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ગજુરાત પ્રશ્નપત્ર -2 

 
1. ગજુયાતન કમ એકભાત્ર દરયમારકનાય જે ચનુાની ટેકયીઓથી ઘેયામેર છે ? 

(A)  લરવાડ   (B) લેયાલ    (C) જાભનગય   (D) ગનાથ 

2. ગજુયાતભાાં કઈ શડપ્ીમ વભ્મતાભાાં સ્ત્રી – રુૂના ળફ વાથે દટામેરાાં જરડમા ળફની પ્રથા ક્ાાં જલા ભે છે ? 

(A)  ધાલીયા     (B) રથર    (C) યાંગયુ   (D) સયુકટડા  
3. યાજ્મન પ્રથભ રેડડ વપાયી ાકડ  ક્ાાં ફનાલલાભાાં આલળે ? 

(A)   વાતુાયા   (B) લઘઈ   (C)  લાવાંદા   (D) લરવાડ  
4. યાજ્મની વોપ્રથભ વયકાયી શમભમેથી કરેજ ક્ાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

(A)   ાટણ   (B)  મલવનગય    (C)  મવધ્ધયુ   (D) ખેયાલ ુ 
5. ગજુયાતભાાં ખનીજ ઉત્ાદન ફાફતે નીચેના ૈકી કમા મલધાન વાચા છે ?  

 1. ગજુયાત એ દેળભાાં ફીજા ક્રભનુાં વોથી ભટુાં બ્રાઉન ગલ્ડ ઉત્ાદક યાજ્મ છે.  
 2. ગજુયાતભાાં દેલભમૂભ દ્વાયકા એ ફકવાઈટન વમદૃ્ધ સ્ત્રત છે.  
 3.ગજુયાતભાાં ભેગેનીઝની કઈ ખાણ ભી આલી નથી. 
 4. છટાઉદેયુ ખાતે ફ્રયસ્ાયની ખાણ જલા ભે છે. 

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

6. ગજુયાતનાાં જ ાંગર અને સ્થને ગઠલ. 
 (1) જાાંબઘુડા    (a) અભયેરી  
 (2) રશિંગગઢ    (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) 

7. ગજુયાતની ફાફતભાાં નીચેના ૈકી ક્ાાં મલધાન વાચાાં છે ? 

 i. યાજ્મની આફશલાકીમ રયસ્સ્થમત ઉષ્ણ કરટફાંધીમ છે. 
 ii. યાજમન ભશત્તભ મલસ્તાય (31%) ઉત્તય ગજુયાત કે્ષત્રન શષુ્ક ઝન છે.  
 iii. દક્ષક્ષણ ગજુયાતન બાયે લયવાદી ઝન વોથી ઓછ મલસ્તાય છે.  
 (A) પક્ત i અનેii  (B) પક્ત i અનેiii  (C) પક્ત ii અનેiii  (D) પક્ત i,ii અને iii 
8. ઇ.વ. 1304ભાાં ગજુયાતભાાં અરાઉદ્દીન ખીરજીની વત્તા સ્થાાઈ ત્માયે ગજુયાતભાાં કનુાં ળાવન શત ુાં ? 

 (A) મલવરદેલ લાઘેરા  (B) કણડદેલ લાઘેરા (C) યાભદેલ લાઘેરા  (D) અરુ્ ડનદેલ લાઘેરા  
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9. નીચે દળાડલેર જડકા જડ.  
 (1) તાનાયીયી ભશત્વલ  (a) અભદાલાદ  
 (2) યણત્વલ  (b) ગાાંધીનગય  
 (3) લવાંતત્વલ   (c) કચ્છ  
 (4)તાંગત્વલ   (d) લડનગય  
 (A)  (1)- (b), (2) – (c), (3) – (d), (4) – (a) 

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

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

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

10. ગજુયાતના “ ગારૂડી” રક વમદુામ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્ાાં મલધાન વાચા છે ? (GPSC-2020 ) 
 i. આ વમદુામના રક ગરૂડ ક્ષી કડલાના કવફના કાયણે જાણીતા  છે. 
 ii. આ વમદુામ ના કેટરાક રકના વ્મલવામ યાલણશથ્થા  ઉય ગીત ગાઈ ક્ષબક્ષા ભાાંગલાન છે.  
 iii. આ વમદુામન ેટા વમદુામ, નાગભાંન્દ્રા, નાગના ફાયટ ભનામ છે.   
 (A) પક્ત i અનેii  (B) પક્ત i અનેiii  (C) પક્ત ii અનેiii  (D)પક્ત i,ii અને iii 
11. કમા લડભાાં લડદયા સ્ટેટનુાં મુાંફઇ યાજમભાાં મલરીનીકયણ થયુાં શત ુાં ? 

