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વાભાન્મ જ્ઞાન કવટી બાગ-૮ 

1. બાયત વયકાયના મખુ્મ લૈજ્ઞાનનક વરાશકાય તયીકે કની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે. ? 
(A) કે. નલજમ યાઘલન (B) યાજગાર ચિદમ્ફયભ (C)  અજીતકુભાય ડબાર(D) યત્નકુભાય નવિંશા  

2. ભશાગજુયાત િલના પ્રણેતા ઇન્દુરાર માચજ્ઞકન આશ્રભ કમાાં આલેર છે ? 

(A)  નેનયુ    (B) કિયફ    (C) અભદાલાદ   (D) ભાાંગય 

3. ક્યા ગજુયાતી ડતટયને આ લે દ્મશ્રી એલડડથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા છે.  

(A)  ડૉ. ાંકજ દેવાઈ  (B) ડ.પ્રબાકય    (C)  ડ. પ્રજે્ઞળ બાદા  (D) ડ. હશભાાંશ ુટેર  

4.‘ ળીર નલનાની નલદ્યા એ લાાંઝણી નલદ્યા છે’- આ નલધાન કનુાં છે ? 
(A)  નાનાબાઈ બટ્ટ (B) ઉભાળાંકય જળી   (C) યાજેન્ર ળાશ   (D)  યઘલુીય િોધયી  

5. ગજુયાતની ૧૪ભી નલધાનવબાના અધ્મક્ષ તયીકે કની લયણી કયલાભાાં આલી છે ? 
(A) ડૉ.નીભાફેન આિામડ (B)યાજેન્ર નિલેદી  (C) ળાંભજુી ઠાકય (D)ભેુન્રનવિંશ ચડુાવભા 

6.‘સયુતાની લાડીન ભીઠ ભયર’તયીકે ક્યા ગજુયાતી કનલ ઓખામ છે? 

(A)  કાન્ત   (B) સ્નેશયક્મભ    (C)કરાી   (D) સનુ્દયમૌ 
7. દેળભાાં ડીઝરની શભ ડીરીલયી કયનાયી  પ્રથભ કઈ કાંની છે ? 

(A)  હશન્દુસ્તાન ેટ્રચરમભ   (B) એસ્વાય કાંની   

(C) ઈન્ડીમન ઓઈર કોયેળન   (D) હયરામન્વ ેટ્રચરમભ  

8. ગજુયાતન કમ જીલ્ર યકેુચરપ્ટવ જજલ્રા તયીકે ઓખામ છે ? 
(A) ગાાંધીનગય   (B) બાલનગય    (C) જાભનગય   (D) સયેુન્રનગય  

9. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે પ્રાિીન ભૈિક લાંળની યાજધાની તયીકે ઓખાત ુાં શત ુાં ? 

(A) લલ્રબીયુ  (B) યાંગયુ    (C) કાંથાહયમા   (D) રીંફડી  

10. દેળનુાં  ગજુયાતનુાં કયુાં ગાભ પ્રથભ વરાય નલરેજ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 
(A)  સરુીયુ   (B)યસરુયુા   (C)  યાભયુા   (D)રીરાખા  

11.દેળની પ્રથભ ભફાઈર ફૂડ ટેસ્ટીંગ રેફ ક્યા યાજ્મભાાં  ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 
(A) ઓડીળા   (B)યાજસ્થાન    (C) ગલા   (D)  ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  

12. જીમ્નાસ્સ્ટક નલશ્વ ક-2018ભાાં વ્મક્તતગત ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ છે ? 

(A)  દીા કયભાકય   (B)નલલેક નભશ્રા   (C) વાક્ષી ભચરક  (D) અરુણા બદુ્દા યેડ્ડી 
13.કેન્ર વયકાયભાાં નલા નલદેળ વચિલ તયીકે કની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? 

