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1. શળક્ષક વોથી ભશત્લ ૂણણ કાભ છે ,
(અ) શળક્ષણ કામણ આમજન કયલા ભાટે
(ફ) લગણ વ્માખ્માન શોંચાડલા ભાટે
(વી) ફાકની કાજી યાખલી
(ડી) શલદ્યાથીઓને મ ૂલમાાંકન
2. એક શળક્ષક-શવ ાં જઈએ
(અ) Honest
(ફ) Dilligent
(વી) કતણવ્મયામણ
(ડી) શનમશભત
3. માણલયણ શળક્ષણ ળાાઓભાાં ળીખલલાભાાં જઈએ કાયણ કે,
(અ) તે માણ લયણીમ પ્રદૂ ણ અવય કયળે
(ફ) તે જીલન ભશત્લ ૂણણ બાગ છે
(વી) તે નકયી શળક્ષક આળે
(ડી) અભે માણ લયણ નથી છટકી ળકે છે
4. નલદમ ળાાઓના થી સ્થાના કયલાભાાં આલી છે
(અ) ગ્રામ્મ શલસ્તાયભાાં ળાા વાંખ્મા લધાયલા ભાટે
(ફ) ગ્રામ્મ શલસ્તાયભાાં વાયા શળક્ષણની જગલાઈ
(વી)  ૂણણ 'વલણ શળક્ષા અભબમાન'
(ડી) શળક્ષણ ગ્રાભીણ શલસ્તાયભાાં ક્ષમ તાવ
5. પ્રાથશભક કક્ષાએ છે , તે લધ વારાં છે ભાતા બાા ળીખલે છે કાયણ કે,
(અ) તે ફાકભાાં આત્ભશલશ્વાવ શલકાવ
(ફ) વય ફનાલે છે ળીખલાની
(વી) તે ફોદ્ધિક શલકાવભાાં ભદદરૂ છે
(ડી) તે કદયતી લાતાલયણભાાં ળીખલા ફાક ભદદ કયે છે
6. ભહશરાઓ વાયી પ્રાથશભક સ્તયે શળક્ષક છે , કાયણ કે,
chirag patel

(અ) તેઓ ફાક વાથે લધ patiently લતે
(ફ) તેઓ ઓછા ગાય વાથે કાભ કયલા તૈમાય શમ છે
(વી) ઉચ્ચ રામકાત આ વ્મલવામભાાં નથી જરૂયી છે
(ડી) તેઓ અન્મ વ્મલવામ ઓછી તક છે
7. તભે ફધા ચાય નીચે આેર વ્મલવામ ભાાં વાંદ થમેર છે . તભે જલા ભાટે જમાાં ઈચ્છ છ?
(અ) શળક્ષક
(ફ) રીવ
(વી) આભી
(ડી) ફેન્ક
8. શ ાં વોથી લધ ભશત્લન ાં છે જમાયે બ્રેકફડણ ય રખતા?
વાયા રેખન (અ)
રેભખત સ્ષ્ટતા (ફી)
ભટા અક્ષય રેખન (વી)
નાના અક્ષય, રેખન (ડી)
9. કેટરાક શલદ્યાથીઓ શળક્ષક હદલવ ય તભે શબેચ્છા કાડણ ભકર. તભે શ ાં શ ાં કયળે? તભે કયળે(અ) કાંઈ કયવ ાં
(ફી) તેભને ભાટે આબાય કશે છે
(વી) તેભને કશ કચય ન ભની
(ડી) તેભને ભાટે વાયી શબેચ્છાઓ યસ્ય આદાન - પ્રદાન કયવ ાં
10. શલદ્યાથી તભાયા લગણ અંત આલે છે . છી તભે કયળે(અ) ભાતા - શતા ભાટે જાણ
(ફી) એ તેભને વજા
(વી) ભાટે કાયણ જાણલા પ્રમાવ કય
(ડી) ત્માાં ચ ૂકલણી ન ધ્માન
11. જમાયે શલદ્યાથીઓ શનષ્પ ફને છે , તે વભજી ળકામ છે કે જે(અ) શવસ્ટભ શનષ્પ જામ છે
(B), શળક્ષક શનષ્પતા

