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(1) વશૃત્ાાણભાયનીનીખણાણનઈયેતકનયેળનામ? 
(A) વનં્માવીગપુાખનાપમભા ં   (B) મતૃનનકદપનાલકરથાનનાપમભા ં
(C) ભદંદયનાપમભા ં    (D) એનણનશે 

(2) ઉત્ણન્નના્રમભાણીનનવુાયુુારનનીળપમઆતનમાંથઈશતી? 
(A) નીચરાલૂવાાણનાભા ં  (B) ભઘ્મલૂવાાણનાભા ં
(C) ઊયેનનકાાણનાભાં  (D) ભઘ્માાણનાભા ં

(3) ‘ત્રમી’નીનુંનાભછક? 
 (A) ત્રણલકદીનુ ં (B) ધભવ, વઘંનનકયદુ્ધ(C) દશિંદુધભવનાત્રણદેલતાખનુ ં (D) ત્રણઋતખુનુ ં
(4) ફીગજનીઈભશત્લણૂવછકનેભને, ..... 

(A) આભઘ્મએિળમાનનકિત્ફતનાલ્ચકનુંએનભશત્લણૂવ્માાદયનનેન્રશત ુ 
(B) નશીંથી્રમાપ્તનિબરકણીભાંલદદદનદેલતાખનનકદેલીખનાનાભઉ્રકિણતથમકરજીલાભકછક  
(C) લકદનામૂગ્રથંીનીયચનાનશીંમાથઈશતી    
(D) એનણનશે  

(5) નીચકનાભાથંીનમાયાજલળંનાનિબરકણભાંઆયંયાનુંવભથવનજીલાભકછકનેલમુ્બફનીળાનમમિૂનબદુ્ધનુંજન્ભ
થાનછક? 

(A) ભૌમવ  (B) ુુગં  (C) વાતલાશન  (D) કુાણ  
(6) આરાયનરાભનીણશત ું? 

(A) ફૌધ્ધનીએનિળષ્મ    (B) ફૌધ્ધનારીનએનળાવન 
(C) એન્રમિતષ્ષ્િતફૌધ્ધિબ ુ   (D) ફૌધ્ધનાએનગપુમ 

(7) નીચકનાભાથંીનીણક“વેંડ્રીનીટવ”(ચરંગપુ્તભૌમવ નનકિવનંદયભશાનનીમરુાનાતનીઉ્રકણનમછછક? 
(A) િપ્રની  (B) જિટન   (C)રેફી   (D) ભકગથનીજ 

(8) નીચકનાભાથંીનીનીતરુનાભદનમાલકરીના‘િ્રમિંવ’વાથકનયેળનામછક? 
(A) નાિરદાવનુ‘ંભારિલનાગ્નન-િભત્રભ’  (B) નીદટ્મનુંનથવળાત્ર 
(C) લાત્મામનનું‘નાભસતૂ્ર’   (D) િતરુલ્લલુયનું‘િતરુનકુયર’ 
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(9) નીચકનાભાથંી ્રમાચીન બાયતીમ નિબરકણીભાથંી નયુ દેળના વનંટના ભાં ઉમીગ ભાટે સયુિિત યાણલા ભાટેનું
્રમાચીનતભળાશેઆદેળશત?ુ 

(A) વીશગૌયાતામ્રત્ર    (B) નળીનનુંપમિબભનદેઈ તબંરકણ  
(C) ્રમમાગ્રમળિત    (D) ચરંનુંભકશયૌરીતબંિળરારકણ 

(10) ‘બાગ’નનક‘ફિર’ુુંછક? 
(A) વદિનનિલબાગ  (B) યાજલનાત્રીત (C) ધાિભિનનનષુ્િા (D)્રમળાવનેમિલબાગ 

(11) ‘ના્મ’ળદરીની્રમાચીનતભનમનૂીનીનાનિબરકણભાંભકછક? 
(A) નાિેમાલાડનારુરદાભનના (B)નળીનના (C) યાજેન્ર્રમથભના (D)  એનણનશે  

(12) ગાધંાયળદરીનીનરાનમાવભમભાંિલનાવાભી? 
(A) કુાણીનાવભમક  (B) ગપુ્તીનાવભમક(C) નનફયનાવભમક(D)ભૌમછનાવભમક 

(13) નઇલતતં્રતાથી્મગ્તતયાજમનીવદિમવભ્મફનીળનેછક? 
(A) નાગયેનલતતં્રતા(B) યાષ્રેમલતતં્રતા(C) યાજનેમલતતં્રતા (D) આિથિનલતતં્રતા 

(14) ્રમાચીનબાયતનુંનીચકનાભાથંીનયુભશત્લણૂવ્માાયનેન્રતક્માાયભાગવયશતીજેન્માણનકલેંગીનકથી
જીડતીશતી?  

(A) તગય   (B)  શ્રીયુ  (C) િત્રયુે  (D) તામ્રિરિત્ 

(15) ફાફયવલવ્રમથભદલીાદળાશનમાધાયણનયેશતી? 
 (A) પયગનાભા ં   (B) નાબરુભા ં  (C) દદ્રીભા ં  (D) વભયનંદભાં 
(16) નીચકનાભાથંીનયુયનુભસભુકિ્રતછક? 

(A) નદ્વકતલાદ -યાભાનજુભ   (B) િલિળષ્ટાદ્વકતલાદ–ળનંયાચામવ 
(C) દ્વકતલાદ-ભઘ્લાચામવ   (D) દ્વદતાદ્વકતલાદ-લ્રબાચામવ 

(17) ખ્લાજા મમઈુનદુેનિચતીનીનીિળષ્મશતી? 
(A)ન્દુરનાદદયલારાનીની   (B) ખ્લાજા મનબૂયસુપુની 
(C) ખ્લાજા મઉભાનશાપમનીની   (D) ખ્લાજા મભૌદૂદની 

(18) તકમગુધવમ્રાટનીણશતીજેનાલાલનભાથંીધદમવ, વનં્, વપતાનીિળિાભકછક? 
(A) જશેવદ્દેનભીશબભદફાફય   (B) નવીવદ્દેનમશુબભદહભુાય ૂ ં
(C) જરાલદુ્દેનમશુબભદનનફય   (D) ન્દુરમજુપપયમશુેઉદ્દેનઔયંગઝકફ 

(19) નીચકનાભાથંીનમાથાનયનનફયનકહભુાયુંનામતૃ્યુછેયાજગાદેયફકવાડલાભાંઆ્મીશતી? 
 (A) નાબરુ   (B) નારાનૌય (C) વયદશિંદ  (D) રાશીય 
(20) ગજુયાતનીથાનમૂયાજવીરનંેએનમાથકનગ્નન્રમલકળનમછશતી? 
 (A) શ્રીરભાંવયલતીનાિેં  (B) વશત્રિરિંગતાલનાનાિેં 
 (C) વાફયભતીનાનાિેં   (D) એનણનશે  
(21) નમાઆંદીરનઅંતગવતનભદાલાદભાં‘ગજુયાતિલદ્યાીિ’નીથાનાનયલાભાંઆલી? 

(A) નવશનાયઆંદીરન (B) યીરકનટએનટિલરુદ્ધ (C) ણકડાવત્માગ્રશ (D) સયુતભાંઆંદીરન 
(22) જૂનાગઢનનકાલાગઢનીણકલાત્યુંશતુ? 

(1) નવીપમદેનભશમેદૂળાશ   (2) નવીપમદેનનશભેદળાશ 
 (A) ભાત્ર-1  (B) ભાત્ર-2   (C) 1 નનક2  (D) એનણનશે 
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(23) ૧૯૦૯ભાંનભદાલાદભાંનઈઘટનાઘટે? 
(A) ્રમજા મવભાજનાભનીયાજનેમવંથાનીથાના (B) નોંગ્રકવનું્રમથભનિધલકળનથય ુ

(C) શીભપમરરીગનીથાનાથઈ   (D) રીડવિભન્ટીયફીબફનાણલાભાંઆ્મી  
(24) ીરુ્વગીઝીએબાયતભાંનીચકનાભાથંીનમાથાનય્રમથભદન્રાનુંિનભાવણનયુવ? 

(A) નઝદેલભા ં (B) નન્નાનીયભાં (C) નીચીનભા ં  (D) ગીલાભા ં
(25) નમાભકાભાંરીનીીતાનાફાનીનનકુખુનાયિણભાટેનગ્નનદેલનીફાધાયાણકછક? 

(A) ારીદયનીભકી (B) ચરૂનીભકી (C) નલાટંનીભકી (D) ભાણકનિાયેનીભકી 
(26) ગદયાટીનીથાનાનમાંથઈશતી? 

(A) નપઘાિનતાનભા ં (B) ફભાવભા ં  (C) ઈંનરેંન્ડભા ં (D)  વયંનુતયાષ્રનભકદયનાભા ં
(27)ઊંચીએડેનાચડનેલાાબટૂ, નઢેલયનેીતડે, ગકશાવંડે, નાનભાંભયનેઆઘયેણાનમાનતૃ્મભાંજીલાભકછક?

  
(A) ઢીરાયાણીનતૃ્મ (B) િાગાનતૃ્મ  (C) ભકયામીનતૃ્મ (D) ભકયનતૃ્મ 

(28) નયુયાજમભીજા મદદવનેલટુ્ટીનશલેાતાિલળક્રમનાયનાચાભડાનાબટુભાટે્રમિવદ્ધછક  
 (A) યાજથાન  (B) ગજુયાત  (C) ભશાયાષ્ર  (D)જબમ-ુનાભીય 
(29) બયતગ ૂથંણભાંફૂરનનકસુદંયકટવનફનાલલાભાટેવપેદદીયાનીઉમીગનયલાભાંઆલકછકજેરણનઉભાં્રમિવદ્ધ

છકએનયુછક? 

