતભાાં વોપ્રથભ 
‘એલવપ્રવે શાઇલે’ મજના 
આનાય ભખુ્મભાંત્રી ઔણ છે ? 

(A) નયેન્દ્ર ભદી  
(B) અભયસવશ ચધયી  
(C) ભાધલસવશ વરાંઔી  
(D) ચીભનબાઈ ટેર 

( 93 )  ઔમા ઉદ્યખનુાં ઔેન્દ્ર ખુજયાતનુાં 
કાયાગડા છે ? 

(A) શરગ્નાઇટ 
(B) ભીઠા  
(C) કાતય  
(D) યેવના ગડા ઉછેય 

( 94 )  અભદાલાદની વીદી વૈમદની 
ભશસ્જદ ઔમા વુલ્તાન ળાવન 
દયમભમાન ફાંધાઈ શતી ? 

(A) અશભદળાશ-૧  
(B) ભશાંભદ ફેખડ  
(C) અશભદળાશ-૨  

(D) ભુઝફ્પય ળાશ-૩ 
( 95 )  ખુજયાતના તાલની ભધ્મભાાં 

થતુાં ફાાંધઔાભ સ્થાત્મભાાં 
ઔમા નાભે કામ છે ? 

(A) શલશાયધાભ 
(B) ફઔઃસ્થ 
(C) જભશેર 
(D) ગટાભાંડ 

( 96 )  વભગ્ર બાયતભાાં ખુજયાત 
નીચેનાભાાંથી ઔમા ાઔના 
ઉત્ાદનભાાં ભકયે છે ? 

(A) ગઉાં અને ચકા  
(B) તભાઔુ અને એયાંડા 
(C) ભખપી અને ઔાવ  
(D) ળેયડી અને ફાજયી 

( 97 )  ખુજયાતભાાં આયવશાણ ઔમા 
સ્થથેી પ્રાપ્ત થામ છે ? 

(A) ધાાંખરા  
(B) છટા ઉદેુય  
(C) અાંફાજી  
(D) ઇડય 

( 98 )  ખુજયાતનુાં ઔમુાં નખય ‘વાક્ષય 
નખય’ ઔશેલામ છે ? 

(A) અભદાલાદ 
(B) નશડમાદ  
(C) વુયત  
(D) ભડાવા 

( 99 )  ખુજયાત યાજ્મની સ્થાના 
શેરાાં જૂનાખઢ ઔમા યાજ્મન 
બાખ ખણાતુાં ? 
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(A) ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ  
(B) યાષ્ટ્ર  યાજ્મ  
(C) ફૃશદ ભુાંફઈ યાજ્મ 
(D) ભુાંફઈ ઇરાઔ 

( 100 )  ખુજયાતના ઔમા ળશેયભાાં 

ટયપાઈનયી આલેરી છે ? 
(A) બરૂચ 
(B) ઉધના 
(C) આણાંદ  
(D) ઔમરી 

 


