
 

અશ્વિન દદલેકય  Page 1 

 

ગજુયાત દળશન બાગ-૬ 

1. કચ્છી બાાભાાં તાલડી ને શુાં કશ ેછે ? – ભાનશી  

2. ગજુયાતભાાં ‘ ઇન્ડડમન ઇડ્ટીટયટુ ઓપ ભેનેજભેડટ’ વા્ં થા ક્ાાં આલેરી છે ?- 
અભદાલાદ  

3. ફેડશ્વભડટનભાાં આંતયાષ્ટ્રીમ કે્ષતે્ર ગજુયાતને ગૌયલ અાલનાય ખેરાડી – લૈદેશી દલે  

4. ગજુયાતભાાં કાષ્ટ્ઠશ્વળલ્નો શ્વલકાવ એ ક્ાાં ગ્રાંથ યથી જાણી ળકામ છે ? – 
યાજલલ્રબ  

5. વ્મામાભના પ્રથભ ાંક્તતના પ્રચાયક તયીકે કોની ગણના થામ છે ?- છોટુબાઈ 
પયુાણી 

6. પ્રથભ ગજુયાતી નામફ લડાપ્રધાન કોણ શતા ?- વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  

7. ગજુયાતભાાં ાંચામતી યાજનો અભર ક્ાયથી ળરૂ થમો શતો ?- ઈ.વ.૧૯૬૩  

8. ગજુયાતભાાં મઘુર વલ્તનતની ્થાના કોને કયી શતી ?- અકફય  

9. ‘ અભદાલાદનો ઈશ્વતશાવ’ પુ્ તક કોને રખેર છે ?- ળેઠ ક્તયુચાંદ 

10. ગજુયાતભાાં ‘ગોકુર ગ્રાભ મોજના’ કોને ળરૂ કયી શતી ?- શ્રી કેશબુાઈ ટેર  

11. ‘ સતુયપેણી’ ભાટે ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે પ્રખ્માત છે ? – ખાંબાત  

12. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે ‘છોટે કાળી’ તયીકે ઓખામ છે ?- જાભનગય  

13. ફેંક ઓપ ફયોડાની ્થાના કઈ વારભાાં થઇ શતી ?- ૧૯૦૮  

14. ‘ભશાત્ભા ગાાંધી રેફય ઇડ્ટીટયટુ’ વા્ં થા ગજુયાતભાાં ક્ાાં ળશયેભાાં આલેર છે ?- 
અભદાલાદ  

15. ગજુયાતના ક્ાાં મખુ્મભાંત્રીના વભમભાાં એક ણ લખત યાષ્ટ્રશ્વતળાવન આવ્યુાં નથી 
?- ભાધલશ્વવિંશ વોરાંકી  

16. ગજુયાતભાાં તભાકુનો ાક કમા શ્વલ્તાયભાાં વૌથી લધાયે થામ છે ?- ચયોતય  

17. વય્લતીચાંદ્ર નલરકથાના બાગ કેટરા છે ?- ચાય  

18. ‘ ભપત કાનનૂી વેલા વત્તા ભાંડ’ ની કચેયીનુાં લડુાં ભથક ક્ાાં ળશયેભાાં આલેલુાં છે ?- 
અભદાલાદ  

19. ગજુયાતભાાં આદદલાવી શ્વલ્તાયો ભાટે ાંચામતોની શ્વલશ્વળષ્ટ્ઠ જોગલાઈઓ કેલી યીતે 
કયલાભાાં આલી છે ?- ગજુયાત ાંચામત ધાયો-૧૯૯૩ભાાં સધુાયો કયામો. 

20. લશ- ૨૦૧૫ નો જ્ઞાનીઠ પયુ્કાય કમા રેખકને એનામત થમેર શતો ?- યઘલુીય 
ચૌધયી  
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21.  ગજુયાતના ક્ા મખુ્મભાંત્રીના વભમગાા દયમ્માન ફાર ભાંદદય થી યશુ્વનલશ્વવિટી 
સધુી કડમા કેલણી ભપત કયલાભાાં આલી શતી ?- ભાધલશ્વવિંશ વોરાંકી  

22. ગજુયાત યાજ્મ ભાટે ૧૨ ભી ભાચશનો દદલવ ળા ભાટે માદગાય ફની યહ્યો છે ?- દાાંડી 
માત્રા 

23. દાાંતા અને ારનપયુભાાં આલેરી ટેકયીઓ કમા નાભે ઓખામ છે ?- જેવોયની 
ટેકયીઓ 

24. ગજુયાત યાજ્મભાાં ‘ વયદાય ્લયાજ આશ્રભ’ ક્ાાં આલેરો છે ?- ફાયડોરી 
25.  ગજુયાતના ફીજા યાજ્મ નાણાાં ાંચના અધ્મક્ષ કોણ શતા ?- ધીરુબાઈ ળાશ  

