s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
૧. ુજરાતની થાપના ાર થઈ હતી ?
૧ મે, ૧૯૬૦

૧ એિ!લ, ૧૯૬૩
૩. ુજરાતના માનની!થમ રાજયપાલ#ી કોણ હતા ?

ug
uj
ar
a

ં
#ી મહ&દ( નવાઝ જગ

t.i
n

૨. ુજરાતમાં પંચાયતી રાજનો અમલ ાર થયો ?

૪. ુજરાતના !થમ -ુ.યમં/ી#ી કોણ હતા ?
ડા◌ૅ. 3વરાજ મહતા

૫. ુજરાત5ુ ં !થમ પાટનગર ક7ુ ં હ8 ું ?
અમદાવાદ (કણા:વતી)

૬. ુજરાત5ુ ં વતમ
: ાન પાટનગર ક7ુ ં છે ?

ar

ગાંધીનગર

આઠ (૮)

.m

૭. ુજરાતમાં ક ટલી મહાનગરપા?લકાઓ આવેલી છે ?

૮. ુજરાતમાં ક ટલી નગરપા?લકાઓ આવેલી છે ?

w

૧૫૧ (૧૬૧-૧૦ = ૧૫૧, દસ નગરપા?લકાઓ મહાનગરમાં Gપાંતર પામેલ છે )

w

૯. ુજરાતમાં ક ટલી HજIલા પંચાયતો આવેલી છે ?
૨૬

w

૧૦. ુજરાતમાં કટલી તાJુકા પંચાયતો આવેલી છે ?

૨૨૫

1

૧૧. ુજરાતના વતમ
: ાન રાજયપાલ#ી કોણ છે ?
ડા◌ૅ. કમલા બેનીવાલ (તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૯ થી)
૧૨. ુજરાતના વતમ
: ાન -ુ.યમં/ી#ી કોણ છે ?
#ી નર LMભાઈ મોદ( (તા. ૭-૧૦-૨૦૦૧થી )

૧૮૨

ar
at

૧૪. ુજરાતમાં લોકસભા અને રાજયસભાની બેઠકો ક ટલી છે ?

.in

૧૩. ુજરાત િવધાનસભાની Oુલ બેઠકો ક ટલી છે ?

અ5ુPમે ૨૬ અને ૧૧
૧૫. ુજરાતના HજIલા કટલા છે ?

uj

૨૬

ડાંગ HજIલામાં (૯૦ % થી વSુ)
૩૩. ુજરાતની -ુ.ભાષા કઈ ?

ar

ુજરાતી

ug

૩૨. આQદવાસીઓની સૌથી વSુ વ તી ધરાવતો HજIલો કયો છે ?

૮૯.૩૬ %

.m

૩૪. ુજરાતમાં ુજરાતી ભાષી !V કટલા ટકા છે ?

૩૫. ુજરાતમાં ક ટલી 7ુિનિવWસટ(ઝ આવેલી છે ?

w

૧૫

w

૩૬. ુજરાતમાં Xામ િવYાપીઠો કટલી છે ?

w

૨૨

૩૭. ુજરાતમાં ઓપન 7ુિનિવWસટ(ઝ કટલી છે ?
૦૨

૩૮. ુજરાતમાં પો ટ-આ◌ૅQફસ ક ટલી છે ?
૬,૨૭૬

2

૩૯. ુજરાતમાં તાર-આ◌ૅQફસ ક ટલી છે ?
૧,૪૬૭
૪૦. ુજરાતમાં કટલા રા[\(ઉYાનો આવેલા છે ?
૪

.in

૪૧. ુજરાતમાં ક ટલા અ^યારણો આવેલા છે ?
૨૨

ar
at

૪૨. ુજરાતન_ માથાQદઠ આવક કટલી છે ?
Gા. ૧૨,૯૭૫ (૨૦૦૦-૦૧)

૪૩. ુજરાતમાં સૌથી વSુ વ તી વધારાનો દર ક ટલો છે ?

uj

`ુરત HજIલામાં (૪૭.૦૪ %)

૪૪. ુજરાતમાં દર ૧૦૦૦ aુGષોએ bીઓની સં.યા કટલી છે ?

ug

૯૨૧

૪૫. ુજરાતમાં સૌથી વSુ bી-aુcુષ !માણ કયા HજIલામાં કટJું છે ?

ar

અમર લી (૯૮૬ bીઓએ એક હVર aુcુષ)

૪૬. ુજરાતમાં સૌથી ઓdં bી-aુcુષ !માણ કયા HજIલામાં કટJું છે ?

.m

`ુરત (૮૩૫ bીઓએ એક હVર aુcુષ)
૪૭. ુજરાતમાં -ુ.ધમ: કયા છે ?

w

QહLeુ, ઈ લામ, fન અને પારસી

w

૬૩. અમદાવાદ5ુ ં કાંકQરયા તળાવ કોણે બંધાh7ુ ં હ8 ું ?

w

Oુ8 ુબi(ન અહમદશાહ
૬૪. OુંભાQરયા દ રા કોણે બંધાhયા હતા ?

િવમલ શાહ
૬૫. અ◌ૈિતહાસીક કાળમાં ધોળકા શહર કયા નામથી !ચ?લત હ8?ું

િવરાટનગર

3

૬૬. બારડોલી સlયાXહ કયા કારણે થયો હતો ?
જમીન પરની મહ` ૂલમાં ઘટાડો કરવા.
૬૭. oુંગર(ચોર5ુ ં ?બcુદ પામેલા મોહનલાલ પંડpા કયા HજIલાના વતની હતા ?
ખેડા

.in

૬૮. ુજરાતના !ાચીન ઈિતહાસ5ુ ં સંશોધન કરનાર િવrાનોમાં કો5ુ ં નામ Vણી8 ું છે ?
ડા◌ૅ. હસ-ુખ સાંક?ળયા

ar
at

૬૯. મોટાભાગની વાતંsસંXામની લડતનો !ારં ભ ભારતના કયા રાજયમાંથી થયો હતો ?
ુજરાત

૭૦. અખંડ ભારતના િશIપી તર(ક કોણ નામના ધરાવે છે ?

uj

સરદાર વIલભભાઈ

રાજપીપળા અને ડાંગ

ug

ં
૭૧. વL!ાણી ` ૃu[ટ તેમજ જગલો
અને વ5્ઔષિધઓનો બગાડ ખાસ કર(ને ાં જોવા મળે છે ?

૭૨. ુજરાતનો કયો !દ શ પાંચાળ!દ શ તર(ક ઓળખાછે ?

ar

ચોટ(લા – સાયલા િવ તાર

૭૩. ુજરાતના કયા કાંઠાની વષx yૂની મોતી કાઢવાની !{ ૃિ| મોતીના છ(પલા ન[ટ થઈ જવાથી

.m

બંધ પડ( છે ?
Vમનગર

w

૭૪. ુજરાતમાં લોકભારતી સણોસરાએ ઘ}5ુ ં ક7ુ ં ન{ુ ં ?બયારણ િવકસાh7ુ?ં

w

લોકવન

૭૫. ભારતના કયા રાજયમાં bી િશ~ણ મફત છે ?

w

ુજરાત

૭૬. બાબાસાહબ બેડકર 7ુિનિવWસટ( કયા નામે ઓળખાછે ?

ઓપન 7ુિનિવWસટ(
૭૭. ુજરાત સરકારનો ‘એકલ{્એવોડ:’ કયા ~ે/ સાથે સંકળાયેલ છે ?
રમત-ગમત
4

૮૮. ~/પ વંશી 7ુવરાજ માટ ‘~/પ’ શદ વપરાતો હતો. એ જ ર(તે તેમના મહારાV માટ કયો
શદ !ચ?લત હતો ?
મહા~/પ
૮૯. ~/પ રાજવીઓમાં  ૂમકના અને નરમાનના સમયના િસા મળ( આhયા છે તે અ5ુPમે કઈ
તાંબા-ચાંદ(ના
૯૦. વIલભી િવYાપીઠની ગણના કઈ િવYાપીઠની હરોળમાં થતી હતી ?

ar
at

નાલંદા િવYાપીઠ

.in

ધા8 ુના છે ?

૯૧. ~/પ રાજવી નહપાનની રાજધાની ાં આવેલી હતી ?
 ૃુકછ (ભGચ)

uj

૯૨. ?ગરનારના િશલાલેખ અ5ુસાર lયાં આવેલ ‘`ુદશ:ન’ તળાવ - ૂળે ચંMુતના `ુબા aુ[પુતે
કઈ બે થાિનક નદ(ઓ પર આડબંધ બાંધીને બનાh7ુ ં હ8?ું

ug

`ુવણ:િસ તા-લાિશની

િવ[ુ ભગવાન

ar

૯૩. `ુદશ:ન તળાવની પાળ પર ઈ.સ. ૪૫૬માં તેના `ુબાએ કો5ુ ં મંQદર બંધાh7ુ?ં

.m

૯૪. સૌરા[\માં yૂનાગઢ ખાતે આવેલા દામોદર Oુંડના લેખ તેમજ ઉlખનનમાંથી મળ( આવેલા કયા
ુત રાજવીનાં િસા પર ‘પરમ ભાગવત, મહારાVિધરાજ અને િવPમાQદ8્’ વાં િવશેષણો વાપયા:
છે ?

w

કંદુત

w

૯૫. ુત સ|ાના પતન પછ( તેમના સૌરા[\ ખાતેના `ુબા ભાક (ઈ.સ. ૪૭૦) lયાં કયા વંશની
વતં/ રાજસ|ા થાિપત કર( ?

w

મૈ/ક વંશ

૯૬. ભાક:ની વતં/ રાજસ|ામાં ુજરાત-સૌરા[\ની રાજધાની કયા નગરમાં હતી ?

વIલભી (આજ5ુ ં વIલભીaુર)

5

૯૭. ુજરાતની રાજધાની તર(ક વIલભીની થાપના થતાં a ૂવ ઈ.સ. a ૂવ /ીVથી ઈ`ુના પાંચમાં
સૈકા (અથા:8 ્ આઠસો વષ:) `ુધી રાજધાની હોવા5ુ ં સLમાન કયા નગરને મ7ુ ં હ8 ું ?
?ગQરનગર
૯૮. ુજરાત5ુ ં !ાચીન|મ (પૌરા?ણક) નામ ુ ં છે ?

.in

આનત:
૯૯. મૈ/ક રાV ુવસેન પહલાના ‘પરમ ભાગવત’ અને રાV ધરપના ‘પરમ આQદlભ ત’ એવાં
િવશેષણો ું ` ૂચવે છે ?

ar
at

આ રાVઓ વૈ[ણવ તથા ` ૂય:ભ ત હશે.

૧૧૩. સામાLયતઃ ‘ુર’, ુરા ૂિમ, ુરા/ ક વા નામોથી ઓળખાતા આ !દ શ માટ ‘ુજરાત’
શદ કયા િવદ શી લેખક વાપયx ?

uj

અલ-બ-Gની

ૂ ની શGઆત કયા રાજવીથી થવા પામી ?
૧૧૪. ુજરાતમાં વતં/ રા[\Oટ

ug

દં િતeુગ:

- ૂળરાજ સોલંક(

ar

૧૧૫. ુજરાતમાં સોલંક( વંશની સ|ા કયા રાVના સમયે થપાઈ ?

.m

૧૧૬. કયા રાજવીના શાસનકાળમાં મહ- ૂદ ગઝનવીએ (ઈ.સ.૧૦૨૪) ુજરાતના !િસ મંQદર
સોમનાથ પર આPમણ ક7ુ હ8 ું ?
ભીમદ વ પહલો

w

ં રાણક(વાવ બંધાવી હતી ?
૧૧૭. ભીમદ વની કઈ રાણીએ પાટણ ખાતે `ુદર

w

રાણી ઉદયમતી

w

૧૧૮. મોઢરા5ુ ં !.યાત ` ૂય:મQં દર કોના શાસન કાળમાં બંધા7ુ ં હ8 ું ?
ભીમદ વ પહલાના
૧૧૯. ભીમદ વના મં/ી િવમળદ વે ક7ુ ં !.યાત fન મંQદર બંધાh7ુ ં હ8 ું ?

િવમળ વસQહ તળાવ-આુ

6

.

૧૨૦. મહ- ૂદ ગઝનવીએ ન[ટ કર લા કા[ટ મંQદરને થાને પથર5ુ ં ન{ુ ં િવશાળ મંQદર કયા રાજવીએ
બંધાh7ુ ં હ8 ું ?
ભીમદ વ પહલો
૧૨૧. ુજરાતના !તાપી રાજવી િસરાજના િપતા અને મહારાણી િમનળદ વીના પિત તર(ક કયા
રાજવી5ુ ં નામ આપી શકા?

.in

કણ:દવ !થમ

ar
at

૧૨૨. ‘બબ:રક Hજ[ુ’ નામ5ુ ં ?બcુદ ‘rયા#’માં ુજરાતના કયા રાજવી માટ !યોVયેલ જોવા મળે છે
?
િસરાજ જયિસહ

૧૨૩. ‘િસહમ શદા5ુસાશન’ નામનો િવ.યાત hયાકરણ Xંથ િસરાજ જયિસહના શાસનકાળમાં કયા
િવrાને રયો હતો ?

uj

હમચંMાચાc્

વંશી રાજવી5ુ ં નામ - ૂક( શકા?

ar

Oુમારપાળ

ug

૧૨૪. િસરાજ જયિસહ પછ( ુજરાતના ઈિતહાસમાં #ે[ઠતા અને સફળતાની eૃu[ટએ કયા સોલંક(

૧૩૬. કણ:ઘેલાનાં પતન સાથે વાઘેલા સમાજ જ નહ( પણ ુજરાતમાંથી Qહeુ રાજસ|ાનો ત આhયો

.m

અને તેને થાને કઈ સ|ા થપાઈ ?
સIતનત સ|ા

૧૩૭. ‘કાLહડદ !બંધ’ અ5ુસાર કણ:દવ વાઘેલાથી eુભાયેલા તેના કયા મં/ીએ ુજરાત પર આPમણ

w

કરવામાં અલાઉi(ન ખીલ3ને મદદ કર( હતી ?

w

માધવ

w

૧૩૮. ‘દ વબ રાની’ (કણ: વાઘેલાની aુ/ી) – ?ખજરખાન (અલાઉi(ન ખીલ3નો aુ/) વચેની
!ણયકથા કયા -ુ લમ ઈિતહાસ લેખક …. પોતાના aુ તક ‘દવલરાની ખીરજખાન’માં વણ:વી છે ?

