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JOIN INDIAN COAST GUARD
AS NAVIK (GENERAL DUTY), NAVIK (DOMESTIC BRANCH) AND YANTRIK THROUGH

COAST GUARD ENROLLED PERSONNEL TEST (CGEPT)
APPLICATION WILL BE ACCEPTED ONLINE FROM 8 SEP 22 (1100HRS) TO 22 SEP 22 (1730 HRS)
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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh

1. કેન્સર જેવા રોગોનો અભ્યાસ શેમાં આવે છટે? 
 અ. ઓન્કોલો� બ. એપીડેમીઓલો�  
 ક. ઈમ્યુનોલો�  ડ. ઝુઓલો� 
2. નરીચેના પૈક� ભારતના કયા રાજ્યોના નામ સંસ્ક�ત 

ભારા આધા�રત નથરી? 
 અ. મેઘાલય  બ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ
  ક. ઉત્તરાખંડ  ડ. ગોવા 
3. ભારતમાં સૌથરી પહટેલો અને છટેલ્લો સૂરજ અનુક્રમે ક્યા 

ઉગે અને આથમે છટે? 
 અ. ક�શ્મર – કન્યાક�મારી    બ. મધ્યપ્રદ�શ – ઉત્તરપ્રદ�શ   
 ક. અ�ણાચલ પ્રદ�શ – ગુજરાત  ડ. ઉત્તરાખંડ – પ.બંગાળ
4. ભારતનો સૌથરી ઊંચો પાણરીનો ધોધ ક્યા રાજ્યમાં 

આવેલો છટે? 
 અ. િહમાચલ પ્રદ�શ   બ. મહારા� 
 ક. ક�રલા  ડ. કણાર્ટક 
5. સમગ્ર ભારતમાં સૌથરી વધુ વસ્તરી ધરાવતું શહટેર ક્યું 

છટે? 
 અ. મુંબઈ   બ. બ�ગલોર 
 ક. અમદાવાદ  ડ. કલકત્તા 
6. દ. ભારતનરી સૌથરી મો્રી નદરી કઈ છટે ? 
 અ. નેત્રાવતી  બ. ગોદાવરી 
 ક. શરાવતી   ડ. કાવેરી 
7. ભારતમાં સૌથરી ઓછો જંગલ િવસ્તાર ધરાવતું રાજ્ય 

કયું છટે? 
 અ. પં�બ  બ. રાજસ્થાન 
 ક. હ�રયાણા  ડ. છત્તીસગઢ 
8. તાજેતરમાં અમદાવાદ ખાતે એક સાથે કે્લા ખાદરી 

કારરીગરોએ ચરખા પર સૂતર કાંિતને નવો ઈિતહાસ 
રચ્યો ?  

 અ. ૭૫૦   બ. ૭૫,૦૦૦  
 ક. ૭૫૦૦   ડ. ૭૫
9. તાજેતરમાં વડાપ્રધાન શ્રરી નરટેન્દ્રભાઈ મોદરીએ કચ્છ 

ખાતે કયા પ્રકલ્પનું લોકાપ્ષણ કયુ� ? 
 અ. સ્�િત વન    બ. સાયન્સ મ્યુિઝયમ 
 ક. ભૂક�પ મેમો�રયલ   ડ. ઉપરોક્ત બધાં 
10. કચ્છમાં કઈ પ્રાક�િતક ઊ�્ષ દ્વારા ૨૫૦૦ મેગાવૉ્ 

વરીજળરીનું ઉત્પાદન થાય છટે? 
 અ. પવન ઊ�ર્   બ. સૌર ઊ�ર્  
 ક. જળ ઊ�ર્   ડ. અ અને બ બંને  
11. સરદાર સરોવર પ�રયોજના સાથે સંકળાયેલરી કચ્છ 

બ્રાન્ચ કેનાલનું ઉદઘા્ન કોણે કયુ� હતું ?   
 અ. શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી   બ. શ્રી અિમતભાઈ શાહ  
 ક. શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટ�લ  ડ. શ્રી િવજયભાઈ �પાણી 
12. નેશનલ ફોરટે�ન્સક સાયન્સ યિુનવસ�્રીના પ્રથમ દરીક્ષાતં 