(A) ફૂરનાયે  (B) નવીદા  (C) નરભનાયે  (D)ફૂરનનાયે 
(30) ફધંાયણના૪૨ભાવંળંીધનદ્વાયાનીિત-િનદેળનતત્લીભાંુુંજીડલાભાંઆલકરનથી? 

(A) ળીણથીફાનીનનકલમનીનીસયુિા (B) વભાનન્મામતથાિન:ુ્ુનનાનનૂીવશામ 
(C) વભાનઆચાય-વદંશતા   (D) ઉદ્યીગીની્મલથાભાંશ્રિભનીનીબાગીદાયે 

(31) બાયતીમળાત્રીમવગંીતનાયાગનમાછક? 
(A) વભમિલિળષ્ટ (B) ભનીબાલિલિળષ્ટ (C) ત્રમતુિલિળષ્ટ (D) આકરતભાભ 

(32) નીચકનાભાથંીનમારીનગીતનમાયાજમવાથકસબુભકિરતનથી? 
(A) આ્શા-ભશાયાષ્ર (B) ફાઊર-િિભફગંા(C) િણશાયે–યાજથાન (D) વીશય-િફશાય 

(33) બાયતીમનતૃ્મપમીનુંવદંબવળકભાંજીલાભકછક? 
 (A) નાભસતૂ્ર  (B) નાટમળાત્ર  (C) A નનકB ફનંક(D) એનણનશે
(34)બાયતભાંનાટમનરાનીઆજસધુી્રમિવદ્ધ્રમાચીનિલદ્યાનઈછક? 

(A) નીદડમટ્ટભ  (B) મિગાન  (C) નૌટંને  (D)તભાળા 
(35) તભાળાનીચકનાભાથંીનીનીનાટમનરાછક? 

(A) ભઘ્મ્રમદેળ  (B) ઉત્તય્રમદેળ  (C) જબમુનનકનભીય (D) ભશાયાષ્ર 
(36) ગજુયાતીબાા-િરિનુંઘડતયતથાિલિભવલંતનુંચરણ્માનયેતકનમાલળંનાવભમનાભાંળપમથયુ?ં 

(A) લાઘકરાળાવન (B) વીરનંેળાવન (C) ચાલડાળાવન (D) ભદડાનીનાળાવન 
(37)નીચકનાભાથંીનયુથાત્મભૌમવયગુનુંનથી? 
 (A) વાયનાથનીિવિંશતબં    (B) ધૌિરનીશગ્ત  

(C) ભથયુાભાથંીભેઆલકરીબદુ્ધનીમિૂતિ  (D) યાભયુલાભાથંીભકરવૃબ 
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(38)દખ્ણણભાંભેઆલકરાયાણનાટેનયાળાનીિનદેળનયેછક? 
(A)લાવણીનકનલલાનીબઠ્ઠી  (B) નલાાણનારીનથજમાારતુુખુયાણલાભાઆલતા 
(C) લદદદનશીભશલનભાંનાિતઆહિુત (D) મતૃનીનાઅંિતભવંનાય 

(39) નીચકનાભાથંીનયુગીનાનનઉુિથિતનીનનકયેિલળકતાછક? 
(A) ગીભફટેટમ(B) તુરુનતૃ્મ (C) ફીબભારર્ટટભ (D) નિતુે 

(40)દશિંદેખનીએલીિલશ્વાવછકનેતકભનાદેળજેલીનીઇદેળનથીતકભનાયાષ્રજેવુનીઇયાષ્રનથીતકભનાયાજા મખ 
જેલાનીઇયાજા મનથીતકભનાિલજ્ઞાનજેવુનમામિલજ્ઞાનનથી આલાનમનીનુંછક? 

         (A) નભીયખળુયી (B) નરફરુની  (C) ઝીમાઉદ્દેનફયની  (D) શવનિનઝાભી 
(41) નીચકનાભાથંીનઇફાફતવાચીનથી? 

(A) યૈમતલાયે્મલથા–ભરાવ  (B) થામીજભાફધંી–ફગંા   
(C) ભશારલાયે્મલથા–ઉત્તયિિભ્રમાતં (D) તા્લનુાદાયે્મલથા–મુફંઇ 

(42)નીચકનાભાથંીનયુણીરંુ્છક? 
(A) નરાદયમાર્ટર્ૂ–નેય(B) ગતના–જંા મફ(C) િવરાબફભ-નણાવટન(D) નાથીવામૂ-આંધ્ર્રમદેળ 

(43)િલિબન્નયાગીભાંગલાતીનિલતાખનાવમશૂદનતાફ-એ-નૌયવનાયચિમતાનીણશતા? 
(A) ઇબ્રાદશભઆદદરળાશફીજા મ   (B) બયુશાનિનઝાભળાશ  
(C) ઇબ્રાશેભકુતફુળાશ    (D) ફ્રારત્રીજા મ 

(44)દદ્શેભાંઆલકરાહભુાયનુાભનફયાભાંનઇિલિળષ્ટથાત્મવફંધંીફાફતદેણાતીનથી? 
(A) ભકશયાફ    (B) ઉંચીઉિાલકરગુફંજનનકતકનકવફંધંીછત્રીખ  
(C) રારથ્થયની્રમમીગ  (D) લતતં્રયેતકફનાલકરભીનાયાખ 

(45)બાયતનાગલનવયજનયરનકનઘ્માદેળજા મશયેનયલાનીળદનતનમાનિધિનમભદ્વાયાઆલાભાંઆલીશતી? 
(A) ચાટવયએનટ-૧૮૩૩    (B) બાયતીમદયદનિધિનમભ-૧૮૬૧ 
(C) બાયતીમદયદનિધિનમભ-૧૮૯ય  (D) બાયતીમદયદનિધિનમભ-૧૯૯૦ 

(46)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુંછક? 
(A) વાભાજજનવભાનતાફધંાયણભાં્રમત્માભૂતતૂનથી     
(B) દેળભાંવાભાજજનવભાનતાશરેકથીજ્રમલતવભાનશતી  

 (C) વાભાજજનવભાનતાફધંાયણભાં્રમત્માભૂતતૂછક    
(D) ઉયનાભાથંીએનણનદશ 

(47)દદ્શેવ્તનતભાંદદલાન-એ-નભીયેનીશેનાભનીિલબાગનીણકથાપ્મીશતી? 
(A) નરાઉદ્દેનિણરલા    (B) દપયીજળાશતઘુરન   
(C) ભશબભદતઘુરન    (D) વભસદુ્દેનઇ્તતુભીળ 

(48) નીચકનાભાથંીનમાિલમયયાષ્રિતભાટેભતં્રીદયદનીવરાશરકલીજપમયેનથી? 
(A) યાજદૂતીનીિનયદુનત   (B) ણયડાયલીકૃિતઆલી  
(C) યાજમારદ્વાયાભીનરામકરાણયડાયલીકૃિત (D) રીનવબાબગંનયલી  

(49)વયનાયનીનીચકનાભાથંીનઇનાણાચનૂલણીનીિભતાલધાયલાભાટે“લીટખનએનાઉન્ટ”નીવશાયીરકલાભાંઆલક
છક? (A) ફજેટયેભજુંયેનીનકિાએથતાણચવ (B) આનગ્ભનણચાવખનીચનૂલણી 

(C) જા મશયેલશેલટભાંસધુાયણા   (D) વયંિણનીજપમયેમાતીણૂવનયલા 
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(50)નીઈણફધંાયણીમસધુાયાનામદીબાયતીમવલછ્ચન્મામારમદ્વાયાગકયફધંાયણીમજા મશયેનયેળનામછકજીતક   
(A) લતવભાનદ્વદ્વતયેમવભલામતતં્રી્મલથાનાથાનકિત્રતયેમ્મલથાનુથાનનયેછક  
(B) નામદાવભિવભાનતાનાનિધનાયનકબાગ-૩થીશટાલીફધંાયણભાફીજેનમાનંયાણલાભાંઆલકછક  
(C) નાયીફાયેનીવવંદેમ્મલથાનાથાનકનઘ્મિાત્ભનળાવન્મલથાનીથાનાનયેછક  
(D) વલછ્ચન્મામારમનીનામવફીજઘટાડલાભાટેવઘંીમનીરીમન્મામારમનીથાનાનયેછક  

(51) નમાનાનનૂશિેએલીજીગલાઇછકનેબાયતનાઉ્ચતભન્મામારમનીવંણૂવનામવલાશેઅંગકલાબાાભાંશળક? 
(A) ઉ્ચતભન્મામારમનાનનૂ, ૧૯૬૬દ્વાયા (B) બાયતીમફધંાયણનાનન્ુછકદ–૧૪૫દ્વાયા 
(C) વવંદદ્વાયાફનાલકરનાનનૂદ્વાયા  (D) બાયતીમફધંાયણનાનન્ુછકદ–૩૪૮દ્વાયા 

(52)બાયતનાનામવલાશનમખુ્મન્મામાધીળનીિનભણ ૂનંનીણનયેછક? 
(A) બાયતનામખુ્મન્મામાધીળ   (B) યાષ્રિતનીલૂવલીકૃિતથીબાયતનામખુ્મન્મામાધીળ

 (C) યાષ્રિત     (D) બાયતનામખુ્મન્મામાધીળનાયાભળવથીયાષ્રિત 
(53)બાયતીમફધંાયણનાવદંબવભાંનયુંજીડકંુવાચુંનથી? 

