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General  Knowledge 

 
1 ........... is the first woman to head a public sector bank in 

india  
 
(A) Arundhati Bhattacharya 
 (B) Shikha Sharma 
 (C) Chanda Kochar 
 (D) Usha Ananthasubramanyan 

...........  એ ભારતની જાહરે કે્ષત્રની બેન્કન  ું નેતતૃ્વ કરનારી પ્રથમ 
મહહલા છે. 
 (એ) અર ુંધતી ભટ્ટાચાર્ય 
 (બી) શિખા િમાય 
 (સી) ચુંદા કોચર  

 (ડી) ઉષા અનુંતસ બ્રમણ્ર્ું 
2  World Tourism Day is celebrated on 

 
 (A) September 12 
 (B) September 25 
 (C) September 27 
 (D) September 29 

શવશ્વ પર્યટન હદનની ઉજવણી કરવામાું આવે છે 

 (એ) 12 સપ્ટેમ્બર 

 (બી) 25 સપ્ટેમ્બર 

 (સી) 27 સપ્ટેમ્બર 

 (ડી) 29 સપ્ટેમ્બર 

3 Where is Bose Institute ? 
 
 (A) Dispur 
 (B) Kolkata 
 (C) Mumbai 
 (D) New Delhi 
 

બોઝ સુંસ્થા ક્ાું છે? 

 (એ) હડસપ ર 

 (બી) કોલકાતા 
 (સી) મ  ુંબઇ 

 (ડી) નવી હદલ્હી 
4 When is the International Yoga Day celebrated ? 

 
 (A) June 21 
 (B) March 21 
 (C) April 22 
 (D) May 31 

આંતરરાષ્ટ્રીર્ ર્ોગ હદવસ ક્ારે ઉજવવામાું આવે છે? 

 (એ) 21 જૂન 

 (બી) 21 માચય 
 (સી) 22 એશપ્રલ 

 (ડી) 31 મે 

5 The Basis of risk is 
 
A) liability 
B) uncertainty 
C) possibility of loss 
D) insurance 

જોખમનો આધાર છે 

a) જવાબદારી 
b) અશનશિતતા 
c) ન  કસાન થવાની સુંભાવના 
d) વીમો 

6  In CIF contract, the ________undertakes to arrange for 
insurance up to an agreed place. 
 
a)Seller 
b)Buyer 
c)Insurer 
d)Third Party 

 સીઆઈએફ કરારમાું, સુંમત સ્થાન સ  ધીના વીમાની વ્ર્વસ્થા કરવા 
માટે ________ મારો. 
a) શવકે્રતા 
b) ખરીદનાર 

c) વીમાદાતા 
d) ત્રાહીત પક્ષકાર  

7 The Insurance Regulatory and Development Authority 
(IRDA) is a – 
 
 (A) Statutory Body 
 (B) Constitutional Body 
 (C) Non Governmental Organization 
 (D) Advisory Body 

વીમા શનર્મનકારી અને શવકાસ સત્તામુંડળ (આઈઆરડીએ) એ 

 (એ) વૈધાશનક સુંસ્થા 
 (બી) બુંધારણીર્ સુંસ્થા 
 (સી) બબન સરકારી સુંસ્થા 
 (ડી) સલાહકાર સુંસ્થા 

8 What is the name of Indira Gandhi's Samadhi? 
 
 (A) Shanti Ghat 
 (B) Shakti Sthal 
 (C) Shanti Van 
 (D) Shanti Sthal 

ઈન્ન્દરા ગાુંધીની સમાશધન  ું  સ્થળન  ું નામ શ ું છે? 

 (એ) િાુંશત ઘાટ 

 (બી) િક્તત સ્થળ  
 (સી) િાુંશત વાન 

 (ડી) િાુંશત સ્થાન 
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9 According to Census 2011, the district of Madhya Pradesh 
with highest female-male ratio is – 
 
 (A) Jhabua 
 (B) Dindori 
 (C) Mandla 
 (D) Balaghat 

૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરી મ  જબ, મધ્ર્પ્રદેિનો જજલ્લો સૌથી વધ  
સ્ત્રી-પ ર ષ ગ ણોત્તર સાથેનો છે - 
 (એ) ઝાબ આ 

 (બી) હડિંડોરી 
 (સી) માુંડલા 
 (ડી) બાલાઘાટ 

10 Madhya Pradesh State was constituted on – 
 
 (A) 1st November, 1959 
 (B) 1st September, 1956 
 (C) 1st November, 1956 
 (D) 1st September, 1951 

મધ્ર્પ્રદેિ રાજ્ર્ની રચના ક્ારે  કરવામાું આવી હતી - 
 (એ) 1 લી નવેમ્બર, 1959 

 (બી) 1 લી સપ્ટેમ્બર, 1956 

 (સી) 1 લી નવેમ્બર, 1956 

 (ડી) 1 લી સપ્ટેમ્બર, 1951 

11 Who introduced 'Green Army' for environment 
conservation? 
 
 (A) Japan 
 (B) China 
 (C) Australia 
 (D) Egypt 

પર્ાયવરણ સુંરક્ષણ માટે કોણે 'ગ્રીન આમી' રજૂ કરી હતી? 

 (એ) જાપાન 

 (બી) ચીન 

 (સી) ઓસ્રેબલર્ા 
 (ડી) ઇજજપ્ત 

12 According to the World Health Organization the most 
affected country by Ebola was ...... 
 
 (A) Nigeria 
 (B) Mali 
 (C) Liberia 
 (D) Senegal 

વલ્ડય હલે્થ ઓગેનાઇઝેિન મ જબ ઇબોલા દ્વારા સૌથી વધ  
અસરગ્રસ્ત દેિ ...... 
 (એ) નાઇજીરીર્ા 
 (બી) માલી 
 (સી) લાઇબેહરર્ા 
 (ડી) સેનેગલ 

13 Prime Minister Narendra Modi launched 'Swachha Bharat 
Mission' officially on – 
 
 (A) Independence Day 
 (B) Republic Day 
 (C) Gandhi Jayanti 
 (D) Environment Day 

વડા પ્રધાન નરેન્ર મોદીએ સત્તાવાર રીતે 'સ્વચ્છ ભારત શમિન' 

