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GPSC CLASS 1 & 2
 વલદ્યાળકકત 
ુ ીની સૌથી અઘયી ગણામેર GPSC
 અત્માય સધ
CLASS 1 & 2 ની વિરીભ યીક્ષાનાાં ેયભાાં
નાનકડા વલદ્યાળક્તત ભેગેઝીનનો દફદફો
 કયન્ટ અપેસસનાાં િશ્નોભાાં ૨૪ િશ્નો વલદ્યાળક્તત
ુ ામા.
ભેગેઝીનભાાંથી ફેઠેફેઠા પછ
 િશ્નો સાથેના જલાફો જુઓ સ્ેશ્મર અંકભાાં


સાંાદક – દયફાય સહદે લવસિંહ
ભાળમા હાટીના ( જજ-જુનાગઢ)
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ેય -૧ સીયીઝ E
(1) િશ્ન નાં -૯૧- ધ િોબ્રેભ ઓપ રૂી એન્ડ ઇટ્સ ઓયીઝીંન પસ્ુ તકના રેખક કોણ છે ?
જલાફ -અંક ફેકીંગ સ્ેવળમર એડીળન / ૧૨ જાન્ય ુ ૨૦૧૭
-ડો. આંફેડકયે ફેંકની કધમા કયલધની ધ્ધવત અને તેનો દ્રષ્ટીકોણ કશલ્ટન મુંગ કવભળન વભક્ષ યધખ્મો
શતો. કશલ્ટન મુંગ કવભળને ડો. આંફેડકયે રખેર " ધ પ્રોબ્રેમ્વ ઓપ રૂી-ઇટ્વ ઓયીઝીન એન્ડ ઇટ્વ
વોલ્યળન " ની જોયદધય પ્રવુંળધ કયી શતી. અને તેની ઘણી ફધફતો બધયતીમ કયઝલા ફેંક અવધવનમભ૧૯૩૪ભધું વભધલી રેલધમ શતી.

ેય -૨ સીયીઝ E
(2) િશ્ન -૧૧-ચેનાની –નાળયી ટનર ક્યા ધોયીભાગસ ય છે ?
જલાફ -અંક ૧૮/બાયત વલબાગ

»

પ્રધધનભુંત્રી એ જમ્મભધું એવળમધની વૌથી રધુંફી શધઇલે ટનર જાશેય લધશન વ્મલશધય ભધટે ખલ્રી

મકી. ઉધભય જજલ્રધનધું ચેનધનીને યધભફન જજલ્રધનધું નધળયી વધથે જોડતી આ ટનર નેળનર શધઇલે
નું-૪૪ ય આલેર છે . ૨૫૦૦ કયોડનધું ખચે તૈમધય થમેર ૯.૨ કકભી રધુંફી ટનર વભગ્ર લા કધમાયત
યશેળે.
(3) િશ્ન -૧૩–ક્યા ળહેયોભાાં દૈ વનક ધોયણે ેટ્રોર ડીઝરનાાં બાલ લધ ઘટ થળે ?
જલાફ -અંક ૨૧/ આવથિક વલબાગ

»

દે ળનધું ૫ ળશેયોભધું શલે ેટ્રોર-ડીઝરનધું બધલ આંતયયધષ્ટ્રીમ ફજાયની જેભ કધમભી લધ ધટ થળે.