(A)  1950    (B) 1947    (C)1949  (D) 1948 

12. AMULનુાં આખુાં નાભ શુાં છે ? 

 (A) આણાંદ મભલ્ક યનુાઈટેડ ક્ષરમભટેડ (B) આણાંદ મભલ્ક યમુનમન  ક્ષરમભટેડ  

 (C) ઓર મભલ્ક યમુનમન  ક્ષરમભટેડ  (D) ઓર  મભલ્ક યનુાઈટેડ ક્ષરમભટેડ 

13. ગજુયાતી ભરશરા ઈંગ્રીળ ચેનર ાય કયનાયી પ્રથભ ભરશરા  કણ ફન્દ્યુાં છે ? 

(A)  લાંરદતા ઘાયીમાર    (B) લાંરદતા ગમર   (C)  લમનતા ગમર  (D)   સનુીતા ઘાયીમાર  
14. ક્ષી શસ્સ્ટરભાાં દેળનુાં પ્રથભ ફડડ આઈવીય ુગજુયાતના ક્ા સ્થે ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

(A)  બાલનગય      (B) સયેુન્દ્રનગય   (C) જાભનગય  (D)  યાજકટ  
15. બગલાન ધભડનાથની મલત્ર મમૂતિ ધયાલતુાં સ્થ ાનવય ક્ા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) અભદાલાદ   (B) ગાાંધીનગય   (C) ભશવેાણા   (D) લડદયા  
16. યફાંદય જીલ્રાભાાં આલેર ભાધલયુની આરુ્ફારુ્ન મલસ્તાય ક્ા નાભે ઓખામ છે ? 

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

17. “ સ્લણડ અક્ષયે રખળે કમલઓ મળગાથા ગજુયાતની, આ ગણુલાંતી ગજુયાતની,જમ જમ ગયલી ગજુયાત ”ાંસ્ક્ત ક્ા ગજુયાતી 
વારશત્મકાયની છે ? 

(A)  યભેળ ઓઝા   (B) યભેળ ગપુ્તા   (C)  નભડદ   (D) ઉભાળાંકય જળી  
18. ગજુયાત યાજ્મના પ્રથભ યાજ્મના નાણાાંચના અધ્મક્ષ કણ શતા ? 
 (A)  વનત ભશતેા  (B) સયેુળ ભશતેા   (C)  ફલાંતયામ ભશતેા  (D) જવલાંત ભશતેા 
19. ગજુયાતના સરુતાન અશભદળાશ ેલવાલેર ળશયે ‘ અશભદનગય’આજે ક્ા નાભથી ઓખામ છે ? 

(A) અભદાલાદ   (B) ભશભેદાલાદ   (C) રશિંભતનગય   (D) સરુતાનયુ  
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20. ગજુયાતનુાં કયુાં સ્થ બગલાન શ્રીકૃષ્ણની રગ્નભમૂભ તયીકે પ્રખ્માત છે ? 
(A) દ્વાયકા   (B) યફાંદય    (C) ભાધલયુ   (D) વભનાથ  

21. ગજુયાતના ક્ા જજલ્રાભાાં સ્ત્રીઓન વાક્ષયતા દય વોથી લધાયે છે ? 

(A)  ભશવેાણા    (B) અભદાલાદ    (C) સયુત   (D) બાલનગય  
22. મલત્ર વાંત અાગીગાનુાં વભામધસ્થ વતાધાય ક્ા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A)  અભયેરી   (B) યાજકટ    (C) રુ્નાગઢ   (D) ગીય વભનાથ  
23. ગજુયાત યાજ્મભાાં વો પ્રથભ આયુડલેદ કરેજ ક્ાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

(A)ાટણ    (B) નડીમાદ    (C)  જાભનગય   (D) અભદાલાદ  
24. બાયતના વલોચ્મ ન્દ્મામારમભાાં મનભણ ૂાંક ાભનાય વોપ્રથભ ગજુયાતી કણ શતા ? 

(A) ી.એન.ઠક્કય  (B) મલઠ્ઠરબાઈ ટેર  (C) શયીરાર કણીમા (D)  એન.એવ.ઠકકય  
25. બાણલડ તાલકુ કમા જીલ્રાભાાં આલેર છે ? 

(A)  ગીય વભનાથ  (B) દેલભમૂભ દ્વાયકા  (C) રુ્નાગઢ   (D)  કચ્છ  
26. ગજુયાત યાજ્મના ાટણ  જીલ્રાને ક્ા જીલ્રાની શદ સ્ળડતી  નથી ? 

