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1જયાતના ઔમા ફંધને ‘ભેખા પ્રજેઔટ’ તયીઔે ખણલાભાં આલે છે ? Ans: ઉઔાઇ ફંધ
2 વોયાષ્ટ્રભાં જે યાવ ભટે બાખે ુરૂ રે છે તેને ફીજા ઔમા નાભથી કલાભાં આલે છે ? Ans:
શલ્રીવઔ
3 ઉદમ ભજમુદાયે ઔઇ ફપલ્ભ ભાટે વંખીત આપયું છે, જે ખાંધીજી ય આધાફયત છે ? Ans: ખાંધી
ભામ પાધય
4 ઔમરકુનું ક્ષી ફૈમ ઔમા ક્ષીના ભાાભાં તાના ઇંડા વેલલા મ ૂઔી આલે છે? Ans: રેરાં
5 શ્રીયં ખ અલધ ૂત ભશાયાજે ઔઇ બાાભાં ુસ્તઔ રખમાં છે ? Ans: ભયાઠી, ગુજયાતી અને વંસ્કૃત
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6 ગુજયાતી શાસ્મવાફશત્મના ‘શાસ્મ વમ્રાટ’ નું બફરૂદ ઔને ભળયું છે ? Ans: જમતીન્દ્ર શ. દલે
7 ગુજયાતના ઔમા ભશાનુબાલ વોપ્રથભ લકત યાજમાર ફન્દ્મા શતા? ઔમા યાજમભાં? Ans:
ચંદુરાર વિલેદી-ફયસ્વા
8 ગુજયાતન વો પ્રથભ મુસ્સ્રભ સ ૂફ ઔણ શત ? Ans: તાતાયકાન
9 પ્રાચીન ગુજયાતની વલશ્વવલખમાત વલદ્યાીઠનું નાભ જણાલ. Ans: લરબી વલદ્યાીઠ
10 વવિંશ અને ઘુડકય એવળમા કંડભાં પઔત ઔમાં જલા ભે છે? Ans: ગુજયાત
11 ળંઔયાચામે સ્થાેરા ચાય ભઠ ૈઔીન એઔ ગુજયાતભાં છે , તે ઔમાં આલેર છે ? Ans: દ્વાયઔા
12 ઉડતી બકવઔરી ગુજયાતના ઔમા લનવલસ્તાયભાં દે કી ળઔામ છે ? Ans: શ ૂયાણેશ્વય અને
દબક્ષણ-ભધ્મ ગુજયાતનાં જખર
ં
રીવ યીક્ષા,બફનવબચલારમ ક્રાઔણ , ટે ટ-૧ , ટે ટ-૨ . એચ.ટાટ, ટાટ,, રીવ ઔન્દ્સ્ટે ફર, ક્રાઔણ
તથા અન્દ્મ ફયક્ષાની તૈમાયી ભાટે તથા પ્રાથવભઔ ળાાના વળક્ષઔ ભાટે જનયર નરેજ
લધાયલા કાવ ઉમખી નરાઇન એન્દ્રઇડ એપપરીઔેળન ડાઉનરડ ઔયલા Play Store ભા
TET HTAT GURU રકી વચણ ઔય. અને ફયક્ષાની ભશતભ તૈમાયી ઔય
13 ભધ્મઔારીન ગુજયાતી વાફશત્મનાં ઔમા ઔવલ વનયક્ષય શતા ? Ans: ઔવલ બજા બખત
14 ગુજયાતનું વોથી ભટું ‘કૃવિભ વયલય’ ઔયું છે ? Ans: વયદાય વયલય
15 ળૈક્ષબણઔ અને વાભાજજઔ છાતલખણ ભાટે ગુજયાત વયઔાય દ્વાયા ઔઇ ળાા ચરાલલાભાં
આલે છે ? Ans: નલદમ ળાા
16 નભણદા નદીનું ાણી અન્દ્મ ઔઇ નદીને ભે છે ? Ans: વાફયભતી નદી અને વયસ્લતી
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17 ગુજયાતભાં લનાણઔયુરય વવામટીની સ્થાના ઔણે ઔયી ? Ans: એરેઔઝાન્દ્ડય ફઔન્દ્રઔ પર્બવણ
18 ઔમા ગુજયાતી ભફશરા વલશ્વપ્રલાવી તયીઔે જાણીતા છે ? Ans: પ્રીતી વેનગુપતા
19 ઔઇ વારભાં બમાનઔ  ૂય આલલાને ઔાયણે રથરન વલનાળ થમ શલાનું ભનામ છે? Ans:
ઇ.વ.  ૂલે ૧૯૦૦ આવાવ
20 અશભદળાશે ગુજયાતની યાજધાની ાટણથી ઔમાં કવેડલાન વનણણમ ઔમો શત? Ans:
આળાલર (શારનું અભદાલાદ)
21 ‘જયુબફરી પ ફિઔેટ’ નાભનું ુસ્તઔ ઔમા ફિઔેટય ય રકાયું છે ? Ans: જાભ યણજીતવવિંશ
22 પ્રાચીન વભમભાં ‘દં ડઔાયણ્મ’ તયીઔે કાત પ્રદે ળ અલાણચીન ગુજયાતભાં ઔમા નાભે
કામ છે ? Ans: ડાંખ
23 સ્લયાજની રડત ભાટે યવલળંઔય ભશાયાજે ઔયુ ુસ્તઔ ગયે ગયે શોંચત ું ઔયુું શત?ું Ans: ફશિંદ
સ્લયાજ
24 એઔ વભમે ગુજયાતન બાખ ખણાતા બબન્નભારભાં જન્દ્ભેરા બ્રહ્મગુપતે ળેની ળધ ઔયી શતી ?
Ans: શ ૂન્દ્મ
25 ઔચ્છના યબમાભણા યણભાં ઔઇ  ૂબણિભાની યાિે ઉત્વલ ઊજલલાભાં આલે છે? Ans: ળયદ
 ૂબણિભા
26 ગુજયાતભાં જીરૂ અને લફયમાીના લેાયના વોથી ભટા ઔેન્દ્ર તયીઔે ઔયું ળશેય જાણીત ું છે ?
Ans: ઉંઝા
27  ૃથ્લી છંદને પ્રલાશી ફનાલલાન પ્રમખ ઔમા ઔવલએ ઔમો છે ? Ans: ફલંતયામ ઔ. ઠાઔય
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28 ગુજયાતના ઔમા કેરાડીએ બાયતીમ ફિઔેટ ટીભના ઔૉચની વપ ભ ૂવભઔા બજલી છે? Ans:
અંશુભાન ખામઔલાડ
29 વોયાષ્ટ્રનું વોથી ભટું ફંદય ઔયું છે ? Ans: કા
30 ગુજયાતભાં લજનઔાંટા ભાટે ન ું પ્રખમાત સ્થ ઔયું છે ? Ans: વાલયકુંડરા
31 યીંછન વપ્રમ કયાઔ શું શમ છે ? Ans: ઉધઇ
32 ગુજયાતના ઔમા યાજલી વંતના નાભ વાથે ીાલાલ ફંદયનું નાભ જડામેલ ું છે? Ans: વંત
ીાજી
33 ળશીદ થમેરા સ્લાતંત્ર્મ વૈવનઔનું ળફ જઇને ઝલેયચંદ ભેગાણીએ ઔઇ કૃવત યચી શતી? Ans:
મ ૃત્યુન ખયફ
34 અષ્ટ્ટાલિ મુવનએ તાન ભત પ્રવતાદીત ઔયતી ખીતા ઔમાં યચી શતી? Ans: પ્રબાવ ાટણ
35 ગુજયાતનું વોપ્રથભ નેચય એજયુઔેળન વેન્દ્ટય ઔમાં છે ? Ans: ફશિંખખઢ
36 ભશાગુજયાતની અરખ યચનાની આખેલાની ઔણે રીધી શતી? Ans: ઈન્દ્દુરાર માબિઔ
37 અંગ્રેજની યં ખબેદની નીવત વાભે વત્માગ્રશની ગટના ભશાત્ભા ખાંધીજીના ઔમા ુસ્તઔભાં છે ?
Ans: દબક્ષણ આફિઔાના વત્માગ્રશન ઈવતશાવ
38 ‘યાભ યભઔડું જફડયું યે , યાણાજી!…’ દ ઔણે યચ્યું છે ? Ans: ભીયાંફાઇ
39 ગુજયાતની ઔઇ ચેવ કેરાડી વો પ્રથભ વુભન ઇન્દ્ટયનેળનર ભાસ્ટવણની પ્રવતમબખતા જીતી
શતી ? Ans: ધ્માની દલે
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40 ભ ૂજના ભ ૂજજમા ફઔલ્રાભાં ઔયું પ્રાચીન ભંફદય આલેલ ું છે ? Ans: ભુજખ
ં ભંફદય
41 ઔમા ગુજયાતીને આંતયયાષ્ટ્રીમ અણુ ઔાઊન્દ્વીર (વલમેના)ના ચેયભેન ફનલાનું ખોયલ પ્રાપત
થયું શત?ું Ans: ડૉ. ભધુઔય ભશેતા
ુ ી ળમ્ભીઔ ૂય વાથે યણ્મા છે? Ans: બાલનખયના
42 ગુજયાતના ઔમા યાજલીની સુિ
ુ ી
કૃષ્ટ્ણકુભાયવવશજીના સુિ
43 ગુજયાતભાં ‘ખૅવ િૅઔય પરાન્દ્ટ’ ઔમાં આલેર છે ? Ans: શજીયા
44 ગુજયાતભાં ટે બરલીઝનન પ્રાંયબ ઔમાયથી થમ? Ans: ૧૫ ખસ્ટ, ૧૯૭૫
45 ‘એઔરવ્મ આચણયી એઔેડેભી’ની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી? Ans: ફદનેળ બીર
46 યફંદયભાં આલેર ભશાત્ભા ખાંધી ઔીવતિ ભંફદય ઔણે ફંધાવ્યુ?ં Ans: નાનજી ઔાબરદાવ ભશેતા
47 ગુજયાતી વાફશત્મભાં ‘આખમાનન વતા’ ઔણ ખણામ છે ? Ans: ઔવલ બારણ
48 ‘અબકર બ્રહ્માંડભાં એઔ ત ું શ્રી શફય…’ – આ દ ઔનું છે ? Ans: નયવવિંશ ભશેતા
49 ંચભશાર બીર વેલાભંડની સ્થાના ઔણે ઔયી? Ans: ઠક્કયફાા
50 વળલયાવિનું લણ ગુજયાતના ઔમા નતા ુિના જીલનભાં આમ ૂર ફયલતણન આણનારું ફની
યહ્ુ?ં Ans: સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતી
51 વ્મવનમુફઔત અબબમાન વોપ્રથભ ઔમાં ળરૂ થયુ?ં Ans: ઔનફયમા શસ્સ્ટર-ખાંધીનખય
52 નલયાવિ દયમ્માન નભના ફદલવે લ્રીન ઊત્વલ ઔમાં ઊજલલાભાં આલે છે ? Ans: રૂાર
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53 ગુજયાત ચેવ ન સ્ટે ટ ચેસ્મ્મનળીભાં ફધી જ ઔેટેખયી અને ફધી જ ખેમ્વ જીતનાય
એઔભાિ કેરાડી ઔણ છે ? Ans: લરમ યીક
54 ગુજયાતી વાફશત્મભાં ‘આફદ વલલેચઔ’ તયીઔે ઔણે નાભના ભેલી છે ? Ans: નલરયાભ
55 સુપ્રવવદ્ધ ભધ્મયુખીન ઔવલ બારણે ભશાઔવલ ફાણબટ્ટ યબચત ઔમા વંસ્કૃત ગ્રંથનું ખદ્ય રૂાંતયણ
ઔયુું શત?ું Ans: ઔાદં ફયી
56 અંફાજી તીથણ ઔઇ લણતભાાભાં આલેલ ું છે ? Ans: અયલલ્રી
57 ગુજયાતનું ઔયું સ્થ ડીઝર ભટવણના ઉત્ાદનભાં દે ળબયભાં પ્રથભ સ્થાને આલે છે ? Ans:
યાજઔટ
58 ગુજયાતનું થભણર ાલય સ્ટે ળન ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: ઉઔાઇ
59 એવળમાની વોથી ભટી શૉસ્સ્ટર ઔઇ છે ? Ans: વવવલર શૉસ્સ્ટર-અભદાલાદ
60 ગુજયાત યાજમન ઔમ પ્રદે ળ ‘ગુજયાતના ફખીચા’ તયીઔે કામ છે ? Ans: ભધ્મ ગુજયાત
61 ખાંધીજીએ આઝાદીની ચલ ભાટે વોપ્રથભ ઔમા આશ્રભની સ્થાના ઔયી? Ans: ઔચયફ
આશ્રભ
62 ‘ેસ્ન્દ્વર ઔરય અને ભીણફત્તી’ નાટઔના રેકઔ ઔણ છે ? Ans: આફદર ભન્દ્સયુ ી
63 લડનખયનું ઔીવતિતયણ ફીજા ઔમા નાભે કામ છે ? Ans: નયવવિંશ ભશેતાન ચય
64 તયણેતયન ભે ભશાબાયતના ઔમા પ્રવંખ વાથે વંઔામેર છે ? Ans: રદી સ્લમંલય
65 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ ઔઈ ઔરેજ ળરૂ થઈ? Ans: ગુજયાત ઔરેજ-અભદાલાદ-ઇ.વ.૧૮૮૭
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66 ખાંધીજી ઔને ચયતયનું ભતી ઔશેતા ? Ans: ભતીબાઇ અભીન
67 જાણીતા નાટયઔાય જમળંઔય સુદયીનુ
ં
ં મ ૂ નાભ જણાલ. Ans: જમળંઔય બજઔ
68 ગુજયાતભાં ઔયું રઔન ૃત્મ ઔયતી લકતે રાઔડીને ધયતી ય છાડલાભાં આલે છે? Ans:
ટીપણી
69 વાુતાયા ઔઇ લણતભાાભાં આલેલ ું છે ? Ans: વહ્યાફર
70 ગુજયાતભાં ઉછે યલાભાં આલતી જાતલાન જાપયાફાદી જાત ઔમા શુની છે ? Ans: બેંવ
71 ઔનૈમારાર મુનળીની રૂફઢબંજઔ વલચાયધાયા ઔમા વાભાજજઔ નાટઔભાં પ્રખટે છે? Ans: ઔાઔાની
ળળી
72 ઔચ્છની ઉત્તય વીભાએ ભટા યણન વલસ્તાય ચભાવાને અંતે ઔમા નખયની યચના ઔયે છે ?
