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(1) વ ૃશત્ાાણભાયનીનીખણાણનઈયેતકનયેળનામ?
(A) વંન્મ
 ાવીગુપાખનાપમભાં

(B) મ ૃતનનકદપનાલકરથાનનાપમભાં

(C) ભંદદયનાપમભાં

(D) એનણનશે

(2) ઉત્ણન્નના્રમભાણીનનુવાયુુારનનીળપમઆતનમાંથઈશતી?
(A) નીચરા ૂલવાાણનાભાં

(B) ભઘ્મ ૂલવાાણનાભાં

(C) ઊયેનનકાાણનાભાં

(D) ભઘ્માાણનાભાં

(3) ‘ત્રમી’નીનુનાભછક
ં
?
(A) ત્રણલકદીનુ ં

(B) ધભવ, વંઘનનકયુદ્ધ(C) દશિંદુધભવનાત્રણદે લતાખનુ ં

(D) ત્રણઋતુખનુ ં

(4) ફીગજનીઈભશત્લ ૂણવછક નેભને, .....
ું
(A) આભઘ્મએિળમાનનકિત્ફતનાલ્ચન
ક એનભશત્
લ ૂણવ્માાદયનનેન્રશતુ
(B) નશીંથી્રમાપ્તનિબરકણીભાંલદદદનદે લતાખનનકદે લીખનાનાભઉ્રકિણતથમકરજીલાભક છક
(C) લકદનામ ૂગ્રંથીનીયચનાનશીંમાથઈશતી
(D) એનણનશે

(5) નીચકનાભાંથીનમાયાજલંળનાનિબરકણભાં આયં યાનુવભથવ
ં
નજીલાભક  છક  ને લુમ્બફનીળાનમમ ૂિનબુદ્ધનુજન્
ં ભ
થાનછક ?
(A) ભૌમવ

(B) ુુગ
ં 

(C) વાતલાશન

(D) કુાણ

(6) આરાયનરાભનીણશતુ?
ં
(A) ફૌધ્ધનીએનિળષ્મ

(B) ફૌધ્ધનારીનએનળાવન

(C) એન્રમિતષ્ષ્િતફૌધ્ધિબુ

(D) ફૌધ્ધનાએનગુપમ

(7) નીચકનાભાંથીનીણક“વેંડ્રીનીટવ”(ચંરગુપ્તભૌમવ નનકિવનંદયભશાનનીમુરાનાતનીઉ્રણ
ક નમછછક ?
(A) િપ્રની

(B) જિટન

(C)રેફી

(D) ભકગથનીજ

(8) નીચકનાભાંથીનીનીતુરનાભદનમાલકરીના‘િ્રમિંવ’વાથકનયેળનામછક ?
(A) નાિરદાવનુ‘ભારિલનાગ્નન-િભત્રભ’
ં

(B) નીદટ્મનુનથવ
ં
ળાત્ર

ૂત્ર’
(C) લાત્મ
 ામનનુ‘નાભસ
ં

ુ નકુયર’
ુ યનુ‘િતર
(D) િતરુલ્લલ
ં

RAMANI’S INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES-RAJKOT, THE COMPLETE SOLUTION FOR UPSC-GPSC EXAMS
GURUPRASAD CHOWK, B\H MALAVIYA COLLEGE, GONDAL ROAD, RAJKOT. CELL: 99244 43502

(9) નીચકનાભાંથી ્રમાચીન બાયતીમ નિબરકણીભાંથી નયુ દે ળના વંનટના ભાં ઉમીગ ભાટે સુયિિત યાણલા ભાટેનુ ં
્રમાચીનતભળાશેઆદે ળશતુ?
(A) વીશગૌયાતામ્રત્ર

(B) નળીનનુપમિબ
ં ભનદે ઈ તબ
ં રકણ

(C) ્રમમાગ્રમળિત

(D) ચંરનુભક
ં શયૌરીતબ
ં િળરારકણ

(10) ‘બાગ’નનક‘ફિર’ુું છક ?
(A) વદિનનિલબાગ

(B) યાજલનાત્રીત

(C) ધાિભિનનનુષ્િા

(D)્રમળાવનેમિલબાગ

(11) ‘ના્મ’ળદરીની્રમાચીનતભનમ ૂનીનીનાનિબરકણભાંભક છક ?
(A) નાિેમાલાડનારુરદાભનના (B)નળીનના (C) યાજેન્ર્રમથભના

(D) એનણનશે

(12) ગાંધાયળદરીનીનરાનમાવભમભાંિલનાવાભી?
(A) કુાણીનાવભમક

(B) ગુપ્તીનાવભમક(C) નનફયનાવભમક(D)ભૌમછનાવભમક

(13) નઇલતંત્રતાથી્મગ્તતયાજમનીવદિમવભ્મફનીળનેછક ?
(A) નાગયેનલતંત્રતા(B) યાષ્રેમલતંત્રતા(C) યાજનેમલતંત્રતા

(D) આિથિનલતંત્રતા

(14) ્રમાચીનબાયતનુનીચક
ં
નાભાંથીનયુભશત્લ ૂણવ્માાયનેન્રતક્માાયભાગવયશતીજેન્માણનકલેંગીનકથી
જીડતીશતી?
(A) તગય

(B) શ્રીુય

(C) િત્રુયે

(D) તામ્રિરિત્

(C) દદ્રીભાં

(D) વભયનંદભાં

(15) ફાફયવલવ્રમથભદલીાદળાશનમાધાયણનયેશતી?
(A) પયગનાભાં

(B) નાબુરભાં

(16) નીચકનાભાંથીનયુયુનભસુભકિ્રતછક ?
(A) નદ્વકતલાદ -યાભાનુજભ

(B) િલિળષ્ટાદ્વકતલાદ–ળંનયાચામવ

(C) દ્વકતલાદ-ભઘ્લાચામવ

(D) દ્વદતાદ્વકતલાદ-લ્રબાચામવ

(17) ખ્લાજા મમુઈનુદેનિચતીનીનીિળષ્મશતી?
(A)ન્દુરનાદદયલારાનીની

(B) ખ્લાજા મનબ ૂયુસપુ ની

(C) ખ્લાજા મઉભાનશાપમનીની

(D) ખ્લાજા મભૌદૂ દની

(18) તકમુગધવમ્રાટનીણશતીજેનાલાલનભાંથીધદમ,વ વંન્, વપતાનીિળિાભક છક ?
(A) જશેવદ્દેનભીશબભદફાફય

(B) નવીવદ્દેનમુશબભદહભ
ુ ાય ં ૂ

(C) જરાલુદ્દેનમુશબભદનનફય

(D) ન્દુરમુજપપયમુશેઉદ્દેનઔયં ગઝકફ

ૃત્યુ છેયાજગાદેયફકવાડલાભાંઆ્મીશતી?
(19) નીચકનાભાંથીનમાથાનયનનફયનકહભ
ં
ુ ાયુનામ
(A) નાબુર

(B) નારાનૌય

(C) વયદશિંદ

(D) રાશીય

(20) ગુજયાતનીથાનમ ૂયાજવીરંનેએનમાથક નગ્નન્રમલકળનમછશતી?
(A) શ્રીરભાંવયલતીનાંિે

(B) વશત્રિરિંગતાલનાનાંિે

(C) વાફયભતીનાનાંિે

(D) એનણનશે

(21) નમાઆંદીરનઅંતગવતનભદાલાદભાં‘ગુજયાતિલદ્યાીિ’નીથાનાનયલાભાંઆલી?
(A) નવશનાયઆંદીરન (B) યીરકનટએનટિલરુદ્ધ

(C) ણકડાવત્માગ્રશ

(D) સુયતભાંઆંદીરન

ું
(22) જૂનાગઢનનકાલાગઢનીણકલાત્યશતુ
?
(1) નવીપમદેનભશેમ ૂદળાશ

(2) નવીપમદેનનશેભદળાશ

(A) ભાત્ર-1

(C) 1 નનક2

(B) ભાત્ર-2

(D) એનણનશે
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(23) ૧૯૦૯ભાંનભદાલાદભાંનઈઘટનાઘટે?
(A) ્રમજા મવભાજનાભનીયાજનેમવંથ
 ાનીથાના

(B) નોંગ્રકવનુ્રમથભનિધલક
ં
ળનથયુ

(C) શીભપમરરીગનીથાનાથઈ

(D) રીડવ િભન્ટીયફીબફનાણલાભાંઆ્મી

(24) ીર્વુ ગીઝીએબાયતભાંનીચકનાભાંથીનમાથાનય્રમથભદન્રાનુિનભાવ
ં
ણનયુવ ?
(A) નઝદેલભાં

(B) નન્નાનીયભાં

(C) નીચીનભાં

(D) ગીલાભાં

(25) નમાભકાભાંરીનીીતાનાફાનીનનકુુખનાયિણભાટેનગ્નનદે લનીફાધાયાણકછક ?
(A) ારીદયનીભકી (B) ચ ૂરનીભકી

(C) નલાંટનીભકી

(D) ભાણકનિાયેનીભકી

(C) ઈંનરેંન્ડ
 ભાં

ુ તયાષ્રનભકદયનાભાં
(D) વંયન

(26) ગદયાટીનીથાનાનમાંથઈશતી?
(A) નપઘાિનતાનભાં

(B) ફભાવભાં

(27)ઊંચીએડેનાચડનેલાાબ ૂટ, નઢેલયનેીતડે, ગક શાંવડે, નાનભાંભયનેઆઘયે ણાનમાન ૃત્મભાંજીલાભક છક ?
(A) ઢીરાયાણીન ૃત્મ

(B) િાગાન ૃત્મ

(C) ભકયામીન ૃત્મ

(D) ભકયન ૃત્મ

(28) નયુયાજમભીજા મદદવનેલુટ્ટીનશેલાતાિલળક્રમનાયનાચાભડાનાબુટભાટે્રમિવદ્ધછક 
(A) યાજથાન

(B) ગુજયાત

(C) ભશાયાષ્ર

(D)જબમ-ુ નાભીય

(29) બયતગથ
ં ૂ ણભાંફૂરનનકસુદયક
ં
ટવનફનાલલાભાટેવપેદદીયાનીઉમીગનયલાભાંઆલકછક જેરણનઉભાં્રમિવદ્ધ
છક એનયુછક ?
(A) ફૂરનાયે

