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બેઠક નબંરઃ        

 

NTSE – 2017 

તારીખ : 05/11/2017 

પરીક્ષાનો સમય : 11.00 થી 14.00 

 
 
 
 

પરીક્ષાથીઓ માટે સચૂના 
 

 નીચે લખેલી સચૂનાઓ ધ્યાનપરૂ્વક ર્ાચંો. ત્યારબાદ તમને આપર્ામા ંઆરે્લ OMR SHEET પર જ 
જર્ાબ આપો. 
 

1. આ પેપરમા ંનીચે મજુબના વર્ભાગો, પ્રશ્નોની સખં્યા, સમય અને ગણુ છે.  

વર્ભાગ વર્ભાગનુ ંનામ પ્રશ્ન ક્રમાકં સમય ગણુ 
1 માનવસક ક્ષમતા કસોટી 1 થી 50 45 વમવનટ 50 

2 ભાષા કસોટી 51 થી 100 45 વમવનટ 50 

3 શાળાકીય યોગ્યતા કસોટી 101 થી 200 90 વમવનટ 100 

કુલ 200 180 વમવનટ 200 
 

2. વર્ભાગ-2 મા ંગજુરાતી માધ્યમના વર્દ્યાથીઓએ ફક્ત ગજુરાતી પ્રશ્નોના જર્ાબો આપર્ાના ંરહશેે 

તથા અંગે્રજી માધ્યમના વર્દ્યાથીઓએ ફક્ત અંગે્રજી પ્રશ્નોના જર્ાબો આપર્ાના રહશેે. 

3. વર્ભાગ-3 મા ંપ્રશ્ન ક્રમાકંઃ 1 થી 100 પ્રશ્નો શાળાકીય કસોટી (ગણણત, વર્જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી તેમજ 

સામાજજક વર્જ્ઞાન) ના છે. 

4. તમામ વર્ભાગો માટે સળંગ 180 વમવનટનો સમય રહશેે. 
5. તમામ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે. 

6. રફ ર્કવ કરર્ા માટે આ પ્રશ્નપત્રમા ંકોરા પેઇજ આપર્ામા ંઆરે્લ છે. 

7. ત્રણે વર્ભાગના જર્ાબો એક જ OMR SHEET મા ંજ વર્ભાગર્ાર આપર્ાના રહશેે. તે બાબત ધ્યાનમા ં

રાખશો. 

8. પરીક્ષા પણૂવ બાદ OMR SHEET વનરીક્ષકશ્રીને પરત સોંપર્ાની રહશેે. 

9. અનરુ્ાદ કરેલા પ્રશ્નપત્રમા ંઉપસ્થથત થતા વર્ર્ાદની પરરસ્થથવતમા ંગજુરાતી પ્રશ્નપત્ર માન્ય ગણાશે. 
 

  

કુલ ગણુ : 200 કુલ સમય : 180 વમવનટ  
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રફ કામ માટેનુું પેઇિ 
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વિભાગ-1 

માનવસક ક્ષમતા કસોટી (ગિુરાતી માધ્યમ માટે) 

સચુના : નીચે આપેલા 1 થી 10 પ્રશ્નોમા ંઆંકડાઓને એક ચોકકસ વનયમાનસુાર અંક શે્રણીમા ંગોઠર્ર્ામા ંઆરે્લ 

છે, તેમા ંએક અંક ખટેૂ છે. તે થથાને (?) પ્રશ્નાથવ મકેુલ છે. જેમા ંઆપેલા ચાર વર્કલ્પોમાથંી બધંબેસતો અંક શોધો. 

1 12, 24, 37, 51, 66, ? 

(A) 72 (B) 82 (C) 84 (D) 74 

2 4, 9, 20, 43, ? 

(A) 90 (B) 54 (C) 66 (D) 80 

3 6, 215, 7, 342, 8, ? 

(A) 512 (B) 216 (C) 343 (D) 511 

4 28, 33, 40, 51, 64, ? 

(A) 128 (B) 32 (C) 81 (D) 66 

5 200, 64, 100, 32, 50, 16, ? 

(A) 25 (B) 35 (C) 8 (D) 45 

6 122, 170, 226, 290, ? 

(A) 289 (B) 362 (C) 290 (D) 325 

7 730, 511, 344, 215, ? 

(A) 125 (B) 25 (C) 36 (D) 126 

8 2.5, 5, 7.5, ?, 12.5 

(A) 10 (B) 22.5 (C) 100 (D) 150 

9 1, 2, 6, 21, ? 

(A) 89 (B) 84 (C) 440 (D) 445 

10 10, 17, 26,  ? , 50, 65 

(A) 37 (B) 47 (C) 33 (D) 31 
 

સચુના: પ્રશ્ન 11 થી 15 મા ંદરેકમા ંચાર આકૃવિઓ આપેલી છે. એક આકૃવિ બાકીની ત્રણ આકૃવિથી જુદી પડે 
છે. આ જુદી પડતી આકૃવિ શોધો. 

11     

(A) (B) (C) (D) 

12     

(A) (B) (C) (D) 

13     

(A) (B) (C) (D) 

14     

(A) (B) (C) (D) 

15     

(A) (B) (C) (D) 
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સચૂનાઃ પ્રશ્ન ક્રમાકંઃ 16 થી 20 મા ંદશાવરે્લ આકૃવિમા ં(?) પ્રશ્નાથવ દશાવરે્લ થથાને આપેલ વર્કલ્પોમાથંી તારકિક 
રીતે બધંબેસતો યોગ્ય વર્કલ્પ પસદં કરો. 

16  

(A) 27  (B) 37  (C) 25  (D) 9  

17  

(A) W  (B) X  (C) Y  (D) Z 

18  

(A) 50  (B) 55  (C) 52  (D) 65 

19  
(A) 43  (B) 49  (C) 39  (D) 45 

20  

(A) 42  (B) 45  (C) 52  (D) 32 

 

સચૂનાઃ- પ્રશ્ન ક્રમાકંઃ 21 થી 25 મા ંઅંગે્રજી મળૂાક્ષરોને સગંત સખં્યાત્મક નબંરો આપેલા છે. તેનો ઉપયોગ 
કરી પ્રશ્નમા ંઆપેલ વર્ગત અનસુાર અંગે્રજી શબ્દનો યોગ્ય સખં્યાત્મક નબંર (કોડ) આપેલ વર્કલ્પોમાથંી 
પસદં કરો. 

21 જો GOOD = 715154  હોય, તો  NEWS = ? 

(A) 1452391 (B) 1425391 (C) 1425913 (D) 1452319 

22 જો GOAT = 43  હોય તો COW = _____. 

(A) 40 (B) 41 (C) 51 (D) 50 

23 જો CAMEL = XZNVO   હોય તો  BIJAL = ? 

