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(271)  યુ.એન દિવસ (United Nations Day) તરીકે કયો દિવસ ઉજવવામાાં આવે છ ે? 

(A) 14 સપ્ટમે્બર (B) 24 માર્ચ (C) 24 સપ્ટમે્બર (D) 24 ઓકટોબર Ans: D 

(272)  ગુજરાતમાાં ડુાંગળીના પાકનુાં સવાચક્િક ઉત્પાિન કરતો જીલ્લો કયો છ ે?  

(A) પોરબાંિર (B) જામનગર (C) અમરેલી (D) ભાવનગર Ans: D 

(273)  2 જુન, 2014 ના રોજ તેલાંગાણા રાજ્ય લયા રાજ્યમાાંથી જુિુાં થઈ નવુાં રાજ્ય બનયુાં ?  

(A) આાંધ્રપ્રિેશ (B) કણાચટક (C) તક્મલનાડ ુ (D) કેરળ Ans: A 

(274)  ભારતમાાં ઇસ્ટ ઇક્નડયા કાંપનીના શાસનનો અાંત લયારે આવ્યો ?  

(A) ઈ.સ 1753 (B) ઈ.સ 1757 (C) ઈ.સ 1858 (D) ઈ.સ 1864 Ans: C 

(275)  Let ...... proud be taught the wisdom of politeness.  

(A) None of these (B) an (C) the (D) a Ans: C 

(276)  નીર્ેનામાાંથી કોનો અથચ “રાત્રે ખીલતુાં કમળ” થાય છ ે?  

(A) કુમુિ (B) શતિલ (C) નલીન (D) સરોજ Ans: A 

(277)  “મરણટીપ” કૃક્તના સજ ચકનુાં નામ જણાવો.  

(A) રામનારાયણ પાઠક (B) જયાંક્તલાલ ગોહેલ (C) નટવરલાલ પાંડ્યા (D) ગોવિચનરામ ક્ત્રપાઠી Ans: B 

(278)  ગુજરાતમાાં એક્શયાનો સૌથી મોટો ફ્લોરાઇડ ખનીજનો પ્લાનટ લયાાં આવેલ છ ે?  

(A) આાંબાડુાંગર (B) અાંબાજી (C) આાંબાબેરી (D) આાંબાઘાટ Ans: A 

(279)  ક્વશ્વમાાં પ્રક્સદ્ધ એમેઝોન નિી લયા ખાંડમાાં આવેલી છ ે?  

(A) ઉતર અમેદરકા (B) યુરોપ (C) િક્િણ અમેદરકા (D) ભારત Ans: C 

(280)  નીરે્નામાાંથી કઈ કૃક્ત ર્ાં.ર્ી. મહેતાની નથી ?  

(A) શીખરીણી (B) પાાંજરાપોળ (C) જ્વલાંત અક્િ (D) કપૂરનો િીવો Ans: C 

(281)  મીરાાંબાઈના ગુરુનુાં નામ જણાવો.  

(A) રૈિાસજી (B) િુિાજી (C) ભોજરાજ (D) ગોંસાઈ સ્વામી Ans: A 

(282)  ..... hard he worked, he was a failure in everything.  

(A) Thought (B) What (C) As (D) However Ans: D 

(283)  બે સાંખ્યાઓનો સરવાળો 40 છ ેઅને તેનો તફાવત 4 છ ેતે સાંખ્યાનો ગુણોત્તર શોિો ?  

(A) 19:21 (B) 17:23 (C) 11:19 (D) 11:9 Ans: D 

(284)  While the party .... the lights went out.  

(A) is celebrating (B) celebrating (C) was celebrating (D) was being celebrated Ans: D 
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(285)  “ઘટમાાં ઘોડા થનગને, આતમ વીંઝે પાાંખ” - કયો અલાંકાર છ ે?  

(A) ઉપમા (B) વ્યક્તરેક (C) ઉત્પ્રેિા (D) અનનવય Ans: B 

(286)  Despite......ill, he attended the classes.  

(A) being (B) been (C) to be (D) be Ans: A 

(287)  એલ્યકુ્મક્નયમ કઈ િાતુમાાંથી મેળવવામાાં આવે છ ે?  

(A) બોકસાઇટ (B) તાાંબુ (C) મેંગેનીઝ (D) સીસુાં Ans: A 

(288)  સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ િર 100 મીટરની ઉંર્ાઇએ સરેરાશ આશરે ........ ક્મલીબાર જટેલુાં હવાનુાં િબાણ 
ઘટ ેછ.ે 

 

(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 1 Ans: D 

(289)  She died ..... kidney infection.  

(A) of (B) with (C) by (D) in Ans: A 

(290)  “The Virat” is ..... aircraft carrier.  

(A) the (B) none (C) a (D) an Ans: D 

(291)  “િૃક્ત” એટલે શુાં ?  

(A) િીક્િ (B) િારણા (C) ઘી (D) િીરજ Ans: D 

(292)  કાફીઓના રક્ર્યાતા તરીકે કોણ ખ્યાતનામ છ ે?  

(A) પ્રેમાનાંિ (B) િીરો (C) િયારામ (D) ભોજા ભગત Ans: B 

(293)  એક ક્ત્રકોણની બાજુઓના માપ અનુક્રમે 6, 8 અને 10 એકમ છ,ે તો તે ...... ક્ત્રકોણ છ.ે  

(A) કાટકોણ (B) ગુરુકોણ (C) સમકોણ (D) લઘુકોણ Ans: A 

(294)  કયુાં પ્રાણી સમગ્ર એક્શયામાાં માત્ર કચ્છના રણમાાં જ જોવા મળે છ ે?  

(A) નીલગાય (B) ઘુડખર (C) કાળીયાર (D) ઘોરખોિીયુાં Ans: B 

(295)  GUJCOMASOLનુાં પૂરુાં  નામ શુાં છ ે?  

(A) ગુજરાત સ્ટટે કન્યુમર માકેદટાંગ સોસાયટી ક્લમીટડે 
(B) ગુજરાત સ્ટટે કો-ઓપરેટીવ માકેદટાંગ સોસાયટી ક્લમીટડે 
(C) ગુજરાત કોલ માકેદટાંગ સોસાયટી ક્લમીટડે 
(D) ગુજરાત કોમક્શચયલ માકેદટાંગ સોસાયટી ક્લમીટડે 

Ans: B 

(296)  RTE કાયિા અનુસાર કેટલા વર્ચ સુિીના બાળકોને મફત અને ફરજીયાત ક્શિણની વ્યવસ્થાની જોગવાઈ છ ે?  

(A) 13 (B) 15 (C) 14 (D) 12 Ans: C 
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(297)  Abet : Give Antonym  

(A) Deter (B) Refuse (C) Arrange (D) Exaggerate Ans: A 

(298)  “મારા ઘરે તમે જ આવો” વાલયમાાં “જ” એ શુાં િશાચવે છ ે?  

(A) ક્વશેર્ણ (B) ક્નપાત (C) નામયોગી (D) અનુગ Ans: B 

(299)  ..... ugly are not bad at hearts.  

(A) A (B) An (C) The (D) None of these Ans: C 

(300)  સુવણચ ર્તુભુચજ (ગોલ્ડન કવોડરીલેટર) રાષ્ટ્ રીય િોરીમાગચ મુાંબઈ-દિલ્લી અને .... શહેરને જોડ ેછ.ે  

(A) જલાંિર (B) હૈિરાબાિ (C) બેંગલોર (D) ર્ેન્નઈ Ans: D 
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