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વાભાન્મ જ્ઞાન કવટી બાગ- ૯  

1.બ્રહ્મા – નાયદ ન ું વલયર મવૂતિસ્થ કાભયેજ ક્યા જીલ્રાભાું આલેલ ું છે. (ASW-2018) 
 (A)નભમદા   (B)બરૂચ   (C)સ યત   (D)તાી  
2.ગ જયાતભાું ખનીજ ઉત્ાદન ફાફતે નીચેના ૈકી કમા વલધાન વાચા છે ? (GPSC-2021)  

 1. ગ જયાત એ દેળભાું ફીજા ક્રભન ું વોથી ભટ ું બ્રાઉન ગલ્ડ ઉત્ાદક યાજ્મ છે.  
 2. ગ જયાતભાું દેલભવૂભ દ્વાયકા એ ફકવાઈટન વમદૃ્ધ સ્ત્રત છે.  
 3.ગ જયાતભાું ભેગેનીઝની કઈ ખાણ ભી આલી નથી.  
 4. છટાઉદે ય ખાતે ફ્રયસ્ાયની ખાણ જલા ભે છે. 

(A)1,2,3અને 4  (B)ભાત્ર 1, 3અને 4 (C)ભાત્ર1,2અને 4 (D)ભાત્ર 2અને 4 

3.‘બલાની ભુંદદય’ નાભની  સ્સ્તકાભાું .....એ વળસ્ત્ર ક્રાુંવતની મજના આરેખી છે ? (GPSC-2020) 
(A)ચુંદ્રળેખય આઝાદ  (B)અયવલિંદ ઘ  (C)રારા રજતયામ  (D)સ બાચુંદ્ર ફઝ  

4.જીલન વુંવગમથી ગાુંધીજીના જીલન ઉય ઊંડી છા ાડનાય આધ વનક વ્મસ્તતન ું નાભ જણાલ. (GSSSB-2021) 
 (A)યેલાળુંકય   (B)જગજીલન   (C)યામચુંદબાઈ   (D)મ તતાનુંદજી  
5.‘ળયીયના વુંલેદનળીર બાગ’– ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ આ.  
 (A)વુંલેદનસ્થાન  (B)વુંલેદનળીર   (C)ભભમદામક   (D)ભભમસ્થાન  
6.નીચે આેર તદા ળબ્દન ું વળષ્ટરૂ આ.–‘ તય’ 
 (A)શડી   (B)નાદયમે   (C)ઠીંકર ું    (D)તયા  
7.ગ જયાતનાું જ ુંગર અને સ્થને ગઠલ. ( GSRTC-2019) 
 (1) જાુંબ ઘડા    (a) અભયેરી  
 (2) દશિંગગઢ    (b) ુંચભશાર  
 (3) ખીજડીમા    (c)યાજકટ  
 (4) ાનીમા    (d) જાભનગય  
 (A)(1)- (b), (2) – (c), (3) – (d), (4) – (a) 

 (B) (1)- (c), (2) – (d), (3) – (a) , (4) – (b) 

 (C) (1)- (d), (2) – (a), (3) – (b), (4) – (c) 

 (D) (1)- (a), (2) – (b), (3) – (c), (4) – (d) 

8.ગ જયાતની ફાફતભાું નીચેના ૈકી ક્યાું વલધાન વાચાું છે ? (GPSC-2020) 
 i. યાજ્મની આફશલાકીમ દયસ્સ્થવત ઉષ્ણ કદટફુંધીમ છે. 
 ii. યાજમન ભશત્તભ વલસ્તાય (31%) ઉત્તય ગ જયાત કે્ષત્રન શ ષ્ક ઝન છે.  
 iii. દક્ષક્ષણ ગ જયાતન બાયે લયવાદી ઝન વોથી ઓછ વલસ્તાય છે.  
 (A)પતત i અનેii  (B)પતત i અનેiii  (C)પતત ii અનેiii (D)પતત i,ii અને iii 
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9.ભશાબાયતના દયળીરનના દયાકરૂે પ્રાપ્ત થત અભ્માવગ્રુંથ ‘ કૃષ્ણ અને ભાનલ વુંફુંધ’ ના રેખકન ું નાભ 
જણાલ. (GSSSB-2016) 

 (A)કનૈમારાર મ નળી  (B)શદયન્દ્ર દલે   (C)ગ.ભા. વત્રાઠી  (D)ગ ણલુંત આચામમ  
10.વાદશત્મકાય અળક ચાલડાન ું ઉનાભ (તખલ્લ વ) જણાલ.  
 (A)ફેદદર  (B)ફેકાય   (C)અનન્મ  (D)ફેનાભ 

11.જીબ આલી શમ ત કય ું વલટાવભન રેવ ું ડ ે? (GSSSB -2012) 
 (A)વલટાવભન –B  (B)વલટાવભન –C  (C)વલટાવભન –A  (D)વલટાવભન –D 