(A) લન-વભલતીસિૂચ    (B) ટીનએનવચકન્જ-વભલતીસિૂચ  
(C) ીટખદપવફકન્ન-વઘંીમસિૂચ  (D) રીનલાથ્મ-યાજમસિૂચ 

(54)ફધંાયણભાઉં્રકિણતયાજમનીિતનાભાગવદળવનિવધ્ધાતંીનીઉદ્દકમુુંછક? 
(A) યાજનીિતન્રમજા મતતં્રનકથાિતનયલા (B) વાભાજજન્રમજા મતતં્રનકથાિતનયલા 
(C)ગાધંીલાદે્રમજા મતતં્રનકથાિતનયલા (D) વાભાજજનનનકઆિથિન્રમજા મતતં્રનકથાિતનયલા 

(55)ફધંાયણનાનન્ુછકદ૩૪૪અંતગવત્રમથભયાજનેમબાાચંનીથાનાનીનીનઘ્મિતાભાંનયલાભાઆંલીશતી? 
(A) ૧૯૦ભાંનેએભ મનુળીનીનઘ્મિતાભા ં (B) ૧૯ભાંફી લા ણકયનીનઘ્મિતાભા ં  
(C) ૧૯૬૦ભાંએ વી ણારવાનીનઘ્મિતાભા ં (D) ૧૯૬ભાંહભુાયુંનલીયતીનઘ્મિતાભા ં

(56)બાયતભાં્રમથભલાયરીનવકલાઆમીગનીથાનાનમાનિધિનમભલડેથઈશતી? 
(A) ઈિન્ડમનનાઉિન્વરએનટ,૧૮૯ય  (B) ઈિન્ડમનનાઉિન્વરએનટ,૧૯૦૯ 
(C) ગલવભકન્ટખપઈિન્ડમાએનટ, ૧૯૧૯ (D) ગલવભકન્ટખપઈિન્ડમાએનટ, ૧૯૩ 

(57) નીઈયાજનેમિનાઆદેળિલપમદ્ધતકનાવભ્મશીમતકલાધાયાવભ્મદ્વાયાભતિલધાનવબાભાંઆલાભાંઆલકતી
તકુુંથામ?  
(A) નઘ્મિશ્રીતકનકિનીઆક    (B) િભાથંીદૂયથામ  

(C) ચાલુવત્રભાંશાજયેઆીળનેનશે  (D) ધાયાવભ્મતયેનેગકયરામનફનક 
(58)વિંલધાનભાંિળિણમૂપમયાજમમાદેનીિલમશતીયંતુતકનીવભલતીમાદેભાંવભાલકળનયલાભાંઆ્મીનથી

તકથીિળિણનાનામદાખએટરક? 
(A) યાજમવયનાયનનકનેન્રવયનાયફન્નકઘડેળનેછક   (B) ભાત્રયાષ્રિતનામદીઘડેળનેછક  
(C) ભાત્રનેન્રવયનાયજઘડેળનેછક     (D) ભાત્રયાજમવયનાયજઘડેળનેછક   

(59)બાયતીમફઘંાયણનાનન્ુછકદ૧૫(૩ નન્લમકનીચકનાદનેનયુંવાચુછક? 
(A) આનન્ુછકદભાંએવુનાઇંનથીજેસ્ત્રીખનનકફાનીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને  
(B) આનન્ુછકદભાંએવુનાઇંનથીજેધાિભિનરઘભુતીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને   

(C) આનન્ુછકદભાંએવુનાઇંનથીજેબાાનેમરઘભુતીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને  
(D) આનન્ુછકદભાંએવુનાઇંનથીજેદૂયથગ્થતરીનીભાટેજીગલાઇનયલાભાંયાજમનકનટનાલીળને  
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(60) બાયતનાફધંાયણભાંનાણાંિલધકમનઅંગકણાવનામવયેિતનક્કેનયાઈછકતકઅંગકનીચકનુંનયુંિલધાનવાચુંનથી? 
(A) નાણાંિલધકમનયાજમવબાભાંયજુનયેળનાળક  
(B) રીનવબાએવાયનયેયાજમવબાનકભીનરકરનાણાંિલધકમન૧૪દદલવભાંરીનવબાનકાછંનભીનરકતી

ણિફરફનંકગશૃીએરીનવબાભાંવાયનયેરગણાળક  
(C) રીનવબાએ નાણાં િલધકમન વાય નમાવ ફાદ યાજમવબાનક બરાભણ ભાટે ભીનરલાભાં આલળક

નકયાજમવબાએનાણાિલધકમનભળ્માનીતાયેણથી૧૪દદલવભાંરીનવબાનકબરાભણીવાથકાછંભીનરવું
જીઈએ   

(D) યાજમવબાએ નયેરી બરાભણીની રીનવબા લીનાય નયે તી ણ નાણા િલધકમન ફનંક ગશૃે વાય નયેલુ
ગણાળક  

(61)રીનવબાનાનઘ્મિનકવદંનયલાવફંધંભાનીચકનાદનેનયુંિલધાનવાચુંછક? 
(A) યાષ્રિતરીનવબાભાંનઘ્મિનીિનભણનૂનયળક   
(B) રીનવબાનાનનકયાજમવબાનુંવયંનુતવત્રફીરાલીવલાવનભુતકનથલાફહભુતીથીરીનવબાનાનઘ્મિની

િનભણનૂનયળક  
        (C) લડા્રમધાનનનકિલયીધિનાનકતાયયનાયાભળવભાંયશેરીનવબાનાનઘ્મિનકવદંનયળક  

(D) રીનવબાીતાનાવભ્મીદનેનઘ્મિનીવદંગીનયળક  
(62)જીયાજમવબાનીઈઘનિલધકમનભાંભશ લણૂવસધુાયીનયેછકતીછેુુંથળક? 

(A) રીનવબાયાજમવબાનીબરાભણીનીલીનાયનયેનથલાનનયે, આિલધકમનયઆગનીનામવલાશેનયે
ળનેછક    

(B) રીનવબાિલધકમનયઆગિલચાયનયેળનતીનથી    
(C) રીનવબાિલધકમનનકનુવિલચાયભાટેયાજમવબાનકભીનરીળનેછક    
(D) યાષ્રિતિલધકમનનકવાયનયલાવવંદનીવયંતુતફકિનફીરાલીળનેછક  

(63) બાયતનાવિંલધાનનીજીગલાઇઅંતગવત“ગ્રાભવબા”એટરક  
(A) ગ્રાભતયે, ચંામતિલતાયભાંયશતેા્મગ્તતખનુંફનકલુંભડં 
(B) ગ્રાભતયેચંામતિલતાયભાંયશતેીખુ્તલમની્મગ્તતખનુંફનકલુંભડં   

(C) ગ્રાભવકલનનનકચંામતનાચ ૂટંામકરાવભ્મીનુંફનકલુંભડં 
(D) ગ્રાભતયે, ચંામતિલતાયભાંવભાિલષ્ટગાભનકરગતીભતદાયમાદેભાંનોંધામકરી્મગ્તતખનુંભડં 

(64) વખં્મા૧ભાટેનયુંિલધાનવાચુંનથી? 
(A) ગણુાનાયભાટેતટથછક    (B) નિલબાજમવખં્માછક   
(C) વૌથીનાની્રમાકૃિતનવખં્માછક   (D) િલિળષ્ટવખં્માછક  

(65) ત્રણઅંનનીવખં્મા3a3 નકફીલાત્રણઅંનનીવખં્મા984ભાંઉભકયલાથીચાયઅંનની12b7 ભકજે11 લડેિલબાજમ
છકતી (a+b) = ?   

(A) 9   (B) 10   (C) 8    (D) 7
(66) એનનીથાભાંપમા નનકપમા ૧૦નીકુરભેનક૭નીટીછક તકભનીદનિંભતપમા ૦થામછક તીપમા નીનેટરી

નીટશળક?  
(A)    (B) ય   (C) ૬   (D) ૪ 
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(67)એન ળાાભાં છીનયા તથા છીનયેખની વખં્માની ગણુીત્તય  ૩ છક  જી ૦ છીનયાખ ળાા છીડે દે તથા ૦
છીનયેખળાાભાં્રમલકળભકલકતીનલીગણુીત્તય૯:૭છક તીછીનયાખનીવખં્માુુંથામ?  
(A) ૩૦૦  (B) ૪૦૦  (C) ૦૦  (D) ૬૦૦ 

(68) ફાહફુરીનનકનરૃ્નાગાયનીગણુીત્તય૪:૩છક તથાતકભનાણચાવનીગણુીત્તય૩:યછક જીતકફનંકપમા ૬૦,૦૦૦
ફચાલતાશીમતીફાહફુરીનીગાયુુંશળક? 
(A) પમા ૧,ય૦,૦૦૦ (B) પમા ૧,૦,૦૦૦ (C) પમા ય,૪૦,૦૦૦ (D) પમા ૩,૬૦,૦૦૦ 

(69)ત્રણનરગ-નરગાત્રીનીઅંદયવ્પયદુયનએિવડનનકાણીનીભાત્રા૩:ય, ૭:૩, નનક૧૧:૪છક જીત્રણાત્રીના
િભશ્રણનક બકગા નયે એન નવું િભશ્રણ ફનાલલાભાં આલક તી નલા િભશ્રણભાં વ્પયદુયન એિવડ નનક ાણીની
ગણુીત્તયુુંશળક? 
(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 થીડુંલધાયેનાભનયેછકજેનાનાયણકતકનપાના%લધાયેરકછક જી
લવનાઅંતકપમા ૭૪૦૦નીનપીથમીશીમતીB નીબાગ? 
(A) પમા ૧૯૦૦  (B) પમા ય૬૬૦  (C) પમા ય૮૦૦  (D) પમા ય૮૪૦ 

(71) એલીવખં્માળીધીજેનક૭લડેગણુી૧ફાદનયતાંતકવખં્માનાફભણાના૧૦લધાયેભક   
(A)    (B) ૧૦   (C) ૧ય   (D) ૧૩ 

(72) ફકઅંનનીવખં્માભા,ં અંનીનીવયલાી૧છકતથાતપાલત૩છક, તીતકફકઅંનનીવખં્માનઈશળક? 
(A) ૬૯  (B) ૯૬   (C) એનણનદશ  (D) નાળીધીળનામ 

(73)૮ ્મદનતખની વયેયાળ ઉંભયભાં ય લવની લધાયી થામ છક, જમાયે ફક ્મદનત જેભની ઉંભય િભળ  ય૧ લવ નનક
ય૩લવછકતકભનાથાનકફીજા મફક્મદનતજીડામછક, તીનલાઆલકરાફક્મદનતખનીવયેયાળઉંભયંુુંથામ? 

