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ગજુયાત દળશન બાગ- ૯ 

(૧) વતં નુીત ભશાયાજે ળરૂ કયેલુ ંકયુ ંભેગેઝીન આજે ણ રોકશ્વિમ છે ? 

(અ) અખડં આનદં (ફ)જન કલ્માણ  (ક) ભાનલ   (ડ)  ભાનલ કલ્માણ  
(૨)  ગજુયાતભા ંડામનાવોયના ંઈંડા ક્ાથંી ભી આવ્મા છે ? 

(અ) ધોાલીયા   (ફ) જીતારી    (ક) યૈમારી  (ડ)  અવરારી  

(૩)  ગજુયાતનુ ંવૌિથભ વામન્વ શ્વવટી ૩-ડી શ્વથમેટય ક્ા આલેલુ ંછે ? 
(અ) જાભનગય   (ફ) સયુત   (ક) લડોદયા   (ડ)  અભદાલાદ  

(૪)  ઇન્રોડા ાકશ  (િાણી વગં્રશારમ ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 

(અ) અભદાલાદ  (ફ)ગાધંીનગય   (ક) જુનાગઢ   (ડ)  ભજુ  
(૫) ગજુયાતી શાસ્મવાદશત્મના ‘ શાસ્મ વમ્રાટ’ નુ ંબફરૂદ કોને ભળયુ ંછે ? 

(અ) યશ્વતરાર ફોયીવાગય (ફ) યભણરાર નીરકંઠ (ક)ફકુર શ્વિાઠી (ડ) જ્મોતીન્ર દલે  

(૬)  ભૌન ભદંદયના સ્થાક કોણ શતા ? 

(અ) ડોંગયેજી ભશાયાજ  (ફ) શ્રીભદ્દ યાજચરં  (ક)જૂ્મ ભોટા  (ડ) વતં નુીત  
(૭) નભશદા નદી ક્ા ક્ા યાજ્મોભાથંી વાય થામ છે ? 

(અ) જંાફ,યાજસ્થાન અને ગજુયાત  (ફ) ઉત્તયિદેળ, યાજસ્થાન અને ગજુયાત  
(ક) યાજસ્થાન, ગજુયાત અને ભશાયાષ્ટ્ર  (ડ)  ભધ્મિદેળ,ભશાયાષ્ટ્ર અને ગજુયાત 

(૮)  સ્લાભી આનદંનુ ંમૂ નાભ શુ ંછે ? 

(અ) દશતેળ શ્વિાઠી  (ફ) દશિંભતરાર શ્વિાઠી  (ક) દશતેન્ર દલે   (ડ)  દશિંભતરાર દલે 

(૯)  દબિણ ગજુયાતભા ંકયુ ંશલાખાલાનુ ંસ્થ આલેલુ ંછે ? 

(અ) કેલડીમા કોરોની  (ફ) યાજીા  (ક) વેરલાવ   (ડ)  વાતુાયા 
(૧૦)  કચ્છભા ંદય લે કોની માદભા ંભેો બયામ છે ? 

(અ) જેવર તોયર  (ફ)વતં ભેકયણદાદા (ક) ળેઠ જગડુળા  (ડ)  શાજીીય  

(૧૧)  ફે્રચ રોકોએ ગજુયાતભા ંકઈ વારભા ંવ્માાયી થાણુ ંસ્થાપયુ ંશત ુ ં? 

(અ) ઈ.વ.૧૬૧૫  (ફ)ઈ.વ.૧૬૧૬ (ક) ઈ.વ.૧૬૬૮  (ડ) ઈ.વ. ૧૬૧૮  

(૧૨)  ‘ જ્મા ંજ્મા ંનજય ભાયી ઠયે, માદી બયી ત્મા ંઆની’- આ કં્તત ક્ા કશ્વલની છે ?  
(અ) કશ્વલ યાજેન્ર ળાશ  (ફ)કશ્વલ કાન્ત   (ક) કશ્વલ ન્શાનારાર  (ડ) કશ્વલ કરાી  

(૧૩) ઇવફગરુનુ ંવૌથી લધ ુઉત્ાદન ક્ા જજલ્રાભા ંથામ છે ? 

