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તલાટ મંNી,Pુનીયર SલકT મોડલ પેપર -૫
1 લાલ, બાલ, પાલમાં લાલ કોણ હતા ?

7 આતંકવાદ અને OુરPા QુRો પર, %થમ ભારત-

A. લાલા લજપતરાય

ચાઇના

B. લાલ બહા ુ ર શા ી

યોજવામાં આવી હતી?

ઉUચ

2તરFય

C. મોતીલાલ નહ ુ

A. બેઇWજ6ગ

D. જવાહરલાલ નહ ુ

B. નવી Nદ8હF

2 કઈ પંચવષ ય યોજના દરિમયાન પંચાયતી રાજ
અમલમાં આ#$ું ?
A. %થમ
B. બી'

કો)ફર)સ

કયા

C. શંઘાઇ
D. જયYુર
8 Nદ8હFથી હાવડા જતો રાજધાની એકસ%ેસ કયા
રાજયોમાંથી પસાર થાય છે ?

C. (ી'

A. Nદ8લી, રાજ2થાન, 5બહાર, પ. બંગાળ

D. ચોથી

B. Nદ8લી, પંAબ, 5બહાર, પ. બંગાળ

3 )$ ૂઝીલે)ડની રાજધાની કઈ છે ?
A. ઓકલે)ડ
B. 1ાઈ2ટ ચચ4
C. વે5લ67ટન
D. હિમ8ટન
4 CNG નો અથ4 <ું છે ?

C. Nદ8લી, ઉ\ર %દશ, 5બહાર, પ. બંગાળ
D. Nદ8લી, મ]ય %દશ, 5બહાર, પ. બંગાળ
9 ક$ું શહર 5^Nટશ શાસન દરિમયાન ઉના_ રાજધાની
હતી ?
A. ઊટF
B. િસમલા

A. કો8ડ નેચરલ ગેસ

C. પંચમઢF

B. ક?બાઇડ નેચરલ ગેસ

D. માથેરાન

C. ક?%ે2ડ નેચરલ ગેસ
D. કોલ નેચરલ ગેસ
5 તેAબને હંમશ
ે ાં શેમાંથી બનેલા વાસણમાં રાખવામાં
આવે છે ?

10 પાણીને

બરફમાં પNરવિતbત

D. 1000 C

નામ જણાવો ?
A. ભારતીય હોકF ટFમ
B. બાં7લાદશ હોકF ટFમ

કટલા

B. 10 C

B. કાચ

6 18 હોકF એિશયા કપ Jુના4મે)ટ ની િવKતા ટFમ Lું

માટ

A. 00 C
C. 100 C

D. માટF

કરવા

તાપમાનની જcર છે ?

A. CલાD2ટક
C. ધાE ુ

શહરમાં

11 સરકારLું ક$ું eગ કાયદા ઘડવાLું કાય4 કર છે ?
A. કારોબારF
B. મં(ીમંડળ
C. )યાયતં(
D. ધારાસભા
12 રાfય સરકારના eગોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

C. ભારતીય ર8વે હોકF ટFમ

A. વડા %ધાનનો

D. પાNક2તાન હોકF ટFમ

B. રાજયપાલનો
C. રાgh%Qુખનો
D. Qુiય )યાયQ ૂિતbનો
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19 દરક દશને „ુદા-„ુદા િનણ4યો લેવા માટ તેમજ
%Aના કામ કરવા માટ કોની જcર પડ છે ?

A. 5લUછવી

A. નાગNરક સંગઠનોની

B. mુષાણ

B. દશનેતાની

C. nુCત

C. સરકારની

D. મૌય4

D. )યાયાધીશોની

14 માઉ)ટ એવર2ટ સર કરનાર સૌથી p ૃr #યstત કોણ
છે ?

20 સં2mૃત ભાષાના kાં મહાકિવ હષ4વધ4નના દરબારને
શોભાવતા હતા ?

A. િમન બહા ુ ર શેરપા

A. કા5લદાસ

B. િમ7માં શેરપા

B. ભવ† ૂિત

C. uરબા શેરપા

C. ભારિવ

D. ફાc LુL ુ શેરપા

D. બાણભ‡

15 હોs2પટલમાં દદvને ઓstસજન પર રાખવામાં આવે
wયાર ઓstસજનની સાથે કયો વા$ુ હોય છે ?

