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(211)  ત્રણ કલાકના સમયગાળાને શુું કહેવાય ? 

(A) કલાક (B) ક્ષણ (C) પ્રહર (D) ટાણું Ans: C 

(212)  I strongly......from what the last speaker has said.  

(A) dcent (B) dissent (C) descent (D) disint Ans: B 

(213)  ગુજરાતનુું રાજ્ય પક્ષી કયુું છ ે?  

(A) શાહમૃગ (B) મોર (C) ટીકી (D) ફ્લેક્મુંગો Ans: D 

(214)  નીચનેામાુંથી કઈ ઘટના ગવનનમેન્ટ ઑફ ઇક્ન્ડયા એલટ ૧૯૩૫ દરમ્યાન થઇ નથી?  

(A) RBI ની સ્થાપના 
(B) દેશની ૨૦% વસ્તીને મતાક્િકાર 
(C) બમાન ભારતથી અલગ થયુું 

(D) સુપ્રીમ કોટનની સ્થાપના 

Ans: B 

(215)  ભાડભુતનો મેળો લયાું ભરાય છ?ે  

(A) વલસાડ (B) ભરૂચ (C) ગોિરા (D) ખેડા Ans: B 

(216)  કયો વાયુ એ ઓક્લસજનના જલદપણાને ઓછુું કરે છ?ે  

(A) ઓઝોન (B) નાઇટરોજન (C) હાઇડરોજન (D) એક પણ નહહ Ans: B 

(217)  પૃથ્વી પરનાું પાણીનાું જથ્થાનુું આશરે કેટલા ટકા(%) પાણી સમુદ્રમાું આવેલુું છ?ે  

(A) ૯૭% (B) ૯૮% (C) ૯૬% (D) ૮૮% Ans: A 

(218)  ગુજરાતના પ્રથમ ઉદુન ગઝલકાર કોણ છ ે?  

(A) વલી ગુજરાતી (B) અલીખાન બલોચ (C) બાલચુંદ્ર પરીખ (D) નવલરામ પુંડયા Ans: A 

(219)  રોબટન કલાઈવે કોને ક્સરાજ ઉદ્દ દૌલા સામે મદદ માુંગીને નવાબ બનાવવાની લાલચ આપી?  

(A) મીર જાફર (B) ત્રણ પૈકી કોઈ નહી (C) મીર કાક્સમ (D) મુશીદ અલી ખાન Ans: A 

(220)  નીચેનામાુંથી કયો બેટ પોટુનગીઝના ક્નયુંત્રણમાું આવી શલયુું નહોતુું?  

(A) મેંગ્લોર (B) મછલીપટ્ટમ (C) હદવ (D) લુંકા Ans: B 

(221)  ભવનાથના મેળામાું મહાકુુંભ ક્નક્મતે્ત નાગા બાવાઓ તેમજ સાિુ સુંતો કયા કુુંડમાું નાહવા માટ ેઆવે છ?ે  

(A) મૃગી કુુંડ (B) દેવકુુંડ (C) બાબરી કુુંડ (D) મહામ કુુંડ Ans: A 

(222)  ફ્રીડમ ફ્રોમ ફીયર પુસ્તકના લેક્ખકા કોણ ?  

(A) હહલેરી લલીન્ટન (B) સોક્નયા ગાુંિી (C) યુસુફઝાઈ મલાલા (D) આુંગ સાન સુ કી Ans: D 

(223)  .....ને માત્ર એક જ અવયવ છ.ે  

(A) 11 (B) 1 (C) 10 (D) 100 Ans: B 
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(224)  બુંિારણની રચના માટ ેબુંિારણ સભાની કુલ કેટલી બેઠકો થઈ હતી?  

(A) ૧૪૬ (B) ૧૮૬ (C) ૧૬૬ (D) ૧૯૬ Ans: C 

(225)  ભારતમાું સૌપ્રથમ નોબેલ પુરસ્કાર ક્વજતેા કોણ હતા ?  

