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1 બાયતીમ વસં્કૃતત પ્રભાણ ેક્ા ંમલૂ્મોનો નાળ થતો નથી? 
(A) આત્ભાનો  (B) વદગણુો નો  (C) વસં્કૃતતનો  (D) ત્રણમે  

 

2 બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંકેલા જીલનની યીકલ્ના કયલાભા ંઆલી છે? 
(A) અખડં  (B) ખડંડત  (C) વાભાજીક  (D) દૈડશક  

 

3 “योग: कर्मस ुकौशलर्”् આ લાક્ ળભેા ંકહ્ુ ંછે? 
(A) બાગલત ્

(B) કુયાન  (C) ગીતા (D) ફાઈફર  
 

4 ફાકના પ્રથભ ગરુૂ કોણ શોમ છે? 
(A) તતા  (B) દાદી  (C) ભાતા  (D) એકેમ નડશ  

 

5 બાયતીમ જીલનની દ્રષ્ટિએ શુ ંશ્રટેઠ છે? 
(A) ત્માગ  (B) બજન  (C) પજૂા  (D) કતતવ્મ  

 

6 કેિરા લત સધુી ફાકભા ંચિત ગ્રશણળીર શોમ છે? 
(A) 5  (B) 4  (C) 7  (D) 9  

 

7 ઈિારીભા ંકઈ દ્ધતતનો ઉદ્ભબલ થમો છે? 
(A) નવતયી  (B) ભોન્િેવયી  (C) ડકન્ડય ગાિતન  (D) એકેમ નડશ 

 

8 જીલનની કઈ અલસ્થાભા ંવદૃ્ધદ્ધનો દય વૌથી લધાયે શોમ છે? 
(A) તળશઅુલસ્થા  (B) ગબાતલસ્થા  (C) ફાલ્માલસ્થા  (D) એકેમ નડશ 

 

9 ભડેડતવન કીિભા ંકેિરા પ્રકાયની દલાઓ આલાભા ંઆલે છે? 
(A) 8  (B) 10  (C) 12  (D) 14  

 

10  ફીજા તફક્કાનુ ંઅતધટઠાન કયુ ંછે? 
(A) આત્ભા  (B) બદુ્ધદ્ધ  (C) ભન  (D) ચિત્ત  

 

11 ‘ડકળોયી ળક્તત મોજના’ ની ળરૂઆત કમા લતભા ંકયલાભા ંઆલી? 
(A) 2001 (B) 2003 (C) 2004 (D) 2005 

 

12 આંગણલાડીભા ંકઈ પ્રવતૃત કયાલલી ન જોઈએ? 
(A) યભલાનુ ં (B) જભલાનુ ં (C) સલુાનુ ં (D) તળક્ષણકામત  
        

 



13 ફાકન ેરાડ-પ્રભે થી કેિરા લતની ઉંભય સધુી ઉછેયવુ ંજોઈએ?  
(A) 2  (B) 3  (C) 5  (D) 7  

 

14 ‘ત્માગ અન ેવલેા જ બાયતના યલુાનનો આદળત છે’ એવુ ંકોણ ેકહ્ુ ંછે? 
(A) શ્રી અયતલિંદ  (B) વયદાય લલ્રબબાઈ િેર  (C) સ્લાભી તલલકેાનદં  (D) ગાધંીજી  

 

15 ગે્રડ-3 આંગણલાડીભા ંરાબાથીઓની વખં્મા કેિરી શોમ છે?  
(A) 115 (B) 119  (C) 121 (D) 125  

 

16 બાયતીમ યંયા પ્રભાણ ેકેિરા વસં્કાયો છે? 
(A) 9 (B) 12  (C) 14  (D) 16 

 

17 નવતયી દ્ધતત કમા દેળભા ંઉદ્ભબલી છે? 
(A) અભયેીકા  (B) યયુો  (C) જભતની  (D) બાયત  

 

18 બદુ્ધદ્ધ એ ક્ા ંતફક્કાનુ ંઅતધટઠાન છે? 
(A) શરેા  (B) ફીજા  (C) ત્રીજા  (D) િોથા  

 

19 ‘વકંચરત ફા તલકાવ મોજના’ ની વલેાઓ ક્ા ંઅામ છે? 
(A) શોસ્િેર  (B) ળાા  (C) આંગણલાડી  (D) કોરજે  

 

20 આશાય અન ેતનિંદ્રાનો વફંધં ક્ા કોળ વાથ ેછે? 
(A) અન્નભમ  () પ્રાણભમ  (C) તલજ્ઞાનભમ  (D) આનદંભમ  

 

21 આંગણલાડીનો વભમ કેિરા કરાક થી લધાયે ન શોલો જોઈએ? 
(A) િાય  (B) ત્રણ-િાય  (C) ફ-ેત્રણ  (D) િાય-ાિં  

 

22 બાયતીમ વાડશત્મભા ંકેિરી કાઓનુ ંલણતન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે? 
(A) 50  (B) 64 (C) 32  (D) 61 

 

23 વાભાન્મ યીતે લાતાલયણભા ંકેિરા િકા ઓક્તવજન લાય ુશોમ છે? 
(A) 20  (B) 21  (C) 22  (D) 25  

 

24 ભાનલીભા ંકમો વસં્કાય વૌથી લધાયે પ્રબાલળાી શોમ છે? 
(A) લાતાલયણ  (B) ઐડશક  (C) પલૂતજન્ભ  (D) જ્ઞાન જ  

 

25 ભોન્િેવયી દ્ધતતના પ્રણેતા કોણ શતા? 
(A) ભાયીમા  (B) એડયકવન  (C) ગાધંીજી  (D) ગીજુબાઈ  

 

26 વ્મક્તતભા ંદોો દૂય કયી ગણુો ન ેસ્થાતત કયલાના કામતન ેશુ ંકશ ેછે? 
(A) તળક્ષણ  (B) વસં્કાય  (C) બદુ્ધદ્ધ  (D) વભજણ  

 

27 બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંવ્મક્તત થી વભષ્ટિ સધુીના જીલનન ેકેલા તત્લ રૂ ેગણલાભા ંઆલ ેછે? 
(A) ખડંડત  (B) અખડં  (C) ફન્ન ે (D એકેમ નડશ 

 

