
યા્મ યીષા ફોડડ,ગજુયાત યાજમ,ગાધંીનગય 
મુ્ મ શળષક અભબમો્મતા કવોટી(HTAT)-૨૦૧૭ 

અગ્મની સચુના 
 

રનપુ્ તિકાના નફંરમા ંછે્“ો ંક ૦(શ ૂ્ ય) હોય િેના રનનફંર: ૬૯ થી ૭૫ ના ્મમા ંથયે“ પેરપાર ંગેની 
અગ્યની સચુના  

          યાજમ યીષા ફોડડ રાયા રાથશભક ળાાઓભા ંફઢતી અને વીધી બયતીથી મુ્ મ શળષક તયીકે શનભ ુકં 
ભેલલા ભાટે શનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે તા:૨૩/૦૪/૨૦૧૭ ના યોજ મુ્ મ શળષક શળષક 
અભબમો્મતા કવોટીનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્ુ ંશ .ુ 
          આ યીષાભા ંે ઉભેદલાયોની રનપુ્ તતકા નફંયનો છે્રો ંકડો શુ્ મ (૦) શોમ, તેલા ઉભેદલાયોના 
રન રમા ંરન નફંર:૬૯ છી રન:૭૩,ન:૭૪,રન-૭૦,રન - ૭૧, રન:૭૨ અને રન:૭૫ શર્ટ થમેર શતા.  

          ઉકત ફાફતને ્માને રઇ ફોડડ રાયા  ઝોનર ઓફપવય ભાયપત તથ વચંારકોને -  

"રનપુ્ તિકા નફંરનો છે્“ો ંકડો શુ્ ય (૦) હોય, િેવા િમામ ઉમેદવારોને રનનો નફંર ્યાને “ઇ એટ“ે કે"  

રન -૬૯ છીના છામેર  

રન નફંય- ૭૩ નો જલાફ  OMR ભા ં૭૩ નફંય ય તેલી જ યીતે 
રન નફંય- ૭૪ નો જલાફ  OMR ભા ં૭૪ નફંય ય 

રન નફંય- ૭૦ નો જલાફ  OMR ભા ં૭૦ નફંય ય 

રન નફંય- ૭૧ નો જલાફ  OMR ભા ં૭૧ નફંય ય અને  

રન નફંય- ૭૨ નો જલાફ  OMR ભા ં૭૨ નફંય ય આલાની સચુના આલાભા ંઆલી શતી. 
                    િેમ છિા જો કોઇ ઉમેદવારે રનનો  રમ ્યાને “ીધા સિવાય માર OMRના  િીરીય“  
રમમા ં જવાફ આ્યો હોય એટ“ે કે રનનફંર:૬૯ છી છાયે“   

રનનફંય:૭૩ નો જલાફ OMR ભા ં૭૦ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો શોમ. તેલીજ યીતે  

રનનફંય:૭૪ નો જલાફ OMR ભા ં૭૧ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો શોમ 

રનનફંય:૭૦ નો જલાફ OMR ભા ં૭૨ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો શોમ 

રનનફંય:૭૧ નો જલાફ OMR ભા ં૭૩ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો શોમ અને  

રનનફંય:૭૨ નો જલાફ OMRભા ં૭૪ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો શોમ  

િેવા ઉમેદવારોના રીષાના રીણામમા ં અ્યાય ન થાય િે માટે િેઓએ િારીખ.૨૯/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ 

૧૮:૦૦ ક“ાક સધુીમા ં રાજય રીષા ફોડ , ગાધંીનગર  ખાિે EMAIL ID - gsebhtat2017@gmail.com 

ય આ વાથે વાભેર નમનુાભા ંોતાની યજૂઆત ભોકરી આલાની યશળેે. 
   

(ડી.આર.સરડવા) 

સચિવ 

રા્ય રીષા બોડડ  
ગાંધીનગર 

 

mailto:gsebhtat2017@gmail.com


 

                                                                                                                  ઉભેદલાયન ુનાભ :- ............................. 

                                                                                                                         ફેઠક નફંય:-  ............................. 

     રન પુ્ તતકા નફંય :- ............................. 

                                                                                                                    યીષાનો જજ્રો:-  ........................... 

                                                                                                                યીષા કે્રન ુનાભ :- ............................ 

                                                                                                                            ્રોક નફંય:-  ............................ 

                                                                                                                             ભોફાઇર ન:ં- .............................. 

રશત, 

વભચલરી, 

યાજમ યીષા ફોડડ, 

 ગાધંીનગય. 
 

       શલમ:- HTAT-2017 યીષાના રન પુ્ તતકાના રનરભભા ંવંગ રભ ના ાલતા OMR ભાકંગભા ં થમરે   

                ષશત ફાફત. 

રીભાન,   

        ઉયોકત શલમ ય્લે જણાલલાનુ ંકે યાજમ યીષા ફોડડ રાયા તા:૨૩/૦૪/૨૦૧૭ ના યોજ રેલામેર યીષા 
ભં ઉય દળાડલેર યીષા કે્ર અને ્રોક ખાતે આેર છે. 
       આ યીષાભા ંભને ે રનપુ્ તતકા ભેર શતી તભેા ંરનપુ્ તતકાના રભનો છે્રો ંક ૦ (શ ૂ્ મ) શતો. આ રન 
પુ્ તતકાના રનનફંય:૬૯ છીના રનરભભા ંપેયપાય શતો.  

