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(331)  ગુજરાતમાાં સૌ પ્રથમ ઈ.સ 1937માાં રેડડયો કેન્દ્રની શરૂઆત લયા શહેરમાાં થઈ હતી ? 

(A) રાજકોટ (B) સુરત (C) અમદાવાદ (D) વડોદરા Ans: D 

(332)  નીચ ેઆપેલ શબ્દોમાાંથી અલગ પડતો શબ્દ શોધો.  

(A) મુરક (B) પ્રકાશક (C) પત્રકાર (D) વાાંચક Ans: D 

(333)  Give the plural of “knife” : .......  

(A) knifes (B) knife (C) knofe (D) knives Ans: D 

(334)  સૌપ્રથમ લયા રાજ્યએ સહાયક સાંક્ધનો સ્વીકાર કયો હતો ?  

(A) હૈદરાબાદ (B) મુાંબઈ (C) સૌરાષ્ટ્ ર (D) મૈસુર Ans: A 

(335)  પ્રથમ કરુણપ્રક્શસ્ત કાવ્ય કયુાં છ ે?  

(A) સાસુ વહુની લડાઈ (B) સોરઠ તારા વહેતા પાણી (C) દક્લતા દુુઃખ દશશક (D) ફાબશસ ક્વરહ Ans: D 

(336)  “આખ્યાન”ના ક્પતા કોને કહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) ક્વષ્ણુદાસ (B) પે્રમાનાંદ (C) ભાલણ (D) નાકર Ans: C 

(337)  નીચે આપેલ શ્રણેીમાાંથી કયો નાંબર ખોટો છ ેતે શોધો ? 
1236, 2346, 3456, 4566, 5686 

 

(A) 3456 (B) 5686 (C) 2346 (D) 4566 Ans: B 

(338)  સુાંદર લાાંબા કેશવાળી સ્ત્રી - શબ્દસમુહ માટ ેકયો શબ્દ પસાંદ કરશો ?  

(A) કેક્શની (B) કેશાકેશ (C) કેશાગની (D) કેશાવલી Ans: A 

(339)  “પાન લીલુાં જોયુાં ને તમે યાદ આવ્યા” - પાંક્લતના રચીયાતા કોણ છ ે?  

(A) સુરક્સાંહજી ગોડહલ (B) મકરાંદ દવે (C) અરદેશ ખબરદાર (D) હરીન્દ્ર દવે Ans: D 

(340)  દરેક બાળક એવો સાંદશેો લઈને આવે છ ેકે ભગવાન હજુ માણસથી ક્નરાશ નથી થયા ઉક્લત કોની છ ે?  

(A) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (B) બાંડકમચાંર ચટ્ટોપાધ્યાય (C) મીરાાંબાઈ (D) નરક્સાંહ મહેતા Ans: A 

(341)  નીચનેામાાંથી કયુાં જોડકુાં બાંધબેસતુાં નથી ?  

(A) ગુજરાતમાાં ક્ાાંક્તકારી પ્રવૃક્તના આધપે્રણેતા - મહક્ષશ અરક્વાંદ 
(B) ચાવડા વાંશના રાજા જયક્શખરીની રાજધાની - પાંચાસર 
(C) એક્શયાનુાં સૌથી મોટુાં ક્વન્દ્ડ ફામશ - જામનગર 
(D) ગુજરાતની સૌપ્રથમ લો યુક્નવસીટી - અમદાવાદ 

Ans: D 

(342)  She is an actress ..... fame has spread far and wide.  

(A) whom (B) who (C) whose (D) her Ans: C 
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(343)  7589 - ? = 3434  

(A) 3155 (B) 4155 (C) 3232 (D) 4444 Ans: B 

(344)  પ્રક્તવષશ ........... જાન્દ્યુઆરીને પ્રજાસત્તાક ડદવસ તરીકે ઉજવવામાાં આવે છ.ે  

(A) ૨૮ (B) ૨૦ (C) ૨૯ (D) ૨૬ Ans: D 

(345)  નીચેનામાાંથી કોણ નાયબ વડાપ્રધાનના પદ પર રહી ચૂકેલ નથી ?  

