
Team Tet Htat Guru  Visit us at :: www.tethtatguru.org 

Team Tet Htat Guru:: નિયનિત GK અપડટે િેલળળા Whatsapp ગ્રપુ િા 8780368673 િબંર એડ કરો 

                                              Daily Quiz By ::  www.tethtatguru.org       

        ળહીળટી બાબતો       કુ પ્રશ્નો : 150 

 

ટેટ એચ.ટાટ પરીક્ષાઓિી સપંરૂ્ણ તૈયારી િાટે િટીરીયલ્સ િેલળળા TET HTAT 

GURU િો િબંર 8780368673 તિારા Whatsapp ગ્રપુ િા એડ કરો. 

 
વલમ : એડેપ્ટવ,કે.જી.ફી.લી. ળાાઓ 

 (૧) અક્ષમાત્ર પાઉંડેળન નીચે ૈકીના કમા પ્રોગ્રાભ વાથે વકંામેર છે ? 

   (A)   છાત વલદ્યાથીઓન  ંવળક્ષણ    (B)   ગ્રાભ સ્લાસ્્મ કામયક્રભ      (C) ભધ્માશન બોજન       (D)  કન્મા કેલણી 
 (૨) અભ્માવક્રભ યચનાના ધ્મેમો વદંબે કમો એક વલકલ્ અવગંત છે ? 

   (A)    વાસં્કૃતીક ધ્મેમ   (B)  વભાજયચનાન  ંધ્મેમ    (C)   ભાનવવક ઘડતયન  ંધ્મેમ  (D)  યાજનૈતીક જ્ઞાનન  ંધ્મેમ 

 (૩) આચામય તયીકે તભાયી ળાાભા નલા વનભામેર વળક્ષક વાથે તભે કેવ  લતયન કયળો ? 

   (A)   ભાગયદળયક (B)     કાભ યૂતો વફંધં   (C)     વભત્રતાણૂય       (D)  વશામક 

 (૪) આદળય વળક્ષક એ છે જે ...... 
  (A) અન ળાવન વપ્રમ શોમ (B) વલમનો વનષણાતં શોમ  (C)  વાયી લાતો કયતો શોમ  (D)  વલદ્યાથી ને પે્રયણા આતો શોમ 

 (૫) ગ જયાત ળાા ાઠ્ય સ્તક ભડં અંગે વાચ  શ  છે? 

   (A) ધો. ૧ થી ૧૨ ના ાઠ્ય સ્તકોન  પ્રકાળન કયે છે        (B)    ફીલ્ડીંગન  નાભ "વલદ્યામન" છે 

       (C)    પ્રકાળન "ફારશ્ર સ્ટી" છે.                           (D)  આેર તભાભ 

 (૬) ગ જયાતભા ંપ્રાથવભક વળક્ષણભા ંક્ષભતારક્ષી અભ્માવક્રભનો અભર કમાયથી થમો શતો ? 

   (A)  ઇ.વ. ૧૯૯૪   (B)    ઇ.વ.૧૯૯૬       (C) ઇ.વ. ૨૦૦૧        (D)  ઇ.વ. ૨૦૦૫ 

 (૭) ગ જયાતી ભાધ્મભની પ્રાથવભક ળાાભા હશન્દી વળક્ષણની ળરૂઆત ક્યા ધોયણથી થામ છે ? 

   (A) ધોયણ ૨    (B)    ધોયણ ૩        (C)  ધોયણ ૪         (D)  ધોયણ ૫ 

 (૮)  ગ જયાત્ભા મલૂ્મવનષઠ્ અને ચાહયત્ર્મલાન વળક્ષકો તૈમાય કયલા ભાટે ઇંડીમન ઇંસ્ટીટય ટ ઓપ ટીચય એજ્ય કેળન 
(IITE)  ભા કેટરા વેભેસ્ટયનો અભ્માસ્ક્રભ છે ? 

   (A)  ૮ વેભેસ્ટય   (B)  ૧૬ વેભેસ્ટય          (C)   ૨ વેભેસ્ટય         (D)  ૪ વેભેસ્ટય 

 (૯)  ADEPTS   કામયક્રભ ભા ંવળક્ષકોના લરણ ઘડતય ભાટે કેટરા હયભાણો છે ? 
   (A)  ૩   (B)       ૪        (C)     ૬    (D)  ૮ 

 (૧૦)  નીચેનાભાથંી ક્  ંADEPTS   કામયક્રભ ન  ંહયભાણ છે ? 

   (A)   જ્ઞાનાત્ભક હયભાણ   (B)    વાભાજીક હયભાણ   (C)    બૌતીક હયભાણ     (D)  ઉયના તભાભ 
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 (૧૧)  ADEPTS   કામયક્રભ ભા ંક ર કેટરા વલધાનો અંતગયત કામય કયલાન  ંછે ? 

   (A)  ૬૦ વલધાનો  (B)    ૧૨૦ વલધાનો  (C)    ૭૯ વલધાનો   (D)  ૮૦ વલધાનો 
 (૧૨)  ADEPTS   કામયક્રભ ભા ંજ્ઞાનાત્ભક હયભાણ અંતગયત કેટરા વલધાનો છે ? 

   (A)  ૩૭ વલધાનો  (B)   ૧૬ વલધાનો    (C)   ૬ વલધાનો     (D)  ૧૯ વલધાનો 
 (૧૩)   ADEPTS   કામયક્રભ ભા ંવાભાજીક હયભાણ અંતગયત કેટરા વલધાનો છે ? 

   (A)  ૩૭ વલધાનો   (B)  ૧૬ વલધાનો     (C)  ૬ વલધાનો      (D)  ૧૯ વલધાનો 
 (૧૪)  ADEPTS   કામયક્રભ ભા ંબૌતીક  હયભાણ અંતગયત કેટરા વલધાનો છે ? 

   (A)  ૩૭ વલધાનો     (B)   ૧૬ વલધાનો        (C)  ૬ વલધાનો        (D)  ૧૯ વલધાનો    
 (૧૫)  ADEPTS   કામયક્રભ ભા ંવસં્થાકીમ હયભાણ અંતગયત કેટરા વલધાનો છે ? 

   (A)  ૩૭ વલધાનો       (B)   ૧૯ વલધાનો          (C)   ૬ વલધાનો         (D)  ૧૬ વલધાનો                                                                         
 (૧૬) નીચેનાભાથંી કઇ પ્રવતૃી ADEPTS   કામયક્રભ વાથે  વકંામેરી છે ? 

   (A)  સ્ટ ડન્ટ પ્રોપાઇર  (B)    યાભશાટ   (C)    આજન  ંગ રાફ  (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૭)  નીચેનાભાથંી કઇ પ્રવતૃી ADEPTS   કામયક્રભ વાથે  વકંામેરી છે ? 