(A) નલજમ ગખરે   (B) અનનર િોશાણ   (C)  એવ.જમળાંકય  (D) અજીત ળેઠ  

14.ગજુયાતભાાં 69ભા પ્રજાવત્તાક લડની યાજ્મકક્ષાની ઉજલણી ક્યા સ્થે કયલાભાાં આલી શતી ? 
(A)  યાજકટ   (B) ગાાંધીનગય   (C) ભશવેાણા    (D) વાફયકાાંઠા  

15.બાયતભાાં વોપ્રથભ ભશાનગયાચરકાની સ્થાના ક્યાાં કયલાભાાં આલી શતી ? 
(A) મુાંફઈ   (B) કરકાત્તા    (C)િેન્નઈ   (D)હદલ્રી  
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16.દેળની વોપ્રથભ ભહશરા િીપ જસ્ટીવ અચબરાા કુભાયીને ક્યા યાજ્મની શાઈકટડભાાં નનયકુ્તત કયલાભાાં 
આલી છે ? 

(A)  ગજુયાત   (B)ભણીયુ   (C) યાજસ્થાન   (D)  ભેઘારમ  

17.યફાંદય જીલ્રાભાાં આલેર ભાધલયુની  આજુફાજુન નલસ્તાય ક્યા નાભે ઓખામ છે ?  

(A)  ઘેડ   (B) શારાય   (C)  કાઠીમાલાડ   (D) એક ણ નહશ  

18.યાષ્ટ્ટ્રનતા ભશાત્ભા ગાાંધીની શત્મા થતાાં ગજુયાતના ક્યા ળશયેનુાં નાભ ફદરીને ગાાંધીધાભ યાખલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં ? 

(A) વયદાયગાંજ  (B) વયદાયયુ    (C)  આહદયુ   (D) બાયાય  

19.વોયભાંડભાાં વોથી લધ ુિભકત તાય કમ છે ? 

(A) શકુ્ર   (B) પ્રકનવભા વેન્ચયૂી   (C)વાઈયવ  (D) ધભૂકેત ુ 

20.તાજેતયભાાં કેય યાજ્મભાાં કયુાં અનધકૃત પ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 
(A)  કેયી   (B)પણવ   (C)  ાઈનેર   (D)સ્ટ્રફેયી  

21.લન ડભેાાં ૧૦૦ભી નલકેટ રેનાય વોથી ઝડી અપઘાનનસ્તાનન ફરય કમ છે ? 

(A) ભશમ્ભદ નાફી  (B)ભશમ્ભદ ળાશજાદ   (C)  નાજીબલુ્રાશ ઝયદાય (D) યાળીદ ખાન 

22.દેળભાાં શહયત ક્રાાંનતની ળરૂઆત ક્યાયથી થઇ શતી  ? 

(A) 1956-57    (B)1966-67  (C)  1960-61   (D) 1950-51  

23.નલન્ટય ઓચરક્મ્ક ગેમ્વભાાં વોથી લધ ુિન્રક ભેલી પ્રથભ ક્રભે કમ દેળ આવ્મ  ? 

(A)  નલે    (B) જભડની    (C)  સ્લીડન    (D)  અભેહયકા  

24.ગજુયાતી વાહશત્મકાય હકળયરાર ભળરૂલાાનુાં તખલ્લવુ નાભ શુાં છે ? 
(A) આશ્રભન ઉલ્લ ુ (B) સ્લપ્નરષ્ટ્ટા    (C) નાંદ વાભલેદી   (D) યાભવ ૃાંદાલની 

25.ઇસ્ન્ડમન ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ ભેનેજભેન્ટ (આઇઆઇએભ) અભદાલાદના કામભી હડયેતટય તયીકે કની નનયકુ્તત 
કયલાભાાં આલી છે ?  

(A)  પ્ર. એયર હડવઝા  (B) કુભાય ભાંગરભ ચફયરા  (C) પ્રનલણ નવિંશા  (D)હદરી િીનમ  

26.ક્યા યાજ્મભાાં દીવ્માાંગ ભાટેનુાં દેળનુાં પ્રથભ નેળનર ાકડ  ફનલલાભાાં આવ્મ છે. 
(A) આંધ્રપ્રદેળ   (B) શહયમાણા    (C)  ભશાયાષ્ટ્ટ્ર   (D) તેરાંગણા 

27.નલશ્વની વોથી રાાંફી વેન્ટસ્ટનની ગપુા દેળના ક્યા યાજ્મભાાંથી ભી આલી છે ? 

