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(361)  હેમચંદ્રાચાર્ય રુ્ક્નવર્સીટીનું વડુમંથક લર્ાં આવેલ છ ે? 

(A) રાધનપુર (B) ઊંજા (C) દેવભૂક્મ દ્વારકા (D) પાટણ Ans: D 

(362)  નીચેનામાંથી કરંુ્ ક્દ્વગુ ર્સમાર્સનું ઉદાહરણ નથી ?  

(A) નવરર્સ (B) નવરાત્રી (C) નવરંગ (D) નવરુ્ગ Ans: D 

(363)  Choose the word which is the most opposite to the word “CURSED”  

(A) Blamed (B) Hated (C) Ignored (D) Blessed Ans: D 

(364)  જ્ઞાનપીઠ એવોડય મેળવનાર પ્રથમ મહહલા ર્સાહીત્ર્કાર કોણ હતા ?  

(A) અમૃતા શેરગીલ (B) એસ્થીર ડકે્વડ (C) આશાપૂણાય દેવી (D) અમૃતા પ્રીતમ Ans: C 

(365)  ભારતીર્ બંધારણ કુલ કેટલા ભાગોમાં વેંહચારે્લંુ છ ે?  

(A) 20 (B) 22 (C) 21 (D) 23 Ans: B 

(366)  Who is older .... you two ?  

(A) in (B) among (C) between (D) from Ans: C 

(367)  એપીકલ્ચર લર્ા પ્રકારનો ઉધોગ છ ે?  

(A) મોતી પકવવાનો (B) મરઘા ઉછરેવાનો (C) મધમાખી ઉછરેવાનો (D) રર્સાર્ણો બનાવવાનો Ans: C 

(368)  “લીલીર્સુકી” શબ્દની ર્સાચી જોડણી કઈ છ ે?  

(A) ક્લલીર્સૂકી (B) ક્લક્લર્સુકી (C) લીલીર્સૂકી (D) લીલીર્સુહક Ans: C 

(369)  નીચેનામાંથી કઈ નવલીકા કુન્દીકા કાપડીર્ાની નથી ?  

(A) ર્સાત પગલા આકાશમાં (B) બારણા ઉઘાડો (C) અગન ક્પપાર્સા (D) પરોઢ થતાં પહેલા Ans: B 

(370)  નરક્ર્સંહ મહેતાને કર્ો છદં ક્પ્રર્ હતો ?  

(A) ચોપાઈ (B) ર્સવૈર્ા (C) હહરગીત (D) ઝૂલણા Ans: D 

(371)  “જીવ ઉડી જવો” - રૂઢીપ્રર્ોગનો અથય આપો.  

(A) ઉદાર્સ થઇ જવંુ (B) મૃત્રુ્ પામવંુ (C) ગભરાઈ જવંુ (D) આશ્ચર્ય પામવંુ Ans: C 

(372)  I go .... swimming every morning.  

(A) to (B) at (C) in (D) for Ans: D 

(373)  ચતુષ્કોણના ર્સામ-ર્સામેના ક્શરોક્બંદુને જોડતા રેખાખંડને ........... કહે છ.ે  

(A) લંબદ્વીભાજક (B) કણય (C) જીવા (D) ક્વકણય Ans: D 

(374)  “ધરતીના ગલળાને ધ્રુજાવનાર ધડાકો” લેખના લેખકનું નામ જણાવો.  

(A) ઈલા આરબ મેહતા (B) પ્રીતીર્સેન ગુપ્તા (C) કાજલ ઓઝા વૈધ (D) લતા હહરાણી Ans: D 
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(375)  આપેલી કહેવતનો ર્ોગ્ર્ અથય દશાયવો - “પોથીમાંના રીંગણા”  

(A) ર્સારં નરર્સું બધંુ ર્સરખંુ 
(B) મનમાં હોર્ તેવું બોલી જવંુ 
(C) ક્મથ્ર્ા ઉપદેશ આપવો 
(D) મૂખાયઈભર્ુું કાર્ય કરવંુ 

Ans: C 

(376)  “રાષ્ટ્ રીર્ ગ્રાહક અક્ધકાર” દીવર્સ કઈ તારીખે ઉજવાર્ છ ે?  