Ans: સુયકાફ નખય
73 જૂનાખઢભાં આલેલ ું ઔયું સ્થ પ્રાચીન ફોદ્ધ ગુપા ભાટે પ્રવવદ્ધ છે? Ans: ઉયઔટ
74 સ્નેશયસ્મભનું મ ૂ નાભ શું છે ? Ans: ઝીણાબાઇ દે વાઇ
75 અંગ્રેજ વભમભાં વયઔાયી ઔેલણીન ફફશષ્ટ્ઔાય ઔયલા ભાટે ઔઇ વંસ્થા સ્થાલાભાં આલી?
Ans: ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ
76 વલાયથી રઇને યાત સુધી આઔાળભાં ઊંચે ઉડીને ખાતા બયત અથલા જરઅખન ક્ષી ઔમા
અંગ્રેજી નાભથી કામ છે ? Ans: સ્ઔામ રાઔણ
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77 બાા, વાફશત્મ, ઇવતશાવ, ઔરા અને વંસ્કૃવતના ક્ષેિે શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રદાન ફદર ગુજયાત વયઔાય
તયપથી ઔમ ુયસ્ઔાય આલાભાં આલે છે ? Ans: યણજજતયાભ સુલણણચરં ઔ
78 ગુજયાતભાં રાઔડાભાંથી વલસ્ઔવ ફપરાભેન્દ્ટ માનણ ફનાલલાનું ઔાયકાનુ સુયત નજીઔ ઔમા
ળશેયભાં આલેલ ું છે ? Ans: ઉધના
79 ઝલેયચંદ ભેગાણીના રઔખીતને સ્લયફદ્ધ ઔયનાય ખામઔનું નાભ જણાલ. Ans: શેમ ુ ખઢલી
80 ભ ૂઔંની આખતયી જાણઔાયી આનાય પ્રમખળાા ગુજયાતભાં ઔમાં છે? Ans: ભુજ
81 જૂનાખઢભાં ઉયઔટભાં ઔઇ લાલ જલારામઔ છે ? Ans: અડી ઔડીની લાલ
82 આળાુયા ભાતાન ભઢ ઔમાં આલેર છે ? Ans: ઔચ્છ
83 ઔવલ દરતયાભે સ્લાવભનાયામણ વંપ્રદામના ઔમા વંત ાવેથી ધભણદીક્ષા રીધી શતી? Ans:
ભ ૂભાનંદ સ્લાભી
84 યાણી વવપ્રીની ભસ્સ્જદને ઔણે ‘અભદાલાદનું યત્ન’ ઔશી છે ? Ans: જેમ્વ પર્ગયુવ
ણ ન
85 ગુજયાતભાં આલેલ ું ઔયું જ્મવતિબરિંખ ફાયે મ જ્મવતિબરિંખભાં વોથી ભટું વળલબરિંખ ધયાલે છે?
Ans: વભનાથ
86 વલદે ળભાં યશીને િાંવતઔાયી ચલ ચરાલનાય ગુજયાતી િાંવતઔાયી ઔણ શતા? Ans: વયદાય
વવિંશ યાણા
87 અણશીરુય ાટણની સ્થાના ઔણે ઔયી? Ans: લનયાજ ચાલડા
88 ભંજીયાન ૃત્મ એ બાઔાંઠાભાં લવતા ઔમા રઔનું વલવળષ્ટ્ટ રઔન ૃત્મ છે ? Ans: ંઢાય
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89 ભીઠાુય ળેના ભાટે વલળે જાણીત ું છે ? Ans: ટાટા ઔેવભઔલ્વ ઉદ્યખ
90 ગુજયાત પ્રલાવન વનખભની સ્થાના ઔમાયે થઇ ? Ans: ઇ.વ. ૧૯૭૫
91 અફશિં આેરી ફશિંદી ઔાવ્મયચનાભાંથી ઔઇ કૃવત અકાની નથી? Ans: નયવવિંશ ભાહ્યય
92 ગુજયાતભાં પ્રથભ યે ફડમ સ્ટે ળન ઔણે ળરૂ ઔયાવ્યુ?ં Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ખામઔલાડ
93 છાકાનું ળરૂ ઔયનાય પ્રથભ ગુજયાતી તયીઔે ઔણ શતા? Ans: દુખાણયાભ ભશેતા
94 ગુજયાતન ઔેટર વલસ્તાય લેટ રૅન્દ્ડ ધયાલે છે ? Ans: ૨૭,૦૦૦ ચ. ફઔભી.
95 ‘ગ ૂજૉયી ભ ૂ’ ઔાવ્મના યચવમતા ઔણ છે ? Ans: સુદયમ
ં
ૌ
96 સ્લતંિ ગુજયાત યાજમ ભેલલા ભાટે થમેરી ભશાગુજયાતની ચલન વભમ જણાલ.
Ans: ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦
97 યભણરાર લ. દે વાઈન જન્દ્ભ ઔમાં થમ શત ? Ans: વળનય
98 ગુજયાતી બાા વાફશત્મના અધ્મમન-વંળધન ભાટે ઔઇ વંસ્થાની સ્થાના થઇ શતી? Ans:
વવળમર એન્દ્ડ બરટયયી એવવળમેળન
99 ચટીરાના ડુખ
ં ય ઉય ઔમા ભાતાજીનું ભંફદય આલેલ ું છે ? Ans: ચામુડં ા ભાતા
100 ગુજયાત વયઔાય દ્વાયા ાફયતવઔ પ્રાપત ‘વ્મફઔત ગડતય’ ુસ્તઔના રેકઔ ઔણ છે ? Ans:
પાધય લારેવ
101 ‘યાઇન લણત’ ના રેકઔ ઔણ છે ? Ans: યભણરાર નીરઔંઠ
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102 ગુજયાતભાં જલા ભતા ઔમા વસ્તન લખણના પ્રાણીની વંખમાભાં અભ ૂત ૂલણ લધાય જલા
ભળમ છે ? Ans: નીર ખામ
103 ગુજયાતના ઔમા ફે ળશેયભાં ભ ૂઔં ભાઔ મંિ ‘વવવભગ્રાપ’ યાકલાભાં આવ્યું છે ? Ans:
યાજઔટ અને લડદયા
104 ગુજયાતનું વોથી ભટું પરેનેટફયભ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: લડદયા
105 ગુજયાતન એઔભાિ દફયમાફઔનાય જે ચ ૂનાની ટે ઔયીથી ગેયામેર છે તેન ું નાભ શુ?ં Ans:
ખનાથ
106 ગુજયાતભાં ચેયના વ ૃક્ષનું જખર
ં
ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: જાભનખય અને ઔચ્છના દફયમા
ફઔનાયા ાવે
107 રૂામતન શસ્તઔરા ઊદ્યખ ઔમાં વલઔવેર છે ? Ans: જૂનાખઢ
108 યાવ વશસ્ત્રદી કૃવતના યચવમતા ઔણ છે ? Ans: નયવવિંશ ભશેતા
109 ભનુબાઈ વિલેદી ઔમા તકલ્લુવથી વલખમાત ફન્દ્મા? Ans: ખાફપર
110 કેડબ્રહ્મા, ઈડય અને ળાભાજી નજીઔની ટે ઔયી ઔમા નાભથી કામ છે? Ans:
આયાસુયની ટે ઔયી
111 ઉનાથી ચયલાડ લચ્ચેન વલસ્તાય ઔમા નાભે કામ છે ? Ans: નાગેય
112 વોયાષ્ટ્રના ઔી અને ઔણફીનું જાણીત ું ન ૃત્મ ઔયું છે ? Ans: ખપ ગુથ
ં ન
113 ‘અભે ફધા’ શાસ્મઔથા ઔમા ફે રેકઔએ વાથે ભીને રકેરી છે ? Ans: જમવતન્દ્ર દલે અને
ધનસુકરાર ભશેતા
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114 ગુજયાતના ઔમા જાણીતા ક્ષીવલદને ‘દ્મભ ૂણ’થી વન્દ્ભાવનત ઔયામા છે ? Ans: વરીભઅરી
115 ગુજયાતભાં વયે યાળ ઔેટર લયવાદ ડે છે? Ans: ૬૭ વેભી
116 ઔાઔયાાય એટૅવભઔ ાલય સ્ટે ળન ઔમા જજલ્રાભાં છે ? Ans: તાી
117 કંબાતના અઔીઔ ઉદ્યખને ઔમા ડુખ
ં યની કાણભાંથી જરૂયી ત્થય ભે છે ? Ans:
યાજીાના ડુખ
ં યની
118 ઔવલ નભણદને ‘અલાણચીનભાં આદ્ય’ એવું ઔશી ઔણે બફયદાવ્મા છે ? Ans: ઔનૈમારાર મુનળી
119 ગુજયાતનું ઔયું ફંદય ‘ફંદય-એ-મુફાયઔ’ તયીઔે કાત ું શત?ું Ans: સુયત
120 ગુજયાતી વાફશત્મ ફયદના સ્થાઔ ઔણ શતા ? Ans: યણજજતયાભ લાલાબાઇ
121 વાફશત્મઔાય ઔનૈમારાર ભાણેઔરાર મુનળીન જન્દ્ભ ઔમાં થમ શત ? Ans: બરૂચ
122 ગુજયાતના ઔમા યભતલીયનું નાભ લટયરની યભતભાં જાણીત ું છે ? Ans: ઔભરેળ
નાણાલટી
123 છે ઔ ૧૮૭૫ની વારભાં ‘દે ળી ઔાયીખયીને ઉત્તેજન’ ુસ્તઔ ઔણે રખયું શત?ું Ans:
શયખવલિંદદાવ ઔાંટાલારા
124 ફશિંદુ-મુસ્સ્રભ એઔતાના પ્રતીઔરૂ ખણાતી ભીયાદાતાયની દયખાશ ગુજયાતભાં ઔમાં આલેરી છે
? Ans: ઉનાલા
125 ઔવલ ઉભાળંઔય જળીના ઔમા ઔાવ્મવંગ્રશને બાયતીમ િાનીઠ ુયસ્ઔાય ભળમ છે? Ans:
વનળીથ
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126 ઔામદાનું વળક્ષણ આતી ગુજયાતની જૂની અને જાણીતી વંસ્થા ઔઇ છે ? Ans: શ્રી એર.એ.
