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ુ રાતી માધ્યમ માટે)
વિભાગ - 1 માનવિક ક્ષમતા કિોટી (ગજ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

નીચે આપેલા 1 થી 10 પ્રશ્નોમાાં આંકડાઓને એક ચોકકસ નનયમાનુસાર અંક શ્રેણીમાાં ગોઠવવામાાં આવેલ છે , તેમાાં એક
અંક ખ ૂટે છે . તે સ્થાને (?) પ્રશ્નાથથ મુકેલ છે . જેમાાં આપેલા ચાર નવકલ્પોમાાંથી બાંધબેસતો અંક શોધો.
12, 24, 37, 51, 66, ?
4, 9, 20, 43, ?
6, 215, 7, 342, 8, ?
28, 33, 40, 51, 64, ?
200, 64, 100, 32, 50, 16, ?
122, 170, 226, 290, ?
730, 511, 344, 215, ?
2.5, 5, 7.5, ?, 12.5
1, 2, 6, 21, ?
10, 17, 26, ? , 50, 65
પ્રશ્ન 11 થી 15 માાં દરે કમાાં ચાર આકૃનિઓ આપેલી છે . એક આકૃનિ બાકીની ત્રણ આકૃનિથી જુદી પડે છે . આ જુદી પડતી
આકૃનિ શોધો.

(B) 82
(A) 90
(D) 511
(C) 81
(A) 25
(B) 362
(D) 126
(A) 10
GRACE
(A) 37

&
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13

14

15

પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 16 થી 20 માાં દશાથવેલ આકૃનિમાાં (?) પ્રશ્નાથથ દશાથવેલ સ્થાને આપેલ નવકલ્પોમાાંથી તાર્કિક રીતે બાંધબેસતો
યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરો.
16

(B) 37

17

(A) W
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18

(B) 55

19

(C) 39 & (D) 45

20

GRACE
પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 21 થી 25 માાં અંગ્રેજી મ ૂળાક્ષરોને સાંગત સાંખ્યાત્મક નાંબરો આપેલા છે . તેનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્નમાાં આપેલ
નવગત અનુસાર અંગ્રેજી શબ્દનો યોગ્ય સાંખ્યાત્મક નાંબર (કોડ) આપેલ નવકલ્પોમાાંથી પસાંદ કરો.

21 જો GOOD = 715154 હોય, તો NEWS = ?
22 જો GOAT = 43 હોય તો COW = _____.

23 જો CAMEL = XZNVO હોય તો BIJAL = ?

24 જો WINDOW = 987659 હોય અને TREE = 3422 હોય તો WINTER = ?
25 જો MANJU = 13-1-14-10-21 હોય તો RITJU = ?

(D) 1452319
(B) 41
(C) YRQZO
(D) 987324
(C) 18-9-20-10-21

પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ 26 થી 50 માાં પ્રશ્નમાાં આપેલ નવગત અનુસાર યોગ્ય નવકલ્પ પસાંદ કરો.

26
27

સેન્ટટમીટર : મીટર :: ? : ? અહીં પ્રથમ બે શબ્દોનો ચોક્કસ સાંબધ
ાં ધ્યાનમાાં રાખી (?) પ્રશ્નાથથ દશાથવેલ સ્થાન પર
બાંધબેસતો નવકલ્પ પસાંદ કરો.
5 : 36 :: 6 : ? અહીં પ્રથમ બે શબ્દોનો ચોક્કસ સાંબધ
ાં ધ્યાનમાાં રાખી (?) પ્રશ્નાથથ દશાથવેલ સ્થાન પર બાંધબેસતો
નવકલ્પ પસાંદ કરો.