(A) રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (B) ઉમાશુંકર જોશી (C) બુંહકમચુંદ્ર (D) મુન્શી પ્રેમચુંદ Ans: A 

(226)  “સવારનો નાસ્તો” - માટનેો એક શબ્દ જણાવો.  

(A) ક્શરામણ (B) વાળુું (C) જમણ (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: A 

(227)  He.....in the last year.  

(A) pass (B) passed (C) passes (D) passion Ans: B 

(228)  રાજઘાટ નીચ ેપૈકી કોનુું સમાિી સ્થળ છ ે?  

(A) મહાત્મા ગાુંિી (B) ઇક્ન્દરા ગાુંિી (C) રાજીવ ગાુંિી (D) ડો, રાજને્દ્ર પ્રસાદ Ans: A 

(229)  ડો. બાબા સાહેબ આુંબેડકરે લયા હકને બુંિારણનો આત્મા કહ્યો છ ે?  

(A) બુંિારણીય ઈલાજોનો હક 
(B) સમાનતાનો હક 
(C) સ્વતુંત્રતાનો હક 
(D) સાુંસ્કૃક્તક અને શૈક્ષક્ણક હક 

Ans: A 

(230)  “આ દવા દૂિ સાથે લજેો” - આ વાલયનો પ્રકાર જણાવો.  

(A) ક્વિાનવાલય (B) ઉદગારવાલય (C) પ્રશ્નવાલય (D) આજ્ઞાથનવાલય Ans: D 

(231)  ફે્રન્ચ કુંપનીનો વડો કોણ હતો?  

(A) કોલુંબસ (B) સર ટોમસ રો (C) દુપ્લ ે (D) હોકીન્સ Ans: C 

(232)  ગરબો શબ્દ શાના પરથી બન્યો?  

(A) નવદીપ (B) ગરબી (C) એક પણ નહહ (D) ગભનદીપ Ans: D 

(233)  ગુજરાતના કયા મેળામાું ઉંટની મોટાપાયે લે-વેચ થાય છ?ે  

(A) માિવરાયનો મેળો (B) પાલોદરનો મેળો (C) કાત્યોકનો મેળો (D) કવાુંટનો મેળો Ans: C 

(234)  છુંદ એ .........નુું માપ છ.ે  

(A) ગિ (B) શબ્દ (C) પત્ર (D) કાવ્ય Ans: D 

(235)  “ક્નનાદ”નો સમાનાથી શબ્દ જણાવો.  

(A) ક્નરાુંત (B) સુર (C) ક્નષ્પુંદ (D) ધ્વક્ન Ans: D 

(236)  વરાળ (બાષ્પ ) ને ઠુંડી કરીને પ્રવાહી બનાવવાની પ્રહિયાને શુું કહે છ?ે  

(A) ઘનીભવન (B) બાષ્પીભવન (C) એક પણ નહહ (D) વિીભવન Ans: A 
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(237)  સૌપ્રથમ કઈ નદીનાું કાુંઠ ેઅુંગ્રેજોએ વેપાર કરવાની શરૂઆત કરી?  

(A) ગોદાવરી (B) ગુંગા (C) કૃષ્ણા (D) હુગલી Ans: D 

(238)  કયુું નૃત્ય “ચાળો” તરીકે ઓળખાય છ?ે  

(A) ભીલ નૃત્ય (B) મરચી નૃત્ય (C) હાલી નૃત્ય (D) ડાુંગી નૃત્ય Ans: D 

(239)  The cart was driven.....bullocks.  

(A) to (B) through (C) by (D) with Ans: C 

(240)  રુંગબેરુંગી ભરત ભરેલી છત્રીઓ સાથે થતો રાસ કયા મળેાનુું મુખ્ય આકર્નણ છ?ે  

(A) વૌઠાનો મેળો (B) ક્ચત્ર ક્વક્ચત્રનો મેળો (C) તરણેતરનો મેળો (D) ભવનાથનો મેળો Ans: C 
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