(અ) ાટણ   (ફ)ભશવેાણા  (ક) વાફયકાઠંા   (ડ)  ફનાવકાઠંા  

(૧૪)  ગજુયાતભા ંકુર કેટરા દક.ભી. શ્વલસ્તાયભા ંયણ થયામેલુ ંછે ? 

(અ) ૧૮,૨૦૦ ચો.દક.ભી  (ફ) ૩૭,૨૦૦ ચો.દક.ભી (ક) ૨૭,૦૦૦ ચો.દક.ભી (ડ) ૧૭,૨૦૦ 
ચો.દક.ભી 
(૧૫)  શ્વલિ િશ્વવદ્ધ ગજુયાતી બફબરમડશ ખેરાડીનુ ંનાભ જણાલો. 

(અ)ગીત ળેઠી   (ફ) સશુ્વભત ળેઠ   (ક) નલનીત ળેઠી  (ડ)  જીત ળેઠ  
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(૧૬)  ક્ા જાણીતા બચિકાયે વાસં્કૃશ્વતક ભેગેઝીન ‘ કુભાય’ની ળરૂઆત કયી શતી ? 

(અ) યશ્વલળકંય યાલ (ફ) કનુ ંદેવાઈ   (ક) ફારકૃષ્ટ્ણ ટેર(ડ)  યશ્વવકરાર યીખ  
(૧૭)  નાયામણ વયોલય ની ાવે કયુ ંજૈન તીથશ આલેલુ ંછે ? 

(અ) કંુબાદયમા   (ફ) ભહડુી   (ક) ળખેંિય   (ડ) ારીતણા  

(૧૮) ગીયા ધોધ કઈ નદી ય આલેરો છે ? 

(અ) ણૂાશ   (ફ)અંબફકા  (ક) તાી   (ડ)  દભણગગંા  
(૧૯) દાડંીકચૂની ળરૂઆત ક્ાયે થઈ શતી ? 

(અ) ૧૨ દડવેમ્ફય ૧૯૩૦ (ફ)૧૨ ભાચશ ૧૯૩૦ (ક)૧૨ ભાચશ ૧૯૪૨(ડ)૧૨દડવેમ્ફય ૧૯૪૨  

(૨૦) વોરકંી લળંનો વૌથી લધ ુયાક્રભી, દશિંભતલાન અને મતુ્વદ્દી યાજલી કોણ શતા ? 

(અ) બીભદેલ શરેો  (ફ) કુભાયા   (ક) શ્વવદ્ધયાજ જમશ્વવિંશ  (ડ)  મૂયાજ વોરકંી  
(૨૧)  ગાધંીજીનો શ્વનલાશણ દદન કમો છે ? 

(અ) ૩૦ જાન્યઆુયી ૧૯૩૦  (ફ) ૩૦ જાન્યઆુયી ૧૯૪૮ 

(ક)૩૦ જાન્યઆુયી ૧૯૩૮ (ડ) ૩૦ જાન્યઆુયી ૧૯૫૦ 

(૨૨)  બાયતની આઝાદી ભળમા ફાદ વોભનાથ ભદંદયનો જીણોદ્ધાય કોણે કમો શતો ? 

(અ) ભોયાયજીબાઈ દેવાઈ (ફ) વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર 

(ક) ચીભનબાઈ ટેર  (ડ) ડૉ. જીલયાજ ભશતેા  

(૨૩)  જ્મોશ્વતવઘંની સ્થાના કોણે કયી શતી ? 

(અ) ઇરાફેન બટ્ટ (ફ) મદુૃરા વાયાબાઈ (ક) આનદંીફેન ટેર  (ડ)  ભલ્લ્રકા વાયાબાઈ  
(૨૪)  ગાધંીજીએ કોને ોતાનો ાચંભો િુ ગણતા શતા ? 

(અ)જભનારાર ફજાજ  (ફ) જભનારાર ટેર  (ક)જભનારાર બટ્ટ (ડ) જભનારાર ગાધંી  
(૨૫)  ભશાયાજા પતેશશ્વવિંશ મ્યઝુીમભ ક્ા ળશયેભા ંઆલેલુ ંછે ? 

