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�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર  

       મડંળની �હ!રાત %માકંઃ ૧૩૫/૨૦૧૭૧૮, કંપાઉ2ડર (આ5વુ8દ), વગ<-૩ સવંગ<ની તા. 

૦૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ મડંળ @ારા યોજવામા ં આવેલ ઓન-લાઇન F પધા<H મક લેIખત  પરKLામા ં

Mછુાયેલ OPોના  સાચા જવાબોની Oોિવઝનલ આ2 સર કK નીચે Oમાણ ેVકુવામા ંઆવે છે. W અ2વય ે

ઉકત પરKLાના ઉમેદવારો તરફથી કોઇ ર[ુઆત હોય તો તે તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના 

૧૭-૦૦ કલાક \ધુીમા ં મડંળને ]બ]મા/ં ટપાલ મારફત જ]રK આધારો સ_હત ર[ુ કરવા 

જણાવવામા ંઆવે છે. 

        જ]રK આધારો વગરની ક! ઉકત સમય મયા<દા બાદ ર[ુ કરવામા ંઆવેલ ર[ુઆત  `યાન ે 

લેવામા ંઆવશે નહb.  અને મડંળ @ારા જ]રK કાય<વાહK કરKને આખરK આ2 સર કK Oિસc કરKને 

આગળની કાય<વાહK હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે Wની પણ ઉમેદવારોએ નeધ લેવી.    
Que 

No. 

 
Option  & Answer (With Options) 

 Correct Answer 

1   ભેષજમાથંી નીકળેલો ભૈષ�ય શ!દમાથંી ................ માથંી વપરાશમા ંઆ$યો. (C) કૌિશક\hૂ 

(A) ઋ&વેદ  

(B) અથવ(વેદ  

(C) કૌિશક*,ૂ  

(D) ભૈષ�યર-નાવલી  

2   ‘અિસત’ શ!દનો સાચો સમાનાથ0 શ!દ જણાવો. (D) iયામ 

(A) સફ2દ  

(B) ગરમ  

(C) શીતળ  

(D) 3યામ  

3   ભૈષ�ય ક4પનાનો ઈિતહાસ ................ ના ઈિતહાસ 7ટલો 9ૂનો છે. (A) માનવ�ત 

(A) માનવ;ત  

(B) વન<પિતની ઉ-પિ>  

(C) આ?વુ@દકાળ  

(D) મહાભારતકાળ  

4   The staff room is empty, all the teachers ............... in the prayer hall. (B) must have be 

(A) must have be  

(B) must have been  

(C) must are  

(D) must being  

5   આ?વુ@દના Aાચીનતમ ક4પ છે ................. . (B) પચંિવધકષાય 

કkપના (A) અBટિવધકષાય ક4પના  

(B) પચંિવધકષાય ક4પના  

(C) CBુકD$ય િનિમEતક4પ  

(D) Fહમ અને ફાટં ક4પના  
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6   50 ની નાની અિવભા�ય સGંયાઓ ક2ટલી મળે ? (D) 15 

(A) 17  

(B) 16  

(C) 14  

(D) 15  

7   ………………... અ4પસાધન અને અ4પસમય સાIય ક4પના છે. (B) કkક 

(A) Jણૂ(  

(B) ક4ક  

(C) Fહમ  

(D) ફાટં  

8   દોષો-કલેદ કરવાની જKર હોય -યાર2 Jણૂ( ક4પનામા ંFહLગને ....................... 

લેવામા ંઆવે છે. 

(C) શlેા વગરની 

(A) ઘીમા ંશેકNને  

(B) એરંડામા ંશેકNને  

(C) શેPા વગરની  

(D) પાણીમા ંઅડવાળNને  

9   ઘી, તેલ, મધ િસવાયની AવાહN વ<Qઓુ Jણૂ(મા ંમેળવવાની હોય તો તેને Jણૂ( 

કરતા ................... ગણી લઇને Jણૂ(ને મેળવી પીSુ ંજોઇએ. 

(C) ચાર ગણી 

(A) બે ગણી  

(B) ,ણ ગણી  

(C) ચાર ગણી  

(D) આઠ ગણી  

10   છંદનો Aકાર િવક4પમાથંી શોધોઃ દ2વો ને માનવોના ંમWિુમલન તણા <થાન સકં2ત 

7વો 

(C) mnધરા 

(A) ચોપાઈ  

(B) શાXૂ(લિવYNFડત  

(C) Z&ધરા  

(D) દોહરો  

11   *[ૂમ Jણૂ(ના િનમા(ણ માટ2 ................... નબંરની ;ળN વાપરવામા ંઆવે છે. (A) 80 

(A) 80  

(B) 40  

(C) 60  

(D) 90  

12   મ\Bુયના જમણા ]ેપકમાથંી ફ2ફસા *ધુી ^ુિધર લઇ જતી KિધરવાFહની કઇ છે ? (D) opoસ ધમની 
(A) મહાિશરા  

(B) મહાધમની   

(C) _`_સ િશરા  

(D) _`_સ ધમની  
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13   ગળો 7વા aXુૃ ઔષધોનો dવાથ બનાવતો હોય તો પાણી તેનાથી ..................... 

ગeુ ંલેSુ ંજોઇએ. 

(A) ચાર ગqુ ં

(A) ચાર ગeુ ં  

(B) બે ગeુ ં  

(C) સોળ ગeુ ં  

(D) ઔષધ fબેૂ તેટgુ ં  

14   ચાg ુવષ@ (2017) રાBhNય આ?વુ@દ Fદન કયા Fદવસે ઉજવવામા ંઆવનાર છે ? (C) 17 ઓrટોબર 

(A) 28 ઓdટોબર  

(B) 22 ઓdટોબર  

(C) 17 ઓdટોબર  

(D) 19 ઓdટોબર  

15   દNપન dવાથ બનાવતી વખતે D$યમા ંમેળવેલ Dવની .................... ભાગની મા,ા 

બાકN રાખવામા ંઆવે છે. 