આ  ળશેયો ોંડીચેયી,વલઝધગ,ઉદમય ,જભળેદય અને ચુંદીગઢ છે .
(4) િશ્ન -૧૬ ફીસીસીઆઇની લહીલટદાયોની સવભતીનાાં સભ્મ કોણ નથી ?
જલાફ -અંક ૧૧ /યભતજગત વલબાગ

»

ફીવીવીઆઇન ું કધભકધજ ચરધલલધું ભધટે સવપ્રભકોટે લા કેગ વલનોદ યધમની અધ્મક્ષતધભધું ચધય

વભ્મોની ેનર નીભી.. તેનધું અન્મ વભ્મભધું ઇવતશધવકધય યધભચુંદ્ર ગશધ, બધયતીમ ભકશરધ કિકેટ ટીભનધું
લા કેપ્ટન ડધમનધ અડરજી અને વલિભ લરભમેનો વભધલેળ થધમ છે
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(5) િશ્ન -૧૭ ભાતોશ્રી પસ્ુ તકનાાં રેખક કોણ છે ?
જલાફ -અંક ૨૧ /બાયત વલબાગ

»

રોકવબધનધું સ્ીકય સવભત્રધ ભશધજન રીખીત "ભધતોશ્રી" સ્તકન ું પ્રધધનભુંત્રીનધું શસ્તે વલભોચન

કયધય.ું આ સ્તક શોરકય વધમ્રધજમનધું યધણી અશલ્મધફધઇનધું જીલન ય આધધયીત છે .
(6) િશ્ન -૨૩ ગીપટ વસટીભાાં ક્યા દે ળે ભાનદ લાળણજમ દુતાલાસ ળરૂ કયસ ુ ?
ુ યાત વલબાગ
જલાફ -અંક ૨૩ /ગજ

»

ગધુંધીનગયની ગીપટ વવટીભધું ફેલ્લ્ઝમભે ઓનયયી કોન્સ્યરેટ ઓકપવ ળરૂ કયી. ઓનયયી કોન્સ્યરેટ

તયીકે શકય ળુંકયની વનભણકું . ગીપટ વવટીભધું કોન્સ્યરેટ ળરૂ કયનધય પ્રથભ દે ળ ફેલ્લ્ઝમભ ફન્મો.
(7) િશ્ન -૨૯ અરૂણ ૩ હાઇડ્રો ઇરેતટ્રીક િોજેકટ ક્યા દે ળભાાં બાયત યોકાણ કયળે ?
જલાફ -અંક ૧૪ /બાયત વલબાગ

»

બધયત નેધભધું ળુંખલધવબધ જજલ્રધભધું અરૂણ નદી ય ૯૦૦ ભેગધલોટની અરૂણ-૩ જવલધત

કયમોજનધું ફનધલળે.
(8) િશ્ન -૪૧ હેીનેસ યીોટસ ભાાં બાયત કેટરાભાાં સ્થાને છે

?

જલાફ -અંક ૧૮ /વલશ્વ વલબાગ

»

લલ્ડા શેીનેવ યીોટા ભધું બધયત ૧૨૨ભધું િભે. ગત લાની વયખધભણીભધું ૪ અંક ધછ ધકેરધય.ું

ડેન્ભધકા ને છધડીને નોલે ફન્મો વૌથી ખળધર દે ળ. ખળીની ફધફતભધું ચીન, ધકકસ્તધન,
ફધુંગ્રધદે ળ,નેધ ,ભતધન ણ બધયત કયતધ આગ.
(9) િશ્ન -૧૨૬ ક્યા ાડોળી દે ળોને બાયતે વલજી વનકાસ કયી

?

જલાફ -અંક ૧૯ /આવથિક વલબાગ

»

ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય બધયત જરયીમધત કયતધ લધ વલજી ઉત્ન કયીને વલજીનો વનકધવ

કયતો દે ળ ફન્મો.૨૦૧૫-૧૬ભધું બધયતે નેધ, ફધુંગ્રધદે ળ અને અને મ્મધનભધયને ૫૭૯ કયોડ યવનટની
વનકધવ કયી
(10) િશ્ન -૧૫૧ વલશ્વ ફેંકે ક્યા જભાગસ ભાટે રોન ભાંજુય કયી ?
જલાફ -અંક ૨૨ /બાયત વલબાગ
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»

વલશ્વફેંકે ગુંગધનદી યનધું શલ્દીમધ(ફુંગધ) અને લધયધણવી લચ્ચેનધું જભધગાને વલકવધલલધ ભધટે

૩૭૫ વભલરમન ડોરયની રોન ભુંજય કયી. ૧૯૮૬ભધું આ ભધગાને નેળનર લોટય શધઇલે નું-૧ જાશેય કયધમો
છે .
(11) િશ્ન -૧૫૩ કઇ ફે નદીઓને જીલાંત વ્મકકત જાહેય કયામ

?

