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૧.

અન્મ છાત લગો(ઓફીવી) ભાટે ૨૭ ટકા ફેઠક અનાભત યાખલાની બરાભણ કણે કયે રી?
(a) ભંડર ંચ

(b) કાકાવાશેફ કારેરકય ંચ

(c) લીયપ્ા ભઈરી ંચ
૨.

(d) યાજભન્નાય ંચ

વયકાયના અંગ લચ્ચે વત્તાન વલશ્રે ળા ભાટે કયલ જઇએ?
(a) નાગરયકના સ્લાતંત્ર્મન ં યક્ષણ કયલા ભાટે (b) એક અંગ ફીજાના કામોભાં દખરગીયી ન
કયે તે ભાટે
(c) વયકાયન ં કાભ વાયી યીતે ચારે તે ભાટે

૩.

બાયતના યાષ્ટ્રપ્રમખ લધભાં લધ કેટરી મદત (ટભમ) સધી વત્તા ય યશી ળકેછે?
(a) ૧ ટભમ

૪.

(d) આ ત્રણે શેતઓ ભાટે

(b) ૨ ટભમ

(c) ૩ ટભમ

(d) કઇ ટભમ નક્કી કયલાભાં આલી નથી

ફંધાયણના કમા સધાયા થકી સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વંસ્થાઓને ળાવનના ત્રીજા સ્તયન ં સ્થાન
પ્રાપ્ત થય ં છે ?
(a) ૪૨ભાં અને ૪૩ભાં સધાયા
(b) ૪૪ભાં અને ૪૫ભાં સધાયા
(c) ૭૩ભાં અને ૭૪ભાં સધાયા
(d) શેરા અને ફીજા સધાયા

૫.

ફંધાયણભાં નલભા રયવળષ્ટ્ટન વભાલેળ કમા ફંધાયણીમ સધાયા દ્વાયા કયલાભાં આવ્મ છે ?
(a) શેર સધાય

(b) ૪થ સધાય

(c) ૨૫ભ સધાય

(d) મ ૂ ફંધાયણભાં તે

શત ં
૬.

પ્રમખીમ વયકાયભાં નીચેની કઇ ફાફતન વભાલેળ થત નથી?
(a) પ્રમખ રક દ્વાયા ચટૂં ામ છે

(b) પ્રમખ કે તેના વેક્રેટયી ધાયાવબાના વભ્મ ન શલા
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(c) અવલશ્વાવ ભત વાય થામ ત યાજીનામ આવ ં ડે

(d) પ્રમખની ચટૂં ણી વનવિત

મદત ભાટે થામ છે
૭.

નીચે ૈકી કઇ ફાફત યાજ્મવબાને રાગં ડતી નથી
(a) દય છ લે તેન ં વલવર્જન થામ છે (b) ૧/૩ વભ્મ, દય ફે લે વનવ ૃત્ત થામ છે

(c) એ

કામભી વબાગૃશ છે
(d) યાજ્મવબા ભાટે ન ઉભેદલાય તે યાજ્મન યશેલાવી શલ જરૂયી નથી
૮.

ફંધાયણન ં મ ૂભ ૂત ભાખ ં છે , એવ ં વલોચ્ચ અદારતે કમા ચકાદાભાં સ્ષ્ટ્ટ કય?
ું
(a) ફેંક યાષ્ટ્રીમકયણ કેવ

(b) કેળલાનંદ બાયતી કેવ

(c) ભંડરંચ વલળેન કેવ

(d) ભીનલામ ભીલ્વ કેવ
૯.

નીચે ૈકી કમા શકન વભાલેળ મ ૂભ ૂત શકભાં થત નથી?
(a) લાણી અભબવ્મક્તતની સ્લતંત્રતા
(c) ભત આલાન શક

૧૦.

(b) કામદાન ં વભાન યક્ષણ ભેલલાન શક

(d) પ્રાથવભક વળક્ષણ ભેલલાન શક
(a) ારામ ભેન્ટ (b) ડામેટ

અભેરયકાભાં વંવદ કમા નાભે ઓખામ છે ?
(c) એવેમ્ફરી (d) કોંગ્રેવ

૧૧.

બાયતના વંદબમભાં નાણાં ખયડા વલળે નીચેની કઇ ફાફત રાગં ડતી નથી?
(a) નાણાં ખયડ કઇણ ગૃશભાં યજૂ કયી ળકામ છે

(b) નાણાં ખયડ પ્રથભ રકવબાભાં જ

યજૂ કયલ ડે છે
(c) ખયડ નાણાં ખયડ છે , એવ ં પ્રભાણત્ર સ્ીકય આે છે

(d) નાણાં ખયડા ય યાષ્ટ્રપ્રમખે

શસ્તાક્ષય કયલા ડે છે
૧૨.