28 શસ્તકાનો તલકાવ કઈ દ્ધતતભા ંથામ છે? 
(A) ડકન્ડય ગાિતન 

(B) નવતયી  (C) ભોન્િેવયી  (D) એકેમ નડશ 
 

29 આણા ળાસ્ત્રોભા ંઆખા જીલન ન ેકેિરા બાગભા ંલશિેલાભા ંઆવ્યુ ંછે? 
(A) 4  (B) 5  (C) 2  (D) 3  

 

30 આંગણલાડી ની અલતધ કેિરા લતની છે? 
(A) 1  B) 2  (C)

 

3  (D) 4  
 

31 તરૂણ લગતભા ંકેિરા લતના ફાકોનો વભાલળે થામ છે? 
(A) 1-2  (B) 3-4  (C) 4-5  (D) 5-6  

 

32 ગજુયાત યાજ્મ ની સ્થાના કમા લતભા ંથઇ શતી? 
(A) 1950  (B) 1960  (C) 1962  (D) 1955  

 

33 આંગણલાડી કામતકયો ન ેળનેી કુળતા કેલલાની આલશ્મકતા શોમ છે?  
(A) તળક્ષણ  (B) યભત-ગભત  (C) તળશવુબંા  (D) એકેમ નડશ 

 

34 કઈ ઉંભયના ફાકોન ેળાાપલૂતના ફાકોની શ્રેણીભા ંયાખલાભા ંઆલ ેછે? 
(A) 1 થી 4  (B) 1 થી 5  (C) 1 થી 6  (D) 1 થી 3  
 

 
       

 



35 ૧૯૯૫ ભા ંઆંગણલાડી કેન્દ્રોની વખં્મા કેિરી શતી?  
(A) 23000 (B) 23025  (C) 23028  (D) 23029  

 

36 એનીતભમા કંટ્રોર પ્રોગ્રાભ શઠે ડકળોયીઓને કઈ ગોીઓ આલાભા ંઆલ ેછે? 
(A) કેલ્લ્ળમભ  (B) રોશતત્લ  (C) તલિાભીન-A  (D) તલિાભીન-D 

 

37 આંગણલાડી કામતકયોની વદંગીભા ંકઈ ઉંભયની ભડશરાન ેપ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલે છે? 
(A) 25-30 લત  (B) 25-40 લત  (C) 20-35 લત  (D) 20-45 લત  

 

38 આંગણલાડીભા ં‘ભભતા ડદલવ’ ક્ાયે ઊજલામ છે? 
(A) દય અઠલાડડમ ે (B) ભડશન ે (C) દંય ડદલવ ે (D) દય લ ે 

 

39 ભનોલૈજ્ઞાતનક દ્રટિીએ વપંણૂત જીલનકાભા ંતલદ્યારમભા ંબણલાની અલસ્થા કેિરા લતની શોમ છે? 
(A 10 (B) 12  (C) 14  (D) 16  

 

40 ળયીય જમાયે સ્લસ્થ, સડુો, તનયાભમ અન ેવશનળીર યશ ેત્માયે કમો કોળ ઠીક છે તેભ કશલેામ? 
(A) પ્રાણભમ  (B) અજાભમ 

(C) અન્નભમ  (D) તલજ્ઞાનભમ  
 

41 અચબવ્મક્તત નો અનબુલ રેલા આત્ભતત્લ કયુ ંસ્લરૂ ધાયણ કયે છે? 
(A) ભન   (B) ચિત્ત  (C) ળયીય  D) એકેમ નડશ 

 

42 પ્રાણભમ કોળના તલકાવના કાયક તત્લો કેિરા છે?  
(A) 3  (B) 4  (C) 5  (D) 6  

 

43 ાિંકભષે્ન્દ્રમો અન ેાિં જ્ઞાનષે્ન્દ્રઓ ન ેલળભા ંયાખનાય કોણ છે? 
(A) ળયીય  (B) ભન  (C) આત્ભા  (D) ચિત્ત  

 

44 એકાગ્રતા, ળાતંત, અનાળક્તત અને બદુ્ધદ્ધ ન ેલળભા ંકયલા એ ક્ા કોળના તલકાવના ાવા છે? 
(A) ભનોભમ  (B) અન્નભમ  (C) તલજ્ઞાનભમ  (D) પ્રાણામાભ  

 

45 તળશ ુતળક્ષણ ની અરગ-અરગ દ્ધતતભા ંમખુ્મ દ્ધતત કેિરી છે? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5  (D) 7  

 

46 જેભ જેભ ફાકની ઉંભય લધ ેતભે શુ ંઓછ ંથામ છે? 
(A) ગ્રશણળક્તત  (B) ાિનળક્તત  (C) ફન્ન ે (D) એકેમ નડશ 

 

47 ભાતા-તતા દ્વાયા ભેરા વસં્કાય કમા છે? 
(A) પલૂત જન્ભના  (B) લાતાલયણના  (C) આનુાચંગક  (D) એકેમ નડશ 

 

48 ક્ા ંવતં કૂતયા ન ેઘી લાી યોિરી ખલડાલતા શતા? 
(A) શકુ્રાિામત  (B) વતં નાભદેલ  (C) વતં તરુવીદાવ  (D) વતં જ્ઞાનશે્વય  

 

49 કુર તન્ભાત્રાઓ કેિરી છે? 
(A) 4  (B) 5  (C) 7  (D) 9  

 

50 ‘પોફરે ડકન્ડય ગાિતન’ દ્ધતત પ્રણતેા કમા દેળના છે? 
(A) યયુો  (B) અભયેીકા  (C) ઇિારી  (D) જભતની  

 

 

 

____________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g vf\u6jf0l sfi"stf" (CCAW) 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O vf\u6jf0l O Jijcfz vg[ ;\rf,g (CCAW-02) 

tfzlb  O 25/01/2016 

;di  O 03.00 to 04.30       s], u]6 O 50 

 

1 આંગણલાડીભા ંફાકના કેલા તલકાવ ઉય બાય મકૂામ છે? 
(A) વલાતગીણ  (B) અસ્લાબાતલક  (C) ળાડયયીક  (D) ભાનતવક  

 