       ફોડડ રાયા રાયા ઝોનર ઓફપવય ભાયપત તથ વચંારકોને આલાભા ંઆલેર સચુના મજુફ રનનફંયના 
આધાયે OMRભા ંતે નફંય વાભેના ફફરભા ંજલાફ આલાના શતા. 
       યં  ુભે રનનફંયના ફદરે OMRભા ંવીયીમર રભ અનવુાય  જલાફ આેર છે. એટરે કે  

રનનફંય:૭૩ નો જલાફ OMR ભા ં૭૦ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો છે, તેલીજ યીતે   

રનનફંય:૭૪ નો જલાફ OMR ભા ં૭૧ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો છે, 
રનનફંય:૭૦ નો જલાફ OMR ભા ં૭૨ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો છે, 
રનનફંય:૭૧ નો જલાફ OMR ભા ં૭૩ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો છે,  

રનનફંય:૭૨ નો જલાફ OMRભા ં ૭૪ ની વાભેના ફફરભા ંઆ્મો છે ેથી ભારંુ ફયણાભ વાચુ ં નીકે તે માટે 
ઉરો્િ રનના જવાફ ્યાને “ઇ યીણાભ તમૈાય કયલા શલનતંી છે.  

 

તાયીખ :-                                                                                   આનો શલવાસ ુ

 

                                                                                           ....................................... 
(ઉભેદલાયની વફશ) 

 



HTAT EXAM-2017માં ઉ્થિત િયે રીષાિીઓ માટેની અગ્યની 

સૂચના  

 તા.૨૩-૦૪-૨૦૧૭ ના યોજ રેલાભાં આલેર HTAT EXAM-2017 ભા ંઉ્થથત યશેરા 

ઉભેદલાયોને જણાલલાન ં કે આ યીષાની રો્લઝનર આ્વય કી ર્વ્ધ કયલાભાં આલેર 

છે. આ યીષાના રનેયના કોઈ  રન/રો્લઝનર આ્વય કીનાં ઉતય વાભે યજૂઆત 

કયલા ભાગતા શોમ તો આ વાથે વાભેર યાખેર ્નમત રકભાં તભાભ ્લગતો બયીને જૂયી 

ભા્મ આધાયોને થકેન કયી તેની Zip File ફનાલી તેને યીનેભ કયી, તેભાં ફેઠક રભાંક(વાત 

આંકડાભાં) રખી અને લેફ વાઈટ ય આેર રંક ય અરોડ કયીને ભોકરી આલાના 

યશેળે.  

 ો એક કયતાં લધ  રનો અંગે યજૂઆત કયલાની શોમ તો રન દીઠ અરગ-અરગ રકભાં 

યજૂઆત કયલાની યશેળે. 

 યજૂઆત ભોકરલાનો વભમગાો :  

  તા.- ૨૫/૦૪/૨૦૧૭ ( બોરના ૧૫.૦૦ કાક  િી શુ િશે) આવી રજૂઆત     

  તા.- ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ ( સાંજના - ૧૮.૦૦ કાક) સુધી કરી શકાશે. 

 

 જ ે રનના ઉતય અંગ ે યજ આત કયલી શોમ તેના આધાય ભાટે યજ  કયલાભાં આલત ં  થતક 

વયકાય વાયા રકા્ળત થમેર ં શોલ ં ોઇમે, એટરે કે કોઇ ખાનગી રકાળનો વાયા રકાળીત 

થમેર  થતકો/વાહશ્મ આધાય તયીકે ભા્મ યશેળે નશી. 

 આધાયો લગયની યજૂઆત ્માને રેલાભાં આલળે નશં. 

 ્નમત વભમ ભમાાદાભાં (તા.- ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ વ ધી) ભેર યજૂઆતો જ ્માને રેલાભાં 

આલળે. 

 ્નમત વભમ ભમાાદાભાં ભેર યજૂઆતો તજઞ વ્ભ્ત વભષ યજ  કયલાભાં આલળે. તજઞ 

વ્ભ્ત વાયા થમેર બરાભણ અન વાય જૂયી કામાલાશી કયલાભાં આલળે. 

 આ રીષામાં ઉ્થિત િયે હોય તેવા ઉમેદવારો જ આ રકારની રજૂઆત કરી શકશે. 

જનેી ખાસ નંધ ેવી. 

 

 

        (ડી.આય.વયડલા) 

વ્િલ 

યા્મ યીષા ફોડા  
ગાંધીનગય 

  



રનેરનાં કોઇ રન કે રો્વઝન આ્સર કી નાં જવાબ અંગે 
રજૂઆત કરવા માટેનું રક 

(1) યીષાન ં નાભ HTAT EXAM-2017 
(2) યીષાથીનો  
વીટ નંફય 

       

(3) ઉભેદલાયન ં  
     નાભ 

 

(4) ઉભેદલાયન ં  
     ઇ-ભેઇર એડરેવ 

 
(5) ઉભેદલાયનો ભોફાઇર નંફય 

          

(6) કિેયીન ં નાભ   

રજૂઆતની ્વગતો 

(7) રન ્થતકા નંફય        

(8) રન નંફય (9) રનની ્લગત 

  

(10) રનનાં  
      ઉતયનાં  
      ્લક્ો 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
 

(11) રો્લઝનર આ્વય કી ભાં દળાાલેર ઉતયનો ્લક્ (A,B,C,D ૈકી)  

(12) ઉભેદલાયની  
      રન/જલાફ  
      અંગેની ટંૂકભાં  
      યજૂઆત 

 

(13) રજૂઆતના સમિથનમાં રજૂ કરે સરકાર વારા રકા્શત આધારોની ્વગત 

 થતકન  ંનાભ 
 

રકાળકન ં નાભ 
 

આલૃ્તન ં લા 
 

ેઇજ નંફય 
 

પકયા/રીટી નંફય 
 

 

 નંધઃ ઉયો્ત રભ નંફય-૧3 ભાં દળાાલેર ્લગતોનાં આધાયો થકેન કયીને ભોકરલા આલ્મક 
અને જૂયી છે. આ આધાયો લગયની યજૂઆત ્માને રેલાભાં આલળે નશં. જનેી થટ નંધ રેલી. 