(A) ફનાવકાાંઠા   (B) વાફયકાાંઠા    (C)  સયેુન્દ્રનગય   (D)  કચ્છ  
27. મલત્ર રૂકભાલતી નદીના રકનાયે આલેર યાભય લેકયા માત્રાધાભ ગજુયાતના ક્ા જીલ્રાભાાં આલેર છે ? 

(A)  કચ્છ   (B) ભયફી    (C) બાલનગય   (D) દેલભમૂભ દ્વાયકા  
28. ગજુયાતના દરયમા કાાંઠે કઈ ભાછરીઓ ભી આલે છે ?   

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

29. ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ ભેગ્વેવ એલડડ ભેલનાય ગજુયાતી કણ શતા ? 

(A) ઇરાફેન બટ્ટ  (B) મલક્રભ વાયાબાઇ  (C) ચારૂભતીફેન મદ્ધા  (D) ચીનબુાઈ ફેયનેટ  
30. વભનાથ ભાંરદયનુાં સ્થાત્મ કઈ ળૈરીનુાં છે ? 

(A) રમલડ ળૈરી    (B) નાગય ળૈરી    (C) ચાલકુ્ ળૈરી (D) કક્ષરિંગ ળૈરી  
31. ગજુયાતભાાં તાી નદીનુાં પ્રલેળ સ્થાન જણાલ. 

(A) અભયકાંટક     (B) ઉત્તયવાંડા    (C)  શયણપા  (D) કાંઠભાના ડુાંગય  
32. ફાકને ભપત અને પયજીમાત મળક્ષણન અમધકાય મનમભની યચના ગજુયાત વયકાયે ક્ાયે કયી ? 

 (A)  2009ભાાં    (B) 2010ભાાં   (C)  2011ભાાં   (D) 2012ભાાં 
33. ગજુયાતનુાં ક્ા સ્થે એમળમાની વોથી ભટી જજલ્રા કટડ  ળરૂ કયલાભાાં આલી ? 

(A)  અભદાલાદ   (B) યાજકટ    (C)  સયુત   (D) લડદયા  
34. ફન્ની મલસ્તાયભાાં આગલા વ્મલવામરૂે મલક્વનાય લસ્ત ુ‘ ઘડકી’ શુાં છે ? 

(A)  ગદડીઓ   (B) ધાફા    (C) બયતકાભ   (D)  ભજડીઓ  
35. ભશાગજુયાત ચલના પ્રણેતા ઇન્દ્દુરાર માક્ષિકન આશ્રભ કમાાં આલેર છે ? 

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

36. ગાાંધીનગય જજલ્રાના રૂાર ગાભભાાં ધામભિક એક્તા અને અસ્શૃ્મતાના મનલાયણની આરફેર કાયતી લ્રીના ઉત્વલની 
મલમધ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્ાાં મલધાન વાચાાં છે ? 
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 i. દક્ષરત ળભી વકૃ્ષનુાં રાકડુાં રાલે છે. 
 ii. સથુાય તેભાાંથી લ્રી (રાકડાન યથ) ફનાલે છે.  
 iii. લશુાય ભાતાનુાં છત્ર ફનાલે છે.  
 iv. લશયાઓ કૂાંડાભાાં કામવમા યેૂ છે.  
 (A) પક્ત i અનેii  (B) પક્તi,iiiઅનેiv  (C) પક્ત I,ii,iiiઅનેiv (D) પક્ત i,ii અને iii 
37. અરાઉદ્દીન ખીરજીની ગજુયાત યની ચઢાઈનુાં લણડન કયત ગજુયાતી ગ્રાંથ કમ છે ? 

 (A) ગજુયાતન ઇમતશાવ  (B) કાન્દ્શદડે પ્રફાંધ (C) મત્રભલુનદીક પ્રફાંધ (D) કયણઘેર  
38. નીચે આેર મગ્મ જડકા જડ   

(1) ભાધલ લાલ    (a) કચ્છ જજલ્ર  
(2) યશા પટડ     (b) રુ્નાગઢ જજલ્ર  
(3) આનાંદ આશ્રભ ક્ષફરખા (c) સયેુન્દ્રનગય કજજલ્ર  
(4) રૂઠી યાણીન ભશરે   (d) વાફયકાાંઠા જજલ્ર  
(A)  1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d 

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

39. ઠાન ભે વાત નદીઓના વાંગભ સ્થે યચામ છે. આ વાત નદીઓભાાં નીચેની કઈ નદીઓન વભાલેળ થામ છે? 