2 તળશ-ુતળક્ષણની કઈ દ્ધતતભા ંયીક્ષા અન ેગશૃકામત શોત ુ ંનથી  
(A) પ્રાથતભક  (B) આંગણલાડી  (C) ભાધ્મતભક  (D) એક ણ નડશ  

 

3 કઈ ળક્તતનુ ંભશત્લ ફાકભા ંડક્રમા ળક્તત કયતા ંલ  ુશોમ છે? 
(A) ળાડયયીક (B) માદળક્તત  (C) ગ્રશણળક્તત  (D) ફૌલ્ધ્ધકળક્તત  

 

4 તળક્ષણની ળરૂઆત કમા અનબુલથી થામ છે? 
(A) લાતાલયણ  (B) માતલયણ  (C) પ્રકૃતત  (D) જીલનના  

 

5 નીિભેાથંી કયુ ંિંભશાભતૂનુ ંતત્લ છે?  
(A) અક્નન  (B) જ્ઞાન  (C) વફંધં  (D) પ્રભે  

 

6 ફાકોભા ંળેભા ંયભતા કદી થાકતા નથી? 
(A) વલાય  (B) ભાિી-ાણી  (C) ડક્રકેિ  (D) આરે તભાભ  

 

7 ભાનલીન ેઅનબુલ ક્ા ભાધ્મભથી થામ છે? 
(A) વાડશત્મ  (B) યભત  (C) જ્ઞાનષે્ન્દ્રમ  (D) ચિત્ર  

 

8 વાડશત્મ, વગંીત, કરા લગયનો ભાણવ કેલો છે? 
(A) શ ુ (B યાક્ષવ  (C) જીલજતં ુ (D) ળીંગડા અન ેપ ૂછંડા લગયના શ ુ 

 

9 કોણ ેોતાની જીલનયિના અન્મ વજીલો કયતા ંશ્રટેઠ ફનાલી છે? 
(A) ભનટુમ  (B) ગામ  (C) ગરૂડ  (D) એક ણ નડશ 

 

10 ભનટુમ જાતત ભાિે કોણ લ  ુઉકાયક છે? 
(A) ભનટુમ  (B) વકૃ્ષ-પ્રાણી  (C) શ-ુખંી  (D) ફૂર  

 

11 જીલનતલકાવનુ ંવૌથી ભશત્લનુ ંભાધ્મભ કયુ ંછે? 
(A) અન્ન  (B) જ  (C) તળક્ષણ  (D) બજન  

 

12 તલશ્વની વલતશ્રઠે પ્રાિીન વસં્કૃતત કઈ છે? 
(A) ગ્રીક  (B) યોભ  (C) બાયતીમ  (D) આરેા તભાભ  
        

 



13 બાયતીમ વસં્કૃતત અન ેજીલનળરૈી ળને ુ ંજતન કયનાયી છે? 
(A) બૌતતકલાદ  (B મકુ્સ્રભલાદ  (C) ચિસ્તીલાદ  (D) ળાશ્વત મલૂ્મો  

 

14 લતતભાન વભમભા ંકઈ જીલનળરૈીનુ ંઆક્રભણ લધી યહ્ુ ંછે? 
(A) પલૂત  (B) ાશ્વાત્મ  (C) ાશ્વાત્મ બૌતતકલાદ (D) ઔધૌચગક  

 

15 બાયતદેળન ેજગદગરુુ કોણ ેફનાવ્મો છે? 
(A) પલૂતજો  (B) ઔધૌચગક ક્રાતંત  (C) વતંો  (D) નતેાઓ  

 

16 ભનભા ંફીજા પ્રત્મનેા બાલન ેશુ ંકશ ેછે? 
(A) પ્રભે  (B) વદગણુ  (C) વદાિાય  (D) વમંભ  

 

17 ભાનલીનુ ંવ્મક્તતત્લ કેવુ ંછે? 
(A) ડદ્રકોળાત્ભક  (B) કડકાઈલાળં  (C) િંકોળાત્્ક  (D) અસ્તવ્મસ્ત  

 

18 અન્નભમ કોળની ડક્રમાઓ કઈ છે? 
(A) ભાનતવક  B) પ્રાચક્ષક  (C) આત્ત્ભક  (D) ળાડયયીક  

 

19 ॐ  કાય ઉચ્િાયણ કમા કોળની ડક્રમા છે? 
(A) પ્રાણભમ  (B) અન્નભમ  (C) ભનોભમ  (D) તલજ્ઞાનભમ  

 

20 વોમભા ંદોયો યોલલો કઈ ડક્રમા છે? 
(A) ળાડયયીક (B) ભાનતવક  (C) બૌતતક (D) ફૌલ્ધ્ધક 

 

21 તનડયક્ષણ-યીક્ષણ ળક્તતનો તલકાવ ક્ા ંકોળભા ંથામ છે? 
(A) આંનદભમ  (B) ભનોભમ  (C) તલજ્ઞાનભમ (D) પ્રાણભમકોળ 

 

22 પ્રભે-આનદં-વર્જનળીરતા કમા કોળનો સ્લબાલ છે? 
(A) અન્નભમ  (B) પ્રાણભમ  (C) ભનોભમ  (D) આંનદભમ 

 

23 ભાનલીની કઈ અલસ્થાભા ંમાદળક્તતભા ંમાદળક્તત ખફૂ વડક્રમ શોમ છે? 
(A) ફાલ્માલસ્થા  (B) ડકળોયાલસ્થા  (C) યલુાલસ્થા  (D) વધૃ્ધાલસ્થા  

 

24 આંગણલાડી કોનો માતમ છે? 
(A) ળાા  (B) ઘય  (C) તલદ્યારમ  (D) એક ણ નડશ 

 

25 આંગણલાડીના લાતાલયણથી ફાકની કઈ ઇષ્ન્દ્રમોન ેસુદંય અનબુલ થામ છે? 
(A) કભષે્ન્દ્રમ  (B) સ્લાદેષ્ન્દ્રમ  (C) જ્ઞાનષે્ન્દ્રમ  (D) આરે તભાભ  

 

26 આંગણલાડીભા ંફાકોન ેયંગોની યિના વભજાલલા ભાિે શુ ંશોવુ ંજરૂયી છે? 
(A) ાણીની િાકંી  (B) વગંીત  (C) સુદંય દત શ્મો  (D) ફગીિો  

 

