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ગજુયાત દળશન બાગ-૩ 

1. વૌયાષ્ટ્રનો ઉચ્ચપ્રદેળ ળેનો ફનેરો છે? - ફેવાલ્ટના અગ્નનકૃત ખડક  

2. જાભનગય ાવે ક્ાાં ટાનુો વમશૂ છે ? – શ્વયોટન 

3. ગજુયાતનો કમો જજલ્રો વૌથી લધ ુલસ્તી ગીચતા ધયાલે છે ? – ગાાંધીનગય  

4. ગજુયાતભાાં પ્રલાવન શ્વનગભની સ્થાના ક્ાયે થઈ શતી ? – ૧૯૭૫  

5. ગજુયાતભાાં પ્રાચીન વભમભાાં કયુાં ફાંદય લેાયી પ્રવશૃ્વતથી ધફકત ુાં છે ? – ભગૃકુચ્છ  

6. ખાંબાતના અખાતભાાં કમો ફેટ આલેર છે ? – અરીમાફેટ 

7. ગજુયાતના ક્ાાં પ્રદેળભાાં વૌથી લધ ુફાંદયો આલેરા છે ? – વૌયાષ્ટ્ર  

8. ફન્નીના ઘાવનાાં ભેદાનો ક્ાાં આલેરા છે ? – કચ્છ  

9. ગજુયાત યાજ્મની સ્થાના છી કયુાં ળશયે ગજુયાતનુાં ાટનગય શત ુાં ? – અભદાલાદ   

10. ગજુયાત શ્વલદ્યાીઠની સ્થાના ક્ાયે થઇ શતી ?- ઈ.વ.૧૯૨૦  

11. ગજુયાતભાાં વોરાંકીલાંળ છી કોનુાં ળાવન શત ુાં ?- લાઘેરા લાંળ  

12. નભશદા ફાંધનુાં ખાતમરૂ્ુશત કોને કયુું શત ુાં ? – જલાશયરાર નેશરૂ 

13. શ્વલિાશ્વભત્ર નદી ક્ા ડુાંગયભાાંથી નીકે છે ?- ાલાગઢ  

14. ગજુયાતની કઈ કઈ નદીઓ કુાંલાદયકા તયીકે ઓખામ છે ?- ફનાવ,વયસ્લતી અને રૂેણ  

15. મકુ્તેિય શ્વવિંચાઈ મોજના કઈ નદી ય આલેર છે ?-  વયસ્લતી 

16. આણાંદની અમરૂ ડેયીના સ્થાક કોણ શતા ?- શ્વત્રબોલનદાવ ટેર  

17. ગજુયાતના ક્ાાં સ્થે દય ૧૮ લે કુાંબભેાનુાં આમોજન થામ છે ? – બાડભતૂ  

18. ગજુયાતના પ્રથભ રોકાયકુ્ત કોણ શતા ?- શ્રી ડી.એવ.શકુ્રા  

19. ગજુયાતના બફનકોંગે્રવી મખુ્મભાંત્રી કોણ શતા ?- ફાબબુાઈ ટેર  

20. ભાંજીયા નતૃ્મ ક્ાાં રોકોનુાં જાણીત ુાં નતૃ્મ છે ?- ઢાય રોકોનુાં  

21. ડાાંગભાાં શોી ક્ા નાભે ઓખામ છે ?- શ્વળભગા  

22. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરા પ્રકાયની જેર આલેરી છે ?- ૫ (ાાંચ) 

23. ગજુયાતભાાં વૌથી ભોટો લનસ્શ્વત ઉદ્યાન ક્ાાં આલેરો છે ?- લઘઈ 

24. ‘ ભક્કાના પ્રલેળદ્રાય’ તયીકે કોને  ઓખલાભાાં આલે છે ?- સયુત  

25. કયુાં સ્થ ‘ ગદાયયુી’ તયીકે શ્વલખ્માત છે ? – ળાભાજી  

26. ગજુયાત યાજ્મની સ્થાનની ‘ સલુણશ  જમાંતી’ ક્ા લે ઉજલાઈ શતી ? – ૨૦૧૦ 
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27. ગજુયાતભાાં ‘યેલ્લે સયુક્ષાદનુાં તારીભ કેન્દ્દ્ર’ ક્ાાં જજલ્રાભાાં આલેર છે ? – લરવાડ  

