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વાભાન્મજ્ઞાન કવોટી બાગ- ૭ 

૧. નીચેનાભાાંથી  ક્યા ળશયેની ફે ફશનેો અદદતત લૈધ અને અનજુા લૈધ વૌપ્રથભ ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ વય કયનાયી 
યાજ્મની પ્રથભ ભદશરા ફની છે ? 

(A) અભદાલાદ   (B) લડોદયા   (C)સયુત    (D) યાજકોટ  

૨. લષ 2019ભાાં  ળાાંતત નોફર યુસ્કાય ભેલનાય એફી અશભેદ અરી ક્યા દેળના લડાપ્રધાન છે ? 

(A) ઈયાક   (B)ઇથોતમા  (C) ઇન્ડોનેતળમા   (D) ઈયાન  
૩. તાજેતયભાાં ઈટારીભાાં મોજામેર લર્લડષ યતુનલવીટી ગેમ્વભાાં 100 ભીટય દોડભાાં ગોર્લડભેડર જીતનાય પ્રથભ 

બાયતીમ ભદશરા દોડલીય કોણ ફની ? 

(A)દૂતીચાંદ   (B) દશભાદાવ   (C) વદયતા ગામકલાડ   (D) લી.કે.તવન્શા  
૪. આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાનુાં અને બાયતની ફીજુ ાં વષદાંળ વાંળોધન કેન્ર ગજુયાતના ક્યા સ્થે ળરૂ કયલાભાાં આલળે ? 

(A)ધયભયુ   (B) લરવાડ   (C) કયાડા    (D) ઉભયગાભ  
૫. તાજેતયભાાં ત્રકાય યલીળકુભાયને યેભન ભેગ્વેવ એલોડષ એનામત થમો  તે કઈ ચેનર વાથે વાંકામેર છે ? 

(A) આજતક  (B)એનડીટીલી  (C) ઇન્ડીમા ન્યઝૂ   (D) એફીી ન્યઝૂ  
૬. ભશાત્ભા ગાાંધીજીના લૈચાદયક ગરુૂ કોણ શતા ? 

(A) શ્રીભદ યાજચાંર  (B) યા.તલ.ાઠક  (C) ગોારકૃષ્ટ્ણ ગોખરે  (D)લરમો ટોર્લવટોમ 
૭. બાયતના ક્યા ળશયેભાાં બાયતનુાં પ્રથભ ઈઈર મ્યલુઝમભ ફનાલલાભાાં આલળે ? 

(A)ગલુાશાટી  (B) ઇટાનગય   (C) ઇમ્પાર    (D) દદગ્ફોઈ  
૮. ગજુયાતના ક્યા પ્રાણીને જ ાંગરના વાંત્રી તયીકે ઈખલાભાાં આલે છે ? 

(A) તવિંશ   (B) ઘડુખય   (C)વાફય    (D) લાઘ   
૯. કમો મઘુર યાજા ગજુયાતને ‘ દશિંદનુાં આભૂણ’ ભાનતો શતો ? 

(A)ઔયાંગઝેફ  (B) અકફય   (C) ફશાદુયળાશ ઝપય   (D) હભુાય ુ 
૧૦. ક્યા ગજુયાતી વાદશત્મકાયે અતત પ્રાચીન ગ્રાંથ ઋગ્લેદને ‘ આમોના જનજીલનની આયવી’ કશી છે ? 

(A) ભનબુાઈ ાંચોી (B) યઘલુીય ચૌધયી  (C) ઉભાળાંકય જોળી   (D) ગો.ભા.તત્રાઠી  
૧૧. સમૂષ ભાંડના ક્યા ગ્રશને ‘ ાઘડીમો ગ્રશ’ તયીકે ઈખામ છે ? 

(A) ગરુૂ   (B) શકુ્ર   (C) ળતન    (D) બધુ  
૧૨. આદદ ભાનલોના લવલાટ ભાટેનુાં જાણીત ુાં સ્થ બીભફેટકાની ગપુાઈ ક્યા યાજ્મભાાં આલેરી છે ? 

