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ોરીવ બયતી 2018 ની યીક્ષા ભાું વપ થલા ભાટે અભાયી વાથ ેજોડાલ અન ે
તભારું  બવલષ્મ ફનાલો અભાયી વાથ ેજોડાલલા ભાટે અભાયો WHATSAPP 

NO:- 6351352610 તભાયા ગ્રુ ભાું ADD  ઔયો અન ેગ્રુ નુું નાભ ોરીવ 
બયતી 2018 યાકલુું અન ેતભેાું લધ ુન ેલધ ુતભત્રો ન ેજોડલા 

-:: વલજ્ઞાન ના ઔુર પ્રશ્નો-૧૭  ::- 
( 1 )  ભાણવના ભશાઔામ અને લાભન ઔદનો આધાય ઔઇ ગ્રુંથથને આબાયી છે? 
 (A) થાઇયોઇડ (B) તચ્મટુયી 
 (C)  ઔેવશળમભ વશપેટ (D) શાઇોથેરેભવ 
( 2 )  ડેગ્મુ તાલા ક્મા પ્રઔાયના ભચ્છય ઔયડલાથી પેરામ છે? 
 (A) એડીળ ડેડખલા નય (B) એનોવપરવ ભાદા 
 (C)  એવડવ ઈવજવિ (D) એનોવપરવ નય 
( 3 )  ઔઈ વનદાન દ્ધતતભાું વલવઔયણ (યેવડમેળન) થતુું નથી? 
 (A) વીટીસ્ઔેન (B) ભેભોગ્રાપી 
 (C)  એડડોસ્ઔોી (D) એક્વયે 
( 4 )  ળયદી અને યી ક્માું વૂક્ષ્ભજીલને રીધે થામ છે? 
 (A) પુખ (B) લાઈયવ 
 (C)  પ્રજીલ (D) ફેક્ટેયીમા 
( 5 )  લૃક્ષનુું આમુષ્મ ળેના યથી ભાલાભાું આલે છે? 
 (A) લૃક્ષના થડભાું ડેર 

લતૂતાઔાય લરમોથી 
(B) થડના ભાલાના ૃથ્થઔયણથી 

 (C)  લૃક્ષની જાડાઈથી (D) લૃક્ષની ઉુંચાઈથી 
( 6 )  અવધઔ વલવઔયણના વુંઔતથી ક્મો યોખ થલાની વુંબાલના છે? 
 (A) હયઔેટ (B) સ્ઔલી 
 (C)  ટી.ફી. (D) ઔેડવય 
( 7 )  વફવોવનઔ અને વુયવોવનઔ ળબ્દો ળેના ભાટે લયામ છે? 
 (A) શલાના પ્રલાશની ખતત (B) ાણીના પ્રલાશની ખતત 
 (C)  ધયતીઔુંની ખતત (D) અલાજની ખતત 
( 8 )  ડામાવરવીવની વાયલાય ક્મા યોખભાું અામ છે? 
 (A) ડામાફીટીવ (B) વઔડની 
 (C)  હ્યદમયોખ (D) અસ્થભા 
( 9 )  એોજી એલી વસ્થતત છે ઔે …. 
 (A) ઔૃતત્રભ ઉગ્રશ ૃથ્લીથી 