અમીર ુશરો
૧૩૯. કિવ #ીપાલ ર?ચત !શ ત -ુજબ આનંદaુર (વડનગર)ને ફરતે QકIલો બંધાવવા5ુ ં કામ કયા
રાVએ ક7ુ હ8 ું ?
Oુમારપાળ
7

.

૧૪૦. ુજરાતમાં થયેલા તઘીના બળવાને ડામવા માટ ુજરાતની -ુલાકાતે આવનાર !થમ
`ુલતાન કોણ હતો ક 5ુ ં િસધના થા - ૂકામે માચ: ૧૩૫૧માં અવસાન થ7ુ ં હ8 ું ?
મહંમદ 8 ુઘલક
૧૪૧. ુજરાતમાં વતં/ -ુ લમ સ|ા ભલે -ુઝફફર શાહ !થમે થાપી હોપરં 8 ુ અહ( સIતનતની
સાચી થાપના કોણે કર( હતી ?

.in

અહમદશાહ પહલો

ar
at

૧૪૨. ૪ માચ:, ૧૪૧૧ ના રોજ અહમદબાદની થાપના કરનાર `ુલતાન કોણ હતા ?
અહમદશાહ પહલો

૧૪૩. `ુલતાન અહમદશાહ (પહલા)એ ઈડર જતાં હાથમતી નદ(ના Qકનાર વસાવેલ અહમદનગર
આ કયા નામથી Vણી8 ું છે ?

uj

Qહમતનગર

ug

ુ ુજરાતના
૧૪૪. `ુલતાન યા`ુi(ન મહંમદ શાહના aુ/ ફતેહખાન અથવા નિસGi(ન મહ-દ
ઈિતહાસમાં કયા નામથી Vણીતો છે ?

ar

મહ- ૂદ બેગડો

૧૪૫. નિસGi(ન મહ- ૂદને ‘બેગડો’ ઉપનામ તેમની કઈ િસથી મળે લ છે ?

.m

yૂનાગઢ અને પાવાગઢ. બે ગઢ 3તવાથી

૧૪૬. અમદાવાદના િમરઝાaુર ખાતે આવેલ રાણી Gપમતીની મ જદ બંધાવનાર રાણી કયા

w

`ુલતાનની પlની હતી ?

w

મહ- ૂદ બેગડો

૧૫૯. બાદશાહ જહાંગીર Xેજોને ુજરાતના કયા બંદર ખાતે hયાપાર( કોઠ( થાપવાની પરવાનગી

w

આપી ?
`ુરત

૧૬૦. -ુઘલ શાસન દરયાન `ુરત માટ ક7ુ ં ઉપનામ Vણી8 ું હ8 ું ?
માનો દરવાજો
૧૬૧. ુજરાતમાં મરાઠા સ|ાના આગમનનો !ારં ભ કઈ ઘટનાથી થયો ?
િશવા3ની `ુરત ઉપર ચઢાઈ
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૧૬૨. િશવા3એ `ુરત ઉપર ક ટલીવાર ચઢાઈઓ કર( હતી ?
બે (૨)
૧૬૩. િશવા3એ `ુરત ઉપર !થમ ચઢાઈ કયા વષ:માં કર( હતી ?
ઈ.સ. ૧૬૬૪

.in

૧૬૪. -ુઘલ મરાઠાકાળમાં થયેલ સાQહ/ચનાઓમાં ુજરાતી િસવાકઈ - ૂળ ભાષાઓનો સમાવેશ થતો
હતો ?

ar
at

અરબી, ફારસી અને ઉe: ૂ
૧૬૫. ુજરાતમાં વસતી પારસી !Vની - ૂળ ભાષા કઈ હતી ?
ફારસી

uj

૧૬૬. ુજરાતમાં ફારસી ભાષામાં સાQહlસન~ે/ે થાિનક !Vમાંથી કઈ કોમ5ુ ં !દાન િવશેષ રું છે
?
નાગર !V

ug

૧૬૭. ઈરાનથી આવેલા પારસીઓ કયો ધમ: પાળતા આhયા છે ?
જરથો તી

.m

અન (આતશ)

ar

૧૬૮. પારસીઓ પોતાના ધા:િ◌મક !િતક તર(ક કોની અદબ કર છે ?

૧૬૯. ુજરાતમાં ‘ વદ શી ચળવળ’ની જયંિત ઉજવવા માટ એક િવYાથ સભા5ુ ં આયોજન કયા
વષમ
: ાં કરવામાં આh7ુ ં હ8 ું ?

w

૧૯૦૬

w

૧૭૦. ુજરાતભરમાં સૌ!થમવાર ‘વંદમાતર-્’ ગીત ાર ગવા7ુ ં હ8 ું ?

w

વદ શી ચળવળ સભા ૧૯૦૬

૧૭૧. વદ શી િમ/ મંડળે અમદાવાદ ખાતે વદ શી ટોર ાર શG કયx હતો ?
૧૯૦૯

૧૭૨. બા◌ૅબ બનાવવાની ર(ત5ુ ં વણ:ન કરતી બંગાળ( aુ તકા ‘-ુ ત કૌન પથેર’5ુ ં ખેડા HજIલાના
નરિસહભાઈ પટ લે ુજરાતીમાં ભાષાંતર કર( !કાિશત કર( હતી ?

9
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૧૮૬. ુજરાતના કયા ઢસા દરબાર ગાદ( lયાગ કર(ને મહાlમા ગાંધીની રા[\(લડતમાં જોડાઈ ગયા
હતા ?
ગોપાળદાસ દ સાઈ
૧૮૭. ુજરાતમાં કયા સlયાXહથી વIલભભાઈ પટ લને ‘સરદાર’5ુ ં ?બcુદ મ7ુ ં હ8 ું ?

.in

બારડોલી સlયાXહ
૧૮૮. સાબરમતી આ#મથી ?્રQટશ સરકારના અLયાયી ‘નમક કા5 ૂન’નો ભંગ કરવા માટ ગાંધી3
ૂ કઈ તાર(ખે શG થઈ હતી ?
આયોHજત દાંડ(Oચ

ar
at

૧૨ માચ:, ૧૯૩૦

૧૮૯. ખેડા HજIલાના કઠલાલ ગામના સlયાXહ( નેતા મોહનલાલ પંડpાને ગાંધી3એ ક7ુ ં ?બGદ
આ7ુ ં હ8 ું ?

uj

oુંગર(ચોર

૧૯૦. ુજરાતમાં બોરસદ સlયાXહ કરવા પાછળ5ુ ં કારણ ુ ં હ8 ું ?

ug

બહારવટ(યાના /ાસમાંથી -ુ ત કરાવવા સરકાર નાખેલ hય તદ(ઠ દોઢ Gિપયાનો કર.

yુગતરામ દવે

ar

૧૯૧. બારડોલી સlયાXહમાં લડતની પિ/કાઓ !કાિશત કરવા5ુ ં કામ સરદાર પટ લે કોને સ7ુ ં ?

.m

૧૯૨. બોરસદના અLયાયી કરની તપાસ સરદાર પટ લે કોને સપી હતી ?
રિવશંકર મહારાજ

૧૯૩. ૫ મે, ૧૯૩૦ના રોજ મહાlમા ગાંધી3ની ધરપકડ થતાં નમક સlયાXહની આગેવાની કોણે લીધી

w

હતી ?

w

અબાસ તૈયબ3

w

૧૯૪. ધરાસણા અને બારડોલીની માફક ુજરાતનાં બીV કયા બે કLMો નમક સlયાXહના ક LM હતા ?

વીરમગામ-ધોલેરા
૧૯૫. બારડોલી તાJુકાનાં મહ` ૂલમાં સરકાર ક ટલા ટકાનો વધારો કયx હતો ?
૨૨ %
૧૯૬. બારડોલી તાJુકાની લડત એ lયાંના કયા વગ:ની લડત હતી ?
ખેoૂતવગ:
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ુ ર( ૧૯૪૭માં -ુબઈમાં
ં
૧૯૭. ફઆ
નૌકાદળના સૈિનકોએ સરકાર સામે બળવો કયx lયાર કોની
સમVવટથી સૈિનકોએ શરણાગિત વીકાર( હતી ?
સરદાર પટ લ
૧૯૮. ઈ.સ. ૧૯૨૩માં કોની આગેવાની નીચે નાગaુર સlયાXહ કરવામાં આhયો હતો ?
સરદાર પટ લ

.in

મોહનલાલ પંડpા

૨૧૨. ૧૮૫૮ના વતં/ સંXામમાં અ?્રમ ભાગ ભજવનાર અને વડોદરાની લ તોડ(ને ભાગી જનાર

ar
at

સૌરા[\ના Pાંિતકાર( કોણ હતા ?
- ૂ માણેક

૨૧૩. ૧૮૫૧ માં ‘બોમ એસોિસએશન’ની થાપના કરનાર ુજરાતી કોણ હતા ?

uj

દાદાભાઈ નવરો3

૨૧૪. ૧૮૮૨માં `ુરત -ુકામે હQરલાલ હષ: ુવ અને ઉકાભાઈ !ુદાસની આગેવાની નીચે કXેસની

ug

કઈ aુરોગામી સં થાની થાપના કરવામાં આવી ?
!V Qહતવધ:ક સભા

.m

ુજરાત સભા

ar

૨૧૫. ૧૮૮૪માં અમદાવાદ ખાતે રા[\Qદનનો િવચાર કરવા કઈ સં થાની થાપના કરાઈ હતી ?

૨૧૬. વદ શી ચીજ વ 8 ુઓના વપરાશને !ોlસાQહત કરવા માટ હરગોિવદદાસ કાંટાવાળા એ ક7ુ ં
aુ તક લ.7ુ ં હ8 ું ?

w

દ શી કાર(ગર(ને ઉ|ેજન

w

૨૧૭. ‘Qહદની ગર(બી’ નામના કોના aુ તક દ શની બેહાલી અને ગર(બી તરફ યાન દોર( તે માટ
Xેજોને જવાબદાર ઠરાhયા હતા ?

w

દાદાભાઈ નવરો3
૨૧૮. ુજરાતમાં ૧૮૬૭માં ‘વીર નમ:દ’ ક વા રા[\વજની કIપના કર( હતી ?
!ેમશોય:a ૂણ:
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૨૧૯. દ શની સાથે સાથે ુજરાતમાં પણ ચાલેલી `ુધારણાની લડત સંદભ ‘િવધવા િવવાહ’ પર િનબંધ
લખવા બદલ કયા `ુધારકને પોતા5ુ ં ઘર છોડ{ુ ં પડ ુ ં હ8 ું ?
કરશનદાસ - ૂળ3
૨૨૦. ૧૮૬૬માં ુજરાતમાં ‘aુનલ
: ન એસોિસએશન’ વી સં થા થાપી ‘િવધવા િવવાહ’ને ઉ|ેજન
આપવા માટ -ુ.યlવે કઈ એક કોમના લોકોએ વSુ !યlનો કયા: હતા ?

.in

વ?ણક લોકોએ

૨૨૧. મેડમ લોવl ક( અને કન:લ ઓલકોટ િથયોસોફ(કલ સોસાયટ(ના !ચાર-!સાર અથ ૧૮૭૮માં

ar
at

ભારત આhયા. તેમનાં !ભાવ નીચે -ુરાદઅલી બેગ અને િ!. જમશેદ3 ઉનવાળએ ુજરાતમાં કઈ
સં થા થાિપત કર( હતી ?
કાQઠયાવાડ િથયોસોQફકલ સોસાયટ(

૨૨૨. #ીમાન 5 ૃિસહાચાય ૧૮૮૩માં પોતાની કIપનાનો કયો સમાજ `ુરત ખાતે પણ શG કયx ?

uj

!ાથ:ના સમાજ

ug

સવxદ

૨૩૭. બોરસદ તાJુકાના લોકો પર સરકાર નાખેલ વેરો કયા નામથી ઓળખાતો હતો ?

ar

હ¡Qડયા વેરો

૨૩૮. હ¡Qડયા વેરો ના ૂદ થતાં સરદાર પટલને ક7ુ ં ?બcુદ મ7ુ ં હ8 ું ?

.m

બોરસદના `ુબા તર(ક

૨૩૯. સરદાર પટ લને ૧૯૨૯ના વષ:માં મહારા[\, કાQઠયાવાડ અને તાિમલનાoુ વા /ણ yુદા yુદા

w

થળની કઈ એક સં થામાં અય~ પદ આપવામાં આh7ુ ં હ8 ું ?

w

રાજક(પર(ષદ

૨૪૦. ુજરાતની િવધાનસભા5ુ ં નામકરણ કોના નામ પરથી થયેલ છે ?

w

િવ¢લભાઈ પટલ
૨૪૧. િવ¢લભાઈ પટલ5ુ ં અવસાન ૨૨ ઓ ટોબર, ૧૯૩૩નાં રોજ ાં થ7ુ ં હ8 ું ?
 વ£ઝલેLડ
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ુ ર( ૧૯૩૬માં મા/ બે જ Qદવસમાં Gા. ૫૦,૦૦૦/- 5ુ ં ફંડ સરદાર#ીએ કઈ સં થા માટ
૨૪૨. ફઆ
એકિ/ત ક7ુ હ8 ું ?
હQરજન ફંડ
૨૪૩. સરદાર#ી5ુ ં િનધન કયા વષ:ની ૧૫ Qડસેબર ુPવાર સવાર ૯◌ઃ૩૦ કલાક થ7ુ ં હ8 ું ?

