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1.  ‘ ધરતી ઉપર કોઈક વરદાનની મ ચાદંની ઉભરી રહી છે.’  અલકંાર ઓળખાવો. 
(A) ઉતપે્રક્ષ (B) પક 
(C) ઉપમા (D) યિતરેક 

 

2.  ‘ મને બોલાવે આ િગિરવર તણા મૌન િશખરો'  છદં નો ક્યો પ્રકાર છે. 
(A) મદંાક્રાતંા (B) િશખ રણી 
(C) પ ૃ વી (D) હિરગીત 

 

3.  નીચેનામાથંી કયો શ દ સમાનાથીર્મા ંનથી? 
(A) સયૂર્ (B) સોમ 
(C) રિવ (D) િદવાકર 

 

4.  દાબડો' શ દનુ ંિશ ટ પ કયુ ંછે? 
(A) ધાબળો (B) ડ બો 
(C) દાબિણયુ ં (D) પૈસા 

 

5.  'અમે' શ દ િવભિક્તનો કયો પ્રકાર દશાર્વે છે? 
(A) કરણના અથર્મા ંતતૃીયા િવભિક્ત (B) કમર્ના અથર્મા ંિ તીયા િવભિક્ત 
(C) કતાના અથમા ં થમા િવભ ત (D) સબંધંના અથર્મા ંછ ી િવભિક્ત 

 

6.  'પ્રકૃિત જ મારી માતા રહી છે.' (િનપાત શોધો) 
(A) મારી (B) માતા 
(C) જ (D) પ્રકૃિત 

 

7.  ‘સ યવાદી' દનો સમાસ ક્યો છે તે ઓળખી બતાવો. 
(A) બહુ ીિહં (B) ં  
(C) િ ગ ુ (D) ઉપપદ 

 

8.  'વાડ થઈને ચીભડા ગળે' કહવેતનો અથર્ આપો. 
 (A) વાડને ચીભડા બહ ુભાવે (B) ર ક જ ભ ક બને 
(C) વાડને ટટ  તર ચૂ બૂ ભાવે (D) વાડ કરેલી હોય તો પણ ચીભડા ન રહ ે

 

9.  'જીભ ન ઉપડવી' - િઢપ્રયોગનો અથર્ આપો. 
(A) જીભને દુ:ખાવો થવો (B) વાત કરતા ંખચકાટ અ ભુવવો 
(C) દુઃખ થવુ ં (D) શરમનો અનભુવ થવો 

 

10.  'પાણી આવતા ંપહલેા ંપાળ બાધંવી' કહવેતનો અથર્ આપો. 
(A) બધં બાધંી દેવો (B) ભિવ યવાણી કરવી 
(C) દ ઘ ૃ ટ વાપરવી (D) ડબૂતો માણસ તરણુ ંપકડે 

 

11.  નીચે આપેલા િવક પોમાથંી સાચી જોડણી શોધો. 
(A) િનરાિભમાણીની (B) નીરાિભમાની 
(C) િનર ભમાની (D) િનરાભીમાની 
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12.  'મધ ુહાલરડુ ંગાય છે.'નુ ંપે્રરક વાક્ય શોધો. 
(A) મ  ુહાલર ું ગવડાવે છે. (B) મધ ુહાલરડુ ંગાતી હતી. 
(C) મધથુી હાલરડુ ંગવાય છે. (D) મધએુ હાલરડુ ંગાયુ.ં 

 

13.  ' યા ંવળી વ ચે મણીબા આવી ગયા.ં'નુ ંભાવે વાક્ય શોધો. 
(A) યા ંવળી વ ચે મણીબા ક્યાથંી આવી ગયા ં? (B) યા ંવળ  વ ચે મણીબાથી આવી વા ુ.ં 
(C) યા ંવળી વ ચે મણીબા આવી જશે. (D) યા ંવળી વ ચે મણીબા આવવાના છે ? 

 

14.  'ડોસા ટી. વી. જુએ છે.' વાક્યને કમર્િણમા ંફેરવો. 
(A) ડોસા શુ ંજુએ છે ? (B) ડોસા ટી. વી.ને વારંવાર શા માટે જુએ છે ? 
(C) ડોસા શા માટે જુએ છે ? (D) ડોસાથી ટ . વી. જોવાય છે. 

