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(391)  “ડાાંડડયો” સામક્યક કોણ ેશરુ કયુું હતુાં ? 

(A) નવલરામ (B) ન્હાનાલાલ (C) નમમદ (D) નાંદશાંકર Ans: C 

(392)  દડરયાઈકાાંઠાની વનસ્પક્ત મેન્ગૃવનુાં ગુજરાતી પયામયવાચી નામ છ ે?  

(A) ચેરી (B) ખેરી (C) કેર (D) ચેર Ans: D 

(393)  “મળેલા જીવ” કૃક્તના સજ મકનુાં નામ જણાવો.  

(A) દશમક (B) ઈશ્વર પેટલીકર (C) પીતાાંબર પટલે (D) પન્નાલાલ પટલે Ans: D 

(394)  ઈન્સ્યુલીનને લયા રોગ સાથે સાંબધ છ ે?  

(A) ડાયાબીટીસ (B) મેલેડરયા (C) સાંક્ધવા (D) ક્ષય Ans: A 

(395)  Point out the correct spelling from the given words.  

(A) ferenhit (B) fahrenheit (C) ferrenhiet (D) farenhet Ans: B 

(396)  કયો ધારો ભારતમાાં ક્િટીશ શાસનનો આધાર સ્તાંભ ગણાય છ ે?  

(A) પીટનો ધારો (B) ચાટમર ધારો (C) મોલો-ક્મન્ટો ધારો (D) ક્નયામક ધારો Ans: A 

(397)  ગીર : ક્સાંહ :: જસેોર : ?  

(A) ઘુડખર (B) કાળીયાર (C) ડરાંછ (D) વાઘ Ans: C 

(398)  ભારતનો અરુણાચલ પ્રદેશ લયા દેશની સરહદ સાથે જોડાયેલ નથી ?  

(A) ભૂટાન (B) નેપાળ (C) ચીન (D) મ્યાનમાર Ans: B 

(399)  નીચેના પૈકી કયો પાક રક્વ પાક નથી ?  

(A) જુવાર (B) ઘઉં (C) ડાાંગર (D) એરાંડો Ans: C 

(400)  નીચેની પાંક્લતના રચીયાતા કોણ છ ે? 
ફૂલ કહે ભમરાન,ે ભમરો વાત વહે ગુાંજનમાાં, 
માધવ લયાાંય નથી મધુવનમાાં. 

 

(A) હરીન્ર દવે (B) સુરેશ દલાલ (C) સુરક્સાંહજી ગોડહલ (D) રમેશ પારેખ Ans: A 

(401)  વધુ દુધ આપવા માટ ેપ્રખ્યાત વઢીયારી ભેંસ માટનેો વઢીયાર પ્રદેશ લયા જીલ્લામાાં આવેલો છ ે?  

(A) મહેસાણા (B) સાબરકાાંઠા (C) બનાસકાાંઠા (D) કચ્છ Ans: C 

(402)  સ્કેડટાંગમાાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ બદલ અજુ મન એવોડમ મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી ખેલાડી કોણ હતા ?  

(A) આલપ પારેખ (B) ક્ચાંતન ભટ્ટ (C) નમન પારેખ (D) ચાાંદની પટવા Ans: C 

(403)  NIFTY લયા શેરબજારનો સૂચકઆાંક છ ે?  

(A) OCTEL (B) ASE (C) BSE (D) NSE Ans: D 
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(404)  શરીરની આાંતડરક રચનાનો અભ્યાસ કરતી જીવક્વજ્ઞાનની શાખાને લયા નામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) એનોટોમી (B) એલસ-બાયોલોજી (C) જીરોન્તોલોજી (D) એનથ્રોપોલોંજી Ans: A 

(405)  That was ...... worst experience of my life.  

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

(406)  ભારતમાાં અાંગ્રેજી (પાશ્ચાત્ય) ઢબની પોલીસ વ્યવસ્થા શરુ કરાવનાર કોણ હતુાં ?  