No. રન જવાબ

1 રભાણણત કવોટી ભાટે નીચેના ૈકી ્યન વલધાન વાચયન છે ?
બ કવોટી ચોકવ જૂથ ભાટે તૈમાય થામ 

છે.

2 જો વળષક ોતે બણલા તૈમાય ન શોમ તો એ સયેસય બણાલી જ ન ળકે.' - બ વલધાન કો યન છે ? યલી્રનાથ ટાહોય

3 વ્તયનહી ર વૃિવ' એક વલમ તયીકે યા અણબહભભાન બણાલામ છે ? રઞા

4 ઘડતય અને ચણતય' યા કેલણીકાયની બ્ભકથા છે ? નાનાબાભ બટ

5 રૌઢ વળષણ ભાટે બણા દેળભાન કમ ંભય ્લીકાયલાભાન બલી છે ? 15 થી 35

6 વાષયતાનાન નકી થમેરાન ધોયણો યજફ લાચન ભાટે નીચેના ૈકી ્યન ધોયણ વાચયન છે ?
એક વભવનટભાન ૩૦ ળ્દો ઝડથી ફોરીને 

લાનચી ળકે અને વભી ળકે.

7 ધૃિ અને વલકાવ વનફનધે નીચેના ૈકી ્યન વલધાન યવ નહત નથી ?
વલકાવને ફાય ષભતાવ વાથે વલળે 

વનફનધ છે.

8 ળૈષણણક ભનોવલઞાનભાન ભડ, ભહો અને યય ભહોના યય્કતાા કોણ છે ? રોભડ

9
અ્માન કૌળ્મના વલકાવ ભાટે યમોહી વોાનો ''વળષણ-રવતોણ- યનબમોજન- યનવળષણ- યન 
રવતોણ'' વાથે વૌથી લ ય ય ન યવ નહત છે ?

ભાભરો ાઠ

10 ળાાકીમ વલારાશી ૂ્ મા નકન ંતહાત લાયલાભાન બલ યન યચના્ભક ૂ્ મા નકન રક-A યા ધોયણથી ળૂ થામ ? ધોયણ-3

HTAT - 2017 (Exam Date : 23-04-17)

Provisional Answer Key

વલબાહ - ૧



No. રન જવાબ

11 વતત અને વલારાશી ૂ્ મા નકન ફાફતે નીચેના ૈકી ય ન સોટયન છે ?
દયેક ાઠલાય એકભ કવોટીના બમોજન 

વાયા ૂ્ મા નકન કય યન.

12 ર્મામનનાન ય્ મ રણ ઘટકો યા છે ? રેક - વનદેળો - વનદેળો ભેલનાય

13 NCF 2005 ભાન નીચેના ૈકી કભ ફાફત ય વૌથી લ ય બાય કૂલાભાન બ્મો છે ? ઞાન યન વજન

14
બસી લ્ ય એના બાહોના વયલાા કયતાન કનભક લ ય છે.' બ વલધાન નીચેના ૈકી યા ભનોલૈઞાવનક લાદ યન 
વભથાન કયે છે ?

વનમોજનાલાદ

15 વળષણ - બીતયનો સાનો' એ ય્ તક ભાટે નીચેના ૈકી ્યન ફનધફેવ યન છે ? યને્કો (UNESCO)

16 ણચ્રન યવનલવવિટી વાયા રકાવળત થ યન વાભવમક ્યન છે ? ફા વલવ

17 ા્ યબયી 2016 દયવભમાન મોામેર યણો્વલ રવભક યીતે કેલી યીતે વસામ છે ? યણો્વલ-6

18 અણબરેયણા ંતહાત ભે્રોએ લણાલેર જૂરયમાતો ૈકી રભળ ફીી અને રીી જૂરયમાત કમ છે ? વરાભતી અને રેભ

19 ળાા ્મલ્થાન વવભવતભાન નીચેના ૈકી કોણ પયીમાત વ્મ નથી ? વયનચ

20 લવવત હણતયી 2011 યજફ યજયાતની યર લવતીની વાષયતા વનદબે નીચેના ૈકી ્યન વૌથી વાચયન છે? 71 થી 80 %

21 યજયાતી ભા્મભની રાથવભક ળાાભાન ંરેી વળષણની ળૂબત યા ધોયણથી થામ છે ? ધોયણ-3

22 ્કીનય વાયા દળાાલલાભાન બલેરા અણબરવભત અ્મમન વાથે નીચેનાભાનથી કમ ફાફત વાચી છે ?
એક વનક્ના ળીસલલા ભાટેના રભળ 

તફકાને અ યવયલા
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23 યવનમાદી વળષણની ન નૂાૂ એલી રાભ દણષણા વૂતિ ળૈષણણક વન્ થા યા ્થે બલેરી છે ? ંફરા

24 ભ્મલતી ્્થવતનાન ભા વનદબે રા્તાનકોની રેણીભાન ે રા્તાનક વૌથી લ ય લસત બલતો શોમ તેને ય ન કશલેામ ? ફ યરક

25

થોનાડાભકના વાભા્મ ત્લોના વવિાનત યજફ 

1. યજયાતી ળ્દકો લાયલો. 2. રશ્દી ળ્દકો લાયલો અને 3. ંરેી ળ્દ કો લાયલો.
- બ રણ ૈકી કમ ફે રય્્થવત લ્ચે વનરભણ લધાયે થળે ?

