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B.A. SEM : 1 C.C. 102  M.C.Q. 
ગદ્યકૃતિનો અભ્યાસ - અર્ાાચીન 

તનયિ કૃતિ : 'ઈચ્છાર્ર' - રઘરુ્ીર ચૌધરી 
પ્રકાશક : રંગદ્વાર પ્રકાશન, અમદાર્ાદ 

* આ પ્રશ્નપત્રની યતુન. પરીક્ષા ૭૦ માર્કસાની લેર્ામા ંઆર્શે. 
[ અહીં થોડાક પ્રશ્નો જર્ાબ સાથે આપર્ામા ંઆવ્યા છે. ઇન્ટરનલ પરીક્ષામા ંએક પ્રશ્નના જર્ાબમા ંચાર 
તર્કલ્પ આપર્ામા ંઆવ્યા હશે. તર્દ્યાથીઓએ સાચા જર્ાબ સામે ટીક કરર્ાની રહશેે. દા. િ. રઘરુ્ીર 
ચૌધરીના તપિાનુ ંનામ શુ ંછે ? (A) અમરસગં (B) દલસગં  (C) ર્ીરસગં  (D) નરસગં...  િો સાચો 
જર્ાબ - રઘરુ્ીર ચૌધરીના તપિાનુ ંનામ 'દલસગં' છે. માટે 'B' તર્કલ્પ સાચો છે. એટલે એની સામે ટીક 
કરર્ાની રહશેે. ] 
(૧) સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરીનો જન્મ ક્ા ંથયો હિો ? જર્ાબ –  (A) બાપપુરુા  
 (A) બાપપુરુા       (B) માણસા      (C) કુકરર્ાડા      (D) તપલર્ાઈ  
(૨) સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરીનો જન્મ કઇ સાલમા ંથયો હિો ? જર્ાબ - (B)  ૧૯૩૮        
 (A) ૧૯૪૫       (B)  ૧૯૩૮      (C) ૧૯૩૬       (D) ૧૯૪૮  
(૩) સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરીના તપિાનુ ંનામ શુ ંછે ? જર્ાબ - (C) દલસગં ચૌધરી    
         (A) મણણભાઈ ચૌધરી    (B) નાનજી ચૌધરી  (C) દલસગં ચૌધરી  (D) માનસગં ચૌધરી   

(૪) સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરીના માિાનુ ંનામ શુ ંહત ુ ં? જર્ાબ -(D) જીિીબહને  
 (A) નર્લબેન    (B) સરસ્ર્િી બહને  (C) કમળા બહને (D) જીિીબહને  
(૫) સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરીના દાદાનુ ંનામ શુ ંહત ુ ં?  જર્ાબ - (A) બાલાજી (ભગિ)          
         (A) બાલાજી( ભગિ)  (B) ભર્ાન (ભગિ)  (C) રામજી (ભગિ)  (D) લાલજી (ભગિ) 
(૬) સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરીના પત્નીનુ ંનામ શુ ંહત ુ ં?  જર્ાબ - (B) પારૂબેન      
         (A) રશ્મમિાબેન   (B) પારૂબેન    (C)  મદુ્રિકાબેન  (D) સરસ્ર્િી બેન   

(૭) રઘરુ્ીર ચૌધરીને કઈ કૃતિ માટે ભારિીય જ્ઞાનપીઠ એર્ોડા મળ્યો ? કઈ સાલમા ં?  
       જર્ાબ- (C) અમિૃા - ૨૦૧૫    
         (A) ઇચ્છાર્ર -૧૯૨૦    (B) લાગણી -૧૯૧૮  (C) અમિૃા - ૨૦૧૫  (D) િેડાગર -૧૯૧૨  
(૮) ગજુરાિી લઘકુથાના તપિા કોને કહરે્ામા ંઆરે્ છે ?  જર્ાબ _(D) મોહનલાલ પટેલ  
  (A) મોહન માસ્િર       (B) મોહન ગાધંી     (C)  મોહન પરમાર  (D) મોહનલાલ પટેલ  
(૯) લઘકુથા સ્ર્રૂપનુ ંતપયર કોને ગણર્ામા ંઆરે્ છે ?  જર્ાબ - (C) કડી        
  (A)   ઇડર     (B)  તર્જાપરુ     (C) કડી      (D)  ર્ડનગર  
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(૧૦) એક અંકના નાટકને શુ ંકહ ેછે ?  જર્ાબ - (A) એકાકંી        
 (A) એકાકંી      (B)  દ્વદ્વઅંકી      (C) ધ્ર્તનકા       (D)  રે્શ   
(૧૧) એકાકંીને અંગે્રજીમા ંશુ ંકહ ેછે ?  જર્ાબ- B) ONE ACT PLAY       
       (A)   NOVEL      (B) ONE ACT PLAY     (C)  DRAMA      (D)  SHORT STORY  
(૧૨) લણલિ તનબધંના તપિા િરીકે કોને ગણર્ામા ંઆરે્ છે ?  જર્ાબ - (A) માઈકલ દ મોન્િેઇન        
       (A)  માઈકલ દ મોન્િેઇન      (B)  એણલયટ     (C)  કાફકા       (D)  ચાલ્સા ડીકન્સ   
(૧૩) ગજુરાિી લણલિતનબધંના તપિા િરીકેન ુ ંમાન ક્ા સર્જકને ફાળે જાય છે ?  
      જર્ાબ - (C) કાકાસાહબે કાલેલકર   
      (A)  ઉમાશકંર  જોશી      (B)  ગાધંીજી      (C) કાકાસાહબે કાલેલકર  (D)  સરેુશ જોષી    
(૧૪) Short Story is slice of life  - ટ ંકીર્ાિાાની આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે ? જર્ાબ - (D)  ચેખોર્          