(B) દશમા 

(A) બારમા  

(B) દશમા  

(C) ચોથા  

(D) સોળમા  

16   આ?વુ@દ jચFક-સાની િવશેષતા ................. છે. (D) સમstટગત ustટકોણ 

(A) ?kુdત$યપાlય  

(B) િનદાન પFરવmન  

(C) Aાnૃિતક પદાથ( Aયોગ  

(D) સમoBટગત DoBટકોણ  

17   ‘Aાણીમા,’ શ!દનો સમાસ ઓળખાવો. (A) કમ<ધારય 

(A) કમ(ધારય  

(B) મIયમપદલોપી  

(C) ત-pુ̂ ુષ  

(D) ઉપપદ  

18   પારસીક યવાનીનો nૃિમરોગમા ંઉપયોગ સવ(Aથમ ................... મા ંથયો છે. (D) v2ૃદ માધવ 

(A) માધવિનદાન  

(B) શારંગધર સFંહતા  

(C) રોગ િવિનqય  

(D) Srૃદ માધવ  

19   This is my notebook. That one is ................... . (A) yours 

(A) yours  

(B) your  

(C) your’s  

(D) her  

20   sવન માટ2 Fહતકર-અFહતકર D$યો\ુ ંuાનAદાન કરSુ ંતે આ?વુ@દ\ુ ંએક 

.................... છે. 

(B િવિશtઠ Oયોજન 

(A) િવિશBટ સaંvુછ(ના  

(B) િવિશBઠ Aયોજન  

(C) સમવાય િન^ુપણ  

(D) પાચં ભૌિતક A-ય]ીકરણ  
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21   રાજમાતા મીનળદ2વીએ મલાવ તળાવ Pા ંબધંા$?ુ ંહQુ ં? (D) ધોળકા 
(A) માળવા  

(B) ભોળાદ  

(C) પાટણ  

(D) ધોળકા  

22   “ગાય, બકરN, ભwસ 7 ઔષિધઓ ચારણ તરNક2 લઇને <વ<થ થાય છે, તે તમા^ંુ 

(માનવ ;િત\ુ)ં ક4યાણ કર2” એSુ ં................. મા ંલG?ુ ંછે. 

(B) અથવ<વદે 

(A) ચરક સFંહતા  

(B) અથવ(વેદ  

(C) D$ય�ણુ િવuાન  

(D) Dઢબલnૃત |શ  

23   akુ<લમોના ભારત Aવેશ સાથે ..................... D$યો ભારતમા ંઆ$યા. (B) અ_હફ!ન, અકરકરા 
(A) અયાપાન, ક2શર (nુમnુમ)  

(B) અFહફ2ન, અકરકરા  

(C) અયાપાન, ચDંCરૂ  

(D) અકરકરા, ;તીફલ  

24   પલાશ, પીપળો, વડ વગેર2 S]ૃોમાથંી Aા`ત થતા િનયા(સને ....................... 

કહ2વાય છે. 

(C) લાLા (લાખ) 

(A) FહL� ુ(FહLગ)  

(B) રાળ  

(C) લા]ા (લાખ)  

(D) FહL�લુ  

25   નરિસLહ મહ2તાને કયા મFંદરમા ંસાત-સાત Fદવસ ભkdત કરતા ંભkdતનો ગાઢો રંગ 

લા&યો ? 

(D) રાધે-iયામ મ_ંદર 

(A) રાધે-3યામ મFંદર  

(B) બાલnૃBણની હવેલી  

(C) રાધા-nૃBણ મઠ  

(D) ગોપનાથ મહાદ2વ  

26   દદ}ને ‘Aમ~યા’ આપતી વખતે .................. ન આપSુ.ં (A) શીતજલ 

(A) શીતજલ  

(B) ઉBણજલ  

(C) Jણૂ(  

(D) વેસવાર પાનક  

27   સખેંડા તાgકુો �જુરાત રા�યા કયા �જ4લામા ંઆવેલ છે ? (B) છોટા ઉદ!Mરુ 

(A) ભાવનગર  

(B) છોટા ઉદ2pરુ  

(C) *રુત  

(D) વડોદરા  

 

 



Provisional Ans Key - 135                   Dt.  27-10-2017           Page 5 of 20 

28   ઔષધ િનમા(ણની DoBટએ “avૂછ(ના” શ!દનો અથ( Cુ ંલેવો જોઇએ ? (D) દોષર_હત 

(A) આમ ગધંરFહત  

(B) સuંારFહત  

(C) િનqેBટ  

(D) દોષરFહત  

29   �જુરાતમા ંfુખમલ ર�છ અ�યાર�ય કયા �જ4લામા ંઆવેgુ ંછે ? (A) ભ]ચ 

(A) ભKચ  

(B) પચંમહાલ  

(C) બનાસકાઠંા  

(D) રાજકોટ  

30   અjભષવણ AFYયા એ ................... બનાવતી વખતે જKરN છે. (D) આસવકkપના 
(A) ફાટંક4પના  

(B) Fહમક4પના  

(C) વેસવારક4પના  

(D) આસવક4પના  

31   ખનીજો તથા ધાQઓુના અe ુપરમાe ુસગંઠનને .................. �ારા લ� ુ�ણુ ?dુત 

બનાવાય છે. 

(C) Mટુ @ારા 

(A) સ<ંકારો �ારા  

(B) મદ(ન કમ(�ારા  

(C) pટુ �ારા  

(D) avૂછ(ના �ારા  

32   ર2ખાFંકત પદનો nૃદંતનો Aકાર શોધી જણાવોઃ ક\ભુાઈ બપોર2 જમતા નથી. (D) વત<માનzૃદંત 

(A) હ2-વથ(nૃદંત  

(B) ભિવBયnૃદંત  

(C) �તૂnૃદંત  

(D) વત(માનnૃદંત  

33   પારદની ભ<મ બના$યા બાદ તેને અk&ન પર રાખવાથી જો તેમાનંો પાદર ઉડN 

;ય તો તેવી પારદ ભ<મને ................... કહ2વાય. 

(C) સ{વબધં 

(A) િનબ0જબધં  

(B) િનજ0વબધં  

(C) સsવબધં  

(D) ક4પબધં  

34   I never make my servant ................ my shoes. (A) polish 

(A) polish  

(B) to polished  

(C) polishing  

(D) have polish  

35   પોટ બધંમા ંC�ુ પારદ અને ..................... ને � ૂટંNને બનાવેલી ક�જjલમાથંી 

.................... ક4પના િવિધ A?dુત થાય છે. 

(A) |cુ ગધંક, પપ<ટK 

(A) C�ુ ગધંક, પપ(ટN  

(B) C�ુ ગધંક, ભ<મ  

(C) C�ુ FહL�લુ, િસLXૂર  

(D) C�ુ FહL�લુ, ]ાર  
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36   ઈસરો �ારા તા7તરમા ંGSAT-19 સેટ2લાઇટને અવકાશમા ંતરતો aકૂવામા ંઆ$યો. 

આ <પેસ સેrટર\ુ ંનામ જણાવો. 