21 A1 (એ8$ુિમિનયમ)માંથી કયો આયન બનશે ?
A. Al+4

A. કાબ4ન ડાયોtસાઈડ

B. Al+3

B. નાઈhોજન

C. Al+

C. Nહ5લયમ

D. Al_

D. આગ4ન
16 વડા %ધાન નર)x મોદF એ નવીNદ8હFમાં કઈ

22.છ Nદવસીય ભારતના %વાસ માટ દશના રાghપિત
14 નવે?બરના રોજ Qુબ
ં ઈ પહોUયા ?
A. નોવ‘

2વUછતા પNરષદ Lું ઉyાટન ક$ુz ?
A. 2વ2તા સંમેલન ઈ)ડોનેિશયા

B. ઈઝરાયેલ

B. ભારત 2વUછતા

C. નેપળ

C. અQ ૃત <ુrતા ભારત

D. અમેરFકા

D. ભારતીય 2વUછતા
17 તાKતરમાં જ?Qુ-કા{મીર ના Qુiય મં(ી મહ| ૂબા

23.kા ગો8ફ ખેલાડFએ %થમ જ વાર ભારતની બહાર
એિશયાઈ Jુરનો 5ખતાબ 'wયો છે ?

Qુ}તી વે ~ીનગરમાં કઈ યોજનાનો <ુભારં ભ કય• ?

A. એસએસપી ચૌરિસયા

A. %ધાનમં(ી ઉ€જવલ યોજના

B. પી.વી િસ6” ુ

B. અટલ પે)શન Cલાન

C. સિનયા નહવાલ

C. %ધાનમં(ી જનધન યોજના

D. િવરાટ કોહલી

D. એક પણ નહ•
18 )$ ૂ વ8ડ4 વે8થ શહર ‚ારા %કાિશત એક રFપોટ4
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24. દ5Pણ કોNરયાની Nદ7ગજ ઈલેthોિનક કંપની
સેમસંગ ઈલેthોિનક xારા કઈ અમેNરકન ઓNડયો

Qુજબ, દશમાં kાં શહરને સૌથી ધિનક શહર Aહર

કંપનીને આઠ અરબ ડોલરમાં અિધ•Nહત કરવામાં

કરવામાં આ#$ું છે ?

આવી છે ?

A. Nદ8હF

A.

હરમન

B. Qુબ
ં ઇ

B.

નેટકFન

C. બƒગલોર

C.

પારસ

D. Oુરત

D.

એક પણ નNહ
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અમાર તમામ અપડટ hike મા મેળવવા માટ અમારા ૯૮૨૫૨૧૮૦૬૫ નંબર ને ફવર ટ કરો...

www.impgkguru.in

www.misionexam.in

www.ojasjobinfo.in
B. અ¢ ુ લ ખાન

25.ભારતના %થમ અ)મા)ડ કો?બાટ એર િવNહકલ
($ુસીએવી) Lું નામ <ું છે ક KLું થોડા સમય પહલા

C. દાઉદ

સફળતાY ૂવ4ક પરFPણ કરવામાં આ#યો ?

D. એક પણ નNહ

A. c2તમ - 2
B. —ુ˜વી -5

31. માનવીની ભવાય Lું અLુસધ
ં ાન અક નવલકથા મા
છે ?

C. અ7ની 2

A.

મળે લા 'વ

D. એક પણ નહF.

B.

ભાં7યાના ભે ુ

C.

ના £ટક

D.

વળાંમણા

26.kા પીઢ ગીતકાર લેખક અને Nફ8મમેકરને વષ4
2016 ના કિવ િવKતા એવોડ4 થી સ)માિનત કરવામાં
આ#યો છે ?
A. ભીšુદાન ગઢવી
B. સંજય છે લ
C. nુલઝાર
D. એક પણ નહF
27.Y ૂવ4 અ5ભને(ી J્ િવ6કલ ખ(ા xારા 5લ5ખત kા
Yુ2તકLું િવમોચન કરવામાં આ#યા ?

Page 3 of 9

32.પાથ4ને કહો ચડાવે બાણ નવલકથા કોની છે ?
A.

પ¤ાલાલ પટલ

B.

હNરx દવે

C.