27 ળનેી ભ યુતાન ેભનની ળાતંત અને એકાગ્રતા વાથે વીધો વફંધં છે? 
(A) ધ્લતન  (B) રમ  (C) તાર  (D) સયૂ  

 

28 તળશકુક્ષાઓભા ંવસં્કાય અને ભાડશતી આલા ભાિેનુ ંકયુ ંપ્રબાલી ભાધ્મભ છે? 
(A) ાઠયક્રભ  (B) વાધનવાભગ્રી  (C) ગીત  (D) લાત્જિંત્ર  

 

29 ળાતંતનો અથત શુ ંનથી? 
(A) ભૌન  (B) ઓછો તનાલ  (C) યઘલાિ  (D) એક ણ નડશ 

 

30 તળશ ુપ્રત્મેના પ્રેભના વ્મલશાયથી તનેાભા ંક્ા ંગણુો તલકવ ેછે? 
A) પ્રભે  (B) વદબાલના  (C) વદાિાય  (D) આરે તભાભ 

 

31 ફાકના ંજન્ભથી કેિરા લતની ઉભય સધુીનો ગાો ળળૈલકા ગણામ છે? 
(A) 2-4  (B) 3-5  (C) 5-6  (D) 6-8  

 

32 તળશઓુભા ંકઈ વતૃત પ્રફ શોમ છે? 
(A) સ્લાદ  (B) યભલાની  (C) લાિંન  (D) અનકુયણ  

 

33 ફાકભા ંયભતની વાથ ેળેનો વભન્લમ કયલો જોઈએ? 
(A) કાભ  (B) વગંીત  (C) કરા  (D) ચિત્ર  

 

34 આંગણલાડીભા ંકઈ તળક્ષણ દ્ધતત શોમ છે? 
(A) ઔિાડયક  (B) અનૈિાડયક (C) પ્રામોચગક  (D) એક ણ નડશ 

 

35 ફાક એિર ેમતૂતિભતંગતત-અલ્તલયાભ નશી આ લાક્ કોનુ ંછે? 
(A) શ્રી અયતલિંદ  (B) ગાધંીજી  (C) શ્રી ચગજુબાઈ ફધકેા  (D) ભોન્િેવયી  

 



36 આંગણલાડી વિંારનભા ંકોની ભતૂભકા સમૂત વભાન છે? 
(A) વયકાય  (B) વયકાયી અતધકાયી  (C) ભાતા-તતા  (D) આંગણલાડી કામતકય  

 

37 ફાકન ેકામતકુળ ફનાલલા ભાિે ળને ેકામતયત કયલાની આલશ્ક્તા છે? 
(A) કભષે્ન્દ્રમ  (B) જ્ઞાનષે્ન્દ્રમ 

(C) ળાડયયીક ડક્રમા  (D) સ્ળતષ્ન્દ્રમ 
 

38 ફાકભા ંવૌદમતફોધ અન ેવર્જનળીરતા લધાયલા ભાિે આંગણલાડીભા ંળેની યિના કયલી જોઈએ? 
(A) પ્રમોગળાા  (B) કરાળાા  (C) પસુ્તકારમ  (D) કામતળાા  

 

39 ફાકભા ંઉત્વાશ, ડશિંભત, ળૌમત, ફ, યાક્રભ પ્રાપ્ત કયલાનુ ંકેન્દ્ર કયુ ંછે? 
(A) ફગીિો  (B) વગં્રશારમ  (C) ક્રીડાગણ  (D) કરાળાા  

 

40 આંગણલાડીનુ ંબલન ળેન ેધ્માનભા ંયાખી ફનાલવુ ંજોઈએ? 
(A) જ્મોતતળાસ્ત્ર  (B) લાતાલયણ  (C) લાસ્તળુાસ્ત્ર  (D) એક ણ નડશ 

 

41 આંગણલાડીભા ંપ્રલળે ભાિે ઓછાભા ંઓછી ફાકની ઉંભય કેિરી શોલી જોઈએ? 
(A) 2 લત  (B) 3 લત  (C) 4 લત  (D) 5 લત  

 

42 આંગણલાડીભા ંફાકોની વખં્મા લ ભુા ંલ  ુકેિરી શોલી જોઈએ? 
(A) 30  (B) 40  (C) 60  (D) 50 

 

43 બાાતળક્ષણની દ્રષ્ટિથી આધાયભતૂ અન ેવૌથી લધાયે ભશત્લપણૂત ક્ષભતા કઈ છે?  
(A) શદુ્ધ ઉચ્િાયણ  (B) ળબ્દ  (C) બાા  (D) એક ણ નડશ 

 

44 આંગણલાડીનો પ્રાણ શુ ંછે? 
(A) વસં્કાય  (B) લાતાત  (C) કાવ્મ  (D) આરે તભાભ 

 

45 જન્ભથી જ ફાકની દુતનમાનુ ંઅતલબાજ્મ અંગ કયુ ંછે? 
(A) કાવ્મ  (B) વગંીત  (C) નાિક  (D) ચિત્ર  

 

46 ફાકના વલાાંગીણ તલકાવનુ ંઆધાયભતૂ તત્લ કયુ ંછે? 
(A) બાા  (B) કરા  (C) મોગ  (D) વગંીત  

 

47 બાયતીમ તળક્ષણ દ્ધતત ળેના આધાડયત દ્ધતત છે? 
(A) મોગ  (B) ધભત  (C) બાા  (D) એક ણ નડશ 

 

48 આંગણલાડીભા ંફારવબાનુ ંઆમોજન ભોિેબાગે ક્ા ંડદલવ ેકયવુ ંજોઈએ? 
(A) વોભલાય  (B) ળતનલાય  (C) યતલલાય  (D) ગરુુલાય  

 

49 આંગણલાડીનો વભમ કેિરા કરાકનો શોમ છે? 
(A) 1-2  (B) 2-3  (C) 3-4  (D) 4-5  

 

50 તળશ ુતળક્ષણનુ ંકેન્દ્ર કયુ ંછે? 
(A) આંગણલાડી (B) પસુ્તકારમ  (C) ભડંદય  (D) એક ણ નડશ 

 

 

 

___________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g vf\u6jf0l sfi"stf" (CCAW) 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O af/ Ljsf; vg[ dftfVL5tf (CCAW-03) 

tfzlb  O 27/01/2016 

;di  O 11.00 to 12.30       s], u]6 O 50 

 

