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(121)  જમેાાં હકીકતનુાં સીધેસીધુાં કથન કે ક્નવેદન હોય તેને કેવુાં વાલય કહેવાય ? 

(A) ક્વધાન (B) પ્રશ્ન (C) ક્વક્ધ (D) ઉદગાર Ans: A 

(122)  ભારત એક _______દશે છ.ે  

(A) ધમમ સાપેક્ષ (B) સાાંપ્રદાક્યક (C) ધમમ ક્નરપેક્ષ (D) ધમાાંધ Ans: C 

(123)  નીચેનામાાંથી કઈ સાંખ્યાને 3 વડ ેની:શેષ ભાગી શકાય ?  

(A) 1202 (B) 1163 (C) 1614 (D) 1363 Ans: C 

(124)  હહસાબી ચોપડ ેનહીં નોંધાયેલ ક્બનહહસાબી આવકને શુાં કહે છ ે?  

(A) કાળુાં નાણાં (B) ગુપ્ત નાણાં (C) કાયદેસરનુાં નાણાં (D) સફેદ નાણાં Ans: A 

(125)  ખાંભાલીડા બોદ્ધ ગુફાઓ લયા જીલ્લામાાં આવેલી છ ે?  

(A) જૂનાગઢ (B) જામનગર (C) રાજકોટ (D) ભાવનગર Ans: C 

(126)  Choose the correct synonym of “Invoice”.  

(A) Bill (B) Paper (C) Pen (D) Sheet Ans: A 

(127)  ભારત આવવાના જળમાગમની સૌપ્રથમ શોધ કોણે કરી ?  

(A) કોલાંબસ (B) વાસ્કોદ-દ-ગામા (C) કોનમવોલીસ (D) રોબટમ લલાઈવ Ans: B 

(128)  “બારમો ચાંદ્રમાાં હોવો” - આ રુહઢપ્રયોગનો અથમ જણાવો.  

(A) ક્મત્રતા હોવી (B) અજવાળુાં થવુાં (C) બારશ હોવી (D) દુશ્મનાવટ હોવી Ans: D 

(129)  “શોક્ણત” શબ્દનો અથમ જણાવો.  

(A) શોયમ (B) રલત (C) શુભ્ર (D) પૃક્િ Ans: B 

(130)  Fill in the blank with correct preposition, “Distribute these chocolates.......children of this class.”  

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

(131)  અવામચીન ગુજરાતી સાહહત્યની પ્રથમ કાવ્ય રચના કઈ ગણાય છ ે?  

(A) બાપાની પીપર (B) અવસાન સાંદેશ (C) પૂવામલાપ (D) ભણકારા Ans: A 

(132)  સૌથી નાની ક્વભાજ્ય સાંખ્યા કઈ ?  

(A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 4 Ans: D 

(133)  “તુમ મુજ ેખૂન દો, મૈ તમુ્હે આઝાદી દુાંગા” -સૂત્ર કોણ ેઆપયુાં હતુાં ?  

(A) બાળગાંગાધર ક્તલક (B) જવાહરલાલ નહેરુ (C) સુભાષચાંદ્ર બોઝ (D) લાલા લજપતરાય Ans: C 

(134)  “બકારી” શબ્દનો અથમ જણાવો.  

(A) ઉલટીનો ઊબકો (B) બકરી (C) બગાસુાં આવવુાં (D) ડર લાગવો Ans: A 
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(135)  વતુમળ પરના કોઈ પણ બે ક્બાંદુને જોડતા રેખાખાંડને _______ કહેવાય.  

(A) ક્ત્રજ્યા (B) કેન્દ્દ્ર (C) સ્પશમક (D) જીવા Ans: D 

(136)  ગુજરાતમાાં આાંતરરાિ રીય કક્ષાનુાં મહાત્મા માંહદર લયા શહેરમાાં બનાવવામાાં આવ્યુાં છ ે?  

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

(137)  ગુજરાતના સૌ પ્રથમ ગવમનર તરીકે કોની ક્નમણૂક થઇ હતી ?  

(A) પી.એન ભગવતી (B) રાજશે ક્ત્રપાઠી (C) મહેંદી નવાજ ાંગ (D) જીવરાજ મહેતા Ans: C 

(138)  Choose the correct synonym of “Chief”.  

(A) Minor (B) Extra (C) Head (D) Major Ans: C 

(139)  અથમની દ્રક્િએ જુદો પડતો શબ્દ જણાવો.  

(A) રક્વ (B) ભાનુ (C) ભાસ્કર (D) તરાં ક્ગણી Ans: D 

(140)  ગુજરાતી સાહહત્યના “ભીષ્મ ક્પતામહ” તરીકેનુાં ક્બરુદ કોને પ્રાપ્ત થયુાં હતુાં ?  

(A) ઝવેરચાંદ મેઘાણી (B) કક્વ નમમદ (C) કનૈયાલાલ મુનશી (D) નરસીંહરાવ હદવેહટયા Ans: D 

(141)  ગુજરાત રાજ્યનો કયો પ્રદેશ ઉતમ પ્રકારના કપાસ માટ ેજાણીતો છ ે?  

(A) ચરોતર (B) હાલાર (C) ઝાલાવાડ (D) કાનમ Ans: D 

(142)  Which is the plural noun ?  

(A) All three mentioned here. 
(B) Woman 

(C) Man 
(D) People 

Ans: D 

(143)  જાહેર વહીવટના ક્પતા તરીકે કોને ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) લ્યુથર ગ્યુલીક (B) હેનરી ફેયોગ (C) હેક્મલ્ટન (D) પ્રો. વુડરો ક્વલ્સન Ans: D 

(144)  Fill in the blank with correct prepositions : “Fill the glass____water.”  

(A) bye (B) with (C) from (D) within Ans: B 

(145)  પાછા ફરતા મોસમી પવનોની ઋતુ ભારતમાાં લયારે હોય છ ે?  

(A) માચમ-મ ે (B) જાન્દ્યુઆરી-ફેબુ્રઆરી (C) જુલાઈ-ઓગસ્ટ (D) ઓકટોબર-નવેમ્બર Ans: D 

(146)  મનોજ ખાંડહેરયા મુખ્યત્વે લયા સાહહત્ય પ્રકાર માટ ેજાણીતા છ ે?  

(A) ગઝલ (B) સોનેટ (C) નવલકથા (D) ટૂાંકીવાતામ Ans: A 

(147)  નીચેનામાાંથી લયા સાહહત્યકારને “શુક્રતારક”નુાં ક્બરુદ મળ્ુાં છ ે?  

(A) મનુભાઈ પાંચોળી (B) મહાદેવભાઈ દેસાઈ (C) પન્નાલાલ પટલે (D) મકરાંદ દવે Ans: B 
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(148)  ક્વશ્વભરમાાં “પયામવરણ હદન” તરીકે લયા હદવસને જાહેર કરવામાાં આવ્યો છ ે?  

(A) 5 ઓગસ્ટ (B) 5 જુલાઈ (C) 5 જુન (D) 5 સપટમે્બર Ans: C 

(149)  કહેવતનો અથમ આપો : ધીરજના ફળ મીઠા.  

(A) ધીરજના ફળ ગળ્ા હોય છ.ે 
(B) પાકા ફળ મીઠા લાગે છ.ે 
(C) કાચા ફળ ખાટા હોય છ.ે 

(D) ધીરજ રાખવાથી સારો લાભ થાય છ.ે 

Ans: D 

(150)  Distort : same as the given word  

(A) wrong (B) evil (C) deform (D) harm Ans: C 
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