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GENERAL KNOWLEDGE

રીવ કન્દ્સ્ટે ફર, જેર ત્રવાશી તથા તરાટી ની યીક્ષા ભાટે
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ુ યાતના કમા ફંધને ‘ભેગા પ્રજેકટ’ તયીકે ગણલાભાં આલે છે ?
1 ગજ
Ans: ઉકાઇ ફંધ

2 વોયાષ્ટ્રભાં જે યાવ ભટેબાગે રૂુ  રે છે તેને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાં આલે છે ?
Ans: શલ્રીવક
ુ ાયે કઇ ફપલ્ભ ભાટે વંગીત આપય ંુ છે , જે ગાંધીજી ય આધાફયત છે ?
3 ઉદમ ભજમદ
Ans: ગાંધી ભામ પાધય
4 કમરકુ ન ંુ ક્ષી ફૈમ કમા ક્ષીના ભાાભાં તાના ઇંડા વેલલા મ ૂકી આલે છે ?
Ans: રેરાં
5 શ્રીયં ગ અલધ ૂત ભશાયાજે કઇ બાાભાં સ્ુ તક રખમાં છે ?
ુ યાતી અને વંસ્કત
Ans: ભયાઠી, ગજ
ૃ
ુ યાતી શાસ્મવાફશત્મના ‘શાસ્મ વમ્રાટ’ ન ંુ બફરૂદ કને ભળય ંુ છે ?
6 ગજ
Ans: જમતીન્દ્ર શ. દલે
ુ યાતના કમા ભશાનબ
ુ ાલ વોપ્રથભ લખત યાજમાર ફન્દ્મા શતા? કમા યાજમભાં?
7 ગજ
Ans: ચંદુરાર ત્રિલેદી-ઓફયસ્વા
ુ યાતન વો પ્રથભ મસ્ુ સ્રભ સ ૂફ કણ શત ?
8 ગજ
Ans: તાતાયખાન
ુ યાતની ત્રલશ્વત્રલખમાત ત્રલદ્યાીઠન ંુ નાભ જણાલ.
9 પ્રાચીન ગજ
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Ans: લરબી ત્રલદ્યાીઠ
ુ ખય એત્રળમા ખંડભાં પકત કમાં જલા ભે છે ?
10 ત્રવિંશ અને ઘડ
ુ યાત
Ans: ગજ
ુ યાતભાં છે , તે કમાં આલેર છે ?
11 ળંકયાચામે સ્થાેરા ચાય ભઠ ૈકીન એક ગજ
Ans: દ્વાયકા
ુ યાતના કમા લનત્રલસ્તાયભાં દે ખી ળકામ છે ?
12 ઉડતી બખવકરી ગજ
ુ યાતનાં જ ંગર
Ans: શ ૂયાણેશ્વય અને દબક્ષણ-ભધ્મ ગજ
ુ યાતી વાફશત્મનાં કમા કત્રલ ત્રનયક્ષય શતા ?
13 ભધ્મકારીન ગજ
Ans: કત્રલ બજા બગત
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ ‘કૃત્રિભ વયલય’ કય ંુ છે ?
14 ગજ
Ans: વયદાય વયલય
ુ યાત વયકાય દ્વાયા કઇ ળાાઓ ચરાલલાભાં આલે છે ?
15 ળૈક્ષબણક અને વાભાજજક છાતલગગ ભાટે ગજ
Ans: નલદમ ળાાઓ
16 નભગદા નદીન ંુ ાણી અન્દ્મ કઇ નદીને ભે છે ?
Ans: વાફયભતી નદી અને વયસ્લતી
ુ યાતભાં લનાગકયર
ુ ય વવામટીની સ્થાના કણે કયી ?
17 ગજ
Ans: એરેકઝાન્દ્ડય ફકન્દ્રક પર્બવગ
ુ યાતી ભફશરા ત્રલશ્વપ્રલાવી તયીકે જાણીતા છે ?
18 કમા ગજ
Ans: પ્રીતી વેનગપુ તા
19 કઇ વારભાં બમાનક  ૂય આલલાને કાયણે રથરન ત્રલનાળ થમ શલાન ંુ ભનામ છે ?