(D) મીલીલલટર : લલટર
(C) 49
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30
31
32
33
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E : V :: I : ? અહીં પ્રથમ બે શબ્દોનો ચોક્કસ સાંબધ
ાં ધ્યાનમાાં રાખી (?) પ્રશ્નાથથ દશાથવેલ સ્થાન પર બાંધબેસતો
નવકલ્પ પસાંદ કરો.
જો લચહ્ન + નો અથથ x, લચહ્ન – નો અથથ ÷, લચહ્ન x નો અથથ + અને લચહ્ન ÷ નો અથથ – હોય
તો 10 x 18 – 9 + 3 ÷ 1 ની ર્કિંમત કેટલી થશે ?
જો લચહ્ન + નો અથથ x, લચહ્ન – નો અથથ +, લચહ્ન x નો અથથ – અને લચહ્ન ÷ નો અથથ – હોય
તો (8-6) + (7 x 4) ÷ 4 ની ર્કિંમત કેટલી થશે ?

નીચે આપેલ ચાર નવકલ્પો પૈકી કયો નવકલ્પ નીચે આપેલ શબ્દોનો સાથથક ક્રમ દશાથવે છે ?
(1) નોકરી (2) પરીક્ષા (3) અધ્યયન (4) પ્રવેશ (5) પર્રણામ

નીચે આપેલ ચાર નવકલ્પો પૈકી હોદ્દાની દ્રન્ટટએ ચડતાક્રમમાાં શબ્દોનો સાથથક ક્રમ દશાથવે છે ?
(1) વડાપ્રધાન (2) મુખ્યમાંત્રી (3) મેયર (4) રાટરપનત (5) સરપાંચ
પ્રશ્નાથથની જગ્યાએ શુાં આવશે ?
3 * 6 = 18, 4 * 7 = 22 અને 9 * 1 = 20 હોય, તો 5 * 2 = ?

ANSWER

(B) R
(A) 15
(D) 38
(B) 4,3,2,5,1
(C) 5,3,2,1,4
5,3,2,1,4

& (D)

(A) 14

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

(C) 181

35 જો આવતીકાલના એક ર્દવસ પછી ગુરુવાર હોય તો ગઇકાલના એક ર્દવસ પહેલા કયો વાર હતો ?

(B) Sunday

36 14મી જાટયુઆરી, 2014 ના રોજ જો શનનવાર હોય તો 15 ઓગટટ 2014 ના રોજ કયો વાર આવશે ?

(A) માંગળવાર

નીચે આપેલ કથન અને તે કથન અટવયે નવકલ્પોમાાં ચાર અનુમાન આપવામાાં આવેલ છે . તેમાાંથી ઉલચત અનુમાનને
37 શોધી કાઢો.
કથન : નાગેશ જેવા કેટલાક નેતા ભ્રટટ છે .

(D) કેટલાક નેતા ભ્રટટ
છે .

38 M, T, R અને P માાં M માત્ર P થી મોટો છે . T, R થી મોટો છે , તો આમાાં સૌથી મોટુ કોણ છે ?

(A) T

ૃ ા મોટી છે અને નમ્રતા અંજલલ કરતાાં નાની છે , તો સૌથી મોટી કોણ હશે ?
39 નમ્રતા કરતા અમત

GRACE
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40 A અને B ક્રમશઃ ભાઇ અને બહેન છે , તેમના નપતા C છે . A ની બહેન D છે , C અને D ની માતા E છે તો B એ E ની શુાં થાય ? GRACE
41
42

એક વ્યક્તત એક ફોટો જોઇ રહ્યો હતો. તેણે કહ્ુાં કે, ‘મારા કોઇ ભાઇ-બહેન નથી પણ આ વ્યક્તતના નપતા મારા દાદાના
એક માત્ર પુત્ર છે ’ તો તે વ્યક્તત કોનો ફોટો જોઇ રહ્યો હતો ?
એક સાાંજના ગુજરાત યુનનવનસિટીના મેદાનમાાં સુરેશ અને મહેશ એકબીજાના નવરુદ્ધ ર્દશામાાં ઉભા હતાાં. જો મહેશનો
પડછાયો તેની જમણી બાજુ પડે છે , તો સુરેશનુાં મોં કઇ ર્દશામાાં છે ?