(A) YPQYO (B) YRPQO (C) YRQZO (D) YRZPO 

24 જો WINDOW = 987659  હોય અને  TREE = 3422  હોય તો  WINTER = ? 

(A) 987342 (B) 987432 (C) 987423 (D) 987324 

25 

 

જો MANJU = 13-1-14-10-21  હોય  તો  RITJU = ? 

(A) 17-9-19-10-21 (B) 18-9-19-10-21 (C) 18-9-20-10-21 (D) 17-9-20-10-21 
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સચૂનાઃ પ્રશ્ન ક્રમાકંઃ 26 થી 50 મા ંપ્રશ્નમા ંઆપલે વર્ગત અનસુાર યોગ્ય વર્કલ્પ પસદં કરો. 
26 સેન્ન્ટમીટર : મીટર ::  ?  :  ?   અહીં પ્રથમ બે શબ્દોનો ચોક્કસ સબંધં ધ્યાનમા ંરાખી (?) પ્રશ્નાથવ 

દશાવરે્લ થથાન પર બધંબેસતો વર્કલ્પ પસદં કરો. 
(A) દીર્ાલ : મકાન (C) રકલોગ્રામ : ફૂટ 

(B) રકલોમીટર : ગેલન (D) મીલીણલટર : ણલટર 

27 5  :  36  ::  6  :  ?  અહીં પ્રથમ બે શબ્દોનો ચોક્કસ સબંધં ધ્યાનમા ંરાખી (?) પ્રશ્નાથવ દશાવરે્લ થથાન 
પર બધંબેસતો વર્કલ્પ પસદં કરો.      
(A) 48 (B) 50 (C) 49 (D) 56 

28 E  :  V  ::  I  :  ?   અહીં પ્રથમ બે શબ્દોનો ચોક્કસ સબંધં ધ્યાનમા ંરાખી (?) પ્રશ્નાથવ દશાવરે્લ થથાન 
પર બધંબેસતો વર્કલ્પ પસદં કરો. 
(A) Q (B) R (C) S (D) T 

29 જો ણચહ્ન + નો અથવ x, ણચહ્ન – નો અથવ ÷, ણચહ્ન x નો અથવ + અને ણચહ્ન ÷ નો અથવ – હોય  
તો 10 x 18 – 9 + 3 ÷ 1 ની રકિંમત કેટલી થશે ? 
(A) 15 (B) 20 (C) 168 (D) 180 

30 જો ણચહ્ન + નો અથવ x, ણચહ્ન – નો અથવ +, ણચહ્ન x નો અથવ – અને ણચહ્ન ÷ નો અથવ – હોય  
તો (8-6) + (7 x 4) ÷ 4 ની રકિંમત કેટલી થશે ? 
(A) 46 (B) 42 (C) -38 (D) 38 

31 નીચે આપેલ ચાર વર્કલ્પો પૈકી કયો વર્કલ્પ નીચે આપેલ શબ્દોનો સાથવક ક્રમ દશાવરે્ છે ? 

(1) નોકરી (2) પરીક્ષા (3) અધ્યયન (4) પ્રરે્શ (5) પરરણામ 

(A) 1,4,2,3,5 (B) 4,3,2,5,1 (C) 5,4,3,2,1 (D) 2,3,5,1,4 

32 નીચે આપેલ ચાર વર્કલ્પો પૈકી હોદ્દાની દ્રન્ટટએ ચડતાક્રમમા ંશબ્દોનો સાથવક ક્રમ દશાવરે્ છે ? 

(1) ર્ડાપ્રધાન  (2) મખુ્યમતં્રી  (3) મેયર  (4) રાટરપવત  (5) સરપચં  
(A)  5,3,2,4,1 (B) 5,2,3,4,1 (C) 5,3,2,1,4 (D)  5,3,2,1,4  

33 પ્રશ્નાથવની જગ્યાએ શુ ંઆર્શે ? 

3 * 6 = 18,    4 * 7 = 22  અને   9 * 1 = 20    હોય, તો  5 * 2 = ?  

(A) 14 (B) 7 (C) 10 (D) 3 

34 4 x 5 = 1625,  3 x 8 = 964  અને   2 x 6 = 436   હોય, તો 1 x 9 = ? 

(A) 36 (B) 150 (C) 181 (D) 218 

35 જો આર્તીકાલના એક રદર્સ પછી ગરુુર્ાર હોય તો ગઇકાલના એક રદર્સ પહલેા કયો ર્ાર હતો ? 
(A) શવનર્ાર (B) રવર્ર્ાર (C) સોમર્ાર (D) શકુ્રર્ાર 

36 14મી જાન્યઆુરી, 2014 ના રોજ જો શવનર્ાર હોય તો 15 ઓગટટ 2014 ના રોજ કયો ર્ાર આર્શે ? 

(A) મગંળર્ાર (B) ગરુૂર્ાર (C) શકુ્રર્ાર (D) શવનર્ાર 

 
37 

નીચે આપેલ કથન અને તે કથન અન્ર્યે વર્કલ્પોમા ંચાર અનમુાન આપર્ામા ંઆરે્લ છે. તેમાથંી 
ઉણચત અનમુાનને શોધી કાઢો. 
કથન : નાગેશ જેર્ા કેટલાક નેતા ભ્રટટ છે. 
(A) નાગશે ભ્રટટ નથી. (C) ક્યારેક ક્યારેક નાગેશ ભ્રટટ હોતો નથી. 
(B) નેતાઓ ભ્રટટ છે. (D) કેટલાક નેતા ભ્રટટ છે. 

38 M, T, R અને P મા ંM માત્ર P થી મોટો છે. T, R થી મોટો છે, તો આમા ંસૌથી મોટુ કોણ છે ? 
(A) T (B) R (C) T કે R (D) મારહતી અપરૂતી 
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39 નમ્રતા કરતા અમતૃા મોટી છે અને નમ્રતા અંજણલ કરતા ંનાની છે, તો સૌથી મોટી કોણ હશે ? 

(A) અંજણલ (B) અમતૃા (C) ગીતાજંણલ (D) નમ્રતા 
40 A અને B ક્રમશઃ ભાઇ અને બહને છે, તેમના વપતા C છે. A ની બહને D છે, C અને D ની માતા E 

છે તો B એ E ની શુ ંથાય ? 
(A) પૌત્રી (B) પ્રપૌત્રી (C) ફોઇ (D) પત્ની 

41 એક વ્યસ્ક્ત એક ફોટો જોઇ રહ્યો હતો. તેણે કહ્ુ ંકે, ‘મારા કોઇ ભાઇ-બહને નથી પણ આ વ્યસ્ક્તના 
વપતા મારા દાદાના એક માત્ર પતુ્ર છે’ તો તે વ્યસ્ક્ત કોનો ફોટો જોઇ રહ્યો હતો ? 
(A) પોતાના પતુ્રનો (B) પોતાના વપતાનો (C) પોતાનો (D) પોતાના કાકાનો 

42 એક સાજંના ગજુરાત યવુનર્વસિટીના મેદાનમા ંસરેુશ અને મહશે એકબીજાના વર્રુદ્ધ રદશામા ંઉભા 
હતા.ં જો મહશેનો પડછાયો તેની જમણી બાજુ પડે છે, તો સરેુશનુ ંમોં કઇ રદશામા ંછે ? 