.in

૧૯૫૦
૨૪૪. ઈ.સ. ૧૯૦૦માં કઈ પર(~ા પસાર કર(ને સરદાર#ીએ ગોધરાથી વક(લાત શG કર( હતી ?

ar
at

Qડ \( ટ લીડર

૨૪૫. વાતંsયો|ર કાળમાં દ શી રાજયોના ‘ભારતીસંઘ’માં િવ?લિનકરણનો યશ કોને ફાળે Vછે ?
સરદાર પટ લ

૨૪૬. રિવશંકર રાવળે ૧૯૧૯માં અમદાવાદ ખાતે િનઃુIક ?ચ/ તાલીમ આપતી કઈ સં થા થાપી ?

uj

ુજરાત કલા સંઘ

કરવામાં આhયો હતો ?

ar

રિસકલાલ પર(ખ

ug

૨૪૭. ૧૯૩૬માં બોબે આટ: સોસાયટ(ના !દશ:નમાં ુજરાતના કયા ?ચ/કારને `ુવણ:ચMં ક એનાયત

૨૪૮. ૧૯૧૬માં બોબે આટ: સોસાયટ( તરફથી ુજરાતના કયા ?ચ/કારને `ુવણ:ચMં ક મયો હતો ?

.m

રિવશંકર રાવળ

૨૬૧. ુજરાત5ુ ં Oુલ ~ે/ફળ ક ટJું છે ?

w

૧,૯૬,૦૨૪

ં
ં !માણ દા3ત ક ટલા ટકા છે ?
૨૬૨. ુજરાતમાં જગલો5ુ

w

૧૦ %

w

૨૬૩. ુજરાતમાં સૌથી ¥¦ુ ં િશખર ક7ુ ં છે ?
ગોરખનાથ
૨૬૪. ુજરાતમાં િધણોધર પવ:ત ાં આવેલ છે ?
કછ
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૨૬૫. િસaુર અ◌ૈિતહાિસક નગર કઈ નદ( પર વસેJ ું છે ?
સર વતી
૨૬૬. ઉદવાડા કયા HજIલામાં આવેલ છે ?
વલસાડ

.in

૨૬૭. ુજરાતમાં કયા HજIલામાં સાગના { ૃ~ો aુ[કળ !માણમાં થાછે ?
વલસાડ

ar
at

૨૬૮. સૌરા[\નો સૌથી મોટો ડમ કયો છે ?
ુ ં યો ડમ (શે§3
ુ ં નદ( પર) રાજ થળ(
શે§જ

૨૬૯. ુજરાતમાં મીરાદાતારની દરગાહ ાં આવેલી છે ?

uj

ઉનાવા

૨૭૦. ુજરાત5ુ ં સૌથી વSુ વરસાદ ધરાવ8 ું થળ ક7ુ ં છે ?

ug

ધરમaુર, (વલસાડ)

પાQક તાન

ar

૨૭૧. ુજરાતની વાયhસરહદ કયો દ શ આવેલ છે ?

બા3

.m

૨૭૨. ુજરાતમાં તાં ુ અને સી`ુ ં ાંથી મળ( આવે છે ?

૨૭૩. બનાસકાંઠા5ુ ં કાંકર જ કયા પુ માટ !.યાત છે ?

w

ગા૨૭૪. ?ચનાઈ માટ( કયા HજIલામાંથી ખોદ( કાઢવામાં આવે છે ?

w

સાબરકાંઠા, `ુરLMનગર

૨૭૫. પીપાવાવ કયા HજIલામાં આવેJ ું છે ?

w

અમર લી

૫. ઙૃઞળીદ : યૐઙ્ુવગ ુઑ
૨૯૨. ુજરાતમાં કયા મોસમી પવનો વરસાદ લાવે છે ?

નૈઋ8્
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૨૯૩. ુજરાતના કયા ભાગમાંથી કક:{ ૃત પસાર થાછે ?
ઉ|ર (!ાંિતજ-Qહમતનગર)
૨૯૪. ગાંધીનગરમાં આવેJ ું સQરતા ઉYાન એ કોની સમાિધ છે ?
વ. ચીમનભાઈ પટલ

.in

૨૯૫. ુજરાતમાં ?લનાઈટની ખાણો ાં આવેલ છે ?
બા3 અને રાજપારડ(

ar
at

૨૯૬. ુજરાતમાં cુMમહાલાં આવેલો છે ?
િસaુર

૨૯૭. ુજરાતના કયા થળોએ િવશાળ કદના િવLડફામ: શG કરાયા છે ?

uj

ઓખા-લાંબા (Vમનગર), માંડવી (કછ)

૨૯૮. બનાસકાંઠા HજIલામાં કઈ 7ુિનિવWસટ( આવેલી છે ?

ug

સરદાર પટ લ Oૃિષ 7ુિનિવWસટ( – દાંતીવાડા

yૂનાગઢ, (સૌરા[\)

ar

૨૯૯. ુજરાતમાં મગફળ(5ુ ં ઉlપાદન સૌથી વSુ કયા HજIલામાં થાછે ?

૩૦૦. ‘ચરોતર !દ શ’ ને બીV કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

.m

સોનેર( પાનનો -ુલક

૩૦૧. ુજરાતની કઈ ગાયો વSુ eૂધ માટ !ચ?લત છે ?

w

ગીર, કાંકર 3

w

૩૦૨. ુજરાતમાં ઘેટા ઉછે ર કLM ાં આવેJ ું છે ?

w

પાટણ

૩૦૩. આણંદ HજIલામાં પોલસન ડર(એ કઈ સરકાર સાથે eૂ ધ aુcુ પાડવાનો કરાર કયx હતો ?
ં ઈ સરકાર
-ુબ
૩૦૪. શGઆતમાં અ- ૂલ ડર( !ાથિમક મંડળ(ના વGપમાંથી કયા નામે અ તlવમાં આવી હતી?

ખેડા HજIલા eૂધ ઉlપાદક સહકાર( સંઘ
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૩૦૫. ુજરાતમાં અ- ૂલ ડર(ની થાપના કઈ સાલમાં કરવામાં આવી હતી ?
૧૯૪૬
૩૦૬. સમX રા[\ને eૂ ધના સહકાર( ~ે/ે દ(વાદાંડ(Gપ !ેરણા કઈ સં થાએ a ૂર( પાડ( છે ?
અ- ૂલ

.in

૩૦૭. ુજરાતમાં કાપડ ઉYોગના જનક તર(ક કોણ Vણી8 ું છે ?
રાવબહાeૂ ર રણછોડલાલ છોટાલાલ

અમદાવાદ
૩૨૫. ડોબG કયા ~ે/ સાથે સંકળાયેJ ું સાધન છે ?

uj

સંગીત (વા©સાધન)

ar
at

૩૨૪. ભારત5ુ ં ક7ુ ં શહર એના કાપડ ઉYોગથી ભારત5ુ ં માંચે ટર કહવાછે ?

૩૨૬. ુજરાતના દQરયા Qકનાર કયા { ૃ~ો થાછે ?

ug

ં ર( અને ચેર
`ુદ

૩૨૭. ટનલેસ ટ(લના વાસણો ુજરાતમાં ાં બને છે ?

ar

નવસાર(

૩૨૮. અ8 ુલ શા5ુ ં કારખા5ુ ં છે ?

.m

રં ગ-રસાયણ (દવાઓ)

w

઼ળ્ષળ ઇફૉ દશીષ્
૩૨૯. ુજરાતમાં નળસરોવર ા HજIલામાં આવેJ ું છે ?

w

અમદાવાદ

w

૩૩૦. ુજરાતમાં નારાયણ સરોવર ાં આવેJ ું છે ?
કછ

૩૩૧. ુજરાતમાં સરદાર સરોવર ાં આવેJ ું છે ?
નવાગામ, નમદ
: ા
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૩૩૨. ુજરાતમાં `ુદશ:ન સરોવર ાં આવેJ ું છે ?
yૂનાગઢ
૩૩૩. ુજરાતમાં આજવા તળાવ ાં આવેJ ું છે ?
વડોદરા

.in

૩૩૪. ુજરાતમાં આ3 તળાવ ાં આવેJ ું છે ?
રાજકોટ

ar
at

૩૩૫. ુજરાતમાં કાંકQરયા તળાવ ાં આવેJ ું છે ?
અમદાવાદ

૩૩૬. ુજરાતમાં ગંગાસાગર અને -ુનસર તળાવ ાં આવેલા છે ?

uj

િવરમગામ
૩૩૭. ુજરાતમાં ગોમતી તળાવ ાં આવેJ ું છે ?

ug

ડાકોર

મd નદ(

ar

૩૫૨. મોરબી કઈ નદ(ના Qકનાર વસેJ ુ છે .

૩૫૩. તાપી5ુ ં !વેશrાર ાં આવેJ ું છે ?

.m

કાકરાપાર પાસે

૩૫૪. ુજરાતમાં તાપી નદ( પર કઈ િસચાઈ યોજનાઓ આવેલી છે ?

w

ઉકાઈ અને કાકરાપાર

w

૩૫૫. સાબરમતી નદ(5ુ ં ઉªમ થાન કયાં આવેJ ું છે ?

w

ઢબર સરોવર – ઉદયaુર (રાજ થાન)
૩૫૬. સાબરમતીની Oુલ લંબાઈ ક ટલી છે ?

૩૨૧ Qક.મી.
૩૫૭. સાબરમતી નદ( પર કઈ િસચાઈ યોજનાઓ આવેલી છે ?
ધરોઈ (સતલાસણા), વાસણા (અમદાવાદ)
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૩૫૮. ુજરાતમાં સાત નદ(ઓનો સંગમ ાં થાછે ?
વૌઠા પાસે (અમદાવાદ)
૩૫૯. ુજરાતમાં મહ( નદ(5ુ ં ઉªમ થાન ાં આવેJ ું છે ?
ઝેરા (મય!દ શ)

૫૦૦ Qક.મી. (ુજરાત ૧૮૦ Qક.મી.)

ar
at

૩૬૧. મહ( નદ( પર કઈ િસચાઈ યોજનાઓ આવેલી છે ?

.in

૩૬૦. મહ( નદ(ની Oુલ લંબાઈ ક ટલી છે ?

વણાકબોર( અને કડાણા
૩૬૨. મહ( નદ(ને મહ(સાગર ક મ કહ છે ?

uj

વહરા ખાડ( પાસે નદ(નો પટ એક Qક.મી. પહોળો છે આથી તે મહ(સાગર તર(ક ઓળખાછે .
૩૬૩. બનાસ નદ(5ુ ં ઉªમ થાન ાં આવેJ ું છે ?

ug

િસરણવાના પહાડો – િશરોહ( (રાજ થાન)

૩૬૪. ુજરાતમાં સર વતી5ુ ં ઉªમ થાન ાં આવેJ ું છે ?

ar

ં રો, દાંતા (બનાસકાંઠા)
ચોર(ના oુગ

૩૬૫. ુજરાતમાં ભાદર નદ(5ુ ં ઉªમ થાન ાં આવેJ ું છે ?

.m

આણંદપરના ઉચ!દ શ – જસદણ (રાજકોટ)
૩૬૬. વલસાડ કઈ નદ(ના Qકનાર વસેJ ુ છે ?

w

ઔરં ગા નદ(

w

૩૬૭/૧. સૌરા[\ની મોટામાં મોટ( નદ( કઈ છે ?

w

ભાદર

૩૮૩. તાપી નદ(5ુ ં ઉªમ થાન ક7ુ ં છે ?
મહાદ વની ટ કર(ઓ, બે8 ુલ (મય!દ શ)
૩૮૪. નમદ
: ા નદ(ની Oુલ લંબાઈ કટલી છે ?
૧૩૧૨ Qક.મી.
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બષદ્
૩૮૫. ુજરાતમાં અ તંબા પવ:તની ¥ચાઈ ક ટલી છે ?
૧૩૫૦ મીટર, ડાંગ
૩૮૬. ુજરાત5ુ ં સૌથી ¥¦ુ િશખર ક7ુ છે ?

.in

ગોરખનાથ, ૧૧૧૭ મીટર, yૂનાગઢ
૩૮૭. ુજરાતમાં સોર પવ:તમાળા ા આવેલી છે ?

ar
at

બનાસકાંઠા

૩૮૮. ુજરાતમાં ચીખોદર પવ:તની ¥ચાઈ કટલી છે ?
૧૦૦૦ મીટર, બનાસકાંઠા

uj

૩૮૯. ુજરાતમાં સાaુતારા પવ:ત કયા HજIલામાં આવેલો છે ?

ug

ડાંગ (હવા ખાવા5ુ ં થળ)

૩૯૦. ુજરાતમાં પાવાગઢ પવ:ત કયા HજIલામાં આવેલો છે ?

ar

પંચમહાલ

૩૯૧. ુજરાતમાં દાતાર પવત
: ની ¥ચાઈ ક ટલી છે ?

.m

૮૪૩ મીટર, yૂનાગઢ

૩૯૨. ુજરાતમાં ગીર પવ:તની ¥ચાઈ કટલી છે ?

w

૬૪૩ મીટર, અમર લી

૩૯૩. ુજરાતમાં બરડો પવત
: ની ¥ચાઈ ક ટલી છે ?

w

૬૩૭ મીટર, Vમનગર

w

૩૯૪. ુજરાતમાં સિતયોદ વ પવત
: ની ¥ચાઈ ક ટલી છે ?

૬૧૦ મીટર, Vમનગર

૩૯૫. ુજરાતમાં અ?ભaુરા પવ:તની ¥ચાઈ ક ટલી છે ?
૫૮૮ મીટર, Vમનગર
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ુ ં પવત
૩૯૬. ુજરાતમાં શે§જ
: ની ¥ચાઈ ક ટલી છે ?
૪૯૮ મીટર, ભાવનગર
૪૧૧. ુજરાતમાં ભવનાથનો મેળો કયાં ભરાછે ?
?ગરનારની તળે ટ( ઉપર

.in

૪૧૨. ુજરાતમાં ડાંગ દરબાર મેળો કયાં ભરાછે ?
આહવા

ં ખેર(, ખેડ«¬ા (પોશીના પો)
ુભ
૪૧૪. ુજરાતમાં માધવરાયનો મેળો કયાં ભરાછે ?

૪૧૫. ુજરાતમાં વૌઠાનો મેળો કયાં ભરાછે ?

ug

વૌઠા (ધોળકા)

uj

માધવaુર (પોરબંદર)

ar
at

૪૧૩. ુજરાતમાં ?ચ/િવ?ચ/નો મેળો કયાં ભરાછે ?

