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ગજુયાત દળશન બાગ-૮ 

1. કચ્છનો વભગ્ર શ્વલસ્તાય ભકંૂના ક્યા ઝોનભા ંઆલે છે ?- ૫ભા ઝોનભા ં 

2. ‘ વેન્ટ્રર વોલ્ટ એન્ટ્ડ ભયીન કેશ્વભકર દયવર્શ ઇન્સન્ટ્સ્ટટયટૂ’ ગજુયાતભા ંક્યા ંઆલેર 

છે ?- બાલનગય  

3. ગજુયાત યાજ્મના ક્યા મખુ્મભતં્રીનુ ં ાદકસ્તાન વયશદ નજીક શ્વલભાન હુભરાભાં 

અલવાન થયુ ંશત ુ ં?- ફલતંયામ ભશતેા   

4. અભદાલાદ શ્વવશ્વલર શોસ્સ્ટરનુ ં મૂ નાભ શુ ં છે ?- ળેઠ શઠીશ્વવિંશ અને ળેઠ 

પે્રભાબાઈ શ્વવશ્વલર શોસ્સ્ટર  

5. ગગયનાય તેટીભાં અળોક શ્વવલામફીજા કમા ળાવકોએ શ્વળરારેખ કોતયાલેર છે ? 

- રુદ્રદાભા અને સ્કંદગપુ્ત  

6. બાયતના કુ ૫૦૨ દેળી યાજ્મોભા ંગજુયાતના કેટરા યાજ્મો શતા ?- ૩૬૬  

7. ગજુયાતની વલશપ્રથભ ફોરતી દપલ્ભ કઈ છે ?- નયશ્વવિંશ ભશતેા  

8. ક્યા જાણીતા ગર્ત્રકાયે વાસં્કૃશ્વતક ભેગેઝીન ‘ કુભાય’ની ળરૂઆત કયી શતી ?-  

યશ્વલળકંય યાલ  

9. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વને ૨૦૧૩નો તાનાયીયી એલોડશ કોને આલાભા ંઆવ્મો 

શતો ?- ફેગભ યલીન સરુતાના  

10. ગજુયાતના ક્યા ક્ાશં્વતલીયને રડંનભા ં યશીને ક્ાશં્વતકાયી પ્રવશૃ્વિ ર્રાલી શતી ?- 

શ્માભજી કૃષ્ણલભાશ  

11. અભીયગઢ તાલકુો ક્યા જજલ્રાભા ંઆલેરો છે ?- ફનાવકાઠંા  

12. ળબ્દસષૃ્ષ્ટ કઈ વાદશજયમક વસં્થા દ્વાયા ફશાય ાડલાભા ં આલે છે ?- ગજુયાત 

વાદશયમ અકાદભી  

13. ગજુયાતી બાાનુ ંપ્રથભ નાટક કયુ ંછે ?- રક્ષ્ભી  

14. ભશાગજુયાતની  રડતના નેતા કોણ શતા ?- ઇન્ટ્દુરાર માગિક  

15. ‘ કેલે તે કેલણી’ સુ્તકના રેખક કોણ છે ?- નયેન્ટ્દ્રબાઈ ભોદી  
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16. અબમઘાટ કોની વભાધી છે ?- ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ  

17. ગજુયાતભા ંતાી નદીનુ ંપ્રલેળ સ્થાન કયુ ંછે ?- શયણપા  

18. ગજુયાત વયકાયે ‘ લશીલટીકે્ષત્ર પદયમાદ શ્વનલાયણનો ઓનરાઈન’ કામશક્ભ તે ક્યા 

નાભે ઓખામ છે ? - સ્લાગત  

19. વયસ્લતી વાધના મોજનાભા ંકન્ટ્માઓને શુ ંઆલાભા ંઆલે છે ?- વાઈકર  

20. લડોદયા ખાતે આલેર કડીાણી ખાતે ળાનુ ંશનુ્સધધકયણનુ ંકાયખાનુ ંઆલેલુ ંછે ? -  

ફ્રોય સ્ાય  

21. આઝાદીના ક્યા ં વયમાગ્રશ છી વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર ‘ વયદાય’ તયીકે 

પ્રશ્વવદ્ધ ામ્મા ?- ફાયડોરી વયમાગ્રશ  

22. ‘ તરુવીશ્માભ’ સ્થ ક્યા ફે જીલ્રાની શદ ય આલેરી છે ?- અભયેરી અને 

જુનાગઢ  

23. ગજુયાત યાજ્મભા ં વૌ પ્રથભ આયુશલેદ કોરેજ ક્યા ંળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી ?- 

ાટણ (૧૯૨૩) 

24. બાયતભા ંગલનશય તયીકેની શ્વનભણ ૂકં ાભનાય વૌપ્રથભ ગજુયાતી કોણ શતા ? – 

એર્.એભ.ટેર  

25. ડેન્ટ્ભાકશની ભદદથી ગજુયાત  વયકાયે ક્યા જીલ્રાભા ંભોટંુ શ્વલન્ટ્ડપાભશ ઉભુ ંકયેર છે 