ઈ¥ર પેટલીકર

D.

દશ4ક

33.લાPાnૃહ નવલકથાના નવલકથાકાર કોણ છે ?
A. ઈ¥ર પેટલીકર
B. દશ4ક

A. અPય પા(

C. મLુભાઈ પંચોળF

B. મા ુ 'વન

D. nુણવંત આચાય4

C. ધ લીજ ƒડ ઓફ બોલીpુડ
D. ધ લીજ ƒડ ઓફ લ•મી %સાદ
28.વ8ડ4 NફલોસોફF Nદવસ કઈ તારFખે ઉજવવમાં આવે
છે ?
A.

20 નવે?બર

B.

18 A)$ુવારF

C.

17 નવે?બર

D.

13 માચ4

29.kા દશે ŸતરરાghFય N1િમનમલ કોટ4 માંથી િવ ો
ક$ું છે ?
A.

રિશયા

B.

ભારત

C.

ચીન

D.

નેપાળ

30. ક)x સરકાર xારા kા િવવાNદત ઈ2લાિમક
ઉપદશકની NGO પર %િતબંધ Qુકવામાં આ#યો છે
?
A. ANકર નાઈક

34. જનમટFપ નવલકથાના કતા4L ું નામ આપો ?
A.

પ¤ાલાલ પટલ

B.

ઈ¥ર પેટલીકર

C.

ર¦ુવીર ચૌઘરF

D.

પીતાંબર પટલ

35.K પોષE ું તે મારE ું એવો 1મ Nડસે mુદરતી આ
પંstત kાં કિવની છે ?
A.

Oુદરમ
ં

B.

કલાપી

C.

કા)ત

D.

ઉમાશંકર જોશી

36.Nહ)દF Nફ8મ િનદ§ શક સંY ૂણ4 િસ6હ kાં નામે સારF રFતે
ઓડખાય છે ?
A.

¨ુનીલાલ શાહ

B.

%ીિત સેન nુCતા

C.

તસલીમાં નાસરFન

D.

nુણવંત શાહ

37.સંભાવમી Pણે Pણે કોની ©િત છે ?
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A.

nુલAર

B.

ગોલડા આમ4

C.

િપયા<ું

A.

માનવીની ભવાય

D.

સ5લમ

B.

લી°ુડF ધરતી

C.

વાલમના

D.

મળે લા 'વ

D.

44.“ કાન' -'વી” આ પા(ો kા નવલકથામાં છે

38.‘2નેહQુxા’ નામLું ખંડકા#ય કોને રU$ું છે ?
A. બ.ક ઠાકોર

.

B. Oુરશ દલાલ
C. ગો.મા િ(પાઠF

છે ?
A. કલાપી

39.“ સૌ)દય4 શોભે છે શીલથી અને યૌવન શોભે તે

B. ઉશનસ
C. બોટાદકર

સયમ વડ “ આ પંstતના કિવ કોણ છે
નાનાલાલ

B.

નરિસ6હરાવ

C.

કલાપી

D.

કા)ત

D. રા.વી પાઠક
46. ‘Y ૃ˜વી સQું નNહ બેસ±ુ,ં આભ સQું નNહ છ(’
પંstતના કિવ Lું નામ જણાવો ?
A. Oુરશ દલાલ

40. ‘-ડા eધારથી %†ુ પરમ તેK E ું લઈ A’ આ

B. Oુરશ દલાલ

પંstતના કિવ કોણ છે ?

C. ²વેરચંદ મેઘાણી

A. બોટાદકર
B. કલાપી
C. નાનાલાલ

?

45.‘E ુકારામLું 2વગા4રોહણ’ નામLું ખંડકા#ય કોને લi$ું

D. કા)ત

A.

અિનલ જોશી

D. ઉમાશંકર જોશી
47.‘OુલોચનાLું લોચનદાન’ ખંડકા#યના રચિયતા કોણ
છે ?

D. કા)ત

A. મનોજ ખંડNરયા

41. “ િવ¥ શાs)ત "નામLું કા#ય kા કિવની રચના છે

B. Oુદર'
ં
બેટાઈ

?

C. નાનાલાલ
A.

દયારામ

B.

મીર

C.

ઉમાશંકર જોશી

D.

