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વાભાન્મ જ્ઞાનકવટી  બાગ-૧૦ 

 
(૧)  બાયતભાાં ‘ મકુ્નામક’ નાભના વાભયમકની ળરૂઆત કણે કયી શતી ? 

 (અ) યયલન્રનાથ ટાગય  (ફ) ફી.આય.આંફેડકય (ક) ગાાંધીજી   (ડ) સ્લાભી યલલેકાનાંદ  

(૨)  ગજુયાતી વાહશત્મકાય ચિન ુભદીનુાં ઉનાભ શુાં શત ુાં ? 

 (અ) સ્નેશયશ્મભ   (ફ) ઘનમમાભ   (ક) ઈળાાદ   (ડ) દળાક  

(૩)  બાયતની કઈ ફેકને તેના કભાિાયીઓ ભાટે ઘયેથી કાભ કયલાની સયુલધા ઉબી કયી છે ? 

 (અ) ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા    (ફ) સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા  

 (ક)  હયઝલા ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા   (ડ) વેન્રર ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમા   

(૪)  આઈવીવી િેશ્પમન રપી- ૨૦૧૭ કમ દેળ િેશ્પમન  ફન્મ છે ? 

 (અ) ાહકસ્તાન   (ફ) બાયત   (ક)  ઇંગ્રેન્ડ   (ડ) દ.આહિકા  

(૫) તાજેતયભાાં બાયતીમ નલા ચ ૂાંટણી કયભળનય તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?  

 (અ) નઝીભ ઝૈદી  (ફ) અિરકુભાય જતી (ક) ડૉ. લયેળ યવન્શા  (ડ) ફી.ફી.સ્લૈન  

(૬) ગજુયાતના કઈ જજલ્રા ાંિામતને ગજુયાતની વલાશે્રષ્ઠ ાંિામતન એલડા એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?  

 (અ) અભદાલાદ  (ફ) બાલનગય   (ક) સયુત   (ડ) તાી  

(૭) ગજુયાતના લહયષ્ઠ વાહશત્મકાય યઘલુીય િોધયીને ક્યા યાજ્મની વયકાયે  એનટીઆય નેળનર એલડા આી 
વન્ભાયનત કયલાભાાં આવ્મા ? 

(અ) આંધ્રપ્રદેળ   (ફ) તેરાંગણા  (ક) ભશાયાષ્ર   (ડ) ભધ્મપ્રદેળ  

(૮) તાજેતયભાાં ગલ્ડ ભેડર જીતનાય અંકુય યભત્તર કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે ? 

 (અ) યનળાનેફાજી  (ફ) કફડ્ડી   (ક) ટેનીવ   (ડ) ળતયાંજ  

(૯) ગોલાંળ શત્મા ભાટે વજાન અભર કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? 

 (અ) ભશાયાષ્ર   (ફ) યાજસ્થાન   (ક) ગજુયાત   (ડ) ભધ્મપ્રદેળ  

(૧૦) દેળભાાં જાન્યઆુયી થી ડીવેપફય નાણાાંકીમ લા કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? 

 (અ) ભશાયાષ્ર   (ફ) યાજસ્થાન   (ક) ગજુયાત   (ડ) ભધ્મપ્રદેળ  

(૧૧) દેળભાાં શરેી જુરાઈથી અભરી ફનનાય જીએવટીના બ્રાન્ડ એપફેવેડયતયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી. 
 (અ) યપ્રમાંકા િયા  (ફ) અયભતાબ ફચ્િન  (ક) અજમ દેલગન  (ડ) યણલીય કયૂ  

(૧૨) યાજ્મભાાં વલાપ્રથભ નેિય વપાયી ડીમય ાકા  ક્યાાં ળરૂ થનાય છે ? 

 (અ) બાલનગય   (ફ) ગાાંધીનગય   (ક) લડદયા   (ડ) સયુત  

(૧૩) “ વોદમા ળબે છે ળીરથી ને મોલન ળબે છે વાંમભ લડ”ે આ ાંશ્ક્ત ક્યાાં ગજુયાતી વાહશત્મકાયની છે ? 

 (અ) સનુ્દયભ   (ફ) ઉભાળાંકય જળી  (ક) ન્શાનારાર   (ડ) યાજેન્ર ળાશ 
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(૧૪) ગજુયાત વયકાયે હયમર એસ્ટેટ ‘ યેયા’ ના ગજુયાતના િેયભેનદે કની યનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી. 
 (અ) ડૉ. ભાંજુરા સબુ્રહ્મણ્મભ(ફ) ડૉ.ઇરાફેન બટ્ટ  (ક) ડૉ. અંજુ ળભાા   (ડ) ડૉ.જમાંતી યયલ  

(૧૫) બાયતભાાં કમ અયધકાય ફાંધાયણીમ યીતે મૂભતૂ અયધકાય નથી ? 