(A) ઉત્તયપ્રદેળ   (B) ભધ્મપ્રદેળ    (C) ભશાયાષ્ટ્ર    (D) યાજસ્થાન  
૧૩. ગજુયાતનુાં કયુાં ગાભ તલશ્વનુાં પ્રથભ વ્મવનમકુ્ત ગાભ ફન્યુાં છે ? 

(A) બેખડીમા   (B) કલાાંટ   (C) જાભા   (D) જાભયુ  
૧૪. આમષવભાજના સ્થાક સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીનુાં જન્ભસ્થ ટાંકાયા ક્યા જીર્લરાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) સયેુન્રનગય   (B)ભોયફી   (C) યાજકોટ    (D) જુનાગઢ  
૧૫. ગજુયાતી બાાના જાગતૃ ચોકીદાય તયીકે કોણ ગણામ છે ? 

(A) ભનબુાઈ ાંચોી (B) ઉભાળાંકય જોળી  (C) કનૈમારાર મનુળી   (D) ઝલેયચાંદ ભેઘાણી  
૧૬. ગજુયાતના કેટરા જજર્લરાને દદયમાદકનાયો સ્ળે છે ? 
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(A) ૧૦   (B)૧૩   (C) ૧૫    (D) ૯ 
૧૭. તાજેતયભાાં નવુાં કેન્રળાતવત પ્રદેળ રડાખના પ્રથભ રેપ.ગલનષય તયીકે કોની તનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે? 

(A) લગયીળચાંર મમુ ૂષ (B)આય.કે.ભાથયુ (C)વતાર ભાલરક  (D) અજીત દાબોર  
૧૮. નીચેનાભાાંથી કોને પ્રાસ્સ્ટક વર્જયીના જનક ભાનલાભાાં આલે છે ?  

(A) ચયક   (B) જી.ડી.નાઇટ  (C)સશુ્રતુ    (D) આમષબટ્ટ  
૧૯. દેળના ડીજીટર નકળાનો આંતદયક દશસ્વો ફનનાય ફાંજયી ગાભ ક્યા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) ગજુયાત   (B)ભધ્મપ્રદેળ   (C) ઉત્તયપ્રદેળ    (D) યાજસ્થાન  
૨૦. ાંચભશારની તળલયાજયુની ખાણભાાંથી કયુાં ખનીજ ભી આવ્યુાં છે ? 

(A) રોખાંડ  (B) તાાંબ ુ  (C)ભેગેનીઝ    (D) અફયખ  
૨૧. ગજુયાતી કતલ તવતાાંશ ુમળચાંરને ભધ્મપ્રદેળની વયકાયે કયુાં વન્ભાન એનામત કયુું છે ? 

(A) કફીય વન્ભાન (B) નભષદ વન્ભાન  (C) નયતવિંશ ભશતેા   (D) ભીયાાં વન્ભાન  
૨૨. યનેુસ્કો દ્વાયા તલશ્વ તલયાવત ળશયેનો દયજ્જો પ્રાપ્ત કયનાય દેળનુાં પ્રથભ ળશયે કયુાં છે ? 

(A) જમયુ  (B)અભદાલાદ   (C) લાયાણવી   (D) લડોદયા  
૨૩. તાજેતયભાાં અતભતાબ ફચ્ચનને કમો એલોડષ આી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? 

(A) દાદાવાશફે પાકે (B) બાયતયત્ન   (C)યેભન ભેગ્વેવ   (D) એક ણ નદશ  
૨૪. ગજુયાતનુાં કયુાં ફાંદય દેળના વૌપ્રથભ ખાનગી ફાંદય તયીકે 1998થી કામષયત થયુાં છે ? 

(A) ધોરેયા   (B)ીાલાલ   (C) કાંડરા    (D) દશજે  
૨૫. એક જ દક્રકેટ લર્લડષકભાાં ાાંચ વદી પટકાયનાય  તલશ્વનો પ્રથભ ફેટ્વભેન કોણ છે  ?  