(A)  સુદંરમ        (B)  ધ  મકેત ુ     (C) મેરી મેકાથી      (D)  ચેખોર્  
(૧૫) 'નર્લકથા એટલે ગદ્યમા ંલખાયેલ એક દળદાર પસુ્િક, જે સાચા જીર્નની કથા કહ ેછે' -   
       નર્લકથાની આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે ?  જર્ાબ - (A) મેરી મેકાથી          
         (A) મેરી મેકાથી        (B)  થોમસ હાડી     (C) સેમ્યઅુલ બેકેટ    (D)  એદ્રરસ્ટોટલ  
(૧૬) It is fiction in prose of certain extent (અમકુ લબંાઈની કલ્પક ગદ્યરચના) - નર્લકથાની આ  
      વ્યાખ્યા કોણે આપી છે  ? જર્ાબ - (C) એબેલ શેરે્લી     
         (A) મેરી મેકાથી       (B)  થોમસ હાડી     (C) એબેલ શેરે્લી   (D)  એદ્રરસ્ટોટલ   
(૧૭) 'ગજર્ામા ંરહી શકે એર્ડી નાનકડી રંગભ  તમ એટલે નર્લકથા'  - નર્લકથાની આ વ્યાખ્યા કોણે  
      આપી છે ?  જર્ાબ - (A)   કેફડા        
 (A)   કેફડા      (B)  એણલયટ    (C) સેમ્યઅુલ બેકેટ  (D)  ચેખોર્       
(૧૮)  સર્જક રઘરુ્ીર ચૌધરી કૃિ 'ઇચ્છાર્ર' ક્ા પ્રકારની નર્લકથા છે ? જર્ાબ - (C) પ્રાદેતશક 
નર્લકથા  
      પ્રયણકથા   (B)  રહસ્ય નોરે્લ       (C) પ્રાદેતશક નર્લકથા (D)  હાસ્યકથા      
(૧૯) 'ઇચ્છાર્ર' નર્લકથા પ્રથમર્ાર કઈ સાલમા ંપ્રગટ થઈ હિી ?   જર્ાબ - (A) ૧૯૮૭      
              (A)    ૧૯૮૭    (B)   ૧૯૭૨         (C)    ૧૯૯૦        (D)  ૧૯૮૫    
(૨૦ ) 'ઇચ્છાર્ર' નર્લકથા કુલ કેટલા પ્રકરણમા ંઆલેખાઈ છે ?  જર્ાબ - (D)  ૧૮     
        (A)    ૨૦     (B)   ૧૭         (C)    ૧૯        (D)  ૧૮    
(૨૧) 'અલકંાર' નો અર્થ શો ર્ાય છે ? જવાબ -(A)  આભષૂણ કે ઘરેણ  ં        
  (A)  આભષૂણ કે ઘરેણ  ં      (B)   હતથયાર    (C)  ખોરાક     (D)  ર્ાહન      
(૨૨) 'કામિની કોકકલા કેલી કજૂન કરે' - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર વણાયો છે ? જવાબ -(C)    વણાથન  પ્રાસ       
        (A)    ઉપમા      (B)   રૂપક          (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D)  મલેષ      
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(૨૩ ) 'જયા ંદેવોના પરિ વર શો પ ત્ર પામ્યા પનોિો' - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર વણાયો છે ? 
      જવાબ - (A) ઉપમા        
        (A)    ઉપમા      (B)   રૂપક  (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D)  મલેષ      
  
(૨૪ )  'હોડી જાણે આરબ ઘોડી'  - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર વણાયો છે ? જવાબ - (D) ઉત્પ્પે્રક્ષા        
       (A)    ઉપમા      (B)   રૂપક  (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) ઉત્પ્પે્રક્ષા       
  