(C) પોતાનો
(B) દલક્ષણ

43 40 નવદ્યાથીઓની હરોળમાાં મનનષનુાં સ્થાન જમણે છે ડેથી 14 મુાં છે , તો ડાબે છે ડેથી કેટલામુાં હોય ?

(A) 27 મુાં

44 ‘પીછે મ ૂડેગા – સામને દે ખ’ આ ક્સ્થનતમાાં આવતી વ્યક્તત કેટલાાં અંશનો ખ ૂણો કરે છે ?

(B) 180o

45 નીચેની શ્રેણીમાાં કઇ સાંખ્યા ખોટી મુકાયેલી છે ? 41, 41, 42, 44, 48, 51, 56

(A) 48

46

643145312143174312931
આ શ્રેણીમાાં એવા 3 કેટલા છે કે જેની પાછળનો અંક 1 અને આગળનો અંક 4 હોય ?

47 આપેલ શબ્દના અક્ષરોથી કયો નવકલ્પ બનાવી શકાશે ?
48
49
50

INTERNATIONAL

(C) 3
(D) INTERNAL

નીચે આપેલ નવકલ્પો પૈકી ત્રણ નવકલ્પો એક સરખા જૂથના છે જ્યારે એક નવકલ્પ અલગ છે . આ અલગ પડતો નવકલ્પ
(C) 39-45
કયો છે તે જણાવો.
નીચે આપેલ નવકલ્પો પૈકી ત્રણ નવકલ્પો એક સરખા જૂથના છે જ્યારે એક નવકલ્પ અલગ છે . આ અલગ પડતો નવકલ્પ
(D) MLN
કયો છે તે જણાવો.
રીચા સુયાથસ્ત સમયે સ ૂયથની ર્દશામાાં 4 ર્કમી ચાલીને તેણી જમણી બાજુ 1 ર્કમી ચાલે છે , હવે તેણી ડાબી બાજુ વળીને 1
(C) 5
ર્કમી ચાલીને ફરી ડાબી બાજુએ 1 ર્કમી ચાલે છે , તો તેણી પ્રસ્થાન સ્થળથી કેટલા ર્કમી દુર હશે ?
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ુ રાતી માધ્યમનાાં વિદ્યાર્થીઓ માટે)
વિભાગ – 2 ભાષા કિોટી (ગજ
51 એ માંર્દર અપ ૂજ રહે છે . આ વાક્યમાાં રે ખાાંર્કત શબ્દ કયા સવથનામનો પ્રકાર છે ?

(B) દશથક

52 વૈટણવજન કાવ્ય (પદ) ના રચનયતા કોણ છે ?

(C) નરનસિંહ મહેતા

53 નરનસિંહ મહેતાને કયુ લબરુદ મળે લ છે ?

(B) આર્દકનવ

54 તળપદા શબ્દનો અથથ આપો : વાવડ

(A) સમાચાર

55 ગાાંધીજીનો જટમ કયા જજલ્લામાાં થયો હતો ?

(B) પોરબાંદર

56 ‘ર્હિંદ સ્વરાજ’ પુસ્તક કોના દ્વારા લખાયેલ છે ?

(C) ગાાંધીજી

57 ‘નક્કર’ શબ્દનો નવરુદ્ધાથી લખો.

(D) પોલુાં

58 પ્રેમાનાંદ કયા શહેરના વતની હતા ?

(A) વડોદરા

59 રૂર્ઢપ્રયોગનો અથથ આપો : હૃદય સાથે ચાાંપવુાં

(C) પ્રેમથી ભેટવુાં

60 મનુભાઇ પાંચોળીનુાં ઉપનામ જણાવો.

(B) દશથક

61

વાક્યમાાં રે ખાાંર્કત સાંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો.
એક જ આદમીના પ ૂણ્યે આ કોતરોને આંબા, જાાંબડુ ા, રાયણ અને ચીકુનાાં ઝાંડથી મહેકતાાં કરી મ ૂક્યાાં છે .