(A) યયલવ  (B) ય૪લવ  (C) ય૮લવ  (D) ૩૦લવ 
(74)શ્વકતાનનકનિલતાનીશારનીઉંભયનીગણુીત્તય૭:૮છક જીલકતાએનિલતાથીલવનાનીશીમ, તી૬લવફાદ

શ્વકતાનનકનિલતાનીઉંભયનીગણુીત્તયુુંથામ? 
(A) ય ૩   (B) ૧:ય  (C) ૪:૩  (D) ૩:૪ 

(75) ફક ્મદનત લ્ચકની ચ ૂટંણીભાં ૭% રીની ભત આક છક, જેભાથંી 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) ફકિલદ્યાથીખિલજ્ઞાનનીયેિાઆલાફકવકછક જેભાંએનિલદ્યાથીનકફીજા મિલદ્યાથીનયતા૯ગણુલધુઆલકછક
નનકતકફનંકનાવયલાાના૬%ફયાફયગણુભકલકછક તીફનંકનકભકરગણુ? 
(A) ૪ય,૩૩  (B) ૪૩,૩૪  (C) ૪૧, ૩ય  (D) ૩૯,૩૦ 

(77)નીઈલતનુીણયેદદનિંભતતથાલકચાણદનિંભતનીગણુીત્તયય૦:ય૧છકતીનપાનીટનાલાયે? 
(A)  %  (B) %  (C) 6 

 
 %  (D) 6 

 
 % 

(78)રાલબુાઈીતાનીઘદડમાપમા ૪૦ભાંણયેદેછકતથાતકનીફજા મયદનભતએયેતકનનનેનયેછકને૧૦%નીએન
લટાલઆલાછતાણતકનકય૦%નીનપીથામતીફજા મયદનિંભતનેટરીયાણીશળક? 
(A) પમા ૦૦  (B) પમા ૬૦૦  (C) પમા ૭૦  (D) પમા ૮૦૦ 
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(79)નમનુમદુરનકનમનુટનાવાદા્માજનાદયે૩લવભાટેમનૂલાભાંઆલકછકજી્માજનાદયભાંય%નીલધાયીથામ
તીપમા ૭ય૦ભકછકતીતકમદુર(P)ુુંશળક? 
(A) પમા ૬૦૦૦  (B) પમા ૧ય,૦૦૦ (C) પમા ૧૮,૦૦૦  (D) એનણનદશ 

(80)A=20 દદલવ, B=30 દદલવ જીAનનક B૭દદલવનામવનયેજતાયશેનનકફાનેનુંનામવC ૧૦દદલવભાંણૂ
નયેતીતકનામવનયતાCનકએનરાનકનેટરાદદલવરાગળક? 
(A) યદદલવ  (B) ૩૦દદલવ  (C) ય૪દદલવ  (D) ય૦દદલવ 

(81)એન્મદનતિફિંદુLથીલૂવફાજુ૧યદનભીજા મમનનકત્માથંીઉત્તયફાજુિફિંદુMસધુીદનભીજા મમછક, તીLનનક
Mલ્ચકનુંનાનાભાંનાનુંઅંતયનેટલુંથામ? 
(A) ૧યદનભી  (B) ૧૪દનભી  (C) ૧૭દનભી  (D) ૧૩દનભી 

(82)એન ણકડતૂ ૯ નરાનભાં ૬૧ દનભીનું અંતય નાક છક તક નમનુ અંતય ૪ દનભી/નરાનની ઝડક ચારીનક નનક ફાનેનું
અંતય૯દનભી/નરાનનીઝડકવામનરયનાકછકતીતકણકચારીનકનેટલુંઅંતયનાપ્યુંશળક? 
(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 તકનું થાન
જભણીફાજુનાછકડેયયમુંથઈજા મમછક, તીતકશયીભાંતકનુંસટથાનડાફીફાજુનાઅંતયથીનેટરામુછક? 
(A) ૧યમુ ં  (B) ૧૦મુ ં  (C) ૯મુ ં  (D) ૧૧મુ ં

(85)વગંીતાનંચનથીરાફંીછક નિનતાષુ્ાથીરાફંીછક, યંતુતકનંચનજેટરીરાફંીનથી ્રમબાવગંીતાથીરાફંીછક, 
તીવીથીનાનીનીણછક? 
(A) ્રમબા  (B) ષુ્ા  (C) નંચન  (D) વગંીતા 

(86) ભિનાદનરીભીટયદિિણતયપચારકછક છેત્માથંીજભણીફાજુલેનક૩દનરીભીટયચારકછક પયેજભણી
ફાજુલેનકદનરીભીટયચારકછક, તીતકીતાના્રમાયંિબનથકથીનઈદદળાભાંછક? 
(A) લૂવ   (B) િિભ  (C) દિિણ  (D) ઉત્તય 

(87)આકરિિભનઆંનડાભાં્રમશ્નાથવનીજનમાએનઈવખં્માઆલળક?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,ં ‘તુંભાયાિતાનાિતાનીત્નીનીતુ્રીનીતુ્રછક ’તીિલજમનજમનીનીણથામ? 
(A) ભાવીમાઈબાઈ (B) પીઈમાઈબાઈ (C) ભાભાઈબાઈ (D) નાનાઈબાઈ 

(90) એન્મદનતએનપીટીજીઈયહ્યીશતી, તકણકનહ્ુનેં, ‘ભાયાનીઈબાઈફશનેનથી, ણઆ્મદનતના િતાભાયા
દાદાનાએનભાત્રતુ્રછક.’તીતક્મદનતનીનીપીટીજીઈયહ્યીશતી? 

 (A) ીતાની  (B) ીતાનાતુ્રની (C)ીતાનાિતાની(D) ીતાનાબત્રીજા મની 
(91)જી૧જા મન્યઆુયે, ય૦૦૧નાદદલવકવીભલાયશીમતી૩૧દડવકબફય, ય૦૦૧નાદદલવકનમીલાયશળક? 

 (A) વીભલાય  (B) યિલલાય  (C)ગરુુલાય  (D) ળિનલાય 
(92)150, 148, 144, 136, 120, ?

(A) 89   (B) 86   (C) 88   (D) 83



 

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 

 

 

(93)એનવખં્માનકગણીનયેતકવખં્માઉભકયતા૩૬૦થામતીતકવખં્માનઈ? 

 (A) ય  (B) ૬  (C)૬૦   (D) ૬૪ 
(94)ફકિિભનવખં્માનીવયલાી૧છકતીતકવખં્માનઈ? 

(A) યનનકય૬ (B) ય૪નનકય૭ (C)ય૧નનક૩૦ (D) ય૦નનક૩૧ 

(95) વભાજલાદેનથવ્મલથાનાવદંબવભાંનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) વભાજલાદેનથવ્મલથાભાંયાજમનીનેષ્ન્રમભૂતિૂભનાશીમછક  
(B) દેળનીઆિથિન્મલથાવયનાયદ્વાયાિનમિંત્રતનનકનામાવગ્ન્લતશીમછક  
(C) A નનકB ફન્નક   
(D) વભાજલાદેનથવ્મલથાભાંધનનુંનવભાનિલતયણશીમછક 

(96) બાયતજેલાિલનાવળીરનથવ્મલથાનીિલળકતાનાવદંબવભાંનમાિલધાનીવાચાછક? 
(I) આ્રમનાયનીનથવ્મલથાભાંકૃિની્રમાથિભનતાજીલાભકછક  
(II) નશેજનવખં્માનીવભમાજીલાભકછકજેનાથીઆનથવ્મલથાખભાંવયંચનાત્ભનતથાભીવભીફકયીજગાયેજીલા

ભકછક  
(III)િલનાવળીરદેળીનાકુરિનનાવભાંવૌથીલધુ્રમભાણભાંનાચીભારશીમછક  
(IV) આદેળીભાં્રમાથિભનલતખુનાિનનાવનાલધાયાનકરીધકિનનાવનિનિિતથામછક  
(A) I નનકII  (B) IIનનક IV  (C) I, II, IV  (D) આકરતભાભ 

(97)ફધંનથવ્મલથાનેલીનથવ્મલથાછક?  
(A) મડૂેયુલિીણૂવયેતથીિનમિંત્રતશીમછક  (B) ણાધયનુતનાણા્મલથાશીમછક    
(C) ભાત્રિનનાવશીમછક.     (D) આમાતનેિનનાવથતીનથી 

(98)વભાલકળીવવંમૃ્ધ્ધભાટેુુંજપમયેછક? 
(A) વયંચનાત્ભનસિુલધાનીિલનાવ     (B) કૃિનીનુરુદ્ધાય 
(C) િળિણનનકલાથ્મજેલીવાભાજજનવકલાનીઉર્ધતા  (D) આકરતભાભ 

(99)બાયતજેલાિલનાવળીરદેળભાંફકનાયેનીવખં્માલધુશીલાનુંનાયણુુંછક?  
(I) દેળભાંલધુજનવખં્માશીલાનારીધકિલળાશ્રભળગ્તત  (II) દેળભાંમડૂેનીનબાલ 
(III)દેળભાંઆધાયભૂતતૂવયંચનાનીિલનાવ    (IV) ઉદ્યીગનનક્મલથાનીનબાલ 
(A) I નનકII  (B) I, II, III  (C) I, II, IV  (D) આકરતભાભ 

(100)એનજીટેદટષ્ટનવનાભનીયેીટવનીણફશાયાડેછક? 
(A) વકન્રરાલયદયવચવઇન્ટેટયટૂ    (B) નીિતઆમીગ   
(C) ાલયપાઇનાન્વનીછયેળનિરિભટેડ   (D) વકન્રરટેદટષ્ટનરખગનેાઇઝકળન 