(વી) શનષ્પતા રખાણ સ્તક
(ડી) વ્મક્તતગત ભાતાન શલદ્યાથી શનષ્પતા
12. તે ઘયભાાં કાભ આલાની રાબ એ છે કે શલદ્યાથીઓ(અ) ઘયે વ્મસ્ત યશે છે
ઘયે અભ્માવ (ફી)
(વી) ભાાં તેભની પ્રગશત ભાટે તાવ કયી ળકે છે
(ડી) સ્લ અભ્માવ આદત શલકાવ કયી ળકે છે
13. કમ્્યટય, એક ળબ્દ ની રાંફાઈ ભાાં ભાલાભાાં આલે છે
(અ) ફીટભજબ ૂતાઇ
(ફ) ફાઇટ
(વી) શભભરભીટયની
આ none (ડી)
14. કણ 'કમ્્યટય શતા' તયીકે ઓખામ છે ?
(અ) ફી ાસ્કર
(ફ) એચ શરેહયથ
(વી) ચાલવણ ફેફેજ
(ડી) લી જે ન્યભેન
15. એક શળક્ષક ગાંબીય ખાભી છે he/she(અ) ળાયીહયક શલકરાાંગ છે
(ફ) ઓછી ક્સ્થશત વાભાજજક આશથિક અનરક્ષે
(વી) નફા વ્મક્તતત્લ ધયાલે છે
(ડી) અહયતલ ભાનશવક શલકાવ છે
116. શળક્ષક વપતા છે ,
(અ) શલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ શવદ્ધિ
તેના (ફી) વાયા રક્ષણ / તેણીના વ્મક્તતત્લ
(વી) તેના / તેણીના વાયા શળક્ષણ
(ડી) તેના / તેણીના વાયા ાત્ર

17. એક Deepawali Fair તભાયી ળાાભાાં યશી આમજન કયલાભાાં આલે છે . તભે શ ાં ઈચ્છ નહશિં
શળે?
(અ) ભાત્ર ન્મામી મરાકાત ર
(ફ) શલધેમ ભાાં બાગ રેલા ભાટે
(C) દકાન રેલા ભાટે કાંઈક લેચાણ
(ડી) મરાકાતીઓ ભાટે ભપત ાણી શલતયણ
18. એક શલદ્યાથી વોથી ભશત્લન ાં રક્ષણ છે ,
જલાફદાયી અથણભાાં (અ)
(ફ) વત્મ લાત કયલા ભાટે
(વી) વશકાય
(ડી) આજ્ઞાારન
19. મ ૂભ ૂત શળક્ષણ મજના શેત છે ,
પ્રાથશભક શળક્ષણ universalization (અ)
(ફી) એ શનષ્કણ vocationalise ભાટે
(વી) દ્વાયા શળક્ષણ વ્મક્તતઓ મ ૂભ ૂત જરૂહયમાત હય ૂણણ કયલા ભાટે
(ડી) શળક્ષણ ભાટે પયજજમાત ફનાલલા ભાટે
20. તભે લગણ શલમ ળીખલલા આલે છે અને એક શલદ્યાથી એ શલમ ય ભફનવાંફશાં ધત પ્રશ્ન
 ૂછ.તભે શ ાં શ ાં કયળે?
(અ) તભે તેને ભફનવાંફશાં ધત પ્રશ્ન  ૂછ ભાટે યલાનગી આળે
(ફી) તભે તેને unrealated પ્રશ્ન  ૂછ ભાટે યલાનગી આળે નહશિં
(વી) તભે શલચાયણા કયળે તે ગેયશળસ્ત અને તેભને વજા
(ડી) તભે લગણ છી પ્રશ્ન જલાફ આળે
21. જ તભે શળક્ષક નકયી ભેલલા અવભથણ શમ, ત છી તભે કયળે(અ) ઘયે ટયળન આલાન ાં ળરૂ
(ફ) ઘયભાાં યશે છે ત્માાં સધી તભને નકયી ભી
(વી) અમક અન્મ નકયી રેલા
(ડી) શળક્ષણ ભાટે અયજી ચાલ

22. એક શળક્ષક દ્વાયા શલદ્યાથીઓને પ્રત્વાશન કયી ળક છ
(અ) મગ્મ ઇનાભ આ્મા
(ફ) મગ્મ ભાગણદળણન આલા
(વી) ઉદાશયણ આ્મા
(ડી) લગણ કથી બાણ
23. જ શલદ્યાથી તભે કઈણ ભાન નથી ચ ૂકલણી નથી, ત છી તભે કયળે(અ) તેભને અલગણલા
(ફ) યીક્ષાભાાં ઓછા ભાકણ વ મજલાન ાં
(વી) તેના / તેણીના ભાતા - શતા વાથે લાત
(ડી) તેને ઠક
24. યાષ્રીમ વાક્ષયતા શભળન ભાાં સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી
1996 (એક)
1988 (ફ)
1999 (વી)
2000 (ડી)
25. શળક્ષક શળક્ષણ ભાટે નેળનર કાઉક્ન્વર ઓપ શેત છે ,
(અ) શળક્ષણ કરેજ ખરલા ભાટે
(ફ) શળક્ષણ વાંળધન ભાટે પ્રત્વાશન
(વી) શળક્ષણ કરેજભાાં ધયણ જાલલા ભાટે
(ડી) અનદાન શળક્ષણ કરેજ ભાટે  ૂય ાડલા ભાટે
26. શળક્ષણ ફારભાંહદય શવસ્ટભ પા આ્મ શત(અ) ટી ી Nunn
(ફ) સ્ેન્વય
(વી) Froebel
(ડી) ભન્ટેવયી

