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(241)  સાચી સંધી ઓળખી બતાવો. 

(A) વ્યોમ + ઈશ = વ્યોમેશ 
(B) દુર + કર = દુષ્કર 

(C) કક્વ + ઇન્દ્ર = કક્વન્દ્ર 
(D) કાલ + ઈશ્વર = કાલઈશ્વર 

Ans: A 

(242)  વતુુળ આલેખમાં 25% એટલે કેટલો અંશ થાય ?  

(A) 90 (B) 45 (C) 180 (D) 25 Ans: A 

(243)  ભારતમાં પ્રથમ રાષ્ટ્ રીય સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ લયારે થયો ?  

(A) ઈ. સ. 1657 (B) ઈ. સ. 1757 (C) ઈ. સ. 1857 (D) ઈ. સ. 1947 Ans: C 

(244)  પાન્દ્રો વીજમથક લયા જીલ્લામાં આવેલો છ ે?  

(A) કચ્છ (B) જામનગર (C) સાબરકાંઠા (D) દાહોદ Ans: A 

(245)  જો કોઈ એક સંખ્યાના 20% 120 હોય તો તે જ સંખ્યાના 120% કેટલા થાય ?  

(A) 440 (B) 720 (C) 600 (D) 670 Ans: B 

(246)  “પતીજ” શબ્દનું ક્શષ્ટ્રૂપ જણાવો.  

(A) પતીતુ (B) પક્ત (C) શંકા (D) શ્રદ્ધા Ans: D 

(247)  જયંક્તલાલ ગોહેલ કઈ કોલેજના અધ્યાપક તરીકે કાયુરત હતા ?  

(A) ગુજરાત લો કોલેજ (B) શામળદાસ કોલેજ (C) રાજકુમાર કોલેજ (D) બોટાદકર કોલેજ Ans: B 

(248)  This road leads ..... Ahmedabad.  

(A) far (B) to (C) in (D) with Ans: B 

(249)  પુરાણ કેટલા છ ે?  

(A) 4 (B) 18 (C) 6 (D) 8 Ans: B 

(250)  મહાગુજરાત જનતા પરરષદના સ્થાપક આગેવાનનું નામ જણાવો.  

(A) મોરારજી દેસાઈ (B) રમણભાઈ નીલકંઠ (C) જહાંગીર કામા (D) ઇન્દ્દુલાલ યાક્િક Ans: D 

(251)  “ક્નશીથ” શબ્દનો ક્વરુદ્વાથી શબ્દ જણાવો.  

(A) સંધ્યા (B) ક્વભાવરી (C) મધ્યાહ્ન (D) શવુરી Ans: B 

(252)  ઉડનપરી તરીકે નીચેનામાંથી કોને ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) સરોજની નાયડ ુ (B) ક્વજયાલક્ષ્મી પંરડત (C) એની બેસ્ટ (D) પી.ટી ઉષા Ans: D 
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(253)  “વાડ થઈને ચીભડા ગળે” નીચેનામાંથી કયો અથુ આપે છ ે?  

(A) ખેડતૂ પાક ન વેચે 
(B) માતા-ક્પતા બાળકની તકેદારી ન રાખે 
(C) રક્ષક ભક્ષક બને 
(D) ચોરસ પોલીસને દંડ ે

Ans: C 

(254)  “લોકની લાજ ેકે પેટની દાઝે” - કહેવતનો અથુ આપો.  

(A) લાચાર પરીસ્થીતી 
(B) એકની સાથે બીજુ ંપણ લાભ પામે 
(C) પોતાનું કાયુ કરનાર સ્વાથી હોવો 
(D) લોભથી નુકસાન પોહંચે 

Ans: A 

(255)  12 ના અવયવોની સંખ્યા ....... છ.ે  

(A) 12 (B) 1 (C) 6 (D) 4 Ans: C 

(256)  નીચેનામાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છ ે?  

(A) 909.99 (B) 999.91 (C) 999.00 (D) 999.99 Ans: D 

(257)  “મારાગ” તળપદા શબ્દનો અથુ દશાુવો.  

(A) કીડી (B) પછી (C) નજીક (D) સમાચાર Ans: B 

(258)  ઉમાશંકર જોશી નીચેનામાંથી કોને બંદો બદામી કહેતા ?  

(A) મોહમ્મદ માંકડ (B) વેણીભાઈ પુરોરહત (C) જમનાશંકર બુચ (D) બરકતઅલી ક્વરાણી Ans: B 

(259)  Fill in the blank with article, “He died.....year ago.”  

(A) a (B) the (C) an (D) few Ans: A 

(260)  “મુખડાની માયા લાગી રે” પદ કોનું છ ે?  

(A) નરક્સંહ (B) વલ્લભ (C) પ્રેમાનંદ (D) મીરાં Ans: D 

(261)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં સને 1919 માં કઈ મોટી ઘટના ઘટી હતી ?  

(A) રોલેટ એલટ 
(B) ક્ખલાફત ચળવળ 
(C) જક્લયાંવાલા બાગનો હત્યાકાંડ 
(D) અસહકાર આંદોલન 

Ans: C 

(262)  એક જ ક્બંદુમાંથી કેટલી રેખાઓ પસાર થઈ શકે છ ે?  

(A) દસ (B) અસંખ્ય (C) માત્ર બે (D) એક Ans: B 

     

https://gujarat1.com/
https://ojas-marugujarat.in/
https://gujarat1.com/app/


Gujarat1.com   GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in     એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       28                                                                                                                            

(263)  ગુડ્સ એન્દ્ડ સક્વુસ ટલેસ લયા ંપ્રકારનો ટલેસ છ ે?  

(A) સુપરરીચ ટલેસ (B) ઇન્દ્કમટકે્ષ (C) ઇનડાયરેલટ ટલેસ (D) ડાયરેલટ ટલેસ Ans: C 

(264)  નીચેનામાંથી લયા સરોવરનો ઉપયોગ મીઠુ ંપકવવા માટ ેથાય છ ે?  

(A) નળ (B) સાંભર (C) વુલર (D) ઢબેર Ans: B 

(265)  “મસ્ત ફકીર” ના ઉપનામથી બાલ સારહત્યનું સજનુ કોણે કયુું છ ે?  

(A) ગુલાબદાસ બ્રોકર (B) મકરંદ દવ ે (C) બાલમુકુન્દ્દ દવે (D) રક્તલાલ દલાલ Ans: D 

(266)  “અક્ષ” શબ્દનો સમાનાથી શબ્દ આપો.  

(A) વદન (B) વગુ (C) ચક્ષુ (D) હસ્ત Ans: C 

(267)  લયા શબ્દનું ક્લંગપરરવતુન શલય નથી ?  

(A) નાગ (B) પુત્ર (C) પગ (D) ચોટલો Ans: C 

(268)  Mohini danced and Mohan played ...... a harmonium.  

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

(269)  “રક્વવારની સવાર” સાથે નીચેનામાંથી લયા સાહીત્યકાર સંકળાયેલ છ ે?  

(A) ચુનીલાલ મરડયા (B) મધુસુદન પારેખ (C) ભોળાભાઈ પટલે (D) આનંદશંકર રુવ Ans: B 

(270)  “ભારતના માન્દ્ચેસ્ટર” તરીકે ગુજરાતનું કયું શહેર પ્રક્સદ્ધ હતું ?  

(A) રાજકોટ (B) સુરત (C) વલસાડ (D) અમદાવાદ Ans: D 
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