રથભ અને ફીી

26 રલતાભાન રાથવભક વળષણ ભાસા ંતહાત અભરી ૃત કામારભો ભોટે બાહે કમ નીવત યજફ ચારે છે ? યા્રીમ વળષણ નીવત - 1986

27 યવનમાદી વળષણના ય્ મ ચાય વવિાનતોભાન નીચેના ૈકી કોનો વભાલેળ થતો નથી ? ્લતનરતા ભાટે યન વળષણ

28
21 ભી વદીના વળષણ ભાટેના ંતયયા્રીમ અશલેાર યજફ બલાભાન બલેરા કેલણીના ચાય ્તનબોભાન 
નીચેના ૈકી કોનો વભાલેળ નથી થતો ?

વલકવલા ભાટે યન વળષણ - Learning to grow

29 વનદાન કવોટી ભાટે નીચેના ૈકી ્યન વલધાન રા ય ડ યન નથી ?
દયેક યીષાથી ભાટે વનમત વભમ 

ભમાાદાભાન કવોટી રસલી પયીમાત છે.

30 ફાકોને ય ન નથી બલડ યન એ ચકાવલા ભાટે નીચેના ૈકી કમ કવોટી યન બમોજન કય યન જોમએ ? વનદાન કવોટી

31 ' એક ભાનો ભાો એભાન દવ ચકરીવ યશતેી'તી '' એ હીત વાયા નીચેના ૈકી ય ન ળીસલલા લધાયે મો્મ છે ? રભ ચૂક વન્ માવ

32
રાથવભક ળાાના ધોયણ-1 ભાન શારના ાઠયરભ અ યવાય નીચેના ૈકી યા યજયાતી ૂાષય શરેા 
ળીસલલાભાન બલે છે ?

હ, ભ, ન, જ

33 રમ્ન અને રૂ યધાય' ને અ્મમનના વવિાનત તયીકે ્થાવત કયનાય ભનોલૈઞાવનક યન નાભ ય ન ? થોનાડાભક

34 નીચેના ૈકી ્યન વલધાન અણબહભન - વલહભન વનઘા દળાાલે છે ?
વળષકની નોકયી કયલી છે ણ ૂયના 
વલ્તાયભાન જ યન ડે એ નથી હભ યન
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35
બની ળાાભાન અ્માવ કયતાન યા ધોયણનાન ફાકોને યા્મ યીષા ફોડા વાયા રેલાભાન બલતી NMMS યીષા 
અાલળો ?

ધોયણ-8

36 RTE 2009 ની કરભ 29 યજફ નીચેના ૈકી અ્માવરભ યન ્યન રષણ દળાા્ ય ન છે ?
ફનધાયણીમ ૂ્ મો વાથે યવ નહત શોમ તેલો 

અ્માવરભ

37 RTE 2009 યજફ ળાાના વળષણ કામા (તૈમાયી વરશત) ભાટે દય અઠલારડમે કેટરા કરાક કાભ થ યન જોભએ ? 45 કરાક

38 CAL કામારભનો ય્ મ બળમ યો છે ?
કોપ્ યટયની ભદદથી વલમ વળષણ 

કયાલ યન

39
જયના અ્માવરભનો વ.ય.ય.કા. વલમ શારના રાથવભક વળષણના નલા અ્માવરભ યજફ યા વલમ વાથે 

વાપમ ધયાલે છે ?
કામાા યબલ

40

વળષણનો ્મા લધાયલા ભાટે કે્ર વયકાય તયપથી ળૂ થમેરા વલવલધ કામારભોને વભમયેસા ય દળાલીએ તો 
જયનાથી નલા કામારભ યજફ વાચો રભ યો ? 

1. વલા વળષા અણબમાન 

2. જજ્રા રાથવભક વળષણ કામારભ
3. યા્રીમ ભા્મવભક વળષા અણબમાન
4. વયેળન ્રેક ફોડા

4 - 2 - 1 - 3

41 યજયાતભાન લૂા વેલા તારીભનો જયનો PTC નો અ્માવરભ શલે યા નાભે વસામ છે ? રડ્રોભા ભન એરીભે્રી એ્ યકેળન

42 તભાયા હાભભાન એક 11 લા ય ન ફાક કદી ળાાએ નથી હ યન. બ ય ન કયળો ?
ફાકને ાનચભા ધોયણભાન દાસર કયી 

STP લહાભાન ફેવાડીળ.

43

8ભી વ્ટેપફય, 2009 થી ળૂ થમેર વાષય બાયત-2012 નાભની વાષયતાની મોજનાભાન ે તે વભમે કામાયત 

જજ્રા ૈકી-13 જજ્રાનો વભાલેળ થમેર. ફાકીના જજ્રા ભાટે યજયાત વયકાયે બજ શે ય ભાટે કમ મોજના 
અભરભાન યકી છે.