(A)  ળેઢી, ભેશ્વ, ભાઝભ, વાફયભતી, લાત્રક 
(B) ળેઢી, ભેશ્વ, ભાઝભ, વયસ્લતી, લાત્રક 

(C) ળેઢી, ભેશ્વ, ભાઝભ, વાફયભતી, અંક્ષફકા  
(D) ળેઢી, ભેશ્વ, ભશી, વાફયભતી, લાત્રક 

40. ગજુયાતભાાં તખ્તેશ્વય ભશાદેલનુાં ભાંરદય કમા ળશયેભાાં આલેલ ુછે ? 
(A)  બાલનગય     (B) જાભનગય    (C)  રુ્નાગઢ   (D) યાજકટ  

41. ગજુયાત યાજ્મના સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાને ક્ા જજલ્રાની શદ સ્ળડતી નથી ? 

(A)  ફટાદ    (B) બાલનગય  (C)  ભયફી   (D) અભદાલાદ   
42. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ‘ ગજુયાત વરાય ાકડ ’ની સ્થાના ક્ા જીલ્રાભાાં આલેર છે ?   

(A)  અયલલ્રી   (B) ભશવેાણા    (C) ાટણ    (D) નભડદા  
43. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે પ્રાચીન ભૈત્રક લાંળની યાજધાની તયીકે ઓખાત ુાં શત ુાં ? 

(A)  લલ્રબીયુ  (B) યાંગયુ    (C) કાંથારયમા   (D)  રીંફડી  
44. પ્રમવદ્ધ નલરખા ભાંરદય ગજુયાતના ક્ાાં જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) દેલભમૂભ દ્વાયકા  (B) જાભનગય    (C) યાજકટ   (D) કચ્છ  
45. કુદયતી ગેવના  બાંડાયનુાં ઉદ્દબલસ્થાન લણેુજ ક્ા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) આણાંદ    (B) તાી   (C) બરૂચ    (D) અયલલ્રી  
46. નીચેનાભાાંથી ગજુયાતનાાં ક્ાાં વાંગ્રશારમભાાં યાજા યમલ લભાડના ક્ષચત્ર જલા ભે છે ? 

 (A) પતેશમવિંશ વાંગ્રશારમ (B)કેક્ષરક વાંગ્રશારમ  (C)કચ્છ વાંગ્રશારમ  (D)એર.ડી. વાંગ્રશારમ  
 
 



 

ASHWIN DIVEKAR                             www.gnanbhandar.com  Page 5 
 

47. ગજુયાત યાજ્મના આલેર ફટાદ જજલ્રાને કમાાં તભાભ (ાાંચેમ) જજલ્રાઓની શદ સ્ળે છે ? 

(A) ભયફી જજલ્ર, યાજકટ જજલ્ર, બાલનગય જજલ્ર , અભયેરી જજલ્ર, અભદાલાદ જજલ્ર 
(B) સયેુન્દ્રનગય જજલ્ર, યાજકટ જજલ્ર, બાલનગય જજલ્ર , અભયેરી જજલ્ર, અભદાલાદ જજલ્ર   

 (C) ભયફી જજલ્ર, યાજકટ જજલ્ર, બાલનગય જજલ્ર , અભયેરી જજલ્ર, અભદાલાદ જજલ્ર    

(D) સયેુન્દ્રનગય જજલ્ર, યાજકટ જજલ્ર, બાલનગય જજલ્ર , અયલલ્રી જજલ્ર, અભદાલાદ જજલ્ર  
48. આઝાદી ભાટેના વાંગ્રાભ વભમે અભદાલાદભા મભરભરૂ્યની ભાગણી ફાફતની શડતા વભમે ભરૂ્ય વાભે ભક્કભ યશલેાભાાં 

કણ અગે્રવય શત ુાં ? 

 (A) અનસમૂાફેન  (B) ળેઠ અંફારાર (C) ળેઠ ભગનરાર  (D) દભમાંમતફેન ળેઠ  
49. શ્રીકૃષ્ણએ કની આસ્થાની તાની પ્રમતભા ડાકય શોંચાડી તેભ ભનામ છે ? 
 (A) યણછડદાવ ભશતેા  (B) લજેવાંગ યાજતૂ (C) અભયદાવ   (D) દેલકીનાંદન  
50. બગલાન ભલ્લ્રનાથનુાં મલત્ર માત્રાસ્થ બમણી કમા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 (A) ગાાંધીનગય   (B) અભદાલાદ  (C) ભશવેાણા   (D) ાટણ 
51. મૂયાજ વરાંકીએ ક્ા સ્થે જઈને તાન દેશત્માગ કમો શત ?   