(C) સમુહવાચક

62 રમેશ ચાલાક છોકરો છે . અહીં રે ખાાંર્કત શબ્દ કયુ નવશેષણ છે ?

(B) અનવકારી

63 નત્રભોવનદાસ પુરુષોિમ લુહારનુાં ઉપનામ શુાં છે ?

(A) સુદરમ
ાં
્

64 ‘ભ ૂખીતરસી’ શબ્દનો સમાસ ઓળખો.

(C) દ્વટદ્વ

65 સાચી જોડણીવાળો શબ્દ જણાવો.

(C) ટચ ૂકડુાં

66 તળપદા શબ્દનુાં નશટટ રૂપ આપો : નજરુાં

(A) નજર
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67 સમાનાથી શબ્દ શોધો : અમોલી

(C) મ ૂલ્યવાન

68 ‘ન ૂતન’ શબ્દનો નવરોધી શબ્દ આપો.

(B) પ્રાચીન

69 ‘ગીતા પ્રવચનો’ પુસ્તક કોણે લખ્યુ છે ?

(C) નવનોબા ભાવે

70 સાચી જોડણી લખો : પ્રકુતી

(A) પ્રકૃનત

71 ઘરનુાં છતર બનવુાં એટલે.....

(B) ઘરના બધા સભ્યોને
સાચવનાર બનવુાં

72 કાકા કાલેલકરનુાં મ ૂળ નામ જણાવો.

(B) દિાત્રેય બાલકૃટણ

73 નવરુદ્ધાથી શબ્દ લખો : કોલાહલ

(D) નનરવ

74 ‘રત્નાકર’ શબ્દનો પયાથયવાચી શબ્દ કયો છે ?

(B) સમુદ્ર

75 ‘અધોગનત’ ની સાંનધ છૂટી પાડો.

(C) અધઃ+અગનત

76 નવરોધી શબ્દ આપો : ઉત્કષથ

(B) અપકષથ

77 ‘સમાચારપત્ર’ માાં શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(D) કમથધારય

78 રૂર્ઢપ્રયોગનો ઉપયોગ કરો : ધરમનો થાાંભલો ખરી પડવો

(C) કોઇ જાણીતા
કમથવીરનુાં અવસાન થવુાં

79 શબ્દસમ ૂહ માટે એક શબ્દ આપો : વહાણના સઢનો થાાંભલો

ૂ ાથાંભ
(A) કવ

80 કોરા કાગળનો અથથ એટલે......

(B) & (C)

81 રાટરીય શાયરનુાં લબરુદ કોને મળે લ ?

(C) ઝવેરચાંદ મેઘાણી
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82 તળપદા શબ્દ માટે નશટટરૂપ આપો : છૈ યાાં

(C) સાંતાન

83 સમાનાથી શબ્દ આપો : લાગલગાટ

(D) સતત

84 સાંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો : ધમથગરૂુ એ સલાહ આપી

(A) જાનતવાચક

85

અરુલણમા : “તમે મારા ભલા માટે મારો પગ કાપશોને ! હુ ાં સહન કરી લઈશ” – આ વાક્યમાાં અરુલણમાનો કયો ગુણ જોવા
(C) અડગતા
મળે છે ?

86 બીડી પીવાની ટેવ ગાંદી અને હાનનકારક છે , એમ હુ ાં માનુાં છાં. રે ખાાંર્કત શબ્દનો સાંબધ
ાં ઓળખો.

(B) ઉપપદ

87 ગાંગાસતીનો જટમ કયા ગામમાાં થયો હતો ?

(D) રાજપરા

88 પયાથય શબ્દ આપો : નૈસલગિક

(C) કુદરતી

89 ‘બેર્દલ’ કોનુાં ઉપનામ છે ?

(A) અશોક ચાવડા

90 સાચી સાંનધ જણાવો : સ્વચ્છ

(B) સુ+અચ્છ

91 સાચી જોડણીવાળો શબ્દ કયો છે ?