(B) નવીદા

(C) નરભનાયે

(D)ફૂરનનાયે

(30) ફંધાયણના૪૨ભાંવળ
ં ીધનદ્વાયાનીિત-િનદે ળનતત્લીભાંુું જીડલાભાંઆલકરનથી?
(A) ળીણથીફાનીનનકલમનીનીસુયિા

(B) વભાનન્મામતથાિન:ુુ્નનાન ૂનીવશામ

(C) વભાનઆચાય-વંદશતા

(D) ઉદ્યીગીની્મલથાભાંશ્રિભનીનીબાગીદાયે

(31) બાયતીમળાત્રીમવંગીતનાયાગનમાછક ?
(A) વભમિલિળષ્ટ

(B) ભનીબાલિલિળષ્ટ (C) ત્રમતુિલિળષ્ટ

(D) આકરતભાભ

(32) નીચકનાભાંથીનમારીનગીતનમાયાજમવાથકસુબભ
 કિરતનથી?
(A) આ્શા-ભશાયાષ્ર (B) ફાઊર-િિભફંગા(C) િણશાયે–યાજથાન

(D) વીશય-િફશાય

(33) બાયતીમન ૃત્મપમીનુવં
ં દબવળકભાંજીલાભક છક ?
(A) નાભસ ૂત્ર

(B) નાટમળાત્ર

(C) A નનકB ફંનક(D) એનણનશે

(34)બાયતભાંનાટમનરાનીઆજસુધી્રમિવદ્ધ્રમાચીનિલદ્યાનઈછક ?
(A) નીદડમટ્ટભ

(B) મિગાન

(C) નૌટંને

(D)તભાળા

(35) તભાળાનીચકનાભાંથીનીનીનાટમનરાછક ?
(A) ભઘ્મ્રમદે ળ

(B) ઉત્તય્રમદે ળ

(C) જબમુ નનકનભીય (D) ભશાયાષ્ર

(36) ગુજયાતીબાા-િરિનુઘડતયતથાિલિભવં
ં
લતનુચરણ્
ં
માનયેતકનમાલંળનાવભમનાભાંળપમથયુ?ં
(A) લાઘકરાળાવન

(B) વીરંનેળાવન

(C) ચાલડાળાવન

(D) ભદડાનીનાળાવન

(37)નીચકનાભાંથીનયુથાત્મભૌમવયુગનુનથી?
ં
(A) વાયનાથનીિવિંશતંબ

(B) ધૌિરનીશગ્ત

(C) ભથુયાભાંથીભેઆલકરીબુદ્ધનીમ ૂિતિ

(D) યાભુયલાભાંથીભક રવ ૃબ
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(38)દખ્ણણભાંભેઆલકરાયાણનાટે નયાળાનીિનદે ળનયે છક ?
(A)લાવણીનકનલલાનીબઠ્ઠી

(B) નલાાણનારીનથજમાારતુુુખયાણલાભાઆલતા

(C) લદદદનશીભશલનભાંનાિતઆહિુ ત (D) મ ૃતનીનાઅંિતભવંનાય

(39) નીચકનાભાંથીનયુગીનાનનુઉિથિતનીનનકયેિલળકતાછક ?
ુ ન ૃત્મ
(A) ગીભફટેટમ(B) ુતર

(C) ફીબભારર્ટ ટભ (D) નિુતે

(40)દશિંદેખનીએલીિલશ્વાવછક નેતકભનાદે ળજેલીનીઇદે ળનથીતકભનાયાષ્રજેવુનીઇયાષ્રનથીતકભનાયાજા મખ
જેલાનીઇયાજા મનથીતકભનાિલજ્ઞાનજેવુનમામિલજ્ઞાનનથી આલાનમનીનુછક
ં ?
(A) નભીયખુળયી

(B) નરફરુની

(C) ઝીમાઉદ્દેનફયની

(D) શવનિનઝાભી

(41) નીચકનાભાંથીનઇફાફતવાચીનથી?
(A) યૈ મતલાયે્મલથા–ભરાવ

(B) થામીજભાફંધી–ફંગા

(C) ભશારલાયે્મલથા–ઉત્તયિિભ્રમાંત (D) તા્લુનાદાયે્મલથા–મુફ
ં ઇ

(42)નીચકનાભાંથીનયુણીર્ુંછક ?
(A) નરાદયમાર્ટ ર્ૂ –નેય(B) ગતના–ંજા મફ(C) િવરાબફભ-નણાવટન(D) નાથીવામ ૂ-આંધ્ર્રમદે ળ
(43)િલિબન્નયાગીભાંગલાતીનિલતાખનાવમ ૂશદનતાફ-એ-નૌયવનાયચિમતાનીણશતા?
(A) ઇબ્રાદશભઆદદરળાશફીજા મ

(B) બુયશાનિનઝાભળાશ

ુ ળાશ
(C) ઇબ્રાશેભકુતફ

(D) ફ્રારત્રીજા મ

(44)દદ્શેભાંઆલકરાહભ
ં ીફાફતદે ણાતીનથી?
ુ ાયુનાભનફયાભાંનઇિલિળષ્ટથાત્મવંફધ
(A) ભકશયાફ

(B) ઉંચીઉિાલકરગુફ
ં જનનકતકનકવંફધ
ં ીછત્રીખ

(C) રારથ્થયની્રમમીગ

(D) લતંત્રયેતકફનાલકરભીનાયાખ

(45)બાયતનાગલનવયજનયરનકનઘ્માદે ળજા મશેયનયલાનીળદનતનમાનિધિનમભદ્વાયાઆલાભાંઆલીશતી?
(A) ચાટવ યએનટ-૧૮૩૩

(B) બાયતીમદયદનિધિનમભ-૧૮૬૧

(C) બાયતીમદયદનિધિનમભ-૧૮૯ય

(D) બાયતીમદયદનિધિનમભ-૧૯૯૦

(46)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચું છક ?
(A) વાભાજજનવભાનતાફંધાયણભાં્રમત્માભૂત ૂતનથી
(B) દે ળભાંવાભાજજનવભાનતાશેરકથીજ્રમલતવભાનશતી
(C) વાભાજજનવભાનતાફંધાયણભાં્રમત્માભૂત ૂતછક
(D) ઉયનાભાંથીએનણનદશ

(47)દદ્શેવ્તનતભાંદદલાન-એ-નભીયે નીશેનાભનીિલબાગનીણકથાપ્મીશતી?
(A) નરાઉદ્દેનિણરલા

(B) દપયીજળાશતુઘરન

(C) ભશબભદતુઘરન

(D) વભસુદ્દેનઇ્તુતભીળ

(48) નીચકનાભાંથીનમાિલમયયાષ્રિતભાટેભંત્રીદયદનીવરાશરકલીજપમયેનથી?
(A) યાજદૂ તીનીિનયુદનત

(B) ણયડાયલીકૃિતઆલી

(C) યાજમારદ્વાયાભીનરામકરાણયડાયલીકૃિત

(D) રીનવબાબંગનયલી 

(49)વયનાયનીનીચકનાભાંથીનઇનાણાચ ૂનલણીનીિભતાલધાયલાભાટે“લીટખનએનાઉન્ટ”નીવશાયીરકલાભાંઆલક
છક ?

(A) ફજેટયેભંજુયેનીનકિાએથતાણચવ

(B) આનગ્ભનણચાવખનીચ ૂનલણી

(C) જા મશેયલશેલટભાંસુધાયણા

(D) વંયિણનીજપમયેમાતી ૂણવનયલા
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(50)નીઈણફંધાયણીમસુધાયાનામદીબાયતીમવલછ્ચન્મામારમદ્વાયાગકયફંધાયણીમજા મશેયનયેળનામછક જીતક
(A) લતવભાનદ્વદ્વતયેમવભલામતંત્રી્મલથાનાથાનકિત્રતયેમ્મલથાનુથાનનયે છક
(B) નામદાવભિવભાનતાનાનિધનાયનકબાગ-૩થીશટાલીફંધાયણભાફીજેનમાંનયાણલાભાંઆલકછક
(C) નાયીફાયેનીવંવદેમ્મલથાનાથાનકનઘ્મિાત્ભનળાવન્મલથાનીથાનાનયે છક
(D) વલછ્ચન્મામારમનીનામવફીજઘટાડલાભાટેવંઘીમનીરીમન્મામારમનીથાનાનયે છક

(51) નમાનાન ૂનશેિએલીજીગલાઇછક નેબાયતનાઉ્ચતભન્મામારમનીવં ૂણવનામવલાશેઅંગકલાબાાભાંશળક?
(A) ઉ્ચતભન્મામારમનાન ૂન, ૧૯૬૬દ્વાયા

(B) બાયતીમફંધાયણનાનનુ્છક દ–૧૪૫દ્વાયા

(C) વંવદદ્વાયાફનાલકરનાન ૂનદ્વાયા

(D) બાયતીમફંધાયણનાનનુ્છક દ–૩૪૮દ્વાયા

(52)બાયતનાનામવલાશનમુખ્મન્મામાધીળનીિનભણનં ૂ નીણનયે છક ?
(A) બાયતનામુખ્મન્મામાધીળ

(B) યાષ્રિતની ૂલવલીકૃિતથીબાયતનામુખ્મન્મામાધીળ

(C) યાષ્રિત

(D) બાયતનામુખ્મન્મામાધીળનાયાભળવથીયાષ્રિત

(53)બાયતીમફંધાયણનાવંદબવભાંનયું જીડકુંવાચું નથી?
(A) લન-વભલતીસ ૂિચ

(B) ટીનએનવચકન્જ
 -વભલતીસ ૂિચ

(C) ીટખદપવફકન્ન
 -વંઘીમસ ૂિચ

(D) રીનલાથ્મ-યાજમસ ૂિચ

(54)ફંધાયણભાંઉ્રકિણતયાજમનીિતનાભાગવદળવનિવધ્ધાંતીનીઉદ્દક મુું છક ?
(A) યાજનીિતન્રમજા મતંત્રનકથાિતનયલા

