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ગજુયાત દળશન બાગ-૭ 

1. પ્રથભ ગજુયાતી ળાા ક્ાાં અને ક્ાયે ળરૂ થઇ ? – સયુત ,ઈ.વ. ૧૮૩૬ 

2. શ્રી યાંગઅલધતૂ આશ્રભ ક્ાાં આલેર છે ?- નાયેિય   

3. ગજુયાતભાાં યીંછનુાં અબમાયણ્મ ક્ાાં આલેલુાં છે ?- જેવય  

4. શ્વવદ્ધયુનુાં કયુાં વયલય ભાતશૃ્રાદ્ધ કયલાભાાં આલે છે ?- બફિંદુ વયલય  

5. ગજુયાતભાાં પ્રથભ વયકાયને ફાંધાયણના ળથ કણે રેલડાવ્મા શતા ? – યશ્વલળાંકય 
ભશાયાજ  

6. ાલાગઢભાાં ભશાકારી ભાતાજીની સ્થાના કને કયી શતી ?- શ્વલિાશ્વભત્ર ઋશ્વ 

7. અડારજનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં છે ?- ગઢ ાટણ  

8. ગજુયાતભાાં જલા ભતા ક્ા ક્ષીના ભાથે ભય જેલી કરગી શમ છે ?- 
ભયફાજ  

9. ગજુયાતભાાં ફી.એવ.એપ.નુાં શડે ક્લાટશવ ક્ાાં આલેર છે ?- ગાાંધીનગય 

10. ગજુયાતભાાં ‘ ઇન્ડડમન ઇડસ્ટીટયટુ ઓપ ભેનેજભેડટ’ વાંસ્થા ક્ાાં આલેરી છે ?- 
અભદાલાદ  

11. ગજુયાતભાાં કાષ્ઠશ્વળલ્ન શ્વલકાવ એ ક્ાાં ગ્રાંથ યથી જાણી ળકામ છે ? – 
યાજલલ્રબ  

12. વ્મામાભના પ્રથભ ાંક્ક્તના પ્રચાયક તયીકે કની ગણના થામ છે ?- છટુબાઈ 
યુાણી 

13. પ્રથભ ગજુયાતી નામફ લડાપ્રધાન કણ શતા ? - વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર  

14. ગજુયાતભાાં ાંચામતી યાજન અભર ક્ાયથી ળરૂ થમ શત ? - ઈ.વ.૧૯૬૩  

15. ગજુયાતભાાં મઘુર વલ્તનતની સ્થાના કણે કયી શતી ? - અકફય  

16. ‘ અભદાલાદન ઈશ્વતશાવ’ સુ્તક કને રખેર છે ?- ળેઠ કસ્તયુચાંદ 

17. ગજુયાતભાાં ‘ગકુર ગ્રાભ મજના’ કને ળરૂ કયી શતી ?- શ્રી કેશબુાઈ ટેર  

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

19. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે ‘છટે કાળી’ તયીકે ઓખામ છે ? - જાભનગય  

20. ફેંક ઓપ ફયડાની સ્થાના કઈ વારભાાં થઇ શતી ?- ૧૯૦૮  

21. ‘ ભશાત્ભા ગાાંધી રેફય ઇડસ્ટીટયટુ’ વાંસ્થા ગજુયાતભાાં ક્ાાં ળશયેભાાં આલેર છે ?- 
અભદાલાદ  
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22. ગજુયાતના ક્ાાં મખુ્મભાંત્રીના વભમભાાં એક ણ લખત યાષ્રશ્વતળાવન આવ્યુાં 
નથી ?- ભાધલશ્વવિંશ વરાંકી  

23. કકશવતૃ્ત એ ગજુયાતના ક્ા બાગભાાંથી વાય થામ છે ?- ઉત્તય ગજુયાત  

24. બાલનગય ાવે આલેર અરાંગ ળા ભાટે જાણીત ુાં છે ?- ળી બે્રકીંગ માડશ  

25.  દાદા ગયખનાથની તભશૂ્વભ તયીકે પ્રખ્માત ધીણધય ડુાંગય ક્ા જજલ્રાભાાં 
આલેર છે ?- કચ્છ  