26.  ગજુયાતની પ્રશ્વવદ્ધ ‘ દદયમાઈ દયગાશ’ (લીયપયુ)   ક્ા જીલ્રાભાાં આલેર છે ?- 
ભશીવાગય  

27. ગાાંધીજીએ કમા વાદશત્મકાયને ‘ વલાઈ ગજુયાતી’નુાં બફરૂદ આપયુાં શત ુાં ?- કાકાવાશફે 
કારેરકય  

28. બાયતના બફ્ભાકશ  તયીકે કોણ ઓખામ છે ?- વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  

29. ગજુયાતનુાં પ્રશ્વવદ્ધ ‘ નાયામણ વયોલય’ ક્ા જીલ્રાભાાં આલેર છે ?- કચ્છ  

30. ગજુયાતનો કમો પ્રદેળ ઉત્તભ પ્રકાયના કાવ ભાટે જાણીતો છે ?- કાનભ  

31.  ગજુયાત યાજ્મના ક્ા મખુ્મભાંત્રીના વભમગાા દયમ્માન લડોદયાભાાં કોમરી 
યીપાઈનયી કામશયત થઇ શતી ?- ફલાંતયામ ભશતેા  

32. ‘ બાયતના ભાાંચે્ટય’ તયીકે ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે પ્રશ્વવધ્દ શત ુાં ?- અભદાલાદ  

33. કચ્છ જીલ્રાભાાં આલેર ાા્ં ો શ્વલ્તાયભાાંથી શુાં ભી આલે છે ?- બરગ્નાઇટ કોરવો 
34. ભદશરાઓને શ્વપ્રમ એલી ‘ ફાાંધણી’ ભાટે કયુાં ળશયે જાણીત ુાં છે ?- જાભનગય  

35.  ગજુયાતના ક્ા વાદશત્મકાય યાજ્મવબાભાાં વભ્મ શતા ?- ક.ભા.મનુળી  

36.  ગજુયાતી વાદશત્મભાાં ગદ્યનો ્લાભી તયીકે કોણ ઓખામ છે ?- નભશદ  

37. ગજુયાતભાાં વૌપ્રથભ ભેગ્વેવ એલોડશ ભેલનાય ગજુયાતી કોણ શતા ?- ઇરાફેન બટ્ટ  

38. ખશુ્બ ુગજુયાત કી – ગજુયાતના ક્ા ઉદ્યોગને પ્રોત્વાશન આે છે ?- પ્રલાવન  

39. જેવર તોયરની વભાશ્વધ કમા ્થે આલેરી છે ?- અંજાય  

40. ગજુયાતના કમા શ્વલ્તાયભાાં વૈશ્વનક ્કરૂ આલેરી છે /- ફારાછડી  

41.  પ્રાથશ્વભક ળાાભાાં શ્વળક્ષણનુાં ભાદાંડ ભાટે યાજ્મ વયકાયનો કમો કામશક્રભ ચારે છે ?- 
ગણુોત્વલ  

42.  ગજુયાતભાાં તાી નદીનુાં પ્રલેળ ્થાન કયુાં છે ?- શયણપા  
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43. ગજુયાતભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાનુાં ભશાત્ભા ભાંદદય ક્ા ળશયેભાાં ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે 
/- ગાાંધીનગય  

44.  ઉદલાડાએ ક્ા ધભશના રોકોનુાં વૌથી ભોટુાં માત્રાધાભ ગણામ છે ? – ાયવી  

45. ગજુયાત યાજ્મના ક્ા મખુ્મભાંત્રીના કામશકા દયમ્માન ાંચામતી યાજનો કામદો 
ઘડલાભાાં આવ્મો ?- ડો. જીલયાજ ભશતેા  

46. દબક્ષણ આદિકાથી યત આલી ગાાંધીજીએ અભદાલાદભાાં ક્ા આશ્રભની ્થાના કયી 
?- કોચયફ આશ્રભ  

47. લશ- ૨૦૧૮ભાાં એશ્વળમન ગેઈમ્વ ક્ા દેળભાાં મોજાનાય છે ?- ઇડડોનેશ્વળમા  

48.  ગજુયાતભાાં કઈ યશુ્વનલશ્વવિટભાાં વૌપ્રથભ જાશયે લશીલટનુાં અધ્માન ળરૂ કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં ?- દબક્ષણ ગજુયાત યશુ્વનલશ્વવિટી  

49. ગજુયાતી કશ્વલ લેણીબાઈ પયુોદશતના વૌપ્રથભ કાવ્મનુાં નાભ જણાલો ?- પયુાણો 
દીલડો 

50. શ્વલિનુાં વૌથી ભોટુાં લોટય મ્ગગ ્ટેળન ક્ાાં આલેલુાં છે ?- સયેુડદ્રનગય  