(૨૫ ) 'બપોર એક િોટ ં મશકારી કિૂર ં  છે' - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર છે ?  જવાબ - (B)  રૂપક    
       (A)    ઉપમા      (B)  રૂપક  (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) ઉત્પ્પે્રક્ષા        
(૨૬ ) 'વડ એવ ટેટા ને બાપ એવા બેટા' - િા ંક્યો અલકંાર છે ?  જવાબ - (B)  દ્રષટાિં      
      (A)    ઉપમા      (B)   દ્રષટાિં     (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D)  મલેષ      
   
(૨૭ ) 'શ  ંિિારી બહાદ રી ! ઉંદર જોઈને નાઠા' - વાક્યિા ંક્યો અલકંાર છુપાયેલો છે ?  
      જવાબ -(D) વ્યાજસ્તતુિ      
     (A)    ઉપમા      (B)   દ્રષટાિં     (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) વ્યાજસ્તતુિ     
(૨૮ ) 'મત્રપાઠી સાહબે એટલે મત્રપાઠી સાહબે' - વાક્યિા ંક્યો અલકંાર વણાયેલ છે ?  
       જવાબ – (A)  અનન્વય         
     (A)  અનન્વય       (B)   દ્રષટાિં     (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) વ્યાજસ્તતુિ     
   
(૨૯ ) 'ગાિના પાદરને વીંધીને સડક દોડિી હિી'  - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર છુપાયો છે ?  
     જવાબ -(D) સજીવારોપણ     
       (A)    ઉપમા      (B)   દ્રષટાિં     (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) સજીવારોપણ    
(૩૦ ) 'વરસે ઘડીક વ્યોિ વાદળી રે લોલ, િાડીનો િેઘ બારે િાસ રે' - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર છે ? 
       જવાબ -   (B) વ્યમિરેક         
      (A)  અનન્વય       (B) વ્યમિરેક       (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) વ્યાજસ્તતુિ     
   
(૩૧) 'અઢળક ઢળળયો રે શાિળળયો' - પકં્તિિા ંક્યો અલકંાર વણાયેલ છે ?  જવાબ- (B) શ્ર્લેષ      
     (A)    ઉપમા      (B)    શ્ર્લેષ    (C)    વણાથન  પ્રાસ    (D) સજીવારોપણ    
    
(૩૨ ) 'વૈશાખ િકહનો હિો, સીિિા ંઆગ ઝરિી હિી' - પકં્તિિા ંરહલે અલકંારન  ંનાિ જણાવો. 
       જવાબ - (C) અમિશયોક્તિ     
    (A)    ઉપમા      (B)   દ્રષટાિં     (C)    અમિશયોક્તિ    (D) વ્યાજસ્તતુિ       
(૩૩ ) 'ઇચ્છાવર' નવલકર્ા સૌ પ્રર્િવાર ક્યા દૈમનકિા ંહપ્િાવાર પ્રગટ ર્ઈ હિી ?  
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      જવાબ - (B)  જન્િભમૂિ- પ્રવાસી        
   (A)    નર્નીિ- સમપાણ      (B)  જન્િભમૂિ- પ્રવાસી      (C)    મ બંઈ સિાચાર (D) સદેંશ        
   
(૩૪ ) 'ઇચ્છાવર' નવલકર્ાિા ંગ્રાિજીવનિા ંસમવશેષ જોવા િળિી કઈ ભાવનાને સમવશેષ ઉજાગર  
      કરવાિા ંઆવી છે ?  
       જવાબ - (A)   છૂિ-અછૂિ ભાર્ના       
     (A)   છૂિ-અછૂિ ભાર્ના     (B)   વેરભાવના    (C)    િૈત્રી ભાવના   (D) ભશ્ર્કિ ભાર્ના        
  
(૩૫ ) 'ઇચ્છાવર' કૃમિિા ંક્યા બે ગાિિા ંવસિો સિાજ મનરૂપાયો છે ?  જવાબ- (C)  િાનપર અને વડસર             
     (A)  ક કરર્ાડા – લાડોલ   (B) ર્ડપરુ – માણસા (C)  િાનપર અને વડસર (D) પરબિપરુા –બાપ ુ
પરુા        
  