જલાફ -અંક ૧૮ /બાયત વલબાગ

»

ઉતયધખુંડ (નૈનીતધર) શધઇકોટે ગુંગધ-મમનધને વ્મક્તત વભધન અવધકધયો આલધ ભધટે વનદે ળ કમધા.

વયકધયને ૮ વપ્તધશભધું ગુંગધ પ્રફુંધન ફોડા ફનધલલધનો આદે ળ. ઉલ્રેખનીમ છે કે ન્યઝીરેન્ડભધું
લધુંગધનઇ નદીને તધજેતયભધું જ આલધ અવધકધય આલધભધું આવ્મધ છે .
(12) િશ્ન -૧૫૫ ક્યા દે ળે કહન્દુ ભેયેજ ળફર ાસ કયસ ુ

?

જલાફ -અંક ૧૪ /વલશ્વ વલબાગ

»

ધકકસ્તધનભધું કશિંદ ભેયેજ લફર ધવ કયધય.ું શલે કશિંદઓને રગ્ન નોંધણીનો અવધકધય ભળે.

(13) િશ્ન -૧૬૧ VVPAT પરૂુ નાભ

?

જલાફ -અંક ૨૨ /બાયત વલબાગ

»

EVM (ઇરેકટ્રોવનક લોટીંગ ભળીન) વધથે VVPAT (લોટય લેયીપેફર ેય ઓકડટ ટ્રેર )

રગધલલધ ભધટે કેન્દ્ર વયકધયે ૩૧૭૩ કયોડની ગ્રધન્ટ પધલી. ગજયધત અને કશભધચરપ્રદે ળની ચટું ણીઓભધું
VVPAT લધયલધભધું આલળે. આ VVPAT થી ભતદધતધ એ ફધફતની ખધતયી કયી ળકે છે કે ોતે જે
ક્ષને ભત આપ્મો છે તેને જ EVM ભધું ગમો છે કે નકશ. જો કે આ વપ્રન્ટ ભતદધન ભથક ય જ
યધખલધભધું આલળે.
(14) િશ્ન -૧૭૪ બાયતની િથભ ેભેન્ટ ફેંક

?

જલાફ -અંક ૧૧ /આવથિક વલબાગ

»

ોસ્ટર ડીધટા ભેંટને આયફીઆઇ દ્વધયધ ેભેંટ ફેંકન ું રધઇવન્વ અધય.ું બધયતીમ એયટેર અને

ેટીએભ ફધદ ેભેન્ટ ફેંકન ું રધઇવન્વ ભેલનધય ોસ્ટ ડીધટા ભેન્ટ વત્રજી કુંની છે
(15) િશ્ન -૧૮૪ બાયતભાાં આયોગ્મ ખચસ જીડીીનાાં કેટરા ટકા રઇ જલાનો િસ્તાલ છે ?
જલાફ -અંક ૧૭ /બાયત વલબાગ
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»

આયોગ્મભુંત્રી જે.ી.નડ્ડધની ઉક્સ્થવતભધું કેન્દ્રીમ કેફીનેટે યધષ્ટ્રીમ શેલ્થ ોરીવીને ભુંજયી આી. આ

