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(31)  All ___have a bank account. 

(A) should (B) may (C) must (D) can Ans: C 

(32)  ગુજરાત રાજ્ય માટ ે12મી માર્ચનો દિવસ શા માટ ેયાિગાર બની રહ્યો છ ે?  

(A) બારડોલી સત્યાગ્રહ (B) િાાંડી યાત્રા (C) દહાંિ છોડો ર્ળવળ (D) અહીંસા આાંિોલન Ans: B 

(33)  નીર્ેનામાાંથી કયુાં શબ્િસમહૂનુાં જોડકુાં અયોગ્ય છ ે?  

(A) ક્વશ્વાસ મુકવા યોગ્ય વર્ન - આપ્તવાણી 
(B) ઘટતી દકમત કરવી તે - કિર 
(C) લાાંબો સમય ટકી શકે એવુાં - ર્ીરસ્થાયી 
(D) જનેી બુદ્ધી ક્સ્થર છ ેત ે- હતબુદ્ધી 

Ans: D 

(34)  મુદ્રારાક્ષસના રક્ર્યતા કોણ છ ે?  

(A) શુદ્ર્ક (B) ક્વશાખાિત (C) પાણીની (D) ક્વષ્ણુશમાચ Ans: B 

(35)  કલાપી એવોડચ લયા સાદહત્ય પ્રકાર માટ ેઆપવામાાં આવે છ ે?  

(A) સોનેટ (B) ખાંડકાવ્ય (C) ગઝલ (D) ઊક્મચગીત Ans: C 

(36)  2.0999માાં કેટલા ઉમરેવાથી સરવાળો 3 થાય ?  

(A) 0.9001 (B) 0.9991 (C) 1.0001 (D) 0.9999 Ans: A 

(37)  લયા દિવસે કકચવૃત્ત પર સૂયચના દકરણો બરાબર સીધા પડ ેછ ે?  

(A) 21 જુલાઈ (B) 21 જુન (C) 22 જુન (D) 11 જુન Ans: B 

(38)  કયુાં શબ્િસમહૂનુાં જોડકુાં અયોગ્ય છ ે?  

(A) અવાજની સ્રુક્િ - ધ્વન્યાલોક 
(B) ધીરધારનો ધાંધો કરનાર - પારેખ 
(C) શાસ્ત્રનો જાણકાર - મીમાાંસક 

(D) ર્ણોઠી જટેલા વજનનુાં - રતીભાર 

Ans: B 

(39)  સ્તૂપની ર્ારે બાજુએ ઉંર્ા રર્ેલા ગોળાકાર રસ્તાન ેશુાં કહે છ ે?  

(A) લાધી (B) જવધી (C) બોધી (D) મેક્ધ Ans: D 

(40)  ભૂતકૃદ્રન્ત ઓળખાવો.  

(A) પડ્યો પડ્યો (B) લખીને (C) વાાંર્વાનુાં (D) લખવાનુાં Ans: A 

(41)  “જ્યાાં જ્યાાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાાં ત્યાાં સિાકાળ ગુજરાત” પાંક્લતના સજ ચક કોણ ?  

(A) કક્વ ન્હાનાલાલ (B) ઉમાશાંકર જોશી (C) કક્વ ખબરિાર (D) કક્વ નમચિ Ans: C 
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(42)  “માણસાઈના િીવા” કૃક્ત કોના જીવન ઉપર આધારીત છ ે?  

(A) રક્વશાંકર મહારાજ (B) પન્નાલાલ પટલે (C) ઠક્કરબાપા (D) મહાિેવભાઈ િેસાઈ Ans: A 

(43)  ઝવેરર્ાંિ મેઘાણીને લયા કાવ્ય સાંગ્રહના કારણે રાિી્ય શાયરનુાં ક્બરુિ પ્રાપ્ત થયુાં હતુાં ?  

(A) ક્સાંધુડો (B) બાપુના પારણા (C) દકલ્લોલ (D) યુગવાંિના Ans: D 

(44)  2 * 0.1 * 0.01 = ___?  

(A) 0.002 (B) 0.001 (C) 2.002 (D) 1.002 Ans: A 

(45)  “આાંખનુાં આાંજણ ગાલે ઘસ્યુાં” - કહેવતનો યોગ્ય અથચ આપો.  