રકવબાભાં નાણાં ખયડ વાય ન થામ ત ......................
(a) વયકાયે યાજીનામ ં આવ ં ડે

(b) યાજ્મવબાભાં યજૂ કયલાભાં આલે

(c) રકવબાન ં

વલવર્જન થામ (d) વંયતત ફેઠકભાં યજૂ કયલાભાં આલે
૧૩.

નીચેના ૈકી કમા યાષ્ટ્રન વભાલેળ વરાભતી વવભવતના કામભી 'લીટ' વત્તા ધયાલતા વભ્મ
તયીકે થત નથી?
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(a) ચીન
૧૪.

(b) અભેરયકા

૧૬.

(b) રૂ. ૧,૧૨,,૦૦૦/-

(c) રૂ. ૩૨,૦૦૦/-

(d) રૂ. ૪૦,૦૦૦/-

ફંધાયણ અનવાય આણા દે ળન ં નાભ શં છે ?
(a) ઈન્ડીમા ધેટ ઇઝ રશન્દસ્તાન

(b) ઈન્ડીમા ધેટ ઇઝ બાયત

(c) ઈન્ડીમા ધેટ ઇઝ બાયતલમ

(d) ઈન્ડીમા ધેટ ઇઝ આમામલતમ

બાયત એક ............... છે ?
(a) યાજ્મન વંઘ
(c) યાજ્મન ં વમ ૂશ તંત્ર

૧૭.

(d) યવળમા

યાજ્માર (ગલનમય) ન ગાય ........ છે .
(a) રૂ. ૩૪,૦૦૦/-

૧૫.

(c) જભમની

(b) યાજ્મન ં વભલામ તંત્ર
(d) એકે નશીં

નીચેના ૈકી કમા ભરશરા, યાજ્મના ગલનમય તયીકે યહ્યા નથી?

(a) કમદફશેન જી (b)

લસધ
ં યા યાજે વવિંવધમા (c) એભ. પાવતભા ફીફી (d) ળીરા કોર
૧૮.

ઉયાષ્ટ્રપ્રમખને શદ્દા યથી દૂ ય કયલાન ઠયાલ કમા ગૃશભાં વાય કયલ ડે?
(a) ભાત્ર રકવબાભાં

(b) ભાત્ર યાજ્મવબાભાં

(c) કઇણ એક ગૃશભાં

(d) ફન્ને ગૃશની વંયતત ફેઠકભાં
૧૯.

૧૪ લમથી નીચેના ફાકને જખભકાયક કાભભાં કાભે યાખી ળકામ નશીં, એલી જગલાઇ
ફંધાયણની કઇ કરભભાં કયલાભાં આલી છે ?
(a) કરભ-૨૪ (b) કરભ-૪૫ (c) કરભ-૩૬૮ (d) કરભ-૩૫૬

૨૦.

કેન્રની કાયફાયી વત્તાને અલયધ ન થામ તે યીતે યાજ્મએ તેભની કાયફાયી વત્તાઓન
ઉમગ કયલ, એવ ં કઇ કરભ જણાલે છે ?
(a) કરભ-૩૫૫ (b) કરભ-૨૫૮ (c) કરભ-૨૫૭ (d) કરભ-૩૫૬

૨૧.

૨૦૦૪ભાં થમેરી રકવબાની ચટ
ં ૂ ણી લખતે કર યજજસ્ટડમ ભતદાયની વંખ્મા કેટરી શતી?
(a) ૭૦ કયડ, ૫૦ રાખ
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(c) ૬૭ કયડ, ૫૦ રાખ
૨૨.

૨૩.

(d) ૬૫ કયડ, ૨૦ રાખ

ગજયાતભાં કમા નેતા વોથી લધ લખત મખ્મપ્રધાન ફન્મા છે ?
(a) ભાધલવવિંશ વરંકી

(b) ચીભનબાઇ પ્ટે ર

(c) ફાબબાઇ જળબાઇ પ્ટેર

(d) કેશબાઇ ટેર

નીચેના ૈકી કમા નેતા વોથી ઓછા રદલવ ભાટે દે ળના લડાપ્રધાન તયીકે યહ્યા?
(a) ચંરળેખય (b) ગરઝાયીરાર નંદા (c) દે લેગોડા (d) ચયણવવિંશ

૨૪.