27. 'ગજયાત ળૈક્ષભણક વાંળધન અને તારીભ નેળનર કાઉક્ન્વર' ભાાં સ્થાના કયલાભાાં આલી
શતી
1961 (એક)
1962 (ફ)
1963 (વી)
1964 (ડી)
28. શનફાંધ પ્રકાયના ટે સ્ટ શલશ્વવનીમ નથી કાયણ કે,
(અ) તેભના જલાફ અરગ અરગ છે
(ફ) તેભના હયણાભ અરગ અરગ છે
(વી) તેભના ચકાવણી ભાતાન યીક્ષક મ ૂડ દ્વાયા અવય ાભે છે
(ડી) તેભના જલાફ પ્રકાય અરગ છે
29. એક લારી આલે ક્યાયે મ તભને ળાાભાાં જઓ.
તભે કયળે(અ) ફા અલગણલા
(B) ારક રખલા ભાટે
(વી) તેને youself ભલા જાઓ
(ડી) ફા વજા ળરૂ
30. લગણ શલદ્યાથીઓ લચ્ચે યવ જાલી યાખલા, શળક્ષક જઇએ(અ) બ્રેકફડણ ઉમગ
(ફ) ચચાણ
(વી) કથાઓ કશેવ ાં
(ડી) પ્રશ્ન  ૂછ
31. નલી શળક્ષણ નીશત શેત છે ,
(અ) ફધા શળક્ષણ વભાન તક  ૂયી ાડલા ભાટે
(ફ) વભગ્ર શળક્ષણ શવસ્ટભ સધાયલા ભાટે
(વી) યજગાય વાથે શળક્ષણ ભરિંક
(ડી) શળક્ષણ વાથે હડગ્રી delink ભાટે
32. શળક્ષણ પ્રભાણભ ૂત લધાયલા, તે જરૂયી છે

(અ) શલદ્યાથીઓ ભાટે વતત મ ૂલમાાંકન
(ફ) શળક્ષકને ઊંચા ગાય આલા ભાટે
(વી) અભ્માવક્રભ યીવ્ય કયલા ભાટે
(ડી) વાયી ળાા ભકાન ફનાલલા ભાટે
33. શ ાં શળક્ષક ભાટે વોથી ભશત્લ ૂણણ છે ?
(અ) લગણ શળસ્ત જાલલા ભાટે
(ફ) લગણ શનમશભત કયલા
(વી) શલદ્યાથીઓ મશ્કેરીઓ દૂ ય કયલા ભાટે
(ડી) વાયા લતતા શઇ
34. શલદ્યાથીઓને ળાાભાાં ળા યભત યભલા જઈએ?
(અ) તે તેભની ળાયીહયક ભજબ ૂત ફનાલે છે
(ફ) ફનાલે શળક્ષક ભાટે વય કાભ
(વી) તે વભમ વાય કયલાભાાં ભદદ કયળે
(ડી) તે વશકાય અને ળાયીહયક શલકાવ શવરક
35. કોટાંભફક ઓપ અથણ છે
(અ) અનોચાહયક શળક્ષણ
(ફ) ઔચાહયક શળક્ષણ
(વી) શળક્ષણ નન વાભાન્મ
(ડી) હડસ્ટન્વ એજયકેળન
36. ત્માાં ગ્રાભલાવીઓ લચ્ચે તણાલ છે અને તભે શળક્ષક છે . તભે શ ાં શ ાં કયળે?
(અ) તભે "ગ્રાભ Pradhan" જાણ કયળે
(ફી) તભે તેભને ળાાંત ાડવ ાં પ્રમત્ન કયળે
(વી) તભે રીવ અશેલાર કયળે
(ડી) તભે તેભને અંતય યાખલા ડળે
37. એક શળક્ષક દ્વાયા શલદ્યાથીઓને લચ્ચે વાભાજજક મ ૂલમ શલકાવ કયી ળકે છે
(અ) તેભને ભશાન રક શલળે કશેલાની
(ફ) શળસ્ત શલકાવળીર અથણભાાં
(વી) આદળણ લતણન