ળાશ રૉ ઔૉરેજ-અભદાલાદ
127 ગુજયાતના ઔમા ખાભભાં મ ૂ આફિઔન લંળના રઔ તાની આખલી વંસ્કૃવત જાલીને યશે
છે ? Ans: વવયલણ
128 ગુજયાતભાં શાફૂવ ઔેયીનું વોથી લધાયે ઉત્ાદન ઔમા જજલ્રાભાં થામ છે ? Ans: લરવાડ
129 ઝલેયચંદ ભેગાણીનું ઉનાભ શું શત?ું Ans: સુઔાની
130 વળમાાભાં અભદાલાદ જજલ્રાના ઔમા સ્થે ૨૦૦થી લધાયે જાવતના વલદે ળી ક્ષી વોનું
આઔણણનું ઔેન્દ્ર ફને છે ? Ans: ન વયલય
131 ટીપણી ન ૃત્મ ઔઇ પ્રજાવત વાથે વંઔામેલ ું છે? Ans: બીર અને ઔી
132 અજુ ણન એલડણ પ્રાપત ઔયનાય ગુજયાતી ભફશરા ફેડવભન્દ્ટન કેરાડી ઔણ છે? Ans: અણાણ
ટ
133 ગુજયાતની વોથી ભટી વવિંચાઇ મજનાનું નાભ જણાલ. Ans: વયદાય વયલય નભણદા
મજના
134 C.E.E.નું  ૂરું નાભ જણાલ. Ans: વેન્દ્ટય પય એન્દ્લામયભેન્દ્ટ એજયુઔેળન (અભદાલાદ)
135 ગુજયાતી બાા ભાટે વો પ્રથભ ‘ગ ૂજૉય બાા’ એલ ળર્બદપ્રમખ ઔયનાય ઔણ છે ? Ans:
બારણ
136 વરંઔીલંળના યાજલી કુભાયાને ઔમા ધભણ પ્રત્મે પ્રીવત શતી? Ans: જૈન ધભણ
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137 ગુજયાતના દસ્તાલેજી ઇવતશાવઔાની ળરૂઆત ઔમાંથી થામ છે ? Ans: ભોમણ ઔાથી
138 ગુજયાતભાં ભખપીનું વોથી લધુ ઉત્ાદન ઔમા વલસ્તાયભાં થામ છે ? Ans: વોયાષ્ટ્ર
139 રઔઔરા ક્ષેિે ગુજયાત વયઔાય તયપથી ઔમ ભશત્લ ૂણણ ુયસ્ઔાય આલાભાં આલે છે? Ans:
ઝલેયચંદ ભેગાણી ુયસ્ઔાય
140 ગુજયાતભાં ભમણલળ
ં નું ળાવન ઔેટરાં લણ યહ્ુ?ં Ans: ૧૩૭ લણ
141 ગુજયાતનાં ઔમા ળશેય ય ટણ ુ ખીઝ ળાવન શત?ું Ans: દીલ
142 ઔાંઔફયમા તાલની ભધ્મભાં ઔયું જલારામઔ સ્થ આલેલ ું છે ? Ans: નખીનાલાડી
143 ગુજયાતનું વોથી ઊંચું લણતવળકય ઔયું છે ? Ans: ખયકનાથ-બખયનાય
144 ખઝરઔાય આફદર ભનસુયીની વોપ્રથભ યચના ઔમા વાભવમઔભાં પ્રઔાવળત થઇ શતી? Ans:
કુભાય
145 ઔમા ભશાયાષ્ટ્રીમન ઔવલએ ગુજયાતી વાફશત્મભાં નોંધાિ પા આપમ છે ? Ans:
ફાુવાશેફ ખામઔલાડ
146 ગુજયાતનું ખોયલ એલા એવળમાફટઔ રામનને વાચલતા ખીય અબબમાયણ્મન વલસ્તાય ઔેટર
છે ? Ans: ૧૧૫૩ ચ. ફઔ.ભી.
147 બાયતના ાંચ વલિ વયલયભાંન ું એઔ નાયામણ વયલય ગુજયાતભાં ઔમા જજલ્રાભાં
આલેલ ું છે ? Ans: ઔચ્છ
148 ગુજયાતભાં જાભનખય નજીઔ વૈવનઔ ળાા ઔમાં આલેરી છે? Ans: ફારાછડી
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149 વોયાષ્ટ્રના બયલાડ ઔભના રઔ ઔમ યાવ રે છે ? Ans: હડ
ુ ાયાવ
150 ઔેલણીઔાય નાનાબાઇ બટ્ટે સ્થાેરી રઔબાયતી-વણવયા વંસ્થા ઔમા જજલ્રાભાં આલેરી છે
? Ans: બાલનખય
151 તયણા થે ડુખ
ં ય યે , ડુખ
ં ય ઔઈ દે કે નશીં’ – જેલી સુદય
ં યચનાના યચવમતાનું નાભ જણાલ.
Ans: ઔવલ ધીય
152 ‘જયુબફરી પ ફિઔેટ’ નાભનું ુસ્તઔ ઔમા ફિઔેટય ય રકાયું છે? Ans: જાભ યણજીતવવિંશ
153 સ્નેશયસ્મભનું મ ૂ નાભ શું છે ? Ans: ઝીણાબાઇ દે વાઇ
154 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ યે ફડમ ઔેન્દ્ર ઔણે ળરૂ ઔયાવ્યુ?ં Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ખામઔલાડલડદયા
155 ઔવલ નભણદને ઔયું બફરુદ આલાભાં આવ્યું છે ? Ans: લીય
156 ‘ભંખર ભંફદય કર…’ – ખીતઔાવ્મ ઔણે રખયું છે ? Ans: નયવવિંશયાલ ફદલેફટમા
157 યાજમધયીભાખણ િભાંઔ-૩ ય ઔયું ફંદય આલેલ ું છે? Ans: ઔંડરા
158 વલિ માિાધાભ ડાઔયના ભંફદય ાવે ઔયું તાલ આલેલ ું છે ? Ans: ખભતી તાલ
159 વોયાષ્ટ્રના ઔમા કેરાડીએ લણ ૨૦૦૯ભાં યણજી રપીની વંખ ફે ભેચભાં ફેલડી વદી
પટઔાયી શતી? Ans: ચેતેશ્વય  ૂજાયા
160 વરંઔી લંળના પ્રથભ ળાવઔનું નાભ જણાલ. Ans: મ ૂયાજ વરંઔી
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161 ઉદમ ભજમુદાયે ઔઇ ફપલ્ભ ભાટે વંખીત આપયું છે, જે ખાંધીજી ય આધાફયત છે ? Ans: ખાંધી
ભામ પાધય
162 ગુજયાતભાં કુર ઔેટરી ભટી નદી આલેરી છે ? Ans: વાત
163 એવળમાની વોથી ભટી શૉસ્સ્ટર ઔઇ છે ? Ans: વવવલર શૉસ્સ્ટર-અભદાલાદ
164 નાયામણ વયલય ભંફદય ઔમા જજલ્રાભાં આલેલ ું છે ? Ans: ઔચ્છ
165 વાફયભતી નદીનું ઉદખભ સ્થાન ઔયું છે ? Ans: ઢેફય વયલય- યાજસ્થાન
166 ગુજયાતના પ્રવવધ્ધ ગઉંની જાવતનું નાભ જણાલ. Ans: દાઉદકાની
167 ઔવલ બજા બખતની દયચના ઔમા નાભે કામ છે ? Ans: ચાફકા
ુ ’ નાભ આપયુ?ં Ans: અભદાલાદ વભર વત્માગ્રશ
168 ખાંધીજીએ ગુજયાતની ઔઇ રડતને ‘ધભણયદ્ધ
169 વરંઔી યાજા ઔણણદેલના વભમભાં ઔામભીયથી ઔમા ઔવલ ગુજયાતભાં આવ્મા શતા? Ans: ઔવલ
બફલ્શણ
170 િેંચ રઔએ ગુજયાતભાં ઔઇ વારભાં વ્માાયી થાણું સ્થાપયું શત?ું Ans: ઇ.વ. ૧૬૬૮
171 ગુજયાતીભાં ‘અસ્સ્ભતા’ ળર્બદન વોપ્રથભ પ્રમખ ઔણે ઔમો શત? Ans: ઔનૈમારાર મુનળી
172 અડારજની લાલની રંફાઇ ઔેટરી છે ? Ans: ૮૪ ભીટય
173 વવનઔ મુરતાની ઔઇ યભત જાણીત કેરાડી છે ? Ans: સ્નુઔય
174 બલાઇના આદ્યવતા અવાઇત ઠાઔય ઔઇ વદીભાં થઇ ખમા? Ans: ૧૫ભી વદી
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175 ઔમા વંતે ફાંધેરી ઝંડી વતાધાયના નાભથી પ્રખમાત ફની? Ans: વંતશ્રી આા ખીખા
ફાુ
176 ગુજયાતભાં તાત્ઔાબરઔ વાયલાય ભી યશે તે ભાટે ઔઇ વયઔાયી લાશન વેલા ઔામણયત છે? Ans:
‘૧૦૮’
177 ‘પ્રજાફંધ’ુ અને ‘મુફ
ં ઇ વભાચાય’ ના ફયટણ ય જેભણે દાંડીકૂચનું અતથી ઇવત સુધી ફયફટિંખ
ઔયુું શત ું તે ઔણ શતા? Ans: ઔવરપ્રવાદ દલે
178 શાસ્મ વાફશત્મની વલસ્ત ૃત વલલેચના વોપ્રથભ ઔણે ઔયી? Ans: યભણબાઇ નીરઔંઠ
179 વ્મવનમુફઔત અબબમાન વોપ્રથભ ઔમાં ળરૂ થયુ?ં Ans: ઔનફયમા શસ્સ્ટર-ખાંધીનખય
180 ઔચ્છ જજલ્રાનું મુખમ ભથઔ ઔયું છે ? Ans: ભુજ
181 ગુજયાતનું એઔભાિ આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથઔ ઔમા ળશેયભાં છે ? Ans: અભદાલાદ
182 ઔેની એઔ કાવ જાત એલી ઇરામચી ઔેનું લાલેતય ગુજયાતભાં ઔમાં થામ છે ? Ans:
ચયલાડ
183 યાણીની લાલનું ફાંધઔાભ ઔમા યાજલીના વભમખાા દયવભમાન થયું શત?ું Ans: બીભદે લ
શેર
184 પ્રકૃવત વળક્ષણ ભાટે જાણીત ું ફશિંખખઢ અબબમાયણ્મ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: જવદણ
185 કનીજતેરના શુદ્ધદ્ધઔયણની યીપાઇનયી ઔમાં આલેરી છે ? Ans: ભાભરખાય ઔમરી
186 નયવવિંશ ભશેતાએ પ્રબાવતમાભાં ળેન ભફશભા ખામ છે ? Ans: િાન
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ુ ાઇ
187 ઔાળીન દીઔય ફપલ્ભભાં પ્રથભલાય અને છે લ્રીલાય ઔણે વંખીત આપયું શત?ું Ans: ક્ષેમબ
ફદલેટીમા
188 ગુજયાતભાં નેળનર ઇન્દ્સ્ટીટયુટ પ પેળન ટે ઔનરજીની વંસ્થા ઔમાં આલેરી છે? Ans:
ખાંધીનખય
189 ઔચ્છભાં આલેલ ું ઔયું સ્થ આફશય એમ્બ્રઈડયી ભાટે જાણીત ું છે ? Ans: ધનેતી
190 ‘નદીની યે તભાં યભત ું નખય ભે ના ભે ’ ના રેકઔ ઔણ છે ? Ans: આફદર ભન્દ્સયુ ી
191 ગુજયાતન ઔમ જજલ્ર વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બાયતબયભાં વોથી ભટ ખણામ છે ? Ans: ઔચ્છ
192 ઔઔણ વ ૃત્ત ગુજયાતના ઔમા ફે સ્થ યથી વાય થામ છે ? Ans: પ્રાંવતજ અને ફશિંભતનખય
193 ઔવલ ઉભાળંઔય જળીનું ઔયું વાભવમઔ વાફશત્મ અને િઔાયત્લ ક્ષેિે અજડ ઔશેલામ છે? Ans:
વંસ્કૃવત
194 ગુજયાતની વોપ્રથભ રાભ ઔંની ઔમાં સ્થાઇ? Ans: ધરેયા (ઇ.વ. ૧૮૫૦)
195 ગુજયાતભાં અયફી વમુર નજીઔ ભીઠા ાણીનું ઔયું વયલય આલેલ ું છે ? Ans: નાયામણ
વયલય
196 ગુજયાત યાજફઔમ ફયદના વોપ્રથભ પ્રમુક ઔણ શતા? Ans: ભશનદાવ ઔયભચંદ ખાંધી
197 બાયતબયની દૂધ અને ડેયી પ્રડઔટ્વની ભાંખને  ૂયી ઔયતી અમ ૂર ડેયી ગુજયાતભાં ઔમાં
આલેરી છે ? Ans: આણંદ
198 લવળર્ગટનભાં ભેમયે ગુજયાતી રેકઔ ભાટે કાવ ફદલવ જાશેય ઔમો શત તે રેકઔ ઔણ શતા?