સમારોહમા ંમખુ્ય અિતિથ પદટે કોણ ઉપ�સ્થત ર� ંહતુ?ં 
 અ. શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી   બ. શ્રી અિમતભાઈ શાહ  
 ક. શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટ�લ  ડ. શ્રી િવજયભાઈ �પાણી  
13. આ્્ષ િસલ્ક ફેિબ્રકના ઉત્પાદનમાં સુરત દટેશમાં કે્લા 

્કા યોગદાન આપરી ર�ં છટે? 
 અ. ૫૦ ટકા  બ. ૩૫ ટકા 
 ક. ૨૫ ટકા  ડ. ૪૫ ટકા 
14. દટેશનરી ક�લ વસ્ત્ િનકાસમાં ગુજરાતનો િહસ્સો કે્લા 

્કા છટે? 
 અ. ૨૦ ટકા  બ. ૧૨ ટકા 
 ક. ૨૫ ટકા  ડ. ૧૮ ટકા 
15. ‘રામવન’ – ધ અ્બ્ષન ફોરટેસ્્ ક્યા િજલ્લામાં આવેલું 

છટે? 
 અ. વડોદરા   બ. રાજકોટ 
 ક. ડાંગ   ડ. સુર�ન્દ્રનગર  
16. ૩૬મરી નેશનલ ગેમસ -૨૦૨૨ કઈ તારરીખે યો�શે ? 
 અ. ૨૭ સપ્ટ�મ્બર થી પ ઓક્ટૉબર     
 બ. ૨૦ સપ્ટ�મ્બર થી ૧૦ ઓક્ટૉબર  
 ક. ૨૭ સપ્ટ�મ્બર થી ૧૦ ઓક્ટૉબર     
 ડ. ૨૫ સપ્ટ�મ્બર થી ૧૦ ઓક્ટૉબર  

17. કોમનવસે્થ ગમેસમા ંગજુરાતના કે્લા યવુાનો એ મડેલ 
�ત્યાં ? 

 અ. પાંચ   બ. છ
 ક. ચાર  ડ. આઠ  
18. ભારતનું સૌ પ્રથમ દ�રયાઈ ઉદ્યાન ક્યું છટે ? 
 અ. ભાવનગર બ્લેકબક નેશનલ પાક� 
 બ. નારાયણ સરોવર અભયારણ્ય 
 ક. મરીન નેશનલ પાક�      
 ડ. �મનગર દ�રયાઈ રા�ીય ઉદ્યાન 
19. ગુજરાતમાં પારસરીઓને આશ્રય આપનાર રા�નું નામ 

જણાવો.    
 અ. પરાક્રમ િસંહ  બ. યશવીર 
 ક. �દી રાણા  ડ. ઉપરોક્ત એકપણ નહ� 
20. ગુજરાતનું સૌ પ્રથમ સૌર ઊ�્ષ દ્વારા ઝળહળતું ગામ 

ક્યું છટે ? 
 અ. ખાં�ડયા  બ. તલોદ
 ક. પુંસરી  ડ. માધાપર 
21. ગુજરાતરી સાિહત્યનરી સૌ પ્રથમ નવિલકાનું નામ શું 

હતું ? 
 અ. ગોવાલણી  બ. ક�ક� 
 ક. બારણે ટકોરો  ડ. મારી હક�કત 
22. તાજેતરમાં કયા ભારતરીય મિહલા ખેલાડરી અંડર-૨૦ 

વલ્ડ્ષ રટેસલ�ગ ચે�મપયનશરીપમાં ગોલ્ડ મેડલ �તનાર 
પ્રથમ ભારતરીય મિહલા ક�સ્તરી્બાજ ્બન્યા છટે ? 

 અ. સુશ્રી પુ� ગેહલોત  બ. સુશ્રી અંિતમ પંઘાલ  
 ક. સુશ્રી સ�રતા મોર  ડ. સુશ્રી અંશુ મિલક 

23. ચંદરીગઢ એરપો્્ષનું નામ કોના નામ પરથરી રાખવાનું 
નક્કરી કરવામાં આવ્યું છટે ? 