(A)  બારકાતીથડ   (B) શ્રીસ્થર(મવદ્ધયુ)  (C) લડનગય    (D) ાટણ  
52. ગજુયાત યાજ્મના પ્રથભ ભરશરા ડીજીી ફનલાનુાં ફહુભાન કણે પ્રાપ્ત થયુાં છે ? 

 (A) મનણુાાં તયલા  (B) ળબા ભતૂડા  (C)  ગીથા જશયી (D) ગગનદી ગાંબીય  
53. દેળનુાં પ્રથભ ગજુયાતનુાં કયુાં ગાભ પ્રથભ વરાય મલરેજ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

(A)  સરુીયુ   (B) યસરુયુા   (C)  યાભયુા   (D) રીરાખા  
54. ગાાંધીનગયભાાં ગજુયાત મલધાનવબાનુાં ઉદ્દઘાટન કના દ્વાયા થયુાં શત ુાં ? 

 (A) સશુ્રી ળાયદા મખુયજી (B) ડૉ. જીલયાજ ભશતેા  (C) યમલળાંકય ભશાયાજ  (D) ઉછાંગયામ ઢેફય 
55. દેળનુાં પ્રથભ રડજજટર ગાભ ુાંવયી ગજુયાત યાજ્મના  વાફયકાાંઠા જજલ્રાના કમા તાલકુાભાાં આલેર છે ? 
 (A)  ખેડબ્રહ્મા   (B)પ્રાાંમતજ    (C) તરદ  (D)મલજમનગય  
56. કચ્છ જજલ્રાભાાં આલેર ાાંધ્ર મલસ્તાયભાાંથી શુાં ભી આલે છે ? 

 (A) ક્ષરગ્નાઈટ કરવ (B) અશદુ્ધ રખાંડ  (C) જીપ્વભ   (D) ડામનાવયના અલળે  
57. રશન્દ્દુ ધભડના ોયાક્ષણક ગ્રાંથ મજુફ વાત ઋમમમુનઓએ તસ્મા કયી શતી તે ગજુયાતભાાં  વપ્તેશ્વય ભશાદેલનુાં ભાંરદય કમાાં 

આલેલુાં છે ? 

(A) ફૂદેડા   (B) અયવડીમા   (C)  ઇડય  (D) લડારી  
58. ગજુયાતભાાં સ્લદેળી પ્રવમૃતને લેગ આલા ‘ દેળી કાયીગયીને ઉતે્તજન’ સુ્તકના રેખક કણ છે ? 

 (A) શરયરાર શડદ ધ્રલુ  (B) દાદાબાઈ નલયજી  (C) પ્રાણજીલનદાવ  (D) શયગમલિંદદાવ  
59. ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ તન ઉમગ કયનાય સરુતાન કણ શત ? 
 (A)કુભાયા દેવાઇ  (B) ભશભદ ફેગડ (C)મવદ્ધયાજ જમમવિંશ  (D)લસ્તુા 
60. નીચે દળાડલેર લયવાદનુાં પ્રભાણ અને મલસ્તાય મલળે જડકા જડ  

(1) વોથી લધ ુલયવાદના મલસ્તાય  (a) મિભ ઘાટની લનની રદળા  
(2) ભધ્મભ લયવાદ     (b) ઉત્તય ગજુયાત  
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(3) ઓછ લયવાદ    (c) ગજુયાતન વોયાષ્ર પ્રદેળ  
(4) અયૂત લયવાદ    (d) દક્ષક્ષણ ગજુયાતનાાં બાગ  
(A) 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – d, 4 – c 

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

61. ગજુયાતનુાં કયુાં ગાભ મલશ્વનુાં પ્રથભ વ્મવનમકુ્ત ગાભ ફન્દ્યુાં છે ? 

(A) બેખડીમા  (B) કલાાંટ   (C) જાભા   (D) જાભયુ  
62. આંતયયાષ્રીમ કક્ષાનુાં અને બાયતની ફીરુ્ ાં વડદાંળ વાંળધન કેન્દ્ર ગજુયાતના ક્ા સ્થે ળરૂ કયલાભાાં આલળે ? 

(A)ધયભયુ  (B) લરવાડ   (C) કયાડા    (D) ઉભયગાભ  
63. ભેઘયાજાની છડીન ઉત્વલ ભે ..... ખાતે ઉજલામ છે.  
 (A) બરૂચ  (B) ડાાંગ   (C) લરવાડ    (D) ઉતયવાંડા 
64. વોપ્રથભ ભાંગ ગ્રશના અલળે ગજુયાતનાાં કમા સ્થેથી ભી આલેર છે ? 