12.નીચે રેખક અને તેભના દ્વાયા યક્ષચત કૃવત દળામલી છે, તેભની મગ્મ જડન વાચ ક્રભ કમ થળે ? 
 1. . આનુંદળુંકય ધ્ર લ    અ. વલભવૂત પ્રાથમના  
 2. યભણબાઈ નીરકુંઠ    ફ. બ દ્ધ ચદયત  
 3. નયવવિંશયાલ દદલેદટમા   ક. દશન્દ  ધભમની ફાથી  
 4. નાનારાર     ડ. કૃષ્ણાલતાય 

 (A) 1 –ફ, 2 – ડ, 3 – ક, 4 – અ (B)1 –ડ, 2 – ફ, 3 – અ, 4 - ક  

 (C) 1 –ડ, 2 – ફ, 3 – ક, 4 - અ  (D) 1 –અ, 2 – ડ, 3 – ક, 4 - ફ 

13.ગાુંધીનગય જજલ્રાના રૂાર ગાભભાું ધાવભિક એતતા અને અસ્શૃ્મતાના વનલાયણની આરફેર કાયતી લ્રીના 
ઉત્વલની વલવધ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્યાું વલધાન વાચાું છે ? 

 i.દક્ષરત ળભી વકૃ્ષન ું રાકડ ું રાલે છે. 
 ii. સ થાય તેભાુંથી લ્રી (રાકડાન યથ) ફનાલે છે.  
 iii. લ શાય ભાતાન ું છત્ર ફનાલે છે.  
 iv. લશયાઓ કૂુંડાભાું કાવવમા યેૂ છે.  
 (A)પતત i અનેii  (B)પતતi,iiiઅનેiv (C)પતત I,ii,iiiઅનેiv (D)પતત i,ii અને iii 
14.બગલાન ધભમનાથની વલત્ર મવૂતિ ધયાલત ું સ્થ ાનવય કમા જીલ્રાભાું આલેલ ું છે ?(ASW-2018) 
 (A)ગાુંધીનગય   (B)અભદાલાદ   (C)ભશવેાણા   (D)ાટણ  
15.અરાઉદ્દીન ખીરજીની ગ જયાત યની ચઢાઈન ું લણમન કયત ગ જયાતી ગ્રુંથ કમ છે ? 

 (A)ગ જયાતન ઇવતશાવ  (B)કાન્શદડ ેપ્રફુંધ (C)વત્રભ લનદીક પ્રફુંધ (D)કયણઘેર  
16.AMULન ું આખ ું નાભ શ ું છે ? ( GSRTC-2019) 
 (A)આણુંદ વભલ્ક ય નાઈટેડ ક્ષરવભટેડ  (B)આણુંદ વભલ્ક ય વનમન  ક્ષરવભટેડ  

 (C)ઓર વભલ્ક ય વનમન  ક્ષરવભટેડ  (D)ઓર  વભલ્ક ય નાઈટેડ ક્ષરવભટેડ 

17.ગ જયાતભાું વોપ્રથભ તન ઉમગ કયનાય સ રતાન કણ શત ? 
 (A)ક ભાયા દેવાઇ  (B)ભશભદ ફેગડ (C)વવદ્ધયાજ જમવવિંશ  (D)લસ્ત ા 
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18.ગ જયાતી કવલ ઉભાળુંકય જળીએ ‘ વલળા જગ વલસ્તાયે....” કના દ્વાયા ળાન વુંદેળ આપ્મ છે ? 

 (A)ભાનલતાન   (B)વલશ્વળાુંવતન   (C)શ પે્રભન   (D)મામલયણન 
19.ઝલેયચુંદ ભેઘાણીના ક્યા કાવ્મવુંગ્રશભાુંથી જાણીતી કવલતા ‘ ચાયણ કન્મા’ રેલાભાું આલી છે ? 

 (A) કુંકાલટી   (B) યદઢમાી યાત  (C) લેણીના ફૂર  (D)ચ ુંદડી  
20.કચ્છ જજલ્રાભાું આલેર ાુંધ્ર વલસ્તાયભાુંથી શ ું ભી આલે છે ? 

 (A) ક્ષરગ્નાઈટ કરવ (B) અશ દ્ધ રખુંડ  (C) જીપ્વભ  (D) ડામનાવયના અલળે  
22.પે્રભાનુંદની ભશતેાગીયી કયનાય લક્ષણક કવલ કણ શતા ? 