 અ. શહીદ ભગતિસંહ  બ. લાલા લજપતરાય� 
 ક. મહાત્મા ગાંધી�  ડ. સુખદ�વ થાપર 
24. તાજેતરમાં શ્રરી રાકેશ ઝુનઝુનવાલાનું િનધન થયું તેઓ 

કયા ક્ષેત્ે �ણરીતા હતા ? 
 અ. ભારતીય શેર બ�ર  બ. રાજક�ય  
 ક. સમાજશાસ્ત્રી  ડ. ભારતીય સંગીત 
25. કોનો જન્મ�દવસ ‘િવશ્વ ગુજરાતરી ભારા �દવસ’ તરરીકે 

ઉજવાય છટે ? 
 અ. મહાકિવ પ્રેમાનંદ  બ. ભક્ત કિવ નરિસંહ મહ�તા  
 ક. કિવ દલપતરામ  ડ. કિવ નમર્દ 
26. ‘મિહલા સમાનતા �દવસ’નરી ઉજવણરી ક્યારટે કરવામાં 

આવે છટે ? 
 અ. ૨૫ ઑગસ્ટ  બ. ૨૬ ઑગસ્ટ 
 ક. ૨૭ ઑગસ્ટ  ડ. ૨૮ ઑગસ્ટ
27. તાજેતરમાં કોને ૨૦૨૨નો યુનેસ્કો શાંિત પુરસ્કાર 

એનાયત થયો છટે ? 
 અ. સુશ્રી એન્જેલા મક�લ  બ. સુશ્રી ઉસુર્તા વોન ડેર  
 ક. સુશ્રી મેરી બારા  ડ. સુશ્રી પે�િશયા બો�ટન 
28. વર્ષ ૨૦૧૯થરી રહટેણાંક શ્રેણરીના વરીજ ગ્રાહકો મા્ટે 

ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના �હટેર કરવામાં 
આવરી ? 

 અ. �કસાન સૂયાર્  બ. સૂયર્ ગુજરાત 
 ક. સોલાર �ફટોપ  ડ. ઊ�ર્વાન ગુજરાત 
29. વડોદરામાં િનમા્ષણાધરીન ‘સંકલન ભૂિમ સ્મારક’ કયા 

મહાન વ્યિક્તના નામથરી થઈ ર�ં છટે ? 
 અ. મોહનદાસ ગાંધી મ્યુઝીયમ 
 બ. સયા�રાવ મ્યુઝીયમ 
 ક. ડૉ. બાબા સાહ�બ આંબેડકર મ્યુઝીયમ
 ડ. સરદાર પટ�લ મ્યુઝીયમ 

ભારતનું સૌથરી નાનું પક્ષરી અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છટે? 
30. તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારટે આમ�માં ફરજ ્બ�વતા 

ગુજરાતના ગેલેન્્રરી કે સિવ્ષસ મેડલ ધારક જવાનોને 
ચકુવવામા ંઆવતા રોકડમા ંપરમવરીર ચક્ર અન ેઅશોક 
ચક્ર પદક ધારકો મા્ટે પુરસ્કારમાં કે્લો વધારો કય� 
છટે ? 

 અ. ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦  બ. ૧૦,૦૦,૦૦૦ 
 ક. ૫૦,૦૦,૦૦૦  ડ. ૨૫,૦૦,૦૦૦ 
31. ગુજરાતનરી કે્લરી યુિનવસ�્રીમાં પ્રાક�િતક ખેતરીનો 

અભ્યાસક્રમ શ� થશે ?  
 અ. ચાર  બ. પાંચ 
 ક. ત્રણ  ડ. છ 
32. તાજેતરમાં ગુજરાત ‘સેિમકન્ડક્ર પોિલસરી ૨૦૨૨-

૨૦૨૭’ �હટેર કરાઈ જે કોના સંદભ� છટે? 
 અ. સાયન્સ એન્ડ ટ�ક્નોલો� િવકસાવવા 
 બ. ઈલેક્ટ્રોિનક્સ એન્ડ ઈન્ફોમ�શન વધારવા
 ક. ચીપ ઉત્પાદનક્ષેત્રે રોકાણને આકષર્વા  
 ડ. દક�ર પ્રકારનું ઉત્પાદન વધારવા 
34. ગુજરાતમાંથરી હડપપરીય સભ્યતાનું સૌપ્રથમ કયું નગર 