વય્લતી મારા રોે્ટ

44
યજયાત યા્મ ળાા ાઠય ય્ તક ભનડ વાયા યરણ થમેર ENGLISH TEACHER'S NAVIGATOR - 2 એ યા 

ધોયણનાન ંરેી વળષણ ભાટે વળષકને યમોહી થામ તેભ છે ?
ધોયણ-4

45 રરમા્ભક વનળોધન યન વૌથી શલેયન વોન ્યન છે ? વભ્મા - વનદહી
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46 કથન િવતને અવયકાયક ફનાલલા કમ ફાફતનો યમોહ વળષકે યાસલો જોમએ ? અનાલ્મક યનયાલતાન

47 યજયાત ્ટેટ વન ્ યર' કમ ફાફત વાથે વનકામેરી વન્ થા છે ?
સાનહી યભેદલાય ભાટે ધોયણ-10 તથા 

ધોયણ-12 યીષા રેતી વન્ થા છે.

48
વયકાયરીના વળષણ વલબાહના તા.૨૧/૧૨/૧૫ ના ઠયાલની જોહલાભ અ યવાય રલાવી વળષકને રાથવભક 
વલબાહભાન તાવ, રદલવ અને ભાવવક એભ રભળ ભાન ્  લેતનની ભશિભ ભમાાદા કેટરી છે ?

RS. 50/-,    RS. 300/-,    RS. 7,500/- 

49

રન બ ૃવિને વન ણૂા ફનાલતી અને ે ોતાની રદળા ફદ્મા વલના ટૂતા બાહભાન ફનધ ફેવતી શોમ તેલી 
બ ૃવિ ળોધો.

50

નીચેની બ ૃવિવનો અ્માવ કયી છે્રી બ ૃવિભાન " ? " ની જ્માએ બલતી વન્ મા ળોધો.

30

51 RS. 9,000/-

52
એક ય્ તકભાન 50% ાના વપેદ છે. 40% ાના રીરાન છે. ફાકી લધેરાન 150 ાના ીાન છે. તો રીરાન યનહના ાના 
કેટરાન શળે ?

600

53 ંરેી ળ્દના ્ેરંહ માદ યાસલા ભાટે વલયાથી ળ્દના ટયકડા કયે છે. અશં....... વનકટતાના વનમભનો યમોહ થામ છે.

54
ધોયણ 1 થી 10 ના ાઠય ય્ તકોભાન અ યરભણણકા લેૂ દળાાલતી ૂ તૂ પયજો યન લણાન બાયતના વનવલધાનની 
કમ કરભભાન કયલાભાન બલેર છે ?

કરભ-51-ક

55
બાયતના યા્મોનાન નાભ અને વનઘ યા્મ ષેરોના નાભોની માદી ફનધાયણની કમ અ ય ણૂચભાન બલાભાન બલેર 

શોમ છે ?
શરેી અ ય ણૂચ
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56 શરેી પેરયબયી, 2016 ના યોજ વોભલાય શતો. તો તે પેરયબયી ભાવની છે્રી તાયીસે યો લાય શળે ? વોભલાય

57

RTI - 2005 અ્લમેના વનમભો યવાય ભારશતી ભેલલાના શે યથી યેકડાની તાવણી ભાટે ાશયે વિા ભનડભાન પી / 

ચાજ અરહથી વનમત થમેર ન શોમ ્માયે યેકડા તાવણીભાન 80 વભવનટનો વભમ રહાડતા અયજદાય ાવેથી 
કેટરી યકભ ભેલલાની થામ ?

RS. 40

58
બય.ટી.બભ. ની કરભ - 9(1) યજફ કોમ ્મ્્તની જજંદહી અથલા ્લતનરતા વાથે વનફનવધત શોમ તેલી ભારશતી 
ભેલલા વલનનતી કયે છે. તો તેને કેટરા વભમભાન ભારશતી યયી ાડલાની શોમ છે ?

48 કરાકભાન

59

RTI - 2005 ના વનમભો યજફ રથભ અીર વિાવધકાયીના યકભથી નાયાજ થમેર અયજદાયે, અીર 

વિાવધકાયીનો યકભ ભ્માની તાયીસથી કેટરા રદલવની ંદય યા્મ ભારશતી બમોહને ફીી અીર કયી 
દેલાની શોમ છે ?

90 રદલવ

60
RTE - 2009 ની કમ કરભથી ભેર વિાની ૂએ યા્મ વયકાયે ફાકોના ભપત અને પયજજમાત વળષણનો 
અવધકાય - વનમભો, 2012 ફનાલેર છે.

38

61
યજયાત ફાકોનો ભપત અને પયજજમાત વળષણનો અવધકાય વનમભો - 2012 ના વનમભ-23 થી નકી થમા યજફ 

રાયનણબક વળષણના અ્માવરભ અને ૂ્ મા નકન િવત ઠયાલનાય ળૈષણણક વિા ભનડ કોણ હણાળે ?