બાયતના પ્રથભ લશીલટી સધાયણા ંચના અધ્મક્ષ કણ શતા?
(a) ધભમલીય

૨૫.

(b) ભેશ્વ

(c) ચંરબાગા

(c) ૨૨ભી એવપ્રર

(b) યલીન્રનાથ ટાગય

(c) શ્માભ ફેનેગર

(d) કેતન ભશેતા

'ભાયી લાણી, ભારં જીલન' સ્તકના રેખક કણ છે ?
(a) પ્માયે રાર

૩૦.

(c) ફંરકભચંર ચેટજી (d) નઝરર શવન

'ગાંધી' ચરભચત્રના ડામયે તટય કણ શતા?
(a) યીચાડમ એટનફય (b) અનભ ખેય

૨૯.

(d) ૨૨ભી ભાચમ

ફાંગ્રાદે ળન ં યાષ્ટ્રગીત કણે રખ્ય ં છે ?
(a) શ્રી અયવલિંદૃ ઘ

૨૮.

(d) બગાલ

વલશ્વ મામ લયણરદન કઇ તાયીખે ઉજલલાભાં આલે છે ?
(a) ૫ભી જૂન (b) ૧૬ભી વપ્ટેમ્ફય

૨૭.

(c) શનભંતૈમાશ (d) વનજરીંગપ્ા

શરયજન આશ્રભ ાવે વાફયભતીને કઇ નદી ભે છે ?
(a) ખાયી

૨૬.

(b) ભયાયજી દે વાઇ

(b) યાજભશન ગાંધ (c) ભશાદે લ દે વાઇ

(d) નાયામણ દે વાઇ

ગજયાત યાજ્મન ભંગ પ્રાયં બ કના શસ્તે થમ શત?
(a) ઈન્દરાર માભિક
(c) જીલયાજ ભશેતા
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૩૧.

ફંધાયણની કરભ ૧૨ થી ૩૫ કમા વલમને રગતીછે ?
(a) મ ૂભ ૂત પયજ (b) મ ૂભ ૂત શક
(c) બાયતન ં નાગરયકત્લ (d) યાજનીવતના ભાગમદળમક વવદ્ાંત

૩૨.

કમા વંઘળાવવત વલસ્તાયના લશીલટદાય રેફ્ટે નન્ટ ગલનમય તયીકે ઓખામ છે ?
(a) રદલ્શી, ોંડીચેયી અને ચંદીગઢ

(b)આંદાભાન-વનકફાય, રદલ્શી અને ોંડીચેયી

(c) ોંડીચેયી, દભણ અને દીલ (d) ચંદીગઢ, રદ્વી અને દાદયા નગય શલેરી
૩૩.

વંઘળાવવત વલસ્તાય રક્ષદ્વીની યાજધાની કઇ છે ?
(a) અગયતા

૩૪.

(b) વળરોંગ

(c) કેલયત્તી

(d) ઈમ્પાર

નીચે ૈકી કમ મદ્દ ફંધાયણન ં અવનલામમ રક્ષણ નથી?(a) વભાનતાન શક (b)
ભફનવાંપ્રદાવમકતા (c) અદારતી વભીક્ષા (d) ખલ્્ ં ભતદાન (ઓન ફેરેટ)

૩૫.

'ગાંધીની ઘરડમા' સ્તકના રેખક કણ છે ?
(a) વલનફા બાલે

૩૬.

(b) ગણલંત ળાશ

(d) કન્દવનકા કાડીમા

નીચેનાભાંથી કણ કેફીનેટ વભળનની બરાભણ વાથે વં ૂણમ વશભત શતાં ?
(a) વયદાય ટેર

(b) જલાશયરાર નશેરૂ

(c) ભોરાના આઝાદ
૩૭.

(c) ભશાદે લ દે વાઇ

(d) ભશાત્ભા ગાંધી

નીચેનાભાંથી કઇ યીટભા ન્મામતંત્ર દ્વાયા વ્મક્તતને દે શ વાથે શાજય કયલા પયભાન કયલાભાં
આલે છે ?
(a) તલ લયં ટ

૩૮.

(c) શેફીમવમ કવમ

(d) પ્રશીફીટયી

" બજળારા " (ભધ્મ પ્રદે ળ ) ભંરદયભાં ક્યા દે લીની મ ૂવતિ છે ?
(a) ભા દગામ

૩૯.