1 ખાદ્ય દાથો યાખલા ળનેો ઉમોગ ન જ કયલો જોઈએ? 
(A) પ્રાષ્સ્િક  (B) એલ્યતુભતનમભ  (C) રોખડં  (D) સ્િીર  

 

2 ફાકન ેકેિરા વભમ સધુી પતત ધાલણ આવુ ંડશતાલશ છે? 
(A) 6 ભડશના  (B) 1 લત  (C) 4 ભડશના  (D) 1  લત  

 

3 ગદંા કે યોગીટઠ ફાકન ેજોઈ દ્રે કે ધ્રણુા ન કયે તને ેકેલી ધાત્રી કશ ેછે. 
(A) અનાતયુા  (B) અક્ષદુ્રા  (C) અજુગલુ્પ્વતા    (D) લત્વરા  

 

4 ભાતાના દૂધભાથંી ભતા પ્રોિીનન ેશુ ંકશ ેછે? 
(A) પ્રો.આલ્બ્યભુીન  (B) કેતવન  (C) પ્રોિેનીમભ  (D) રતેિાલ્બ્યભુીન 

 

5 ‘રારમતે િંલાતચણ’ આ તલધાનનો શુ ંઅથત છે?  
(A) 5 લત સધુી યભલા દેવુ ં (B) 5 લત સધુી રારિ આલી  
(C) 5 લત સધુી રારિ ન આલી (D) 5 લત સધુી રારન-ારન કયવુ ં 

 

6 આણી જરુડયમતા લધાયી દેલાથી શુ ંથામ છે? 
(A) લધાયે કભાઈએ છીએ  (B) ઓછ કભાઈએ છીએ  
(C) જેિલુ ંકભાઈએ તનેાથી વતંો યશે છે  (D) ગભ ેતિેલુ ંકભાઈએ ઓછ ડે છે  

 

7 તળશનુ ેવાભાન્મ યીત ેકેલા યોગ થતા શોમ છે? 
(A) કફજીમાત  (B) િે ફૂરવુ ં (C) તાલ-ળયદી  (D) ત્રણમે  

 

8 તળશનુી અંગઠુો ચવૂલાની િેલની ાછ કય ુકાયણ છે? 
(A) લાયવાગત  (B) ફાક ભખૂ્યુ ં (C) અનકુયણ  (D) અસયુચક્ષતતાનો અનબુલ  

 

9 િિંતાના મૂભા ંશુ ંયશલેુ ંછે? 
(A) અસ્લબાતલક ત્જજ્ઞાવા  (B) ડયતલતાનો અબાલ  (C) જન્ભજાત દો  (D) ત્જજ્ઞાવા, કૂતશુર ળક્તત  

 

10 વીભન્તોન્નમન વસં્કાય પ્રથભ વતંાન લખત ેજ થામ છે – આ તલધાન __________ 
(A) અવત્મ  (B) અધતવત્મ  (C) અલ્વત્મ  (D) વત્મ છે  

 

11 આિામત િયકે વતંાનના જન્ભના કમા કાયકન ેવૌથી લ  ુપ્રધાનતા આી છે? 
(A) લજૈ્ઞાતનક  (B) ભાનતવક  (C) ળાડયયીક  (D) ભનો લજૈ્ઞાતનક 

 

12 જન્ભ ફાદ તયત જ ફાકન ેશુ ંકયાલવુ ંજોઈએ?  
(A) સ્તનાન  (B) ગામનુ ંદૂધ આવુ ંજોઈએ  (C) ભધ િિાડવુ ં (D) ાણી ીલડાલવુ ં 

 



13 જો ફાકની ળૌિડક્રમા ફયાફય થતી ન શોમ તો શુ ંકયવુ?ં  
(A) યાત્ર ેદૂધભા ંએક િભિી ગામનુ ંઘી નાખીન ેીલડાલવુ ં (B) વલાયે દૂધ ીલડાલવુ ં
(C) યાત્ર ેાણી ીલડાલવુ ં (D) દૂધભા ંભધ નાખીન ેીલડાલવુ ં

 

14 વાભાન્મ યીતે નલજાત તળશ ુકેવુ ંડ્ુ ંયશ ેછે? 
(A) િત્ુ ં (B) ડાફા ડખ ે (C) જભણા ડખ ે (D) ઊં ુ ં 

 

15 કેિરા િકા ફાકોભા ંહૃદમયોગ જોલા ભે છે? 
(A) 2 થી 5 િકા  (B) 1 થી 2 િકા  (C) 20 થી 25 િકા  (D) 5 થી 10 િકા  

 

16 તળશનુી વદૃ્ધદ્ધ અન ેતલકાવનો ક્રભ જાણલાથી ળનેો તલકાવ ફયાફય થઇ યહ્યો છે ત ેજાણી ળકામ છે? 
(A) ભાનતવક  (B) ઊંિાઈ  (C) ળાડયયીક  (D) A અન ેC ફન્ન ે 

 

17 ળનેા અબાલ ેજન્ભ વભમ ેફાકનુ ંમતુ્ય ુથલાની વબંાલના લધી જામ છે? 
(A) કુોણ  (B) ોણ  (C) તળક્ષણ  (D) ભાનતવકલસ્થતા  

 

18 ળયદઋતભુા ંકેવુ ંબોજન રેવુ ંડશતકાયક છે? 
(A) કપનાળક  (B) તત્તનાળક  (C) કપકાયક  (D) લાયનુાળક  

 

19 બાયતલતભા ંકેિરી ઋતઓુ શોમ છે? 
(A) 6  (B) 4  (C) 8  (D) 3  

 

20 તળમાાની ઋતભુા ંફાકને કેલા તરેથી ભાચરવ કયલી? 
(A) એયંડડયુ ં (B) તરનુ ંતેર  (C) કોયેર  (D) વીંગતરે  

 

21 ફાકન ેદોઢ લત ફાદ ાયણાનંો ઉમોગ કેભ કયાલલો જોઈએ? 
(A) વીધા યશ ે (B) વીધી યશ ે (C) વી ુ ંયશ ે (D) એક ણ નડશ  

 