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Ans: ઇ.વ.  ૂલે ૧૯૦૦ આવાવ
ુ યાતની યાજધાની ાટણથી કમાં ખવેડલાન ત્રનણગમ કમો શત?
20 અશભદળાશે ગજ
Ans: આળાલર (શારન ંુ અભદાલાદ)
21 ‘જયબુ ફરી ઓપ ફિકેટ’ નાભન ંુ સ્ુ તક કમા ફિકેટય ય રખાય ંુ છે ?
Ans: જાભ યણજીતત્રવિંશ
ુ યાતભાં કમા નાભે ઓખામ છે ?
22 પ્રાચીન વભમભાં ‘દં ડકાયણ્મ’ તયીકે ઓખાત પ્રદે ળ અલાગચીન ગજ
Ans: ડાંગ
23 સ્લયાજની રડત ભાટે યત્રલળંકય ભશાયાજે કય ુ સ્ુ તક ઘયે ઘયે શોંચત ંુ કયું ુ શત?ંુ
Ans: ફશિંદ સ્લયાજ
ુ યાતન બાગ ગણાતા બબન્નભારભાં જન્દ્ભેરા બ્રહ્મગપુ તે ળેની ળધ કયી શતી ?
24 એક વભમે ગજ
Ans: શ ૂન્દ્મ
25 કચ્છના યબમાભણા યણભાં કઇ  ૂબણિભાની યાિે ઉત્વલ ઊજલલાભાં આલે છે ?
Ans: ળયદ  ૂબણિભા
ુ યાતભાં જીરૂ અને લફયમાીના લેાયના વોથી ભટા કેન્દ્ર તયીકે કય ંુ ળશેય જાણીત ંુ છે ?
26 ગજ
Ans: ઉંઝા
27  ૃથ્લી છંદને પ્રલાશી ફનાલલાન પ્રમગ કમા કત્રલએ કમો છે ?
Ans: ફલંતયામ ક. ઠાકય
ુ યાતના કમા ખેરાડીએ બાયતીમ ફિકેટ ટીભના કૉચની વપ ભ ૂત્રભકા બજલી છે ?
28 ગજ
ુ ાન ગામકલાડ
Ans: અંશભ
29 વોયાષ્ટ્રન ંુ વોથી ભટંુ ફંદય કય ંુ છે ?
Ans: ઓખા
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ુ યાતભાં લજનકાંટા ભાટેન ંુ પ્રખમાત સ્થ કય ંુ છે ?
30 ગજ
Ans: વાલયકું ડરા
31 યીંછન ત્રપ્રમ ખયાક શંુ શમ છે ?
Ans: ઉધઇ
ુ યાતના કમા યાજલી વંતના નાભ વાથે ીાલાલ ફંદયન ંુ નાભ જડામેલ ં ુ છે ?
32 ગજ
Ans: વંત ીાજી
33 ળશીદ થમેરા સ્લાતંત્ર્મ વૈત્રનકન ંુ ળફ જઇને ઝલેયચંદ ભેઘાણીએ કઇ કૃત્રત યચી શતી?
ુ  ગયફ
Ans: મત્ૃ યન
34 અષ્ટ્ટાલિ મત્રુ નએ તાન ભત પ્રત્રતાદીત કયતી ગીતા કમાં યચી શતી?
Ans: પ્રબાવ ાટણ
ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ નેચય એજયક
ુ ેળન વેન્દ્ટય કમાં છે ?
35 ગજ
Ans: ફશિંગગઢ
ુ યાતની અરગ યચનાની આગેલાની કણે રીધી શતી?
36 ભશાગજ
Ans: ઈન્દ્દુરાર માબિક
37 અંગ્રેજની યં ગબેદની નીત્રત વાભે વત્માગ્રશની ઘટના ભશાત્ભા ગાંધીજીના કમા સ્ુ તકભાં છે ?
Ans: દબક્ષણ આફિકાના વત્માગ્રશન ઈત્રતશાવ
38 ‘યાભ યભકડું જફડય ંુ યે , યાણાજી!…’ દ કણે યચ્ય ંુ છે ?
Ans: ભીયાંફાઇ
ુ યાતની કઇ ચેવ ખેરાડી વો પ્રથભ વભ
ુ ન ઇન્દ્ટયનેળનર ભાસ્ટવગની પ્રત્રતમબગતા જીતી શતી ?