(B) વાભાજજન્રમજા મતંત્રનકથાિતનયલા

(C)ગાંધીલાદે્રમજા મતંત્રનકથાિતનયલા

(D) વાભાજજનનનકઆિથિન્રમજા મતંત્રનકથાિતનયલા

(55)ફંધાયણનાનનુ્છકદ૩૪૪અંતગવત્રમથભયાજનેમબાાંચનીથાનાનીનીનઘ્મિતાભાંનયલાભાંઆલીશતી?
(A) ૧૯૦ભાંનેએભ મુનળીનીનઘ્મિતાભાં

(B) ૧૯ભાંફી લા ણકયનીનઘ્મિતાભાં

(C) ૧૯૬૦ભાંએ વી ણારવાનીનઘ્મિતાભાં

(D) ૧૯૬ભાંહભ
ુ ાયું નલીયતીનઘ્મિતાભાં

(56)બાયતભાં્રમથભલાયરીનવકલાઆમીગનીથાનાનમાનિધિનમભલડેથઈશતી?
(A) ઈિન્ડમનનાઉિન્વરએનટ,૧૮૯ય

(B) ઈિન્ડમનનાઉિન્વરએનટ,૧૯૦૯

(C) ગલવભકન્ટ
 ખપઈિન્ડમાએનટ, ૧૯૧૯

(D) ગલવભકન્ટ
 ખપઈિન્ડમાએનટ, ૧૯૩

(57) નીઈયાજનેમિનાઆદે ળિલપમદ્ધતકનાવભ્મશીમતકલાધાયાવભ્મદ્વાયાભતિલધાનવબાભાં આલાભાં આલક તી
તકુું થામ?
(A) નઘ્મિશ્રીતકનક િનીઆક
(C) ચાલુવત્રભાંશાજયેઆીળનેનશે

(B) િભાંથીદૂ યથામ
(D) ધાયાવભ્મતયેનેગકયરામનફનક

(58)વંિલધાનભાં િળિણમ ૂપમયાજમમાદેનીિલમશતીયં તુ તકનીવભલતીમાદેભાં વભાલકળનયલાભાં આ્મીનથી
તકથીિળિણનાનામદાખએટરક?
(A) યાજમવયનાયનનકનેન્રવયનાયફન્નક ઘડેળનેછક

(B) ભાત્રયાષ્રિતનામદીઘડેળનેછક

(C) ભાત્રનેન્રવયનાયજઘડેળનેછક 

(D) ભાત્રયાજમવયનાયજઘડેળનેછક

(59)બાયતીમફંઘાયણનાનનુ્છક દ૧૫(૩ નન્લમકનીચકનાદનેનયું વાચુછક ?
(A) આનનુ્છક દભાંએવુનાંઇનથીજેસ્ત્રીખનનકફાનીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને
(B) આનનુ્છક દભાંએવુનાંઇનથીજેધાિભિનરઘુભતીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને
(C) આનનુ્છક દભાંએવુનાંઇનથીજેબાાનેમરઘુભતીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને 
(D) આનનુ્છક દભાંએવુનાંઇનથીજેદૂ યથગ્થતરીનીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને
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ું
(60) બાયતનાફંધાયણભાંનાણાંિલધકમનઅંગકણાવનામવયેિતનક્કેનયાઈછક તકઅંગકનીચકનનયુ
ં િલધાનવાચુનથી?
ં
(A) નાણાંિલધકમનયાજમવબાભાંયજુનયેળનાળક
(B) રીનવબાએવાયનયેયાજમવબાનક ભીનરકરનાણાં િલધકમન૧૪દદલવભાં રીનવબાનક ાછં નભીનરક તી
ણિફરફંનકગૃશીએરીનવબાભાંવાયનયે રગણાળક
(C) રીનવબાએ નાણાં િલધકમન વાય નમાવ ફાદ યાજમવબાનક બરાભણ ભાટે ભીનરલાભાં આલળક
નકયાજમવબાએનાણાિલધકમનભળ્માનીતાયેણથી૧૪દદલવભાં રીનવબાનક બરાભણીવાથક ાછં ભીનરવું
જીઈએ
(D) યાજમવબાએ નયે રી બરાભણીની રીનવબા લીનાય નયે  તી ણ નાણા િલધકમન ફંનક ગૃશે વાય નયે લુ
ગણાળક 

(61)રીનવબાનાનઘ્મિનકવંદનયલાવંફધ
ં ભાનીચકનાદનેનયું િલધાનવાચુછક
ં ?
(A) યાષ્રિતરીનવબાભાંનઘ્મિનીિનભણ ૂનનયળક 
ુ તવત્રફીરાલીવલાવનભ
ુ તકનથલાફહભ
(B) રીનવબાનાનનકયાજમવબાનુવં
ં યન
ુ તીથીરીનવબાનાનઘ્મિની
િનભણ ૂનનયળક
(C) લડા્રમધાનનનકિલયીધિનાનકતાયયનાયાભળવભાંયશેરીનવબાનાનઘ્મિનકવંદનયળક 
(D) રીનવબાીતાનાવભ્મીદનેનઘ્મિનીવંદગીનયળક

(62)જીયાજમવબાનીઈઘનિલધકમનભાંભશ લ ૂણવસુધાયીનયે છક તીછેુું થળક?
(A) રીનવબાયાજમવબાનીબરાભણીનીલીનાયનયે  નથલાનનયે , આિલધકમનયઆગનીનામવલાશેનયે
ળનેછક
(B) રીનવબાિલધકમનયઆગિલચાયનયેળનતીનથી 
(C) રીનવબાિલધકમનનકુનવિલચાયભાટેયાજમવબાનકભીનરીળનેછક
(D) યાષ્રિતિલધકમનનકવાયનયલાવંવદનીવંયતુ તફકિનફીરાલીળનેછક

(63) બાયતનાવંિલધાનનીજીગલાઇઅંતગવત“ગ્રાભવબા”એટરક
(A) ગ્રાભતયે , ંચામતિલતાયભાંયશેતા્મગ્તતખનુફનક
ં
લું ભંડ
(B) ગ્રાભતયે ંચામતિલતાયભાંયશેતીુખ્તલમની્મગ્તતખનુફનક
ં
લું ભંડ
(C) ગ્રાભવકલનનનકંચામતનાચટં ૂ ામકરાવભ્મીનુફનક
ં
લું ભંડ
(D) ગ્રાભતયે , ંચામતિલતાયભાંવભાિલષ્ટગાભનકરગતીભતદાયમાદેભાંનોંધામકરી્મગ્તતખનુભં
ં ડ

(64) વંખ્મા૧ભાટેનયુિલધાનવાચુ
ં
ં નથી?
(A) ગુણાનાયભાટેતટથછક

(B) નિલબાજમવંખ્માછક

(C) વૌથીનાની્રમાકૃિતનવંખ્માછક

(D) િલિળષ્ટવંખ્માછક

(65) ત્રણઅંનનીવંખ્મા3a3 નકફીલાત્રણઅંનનીવંખ્મ
 ા984ભાંઉભકયલાથીચાયઅંનની12b7 ભક જે11 લડેિલબાજમ
છક તી (a+b) = ?
(A) 9

(B) 10

(C) 8

(D) 7

(66) એનનીથાભાં પમા નનક પમા ૧૦નીકુરભેનક ૭નીટીછક તકભનીદનિંભતપમા ૦થામછક તીપમા નીનેટરી
નીટશળક?
(A) 

(B) ય

(C) ૬

(D) ૪
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(67)એન ળાાભાં છીનયા તથા છીનયેખની વંખ્માની ગુણીત્તય  ૩ છક  જી ૦ છીનયાખ ળાા છીડે દે  તથા ૦
છીનયેખળાાભાં્રમલકળભકલકતીનલીગુણીત્તય૯:૭છક તીછીનયાખનીવંખ્માુું થામ?
(A) ૩૦૦

(B) ૪૦૦

(C) ૦૦

(D) ૬૦૦

(68) ફાહફ
ુ રીનનક નર્ૃનાગાયનીગુણીત્તય૪:૩છક તથાતકભનાણચાવનીગુણીત્તય૩:યછક જીતક ફંનક પમા ૬૦,૦૦૦
ફચાલતાશીમતીફાહફ
ુ રીનીગાયુું શળક?
(A) પમા ૧,ય૦,૦૦૦

(B) પમા ૧,૦,૦૦૦

(C) પમા ય,૪૦,૦૦૦

(D) પમા ૩,૬૦,૦૦૦

(69)ત્રણનરગ-નરગાત્રીનીઅંદયવ્પયુદયનએિવડનનકાણીનીભાત્રા૩:ય, ૭:૩, નનક૧૧:૪છક જીત્રણાત્રીના
િભશ્રણનક બકગા નયે એન નવું િભશ્રણ ફનાલલાભાં આલક તી નલા િભશ્રણભાં વ્પયુદયન એિવડ નનક ાણીની
ગુણીત્તયુું શળક?
(A) ૬૧:ય૯

(B) ૬૧:ય૮

(C) ૬૦:ય૯

(D) ૯:ય૯

(70)A,B નનક Cએનેલકાયભાંબાગીદાયફનકછક Aએપમા ૬૦૦નક૬ભદશના, B એપમા ૮૪૦૦નકભદશનાતથાC
એપમા ૧૦૦૦૦નક૩ભદશનાભાટેયીનેછક A થીડું લધાયે નાભનયે છક જેનાનાયણકતકનપાના%લધાયે રકછક જી
લવનાઅંતકપમા ૭૪૦૦નીનપીથમીશીમતીB નીબાગ?
(A) પમા ૧૯૦૦

(B) પમા ય૬૬૦

(C) પમા ય૮૦૦

(D) પમા ય૮૪૦

(71) એલીવંખ્માળીધીજેનક૭લડેગુણી૧ફાદનયતાંતકવંખ્માનાફભણાના૧૦લધાયે ભક
(A) 

(B) ૧૦

(C) ૧ય

(D) ૧૩

(72) ફકઅંનનીવંખ્માભાં, અંનીનીવયલાી૧છક તથાતપાલત૩છક , તીતકફકઅંનનીવંખ્માનઈશળક?
(A) ૬૯

(B) ૯૬

(C) એનણનદશ

(D) નાળીધીળનામ

(73)૮ ્મદનતખની વયે યાળ ઉંભયભાં ય લવની લધાયી થામ છક , જમાયે  ફક ્મદનત જેભની ઉંભય િભળ  ય૧ લવ નનક
ય૩લવછક તકભનાથાનકફીજા મફક્મદનતજીડામછક , તીનલાઆલકરાફક્મદનતખનીવયે યાળઉંભંયુું થામ?
(A) યયલવ

(B) ય૪લવ

(C) ય૮લવ

(D) ૩૦લવ

(74)શ્વકતાનનક નિલતાનીશારનીઉંભયનીગુણીત્તય૭:૮છક જીલકતાએનિલતાથીલવ નાનીશીમ, તી૬લવ ફાદ
શ્વકતાનનકનિલતાનીઉંભયનીગુણીત્તયુું થામ?
(A) ય ૩

(B) ૧:ય

(C) ૪:૩

(D) ૩:૪

(75) ફક ્મદનત લ્ચકની ચટં ૂ ણીભાં ૭% રીની ભત આક છક , જેભાંથી ય% ભત ગણલાભાં આલતા નથી  િલજેતા
ઉભકદલાયનક ૯ય૬૧ ભત ભક  છક  જે ગણલાભાં આલકર ભતનાં ૭% ફયાફય છક  તી કુર નેટરા રીનીએ ભત
આપ્માશળક?