(A) 24 ડીર્સેમ્બર (B) 15 માચય (C) 24 જાન્રુ્આરી (D) 31 ઓકટોબર Ans: A 

(377)  સ્વતંત્રતા માક્ર્સકમાં છપાતા રાજકીર્ લેખોને કારણે અંગજે ર્સરકારે નીચેનામાંથી લર્ા ર્સાહીત્ર્કારની ધરપકડ 
કરી હતી ? 

 

(A) પીતાંબર પટલે (B) ઈચ્છારામ દેર્સાઈ (C) રક્વશંકર રાવળ (D) વજુ કોટક Ans: B 

(378)  ગુજરાતમા ંએકમાત્ર “બેલવોટર” ધરાવતું બંદર કરંુ્ છ ે?  

(A) વેરાવળ (B) પોરબંદર (C) કંડલા (D) ઓખા Ans: B 

(379)  Find out the correctly spelt word.  

(A) temporary (B) circulatary (C) mandatary (D) regulattory Ans: A 

(380)  લર્ા ર્સમાર્સમાં પ્રથમ પદ ર્સંખ્ર્ાવાચક ક્વશેષણ હોર્ છ ે?  

(A) બહુવ્રીહી ર્સમાર્સ (B) અવ્ર્ર્ીભાવ ર્સમાર્સ (C) કમયધારાર્ ર્સમાર્સ (D) ક્દ્વગુ ર્સમાર્સ Ans: D 

(381)  લર્ા ગુજરાતી આગેવાનને મરણોતર “ભારતરત્ન” એવોડય એનાર્ત કરવામાં આવ્ર્ો હતો ?  

(A) ગુલઝારીલાલ નંદા 
(B) મહાદેવભાઇ દેર્સાઈ 
(C) ઇન્દુલાલ ર્ાક્િક 
(D) ખાન અબ્દુલખાન ગફારખાન 

Ans: A 

(382)  “ર્સુખદુુઃખ” - ર્સામાક્ર્સક શબ્દમાં કર્ો ર્સમાર્સ રહેલો છ ે?  

(A) ઉપપદ ર્સમાર્સ (B) દ્વદં્વ ર્સમાર્સ (C) તત્પુરષ ર્સમાર્સ (D) કમયધારાર્ ર્સમાર્સ Ans: B 

(383)  ગરબીઓના ગાર્ક કોણ છ ે?  

(A) દલપતરામ (B) શામળ (C) દુધીરામ (D) દર્ારામ Ans: D 

(384)  કઈ ગોળમેજી પરીષદમાં ગાંધીજીએ હાજરી આપી હતી ?  

(A) બીજી (B) ત્રીજી (C) પ્રથમ (D) ચોથી Ans: A 

(385)  જ ેર્સંખ્ર્ાના માત્ર બે જ અવર્વો હોર્ તેવી ર્સંખ્ર્ાને ...... ર્સંખ્ર્ા કહે છ.ે  

(A) અપૂણાુંક (B) અક્વભાજ્ર્ (C) ક્વભાજ્ર્ (D) ક્વકૃત Ans: B 
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(386)  “ગોવાલણી” વાતાયના લેખકનું નામ જણાવો.  

(A) ઉમાશંકર જોશી (B) ર્સુન્દરમ (C) મલર્ાક્નલ (D) મુનશી Ans: C 

(387)  લર્ા ગવનયરે મધ્ર્ ભારતમાં પીઢારાઓ (લંુટફાટ કરનાર)ના ત્રાર્સથી પ્રજાને મુલત કરાવી ઉમદા કાર્ય કરુ્ું હતું ?  

(A) લીટન (B) મેકાલે (C) વેલેસ્લી (D) વોરન હેક્સ્ટગં્ઝ Ans: D 

(388)  “ર્સંધ્ર્ા માટ ેજરે્શ પુસ્તક લાવ્ર્ો છ.ે” - આ વાલર્માં “માટ”ે શબ્દનો વ્ર્ાકરક્ણક મોભો દશાયવો.  

(A) પ્રત્ર્ર્ (B) ર્સંર્ોજક (C) અનુગ (D) ક્નપાત Ans: B 

(389)  જલારામ જ્ર્ોત ર્સામક્ર્કના ર્સંપાદકનું નામ જણાવો.  

(A) ઈન્દુકુમાર જાની (B) ર્સતીશ ડણાક (C) ર્સુરેશ દલાલ (D) પ્રકાશ શાહ Ans: B 

(390)  ...... you swear to serve him faithfully, he will employ you.  

(A) Though (B) Since (C) That (D) Because Ans: B 
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