(101)નાાટવળાનાથીવફંિંધતછક? 
(A) નબપ્યટુયશાડવલકય    (B) િનનાવવમૃ્ધ્ધભાટેયાભળીવકલા   
(C) ભીટાઉદ્યીગીભાં્રમદૂણનુંિનમતં્રણ  (D) ગ્રાભીણન્માણનામવિભીનીભદદનનકમ્ૂમાનંનથી 

(102)બાયતિનભાવણઅંતગવતળાનીિલનાવથામછક? 
 (I) વૌથીલધાયેએનનયીડશનેટયસિુનિિતિવિંચાઇઅંતગવતરાલવ ુ

(II) તકફધાગાભડાજેનીવખં્મા૨૦૦૦થીલધુછકતકનકવડનભાગવથીજીડલા 
(III)ફાનેફધાગાભડાનકટેરીિલઝનથીજીડલા 
(A) I નનકII  (B) Iનનક III  (C) II નનકIII   (D) એનણનશે 
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(103)નન્માજન્ભનક્રમીત્વાદશતનયલાફાફતકનીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીછક? 
(A) મખુ્મભતં્રીનન્માિલલાશમીજના–િફશાય   (B) નદંાદેલીનન્મામીજના–ઉત્તયાણડં 
(C) સનુન્મામીજના -ભશાયાષ્ર     (D) આકરતભાભ 

(104)બાયતભાંગયેફીનુંભાનળાનાઆધાયેનયલાભાઆલકછક? 
(A) િલિબન્નયાજમભાં્રમિત્મગ્તતઆલનનાઆધાયય (B) દયલાયનીવયેયાળઆલનનાઆધાયે 
(C) દયલાયનીઉબીગ -ણચવનાઆધાયે    (D) દેળનીભિરનલતીનીજનવખં્માનાઆધાયય 

(105)નીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીછક? 
(I) ત્રીલાચંલીમમીજના– ણાદ્યાન્નનનકકૃિ  (II) વાતભીચંલીમમીજના– િવિંચાઇનનકઉદ્યીગ 
(III) દવભીચંલીમમીજના– બાયેઉદ્યીગનનકિળિણ (IV) નિગમાયભીચંલીમમીજના– યીજગાયેવજૉન
(A) I, IIનનકIII  (B) II, IIIનનકIV  (C) IIનનકIII  (D) I નનકIV 

(106)બાયતવયનાયદ્વાયાજા મશયેનલીફીજિલનાવનીિતએનઇફાફતયધ્માનઆપ્યુછક? 
(A) િલશ્વભાંનમામણથીઉન્નત્રમનાયનાફીજનકરાલીનકણકડતૂીનકઆલા 
(B) કૃિઉત્ાદનલધાયલાભાટેફીજા મનીવયંિણ્મલથાભાંસધુાયીનયલી 
(C) ણકડતૂીભાંઉન્નત્રમનાયનાફીજી્રમિતજા મગપમનતાઉત્ન્નનયલી 
(D) ણાદ્યાન્નનીલધતીભાગંનકજીતાતકનુઉત્ાદનલધાયવુ 

(107)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુછક? 
(I) શદયતિાિંતનાદયણાભલપમઘઉનાઉત્ાદનભાંવૌથીલધુવમૃ્ધ્ધથઇ 
(II) ઉતય્રમદેળવૌથીલધુઘઉનુંઉત્ાદનનયતુયાજ્મછક  
(III)ઘઉની્રમિતનેશટયઉત્ાદનતાનીફાફતભાંજંા મફનુંથાન્રમથભછક  
(IV) ઘઉનુંવૌથીલધુિકત્રભાંલાલકતયિફશાયભાંથામછક  
(A) I નનકII  (B) I, II નનકIII  (C) I, II નનકIV  (D) આકરતભાભ 

(108)ળાન્તાકુભાયવિભિતનીનીવાથકવફંિંધતછક? 
(A) ણકડતૂીનીરીનથી   (B) ણકડતૂીનકવફવીડેઆલાથી  
(C) FCIનાનુગવિનથી   (D) નાણાનેમસધુાયાથી 

(109)બાયતકયાષ્રેમણાદ્યાન્નસયુિા્રમાપ્તનયેરીધીછકયંતુાદયલાદયનસયુિા્રમાપ્તનયેનથીતકફાફતકનમીિલન્
સવુગંતછક? 

(A) દયેનયેલાયનકઅંત :થ ‘ફપય’ટીનઉર્ધનથી  
(B) ણાદ્યાન્નઉત્ાદનવમૃ્ધ્ધદળાવલકછકયંતુ્રમિત્મગ્તતઉર્ધતાઘટેછક    
(C) ગયેફીથીનીચકયેણાભાં્મગ્તતનીવખં્માલધીછક    
(D) ણાદ્યાન્નટીનમાવપ્તછકયંતુફધાયેલાયીનકતકનક્રમાપ્તનયલાનુંવાભથ્મવનથી  

(110)કૃિઉત્ાદનભાંરાનડાનાશનાફદરકરીણડંનાશનીઉમીગનીચકનાભાથંીળાનુંઉદાશયણછક? 
(A) શ્રભલધાયતીટેનનીરીલાનર્રમગિત  (B) મડૂેલધાયતીટેનનીરીલાનર્રમગિત 
(C) મડૂેઘટાડતીટેનનીરીલાનર્રમગિત  (D) આકરતભાભ 

(111)ઔદ્યીિગનરામવન્વીંગનીિતનીચકનાભાથંીનમારષ્ષ્ટનીણયઆધાદયતશતી? 
(A) ણાનગીિકત્રયનિીયિનમતં્રણ    
(B) ઉત્ાદનવમૃ્ધ્ધભાટેણાનગીિકત્રભાટેઉદાયનીિત  
(C) વાલવજિનનિકત્રનીિલતાયનયલી   
(D) િલદેળીનંનીય્રમિતફધં 
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(112)જીણભીમડૂેએટરકુું? 
(A) ઉદ્યીગીનકઉર્ધનયલાભાઆલતીર્ૂંનાગાાનીમડૂે 
(B) નલાવાશવીનીનકઉર્ધનયલાભાઆલતીરાફંાગાાનીઆયંિબનમડુે   
(C) ઉદ્યીગીનકનનુળાનવાભકઉર્ધનયલાભાઆલતાનેટરાનબડંી 
(D) ઉદ્યીગીના્રમિતથાનનનકનલીનીનયણભાટેઉર્ધનયલાભાઆલતાબડંી 

(113)નીચકનાભાથંીનઇબાયતનીવયનાયેિકત્રભાંવૌથીભીટે્માાદયનવંથાછક? 
(A) બાયતીમણાદ્યિનગભ    (B) ણિનજનનકધાતુ્માાયિનગભ 
(C) ણાદેનનકગ્રાભઉદ્યીગિનગભ   (D) બાયતીમ્માાયભકાવંથા 

(114)બાયતીમદયઝલવફકન્નેનાણાફજા મયનક્રમબાિલતનયલાભાટેનમાઉનયણયીતાનીિનબવયતાલધાયેછક? 
(A) વદંદતળાણિનમતં્રણ    (B) યીનડનનાભતનું્રમભાણ 
(C) ખ્ુરાફજા મયની્રમવિૃત    (D) ફધંાયણીમતયરતાનું્રમભાણ 

(115)જથ્થાફધંમ્ૂમસચુનાનંનાભાનભાંનીચકનાભાથંીનમાિકત્રનુંવૌથીલધુભશત્લઆલાભાંઆલકછક? 
(A) ણાદ્યદાથવિકત્ર    (B) િફન -ણાદ્યદાથવિકત્ર   
(C) ઇંધણ, ાલય, રાઈટનનકલબુ્રીનેન્ટવ  (D) િલિનિભિતઉત્ાદન 

(116)યાષ્રેમશીટીન્ચયિભળનનઇચંલીમમીજનાદયિભમાનળપમનયેરશતુ? 
(A) નિગમાયભીચંલીમમીજના   (B) દવભીચંલીમમીજના 
(C) નલભીચંલીમમીજના   (D) ફાયભીચંલીમમીજના 

(117)યાષ્રેમતયય્રમધાનભતં્રીએદૂયદળવનનીદનવાનચકનરનકરીન્ચનયેરછકતકનીઉદ્દકમુુંછક? 
(A) ણકડતૂીનકણકતીથીજીડામકરજા મણનાયેઆલી   
(B) વયનાયનનકઆમીગથીજીડામકરજા મણનાયેઆલી 
(C) કૃિણચવમ્ૂમઆમીગયરીનીનાસચૂનલીનાયલા  
(D) જેનકટેનવવંાધનીનકસયુિિતનયલા 

(118)Statutory Liquidity Ratioભાંવમૃ્ધ્ધળાનુંદયણાભછક? 
(A) ફકન્નીાવકખછેયીનડ   (B) વયનાયનકલધુવવંાધનીની્રમામ્પ્ત 
     (C) ફકન્નીનીનપાનાયનતાભાંઘટાડી  (D) આકરતભાભ 
(119)નીચકનાભાથંીનઇફકન્નેણકડતૂીાવકવયતાથીશીચલાભાટેદનવાનનરફફના્યુછક? 

(A) િકત્રીમગ્રાભીણફકન્ન (B) જંા મફનકળનરફકન્ન  (C) ન્શાફાદફકન્ન (D) બાયતીમટેટફકન્ન 
(120)ભાઇિીવકટ–Rનીિલળકતાફાફતકુુંવાચુછક? 