 

15.  ‘અનજુ' નો િવરોધી દ શોધો. 
(A) અ જ (B) પાટવી 
(C) મોટંુ (D) સહજ 

 

16.  સાચી જોડણી શોધો. 
(A) ખાતમહુતુર્ (B) ખાત ુ તૂ 
(C) ખાતમહૂતૂર્ (D) ખાતમહૂતુર્ 

 

17.  સાચો સધંીિવગ્રહ શોધો. 
(A) સ ૂ+ સિુ ત (B)  ુ+ ુ ત 
(C) સ ૂ+ સિુ ત (D) સ ૂ+ ષિુ ત 

 

18.  'િન: + કારણ' ની સિંધ શુ ંથશે ? 
(A) િન કારન (B) િન કારણ 
(C) િન કારણ (D) નીષકારણ 

 

19.  રાતોરાત વનપટ પડખુ ંબદલી લે છે.' અલકંાર ઓળખાવો. 
(A) ઉપમા (B) સ વારોપણ 
(C) પક (D) ઉ પે્રક્ષા 

 

20.  'જીવ હઠેો બેસવો' - િઢપ્રયોગનો અથર્ આપો. 
(A) જીવ નીચે બેસી જવો (B) ગભરામણ અનભુવવી 
(C) િનરાતં અ ભુવવી (D) ઉરના ધબકારા વધી જવા 

 

21.  Tom _____ (to read) a newspaper now. 
(A) Reads    (B) Has read 
(C) Is reading (D) Read 

 

22.  There is _____ coffee on the shelf. 
(A) many    (B) a few 
(C) some (D) any 
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23.  This house is _____ than that one. 
(A) bigger (B) biggest 
(C) big (D) large 

 

24.  You should be very careful. Snowboarding is a _____ hobby. 
(A) dangerous (B) awful 
(C) boring (D) scary 

 

25.  We love to sit _____ the grass _____ the garden. 
(A) on/in (B) in/on 
(C) on/on (D) on/at 

 

26.  I tried to make her realize the consequences _____ she refused to listen. 
(A) lest (B) since 
(C) but (D) also 

 

27.  If I like a story, I _______   _________ put it ______ until I finish it. 
(A) a, almost, never (B) almost, never, until 
(C) almost, never, down (D) a, never, down 

 

28.  ______ That hurt. 
(A) Ouch! (B) That hurt 
(C) That (D) Hurt 

 

29.  Mike is a person _____ always does his best. 
(A) which (B) who 
(C) whose (D) whom 

 

30.  Your brother is so rude. I don’t like _____. 
(A) him (B) his 
(C) he (D) himself 

 

31.  Choose the sentence with right word order. 
(A) Tom a lot of people invited. (B) Tom invited a lot of people. 
(C) A lot of people Tom invited. (D) Tom invited of people a lot. 

 

32.  If Carl _____ (to tell) everything, he _____ (not to have) any problems. 
(A) Will tell/hasn’t (B) Tells/won’t have 
(C) Tells/hasn’t (D) Will tell/won’t have 

 

33.  My brother is only 6, but he _____ already play the piano. 
(A) has to (B) may 
(C) must (D) can 
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34.  Use a prefix to make a word negative: Fair 
(A) disfair (B) infair 
(C) misfair (D) unfair 

 

35.  Santos is from Brazil, _____ he? 
(A) is (B) isn't 
(C) doesn't (D) Does 

 

36.  Choose the CORRECT MEANING for the given idiom. Its freezing cold in here, means _____. 
(A) Its very cold (B) Its very hot 
(C) It’s the middle of winter (D) None of these 

 

37.  _____ is your father? A teacher. 
(A) how (B) when 
(C) what (D) why 

 

38.  _____old are you? 
(A) who (B) where 
(C) how (D) what 

 

39.  Susan is 10 and she _____ skate yet. 
(A) Hasn't to (B) Couldn't 
(C) May not (D) Can't 

 

40.  Is there _____ who can speak Italian? 
(A) everybody (B) anybody 
(C) nobody (D) somebody 

 

41.  પ્ર યેક ચાર ક્રિમક પ્રા િતક સખં્યાઓનો ગણુાકાર ................. વડે િવભા ય છે. 
(A) 16 (B) 48 
(C) 24 (D) 32 

