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ગજુયાત દળશન બાગ-૨ 
1. ગજુયાતભાાં બીરવેલા ભાંડની સ્થાના કોણે કયી શતી ?- અમતૃરાર ઠક્કય 

2. ગજુયાતભાાં કેટરા અખાત છે ?- ફે ( કચ્છનો અખાત અને ખાંબાતનો અખાત) 

3. વૌયાષ્ટ્રની વૌથી રાાંફાભાાં રાાંફી નદી કઈ છે ?- બાદય                 

4. કકશવતૃ્ત ગજુયાતના કેટરા જીલ્રાભાાંથી વાય થામ છે ?- ચાય   

5. ગજુયાતભાાં ક્ાાં બેજલાા ાનખય જ ાંગરો આલેરા છે ?- ડાાંગભાાં  

6. ગજુયાતભાાં કેટરા સ્તયનુાં  ાંચામતયાજ છે ? ત્રણ (જજલ્રા,તાલકુા અને ગાભ) 

7. ગજુયાતભાાં ળસ્ત્રક્ાાંતિનતના ણેતણેતા કોણ શતા ?- અયતિનલિંદ ઘો  

8. કઈ નદી લઢલાણ અને સયેુન્દ્રનગયને જુદા ાડે છે ?- બોગાલો  

9. ગજુયાતનુાં કયુાં ફાંદય ‘ રોકગેટ’ તિનવસ્ટભથી કાભ કયે છે ?- બાલનગય  

10. ગજુયાતભાાં મઘુર ળાવનભાાં આયાંબ કયનાય કોણ શતા ?- અકફય  

11. ‘ફેવય’ની જભીન ક્ા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ?- ખેડા જીલ્રાભાાં  

12. લલ્ડશ શયેીટેજની માદીભાાં ગજુયાતના ક્ા સ્થનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે ?- ચાાંાનેય  

13. કમો ભઠ ગજુયાતભાાં આલેરો છે ?- ળાયદાભઠ 

14. ગજુયાતભાાં વૌણેતથભ તિનભશ્ર વયકાય ક્ા લશભાાં યચાઈ શતી ?- ૧૯૮૯ભાાં  

15. ગજુયાતભાાં ‘ છોટે વયદાય’ તયીકે કોણ ણેતતિનવદ્ધ શત ુાં ?- ચાંદુબાઈ દેવાઈ 

16. ગજુયાતભાાં વોરાંકીયગુના સ્થાક કોણ શતા ?- મૂયાજ વોરાંકી  

17. ભીનદેલી ગજુયાતના ક્ા યાજાને યણી શતી ?- તિનલવરદેલ લાઘેરા  

18. ભશાંભદ ફેગડાની યાજધાની કઈ શતી ?- ચાાંાનેય  

19. ભશાત્ભા ગાાંધીને ‘અધશનગ્ન પકીય’ કશનેાય કોણ શતા ?- યલીન્દ્રનાથ ટાગોય 

20. વોભનાથ ય વત્તય લખત ચડાઈ કયનાય કોણ શતા ?-  ભશાંભદ ગઝની  

21. ારીતાણાના ળેત્ુાંજમ ભાંદદય ક્ા લાંળના છે ?- ચાલકુ્  

22. તયછોઈ કાડ ક્ા ળશયેની તિનલતિનળષ્ટ્ટતા છે ?- યાજકોટ  

23. વાફયભતી નદીનુાં ઉદગભ સ્થાન કયુાં છે ?- ઢેફય વયોલય (યાજસ્થાન) 

24. ગજુયાતનો કમો જજલ્રો વૌથી રાાંફો દદયમાદકનાયો ધયાલે છે ?- જાભનગય  

25. ગજુયાતના કચ્છી બીંતચચત્રો ક્ા નાભે ઓખામ છે?- ક્ભાગયી ળૈરી  

26. ગજુયાતનો વૌ ણેતથભ મસુ્સ્રભ સફૂો કોણ શતો ?- તાતયખાન  

27. ગજુયાતના ક્ા સ્થે વૌથી લધાયે લયવાદ ડે છે ?- ધયભયુ  

28. દેળબક્ત શ્માભજીકૃષ્ટ્ણલભાશનો જન્દ્ભ ક્ાાં થમો શતો ?- ભાાંડરી  

29. ારીતાણાના જૈન ભાંદદયો ક્ાાં લશત ય આલેરા છે ?- ળેત્ુાંજમ 

30. એતિનળમા ખાંડભાાં વૌથી લધ ુસ્ત્રીલાશન ચારક ક્ાાં ળશયેભાાં છે?- અભદાલાદ  
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31. વોરાંકી લાંળનો ણેતથભ ળાવકનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- મૂયાજ વોરાંકી  

32. ગજુયાતના ક્ાાં ભાંદદયભાાં દાન- ધભાશદો સ્લીકાયતો નથી ?- જરાયાભ ભાંદદય (લીયયુ) 

33. ગજુયાતભાાં ાંચામતીયાજના ણેતણેતા કોણ શતા ?- ફલાંતયામ ભશતેા  

34. બાલનગયની સ્થાના કોને કયી શતી ? – ભશાયાજા બાલતિનવિંશજી ગોદશર  

35. ગીયધોધ કઈ નદી ય આલેરો છે?- અંચફકા  

36. ગજુયાતના વૌથી ઊંચા તિનળખય ગોયખનાથની ઊંચાઈ કેટરી છે ?- ૩૬૬૬ ફૂટ 

37. ભીઠાયુ ળાના ભાટે જાણીત ુાં છે ?- ટાટા કેતિનભકલ્વ ઉદ્યોગ  

38. ગજુયાતની વૌથી ભોટી નદી કઈ છે ?- નભશદા  

39. ગજુયાતભાાં એક શજાય ફાયીઓલાો ભશરે ક્ાાં આલેરો છે ?- યાજીા  

40. ગજુયાતભાાં ફ્રેતિનભિંગોતિનવટી તયીકે કયુાં સ્થ જાણીત ુાં છે ?- કચ્છનુાં ભોટુાં યણ  

41. ગજુયાતનુાં કયુાં સ્થ ‘ દશિંદનુાં ફારુાં’ તયીકે જાણીત ુાં શત ુાં ?- ખાંબાત  

42. અંજાયભાાં કોની વભાધી આલેરી છે ?-  જેવર તોયર  

43. અયલલ્રીની ચગદયભાાભાાં યશતેા આદદલાવીઓના ઘય ક્ા નાભે ઓખામ છે ?- ખોરકુાં  

44. વશજાનાંદ સ્લાભી ક્ાાંના લતની શતા ?- છૈમા  

45. ગાાંધીજીએ વૌણેતથભ આશ્રભ ક્ાાં સ્થાપ્મો શતો ?- અભદાલાદ ( કોચયફ આશ્રભ) 

46. ગજુયાતભાાં જયી ઉદ્યોગ વૌથી લધ ુક્ાાં તિનલકસ્મો છે ?- સયુત  

47. અભદાલાદભાાં વૌણેતથભ તિનથમેટયની સ્થાના કોણે કયી શતી ?- ડાહ્યાબાઈ ઝલેયી  

48. યેમોન કાડના ઉત્ાદન ભાટે કયુાં સ્થ જાણીત ુાં છે ?- લેયાલ  

49. કલાાંટનો ભેો ક્ાાં બયામ છે ?- છોટાઉદેયુ  

50. ગજુયાતનો કમો યાજા ફાણાલટી તયીકે ઓખાતો શતો શતો ?- બીભદેલ 
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