(B) સતીષ ધવન Fપસે 

સ2ેટર 

(A) િવYમ સારાભાઈ <પેસ સેrટર  

(B) સતીષ ધવન <પેસ સેrટર  

(C) અ!Xુલ કલામ <પેસ સેrટર  

(D) નોથ( ઈ<ટન( <પેસ એ`લીક2શન સેrટર  

37   ................... એ માણેક અને નીલમની ખાણમાથંી મળતો nુKિવLદ ;િતનો એક 

પાષણખડં છે. 

(C) સૌગ}2ધક 

(A) પ�ા  

(B) પાલક  

(C) સૌગkrધક  

(D) ક2રબા  

38   jબડ લવણનો સમાનાથ0 .................... છે. (D) A અન ેB 

(A) નવસાર  

(B) J�ુ4લકા  

(C) િસLધવ  

(D) A અને B  

39   1 ભાગ કળNJનૂાને .................... ભાગ C�ુ પાણીમા ંમેળવી 12 કલાક *ધુી રાખી 

aકૂN Jણૂા(દક બનાવવામા ંઆવે છે. 

(D) 240 

(A) 480  

(B) 120  

(C) 260  

(D) 240  

40   KFઢAયોગનો સાચો અથ( જણાવોઃ �તરો રાખવો (C) ભેદભાવ રાખવો 
(A) |તરમા ંરાખSુ ં  

(B) પીડા થવી  

(C) ભેદભાવ રાખવો  

(D) \dુસાન થSુ ં  

41   Q-ુથની ભ<મ બનાવવા તેને ................... ની ભાવના આપવી જોઇએ. (D) લb~નુો રસ 

(A) ગળોનો dવાથ  

(B) ધQરુાના પાનનો રસ  

(C) ભાગંરાનો <વરસ  

(D) લ��નુો રસ  

42   ઓપન ઓFફસમા ંવડ(  એ�`લક2શન 7Sુ ંકાય( કરતી એ�`લક2શન કઇ છે ? (B) WRITER 

(A) IMPRESS  

(B) WRITER  

(C) CALC  

(D) આપેલ પૈકN એકપણ નહ�  
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43   ................... એ પાચન સં<થાનના લગભગ મોટા ભાગના રોગો માટ2 ;ણીતી 

ક4પના છે. 

(B) પપ<ટK 

(A) પો�લી  

(B) પપ(ટN  

(C) િસLXૂર  

(D) ખરલીય રસાયન  

44   એક વેપારN બે શટ(  1,050 Kિપયામા ંખરNદ2 છે. Aથમ શટ( 16% નફાથી અને બી9ુ 

શટ(  12% ખોટથી વેચતા વેપારNને નફો ક2 \dુસાન થતો નથી. Aથમ શટ(ની FકLમત 

શોધો. 

(B) 450 

(A) 400  

(B) 450  

(C) 500  

(D) 600  

45   આતશીશીશીમા ંબનાવવામા ંઆવતો ....................... રસ બે Aકારનો બને છે. (1) 

કંઠ<થ અને (2) .................. 

(A) સમીરપ�ગ, તલFથ 

(A) સમીરપ�ગ, તલ<થ  

(B) *વુણ(રાજ બગેં�ર, nટૂ<થ  

(C) સમીરપ�ગ, nટૂ<થ  

(D) મકરIવજ, તલ<થ  

46   અલકંારનો Aકાર િવક4પમાથંી શોધોઃ ટ2બલ ટ2બલ 7Sુ ંછે અને �રુશી �રુશી 7વી 

છે. 

(D) અન2વય 

(A) ઉપમા  

(B) |-યા\Aુાસ  

(C) Kપક  

(D) અનrવય  

47   .................. એ pBુપ નામથી ;ણીતો ક4પયોગ હોવા છતા ંતેને pBુપ ક4પનાની 

પ�િત Aમાણે બનાવાતો નથી. 

(B) યશદ Mtુપ 

(A) રસpBુપ  

(B) યશદ pBુપ  

(C) નવસાદર pBુપ  

(D) કાસીસ pBુપ  

48   This wall ................. a crack in it. (B) has 

(A) have  

(B) has  

(C) will had  

(D) having  

49   રસાયન ઔષિધઓને � ૂટંવા માટ2નો ખરલ ................. ના પ~થરના હોવા જોઇએ. (D) zુ]િવ2દ 

(A) પાલકં  

(B) કર2લા (કહર2બા)  

(C) યશબિશલા  

(D) nુKિવrદ  
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50   જો a અને b એકN સGંયાઓ હોય તો નીચેનામાથંી કઇ સGંયા બેકN હોય ? (A) a + b 

(A) a + b  

(B) ab  

(C) a + b + 1  

(D) ab + 2  

51   પારદમાનંો jગFરદોષ Xૂર કરવા માટ2 ................... સાથે પારદ\ુ ંમદ(ન કરવામા ં

આવે છે. 

(C) િhક�ુ �ણૂ< 

(A) િ,ફલાJણૂ(  

(B) લાલ સરસવ  

(C) િ,ક�ુ Jણૂ(  

(D) કાળાધQંરુાના પચંાગં  

52   ‘નીરખી ને ગગનમા ંકોણ �પી ર�ો તે 7 �ું તે જ �ું શ!દ બોલે’ આ કિવતાના 

રચિયતા\ુ ંનામ જણાવો. 

(C) નરિસ�હ મહ!તા 

(A) કjલકાલસવ(u હ2મચDંાચાય(  

(B) દયારામ  

(C) નરિસLહ મહ2તા  

(D) <વામી આનદં  

53   .............. ઉ>મ ભ<મની પરN]ા છે. (D) ઊનમ 

(A) aXુૃ-વ  

(B) િનqrD-વ  

(C) િનW ૂ(મ-વ  

(D) ઊનમ  

54   .................. દદ}ને આપવાથી ગળાની ચામડN પોપટના રંગ 7વી લીલાશ પડતી 

ક2 પીળાશ પડતી થઇ ;ય છે. 

(A) અપrવ-અિસc ભFમ 

(A) અપdવ-અિસ� ભ<મ  

(B) અC�ુ પારદ  

(C) અC�ુ ગધંક  

(D) ધQરુાના બીજ\ુ ંJણૂ(  

55   ક�જjલ બનાવવા માટ2 .................. પારદ ઉ>મ મનાય છે. (B) અtટ સFંકા_રત 

(A) ષf્ સ<ંકાFરત  

(B) અBટ સ<ંકાFરત  

(C) િવC�ુ  

(D) અC�ુ  

56   ફ2�સામાથંી O2 ?dુત Kિધર �દયના કયા ભાગમા ં;ય છે ? (B) ડાબા કણ<કમા ં
(A) ડાબા ]ેપકમા ં  

(B) ડાબા કણ(કમા ં  

(C) જમણા ]ેપકમા ં  

(D) જમણા કણ(કમા ં  

57   લોહભ<મ ................... માટ2 અને અ�કભ<મ ................... માટ2 પૌoBટક છે. (A) રrત, મ}Fતtક 

(A) રdત, મk<તBક  

(B) યnૃત, a,ૂાશય  

(C) યnૃત, �દય  

(D) �દય, મk<તBક  
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58   �ામ િવ<તારમા ંરહ2તા nુ�ંુબોને, nુ�ંુબ દNઠ વષ( દર�યાન વWમુા ંવW ુ100 Fદવસ 

રોજગારN આપવાના ઉ�ે3યથી કઇ યોજના અમલમા ંaકૂવામા ંઆવેલ છે ? 