 (અ) સ્લતાંત્રતાન શક  (ફ) યળક્ષણ ભેલલાન શક (ક) યભરકતન શક  (ડ) જીલન જીલલાન શક  

(૧૬) દેળભાાં સ્લચ્છતા અંગે વલે અનવુાય  ૪૩૪ ળશયેભાાં કયુાં ળશયે પ્રથભ નાંફયે આવ્યુાં છે ? 

 (અ) ગાાંધીનગય  (ફ) ઇન્દય   (ક)  બાર   (ડ) નાગયુ  

(૧૭) ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભીના અધ્મક્ષ કની યનયશુ્ક્ત કયલાભાાં આલી. 
 (અ) યલનદ ાંડયા  (ફ) યલષ્ણ ુાંડયા (ક) યયતરાર ફયીવાગય (ડ) ડૉ. કેશબુાઈ દેવાઈ  

(૧૮) આઈીએર -૧૦ T20 ટુનાાભેન્ટ લા-૨૦૧૭ભાાં કઈ ટીભ િેશ્પમન ફની ? 

 (અ) હદલ્રી ડયેડયેલલ્વ (ફ) મુાંફઈ ઇન્ન્ડમન્વ  (ક) વનયાઈઝ શૈદયાફાદ (ડ) સુય જામન્ડવ ણેૂ   

(૧૯) ઇંગ્રેન્ડ યભાતી આઈવીવી યલભેન્વ હકકે્રટ લલ્ડા કભાાં  બાયતીમ ભહશરા ટીભની કપ્તાન કણ છે ? 

 (અ) દીપ્પ્ત ળભાા  (ફ) નૂભ રૂટ   (ક) યભતારી યાજ  (ડ) શયપ્રીત કોય  

(૨૦)  તાજેતયભાાં ‘ સ્કીર ઇન્ડીમા’ની બ્રાન્ડ એપફેવેડય કઈ અચબનેત્રીની યનયકુ્ત કયલાભાાં આલી. 
 (અ) યપ્રમાંકા િયા (ફ) જુશી િાલરા  (ક) શભેાભારીની  (ડ) ઐશ્વમાાયામ  

(૨૧) યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શ્રયભક ભાટે ૧૦ રૂયમાભાાં બજનની કઈ મજનાની ળરૂઆત કયી ? 

 (અ) શ્રયભક અન્નણુાા (ફ) ભા અન્નણુાા  (ક) અન્ન કુટીય   (ડ) અન્નબાંડાય  

(૨૨) જીએવટી યલધેમક ચફર વાય કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? 

 (અ) તેરાંગણા  (ફ) ચફશાય   (ક)  યાજસ્થાન   (ડ) ઝાયખાંડ  

(૨૩) ગજુયાત યાજ્મના પ્રથભ ભહશરા ડીજીી ફનલાનુાં ફહભુાન કણે પ્રાપ્ત થયુાં છે ? 

 (અ) યનણુાાં તયલા  (ફ) ળબા ભતૂડા  (ક)  ગીથા જશયી  (ડ) ગગનદી ગાંબીય  

(૨૪) ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા ક્યા વાહશત્મકાયને ‘ ગલધાનયાભ એલડા ’ એનામત કયલાભાાં આવ્મ ? 

 (અ) ડૉ. કેશબુાઈ ટેર (ફ) ડૉ. ધીયેન્ર ભશતેા  (ક) મળલાંત ભશતેા  (ડ) ભશન યભાય  

(૨૫) એયળમન ગેપવ-૨૦૧૮ભાાં ક્યા દેળભાાં મજલાન છે ? 

 (અ) ઇન્ડનેયળમા  (ફ) જાાન   (ક)  નલી હદલ્રી  (ડ) દચક્ષણ કહયમા  

(૨૬) બાયતભાાં યાષ્રીમ ાંિામત યાજ હદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે ?  

 (અ) ૨૨ એયપ્રર  (ફ)  ૨૪ એયપ્રર  (ક)  ૧રી ભે   (ડ) ૨૬ જાન્યઆુયી  

(૨૭) બાયત વયકાયના યલદેળભાંત્રી કણ છે ? 