(b) ભેન્ડેભવ

(b) ભા વયસ્લતી

(c) ભા રક્ષ્ભી

(d) ભા ાલમતી

એવીડ લામ ભાટે નીચેના ભાંથી ક્ ં યવામણ જલાફદાય છે ?
(a) CO2
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૪૦.

છે લ્રી લસ્તી ગણતયી (૨૦૧૧) મજફ ક્ યાજ્મ લસ્તીની દષ્ષ્ટ્ટએ ફીજા નંફયે છે ?
(a) ભફશાય

૪૧.

(b) વિભ ફંગા

(c) ભશાયાષ્ટ્ર

બાયતીમ વેના દ્વાયા ઉમગભાં રેલાભાં આલત ં "ઇન્ર" શં છે ?
(a) પ્રક્ષેાત્ર (b) ચારક યરશત વલભાન (c) યડાય

૪૨.

(d) ટેંક

એભનેસ્ટી ઇન્ટનેળનર ન ં મખ્મ ભથક ક્યાં આલે્ છે ?
(a) જીનીલા

૪૩.

(b) રંડન

(c) ન્યમકમ

(d) શેગ

કલ્ક્કભ ળેના ભાટે પ્રવીધ્ધ છે ?
(a) યભાણં ળક્તત (b) વંયક્ષણ પ્રમગળાા (c) યકેટ પ્રક્ષેણ કેન્ર

૪૪.

(d) અંતયીક્ષ કેન્ર

બાયતભાં વભવાઇરન ં ટે સ્ટીંગ ક્યા સ્થે કયલાભાં આલે છે ?
(a) શ્રી શયીકટા

૪૫.

(d) ભધ્મ પ્રદે ળ

(b) થમ્ફા

(c) ખયણ

(d) ચાંદીય

આધવનક બાયતભાં 'વામયવ', ' ધ્રલ' 'અપ્વયા', ' ૂણીભા' એ ળેના નાભ છે ?
(a) યદ્ જશાજના નાભ

(b) અણં બઠ્ઠીના નાભ

(c) દે લતાના નાભ

(d)

પ્રક્ષેાત્રના નાભ
૪૬.

નીચેનાભાંથી ક્ કાફમનીક વંમજન વોથી લધાયે ભાત્રાભાં ભે છે ?
(a) ગ્્કઝ (b) ફ્રુકટઝ (c) સક્રઝ (d) વેલ્યરઝ

૪૭.

ICC ચેમ્ીમન્વ રપીભાં ારકસ્તાનની રક્રકેટ ટીભના ક્યા ફે રક્રકેટયને ડ્રગ ટેસ્ટભાં ઝીટીલ
વાભફત થતાં ટીભભાંથી દૂ ય કયલાભાં આવ્માં શતા ?
(a) ઈન્ઝભાભ ઉર શક્ક – ભશમ્ભદ આવીપ (b) ભશમ્ભદ આવીપ – ળએફ અખ્તય
(c) ળએફ અખ્તય – આરિદી (d) ઈન્ઝભાભ ઉર શક્ક – આરિદી

૪૮.

૨૦૦૬ના લમન ં ળાંવત ભાટે ન ં નફેર ારયતવક ફાંગ્રાદે ળના પ્રપેવય ભશમ્ભદ યનવને
તેભના ક્યા પ્રદાન ફદર આલાભાં આવ્ય?ં
(a) 'ગ્રાભીણ ફેન્ક' નાભની ફેન્કની અનેક ળાખાઓ ળરૂ કયીને ગયીફને ગબય કયલા ફદર
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(b) ફાંગ્રાદે ળના નાગરયકભાં જીલન જીલલાન ઉત્વાશ ટકાલલા-લધાયલા ભાટે
(c) ફાંગ્રાદે ળની આવથિક ક્સ્થવત સધાયલા ભાટે
૪૯.

(d) ફાંગ્રાદે ળભાં ળાંવતની સ્થાના ભાટે

'આ  ૃથ્લી ઉય શાડ-ભાંવ લાી આલી કઇ વ્મક્તત જીલતી શતી તેવ ં નલી ેઢી ભાનળે ણ
નશીં ' એવ ં લાક્ય ગાંધીજી વલળે ક્યા ભશાનબાલે કહ્ં છે ?
(a)  જ્શન ર-II

(b) જલાશયરાર નશેરૂ

(c) ભશાદે લબાઇ દે વાઇ
૫૦.