(અ) ગોંડર   (ફ) જાભનગય   (ક) લડોદયા   (ડ)  લાકંાનેય  

(૨૬)  ગજુયાતનો કમો જીલ્રો વૌથી લધ ુરાફંો દદયમા દકનાયો ધયાલે છે ? 

(અ) બાલનગય   (ફ) જાભનગય  (ક) યાજકોટ   (ડ) સયેુન્રનગય  

(૨૭)  ગજુયાતભા ંવૌિથભ પરેટોયીમભ ક્ા ંસ્થાયુ ંશત ુ ં? 

(અ) અભદાલાદ  (ફ) સયુત   (ક) લડોદયા   (ડ) ગાધંીનગય  

(૨૮)  શ્વવધ્ધયુનુ ંિાચીન નાભ શુ ંશત ુ ં? 

(અ)શ્રીસ્થર  (ફ) શ્વવદ્ધયુી   (ક) શ્રીશસ્તી  (ડ)શ્વવધ્ધેિય 

(૨૯) ક્ા વતં ફાધેંરી ઝંડી વતાધાયના નાભથી િખ્માત ફની ? 

(અ) વતં ભેકયણ દાદા  (ફ) વતં આાગીગા  (ક) વતં ફજયંગદાવ  (ડ) જરાયાભ ફાા  
(૩૦)  ‘ જ્મા ંસધુી ગજુયતી બાાને ગૌયલ નશી ભે ત્મા ંસધુી ાઘડી નશી શરેૂ’- આલી િશ્વતજ્ઞા કોણે 

રીધી શતી ? 

(અ) કશ્વલ દરતયાભ  (ફ) કશ્વલ નભશદ   (ક)કશ્વલ િેભાનદં (ડ) કશ્વલ દમાયાભ  

(૩૧)  ‘ ન્મામ જોલો શોમ તો ભરાલ તાલ જુઓ’ આ ભરાલ તાલ ક્ા ળશયેભા ંઆલેલુ ંછે ? 
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(અ) ધધંકુા   (ફ)ધોકા   (ક) ાટણ   (ડ) શ્વલયભગાભ  
(૩૨)  ગજુયાતભા ંયેરલે રેઈનીંગ કોરેજ ક્ા ળશયેભા ંઆલેરી છે ? 

(અ) અભદાલાદ  (ફ)લડોદયા   (ક) યાજકોટ   (ડ) સયુત  

(૩૩)  િાચીન ગજુયાતની શ્વલિ શ્વલખ્માત શ્વલદ્યાીઠનુ ંનાભ જણાલો  ? 

(અ) લરબી શ્વલદ્યાીઠ   (ફ) નારદંા શ્વલદ્યાીઠ   (ક)શ્વલક્રભશ્વળરા શ્વલદ્યાીઠ(ડ)તિશ્વળરાશ્વલદ્યાીઠ   
(૩૪) કાો ડંુગય ગજુયાતભા ંક્ા ંઆલેરો છે ? 

(અ) બાલનગય   (ફ) જુનાગઢ   (ક) કચ્છ  (ડ) જાભનગય  
(૩૫)  ‘ શદયનો ભાગશ છે શયૂાનો’- દયચના કોની છે ? 

(અ) કશ્વલ અખો   (ફ) કશ્વલ શ્વિતભદાવ  (ક) કશ્વલ દમાયાભ  (ડ) કશ્વલ અખો  

(૩૬)  વતં ફોડાણાનો જન્ભ ક્ા ંથમો શતો ? 

(અ) નદડમાદ   (ફ) ડાકોય   (ક) આણદં  (ડ) ખેડા  

(૩૭)  દેળના કય ભાખાભા ંઆમરૂ દયલતશન રાલનારંુ જીએવટી બફર ક્ાયથી અભરી ફન્યુ ંછે ? 

(અ) ૧,જુન ૨૦૧૭  (ફ)૧,જુરાઈ ૨૦૧૭ (ક)૧,ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ (ડ) ૧,એશ્વિર ૨૦૧૭ 

(૩૮)  લેધળાાની સ્થાના ક્ા ંકયલાભા ંઆલી છે ? 

