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1. એક શળક્ષકન ું વોથી લધ  ઈચ્છનીમ રક્ષણ કમ ું શલ ું 

જોઈએ. – ઉત્તભ લગગવ્મલશાય, વલમલસ્તુ ય 

પ્રબુત્લ, વલચાય-અવબવ્મવતતની સ્ષ્ટતા. 
2. ફ શનમાદી શળક્ષણન નૂતન અશબગભ કણે આપ્મ 

શત. – ગાાંધીજી 
3. લગગખુંડભાું કઈ ફાફત વોથી લધ  અગત્મની છે. – 

અવયકાયક પ્રત્મામન. 
4. NCFન અભર ક્માયે કયલાભાું આવ્મ. – 2005 
5. પ્રજકે્ટ દ્ધશતભાું શળક્ષકની બૂશભકા કેલી શમ છે. – 

એક વભત્ર જલેી, એક ભાગગદળગક જલેી, એક વશામક 

જલેી. 
6. શલજ્ઞાન પ્રશતબા ખજ યીક્ષા કઈ વુંસ્થા દ્વાયા 

રેલાભાું આલે છે. – NCERT 
7. શલકરાુંગ ધાય બાયતભાું ક્માયે અભરભાું આવ્મ. – 

1995 
8. GCERTન ું લડ  ભથક ક્માું આલેર ું છે. – ગાાંધીનગય 
9. ગ જયાતભાું કેટરી DIET આલેરી છે. – 26 
10. Education ળબ્દ કઈ બાાભાુંથી ઉતયી આવ્મ છે. – 

રેટિન 
11. પ્રજ્ઞાાઃ-પ્રલૃશિરક્ષી જ્ઞાન   
12. ભાહશતી ભેલલાન અશધકાયાઃ- (RTI- 2005)  
13. શળક્ષણ ભેલલાન અશધકાયાઃ- (RTE- 2009)  
14. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ ૫હયદાઃ- 

GCERT  
15. ગ જયાત યાજ્ મ ળાા ા્ય   સ્તક ભુંડાઃ-  
16. ગ જયાત યાજ્ મ યીક્ષા ફડગ ાઃ-  SEB  
17. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૪૭:-  
18. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમભાઃ- ૧૯૪૯  
19. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્થાઓ (શનમભન) અશધશનમભ 

-  ૧૯૮૪:-  
20.  નેળનર કાઉશ વર પય ટી ય એજ્ મ કેળન એક્ ટ -  

૧૯૯૩:-  (NCTE) ........................  
21. કમા ું ે આણને ભૂલમાુંકન દ્ધશત આી છે. – 

કઠાયી ાંચ 
22. ‘ળાા અને ઘય લચ્ ે કઈ તપાલત ના શલ 

જોઈએ’ એલ શલ ાય કણે આપ્મ. – રૂવ 
23. મ ન દ્વાયા ફાક ભાટેન ું જાશેયનાભ ું ક્માયે ફશાય 

ાડલાભાું આવ્મ ું શત ું. – 1959 
24. ‘ ાઈલડ શફશેલીમય એડ ડેલરભેટ’  સ્તક 

કણે રખમ ું શત ું. – કુપ્ુસ્લાભી 

25. ત્રક-B એટરે કમ  ત્રક. – વ્મવતતત્લ વલકાવ 

ત્રક 
26. એવ.ટી.ી.ની તારીભ આનાયને ળ ું કશે છે. – 

ફાવભત્ર 
27. SMCભાું કેટરા વભ્મ શલદ્યાથીના લારીઓ શમ છે. 

– 9 
28. હયવવગરૂભ ય કમ દસ્તાલેજ શનબાલલાન શમ છે. 

– વભવનિફકુ. 
29. પ્રાથગનાવબાભાું ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત વભાશલષ્ટ 

છે. – આજનુાં ગરુાફ. 
30. ADEPSTSભાું શળક્ષણ કામગક્રભ એ કમા કામગક્રભ 

છીન કામગક્રભ છે. – યપભગન્વ. 
31. યાષ્ ટર ીમ અભ્ માવક્રભ ૫હય માગાઃ- (NCF -  ય૦૦૫)  
32.  નેળનર કાઉશવર ઓપ એજ્ મ કેળન યીવ ગ એ ડ 

ટરે શનુંગાઃ-  (NCERT)  
33.  કેરીમ ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ફડગ ાઃ-  (CBSE)  
34. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકનાઃ-  (CCE)  
35.  સ્ કૂર ભેનેજભે ટ કશભટી અને આન ુંશગક તભાભ 

ફાફતાઃ-  (SMC)  
36.  ઈશ ડમન ઈશસ્ ટટમ ટ ઓપ હટ ય એજ્ મ કેળન :-  

(IITE)  
37. કેરીમ વરાશકાય ફડગ ાઃ- (CABE)  
38.  શ લ ડરન મ શનલશવગટીાઃ- 
39.  શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનાઃ- DIET 

40.  પ્રજ્ઞા એટરે ળ ું ?  
 પ્રલૃશિ દ્વાયા શળક્ષણ.  
 તભાભ આલશ્ મકતાને ઉ૫કાયક ફને તેલ અશબગભ.  
41. એડપ્ટવભાું ક ર કેટરા હયભાણ શમ છે. – ચાય 
42. શનયુંતય શળક્ષણ કામગક્રભ એ કમા કામગક્રભ છીન 

કામગક્રભ છે. – વાક્ષયતા. 
43. શળક્ષણનીશત તેભજ નલા પ્રલાશના કામગન ું ઘડતય 

કયલાન ું કામગ કણ કયે છે. – વળક્ષણ વલબાગ. 
44. લતગભાન વભમભાું ‘જીલન કોળલમ’ આધાહયત 

શળક્ષણ દ્ધશતના હશભામતી કણ છે. – ડ.સ્લરૂ 
વાંિ. 

45. ળાા વભમ દયશભમાન ળાાભાું ન આલી ળકતા 
ફાક ભાટેની શળક્ષણ વ્મલસ્થા એટરે... – 
લૈકવપક ળાા. 

46. શળક્ષણના હક્રમાત્ભક ઉદે્દળને ૂણગ કયલા ભાટે 
ા્ય  સ્તકભાું કની ય લધાયે ભશત્ત્લ આલ ું 
જોઈએ. – ટિમા અને પ્રમગ. 
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47. શલદ્યાથીના વલાાંગી શલકાવ ભાટે ળ ું જરૂયી છે. – 

વાાંસ્કૃવતક પ્રલૃવત્તઓ, યભત-ગભતની પ્રલૃવત્તઓ, 
ઉચ્ચકક્ષાન અભ્માવિભ. 

48. પ્રાથશભક કક્ષાના શળક્ષકે કઈ દ્ધશતન ઉમગ 
ટાલ જોઈએ. – પ્રલચન. 

49. ‚વભૂશ યભત બાયતીમ ફાકભાું શલળે રકશપ્રમ 
છે.‛ આ શલધાન કન ું છે. – શ્રીભતી ધન વભષ્ડી. 

50. GCERT કામાગરમ – ગાાંધીનગય. 
51. NCERT કામાગરમ – ટદપશી. 
52. KGBV - કન્માઓ ભાિેની ળાા. 
53. BISAG – અભદાલાદ ખાતેન સ્િુટડમ. 
54. GCERT દ્વાયા પ્રકાશળત થત ું ભેગેઝીન 

‘જીલનશળક્ષણ’ ન ું ભૂ નાભ કમ ું શત ું. – ળાાત્ર. 
55. MHRDન ું લડ  ભથક ક્મા આલેર ું છે. – ટદપશી. 
56. નેળનર વવામટી પય ધી સ્ટડી ઓપ એજ્મ કેળન 

ક્માયે અભરભાું આવ્મ ું. – 1946. 
57.  ‘ધી ભ ુંફઈ પ્રાથશભક શળક્ષણ ધાય’ ક્માયે અભરભાું 

આવ્મ શત. – 1947. 
58. યાજ્મ કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણશલબાગના લડાને ળ ું 

કશે છે. – પ્રાથવભક વળક્ષણ-વનમાભક. 
59. શળક્ષણ ફુંધાયણની કઈ માદીભાું ભૂકલાભાું આવ્મ ું 

છે. – વાંમુતત માદી. 
60. યાજ્મની શળક્ષણનીશતન ું કેર કણ છે.- વળક્ષણ 

ભાંત્રી. 
61. પ્રજ્ઞા અશબગભ ગ જયાતભાું કમા ધયણ વ ધી  ારે 

છે?  
 ધાઃ-  ૧ થી ૫ વ ધી.  
62.  પ્રજ્ઞા અશબગભની ળરૂઆત કમાયથી થઈ?  
 જૂન -  ય૦૧૦.  
63.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું કમાું ધયણભાું શભલકગ  

આ૫લાભાું આલે છે?  
 ધ -  ૩ અને ૪ ભાું, ગ જયાતી, ૫માગલયણ, ગશણતભાું.  
64.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ફાક કેટર  ળીખ મ તેની નધધ 

કમાું યાખલાની શમ છે?  
 પ્રગશત ભા૫ન.  
65.  ધ- ૧ થી ૪ ભાું વપ્ તયુંગી શલમ અુંતગગત 

ફાકના વલાાંગી શલકાવ ભાટે કેટરી પ્રલૃશતઓ 
મજલાભાું આલે છે?  

 ૩૫૦ પ્રલૃશત.  
66.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ફાકની ક્ષભતા અન વાય કેટરા 

ગૃ૫ (જ થ) ફનાલલાના શમ છે?  

 છ જ થ-  
( ૧) શળક્ષક વભથગન જ થ.  
( ય)આુંશળક શળક્ષક વભથગન જ થ.  
( ૩)વાથી વશામક જૂથ (શમય ગૃ૫ રશનાંગ).  
( ૪)આુંશળક વાથી વશામક જ થ.  
( ૫)સ્ લ અઘ્ મમન જ થ.  
( ૬)ભૂલ માુંકન જ થ.  

67.  પ્રજ્ઞા લગગખુંડભાું વાહશત્ મ લધ ભાું લધ  કેટરી ંચ ાઈ 
૫ય રગાલલાભાું આલે છે?  

 ૩.૫ પ ટ વ ધી.  
68.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું શલશલધ ભાઈર સ્ ટન બેગા થઈ 

ળ ું ફને છે?  
 રેડય.  
69.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ઘડાને ફીજ  ળ ું કશેલામ છે?  
 રેડય.  
70.  પ્રજ્ઞા અશબગભ ભાટે કમ ું ગીત છે?  
 ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન, આ૫ણે ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન.  
71.  પ્રજ્ઞા અશબમાન ભાટેન ું ગીત કણે રખ મ  છે?  
 પ્રકાળ ૫યભાય.  
72.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ગ જયાતી શલમ ભાટે કમ યુંગ 

શમ છે?  
 ી.  
73.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ૫માગલયણ શલમ ભાટે કમ યુંગ 

શમ છે?  
 રીર.  
74.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ગશણત શલમ ભાટે કમ યુંગ શમ 

છે?  
 લાદી (બૂય).  
75.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું હશ દી શલમ ભાટે કમ યુંગ શમ 

છે?  
-ગ રાફી  

76.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું અુંગે્રજી શલમ ભાટે કમ યુંગ શમ 
છે?  

 કેવયી.  
77.  પ્રજ્ઞા અશબગભ અુંતગગત એક મ શનટ દીઠ ધ -  ૧ 

થી ૪ ની વપ્ તયુંગી પ્રલૃશત ભાટે કેટરા રૂશમાની 
ગ્રા ટ પાલલાભાું આલે છે?  

 રૂ. ૮૦૦૦.  
78. ‘જ્ઞાનળશક્ત’ નાભન ું વાભશમક કઈ વુંસ્થા દ્વાયા પ્રગટ 

કયામ છે. – SSA. (વલગ વળક્ષા અવબમાન) 
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79. શળક્ષણભુંત્રીને ભાગગદળગન આલા અને ભદદરૂ 
થલા કઈ વુંસ્થા કામગયત છે. – યાજ્મ વળક્ષણ 
વરાશકાય ટયદ. 

80. ખ લ્લી ળાાન શલ ાય કમા ભ ખમભુંત્રીના વભમભાું 
ભૂકલાભાું આવ્મ શત. – સ્લ. ચીભનબાઈ િેર. 

81. DIET વુંસ્થા કમા ક્ષેતે્ર કામગ કયે છે. –વજલ્લા કક્ષાએ 
82. ડ.ફાફાવાશેફ આુંફેડકય મ શનલશવગટીન ું કામાગરમ 

ક્માું આલેર ું છે. – અભદાલાદ. 
83. નલી યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશતના પે્રયણાષ્ડત કને 

ગણલાભાું આલે છે. – સ્લ. યાજીલ ગાાંધી. 
84. ‘નેળનર નરેજ કશભળન’ની સ્થાના કમા લે 

કયલાભાું આલી શતી. – 2005. 
85. ‘ળૈક્ષશણક ફા હપલભ ભશત્વલ’ન ું આમજન કણ 

કયે છે. – NCERT. 
86. ગ જયાત વયકાયે કમા લગને કમા કેલણી લગ 

તયીકે ઉજલલાન ું નક્કી કમ ાં શત ું. – 2001-2003. 
87. MLLન અથગ ળ ું થામ છે. – (Minimum Level Of 

Learning) ક્ષભતારક્ષી ાયક્િભ. 
88. ‘હક્રમા દ્વાયા શળક્ષણ’ ન ખમાર કણે આપ્મ શત. 

– જ્ શન ડ્યુઈ. 
89. NCERTના પ્રભ ખ તયીકેની જલાફદાયી કણ વુંબાે 

છે. – MHRDના પ્રધાન. 
90. NCERTની સ્થાના કમા લે કયલાભાું આલી શતી. 

– 1947. 
91. કઈ વુંસ્થા યાષ્ટર ીમ કક્ષાએ ળૈક્ષશણક પ્રવાય ભાટે 

વલગગ્રાશી વલેક્ષણ કયે છે. – NUEPA. 
92. NCTE (National Council for Teacher Education)ની 

સ્થાના કમા શેત થી કયલાભાું આલી શતી. – 

વળક્ષક-પ્રવળક્ષણ ભાિે. 
93. શળક્ષણન વાભામ ઉદે્દળ કમ છે. – વ્મવતતત્લન 

વલકાવ કયલ. 
94. શલદ્યાથી ખટ ું  ફરલાની આદત ધયાલત શમ ત 

તભે કમ ું ગર ું બયળ. – વલદ્યાથી વાચુાં ફરે તેલા 
પ્રમત્ન કયીળ. 

95. શલદ્યાથી દયયજ ળાાએ આલે તે ભાટે ળ ું કયળ. – 

પ્રલૃવત્ત-રક્ષી વળક્ષણ આીળ, નલીન 

વળક્ષણપ્રવલવધ પ્રમજીળ, વલમલસ્તુ ય કડ 

ભેલીળ. 
96. ‘લીવભી વદીને ફાકની વદી’ કણે કશી શતી. – 

એડરય. 

97. શલદ્યાથીને ળીખલાભાું તકરીપ ડે છે તેના ભાટે કમ ું 

કાયણ શઈ ળકે. – ઘોંઘાિ, પ્રવતકૂ ટયવસ્થવત, 
આમજનની ખાભી. 

98. શળક્ષણ વશ લ વીધ કને જલાફદાય શમ છે. – 
વળક્ષણ પ્રધાનને. 

99. શળક્ષણ ખાતાના લડા તયીકે કણ શમ છે. – 
વળક્ષણ વનમાભક. 

100. શજલ્લા કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણન ું ભાખ  કેલ ું 
શમ છે. – વત્રસ્તયીમ. 

101. RTIન ું ૂરૂ નાભ?  
 Right To Information Act (ભાહશતી ભેલલાન 

અશધકાય).  
102.  આ અશબગભ કમા યાજ્ મને રાગ  ૫ડત નથી?  
 જમ્ ભ - કશ્ ભીય.  
103.  ભાહશતી ભેલલાન અશધકાય -  કામદા ૫છી 

કમ કામદ યદ્દ કયલાભાું આવ્ મ?  
 ભાહશતી સ્ લાતુંર્ય મ અશધશનમભ- ય૦૦ય.  
104.  RTI ન ભૂબૂત શેત  ળ ું છે?  
 જાશેય વિા ભુંડના કાભકાજભાું ાયદશળગતા રાલલી.  
105.  RTI અશધશનમભ શેઠ ભાહશતી કુંઈ બાાભાું 

ભાુંગી ળકામ છે?  
 અુંગ્રજી, હશ દી અને પ્રાદેશળક બાાઓભાું.  
106.  વાભા મ યીતે ભાહશતી અશધકાયીએ અયજી 

ભળ્ માના કેટરા હદલવભાું ભાહશતી ૂયી ાડલી 
જોઈએ?  

 ૩૦ હદલવભાું.  
107.  ભાગલાભાું આલેરી ભાહશતી કઈ વ્ મશકતની 

શજુંદગી અથલા સ્ લતુંત્રતા વાથે વુંફુંશધત શમ ત્ માયે 
શલનુંતી ભળ્ માના કેટરા વભમભાું ભાહશતી ૂયી 
ાડલી જોઈએ?  

 ૪૮ કરાકભાું .  
108.  ગ જયાતભાું ભાહશતી અશધકાય ફાફતના શનમભ 

કમાયથી અભરભાું આવ્ મા?  
 ૧ય/૧૦/ય૦૦૫.  
109.  ભાહશતી ભેલલા ભાગતી વ્ મશકતએ કમા 

નભૂનાભાું અયજી કયલાની થામ છે?  
 નભૂન -  ક.  
110.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભળનયની ભ દ્દત કેટરી શમ 

છે?  
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 શદ્દ વુંબાે તે તાયીખથી ાું  (૫) લગ અથલા 
૬૫ (ાુંવઠ) લગની ંચભય જ ેફે ભાુંથી લશેર  શમ 
તે.  

111.  કેરીમ ભાહશતી ું ન ું ભ ખ મ ભથક કમાું 
આલેર ું છે?  

 હદલ શી.  
112.  કેરીમ ભાહશતી ું ે અ મ યાજ્ મભાું ક ેયીઓ 

સ્ થા૫લા ભાટે કની ભુંજ યી રેલી ૫ડે છે?  
 કેર વયકાયની.  
113.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભળનયની શનભણૂક કણ કયે 

છે?  
 યાષ્ ટર૫શત.  
114.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભળનયની શનભણૂક યાષ્ ટર૫શત 

કની વરાશથી કયે છે?  
 પ્રધાનભુંત્રીની અઘ્ મક્ષતા લાી રકવબાના શલયધ 

૫ક્ષના નેતા અને પ્રધાનભુંત્રી દ્વાયા શનમ કત કેરીમ 
કેશફનેટ ભુંત્રીની ફનેરી વશભશતની બરાભણ 
૫યથી.  

115.  RTI કયલા છતા કેલી ભાહશતી ભી ળકે નશી?  
 બાયતન ું વાલગબોભત્ લ અને અખુંહડતતા શણામ તેલી.  
 યાષ્ ટરની વરાભતી જોખભામ તેલી ભાહશતી.  
 લૈજ્ઞાશનક અથલા આશથગક હશત જોખભામ તેલી 

ભાહશતી.  
 શલદેળી યાષ્ ટર  વાથેના વુંફુંધને પ્રશતકૂ અવય થામ 

તેલી ભાહશતી.  
 કઈ ગ નાને પ્રત્ વાશન ભે તેલી ભાહશતી.  
 કઈ  મામારમે કે હટરબ્ મ નરે કઈ ભાહશતી પ્રગટ 

કયલાની ભનાઈ પયભાલેર શમ તેલી ભાહશતી.  
 વુંવદ કે યાજ્ મ શલધાનભુંડન શલળેાશધકાય બુંગ 

થામ તેલી ભાહશતી.  
 શલળા જાશેય હશતને ન કળાન થામ તેલી ભાહશતી.  
 શલદેળી વયકાય ાવેથી શલશ્વાવભાું રઈને ભેલેરી  

ભાહશતી.  
 કઈ વ્ મશકતની શજુંદગી અથલા ળાયીહયક વરાભતી  

જોખભામ તેલી ભાહશતી.  
 કામદાના અભરભાું અથલા ફજલણીભાું અલયધ 

ઉબ કયે તેલી ભાહશતી.  
116.  ભાહશતી ું ને કઈ૫ણ ફાફતભાું તાવ 

કયતી લખતે કઈ  મામારમ દ્વાયા શનહશત થમેરી 
વિા જલેી જ વિા ભે છે?  - હદલાની અદારત.  

117.  અયજી દીઠ કેટરા રૂશમા હપ નક્કી કયલાભાું 

આલી છે? - ય૦ રૂશમા.  

118.  યાજ્ મભાું ભાહશતી કશભશ્નયની શનભણૂક કણ કયે 
છે?  

 યાજ્ માર.  
119.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભશ્નયના ૫ગાય કના જલેા 

શમ છે?  
 ભ ખ મ  ૂુંટણી કશભશ્ નય જલે જ.  
120.  તાજતેયભાું ભાહશતી કશભશ્ નય ગ જયાત યાજ્ મ?  
 શ્રી લી.એવ.ગઢલી.  
121.  RTI ભાું હપ કેલી યીતે  ૂકલી ળકામ?  
 યકડ.  
 હડભા ડ ડર ા્ ટ.  
 સ્ટર ઓડગ ય.  
 નન જ્ મ હડશળમર સ્ટેમ્ 
122. શજલ્લા સ્તયે પ્રાથશભક શળક્ષણના શલકાવ ભાટે 

જલાફદાય વ્મશક્ત કણ ગણામ છે. – D.D.O. 
123. તાર કા સ્તયે પ્રાથશભક શળક્ષણ લશીલટ ભાટે 

કણ જલાફદાય ગણામ છે. – વજલ્લા પ્રાથવભક 

વળક્ષણાવધકાયી. 
124. મ્મ શનશવર કોયેળનભાું શળક્ષણ ભાટે 

જલાફદાય વ્મશક્ત તયીકે કણ ગણામ છે. – 
મ્મુવનવવર કવભશ્નય. 

125. નગયાશરકા/ભશાનગયાશરકાભાું નીશત 
શલમક શનણગમ ભાટે કેટરા વભ્મ શનભામા છે. – 
11. 

126. શજલ્લા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીન ું ટૂું ક  નાભ ળ ું 

છે. – D.P.E.O. 
127. ગ્રામ્મ શળક્ષણ વશભશતભાું કેટરા વભ્મ શમ છે. 

– 9. 
128. શનદાન કવટીથી ળ ું જાણી ળકામ. – 

વલદ્યાથીની નફાઈ. 
129. RTE -  ય૦૦૯ ગ જયાતભાું કમાયથી અભરભાું 

આવ્ મ છે?  
 ૧ એશપ્રર ય૦૧૦.  
130.  RTE -  ય૦૦૯ ભૂજફ કેટરા લગની લમ વ ધી 

ફાકને ભપત અને પયશજમાત શળક્ષણ ભેલલાન 
શક પ્રાપ્ ત થામ છે?  

 ૬ થી ૧૪ લગ.  
131.  RTE -  ય૦૦૯ કેટરા શલસ્ તાયભાું રાગ  ૫ડે છે?  
 જમ્ ભ - કશ્ ભીય શવલામ વભગ્ર બાયતભાું.  
132.  RTE -  ય૦૦૯ ભાું ક ર કેટરી કરભ છે?  
 ૩૮ કરભ.  



Tet - Psychology 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

5 

133.  RTE- ય૦૦૯ એ...  
 યાજ્ મનીશતન ભાગગદળગક શવદ્ધાુંત છે.  
134.  RTE- ય૦૦૯ વુંવદભાું કમાયે ૫વાય થઈ કામદ 

ફ મ?  
 ય૬ભી ઓગષ્ ટ, ય૦૦૯.  
135.  RTE- ય૦૦૯ બાયતભાું કમાયથી રાગ  થમ?  
 ય૭ભી ઓગષ્ ટ, ય૦૦૯.  
136.  RTE- ય૦૦૯ભાું કેટરા પ્રકયણ આ૫લાભાું 

આવ્ મા છે?  
 ૭ (વાત) પ્રકયણ.  

 
137.  વુંફુંશધત વયકાય, સ્ થાશનક વયકાય અને 

સ્ થાશનક વિા ભુંડ તેભજ ભાતા- શતાની પયજો 
RTE- ય૦૦૯ના કમા પ્રકયણભાું આ૫લાભાું આલી છે?  

 પ્રકયણ- ૩ભાું.  
138.  ળાા અને શળક્ષકની જલાફદાયી કમા 

પ્રકયણભાું દળાગલી છે?  
 પ્રકયણ- ૪ભાું.  
139.  પ્રલેળ ભાટે લધાયાની પી, કવટી, તાવ કે 

ઈ ટયવ્ મ  ૫ય પ્રશતફુંધ કઈ કરભભાું છે?  
 કરભ -  ૧૩.  
140.  RTE- ય૦૦૯ભાું ળાા પ્રલેળ ભાટે ંચભયની 

વાશફતી ભાટેની કઈ કરભ છે?  
 કરભ -  ૧૪.  
141.  RTE- ય૦૦૯ભાું ળાા પ્રલેળની ના ાડી 

ળકાળે નહશ તે ભાટે કઈ કરભ છે?  
 કરભ -  ૧૫.  
142.  RTE- ય૦૦૯ભાું ફાકને નાાવ કયલા કે 

ળાાભાુંથી કાઢી ભૂકલા ૫ય પ્રશતફુંધ ભાટે કઈ 
કરભ છે ?  

 કરભ -  ૧૬.  
143.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ ફાકને ળાયીહયક કે 

ભાનશવક વજા કયલાની ભનાઈ પયભાલે છે?  
 કરભ -  ૧૭.  
144.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ ભા મતા પ્રભાણ૫ત્ર 

ભેવ્ મા શવલામ કઈ ળાા સ્ થા૫લી નશી તેના 
ભાટે છે?  

 કરભ -  ૧૮.  
145.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ અન વાય ળાાએ 

ાલાના શનમભ અને ધયણ આપ્ મા છે?  

 કરભ -  ૧૯.  
146.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું ળાા વું ારન 

વશભશત (SMC)ની ય ના અને કામો આપ્ મા છે?  
 કરભ -  ય૧.  
147.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ અન વાય ળાા 

શલકાવ મજના આ૫લાભાું આલી છે?  
 કરભ -  યય.  
148.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ શળક્ષકની રામકાત 

અને શનભણૂક ભાટેની નકયીની ળયતની છે?  
 કરભ -  ય૩.  
149.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકની પયજો 

અને પહયમાદન ું શનલાયણ આ૫લાભાું આવ્ મ  છે?  
 કરભ -  ય૪.  
150.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શલદ્યાથી -  

શળક્ષકન ગ ણિય આ૫લાભાું આવ્ મ છે?  
 કરભ -  ય૫.  
151.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકની ખારી 

જગ્ માઓ આ૫લાભાું આલી છે?  
 કરભ -  ય૬.  
152.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકને શફન 

ળૈક્ષશણક શેત  ભાટે ભ કલા ૫ય પ્રશતફુંધ છે?  
 કરભ -  ય૭.  
153.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકને ટ્ મ ળન 

કયલા ૫ય પ્રશતફુંધ છે?  
 કરભ -  ય૮.  
154.  RTE- ય૦૦૯ન ું પ્રકયણ- ૫ ળ ું દળાગલે છે?  
 અભ્ માવક્રભ અને ામાન ું ફ શનમાદી શળક્ષણ ૂરૂ 

કયલ ું.  
155.  ફાકના શકન ું યક્ષણ કમા પ્રકયણભાું 

આ૫લાભાું આવ્ મ  છે?  
 પ્રકયણ -  ૬. 
156.  RTE- ય૦૦૯ જમ્ ભ - કશ્ ભીય શવલામ બાયતના 

તભાભ યાજ્ મને રાગ  ૫ડળે એલ ું કઈ કરભભાું 
કશેલાભાું આવ્ મ  છે?  

 કરભ -  ૧(ય).  
157.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું ફાક એટરે ૬ 

થી ૧૪ લગન છકય અથલા છકયી એલ  કહ્ ું છે?  
 કરભ -  ય(ગ).  
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158.  ભાતા- શતા એટરે ફાકના ક દયતી અથલા 
ઓયભાન અથલા દિક રેનાય ભાતા- શતા, ફાફત 
કઈ કરભભાું છે?  

 કરભ -  ય(ડ).  
159.  ફાક ાવેથી લધાયાની પી ટે લવ ર કયેર 

નાણાના કેટરા ઘણા યકભની દુંડની જોગલાઈ છે?  
 લવ ર કયેર લધાયાની યકભની દવ ઘણી યકભ.  
160.  ફાકને પ્રથભ કવટીભાુંથી અથલા 

નાવભાુંથી ૫વાય થલા દફાણ કયલા લાી 
ળાાને પ્રથભ લખતે અન ે ૫છી દયેક ઉલ રુંઘને 
કેટરા દુંડની જોગલાઈ છે?  

 પ્રથભ ઉલ રુંઘને ય૫૦૦૦/-  રૂ. અને ૫છી દયેક 
ઉલ રુંઘને ૫૦૦૦૦/-  રૂ. દુંડની જોગલાઈ છે.  

161.  જ ભ- ભયણ અને રગ્ન નધધણી અશધશનમભ 
કમાયથી અભરભાું આલેર છે?  

 ઈ.વ. ૧૮૮૬.  
162.  ભા મતા પ્રાપ્ ત કમાગ શલના ળાા સ્ થાે 

અથલા  રાલે અથલા ભા મતા ાછી ખચ ામા ૫છી 
૫ણ ળાા  ાર  યાખે ત RTE ભ જફ કેટરા દુંડની 
જોગલાઈ છે?  

 ૧૦૦૦૦૦ (એક રાખ) વ ધીન દુંડ થઈ ળકે છે.  
 ઉલ રુંઘન  ાર  યાખલાની ફાફતભાું જટેરા હદલવ 

ઉલ રુંઘન  ાર  યશે તે દયશભમાન દયેક હદલવ ભાટે 
રૂશમા ૧૦૦૦૦ (દળ શજાય)ન દુંડ.  

163.  RTE- ય૦૦૯ ભજૂફ ધ- ૧ થી ૫ ભાું લગ 
કેટરા હદલવ ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  

 ય૦૦ હદલવ.  
164.  RTE- ય૦૦૯ ભૂજફ ધ-  ૬ થી ૮ ભાું લગ 

કેટરા હદલવ ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  
 યય૦ હદલવ.  
165.  RTE- ય૦૦૯ ભૂજફ ધ- ૧ થી ૫ ભાું યજ 

કેટરા કરાક ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  
 ૪ કરાક.  
166.  RTE- ય૦૦૯ ભૂજફ ધ- ૬ થી ૮ ભાું યજ 

કેટરા કરાક ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  
 ૫ કરાક.  
167.  નફા લગગન ું ફાક એટરે ળ ું?  
 વયકાય દ્વાયા નક્કી કયામેર રઘ િભ ભમાગદાથી ઓછી 

આલક ધયાલતાું લારીન ું ફાક.  
168. લુંશ ત જૂથન ું ફાક એટરે?  

 મગ્ મ વયકાયે શનશચિતત કયેરા વાભાશજક- ળૈક્ષશણક 
યીતે ૫છાત, અન.જાશત, અન . જનજાશતન ું ફાક.  

169.  ધ-  ૧ થી ૫ ભાટે ળૈક્ષશણક લગ દીઠ 
શળક્ષણના કેટરા કરાક નક્કી કયલાભાું આવ્મા છે?  

 ૮૦૦ કરાક.  
170. ધ-  ૬ થી ૮ ભાટે ળૈક્ષશણક લગ દીઠ 

શળક્ષણના કેટરા કરાક નક્કી કયલાભાું આલમા છે?  
 ૧૦૦૦ કરાક.  
171. ધ-  ૧ થી ૫ ભાટે ફાક દીઠ શળક્ષકની 

વુંખ મા જણાલ.  
 

ફાકની વુંખ મા શળક્ષકની 
વુંખ મા 

૧ થી ૬૦ વ ધી  ૧ 
૬૧ થી ૯૦ વ ધી ય 
૯૧ થી ૧ય૦ વ ધી ૩ 
૧ય૧ થી ય૦૦ 
વ ધી 

૪ 

ય૦૦ ફાકથી 
લધાયે 

૫ 

૫ + ૧ ભ ખ મ શળક્ષક  
172. ધ- ૧ થી ૫ ભાું શળક્ષક અને શલદ્યાથીન 

યેશળમ ળ ું છે?  
 ૪૦( ારીવ) ફાક દીઠ (૧)એક શળક્ષક 

(૪૦:૧) (ભ ખ મ શળક્ષક શવલામ).  
173. ધ-  ૬ થી ૮ ભાટે ફાક દીઠ શળક્ષકની 

વુંખ મા જણાલ.  
 લગગ દીઠ ઓછાભાું ઓછ એક શળક્ષક.  
 શલજ્ઞાન અને ગશણત -  ૧ શળક્ષક  
 વાભાશજક શલજ્ઞાન -  ૧ શળક્ષક  
 બાાઓ -  ૧ શળક્ષક  
174. ધ- ૬ થી ૮ ભાું શળક્ષક અને શલદ્યાથીન 

યેશળમ ળ ું છે?  
 ૩૫ (ાુંત્રીવ) ફાક દીઠ ૧(એક) શળક્ષક 

(૩૫:૧)  
175. ધ- ૬ થી ૮ ભાું જ્ માું ૧૦૦ થી લધાયે 

ફાકન પ્રલેળ શમ ત્ માું શળક્ષકની શસ્ થતી?  
 ૂણગકારીન ભ ખ મ શળક્ષક ભ કલ.  
 અુંળકારીન પ્રશળક્ષક.  
 કરા શળક્ષક.  
 આયગ્ મ અને ળાયીહયક શળક્ષણ.  
 કામગ શળક્ષક.  
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176. શળક્ષકે તૈમાયી ભાટે આ૫લા ૫ડે તે વહશતના 
શળક્ષક દીઠ અઠલાહડમાના કાભના કરાક કેટરા 
છે?  

 ૪૫ કરાક.  
177. ફાક ભાટે પયશજમાત અને ભપત શળક્ષણન 

કામદ -  ય૦૦૯ને યાષ્ ટર૫શતએ કમાયે સ્ લીકૃશત 
આી?  

 ય૬ ઓગષ્ ટ ય૦૦૯.  
178. RTE - ય૦૦૯ ૫શેરા ગ જયાત યાજ્ મભાું કમ 

કામદ અભરભાું શત?  
 પયશજમાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ - ૧૯૬૧.  
179. શળક્ષકે કમા પ્રકાયન ું આમજન કયલ ું જોઈએ. – 

ાઠ આમજન, ભાવવક આમજન, દૈવનક 

આમજન. 
180. શ્રેષ્ઠ શળક્ષક એ છે કે જ.ે.. – વલદ્યાથીને નૈવતક 

ભૂપમ ળીખલે છે. 
181. લગગના કેટરાુંક ફાક બણલાભાું નફાું છે; 

ત તભે શળક્ષક તયીકે કમાું ગરાું રેળ. – અરગ 
િુકડી ાડીને લધુ વભમ બણાલીળ. 

182. શળક્ષક–શલદ્યાથીના વુંફુંધ કેલા શલા જોઈએ. 

– આત્ભીમ-વબય, નૈવતકતાના ગણુલાા, યસ્ય 

ભૈત્રીૂણગ. 
183. શારના ા્ય  સ્તક કને અન રક્ષીને તૈમાય 

કયલાભાું આલે છે. – વલદ્યાથીને. 
184. 1976 શેરાું શળક્ષણની વુંૂણગ જલાફદાયી 

કની શતી. – યાજ્મ વયકાયની. 
185. V.E.C કની વાથે  વુંકામેરી છે. – ગ્રામ્મ. 
186. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા ળાા પ્રલેળત્વલ કમા 

લગથી અભરભાું આવ્મ. – 1998-99. 
187. કમા લગને ગ જયાત વયકાયે કમા કેલણી લગ 

તયીકે જાશેય કમ ાં શત ું. – 2001. 
188. શલદ્યારક્ષ્ભી ફડ મજના કમા લગથી ગ જયાત 

યાજ્મભાું અભરભાું આલી. – 2002-03. 
189. યભેળ એ ભશેળ કયતાું ઊં  છે, ભશેળ એ વ યેળ 

કયતાું ઊં  છે; યભેળ એ વોથી ઊં  છે. આ 

શલધાન કમા પ્રકાયન તકગ  વૂ લે છે. – વુયેખ તકગ . 
190. શળક્ષક આમજનન ું ળ ું ભશત્ત્લ છે. – 

વલદ્યાથીઓનુાં અધ્મમન લધે છે, આમજન એ 

વજગનાત્ભક વભસ્મા ઉકેર પ્રટિમા છે, 
અચક્કવતાને ઘિાડે છે. 

191. ની ેના ૈકી કમ  શલધાન ક્ષભતાલાા 
શલદ્યાથીઓના લગગ ભાટે વા   છે. – અધ્માનની 
ઝડ ઓછી શમ છે. 

192. વાય શળક્ષક વાભામ યીતે.... – વલદ્યાથીન ે
બૂર કયલા દે છે અને બરૂ ઓછી કયલા વભજાલે 

છે. 
193. અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નન ભ ખમ દ કમ છે. – 

બાલ યજૂઆતની અવભથગતા. 
194. શળક્ષકે આેર ઉશાશયણ યથી ફાક 

શનયીક્ષણ, ત રના અને વાભામીકયણ કયે છે. આ 

દ્ધશતને કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે. – 
વનગભન. 

195. લગગભાું શળક્ષકે ૂછેરા પ્રશ્નન શેત  ળ શઈ ળકે. 
– વલદ્યાથીનુાં ધ્માન કેન્રીકયણ કયલુાં. 

196. વપ શળક્ષકની ઓખ કઈ છે. – વારાં  
ચાટયત્ર્મ. 

197. શળક્ષણની વોથી ઉિભ દ્ધશત કઈ છે. – 
પ્રજતેિ દ્ધવત 

198. ભૂલમાુંકન દ્વાયા કઈ ભાહશતી પ્રાપ્ત થામ છે. – 
વળક્ષક અને વલદ્યાથીના વ્મવતતત્લના વલવલધ 
ાવાાંઓન ખ્માર આલે છે. 

199. અશબમગ્મતા એ ળ ું નથી. – કોળર નૈૂણ્મ. 
200. ળાાભાુંથી ફાકને પ્રલાવે રઈ જલા જોઈએ 

કાયણ કે..... – પ્રત્મક્ષ દળગન કયલાથી ફાક 
લધાયે ળીખે છે. 

201. શલદ્યાથીઓને શલજ્ઞાનન ું શળક્ષણ કેલી યીતે 
આલ ું જોઈએ. – વલદ્યાથીઓ ાવે પ્રમગ 
કયાલીને. 

202. વપ શળક્ષણ પ્રહક્રમાભાું કામગદક્ષ શળક્ષક એ 
કશેલામ કે જ ે .... – વલદ્યાથીઓભાાં વલમ પ્રત્મ ે
અવબરૂવચ ઉત્ન્ન કયે. 

203. શલદ્યાથીની કઈ શલમભાું યશી ગમેરી ક ાળ 
કઈ કવટીથી જોઈ ળકામ છે. – વનદાન. 

204. વાયા શળક્ષણ કામગની શ્રેષ્ઠ પ્રશતતી ક્માયે થામ. 
– વલદ્યાથીઓ દ્વાયા અથગવબય પ્રશ્ન છૂામ ત્માયે. 

205. વ ક્ષ્ભ શળક્ષણ પ્રમ શક્ત ળ ું છે. – એક વળક્ષણ 
દ્ધવત છે. 

206. તભે લગગભાું બણાલતા શલ ત્માયે કઈ શલદ્યાથી 
છેલે્લ ફેવીને શ ત્ર દયે છે ત તભે ળ ું કયળ. – તને ે
વભજાલીને ભાપ કયળ. 

207. લગગ કામગ કોળલમના ભ ખમ અુંગ કમાું છે. – લગગ 

વ્મલસ્થાન, લગગ વળક્ષણકામગ, ભૂપમાાંકન. 
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208. શળક્ષક શલદ્યાથીને ‘ભૂખગ’ કશે તેને ળ ું કશેલામ. – 
નકાયાત્ભક ળાવદદક વુદૃઢક. 

209. શલદ્યાથીન ું ભૂલમાુંકન કયલાન ું શ્રેષ્ઠ ધયણ કમ ું 

છે. – લાવગક યીક્ષાભાાં ભેલેર ગુણ, વલદ્યાથીનુાં 

લતગન અને વનમવભતતા, અભ્માવેત્તય પ્રલૃવત્તભાાં 

વાભરેગીયી. 
210. શલદ્યાથીની અધલચ્ ેથી અભ્માવ છડી દેલાની 

ઘટનાને ળ ું કશે છે. – અવ્મમ (Drop out). 
211. શલદ્યાથીની ળૈક્ષશણક શવશદ્ધ ય ળ ું અવય કયે છે. 

– ફુવદ્ધ, લરણ, યવ. 
212. તભાયા લગગભાું લાયુંલાય લગગ વ્મલસ્થાના પ્રશ્ન 

ઉદ  બલે છે, ત તભે ળ ું કયળ. – વળક્ષણ દ્ધવતભાાં 

ટયલતગન. 
213. ભાહશતી અશધકાય 2005 અુંતગગત ભાહશતી 

આનાય અશધકાયીની શનષ્પતા ફદર કેટર દુંડ 

થામ છે. – 250 થી 25,000. 
214. ભાહશતીના કાયણે કઈ વ્મશક્તના જીલન કે 

સ્લાતુંર્ય મને અવય થતી શમ તેલા વુંજોગભાું પી 
બમાગ ફાદ કેટરા વભમભાું ભાહશતી ૂયી ડામ છે. 
– 48 કરાક. 

215. SMCભાું ક ર 12 વભ્મ ૈકી કેટરા વભ્મ 
લારીભાુંથી રેલામ છે. – 9. 

216. ધ.1થી 5ભાું દયયજ ઓછાભાું ઓછ ું  કેટરા 
કરાક શળક્ષણ કામગ શમ છે. – 4 કરાક. 

217. જો શલદ્યાથીની ળીખલાની ગશત ધીભી શમ ત 
શળક્ષકે....... – તેને વલવળષ્ટ વળક્ષણ દ્ધવતથી 
ળીખલલુાં જોઈએ. 

218. લગગભાું શલદ્યાથીઓ લગગપ્રશતશનશધન શલયધ કયે 
ત...... – લગગ પ્રવતવનવધન ેવલદ્યાથીઓ વાથે કેભ 
લતગલુાં તે ળીખલલુાં જોઈએ. 

219. શલદ્યાથીઓને ભૂકલા ન ભાટે કશેલ ું એટરે... – 
ભનભાાં લાાંચલુાં તે. 

220. લા ન શળક્ષણની દ્ધશતઓ કઈ કઈ  છે. – 

અક્ષયફધ દ્ધવત, ધ્લવન ઉચ્ચાયણ દ્ધવત, 
અનુકયણ દ્ધવત. 

221. વાશ મગ શળક્ષણ દ્ધશત એટરે... – વાથગક 
વચત્રના આધાયે નલાાં વચત્ર તૈમાય કયલાાં તે. 

222. ની ેનાભાુંથી કમ ું આદળગ લા નન ું રક્ષણ છે. 

– ળુદ્ધ ઉચ્ચાય, બાલાનકૂુ આયશ-અલયશ, 
સ્લયબાય અાંગેન વલલેક. 

223. ધયણ 6થી 8ભાું દયયજ ઓછાભાું ઓછ ું  કેટરા 
કરાક શળક્ષણ કામગ  ારલ ું જોઈએ. – 5 કરાક. 

224. SMCની ફેઠકભાું શળક્ષકની શાજયી, અભ્માવક્રભ 

લગેયે RTE 2009ની કઈ કરભ અુંતગગત આલે છે. – 

કરભ 24. 
225. RTE-2009 ભ જફ ધયણ 1 થી 5ભાું 91 થી 120 

ફાકએ કેટરા શળક્ષકની જોગલાઈ છે. – ચાય 
વળક્ષક. 

226. RTE-2009 અુંતગગત ધયણ 6 થી 8ભાું પ્રત્મેક 

35 ફાકદીઠ કેટરા શળક્ષક ભે. – 1. 
227. RTE-2009 અુંતગગત એક અઠલાહડમાના ઓછાભાું 

ઓછા શળક્ષક દીઠ કેટરા કાભકાજના કરાક શલા 
જોઈએ. – 35 કરાક. 

228. ફાકને ળાહયયીક શળક્ષા અને ભાનશવક 
કનડગત વજાને ાત્ર છે; તે RTE-2009ની કઈ કરભ 
અુંતગગત આલે છે. – કરભ 3(2). 

229. અધલચ્ ેથી બણલાન ું છડી દીધેર ફાકને 
કમા ધયણભાું  ન: પ્રલેળ આલ ડે. – ઉંભય 
ભુજફ ધયણભાાં પ્રલેળ. 

230. અધલચ્ ેથી ળાા છડી જનાય ફાકન ે
ળધી પયીથી ળાા પ્રલેળની જોગલાઈ RTE-2009ની 
કઈ કરભ અુંતગગત આલે છે. – કરભ 2(3). 

231. SMCન ું કામગ નથી. – વળક્ષકનુાં શાજયીત્રક 

તાવલુાં. 
232. SMCન અશેલાર આ ામગ દ્વાયા ક્માયે યજૂ થામ 

છે. – 30 વપ્િે અને 31 ભાચગ છી. 
233. KGBVન ું  રૂ નાભ આ. – કસ્તુયફા ગાાંધી 

ફારીકા વલદ્યારમ. 
234. ળૈક્ષશણક ટેક્નરજીન વુંફુંધ શળક્ષણ તથા 

પ્રશળક્ષણ વાથે છે તેલ ું કણે કહ્ ું. – આઈ. કે. 
ડેવલવે. 

235. શળક્ષક ભધ ઉય ઉેક્ષાના બાલ રાલે તે કમા 
પ્રકાયન ું વ દૃઢક ગણામ. – અળાવદદક નકાયાત્ભક. 