39 ગજ
Ans: ધ્માની દલે
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40 ભ ૂજના ભ ૂજજમા ફકલ્રાભાં કય ંુ પ્રાચીન ભંફદય આલેલ ં ુ છે ?
ુ ંગ ભંફદય
Ans: ભજ
ુ યાતીને આંતયયાષ્ટ્રીમ અણ ુ કાઊન્દ્વીર (ત્રલમેના)ના ચેયભેન ફનલાન ંુ ગોયલ પ્રાપત થય ંુ શત?ંુ
41 કમા ગજ
ુ ય ભશેતા
Ans: ડૉ. ભધક
ુ યાતના કમા યાજલીની સ
ુ િ
ુ ી ળમ્ભીક ૂય વાથે યણ્મા છે ?
42 ગજ
ુ િ
ુ ી
Ans: બાલનગયના કૃષ્ટ્ણકુ ભાયત્રવશજીના સ
ુ યાતભાં ‘ગૅવ િૅકય પરાન્દ્ટ’ કમાં આલેર છે ?
43 ગજ
Ans: શજીયા
ુ યાતભાં ટેબરલીઝનન પ્રાંયબ કમાયથી થમ?
44 ગજ
Ans: ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૭૫
45 ‘એકરવ્મ આચગયી એકેડેભી’ની સ્થાના કણે કયી શતી?
Ans: ફદનેળ બીર
46 યફંદયભાં આલેર ભશાત્ભા ગાંધી કીત્રતિ ભંફદય કણે ફંધાવ્ય?
ંુ
Ans: નાનજી કાબરદાવ ભશેતા
ુ યાતી વાફશત્મભાં ‘આખમાનન ત્રતા’ કણ ગણામ છે ?
47 ગજ
Ans: કત્રલ બારણ
48 ‘અબખર બ્રહ્માંડભાં એક ત ંુ શ્રી શફય…’ – આ દ કન ંુ છે ?
Ans: નયત્રવિંશ ભશેતા
49 ંચભશાર બીર વેલાભંડની સ્થાના કણે કયી?
Ans: ઠક્કયફાા
ુ યાતના કમા નતા િ
ુ ના જીલનભાં આમ ૂર ફયલતગન આણનારં ુ ફની યહ્?
50 ત્રળલયાત્રિન ંુ લગ ગજ
ંુ
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Ans: સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતી
51 વ્મવનમફુ કત અબબમાન વોપ્રથભ કમાં ળરૂ થય?ંુ
Ans: કનફયમા શસ્સ્ટર-ગાંધીનગય
52 નલયાત્રિ દયમ્માન નભના ફદલવે લ્રીન ઊત્વલ કમાં ઊજલલાભાં આલે છે ?
Ans: રૂાર
ુ યાત ચેવ ઓન સ્ટેટ ચેસ્મ્મનળીભાં ફધી જ કેટેગયી અને ફધી જ ગે મ્વ જીતનાય એકભાિ ખેરાડી
53 ગજ
કણ છે ?
Ans: લરમ યીખ
ુ યાતી વાફશત્મભાં ‘આફદ ત્રલલેચક’ તયીકે કણે નાભના ભેલી છે ?
54 ગજ
Ans: નલરયાભ
ુ ત્રવદ્ધ ભધ્મયગ
ુ ીન કત્રલ બારણે ભશાકત્રલ ફાણબટ્ટ યબચત કમા વંસ્કૃત ગ્રંથન ંુ ગદ્ય રૂાંતયણ કયું ુ શત?ંુ
55 સપ્ર
Ans: કાદં ફયી
56 અંફાજી તીથગ કઇ લગતભાાભાં આલેલ ં ુ છે ?
Ans: અયલલ્રી
ુ યાતન ંુ કય ંુ સ્થ ડીઝર ભટવગના ઉત્ાદનભાં દે ળબયભાં પ્રથભ સ્થાને આલે છે ?
57 ગજ
Ans: યાજકટ
ુ યાતન ંુ થભગર ાલય સ્ટેળન કમાં આલેલ ં ુ છે ?
58 ગજ
Ans: ઉકાઇ
59 એત્રળમાની વોથી ભટી શૉસ્સ્ટર કઇ છે ?