(A) કાક્ષરદાવ   (B) શદયદાવ   (C) ચેતનદાવ   (D) ભેઘદાવ  
23.GDPન ું આખ ું જણાલ. ( GSRTC-2019) 
 (A)Global Development Point  (B)Gross Domestic Product 
 (C)General  Development Product  (D)Gross  Development Point 

24.વિભ તયપ લશતેી નદીઓની રુંફાઈના ચઢતા ક્રભભાું નીચેના ૈકી કય ું વાચ ું છે ?(GPSC-2021) 
 (A)નભમદા- તાી- વાફયભતી- ભશી   (B)તાી – નભમદા – ભશી- વાફયભતી   

 (C)વાફયભતી- નભમદા- તાી- ભશી   (D)વાફયભતી- ભશી- તાી- નભમદા 
25.“હ ું ફૂટાથ યન થાક, ખેતયભાું જઈને ઉતાર ું  છું”- આ ુંસ્તત કમા કવલની છે ? 

 (A)યઘ લીય ચોધયી  (B) ભકયુંદ દલે   (C)ઉભાળુંકય જળી  (D)યાલજી ટેર  
26.નયવવિંશ ભશતેાન વપ્રમ છુંદ કમ છે ? 

 (A) ળાદૂમરવલક્રદડત (B) થૃ્લી   (C)ઝૂરણા   (D)ચાઈ  
27.બાયતભાું રકાય કત તેભજ રકાર ળબ્દન ઉમગ કના દ્વાયા કયલાભાું આવ્મ ? 

 (A) રક્ષ્ભીભર વવિંઘલી (B) ભશાત્ભા ગાુંધી  (C) જમપ્રકાળ નાયામણ  (D) ફી.આય.આંફેડકય  
28.ક્યા કવલએ ાક રણલાની ઋત ને ‘ ભશનેતની ભવભ’ કશી છે ? 

 (A)ધીરૂબાઈ યીખ (B) યાજેન્દ્ર ળાશ   (C) નાથારાર દલે (D) શદયન્દ્ર દલે  
29.ભુંગ ગ્રશ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્યા વલધાન વાચા છે ? (GPSC-2020) 
 i. ભુંગન ું લાતાલયણ મ ખ્મત્લે કાફમન ડામતવાઈડ અને થડીક ાણીની ફાષ્ન ું ફનેલ ું છે. 
 ii. ભુંગને ફે ચુંદ્ર છે.  
 iii. આ ગ્રશ એ થૃ્લીથી નજીકના ગ્રશભાું ચથા ક્રભે આલે છે.  
 (A) પતત i અનેii (B) પતત i અનેiii (C) પતત ii અનેiii (D) પતત i,ii અને iii 
30.ગાુંધીનગયભાું ગ જયાત વલધાનવબાન ું ઉદ્દઘાટન કના દ્વાયા થય ું શત  ું ? 

 (A) સ શ્રી ળાયદા મ ખયજી (B) ડૉ. જીલયાજ ભશતેા  (C) યવલળુંકય ભશાયાજ  (D) ઉછુંગયામ ઢેફય  
31.આઝાદી ભાટેના વુંગ્રાભ વભમે અભદાલાદભા વભરભજૂયની ભાગણી ફાફતની શડતા વભમે ભજૂય વાભે 
ભક્કભ યશલેાભાું કણ અગે્રવય શત  ું ?(ASW-2018) 

 (A) અનસમૂાફેન  (B) ળેઠ અંફારાર (C) ળેઠ ભગનરાર  (D) દભમુંવતફેન ળેઠ  
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32.“તભે ભાયા દેલના દીધેર છ, તભે ભાયા ભાગી રીધેર છ, આવ્મા છ ત્માયે અભય થઈને યશ.” – આ ગ જયાતી 
રકગીત કમા પ્રકાયન ું છે ? 

 (A) રગ્નગીત   (B) ફાગીત   (C) વ્રતગીત   (D)શારયડ ું  
33.વોયભુંડન કમ ગ્રશ વિભભાું સમૂોદમ અન બલે છે ? (GPSC-2020) 
 (A) ભુંગ  (B) બ ધ   (C) શ ક્ર   (D) ગ રૂ 

34.કઈ વવભવતની બરાભણથી PESA(PanchayatEnlarged Scheduled Areal)Act અભરભાું રાલલાભાું આવ્મ ? 

 (A) અળકભશતેા વવભવત     (B) ફલુંતયામ ભશતેા વવભવત  
 (C) જી.કે.યાલ વવભવત    (D) દદરીવવિંશ ભયૂીમા વવભવત 

35.ભહ લા તાલ ક ક્યા જીલ્રાભાું આલેર છે ? 

 (A) સ યત   (B) બાલનગય   (C) ખેડા   (D) Aઅને B 

36.આકાળગુંગાના આલેરા વપેદ અને કાા લાય - લાદને શ ું કશ ેછે ? 