(અ) ગાધંીનગય  (ફ) અભદાલાદ   (ક) લડોદયા   (ડ) યાજકોટ  

(૩૯)  બાયતની િથભ ચંલીમ મોજનાભા ંક્ા િેિને િાધાન્મ આલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

(અ) કૃશ્વ   (ફ) ઉદ્યોગ   (ક) શુારન   (ડ) ભત્સ્મ  
(૪૦) કઈ નદીને છતીવગઢની ગગંા કશલેાભા ંઆલે છે ? 

(અ) ભશા નદી   (ફ) બ્રહ્મિુા નદી  (ક) ણૂાશનદી   (ડ) મમનુા નદી  

(૪૧)  બાયતનુ ંવૌથી ઓછી લસ્તીગીચતા ધયાલતુ ંયાજ્મ કયુ ંછે ? 

(અ) શ્વભઝોયભ   (ફ) ભેઘારમ   (ક) શ્વવજિભ   (ડ) ભબણયુ  

(૪૨)  છતીવગઢ યાજ્મના ક્ા સ્થને ઊજાશ યાજધાની તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે ? 

(અ) કોયફા   (ફ) યામયુ   (ક) યાજજભ  (ડ) યામગઢ  

(૪૩) દબિણ એશ્વળમાનો વૌથી ભોટો િેરોકેશ્વભકર પરાન્ટ યાજ્મભા ંક્ા ંસ્થાલાભા ંઆવ્મો છે ? 

(અ) લણેૂજ   (ફ) દશજે   (ક) ખોયજ   (ડ) ભજૂ  

(૪૪) ખબંાતના અખાતભા ંકમો ફેટ આલેરો છે ? 

(અ) ીયોટન ટા ુ  (ફ) ખદદય ફેટ   (ક) ફેટ દ્વાયકા   (ડ) અબરમા ફેટ  

(૪૫)  ક્ા ળશયેને ફૂરોનુ ંળશયે કશલેાભા ંઆલે છે ? 

(અ) યાજકોટ   (ફ) ારનયુ   (ક) ગાધંીનગય   (ડ) ારીતણા  

(૪૬)  યદેળભા ંવૌિથભ બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલનાય ગજુયાતી કોણ શતા ? 

(અ) ભેડભ બીખાઈજી કાભા (ફ) શ્માભજી કૃષ્ટ્ણલભાશ (ક) શ્વલનોદી દકનાયીલારા (ડ)શ્વલનોફા બાલે  
(૪૭)  બાયતીમ ભશૂ્વભવેનાનાિથભ પીલ્ડ ભાળશર કોણ શતા ? 

(અ) જનયર ભાણેકળા   (ફ) જનયર યાજેન્રશ્વવિંશ  

(ક)જનયર ઇન્રલદન શ્વવિંશ  (ડ) જનયર શ્વલજમશ્વવિંશ  
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(૪૮)  ક્ા વતંને ોતાની આખી જજિંદગી યતતશ્વત્તના દદીઓની વેલાભા શ્વલતાલી શતી ? 

(અ) વતં શુ્વનત ભશાયાજ (ફ) વતં ફોડાણા  (ક) વતં અભયદેલીદાવ  (ડ) વતં જૂ્મ ભોટા  
(૪૯)  અસયુોના વશંાય ભાટે લશ્વવષ્ટ્ઠ મશુ્વનએ ક્ા લશત ય મજ્ઞ કમો શતો ? 

(અ) ાલાગઢ   (ફ) ચોટીરા   (ક) અર્ુશદક   (ડ) ળેત્ુંજમ  

(૫૦)  ગજુયાતભા ંવૌિથભ એભ.એ.ની દલી  કોણે ભેલી શતી ? 

(અ) શ્વલદ્યાળકંય વાકંયરાર દેવાઈ   (ફ) શ્વલદ્યાગૌયી નીરકંઠ 

(ક) અંફારાર વાકંયરાર દેવાઈ   (ડ) શ્વલદ્યાગૌયી વાકંયરાર દેવાઈ  
 


