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વાભાન્મ જ્ઞાનકવટી બાગ-૬ 
 

1. ઝલેયચદં ભેઘાણીની કઈ નલરકથાભા ંભચૂય ભયીના યદુ્ધનુ ંલણણન કયલાભા ંઆવયુ ંછે ? 

(A)  વયઠ તાયા ંલશતેા ંાણી  (B) વભયાગંણ    (C) લેવલળા   (D)યા’ ગગંાજળમ   
2. અકફયના દયફાયી વગંીતકાય તાનવેને કમ યાગ ગાલાથી તેભના ળયીયભા ંઅવતળમ દાશ ઉત્ન્ન થમ શત ? 

(A)   ભલ્શાય     (B) બૈયલ     (C)  દીક   (D)  શ્રી  

3. તાજેતયભા ંએવળમન ફક્વિંગ વલભેન્વ ચેકપમનવળ ૨૦૨૧ભા ંગલ્ડ ભેડર જીતનાય બાયતની એકભાત્ર ભહશરા 
ફ્વય  કણ છે ? 

(A)  જૂા યાની   (B) ભેહયકભ    (C)  જાકમભન  (D)  વવભયનજીત કોય  
4. ગજુયાતી બાાની વોપ્રથભ જાનદી નલરકથા “ વયઠ તાયા ંલશતેા ાણી’ ના રેખક કણ છે ?    

(A)  કનૈમારાર મનુળી  (B) ઝલેયચદં ભેઘાણી   (C) જવેપ ભેકલાન   (D) ભનબુાઈ ચંી 
5. તાજેતયભા ંપરહયડા ખાતે મજામેર વભવ યવુનલવણ ઇલેન્ટભા ંકઈ સુદંયી ‘ વભવ યવુનલવણ-2020’ ન ળખતાફ જીતી ? 

(A)  જુળરમા ગાભા    (B) એડળરન કામટેરી  (C)  એન્રીમા ભેજા (D)  જેવનક ભકેટા 
6. ગજુયાત યાજ્મના ફટાદ જજલ્રાને નીચે દળાણલેર જજલ્રાઓ ૈકી ક્યા જજલ્રાની શદ મળણતી નથી ? 

(A) અભદાલાદ      (B) ભયફી    (C)  અભયેરી  (D)  યાજકટ  

7. બાયતની કઈ ભહશરા ખેરાડી ‘ઢીંગ એ્વપે્રવ’ તયીકે ઓખામ છે ? 

(A) ભેહયકભ       (B) હશભાદાવ    (C)  ભીયાફાઈ ચાન ૂ (D) વહયતા ગામકલાડ 

8. ગજુયાતના નલા મખુ્મ ચ ૂટંણી અવધકાયી તયીકે કની વનયકુ્ત કયલાભા ંઆલી છે ? 

(A) અનુભ આનદં    (B) એર.મયુરી હિશ્ના  (C) સળુીર ચદં્રા   (D)  ડૉ. મયુરી કૃષ્ણા 
9. વોથી લધ ુકેવય કેયી ઉત્ાદન ભાટે જાણીત ુ ંતરારા કમા જીલ્રાભા ંઆલેર છે ? 

(A) જુનાગઢ        (B) બાલનગય    (C) ગીય વભનાથ  (D)  યાજકટ  
10. ળાશજશાએં “ હંડતયાજ”નુ ંળફરૂદ કમા વમંકૃત કવલને આપયુ ંશત ુ ં?  

(A) રૂ ગમલાભી   (B) વલભરકીવતિ   (C)  નીરકંઠ દીળિત (D) જગન્નાથ 

11. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વોપ્રથભ “ વાહશત્મ ગોયલ યુમકાય” કને એનામત કયલાભા ંઆવમ શત ? (GSSSB) 
(A)  ઉભાળકંય જળી  (B) વલષ્ણપુ્રવાદવત્રલેદી   (C)  સુદંયમૌ  (D) ન્નારાર ટેર  

12. ળિહટળ વયકાયે ગાધંીજીને એભની ભાનલ વેલા પ્રવવૃતઓને રક્ષ્મભા ંરઈ કમ ઇલ્કાફ આપમ શત ? 