   (A)  તેજસ્લી તાયરાની ઝરક   (B)   ફચત ફેંક    (C)   આજનો હદક    (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૮)  નીચેનાભાથંી કઇ પ્રવતૃી ADEPTS   કામયક્રભ વાથે  વકંામેરી છે ? 

   (A)   ખોમા ામા સ્ટોય  (B)   ળાા ચંામત    (C)   વભાચાય લાચંન    (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૯) નીચેનાભાથંી કઇ પ્રવતૃી ADEPTS   કામયક્રભ વાથે  વકંામેરી છે ? 

   (A)   અક્ષમાત્ર  (B)    સ્તક પ્રદળયન    (C)   વમશૂ કલામત    (D)  ઉયના તભાભ 

 (૨૦)  પ્રાથભીક વળક્ષણ કે્ષતે્ર ચારતી KGBV ન  ંરંૂૂ નાભ શ  ંછે ? 

   (A)  કસ્ત  યફા ગાધંી ફા વલદ્યારમ       (B)   કસ્ત  યફા ગાધંી ફારીકા વલદ્યારમ  
       (C)   કસ્ત  યફા ગાધંી ફારીકા વલશ્વ      (D)  કે લણી ગાભ ફારીકા વલદ્યારમ 

 (૨૧)  કસ્ત  યફા ગાધંી ફારીકા વલદ્યારમ (KGBV ) મોજના કમાયથી અભરભા ંઆલી ? 

   (A)  ઇ.વ. ૨૦૦૭  (B)   ઇ.વ. ૨૦૦૬    (C)   ઇ.વ. ૨૦૦૪   (D)  ઇ.વ. ૨૦૦૨ 

 (૨૨)  KGBV  નો વલય વળક્ષા અભબમાન અંતગયત ક્યાયથી વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો ?    

   (A)  ઇ.વ ૨૦૦૪  (B)   ઇ.વ ૨૦૦૭   (C)   ઇ.વ .૨૦૧૧   (D)  ઇ.વ .૨૦૦૯ 

 (૨૩)  જે વલસ્તાયભા ંકન્મા વાક્ષયતા દય યાષરીમ કન્મા વાક્ષયતા દય કયતા ંઓછો શોમ ત્મ ંકઇ ળાા ળરૂ કયલાભા ં
આલે છે ? 

   (A)  ખાવ ળાા  (B)   બ્રીજ ળાા   (C) ઉચ્ચ પ્રાથભીક ળાા    (D)  કસ્ત  યફા ગાધંી ફારીકા વલદ્યારમ 

 (૨૪)  કસ્ત  યફા ગાધંી ફારીકા વલદ્યારમ (KGBV )  ભા ંકઇ કન્માઓને વળક્ષણ આલાભા ંઆલે છે ? 

   (A) ૬ થી ૧૪ લયની    (B)  ૧૦ થી ૧૪ લયની      (C) ૧૧ થી ૧૪ લયની       (D)  ૧૧ થી ૧૬  લયની 
 (૨૫)  કસ્ત  યફા ગાધંી ફારીકા વલદ્યારમ (KGBV )  કેલી ળાા છે ? 

   (A)  ખાવ ળાા   (B)   અ ડાઉન કયી ળકામ તેલી    (C)  વનલાવી ળાા    (D)  પ્રાથભીક ળાા 
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વલમ : યાઇટ ટ  એજય કેળન ાટય -1  
 
(૧) RTE-2009 કામદાન  વાચ  ં રંૂ નાભ શ  ંછે ?  
 (A)  ભાહશત ભેલલાનો અવધવનમભ  (B)  ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણ અવધવનમભ   (C)  પયજીમાત વળક્ષણ  (D)  કામદા દ્વાયા વળક્ષણ 

 (૨) RTE એકટ જનહશત ભાટે કમાયે પ્રકાળીત કયલાભા ંઆવ્મો ? 

   (A)   ૨૬ નલેમ્ફય ૨૦૦૮     (B)    ૨૬ ઓકટોફય ૨૦૧૦     (C)    ૨૭ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯   (D)  ૧ એપ્રીર ૨૦૧૦ 

 (૩)  RTE એકટભા ંક ર કેટરા પ્રકયણ  અને કરભો છે ? 

   (A) ૯ પ્રકયણ-૩૫ કરભો    (B)  ૭ પ્રકયણ-૩૮ કરભો     (C)   ૧૨ પ્રકયણ-૧૦૨ કરભો   (D)  ૧૭ પ્રકયણ-૧૩૮ કરભો 
 (૪) ઇ.વ.૨૦૦૨ ભા ંફધંાયણ ભા ંકેટરાભો સ ધાયો કયીને પ્રાથભીક વળક્ષણને મૂભતૂ અધીકાય ફનાલલાભા ંઆવ્મો ? 

   (A) ૮૪ ભો સ ધાયો            (B)  ૮૬ ભો સ ધાયો              (C) ૮૫ ભો સ ધાયો              (D)  ૮૦ ભો સ ધાયો 
 (૫)  RTE-2009 અભરભા ંઆવ્મા શરેા ગ જયાત ભા ંપયજીમાત પ્રાથવભક વળક્ષણ અંગે કમો કામદો અભરભા ંશતો ? 

   (A)  પયજીમાત વળક્ષણ અવધવનમભ-૧૯૯૧                (B) પયજીમાત વળક્ષણ અવધવનમભ-૧૯૮૧  
            (C)    પયજીમાત વળક્ષણ અવધવનમભ-૧૯૬૧            (D)  પયજીમાત વળક્ષણ અવધવનમભ-૧૯૪૯ 

 (૬) RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૧ ભા ંશ  ંઆેર છે ? 

   (A)  ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણ      (B)   પયજો            (C)    વનમભો              (D)  પ્રાયંભબક 

 (૭)   RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૨  ભા ંશ  ંઆેર છે ? 

   (A)  ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણ      (B)    પયજો                (C)       પ્રાયંભબક        (D)  વનમભો      
 (૮)  RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૩   ભા ંકઇ-કઇ ફાફતો વભાલલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)  વયકાયની પયજો   (B)    સ્થાવનક વતાતતં્ર ની પયજો        (C)   ભાતા-વતાની પયજો         (D)  ઉયના તભાભ 

 (૯)  RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૪  ભા ંકઇ-કઇ ફાફતો વભાલલાભા ંઆલે છે ? 

   (A) વયકાયની પયજો      (B)   ળાાની જલાફદાયીઓ           (C)   વળક્ષકોની જલાફદાયીઓ      (D)  ફી અને વી ફને્ન 

 (૧૦)  RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૫  ભા ંકઇ-કઇ ફાફતો વભાલલાભા ંઆલે છે ? 