યજયાત ળૈષણણક વનળોધન અને તાણરભ 

રયદ - હાનધીનહય

62 યજયાત ળૈષણણક કામદા ( યધાયા) અવધવનમભ - 2010 થી યા અવધવનમભને યદ કયલાભાન બલેર છે ?
યજયાત પયજજમાત રાથવભક વળષણ 

અવધવનમભ - 1961

63
જજ્રા રાથવભક વળષણાવધકાયીના વળ્ત વલમક વાના યકભથી નાયાજ થમેર વળષક જજ્રાની રર્ યનરભાન 
ામ છે. ્માન તેના વ્મો લ્ચે ભતબેદ ડે છે. તો બલા રવનહે અીરને વનણામ ભાટે કોને ભોકરલાભાન બલે છે ?

રાથવભક વળષણ વનમાભકરીને

64 રલતાભાન વનમભો યવાય યા્મ કષાએ રે્ઠ વળષક વનદહી વવભવતભાન અ્મષ તયીકે (શોદાની ૂએ) કોણ શોમ છે ? અરવણચલરી, (રાથવભક વળષણ)

65

જજ્રા વળષણ વવભવત વનચાણરત રાથવભક ળાાના વળષક ોતાની પયજો ફાલલાભાન ચકૂ કયે છે ્માયે જજ્રા 
રાથવભક વળષણાવધકાયીરી તેવને બેર નોટીવભાન ય નફમ રાથવભક વળષણ વનમભોના યા વનમભ શઠેની પયજો 
ફાલલાભાન વન્પ હમાનો ય્રેસ કયે છે ?

વનમભ-70 (1)



No. રન જવાબ

66
ળાાકીમ વલારાશી ૂ્ મા નકન (SCE) ંતહાતના ૂ્ મા નકન રકો ૈકી યા એક રકભાન વલયાથીના ળાા 
રલેળથી રાયનણબક વળષણ યરયન થામ ્માન યધીની નંધ યસામ છે ?

રક - E

67
ય નફમ રાથવભક વળષણ વનમભો - 1949 ની કમ અ ય ણૂચભાન સાનહી ળાાના ્ટાપની નોકયીની ન નૂાૂ ળયતો 

દળાાલલાભાન બલી છે ?
અ ય ણૂચ - છ

68
ન યબામ એ રવલણના વતા છે. બાયભરબામ એ ન યબાભના બાભ છે. યભાબાભ એ ન યબાભના વતા છે. જો નીતા 
એ રવલણની ફશને શોમ તો બાયભરબાભ એ નીતાના ય ન થામ ?

કાકા

69 ૂ્ મ' ના વલબાજનની વથમયી કોણે બી ? રી વનલાવ યાભા યજન

70
જો એક શયોભાન ળૈરેનો રભ બહથી 15 ભો અને ાછથી 41 ભો છે તો બ શયોભાન ભ્મભાન યશરેા 
ભૌણરકનો રભ યો શળે ?

28 ભો

71

ય્ મ વળષક તયીકે તભાયી ાવે સાનહી ળાા ળૂ કયલા ભાહતા વનચારક 'અમો્મ શરયપામ થતી નથી' તે 

ભતરફ યન રભાણર ભાહે છે. ય નફમ રાથવભક વળષણ વનમભોની જોહાલમ અ યવાય તભે બ યન રભાણર યાયે 
ન બી ળકો ?

વલયાથીવની રલેળ વન્ માભાન 20% કયતાન 
લ ય ઘટાડો થામ તેભ શોમ ્માયે

72
યા્મ યીષા ફોડા વાયા મોાતી નીચેની યીષાવ ૈકી કમ યીષા તેના શે ય અને યર્્ધભાન અ્મ રણથી 
જયદી ડ ેછે ?

યા્રીમ બાયતીમ વભણરટયી કોરેજ રલેળ 

યીષા

73 નીચેનાભાનથી યા વલટાવભનની યણથી ાનડયયોહ થામ છે ? વલટાવભન - E

74 અણસર બાયતીમ રશ્ ય  ભશાવબાની ્થાના (લા 1906) કોણે કયી શતી ? ભદનભોશન ભારવલમા

75 હોલા : ણી ,     વભઝોયભ :  ? બભઝોર



No. રન જવાબ

76
નીતા એક વામકર RS. 5500/- ભાન લેચે છે. બભ કયતાન તેને 14% નપો થામ છે. તો બ વામકરની ૂ રકંભત 

કેટરી શળે ?
RS. 4824.56

77 વનભેમ વન્ માના વયલાા ભાટે નીચેનાભાનથી યો યણધભા રા ય ડતો નથી ? ્મ્ત વન્ મા યન અ્્ત્લ

78
ભને વસો- "ભાયાભાન અધાચનરાકાય લા્લ બલેરા શોમ છે અને ય ન કાફાન ડામો્વાભડ ય્ ત ૂવધય યન લશન કૂ 
છન." ળીયા

79 લન્વત રકાળ વન્ રેણ વાયા યા ્લૂે સોયાક ફનાલે છે ? ્ટાચા

80 અ-3, ફ-1, ક-2

81 વન ય્ ત યા્રની વાભા્મ વબાનાન 8 ભાન અવધલેળનનાન ર યસ તયીકે બાયતનાન ______ ની લયણી થમ શતી. વલ્માર્ભી નરડત

82 લીય વાલયકયે ્થાેરી 'વભરભેરા' વન્ થા છીથી યા નાભે ાણીતી ફની ? અણબનલ બાયત

83 ય યય' બાયતના યા રોકોના રોકીલનનો બાહ છે ? લૂા બાયત

84 અ્ઠ રધાન ભનડ કોની ળાવન ્મલ્થા યન એક ભશ્લ યન ંહ શ ય ? વળલાી

85 અ ય્ ટય છનદની ન્ ્ત ળોધીને રસો. ભ્રર્થજનો બે વલચાય કયતા શતા.