વૌથી નજીઔ શોમ 
(B) ઔૃતત્રભ ઉગ્રશ વૂમતથી વૌથી દૂય શોમ 

 (C)  ઔૃતત્રભ ઉગ્રશ થૃ્લીથી 
વૌથી દયૂ શોમ 

(D) ઔૃતત્રભ ઉગ્રશ વૂમતની વૌથી નજીઔ 
શોમ 

( 10 )  વલટાભીન D ની ઉઅણથી ક્મો યોખ થામ છે? 
 (A) સ્ઔલી (B) વુક્તાન 
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 (C)  ફેયી-ફેયી (D) યતઆુંધણાણું 
( 11 )  તેજાફી લયવાદની ગટના ભાટે ક્મો લામુ ઔાયણબૂત શોમ છે? 
 (A) વશપય ડામોક્વાઈડ (B) ઔાફતન ડામોક્વાઈડ 
 (C)  શાઈડર ોજન (D) ઔાફતન ભોનોક્વાઈડ 
( 12 )  જડભ વભમે ળયીયનો ક્મો બાખ વૌથી લધાયે વલઔસવત શોમ છે? 
 (A) જનનાુંખ (B) ળયીયનો બાખ 
 (C)  છાતી (D) ભાથ ુ
( 13 )  ઝોન લામુનુું આલયણ ક્મા વલસ્તાયભાું છે? 
 (A) રીનો વસ્પમય (B) સ્ટર ોંટો વસ્ઔમય 
 (C)  શાઈડર ો વસ્પમય (D) ટર ોમોવસ્ઔમય 
( 14 )  ક્મુ વાધન લયવાદ ભાલા લયામ છે? 
 (A) વારીનોભીટય (B) ઉડોભીટય 
 (C)  વલસ્ઔોભીટય (D) ામનોભીટય 
( 15 )  સ્ટેથોસ્ઔોનો ઉમોખ ળેની ભાટે થામ છે? 
 (A) લયવાદ ભાલા ભાટે (B) હ્યદમના ધફઔાયા ભાલા ભાટે 
 (C)  ધયતીઔું ભા ભાટે (D) જભીનની પદ્રુતા ભાલા ભાટે 
( 16 )  યક્તના અભ્માવને ળુું ઔશેલામ છે? 
 (A) હશભટેોરોજી (B) એરોથી 
 (C)  શોટોરોજી (D) શાઈજીન 
( 17 )  વલદ્યુત પ્રલાશને ભાલા આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ એઔભ ક્મો છે? 
 (A) ભોર (B) ઔેડડર 
 (C)  એવપમય (D) ઔેશલીન 

-:: બાયત ની બૂખો ના પ્રશ્નો-૧૧ ::- 
( 18 )  ૃથ્લીના ખોા ય યશેરી ઔાશવનઔ આડી યેકાને ળુું ઔશે છે ? 
 (A) યેકાુંળલૃત્તો (B) અધતલૃત્તો 
 (C)  અક્ષાુંળલતૃ્તો (D) ૂણતલૃત્તો 
( 19 )  અક્ષાુંળલૃત્ત એટરે ઔમુું લૃત્ત ? 
 (A) ઔઔત લૃત્ત (B) ભઔયલૃત્ત 
 (C)  ઉત્તય ધ્રુલલૃત્ત (D) વલુલલતૃ્ત 
( 20 )  ઔુર યેકાુંળલૃત્તો ઔેટરા છે ? 
 (A) 180 (B) 200 
 (C)  300 (D) 360 
( 21 )  બાયતભાું હદલવ શોમ ત્માયે આભાુંથી ઔમા દેળભાું યાત શળે ? 
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 (A) ઑસ્ટરે વરમા (B) દસક્ષણ આવિઔા 
 (C)  જાાન (D) ઔૅનડેા 
( 22 )  ૃથ્લી ોતાની ધયી ય ઔઈ હદળાભાુંથી ઔઈ હદળા તયપ પયે છે ? 
 (A) વિભથી ૂલત (B) ૂલતથી વિભ 
 (C)  ઉત્તયથી દસક્ષણ (D) દસક્ષણથી ઉત્તય 
( 23 )  ૂણત સ્લયાજ્મની ગોણા ઔમા ળશેયભાું ઔયલાભાું આલી શતી ? 
 (A) ભુુંફઈ (B) ઔોરઔતા 
 (C)  રાશોય (D) ઔયાુંચી 
( 24 )  ઇયાઔની યાજધાની ઔઈ છે ? 
 (A) ફખદાદ (B) તાસ્ઔુંદ 
 (C)  ભસ્ઔત (D) જાઔાતાત 
( 25 )  ઔમુું મુગ્ભ કોટુું  છે ? 
 (A) ગ્રીનીચ – ઈંખરેડડ (B) ફેથરશેેભ – ઈવજિ 
 (C)  ફાર્સવરોના – સ્ેન (D) ભનીરા –વપવરાઈડવ 
( 26 )  નીચેનાભાુંથી ઔમા યાજ્મની યાજધાનીનુું નાભ સ્લતુંત્રતા છી શજી વુધી 

ફદરલાભાું આવમુું નથી ? 
 (A) તતભરનાડુ (B) .ફુંખા 
 (C)  ઔેય (D) આુંધ્રપ્રદળે 
( 27 )  ઔમુું વલશાયધાભ નથી ? 
 (A) ઉબયાટ (B) તીથર 
 (C)  અશેભદુય ભાુંડલી (D) લાડીનાય 
( 28 )  ઔમા દેળને ફુંદય નથી ? 
 (A) ાવઔસ્તાન (B) ફાુંગ્રાદેળ 
 (C)  અપગાવનસ્તાન (D) પમાનભાય 