(A) પરૂ્વ (B) દણક્ષણ (C) પવિમ (D) ઉિર 

43 40 વર્દ્યાથીઓની હરોળમા ંમવનષનુ ંથથાન જમણે છેડેથી 14 મુ ંછે, તો ડાબે છેડેથી કેટલામુ ંહોય ? 
(A) 27 મુ ં (B) 28 મુ ં (C) 29 મુ ં (D) 30 મુ ં

44 ‘પીછે મડેૂગા – સામને દેખ’  આ સ્થથવતમા ંઆર્તી વ્યસ્ક્ત કેટલા ંઅંશનો ખણૂો કરે છે ? 

(A) 90o (B) 180o (C) 60o (D) 270o 

45 નીચેની શે્રણીમા ંકઇ સખં્યા ખોટી મકુાયેલી છે ?    41, 41, 42, 44, 48, 51, 56 

(A) 48 (B) 51 (C) 56 (D) 41 

46 643145312143174312931  

આ શે્રણીમા ંએર્ા 3 કેટલા છે કે જેની પાછળનો અંક  1 અને આગળનો અંક  4 હોય ? 
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2 

47 આપેલ શબ્દના અક્ષરોથી કયો વર્કલ્પ બનાર્ી શકાશે ?          INTERNATIONAL 
(A) ANNUAL (B) LAMINATION (C) TERMINATE (D) INTERNAL 

48 નીચે આપેલ વર્કલ્પો પૈકી ત્રણ વર્કલ્પો એક સરખા જૂથના છે જ્યારે એક વર્કલ્પ અલગ છે. આ 
અલગ પડતો વર્કલ્પ કયો છે તે જણાર્ો. 
(A) 24-36 (B) 44-56 (C) 39-45 (D) 66-78 

49 નીચે આપેલ વર્કલ્પો પૈકી ત્રણ વર્કલ્પો એક સરખા જૂથના છે જ્યારે એક વર્કલ્પ અલગ છે. આ 
અલગ પડતો વર્કલ્પ કયો છે તે જણાર્ો. 
(A) QRS (B) XYZ (C) STU (D) MLN 

50 રીચા સયુાવથત સમયે સયૂવની રદશામા ં4 રકમી ચાલીને તેણી જમણી બાજુ 1 રકમી ચાલે છે, હરે્ તેણી 
ડાબી બાજુ ર્ળીને 1 રકમી ચાલીને ફરી ડાબી બાજુએ 1 રકમી ચાલે છે, તો તેણી પ્રથથાન થથળથી 
કેટલા રકમી દુર હશે ? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 
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વર્ભાગ – 2 ભાષા કસોટી (ગજુરાતી માધ્યમના ંવર્દ્યાથીઓ માટે) 
51 એ મરંદર અપજૂ રહ ેછે. આ ર્ાક્યમા ંરેખારંકત શબ્દ કયા સર્વનામનો પ્રકાર છે ? 

(A) થર્ર્ાચક (B) દશવક (C) થથળર્ાચક (D) સમયર્ાચક 

52 રૈ્ટણર્જન કાવ્ય (પદ) ના રચવયતા કોણ છે ? 

(A) પે્રમાનદં (B) દયારામ (C) નરવસિંહ મહતેા  (D) નમવદ 

53 નરવસિંહ મહતેાને કય ુણબરુદ મળેલ છે ? 

(A) રત્નકવર્ (B) આરદકવર્  (C) પે્રમકવર્ (D) રામકવર્ 

54 તળપદા શબ્દનો અથવ આપો : ર્ાર્ડ 

(A) સમાચાર (B) ર્ાર્ણી (C) રથતો (D) હર્ા 
55 ગાધંીજીનો જન્મ કયા જજલ્લામા ંથયો હતો ? 

(A) રાજકોટ (B) પોરબદંર  (C) તાપી (D) ગાધંીનગર 

56 ‘રહિંદ થર્રાજ’ પથુતક કોના દ્વારા લખાયેલ છે ? 

(A) અબ્દુલ કલામ (B) મહાદેર્ભાઇ દેસાઇ (C) ગાધંીજી (D) મોતીભાઇ અમીન 

57 ‘નક્કર’ શબ્દનો વર્રુદ્ધાથી લખો. 
(A) કઠણ (B) ગરમ (C) નરમ (D) પોલુ ં

58 પે્રમાનદં કયા શહરેના ર્તની હતા ? 

(A) ર્ડોદરા (B) અમદાર્ાદ (C) પોરબદંર (D) આણદં 

59 રૂરઢપ્રયોગનો અથવ આપો : હૃદય સાથે ચાપંવુ ં
(A) હૃદયમા ંબળતરા થર્ી (C) પે્રમથી ભેટવુ ં
(B) હૃદયમા ંઆગ લાગર્ી (D) હૃદયથી માન આપવુ ં

60 મનભુાઇ પચંોળીનુ ંઉપનામ જણાર્ો. 
(A) ધમૂકેત ુ (B) દશવક (C) કાન્ત (D) સનુ્દરમ ્

61 ર્ાક્યમા ંરેખારંકત સજં્ઞાનો પ્રકાર જણાર્ો. 
એક જ આદમીના પણૂ્યે આ કોતરોને આંબા, જાંબડુા, રાયણ અને ચીકુના ંઝડંથી મહકેતા ંકરી મકૂ્યા ંછે. 
(A) દ્રવ્યર્ાચક (B) વ્યસ્ક્તર્ાચક (C) સમહુર્ાચક (D) ભાર્ર્ાચક 

62 રમેશ ચાલાક છોકરો છે. અહીં રેખારંકત શબ્દ કય ુવર્શેષણ છે ? 

(A) વર્કારી (B) અવર્કારી (C) સબંધંર્ાચક (D) સખં્યાર્ાચક 

63 વત્રભોર્નદાસ પરુુષોિમ લહુારનુ ંઉપનામ શુ ંછે ? 