િરૂ કર્ ું - 
 (એ) સ્વતુંત્રતા હદવસ 

 (બી) પ્રજાસત્તાક હદવસ 

 (સી) ગાુંધી જર્ુંતી 
 (ડી) પર્ાયવરણ હદવસ 

14 'Kyoto Protocol' is related to – 
 
 (A) Air pollution 
 (B) Green House gases 
 (C) Climate change 
 (D) Water pollution 

'ક્ોટો પ્રોટોકોલ' સુંબુંશધત છે - 
 (એ) વાર્   પ્રદૂષણ 

 (બી) ગ્રીન હાઉસ વાર્  ઓ 

 (સી) હવામાન પલટો 
 (ડી) જળ પ્રદૂષણ 

15  In Letter of Credit transactions, what is taken as collateral 
security by banks? 
 
a)Letter of Credit 
 b)Insurance Policy 
 c)Goods 
d)Vessels used for transportation 

લેટર ઑફ કે્રહડટ રાન્ઝેતિનમાું, બેંકો દ્વારા કોલેટરલ શસક્ય હરટી 
તરીકે શ ું લેવામાું આવે છે? 

a) કે્રહડટનો પત્ર 

b) વીમા પૉબલસી 
c) માલ 

d) વાહનવ્ર્વહાર માટે વપરારે્લ વેસેલ્સ 

16 Which of the following Acts codifies the law relating to 
marine insurance? 

a)Insurance Act 1938  
b)IRDA Act, 1999 

c)Institute Cargo claus1982  
d)Marine Insurance Act1963 

નીચેનામાુંથી ક્ા કાર્દા દહરર્ાઇ વીમા સુંબુંશધત કાર્દાને માન્ર્ 
કરે છે? 

a) વીમા કાર્દો 1938 

b) આઈઆરડીએ એતટ, 1999 

c) સુંસ્થા કાગો તલોઝ 1982 

d) મરીન ઇન્સ્ર્  રન્સ એતટ 1963 



 
G . K  

 
G . K   

 

Page 3 

17 Who among the following is regarded as the leader of 
'Chipko Movement'? 
 
 (A) Medha Patkar 
 (B) Baba Amte 
 (C) Sundarlal Bahuguna 
 (D) Kiran Bedi 

નીચેનામાુંથી કોને 'બચપકો મવૂમેન્ટ' ના નેતા તરીકે ગણવામાું આવે 
છે? 

 (એ) મેધા પાટકર 

 (બી) બાબા આમતે 

 (સી) સ  ુંદરલાલ બહ ગ ણા 
 (ડી) હકરણ બેદી 

18 'Montreal Protocol' is related to – 
 
 (A) White Tiger 
 (B) Chlorofluorocarbon 
 (C) Water pollution 
 (D) Agriculture 

'મોન્રીર્લ પ્રોટોકોલ' સુંબુંશધત છે - 
 (એ) સફેદ વાઘ 

 (બી) તલોરોફ્લોરોકાબયન 

 (સી) જળ પ્રદૂષણ 

 (ડી) કૃશષ 

19 TAC means? 
 
a) Tariff Advisory Committee 
b) Tariff Advisory Council 
c) TariffAdvisory Commission 
d) None of the above 

TAC એટલે? 

a) ટેહરફ સલાહકાર સશમશત 

b) ટેહરફ સલાહકાર પહરષદ 

c) ટેહરફ સલાહકાર કશમિન 

d) ઉપરોતત કુંઈ નથી 
20 Birsinghpur  Hydel Power Station is situated in which of the 

following districts? 
 
 (A) Umaria 
 (B) Jabalpur 
 (C) Balaghat 
 (D) Shahdol 

બબરસીંગપ ર હાઇડલ પાવર સ્ટેિન નીચેના કર્ા જજલ્લામાું આવેલ ું 
છે? 

 (એ) ઉમહરર્ા 
 (બી) જબલપ ર 

 (સી) બાલાઘાટ 

 (ડી) િાહડોલ 

21 National Rural Health Mission has been launched in the 
country in – 
 
 (A) 2003 
 (B) 2005 
 (C) 2007 
 (D) 2009 

દેિમાું રાષ્ટ્રીર્ ગ્રામીણ આરોગ્ર્ શમિન િરૂ કરવામાું આવ્ર્ ું છે - 
 (એ) 2003 

 (બી) 2005 

 (સી) 2007 

 (ડી) 2009 

22 July 11, every year is observed as the .... 
 
 (A) World Population Day 
 (B) World Literacy Day 
 (C) World Heart Day 
 (D) Malala Day 

11 જ લાઈ, દર વષે .... તરીકે મનાવવામાું આવે છે. 
 (એ) શવશ્વ વસ્તી હદવસ 

 (બી) શવશ્વ સાક્ષરતા હદવસ 

 (સી) શવશ્વ હાટય ડે 
 (ડી) મલાલા ડે 

23  "A contract that pledges payment of an agreed upon amount 
to the person (or his/her nominee) on the happening of an 
event covered against" is technically known as 
 
   a) Death coverage 
    b)Life insurance 
    c)Savings for future 
    d)Provident fund 

"કરાર કે જેની સામે આવરી લેવામાું આવતી ઘટના અંગે વ્ર્ક્તત 
(અથવા તેના / તેના ઉમેદવાર) ની સુંમત રકમની ચ કવણીન  ું 
વચન આપે છે"  જેને તકનીકી રૂપે ઓળખાર્ છે 

 a) મતૃ્ર્   કવરેજ 

 b) જીવન વીમો 
 c) ભશવષ્ટ્ર્ માટે બચત 

 d) પ્રોશવડન્ટ ફુંડ 

24  Which of the following is the regulator of insurance sector 
in India? 
 
   a) RBI 
    b)AMFI 
    c)IRDA 
    d)SEBI 

ભારતમાું વીમા કે્ષત્રન ું શનર્મનકાર નીચેનામાુંથી કોણ  છે? 