(A) ૧૬,૮૦૦

(B) ય૦,૧૦૦

(C) ૧૭,૯૦૦

(D) એનણનદશ

(76) ફક િલદ્યાથીખિલજ્ઞાનનીયેિાઆલાફકવક છક જેભાં એનિલદ્યાથીનક ફીજા મિલદ્યાથીનયતા૯ગુણલધુ આલક છક 
નનકતકફંનન
ક ાવયલાાના૬%ફયાફયગુણભકલકછક તીફંનકનકભક રગુણ?
(A) ૪ય,૩૩

(B) ૪૩,૩૪

(C) ૪૧, ૩ય

(D) ૩૯,૩૦

ુ ીણયેદદનિંભતતથાલકચાણદનિંભતનીગુણીત્તયય૦:ય૧છક તીનપાનીટનાલાયે?
(77)નીઈલતન
(A)  %

(B) %

(C) 6 %

(D) 6 %

(78)રાલુબાઈીતાનીઘદડમાપમા ૪૦ભાં ણયેદે  છક  તથાતકનીફજા મયદનભતએયેતક નનનેનયે  છક  ને ૧૦%નીએન
લટાલઆલાછતાણતકનકય૦%નીનપીથામતીફજા મયદનિંભતનેટરીયાણીશળક?
(A) પમા ૦૦

(B) પમા ૬૦૦

(C) પમા ૭૦

(D) પમા ૮૦૦
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(79)નમુનમુદરનકનમુનટનાવાદા્માજનાદયે ૩લવભાટેમ ૂનલાભાંઆલકછક જી્માજનાદયભાંય%નીલધાયીથામ
તીપમા ૭ય૦ભક છક તીતકમુદર(P)ુું શળક?
(A) પમા ૬૦૦૦

(B) પમા ૧ય,૦૦૦

(C) પમા ૧૮,૦૦૦

(D) એનણનદશ

(80)A=20 દદલવ, B=30 દદલવ જી Aનનક B૭દદલવનામવ નયેજતાયશે નનક ફાનેનુનામવ
ં
 C ૧૦દદલવભાં  ૂણ
નયે તીતકનામવનયતાCનકએનરાનકનેટરાદદલવરાગળક?
(A) યદદલવ

(B) ૩૦દદલવ

(C) ય૪દદલવ

(D) ય૦દદલવ

(81)એન્મદનતિફિંદુLથી ૂલવફાજુ ૧યદનભીજા મમનનક ત્માંથીઉત્તયફાજુ િફિંદુMસુધીદનભીજા મમછક , તીLનનક
ું
Mલ્ચન
ક નાનાભાં
નાનુઅંતયને
ં
ટલું થામ?
(A) ૧યદનભી

(B) ૧૪દનભી

(C) ૧૭દનભી

(D) ૧૩દનભી

ૂ  ૯ નરાનભાં ૬૧ દનભીનું અંતય નાક છક  તક નમુન અંતય ૪ દનભી/નરાનની ઝડક ચારીનક નનક ફાનેનું
(82)એન ણકડત
અંતય૯દનભી/નરાનનીઝડકવામનરયનાકછક તીતકણકચારીનકનેટલું અંતયનાપ્યુ ં શળક?
(A) ૧૬દનભી

(B) ૧૭દનભી

(C) ૧૪દનભી

(D) ૧દનભી

(83) યાનેળએનલગવભાંઉયથી૯ભાંનનકનીચકથી૩૮ભાંિભકછક , તીતકલગવભાંનેટરાિલદ્યાથીછક ?
(A) ૪૬

(B) ૪૮

(C) ૪

(D) ૪૭

(84)૪૦ િલદ્યાથીખની એન શયીભાં જમાયે  નીિતનનક તકની જભણી ફાજુ ૮ થાન ણવકડલાભાં આલક તી તકનુ ં થાન
ુ ં થાનડાફીફાજુનાઅંતયથીનેટરામુછક ?
જભણીફાજુનાછક ડે યયમું થઈજા મમછક , તીતકશયીભાંતકનસટ
(A) ૧યમુ ં

(B) ૧૦મુ ં

(C) ૯મુ ં

(D) ૧૧મુ ં

(85)વંગીતાનંચનથીરાંફીછક નિનતાુષ્ાથીરાંફીછક , યં તુ તકનંચનજેટરીરાંફીનથી ્રમબાવંગીતાથીરાંફીછક ,
તીવીથીનાનીનીણછક ?
(A) ્રમબા

(B) ુષ્ા

(C) નંચન

(D) વંગીતા

(86) ભિનાદનરીભીટયદિિણતયપચારક છક છેત્માંથીજભણીફાજુ લેનક ૩દનરીભીટયચારક છક પયેજભણી
ફાજુલેનકદનરીભીટયચારકછક , તીતકીતાના્રમાયં િબનથક થીનઈદદળાભાંછક ?
(A)  ૂલવ

(B) િિભ

(C) દિિણ

(D) ઉત્તય

(87)આકરિિભનઆંનડાભાં્રમશ્નાથવનીજનમાએનઈવંખ્મ
 ાઆલળક?૧,૪, ?,૬૪, ય૬
(A) ૩ય

(B) ૧૬

(C) ૮

(D) ૧ય૮

(88)નીઈણાવનીડભાંMAINનક9364નનકDEARનક 8532રણલાભાંઆલકતીતકનીડભાંMENDનેભરણાળક?
(A) ૯૪૮

(B) ૯૪૮

(C) ૯૩૮

(D) ૯ય૮

(89) નજમકિલજમનકનહ્ુ,ં ‘તુભાયાિતાનાિતાનીત્
ં
નીનીુત્રીનીુત્રછક ’તીિલજમનજમનીનીણથામ?
(A) ભાવીમાઈબાઈ

(B) પીઈમાઈબાઈ

(C) ભાભાઈબાઈ

(D) નાનાઈબાઈ

(90) એન્મદનતએનપીટીજીઈ યહ્યી શતી, તકણક નહ્ુનં ે, ‘ભાયા નીઈ બાઈ ફશેનનથી, ણઆ ્મદનતનાિતાભાયા
દાદાનાએનભાત્રુત્રછક .’તીતક્મદનતનીનીપીટીજીઈયહ્યીશતી?
(A) ીતાની

(B) ીતાનાુત્રની

(C)ીતાનાિતાની(D) ીતાનાબત્રીજા મની

ુ યે, ય૦૦૧નાદદલવકવીભલાયશીમતી૩૧દડવકબફ
(91)જી૧જા મન્યઆ
 ય, ય૦૦૧નાદદલવકનમીલાયશળક?
(A) વીભલાય

(B) યિલલાય

(92)150, 148, 144, 136, 120, ?
(A) 89
(B) 86

(C)ગુરુલાય

(D) ળિનલાય

(C) 88

(D) 83
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(93)એનવંખ્માનકગણીનયેતકવંખ્માઉભકયતા૩૬૦થામતીતકવંખ્માનઈ?
(A) ય

(B) ૬

(C)૬૦

(D) ૬૪

(94)ફકિિભનવંખ્માનીવયલાી૧છક તીતકવંખ્માનઈ?
(A) યનનકય૬

(B) ય૪નનકય૭

(C)ય૧નનક૩૦ (D) ય૦નનક૩૧

(95) વભાજલાદેનથવ્મલથાનાવંદબવભાંનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) વભાજલાદેનથવ્મલથાભાંયાજમનીનેષ્ન્રમભૂત ૂિભનાશીમછક 
(B) દે ળનીઆિથિન્મલથાવયનાયદ્વાયાિનમંિત્રતનનકનામાવગ્ન્લતશીમછક 
(C) A નનકB ફન્નક
(D) વભાજલાદેનથવ્મલથાભાંધનનુનવભાનિલતયણશીમછક
ં

(96) બાયતજેલાિલનાવળીરનથવ્મલથાનીિલળકતાનાવંદબવભાંનમાિલધાનીવાચાછક ?
(I) આ્રમનાયનીનથવ્મલથાભાંકૃિની્રમાથિભનતાજીલાભક છક 
(II) નશેજનવંખ્માનીવભમાજીલાભક છક જેનાથીઆનથવ્મલથાખભાંવંયચનાત્ભનતથાભીવભીફકયીજગાયેજીલા
ભક છક 
(III)િલનાવળીરદે ળીનાકુરિનનાવભાંવૌથીલધુ્રમભાણભાંનાચીભારશીમછક 
(IV) આદે ળીભાં્રમાથિભનલતુખનાિનનાવનાલધાયાનકરીધકિનનાવનિનિિતથામછક 
(A) I નનકII

(B) IIનનક IV

(C) I, II, IV

(D) આકરતભાભ

(97)ફંધનથવ્મલથાનેલીનથવ્મલથાછક ?
(A) મ ૂડેુયલિી ૂણવયેતથીિનમંિત્રતશીમછક

(B) ણાધયુનતનાણા્મલથાશીમછક 

(C) ભાત્રિનનાવશીમછક .