Ans: સુયેળ દરાર
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199 ઇ.વ. ૧૯૩૦ભાં અભદાલાદથી ઔેટરા ફઔ.ભી. ચારીને દાંડીકૂચ ઔયલાભાં આલી શતી? Ans:
૩૮૫ ફઔ.ભી.
200 ઔવલ દરતયાભન જન્દ્ભ ઔમાં થમ શત ? Ans: લઢલાણ
201 ગુજયાત યાજમભાં કુર ઔેટરી ભશાનખયાબરઔા આલેરી છે? Ans: વાત
202 ગુજયાતભાં ઔેટરી જાવતના લન્દ્મ વસ્તન પ્રાણી નોંધામા છે ? Ans: ૧૦૭ જાવતના
203 ગુજયાતનાં વોપ્રથભ ભફશરા સ્નાતઔ થલાનું ભાન ઔને ભળયું છે? Ans: વલદ્યાખોયી નીરઔંઠ
204 લસ્તીની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ગુજયાતન વોથી ભટ જજલ્ર ઔમ છે ? Ans: અભદાલાદ
205 ઔચ્છન અકાત અને કંબાતન અકાત કુર ઔેટરા જજલ્રાને સ્ળે છે ? Ans: આઠ
206 શેભચંરાચામે સ્થાેલ ું િાનભંફદય ગુજયાતભાં ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: ાટણ
207 રબરતઔરા ક્ષેિે ગુજયાત વયઔાય તયપથી ઔમ ભશત્લ ૂણણ ુયસ્ઔાય આલાભાં આલે છે?
Ans: શ્રી યવલળંઔય યાલ ુયસ્ઔાય
208 યફંદય જજલ્રાના ઔમા ખાભભાં શ્રીકૃષ્ટ્ણ, ફરયાભ અને રુફઔભણીજીનું પ્રાચીન ભંફદય આલેલ ું
છે ? Ans: ભાધલુય
209 નાયામણ વયલયની ાવે ઔયું જૈન તીથણ આલેલ ું છે? Ans: ળંકેશ્વય
210 અકા બખતના ગુરુન ું નાભ શું શત?ું Ans: બ્રહ્માનંદ
211 ફજયં ખદાવફાાએ ઔમાં વભાવધ રીધી શતી? Ans: ફખદાણા
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212 ફશભારમન ઔાય યે રીભાં ગુજયાતના ઔમા કેરાડીએ વવદ્ધદ્ધ ભેલી છે ? Ans: બયત દલે
213 ગુજયાતભાં જલા ભતા ઔમા ક્ષીની વળઔાયને ઔાંટાભાં બયાલી યાકલાની આદતને ઔાયણે
ઔવાઇ ક્ષીનું ઉનાભ ભળયું છે ? Ans: દૂવધમ રટય
214 ભ ૂઔંના ઔાયણે ઔચ્છભાં થઇને લશેતી વવિંધ ુ નદીન પ્રલાશ ઔમા લણથી ફદરાઇ ખમ? Ans:
લણ ૧૮૧૯
215 ઉત્કૃષ્ટ્ટ ઔાષ્ટ્ટઔરાન નમ ૂન ખણાતી ખાદાવની શલેરીની ઔમાં આલેરી છે ? Ans: લવ
216 યાજઔટ સ્ટે ટની સ્થાના ઔમા યાજલીએ ઔયી શતી? Ans: વલબજી જાડેજા
217 ગુજયાતભાં તભાકુન વોથી લધુ ાઔ ઔમા વલસ્તાયભાં રેલામ છે ? Ans: ચયતય
218 ગુજયાતના ઔમા વલદ્વાને એઔ રાક મરઔલાા ભશાબાયતભાંથી ‘બાયતવંફશતા’ અને
‘જમવંફશતા’ જુદી તાયલી આી છે ? Ans: ઔે.ઔા. ળાસ્ત્રી
219 ગુજયાત ટુફયઝભ ફડાટણ ભેન્દ્ટની સ્થાના ઔમાયે થઇ શતી ? Ans: ઇ.વ. ૧૯૭૩
220 ઔમા િાંવતઔાયી દે ળબઔત ઔવપડણ ભાં વંસ્કૃતનાં અધ્માઔ શતાં? Ans: મમાભજીકૃષ્ટ્ણ લભાણ
221 પ્રાકૃતભાંથી પેયપાય ાભી આલેરી બાા ઔમા નાભે કામ છે ? Ans: અભ્રંળ
222 વલશ્વની વલણશ્રેષ્ટ્ઠ લાતાણભાં સ્થાન ભેલનાય ‘સ્ટ ફપવ’ લાતાણ ઔમા ગુજયાતી
વાફશત્મઔાયનું વજૉન છે ? Ans: ધ ૂભઔેત ુ
223 ગુજયાતના ઔમા અણુવલિાનીએ આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે નાભના ભેલી શતી? Ans: ડૉ. શભી
બાબા
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224 ઔવલ દ્મનાબ ઔમા યાજદયફાયભાં યાજઔવલ શતા? Ans: ઝારયન યાજદયફાય
225 ગુજયાતભાં બચિવલબચિ ભે ઔમાં બયામ છે ? Ans: ગુણબાકયી
226 ભધ્મઔારીન ગુજયાતી વાફશત્મભાં ઔમા ઔફીયંથી વંત તાને ‘શફયની દાવી’ તયીઔે
કાલે છે ? Ans: દાવી જીલણ
227 ‘જનનીની જડ વકી, નશ જડે યે રર’ – જાણીતી ઔાવ્મંફઔતના યચવમતા ઔણ છે ? Ans:
દાભદય ખુળારદાવ ફટાદઔય
228 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ ઔન્દ્માળાા ઔઇ વંસ્થા દ્વાયા ળરૂ ઔયલાભાં આલી શતી? Ans: ગુજયાત
લનાણઔયુરય વવામટી
229 ગુજયાતી વાફશત્મભાં ‘ભાણબટ્ટ’ ઔે ‘ખાખફયમા બટ્ટ’ તયીઔે ઔણ કામ છે ? Ans: પ્રેભાનંદ
230 ગુજયાતનું વોથી ભટું પરેનેટફયભ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: લડદયા
231 શડ્ડીમ વંસ્કૃવતના ભશત્ત્લના સ્થ રથરની ળધ ઔમા ુયાતત્ત્લળાસ્ત્રીએ ઔયી શતી ? Ans:
ડૉ. એવ.આય.યાલ
232 ગુજયાતની ઉત્તય વયશદે થયામેરી લણતભાા ઔઇ છે? Ans: અયલલ્રી
233 ગુજયાતભાં ફાજયીનું વોથી લધુ લાલેતય અને ઉત્ાદન ઔમા જજલ્રાભાં થામ છે ? Ans:
ફનાવઔાંઠા
234 ઔચ્છ જજલ્રાનાં ઔમા ળશેયભાં ‘કાયે ઔ વંળધન ઔેન્દ્ર’ આલેલ ું છે ? Ans: મુરં ા
235 ઔવલ નભણદને ‘આજીલન મદ્ધ’ ઔશેનાય ઔણ છે ? Ans: વલશ્વનાથ બટ્ટ
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236 ંચભશાર જજલ્રાનું ઔયું અબમાયણ્મ ક્ષી ભાટે જાણીત ું છે ? Ans: યતનભશાર
237 ન્દ્યફુ ઔરમય ઈરેફઔરવવટી ેદા ઔયલાભાં ગુજયાતનું સ્થાન બાયતભાં ઔેટરામું છે? Ans: દ્ધદ્વતીમ
238 ઔવલ નભણદે પ્રથભ વ્માખમાન ઔમા વલમ ય અને ઔમાં આપયું શત?ું Ans: ભંડી ભલાથી
થતા રાબ – મુફ
ં ઇ
239 ગુજયાત યાજમના યચનાઔાે જાણીતા ઔવલ સુદયભે
ં
ૌ યચેરી ઔવલતાનું નાભ જણાલ. Ans:
ગ ૂજૉયી ભ ૂ
240 ખાંધીજીના નઇ તારીભ વળક્ષણ વલચાયના તત્ત્લ વોપ્રથભ ઔમા ઔવભળનની બરાભણભાં
જલા ભળમા શતા? Ans: ઔઠાયી ઔવભળન (૧૯૬૪ – ૬૬)
241 ભશાગુજયાત આંદરન ઔની આખેલાની શેઠ થયું શત?ું Ans: ઈન્દ્દુરાર માબિઔ
242 નયવવિંશે ગૃશત્માખ ઔયી જખરભાં
ં
જઈ ઔમા બખલાનની આયાધના ઔયે રી? Ans: વળલ
243 ઔવલ નભણદને ઔયું બફરુદ આલાભાં આવ્યું છે ? Ans: લીય
244 ‘નંદફિીવી’ અને ‘વવિંશાવન ફિીવી’ દ્યલાતાણ ઔણે રકી છે ? Ans: ઔવલ ળાભ
245 ઔચ્છભાં જલા ભતા વલવળષ્ટ્ટ પ્રઔાયના ઝંડા આઔાયના ગયને શું ઔશેલામ છે? Ans: ભખ
ંૂ ા
246 ડાહ્યાબાઇ ધળાજીનું ઔીવતિદા નાટઔ ઔયું છે ? Ans: લીણાલેરી
247 વયદાય આલાવ મજના ઔમાયથી અભરભાં છે ? Ans: ૧૯૭૨થી
248 ફશયાચઔડી બાતની બોવભવતઔ ફડઝાઈન ઔમા બયતઔાભભાં ઔયલાભાં આલે છે? Ans: ભશાજન
બયત
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249 શવનીયની દયખાશ ઔમાં આલેરી છે ? Ans: દે રભાર
250 ‘વિેટીવ’ નલરઔથાના રેકઔ ઔણ છે ? Ans: દળણઔ – ભનુબાઈ ંચી
251 ભશાન ઔવલ અક ઔમા મુગર યાજાના વભમભાં થઈ ખમ ? Ans: જશાંખીય
252 ઔવલ નભણદના ભનભજી સ્લબાલને ઔાયણે તેભને વભિ ઔમા નાભે ફરાલતાં ? Ans: રારાજી
253 ભધ્મઔારીન વાફશત્મનું શેલ ું ફાયભાવી ઔાવ્મ ઔયું છે ? Ans: નેવભનાથ ચત ુષ્ટ્મફદઔા
254 પ્રાચીન વભમભાં ‘દં ડઔાયણ્મ’ તયીઔે કાત પ્રદે ળ અલાણચીન ગુજયાતભાં ઔમા નાભે
કામ છે ? Ans: ડાંખ
255 યભણરાર વનીનું ગુજયાતી વાફશત્મના ઔમા ક્ષેિભાં પ્રદાન છે ? Ans: ફા વાફશત્મ
256 યભત – ખભત ક્ષેિે ગુજયાત વયઔાય તયપથી ઔમ ભશત્લ ૂણણ ુયસ્ઔાય આલાભાં આલે છે?