(A) આએનવદન્મઇભકિઝિંગઉગ્રશછક  (B) તકનુલજન૧૩૦૦દનગ્રાછક  
(C) તકનુંિનભાવણDRDO દ્વાયાથયુછક   (D) AનનકCફન્નક 

(121)નીચકનાભાથંીનઇજીડણીટેછક? 
(A)નકળનરવામન્વવકન્ટય–દદ્શે   (B) નશપેમવામન્વવકન્ટય–મુફંઇ 
(C) ફીયરાવામન્વવકન્ટય–શૈદયાફાદ  (D) એનણનશે 

(122)LCH ફાફતકનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) LCH એરાઇટનીબફકટશિેરનીપ્ટયછક જેભાં૨૦MM નીરુ્યેટગનનનક૭૦MM નાયીનેટવાભકરછક  
(B) LCH નુંિનભાવણદશન્દુતાનએયીનીદટનવિરિભટેડદ્વાયાનયલાભાઆ્યુછક  
(C) આએનભાત્રએવુશિેરનીપ્ટયછકજેિવઆચીનનરકિળમયજેલાલધુઉંચાઇલાાિકત્રભાંનામવનયેળનેછક  
(D) આકરતભાભ 
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(123)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) નાવાનાવકટેરાઇટટેવકવૌયભડંનીફશાયથૃ્લીથીછગણીભીટીગ્રશળીધામીછક  
(B) આનલાગ્રશનકHD 21749bનાભઆલાભાંઆ્યુંછક  
(C) આગ્રશયેટેકુલભુતાયાભડંનાએનચભનેરાતાયાનીદયિભાનયેછક  
(D) B નનકC ફન્નક 

(124)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) EMISAT બાયતની્રમથભજા મસવૂીઉગ્રશછક  
(B) EMISAT ઇઝયામરનાવકટેરાઇટ‘વયર’ યઆધાદયતછક    
(C) EMISAT ઇરકનરીભકનનકદટનકનરભભકઝયભકટભાટેફનાલલાભાંઆ્મીછક  
(D) આકરતભાભ 

(125)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનણીરુ્નથી? 
(A) PSLV C45વૌ્રમથભલણતઇવયીનુંિભળનત્રણકમનિાભાંભીનરલાભાંઆ્યુ 
(B) PSLV C45ઇવયીની૪૬ભી્રમીગ્રાભછક 
(C) PSLV C45દ્વાયાઇવયીએએનવાથક૨૮ઉગ્રશીવપતાલૂવન્રમિકિતનમાવછક 
(D) AનનકC ફન્નક 

(126)રે-ખનબુટયુુંછક? 
(A) રે-ખનબુટયયીનેટભીટયછક  
(B) આબુટયરીન્ચષ્્શનરનકિરપટખપનયલાભાટેલધાયાનીધક્કીભકછક  
(C)આરીન્ચષ્્શનરનાફીજા મટેજનીઆજુફાજુરગાડલાભાંઆલકછક  
(D) AનનકC ફન્નક 

(127)નીબફકટનેઝુઆ્ટેડ્રનવનીનાદ્વાયાતદમાયનયલાભાઆ્યુછક? 
(A) NASA   (B) ISRO  (C) DRDO  (D) IIT ફેંનલપુમ 

(128)C-PLAN ુુંછક? 
(A) લાથ્મભતં્રારમદ્વાયાબાયતનાદયેનનાગદયનભાટેળપમનયેર 
(B) માવલયણતથાજલાયુદયલતવનભતં્રારમદ્વાયાળપમનયેરીટવર 
(C) ઉતય્રમદેળવયનાયેયાજમનાનવાભાજજનતત્લીવાભકરડલાળપમનયેરભીફાઇરએપ્રીનેળન 
(D) લ્છતાનિબમાનઅંતગવતદદયમાદનનાયાધયાલતાયાજ્મીદ્વાયાળપમનયેરએપ્રીનેળન 

(129)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુનથી? 
(A) િલશ્વભાં્રમથભથભવરફકટયેનુંઉદઘાટનળાઘંાઇભાંનયલાભાંઆ્યુ 
(B) ૨૮ભાંઇન્ડી-થાઇનીેટનુંઆમીજનફેંનનીનભાંથયુ 
(C) A નનકB ફન્નક     (D) ફન્નકિલધાનવાચાછક  

(130)નમાયાજમનીSTARK એપ્રીનેળનકલવ૨૦૧૯નીIT એનવીરન્વએલીડવ્રમાપ્તનમાવછક? 
(A) નવભ  (B) ખદડળા  (C) નણાવટન  (D) નેયર 

(131)Reducing Plastic in Nature ુુંછક? 
(A)WHO દ્વાયાપ્રાષ્ટન્રમદૂણનટનાલલાળપમનયામકરએનશર   
(B)રઘ,ુ સકુ્ષ્ભ, ભધ્મભઉદ્યીગભતં્રારમદ્વાયાળપમનયેરએનનામવિભ 
(C)લ્છબાયતનિબમાનઅંતગવતણાદેનનકગ્રાભઉદ્યીગઆમીગદ્વાયાળપમનયામકરનામવિભ 
(D)એનણનશે 
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(132)રાઇપરાઇનએતવ્રમકવુુંછક? 
(A) શીીટરનનકષ્્શનરવતયેનેળપમનયલાભાઆલકરગયેફયીગીખનીવાયલાયભાટેનીરેન   
(B) ભાનલવવંાધનિલનાવભતં્રારમદ્વાયાગયેફીનાલાથ્મભાટેળપમનયલાભાઆલકલુીટવર  
(C) ્રમધાનભતં્રીજનઔિધમીજનાઅંતગવતદલાઉર્ધનયલાનુખનરાઇનીટવર  
(D)આકરતભાભ 

(133)“ખયીયા” ફાફતકિનચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) ખયીયાનભકદયનાદ્વાયાિનિભિતસુયનબપ્યટુયછક  (B)તકનુિનભાવણવકભવગંનનકડેરનાવશમીગથીથયુછક  
(C)ખયીયાનુંિનભાવણ૨૦૨૦સધુીભાનયલાભાંઆલળક  (D)આકરતભાભ 

(134)UNEA – 4િલળકનઇફાફતણીટેછક? 
(A)UNEA – 4નુઆમીજનગ્લત્ઝયરકન્ડભાંનયલાભાંઆ્યુંછક   
(B)તકનીિલમમાવલયણીમડનાયીનનકટનાઉિલનાવનનકઆટીદપમરઇન્ટેિરજન્વભાટેનલાઉનેરરાલલાની 
(C)UNEA એવયંનુતયાષ્રનીફધંાયણીમવંથાછક  
(D)આકરતભાભ 

(135)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) DRDO દ્વાયાજા મશયેાતનયલાભાઆલીછકનેબાયત૨૦૩૦સધુીભાંીતાનુંલતતં્રકળટેળનફનાલળક   
(B) આકળટેળન૪૦૦ટનલજનનુંશળક  
(C) આકળટેળનનલનાળ૪૦૦૦દન ભી નીખયફીટભાંફનાલલાભાંઆલળક  
(D)એનણનશે 

(136)નઇિભવાઇરGPS નનકGlonass ફન્નકિવનનરી્રમાપ્તનયેળનેછક?   
(A) બ્રહ્મીવ  (B) થૃ્લી– III   (C) નગ્નન-VI  (D) આકરતભાભ 

(137)બાયતીમનકલીદ્વાયાખભાનનીણાડેભાંબાયતીમજશાજીનાસયુિિતઆલન-જા મલનભાટેયિણપુમાડલાુુંરીન્ચ
નયલાભાઆ્યું?   

(A) ખયેળનસયુિા (B) ખયેળનવનં્ (C) ખયેળનળગ્તત (D) ખયેળનખભાન 
(138)SPICE નુંપુમનાભજણાલી  

(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)ણગાવ્રમશાયુુંછક? 
(A) શલાથીશલાભાં્રમશાયનયતીિભવાઇર  (B) બાયતીમવકનાનીયદુ્ધાભ્માવ 
(C) આદટિરયેગન     (D) A નનકC ફન્નક 

(140)બ્રકઇનટીનયુુંછક? 
(A) ભાનલિલચાયેચારતીચી  (B) ભગજનનકભાટવપીનલ્ચકનીએનઇન્ટયપેવટેનનીરીલા 
(C) ભાઇન્ડયેડીંગચી   (D) આકરતભાભ 

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

(143)વી-શીનશિેરનીપ્ટયફાફતકનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) વી-શીનશિેરનીપ્ટયવૌથીશ્રકષ્િદદયમાઇશિેરનીપ્ટયછક  
(B) તકનુંિનભાવણનભકદયનાનીનંનીરીનશેડભાટીનદ્વાયાથયુછક  
(C) A નનકB ફન્નક  
(D) ફન્નકિલધાનણીટાછક  

(144)નીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીનથી? 
(A) ICBM – ભાયનિભતા૫૫૦૦દન ભી    (B) LRSBM – ભાયનિભતા૩૦૦૦-૫૫૦૦દન ભી  
(C) SRBM – ૧૦૦૦દન ભી નયતાખછેભાયનિભતા (D) ફધીજીડવાચીછક  

(145)થૃ્લીનીઆંતદયનવયંચનાનીષ્ટજા મણનાયેનમાથીભકછક? 
(A)જલાામણુીઘટના    (B)ભૂતનંૂીમતયંગીથી  
(C) તાભાનનાનભ્માવયથી   (D) આંતદયનઘનત્લનાનભ્માવથી 

(146)નવભનીબ્રહ્મતુ્રઘાટેળાનુંઉદાશયણછક? 
(A) યેબઘાટે  (B) ભ્રળંઘાટે  (C) ્રીનલવત (D) શાટવલવત 

(147)નદેનયદનદ્વાયાિનિભિતભકદાનનકુુંનશેછક? 
(A) કનીપ્રકન  (B) ભકવા  (C) ભીનકડનીન  (D) બટુે 

(148)ઢાનકનનપુમગભનનયતીનદેનકુુંનશેછક? 
(A) નનલુતીનદે  (B) યલતીનદે (C)રાઇનજરધાયા (D)્રમત્માનલુતીનદે 

(149)પે્વાયનુંનામીિરનભાટેભાંદયલતવનનમાનાયણથીથામછક? 
(A) જરમીજન  (B) ખગ્તવનયણ  (C) નાફછનીનયણ  (D) એનણનશે 