(ડી) તેભને વાયા કથાઓ કશેલી
38. શ ાં તભે ળાા ભાાં રેઝય વભમ શ ાં કયળે?
તભે કયળે(અ) ભાતાન શળક્ષક ઓયડાભાાં આયાભ રેલા
(ફ) સ્તકારમ ભેગેઝીન લાાંચી
(વી) ઓહપવ clerks લાત
(ડી) શલદ્યાથીઓ ઘયભાાં કાભ તાવ
39. એક શળક્ષક-લગણ ભાાં પ્રશ્ન  ૂછે છે
(અ) શલદ્યાથીઓને વ્મસ્ત યાખલા
(ફ) શળસ્ત જાલી
(વી) ભાતાન શલદ્યાથી ધ્માન આકશિત
(ડી) ળીખલે છે
40. તભે શળક્ષણ વ્મલવામ ગભે છે કાયણ કે,
(અ) તે ઓછી જલાફદાયી છે
(ફી) તભે તેને યવ છે
(વી) એ ખ ૂફ વય છે
(ડી) તે તભને લધ યજાઓ  ૂયી ાડે છે
41. શલદ્યાથીઓ ભાટે જીલન ભાાં વપતા ભી કેલી યીતે પ્રત્વાહશત જઈએ?
(અ) વાંદ કયે રા અભ્માવભાાં
(ફ) આકક્સ્ભક અભ્માવ
(વી) વઘન અભ્માવ
(ડી) ગાલાના દ્વાયા ળીખલી
42. શલદ્યાથી ઓપ ગેયશાજયી ની આદત વાંદબણભાાં
(અ) મખ્મ છે અને ભાતા - શતા ભચિંતા ભી જઈએ
(B) ળાાઓ અશધકાયીઓએ ળાાના શળસ્ત દીઠ તેભને વાભે ગરાાં રેલા જઈએ
(વી) આ શળક્ષક તેને ગાંબીય વભસ્મા તયીકે રેલી જઈએ
(ડી) તેઓ શનમશભત શલદ્યાથીઓ વાંફધ
ાં ભાાં લગણ ખાંડ ઓછી અગ્રતા આલાભાાં આલળે જઈએ

43. જેને અભ્માવેતય પ્રવ ૃશિઓભાાં વાંસ્થા જલાફદાયી વાથે વાંગ્રશામેર શલી જઈએ?
(અ) મખ્મ
(B) શળક્ષક કે જેઓ આ કામણ ભાટે શનયતત કયલાભાાં આલે છે
(વી) આ શળક્ષક જે તે યવ રેલા
(ડી) ફધા શળક્ષક
44. જમાયે શલદ્યાથીઓ અમક અરગ યીતે પ્રશ્ન શનમત સ્તકભાાં શળક્ષક દ્વાયા ળીખલલાભાાં
ઉકેરલા પ્રમત્ન કય, છી આ શલદ્યાથીઓ-શવ ાં જઈએ
(એ) આ શલમ ય કેટરાક અન્મ સ્તક વાંકણ નાઉમ્ભીદ
(ફ) ભાટે શલમ ય કેટરાક અન્મ સ્તક વાંકણ પ્રત્વાશનના
(વી) આ વભમગાા છી તેભના શળક્ષક વાથે લાત સ ૂચલેર
(ડી) ભાટે લગણ ખાંડ નોંધ ારન કયલા ભાટે યીક્ષાભાાં વાયા ભાકણ ભેલી સ ૂચલેર
45. આ અનબલી શળક્ષક એક શલમ શલગતલાય ાઠ મજના જરૂય નથી કાયણ કે,
(અ) તેઓ વાયી યીતે તેની ભદદ લગય ળીખલે કયી ળક છ
(ફ) જજજ્ઞાસ શલદ્યાથીઓને વાંખ્મા લગણ ખ ૂફ જ નફી છે
(વી) જમાયે તેઓ કેટરાક ભ ૂર ભકરવ ાં, તેઓ તેભના શલદ્યાથીઓ ાવેથી કઇણ challange
નથી વાભન નથી
(ડી) તેઓ તાને વાંભક્ષ્ત રૂયે ખા વાથે તૈમાય છે કાયણ કે તેઓ તેને અનબલ દ્વાયા
સ્ેશળમરાઇઝેળન ભેલી ળક છ
46. ડ્ર આઉટ ઓપ વભસ્મા કે જે શલદ્યાથીઓને ળરૂઆતના લોભાાં તેભના ળાા છડી વાયી
યીતે વાભન કયી ળક છ,
અભ્માવક્રભ લજન ઘટાડ (અ)
શળક્ષક ની વશાનભ ૂશત (ફી)
(વી) ળાાના આકણક માણલયણ
જે શલદ્યાથીઓ પ્રત્વાશન (ડી)
47. આદળણ શળક્ષક(અ) વભગ્ર અભ્માવક્રભ ળીખલે છે
(ફ) ળીખલાની તેભના શલદ્યાથીઓને ભદદ કયે છે
(C) શભત્ર હપરવપય અને ભાગણદશળિકા છે
(ડી) વાયી શળસ્ત જાલી યાખે છે