 

42.  બે સખં્યાઓનો ગ.ુસા.અ 8 છે અને તેમનનો ગણુાકાર 384 છે, તો તેમનો લ.સા.અ ......................... છે 
(A) 24 (B) 16 
(C) 48 (D) 32 

 

43.  √4+3 એ ......................... છે 
(A) અસમેંય (B) સમેંય છે પરંત ુપણૂાર્ંક નથી 
(C) અનાવતૃ દશાશં (D) ણૂાક 

 

44.  18, 24 અને 30 વડે િવભા યા હોય તેવો છ અંકોનો નાનામા ંનાનો ઘન પણૂાર્ંક કયો છે? 
(A) 100080 (B) 100800 
(C) 108000 (D) 100008 
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45.  પહલેાના ંસમયમા ંકોઈ રાજા કે શાસક પોતાના શાસન િવષયક િસિ ધઓની િવગતો ધાત ુકે પ થર ઉપર કોતરાવતા 
હતા, આ કોતરેલા ંલખાણોને શુ ંકહ ેછે.?  
(A) અભલેખા (B) શા લેખો 
(C) િચત્રલેખો (D) હ તલેખો 

 

46.  ભારત આવવાના જળમાગર્ની સૌપ્રથમ શોધ કોણે કરી? 
(A) કોનર્વોિલસ (B) કોલબંસ 
(C) વા કોદ-દ-ગામા  (D) રોબટર્ ક્લાઈવ 

 

47.  ભારતમા ંસૌપ્રથમ નોબેલ પરુ કાર િવ તા કોણ હતા.ં? 
(A) ઉમાશકંર જોષી (B) રવી દ્રનાથ ટાગોર 
(C) મુ શી પે્રમચદં (D) બિંકમચદં્ર 

 

48.  િબ્રિટશ સરકારે ઇંગ્લે ડના પ્રધાન રોલેટના અ યક્ષપદે ‘રોલેટ એક્ટ’ ક્યારે ઘડયો હતો? 
(A) ઇ.સ. 1913 (B) ઈ.સ. 1915 
(C) ઈ.સ. 1917 (D) ઈ.સ. 1919 

 

49.  ભીમ બેટકાની ગફુાઓ ક્યા ંઆવેલી છે.? 
(A) મહારા ટ્ર (B) ઓિરસા 
(C) મ ય દશ (D) િબહાર 

 

50.  ગજુરાત રા યની પિ મે દિરયાઈ િસમાએ ક્યો સાગર આવેલો છે? 
(A) પેિસિફક મહાસાગર (B) અરબ સાગર 
(C) િહ દ મહાસાગર (D) આકિટક સાગર 

 

51.  પ ૃ વીના  િવભાગમા ંસયૂર્ના ંસીધા િકરણો પડે છે તે િવભાગને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે? 
(A) મહા ીપ (B) ઉ ણક ટબધં 
(C) શીતકિટબધં (D) રણપ્રદેશ 

 

52.  ભારતનો પ્રથમ રા ટ્રીય ઉ ાન અને  ઉતરાખડંમા ંઆવેલ છે, તેનુ ંનામ શુ?ં 
(A) ગોિવદ (B) ગગંોત્રી 
(C) જમ કોબટ (D) નદંાદેવી 

 

53.  ગજુરાત સરકારે ક્યા મહાન નેતાની જ મ શતા દી વષર્ને “ગરીબ ક યાણ વષર્” તરીકે ઊજવવાનુ ંજાહરે કરેલ છે? 
(A) વામી િચદાનદંજી મહારાજ (B) પં ડત દ નદયાળ ઉપા યાય 
(C) વામી િવવેકાનદં (D) યામાપ્રસાદ મખુરજી 

 

54.  ઇ.સ. 1922 મા ં‘ગજુરાત માિસકનો’ પ્રારંભ કોણે કય  હતો? 
(A) સરેુશ જોશી (B) રા.િવ. પાઠક 
(C) ગાધંીજી (D) કનૈયાલાલ ુ શી 

 