(૩૬ ) િાનપરના િકંદરના પજૂારી િરીકે કોણ સેવા આપે છે ?  જવાબ - (D)  ચતરુ ગોંસાઈ    
 (A)  બેચર પટેલ        (B) નાન ભાઈ       (C)    િીકિ     (D)  ચતરુ ગોંસાઈ   
(૩૭ ) 'ઇચ્છાવર' ની મ ખ્ય નામયકાન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ - (C)  કમ ુ      
  (A)  િજં         (B) રઈિા       (C)  કમ ુ    (D)  લીલા     
(૩૮ ) 'ઇચ્છાવર' ના મ ખ્ય નાયકન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ - (A)  િગંળ  પટેલ          
 (A)  િગંળ  પટેલ        (B) નાન ભાઈ       (C)    િીકિ     (D)  ચતરુ  
(૩૯ ) િગંળના િાિા -મપિાના નાિ શ  ંછે ? જવાબ -(B) રઈિા અને રાિભાઇ     
        (A)  િજં  અને કેશવ   (B) રઈિા અને રાિભાઇ    (C)  કમ ુઅને ઈશ્વર  (D)  લીલા અને 
ગણપિ        
(૪૦ ) 'ઇચ્છાવર' નવલકર્ાિા ંઆવિા ંમ ખ્ય દળલિ પાત્રોના નાિ જણાવો. જવાબ -(D) પનૂિ અને બાબ                 
       (A)  િજં  અને કેશવ   (B) રાિભાઇ અને રઈિા   (C)  કમ ુઅને ઈશ્વર  (D) પનૂિ અને બાબ                
(૪૧ ) નાયક િગંળના કાકા-કાકીના નાિ શ  ંછે ?  જવાબ - (A)  નાન ભાઈ - ફૂલીકાકી     
  (A)  નાન ભાઈ - ફૂલીકાકી (B) રાિભાઇ - રઈિા   (C)  ઈશ્વર –કમ ુ (D) બાબ  –પનૂિ                  
(૪૨ ) પનૂિના પમિન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ –   (B)   બાબ   

   (A)  નાન ભાઈ     (B)  બાબ   (C)  ઈશ્વર   (D) મગંળ  
(૪૩ ) પનૂિના ભાઇન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ - (A) િીકિ         
    (A) િીકિ       (B)  બાબ   (C)  ઈશ્વર   (D) મગંળ  
(૪૪ ) િીકિની પત્પ્નીન  ંનાિ જણાવો. જવાબ - (D) પાલી          
 (A)  િજં     (B) રઈ   (C)  કમ ુ (D) પાલી         
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(૪૫ ) વહળેાિા ંિણાિી પનૂિને કોણ બચાવે છે ?  જવાબ - (A) ચત ર ગોંસાઈ       
  (A) ચત ર ગોંસાઈ     (B)  બાબ   (C)  ઈશ્વર   (D) મગંળ     
(૪૬ ) પનૂિનો પમિ બાબ ને શહરેિા ંરહીને શ  ં બનવાની ઈચ્છા છે ?  જવાબ - (B)  કંટરાટી    

(A)  સ્વીપર      (B)  કંટરાટી  (C)  ટપાલી    (D) ચોકીદાર     
 
(૪૭ ) પનૂિ પમિ બાબ ને કંટરાટી બનવાને બદલે શ  ંકરવા સલાહ આપે છે ?  જવાબ -(A) ચપંલની દ કાન  
   (A)  ચપંલની દ કાન (B)  ફૂલની દ કાન   (C)  મોચીકામ     (D) ચોકીદારી       
(૪૮ ) બીજા આણે આવેલી કમ   પમિ િગંળ પાસે શી િાગંણી મ કે છે ?  જવાબ- (B)  દોરો અને ઘકડયાળ    
  (A)  િગંલસતૂ્ર  (B)  દોરો અને ઘકડયાળ  (C)  હાસંડી     (D) સોનાની બગંડી       
 (૪૯) િગંળ પોિાની સ્કૉલરશીપના બચેલા દોઢસોિારં્ી કમ  િાટે શ  ંલાવે છે ?   
         જવાબ -(B)  સવાસોની સાડી        
   (A)  ચામડાની ચપંલ (B)  સવાસોની સાડી      (C)  પાટલા      (D) ઘદ્રડયાળ         
(૫૦ ) પનૂિના પ ત્રન  ંનાિ શ  ંછે ?    જવાબ -(A)  મવક્રિ (વીકો)       
     (A)  મવક્રિ (વીકો)      (B)  િીકિ       (C)  મનજી       (D) ધમો          
 (૫૧ ) નાન ભાઈ િકંદરે ર્ાળ ચઢાવવા શા િાટે જાય છે ? જવાબ -(D) નવી જીપ લાવેલા િેર્ી  
      (A) નવી ટ્રક  લાવેલા િેર્ી. (B) નવી બાઈક  લાવેલા િેર્ી. (C)જ ની કાર લારે્લ િેથી (D) નવી 
જીપ લાવેલા િેર્ી.          
(૫૨ ) ચત  ર ગોંસાઈ િાટે સેવા િાટે લાવેલા ચેલાને અંિે નાન ભાઈ શ  ંકરી આપે છે ?  
        જવાબ - (A) સાઇકલની દ કાન     
 (A) સાઇકલની દ કાન   (B) મરઘા ંકેન્િ        (C)  ચાની લારી    (D) કાપડની દુકાન           
(૫૩ ) નાન ભાઈ ચત ર ગોંસાઈ િહારાજ િાટે ચેલી લાવે છે એન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ- (C) દીપા           
6 
  (A) મોના        (B) પ  નમ          (C) દીપા          (D)   પાલી           
(૫૪ ) 'શ  ંધળૂ ગિે ? સાસ ને લાગણી નહીં ને ધણીિા ંપાણી નહીં - ' - વાક્ય કોણ બોલે છે ?  
          જવાબ – ( A)  કમ         
  (A)  કમ       (B) દીપા     (C) પ  નમ          (D) ફૂલીકાકી           
(૫૫ ) કમ ન   ંમપયર ક્યા ગાિિા ંછે ?  જવાબ - (D) ર્ડસર          
  (A)   િાણસા    (B)   સારંગ       (C)   માનપરુ       (D) ર્ડસર          
(૫૬ ) કમ  અને િગંળ વચ્ચે િનિેળ ન હોય જ્ઞામિપચં શ  ંફેંસલો કરે છે ? જવાબ-  (A) એકપક્ષીય 
ફારગિી     
          (A) એકપક્ષીય ફારગિી   (B) ખાધા ખોરાકી      (C) ઉચ્ચક રકમ  (D) જમાનિ            