(A) સુદંરમ ્ (B) દશવક (C) કાન્તી (D) ધમૂકેત ુ

64 ‘ભખૂીતરસી’ શબ્દનો સમાસ ઓળખો. 
(A) કમવધારય (B) તત્પરુૂષ (C) દ્વન્દ્વ  (D) મધ્યમપદલોપી 

65 સાચી જોડણીર્ાળો શબ્દ જણાર્ો. 
(A) ટચકુડુ ં (B) ટચકૂડૂ ં (C) ટચકૂડુ ં (D) ટચકુડૂ ં

66 તળપદા શબ્દનુ ંવશટટ રૂપ આપો : નજરંુ 

(A) નજર (B) નેણ (C) નેત્ર (D) નયન 
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67 સમાનાથી શબ્દ શોધો : અમોલી 
(A) મોલર્ાળી (B) મહનેતર્ાળી (C) મલૂ્યર્ાન (D) મલૂ્યર્ગરની 

68 ‘નતૂન’ શબ્દનો વર્રોધી શબ્દ આપો. 
(A) નર્ીન (B) પ્રાચીન (C) અર્ાવચીન (D) અદ્યતન 

69 ‘ગીતા પ્રર્ચનો’ પથુતક કોણે લખ્ય ુછે ? 

(A) ગાધંીજી (B) મનભુાઇ પચંાળી (C) વર્નોબા ભારે્ (D) સુદંરમ ્

70 સાચી જોડણી લખો : પ્રકુતી 
(A) પ્રકૃવત (B) પ્રકૃતી (C) પ્રકૃત ૃ (D) પ્રક્રુતી 

71 ઘરનુ ંછતર બનવુ ંએટલે..... 
(A) ઘરનો કબજો સભંાળી લેર્ો (C) ઘરમા ંછિ બનાર્ર્ી 
(B) ઘરના બધા સભ્યોને સાચર્નાર બનવુ ં (D) અગાસી ઉપર નવુ ંબાધંકામ કરવુ ં

72 કાકા કાલેલકરનુ ંમળૂ નામ જણાર્ો. 
(A) મનભુાઇ પચંોળી (B) દિાતે્રય બાલકૃટણ (C) ચદં્રકાન્ત શેઠ (D) રમેશ પારેખ 

73 વર્રુદ્ધાથી શબ્દ લખો : કોલાહલ 

(A) શોરબકોર (B) અશાતંી (C) ઉજ્જળ (D) વનરર્ 

74 ‘રત્નાકર’ શબ્દનો પયાવયર્ાચી શબ્દ કયો છે ? 

(A) હીરાનો હાર (B) સમદુ્ર (C) રત્નો (D) ઘરેણા ં
75 ‘અધોગવત’ ની સવંધ છૂટી પાડો. 

(A) અધ+્ઓગવત (B) અધો+અગવત (C) અધઃ+અગવત (D) અધો+ઓગવત 

76 વર્રોધી શબ્દ આપો : ઉત્કષવ 
(A) વનટકષવ (B) અપકષવ (C) ઉન્નવત (D) વર્કાસ 

77 ‘સમાચારપત્ર’ મા ંશબ્દનો સમાસ ઓળખાર્ો. 
(A) તત્પરુૂષ (B) મધ્યમપદલોપી (C) દ્વન્દ્વ (D) કમવધારય 

78 રૂરઢપ્રયોગનો ઉપયોગ કરો : ધરમનો થાભંલો ખરી પડર્ો 
(A) પ્રવસધ્ધ માણસનુ ંઅર્સાન થવુ ં (C) કોઇ જાણીતા કમવર્ીરનુ ંઅર્સાન થવુ ં 
(B) કોઇ જાણીતા ધમવર્ીરનુ ંપડી જવુ ં (D) કુખ્યાત માણસનુ ંઅર્સાન થવુ ં

79 શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ આપો : ર્હાણના સઢનો થાભંલો  
(A) કૂર્ાથભં (B) કૂર્ાથતલ (C) કૂર્ાપથં (D) કૂર્ાનેર 

80 કોરા કાગળનો અથવ એટલે...... 
(A) ર્ાચંી ન શકાય તેર્ો પત્ર (C) કશુ ંજ ન લખ્યુ ંહોય તેર્ો પત્ર 

(B) યધુ્ધની ધમકી ભયો પત્ર (D) સફેદ રંગનો કાગળ 

81 રાટરીય શાયરનુ ંણબરુદ કોને મળેલ ? 

(A) કાણલદાસ (B) કબીર (C) ઝરે્રચદં મેઘાણી (D) અમતૃલાલ 

82 તળપદા શબ્દ માટે વશટટરૂપ આપો : છૈયા ં
(A) છોકરીઓ (B) છોરો (C) સતંાન (D) છોકરો 

83 સમાનાથી શબ્દ આપો : લાગલગાટ 

(A) તત્પર (B) રૂકાર્ટ (C) કાયવરત (D) સતત 
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84 સજં્ઞાનો પ્રકાર જણાર્ો : ધમવગરુૂ એ સલાહ આપી 
(A) જાવતર્ાચક (B) વ્યસ્ક્તર્ાચક (C) ભાર્ર્ાચક (D) દશવકર્ાચક 

85 અરુણણમા : “તમે મારા ભલા માટે મારો પગ કાપશોને ! હુ ં સહન કરી લઈશ” – આ ર્ાક્યમા ં
અરુણણમાનો કયો ગણુ જોર્ા મળે છે ? 

(A) કાયરતા (B) માનર્તા (C) અડગતા (D) લાગણીશીલતા 
86 બીડી પીર્ાની ટેર્ ગદંી અને હાવનકારક છે, એમ હુ ંમાનુ ંછ.ં રેખારંકત શબ્દનો સબંધં ઓળખો. 

(A) કમવધારય (B) ઉપપદ (C) દ્વન્દ્વ (D) તત્પરુૂષ 

87 ગગંાસતીનો જન્મ કયા ગામમા ંથયો હતો ? 

(A) દાનપરા (B) કલપતરા (C) નર્ાગામ (D) રાજપરા 
88 પયાવય શબ્દ આપો : નૈસણગિક  

(A) વનસગવ (B) કૃવત્રમ (C) કુદરતી (D) પ્રકૃવત 

89 ‘બેરદલ’ કોનુ ંઉપનામ છે ? 

(A) અશોક ચાર્ડા  (B) જયતં પાઠક (C) હરીન્દ્ર દરે્ (D) ગણુર્તં શાહ 

90 સાચી સવંધ જણાર્ો : થર્ચ્છ 

(A) થર્+છ (B) સ+ુઅચ્છ  (C) સ+્ર્ચ્છ (D) થર્ચ+્છ 

91 સાચી જોડણીર્ાળો શબ્દ કયો છે ? 