 

 a) આરબીઆઈ 

 b) એએમએફઆઈ 

 c) આઈઆરડીએ 

 d) સેબી 
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25  When was Triton Insurance Company Ltd established? 
 
a) 1834 
b) 1850 
c) 1907 
d) 1938 

 રાઇટન ઇન્સ્ર્  રન્સ કુંપની બલશમટેડની સ્થાપના ક્ારે થઈ? 

a) 1834 

b) 1850 

c) 1907 

d) 1938 

26 Which of the following public sector 
companies/organizations provides insurance cover to 
exporters? 
 
  a)  ECGC 
  b) NABARD 
  c)  SIDBI 
  d) IRDA 

નીચેની જાહરે કે્ષત્રની કઈ કુંપનીઓ / સુંસ્થાઓ શનકાસકારોને વીમા 
કવચ પરૂા પાડે છે? 

a)  ઇસીજીસી 
b) નાબાડય 
c) શસડબી 
d) આઈઆરડીએ 

27  When was general insurance business nationalised? 
 
a) 1938 
b) 1971 
c) 1973 
d) 1993 

 સામાન્ર્ વીમા વ્ર્વસાર્ન ું રાષ્ટ્રીર્કરણ ક્ારે કરવામાું આવ્ર્ ું? 

a) 1938 

b) 1971 

c) 1973 

d) 1993 

28 The currency of the 'Republic of Maldives' is – 
 
 (A) Riyal 
 (B) Rupee 
 (C) Ringgit 
 (D) Rufiyaa 

'રીપબ્લલક ઓફ  માલહદવ્સ' ન ું ચલણ છે - 
 (એ) હરર્ાલ 

 (બી) રૂશપર્ા 
 (સી) હરિંગગીટ 

 (ડી) ર હફર્ા 
29  In pursuance of which one of the following was the General 

Insurance Corporation of India was formed? 
 
a) General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 
b) Insurance Act, 1938 
c) Insurance Amendment Act, 2002 
d) IRDA Act 1999 

જનરલ ઇન્સ્ર્  રન્સ કોપોરેિન ઓફ ઈન્ન્ડર્ાની રચના નીચેનામાુંથી 
એકના અન સરણમાું કરી હતી? 

a) સામાન્ર્ વીમા વ્ર્ાપાર (રાષ્ટ્રીર્કરણ) અશધશનર્મ, 1972 

b) વીમા અશધશનર્મ, 1938 

c) વીમા સ  ધારો અશધશનર્મ, 2002 

d) આઈઆરડીએ એતટ 1999 

30  Which one of the following does not belong to the major 
general insurance private sector companies in India? 
 
a) Bajaj Allianz General Insurance 
b) Reliance General Insurance 
c) Royal Sundaram Alliance Insurance 
d) The Oriental Insurace Company 

નીચેનીમાુંથી કઈ એક ભારતની મોટી સામાન્ર્ વીમા ખાનગી 
કે્ષત્રની કુંપનીઓ સાથે સુંબુંશધત નથી? 

a) બજાજ એલીઆન્ઝ જનરલ ઇન્સ્ર્  રન્સ 

b) હરલાર્ન્સ જનરલ ઇન્્ર્ોરન્સ 

c) રોર્લ સ  ુંદરમ એલાર્ન્સ ઇન્સ્ર્  રન્સ 

d) ઓહરએન્ટલ ઇન્સ્ર્  રસ કુંપની 
31 Which of the following types of companies/organisations 

issue ULIP? 
 
  a)  Insurance companies 
  b) Banks 
 c) NABARD 
 d)  RBI 

 નીચેની કઈ કુંપનીઓ / સુંસ્થાઓ ર્ બલપ રજૂ કરે છે? 

a)વીમા કુંપનીઓ 

b)બેંકો 
c)નાબાડય  
d)આરબીઆઈ 

32  
When was the Oriental Life Insurance Company established? 
 
a) 1818 
b) 1834 
c) 1907 
d) 1938 

 

ઓહરએન્ટલ લાઇફ ઇન્સ્ર્  રન્સ કુંપનીની સ્થાપના ક્ારે થઈ? 

a) 1818 

b) 1834 

c) 1907 

d) 1938 
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33 When was Life Insurance sector nationalised? 
 
a) 1834 
b) 1907 
c) 1938 
d) 1956 

જીવન વીમા કે્ષત્રન ું રાષ્ટ્રીર્કરણ ક્ારે કરાર્  ું? 

a) 1834 

b) 1907 

c) 1938 

d) 1956 

34 'Line of Blood' is a book written by whom? 
 
 (A) Bairaj Khanna 
 (B) Ursula Vernon 
 (C) Amal EI-Mohtar 
 (D) Diksha Basu 

'લાઈન ઓફ લલડ' એ કોના દ્વારા લખારે્લ પ સ્તક છે? 

 (એ) બૈરાજ ખન્ના 
 (બી) ઉસ  યલા વનોન 

 (સી) અમલ ઇઆઇ-મોહતાર 

 (ડી) દીક્ષા બાસ   
35 Co-operative Banks in India are registered under.............. 

  
A)Banking Laws (Co-operative Societies )Act.1965 
B)Banking Regulation Act,1949 
C)Companies Act,1956 
D)None of these 

ભારતમાું સહકારી બેંકો .............. હઠેળ નોંધારે્લ છે. 
a) બેંહકિંગ કાર્દા (સહકારી મુંડળીઓ) અશધશનર્મ .1965 

b) બેંહકિંગ રેગ્ર્  લેિન એતટ, 1949 

c) કુંપનીઓ અશધશનર્મ, 1956 

d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
36 Co-operative Development Banks was set up by....... 

 
A)NABARD 
B)RBI 
C)SBI 
D)Central Govt. 

સહકારી શવકાસ બેંકોની સ્થાપના ....... દ્વારા કરવામાું આવી હતી. 
a) નાબાડય  
b) આરબીઆઈ 

c) એસબીઆઇ 

d) કેન્ર સરકાર 
37 Co-operative banks in India do not finance  in rural areas 

for........  
  
A)Farming 
B)Cattle 
C)Milk 
D)Small scale units 

ભારતની સહકારી બેંકો ........ માટે ગ્રામીણ શવસ્તારોમાું નાણાું 
આપતી નથી. 
a) ખેતી 
b) પશ  
c) દૂધ 

d) નાના પારે્ એકમો 
38 Co-operative Banks in India have a 

 
A)two tier system 
B)three tier system 
C)four tier system 
D)five tier system 

ભારતમાું સહકારી બેંકોની શસસ્ટમ………. સ્તરની છે 

a) બે સ્તરની શસસ્ટમ 

b) ત્રણ સ્તરની શસસ્ટમ 

c) ચાર સ્તરની શસસ્ટમ 

d) ફાઇવ ટાર્ર શસસ્ટમ 
39 A central co-operative bank is generally headquartered at 

  
A)an important town of the district 
B)state capital 
C)same place which is the headquartered  of the district 
D)the place where from the central govt. is run 