નરિસ6હ મહતા

42. પાણીની kાં િવષયના %િસr િવ‚ાન હતા ?

D. કા)ત
48.‘OુલોચનાLું લોચનદાન’ ખંડકા#યના રચિયતા કોણ
છે ?
A. મનોજ ખંડNરયા
B. Oુદર'
ં
બેટાઈ

A.

સં2mૃત #યાકરણ

C. નાનાલાલ

B.

e•ે' #યાકરણ

D. કા)ત

C.

nુજરાતી #યાકરણ

D.

યોગદશ4ન

43.‘એ સોળ વષ4ની છોરF સરવNરએથી જળ ભરતી તોય

49.nુજરાતના kાં રાજવી સંતના નામ સાથે પીપાવાવ
બંદરLું નામ જોડાયે° ું છે ?
A. સંત પીપા'

એની મટકF રહતી કોરF’ આ પંstત ના કિવ જણાવો

B. બાપા સીતારામ

?

C. જલારામ
A.

િવનોદ જોશી

B.

Oુદરમ
ં

C.

િ%યકાંત મ5ણયાર

D. આ પૈકF કોય નNહ
50. મીઠા મ”ુ ને મીઠા મે´ુલા ર લોલ... જનનીની ...
આ પંstત મા કવી કોણ છે ?
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A. બ.ક ઠાકોર

C.

ઉw%ેPા

B. Oુરશ દલાલ

D.

#યિતરક

C. બોટાદકર
D. કા)ત
51. જયાર એક વ2E ુને બી' વ2E ુસ સાથે સરખાવવામાં
આવે wયાર કયો અલંકાર બને છે ?

57.કરતા Aળ કરોળFયો ભોય પડF ગભરાય વણ E ૂટલો
તાંતણે ઉપર ચઢવા Aય છંદ ઓળખાવો ?
A.

સવૈયા

B.

હNરગીત

A.

cપક

C.

મનહર

B.

ઉપમા

D.

દોહરો

C.

યમક

D.

ઉw%ેPા

52.ઉપમેય અને ઉપમાન વUચે એકcપતા દશા4વવામાં
આવે wયાર કયો અલંકાર બને ?

58. ઊભી બાળા િવવશ બનીને બારFએ બાવરF શી છંદ
ઓળખાવો ?
A.

Y ૃ˜વી

B.

મંદા1ા)તા

A.

અનવ#ય

C.

વસંતિતલકા

B.

#યા€2E ુતી

D.

અLુgJુપ

C.

cપક

D.

યમક

53. ઉપમેય અને ઉપમાન બને એક સરખા હોવાની
સંભાવના કરવામાં આવે wયાર કયો અલંકાર બને ?

59.fયાં fયાં નજર મારF ઠર યાદF ભરF wયાં આપની
આ પંstતનો છંદ ઓળખાવો ?
A.

ચોપાય

B.

હNરગીત

A.

ઉw%ેPા

C.

મનહર

B.

ઉપમા

D.

દોહરો

C.

cપક

D.

અન)વય

54.જયાર ઉપમાન કરતા ઉCમેયને ચNડયાE ું બતાવવમાં
આવે wયાર કયો અલંકાર બને ?

60. દFપકના બે દFકરા કાજળને અજવાશ એક કY ૂત
કા_ં કાર ઉજવળ બીજો %કાશ છંદ ઓળખાવો ?
A.

ચોપાય

B.

હNરગીત

A.

ઉપમા

C.

મનહર

B.

cપક

D.

દોહરો

C.

#યિતરક

D.

ઉw%ેPા

55.જો જો ર મોટાના બોલ ઉજડ ખેડ બાfયો ઢોલ આ
kાં છંદ Lું ઉદાહરણ છે ?
A.

ચોપાય

B.

હNરગીત

C.

મનહર

D.

દોહરો

56.ઉપમેયને ઉપમેય સાથે જ સરખાવવામાં આવે wયાર
kાં %કારનો અલંકાર બને ?
A.

cપક

B.

