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_________________________

No.
Q.1

Question

No.

ભારતીય સંઘના પ્રમુખ પાસે સમાન બંધારણીય સત્તા છે જેમ
કે: (As on 01/21)

Q.2

ચાઈનીઝ પ્રવાસી ફા-હીન એ સમય દરમિયાન ભારતની મુલાકાત Q.4
લીધી હતી (As on 01/21)

વર્તમાન બાબત; રાષ્ટ્રીય 2016- ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) Q.6
એ 8 સપ્ટેમ્બર 2016 ના રોજ પાંચ બિન-બેંકિંગ નાણાકીય
કંપનીઓ (NBFCs) ના નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર રદ કર્યું. ભારતીય
રિઝર્વ બેંક અધિનિયમ, 1934 ના .............. હેઠળ તેને
આપવામાં આવેલી સત્તાના ઉપયોગથી પ્રમાણપત્રો રદ કરવામાં
આવ્યા હતા. (As on 01/21)
(1) કલમ 45-IA (6) (2) કલમ 137-IA (6) (3) કલમ
45-IIIA (6) (4) આમાંથી કોઈ નહિ

Q.7

ભારત-ગંગાના વિમાનોમાં કઈ માટી જોવા મળે છે?

(As on 01/21)

Q.8

(1) લોમ (2) કાંપવાળું (3) કાળો (4) શુષ્ક
Q.9

ચડતા ક્રમમાં યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો.
(1)
(2)
(3)
(4)

Q.11

(As on 01/21)

રાજ્ય મંત્રીઓ, કેબિનેટ મંત્રીઓ અને નાયબ
કેબિનેટ મંત્રીઓ, રાજ્ય મંત્રીઓ અને નાયબ
રાજ્ય મંત્રીઓ, નાયબ મંત્રીઓ અને કેબિનેટ
નાયબ મંત્રીઓ, રાજ્ય મંત્રીઓ અને કેબિનેટ

ફેડરલ સિસ્ટમ?

(As on 01/21)

ભારતમાં બરફ ચિત્તાની વસ્તી જોવા મળતી નથી:

(As on

01/21)

(1) જમ્મુ અને કાશ્મીર (2) અરુણાચલ પ્રદેશ (3)
હિમાચલ પ્રદેશ (4) પશ્ચિમ ઘાટ

(1) ચંદ્ર ગુપ્ત મૌર્ય (2) ચંદ્ર ગુપ્તા આઈ (3) સમુદ્ર ગુપ્તા
(4) ચંદ્ર ગુપ્તા II
Q.5

Question

(1) લેખિત કોસ્ટિટ્યુશન હોવું આવશ્યક છે. (2) અલિખિત
બંધારણ હોવું જોઈએ. (3) કોઈ બંધારણ ન હોઈ શકે. (4)
ક્યાં તો લેખિત અથવા અલિખિત બંધારણ હોઈ શકે છે

(1) બ્રિટિશ રાજા (2) યુએસએના પ્રમુખ (3) આયર્લેન્ડના
પ્રમુખ (4) રશિયાના પ્રમુખ
Q.3

_________________________

સંસદના બંને ગૃહોની મંજૂરી પછી, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા જારી
કરાયેલ કટોકટીની ઘોષણા માન્ય રહેશે: (As on 01/21)
(1) છ મહિનાના સમયગાળા માટે (2) અનિશ્ચિત
સમયગાળા માટે સિવાય કે અનુગામી ઘોષણા દ્વારા રદ
કરવામાં આવે (3) જો સંસદના બંને ગૃહો દર છ મહિના
પછી ઘોષણાને મંજૂરી આપે તો અનિશ્ચિત સમય માટે (4)
માત્ર બે મહિનાના વધુ સમયગાળા માટે
સેક્યુલરનો પર્યાય છે?