મળરી આવ્યું હતું ? 
 અ.  ધોળાવીરા      બ. લોથલ 
 ક.  ર�ગપુર    ડ. તીથલ 
35. િહ �દરી �ફલ્મોના �ણરીતા ગુજરાતરી અિભનેતા 

સં�વક�મારનું મૂળ નામ શું હતું? 
 અ. બે�ન દા�વાલા બ. હ�રલાલ જરીવાલા 
 ક. સંજયક�માર ગુપ્તા  ડ. દાદાસાહ�બ ફાળક� 
36. ગુજરાતનરી કઈ નદરી દર વર� રટેતરીના ઢગમા ંફેરવાય છટે? 
 અ. માહી      બ. કોલક 
 ક. તાપી     ડ. નેત્રાવતી 
37. ‘સાથ્ષ �ડણરીકોર’ ના મુખ્ય સંપાદક કોણ હતા? 
 અ. પ્રભુભાઈ મગનભાઈ દ�સાઈ  
 બ. ઈશ્વરભાઈ પ્રભુલાલ દ�સાઈ 
 ક. મગનલાલ ઈશ્વરભાઈ દ�સાઈ 
 ડ. મગનભાઈ પ્રભુભાઈ દ�સાઈ 
38. ભારતનું સૌથરી નાનું પક્ષરી અભ્યારણ્ય ક્યાં આવેલું છટે? 
 અ. �મનગર     બ. ખીજડીયા
 ક. પોરબંદર      ડ. રાજકોટ 
39. ગજુરાતનો કયો િજલ્લો મધ્યપ્રદટેશ તથા રાજસ્થાન સાથે 

સિહયારરી જમરીન સરહદ ધરાવે છટે? 
 અ. ભ�ચ        બ. દાહોદ    ક. મહીસાગર      ડ. તાપી 
40. સ્વતંત્ ભારતનરી પ્રથમ પાલા્ષમેન્્ના અધ્યક્ષ કોણ 

હતા?  
 અ. ગણેશ વાસુદ�વ માવળ�કર  ક. ઈન્દુલાલ યાિઞ્જક 
 બ. સરોિજની નાયડુ    ડ. બાબાસાહ�બ આંબેડકર 
41. નાણામંત્રી તરરીકે કેન્દ્ર સરકારમાં સૌથરી વધુ (૮ વખત) 

્બજે્ રજૂ કરનાર નેતા કોણ હતા? 
 અ. મનમોહન િસંઘ ક. િનમર્લા સીતારમણ
 બ. નરિસમ્હા રાવ      ડ. મોરાર� દ�સાઈ 
42. કોમનવેલ્થ ગેમસમાં ભારતરીય મિહલા િક્રકે્ ્રીમમાં 

ઉત્ક�ષ્ટ દટેખાવ કરનારરી ્બે પ્રિતભાવંત મિહલા િક્રકે્ર 
કોણ છટે? 

 અ. િમતાલી રાજ અને હરમનપ્રીત કૌર
 ક. સ્�િત મંધાના અને શેફાલી વમાર્ 
 બ. રાધા યાદવ અને ર�ણુકા ચૌધરી 
 ડ. યા�સ્તકા ભા�ટયા અને રાધા યાદવ 
જવા્બ : 
(૧-અ) (૨-ડ) (૩-ક) (૪-ડ) (૫-અ) (૬-્બ) (૭-ક) 
(૮-ક) (૯-ડ) (૧૦-ડ) (૧૧-અ) (૧૨-્બ) (૧૩-અ) (૧૪-
્બ) (૧૫-્બ) (૧૬-ક)  (૧૭-અ) (૧૮-ડ) (૧૯-ક) (૨૦-અ) 
(૨૧-અ) (૨૨-્બ) (૨૩-અ) (૨૪-અ) (૨૫-ડ) (૨૬-્બ) 
(૨૭-અ) (૨૮-્બ) (૨૯-ક) (૩૦-અ) (૩૧-ડ) (૩૨-ક)  
(૩૪-ક) (૩૫-્બ) (૩૬-્બ) (૩૭-ડ) (૩૮-્બ) (૩૯-્બ)  
(૪૦-અ) (૪૧-ડ) (૪૨-ડ)
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