(A)  ભાતાન ભઢ- કચ્છ (B)યૈમારી – ભશીવાગય   (C)  અંફાજી – ફનાવકાાંઠા  (D) ધ્રર – જાભનગય  
65. તાજેતયભાાં ગજુયાતની પ્રથભ પયેન સ્ટ ઓપીવ ક્ાાં  ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

(A) અભદાલાદ   (B) ગાાંધીનગય   (C) લડદયા    (D) બાલનગય 
66. ગજુયાતી ત્રકાય અને કટાય રેખક કાાંમત બટ્ટનુાં હરુાભણુાં નાભ શુાં શત ુાં ? 

(A)  ચકય   (B) ફચ ુ  (C) ઘનશ્માભ    (D) ચેતન  
67. યનેુસ્ક દ્વાયા મલશ્વ મલયાવત ળશયેન દયજ્જ પ્રાપ્ત કયનાય દેળનુાં પ્રથભ ળશયે કયુાં છે ? 

(A) જમયુ  (B) અભદાલાદ  (C) લાયાણવી   (D) લડદયા  
68. ગજુયાતના ક્ા પ્રાણીને જ ાંગરના વાંત્રી તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

(A) મવિંશ   (B) ઘડુખય   (C) વાફય    (D) લાઘ   
69. દક્ષક્ષણ બાયતીમ ઢફનુાં ગજુયાતનુાં પ્રાચીન ગ ભાંરદય ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

(A)  યફાંદય   (B) જાભનગય    (C) બાલનગય    (D) યાજકટ  
70. ગજુયાતભાાં ચાંદનના વકૃ્ષનુાં લન ધયાલતુાં સ્થ ફારાયાભ ક્ા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

(A) ફનાવકાાંઠા  (B) વાફયકાાંઠા   (C) અયલલ્રી    (D) દાશદ  

71. ગજુયાત વયકાયે ગજુયાતી બાાની કઈ રપલ્ભ વોપ્રથભ કયમસુ્ક્ત આી શતી ? 

(A)  નયમવિંશ ભશતેા  (B) અખાંડ વોબાગ્મલતી  (C)  જેવર તયર   (D) કાંકુ  

72. ગજુયાતભાાં આલેર કમા વયલયન મલષ્ણુયુાણભાાં ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

(A)   ન વયલય    (B) ળમભિષ્ઠા વયલય   (C) નાયામણ વયલય   (D)વયદાય વયલય  
73. ‘ભશબ્ફત ભકફયા’ ગજુયાતભાાં કમા સ્થે આલેર છે ? 

 (A) જાભનગય   (B) રુ્નાગઢ  (C) બાલનગય    (D) ભજુ  
74. વરાંકી લાંળના કમા યાજલીને ફફડયકજજષ્ણ ુતયીકે ણ ઓખામ છે ?   

(A)  બીભદેલ શરે  (B) અકફય    (C) કુભાયા     (D) મવદ્ધયાજ જમમવિંશ 

75. ક્ા લાઈવયૉમ ય અભદાલાદ ખાતે ફોંફ પેંકલાભાાં આવ્મ છે ? 

(A) રડડ ભાઉન્દ્ટ ફેટન  (B) રડડ મભન્દ્ટ   (C)  રડડ રયન   (D)રડડ ક્ષફનક્ષરફગ  
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76. ગજુયાતભાાં નક્ષત્ર મવક્કા કમા ભગર ફાદળાશ ેફશાય ડાવ્મા શતા ? 

(A) અકફય    (B) ફાફય    (C) જશાાંગીય   (D) હભૂાયુાં  
77. તયણેતયના ભાંરદયન જીણધ્ધાય કયાલનાય કયણમવિંશજી કમાનાાં યાજલી શતા ? 

 (A)ભયફી   (B)લઢલાણ  (C)લાાંકાનેય    (D)રખતય 

78. જશાાંગીયે અંગે્રજને ગજુયાતનાાં કમા ફાંદય ખાતે લેાયીેઢી સ્થાલાની ભાંરૂ્યી આી શતી ? 

(A) બાલનગય    (B) જાભનગય    (C) સયુત    (D) ઘઘા  
79. કચ્છભાાં આલેર સયૂકટડા સ્થના ળધક કણ શતા ? 

(A)  આય.એવ. મલષ્ટ  (B) એવ.આય.યાલ   (C) જગમત જળી  (D) અયમલિંદ ઘ  
80. ગજુયાતભાાં ાંચામતી યાજન અભર કઈ તાયીખે થમ શત ? 

