
 

 

વાભાન્મ જ્ઞાન કવોટી બાગ- ૫  
 

1. વલત્ર રૂકભાલતી નદીના કકનાયે આલેર યાભય લેકયા માત્રાધાભ ગજુયાતના ક્યા જીલ્રાભાાં આલેર છે ? 

(A)  કચ્છ      (B) ભોયફી    (C) બાલનગય   (D) દેલભવૂભ દ્વાયકા  
2. ગજુયાત યાજ્મના ક્યા મખુ્મભાંત્રીના વભમગાા દયમ્માન લડોદયાભાાં કોમરી કયપાઈનયી કામયયત થઇ ? 

(A)   ઘનશ્માભબાઈ દેવાઈ (B) ચીભનબાઈ ટેર   (C)  ફાબબુાઈ ટેર  (D) ફલાંતબાઈ ભશતેા   

3. ‘ યાજીલ ગાાંધી’ ઇન્ટયનેળનર એયોટય  ક્યા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ?  

(A)  વત્રયુા      (B) ભશાયાષ્ટ્ર   (C) તેરાંગણા   (D)  તવભરનાડુાં  

4. ગજુયાતના દકયમા કાાંઠે કઈ ભાછરીઓ ભી આલે છે ?   

(A)  ોભફે્રટ   (B) બભુરા    (C) શકેયિંગ    (D) આેર તભાભ  

5. 15ભા નાણાાંચના અધ્મક્ષ કોણ ફનળે ? 
(A)  એન.કે.વભશ્રા     (B) એન.કે.વવિંશા    (C)  એન.કે.ટેર  (D) એકણ નકશ  

6. વોભનાથ ભાંકદયનુાં સ્થાત્મ કઈ ળૈરીનુાં છે ? 
(A) દ્રવલડ ળૈરી      (B) નાગય ળૈરી   (C)  ચાલકુ્ય ળૈરી  (D) કલરિંગ ળૈરી  

7. બાયતીમ ફાંધાયણની 370ભી કરભ કોના દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલી શતી ?  

(A)   ટી.એન.વત્માંથી       (B) એવ. ચેન્નાયેડ્ડી  

 (C)  આય.કે.સબુ્રહ્મણ્મભ    (D)  એન. ગોારસ્લાભી આમાંગય  

8. કોભનલેલ્થ ગેમ્વ 2018ભાાં બાયતે કુર કેટરા ગોલ્ડ ભેડર ભેવ્મા શતા ? 

(A) 20       (B) 22     (C) 25     (D) 26   

9. બાયતભાાં વૌપ્રથભ નોફેર યુસ્કાય વલજેતા કોણ શતા ? 
(A)  કૈરાળ વત્માથી  (B) યવલન્દ્રનાથ ટાગોય  (C) ભધય ટેયેવા  (D)  વી.લી.યાભન  

10. ગજુયાતભાાં તાી નદીનુાં પ્રલેળ સ્થાન જણાલો. 
(A) અભયકાંટક       (B) ઉત્તયવાંડા    (C)  શયણપા   (D) કાંઠભાના ડુાંગયો  

11. બાયતીમ ચરણી  નોટ એ ........... છે.  
(A)  ચેક      (B) ફેંક ડ્રાફ્ટ    (C)  હૂાંડી   (D)  પ્રોભેવયી નોટ  

12. બાયતભાાં રોકાયકુ્ત તેભજ રોકાર ળબ્દનો ઉમોગ કોના દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મો છે ? 

(A)  ભશાત્ભા ગાાંધી    (B) રક્ષ્ભીભર વવિંઘલી   (C)  ફાફાવાશફે આંફેડકય (D) વયદાય ટેર   

13. ફાકોને ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણનો અવધકાય વનમભની યચના ગજુયાત વયકાયે ક્યાયે કયી ? 

(A)  2009ભાાં      (B) 2010ભાાં   (C)  2011ભાાં   (D)  2012ભાાં  

  14. ‘ ભધભાખી ફૂરભાાંથી એટરી ભાત્રાભાાં ભધ ભેલે છે કે જેથી ફાંનેનુાં અસ્સ્તત્લ જલાઈ યશ ેછે તેભ   વયકાયે 
ણ ભધભાખીની જેભ જ કય લસરુલા જોઈએ’ – આ વલધાન કોનુાં છે ?    

(A)  ગાાંધીજી   (B) વયદાય ટેર   (C) ચાણક્ય    (D) ફી.આય.આંફેડકય  



 

 

15. ગજુયાતનુાં કયુાં સ્થે એવળમાની વૌથી ભોટી જજલ્રા કોટય  ળરૂ કયલાભાાં આલી ? 
(A)  અભદાલાદ      (B) યાજકોટ    (C)  સયુત   (D) લડોદયા  

16. ‘ ઘકડમાના કાાંટા ય શાાંપયા કયે વભમ’- અરાંકાય ઓખાલો. 
(A) દષ્ટ્ટાાંત      (B) વજીલાયોણ   (C)  ઉભા   (D) રૂક  

17. રાગ્રાંથી એ ક્યા ઉત્વેચકનો સ્ત્રાલ કયે છે ? 