28. અભદાલાદ શલાઈભથકને ‘ આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથક નો દયજ્જો’ ક્ા લે ભળ્મો શતો ?- 

૧૯૯૧ભાાં  

29. યાજકોટની સ્થાના કોણે કયી શતી ?- શ્વલબોજી જાડેજાએ  

30. ખાંબાતની કઈ લાનગી વૌથી લધ ુલખણામ છે ?- શરલાવન  

31. ગજુયાતભાાં યવામણશ્વલદ્યાના શ્વતા’ કોને કશ ેછે ? – શ્વત્રબોલનદાવ ગજ્જય  

32. ગજુયાતના કુર કેટરા જીલ્રાઓ આલેરા છે ? – ૩૩  

33. ગજુયાતભાાં શ્વલપ્રલની ળરૂઆત ક્ાયે થઇ શતી ?- જૂન ૧૮૫૭  

34. કકશવતૃ્ત ગજુયાતના કેટરા જીલ્રાભાાંથી વાય થામ છે ?- ૪  

35. ગજુયાતભાાં મઘુર વલ્તનતની સ્થાના કયનાય કોણ શત ુાં ?- અકફય  

36. અડારજની લાલ કોને ફાંધાલી શતી ? – યાણી રૂડાફાઈ  

37. ગજુયાતભાાં કઈ વારથી શ્વલધાનવબાની ફેઠકોની વાંખ્મા ૧૮૨ થઇ શતી ? – ઈ.વ.૧૯૭૫ ( 

ાાંચભી શ્વલધાનવબા) 

38. ગાાંધીજીએ કોને ‘ ચચેતયનુાં ભોબ’ તયીકે ઓખામા શતા ?- ભોતીબાઈ અભીન  

39. ગજુયાતભાાં ભધ્માન બોજન  મોજના કોના વભમભાાં ળરૂ થઈ શતી ? – ભાધલશ્વવિંશ વોરાંકી  

40. શભેચાંદ્રાચામશન ુાં મૂ નાભ શુાં શત ુાં ? – ચાાંગદેલ  

41. ભશાત્ભા ગાાંધી રેફય ઇન્દ્સ્ટીટયટુ ગજુયાતના ક્ા ળશયેભાાં આલેર છે ? -  ોયફાંદય  

42. ગોકુગ્રાભ મોજના ક્ા મખુ્મભાંત્રીએ ળરૂ કયી શતી ? – કેશબુાઈ ટેર  

43. નલરખી ફાંદય  ગજુયાતના ક્ા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? - -યાજકોટ  

44.  ગજુયાતભાાં ‘ અટીયા’ ની સ્થાના કોણે કયી શતી ? – કસ્તયુબાઈ રારબાઈ  

45. મણૃાબરની વાયાબાઇ ક્ા નતૃ્મ વાથે વાંકામેર શતા ? – બયતનાટયભ  

46. કચ્છ યશુ્વનલશ્વવિટીની સ્થાના ક્ાયે થઇ શતી ?- ઈ.વ.૨૦૦૩  

47. ફેંક ઓપ ફયોડા ની સ્થાના ક્ાયે થઇ શતી ? – ઈ.વ.૧૯૦૮  

48. ધભાર નતૃ્મ વાથે કઈ જાશ્વત વાંકામેર છે ? – વીદી 

49. શ્વવદ્ધયાજશ્વવિંશ જમશ્વવિંશના શ્વતા કોણ શતા ? – મૂયાજ  

50. તાના યીયીની વભાધી ક્ા ળશયેભાાં આલેર છે ? – લડનગય  