48. શળક્ષણની ધ્મેમ-શવ ાં જઈએ
(અ) શલદ્યાથીઓને વ્માલવાશમક કોળલમ શલકવાલલા
(ફ) શલદ્યાથીઓને વાભાજજક જાગરૂકતા શલકાવ કયલા ભાટે
(વી) યીક્ષા ભાટે શલદ્યાથીઓને તૈમાય કયલા ભાટે
(ડી) વ્મલશાર જીલન ભાટે શલદ્યાથીઓને તૈમાય કયલા ભાટે
49. ભાતાન શલદ્યાથી શભલકણ ચકાવલાન ાં શ્રેષ્ઠ િશત છે ,
(અ) તે લગણ શશળમાય શલદ્યાથીઓને વોંણી કયલા ભાટે
(ફ) જૂથ યીતે લગણ જલાફ ચકાવલા ભાટે
(વી) તેભને નમ ૂન જલાફ ની ભદદ વાથે ચકાવણી કયલા ભાટે
(ડી) એ તાની જાતે શળક્ષક દ્વાયા શનમશભત યીતે ચકાવલા ભાટે
50. એક શલદ્યાથીઓ ભાટે ચકાવણી કામણક્રભ ફાંધામેરા વભમ Shools અભરભાાં જઈએ કે જેથી(અ) શલદ્યાથીઓ પ્રગશત તેભના ભાતાશતા ભાટે ભાહશતી જઈએ
(ફ) એક શનમશભત અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં ળકામ
(વી) શલદ્યાથીઓને અંશતભ યીક્ષા ભાટે તારીભ ળકામ
(ડી) આ કામણક્રભ ઉચાયાત્ભક હયણાભ ભાાંથી પ્રશતહક્રમા ધયણે અનાલી ળકામ છે
51. ફાક ભાટે અભ્માવ આલશ્મક તત્લ ળાા ફશાય યશી-શવ ાં જઈએ
(અ) અક્ષયજ્ઞાન સ્ધાણત્ભકતાની
(ફી) જીલન કોળલમ
(વી) વાંખ્માત્ભક સ્ધાણત્ભકતાની
(ડી) વ્માલવાશમક સ્ધાણત્ભકતાની
52. પ્રાથશભક શળક્ષણભાાં કયદાતાઓ ની પા ઓપ પભણ છે
(અ) ઇન્કભ ટે તવ
(ફ) ટય ૂળન પી
(વી) વ્મક્તતગત tution ભાટે ૈવા
(ડી) ળૈક્ષભણક ઉકય
53. કન્મા શળક્ષણ ભાટે અગ્રતા આલાભાાં આલલી જઈએ, કાયણ કે,
(અ) આ છકયીઓ છકયાઓ કયતાાં લધ વયખાભણી બદ્ધિળાી શમ છે

(ફી) આ છકયીઓ છકયાઓ કયતાાં વાંખ્મા ઓછી છે
(વી) આ છકયીઓ ખયાફ ભ ૂતકાભાાં શતી છકયાઓ તયપેણભાાં બેદબાલ
(ડી) ભાત્ર છકયીઓ વાભાજજક હયલતણન ભાટે અગ્રણી ભાટે વક્ષભ છે
54. વાંકભરત શળક્ષણ વપતા આધાય ય
(અ) વમદામનાાં આધાય
(ફ) રખાણ સ્તક શ્રેષ્ઠતા
(વી) શળક્ષણ-શળક્ષણ વાભગ્રી વોથી ગણલિા
(ડી) શળક્ષક આ લતણનને પેયપાય
55. ળાાઓ શળક્ષણની ગણલિા ય વાં ૂણણણે-આધાય યાખીને કયલાભાાં આલે છે
(અ) ભાખાકીમ સશલધાઓ
(ફ) નાણાકીમ જગલાઈઓ
(વી) આંતયયાષ્રીમ આધાય
(ડી) શળક્ષકની શળક્ષણની ગણલિા
56. મ ૂભ ૂત શળક્ષણ શલચાય propounded છે ,
(અ) ડ Zakir હવૈન
(ફી) ડ યાજેન્ર પ્રવાદ
(વી) ભશાત્ભા ગાાંધી
(ડી) યશલન્રનાથ ટાગય
57. ળાા શળક્ષણ ગણલિા વોથી ભશત્લની સ ૂચક છે ,
એક ળાા (અ) ભાખાકીમ સશલધાઓ
(ફ) લગણખડાં શવસ્ટભ
(વી) વાભગ્રી રખાણ સ્તક અને અધ્માન-શળક્ષણ
(ડી) શલદ્યાથી શવદ્ધિ સ્તય
58. જે શલદ્યાથી વભસ્માઓ શ્રેષ્ઠ ઉામ અભ્માવ વાથે વાંફશાં ધત છે વખત કાભ ભાટે સઝાલ (અ)
(ફ) ગ્રાંથારમ દે ખયે ખ અભ્માવ
ખાનગી ટયળન ભાટે સઝાલ (વી)
(ડી) ડામગ્નસ્સ્ટક શળક્ષણ