(A) શરેી એમપ્રર 1961   (B) શરેી એમપ્રર 1962  (C) શરેી એમપ્રર 1963  (D) શરેી એમપ્રર 1964 
81. ‘યનુાઇટેડ સ્ટેટ્વ ઓપ કાઠીમાલાડ’ની સ્થાના કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 (A)15 પેબ્રઆુયી 1948 (B) 15 એમપ્રર  1948 (C) 15 ઓગસ્ટ 1947  (D) 15 પેબ્રઆુયી 1950 

82. શડપ્પ્મન વભમગાાની શડી આકાયની કુરડી કમાાં ભી આલી શતી ? 

(A) રથર     (B) ધાલીયા    (C)  રટેશ્વય   (D) કુાંતારી  
83. ભચૂય ભરયના યદુ્ધ મલળે કયુાં કથન અમગ્મ છે ? 

(A)  આ યદુ્ધ ધ્રર ખાતે થયુાં શત ુાં.  
(B) મઝુપપયળાશ ત્રીજાઓ નલાનગયના જાભ વતાજીના ળયણે ગમ શત.  
(C)  જે વભમે અકફયન ગજુયાતન સફૂ મભઝાડ અઝીઝ કકા શત.  
(D) જાભ વતાજીએ મઝુપપયળાશ ત્રીજાને ચટીરાના ડુાંગયભાાં આશ્રમ આપ્મ શત. 

84. ગજુયાતના કમા ળાવકે અજભેય ય ચડાઈ કયતાાં થૃ્લીયાજ ચોશાણના મતા વભેશ્વયનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં ?   

(A)  બીભદેલ પ્રથભ  (B) બીભદેલ દ્વદ્વતીમ  (C) મૂયાજ પ્રથભ    (D) મૂયાજ દ્વદ્વતીમ  
85. આણાંદ કૃમ યમુનલમવિટી, આણાંદ ખાતેથી કયુાં કૃમમલમક વાભમમક પ્રકામળત કયલાભાાં આલે છે ? 

(A) કૃમ જીલન   (B) કૃમ જાગયણ   (C)  કૃમ મલિાન   (D) કૃમગમલદ્યા 
86. ગજુયાતભાાં ગપુ્ત વામ્રાજ્મની ળરૂઆત કમા યાજલીથી ળરૂ થઈ શતી? 

 (A)ચન્દ્્ગપુ્ત પ્રથભ  (B) ચન્દ્્ગપુ્ત ફીજ (C)મલષ્ણગુપુ્ત    (D)યાભગપુ્ત  
87. ગજુયાત યાજ્મના આલેર ાંચભશાર  જજલ્રાને કમાાં તભાભ (ાાંચેમ  ) જજલ્રાઓની શદ સ્ળે છે ? 

(A)  ખેડા જજલ્ર, દાશદ જજલ્ર, છટાઉદેયુ જજલ્ર, લડદયા જજલ્ર, ભશીવાગય જજલ્ર 
(B) ખેડા જજલ્ર, દાશદ જજલ્ર, ગધયા જજલ્ર, લડદયા જજલ્ર, ખેડા જજલ્ર 
 (C)  અભદાલાદ જજલ્ર, દાશદ જજલ્ર, છટાઉદેયુ જજલ્ર, આણાંદ જજલ્ર, ખેડા જજલ્ર 
(D) તાી જજલ્ર, દાશદ જજલ્ર, છટાઉદેયુ જજલ્ર, લડદયા જજલ્ર, ખેડા જજલ્ર 

88. ધાનેયા તાલકુ ગજુયાત યાજ્મના કમાાં જીલ્રાભાાં આલેર છે ? 

(A)ાટણ    (B) ફનાવકાાંઠા    (C) રુ્નાગઢ     (D) યાજકટ  
89.સરુતાન અશભેદળાશ ેઇ.વ. 1411ભાાં અભદાલાદ ળશયેની યચનાન ામ કઈ ભાાં નાખ્મ શત ? 

 (A) યતન  (B) મહુતૂડ  (C) બાાંડેયી   (D) કાંવાયા  
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90. સ્કાંદગપુ્તના ગજુયાતનાાં સફૂાનુાં નાભ શુાં શત ુાં ? 

(A) ણડદત   (B) ષુ્ગપુ્ત    (C)  સમુલળાખ    (D) તષુ્ણા  
91. ગજુયાતનાાં લલ્ડડ શરેયટેજ સ્થ મલળે જડકા જડ  

   લડ       લલ્ડડ શરેયટેજ  
(1) ઇ.વ.2004   (a) ધાલીયા 
(2) ઇ.વ.2014   (b) ચાાંાનેય  
(3) ઇ.વ.2017   (c) યાણકી લાલ  
(4) ઇ.વ.2021   (d) અભદાલાદ  
(A)  1 – d, 2 – a, 3 – b, 4 – c  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d 

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

92. રદલ્શીના મવિંશાવનન છેલ્ર રશન્દ્દુ યાજા થૃ્લીયાજ ચોશાણે ગજુયાતનાાં કમા યાજા વાથે વાંમધ કયી શતી ? 

