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(181)  કક્વ કાન્ત ેલખવાની શરૂઆત કયા કાવ્ય દ્વારા કરી હતી ? 

(A) મારી કકસ્તી (B) અક્તજ્ઞાન (C) વસંત ક્વજય (D) ચક્રવાકક્મથુન Ans: A 

(182)  Modem નું પૂરં નામ શંુ છ ે?  

(A) Modulo - demodulo 
(B) Modulation - demodulator 

(C) Modulating - demodulating 
(D) Modulator - demodulator 

Ans: D 

(183)  નીચેનામાંથી કયંુ પાત્ર “સરસ્વતીચંદ્ર”નું છ ે?  

(A) રાજુ (B) મૃણાલ (C) અલકકકશોરી (D) ચંદા Ans: C 

(184)  For a better future, we _______ our forests.  

(A) cut (B) conserve (C) must conserve (D) may conserve Ans: C 

(185)  I have two bags....this  

(A) becide (B) beside (C) besides (D) becides Ans: C 

(186)  “સૌંદયય પામતા પહેલા સુંદર બનવંુ પડ”ે - પંક્લત કયા કક્વની છ ે?  

(A) રમણભાઈ નીલકંથ (B) બળવંતરાય ઠાકોર (C) કલાપી (D) કાન્ત Ans: C 

(187)  નીચેના પૈકી કઈ કહેવતો ક્વરોધી અથય આપતી નથી ?  

(A) આપ ભલા તો જગ ભલા, ભલાઈ કરતા ભૂત વળગે. 
(B) બળીયાના બે ભાગ, બુક્િ આગળ બળ પાણી ભરે. 
(C) નમયંુ તે ભગવાનને ગમયંુ, નીચી બોરડી સૌ કોઈ ઝૂડ ે
(D) ઝાઝા હાથ રક્ળયામણા , બે હાથ વગર તાળી ન પડ.ે 

Ans: D 

(188)  “રાઈનો પવયત” નાટકના લેખકનું નામ જણાવો ?  

(A) મહીપતરામ નીલકંથ (B) રમણલાલ નીલકંથ (C) કાન્ત (D) કલાપી Ans: B 

(189)  સમાસ ઓળખાવો : “ ગાજવીજ ”  

(A) ઉપપદ સમાસ (B) તત્પુરષ સમાસ (C) દ્વન્દ્વ સમાસ (D) ક્દ્વગુ સમાસ Ans: C 

(190)  મોઢરેા (ગુજરાત)માં ક્વશ્વ વારસાનું કયંુ સ્થળ આવેલંુ છ ે?  

(A) મહાત્મા મંકદર (B) સૂયય મંકદર (C) ક્શવ મંકદર (D) હનુમાન મંકદર Ans: B 

(191)  જયાં ગાંધીજીનું બાળપણ ક્વત્યંુ હતું તે “કબા ગાંધીનો ડલેો” કયા શહેરમાં આવેલો છ ે?  

(A) પોરબંદર (B) ભાવનગર (C) રાજકોટ (D) અમદાવાદ Ans: C 
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(192)  વાલયશુક્િની દ્રક્િએ કયંુ વાલય યોગ્ય છ ે?  

(A) ખાતાં ખાતાં બોલવંુ નહીં અન ેબોલતાં બોલતાં ખાવંુ નકહ 
(B) સંત તુકારામના કાવ્યો અભંગને નામે ખુબ જાણીતા છ ે
(C) માણસનાં મનને પારખવંુ બહંુ અઘરં છ ે
(D) મારાં કબાટમાં આ બધા પુસ્તોકોને બરાબર ગોઠવી દો 

Ans: A 

(193)  7309 + 831 = 6540 + ?  

(A) 1640 (B) 1660 (C) 1600 (D) 1400 Ans: C 

(194)  જો કોઈ સંખ્યાના 15 % 105 થાય તો તે જ સંખ્યાના 105 % શું થશે ?  

(A) 1557 (B) 105 (C) 735 (D) 15 Ans: C 

(195)  ક્ગજુભાઈ બધેકાને “બાલ સાકહત્યના બ્રહ્માનું” ક્બરદ કોણે આપયંુ હતું ?  