236. તયુંગ ઉલ્લાવભમ અભ્માવક્રભભાું આશથગક 

વશમગ કણ આે છે. – UNICEF. 
237. શયેળ યજ ળાાએ ભડ આલે છે; ત શળક્ષક 

તયીકે તભે ળ ું કયળ. – ભડા આલલાનુાં કાયણ 
જાણીળ. 

238. ળીખલા ભાટે ની ેના ૈકી ળ ું ભશત્ત્લન ું છે. – 
ઉચ્ચ ફુવદ્ધભત્તા. 
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239. શળક્ષકે શલદ્યાથીન ું ભૂલમાુંકન કેલી યીતે કયલ ું 
જોઈએ. – વતત અને તાની જાતે કયલુાં જોઈએ. 

240. ની ેના ૈકી ............ અવયકાયક અધ્મમન 
ભાટે અત્મુંત આલશ્મક છે. – વલદ્યાથી અને વળક્ષક 
લચ્ચેનુાં પ્રત્મામન. 

241. તે આદળગ શલદ્યાથી છે કે જ,ે…….. – અભ્માવભાાં 

વળક્ષકને પ્રશ્ન ૂછે છે. 
242. ગ જયાત ભાઘ્ મશભક ફડગની ય ના કમા 

અશધનમભ શેઠ કયલાભાું આલી છે?  
 ગ જયાત ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૭ય 

ની કરભ- ૩ શેઠ.  
243. ગ જયાત ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ફડગની સ્ થા૫ના 

કમાયે થઈ?  
 ઈ.વ. ૧૯૭ય.  
244. ગ જયાત ભાઘ્ મશભક ફડગન ું નલ ું નાભ ળ ું 

યાખલાભાું આવ્ મ ું?  
 ગ જયાત ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  િય ભાઘ્ મશભક ફડગ .  
245. ‚ગ જયાત ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  િય ભાઘ્ મશભક 

ફડગ ‛ એલ ું નાભ કમા વ ધાયા દ્વાયા યાખલાભાું 
આવ્ મ ?  

 ગ જયાત ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ વ ધાયા અશધશનમભ -  
ય૦૦ય.  

246. પ્રાથશભક ળાાન ું ઓછાભાું ઓછ  અઠલાહડમાન ું 
ળૈક્ષશણક કામગ કેટરા કરાકન ું શલ ું જોઈએ?  

 ય૭ કરાક.  
247. ગ્રા ટ- ઈન- એઈડ કડની વો પ્રથભ ળરૂઆત 

કમાયે અને કઈ કામદા વશભશત દ્વાયા થઈ?  
 ઈ.વ. ૧૮૫૪, લ ડન ખયીત.  
248. Supervision as Human Relation નાભન ું  સ્તક 

કણે રખ મ  છે?  
 ફકી જ્ શન.  
249. ભા. અને ઉ.ભા.શળ. ફડગ  કમ ું વાભશમક ફશાય 

ાડે છે?  
 ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ અને ૫હયક્ષણ.  
250. ‚પ્રશતબા ળધ યીક્ષા‛ કમા ધયણના શલદ્યાથી 

ભાટે છે?  
 ધયણ-  ૮ અને ૯  
251. ગ .ભા. અને ઉ.ભા.શળ.ફડગની ક ેયી કમા 

આલેરી છે?  
 ગાુંધીનગય, વેક્ ટય ૧૦,  

252. NCERTની સ્થાના ક્માયે કયલાભાું આલી. – 

1-9-1961. 
253. NCERTના શારના પ્રભ ખ કણ છે. – સ્ભૃવત 

ઈયાની. 
254. NCERTન એક શલબાગ છે. – વાંળધન 

વલકાવ, વળક્ષક પ્રવળક્ષણ વલબાગ, ાયક્ુસ્તકની 

યચના. 
255. દયેક યાજ્મભાું આલેર ળકૈ્ષશણક વુંળધન અને 

તારીભ હયદ કમા નાભે ઓખામ છે. – SCERT. 
256. NCTEની સ્થાના કેર વયકાયના કમા ધાયા 

શેઠ કયલાભાું આલી. – ધાયા નાં-73. 
257. NCTEન ું કામગક્ષેત્ર કમ ું છે. – ઔદ્યવગક વળક્ષણ, 

પ્રોઢ વળક્ષણ, ત્ર વ્મલશાય દ્વાયા થતુાં વળક્ષણ. 
258. GCERTન ું ૂરુ નાભ ળ ું છે. – ગુજયાત 

કાઉવન્વર ઓપ એજ્મુકેળન ટયવચગ એન્ડ િરે ઈનીંગ. 
259. MHRD ની ે કઈ વુંસ્થા આલે છે. – GCERT, 

NCERT, BRC. 
260. GBTC, CPED, PTC, Pre PTCન અભ્માવક્રભ 

તૈમાય કયલાભાું કઈ વુંસ્થા ભદદરૂ થામ છે. – 

GCERT. 
261. M.Ed કરેજના અધ્માકને કઈ ળાખા દ્વાયા 

તારીભ આલી જોઈએ. – IASE. 
262. MHRDન ું લડ ું  ભથક ક્માું છે. – ટદપશી. 
263. શલદ્યાથીઓ બાા કનગય 

પ્રલૃશિથી................. – બાા ય પ્રબુત્લ 
ભેલી ળકે છે. 

264. ળીખલતી લખતે તભને એલ ું જણામ કે તભે જ ે
ળીખવ્મ ું છે; તે વા  ું નથી ત તભે.......... – 
વલદ્યાથીઓને જણાલળ કે તે બરૂ શતી, શલે તે 

વુધાયીએ. 
265. કઈ શલદ્યાથી અભ્માવક્રભ ણૂગ કયી વાભાશજક 

કામગકય ફનલા ઈચ્છે; ત આ શળક્ષક તયીકે ળ ું કયી 

ળક. – તેના યવના ક્ષતે્રભાાં આગ લધે તે ભાિે 
પ્રત્વાટશત કશીળ. 

266. શલદ્યાથીઓ લગગની ફશાય યશેલાન ું વુંદ કયે છે; 
ત શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું પ્રમાવ કયળ. – લગગની 
બોવતક પ્રવતકૂતા તાવીળ અને વુધાય 
કયાલીળ. 

267. રુવએ કઈ શળક્ષણ દ્ધશત અનાલી શતી. – 
પ્રકૃવતલાદી. 
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268. ‘શ ું  કદી ળીખલત નથી, શ ું  એલા વુંજોગ ેદા 

કરુું  છ ું ; જભેાું શલદ્યાથીઓ ળીખે.’ આ શલધાન કણ ે

કમ ાં શત ું. – આઈન્સ્િાઈન. 
269. શારભાું કઈ શળક્ષણ દ્ધશત લધ  અવયકાયક છે. 

– પ્રજતેિ. 
270. પ્રશ્ન ૂછલાની વોથી ઉિભ યીત કઈ ગણામ. – 

વય અને મગ્મ સ્લયબાયથી પ્રશ્ન ૂછલા. 
271. ‘પ્રશ્નએ વોથી ઉિભ ઉિજેક છે અને ત ે

શળક્ષકને તયત જ ઉરબ્ધ થામ છે’ – શલધાનના 
વજગકન ું નાભ આ. – કેવપલન. 

272. શળક્ષકે કા.ા. કામગ ક્માયે કયલ ું જોઈએ. – 
એકભના વલકાવની વાથે વાથે. 

273. SDPન ું  રૂ નાભ જણાલ. – સ્કુર ડેલરભેન્િ 

પ્રાન. 
274. ૧ ભે ૧૯૬૦ભાું જ્ માયે ગ જયાત યાજ્ મ અરગ 

૫ડમ ું ત્ માયે શળક્ષણ શલબાગ વાથે કમા કમા શલબાગ 
જોડામેરા શતાું?  

 વભાજ કલ માણ શલબાગ.  
 ભજૂય શલબાગ.  
 નળાફુંધી અને આફકાયી શલબાગ.  
 યજગાયી શલબાગ.  
275. શળક્ષણ શલબાગ તયીકે વશ લારમન એક 

અરગ શલબાગ કમાયથી અશસ્ તત્ લભાું આવ્ મ?  
 ઓગષ્ ટ -  ૧૯૭૬.  
276. શળક્ષણ શલબાગ- ગ જયાત યાજ્ મના શસ્ તકભાું 

કમા- કમા શલબાગ કાભ કયે છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ.  
 ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ.  
 શનયુંતય અને વાક્ષયતા શળક્ષણ.  
 ઉચ્   શળક્ષણ.  
 ટેશક્ નકર શળક્ષણ.  
 પાભગવી શળક્ષણ.  
277. શળક્ષણ શલબાગના વશ લશ્રી(પ્રાથશભક)ની 

ની ે કણ પ્રાથશભક શળક્ષણન ું વું ારન, શનયક્ષણ 

અને લશીલટ કયે છે?  
 શળક્ષણ શનમાભક (પ્રાથશભક).  
278. પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની ક ેયી કમા 

આલેરી છે?  
 ગાુંધીનગય.  
279. શારભાું આ૫ણા પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક 

કણ છે?  

 શ્રી એભ. આઈ. જોી (ઈન  ાજગ)  
280. ૂલગ પ્રાથશભક શળક્ષણ કઈ લમજ થના ફાકને 

આ૫લાભાું આલે છે?  
 ૩ થી ૬ લગ.  
281. ૂલગ પ્રાથશભક શળક્ષણની વ્ મલસ્ થા જાલલાન ું 

કાભ કણ કયે છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકની ક ેયી.  
282. યાજ્ મની પ્રાથશભક ળાાભાું ધ- ૮ન વભાલેળ 

કમા લગથી કયલાભાું આવ્ મ?  
 જૂન -  ય૦૧૦ થી.  
283. શળક્ષણ શબાગના કમા લગના ઠયાલથી ળૈક્ષશણક 

અને શફન ળૈક્ષશણક કભગ ાયીઓની બયતી પ્રથભ 
ાું  લગ વ ધી વશામક તયીકે કયલાભાું આલે છે?  

 ય/૭/૧૯૯૯ (શળક્ષણ વશામક)ભાઘ્ મશભક.  
284. ભઘ્ માશન બજન મજનાન પ્રાયુંબ કમાયથી 

થમ?  
 ઈ.વ. -  ૧૯૮૪.  
285. ળાાના તભાભ કામગ હદલવભાુંથી કેટરા હદલવ 

ભઘ્ માશન બજન  ાર  યાખલ ું ઉિભ ગણામ?  
 યય૦ હદલવ.  
286. ગ જયાતભાું કમા ભ ખ મભુંત્રીના વભમભાું 

ભધ્માશન બજન મજનાન પ્રાયુંબ થમ?  
 ભાધલશવુંશ વરુંકી.  
287. બયતીના શનમભ ભ જફ 18 લગ કયતાું ઓછી 

28 લગથી લધ  ંચભયનાની શનભણૂક નશીં થામ તે 
જોગલાઈ ગ જયાત ભ લકી વેલા દ્વાયા કઈ વારભાું 
કયલાભાું આલી. – 1967. 

288. તફીફી વટીહપકેટ શનભણૂકની તાયીખથી કેટરા 
ભાવભાું યજૂ કયલાન ું શમ છે. – 6 ભાવ. 

289. તફીફી પ્રભાણત્રની નધધ કમા યજીસ્ટયભાું 
થામ છે. – વેલાથી 

290. શનભણૂક વભમે જભ તાયીખની નધધ કમા 
યજીસ્ટયભાું થામ છે. – વનમભ 40(2). 

291. નટીવ દ્વાયા શુંગાભી નકયીની વભાશપ્ત કમા 
શનમભને આધીન શમ છે. – વનમભ 35. 

292. કભગ ાયી અમત્ર ફાયફાય અમ નકયી 
ભાટેની અયજી કયે ત કેટરા હદલવભાું તાના 
વુંફુંશધત ખાતાને જાણ કયલાની શમ છે. – 7 
ટદલવભાાં. 

293. કભગ ાયીન ું યાજીનાભ ું કઈ તાયીખથી અભરી 
ફની ળકે. – તેન વનણગમ વત્તા ધયાલતા અવધકાયી 
કયળે. 
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294. લગગ-1ના અશધકાયીની ફીજા સ્થે ફદરી 
કેટરા લગ ફાદ થઈ ળકે. – 3 લગ ફાદ. 

295. લગગ-2ના અશધકાયીના નકયીના 5 લગ  યા 
કમાગ ફાદ ળ ું રાગ  ડે છે. – તે જ સ્થે ચાર ુ
યાખલા નશીં. 

296. અધગગાયી યજા કમા શનમભ અુંતગગત ભુંજૂય 
કયામ છે. – વનમભ 27. 

297. શતૃત્લની યજા કઈ શનમભ અુંતગગત ભુંજૂય કયામ 
છે. – વનમભ 70. 

298. શલમાશબભ ખ કોળલમ એટરે ળ ું. – એકભની 
શેરા વલમ પ્રલેળ કયાલલ તે. 

299. શળક્ષક શલદ્યાથીઓને ભૂુંઝલણભાું ભૂકે તેલા પ્રશ્ન 
ૂછે તેને ળ ું કશેળ ું. – વાતત્મ બાંગ. 

300. શવમ્મ રેળન ાઠન વભમગા કેટર શમ છે. 
– 15 થી 20 ભીનીિ. 

301. ભાઈક્રટીશ ુંગ ાઠના પ્રણેતા કને ગણલાભાું 
આલે છે. – એરન ડ્લાઈિ. 

302. ‘શળક્ષકે શલદ્યાથીને અાય પે્રભ આલ જોઈએ’ 
– લાક્મભાું શળક્ષકની કઈ પ્રશતફદ્ધતાના દળગન થામ 
છે. – વલદ્યાથીબાલ પ્રત્મનેા. 

303. ળાાના વાુંસ્કૃશતક કામગક્રભભાું કણ કેર 
સ્થાને શલ ું જોઈએ. – વલદ્યાથી. 

304. એક શળક્ષક તયીકે શલદ્યાથીના લતગનભાું 
હયલતગન આણલાભાું અગત્મન ું કમ ું ાવ ું ગણામ. 
– વલદ્યાથી-લારી વાથેનુાં વાશચમગ. 

305. શલદ્યાથીના વ લાચ્મ અક્ષય ફનાલલા શળક્ષકે ળ ું 
કયલ ું જોઈએ. – રેખન દ્ધવતભાાં વુધાય કયાલલ.  

306. શલદ્યાથીના ફાલમકાથી લતગભાન વભમ 
વ ધીન અભ્માવ કયલાની દ્ધશત એટરે...... – 

વ્મવતત વનદાન અભ્માવ દ્ધવત, વ્મવતત અભ્માવ 

દ્ધવત, વ્મવતત – ઈવતશાવ દ્ધવત. 
307. પ્રવ શતની યજા કમા શનમભ અુંતગગત ભુંજ ય કયામ 

છે. – વનમભ 70. 
308. કભગ ાયીની રેશખત શલનુંતી શવલામ યજાન 

પ્રકાય પેયલલાની વિા કના શાથભાું છે. – 
ઉયભાાંથી એકેમ નશીં 

309. કેટરા હદલવ કયતા લધ  ન શમ તેટરા વભમ 
ભાટે યજા ય ગમેરા કભગ ાયીની જગ્માએ અમ 
કભગ ાયી ઉરબ્ધ કયલ. – 120 ટદલવથી લધ.ુ 

310. લેકેળન અને પ્રાપ્ત યજા બગલલાન વયલા 
કેટરા હદલવ કયતાું લધલ ના જોઈએ. – 120 
ટદલવ કયતાાં. 

311. વુંૂણગ નકયી દયશભમાન કેટરા હદલવની 
ભમાગદાભાું શફન જભા યજા ભલા ાત્ર યશેળે. – 
350 ટદલવ. 

312. કભગ ાયીને વભગ્ર નકયી દયશભમાન કેટરા 
ભાવની ભમાગદાભાું અવાધાયણ યજા ભજૂય કયામ છે. 
– 36 ભાવથી લધુ નશીં. 

313. રૂાુંતયીત યજા ઓછાભાું ઓછી કેટરા હદલવની 
ભમાગદાભાું ભી ળક છે. – 7 ટદલવ. 

314. પ્રવૂશતની યજા ભાટે ની ે ૈકી ળ ું અરગ ડે છે. 

– ફેથી લધુ જીવલત ફાક ન શમ, 1 લગથી ઓછી 

નકયી ભાિે વફનગાયી, કભગચાયીના ખાતાભાાં 

ઉધાયલાભાાં આલતી નથી. 
315. 2 લગ કયતાું લધ  નકયી શમ ત પ્રવ શતની યજા 

શલળે ળ ું વા  ું છે. – તે ૂયા ગાયી ભે છે. 
316.  યા ગાયની 1 નકયી કમાગ ફાદ શળક્ષકને 

શતૃત્લની કેટરી યજા ભલાાત્ર છે. – 15 ટદલવ. 
317. ફેથી લધ  જીલીત ફાક ન શમ તેલા 

વુંજોગભાું પ્રવ શતની કેટરા હદલવની યજા 
ભલાાત્ર છે. – 180 ટદલવ. 

318. પ્રાવુંશગક યજા શલે ળ ું વા   છે. – યજાન 
ભાન્મ પ્રકાય નથી. 

319. ની ેનાભાુંથી પ્રમગ દ્ધશતન ું પ્રથભ વાન 
કમ ું છે. – વભસ્મા વાંદગી. 

320. શલદ્યાથીઓ લગગભાું ધ્માન આે તે ભાટે ળ ું 
કયળ. – વલદ્યાથીઓભાાં વજજ્ઞાવાલૃવત્ત જગાડલી. 

321. શળક્ષક ભાટે તારીભ ળા ભાટે જરૂયી છે. – 

વળક્ષકભાાં લૈજ્ઞાવનક દૃષ્ટીકણ વલકવ,ે વળક્ષક નલીન 

પ્રવલધીથી લાકેપ ફન,ે વળક્ષક લગગવ્મલશાયભાાં કુળ 

ફને. 
322. પ્રાથશભક કક્ષાએ શળક્ષણ ભાટેની શ્રેષ્ઠ દ્ધશત 

કઈ ગણી ળકામ. – ટિમા દ્વાયા વળક્ષણ. 
323. તભાયા ભતે અભ્માવક્રભ વુંય ના કન ભત 

વોથી લધ  જરૂયી છે. – વલમવળક્ષક. 
324. એકવાથે કેટરી લતય યજા ભ કી ળકામ છે. – 

એક જ. 
325. ક ટ ુંફ કલમાણ ઓયેળન ભાટે ખાવ યજા ષ્ડી 

કભગ ાયીને કેટરી ભલાાત્ર છે. – 14 ટદલવ. 
326. ક ટ ુંફ કલમાણ ઓયેળન ભાટે  રુ 

કભગ ાયીને કેટરા હદલવની યજા ભી ળકે છે. – 7 
ટદલવ. 

327. કેજ્મ અર યજા શલે વા  ું ળ ું છે. – વાભાન્મ 

વાંજોગભાાં અગાઉથી ભાંજુયી કયલી, આકવસ્ભક 
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વાંજોગભાાં ળાા વભમ શેરા આચામગને ટયિગ  

કયલ, દવ યજા તારુકા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી 

ભાંજુય કયળે. 
328. વતત વાત હદલવ કયતાું લધ  નહશ તેટરી ભ ખમ 

શળક્ષકની યજા કણ ભુંજ ય કયી ળકે. – આચામગ, 
તારકુા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી, તારુકા કેલણી 

વનયીક્ષક. 
329. વયકાયી કભગ ાયીને તશેલાયની ેળગી કમા 

શનમભ ભ જફ ભલાાત્ર છે. – વનમભ 124થી 130. 
330. RTE-2009 કમા યાજ્મભાું રાગ  ડત નથી. 

– જમ્ભુ અન ેકાશ્ભીય. 
331. RTE-2009 કઈ તાયીખે અભરી ફમ ું. – 1-4-

2010.  
332. RTE-2009 ભ જફ ‘લુંશ ત જૂથન ું ફાક એટરે’ – 

અનવુૂવચત જાવત, અનુવવૂચત જનજાવત, વાભાવજક 

ળૈક્ષવણત છાત.  
333. RTE-2009 ભ જફ ‘ફાક’ એટરે. – 14 થી 18 

લગનુાં. 
334. RTE-2009ના ટેાખુંડ (1)ભાું શનમત (છ) ળ  

વૂ લે છે. – ામાનુાં ફવુનમાદી વળક્ષણ. 
335. 2005 ફાકના અશધકાયના યક્ષણ ભાટેન 

આમગન ું ગઠન કઈ કરભ શેઠ આલે છે. – કરભ 
3. 

336. GCERTન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ ૫હયદ  

(Gujarat Council Education Research And Training).  
337. GCERT ન ું વ લાકમ જણાલ?  
 આ ન બરા ક્રતલ મત  શલશ્વત:  
338. GCERT એ...  
 યાજ્ મકક્ષાની ભ ખ મ વુંસ્ થા છે.  
339. ગ જયાતભાું સ્ ટેટ ઈશ સ્ ટટ્ મ ટ ઓપ 

એજમ કેળન(SIE)ની સ્ થા૫ના કમાયે કયલાભાું 

આલી?  
 ઈ.વ. -  ૧૯૬ય ભાું.  
340. ઈ.વ. -  ૧૯૬યભાું સ્ થામેર સ્ ટેટ ઈશ સ્ ટટ્ મ ટ 

ઓપ એજમ કેળન(SIE)ને ઈ.વ. અ ૧૯૮૮ભાું 

શળક્ષણ શલબાગના ઠયાલથી કમ ું નલ  નાભ 
આ૫લાભાું આવ્ મ  છે?  

 SCERT.  
341. SCERTન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  

 State Council of Education Research And Training.  
342. SCERTને શલે કમા નાભથી ઓખલાભાું આલ ે

છે?  
 ઈ.વ. - ૧૯૯૮ થી GCERT તયીકે.  
343. GCERT ન ું વોપ્રથભ લડ  ભથક કમા શત ું?  
 અભદાલાદ.  
344. કમા લે GCERT ને અભદાલાદથી ગાુંધીનગય 

રાલલાભાું આવ્ મ ું?  
 ઈ.વ.- ૧૯૯૭ .  
345. કઈ તાયીખથી GCERT, વેક્ ટય- ૧ય, ગાુંધીનગય 

ખાતે નલા ફુંધામેરા શફલ ડીંગભાું કામાગશ લત થમેર 
છે?  

 ય૧/૦૮/ય૦૦૫.  
346. વેક્ ટય-  ૧ય, ગાુંધીનગય ખાતે આલેર GCERT 

ના શફલ ડીંગન ું નાભ ળ ું છે?  
 શલદ્યાબલન.  
347. GCERT એ..........કક્ષાની વુંૂણગ ભાખાગત 

ળૈક્ષશણક વુંસ્ થા છે?  
 યાજ્ મ.  
348. GCERTના તાફા શેઠ શજલ રા કક્ષાએ કઈ 

વુંસ્ થા કામગયત શમ છે?  
 DIET.  
349. DIETન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 District Institute of Education And Training.  
350. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંવધન અને તારીભ 

૫હયદ (GCERT) દ્વાયા કમ  વાભાશમક પ્રશવદ્ધ 
કયલાભાું આલે છે?  

 જીલન શળક્ષણ.  
351. GCERTને કઈ- કઈ વુંસ્ થાઓ નાણાશકમ વશામ 

કયે છે?  
 -  MHRD.  
 NCTE. -  NCERT. -  UNICEF. -  Government Of 

GUJARAT. -  UNESCO.  
352. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંવધન અને તારીભ 

૫હયદ દ્વાયા પ્રકાશળત થત  ‚જીલન શળક્ષણ‛ન ું 
ભૂ નાભ ળ ું શત ું?  

 ળાખા૫ત્ર.  
353. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ 

૫હયદ દ્વાયા પ્રકાશળત થત ું ‚જીલન શળક્ષણ‛ન ું 
લાશગક રલાજભ કેટરા રૂશમા છે?  
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 ૧૦૦ રૂ. અને પ્રાથશભક ળાા ભાટે ભપત.  
354. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંવધન અને તારીભ 

૫હયદની કઈ ળાખા ધયણ -  ૧ થી ૮ વ ધીના 
અભ્ માવક્રભ અને ભૂલ માુંકન વુંફુંધી કાભગીયી 
વુંબાે છે?  

 CQEP  
355. શારભાું GCERT ના શનમાભક ૫દે કણ છે?  
 -  ડૉ. ટી. એવ. જોી (ઈન  ાજગ)  
356. GCERTની ગલશનાંગ ફડીભાું અઘ્ મક્ષ ૫દે કણ 

શમ છે?  
 ભ ખ મભુંત્રીશ્રી.  
357. GCERTની ગલશનાંગ ફડીભાું નામફ અઘ્ મક્ષ 

૫દે કણ શમ છે?  
 શળક્ષણભુંત્રીશ્રી.  
358. GCERTની ગલશનાંગ ફડી ભ ખ મભુંત્રી, 

શળક્ષણભુંત્રી વહશત ક ર કેટરા વભ્ મની ફનેર શમ 
છે?  

 ય૦ (લીવ) વભ્ મ.  
359. યાજ્ મભાું શળક્ષણને રગતી નીશતઓ, કામગક્રભ 

અને વુંળધન રાગ  કયલા ભાટેની ભ ખ મ વુંસ્ થા કઈ 
છે?  

 GCERT.  
360. ફધી જ ટી ય એજ્ મ કેળન વુંસ્ થાઓને (P.T.C, 

B.ed) ભાગગદળગન, વશામ ૂયી ાડનાયી વુંસ્ થા કઈ 
છે?  

 GCERT.  
361. GCERT કેટરી ળાખાભાું લશચ ામેરી છે?  
 ૮ (આઠ) ળાખાભાું.  
362. DIET, CTE અને IASE જલેી વુંસ્થાઓ ઉ૫ય 

ળૈક્ષશણક અને વું ારકીમ શનમુંત્રણ યાખલાન ું કાભ 
કણ કયે છે?  

 GCERT.  
363. SRG દ્વાયા થતી પ્રલૃશિઓ જણાલ?  
 -  અભ્ માવક્રભની નલય ના.  
 ા્ય  સ્ તકન ું નલશનભાગણ.  
 પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક ભાટે તારીભ કામગક્રભ.  
 SRG વભ્ મના આદાન- પ્રદાન વત્ર.  
364. SRG ભાું ક ર કેટરા વભ્ મ શમ છે?  
 ૩૫૦.  

365. GCERTને વશામરૂ૫ થતી યાષ્ ટર ીમ કક્ષાની 

વુંસ્ થાઓ..?  
 MHRD -  નલી હદલ રી  
 NCERT -  નલી હદલ રી  
 CCRT -  નલી હદલ રી 
 RTE -  બાર -  CIEFL -  શૈદયાફાદ  
366. GCERT ને વશામરૂ૫ થતી યાજ્ મ કક્ષાની 

વુંસ્ થાઓ... 
વનમાભકશ્રી પ્રાથવભક વળક્ષણ -  ગાાંધીનગય  
એવ.એવ.એ -  ગાાંધીનગય    
મુવનવેપ -  ગાાંધીનગય    
આઈ.આઈ.એભ -  અભદાલાદ    
એચ.એભ.૫િેર ઈવન્ સ્ િટ્ મિુ -  વલદ્યાનગય    
ઈ.વી.ડી., એર.આય.વી. મુવનિ -  લડદયા    
વી.િી.ઈ. ફી.એડ. કરેજ    
આઈ.એ.એવ.ઈ.એવ.    
મુવનલવવગિીઓ -  ગુજયાત યાજ્ મ    
એભ.એવ. મવુનલવવગિી -  લડદયા   
એન.જી.ઓ. -  ગુજયાત યાજ્ મ  

367. કેટરા ટકાથી ઓછી વાક્ષયતાલાા શલસ્તાયભાું 
કમા કેલણી સ્તય વ ધયે તે ભાટે પ્રમત્ન થઈ 
યહ્ા છે. – 25 િકાથી ઓછી. 

368. લૈકશલક શળક્ષણ મજના કમા લગથી અભરભાું 
ભ કલાભાું આલી. – ટડવે. 1998. 

369. ખેતયભાું તુંફ  ળાા એ કમા મજનાન બાગ 
છે. – લૈકવપક વળક્ષણ. 

370. 1998-1999ભાું કમા ધયણભાું ળાાઓન ે
અગે્રડ કયલાની શલ ાયણા થઈ શતી. – 1 થી 4. 

371. અળારેમ શળક્ષણ કમા લગથી  રાલલાભાું 

આલે છે. – 1979. 
372. ની ે ૈકી કણ શળક્ષણ ખાતા ની ે આલત ું 

નથી. – નામફ વળક્ષણ. 
373. 1997-98થી કઈ મજનાન ું શળક્ષણક્ષેત્ર ે

અભરીકયણ થમ ું. – ઓયેળન દરેકફડગ. 
374. લગગભાું છેલે્લ ફેઠેર શલદ્યાથી ફડગન ું રખાણ 

=લાું ી ળકત નથી- શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું કયળ. 
– વલદ્યાથીને આગ ફેવાડીળ. 

375. ‘ભનશલજ્ઞાનન શવદ્ધાુંત’  સ્તકના વજગક કણ 

છે. – િભગન. 
376. શળક્ષકની ફાફતભાું – વળક્ષક શાં ભેળા ળીખત 

શમ છે, વળક્ષક જન્ભજાત શતા નથી, વળક્ષક 

આત્ભીમતા કેલે છે. 
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377. પ્રજકે્ટ દ્ધશતભાું શળક્ષકની બૂશભકા કઈ શમ 
છે. – ભાગગદળગકની. 

378. RTE અુંતગગત શળક્ષક ળ ું ન કયી ળકે. – ટ્યુળન 

તરાવ. 
379. અધ્મમનભાું કહઠન ભ દ્દાઓને વય ફનાલલા 

કઈ દ્ધશત અનાલલી જોઈએ. – નાટ્યીકયણની, 
પ્રલૃવત્ત વળક્ષણની, જૂથચચાગની. 

380. હક્રમાત્ભક વુંળધન એ... – વભસ્મા ઉકેર 
ભેલે છે. 

381. ભનલૈજ્ઞાશનક દૃષ્ટીએ અધ્મમન – અધ્માન 

પ્રહક્રમાભાું કેર સ્થાને છે. – અધ્મેતા. 
382. શળક્ષકે શલદ્યાથીને કઈ યીતે ફરાલલ જોઈએ. 

– ભાન આીને. 
383. શળક્ષકની વોથી ઊં ી વપતા કઈ છે. – 

બૂતૂલગ વલદ્યાથીઓ માદ કયે. 
384. ગ જયાતભાું ભધ્માશન બજન મજના કઈ 

તાયીખથી અભરી ફની. – 19 નલે. 1984. 
385. ક્ષભતારક્ષી ાઠમ સ્તક કઈ વારથી અભરી 

ફમ. – 1995. 
386. લગગભાું અભ્માવ કયતાું ફાક શળક્ષણ પ્રહક્રમા 

દયશભમાન 80 ટકા શલદ્યાથીઓ ઓછાભાું ઓછી 
કેટરી કામગક્ષભતા ભેલે તેલ અશબપે્રત છે. – 75 
િકા. 

387. તયુંગ ઉલ્લાવભમ શળક્ષણ કમા ધયણભાું રાગ  
ાડલાભાું આવ્મ ું શત ું. – 1 અને 2. 

388. ‘અભે સ્લીકાયીએ છીએ કે શળક્ષણન ું ધયણ 

કથળ્ ું છે... આ ઉવતત કમા કવભળને આી. – 
કઠાયી કવભળન. 

389. યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશત ક્માયે અભરભાું આલી. – 
1986. 

390. ગ ણાત્ભક પ્રાથશભક શળક્ષણના વાલગત્રીકયણભાું 
ની ે ૈકી કઈ વભસ્મા નડતયરૂ છે. – બોગવરક 

ટયવસ્થવત, આટદલાવી ફરી, અવ્મમ. 
391. આદળગ શળક્ષક શલદ્યાથી પ્રભાણ કેટર ું શલ ું 

જોઈએ. – 1:40. 
392. શળક્ષણ વાલગત્રીકયણ વભસ્માઓના અલયધ 

હયફના ઉામ કમા છે. – વળક્ષકની બયતી, 
ળાાન અનકુુ વભમ, વાલગવત્રક ળાા પ્રફાંધ. 

393. TLM ન ું  રૂ નાભ. – િીચીંગ રનીંગ ભિીયીમર. 
394. DPEPન ું  રૂ નાભ. – ડીસ્િર ીતિ પ્રામભયી 

એજ્મુકેળન ગ્રાભ. 

395. શળક્ષક શલદ્યાથીને એકભ વયખી યીતે ળીખલી 
ળકત નથી કાયણ કે... – વલમલસ્તુની 

અજ્ઞાનતા, આમજન લગયન તાવ, અવબવ્મવતત 

ળૈરીની વફનાઅવયકાયકતા. 
396. ફ શનમાદી શળક્ષણ કઈ ફાફત ય બાય ભૂકે છે. 

– વાત લગનુાં ભપત અને પયવજમાત વળક્ષણ, 
ભાતૃબાા દ્વાયા વળક્ષણ, ઉદ્યગ દ્વાયા વળક્ષણ. 

397. ગ જયાત યાજ્મભાું રશ્મશ્રાવ્મ શળક્ષણ લાા 

શનભાગણ ભાટેન કામગક્રભ કણ ે રાવ્મ. – GIET. 
398. GIETન ું  રૂ નાભ આ. – ગુજયાત ળૈક્ષવણક 

િેતનરજી બલન. 
399. SSAMન ઉદે્દશ્મ 2007 વ ધીભાું પ્રાથશભક 

શળક્ષણન ળ શત. – ફાક પ્રાથવભક વળક્ષણભાાં 
5 લગ ૂયા કયે. 

400. DIETન ું  રૂ નાભ આ. – વજલ્લા વળક્ષણ અન ે

તારીભ બલન.  
401. ની ે ૈકી કઈ ળાખા DIETની નથી. – P&G. 
402. W.E ન અથગ. – કામાગનુબલ. 
403. C.R.Cન ું  રૂ નાભ આ. – જૂથ વાંળધન 

કેન્ર. 
404. અવ્મમન ું કાયણ કમ ું નથી. – બમ. 
405. MTAન ું  રૂ નાભ આ. – ભાતૃ વળક્ષણ ભાંડ. 
406. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ ?  
 ય૧/૧૦/૧૯૬૯.  
407. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કમા એક્ ટ શેઠ 

સ્ થા૫લાભાું આવ્ મ ું છે?  
 વવામટી યશજસ્ ટરેળન એક્ ટ- ૧૮૬૦.  
408. ધ. -  ૧ થી ૧ય ના ા્ય   સ્ તક ફશાય 

ાડલાન ું કાભ કણ કયે છે?  
 ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ.  
409. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કેટરી બાાભાું ા્ય  

 સ્ તક ફશાય ાડે છે?  
 ૮ (આઠ) બાાભાું.  
410. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કઈ- કઈ બાાભાું 

 સ્ તક પ્રકાશળત કયે છે?  
 ગ જયાતી, હશ દી, અુંગ્રેજી, વુંસ્ કૃત, ભયાઠી, ઉદૂગ, શવ ધી, 

તભીર.  
411. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડન ું વાભશમક કમ ું છે?  
 ફારવૃશષ્ ટ.  
412. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડન ું ભ ખ મ ભથક કમા 

આલેર ું છે?  
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 વેક્ ટય -  ૧૦/A, શલદ્યામન, ગાુંધીનગય.  
413. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડન ું આદળગ લાકમ કમ ું છે?  
 તભવ ભા જ્મશતગગભમ  
414. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કમા- કમા  સ્ તકન ું 

પ્રકાળન કયે છે?  
 ળારેમ ા્ય   સ્તક ધ.- ૧ થી ૧ય.  
 ધ.-  ૮ થી ૧ય પ્રમગથી.  
 ી.ટી.વી., વી.ી.એડ., ડી.ી.એડ. અને વુંસ્ કૃત . 

ાઠળાાના ા્ય   સ્તક  
 શળક્ષક અઘ્ મા૫ન થી (શળક્ષક આલૃશત).  
 સ્ લ- અઘ્ મમન થી.  
 પ્રમગ થી.  
 નકળા થી.  
 અુંગ્રેજી, ગ જયાતી ળબ્ દકળ (ધયણ ૫ થી ૮ ભાટે). 

-  ફારવૃશષ્ ટ વાભશમક (ભાશવક). -  ધયણ -  
૮ ના શલદ્યાથીઓ ભાટે અુંગે્રજી બાાની 
વપ્ રીભે ટયી યીહડુંગ ભાટેની ફટય્ રામ  શસ્ તકા.  

415. ગ .યા.૫. ફડગની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 નલેમ્ ફય -  ૧૯૬૬.  
416. ળાાભાું આતુંકલાદી શ ભરા વુંફુંશધત 

ફાફતને ૫શધ ી લલા ભાટે કણ ગાઈડ રાઈન 
ફશાય ાડે છે? 

 સ્ ટાડડગ  ઓ૫યેટીંગ પ્રવીજય (એવ.ઓ.ી.).  
417. ગ .યા.૫.ફડગને શળક્ષણ શલબાગે કમા લે 

સ્ લામિતાન દયજ્ જો આપ્ મ?  
 ઈ.વ. -  ૧૯૯૯  
418. ગ .યા.૫.ફડગન ું ભ ખ મ ભથક કમા સ્ થે આલેર ું 

છે?  
 ગાુંધીનગય  
419. ગ .યા.૫.ફડગ  કઈ- કઈ યીક્ષાઓન ું વું ારન 

કયે છે?  
 -  ૂલગ પ્રાથશભક અઘ્ મા૫ન પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા.  
 હડપ્ રભા ઈન એશરભે ટયી એજ્ મ કેળન (ી.ટી.વી.) 

યીક્ષા.  
 ભાઘ્ મશભક શળષ્ મલૃશત યીક્ષા.  
 યાષ્ ટર ીમ ઈશ ડમન શભશરટયી કરેજ (RIMC) પ્રલેળ 

યીક્ષા.  
 યાષ્ ટર ીમ પ્રશતબા ખજ યીક્ષા (N.T.S). -  National 

Means Cum Merit Scholarship (NMMS) યીક્ષા.  
 પ્રાથશભક / ભાઘ્ મશભક શ ત્રકાભ યીક્ષા.  
 આટગ  હટ ય હડપ્ રભા (A.T.D.)યીક્ષા.  

 ઉચ્  કરા યીક્ષા.  
 ળાયીહયક શળક્ષણ પ્રાભણ૫ત્ર યીક્ષા (C.P.E.D).  
 ળાયીહયક શળક્ષણ હડપ્ રભા યીક્ષા (D.P.E.D).  
 વ્ મલવામરક્ષી હડપ્ રભા યીક્ષા (ગૃશશલજ્ઞાન, 

એકાઉ ટ વી,ફચકીંગ લગેયે...).  
 હપશઝમથેયાી પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા.  
 વયકાયી લાશણજ્ મ પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા(G.C.C.). 
 શળક્ષણ વેલા લગગ - ૧ અને ય ની ખાતાકીમ યીક્ષા.  
 ટી ય એશરજીશફરીટી ટેસ્ ટ (TET) ધયણ-  ૧ થી ૫ 

અને ધયણ- ૬ થી ૮ ની યીક્ષા.  
420. G.C.C. ન ું ૂરૂ નાભ રખ?  
 Government Commerce Certificate.  
421. A.T.D. ન ું ૂરૂ નાભ રખ?  
 Art. Teacher Diploma.  
422. D.P.ed ન ું ૂરૂ નાભ રખ?  
 Diploma In Physical Education.  
423. ફ શનમાદી અઘ્ મા૫ન પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા એટરે 

ળ ું?  
 ી.ટી.વી.ની યીક્ષા.  
424. યાજ્ મ યીક્ષા ફડગ  દ્વાયા રેલાતી પ્રાથશભક 

શળષ્ મલૃતી યીક્ષા કમા ધયણભાું અભ્ માવ કયતાું 
શલદ્યાથીઓ આી ળકે છે?  

 ાું ભાું ધયણના શલદ્યાથી.  
425. NMMS નાભની મજના કણે અભરભાું ભ કી 

શતી?  
 NCERT.  
426. NMMS નાભની યીક્ષાની ળરૂઆત કમા લગથી 

થઈ?  
 ય૦૦૮- ૦૯ થી.  
427. ળૈક્ષશણક રામકાત PTC ન ું તાજતેયભાું કમ ું નલ  

નાભ યાખલાભાું આવ્ મ ું?  
 હડપ્ રભા ઈન એશરભે ટર ી એજ્ મ કેળન.  
428. PTC ન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 Primary Teacher Certificate.  
429. શલદ્યાથીઓની ફોશદ્ધક ક્ષભતાને વુંવધન અને 

તારીભ ભાટે પ્રત્ વાશન આ૫લાના શેત વય NCERT 
દ્વાયા કઈ યીક્ષા રેલામ છે?  

 યાષ્ ટર ીમ પ્રશતબા ળધ યીક્ષા.  
430. લતગભાન વભમભાું યાજ્ મ યીક્ષા ફડગના 

અઘ્ મક્ષ કણ છે?  
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 -  શ્રી ી. એ. જર   

431. લતગભાન વભમભાું યાજ્ મ યીક્ષા ફડગના વશ લ 
કણ છે?  

 -  શ્રી ડી. આય. વયડલા  
432. પ્રશ્ ન૫ત્રની બ્ લ મ  શપ્ર ટ ભાટેના શેત ઓ 

જણાલ?  
 જ્ઞાન.  
 વભજ.  
 ઉ૫મજન  
 કોળલ મ.  
433. શલદ્યાવશામક મજના કઈ વારથી અભરી 

ફની. – 1998. 
434. અવ્મમના પ્રભાણને ઘટાડલાભાું શળક્ષકની 

બૂશભકા ળ . – ફાકને રાગણી આલી, ળૈક્ષવણક 

બાલાલયણ વજગલુાં, પ્રલાવ આમજન. 
435. સ્થશગતતાન ું કાયણ ળ ું છે. – વલદ્યાથીનુાં લગગભાાં 

લધુ પ્રભાણ. 
436. શળક્ષકે શલદ્યાથીશપ્રમ ફનલા.... – આત્ભીમતા 

કેલલી જોઈએ. 
437. શલજ્ઞાન શળક્ષક તયીકે પ્રમગળાાભાું શલદ્યાથી 

ભાટે કઈ ફાફત ય બાય ભ કળ. – વાધનન 
મગ્મ ઉમગ. 

438. ળીખલતાું ળીખલતાું શળક્ષક લચ્ ે વશેત ક ભોન 
ધાયણ કયે તેભાું ળેન વભાલેળ થામ છે. – 

વલદ્યાથીન ઘોંઘાિ, વલદ્યાથીની ઉત્તજેના. 
439. હક્રમાત્ભક વુંળધનભાું કઈ ફાફત કમ્પ્મ ટય 

ટેક્નરજીન ઉમગ કયી ળકે. – આાંકડાકીમ 
ભાટશતી બગેી કયલી. 

440. નેળનર કાઉશવર પય શલભેન એજ્મ કેળન 
કની અધ્મક્ષતાભાું ય ાઈ શતી. – શ્રીભતી 
દૂગાગફાઈ દેળભખુ. 

441. આશ્રભળાાની ળ ું શલળેતા છે. –  
વનલાવી ળાા,  
શ્રભકામગ,  
ધયણ-10 વુધીનુાં વળક્ષણ. 

442. ગ જયાતભાું વોપ્રથભ આશ્રભળાા કમા શજલ્લાભાું 
સ્થાલાભાું આલી શતી. – ાંચભશાર. 

443. 1961ભાું કની અધ્મક્ષતાભાું આહદલાવી 
શળક્ષણ ું ની ય ના થઈ શતી. – ઢેફય વાશેફ. 

444. ‘જનવભ શની શનયક્ષયતા એ હશદ સ્તાનન ું ા 

છે, ળયભ છે અને તે દૂય કયલી જ જોઈએ’ એ ઉશક્ત 

કની છે. – ગાાંધીજી. 
445. WHOના ભત પ્રભાણે કઈ ંચભયન ફાક તરૂણ 

ગણામ. – 10 થી 19. 
446. I.E.D.Eન ું  રૂ નાભ આ. – ઈન્િીગે્રિેડ 

એજ્મુકેળન પય ડીવએફર વચપડરન. 
447. શલકરાુંગ ફાકની શલકરાુંગતા નક્કી કયતી 

ટકાલાયી કેટરી શમ છે. – 40%થી લધુ. 
448. GCERTન ું ગ જયાતી  રુ નાભ ળ ું છે. – ગુજયાત 

ળૈક્ષવણક વાંળધન અને તારીભ ટયદ. 
449. તે આદળગ શલદ્યાથી છે કે જ,ે - વાંકપના 

સ્ષ્ટીકયણ ભાિે વળક્ષકને પ્રશ્ન ૂછે છે. 
450. ની ેના ૈકી ...... અવયકાયક અધ્મમન ભાટે 

અત્મુંત આલશ્મક છે. – વલદ્યાથી અને વળક્ષક 
લચ્ચેનુાં પ્રત્મામન. 

451. વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકન એટરે.... – વલદ્યાથીઓના 
અભ્માવવક અને વશઅભ્માવવક ાવાઓના. 

452. શળક્ષક ભાટે વોથી શેરી અશનલામગ ફાફત કઈ 
છે. – વલમલસ્તુ યની કડ. 

453. શલદ્યાથીન વાભાશજક શલકાવ જાણલા શળક્ષકે 
ળ ું કયલ ું જોઈએ. – વાભાવજકતાન આરેખ. 