મધ્ર્સ્થ સહકારી બેંકન  ું મ  ખ્ર્ મથક ........પર આવે છે 

a) જજલ્લાન  ું મહત્વન ું િહરે 

b) રાજ્ર્ની રાજધાની 
c) તે જ જગ્ર્ા જે જજલ્લાન  ું મ  ખ્ર્ મથક છે 

d) તે સ્થાન જ્ર્ાુંથી કેન્ર સરકારની છે. ચલાવવામાું આવે છે 
40  Which among the following countries whose National 

Anthem has only music not words - 
 (A) India 
 (B) Bahrain 
 (C) Germany 
 (D) Spain 

નીચેના દેિોમાુંથી કર્ા રાષ્ટ્રગીતમાું ફતત સુંગીત જ િલદો નથી - 
 (એ) ભારત 

 (બી) બહરીન 

 (સી) જમયની 
41 The national Institute for Rural Development (NIRD) is 

situated in – 
 
 (A) Shimala 
 (B) Hyderabad 
 (C) Dehradun 
 (D) New Delhi 

રાષ્ટ્રીર્ ગ્રામીણ શવકાસ સુંસ્થા (એનઆઈઆરડી) માું આવેલ ું છે - 
 (એ) શિમલા 
 (બી) હૈદરાબાદ 

 (સી) દહરેાદૂન 

 (ડી) નવી હદલ્હી 
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42 Which of the following state has been declared as 'India"s 
first State to have adopted organic farming? 
 (A) Tripura 
 (B) Sikkim 
 (C) Arunachal Pradesh 
 (D) Nagaland 

નીચેનામાુંથી કર્   રાજ્ર્ ઓગેશનક ફાશમિંગ અપનાવનારા 'ભારતન ું 
પ્રથમ રાજ્ર્' જાહરે કરાર્  ું છે? 

 (એ) શત્રપ રા 
 (બી) શસજિમ 

 (સી) અર ણાચલ પ્રદેિ 

 (ડી) નાગાલેન્ડ 

43  _____was the first bank to Introduce the ATM concept in 
India: 
a) HSBC 
b) SBI 
c) Standard Chartered Bank 
d) None of These 

 _____ ભારતમાું એટીએમ કોન્સેપ્ટ રજૂ કરનારી પહલેી બેંક: 
a) એચએસબીસી 
b) એસબીઆઇ 

c) સ્ટાન્ડડય ચાટયડય બેંક 

d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
44 White Label ATM means........ 

 
a) The ATM that does not have any bank logo. 
b) The ATM carries logo of RBI 
c) Both of Above 
d) None of These 

 વ્હાઇટ લેબલ એટીએમ એટલે ........ 
a) એટીએમ કે જેમાું કોઈ બેંકનો લોગો નથી. 
b) એટીએમ આરબીઆઈનો લોગો ધરાવે છે 

c) ઉપર બુંને 

d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
45 ……………… is simply the use of electronic means to transfer 

funds directly from one account to another, rather than by 
cheque or cash. 
 
A) M-Banking 
B) O-Banking 
C) E-Banking 
D) D-Banking 

……. ……………… એ ચેક અથવા રોકડને બદલે સીધા એક 
ખાતામાુંથી બીજામાું ભુંડોળ સ્થાનાુંતહરત કરવા માટે ઇલેતરોશનક 
માધ્ર્મોનો ઉપર્ોગ છે. 
a) એમ-બેંહકિંગ 

b) ઓ-બેંહકિંગ 

c) ઇ-બેંહકિંગ 

d) ડી-બેંહકિંગ 
46 Who was sworn in as the first Chief Minister of Telangana 

State? 
 
 (A) Jayalalitha 
 (B) Chandrababu 
 (C) K. Chandrashekhar Rao 
 (D) None of these 

તેલુંગાણા રાજ્ર્ના પ્રથમ મ ખ્ર્મુંત્રી તરીકે કોણે િપથ લીધા? 

 (એ) જર્લબલતા 
 (બી) ચુંરબાબ  
 (સી) કે.ચુંરિેખર રાવ 

 (ડી) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
47 Which of the following is the correct full form of ECS often 

used in banking ? 
 
A)Electronic Clash System 
B)Electronic) Cash Service 
C)Electronic Clearing Service 
D)Electronic Changing System 

 બેંહકિંગમાું વારુંવાર ઉપર્ોગમાું લેવામાું આવતા ઇસીએસન ું સાચ ું 
પણૂય ફોમય નીચેનામાુંથી કર્  ું છે? 

a) ઇલેતરોશનક તલેિ શસસ્ટમ 

b) ઇલેતરોશનક રોકડ સેવા 
c) ઇલેતરોશનક ક્તલર્હરિંગ સેવા 
d) ઇલેતરોશનક ચેક્ન્જિંગ શસસ્ટમ 

48 A demand draft issued by a bank is valid for …… 
 
A)3 years 
B)There is no time limit 
C)3 months 
D)12 months 

બેંક દ્વારા જારી કરારે્લ હડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ક્ા માટે માન્ર્ છે? 

a) 3 વષય 
b) કોઈ સમર્ મર્ાયદા નથી 
c) 3 મહહના 
d) 12 મહહના 

49  
The abbreviation ‘EPOS’ stands for ….. 
 
A)Electronic Payment of Sale 
B)Electronic Point of Sale 
C)Electronic Purchase of Sale 
D)Electronic Price of Sale 
 
 
 

 

 ‘ઇ.પી.ઓ.એસ.’ એટલે… .. 

a) વેચાણન ું ઇલેતરોશનક ચ કવણી 
b) વેચાણન ું ઇલેતરોશનક પોઇન્ટ 

c) વેચાણની ઇલેતરોશનક ખરીદી 
d) વેચાણન ું ઇલેતરોશનક ભાવ 
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50 Which of the following states incorporated 'Environmental 
Education' as a subject in school curriculum for the first 
time? 
 
 (A) Uttarkhand 
 (B) Maharashtra 
 (C) Kerala 
 (D) Rajasthan 

નીચેનામાુંથી કર્ા રાજ્ર્એ પ્રથમ વખત િાળાના અભ્ર્ાસક્રમમાું 
શવષર્ તરીકે 'પર્ાયવરણીર્ શિક્ષણ' નો સમાવેિ કર્ો છે? 