Ans: શ્રી અંબુબાઇ ુયાણી ુયસ્ઔાય
257 ગુજયાતભાં ઔમા સ્થે થી લાસ્ત ુઔરાના વનમભ પ્રભાણે રાઔડાનું ઔતયઔાભ ભી આવ્યું છે ?
Ans: વભનાથ
258 લડનખય ળાના ભાટે જાણીત ું છે ? Ans: પ્રાચીન ઔરાત્ભઔ તયણ અને શાટઔેશ્વય ભંફદય
259 ફરીવુડ ફપલ્ભ દે લદાવનું વનભાણણ ઔમા ગુજયાતીએ ઔયુું છે? Ans: વંજમ રીરા બણવારી
260 નયવવિંશના ભટાબાખના દ ઔમા છંદભાં યચામા છે ? Ans: ઝરણા છંદ
261 જાભનખય ાવે ઔમા ટાુન વમ ૂશ છે ? Ans: વયટન
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262 ગુજયાતનું વોથી જૂન ું મ્યુબઝમભ ઔયું છે? Ans: ઔચ્છ મ્યુબઝમભ
263 જુનાખઢભાં આલેરા ઐવતશાવવઔ ફઔલ્રાનું નાભ શું છે ? Ans: ઉયઔટન ફઔલ્ર
264 આળાુયા ભાતાન ભઢ ઔમાં આલેર છે ? Ans: ઔચ્છ
265 ઉદમ ભજમુદાયે ઔઇ ફપલ્ભ ભાટે વંખીત આપયું છે, જે ખાંધીજી ય આધાફયત છે ? Ans: ખાંધી
ભામ પાધય
266 ગુજયાતભાં લધુ દૂધ આતી ખામ ઔઈ છે ? Ans: ઔાંઔયે જી
267 ઔમા ગુજયાતી ભફશરા સ્લાતંિ વેનાની ભ.વ. યુવન.ના કુરવત ણ યશી ચ ૂઔમા છે? Ans:
ડૉ. શંવાફેન ભશેતા
268 ભંફદયના નખય તયીઔે ઔમા ળશેયની ખણના થામ છે ? Ans: ાબરતાણા
269 દ-શદ ળર્બદ ઔમા ળશેયના નાભ વાથે વંઔામેર છે ? Ans: દાશદ
270 ગુજયાતના ઔમા જજલ્રાભાં ગયડ ક્ષી જલા ભે છે ? Ans: ઔચ્છ
271 ગુજયાતભાં વો પ્રથભ ટીચવણ રે ઇવનિંખ ઔરેજ ઔણે અને ઔમાં સ્થાી ? Ans: પ્રેભચંદ
યામચંદ-અભદાલાદ
272 ડાંખના પ્રલેળદ્વાય ખણાતા લગઇભાં લનસ્વતના વંલધણન અને વંળધન ભાટે શું જલારામઔ
છે ? Ans: લગઇ ફટે વનઔર ખાડણ ન
273 ગુજયાતનું એઔભાિ ભયીન નેળનર ાઔણ અબબમાયણ્મ ઔમાં આલેલ ું છે? Ans: જાભનખય
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274 ખભેજી ફયદભાં જલા ખાંધીજીને ઉદ્દે ળીને શ્રી ભેગાણીએ ઔયું ઔાવ્મ રખયું શત?ું Ans:
છે લ્ર ઔટય
275 ગુજયાતભાં ‘લાડીન જજલ્ર’ તયીઔે ઔમ જજલ્ર પ્રખમાત છે ? Ans: લરવાડ
276 વરંઔીલંળના યાજલી કુભાયાે ઔની પ્રેયણાથી જૈન ધભણ અંખીઔાય ઔમો શત? Ans:
શેભચંરાચામણ
277 ‘શફયજન વેલઔ વંગ’ની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી ? Ans: ખાંધીજી
278 ઔમા સ્થવતએ ભુજના પ્રાખ ભશેરની ફડઝાઈન તૈમાય ઔયી શતી? Ans: ભેઔરેન્દ્ડ
279 યવવઔરાર યીકનું ‘ળવલિરઔ’ નાટઔ ઔમા વંસ્કૃત નાટઔને આધાયે યચાયું છે? Ans:
મ ૃચ્છઔફટઔમ ૌ
280 અકાએ અભદાલાદ આલીને ઔમાં લવલાટ ઔમો શત? Ans: દે વાઈની 
281 ખાંધીજીએ આનંદળંઔય ધ્રુલની ઔઈ કૃવતને ‘વ ૃદ્ધથી’ ઔશી છે ? Ans: ફશન્દ્દુ ધભણની ફાથી
282 નયવવિંશ અને ભીયાં ભાટે ‘કયા ઈલ્ભી, કયા શ ૂયા’ વલળેણ ઔણે લામાું છે ? Ans: ઔવલ
ઔરાી
283 ગુજયાતન વોથી ભટ ફંધ ઔમ છે ? Ans: વયદાય વયલય ડેભ
284 ગુજયાતની મુખમ નદી જણાલ. Ans: ભશી, નભણદા અને તાી
285 ગુજયાતનું વોથી ભટું થભણર ાલય સ્ટે ળન ઔમાં આલેલ ું છે? Ans: ધુલાયણ
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286 અભદાલાદ મ્યુવનવવારીટીનાં વલણપ્રથભ બાયતીમ પ્રમુક ઔણ શતાં? Ans: યાલફશાદુય
યણછડરાર છટારાર
287 ગુજયાતભાં જજલ્રાની ુનણયચના ઔમા મુખમભંિીના ળાવનઔા દયવભમાન થઇ શતી?
Ans: ળંઔયવવિંશ લાગેરા
288 રથર રખબખ ઔેટરા લણ શેરાનું ફંદય શળે એભ ભનામ છે ? Ans: આળયે ૪૦૦૦ લણ
 ૂલેન ું
289 ગુજયાતનું ઔયું ફંદય ‘ફંદય-એ-મુફાયઔ’ તયીઔે કાત ું શત?ું Ans: સુયત
290 નયવવિંશ ભશેતાનું જન્દ્ભસ્થ ઔયુ?ં Ans: તાજા
291 ઔચ્છ જજલ્રાનું મુખમ ભથઔ ઔયું છે ? Ans: ભુજ
292 ગુજયાતભાં રાઔડાભાંથી વલસ્ઔવ ફપરાભેન્દ્ટ માનણ ફનાલલાનું ઔાયકાનુ સુયત નજીઔ ઔમા
ળશેયભાં આલેલ ું છે ? Ans: ઉધના
293 ઔઇ વલદે ળી પ્રજાએ ફદલ, દભણ, દાદયા અને નખય શલેરીભાં ફંદયનું વનભાણણ ઔયાવ્યું શત?ું
Ans: ટણ ુ બખઝ
294 વલશ્વાવભિી નદીનું ઉદબલસ્થાન ઔમાં છે ? Ans: ાલાખઢન ડુખ
ં ય
295 35 એભએભ વવનેભા સ્ઔભાં ફનેરી પ્રથભ ગુજયાતી ફપલ્ભ ઔઇ ? Ans: દફયમાછરું
296 ઉદલાડાભાં આલેરી ઔઇ અબખમાયી જલારામઔ છે ? Ans: વલિ ઈયાનળ પામય ટે મ્ર
297 ઔાંઔફયમા તાલના ભધ્મે આલેરી નખીનાલાડી ફનાલલાનું પ્રમજન શું શત?ું Ans:
સુરતાનનું ગ્રીષ્ટ્ભઔાબરન વનલાવસ્થાન
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298 ગુજયાતભાં એઔ શજાય ફાયીલા ભશેર ઔમાં આલેર છે ? Ans: યાજીા
299 ઔવલ બારણનું મ ૂ નાભ શું શત?ું Ans: ુયત્તભ વિલેદી
300 ઈંર્ગરૅંડ જનાયા વોપ્રથભ ગુજયાતી વાફશત્મઔાય ઔણ શતા? Ans: ભફશતયાભ નીરઔંઠ
301 ઇન્દ્રડા ાઔણ (પ્રાણી વંગ્રશારમ) ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: ખાંધીનખય
302 ગુજયાતના દફયમાઇ વલસ્તાયભાં દફયમાઇ ઔાચફાની ઔેટરી જાવત જલા ભે છે ? Ans: િણ
303 ગુજયાતના એઔભાિ શેયીટે જ રૂટ નું નાભ શું છે ? Ans: દાંડી શેયીટે જ રૂટ
304 ખકુર ગ્રાભ મજનાન પ્રાયં બ ઔમાયે થમ શત? Ans: ૧૯૯૫-૯૬
305 ન્નારાર ટે રની ઔઇ નલરઔથા યથી ફપલ્ભ ફની છે? Ans: ભાનલીની બલાઇ
306 અભદાલાદભાં ગુજયાતની પ્રથભ દ્ધવતવયની ટંઔળા ઔમાં ળરૂ થઇ શતી? Ans: ઔાલુયુ
307 દ્વાયઔાનું ભંફદય ઔઇ નદીના ઔાંઠા ઉય આલેલ ું છે ? Ans: ખભતી નદી
308 સુપ્રવવદ્ધ ુયાતત્ત્લળાસ્ત્રી ડૉ. શવમુક વાંઔબમાએ ઔમા ખાભના ફટિંફાનું ઉત્કનન ઔયીને
ગુજયાતભાં ાંખયે રી પ્રાખઐવતશાવીઔ વંસ્કૃવતના ુયાલા ભેવ્મા શતા? Ans: રાંગણજ
309 અકાન જન્દ્ભ ઔમાં થમ શત? Ans: જેતરુય (અભદાલાદ નજીઔ)
310 ગુજયાતના ઔમા જજલ્રાને વોથી રાંફ દફયમા ફઔનાય ભે ર છે ? Ans: જાભનખય
311 યં ખ અલધ ૂત ભશાયાજન જન્દ્ભ ઔમાં થમ શત? Ans: ખધયા
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312 ઔઈ કનીજના ઉત્ાદનભાં ગુજયાત એવળમાબયભાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે ? Ans:
પરયસ્ાય
313 ગુજયાતનું ઔયું ળશેય વભગ્ર બાયતભાં અઔીઔઔાભ ભાટે જાણીત ું છે ? Ans: કંબાત
314 નીર ખામની સુયક્ષા ભાટે સ્થાલાભાં આલેલ ું અબમાયણ્મ ગુજયાતભાં ઔમાં આલેલ ું છે? Ans:
ારનુય
315 ગુજયાતી બાાના પ્રથભ ઔાવ્મવંગ્રશનું વંાદન ઔણે ઔયુ?ું Ans: દરતયાભ
316 ધયભુય વલસ્તાયના આફદલાવી તીયઔાભઠું ઔે ધનુ ફાણ અને બારા રઈ ઔયું ન ૃત્મ ઔયે
છે ? Ans: વળઔાય ન ૃત્મ
317 ઔમા બફનગુજયાતી વાફશત્મઔાય ‘વલાઇ ગુજયાતી’ તયીઔે ખણના ામ્મા શતા? Ans:
ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔય
318 ખેટ લે ઑપ િીડભ તયીઔે ઔઇ ગ્રાભંચામત વભયવ તયીઔે જાશેય થમેરી છે? Ans: દાંડી
ગ્રાભ ંચામત
319 ફિઔેટભાં દુબર રપી ઔની માદભાં યભામ છે ? Ans: જાભ દુબરવવિંશ
320 આયુલેફદઔ ઓવધના લાલેતયભાં લધાય ઔયલાના પ્રમાવરૂે વિપાલન ઔમાં
વલઔવાલલાભાં આવ્યું છે ? Ans: વાુતાયા
321 ગુજયાતભાં લવેરી શફવી પ્રજા ઔમા નાભે કામ છે ? Ans: વીદી
322 બાયતના વોથી જૂના પ્રાણીવંગ્રશારમ વક્કયફાખ (જૂનાખઢ)ની સ્થાના ઔઇ વારભાં ઔયાઇ
શતી? Ans: ઇ.વ. ૧૮૬૩
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323 યફંદય અને જાભનખય જીલ્રાને જડત ઔમ ડુખ
ં ય છે ? Ans: ફયડ
324 ‘ભંખર ભંફદય કર’ ખીત-ઔાવ્મના યચવમતાનું નાભ જણાલ. Ans: નયવવિંશયાલ બાનાથ
ફદલેટીમા
325 ખધયાનું પ્રાચીન નાભ શું શત ું ? Ans: ખરૂશઔ
326 જૈન તીથણસ્થ ાબરતાણા ઔમા જજલ્રાભાં આલેલ ું છે ? Ans: બાલનખય
327 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ તન ઊમખ ઔમા સુરતાને ઔમો શત? Ans: અશભદળાશ
328 સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતીએ યચેરા ગ્રંથનું નાભ જણાલ. Ans: વત્માથણપ્રઔાળ
329 ડબઇન ફઔલ્ર ઔેટર રાંફ અને ઔેટર શ છે ? Ans: એઔ શજાય લાય રાંફ અને
આઠવ લાય શ
330 ચટીરા ડુખ
ં ય ઉય ઔયું પ્રવવદ્ધ ભંફદય આલેલ ું છે ? Ans: ચામુડં ા ભાતા
331 ઐવતશાવીઔ અને સ્થાત્મના ફેનમ ૂન નમ ૂનારૂ ‘પ્રાખભશેર’ અને ‘આમના ભશેર’ ઔચ્છના
ઔમા ળશેયભાં આલેરા છે ? Ans: ભ ૂજ
332 ન્દ્યફુ ઔરમય ઈરેફઔરવવટી ેદા ઔયલાભાં ગુજયાતનું સ્થાન બાયતભાં ઔેટરામું છે? Ans: દ્ધદ્વતીમ
333 ગુજયાતભાં ઔેટરા ક્ષી અભ્માયણ્મ આલેરાં છે ? Ans: ાંચ
334 ઉત્તય અભેયીઔાભાં લવતા કુર બાયતીમભાંથી ઔેટરા ટઔા ગુજયાતી છે? Ans: ૬૦ ટઔા
335 ભનુબાઈ વિલેદી ઔમા તકલ્લુવથી વલખમાત ફન્દ્મા? Ans: ખાફપર
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336 સુયત ળશેય ઔઇ નદીના ઔાંઠે લવેલ ું છે ? Ans: તાી
337 ગુજયાતના ઔફીયંથી વંત ભયાય વાશેફ ઔમાંના યાજકુંલય શતા? Ans: થયાદ
338 ગુજયાતભાં વદાવ્રતના વંત તયીઔે ઔણ પ્રખમાત છે ? Ans: જરાયાભ ફાા
339 ગુજયાતના આફદલાવીનું ધાણવભઔ યં યા બીંતબચિ ઔમા નાભે કામ છે? Ans:
ીછયા
340 ગુજયાતનું વોપ્રથભ ફાવંગ્રશારમ ઔયું છે? Ans: બખયધયબાઈ ફાવંગ્રશારમ-અભયે રી
341 અફટયા ળાના ભાટે જાણીત ું છે ? ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: ઔાડ વંળધન-અભદાલાદ
342 ખાંધીજીના વભાવધ સ્ભાયઔને ઔમા નાભે કલાભાં આલે છે ? Ans: યાજગાટ
343 ગુજયાતનું ઔયું સ્થ એવળમાનું વોથી ભટું વલન્દ્ડપાભણ ખણામ છે ? Ans: જાભનખય
344 એવળમાકંડની વોથી ભટી વશઔાયી ડેયી ઔમાં આલેરી છે ? Ans: આણંદ
345 ગુજયાતની ઉત્તય વયશદે થયામેરી લણતભાા ઔઇ છે? Ans: અયલલ્રી
346 ભેશ્વનદી ઉય ફંધ ફાંધતા ઔયું વયલય તૈમાય થયું ? Ans: મમાભ વયલય
347 ભહુડી જૈન તીથણની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી? Ans: આચામણ બુદ્ધદ્ધવાખયજી
348 આળાુયા ભાતાન ભઢ ઔમાં આલેર છે ? Ans: ઔચ્છ
349 ગુજયાતી વાફશત્મ ક્ષેિે નોંધાિ પ્રદાન ફદર ઔમ સુલણણચરં ઔ એનામત ઔયલાભાં આલે છે?
Ans: યણજજતયાભ સુલણણચરં ઔ
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350 ખયભ ઔાડ ઉદ્યખભાં વોયાષ્ટ્રન ઔમ જજલ્ર ભકયે છે ? Ans: જાભનખય
351 વયદાય વયલય મજના  ૂણણ થતા ઔેટરા ભેખાલટ વલદ્યુત ઊત્ન્ન થલાની વંબાલના છે?
Ans: ૧૪૫૦ ભેખાલટ
352 ગુજયાત વલ્તનતના ઔમા ફાદળાશને ‘મુવરભાનના વવદ્ધયાજ’ અને ‘અઔફય જેલ’ ખણલાભાં
આલે છે ? Ans: ભશંભદ ફેખડ
353 ફન્નીના ગાવનાં ભેદાન ઔમાં આલેરાં છે ? Ans: ઔચ્છ
354 ગુજયાત યાજમન સ્થાનાન ભશા વભાયશ ઔમાં મજલાભાં આવ્મ શત? Ans: વાફયભતી
આશ્રભ-અભદાલાદ
355 ઔઇ મજના દ્વાયા ગુજયાતભાં ભશત્તભ ગ્રાભવલઔાવ થમ છે ? Ans: ખકુરગ્રાભ મજના
356 ખઝરઔાય આફદર ભનસુયીની વોપ્રથભ યચના ઔમા વાભવમઔભાં પ્રઔાવળત થઇ શતી? Ans:
કુભાય
357 ખીયાધધ ઔઇ નદી ય આલેર છે ? Ans: અંબફઔા
358 ગુજયાતનું યાજમપ્રાણી ઔયું છે ? Ans: વવિંશ
359 ફપલ્ભ અબબનમ ક્ષેિે જરાલનાય
ં
પ્રથભ ગુજયાતી અબબનેિી ઔણ શતાં? Ans: રીરા દે વાઈ
360 ય. લ. દે વાઇની ‘બાયે ર અસ્ર્ગન’ નલરઔથા ઔમા ઐવતશાવવઔ સ્લાતંત્ર્મ વંગ્રાભના ફયલેળભાં
રકાઇ છે ? Ans: ઇ.વ. ૧૮૫૭ન સ્લાતંત્ર્મ વંગ્રાભ
361 જૂનાખઢભાં આલેલ ું ઔયું સ્થ પ્રાચીન ફોદ્ધ ગુપા ભાટે પ્રવવદ્ધ છે? Ans: ઉયઔટ
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362 ફશિંદની પ્રજાને સ્લાતંત્ર્મ ચલભાં વફિમ ઔયલા ભાટે ખાંધીજીએ બાયતભાં વોપ્રથભ ઔયું
ગુજયાતી અકફાય ળરૂ ઔયુ?
ું Ans: નલજીલન
363 નવયલય ય આલેરા વોથી ભટા ટાુન ું નાભ શું છે ? Ans: ાનલડ
364 વળઔાખ ઇન્દ્ટયનેળનર બચલ્રન્દ્વ ફપલ્ભ પેસ્ટીલર – ૨૦૦૯-૨૦૧૦ભાં ઔઇ ગુજયાતી ફપલ્ભને
ઇનાભ ભળયું ? Ans: શારૂન – અરૂન
365 ગુજયાતભાં જજલ્રાની ુનણયચના ઔમા મુખમભંિીના ળાવનઔા દયવભમાન થઇ શતી?
Ans: ળંઔયવવિંશ લાગેરા
366 ઔઔણ વ ૃત્ત ગુજયાતભાં ઔમાંથી વાય થામ છે? Ans: ઉત્તય બાખભાંથી
367 ગુજયાતભાં જાભપ અને દાડભના ઉત્ાદન ભાટે ઔમ જજલ્ર વોથી લધુ જાણીત છે ? Ans:
બાલનખય
368 ગુજયાતભાં ભટા અંફાજી કાતે ભે ઔમા ભફશનાની  ૂનભે બયામ છે ? Ans: બાદયલા
369 ભૈિઔલંળના સ્થાઔ યાજા યભ બટ્ટાઔણ ની યાજધાની ઔઇ શતી? Ans: લરબી
370 અભદાલાદ ળશેયન બરન ફઔલ્ર ઔમાયે ફંધામ ? Ans: ઇ.વ.૧૪૧૧
371 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ અનાથાશ્રભની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી? Ans: ભફશતયાભ રૂયાભ
372 ખાંધી વલચાયધાયા મુજફ ઔામણયત વલશ્વવલદ્યારમનું નાભ આ. Ans: ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ
373 અભદાલાદભાં ભંદબુદ્ધદ્ધના ફાઔને તારીભ આતી યાષ્ટ્રીમ ઔક્ષાની વંસ્થા ઔઇ છે ? Ans:
ફી.એભ.ઈન્દ્સ્ટીટયુટ ઑપ ભેન્દ્ટર શેલ્થ
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374 ન્નારાર ટે રની િાનીઠ ાફયતવઔ ભેલનાય નલરઔથા ય આધાફયત ફપલ્ભનું નાભ
જણાલ. Ans: ભાનલીની બલાઇ
375 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ ઉદુણ ળાા ઔમાં સ્થાઇ શતી? Ans: અભદાલાદ
376 ગુજયાતી ઔવલતા ક્ષેિે મ ૂ ઈટારીના વનેટન વોપ્રથભ પ્રમખ ઔયનાય ઔણ ભનામ છે ?