(C) શત્ુજ
ાં ય

92 ર્ક્રયાનવશેષણ શોધો : એની પહેલાાંની સાલે પણ છત્રી લેવા આવેલો.

(B) સાલે

93 તળપદા શબ્દનુાં નશટટરૂપ આપો : મારગ

(A) માગથ

94 મજા લટાં ૂ વી એટલે......

(C) ખ ૂબ આનાંદ લેવો

95 દદથ ને કારણે તેઓ ખાટલાવશ હતા. રે ખાાંર્કત શબ્દનો સમાસ ઓળખો.

(A) તત્પુરૂષ

96 ‘કલાપી’ કોનુાં ઉપનામ છે ?

(C) સુરનસિંહજી ગોર્હલ

97 હૃદય દ્રવી ઊઠવુાં એટલે....

(B) ખ ૂબ જ દુઃખી થવુાં

98 રાકેશે નશટયવ ૃનિ મેળવવા પરીક્ષા આપી. – રે ખાાંર્કત શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.

(B) મધ્યમપદલોપી
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99 સાચી સાંનધ જણાવો : અનતશયોક્તત

(A) અનતશય+ઊક્તત

100 ‘ અનલ ’ શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ કયો છે ?

(D) અનગ્ન

વિભાગ – 3 : શાળાકીય યોગ્યતા કિોટી (ગણિત)
101

(C) {3,4}

102

(D) સાંમેય

103

(B) -5

104 લબિંદુ (4,0) ______ પર છે .

(C)

105 રે ખા y = 4 એ ________ હોય છે .

(C) X-અક્ષને સમાાંતર

107

(B)

108 ખ ૂણોએ ________ નો યોગગણ છે .

(C) ર્કરણો

109 નત્રકોણના બધા છ બર્હટકોણોના માપનો સરવાળો ______ છે .

(C) 720

110 જો ચતુટકોણના નવકણો એકરૂપ ન હોય, પણ પરસ્પર કાટખ ૂણો, દુભાગે તો ચતુટકોણ ____ છે .

(D) સમબાજુ ચત ુટકોણ

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

(B) 20

112

(D) 30

113 એક સમબાજુ નત્રકોણની બાજુની લાંબાઇ 8 સેમી છે , તો નત્રકોણની અધથપર્રનમનત = ______ સેમી.

(C) 12

114 નળાકારની વક્રસપાટીનુાં ક્ષેત્રફળ શોધવાનુાં સ ૂત્ર ______ છે .

(A) A = 2πrh

106 યુક્તલડની ભ ૂનમનતના અલભગમમાાં સુધારો કરી વધારે તાર્કિક અને અમ ૂતથ બનાવનાર ______ હતા.

(A) ર્હલબટથ
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115 વગથ 41-50 ની ઊધ્વથસીમા _____ છે .

(B) 50

116 4 અને 19 નો ગુ.સા.અ. ______ છે .

(A) 1

117 3 ઘાતવાળી બહુપદીને ______ કહે છે .

(D) નત્રઘાત

118

(A)

119

(B) 3

120

(C) 20

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
121 નીચેના પૈકી કઇ ભૌનતક રાશીને તેના મ ૂલ્યની સાથે ર્દશા દશાથવવી જરૂરી છે ?

(C) સ્થાનાાંતર

123 નીચેનામાાંથી કઇ ભૌનતક રાશી અર્દશ છે .

(A) દળ

122 ટયુટનનો ગનતનો કયો નનયમ બળનુાં મ ૂલ્ય આપે છે ?
124 ઘનતાનો SI એકમ કયો છે ?

(B) બીજો
GRACE

125 PNG નુાં પ ૂરુાં નામ શુાં છે ?

(B) Pipe Natural Gas

127 ટયુટનનો ગનતનો કયો નનયમ બળની વ્યાખ્યા આપે છે ?

(A) પહેલો

126 નીચેનામાાંથી કયો એક – પરમાક્ણ્વય અણુ છે ?