454. અધ્મમનની ૂલગ ળયત ળ ું છે. – પ્રેયણા. 
455. ળાા કક્ષાએ વાભામ યીતે ગણતયી કયલા કમ ું 

ભા લધાયે ઉમગી છે. – ભધ્મક. 
456. શળક્ષક અને શલદ્યાથી લચ્ ે થત ળાશબ્દક 

વ્મલશાય એટરે ળ ું. – વળક્ષણ વ્મલશાય. 
457. લતગભાન વભમભાું ભૂલમાુંકનની કઈ દ્ધશત 

અભરભાું ભ કાઈ છે. – CCE. 
458. પ્રશ્નત્ર ય તી લખતે કઈ ફાફતન ું ધ્માન 

યાખલ ું જોઈએ. – વલમલસ્ત,ુ પ્રશ્નપ્રકાય, શેતુઓ. 
459. કેલી પ્રહક્રમાઓ અધ્મમન નથી. – પ્રાણીની 

ટિમાઓ. 
460. શળક્ષકન ું કમ ું વુંકેત ળાશબ્દક અને અળાશબ્દક 

એભ વુંમ ક્ત છે. – આયશ-અલયશ. 
461. જ્ઞાનાત્ભક શલકાવ ભાટે કઈ ફાફત વોથી 

લધાયે ભશત્ત્લની છે. – રેખન કોળર. 
462. અધ્મમન વપતા કે શનષ્પતાની સ્ષ્ટતા 

ભાટે ની ેના ૈકી કમા સ્ષ્ટર ીકયણન ઉમગ 

કયલાભાું આલે છે. – ક્ષભતા, કામગની કટઠનતા, 
પ્રમત્ન. 
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463. અશબમગ્મતા એ ળ ું નથી. – વ્મવતતની 
ભૂબૂત ળવતત. 

464. ‘શળક્ષા’ એ..... – પ્રાથવભક વુદૃઢક છે. 
465. તારીભ ક્માયે વપ થતી નથી. –  

૧. આનુલાંળીકતાની ભમાગદાઓને કાયણે,  
૨. ળીખલા ભાિે ટયતલતા પ્રાપ્ત ન થમેરી શમ 

ત્માયે,  
૩. ળીખલા ભાિેની તત્યતાન વભમ નીકી જામ 
ત્માયે. 

466. અધ્મમન એ ળ ું છે. – પ્રટિમા. 
467.  ક્કવ હયશસ્થશત અન ે  ક્કવ લતગન 

લચ્ ેન વુંફુંધ લાયુંલાય ફાુંધલાની પ્રહક્રમાને કમા 
નાભે ઓખલાભાું આલે છે. – લરણ. 

468. બાલાત્ભક શલકાવના ભૂલમાુંકન ભાટેન ું પ્રથભ 
વાન કમ ું છે. – બાલાત્ભક કોળપમ ધયાલતા 
ફાકના રક્ષણ નક્કી કયલા. 

469. કમા પ્રકાયના હયલતગનને અધ્મમન કશીંળ  
નશીં. – સ્નાવમક અને ળાટયયીક વલકાવના કાયણ ે
આલતા ટયલતગન. 

470. વાભામ યીતે ફાકને જ ઠ  ફરતાું અટકાલલા 
ળ ું કયી ળકામ. – યક્ષ વભજ આલી. 

471. ની ેના ૈકી કઈ ફાફત શળક્ષક-શલદ્યાથી 
લચ્ ે વોથી લધાયે પ્રત્મક્ષ આુંતયહક્રમા કે પ્રત્મામન 
દળાગલે છે. – જૂથ ચચાગ. 

472. શળક્ષકે ફાક ભાટે ળ ું ફનલ ું જોઈએ. – 
ભાગગદળગક. 

473. શળક્ષક વજ્જતા ભાટે વોથી લધ  અશનલામગ ઘટક 
કમ છે. – વલમલસ્તનુુાં પ્રબુત્લ. 

474. આેર પ્રાપ્તાુંક ૈકી નાનાભાું નાના અને 

ભટાભાું ભટા પ્રાપ્તાુંક લચ્ ેના તપાલતને ળ ું કશે છે. 
– પ્રભાણ વલચરન. 

475. પ્રા ીન શળક્ષણન ું અુંશતભ રક્ષ્મ ળ ું શત ું. – 
ભક્ષપ્રાવપ્ત. 

476. તભાયા ભતે પ્રાથશભક શળક્ષણ કઈ બાાભાું 
આલ ું જોઈએ. – ભાતબૃાા. 

477. ફાકન ું વા   શળક્ષણ કમ ું છે. – જ ેફાકભાાં 
લૈવિક અવબગભ વલકવાલે. 

478. વપ શળક્ષક કને કશીળ ું. – જનેી યજૂઆત 
કયલાની યીત પ્રબાલક શમ. 

479. લગગભાું નલ ાઠ બણાલલાન ું ળરૂ કયતા શેરા 
શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ. – નલા ાઠ વાંફાંવધત 
વલદ્યાથીઓને ૂલગજ્ઞાન વલળે પ્રશ્ન ૂછલા જોઈએ. 

480. શલદ્યાથીઓ લગગભાું ધ્માન આે તે ભાટે ળ ું 
કયળ. - તેભનાભાાં વજજ્ઞાવાલૃવત્ત જગાડલી. 

481. વ્માલવાશમક ભાગગદળગન ળા ભાટે જરૂયી છે. – 
વલદ્યાથીઓ તાના યવન વ્મલવામ વાંદ કયી 
ળકે તે ભાિે. 

482. શલદ્યાથી વા ા જલાફ આે તે ભાટે કઈ 
ફાફત શળક્ષકને વશામરૂ ફનળે. – ઓટડમ-
વલઝ્મુઅર વશામ. 

483. જો શલદ્યાથી ગૃશકામગ ન કયત શમ ત તભે ળ ું 
કયળ. – વલદ્યાથીની ક્ષભતા પ્રભાણે ગૃશકામગ 
આળ. 

484. ફાક અને શળક્ષકની આત્ભીમતા ભાટે ળ ું 
જરૂયી છે. – વશબાગીદાયી. 

485. શળક્ષક ભાટે વુંળાધન કેભ જરૂયી છે. – 

વળક્ષણના જ્ઞાનની વક્ષવતજ વલકવે છે, વળક્ષક વતત 

અભ્માવુ યશી ળકે છે, વળક્ષક તાના કાભભાાં વ્મસ્ત 

યશી ળકે છે. 
486. તભે શલદ્યાથીઓને  સ્તકારમન ઉમગ કયલા 

કઈ યીતે તૈમાય કયળ. – તભે વલદ્યાથીઓ વાથ ે
ુસ્તકારમભાાં ુસ્તક લાાંચળ. 

487. વપ શળક્ષકન ું વોથી અગત્મન ું રક્ષણ છે.... 
– આદળગ અને વલદ્ધતાણૂગ વ્મવતતત્લ. 

488. વોશાદૂણગ વાભાશજક વુંફુંધ જાલલા શળક્ષક 
ળ ું કયલ ું જોઈએ. – રકતાાંવત્રક ભૂપમ ય બાય 
આલ જોઈએ. 

489. પ્રા ીન બાયતીમ શળક્ષણભાું કમા લાદન ું 
પ્રબ ત્લ શત ું. – આદળગલાદ. 

490. પ્રાથશભક કક્ષાએ શળક્ષણ ભાટેની શ્રેષ્ઠ દ્ધશત 
કઈ ગણી ળકામ. – ટિમા દ્વાયા વળક્ષણ. 

491. તભાયા ભતે અભ્માવક્રભ વુંય નાભાું કન ભત 
વોથી લધ  જરૂયી છે. – વલમ વળક્ષક. 

492. શલદ્યાથીઓના ૂલગજ્ઞાનની  કાવણી 
ભાઈક્રટી ીંગના કમા કોળલમ દ્વાયા વોથી લધ  
મગ્મ યીતે થઈ ળકે છે. – પ્રશ્નતયી. 

493. શળક્ષકને શ્રષે્ઠ કામગ કયલાની પે્રયણા ની ેના 
ૈકી કઈ ફાફત આે છે. – કામગવાંત. 

494. ભાતૃબાા શળક્ષણભાુંથી કમ શવદ્ધ થામ છે. – 
વલલેચનાત્ભક વચાંતન. 

495. ઈ.વ.- ૧૯૪૭ન ગ જયાત અશધશનમભ નું.- 
૬૧ શળક્ષણના વુંદબગભાું કમા નાભે ઓખામ છે?  

 ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૪૭.  
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496. જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૪૭ 
ૈકી કઈ ફાફત વા ી છે?  

 તે આખા ગ જયાત યાજ્ મને રાગ  ૫ડે છે.  
497. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  

૧૯૪૭ભાું ગ જયાત વયકાયે વોપ્રથભ કમાયે વ ધાય 
કમો?  

 ઈ.વ. -  ૧૯૬૦.  
498. ગ જયાત વયકાયે ઈ.વ.૧૯૬૦ભાું કમા પ્રકાયના 

શ કભથી ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  
૧૯૪૭ભાું વલગ પ્રથભ પેયપાય(વ ધાય) કયલાભાું 
આવ્ મ?  

 ગ જયાત યાજ્ મ અને વભલતી શલમને રગતા 
વ વુંગશતકયણના શ કભથી.  

499. શજલ રા સ્ કૂર ફડગ  લતગભાન કમા નાભ ે
ઓખામ છે?  

 શજલ રા પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત.  
500. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  

૧૯૪૭ અન વાય પ્રાથશભક ળાા એટરે...?  
 ળાા અથલા ળાાન બાગ.  
501. કમા લગના કમાદા વ વુંગશતકયણ શ કભથી 

ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  
૧૯૪૭ભાું ‚પ્રાુંશતક‛ ળબ્ દન ેસ્ થાને ‚યાજ્ મ‛ ળબ્ દ 
ભૂકામ?  

 ઈ.વ.- ૧૯૫૦  
502. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  

૧૯૪૭ પ્રભાણે ‚ફાક‛ એટરે...?  
 ૬ થી ૧૪ લગન ું ફાક (છકય કે છકયી)  
503. શજલ રાભાું ખાનગી ળાાઓને ભુંજૂયી 

આ૫લાલાા અશધકાયી કણ શમ છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક  
504. D.P.E.(ન ું ૂરૂ નાભ ?  
 શજલ રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી  

(District Primary Education Officer)  
505. શજલ રાભાું D.P.E.(ની શનભણૂક કણ કયે છે?  
 યાજ્ મ વયકાય  
506. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગ (M.L.L) ળ ું છે?  
  મ નતભ અઘ્ મમનન નલ અશબગભ  
507. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગ (M.L.L) ભાું 

૭૫×૮૦ ન અથગ ળ ું થામ છે?  
 ૭૫ % ફાક ૮૦ % શવશદ્ધ ગ ણ ભેલે  

508. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગ (M.L.L) ભાું  ાલી 
રૂ૫ ળબ્ દ કમ છે?  

 Competency  
509. શજલ રા કક્ષાએ પ્રાથશભક ળાાઓ ભાટેન 

શલજ્ઞાન ભે મજામ છે તેભાું વયકાયી ૫હય૫ત્ર 
ભ જફ કેટરા શલબાગ શમ છે?  

 વાત  
510. પ્રાથશભક ળાાઓભાું ભપત ા્ય   સ્તક ૂયા 

ાડલાની જોગલાઈ કઈ મજના શેઠ શાથ ધયલાભાું 
આલે છે?  

 ઈ.ડી.એન.- ૮  
511. શનમભાન વાય કમા ધયણના શલદ્યાથીને શભલકગ  

આી ળકામ નશી?  
 ધયણ- ૧ અને ય  
512. પ્રાથશભક ળાાભાું શળક્ષક ફનલા ભાટે રઘ િભ 

લમ ભમાગદા કેટરી છે?  
 ૧૮ લગ  
513. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ- 

૧૯૪૭ની કરભ -  ૫૮ શેઠ ય ામેર ું ફડગ  
એટરે?  

 પ્રાથશભક શળક્ષણ ફડગ   
514. પ્રાથશભક ળાાભાું રઘ િભ અઘ્ મમન કક્ષાભાું 

કમા ળબ્ દ ૫ય શલળે બાય ભકૂલાભાું આવ્ મ છે?  
 ક્ષભતા  
515. બાયતના વુંશલધાનની કઈ કરભ અન વાય 

પ્રાથશભક શળક્ષણ ભપત, પયશજમાત અને વાલગશત્રક 

કયેર છે?  
 કરભ -  ૪૫  
516. પ્રાથશભક ળાાભાું ‚શલદ્યાવશામક મજના‛ 

કમા લગના ઠયાલથી અભરી ફની છે ?  
 ૧૧/૦૬/૧૯૯૮ના ઠયાલથી  
517. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગન અશબગભ 

ગ જયાત યાજ્ મની પ્રાથશભક ળાાઓભાું કમા લગથી 
અભરભાું આવ્ મ?  

 ઈ.વ.- ૧૯૯૫  
518. અન દાશનત ખાનગી પ્રાથશભક ળાાઓને કેટરા 

શપ્ તાભાું ગ્રા ટ આ૫લાભાું આલે છે?  
 (૩) ત્રણ શપ્ તાભાું  
519. (ભ ુંફઈ)ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમભ- 

૧૯૪૯ કઈ તાયીખથી અભરી ફ મા છે?  
 ૦૧/૦૪/૧૯૪૯  
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520. (ભ ુંફઈ)ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમભ- 
૧૯૪૯ ૈકીના શનમભ- ય ભ જફ ‚વયકાય‛ 
એટરે...?  

 ભ ુંફઈ વયકાય  
521. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓ (શનમભન) 

અશધશનમભ -  ૧૯૮૪ કમાયથી અભરભાું આવ્ મ 
છે? 

 ૧૮/૦૧/૧૯૮૪  
522. ગ જયાતભાું ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓના શનમભન ભાટે 

કમ કામદ રાલલાભાું આવ્ મ છે?  
 ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓ (શનમભન) અશધશનમભ 

-  ૧૯૮૪  
523. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓ (શનમભન) 

અશધશનમભ -  ૧૯૮૪ ન કામદ કેટરાભ કામદ 
છે?  

 વાતભ  
524. NCTE ન ું ૂરૂ નાભ?  
 National Council For Teacher Education Act.  
525. NCTE Act. કમાયથી અભરભાું આવ્ મ છે?  
 ૧૭/૦૧/૧૯૯૩  
526. NCTE ન ું લડ  ભથક કમા આલરે  છે?  
 હદલ રી  
527. NCTE Act. ભ જફ NCTE ના અઘ્ મક્ષની શનભણૂક 

કણ કયે છે?  
 કેર વયકાય  
528. NCTE ના પ્રાદેશળક કેર કમાું આલેરા છે?  
 જમ ય  
 ફચગ્ રય 
 બાર  
 બ લનેશ્વય  
529. NCTE ના ઉદે્દશ્ મ જણાલ?  
 શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ પ્રણારીને શનમુંત્રીત અને 

વુંભશ લત કયી ઉ નશત પ્રાપ્ ત કયલી  
 શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ પ્રણારીના ધાયાધયણને 

ગ ણલિા  
વબય ફનાલલા અને તેભને જાલી યાખલા  

 ૂલગ પ્રાથશભક, પ્રાથશભક, ઉચ્   પ્રાથશભક, ભાઘ્ મશભક,  
ઉચ્   ભઘ્ મશભક સ્ તય ૫ય અનો૫ ાહયક શળક્ષણ,  
અુંળકાશરન શળક્ષણ, પ્રોઢ શળક્ષણ અને દૂયલશતગ 

શળક્ષણ ભાટે વ્ મશક્ તઓને પ્રશળક્ષણ આ૫લ ું અન ે
આ ક્ષેત્રભાું વુંવધન કયલ ું  

530. NCTE Act. - ૧૯૯૩ ના કામગ ક્ષેત્રભાું આલતી 

ફાફત?  
 -  નલી ળરૂ થતી ફી.એડ   કરેજને ભા મતા આ૫લી.  
 નલી ળરૂ થતી પ્રી ી.ટી.વી. કરેજને ભા મતા 

આ૫લી.  
 નલી ળરૂ થતી ળાયીહયક શળક્ષણની કરેજને ભા મતા 

આ૫લી.  
531. NCF ન ું ૂરૂ નાભ ળ ું છે?  
 National Curriculum Framework  

(યાષ્ ટર ીમ અભ્ માવક્રભ ૫હય માગ)  
532. ‛શળક્ષણ‛ એ શાર બાયતીમ ફુંધાયણની કઈ 

માદીન શલમ છે?  
 વભલતી માદી  
533. NCF -  ય૦૦૫ એ આ૫ણને ળ ું આપ્ મ  છે?  
 -  ળીખલાની પ્રહક્રમા તથા જ્ઞાન  
 અભ્ માવક્રભ ય નાના શનદેળક શવદ્ધાુંત  
 અભ્ માવક્રભના ક્ષેત્ર તથા ભૂલ માુંકન  
534. NCF -  ય૦૦૫ કના દ્વાયા તૈમાય થમેર 

દસ્ તાલેજ છે?  
 NCERT દ્વાયા  
535. NCF -  ય૦૦૫ ભાટે કમા ભશાન બાલન ું પ્રદાન 

શલળે છે?  
 ડ. મળાર  
536. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફના તકગવુંગત શલધાન?  
 -  શત્રબાા પમ્ મ ગરાન અભર કયલ  
 આહદલાવી બાાઓને પ્રાધા મ(ભશત્ત્લ) આ૫લ ું  
 ભાતૃબાાને વોથી વાયા ભાઘ્ મભ તયીકે ભશત્ત્લ 

આ૫લ ું  
537. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાકેરી શળક્ષણ એટરે?  
 ફાકના વ્ મશક્ તત્ લન શસ્ લકાય  
 ફાકની વહક્રમ બાગીદાયીન શસ્ લકાય  
 ફાકને ભશત્ત્લૂણગ ભાનલા 
538. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાક એટરે? 
 ફાક જ્ઞાનન વજગક છે  
539. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ...?  
 -  ફાકની ઘયની ફરી / બાાન વતત આદય  
 બૂર કયલી એ ળીખલાની પ્રહક્રમાન બાગ છે  
 ફાક તૈમાય થમા ૫છી જ બૂર વ ધાયી ળકળે  
540. ઈ.વ.- ૧૯૭૬ વ ધી ‚શળક્ષણ‛ એ 

ફુંધાયણની કઈ માદીભાું આલત ું શત ું?  
 યાજ્ મ માદી  
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541. યાષ્ ટર ીમ કક્ષાએ પ્રથભ લખત ‚ા્ય  માગ 
રૂ૫યેખા‛ની ય ના કમાયે કયલાભાું આલી? ઈ.વ.-  
૧૯૭૫  

542. NCF -  ય૦૦૫ ભાું ફાકને કઈ બાાભાું 
શળક્ષણ આ૫લા ૫ય બાય ભૂકમ છે?  

 ફાકની ભાતૃબાાભાું  
543. NCF -  ય૦૦૫ ભાું આ૫લાભાું આલેરા ભશત્ત્લના 

ભ દ્દા જણાલ?  
 ૫માગલયણ યક્ષણ  
 રકળાશીન ું જતન  
 ભાનલીમ ભૂલ મન ું વુંલધગન  
544. NCF -  ય૦૦૫ એટરે...?  
 -  NCF -  ય૦૦૦ ની વભીક્ષાના આધાયે તૈમાય થમેર 

દસ્ તાલેજ  
 ડ. મળારની અઘ્ મક્ષતાભાું યાષ્ ટર  કક્ષાની એક તથા 

શલશલધ શલમ આધાહયત ય૧ પકવ ગૃ૫ દ્વાયા 
તૈમાય થમેર દસ્ તાલેજ -  ૧૯૯૩ ના ‚બાય 
શલનાના બણતય‛ અશેલારના આધાયે તૈમાય થમેર 
દસ્ તાલેજ  

545. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાકની ધયણ- ૩ ભાું 

ખ માર યાખલા જલેી ફાફત?  
 ત્રીજા ધયણથી... ભોશખકતા તથા વાક્ષયતા શળક્ષણ 

અને ઉચ્   કટીની શલ ાય ક્ષભતાન શલકાવ કયલ  
546. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાકની ધયણ- ૪ભાું 

ખ માર યાખલા જલેી ફાફત?  
  થા ધયણથી... વલગ વાભા મ બાા અને ળ દ્ધ 

રેખનન ૫હય મ  
547. NCF -  ય૦૦૫ ભાું ફાકના પ્રથભ ફે લગના 

શળક્ષણ કામગ દયશભમાન કઈ બાાને ભાઘ્ મભ તયીકે 
યાખલા ૫ય બાય ભ કમ છે?  

 પ્રાદેશળક બાા  
548. NCERT ન ું ૂરૂ નાભ ?  
 National Council of Education Research and Training  
549. ‘ગ જયાત ળૈક્ષશણક ટેક્નરજી બલન’ વુંસ્થા 

ક્માયે સ્લામિ ફની. – 1990. 
550. DIETની ભ ખમ કેટરી પ્રળાખાઓ છે. – વાત. 
551. કઈ ળાખા શજલ્લા ભાનલ ષ્ડતની વશામથી 

વાક્ષયતા કામગક્રભન ું આમજન કયે છે. – DRU. 
552. યાજ્મભાું DIETની સ્થાના ક્માયે કયલાભાું 

આલી. – 1995. 

553. જૂથ વુંવાધન કેર (CRC) ભાું કેટરા શકભીની 
ભમાગદાભાું આલતી ળાાઓન વભાલેળ થામ છે. – 
8 ટકભીની ભમાગદાભાાં. 

554. DIET અને CRC ને જોડનાયી કડી કણ ગણામ 

છે. – BRC. 
555. DPEO કામગક્રભ ળા ભાટે અભરભાું આવ્મ. – 

વાલગવત્રક પ્રાથવભક વળક્ષણ ભાિે. 
556. ‘ળાા પ્રલેળત્વલ’ કામગક્રભ ગ જયાત યાજ્મભાું 

ક્માયથી અભરભાું આવ્મ. – 2002-02. 
557. જૂથ વુંવાધન કેર (CRC) ભાું કેટરી 

ળાાઓન વભાલેળ થામ છે. – 10થી 12 
ળાાઓ. 

558. શલદ્યાવશામક મજના ક્માયથી અભરભાું 
ભૂકલાભાું આલી છે. – 1998. 

559. ની ેનાભાુંથી કઈ વશભશત ગ્રામ્મ કક્ષાએ કામગયત 

શમ છે. – PTA, MTA, VCE. 
560. શલદ્યાથીની અવુંતકાયક પ્રગશતને રીધે કઈ 

એક ધયણભાું તેન ું લધ  યકાલ ું એટરે.... – 
સ્થવગતતા. 

561. બાયતભાું કમ ું યાજ્મ કમા કેલણીભાું 
અગ્રસ્થાને છે. – કેય. 

562. DISEની ભાહશતી કઈ તાયીખથી શસ્થશતએ 

બયલાભાું આલે છે. – 30 વપ્િે. 
563. ની ેનાભાુંથી કમ ું કામભીત્રક ગણામ છે. – 

જનયર યજીસ્ટય. 
564. ગ જયાતભાું વો પ્રથભ આશ્રભ ળાા ક્મા ળરૂ 

થઈ. – ભીયાખડી. 
565. 1961ભાું કની અધ્મક્ષતાભાું આહદલાવી 

શળક્ષણ ભાટે એક ું નીએ ય ના થઈ શતી. – 
વલઠ્ઠરબાઈ િેર. 

566. યાષ્ટર ીમ વાક્ષયતા શભળનની સ્થાના ક્માયે થઈ 
શતી. – 1988. 

567. 2001ભાું ગ જયાતભાું વાક્ષયતાન ું પ્રભાણ કેટર ું 
શત ું. – 69.96%. 

568. યાષ્ટર ીમ પ્રોઢ શળક્ષણ કામગક્રભ બાયતભાું ક્માયે 
અભરભાું આવ્મ. – 2જી ઓતિફય 1978. 

569. શલકરાુંગ ધાય 1995 બાયતના કમા યાજ્મને 
રાગ  ડત નથી. – જમ્ભુ અને કાશ્ભીય. 

570. બાયતીમ શળક્ષણભાું કમ ું ું  ‘ભેગ્નાકાટાગ’ તયીકે 
ઓખામ છે. – કઠાયી ાંચ. 

571. ભાઈક્રટીશ ુંગ ળબ્દન વોપ્રથભ પ્રમગ કયનાય 
કણ શતા. – ડ્લાઈન એરન. 
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572. RTE અુંતગગત ધ. 1થી 5ભાું 122 શલદ્યાથીઓ 

છે. ત કેટરા શળક્ષક ભલાાત્ર થામ. – 5. 
573. અધ્મમનભાું કહઠન ભ દ્દાઓને વય ફનાલલા 

ભાટે... – યભત દ્વાયા વળક્ષણ આલુાં જોઈએ, 
પ્રલૃવત્ત દ્વાયા વળક્ષણ આલુાં જોઈએ. 

574. શળક્ષણ ભાનલને આત્ભશલશ્વાવ  અને શન:સ્લાથી 
ફનાલે છે આ શલધાન કન ું છે. – ઋગ્લેદ. 

575. શળક્ષણભાું પ્રજકે્ટ દ્ધશત અભરભાું ભૂકનાય 
કણ શતા. – જ્ શન ડ્યઈુ. 

576. ા્ય  સ્તક કને કેરભાું યાખીને તૈમાય કયલ ું 
જોઈએ. – વલદ્યાથી. 

577. ‘યભતાું-યભતાું જ્ઞાન’ ભેલલાની દ્ધશત 

એટરે.... – ભન્િેવયી દ્ધવત. 
578. ‚ભનશલજ્ઞાન ભાનલી અને પ્રાણીલતગનન ું 

શલજ્ઞાન છે‛ એલી વ્માખમા આનાય કણ છે. – 
વી.િી. ભગગન 

579. ભનશલજ્ઞાનની વ્માખમા ભ જફ કઈ શલગત ખટી 
છે. – ભનવલજ્ઞાન વ્મવતતના અલમલન અભ્માવ 
કયે છે.  

580. Psychology ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ કણે કમો 

શત. – રૂડાપપે  
581. કણે ભનશલજ્ઞાનને ‘ ેતન અન બલ’ ન ું 

શલજ્ઞાન ગણાવ્મ ું છે. – વલપશેભ લુન્િ  
582. ફાકના ફધાત્ભક શલકાવને કમ ું હયફ 

અવય કયે છે. – વાાંસ્કૃવતક  
583. કમ ગા ૂલગ હક્રમાત્ભક તફક્ક ગણામ છે. 

– ફે થી વાત લગન  
584. ‘વાભાશજકયણ એટરે આણે વભાજભાું વપ 

યીતે બાગ બજલી ળકીએ એ ભાટે જરૂયી જ્ઞાન 
કોળલમ અને ભનલરણ પ્રાપ્ત કયલાની જટીર 
શળક્ષણ પ્રહક્રમા’ એલ ું કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે કહ્ ું. – 
પીળય  

585. NCERT ન ું લડ  ભથક કમા આલેર  છે?  
 હદલ રી  
586. NCERT કમાયથી કામગયત થઈ છે?  
 ૧ વપ્ ટેમ્ ફય ૧૯૬૧  
587. NCERT ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ શતી?  
 ય૭ જૂરાઈ ૧૯૬૧  
588. ભાનલ વુંવાધન અને શલકાવ ભુંત્રારમના 

શલદ્યાકીમ વરાશકાય તયીકે કઈ વુંસ્ થા કાભ કયે છે?  
 NCERT  
589. NCERT ના પ્રભ ખ તયીકે કણ શમ છે?  

 ભાનલ વુંળાધાન શલકાવ ભુંત્રારમ ખાતાના એટરે કે 
શળક્ષણ ખાતાના શળક્ષણ પ્રધાન શલાર વુંબાે છે.  

590. NCERT ના પ્રભ ખ ઉ૫યાુંતના વભ્ મ...?  
 -  યાજ્ મના શળક્ષણ પ્રધાન  
 મ .જી.વી.ના  ેયભેન  
 શલશલધ મ શનલશવગટીઓભાુંથી  ાય ક ર૫શતઓ(લાઈવ 

 ા વેરવગ)  
 કેર વયકાય દ્વાયા શનમ ક્ ત ૧ય વભ્ મ, જભેાું  ાય 

શળક્ષકન ૫ણ વભાલેળ થામ છે  
591. CBSE ન ું ૂરૂ નાભ?  
 Central Board of Secondary Education  

(કેરીમ ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ફડગ )  
592. CBSE ન ું  નાઃગઠન કમાયે કયલાભાું આવ્ મ ું?  
 ઈ.વ.- ૧૯૬યભાું  
593. CCE ન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 Continuous And Comprehensive Evuluation  
594. ગ જયાતભાું કમા લગથી CCE ના પ્રમત્ ન  ાર  

છે?  
 ૧૯૯ય- ૯૩  
595. ગ જયાતભાું કમા કેલણીકાયના ભાગગદળગન 

શેઠ CCE ન અભર થમેર છે?  
 ડૉ. યશલરબાઈ દલે  
596. વોપ્રથભ ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કમા લે થઈ 

શતી. –1905  
597. સ્ભૃશતભ્રુંળના કેટરા પ્રકાય છે. – ચાય  
598. સ્ભૃશત પ્રહક્રમાના ત્રણ ાવાઓની શલકલની 

દૃશષ્ટએ કમ ું શલકલ અમગ્મ છે. – ફુવદ્ધ  
599. ગ જયાતભાું અન સ્નાતક કેર વોપ્રથભ કમાું 

ખરલાભાું આવ્મ ું શત ું. – નલવાયી  
600. ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે કમાું ભેટર 

શશસ્ટર ળરૂ કયાલી શતી. – લડદયા  
601. ય નાલાદ – વલપશેભ લુન્િ  
602. કામગલાદ – વલવરમભ જમે્વ  
603. લતગનલાદ – જ.ેફી. લિવન  
604. વભશલષ્ટલાદ – ભેકવ લધીભય  
605. ભનશલશ્લેણલાદ – વવગ્ભાંડ ફ્રઈડ  
606. ગ જયાતના કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે ડૉ. ફ્રઈડના 

શાથ ની ે તારીભ રીધી શતી. – ડૉ. ધીયેન્ર ભશેતા  
607. શળક્ષણક્ષેત્રે ળાષ્ડીમ અશબવુંધાનના પ્રમગ 

કણે કમાગ શતા. – આઈ.ી. ાલરલ  
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608. લધીભય, કપડા અને કશરયની શત્ર ટીએ 
કયેર પ્રમગ કમા નાભે જાણીત છે. – પી-
ટપનાવભનન  

609. જ્ઞાનાત્ભક અશબગભભાું ભ ખમ શનધાગયક કણ 
શમ છે. – ભાનવવક પ્રટિમાઓ  

610. બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભુંડની સ્થાના ક્માયે 
કયલાભાું આલી શતી. –1924  

611. ..........આણા ભગજન એક નાનકડ બાગ 
છે. – શાઈથરેેભવ  

612. શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા 
કમા દેળભાું સ્થાઈ શતી. – જભગની  

613. ભનશલજ્ઞાનના અભ્માવના ભ ખમ ધ્મેમભાુંથી 
કમ ું એક ધ્મેમ નથી. – લતગનનુાં ટયલતગન  

614. ભનગત્માત્ભક અશબગભન ભ ખમ શનધાગયક 
કમ છે. – લાયવ અને ફાણના અનુબલ  

615. ની ેભાુંથી કણ ગેસ્ટાલટલાદી ભનલૈજ્ઞાશનક 
નથી. – સ્કીનય  

616. શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા 
ક્માયે સ્થાઈ શતી. – 1879  

617. શલશ્વની વોપ્રથભ ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કણે 
કયી શતી. – આપપેડવફને  

618. ભનશલજ્ઞાનન ું પ્રથભ નફેર ાહયતશક કને 
એનામત થમ ું શત ું. – શેફિગ  વવભન  

619. હ્ હયશસ્ટક દ્ધશત ળેભાું ઉમગી છે. – ઉકેર 
ભેલલા ભાિે  

620. ‘શલ ાયણા એ આુંતહયક લાક્મ છે’ એભ કણ ે
કહ્ ું. – લિવન  

621. વપ ગ નાળધક અને વ ા ખફયત્રીઓ 
તાના કામગભાું કઈ પ્રહક્રમાન ઉમગ કયે છે. – 
ફધાત્ભક  

622. સ્ટેનફ્રડગ  શફને કવટીની ય ના ક્માયે કયલાભાું 
આલી શતી. – 1916  

623. PQRST દ્ધશત કણે શલકવાલી શતી. – થભવ 

અને યવફન્વન  
624. ભેસ્રના શવદ્ધાુંતભાું ાું ભ ું વાન કમ ું ગણામ 

છે. – સ્નેશની જરૂયત  
625. શવશદ્ધ પે્રયણાન ું ભાન કયલા ભાટે કઈ કવટી 

ઉમગી છે. – પ્રત્મક્ષ અવધજ્ઞાન કવિી  
626. ાલરલના પ્રમગભાું અશબવુંશધત ઉદ્દીક કમ ું 

છે. – ઘાંિડીન અલાજ  
627. ઈલાન ેટર શલ  કમા દેળન ભનલૈજ્ઞાશનક 

શત. – યવળમા  

628. બગલદગીતાભાું કઈ ફાફતને શસ્થતપ્રજ્ઞતા 
તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. – તીવ્ર આલેગન ે
અિકાલલ  

629. કણે આલેગના દવ પ્રકાય ગણાવ્મા છે. – 
ઈઝાડે  

630. શવશદ્ધ પ્રણેતાની ફાફતભાું કઈ શલગત અમગ્મ 
છે. – વ્મવતત પ્રત્મક્ષીકૃત વાંગઠન લડે વવવદ્ધ પ્રેયણા 
ભેલી રે છે.  

631. ‘વ્મશક્તત્લન શવદ્ધાુંત’ કણે યચ્મ છે. – 
વવગ્ભાંડ ફ્રઈડ  

632. કારગ મ ુંગ –ભનવલશ્લેણલાદ  
633. એશરુંગ શવ – સ્ભૃવતના પ્રમગ  
634. ફી.એપ. સ્કીનય – ટિમાત્ભક અવબવાંધાન  
635. જશન ડ્ય ઈ – કામગલાદ  
636. ભેક્વ લધીભયે કમ અશબગભ આપ્મ શત. – 

વભવષ્ટલાદ  
637. ગ જયાતની કઈ મ શનલશવગટીભાું ભનશલજ્ઞાનન 

સ્લતુંત્ર શલબાગ વોપ્રથભલાય ળરૂ કયલાભાું આવ્મ. 
– ભ.વ. મુવનલવવગિી  

638. શલશ્વભાું વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનભાું અભેહયકન 
ા્ય  સ્તક ફશાય ાડનાય કણ શતા. – જશન 
ડ્યુઈ  

639. ગાડગનયે ફશ શલધ ફ શદ્ધન શવદ્ધાુંત કમાયે 
આપ્મ. – 1983  

640. ‘ભાનશવક લમ’ ન ખમાર કણે વભજાવ્મ 
શત. – વફને  

641. બાયતભાું ફ શદ્ધ કવટી ક્ષેત્રે પ્રથભ ીએ .ડી. 
કને પ્રાપ્ત કયી શતી. – ડૉ. કૃષ્ણકાાંત દેવાઈ  

642. શલી ભનદ ફગ વ્મશક્તન ફ શદ્ધઆુંક કેટર 
શમ છે. – 50 થી 69  

643. ભાનલ અુંગેના કન ભત શલધામક અન ે
આળાલાદી છે. – ભેસ્ર  

644. શયભાન વેયળાક નાભના શસ્લવ ભનલૈજ્ઞાશનકે 
કઈ પ્રશલશધ શલકવાલી શતી. – ળાશીના ધાફાની  

645. ભનલરણ ત રાની દ્ધશત કણે શલકવાલી 
શતી. – શરકટગ   

646. ‘સ્લ’ ન ખમાર કણે આપ્મ છે. – ટશવગન્વ  
647. પ્રશતબા વુંન્નતા ત્રણ ઘટકની આુંતયહક્રમા 

ઉય અલરુંફે છે તેલ ું કણે કહ્ ું. – જોવેપ યેનઝુર  
648. ભેસ્રએ આેર જરૂયીમાત શ્રેણીભાું ની ભેાુંથી 

કઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી. – ઉછેય  
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649. શલદ્યાથીના વા ા ઉિય ફદર શળક્ષક  શેયા ય 
શસ્ભત રાલે છે તે કમા પ્રકાયન ું વ દૃઢક ગણામ. – 
શકાયાત્ભક અળાવદદક  

650. કમ ું લતગન ળાશબ્દક કેરીકયણન ું નથી. – ભોન 
યશી ઉબુાં યશેલુાં.  

651. અશબક્રશભત અધ્મમનન શલ ાય કણે આપ્મ 
શત. – સ્કીનય  

652. અધ્મેતા જ ેશલમભાું યવ ધયાલે છે તે શલમન ું 
અધ્મમન વાયી યીતે કયી ળકે છે તેને ળ ું કશીળ ું. – 
અવબરવચ  

653. અશબવુંધાનની ભદદથી કઈ ફાફત વોથી વાયી 
યીતે ળીખલી ળકામ છે. – બાા અને વ્માકયણ  

654. ઉદ્દીક દ્વાયા જ ેપ્રશતહક્રમા થામ છે તેને ...... 
કશે છે. – પ્રવતચાય  

655. ‘લતગનભાું પ્રગશતળીર અન ક રન પ્રાપ્ત કયલાની 
પ્રહક્રમા એટરે અધ્મમાન’ શલધાન કણે કમ ાં શત ું. – 
સ્કીનય  

656. ‘શલળે દૃષ્ટાુંત, ઉદાશયણની ભદદથી 
વાભામ શનમભ દ્ધશતવય પ્રાપ્ત કયલાની હક્રમા’ 
આગભન દ્ધશતની આ વ્માખમા કણે આી શતી. 
– જોમવ  

657. ‘પ્રમગળાા દ્ધશત’ ના જનક કણ ગણામ 
છે. – ડુ. શેરન ાકગશસ્િગ   

658. હશકે્રટવે ળેના પ્રકાય દળાગવ્મા છે. – 
વ્મવતતત્લના  

659. CAT (શ લડરન એયવેપ્ળન ટેસ્ટ) પ્રક્ષેણ 

કવટીના ળધક કણ શતા. – અનેસ્િ ટિપ્વ  
660. ભૂલ માુંકન એ કેલી પ્રહક્રમા છે?  
 વતત  ારતી પ્રહક્રમા  
661. શળક્ષણ દ્વાયા વ્ મશક્ તના લતગનભાું અેશક્ષત 

૫હયલતગન આવ્ મ ું કે નશીં તે  કાવલાન ું કામગ કણ 
કયે છે?  

 ભૂલ માુંકન  
662. ભૂલ માુંકનના પ્રકાય જણાલ?  
 અ) સ્ લરૂ૫ની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ય પ્રકાય...  
 ૧)ઔ૫ ાહયક ભૂલ માુંક  
 ય)અનો૫ ાહયક ભૂલ માુંકન  

ફ)પ્રહક્રમાની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ૩ પ્રકાય...  
 ૧)રેશખત ભૂલ માુંકન  
 ય)ભોશખક ભૂલ માુંકન  
 ૩)હક્રમાત્ ભક ભૂલ માુંકન  

ક)વભમની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ય પ્રકાય...  

 ૧)વતત ભૂલ માુંકન  
 ય)વાલશધક ભૂલ માુંકન  

ડ)વ્ મલસ્ થાની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ય પ્રકાય...  
 ૧)આુંતહયક ભૂલ માુંકન  
 ય)ફાહ્ ભૂલ માુંકન  
663. ળાા ભૂલ માુંકનના ત્રણ શલબાગ જણાલ?  
 ળૈક્ષશણક ભૂલ માુંકન  
 શળક્ષણ વુંરગ્ન પ્રલૃશતન ું ભૂલ માુંકન  
 બોશતક વ શલધાઓની જાલણી અને તેના 

ઉ૫મગન ું ભૂલ માુંકન  
664. ગે્રહડુંગ ૫દ્ધશતના પ્રકાય જણાલ?  
 -  પ્રત્ મક્ષ ૫દ્ધશત  
 ૫યક્ષ ૫દ્ધશત  
665. પ્રાથશભક ળાાભાું ગે્રહડુંગ ૫દ્ધશત જણાલ?  
 ટકા ગે્રડ  
 ૮૦ % થી લધ  -  A+  
 ૬૫ % થી ૮૦ % વ ધી -  A  
 ૫૦ % થી ૬૫ % વ ધી -  B+  
 ૩૫ % થી ૫૦ % વ ધી -  B  
 ૩૫ % થી ઓછા -  C  
666. ગ જયાતભાું શાર કમા ધયણભાું પ્રત્ મક્ષ ગે્રહડુંગ 

૫દ્ધશત શમ છે?  
 ધયણ-  ૧ અને ય  
667. ગ જયાતભાું શાર કમા ધયણભાું ૫યક્ષ ગે્રહડુંગ 

૫દ્ધશત શમ છે?  
 ધયણ-  ૩ અને ૮  
668. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન એ ....?  
 શલદ્યાથી કેરી છે  
669. શળક્ષણભાું કયલાભાું આલરેા નૂતન પેયપાય 

પ્રભાણે શળક્ષકની બૂશભકા કઈ યશેળે?  
 Facilitator, Instructor  
670. શળક્ષણના નલા અને ૫યું૫યાગત શેત ઓન ે

રક્ષભાું યાખીને તેના ભ ખ મ કમા ફે પ્રલાશ કયલાભાું 
આવ્ મા છે?  

 ળૈક્ષશણક ભૂલ માુંકન અને વશ- ળૈક્ષશણક ભલૂ માુંકન.  
671. Holistic Education એટરે ળ ું?  
 વલાાંગી શલકાવ  
672. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન શેઠ આલયી 

રેલામેરા ભ ખ મ શલમ કમા છે?  
 પ્રથભ બાા, હદ્વતીમ બાા, હશ દી, વુંસ્ કૃત, ગશણત, 

શલજ્ઞાન અને ટેક્ નરજી, વાભાશજક શલજ્ઞાન.  
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673. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન શેઠ આલયી 
રેલામેરા લૈકશલક શલમ કમા છે?  

 મગ, શ ત્ર, વુંગીત, કમ્ પ્ મ ટય ૫હય મ, કૃશ  
674. વતત અને વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકન ......... ૫ય બાય 

આ છે?  
 શળખલાની પ્રહક્રમાન ું કેલી યીતે અલરકન કયી ળકામ, 

તેન યેકડગ  યાખી ળકામ તેભજ વ ધાય કયી ળકામ.  
675. વતત અને વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકનની પ્રહક્રમાભાું 

‚વ્ મા૫ક‛ ળબ્ દ કમા શવદ્ધાુંતન ું વભથગન કયે છે?  
 જ.ેી.શગલ પડગ  ન ફ શદ્ધ- વુંય નાન શવદ્ધાુંત.  
676. વતત અન ે વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકનના ઉદે્દળ 

જણાલ?  
 માદ યાખલાને ફદરે ળીખલાની પ્રહક્રમા ૫ય બાય 

આ૫લ.  
 શલદ્યાથીઓને ળીખલાની પ્રહક્રમા તેભજ જાણકાયી 

શલળે શનણગમ રેલ.  
677. વતત અને વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકનન ું ઉ૫કયણ છે...?  
 -  શનયીક્ષણ  
 પ્રશ્નાલરી  
 તાવવૂશ   
678. વ્મશક્તગત તપાલત વજગતા ઘટકભાું કન 

વભાલેળ થળે નશી. – લાંળાનિુભ  
679. કમ ું ભુંદફ શદ્ધ ફાકન ું રક્ષણ નથી. – 

ફુવદ્ધઆાંક 170 થી 190  
680. ‘જનેાભાું શલશળષ્ટ ળશક્તઓ, શલશળષ્ટ ફ શદ્ધ 

પ્રશતબાઓ અને શલશળષ્ટ ગ ણન વભ ચ્ મ શમ 
તેને તેજસ્લી ફાક કશેલામ’ તેજસ્લી ફાકની 
આ વ્માખમા કણે આી શતી. – િભગન  

681. કમા ફાક ભાટે ‘ગીપટેડ’ ળબ્દ લાયી 

ળકામ. – તેજસ્લી ફાક  
682. 50 થી 70 ફ શદ્ધઆુંકને કેલી ફ શદ્ધ કશેળ ું. – 

અપ ફુવદ્ધ  
683. ળાશબ્દક કવટીની ફાફતભાું કઈ શલગત 

અમગ્મ છે. – ડૉ. ભધુકય િેર અને જ.ેઝેડ. િેર ે
આલી કવિી યચી છે.  

684. ‘ભાણવ દય’ કવટી કણ ેતૈમાય કયી છે. – 
ગુડ ઈનપ  

685. ળાાભાું ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનની ળી 
જરૂયીમાત છે. –  
(૧) અધ્મેતાને ઓખલાભાાં વશામબૂત થામ છે. 
(૨) વળક્ષણ ધ્ધવતઓના વનધાગયણ ભાિે 
આલશ્મક છે.  

(૩) અધ્મેતાન આનુલાંવળક લાયવ વભજલાભાાં 
ભદદ કયે છે.  

686. વલગપ્રથભ અધ્મેતા કેરી શળક્ષણ દ્ધશતની 
હશભામત કણે કયી શતી. – ેસ્િરજીએ  

687. ‘ભનશલજ્ઞાન એ જ શળક્ષણ ભાટેન ું આધાયબૂત 

શલજ્ઞાન છે’ કશેનાય કણ શતા. – ફી.એપ.સ્કીનય  
688. વાભાશજકતા શભશતથી ળ ું જાણી ળકામ છે. – 

અધ્મેતાની વાભાવજક વસ્થવત  
689. ઓગણીવભી વદીભાું વોપ્રથભ શળક્ષણન ે

ભનલૈજ્ઞાશનક સ્લરૂ આનાય કણ શતા. – 
ેસ્િરજી  

690. શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા 
કણે સ્થાી શતી. – વલપશેભ લુન્િ  

691. કારગ મ ુંગે કઈ દ્ધશત શલકવાલી શતી. – 
વ્મવતતત્લન પ્રકાયરક્ષી દ્ધવત  

692. ળાશીના ડાઘાની પ્રશલશધ કણે શલકવાલી શતી. 
– શયભાન યળાળે  

693. ફ શદ્ધ ભાન ક્ષેત્રે કમા ભનશલજ્ઞાની મગદાન 
ભશત્ત્લન ું છે. – (૧) લુન્ડિ (૨) થનગડાઈક (૩) 
વફને  

694. વૂમગપ્રકાળના વાત યુંગ ‘જાનીલારીીનાયા’ ને 
ટ ું કભાું વભજલ ું એ કન ું રષ્ટાુંત ગણામ. – સ્ભૃવત 
લધાયલાનુાં  

695. અુંતભ ગખી વ્મશક્તત્લ ધયાલતી વ્મશક્તન ું એક 
રક્ષણ દળાગલ. – લાચનન ળખ લધાયે શમ  

696. આધ્માશત્ભક ફ શદ્ધઆુંક દળાગલલા કઈ વુંજ્ઞા 

લયામ છે. – SQ  
697. યીક્ષાભાું નાાવ થનાય વ્મશક્ત કશે છે ભાયે 

ક્મા ાવ થલ  શત ું ? આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત 

ગણામ. – મોવતતકીકયણ  
698. વ્મશક્તગત તપાલત વુંતલા કઈ શળક્ષણ 

દ્ધશત લધાયે ઉમગી છે. – અવબિવભક અધ્મમન  
દ્ધવત. 

699. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનભાું કઈ ફાફત 
અગત્મની છે. – શેરાના અનુબલ 

700. પ્રમત્ન અને બૂર દ્વાયા અધ્મમનન શવદ્ધાુંત 
કણે આપ્મ શત. – થનગડાઈક 

701. કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે યભતન ભનયુંજન શવદ્ધાુંત 
આપ્મ શત. – ેિર ીક 

702. ફાકના ભાનશવક શલકાવભાું ભશિભ કન 
પા શમ છે. – વળક્ષણન. 
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703. ‘યભત જ જીલન છે’ એલ ું કણે કહ્ ું શત ું. – 

જ્ શન ડ્યુઈએ 
704. ‘ભનલૈજ્ઞાનન વુંફુંધ પ્રત્મક્ષ ભાનલ લતગન 

વાથે છે’ એલ ું કશેનાય કણ શતા. – ગેયીવન અન ે

અન્મ 
705. તરૂણની ની ેનાભાુંથી કઈ એક ગુંબીય વભસ્મા 

ગણામ છે. – અિુરાણાં 
706. એક શલદ્યાથી અમ શલદ્યાથીને લાલાગય ધભકી 

આે છે. આ કમા પ્રકાયની વભસ્મા ગણામ. – 
આિભકતાની 

707. કઈ અલસ્થાને ‘તુંગદીરીની અલસ્થા’ કશેલાભાું 
આલે છે. – તારણ્મલસ્થા 

708. અશબક્રશભત અધ્મમનન શવદ્ધાુંત કમા 
ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મ છે. – સ્કીનય 

709. કશરયે આુંતયવ ઝના પ્રમગ કમા પ્રાણી ઉય 
કમાગ શતા. – વચમ્ાન્ઝી 

710. શલકાવના તફક્કાઓન મગ્મ ક્રભ કમ છે. – 

ગબાગલસ્થા, ળૈળલ, ટકળયાલસ્થા, તરણાલસ્થા, 
મુલાલસ્થા, પ્રોઢલસ્થા, લૃદ્ધલસ્થા 

711. ાલરલ – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 
712. સ્કીનય – કાયક અવબવાંધાન 
713. કશરય – કાયક અવબવાંધાન 
714. કમા ભનલૈજ્ઞાશનકની 16 PF કવટીઓ 

જાણીતી છે. – કેિરની 
715. ળૈક્ષશણક ભનલૈજ્ઞાનભાું EQન અથગ ળ ું થામ છે. 

– વાલેવગક ફવુદ્ધઆાંક 
716. ની ેનાભાુંથી કમ  શલકાવના તફક્કાન ું જોડક ું  

અમગ્મ છે. – ટકળયાલસ્થા-2થી 14 લગ 
717. શેલીંગ શસ્રટ  - તારણ્મ વલકાવ 
718. અબ્રાશભ ભેસ્ર – પ્રેયણા 
719. ભેકડ ગર – વશજલૃવત્ત 
720. મ ુંગ – વ્મવતતત્લ વવદ્ધાાંત 
721. ની ેનાભાુંથી કઈ વ્મશક્તત્લ ભાનની કવટી 

છે. – ળદદ વાશચમગ, લાતમૂવતગ, યળાની ળાશીના 

ડાઘાની 
722. લગગ પ્રશતશનશધની વુંદગી કયતાું કઈ 

ભનલૈજ્ઞાશનક દ્ધશત ઉમગી નીલડળે. - 
વાભાવજકતાવભવતની   

723. ‘અન બલ જ જ્ઞાનની એકભાત્રા ભાતા છે’ આ 

શલધાન કમા લાદને વાથગક ફનાલે છે. – 
ઈવન્રમાનબુલલાદ 

724. ‘શ ું  કદી ળીખલત નથી, શ ું  એલા વુંજોગ ેદા 

કરૂ છ  જભેાું શલદ્યાથીઓ ળીખ’ે આ શલધાન કન ું છે. 

– રૂવ 
725. ળીખલાની પ્રહક્રમા ય કમા ળાયીહયક 

હયફની અવય વોથી ઓછી જોલા ભે છે. – 
જાતીમતા 

726. ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ વ્માખમા ની ેનાભાુંથી 
કઈ ફાફત વા ી છે. – ભાનવવક અને લાસ્તવલક 
ઉંભયન ગણુત્તય 

727. અધ્મમન ય અવય કયતાું હયફભાુંન ું કમ ું 
એક નથી. – વલસ્ભૃવત 

728. વ્મશક્ત વાઈકર  રાલતાું ળીખે તભેાું કમ 
શવદ્ધાુંત ઉમગી ફને છે. – પ્રમત્ન અને બૂરન 

729. ‘ભશાલયાને હયણાભે લતગનભાું થત પેયપાય એ 

અધ્મમન છે’ એભ કશેનાય કણ શતા. – 

આય.એ.ચેવમ્મન 
730. ળાષ્ડીમ અશબવુંધાનભાું કમ  ક શત્રભ ઉદ્દીક 

ભૂકલાભાું આવ્મ ું શત . – લિડી 
731. આુંતયવ ઝન ખમાર આનાય ભનલૈજ્ઞાશનક 

કશરય ક્માન લતની શત. – જભગની 
732. ડેશલડ વી.રેડ ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત વાથ ે

વુંકામેરા છે. – વવવદ્ધ પ્રેયણા 
733. વશજલૃશિન શવદ્ધાુંત કણે આપ્મ શત. – 

ભેકડૂગર 
734. ભનલૈજ્ઞાશનકે મ ુંગે વ્મશક્તત્લના કેટરા પ્રકાય 

દળાગવ્મા છે. – ફે 
735. પે્રયણા એટરે કઈક શેત  ભાટે કાભ કયલાની 

હક્રમા’ ભનલૈજ્ઞાશનકે શલધાન કમ ાં શત ું. – ફનાગડ 
736. ની ેનાભાુંથી કઈ વાુંલેશગક આલશ્મકતા નથી. 

– તયવ 
737. ‘ડ્યા ત્માયે નભસ્કાય’ એ કઈ પ્રમ શક્તની શ્રેષ્ઠ 

કશેલત છે. – મોવતતકીકયણ 
738. આહદત્મ તાની જાતને વશ ન તચડ રકય 

વભજ ેછે તેભાું કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – તાદામ્મ 
739. ‘યીક્ષાભાું પ્રથભ નુંફય આલતા ળાાન ું શ્રેષ્ઠ 

ઈનાભ ભળ્ ’ એલ ું કલલાભાું કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત 

યશેરી છે. – ટદલાસ્લપ્ન 
740. ‘યીક્ષાભાું ાવ ન થતાું શળક્ષકની બૂર 

કાઢલી.’ તેભાું કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત યશેરી છે. – 
પ્રક્ષેણ 
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741. આન લુંશળકતાન આધાય કઈ ફાફત ય યશેર 
છે. – ભાતા-વતાના વાંસ્કાય 

742. લૃશદ્ધ એ .................. ઘટના છે. – 
ળાયીટયક 

743. ‘વ્મશક્તત્લએ વ્મશક્તની ભન-ળાયીહયક 

હક્રમાઓન ું વુંગઠન છે. જ ે લાતાલયણ વાથે તેન ું 
અન ક રન નક્કી કયે છે’ આ વ્માખમા કણે આી. – 

ઓરાિગ  
744. ળાશીના ડાઘાની પ્રમ શક્ત કણે આી. – 

વેળાકે 
745. CAT એ ળેની દ્ધશત ગણામ છે. – વ્મવતતત્લ 

ભાનની 
746. ‘અન ક રન એટરે જરૂહયમાત અને હયશસ્થશત 

લચ્ ે અવયકાયક યીતે ભે વાધલાન પ્રમત્ન’ એ 

વ્માખમા કણે આી. – કરભેન ે
747. ઝઘડાખય લૃશિને વભાજ પ્રલૃશિભાું રૂાુંતહયત 

કયલી એ કમા પ્રકાયની ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 
ઉધ્લીકયણ 

748. ભાણવ શ ુંતાજનક કે દ :ખદામક ઘટનાઓ 
બૂરલા પ્રમાવ કયે છે તેને કમા નાભથી ઓખલાભાું 
આલે છે. – દભનની પ્રટિમા 

749. અુંકળશક્ત કવટી – ડ.યીખલચાંદ ળાશ 
750. ળાશબ્દક અળાશબ્દક કવટી – ડ.કે.જી.દવેાઈ 
751. બાાળશક્ત ભાન કવટી – ડ.ઉલગળી દેવાઈ 
752. માુંશત્રક અશબમગ્મતા કવટી – 

ડ.ી.એ.વત્રલેદી 
753. શસ્લટ્ઝયરેડના ભનલૈજ્ઞાશનક શભગન યળાળ ે

ળાશીના ડાઘાની પ્રમ શક્ત ક્માયે ળધી શતી. – 
1921  

754. CAT (શ લડરન એયવપે્ળન ટેસ્ટ) કવટીના 

વુંળધક કણ શતા. – િભગન 
755. લસ્ત ફધ કવટી (TAT) 1938ભાું કણે ય ી 

શતી. – શેનયી ભયે અને ભગગન 
756. ભુંદફ શદ્ધના ફાકન ફ શદ્ધઆુંક કેટર શમ 

છે. – 50 થી 70 
757. ની ેનાભાુંથી કમ ભનલૈજ્ઞાશનક અભેહયકન 

નથી. – લુન્િ 
758. વાભામ ફ શદ્ધ ધયાલતી વ્મશક્તઓન 

ફ શદ્ધઆુંક કેટર શમ છે. – 90 થી 100 
759. ભનશલજ્ઞાની શસ્મયભેનની ફાફતભાું કઈ 

શલગત વા ી છે. – તે અભેટયકાન લતની શત, 

તેણે ફવુદ્ધ વલળને અભ્માવ કમો શત, 1904ભાાં 

ટરતત્લીમ વવદ્ધાાંત આપ્મ શત 
760. ‘ભાનલીની વુંૂણગ વ્મશક્તભિાન ું પ્રગટીકયણ 

એટરે કેલણી’ એલ ું કશેનાય કણ શતા. – સ્લાભી 

વલલેકાનાંદ 
761. ફાશલકાવ અને શળક્ષણના શવદ્ધાુંત વો પ્રથભ 

કણે આપ્મા શતા. – ભેડભ ભાટયમા ભન્િેવયીએ 
762. ‘ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના શતા’ તયીકે કણ 

જાણીત ું છે. – શફગિ 
763. ‘ભૂલમાુંકન એ વતત  ારતી પ્રહક્રમા છે જ ે

વુંૂણગ શળક્ષણ પ્રણારીન ું ભશત્ત્લન ું અુંગ છે’ આ 

વ્માખમા કણે આી. – ટયવવગન’ 
764. અશબવુંધાનભાું ઉદ્દીકને ફદરે પ્રશત ાયને 

અશનલામગ ગણનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા. – 
વસ્કનય 

765. ‘ક દયત દ્વાયા ભતી કેલણી જ વા ી 

કેલણી’ કણે શલધાન કમ ાં શત ું. – રૂવ 
766. ‘તભે ભને એક ફાક આ અને તેને કશ તે 

ફનાલી દંચ આ લાક્મ કન ું છે. – લિવન 
767. ‘વાભામથી શલશળષ્ટ હક્રમાઓ તયપન ું લરણ’ 

કઈ ફાફત દળાગલે છે. – કાયક વલકાવ 
768. ળાયીહયક શલકાવભાું શસ્થયતા અને ફાકન ું 

સ્લાલરુંફી ફનલ . આ રક્ષણ ક્માયે જોલા ભે છે. 
– ટકળયાલસ્થા 

769. ‘એશ લભેટ ભહટલેળન’ વાથે કમા 

ભનશલજ્ઞાની વુંકામેરા છે. – બ્રુનય 
770. ફાકને શળખલલા ભાટે કઈ ફાફત વોથી 

અગત્મની છે. – પ્રેયણા 
771. ફહશભ ગખી વ્મશક્તત્લન ું રક્ષણ કમ ું છે. – ઘણા 

વભત્ર ધયાલે છે, નતેૃત્લ વાંદ કયે છે, સ્લબાલ 

વભરનવાય શમ છે. 
772. કઈ કશેલત ળકૈ્ષશણક ફા ભનશલજ્ઞાનના 

શવદ્ધાુંતની શલરૂધ્ધની નથી. – કુભ છડ 
લાીએ તભે લે 

773. ‘ભાનલને  ાહયર્ય મલાન અને જગત ભાટે 

ઉમગી ફનાલે તે જ શળક્ષણ કશેલામ’ આ શલધાન 

કણે કહ્ ું શત ું. – માજ્ઞલાપકમ 
774. ભૂલમાુંકનન ું શલસ્તૃત લગીકયણ ની ેનાભાુંથી 

કણે કમ ાં શત ું. – ફેન્જાભીન દરુભ 
775. સ્કીનય દ્વાયા દળાગલલાભાું આલેરા અશબક્રશભત 

અધ્મમન વાથે ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત વા ી છે. 
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– એક વાંકપના ળીખલલા ભાિેના િભળ: આગ 
લધાયલુાં 

776. બાાના ઉમગ લગય થતાું પ્રત્મામનને કમ ું 
પ્રત્મામન કશેલામ. – અળાવદદક પ્રત્મામન 

777. વ્મશક્તત્લ ભાન ભાટે ળાશીના ડાઘાની 
કવટીની ય ના કણે કયી શતી. – યળાક 

778. અલાદરૂ ફાકને કમા નાભથી ણ 

ઓખલાભાું આલે છે. – ટડવેફર ચાઈપડ, 
વલવળષ્ટ ફાક 

779. શલકાવ એ શનયુંતય અને ક્રશભક યીતે  ારતી 
પ્રહક્રમા છે. શલધાન કન ું છે. – સ્કીનય 

780. ની ેભાુંથી કમ ભ રાકાત દ્ધશતન એક પ્રકાય 
નથી. – આાંવળક ભુરાકાત 

781. થનગડાઈક – પ્રમત્ન અને બરૂ 
782. સ્કીનય – કાયક અવબવાંધાન 
783. કશરય – આાંતયવુઝ 
784. ાલરલ – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 
785. વામભન શફને – ફુવદ્ધકવિી 
786. ની ેભાુંથી લૃશદ્ધના અથગભાું કમ ું શલધાન અમગ્મ 

છે. – ટિમાનુાં ભા તે ફવુદ્ધ 
787. ‘તારુણ્મ એ જીલનની લવુંત છે.’ આ શલધાન 

કન ું છે. – ડ.ાાંડે 
788. વુંલેગ એ પે્રયણાન ું કેરીમ, અશનલામગ અન ે

હયલતગનળીર ાવ ું છે. આ લાક્મ કણે કહ્ ું શત ું. -  
ભેંકડુગર 

789. વ્મશક્તત્લન ું ઘડતય કયનાયા હયફભાુંથી 
ની ેનાભાુંથી કમ ું હયફ નથી. – અધ્મમન 

790. ભનશલજ્ઞાનને ‘ ેતનાન ું શલજ્ઞાન’ કશેનાય કણ 

શતા. – મ્મનાજી 
791. ‘ફ શદ્ધ એટરે અભૂતગ શલ ાય કયલાની ળશક્ત’ 

આ શલધાન કન ું છે. – િભગન 
792. ‘શળક્ષા ભનશલજ્ઞાન શળક્ષકની તૈમાયીની 

આધાયળીરા છે’ આ શલધાન કન ું છે. – સ્કીનય 
793. શળસ્ત ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત ય બાય ભૂકે 

છે. – સ્લવનમાંત્રણ 
794. સ્કીનયન ું પ્રદાન કમા ક્ષેત્રે ભશત્ત્લન ું છે. – કાયક 

અવબવાંધાન 
795. અાન ક શરત વ્મશક્તન ું રક્ષણ કમ ું છે. – 

લાતાલયણભાાં અેક્ષા ભુજફનુાં અટયલતગન 
796. વજગનાત્ભક શલ ાય કોળર ભાટે કઈ ફાફત 

વોથી ભશત્ત્લની છે. – આાંતયવુઝ ક્ષભતા 

797. ફાક સ્લ-લાત ીતન ઉમગ ક્માયે કયે છે. 

– લતગનને વનમાંવત્રત કયલા, વભસ્મા ઉકેરલા, 
આમજન કયલા 

798. વભસ્માના ‘ધ્મેમ’ તયપથી ઉકેરની શલ ાયણા 

કયલાની મજનાને કમા નાભથી ઓખલાભાું આલ ે
છે. – ઉરિ િભ મજના 

799. લૃશદ્ધ ળેના ય આધાહયત શમ છે. – લાયવ 
800. ફાયથી લીવ લગના વભમગાાને કમા નાભથી 

ઓખલાભાું આલે છે. – તરણાલસ્થા 
801. ફાકની શચ્મ ટયી ગ્રુંશથ કમા શલકાવને 

વશામરૂ ફને છે. – ળાયીટયક વલકાવ 
802. તારુણ્મના શલકાવના  ાય કામો કમા 

ભનલૈજ્ઞાશનકે દળાગવ્મા છે. – શસ્િગ  
803. અભ્માવભાું યાકેળ ાછ યશે છે યુંત  હક્રકેટભાું 

તે વાય ખેરાડી ફને છે. આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત 
છે. – ક્ષવતવૂતગ 

804. વામભન શફનેની કવટીન ું વોપ્રથભ ગ જયાતી 
રૂાુંતય કણે કમ ાં શત ું. – નાંદળાંકય એન. ળુતર 

805. કઈ અલસ્થાને જીલનન વુંક્રાુંશતકા ગણલાભાું 
આલે છે. – તરણાલસ્થા 

806. શલદ્યાથીના લતગનને ંચડાણથી વભજલાભાું કઈ 
દ્ધશત મગ્મ છે. – વ્મવતત અભ્માવ દ્ધવત 

807. સ્કીનયે કાયક અશબવુંધાનન પ્રમગ કના ઉય 
કમો શત. – કફૂતય 

808. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થત ું અધ્મમન એ કમા 
ભનલૈજ્ઞાશનકે વભજાવ્મ ું. – કશરય 

809. ‘ૂલાગન બલને કાયણે લતગનભાું થત કામભી અને 

વાેક્ષ પેયપાયને ભાી ળકામ છે’ એભ કણે કહ્ ું 

શત ું. – ભગગન 
810. પ્રમત્ન અને બ ર દ્વાયા અધ્મમન પ્રહક્રમાના 

વાનભાું કઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી. – 
વજગન 

811. કણે શળક્ષક – વલદ્યાથી લચ્ચનેા 
લગગવ્મલશાયના ઘિક દળાગવ્મા છે. – નડે પરેન્ડવ ે

812. ની ેનાભાુંથી કમ ું અધ્માન વૂત્ર મગ્મ છે. – 

ૃથક્કયણ તયપથી વાંમજીકયણ તયપ, ૂણગથી ખાંડ 

તયપ, વાદા યથી વાંકુર તયપ 
813. શલદ્યાથીને ‘ખૂફ વયવ’ શળક્ષક કશે એ કમા 

પ્રકાયન ું વ દૃઢક છે. – શકાયાત્ભક 
814. શેરા શવદ્ધાુંત યજૂ કયી છી ઉદાશયણ 

આલાભાું આલે તેને કઈ અધ્માન પ્રશલશધ કશેળ ું. 
– વનગભન દ્ધવત 
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815. ફાક લધાયેભાું લધાયે ક્માયે ળીખે છે. – જ્માયે 
તેને કઈ લાત વાયી યીતે વભજાલામ છે. 

816. ળાાભાું ફેર લાગતાું જ શલદ્યાથીઓ 
પ્રાથનાખુંડભાું ફેવી પ્રાથગના ળરૂ કયે છે. આ પ્રકાયન ું 
અધ્મમન કશી ળકામ. – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 

817. ‘સ્લપ્ન એ અજાગત ભનના યાજભાગો છે’ એલ ું 

કણે કહ્ ું શત ું. – વવગ્ભાંડ ફ્રઈડે 
818. થનગડાઈકે કમ ફ શદ્ધન પ્રકાય આપ્મ શત. – 

અભૂતગ ફુવદ્ધ, વાભાવજક ફવુદ્ધ, માાંવત્રક ફુવદ્ધ 
819. બણલાભાું શનષ્પ ગમેરી વ્મશક્ત ઉિભ લેાયી 

ફને છે – આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 
ઊધ્લીકયણ 

820. શળક્ષક-શલદ્યાથી લચ્ ે અગત્મન ું ભાધ્મભ કમ ું 
છે. – પ્રત્મામન 

821. નીયવ શળક્ષક ફાકને ધભકાલે છે – આ કઈ 
ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – આિભિતા 

822. નલી ભાહશતી કે શલ ાયને વભજલાની ળશક્ત 
એટરે... – ગ્રશણળવતત 

823. ‘ફ શદ્ધભાનના શતા’ તયીકે કણ ઓખામ 

છે. – વામભન વફન ે
824. ‘વાભામથી શલશળષ્ટ હક્રમાઓ તયપની ગશત’ 

એટરે....... – કાયક વલકાવ 
825. ળાષ્ડીમ અશબવુંધાનના પ્રમગ વાથે કન ું નાભ 

વુંકામેર ું છે. – ાલરલ 
826. શતા તેના દીકયાને ડક્ટય ફનાલલા ભાગે છે. 

તે કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત ગણાલી ળકામ. – યક્ષ 
ક્ષવતવૂતગ 

827. કેલણી એ કેલી પ્રહક્રમા ગણામ છે. – વત્રધુલી 
828. વ્મશક્તત્લ ભાન ભાટે કઈ દ્ધશત ઉમગી છે. 

– પ્રક્ષેણ 
829. ાલરલના ળાષ્ડીમ અશબવુંધાન પ્રમગભાું 

કઈ ફાફત વભાશલષ્ટ છે. – પ્રફરન, બેદફધન, 
વાભાન્મીકયણ, 

830. ની ેનાભાુંથી કની અશબરુશ  વુંળધશનકા 
જાણીતી છે. – સ્િર ોંગની 

831. ‘તારીભ દ્વાયા વ્મશક્તના લતગનભાું આલતા 

પેયપાય’ એટરે... – અધ્મમન 
832. ધીભી ગશતએ ળીખનાયન ફ શદ્ધઆુંક કેટર શમ 

છે. – 90 થી ઓછ 
833. કઈ અલસ્થાને ‘જીલનની લવુંત’ કશેલાભાું આલે 

છે. – તરણાલસ્થા 

834. લગગખુંડભાું પ્રત્મામન ભાટે અત્મુંત ળશક્તળાી 
અલયધક ળ ું છે. – વળક્ષકના ક્ષે અસ્ષ્ટતા 

835. શકળયાલસ્થાભાું શલદ્યાથીઓ વાભામ યીતે 
લધાયે કઈ વભસ્માન વાભન કયે છે. – વાથી 
વલદ્યાથીઓની વસ્લકૃતીની જરૂટયમાત વાંફાંધી 

836. સ્કીનયે તાના પ્રમગ જીલ ય કમાગ શતા. – 
કફૂતય 

837. કેટરા લગની લમે લૃશદ્ધ અટકી જામ છે. – 
16થી 18 

838. ભનશલજ્ઞાનભાું EQ એટરે... – વાાંલેવગક 

ફુવદ્ધઆાંક 
839. ફાક ફે લગ વ ધીભાું કેટરા ળબ્દ ફરાત ું 

થઈ જામ છે. – 300 ળદદ 
840. કમા વભમગાાભાું વુંઘગ, શતાળા અને 

ભૂુંઝલણ લધાયે શમ છે. – તરણાલસ્થા 
841. શમાજએે ફધાત્ભક શલકાવને કેટરા 

તફક્કાભાું લશચચ્મા છે. – ચાય 
842. આકાળભાું દેખાતા કેટરા તાયા એકફીજાની 

નજીક શલાથી  ક્કવ વભૂશભાું નક્ષત્ર સ્લરૂ ે
જોલા ભે છે.- આ કમ શવદ્ધાુંત દળાગલે છે. – 
વભીતાન 

843. કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે એલ ું વાશફત કમ ાં કે વુંહદગ્ધ 
શ ત્રના દળગનભાું બૂખમા ભાણવને ખાદ્યદાથોન ું 
દળગન થામ છે. – પમુવભન 

844. શવશદ્ધ પે્રયણાન ું ભાન કયલા ભાટે કઈ કવટી 

રેલાભાું આલે છે. – TAT 
845. ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીની ની ેનાભાુંથી કઈ 

રાક્ષશણકતા નથી. – વાતત્મ 
846. અમ વુંસ્કૃશતના પ્રબાલ દ્વાયા એક વાુંસ્કૃશતક 

વભૂશની વુંૂણગ જીલનદ્ધશત હયલતગનભાુંથી વાય 
થામ ત્માયે તેને યવુંસ્કૃશતકયણ કશેલામ – વ્માખમા 
કણે આી. – ભજભુદાય અને ભદન 

847. નૈશતક શનણગમ ળશક્ત ઉય  સ્તક કણે 
પ્રકાશળત કમ ાં શત ું. – વમજએે 

848. બાયતભાું વલગપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની 
પ્રમગળાા કણે સ્થાી શતી. – બ્રજને્રનાથ 
વીર 

849. ‘લમ ફીની ાકગ  ભેટર શશસ્ટર‘ ની સ્થાના 
કમાું થઈ શતી. – કરકાતા 

850. ભનશલજ્ઞાનને બાયતીમ શલજ્ઞાન હયદભાું 
ક્માયે સ્થાન ભળ્ ું. – 1922 
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851. ભનશલજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય 
ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતાું. – વલવરમભ જમે્વ 

852. ભનશલજ્ઞાનભાું જ્માયે કઈ વુંળધન કયલાન ું 
શમ ત્માયે તેની વોપ્રથભ વભસ્મા નક્કી કયે તેને 
 ક્કવ ળબ્દભાું યજૂ કયામ છે તેને ળ ું કશે છે. – 
વભસ્માકથન 

853. દીધગકારીન અને વભકારીન અભ્માવન 
ઉમગ ખાવ કયીને કમા પ્રકાયના ભનશલજ્ઞાનભાું 
થામ છે. – વલકાવાત્ભક 

854. પ્રત્મક્ષીકૃત વુંગઠનના શનમભ કમાું 

ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મા છે. – કશરય, િપકા, લધીભય 
855. યેરલેના ફે ાટાઓ લચ્ ે ઊબી યશી દૂય વ ધી 

નજય નાુંખતા દૂયનાું ાટા એકફીજાની નજીક આલી 
બી જતા રાગે છે – આ કઈ ભનશલજ્ઞાનની 
ફાફત દળાગલે છે. – યૈવખક ટયપ્રેક્ષ્મ 

856. ‘ધ્માન એટરે વુંદગીમ ક્ત ઉદ્દીક ઉય 

ભાનશવક કેરીકયણ કયલ ું’ વ્માખમા આનાય 

ભનલૈજ્ઞાશનકન ું નાભ જણાલ. – જમે્વ ડર રય 
857. ાલરલ કમા પ્રકાયના અશબવુંધાન વાથે 

જોડામેરા છે. – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 
858. ફ શદ્ધભાનના શતા તયીકે કણ જાણીત ું છે. – 

વફન ે
859. કણે વ્મશક્તગત અ ેતન ઉય બાય ભૂક્મ છે. 

– ફ્રઈડ 
860. શલશ્વની વોપ્રથભ ફ શદ્ધકવટી કઈ બાાભાું 

ય ાઈ શતી.    – ફ્રેન્ચ 
861. કમા જાણીતા ભનલૈજ્ઞાશનકે ફ શદ્ધના આઠ 

પ્રકાય આપ્મા.   – ગાડગનય 
862. વ્મશક્તત્લના કમા અશબગભભાું ફ્રઈડન પા 

વોથી લધ  છે. – ભનગત્માત્ભક 
863. છકયાભાું શતા પ્રત્મે રે અને ભાતા ભાટે 

આકગણ તેની કઈ ગ્રુંથીને કાયણે ઉદ્દબલે છે. – 
ઈટડવ 

864. વભગ્ર દેશતુંત્રભાું થત પેયપાય એ શલકાવ છે. –
વ્માખમા કણે આી. – િ અને િ 

865. જશન લટ્વને ‘લતગનલાદ’ ક્માયે યજૂ કમો. - 
1913   

866. SMC ન ું ૂરૂ નાભ?  
 School  Management Committee  
867. SMCની ય ના કમા કામદા શેઠ કયલાભાું 

આલી છે?  

 RTE-  ય૦૦૯ ની કરભ- ય ની ટા કરભ-  ૫ ના 

પકયા  ાયભાું શનહદગષ્ ટ શફન અન દાશનત ળાા 
શવલામની દયેક ળાાભાું ય ના કયલી.  

868. SMC ના વભ્ મ કેટરા શમ છે?  
 ૧ય વભ્ મ  
869. SMCભાું ક ર કેટરા લારી વભ્ મની શનભણૂક 

કયલાભાું આલે છે?  
 નલ વભ્ મ  
870. SMC ભાું ક ર લારી વભ્ મભાુંથી કેટરા ટકા 

વભ્ મ ભહશરા શલી જોઈએ?  
 ૫૦ % (૫ ભહશરા)  
871. SMC ના વભ્ મ વશ લ તયીકે કણ પયજ ફજાલ ે

છે?  
 ળાાના આ ામગ  
872. SMC ભાું કેટરા ટકા વભ્ મ લારીઓભાુંથી ૫વુંદ 

કયલાભાું આલે છે?  
 ૭૫ % (નલ વભ્ મ)  
873. SMCન ું ફચક એકાઉ ટ કની વરાશથી વું ાશરત 

થામ છે?  
 SMC ના વભ્ મ વશ લ અને SMC દ્વાયા નક્કી 

કયલાભાું આલેર ભહશરા વભ્ મની વશીથી.  
874. SMC ની ય ના ફાદ કઈ વશભશતઓને યદ 

કયલાભાું આલી છે?  
 ગ્રાભ શળક્ષણ વશભશત (VEC)  
 ગ્રાભ ફાુંધકાભ વશભશત (VCWC)  
 લારી- શળક્ષક ભુંડ(PTA)  
875. ભઘ્ માશન બજન વું ારક, યવઈમા કે 

ભદદનીળની શનભણૂક કયલાની અને શટાલલાની 
વિા કની ાવે છે?  

 SMC  
876. કઈ SMC, ભઘ્ માશન બજનના વું ારકની 

ગેયયીશત ફાદ ૫ણ તેને દ ય ન કયે ત આલા 
વું ારકને શટાલલાની વિા કને આેર છે?  

 તાર કા ભાભરતદાય  
877. SMC ની ફેઠક કમાયે ભે છે?  
 ઓછાભાું ઓછી દય ત્રણ ભહશને એક લખત ભલી 

જોઈએ  
878. SMC ભાું ધયણલાય લારી વભ્ મની 

પાલણી...?  
 ધયણ-  ૧ થી ૪ ના વભ્ મ -  ય  
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 ધયણ-  ૫ થી ૬ ના વભ્ મ -  ૩  
 ધયણ-  ૭ થી ૮ ના વભ્ મ -  ૪  
879. SMC ની ૂનાઃય ના કેટરા લે કયલાભાું આલ ે

છે?  
 દય ફે લે  
880. IITE ન ઠયાલ અને સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 -  ઠયાલ-  ભા ગ ય૦૧૦  
 -  સ્ થા૫ના-  ૩૦ જૂન ય૦૧૧  
881. IITE ન ઉદે્દળ જણાલ?  
 શળક્ષકને વજ્જ કયી તારીભ આ૫લી. (ટેક્ નીકર, 

શ  નય અને કરા ળીખલલી.)  
882. IITE ની ળાખાઓ?  
 ૧)વે ટય પય એજ્ મ કેળનાઃ- (જભેાું વુંગ  ાય 

લગભાું Bsc B.ed અને B.A B.ed ન વુંકશરત કાગ 
 ારે છે.)  

 ય)વે ટય પય યીવ ગાઃ- (જભેાું ૧૯ જટેરા શલમ 
૫ય P.hd થામ છે.)  

 ૩)વેન  ટય પય એક્ષટે વનાઃ- (જભેાું અન સ્ નાતક 
અને હડપ્ રભા અભ્ માવક્રભ  ારે છે M.ed ની હડગ્રી 
ભેલી ળકામ છે M.A.(Education) ૫ણ થામ છે જ ે

M.ed ની વભકક્ષ ગણામ છે.)  
 ૭ ભહશનાન હડપ્ રભાું અભ્ માવક્રભ ૫ણ  ારે છે.  
883. CABE ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૯ય૦  
 ૧૯ય૩ભાું આ ફડગ  ને નાફ દ કયલાભાું આવ્ મ  તથા 

૧૯૩૫ ભાું શાહટાંગ વશભશતની બરાભણ આધાયે 
 નાઃય ના કયલાભાું આલી.  

884. CABE ની કાભગીયી?  
 જ દા જ દા ું ની શનભણૂક CABE દ્વાયા કયલાભાું 

આલે છે. જભે કે... કઠાયી ું , ભ દશરમય ું , 
યાધાકૃષ્ ણ ું   

885. CABE ના  ેયભેન ૫દે કણ શમ છે?  
 ભાનલ વુંવાધન શલકાવ ભુંત્રી  
886. CABE ના ભુંત્રી તયીકે કણ શમ છે?  
 શળક્ષણ વેકે્રટયી  
887. શ લ ડરન મ શનલશવગટી કમા આલેરી છે?  
 ગાુંધીનગય  
888. શ લ ડરન મ શનલશવગટીની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 નયેર ભદી (બૂતૂલગ ભ ખ મભુંત્રી)ના વરાશકાય 

શકયીટબાઈ જોીની અઘ્ મક્ષતભાું તા.-  
૧ય/૧૧/ય૦૦૮ ના હદલવે એક વશભશતની ય ના 

થઈ, તા. -  ય૮/૦૭/ય૦૦૯ ના હદલવે 

શલધાનવબાએ ઠયાલ ૫વાય કમો અને ત્ માય ૫છી 
યાજ્ મારની ભુંજ યી ભતા શ લ ડરન મ શનલશવગટી 
એક્ ટ -  ય૦૦૯ ૫વાય કયલાભાું આવ્ મ અને 
શ લ ડરન મ શનલશવગટીની સ્ થા૫ના કયલાભાું આલી.  

889. શ લ ડરન મ શનલશવગટીન ઉદે્દળ ળ ું છે?  
 -  પ્રત્ મકે ફાક ભશત્ત્લન ું છે.  
 પ્રત્ મકે ફાકન વ ગ્રશથત શલકાવ થામ.  
 કઈ૫ણ ફાક જ્ઞાનથી લુંશ ત ન યશે.  
890. શ લ ડરન મ શનલશવગટીની કાભગીયી ળ ું છે?  
 -  વુંળધન  
 શળક્ષણ  
 પ્રશળક્ષણ  
 શલસ્ તયણ 
891. DIET ન ું ૂરૂનાભ જણાલ?  
 Disrtict Institute of Education and Training  

(શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન)  
892. શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનની કાભગીયી 

જણાલ?  
 -  તારીભ  
 વાધન વશામ શલસ્ તયણ  
 વુંળધન  
893. શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનની કેટરી 

ળાખાઓ છે?  
 વાત  
 ૧)ૂલગ વેલા શળક્ષણ ળાખા (pre sevice teacher 

Education)  
 ય)કામાગન બલ (work experience)  
 ૩)વેલા અુંતગગત કાગક્રભ, ક્ષેશત્રમ આુંતયહક્રમા અન ે

નાશલ મ વુંકરન ળાખાઓ (In Service Programme, 
Field, Interacation And Inovation CO.- Ordination Branch 
)  

 ૪)ા્ય   સ્તક વાભગ્રી શલકાવ અને ભૂલ માુંકન 
(Curriculam Material Devlopment And Evoluation)  

 ૫)ળૈક્ષશણક પ્રમગ ળાા (Education technology 
Branch)  

 ૬)આમજન અને વ્ મમસ્ થા૫ન (Planning & 
Management)  

 ૭)District Resource Unit  
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894. ‚કરકાતા ભદયેવા‛ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ 
શતી?  

 ઈ.વ.- ૧૭૮૧  
895. ‚ફનાયવ વુંસ્ કૃત કરેજ‛ની સ્ થા૫ના કમાયે 

થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૭૯૧  
896. ‚ ાટગ ય એક્ ટ‛ કઈ વારભાું રાગ  કયલાભાું 

આવ્ મ શત?  
 ઈ.વ.- ૧૮૧૩  
897. અુંગ્રેજ વયકાયના કાન ની વરાશકાય ભેકરએ 

કેલા શળક્ષણ ૫ય બાય ભૂકમ શત?  
 અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫ય  
 એક એલ શળશક્ષત લગગ તૈમાય કયલ જ ે કું૫નીના 

ની રા ૫દ ૫ય નકયી કયી ળકે.  
898. બાયતભાું અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫દ્ધશત કમા લગભાું 

દાખર થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૮૩૫  
899. બાયતભાું અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫દ્ધશત કમા ગલગનયે 

દાખર કયી શતી?  
 રડગ  શલશરમભ ફચહટક  
900. બાયતભાું અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫દ્ધશત શલશરમભ 

ફચહટકે કની વરાશ વૂ નથી દાખર કયી શતી?  
 ભેકર  
901. અુંગ્રેજી બાાને બાયતભાું વયકાયી બાાન 

દયજ  જો કમાયે આ૫લાભાું આવ્ મ શત?  
 ઈ.વ.- ૧૮૩૭  
902. લ ડન ખયીત...?  
 -  ઈ.વ.-  ૧૯૫૪  
 ભાધ્મશભક સ્ તય ૫ય વ્ મલવાશમક શળક્ષણ ળરૂ કયલા 

૫ય ફ આ૫લાભાું આવ્ મ ું. -  ભાઘ્ મશભક સ્ તય ૫ય 
શલદ્યાથીઓને એલ ું શળક્ષણ આ૫લા ભાું આલે જથેી 
શલદ્યાથીઓ બાલી વ્ મલવાશમક જીલન ભાટે તૈમાય 
કયી ળકામ. -  ૧૮૫૭ ભાું કરકાતા, ભ ુંફઈ અન ે

 ે નઈભાું શલદ્યાીઠ ની સ્ થા૫ના કયલાભાું આલી. 
-  આ ફધા પ્રમાવ છતા ભાઘ્ મશભક સ્ તય કે ઉચ્   
શળક્ષણ ભાું વ્ મલવાશમક શળક્ષણ આ૫લાની કલામત 
ન થઈ ળકી.  

903. શુંટય કશભળન...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૮૮ય  

 બાયતીમ શળક્ષા આમગ અુંતગગત ફનાલામેરા શુંટય 
કશભળને વૂ વ્ મ  કે ભાઘ્ મશભક શળક્ષણના સ્ તયને ફે 
શલબાગભાું લશચ લાભાું આલે.  

 શલબાગ- ૧ ભાું શલદ્યાથીઓને ઉચ્   શળક્ષણ ભાટે 
તૈમાય કયલાભાું આલે.  

 શલબાગ- ય ભાું શલદ્યાથીઓને ઉચ્   શળક્ષણ 
આ૫લાભાું આલે.  

 શુંટય કશભળનના હયટગ ને ઈ.વ.- ૧૮૮૪ ભાું 
સ્ લીકાયી દય લે ફે લૈકશલક યીક્ષાઓન ું 
આમજન કયલાભાું આવ્ મ . -  પ્રાથશભક શળક્ષણે 
સ્ થાશનક વુંસ્ થાઓને વી દેલાભાું આવ્ મ ું. -  
સ્ થાનીમ સ્ લળાવન અશધશનમભ અુંતગગત આ ભાટે 
વયકાયે અન દાન(ગ્રા ટ) આ૫લાના શનમભ 
ફનાવ્ મા, જનેા કાયણે ભાઘ્ મશભક સ્ કૂરન યાપડ 

પાટી શનકળ્ મ. -  સ્ થાનીમ વશભશતઓ દ્વાયા પી 
રઈને  રાલાતી આલી સ્ કૂરના કાયણે શુંટય 
કશભળનની બરાભણ પદામી વાશફત ન થઈ. -  
ઈ.વ.- ૧૮૯૬ ભાું અશખર બાયતીમ શળક્ષણ વેલા 
ળરૂ કયલાભાું આલી. -  અશખર બાયતીમ શળક્ષણ 
વેલાની યીક્ષા ઈંગ્ રે ડભાું રેલાભાું આલતી શતી. -  
ઈ.વ.- ૧૯૧૯ વ ધી અશખર બાયતીમ શળક્ષણ 
વેલાની યીક્ષા ઈંગ્ રે ડભાું રેલાતી શતી.  

904. શાટોંગ કશભટી...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૯ય૮  
 પ્રાથશભક શળક્ષણભાું થતા અવ્ મમને યકલાની 

બરાભણ આ વશભશતએ કયી શતી. -  વાભા મ 
શળક્ષણની વાથે બોશતક અને ળાયીહયક શલજ્ઞાનના 
શવદ્ધાુંત, બાાના પ્રબાલળાી પ્રમગ, ઉચ્   
જીલન ભૂલ મ અને વયકાયના શળક્ષણ ઉ૫ય બાય 
ભૂકલાભાું આવ્ મ છે. -  ઈશ ડમન સ્ ટેટ્ મ ટયી 
કશભળનની વશામક વશભશત જ ે શાટોંગ કશભટીના 
નાભે પ્રશવદ્ધ થઈ. -  ઈવ.-  ૧૯૩ય ભાું આુંધ્ર 
મ શનલશવગટીભાું ફી.એડ   કરેજની સ્ થા૫ના થઈ. -  
ઈ.વ.- ૧૯૩૬ ભાું ભ ુંફઈ મ શનલશવગટીભાું એભ.એડ   
ન અભ્ માવક્રભ દાખર કયલાભાું આવ્ મ.  

 ૫ગાય ભાું યશેરી શલવુંગિાઓ દૂય કયલી, ગ્રાભ શલશ્વ 
શલદ્યારમની સ્ થા૫ના, સ્ નાતક કક્ષાના 

અભ્ માવક્રભની અલશધ ૩ લગ કયલી, પ્રાદેશળક 
બાાને શળક્ષણના ભાઘ્ મભ તયીકે સ્ લીકાયલ ું.  

 આ આમગની બરાભણના આધાયે ઈ.વ.- ૧૯૫૩ 
ભાું મ .જી.વી. (શલશ્વ શલદ્યારમ અન દાન 
આમગ)ની સ્ થા૫ના કયલાભાું આલી.  
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905. વાજે ટ પ્ રા ટ...?  
 -  ઈ.વ.-  ૧૯૪૪  
 ઈ.વ.-  ૧૯૩૫ ભાું બાયત વયકાય અશધશનમભ -  

૧૯૩૫ ભજૂફ પ્રાુંશતમ વયકાયને સ્ લામિા 
આ૫લાભાું આલી. -  વાજે ટ પ્ રાન ભૂજફ 
ભાઘ્ મશભક શળક્ષણન ું  નાઃગઠન કયલાભાું આવ્ મ . -   

906. કરા અને ભૂ શલજ્ઞાનન અભ્ માવ કયાલતી 
ળાા, 

907. ટેશક્ નકર શાઈસ્ કૂર એભ ફે પ્રકાયની ળાાઓ 
ળરૂ થઈ. અગત્ મની બરાભણ...  

 ગ્રાભીણ અભ્ માવક્રભભાું ખેતી ૫ય ફ આ૫લ ું  
 ક મા કેલણીના ક્ષેત્રભાું લકૈશલક શલમ તયીકે ગૃશ 

શલજ્ઞાન દાખર કયલ ું  
 ઈ.વ.- ૧૯૪૦ ના દળકને શળક્ષણ, વ્ મલવાશમક 

શળક્ષણ, લાશણશજ્મક શળક્ષણના સ્ લસ્ થ શલકાવની 

હદળાભાું વાથગક કદભ ભાની ળકામ.  
908. યાધાકૃષ્ ણ આમગ...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૪૮ થી ૧૯૪૯  
 આ આમગ ઉચ્   શળક્ષણ ભાટે ફનાલલાભાું આવ્ મ ું 

શત ું. -  આ આમગે ળાયીહયક શળક્ષણ અને વભૂશ 
શળક્ષણ ૫ય વયખ બાય આ૫લાની બરાભણ કયી. 
-  આ આમગે શલદ્યારમ સ્ તયે વાભા મ શળક્ષણ 
૫ય બાય ભ કલા કહ્ (કૃશ શલજ્ઞાન, રશરતકરા).  

909. ભ દાશરમય ું (ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ું )..  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૫ય થી ૧૯૫૩  
 ડ. રક્ષ્ભણસ્ લાભી ભ દાશરમયની અઘ્ મક્ષતાભાું ઈ.વ. 

-  ૧૯૫ય ભાું કયલાભાું આલી -  અભ્ માવક્રભભાું 
લૈશલઘ્ મ રાલલ ું, શત્રસ્ તયીમ સ્ નાતક અભ્ માક્રભ ળરૂ 

કયલાની બરાભણ કયી. -  શેત રક્ષી યીક્ષા ૫દ્ધશત 
અ૫નાલલી. - ળાાઓએ શલદ્યાથીની પ્રગશતન 
યેકગડગ  યાખલ ું અને વલાાંગી પ્રગશત ૫ય બાય ભ કલ. -  
વુંખ માત્ ભક ગ ણ(ભાકવગ) આ૫લાને ફદરે વાુંકેશતક 
અુંકન(ગે્રડ) ૫દ્ધશતને અન વયલાની બરાભણ કયી. 