 
6 

 

(૫૭ ) િગંળ સારે્ ફારગિી ર્િા ંએના ંમપયકરયા ંએન  ંનવ  ંસગપણ કોની સારે્ કરે છે ? જવાબ -(B)  
કેશવ          
     (A) મનહર       (B)  કેશવ        (C) ગોપાલ      (D) જયતંિ           
(૫૮ ) કમ નો ભાઈ દલ  કમ ને શા િાટે લાફો િારી દે છે ?  જવાબ- (C) મગંળને નમાલો કહરે્ાથી    
      (A)   નાપાસ ર્વાર્ી     (B) ખોટંુ બોલર્ાથી     (C) મગંળને નમાલો કહરે્ાથી  (D) ભાગી જર્ાથી          
(૫૯ ) િગંળ કમ ના ચકરત્ર અંગેની શકંા દૂર કરવા કોને િળવા જાય છે ? જવાબ -(B) કેશર્ને           
 (A)  નાનકુાકાને      (B) કેશર્ને         (C) બાબનેુ          (D) ચતરુને          
(૬૦ ) િગંળ ખેિરિા ંઢાળળય  ંબનાવવાન  ંકાિ કોને સોંપે છે ? જવાબ -  (A)  બાબ ને         
   (A)  બાબ ને       (B) તિકમને     (C)  કાળુને         (D)  મોંઘજીને          
(૬૧ ) િગંળ વડસર ગાિના હકરજન વાસિા ંજઈને શ  ંકરે છે ? જવાબ- (A) ચા પીરે્ છે.         
  (A) ચા પીરે્ છે.       (B)  પાણી પીરે્ છે.        (C)  દારૂ પીએ છે.     (D) સરબિ પીરે્ છે.           
(૬૨ ) કમ ને િળવા િગંળ શા િાટે જાય છે ? જવાબ- (A)  પાસ થઈ િેથી        
         (A)  પાસ થઈ િેથી      (B) સગાઈ થઈ િેથી    (C) નોકરી મળી િેથી   (D) માિા બની િેથી           
(૬૩ ) દીપાને કોનાર્ી ગભથ રહ ેછે ?  જવાબ- (C) ચત ર ગોંસાઈર્ી    

(A) મગંળથી      (B)  નાનકુાકાથી         (C) ચત ર ગોંસાઈર્ી  (D)િીકમથી           
(૬૪ ) યાત્રા કરીને આવેલા કમ ના બાપા શ  ંકરે છે ? જવાબ - (B)  પાચં ગાિ જિાડે છે.    
         (A) પરબ બનારે્ છે   (B)  પાચં ગાિ જિાડે છે.  (C) ગગંા પ  જન કરે છે   (D) ર્ાસ્ત ુકરે છે          
(૬૫ ) કમ ના મપિા જિણવારિા ંિગંળનાં ઘરવાળાને કેિ આિતં્રણ આપિા ંનર્ી ? 
        જવાબ- (A) દણલિની ચા પીર્ાને લીધે    
   (A) દણલિની ચા પીર્ાને લીધે  (B)  મારીને નાસી જર્ાથી(C) અપમાન કરર્ાથી (D) ખોટંુ 
લાગર્ાથી                   
(૬૬ ) દીપાને ગભથવિી જોઈને બસિા ં'આ પરાક્રિ કોન  ં? કઈ આપિેળે િો.. ' એવી કોિેન્ટ કોણ કરે છે ?    
        જવાબ - (D) સરેુશ             
  (A) મગંળ       (B)   િીકિ       (C)  તર્ક્રમ        (D) સરેુશ            
(૬૭ )  'સૌન  ંભલ  ંિાકનારન  ંકદી ભ ૂડં ં ર્ત   ંનર્ી' - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? જવાબ- (C)  રાિભાઇ          