(d) આલ્ફટમ આઈન્સ્ટાઇન

એક એલા ભશાનબાલ કે જેભન ં નાભ નફેર ળાંવત યસ્કાય ભાટે ૧૯૩૭, ૧૯૩૮, ૧૯૩૯,
૧૯૪૭ અને ૧૯૪૮ એભ ાંચલાય નભીનેળન ભાટે આવ્ય ં યં ત તેભને આ યસ્કાય ભળ્મ
નશીં – તે કણ?
(a) ભશાત્ભા ગાંધીજી

૫૧.

(b) વયદાય ટેર

(c) જલાશયરાર નશેરૂ (d) વલનફા બાલે

બાયત વયકાયે તાજેતયભાં કમ એષ્ન્ટ વભવાઈર કામમક્રભ ડત મ ૂકલાન વનણમમ રીધ કે જે
૧૯૮૩ભાં ભિટનના પકરેન્ડ યદ્ છી િાન્વના આજ પ્રકાયના 'એતઝવેટ' વભવાઈર ઉયથી
અભરભાં મ ૂકામેર શત?
(a)  ૃથ્લી

૫૨.

(b) વત્રશ ૂર

(c) અક્ગ્ન

(d) નાગ

"લાય લાશન" શં છે ?
(a) એક પ્રકાયન લાયન યગ (b) લાયન ં લશન કયનાય વાધન
(c) કણામટક વયકાયે ફેંગરય અને આવાવના વલસ્તાયભાં ઈભયજન્વીભાં દદીઓની વેલા ભાટે
ળરૂ કયે ર શલાઇ એમ્્યરન્વ
(d) બાતીમ લાય વેનાભાં વાભેર કયે ર નવ ં શેરીકપ્ટય

૫૩.

ગજયાત વયકાય દ્વાયા વલકવતી જાવતના (ફક્ષીંચ જાવતના) કલ્માણ ક્ષેત્રે વલવળષ્ટ્ટ કાભ કયનાય
વ્મક્તત અને વંસ્થાને અનક્રભે કમા એલડમ આલાભાં આલે છે ?
(a) ંરડત દીનદમા ઉાધ્મામ એલડમ - નારંદા એલડમ

(b)  ૂ. યવલળંકય ભશાયાજ એલડમ

– નારંદા એલડમ
(c) ઠક્કયફાા એલડમ – નારંદા એલડમ
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૫૪.

ગજયાત વયકાયની વંત સ ૂયદાવ મજના કમા ક્ષેત્ર વાથે વંકામેરી છે ?
(a) પ્રિાચ ગયીફને વશામ આલાની મજના
(b) વલકરાંગ ગયીફને વશામ આલાની મજના
(c) પ્રિાચ કરાકાયને વશામ આલાની મજના

૫૫.

'ફડ' આરદલાવીઓ કમા યાજ્મભાં લવે છે ?
(a) આવાભ

૫૬.

(d) એક ણ નશીં

(b) ભેઘારમ

(c) વત્રયા

(d) વવજક્કભ

બાયતની લડી અદારતના મખ્મ ન્મામમ ૂવતિ તયીકે શારભાં કણ છે ?
(a) જસ્ટીળ લામ. લી. ચંરચ ૂડ (b) જસ્ટીળ જગદીળવવિંશ ખેશય
(c) જસ્ટીળ એ. એન. ાઠક

૫૭.

મક્સ્રભ અને રઘભવતઓ ભાટે અનાભત ભાટે યચલાભાં આલેરી કવભરટ કઇ?
(a) ફાટ કવભરટ

૫૮.

(b) ભઈરી કવભરટ

(c) વાચય કવભરટ

(d) વિ

કવભરટ

ISRO(ઇષ્ન્ડમન સ્ેળ રયવચમ ઓગે નાઈઝેળન) ના ચેયભેન તયીકે શારભાં કણ પયજ ફજાલે છે ?
(a) જી. યાભમ ૂવતિ

૫૯.

(d) જસ્ટીળ આય. કે. આનંદ

(b) કે. ભાધલન

(c) જી. ાથમવાયથી

(d) એ.એવ.રકયણ કભાય

મગ્મ જડ જડોઃ
(a) ચંરામણ

(૧) કવલન ં નાભ

(b) ફાદયામણ (૨) બાયતન ચંર ઉયન અલકાળ કામમક્રભ
(c) યાભામણ

(૩) ોંગર

(d) ઉત્તયામણ (૪) લાલ્લ્ભકી
(a) a-૧, b-૨, c-૩, d-૪

(b) a-૪, b-૩, c-૨, d-૧

(c) a-૨, b-૧, c-૪, d-૩
૬૦.