(A) શતરઉંજ્ય (B) શત્રજૂયં (C) શત્રુજંય (D) શતરુજયં 

92 રક્રયાવર્શેષણ શોધો : એની પહલેાનંી સાલે પણ છત્રી લેર્ા આરે્લો. 
(A) એની (B) સાલે (C) પણ (D) છત્રી 

93 તળપદા શબ્દનુ ંવશટટરૂપ આપો : મારગ 

(A) માગવ  (B) માગ (C) મરણ (D) મારણ 

94 મજા લ ૂટંર્ી એટલે...... 
(A) મજા કરાર્ર્ી (B) મજા કરર્ી (C) ખબૂ આનદં લેર્ો (D) ધાધંલધમાલ કરર્ી 

95 દદવ ને કારણે તેઓ ખાટલાર્શ હતા. રેખારંકત શબ્દનો સમાસ ઓળખો. 
(A) તત્પરુૂષ (B) કમવધારય (C) દ્વન્દ્વ (D) ઉપપદ 

96 ‘કલાપી’ કોનુ ંઉપનામ છે ? 

(A) જયતં પાઠક (B) અશોક ચાર્ડા (C) સરુવસિંહજી ગોરહલ  (D) રાજેન્દ્ર શાહ 

97 હૃદય દ્રર્ી ઊઠવુ ંએટલે.... 
(A) ખબૂ રડવુ ં (C) હૈયામાથંી આહ નીકળર્ી 
(B) ખબૂ જ દુઃખી થવુ ં (D) હૈયુ ંહલબલી ઉઠવુ.ં 

98 રાકેશે વશટયવવૃિ મેળર્ર્ા પરીક્ષા આપી. – રેખારંકત શબ્દનો સમાસ ઓળખાર્ો. 
(A) દ્વદ્વગ ુ (B) મધ્યમપદલોપી (C) બહવુ્રીહી (D) ઉપપદ 

99 સાચી સવંધ જણાર્ો : અવતશયોસ્ક્ત 

(A) અવતશય+ઊસ્ક્ત (B) અવતશયો+ઊસ્ક્ત (C) અવત+શયોસ્ક્ત (D) અવતશય+ઓસ્ક્ત 

100 ‘ અનલ ’ શબ્ દનો સમાનાથી શબ્ દ કયો છે ? 

(A) ધરતી (B) આકાશ (C) પર્ન (D) અવગ્ ન 
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વર્ભાગ – 3 : શાળાકીય યોગ્યતા કસોટી  
(ગણણત) 

101 જો ∪= {𝑥|𝑥 ∈ N, 𝑥 < 5}, 𝐴 = {𝑥|𝑥 ∈ N, 𝑥 ≤ 2} હોય તો A' =_________ 

(A) {1,2} (B) {1,2,3,4,5} (C) {3,4} (D) {3,4,5} 

102 0.235 એ _______ સખં્યા છે. 
(A) પ્રાકૃવતક (B) પણૂાાંક (C) અસમેંય (D) સમેંય 

103 4𝑥3 − 3𝑥2 + 2𝑥 − 5 મા ંઅચળ પદ ________ છે. 
(A) 4 (B) -5 (C) 2 (D) -3 

104 ણબિંદુ (4,0) ______ પર છે. 
(A) XO⃗⃗⃗⃗  ⃗ (B) YO⃗⃗⃗⃗  ⃗ (C) OX⃗⃗⃗⃗  ⃗ (D) OY⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

105 રેખા y = 4 એ ________ હોય છે. 
(A) Y – અક્ષનો સમાતંર (C) X-અક્ષને સમાતંર 
(B) બનેં અક્ષોને છેદતી (D) ઊગમણબિંદુમાથંી પસાર થતી 

106 યકુ્ક્લડની ભવૂમવતના અણભગમમા ંસધુારો કરી ર્ધારે તારકિક અને અમતૂવ બનાર્નાર ______ હતા. 
(A) રહલબટવ  (B) ભાથકરાચાયવ (C) થેલ્સ (D) પાયથાગોરસ 

107 જો P-Q-R, તો QR⃗⃗⃗⃗  ⃗ નુ ંવર્રુધ્ધ રકરણ _________ છે. 
(A) PQ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (B) QP⃗⃗⃗⃗  ⃗ (C) RQ⃗⃗⃗⃗  ⃗ (D) PR⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

108 ખણૂોએ ________ નો યોગગણ છે. 
(A) રેખાઓ (B) રેખાખડંો (C) રકરણો (D) એક રેખાખડં અને એક રકરણ 

109 વત્રકોણના બધા છ બરહટકોણોના માપનો સરર્ાળો ______ છે. 
(A) 180 (B) 360 (C) 720 (D) 90 

110 જો ચતટુકોણના વર્કણો એકરૂપ ન હોય, પણ પરથપર કાટખણૂો, દુભાગે તો ચતટુકોણ ____ છે. 
(A) ચોરસ (B) લબંચોરસ (C) સમલબં ચતટુકોણ (D) સમબાજુ ચતટુકોણ 

111 □ABCD એ સમબાજુ ચતટુકોણ છે. જો ABCD = 160 અને  AC = 16 હોય તો BD=_____ 

(A) 10 (B) 20 (C) 15 (D) 25 

112 ʘ (P,7) મા ંલઘ ુAB ની લબંાઇ 14 છે. તો ગરુૂ AB ની લબંાઇ _______ છે. 
(A) 18 (B) 21 (C) 28 (D) 30 

113 એક સમબાજુ વત્રકોણની બાજુની લબંાઇ 8 સેમી છે, તો વત્રકોણની અધવપરરવમવત = ______ સેમી. 
(A) 4 (B) 24 (C) 12 (D) 36 

114 નળાકારની ર્ક્રસપાટીનુ ંક્ષેત્રફળ શોધર્ાનુ ંસતૂ્ર ______ છે. 
(A) A = 2πrh  (B) A = 2πr (C) A = πr2 (D) A = 2πr2h 

115 ર્ગવ 41-50 ની ઊધ્ર્વસીમા _____ છે. 
(A) 41 (B) 50 (C) 45 (D) 91 

116 4 અને 19 નો ગ.ુસા.અ. ______ છે. 
(A) 1 (B) 4 (C) 19 (D) 76 
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117 3 ઘાતર્ાળી બહુપદીને ______ કહ ેછે. 
(A) સરેુખ (B) દ્વદ્વઘાત (C) બહઘુાત (D) વત્રઘાત 

118 જો 𝑥+𝑦

𝑥𝑦
= 2  અને 

𝑥−𝑦

𝑥𝑦
= 6  હોય તો y = _______ 

(A) 
1

4
 (B) 

−1

2
 (C) 

−1

4
 (D) 

1

3
 

119 બહપુદી 𝑥2 − 4𝑥 + 3  ના ંશનૂ્યોનો ગણુાકાર _____ છે. 
(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) -4 

120 ∆ABC મા ં∠B કાટખણૂો છે. જો a=16 અને c=12 હોય તો b=_______ 

(A) 8 (B) 18 (C) 20 (D) 28 

(વર્જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી) 
121 નીચેના પૈકી કઇ ભૌવતક રાશીને તેના મલૂ્યની સાથે રદશા દશાવર્ર્ી જરૂરી છે ? 