-:: ખુજયાતની બૂખો ના પ્રશ્નો-૧૦ ::- 
( 29 )  ખુજયાતનો ક્મો વજલ્લો ‘વુલણત ાન-golden leaf’ તયીઔે કામ છે? 
 (A) કેડા (B) નલવાયી 
 (C)  લડોદયા (D) ડાુંખ 
( 30 )  ભશી, ભેશ્વો, વાફયભતી, કાયી, રુણી, લાત્રઔ – આ ફધી નદી નીચેભાુંથી 

ક્મા વજલ્લાભાુંથી વાય થામ છે.? 
 (A) કેડા (B) આણુંદ 
 (C)  અભદાલાદ (D) લડોદયા 
( 31 )  ‘સવભય’ ફુંદયને ાલયોટત  તયીઔે વલઔવલાનુું યાજ્મ વયઔાયે નક્કી ઔમુું છે. આ 
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ફુંદય ક્મા વજલ્લાભાું આવમુું? 
 (A) ઔચ્છ (B) બાલનખય 
 (C)  ોયફુંદય (D) જૂનાખઢ 
( 32 )  ઝોન લામુનુું આલયણ ક્મા વલસ્તાયભાું શોમ છે? 
 (A) ટર ોોવસ્પમય (B) શાઇડર ોવસ્પમય 
 (C)  સ્ટરેટોવસ્પમય (D) વરથોવસ્પમય 
( 33 )  જાભનખય વજલ્લો ક્મા સવસ્ભીઔ ઝોનભાું આલે છે? 
 (A) 4 (B) 2 

 (C)  5 (D) 3 
( 34 )  દેળભાું ચૂનાનો થ્થય, વરગ્નાઇટ, ફોક્વાઇટ, સચનાઇ ભાટી અને સવરીઔા યેતીનો 

વૌથી લધુ બુંડાય ધયાલતો વજલ્લો ક્મો? 
 (A) ઔચ્છ (B) તતરૂલનુંતુયભ્ 
 (C)  જવેરભેય (D) જોયશાટ 
( 35 )  યાજ્મભાું ભખપી અને રવણનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન ક્મો વજલ્લો ઔયે છે? 
 (A) અભયેરી (B) જૂનાખઢ 
 (C)  યાજઔોટ (D) બાલનખય 
( 36 )  ‘‘વશીરય-ટાુ’’ ક્મા યાજ્મભાું આલેરો છે? 
 (A) ઔેયર (B) તાતભરનાડુ 
 (C)  હયસ્વા (D) આુંધ્રપ્રદેળ 
( 37 )  દેળભાું વૌથી લધુ ૬૦ ટઔા ભીઠાનુું ઉત્ાદન ઔયતો ખુજયાતનો વજલ્લો ક્મો? 
 (A) ાટણ (B) બાલનખય 

 (C)  વુયેડદ્રનખય (D) ઔચ્છ 
( 38 )  યાજ્મભાું વૌથી લધુ ૯૨% સવરીઔા યેતીનુું ઉત્ાદન ઔમા વજલ્લાભાું થામ છે? 
 (A) વુયત (B) જાભનખય 
 (C)  બરૂચ (D) 

 

નલવાયી 

-::બાયત નુું ફુંધાયણ ના  પ્રશ્નો-૧૦ ::- 
( 39 )  ફુંધાયણના ઔમા આર્ટટઔર અનુવાય વુંવદ ઔોઈણ યાજ્મનુું કે્ષત્રપ લધાયી ળઔે 

છે ? 
 (A) 34 (B) 30 
 (C)  112 (D) 171 
( 40 )  વુંવદની ઔઈ વતભતત વયઔાયના દયેઔ કાતાએ ઔયેર કચત વનમભાનુવાય છે ઔે ઔેભ 
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તેની ચઔાવણી ઔયે છે ? 
 (A) પ્રલય વતભતત (B) વુંમુક્ત વુંવદીમ વતભતત 
 (C)  સ્થામી વતભતત (D) જાશેય હશવાફ વતભતત 
( 41 )  નીચેનાભાુંથી ઔોણ ફુંધાયણની ડર ાવપટુંખ ઔતભટીના વભ્મ ન શતા ? 
 (A) જલાશયરાર નશેર (B) ઔે.એભ.ભુનળી 
 (C)  ખોાર સ્લાભી આમુંખય (D) ટી.લી.ઔૃષ્ણાભાચાયી 
( 42 )  ફુંધાયણની દળભી અનુવૂસચ નીચેનાભાુંથી ળેની વાથે વુંફુંધ ધયાલે છે ? 
 (A) ભૂબૂત અવધઔાય ભાટે  (B) ક્ષાુંતય વલયોધી અવધવનમભ ભાટે 
 (C)  યાજ્મના નીતતદળતઔ 