(A) તલયાટ કોશરી  (B) કુભાય વાંગાકાયા  (C)યોદશત ળભાષ  (D) કરેટ લોરકોટ્ટ 
૨૬. ેયાલરક્મ્ક ગેમ્વભાાં યાજીલ ગાાંધી ખેરયત્ન એલોડષ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા ખેરાડી કોણ છે ? 

(A) દીા ભલરક  (B) ારૂર યભાય  (C) કે.જેનીથા એન્ટો  (D) તનતધ તભશ્રા  
૨૭. તાજેતયભાાં ઇસ્ન્ડમન એયપોવે ક્યા દેળની એયપોવષ વાથે ગરૂડ કલામત મોજી શતી ?  

(A) જાાન   (B)ફ્ાાંવ  (C) ફાાંગ્રાદેળ    (D) ચીન  
૨૮. તાજેતયભાાં ગજુયાતની પ્રથભ પોયેન ોસ્ટ ઈપીવ ક્યાાં  ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

(A) અભદાલાદ  (B) ગાાંધીનગય   (C) લડોદયા    (D) બાલનગય 
૨૯. જનીતત અનાલનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? 

(A) તભઝોયભ   (B) ગજુયાત   (C)ભેઘારમ    (D) ભધ્મપ્રદેળ  
30. ગૌતભ બદુ્ધની ારક ભાતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં ? 

(A) ભશાદેલી   (B)ગૌતભી   (C) અશર્લમા    (D) મળોધા  
૩૧. ફાંધાયણની ચલચિત કરભ 370 ફાંધાયણના ક્યા તલબાગભાાં વાભેર કયલાભાાં આલી છે ? 

(A) તલબાગ- 18  (B)તલબાગ- 20  (C)તલબાગ- 21   (D)તલબાગ- 25  
૩૨. બાયતીમ વેનાએ ક્યા દેળ ાવેથી ટેંક તલયોધી સ્ાઈક તભવાઈરો ખયીદલા ભાટેનો ઈડષય આપ્મો છે ? 

(A) જાાન   (B) ફ્ાાંવ   (C)ઇઝયામર    (D) અભેદયકા  
33. બાયતના પ્રથભ અંધ ભદશરા IAS અતધકાયી પ્રાાંજર ાટીર અનાષકુરભ જીર્લરાના આતવસ્ટન્ટ કરેકટય તયીકેનો 

ચાર્જ વાંબાળ્મો છે. તે જજર્લરો ક્યા યાજ્મભાાં આલેરો છે ? 
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(A) તાતભરનાડુાં  (B)કેય   (C) આંધ્રપ્રદેળ    (D) કણાષટક  
૩૪. તાજેતયભાાં યાજ્મનો પ્રથભ કેયોવીન મકુ્ત જજર્લરો કમો જાશયે કયલાભાાં આવ્મો આવ્મો છે ? 

(A) અભદાલાદ   (B)ગાાંધીનગય   (C) ભશવેાણા    (D) ાટણ  
૩૫. ગજુયાતી બાાની શે્રષ્ટ્ઠ દપર્લભ ‘ યેલા’   ધ્રલુ બટ્ટની કઈ નલરકથા ય આધાદયત ફની છે ? 

(A) તત્લભતવ  (B) વમદુ્વાક્ન્તકે  (C) અકૂાય   (D) અતયાી 
૩૬. ગજુયાતી ત્રકાય અને કટાય રેખક કાાંતત બટ્ટનુાં હરુાભણુાં નાભ શુાં શત ુાં ? 

(A)  ચકોય   (B)ફચ ુ (C) ઘનશ્માભ    (D) ચેતન  
૩૭. બાયતની કઈ એથ્રેટીક્વ ‘ ધીંગ એક્વેવ’ તયીકે ઈખામ છે ? 

(A) ી.ટી.ઉા   (B) વદયતા ગામકલાડ  (C)દશભાદાવ    (D) દૂતીચાંદ   
૩૮. ક્યા લેદભાાં ‘વલાયની દેલી ઉા અને વાાંજની દેલી અદદતત’નો ઉર્લરેખ જોલા ભે છે ? 