(A) ઉપજ કરતા ખર્ચ વધી જવો 
(B) ગરીબનુાં નસીબ ગરીબ 
(C) ઉતાવળે કામ બગડ ે
(D) અજ્ઞાનવશ અયોગ્ય પ્રવૃક્ત્ત 

Ans: D 

(46)  “કેિાર”નો પયાચય જણાવો.  

(A) પરમેશ્વર (B) મહાિેવ (C) માંદિર (D) ખેતર Ans: D 

(47)  I am a physician.....  

(A) aren’t I ? (B) isn’t I ? (C) amn’t I ? (D) wasn’t I ? Ans: A 

(48)  ગુજરાતી સાદહત્યમાાં “હાઈકુ” નો પ્રયોગ કોણે કયો હતો ?  

(A) રાવી પાઠક (B) બ.ક ઠાકોર (C) કક્વ ખબરિાર (D) સ્નહેરક્મમ Ans: D 

(49)  મહાકવી ભાસ ક્લક્ખત નાટક કયુાં છ ે?  

(A) સીતાબાગ (B) રામાયણ (C) કૃષ્ણણકુાંજ (D) કણચભાર Ans: D 

(50)  આાંતરરાિી્ય દિનાાંતર રેખા લયા મહાસાગરમાાંથી પસાર થાય છ ે?  

(A) પેક્સદિક (B) દહન્િ (C) એટલાન્ટીક (D) પ્રશાાંત Ans: A 

(51)  ગુજરાતમાાં સૌથી વધુ ક્સાંર્ાઈ શેના દ્વારા થાય છ ે?  

(A) િાર 
(B) કુવા 
(C) તળાવો 
(D) નહેરો 

Ans: B 

 

(52)  Is______Ramesh coming here ?  

(A) a (B) an (C) none (D) the Ans: C 
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(53)  સનુ્િરમે લયા સજ ચકના ક્નબાંધોને “અનોખા સજ ચન” તરીકે ઓળખાવ્યા છ ે?  

(A) અમૃતલાલ પઢીયાર 
(B) ઉમાશાંકર જોશી 
(C) રામનારાયણ ક્વશ્વનાથ પાઠક 
(D) કાકાસાહેબ કાલેલકર 

Ans: C 

(54)  1, 2, 4, 8, 16 , 32 ,...?  

(A) 54 (B) 64 (C) 44 (D) 128 Ans: B 

(55)  બાળકને મિત અને િરજીયાત ક્શક્ષણનો અક્ધકાર ગુજરાતમાાં લયારથી અમલી બન્યો ?  

(A) 15 એપ્રીલ 2010 (B) 15 જુન 2010 (C) 15 જાન્યુઆરી 2010 (D) 15 જુન 2009 Ans: B 

(56)  “અક્િને ઉધઈ ન લાગે” - કહેવતનો યોગ્ય અથચ આપો.  

(A) સત્તાને સૌ આધીન બને 

(B) ઉતાવળથી કામ બગડ ે
(C) શુદ્ધ હોય તેને ડાઘ ન લાગ ે
(D) કટોકટીમાાંથી ઉતરી જવુાં 

Ans: C 

(57)  કાંથકોટના ડુાંગરાઓ લયા જીલ્લામાાં આવેલ છ ે?  

(A) ગીર સોમનાથ (B) ભરૂર્ (C) બોટાિ (D) કચ્છ Ans: D 

(58)  __________hour.  

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

(59)  પાદકસ્તાન સરકારનો “ક્નશાને - પાકીસ્તાન” એવોડચ લયા ગુજરાતીને આપવામાાં આવેલો ?  

(A) રુસ્તમ જહાાંગીર (B) મોરારજી િેસાઈ (C) ઓલીસયા કમરૂદ્દીન (D) બેજાન િારૂવાલા Ans: B 

(60)  ગુજરાતની રર્ના પશ્ચાત 18માાં જીલ્લા તરીકે લયા જીલ્લાની રર્ના થઈ ?  

(A) ગાાંધીનગર (B) ભાવનગર (C) સુરત (D) પોરબાંિર Ans: A 
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