 (અ) નીયતન ગડકયી  (ફ) સષુ્ભા સ્લયાજ  (ક) પ્રકાળ જાલડકેય  (ડ) લૈક્યાનામડુ  

(૨૮) બાયતની કઈ ભહશરા સ્ક્લળ િેશ્પમનળીભાાં ભહશરા યવિંગલ્વનુાં ટાઈટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા 
ફની છે ?  

 (અ) જળના ચિનપ્ા (ફ) ભલુનેશ્વયી કુભાયી (ક) કયલતાિશર  (ડ) ભધયુભતા ગસ્લાભી 
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(૨૯) બાયતના આઈન્સ્ટાઈન તયીકે કણ ઓખામ છે ? 

 (અ) લયાશયભહશય  (ફ) આમા બટ્ટ   (ક) નાગાજુ ાન   (ડ) બ્રહ્મગપુ્ત  

(૩૦) આધયુનક કપપ્યટુય અને ઈન્ટયનેટના પ્રણેતા કણે ભાનલાભાાં આલે છે ? 

 (અ) યફટા  ટેરય  (ફ) યલન્ટય વપા   (ક)  યફટા  હકૂ  (ડ) યફટા  સ્ટીલન  
(૩૧) બાયતની પ્રથભ તયતી પ્રાથયભક ળાા ક્યાાં યાજ્મભાાં આલેરી છે ? 

 (અ) ભેઘારમ   (ફ) ભણીયુ   (ક) યભઝયભ    (ડ) ભધ્મપ્રદેળ  

(૩૨) સ્લતાંત્ર બાયતનુાં પ્રથભ યેરલે ફજેટ કને યજુ કયુાં શત ુાં ? 

 (અ) ગારસ્લાભી આમાંગય (ફ) વી.ડી.દેળમખુ  (ક) ફરદેલયવિંશ   (ડ) જગજીલનયાભ  

(૩૩) કઈ યભત ભાટે ‘ યભળન ઈરેલન યભચરમન’કામાક્રભ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 (અ) હકકે્રટ   (ફ) ફૂટફર   (ક) ટેયનવ     (ડ) શકી  

(૩૪) બાયતની પ્રથભ કેળરેળ ટાઉનળી કઈ ફની છે ? 

 (અ) GNFC  (ફ) GSFC  (ક) GIDC    (ડ) GMDC 

(૩૫) તીસ્તા નદીનુાં ઉદ્દગભ સ્થાન કમા યાજ્મભાાં છે ? 

 (અ) યવજિભ   (ફ) યિભ ફાંગા  (ક) યત્રયુા     (ડ) ભેઘારમ  

(૩૬) ૪૮ભ દાદાવાશફે પારકે યુસ્કાય ક્યા અચબનેતાને  એનામત કયલાભાાં આવ્મ ? 

 (અ) હદરીકુભાય  (ફ) ભનજકુભાય  (ક) કે. યલશ્વનાથ  (ડ) અયભતાબ ફચ્િન  

(૩૭) ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભીન વલોચ્મ યુસ્કાય ‘વાહશત્મ યત્ન ‘ કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 (અ) યઘલુીય િોધયી  (ફ) બગલતીકુભાય ળભાા (ક) ચિન ુભદી    (ડ) િાંરકાન્ત ફક્ષી  

(૩૮) લા-૨૦૧૬ન ગજુયાતી વાહશત્મ અકાદભીન વાહશત્મ ‘ગોયલ યુસ્કાય’ કને એનામત થમેર છે  ? 

 (અ) યભેળ ાયેખ  (ફ) િન્રકાન્ત ફક્ષી  (ક) યપ્રમકાાંત યીખ   (ડ) ભાધલ યાભાનજુ  

(૩૯) ક્યાાં યાજ્મભાાં ‘ મખુ્મભાંત્રી સ્કટૂી મજના’ ળરૂ થઈ છે ? 

 (અ) જપમ ુકામભીય  (ફ) ઉત્તયપ્રદેળ   (ક) ાંજાફ     (ડ) છતીવગઢ  

(૪૦) તાજેતયભાાં ક્યાાં યાજ્મભાાં આંતયયાષ્રીમ ફોદ્ધ વાંભેરનનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? 
 (અ) ાંજાફ   (ફ) ઝાયખાંડ   (ક) ચફશાય    (ડ) ઉત્તયપ્રદેળ  

(૪૧) ક્યાાં ગજુયાતી કયલ તાની જાતને ‘ગજુયાતી લાણી યાણીના લકીર’ તયીકે કણે ઓખાવ્મા છે ? 