 (એ) ઉત્તરાખુંડ 

 (બી) મહારાષ્ટ્ર 

 (સી) કેરળ 

 (ડી) રાજસ્થાન 

51  ________ is the total premium that a policy holder pays 
 
a)  Gross premium 
b) Avg. premium 
c) Partial premium 
d) All of these 

નીશત ધારક ચકૂવણી કરે છે તે ક લ પ્રીશમર્મ ________ છે 

a) ક લ પ્રીશમર્મ 

b) સરેરાિ પ્રીશમર્મ 

c) આંશિક પ્રીશમર્મ 

d) આ બધા 
52 The National Award for Child Welfare was instituted in the 

year – 
 
 (A) 1996 AD 
 (B) 1979 AD 
 (C) 2008 AD 
 (D) 2014 AD 

બાળ કલ્ર્ાણ માટે રાષ્ટ્રીર્ એવોડયની સ્થાપના વષય - 
 (એ) 1996 એડી 
 (બી) 1979 એડી 
 (સી) 2008 એડી 
 (ડી) 2014 એડી 

53 Primary (Urban)Co-operative Banks is required to classify 
an asset as non performing if the interest and /or 
installment of principal remain overdue for a period of 
more than 
  
A)90 days 
B)180 days 
C)360 days 
D)270 days 

પ્રાથશમક (િહરેી) સહકારી બેંકોએ એસેટને નોન પરફોશમિંગ તરીકે 
વગીકૃત કરવી જરૂરી છે જો વ્ર્ાજ  અને / અથવા શપ્રન્સીપાલનો 
હપ્તો તેનાથી વધ  સમર્ગાળા માટે બાકી રહતેો હોર્. 
a) 90 હદવસ 

b) 180 હદવસ 

c) 360 હદવસ 

d) 270 હદવસ 
54 The primary function of a Central Co-operative banks is to 

  
A)mobilize the resource in the district for financing  its 
members to the  maximum extent possible 
B)to channelize the flow of funds from the state co-operative 
banks 
C)Both of these 
D)None of these 

કેન્રીર્ સહકારી બેંકોન  ું પ્રાથશમક કાર્ય છે 

a) મહત્તમ હદ સ  ધી તેના સભ્ર્ોને શધરાણ આપવા માટે જજલ્લામાું 
સુંસાધન એકશત્રત કરવ ું 
b) રાજ્ર્ની સહકારી બેંકોમાુંથી ભુંડોળના પ્રવાહને વહેંચવા માટે 

c) આ બુંને 

d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
55 An exceptionally large risk is known as ________ 

 
a) Great risk 
b)  Jumbo risk 
c) Giant risk 
d) None 

અપવાદરૂપે મોટા જોખમને ________ તરીકે ઓળખવામાું આવે છે 

a) મહાન જોખમ 

b) જમ્બો જોખમ 

c) શવિાળ જોખમ 

d) કુંઈ નહીં 
56 Which of the following pairs (State-date of formation) is 

correctly matched ? 
 
 (A) Haryana - 1 November 1966 
 (B) Mizoram - 25 June, 1986 
 (C) Telangana - 15 August, 2014 
 (D) Chhattisgarh - 20 November, 2000 

નીચેનામાુંથી કઈ જોડી (રાજ્ર્ની રચનાની તારીખ) ર્ોગ્ર્ રીતે મેળ 
ખાતી છે? 

 (એ) હહરર્ાણા - 1 નવેમ્બર 1966 

 (બી) શમઝોરમ - 25 જૂન, 1986 

 (સી) તેલુંગાણા - 15 Augustગસ્ટ, 2014 

 (ડી) છત્તીસગ - - 20 નવેમ્બર, 2000 
57 Inventor of ATM was: 

 
a) Ian Luther Steward 
b) David Block  
c) John Adrian Shepherd Barron (A Britisher) 
d) None of These 

એટીએમનો િોધક હતો: 
a) ઇર્ાન લ્ર્  થર સ્ટીવડય  
b) ડેશવડ લલોક 

c) જ્હોન એહડ્રર્ન િેફડય બેરોન (એક બબ્રહટિર) 
d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
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58 ATM machine was invented in the .............year  
 
a) 1967 
b) 1968 
c) 1969 
d) None of These 

 એટીએમ મિીનની િોધ ............. વષયમાું થઈ હતી 
a) 1967 

b) 1968 

c) 1969 

d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
59 Which river flows through Surat? 

 
    A. Tapi 
    B. Narmada 
    C. Mahi 
    D. Godavari 

સ રતમાુંથી કઈ નદી વહ ેછે? 

    એ) તાપી 
    બી) નમયદા 
    સી) મહી 
    ડી) ગોદાવરી 

60 In which of the following year the 'National Population 
Policy' (NPP) was announced in India? 
 
 (A) 1999 
 (B) 2000 
 (C) 2001 
 (D) 2002 

કર્ા વષે ભારતમાું 'રાષ્ટ્રીર્ વસ્તી નીશત' (એનપીપી) ની ઘોષણા 
કરવામાું આવી? 

 (એ) 1999 

 (બી) 2000 

 (સી) 2001 

 (ડી) 2002 
61 Deposit under Foreign Currency Non-Resident 

(FCNR)scheme can be accepted for a minimum of 
 
A)15 days 
B)3 months 
C)6 months 
D)1 year 

 શવદેિી ચલણ બબન-શનવાસી (એફસીએનઆર) ર્ોજના હઠેળ થાપણ 
ઓછામાું ઓછી માટે સ્વીકારી િકાર્ છે 

a) 15 હદવસ 

b) 3 મહહના 
c) 6 મહહના 
d) 1 વષય 

62 Which of the following authentication method is used in  
ATMs? 
 
A) 2FA 
B) PIN 
C) DFA 
D) PFA 

એટીએમમાું નીચેની કઈ ઓથેન્ન્ટકેિન પદ્ધશતનો ઉપર્ોગ થાર્ છે? 

a) 2 એફએ 

b) શપન 

c) ડી.એફ.એ. 
d) પી.એફ.એ. 

63 What is the time limit for the card issuing banks for re-
crediting the customers account for a failed ATM/WLA 
transaction? 
 