(A) ચતરુ        (B) મગંળ          (C)  રાિભાઇ        (D) નાનકુાકા           
(૬૮ ) 'િિે િહંિ - િહંિાણીની દલાલી નહીં છોડો િો એ લોકો િિને ફરીર્ી ળબનહરીફ નહીં ચ ૂટંાવા દે' -  
        આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? જવાબ-  (A)  મગંળ         
  (A)  મગંળ       (B) કમ ુ        (C) રઈમા         (D) ફૂલીકાકી           
(૬૯ ) સરપચંન  ંપદ જશે િો િારા જૂિા િારી; પણ એવાઓને નૈ નમ 'ં - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? 
          જવાબ- (C) નાન ભાઈ          
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(A) ચતરુ        (B) દીપા         (C) નાન ભાઈ         (D) રામભાઇ          
(૭૦ ) 'િોટા નારદજી જેવા મ મનવર પણ જે િાયા જોઈને ચળી જયાિા ઈના આગળ િાનપ રના સરપચંન  ં 
       શ  ંગજ  ં? અન ંઆપણાિા ંિો કેવિ પણ ચ્યા ંનહીં ? ઘાઘરી આગળ પાઘડી નિે.' - વાક્ય કોણ    
       બોલે છે ?  જવાબ - (A)  ફૂલીકાકી        
 (A)  ફૂલીકાકી      (B) દીપા          (C) કમ ુ        (D) રઈમા          
(૭૧ ) કોની ફકરયાદર્ી િગંળની બદલી ભાવનગર ર્ઈ ? જવાબ – (C)  નાન કાકા  અને િહંિની    

(A) અડાળીની        (B) પ  નમની         (C)  નાન કાકા  અને િહંિની  (D) કમનુી           
(૭૨ ) બાબ ને સારંગિા ંશાન  ંસરકારી કાિ િળે છે ? જવાબ -(A) ભ ૂગંળાની પાઇપ નાખવાન  ં    
      (A) ભ ૂગંળાની પાઇપ નાખવાન  ં  (B) સ્ટાઈલ્સનુ ં        (C) રોડનુ ં    (D) ગટરનુ ં          
(૭૩ ) સરકારી કોન્ટ્રાતટના સિયસર પૈસા ન િળિા ંબાબ ને શ  ંગીરો પડ ેછે ? જવાબ -(A) ઘર       
 (A) ઘર     (B) ગલ્લો         (C)  દુકાન    (D)ટે્રર્કટર             
(૭૪ ) બાબ  અને પનૂિન  ંગીરો મ કાયેલ ઘર કોણ પરિ લઈ આપે છે ? જવાબ -(D)  રાિભાઇ         

(A) મગંળ        (B) ચતરુ          (C) નાનકુાકા         (D)  રાિભાઇ        
(૭૫ ) 'િગંળ ભૈ ઓલે િો િારી ચાિંડી ઉિરાવી ખાહડા ંમસવડાવ  ંિોય િનબંળિરા ના ર્ાય, શ  ંકીધ  ં? -   
       આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? જવાબ - (A) પનૂિ        
   (A) પનૂિ      (B)   પાલી       (C)  કમ ુ      (D)દીપા           
(૭૬ ) િગંળ ટેપરેકોડથર અને કબીરનાં ભજનોની કેસેટ કોના િાટે  લાવે છે ?  જવાબ -(B) િીકમ            