59. આ વેલા 'શળક્ષક તારીભ દ્વાયા-લધ અવયકાયક ફનાલી ળકામ
(અ) તારીભ ેકેજ કે જે અગાઉથી wellprepared ભદદથી
(ફ) તે યે શવડેક્ન્ળમર પ્રગ્રાભ ફનાલી યહ્યા
(વી) વશકાયી અભબગભ લાયીને
(ડી) પ્રેતટીવીંગ તારીભ શલચાયવયણી કામણપ્રવ ૃશિ ઈ. ને આગ ધાલલી કામણલાશી
60. ફા શ્રભ દારૂફાંધી એતટ (1986) (અ) ફા લમ 14 લણ સધી ફાક કાભદાય તભાભ પ્રકાયની પ્રશતફાંશધત
(ફ) જખભ રેલાથી ફાક કાભદાય પ્રશતફાંશધત ભાત્ર કાભ કયે છે
(વી) ળાા વભમ દયમ્માન ફા ભજૂયી ભાત્ર પ્રશતફાંશધત
(ડી) ભાભરક ય ફાકને શળક્ષણની જલાફદાયી આરીળાન દ્વાયા પ્રશતફાંશધત ફા કાભદાય
જલાફ:
1. (અ) 2. (વી) 3. (ફી) 4. (ફ) 5. (ડી) 6. (એ) 7. (એક) 8. (એક) 9. (ફી) 10. (વી)
11. (ડી) 12. (ડી) 13. (અ) 14. (વી) 15. (ડી) 16. (વી) 17. (ફી) 18. (ડી) 19. (વી) 20. (ડી)
21. (ડી) 22. (અ) 23. (અ) 24. (ફી) 25. (વી) 26. (વી) 27. (અ) 28. (વી) 29. 30 (વી). (ડી)
31. (ફી) 32. (અ) 33. (વી) 34. (ડી) 35. (અ) 36. (ફી) 37. (વી) 38. (ડી) 39. (વી)
40. (ફી)
41. 42 (વી). 43 (વી). (અ) 44. (ફી) 45. (ડી) 46. (ડી) 47. (વી) 48. (ડી) 49. (ડી) 50. (ડી)
51. (ડી) 52. (ડી) 53. (ડી) 54. (ફી) 55. (ડી) 56. (વી) 57. (ડી) 58. (ડી) 59. (ડી) 60. (અ)
વાભાન્મ જ્ઞાન
61. સ્તક "છિીવગઢ ગીત Sangraha, Antas કે ગીત" ના રેખક કણ છે ?
(અ) Brij ભશન અગ્રલાર
(ફ) યાજેળ Chouhan
(વી) Devendra લભાણ
(ડી) ડ યભન શવિંઘ
62. બાયત, Bhakra, વોથી લધ ડેભ ફાાંધલાભાાં આલે છે ozn(અ) વ્માવ નદી
(ફ) જેરભ નદી

(વી) Sutlej નદી
(ડી) Ghaghara નદી
63. મ્માનભાય ના ચરણ છે ,
(અ) ડૉરય
(ફ) રૂશમ
(વી) ટકા
(ડી) ક્યાટ
64. જે નાના દે ળ (લવતી) ભાાં છે ?
(અ) લેહટકન શવટી
(ફ) નોર
(વી) ભનાક
(ડી) રાઉ
65. જે બાયત ભાાં ળબ્દ 'Loknayak' વાથે વાંકામેર છે ?
(અ) રારા રાજત યાઇ
(ફ) ફાર ગાંગાધય શતરક
(વી) જમ પ્રકાળ નાયામણ
(ડી) ભદન ભશન Malviya
66. નીચેની વાઇટ્વ જે લલડણ શેહયટે જ વાઇટ ના યનેસ્ક માદીભાાં વભાલલાભાાં આલેર છે?
(અ) Chilka તાલ
(ફ) ડાર રેક
(વી) નાગીન તાલ
(ડી) સ ાંદયલન નેળનર ાકણ
67. જે દે ળભાાં આઇવીવી લલડણ ટ્લેન્ટી-20 ક જીત્મ?
(અ) બાયત
(ફ) ાહકસ્તાન
(વી) ઑસ્રેભરમા
(ડી) ઈંગ્રેન્ડ

68. Indravati નેળનર ાકણ નદીન આ ફેન્ક ય આલેલ ાં છે
(અ) ભશાનદી
(ફ) વને
(વી) ગાંગા
(ડી) Indravati
69. ાણી જાળમ કમા છિીવગઢ ભાાં વોથી લધ છે ?
(અ) Minimata જાળમ
(ફ) Ravishankar જાળમ
(વી) Sondhoor જાળમ
(ડી) Kodar જાળમ
70. કણ, નીચેના આઉટ, બાયત યત્ન યસ્કાય પ્રથભ પ્રા્તકતાણ શત?
(અ) ફી.વી. યમ
(ફ) એવ ચાંરળેખય
(વી) C.V. યભન
(ડી) ગભફિંદ Ballabh શાાંપવ ાં
71. રાન્વ-વાઇફેયીમન યે રલે ભથક છે ,
(અ) ભસ્ક અને વ્રાહદલસ્તક
(ફી) વેન્ટ ીટવણફગણ અને વ્રાહદલસ્તક
(વી) ભસ્ક અને ક્રસ્નમાસ્કણ
(ડી) વેન્ટ ીટવણફગણ અને ક્રસ્નમાસ્કણ
72. વોથી શભકા થાણ ભાાં છે
(અ) દભક્ષણ આહિકા
(ફી) બાયત
(વી) યએવએ વાંયતત
(ડી) ઑસ્રેભરમા
73. ાણીની લયા ભાાં વાંગ્રશામેર છે શીટ(અ) ચક્કવ ગયભી
(ફ) ગ્ત ગયભી