 (A) અભ્માવક્રભ અને પ્રાથભીક વળક્ષણ  (B)  ળાાની જલાફદાયીઓ (C)   વયકાયની જલાફદાયીઓ (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૧)  RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૬  ભા ંકઇ ફાફતો વભાલલાભા ંઆલે છે ? 
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   (A)  જલાફદાયીઓ              (B)  મલૂ્માકંન              (C)  ફાકોના શકોન  ંયક્ષણ               (D)  વનમભો 
 (૧૨)  RTE-2009  ભા ંપ્રકયણ-૭  ભા ંકઇ ફાફતો વભાલલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)  પ્રાયંબીક           (B)   જલાફદાયીઓ                  (C)    કરભો                  (D)  પ્રકીણય 
 (૧૩) RTE-2009  ભા ંકરભ-૧ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  વ્માખ્માઓ   (B)   વળયક    (C)    જલાફદાયી   (D)  પયજો 
 (૧૪) RTE-2009  ભા ંકરભ-૨ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A) વ્માખ્માઓ      (B)    જલાફદાયી      (C)   વળયક       (D)  દંડની જોગલાઇ 

 (૧૫)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૩ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  જલાફદાયી   (B)   ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણ અંગે શક     (C)   વતાઓ    (D)  વળક્ષકોની નીંભણ ૂકં 

 (૧૬)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૪ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  ઉંભયની વાફીતી   (B)   વયકાયની પયજો     (C)    ઉંભયને અનરૂૂ ધોયણભા ંપ્રલેળ   (D)  નાણાકંીમ જલાફદાયી 
 (૧૭)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૮ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

(A)  વયકાયની પયજો  (B)  નાણાકીમ જલાફદાયીન  ંવલબાજન   (C)  સ્થાનીક વતાતતં્રની પયજો  (D)  ભાતા વતાની પયજો 
 (૧૮) RTE-2009  ભા ંકરભ-૯ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ?  
   (A)  વયકાયની પયજો                   (B)    નાણાકીમ જલાફદાયીન  ંવલબાજન 

   (C)   સ્થાનીક વતાતતં્રની પયજો           (D)  ભાતા વતાની પયજો 
 (૧૯)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૭ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  નાણાકીમ જલાફદાયીન  ંવલબાજન           (B)  સ્થાનીક વતાતતં્રની પયજો            
     (C)   ભાતા વતાની પયજો                   (D)  વયકાયની પયજો 
 (૨૦) RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૦ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  સ્થાનીક વતાતતં્રની પયજો         (B)   વયકાયની પયજો   (C)   વળક્ષકોની પયજો    (D)  ભાતા વતાની પયજો         
 (૨૧)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૧ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  લૂય ળાા વળક્ષણ   (B)   દંડની જોગલાઇ     (C)   નાાવ ન કયલા    (D)  ઉંભયની વાફીતી 
 (૨૨)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૨ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  પ્રલેળ પી ય પ્રતીફધં             (B)  ળાાની જલાફદાયીઓ   
     (C)   ઉંભયની વાફીતી                         (D)  કોઇ ણ ધોયણભા ંયોકી ન યાખલા 
 (૨૩)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૩ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  પ્રલેળ પી ય પ્રતીફધં  (B)  કોઇ ણ ધોયણભા ંયોકી ન યાખલા (C) ળાાની જલાફદાયીઓ (D)  ઉંભયની વાફીતી           
 (૨૪) RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૪ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  કોઇ ણ ધોયણભા ંયોકી ન યાખલા  (B)  ળાાની જલાફદાયીઓ     (C)  પયજો    (D)  પ્રલેળ ભાટે ઉંભયની વાફીતી 
 (૨૫)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૬ ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  પયજો      (B)  કોઇ ણ ધોયણભા ંયોકી ન યાખલા    (C) પ્રલેળ પી ય પ્રતીફધં        (D)  ઉયના તભાભ 
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(૧)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૭  ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 
    (A) ળાા ભાટેના ભાદંડ                   (B)  ળાયીહયક વળક્ષા ય પ્રવતફધં  
      (C) એવ.એભ.વી. યચના                    (D)  ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં 

 (૨)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૮  ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A) ળાયીહયક વળક્ષા ય પ્રવતફધં          (B)   ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં    

      (C)  ળાા ભાન્મતા પ્રભાણત્ર              (D) ળાા વલકાવ મોજના   
 (૩)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૧૯  ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A) ળાા ભાટેના ભાદંડ  (B)   ળાયીહયક વળક્ષા ય પ્રવતફધં (C) ળાા વલકાવ મોજના       (D) એવ.એભ.વી. યચના  
 (૪)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૧   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  એવ.એભ.વી. યચના  (B)   ળાા વલકાવ મોજના    (C)   ળાા ભાટેના ભાદંડ    (D)  ળાા ભાન્મતા પ્રભાણત્ર 

 (૫)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૨   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)   ળાા વલકાવ મોજના  (B)   ળાા ભાટેના ભાદંડ  (C)   ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં (D)  એવ.એભ.વી. યચના   
 (૬)   RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૩   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

               (A) એવ.એભ.વી. યચના             (B)   વળક્ષકોની નીભણ ૂકંની રામકાત   

                      (C)   વળક્ષક વલદ્યાથી ગ ણોતય                 (D)  ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં 

 (૭)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૪   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  વળક્ષકોની પયજો  (B)   પહયમાદોન  ંવનલાયણ         (C)    વળક્ષક વલદ્યાથી ગ ણોતય       (D)  એ અને ફી  ફને્ન 

 (૮)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૫   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)   એવ.એભ.વી. યચના (B)    વળક્ષક વલદ્યાથી ગ ણોતય         (C)    વળક્ષકોની પયજો       (D)  પહયમાદોન  ંવનલાયણ 

 (૯)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૬   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  વળક્ષક વલદ્યાથી ગ ણોતય  (B)  વળક્ષકોની બયતી       (C)  વળક્ષણ વવલામની કાભગીયી   (D)  ળાા ભાટેના ભાદંડ 

 (૧૦)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૭   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)    વળક્ષણ વવલામની કાભગીયી   B)  વળક્ષકોની બયતી    (C)   વળક્ષક વલદ્યાથી ગ ણોતય    (D) પહયમાદોન  ંવનલાયણ  

 (૧૧)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૮   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