અન)વય
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61. ‘દહ•વડા’ શ¢દનો સમાસ કયો થાય ?
A. r)r
B. બ´ુµીNહ
C. મ]યમપદલોપી
D. ઉપપદ
62.આપેલ વાkમાંના દશા4વેલા શ¢દો પૈકF કયો શ¢દ
‘Aિતવાચક સં¶ા’ દશા4વે છે ?
A. હવા
B. -ચા
C. ઉપર
D. પવ4ત
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63.આપેલ પંstતમાં નીચે આપેલ િવક8પો પૈકF કયા

www.ojasjobinfo.in
B. મ8ટF $ુઝર

છંદનો ઉપયોગ થયો છે ? “િપતામાતા બં” ુ અLુપમ

C. નેટવક4

સખા Nહતકરણા”.

D. એકપણ નહ•

A. મંદા1ા)તા
B. િશખNરણી

70. MS-Wordના મેL ુ બારમાં સામા)ય રFતે mુલ કટલા
મેL ુ હોય છે ?

C. Y ૃ˜વી

A. 7

D. અLુgJુપ

B. 11

64.‘fયેgઠ’ શ¢દનો િવ ુ xાથ શ¢દ કયો છે ?
A. કિનgઠ
B. િનmૃgઠ
C. લ¦ુ
D. ~ેgઠ
65.“મા તે મા” કયો અલંકાર છે ?
A. અથા4)તર)યાસ
B. ઉપમા

C. 5
D. 9
71. 1મ Y ૂણ4 કરો :49:343:64: ?
A. 892
B. 502
C. 792
D. 512
72. જો GECA નો અથ4 ૮૬૪૨ થાય તો HFBD નો <ું
અથ4 થાય ?

C. અન)વય

A. ૬૦૬૨

D. cપક

B. ૯૦૯૧

66.નીચેના પૈકF ક$ું સાધન Output સાધન નથી ?
A. Ploter
B. Printer
C. Moniter
D. Keyboard
67.Commands Set of એટલે...

C. ૯૫૬૮
D. ૯૭૩૫
73. જો કોઈ ભાષામાં ‘BASKET’ ને ‘TEKSAB’ લખાય
તો તેજ ભાષામાં ‘PILLOW’ ને કવી રFતે લખાય ?
A. WENRT
B. IPOLLW

A. Program

C. PILLOW

B. Software

D. WOLLIP

C. Command List
D. એકપણ નહ•
68.MS-Wordના %થમ Screenની છે 8લી લાઈન કયા

74. E ુષારનો જ)મ ૨૯ ફàુઆરF ૧૯૮૮ ના રોજ થયો
હતો. તો તેને ૨૯-૦૨-૨૦૦૪ Oુધીમાં કટલા
જ)મNદવસ ઉજ#ય હશે ?

નામે ઓળખાય છે ?

A. ૧

A. 2ટટસ બાર

B. ૯

B. ટાઈટલ બાર

C. ૪

C. ટા2ક બાર

D. ૧૦

D. મેL ુ બાર
69.એક કરતાં વ”ુ ઉપભોtતા એક સાથે એક કો?C$ુટર

.

75. કામના દરનો એકમ નીચે આપેલા પૈકF કયો સાચો
છે ?

ઉપર કામ કરF શક તે %કારની પNરs2થિતને

A.

%િત લીટર

.................. કહવાય છે ?

B.

%િત મીટર

C.

%િત કલાક

A. િસ6ગલ $ુઝર
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આ પૈકF કોઈ નહF

C. બહન

76.રમેશ એક કામ 4 Nદવસમાં કર છે , તે જ કામ Oુરશ
12 Nદવસમાં કર છે , બંને ભેગાં મળFને તે કામ કટલા
Nદવસમાં કરશે ?
A. 4 Nદવસ
B. 6 Nદવસ
C. 2 Nદવસ

D. Yુ(ી
82.P, Qનો Yુ( છે . Q, Rની માતા છે . R, Tની પwની છે .
T, Vના િપતા છે , V, W નો ભાઈ છે અને Y, Tની
માતા છે આ કથનોને આધાર Pનો T સાથે <ું સંબધ
છે ?
A. સાળો

D. ૩ Nદવસ

B. સસરા

77.એક વ2E ુને c.72 માં વેચવાથી 20 ટકા ખોટ Aય

C. ભાઈ

છે , તો તે વ2E ુની Q ૂળ Nક6મત કટલી હશે ?
A. 60
B. 96
C. 80

D. જમાઈ
83.%થમ 5 %ાmૃિતક સંiયાઓની સરાસરF
.................... .
A. 2

D. 90

B. 3

78.~ેણી Y ૂરF કરો : 4, 12, 36, 108, .........