(As on 01/21)

(1) સંસ્થા (2) ધર્મવિરોધી (3) બિન-ધાર્મિક (4) ઝનૂની
Q.10

મંત્રીઓ
મંત્રીઓ
મંત્રીઓ
મંત્રીઓ

વર્તમાન બાબત; રાષ્ટ્રીય 2015- ભારતીય રેલ્વે યોજનાનું
નામ જણાવો કે જેના હેઠળ વેઇટલિસ્ટ મુસાફરો તેમની ટિકિટ
ઓનલાઈન બુક કરતી વખતે વિકલ્પ પસંદ કરે તો તેઓ
આગામી વૈકલ્પિક ટ્રેનમાં કન્ફર્મ આવાસ મેળવી શકે? (As on
01/21)

(1) વિકલ્પ (2) સંકલ્પ (3) નાયકલ્પ (4) આમાંથી કોઈ
નહિ

લિસ્ટ-I ને લિસ્ટ-II સાથે મેચ કરો અને નીચે આપેલા
Q.12
કોડ્સમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો: લિસ્ટ-1 લિસ્ટ-II એ.
કાઝી-ઉલ-કુઝાત 1. રેવન્યુ એન્ડ ફાયનાન્સ B. મુહતસિબ 2.
આર્મી ઓર્ગેનાઈઝેશન C. દીવાન- i-કુલ 3. કસ્ટોડિયન ઓફ
પબ્લિક મોરલ ડી. મીર બક્ષી 4. એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ
જસ્ટિસ (As on 01/21)

દાસ કેપિટલ દ્વારા લખાયેલ છે

(As on 01/21)

(1) કાર્લ માર્ક્સ (2) બોરિસ પેસ્ટર્નક (3) લેનિન (4)
દોસ્તોવસ્કી

(1) A-1 B-2 C-3 D-4 (2) A-3 B-4 C-2 D-1 (3)
A-4 B-3 C-1 D-2 (4) A-2 B-1 C-4 D-3
Q.13

તીવ્ર લીડ ઝેર તરીકે પણ ઓળખાય છે?

(As on 01/21)

Q.14

5મા પ્રવાસી ભારતીય દિવસ, 2007નું સ્થળ હતું

(As on

01/21)

(1) પ્લમ્બિઝમ (2) ન્યુરલજીઆ (3) ઇટાઇ-ઇટાઇ (4)
બાયસિનોસિસ

(1) લંડન (2) દિલ્હી (3) કેનેડા (4) મુંબઈ

G180720228171736

Q.15

રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નાણાકીય કટોકટી જાહેર કર્યા પછી, સંસદની
મંજૂરી વિના કામગીરીનો સમયગાળો કેટલો છે? (As on 01/21)

Q.16

(1) એક મહિનો (2) બે મહિના (3) ત્રણ મહિના (4) ચાર
મહિના

વર્તમાન બાબત; રાષ્ટ્રીય 2016- કેન્દ્ર સરકારે રૂ.
58,000 કરોડ (અંદાજે) ના ખર્ચે 36 રાફેલ ફાઇટર જેટ
ખરીદવાના સોદાને મંજૂરી આપી. ભારત કયા દેશમાંથી આ
ફાઈટર જેટ્સ ખરીદી રહ્યું છે? (As on 01/21)
(1) ફ્રાન્સ (2) સ્પેન (3) ઇટાલી (4) આમાંથી કોઈ
નહિ

Q.17

કાળા પર્વતો માં સ્થિત છે

(As on 01/21)

Q.18

(1) કેનેડા (2) નોર્વે (3) સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ (4) યૂુએસએ

શા માટે હાઇડ્રોલિસિસ એ ભેજવાળા ઉષ્ણકટિબંધમાં
બેડરોકના રાસાયણિક વિઘટનનું અસરકારક સ્વરૂપ છે? 1.
ભેજવાળા ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારોમાં ઉચ્ચ તાપમાન અને
ભેજનો અનુભવ થાય છે. 2. તાપમાનમાં ઉચ્ચ દૈનિક શ્રેણી
છે, નીચે આપેલા કોડનો ઉપયોગ કરીને સાચો જવાબ પસંદ
કરો. (As on 01/21)
(1) માત્ર 1 (2) માત્ર 2 (3) 1 અને 2 બંને (4) ન તો
1 કે 2