(A) લન ભેન ફાઉન્રી     (B) કેવય-એ-હશિંદ  (C)  અધણનગ્ન પકીય (D)  હશિંદ ભશાત્ભા  

13. ‘ઓનરાઈન પરડ હયહટિંગ વવમટભ’ ળરૂ કયનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજ્મ  કયુ ંછે?. 
(A)  ઉત્તયપ્રદેળ    (B) વિભ ફગંા  (C)  ગજુયાત   (D)  આવાભ  

14. ઓક્વજન વવળરન્ડય વાભન્મ યીતે કમા યંગથી યંગલાભા ંઆલે છે ?   

(A)  રાર   (B) રીર    (C) કા    (D) લાદી  

15. “ચદં્ર થૃ્લીની ગ પયે છે તથા થૃ્લી સમૂણની હયકયભા ંકયે છે”- ક્યા લૈજ્ઞાવનકે કહ્ુ ંછે ? 
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(A)  આમણબટ્ટ      (B) લયાશવભહશય    (C)  કયવન્વ  (D)  

16. ગજુયાત હદવમ જીલન વઘંના પ્રમખુ અને વળલાનદં આશ્રભના અધ્મિ  મલાભી અધ્માત્ભાનદંજી કના વળષ્મ શતા ? 

(A)  મલાભી ળચદાનદંજી   (B) મલાભી ળચન્ભમાનદંજી  (C)      (D)  

17. વોયભડંન કમ ગ્રશ વિભભા ંસમૂોદમ અનબુલે છે ? (GPSC-2020) 
(A) ભગં      (B) બધુ    (C)  ગરુૂ   (D)  શિુ  

18. પ્ર. ળયીપા લીજીલાાની કૃવત ‘ વલબાજનની વમથા’ને લણ -2018ભા ંવાહશત્મ અકાદભી એલડણ એનામત થમ 
શત તે કૃવતન વાહશત્મપ્રકાય જણાલ.  

(A) વનફધં      (B) નલળરકા    (C) વલલેચનગ્રથં   (D)  નલરકથા  
19. “ આઈના ભશરે” કે “ શૉર ઓપ વભયવણ” ફાફતે નીચેના ૈકી ક્યા વલધાન વાચા ંછે ?  

(1)  તે કચ્છ જજલ્રાના ભજુ ખાતે આલેર છે. અને તે ઇન્ડ- યયુીમન ળૈરીભા ંફનેર છે.   
(2) આ ભશરે યાલ રખતજી દ્વાયા ફધંાલલાભા ંઆવમ શત.  
(3) આ ભશરેના કવફી યાભવવિંશ ભારભ શતા.  
(A) પ્ત 1 અને 2    (B) પ્ત 2 અને 3     (C) પ્ત -1  (D)  1 , 2  અને 3    

20. વોપ્રથભ સકુ્ષ્ભદળણક મતં્રભા ં બચૂ નાભની લનમવતના ભધડૂાના આકાયભા ં ગઠલામેર કની ળધ કયનાય 
લૈજ્ઞાવનક કણ શતા ?  

(A) યફટણ  હકુ       (B) યફટણ  ફઈર  (C)  યફટણ  ફાઉન (D) યફટણ  શકે 

21. ગજુયાતભા ંભહંદય ફાધંલાની અને મવૂતિઓ ફનાલલાની કા ક્યા વમદુામ દ્વાયા વાચલી યાખલાભા ંઆલી છે ? 
(GPSC-2017) 

(A) બીર      (B) િવત્રમ    (C)  વભયુા   (D) લૈશ્મ  

22. ીરાજીયાલ ગામકલાડ વનવભિત વનગઢન હકલ્ર કમા જજલ્રાભા ંઆલેર છે ? 

(A)   બરૂચ     (B) તાી    (C)  નભણદા   (D)  સયુત  

23. જુનાગઢનુ ંસદુળણન તાલ કના વભમભા ંફાધંલાભા ંઆવયુ ંશત ુ ં? (GPSC -2017) 
(A)  ભોમણ      (B) વૈંધલ   (C)  યભાય   (D)  વરકંી  

24. ાણીતનુ ંશલેુ ંયદુ્ધ કની લચ્ચે રડાયુ ંશત ુ ં?   