(A) હેક્સ્ટાંગ્ઝ (B) લીટન (C) કોનમવોક્લસ (D) વેલેસ્લી Ans: C 

(407)  578 + 729 - ? = 1000  

(A) 305 (B) 307 (C) 319 (D) 311 Ans: B 

(408)  Find out correct spelling.  

(A) Saacess (B) Sucss (C) Success (D) Sucess Ans: C 

(409)  નીચેના પૈકી કયુાં જોડકુાં ખોટુાં છ ે?  

(A) થાન - ક્ચનાઈ માટીનો ઉધોગ 
(B) અલાંગ - જહાજ ભાાંગવાનો ઉધોગ 
(C) ગણદેવી - રાંગ ઉધોગ 
(D) રાણાવાવ - ક્સમેન્ટ ઉધોગ 

Ans: C 

(410)  ગુજરાતમાાં આધુનીકતાનાાં પુરસ્કતામ તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) રઘુવીર ચોધરી (B) ઉમાશાંકર જોશી (C) અક્નલ જોશી (D) સુરેશ જોશી Ans: D 

(411)  “છ અક્ષરનુાં નામ” કાવ્યસાંગ્રહના રક્ચયતા નુાં નામ જણાવો.  

(A) રાજીવ પટલે (B) રમેશ પારેખ (C) મણીલાલ દેસાઈ (D) અક્નલ જોશી Ans: B 

(412)  નમમદાવેલી ફટીલાઈઝરનુાં કારખાનુાં લયાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) કલોલ (B) હજીરા (C) વડોદરા (D) ભરૂચ Ans: D 

(413)  ગુજરાતી ભાષામાાં કેટલા વચનો પ્રયોજાય છ ે?  

(A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 1 Ans: C 

(414)  ભારતના પ્રથમ સ્ત્રી રાજકતામ રઝીયા બેગમ કોના પુત્રી હતા ?  

(A) બાબર (B) મહાંમદ બેગડો (C) કુતુબુદ્દીન ઐબક (D) ઈલ્તુક્મશ Ans: D 

(415)  પડખાઉ જમીન એટલે કેવી જમીન ?  

(A) રેતાળ જમીન (B) ક્ષારીય જમીન (C) પવમતીય જ ાંગલોની જમીન (D) કાળી જમીન Ans: C 

(416)  નીચેનામાાંથી ગુજરાતના લયા મુખ્યમાંત્રીએ ગુજરાતની અસ્મીતા બાબતે ખાસ રસ દાખવ્યો હતો ?  

(A) ચીમનભાઈ પટલે (B) અમરક્સાંહ ચોધરી (C) કેશુભાઈ પટલે (D) શાંકરક્સાંહ વાઘેલા Ans: D 
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(417)  કોઈ પણ માન્ય રાજકીય પક્ષનુાં નામ અને પ્રક્તક સ્થક્ગત કરવાની સતા કોને છ ે?  

(A) રાજ્યસભા (B) ચુાંટણી આયોગ (C) રાષ્ટ રપક્ત (D) લોકસભા Ans: B 

(418)  A merchant who sells cloth : One word Substitution.  

(A) Fastidious (B) Ascetic (C) Bigot (D) Draper Ans: D 

(419)  ભારતના ગામેગામમાાં ક્શક્ષણ પ્રસરી ગયુાં છ ે? - રેખાાંડકત શબ્દ શુાં સૂચવે છ ે?  

(A) ક્વશેષણ (B) દ્વીરુક્લત (C) કૃદાંત (D) રવાનુકારી શબ્દ Ans: B 

(420)  “થાાંભલો રોપવો” રૂઢીપ્રયોગનો અથમ જણાવો.  

(A) મન રોપવુાં (B) મક્કમ ક્નધામર કરવો (C) વાજા વગાડવા (D) કોઈ નહી Ans: B 
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