સવદ્ધાુંતો ભાટે 
(D) ભૂબૂત પયજો ભાટે 

( 43 )  ‘વુંવદભાું ળૂડમઔા’ વાથે ઔમુું વલધાન ફુંધફેવતુું નથી ? 

 (A) પ્રશ્નઔા છી ફાઔી યશેરો 
વભમ ‘ળૂડમઔા’ ઔશેલામ 
છે. 

(B) ળૂડમઔા ફોયે 12 લાખે ળરૂ થામ 
છે 

 (C)  દયેઔ વમવક્તન ેવયઔાય 
વલયોધી ઔમો પ્રશ્ન ઔયલો એ 
શેરેથી કફય શોમ છે 

(D) વુંવદના વનમભોભાું ‘ળૂડમઔા’નો 
ઉલ્લેક નથી. 

( 44 )  ફુંધાયણના ઔમા આર્ટટઔર અનુવાય હશડદી બાયતની યાષ્ટ્રબાા છે ? 
 (A) 34૩ (B) 260 
 (C)  26૩ (D) 320 
( 45 )  નીચેનાભાુંથી ઔોના ભાટે ફુંધાયણભાું ભશાભબમોખની જોખલાઈ નથી ? 
 (A) યાજ્માર (B) વુતપ્રભ ઔોટતના ચીપ જવસ્ટવ 
 (C)  યાષ્ટ્રતત (D) શાઈઔોટતના ભુખ્મ ડમામાધીળ 
( 46 )  ફુંધાયણની ઔઈ ઔરભ શેઠ યાષ્ટ્રતત યાજ્મારની વનભણુંઔ ઔયે છે ? 
 (A) 170 (B) 155 
 (C)  171 (D) 153 
( 47 )  ફુંધાયણની ઔઈ ઔરભ વુતપ્રભ ઔોટતને ભૂબૂત અવધઔાયોના યક્ષણની જલાફદાયી 

આે છે ? 
 (A) 75 (B) 112 
 (C)  32 (D) 226 
( 48 )  ઔમા યાજ્મારના વભમભાું ફે લાય યાષ્ટ્રતત ળાવન રાદલાભાું આવમુું શતુું ? 
 (A) શ્રીભન્નાયામણ (B) શ્રીભતત ળાયદા ભુકજીત 
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 (C)  ઔે.ઔે.વલશ્વનાથન (D) ઔૈરાવતત તભશ્ર 
-:: લતતભાન પ્રલાશ ના પ્રશ્નો-૯ ::- 

( 49 )  બાયતનુું પ્રથભ િાભત પ્રાઇઝ પોયઔાસ્સ્ટખ ભોડેર વલઔવાલલા ઔણાતટઔે ઔઈ ઔુંની 
વાથે શાથ તભરાવમા ? 

 (A) ભાઈિોવોફ્ટ (B) ખૂખર 
 (C)  પેવફુઔ (D) ઈડપોસવવ 
( 50 )  તાજતેયભાું બાયતે ક્મા દેળ ાવેથી MI-17 વૈડમ શેવરઔોપ્ટય કયીદલાની વભજૂતી 

ઔયી ? 
 (A) યવળમા (B) અભેહયઔા 
 (C)  જભતની (D) િાડવ 
( 51 )  તાજતેયભાું વુપ્રીભ ઔોટે હટરર તરાઔને યદ ઔયી જ ેઐતતશાસવઔ ચુઔાદો આપ્મો તે 

વાથે વલશ્વના ઔુર ઔેટરા દેળભાું હટરર તરાઔ ય પ્રતતફુંધ છે તે જણાલો ? 
 (A) 21 (B) 22 
 (C)  23 (D) 24 
( 52 )  તાજતેયભાું બાયત-નેા વયશદે ઔઈ નદી ઉય નલા ુરના વનભાતણ ને ભુંજૂયી 