? – જાભનગય  

26. સ્ટેચ્ય ુઓપ યશુ્વનટીની સ્થાના ગજુયાતભા ંક્યા ંકયલાભા ંઆલી યશી છે ?- વાધ ુ

ફેટ (૧૮૨ શ્વભટય ઊંર્ાઈ) 

27. ગજુયાતનુ ં ર્ાંાનેય ક્યા ભશાન વગંીતકાયના નાભ વાથે જોડામેલુ ં છે ?- 

તાનવેન  

28. ાદકસ્તાન વયકાય તયપથી ‘ શ્વનળાને- ાદકસ્તાન’ એલોડશ ક્યા ગજુયાતીને 

આલાભા ંઆલેરો છે ?- ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ  

29. કાભધેન ુયશુ્વનલશ્વવિટીની સ્થાના ગજુયાતભા ંક્યા ંકયલાભા ંઆલી છે ?- યાજયુા  
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30. ક્યા ગજુયાતી આગેલાનને ભયણોિય ‘ બાયત યયન’ એલોડશ  એનામત કયલાભાં 

આવ્મો શતો ?- ગરુઝાયીરાર નદંા  

31. ગજુયાતભા ંક્યા જીલ્રાભા ંોમણીનો ધોધ આલેર છે ?- નભશદા  

32. યશ્વલળકંય ભશાયાજની માદભા ં પ્રશ્વવદ્ધ થમેર સુ્તક ‘ ભાણવાઈના દીલા’ કોણે 

રખ્યુ ંછે ?- ઝલેયર્દં ભેઘાણી  

33. મસુ્સ્રભ ગફયાદયો ભાટેનુ ંશ્વલત્ર સ્થાન ‘ ભીયા ંદાતાય’ ક્યા ંઆલેલુ ંછે ?- ઉનાલા  

34. ગજુયાતી જાણીતા કેલણીકાય ગીજુબાઈ ફધેકા ગજુયાતના ફાકો ભાટે ક્યા 

નાભથી ઓખામ છે ?- મછૂાી ભા  

35.  શ્વલિનુ ં વૌથી ભોટંુ લોટય મ્ીંગ સ્ટેળન ક્યા ંઆલેલુ ં છે ?- વયદાય વયોલય 

ખાતે  

36. ગજુયાતના વૌપ્રથભ ભદશરા સ્નાતક થલાનુ ંભાન કોને ભળયુ ં શત ુ ં ?- શ્વલદ્યાગૌયી 

નીરકંઠ  

37. ‘ વેલા વેત’ુ કામશક્ભનો પ્રાયંબ મખુ્મભતં્રી શ્વલજમબાઈ રૂાણી ક્યા જજલ્રાભાથંી 

કમો શતો ?- ભજૂોડી (કચ્છ )  

38.  અભદાલાદભા ંવૌપ્રથભ કન્ટ્માળાા કોણે સ્થાી શતી ?- શયકંુલય ળેઠાણી 

39.  ગજુયાતભા ંકુર કેટરી ભોટી નદીઓ  આલેરી છે ?- વાત  

40.  વતંયાભ ભશાયાજનુ ંપ્રખ્માત ભદંદય ક્યા ંઆલેલુ ંછે ?- નડીમાદ  

41.  ભહુડી જૈન તીથશની સ્થાના કોણે કયી શતી ?-આર્ામશ બદુ્ધદ્ધવાગયજી  

42.  ગાધંીજીએ ક્યા ળશયે ખાતે કામભ ભાટે ભાથે મુડંન કયાવ્યુ ં અને ોળાકભાં 

ોતડી અનાલી શતી ?- ભદુયાઈ   

43. નયશ્વવિંશ ભશતેાની તુ્રીનુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં?- કંુલયફાઈ  

44.  ારીતણાના જૈન ભદંદયો ક્યા લશત ય આલેરા છે ?-ળેત્ુંજમ  

45.  ગજુયાતના ક્યા ફધંને ‘ ભેગા પ્રોજેક્ટ’ તયીકે ગણલાભા ંઆલે છે ?- ઉકાઈ  

46.  ગજુયાતી નલરકથા ‘ ભાનલીની બલાઈ’ ના રેખક કોણ છે ?- ન્નારાર ટેર  

47. લડોદયા  કઈ નદીને દકનાયે લવેલુ ંળશયે છે – શ્વલિાશ્વભત્રી  
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48.   ગજુયાત વયકાયની શ્વલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ટ્ડ મોજના અંતગશત કન્ટ્માઓને કેટરા 

રૂશ્વમાના ફોન્ટ્ડ આલાભા ંઆલે છે ?- રૂ. ૨૦૦૦/-  

49.  વાફય ડેયીની સ્થાના કોણે કયી શતી ? - બોાબાઈ ટેર  

50. ગજુયાત યાજ્મ દેળની કઈ દદળાભા ંઆલેલુ ંછે ? - શ્વિભ  