સોમનાથ

ar

૪૧૬. ુજરાતમાં સોમનાથનો મેળો કયાં ભરાછે ?

૪૧૭. ુજરાતમાં શાહઆલમનો મેળો કયાં ભરાછે ?

.m

અમદાવાદ

૪૧૮. ુજરાતમાં સરખેજનો મેળો કયાં ભરાછે ?

w

અમદાવાદ

w

ઇયલીળલ્

w

ં
૪૧૯. ુજરાતમાં જગલી
ગધેડા અને ુડખર માટ !.યાત અભયાર®ાં આવેJ ું છે ?
કછ5ુ ં ના5ુ રણ
૪૨૦. ુજરાતમાં દ શાવર પ~ીઓ માટ !.યાત અભયાર®ાં આવેJ ું છે ?
નળ સરોવર (અમદાવાદ)
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૪૨૧. ુજરાતમાં `ુરખાબ (ફલેમ_ગો) માટ !.યાત અભયાર®કયાં આવેJ ું છે ?
`ુરખાબનગર (કછ)
૪૨૨. ુજરાતમાં કયા કયા ર_છ અભયાર®યો આવેલા છે ?
fસોર, ઈકબાલગઢ, (બનાસકાંઠા), પીપલોદ (પંચમહાલ)

.in

૪૨૩. ુજરાતમાં પ~ીઓ માટ 5 ુ ં !.યાત અભયાર®ાં આવેJ ું છે ?
હ_ગોળગઢ (રાજકોટ)

ar
at

૪૨૪. ુજરાતમાં િસહ દશ:ન તથા મl યઉછે ર માટ !.યાત અભયાર®ાં આવેJ ું છે ?
ગીર (yૂનાગઢ)

૪૩૯. ુજરાતમાં સીદ( સૈયદની Vળ( કયા શહરમાં આવેલી છે ?

uj

લાલદરવાV (અમદાવાદ)

૪૪૦. ુજરાતની િવYાનગર( ‘વIલભિવYાનગર’ કયાં આવેJ ું છે ?

ug

આણંદ

વડતાલ (ખેડા)

ar

૪૪૧. ુજરાતમાં વામીનારાયણ સં!દાય5ુ ં -ુ.મંQદર ાં આવેJ ું છે ?

.m

૪૪૨. ુજરાતમાં વીરિસહ રાVની રાણી Gડાબાઈએ બંધાવેલી કઈ વાવમાં સાત માળ નીચે પાણી છે
?
અડાલજની વાવ (ગાંધીનગર)

w

૪૪૩. ુજરાતમાં કયો મેળો નાગાબાવાઓ માટ !.યાત છે ?

w

ભવનાથનો િશવરાિ/નો મેળો (yૂનાગઢ)
૪૪૪. ુજરાત5ુ ં !થમ ુજરાતી સામિયક ક7ુ ં ?

w

દાંQડયો

૪૪૫. ુજરાતની !થમ ુજરાતી QફIમ કઈ ?

નરિસહ મહતા
૪૪૬. ુજરાતમાં ભ ત જલારામબાપા5ુ ં થાનક ાં આવેJ ું છે ?
વીરaુર (Hજ. રાજકોટ)
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૪૪૭. ુજરાતમાં ખોQડયાર માતા5ુ ં ભhમંQદર ાં આવેJ ું છે ?
રાજપરા (Hજ. ભાવનગર)
૪૪૮. ુજરાતમાં હ5ુમાન35ુ ં !િસ મંQદર ાં આવેJ ું છે ?
સાળંગaુર (Hજ. અમદાવાદ)

.in

૪૪૯. ુજરાતમાં મા?ણભMવીર ભગવાન5ુ ં એકમા/ !.યાત મંQદર કયાં આવેJ ું છે ?

ઙૃઞળીદફૂ ુષસૉહ કશઘ
૪૫૦. ુજરાતમાં ક ર( ાંની !.યાત છે ?
વલસાડ અને yૂનાગઢ

ar
at

મગરવાડા (બનાસકાંઠા)

uj

૪૫૧. ુજરાતમાં કાંકર જ અને ગીર5ુ ં ક7ુ eૂ ધાં પુ !.યાત છે ?

ug

ગાય

૪૫૨. ુજરાતમાં કયા !દ શના ઘ} !.યાત છે ?

ar

ભાલ (દાઉદખાની/ભા?લયા ઘ})

૪૬૯. ુજરાત5ુ ં પંચાયતી રાજ કટલા તરવાં છે ?

.m

/ણ તર

૪૭૦. માથાદ(ઠ આવકમાં ુજરાતનો ક ટલામો Pમ છે ?

w

ચોથો

૪૭૧. ફરHજયાત !ાથિમક િશ~ણ િવધેયક વા અગlયના કાયદા કયા -ુ.યમં/ીના સમયમાં

w

ઘડવામાં આhયા ?

w

ડા◌ૅ. 3વરાજ મહતા
૪૭૨. ુજરાત રાજયની !થમ િવધાનસભાની ¦ટણી
ંૂ
ાર યોVઈ હતી ?

૧૯૬૨
૪૭૩. ુજરાતમાં કોના શાસનમાં Sુવારણ વીજળ(મથકની શGઆત થઈ હતી ?
બળવંતરામહતા
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૪૭૪. ુજરાતમાં ાર માયિમક િશ~ણ મફત Vહર કરવામાં આh7ુ ં ?
એિ!લ, ૧૯૭૧
૪૭૫. ુજરાતના !થમ -ુ.યમં/ી ડા◌ૅ.3વરાજ મહતાનો સમયકાળ કયો હતો ?
૧ મે, ૧૯૬૦ થી ૧૯ સટ બર, ૧૯૬૩

.in

૪૭૬. ુજરાતમાં સૌથી નાની }મરના -ુ.ય!ધાન કોણ હતા ?
ચીમનભાઈ પટલ

ar
at

૪૭૭. ુજરાતમાં ગર(બી eૂર કરવા માટ ‘lયોદયોજના’ કોણે દાખલ કર( હતી ?
બાુભાઈ પટલ

૪૭૮. ુજરાતમાં 7ુિનિવWસટ( `ુધી મફત કLયાક ળવણી કયા -ુ.યમં/ીએ Vહર કર( હતી ?

uj

માધવિસહ સોલંક(

૪૭૯. ુજરાતમાં પછાત વગxને મદદ કરવા Oુ¯ુંબપોથી પિત કયા -ુ.યમં/ીએ દાખલ કર( ?

ug

માધવિસહ સોલંક(

અમરિસહ ચૌધર(

ar

૪૮૦. ુજરાતના !થમ આQદવાસી -ુ.યમં/ી કોણ હતા ?

૪૮૧. ુજરાતમાં ‘ગોOુળગામ યોજના’ શG કરનાર -ુ.યમં/ી કોણ હતા ?

.m

ુ ાઈ પટ લ
ક ભ

૪૮૨. અમદાવાદ-વડોદરા ‘એ સ!ેસ-વે’ ની શGઆત કરનાર -ુ.યમં/ી કોણ હતા ?

w

#ી નર LMભાઈ મોદ(

w

૭. ળીઞગૂલસી઼ફ %લષ&ધી

w

૪૯૭. ‘જયાં-જયાં ુજરાતીઓ lયાં ુજરાત છે અને રહશે’ આ કયા અ◌ૈિતહાિસક નવલકથાકાર5ુ ં
માન{ુ ં છે ?
કનૈયાલાલ -ુનશી

૪૯૮. ુજરાતી સાQહlયના કયા !િસ સાQહlયકારોને !િતu[ઠ °ાનપીઠ એવોડ: મળે લ છે ?
ઉમાશંકર જોષી, પ±ાલાલ પટ લ અને રાLM કશવલાલ શાહ.
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૪૯૯. ભારતીટ ટ QPક ટ ટ(મમાં સૌથી નાની વયના િવકટQકપર તર(ક કોને થાન મળે લ છે ?
પા:િ◌થવ પટલ, અમદાવાદ
૫૦૦. !થમ ડર-૧૯ QPક ટ ¯ૂના:મેLટમાં ‘મેન આ◌ૅફ ધી ¯ૂના:મેLટ’નો ?ખતાબ કયા ુજરાતી
ખેલાડ(એ 3lયો હતો ?

.in

ઈરફાન પઠાણ, વડોદરા
૫૦૧. પા:િ◌થવ પટલે સવ:!થમ કયા થળે ટ ટ મેચ રમીને પોતાની કારQકદ²નો !ારં ભ કયx હતો ?

ar
at

ટ Lટ«ીજ

૫૦૨. ³વેLટ(-૨૦ આઈપીએલ ¯ૂના:મેLટ ૨૦૦૮માં ુજરાતના કયા ખેલાડ(એ ુજરાત5ુ ં ગૌરવ વધા7ુ
છે ?
7ુ`ફુ પઠાણ, વડોદરા

uj

૫૦૩. 8 ુલસી તંતી કયા ~ે/ સાથે સંકળાયેલા છે ?

ug

પવન ઉV:

૫૦૪. ુજરાતમાં ભગવાન #ી Oૃ[ણએ કયા થળે દ હ છોડpો હતો ?

ar

ભાલકાતીથ:

૫૦૫. ુજરાતમાં હમચંMાચાયન
: ો જLમ કયાં થયો હતો ?

.m

ધંS ુકા

૫૦૬. િવાન #ીમe્ હમચંMાચાય:5 ુ ં બાળપણ5ુ ં નામ ુ ં હ8 ું ?

w

ચાંગદ વ

૫૦૭. સૌરા[\ના લગભગ દર ક ગામમાં કયા એક સંતની -િ: ૂ ◌ત ! થાિપત કર લ છે ?

w

બજરં ગદાસ બાaુ (બાપા સીતારામ)

w

૫૦૮. િવ´માં સૌથી વSુ મંQદરો બનાવવાનો િવ´િવPમ કયા એક સંતના નામે છે ?
!-ુખ વામી મહારાજ
૫૦૯. ુજરાતના ડા◌ૅ. ક .કા. શાbી5ુ ં જLમ થળ ક7ુ ં છે ?
માંગરોળ

૯. %લુ)દુષસૉહ
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૫૨૫. ભારત સંઘમાં સૌ!થમ વેછાએ કયા રાVએ પોતા5ુ ં રજવાoુ (રાજ) સામેલ ક7ુ હ8 ું ?
રાV Oૃ[ણOુમારિસહ3
૫૨૬. ગડલના કયા મહારાVએ દરબાર( ગૅઝેટ !િસ ક7ુ હ8 ું ?
રાV ભગવતિસહ3

.in

૫૨૭. ‘ભગવતગૌમંડલ’ની રચના કયા મહારાVએ કર( હતી ?
રાV ભગવતિસહ3

ar
at

૫૨૮. ુજરાત5ુ ં નામ QPકટ ~ે/ે િવ´ક~ાએ પહચાડનાર કયા એક રાV હતા ?
Vમ રણHજતિસહ3

૫૨૯. Vમનગરને આSુિનક બનાવનાર મહા5ુભાવ5ુ ં નામ જણાવો ?

uj

Vમ રણHજતિસહ3

૫૩૦. વડોદરાના કયા ગાયકવાડ રાVએ મફત ફરHજયાત કળવણી આપી હતી ?

ug

સયા3રાવ ગાયકવાડ

૫૩૧. ુજરાતમાં મોરાર3ભાઈ દ સાઈ5ુ ં જLમ થળ ક7ુ ં છે ?

ar

`ુરત

ં ૂ થઈ હતી ?
૫૩૨. ુજરાતના કયા મહા5ુભાવની લંડનમાં !થમ ભારતીરાજeૂત તર(ક િનમક

.m

ડા◌ૅ. 3વરાજભાઈ મહતા

૫૩૩. ુજરાતના !થમ -ુ.યમં/ી ડા◌ૅ. 3વરાજભાઈ મહતા ાંના વતની હતા?

w

અમર લી

w

૫૩૪. કયા ુજરાતી વીર ભારતના !થમ ચીફ આ◌ૅફ આમ હતા ?

w

જનરલ રાLMિસહ3
૫૩૫. ુજરાત રાજયની અલગ માગણી કરનાર નીડર અને ફક(ર લોકિ!નેતા કોણ હતા ?
ઈLeુલાલ યા?°ક

૫૩૬. Qહદના દાદા તર(ક કયા એક મહા5ુભાવ નામના ધરાવે છે ?
દાદાભાઈ નવરો3
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૫૩૭. ુજરાતમાં ‘ વરાજ’ શદ પહલો વહલો ઉચારનાર વાતંsયસેનાની કોણ હતા ?
દાદાભાઈ નવરો3
૫૩૮. ુજરાતમાં રિવશંકર મહારાજ5ુ ં જLમ થળ કયાં આવેJ ું છે ?
રµુ (ખેડા)

રિવશંકર મહારાજ

ar
at

ં 8 ુ હ8 ું ?
૫૫૪. સોરઠના િસહ તર(ક કો5ુ ં નામ સૌરા[\માં ુજ

.in

૫૩૯. ુજરાતના - ૂકસેવક અને  ૂદાન !{ ૃિ|માં સQPરસ લેનાર લોકનેતા5ુ ં નામ જણાવો.

છે લભાઈ દવે

૫૫૫. ‘વીર છે લભાઈ ભારતીસં Oૃિતના અડ(ખમ ર~ક અને સંવધ:ક હતા’ આ શદો કોણે ઉચાયા:
હતા ?

uj

ડા◌ૅ. ક.કા. શાbી

ug

૫૫૬. ુજરાતમાં રા[\વીર છે લભાઈ દવે5 ુ ં જLમ થળ કયાં આવેJ ું છે ?
વઢવાણ (`ુરLMનગર)

ar

૫૫૭. ુજરાતી એચ.એમ. પટલ કયા ~ે/ સાથે સંકળાયેલા હતા ?
વહ(વટ( અિધકાર(-ભારતના a ૂવ: નાણાં !ધાન

.m

૫૫૮. ગાંધીનગરની રચના કયા એક ુજરાતી િશIપીના માગ:દશ:ન હઠળ કરવામાં આવી છે ?
બાલOૃ[ણ દોશી

w

૫૫૯. અમદાવાદમાં Oૂલ આ◌ૅફ િઆ:કટ ચરની થાપના કોણે કર( હતી ?

w

બાલOૃ[ણ દોશી

૫૬૦. ફeુ:ન મબાન કયા ~ે/ સાથે સંકળાયેલા હતા ?

w

પ/કારlવ

૫૬૧. રા[\વાદ( પ/કાર તર(ક કયા એક ુજરાતી લોકિ!હતા ?

