MOST IMPORATANT MATERIALS FOR
TET – 1, TET – 2 & ALL EXAM
QUIZ 38
૬૧ કોઈ ણ દદી રાંફો વભમ ફેબાન યશે તો ડોક્ટય તેને શંુ કશે? – કોભા
ુ યાત વાહશત્મ હયદ
૬૨ યફ વાભયમક કઈ વંસ્થા ફશાય ાડે છે ? – ગજ
૬૩ બયતનાટયભ ક્યા યાજ્મન ંુ છે ? - તયભરનાડુ
૬૪ એહપર ટાલય ક્યા આલેરો છે ? – ેયીવ
૬૫ ચાભડીના યોગોના યનષ્ણાતને શંુ કશે છે ? – ડભીટે રોજજસ્ટ
૬૬ યવભ કાડડ નો ઉમોગ ળેભાં થામ છે ? – ભોફાઈર
૬૭ ળેયફજાયભાં યંછ ળાન ંુ પ્રયતક છે ? – ભંદીન ંુ
ુ યને ૧૦ હકરોભીટય કાતા ૧૫ યભયનટ રાગે છે તો ૧૦ કબ ૂતયને ૧૫
૬૮ એક કબત
હકભી કાતા કે ટરો વભમ રાગે? – ૧૫ યભયનટ
૬૯ જયજીવ રાઈનભાં ફંને તયપથી ાંચભાં ક્રભે છે તો રાઈનભાં કે ટરી વ્મક્ક્ત શળે?
–૯
૭૦ એક છફી તયપ જોઈ એક વ્મક્ક્ત કશે છે કે આ વ્મક્ક્તના યતા ભાયા યતા છે
અને ભાયે કોઈ બાઈ કે ફશેન નથી, તો તે કોની છફી જોઈ યહ્યો શળે? – ોતાની
૭૧ કઠોભાંથી શંુ ભે છે ? – પ્રોટીન
ુ યાતભાં અળોકનો યળરારેખ ક્યા આલેરો છે ? – ગગયનાયની તે ટીભાં
૭૨ ગજ
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ુ યાતભાં સ્ુ તકારમ પ્રવ ૃયિના પ્રણેતા કોણ શતા? – ભોતીબાઈ અભીન
૭૩ ગજ
૭૪ જમળંકય બોજક ક્યા નાભે ઓખામ છે ? – સદ
ંુ યી
૭૫ ક્યા ાકને કાંટાી લાડની જરૂય નથી? – તભાકુ
૭૬ વંતો ટ્રોપી કઈ યભત વાથે વંફયં ધત છે ? – ફૂટફોર
૭૭ કાજુન ંુ ઉત્ાદન વૌથી લધ ુ ક્યા યાજ્મભાં થામ છે ? – કે ય
૭૮ વૌથી લધ ુ યલધાનવભ્મો ધયાલતી યલધાનવબા કઈ છે ? – ઉિયપ્રદે ળ
૭૯ ગિનીચ વભમ અને બાયતીમ વભમ લચ્ચે કે ટરો તપાલત છે ?
– ાંચ કરાક અને ત્રીવ યભયનટ
૮૦ ભાનલીના ળયીયભાં યં ગસ ૂત્રોની વંખ્મા કે ટરી છે ? – ૪૬
૮૧ સયુ પ્રભ કોટડ ના શેરા ભહશરા ન્મામાધીળ કોણ શતા? – પાતીભાફીફી
૮૨ ય.ુ જી.વી.ભાં જી નો અથડ શંુ થામ છે ? – િાન્ટ
૮૩ કય ંુ કાડ વૌથી ઓછી ઝડે આગ કડે છે ? – કોટન
ુ વ ૃત
૮૪ વૌથી ભોટંુ વ ૃિ કય?ંુ – યલષલ
૮૫ યાજ્મવબા કઈ ફાફતભાં રોકવબા કયતા લધ ુ વિા બોગલે છે ?
– નલી અગખર બાયતીમ વેલાઓ
૮૬ રોકવબા યાજ્મવબા કયતા ક્યા કે વભાં લધ ુ વિા છે ? – નાણાકીમ ફીરભાં
ુ ેદના યતા તયીકે કોણ ઓખામ છે ? – સશ્ર
ુ ત
ુ
૮૭ આયલ
ુ ંુ  ૂરં ુ નાભ જણાલો. – ભેભોયે ન્ડભ ઓપ અન્ડયસ્ટે ન્ન્ડંગ
૮૮ એભઓયન
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૮૯ ચાવ ભાણવ ચાવ કાભ ચાવ હદલવભાં કયે તો એક ભાણવ એક કાભ
કે ટરા હદલવભાં કયે ? – ચાવ હદલવભાં
૯૦ ૩, ૧૫, ? , ૬૩, ૯૯

- ૩૫

GPSC CLASS-2 PI યીક્ષા ભાટે ની ખ ૂફ જ ઉમોગી લન રાઈનયબ ૂક ઓનરાઈન
ભેલલા ભાટે અશં ક્ક્રક કયો. http//pibookonline.blogspot.in/?m=1
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ુ ની તભાભ યલગત તેભજ ઓનરાઈન ખયીદી ભાટે અશં
ENGLISH GRAMMAR બક
ક્ક્રક કયો. http//pibookonline.blogspot.in/2017/08/english-grammar.html?m=1
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