A) 6 working days 
B) 7 working days 
C) 21 working days 
D) 30 working days 

શનષ્ટ્ફળ એટીએમ / ડલલ્ર્  એલએ રાન્ઝેતિન માટે ગ્રાહકોના ખાતાન  ું 
ફરીથી કે્રહડટ કરવા માટે કાડય આપતી બેન્કોની સમર્ મર્ાયદા કેટલી 
છે? 

a) 6 કાર્યકારી હદવસ 

b) 7 કાર્યકારી હદવસો 
c) 21 કાર્યકારી હદવસ 

d) 30 કાર્યકારી હદવસો 
64 The 'Dhawaj Temple' of 9th century in Dwarahat is also 

known as – 
 
 (A) Maha Mrityunjay Temple 
 (B) Katarmal Temple 
 (C) Gujardev Temple 
 (D) Kachheri Temple 

દ્વારહાટમાું 9 મી સદીન  ું 'ધ્વજ મુંહદર' .......આ નામથી જાણીત  ું છે - 
 (એ) મહા મ્ર  ત્ર્  ુંજર્  મુંહદર 

 (બી) કતારમલ મુંહદર 

 (સી) ગ જદેવ મુંહદર 

 (ડી) કચ્છરી મુંહદર 
65 Interest on Government securities on fixed basis is known 

as: 
a) Bank rate 
b) Coupon 
c) Prime Lending Rate 
d) Bench mark PLR 

શનશિત ધોરણે સરકારી શસક્ોહરટીઝ પરના વ્ર્ાજ તરીકે ઓળખાર્ 
છે: 
a) બેંક દર 

b) કપૂન 

c) પ્રાઇમ લેન્ન્ડિંગ રેટ 

d) બેન્ચ માકય પીએલઆર 
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66  Who sets up 'Base Rate' for Banks? 
 
a) Individual Banks Board 
b) Interest Rate Commission of India 
c) RBI 
d) None of the above 

બેંકો માટે 'બેઝ રેટ' કોણ સેટ કરે છે? 

a) વ્ર્ક્તતગત બેંકો બોડય 
b) ભારતન ું વ્ર્ાજ દર આર્ોગ 

c) આરબીઆઈ 

d) ઉપરોતત કુંઈ નથી 
67  SLR is maintained as a percentage of: 

 
a) Time liabilities 
b) Demand liabilities 
c) Time and Demand liabilities 
d) Net demand and time Liabilities 

 એસએલઆર ટકાવારી તરીકે જાળવવામાું આવે છે: 
a) સમર્ની જવાબદારીઓ 

b) માુંગ જવાબદારીઓ 

c) સમર્ અને માુંગની જવાબદારીઓ 

d) ચોખ્ખી માુંગ અને સમર્ની જવાબદારીઓ 
68  The maximum Statutory Liquidity Ratio to be maintained by 

banks is_____: 
a) 25% 
b) 30% 
c) 35% 
d) 40% 

બેંકો દ્વારા જાળવવાન  ું મહત્તમ વૈધાશનક પ્રવાહહતા ગ ણોત્તર છે _____: 

a) 25% 
b) 30% 
c)35% 
d)40% 

69 Which of the following Co-operative Banks is considered as 
the first Co-operative Bank in India ? 
 
A)Greater Bombay Co-operative Bank Ltd 
B)Abhyudaya Co-operative Bank Ltd 
C)Amanath Co-operative Bank Ltd 
D)Anyonya Co-operative Bank 

નીચેની કઇ સહકારી બેંકને ભારતની પ્રથમ સહકારી બેંક તરીકે 
ગણવામાું આવે છે? 

a) ગે્રટર બોમ્બે કો-ઓપરેહટવ બેંક બલ 

b) અભ દર્ કો-ઓપરેટીવ બેંક બલ 

c) અમનાથ સહકારી બેંક બલ 

d) અન્ર્ોન્ર્ા સહકારી બેંક 
70   Which of the following was known as 'Kubjamrak' in 

ancient time? 
 
 (A) Rishikesh 
 (B) Devprayag 
 (C) Haridwar 
 (D) Srinagar 

નીચેનામાુંથી પ્રાચીન સમર્માું 'ક બજમ્રક' તરીકે ઓળખાર્ છે? 

 (એ) ઋશષકેિ 

 (બી) દેવપ્રર્ાગ 

 (સી) હહરદ્વાર 

 (ડી) શ્રીનગર 
71 Who regulates the Mutual Funds in India? 

 
a) FRBI 
b) SEBI 
c) SIDBI 
d) RBI 

ભારતમાું મ્ર્  ચ્ર્  અલ ફુંડ્સ કોણ શનર્મન કરે છે? 

a) એફઆરબીઆઈ 

b) સેબી 
c) શસડબી 
d) આરબીઆઈ 

72 What is 'fiat money'? 
 
a) The currency is backed by Government Guarantee 
b) The currency is backed by tangible assets 
c) The currency is backed by gold reserves 
d) The currency is backed by budgetary support 

'હફર્ાટ મની' એટલે શ ું? 

a) ચલણને સરકારી ગેરુંટી દ્વારા સમથયન આપવામાું આવે છે 

b) ચલણ મતૂય સુંપશત્ત દ્વારા સમશથિત છે 

c) ચલણને સોનાના ભુંડાર દ્વારા સમથયન આપવામાું આવે છે 

d) ચલણને બજેટ સપોટય દ્વારા સમથયન આપવામાું આવે છે 
73 Which of the following type of forest occupies the largest 

area in India? 
 
A. Tropical Moist Deciduous Forest 
 
B. Sub-tropical Dry Evergreen Forest 
 
C. Montane Wet Temperate Forest 
 
D. Tropical Wet Evergreen Forest 

નીચેનામાુંથી કર્ા પ્રકારન  ું વન ભારતના સૌથી મોટા કે્ષત્રમાું કબજો 
કરે છે? 

એ) ઉષ્ટ્ણકહટબુંધીર્ ભેજવાળા પાનખર વન 

બી) સબ-રોશપકલ ડ્રાર્ એવરગ્રીન ફોરેસ્ટ 

સી)  મોન્ટેન વેટ ટેમ્પરેટ ફોરેસ્ટ 

ડી) રોશપકલ વેટ એવરગ્રીન ફોરેસ્ટ 
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74 In which year IRDA was constituted? 

A)  19 April, 2000   

B)19 April, 2001 

C) 19 April, 2002   

D)19 April, 2003 

કર્ા વષયમાું આઈઆરડીએની રચના કરવામાું આવી હતી? 

a) 19 એશપ્રલ, 2000  
b) 19 એશપ્રલ, 2001 

c) 19 એશપ્રલ, 2002 

d) 19 એશપ્રલ, 2003 

75 Red data book provides data on? 
 
A) Red lions 
B) Red birds 
C) List of plant and animals 
D) Endangered plants and animals 
 
 
 

લાલ ડેટા પ  સ્તક ડેટા પ્રદાન કરે છે? 