(A) મહાHમા ગાધંી 

રાt�Kય �ામીણ 

રોજગાર બાહં!ધરK 

યોજના 

(A) મહા-મા ગાધંી રાBhNય �ામીણ રોજગાર બાહં2ધરN યોજના  

(B) Aધાનમ,ંી રાBhNય �ામીણ રોજગારN યોજના  

(C) મહા-મા ગાધંી �ામીણ રોજગાર ક4યાણ યોજના  

(D) Aધાનમ,ંી રોજગારલ]ી �ામીણ યોજના  

59   વસતં માલતી રસના િનમા(ણમા ંક2ટલાક િવ�ાનો FહL�લુની જ&યાએ .................. 

નો ઉપયોગ કર2  છે. 

(D) રસિસ��ૂર 

(A) સોનાની વરખ  

(B) સોનાની ભ<મ  

(C) ક�જjલ  

(D) રસિસLXૂર  

60   ‘અઘ’ શ!દનો સાચો િવરોધી શ!દ જણાવોઃ (C) અનઘ 

(A) સઅઘ  

(B) અજગ  

(C) અનઘ  

(D) ર�ય  

61   તી[ણ લોહને નીલાજંનની સાથે aષૂામા ંરાખી �બૂ કસીને ધમન કરવાથી કઇ 

િમlધાQ ુબને છે ? 

(C) વરનાગ 

(A) વરલોહ  

(B) વકંનાલ  

(C) વરનાગ  

(D) હ2મરકતી  

62   .................. ને *વુણ(મા ંમેળવી દ2વાથી તે રdતવણ( *વુણ(ને હ2મરdતી કહ2વાય છે. (A) વરલોહ 

(A) વરલોહ  

(B) વકંનાલ  

(C) વરનાગ  

(D) સારણા  

63   Put proper ‘wh’ pronoun in the following sentence: 

The boy .................. you gave a prize yesterday was my brother. 

(D) whom 

(A) whome  

(B) which  

(C) whose  

(D) whom  

64   કંપીલો, સોમલ, નવસાર, કોડN, |બર, FહL�લુ, બોદારિશLગ અને ............... આ આઠ 

D$યોના સaહૂને .................. કહ2 છે. 

(B) Iગ_રિસ��ૂર, સાધારણ 

રસ 

(A) �ુ;ં, Cdુલવગ(  

(B) jગFરિસLXૂર, સાધારણ રસ  

(C) સફ2દ કમળ, �ેત વગ(  

(D) તગર, સારણા  
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65   “કટોકટN દર�યાન કોઇપણ નાગFરક aળૂ�તૂ અિધકારના ભગં બદલ કોટ(મા ંજઇ 

શકશે નહ�” આ વાત ;હ2ર કરવાની સ>ા કોન છે ? 

(B) રાt�પિત 

(A) કારોબારN  

(B) રાBhપિત  

(C) રા�યપાલ  

(D) વડાAધાન  

66   પાણી ભર2લા ઘડામા ંપાણી કરતા ંચQથુા�શ ગધંક અને હરતાલ નાખીને ઉકાળતા 

પરપોટા આવે -યાર2  ગાળN લેSુ ંએ પાણીને .................. કહ2વામા ંઆવે છે. 

(B) િશલાતોય 

(A) પીવાલયક ચોG�ુ ંપાણી (<વvછ જલ)  

(B) િશલાતોય  

(C) Cdુલતોય  

(D) વાFરતર  

67   સિંધ જોડોઃ ભાવ + ઉ�ેક (B) ભાવોu !ક 

(A) ભાવD2ક  

(B) ભાવોD 2ક  

(C) ભાવોઓDક  

(D) ભાSDુક  

68   ................. સમય એ આ?વુ@દશાZનો *વુણ(?ગુ હતો. (C) રસિસc નાગા[ુ <ન 

(A) રા; જનક  

(B) કા3યપ સFંહતા  

(C) રસિસ� નાગા9ુ (ન  

(D) ભગવત ગોિવLદપાદાચાય(  

69   ................ મા ંD$ય�ણુના મૌjલક પદાથ� તથા D$યના �ણુ, રસ, વીય(, િવપાક 

અને કમ(\ ુ ંસૈ�ાિંતક િનKપણ કરવામા ંઆવે છે. 

(C) પદાથ< િવ�ાન 

(A) D$ય િવuાન  

(B) �ણુકમ( િવuાન  

(C) પદાથ( િવuાન  

(D) યો&ય િવuાન  

70   D$ય�ણુ િવuાનના .................... પદાથ( છે. (C) સાત 

(A) આઠ  

(B) છ  

(C) સાત  

(D) નવ  

71   ભારતીય મેrસ હોકN ટNમના ક2`ટન\ુ ંનામ જણાવો. (B) પી.આર. �ીWશ 

(A) સરદાર િસLહ  

(B) પી.આર. lી7શ  

(C) નવનીત િસLહ  

(D) Fદલીપ ખોઈવાલ  

72   યોિન ભેદથી D$યના ,ણ Aકાર છે. ;ંગમ, ઔFદભદ અને ...................... (B) ભૌમ 

(A) ;rવત  

(B) ભૌમ  

(C) ઉF�ભજ  

(D) વી^ુઘ  
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73   વડાAધાન lી નર2rDભાઈ મોદN �ારા લોrચ કરાયેલ ‘BHIM’ એપ\ુ ંp ૂ̂ ું  નામ 

જણાવો. 