(A) અથલષલેદ  (B) વાભલેદ  (C) મજુલેદ   (D) ઋગ્લેદ  
૩૯. ‘ તનળાન ચકૂ ભાપ નદશ ભાપ નીચુાં તનળાન’ આ ાંક્ક્તના યલચમતા કોણ છે ? 

(A) કરાી   (B)ફ.ક.ઠાકોય  (C) સનુ્દયભ    (D) નયતવિંશ દદલેદટમા  
૪૦. ગજુયાતભાાં ચાંદનના વકૃ્ષોનુાં લન ધયાલતુાં સ્થ ફારાયાભ ક્યા જીર્લરાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) ફનાવકાાંઠા   (B) વાફયકાાંઠા   (C) અયલર્લરી    (D) દાશોદ  

૪૧. ‘ ધનૂી ભાાંડલરમા’ નીચેનાભાાંથી ક્યા વાદશત્મકાય/ કતલનુાં ઉનાભ છે  ? 

(A) ચનુીરાર લધષભાન ળાશ   (B) ફારબાઈ તલયચાંદ દેવાઇ  

 (C) દદનકય છોટારાર દેવાઇ   (D) અયતલિંદબાઇ રીરાચાંદ ળાશ   

૪૨. નાનારાર કતલએ નીચેનાભાાંથી કયુાં નાટક રખેર છે ? 

(A) બગલદગીતા  (B) યાભરીરા   (C) તલશ્વગીતા    (D) યાવરીરા  
૪૩. ફોક્ક્વિંગની યભત ભાટે અજુ ષન એલોડષ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ફોક્વય કોણ શતા ? 

(A) ડી.એવ.માદલ  (B) જી. ભનોશયન  (C) બડુ્ડી ડી’વોઝા  (D) તભર્લખાતવિંઘ  
૪૪. યાજઘાટ ડભે બાયતના કમા યાજમભાાં આલેરો છે ? 

(A) ભશાયાષ્ટ્ર   (B) ભધ્મપ્રદેળ   (C) ગજુયાત   (D) લફશાય   

૪૫. ‘ અને યે સકુૂાં રૂનુાં  ભૂડુાં, તભે અત્તય યાંગીરા યવદાય’ –ાંક્ક્તના યચતમતા કોણ છે ? 

(A) તનયાંજન બગત (B) યભેળ ાયેખ  (C) ભકયાંદ દલે    (D) યાજેન્ર ળાશ   

૪૬. ફાર ગાંગાધય દટકે 1916ભાાં કોની વાથે ભીને બાયતીમ સ્લયાજ્મ વાંઘની સ્થાના કયી શતી ? 

(A) રારા રજતયામ  (B) બગતતવિંશ   (C) ભાધલ ગોરલયકય  (D) એની ફેવન્ટ  

૪૭. બાયતના કમા યાજમભાાં સુાંદયલન નેળનર ાકષ  આલેલુાં છે ? 

(A) ગજુયાત   (B) તિભ ફાંગા  (C) ઈદયસ્વા    (D) ભશાયાષ્ટ્ર   

૪૮. ાંચામતની કોઈણ વતભતતના અધ્મક્ષ તયીકે કમાયે રામક ગણાળે નશીં ? 

(A) લોડષ ભાટેની ભતદાયોની માદીભાાં નાભ ન શોમ તેલી વ્મક્ક્ત  

(B) ાંચામતના વભ્મ  ન શોમ તેલી વ્મક્ક્ત  

(C) અબણ અને અંગઠૂાછા શોમ તેલી વ્મક્ક્ત  

(D) ઝગડાળાં સ્લબાલલાી વ્મક્ક્ત શોમ   
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૪૯. ‘ ફૂર વભા અભ શૈડાાં  તભે રોઢે ઘડમાાં ફા ુ!’- અરાંકાય ઈખલો.  

(A) રૂક   (B) વજીલાયોણ  (C)  ઉત્પે્રક્ષા    (D) ઉભા   

૫૦. ફયકતઅરી ગરુાભહવેુન તલયાણીનુાં ઉનાભ શુાં છે ? 

(A) જરન   (B) ઘામર    (C) ફેપાભ   (D) ફેકાય   

 
 