(A) ળાા વલકાવ મોજના  (B)  વળક્ષણ વવલામની કાભગીયી  (C)   એવ.એભ.વી. યચના  (D)  ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં 
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 (૧૨)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૨૯   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A) ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં   (B)   એવ.એભ.વી. યચના  (C)   અભ્માવક્રભ અને મલૂ્માકંન   (D)  ફાકોના શકો 
 (૧૩)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૧   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  અભ્માવક્રભ અને મલૂ્માકંન  (B)  ફાકોના શકો    (C)   ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં      (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૪)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૨   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  પહયમાદ વનલાયણ                          (B)  ફાકોના શકો 
     (C)    યાષરીમ વરાશકાય હયદની યચના     (D)  યાજમ  વરાશકાય હયદની યચના 
 (૧૫)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૩   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  પહયમાદ વનલાયણ        (B)  યાષરીમ વરાશકાય હયદની યચના     
        (C)  ફાકોના શકો                  (D)  યાજમ  વરાશકાય હયદની યચના                                                                 
 (૧૬)   RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૪   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  યાષરીમ વરાશકાય હયદની યચના      (B)   યાજમ  વરાશકાય હયદની યચના    (C)    ફાકોના શકો     (D)  

પહયમાદ વનલાયણ 

 (૧૭) RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૫   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 
   (A)  ભાગયદયક સચૂનાઓ ની વતા                     (B)   યાજમ  વરાશકાય હયદની યચના   
       (C)  યાષરીમ વરાશકાય હયદની યચના     (D)  ફાકોના શકો 
 (૧૮) RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૬   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  ભાગયદયક સચૂનાઓ ની વતા             (B)  યાજમ  વરાશકાય હયદની યચના  
     (C)  ખાનગી ટય ળન ય પ્રવતફધં               (D)  પોજદાયી કામયલાશી ફાફત 

 (૧૯)  RTE-2009  ભા ંકરભ-૩૮   ભા ંકઇ ફાફત વભાવલષટ છે ? 

   (A)  પોજદાયી કામયલાશી ફાફત  (B)   યાષરીમ વરાશકાય હયદની યચના   
       (C)   વનમભો ફનાલલાની વયકાયની વતા   (D)  વળક્ષક ગણૂોતય 

 (૨૦)  RTE-2009 બાયતભા ંકમા ંરાગ ૂડળે ? 

   (A)  પક્ત ગ જયાત ભા ં  (B)  આખા દેળભા ં    (C)  પકત જમ્મ ૂકાશ્ભીયભા ં    (D)  જમ્મ ૂકાશ્ભીય વવલામ આખા દેળ ભા ં
 (૨૧)  RTE-2009  અંતગયત ૧૦ લયના ફાકને તભે કમા ધોયણભા ંપ્રલેળ આળો ? 

   (A)  ધોયણ ૧ ભા ં  (B)  ધોયણ ૮  ભા ં     (C)   ધોયણ ૫  ભા ં   (D)  પ્રલેળ ન આી ળકામ 

(૨૨) RTE-2009 ના અભર છી જે વલસ્તાયભા ંળાા ન શોમ તે વલસ્તાયભા ંકેટરાલયભા ંળાા સ્થાલાની જોગલાઇ છે 
? 

   (A)  ૫ લયભા ં (B)   ૩ લયભા ં  (C)   ૧૦ લયભા ં  (D)  ૧ લયભા ં
 (૨૩)  RTE-2009 ના અભર ભાટે જરૂયી નાણા ંકોણ યૂા ંાડળે ? 

   (A)  કેન્ર વયકાય  (B)  યાજમ વયકાય   (C)  એવ.એભ.વી    (D)  એ અને ફી ફને્ન 

 (૨૪)  RTE-2009 અંતગયત કેટરી લમજૂથના ફાકોને ભપત વળક્ષણ આલાની જોગલાઇ છે ? 

   (A)  ૬ લય  (B)    ૬ થી ૧૪ લય   (C)   ૧૮ લય   (D)  ૧૨ લય 
 (૨૫) RTE-2009 અંતગયત વયકાયી પ્રાથભીક ળાાઓની ફાફતભા ંસ્થાનીક વતાતતં્ર એટરે કોણ ? 

   (A)  યાજમ વયકાય  (B)   જીલ્રા ચંામત   (C)   કરેકટય કચેયી  (D)  DIET 
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(૧) RTE-2009 અંતગયત ફાકના વળક્ષણ ભાટે કોની પયજો વનમત કયલાભા ંઆલી છે ? 
   (A)   વયકાયની    (B)   ળાાની       (C)    ભાતા વતાની     (D) ઉયના તભાભની   
 (૨)  RTE-2009 અંતગયત ફાકના ળાાભા ંપ્રલેળ ભાટે પી રઇ ળકામ કે નશી ? 

   (A)    રઇ ળકામ   (B)    ન રઇ ળકામ   (C)   ગભે એટરી પી રઇ ળકામ   (D)  ઓછી રઇ ળકામ 

 (૩)  RTE-2009  અંતગયત  ફાકને ળાાભા ંપ્રલેળ આતી લખતે પ્રલેળ કવોટી રઇ ળકામ ? 

   (A)  રઇ ળકામ     (B)    ળાા ય વનબયય છે    (C)      કોઇ વનમભ નથી      (D)  પ્રલેળ કવોટી ય પ્રવતફધં છે 

 (૪)  RTE-2009 અંતગયત ફાકની પ્રલેળ પી રેલા ફાફતે કેટરા દંડની જોગલાઇ છે ? 

   (A)  રૂ.૧૦૦૦૦  (B)   પ્રલેળ પી ના ૧૦ ગણા     (C)   રૂ.૫૦૦૦૦    (D)  રૂ.૧૦૦૦૦૦ 

 (૫)  RTE-2009 અંતગયત પ્રલેળ કવોટી ભાટે કેટરા દંડની જોગલાઇ છે ? 

   (A)   રૂ.૨૫૦૦૦ (B)     રૂ.૧૦૦૦૦      (C)   ૧૦ ગણા      (D)  રૂ.૨૦૦૦૦ 

 (૬)  RTE-2009 અંતગયત ફાકની ઉંભયની વાફીતી ભાટે ળેના આધાયે પ્રલેળ આળો ? 

   (A)  જન્ભ નોંધણી અવધવનમભ ૧૮૮૬  (B)     જન્ભ નોંધણી અવધવનમભ ૧૯૯૬ 

        (C)   જન્ભ નોંધણી અવધવનમભ ૧૯૮૬     (D)  જન્ભ નોંધણી અવધવનમભ ૧૯૯૧ 

 (૭)  એક ફાક ાવે ળાાભા ંપ્રલેળ લખતે ઉંભયની વાફીતી ન  કોઇ પ્રભાણત્ર નથી તો શ  ંકયળો ? 

