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(61)  40.5% ને અપૂર્ાાંકમાાં દર્ાાવો. 

(A) 0.400 (B) 0.4 (C) 0.40 (D) 0.405 Ans: D 

(62)  કોની સલાહથી રાષ્ટ્ રપક્ત માંત્રીપરરષદની રચના કરે છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન 
(B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 

(C) સુપ્રીમ કોર્ાના મુખ્ય ન્યાયાધીર્ 
(D) રાજ્યપાલ 

Ans: A 

(63)  પ્રકાર્વષા ર્ુાં માપવાનો એકમ છ ે?  

(A) પ્રકાર્ ર્ક્લત (B) સમય (C) અાંતર (D) પ્રકાર્ તીવ્રતા Ans: C 

(64)  રાર્કીવાવ (પાર્ર્) કઈ રાર્ીએ બાંધાવી હતી ?  

(A) લીલાવતી (B) ઈન્દુમતી (C) ઉદયમતી (D) ર્ીલવતી Ans: C 

(65)  “તત્ત્વ ર્ોધક સભા”ની સ્થાપના લયા ગુજરાતી સારહત્યકારે કરી હતી ?  

(A) કાકાસાહેબ કાલેલકર (B) કક્વ નમાદ (C) અમૃતલાલ પઢીયાર (D) મર્ીભાઈ ક્ત્રવેદી Ans: B 

(66)  ભોજા ભગત લયા સારહત્ય પ્રકાર માર્ ેજાર્ીતા છ ે?  

(A) કાફી (B) ચાબખા (C) આખ્યાન (D) પધવાતાા Ans: B 

(67)  હુાં  એક સાંખ્યા ધારાં  છુાં. પછી તેમાાં 3 ઉમરેાં  છુ. તમેાાં મારી ધારેલી સાંખ્યાના 4 ગર્ા ઉમેરાં  છુાં, પછી તેમાાંથી 7 

બાદ કરતા જવાબ -34 આવે છ.ે તો મારી ધારેલી સાંખ્યા જર્ાવો. 
 

(A) -6 (B) -4 (C) 4 (D) 5 Ans: A 

(68)  Which word is wrong for plural number ?  

(A) Mouses (B) Babies (C) Knives (D) Foxes Ans: A 

(69)  સમુદ્ર ભર્ી ઊપડયા, કમરને કસી રાંગથી - કાળ ઓળખાવો.  

(A) આપેક એક પર્ નહી (B) ભુતકાળ (C) વતામાનકાળ (D) ભક્વષ્યકાળ Ans: C 

(70)  કક્વ હરરહર ભટ્ટ ેકેર્લાક સમય ર્ાનુાં સાંચાલન કયુાં હતુાં ?  

(A) પાાંજરાપોળનુાં (B) અાંધર્ાળાનુાં (C) વેધર્ાળાનુાં (D) ગૌર્ાળાનુાં Ans: C 

(71)  નીચેનામાાંથી કઈ પાંક્લત નરસીંહ મહેતાની નથી ?  

(A) હારે દાર્ માગે કાનુડો 
(B) જુનુાં તો થયુાં દેવળ જુનુાં તો થયુાં 

(C) હે કાનુડા તોરી ગોવાલર્ 
(D) ભોળી રે ભરવાડર્ 

Ans: B 
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(72)  કે્ષપકોમાાંથી કર્ાકમાાં રક્ધરને પાછુાં આવતા અર્કાવનાર વાલ્વ કયો છ ે?  

(A) ક્િદલ વાલ્વ 
(B) અધાચાંદ્રકાર વાલ્વ 
(C) ક્ત્રદલ વાલ્વ 
(D) ક્ત્રદલ અાંને ક્િદલ વાલ્વ 

Ans: D 

(73)  નીચેનામાાંથી કોર્ “ગુજરાતનો જયદેવ” તરીકે જાર્ીતો બન્યો હતો ?  

(A) પે્રમાનાંદ (B) ર્ામળ ભટ્ટ (C) અખો (D) દયારામ Ans: D 

(74)  Give a synonym for “Nervous” :  

(A) Direct (B) Short (C) Anxious (D) Crazy Ans: C 

(75)  મીરાાંબાઈના ગુર કોર્ હતા ?  