(C) ર્હલલયમ

128 પાણીની ઘનતા ______ છે .

(A) 1000 kg / m3

129 માનવીના વાળનો વ્યાસ આશરે કેટલો છે ?

(D) 50000 nm

131 મનુટયની આંખમાાં વસ્ત ુનુાં પ્રનતલબિંબ ______ પર રચાય છે .

(C) નેત્રપટલ

ુ ો આવતથકાળ કેટલો છે ?
130 હેલીના ધ ૂમકેતન

(B) 76 વષથ
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132 નવદ્યુતક્સ્થનતમાનના તફાવતનો એકમ શુ ાં છે ?

(A) વોલ્ટ

134 નીચેનામાાંથી ક્ષ-ર્કરણો માટે શુાં સાચુ છે ?

(B) નવદ્યુત ચુબકીય
ાં
તરાં ગો છે .

133 પદાથથની કઇ ભૌનતક અવસ્થામાાં તેને ચોક્કસ આકાર હોય છે ?

135 H2O નુાં આક્ણ્વય દળ કેટલુાં છે ?

136 તત્વની સમજુતીપ ૂવથકની વ્યાખ્યા કયા વૈજ્ઞાનનકે આપી છે .
137 ઓક્તસજન અણુમાાં કયો બાંધ રહેલો છે ?
138 1 kWh = .................. J
139 ગેમા નવર્કરણો કયા વૈજ્ઞાનનકે શોધ્યાાં ?
140 રુથરફૉડથ કયા નવકરણો શોધ્યા ?

ુ ા ઓતસાઇડની પાણી સાથે પ્રર્ક્રયા થઇ શુ ાં બને છે ?
141 અધાતન
142 નસલ્વર ગ્લાટસનુાં રાસાયલણક સ ૂત્ર કયુાં છે ?
143 અધાત ુ તત્વોની કુલ સાંખ્યા કેટલી છે ?

(D) ઘન

(C) 18 U
(D) લેવોલઝયર
(B) & (C)
(A) 3.6 × 106
(C) નવલાડથ
(A)
(D) એનસડ
(A) Ag2S
(B) 18

144 લબટુનમનમાાં કાબથનનુાં પ્રમાણ લગભગ કેટલુાં હોય છે ?

(C) 78 – 86 %

146 કોષ શબ્દ કોણે આપ્યો ?

(A) રોબટથ હકૂ

145 માનવશરીરનો સૌથી મોટો કોષ કયો છે ?

(B) ચેતાકોષ

147 જલવાહક પેશીમાાં જીવાંત ઘટક કયો છે ?

ૃ ૂ તક
(C) જલવાહક મદ

148 જીવાંત યાાંનત્રક પેશી એટલે _______

149 કઇ પેશીમાાં પેર્કટનનુાં સ્થ ૂલન જોવા મળે છે ?
150 પક્ષ્મલ અનધચ્છ પેશીનુાં સ્થાન ક્યાાં હોય છે ?

(B) સ્થ ૂલકોણક પેશી
(A) સ્થ ૂલકોણક
GRACE
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151 અક્સ્થ એ _____ છે .

(C) સાંયોજન પેશી

153 રીરો સમુહનો વાઇરસ કયો છે ?

(D) HIV

152 કયો રોગ ચેપી છે ?

(A) ટી.બી.

154 મેલેર્રયા માટે કોણ જવાબદાર છે ?

(C) પ્લાઝમોર્ડયમ

156 મનુટયના હૃદયમાાં કેટલા ખાંડો આવેલા છે ?
157 કરોડરજ્જુ ક્યાાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ?

(C) 4

155 શ્વસન દરનમયાન વાયુ – નવનનમય શામાાં થાય છે ?

158 નીચે આપેલામાાંથી કયો એક સજીવ બીજાણુ નનમાથણ દ્વારા પ્રજનન કરે છે ?
159 એક પેઢીમાાંથી બીજી પેઢીમાાં લક્ષણોનુાં સાતત્ય એટલે.....