 એક જાશેય યીક્ષા રેલી જનેા અુંશતભ ૫હયણાભ 
આ૫તી લખતે ળાા દ્વાયા રેલાભાું આલેરી કવટી, 
સ્ કૂર યેકગડગ  અને જાશેય યીક્ષાના આધાયે ૫હયણાભ 
ફનાલલ ું -  ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  તય ભાઘ્ મશભક 
કક્ષાએ એક કેરીમ અભ્ માવક્રભ શલ જોઈએ તલેી 
બરાભણ કયી. -  બાા, વાભાશજક શલજ્ઞાન, 
ગશણત, કરા, વુંગીત, ળાયીહયક શળક્ષણ જલેા 

ભૂબૂત શલમન કેરીમ શલમભાું વભાલેળ 

કયલ જોઈએ, આ વૂ ન ભૂજફ પ્રાદેશળક વયકાયએ 

ટેશક્ નકર, લાશણજ્ મ(કભવગ) અને કૃશ શાઈસ્ કૂરને 

લધાયે અન દાન આ૫લાન ું ળરૂ કમ ાં. -  ભાઘ્ મશભક 
સ્ તય ૫ય વ્ મલવાશમક અભ્ માવક્રભની ળરૂઆત 
કયલાભાું આલી. -  ભાઘ્ મશભક સ્ તયે બાયતીમ 
બાાઓને શળક્ષણના ભાઘ્ મભ રૂ સ્ લીકાયલાભાું 
આલી, જો કે શલશ્વ શલદ્યારમ સ્ તય ૫ય અુંગ્રેજી 

બાાન ું પ્રબ ત્ લ અશનલામગ ૫ણે યહ્ ું.  
 ભ દાશરમય ું ના ઉદે્દળ...  
 રકળાશી નાગહયકતાન શલકાવ  
 જીલન જીલલાની કરા ભાટે શળક્ષણ  
 વા ી દેળ બશક્ તની બાલનાન શલકાવ  
 વ્ મલવાશમક ક્ષભતાન શલકાવ  
 વ્ મશક્ તત્ લન શલકાવ  
 નેતૃત્ લ ભાટેની કેલણી  
910. કઠાયી ું (યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ ું )...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૬૪ થી ૧૯૬૬  
 પ્ર. દરતશવુંશની અઘ્ મક્ષતાભાું ું ની ય ના. -  

વયકાય દ્વાયા શળક્ષણ ભાટે ય લાભાું આલેર  આ છઠ્ ું  
ું  શત ું. -  લાસ્ તશલક યીતે બાયતીમ શળક્ષણ 
૫દ્ધશતન વલાાંગી અભ્ માવ કયલા લા  આ પ્રથભ 
ું  શત ું. -  શળક્ષણના  નાઃઉત્ થાન ભાટે શલ ાય 
યજ  કમો. -  યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતન ું ભાખ ું તૈમાય 
કમ ાં. -  યાષ્ ટર ીમ જીલનની જરૂયીમાત અને 
ઈચ્ છાઓને ૫હયૂણગ કયે તે પ્રકાયની શળક્ષણ ૫દ્ધશત 
અ૫નાલલાની બરાભણ કયી. -  મગ્ મ સ્ તય ૫ય 
પ્રાપ્ ત કયલા ભાટે શળક્ષણભાું ગ ણાત્ ભક વ ધાયણા 
કયલી. -  વભાન ળૈક્ષશણક અલવય ઉ૫રદ્ધ 
કયાલલાની બરાભણ -  વુંગહઠત શળક્ષણ કામગની 
જરૂહયમાતને ફ આ૫તા આ આમગ દ્વાયા ૧ય 
કામગ દર અને ૭ કામગકાયી વભૂશની ય ના કયલાભાું 
આલી.  

911. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત - ૧૯૬૮...  
 કઠાયી ું ની બરાભણના આધાયે યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ 

નીશત- ૧૯૬૮ ઘડલાભાું આલી.  
 શલળેતાઓ...  
 વાભા મ યીતે દેળના ફધાું બાગભાું શળક્ષણન ું એક 

વયખ ું ભાખ ું અ૫નાલલાની બરાભણ કયી , જ ે૧૦ 
+ ય + ૩ પ્રકાયન ું યશેળે. ( યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતના 
અન ચ્ છેદ -  ૪, ૫હયશળષ્ ટ- ૧૭ પ્રભાણે)  
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 શળક્ષણ ૫ય કયલાભાું આલત ખ ગ ધીયે- ધીયે ક ર 
યાષ્ ટર ીમ આલકના ૬ % જટેર લધાયલ.( યાષ્ ટર ીમ 
શળક્ષણ નીશતન બાગ- ૫)  

 શળક્ષકના ૫ગાય અને વેલાની ળયત એભની 
મગ્ મતા અને જલાફદાયી અન રૂ૫ શલી જોઈએ. 
લી, શળક્ષકને વેલાકાશરન પ્રશળક્ષણ આ૫લ ું 

જોઈએ.  
 ગ્રાભીણ અને ૫છાત શલસ્ તાયભાું શળક્ષણની વલોિભ 

વ શલધાઓ ઉ૫રબ્ ધ કયલાલી જોઈએ.  
 ભહશરા, અન વૂશ ત જન જાશત, આહદલાવી તથા 

શલકરાુંગ ફાકને ૫ણ મગ્ મ શળક્ષણ ભી યશે 
તેની વ્ મલસ્ થા કયલી  

 સ્ કૂર રેલરના શળક્ષણભાું શલજ્ઞાન ટેક્ નરજી અન ે
વ્ મલવાશમક શળક્ષણને ભશત્ત્લ આ૫લ ું.  

912. શળક્ષણ કામગદર...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૮૫  
 પ્ર. કરદૈલસ્ લાભીની અઘ્ મક્ષતાભાું આ શળક્ષણ 

કામગદરની ય ના થઈ.  
 લડા પ્રધાન યાજીલ ગાુંધીની બરાભણથી શળક્ષણ 

કામગ દરે કયેર લગીકયણ... ની ે ભૂજફ છે.  
 કૃશ અભ્ માવક્રભ  
 વ્ મલવાશમક અને લાશણજ્ મ અભ્ માવક્રભ  
 એશ જશનમયીંગ અને ટેક્ નરજી અભ્ માવક્રભ  
 સ્ લાસ્ ્  મ તથા ઉ૫- શ શકત્ વીમ અભ્ માક્રભ  
 ગૃશશલજ્ઞાન અભ્ માક્રભ  
 અ મ અભ્ માવક્રભ  
913. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત - ૧૯૮૬...  
 ઈ.વ.- ૧૯૬૮ની યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત ૫છી ય૧ભી 

વદીના બાયતને ઝડ૫થી શલકવતા શલજ્ઞાનમ ગ 
વાથે કદભ શભરાલલા ભાટે જા મ આયી, ૧૯૮૫ ભાું 
તાત્ કાશરક લડા પ્રધાન યાજીલ ગાુંધીએ નલી 
યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત રાલલાન ું લ ન આપ્ મ ું. 
ઈ.વ.- ૧૯૮૬ ભાું અુંદાજ૫ત્ર અન વાય યાષ્ ટર ીમ 
શળક્ષણ નીશત- ૧૯૮૬ અભરભાું આલી. 

 આ કામગક્રભ ઘડલા ભાટે ય૩ વશભશતઓ ફનાલલાભાું 
આલી શતી. -  શળક્ષણના ૫ડકાય- નીશતગત 
૫હયપે્રક્ષ્મ નાભે એક ઘણા ૫ત્ર જાશેય કયલાભાું 
આવ્ મ શત, જ ે દસ્ તાલેજ ૧૯૮૬ની યાષ્ ટર ીમ 

શળક્ષણ નીશતના રૂ૫ભાું ૫હયણમ્ મ.  
 શલળેતાઓ...  
 ય૧ ની જરૂહયમાત ભ જફ ફાકભાું જરૂયી કોળલ મ 

અને મગ્ મતાન શલકાવ કયલ.  

 એક ગશતળીર, શલકાવળીર, પ્રશતફદ્ધ અન ે

૫હયલતગનળીર વભાજન ું શનભાણગ કયલ ું.  
 પ્રાથશભક શળક્ષણન શલકાવ અને શલસ્ તાય કયલ.  
 ૧૪ લગ વ ધીના તભાભ ફાકને ભપત અન ે

પયશજમાત શળક્ષણ આ૫લા ભાટે શલળે કામગક્રભ 
ફનાલલ.  

 વભાજના વલાાંગીણ શલકાવ ભાટે શળક્ષણ આલશ્ મક 
છે.  

 વુંળધન અને શલકાવ દ્વાયા આશથગક પ્રગશત લધાયલી 
અને જાલી યાખલી.  

 ટેશક્ નકર જ્ઞાન ક્ષેત્રે આત્ ભશનબગય ફનલ ું અને એના 
વું ારન ભાટે આલશ્ મક ભાનલ ફ ઉબ ું કયલ ું.  

 ૧૦ + ય + ૩ ૫દ્ધશત આખા દેળભાું રાગ ું કયલી.  
 આખા દેળ ભાટે એક વભાન યાષ્ ટર ીમ અભ્ માક્રભ નક્કી 

કયલ.  
 શળક્ષણના દયેક સ્ તય ૫ય રઘ િભ અઘ્ મમનન ું 

શનધાગયણ કયલ ું.  
 ઉચ્   અને ટેશક્ નકર શળક્ષણભાું મગ્ મતાના આધાયે 

પ્રલેળ આ૫લ.  
 યાષ્ ટર ીમ વાક્ષયતા કામગક્રભ, અનો૫ ાહયક તેભજ ભ ક્ ત 

અને દ યલતી શળક્ષણ ૫ય શલળે બાય ભ કલ.  
 ભાઘ્ મશક કક્ષાએ અભર...  

૧)એક વભાન વળક્ષણ ભાખુાં...  
 - ધ. ૧૦ વ ધીન ું ભાખ ું ૫ + ૩ + ય  

ય)ભાઘ્ મવભક કક્ષાએ એક વયખ અભ્ માવિભ... 
૩)શાદગરૂ૫ તત્ લ...  

 બાયતની સ્ લાતુંત્રતા  લન ઈશતશાવ  
 ફુંધાયણની જલાફદાયીઓ  
 યાષ્ ટર ીમ મકમ ભાટેની આલશ્ મકતા  
 બાયતન વાભા મ વાુંસ્ કૃશત લાયવ  
 જાશતમ વભાનતા  
 વલગ વભાનતા, શફન વાુંપ્રદાશમકતા, અને રકળાશી  
 ૫માગલયણ વ યક્ષા  
 વાભાશજક અલયધને દૂય કયલા  
 નાના ક ું ટ ુંફના ધયણન ું ારન  
 લૈજ્ઞાશનક લરણની કેલણી  

૪)કામાગનુબલ...  
 વ થાયીકાભ, ધાત કાભ,  ભગકાભ, શ નાઈભાટીકાભ, 

ખાદ્ય ૫દાથોની જાલણી, લીજી વભાયકાભ, ફ ક 
ફાઈહડુંગ, જભીન, વુંયક્ષણ, વાદા લૈજ્ઞાશનક 

વાધનની ફનાલટ, ાક વુંબા જલેી પ્રલૃશતઓ  



Tet - Psychology 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

34 

 ઈશ્વયબાઈ ૫ટેર વશભશતની બરાભણ અન વાય 
ગ જયાત વયકાયે કામાગન બલભાું થડ પેયપાય કયી 
વભાજો૫મગી ઉત્ાદક શ્રભકામગ(SUPW)ના 
અભરની હદળાભાું ૫ગરા રીધા છે.  
૫)૫માગલયણ વળક્ષણ...  

 ફી.એડ્ ના નલા અભ્ માક્રભભાું Elective Subject ભાું 
૫માગલયણ શળક્ષણન શલમ સ્ થાન ામ્ મ છે.  
૬)અઘ્ મતેા કેન્રી વળક્ષણ...  
૭)વ્ મલવામરક્ષી વળક્ષણ...  
૮)વતત વલાાંગી ભૂપ માાંકન  
૯)નલદમ વલદ્યારમ  
૧૦)વળક્ષક- પ્રવળક્ષણ  

914. આ ામગ યાભભૂશતગ વશભશત...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૯૦  
 લગ ૧૯૮૯ની વુંમ ક્ ત ભય ાની વયકાયે આ 

વશભશતની ય ના કયી શતી. -  આ વશભશત વાભે 
ત્રણ શલમની શલ ાયણા કયલાની લાત ભૂકલાભાું 
આલી.  

 ઈ.વ.- ૧૯૮૬ની યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત અને તેના 
હક્રમા લમનની વશભક્ષા કયલી.  

 નીશતભાું વ ધાયા લધાયા ભાટે જરૂયી બરાભણ કયલી.  
 વુંળશધત નીશતના કામગ લમન ભાટે વભમ ફદ્ધ 

મજના ફનાલલી.  
 બરાભણ...  
 ૫છાત લગોના રકના શળક્ષણ ભાટે કામગક્રભ 

ફનાલલ અને તેના ૫ય જરૂયી ખ ગ કયલ.  
 શળક્ષણભાું ભડ્ મ ર તથા વેશભસ્ ટય ૫દ્ધશત 

અ૫નાલલી.  
 તભાભ પ્રકાયની વાભાશજક આશથગક અવભાનતાઓ 

દૂય કયલા ખાનગી ળાાઓને ૫ણ વાભા મ 
શલદ્યારમના ભાખાભાું વાભલી રેલા.  

915. મળાર વશભશત...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૯ય  
 ડ. મળારની અઘ્ મક્ષતાભાું આ વશભશતની ય ના 

થઈ. -  આ વશભશતએ બબાય શલનાના 
બણતયબની લાત કશી શતી. -  અભ્ માક્રભ, 
અઘ્ મા૫ન, પ્રશળક્ષણ, અઘ્ મમન- અઘ્ મા૫ન 

પ્રશલશધઓ અને પ્રણારીભાું ય નાત્ ભક અન ે
ગ ણાત્ ભક ૫હયલતગન ૫ય બાય ભ કલાભાું આવ્ મ છે.  

916. વુંળશધત યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૯ય  

 આુંધ્રપ્રદેળના ભ ખ મભુંત્રીશ્રી જનાદગન યે્ીની 
અઘ્ મક્ષતાભાું આ વશભશતની ય ના થઈ.  

 બરાભણ...  
 દયેક શલદ્યારમભાું ઓછાભાું ઓછા ત્રણ લગો અને 

ત્રણ શળક્ષકની વ  મલસ્ થા રાગ  કયલી.  
 ઓ૫યેળન બ્ રેક ફડગ  અને સ્ કૂર કમ્પ્રેક્ષ જલેી 

મજના  ાર  યાખલાભાું આલે.  
 વાભાશજક, આશથગક તેભજ યાષ્ ટર ીમ હશતને અન રૂ૫ 

અભ્ માક્રભ ફનાલલાભાું આલ.ે  
 પ્રોઢ શળક્ષણ ભાટે શજલ રા વાક્ષયતા અશબમાન ળરૂ 

કયલાની બરાભણ કયી.  
 શલદ્યાથીઓના ળાયીહયક અને ભાનશવક શલકાવ ભાટે 

શલદ્યાથીઓને અઘ્ મમન- અઘ્ મા૫નની પ્રહક્રમાના 
કેરીમ ઘટક તયીકે ભાનલાભાું આલે.  

 વ્ મલવાશમક શળક્ષણ ભાઘ્ મશભક સ્ તયે ળરૂ કયલાભાું 
આલે.  

 વયકાય દ્વાયા શળક્ષણ વુંસ્ થાઓને નાણાકીમ ભદદ 
 યી ાડલાભાું આલે, વાથે વાથે શળક્ષણ વુંસ્ થાઓન ે

તે નાણાકીમ ભદદ ભેલલા ભાટે પ્રમત્ ન કયે 
જથેી ભાખાગત વ શલધાઓન શલકાવ કયી ળકામ.  

917. નેળનર નરેજ કશભળન...  
 -  ઈ.વ.- ય૦૦૫  
 ૧૩ જૂન ય૦૦૫ ભાું નેળનર નરેજ કશભળનની 

ય ના વાભ શત્રડાના અઘ્ મક્ષ સ્ થાને કયલાભાું 
આલી. -  નેળનર નરેજ કશભળનભાું અઘ્ મક્ષ 
શવલામ ફીજા ૭ વભ્ મ શમ છે. -  નરેજ 
કશભળનભાું  ાય વરાશકાય વભ્ મ છે.(૭ વભ્ મ 
શવલામ અ મ વભ્ મ)  

 ય૦૦૬, ય૦૦૭, ય૦૦૮, ભાું આ ું  દ્વાયા બરાભણ 

કયલાભાું આલેર છે.  
918. લમ ૫ત્રક ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે?  
 જનયર યશજસ્ ટય  
919. શલદ્યાથી પ્રલેળથી ળરૂ કયીને જ ેતે લગ વ ધીની 

પ્રગશતન અશેલાર કમા ૫ત્રકભાું નધધામ છે?  
 વુંગ્રહશત ભાહશતી ૫ત્રક  
920. વભગ્ર લગ દયશભમાન શાથ ધયાનાયી ળાા 

કામગક્રભની રૂ૫યેખા કમા ૫ત્રકભાું જોલા ભે છે?  
 ળાા કેરે ડય  
921. તભાયા ભતે લગગખુંડની પ્રબાલી પ્રત્ મામન શલશધ 

ળ ું છે?  
 શલશલધ ળૈક્ષશણક વાધનન ઉ૫મગ કયીને  
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922. દૃશ્ મ- શ્રાવ્ મ વાધનન ઉ૫મગ શળક્ષકના 
અઘ્ મા૫ન કામગને કેલ ું ફનાલે છે?  

 યવપ્રદ અને અવયકાયક  
923. ઘ્ માન ૫ય અવય કયતા ૫હયફ કમા છે?  
 યવ, ઘધઘાટ, ફ શદ્ધ  
924. કેલણી જો શત્ર- ધૃલી છે ત તેના ત્રણ ધૃલ 

જણાલ?  
 -  શળક્ષણ  
 વભાજ  
 અઘ્ મતેા  
925. ફાક ૧ય લગન ું થામ ત્ માયે કેટર ું ળબ્ દ 

બુંડ ધયાલે છે?  
 ૧૦૦૦૦ ળબ્ દ  
926. ઘય, વભાજ, શભત્ર લત ગ તથા વભૂશ ભાઘ્ મભ 

દ્વાયા ભતી કેલણી કેલી ગણામ છે?  
 અનો૫ ાહયક  
927. દયેક ફાક પે્રભ ઝુંખે છે, તે પે્રભન ું બ ખ મ  છે.-  

આ શલધાન કઈ જરૂહયમાત ૫ય બાય ભ કે છે?  
 વાુંલેશગક  
928. વ્ મશક્ તગત તપાલત વુંતલા કઈ શળક્ષણ 

૫દ્ધશત લધ  ઉ૫મગી છે?  
 અશબક્રશભત અઘ્ મમન  
929. ભાનલ જીલનની વભસ્ માઓ ઉકેરલા કણ 

વશામ રૂ૫ ફને છે?  
 ટેક્ નરજી  
930. શળક્ષક વાભે વોથી ભશત્ત્લણૂગ ૫ડકાય કમ છે?  
 અઘ્ મા૫ન પ્રશકમા યવૂણગ ફનાલલી  
931. લતગભાનભાું અઘ્ મા૫નભાું વોથી પ્રબાલી ૫દ્ધશત 

કઈ છે?  
 ઈ- રશનાંગ  
932. પ્રબાલી અને સ્ થામી શળક્ષણ ભાટે શલદ્યાથી ાવે 

ળ ું શલ  જોઈએ?  
 પે્રયણા અને મગ્ મતાન ું ઈચ્ છશનમ સ્ તય  
933. એજ્ મ વટે એક ......... છે?  
 શળક્ષણ ઉ૫ગ્રશ  
934. ભૂલ મ શળક્ષણન અથગ ળ ું છે?  
 વ્ મશક્ તત્ લન ફશ આમાભી શલકાવ કયલ  
935. બાયતભાું વોપ્રથભ એજ્ મ કેળન ટી.લી. કમાયે 

ળરૂ થમ ?  
 ૧૯૫૯  

936. દૂયદળગન દ્વાયા પ્રવાહયત ળૈક્ષશણક કામગક્રભ 
રાબદામી છે?  

 -  તે વુંવાયની -  વભાજની ઘટનાઓને લાસ્ તશલક 

સ્ લરૂ યજૂ કયે છે  
 તે જીલનના ભૂલ મ- વ ક્ષ્ભ ૫શેર ઓને ટી.લી. ૫ય 

પ્રસ્ ત ત કયે છે  
 તે દળગકના એક ભટા વભૂદામને એક જગ્ માએ 

ફેવીને કામગક્રભ જોલાન અલવય આ છે  
937. દશ્ મ- શ્રાવ્ મ વાભગ્રી જણાલ?  
 -  ઘ્ લની,  રશ ત્ર અને દૂયદળગન  
 શ ત્ર, ડામાગ્રાભ, નકળ  
 યેહડમ, ટે૫યેકડગ ય, સ્ રાઈડ  
938. ‛જ્ઞાન દળગન‛  ેનરભાું દૂયદળગનન ું વશમગી 

કણ છે?  
 -  ભાનલ વુંવાધન શલકાવ ભુંત્રારમ  
 ઈગ્ન   
939. બાયતભાું વલગ પ્રથભ સ્ લતુંત્ર રૂ ભ ક્ ત શલશ્વ 

શલદ્યારમની સ્ થા૫નાન શ્રેમ કને ભે છે?  
 આુંધ્રપ્રદેળ વયકાય  
940. ઈશ દયા ગાુંધી ઓ૫ન મ શનલશવગટીની સ્ થા૫ના 

કમાયે કયલાભાું આલી?  
 ઈ.વ.- ૧૯૮૫  
941. વભાન ળૈક્ષશણક અલવય પ્રદાન કયલા 

એટરે...?  
 ફધાને વભાન અલવય પ્રદા કયલ, જનેા કાયણે દયેક 

વ્ મશક્ ત તાની મગ્ મતા ભ જફ શળક્ષણ પ્રાપ્ ત કયી 
ળકે.  

942. હક્રમાત્ ભક વુંળધન એ...?  
 શળક્ષકની લગગખુંડની દયયજની વભસ્ માઓન ઉકેર 

રાલે.  
943. હક્રમાત્ ભક ઉત્ કલના ય નાથી...  
 વભસ્ માના ઉકેર તયપ જલાન ું હદળાવૂ ન ભે છે.  
944. કેલણી ક્ષેત્રભાું વોપ્રથભ હક્રમાત્ ભક 

વુંળધનન પ્રમગ કણે કમો શત?  
 સ્ ટીપન કય.  
945. નૂતન અશબગભ પ્રભાણે લગગખુંડભાું શળક્ષકની 

બૂશભકા કઈ છે?  
 -  ભાગગદળગક  
 વ શલધા આ૫નાય  
946. ‚ભેનેજભે ટ‛ન ળબ્ દકળ ભૂજફન અથગ ળ ું 

થામ?  
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 વ્ મલસ્ થા કયલી/થલી.  
947. વા ી શળસ્ ત એટરે...?  
 ભ ક્ ત અને વાભાશજક શળસ્ ત.  
948. શલદ્યાથીભાું લા ન યવ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે કઈ 

પ્રલૃશત કયી ળકામ?  
 લા ન વપ્ તાશની ઉજલણી કયલી.  
949. જો શલદ્યાથીના લારી ાવે શલદ્યાથીના જ ભન ું 

પ્રભાણ૫ત્ર નથી ત જ ભ તાયીખ ભાટેન ું કમ ું પ્ર પ 
ભા મ યાખળ?  

 -  શશસ્ટર કે ભીડલાઈપ(દામણ)ના યશજસ્ ટયન 

યેકગડગ .  
 આુંગણલાડીન યેકડગ .  
 ફાકની ઉભય શલળેન ું લારીન ું વગુંદનાભ .  
950. ળાાના શલદ્યાથીઓભાું બમ, ક્રધ અને જાતીમ 

લૃશત જલેા આલેગન ું ઉઘ્ લીકયણ કયલા ભાટે તભે ળ ું 
કયળ?  

 શલદ્યાથીઓને કરા, વાહશતમ કે યભત- ગભત તયપ 

અશબભ ખ કયીળ.  
951. એક શળક્ષક તયીકે તભાયા લગગના ફાકભાું 

કઈ શલમની ક ાળ જાણલા કમા પ્રકાયની કવટી 
મજળ?  

 શનદાનાત્ ભક કવટી.  
952. લગગ  સ્ તકારમ જરૂયી છે, કાયણ કે...?  
 -  તેનાથી શલદ્યાથીઓની લા ન બ ખ વુંતામ છે.  
 અભ્ માવક્રભના વુંદબગભાું  સ્ તકભાુંથી વુંદબો ળધી 

ળકે છે.  
 શલદ્યાથીઓના અઘ્ મમનભાું ભદદ રૂ૫ થામ છે.  
953. લગગભાું ફધા શલદ્યાથીઓ ઘ્ માન આ તે ભાટે 

શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ?  
 શલમલસ્ ત ું ૫ય વુંૂણગ પ્રબ ત્ લ ભેલલ  જોઈએ.  
954. દૂયના શલસ્ તાયભાું શળક્ષકની તુંગી ની વભસ્ માને 

ઉકેરલાભાું કઈ ફાફત ભદદ કયી ળકે છે?  
 -  ઈ- કરાવ રૂભ.  
 ગાભડાભાું એક લગ શળક્ષકને કાભ કયલાન કામદ.  
955. શળક્ષકે વ્ મલવાશમક વજ્જતા કેલલા કમ ગ ણ 

શલકવાલલા જોઈએ?  
 -  શલમલસ્ ત ન ું ંચડ  જ્ઞાન.  
 લગગભાું પ્રબાલક યજૂઆત.  
 ફાર ભનશલજ્ઞાનન ું ૂયત ું જ્ઞાન.  
956. લગગભાું ગેયશાજયીન ું પ્રભાણ ની ેના દ્વાયા ઘટાડી 

ળકામ?  

 શનમશભત અને અવયકાય શળક્ષણ દ્વાયા.  
957. શલદ્યાથી એલા શળક્ષક ાવેથી લધાયે ળીખી ળકે 

છે જ.ે..?  
 જ ેતાના શલ ાય સ્ષ્ટ અને ફાયીકાઈથી વ્ મક્ ત 

કયી ળકત શમ.  
958. ફે શલદ્યાથીઓ હયળેભાું ઝઘડી યહ્ા છે, તભે 

ત્ માુંથી ૫વાય થઈ યહ્ાું છે, ત તભે ળ ું કયળ?  
 તેભને ળાુંત કયી ઝઘડાન ું કાયણ જાણળ.  
959. શલદ્યાથીન ું આક્રભક લતગન વ ધાયલા તભે કમ 

કમ ઉામ અજભાલળ?  
 તેના આક્રભક લતગન ાછના કાયણ ળધી કાઢળ.  
960. ળાાભાું શલદ્યાથીઓભાું પ્રભાશણકતાન ગ ણ 

ખીરલી ળકામ જો...?  
 જો પ્રાથગના વબાભાું પ્રભાશણક અને વપ 

વ્ મશક્ તઓનાું પે્રયક ઉદાશયણ અને પ્રવુંગ કશેલાભાું 
આલે.  

961. બાયતીમ દળગન પ્રભાણે શળક્ષણની ગ ણલિા 
વાથે કઈ ફાફત વુંકામેરી છે?  

 -  શળક્ષકને વાુંબલા.  
 સ્ લ-અઘ્ મમન કયલ ું.  
 જ્ઞાનન ું ઉ૫મજન કયલ ું  
962. ળાાન ું અુંદાજ૫ત્ર કેટરા લગ ભાટે શમ છે?  
 એક લગ.  
963. અુંદાજ૫ત્રભાું કઈ કઈ ફાફતન ું આમજન શમ 

છે?  
 -  ળૈક્ષશણક ફાફત  
 ખ ગ -  આલક  
964. લગગખુંડભાું ફાયીઓ કઈ ફાજ એ શલી જોઈએ?  
 ફ ને ફાજ   
965. શલજ્ઞાનખુંડ / પ્રમગળાાભાું કે પ્રમગ કયલા 

ભાટે... વ્ મલસ્ થાઓ જરૂયી છે?  
 -  ગેવની વ્ મલસ્ થા  
 ાણીની વ્ મલસ્ થા  
 લીજીની વ્ મલસ્ થા  
966. આુંતયયાષ્ ટર ીમ શાથ ધલા હદલવ (Global Hand 

Washing Day) કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે?  
 ૧૫ ઓક્ ટફય  
967. ાણી વશભશત, ળો ારમ અને સ્ લચ્ છતા 

વશભશત જલેી વશભશતભાું કેટરા વભ્ મ શમ છે?  
 દયેક વશભશતભાું (૯)નલ વભ્ મ  
 એવ.એભ.વી વભ્ મ- ૧  
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 ભઘ્ માશન બજન વું ારક- ૧  
 ભ ખ મ શળક્ષક- ૧  
 ક ભાય- ૩  
 ક મા- ૩  
968. You Can Learn Many Things From Children, How 

Much Patience You Have, For Instance. -  આ શલધાન 

કન ું છે?  
 Franklin P. Jones  
969. ળાાભાું કેલા ઉજાગ સ્ ત્રતની ૫વુંદગી કયી 

ળકામ?  
 હય મ એફર અને ઉચ્   પેરહયહપક ભૂલ મ ધયાલતા.  
970. ળાાનાું શલદ્ય ત ઉ૫કયણ કમ યેટ ધયાલતાું 

શલા જોઈએ?  
 BEEE ૫ સ્ ટાય યેટ  
971. ીલાના ાણીન ું ઓછાભાું ઓછ  કેટરા ભહશને 

૫હયક્ષણ કયાલલ ું જોઈએ?  
 ૩ ભહશને  
972. ાુંડ યગ (એનેશભમા) ળાનાથી થામ છે?  
 કૃશભ દ્વાયા  
973. બાયતભાું વાફ થી શાથ ધલાથી ઝાડા ઉરટી 

જલેી શફભાયીઓભાું કેટરા ટકા ઘટાડ થમ છે?  
 ૪૦ %  
974. પ્રવૂશત ભાટે આલેરી સ્ ત્રીઓભાું થતી શફભાયી 

એક ઈ પેક્ ળનના કાયણે થઈ યશી છે આલ ું વોપ્રથભ 
કણે જાણ્ મ ું?  

 ઈ.વ.-  ૧૮૪૭ ભાું ઓશસ્ ટરમાના શલમેના ળશેયભાું 
ડ. ઈગનાઝ વભેરલેવે  

975. ફાકની વુંખ માના આધાયે ળાાભાું 
ળો ારમની વુંખ મા કેટરી છે?  

 પ્રત્ મકે ૪૦ ક ભાય દીઠ ૧(એક) ળો ારમ  
976. પ્રત્ મકે ય૦ ક ભાય દીઠ ભ તયડીની વુંખ મા?  
 ૧ ભ તયડી  
977. કેટરા શલદ્યાથી દીઠ ળાાભાું એક ન શલ 

જોઈએ?  
 ય૦ શલદ્યાથી  
978. ાણીભાું યશેર જીલાણુઓથી થતા યગ...  
 -  ાણી જ મ યગ(વ ક્ષ્ભ જીલાણુઓથી)-  ઝાડા, 

ઉરટી, ટાઈપઈડ, યાટાઈપઈડ, કભ, ભયડ, 
કરેયા  
 

 ભચ્ છય જ મ યગ -  ભેરેહયમા, ઝેયી ભેરેહયમા, 
 ીકનગ શનમા, ડે ગ્ મ , શાથી૫ગ -  અૂયતી જ 

વપાઈ-   ાુંદા,ખવ, જૂ, ગૂભડાું, આુંખ આ૫લી. -  

ાણી શસ્ થત યગ-  લા.  
979. કમા કેલણીકાયે હક્રમાત્ ભક વુંવધનન ે

કેલણી ક્ષેત્રની નાની શવું ાઈ મજના કશી છે?  
 ડ. ગ ણલુંત ળાશ.  
980. ાણીભાું યશેરી બોશતક- યાવામશણક 

અળ શદ્ધઓથી થતી શલ૫યીત અવય?  
 -  ્ રયાઈડ-  ્ રયશવવ.  
 વેશરશનટ(ખાયાળ)-  શજયી અને આુંતયડાુંભાું 

ફતયા. -  નાઈટરે ટ-  રશીભાું ઓશકવજન ઓછ  
થામ  

 બ્ ર  ફેફી યગ. -  શાડગનેળ-  ઘયગ્ થ  ઉ૫મગ ૫ય 
અવય.  

981. વાયા શળક્ષક શલા ભાટેન વોથી ભશત્ત્લૂણગ 
ગ ણ કમ છે?  

 વભમારન, શલમભાું શનૂણતા, અઘ્ મમનળીરતા  
982. ભૂલ મ શળક્ષણ એટરે ળ ું?  
 શલદ્યાથીઓના વ્ મશક્ તત્ લન ફશ આમાભી શલકાવ 

કયલ.  
983. એક વપ શળક્ષક...?  
 વુંલેદનળીર અન ે શળસ્ ત ારનભાું ભાનનાય શલ 

જોઈએ.  
984. શળક્ષકન ું પ્રથભ કામગ...?  
 શલદ્યાથીના વલાાંગીણ શલકાવભાું વશામ કયલી.  
985. શળક્ષક દૃશ્ મ વાધન ઉ૫મગ ળેના ભાટે કયે છે?  
 શળક્ષણને લધ  યવપ્રદ ફનાલલા ભાટે.  
986. સ્ લાભી શલલેકાનુંદના ભત અન વાય શળક્ષકી 

વયતાન આધાય...?  
 તાના કતગવ્ મ પ્રત્ મ ે શનષ્ઠા અન ે ઈશ્વય પ્રત્ મ ે

આજ્ઞાારનની બાલના.  
987. એક શળક્ષક ભાટે વોથી લધ  ૫ડકાય રૂ૫ ળ ું શમ 

છે?  
 શળક્ષણ અથલા શળખલાની પ્રહક્રમાને આનુંદદામક 

ફનાલલી.  
988. એક શળક્ષક ભાટે વોથી શફનજરૂયી ળ ું છે?  
 શલદ્યાથીઓને શળક્ષા કયલી.  
989. લગગભાું એક શળક્ષક...?  
 નેતા તથા વભૂશન ભાગગદળગક.  
990. કઈ૫ણ શળક્ષકન પ્રબાલ ળેના ૫ય શનબગય છે?  
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 શળક્ષકના શલમ લસ્ ત ના જ્ઞાન ૫ય.  
991. કઈ૫ણ પ્રકાયના ઉદે્દળ શલના, વભમ અન ે

સ્ થાનના ફુંધનથી ભ ક્ ત શળક્ષણ એટરે...?  
 અનો૫ ાહયક શળક્ષણ  
992. Education ળબ્ દ કઈ બાાન છે?  
 રેહટન બાા  
993. યાષ્ ટર ીમ વાક્ષયતા શભળન કામગક્રભ ળેની વાથ ે

વુંફુંશધત છે?  
 પ્રોઢ શળક્ષણ અને શનયક્ષયતા નાફ દી  
994. ફા ભનશલજ્ઞાનીઓના ભતે ફાકે 

ળરૂઆતના લોભાું વુંલેગાત્ ભક વ યક્ષા પ્રદાન કયલા 
ભાટે...?  

 તેને વભામજના વુંતપ્રદ અલવય આ૫લા જોઈએ.  
995. વેલાકારીન શળક્ષણ પ્રશળક્ષણન અથગ ળ છે?  
 શળક્ષણના વ્ મલવામના વુંલધગન ભાટે કામગયત 

શળક્ષકને આ૫લાભાું આલત ું પ્રશળક્ષણ.  
996. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત -  ૧૯૮૬ ન ું 

 નયાલરકન કઈ વશભશતએ કમ ાં?  
 યાભભૂશતગ વશભશત  
997. શળક્ષણભાું ખેરશલશધના જ ભદાતા કને 

ભાનલાભાું આલે છે?  
 જ્ શન ડમ ઈ  
998. પ્રક્ વી તાવ દયશભમાન શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ?  
 શલદ્યાથીઓન ું ગૃશકામગ તાવલ ું.  
999. વા   શળક્ષણ અજ્ઞાનતા દૂય કયે છે તેભજ જ્ઞાન 

અને ધાશભગકતા તેભજ સ્ લશનમુંત્રણ જલેા 
આઘ્ માશત્ ભક ભૂલ મને લધાયે છે?  

 દમાનુંદ વયસ્ લતી  
1000.  યસ્ કાય આથલા દુંડ કમા શલદ્યાથીઓના 

ભાગગદળગન ભાટે પ્રબાલી નથી?  
 આુંતહયકરૂ૫થી પે્રહયત શમ તેને.  
1001. શળક્ષણ ભનશલજ્ઞાનન ું કેર શફ દ  ળ ું છે?  
 અભ્ માવભાું આલતી કહઠનાઈને જાણલી અને તેન 

ઉ૫ ાય કયલ.  
1002. બાયતભાું શળક્ષણન પ્રાથશભક ઉદે્દળ ળ છે?  
 યાષ્ ટર હશતન ું યક્ષણ કયલ ું.  
1003. વુંમ ક્ ત યાષ્ ટર  વુંઘે કમાું લગને આુંતયયાષ્ ટર ીમ 

ફા લગ તયીકે જાશેય કમ ાં?  
 ઈ.વ.- ૧૯૭૯.  
1004. વુંમ ક્ ત યાષ્ ટર  વુંઘે કમા લગ વ ધીભાું પ્રાથશભક 

શળક્ષણન ું રક્ષ્મ નક્કી કમ ગ છે?  

 ઈ.વ.- ય૦૧૫ વ ધીભાું.  
1005. ૮૬ ભ વ ધાયાની કયી કરભ- ય૧ (A) કમા 

લે કામદાભાું ઉભેયલાભાું આલી?  
 ઈ.વ.- ય૦૦ય.  
1006. ઘયથી પ્રાથશભક ળાા કેટરે અુંતયે શલી 

જોઈએ?  
 ૧ કી.ભી.  
1007. કમા અશધશનમભ શેઠ શજલ રા ું ામતને 

પ્રાથશભક શળક્ષણ ૂરૂ ાડલાની પયજ વ૫લાભાું 
આલી છે?  

 ગ જયાત ું ામત અશધશનમભ- ૧૯૯૩ (વન- 
૧૯૯૩ ના ગ જયાતના ૧૮ ભાું )  

1008. ગ ણત્ વલભાું ફાકની ળૈક્ષશણક શવશદ્ધન 
ગ ણબાય કેટર શમ છે?  

 ૬૦ %  
1009. ગ ણત્ વલભાું વશ- અભ્ માશવક પ્રલૃશતઓન 

ગ ણબાય કેટર શમ છે?  
 ય૦ %  
1010. ગ ણત્ વલભાું વુંવાધનન ઉ૫મગ અને રક 

બાગીદાયીના ભૂલ માુંકનન ગ ણબાય કેટર શમ છે?  
 ય૦ %  
1011. ળાાભાું કેટરા ટકા ફાકની શાજયી ઉિભ 

ગણામ? 
 ક ભાય-  ૮૫ % અને ક મા -  ૮૫ %  
1012. કમા લગથી ગ ણત્ વલની ળરૂઆત થઈ છે?  
 ઈ.વ.-  ય૦૦૯.  
1013. ગ ણત્ વલની લેફ વાઈટ જણાલ?  
 www.gunotsav.org  
1014. કેલણી એટરે?  
 -  ભાનલીને ફુંધનભાુંથી ભ ક્ ત કયે.  
 નય ભાુંથી નાયામણ ફનાલે.  
 દાનલ ભાુંથી ભાનલ ફનાલે.  
1015. યશલરનાથ ટાગયના ભત ભ જફ કેલણીભાું 

ળેન વભાલેળ થામ છે?  
 -  વત્ મની વનાતન ખજ.  
 વત્ મની અશબવ્ મશક્ ત.  
 વત્ મની સ્ લીકૃશત.  
1016. કેલણીના વ્ મા૫ક અથગના વુંદબગભાું જોઈએ 

ત કમ અથગ વા  છે?  
 કેલણી એટરે જીલન૫માંત  ારતી પ્રહક્રમા.  
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1017. શળક્ષણના એક બાગ તયીકે દળ લશગમ 
શળક્ષણભાું કમ શલમ ઉભેયામ છે?  

 કામાગન બલ.  
1018. સ્ લાભી શલલેકાનુંદજીએ તાના ભતે કેલણી 

શલમક શલ ાયભાું ળાને ભશત્ત્લ આપ્ મ  છે?  
 વ્ મશક્ તભિાન ું પ્રકટીકયણ.  
1019. કેલણી અને બણતય અરગ ફાફત છે, એ 

વુંદબગભાું ની ેનાભાુંથી કમ ું શલધાન બણતય શલમક 
છે?  

 વબાનતા ૂલગક થામ છે.  
1020. કેલણી અને તારીભ વુંદબે શલ ાયીએ ત કમ ું 

શલધાન વા   ગણામ?  
 તારીભ એ કેલણીન એક બાગ કશી ળકામ.  
1021. કમ શવદ્ધાુંત કેલણી વાથે મથામગ્ મ ફુંધ 

ફેવત છે?  
 જીલ અને જીલલા દ.  
1022. કેલણીને ભ ખ મ ફે બાગભાું લશચ લાભાું આલે 

છે, તે કમા કમા છે?  
 -  ઔ૫ ાહયક કેલણી.  
 અનો૫ ાહયક કેલણી.  
1023. શલદ્યા રક્ષ્ભી ફ ડની યકભ ધયણ- ૧ ભાું 

પ્રલેળતાું .......  
 ય૦૦૦ રૂશમા.  
1024. શલદ્યા રક્ષ્ભી ફ ડની યકભ ધયણ- ૯ ભાું 

પ્રલેળતાું .....  
 ય૦૦૦ રૂશમા.  
1025. શલદ્યાદી૫ મજનાની ળરૂઆત કમાયે થઈ ? તેની 

જોગલાઈ જણાલ.  
 ય૦૦૧ભાું (કચ્ છભાું થમેર બૂકું૫ભાું અલવાન ાભેર 

ફાકની માદભાું)  
 ધયણ ૧ થી ૮ વ ધીના ફાકને ૫૦,૦૦૦ રૂ.  
 ધયણ ૯ થી ૧ય વ ધીના ફાકને ૫૦,૦૦૦ રૂ.  
1026.  શલદ્યાથી ૫શેર મજના શલળે જણાલ?  
 -  ભાઘ્ મશભકના શલદ્યાથી ભાટેની મજના.  
 લગ ય૦૧૩- ૧૪ થી ળરૂઆત . 
1027. ફારા પ્રજકેટની ળરૂઆત....  
 શલ માવ વુંસ્ થા વાથે વુંકામેર શ્રી કફીય 

લાજેમીને S.S.A. શેઠ ક વલ ટ ટ તયીકે શનભણૂક 

કયી તેભના ભાગગદળગન શેઠ ઇ.વ.- ય૦૦૫ભાું 
ફારા પ્રજકે્ટની ળરૂઆત કયલાભાું આલી.  

1028. ગશણત શલજ્ઞાન પ્રદળગનની ળરૂઆત કણે અન ે
કમાયે કયી શતી?  

 N.C.E.R.T. દ્વાયા ઈ.વ.- ૧૯૭૧ થી દય લે.  
1029. યાષ્ ટર ીમ શલજ્ઞાન પ્રદળગન ૧૯૮૮ થી કમા નાભે 

ઓખામ છે?  
 જલાશયરાર નશેરૂ શલજ્ઞાન પ્રદળગન.  
1030. ઈક કરફની ળરૂઆત કમા લગથી થઈ?  
 ઈ.વ.- ય૦૦૬ થી અજભામળી ધયણે થઈ શતી, 

૪૦૦૦ ળાાઓભાું, ય૬ D.I.E.T.  
1031. શલશ્વ શલયાવત સ્ થ ભાટેની મજના કઈ છે?  
 હૃદમ મજના  
1032. શળક્ષણ ક્ષેતે્ર કમ એલડગ  અામ છે?  
 ભગનબાઈ દેવાઈ એલડગ .  
1033. શળક્ષણ ક્ષેતે્ર ૫ટેન વોપ્રથભ ઉ૫મગ કયનાય?  
 શ્રીભતી ભશેયફશેન ક ટર ાક્ ટય.  
1034. ધયણ- ૧ ભાું કમ શલમ આલે છે?  
 કરયલ.  
1035. ધયણ- ય ભાું આલતાું શલમભાું ક જન અને 

કલ રર એ કમા શલમનાું નાભ છે?  
 -  ક જન- ગશણત  
 કલ રર- ગ જયાતી/૫માગલયણ  
1036. M.M.L. કની વાથે વુંફુંધ ધયાલે છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ.  
1037. દૂયવું ાય શલબાગન ું શલધાન કમ  છે?  
 અશશનગળ વેલાભશે.  
1038. ગ જયાતભાું ામાની કેલણી ભાટે ભ છાી ભા 

તયીકે જાણીતા શળક્ષણ ળાસ્ ત્રી કમા છે?  
 શગજ બાઈ ફધેકા.  
1039. વ યાજ કદી સ્ લયાજન ું સ્ થાન રઈ ળકે નશી-  

આ શલધાન કન ું છે?  
 દમાનુંદ વયસ્ લતી.  
1040. શ  ભન ષ્ મ જાશત, ૫ળ  જાશત, ુંખી જાશત જલેા 

બેદ ભાું ભાન  છ ું  ખય, ૫ણ ભન ષ્ મ- ભન ષ્ મ લચ્   ે

જ ભના આધાયે ઉબા કયેરા જાશત બેદભાું ભાનત 
નથી-  આ શલધાન કન ું છે?  