(A)  સ્ટાચય      (B) ેપ્સવનોજન   (C) એભામરેઝ   (D) ભાલ્ટોઝ   
18. જ માયલયણ યનુાં પ્રથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંભેરન ક્યાાં મોજાયુાં શત ુાં ? 

(A) કાઠભાંડુ      (B) નેા    (C) કદલ્રી    (D)  ઇસ્રાભાફાદ  

19. ફન્ની વલસ્તાયભાાં આગલા વ્મલવામરૂે વલક્વનાય લસ્ત ુ‘ ઘડકી’ શુાં છે ? 
(A)  ગોદડીઓ      (B) ધાફા    (C) બયતકાભ   (D)  ભોજડીઓ  

20. ગજુયાત યાજ્મભાાં વૌ પ્રથભ આયુયલેદ કોરેજ ક્યાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

(A) ાટણ       (B) નડીમાદ    (C)  જાભનગય   (D) અભદાલાદ  

21. ગજુયાત યાજ્મના પ્રથભ ગશૃભાંત્રી કોણ શતા ? 

(A)   યતબુાઈ અદાણી    (B) યવવકરાર યીખ  (C)  ભાણેકરાર ળાશ  (D)  કશતેન્દ્રબાઈ દેવાઈ  

22. ગજુયાતી ગઝરકાય ભયીઝનુાં આખુાં નાભ જણાલો ? 

(A)  અબ્દુર અનલયહવેુન લાવી    (B) અબ્ફાવ અબ્દુરઅરી લાવી  
(C) અનલય કાદીયઅરી લાવી   (D)  અલ્તાપ ળોકતઅરી લાવી  

23. 1978ના લયભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા બાયતીમ ચરણી નોટો યદ કયલાભાાં આલી શતી તે વભમે લડાપ્રધાન 
કોણ શતા ? 

(A) શ્રીભતી ઇન્ન્દયા ગાાંધી  (B) અટર લફશાયી ફાજેમી   

(C)  ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ   (D)ચૌધયી ચયણવવિંશ    

24. ગીયની ‘ ચાયણ કન્મા’ જેણે રાકડી રઈને વાલજને બગાડયો શતો તેનુાં મૂ નાભ શુાં શત ુાં ? 

(A) કુાંલયફાઈ     (B) ાનફાઈ    (C)  શીયફાઈ   (D)  ભીયાફાઈ  
25. કમા ક્ાાંવતકાયીએ રાંડનભાાં કનયર લામરીની શત્મા કયી શતી ? 

(A) ઉધભવવિંશ      (B) ભદનરાર ઢીંગયા   (C)  વળલયાભ યાજગરુૂ  (D) સખુદેલ થાય   

26. કેન્દ્ર વયકાયે કોરેજજમભની બરાભણને આધાયે સપુ્રીભકોટયના જજ તયીકે વીધી વનયસુ્ક્ત ાભનાય પ્રથભ 
ભકશરા લકીર કોણ છે ? 

(A)  ઇન્દુ ભલ્શોત્રા    (B) યેખા અગ્રલાર   (C)  ઇન્ન્દયા જમવવિંગ  (D)  ઇન્દુ અગ્રલાર  

27. કુદયતી ગેવના  બાંડાયનુાં ઉદ્દબલસ્થાન લણેુજ ક્યા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) આણાંદ      (B) તાી   (C) બરૂચ    (D)  અયલલ્રી  

28. ગજુયાતની કઈ નદી દકયમાને ભતી નથી ? 
(A)  નભયદા      (B) વાફયભતી    (C) વયસ્લતી   (D)  તાી  



 

 

29. કોભનલેલ્થ ગેમ્વભાાં  કઈ બાયતીમ લેઈટરીપટય વૌથી નાની લમે ભેડર જીત્મો ?  

(A) કદક રાથય     (B) શે્રમવી વવિંઘ   (C)  વાંજીતા ચાનુાં  (D) ભન ુબાકય  

30. કબતૂય દ્વાયા વાંદેળ ભોકરનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? 
(A)  ભેઘારમ      (B) ભલણયુ    (C)  આવાભ   (D) ઓડીવા  

31. ગજુયાત યાજ્મની સ્થાના વભમે વલધાનવબાની કુર કેટરી વીટો શતી ? 

(A)   132     (B)154    (C)  168   (D)  182  

32. ગજુયાત યાજ્મના સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાને ક્યા જજલ્રાની શદ સ્ળયતી નથી ? 

(A)  ફોટાદ      (B) બાલનગય  (C)  ભોયફી   (D) અભદાલાદ   

33. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ‘ ગજુયાત વોરાય ાકય ’ની સ્થાના ક્યા જીલ્રાભાાં આલેર છે ?   