22 વતંાનના ળાડયયીક તલકાવ ભાિે કમો વસં્કાય કયલાભા ંઆલ ેછે? 
(A) જાતલધે  (B) લદેાય્બ  (C) પુવંલન  (D) વીભન્તોન્ન્મન  

 

23 વીભન્તોન્નભમન વસં્કાય લખત ેગબતલતી સ્ત્રીન ેકેલા ાિરા ઉય ફેવાડામ? 
(A) વાગ  (B) કેસડૂા  (C) ઔદુ્ફય  (D) દેલદાય  

 

24 કેલી પ્રવતૃત ફાકના તલકાવભા ંવશામક ફન ેછે? 
(A) પનુયાલતતિત  (B) આંનદ આનાયી  (C) જડિર  (D) વય  

 

25 ફાકન ેળેનો ડય ન ફતાલલો? 
(A) ફાલા  (B) ોરીવ  (C) ભતૂ  (D) ત્રણમે  

 

26 ફાક ભાિે કેલા કડા ંશાતનકાયક છે? 
(A) યંગીન  (B) યેળભી  (C) તવન્થિેીક  (D) સતુયાઉ  

 

27 કુ ળનેાથી ફન ેછે? 
(A) કુટંુફથી  (B) વભાજથી  (C) રોશીના વફંધંથી  (D) એક ણ નડશ 

 

28 ીયુ ફાક ભાિે કેવુ ંશોમ છે? 
(A) રાયકુવ  (B) તત્તકય  (C) શરકંુ  (D) કપ લધાયનાય  

 

29 ભાતાના દૂધભા ંશુ ંશોમ છે? 
(A) યોગકાયક ળક્તત  (B) યોગપ્રતતકાયક ળક્તત  (C) િયફી  (D) એક ણ નડશ 

 

30 જેના ળયીયભા ંકોઈ ળાડયયીક કે ભાનતવક યોગના શોમ તલેી સ્ત્રીન ેશુ ંકશ ેછે?  
(A) લત્વરા  (B) અયોગજીલટ્તત્વા  (C) અવ્મવના  (D) અનતુાવ  

 

31 કેિરી લમ ેફાક વીધી રીિી દોયી ળકે છે? 
(A) 3 થી 4 લત  (B) 4 થી 5 લત  (C) 2 થી 3 લત  (D) 1 થી 2 લત  

 

32 ધનંરી એિર ેકેલી ધાત્રી? 
(A) વાયા િાડયત્ર્મલાી  (B) પટુક સ્તન્મલાી  (C) સદુ્રતા યડશત  (D) રોબ લગયની  

 

33 ફાકન ેફ ેલસ્ત ુલચ્િનેુ ંઅંતય વભજતા કમાયથી ળીખલવુ ંજોઈએ? 
(A) દોઢ લતથી  (B) ાિં લતથી  (C) એક લતથી  (D) ત્રણ લતથી  

 

34 યોગ પ્રતતકાયક ળક્તત ળેનાથી લધે છે? 
(A) કણતલધે તલતધ  (B) પરપ્રાળન  (C) જાતલધે તલતધ  (D) સલુણતપ્રાળન તલતધ  
        

 



35 શુ ંમાતલયણ યક્ષક શોવુ ંજોઈએ? 
(A) યભકડા ં (B) ઘય આંગણ  (C) પતનિિય  (D) ત્રણમે  

 

36 ફાકન ેસલૂા ભાિે અરગ વ્મલસ્થા કેિરી ઉંભય છી કયી ળકામ? 
(A) 15 લત  (B) 3 લત  (C) 10 લત  (D) 5 લત  

 

37 સમૂતના કોભ ડકયણોભાથંી શુ ંભે છે? 
(A) તલિાભીન-B (B) તલિાભીન-K (C) તલિાભીન-D (D) કેલ્લ્ળમભ  

 

38 યભકડા તોડલાની કે પ્રશ્નો કયલાની િટેિાભા ંફાકનો કમો ભનોબાલ શોમ છે? 
(A) તોપાન કયવુ ં (B) જીજ્ઞાવા  (C) ફોર-ફોર કયવુ ં (D) તોડી નાખલાનુ ં 

 

39 યલુા અલસ્થાભા ંપરુુના કમા અંત:સ્ત્રાલો ભશત્તભ ઉત્ન્ન થમો? 
(A) થાઈયોક્તવન  (B) િેસ્િોસ્િીયોન  (C) પ્રોજેસ્િેયોન  (D) એક ણ નડશ 

 

40 ગબતણીનુ ંબોજન કેવુ ંશોવુ ંજોઈએ? 
(A) ઘી લગયનુ ં (B) શરકંુ-સુાચ્મ  (C) ખફૂ તરેલાળં  (D) લ  ુપ્રોિીનયકુત  

 

41 ફાકની િિંતાના મૂભા ંશુ ંયશલેુ ંશોમ છે? 
(A) પ્રભે  (B) ભાનતવક ળક્તત  (C) જીજ્ઞાવા  (D) આરે તભાભ  

 

42 ફાકન ેયાત્ર ેકેલી યીત ેસલુડાલવુ ંજોઈએ. 
(A) ડાફ ેડખ ે (B) જભણ ેડખે (C) ઊં ુ ં (D) િત્ ુ

 

43 તળશનુ ેણ ભોિાની જેભ શુ ંઆવુ ંજોઈએ? 
(A) વન્ભાન  (B) કાભગીયી  (C) વડક્રમતા  (D) એક ણ નડશ 

 

44 વતંાનોત્તી ભાિેની ઉચિત લમ પરુુ ભાિેની કઈ છે? 
(A) 24  (B) 21  (C) 22  (D) 25  

 

45 સ્ત્રીઓભા ંકમો અંત:સ્ત્રાલ 18-22 લતની ઉંભયભા ંભશત્તભ ઉત્ન્ન થામ છે. 
(A) ઈસ્ટ્રોજન  (B) થાઈયોડકવન  (C) પ્રોજેસ્િેયોન (D) એક ણ નડશ 

 

46 જન્ભથી ફે-િાય અઠલાડીમા સધુી ફાકની ઊંઘ કેિરા કરાકની શોમ. 
(A) 20  (B) 19  (C) 17  (D) 22  

 