ોરીવી અંતગાત દયે ક દદીને વયકધયી ઇરધજની સવલધધ ભળે અને દદીને ઇરધજ ભધટે કોઇ શોસ્ીટર
નધ નકશ ધડી ળકે. આ ઉયધુંત સ્લધસ્થમ વલભધ આલધભધું આલળે. ઉલ્રેખનીમ છે કે આયોગ્મ ય
શધરભધું દે ળની જીડીી નો ભધત્ર ૧.૦૪ % જ ખચા થધમ છે, તેને ૨.૫% સધી રઇ જલધળે.
(16) િશ્ન -૧૮૮ સાગયભાથા ભૈત્રી ૨૦૧૧ યધ્ુ ધાભ્માસ કમા ફે દે ળ લચ્ચે મોજામ છે ?
જલાફ -અંક ૨૨ /વલશ્વ વલબાગ

»

નેધ-ચીન લચ્ચે "વધગયભધથધ ફ્રેન્ડ્ વળ-૨૦૧૭" યદ્ધ અભ્મધવ ળરૂ થમો. ભધઉન્ટ એલયે સ્ટને

વધગયભધથધ ણ કશેલધમ છે .
(17) િશ્ન -૭૦ કોભોલ હેળરકોપ્ટય ન ાંુ ઉત્ાદન બાયત ક્યા દે ળ સાથે કયળે. ?
જલાફ -અંક ૨૯/વલજ્ઞાન/ સાંયક્ષણ વલબાગ

»

કશન્દસ્તધન એયોનોટીતવ અને યવળમધની કુંની યોવોફોયોનેક્ષોટા વુંયકત યીતે કધભોઉ શેલરકોપ્ટયન ું

ઉત્ધદન ટુંક વભમભધું ળરૂ કયળે. ડફર એન્જીનલધધ ભલ્ટી યટીરીટી કધભોઉ શેલરકોપ્ટય ચેતક અને
ચીતધ શેલરકોપ્ટયની જગ્મધ રેળે.
(18) િશ્ન -૯૦ હફસર ફીજીઆય-૪ દલા ક્યા યોગ ભાટે છે . ?
જલાફ -અંક ૨૬/વલજ્ઞાન/ સાંયક્ષણ વલબાગ

»

વલશ્વની ટો-૨૦ દલધઓભધું પ્રથભલધય આયલ
ા ૈકદક દલધને સ્થધન ભળ્ય. ડધમધફીટીળની

ફીજીઆય-૩૪નધભની આ દલધન ું ઉત્ધદન વીએવઆઇઆય અને એનફીઆઇઆય દ્વધયધ કયલધભધું આલે
છે .
(19) િશ્ન -૯૬ NIHONIUM, MOSCOVIUM ,TENNESSINE લગે યે શ ુ છે ?
જલાફ -અંક ૩ /વલજ્ઞાન/ સાંયક્ષણ વલબાગ

»

ઇન્ટયનેળર યવનમન ઓપ પ્મોય એન્ડ એપ્રધઇડ કેભેસ્ટ્રી દ્વધયધ આવધકધયીક યીતે આલતા કોષ્ટકભધું ૪

નલધ તત્લ ઉભેયલધભધું આવ્મધ છે . જેભધું
(૧)૧૧૩ નુંફય ય વનશોવનમભ- વુંજ્ઞધ-Nh (જાધની ળબ્દ વનશોન યથી નધભ અધય).
(૨)૧૧૫ નુંફય ય ભોસ્કોવલમભ-વુંજ્ઞધ-Me (યવળમધની યધજધધની ભોસ્કો યથી નધભ અધય ું )
(૩)૧૧૭ નુંફય ય ટેન્નેવીન–વુંજ્ઞધ-Ts- (અભેકયકી પ્રધુંત ટેન્નેવીન યથી નધભ અધય)ું
(૪)૧૧૮ નુંફય ય ઓગેવનળોન–વુંજ્ઞધ-Og (યવળમધનધ લૈજ્ઞધનીક નધ નધભ યથી નધભ અધય.ું )
ઉલ્રેખનીમ છે કે વલા પ્રથભ ૧૮૬૯ભધું ભેન્ડેરીપે આલતા કોષ્ટક ફનધવ્ય શત ું.
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(20) િશ્ન -૧૦૪ ઇસયોન ાંુ બાયે યોકેટ રોંચય ક્યુ છે ?
જલાફ -અંક ૧૪/વલજ્ઞાન/ સાંયક્ષણ વલબાગ