(A) પ  નમ        (B) િીકમ          (C) ચતરુ          (D) કમ ુ          
(૭૭ ) ગાિના પશાભાઈની છોકરીને લઈને કોણ ભાગી જાય છે ? જવાબ- (A) જગ ુ       
  (A) જગ ુ     (B) તર્ક્રમ         (C) બાબ ુ        (D)  નરેશ         
(૭૮ )  બાબ ન   ંશહરેિા ંહત   ંએ ઝપંડી કોણ ખરીદી લે છે ?  જવાબ - (B) જગ           
   (A)   પશાભાઈ     (B) જગ         (C) મોહન          (D)  નાનુ ં         
(૭૯ ) વીકાને કોની િદદર્ી ડ્રાઈવરન  ંિરીકેન   ંપાક ં લાઇસન્સ િળી જાય છે ? જવાબ - (A) દલ           
           (A) દલ         (B) મગંળ          (C) ભીખા         (D) નાનુ ં           
(૮૦ ) 'િિે જોજો આ છોકરો િોટો ર્ઈને ડાક  ન ર્ાય િો !' - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? જવાબ -(D) દીપા           
           (A)  મગંળ      (B) દ્રદપક          (C) િીકમ          (D) દીપા          
(૮૧ ) િગંળ ઇજનેર િરીકેની  નોકરીિા ંશ  ંઆપે છે ? જવાબ -(A) રાજીનામુ ં        
  (A) રાજીનામુ ં      (B) પ્રમોશન         (C) બઢિી          (D) બદલી            
(૮૨ ) િગંળના પ્રયત્પ્નોર્ી વીકાને શ  ંખરીદવા બેન્ક લોન આપવા િૈયાર ર્ાય છે ? જવાબ -(A) ટ્રક         
 (A) ટ્રક       (B)   ટે્રતટર       (C) જીપ          (D) ઊંટગાડી          
(૮૩ ) િકંદરિા ંધાડ પાડી ચોર કેટલા રૂમપયા ચોરી ગયા ?  જવાબ -(B)  પદંર હજાર      
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  (A) ર્ીસ હજાર       (B)  પદંર હજાર    (C) પચાસ હજાર  (D) પાચં હજાર           
(૮૪ ) દીપાજી ચોર િરીકે કોના િરફ શકંાની સોય િાકે છે ? જવાબ -(B)  વીકા િરફ      
      (A) મગંળ િરફ       (B)  વીકા િરફ    (C)ચતરુ િરફ     (D) બાબ ુિરફ           
(૮૫ ) પશાભાઈ િકંદરની ચોરીિા ંકોનો હાર્ હોવાન  ંજણાવે છે ? જવાબ -(A) જગ નો         
   (A) જગ નો       (B)  તર્કાનો         (C) દ્રટકમનો         (D) નાનનુો           
(૮૬ )  છેવટે િકંદરની ચોરીનો કેસ કોના પર કરવાિા ંઆવ્યો ? જવાબ - (A) ર્ીકા પર      
   (A) ર્ીકા પર    (B) જગ ુ પર     (C) મગંળ પર   (D) બાબ ુપર            
(૮૭ ) જેલિા ંગયેલા વીકાને જાિીન પર કોણ છોડાવે છે ? જવાબ - (C) પશાભાઈ            
        (A) બાલ ુ      (B) નાનભુાઈ         (C) પશાભાઈ        (D) દીપા           
(૮૮ ) િગંળના ખેિરિા ંિળાવન  ંકાિ કરિી િજૂર સ્ત્રીઓને ઉપાડી જવા કોના િાણસો આવે છે ?  
         જવાબ - (D) પશાભાઈના                                      

(A) નાનભુાઈના        (B) મહિંના       (C)  પ  નમના        (D) પશાભાઈના                      
(૮૯) સ્ત્રીઓને ઉપાડી જવા આવેલા પશાભાઈના ંિાણસોને બાધંીને ગાિની ભાગોળે કોણ લઈ આવે છે ? 
જવાબ - (B) વીકો અને જગ             
  (A) પ  નમ અને બાબ ુ   (B) વીકો અને જગ   (C) રામભાઇ અને રઈમા   (D) મગંળ અને કમ ુ         
(૯૦ ) પશાભાઈએ કેસ કરીને છ િાસની સજા કોને કરાવડાવી ? જવાબ - (A) વીકા અને જગ ને         
  (A) વીકા અને જગ ને  (B)દીપા અને મહિંને (C) નાનકુાકા અને ફૂલી કાકીને (D)દલ ુઅને 
બાબનેુ          
(૯૧ ) િહંિ ક્યા નવા ગાિના િકંદરની િહંિાઈ પૈસા આપીને ખરીદે છે ? જવાબ - (D) જયપરુ           

(A) જોધપરુ       (B) જેસલમેર      (C) ઉદેપરુ     (D) જયપરુ          
(૯૨ ) િહંિ શ  ંવેચી નાખંવાનો ફેંસલો કરે છે ? જવાબ - (A) હવેલી અને વાડી        
 (A) હવેલી અને વાડી      (B) િળાર્   (C) જમીન    (D) ઘરેણા ં          
(૯૩ ) િહંિની વાડી ખરીદવા કોણ િૈયાર હત   ં? જવાબ - (C)  પશાભાઈ          
  (A) નાનભુાઈ       (B) રામભાઇ     (C)  પશાભાઈ   (D) મગંળ          
(૯૪ ) વાડી ગાિની સાવથજમનક મિલકિ છે. એવ  ંકહી, વધૃ્ધોની સહીઓ લઈ સરકારિા ંકોણ અરજી કરે છે 
?  
          જવાબ -(B) સ રેશ            
    (A)  જગ ુ     (B) સ રેશ     (C) બાબ ુ      (D)  મગંળ           
(૯૫ ) 'વાડી ગાિને હવાલે ર્ાય પછી વકૃ્ષોન   ંશ  ં?' - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? જવાબ - (D) પશાભાઈ          
            (A) મહિં     (B) નાનભુાઈ      (C) કમ ુ         (D)  પશાભાઈ         
(૯૬ ) વાડી ગાિને હવાલે ર્ાય િો ત્પ્યાં શ  ંબનાવવાની િગંળની ઈચ્છા છે ? જવાબ -(A) મવશાળ િળાવ          
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   (A) મવશાળ િળાવ    (B) તર્શાળ બગીચો  (C) રમિ નુ ંમેદાન  (D)  આશ્રમ શાળા        
(૯૭ ) 'િિે બધા ભારે હાર્ના જ વામનયા, િારા છોકરાને વીંઝોળી નાખંો' - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ?  
          જવાબ -(C) કમ            

