
Gujarat1.com   GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in     એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       32                                                                                                                            

(301)  ગુજરાતી ભાષા કઈ ભાષામાાંથી જન્મી છ ે? 

(A) પ્રાકૃત (B) રાજસ્થાની (C) સાંસ્કૃત (D) હહન્દી Ans: C 

(302)  વતુુળના કેન્રમાાંથી પસાર થતી જીવાને ........ કહે છ.ે  

(A) ક્િજ્યા (B) વેધ (C) વ્યાસ (D) લાંબ Ans: C 

(303)  કોનો જન્મ હદવસ “ક્િક્ષક હદન” તરીકે ઉજવાય છ ે?  

(A) મહાત્મા ગાાંધી (B) ડો. રાધાકૃષ્ણન (C) રવીન્રનાથ ટાગોર (D) ડો. રાજને્ર પ્રસાદ Ans: B 

(304)  ગુજરાતી ભાષામાાં સૌપ્રથમ િુદ્ધ પાંચાગ કોણે લખયુાં હતુાં ?  

(A) ઈચ્છારામ દેસાઈ (B) રણછોડરામ દવે (C) મનસુખરામ દેસાઈ (D) મણીલાલ ક્િવેદી Ans: A 

(305)  કાટકોણ ક્િકોણમાાં એક ખૂણો કાટખૂણો હોય છ.ે જયારે બાકીના બાંને ખૂણા હાંમેિા ........ હોય છ.ે  

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

(306)  નીચેનામાાંથી કઈ પન્નાલાલ પટલેની આત્મકથા છ ે?  

(A) છલે્લો પ્રવેિ (B) અલકમલક (C) રાંગવાતો (D) અલપઝલપ Ans: D 

(307)  ગુજરાતી ભાષામાાં અનુગો કેવા હોય છ ે?  

(A) એકાક્ષરી (B) અનેકઅક્ષરી (C) બેઅક્ષરી (D) િણઅક્ષરી Ans: A 

(308)  ક્િભોવનદાસ લુહારનુાં તખલ્લુસ કયુાં છ ે?  

(A) ઉિનસ્ (B) સુન્દરમ (C) જ્ઞાનબાલ (D) વાસુકી Ans: B 

(309)  ઉપનામની બાબતમાાં કયુાં જોડકુાં અયોગ્ય છ ે?  

(A) િરદચાંર ભટ્ટ - ‘અબુધ’ 
(B) કનૈયાલાલ ભોજક - ‘સત્યાલાંકાર’ 
(C) જઠેાલાલ િાહ - ‘કક્પલ’ 
(D) બળવાંતરાય મહેતા - ‘મિાલચી’ 

Ans: C 

(310)  નીચેનામાાંથી કઈ રચના ખબરદારની નથી ?  

(A) હલદીઘાટીનુાં યુદ્ધ (B) ગુણવાંતી ગુજરાત (C) કક્વનુાં કતુવ્ય (D) િુરા બાવીસ હજાર Ans: C 

(311)  Charisma : same as the given word  

(A) courge (B) ghost (C) force (D) charm Ans: D 

(312)  ..... learning is a dangerous thing.  

(A) Much (B) A few (C) A little (D) Little Ans: C 

(313)  િણ અસમરેખ ક્બાંદુઓ દ્વારા ક્નક્િત થતા રેખાખાંડોના યોગગણને ........... કહે છ.ે  

(A) લાંબઘન (B) વતુુળ (C) ચતુષ્કોણ (D) ક્િકોણ Ans: D 
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(314)  ...... by MS University was the greatest day of my life.  

(A) Accepted (B) To accept (C) Accepting (D) Being accepted Ans: D 

(315)  It ..... raining continuously since yesterday morning.  

(A) has been (B) have been (C) is (D) had been Ans: A 

(316)  િારદાપીઠ નીચેનામાાંથી લયા સ્થળે આવેલુાં છ ે?  

(A) બરીનાથ (B) દ્વારકા (C) પૂરી (D) શ્રીનાથદ્વારા Ans: B 

(317)  “જનની” કાવ્યના કક્વનુાં નામ જણાવો.  