Ans: ત્રવત્રલર શૉસ્સ્ટર-અભદાલાદ
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ુ યાત યાજમન કમ પ્રદે ળ ‘ગજ
ુ યાતના ફગીચા’ તયીકે ઓખામ છે ?
60 ગજ
ુ યાત
Ans: ભધ્મ ગજ
61 ગાંધીજીએ આઝાદીની ચલ ભાટે વોપ્રથભ કમા આશ્રભની સ્થાના કયી?
Ans: કચયફ આશ્રભ
62 ‘ેસ્ન્દ્વર કરય અને ભીણફત્તી’ નાટકના રેખક કણ છે ?
Ans: આફદર ભન્દ્સયુ ી
63 લડનગયન ંુ કીત્રતિતયણ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ?
Ans: નયત્રવિંશ ભશેતાન ચય
64 તયણેતયન ભે ભશાબાયતના કમા પ્રવંગ વાથે વંકામેર છે ?
Ans: રદી સ્લમંલય
ુ યાતભાં વોપ્રથભ કઈ કરેજ ળરૂ થઈ?
65 ગજ
ુ યાત કરેજ-અભદાલાદ-ઇ.વ.૧૮૮૭
Ans: ગજ
66 ગાંધીજી કને ચયતયન ંુ ભતી કશેતા ?
Ans: ભતીબાઇ અભીન
67 જાણીતા નાટયકાય જમળંકય સદ
ંુ યીન ંુ મ ૂ નાભ જણાલ.
Ans: જમળંકય બજક
ુ યાતભાં કય ંુ રકન ૃત્મ કયતી લખતે રાકડીને ધયતી ય છાડલાભાં આલે છે ?
68 ગજ
Ans: ટીપણી
ુ ાયા કઇ લગતભાાભાં આલેલ ં ુ છે ?
69 વાત
Ans: વહ્યાફર
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ુ યાતભાં ઉછે યલાભાં આલતી જાતલાન જાપયાફાદી જાત કમા શન
ુ ી છે ?
70 ગજ
Ans: બેંવ
ુ ળીની રૂફઢબંજક ત્રલચાયધાયા કમા વાભાજજક નાટકભાં પ્રગટે છે ?
71 કનૈમારાર મન
Ans: કાકાની ળળી
72 કચ્છની ઉત્તય વીભાએ ભટા યણન ત્રલસ્તાય ચભાવાને અંતે કમા નગયની યચના કયે છે ?
Ans: સયુ ખાફ નગય
ુ ાઓ ભાટે પ્રત્રવદ્ધ છે ?
73 જૂનાગઢભાં આલેલ ં ુ કય ંુ સ્થ પ્રાચીન ફોદ્ધ ગપ
Ans: ઉયકટ
74 સ્નેશયસ્મભન ંુ મ ૂ નાભ શંુ છે ?
Ans: ઝીણાબાઇ દે વાઇ
75 અંગ્રેજ વભમભાં વયકાયી કેલણીન ફફશષ્ટ્કાય કયલા ભાટે કઇ વંસ્થા સ્થાલાભાં આલી?
Ans: ગ ૂજયાત ત્રલદ્યાીઠ
ુ ી આકાળભાં ઊંચે ઉડીને ગાતા બયત અથલા જરઅગન ક્ષી કમા અંગ્રેજી નાભથી
76 વલાયથી રઇને યાત સધ
ઓખામ છે ?
Ans: સ્કામ રાકગ
ુ યાત વયકાય તયપથી કમ
77 બાા, વાફશત્મ, ઇત્રતશાવ, કરા અને વંસ્કૃત્રતના ક્ષેિે શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રદાન ફદર ગજ
ુ સ્કાય આલાભાં આલે છે ?
ય
ુ ણગચર
Ans: યણજજતયાભ સલ
ં ક
ુ યાતભાં રાકડાભાંથી ત્રલસ્કવ ફપરાભેન્દ્ટ માનગ ફનાલલાન ંુ કાયખાન ુ સયુ ત નજીક કમા ળશેયભાં આલેલ ં ુ છે ?
78 ગજ
Ans: ઉધના
79 ઝલેયચંદ ભેઘાણીના રકગીતને સ્લયફદ્ધ કયનાય ગામકન ંુ નાભ જણાલ.