 (A) કણડદેલ  (B) મવદ્ધયાજમવિંશ જમમવિંશ (C) બીભદેલ    (D)યાલ જમમવિંશ  
93. નીચે દળાડલેર મગ્મ જડકા જડ  

(1) ઇ.વ.1915   (a) અભદાલાદ મભર ભરૂ્ય વત્માગ્રશ  
(2) ઇ.વ.1917  (b) વાફયભતી આશ્રભ  
(3) ઇ.વ.1932   (c) કચયફ આશ્રભ  
(4) ઇ.વ.1918    (d) શયીજન વેલક વાંઘ  
(A)  1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d 

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

94. ગજુયાતભાાં વાંસ્થા અને લડ મલળે જડકા જડ  
(1) ગજુયાત યાજ્મ લન મલકાવ મનગભ ક્ષર.   (a) ઇ.વ. 1979  
(2) ગજુયાત શસ્ત ઉદ્યગ મલકાવ મનગભ ક્ષર.  (b) ઇ.વ. 1973  
(3) ગજુયાત રઘ ુઉદ્યગ મનગભ ક્ષર.   (c) ઇ.વ. 1962  
(4) ગજુયાત પ્રલાવન મનગભ ક્ષર.    (d) ઇ.વ. 1975  
(A) 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d 

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

95. ગજુયાતભાાં વોથી લધ ુગામની વાંખ્મા કમ જજલ્ર ધયાલે છે ? 

(A)  સયેુન્દ્રનગય   (B) લરવાડ    (C) ગીય વભનાથ   (D) યાજકટ  
96. ભાાંડલી ફાંદય નજીક યેતી ઉડીને આગ ન લધે તે ભાટે લેરાનુાં લાલેતય કયનાય ભશાનબુાલ કણ શતા ? 

 (A) બગલાનરાર ઇન્દ્રજી    (B) જમકૃષ્ણ ઇન્દ્રજી 
 (C) શવમખુરાર વાકીમા  (D) ભગનરાર લખતચાંદ  

97. નીચે દળાડલેર ાક અને તેને વાંફાંમધત જજલ્ર  મલળે જડકા જડ  
(1) વોથી લધ ુરુ્લાયનુાં લાલેતય (a) સયુત જજલ્ર  
(2) વોથી લધ ુરુ્લાયનુાં ઉત્ાદન  (b) યાજકટ જજલ્ર   
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(3) વોથી લધ ુભગપીનુાં લાલેતય (c) રુ્નાગઢ જજલ્ર  
(4) વોથી લધ ુભગપીનુાં ઉત્ાદન (d) બાલનગય જજલ્ર  
(A) 1 – c, 2 – b, 3 – d, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – d, 4 – c 

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

98. કેયથી આલીને ગજુયાતભાાં જ સ્સ્થય થમેરા નતૃ્મગરુૂઓ બાસ્કય અને યાધા ભેનન દ્વાયા સ્થામત નતૃ્મવાંસ્થાનુાં નાભ શુાં છે ? 

(A) મરુા સ્કરૂ ઓપ કરામવકર ડાસ્ન્દ્વિંગ 
 (B) નતડન સ્કરૂ ઓપ કરામવકર ડાસ્ન્દ્વિંગ 
 (C) વેન્દ્ટય પય ઇન્ન્દ્ડમન ક્રામવકર ડાન્દ્વ  
 (D) કદમ્ફ સ્કરૂ ઓપ ડાસ્ન્દ્વિંગ 

99. ગજુયાતની પ્રમવદ્ધ ગપુાઓ અને સ્થ મલળે જડકા જડ  
   ગપુાનુાં નાભ       સ્થ  
(1) ફારાખાાંટેની ગપુાઓ   (a) ગીય વભનાથ  
(2) ખાાંબીરડાની ગપુાઓ   (b) કચ્છ  
(3) મવમત ગપુાઓ   (c) રુ્નાગઢ  
(4) વાના ગપુાઓ   (d) યાજકટ  
(A)  1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d 

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

100. 1867ના અયવાભાાં મલધલા મલલાશને ઉતે્તજન આલા અભદાલાદભા કના દ્વાયા વાંસ્થાની સ્થાના કયલાભાાં આલી ? 

 (A) ધનકયફા ભાધલદાવ   (B) ધનસખુરાર યેલાળાંકય 
 (C) રારળાંકય ઉમભમાળાંકય   (D) આનાંદળાંકય જટાળાંકય  
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