ભી ? 
 (A) ભેચી (B) ઔોવી 
 (C)  ઔારાીની (D) ઔરાદન 
( 53 )  બાયત વયઔાયે ભાહશતી યક્ષણ વુંફુંવધ ભુદ્દાનો અભ્માવ ઔયલા ઔોની 

અધ્મક્ષતાભાું વતભતતની યચના ઔયી ? 
 (A) જવસ્ટવ ટી.ડી.રાઔડલારા (B) જવસ્ટવ એ.લી.ઔૃષ્ણભુર્તત 
 (C)  જવસ્ટવ આય.એભ.રોધા (D) જવસ્ટવ ફી.એન.શ્રીઔૃષ્ણ 
( 54 )  તાજતેયભાું OBC વિતભરેમયની આલઔ ભમાતદા લાર્તઔ રૂતમા ઔેટરી ઔયાઇ ? 
 (A) 6 રાક (B) 8 રાક 
 (C)  10 રાક (D) 12 રાક 
( 55 )  આઝાદીના 70 લત ફાદ કૂશમુું શોમ તેલુું બાયતનુું પ્રથભ વલબાજન વુંગ્રશારમ 

ક્માું ળશેયભાું કુલ્લુ ભુઔામુું ? 
 (A) ઠાણઔોટ (B) હટમારા 
 (C)  ચુંદીખઢ (D) અભતૃવય 
( 56 )  આઝાદીની રડતભાું સ્લયાજનો ઉલ્લેક વૌપ્રથભલાય 1906 ના ઔોરઔાતા 

અવધલેળનભાું ઔોણે ઔમો શતો ? 
 (A) દાદાબાઈ નલયોજી (B) ભોતીરાર નશેર 
 (C)  જલાશયરાર નેશર (D) લલ્લબબાઇ ટેર 
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( 57 )  બાયતે ક્મોટો પ્રોટોઔોરની ફીજી પ્રતતફદ્ધતા અલધીને સ્લીઔૃતત આી તે ક્મોટો 
પ્રોટોઔોર ક્માું લતથી અભરભાું છે ? 

 (A) 2002 (B) 2003 
 (C)  2004 (D) 2005 

-::બાયત નો ઇતતશાવ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 58 )  સવધુ વુંસ્ઔૃતતના વજતઔો ભોટે બાખે ઔોણ શતા ? 
 (A) આમો (B) ભોંખોવરમન  
 (C)  આયફો (D) દ્રવલડો 
( 59 )  સવધુ વુંસ્ઔૃતત તયપ વલદ્વાનોનુું ધ્માન દોયલાભાું પ્રેયઔ ફનેરા પ્રથભ પ્રાિ અલળેો 

ઔમા શતા ? 
 (A) ભુદ્રા અને ભુદ્રાુંઔનો (B) ઇંટો  
 (C)  શથથમાયો અને જાયો (D) યભઔડાું 
( 60 )  સવધુ વુંસ્ઔૃતત તયપ ધ્માન દોયનાય અુંગે્રજ વલદ્વાનોભાું શ્રી ઔસ્નખશાભ ણ શતા. 

તે બાયતભાું વલતપ્રથભ 1848ભાું ઔમા શોદ્દા ય ઉય શતા ? 
 (A) એવડજનીમય (B) ુયાતત્લવલદ્દ   
 (C)  ુયાતત્લ કાતાના લડા (D) ખલનતય જનયર ઔાઉવડવરના વભ્મ 
( 61 )  ખુજયાતનુું નીચે ૈઔી ઔમુું નખય સવધુ વુંસ્ઔૃતતનુું ઔેડદ્ર નથી ?  
 (A) રાકાફાલ (B) ધોાલીયા 
 (C)  ઔુડતાવી (D) અડરજ   
( 62 )  નીચેનાભાુંથી ઔમુું વલધાન વાચુું છે ? 
 (A) સવધુ વુંસ્ઔૃતતની વરત 

બ્રાહ્મ વરત ઔશેલામ છે. 
(B) સવધુ વુંસ્ઔૃતતની વરત ઉઔેરનાય 

વલદ્વાન યોફટત  બુ્રવ પૂટ શતા. 
 (C)  સવધુ વુંસ્ઔૃતતની વરત 

ઉઔેરનાય વલદ્વાન જપેવ 
તપ્રડવેવ શતા. 

(D) સવધ ુવુંસ્ઔૃતતની વરત શજી વધુી 
લણઉઔેરામેરી યશી છે. 