»

ઇવયોએ GSLV mak-3 ભધટે સ્લદે ળભધું વનભીત િધમોજેવનક એન્જીનનધું અય સ્ટેજન ું વપ

યીક્ષણ કય.ા તેને રીધે ઇવયો ૪૦૦૦ કક.ગ્રધ સધીનધું ેરોડ રઇ જઇ ળકળે.
ુ કયલાભાાં આવ્મા ?
(21) િશ્ન -૧૭૮ બાયતીમ નૌસેનાના ક્યા વલભાનોને વનવ્રત
જલાફ -અંક ૧૯/વલજ્ઞાન/ સાંયક્ષણ વલબાગ

»

દે ળની ૨૯ લોથી વેલધ કયતધું નૌવેનધનધું TU142M વલભધનોને વનવ્રત કયધમધ. યવળમધભધું ફનેર

રોંગ યેં ન્જ ભેયીટધઇભ ેટ્રોર વલભધનો ૪ એંજીન ધયધલ છે . આ વલભધનોએ ભધરદીલનધું ઓયે ળન
કેકટવભધું ભશત્લનો બધગ બજવ્મો શતો.
(22) િશ્ન -૧૭૯ DRDO SWATI ?
જલાફ -અંક ૧૫/વલજ્ઞાન/ સાંયક્ષણ વલબાગ

»

વુંયક્ષણભુંત્રી ભનોશય ધકયકય ની ઉક્સ્થતીભધું DRDO એ દે ળનધું યક્ષણ ભધટે ૩ પ્રોડકટ વેનધને

વોંી
(૧) લેન રોકેટીંગ યડધય સ્લધતી- દશ્ભનનધું શવથમધયો ળોધી અને નષ્ટ કયલધભધું વક્ષભ
(૨) એનફીવી યે કી વ્શીકર- ન્યકકલરમય, ફધમોરોજીકર અને કેવભકલ્વ શવથમધયો ળોધી કધઢલધ વક્ષભ
(૩) એનફીવી ભેડીકર કીટ-ન્યકકલરમય,ફધમોરોજીકર અને કેવભકર શવથમધયોનધું પ્રબધલોથી ફચધલનધયી
દલધ
(23) િશ્ન -૧૮૦ એનએસજીભાાં સભ્મ દે ળ કેટરા છે ?
જલાફ -અંક ૨૭/વલશ્વ વલબાગ

»

NSG(ન્યકકરમય વપ્રધમય ગ્ર) નધું ૪૮ દે ળોન ું ણા અવધલેળન ક્સ્લત્ઝયરેન્ડનધ ફનાભધું મોજાળે.

(24) િશ્ન -૧૮૧ અભેકયકાએ અપઘાવનસ્તાન પેકેરો ફોમ્ફ ?
જલાફ -અંક ૨૧/વલશ્વ વલબાગ

»

અભેકયકી વેનધએ અપઘધવનસ્તધનનધું નધગયશધય પ્રધુંતનધું અલચન જજલ્રધભધું ખોયધવન સ ુંયગ ય વૌથી

ળક્તતળધી લફન યભધણ ું ફોમ્ફ પેક્યો. અત્મધય સધીનો વૌથી ભોટો લફનયભધણ ફોમ્ફ GBU-43B ન ું
લજન ૨૧૬૦૦ ધઉન્ડ છે . જીીએવ વનદે ળીત આ ફોમ્ફ MOAB(Massive Ordnance Air Blast)
નધું નધભે ઓખધમ છે .
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