   (A)  પ્રલેળ ન આી ળકામ  (B)     પ્રલેળ આલો ડ ે     (C)  જીલ્રા ચંામત ની ભજૂંયી રેલી ડ ે   (D)  એકેમ નશી 
 (૮)  RTE-2009 અંતગયત લયભા ંકમા વભમે ળાાભા ંફાકને પ્રલેળ આી ળકામ ? 

   (A)  જૂન ભાવભા ં  (B)    જૂનથી ડીવેમ્ફય        (C)   જૂનથી પેબ્ર આયી         (D)  લયભા ંકોઇ ણ વભમે 

 (૯)  RTE-2009 અંતગયત ભાન્મતા પ્રભાણત્ર ભેવ્મા લગય સ્થાેરી ળાા ભાટે દંડની શ  ંજોગલાઇ છે ? 

   (A) રૂ. ૫૦૦૦૦   (B)      રૂ. ૧ રાખ        (C)     રૂ. ૧૦૦૦૦    (D)  રૂ. ૨૫૦૦૦ 

 (૧૦)  RTE-2009 અંતગયત ભાન્મતા પ્રભાણત્ર ભેવ્મા લગય સ્થાેરી ળાા ભાટે દંડની  દયેક હદલવ ભાટે શ  ં
જોગલાઇ છે ? 

   (A)   રૂ. ૧ રાખ    (B)   રૂ. ૨૫૦૦૦     (C)      રૂ.૧૦૦૦૦    (D)  રૂ.૫૦૦ 
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(૧૧) RTE-2009 અંતગયત વળક્ષકોની બયતી ભાટે કેટરા ટકા કયતા લધ ૂજગ્મા ખારી ન યશ ેતે ધ્માન ભા ંરેલાભા ંઆલે છે 
? 

   (A)  ૨૫ %  (B)   ૧૦ %   (C)    ૫ %   (D)  ૯૦ % 

(૧૨)તા.૧૮-૫-૨૦૧૬ ના હયત્ર મજૂફ વળક્ષકો/વલદ્યાવશામકો ની લહશલટી ફદરી કયલાની વતા કોને આલાભા ંઆલી છે 
? 

   (A) પ્રાથભીક વળક્ષણ વનમાભક   (B)  જીલ્રા પ્રાથભીક વળક્ષણ અધીકાયી   (C)   વળક્ષણ વચીલ   (D)  એવ.એભ.વી. 
 (૧૩)  RTE-2009 અંતગયત વળક્ષકો ભાટે રઘ તભ રામકાત ણૂય કયલાની વભમભમાયદા શ  ંવનમત કયલાભા ંઆલી છે ? 

   (A)  ૨ લય  (B)   ૩ લય   (C)    ૧૦ લય  (D)  ૫ લય 
 (૧૪)  RTE-2009 અંતગયત વળક્ષકોને વળક્ષણ વવલામ કઇ કાભગીયી વોંી ળકામ ? 

   (A)  લસ્તી ગણતયી   (B)   આવત વ્મલસ્થાન     (C)  ચ ૂટંણીરક્ષી કાભગીયી     (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૫)  RTE-2009 અંતગયત વળક્ષકોની કઇ પ્રવતૃી ય પ્રતીફધં  મકૂલાભા ંઆવ્મો છે ? 

   (A)  ખાનગી ટય ળન  (B)   ખાનગી ળૈક્ષણીક પ્રવ્ર તી    (C)   વભાજવેલા   (D)  એ અને ફી ફને્ન 

 (૧૬)  RTE-2009 અંતગયત  ફાકોના શકોના યક્ષણ ભાટે કોણ કામય કયળે ? 

   (A)  યાષરીમ ફા આમોગ  (B)   યાજમ ફા આમોગ    (C)   એવ.એભ.વી.   (D)  એ અને ફી ફને્ન 

 (૧૭)  RTE-2009 અંતગયત  ફાકઓના શક ને રગતી પયીમાદ કોને કયી ળકામ ? 

   (A) સ્થાવનક વતાતતં્ર   (B)     યાજમ ફા આમોગ (C)   વળક્ષણ વચીલ   (D)  એવ.એભ.વી. 
 (૧૮)  RTE-2009 અંતગયત  યાષરીમ વરાશકાય હયદની યચનાભા ંકેટરા વભ્મો શળે ? 

   (A)  ૧૦ વભ્મો  (B)    ૧૫ વભ્મો  (C)  ૧૨ વભ્મો    (D)  ૨૧ વભ્મો 
 (૧૯)  RTE-2009 અંતગયત  યાજમ  વરાશકાય હયદની યચનાભા ંકેટરા વભ્મો શળે ? 

   (A)  ૧૫ વભ્મો   (B)   ૧૦ વભ્મો    (C)    ૭ વભ્મો   (D)  ૨૧ વભ્મો 
 (૨૦)  શ્રીનગય પ્રાથભીક ળાાભા ંધો.૧ થી ૫ ભા ં૮૯ વલદ્યાથીઓ છે. તો RTE-2009 અંતગયત  કેટરા વળક્ષકો ભળે ? 

   (A)  ૪ વળક્ષકો  (B)   ૩ વળક્ષકો   (C)   ૫ વળક્ષકો   (D)  એવ.એભ.વી. ઇચ્છે  એટરા 
 (૨૧)  RTE-2009 અંતગયત  ધો. ૧ થી ૫ ભા ંઓછા ભા ંઓછ કેટરા વળક્ષકો આલાની જોગલાઇ છે ? 

   (A)  ૧ વળક્ષક  (B)  ૪ વળક્ષક     (C)   ૨ વળક્ષક   (D)  ૫ વળક્ષક 

 (૨૨) RTE-2009 અંતગયત  ધો. ૧ થી ૫ ભાટે વળક્ષક વલદ્યાથી ગ ણોતય શ  ંવનમત કયલાભા ંઆવ્મો છે ? 

   (A)  ૩૫:૧  (B)  ૪૦ : ૧    (C)   ૩૦ : ૧   (D)  ૪૫ : ૧ 

 (૨૩)  રાફંા તાલ કા ળાાભા ંધો. ૧ થી ૫ ભા ં૧૬૫ વલદ્યાથીઓ છે, તો કેટરા વળક્ષકો ભળે ? 

   (A)  ૫ વળક્ષકો  (B)   ૪ વળક્ષકો   (C)    ૬ વળક્ષકો  (D)  ૭ વળક્ષકો 
 (૨૪)  RTE-2009 અંતગયત  ધો. ૧ થી ૫ ભાટે કેટરી વખં્માએ ૧ એક મ ખ્મ વળક્ષક આલાની જોગલાઇ છે ? 