(A) રૈદાસજી (B) ક્વષ્ુદાસ (C) કુ્રષ્ર્દાસ (D) રામદાસ Ans: A 

(76)  પાર્ીની એક ર્ાાંકીનુાં કદ 1000 ઘન સે.મી. છ.ે તેમાાંથી 20 લીર્રનો એક ડબો એવા કેર્લા ડબા ભરાઈ ?  

(A) 05 (B) 100 (C) 25 (D) 50 Ans: A 

(77)  “રાત થોડીને વેર્ ઝાઝા” કહેવતનો યોગ્ય અથા જર્ાવો.  

(A) ર્રૂમાાં ક્વઘ્ન નડવુાં (B) અર્લય વાત હોવી (C) ભૂખમરાની દર્ા આવવી (D) ઉતાવળે કામ બગડ ે Ans: C 

(78)  ગાાંધીજીને ધો - ૫ માાં કેર્લા રૂક્પયાની ક્ર્ષ્યવૃક્િ મળી હતી ?  

(A) ચાર (B) આઠ (C) નવ (D) સાત Ans: A 

(79)  લયા રાજાના ધ્વજમાાં વરાહાવતારનુાં ક્ચહ્ન રહેતુાં ?  

(A) પુલકેર્ી બીજો (B) પુલકેર્ી પહેલો (C) માંગલેર્ (D) કીક્તાવ્રમાાં Ans: B 

(80)  કલાંક સમાન રાષ્ટ્ રીય કર્ોકર્ીની ઘોષર્ા લયા વષે થઈ હતી ?  

(A) 1965 (B) 1978 (C) 1985 (D) 1975 Ans: D 

(81)  નીચેનામાાંથી કયો ર્બ્દ “ગરીબ” નો પયાાય નથી ?  

(A) ક્મજલસ (B) મુહતાજ (C) મુફલીસ (D) ક્મસ્કીન Ans: A 

(82)  ગુજરાતી ભાષાના સૌ પ્રથમ કક્વ કોર્ ગર્ાય છ ે?  

(A) દયારામ (B) નરસીંહ મહેતા (C) મીરાાંબાઈ (D) હેમચાંદ્રાચાયા Ans: B 

(83)  કેક્લ્ર્યમ ઓલસાઈડ એર્લે રુ્ાં ?  

(A) મીઠુાં (B) કળી ચૂનો (C) સાકર (D) કોફી Ans: B 

(84)  ગુજરાત રાજ્યમાાં “રન ફોર યુક્નર્ી” કાયાક્રમ કઈ તારીખે યોજવામાાં આવે છ ે?  

(A) 21 ઓકર્ોબર (B) 31 ઓકર્ોબર (C) 1 ઓકર્ોબર (D) 3 ઓકર્ોબર Ans: B 
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(85)  “કક્વ ક્ર્રોમર્ી”નુાં માન પામેલા કક્વ કોર્ ?  

(A) દયાનાંદ (B) ર્ામળ (C) પે્રમાનાંદ (D) અખો Ans: C 

(86)  નીચેનામાાંથી કયો છાંદ 37 માત્રા ધરાવે છ ે?  

(A) દોહરો (B) ચોપાઈ (C) ઝૂલર્ા (D) સવૈયા Ans: C 

(87)  ક્રાાંક્તવીર શ્યામજી કૃષ્ર્ વમાાએ લયા દેર્માાં ક્રાાંક્તકારી પ્રવૃક્િ ર્ર કરેલ ?  

(A) ઈંગ્લેંડ (B) જાપાન (C) ફ્રાન્સ (D) અમેરરકા Ans: A 

(88)  રાજ્યના સવોચ્ચ કાયદા અક્ધકારી તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) એડવોકેર્ જનરલ (B) રાજ્યપાલ (C) મુખ્યમાંત્રી (D) ઇન્ફોમેર્ન કમીર્નર Ans: A 

(89)  એલસ-રેની ર્ોધ કોર્ે કરી હતી ?  

(A) રોન્ર્ઝેન (B) મેડમ લયુરી (C) ઝેનર (D) આરકામીડીઝ Ans: A 

(90)  દર વષે 16 સપ્ર્મે્બરને લયા રદવસ તરીકે ઉજવવામાાં આવે છ ે?  

(A) હવામાન (B) પયાાવરર્ (C) આઝોન (D) કૃક્ષ Ans: C 
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