Ans: ફલંતયામ ઔ. ઠાઔય
377 ગુજયાતનું વોપ્રથભ વલજીથી ચારત ું સ્ભળાન ઔમા ળશેયભાં સ્થાયું શત?ું Ans: જાભનખય
378 ચાલુઔમઔાના અંતબાખભાં ઔમા જાણીતા વલદે ળી મુવાપયે ગુજયાતની મુરાઔાત રીધી શતી?
Ans: ભાઔો ર
379 સુયત ાવે ઔમ દફયમાફઔનાય પ્રખમાત છે ? Ans: ડુમ્ભવ
380 વલળા શભીયવય તાલ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: ભ ૂજ
381 વંત ુવનત ભશાયાજની ગ્રંથશ્રેણીનું નાભ શું છે ? Ans: િાનખંખિી
382 ફદલાીગડા અથલા ત કંજન ક્ષી ગુજયાતભાં ઔમા ભફશનાભાં વળમા ખાલા આલી
શોંચે છે ? Ans: આવ ભાવ
383 ગુજયાતનાં ઔમા ળશેય ય ટણ ુ ખીઝ ળાવન શત?ું Ans: દીલ
384 ગુજયાતનાં ઔમાં નખય વળમાાભાં વોથી લધુ ઠંડી અને ઊનાાભાં વોથી લધુ ખયભી ડે છે
? Ans: ઠંડી-નબરમા અને ખયભી-ડીવા
385 અસુયના વંશાય ભાટે લવવષ્ટ્ઠ મુવનએ ઔમા લણત ય મિ ઔમો શત? Ans: અબુદ
ણ ઔ લણત
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386 ગુજયાતની પ્રથભ ળાયીફયઔ વળક્ષણની વંસ્થા ઔઇ છે ? Ans: છટુબાઇ ુયાણી વ્મામાભ
ભશાવલદ્યારમ
387 ઔવલ ઔરાીનું ુરું નાભ શું છે ? Ans: સુયવવિંશજી તખતવવિંશજી ખફશર
388 ઔચ્છન અકાત અને કંબાતન અકાત કુર ઔેટરા જજલ્રાને સ્ળે છે ? Ans: આઠ
389 ગુજયાતી વાફશત્મની પ્રથભ ફયદ ઔમાં અને ઔમાયે મજાઇ શતી? Ans: અભદાલાદ-૧૯૦૫
390 સ્લાતંત્ર્મ ચલનું બચહ્ન ‘ચિ’ યાકલાનું ખાંધીજીને ઔણે સ ૂચવ્યું શત?ું Ans: ખંખાફેન
ભજમુદાય
391 ઔવલ નભણદે ઔમા વાભવમઔ દ્વાયા વભાજ સુધાયાની દાંડી ીટી શતી? Ans: ડાંફડમ
392 વરંઔી લંળના પ્રવવદ્ધ યાજલી વવદ્ધયાજ જમવવિંશના ળાવનઔાભાં ઔને ‘ઔબર ઔાર વલણિ’નું
બફરુદ પ્રાપત થયું શત?ું Ans: શેભચંરાચામણ
393 ક-કની યભતના પ્રવવદ્ધ ગુજયાતી ભફશરા કેરાડીનું નાભ જણાલ. Ans: બાલના યીક
394 ગુજયાતી બાારેકન અને ગુજયાતી રૂયચના ઔમા ળતાયુ વાફશત્મઔાયન ફહુમ ૂલ્મ પા
છે ? Ans: ઔેળલયાભ ઔાળીયાભ ળાસ્ત્રી (ઔે. ઔા. ળાસ્ત્રી)
395 ગુજયાતનું ‘નેળનર ભયીન ાઔણ ’ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: જાભનખય
396 ગુજયાતભાં વોપ્રથભ ઔરથ ભાઔે ટ ઔમાં સ્થાઇ શતી? Ans: અભદાલાદ
ુ ફેન જી
397 ઔઇ ગુજયાતી ભફશરા ઔણાણટઔના યાજમાર ફન્દ્મા શતા? Ans: કુમદ
398 વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બાયતના યાજમભાં ગુજયાતનું સ્થાન ઔેટરામું છે ? Ans: વાતમું
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399 ગુજયાતન એઔભાિ દફયમાફઔનાય જે ચ ૂનાની ટે ઔયીથી ગેયામેર છે તેન ું નાભ શુ?ં Ans:
ખનાથ
400 ગુજયાતી ગૃફશણીભાં અાય રઔચાશના ભેલનાય ‘ગયગયની જમત’ ઔૉરભના રેબકઔા
ઔણ શતાં? Ans: વલનદીની નીરઔંઠ
401 ગુજયાતભાં ઔેન્દ્વયના વનદાન અને તાત્ઔાબરઔ વાયલાય ભાટે ના ભફાઈર શૉસ્સ્ટર પ્રજેઔટનું
નાભ શું છે ? Ans: વંજીલની યથ
402 વલશ્વપ્રવવદ્ધ ઔાબમાય ાઔણ ગુજયાતભાં ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: લેાલદય
403 એએભએ, આઇઆઇએભ અને ીઆયએર ઔમા ભશાનુબાલની દીગણ દૃષ્ષ્ટ્ટનું ફયણાભ છે?
Ans: ડૉ. વલિભબાઈ વાયાબાઈ
404 ગુજયાતી વાફશત્મભાં વૉનેટ ઔાવ્મ યચના વલઔવાલલાભાં ઔન વલળે પા છે? Ans:
ફલંતયામ ઔ. ઠાઔય
405 ગુજયાતભાં આલેરા પ્રવવદ્ધ જ્મવતિબરિંખ વભનાથના નાભન અથણ શું થામ છે? Ans: ચંરન
યક્ષઔ
406 ગુજયાતભાં દે શદાનની ળરૂઆત ઔમા પ્રવવદ્ધ વાફશત્મઔાય દ્વાયા થઇ? Ans: નાનાબાઇ બટ્ટ
407 ઔવલ ઔાન્દ્તનું મ ૂ નાભ શું શત?ું Ans: ભણીળંઔય યત્નજી બટ્ટ
408 ચટીરાના ડુખ
ં ય ઉય ઔમા ભાતાજીનું ભંફદય આલેલ ું છે ? Ans: ચામુડં ા ભાતા
409 ગુજયાતન ઔેટર વલસ્તાય લેટ રૅન્દ્ડ ધયાલે છે ? Ans: ૨૭,૦૦૦ ચ. ફઔભી.
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410 આઝાદી છી વોયાષ્ટ્રના રઔળાશી યાજમના પ્રથભ મુખમભંિી ઔણ ફન્દ્મા? Ans:
ઉચ્છંખયામ ઢેફય
ું  ડુખ
411 ળેત્જ
ં ય ગુજયાતના ઔમા જજલ્રાભાં આલેર છે ? Ans: બાલનખય
412 ‘લીજીને ચભઔાયે ભતીડા યલ…’ – દ ઔણે રખયું છે ? Ans: ખંખાવતી
413 ‘ઔવલતા આત્ભાની અ-મ ૃત ઔરા છે ’ – તેવ ું ઔમા વલલેચઔે ઔહ્ું છે ? Ans: આનંદળંઔય ફાુબાઇ
ધ્રુલ
414 તાના ળાવનઔાભા પયજજમાત પ્રાથવભઔ વળક્ષણ દાકર ઔયનાય યાજલી ઔણ શતા? Ans:
ભશાયાજા વમાજીયાલ ખામઔલાડ-લડદયા
415 ફાય જમવતબરિંખભાંન ું પ્રથભ જમવતબરિંખ ગુજયાતભાં ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: વભનાથ
416 બાયતના અણુ ઔામણિભના વતા ઔણ છે ? Ans: ડૉ. શભી બાબા
417 બાલનખય જજલ્રાભાં કાયા ાણીભાંથી ભીઠું ાણી ફનાલલાન પરાન્દ્ટ ઔમાં આલેર છે ?
Ans: આલાબણમા
418 ગુજયાતનાં એઔભાિ આંતયયાષ્ટ્રીમ વલભાન ભથઔનું નાભ શું છે ? Ans: વયદાય લલ્રબબાઇ
ટે ર ઈન્દ્ટયનેળનર એયટણ
419 અંફાજીની નજીઔભાં આલેલ ું ઔયું સ્થ તેની આયવ યની અદભ ૂત ઔતયણી ભાટે જાણીત ું
છે ? Ans: કુંબાફયમાનાં દે યા
420 ઝલેયચંદ ભેગાણી ઔમા ગુજયાતી દૈ વનઔ વભાચાયિભાં િઔાય શતાં? Ans: ફૂરછાફ
421 ગુજયાતની ઔઇ નદી દય લે યે તીના ઢખભાં પેયલામ છે? Ans: ઔરઔ
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422 ફદલાીગડા અથલા ત કંજન ક્ષી ગુજયાતભાં ઔમા ભફશનાભાં વળમા ખાલા આલી
શોંચે છે ? Ans: આવ ભાવ
423 ગુજયાતભાં જલા ભતા ઔમા પ્રઔાયના મ ૃખનું ફીજુ ં નાભ કૃષ્ટ્ણ મ ૃખ છે ? Ans: ઔાીમાય
424 ભેશ્વનદી ઉય ફંધ ફાંધતા ઔયું વયલય તૈમાય થયું ? Ans: મમાભ વયલય
425 ‘ફપળય ચેવ ઔરફ’ની સ્થાના ઔમાયે થઇ ? Ans: ઇ.વ. ૧૯૯૬
426 ખાંધીજીને યાજઔાયણભાં આલતા શેરાં એઔ લણ સુધી યાજઔાયણન અભ્માવ ઔયલા એઔ
વલદે ળી ભફશરાએ સ ૂચવ્યુ.ં એ ભફશરા ઔણ શતા? Ans: એની ફેવન્દ્ટ
427 ગુજયાતની ઔઇ જાણીતી શટરભાં વત્તના લાવણનું વંગ્રશસ્થાન ફનાલલાભાં આવ્યું છે?
Ans: વલળારા શટર-અભદાલાદ
428 બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વંખીતન પ્રખમાત ઊત્વલ ‘તાનાયીયી’ ગુજયાતભાં ઔમાં ઊજલામ છે ?
Ans: લડનખય
429 વલળા શભીયવય તાલ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: ભ ૂજ
430 ગુજયાતી વાફશત્મ ફયદનું મુકિ ઔયું છે ? Ans: યફ
431 મુગર વામ્રાજમ દયમ્માન ગુજયાતના મુખમ ફંદય તયીઔે યશેરા ળશેયનું નાભ જણાલ. Ans:
સુયત
432 એ.એભ.વી. (અભદાલાદ મ્યુવનવવર ઔોયે ળન)ની સ્થાના ઔમાયે થઇ શતી? Ans: જુરાઇ,
૧૯૫૦
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433 ગુજયાત પ્રલાવન વનખભની સ્થાના ઔમાયે થઇ ? Ans: ઇ.વ. ૧૯૭૫
434 ગુજયાતના પ્રથભ ઉદણ ૂ ખઝરઔાય ઔણ છે ? Ans: લરી ગુજયાતી
435 વો પ્રથભ ‘ગુજયાતી બાા’ એલ ળર્બદ પ્રમખ ઔમા ઔવલએ ઔમો છે ? Ans: પ્રેભાનંદ
436 જૂનાખઢ જજલ્રાના બખયનાં જખરભાં
ં
યશેર ઔેલ્વાઈટન જથ્થ ઔમા નાભથી કામ છે?