   (A)  ૧૨૦ ઉય  (B)    ૨૦૦ ઉય   (C)   ૧૦૦ ઉય   (D)  ૧૫૦ ઉય 

 (૨૫)  RTE-2009 અંતગયત  ધો. ૧ થી ૫ ભાટે ક્યો સ્ેળીમર ળબ્દ લાયલાભા ંઆલે છે ? 

   (A) વનમ્ન પ્રાથભીક ળાા   (B)  ઉચ્ચ પ્રાથભીક ળાા    (C)  ખાવ ળાા   (D)  નાની ળાા 
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(૧)  RTE-2009 અંતગયત ધો. ૬ થી ૮ ભાટે વળક્ષક વલદ્યાથી ગણૂોતય શ  ંયાખલાભા ંઆવ્મો છે ? 
   (A)   ૩૫ : ૧    (B)    ૪૦ : ૧      (C)    ૪૫ : ૧     (D)  ૩૦ : ૧ 

 (૨)  RTE-2009 અંતગયત ધો. ૬ થી ૮ ભા ંકમા વલમના વળક્ષકોની નીભણ ૂકં કયલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)   બાા    (B)   ગણીત-વલજ્ઞાન     (C)   વાભાજીક વલજ્ઞાન   (D)  ઉયના તભાભ 

 (૩)  RTE-2009 અંતગયત ધો. ૬ થી ૮ ભા ંકમા વલમના વળક્ષકોની ાટય  ટાઇભ વનભણ ૂકં કયલાની જોગલાઇ છે ? 

   (A)  ભચત્ર  (B)   ળાયીહયક વળક્ષણ     (C) કરા,વગંીત          (D)  ઉયના તભાભ 

 (૪)  બાટીમા પ્રાથભીક ળાાભા ંધો. ૬ થી ૮ ભા ં૧૧૦ વલદ્યાથી છે. તો ચોથો વળક્ષક કમા વલમનો ભળે ? 

   (A)  ગણીત-વલજ્ઞાન  (B)    બાા    (C) વાભાજીક વલજ્ઞાન      (D)  ળાયીહયક વળક્ષણ 

 (૫)  બાટીમા પ્રાથભીક ળાાભા ંધો. ૬ થી ૮ ભા ં૧૪૫  વલદ્યાથી છે. તો ાચંભો  વળક્ષક કમા વલમનો ભળે ? 

   (A)  ગણીત-વલજ્ઞાન  (B)     બાા      (C)      વાભાજીક વલજ્ઞાન    (D)  અંગે્રજી 

 (૬)  બાટીમા પ્રાથભીક ળાાભા ંધો. ૬ થી ૮ ભા ં૧૪૫  વલદ્યાથી છે. તો કેટરા   વળક્ષક  ભળે ? 

   (A)  ૫ વળક્ષક   (B)     ૪ વળક્ષક      (C)   ૬ વળક્ષક      (D)  એવ.એભ.વી. ઇચ્છે તેટરા 
 (૭) RTE-2009 અંતગયત ધો. ૬ થી ૮ ભા ંકેટરી વલદ્યાથી વખં્માએ મ ખ્મ વળક્ષક આલાની જોગલાઇ છે 

   (A)  ૧૫૦ કયતા ંલધ ૂ (B)     ૧૦૦ કયતા ંલધ ૂ      (C)   ૨૦૦ કયતા ંલધ ૂ       (D)  ૧૦૫ કયતા ંલધ ૂ

 (૮)  RTE-2009 અંતગયત ળાા ભાટે કમા ભાદંડ નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 (A)  છોકયા-છોકયીઓ ભાટે અરગ ટોઇરેટ  (B)  દયેક વળક્ષક ભાટે અરગ લગયખડં  (C)  ભધ્માશન બોજન યવોડ ં  (D)  

ઉયના તભાભ 

 (૯) RTE-2009 અંતગયત ળાા ભાટે કમા ભાદંડ નક્કી કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

   (A)  મ ખ્મ વળક્ષક ખડં/કામાયરમ   (B)    યભતન  ંભેદાન           (C)     ળાા પયતે દીલાર     (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૦)  RTE-2009 અંતગયત ધો. ૧ થી ૫ ભાટે લયભા ંકાભના કેટરા હદલવો વનમત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

   (A)   ૨૦૦ હદલવ   (B)  ૨૨૦ હદલવ     (C)   ૩૦૦ હદલવ      (D)  ૧૨૦ હદલવ 

 (૧૧)  RTE-2009 અંતગયત ધો. ૬ થી ૮ ભાટે લયભા ંકાભના કેટરા હદલવો વનમત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 
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   (A)  ૨૦૦ હદલવ   (B)   ૨૨૦ હદલવ      (C)    ૩૦૦ હદલવ   (D)  ૧૨૦ હદલવ 

 (૧૨) RTE-2009 અંતગયત ધો. ૬ થી ૮ ભાટે લયભા ંકાભના કેટરા કરાકો વનમત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

   (A)  ૮૦૦ કરાકો   (B) ૯૦૦ કરાકો     (C)   ૨૨૦ કરાકો    (D)  ૧૦૦૦ કરાકો 
 (૧૩) RTE-2009 અંતગયત ધો. ૧ થી ૫ ભાટે લયભા ંકાભના કેટરા કરાકો વનમત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

   (A) ૮૦૦ કરાકો      (B)   ૧૦૦૦ કરાકો   (C)   ૫૦૦ કરાકો   (D)  ૨૦૦ કરાકો 
 (૧૪)  RTE-2009 અંતગયત ધો. ૧ થી ૮ ભાટે અઠ્લાડીમાના કાભના કેટરા કરાકો વનમત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

   (A)  ૪૫ કરાકો   (B)    ૪૦ કરાકો    (C)    ૩૦ કરાકો   (D)  ૫૦ કરાકો 
 (૧૫) RTE-2009 અંતગયત ગ જયાત વયકાયે ફનાલેરા વનમભો કમા નાભે ઓખામ છે ? 

   (A)  RTE વનમભો ૨૦૦૯  (B)    RTE વનમભો ૨૦૧૨   (C)   RTE વનમભો ૨૦૧૦   (D)  ગ જયાત ન  ંRTE 
(૧૬) RTE-2009 અંતગયત ગ જયાત વયકાયે ફનાલેરા RTE વનમભો ૨૦૧૨  ભા ંકેટરા પ્રકયણ અને વનમભો છે ? 

   (A)  ૭ પ્રકયણ-૩૮ કરભો   (B)   ૬ પ્રકયણ-૩૩ કરભો     (C)   ૬ પ્રકયણ-૩૮ કરભો    (D)  ૮ પ્રકયણ-૩૮ કરભો 
 (૧૭)  RTE-2009 અંતગયત ગ જયાત વયકાયે ફનાલેરા RTE વનમભો ૨૦૧૨  ભા ંધોયણ ભા ંપ્રલેળ ભાટે લમ ભમાયદ શ  ં
વનમત કયેરી છે ? 