(150)નીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીછક? 
(A) િવમાચીન– નાયાનીયભશ્રકણી    (B) યોંગબનુ-નાચંનજઘંા   
(C) િભરાન– કુભાઉ–ગઢલાર    (D) આકરતભાભ 

(151)ળણનકધીલાભાટેજમાવપ્તનયતીચયલ્ચકનીિનબનભૂતિૂભનકુુંનશેછક? 
(A) િફર   (B) યેશ   (C) ન્રય  (D) ભૂતડૂ 

(152)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુંછક? 
(A) ઉતય્રમદેળભાંનાંનીિનબનભૂતિૂભનક‘ણાદય’ નશેછક (B) િફશાયભાંટનાનલાનનાંનીભૂતિૂભનક‘જ્રા’ નશેછક  
(C)જંા મફભાંભકદાની્રમદેળનક‘ફકટ’ નશેછક   (D) આકરતભાભ 

(153)ભકદાની્રમદેળભાંભાટેનાઉવકરાગીટેનયાઘણીજનમાએતકભનીલ્ચકનીચીભૂતિૂભજીલાભકછક તકનકુુંનશેછક?  
(A)ત્રી   (B) ઢાઢં  (C) ચી   (D) એનણનશે 

(154)જમનુાયુે, ફીટર, અંગીયાએબાયતનાનમા્રમાણીની્રમાદેિળનજા મિતછક? 
(A) બેંવ   (B) ગામ  (C) ઊંટ   (D) ફનયે 

(155)નીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીછક? 
(A) બૌિતનદયગ્થિતમજુફઆફીશલાનેમજપમદયમાતીભાટેજપમયે– સયુિિતલન 
(B) દેળનીઆિથિનજપમદયમાતીણૂવનયલાઉમીગી– યાષ્રેમલન 
(C)ગાભડાતથાળશયેીભાંઇંધણતથાઘયલયાળનીવાધનવાભગ્રીભાટેજપમયે– ગ્રાભીણલન 
(D) આકરતભાભ 
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(156)વપેદનફયણજે‘કનભકટાઇટ’ નાભનાનગ્નનકૃતણડનીભાંનમીનફયણભેઆલકછક? 
(A) પમફીનફયણ  (B) ભનીલાઇટનફયણ  (C)ફામીટાઇટ  (D) આકરતભાભ 

(157)નીચકનાભાથંીનઇજીડણીટેછક? 
(A) એન્ટેભની-દશભાચર્રમદેળ(B) િઝયનન– તિભરનાડુ(C) ફકદયિરમભ– યાજ્સથાન(D)ગ્રકપાઇટ– ઉદડળા 

(158)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનવાચુછક? 
(A) તયંગઉજા મવનીવૌ્રમથભળપમઆતનેયરનાિલજજિંગભાંથઇશતી  
(B) બાયતભાંશૈદયાફાદણાતકયાષ્રેમભૂત-ૂતયેમનનવુધંાનવંથાછક  
(C) A નનકBફન્નક 
(D) શદયમાણાભાંજરણકયેભાંનનાજનાભૂતવૂાભાથંીલીજેઉત્ન્નનયલાભાંઆલકછક  

(159)ઉદ્યીગનનકતકનાથાનાલવફાફતકનીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીછક? 
(A) ઊન-લસ્ત્રઉદ્યીગ– ૧૮૭૬   (B) નાગઉદ્યીગ– ૧૮૮૧   
(C) િવભકન્ટઉદ્યીગ– ૧૯૦૪   (D) આકરતભાભ 

(160)વા્ભીનકરાુુંછક? 
(A) એનફીભાયે (B) એનલાઇયવ (C) એનણતયનાનયવામણ (D) ફકનટેદયમાનીએનવમશૂ 

(161)નીચકનાભાથંીનવત્મિલધાનળીધી  
(A) નયલ્રીનનકિલિંધ્માચનીિગદયભાાખદિિણનાઉ્ચ્રમદેળભાંઆલકરીછક    
(B)નયલ્રીિગદયભાાનુંવૌથીઊંચુંિળણયગરુુિળણયછક  
(C) ગરુુિળણયનીઊંચાઇ૨૨૧૭ભીટયછક   
(D)ઉયનાતભાભિલધાનવાચાછક  

(162)નીચકનાભાથંીનવત્મિલધાનળીધી  
(A) થયનુંયણનનકન્છનુંયણએબાયતીમભશાભરુથરનાયણતયેનેખણામછક    
(B)યાજથાનનાયણ્રમદેળભાંવાબંાયણાયાાણીનુંવયીલયઆલકલુંછક  
(C) બાયતનીએનભાત્રસષુપુ્તજ્લાામણુીલવતનનકફકયનજેઅંદભાનનનકિનનીફાયદ્વીવમશૂભાંઆલકરછક   
(D)ઉયનાતભાભિલધાનવાચાછક  

(163)નીચકનાભાથંીનવત્મિલધાનળીધી  
(A) ડાગંયનીણકતીભાટેખછાભાંખછં૨૦૦૦વક તાભાનજપમયેછક    
(B)િલશ્વભાંડાગંયનુંવૌથીલધુઉત્ાદનદેળચીનછક  
(C) ડાગંયનાાનભાટે૧૫૦વક ભી થી૨૦૦વક ભી લાિિનલયવાદજપમયેછક  
(D)ઉયનાતભાભિલધાનવાચાછક  

(164)જૈિલનણકતીનાઉત્ાદન્રમીત્વાશનફજા મયનાિલનાવભાટેયાષ્રેમજૈલણકતીમીજના(N.P.O.F.) નમાયેળપમનયલાભાં
આલી? 

(A) નલકબફય– ૨૦૦૫ (B) નલકબફય– ૨૦૦૬ (C) ખતટીફય– ૨૦૦૪ (D) ખગષ્ટ– ૨૦૦૭ 
(165)નરગનરગઋતભુાંદદલવનીવભમનનકયાિત્રનીવભમનાિલતયણભાંિબન્નતાનમાનાયણથીશીમછક?  

(A) થૃ્લીનુંીતાનાનિયદયભ્રભણ  (B) થૃ્લીનુંસમૂવનીચાયેમફાજુરફંગીયેતથીદયિભણ (C) 
નાનનીનિાળંીમગ્થિત   (D)થૃ્લીનુંલિનિયદયિભણ 

(166)ભૂત-ૂવયંિણનીદયયેણાફધંનધ્ધિત(Outline Bounding Technique)િલિધના્રમમીગળકનીભાટેથામછક?  
(A) ્રમફલનદિમાનકઆધીન  (B) નદે્રમલાશીનાઆળયેયૂગ્રતથનાય, િનબનવભતરભકદાન 
(C) ઘાવલધલાનીવબંાલનાથીજભીનઉજા મલી (D)ઉયીનતદનેએનણનશે 
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(167)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનણીરુ્છક? 
(A) ગજુયાતભાંવૌથીલધુચનૂાનાથ્થયન્છજજ્રાભાંભેઆલકછક    
(B)વીડાએળનાઉત્ાદનભાંગજુયાતબાયતભાં્રમથભથાનધયાલકછક  
(C) ગજુયાતદેળનાકુરઉત્ાદનભાથંી૮૬ ૬૯%વીડાએળનુંઉત્ાદનનયેછક  
(D)બાયતભાંનનેનનુંઉત્ાદનએનભાત્રગજુયાતયાજ્મભાંજથામછક  

(168)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનણીરુ્છક? 
(A) ગજુયાતબાયતનાકુરઉત્ાદનના૪૧%ણનીજતકરનનક૪૭%કુદયતીલાયુઉત્ન્નનયેછક    
(B)ગજુયાતભાંફનાવનાિંાજજ્રાનાલાલતાલનુાનાયાધાનકવડાગાભકવીરાયાનવથાલાભાંઆલીયહ્યીછક  
(C) ગજુયાતદેળભાંવૌથીલધુસમૂવળગ્તતભકલતુયાજમછક  
(D)ગાધંીનગયાવકકુડાવણણાતક૧ભકગાલીટનીવીરાયાલયપ્રાન્ટઆલકરીછક  

(169)નીચકનાભાથંીનયુિલધાનણીરુ્છક? 
(A) જૂરીપરીયાનનકનેસયૂેનાએિાયીનવિૃીછક    
(B)ઘઉ, ડાગંય, નાવએિાયીનાનછક  
(C) જભીનસધુાયણાભાટેજજપ્વભ, ગધંનનનકભીરાિવવનીઉમીગથામછક  
(D)ગજુયાતભાંવૌથીલધુણકતીશિેનીજભીનફનાવનાિંાજજ્રાભાંજમાયેવૌથીખછેજભીનન્છજજ્રાભાંછક  

(170)ગજુયાતનાનમા્રમદેળભાંદિિણબાયતભાંરેણડનીભાથંીફનકરી“યેગયુ” ્રમનાયનીજભીનજીલાભકછક? 
(A) ચયીતય  (B) યૂનાભકદાન (C) નાનભ  (D) બાર 

(171)તાજેતયભાંબાયતભાંઆનાળીલીજેડલાનીઘટનાખય્રમથભયેીટવફશાયાડલાભાંઆ્મી, આયેીટવનીણક
ફશાયાડમીછક? 