Ans: નારા ફડબઝટ
437 િેંચ રઔએ ગુજયાતભાં ઔઇ વારભાં વ્માાયી થાણું સ્થાપયું શત?ું Ans: ઇ.વ. ૧૬૬૮
438 શ્રમંઔ ભશાઔાવ્મ તયીઔે નલાજલાભાં આલેલ ું ‘વળશુાર લધ’ ઔમા ગુજયાતી ભશાઔવલએ યચેલ ું
છે ? Ans: ભશા ઔવલ ભાગ
439 ગુજયાતભાં કનીજ કદઔાભ અને વંળધનનું ઔામણ ઔમા વનખભ દ્વાયા થામ છે ? Ans:
ગુજયાત કનીજ વલઔાવ વનખભ
440 ગુજયાતભાં ભધ્મઔારીન યુખના ૧૭ભા ળતઔને ઔમા નાભે કલાભાં આલે છે ? Ans:
ળાંવત અને સ્લાસ્થ્મન યુખ
441 વલઔરાંખને ખબય ફનાલલા ભાટે અભદાલાદભાં ઔઇ વંસ્થા ઔામણયત છે? Ans: અંખ
ભાનલ ભંડ
442 ગુજયાતભાં જીરૂ અને લફયમાીના લેાયના વોથી ભટા ઔેન્દ્ર તયીઔે ઔયું ળશેય જાણીત ું છે ?
Ans: ઉંઝા
443 ‘વીતાશયણ’ કૃવતના યચવમતા ઔણ છે ? Ans: ઔભણણ ભંિી
444 વયસ્લતીચંરના ફીજા બાખનું ળીણઔ શું છે ? Ans: ગુણસુદયીની
ં
કુટુંફજા
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445 ગુજયાતી બાાનાં જાણીતાં વલિાન ાબક્ષઔ અને તેના પ્રઔાળઔનું નાભ જણાલ. Ans: વપાયી
– નખેન્દ્ર વલજમ
446 જાભનખય ળશેયના યણભર તાલની ભધ્મે આલેરા ભશેરનું નાભ જણાલ. Ans: રાકટા
ભશેર
447 યાજીાના ડુખ
ં ય ઔમા કનીજના ઉત્ાદન ભાટે જાણીતા છે ? Ans: અઔીઔ
448 અત્તય અને સુખધ
ં ી રવ્મન ઉદ્યખ ઔમા ળશેયભાં વલઔસ્મ છે ? Ans: ારનુય
449 કંબાતના અકાતભાં ઔમ ફેટ આલેર છે ? Ans: અબરમા ફેટ
450 ગુજયાતન ઔમ લણત ‘ઊજજમણન્દ્ત લણત’ તયીઔે કાત શત? Ans: બખયનાય
451 ગુજયાતી બાાના પ્રાચીન શસ્તબરબકત ુસ્તઔના વંગ્રશ ભાટે ઔઇ વંસ્થા ઔામણયત શતી? Ans:
પાફણવ ગુજયાતી વબા
452 બબ્રટીળ યાજ દયવભમાન મુફ
ં ઇના ઔમા ખલનણયે ઔચ્છ મ્યુબઝમભની સ્થાના ઔયી શતી? Ans:
વય જેમ્વ પર્ગયુવ
ણ ન, ઇ.વ. ૧૮૭૭
453 ‘વંબલાવભ યુખે યુખ’ે ના રેકઔ ઔણ છે ? Ans: શયીન્દ્ર દલે
454 તાયં ખા લણત ઔમા જજલ્રાભાં આલેર છે ? Ans: ભશેવાણા
455 પ્રથભ ગુજયાતી લડાપ્રધાન ઔણ શતા ? Ans: ભયાયજી દે વાઇ
456 વો પ્રથભ મ ૂઔ ગુજયાતી ફપલ્ભ ઔમાયે ફની? ઔઈ વારભાં? Ans: કૃષ્ટ્ણ સુદાભા- 1920
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457 વળમાાભાં અભદાલાદ જજલ્રાના ઔમા સ્થે ૨૦૦થી લધાયે જાવતના વલદે ળી ક્ષી વોનું
આઔણણનું ઔેન્દ્ર ફને છે ? Ans: ન વયલય
458 ાલાખઢ લણત ઉય ઔમા ભાતાજીનું સ્થાનઔ છે ? Ans: ભશાઔાી
459 ગુજયાત વયઔાયની બાાવનમાભઔની ઔચેયી ઔયું વાભવમઔ પ્રઔાવળત ઔયે છે? Ans: યાજબાા
460 ‘ગુજયાતન તસ્લી’ ઔાવ્મ ઔણે રખયું છે ? Ans: ઔવલ ન્દ્શાનારાર
461 ગુજયાત ફિઔેટ એવવવએળન(જીવીએ)નું મુખમ ભથઔ ઔમાં આલેલ ું છે? Ans: અભદાલાદ
462 ભશમ્ભદ ફેખડાએ જાભા ભસ્સ્જદ ઔમાં ફંધાલી શતી? Ans: ાલાખઢ અને ચાંાનેય
463 ાટણની ઔઇ ચીજ વભગ્ર બાયતભાં વલળે છે ? Ans: ટાં
464 ગુજયાતભાં આલેલ ું ઔયું જ્મવતિબરિંખ ફાયે મ જ્મવતિબરિંખભાં વોથી ભટું વળલબરિંખ ધયાલે છે?
Ans: વભનાથ
465 લડદયા જજલ્રાભાં આલેલ ું ઔયું તાલ મણટન સ્થ તયીઔે ણ વલઔાવ ામ્યું છે? Ans:
આજલા તાલ
ે ુઔ ડેભ આલેર છે? Ans: યણજજતવાખય ડેભ
466 જાભનખયભાં ઔમ ફહુશત
467 ગુજયાતભાં કુર ઔેટરી ભટી નદી આલેરી છે ? Ans: વાત
468 વોયાષ્ટ્રની નદી ઔમા પ્રઔાયની જપ્રણારી યચે છે ? Ans: વિજમાઔાય
469 પ્રિાચુ ભાટે ગુજયાતભાં ઔઇ વંસ્થા ઔામણયત છે અને તે ઔમાં આલેરી છે? Ans: અંધજન
ભંડ-અભદાલાદ
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470 ઔમા સ્થવતએ ભુજના પ્રાખ ભશેરની ફડઝાઈન તૈમાય ઔયી શતી? Ans: ભેઔરેન્દ્ડ
471 બાયતના યાષ્ટ્રીમ ધ્લજની વો પ્રથભ યચના ગુજયાતની ઔઇ વ્મફઔતએ ઔયી શતી? Ans: ભેડભ
બીકાઈજી ઔાભા
472 ગુજયાતની પ્રાચીન નદી શ્વભ્રલતી આધુવનઔ ઔાભાં ઔમા નાભે કામ છે ? Ans:
વાફયભતી
473 વોયાષ્ટ્રના ઔી અને ઔણફીનું જાણીત ું ન ૃત્મ ઔયું છે ? Ans: ખપ ગુથ
ં ન
474 બાયતના પ્રથભ નામફ લડાપ્રધાન ઔણ શતા ? Ans: વયદાય લલ્રબબાઇ ટે ર
475 રંડનભાં ઇષ્ન્દ્ડમન શભરૂર વવામટીની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી? Ans: મમાભજીકૃષ્ટ્ણ લભાણ
476 દય લે અભદાલાદના ઔમા ભંફદયે થી યથમાિા નીઔે છે ? Ans: જખન્નાથ ભંફદય
477 ઔમા જજલ્રા ભશી નદી યના ફંધના ઔાયણે રાબાથી ફન્દ્મા છે ? Ans: ંચભશાર, કેડા,
આણંદ
478 વલશ્વની વોથી ભટી ફયપાઈનયી ગુજયાતભાં ઔમાં આલેરી છે ? Ans: જાભનખય
479 ગુરુ નાનઔ ઔચ્છભાં ઔમાં યહ્યા શતા? Ans: રકત
480 વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બાયતના યાજમભાં ગુજયાતનું સ્થાન ઔેટરામું છે ? Ans: વાતમું
481 ઔવલ ‘ઔાન્દ્ત’ નું મ ૂ નાભ શું છે ? Ans: ભબણળંઔય યત્નજી બટ્ટ
482 ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડઔય ન યુવનલવવિટીની સ્થાના ઔમાયે થઇ? Ans: ઇ.વ.૧૯૯૭
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483 ગુજયાતનું વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બાયતભાં ઔેટરામું સ્થાન છે ? Ans: નલમું
484 ગુજયાત વયઔાયે ગ્રંથારમ પ્રવ ૃવત્તના વલઔાવ તેભજ જાશેય ગ્રંથારમના લશીલટ અને
વંચારન ભાટે ઔમા કાતાની યચના ઔયી છે ? Ans: ગ્રંથારમ કાત ું
485 ગુજયાતી રઔવાફશત્મના વલસ્તાય ભાટે ઔઈ ઔભન વવિંશપા છે ? Ans: બાટચાયણ
486 રૂામતન શસ્તઔરા ઊદ્યખ ઔમાં વલઔવેર છે ? Ans: જૂનાખઢ
487 શ્રીયં ખ અલધ ૂત ભશાયાજન સુપ્રવવદ્ધ ગ્રંથ ઔમ છે ? Ans: શ્રી ગુરુરીરામ ૃત
488 સ્થાત્મઔાન મ ૂલ્મલાન લાયવ ધયાલતી દાદા શફયની લાલ ઔમાં આલેરી છે ? Ans:
અભદાલાદ
489 વલશ્વના યભતખભત જખતન ફયચમ ઔયાલતી વ્મામાભ વલિાન ઔ મજનાના ગ્રંથની
વાભગ્રીને ઔેટરાં વલબાખભાં લશેંચલાભાં આલી છે ? Ans: નલ વલબાખભાં
490 ગુજયાતભાં દે ળનું વોથી ભટું ળીબ્રેઔખ માડણ ઔમાં આલેલ ું છે ? Ans: અરંખ
491 ગુજયાતી બાા-વાફશત્મના વંદબણભાં ઈ.વ.૧૪૦૦ થી ૧૮૦૦ન વભમખા ઔમા યુખ તયીઔે
કામ છે ? Ans: ભધ્મઔારીન ગુજયાતી વાફશત્મન યુખ
492 ઔવલ નભણદે જખતન ઈવતશાવ ઔમા નાભે રખમ છે ? Ans: યાજમયં ખ
493 ગુજયાતભાં ઔાવતિઔી- ૂનભન વોથી ભટ ભે ઔમાં બયામ છે ? Ans: વભનાથ
494 વયદાય ટે ર સ્ભાયઔ બલનની સ્થાના ઔમાયે અને ઔમાં ઔયલાભાં આલી? Ans: ૧૯૮૦,
અભદાલાદ
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495 છટુબાઇ ુયાણી વ્મામાભ ભશાવલદ્યારમ દ્વાયા પ્રઔાવળત વલશ્વબયની યભત વભાલતા ગ્રંથનું
નાભ જણાલ. Ans: ભેદાની યભત
496 ાટણભાં ડફર ઈક્કત દ્ધવતથી ફનાલલાભાં આલતી વાડી ભાટે ઔયું પામફય ઉમખભાં
રેલામ છે ? Ans: વવલ્ઔ પામફય
497 વયદાય ટે રન જન્દ્ભ ઔમાં થમ શત? Ans: નફડમાદ
498 ગુજયાતભાં ભ ૂવભજ વંળધન ઔામણ વલણપ્રથભ ઔમા જજલ્રાભાં ળરૂ ઔયલાભાં આવ્યું શત ું ?
Ans: ભશેવાણા
499 ઔવલ નાઔયનું લતન ઔયું શત?ું Ans: લડદયા
500 ફાય શજાયથી લધુ ગુજયાતી ખીતના યચવમતાનું નાભ જણાલ. Ans: અવલનાવ વ્માવ
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