   (A)  ૧ રી જૂને ૫ લય  (B)  ૧ રી જૂને ૬ લય    (C)   ૧ રી ઓગસ્ટે ૫ લય   (D)  ૧ રી ભે  ૫ લય 
 (૧૮) RTE-2009 અંતગયત કોઇ ફાક ાવે જન્ભ પ્રભાણત્ર ન શોમ તો શ  ંભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે ? 

   (A)   શોસ્ીટર યેકડય (B)   આંગણલાડી યેકડય   (C)   લારીન  ંવોગદંનામ    (D)  ઉયના તભાભ 

 (૧૯)  ભોડા પ્રલેળ ાભેરા અને ડ્રો આઉટ ફાકો ભાટે RTE ભા ંકઇ તારીભની જોગલાઇ છે ? 

   (A)  વળક્ષક તારીભ  (B)  તારીભ ન શોમ    (C)   ખાવ તારીભ   (D)  એકેમ નશી 
 (૨૦)  RTE-2009 અંતગયત ભોડા પ્રલેળ ાભેરા અને ડ્રો આઉટ ફાકોને આલાભા ંઆલતી તારીભ કમા નાભે 
ઓખામ છે ?  

   (A)  STP લગય   (B)    બ્રીજ કોવય   (C)   અન વાક્ષયતા તારીભ    (D)  રાઇપ સ્કીર તારીભ 

 (૨૧) RTE-2009 અંતગયત ધો.૧ થી  ૫ ભાટે ફાકના યશઠે્ાણથી  કેટરા કી.ભી. ની અંદય એક ળાા શોલી જોઇએ ? 

   (A)  ૧.૫ કી.ભી.  (B)   ૨ કી.ભી.    (C)  ૩ કી.ભી.    (D)  ૧ કી.ભી. 
 (૨૨)  RTE-2009 અંતગયત ધો.૬ થી  ૮ ભાટે ફાકના યશઠે્ાણથી  કેટરા કી.ભી. ની અંદય એક ળાા શોલી જોઇએ ?    

   (A)  ૧.૫ કી.ભી.  (B) ૨ કી.ભી.     (C)   ૩ કી.ભી   (D)  ૧ કી.ભી. 
 (૨૩)  RTE-2009 અંતગયત લૂય ળાા પ્રલેળ (આંગણલાડી)  ભાટે ફાકની લમ ભમાયદા શ  ંવનમત કયલાભા ંઆલી છે ? 

             (A)   જૂન ભાવની ૧ તાયીખે ૩ લય                            (B)   જૂન ભાવની ૧ તાયીખે ૫ લય   
                (C)  ઓગસ્ટ  ભાવની ૧ તાયીખે ૩ લય               (D)  જૂન ભાવની ૧ તાયીખે ૪ લય 
 (૨૪) RTE-2009 અંતગયત ળાા વચંારક વલરૂધ્ધ  પહયમાદ ભળ્મે અધીકતૃ અધીકાયી કેટરા હદલવભા ંતેનો ઉકેર રાલળે ? 

   (A) ૩૦હદલવ  (B)    ૬૦ હદલવ   (C)  ૯૦ હદલવ    (D)  ૧૨૦ હદલવ 

 (૨૫)   RTE-2009 અંતગયત લગયખડંભા ંફાકદીઠ્ ઓછા ભા ંઓછં કેટલ  ંકે્ષત્રપ શોવ  ંજોઇએ ? 

   (A)  ૪ ચો.ફૂટ.  (B)   ૬  ચો.ફૂટ.   (C)  ૧૦  ચો.ફૂટ.   (D)  ૮ ચો.ફૂટ. 
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વલમ : ગણીત વલજ્ઞાન પ્રદળયન, ભધ્માશન બોજન મોજના,આધાય ડામવ ડેટા 
 

(૧) ભધ્માશન બોજન મોજના અંતગયત ધો. ૧ થે ૫ ના ફાક ને દૈનીક કેટરા ગ્રાભ કેરયી અને પ્રોટીન ભવ  ંજોઇએ ? 

   (A)  ૪૫૦ ગ્રાભ કેરયી-૧૫ ગ્રાભ પ્રોટીન    (B)   ૪૦૦ ગ્રાભ કેરયી-૧૫૦ ગ્રાભ પ્રોટીન 

      (C)   ૫૦૦ ગ્રાભ કેરયી-૧૫૦ ગ્રાભ પ્રોટીન     (D)  ૩૫૦ ગ્રાભ કેરયી-૧૫ ગ્રાભ પ્રોટીન 

 (૨)  ભધ્માશન બોજન મોજના અંતગયત ધો. ૬ થે ૮ ના ફાક ને દૈનીક કેટરા ગ્રાભ કેરયી અને પ્રોટીન ભવ  ંજોઇએ ? 

   (A)   ૪૫૦ ગ્રાભ કેરયી-૧૫ ગ્રાભ પ્રોટીન        (B)  ૭૦૦ ગ્રાભ કેરયી-૨૦ ગ્રાભ પ્રોટીન     
        (C)  ૪૫૦ ગ્રાભ કેરયી-૧૫૦ ગ્રાભ પ્રોટીન        (D)  ૬૫૦ ગ્રાભ કેરયી-૬૫ ગ્રાભ પ્રોટીન     
 (૩)  ભધ્માશન બોજન મોજના અંતગયત ધો. ૬ થી  ૮ ના ફાક દીઠ્ કેટલ  ં દૈનીક અનાજ આલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)  ૧૦૦ ગ્રાભ  (B)      ૧૫૦ ગ્રાભ  (C)     ૨૦૦ ગ્રાભ       (D)  ૨૫૦ ગ્રાભ 

 (૪)  ભધ્માશન બોજન મોજના અંતગયત ધો. ૧ થી  ૫ ના ફાક દીઠ્ કેટલ  ં દૈનીક અનાજ આલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)   ૧૫૦ ગ્રાભ  (B)   ૭૫ ગ્રાભ      (C)    ૧૦૦ ગ્રાભ    (D)  ૨૦૦ ગ્રાભ 

 (૫)  પ્રાથભીક ળાાભા ંઅભ્માવ કયતા તભાભ ફાકોનો જે ડટેાફેઝ તૈમાય કયલાભા ંઆવ્મો તેને શ  ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

   (A)  DISE FORM   (B)   AADHAR CARD         (C)  UNIQUE ID         (D)  AADHAAR DISE DATA 

 (૬) AADHAAR DISE DATA અંતગયત દયેક ફાકને શ  ંઆેર છે ? 