( 63 )  ભોશેંજો-જો-દડોભાુંથી પ્રાિ જાશેય સ્નાનાખાય વલળે નીચેનાભાુંથી ઔમુું વલધાન 
વાચુું નથી ? 

 (A) તેભાું લચ્ચે આલેરો 
સ્નાનઔુુંડ આળયે 54.8 
ભીટય જટેરો રાુંફો શતો. 

(B) સ્નાનઔુુંડભાું ઉતયલા ભાટે 
ખથથમાુંની વમલસ્થા શતી. 

 (C)  સ્નાનઔુુંડભાું ખુંદા ાણીના 
વનઔારની અને નલુું ાણી 
દાકર ઔયલાની વમલસ્થા 

(D) સ્નાનાખાયનો ઉમોખ ઔેલ 
યાજઔુટુુંફના વભ્મો જ ઔયી ળઔતા. 
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શતી. 
( 64 )  લેદોભાું ‘શહયમુતમા અને ‘અવુય’ ળબ્દના એઔથી લધુ લાયના પ્રમોખ ઉયથી 

સવધુ વુંસ્ઔૃતતના નાળ ભાટે ઔમુું ઔાયણ યજૂ ઔયલાભાું આવમુું છે ? 
 (A) યોખચાો (B) અતતલૃષ્ટષ્ટ્ 
 (C)  આમો દ્વાયા આિભણ (D) ધયતીઔું 
( 65 )  સવધુ વુંસ્ઔૃતતના રોઔો તેભના કોયાઔભાું નીચે ૈઔી ઔઈ લસ્તુનો ઉમોખ ઔયતા 

શતા ? 
 (A) ગી – દૂધ (B) ભાુંવ 
 (C)  ગઉું – જલ (D) આેર તભાભ 

 -:: ખુજયાત નો ઇતતશાવ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 66 )  ભૌમત ળાવનનો વભમખાો ખુજયાત કાતે નીચેનાભાુંથી ઔમો છે ? 
 (A) ઈ.વ. ૂલે ૪૨૨ થી ૩૨૨ (B) ઈ.વ. ૂલ ે૩૨૨ થી ૨૯૮ 
 (C)  ઈ.વ. ૂલે ૫૨૨ થી ૪૨૨ (D) ઈ.વ. ૂલે ૫૨૨ થી ૩૨૨ 
( 67 )  ખુજયાતના ઇતતશાવભાું હદશશી વશતનના ળાવનનો વભમખાો ઔમો નીચેનાભાુંથી 

ઔમો 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 
( 68 )  ખુજયાતભાું ળાવનનુું જોડઔુું  ખોઠલો. ?  

૧. ઇ.વ. ૧૮૨૦ થી ઇ.વ ૧૯૪૭                        અ.ભુ.વશતનતની વત્તા 
૨. ઇ.વ. ૧૫૭૨ થી ઇ.વ ૧૫૫૨                        ફ. અુંગે્રજોનુું ળાવન  
૩. ઇ.વ. ૯૪૨ થી ઇ.વ ૯૯૭                             ઔ. ભૈત્રઔઔા 
૪. ઇ.વ. ૪૭૦ થી ઇ.વ ૭૮૮                             ડ. વોરુંઔીઔા 

 (A) ૧-ફ, ૨-અ, ૩-ડ, ૪-
ઔ 

(B) ૧-અ, ૨-ફ, ૩-ઔ, ૪-ડ 

 (C)  ૧-ડ, ૨-ઔ, ૩-ફ, ૪-
અ 

(D) ૧-અ, ૨-ફ, ૩-ડ, ૪-ઔ 

( 69 )  ખુજયાતભાું ઓદ્યોતખઔ િાુંતતનો ામો ઔમા ભુખ્મભુંત્રીએ નાખ્મો શતો ?  
 (A) નયેડદ્ર ભોદી (B) ફાફુબાઈ ટેર 
 (C)  હશતડેદ્રબાઈ દવેાઈ (D) ફલુંતયામ ભશેતા 
( 70 )  ખુજયાતની SWAGAT  સ્લાખત નરાઇન મોજનાભાું ‘G’ ળુું વૂચલે છે ? 
 (A) ખુજયાત (B) ખુડ ખલનતડવ 
 (C)  તગ્રલડવીઝ (D) ગ્રીન 
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( 71 )  GIFT ભાું F ળુું વૂચલે છે ? 
 (A) પોહયન (B) પોયેસ્ટ 
 (C)  પામનાડવ (D) પાસ્ટ 
( 72 )  અદાણી ગુ્રે દેળનુું વૌપ્રથભ વુય વિહટઔર મુવનટ ઔઈ જગ્માએ ળરૂ ઔમુું છે ? 
 (A) યાણાલાલ (B) ભુુંદ્રા 
 (C)  જકૌ (D) ઔુતતમાણા 
( 73 )  ઓદ્યોતખઔ વલઔાવ ભાટે ખુજયાત વયઔાયે ઔઈ મોજના જાશેય ઔયી છે ? 
 (A) SEZ (B) SIR 