વલબાહ - ૨

નીચ ેકેટરીક રય્્થવત અન ેવાથ ેવનકામરે ય્ભા વનચયણનો રકાય બરે છે.  

 રય્્થવત  વનચયણ રકાય 

અ A.C. વાયા ૂભની શલા ઠનડી થલી 1 ય્ભા લશન 

ફ યે્લનેા ાટા લ્ચ ેજ્મા યાસલી 2 ય્ભા વલરકયણ 

ક Microwave Oven ભાન લ્ ય હયભ થલી. 3 ય્ભા નમન 

યયો્ત વલહતના બધાયે મો્મ વલક્ વનદ કયો. 
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86  દૃનહ ' ળ્દનો અથા દળાાલો. ફનને ફાજય લહાડી ળકામ એ યન એક લાય

87 નીચેનાભાનથી બાયતભાન વૌથી દણષણે બલેલયન હીયીભથક ્યન છે ? કોડામકેનર

88
એક સેતયની રનફાભ અને શોાભ અ યરભે 16 ભીટય અને 9 ભીટય છે. બ સેતયના ષેરપ ેટલયન જ ષેરપ 

ધયાલતા એક ચોયવ સેતયની રયવભતી કેટરી થામ ?
48 ભીટય

89 ફે વભાનતય યેસાવની છેદીકાથી ફનતા ણૂાવ ભાટે ્યન વલધાન વાચયન નથી ?
છેદીકાની એક ફાજયના ંતકોણની ર્મેક 

જોડના ભાનો વયલાો 90
o
 થાય છે.

90 નીચેનાભાનથી કમ હાણણવતક અણબ્મ્્તભાન રયણાભ 50 નશી બલે ? [ { (7+5) + 13 } ] - 2

91 ાણીના વલયયત વલબાજનના રમોહભાન રયણાભ ભેલલા નીચે ૈકી કભ રય્્થવત અવનલામા છે ?
(1) 6 Valt D.C. (રલાશ)  (2) H2SO4 ના રણ 

ચાય ટીાન

92 રકાળ અને ્લવન રવયણ ભાટે નીચેનાભાનથી યો વલક્ વાચો છે ?
(1) રકાળના રવયણને ભા્મભની જૂય નથી.

(2) ્લવનના રવયણને ભા્મભની જૂય છે.

93 નીચે બેરા વલધાનો ૈકી ્યન વલધાન રારા રજતયામને રા ય ડ યન નથી ? ્  ૂભ્્ડમા' વા્તારશક ળૂ ક યા.

94  બટબટલયન ' ળ્દ યા રકાયનો ધવરય્ત રમોહ છે ? અ યક ંળના રોલાી ધવરય્્ત

95 એ્ટાકા રટકા સનડભાન બાયતે ્થાેર વનળોધન કે્રો યા-યા છે ? ભૈરી અને હનહોરી

96 યભકો, બનનદ, ભનાભ, ્મા્માન, રકાવળત' ળ્દોને ળ્દકોળનાન રભભાન હોઠલો. બનનદ, ભનાભ, યભકો, રકાવળત, 

્મા્માન

97 બનનદની ભ્તીભાન બલી નસી જોયથી ફોરે તેને ય ન કશલેામ ? હશકે યન
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98 કવલરી ભકય્દ દલે યન લતન ્યન છે ? હંડર

99
યાકેળબાભને RS. 5000/- ભાન એક ટી.લી. લેચતાન 10% ની સોટ ામ છે. તો તેભણે ટી.લી. કેટરા ૂવમાભાન સયીયય શળે 

?
RS.5555.55

100 એક વન્ માના લહા તથા લહા ૂનો વયલાો 84 તથા ફાદફાકી 78 થામ છે. તો તે વન્ મા કભ શળે ? 9

101 નીચેનાભાનથી ્યન ંતરાલ ભાર રીવભાનજ જોલા ભે છે ? ભ્રોજન

102
યા યરની શારની ંભય તેના વતા કયતા અડધી છે. 10 લા શરેા તેની ંભય તેના વતા કયતા 25 લા વછી 
શતી. તો ફનનેની 10 લા શરેાની ંભય કેટરી ?

યર-15, વતા-40

103
એક લ યાાકાય ફહીચાનો ્માવ 28 ભીટય છે. બ ફહીચાની પયતે 7 ભીટય શોો એક જોહંહ રેક ફનાલલાનો 
છે. તો બ જોહંહ રેક યન ષેરપ કેટલયન થામ ?

770 ચો. ભીટય

104 નીચેની કમ રય્્થવતભાન જલાફ CO2 (કાફાન ડામો્વામડ) નશી બલે ?
તભાભ ીલો વવન દયપમાન યો લા ય રે 

છે ?

105 અ-3, ફ-4, ક-1, ડ-2

106
વલો્ચ અદારતનાન ્મામાધીળ તયીકેની વનભ ૂનક ભાટે લડી અદારતભાન લરકરાતનો વછાભાન વછો કેટરા 
લાનો અ યબલ શોલો જોમએ ?

