
 

ગજુરાત દશન ભાગ-૧  અશ્વિન દદળેકર  

 

-ગજુરાત દર્શન ભાગ-૧ 

1. ગજુરાતમાાં છોકરાઓ માટે શૈશ્વનક સ્કૂ ક્ાાં આળે છે ?- બાાચડી  

2. ગજુરાતની કઈ નદી ‘ શ્વળનાકારી નદી ‘ તરીકે ઓલખાય છે ?- તાી  

3. ગજુરાતનુાં શૌથી મોટુાં બાંદર ક્ાાં આળેલુાં છે ?- કાંડા  

4. ાળાગઢનો ડુાંગર કેટા શ્વમટરની ઊંચાઈ ધરાળે છે ?- ૮૧૯  

5. કયુાં ષરે અત્તર માટે જાણીત ુાં છે ?- ાનરુ  

6. ગજુરાતનુાં એકમાત્ર અિ ઉછેર કેન્દ્ર ક્ાાં આળેલુાં છે ?- જૂનાગઢ  

7. ગજુરાતની શૌથી મોટી નદી કઈ છે ?- નમશદા 

8. ગજુરતમાાં શૌથી લગ્નાઈટનુાં ઉત્ાદન કરતો જજલ્ો કયો છે ?- કચ્છ  

9. ગજુરાત શ્વળદ્યાીઠની સ્થાના ક્ારે થઇ ષતી ?- ૧૯૨૦માાં  

10.  બાદાષનો ષજીરો’ નામની ઈમારત અમદાળાદના ક્ા સ્થલે આળેી છે ?- 

માણેકચોક 

11.  મૌયશકાલમાાં ગજુરાતનુાં ાટનગર કયુાં ષત ુાં ?- લગદરનગર (લગરનાર) 

12.  રાષ્ટ્રકટૂોના ાટ પ્રદેનુાં ાટનગર કયુાં ષત ુાં ?- નળશાદરકા ( નળશારી) 

13.  કયો યગુ ગજુરાતનો સળુણશયગુ કષળેાય છે ?- શોાંકીયગુ  

14.  કુાંભારીયાના જૈન માંદદરો કોણે બાંધાળેા ષતા ?- શ્વળમમાંત્રી  

15.  ગજુરાતમાાં મેગ્રોળ જ ાંગોમાાં ક્ા વકૃ્ષો ળધારે થાય છે ?- ચેર  

16.  શરદાર શરોળર બાંધની શ્વારોણ કોણે કયુું ષત ુાં ?- જળાષરા નેષરૂ  

17.  ારશીઓનુાં કાી’ તરીકે કયુાં ષરે જાણીત ુાં છે ?- ઉદળાડા  

18.  ગજુરાતની છેલ્ો  રજતૂ રાજા કોણ ષતો ?- કરણ ળાઘેા 

19.  ગજુરાતમાાં અનાજનો પ્રથમ નાંબરનો કયો ાક છે ?- બાજરી  

20.  ગજુરાતમાાં નક્ષત્ર શ્વશક્કા ક્ા મોગ બાદાષ ેડાવ્યા ષતા ?- જષાાંગીર   

21.  ાટણમાાં આળે શષસ્ત્રલિંગ તલાળ કોણેબાંધાળે ષત ુાં ?- શ્વશદ્ધરાજશ્વશિંષ જયશ્વશિંષ  



 

ગજુરાત દશન ભાગ-૧  અશ્વિન દદળેકર  

 

22.  ગજુરાતમાાં જાષરે સ્થલોએ ‘ ધમુ્રાન બાંધ’નો અમ કયારથી રૂ થયો ષતો ?- 

તા.૨/૧૦/૨૦૦૮ 

23.  ષમેચરાચાયશ ઉત્તર ગજુરાત યશુ્વનળશ્વશિટીનુાં ળડુાં મથક ક્ાાં આળે છે ?-ાટણ  

24.  ગજુરાતમાાં કૃશ્વવ યશુ્વનળશ્વશિટીનુાં ળડુાં મથક ક્ાાં આળેલુાં છે ?- દાાંતીળાડા  