 (C)  GIFT (D) ઉયની ફધી જ 

-:: તઔતળવક્ત ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 74 )  શહરે C એ શહરે Bની દક્ષિણમ ાં છે. અને શહરે A એ શહરે Cની ઉત્તરમ ાં છે. તો 

શહરે A અને Bની દદશ મ ાં છે ? 

 (A) ઉત્તય (B) દસક્ષણ 
 (C)  ૂલત   (D) નક્કી ઔયી ળઔામ નશીં 
( 75 )  B, C, E, H, L, ? 
 (A) M (B) N 
 (C)  P (D) Q 
( 76 )  શહરે Dએ શહરે Mની પશ્ચિમમ ાં છે. શહરે Rએ શહરે Dની દક્ષિણમ ાં છે. જો શહરે 

K એ Rની પરૂ્વમ ાં હોય તો શહરે Kએ શહરે Dની કઈ દદશ મ ાં હશ ે? 

 (A) ઉત્તય (B) ૂલત 
 (C)  ઇળાન (D) અવગ્ન 
( 77 )  શેરી વુંખ્માના 42% એ ફીજી વુંખ્માના 56% છે તો શેરી વુંખ્મા અને ફીજી 

વુંખ્માનો ખુણોત્તય ઔેટરો થળે ? 
 (A) 4:5 (B) 31:42 
 (C)  4:3 (D) 3:4 
( 78 )  8, 3, 11, 14, 25, ? 
 (A) 50 (B) 39 
 (C)  49   (D) 100 
( 79 )  ABHAY : 5 :: BHAVNAGAR : ? 

 (A) 7 (B) 8 
 (C)  9 (D) 109 
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( 80 )  યાજળેને એઔ શયોભાું જભણી ફાજુથી 14ભો િભ છે. શયોભાું ઔુર 40 છોઔયી 
છે. તો યાજળેનો ડાફી ફાજુથી ઔમો િભ થળે ? 

 (A) 25ભો (B) 27ભો 
 (C)  21ભો (D) 15ભો 
( 81 )  જો ઔોઈ વાુંઔેતતઔ બાાભાું ‘MADRAS’ ને DAMSAR’ રકામ તો 

‘MUMBAI’ ને ઔઈ યીતે રકામ ? 
 (A) BAIUMM   (B) MUMIAB   

 (C)  BAIMUM (D) MBIAUB 
-:: ઇવડડમન ીનર ઔોડ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 

-::એવલડડવ એક્ટ/વિતભનર પ્રોસવઝય ઔોડ ના પ્રશ્નો-૫ ::- 
( 82 )  'વાભાડમ અલાદો વાભફત ઔયલાની જલાફદાયી ઔોની છે? 
 (A) પહયમાદી (B) આયોી 
 (C)  ઔોટત  (D) તભરઔત 
( 83 )  ફાય લતથી નાના ફાઔોને તેભના ભાું-ફા દ્વાયા કુરાભાું ત્મજી અયાધભાું ઔઈ 