(A)  ફાફય અને યાણાવગં (B) અકફય અને શમે ુ  (C) ળેયળાશ અને હભુાયુ ં (D) ફાફય અને ઇિાહશભ રદી  

25. ટહકમ ઓળરકપકભા ંેયા ટેફરટેવનવભા ંઅભદાલાદની કઈ ભહશરા ખેરાડી ્લળરપામ થઈ છે ? 
  (A)  ભાનવી જળી     (B) ભધહુયકા ાટકય   (C)  બાલના ટેર  (D) વનર ટેર  

26. વલશ્વના વોથી ભટા હિકેટ મટેહડમભ ‘ નયેંદ્ર ભદી મટેહડમભ’ ભા ંપ્રથભ વદી પટકાયનાય બાયતીમ ખેરાડી કણ છે ? 
(A) ઈળાતં ળભાણ     (B) હયબ થં   (C) વલયાટ કશરી  (D) યહશત ળભાણ  

27. બલાઈન કમ લેળ વોથી જૂનાભા ંજૂન ભનામ છે ? 

(A)  યંગરા  યંગરીન લેળ (B) જવભા ઓડણન લેળ  (C)   યાભદેલન લેળ  (D) ઝડંા ઝરણીન લેળ  
28. ‘જંાફ વવનેભાના અવભતાબ ફચ્ચન’ તયીકે ઓખાતા અળબનેતા વવતળ કોરે ભશાબાયત વવહયમરભા ંકયુ ંાત્ર 

બજવયુ ંશત ુ ં? 
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(A) દૂમોધન      (B) બગલાન યાભ   (C) દેલયાજ ઇન્દ્ર   (D)  યવુધષ્ષ્ઠય  

29. ‘ ધયતીના ળચત્રકાય’ કે ‘રકકરાના ઉાવક’ તયીકે ક્યા ળચત્રકાય જાણીતા છે ?  
(A)  ખડીદાવ યભાય  (B) કાવંતબાઈ યભાય   (C) વભરાર ળાશ  (D)  જશબુાઇ નામક  

30. ‘ ગામનના તારના કારની વાથે જ તાી ડલી તે’- ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દન વાચ વલકલ્ આ.  

(A) શહયાળણ      (B) વભાળણ   (C)  વભન  (D)  વભાણી 
31. “ હું મલપનન સયુભ રઈ જન્પમ શત, ણ શલે ત ભેળ ણ ભતી નથી ?”- આ કં્ત ક્યા કવલની છે ?  

(A) ઉભાળકંય જળી      (B)  વનયંજન બગત  (C) જગદીળ જળી  (D) શહયશય બટ્ટ  

32. ‘ કજડા’ નાટકના રેખક કણ છે ? 

(A)   યણછડ દલે    (B) ચ.ચી. ભશતેા   (C) કેળલરાર યીખ (D)   

33. “ દાણ ચાંી જલ”- રૂહઢપ્રમગન વાચ અથણ જણાલ.  

(A)  પ્રમત્ન કયી જલ   (B) ાણી ભાવુ ં (C)  ભદદ કયલી  (D)  દાણ કઠણ યશી જલ.  

34. “ ઢાઈ અિય પે્રભકે, ઢે વ હંડત શમ”- સપુ્રવવદ્ધ કં્ત કની છે ?   