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Ans: શેમ ુ ગઢલી
ુ યાતભાં કમાં છે ?
80 ભ ૂકં ની આગતયી જાણકાયી આનાય પ્રમગળાા ગજ
ુ
Ans: ભજ
81 જૂનાગઢભાં ઉયકટભાં કઇ લાલ જલારામક છે ?
Ans: અડી કડીની લાલ
ુ ા ભાતાન ભઢ કમાં આલેર છે ?
82 આળાય
Ans: કચ્છ
83 કત્રલ દરતયાભે સ્લાત્રભનાયામણ વંપ્રદામના કમા વંત ાવેથી ધભગદીક્ષા રીધી શતી?
Ans: ભ ૂભાનંદ સ્લાભી
84 યાણી ત્રવપ્રીની ભસ્સ્જદને કણે ‘અભદાલાદન ંુ યત્ન’ કશી છે ?
Ans: જેમ્વ પર્ગયવ
ગુ ન
ુ યાતભાં આલેલ ં ુ કય ંુ જ્મત્રતિબરિંગ ફાયે મ જ્મત્રતિબરિંગભાં વોથી ભટંુ ત્રળલબરિંગ ધયાલે છે ?
85 ગજ
Ans: વભનાથ
ુ યાતી િાંત્રતકાયી કણ શતા?
86 ત્રલદે ળભાં યશીને િાંત્રતકાયી ચલ ચરાલનાય ગજ
Ans: વયદાય ત્રવિંશ યાણા
ુ ાટણની સ્થાના કણે કયી?
87 અણશીરય
Ans: લનયાજ ચાલડા
88 ભંજીયાન ૃત્મ એ બાકાંઠાભાં લવતા કમા રકન ંુ ત્રલત્રળષ્ટ્ટ રકન ૃત્મ છે ? Ans: ંઢાય
89 ભીઠાયુ ળેના ભાટે ત્રલળે જાણીત ંુ છે ? Ans: ટાટા કેત્રભકલ્વ ઉદ્યગ
ુ યાત પ્રલાવન ત્રનગભની સ્થાના કમાયે થઇ ? Ans: ઇ.વ. ૧૯૭૫
90 ગજ
91 અફશિં આેરી ફશિંદી કાવ્મયચનાભાંથી કઇ કૃત્રત અખાની નથી? Ans: નયત્રવિંશ ભાહ્યય

Writer:- Vijay Jadav ( Add more GK Whatsapp No. 8264197718)

Page 9

:: GK MASTER ::
ુ યાતભાં પ્રથભ યે ફડમ સ્ટેળન કણે ળરૂ કયાવ્ય?
92 ગજ
ંુ Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ
ુ યાતી તયીકે કણ શતા? Ans: દુગાગયાભ ભશેતા
93 છાખાન ંુ ળરૂ કયનાય પ્રથભ ગજ
ુ યાતન કેટર ત્રલસ્તાય લેટ રૅન્દ્ડ ધયાલે છે ? Ans: ૨૭,૦૦૦ ચ. ફકભી.
94 ગજ
95 ‘ગ ૂર્જયી ભ ૂ’ કાવ્મના યચત્રમતા કણ છે ? Ans: સદ
ંુ યમ ૌ
ુ યાત યાજમ ભેલલા ભાટે થમેરી ભશાગજ
ુ યાતની ચલન વભમ જણાલ. Ans: ૧૯૫૬ થી
96 સ્લતંિ ગજ
૧૯૬૦
97 યભણરાર લ. દે વાઈન જન્દ્ભ કમાં થમ શત ? Ans: ત્રળનય
ુ યાતી બાા વાફશત્મના અધ્મમન-વંળધન ભાટે કઇ વંસ્થાની સ્થાના થઇ શતી? Ans: વત્રળમર એન્દ્ડ
98 ગજ
બરટયયી એવત્રળમેળન
99 ચટીરાના ડુંગય ઉય કમા ભાતાજીન ંુ ભંફદય આલેલ ં ુ છે ? Ans: ચામડ
ંુ ા ભાતા
ુ યાત વયકાય દ્વાયા ાફયતત્રક પ્રાપત ‘વ્મફકત ઘડતય’ સ્ુ તકના રેખક કણ છે ?
100 ગજ
Ans: પાધય લારેવ
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