160 ઇટાલલયન મધમાખીની કઈ જાત મધ ઉત્પાદન માટે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે છે ?

િામાજજક વિજ્ઞાન

(B) વાયુકોટઠ

(B) લાંબમજ્જા
(A) મ્યુકર

(D) આનુવનાં શતતા

(D) એનપસ મેલલફેરા

161 ‘કૅપ ઑફ ગુડ હોપ’ ભ ૂનશરનો શોધક કોણ કોણ હતો ?
162 અંગ્રેજોએ મુબ
ાં ઇ ખાતે વડુ મથક કઇ સાલમાાં સ્થાપ્યુ હત ુાં ?

(C) બાથોલોમ્યુ ડાયઝ

164 ઇટાલીમાાં ફાાંસીવાદનો સ્થાપક કોણ હતો ?

(B) મુસોલલની

GRACE

163 પ્રથમ નવશ્વ યુદ્ધનો આરાં ભ કયારે થયો હતો ?

(A) 1 ઓગટટ, 1914

165 મેડમ કામાએ તૈયાર કરે લ રાટર ધ્વજ સૌ પ્રથમ કયા દે શમાાં ફરકાવ્યો હતો ?

(C) જમથની

166 જલલયાવાલા બાગનો હત્યાકાાંડ થયો ત્યારે પાંજાબમાાં કયો તહેવાર હતો ?

167 સેવન નસસ્ટસથ તરીકે ઓળખાતા રાજ્યોમાાં નીચેનામાાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી ?
168 “માનવ હક્ક ર્દન” કયા ર્દવસે ઉજવવામાાં આવે છે ?

169 આપણા દે શમાાં કેવા પ્રકારની લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા જોવા મળે છે ?

(A) વૈશાખી

(B) નસક્કીમ

(D) 10 ર્ડસેમ્બર
(B) સાંસદીય
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170 એનશયા ખાંડમાાં ભારત કયા ભાગમાાં નવસ્તરાયેલો છે ?

(A) દલક્ષણ

172 ગાંગા અને બ્રહ્મપુત્રા નદીનો મુખનત્રકોણ પ્રદે શ કયા નામે ઓળખાય છે ?

(D) સુદરવન
ાં

171 કઇ નહેર શરૂ થવાથી ભારત અને યુરોપ વચ્ચેન ુાં અંતર ઘટી ગયુ છે ?

173 મે માસમાાં મલબાર ર્કનારે થતો થોડો વરસાદ કયા નામે ઓળખાય છે ?

ૃ કયા રાજ્યનાાં જગલોમાાં
174 જગલી
ાં
બકરીઓ અને કસ્તુરી મગ
ાં
જોવા મળે છે ?
175 ગુજરાતમાાં ગધેડાની લે-વહેંચ માટે કયો મેળો જાણીતો છે ?
176 જાપાનીઝ ભાષામાાં ‘ત્સુનામી’ શબ્દનો અથથ શુાં થાય છે ?
177 લક્ષદ્વદ્વપ ટાપુઓ કયા સાગરમાાં આવેલા છે ?

178 આઝાદી મળ્યા બાદ ભારતીય સાંઘમાાં જોડાનારુાં પ્રથમ દે શી રાજ્ય કયુ હત ુાં ?
179 ‘ફોરવડથ બ્લોક’ નામના રાજકીય પક્ષની સ્થાપના કોણે કરી હતી ?
180 અંગ્રેજોની કઇ યોજના (નીનત) ‘મીઠા ઝેર સમાન’ હતી ?

181 ગુજરાતમાાં સશસ્ત્ર ક્રાાંનતની ભ ૂનમકા તૈયાર કરનાર સૌ પ્રથમ નેતા કોણ હતા ?