ઔરભ શેઠ ઔામતલાશી થામ છે? 
 (A) ૧૨ (B) ૩૧૮ 
 (C)  ૩૧૭ (D) ૨૩૦ 
( 84 )  ઔેદની વજા ઔેટરા પ્રઔાયની છે? 
 (A) 3 (B) 5 
 (C)  4 (D) 8 
( 85 )  ખેયઔામદેવય ખૃશ અપ્રલેળનાું ઔેટરા પ્રઔાય છે? 
 (A) 2 (B) 3 
 (C)  4 (D) 7 
( 86 )  ખેયઔામદેવય ભુંડીની વમાખ્મા ઔી ઔરભભાું આેર છે? 
 (A) ૧૪૨ (B) ૪૧૫ 
 (C)  ૧૪૧ (D) ૧૫૬ 
( 87 )  યાજ્મવેલઔભાું નીચેના ૈઔી ઔોનો વભાલેળ થતો નથી? 
 (A) વળક્ષઔો (B) તરાટી 
 (C)  પ્રાઈલટે ઔભતચાયી (D) ડમામાધીળો 
( 88 )  'ચોયીની વમાખ્મા ઔઈ ઔરભભાું આેરી છે? 
 (A) ૨૩૧ (B) ૩૭૮ 
 (C)  ૩૦૭ (D) ૩૨૫ 
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( 89 )  ખુનાઈત ઉચાતની વમાખ્મા ઔઈ ઔરભભાું આલાભાું આલેરી છે? 
 (A) ૪૦૨ (B) ૪૦૫ 
 (C)  ૪૦૩ (D) ૫૦૩ 

( 90 )  ફાત્ઔાયની વમાખ્મા ઔઈ ઔરભ શેઠ આલાભાું આલી છે? 
 (A) ૨૩૦ (B) ૩૭૫ 
 (C)  ૩૬૯ (D) ૩૬૫ 
( 91 )  ખુનાનો ુયાલો નષ્ટ્ ઔયલા ભાટે આયોી વાભે ઔઈ ઔરભ શેઠ ઔામતલાશી થામ છે? 
 (A) ૨૩૩ (B) ૨૦૧ 
 (C)  ૨૫૩ (D) ૨૪૫ 
( 92 )  ખુનાભાું ભદદખાયી ઔઈ યીતે થઇ ળઔે? 
 (A) ઉશ્ઔેયણીથી (B) ઔાલતરું  યચીને 
 (C)  વશામ ઔયીન ે (D) આેર તભાભ 
( 93 )  બાયતીમ પોઝદાયી ધાયાની ઔરભ-૧૧ ભુજફ વમવક્ત એટરે.... 
 (A) વમવક્તનો વભૂશ ઔે 

ભુંડી 
(B) ઔુંની 

 (C)  એવોસવમેળન (D) આેર તભાભ 
( 94 )  ઔરભ-૨૪ ભાું નીચેના ૈઔી ળેની વમાખ્મા આેર છે? 
 (A) ફદનક્ષીની (B) ઔટૂલતઔની 
 (C)  ફદદાનત (D) અશયણ 

-:: વાહશત્મ/અડમ પ્રશ્નો-૪ ::- 
( 95 )  WANનુું ૂરું  નાભ જણાલો. 
 (A) Wide Area Network (B) Web Area Network 

 (C)  Work Area Network 

  

(D) Word Area Network 

( 96 )  120) ખુજયાતના ક્મા વાહશત્મઔાય યાજ્મવબાના વભ્મ શતા ? 

 (A) ઔરાી (B) ચુનીરારળાશ 
 (C)  ઝલેયચુંદ ભેગાણી (D) ઉભાળુંઔય જોી 
( 97 )  વુયસવશજી તખ્તસવશ ખોશેર’ નુું ઉનાભ જ્ણાલો ? 
 (A) ઔરાી (B) ઔીર 
 (C)  ઔરાભ (D) વઔરાી 
( 98 )  યાભનાયામણ લી. ાઠઔનુું ઉનાભ ળુું છે ?  
 (A) વદ્વયેપ, (B) સ્લેયવલશાયી 
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 (C)  ળે (D) ત્રણમે ે
 -:: ખવણત ના પ્રશ્નો-૨ ::-   

( 99 )  રૂ. 10,000 ભાટે 10 ટઔા વમાજના દયે ૩ લતના અુંતે ચિલૃવદ્ધ વમાજ અને વાદા 
વમાજ તપાલત  ળોધો ? 

 (A) 3000 (B) 3100 
 (C)  1300 (D) 3400 
( 100 )  140 વલદ્યાથી દ્વાયા ભેલલાભાું આલેરા ખુણની વયેયાળ 35 છે. ાવ થમેરા 

વલદ્યાથીની વયેયાવ 40 છે.નાાવ થમેરા વલદ્યાથીની વયેયાળ 20 છે. તો 
નાાવ થમેરા વલદ્યાથીની વુંખ્મા ઔેટરી ? 

 (A) 32 (B) 35 
 (C)  28 (D) 41 
 

       

 
ેય – ૧ ડાઉનરોડ ઔયલા અશીં વક્રઔ ઔયો 
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