 (અ) નભાદ   (ફ) દરતયાભ  (ક) દમાયાભ    (ડ) નયયવિંશ ભશતેા  

(૪૨) યલશ્વ ગજુયાતી વભાજ દ્વાયા લા-૨૦૧૫ભાાં ગજુયાત પ્રયતબા એલડા કણે એનામત કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 (અ) ભાધલ યાભાનજુ  (ફ) ડૉ.કેશબુાઈ દેવાઈ  (ક) કુભાયા દેવાઈ   (ડ) મળલાંત શકુ્ર  

(૪૩) તાજેતયભાાં કેન્રીમ ળશયેી યલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્ભાટા  ળશયેભાાં ગજુયાતના નીિેનાભાાંથી ક્યા ળશયેન વભાલેળ 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 (અ) બાલનગય   (ફ) ગાાંધીનગય   (ક) જાભનગય    (ડ) સયેુન્રનગય  
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(૪૪) અદાણી ગ્રીન એનજી ચરયભટેડ દ્વાયા ક્યા યાજ્મભાાં યલશ્વન વોથી ભટ વોય ઉજાાન પ્રાન્ટ નાખલાભાાં આવ્મ છે 
?  

 (અ) ભશાયાષ્ર   (ફ) તયભરનાડુ   (ક) ગજુયાત   (ડ) યાજસ્થાન  

(૪૫) ‘ ગાભડુાં ફરે છે’ નલચરકા કમા ભશાનબુાલની યિના છે ? 

 (અ) ચનુીરાર ભડીમા  (ફ) ય.લ.દેવાઈ   (ક) ધભૂકેત ુ   (ડ) લાા અડારજા   

(૪૬) દેળના ક્યા યાજ્મભાાં ળાા અને યયુનલયવિટીઓભાાં ભક્ત લાઈપાઈ સયુલધા આલાની ભશત્લકાાંક્ષી મજના ળરૂ 
કયી છે? 

 (અ) ગજુયાત   (ફ) ચફશાય  (ક)ભશાયાષ્ર     (ડ) યાજસ્થાન 

(૪૭) ક્યા યાજ્મભાાં તભાભ અયધકૃત દસ્તાલેજભાાં યલધલાઓ ભાટે ‘ કલ્માણી’ ળબ્દન ઉમગ કયલાની જાશયેાત કયી 
છે ? 

 (અ) યાજસ્થાન   (ફ) ઉત્તયપ્રદેળ   (ક) ભધ્મપ્રદેળ    (ડ) આંધ્રપ્રદેળ  

(૪૮) કઈ યલદ્યાીઠ લતાભાન વભમભાાં બાયતભાાં આલેરી નથી ? 

 (અ) નારાંદા   (ફ) તક્ષયળરા   (ક) લલ્રબી     (ડ) યલક્રભયળરા 
(૪૯) યાણી રક્ષ્ભીફીનુાં મૂ નાભ શુાં શત ુાં ? 

 (અ) દ્માદેલી   (ફ) અશલ્મા   (ક) જમશ્રી    (ડ) ભચણકચણિકા   

(૫૦) તાજેતયભાાં ઈવયએ ક્યા અલકાળમાન દ્વાયા ૧૦૪ ઉગ્રશએ અલકાળભાાં તયતા મકૂ્યા શતા ? 

 (અ) PSLV-A-37  (ફ) PSLV-B-37  (ક) PSLV-C-37   (ડ) PSLV-D-37  

જલાફ 
 

(૧) (ફ)   (૧૧) (ફ) (૨૧) (અ) (૩૧) (ફ) (૪૧) (ફ) 
(૨) (ક)  (૧૨) (ક) (૨૨) (અ) (૩૨) (અ) (૪૨) (ક) 
(૩) (ફ)  (૧૩) (ક) (૨૩) (ક)   (૩૩) (ફ)  (૪૩) (ફ) 
(૪) (અ)  (૧૪) (અ) (૨૪) (ફ) (૩૪) (અ) (૪૪) (ફ) 
(૫) (ફ)  (૧૫) (ક) (૨૫) (અ)  (૩૫) (અ) (૪૫) (અ) 
(૬) (ડ)  (૧૬) (ફ) (૨૬) (ફ)   (૩૬) (ક) (૪૬) (ફ) 
(૭) (ફ)  (૧૭) (ફ) (૨૭) (ફ) (૩૭) (ફ) (૪૭) (ક) 
(૮) (અ)  (૧૮) (ફ) (૨૮) (અ) (૩૮) (ડ) (૪૮) (ફ) 
(૯) (ક)  (૧૯) (ક) (૨૯) (ક) (૩૯) (અ) (૪૯) (ડ) 
(૧૦) (ડ) (૨૦) (અ) (૩૦) (અ) (૪૦) (અ) (૫૦) (ક) 

 
 
 