(વી) વાં ૂણણ ગયભી
(ડી) વાંફધ
ાં ી ગયભી
74. લાાંક પવણના પ્રથભ ળધ્ય ાં શત ાં(અ) Coriolis
(ફ) Ferrel
(વી) Thornthwaite
(ડી) Koeppen
75. Contours કાલશનક રાઇન છે દળાણલેવભાન લાતાલયણીમ દફાણ (અ) સ્થ
(ફ) જ તાભાન શલસ્તાય
વભાન ઊંચાઇએ છે (વી) સ્થ
(ડી) વભાન વનળાઇન શલસ્તાય
76. બાયત જે યાજમભાાં વોથી ભટ શલસ્તાય ધયાલે છે ?
(અ) ઉિય પ્રદે ળ
(ફ) ભધ્મ પ્રદે ળ
(વી) ભશાયાષ્ર
(ડી) યાજસ્થાન
77. ફે નદીઓ લચ્ચે પદ્ર જભીન કશેલાભાાં આલે છે
(અ) જરશલબાજક
(ફ) લટય બાગરા
(વી) દઆફ
(ડી) Tarai
78. સ્થ કે ભાતાન છિીવગઢ સય થભણર ાલય સ્ટે ળન આલેલ ાં છે ?
(અ) Raigarh
(ફ) Dantewada
(વી) Korba
(ડી) Bhilai

79. નીચેના યાજમ છે , જે 2007 બાગીદાયી અને ક્ષભતા શનભાણણ પ્રહક્રમા શ્રેષ્ઠતા ની શ્રેણી ભાાં
ભાનલ શલકાવ અશેલાર ભાટે UNDP એલડણ જીત્મા છે ?
(અ) ભફશાય
(ફ) ભશાયાષ્ર
(વી) શહયમાણા
(ડી) છિીવગઢ
80. નીચેના જડીઓ જે (અબમાયણ્મ અને જીલરાઓ) મગ્મ યીતે વયખાલલા કયલાભાાં આલે
છે ?
(અ) Achanakmar-ભફરાવય
(ફ) Badalkhol-Jashpur
(વી) Gomerda-Raigarh
(ડી) Udanti-Sarguja
81. વયકાય એકાત્ભક શવસ્ટભ નીચેના રાબ જે ધયાલે છે ?
(અ) ગ્રેટય અનકૂરનક્ષભતા
(ફ) તીવ્ર યાજમ
(વી) રક દ્વાયા ગ્રેટય બાગીદાયી
વયમખત્માયળાશી છે (ડી) રેવભેન્ટે રેવય તક
82. નીચે એક જે યાજમભાાં યશે છે એક તત્લ નથી?
(અ) લસ્તી
(ફ) જભીન
(વી) આભી
(ડી) વયકાય
83. બાયતીમ ફાંધાયણ અનવાય, પ્રધાન ભાટે -ઓપ ્રેઝય દયમ્માન ઓહપવ ધયાલે યશેળે
(અ) બાયતના યાષ્રશત
બાયત (ફી) લડાપ્રધાન
(વી) વાંવદ
(ડી) સપ્રીભ કટણ
84. વાંવદભાાં-વભાલે છે

(અ) પ્રમખ, રકવબા અને યાજમવબાની
(ફ) રકવબા અને યાજમવબાની
(વી) રકવબા અને શલધાનવબા
(ડી) શલધાનવબા, શલધાનવબા અને રકવબાના હયદ
85. કણ નક્કી કે ભફર ભની ભફર અથલા નથી?
(અ) પ્રમખ
(ફ) લડાપ્રધાન
(વી) નાણા પ્રધાન
રક વબા સ્ીકય (ડી)
86. નીચે કે જે વેર 'માાંશત્રક ખાવ કયીને લીજી ફન ાં ઉત્ાદન અને શલતયણ કયનારાં ભથક'
કશેલાભાાં આલે છે ?
(અ) ફીજક
(ફ) Lysosome
(વી) યાં ગસ ૂત્ર
(ડી) ભાઇટકન્ડ્રીઓન
87. ડેપીવીટ શવન્ડ્રભ Immuno-ઉણ (એડ્વ) ને કાયણે છે ,
(અ) protozoa
(ફ) લાઈયવ
(વી) ફૂગ
(ડી) ફેતટેહયમા
88. નીચેની પ્રહક્રમાઓ જે શલા cabron ડામતવાઇડ જથ્થ લધાય થત નથી?
(અ) શ્વાવ
(ફ) પ્રકાળ વાંશ્રેણ
ેરર ઓપ ફશનિંગ (વી)
(ડી) લનસ્શત ઍયભફક વડ
89. શલટાશભન કે ભટા બાગના વયતાથી અભાયા વાંસ્થાઓ ઉત્ાદન કયલાભાાં આલે છે,
(અ) શલટાશભન એ
(ફ) શલટાભીન ફી