(D) આમાતનેિનનાવથતીનથી

(98)વભાલકળીવંવ ૃમ્ધ્ધભાટેુું જપમયેછક ?
(A) વંયચનાત્ભનસુિલધાનીિલનાવ

(B) કૃિનીુનરુદ્ધાય

(C) િળિણનનકલાથ્મજેલીવાભાજજનવકલાનીઉર્ધતા

(D) આકરતભાભ

(99)બાયતજેલાિલનાવળીરદે ળભાંફકનાયેનીવંખ્માલધુશીલાનુનાયણુુ
ં
ં છક ?
(I) દે ળભાંલધુજનવંખ્માશીલાનારીધકિલળાશ્રભળગ્તત

(II) દે ળભાંમ ૂડેનીનબાલ

(III)દે ળભાંઆધાયભૂત ૂતવંયચનાનીિલનાવ

(IV) ઉદ્યીગનનક્મલથાનીનબાલ

(A) I નનકII

(B) I, II, III

(C) I, II, IV

(D) આકરતભાભ

(100)એનજીટેદટષ્ટનવનાભનીયેીટવ નીણફશાયાડેછક ?
(A) વકન્રરાલયદયવચવઇન્ટેટય ૂટ

(B) નીિતઆમીગ

(C) ાલયપાઇનાન્વનીછયે ળનિરિભટેડ

(D) વકન્રરટેદટષ્ટનરખગેનાઇઝકળન

(101)નાાટવ ળાનાથીવંફિં ધતછક ?
(A) નબપ્યુટયશાડવ લકય

(B) િનનાવવ ૃમ્ધ્ધભાટેયાભળીવકલા

(C) ભીટાઉદ્યીગીભાં્રમદૂ ણનુિનમં
ં
ત્રણ

(D) ગ્રાભીણન્માણનામવિભીનીભદદનનકમ ૂ્માંનનથી

(102)બાયતિનભાવણઅંતગવતળાનીિલનાવથામછક ?
(I) વૌથીલધાયે એનનયીડશેનટયસુિનિિતિવિંચાઇઅંતગવતરાલવુ
(II) તકફધાગાભડાજેનીવંખ્મા૨૦૦૦થીલધુછક તકનકવડનભાગવથીજીડલા
(III)ફાનેફધાગાભડાનકટેરીિલઝનથીજીડલા
(A) I નનકII

(B) Iનનક III

(C) II નનકIII

(D) એનણનશે
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(103)નન્માજન્ભનક્રમીત્વાદશતનયલાફાફતકનીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીછક ?
(A) મુખ્મભંત્રીનન્માિલલાશમીજના–િફશાય

(B) નંદાદે લીનન્મામીજના–ઉત્તયાણંડ

(C) સુનન્મામીજનાભશાયાષ્ર-

(D) આકરતભાભ

(104)બાયતભાંગયેફીનુભાનળાનાઆધાયે
ં
નયલાભાઆલકછક ?
(A) િલિબન્નયાજમભાં્રમિત્મગ્તતઆલનનાઆધાયય

(B) દયલાયનીવયે યાળઆલનનાઆધાયે 

(C) દયલાયનીઉબીગણચવનાઆધાયે -

(D) દે ળનીભિરનલતીનીજનવંખ્માનાઆધાયય

(105)નીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીછક ?
(I) ત્રીલાંચલીમમીજના– ણાદ્યાન્નનનકકૃિ

(II) વાતભીંચલીમમીજના– િવિંચાઇનનકઉદ્યીગ

(III) દવભીંચલીમમીજના– બાયે ઉદ્યીગનનકિળિણ

(IV) નિગમાયભીંચલીમમીજના– યીજગાયેવજૉન

(A) I, IIનનકIII

(B) II, IIIનનકIV

(C) IIનનકIII

(D) I નનકIV

(106)બાયતવયનાયદ્વાયાજા મશેયનલીફીજિલનાવનીિતએનઇફાફતયધ્માનઆપ્યુછક ?
ૂ ીનકઆલા
(A) િલશ્વભાંનમામણથીઉન્નત્રમનાયનાફીજનકરાલીનકણકડત
(B) કૃિઉત્ાદનલધાયલાભાટેફીજા મનીવંયિણ્મલથાભાંસુધાયીનયલી
ૂ ીભાંઉન્નત્રમનાયનાફીજી્રમિતજા મગપમનતાઉત્ન્નનયલી
(C) ણકડત
(D) ણાદ્યાન્નનીલધતીભાંગનકજીતાતકનુ ઉત્ાદનલધાયવુ

(107)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક ?
(I) શદયતિાંિતનાદયણાભલપમઘઉનાઉત્ાદનભાંવૌથીલધુવ ૃમ્ધ્ધથઇ
(II) ઉતય્રમદે ળવૌથીલધુઘઉનુઉત્ાદનનયતુ
ં
યાજ્મછક 
(III)ઘઉની્રમિતનેશટયઉત્ાદનતાનીફાફતભાંંજા મફનુથાન્રમથભછક
ં

(IV) ઘઉનુવૌથીલધુ
ં
િકત્રભાંલાલકતયિફશાયભાંથામછક
(A) I નનકII

(B) I, II નનકIII

(C) I, II નનકIV

(D) આકરતભાભ

(108)ળાન્તાકુભાયવિભિતનીનીવાથકવંફિં ધતછક ?
ૂ ીનીરીનથી
(A) ણકડત

ૂ ીનકવફવીડેઆલાથી
(B) ણકડત

(C) FCIનાુનગવિનથી

(D) નાણાનેમસુધાયાથી

(109)બાયતકયાષ્રેમણાદ્યાન્નસુયિા્રમાપ્તનયેરીધીછક યં તુ ાદયલાદયનસુયિા્રમાપ્તનયેનથીતકફાફતકનમીિલન્
સુવગ
ં તછક ?
(A) દયે નયેલાયનકઅંતથ:‘ફપય’ટીનઉર્ધનથી
(B) ણાદ્યાન્નઉત્ાદનવ ૃમ્ધ્ધદળાવલકછક યં તુ ્રમિત્મગ્તતઉર્ધતાઘટેછક 
(C) ગયેફીથીનીચકયે ણાભાં્મગ્તતનીવંખ્માલધીછક 
(D) ણાદ્યાન્નટીનમાવપ્તછક યં તુ ફધાયેલાયીનકતકનક્રમાપ્તનયલાનુવાભથ્મવ
ં
નથી

(110)કૃિઉત્ાદનભાંરાનડાનાશનાફદરકરીણંડનાશનીઉમીગનીચકનાભાંથીળાનુઉદાશયણછક
ં
?
(A) શ્રભલધાયતીટેનનીરીલાનર્રમગિત

(B) મ ૂડેલધાયતીટેનનીરીલાનર્રમગિત

(C) મ ૂડેઘટાડતીટેનનીરીલાનર્રમગિત

(D) આકરતભાભ

(111)ઔદ્યીિગનરામવન્વીંગનીિતનીચકનાભાંથીનમારષ્ષ્ટનીણયઆધાદયતશતી?
(A) ણાનગીિકત્રયનિીયિનમંત્રણ
(B) ઉત્ાદનવ ૃમ્ધ્ધભાટેણાનગીિકત્રભાટેઉદાયનીિત
(C) વાલવજિનનિકત્રનીિલતાયનયલી
(D) િલદે ળીનંનીય્રમિતફંધ
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(112)જીણભીમ ૂડેએટરકુું ?
(A) ઉદ્યીગીનકઉર્ધનયલાભાઆલતીર્ૂંનાગાાનીમ ૂડે
(B) નલાવાશવીનીનકઉર્ધનયલાભાઆલતીરાંફાગાાનીઆયં િબનમુડે
(C) ઉદ્યીગીનકનુનળાનવાભકઉર્ધનયલાભાઆલતાનેટરાનબંડી
(D) ઉદ્યીગીના્રમિતથાનનનકનલીનીનયણભાટેઉર્ધનયલાભાઆલતાબંડી

(113)નીચકનાભાંથીનઇબાયતનીવયનાયેિકત્રભાંવૌથીભીટે્માાદયનવંથાછક ?
(A) બાયતીમણાદ્યિનગભ

(B) ણિનજનનકધાતુ્માાયિનગભ

(C) ણાદેનનકગ્રાભઉદ્યીગિનગભ

(D) બાયતીમ્માાયભકાવંથા

(114)બાયતીમદયઝલવફકન્નેનાણાફજા મયનક્રમબાિલતનયલાભાટેનમાઉનયણયીતાનીિનબવયતાલધાયેછક ?
(A) વંદદતળાણિનમંત્રણ

(B) યીનડનનાભતનુ્રમભાણ
ં

(C) ખુ્રાફજા મયની્રમવ ૃિત

(D) ફંધાયણીમતયરતાનુ્રમભાણ
ં

(115)જથ્થાફંધમ ૂ્મસુચનાંનનાભાનભાંનીચકનાભાંથીનમાિકત્રનુવૌથીલધુ
ં
ભશત્લઆલાભાંઆલકછક ?
(A) ણાદ્યદાથવિકત્ર

(B) િફનણાદ્યદાથવિકત્ર-

(C) ઇંધણ, ાલય, રાઈટનનકલુબ્રીનેન્ટવ

(D) િલિનિભિતઉત્ાદન

(116)યાષ્રેમશીટીન્ચયિભળનનઇંચલીમમીજનાદયિભમાનળપમનયે રશતુ?
(A) નિગમાયભીંચલીમમીજના

(B) દવભીંચલીમમીજના

(C) નલભીંચલીમમીજના

(D) ફાયભીંચલીમમીજના

(117)યાષ્રેમતયય્રમધાનભંત્રીએદૂ યદળવનનીદનવાનચકનરનકરીન્ચનયે રછક તકનીઉદ્દક મુું છક ?
ૂ ીનકણકતીથીજીડામકરજા મણનાયેઆલી
(A) ણકડત
(B) વયનાયનનકઆમીગથીજીડામકરજા મણનાયેઆલી
(C) કૃિણચવમ ૂ્મઆમીગયરીનીનાસ ૂચનલીનાયલા
(D) જેનકટેનવંવાધનીનકસુયિિતનયલા