(d) a-૩, b-૪, c-૧, d-૨

USS રેન્ટન શં છે ?
(a) અભેરયકાન ં નવ ં સ્ેળ ળટર

(b)

બાયત-ય.એવ. ભીરીટયી સ્ટે ળનન ં નાભ

(c) અભેરયકન વેનાન ં નવ ં ભથક
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(d) INS વલયાટ(જૂન ં નાભ શાવભિટેજ)ન ં બાયતીમ નોવેનાએ તાના નોવૈવનકને તારીભ આલા
ખયીદે ્ ં ફીજા નંફયન ં વોથી ભટં યદ્જશાજ
૬૧.

PUC એટરે શ?ં
(a) લ્યળન અન્ડય વટીરપકેટ

(b) લ્યળન અન્ડય કં રર

(c) ાલય અન્ડય કયન્ટ
૬૨.

ત ૃનમ ૂર કોંગ્રેવ કમા યાજ્મન પ્રાદે વળક ક્ષ છે ?
(a) આવાભ

૬૩.

(b) વત્ર ૂયા

(c) છત્તીવગઢ (d) વિભ ફંગા

 ૂયાણકારીન નગયી 'કળસ્થી' આજના ગજયાતના કમા જજલ્રાભાં આલેરી છે ?
જાભનગય

૬૪.

(d) ્રીક અન્ડયટે કીંગ કવભળન

(b) જૂનાગઢ

(c) યફંદય

(a)

(d) અભદાલાદ

ળાસ્ત્રીમ વંગીત વાથે વંકામેર જાજયભાન 'તાના-યીયી' ભશત્વલ તાજેતયભાં કમા ળશેયભાં
મજામ છે ?
(a) વલવનગય (b) લડનગય (c) ભઢેયા

૬૫.

ગજયાતન ં અવત પ્રવવદ્ 'ળવભિષ્ટ્ઠા તાલ' કમા ળશેયભાં આલે્ ં છે ?
(a) જૂનાગઢ

૬૬.

(d) ટણ

(b) બાલનગય

(c) ાટણ

(d) લડનગય

ફા વારશત્મભાં વલશ્વકક્ષાએ જફયદસ્ત રકચાશના પ્રાપ્ત કયનાય 'શેયી ટય' સ્તકના રેખક
કણ છે ?
(a) શ્રીભતી જે. કે. યાઉભરિંગ
(c) ચારી ચેપ્રીન

૬૭.

(b) ભાકમ ટલેઇન

(d) લલ્ટ ડીઝની

AIIMS એટરે શ?ં
(a) ઓર ઈન્ડીમા ઈન્સ્ટીટયટ ઓપ ભેડીકર વામન્વ (b) ઓર ઈન્ડીમા ઈન્સ્ટીટયટ ઓપ
ભાઇનીંગ વામન્વ
(c) ઓર ઈન્ડીમા ઈન્સ્ટીટયટ ઓપ ભેટરોવ જકર વામન્વ

(d) ઓર ઈન્ડીમા ઈન્સ્ટીટયટ

ઓપ મ્યચ્યઅર સ્ટડીઝ
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૬૮.

'ભરફાય-૦૬' શં છે ?
(a) ભરફાય રશલ્વ (કેયારા)ભાં ઉજલાત પ્રલાવન ઉત્વલ

(b) નલી વલકવાલેરી નાીમેયની

એક જાત
(c) કેયારા વયકાયના નલા રકત્વલન ં નાભ (d) બાયત-અભેરયકાના વૈન્મની વંયતત
તલામતન ં છુ ં નાભ
૬૯.

ત્રાવલાદના વાભના ભાટે તા. ૨૫/૧૦/૦૬ થી ૩/૧૧/૦૬ સધી કણામટકના ફેરગાભ ખાતે
થમેરી બાયત અને અભેરયકાની વંયતત વૈન્મ તલામતને કમા નાભથી ઓખીશ?ં
(a) ળત્રજીત

૭૦.

(b) ળત્ર વલજમ (c) વલતટયી ઓલય ટે યયીઝભ (d) ળત્રનાળ

બાયતના એટની જનયર કણ છે ?
(a) જી. ઇ. લશાણલટી (b) મકર યશતગી

૭૧.

(c) વરી વયાફજી

બાયતના વરીવીટય જનયર કણ છે ?
(a) લામ. કે. વબયલાર (b) વરી વયાફજી

૭૨.

(c) વભરન ફેનયજી

(d) યણજીત કભાય

યનાઇટેડ નેળન્વભાં શાર કેટરાં વભ્મ દે ળ છે ?
(a) ૧૯૩

૭૩.