Q.19

ફૂડ પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતો પદાર્થ છે - Q.20
(As on 01/21)

(1) ટાર્ટરિક એસિડ (2) એસિટિક એસિડ (3) સોડિયમ મીઠું
અથવા બેન્ઝોઇક એસિડ (4) સોડિયમ કાર્બોનેટ

વર્તમાન બાબત; રાષ્ટ્રીય 2016- સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ
ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (CBDT) દ્વારા રિફંડ, ITR અને PAN ને
લગતી કરદાતાઓની ફરિયાદોના ઓનલાઈન નિવારણ માટે
તાજેતરમાં કઈ સુવિધા શરૂ કરવામાં આવી હતી? (As on 01/21)
(1) ઇ-નિવારણ (2) ઈ-ચુકવણી (3) e-surrec (4)
આમાંથી કોઈ નહિ

Q.21

નીચેનામાંથી કોણ પોતાના સંદેશના પ્રચાર માટે હિન્દીનો ઉપયોગ Q.22
કરનાર પ્રથમ ભક્તિ સંત હતા? (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) મોટી બરફની ચાદર (2) બરફથી ઢંકાયેલું ઉચ્ચ
ઉચ્ચપ્રદેશ (3) નીચું ઉચ્ચપ્રદેશ (4) ખંડ સંપૂર્ણપણે
બરફથી ઢંકાયેલો

(1) દાદુ (2) કબીર (3) રામાનંદ (4) તુલસીદાસ
Q.23

ગ્રીનલેન્ડ એ

વર્તમાન બાબત; રાષ્ટ્રીય 2016- બ્રાઝિલના રિયો ડી જાનેરો Q.24
ખાતે તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલ 2016 પેરાલિમ્પિક ગેમ્સમાં ભારતે
કેટલા મેડલ જીત્યા? (As on 01/21)

દિશા: નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં, આપેલ વિકલ્પોમાંથી સંબંધિત
અક્ષર પસંદ કરો. AK : FP : : XD : ? (As on 01/21)
(1) એસજે (2) Cl (3) BH (4) TE

(1) 4 (2 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર, 1 બ્રોન્ઝ) (2) 5(2 ગોલ્ડ,
2 સિલ્વર, 1 બ્રોન્ઝ) (3) 6 (2 ગોલ્ડ, 2 સિલ્વર, 2
બ્રોન્ઝ) (4) આમાંથી કોઈ નહિ
Q.25

દિશા: નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં, આપેલ વિકલ્પોમાંથી સંબંધિત
અક્ષર પસંદ કરો. 4 : 3 6 : : ? : 49 (As on 01/21)

Q.26

અમુક મર્યાદામાં મફત શિક્ષણનો અધિકાર છે?

(1) સ્ત્રોત (2) ઉર્જા (3) આરામ (4) આનંદ
(As on 01/21)

Q.28

(1) મૂળભૂત અધિકાર તરીકે ખાતરી આપી છે (2) રાજ્ય
નીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંતોમાં સમાવિષ્ટ (3) બંધારણની
પ્રસ્તાવનામાં દર્શાવેલ છે (4) આમાંથી કોઈ નહિ
Q.29

(As on

01/21)

(1) 6 (2) 8 (3) 7 (4) 5
Q.27

આપેલ વિકલ્પોમાંથી સમાનાર્થી શોધો? :સોલાસ

દિશા: નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં, આપેલ વિકલ્પોમાંથી સંબંધિત
અક્ષર પસંદ કરો. બેડ : જીજેઆઇ : : લોન : ? (As on

વાળના સેટિંગ માટે બ્યુટી પાર્લરમાં નીચેનામાંથી કયો ઉપયોગ
થાય છે? (As on 01/21)
(1) ફોસ્ફરસ (2) સલ્ફર (3) ક્લોરિન (4) સિલિકોન

Q.30

ભગવત ગીતા મૂળ રીતે કઈ ભાષામાં લખાઈ હતી?