 દમાનુંદ વયસ્ લતી.  
1041. ગાુંધીજીએ કને યાષ્ ટર ીમ કશલ કહ્ા છે?  
 ભૈથેરીળયણ ગ પ્ ત.  
1042. ગાુંધીજીએ કને યાષ્ ટર ીમ ળામય કહ્ા છે?  
 ઝલેય ુંદ ભેઘાણી.  
1043. ગાુંધીજીએ કને વલાઈ ગ જયાતી કહ્ા છે?  
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 કાકા વાશેફ કારેરકય.  
1044. એક શળક્ષક ૫ + ૬ = ૧૧ થામ એ વયલાાન 

ખ માર રખટીઓ ગણાલીને આે છે, આ શળક્ષક 

શળક્ષણના કમા વૂત્રને અન વયે છે?  
 ભૂતગ થી અભૂતગ તયપન ખ માર.  
1045. શલજ્ઞાન શળક્ષકે ક્ રયીન લામ ની ફનાલટ અને 

ગ ણધભોન અભ્ માવ ળીખલલા કઈ ૫દ્ધશતથી કામગ 
કયલ ું જોઈએ?  

 શળક્ષકે તે ક્ રયીન લામ  ફનાલી નાના પ્રમગ 
દ્વાયા તેના ગ ણધભો તાયલલા જોઈએ કાયણ કે 
પ્રમગ જોખભી છે.  

1046. શલદ્યાથીઓને જીલનના લાસ્ તશલક અન બલ 
આ૫લા કઈ ૫દ્ધશત ઉ૫મગી છે?  

 પ્રજકે્ ટ (પ્રકલ) ૫દ્ધશત.  
1047. કઈ ૫દ્ધશતભાું હક્રમા દ્વાયા શળક્ષણન શવદ્ધાુંત 

જલામ છે?  
 પ્રામશગક.  
1048. ળાાશકમ વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકનભાું વલગગ્રાશી 

ળબ્ દન અથગ ળ ું થામ છે?  
 શલકાવનાું ફધાું ાવાન ું ભા૫ન.  
1049. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત- ૧૯૮૬ ભાું કમા 

પ્રકાયન ું ભૂલ માુંકન વ  વ્ મ ું છે?  
 વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન.  
1050. સ્ લતુંત્રતા ૫છી ઉચ્   શળક્ષણ વ ધાયણા ભાટે 

ય ામેર  પ્રથભ શળક્ષણ ું  કમ  શત ું?  
 ઉચ્   શળક્ષણ ું (૧૯૪૮).  
1051. કઠાયી શળક્ષણ ું  કમા પ્રકાયના શળક્ષણ ભાટે 

ય ામ  શત ું?  
 વભગ્ર શળક્ષણ.  
1052. બાયતના કમા લડાપ્રધાને યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ 

નીશત -  ૧૯૮૬ રાલલાભાું ભશત્ત્લન બાગ 
બજવ્ મ શત?  

 યાજીલ ગાુંધી.  
1053. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતની વભીક્ષા કયલા 

આ ામગ યાભભૂશતગ વશભશત કમાયે શનભલાભાું આલી?  
 ૭ ભ,ે ૧૯૯૦.  
1054. એક પ્રમગળીર શળક્ષક શલદ્યાથીઓને કઈ એક 

ભ દ્દા ભાટે અુંદય- અુંદય   ાગ કયલા ભાટેન ફે- 
ત્રણ શભશનટન વભમ આ છે, તેને ળ ું કશેલામ?  

 ફઝ- ળેવન.  

1055. અશબક્રભના ફે પ્રકાય, વ યેખ અશબક્રભ અને 

પ્રળાખી અશબક્રભ છે, ત ત્રીજો પ્રકાય જણાલ?  
 ભેથેભટેીક્ વ અશબક્રભ.  
1056. શલદ્યાથીભાું વશકાયની બાલનાન શલકાવ કયલા 

આ૫ ળ ું કયળ?  
 વભૂશભાું કામગ કયાલળ.  
1057. લગગખુંડભાું તાના શલ ાય પ્રસ્ ત ત કયતી 

લખતે શળક્ષક ભાટે એ ઉશ ત યશેળે કે...?  
 -  તે સ્ લીકાયે કે ફીજો દશષ્ ટકણ ૫ણ શઈ ળકે છે.  
 તે સ્ લીકાયે કે શલદ્યાથીઓન વભૂશ એક ટ  નથી. -  

શલયધી દશષ્ ટકણને ૫ણ તાના શલ ાયભાું સ્ થાન 
આ.  

1058. ગાુંધીનગય શસ્ થત શ લ ડરન મ શનલશવગટીના 
શારના ક ર૫શત કણ છે?  

 શ્રી કે. એવ. શરશખમા (ઉક રશત)  
1059. મથાથગલાદી શળક્ષણભાું કેરભાું કણ છે?  
 શલદ્યાથી.  
1060. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત- ૧૯૮૬ અુંતગગત 

ઓ૫યેળન બ્ રેક ફડગની મજનાન શેત ...?  
 દયેક પ્રાથશભક ળાાભાું ઓછી જરૂયી શમ એલી 

પ્રાથશભક વ શલધાઓ  યી ાડલાન છે.  
1061. ગ જયાત યાજ્ મભાું ઉચ્   શળક્ષણ ક્ષેત્રે ભપત 

ક મા કેલણી-  કમા લગથી દાખર કયલાભાું 
આલી છે?  

 ઈ.વ.- ૧૯૮૫.  
1062. લગગખુંડભાું શળસ્ ત જાલલાન પ્રબાલી ઉામ 

છે કે...?  
 શળક્ષણ કામગ યવપ્રદ શળે ત અશળસ્ ત આઆ૫ યદ 

થઈ જળે.  
1063. કામગ, કરા અને ાયું૫હયક શસ્ ત કાયીગયીના 

શળક્ષણ ભાટે જ ે ભૂલ મ N.C.F ભાું વૂ વ્ મા છે 
તેભાુંથી...? 

 -  શલદ્યાથી આત્ ભ શનબગય ફને.  
 શલદ્યાથી ય નાત્ ભક કામગ કયે. -  શલદ્યાથીભાું 

વશકાયની બાલના શલકવે.  
1064. શલદ્યાથીભાું વશકાયની બાલનાન શલકાવ કયલા 

આ૫ ળ ું કયળ?  
 વભૂશ કામગ કયાલલ ું.  
1065. શળક્ષક શલદ્યાથીભાું વાયા ભૂલ મની સ્ થા૫ના કયી 

ળકે છે,કાયણ કે...?  
 તેભની લાતથી શલદ્યાથીને પે્રયણા ભે છે.  
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1066. શળક્ષક વભાજભાું ભશત્ત્લણૂગ સ્ થાન પ્રાપ્ ત કયી 
ળકે છે જો તે...?  

 તાની જલાફદાયીન ું ઈભાનદાયી ૂલગક લશન કયે.  
1067. પ્રોઢ શળક્ષણ / શનયુંતય શળક્ષણ એ કેલા 

પ્રકાયન ું શળક્ષણ છે?  
 અનો૫ ાયીક.  
1068. લવુંત આલતી નથી, લવુંતને રાલલાભાું આલ ે

છે-  આ લાત શળક્ષણની વુંસ્ થાઓને ૫ણ એટરી 
જ રાગ  ૫ડે છે, આ લાત કણે યજ  કયી શતી?  

 ડ. શજાયીપ્રવાદ હદ્વલેદી.  
1069. શળક્ષણન ભ ખ મ ઉદે્દળ...?  
 શલદ્યાથીભાું શ ુંતન ળશક્ તન શલકાવ કયલ.  
1070. તત્ત્લજ્ઞાનન કમ લાદ  સ્ તકીમા જ્ઞાન વાભે 

ફલા રૂે પ્રગટ થમ છે?  
 પ્રકૃશતલાદ.  
1071. R.I.M.College યાષ્ ટર ીમ ઈશ ડમન શભરેટયી 

કરેજ)...?  
 -  વુંસ્ થાન ું શેડકલાટગ ય દશેયાદૂન આલેર છે.  
 ધયણ ૭ ભાું અભ્ માવ કયતાું કે ધયણ ૭ ાવ 

શલદ્યાથી શનમત ંચભયે પ્રલેળ ભેલી ળકે છે. -  આ 
વુંસ્ થાભાું પ્રલેળ ભાટે જૂન તથા જા મ આયી એભ 
લગભાું ફે લખત યીક્ષા મજામ છે. ૧૯૩)પ્રખયતા 
ળધભાું ધ. ૯ ની યીક્ષાભાું કમા શલમન 
વભાલેળ થામ છે?  

 અુંગ્રેજી, શલજ્ઞાન અને ટેક્ નરજી, ગ જયાતી.  
1072. ગ જયાતી ભાઘ્ મભની પ્રાથશભક ળાાઓભાું 

વુંસ્ કૃત શળક્ષણની ળરૂઆત કમા ધયણથી થામ છે?  
 ધયણ- ૬.  
1073. પ્રાથશભક ળાાભાું શલદ્યાવશામકની બયતી 

કયલા કેરીમકૃત ૫વુંદગી વશભશતભાું કન વભાલેળ 
થામ છે?  

 શનમાભકશ્રી પ્રાથશભક શળક્ષણ.  
 નામફ વશ લ પ્રાથશભક .  
 શનમાભકશ્રી જી.વી.ઈ.આય.ટી.  
1074. ગ જયાતના ળૈક્ષશણક યીતે ૫છાત શલસ્ તાયભાું 

ક મા શળક્ષણને ઉિેજન આ૫લા ભાટે કમ કામગક્રભ 
અભરભાું છે?  

 નેળનર પ્રગ્રાભ ઓપ એજ્ મ કેળન પય ગલ વગ એટ 
એરીભે ટયી રેલર(N.P.E.G.E.L.).  

1075. વવરીફેને વેલ ફનાલી વવર જભલા ફેઠ-  
આ ગીતન ઉ૫મગ ળ ું ળીખલલા ભાટે કયળ?  

 વાત લાયના નાભ.  
1076. NTSE અને NMMS ની યાષ્ ટર ીમ સ્ કરયળી૫ 

યીક્ષાભાું ફેવલા ભાટે શલદ્યાથી કમા ધયણભાું 
અભ્ માવ કયત શલ જોઈએ?  

 -  NTSE ભાટે ધયણ- ૧૦.  
 NMMS ભાટે ધયણ- ૮.  
1077. પ્રાથશભક ળાાઓના વુંદબે BRC CRC 

વ્ મલસ્ થા છે ત ભાઘ્ મશભક ળાાઓ ના વુંદબે SVS 
........ છે?  

 QDC.  
1078. અધ્મન વુંક્રભણ એટરે ......... – એક 

ટયવસ્થવતભાાં ળીખેરી ફાફત ફીજી ટયવસ્થવતભાાં 
ણ રાગુ ડે 

1079. ‘‘જુંગરી પ્રાણી, લુંદા લગેયે જીલથી ફીક 

રાગલી ’’ તે ળાન ું ઉદાશયણ છે. – વરાભતીની 

જરૂટયમાત 
1080. ફ શદ્ધન હદ્વઅલમલી શવદ્ધાુંત આનાય 

ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શત.  – વસ્ેમયભેન 
1081. DATન ું ૂણગ નાભ ળ ું છે.  – Differential Aptitude 

Test 
1082. પ્રક્ષેણ પ્રમ શક્તભાું કન વભાલેળ થત નથી.  

– ભુતત વાશચમગ કવિી 
1083. વ્મશક્તગત તપાલત વુંતલા શળક્ષણભાું ળ ું 

જોગલાઈ કયી ળકામ.  – અધ્મેતાકેન્રી અધ્મમન 
1084. બ્રેઈર શરશન ઉમગ કેલા પ્રકાયનાું ફાક 

ભાટે થામ છે.  – ભાત્ર દૃષ્ટીવલશીન કે આાંવળક દૃષ્ટી 
ધયાલતા ફાક 

1085. જડ કે ભખૂગ ફાકની ભાનશવક લમ કેટરા લગ 
વ ધીની શમ છે.  – ૩ થી ૭.૫ લગ 

1086. ફાકના લાયુંલાય જૂઠ  ફરલા ાછ ક્મ ું 
કાયણ જલાફદાય શમ છે.  – આત્ભવલિાવન 
અબાલ 

1087. કટગ  રેશલનના ભત અન વાય વુંઘગના કેટરા 
પ્રકાય છે.  – ચાય 

1088. ‘‘ફાક હયવાઈને અુંગૂઠ  ૂવ’ે’ તે ફ ાલ 
પ્રમ શક્તન ું ઉદાશયણ છે.  – અવરપ્તતા 

1089. ભાનશવક યીતે સ્લસ્થ વ્મશક્તભાું કમ ું રક્ષણ 
શલ ું જોઈએ.  – નકાયાત્ભક દૃષ્ટીકણ 

1090. ળૈક્ષશણક ટેક્નરજી એટરે ........... – 

દ્ધવતઓ, પ્રવલવધઓ અને ભાધ્મભનુાં વલજ્ઞાન છે, 
જનેા દ્વાયા ળૈક્ષવણક ધ્મેમની ૂવતગ થઈ ળકે છે. 
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1091. OHP ન ું આખ ું નાભ .......... છે – Over Head 
Projector 

1092. ભ હરત ભાધ્મભભાું વોથી લધ  ળશક્તળાી 
ભાધ્મભ કમ ું છે.  – લતગભાનત્ર 

1093. ટેયેકડગ યન ઉમગ કયીને ાઠ આલાની 
તૈમાયી લખતે શળક્ષકે વોપ્રથભ ળ ું કયલ ું જોઈએ.  – 
શસ્ક્રપ્િ તૈમાય કયલી 

1094. જીન શમાજ ે ક્મા શળક્ષણ પ્રશતભાનની બેટ 
આી છે. – વલકાવાત્ભક પ્રવતભાન 

1095. અશબક્રશભત અધ્મમનની ભ ખમ ભમાગદા કઈ છે.  
– અવબિભ તૈમાય કયલાનુાં કામગ વાભાન્મ વળક્ષક 
ભાિે કટઠન છે. 

1096. ની ેનાભાુંથી ક્મા શળક્ષણળાષ્ડીન ું નાભ 
અન બલ ળુંક  વાથે જોડામેર ું છે.  – પ્ર.એડરય 
ડેઈર 

1097. વાયા અધ્મમનના રક્ષણભાું ની ેનાભાુંથી કન 
વભાલેળ થઈ ળકે.  – અધ્માનની નતૂન 
મુવતતઓ દ્વાયા વળક્ષણ  

1098. બાા શળક્ષણભાું હયશ ત લાતાગ કે 
કાવ્મુંશક્તઓન આધાય રઈને નલી લાતાગ કે 
કાઝમ શળક્ષક ળીખલે છે. આ શળક્ષક શળક્ષણના કમા 
વૂત્રને અન વયે છે.  – જ્ઞાત યથી અજ્ઞાત તયપ 
જલુાં 

1099. ‘‘શળક્ષક ફાકન શભત્ર, ભાગગદળગક અન ે

ળ બેચ્છક ફમ છે’’ – આ રક્ષણ ..... – 

અધ્માનની નતૂન વાંકપનાનુાં છે.   
1100. શજલ્લા શળક્ષણ અને તારીભ બલન અુંગ્રેજીભાું 

ક્મા શભતાક્ષયથી ઓખામ છે. – DIET 
1101. ગ જયાત યાજ્મ ળાા ા્ય  સ્તક ભુંડ ક્મા 

સ્થે કામગયત છે. – ગાાંધીનગય 
1102. ગ જયાત યાજ્મ ળાા ા્ય  સ્તક ભુંડન 

ભટ (આદળગ લાક્મ) ળ ું છે. – તભવ ભા 
જ્મવતગગભમ 

1103. લા ન શળક્ષણ પ્રલેળની કઈ ૫દ્ધશત શલળે 
રાબદામી છે?  

 ળબ્ દ ૫દ્ધશત.  
1104. ગશણતના શનમભ તાયલલા કઈ ૫દ્ધશત 

પ્રમજામ છે?  
 આગભન- શનગભન.  
1105. શતજોયી ક ેયી (ટરેઝયી ઓહપવ) અને ઉાડ 

અશધકાયી લચ્  ેની નાણાકીમ કાભગીયી ભાટે 
ઓનરાઈન શવસ્ ટભ કઈ છે?  

 IFMS.  
1106. શનયુંતય શળક્ષણની વુંકલનાન ઉદ્ બલ ક્માુંથી 

થમ શત?  
 અભેહયકા.  
1107. ગ જયાતભાું ળાાઓભાું કામગયત 

શળક્ષક/શળશક્ષકાઓ તથા વું ારક દ્વાયા અત્ માય 
વ ધી થમેરા ઈનલેળનન ું દસ્ તાલેજીકયણ કયીન ે
વુંગ્રશ તૈમાય યાખલ, પ્રભાશણત કયલ. -  આ કાભ 

થમેર કયાય ભ જફ કણ / કઈ વુંસ્ થા કયે છે?  
 RJMCEI -  IIMA.  
1108. રીંફ  ભીઠા અને રાક્ષ ખાટી આ ફ ાલ 

પ્રમ શક્ તને ખારી જગ્ મા કશેલામ?  
 મશક્ તકીકયણ.  
1109. વુંકલનાન શલકાવ ભ ખ મત્ લે કન બાગ છે?  
 ફોશદ્ધક શલકાવ.  
1110. ધયણ -  ૮ ભાું બણતી શલદ્યાથીની તાવ 

દયશભમાન લગગ વ્ મલશાયભાું વુંક  અન બલે છે અન ે
પ્રશ્નના જલાફ આ૫લાન ું ટાે છે ત શળક્ષક તયીકે 
તભે ળ ું કયળ?  

 લગગભાું ગ્ર ૫   ાગભાું તથા વશઅભ્ માશવક પ્રલૃશતભાું 
બાગ રેલા પે્રયીળ.  

1111. શલદ્યાથીઓના ભૂલ માુંકન અુંગે અઘ્ મતન 
વુંકલના કઈ છે?  

 વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન.  
1112. શ ું  શળક્ષણભાું ભનશલજ્ઞાન પ્રમજીળ -  આ 

શલધાન કન ું છે?  
 ેસ્ ટરજી.  
1113. ગ જયાતભાું ામાની કેલણી ભાટે ભ છાી ભા 

તયીકે જાણીતા શળક્ષણ ળાસ્ ત્રીન ું કમ   સ્તક 
ી.ટી.વી.ના અભ્ માવક્રભ ભાું વાભેર કયલાભાું 
આવ્ મ ું છે?  

 હદલાસ્ લપ્ ન.  
1114. લગગ ખુંડભાુંથી કઈ ફાફત વોથી લધ  અગત્ મની 

છે?  
 અવયકાયક પ્રત્ મામન.  
1115. ફા શલકાવ અને શળક્ષણના શવદ્ધાુંત વોપ્રથભ 

કણે આપ્ માું?  
 ભેડભ ભાયીમા ભ ટેવયી.  
1116. NCF- ય૦૦૫ ભાું કઈ ફાફત ૫ય વોથી લધ  બાય 

ભ કલાભાું આવ્ મ છે?  
 જ્ઞાનન ઉ૫મગ.  
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1117. D.P.Ed ન ું  રુું  નાભ જણાલ. – Diploma in 
Physical Education 

1118. યાજ્મ યીક્ષા ફડગ  દ્વાયા રેલાતી પ્રાથશભક 
શળષ્મલૃશિ યીક્ષા ક્મા ધયણભાું અભ્માવ કયતા 
શલદ્યાથીઓ આીળ કળે છે. – ાાંચભા 

1119. પ્રથભ યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશત કઈ વારભાું 
ઘડલાભાું આલી.  – ૧૯૮૬ 

1120. યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું ઓયેળન બ્રેકફડગ  
ળ ું છે. – પ્રાથવભક ળાાઓને વાધન-વાંન્ન 
ફનાલલાની મજના  

1121. કામાગન બલન શલ ાય ક્મા શળક્ષણ ું ે આેર 
છે. – કઠાયી વળક્ષણ ાંચ 

1122. નેળનર નરેજ કશભળનની સ્થાના ક્માયે 
કયલાભાું આલી.  – ઈ.વ.૨૦૦૫ 

1123. ક્મા વુંશલધાની શળક્ષણન અશધકાય ભૂબૂત 
અશધકાય ફની ગમ.  – ૮૬ ભાાં  

1124. ‘બાય લગયન ું બણતય’ આ કન શલ ાય છે. – 

પ્ર. મળાર વવભવત 
1125. નલદમ શલદ્યારમન ું શળક્ષણન ું ભાધ્મભ ક્મ ું છે. 

– ટશન્દી અથલા અાંગે્રજી 
1126. NCF ન ું  રુ નાભ ળ ું છે. – National Curriculam 

Framework  
1127. NCF – 2005 ભાટે ક્મા ભશાન બાલન ું શલળે 

પ્રદાન છે. – ડાગ. મળાર 
1128. NCF – 2005  ભ જફ –  

૧. ફાક તૈમાય થમા છી જ બરૂ વુધાયી 
ળકળે. 
ય. ફાકની ઘયની ફરી/બાાન વતત 

આદય.  
૩. બૂર કયલી એ ળીખલાની પ્રટકમાન બાગ 
છે.  

1129. NCERTન ું  રુું  નાભ ળ ું છે. – નેળનર 

કાઉવન્વર ઓપ એજ્મુકેળનર ટયવચગ એન્ડ િરે વનગ 
1130. શળક્ષક ભાટે વલેાકારીન તારીભની વ્મલસ્થા 

કણ કયે છે. – NCTE 
1131. દૂયદળગન દ્વાયા પ્રવાહયત ળૈક્ષશણક કામગક્રભ 

રાબદામી છે, કાયણ કે ..... ૧. ત ેજીલનના વૂક્ષ્ભ 

શેરુઓને િી.લી. ય પ્રસ્તૃત કયે છે., ૨. તે 

દળગકના એક ભિા વભદુામને એક જગ્માએ 

ફેવીને કામગિભ જોલાન અલવય આે છે., ૩. ત ે

વાંવાયની વભાજની ઘિનાઓને લાસ્તવલક સ્લરૂે 
યજૂ કયે છે.  

1132. કઈ શલદ્યાથીન ું પ્રગશતત્રક તૈમાય કયલા તભે 

ળાન ઉમગ કયળ. – Ms- Excel 
1133. વભાન ળૈક્ષશણક અલવય પ્રદાન કયલ એટરે 

..... - ફધાને વભાન અલવય પ્રદાન કયલ, જનેા 

કાયણે દયેક વ્મવતત તાની મગ્મતા ભુજફ 
વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયી ળકે. 

1134. હક્રમાત્ભક વુંળધન એ ........ - વળક્ષકની 
લગગખાંડની યજ-ફ-યજની વભસ્માઓ ઉકેરી 
આે છે.  

1135. ઉત્કલનાઓ ........... – અભ્માવની 
ળરૂઆતની અેક્ષાન અાંદાજ ૂય ાડે છે.  

1136. વતત અન ે વ્માક ભૂલમાુંકન એ ........ -  
વલદ્યાથી કેન્રી છે.  

1137. શળક્ષણભાું કયલાભાું આલરેા નૂતન પેયપાય 

પ્રભાણે શળક્ષકની બૂશભકા કઈ યશેળે. – Facilitator 
1138. વલગ શળક્ષા અશબમાન શભળનન શેત . – ૬ થી 

૧૪ લગની લમજૂથનાાં ફાકને પ્રાયાં વબક વળક્ષણ 
ભી યશે તે શેતુ છે. 

1139. ગશણત શળક્ષણભાું કઈ ફાફત વોથી લધ  રાગ  
૫ડે છે?  

 તકગ  ળશક્ ત.  
1140. લગગખુંડભાું થત ઘધઘાટ એ ળ ું વૂ લે છે?  
 અવયકાયક લગગવ્ મલશાયન અબાલ.  
1141. બાાન ઉ૫મગ કમાગ લગય થતા પ્રત્ મામનને 

કમ  પ્રત્ મામન કશેલામ છે?  
 અળાશબ્ દક પ્રત્ મામન.  
1142. ક્ષભતાકેરી શળક્ષણ વાથે કઈ ફાફત વોથી 

લધ  રાગ  ૫ડે?  
 અઘ્ મમનના ક્ષેત્ર ભ જફ ક્ષભતાઓ.  
1143. શળક્ષકે અવયકાયક વ્ મલશાય ભાટે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ?  
 એકભની ૂલગ તૈમાયી કયીને જ લગગભાું જલ ું જોઈએ.  
1144. ગાુંધીજી પે્રયીત ફ શનમાદી શળક્ષણના શવદ્ધાુંત 

જણાલ?  
 વભલામી શળક્ષણ આ૫લ ું.  
 વ્ મલવાશમક શળક્ષણ આ૫લ ું. -  ભાતૃબાા દ્વાયા 

શળક્ષણ આ૫લ ું.  
1145. એક શલદ્યાથી લગગખુંડભાું અ મ શલદ્યાથીઓ 

વાથે ભાયાભાયી કયે છે ત એક શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું 
કયળ?  
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 શલદ્યાથીને શલશલધ ય નાત્ ભક પ્રલૃશતભાું નેતાગીયી 
વધ૫લી.  

1146. પ્રાથશભક ળાાઓન અભ્ માવક્રભ કણ નક્કી 
કયે છે?  

 ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ ૫હયદ.  
1147. ધયણ- ૧ ભાું ગ જયાતીભાું કેટરા એકભ છે? 

શળક્ષક આલૃશતભાું જણાવ્ મા અન વાય ફધાું એકભની 
વભજ આ૫લા કેટરા વભમ ગાાની જરૂય ૫ડળ?ે  

 ૧ય એકભ, ૧ય અઠલાહડમા  
1148. ધ.- ૧ ના લગગખુંડભાું લાતાગ કશીને શળક્ષકે ળ ું 

કયલ ું જોઈએ?  
 લાતાગન ફધ કશેલ જોઈએ.  
1149. શળક્ષક આલૃશતભાું ગુંદી ંચદયડીની લાતાગ કમા 

એકભ ભાટે આ૫લાભાું આલી છે?  
  ખ ખાઈ કયે બરાઈ.  
1150. પ્રાથશભક શળક્ષકની વ્ મલવાશમક વજ્જતા 

કેલલા ભાટે કમ ું ભાખ  ય ામેર છે?  
 GCERT, DIET, BRC, CRC, આ ામગ, શળક્ષક, શલદ્યાથી  
1151. પ્રાથશભક, ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  તય ભાઘ્ મશભક 

ળાાઓના ફાક ભાટે યાજ્ મ કક્ષાએ શલજ્ઞાન 
પ્રદળગનન ું આમજન કઈ વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે 
છે?  

 GCERT  
1152. અભ્ માવક્રભ ય નાના ભ ખ મ ઘ્ મમે?  
 -  ભાનશવક ઘડતયન ું ઘ્ મમે.  
 ઉ૫મશગતાન ું ઘ્ મમે. -  વાુંસ્ કૃશતક ઘ્ મમે.  
1153. ળાાના કામભી અને ભશત્ત્લના દપતયી ૫ત્રક 

તયીકે કમા ૫ત્રકન વભાલેળ કયલાભાું આલે છ?  
 લમ ૫ત્રક(જનયર યશજસ્ ટય).  
1154. ધ- ૭ ભાું બણત શલદ્યાથી જાશતમ લૃશતન 

અન બલ કયે છે અને એના રીધે શલશ ત્ર લતગન કયે 
છે. -  શળક્ષક તયીકે તભ ેળ ું કયળ?  

 શલદ્યાથીને કઈ કરા પ્રલૃશતભાું અથલા યભત- ગભત 
તયપ લાલા પ્રમત્ ન કયીળ.  

1155. ફ શદ્ધ આુંક ળધલા ભાટે કઈ ફાફત વા ી છે?  
 ભાનશવક લમ અને લાસ્ તશલક ંચભયન ગ ણિય.  
1156. ભાઘ્ મશભક શળક્ષણની અશબલૃશદ્ધ ભાટે કઈ 

કેરીમ  યસ્ કૃત મજના અભરભાું છે?  
 યાષ્ ટર ીમ ભાઘ્ મશભક શળક્ષા અશબમાન.  
1157. વલાાંગી શલકાવને અવય કયતાું ૫હયફ કમા 

છે?  

 લાયવ, લાતાલયણ, ૫હય૫કલતા, ઉત્ પે્રયણા.  
1158. શલકાવના તફક્કાઓન મગ્ મ ક્રભ કમ છે?  

ગબાગલસ્ થા,  
ળૈળલ,  
શકળયાલસ્ થા,  
તરૂણાલસ્ થા,  
મ લાલસ્ થા,  
પ્રોઢાલસ્ થા,  
લૃદ્ધાલસ્ થા.  

1159. ળાયીહયક શલકાવની દૃષ્ટીએ ક્મા તફક્કાભાું 
ફાક ફધાું અુંગ ય શનમુંત્રણ ધયાલત થઈ જામ 
છે. – ટકળયાલસ્થા 

1160. કઈ અધ્મમન દ્ધશત વ્મશક્તગત તપાલત 
વુંતલાની શ્રેષ્ઠ દ્ધશત છે. – અવબિવભત 
અધ્મમન દ્ધવત 

1161. જ્ઞાનાત્ભક શલકાવન શવદ્ધાુંત કે જ ે સ્તયીમ 
શલકાવના શવદ્ધાુંત તયીકે ઓખામ છે, તે કણે 

આપ્મ શત. – વમાજ ે
1162. પ્રાથશભક ળાાઓભાું શ ત્રકા ળીખલલાન 

ભ ખમ ઉદે્દળ ળ ું છે. - વલદ્યાથીઓભાાં કપનાળવતત 
વલકવાલલી 

1163. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના વુંદબગભાું TAT એટરે. 

-  વથભેટિક એયવેપ્ળન િેસ્િ 
1164. હક્રમાત્ભક વુંળધનન શલ ાય કણે આપ્મ. - 

સ્િીપન કયે 
1165. લેદ દયેક ાઠને વયતાથી ળીખી રે છે, જ્માયે 

દેલ દયેક ાઠને ળીખલા ભાટે લધાયે વભમ રે છે. 
આ શલધાન શલકાવન કમ શવશદ્ધાુંત દળાગલે છે. - 
વ્મવતતગત વબન્નતા  

1166. ગ જયાત વયકાયની કઈ મજના શળક્ષણન ે
રગતી છે. –  
૧. વલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ મજના,  
૨. વયસ્લતી મજના,  
૩. વલદ્યાદી મજના  

1167. ઉત્પે્રયણા –  
૧. કામગન પ્રાયાંબ કયાલે છે.,  
૨. ટિમાઓન ેગવતળીરતા અાલે છે.,  
૩. જ્માાં વુધી ધ્મેમ પ્રાપ્ત ન થામ, ત્માાં વુધી 

ટિમાઓને વનવિત ટદળા તયપ દયે છે.  
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1168. ‘બૂખમા ેટે બજન ન થામ’ એ કશેલત કઈ 

જરૂયીમાતન ું ભશત્ત્લ દળાગલે છે. – ળાયીટયક 
જરૂટયમાત  

1169. પ્રજકે્ટ દ્ધશત ક્મા શવદ્ધાુંત ય ય ામેર છે.  

૧. અનબુલ દ્વાયા વળક્ષણ,  
૨. ટિમા દ્વાયા વળક્ષણ 

1170. શળક્ષણ વુંસ્થાઓભાું અાત ું શળક્ષણ કેલ ું 
ગણામ. – ઔચાટયક  

1171. કેલણીના ક્મા ધ્મેમને ભશત્ત્લન ું ગણલાભાું 
આલે છે. – વ્મવતતગત અને વાભાવજક ધ્મેમન 
વભન્લમ 

1172. વભલામ શળક્ષણ દ્ધશત કમા પ્રકાયના 
શળક્ષણભાું વૂ લાઈ છે. – ફુવનમાદી વળક્ષણ 
દ્ધવત 

1173. શલદ્યાથીને ળ ું ળીખલલ ુંતે હપરવૂપી જણાલે છે, 
યુંત  શલદ્યાથીને કઈ યીતે ળીખલલ ું તે ..... દળાગલે 
છે. – ભનવલજ્ઞાન 

1174. ભનશલજ્ઞાન ળાન ું શલજ્ઞાન છે. – લતગન 
1175. શળક્ષક લગગભાું ળાુંશત યાખ એલ ું કશે એ કમા 

પ્રકાયન ું પ્રત્ મામન છે?  
 હદ્વભાગી પ્રત્ મામન.  
1176. ધયણ- ૩ ના અુંતે ફાક કેટરા 

ળબ્ દ(ગ જયાતી બાાના)ન ું અથગ ગ્રશણ કયી ળકે 
છે?  

 ય૫૦૦ ળબ્ દ.  
1177. એક શળક્ષક ખ ફ જ સ્ષ્ટ લાત કયે છે, તેભની 

દયેક લાત ....... શમ છે?  
 વુંહદગ્ ધ.  
1178. ધયણ- ૧ ભાું ભ ાક્ષય કમા ક્રભભાું 

ળીખલલાભાું આલે છે?  
 ન ભ, ગ જ -  લ,ય,વ,દ -  ૫,ડ,ત,ણ -  ક,ફ,અ,છ  
1179. લગગભાું શલદ્યાથીઓ ઘ્ માન આે તે ભાટે શળક્ષકે 

ળ ું કયલ ું જોઈએ?  
 શલમ લસ્ ત  ૫ય વુંૂણગ પ્રબ ત્ લ યાખલ ું.  
1180. ભનલૈજ્ઞાશનક દૃશષ્ ટએ અઘ્ મમન -  અઘ્ મા૫ન 

પ્રહક્રમાભાું કણ કેર સ્ થાને શમ છે?  
 અઘ્ મતેા.  
1181. ળાા વભમ દયશભમાન ળાાભાું ન આલી 

ળકતા ફાક ભાટેની શળક્ષણ વ્ મલસ્ થા કઈ છે?  
 લૈકશલક ળાા.  
1182. અશબક્રશભક ૫દ્ધશત એટરે?  

 શળક્ષક શનદેશળતા ૫દ્ધશત.  
1183. ળાાન ું ૫હયણાભ વ ધાયલા.....?  
 નફા શલદ્યાથીઓ ૫ય લધ  ઘ્ માન આ૫લ ું જોઈએ.  
1184. હક્રમાત્ ભક વુંળધન એ ..... ?  
 શળક્ષકની લગગખુંડની યજ- ફયજની વભસ્ માન 

ઉકેર આ છે.  
1185. અઘ્ મમનભાું કહઠન ભ દ્દાઓને વય ફનાલલા 

ભાટે ળ ું કયલ ું જોઈએ ?  
 યભત દ્વાયા શળક્ષણ આ૫લ ું જોઈએ.  
 પ્રલૃશિ દ્વાયા શળક્ષણ આ૫લ ું જોઈએ.  
1186. શલદ્યાથીઓને ઉદાશયણ ઉ૫યથી વુંકલના 

શવશદ્ધ તયપ રઈ જલ ું એ કઈ ૫દ્ધશત કશેલામ?  
 આગભન ૫દ્ધશત.  
1187. શજલ રા શળક્ષણ વશભશતઓની પ્રાથશભક 

ળાાઓના શળક્ષક/શલદ્યાવશામકની ફદરીઓ 
અુંગેન શળક્ષણ શલબાગન ઠયાલ કઈ 
તાયીખ/લગન છે?  

 ૦૪/૦૬/ય૦૦૬.  
1188. ગ જયાતભાું ભૂલ મશનષ્ઠ અને  ાહયર્ય મલાન 

શળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે ઈશ ડમન ઈશ સ્ ટટમ ટ 
ઓપ ટી ય એજ્ મ કેળન (IITE)ભાું કેટરા વેભેસ્ ટયન 
અભ્ માવક્રભ છે?  

 આઠ વેભેસ્ ટય  
1189. એ શલદ્યાથી ખય શલદ્યાથી છે જ ે....?  
 વુંકલના શવશદ્ધ ભાટે શળક્ષકને પ્રશત પ્રશ્ન ૂછે છે.  
1190. શળક્ષક લગગભાું દાખર થામ છે ત્ માયે શલદ્યાથીઓ 

તયત જ ઉબા થઈ નભસ્ કાય કયે છે, અશીં કમા 

પ્રકાયન ું અઘ્ મમન થામ છે?  
 અશબવુંધાન દ્વાયા અઘ્ મમન.  
1191. શળક્ષણ નીશત તેભજ નલા પ્રલાશના કામગન ું 

ઘડતય કયલાન ું કાભ કણ કયે છે?  
 શળક્ષણ શલબાગ  
1192. કમા લગગખુંડને પ્રબાલળાી ગણી ળકામ?  
 જ ેલગગના શલદ્યાથીઓ શળક્ષકને પ્રશ્ન ૂછતા શમ.  
1193. ફાકની વા ી શવશદ્ધ કમાયે જાણી ળકામ છે?  
 વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકનથી.  
1194. બાયતના યાજ્ મ ફુંધાયણની કરભ- ૪૫ 

પ્રભાણે ૬ થી ૧૪ લગની ંચભયના દેળના તભાભ 
ફાકને ભપત અને પયશજમાત પ્રાથશભક શળક્ષણ 
આ૫લાન ું રક્ષ્માુંક કઈ યીતે શનમત કયામ શત?  
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 ફુંધાયણ અભરભાું આલે તે ૫છીના દવ લગના 
વભમગાાભાું.  

1195. ભૂલ માુંકનની પ્રહક્રમાભાું કઈ- કઈ ફાફત 
વભાશલષ્ ટ શમ છે?  

 શળક્ષણના શેત ઓ, અઘ્ મમન, અન બલ અન ે

ભૂલ માુંકન.  
1196. પ્રાથશભક ળાાઓના અભ્ માવક્રભ અન ે

ભૂલ માુંકન ભાખાની ય ના અને ભાગગદળગન કઈ 
વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે?  

 GCERT.  
1197. શળક્ષક તારીભી વુંસ્ થાઓન ું શનમભન કેરની 

કઈ વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે?  
 NCTE.  
1198. ળાાના કામગક્રભભાું લારીઓ આલતા નથી, ત 

તભે ળ ું કયળ?  
 ગાભભાું જઈ લારીઓ ાવેથી કાયણ જાણળ.  
1199. શનયુંતય શળક્ષણ કામગક્રભ એ કમા કામગક્રભ 

૫છીન કામગક્રભ છે?  
 વાક્ષયતા.  
1200. ભ ાક્ષયની ઓખ ભાટે કઈ યીત લધ  મગ્ મ 

છે?  
 પરેળ કાડગ  દ્વાયા.  
1201. લતગભાન અુંગ્રેજી ા્ય   સ્તકભાું કઈ ૫દ્ધશતને 

અન વયલાભાું આલે છે?  
 કમ્ મ શનકેટીલ એપ્ર .  
1202. જો લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓ ઘધઘાટ કયતા શમ ત 

શળક્ષકે...?  
 થડ વભમ ળાુંત યશીને ૫છી આગ લધલ ું.  
1203. જો તભાયા લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓ વભજી ળકતા 

ના શમ ત, તભે...?  
 શલમ લસ  ત ને વશેરી ફનાલી દ.  
 તેભને પ્રત્ વાહશત કય.  
 ઉદાશયણ લડે વભજાલ. 
1204. તભાયા લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓએ ૂછેરા 

પ્રશ્નન ઉિય તભે આી ના ળક ત્ માયે તભાયે...? 
 ફીજા હદલવે ઉિય આ૫લાન ું લ ન આ૫લ ું જોઈએ.  
1205. તભાયા લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓન ું ઘ્ માન ખચ લા 

ભાટે અને તે જાલી યાખલા ભાટે કમ ઉામ ઉિભ 
યશેળે?  

 તેભને પ્રલૃશિભાું યકામેરા યાખલા.  

1206. લગગખુંડભાું કઈ૫ણ શળક્ષકે તેન/તેણીન 
અલાજ યાખલ જોઈએ?  

 ભઘ્ મભવયન વયેયાવ.  
1207. જો લગગખુંડભાું છેલ રી ાટરી ઉ૫ય ફેઠેર 

શલદ્યાથી ફે ેની અન બલત શમ અને લાયુંલાય ઉબ 
થઈને આગ જોત શમ અને રખત શમ ત 
આના ભાટે કમ  વોથી લધ  ળકમ કાયણ શઈ ળકે 
છે?  

 ફાકભાું દૃષ્ટીદ શઈ ળકે છે.  
1208. જૂથ શળક્ષણ...... શલકવાલલાભાું ભદદ કયે છે?  
 વશકાયની બાલના.  
1209. દૃશ્મ- શ્રાવ્ મ વાધનન ઉ૫મગ શળક્ષકના 

અધ્માન કામગને........ ફનાલે છે?  
 યવપ્રદ અને અવયકાયક.  
1210. કઈ મ શનલશવગટી દ્વાયા જ્ઞાન જ્ઞાનલાણી 

 ેનરન ઉ૫મગ કયલાભાું આલે છે?  
 ઈગ્ન (IGNOU).  
1211. આ૫ણી યીક્ષા ૫દ્ધશતની વ ધાયણા ભાટેના 

ઉિભ યસ્ તા યશેળે.....?  
 આુંતહયક ભૂલ માુંકન યાખલ ું.  
 ફાહ્ ભૂલ માુંકન યાખલ ું.  
1212. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન...?  
 શલદ્યાકીમ અને વશશલદ્યાકીમ અઘ્ મમનને શલકવાલ ે

છે.  
1213. શલદ્યાથીઓના એક વભૂશભાું ભશિભ 

શલદ્યાથીઓએ પ્રાપ્ ત કયેર ગ ણાુંક જાણલા ભાુંગતા 
શલ ત તભે ળેની ગણતયી કયળ?  

 ફશ રક.  
1214. યીક્ષાના ગ ણને ઓખના સ્ લરૂે યજૂ 

કયલાન ું ભશત્ત્લન ું કાયણ છે કે...?  
 તે યીક્ષાની ભાહશતીની દૃશ્મ- છફી  યી ાડે છે.  
1215. આદળગલાદની શલ ાય ધાયા ......... વાથે 

જોડામેરી છે?  
 શલ ાય (IDEAS).  
1216. હડસ્ ટ વ એજ્ મ કેળન ........ દ્વાયા આ૫લાભાું 

આલે છે?  
 યેહડમ દ્વાયા.  
 ટી.લી. દ્વાયા.  
 ૫ત્રવ્ મલશાય ભાયપતે.  
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1217. અભૂતગ ૫યથી ભૂતગન,ે વાભા મથી શલશળષ્ ટન ે
વભજલાની પ્રહક્રમા થામ ત્ માયે શળક્ષણની કઈ 
૫દ્ધશતન ઉ૫મગ થમ કશેલામ?  

 શનગભન ૫દ્ધશત.  
1218. શળક્ષણની વપયને વપ ફનાલલા કેલણીકાયે 

કને શકામુંત્રન ું શફરૂદ આપ્ મ ું છે?  
 આમજનને.  
1219. પ્રશ્ન૫ત્રભાું વભાશલષ્ ટ થતા શત્ર૫હયભાણીમ 

શેત ઓ કમા છે?  
 જ્ઞાન.   વભજ.   કોળલ મ. 
1220. ા્ય   સ્તકના શલમ લસ્ ત ને શલદ્યાથીઓના 

ભન વ ધી ૫શધ ાડલાના ભાઘ્ મભને ળ ું કશેલામ?  
 શળક્ષણ ૫દ્ધશતઓ.  
1221. શળક્ષણની ૫દ્ધશતની ૫વુંદગીન ભ ખ મ આધાય 

કના ૫ય યશેર છે?  
 શલદ્યાથી.  
1222. શળક્ષક લગગખુંડભાું શલમ લસ્ ત ના સ્ષ્ ટીકયણ 

ઉદાશયણ વાથે બાલૂણગ, વ ટ અને તાશકગક યીતે 

યજૂ કયે તેને કઈ ૫દ્ધશતન ું શળક્ષણ કામગ કશેલામ?  
 વ્ માખ માન ૫દ્ધશત.  
1223. આદળગ પ્રશ્ ન૫ત્રભાું કઈ રાક્ષશણકતા જોલા ભે 

છે? 
 દયેક પ્રશ્ન મગ્ મ વભમ પ્રભાણે રખી ળકામ તે 

પ્રભાણે વભમની પાલણી.  
 પ્રશ્નની બાા સ્ષ્ટ અને વભજામ તેલી શલી 

જોઈએ. 
 પ્રશ્ન૫ત્ર વભગ્ર અભ્ માવક્રભને આલયી રે તેલ ું શલ ું 

જોઈએ. 
1224. લગગભાું જ દી- જ દી કક્ષા ધયાલતાું શલદ્યાથીઓ 

ભાટે વોથી અવયકાયક ૫દ્ધશત કઈ શઈ ળકે છે?  
 સ્ લાઘ્ મામ ૫દ્ધશત. 
1225. અવયકાયક પ્રત્ મામનભાું જરૂયી છે...?  
 બાાન આયશ- અલયશ.  
 અવયકાયક શાલબાલ.  
 શલમલસ્ ત  ૫યન ું પ્રબ ત્ લ.  
1226. યાજ્ મ વયકાયે અભરી ફનાલેર શલદ્યાદી૫ 

મજના અુંતગગત પ્રાથશભક ળાાના ફાકને ળાન 
રાબ ભે છે?  

 લીભા કલ . 

1227. વુંશલધાનભાું શળક્ષણ ભૂરૂે યાજ્ મ માદીન 
શલમ શત. ૫યુંત ું તેન વભલતી માદીભાું વભાલેળ 
કયલાભાું આવ્ મ. તેથી શળક્ષણના કામદાઓ...?  

 યાજ્ મ વયકાય અને કેર વયકાય ફ ને ઘડી ળકે છે.  
1228. અક્ષમાત્ર પાઉ ડેળન કમા પ્રગ્રાભ વાથે 

વુંકામેર છે?  
 ભઘ્ માશન બજન.  
1229. પ્રાયુંબભાું બાા કોળલ મ ળીખલલાન ક્રભ કમ 

શઈ ળકે?  
 શ્રલણ -  કથન – લાું ન - રેખન  
1230. અવયકાયક વશાઠી અઘ્ મમન કયાલલા ળાની 

જરૂય ૫ડળ?ે  
 શળસ્ ત.  
 સ્ લ-અઘ્ મમન.  
 તેજસ્ લી શલદ્યાથી.  
1231. કમા  સ્તકભાું શલદ્યાથીઓને વશજરૂ ે

વ્ માકયણ ળીખલલાન ું ઉિભ ઉદાશયણ યજૂ કયલાભાું 
આલેર છે?  