(d) એપ. એવ. નયીભાન

(b) ૧૯૪

(c) ૧૯૩

(d) ૨૦૦૦

યવનમન બ્્રક વવલિવ કવભળન(ય.ી.એવ.વી.)એ વવવલર વવલિવીઝની વપ્રભરમ્વ યીક્ષાભાં
ભેલેરાં ભાકમ વ ઉભેદલાયને IPR કામદા શેઠ જણાલલાની ભનાઇ પયભાલી, આ IPR એટરે
શ?ં
(a) ઈન્ટયનર ્રીવીટી યાઇટ્વ

(b) ઈન્ટેરેતચ્યઅર પ્રટી યાઇટ્વ

(c) ઈમ્મલેફર

પ્રટી યાઇટ્વ (d) ઈન્ટયનર પ્રવીક્ળન યાઇટ્વ
૭૪.

કદ
ૂ મ પ્રજા કમા દે ળભાં મખ્મત્લે લવે છે ?
(a) ઈયાન

૭૫.

(b) ઈયાક

(c) યવળમા

(d) અઝયફૈઝાન

ઈયાકના ભ ૂત ૂલમ યાષ્ટ્રવત વદ્દાભ હવેનને પાંવી આલાન વનણમમ થમ છે . તેઓની ાટીન ં
નાભ શ?ં
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(a) ફથા ાટી (b) કદ
ૂ મ ાટી (c) ફાથ ાટી (d) ઈયાક ીલ્વ ાટી
૭૭.

ઈ.ી. એપ. એટરે શ?ં
(a) ઈન્ક્રીઝડ પ્રવલડન્ટ પં ડ
પં ડ

૭૮.

(b) ઈકનવભક પ્રક્યયભેન્ટ પં ડ

(c) એમ્પ્રઈઝ પ્રવલડન્ટ

(d) યયવમન ાલય પેડયે ળન

GDP એટરે શ?ં
(a) ગ્રવ ડભેસ્ટીક પ્રડતટ

(b) ગ્રવ ડેલરભેન્ટ પ્રજેતટ

(c) જનયર ડભેસ્ટીક પ્રજેતટ (d) જનયર ડેલરભેન્ટ રીવી
૭૯.

સ્ેનની યાષ્ટ્રીમ યભત કઇ?
(a) ફૂટફર

૮૦.

એવળમાડ યભતત્વલભાં કઇ યભત ભાટે બાયત આજ સધી વતત સલણમચર
ં ક ભેલત ં યહ્ં છે ?
(a) શકી

૮૧.

(b) ફેઝફર (c) બરપાઈટ (d) ફેડવભન્ટન

(b) તીયં દાજી (c) લેઇટરીફ્ટીંગ

વભળેય જ ંગ કઇ યભતન ખેરાડી છે ?
(a) ભફભરમડમ (b) ચેવ

૮૨.

(b) એરન રેમ્ફ

(d) યણજજતવવિંશ

(b) વભલ્ખાવવિંઘ (c) ધ્માનચંદ (d) આળા અગ્રલાર

(b) ફેડવભન્ટન (c) ફૂટફર

(d) શકી

કને બાયતીમ રક્રકેટના વતા કશે છે ?
(a) જશ ટે ર (b) વી. કે. નામડ

૮૬.

(c) ગ્રેવ ડફલ્ય. જી.

વંત રપી કઇ યભત વાથે વંકામેરી છે ?
(a) રન ટેવનવ

૮૫.

(d) લેઈટરીફ્ટીંગ

'ફ્રાઇંગ ળીખ' તયીકે કણ ઓખામ છે ?
(a) ી. ટી. ઉા

૮૪.

(c) શ ૂટીંગ

'રક્રકેટના વતાભશ' તયીકે કણ ઓખામ છે ?
(a) એરન ફડમ ય

૮૩.

(d) કફડ્ડી

(c) વલન ભાંકડ (d) વલજમ ભયચન્ટ

દયાન્દ ક કઇ યભત વાથે વંકામેર છે ?
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(a) શકી
૮૭.

(b) ફૂટફર

એલી તે કઇ યભત જેભાં ખેરાડી અને અલેજીની વંખ્મા વભાન છે ?
(a) ફાસ્કેટ ફર

૮૮.

(b) લૉરીફૉર

(d) કફડ્ડી

(c) કેયારા

(d) ગલા

યાશફય(કચ)ને આલાભાં આલત એલડમ ?
(a) જમદીવવિંશ

૯૦.