(118)Statutory Liquidity Ratioભાંવ ૃમ્ધ્ધળાનુદયણાભછક
ં
?
(A) ફકન્નીાવકખછેયીનડ

(B) વયનાયનકલધુવંવાધનીની્રમામ્પ્ત

(C) ફકન્નીનીનપાનાયનતાભાંઘટાડી

(D) આકરતભાભ

ૂ ીાવકવયતાથીશીચલાભાટેદનવાનનરફફના્યુછક ?
(119)નીચકનાભાંથીનઇફકન્નેણકડત
(A) િકત્રીમગ્રાભીણફકન્ન

(B) ંજા મફનકળનરફકન્ન

(C) ન્શાફાદફકન્ન

(D) બાયતીમટેટફકન્ન

(120)ભાઇિીવકટ–Rનીિલળકતાફાફતકુું વાચુછક ?
(A) આએનવદન્મઇભકિઝિંગઉગ્રશછક

(B) તકનુ લજન૧૩૦૦દનગ્રાછક

ું
(C) તકનિનભાવ
ણDRDO દ્વાયાથયુછક

(D) AનનકCફન્નક

(121)નીચકનાભાંથીનઇજીડણીટેછક ?
(A)નકળનરવામન્વવકન્ટય–દદ્શે

(B) નશેપમવામન્વવકન્ટય–મુફઇ
ં

(C) ફીયરાવામન્વવકન્ટય–શૈદયાફાદ

(D) એનણનશે

(122)LCH ફાફતકનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) LCH એરાઇટનીબફકટશેિરનીપ્ટયછક જેભાં૨૦MM નીર્ુયેટગનનનક૭૦MM નાયીનેટવાભકરછક 
(B) LCH નુિનભાવ
ં
ણદશન્દુતાનએયીનીદટનવિરિભટેડદ્વાયાનયલાભાઆ્યુછક 
(C) આએનભાત્રએવુશેિરનીપ્ટયછક જેિવઆચીનનરકિળમયજેલાલધુઉંચાઇલાાિકત્રભાંનામવનયેળનેછક 
(D) આકરતભાભ
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(123)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) નાવાનાવકટેરાઇટટેવકવૌયભંડનીફશાય ૃથ્લીથીછગણીભીટીગ્રશળીધામીછક 
(B) આનલાગ્રશનકHD 21749bનાભઆલાભાંઆ્યુછક
ં 
ુ તાયાભંડનાએનચભનેરાતાયાનીદયિભાનયે છક 
(C) આગ્રશયે ટેકુલભ
(D) B નનકC ફન્નક

(124)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) EMISAT બાયતની્રમથભજા મસ ૂવીઉગ્રશછક 
(B) EMISAT ઇઝયામરનાવકટેરાઇટ‘વયર’ યઆધાદયતછક 
(C) EMISAT ઇરકનરીભકનનકદટનકનરભભકઝયભકટભાટેફનાલલાભાંઆ્મીછક 
(D) આકરતભાભ

(125)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનણીર્ુનથી?
(A) PSLV C45વૌ્રમથભલણતઇવયીનુિભળનત્રણક
ં
મનિાભાંભીનરલાભાંઆ્યુ
(B) PSLV C45ઇવયીની૪૬ભી્રમીગ્રાભછક 
(C) PSLV C45દ્વાયાઇવયીએએનવાથક૨૮ઉગ્રશીવપતા ૂલવન્રમિકિતનમાવછક
(D) AનનકC ફન્નક

(126)રે-ખનબુટયુું છક ?
(A) રે-ખનબુટયયીનેટભીટયછક 
(B) આબુટયરીન્ચષ્્શનરનકિરપટખપનયલાભાટેલધાયાનીધક્કીભક છક 
(C)આરીન્ચષ્્શનરનાફીજા મટેજનીઆજુફાજુરગાડલાભાંઆલકછક 
(D) AનનકC ફન્નક

(127)નીબફકટનેઝુઆ્ટેડ્રનવનીનાદ્વાયાતદમાયનયલાભાઆ્યુછક ?
(A) NASA

(B) ISRO

(C) DRDO

(D) IIT ફેંનલુપમ

(128)C-PLAN ુું છક ?
(A) લાથ્મભંત્રારમદ્વાયાબાયતનાદયે નનાગદયનભાટેળપમનયે ર
(B) માવલયણતથાજલાયુદયલતવનભંત્રારમદ્વાયાળપમનયે રીટવ ર
(C) ઉતય્રમદે ળવયનાયે યાજમનાનવાભાજજનતત્લીવાભકરડલાળપમનયે રભીફાઇરએપ્રીનેળન
(D) લ્છતાનિબમાનઅંતગવતદદયમાદનનાયાધયાલતાયાજ્મીદ્વાયાળપમનયે રએપ્રીનેળન

(129)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુનથી?
(A) િલશ્વભાં્રમથભથભવરફકટયેનુઉદઘાટનળાં
ં
ઘાઇભાંનયલાભાંઆ્યુ
(B) ૨૮ભાંઇન્ડી-થાઇનીેટનુઆમીજનફેં
ં
નનીનભાંથયુ
(C) A નનકB ફન્નક

(D) ફન્નકિલધાનવાચાછક

(130)નમાયાજમનીSTARK એપ્રીનેળનકલવ૨૦૧૯નીIT એનવીરન્વએલીડવ ્રમાપ્તનમાવછક ?
(A) નવભ

(B) ખદડળા

(C) નણાવટન

(D) નેયર

(131)Reducing Plastic in Nature ુું છક ?
(A)WHO દ્વાયાપ્રાષ્ટન્રમદૂ ણનટનાલલાળપમનયામકરએનશર
(B)રઘુ, સુક્ષ્ભ, ભધ્મભઉદ્યીગભંત્રારમદ્વાયાળપમનયે રએનનામવિભ
(C)લ્છબાયતનિબમાનઅંતગવતણાદેનનકગ્રાભઉદ્યીગઆમીગદ્વાયાળપમનયામકરનામવિભ
(D)એનણનશે
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(132)રાઇપરાઇનએતવ્રમકવુું છક ?
(A) શીીટરનનકષ્્શનરવતયેનેળપમનયલાભાઆલકરગયેફયીગીખનીવાયલાયભાટેનીરેન
(B) ભાનલવંવાધનિલનાવભંત્રારમદ્વાયાગયેફીનાલાથ્મભાટેળપમનયલાભાઆલકલુ ીટવ ર
(C) ્રમધાનભંત્રીજનઔિધમીજનાઅંતગવતદલાઉર્ધનયલાનુખનરાઇનીટવ ર
(D)આકરતભાભ

(133)“ખયીયા” ફાફતકિનચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) ખયીયાનભકદયનાદ્વાયાિનિભિતસુયનબપ્યુટયછક 

(B)તકનુ િનભાવણવકભવંગનનકડેરનાવશમીગથીથયુછક 

(C)ખયીયાનુિનભાવ
ં
ણ૨૦૨૦સુધીભાનયલાભાંઆલળક  (D)આકરતભાભ

(134)UNEA – 4િલળકનઇફાફતણીટેછક ?
(A)UNEA – 4નુઆમીજનગ્લત્ઝયરકન્ડભાંનયલાભાંઆ્યુછક
ં 
(B)તકનીિલમમાવલયણીમડનાયીનનકટનાઉિલનાવનનકઆટીદપમરઇન્ટેિરજન્વભાટેનલાઉનેરરાલલાની
ુ તયાષ્રનીફંધાયણીમવંથાછક 
(C)UNEA એવંયન
(D)આકરતભાભ

(135)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) DRDO દ્વાયાજા મશેયાતનયલાભાઆલીછક નેબાયત૨૦૩૦સુધીભાંીતાનુલતં
ં
ત્રકળટેળનફનાલળક 
(B) આકળટેળન૪૦૦ટનલજનનુશળક
ં

(C) આકળટેળનનલનાળ૪૦૦૦દન ભી નીખયફીટભાંફનાલલાભાંઆલળક 
(D)એનણનશે

(136)નઇિભવાઇરGPS નનકGlonass ફન્નકિવનનરી્રમાપ્તનયેળનેછક ?
(A) બ્રહ્મીવ

(B)  ૃથ્લી– III

(C) નગ્નન-VI

(D) આકરતભાભ

(137)બાયતીમનકલીદ્વાયાખભાનનીણાડેભાંબાયતીમજશાજીનાસુયિિતઆલન-જા મલનભાટેયિણુપમાડલાુું રીન્ચ
નયલાભાઆ્યુ?
ં
(A) ખયે ળનસુયિા

(B) ખયે ળનવંન્

(C) ખયે ળનળગ્તત

(D) ખયે ળનખભાન

(138)SPICE નુુ
ં પમનાભજણાલી
(A) Smart Precise Important Cost Effective

(B) Smart Precise Information Cost Effective

(C) Smart Precise Impact Cost Effective

(D)Smart Prectice Important Cost Effective

(139)ણગાવ્રમશાયુું છક ?
(A) શલાથીશલાભાં્રમશાયનયતીિભવાઇર

(B) બાયતીમવકનાનીયુદ્ધાભ્માવ

(C) આદટિરયેગન

(D) A નનકC ફન્નક

(140)બ્રકઇનટીનયુું છક ?
(A) ભાનલિલચાયે ચારતીચી

(B) ભગજનનકભાટવ પીનલ્ચકનીએનઇન્ટયપેવટેનનીરીલા

(C) ભાઇન્ડયેડીંગચી

(D) આકરતભાભ

(141)િળગક્રીિવવફાફતકનયુિલધાનવાચુછક ?
(A)બાયતીમલદજ્ઞાિનનીદ્વાયાઆફીભાયેનાઇરાજભાટેયવીિલનવાલલાભાંઆલી 
(B) આફીભાયેડામકદયમાનીએન્રમનાયછક
(C)આએનિફનચકીફીભાયેછક 
(D) A નનકB ફન્નક
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(142)464 T-90ુું છક ?
(A) ટેન્ન