 શળક્ષણ બીતયન ખજાન.  
1232. વ્ મલશાહયક વ્ માકયણ શળક્ષણની ૫દ્ધશત કઈ છે?  
 બાા વુંવગગ ૫દ્ધશત.  
1233. ભૂલ મ શળક્ષણએ...  
 એકભ વાથે લણામેરી ફાફત છે.  
1234. લા ન શળક્ષણ પ્રલેળની કઈ ૫દ્ધશત શલળે 

પદામી ગણામ છે?  
 ભૂાક્ષય ૫દ્ધશત.  
1235. બાાના અથગગ્રશણનાું ફે કોળલ મ કમાું કમાું 

છે?  
 લાું ન અને રેખન.  
1236. ઉદાશયણ ૫યથી શનમભની તાયલણી -  આ કઈ 

૫દ્ધશતન ું વાન છે?  
 આગભન ૫દ્ધશત.  
1237. બાાના અશબવ્ મશક્ તના ફે કોળલ મ કમાું કમાું 

છે?  
 રેખન અને કથન.  
1238. વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન એટરે...?  
 શલદ્યાથીઓના અભ્ માશવક અને વશઅભ્ માશવક 

ાવાુંઓના શલકાવન ું ભૂલ માુંકન કયલ ું.  
1239. અવયકાયક અઘ્ મમન ભાટે જરૂયી છે...?  
 શલદ્યાથી અને શળક્ષક લચ્  ેન ું પ્રત્ મામન.  
1240. એક વક્ષભ શળક્ષક તે છે જ.ે..  
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 શલદ્યાથીઓભાું શલમ પ્રત્ મ ેયવ જગાલે છે.  
1241. GAP ળ ું છે?  
 ધયણ-  ૩ થી ૫ ભાું શવશદ્ધ ભા૫નન પ્રગ્રાભ છે.  
1242. શકળયાલસ્થાભાું કઈ લૃશિ પ્રફશમ છે ? – 

વાંગ્રશલૃવત્ત 
1243. જો અન કૂરન ન શમ ત ળ ું ઉદ્દબલે છે. – 

દુયાનકુરન 
1244. વ યેળ અુંધાયાભાું ખ યળી વાથે અથડામ છે. આ 

છી ખ યળીને રાત ભાયે છે, આ કઈ ફ ાલપ્રમ શક્ત 

છે. – આિભકતા 
1245. પે્રભબુંગ થમેરી વ્મશક્ત ઘણી લાય ઉિભ કશલ 

ફને છે. આ કઈ ફ ાલપ્રમ શક્ત છે. – ઊધ્લીકયણ 
1246.  હપલભભાું શીય શલરનને ભાયે છે તે જોઈ નયેળ 

તે ભાયે છે એલી ખ ળી અન બલે છે. આ કઈ 
ફ ાલપ્રમ શક્ત છે. – તાદાત્મ્મ 

1247. ફ શદ્ધભાનના શતા કણ ગણામ છે. – વફન ે
1248. EQ એટરે – વાાંલેવગક ફવુદ્ધ આાંક 
1249. શળક્ષણભાું વશામકવાભગ્રીન ઉમગ ળા ભાટે 

કયલાભાું આલે છે. – વળક્ષણને સ્લબાવલક અન ે
અત્માંત ઉમગી ફનાલલા ભાિે 

1250. શળક્ષણવશામક વાભગ્રી કેલી શલી જોઈએ. – 
વળક્ષણના ઉદે્દળને અનુકૂ 

1251. શળક્ષણભાું દૃશ્મ-શ્રાવ્મ વાભગ્રી કેલા પ્રકાયની 
વાભગ્રી છે. – વશામક વાભગ્રી 

1252. શલદ્યાથીઓભાું શ્રેષ્ઠ વુંસ્કાયન શલકાવ કયલાન ું 
આ કેભ આલશ્મક વભજો છ. – વાંસ્કાય ચાટયત્ર્મ 
વનભાગણ કયે છે. 

1253. એક શળક્ષક તયીકે તભે વપતા ભાટે કમા 
કાયણને લધ  શ્રષે્ઠ ગણ છ. – ભધુય લાણી અન ે
બાા ય અવધકાય 

1254. તભાયા લગગના કઈ ફાકે  યી કયી છે. 
બશલષ્મભાું તે એલ ું ન કયે તે ભાટે તભે ળ ું કયળ. – 
એન ેપ્રેભૂલગક વભજાલી બવલષ્મભાાં ચયી ન કયલા 
વભજાલળ. 

1255. એક શલદ્યાથીના વ્મલશાય-લતગનથી આ 
વખત નાયાજ છ અને તે શલદ્યાથી પ્રત્મે શનષ્ક્ષ 
નથી, યીક્ષાભાું ગ ણ ભૂકલતી લખતે તભે – કઈ 

ણ ૂલગગ્રશ લગય તેની મગ્મતા અનવુાય 
ભૂપમાાંકન કયળ. 

1256. ખેરશલશધન ઉમગ ળેના ભાટે કયલાભાું આલ ે
છે. – ફાકને ળીખલલા ભાિે  

1257. શલદ્યાથીને પે્રહયત કયલા ક્મા વ દૃઢકન ઉમગ 
લધ  ઈચ્છનીમ છે. – પ્રળાંવા 

1258. પ્રજકે્ટ દ્ધશતન આધાય ક્મ લાદ છે. – 
વ્મલશાયલાદ 

1259. આગભન શલશધ એટરે – વલવળષ્ટથી વાભાન્મ 
તયપ 

1260. કઠાયી કશભળન અન વાય ભૂલમાુંકન કેલી 
પ્રશકમા છે. – વતત 

1261. શળક્ષણ શત્ર-ધ્ર લી પ્રશકમા છે. આ કથન કન ું 
છે. – જ્શન ડ્યૂઈ 

1262. વપ શળક્ષક શુંભેળાું – ળાાંત શમ  
1263. કઈ દ્ધશત વ્મધશક્તગત શબન્નતાની ઉેક્ષા કયે 

છે. – વ્માખ્માન દ્ધવત 
1264. જો શળક્ષકે રાુંફ  બાણ આલ  ડે ત તેણ ે

લચ્ -ે લચ્ ે – પ્રશ્ન ૂછલા જોઈએ 
1265. લતગભાનભાું અધ્મમનની વોથી પ્રબાલી દ્ધશત 

કઈ છે. – ઈ-રવનાંગ 
1266. ‘દુંડ ન આીને ફાકને ફગાડલા’ આ 

ફાફત વાથે કઈ ફાફત વ વુંગત  છે. – 
વલદ્યાથીના અલાાંચ્છનીમ લતગન ભાિે તનેે દાંડ 
આલ જોઈએ. 

1267. ભૂલમશળક્ષણન ઉદે્દળ શલદ્યાથીઓના ભનભાું 
કેલાું ભૂલમ દાખર કયલાન છે. – નૈવતક 

1268. જ્ઞાનાત્ભક ઉદે્દળન વુંફુંધ કની વાથે છે. – 
ભાનવવક મગ્મતા 

1269. વુંકેત અશધગભન વુંફુંધ કની વાથે છે. – 
ાલરલના અનવુાંધાન વાથ ે 

1270. ફાક પ્રત્મેન ભાતાન સ્થામી બાલ ક્મ છે. 
– પ્રેભ 

1271. કમા પ્રકાયની કેલણીને સ્થકાનાું ફુંધન 
શતાું નથી. – અનોચાટયક 

1272. કઈ જરૂહયમાત વોથી છેલ્લી વુંતાલી જોઈએ. 
– આત્ભસ્થાન-આત્ભવન્ભાન 

1273. શગની ભાનશવક લમ ૨૦ લગ આને ળાયીહયક 
લમ ૧૫ લગ શમ ત તેન ફ શદ્ધ આુંક કેટર થામ. 
– ૧૧૩ 

1274. ફ શદ્ધન આધાય ળાના ઉય યશેર છે. – 
આનુલેળ 

1275.  કઈ હયશસ્થતભાું શલમ શળક્ષણ વારુું  ગણાળ ે
– વલદ્યાથીઓ પ્રશ્ન છૂલા અને જલાફ આલા 
તત્ય શમ. 
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1276. ક્મ કાયક ફાકના વ્મશક્તત્લ શલકાવ ભાટે 
વોથી લધ  પ્રબાલી ગણામ. – ઘયનુાં બાલાત્ભક 
લાતાલયણ 

1277. લૃશદ્ધ કેલા પ્રકાયની ઘટના છે. – ળાયીટયક 
1278. શલદ્યાથીઓ પ્રલૃશિ દ્વાયા વયતાથી ળીખે છે, 

કાયણ કે ...... – વલદ્યાથી સ્લમાં પ્રલૃવત્ત કયે છે અન ે
ળીખે છે. 

1279. ેસ્ટરજીની શળક્ષણ દ્ધશતની શલળેતા ળ ું 
શતી. – સ્લાનુબલ દ્વાયા ળીખલુાં 

1280. ફાકની સ્નેશ અને પે્રભવુંફુંધી 
આલશ્મકતાઓને ભટા બાગે ક્મા દ દ્વાયા દળાગલી 
ળકામ છે. – વલેગાત્ભક વુયક્ષા 

1281. ‘ળીખલ ું’ન અથગ ળ ું થામ. – વ્મલશાયભાાં વુધાય 
1282. ફાકભાું યભત-ગભત પ્રત્મેની રુશ ની વોથી 

લધ  શલકાવ ક્માયે થામ છે. – અાંવતભ 
ટકળયાલસ્થાભાાં 

1283. કાા ાહટમાન ું કામગ ત્માયે જ ઉમગી થળ ે
જ્માયે એક શળક્ષક તેના ય –  
૧. વતત અને વુાંદય કામગ કયળે. 
૨. વાંવક્ષપ્ત તેભજ સ્ષ્ટ કામગ કયળે.  
૩ વચત્રભાાં યાં ગીન ચકના ઉમગ કયળે. 

1284. વ્મશક્ત અન કૂરન ન વાધે ત ળેન અન બલ 
કયે છે. – તણાલ 

1285. ભનજ તાની જાતને હપલભન એક્ટય વભજ ે
છે, ત આ ક્મા પ્રકાયની ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 

તાદાત્મ્મ 
1286. શવશદ્ધપે્રયણાન શવશદ્ધુંતા કણે આપ્મ. – 

ભેકરેરને્ડ 
1287. ગેસ્ટાલટલાદીએ અધ્મમનન ું કમ ું વૂત્ર આપ્મ ું ? 

– વભગ્રતા 
1288. કઈ હક્રમા અધ્મમનન ું ઉદાશયણ છે. – ફાક 

વાઈકર ચરાલે 
1289. કમ ું રક્ષણ શળક્ષક ભાટે મગ્મ નથી. – તાની 

જાતન ે નલીન ટયવસ્થવતભાાં ગઠલતા વાંકચ 
અનુબલે છે.  

1290. પ્રાથશભક શળક્ષકે કઈ દ્ધશતન ઉમગ ટાલ 
જોઈએ. - પ્રલચન  

1291. શળક્ષકે છડના બાગ શલળે ળીખલતા દદી 
દ્ધશતન ઉમગ કયલ જોઈએ. – ફે વલદ્યાથી 
લચ્ચે એક છડ આી બાગનુાં અલરકન કયાલી 
ળીખલલુાં 

1292. વ્મશક્ત અભ્માવ દ્ધશત એટરે .... – 
અલરકન દ્ધવત  

1293. ક્મા લગના વભમગાા દયશભમાન હ્રદમન ું કદ 
ફેલડામ છે. – ૧૨ થી ૧૭ લગના ગાા દયવભમાન 

1294. શેશલુંગ શસ્ટે કઈ અલસ્થાનાું શલકાવકામો અુંગે 
વભમ આી છે. – વળળુ અલસ્થા 

1295. ંચદય અને કફૂતય ય અશબવુંધાનન પ્રમગ 
કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા. – વસ્કનય  

1296. આુંતયવૂઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનની વપતા 
ળાના ય આધાહયત છે. – વ્મવતતને વભગ્ર 
ટયવસ્થવતનુાં પ્રત્મક્ષીકયણ થામ ત જ 

1297. જરૂહયમાતન શવદ્ધાુંત ક્મા ભનલૈજ્ઞાશનકે 
આપ્મ. – ભેસ્ર 

1298. શલદ્યાથીને ઈનાભ આલ ું તે ક્મા પ્રકાયની 
પે્રયણા છે. – કૃવત્રભ કે ફાહ્ય 

1299. પ્રશતષ્ઠા, પે્રભ અને રાગણી કેલા પ્રકાયની 

જરૂયીમાત છે. – વાભાવજક-ભનલૈજ્ઞાવનક 
1300. કશર ભ શનએ આેરા વ્મશક્તત્લના પ્રકાયભાું 

કન વભાલેળ થત નથી. – તભગણુી  
1301. ળાશીના ડાઘાની કવટીના ય શમતા કણ શતા. 

– શભગન યયળાક 
1302. અલાદરૂ ફાક એટરે. – જનેાભાાં 

ળાયીટયક ભાનવવક કે વાભાવજક વલકાવ વાભાન્મ 
ફાક કયતાાં વબન્ન શમ તેલા ફાક 

1303. વજીલ ભાટે અન ક રન વાધલ ું  ળા ભાટે જરૂયી 
છે. –  
૧. તાનુાં અવસ્તત્લ િકાલી યાખલા ભાિે,  
૨. જરૂટયમાત અને ટયવસ્થવત લચ્ચે ભે વાધલા 

ભાિે,  
૩. તાન વલકાવ વાધી ળકામ તે ભાિે 

1304. કેલણી એટરે વત્મની વનાતન ખજ, 
વત્મની અશબવ્મશક્તઅને વત્મની સ્લીકૃશત, પ્રસ્ત ત 
વ્માખમા કણે આી શતી. – યલીન્રનાથ િાગય 

1305. કેલણી એટરે ભાનલ અને વભાજન ું શનભાગણ 
– તેલુાં કણે કહ્યુાં શતુાં. – ડ. યાધાકૃષ્ણન 

1306. ળાા શળક્ષણ એ કેલણીન અથગ છે..... – 
વાંકુવચત  

1307. કેલણીના શેત ઓ હયલતગન ાભે છે..... - 
વભાજની જરૂટયમાત પ્રભાણ ે

1308. ગ ણન શલકાવ કયલ એ – વાભાવજક શેતુ  
1309. તત્લજ્ઞાન ભાટે રેલામેર ‘દળગન’ ળબ્દક્માથી 

રેલામ છે. – આયણ્મક 
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1310. વ્માક અથગભાું કેલણી કેલી છે. –  ૈતમન 
આશલબાગલ 

1311. કેલણીન લૈમશક્તક શેત  કેલ શલ જોઈએ. – 
ભન ષ્મભાું ધાશભગકતાન શલકાવ કયલ. 

1312. ‚Learning by doing’’ન ું વૂત્ર કણે અખત્માય કયેર ું 

– જશન ડ્યૂઈ  
1313. ‘વા શલદ્યા મા શલભ ક્તમે’ વૂત્ર ક્માુંથી રેલાભાું 

આવ્મ  છે. – ઉવનદ   
1314. તભાયા લગગના શલદ્યાથીઓ તપાની છે. તભે ળ ું 

કયળ. – નેતાગીયી રનેાય તપાની વલદ્યાથીઓન ે
જલાફદાયીબમાગ કામો વોંીળ. તનેી ળવતતઓન ે
અનુરૂ પ્રલવૃત્તઓ કયાલીળ. 

1315. તભાયા લગગના કેટરાક શલદ્યાથીઓ ખેરકૂદની 
પ્રલૃશિઓની અલગણના કયે છે. તભે ળ ું કયળ. –  
૧. ળયીય સ્લાસ્્મ ભાિે ખરેકૂદનુાં ભશત્ત્લ 
વભજાલીળ. 
૨. ખેરકૂદભાાં બાગ રેલા પ્રેયીળ. 

1316. ‘શળક્ષણ ફધા દયલાજા વ ધી શધ ે’ – આ 

લાક્મન ળ અશબપ્રામ છે. – વળક્ષણ વભાજના 
ફધા રક ભાિે વગુભ ફને. 

1317. લગગભાું શલદ્યાથીના લતગનને કાફૂભાું યાખલાન ું 
પ્રાથશભક ગર ું ક્મ ું. – વલદ્યાથી – પ્રેયણા 

1318. કઈ શલદ્યાથીના આના ભાટે ક્માયેક ક્માયે 
નાસ્ત રાલે. આલી હયશસ્થશતભાું આ ળ ું કયળ. 
– આલુાં ન કયલા ભાિે વભજાલીળ. 

1319. હયવેવભાું  ા-ાણીના વભમે શળક્ષક લચ્ ે 
કઈ   ાગ થલી જોઈએ. - વાભાવજક વલમ ય 

1320. ભૂલમાુંકન ભદદરૂ થામ છે. – વળક્ષણભાાં 

વલવબન્ન ઘિકની જાણકાયી ભાિે, ૨. અબમાવિભ 

વાંફાંધી જાણકાયી ભાિે વલદ્યારમની 
ગવતવલવધઓભાાં વુધાયા ભાિે  

1321. ફાકભાું વદ્દબાલના અને ભશત્ત્લકાુંક્ષા કેલી 
યીતે જાગૃત કયી ળકામ. – િુકડીઓ ફનાલીને  

1322. અભ્માવ ભાટેના લાતાલયણ અુંગનેી કઈ 
ફાફત મગ્મ નથી. – યભતના ભેદાનની ફાજુનુાં 
સ્થ 

1323. ટેશરશલઝન નેટલકગન શળક્ષણભાું ઉમગ કયલા 
ભાટે કમા ઉામ પ્રમજલા જોઈએ.- ૧. પ્રત્મેક 
વલદ્યારમભાાં દૂયદળગન વળક્ષણ ભાિે પાલેર 

વભમન વદુમગ, ૨. પ્રત્મેક વલદ્યારમભાાં 

વળક્ષકના વનયીક્ષણ ભાિે દૂયદળગન દ્વાયા અભ્માવ-

વાભગ્રીનુાં પ્રવાયણ, ૩. પ્રત્મેક વલદ્યારમભાાં 

દૂયદળગન ચનેરની ૂયતી જોગલાઈ. 
1324. શલદ્યાથીઓના સ્ભૃશત વ ધાયણા ભાટે 

અભ્માવની શલગત કેલી શલી જોઈએ. – અથગૂણગ 
શલી જોઈએ.  

1325. ભેસ્રની જરૂહયમાતના શવદ્ધાુંત પ્રભાણે પ્રથભ 
કક્ષાની જરૂયીમાત કઈ. – ળાયીટયક 

1326. ફ શદ્ધના ફશ  અલમલી તત્લ ળ ું દળાગલે છે. – 
ામારૂ તત્લ 

1327. આમ લેદની દૃષ્ટીએ વ્મશક્તત્લના કેટરા પ્રકાય 
ડે. – ૩ 

1328. ૧૪૦ કે તેથી લધ  ફ શદ્ધઆુંક ધયાલતા ફકન 
વભાલેળ ળભેાું થામ. – તેજસ્લી 

1329. CATન ું ૂરુું  નાભ જણાલ. – Children’s 
Apperception Test 

1330. અધૂયા લાક્મની ૂશતગ એ કમા પ્રકાયના 
વ્મશક્તત્લ ભાનની દ્ધશત કશેલામ. – અવબપ્રણે 

1331.  ાલવગ જડે ક્મ શવદ્ધાુંત શલકવાવ્મ. – 
ભાનવવક વળસ્તન વવદ્ધાાંત  

1332. જ્માયે વ્મશક્તને એકવયખા ફે ધ્મેમન ું 
આકગણ થામ ત્માયે તે કેલા વુંઘગન બગ ફને છે. 
– અવબગભન – અવબગભન વાંઘગ 

1333. કઈ વ્મશક્ત અવયકાયક શળક્ષક ન ફની ળકે. – 
જનેે ળીખલાભાાં કઈ યવ ન શમ. 

1334. જો તભાયા લગગન કઈ શલદ્યાગથી લાયુંલાય પ્રશ્ન 
ૂછે, ત તભે ળ ું કયળ. – તેના પ્રશ્નના વાચા ઉત્તય 

આી તેન ેપ્રત્વાટશત કયીળ. 
1335. અવયકાય શળક્ષક કણ ફની ળકે. – વલમનુાં 

વાંગીન જ્ઞાન ધયાલનાય 
1336. તભાયા લગગભાું શલદ્યાથીઓની ગેયશાજયી લધાયે 

યશે છે. એક શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું કયળ. – 
લારીઓને ફરાલી રૂફરૂ ભી વલદ્યાથીન ે
વનમવભત ળાાભાાં ભકરલા વભજાલીળ. 

1337. શળક્ષક ભાટે વોથી ભશત્ત્લન ું રક્ષણ ક્મ ું છે. – 
વલમલસ્તનુી ણૂગ તૈમાયી કયી તનેે અવયકાયક 
યીતે ળીખલલુાં. 

1338. શલદ્યાથીઓને તભે મશતશાશવક સ્થના પ્રલાવે 
રઈ જાઓ છ. આ પ્રલાવન શેત  ળ ું શલ જોઈએ. 
– વલદ્યાથીઓ તે સ્થનુાં વનયીક્ષણ કયી તનેુાં 
ઐવતશાવવક ભશત્ત્લ વભજ.ે 
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1339. લગગભાું શલદ્યાથીને ળીખાલેરી ફાફત 
શલદ્યાથીઓને ન વભજામ ત તભે ળ ું કયળ. – ત ે

ભુદ્દ પયીથી ળીખલીળ, ુનયાલતગન કયીળ. 
1340. વારુું  શળક્ષણ કઈ ફાફતન ું હયણાભ છે. – 

વળક્ષકની વ્મલવામ પ્રત્મનેી વનષ્ઠા 
1341. શલદ્યાથીન ું આક્રભક લતગન વ ધાયલા તભે ક્મ 

ઉામ અજભાલળ. – ળીખવ્મા છી તયત 
ભૂપમાાંકન 

1342. જ્માયે ળીખલલાન એકભ ૂય થામ છી 
શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ. – ભશત્ત્લના ભુદ્દાઓનુાં 
ુનયાલતગન કયલુ. 

1343. પ્રાથશભક શળક્ષકે શલદ્યાથીઓ વાથે કેલ 
વ્મલશાય કયલ જોઈએ.- પ્રેભ અને રાગણીબમો 
વ્મલશાય 

1344. તભને NCERTના એક વેશભનાયભાું બાગ રેલા 

નલી હદલશી જલા આભુંત્રણ ભળ્ ું છે. તભને અુંગ્રેજી 
ફરતા આલડત ું નથી, તભે ળ ું કયળ. – 

વેવભનાયભાાં જઈળ, ણ ટશન્દી બાાભાાં ફરીળ.  
1345. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના કામગક્ષેત્રભાું ભ ખમ 

કેટરાું ાવાુંઓન વભાલેળ થામ છે. – ૩ 
1346. કઈ દ્ધશતભાું વ્મશક્ત તાના ભનબાલન ું 

સ્લરૂ જાણે છે. – સ્લવનયીક્ષણ 
1347. વાભાશજકતાશભશત દ્વાયા કની ઓખ 

વયતાથી થામ છે. – લગગન અટૂર શલધાથી 
1348. ખ લ્લા જલાફલાી પ્રશ્નાલરીની ભ ખમભમાગદા 

કઈ છે. – એક જ પ્રશ્નના ઘણા ઉત્તય શઈ ળકે. 
1349. ફાકન વાભાશજક શલકાવ જાણલાની કઈ 

પ્રમ શક્ત ઉમગી છે. – વાભાવજકતાવભવત 
1350. વ્મશક્તના શલકાવભાું ળેની અવય થામ છે. – 

લાતાલયણ અને લાયવ 
1351. શલકાવ અને લૃશદ્ધની અન ગાભી ઘટના છે. આ 

લાક્મ – વત્મ છે. 
1352. ળાયીહયક લૃશદ્ધન ું વોથી લધ  વાભ્મગ કઈ 

અલસ્થાભાું જોલા ભે છે. – ગબાગલસ્થા 
1353. શળક્ષણભાું 3H ન અથગ છે. – શેડ, શાિગ , શેન્ડ 
1354. વાભાજીકયણની પ્રશકમા થલાની ળરૂઆત કઈ 

અલસ્થાભાું શમ છે. – ળૈળલાલસ્થા 
1355. જ્ઞાનાત્ભક શેત ના લગીકયણના પ્રણેતા કણ 

છે. – ફેન્જાવભન દરૂભ 
1356. સ્લ-વાથગકતાના શવદ્ધાુંત વાથે કમા 

ભનલૈજ્ઞાશનક જોડામેરા છે. – ભેસ્ર 

1357. ઈશચ્છત રક્ષ્મ પ્રાપ્ત ન થામ ત્માયે ઉદ્દબલત 
આલેગ એટરે – લૈપપમ 

1358. ભનશલજ્ઞાનન  ક્કવ અથગ ળ ું થામ. – 
ભાનલ-લતગનન અભ્માવ 

1359. શલકાવ એ કેલી ઘટના છે. – જટિર 
1360. તેજવ લગગખુંડભાું અમ શલધાથીઓ વાભે 

દાદગીયીબમ ાં લતગન કયે છે તેન ું કાયણ ળ ું શઈ ળકે. 
– લધાયે અશભ-કેન્રી 

1361. કડીના કાયણે શલદ્યાથી ળાાએ જઈ ન ળકે તે 
કેલ લૈપલમ કશેલામ. – ફાહ્ય  

1362.   ખતલમની વ્મશક્ત નાના ફાક જલે ું લતગન 
કયે ત તે ળ ું કશેલામ. - યાગવત  

1363. કઈ શળક્ષણ વભગ્ર કાવ્મ વભજાલી ત્માયફાદ 
તેની જ દી-જ દી ુંશક્ત તયપ જામ ત તે ળ ું કશેલામ. 
– વભગ્ર યથી અાંળ તયપ જલુાં.  

1364. શલદ્યાથી યીક્ષાભાું પ્રશ્નના ઉિય રખે છે. ક્મ ું 
પ્રત્મામન કશેલામ. – ળાવદદક  

1365. અભ્માવક્રભને ભૂતગ કયલાન ું અગત્મન ું વાધન 
જણાલ. – ાયક્ુસ્તક 

1366. ઉદાશયણ કોળલમના ઉમગ લખતે કઈ 
ફાફત ધ્માનભાું યાખલી. –  
૧. ઉદાશયણ વલમલસ્તુને વાંગત શલુાં જોઈએ.  
૨. ઉદાશયણ સ્ષ્ટ અને વય શલા જોઈએ. 

1367. ભાઈક્રટીશ ુંગ પ્રણેતા કણ શતા. – ડ્લાઈિ 
એરન 

1368. બ ર-બ રાભણી એ અધ્મમનનાું કમા શવદ્ધાુંત 
વાથે જોડામેર ું છે. – પ્રમત્ન અને બૂર દ્વાયા થતુાં 
અધ્મમન 

1369. શલકાવના ક્મા તફકે્ક જાતીમલૃશિ પ્રફ ફને 

છે. – તરણાલસ્થા, કુભાયાલસ્થા 
1370. કઈ અલસ્થા કટકટી અને વુંઘગની અલસ્થા 

ગણામ છે. – તરણાલસ્થા 
1371. કઈ અલસ્થાભાું વ્મશક્તભાું ‘લીયૂજા’ન ું રક્ષણ 

જોલા ભે છે. – કુભાયાલસ્થા 
1372. ......... એ ફાલમાલસ્થા અને મ લાલસ્થાન 

વુંશધકા કશેલામ. – ોંગડાલસ્થા 
1373. TAT (Thematic Apperception Test) ન ું શનભાગણ 

કણે કમ ાં. – મ્રયે – ભગગન 
1374. ફ શદ્ધના એકભ શવદ્ધાુંતન જનક કણ છે. – 

સ્િન 
1375. અશનચ્છીનમ વુંલેગ કમ છે. – આવ 
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1376. ફધા શલદ્યાથીઓ ગૃશકામગભાું યવ રે તે ભાટે ળ ું 
જરૂયી છે. – વલદ્યાથીઓની ક્ષભતા પ્રભાણેનુાં 
ગૃશકામ આલુાં. 

1377. ફાક અને શળક્ષકની આત્ભીમતા ભાટે ળ ું 
જરૂયી છે. – વશબાગીદાયી 

1378. ફાકના લૃશદ્ધ અને શલકાવના અભ્માવ ભાટે 
વોથી અવયકાયક દ્ધશત કઈ છે. – વલકાવળીર 
દ્ધવત 

1379. ફ શદ્ધના એકભ શવદ્ધાુંતના જનક છે. – વનગ 
અને જોનવન 

1380. અશબક્રશભત અધ્મનના પ્રણેતા કણ. – 
ફી.એક.વસ્કનય 

1381. ફ શદ્ધ કવટીના પ્રકાય જણાલ. – ૧. 

અળાવદદક, ૨.વ્મવતતગત, ૩. વાભટૂશક 
1382.  કઈ અધ્મમન પ્રણારીભાું ભાનલ ભશસ્તષ્કન 

લધ  ઉમગ કયલ ડે. – આાંતયવૂઝ દ્વાયા 
અધ્મમન 

1383. ળીખલાની વય દ્ધશત જણાલ. – પ્રમત્ન 
અને બરૂ 

1384. ક્મા ળાયીહયક હયફની ળીખલાની પ્રશકમા 
ઉય વોથી ઓછી અવય જોલા ભે છે. – 
જાતીમતા 

1385. વુંલુંગ કામગ ને ......... આે છે. – ગવત 
1386. ભશસ્તષ્ક દ્વાયા તાની પ્રલૃશિઓન ું અલરકન 

કઈ દ્ધશત દ્વાયા કયી ળકામ છે. – આત્ભવનયીક્ષણ 
1387. ‘વભગ્રથી અુંળ તયપ જલ ું’ કમા લાદની દેન છે. 

– ગેસ્િાપિલાદ 
1388. ૧૭ભી વદીભાું ભનશલજ્ઞાન એટરે ળ ું.- ભન 
1389. ભનશલજ્ઞાનીઓના ભત અન વાય  ેતનાના 

કેટરા પ્રકાય છે. – ૫ 
1390. આધ શનક ભનશલજ્ઞાનીઓના ભતે ભનશલજ્ઞાન 

એટરે. – લતગન 
1391. ‘ભનશલજ્ઞાને પ્રથભ આત્ભા ગ ભાવ્મ, ત્માયફાદ 

ભન અને  ેતના ર પ્ત થમા અને છેલે્લ શલે લતગન 
ફાકી યહ્ ું છે.’ આ વ્માખમા કણે આી. – લૂડલથગ 

1392. ભનશલજ્ઞાન ળબ્દ ભૂ કઈ બાાન ળબ્દ છે. 
– ગ્રીક 

1393. વલાાંગીણ શલકાવભાું કેટરા હયફન 
વભાલેળ થામ છે. – ૬  

1394. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના ક્ષેત્રેભાું ક્મા 
કેલણીકાયન શલશળષ્ટ પા છે. – ેસ્િરજી 

1395. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાન એ શળક્ષણની પ્રશકમાભાું 
વાભેર થનાય વ્મશક્તની પ્રલૃશિ ભાનશવક જીલન 
અને લતગન વાથે વુંકામરે ું છે. આ શલધાનની 
મમાથગતા  કાવ. – વાંૂણગ વત્મ  

1396. લગગભાું શલદ્યાથીઓભાું પ્રાભાશણકતાન ગ ણ 
ખીરલલા ભાટે ..... – લગગભાાં પ્રાભાવણક અન ે
વપ વ્મવતતઓના ઉદાશયણ આલાાં. 

1397. નલ એકભ ળીખલતા શળક્ષકે અગાઉ ળીખેરી 
ફાફતન ું  નયાલતગન કયલ ું જોઈએ, કાયણ કે 

....... – નલ એકભ આગ ળીખેરી ફાફત 
વાથે વાંફાંવધત શમ ત એ જ્ઞાનનુાં વાંગીન જોડાણ 
થઈ ળકે. 

1398. તભાય ૈાત્ર કમ્પ્મૂટય  રાલી ળકે છે. તભને 
કમ્પ્મૂટય  રાલતા આલડત ું નથી. ઈટયનટે યથી 
તભાયે ભાહશતી ભેલલી છે. ળ ું કયળ. – ોત્રની 
ભદદ રઈ લેફવાઈિ ખરી ભાટશતી ભેલીળ. 

1399. આશથગક ભ શ્કેરીને કાયણે તભાયી ળાાભાું 
કેટરાક નક્ળા નથી. તભે ળ ું કયળ. – 
વલદ્યાથીઓના વશમગથી ભિા નતળા ફનાલી 
લગગભાાં ઉમગ કયીળ. 

1400. અનાત્ભરક્ષી યીક્ષાભાું શલદ્યાથીઓ ઈળાયાથી 
 યી કયે છે. તભે ળ ું કયળ. – પ્રશ્નના િભ અન ે
વલકપના િભ જુદા જુદા શમ એલા આઠ જાતના 
ેય વેિ તૈમાય કયીળ. 

1401. ળાાભાું કયલાભાું આલતાું આમજન. – તાવ 

આમજન, દૈવનક આમજન, લાવગક આમજન 
1402. શલદ્યાથી તેની અુંગત વભસ્મા અુંગે તભારુું  

ભાગગદળગન ભાુંગ. છે. તભે ળ ું કયળ. – વલદ્યાથીની 
વભસ્મા જાણીળ. જરૂય જણામ ત ભાગગદળગન 
આીળ. 

1403. તભાયા લગગન શલદ્યાથી ફધા જ શલમભાું 
નાાવ થામ છે. તભે તેને કઈ યીતે ભદદરૂ ફનળે. 
– તેના લારીને ફરાલી વલદ્યાથી અને લારી વાથ ે
ચચાગ કયીળ. 

1404. ક્ષેત્રકામગ (Field Work) એટરે ળ ું. – લાસ્તવલક 

જીલનના પ્રત્મક્ષ અનબુલ. 
1405. શલદ્યાથીઓને કઈ એક એકભ ળીખલલાની 

ઉિભ દ્ધશત કઈ – પ્રત્મક્ષ અનુબલ ૂયાાંાડી 
ળીખલલુાં. 

1406. લગગભાું ળીખલતા શેરાું કઈ ૂલગ તૈમાયી જરૂયી 

છે. – ળીખલલાનુાં, વલમલસ્ત,ુ એકલાય લાાંચલુાં ન ે

એભાાં કાં કઈક નલુાં ઉભેયલા વલચાયલુાં. 
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1407. લાયુંલાય ગેયશાજય યશેતા શલદ્યાથીને શનમશભત 
ફનાલલા તભે ળ ું કયળ. – વલદ્યાથીના લારીન ે
ળાાભાાં ફરાલી  તનેા લારી વાથે ગેયશાજયીના 
કાયણની ચચાગ કયીને તે વનલાયલા પ્રમાવ કયીળ. 

1408. - તભાયા લગગના એક શલદ્યાથીની પહયમાદ છે કે 
તેને કાા ાહટમા ઉયન ું રખાણ લું ાત ું નથી. 
તભે ળ ું કયળ. – વલદ્યાથીના લારીને ળાાભાાં 
ફરલી તેભન ેવલદ્યાથીની આાંખની તાવ કયાલલા 
વૂચલીળ. 

1409. આશિ વ્મલસ્થાન (Disaster Management) 
શળક્ષણ એટરે ળ ું. – ળાાભાાં અચાનક આગ રાગે, 
ભકાનન કઈ બાગ ડી જામ, ધયતીકાં આલે, ૂય 

આલે ત્માયે ળુાં કયલુાં તેનુાં વળક્ષણ.   
1410. પ્રશતષ્ઠા, પે્રભ, રાગણી કેલી જરૂહયમાત છે. – 

વાભાવજક, ભનલૈજ્ઞાવનક. 
1411. જુંગરી પ્રાણીઓથી ફીક રાગે તે ળાન ું 

ઉદાશયણ છે. – વરાભતીની જરૂટયમાત. 
1412. શનમ્નસ્તયીમ જરૂહયમાતભાું વોથી ામાની 

જરૂહયમાત કઈ છે. – ળાયીટયક જરૂટયમાત. 
1413. વ્મશક્તભાું શલકાવની હદળા કઈ શમ છે. – 

ભાથાથી ગ તયપ. 
1414. કફૂતય ઉયના અશબવુંધાનના પ્રમગભાું 

ખયાક એ ળ ું છે.  – ઉદ્દીક. 
1415. શલકાવ કદી વભાપ્ત ન થતી હક્રમા છે – આ 

શલ ાય કમા શવદ્ધાુંત વાથે જોડામેર છે. – 
વનયાં તયતાન વવદ્ધાાંત. 

1416. ફાકેરી શળક્ષણની હશભામત કણે કયી. – 

ગાાંધીજી. 
1417. કણે ભ ક્ત શળસ્તની હશભામત કયી. – ગાાંધીજી, 

યલીન્રનાથ િાગય, વગજુબાઈ ફધેકા. 
1418. પ્રાથશભક કક્ષાએ શળક્ષણન ું ભાધ્મભ ભાતૃબાા 

શલ ું જોઈએ; કાયણ – તેનાથી અધ્મમન કામગ વય 

ફને. 
1419. કેલણી એ હદ્વધ્ર લી પ્રહક્રમા છે – આ શલધાન 

કણે કહ્ ું. – જશન એડમ્વ. 
1420. કેલણી ળ ું છે. – જ્ઞાન અન ેઅનુબલ છે. 
1421. અનો ાહયક કેલણીન પ્રાયુંબ ક્માુંથી થામ 

છે. – લાતાલયણભાાંથી. 
1422. વ્મશક્તત્લ ભાનની પ્રક્ષેણ પ્રકાયની 

કવટીના ભ ખમ પ્રકાય જણાલ. – 5. 

1423. ભનશલજ્ઞાનની પ્રથભ પ્રમગળાા કણે 
સ્થાી. – વલવરમભ લુન્િ. 

1424. લૈપલમ એટરે ળ ું – વનયાળા અને શતાળા. 
1425. ની ેનાભાુંથી કમ ફ શદ્ધ – શનભાગણન શવદ્ધાુંત 

છે. – અનેક અલમલી, એક અલમલી, ફશુ અલમલી. 
1426. લૃશદ્ધની રાક્ષશણકતા વાથે કમ ું અવુંગત છે. – 

રાાંફાગાાની પ્રટિમા. 
1427. વુંકલનાન શલકાવ ભ ખમત્લે .............. ન 

બાગ છે. – વાભાવજક વલકાવ. 
1428. વુંઘગના પ્રકાય કણે આપ્મા. – લટ્વન. 
1429. શલકાવની રાક્ષશણકતા જણાલ. – 

રાાંફાગાાની પ્રટિમા, કુદયતી પ્રટિમા, ભાન ભાિે 

જુદી-જુદી પ્રવલવધન ઉમગ. 
1430. NAAC ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 UGC દ્વાયા ઈ.વ.- ૧૯૯૪.  
1431. NAAC ન ું લડ  ભથક કમા આલેર  છે?  
 ફચગ્ રય  
1432. ઉજલાતા ઉત્ વલ...  
 ય૫ લે -  યજત ભશત્ વલ  
 ૫૦ લે -  વ લણગ ભશત્ વલ   

૬૦ લે -  હશયક ભશત્ વલ / ભશણક ભશત્ વલ    
૭૫ લે -  અભૃત ભશત્ વલ    
૧૦૦ લે -  ળતાબ્ દી ભશત્ વલ  

1433. (GER) Gross Enrollment Ratio ન ું વૂત્ર આ? 
૧ થી ૮ ભાું બણતાું શલદ્યાથીની વુંખ મા 

૬ થી ૧૪ લગના ફાકની વુંખ મા   ૧૦૦
     

1434. (NER) Net Enrollment Ratio ન ું વૂત્ર આ?  
૧ થી ૮ ભાું બણતાું ૬ થી ૧૪ લગનાું શલદ્યાથીઓની વુંખ મા 

૬ થી ૧૪ લગના ફાકની વુંખ મા  લવશત આધાહયત   ૧૦૦
     

1435. (PTR)Pupil Teacher Ratioનુાં વૂત્ર આ?  

1436. 
ળાાભાું બણતાું શલદ્યાથીની વુંખ મા 

ળાાભાું કાભ કયતા શળક્ષકની વુંખ મા   ૧૦૦
      

1437. (SCR)Student classroom Ratio નુાં વૂત્ર આ?  

1438. 
ળાાભાું બણતા શલદ્યાથીની વુંખ મા 

ળાાભાું બણતા શલદ્યાથીની વુંખ મા   ૧૦૦
     

1439. (DOR)Droup Out Rate નુાં વતૂ્ર આ?  
ધ ૧ થી ધ ૭ ના ફાક    ધ ય થી ધ ૮ ના ફાક   ધ ૧ ના ફાક    ધ ૮ ના ફાક 

ગત લગના ધ ૧ થી ૮ ના ફાક   ૧૦૦
     

1440. (RR)Retention Rate ન ું વૂત્ર આ?  
 ૧૦૦ -  Droup Out Rate.  
1441. શળક્ષણ શલદ્યાથીને જીલનન ું ઉિયદાશમત્ લ અન ે

શલળેાશધકાયને શનબાલલા મગ્ મ ફનાલે છે. -  
આ શલધાન કન ું છે?  
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 સ્ લાભી શલલેકાનુંદ.  
1442. શળક્ષણ એ ભન ષ્ મને આત્ ભશલશ્વાવ  અન ે

શનાઃસ્લાથી ફનાલે છે-  આ શલધાન કન ું છે?  
 ઋગ્ લેદ.  
1443. શ ું  કઈ દાહયરન ું સ્ ત્રત ગાલા ભાુંગત નથી, ૫ણ 

લૈબલના ઠઠાયા કયતાું વાદાઈન ું ભૂલ મ લધાયે છે.-  
આ શલધાન કન ું છે?  

 યશલરનાથ ટાગય.  
1444. ક દયત દ્વાયા ભતી કેલણી એ જ વા ી 

કેલણી-  આ શલધાન કન ું છે?  
 રૂવ.  
1445. ૧૯૮૫ભાું બાયતના શળક્ષણ ભુંત્રારમ દ્વાયા 

પ્રગટ થમેર  સ્તકના ગ જયાતી અન લાદને કમ ું 
ળીકગ  આ૫લાભાું આવ્ મ ું છે?  

 શળક્ષણન ૫ડકાય : નીશત ૫હયપે્રક્ષ્મ  
1446. નલદમ શલદ્યારમ એટરે ળ ું?  
 નલી યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતના બાગરૂે ગ્રામ્ મ 

શલસ્ તાયના શલદ્યાથીઓના અગ્રીભ શલકાવ ભાટે 
શનલાવી ળાાઓભાું ભપત શળક્ષણની જોગલાઈ.  

1447. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત કમા શળક્ષણ ૫ય બાય 
ભૂકે છે?  

 ભૂલ મ શળક્ષણ.  
1448. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું ઓ૫યેળન બ્ રેક ફડગ  

ળ ું છે?  
 પ્રાથશભક ળાાઓને વાધન વું૫ ન ફનાલલાની 

મજના.  
1449. શળક્ષણ પ્રહક્રમાભાું ફા યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ 

નીશતભાું કમ અશબગભ વૂ લેર છે?  
 અઘ્ મેતા કેરી.  
1450. નલી યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું દેળ- દ શનમાની 

કઈ ભૂ વભસ્ મા શલળે શલ ાયણા થઈ છે?  
 ૫માગલયણ શળક્ષણ.  
1451. કામાગન બલન શલ ાય કમા શળક્ષણ ું ે આપ્મ 

છે?  
 કઠાયી ું .  
1452. ફા શલકાવ ભાટે યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું 

ળાા છડી જતાું ફાક ભાટે કઈ જોગલાઈ કયેરી 
છે?  

 અશલશધવયના શળક્ષણ કેરની સ્ થા૫ના.  

1453. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું કમા પ્રકાયની 
મ શનલશવગટી સ્ થા૫લાની બરાભણ કયલાભાું આલી 
છે?  

 ગ્રામ્ મ મ શનલશવગટી.  
1454. ગ જયાતભાું ઓ૫ન સ્ કૂરન શલ ાય ગ જયાતના 

કમા ભ ખ મભુંત્રીના કામગકાભાું કામાગશ લત થમ છે?  
  ીભનબાઈ ૫ટેર.  
1455. શલશ્વભાું વોપ્રથભ કઈ વારભાું, કમા દેળભાું અન ે

કમા નાભે ખૂલ્લી શલદ્યાીઠ સ્ થાઈ શતી?  
 ઈ.વ.- ૧૯૬૭, ઈગ્ રચડ, ઈગ્ રચડ મ શનલશવગટી ઓપ 

એય.  
1456. આ૫ણા દેળભાું કઈ વારથી ખૂલ્લી ળાાઓની 

ળરૂઆત થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૯૭૯.  
1457. કમા કેલણીકાયે બાયતભાું રઘ િભ શવશદ્ધ 

કક્ષાન શલ ાય આપ્ મ?  
 ડ. યશલર દલે.  
1458. મ નેસ્ કના આુંતય યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ આમગે વન ે

-  ૧૯૯૬ભાું કેલણી ભાટે કેટરા ભ દ્દા જાશેય કમાગ 
શતા?  

 નલ.  
1459. કમા કમા ભશાન બાલના નાભ ૫યથી એક મા 

ફીજી જગ્ માએ ઓ૫ન મ શનલશવગટી સ્ થામેર છે?  
 ઈશ દયા ગાુંધી.  
 ડ. બીભયાલ આુંફેડકય.  
 મળલુંતયાલ  લાણ.  
1460. નલદમ શલદ્યારમ શળક્ષણન ું ભાઘ્ મભ કમ ું છે?  
 હશ દી અને અુંગ્રેજી.  
1461. ભૂલ મ એટરે ળ ું?  
 વાભાશજક વાુંસ્ કૃશતક ભૂલ મન ું ધડતય કયલ ું.  
1462. ળાા કક્ષાએ થતાું વુંળધન...?  
 યાજ્ મ કક્ષાના વુંળધન...  

વુંળધન વુંસ્ થાન વ્ મા૫  
 ગ ણત્ વલ = વયકાયશ્રી/શળક્ષણ શલબાગ = તભાભ 

પ્રા.ળા.  
 ગે૫(GAP) = વયકાયશ્રી/GCERT = વેમ્ર વલે.  
 સ્ કૂર ગ્રેડેળન વલે = વયકાયશ્રી/GCERT = તભાભ 

પ્રા.ળા.  
 