(A) ઝડપ (B) પથલબંાઇ (C) થથાનાતંર (D) તાપમાન 

122 ન્યટુનનો ગવતનો કયો વનયમ બળનુ ંમલૂ્ય આપે છે ? 

(A) પહલેો (B) બીજો (C) ત્રીજો (D) એકપણ નરહિં 
123 નીચેનામાથંી કઇ ભૌવતક રાશી અરદશ છે. 

(A) દળ (B) બળ (C) બળનો આઘાત (D) રે્ગમાન 

124 ઘનતાનો SI એકમ કયો છે ? 
(A) kg (B) m2 (C) kg / m2 (D) kg / m 

125 PNG નુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે ? 

(A) Petrol Natural Gas (C) Pressurise Natural Gas 

(B) Pipe Natural Gas (D) Pure Natural Gas  

126 નીચેનામાથંી કયો એક – પરમાસ્ણ્ર્ય અણ ુછે ? 
(A) નાઇરોજન (B) હાઇડ્રોજન (C) રહણલયમ (D) ઓસ્ક્સજન 

127 ન્યટુનનો ગવતનો કયો વનયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે ? 

(A) પહલેો (B) બીજો (C) ત્રીજો (D) એકપણ નરહિં 
128 પાણીની ઘનતા ______ છે. 

(A) 1000 kg / m3 (B) 1 kg / m3 (C) 1000 g / cm2 (D) 100 kg/m3 

129 માનર્ીના ર્ાળનો વ્યાસ આશરે કેટલો છે ? 
(A) 500 nm (B) 5000 nm (C) 50 nm (D) 50000 nm 

130 હલેીના ધમૂકેતનુો આર્તવકાળ કેટલો છે ? 
(A) 66 ર્ષવ (B) 76 ર્ષવ (C) 86 ર્ષવ (D) 96 ર્ષવ 

131 મનટુયની આંખમા ંર્થતનુ ુ ંપ્રવતણબિંબ ______ પર રચાય છે. 
(A) ડોળા (B) કીકી (C) નેત્રપટલ (D) કનીવનકા 

132 વર્દ્યતુસ્થથવતમાનના તફાર્તનો એકમ શુ ંછે ? 

(A) ર્ોલ્ટ  (B) કુલબં (C) જૂલ (D) ર્ોટ 

133 પદાથવની કઇ ભૌવતક અર્થથામા ંતેને ચોક્કસ આકાર હોય છે ? 

(A) પ્રર્ાહી (B) પ્રર્ાહી અને ર્ાય ુ (C) ર્ાય ુ (D) ઘન 
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134 નીચેનામાથંી ક્ષ-રકરણો માટે શુ ંસાચ ુછે ? 
(A) ઇલેક્રોનની રકરણાર્લી છે. (C) ઘન વર્જભારરત કણો છે. 
(B) વર્દ્યતુ ચુબંકીય તરંગો છે. (D) ઋણ વર્જભારરત કણો છે. 

135 H2O નુ ંઆસ્ણ્ર્ય દળ કેટલુ ંછે ? 
(A) 16 U (B) 17 U (C) 18 U  (D) 15 U 

136 તત્ર્ની સમજુતીપરૂ્વકની વ્યાખ્યા કયા રૈ્જ્ઞાવનકે આપી છે. 
(A) રોંજન (B) ડાલ્ટન (C) રૂથરફોડવ (D) લેર્ોણઝયર 

137 ઓસ્ક્સજન અણમુા ંકયો બધં રહલેો છે ? 
(A) આયનીય બધં (B) સહસયંોજન બધં (C) સહસયંોજન દ્વદ્વબધં (D) સહસયંોજન વત્રબધં 

138 1 kWh = .................. J 

(A) 3.6  × 106 (B) 36  × 106 (C) 3.6  × 107 (D) 3.6  × 105 

139 ગેમા વર્રકરણો કયા રૈ્જ્ઞાવનકે શોધ્યા ં? 

(A) રુથરફૉડવ (B) થોમસન (C) વર્લાડવ (D) ડાલ્ટન 

140 રુથરફૉડવ કયા વર્કરણો શોધ્યા ? 

(A) 𝛼  અને  𝛽 (B) 𝛽 અને 𝛾 (C) 𝛼 અને 𝛾 (D) 𝛼, 𝛽 અને 𝛾 

141 અધાતનુા ઓક્સાઇડની પાણી સાથે પ્રરક્રયા થઇ શુ ંબને છે ? 
(A) ધાત ુ (B) બેઇઝ (C) ક્ષાર (D) એવસડ  

142 વસલ્ર્ર ગ્લાન્સનુ ંરાસાયણણક સતૂ્ર કયુ ંછે ? 

(A) Ag2S (B) AgCl (C) CaCO3 (D) Al2O3 

143 અધાત ુતત્ર્ોની કુલ સખં્યા કેટલી છે ? 
(A) 14 (B) 18 (C) 88 (D) 114 

144 ણબટુવમનમા ંકાબવનનુ ંપ્રમાણ લગભગ કેટલુ ંહોય છે ? 
(A) 28 – 30 % (B) 28 % (C) 78 – 86 % (D) 94 – 98 % 

145 માનર્શરીરનો સૌથી મોટો કોષ કયો છે ? 
(A) યકૃતકોષ (B) ચેતાકોષ (C) થનાયકુોષ (D) મતૂ્રવપિંડકોષ 

146 કોષ શબ્દ કોણે આપ્યો ? 

(A) રોબટવ હકૂ (B) રોબટવ બ્રાઊન (C) ર્ૉટસન અને રક્રક (D) ફ્લેવમિંગ 

147 જલર્ાહક પેશીમા ંજીર્તં ઘટક કયો છે ? 

(A) જલર્ારહની (B) જલર્ાહક તતં ુ (C) જલર્ાહક મદૂૃતક (D) જલર્ારહની 
148 જીર્તં યાવંત્રક પેશી એટલે _______ 

(A) મદૂૃતક પેશી (B) થથલૂકોણક પેશી (C) દૃઢોતક પેશી (D) હરરતકણોતક પેશી 
149 કઇ પેશીમા ંપેરકટનનુ ંથથલૂન જોર્ા મળે છે ? 

(A) થથલૂકોણક (B) દૃઢોતક (C) અન્નાર્ાહક (D) જલાર્હક 

150 પક્ષ્મલ અવધચ્છ પેશીનુ ંથથાન ક્યા ંહોય છે ? 

(A) મતૂ્રર્ારહની (B) યકૃતનણલકા (C) અંડર્ારહની (D) વપતાશયનળી 
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151 અસ્થથ એ _____  છે. 
(A) અવધચ્છીય પેશી (B) થનાય ુપેશી (C) સયંોજન પેશી (D) ચેતા પેશી 

152 કયો રોગ ચેપી છે ? 