(A)  અયલલ્રી   (B) ભશવેાણા    (C) ાટણ    (D) નભયદા  

34. ‘ જમ જમ ગયલી ગજુયાત’ ગીતના યચવમતાનુાં નાભ જણાલો.  
(A)  દરતયાભ  (B) નભયદ    (C)  પે્રભાનાંદ   (D) ઝલેયચાંદ ભેઘાણી  

35. પ્રવવદ્ધ નલરખા ભાંકદય ગજુયાતના ક્યાાં જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 
(A) દેલભવૂભ દ્વાયકા   (B) જાભનગય     (C)  યાજકોટ    (D) કચ્છ  

36. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ ભેગ્વેવ એલોડય ભેલનાય ગજુયાતીનુાં નાભ જણાલો. 
(A)    ચીનબુાઈ ફેયોનેટ  (B) વલક્ભ વાયાબાઇ   (C)  ચારૂભતીફેન મોધ્ધા (D) ઇરાફેન બટ્ટ   

37. લાલાઝોડુાં જભીનને સ્ળે તો તેને શુાં કશલેામ છે ? 

(A) રેન્ડપોર      (B) યેઇનપોર    (C) ઉદ્દગભપોર    (D) યીક્ટયપોર   

38. 21ભી કોભનલેલ્થ ગેમ્વ 2018ભાાં બાયતના ક્યા યાજ્મોના ખેરાડીઓ વૌથી લધ ુભેડર ભેવ્મા છે ? 
(A)  ગજુયાત      (B) શકયમાણા    (C) ભશાયાષ્ટ્ર   (D)  લફશાય  

39. ‘ ગજુયાતી બાાને અન્મ બાા જેવ ુગૌયલ ન ભે ત્માાં સધુી ાઘડી ન શયેલાની’  પ્રવતજ્ઞા કોણે રીધી     
 શતી ?  

(A) ળાભ    (B) નભયદ    (C)  પે્રભાનાંદ   (D)દરતયાભ  

40. યાષ્ટ્રીમ મદુ્દા નીચે ‘ વત્મભેલ જમતે’ કઈ લરવભાાં રખામ છે ?  

(A) ગજુયાતી    (B) ફાંગાી    (C)  દેલનાગયી   (D) અંગે્રજી  
41. ગજુયાત યાજ્મનુાં ાટનગય કયુાં છે ? 

 (A)ગાાંધીનગય  (B) અભદાલાદ  (C) સયુત  (D) બાલનગય 

42. તાજેતયભાાં ચચાયભાાં યશલેુાં ‘ ભીઠી લીયડી’ ક્યા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 (A)બાલનગય  (B) જાભનગય  (C) ોયફાંદય  (D) સયેુન્દ્રનગય 

43.પ્રથભ ગજુયાતી યાંગીન કપલ્ભ કઈ છે ? 

(A) કાંકુ   (B)રીલડુી ધયતી (C) વતી વાવલત્રી  (D) ળેઠ વગાળા 
44. અસવયા, ઝકયના,લૂણિભા અને કાવભની શુાં છે ? 



 

 

 (A)બાયતના અણ ુયીએક્ટયો  (B) શલેી લોટય સરાન્ટ  

 (C) બાયતના અણભુથકો   (D) એક ણ નશી  
45. શરેો કૃવત્રભ ઉગ્રશ કમો છે ? 

 (A) એર   (B) યોકશણી  (C)સ્ટુવનક-૧  (D) આમયબટ્ટ 

46. વવદ્ધયાજ જમવવિંશનો જન્ભ ક્યાાં થમો શતો ? 

 (A) અભદાલાદ   (B) ાટણ  (C) યાધનયુ  (D)ારનયુ 

47. બાયત એવળમાના ક્યા વલસ્તાયભાાં આલેર છે ? 

 (A) લૂય    (B)દલક્ષણ  (C) ઉત્તય  (D) વિભ 

48.શલાઈ દના લડાને શુાં કશલેામ છે ? 

 (A) કેસટન   (B) કપલ્ડ ભાળયર   (C)એડવભયર  (D) એય ભાળયર  

49. બાયતના પ્રથભ નાણાાંાંચના અધ્મક્ષ કોણ શતા ? 

 (A)ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ  (B) ઇન્ન્દયા ગાાંધી  (C) યાજીલ ગાાંધ   (D) વયદાય ટેર  

50. શાઈકુભાાં કેટરી ાંસ્ક્તઓ શોમ છે ? 

 (A) ફે    (B)ત્રણ   (C) ચાય   (D) ાાંચ 

 

 
જલાફો 

 

1. A  11. D  21. B  31. A 

2. D  12. B  22. B  32. B 

3. C  13. D   23. C  33. C 

4. D  14. C   24. C  34. B 

5. B  15. D  25, B  35. A 

6. C  16. B  26. A  36. D 

7. D  17. C  27. A  37. A 

8. D  18. A  28. C  38. B 

9. B  19. C  29. A  39. C 

     10.C         20. A  30. D  40. C 