 

એ) લાલ શસિંહો 
બી) લાલ પક્ષીઓ 

સી) છોડ અને પ્રાણીઓની સબૂચ 

ડી ) જોખમી છોડ અને પ્રાણીઓ 
76 Headquarter of General Insurance’s Public Sector 

Association of India is situated? 
 
A) Delhi   
B) Kolkata 
C.)Mumbai   
D) None Of These 

જનરલ ઇન્્ર્ોરન્સના પબ્લલક સેતટર એસોશસએિન ઓફ ઈન્ન્ડર્ાન  ું 
મ  ખ્ર્ મથક  ક્ા આવેલ ું છે? 

a) હદલ્હી 
b) કોલકાતા 
c) મ  ુંબઈ 

d) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
77 In which of the following areas we will find pitcher plant? 

 
A) Sunderban Deltas 
B)Thar desert 
C)Western Ghats 
D)Rain forests of North-East India 

નીચેનામાુંથી કર્ા કે્ષત્રમાું આપણે રેડવાન  ું એક મોટ ું છોડ િોધીશ ું? 

 

એ) સ  ુંદરવન ડેલ્ટાસ 

બી) થાર રણ 

સી) પશિમી ઘાટ 

ડી) ઉત્તર-પવૂય ભારતનાું વરસાદનાું જ ુંગલો 
78 The headquarters of Export Credit Guarantee Corporation of 

India is located in 
 
A)Pune   
B)Mumbai 
C) Hyderabad   
D) New-Delhi 

ભારતની શનકાસ કે્રહડટ ગેરુંટી કોપોરેિનન ું મ  ખ્ર્ મથક ક્ા આવેલ ું 
છે 

a) પ  ણે 

b) મ  ુંબઈ 

c) હૈદરાબાદ 

d) નવી હદલ્હી 
79 Reducing the amount of future climate change is called: 

 
A. Mitigation 
 
B. Geo- engineering 
 
C. Adaptation 
 
D. None of these 

ભશવષ્ટ્ર્ના વાતાવરણમાું પહરવતયનની માત્રામાું ઘટાડો કહવેામાું 
આવે છે: 
એ. િમન 

બી. ભ-ૂઇજનેરી 
સી અન કલૂન 

ડી. આમાુંથી કુંઈ નહીં 
80 Which of the following gas does not contribute to the global  

warming? 
A. Methane 
B. Carbon dioxide 
C. Sulpuhr 
D. Acetylene 

નીચેનામાુંથી કર્  ું ગેસ ગ્લોબલ વોશમિંગમાું ફાળો આપત  ું નથી? 

એ. શમથેન 

બી. કાબયન ડાર્ોતસાઇડ 

સી. સલ્ફર  
ડી એશસહટબલન 

81 How many districts are there in the gujarat state? 
 

    A. 33 

    B. 24 

    C. 57 

    D. 68 

 

ગ જરાત રાજ્ર્માું કેટલા જજલ્લાઓ છે? 

    એ. 33 

    બી. 24 

    સી 57 

    ડી 68 
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82 What is the rank of India in silk production in the world? 
 
 (A) First 
 (B) Second 
 (C) Third 
 (D) Fourth 

શવશ્વમાું રેિમના ઉત્પાદનમાું ભારતનો ક્રમ કેટલો છે? 

 (એ) પ્રથમ 

 (બી) બીજ ું 
 (સી) ત્રીજો 
 (ડી) ચોથ  ું 

83 Which is the largest city of Gujarat? 
 
    A) Goa 
    B) Gandhinagar 
    C) Ahmedabad 
    D) None of these 

ગ જરાતન ું સૌથી મોટ ું િહરે કર્   છે? 

 

    એ) ગોવા 
    બી) ગાુંધીનગર 

    સી) અમદાવાદ 

    ડી) આમાુંથી કુંઈ નહીં 
84 Total Assembly Seats of gujarat 

 

    A) 157 

    B) 168 

    C) 182 

    D) 154 

Total Assembly Seats of gujarat 
 

    A. 157 

    B. 168 

    C. 182 

    D. 154 
85 Who was the first speaker of the Gujarat Legislative 

Assembly 
 
    A) Kalyanji V. Mehta 
    B) Mansinhji Rana 
    C)  Raghavji Leuva 
    D)  Kundanlal Dholakia 

જેઓ ગ જરાત શવધાનસભાના પ્રથમ સ્પીકર  હતા 
 

    એ) કલ્ર્ાણજી વી.મહતેા 
    બી) મનશસિંહજી રાણા 
    સી) રાઘવજી લ્ર્ વા 
    ડી) ક ુંદનલાલ ધોળકીર્ા 

86 Gujarat formation day 
 

    A) 1 May 

    B)1 January 

    C) 1 November 

    D) 1 March 

 
 
 

ગ જરાત સ્થાપના ના હદવસ 

 

    એ) 1 મે 

    બી) 1 જાન્ર્ આરી 
    સી) 1 નવેમ્બર 

    ડી.) 1 માચય 

87  The two-day festival 'North East Calling', is organized by 
which ministry ? 
 
 
(A) Ministry of Development of North Eastern Region 

(DoNER) 
 (B) Ministry of External Affairs 
 (C) Ministry of Home Affairs 
 (D) Ministry of Defence 

કર્ા મુંત્રાલર્ દ્વારા બે હદવસીર્ ઉત્સવ 'નોથય ઇસ્ટ કોબલિંગ' 

ર્ોજવામાું આવે છે? 