 કશાટગ  સ્ ટડી = વયકાયશ્રી/GCERT = વેમ્ર વલે.  
 NCERT દ્વાયા શાથ ધયામેર વલેક્ષણ :-   
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 BAS(Baseline Assessment Survey)2002 થી 2004  
 MAS(Midterm Assessment Survey) 2006 થી 2008  
 TAS(Terminal Assessment Survey) 2009 થી 2011  
 GCERT દ્વાયા શાથ ધયામરે વલેક્ષણ :-   
 SAP (Student Achievement Profile) 2008 થી ળરૂ.  
 SGP (Student Gradation Project) 2009 થી ળરૂ.  
 NGO દ્વાયા શાથ ધયામેર વલેક્ષણ :-   
 ASER(Annual Status of Education Report)  
 બાયતભાાં વલે.  
 ળાા ફશાયની ળૈક્ષશણક પ્રહક્રમા (લા ન, રેખન, 

ગણન)ન ું ભૂલ માુંકન   
1463. આદળગલાદના વભથગક...?  
 વ કયાત, પ્ રેટ, બાયતીમ ઋશભૂશનઓ.  
1464. કમા વભમગાા દયશભમાન એક શકળય પ્રોઢ 

જલેી રુંફાઈ ધાયણ કયે છે?  
 છકય- ૧૬ લે અને છકયી- ૧૪ લે.  
1465. લગ- ૧૯૦૫ ભાું..........અને............એ 

ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કયી?  
 આલ ફ્રડે ફીન, શથમડય વામભન.  
1466. જ્ શન ડમ ઈની શળક્ષણ જગતને ઉિભ બેટ કઈ 

છે?  
 પ્રજકે્ ટ ૫દ્ધશત.  
1467. ફ્રઈડ પ્રક્ષે૫ણને એક .............. તયીકે ગણે 

છે?  
 ફ ાલ પ્રમ શક્ ત.  
1468. એક શળશક્ષકા છે, જ ેતાના ૫શત ૫ય ઘયે ગ સ્ વ ે

થમેર શમ; ત્ માયે યસ્ તાભાું ભતા તેના શલદ્યાથીઓ 

વાથેન ું લતગન ઉદ્ધતાઈ બમ ગ શમ છે?  
 સ્ થાનાુંતય.  
1469. ભનલરણ.............શમ છે?  
 કામભી.  
1470. યીક્ષાભાું ઓછા ગ ણ ભેલનાય શલદ્યાથી 

૫યીક્ષકન લાુંક કાઢે છે -  આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ ત 
થઈ?  

 પ્રક્ષે૫ણ.  
1471. ળાાભાું ભડા આલી અનુંત જ દા- જ દા 

ફશાના યજૂ કયે છે; ત તેના લતગનને ળ  કશી ળકામ?  
 મશક્ તકીકયણ.  
1472. અશબવુંધાનભાું ઉદ્દીકની જગ્ માએ પ્રશત ાયને 

અશનલામગ ગણનાય ભનલૈજ્ઞાશનક?  

 સ્ કીનય.  
1473. ળાયીહયક શલકાવભાું શસ્ થયતા અને ફાકન ું 

સ્ લાલરુંફી ફનલ ું -  આ રક્ષણ કઈ અલસ્ થાભાું 
જોલા ભે છે?  

 શકળય અલસ્ થાભાું.  
1474. શળક્ષણ એટરે.... – લગગખાંડભાાં અભ્માવ 

વલમભાાં નોંધ રખાલલી. 
1475. વય યથી વુંક ર ય જલ ું – ઉદાશયણ 

ઓખાલ. – ગુણાકાય ળીખલતા શેરા વયલાા 
ળીખલલા. 

1476. શવશદ્ધ પે્રયણાન શવદ્ધાુંત કણે આપ્મ. – 
ભેતરેરેન્ડ. 

1477. શ મ્ાઝી ઉય પ્રમગ કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક 
કમા છે. – લધીનય. 

1478. વુંક્રભણ વભાન તત્લ શવદ્ધાુંતના પ્રણેતા કણ 
શતા. – થનગડાઈક. 

1479. ‘પે્રયણા એટરે ભૂલૃશિ’ શવદ્ધાુંતના પ્રણેતા 

કણ શતા. – ભેતરેરેન્ડ. 
1480. પ્રાણીભાત્ર ભાટે ભૂબૂત પ્રાથશભક જરૂહયમાત. 

– તયવ, બૂખ, ઊંઘ. 
1481. શકળયાલસ્થાન ું ભશત્ત્લન ું રક્ષણ કમ ું છે. – 

વાંઘલૃવત્ત. 
1482. કેલણી ત્માયે જ વપ ફને જ્માયે........ – 

કેલણી આનાય અને રનેાય ફાંને એકફીજાથી 
વાંૂણગ અબેદ શમ. 

1483. કેલણીના ધ્મેમ કમા પ્રકાયના શઈ ળકે. – 
રલવચક. 

1484. કેલણીને કેલી પ્રહક્રમા ગણલાભાું આલી છે. – 
આજીલન. 

1485. ઘય, વભાજ, શભત્રભુંડ તથા વભૂશ ભાધ્મભ 
દ્વાયા ભતી કેલણી કેલી છે. – અનોચાટયક. 

1486. કેલણી જો હદ્વધ્ર લી પ્રહક્રમા શમ અને તેના 
એક છેડે શળક્ષક શમ, ત ફીજા છેડે કણ શમ. – 
વલદ્યાથી. 

1487. શલદ્યાથીઓ તાની વુંસ્કૃશતને ઓખ,ે તેન ું 
જતન કયે, ૂલગજોએ આેરા જ્ઞાનલાયવાને લધાયે એ 

શળક્ષણન ું કમ ું ધ્મેમ છે. – વાાંસ્કૃવતક. 
1488. ફ શનમાદી શળક્ષણન નૂતન શલ ાય કણ ે

આપ્મ છે. – ગાાંધીજી. 
1489. અભ્માવક્રભ અને ાઠમક્રભ આ .......... – ફે 

વબન્ન ફાફત છે. 
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1490. બાયતભાું રઘ િભ શવશદ્ધ કક્ષા (MLL) ન 
શલ ાય પ્રવયાલનાય કેલણીકાય કમા છે. – ડ. 
યલીન્રબાઈ દલે. 

1491. ળયીયના કદ, રુંફાઈ અને આકાયભાું થત 

લધાય કમા નાભે ઓખામ છે. – લૃવદ્ધ. 
1492. શળળ  અલસ્થાન વભમગા ની ેનાભાુંથી કમ 

છે. – 13 લગથી 18 લગ. 
1493. કઈ અલસ્થાભાું ળાયીહયક અને ભાનશવક શલકાવ 

અશત ઝડી શમ છે. – વળળ ુઅલસ્થા. 
1494. શલકાવને અવય કયત ું ભશત્ત્લન ું હયફ 

ની ેનાભાુંથી કમ ું છે. – આનુલવળકતા. 
1495. .............. શલના શળક્ષણ શનષ્પ જામ છે. 

– ટયતલતા. 
1496. બણલાભાું ઓછા ગ ણ રાલત ભશેળ યભતના 

ભેદાનભાું ખીરી ઉઠે છે. આને કઈ ફ ાલપ્રમ શક્ત 
ગણામ. – ક્ષવતવૂતગ. 

1497. યીક્ષાભાું નાાવ થનાય નમન તેના રૂભભાું 
બયાઈ ફેવી જામ છે. આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 
અવરપ્તતા. 

1498. આધ્માશત્ભક ફ શદ્ધ આુંક ભાટે ની ેનાભાુંથી કમ 

વુંકેત લયામ છે. – SQ. 
1499. 60થી 69 ફ શદ્ધ આુંકને કેલ ફ શદ્ધ આુંક 

ગણલાભાું આલે છે. – ન્મૂન ફુવદ્ધ. 
1500. ધયણ-1ભાું વુંખમાઓ ળીખલતા એક શળક્ષક 

દડા, રખટીઓ, ેશવર, રાકડીઓ લગેયેન 

ઉમગ કયે છે, છી વુંખમાઓ કાા ાહટમા ઉય 

રખે છે. શળક્ષક શળક્ષણના કમા વૂત્રને અન વયે છે. 
– ભૂતીથી અભૂતગ તયપ જલુાં. 

1501. ગ જયાતી બાાભાું અશબરુ ી વુંળધશનકાના 
ય શમતા ની ેનાભાુંથી કણ છે. – જ.ે વી. યીખ. 

1502. અધ્મમન એ કેલી પ્રહક્રમા છે. – યવપ્રદ. 
1503. ાલરલે તેભના પ્રમગ કમા પ્રાણી ઉય કમાગ 

શતા. – કૂતય. 
1504. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થતા અધ્મમન વાથે કમા 

ભનલૈજ્ઞાશનક જોડામેરા નથી. – થનગડાઈક. 
1505. ટેશરપન દ્વાયા થતી લાત ીત કમા પ્રકાયન ું 

પ્રત્મામન છે.    – યક્ષ. 
1506. એક શળક્ષક તયીકે તભે ૂછેરા પ્રશ્નન કઈ 

શલદ્યાથી ખટ ઉિય આે ત્માયે તભે ળ ું કયળ. – 
અન્મ વલદ્યાથી ાવથેી વાચ ઉત્તય ભેલીને તનેુાં 
ેરા વલદ્યાથી ાવે ુનયાલતગન કયાલીળ. 

1507. શલદ્યાથીની ખયાફ લતગણુક વ ધાયલાન વોથી 
ઉિભ ઉામ ની ેનાભાુંથી કમ છે. – તેને વતત 
વભજાલી ધીયજૂલગક ખયાફ લતગણૂક વુધાયલા 
પ્રમાવ કયલ. 

1508. શલદ્યાથીના વલાાંગી શલકાવ ભાટે ળ ું જરૂયી છે. – 

ઉચ્ચ કક્ષાન અભ્માવ, વાાંસ્કૃવતક પ્રલૃવત્તઓ, 
યભત-ગભતની પ્રલૃવત્તઓ. 

1509. એક લારી વુંતાનના અભ્માવ ભાટે ઉગ્ર ફની 
ળાાભાું આલે છે. તભે ળ ું કયળ. – લારીને ળાાંત 
ાડીળ. તેભની વાથે ચચાગ કયી તેભને વાંત થામ 
એલા પ્રમાવ કયીળ.    

1510. એક લખત કયેર ું આમજન ફદરી ન ળકામ. 
‘આ શલધાન અુંગે તભે ળ ું ભાન છ. – ખિુાં . 

1511. કાા ાહટમાના કામગભાું યુંગીન  કન 
ઉમગ................ – જરૂયી છે. વલવળષ્ટ 
ફાફત તયપ ધ્માન દયલા તે ખૂફ ઉમગી છે. 

1512. ‘જ ેળીખલે તે જ ભૂરલ’ે ળ ું આ શલ ાય વાથે તભ ે

વશભત છ. – શા. 
1513. સ્કૂર દ્વાયા ગણલેળ નક્કી ન થમ શમ ત ળ ું 

થામ. – અરગ ળાક ગેયવળસ્ત ેદા કયે, ગયીફ-

તલાંગયન બદે ઊબ થામ, ગયીફ વલદ્યાથી 

રઘતુાગ્રાંવથથી ીડામ. 
1514. ફાકભાું શળસ્ત લધે તે ભાટે શળક્ષકે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ. – વનમવભતતા જાલલી. 
1515. ફાક સ્કૂરભાુંથી બાગે નશીં તે ભાટે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ. – નલી યભત મજલી. 
1516. પ્રેટના ગ રૂન ું નાભ ળ ું શત ું. – એટયસ્િિર. 
1517. ફાક જભથી જ હક્રમાળીર શમ છે. આથી 

તેભને ળેના ભાટે પે્રહયત કયલા જોઈએ. – જ્ઞાનાજગન 
ભાિે. 

1518. વ્મશક્તગત તપાલત વુંતલા શળક્ષણભાું ળ ું 
જોગલાઈ કયી ળકામ. – અધ્મેતાકેન્રી અધ્મમન. 

1519. શકળયાલસ્થા છી ળાયીહયક લૃશદ્ધન ું કામગ – 
અલયધાઈ જામ છે. 

1520. ‘એક લાય જોલ ું, વ લખત વાુંબલા ફયાફય 
છે’ – આ શલધાન..... – વત્મ છે. 

1521. ની ેનાભાુંથી કમ ફાકેરી શળક્ષણન ઉદે્દળ 
નથી. – બાલનાઓને પ્રાધાન્મ ન આલુાં. 

1522. ફા શલકાવ દયશભમાન થનાયાું ળાયીહયક 
હયલતગનન વા  ક્રભ કમ છે. – ભાથાથી ગ 

તયપ, અાંદયથી ફશાય તયપ તથા વાભાન્મથી 

વલવળષ્ટ તયપ. 
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1523. ‘તભે ભને ફાક આ. શ ું  ભાયી ઈચ્છાન વાય 

ગભે તેલ ફનાલી ળક ું  છ ું , આ શલધાન કઈ ફાફત 

ય બાય આે છે. – માગલયણની ભશત્તા ઉય. 
1524. અશબપે્રયણા (ભહટલેળન) ળબ્દ કમા ળબ્દ 

યથી આવ્મ છે. – ભટ્ભ (Motum). 
1525. ળાાકીમ વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકનના ગ જયાત 

યાજ્મભાું અભરીકયણથી શળક્ષક અને આ ામગ ક્ષે 
જલાફદાયી       – લધળે. 

1526. ળાાકીમ વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકનની વપતાન 
આધાય – આચામો-વળક્ષકના વશકાય અન ે
શકાયાત્ભક અવબગભ ય અલરાંફે છે. 

1527. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકન શેઠ આલયી 
રેલામેર લૈકશલક શલમ કમા. – મગ-વચત્ર-
વાંગીત-કમ્પ્મુિય ટયચમ-કૃવ. 

1528. વતત અને વ્માક ભૂલમાુંકનની પ્રહક્રમાભાું 
વ્માક ળબ્દ શવલામ ની ે આેરાું શલધાનભાુંથી 
એકન ું વભથગન કયે છે.  – જ.ેી. વગપપડગન ફુવદ્ધ-
વાંયચનાન વવદ્ધાાંત. 

1529. વતત અને વ્માક ભૂલમાુંકન ................ 
શમ છે. – વલદ્યાથીકેન્રી. 

1530. પ્રમત્ ન અને બૂર દ્વાયા અઘ્ મમનના પ્રણેતા 
ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા?  

 ફી. વી. થનગડાઈક.  
1531. ામજટેના ભતે -  ફાક તાના શલકાવના 

પ્રથભ તફક્કા દયશભમાન, એટરે કે, જ ભથી આળયે 

ફે લગ વ ધી વોથી લધ  વાયી યીતે ળીખે છે?  
 ઈશ ્  મન ઉ૫મગ કયીને.  
1532. કભરેળબાઈ તાના દીકયાને ડક્ ટય જ 

ફનાલલા ભાુંગે છે; તે કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ ત છે?  
 ૫યક્ષ ક્ષશતૂશતગ.  
1533. ભશેળન ફ શદ્ધ આુંક ળધલાની પ્રહક્રમાભાું તેની 

ભાનશવક લમ અને ળાયીહયક લમ વયખી આલે છે; ત 
ભશેળન ફ શદ્ધ આુંક કેટર થામ?  

 ૧૦૦.  
1534. શકળયા અલસ્ થાન વભમ ગા જણાલ?  
 ૧૦ થી ૧૪ લગ.  
1535. ળાસ્ ત્રીમ અશબવુંધાનના પ્રમગ વાથે કન ું 

નાભ વુંકામેર  છે?  
 ાલરલ.  
1536. શળક્ષણભાું લાસ્ તશલક 

દૃષ્ટીકણ(Pragmatism)......... ની વાથે જોડામેર છે?  

 જ્ શન ડ્ય ઈ.  
1537. એહયકવનના ભનવાભાશજક શલકાવનાું આઠ 

તફક્કાઓ પ્રભાણે કઈ ંચભય દયશભમાન શલશ્વાવ- 
અશલશ્વાવન ભનલૈજ્ઞાશનક તફક્ક શલકવે છે?  

 તરૂણાલસ્ થા(Adolescence).  
1538. ફશ શલધ ફ શદ્ધ (Multiple Intelligence)ન શવદ્ધાુંત 

આ૫નાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ...?  
 શવગ્ ભુંડ ફ્રઈડ.  
1539. કમ  ફશ શલધ ફ શદ્ધ જ થ વાથે વુંફુંધ ધયાલે છે?  
 બાાકીમ ફ શદ્ધ.  
 અલકાળીમ ફ શદ્ધ.  
 વાુંગીશતક ફ શદ્ધ.  
1540. આલ ફ્રેડ ફીન દ્વાયા પ્રથભ ફ શદ્ધ આુંક કવટીન 

ઉ૫મગ .............ભાટે કયલાભાું આવ્ મ શત?  
 ફ શદ્ધ આુંકના સ્ કેર ૫ય વોથી ઉ૫યના ૧ % 

શલદ્યાથીઓ અરગ તાયલલા ભાટે.  
1541. આુંતહયક લતગનન ું વોથી ઉિભ ઉદાશયણ કમ ું 

છે?  
 વ ખભમ અન બલને માદ યાખલ.  
1542. વભાલેળી શળક્ષણ (Inclusive Education) ળબ્ દ 

પ્રમગન અથગ જણાલ?  
 ફશ શલધ શળક્ષણ.  
1543. શવગ્ ભુંડ ફ્રઈડે વ્ મશક્ તત્ લન કમ શવદ્ધાુંત 

ઘડમ છે?  
 ભનશલશ્લેણાત્ ભક શવદ્ધાુંત.  
1544. શળક્ષણભાું લાસ્ તલલાદ...............ભાું ભાને 

છે?  
 જગતભાું કમાુંમ શનબે લાસ્ તશલકતા નથી.  
1545. ીજટની ભાનલ શલકાવની મજનાભાું કઈ 

લસ્ ત ન વભાલેળ થામ છે?  
 ભૂતગ હક્રમાત્ ભક તફક્કા.  
 ૂલગ હક્રમાત્ભક તફક્કા.  
 વાુંલેદશન- સ્ નામશલક તફક્કા. 
1546. અશ લભે ટ ભટીલેળન વાથે કમા લૈજ્ઞાશનક 

વુંકામેરા છે? 
 બ્ર નય. 
1547. શકળયાલસ્ થાભાું શલદ્યાથીઓ વાભા મ યીતે 

વોથી લધાયે કઈ વભસ્ માન વાભન કયે છે?  
 વાથી શલદ્યાથીઓની સ્ લીકૃશતની જરૂહયમાત 

વુંફુંશધત.  
1548. ભનશલજ્ઞાનના શવદ્ધાુંત અને ભનલૈજ્ઞાશનક...?  
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 વું ાયલાદ -  લ ુંટ ટીળનય  
 કામગલાદ -  શલરીમભ જમે્ વ    

પે્રયણાલાદ -  ભેકડૂગર    
ભનશલશ્લેણલાદ -  ફ્રઈડ    
વભશષ્ ટલાદ -  કશરય, કપતા, લધીભય    
લતગનલાદ / ૫માગલયણલાદ -  જ.ેફી.લટ્ વન, 
સ્ કીનય  
જોડાણલાદ -  થનગડાઈક    
કાયક અશબવુંધાન - સ્ કીનય    
શેત રક્ષી લતગનલાદ -  ટરભેન    
ક્ષેત્ર શવદ્ધાુંત -  રેશલન    
ળાસ્ ત્રીમ અશબવુંધાન -  ાલરલ    
પ્રમત્ ન અને બૂર દ્વાયા શળક્ષણ -  થનગડાઈક    
વાભાશજક અઘ્ મમન શવદ્ધાુંત -  આલ ફટગ  ફા દ યા  
અથગણૂગ અઘ્ મમન -  ડેશલક આળ ફેર    
અઘ્ મમન શ્રેણી -  યફટગ  ગેને    
વભાજરક્ષી શલશ્લેણાત્ ભક શવદ્ધાુંત -  એડરય  
શલશ્લેણાત્ ભક વ્ મશક્ તત્ લ શવદ્ધાુંત -  થ ુંગ  

1549. ફ ાલ પ્રમ શક્ તઓ (Defence Mechinism)... 
 વ્ મશક્ ત શતાળા કે લૈપલ મભાુંથી ફ લા જ ે

ભનલૈજ્ઞાશનક પ્રમ શક્ તઓન આશ્રમ રે છે તેને 
ફ ાલ પ્રમ શક્ તઓ કશે છે.  

 તાદાત્મ્મ :- કેટરાક તાની જાતને વશ ન, 
ફચ્  ન કે વયદાય ૫ટેર ભાને છે.  

 આિભકતા :- આ ામગના લતગનથી દ બામેરા 
શલદ્યાથીઓ આુંદરન કયી તડપડ કયે છે.  

 સ્ થાનાાંતય - આ ામગથી દ બામેર શળક્ષક 
શલદ્યાથીઓને ભાયે છે.  
પ્રક્ષે૫ણ(મવત તટકકયણ):- શળક્ષક ળાાભાું ભડા 
જલા ફદર ટર ાપીકન દ કાઢે છે.  

 ઉઘ્ લીકયણ - તપાની ફાકને યભત- ગભત 
સ્ધાગન ું આમજન વધ૫લ ું  

 ક્ષવતવૂતગ :- ગશણતભાું શનષ્ પ ફાક શ ત્ર- 
વુંગીતભાું કે યભતભાું ાયુંગતતા ભેલે છે.  

 ૫યક્ષ ક્ષવતૂવતગ :- શતા ડક્ ટય ન ફની ળકમા 
તેથી  ત્રને ડક્ ટય ફનાલે છે.  

 દભન - અનૈશતક- ખયાફ શલ ાયને અજાગતૃ 
ભનભાું ધકેરી દે છે.  

 ટદલાસ્ લપ્ ન - ગભતા ાત્રને ભળ્ માન આનુંદ 
ભાણલ.  

 ૫યાગવત - ભટી વ્ મશક્ ત નાના ફાક જલે ું લતગન 
કયે છે.  

 આત્ ભકેન્રી૫ણ / અશભ કેન્રતા :- લાત લાતભાું 
ફડાઈ શાુંકલી, લટ ભાયલ, તના લખાણ કયલાું, 
વબાભાું ભટેથી ફરલ ું.  

 નકાયાત્ ભકતા - તરૂણ શલદ્યાથીઓને શળક્ષક તયપ 
ય શમ છે.  

 અવરપ્ તતા - આફરૂ જલાના ડયથી સ્ધાગભાુંથી દૂય 
થલ ું.  

 ળાયીટયક દદગ - યીક્ષા લખતે શલદ્યાથીને ભાથ ું દ ાઃખે, 
ઝાડા થામ, ેટભાું દ ાઃખે.  

 વસ્ થયીકયણ - કઈ એક અલસ્ થાભાું શસ્ થય થઈ જામ, 
ઝડ૫થી આગ લધી ળકે નશી.  

 પ્રવતટિમા - જ ે વ્ મશક્ ત પ્રત્ મ ે ય કે ઘૃણા શમ તે 
છ ાલીને પે્રભ બમો, શભત્રતા બમો વ્ મલશાય કયે.  

1550. ળાશીના ડાઘાની કવટી(પ્રક્ષે૫ણ પ્રમ શક્ ત) 
ળધનાય...?  

 શયભન યળાકગ  (સ્ લીત્ઝરે ડ).  
 ૧૯ય૧ ભાું કવટી ય ના કયી (કાડગ  ફતાલલા).  
1551. થનગ ડાઈકન જોડાણલાદ(પ્રમત્ ન અને બૂર 

દ્વાયા શળક્ષણ)...?  
 એડલડગ  થનગડાઈક (અભેહયકા).  
 ૧૮૭૪- ૧૯૪૯ કરુંશફમા મ શનલશવગટીભાું 

અઘ્ મા૫ક. -  ભાછરી, લાુંદયા, શફરાડી ૫ય પ્રમગ.  
1552. આુંતયવૂઝ દ્વાયા અઘ્ મમન...?  
 -  લલ પ ગે ગ કશરય.  
 અ મ જભગન ભનલૈજ્ઞાશનકાઃ- કપતા, લધીભય.  
 The Mentality of Apps અને Gestait psychology  સ્ તક 

અને શ મ્ા જી ૫યના પ્રમગના કાયણે પ્રખ માત.  
 વભગ્રતમાલાદ / વુંમજન લાદ.  
1553. ળાસ્ ત્રીમ(પ્રશળષ્ ટ) અશબવુંધાન...?  
 ઈલાન ાલરલ ( યશળમન ળયીય ળાસ્ ત્રી).  
 ઈ.વ.- ૧૯૦૪ ભાું લૈદળાસ્ ત્રભાું નફેર ાહયતશક.  
 કૂતયા ૫ય પ્રમગ.  
1554. ભનશલજ્ઞાનભાું વોપ્રથભ કમા ભનશલજ્ઞાનીએ 

IQ ભા૫ન ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કયી?  
 જ.ેી.શગરપડગ .  
1555. ફ શદ્ધ ભા૫ન ભાટે કમા શલજ્ઞાનીઓએ અન ે

કમાયે કવટીઓ તૈમાય કયી?  
 ડ.શફન અને વામભન દ્વાયા ઈ.વ.- ૧૯૦૫.  
1556. ફ શદ્ધ આુંક ળધલાન ું વૂત્ર કણે આપ્ મ ું?  
 ટભગન.  
1557. ફ શદ્ધ આુંક ળધલાન ું વૂત્ર કમ ું છે?  
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ફ શદ્ધઆુંક  
ભાનશવક ફ શદ્ધ 

ળાયીહયક ંચભય
 ૧૦૦  

1558. ટભગને કયેર ફ શદ્ધ આુંકન ું લશગગકયણ...?  
 પ્રશતબાળાી ૧૪૦ થી ઉ૫ય  
 ઉત્ કૃષ્ ટ ફ શદ્ધ ૧ય૦ થી ૧૩૯  
 વાભા મથી વાય ૧૧૦ થી ૧ય૯  
 વાભા મ ૯૦ થી ૧૦૯  
 વાભા મ થી ની ે ૮૦ થી ૮૯  
 મૂનતભ ફ શદ્ધ ૭૦ થી ૭૯  
 ભુંદફ શદ્ધ ૬૦ થી ૬૯  
 અલ ફ શદ્ધ ૫૦ થી ૫૯    
 ભૂઢ ફ શદ્ધ ય૫ થી ૪૯    
 જડ ય૫ થી ની ે  
1559. દેવાઈ, વભૂશ ફ શદ્ધ કવટી અન વાય રકન ું 

લગીકયણ...?  
ફ શદ્ધઆુંક ફ શદ્ધ કક્ષા રક 

વભૂશના ટકા  
૧૪૦ થી લધ  અશત ઉિભ 

ફ શદ્ધ 
૦.૪ %  

૧૩૦થી 
૧૩૯ 

અશત શલળે 
ફ શદ્ધ 

૧.૯ %  

૧ય૦ થી 
૧ય૯ 

શલળે ફ શદ્ધ ૬.૭ %  

 
1560. ભશાલયાના ૫હયણાભે લતગનભાું થત પેયપાય -  

આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી છે?  
 આય. ેશમ્મન.  
1561. જ્ઞાન અને લરણ પ્રાપ્ ત કયલા તેન ું નાભ 

અઘ્ મમન -  આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી 
છે?  

 ક્ર.  
1562. અન બલને કાયણે લતગનભાું થત પેયપાય -  આ 

વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી છે?  
 ક્રનબ્રેક.  
1563. ભનશલજ્ઞાન ભાનલી અને ભાનલેિય 

પ્રાણીઓના લતગનન ું અભ્ માવ કયત ું ળાસ્ ત્ર છે -  
આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી છે?  

 વી.ટી.ભગગન.  
1564. ૫માગલયણના વુંદબગભાું ભાનલી અને ભાનલેિય 

પ્રાણીઓના લતગનન ું અભ્ માવ કયત ું શલજ્ઞાન એટરે 
ભનશલજ્ઞાન -  આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે 
આી છે?  

 જ.ેફી.લટ્ વન.  
1565. SMCન ું  રુું  નાભ જણાલ. – સ્કૂર ભેનજેભેન્િ 

કવભિી. 
1566. SMCભાું ક ર કેટરા વભ્મ શમ છે. – 12. 
1567. SMCભાું ક ર કેટરી લારી વભ્મની શનભણૂુંક 

કયલાભાું આલે છે. – 9. 
1568. SMCના વભ્મવશ લ તયીકે કણ પયજ 

ફજાલળે. – ળાાના આચામગ. 
1569. SMCભાું કેટરા ટકા વભ્મ લારીઓભાુંથી વુંદ 

કયલાભાું આલે છે. – 75%. 
1570. આદળગલાદીઓ કઈ દ્ધશતન ેવભથગન આે છે. 

– વ્માખ્માન. 
1571. પ્રકૃશતલાદને ફીજા અથગભાું ળ ું કશી ળકામ. – 

બોવતકલાદ. 
1572. ‘પ્રકૃશતને અન વય’ ન ું વ ત્ર કણે ઉચ્ ાયેર ું શત ું. 

– કભેવનમવ. 
1573. પ્રકૃશતલાદભાું શળક્ષકન ું સ્થાન કેલ ું શમ છે. – 

ગોણ. 
1574. શળક્ષણભાું ફાકની વહક્રમ બાગીદાયી 

અશનલામગ છે. – પ્રકૃવતલાદ. 
1575. ભાનલતાલાદ ઈચ્છે છે કે.......... – 

વળક્ષણભાાં વભાન તક શલી જોઈએ. 
1576. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાન એ....... – અધ્મમન-

અધ્માનને રગતી ભનવલજ્ઞાનની ળાખા છે. 
1577. ફાકેરી શળક્ષણની વુંકલનાભાું કન 

વશલળે પા છે.   – ભનવલજ્ઞાન. 
1578. વાભાશજકતાશભશત ભાટે કમ વભમ પ્રશતકૂ છે. 

– પ્રથભ વત્રની ળરૂઆત. 
1579. કઈ અલસ્થા દયશભમાન વ્મશક્ત ઘયભાું યશેલાન ું 

ઓછ ું  વુંદ કયે છે. – ટકળયાલસ્થા. 
1580. ફાક ફરતા ળીખે તે કમા પ્રકાયન ું અધ્મમન 

ગણામ.    – અનુકયણ દ્વાયા અધ્મમન. 
1581. ગેસ્ટાલટલાદીએ અધ્મમનન ું કમ ું વ ત્ર આપ્મ ું. – 

વભગ્રતા. 
1582. ટાઈ કયનાય કમ્મ ટય ય જરદી ટાઈ કયી 

ળકે એ કમા પ્રકાયન ું વુંક્રભણ છે. – શકાયાત્ભક. 
1583.  ાલવગ જડ નાભના ભનલૈજ્ઞાશનકે કમ શવદ્ધાુંત 

શલકવાવ્મ.   – ભાનવવક વળસ્તન વવદ્ધાાંત.  
1584. શલશલધ સ્લરૂના દાથો ગયભ કયલાથી કદ 

લધે છે. ગ ણધભગની વભજ આલા શલજ્ઞાન શળક્ષક 
તેને રગતા પ્રમગના ઉદાશયણ આી વભજાલે છે. 
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આ શળક્ષક અધ્મમનના કમા વૂત્રને અન વયે છે. – 
વલળે યથી વાભાન્મ તયપ જલુાં. 

1585. ભાઈક્રટીશ ુંગ એટરે..... – વુક્ષ્ભ અધ્માન. 
1586. નાના ામા યન શળક્ષણન નભૂન એટરે.... 

– ભાઈિિીવચાંગ. 
1587. ભાઈક્રટીશ ુંગ એ શળક્ષણની કઈ ફાફત 

શસ્તગત કયે છે. – વળક્ષણ કોળપમ. 
1588. શળક્ષક ભાટે શલમાશબભ ખ કોળલમ ળા ભાટે 

ભશત્ત્લન ું છે. – વલદ્યાથીઓ નલુાં જ્ઞાન ભેલલા 
તત્ય ફને. 

1589. ભૂલમાુંકન એ..........  ારતી પ્રહક્રમા છે. – 
વતત. 

1590. ભાન અને ભલૂમાુંકનભાું શસ્થય કણ છે. – 
ભાન. 

1591. ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફતન ભૂલમાુંકનના 
રક્ષણભાું વભાલળે થત નથી. – ભૂપમાાંકન 
પ્રભાણભાાં લધુ ખચાગ પ્રટિમા છે. 

1592. ભૂલમાુંકનનાું ત્રણ ક્ષેત્રભાું જ્ઞાનાત્ભક, 
બાલાત્ભક ને ............. ન વભાલેળ થામ છે. – 
આધ્માવત્ભક. 

1593. શલદ્યાથી તે જ તાન ું ભૂલમાુંકન કયે તેને 
............... કશે છે. – સ્લભૂપમાાંકન. 

1594. કેલણી ભાનલની ............. નાળ કયે છે. – 
ફુવદ્ધની જડતાન. 

1595. કેલણીની વ્માખમાની શબન્નતાન ું કાયણ 

ની ેનાભાુંથી કમ ું છે. – ભાનલળવતતઓનુાં લૈવલધ્મ, 
ભાનલનુાં લૈવલધ્મૂણગ વ્મવતતત્લ, ભાનલજીલનની 

જટિરતા. 
1596. કેલણી પ્રહક્રમા કેલી છે. – વશેતુક. 
1597. તભવ ભા જ્મશતગગભમ ુંશક્તભાું તભવ ન 

અથગ ળ થામ. – અાંધકાય. 
1598. કેલણી એટરે ફાક અને ભાણવના ળયીય, 

ભન અને આત્ભાના ઉિભાુંળન ું......... – 
આવલષ્કયણ. 

1599. કેલણી દ્વાયા ફાકન કેલ શલકાવ થામ છે. 

– ચાટયવત્ર્મક, ભાનવવક, વાાંલેવગક. 
1600. ળાના અબાલભાું ભન ષ્મના વ્મશક્તત્લન 

શલકાવ થત નથી. – જ્ઞાનના અબાલભાાં. 
1601. કેલણી દ્વાયા વાુંસ્કૃશતક લાયવાન ું એક ેઢીથી 

ફીજી ેઢીભાું ળ ું થલ ું જોઈએ. – અવાંિભણ. 

1602. જીલનના અુંધકાયભાું પ્રકાળના શકયણ પેરાલે તે 
કેલણી – આ શલધાન કન ું છે. – એચ. જી. 
લેપવ. 

1603. વલગ પ્રકાયના શળક્ષણન ામ ળ ું છે. – 
તત્લજ્ઞાન. 

1604. ભાનલતાલાદીઓ શળક્ષણભાું ળાના હશભામતી 
શતા. – રકળાશીકયણ. 

1605. પ્રકૃશતલાદ કમા શળસ્તને ભશત્ત્લ આે છે. – 
પ્રાકૃવતક વળસ્ત. 

1606. શલદ્યાથીકેરી શળક્ષણ દ્ધશતઓ ળાની 
શલ ાયધાયાન ું અન કયણ છે. – રકળાશી. 

1607. પ્રકૃશતલાદે કેલા જ્ઞાનન શલયધ કયેર શત. – 
ુસ્તકીમા જ્ઞાનન. 

1608. ભનશલજ્ઞાનન  ક્કવ અથગ ળ થામ છે. – તે 
ભાનલ-લતગનન અભ્માવ કયે છે. 

1609. શસ્કનયના ભતે ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનની 
ળરૂઆત કના દ્વાયા થઈ. – શફિગ . 

1610. ફાકભાું ‘વચ્ ાઈ’ ના ગ ણન શલકાવ કયલા 

ભાટે કમ ું વોથી લધ  ઉમ ક્ત છે. – વળક્ષક તયીકે 
કામભ વખતાઈથી વત્મનુાં ારન કયલુાં. 

1611. શળક્ષકે નલા એકભન આયુંબ કેલી યીતે કયલ 
જોઈએ. – લાતાગ દ્વાયા 

1612. યાષ્ટર ીમ એકતાની બાલનાન શલકાવ’ આ કેલા 

પ્રકાયન ઉદે્દળ છે. – ળૈક્ષવણક ઉદે્દળ. 
1613. આગભન-શનગભન શલશધ વાભામ યીતે ળેભાું 

લયામ છે, - ગવણત વળક્ષણભાાં, વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં, 
વ્માકયણ વળક્ષણભાાં. 

1614. પ્રજકે્ટ દ્ધશતની વોથી ઉિભ ફાફત કઈ છે. 
– લૈજ્ઞાવનક યીતે આ દ્ધવત દ્વાયા વળક્ષણ 
આલાભાાં આલે છે.  

1615. હ્ હયશસ્ટક શળક્ષણ દ્ધશત રાગ  કયલા ભાટે 
ઉિભ લાતાલયણ કમ ું. – એલા વલદ્યારમભાાં જ્માાં 
વળક્ષક-વલદ્યાથી ફન્ને પ્રબાલળાી શમ. 

1616. હ્ હયશસ્ટક ભેથડન ભ ખમ શવદ્ધાુંત કમ છે. – 
તે જાત ેકયીને ળીખલુાં. 

1617. ફાકેરી શળક્ષણ દ્ધશતન ભશત્ત્લન ગ ણ 
કમ છે. – ફાકને તેભની આલશ્મકતા અને યવ 
ભુજફ બણાલલાાં. 

1618. લગગવ્મલશાય ફાફતે શળક્ષકે કઈ કાજી રેલી 
જોઈએ. – વલમ કે એકભની વાંૂણગ તૈમાયી કયીન ે

જ લગગભાાં જલુાં જોઈએ, લગગભાાં શકાયાત્ભક વુરઢકન 
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ઉમગ કયલ જોઈએ, લગગભાાં ળાયીટયક વળક્ષાન ે

સ્થાન ન આલુાં જોઈએ. 
1619. અલાદરૂ ફાકભાું કન વભાલેળ થામ છે. 

– ભાનવવક કે ફોવદ્ધક યીતે છાત ફાકન, 
વલકરાાંગ ફાકન, અવત પ્રબાલળાી ફાકન. 

1620. કાયક અશબવુંધાનના પ્રણેતા કણ છે. – ફી. 
એપ. વસ્કનય. 

1621. અવ્મમ એટરે.... – ફાક અધલચ્ચથેી 
ળાા છડી દે અને અભ્માવ ૂણગ ન કયે. 

1622. ૂયકલાું ન એટરે ળ ું. – ાઠમુસ્તક ઉયાાંત 
અન્મ ુસ્તકનુાં લાાંચન કયલુાં. 

1623. શળક્ષક લગગખુંડભાું ‘શ ું  ભાનલ થાંચ તમ ઘણુ’ એ 

ુંશક્ત વભજાલે છે. ભૂલમશળક્ષણન આ અશબગભ – 
પ્રત્મક્ષ અવબગભ છે. 

1624. યીલા તેની ળાાભાું દયયજ ફયે 1:30 લાગે 
હયળેવના વભમભાું તાન ું બજન રે છે. યજાના 
હદલવે ણ યીલાને તે જ વભમે બૂખ રાગે છે. આ 
કમા પ્રકાયન ું અન વુંધાન છે. – ળાષ્ડીમ 
અવબવાંધાન. 

1625. શલદ્યાથીઓની અધ્મમન ભ શ્કેરી દૂય કયલા તભે 
ળ ું કયળ.   – કટઠન ભુદ્દાઓ ભાિે ઉચાયાત્ભક 
વળક્ષણ કયીળ. 

1626. ભેઘાલી ફ શદ્ધઆુંક ધયાલતાું ફાકન ફ શદ્ધ 
આુંક કેટર શમ. – 140થી લધુ. 

1627. હયક્લતાથી ફાકન ........... થામ છે, 
જ્માયે શળક્ષક કે તારીભથી ........... આલે છે. – 

વાશવજક વલકાવ, કુળતા. 
1628. ‘શળક્ષક કબી વાધાયણ નશીં શતા, પ્રરમ ઔય 

શનભાગણ ઊનકી ગદ ભચ રતે શો’ આ પ્રખમાત 

શલધાન કન ું છે. – ચાણતમ. 
1629. શળક્ષણના આમજનન વુંફુંધ ળેની વાથ ે

નથી. – લગગભાાં વલદ્યાથીઓને મગ્મ જગ્માએ 
ફેવાડલા. 

1630. આમાગન ફ શદ્ધ આુંક 100 છે, ત તેની ભાનશવક 
લમ ......... અને ળાયીહયક લમ ........ શમ. – 

14 લગ, 14 લગ. 
1631. શલમલસ્ત ને વૂક્ષ્ભ બાગભાું લશચ ીને શલ ાયલ ું 

એટરે..... – ૃથક્કયણ. 
1632. જ ે ફુવદ્ધકવિીભાાં વચત્ર, વાંજ્ઞાઓન ઉમગ 

થમ શમ, પ્રશ્ન આ ભાધ્મભથી ૂછ્મા શમ ત ે

ફુવદ્ધકવિી કમા પ્રકાયની ગણામ. – અળાવદદક. 

1633. ધ્માન ય અવય કયત ું હયફ ની ેનાભાુંથી 
કમ ું નથી. – ફુવદ્ધ. 

1634. બૂત્કાના અન બલને લતગભાન વભમભાું 
અથગણૂગ યીતે  ન: જાગૃત કયલાની હક્રમાને 
ભનશલજ્ઞાનભાું કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે. – 
સ્ભૃવત. 

1635. એક શળક્ષક શેરા ઘયન નકળ દયતાું ળીખલે 
છે, છી ભશલ્લાન નકળ, તે  છી ગાભન નક્ળ 
દયતાું ળીખલે છે. આ શળક્ષક શળક્ષણના કમા વૂત્રન ે

અન વયે છે. – વયથી વાંકુર. 
1636. શસ્કનયે તેભના પ્રમગ કના ય કમાગ શતા. – 

કફૂતય. 
1637. થનગડાઈકના ભત ભ જફ – બૂરની વખ્મા 

ઘિે. 
1638. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનભાું ળ ું જરૂયી છે. 

– ૂલાગનુબલ. 
1639. ની ેનાભાુંથી કમ ું હયફ અધ્મમન ય અવય 

કયત ું નથી. – લૃદ્ધાલસ્થા. 
1640. ........ ન ઉમગ લગગ પ્રત્મામનને 

અવયકાયક ફનાલે છે. – ળૈક્ષવણક ઉકયણ. 
1641. યયળાકના ળાશીના ડાઘાની કવટી કમા 

પ્રકાયની પ્રમ શક્ત છે. – પ્રક્ષેણ. 
1642. ભાનલીની વુંૂણગ વ્મશક્તભિાન ું પ્રગટીકયણ 

એટરે કેલણી.’ કેલણીની આ વ્માખમા કણે 

આી છે. – સ્લાભી વલલેકાનાંદ. 
1643. ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફતન વભાલેળ 

અધ્માન ભનશલજ્ઞાનભાું થત નથી. – વ્મવતતગત 
તપાલત. 

1644. શલદ્યાથીભાું શજજ્ઞાવા ઉત્ન્ન થામ, શલ ાયળશક્ત 
કેલામ, તકગળશક્ત શલકવે, તે શળક્ષણના કમા 

ધ્મેમભાું વભાલામ છે. – ભાનવ ઘડતયનુાં ધ્મેમ. 
1645. ધીભી ગશતથી ળીખનાય શલદ્યાથીઓન ફ શદ્ધ 

આુંક વાભામ યીતે કેટર શમ છે. – 90 થી 
ઓછ. 

1646. આન લુંશળકતાન આધાય ળાના ઉય શમ છે. 
– ભાતા-વતા દ્વાયા પ્રાપ્ત યાં ગવુત્ર. 

1647. ફ રેહટન ફડગન ઉમગ ળા ભાટે કયલાભાું 

આલે છે. – ળાાના કામગિભની જાશેયાત ભાિે, 
વલવબન્ન વભાચાયત્રભાાંથી વાંકવરત ભાટશતીના 

પ્રદળગન ભાિે, ળૈક્ષવણક, વાભાવજક, વાાંસ્કૃવતક 

વૂચનાઓ આલા ભાિે. 
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1648. ફાકને દુંડ કયતી લખતે શળક્ષકે ળ ું ધ્માનભાું 
રેલ ું જોઈએ. – બૂર થલાનુાં કાયણ. 

1649. શળક્ષણભાું વશામકવાભગ્રીન ઉમગ કયલાભાું 

આલે છે – વળક્ષણને અવયકાયક ફનાલલા ભાિે, 
વળક્ષણને ભનયાં જનમુતત ફનાલલા ભાિે, વળક્ષણન ે

સ્લાબાવલક અને લધાયે ઉમગી ફનાલલા ભાિે. 
1650. RTE-2009 ગ જયાતભાું ક્માયથી અભરી ફમ 

છે. – 1 એવપ્રર, 2010.   
1651. RTE-2009 ભ જફ ધ. 1થી 5ભા કેટરા 

કરાકન ું લગગકામગ પયશજમાત કયામ ું છે. – 4 કરાકનુાં.  
1652. RTE-2009 ભ જફ ધ. 6થી 8ભાું યજ કેટરા 

કરાકન ું લગગકામગ પયશજમાત કયામ ું છે. – 4 કરાકનુાં. 
1653. SMC (ળાા વ્મલસ્થાન વશભશત) ની 

જોગલાઈ RTE-2009ની કઈ કરભભાું છે. – 

કરભ-21.  
1654. RTE-2009 ભ જફ અભ્માવક્રભ વુંદગી અન ે

ભૂલમાુંકન પ્રહક્રમાભાું કઈ ફાફત ધ્માનભાું યાખલી 
જરૂયી છે. – ફાકન વલાાંગી વલકાવ. 

1655. RTE-2009 ભ જફ ફાક એટરે.... – 6 થી 

14 લગનુાં ફાક. 
1656. ધ. 6થી 8 ભાટે ળૈક્ષશણક લગદીઠ શળક્ષણના 

કેટરા કરાક નક્કી કયલાભાું આવ્મા છે. – 1000. 
1657. RTE – 2009 ભ જફ ભાતા-શતા એટરે...... 

– ફાકને દત્તક રનેાય ભાતા અથલા વતા, 
ફાકના ઓયભાન ભાતા-વતા, ફાકના કુદયતી 

ભાતા-વતા. 
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