(B) ફીબફ

(C) સુયવીિનનકૃઝિભવાઇર

(D) શાઇયવીિનનઆદટિરયેગન

(143)વી-શીનશેિરનીપ્ટયફાફતકનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) વી-શીનશેિરનીપ્ટયવૌથીશ્રકષ્િદદયમાઇશેિરનીપ્ટયછક 
ું
(B) તકનિનભાવ
ણનભકદયનાનીનંનીરીનશેડભાટીનદ્વાયાથયુછક 
(C) A નનકB ફન્નક
(D) ફન્નકિલધાનણીટાછક 

(144)નીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીનથી?
(A) ICBM – ભાયનિભતા૫૫૦૦દન ભી 

(B) LRSBM – ભાયનિભતા૩૦૦૦-૫૫૦૦દન ભી 

(C) SRBM – ૧૦૦૦દન ભી નયતાખછેભાયનિભતા

(D) ફધીજીડવાચીછક 

(145) ૃથ્લીનીઆંતદયનવંયચનાનીષ્ટજા મણનાયેનમાથીભક છક ?
(A)જલાામુણીઘટના

(B)ભૂત ૂનંીમતયં ગીથી

(C) તાભાનનાનભ્માવયથી

(D) આંતદયનઘનત્લનાનભ્માવથી

(146)નવભનીબ્રહ્મુત્રઘાટેળાનુઉદાશયણછક
ં
?
(A) યે બઘાટે

(B) ભ્રંળઘાટે

(C) ્રીનલવત

(D) શાટવ લવત

(C) ભીનકડનીન

(D) બુટે

(C)રાઇનજરધાયા

(D)્રમત્માનુલતીનદે

(147)નદેનયદનદ્વાયાિનિભિતભકદાનનકુું નશેછક ?
(A) કનીપ્રકન

(B) ભકવા

(148)ઢાનકનનુપમગભનનયતીનદેનકુું નશેછક ?
(A) નનુલતીનદે

(B) યલતીનદે

(149)પે્વાયનુનામીિરનભાટેભાં
ં
દયલતવનનમાનાયણથીથામછક ?
(A) જરમીજન

(B) ખગ્તવનયણ

(C) નાફછનીનયણ

(D) એનણનશે

(150)નીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીછક ?
(A) િવમાચીન– નાયાનીયભશ્રકણી

(B) યોંગબુન-નાંચનજઘા
ં

(C) િભરાન– કુભાઉ–ગઢલાર

(D) આકરતભાભ

(151)ળણનકધીલાભાટેજમાવપ્તનયતીચયલ્ચકનીિનબનભૂત ૂિભનકુું નશેછક ?
(A) િફર

(B) યે શ

(C) ન્રય

(D) ભૂત ૂડ

(152)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક
ં ?
(A) ઉતય્રમદે ળભાંનાંનીિનબનભૂત ૂિભનક‘ણાદય’ નશેછક (B) િફશાયભાંટનાનલાનનાંનીભૂત ૂિભનક‘જ્રા’ નશેછક 
(C)ંજા મફભાંભકદાની્રમદે ળનક‘ફકટ’ નશેછક 

(D) આકરતભાભ

(153)ભકદાની્રમદેળભાંભાટેનાઉવકરાગીટેનયાઘણીજનમાએતકભનીલ્ચકનીચીભૂત ૂિભજીલાભક છક તકનકુું નશેછક ?
(A)ત્રી

(B) ઢાંઢ

(C) ચી

(D) એનણનશે

(154)જમુનાુયે, ફીટર, અંગીયાએબાયતનાનમા્રમાણીની્રમાદે િળનજા મિતછક ?
(A) બેંવ

(B) ગામ

(C) ઊંટ

(D) ફનયે

(155)નીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીછક ?
(A) બૌિતનદયગ્થિતમુજફઆફીશલાનેમજપમદયમાતીભાટેજપમયે– સુયિિતલન
(B) દે ળનીઆિથિનજપમદયમાતી ૂણવનયલાઉમીગી– યાષ્રેમલન
(C)ગાભડાતથાળશેયીભાંઇંધણતથાઘયલયાળનીવાધનવાભગ્રીભાટેજપમયે– ગ્રાભીણલન
(D) આકરતભાભ
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(156)વપેદનફયણજે‘કનભકટાઇટ’ નાભનાનગ્નનકૃતણડનીભાંનમીનફયણભેઆલકછક ?
(A) પમફીનફયણ

(B) ભનીલાઇટનફયણ

(C)ફામીટાઇટ

(D) આકરતભાભ

(157)નીચકનાભાંથીનઇજીડણીટેછક ?
(A) એન્ટેભની-દશભાચર્રમદે ળ(B) િઝયનન– તિભરનાડુ(C) ફકદયિરમભ– યાજ્સથાન(D)ગ્રકપાઇટ– ઉદડળા

(158)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનવાચુછક ?
(A) તયં ગઉજા મવનીવૌ્રમથભળપમઆતનેયરનાિલજજિંગભાંથઇશતી
(B) બાયતભાંશૈદયાફાદણાતકયાષ્રેમભૂત ૂ-તયેમનનુવધ
ં ાનવંથાછક
(C) A નનકBફન્નક
(D) શદયમાણાભાંજરણકયેભાંનનાજનાભૂત ૂવાભાંથીલીજેઉત્ન્નનયલાભાંઆલકછક 

(159)ઉદ્યીગનનકતકનાથાનાલવફાફતકનીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીછક ?
(A) ઊન-લસ્ત્રઉદ્યીગ– ૧૮૭૬

(B) નાગઉદ્યીગ– ૧૮૮૧

(C) િવભકન્ટઉદ્યીગ– ૧૯૦૪

(D) આકરતભાભ

(160)વા્ભીનકરાુું છક ?
(A) એનફીભાયે

(B) એનલાઇયવ (C) એનણતયનાનયવામણ

(D) ફકનટેદયમાનીએનવમ ૂશ

(161)નીચકનાભાંથીનવત્મિલધાનળીધી
(A) નયલ્રીનનકિલિંધ્માચનીિગદયભાાખદિિણનાઉ્ચ્રમદે ળભાંઆલકરીછક 
(B)નયલ્રીિગદયભાાનુવૌથીઊંચુ
ં
િળણયગુ
ં
રુિળણયછક
(C) ગુરુિળણયનીઊંચાઇ૨૨૧૭ભીટયછક 
(D)ઉયનાતભાભિલધાનવાચાછક 

(162)નીચકનાભાંથીનવત્મિલધાનળીધી
ુ થરનાયણતયેનેખણામછક 
(A) થયનુયણનનક
ં
ન્છનુયણએબાયતીમભશાભર
ં
(B)યાજથાનનાયણ્રમદે ળભાંવાંબાયણાયાાણીનુવયીલયઆલક
ં
લું છક 
(C) બાયતનીએનભાત્રસુષપ્ુ તજ્લાામુણીલવતનનકફકયનજેઅંદભાનનનકિનનીફાયદ્વીવમ ૂશભાંઆલકરછક
(D)ઉયનાતભાભિલધાનવાચાછક

(163)નીચકનાભાંથીનવત્મિલધાનળીધી
(A) ડાંગયનીણકતીભાટેખછાભાંખછં૨૦૦૦વક તાભાનજપમયેછક 
(B)િલશ્વભાંડાંગયનુવૌથીલધુ
ં
ઉત્ાદનદે ળચીનછક 
(C) ડાંગયનાાનભાટે૧૫૦વક ભી થી૨૦૦વક ભી લાિિનલયવાદજપમયેછક 
(D)ઉયનાતભાભિલધાનવાચાછક

(164)જૈિલનણકતીનાઉત્ાદન્રમીત્વાશનફજા મયનાિલનાવભાટેયાષ્રેમજૈલણકતીમીજના(N.P.O.F.) નમાયે ળપમનયલાભાં
આલી?
(A) નલકબફય– ૨૦૦૫

(B) નલકબફય– ૨૦૦૬ (C) ખતટીફય– ૨૦૦૪ (D) ખગષ્ટ– ૨૦૦૭

(165)નરગનરગઋતુભાંદદલવનીવભમનનકયાિત્રનીવભમનાિલતયણભાંિબન્નતાનમાનાયણથીશીમછક ?
(B)  ૃથ્લીનુસ
ં ૂમવનીચાયે મફાજુરંફગીયેતથીદયિભણ (C)

(A)  ૃથ્લીનુીતાનાનિયદયભ્રભણ
ં
નાનનીનિાંળીમગ્થિત

(D) ૃથ્લીનુલિનિયદયિભણ
ં

(166)ભૂત ૂ-વંયિણનીદયયે ણાફંધનધ્ધિત(Outline Bounding Technique)િલિધના્રમમીગળકનીભાટેથામછક ?
(A) ્રમફલનદિમાનકઆધીન

(B) નદે્રમલાશીનાઆળયે  ૂયગ્રતથનાય, િનબનવભતરભકદાન

(C) ઘાવલધલાનીવંબાલનાથીજભીનઉજા મલી

(D)ઉયીનતદનેએનણનશે
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(167)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનણીર્ુછક ?
(A) ગુજયાતભાંવૌથીલધુચ ૂનાનાથ્થયન્છજજ્રાભાંભેઆલકછક 
(B)વીડાએળનાઉત્ાદનભાંગુજયાતબાયતભાં્રમથભથાનધયાલકછક 
(C) ગુજયાતદે ળનાકુરઉત્ાદનભાંથી૮૬ ૬૯%વીડાએળનુઉત્ાદનનયે
ં
છક 
(D)બાયતભાંનનેનનુઉત્ાદનએનભાત્રગુ
ં
જયાતયાજ્મભાંજથામછક 

