ગુજયાત ક્લીઝ
331

(12)

દ્વાયકા અને ઓખા લચ્ચે આલેરો ંથક કમા નાભે ઓખામ છે ?
Ans: ઓખા ભંડ

332

એશળમાની વૌથી ભોટી શવશલર શોસ્પટરની યચના અને શલકાવનો મળ કોને જામ છે ?
Ans: ડૉ. જીલયાજ ભશેતા

333

ગાંધીજી શરયજન આશ્રભભાં કેટરો વભમ યહ્યા શતા?
Ans: ૧૩ લષ

334

ળાશજશાંએ ફંધાલેરો ભોતીળાશી ભશેર કમાં આલેરો છે ?
Ans: અભદાલાદ

335

ગુજયાતના કમા જજલ્રાને વૌથી ઓછા તાલુકા છે ? કેટરા ?
Ans: ડાંગ-૧

336

ગુજયાત યાજમના પ્રથભ યાજમાર કોણ શતા?
Ans: ભેંશદી નલાઝ જગ
ં

337

ગાંધીજીનુ ં પલયાજ અંગેન ુ ં ચચિંતન કમા ુપતકભાં આરેખામેલ ું છે ?
Ans: રશિંદ પલયાજ

338

કફીયંથી વંતો કમા નાભથી ઓખામ છે ?
Ans: વાશેફ

339

અભદાલાદ અને કંડરા કમા નંફયના યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગષથી જોડામેરાં છે ?
Ans: યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગષ નં. ૮-એ

340

‘દ્વદ્વયે પ’ ઊનાભથી ઓખાતા ગુજયાતી વારશત્મકાયનુ ં નાભ જણાલો.
Ans: યાભનાયામણ શલ. ાઠક

341

ત્રણેમ રદલ્શી દયફાયભાં શાજય યશેરા એક ભાત્ર યાજલીનુ ં નાભ આો.
Ans: ખેંગાયજી ત્રીજા

342

ટેફર ટે શનવભાં ગુજયાતનો નંફય ૧ ખેરાડી કોણ છે ?
Ans: શથક ભશેતા
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(12)

અભદાલાદભાં શલદે ળી કાડ તથા ળયાફની દુકાનો ફંધ કયાલલાનુ ં નેત ૃત્લ કોણે રીધુ ં શત?ુ ં
Ans: મ ૃદુ રા વાયાબાઇ

344

ગુજયાતભાં એક શજાય ફાયીઓલાો ભશેર કમાં આલેરો છે ?
Ans: યાજીા

345

કશલ બોજા બગતની દયચના કમા નાભે ઓખામ છે ?
Ans: ચાફખા

346

કઈ ખનીજના ઉત્ાદનભાં ગુજયાત એશળમાબયભાં પ્રથભ પથાન ધયાલે છે ?
Ans: પરોયપાય

347

અંજાયની કઇ લપતુઓ ખ ૂફ લખણામ છે ?
Ans: સ ૂડી, કાતય અને ચપ્ા

348

પ્રશવદ્ધ વારશત્મકાય ભચણરાર નભુબાઈ દ્વદ્વલેદીનો જન્ભ કમાં થમો શતો ?
Ans: નરડમાદ

349

રશયાચોકડી બાતની બૌશભશતક રડઝાઈન કમા બયતકાભભાં કયલાભાં આલે છે ?
Ans: ભશાજન બયત

350

ગુજયાત યાજમના વૌપ્રથભ મુખ્મભંત્રી કોણ શતા?
Ans: ડૉ. જીલયાજ ભશેતા

351

35 એભએભ શવનેભા પકોભાં ફનેરી પ્રથભ ગુજયાતી રપલ્ભ કઇ ?
Ans: દરયમાછોરું

352

ગુજયાતભાંથી શડપ્ીમ વભ્મતાનુ ં વૌ પ્રથભ કયુ ં નગય ભી આવયુ ં શત ુ ં ?
Ans: યં ગુય

353

કશલ નભષદે જગતનો ઈશતશાવ કમા નાભે રખ્મો છે ?
Ans: યાજમયં ગ

354

વાફયકાંઠા જજલ્રાની મુખ્મ નદી કઇ છે ?
Ans: શાથભતી
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355

શળકાગો ઇન્ટયનેળનર ચચલ્રન્વ રપલ્ભ પેપટીલર - ૨૦૦૯-૨૦૧૦ભાં કઇ ગુજયાતી રપલ્ભને
ઇનાભ ભળયુ ં ?

356

(12)

Ans: શારૂન - અરૂન

ગુજયાતના કુર કેટરા મુખ્મ ફંધ આલેરા છે ?
Ans: ાંચ

357

તાી નદી ઉય કઈ શવિંચાઈ મોજના આલેરી છે ?
Ans: કાકયાાય

358

ગુજયાતના ગૌયલવભા જભળેદજી તાતા અને દાદાબાઇ નલયોજીનુ ં જન્ભપથ કયુ ં છે ?
Ans: નલવાયી

359

ગુજયાતભાં વૌપ્રથભ પ્રેનેટોરયમભ કમાં પથાયુ ં શતુ?ં
Ans: સુયત

360

કટોકટી વભમે વેન્વયળી વાભેની રડાઇભાં કમા ગુજયાતી વાપ્તારશકે ભશત્લની ભ ૂશભકા
બજલેર શતી?

Ans: વાધના વાપ્તારશક
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