(A) ગાંધીજીએ (B) કનૈયાલાલ મુનશીએ (C) કાકાસાહેબ કાલેલકર (D) નાનાભાઈ ભટ્ટ ે Ans: C 

(196)  ભારતનું કયંુ રાજય કહન્દીમાં ઈ-મેઈલ આઈ.ડી.પ્રસ્તુત કરનાર પ્રથમ રાજય બન્યંુ?  

(A) હૈદરાબાદ (B) ગુજરાત (C) ઉતરપ્રદેશ (D) રાજસ્થાન Ans: D 

(197)  રાતકદવસ કયો સમાસ છ ે?  

(A) કમયધારણ સમાસ (B) તત્પુરષ સમાસ (C) દ્વન્દ્વ સમાસ (D) ઉપપદ સમાસ Ans: C 

(198)  નીચે આપેલી શ્રેણીમાંથી કોઇપણ એક નંબર ખોટો છ ેતે શોધો., 
11,5,20,12,40,26,74,54 

 

(A) 54 (B) 40 (C) 74 (D) 20 Ans: B 

(199)  રાિ રપક્ત પદ ખાલી હોય ત્યારે તે પદ ઉપર ઉપરાિ રપક્ત કયા સુધી રહી શકે છ ે?  

(A) 6 માસ (B) 1 વષય (C) 30 કદવસ (D) 3 માસ Ans: A 

(200)  “મારી જીવનયાત્રા” લયા સજ યકની આત્મકથા કથા છ ે?  

(A) દુગેશ શુલલ (B) ઇન્દુલાલ યાક્િક (C) બાલાભાઈ દેસાઈ (D) બબલભાઈ મહેતા Ans: D 

(201)  કલાપીનું પૂરં નામ જણાવો ?  

(A) સમરક્સંહ ગોહેલ (B) ત્રણ પૈકી કોઈ નહી (C) તખતક્સંહ પરમાર (D) સુરક્સંહજી તખ્તક્સંહજી ગોહીલ Ans: D 

(202)  “દોડની સપધાયમાં હંુ હંમશેા પહેલો રહેતો - સૌથી પાછળ રહી જવામાં” - અહીં અલંકાર કયો છ ે?  

(A) રૂપક (B) વ્યાજસ્તુક્ત (C) અનન્વય (D) વ્યતીરેક Ans: B 

(203)  લયા કાવ્ય સંગ્રહથી કક્વ બોટાદકરને “સોન્દયયદશી કક્વ”નું ક્બરદ પ્રાપ્ત થયું ?  

(A) રાસતરંગીણી (B) શૈવક્લની (C) ક્નઝયકરણી (D) સ્ત્રોતક્સ્વની Ans: B 
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(204)  -5 અને 5 વચ્ચે આવતા ઘન પૂણાાંકોની સંખ્યા કેટલી થાય ?  

(A) 10 (B) 11 (C) 5 (D) 4 Ans: D 

(205)  “સત્યવાદી” શબ્દનો સમાસ જણાવો ?  

(A) મધ્યમપદ લોપી સમાસ (B) બહુવ્રીકહ સમાસ (C) તત્પુરષ સમાસ (D) ઉપપદ સમાસ Ans: D 

(206)  નીચેના પૈકી સૌ પ્રથમ ગુજરાતી ક્લલમનું નામ કયંુ છ ે?  

(A) હાતીમતાઈ (B) શેઠ સગાળશા (C) નરસીંહ મહેતા (D) ભક્લત ક્વદુર Ans: C 

(207)  સમૂહનૃત્યમાં લયબિ રીતે ગાવામાં આવતા ગીતક્વશેષને શું કહેવામાં આવે છ ે?  

(A) રાસ (B) પ્રબંધ (C) આખ્યાન (D) ફાગુ Ans: A 

(208)  There are clouds in the sky. It _________ rain.  

(A) may (B) might (C) will (D) shall Ans: A 

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

(A) Descendant (B) Descendent (C) None (D) Descendint Ans: A 

(210)  “હા પસ્તાવો ક્વપુલ ઝરણં સ્વગયથી ઉતયુય છ.ે” કોની પંક્લત છ ે?  

(A) બળવંતરાય ઠાકોર (B) કાન્ત (C) કલાપી (D) રમણભાઈ નીલકંઠ Ans: C 
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