47 ફાકની ળૌિડક્રમા ફયાફય થતી ન શોમ તો યાત્ર ેદૂધભા ંશુ ંનાખવુ ંજોઈએ. 
(A) સુઠં  (B) લાલડીંગ  (C) ઈરામિી   (D) ગામનુ ંઘી  

 

48 ધાત્રીએ કેલા યોગથી ફાકન ેદૂય યાખલા જોઈએ? 
(A) વકં્રાભક  (B) લાઈયવ  (C) ભયછયથી  (D) ાણીજન્મ  

 

49 ભાતાના અબાલભા ંજે સ્ત્રી ફાકને સ્તનાન-ારણોણ કયે છે તેન ેશુ ંકશ ેછે? 
(A) ધાત્રીભાતા  (B) ધાલાધાઈ  (C) A અન ેB ફન્ન ે (D) ઉભા્ત 

 

50 ફાકની ભાનતવક મઝુલણ ળનેાથી તનભાતણ થામ છે? 
(A) પ્રભે-કરુણા  (B) તલશ્વાવ-પ્રભે  (C) વન્ભાન-પ્રભે  (D) અતલશ્વાવ, અવત્મ  

 

 

 

_________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g vf\u6jf0l sfi"stf" (CCAW) 
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5f9is~d O vf\u6jf0l 5~fimLus (CCAW-04) 

tfzlb  O 27/01/2016 
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1 બાાનો મૂ એકભ કમો છે? 
(A) ઉચ્િાયણ  (B) લાણી  (C) ળબ્દ  (D) ત્રણમે  

 

2 ળનેાથી આનદંનો અનબુલ, પ્રભેની અચબવ્મક્તત અન ેતનડયક્ષણ ળક્તતનો તલકાવ થામ છે. 
(A) ફોરલાથી  (B) પ્રવતૃતથી  (C) અનકુયણથી  (D) ત્રણમે  

 

3 આ પ્રવતૃતથી ફાકનો શ્રલણનો અ્માવ લધ ેછે.  
(A) લાતાત  (B) લાતાતરા  (C) અનકુયણ  (D) ગીત  

 

4 આંગણલાડીની __________ નુ ંભશત્લ વૌથી લધાયે છે. 
(A) બોજન  (B) ત્રકો  (C) તળક્ષક  (D) પ્રવતૃત  

 

5 તલશ્વના ંઈતતશાવભા ંકોનો જન્ભ શરેા થમો શતો. 
(A) બાા  (B) ળબ્દ  (C) લાણી  (D) ચરત  

 

6 વાધનવાભગ્રીભા ંળેનો ઉમોગ ઓછો કયલો જોઈએ. 
(A) ભાિી  (B) રાકડું  (C) કાગ  (D) પ્રાસ્િીક  

 

7 ફાકની _________ ન ેધ્માનભા ંયાખી તેની વાધનવાભગ્રી યાખલી જોઈએ. 
(A) ઊંિાઈ  (B) ઉભય  (C) લજન  (D) ત્રણમે  

 

8 પ્રવતૃત કયાલતી લખત ેપયૂતી ળાની જરૂયીમાત અગત્મની છે. 
(A) તળક્ષક  (B) લગતખડં  (C) વાધન વાભગ્રી  (D) એક ણ નડશ 

 

9 બાા તલકાવભા ંતળક્ષકનુ ંશુ ંશદુ્ધ શોવુ ંજોઈએ. 
(A) લતતન  (B) બાા  (C) ળબ્દ  (D) ઉચ્િાયણ  

 

10 ફાકની દયેક પ્રવતૃતઓ ભાિે કેલો વભમ પાલલો જોઈએ? 
(A) વયખો  (B) અતનમતભત  (C) તનતિત  (D) જુદો-જુદો  

 

11 દૈતનક પ્રવતુતભા ંફાકની ક્ષભતાતલકાવ ભાિે કેિરી તભતનિ પાલલી જોઈએ.  
(A) 30 તભતનિ  (B) 40 તભતનિ (C) 45 તભતનિ (D) 50 તભતનિ 

 

12 જીલનનો __________ કૃતત, બાલના અન ેજ્ઞાન દ્વાયા થામ છે. 
(A) તળક્ષણ  (B) અનબુલ  (C) પ્રવતૃત  (D) લતતન  

 

13 __________ દ્વાયા કલ્નાળક્તત, તકતળક્તત, અનભુાનળક્તત લધ ેછે. 
(A) બાા  (B) તળક્ષણ  (C) યભત  (D) લાતાત  

 



14 લાતાત કયતા ંણ લાતાત કશલેાની શુ ંભશત્લની છે.  
(A) દ્ધતત  (B)  ઢફ  (C) ળરૈી   (D) ત્રણમે  

 

15 લાતાત ભાિે ઓછાભા ંઓછી કેિરી તભતનિ શોલી જોઈએ  
(A) 30 તભતનિ  (B) 40 તભતનિ (C) 20 તભતનિ (D) 35 તભતનિ 

 

16 ળનેા દ્વાયા લાતાત ણ પ્રબાલી ફનાલી ળકામ છે. 
(A) પ્રદળતન  (B) ળબ્દ બડંો  (C) કઠપતૂી  (D) એક ણ નડશ 

 

17 લાતાતરાભા ંળનેો અ્માવ થામ છે. 
(A) શ્રલણ  (B) બાણ  (C) A અન ેB  (D) એક ણ નડશ 

 

18 લાતાતરા એિર ેશુ?ં 
(A) ફોરવુ ં (B) લાતાત કશલેી  (C) અચબનમ કયલો  (D) વબંાણ  

 

19 લાતાતરા કેલી દ્ધતત દ્વાયા કયલો જોઈએ. 
(A) ઔિાડયક  (B) પ્રામોચગક  (C) અનૌિાડયક  (D) એક ણ નડશ 

 

20 લાતાતરાના કેિરા પ્રકાય શોમ ળકે. 
(A) ફ ે (B) ત્રણ  (C) િાય  (D) એક ણ નડશ 

 

21 વાભાન્મ યીતે કેિરા લતનો વભમગાો પલૂત પ્રાથતભક તળક્ષણનો વભમગાો કશલેામ. 
(A) 2 થી 4 લત  (B) 3 થી 5 લત  (C) 4 થી 6 લત  (D) 3 લત  

 