26. દદયમાઈ ખાનીજ્તેરનુાં ઉદ્દબલસ્થાન આબરમાફેટ ક્ા જજલ્રાભાાં આલેર છે ?- 
બરૂચ  

27.  ગજુયાતની કઈ નદી દદયમાને ભતી નથી ?- વયસ્લતી  

28. કાભધેનુાં યશુ્વનલશ્વવિટીની સ્થાના ગજુયાતના ક્ાાં ળશયેભાાં કયલાભાાં આલી છે ?- 
ગાાંધીનગય  

29. ગજુયાતના ક્ા જજલ્રાભાાં મણીન ધધ આલેર છે ?- ાંચભશાર  

30. ગજુયાત યાજ્મભાાં ટેબરશ્વલઝનન પ્રાયાંબ ક્ાયે કયલાભાાં આવ્મ શત ?- સ્લાતાંત્ર્મ 
દદલવે  

31. ગજુયાતનુાં ચાાંાનેય કમા ભશાન વાંગીતકાયના નાભ વાથે જડામેલુાં છે ?-  ફેજુ 
ફાલયા  

32. સ્ટેચ્ય ુઓપ યશુ્વનટીની ઊંચાઈ કેટરી યાખલાભાાં આલેર છે ?- ૧૮૨ ભીટય (વાધ ુ
ફેટ) 

33. ફાકને ભપત અને પયજજમાત શ્વળક્ષણન અશ્વધકાય અશ્વધશ્વનમભ ગજુયાતભાાં 
ક્ાયથી અભરી ફડમ છે ?- શરેી એશ્વપ્રર ૨૦૧૦  

34. ાયનેયાની ટેકયીઓ ગજુયાત યાજ્મના ક્ા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ?- લરવાડ  

35. ગીયની ‘ ચાયણ કડમા’ જેણે રાકડી રઈને વાલજને બગાડમ શત તેનુાં મૂ શુાં 
શત ુાં –શીયફાઈ  

36. ડેડભાકશની ભદદથી ગજુયાત વયકાયે કમા જજલ્રાભાાં ભટુાં શ્વલડડપભશ ઉભુાં કયેર છે 
?- જાભનગય  

37. યાજ્મ વયકાયે શ્વભળન ભાંગરભ મજનાની ળરૂઆત ક્ાયે કયી ?- ૨૦૧૦ભાાં  

38.  ગજુયાત યાજ્મના લતશભાન મખુ્મભાંત્રી શ્રી શ્વલજમબાઈ રૂાણી ગજુયાતના 
કેટરાભાાં મખુ્મભાંત્રી છે ?- ૧૬ભા 
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39. ન્નારાર ટેરની કઈ કૃશ્વતને જ્ઞાનીઠ એલડશ એનામત થમેર છે ?- ભાનલીની 
બલાઈ  

40.  ગજુયાત યાજબલનના ઇન-શાઉવ ભેગેઝીનનુાં નાભ શુાં છે ? – મત ્દકિંબચત  

41.  ગજુયાત પ્રદૂણ શ્વનમાંત્રણ ફડશ કમા લશથી અક્સ્તત્લભાાં આવ્યુાં ?- ૧૯૭૪  

42. ગજુયાત યાજ્મના અયલલ્રી જજલ્રાને કમા જીલ્રાની શદ સ્ળશતી નથી ?- દાશદ  

43.  ખેડા વત્માગ્રશ કઈ વારભાાં થમ શત ?- ૧૯૧૭  

44.  ક્ા વાદશત્મકાયનુાં પ્રલાવ સુ્તક ‘ દયક્રભા નભશદા ભૈમાની’ રેખક કણ શત ુાં ?- 
અમતૃરાર લેગડ  

45. ગજુયાત યશુ્વનલશ્વવિટીના લતશભાન કુરશ્વતનુાં નાભ જણાલ – ડૉ.દશભાાંશ ુાંડયા  

46.  દદયમા દકનાયે આલેલુાં યભણીમ સ્થ ડુભવ ક્ા જજલ્રાભાાં આલેર છે ?- સયુત  

47. રકશ્વપ્રમ નલરકથાકાય ભશમ્ભદ ભાાંકડની કઈ એક કૃશ્વતનુાં નાભ આી. – 
કેબરડસ્ક  

48. ચડુા તાલકુ ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ?- સયેુડરનગય  

49. ગજુયાતભાાં પ્રથભ યાજ્મ નાણાાંચના અધ્મક્ષ કણ શતા ?- જળલાંત ભશતેા  

50. ગીયના જ ાંગરને કમા લશથી અભ્માયણ્મ તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવ્મ ?- ૧૯૬૯  

  
 
 
 
 
 
 


