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(151)  ધૂમકેતુની કઈ કૃક્ત આત્મકથા ખંડ છ ે? 

(A) જીવન ઘડતરની વાતો (B) પાનગોક્િ (C) જીવનપંથ (D) જાતક કથાઓ Ans: C 

(152)  “પાન લીલું જોયંુ ને તમે યાદ આવયાં” - આ રચનાના કક્વનું નામ જણાવો.  

(A) હરીન્દ્ર દવે (B) રમેશ પારેખ (C) વેણીભાઈ પુરોહહત (D) સુરેશ દલાલ Ans: A 

(153)  “ચારે બાજુ પાણીથી વીંટળાયેલી જમીન” આ શબ્દસમૂહ માટ ેએક શબ્દ કયો પ્રયોજી શકાય ?  

(A) બંદર (B) મેરૂ (C) નેસ (D) બેટ Ans: D 

(154)  પંહડત ઓમકારનાથજીન ે“સંગીત મહોદય”ની પદવીથી નવાજનાર કોણ ?  

(A) કાશીના ક્વશુદ્ધ મહાક્વધાલય 
(B) ખાંસાહેબ હદુહસુખા 
(C) માલક્વયાજી 

(D) નેપાળના મહારાજા 

Ans: D 

(155)  ભારત સરકાર તરફથી અપાતો સૌથી મોટો પુરસ્કાર કયો છ ે?  

(A) પદ્મ ભૂષણ (B) પદ્મશ્રી (C) ભારતરત્ન (D) પદ્મ ક્વભૂષણ Ans: C 

(156)  વતતમાનમાં ભારતીય સંઘમાં કેટલા રાજ્યો અક્સ્તતત્વમાં છ ે?  

(A) ૨૬ 
(B) 28 States and 8 Union Territories 

(C) ૨૫ 
(D) ૨૭ 

Ans: B 

(157)  નીચેનામાંથી કોણ હાસ્ય સાહહત્યકાર તરીકે જાણીતું છ ે?  

(A) રણક્જતરામ મહેતા 
(B) ચન્દ્રવદન મહેતા 

(C) હદનકર મહેતા 
(D) ધનસુખલાલ મહેતા 

Ans: D 

(158)  “સરઘસ” સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો.  

(A) સમૂહવાચક (B) ભાવવાચક (C) રવયવાચક (D) જાક્તવાચક Ans: A 

(159)  મત્સ્ય ઉત્પાદન સાથે સબંંક્ધત ક્ાંક્ત કેવી ક્ાંક્ત કહેવાય છ ે?  

(A) શ્વેત 

(B) વાદળી 
(C) ગુલાબી 
(D) હહરત 

Ans: B 
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(160)  નીચે લોકનૃત્યો અને નૃત્ય કરનારાઓની ક્વગતો આપી છ,ે તેમની સાચી જોડનો યોગ્ય ક્મ શો થશે ? 
1. મેરયો - (અ) કોંકણા લોકો 
2. બોહાડા - (બ) ઠાકોર કોમના લોકો 
3. હુડલી - (ક) બનાસકાંઠા ક્વસ્તારનું શોયત ગાન 
4. અલેણી - હલેણી - (ડ) માતાજીની આસપાસ ઘેરો કરી કરવામાં આવે. 
(ઈ) - તડવીઓની સ્ત્રીઓ 

 

(A) 1-(ડ), 2-(અ) ,3- (ક) ,4-(બ) 
(B) 1-(બ), 2-(અ) ,3- (ક) ,4-(ઈ) 
(C) 1-(ડ), 2-(અ) ,3- (ક) ,4-(ઈ) 
(D) 1-(ડ), 2-(બ) ,3- (ક) ,4-(ઈ) 

Ans: B 

(161)  ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના હદવસ કયો છ ે?  

(A) 1 મે 1960 (B) 1 મે 1962 (C) 1 મ ે1961 (D) 1 મ ે1963 Ans: A 

(162)  નીચેનામાંથી કઈ કહેવત “કામના પહરણામથી જ કામ પરખાય” એવો અથત આપે છ ે?  

(A) મોરના ઈંડા ચીતરવા ન પડ ે
(B) રામ રાખે તેને કોણ ચાખે ? 
(C) ઊગતા સુરજને સૌ નમ ે
(D) પાઘડીનો વળ છડે ે

Ans: D 

(163)  Tentative : Give Antonym  

(A) Definite (B) Permanent (C) Adjacent (D) Amiable Ans: A 

(164)  લેકટોમીટર : દૂધની ઘનતા :: સ્ટીરીયોસ્કોપ : ?  