25.  શોમનાથ માંદદર ર કોણે ચડાઈ કરી ષતી ?- મષાંમદ ગઝની  

26.  ગજુરાતના શ્વશિંષ ક્ા દેના શ્વશિંષને મલતા આળે છે ?- દલક્ષણ આદિકા  

27.  ગજુરાતમાાં વ્યાયામ પ્રવશૃ્વતના પ્રચારક કોણ ષતા ?- અંબભુાઈ રુાણી 

28.  ગજુરાતમાાં આદદળાશીઓમાાં કઈ જાશ્વતની ળસ્તી ળધ ુછે ?- ભી  

29.  શોમનાથના યાત્રાળુઓનો યાત્રાળેરો કોણે નાબદૂ કયો ષતો ?- મીનલદેળીએ  

30.  ઉત્તર ગજુરાતની શૌથી મોટી નદી કઈ છે ?- બનાશ  

31.  ગજુરાતનુાં ઇકબાગઢ અભયારણ્ય ક્ા જજલ્ામાાં આળે છે ?- બનાશકાાંઠા 

32.  ગજુરાતમાાં ક્ા ગામની તળેુરદાલ પ્રખ્યાત છે ?- ળાશદ  

33.  ળડોદરા રાજ્યના છેલ્ા મષારાજ કોણ ષતા ?- પ્રતાશ્વશિંષ ગાયકળાડ  

34.  ગજુરાતની શૌથી મોટી ઔધોલગક ળશાષત ક્ા ષરેમાાં આળેી છે ?- અંકેિર 

35.  ગજુરાતનો મોટાભાગનો શ્વળસ્તાર કયા કદટબાંધમાાં છે ?- ઉષ્ટ્ણકદટબાંધ 

36.  ગજુરાત એનજી ડેળમેન્દ્ટ એજન્દ્શી ( જેડા)નુાં ળડુાં મથક ક્ાાં આળે છે ?- 

ળડોદરા  

37.  ગજુરાતમાાં લબિંદુ શરોળર ક્ાાં આળેલુાં છે ?- શ્વશદ્ધરુ  

38.  ડેરી શ્વળકાશ કોોરેનની સ્થાના ક્ાસ્થલે થઇ ષતી ?- ગાાંધીનગર  

39.  ક્ા ષરેને ‘શૌરાષ્ટ્રનુાં ેરીશ ‘ કષળેામાાં આળે છે ?- જામનગર  

40.  ગજુરાતમાાં ક્ા જજલ્ામાાં શૌથી ળધારે ાતાલકળૂા છે?- મષશેાણા  

41.  ગજુરાતમાાં શૌથી ળધ ુળરશાદ ધરાળત ુાં સ્થલ કયુાં છે ?- ધરમરુ  

42.  ગજુરાતમાાં લચત્રશ્વળલચત્ર  મેલો ક્ાાં ભરાય છે ?- ગુાંભખેરીગામ  

43.  રાજીલાના ડુાંગર ેના માટે જાણીતા છે ?- અકોક  



 

ગજુરાત દશન ભાગ-૧  અશ્વિન દદળેકર  

 

44.  ગજુરાતમાાં કાચબા ઉછેર કેન્દ્ર ક્ાાં આળેલુાં છે ?- ષાથબ ( ભાળનગર) 

45.  ગજુરાતમાાં બારડોી શત્યાગ્રષ ક્ારે થયો ષતો ?- ૧૯૨૮માાં  

46.  ગજુરાત રાજયના શળશપ્રથમ શ્વળરોધક્ષના નેતા કોણ ષતા ?- નગીનદાશ ગાાંધી 

47.  ગજુરાતમાાં લચનાઈ માટીનો ઉદ્યોગ ક્ાાં શ્વળકસ્યો છે ?- થાન  

48.  ભારતની કઈ દદામાાં ગજુરાત રાજય આળેલુાં છે ?- શ્વિમ  

49.  કોના નેતતૃ્ળ નીચે જૂનાગઢને કબજે કરળામાાં આવ્યુાં છે ?- ામલદાશ ગાાંધી 

50.  ગજુરાતમાાં ળઢીયા તરીકે કયો પ્રદે ઓલખાય છે ?- ાટણ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ગજુરાત દશન ભાગ-૧  અશ્વિન દદળેકર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