(C) Bharat Interface for 

Money 

(A) Bharat Interface of Money  

(B) Bharat Interfinancial for Money  

(C) Bharat Interface for Money  

(D) Bharat Intraface for Money  

74   દોષકમ( ભેદથી D$યના ,ણ Aકાર ................ છે. (D) શમન, કોપન, 

FવFથ_હત (A) વાતસશંમન, િપ>સશંમન, કફસશંમન  

(B) મIય, તી[ણ, aXુૃ  

(C) �ુ̂ ુ, લ�,ુ શીત  

(D) શમન, કોપન, <વ<થFહત  

75   સિંધ છોડોઃ અનપે]ા (C) અ� ્+ અપ + ઈLા 
(A) અ\ ુ+ અપે]ા  

(B) અ� + ઉપે]ા  

(C) અ\ ્+ અપ + ઈ]ા  

(D) અ\ ્+ આપ + ઈ]ા  

76   િ,લોહ ................ ને કહ2 છે. (B) \વુણ<, રજત, તા� 

(A) *વુણ(, બગં, તા   

(B) *વુણ(, રજત, તા   

(C) *વુણ(, રજત, નાગ  

(D) *વુણ(, રજત, બગં  

77   7ના કારણે લોકો D$યની તરફ આnૃBટ થાય છે તેને ....................... કહ2 છે. (B) �ણુ 

(A) Aભાવ  

(B) �ણુ  

(C) કમ(  

(D) રસ  

78   Find the sentence with correct use of the underlined word from the following: (B) He said, “I’m looking 

for my keys now.” 
(A) The students were look for their lost books while the principle came  

(B) He said, “I’m looking for my keys now.”  

(C) You must not looked for your costly mobile.  

(D) After look for your parents, you becoming happy.  

79   ઔષધ માટ2 વાપરવામા ંઆવQુ ંD$ય િવષX્ હોS ુ ંજોઇએ િવષX્ એટલે ............... . (D) Fવ�છ 

(A) વજનમા ંબરાબર  

(B) િનદ¡શ કર2લા �ણુ વા¢  

(C) AFYયાથી C�ુ કર2gુ ં  

(D) <વvછ  

80   ધોરણ 9મા ંઅ�યાસ કરતી અ\.ુજન;િતની કrયાઓને ‘િવ£ા સાધના યોજના’ 
|તગ(ત સાયકલ ભેટ આપવામા ંઆવે છે. આ યોજના અrવયે શહ2રN િવ<તાર માટ2 
ક2ટgુ ંવાિષEક આવક\ુ ંધોરણ રાખવામા ંઆવેલ છે ? 

(D) ]. 68,000/- 

(A) K. 53,000/-  

(B) K. 72,000/-  

(C) K. 37,500/-  

(D) K. 68,000/-  
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81   D$યમા ંરહ2તા વીય(\ુ ં<વKપ .................. છે. (C) શ}rત 

(A) pથૃક (9ુXુ)  

(B) સમવાયી  

(C) શkdત  

(D) ગિતશીલ  

82   હ2મચDંાચાય(ની nૃિત\ુ ંનામ જણાવો. (A) `વયા�ય 

(A) Iવયાlય  

(B) દ¤વરN દપ(ણ  

(C) િશ]ા-મક  

(D) રા�યરંગ  

83   લવણ રસનો િવપાક .................... અને વીય( .................... છે. (B) મ�રુ, ઉtણ 

(A) અ�લ, ઉBણ  

(B) મWરુ, ઉBણ  

(C) લવણ, શીત  

(D) લવણ, ઉBણ  

84   ................. તારકાિવકાસી D$ય ને, ચેBટની (Oculomotor) નાડNની FYયાને બધં 

કરN દ2 છે. 

(B) ધ�રૂો 

(A) સોમસ-વ  

(B) ધQરૂો  

(C) વvછનાગ  

(D) jભલામો  

85   આ?વુ@દNય ભેષજક4પનાના િશ]ણ માટ2 ભારતમા ં.............. ખાતે િશ]ણ ક2rDો છે. (A) કાશી, રાજપીપળા 

(A) કાશી, રાજપીપળા  

(B) કાશી, બનારસ  

(C) રાજપીપળા, બનારસ  

(D) િવ£ાનગર, અમદાવાદ  

86   િશનોદ તાgકુો �જુરાત રા�યના કયા �જ4લામા ંઆવેલ છે ? (A) વડોદરા 
(A) વડોદરા  

(B) પોરબદંર  

(C) પચંમહાલ  

(D) તાપી  

87   લીલી વr<પિતને (પચંાગં સFહત) ભીના <વKપમા ંસ�ંહિત કરવા માટ2 .................. 

િવલયનમા ંરાખી કાચથી ઢાકં2લા પા,મા ંરાખવામા ંઆવે છે. 

(A) ફોમ8Iલન 5% થી 10% 

(A) ફોમ@jલન 5% થી 10%  

(B) dલોરોફોમ 5% થી 10 %  

(C) િવનેગર 5% થી 10%  

(D) ફોમ@jલન 10% થી 15%  

88   િપટ¥ટુરN �િંથની ઉપર અને થેલેમસ �િંથની નીચે કઇ �િંથ આવેલી છે ? (D) હાયપોથલેેમસ 

(A) િપિનયલ  

(B) થાયમસ  

(C) થાઇરોઇડ  

(D) હાયપોથેલેમસ  
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89   4 કષ( = ................ પલ = ............... તોલા (A) 1, 4 

(A) 1, 4  

(B) 2, 8  

(C) 2, 16  

(D) 4, 16  

90   શ!દકોશ Aમાણે સાચો Yમ દશા(વતો િવક4પ શોધો. (C) �ુ2યવી, �ુ�ુપયોગ, 

�ુિવ�કાર, �ુ�ય<ય (A) Xુ$ય(ય, XુિવEકાર, Xુ^ુપયોગ, Xુrયવી  

(B) XુિવEકાર, Xુ$ય(ય, Xુrવયી, Xુ^ુપયોગ  

(C) Xુrયવી, Xુ^ુપયોગ, XુિવEકાર, Xુ$ય(ય  

(D) Xુ^ુપયોગ, Xુrયવી, Xુ$ય(ય, XુિવEકાર  

91   dવાથના િનમા(ણમા ંA]ેપ તરNક2 સાકર નાખવી હોય તો િપ>ના રોગોમા ંdવાથની 

મા,ાથી ................. નાખવી જોઇએ. 

(C) અtટમાશં 

(A) ચQથુા�શ  

(B) ષોડશાશં  

(C) અBટમાશં  

(D) સમાન  

92   જળ, dવાથ વગેર2  પદાથ�મા ંચોખા વગેર2 Cકૂધાrયોને પકાવી 7 ક4પ તૈયાર કરાય 
તેને ................... કહ2 છે. 

(C) યવા� ૂ

(A) પેયા  

(B) િવલેપી  

(C) યવા� ૂ  

(D) ?ષૂ  

93   Find out the correct sentence from the following : (A) He is too weak to 

stop his thoughts. (A) He is too weak to stop his thoughts.  