(A) પાલી      (B) ફૂલીકાકી         (C) કમ          (D) પ  નમ          
(૯૮ ) બાબ  િળાવવાળા કાિની િજૂરીિારં્ી શ  ંખરીદી લાવે છે ? જવાબ -(B) ઊંટલારી           

(A) છકડો        (B) ઊંટલારી         (C) રીક્ષા       (D) ટે્રર્કટર          
(૯૯ ) િીકિ અને પાલીના દીકરીન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ – (D) ક ંવર  
  (A) દ્રદપ્િી       (B) ઋચા        (C) સરોજ    (D) ક ંવર          
(૧૦૦ ) કમ  િાટે બાબ  શ  ંખરીદી લાવે છે િે જાણી રઈિા અને રાિભાઇને ઊંડો સદભાવ દેખાય છે. 
        જવાબ -  (A) ચપંલ        
  (A) ચપંલ      (B) પાન         (C) ચર્ાણુ ં    (D) ભજીયા ં          
(૧૦૧ ) 'ઘર છોડવાર્ી સસંાર છૂટિો નર્ી. િેર્ી સસંારિા ંરઇને છૂટા રેવ   ંહાર ં . ખોટ ં કઉં છુ ? - વાક્ય કોણ  
 બોલે છે ? જવાબ - (B)  રાિભાઈ          

(A) મહિં        (B)  રાિભાઈ        (C) દીપા          (D) િીકમ            
(૧૦૨ ) 'નઇ િરે. વીકાને ભેળી થ્યા વના નઇ િરે. અને વીકો ઇને બોલાવશે નઇ ત્પ્યાં લગણ ભાનિાયં નઇ  
        આવે' - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ? જવાબ - (C)  િીકિ         
 (A)  મગંળ      (B) પ  નમ         (C)  િીકિ       (D) કમ ુ          
(૧૦૩ ) નાન ભાઈ અને ફૂલીકાકીના દીકરાન  ંનાિ શ  ંછે ? જવાબ -(D) મવપ લ           
 (A) કન ુ      (B) જગ ુ         (C) નર્ીન          (D) મવપ લ          
(૧૦૪ ) ભયકંર વરસાદિા ંિકંદરની શી દશા ર્ઈ ? જવાબ - ફાટી પડ્  ં           

(A)  ડ બી ગયુ ં      (B) બેસી ગયુ ં       (C) ફાટી પડ્  ં     (D) નમી ગયુ ં         
(૧૦૫ ) 'ઇચ્છાવર' નવલકર્ા િાટે 'ઉત્તિ ઈચ્છાની શક્યિાના ંખલૂિા ંદ્વાર' એવ  ંમવધાન કોણે કય ું છે ? 
          જવાબ - (B) િોહન પરિાર       
 (A)  રઘરુ્ીર ચૌધરી       (B) િોહન પરિાર     (C) સમુન શાહ      (D) કેિન મહિેા           
(૧૦૬ ) 'હવે યાર મરૂિ ર્ોડ ં કાચ   ંહશે િોય કમ ન   ંશ  ંવધ  બગડી જવાન  ંછે ?' - આ વાક્ય કોણ બોલે છે ?   
          જવાબ -  (A)  દલ        
  (A)  દલ      (B) કેશર્          (C) મગંળ          (D)  મોિી           
(૧૦૭ ) કમ ન   ંબીજે વળાિણ  ંકરવા ક્યા કદવસન  ંમરૂિ ગોરે કાઢ્  ંહત   ં? જવાબ -(D)  વૈશાખ વદ નોિ          
        (A) ફાગણ ર્દ બીજ    (B) રૈ્શાખી પ  નમ (C) અખાત્રીજ    (D)  વૈશાખ વદ નોિ         
(૧૦૮ ) અસ્પશૃ્યોને  િકંદરિા ંદશથન િાટે ગોંસાઈ િહારાજે કેવી વ્યવસ્ર્ા કરી  હિી ? ‘ 
         જવાબ -(A) ડોકાબારી મ કાવી      



 
10 

 

     (A) ડોકાબારી મ કાવી    (B) દપાણ મકુાર્ી   (C) અલગ મદં્રદર કરી    (D) ભજન બોલાર્ી           
(૧૦૯ ) 'ઇચ્છાવર' નવલકર્ાન  ંપ્રકાશન કોણે કય ું છે ? જવાબ - (B)  રંગદ્વાર પ્રકાશન    
  (A) ગ  ર્જર પ્રકાશન       (B)  રંગદ્વાર પ્રકાશન   (C)  નર્ભારિ પ્રકાશન   (D) પાશ્વા પ્રકાશન  

 
ડો. ગણપિ સોઢા 

આટટથસ એન્ડ કોિસથ કોલેજ, હાઇવે કેમ્પસ, કડી ( ઉ.ગ . ) 
  