(A) માવલયણનનકજલાયુદયલતવનભતં્રારમ   (B) નરાઇભકટનાઉગ્ન્વર 
(C) નરાઇભકન્ટયેજજિરએટખ્જિલિંગિવટભ્રમભીળનનાઉગ્ન્વર (D) બાયતશલાભાનિલજ્ઞાન 

(172)શારભાંવભાચાયીભાંયશરે“નરીઇવ’ ૩૪૭૦ફી” નીચકનાભાથંીુુંછક? 
(A) ્રકનશીર  (B) એનતાયા  (C) ધભૂનેત ુ  (D) એતવીપ્રકનકટ 

(173)SHODH નુંપુમનાભજણાલી  
(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)નીચકનાભાથંીનીનકળાવનયત્નથીવબભાિનતનયલાભાઆ્મા? 
(A)નભરનાથ  (B) યાજનાથિવિંશ  (C) મીગીઆદદત્મનાથ (D) િલજમપમાણી 

(175)નમાદેળકગકયનાનનૂી્રમલકળનકયીનલાZero Chance નિબમાનળપમનયુવછક? 
(A) બમાનભાય  (B) ફાનંરાદેળ  (C) ખરેિરમા  (D) બાયત 

(176)નીચકનાભાથંીનઇજીડવાચીછક? 
(A)મતૃ્મજંમભશાાત્રા–cyclone man of India  (B) ઈ શ્રીધયન–Metro Man  
(C) ને િવલન–Rocket Man     (D) આકરતભાભ 

(177)ચ્ુશાુુંછક? 
(A) ધભુાડાયદશતચ્ુશાનાભની્રમીજેનટછક  (B) આ્રમીજેનટભશાયાષ્રવયનાયેળપમનમછછક  
(C) A નનકB ફન્નક    (D) સ્ત્રીવળગ્તતનયણફાફતકજા મગતૃતાનિબમાન 

(178)Queen of arabian Sea તયેનેનયુફદંયજા મણીતુછક? 
(A) નીચી   (B) ફેંનલપુમ  (C) નંડરા  (D) િલળાણાટ્ટન્ભ 
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(179)ભારાફાયદયલયપેટેલરનુંઆમીજનનમાનયલાભાઆલકછક? 
(A) નેયર   (B) તિભરનાડુ  (C) અંદભાનિનનીફાય (D) રિદ્વદ્વ 

(180)બાયતનુંવૌ્રમથભઇરકનરીિનનભકન્યપેુનચદયિંગનરટયનમાયાજમભાંથાળક? 
(A) આંધ્ર્રમદેળ  (B) ગીલા  (C) નેયર  (D) ભધ્મ્રમદેળ 

(181)નકળનરઇન્પીભેદટનવવકન્ટયનુંમખુ્મારમનમાછક? 
(A) ન્યુદદ્શે  (B) મુફંઇ  (C) ફેંનલપુમ  (D) શૈદયાફાદ 

(182)DGFT નુંપુમનાભજણાલી  
(A) ડામયેનટયજનયરખપપીયેનરેડ  (B) દડયેનટીયેટજનયરખપપીયેનથભવર 
(C) દડયેનટીયેટલાનકદટનરખપપીયેનરેડ  (D) દડયેનટીયેટજનયરખપપીયેનરેડ 

(183)ગગુરનીનલીઆવિૃત‘એન્ડ્રીઇડ૧૦’ નુંનન્મનાભુુંયાણલાભાંઆ્યુંછક? 
(A) એન્ડ્રીઇડQ  (B) એન્ડ્રીઇડA  (C) એન્ડ્રીઇડU  (D) એન્ડ્રીઇડP 

(184)વયંનુતયાષ્રમજુફિલશ્વભાંવૌથીલધુથાિનનબાાખધયાલતીદેળનમીછક? 
(A) બાયત   (B) ાઆુ-ન્ય-ુગીની (C) થાઈરકન્ડ  (D) નાઈલાદયમા 

(185)‘ળાયેદયનિલનરાગંતાદિનેટિલશ્વન’ ભાંનમાદેળનીટેભિલજેતાફનીછક? 
(A) બાયત   (B) ઈંનરકન્ડ  (C) ખરેિરમા  (D) ન્યઝુીરકન્ડ 

(186)નમાદેળક્રમધાનભતં્રીનયેન્રભીદેનક‘ગાડવખપખનય’ થીવબભાિનતનમાવ? 
(A) નકા   (B) ભૂતતૂાન  (C) જા માન  (D) િલમકતનાભ 

(187)ગ્રીનીવનાંદયીટવમજુફલતવભાનભાંિલશ્વનીવૌથીભીટીSO2ઉત્વજૉનદેળનમીછક? 
(A) નભકદયના  (B) ચીન  (C) બાયત  (D) જા માન 

(188)નમાદેળકભદશરાખનાંિલદેળ્રમલાવયની્રમિતફધંશટા્મીછક? 
(A) ઈયાન   (B) વાઉદેનયેિફમા (C) ઇઝયામકર  (D) વીદયમા 

(189)બાયતીમવાંકૃિતનિલિલધતાદળાવલતા‘બાયતદદલવ’ નુંઆમીજનનમાંદેળભાંથયુંશત ું? 
(A) નકા  (B) વાઉદેનયેિફમા (C) ભૂતતૂાન  (D) UAE 

(190)્રમધાનભતં્રીભીદેલાએનમાદેળભાં૨૦૦લવજૂનાશ્રીનાથલાનાભદંદયનાનુ:િલનાવ્રમીજેનટનુંઉદ્દઘાટનનયુવ? 
(A) વાઉદેનયેિફમા (B) ફશયેેન  (C) UAE  (D) ખભાન 

(191)શારભાંનયેન્રભીદેનકનમાદેળક‘The King Hamad Order of Renaissance’ થીવબભાિનતનમાવ? 
(A) UAE   (B) વાઉદેનયેિફમા (C) કુલદત  (D) ફકશયેન 

(192)UNCCD નીCOP14 નુંઆમીજનનમાંનયલાભાંઆલકરછક? 
(A) જા માન   (B) UAE  (C) બાયત  (D) િબ્રટન 

(193)CITES નીCOP-18 નુંઆમીજનનમાંનયલાભાંઆ્યુંશત ું? 
(A) લાનીલા  (B) કદયવ  (C) લીિળિંનટન  (D) દુફઈ 

(194)પેપાએભદશરાખભાટેનાફૂટફીરિલશ્વન, ૨૦૨૩ભાંનેટરીટેભીનકયભલાનીભજૂંયેઆીછક? 
(A) ૧૮   (B) ૨૪  (C) ૨૨  (D) ૩૨ 

(195)એિળમનઇન્રારનચયઇન્લકટભકન્ટફેંન(AIIB)ભાંવભ્મદેળતયેનેજીડાલાનીજા મશયેાતનમાદેળદ્વાયાનયલાભાંઆલી? 
(A) ગ્રીવ   (B) વિફિમા  (C) જભવની  (D) A નનકB ફનંક 

(196)યાષ્રિતયાભનાથનીિલિંદેભશાત્ભાગાધંીનનકણાદેયઉદ્દઘાટનનમાદેળભાંનયુવ? 
(A) ફકિનન   (B) ગામં્બફમા  (C) ગીની  (D) ઉરુનલક 
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(197)ISRO દ્વાયાનમાદેળભાંITLU નીથાનાનયલાભાંઆલળક? 
(A) નઝાન   (B) ભીની  (C) કદયવ  (D) યીભ 

(198)BASIC દેળીનીજલાયુદયલતવનયની૨૮ભીભતં્રીતયેમફકિનનુંઆમીજનનમાંનયલાભાંઆ્યું? 
(A) નલીદદ્શે  (B) વાખાઉરી (C) કદયવ  (D) રડંન 

(199)લનકુભાયનીનમાદેળભાંબાયતીમએબફકવકડયતયેનેિનભણ ૂનંનયલાભાંઆલી? 
(A) વયંતુતનયફનભીયાત  (B) ફકિનન  (C) જા માન  (D) ઈયાન 

(200)નમાદેળકીતાનીયાજધાનીણવકડલાનીજા મશયેાતનયે? 
(A) ભરકિળમા  (B) દપિરાઇન્વ (C) ઈન્ડીનકિળમા (D) થાઈરકન્ડ 
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GPSC –Dy. S.O.  

MOCK TEST SERIES 

PAPER -1 
 
 

NO ANS NO ANS NO ANS NO ANS NO ANS NO ANS NO ANS NO ANS 
1 B 26 D 51 D 76 A 101 D 126 D 151 A 176 D 

2 D 27 B 52 C 77 B 102 B 127 C 152 D 177 C 

3 A 28 A 53 B 78 B 103 D 128 C 153 A 178 A 

4 B 29 D 54 D 79 B 104 A 129 A 154 D 179 A 

5 A 30 C 55 B 80 C 105 D 130 B 155 D 180 A 

6 D 31 D 56 C 81 D 106 A 131 C 156 A 181 A 

7 C 32 A 57 D 82 A 107 B 132 A 157 B 182 D 

8 B 33 B 58 A 83 A 108 C 133 A 158 C 183 A 

9 A 34 A 59 A 84 D 109 D 134 D 159 D 184 B 

10 B 35 B 60 A 85 B 110 B 135 D 160 D 185 A 

11 A 36 B 61 D 86 B 111 B 136 A 161 C 186 B 

12 A 37 C 62 A 87 B 112 B 137 B 162 D 187 C 

13 C 38 B 63 D 88 A 113 B 138 C 163 C 188 B 

14 A 39 D 64 B 89 B 114 C 139 B 164 C 189 B 

15 B 40 B 65 C 90 A 115 D 140 D 165 D 190 B 

16 C 41 D 66 D 91 A 116 B 141 D 166 D 191 D 

17 C 42 C 67 C 92 C 117 A 142 A 167 C 192 C 

18 A 43 A 68 C 93 C 118 D 143 C 168 D 193 A 

19 B 44 D 69 A 94 A 119 D 144 D 169 B 194 D 

20 A 45 B 70 B 95 C 120 D 145 B 170 C 195 D 

21 A 46 C 71 A 96 D 121 D 146 A 171 C 196 D  

22 A 47 C 72 A 97 D 122 D 147 A 172 D 197 B 

23 D 48 B 73 D 98 D 123 D 148 A 173 A 198 B 

24 C 49 A 74 D 99 C 124 D 149 A 174 D 199 A 

25 B 50 B 75 A 100 D 125 D 150 D 175 C 200 C 

 