(A) મોરારજી દેસાઈ (B) લક્લતમોહન શમાશ (C) સરદાર વલ્લભભાઇ (D) લાલકૃષ્ણણ આડવાણી Ans: B 

(346)  ક્લલાંગ પુરસ્કાર લયા કે્ષત્રમાાં યોગદાન બદલ આપવામાાં આવે છ ે?  

(A) શાાંક્ત (B) ક્વજ્ઞાન (C) સાડહત્ય (D) પત્રકારત્વ Ans: B 

(347)  અક્લયા બેટ કઈ નદીમાાં ક્સ્થત છ ે?  

(A) તાપી (B) મહી (C) સાબરમતી (D) નમશદા Ans: D 

(348)  ધનસુખલાલ મહેતાએ કઈ આત્મકથા લખી હતી ?  

(A) પાંચોતેરમ (B) સ્મૃક્ત સાંવેદન (C) જીવનનુાં પરોઢ (D) આથમતે અજવાળે Ans: D 

(349)  સોનટે સાડહત્ય સ્વરૂપના જનક કોણ છ ે?  

(A) ક.મા. મુનશી (B) બ.ક. ઠાકોર (C) મ.હ. પટલે (D) ઉશનસ્ Ans: B 

(350)  His feet ..... when I looked at him closely.  

(A) were bare (B) is bare (C) was bare (D) are bare Ans: A 

(351)  1940ના લયા અક્ધવેશનમાાં મુક્સ્લમ લીગે પાડકસ્તાનનો પ્રસ્તાવ પસાર કયો હતો ?  

(A) લાહોર (B) સુરત (C) બેલગાાંવ (D) ડદલ્લી Ans: A 

(352)  ક્િટીશ શાસન વખતે કચ્છના ચલણી ક્સક્કા લયા નામે પ્રચક્લત હતા ?  

(A) ધાવલી (B) કોરી (C) ઢબ ુ (D) નીકલ Ans: B 

(353)  નીચેનામાાંથી કોણ “અમીર નગરીના ગરીબ ફકીર” તરીકે જાણીતા છ ે?  

(A) ઇન્દ્દુલાલ યાક્િક (B) મકરાંદ દવે (C) રક્વશાંકર મહારાજ (D) સ્વામી આનાંદ Ans: A 

(354)  “ધીમે ધીમે છટાથી કુસુમરજ લઈ ડોલતો વાયુ વાય” - કયો અલાંકાર છ ે?  

(A) શે્લષ (B) રૂપક (C) સજીવારોપણ (D) ઉપમા Ans: C 

(355)  તમે આ પોષાક પહેરી લો - વાલયમાાં કયો પ્રકાર જોવા મળે છ ે?  

(A) વતશમાન આજ્ઞાથશ (B) સાંભાવનાથશ (C) નીદેશાથશ (D) ભક્વષ્ણય આજ્ઞાથશ Ans: A 

(356)  નીચનેા પૈકી લયા ખાંડને ક્વશ્વની પ્રયોગશાળા કહેવાય છ ે?  

(A) એન્દ્ટાકશડટકા (B) યુરોપ (C) આડિકા (D) એક્શયા Ans: A 
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(357)  લયા શબ્દોની જોડણી મળુ પ્રમાણે કરવી જોઈએ ?  

(A) તત્સમ (B) તદ્ભવ (C) દેશ્ય (D) ક્મશ્ર શબ્દો Ans: A 

(358)  ચન્દ્રકાન્દ્ત શેઠ લયાાં ઉપનામથી ક્નબાંધો લખતા હતા ?  

(A) નાંદ સામવેદી (B) એકપણ નડહ (C) આયશપુત્ર (D) દક્ષ પ્રજાપક્ત Ans: A 

(359)  ....... ! We won !  

(A) Yippie (B) Yippee (C) Yippe (D) Yipee Ans: B 

(360)  અાંગેજી કક્વતાના આડદ કક્વ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) જ્યોજ શ માટીન (B) ક્વક્લયમ ક્સ્મથ (C) જ્યોજ શ ચોસર (D) એડમ ડોનાલ્ડ Ans: C 
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