 (એ) ઉત્તર પવૂીર્ કે્ષત્રના શવકાસ મુંત્રાલર્ (ડોનર) 
 (બી) શવદેિ મુંત્રાલર્ 

 (સી) ગહૃ મુંત્રાલર્ 

 (ડી) સુંરક્ષણ મુંત્રાલર્ 

88  Who issues 'Commercial Papers'? 
 
a) A Company to a Bank 
b) Banks to Banks 
c) Banks to Companies 
d) Company to its suppliers 

'કોમશિિર્લ પેપસય' કોણ બહાર પાડે છે? 

a) એક કુંપનીની એક બેંક 

b) બેંકોને બેંકો 
c) કુંપનીઓને બેંકો 
d) તેના સપ્લાર્સયને કુંપની 

89  What is the full form of SWIFT? 
 
a) Safe Window for Interbank Financial Transactions 
b) Safe Window In case of Financial Transaction 
c) Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication 
d) Safe Window Institute For Transactions 

SWIFT ન ું પણૂય સ્વરૂપ શ ું છે? 

a) ઇન્ટરબેંક નાણાકીર્ વ્ર્વહારો માટે સલામત શવિંડો 
b) નાણાકીર્ વ્ર્વહારના હકસ્સામાું સલામત શવિંડો 
c) સોસાર્ટી ફોર વલ્ડયવાઇડ ઇન્ટરબેંક ફાઇનાક્ન્સર્લ 
ટેબલકમ્ર્  શનકેિન 
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d) વ્ર્વહારો માટે સલામત શવિંડો સુંસ્થા 
90 Which one of the following set up core banking 

infrastructure for rural banks? 
 
a) IBA 
b) NABARD 
c) RBI 
d) SIDBI 

ગ્રામીણ બેંકો માટે નીચેનામાુંથી કર્ા મ  ખ્ર્ બેહકિંગ ઇન્રાસ્રતચરની 
સ્થાપના છે? 

a) આઈબીએ 

b) નાબાડય 
c) આરબીઆઈ 

d) શસડબી 
91 'Ozone Layer Preservation Day' is celebrated on - 

 (A) 16th September 
 (B) 5th June 
 (C) 23rd March 
 (D) 21st April 

'ઓઝોન સ્તર બચાવ હદવસ' ઉજવવામાું આવે છે - 
 (એ) 16 સપ્ટેમ્બર 

 (બી) 5 જૂન 

 (સી) 23 માચય 
 (ડી) 21 મી એશપ્રલ 

92 foreign exchange and foreign currencies in india are 
governed by___________ 
a)RBI 
b)Banking ragulation act 
c)FEMA act 
d) SEBI act 

ભારતમાું શવદેિી શવશનમર્ અને શવદેિી ચલણોન  ું સુંચાલન _______ 

દ્વારા થાર્ છે 

a)આરબીઆઈ 

b)બેંહકિંગ રેગ્ર્  લેિન એતટ 

c)ફેમા એતટ 

d)સેબી એતટ 

93  Which bank is the sponsor of Prathama Gramin Bank? 
a) Bank of Baroda 
b) Indian Bank 
c) Punjab National Bank 
d) Syndicate Bank 

પ્રથમા ગ્રામીણ બેંકન  ું સ્પોન્સર કઈ બેંક છે? 

a) બેંક ઓફ બરોડા 
b) ભારતીર્ બેંક 

c) પુંજાબ નેિનલ બેંક 

d) શસન્ન્ડકેટ બેંક 
94  Which of the following is not a public sector bank in India? 

 
a) Andhra Bank 
b) Federal Bank 
c) IDBI Bank 
d) Vijaya Bank 

ભારતમાું જાહરે કે્ષત્રની બેન્ક નીચેનીમાુંથી કઈ નથી? 

a) આંધ્ર બેંક 

b) ફેડરલ બેંક 

c) આઈડીબીઆઈ બેંક 

d) શવજર્ા બેંક 

95 Indian Commercial Banks are categorized into: 
 
a) Public sector Banks 
b)Foreign Banks 
c) Private Sector Banks 
d) All of the above 

ભારતીર્ વાબણબ્જ્ર્ક બેંકોને આમાું વગીકૃત કરવામાું આવી છે: 
a) જાહરે કે્ષત્રની બેંકો 
b) શવદેિી બેંકો 
c) ખાનગી કે્ષત્રની બેંકો 
d) ઉપરોતત તમામ 

96 What is the expanded form of the term ALM used in banking 
sector? 
 
a) Asset Liability Maintenance 
b) Asset Liability Management 
c) Asset Liability Manipulation 
d) Asset Liability Maximisation 

બેંહકિંગ કે્ષત્રમાું એએલએમ િલદનો શવસ્તતૃ સ્વરૂપ શ ું છે? 

a) સુંપશત્ત જવાબદારી જાળવણી 
b) સુંપશત્ત જવાબદારીન  ું સુંચાલન  

c) સુંપશત્ત જવાબદારીની હરેાફેરી 
d) સુંપશત્ત જવાબદારી મહત્તમ 

97 Which of the following is the first National Park of India? 

 
A. Periyar 
B. Raja ji 
C. Jim Corbett 
D. Bandipur 
 

નીચેનામાુંથી કર્  ું ભારતન ું પ્રથમ રાષ્ટ્રીર્ ઉદ્યાન છે? 

 

એ) પેહરર્ાર 

બી) રાજા જી 

સી) જજમ કોબેટ 

ડી) બુંહદપ  ર 
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98 Which among the following is called the rate of interest 
charged by RBI for lending money to various commercial 
banks by rediscounting of the bills in India? 
 
a) Bank Rate 
b) Discount Window 
c) Monetary Policy 
d) Overnight Rate 

આરબીઆઈ દ્વારા ભારતમાું બીલની ફરીથી કચેરી દ્વારા શવશવધ 
વ્ર્ાપારી બેંકોને નાણાું આપવા માટે લેવામાું આવતા વ્ર્ાજ દર 
નીચેનામાુંથી કર્ા કહવેામાું આવે છે? 

a) બેંક દર 

b) હડસ્કાઉન્ટ શવિંડો 
c) નાણાકીર્ નીશત 

d) રાતોરાત દર 

99  What is the full form of CRR? 
 
a) Cash Reserve Rate 
b) Cash Reserve Ratio 
c) Cash Recession Ratio 
d) Core Reserve Rate 

 સીઆરઆરન ું પણૂય સ્વરૂપ શ ું છે? 

a) કેિ હરઝવય રેટ 

b) કેિ હરઝવય રેશિર્ો 
c) રોકડ મુંદીનો ગ ણોત્તર 

d) મ  ખ્ર્ અનામત દર 

100 Which of the following country has the highest biodiversity? 
 
A. India 
 
B. Brazil 
 
C. Russia 
 
D. South Africa 

નીચેનામાુંથી કર્ા દેિમાું સૌથી વધ  જૈવશવશવધતા છે? 

 

એ. ભારત 

 

બી. બ્રાબઝલ 

 

સી. રશિર્ા 
 

ડી. દબક્ષણ આહરકા 
  
 
 
 
 
 
  

All  the  best… 
 
 
 