(B) He has too weak to stop his thoughts.  

(C) He have too weak to stop his thoughts.  

(D) He will to weak to stop his thoughts.  

94   ખાલી પેટ (નરણા ંકોઠ2) સવાર2 7 ઔષિધ લેવામાં આવે તે અ�નો સસંગ( ન 
થવાથી તી§ Aભાવી થાય છે તેને .................. કહ2 છે. 

(B) અભrત 

(A) Aાગભdત  

(B) અભdત  

(C) સાaુ̈   

(D) સમભdત  

95   તબીબી ]ે,ે મળતી MBBS ડN�ી\ુ ંp ૂ̂ ું  નામ જણાવો. (C) Bachelor of Medicine 

and Bachelor of 

Surgery 
(A) Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery  

(B) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgeon  

(C) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery  

(D) Bachelor of Medical and Bachelor of Surgeon  

96   Forula Foetida એ .................... \ુ ંલેFટન નામ છે. (B) _હ�� ુ

(A) શતpBુપા  

(B) FહL� ુ  

(C) sરક  

(D) યવાની  
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97   આપેલ િવક4પો પૈકN કયો શ!દ સમાનાથ0 નથી તે જણાવો. (A) Iગ_ર 

(A) jગFર  

(B) િવA  

(C) ©�જ  

(D) �દૂ2વ  

98   -વચાના રોગમા ંભરpરૂ વપરાતી મ�ંજBઠા\ુ ંલેFટન નામ ................... છે. (B) Rubia Cordifolia 

(A) Randia Cordifolia  

(B) Rubia Cordifolia  

(C) Paederia Foetida  

(D) Adina Cordifolia  

99   મેIયાFદવગ(મા ં..................... D$યનો સમાવેશ કરN શકાય નહ�. (D) તારકાસકંોચક 

(A) સuંા <થાપન  

(B) મદકારN  

(C) આ]ેપજનન  

(D) તારકાસકંોચક  

100   .................. ના કrદોને બ;રમા ંલાવતા પહ2લા પાણીમા ંઉકાળવામા ંઆવે છે 
7થી તે aલુાયમ બની ;ય. 

(B) હ_રuા 

(A) બાnુચી  

(B) હFરDા  

(C) દા^ુહFરDા  

(D) અDક  

101   સાબંરકાઠંા �જ4લામા ંpરુાતન તીથ( શામળાsમા ંકાિતEકN pનૂમના Fદવસે મેળો 
ભરાય છે. આ મેળાની શKઆત દ2વઊઠN અjગયારસથી થાય છે. આ મેળો કઇ 
નદNના કાંઠ2 ભરાય છે ? 

(D) મ�ેો 

(A) સાબરમતી  

(B) Fહરણ  

(C) હાથમતી  

(D) મે�ો  

102   ................. ને �દયગrધા પણ કહ2 છે, 7 aખુ રોગોમા ંિવશેષKપે ઉપયોગી છે. (A) �તી 
(A) ;તી  

(B) ત^ુણી  

(C) નગોડ  

(D) તેજપ,  

103   આ4ક2ન lેણી\ુ ંસામાrય *,ૂ ક?ુ ંછે ? (A) Cn H2n+2 

(A) Cn H2n+2  

(B) Cn H2n  

(C) Cn H2n-2  

(D) Cn H2n+n  

104   ………………. િમlણને રસાયન Jણૂ( કહ2 છે. (C) ગળો, ગોખ�ુ, આમળા 
(A) હરડ2, બહ2ડા, આમળા  

(B) હરડ2, બહ2ડા, ગળો  

(C) ગળો, ગોખ^ુ, આમળા  

(D) ગળો, ગોખ^ુ, હરડ2  
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105   તળપદા શ!દ ‘સાસંા’ \ુ ંિશBટ Kપ જણાવો. (B) તગંી 
(A) �ાસ  

(B) તગંી  

(C) સસંાર  

(D) સા* ુ  

106   .............. કડવી હોવા છતા ંપૌoBટક છે તેથી તેનો ઔષધ ઉપયોગ Xુબ(ળતામા ંપણ 

કરવામા ંઆવે છે. 

(C) ��ુુચી 

(A) ક�ુકN  

(B) શતાવરN  

(C) �fુુચી  

(D) ગોરખaુડંN  

107   .............. ઉપિવષ અિધક મા,ામા ંમાદક છે તેથી મા,ાની DoBટએ �બૂજ 

કાળspવૂ(ક ઉપયોગ કરવો જોઇએ. 

(D) �ુ�ં 

(A) |કોલ  

(B) િનિવEષા  

(C) િશરNષ  

(D) �ુ;ં  

108   Change the voice : Wasn’t he waiting for you ? (C) Weren’t you being 

waited by him ? (A) Was he not waiting you ?  

(B) Was he waited for you ?  

(C) Weren’t you being waited by him ?  

(D) Wasn’t you waited by him ?  

109   ભારતીય સામા�જક <વ<થSતૃમા ં................. અને ............... બનેંનો સહયોગ છે. (B) આ5વુ8દ, ધમ<શાm 

(A) આ?વુ@દ, કાયદાકNય કલમો  

(B) આ?વુ@દ, ધમ(શાZ  

(C) l�ા, ધાિમEકSિૃ>  

(D) માનવ ઉ-Yાkrત, ધમ(શાZ  

110   એdસેસ 2003નો સમાવેશ કયા ªપુમા ંકરવામા ંઆ$યો છે ? (B) MS OFFICE 

(A) MS GROUP  

(B) MS OFFICE  

(C) MS APPS  

(D) MS SOFT  

111   શરNરના <વા<~ય સરં]ણના સદંભ(મા ંસૌથી aGુય બાબત .................. છે 7 બધા 
જ �થંોમા ંસમાનKપથી જણાવેલ છે. 

(C) Fવ�છતા 

(A) આ?વુ@દની Fદનચયા( - ઋQચુચા(  

(B) ઉપવાસ  

(C) <વvછતા  

(D) સદSતૃ  

112   કિવ ‘અખો’ \ુ ંaળૂનામ જણાવો. (C) અLયદાસ 

(A) «¬દ2વ  

(B) ધમાસી  

(C) અ]યદાસ  

(D) રFહયાદાસ  
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113   sવનની એ k<થિત 7મા ં$યkdતને દNઘા(?Bુય Aા`ત થાય અને તે પોતાના તથા 
સામા�જક Fહતોને માટ2 ઉ>મ કાય( કરN શક2 તેને <વ<થાવ<થા કહ2વી જોઇએ. 
.................. મા ં<વ<થ $યkdતની $યાGયા આલેખી છે. 