55.  વાસંદા રા ટ્રીય ઉ ાન ક્યા િજ લામા ંઆવેલ છે? 
(A) જામનગર (B) ભાવનગર 
(C) નવસાર  (D) વલસાડ 
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56.  ગાધંીજીના આ યાિ મક ગરુુ કોણ હતા? 
(A) બકંીમચદં્ર ચ ોપા યાય (B) રવી દ્રનાથ ટાગોર 
(C) ીમદ રાજચં  (D) ી ગોપાલકૃ ણ ગોખલે 

 

57.  ‘E-Governance’ અંતગર્ત રા ય સરકાર સમગ્ર રા યની જમીનોની સપંણૂર્ િવગતોની ન ધનુ ંક યટુરીકરણ કરવામા ં
આવેલ છે અને જમીનોને લગતા ંપ્રમાણપત્રો અને દ તાવેજોનુ ંિનમાર્ણ ક યટુરીકરણથી થાય છે. આ પ્રણાલીનુ ંનામ 
શુ ંછે? 
(A) ઇ-ધરા (B) ઇ-િવકાસ 
(C) ઇ-ખેડતૂ (D) ઇ-પ્રમાણ 

 

58.  રા યના મખુ્ય પ્રધાનની શપથ કોના ારા લેવડાવવામા ંઆવે છે? 
(A) રા યપાલ (B) વડાપ્રધાન 
(C) ર ટ્રપિત (D) ચીફ જ ટીસ 

 

59.  ચુટંણીમા ંમતદાન કરવા માટેનુ ંઓળખપત્ર આપવા માટે કોણ અિધકૃત છે? 
(A) ભારતીય ુટંણીપચં  (B) તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
(C) પરુવઠા અિધકારી (D) પોલીસ કિમ ર 

 

60.  રા ય સરકારની કઈ યોજના હઠેળ ગામ વાસીઓએ એકઠા મળી પોતાનામાથંી સવર્ સમંતીથી ગ્રામ પચંાયતના વહીવટ 
માટે પ્રિતિનિધઓ નક્કી કરે છે, ના થકી ગ્રામ પચંાયતોની ચ ૂટંણી યાપક સમજૂતીથી િબનહરીફ રીતે અને સવર્ 
સમંતીથી થાય છે? 
(A) સમરસ ામ યોજના (B) સવંાદ ગ્રામ યોજના 
(C) િવ  ગ્રામ યોજના (D) આદશર્ પચંાયત યોજના 

 

61.  “રા ટ્રીય ખેલિદન” ક્યા ભારતીય ખેલાડીની યાદમા ંમનાવવામા ંઆવે છે? 
(A) પટૌડી (B) સી.કે. નાયડુ 
(C) જયપાલિસંહ (D) મેજર યાનચદં 

 

62.  ‘રા ટ્રીય અને આંતરરા ટ્રીય તરે િસિ ધ પ્રા ત કરનાર ગજુરાતના ખેલાડીને ગજુરાત સરકાર ારા કયો એવોડર્ 
આપવામા ંઆવે છે? 
(A) ી રિવશકંર રાવળ એવોડર્ (B) એકલ ય એવોડ 
(C) ી મગનભાઈ દેસાઈ એવોડર્ (D) જયિભખ્ખ ુએવોડર્ 

 

63.  તા તરની લોકસભા 2019 ની ચુટંણીમા ંભાજપે કુલ કેટલી બેઠકો પર િવજય મેળ યો? 
(A) 292 (B) 303 
(C) 301 (D) 353 

 

64.  ભારતની કઈ મિહલા જી ના ટે િરયો ઓલિ પકમા ંક્વોિલફાઈ થઈ ઈિતહાસ ર યો હતો? 
(A) અરુિણમા (B) દપા કરમાકર 
(C) સાક્ષી મલેક (D) પી.વી. િસંધ ુ
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65.  CRTનુ ંઆખુ ંનામ શુ ંછે? 
(A) કથોડ ર ટ બુ (B) કેથોડ રાઈટ ટ બુ 
(C) કેથોડ રેમ ટ બુ (D) કેથોડ રોમ ટ બુ 

 

66.  એ ટર કીને બીજા કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે?  
(A) નેવીગેશન કી (B) ફંકશન કી 
(C) નબંર કી (D) ર ટન ક  

 

67.  SMPS નુ ંપરંુૂ નામ જણાવો.  
(A) Simple Mode Power Supply (B) Switch Mode Power Supply 
(C) Sitch Mode Power Supply (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહી 