(A)  દાદૂ દમાર  (B) કફીય    (C) ગરુૂ નાનક    (D) દમાયાભ  

35. ક્યા ગજુયાતી વાહશત્મકાયનુ ંઉનાભ “ શ્રલણ’ છે ?   
(A)  ઉભાળકંય જળી     (B) આનદંયામ યાલ  (C)  જગન્નાથ વત્રાઠી   (D) જન્ભળકંય બચૂ  

36. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મભા ંકના વલળે એવુ ં કશલેાત ુ ં કે “ યવ વનરૂનભા ંકઈ કવલ તેભના ેંગડાભા ંગ 
નાખી ળકે તેભ નથી. “ (GPSC-2017) 

(A) બારણ     (B) નાકય    (C)  દમાયાભ    (D) પે્રભાનદં  

37. PDF પાઇર નીચેનાભાથંી કઈ ફાફત દ્વાયા ફને છે અને એકવેવ થામ છે ? 

(A)  ભાઈિવપટ લડણ     (B) એિફેટ યીડય  (C)  પટળ    (D)  ભાઈિવપટ એ્વેર  

38. ગજુયાત ચંામત અવધવનમભ, 1933ની જગલાઈઑ અનવુાય જજલ્રા ચંામતભા ંકઈ વવભવત ફનાલલાની યશળેે ? 

(A) વાભાજજક ન્મામ વવભવત   (B) વળિણ વવભવત   (C) આયગ્મ વવભવત   (D)  આેર તભાભ  

39. ગજુયાતના ંફશાદુયળાશના દયફાયના વગંીતકાય કે જેભણે ‘ ફશાદુયી’ યાગની યચના કયી તેનુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં? 
(A)  વાયંગદેલ      (B) ફૈજુ    (C) તાનવેન    (D)  ભદાણના 

40. ગજુયાત વાહશત્મ અકાદભી વમંથા દ્વાયા કયુ ંવાભવમક પ્રકાવળત કયલાભા ંઆલે છે ? (GPSC-2017) 
(A) બદુ્ધદ્ધપ્રકાળ        (B) યફ    (C)  ળબ્દસષૃ્ષ્ટ   (D)  કુભાય 

41. ‘ જમ ફર ફેઈભાની કી’ કન કાવમવગં્રશ છે ? 
 (A) કાકા શાથયવી     (B) વવતાશં ુમળચદં્ર   (C)  હશભાળી ળેરત  (D) યાજેન્દ્ર ળાશ  

42.યાજકીમ કાયણવય પ્રવતફવંધત થનાય બાયતની વોપ્રથભ હપલ્ભ કઈ છે ? 

 (A) નયવવિંશ ભશતેા    (B) બ્ત વલદુય   (C)  ભગં પેયા   (D) કસુફંીન યંગ  
43. ગજુયાતની પ્રથભ ભકમજદ ક્યા ંફધંાઈ શતી ? 

 (A) વલયભગાભ   (B) અભદાલાદ  (C)ગાધંાય  (D) લડદયા 
44. ચાણક્યનુ ંમૂ નાભ શુ ંશત ુ ં? 



 

ASHWIN DIVEKAR Page 4 
 

 (A) ષુ્મગપુત    (B)વલષ્ણગુપુત  (C) વમદુ્રગપુત  (D) કુભાયગપુત 

45. શવભમેથીનુ ંમૂ ક્યા દેળભા ંભે છે ? 

 (A) બાયત   (B) ચીન  (C)જભણની  (D) ગ્રીવ 

46.‘ સધુાયક’ ળબ્દન માણમ ળબ્દ આ. 
 (A) સમૂણ    (B)ચદં્ર   (C) ઇન્દ્ર   (D) થૃ્લી 
47. નીચેનાભાથંી કઈ જડણી વાચી છે ? 

 (A) ગરુૂ    (B)ગરુુ   (C) ગરૂૂ   (D) એકણ નશી  

48. ‘વાફયના ંનીતયેર નીય ત ુ ંબરે શ’ – કં્તભાકંમ  અરકંાય  છે? 

 (A)રૂક    (B) ઉભા  (C) ઉત્ેિા  (D) અનપુ્રાવ 

49. નીચે આેરા ળબ્દભાથંી ‘ વલળેણ’ ળધ 
 (A) આયંબ   (B)ાવથિલ  (C) ચડી  (D) વનત્મ 

50. મલાઈન ફ્લ ૂક્યા યગન એક પ્રકાય છે ? 

 (A) ભરેહયમા   (B) ટી.ફી.  (C) કેન્વય  (D)ઇન્ફ્લએુન્ઝા 
 
 

  