(A) ટી.બી. (B) ગોઇટર (C) ડાયાણબટીસ (D) હાઇપરટેન્શન 

153 રીરો સમહુનો ર્ાઇરસ કયો છે ? 

(A) ડેન્ગ્ય ુર્ાઇરસ (B) રહપેટાઇરટસ ર્ાઇરસ (C) ઇન્ફ્લએુન્ઝા ર્ાઇરસ (D) HIV 

154 મેલેરરયા માટે કોણ જર્ાબદાર છે ? 
(A) બેક્ટેરરયા (B) ર્ાઇરસ (C) પ્લાઝમોરડયમ (D) કૃવમ 

155 શ્વસન દરવમયાન ર્ાય ુ– વર્વનમય શામા ંથાય છે ? 

(A) શ્વાસર્ારહની (B) ર્ાયકુોટઠ (C) સકુ્ષ્મ શ્વાસર્ારહકાઓ (D) શ્વાસનળી 
156 મનટુયના હૃદયમા ંકેટલા ખડંો આરે્લા છે ? 

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 

157 કરોડરજ્જુ ક્યાથંી ઉત્પન્ન થાય છે ? 
(A) બહૃદ્મસ્થતટક (B) લબંમજ્જા  (C) અનમુસ્થતટક (D) સેત ુ

158 નીચે આપેલામાથંી કયો એક સજીર્ બીજાણ ુવનમાવણ દ્વારા પ્રજનન કરે છે ? 

(A) મ્યકુર (B) પ્લેનેરરયા (C) થપાયરોગાયરા (D) બટાટા 
159 એક પેઢીમાથંી બીજી પેઢીમા ંલક્ષણોનુ ંસાતત્ય એટલે..... 

(A) ઉત્ક્રાવંત (B) વર્કૃવત (C) પેઢી (D) આનરુ્વંશક્તા  
160 ઇટાણલયન મધમાખીની કઈ જાત મધ ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમા ંલેર્ામા ંઆરે્ છે ? 

(A) એવપસ સરેના ઇન્ન્ડકા (C) એવપસ ફ્લોરા 
 (B) એવપસ કોરસેટા (D) એવપસ મેણલફેરા 

(સામાજજક વર્જ્ઞાન) 
161 ‘કૅપ ઑફ ગડુ હોપ’ ભવૂશરનો શોધક કોણ કોણ હતો ? 

(A) કોલબંસ (B) ર્ાથકો-દ-ગામા (C) બાથોલોમ્ય ુડાયઝ (D) અમેરરગોરે્થપચુી 
162 અંગે્રજોએ મુબંઇ ખાતે ર્ડુ મથક કઇ સાલમા ંથથાપ્ય ુહત ુ ં? 

(A) 1613 (B) 1608 (C) 1680 (D) 1667 

163 પ્રથમ વર્શ્વ યદુ્ધનો આરંભ કયારે થયો હતો ? 
(A) 1 ઓગટટ, 1914 (B) 8 ઓગટટ, 1914 (C) 14 ઓગટટ,1914 (D) 20 ઓગટટ,1914 

164 ઇટાલીમા ંફાસંીર્ાદનો થથાપક કોણ હતો ? 
(A) રહટલર (B) મસુોણલની (C) લેવનન (D) નેપોણલયન 

165 મેડમ કામાએ તૈયાર કરેલ રાટર ધ્ર્જ સૌ પ્રથમ કયા દેશમા ંફરકાવ્યો હતો ? 

(A) ફ્ાસં (B) રવશયા (C) જમવની (D) જાપાન 

166 જણલયાર્ાલા બાગનો હત્યાકાડં થયો ત્યારે પજંાબમા ંકયો તહરે્ાર હતો ? 

(A) રૈ્શાખી  (B) રદર્ાળી (C) હોળી (D) રમઝાન ઇદ 
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167 સેર્ન વસથટસવ તરીકે ઓળખાતા રાજ્યોમા ંનીચેનામાથંી કોનો સમારે્શ થતો નથી ? 

(A) અસમ (B) વસક્કીમ (C) મણણપરુ (D) વત્રપરુા 
168 “માનર્ હક્ક રદન” કયા રદર્સે ઉજર્ર્ામા ંઆરે્ છે ? 

(A) 19 રડસેમ્બર (B) 12 રડસેમ્બર (C) 15 રડસેમ્બર (D) 10 રડસેમ્બર  

169 આપણા દેશમા ંકેર્ા પ્રકારની લોકશાહી શાસન વ્યર્થથા જોર્ા મળે છે ? 

(A) પ્રમખુશાહી (B) સસંદીય (C) થર્તતં્ર (D) તટથથ 

170 એવશયા ખડંમા ંભારત કયા ભાગમા ંવર્થતરાયેલો છે ? 

(A) દણક્ષણ  (B) ઉિર (C) પરૂ્વ (D) પવિમ 

171 કઇ નહરે શરૂ થર્ાથી ભારત અને યરુોપ ર્ચ્ચેનુ ંઅંતર ઘટી ગય ુછે ? 

(A) પનામા (B) અલાથકા (C) સએુજ (D) નાઇલ 

172 ગગંા અને બ્રહ્મપતુ્રા નદીનો મખુવત્રકોણ પ્રદેશ કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(A) ટેહરી (B) પમીર (C) વ ૃદંાર્ન (D) સુદંરર્ન 

173 મે માસમા ંમલબાર રકનારે થતો થોડો ર્રસાદ કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(A) આમ્રવનૃ્ટટ (B) અનારવનૃ્ટટ (C) રહમવનૃ્ટટ (D) ચક્રર્ાત 

174 જગંલી બકરીઓ અને કથતરુી મગૃ કયા રાજ્યના ંજગંલોમા ંજોર્ા મળે છે ? 

(A) આંધ્રપ્રદેશ (B) ગજુરાત (C) જમ્મ-ુકાસ્મમર (D) આસામ 

175 ગજુરાતમા ંગધેડાની લે-ર્હેંચ માટે કયો મેળો જાણીતો છે ? 

(A) તરણેતર (B) વસધ્ધપરુ (C) ભર્નાથ (D) ર્ૌઠા 
176 જાપાનીઝ ભાષામા ં‘ત્સનુામી’ શબ્દનો અથવ શુ ંથાય છે ? 

(A) ભરતી મોજાં (B) ભમરીયા મોજાં (C) વર્નાશક મોજાં (D) ઓટ મોજાં 
177 લક્ષદ્વદ્વપ ટાપઓુ કયા સાગરમા ંઆરે્લા છે ? 

(A) બગંાળનો ઉપસાગર (B) અરબ સાગર (C) રહિંદ મહાસાગર (D) પ્રશાતં મહાસાગર 

178 આઝાદી મળ્યા બાદ ભારતીય સઘંમા ંજોડાનારંુ પ્રથમ દેશી રાજ્ય કય ુહત ુ ં? 