શામળદાસ ગાંધી
૫૬૨. yૂનાગઢના નવાબની ભારતમાં જોડાણની -ુ. ૂિમકા ભજવનાર મહા5ુભાવ કોણ હતા ?
શામળદાસ ગાંધી
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૫૬૩. ?ચ/ના કલાુcુ તર(ક કોણ !િસ હ8 ું ?
રિવશંકર રાવળ
૫૬૪. ુજરાતી ભાષાના આQદકિવ કોણ કહવાછે ?
નરિસહ મહતા (૧૪૧૪-૧૪૮૦), જLમ થળઃ તળાV

.in

૫૬૫. Oૃ[ણની જનમ જનમની દાસી કોણ હતી ?
મીરાં (૧૪૯૯-૧૫૪૭), જLમ થળઃ મેડતા (મારવાડ)

ar
at

૫૬૬. °ાનના વડલા તર(ક કોણ !િસ હ8 ું ?
અખો (૧૫૯૧-૧૬૫૬), જLમ થળઃ તલaુર (અમદાવાદ પાસે)

૱. ઼ી+ઽ-ઞઙદ
નેિમનાથ ચ8 ુ[પQદકા, (િવનયચંM)

ug

૫૮૨. !થમ ુજરાતી મહાનવલ કઈ હતી ?

uj

૫૮૧. !થમ ુજરાતી બારમાસી કાhક7ુ ં હ8 ું ?

સર વતીચંM, (ગોવધ:નરામ િ/પાઠ()

ar

૫૮૩. !થમ ુજરાતી ?ચ|શાb (મનોિવ°ાન) કોણે લ.7ુ ં હ8 ું ?

.m

મ?ણલાલ નુભાઈ ¶rવેદ(

૫૮૪. !થમ ુજરાતી -ુQMત aુ તક ક7ુ ં હ8 ું ?
િવYાસંXહ પોથી

w

૫૮૫. !થમ ુજરાતી રાસ5ુ ં aુ તક ક7ુ ં હ8 ું ?

w

ભરતે´ર બા·ુબ?લરાસ, (શા?લભM` ૂQર) ૧૧૮૫

w

૫૮૬. !થમ ુજરાતી ફાુ કાhક7ુ ં હ8 ું ?

િસQર¸ ૂ?લભe્ ફાુ, (Hજનપ¹` ૂQર) ૧૩૩૪
ં ાર કાhક7ુ ં હ8 ું ?
૫૮૭. !થમ ુજરાતી ઋ8 ુ કા{્અને ૃગ
વસંતિવલાસ ૧૪૫૨
૫૮૮. !થમ ુજરાતી Gપક કાhક7ુ ં હ8 ું ?
િ/ુવનદ(પક !બંધ, (જયશેખર` ૂQર)
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૫૮૯. !થમ ુજરાતી લોકવાતા: કઈ હતી ?
હંસરાજ-વછરાજ ચઉપઈ, (િવજયભM) ૧૩૫૫
૫૯૦. સlયના !યોગો, Qહદ વરાજ, મૅગેઝીન, યંગ-ઈuLડયા, હQરજન, નવ3વન, ઈuLડયન
(ઓિપિનયન), ઈ ટ ઈuLડયા વતમ
: ાનપ/ વગેર Oૃિતના કતા: કોણ?

.in

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી (ગાંધી3)
૫૯૧. ‘સ- ૂળ( Pાંિત’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ?

ar
at

Qકશોરલાલ મશGવાલા
૫૯૨. ‘સાત પગલાં આકાશમાં’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ?
OુLદિનકા કાપQડયા

૫૯૩. લીJુડ( ધરતી, શરણાઈના ` ૂર Oૃિતના લેખક કોણ હતા ?

uj

¦ ૂિનલાલ મQડયા

ug

૫૯૪. ‘અનOુંડમાં ઉગેJ ું ુલાબ’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ?
નારાયણ દ સાઈ

ar

૫૯૫. ‘ડાયર(’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ?
મહાદ વ દ સાઈ (ગાંધીવાદ()

.m

ં
૬૧૧. બાળ કળવણીની જગમ
િવYાપીઠ સભા અને બાળકોની ‘- ૂછાળ(મા’ તર(ક ઓળખાતા
ુજરાતના આગેવાન સેવક5ુ ં નામ ુ ં હ8 ું ?

w

?ગyુભાઈ બધેકા

૬૧૨. ‘ુજરાત’5ુ ં પાટનગર – અમદાવાદ, ખંભાતનો ઈિતહાસ અને ુજરાતનો સાં Oૃિ|ક ઈિતહાસ

w

(/ણ ભાગ) વા અ◌ૈિતહાિસક Xંથોના લેખક છતાં hયવસાયે મMાસ ખાતે કાપડના hયાપાર( એવા

w

મહાન લેખક5ુ ં નામ ુ ં છે ?
ર.ભી. જોટ

મીશ ઼ી+ઽ-લગીળ્
૬૧૩. બાળ સાQહlયકાર તર(ક દ સળ3 પરમારની !.યાત Oૃિતઓ કઈ છે ?

ગલગોટા, ટ·ક
ુ ા
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૬૧૪. બાળ સાQહlયકાર તર(ક ચંMવદન મહતાની !.યાત Oૃિતઓ કઈ છે ?
ૂ ડ(, ચાંદાપોળ(
રમકડાંની eુકાન, સંતાOક
૬૧૫. બાળ સાQહlયકાર તર(ક મેઘાણીની !.યાત Oૃિતઓ કઈ છે ?
QકIલોલ, હાલરડાં, કંકાવડ(

રં ગરં ગવાદ?ળયાં

ar
at

૬૧૭. બાળ સાQહlયકાર તર(ક નેહરºમની !.યાત Oૃિત કઈ છે ?

.in

૬૧૬. બાળ સાQહlયકાર તર(ક `ુLદરની !.યાત Oૃિત કઈ છે ?

ઉVણી, તરાપો

૬૧૮. બાળ સાQહlયકાર તર(ક મકરં દ દવેની !.યાત Oૃિત કઈ છે ?

uj

ઝ ૂક વીજળ( ઝ ૂક

૬૧૯. બાળ સાQહlયકાર તર(ક ઉમાશંકર જોષીની !.યાત Oૃિત કઈ છે ?

ug

ગાંધીકથા

બાળનાટકો

ar

૬૨૦. બાળ સાQહlયકાર તર(ક યશવંત પંડpાની !.યાત Oૃિત કઈ છે ?

બે ક ર(

.m

૬૨૧. બાળ સાQહlયકાર તર(ક કાલેલકરની !.યાત Oૃિત કઈ છે ?

૬૩૫. ‘પ¹#ી’નો ?ખતાબ મેળવનાર અમદાવાદના Vણીતા !ાણીિવદ કોણ હતા?

w

Gબીન ડિવડ

w

઼ળગીળફી ઑગ વીઘફૂ ળગરફી બૃળ&ગીળ

w

૬૩૬. િવ°ાન~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?

ડા◌ૅ. િવPમ સારાભાઈ aુર કાર
૬૩૭. િશ~ણ ~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?
#ીમગનભાઈ દ સાઈ aુર કાર
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૬૩૮. લોક કલા~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?
ઝવેરચંદ મેઘાણી aુર કાર
૬૩૯. રમત-ગમત ~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?
#ી ુભાઈ aુરાણી aુર કાર

.in

૬૪૦. રં ગમંચલ~ી કલા ~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?
પંQડત ઓમકારનાથ ઠાOુર aુર કાર

ar
at

૬૪૧. સાQહl~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?
આYકિવ નરિસહ મહતા aુર કાર

૬૪૨. લ?લતકલા ~ે/ે ુજરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aુર કાર આપવામાં આવે છે ?

uj

#ી રિવશંકર રાવળ aુર કાર

૬૪૩. “ુજરાત aુર કાર” ુજરાત સરકાર તરફથી કોને આપવામાં આવે છે ?

ug

ુજરાતમાં વસતા ુજરાતીઓ માટ (િવ´ ુર( સં થા rારા)

૬૪૪. “રા[\(aુર કાર” ુજરાત સરકાર તરફથી કોને આપવામાં આવે છે ?

ar

ુજરાત બહાર પરં 8 ુ ભારતના કોઈપણ રાજયમાં વસતા ુજરાતીઓ માટ
૬૪૫. “તરરા[\(aુર કાર” ુજરાત સરકાર તરફથી કોને આપવામાં આવે છે ?

.m

ભારત બહાર િવદ શમાં વસતા ુજરાતીઓ માટ

૬૪૬. જય?ભ.ુ aુર કાર ુજરાત સરકાર તરફથી કોને આપવામાં આવે છે ?

w

માનવ કIયાણના ~ે/ે ઉમદા !{ ૃિ| કરવા બદલ.

w

૬૪૭. ુજરાત સંગીત, 5 ૃ8,્ ના¯્ અકાદમી aુર કાર કોને આપવામાં આવે છે ?

w

ુજરાતમાં સંગીત, 5 ૃ8અ
્ ને નાટકના ~ે/ે િવિશ[ટ િસ¶ !ાત કરનારને.
૬૪૮. “રણHજતરામ `ુવણ:ચMં ક aુર કાર” ુજરાત સરકાર તરફથી કોને આપવામાં આવે છે ?
ભાષા, સાQહ8્, ઈિતહાસ, કલા અને સં Oૃિતના ~ે/ે #ે[ઠ !દાન કરનારને

૬૬૧. ુજરાતમાં પેશ એલીક શન સેLટર (3છઝ) ાં આવેJ ું છે ?
અમદાવાદ, થાપના ૧૯૭૨
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૬૬૨. ‘લાઝમા Qરસચ: ઈ»L ટટ¼ ૂટ’ – ગાંધીનગરને ક7ુ ં નામ આપવામાં આh7ુ ં છે ?
આQદ8્
૬૬૩. ુજરાતમાં ૧૯૬૭માં !ાયો?ગક ઉપXહ સંદશા hયવહાર  ૂિમ મથક ાં થપા7ુ ં હ8 ું ?
અમદાવાદ

ગોIડન «ીજ (ભGચ પાસે નમ:દા નદ( પર) લંબાઈ ૧૪૩૯ મીટર

કમલા નેહG HજયોલોHજકલ પાક:, કાંકQરયા, અમદાવાદ
૬૬૬. ુજરાતનો સૌથી મોટો મહલ કયો છે ?

૬૬૭. ુજરાતનો સૌથી મોટો મેળો કયો છે ?

uj

લ½મીિવલાસ પેલેસ, વડોદરા

ar
at

૬૬૫. ુજરાતનો સૌથી મોટો !ાણી બાગ કયો છે ?

.in

૬૬૪. ુજરાતનો સૌથી મોટો aુલ કયો છે ?

ug

વૌઠાનો મેળો (કા:િ◌તક aિ: ૂ ◌ણમા), Hજ. અમદાવાદ.

૬૬૮. ુજરાતનો સૌથી મોટો વન પિત ઉYાન કયો છે ? (બોટોિનકલ ગાડ:ન)

ar

વધઈ (Hજ. ડાંગ) ~ે/ફળ ૨.૪૧ ચો Qકમી

૬૬૯. ુજરાતની સૌથી મોટ( ઔYો?ગક વસાહત કઈ છે ?

.m

કલે´ર (Hજ. ભGચ)

૬૭૦. ુજરાતની સૌથી મોટ( ઔYો?ગક સં થાઓ કઈ છે ?

w

QરલાયLસ, નેનો !ોકટ, િનરમા, ટોર Lટ, અદાણી  ૃપ અને ક ડ(લા.

w

૬૭૧. ુજરાતની સૌથી મોટ( સહકાર( ડર( કઈ છે ?

w

અ- ૂલ ડર(, આણંદ
૬૭૨. ુજરાતની સૌથી મોટ( નદ( કઈ છે ?

નમદ
: ા

૬૭૩. ુજરાતની સૌથી મોટ( 7ુિનિવWસટ( કઈ છે ?
ુજરાત 7ુિનિવWસટ(, અમદાવાદ
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૬૭૪. ુજરાતની સૌથી મોટ( િસચાઈ યોજના કઈ છે ?
સરદાર સરોવર યોજના (નવાગામ ખાતે નમ:દા નદ( પર)

૩૩. ઙૃઞળીદરીઅ ઼ૐધૂ ર્ડૃઅ
૬૯૧. દ શમાં સૌથી વSુ ૧૬૦૦ Qકમીનો દQરયા Qકનારો ધરાવ8 ું રાજક7ુ ં છે ?

.in

ુજરાત
૬૯૨. ુજરાત5ુ ં સૌથી મો¯ું રણ ક7ુ ં છે ?

ar
at

કછ5ુ ં મો¯ું રણ
૬૯૩. ુજરાત5ુ ં !થમ તેલ ~ે/ ક7ુ ં છે ?
J ૂણેજ (૧૯૫૮)

ug

રણHજતિસહ3 (Vમનગર ૧૮૯૫)

uj

૬૯૪. ુજરાતના !થમ QPકટ ટ ટ ખેલાડ( કોણ હતા ?

૬૯૫. ુજરાતના !થમ નવલકથાકાર કોણ હતા ?

ar

નંદશંકર 8 ુળVશંકર મહતા (નQડયાદ ૧૮૬૮)

૬૯૬. ુજરાતના !થમ નાટક લેખક કોણ હતા ?