 

68.  મોિનટરને બીજા કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે? 
(A) Visual Display Unit (B) Visual Data Unit 
(C) Visual Drawing Unit (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહી 

 

69.  િવટાિમન-સી ની ઊણપથી ક્યો રોગ થાય છે? 
(A) બેરીબેરી (B) કવીર્
(C) સકૂ્તાન (D) પાં ુરોગ 

 

70.  નીચેના પૈકી ુ ંધાત ુખનીજ નથી? 
(A) જસત (B) કલાઈ 
(C) પારો (D) કોલસો 

 

71.  િવ તુ પ્રવાહની હાજરી ન ધવા માટે ુ ંયતં્ર વપરાય છે? 
(A) પાણી મીટર (B) પ્રદૂષણ મીટર 
(C) ગે વનો મીટર (D) થમ િમટર 

 

72.  કેિ શયમ ઓક્સાઈડ એટલે શુ?ં 
(A) મીઠંુ (B) સાકર 
(C) કોફી (D) કળ  નૂો 

 

73.  સયૂર્નો યાસ લગભગ કેટલા િક.મી.નો છે? 
(A) 11,72,000 (B) 12,82,000 
(C) 13,92,000 (D) 14,52,000 
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74.  વાતાવરણમા ંઆશરે કેટલા ટકા નાઈટ્રોજન વાય ુઆવેલો છે? 
 
(A) 73 (B) 75 
(C) 78 (D) 71 

 

75.  હવા-પ્રદૂષણને લીધે વાતાવરણમા ંકાબર્નડાયોક્સાઈડનુ ંપ્રમાણ વધવાથી પ ૃ વીનુ ંતાપમાન વધી જાય છે. આ અસરને 
શુ ંકહ ેછે? 
(A) ીનહાઉસ અસર (B) વાતાનકુલૂનઅસર 
(C) અહીં દશાર્વેલ ત્રણ પૈકી એકપણ નહીં (D) એિસડ વષાર્ અસર 

 

76.  ખગોળશા ી સેિ સયસના નામ પરથી તાપમાનના એકમને સેિ સયસ નામ અપાયુ.ં આ ખગોળશા ી ક્યા દેશના હતા? 
(A) વડન (B) નોવેર્ 
(C) પેન (D) ઇ ડોનેિશયા 

 

77.  ગજુરાત સરકાર ારા અમલમા ંમકેુલ ‘િચરંજીવી યોજના’ અંતગર્ત ક્યો ખચર્ સરકાર પોતે ઉપાડે છે? 
(A) તૂી સમયનો (B) બાળકોના ભોજનનો 
(C) ખેતીમા ંનકુ્સાનનો (D) ટે્રક્ટર ખરીદવાનો 

 

78.  ગજુરાત રા યમા ં‘દ ોપતં ઠગડી કારીગર યાજ સહાય યોજના’ ક્યા કે્ષત્રના લોકોની/ કારીગરોની સહાય માટે 
અમલમા ંછે? 
(A) હાથશાળ અને હ તકલા (B) મ ય ઉ ોગ 
(C) ખેતીવાડી (D) પશ ુઉ ોગ 

 

79.  RTE કાયદા અનસુાર કેટલા વષર્ સધુીના તમામ બાળકોને મફત અને ફરિજયાત િશક્ષણની યવ થાની જોગવાઈ છે? 
(A) 11 (B) 13 
(C) 15 (D) 14 

 

80.  નીચેનામાથંી શુ ંસરકારનુ ંઅંગ નથી? 
(A) કારોબારી (B) યાયતતં્ર 
(C) ધારાસભા (D) સામા જક સં થાઓ 

 

81.  તા તરના ભારતના મખુ્ય યાયમિૂતર્....................... છે. 
(A) િદપક િમ ા (B) રાજન ગોગોઈ 
(C) રા દ્ર લોધા (D) અહીં દશાર્વેલમાથંી એક પણ નહીં 

 

82.  વતર્માનમા ંભારતીય સઘંમા ંકેટલા રા યો અિ ત વમા ંછે? 
(A) 25 રા યો (B) 27 રા યો 
(C) 29 રા યો (D) 26 રા યો 

 