(As on

01/21)

01/21)

(1) પ્રાકૃત (2) સંસ્કૃત (3) પાલી (4) તમિલ
(1) QTS (2) પીટીએસ (3) QST (4) કેએનએચ
Q.31

ભારતમાં બ્રિટિશ મૂડીનું સૌથી વધુ રોકાણ કયા ક્ષેત્રોમાં થયું છે Q.32
તે જણાવો? (As on 01/21)
(1) ચા, કોફી અને ઈન્ડિગો (2) રેલ્વે, બેંકિંગ, વીમો અને
શિપિંગ (3) ટેક્સ ટાઇલ્સ (4) જ્યુટ મિલ્સ

Q.33

અલાઉદ્દીન ખિલજીના નીચેનામાંથી કયો પુત્ર દેવગીરીના રાજા
રામચંદ્ર દેવની પુત્રી ઝાત્યાપાલીથી થયો હતો? (As on 01/21)
(1) શિહાબુદ્દીન ઉમર (2) ક્લિઝરા ખાન (3) કુતુબુદ્દીન
મુબારક (4) સાદી ખાન

1000 બીસીની આસપાસ રચાયેલી ભારતમાં સૌથી પ્રાચીન
સાહિત્યિક કૃતિ હતી (As on 01/21)
(1) સામ વેદ (2) અથર્વવેદ (3) યજુર્વેદ (4) ઋગ્વેદ

Q.34

ફાયટોટ્રોન માટે છે

(As on 01/21)

(1) નિયંત્રિત રેડિયેશન (2) નિયંત્રિત વાતાવરણમાં છોડ
ઉગાડવો (3) પરિવર્તનનું ઇન્ડક્શન (4) નિયંત્રિત ભેજ
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Q.35

દિશા: નીચેના દરેક પ્રશ્નોમાં, આપેલ વિકલ્પોમાંથી સંબંધિત
અક્ષર પસંદ કરો. VVXY : RRTU : : FFHI : ? (As on

Q.36

રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કેટલા સભ્યોને લોકસભામાં નામાંકિત કરી
શકાય છે? (As on 01/21)

01/21)

(1) 12 (2) 10 (3) 8 (4) 2

(1) XXYB (2) સીસીડીએફ (3) યુયુવીઝેડ (4) SSUV
Q.37

આપેલ વિકલ્પોમાંથી સમાનાર્થી શોધો? : શંકાસ્પદ

(As on 01/21)

Q.38

ફોલ્ડ પર્વતો શા માટે કાંપના ખડકોની વિશાળ જાડાઈ ધરાવે
છે? (As on 01/21)

(1) સીધું (2) નિષ્ઠાવાન (3) ઝિગ ઝેગ (4) શંકાસ્પદ
(1) લાખો વર્ષોથી ખીણમાં કાંપ જમા થવાને કારણે (2)
જીઓસિંકલાઇનમાં કાંપના સંચયને કારણે (3) મેદાનો
પર્વતોમાં બંધાઈ ગયા હતા (4) કાંપ રેકમ્બન્ટ અને નેપે
ફોલ્ડ્સમાં ફોલ્ડ કરવામાં આવ્યા હતા
Q.39

વર્તમાન બાબત; રાષ્ટ્રીય 2016- કઈ ટેલિકોમ ઓપરેટર કંપની Q.40
સાથે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સે તેના મર્જરની જાહેરાત કરી છે જે
ગ્રાહકો અને આવકની દ્રષ્ટિએ ભારતની ચોથી સૌથી મોટી
મોબાઈલ કંપની બનાવશે? (As on 01/21)

પોતાની આત્મકથા લખનાર મુઘલ સમ્રાટ હતા

(As on 01/21)

(1) હુમાયુ (2) અકબર (3) બાબર (4) શાહજહાં

(1) એરસેલ (2) રિલાયન્સ જિયો (3) વોડાફોન (4) આમાંથી
કોઈ નહિ
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