 (A) વનશાદયકા   (B) પ્રકાળ લાદ  (C) ઉલ્કાઓ   (D) ધભૂકેત    
37.ભેઘયાજાની છડીન ઉત્વલ ભે ..... ખાતે ઉજલામ છે. (GPSC-2020) 
 (A) બરૂચ  (B) ડાુંગ   (C) લરવાડ   (D) ઉતયવુંડા  
38.‘ગ્રાભવબા જ ગાભની રકળાશી’– આ ઉસ્તત કની છે ? 

 (A) જલાશયરાર નશરેૂ  (B) ભશાત્ભા ગાુંધીજી  (C) ફલુંતયામ ભશતેા  (D) જમપ્રકાળ નાયામણ 

39.બાયતની વોપ્રથભ સ્લદેળી ફનાલટની સ્ટેનન્ડિંગ વ્શીર ચેય (Standing Wheelchair) કના દ્વાયા વલકવાલલાભાું 
આલી છે.? (GPSC-2020) 

 (A) IITશૈદયાફાદ  (B) IITભદ્રાવ   (C) IITગ લાશાટી   (D) IITખડગ ય  
40.નીચે દળામલેર વનફુંધ વુંગ્રશના રેખકન ું નાભ જણાલ. (GSSSB-2012) 
 ભજાુંને ચીંધલા વશરેા નથી.  
 (A) સ યેળ જળી   (B) વપ્રમકાન્ત ભક્ષણમાય  (C) સ યેળ દરાર  (D)યઘ લીય ચોધયી  
41.નીચેનાભાુંથી કમ ઉભા અરુંકાય નથી તે ઓખાલ. 
 (A) ‘રૂે અરૂણ ઉદમ વયખ’ 
 (B) ‘કાજે ઊંડા કણ છે, છદ્મ જેલી જજિંદગી’ 
 (C) ‘ભા તે ભા, ફીજા ફધા લનલગડાના લા’ 
 (D) ‘ગ રછડી વભલડી તે ફાક્ષરકા શતી’ 
42. દદલ્રી વલ્તનતભા ળાવન કયનાય લુંળભાું વોપ્રથભ કમા લુંળે ળાવન કય ું શત  ું ? 
 (A) ત  ગરક લુંળ  (B) વૈમદ લુંળ   (C) ખરજી લુંળ   (D) ગ રાભલુંળ  
43.ગ જયાતના “ ગારૂડી” રક વમ દામ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્યાું વલધાન વાચા છે ? (GPSC-2020 ) 
 i. આ વમ દામના રક ગરૂદ ક્ષી કડલાના કવફના કાયણે જાણીતા  છે. 
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 ii. આ વમ દામ ના કેટરાક રકના વ્મલવામ યાલણશઠઠા ઉય ગીત ગાઈ ક્ષબક્ષા ભાુંગલાન છે.  
 iii. આ વમ દામન ેટા વમ દામ, નાગભુંન્દ્રા, નાગના ફાયટ ભનામ છે.   
 (A) પતત i અનેii (B) પતત i અનેiii (C) પતત ii અનેiii (D) પતત i,ii અને iii 
44. ાણીતન ું પ્રથભ ય દ્ધ કઈ વરભા થય ું શત  ું ? 

 (A) ઇ.વ. 1506ભાું  (B) ઇ.વ. 1526ભાું  (C) ઇ.વ. 1556ભાું  (D) ઇ.વ. 1536ભાું  
45.યાષ્રવત અને ઉયાષ્રવતની ગેયશાજયીભાું યાષ્રવત તયીકેની પયજ કણ વનબાલે છે ? 

 (A) સ્ીકય     (B) લડાપ્રધાન   

 (C) સ વપ્રભકટમના ચીપ જસ્ટીવ  (D) વક્ષરવવટય જનયર  
46.“ફરે ભય ભશાતયૂ, શમે ખાટી છાળ, ડ ેભેઘ ભશી ઉયે, યાખ રૂડા આળ.” કન ું ઉદાશયણ છે. (GPSC-21) 
 (A) છપ્ા   (B) બડરી લાકમ (C) ચાફખા   (D) રગ્નગીત  
47.’ ઢાઈ દદનકા ઝડા’ નાભની ભસ્સ્જદ કમા ળશયેભાું આલેરી છે ? 

 (A) જમ યભાું   (B) અજભેયભાું   (C) દદલ્રીભાું   (D) બારભાું  
49. વાદશત્મ અને કરાના ઉતે્તજનના કાયણે કૃષ્ણદેલયામ કમા નાભે ઓખામા ? 

 (A) આંધ્રના બજ (B) દક્ષક્ષણના બજ  (C) વલજમનગયના બજ  (D) કણામટકના બજ  
50.બગલાન ભલ્લ્રનાથન ું વલત્ર માત્રાસ્થ બમણી કમા જીલ્રાભાું આલેલ ું છે ?(ASW-2018) 
 (A)ગાુંધીનગય   (B)અભદાલાદ  (C)ભશવેાણા   (D)ાટણ 

 