(A) રશ્યનું ઊંડાણ (B) અવાજની તીવ્રતા (C) પાણીની ઘનતા (D) સમુરની ઊંડાઈ Ans: A 

(165)  નીચેના પૈકી બોદ્ધ ધમતના લયા ગ્રંથમાં સંધે પાળવાના ક્નયમોનું વણતન કરેલંુ છ ે?  

(A) ક્િપીટક (B) ક્વનયક્પટક (C) અક્ભધમ્મયક્પટક (D) કલ્પસૂિ Ans: B 

(166)  નીચેનામાંથી કયા સજ તકને “ગાંધીયુગના યુગમૂક્તત વાતાતકાર” તરીકે ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) ર.વ.દેસાઈ (B) પીતાંબર પટલે (C) ચુનીલાલ મડીયા (D) ધૂમકેત ુ Ans: A 

(167)  “પોંગલ” લયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છ ે?  

(A) તક્મલનાડ ુ (B) મેઘાલય (C) ઝારખંડ (D) આંધ્રપ્રદેશ Ans: A 

(168)  “આરામખુરશી” શબ્દમા ંકયો સમાસ છ ે?  

(A) મધ્યમપદલોપી (B) ક્િગુ (C) ઉપપદ (D) કમતધારાય Ans: A 
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(169)  પ્રીત કરં પે્રમથી પ્રગટ થાશે - અલંકાર ઓળખાવો.  

(A) વણાતનુપ્રાસ (B) અંત્યાનુપ્રાસ (C) યમક (D) ઉપમા Ans: A 

(170)  નીચનેામાંથી કયંુ જોડકંુ ખોટુ ંછ ે?  

(A) દશતક - સોક્હેટસ 
(B) પન્નાલાલ પટલે - મળેલા જીવ 
(C) ઉમાશંકર - ક્નશીથ 

(D) ગોવધતનરામ ક્િપાઠી - સત્યના પ્રયોગો 

Ans: D 

(171)  અજતંા - ઈલોરાની ગુફાઓ લયા રાજ્યમાં આવેલી છ ે?  

(A) ગુજરાત (B) મહારાષ્ટ્ ર (C) ગોવા (D) કણાતટક Ans: B 

(172)  પરદેશની ભૂક્મ પર હહન્દ્દનો સૂક્ચત રાષ્ટ્ રધ્વજ સૌપ્રથમ કોણે ફરકાવયો હતો ?  

(A) શ્યામજી કૃષ્ણ વમાત (B) મેડમ ભીખાઈજી કામા (C) મદનલાલ ધીંગરા (D) રાણા સરદારક્સંહ Ans: B 

(173)  નીચેનામાંથી કઈ સમસ્યા વતતમાનમાં વૈક્શ્વક સમસ્યા છ ે?  

(A) સંપ્રદાયવાદ (B) જ્ઞાક્તવાદ (C) ફાસીવાદ (D) આતંકવાદ Ans: D 

(174)  Choose the correct possessive and fill in the blank. “Have you seen......here ?”  

(A) None of these (B) children park (C) childrens park (D) children‘s park Ans: D 

(175)  સાઠ વષત પુરા થયે ઉજવાતો ઉત્સવ લયા નામે ઓળખાય છ ે?  

(A) સુવણત (B) શતાબ્દી (C) હીરક (D) રજત Ans: C 

(176)  “ઈશાતદ” ઉપનામથી જાણીતા કક્વનું નામ આપો.  

(A) ક્ચનુ મોદી (B) રાજને્દ્ર શુલલ (C) મનહર મોદી (D) આદીલ મન્દ્સૂરી Ans: A 

(177)  “વારીદ” શબ્દનો અથત જણાવો.  

(A) પવન (B) અક્િ (C) વાદળ (D) વરસાદ Ans: C 

(178)  “આ લીસાં પાનાં પર બરાબર લખાતું નથી” - આ વાલયમાં ક્વશેષણ શોધો.  

(A) પાનાં (B) લખાતું નથી (C) બરાબર (D) લીસા ં Ans: D 

(179)  “શૈવલીની” શબ્દનો અથત જણાવો.  

(A) પરોઢ (B) ગીરી (C) નદી (D) પંખી Ans: C 

(180)  આક્થતક રક્ષ્ટ્થી ભારતનો સમાવેશ કેવા પ્રકારના દેશોમાં થાય છ ે?  

(A) ક્વકક્સત (B) અલ્પક્વકક્સત (C) પછાત (D) ક્વકાસશીલ Ans: D 
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