(A) બોટાદકર (B) ખબરદાર (C) બાલમુકુન્દ દવે (D) દલપતરામ Ans: A 

(318)  Find out the similar meaning of “SPIED”.  

(A) Followed (B) Spot (C) Keep Watch (D) Caught Ans: C 

(319)  મણ ભાતને સવામણ કુશ્કી - કહેવતનો યોગ્ય અથુ આપો.  

(A) વગર પૈસે ડોળ કરવો (B) ગજા બહારનુાં કામ કરવુાં (C) અિુદ્ધ હોવુાં (D) આળસુ બની પડી રહેવુાં Ans: C 

(320)  “ટીકીટ” િબ્દની સાચી જોડણી દિાુવો.  

(A) ટીકીટ (B) ટીહકટ (C) ટીકટ (D) હટહકટ Ans: D 

(321)  બુક : લેખક :: ક્લલમ : ?  

(A) સાંગીતકાર (B) ગાયક (C) હદગ્દિુક (D) ક્નમાુતા Ans: C 

(322)  ગુજરાત સાહહત્ય અકાદમીનુાં મુખપિ કયુાં છ ે?  

(A) કુમાર (B) િબ્દ સૃક્િ (C) પરબ (D) બુદ્ધીપ્રકાિ Ans: B 

(323)  અવાુચીન ગુજરાતી ભાષાનુાં પ્રથમ કાવ્ય કયુાં છ ે?  

(A) બાપાની ક્પાંપર (B) ક્વરાટનો હહાંડોળો (C) ક્વરની ક્વદાય (D) બાપાનો કાગળ Ans: A 

(324)  વષુના ગરમમાાં ગરમ માસના સરેરાિ તાપમાન અને ઠાંડામાાં ઠાંડા તાપમાનના તફાવતને તાપમાનનો ..... ગાળો 
કહે છ.ે 

 

(A) દૈક્નક (B) માક્સક (C) વાક્ષુક (D) સરેરાિ Ans: C 

(325)  ચીડના રસમાાંથી િુાં બને છ ે?  

(A) ટપેન્તાઇન (B) લાખ (C) ગુાંદર (D) કાથો Ans: A 

(326)  વ્યક્લત સ્વાતાંિય અને વાણી સ્વાતાંિયને હણી નાખતો કાયદો કયો હતો ?  

(A) ચાટરુ એલટ (B) ક્નયામક એલટ (C) રોલેટ એલટ (D) પીટ એલટ Ans: C 
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(327)  “ઋતુાંભરા” િબ્દ માટ ેકયો િબ્દસમૂહ પસાંદ કરિો ?  

(A) ઋતુઓને ધારણ કરનારી દેવી 
(B) જગતને ધારણ કરનારી દેવી 
(C) સત્યને ટકાવી રાખનારી દેવી 
(D) ઋતુઓની અક્ધષ્ઠાિી દેવી 

Ans: C 

(328)  જયારે કોઈની ક્નાંદાના રૂપમાાં પ્રિાંસા કે વખાણ થાય ત્યારે કયો અલાંકાર બને છ ે?  

(A) ઉપમા (B) અનન્વય (C) વ્યાજસ્તુક્ત (D) સ્વભાવોક્લત Ans: C 

(329)  “કસુાંબીનો રાંગ” કાવ્ય લયા કક્વનુાં છ ે?  

(A) ઝવેરચાંદ મેઘાણી (B) બાલમુકુન્દ દવે (C) ઉમાિાંકર (D) સ્નેહરક્શ્મ Ans: A 

(330)  “હહસ્ટરી ઓફ ધ ફ્રીડમ મૂવમેન્ટ ઈન ઇક્ન્ડયા” ગ્રાંથશ્રેણીના લેખક કોણ છ ે?  

(A) પટ્ટાક્ભ ક્સતારામૈયા (B) એમ. પાણીકર (C) ગોક્વાંદભાઈ હાથીભાઈ (D) ડો. તારાચાંદ Ans: A 
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