(B) વkડ< હ!kથ 

ઓગ8નાઇઝેશન 

(A) આ?વુ@દ  

(B) વ4ડ( હ24થ ઓગ@નાઇઝેશન  

(C) એલોપથી  

(D) નેચરોપથી  

114   એક કોBઠાk&ન, સાત ધા-વk&નઓ તથા ................. મળNને nુલ તેર Aકારના 

અk&નઓ <વીકાર2લા છે. 

(C) પાચં ભૌિતકા}nન 

(A) પાચં તrમા,ાk&ન  

(B) પાચં સારગjભ®તાk&ન  

(C) પાચં ભૌિતકાk&ન  

(D) પાચં સમાk&ન  

115   ................. Kપ વગ( ચQBુટ¯ની Aા�`ત આરો&ય �ારા થઇ શક2 છે. (D) ધમ<, અથ<, કામ, મોL 

(A) આહાર, િનLDા, મૈ°નુ, «¬ચય(  

(B) Aાણ, ધન, પરલોક, કામ  

(C) કાલ, �©ુ�, ઈorDયો, ઈorDયિવષયો  

(D) ધમ(, અથ(, કામ, મો]  

116   |�ેs શ!દકોષ Aમાણે કયો શ!દ ચોથા Yમે આવશે.  (B) Follow 

(A) False  

(B) Follow  

(C) Faithfully  

(D) Fool  

117   ............... શરNરના ,ણ ઉપ<તભંો છે. (D) આહાર, િન�uા, ��ચય< 
(A) આહાર, િવહાર, «¬ચય(  

(B) Aાણ, ઉદક, અ�  

(C) આહાર, િનLDા, મૈ°નુ  

(D) આહાર, િનLDા, «¬ચય(  

118   અભયને એિસFડટN થયેલ છે તો ઉપચારમા ંકયા રાસાયjણક પદાથ(\ુ ંસેવન 
ઉપયોગી બનશે ? 

(B) NaHCO3 

(A) NaCl  

(B) NaHCO3  

(C) CaCo3  

(D) HCl  

119   વા?નુી નૈસjગ®ક C©ુ� ................ હ2Qઓુ પર િનભ(ર કર2 છે. (A) વષા<, \યૂ<Oકાશ, vLૃો 
(A) વષા(, *યૂ(Aકાશ, S]ૃો  

(B) Wળૂના રજકણો, રોગો-પાદક sવાeુઓં  

(C) જગંલો, કારખાનાઓનો Wમૂાડો  

(D) વષા(, જગંલો, ઓઝોન, ગેસ  

120   ર2ખાFંકત FYયાિવશેષણનો Aકાર જણાવોઃ અમારા દોષ મનમા ંના ધારશો. (A) નકારવાચક 

(A) નકારવાચક  

(B) Aમાણવાચક  

(C) હ2Qવુાચક  

(D) <થળવાચક  
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121   «ા¬ a�ુતૂ( એટલે ............... (C) \યૂ�દય પહ!લાની 

ચાર ઘડK (A) સવાર2 4.30 વા&યે  

(B) સવાર2 5.30 વા&યે  

(C) *યૂ�દય પહ2લાની ચાર ઘડN  

(D) *યૂ�દય થાય -યાર2 જ  

122   AિતFદન વહ2લા ઉઠNને આઠ A*િૃત એટલે ક2 ચોસઠ તોલા પાણી ધીમે-ધીમે પી જSુ ં

તેને .................. કહ2 છે. 

(C) ઉષઃપાન 

(A) આચમન  

(B) એrDજળ  

(C) ઉષઃપાન  

(D) aખુધાવન  

123   Similar word of ‘Beautify’ (A) Adorn 

(A) Adorn  

(B) Ugly  

(C) Spoil  

(D) Clearify  

124   ............... અનાk&ન <વેદનો ઉ-nૃBટ Aકાર છે. (B) �યાયામ 

(A) અ�યગં  

(B) $યાયામ  

(C) *યૂ(<નાન  

(D) િનઃવાત<થાન  

125   બાયોગેસ (ગોબર ગેસ)મા ંઉ;( સa�ૃ aGુય ઘટક પસદં કરો. (A) િમથને 

(A) િમથેન  

(B) એિસFટલીન  

(C) સી.એન.s.  

(D) ઈથેન  

126   શાZોમા ંFદવસે *વૂાથી ............... Aકોપ થઇ ............... $યાિધ થાય છે. (B) કફ, Fથૌkય 

(A) વાત, કંપવાત  

(B) કફ, <થૌ4ય  

(C) િપ>, અ�લિપ>  

(D) િ,દોષ, જવર  

127   ખોટN જોડણી જણાવો. (C) vLૃિOતી 
(A) િશરNષ  

(B) nૂંપળ ખjચત  

(C) S]ૃિAતી  

(D) *યૂ(aખુી  

128   ચાg ુઋQ\ુુ ં|િતમ સ`તાહ અને હવે પછNની આવતી ઋQ\ુુ ંAથમ સ`તાહ મળNને 
............... Fદવસનો કાળ ................. કહ2વાય છે. 

(A) 14, ઋ�સુિંધ 

(A) 14, ઋQસુિંધ  

(B) 14, ઋQચુયા(  

(C) 15, ઋQ4ુબણતા  

(D) 15, pવૂ(ઋQ ુ  
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129   ઉBમા, <નેહ, કાળ, વા?,ુ કલેદ, સમયોગને ................... કહ2વાય છે. (A) આહાર પ_રણામકર 

(A) આહાર પFરણામકર  

(B) ભોજન સ<ંકાર  

(C) આહારિવિધ િવશેષાયતન  

(D) અjભસ<ંકાર  

130   અsણ(મા ં................ એ જ ભેષજ. (A) વા_ર 

(A) વાFર  

(B) ભોજન  

(C) ઉપવાસ  

(D) િનLDા  

131   સરકારN કમ(ચારNઓ અને સામાrય નાગFરક માટ2 અલગ કાયદો હોય તેવા 

શાસનને Cુ ંકહN શકાય ? 

(C) વહKવટK કાયદાની 

પcિત 

(A) કાયદાના શાસનની પ�િત  

(B) ઈ;રાશાહN શાસન  

(C) વહNવટN કાયદાની પ�િત  

(D) નોકરશાહN શાસન  

132   <વભાવથી જ અ-યતં FહતકારN છે. શમી ધાrયો કઠોળમા ં....................., લવણમા ં

...................., શાકોમા ં..................... . 