C. 4

A. 216
B. 232
C. 388
D. ૩24
79.(ણ Ÿકડાની કટલી સંiયાઓ છે Kના બધા જ eકો

D. 5
84.11.૦3 િમિનટ બે કાંટા કટલાં eશનો š ૂણો બનાવશે
?
A. 48 eશ
B. 50 eશ

5ભ¤ હોય ?

C. 46.5 eશ

A. 6

D. 47.5 eશ

B. 584
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85.< ૂ)ય િસવાયની એક Ÿકડાની એવી કઈ બે

C. 648

સંiયાઓ છે , Kનો સરવાળો અને nુણાકાર સરખા

D. 720

આવે છે ?

80.%થમ વીસ %ાmૃિતક સંiયાઓનો સરવાળો કટલો
થાય ?
A. 21૦
B. 90
C. 11૦
D. ૩10
81. એક છોકરF તરફ ઇશારો કરતા O ૂરK કáું : ‘તે મારા
િપતાના જમાઈની એકમા( Yુ(ી છે ’ તો તે છોકરF
O ૂરજને <ું થાય ?
A. ભાણેજ
B. િપતરાઈ

A. 1 અને 2
B. 2 અને 2
C. 2 અને ૩
D. 1 અને ૩
86. Usually _____ late night.
A. Works
B. Worked
C. work
D. working
87. Meaning of "To look after.
A. to look for someone
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B. look back side
C. look back

D. Have sin
95.They _____ kites ____ last Sunday . (fly)

D. to take care of

A. Was flying

88. Pooja had swept the floor when Ritesh……..

B. were flying,

A. come

C. flying

B. came

D. fly

C. coming

96.we.....vet hard for the test.(Work)

D. come on

A. Have worked

89.Suman usually ____ to school.

B. Has worked

A. Walk

C. Have

B. Walks

D. Has

C. walked

97.Ram cut the cake.......a knife.

D. walking

A. By

90. ___ they _____ a new house next monday.

B. With

(going to buy)

C. During

A. Are going to buy.
B. am going to buy.
C. is going to buy.
D.

D. Between
98. I could swim ________ the river when I was
young.

did going to buy

A. across

91. I _____ to surat next Monday.

B. between

A. Will goes

C. among

B. Shall go

D. none of all

C. will goes

99. Do not leave........my permission.

D. shall goes

A. With

92. Plural of 'Photo' is…….

B. Without

A. photos

C. Under

B. photo

D. In

C. photoss
D. none of all
93.the dog......a man. (Bite)

Page 8 of 9

100.

ખળભળાટ માટ kો e•ે' શ¢દ વપરાય છે

?
A. Commotion

A. Has bite

B. swallows

B. Has bitten

C. stunned

C. Have bitten

D.

dragon

D. Have bite
94. Mukesh .......many song?(sing)
A. Has sung
B. Has sing
C. Have sung
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અમારF દરક અપડટ આપના નંબર પર
મેળવવા માટ અમારા વોíસ એપ નંબર
૭૫૬૭૮૦૭૮૧૯ પર JOIN YASH DODIYA
લખી મેસેજ કરો
FOR LETEST AND BREKING UPDATE BOOK MARK AND KEEP VISITING THIS
SITE…LIKE…
• VIDHYASAHAYAK BHARTI NEWS
• PRIVATE AND GOV. JOB UPDATE
• LETEST PARIPATRA
• DAILY EDUCATIONAL NEWS
• ALL BREKING NEWS
ABOVE ALL NEWS KEEP VISITING BLOW SITE
• WWW.OJASJOBINFO.IN
FOR LETEST MOST IMP GK UPDATE BOOK MARK AND KEEP VISITING THIS
SITE…LIKE
• MODEL PAPER
• MOST IMP GK MP3
• DAILY CURRENT AFFAIRS
• MOST IMP SHORT CUT TRICKS
• ALL EXAM PAPER SOLUTION
• ALL EXAM OFFICIAL ANSWER KEY
ABOVE ALL UPDATE KEEP VISITING BLOW SITE
• WWW.IMPGKGURU.IN
• WWW.MISIONEXAM.IN
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