(વી) શલટાભીન વી
(ડી) શલટાશભન ડી
90. નીચેના ધાતઓ જે યાજમભાાં યશે છે ભપત થામ છે ?
(અ) કય
(ફ) આમનણ
(વી) ભઝન્ક
(ડી) નેત ૃત્ત્લ
91. શલશ્વ લેાય વાંગઠન ભાાં યચના કયલાભાાં આલી
1991 (એક)
1995 (ફ)
1997 (વી)
1999 (ડી)
92. લેાય નીશત વભાલે છે
(અ) નીશત શનકાવ-import
(ફ) Licencing નીશત
(વી) પયે ન એતવચેન્જ નીશત
ચકલણી નીશત ફેરેન્વ (ડી)
93. બાયતભાાં ફેંક કમા વેન્રર ફેન્ક ઓપ પયજ કયે છે ?
બાયત (અ) વેન્રર ફેન્ક
બાયત (ફી) સ્ટે ટ ફેન્ક
બાયત (વી) હયઝલણ ફેન્ક
ઉય (ડી) (એ) અને (ફી)
94. આ Swarajya ાટી ઓપ શનષ્પતા નીચેના યચના કયલાભાાં આલી
(અ) ચલ ભફન-વશકાય
(ફ) નાગહયક અવશકાય આંદરન
(વી) બાયત છડ આંદરન
(ડી) Champaran Satyagraha

95. વોથી વલતનત સ્ટે સ્ન્ડિંગ આભી, વીધા યાજમ દ્વાયા ચ ૂકલણી ફનાલનાય દ્વાયા કયલાભાાં આવ્ય ાં
શત ાં,
(અ) Iltutmish
(ફ) Alauddin Khalji
(વી) મશમ્ભદ-ભફન-તઘરખ
(ડી) શવકાંદય રદી
96. શળક્ષણ નીચેના કેન્ર કે જે વાથે, ચાંરગ્ત ભોમણ અને શલખ્માત શળક્ષક ચાણક્ય, વાંકામેર
શત ાં?
(અ) Takshashila
(ફ) નારાંદા
(વી) Vikramashila
(ડી) લૈળારી
97. કણ નીચેના યાજ ૂત યાજાઓ લચ્ચે પ્રથભ લખત ભશભાંદ ઘયી શયાવ્મા?
(અ)  ૃથ્લીયાજ ત્રીજ
(ફ) ચાલક્ય ભબભ
(વી) Jaichandra
(ડી) કભાય ાર
98. યનાઇટેડ નેળન્વ એજયકેળનર, વામસ્ન્ટહપક એન્ડ કલચયર ઓગેનાઇઝેળન (યનેસ્ક) ની
મખ્મભથક ખાતે-ક્સ્થત થમેર છે
(અ) હયવ (િાન્વ)
(ફ) જીનીલા (ક્સ્લટ્ઝરૅન્ડ)
(વી) ન્ય ૂ મકણ (યએવએ વાંયતત)
(ડી) ફેંગકક (થાઈરેન્ડ)
99. 'ભજબ ૂત વેન્ટય વાથે પેડયર શવસ્ટભ' ભાાંથી-ગમેર છે બાયતીમ ફાંધાયણ દ્વાયા ઉધાય
અભેહયકા (અ) યનાઈટે ડ સ્ટે ટ્વ ઑપ અભેહયકા
(ફ) કેનેડા
(વી) યનાઇટે ડ હકિંગડભ
(ડી) િાાંવ

100. થભવ 'ક' / યભત યભત, જે વાથે વાંકામેર છે ?
(અ) શૉકી
(ફી), ફૂટફૉર
(વી) ફાસ્કેટફૉર
(ડી) ફેડશભિંટન
જલાફ:
61. (ફી) 62. (વી) 63. (ડી) 64. (અ) 65. (વી) 66. (ડી) 67. (અ) 68. (ડી) 69. 70 (એ). (વી)
71. (અ) 72. (ફી) 73. (ફી) 74. (અ) 75. (વી) 76. (ડી) 77. (વી) 78. (વી) 79. (ડી)
80. (ડી)
81. (ફી) 82. (વી) 83. (અ) 84. (ડી) 85. (ડી) 86. (ડી) 87. (ફી) 88. (ફી) 89. (ડી) 90. (અ)
91. (ફી) 92. (અ) 93. (વી) 94. (અ) 95. (ફી) 96. (અ) 97. (ફી) 98. (અ) 99. (ફ)
100. (ડી)