(C) મગ, સ�ધવ, ડોડK 

({વતંી) 

(A) મગ, સ¶ધવ, Xૂધી  

(B) ચણા, ઔF�ભલવણ, Xૂધી   

(C) મગ, સ¶ધવ, ડોડN (sવતંી)  

(D) ચણા, સાaDુલવણ, પરવળ  

133   �જુરાતના સૌAથમ aGુય rયાયaિૂતE\ુ ંનામ જણાવો. (C) \ુદંરલાલ દ!સાઈ 

(A) કાિંતલાલ દ2સાઈ  

(B) જયશકંર શેલત  

(C) *ુદંરલાલ દ2સાઈ  

(D) A_4લચDં ભગવતી  

134   <વભાવથી જ અ-યતં અFહતકારN છે. શમી ધાrયોમા ં....................., લવણમા ં

...................., શાકોમા ં..................... . 

(B) માષ (અડદ), ઘિસ5 ુ

મી�ુ,ં સરસવ 

(A) અડદ, સચંળ, fંુગળN  

(B) માષ (અડદ), ઘિસ? ુમી·ંુ, સરસવ  

(C) ચણા, ઘસી? ુમી·ંુ, મરચા ં  

(D) અડદ, સાaDુલવણ, ફણસી  

135   આપેલ િવક4પો પૈકN સમાસ\ુ ંક?ુ ંજોડnંુ સાJુ ંછે ? (B) પળવાર - કમ<ધારય 

(A) કમલા]ી - ત-pુ̂ ુષ  

(B) પળવાર - કમ(ધારય  

(C) િનબ(ળ - ઉપપદ  

(D) સરોજ - બ�ુ§ીFહ  
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136   7 આહાર આરો&યા પછN શરNરમા ંજઇને દોષોનો ઉ-કલેશ કર2 છે વધાર2 છે પણ 

દોષોને સpંણૂ(પણે શરNરમાથંી બહાર કાઢતો નથી તે શરNર માટ2 અFહતકારN 

હોવાથી ............... કહ2વાય છે. 

(B) િવ�ુc અ� 

(A) Xૂિષત અ�  

(B) િવ^ુ� અ�  

(C) િવષાdત અ�  

(D) અ<વvછ અ�  

137   મળ a,ૂાFદનો -યાગ કયા( પહ2લા ં�ખૂ ન હોવા છતા ંભોજન કરSુ ંતેને 

.................... કહ2વાય છે. 

(D) %મ િવ�ુc 

(A) સા-�ય િવ^ુ�  

(B) દોષ િવ^ુ�  

(C) કોBઠ િવ^ુ�  

(D) Yમ િવ^ુ�  

138   Fill in the blank with appropriate form of verb. 

A strange bird came out from its nest while I ............ (to take) a stroll. 

(B) was taking 

(A) take  

(B) was taking  

(C) had taken  

(D) will be taking  

139   Xૂધ સાથે અ�લ પદાથ�\ુ ંસેવન ...................... છે. (D) સયંોગ િવ�ુc 

(A) સા-�ય િવ^ુ�  

(B) દોષ િવ^ુ�  

(C) િવિધ િવ^ુ�  

(D) સયંોગ િવ^ુ�  

140   ભારતમા ંસૌAથમ ‘ભારત ર-ન’ એવોડ(થી કયા મહા\ભુાવને સrમાિનત કરવામા ં

આ$યા હતા ? 

(A) ડૉ. સી.વી. રામન 

(A) ડૉ. સી.વી. રામન  

(B) ડૉ. સવ(પ4લી રાધાnૃBણન  

(C) સી. રાજગોપાલાચારN  

(D) ડૉ. ભગવાનદાસ  

141   મળના આવેગને રોકવાથી ...................... થાય છે. (D) A અન ેB બ� ે

(A) િશરઃCલૂ  

(B) પગની િપLડNઓમા ંઉ�ેBટન  

(C) હ2ડકN  

(D) A અને B બ�ે  

142   <વામી દયાનદંની જrમ�િૂમ કઇ હતી ? (B) વીરMરુ  

(A) ટંકારા  

(B) વીરpરુ  

(C) �ારકા  

(D) ભાણવડ  
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143   CYુના આવેગને રોકવાથી .................... થાય છે. (D) B અન ેC બ� ે

(A) �ાસ  

(B) �દયપીડા  

(C) �,S©ૃ�  

(D) B અને C બ�ે  

144   શરNરની ધાQઓુના લાભના ઉપાયોને .................. કહ2 છે. (B) રસાયણ 

(A) ઔષધો  

(B) રસાયણ  

(C) વાsકરણ  

(D) ઔષધ-યોજના  

145   ................ \ુ ંિન-ય પાલન કરવાથી શારNFરક, માનિસક અને બૌ©�ક લાભો Aા`ત 

થાય છે. 

(A) સદાચારો 

(A) સદાચારો  

(B) ઋQચુયા(  

(C) Fદનચયા(  

(D) આહાર-યોજના  

146   તાgકુા પચંાયતની કારોબારN સિમિત ક2ટલી પેટા સિમિત રચી શક2 ? (A) વ�મુા ંવ� ુબ ે

(A) વWમુા ંવW ુબે  

(B) એક જ  

(C) ગમે તેટલી  

(D) વWમુા ંવW ુ,ણ  

147   જનપદોIવસંના aGુય કારણોમા\ં ુ ંએક .................. છે. (A) અધમ< હ!� ુજિનત 

(A) અધમ( હ2Q ુજિનત  

(B) રોગ સYંમણ  

(C) ?�ુ  

(D) રાજકNય nટૂનીિત  

148   વરસાદ માપક ય,ં �ારા વરસાદની માપણી શામા ંથાય છે ? (B) મી.મી./સ.ેમી./�ચમા ં
(A) |શમા ં  

(B) મી.મી./સે.મી./ºચમા ં  

(C) _ટમા ં  

(D) ચો.મી.મા ં  

149   ચરકસFંહતામા ંજણાવેલ છે ક2 જનપદોIવસંમા ંવા? ુકરતા ંજલ, જલ કરતા ંદ2શ 
અને દ2શ કરતા ંકાળ ઉ>રો ઉ>ર વધાર2 .................. હોય છે. 

(A) �ુtપ_રહાય< 

(rલેશદાયી) 
(A) XુBપFરહાય( (dલેશદાયી)  

(B) *ગુમ  

(C) ભયAદ  

(D) *કુર  

150   .................... સjં]`ત jચFક-સા જ છે. (C) િનદાન પ_રવ ન 

(A) ઋQચુયા( પાલન  

(B) Fદનચયા( પાલન  

(C) િનદાન પFરવmન  

(D) સા-�ય પદાથ�\ુ ંસેવન  

 