(A)  ભેઘારમ   (B) નભઝયભ   (C)  અરૂણાિર પ્રદેળ  (D) આવાભ  

28. તાજેતયભાાં એર ગૃ ઓપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્થાક અને અને ગણત યનુનલનવિટીના નળલ્ીનુાં અલવાન 
થયુાં તેભનુાં નાભ શુાં શત ુાં ? 

(A)અનનરબાઈ ટેર  (B) કયવનબાઈ ટેર   (C)  ગણતબાઈ ટેર  (D) યભણબાઈ ટેર  

29.કામદ અને ન્મામ કે્ષિેથી ‘નાયી ળક્તત યુસ્કાય’થી વન્ભાનનત થનાય દેળની પ્રથભ ભહશરા કઈ છે ? 

(A)  ગીતા નભત્તર (B) ગીતા ભશશે્વયી   (C)  વીતા કઠાયી  (D) અંજના ળાશ  

30.ફીટ કઈન ( Bitcoin)ની હશભામત કણે કયી શતી ? 
(A)  ચફર ગેટ્વ   (B) ભશમ્ભદ યનુવુ  (C) વાતી નાકાભટી (D) ટી.નલચરમમ્વ  
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31.ક્યા યાજ્મભાાં પ્રલાવીઓ અને ચફઝનેવ ભાટે નલા બ્રાન્ડ એમ્ફેવેટય તયીકે એ.આય.યશભેાનની વાંદગી 
કયલાભાાં આલી છે ? 

(A) ભેઘારમ   (B)નભઝયભ    (C)  હશભાિરપ્રદેળ  (D)  નવજિભ  

32.નલશ્વના વોથી ભટા વોય ાકડ  ‘ળક્તત સ્થર’ન શબુાયાંબ દેળના ક્યા યાજ્મભાાં થમ છે ? 

(A)  કેય    (B)કણાડટક    (C)  તનભરનાડુ   (D) યાજસ્થાન  

33.બાયતના ક્યા ળશયેભાાં પ્રથભ શરેીકપ્ટય ટેતવી વેલા ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

(A)  મુાંફઈ    (B) કરકતા    (C) ફેગલરુૂ  (D)  હદલ્રી  

34.ગજુયાત યાજ્મના પ્રથભ યાજ્મના નાણાાંિના અધ્મક્ષ કણ શતા ? 
(A)  વનત ભશતેા  (B) સયેુળ ભશતેા   (C)  ફલાંતયામ ભશતેા  (D) જવલાંત ભશતેા 

35.ગજુયાતનુાં કયુાં સ્થ બગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણની રગ્નભનૂભ તયીકે પ્રખ્માત છે ? 
(A) દ્વાયકા   (B) યફાંદય    (C)ભાધલયુ   (D)વભનાથ  

36. દેળનુાં કયુાં યાજ્મ એનળમાન પ્રથભ ડાાંગય ટેકનરજી ાકડ  સ્થાલાનુાં આમજન કયી યહ્ુાં છે ? 

(A)  ભશાયાષ્ટ્ટ્ર   (B)કણાડટક    (C) ગજુયાત   (D) આંધ્રપ્રદેળ  

37.ગજુયાતભાાં કાઠીમાલાડ નલસ્તાયભાાં નીિેના ૈકી ક્યા પ્રકાયના જહયલાશ (Drainage) જલા ભે છે ? 
(A) નિજ્મા   (B) વકૃ્ષાકાય   (C)  િયવ   (D) જાીઆકાય  

38.તાજેતયભાાં ગજુયાત નલધાનવબાભાાં કેટરા લડની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી ? 
(A) 150 લડ   (B)170 લડ   (C)  125 લડ   (D)  180 લડ  

39.ગજુયાતી વાહશત્મભાાં કમ કનલ ‘ ગજુયાતી કનલતાન નામગયા ધધ’ તયીકે ઓખામ છે ? 