(168)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનણીર્ુછક ?
(A) ગુજયાતબાયતનાકુરઉત્ાદનના૪૧%ણનીજતકરનનક૪૭%કુદયતીલાયુઉત્ન્નનયે છક
(B)ગુજયાતભાંફનાવનાંિાજજ્રાનાલાલતાલુનાનાયાધાનકવડાગાભકવીરાયાનવ થાલાભાંઆલીયહ્યીછક 
(C) ગુજયાતદે ળભાંવૌથીલધુસ ૂમવળગ્તતભકલતુયાજમછક 
(D)ગાંધીનગયાવકકુડાવણણાતક૧ભકગાલીટનીવીરાયાલયપ્રાન્ટઆલકરીછક

(169)નીચકનાભાંથીનયુિલધાનણીર્ુછક ?
(A) જૂરીપરીયાનનકનેસ ૂયેનાએિાયીનવ ૃિીછક 
(B)ઘઉ, ડાંગય, નાવએિાયીનાનછક 
(C) જભીનસુધાયણાભાટેજજપ્વભ, ગંધનનનકભીરાિવવનીઉમીગથામછક 
(D)ગુજયાતભાંવૌથીલધુણકતીશેિનીજભીનફનાવનાંિાજજ્રાભાંજમાયે વૌથીખછેજભીનન્છજજ્રાભાંછક 

(170)ગુજયાતનાનમા્રમદેળભાંદિિણબાયતભાંરેણડનીભાંથીફનકરી“યે ગયુ ” ્રમનાયનીજભીનજીલાભક છક ?
(A) ચયીતય

(B)  ૂયનાભકદાન

(C) નાનભ

(D) બાર

(171)તાજેતયભાંબાયતભાંઆનાળીલીજેડલાનીઘટનાખય્રમથભયેીટવ ફશાયાડલાભાંઆ્મી, આયેીટવ નીણક
ફશાયાડમીછક ?
(A) માવલયણનનકજલાયુદયલતવનભંત્રારમ

(B) નરાઇભકટનાઉગ્ન્વર

(C) નરાઇભકન્ટયે જજિરએટખ્જિલિંગિવટભ્રમભીળનનાઉગ્ન્વર

(D) બાયતશલાભાનિલજ્ઞાન

(172)શારભાંવભાચાયીભાંયશેર“નરીઇવ’ ૩૪૭૦ફી” નીચકનાભાંથીુું છક ?
(A) ્રકનશીર

(C) ધ ૂભનેત ુ

(B) એનતાયા

(D) એતવીપ્રકનટ
ક

(173)SHODH નુુ
ં પમનાભજણાલી
(A) Scheme of Developing High Quality Research (B) Scheme of Develop High Quality Research
(C) Scheme of Developed High Quality Research (D) Scheme of Develop High Qualitative Research

(174)નીચકનાભાંથીનીનકળાવનયત્નથીવબભાિનતનયલાભાઆ્મા?
(A)નભરનાથ

(B) યાજનાથિવિંશ

(C) મીગીઆદદત્મનાથ

(D) િલજમપમાણી

(175)નમાદેળકગકયનાન ૂની્રમલકળનકયીનલાZero Chance નિબમાનળપમનયુવ છક ?
(A) બમાનભાય

(B) ફાંનરાદે ળ

(C) ખરેિરમા

(D) બાયત

(176)નીચકનાભાંથીનઇજીડવાચીછક ?
(A)મ ૃત્મંજમભશાાત્રા–cyclone man of India

(B) ઈ શ્રીધયન–Metro Man

(C) ને િવલન–Rocket Man

(D) આકરતભાભ

(177)ચુ્શાુું છક ?
(A) ધુભાડાયદશતચુ્શાનાભની્રમીજેનટછક  (B) આ્રમીજેનટભશાયાષ્રવયનાયે ળપમનમછછક 
(C) A નનકB ફન્નક

(D) સ્ત્રીવળગ્તતનયણફાફતકજા મગૃતતાનિબમાન

(178)Queen of arabian Sea તયેનેનયુફંદયજા મણીતુછક ?
(A) નીચી

(B) ફેંનલુપમ

(C) નંડરા

(D) િલળાણાટ્ટ્નભ
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(179)ભારાફાયદયલયપેટેલરનુઆમીજનનમાનયલાભાઆલક
ં
છક ?
(A) નેયર

(B) તિભરનાડુ

(C) અંદભાનિનનીફાય (D) રિદ્વદ્વ

(180)બાયતનુવૌ્રમથભઇરક
ં
નરીિનનભકન્યુપેનચદયિંગનરટયનમાયાજમભાંથાળક?
(A) આંધ્ર્રમદે ળ

(B) ગીલા

(C) નેયર

(D) ભધ્મ્રમદે ળ

(C) ફેંનલુપમ

(D) શૈદયાફાદ

(181)નકળનરઇન્પીભેદટનવવકન્ટયનુમુ
ં ખ્મારમનમાછક ?
(A) ન્યુદદ્શે

(B) મુફઇ
ં

(182)DGFT નુુ
ં પમનાભજણાલી
(A) ડામયે નટયજનયરખપપીયે નરેડ

(B) દડયે નટીયે ટજનયરખપપીયે નથભવર

(C) દડયે નટીયે ટલાનકદટનરખપપીયે નરેડ

(D) દડયે નટીયે ટજનયરખપપીયે નરેડ

(183)ગુગરનીનલીઆવ ૃિત‘એન્ડ્રીઇડ૧૦’ નુનન્મનાભુુ
ં
ં યાણલાભાંઆ્યુછક
ં ?
(A) એન્ડ્રીઇડQ

(B) એન્ડ્રીઇડA

(C) એન્ડ્રીઇડU

(D) એન્ડ્રીઇડP

(184)વંયનુ તયાષ્રમુજફિલશ્વભાંવૌથીલધુથાિનનબાાખધયાલતીદે ળનમીછક ?
(A) બાયત

(B) ાુઆ-ન્યુ-ગીની

(C) થાઈરકન્ડ

(D) નાઈલાદયમા

(185)‘ળાયેદયનિલનરાંગતાદિનેટિલશ્વન’ ભાંનમાદેળનીટેભિલજેતાફનીછક ?
(A) બાયત

(B) ઈંનરકન્ડ

(C) ખરેિરમા

(D) ન્યુઝીરકન્ડ

(186)નમાદેળક્રમધાનભંત્રીનયે ન્રભીદેનક‘ગાડવ ખપખનય’ થીવબભાિનતનમાવ?
(A) નકા

(B) ભૂત ૂતાન

(C) જા માન

(D) િલમકતનાભ

(187)ગ્રીનીવનાંદયીટવ મુજફલતવભાનભાંિલશ્વનીવૌથીભીટીSO2ઉત્વજૉનદે ળનમીછક ?
(A) નભકદયના

(B) ચીન

(C) બાયત

(D) જા માન

(188)નમાદેળકભદશરાખનાંિલદે ળ્રમલાવયની્રમિતફંધશટા્મીછક ?
(A) ઈયાન

(B) વાઉદેનયે િફમા

(C) ઇઝયામકર

(D) વીદયમા

(189)બાયતીમવાંકૃિતનિલિલધતાદળાવલતા‘બાયતદદલવ’ નુઆમીજનનમાં
ં
દે ળભાંથયુશતુ
ં
?
ં
(A) નકા

(B) વાઉદેનયે િફમા

(C) ભૂત ૂતાન

(D) UAE

(190)્રમધાનભંત્રીભીદેલાએનમાદે ળભાં૨૦૦લવજૂનાશ્રીનાથલાનાભંદદયનાુન:િલનાવ્રમીજેનટનુઉદ્દઘાટનનયુ
ં
વ ?
(A) વાઉદેનયે િફમા

(B) ફશેયેન

(C) UAE

(D) ખભાન

(191)શારભાંનયે ન્રભીદેનકનમાદે ળક‘The King Hamad Order of Renaissance’ થીવબભાિનતનમાવ?
(A) UAE

(B) વાઉદેનયે િફમા

(C) કુલદત

(D) ફકશયેન

(192)UNCCD નીCOP14 નુઆમીજનનમાં
ં
નયલાભાંઆલકરછક ?
(A) જા માન

(B) UAE

(C) બાયત

(D) િબ્રટન

(193)CITES નીCOP-18 નુઆમીજનનમાં
ં
નયલાભાંઆ્યુશતુ
ં
?
ં
(A) લાનીલા

(B) કદયવ

(C) લીિળિંનટન

(D) દુફઈ

(194)પેપાએભદશરાખભાટેનાફૂટફીરિલશ્વન, ૨૦૨૩ભાંનેટરીટેભીનકયભલાનીભંજૂયેઆીછક ?
(A) ૧૮

(B) ૨૪

(C) ૨૨

(D) ૩૨

(195)એિળમનઇન્રારનચયઇન્લકટભકન્ટફેંન(AIIB)ભાંવભ્મદેળતયેનેજીડાલાનીજા મશેયાતનમાદેળદ્વાયાનયલાભાંઆલી?
(A) ગ્રીવ

(B) વિફિમા

(C) જભવની

(D) A નનકB ફંનક

(196)યાષ્રિતયાભનાથનીિલિંદેભશાત્ભાગાંધીનનકણાદેયઉદ્દઘાટનનમાદે ળભાંનયુવ ?
(A) ફકિનન

(B) ગાંમ્બફમા

(C) ગીની

(D) ઉરુનલક
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(197)ISRO દ્વાયાનમાદેળભાંITLU નીથાનાનયલાભાંઆલળક?
(A) નઝાન

(B) ભીની

(C) કદયવ

(D) યીભ

(198)BASIC દે ળીનીજલાયુદયલતવનયની૨૮ભીભંત્રીતયેમફકિનનુઆમીજનનમાં
ં
નયલાભાંઆ્યુ?
ં
(A) નલીદદ્શે

(B) વાખાઉરી

(C) કદયવ

(D) રંડન

(199)લનકુભાયનીનમાદેળભાંબાયતીમએબફકવકડયતયેનેિનભણનં ૂ નયલાભાંઆલી?
(A) વંયતુ તનયફનભીયાત

(B) ફકિનન

(C) જા માન

(D) ઈયાન

(200)નમાદેળકીતાનીયાજધાનીણવકડલાનીજા મશેયાતનયે?
(A) ભરકિળમા

(B) દપિરાઇન્વ (C) ઈન્ડીનકિળમા (D) થાઈરકન્ડ
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