83.  તા તરમા ંભારતના િવદેશમતં્રી કોણ છે? 
(A) એસ. જયશકંર (B) મિૃત ઈરાની 
(C) સુ મા વરાજ (D) રાજનાથ િસંહ 
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84.  તા તરની છે લી IPL 2019 મા ંચેિ પયન કોણ બ ય?ુ 
(A) સનરાઇઝસર્ હૈદરાબાદ (B) ચે ઈ સપુર િકંગ 
(C) ુબંઈ ઇ ડય સ  (D) રાજ થાન રોય સ 

 

85.  અજતંા-ઈલોરાની ગફુાઓ કયા રા યમા ંઆવેલી છે? 
(A) મહારા  (B) કણાર્ટક 
(C) ગજુરાત (D) ગોવા 

 

86.  પાછા ફરતા મોસમી પવનની ઋત ુભારતમા ંક્યારે હોય છે? 
(A) જુલાઇ-ઓગ ટ (B) ઓ ટોબર-નવે બર 
(C) જા યઆુરી-ફે આુરી (D) માચર્-મે 

 

87.  મોઢેરા (ગજુરાત) મા ંિવ  વારસાનુ ં ુ ં થળ આવેલુ ંછે? 
(A) મહા મા મિંદર (B) હનમુાન મિંદર 
(C) યૂમં દર (D) િશવમિંદર 

 

88.  બધંારણસભાના પ્રમખુ તરીકે કોને ચુટંવામા ંઆ યા હતા? 
(A) ડો. રા  સાદને (B) ડો. ભીમરાવ આંબેડકરને 
(C) ડો. એની બેસ ટને (D) શરદચદં્ર શમાર્ને 

 

89.  વાનખેડે ટેિડયમ કયા શહરેમા ંઆવેલુ ંછે? 
(A) જયપરુ (B) િદ હી 
(C) અમદાવાદ (D) મુબંઈ 

 

90.  લીંબ,ુ નારંગી, આમળામાથંી આપણને ુ ંિવટાિમન મળે છે?  
(A) બી (B) એ 
(C) ડી (D) સી 

 

91.  LAN નુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે?  
(A) Large Area Network (B) Local Area Network 
(C) Local Application Network (D) આપેલ પૈકી એક પણ નહી 

 

92.  એક સખં્યામા ંતે સખં્યાના 19 ગણા ઉમેરતા પિરણામ 200 મળે છે, તો તે સખં્યા કઈ હશે? 
(A) 5 (B) 10 
(C) 15 (D) 20 
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93.  Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ક્યારે અિ ત વમા ંઆવી? 
(A) 1936 (B) 1946 
(C) 1905 (D) 1929 

 

94.  FDI શ દ કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલ છે? 
(A) િવદેશ હૂિંડયામણ (B) િવદેશી િનકાસ 
(C) િવદેશી સરંક્ષણ (D) િવદશી રોકાણ 

 

95.  ‘િડિજટલ પેમે ટ’ માટે ઉપયોગમા ંલેવાત ુ ંમશીન ુ?ં 
(A) POS (B) PSU 
(C) PCO (D) PUC 

 

96.  NDDB નુ ંપરુુનામ શુ ંછે? 
(A) National Dairy Development Bank (B) National Dairy Deposit Bank 
(C) National Dairy Development Board (D) National Defence Development Board 

 

97.  1 ફે આુરી, 2005 ના રોજ મગંળવાર હોય તો 1 ફે આુરી, 2006 ના રોજ ક્યો વાર હશે.  
(A) મગંળવાર (B) ધુવાર 
(C) રિવવાર (D) સોમવાર 

 

98.  SCD, TEF, UGH,_________, WKL  
(A) CMN (B) UJI 
(C) VIJ (D) IJG 

 

99.  A અને B બહનેો છે. C અને D ભાઈ છે. A ની પતુ્રી D ની બહને છે તો B નો C સાથેનો શુ ંસબંધં છે? 
(A) માસી (B) કાકી 
(C) બહને (D) પિ ન  

 

100.  જો કોઈ સાકેંિતક ભાષામા ંBANK ને CCOM લખવામા ંઆવે તો CLERK ને કેમ લખાય? 
(A) DNETL (B) DOFSL 
(C) DNFSM (D) DNFTL 

 

 


