
Quiz 4 - 30-06-2021 Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Q. 1 જુરાતી હ ુ  ધમ અ સુાર ૃ ટની રચના કરનાર કોણ છે ? ા િવ  ુ મહશ ૃ ણ 

ह द  ह द ूधम के अनुसार सिृ ट के रच यता कोन है ? मा व णु महेश कृ ण 

English According to hindu religious who is the creator of universe? Brahma VIshnu Mahesh Krushna

Q. 2 જુરાતી આજ ક ળ ગુમા ંકટલા તીથ બતાવવામા ંઆ યા છે? ૨૪ ૧૮ ૧૨ ૭ 

ह द  आज क लयुगम कतने तीथ बताए गए है ? २४ १८ १२ ७ 

English How many piligrimages have been shown in this kaliyuga? 24 18 12 7

Q. 3 જુરાતી ાપર ગુમા ંકયો વેદ ધાન પદ હતો? ઋ વેદ ય ુવદ સામવેદ  અથવવેદ 

ह द  वापर युगम कोनसा वेद मु य था ? ऋ वेद यजुवद सामवेद अथववेद 

English Which Vedas were prominent in Dwapara Yuga? Rigveda Yajurveda Samaveda Atharvaveda

Q. 4 જુરાતી "ઓમ યબંકમ ય મહ" મં  કયા નામથી ઓળખાય છે ? ગાય ી મં  મહા ૃ ુજંય મં  શાિંત મં  નવકાર મં  

ह द  "ओम यंबकम यजामहे" मं  कस नामसे जाना जाता है ?  गाय ी मं  महा मृ युंजय मं  शां त मं  नवकार मं  

English By what name is "Om Trambakam Yajamahe" Mantra known? Gayatri Mantra Mahamrityunjaya Mantra Peace mantra Navkar Mantra

Q. 5 જુરાતી ક ુ ં ાચીનપા  રામાયણ અને મહાભારત બનંેમા ંઆવે છે? પર રુામ અ થામા મહિષ વેદ યાસ ઋિષ િવ ા િમ  

ह द  कोनसा ाचीन पा  रामायण और महाभारत दोन मे आता है ? परशुराम अ व थामा मह ष वेद यास ऋ ष व वा म ा 
English Which ancient character appears in both Ramayana and Mahabharata? Parshuram Ashvatthama Maharshi Ved Vyas Rushi Vishva MItra

Q. 6 જુરાતી ભારતના સૌ થમ રા પિત કોણ હતા? શકંર દયાલ શમા ક ર સુૈન ઝૈલ િસહ  ડૉ. રા  સાદ 

ह द  भारत के थम रा प त कौन थे? शंकर दयाल शमा जा कर हुसैन झैल सहं डॉ राजे  साद 

English Who was the first President of India? Shankar Dayal Sharma Jakir Husain Zail Sinh Dr. Rajendra Prasad

Q. 7 જુરાતી જુરાતી સૌથી લાબંી નદ  કઈ છે? સાબરમતી નમદા તાપી મહ  

ह द  गुजरात क  सबसे लंबी नद  कौन सी है? साबरमती नमदा तापी मह  

English Which is the longest river in Gujarat? Sabarmati Narmada Tapi Mahi

Q. 8 જુરાતી સ યના યોગો, ુ તક ના લેખક કોણ છે? જવાહરલાલ  ગાધંી  વ લભભાઈ િવનોબાભાવે 

ह द  "स य के योग" पु तक के लेखक कौन ह? जवाहरलाल गांधीजी व लभभाई वनोबा भावे 

English Who is the author of the book "Experiment with Truth"? Jawaharlal Gandhiji Vallabhbhai Vinoba Bhave

Q. 9 જુરાતી ઉડતા શીખ' તર ક ણીતા ભારતના કયા યાત દોડવીર ુ ંહાલમા ંજ અવસાન થ ુ ં? અજય રાજ િસઘ ધરમબીર િસઘ મંજત િસઘ િમ ખા િસઘ 

ह द  लाइंग सख' के नाम से मशहूर कस स ध भारतीय धावक का हाल ह  म नधन हो गया है? अजय राज सहं धरमबीर सहं मंजीत सहं मलखा सहं 

English Which famous Indian sprinter, popularly known as 'Flying Sikh', has recently passed away? Ajay Raj Singh Dharambir Singh Manjit Singh Milkha Singh

Q. 10 જુરાતી ભારતમા ંકોિવિશ ડ વે સન ુ ંઉ પાદન કઈ કંપની કર છે?  િસરમ ઇ ટ ટ ટૂ  ટોર ટ ક ડલા ઝાયડસ 

ह द  कौन सी कंपनी भारत म को वशी ड वै सीन बनाती है? सीरम इं ट टयूट टोरे ट केडीला झायडस 

English Which company manufactures Covishield vaccine in India? Serum Institute Torrent Cadila Zydus


