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1: ક્યાં વ ૃક્ષનય લયકડયમયાંથી રે લવેનય ડબય બને છે ?
(A) લીમડો

(B) શીમળો

(C) સાલ

(D) નેતર

2: ગીતય ફોગટ કઈ રમત સયથે સાંકળયયેલ છે ?
(A) ક્રિકેટ

(B) ફૂટબોલ

(C) ટેનનસ

(D) રે સલલિંગ

3: નયલાંદય નવદ્યયપીઠનય ભવ્ય ગ્રાંથયલયન ાં નયમ જણયવો.
(A) ધમમપયલ

(B) ચિવીર

(C) ધર્મગજ
ં

(D) સયલયરઝાંગ

4: નવસ્તયરની દ્રષ્ટટએ ગજરયતનો સૌથી મોટો જીલ્લો કયો છે ?
(A) કચ્છ

(B) અમદયવયદ

(C) જામનગર

(D) સરત

5: ભયરતમયાં આધનનક ઢબન ાં ન્યયયતાંત્ર કોને સ્થયનપત કર્ું હત ાં?
(A) વોરન હેસ્ટીગ

(B) લોડમ મેયો

(C) લોર્મ કોર્મવોલીસ

(D) લોડમ ઈરવીન

6: ગજરયતમયાં પાંચયયતીરયજનો પ્રયરાં ભ ક્યાં વર્થ
મ ી થયો હતો?
(A) 1963

(B) 1960

(C) 1968

(D) 1972

7: ક્રકમોથેરયપી સયરવયર ક્યાં રોગનય નનદયન સયથે સાંકળયએલ છે ?
(A) ગ્લકોમય

(B) ટયઈફોડ

(C) એઈડ્સ

(D) કેન્સર

(C) રનશયય

(D) ફ્યાંસ

8: મેગ્નયકયટયમ ક્યાં દે શન ાં સૌપ્રથમ હકપત્ર છે ?
(A) અમેક્રરકય

(B) ઇંગ્લેન્ર્

9: કઈ ધયત સયમયન્ય અવસ્થયએ પ્રવયહી અવસ્થયમયાં મળી આવે છે ?
(A) બ્રોનમન

(B) સોડીયમ

(C) પારો

(D) મેગ્નેનશયમ

10: અંધજનોને વયાંચવય મયટે વપરયતી લલનપનય શોધક કોણ છે ?
ુ બ્રેઇલ
(A) લઈ

(B) જેમ્સ ફગ્ર્સ
મ ન

(C) જેમ્સ વોટ

(D) એનેક્રરક ફમી

(C) ગોદયવરી

(D) નમમદય

(C) ભવભ ૂનત

(D) નમમદ

11: અયોધ્યય કઈ નદીનય ક્રકનયરે આવેલ ાં છે ?
(A) ઘઘર

(B) સરય ુ

12: કયદાં બરી પસ્તકનય લેખક કોણ છે ?
(A) બાણભટ્ટ

(B) કયલીદયસ

13: સૌથી નયની વયે વડયપ્રધયન બનનયર કોણ હત ાં?
(A) ઇષ્ન્દરય ગયાંધી

(B) રાજીવગાંધી

(C) જવયહરલયલ નેહર (D) ચૌધરી ચરણનસિંહ

14: ક્રદલ્હીનય નવય ઉપરયજ્યપયલ કોણ બન્ર્ ાં?
(A) અનર્લ બૈજલ

(B) નશવપયટીલ

(C) એમ.જે.વમયમ

(D) એકપણ નક્રહ
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15: જસ્ટીસ જે.એસ.ખેહર ક્યાં રયજ્યનય છે ?
(A) હક્રરયયણય

(B) પંજાબ

(C) કેરલ

(D) મહયરયટર

16: બયળક અને નશક્ષકની આત્મીયતય મયટે શ ાં જરૂરી છે ?
(A) સહભાગીદારી

(B) સાંવયદ

(C) નનણમય

(D) એકપણનક્રહ

(C) અનલોમ

(D) દીવયકરણ

(C) બળ

(D) જસ્સો

17: શીખવયની સરળ પધ્ધનત કઈ છે ?
(A) ગોખણ

(B) અનકુ રણ

18: સાંવેગો કયયન
મ ે ............... આપે છે ?
(A) આવેગ

(B) ગનિ

19: “કેળવણી એટલે મયનવ અને સમયજન ાં નનમયમણ” – કોને કહ્?ાં
(A) નવનોબયજી

(B) ગયાંધીજી

(C) રાધાકૃષ્ણર્

(D) નવવેકયનાંદ

20: 11 થી 20 વર્ન
મ ી અવસ્થયને ક્યાં નયમથી ઓળખવયમયાં આવે છે ?
(A) િરુણાવસ્થા

(B) બયલ્યયવસ્થય

(C) પ્રોઢયવસ્થય

(D) એકપણ નક્રહ

21: …………….. river in India is so long as the Ganga.
(A) All

(B) Any Other

(C) Many

(D) None Other

(C) is Coming

(D) Coming

22: Run, our principal …………….. here.
(A) Come

(B) Came

23: At Present, she is not going ………….. Library.
(A) At

(B) To

(C) On

(D) Up

24: …………… did the family members go yesterday?
(A) Whose

(B) Why

(C) When

(D) Where

25: Mahesh, Carry ………… My orders without arguments.
(A) Near

(B) On

(C) Out

(D) Away

26: નીચેનયમયાંથી કયો છાંદ મયત્રયમેળ છાંદ છે ?
(A) નશખરીણી

(B) પ ૃથ્વી

(C) હક્રરણી

(D) ચોપાઈ

(C) હાથી

ાં
(D) જગલ

(C) તત્પરર્

(D) દ્વન્દ્વ

27: “કાંજર” શબ્દનો સમયનથી શબ્દ આપો.
(A) કોયલ

(B) રયત્રી

28: “ખટમીઠય” શબ્દમયાં કયો સમયસ છે ?
(A) મધ્યમપદલોપી (B) કમમધયયમ

29: “વ ૃક્ષો ઋતની રયહ જોતય રહે છે ” – અલાંકયર ઓળખયવો
(A) શ્લેર્

(B) સજીવારોપણ

(C) ઉપમય

(D) રૂપક
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30: “દૂ ધ દહીં રયખવયન ાં મયટીન ાં વયસણ” – શબ્દસમ ૂહ મયટે એકશબ્દ આપો.
(A) તયાંસળાં

(B) કલડી

(C) ઠીબરી

(D) ગોરસી

31: નવનોદરયય ક્યાં પદ ઉપર રહી ચકેલય છે ?
(A) એટની જનરલ (B) કેગ

(C) કયયદય સલયહકયર (D) ગવનર
મ

32: સોફ્ટવેર રોબોટીક્સ લયગ કરનયરી પ્રથમ બેંક કઈ છે ?
(A) SBI

(B) RBI

(C) ICICI

(D) IDBI

33: GSTમયાં કલ કેટલય સ્લેબમયાં ટે ક્સ લયગ પડયશે?
(A) 5

(B) 4

(C) 3

(D) 7

34: “દયયરયમ” ક્યાં સયક્રહત્ય સ્વરૂપ સયથે સાંકળયયેલય છે ?
(A) ગરબય

(B) વયતયમ

(C) આખ્યયન

(D) ગરબી

35: ગજરયત સયક્રહત્ય અકયદમીન ાં મખપત્ર કર્ ાં છે ?
(A) શબ્દસ ૃષ્ષ્િ

(B) પરબ

(C) સાંસ્કૃનત

(D) નવનીત સમપમણ
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