182 બાંને જમથનીનુાં એકીકરણ કરતી બલલિનની ર્દવાલ જમથન પ્રજાએ ક્યારે તોડી હતી ?
183 જુનાગઢના નાગરીકોએ ભારતીય સાંઘમાાં જોડાવા માટે કેવી સરકારની સ્થાપના કરી હતી ?
184 પુરાતત્વીય મહત્વ ધરાવતુ રાં ગપુર કયા જજલ્લામાાં આવેલ ુાં છે ?
185

(C) સુએજ

(A) આમ્રવ ૃન્ટટ

(C) જમ્મુ-કાક્મમર
(D) વૌઠા

(C) નવનાશક મોજાાં
(B) અરબ સાગર
(D) ભાવનગર

(A) સુભાષચાંદ્ર બોઝ

(B) સહાયકારી યોજના
(D) અરનવિંદ ઘોષ
(A) & (C)

(B) આરઝી હકુમત
(A) સુરેટદ્રનગર

મોહેં-જો-દડો ની નસિંધી સાંસ્કૃનતનાાં સર્જક અને પાષાણયુગની સાંસ્કૃનતના સીધા વારસદાર કયા લોકોને ઓળખવામાાં આવે
(C) દ્રનવડ
છે ?

186 21 મી જુન કયા ર્દવસ તરીકે ઓળખાય છે ?

(B) નવશ્વયોગ ર્દન

188 અબુલ ફઝલે ‘અકબરનામા’ કઇ ભાષામાાં લખ્યુાં હત ુાં ?

(A) ફારસી

187 કયા વેદને ‘સાંગીતની ગાંગોત્રી’ કહેવામાાં આવે છે ?

(D) સામવેદ
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189 લબહારના પટણા જજલ્લાના બડગાાંવ પાસે કઇ પ્રાલચન નવદ્યાપીઠ આવેલી હતી ?

(C) નાલાંદા

191 ભાસ્કરાચાયે ગલણત શાસ્ત્રનો કયો ગ્રાંથ લખ્યો હતો ?

(B) લીલાવતી ગલણત

190 શ ૂટયની શોધ કરનાર ભારતીય ગલણતશાસ્ત્રી કોણ હતા ?
192 ર્દલ્હી ક્સ્થત લાલ ર્કલ્લાનુાં નનમાથણ કોણે કરાવ્યુ હત ુાં ?

193 ગુજરાતના જગલોમાાં
ાં
થી લુપ્ત થયેલ વટય જીવ કયો છે ?
194 નવશ્વમાાં તલની સૌથી વધુ નનકાસ કરતો દે શ કયો છે ?

195 કયા પાકને ભારતમાાં ‘સફેદ સોના’ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે ?
196 નવશ્વનુાં સૌથી મોટુ ખનનજતેલ શુક્ધ્ધકરણ સાંકુલ ક્યાાં આવેલ ુાં છે ?
197 ભારતમાાં કયુ શહેર ‘નસલલકોન વેલી’ તરીકે જાણીત ુ બટયુાં છે ?
198 ગરીબી રે ખા નીચે જીવતા કુટુાંબો કયા નામે ઓળખાય છે ?

199 ભારતીય મ ૂળના કયા અથથશાસ્ત્રીએ માનવ નવકાસ અંકની નવભાવના આપી હતી ?
200 નીચેનામાાંથી કયુ કાવ્ય કનવ કાલલદાસ દ્વારા રચાયેલ ુાં નથી ?

NOTE: IN PART - 1(MAT) QUESTION NUMBER - 11, 19, 32 & 35 ; PART - 2 ( LANGUAGE -GUJARATI ) QUESTION NUMBER - 80 & 92 AND
PART - 3 (SAT) QUESTION NUMBER - 115, 125, 137, 155 & 182 OPTIONS(ANSWER) ARE CHANGE.

(A) આયથભટ્ટ

(C) શાહજહાાંએ
(B) વાઘ

(D) ભારત
(A) કપાસ

(C) જામનગર
(D) બેંગાલુરુ
(B) BPL
(A) ડો. અમત્યથસેન
(C) દશકુમાર ચર્રત