(A) મોરબી (B) જુનાગઢ (C) પવતયાલા (D) ભાર્નગર 

179 ‘ફોરર્ડવ બ્લોક’ નામના રાજકીય પક્ષની થથાપના કોણે કરી હતી ? 

(A) સભુાષચદં્ર બોઝ (B) રાસણબહારી બોઝ (C) ખદુીરામ બોઝ (D) સત્યને્દ્રનાથ બોઝ 

180 અંગે્રજોની કઇ યોજના (નીવત) ‘મીઠા ઝેર સમાન’ હતી ? 

(A) મહસેલુ નીવત (B) સહાયકારી યોજના  (C) ખાલસા નીવત (D) કાયમી જમા નીવત 

181 ગજુરાતમા ંસશસ્ત્ર ક્રાવંતની ભવૂમકા તૈયાર કરનાર સૌ પ્રથમ નેતા કોણ હતા ? 

(A) બારીન્દ્ર ઘોષ (B) છોટુભાઇ પરુાણી (C) મોહનલાલ પડંયા (D) અરવર્િંદ ઘોષ 

182 બનેં જમવનીનુ ંએકીકરણ કરતી બણલિનની રદર્ાલ જમવન પ્રજાએ ક્યારે તોડી હતી ? 

(A) 1990 (B) 1991 (C) 1989 (D) 1992 

183 જુનાગઢના નાગરીકોએ ભારતીય સઘંમા ંજોડાર્ા માટે કેર્ી સરકારની થથાપના કરી હતી ? 
(A) જર્ાબદાર સરકાર (B) આરઝી હકુમત (C) થર્તતં્ર સરકાર (D) સમર્ાયી સરકાર 

184 પરુાતત્ર્ીય મહત્ર્ ધરાર્ત ુરંગપરુ કયા જજલ્લામા ંઆરે્લુ ંછે ? 

(A) સરેુન્દ્રનગર (B) અમદાર્ાદ (C) રાજકોટ (D) પાટણ 
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185 મોહેં-જો-દડો ની વસિંધી સથંકૃવતના ંસર્જક અને પાષાણયગુની સથંકૃવતના સીધા ર્ારસદાર કયા લોકોને 
ઓળખર્ામા ંઆરે્ છે ? 

(A) આયવ (B) મોંગોલોઇડ (C) દ્રવર્ડ (D) આમોનોઇડ 

186 21 મી જુન કયા રદર્સ તરીકે ઓળખાય છે ? 

(A) પયાવર્રણ રદન (B) વર્શ્વયોગ રદન (C) મધર ડે (D) વર્શ્વશાવંત રદન 

187 કયા રે્દને ‘સગંીતની ગગંોત્રી’ કહરે્ામા ંઆરે્ છે ? 

(A) ઋગ્રે્દ (B) અથર્વરે્દ (C) યજુરે્દ (D) સામરે્દ  
188 અબલુ ફઝલે ‘અકબરનામા’ કઇ ભાષામા ંલખ્યુ ંહત ુ ં? 

(A) ફારસી (B) અરબી (C) ઉદૂવ  (D) પાલી 
189 ણબહારના પટણા જજલ્લાના બડગારં્ પાસે કઇ પ્રાણચન વર્દ્યાપીઠ આરે્લી હતી ? 

(A) તક્ષશીલા (B) ર્લભી (C) નાલદંા (D) વર્ક્રમશીલા 
190 શનૂ્યની શોધ કરનાર ભારતીય ગણણતશાસ્ત્રી કોણ હતા ? 

(A) આયવભટ્ટ (B) ભાથકરાચાયવ (C) બ્રહ્મગપુ્ત (D) લીલાર્તી 
191 ભાથકરાચાયે ગણણત શાસ્ત્રનો કયો ગ્રથં લખ્યો હતો ? 

(A) આયવભટ્ટીયમ (B) લીલાર્તી ગણણત (C) દશગીવતકા (D) આયવ વસિંધ્ધાત 

192 રદલ્હી સ્થથત લાલ રકલ્લાનુ ંવનમાવણ કોણે કરાવ્ય ુહત ુ ં? 

(A) અકબરે (B) હમુાયએુ (C) શાહજહાએં (D) જહાગંીરે 

193 ગજુરાતના જગંલોમાથંી લપુ્ત થયેલ ર્ન્ય જીર્ કયો છે ? 

(A) રદપડો (B) ર્ાઘ  (C) રીંછ (D) વસિંહ 

194 વર્શ્વમા ંતલની સૌથી ર્ધ ુવનકાસ કરતો દેશ કયો છે ? 

(A) ચીન (B) પારકથતાન (C) અમેરરકા (D) ભારત 

195 કયા પાકને ભારતમા ં‘સફેદ સોના’ તરીકે ઓળખર્ામા ંઆરે્ છે ? 

(A) કપાસ (B) જુર્ાર (C) ચોખા (D) ર્ાલ 

196 વર્શ્વનુ ંસૌથી મોટુ ખવનજતેલ શકુ્ધ્ધકરણ સકુંલ ક્યા ંઆરે્લુ ંછે ? 

(A) દુબઇ (B) ગૌહાટી (C) જામનગર  (D) કુરે્ત 

197 ભારતમા ંકય ુશહરે ‘વસણલકોન રે્લી’ તરીકે જાણીત ુબન્યુ ંછે ? 

(A) હૈદરાબાદ (B) નાગપરુ (C) મુબંઇ (D) બેંગાલરુુ 

198 ગરીબી રેખા નીચે જીર્તા કુટંુબો કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(A) APL (B) BPL (C) GPL (D) CPL 

199 ભારતીય મળૂના કયા અથવશાસ્ત્રીએ માનર્ વર્કાસ અંકની વર્ભાર્ના આપી હતી ? 
(A) ડો. અમત્યવસેન (B) ડો. મનમોહનવસિંઘ (C) ડો. એચ.એમ. પટેલ (D) રઘરુામ રાજન 

200 નીચેનામાથંી કય ુકાવ્ય કવર્ કાણલદાસ દ્વારા રચાયેલુ ંનથી ? 

(A) કુમાર સભંર્ (B) રઘરુ્શં (C) દશકુમાર ચરરત (D) ઋતસુહંાર 
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રફ કામ માટેનુું પેઇિ 

પરીક્ષા પરૂી થયાબાદ OMR શીટ ખુંડ વનરીક્ષકને પરત કયાા બાદ િ પરીક્ષા ખુંડ 
છોડિાનો રહશેે. તેમ કરિામાું કસરૂ થયેથી વશસ્તભુંગના પગલા લઇ પરીક્ષા માટે 
જે તે ઉમેદિારને ગેરલાયક ઠેરિિામાું આિશે. 