.m

!ેમાનંદ ભ, વડોદરા (૧૭મી સદ()

૬૯૭. ુજરાતના !થમ નાયબ વડા!ધાન કોણ હતા ?

w

સરદાર વIલભભાઈ પટલ (૧૯૪૭)
ં ઈ ઉચ Lયાયાલ) કોણ હતા ?
૬૯૮. ુજરાતના !થમ Lયાય-િ: ૂ ◌ત, (-ુબ

w

નાનાભાઈ હQરદાસ ક?ણયા

w

૬૯૯. !થમ ુજરાતી વતમ
: ાન પ/ ક7ુ ં હ8 ું ?
ં ઈ સમાચાર
-ુબ
૭૦૦. બંધારણ સભાના !થમ ુજરાતી અય~ કોણ હતા ?

ગણેશ વા`ુદવ માવળંકર (અમદાવાદ ૧૯૪૬)
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૭૦૧. ?્રટ(શ અકાદમીના !થમ ુજરાતી સ^કોણ હતા ?
હસ-ુખ ધીરજલાલ સાંક?ળયા (૧૯૮૬)
૭૦૨. ?્રટ(શ સંસદના !થમ સ^કોણ હતા ?
ં
દાદાભાઈ નવરો3 (-ુબઈ
૧૮૯૧)

ભાવનગર

દશ:ના હર(ભાઈ પટ લ (અમદાવાદ ૧૯૭૫)

૩૪. ઙૃઞળીદરીઅ ઼ૐ3ધર 3ીળઅય

ar
at

૭૦૪. !થમ ુજરાતી મQહલા કો ટ એકાઉLટLટ કોણ હતા ?

.in

૭૦૩. ભારતમાં !થમ ટ ટ બ¾ક આ◌ૅફ સૌરા[\ની થાપના કયાં થઈ હતી ?

uj

૭૨૧. ુજરાતમાં !થમ Xે3શાળા ાં શG થઈ હતી ?

ug

અમદાવાદ (૧૮૪૬)

૭૨૨. ુજરાતમાં !થમ કLયાશાળા ાં શG થઈ હતી ?

ar

મગનભાઈ કરમચંદ કLયાશાળા, અમદાવાદ (૧૮૪૯)

૭૨૩. ુજરાતમાં !થમ કાપડ િમલ ાં શG થઈ હતી ?

.m

૧૮૬૧, અમદાવાદ કોટન િમલ, અમદાવાદ

૭૨૪. ુજરાતમાં !થમ કા◌ૅલે3સ ાં શG થઈ હતી ?

w

ુજરાત કોલૅજ, અમદાવાદ કા◌ૅમસ: કા◌ૅલેજ, એચ.એલ. કા◌ૅમસ: કા◌ૅલેજ અમદાવાદ, (૧૯૩૭)
૭૨૫. !થમ ુજરાતી સામિયક ક7ુ ં હ8 ું ?

w

ુ¶!કાશ ૧૮૫૦ (ુજરાત વના:¿ ૂલર સોસાયટ()

w

૭૨૬. !થમ ુજરાતી છાપખા5ુ ં ાં શG થ7ુ ં હ8 ું ?

`ુરત (૧૮૪૨)
૭૨૭. !થમ ુજરાતી ટ ?લિવઝન ક LM ાં શG થ7ુ ં હ8 ું ?
પીજ ક LM (૧૯૭૫)
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૭૨૮. !થમ ુજરાતી દવાખા5ુ ં ાં શG થ7ુ ં હ8 ું ?
વડોદરા (૧૯૦૫)
૭૨૯. ુજરાતમાં પંચાયતી રાજનો અમલ ાર થયો હતો ?
તા. ૧-૪-૧૯૬૩ થી અમલ

.in

૭૩૦. !થમ ુજરાતી aુ તકાલાં શG થ7ુ ં હ8 ું ?
`ુરત (૧૮૨૪)

ar
at

૭૩૧. ુજરાતમાં !થમ ર Iવે ાં શG થઈ હતી ?
ઉતરાણ (કલે´ર) (૧૮૮૫)
૭૩૨. ુજરાતની !થમ 7ુિનિવWસટ( કઈ છે ?

નમક
: ોશ (નમદ
: ) (૧૮૭૩)

ug

૭૩૩. ુજરાતનો !થમ શદકોષ કયો છે ?

uj

ુજરાત 7ુિન. ૧૯૪૮

 ૂજ-કછ (૧૮૭૭)

ar

૭૩૪. ુજરાત5ુ ં !થમ સંXહ થાન ક7ુ ં છે ?

૭૩૫. ુજરાતની !થમ ર(ફાઈનર( કઈ છે ?

.m

કોયલી-વડોદરા (૧૯૬૭)

૭૪૯. સંતરામ મંQદર ાં આવેJ ું છે ?

w

નડ(યાદ

w

૭૫૦. સરદારની સlયાXહની ધરતી કઈ હતી ?

w

બારડોલી

૭૫૧. ુજરાતમાં મીઠાના સlયાXહ5ુ ં મારક ાં આવેJ ું છે ?
દાંડ(

૭૫૨. ુજરાતની ઉYાનનગર( અને પાટનગર તર(ક ક7ુ ં શહર !િસ છે ?
ગાંધીનગર
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૭૫૩. ુજરાત5ુ ં ક7ુ ં શહર મહલોના શહર તર(ક ઓળખાછે ?
વડોદરા
૭૫૪. ુજરાતમાં ક7ુ ં શહર આટ:-િસIકની નગર( તર(ક ઓળખાછે ?
`ુરત

ુજ

ar
at

૭૫૬. ુજરાતમાં અશોકનો િશલાલેખ ાં આવેલો છે ?

.in

૭૫૫. ુજરાતમાં આયના મહલ ાં આવેલો છે ?

yૂનાગઢ

૭૫૭. ુજરાત5ુ ં ક7ુ ં શહર કાQઠયાવાડના રlન તર(ક ઓળખાછે ?

uj

Vમનગર

ુ ાઈ પટલના હ તે કઈ લોકિ!Xામ િવકાસ યોજનાની શGઆત થઈ હતી ?
૭૫૮. ુજરાતમાં કભ

ug

ગોOુળ Xામ

ં ત Xામ પંચાયત એટલે ુ ં ?
૭૫૯. સવસ
: મ

ar

ંૂ
સમરસ Xામ પંચાયત (¦ટણી
િવના) – પંચાયતના હોiે દારોની િનમ ૂક

તીથ:Xામ

.m

૭૬૦. કોટ:-કચેર( અને પોલીસ ક સ વગર `ુમેળ શાંિત એટલે ુ ં ?

૭૬૧. સેટલાઈટ ટ નોલો3 rારા “િવ´ સાથે ુજરાતના ગામડાઓ5ુ ં જોડાણ” (ઈLટરનેટ) એટલે કઈ

w

યોજના ?

w

ઈ-Xામ િવ´Xામ

૭૬૨. ુજરાતની િઆ:થક નગર( કઈ છે ?

w

અમદાવાદ (કણા:વતી)
૭૬૩. કો7ુટરથી Xામક~ાએ સરકાર( સેવાઓ કઈ યોજના હઠળ ઉપલધ છે ?

ઈ-Xામ
૭૭૭. ુજરાતમાં ૪૫૦૦ વષ: aુરાું આયોજનબ નગર ાંથી મળ( આh7ુ ં છે ?
ધોળાવીરા (ભચાઉ)
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૭૭૮. િસમેLટ ઉYોગમાં આગળ પડ8 ું રાજક7ુ ં છે ?
ુજરાત
૭૭૯. ભારતમાં બો સાઈટ5ુ ં ક ટલા ટકા ઉlપાદન ુજરાત કર છે ?
૫૦ %

Vમનગર

અ- ૂલ (આણંદ)
૭૮૨. ુજરાતમાં વ તી દર ચો. Qક.મી.એ ક ટલો છે ?

uj

૨૫૮

ar
at

૭૮૧. એિશયાભરમાં ુજરાતની Vણીતી સૌથી મોટ( ડર( કઈ ?

.in

૭૮૦. ભારતમાં સૌ!થમ આ7ુવQદક 7ુિનિવWસટ(ની શGઆત ાં થઈ હતી ?

૭૮૩. ભારતમાં !થમ પે\ો?લયમ 7ુિનિવWસટ( કયાં થપાઈ હતી ?

ug

ગાંધીનગર

૭૮૪. ુજરાતનો છે Iલો નવર?ચત HજIલો કયો છે ?

ar

તાપી

૭૮૫. મે\ોલ_ક એ સ!ેસ કયા બે શહરો વચે છે ?

.m

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ

૭૮૬. ુજરાતમાં એકમા/ લીલી પQરPમા કયાં યોVછે ?

w

ગીરનાર

w

૭૮૭. ુજરાતમાં Oુલ ક ટલાં બંદરો આવેલ છે ?

w

૪૨ (-ુ.યબંદર-કંડલા)
૭૮૮. ુજરાતમાં મયમ ક~ાનાં બંદરો કયાં-કયાં છે ?
માંડવી, નવલખી, બેડ(, ઓખા, પોરબંદર, વેરાવળ, ભાવનગર, િસા, સલાયા, મગદIલા (`ુરત)
મરોલી
૭૮૯. ુજરાતમાં ચો.ખો વાવેતર િવ તાર ક ટલો ?
૯૫ લાખ હ ટર
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૩૬. ગૅ ુહ ઇફૉ ઋ7્ઙ્
૮૦૪. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ તમાOુ5 ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?
૧૭૬૦ Qક.Xા.

૨૯૪ Qક.Xા.
૮૦૬. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ 8 ુવેરદાળ5ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?

ar
at

૮૧૦ Qક.Xા.

.in

૮૦૫. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ તલ5ુ ં ઉlપાદન ક ટJું છે ?

૮૦૭. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ બટાકા5ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?
૨૫૦૫૭ Qક.Xા.

uj

૮૦૮. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ બાજર(5ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?

ug

૧૧૧૯ Qક.Xા.

૮૦૯. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ મકાઈ5ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?

ar

૧૨૭૬ Qક.Xા.

૮૧૦. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ રાઈ5ુ ં ઉlપાદન ક ટJું છે ?

.m

૧૦૭૯ Qક.Xા.

૮૧૧. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ મગફળ(5ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?

w

૯૩૨ Qક.Xા.

૮૧૨. ુજરાતમાં હ ટર દ(ઠ શેરડ(5ુ ં ઉlપાદન કટJું છે ?

w

૮૦૪૪ Qક.Xા.

w

5 ૃlય

૮૧૩. ચોરવાડ અને વેરાવળની બહનો5ુ ં ક7ુ 5 ૃlય Vણી8 ું છે ?

Qટપણી 5 ૃlય
૮૧૪. કઈ Vિતના લોકો5ુ ં Gમાલ 5 ૃlય Vણી8 ું છે ?
મહસાણા HજIલાના ઠાકોરો5ુ ં
37

www.pgondaliya.blogspot.in

.

૮૧૫. િસદ( લોકો5ુ ં ક7ુ ં 5 ૃlય Vણી8 ું છે ?
ધમાલ 5 ૃlય
૮૧૬. મેરાયો કઈ Vિતના લોકો5ુ ં !િસ 5 ૃlય છે ?
બનાસકાંઠાના વાવ તાJુકાના ઠાકોરો5ુ ં

.in

૮૧૭. ડાંગ HજIલાના આQદવાસીઓ5ુ ં ડાંગી 5 ૃlય બીV કયા નામે ઓળખાછે ?

ઘુફઞ઼અબુ8

ar
at

ચાળો અથવા માળ(નો ચાળો

૮૩૧. ુજરાતમાં ¦ ૂનાનો પથર ાંથી મળ( આવે છે ?

Vમનગર, અમર લી, કછ, ખેડા અને બનાસકાંઠા HજIલામાંથી

ug

Vમનગર, રાજકોટ અને ભGચ HજIલામાંથી

uj

૮૩૨. ુજરાતમાં ?ચરોડ( ાંથી મળ( આવે છે ?

૮૩૩. ુજરાતમાં બો સાઈટ ાંથી મળ( આવે છે ?

ar

Vમનગર, કછ (ભાQટયા/ ૂજ)

૮૩૪. ુજરાતમાં ?લનાઈટ ાંથી મળ( આવે છે ?

.m

કછ, (પાનLÀો), ભGચ HજIલો (ઝઘQડયા તાJુકામાં રાજપારડ()
૮૩૫. ુજરાતમાં આરસ, તાં,ુ જસત, સી`ુ ાંથી મળ( આવે છે ?

w

બા3 (મIટ(મેટલ !ો ટ) બનાસકાંઠા
૮૩૬. ુજરાતમાં Xેફાઈટ ાંથી મળ( આવે છે ?

w

ુ ોડા), ઝાબ-ર ઘના (દ વગઢબાર(આ)
નાGકોટ, (Vંઘ

w

૮૩૭. ુજરાતમાં ફલોર પાર ાંથી મળ( આવે છે ?
બાoુંગર, કડ(પાણી (તા. છોટાઉદ aરુ , Hજ. વડોદરા)
૮૩૮. ુજરાતમાં ?ચનાઈ માટ( ાંથી મળ( આવે છે ?
આરસોડ(યા, એકલારા (સાબરકાંઠા), થાન (`ુરLMનગર) અને િવVaુર (મહસાણા).

ઋ7્ઙ્
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૮૩૯. ુજરાતમાં અક(ક ઉYોગ ાં આવેલો છે ?
ખંભાત (Hજ. ખેડા), Vમનગર
૮૪૦. ુજરાતમાં ઈજનેર( ઉYોગો ાં આવેલા છે ?
અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ (ઓઈલ એ»Lજન)

ગાંધીનગર, વાપી, `ુરત, મહસાણા, મકરaુરા, (વડોદરા)◌ં

કલોલ, પારડ(, બાર જડ(, બીલીમોરા, સોનગઢ, વાપી

ar
at

૮૪૨. ુજરાતમાં કાગળ ઉYોગો ાં ાં આવેલા છે ?

.in

૮૪૧. ુજરાતમાં ઈલે \ોિન સ ઉYોગો ાં ાં આવેલા છે ?

૮૪૩. ુજરાતમાં કાચની બનાવટના ઉYોગો ાં ાં આવેલા છે ?

uj

વડોદરા, િવYાનગર (વIIભ લાસ), કડ( (ગોપાલ લાસ)
૮૬૦. ુજરાતમાં ગોપાલ ડર( ાં આવેલી છે ?

ug

રાજકોટ

૮૬૧. ુજરાતમાં માધાપર ડર( ાં આવેલી છે ?

ar

કછ

yૂનાગઢ

.m

૮૬૨. ુજરાતમાં yૂનાગઢ ડર( ાં આવેલી છે ?