(c) શેન્ડફર

ઈંગ્રીળ ચેનર ાય કયનાય સરપમાન કમા યાજ્મન છે ?
(a) આંધ્રપ્રદે ળ(b) ગજયાત

૮૯.

(c) ફેડવભન્ટન (d) ઘડદડ

(b) રણાચામમ (c) અજ મન

(d) બાયતયત્ન

જડકાં જડોઃ
(a) રપયજળાશ કટરા (૧) ઈન્દય
(b) નેતાજી સ્ટેરડમભ

(૨) મફ
ં ઈ

(c) નશેર સ્ટે રડમભ

(૩) કરકાતા

(d) લાનખેડે સ્ટે રડમભ (૪) રદલ્શી
(a) a-૧, b-૨, c-૩, d-૪
(c) a-૪, b-૩, c-૧, d-૨
૯૧.

(d) જૂડ

(b) કણમમ ૌ ભલ્રેશ્વયી

(c) ભલનેશ્વયી કભાયી (d) આભાંન ં એકણ નશીં

'વડન ડેથ' ળ્દ કઇ યભત વાથે વંકામેર છે ?
(a) શકી

૯૪.

(c) ફૂટફર

બાયતની કઇ ભરશરા ખેરાડીન ં સ્તલળ ક્ષેત્રે 'ભગવનઝ બક ઓપ લલ્ડમ યે કડમ 'ભાં નાભ છે ?
(a) આળા ૂણામ દેલી

૯૩.

(d) a-૨, b-૧, c-૪, d-૩

કયતાયવવિંશ કઇ યભતના ખેરાડી છે ?
(a) ફક્તવિંગ (b) કશ્તી

૯૨.

(b) a-૪, b-૩, c-૨, d-૧

(b) રક્રકેટ

(c) બરપાઇટ (d) ફૂટફર

'યર ઈન સ્ક' ળ્દ કઇ યભત વાથે વંકામેર છે ?
(a) ફૂટફર
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૯૫.

'૨૦ ઇઅવમ એટ ધી ટ' કમા ખેરાડીન ં સ્તક છે ?
(a) તરાઈલ રઈડ

૯૬.

(b) ગેયી વફવમ

(c) ફૉમકટ

(d) આભાંન ં એકણ નશીં

જ કઇ બાયતીમ નાગરયકને તાના ધભમના કાયણે કઇ વાલમજવનક દથી લંભચત યાખલાભાં
આલે છે ત તેને નીચેનાભાંથી કમા મ ૂભ ૂત અવધકાયથી લંભચત યાખલાભાં આલે છે ?
(a) સ્લતંત્રતાન અવધકાય

(b) વભાનતાન અવધકાય

(c) ધાવભિક સ્લતંત્રતાન અવધકાય

(d) ળણ વલરૂદ્ અવધકાય
૯૭.

યાષ્ટ્રવતની જગ્મા ખારી ડતાં ઉયાષ્ટ્રવત, આ ફંનેની જગ્મા આકક્સ્ભક ખારી ડતા
સવપ્રભ કટમ ના ન્મામમ ૂવતિ કામમ કયે છે . આ ત્રણેની જગ્મા ખારી ડતાં યાષ્ટ્રવતદ કણ
વંબાે છે ?
(a) સવપ્રભકટમ ના અન્મ લરયષ્ટ્ઠ ન્મામમ ૂવતિ
લડાપ્રધાન

૯૮.

(b) રકવબાના અધ્મક્ષ

(d) એટની જનયર

યાજ્માર કઇ કરભ દ્વાયા અયાધીને વજાભાંથી મક્તત અાલી ળકે છે ?
(a) કરભ-૭૨ (b) કરભ- ૧૯ (c) કરભ- ૧૬૧

૯૯.

(c)

(d) કરભ-૭૩

કમ્પ્રરય એન્ડ ઓરડટય જનયર વેલા વનવ ૃત્ત ક્યાયે થામ છે ?
(a) વનયક્તતના છ લમ છી કે ૬૫ લમ  ૂયા થલા ય

(b) ૬૨ભાં લે (c) વનયક્તતના

ંચ લમ છી કે ૬૫ભાં લે (d) ૬૦ભાં લે
૧૦૦. કમા યાજ્મભાં ચટૂં ણી વં ૂણમ યીતે પ્રથભ લખત ઈરેતરવનક લટીંગ ભળીનથી  ૂયી થઇ શતી ?
(a) યાજસ્થાન (b) ભધ્મપ્રદે ળ (c) ગજયાત
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