દવ

107 ધોયણ-7 યજયાતીભાન 'રાભભાતા' કા્મનો રકાય જણાલો. સનડકા્મ

વલબાહ-1 ભાન ્લાતન મ વનરાભનાન બહેલાનોનાન નાભ અન ેવલબાહ-2 ભાન ્થોના નાભ બરેા છે. મો્મ યીત ેજોડી વાચો વલક્ 
વનદ કયો. 
 વલબાહ-1    વલબાહ-2 

(અ) ફશા ય ય ળાશ ઝપય     (1) ઝાનવી 
(ફ) નાના વાશફે વેા    (2) ણફશાય 

(ક) યાણી ર્ભીફાભ    (3) રદ્શી 
(ડ) યલયવવંશ     (4) કાન યય 
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108  યીહડી કયલી ' ૂરઢરમોહનો અથા ય ન થામ ? શયેાન કય યન

109 યા રકાયના રાણીવભાન ંસો અ્વલ્વીત શોમ છે ? દયલાવી

110 નીચેનાભાનથી ્યન જૂથ ભાર લન્વત કોભાનજ જોલા ભે છે ? શરયતકણ, કો રદલાર

111 ઘન ણૂાંક m, n તથા ૂ્ મ વવલામની અ ણૂાંક કે ણૂાંક વન્ મા a ભાટે નીચેનાભાનથી ્યન વલધાન વાચયન છે. રણેમ વલધાન વાચાન છે.

112 નીચેનાભાનથી યા યા્મભાન વલધાન રયદ બલેર છે ? કણાાટક

113 ભનદારાનતા છનદ યન ફનધાયણ બો. ભબનતતહાહા

114 ધોયણ-8 યજયાતીભાન " કભાડે ચીતમાા ભં....." હીતના કવલ યન નાભ કશો. યાય યકર

115

ય્ફયની ટયયફ ફનાલતી એક કનનીભાન કાભ કયતા રણ કાયીહયો અભય, અકફય અને એ્થોનીને 360 ટયયફ 

ફનાલતા અયનરભે 6, 10 અને 15 કરાક રાહે છે. તો બ રણેમ બેહા ભીને 720 ટયયફ કેટરા વભમભાન તૈમાય કયી 
ળકળે ?

6 કરાક

116 પો્પયવ ે્ટો્વામડ યન અ ય રૂ ્યન છે ? P2 O5

117 નારનદા વલયાીઠના બ્મ અને વ િૃ ય્ તકારમ યન નાભ ય ન શ યન ? ધભાહનજ

118 ફોયે ફાયીવ ફનધ કયે' યા રકાય યન બઞાથા લાય છે ? બવલ્મ બઞાથા

119 નીચેનાભાનથી યા રશને લાભન રશ તયીકે વસલાભાન બલે છે ? ્લટૂો



No. રન જવાબ

120 યનોની વરાભતી વવભવતનાન કોમ ણ વનણામ ભાટે કેટરા કામભી વ્મોનાન શકાયા્ભક ભત જૂયી છે ? ાનચ

121 શોે ય યફ' યા તાલ તયીકે ર્માત છે ? કાનકયીમા

122 વભાવ વસાલો : ભોશાનધ ત્ યરય

123 નીચેનાભાનથી 91125 ય ન ઘન ૂ ્યન થામ તે જણાલો. 45

124 યજયાતી વલવકોળના કેટરા બાહ ફશાય ાડલાભાન બલેર છે ? 25

125 યા તાભાને oC અને oF તાભાન યન ભા વભાન થળે ? - 40
o
C

126 નીચેનાભાનથી ્યન રયફ ફીજના પેરાલલા ભાટે યન વનણાામક નથી ? ્ ય્ ્રમય ફ

127 Which expression shows disagreement I don't think so

128 There was ________ food in the fridge. It was nearly empty. little

129 Identify the time - 9:10 Ten past nine

130 Select the correct sentence.
While I was taking my bath, the 

telephone rang.

131 Select the sentence in plural form. - This is the man's book. These are the men's books.



No. રન જવાબ

132 નીચે ૈકી યા વભીકયણનો યકેર 2 નશં બલે ? 2x -  3 = 5

133 सयु्ताऺर क ऩ मं गऱत विक्ऩ चनुनए । ् + श = ऺ

134  अनुसधान ' का अथथ होता ह - खोज़

135  ભયડો '  ददथ को हह्दी मं ्या कहत हं ? आमानतसार

136  सराट ' का ्री लऱग ह -' सराऻी

137 ऩुल्ऱग श्द ढ हिए । हटकट

138 इन श्दं मं स ककस श्द का बहुिचन मं ही रयोग ककया जाता ह ? ह्ताऺर

139 श्दकोश रम अनुसार तीसर रम मं आनिाऱा श्द ढ हढय । ्यारी

140 सल्ध कु त ।  बधिरः +  इव बधधर इि ।

141  ९६ ' (96) इ्यु्त का सख्या ? ष्णिनतः

142 हद्ऱी_______दश्य राजधानी अल्त ? क्य

143 We can go out now. It ______ any more. isn't raining



No. રન જવાબ

144 Saina has just won the world championship for the third ______ year. successive

145 Furious means _____ angry

146 First-aid treatment _______ to him before he was brought to the hospital. had been given

147 He was born in distinguished family.    -   Choose similar word for the underlined word. well-known

148 Choose proper question - tag : " Please have some tea, _______ ? " won't you

149 When I was in school, I ______ ten kilometres every day. used to walk

150 Nayan could not read or write _______ he was ten years old. though