૮૬૩. ુજરાતમાં ગીર ડર( ાં આવેલી છે ?

w

તલાલા

w

૮૬૪. ુજરાતમાં પે\ોક િમકIસ Qરફાઈનર( ાં આવેલી છે ?

w

જવાહરનગર, વડોદરા, (આઈપીસીએલ), હ3રા (`ુરત)
૮૬૫. ુજરાતમાં મl યઉYોગ ાં ાં િવકાસ પાયો છે ?
વેરાવળ, પોરબંદર, માંગરોળ, Vફરાબાદ િશવરાજaુરા
૮૬૬. ુજરાતમાં સૌથી વSુ મીÁુ ં ાં પકવવામાં આવે છે ?
ખારાઘોડા
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૮૬૭. ુજરાતમાં રસાયણ ઉYોગો ાં ાં આવેલા છે ?
અ8 ુલ, અમદાવાદ, ÀાંગÀા, મીઠાaુર (સોડાએશ), વડોદરા, કલે´ર, વાપી
૮૬૮. ુજરાતમાં ર યોન ઉYોગ ાં આવેલો છે ?
ઉધના (`ુરત), વેરાવળ

કોયલી (Hજ. વડોદરા), Vમનગર

ar
at

૮૭૦. ુજરાતમાં િસમેLટ ઉYોગ ાં ાં િવકાસ પાયો છે ?

.in

૮૬૯. ુજરાતમાં ઓઈલ Qરફાઈનર( ાં આવેલી છે ?

િસા, સેવા?લયા, rારકા, પોરબંદર, રાણાવાવ, Vફરાબાદ, કોQડનાર, કછ.
૮૭૧. ુજરાતમાં હ(રા ઘસવાનો ઉYોગ ાં ાં િવકાસ પાયો છે ?

uj

`ુરત, નવસાર(, ભાવનગર, પાલનaુર, અમદાવાદ

૮૭૨. ુજરાતમાં પે\ો?લયમ કયા-કયા થળે થી મળ( આવે છે ?

ug

કલે´ર, કડ(, કલોલ, મહસાણા, ખંભાત, નવાગામ, ગંધાર
૮૭૩. ુજરાતમાં મÂગેનીઝ ાંથી મળ( આવે છે ?

ar

પાવાગઢ, િશવરાજaુર અ◌ૅLડ !ો ટ – ચોટ(લા (Hજ. `ુરLMનગર)
૮૭૪. ધરોઈ યોજના ાં આવેલી છે ?

.m

ધરોઈ ગામ (સતલાસણા), મહસાણા (સાબરમતી નદ( પર)
૮૮૮. સરદાર પટ લ આવાસ યોજના હ8 ુ ું છે ?

w

આ યોજના હઠળ ગર(બી ર ખા નીચે 3વતા આવાસ િવહોણા લોકોને આવાસની `ુિવધા a ૂર(

w

પાડવામાં આવશે. (ઘર 5ુ ં ઘર)
૮૮૯. ુજરાતમાં વનબંS ુ કIયાણ યોજના હ8 ુ ુ ં છે ?

w

આ યોજનાનો હ8 ુ આQદવાસીઓનો સવાગી િવકાસ કરવા માટ

ઙૃઞળીદફ્ ુ઼અજીઊ ુષગી઼
૮૯૦. ુજરાતમાં મયમ િસચાઈ યોજનાઓ કટલી છે ?
૬૮
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૮૯૧. ુજરાતમાં મોટાં જળાશયો ક ટલા છે ?
૨૨
૮૯૨. ુજરાતમાં જળાશયો ક ટલા છે ?
૧૪૯

.in

૮૯૩. ુજરાતમાં િસચાઈ તળાવો ક ટલા છે ?
૩૧૫

૧૦૩૫
૮૯૫. ુજરાતમાં તળાવથી િસચાઈ ક ટલા ટકા થાછે ?

૮૯૬. ુજરાતમાં પાતાળ Oૂવા ક ટલા ?

ug

૪૦૭૦

uj

૬ ટકા

ar
at

૮૯૪. ુજરાતમાં Xામતળાવો (બારમાસી) ક ટલા છે ?

૧૪ ટકા

ar

૮૯૭. ુજરાતમાં પાતાળOૂવાથી િસચાઈ ક ટલા ટકા થાછે ?

૮૯૮. ુજરાતમાં જલ તર કટલા મીટર નીચે છે ?

.m

૫૦ િમ. નીચે

ૂ ા ક ટલા છે ?
૮૯૯. ુજરાતમાં પંપવાળા Oવ

w

૪,૯૭,૯૨૧

w

૯૧૦. આ યોજના a ૂણ: થવાથી નમ:દા -ુ.નહરથી `ુજલામ `ુફલામ !ેડ_ગ ક નાલ `ુધીના આશર

ક ટલા િવ તારને  ૂગભ:જળ Qરચા – િસચાઈનો !lય~ અને પરો~ લાભ થશે ?

w

૧,૨૦,૦૦૦ હ ટર

૯૧૧. આ યોજનાથી દા ક ટલા કરોડ5ુ ં વધારા5ુ ં Oૃિષ ઉlપાદન થશે અને ૨૬૯૪ મેગાવોટ

વીજળ(નો બચત પણ થશે ?
Gા. ૨૯૬૯ કરોડ
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ૂ ા બનાવવા અને હયાત પાતાળ
૯૧૨. આ યોજનાથી પાણી ઉપલધ થતાં દર વષ નવા પાતાળOવ
Oૂવાની મરામત પાછળ કોના વા:િ◌ષક ખચ:માં ઘટાડો થશે ?
ખેoૂતોના
૯૧૩. આ યોજના સૌરા[\ના કાQઠયાવાડમાં જઈ રહ( છે તો lયાં તે5 ુ ં !િતિનિધlવ કયો HજIલો કર છે ?

.in

`ુરLMનગર
૯૧૪. `ુજલામ `ુફલામ યોજનામાં કયા ૧૦ HજIલાઓનો સમાવેશ થયેલ છે ?

ar
at

પંચમહાલ , દાહોદ, સાબરકાંઠ, ગાંધીનગર,મહસાણા, અમદાવાદ,પાટણ, બનાસકાંઠા, `ુરLMનગર, કછ,

ગ;બ઼ળ લ્ઞફી

૯૧૫. રાજયને જળ અને Oૃિષ~ે/ે સં8 ુ?લત કરવા માટ ુજરાત સરકાર કઈ મહllવકાં~ી યોજના િવશે
િવચાર( રહ( છે ?

uj

કIપસર યોજના

ug

૯૧૬. ુજરાતની નમદ
: ા, ઢાઢર, મહ(, વા/ક, મે´ો, સાબરમતી, ભોગાવો, ઘેલો અને કાભાર નદ(ઓ
ાં મળે છે ?

ar

ખંભાતના અખાતને

૯૧૭. આ યોજના તગ:ત અખાતમાં વહ( જ8 ું પાણી અટકાવવા માટ ુ ં કરવામાં આવશે ?

.m

બંધ બાંધી મીઠા પાણી5ુ ં સરોવર બનાવાશે. તેમ ભGચ પાસે ક7ુ ં બંદર આવેJ ું છે ?
૯૧૮. ખંભાતના અખાતને કાંઠ આવેલા બે yૂના બંદરો, મક ભાવનગર પાસે ઘોઘા બંદર તેમજ
ભGચ પાસે ક7ુ ં બંદર આવેJ ું છે ?

w

હાંસોટ બંદર

w

૯૧૯. ઘોઘા બંદર અને હાંસોટ બંદર વચે ક ટJું તર છે ?

w

૬૪ Qક.મી. (ઘોઘા બંદર , હાંસોટ)
૯૩૩. ુજરાતમાં ૫ વષમ
: ાં ક ટલા આવાસો બંધાશે માં મા?લક( હ સં7 ુ તપણે aુcુષ અને

મQહલાઓને અપાશે, માં મQહલાઓનો હ !થમ રહશે ?
૨.૫૦ લાખ આવાસો
૯૩૪. ુજરાતમાં લમ િવ તારોમાં ક વી યોજના ઊભી કરવાની જોગવાઈ છે ?

રમતનાં મેદાનો, શાળા, ક7ુિનટ( સેLટરની સેવાઓ
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૯૩૫. ુજરાતમાં શહર( ગર(બી eૂર કરવાની Qદશામાં હરણફાળ ભરવા કયા કાયP
: મની શGઆત
કરાયેલ છે ?
ઉમીદ
૯૩૬. ુજરાતમાં આવતા પાંચ વષ:માં ૩ લાખ અને ૨૦૦૭ ના વષ:ના તે કટલી રોજગાર(ની તકો
ઉભી કરાઈ છે ?

.in

એક લાખ

૯૩૭. ુજરાતમાં ઉમીદ કાય:Pમમાં ક7ુટર અને OુQટર ઉYોગની તાલીમ માટ ક ટલો ખચ: કરવામાં

ar
at

આhયો છે ?
Gા. ૧૦૦ કરોડ

૯૩૮. ુજરાતમાં શહર( ગર(બો માટ ૨.૫ લાખ આવાસો બનાવાશે,  કોની જમીનભાગીદાર( rારા
હાઉિસગ બોડ: અને લમ િવકાસ બોડ:

uj

િવકસાવવામાં આhયા છે ?

ug

૯૩૯. શહર( ગર(બ િવ તાર માટ કLયા ક ળવણી, !ૌઢ, િશ~ણ, સા~રદ(પ વી િશ~ણ યોજનાઓ
અLવયે પાંચ વષ:માં ક ટલા કરોડ ખચા:શે ?

ar

Gા. ૩૦૦ કરોડ

૯૪૦. ુજરાતમાં ગર(બ સ- ૃ¶ યોજના તગ:ત સામાHજક Lયાઅને અિધકાQરતા અLવયે સામાHજક

.m

`ુર~ા હઠળ ક ટલો ખચ: ફાળવવામાં આવેલ છે ?
Gા. ૧૨૫૦ કરોડ

w

઼ીઙળઘૉણૄ ુષગી઼ બૉગૉઞ

w

૯૪૧. ુજરાતમાં દQરયાકાંઠા િવ તારમાં વસતા લોકો માટ રોજગાર(, આરોવી !ાથિમક `ુિવધાઓ
a ૂર( પાડવા -ુ.યમં/ી#ીએ ૧૧૦૦૦ કરોડના ખચ કઈ યોજના Vહર કર( ?

w

દQરયાખેoૂ

૯૪૨. ુજરાતમાં સાગરખેoૂ િવકાસ યોજનામાં ક ટલા -ુiાઓનો કાય:Pમ Vહર કરવામાં આવેલો છે ?
૧૨ -ુiાઓનો
૯૫૩. સમરસ Xામ યોજનાનો -ુઉ
્ iે ºકયો છે ?
ંૂ
ં િતથી સરપંચ ¦ટ(
ં ૂ કાઢવામાં આવે.
Xામ પંચાયતોની ¦ટણી
ન થાપરં 8 ુ સવ:સમ
43

www.pgondaliya.blogspot.in

.

ંૂ
૯૫૪. સમરસ Xામ યોજનામાં ગામને શો ફાયદો થાછે ? ¦ટણી
ખચ: બચે છે અને XાLટમાં વધારો
થાછે
(સામાHજક સમરસતા.)
૯૫૫. સમરસ Xામ યોજના હઠળ Xામ પંચાયતોના િવકાસ કામો માટ ક ટલી રકમ ઈનામGપે
આપવાની યોજના છે ?

.in

Gા. ૬૦,૦૦૦ થી ૧ લાખ `ુધી

૯૫૬. સરપંચ મહાસંમેલનમાં Xામ પંચાયતોને શા5ુ ં માયમ બનાવવામાં આવે છે ?

ar
at

Xામ વરાજય5ુ ં

ં ૂ કરવામાં આવેલી છે ?
૯૫૭. સમરસ Xામ કાય:Pમ માટ દર ક ગામમાં કટલા Xામિમ/ોની િનમક
પાંચ Xામ િમ/ો

uj

૯૫૮. સમરસ Xામ કાય:Pમ માટ Xામિમ/ો કયા ~ે/ે સેવા આપે છે ?

ug

Oૃિષ, પંચાયત, િશ~ણ, આરો્અને જનકIયાણ ~ે/ે વાગત કાય:Pમ

૯૫૯. ુજરાતમાં લોકોની ફQરયાદના િનરાકરણ માટ -ુ.યમં/ી#ી નર LMભાઈ મોદ( rારા કયો
વાગત કાય:Pમ

ar

કાય:Pમ શG કરવામાં આવેલ છે ?

.m

૯૬૦. વાગત કાયP
: મ માટ કઈ સી ટમનો ઉપયોગ કરાછે ?
ઈLફમશન ટ નોલો3 અને ુજરાત ટટ વાઈડ એQરયા નેટવક:
૯૬૧. વાગત કાય:Pમ સૌ!થમ કયા રાજયમાં શG કરવામાં આhયો હતો ?

w

ુજરાત

w

૯૬૨. વાગત કાય:Pમ અlયાર `ુધી મા/ HજIલા તર ચાલતો હતો, હવે તેને કયા તર િવ તરવામાં

w

આhયો છે ?

તાJુકા તર
૯૬૩. ુજરાત સરકાર તરફથી ૨૦૦૭ને કયા વષ: તર(ક ઉજવવામાં આh7ુ ં હ8 ું ?
િનમ:ળ ુજરાત

ઋ>જ ુસ?થફી રઽીુષ7ીવલ્
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૯૭૪. ુજરાત િવYાપીઠ ાં આવેલી છે ?
અમદાવાદ ( થાપના ૧૯૨૦)
૯૭૫. ુજરાત 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?
અમદાવાદ (૧૯૪૯)

અમદાવાદ (૧૯૬૨)

ar
at

૯૭૭. ઈuLદરા ગાંધી ઓપન 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

.in

૯૭૬. ુજરાતમાં ઈuLડયન ઈ»L ટટ¼ ૂટ આ◌ૅફ મેનજ
ે મેLટ (◌ૈ◌ં◌ૈ◌ં`)્ ાં આવેલી છે ?

