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ગજુયાત દળશન બાગ-૪ 

1. ગાાંધીજીનો જન્ભ ક્યાયે થમો શતો ? – ફીજી ઓક્ટોફય ૧૮૬૯, ોયફાંદય 

2. ગજુયાતભાાં લધ ુદૂધ આતી ગામો કઈ છે ? – કાાંકયેજી  

3. નભશદા નદી ક્યાાં કમા યાજ્મોભાાંથી વાય થામ છે ? – ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર અને ગજુયાત  

4. ઉત્તય ગજુયાતના કોીઓભાાં જાણીત ુાં નતૃ્મ છે ?- અિ નતૃ્મ  

5. ગજુયાતભાાં એકભાત્ર બ્રહ્માજીનુાં ભાંદદય ક્યાાં આલેલુાં છે ? -  ખેડબ્રહ્મા  

6. ધોીધજા ફાંધ કઈ નદી ય આલેરો છે ? – બોગાલો  

7. ભહડૂી જૈન તીથશની સ્થાના કોણે કયી શતી ? – આચામશ બદુ્ધિવાગયજી   

8. સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીનો જન્ભ ક્યાાં થમો શતો ? – ટાંકાયા (જી-યાજકોટ) 

9. ગજુયાતભાાં સુ્તકારમ પ્રવશૃ્વતના પ્રણેતા કોણ શતા ? – ભોતીબાઈ અભીન  

10. અભદાલાદભાાં વૌપ્રથભ શ્વથમેટયની સ્થાના કોણે કયી શતી ? – ડાહ્યાબાઈ ઝલેયી  

11. શ્વલિપ્રશ્વવિ  ગજુયાતી બફબરમડશ ખેરાડી કોણ છે ?- ગીત ળેઠી  

12. ઉત્તય ગજુયાત ઠાકોયોનુાં નતૃ્મ કયુાં છે ? – ઠાગા નતૃ્મ  

13. ઋગ્લેદભાાં ગજુયાતની કઈ નદીનો ઉલ્રેખ ભે છે ? – વયસ્લતી  

14. ગજુયાતનુાં વૌથી ભોટુાં કુદયતી વયોલય કયુાં છે ?- નવયોલય  

15. અરીમાફેટ કઈ નદી ય આલેરો છે ?- નભશદા  

16. ગજુયાતભાાં નાની ભોટી કેટરી નદીઓ આલેરી છે ? – ૧૮૫  

17. કમો શ્વલસ્તાય અકીકની ખાણો ભાટે જાણીતો છે ? – યાજીા  

18. ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાઓની વયશદ દદયમા વાથે જોડામેર છે ?- ૧૩ જજલ્રા  

19. ગજુયાતભાાં શ્વલપ્રલની ળરૂઆત ક્યાયે થઇ ?- જૂન ૧૯૫૭  

20. કસ્તયુફાને જેરભાાં શ્વળક્ષણ કોને આપ્યુાં શત ુાં ?- બૂણિભાફેન કલાવા  

21. ગજુયાતનો પ્રભાબણક ઈશ્વતશાવ કોના વભમથી ળરૂ થઈ છે ?- ચાંદ્રગપુ્ત ભોમશ  

22. વતીમા ડુાંગય ક્યા જજલ્રાભાાં આલેરો છે ?- જાભનગય  

23. ગાાંધીનગય ની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી ? – ૨ જી ઓગસ્ટ ૧૯૬૫  

24. કઈ ફે નદી લચ્ચેનો પ્રદેળ ચયોતય તયીકે ઓખામ છે ?- ભશી અને ળેઢી  
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25. કક્વ ૃશતની વૌથી નજીકનુાં ફાંદય કયુાં છે ? – કાંડરા  

26. ‘ રીરી નાઘેય’ તયીકે કમો પ્રદેળ જાણીતો છે ?- ચોયલાડ (જુનાગઢ) 