22 __________ ફાક ભાિે અનબુલગ્રશણની વૌથી અવયકાયક ભાધ્મભ છે.  
(A) લાતાત (B) લાતાતરા  (C) નાિક  (D) યભત  

 

23 દૈતનક પ્રવતૃતભા ંફાગીત ભાિે કેિરો વભમ પાલી ળકામ. 
(A) 10 થી 15 તભતનિ  (B) 5 થી 10 તભતનિ (C) 15 થી 20 તભતનિ (D) 30 તભતનિ 

 

24 ગીતો આંગણલાડીભા ંથતી તલતલધ પ્રવતૃતઓનુ ં_________ છે. 
(A) વભામોજન 

(B) આલળમક  (C)     શાદત   (D) એક ણ નડશ 
 

25 ___________ એ આંનદ અન ેળાડયયીક તલકાવ ભાિે છે. 
(A) યભતો  (B) ગીતો  (C) લાતાતઓ  (D) લાતાતરા  

 

26 તલતલધ પ્રકાયની યભતોથી ફાકોનો કમો તલકાવ ળક્ ફન ેછે? 
(A) ળાડયયીક  (B) ભાનતવક  (C) વાભાજીક  (D) ત્રણમે  

 

27 કઈ દ્ધતત દ્વાયા ફાક ઝડથી માદ યાખી ળકે છે. 
(A) ઔિાડયક (B) અનૌિાડયક (C) પ્રામોચગક (D) ત્રણમે 

 

28 આંગણલાડી ળને ુ ંધાભ છે. 
(A) પ્રવતૃત  (B) કામતક્રભો  (C) યભત  (D) આંનદ  

 

29 આંગણલાડીભા ંવભમાતંયે ળાનો કામતક્રભ ગોઠલલો જોઈએ 

(A) લાતાત  (B) લાતાતરા 
(C) મતિન  (D) યભતો  

 

30 વગંીતનો તલમ કેિરા પ્રકાયે ળીખલી ળકામ છે. 
(A) ફ ે (B) ત્રણ  (C) િાય  (D) ાિં  

 

31 __________ એ વગંીતનો એક બાગ છે. 
(A) તાર  (B) તારી  (C) ખજંયી  (D) ગીત  

 

32 __________ એ ગીતનો પ્રાણ છે. 
(A) તાર 

(B) તારી (C) ખજંયી (D) એક ણ નડશ 
 

33 ળનેી વાથ ેઅ્માવ કયલાથી તારડયિમ ઝડથી થળ.ે 
(A) ખજંયી (B) તારી (C) તાર (D) તફરા 

 

34 એકાગ્રતા કેલલાથી ળનેી ક્ષભતાનો તલકાવ થામ છે. 
(A) ભાનતવક  (B) ળાડયયીક  (C) આતથિક   (D) ગાભક  

 

35 મોગના કુર કેિરા પ્રકાય છે. 
(A) ાિં  (B) છ  (C) વાત  (D) આઠ  

 

36 અસ્લમં એિર ેશુ?ં 
(A) અડશિંવા  (B) િોયી ન કયલી  (C) જુઠંુ ફોરવુ ં (D) એક ણ નડશ 

 



37 અડયગ્રશ એિર ેશુ?ં 
(A) અડશિંવા (B) િોયી ન કયલી (C) વગં્રશ ન કયલો  (D) જુઠંુ ફોરવુ ં

 

38 બ્રહ્મિમત એિર ેશુ?ં 
(A) અડશિંવા  (B) આત્ભવમંભ  (C) જુઠંુ ન ફોરવુ ં (D) એક ણ નડશ 

 

39 ળૌિ એિર ેશુ?ં 
(A) તલિાય  (B) આિાય  (C) આત્ભા (D) સ્લયછતા  

 

40 __________ એ ભનટુમ ભાિે શ્રટેઠ ગણુ છે. 
(A) અડશિંવા (B) જુઠંુ ન ફોરવુ ં (C) વતંો  (D) સ્લયછતા 

 

41 સબુાતતો એિર ેશુ?ં 
(A) સલુાક્  (B) જીલનોમોગી કથન  (C) A અન ેB (D) એક ણ નડશ 

 

42 સબુાતતો કેિરા પ્રકાયના ંશોમ છે. 
(A) િાય  (B) ાિં  (C) છ  (D) વાત  

 

43 આંગણલાડીભા ંકોઈણ એક સબુાતત કેિરા ડદલવ સધુી વબંાલલા  
(A) 14 ડદલવ  (B) 10 ડદલવ 

(C) 15 ડદલવ (D) 20 ડદલવ 
 

44 પ્રકૃતત ડયિમ ણ એક ___________ છે. 
(A) તળક્ષણકામત  (B) અ્માવ  (C) અ્માવક્રભ  (D) એક ણ નડશ 

 

45 ___________ એ પલૂત પ્રાથતભક કક્ષાએ તલકાવનુ ંએક વળકત ભાધ્મભ છે. 
(A) તળક્ષણકામત (B) અ્માવક્રભ 

(C) શસ્તકરા  (D) કામતક્રભ  
 

46 મતુત શસ્તવ્મલવામભા ંળને ુ ંભશત્લ તલળે રૂ ેછે. 
(A) તળક્ષણ  (B) તળક્ષક  (C) કામતક્રભ  (D) વાધનવાભગ્રી  

 

47 આંગણલાડીભા ંકેવુ ંતળક્ષણ શોત ુ ંનથી. 
(A) ઔિાડયક (B) અનૌિાડયક (C) પ્રામોચગક (D) એક ણ નડશ 

 

48 ચિત્ર-શરેી કોન ેકશલેામ? 
(A) પ્રવતૃત  (B) ઝલ્વ  (C) યભત  (D) એક ણ નડશ 

 

49 દાથતના મૂ સ્લરૂન ેજાણવુ ંએિર ે_________ 
(A) ભાગતદળતન  (B) તનડયક્ષણ  (C) અલરોકન  (D) તલજ્ઞાન  

 

50 તનડયક્ષણ એ ળનેુ ંવૌથી ળક્તતળાી વાધન છે? 
(A) જ્ઞાનપ્રાલ્પ્ત  (B) ભાડશતી  (C) તલિાયો  (D) એક ણ નડશ 

 

 

 

 

 

_________________ 