   (A)  ગે્રડ   (B)     ય નીક આઇ.ડી.નફંય      (C)    વળષમવતૃી     (D)  પ્રોપાઇર 

 (૭)  AADHAAR DISE DATA ક્યાયથી નીબાલલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)  ૨૦૧૦ થી  (B)    ૨૦૧૨ થી        (C)     ૨૦૧૪ થી      (D)  ૨૦૧૬ થી 
 (૮)  AADHAAR DISE DATA કઇ લેફ વાઇટ ય ઓનરાઇન નીબાલલાભા ંઆલે છે ? 

       (A) www.gunotsav.org                     (B) www.dpegujarat.org  

         (C)  www.aadhaardisedata.com        (D)  www.ssagujarat.org 

 (૯)  AADHAAR DISE DATA નો વૌથી ભોટો પામદો શ  ંછે ? 

   (A)  ફાકોની વખં્મા જાણી ળકામ  (B)   ડ્રો આઉટ ફાકો જાણી ળકામ           (C) ફાકો ય નજય યશ ે       (D)  

ખોટ ં નાભાકંન ન થામ 
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 (૧૦)  AADHAAR DISE DATA અંતગયત ધો.૧ ના ફાકોની એંન્રી કમા ત્રકભા ંકયળો ? 

   (A)  ત્રક ૧    (B)  ત્રક ૨     (C)    ત્રક ૩     (D)  ત્રક ૪ રેકીંગ 

 (૧૧) AADHAAR DISE DATA અંતગયત ફાકોની ભાહશવત અડટે કયલા કમા ત્રકભાંં ં  એંન્રી  કયળો ?  
   (A)  ત્રક ૧  (B) ત્રક ૨      (C)   ત્રક ૩     (D)  ત્રક ૪ રેકીંગ 

 (૧૨) AADHAAR DISE DATA અંતગયત અન્મ ળાાભાથંી આલેરા ફાકોને રેક  કયલા કમા ત્રકભા ંએંન્રી  કયળો ? 

   (A)  ત્રક ૧  (B)   ત્રક ૨  (C)   ત્રક ૩   (D)  ત્રક ૪ રેકીંગ 

 (૧૩)  દયેક ળાાને એક ય નીક કોડ પાલેર છે તેને શ  ંકશલેામ ? 

   (A)  આધાય ડામેવ કોડ  (B)   ય નીક કોડ   (C)  આધાય કાડય નફંય    (D)  ળાાનો ડામેવ કોડ 

 (૧૪)   દયેક ળાાનો ડામેવ કોડ કેટરા આંકડા નો શોમ છે ? 

   (A)  ૧૧   (B)   ૧૮     (C)    ૧૯   (D)  ૧૦ 

 (૧૫)  દયેક ળાાના ડામેવ કોડ ભા ંપ્રથભ ૨ અંક શ  ંદળાયલે છે ? 

   (A)  જીલ્રાનો કોડ   (B)     તાલ કાનો કોડ   (C)   ગાભનો કોડ    (D)  યાજમનો કોડ 

 (૧૬)  દયેક ળાાના ડામેવ કોડ ભા ંત્રીજો અને ચોથો  અંક શ  ંદળાયલે છે ? 

   (A)  જીલ્રા નો કોડ  (B)   ગાભનોકોડ     (C)     આચામયનો કોડ  (D)  યાજમ નો કોડ 

 (૧૭) ડામેવ કોડ અંતગયત ગ જયાત યાજમને કમો કોડ પાલેર છે ?  

   (A)  ૨૬   (B)   ૩૩    (C)    ૨૪   (D)  ૧૦૦ 

 (૧૮) દયેક ળાાન  ંડામેવ પોભય કઇ તાયીખે આખા દેળભા ંબયલાભા ંઆલે છે ?  

   (A) ૧ જૂન   (B)  ૩૦ વપ્ટેમ્ફય     (C)   ૩૧ ઓગષટ    (D)  ૩૧ ઓક્ટોફય 

 (૧૯) તભાયી એચ.ટાટ ની બયતી અન બલ ભાટે  નીચેનાભાથંી ક્  ંપોભય ભાન્મ ગણાળે ?  

   (A)  ભાવવક ત્રક   (B)   શાજયી ત્રકો    (C)    ગ ણોત્વલ ગે્રડ ત્રક   (D)  ડામેવ પોભય  
 (૨૦) ગભણત-વલજ્ઞાન પ્રદળયનોન  ંઆમોજન કોના દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે ?  

   (A)  વળક્ષણ વલબાગ   (B) જી.વી.ઇ.આય.ટી.      (C)   એવ.એવ.એ.   (D)  ચંામત વલબાગ  
 (૨૧) જીલ્રા કક્ષાના ગભણત-વલજ્ઞાન પ્રદળયનન  ં આમોજન કોના દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે ?  

   (A)   એવ.એવ.એ.કચેયી  (B) જીલ્રા ચંામત       (C) ફી.આય.વી.      (D) જીલ્રા વળક્ષણ અને તારીભ બલન  
 (૨૨) ગભણત-વલજ્ઞાન પ્રદળયનની ળરૂઆત કમાયથી કયલાભા ંઆલી ? 

   (A)  ઇ.વ . ૧૯૯૪   (B)   ઇ.વ . ૧૯૮૮    (C)    ઇ.વ . ૧૯૮૪   (D) ઇ.વ . ૧૯૭૪   
 (૨૩)  ગભણત-વલજ્ઞાન પ્રદળયનને કમા નાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ? 

   (A)  જલાશયરાર નશરેૂ યાષરીમ વલજ્ઞાન પ્રદળયન   (B)  ગાધંીજી યાષરીમ વલજ્ઞાન પ્રદળયન  
    (C) વયદાય ટેર યાષરીમ વલજ્ઞાન પ્રદળયન      (D)  ડો.વાયાબાઇ યાષરીમ વલજ્ઞાન પ્રદળયન 

 (૨૪)  વલજ્ઞાન પ્રદળયન વાથે શલે કમા વલમને જોડલાભા ંઆવ્મો છે ? 

   (A)  બાા  (B)   ળાયીહયક વળક્ષણ    (C)  ગભણત    (D)  અંગે્રજી 

 (૨૫)  ગભણત-વલજ્ઞાન પ્રદળયન કઇ ળાા ભાટે મોજામ છે ? 

   (A) પ્રાથભીક ળાાઓ    (B)  ભાધ્મભીક ળાાઓ     (C)  ખાનગી ળાાઓ    (D)  ઉયના તભાભ 

 

 