27. ગજુયાતનુાં પ્રથભ ટેરીશ્વલઝન કેન્દ્ર કયુાં છે ? – ીજ  

28. ‘ શીયા બાગો’ની લાલ ગજુયાતભાાં ક્યાાં આલેરી છે ?- ડબોઇ  

29. ગજુયાતભાાં ફ્રોયસ્ાય ક્યાાંથી ભે છે ?- આંફાડુાંગય 

30. ગજુયાતભાાં ચોખાનુાં લાલેતય અને ઉત્ાદન કમા જજલ્રાભાાં થામ છે ?- ખેડા  

31. ફનાવકાાંઠાનો કાાંકયેજ તાલકુો ળેના ભાટે પ્રખ્માત છે ?- ગામો ભાટે 

32. વૌયાષ્ટ્રભાાં આલેર જ્મોશ્વતરાંગ ક્યા નાભે ઓખામ છે ?- વોભનાથ  

33. ગજુયાતભાાં વૌથી લધ ુનદીઓ ક્યા જજલ્રાભાાં આલેર છે ?- કચ્છ  

34. ગજુયાતભાાં ડુાંગીનો વૌથી લધાયે ાક ક્યા જજલ્રાભાાં થામ છે ?- બાલનગય  

35. ‘ મુાંદ્રા ોટશ  એન્ડ વેઝ’ ક્યા જજલ્રાભાાં આલેર છે ?- કચ્છ  

36. ગજુયાતભાાં વૌ પ્રથભ તેરકે્ષત્ર ક્યાાં ભી આવયુાં શત ુાં ? – લણેૂજ 

37.  અભદાલાદ-લડોદયા એક્વપે્રવ શાઈલે કઈ વારભાાં ળરૂ થમો શતો ?- લશ -૨૦૦૩  

38. જેવર તોયરની વભાધી ક્યાાં આલેરી છે ?- અંજાય  

39. ગજુયાતભાાં નેનો કાય ફનાલલાનો પ્રાન્ટ ક્યાાં આલેરો છે ?- વાણાંદ  

40. ‘ મઠુી ઊંચેયો ભાનલી’ એ ઉનાભ ક્યા વભાજવેલકનુાં છે ?- શ્રી યશ્વલળાંકય ભશાયાજ  

41. ગજુયાતની પ્રથભ સ્નાતક ફશનેો કઈ છે ?- શ્વલદ્યાફેન અને ળાયદાફેન  

42. ગજુયાતભાાં ગોધયાકાાંડ કઈ તાયીખે થમો શતો ?-  ૨૭ પેબ્રઆુયી ૨૦૦૨  

43. જમશ્વળખયી ચાલડાએ ોતાનુાં નવુાં યાજ્મ ઉત્તય ગજુયાતભાાં ક્યાાં સ્થાપ્યુાં શત ુાં ?-ાંચાવય  

44. ગજુયાતભાાં ભત્સ્મોદ્યોગનુાં વૌથી ભોટુાં કન્દ્ર કયુાં છે ?- લેયાલ  

45. લડોદયા યાજ્ય્ફો લશીલટ મુાંફઈ વયકાયે ક્યાયે વાંબાળ્મો શતો ?-  ૧રી ભે ૧૯૪૯  

46. કચ્છી ભાાંડુઓના નતૂન લશનો પ્રાયાંબ ક્યા દદલવે થામ છે ? – અાઢી ફીજ  

47. અભદાલાદના પ્રખ્માત શઠીશ્વવિંગના દશયેાભાાં ક્યા જૈન તીથશકયની પ્રશ્વતભા છે ?-  ધભશનાથ  

48. ચેવભાાં ગજુયાતના વૌથી યલુા ઇન્ટયનેળનર ભાસ્ટય ફનલાની શ્વવદ્ધિ કોને ભેલી છે ?- 

અંદકત યાજયા  
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49. ગજુયાતભાાં યાગીનુાં ઉત્ાદન ક્યા જજલ્રાભાાં થામ છે ?- ડાાંગ  

50. અરીમાફેટ કઈ નદી ય આલેરો છે ? – નભશદા  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