અમદાવાદ (૧૯૭૪)

૯૭૮. બાબા સાહબ બેડકર ઓપન 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

૯૭૯. િનરમા 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

ug

અમદાવાદ (૨૦૦૩)

uj

અમદાવાદ (૧૯૯૭)

વડોદરા (૧૯૫૦)

ar

૯૮૦. મહારાV સયા3રાવ 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

૯૮૧. સરદાર પટ લ 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

.m

વIલભિવYાનગર (૧૯૫૫) આણંદ

૯૮૨. સૌરા[\ 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

w

રાજકોટ (૧૯૬૫)

w

૯૮૩. ‘વીર નમ:દ’ દ?~ણ ુજરાત 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

w

`ુરત (૧૯૬૭)

૯૮૪. ુજરાત Oૃિષ 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?

દાંતીવાડા (બનાસકાંઠા)
૯૮૫. ભાવનગર 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?
ભાવનગર (૧૯૭૭)
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૯૮૬. હમચંMાચાઉ:|ર ુજરાત 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?
પાટણ (૧૯૮૫)
૯૮૭. ºયામ3 Oૃ[ણવમા: 7ુિનિવWસટ( ાં આવેલી છે ?
કછ (૨૦૦૩)

.in

૩૮. ુસ?થ઼ૐળય
તેન?ઝગ નોગ એડવેLચેર અ◌ૅવોડ:

ar
at

૧૦૦૨. ભારતની !થમ કઈ ુજરાતી મQહલા ફોટોXાફરને પ¹િવ ૂષણ ?ખતાબથી સLમાિનત કરવામાં
આhયાં ?
હોમાઈ hયારાવાલા

૧૦૦૩. સાQહ8્અને િશ~ણ ~ે/ે પ¹#ી અ◌ૅવોડ: કોને આપવામાં આhયો ?

uj

!િવણ દર3

ug

૧૦૦૪. કયા !થમ ુજરાતીને ટ ગોર સાQહlaુર કાર – ૨૦૧૦ આપવામાં આhયો ?
ભગવાનદાસ પટલ (Oૃિત ◌ઃ માર( લોકયા/ા)

નારાયણભાઈ દ સાઈ

ar

૧૦૦૫. તાતરમાં કયા એક ગાંધી િવચારકને ૧૮મો -િ: ૂ ◌તદ વી aુર કાર એનાયત કરાયેલ છે ?

.m

૧૦૦૬. અમદાવાદ -્ઇ્3 ને 7ુ.એસ.એ. તરફથી કયો !િતu[ઠત અ◌ૅવોડ: આપવામાં આhયો ?
સ ટ નબલ \ાLસપોટ શન અ◌ૅવોડ: – ૨૦૧૦

w

૧૦૦૭. ુજરાતના કયા થળ પાસેથી ૨૧ કરોડ વષ: yૂના પાયનસ { ૃ~ના ફોસીલ મળ( આવેલ છે ?

w

ધોળાવીરા (કછ)

૧૦૦૮. 7ુિન. rારા મહાlમા ગાંધીના જLમQદવસને કયા Qદવસ તર(ક ઉજવવાની Vહરાત કરવામાં

w

આવી છે ?

િવ´ અQહસા Qદવસ
૧૦૦૯. મહાlમા ગાંધીના - ૃl7ુ Qદવસને કયા Qદવસ તર(ક ઉજવવાની Vહરાત કરવામાં આવી છે ?
શQહદ Qદન
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૧૦૧૦. પંQડત દ(નદયાળ પે\ો?લયમ 7ુિન.ના થાપક !-ુખ તર(ક કોની વરણી કરવામાં આવી છે ?
-ુકશ બાણી (QરલાયLસ)
૧૦૧૧. સંગીત ~ે/નો સવ:#[ે ઠ Xેમી aુર કાર મેળવાનાર !થમ ુજરાતી કોણ છે ?
તLવી શાહ

.in

૧૦૧૨. ભારતભરના ૨૫૦૦ સંતો5ુ ં 3વનચQર/ રyૂ કરતી સંતનગર(5ુ ં આયોજન કયા HજIલામાં
કરવામાં આh7ુ ં છે ?

ar
at

ડાંગ HજIલામાં
૧૦૧૩. દ શની !થમ ઈકો ÅLડલી \ ન કયાં શG કરવામાં આવી ?
?બલીમોરા (વલસાડ) થી વધઈ (ડાંગ)

૧૦૧૪. ુજરાતમાં -ુ.યમં/ી તર(કની !થમ હQ¯્ રક મેળવનાર રાજનીિત° કોણ છે ?

uj

#ી નર LMભાઈ મોદ(

ug

૧૦૧૫. ડા◌ૅ.Qહમાં ુ પટ લને ુજરાતના રાજયપાલ rારા તાતરમાં કયો એક !િતu[ઠત અ◌ૅવોડ:
આપવામાં આhયો ?

સં3વ રાજa ૂત

ar

૧૦૨૮. િસડની ખાતે વIડ:  ૂQટગ ચૅપયનશીપમાં કયા ુજરાતીએ ગોIડમેડલ મેળhયો ?

.m

૧૦૨૯. રા3વ ગાંધી ફાઉLડશન rારા થયેલા સવ~ણમાં નાગQરકોની વતં/તા જળવાઈ રહ અને
`ુર?~ત રહ તે માટ સરકારને કયો અ◌ૅવોડ: આપવામાં આવે છે ? સૌથી #ે[ઠ રાજ૧૦૩૦. દ શની
!થમ ફોર Lસક સાયLસ લેબ (Æ35્) ની થાપના કયાં કરવામાં આવી છે ?

w

ગાંધીનગર

w

૧૦૩૧. -ુ.યમં/ી નર LMભાઈ મોદ( rારા આરએસએસના જયxિ◌તધરોની - ૃિતગાથા આલેખતા

w

aુ તક5ુ ં નામ જણાવો.
ં
જયોિતaુજ
૧૦૩૨. ુજરાતના 7ુવાનોને Xે3  પક_ગની તાલીમ આપતો ુજરાત સરકાર rારા સંચા?લત કોષ:

કયો ?
કોપ (3ઝ◌ઁઈ)
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૧૦૩૩. -ુ.યમં/ી#ીનો ઓનલાઈન ફર(યાદ િનવારણ કાયP
: મ કયો ?
‘ વાગત’ (3ઉછÈÉ્ )
૧૦૩૪. ‘ વ:ણમ ુજરાત-૨૦૧૦’ને ખરા અથ:માં ઉVગર કરતી ુજરાત સરકારની તlકા?લન
આરોસેવા કઈ છે ?

.in

૧૦૮ (ઈ`્ઇÊ)
૧૦૩૫. તાતરમાં ÈજËઝ rારા À!દ શના કયા ~ે/માંથી અક»Iપત ગેસનો સૌથી િવશાળ જથો
Oૃ[ણા-ગોદાવર( તેલ ગેસ ~ે/
૧૦૩૬. ુજરાતમાં aુિનતવન ાં આવેJ ું છે ?
ગાંધીનગર

uj

૧૦૩૭. ુજરાતમાં ક¡ લાસવન ાં આવેJ ું છે ?

ar
at

મળ( આhયો છે  ુજરાતને ‘ વ:ણમ ુજરાત’ તરફ દોર( Vછે ?

ug

મ?ણનગર-ખોખરા (અમદાવાદ)

૧૦૩૮. ુજરાતમાં માંગIવન ાં આવેJ ું છે ?

ar

બા3

૧૦૩૯. ુજરાતમાં તીથ:કર વન ાં આવેJ ું છે ?

.m

તારં ગા હ(લ, (મહસાણા)

૧૦૪૦. ુજરાત5ુ ં સૌથી િવશાળ ‘આઈમે સ િથએટર’ ાં આવેJ ું છે ?

w

સાયLસ સીટ(, ગાંધીનગર

w

ુજરાત રાજ

w

૧૦૫૭. તણછાંઈ કાપડ કયા એક શહરની િવિશ[ટતા છે ?
`ુરત

૧૦૫૮. ?ચલોડા-સરખેજ વચે કયો રા[\(ધોર(માગ: પસાર થાછે ?
૮-સી
૧૦૫૯. ભારતનો સૌ!થમ એ !ેસ હાઈ-વે કયો ?
અમદાવાદ-વડોદરા
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૧૦૬૦. ુજરાતમાં આવેલ એ સ!ેસ હાઈ-વેને કયો Pમ આપવામાં આવે છે ?
૧ (એક)
૧૦૬૧. રાજયની કઈ સં થા ગેસ ઉlપાદન કર છે ?
3.એસ.પી.સી.

.in

૧૦૬૨. તાતરમાં ુજરાતમાં કયા થળે એક તરરા[\(એરપોટ: આકાર લઈ રું છે ?
બોપલ (અમદાવાદ)

ar
at

૧૦૬૩. તાતરમાં સામાHજક કામા:ટ ક5ુભાઈ ટલરને કયો અ◌ૅવોડ: એનાયત કરવામાં આhયો ?
પ¹#ી અ◌ૅવોડ:

૧૦૬૪. ુજરાતમાં પંQડત Qદનદયાલ પે\ો?લયમ 7ુિન. ાં આવેલી છે ?

uj

રાયસણ (ગાંધીનગર)

૧૦૬૫. તાતરમાં ુજરાત સરકારની Vહર સાહસની J ૂચીપ કંપની કઈ ?

ug

Èછઝ5્

કઠવાડા (અમદાવાદ)

ar

૧૦૬૬. ‘ ઈમરજLસી સેવા’5ુ ં કાયમી ધોરણે સેLટર કયા થળે આકાર લઈ રું છે .

૧૦૬૭. 7્◌ેÌÍÌ Æૈ હÌહ[ઠ( ◌્◌ી[ઠર. ઝÊઅ કયા શહરની ન3કમાં આકાર લઈ રહ( છે ?(?ગફટ)

.m

ગાંધીનગર

૧૦૬૮. ુજરાતમાં લા◌ૅ 7ુિન. ાં આવેલી છે ?

w

ગાંધીનગર

w

૧૦૬૯. ુજરાતમાં ºયામ3 Oૃ[ણ વમા: ‘ મારક’ ાં તૈયાર થઈ રું છે ?

w

માંડવી (કછ)

૧૦૭૦. દ શમાં મીઠા પાણી5ુ ં સૌથી મો¯ું સરોવર ાં આકાર લઈ રું છે ?
ુજરાત (કIપસર)
૧૦૭૧. તાતરમાં િવ°ાન ~ે/નો પ¹#ી – ૨૦૧૧ કોને એનાયત કરવામાં આhયો ?
હમચંMાચાઉ:|મ ુજરાત 7ુિનિવWસટ( (પાટણ)
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૧૦૮૬. ક.3. બેસીન તેલ-ગેસ ~ે/ કયા રાજયમાં આવેJ ું છે ?
À!દ શ
૧૦૮૭. `્ઈÈછ ના સી.ઈ.ઓ. તર(ક કોની વરણી કરવામાં આવી ?
સંજુતા

Vપાન

ar
at

૧૦૮૯. ટ7ુ આ◌ૅફ 7ુિનટ(ની ¥ચાઈ ક ટલી ન( કરવામાં આવી છે ?

.in

૧૦૮૮. Î`્◌ૈ◌ંઝ યોજના કયા દ શના સહકારથી અમલમાં -ુકવામાં આવેલ છે ?

૧૮૨ મીટર (િવ´ની સૌથી ¥ચી !િતમા)

૧૦૯૦. દ શની !થમ ઈLÅા \ ચર મેનેજમેLટ ઈ»L ટટ7ુટની થાપના કોના rારા કરવામાં આવી છે ?

uj

અદાણી Ïુપ – ુજરાત

૧૦૯૧. ુજરાતના કયા કિવને ૨૦૧૧નો નરિસહ મહતા એવોડ: એનાયત કરવામાં આhયો ?

ug

અિનલ જોષી

૧૦૯૨. ઉછ3`્ 5ુ ં િવ 8 ૃત નામ જણાવો ?

ar

વા◌ૅટર અ◌ૅLડ સેિનટશન મેનજ
ે મેLટ આ◌ૅગનાઈઝેશન

૧૦૯૩. ુજરાતમાં !ાગ મહલ અને આયના મહલ ાં આવેલ છે ?

.m

ુજ (કછ)

૧૦૯૫. ુજરાતમાં કક:{ ૃતની સૌથી ન3ક5ુ ં બંદર ક7ુ ં છે ?

w

કંડલા (ુજરાત)

w

૧૦૯૬. તાતરમાં ભારતમાં #ે[ઠ આબોહવાના !દાન બદલ કયા બંદરની પસંદગી કરાઈ છે ?

w

-ુLMા (કછ)

૧૦૯૭. તાતરમાં -ુ.યમં/ી નર LM મોદ( rારા ‘ભ તવન’ની થાપના ાં કરવામાં આવી છે ?
ચોટ(લા પવત:ની તળે ટ(, (લ_મડ()
૧૦૯૮. ુજરાતમાં ઈ.સ. ૪૦૦ થી ઈ.સ. ૪૭૦ દરયાન કો5ુ ં શાસન હ8 ું ?
ુત સÐાટો5ુ ં શાસન
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૧૦૯૯. ુજરાતમાં ઈ.સ. ૪૭૦ થી ઈ.સ. ૭૮૮ દરયાન કયા વંશની થાપના થઈ હતી ?
·ુ ં િવપર(ત પQર થિતમાં પણ ધૈય:થી કામ લઈશ.
૧૮.
૧૮. મહllવની તવાર(ખ
૧૦૯૮. ુજરાતમાં ઈ.સ. ૪૦૦ થી ઈ.સ. ૪૭૦ દરયાન કો5ુ ં શાસન હ8 ું ?

.in

ય ુત સÐાટો5ુ ં શાસન

w

w

w

.m

ar

ug

uj

ar
at

૧૦૯૯. ુજરાતમાં ઈ.સ. ૪૭૦ થી ઈ.સ. ૭૮૮ દરયાન કયા વંશની થાપના થઈ હતી ?
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