(A)  ઉભાળાંકય જળી  (B) યભેળ ાયેખ  (C) જ્મતીન્ર દલે  (D) જમાંત ાઠક  

40.નલિ વાંત અાગીગાનુાં વભાનધસ્થ વતાધાય ક્યા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 
(A)  અભયેરી   (B) યાજકટ    (C)  જુનાગઢ   (D)ગીય વભનાથ  

41.યનુાઈટેડ નેળન્વે ક્યા લડને ભહશરા લડ તયીકે જાશયે કયુું શત ુાં ? 

(A) 1975   (B)2001    (C)  2005  (D) 1972  

42.દેળના ક્યા યાજ્મભાાં પ્રાસ્સ્ટકના ઉમગ ય વાંણૂડ પ્રનતફાંધ મકુલાભાાં આવ્મ છે? 

(A)  ભશાયાષ્ટ્ટ્ર    (B) ગજુયાત    (C)  યાજસ્થાન   (D) નિભ ફાંગા  

43.દેળભાાં પ્રથભ ખેર ઈન્ડીમા સ્કરૂ ગેમ્વભાાં કયુાં યાજ્મ િેક્મ્મન ફન્યુાં છે ? 

(A)  ગજુયાત    (B)શહયમાણા    (C) ભધ્મપ્રદેળ  (D) કણાડટક  

44.‘ આ ફધુાં તભે લાાંિી ગમા અને ભાયી લાત ભાની ણ રીધી ને !’ આ ાંક્તતના યિનમતા કણ છે ? 
(A) અનનર જળી  (B)રાબળાંકય ઠાકય  (C)  યભેળ ાયેખ   (D) જમાંત ાઠક  

45.બાણલડ તાલકુ કમા જીલ્રાભાાં આલેર છે ? 
(A)  ગીય વભનાથ  (B)દેલભનૂભ દ્વાયકા  (C) જુનાગઢ   (D) કચ્છ  

46.૧૨ લડ કે તેથી નાની લમની ફાચરકા ય ફાત્કાય કયનાયને પાાંવીની વજા કયતુાં નલધેમક દેળના ક્યા 
યાજ્મભાાં વાય કયલાભાાં આવ્યુાં ? 

(A) યાજસ્થાન   (B) ભધ્મપ્રદેળ    (C) ચફશાય   (D) ઓડીળા  
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47.ઉફેયે બાયતભાાં ક્યા ખેરાડીને તાન બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય ફનાવ્મ છે ? 

(A)  ભશને્રનવિંશ ધની  (B) ળેખય ધલન  (C)નલયાટ કશરી (D) યહશત ળભાડ  

48.ગજુયાત યાજ્મના ાટણ  જીલ્રાને ક્યા જીલ્રાની શદ સ્ળડતી  નથી ? 
(A)ફનાવકાાંઠા   (B)વાફયકાાંઠા    (C)  સયેુન્રનગય  (D) કચ્છ  

49.બાયતના ક્યા ખેરાડીને ફેડનભન્ટન એવવીએળન ઓપ ઈન્ડીમાના પ્રથભ રાઈપ ટાઈભ એચિલભેન્ટ થી 
વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

(A) પ્રકાળ ાદુકણ (B) અડણા ટ   (C) િેતન આનાંદ  (D) લુ્રેરા ગીિાંદ  

50.‘અહશિંવા યભ ધભડ’ લાક્યન ઉમગ વોથી લધ ુલખત ક્યા ગ્રાંથભાાં થમ છે ? 
(A) નલષ્ટ્ણ ુયુાણ  (B) સ્કાંદયુાણ   (C)  ગરૂડ યુાણ  (D)બાગલત યુાણ  

 

જલાફ 
 

(1) A (6)C (11) C (16) B (21)D (26) D (31) D (36) B (41) A (46)A 

(2) D (7) C (12) D (17) A (22) B (27) A (32) B    (37) A (42) A (47)C 

(3)  A (8) C (13) A (18) A (23) A (28) A (33) C (38)  B  (43) B (48)B 

(4)  A     (9 )A     (14) C    (19) C   (24) A    (29) A   (34) D   (39) B     (44) B   (49) A 

(5) B (10) B (15) C (20) B (25) A (30) C     (35) C (40) C    (45) B (50) C 

 


