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ગુજયાતભાાં વૌથી છે લ્રે સ ૂમાા સ્ત કમા જજલ્રાભાાં થામ છે ?
Ans: કચ્છ

242

ગુજયાતભાાં વૌપ્રથભ યે ડડમો કેન્દ્ર કોણે ળરૂ કયાવ્ુ?ાં
Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ-લડોદયા

243

બકત કવલમત્રી ભીયાાં કઈ વારભાાં ગુજયાતની દ્વાડયકા નગયીભાાં આલીને લસ્માાં શતાાં?
Ans: ઈ.વ.૧૫૩૭

244

ડદડા જેલી દે ખાતી ચકતાલાી બફરાડી ગુજયાતના કમા લનવલસ્તાયભાાં જોલા ભે છે ?
Ans: નભાદા જજલ્રાના શ ૂયાણેશ્વયના જગરો
ાં

245

ળૈક્ષબણક અને વાભાજજક છાતલગા ભાટે ગુજયાત વયકાય દ્વાયા કઇ ળાાઓ ચરાલલાભાાં આલે છે ?
Ans: નલોદમ ળાાઓ

246

ગાાંધી વલચાયધાયા મુજફ કામાયત વલશ્વવલદ્યારમનુ ાં નાભ આો.
Ans: ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ

247

ભશીતયાભ નીરકાંઠે બ્રહ્મોવભાજના ગરે કઈ વાંસ્થાની સ્થાના કયી?
Ans: પ્રાથાના વભાજ

248

ગુજયાતભાાં ભીઠાની વૌથી લધાયે વનકાવ કમા ફાંદયે થી થામ છે ?
Ans: ફેડી

249

શેભચાંરાચમા યબચત વવદ્ધશેભ કઇ બાાભાાં યચામેર?
Ans: પ્રાકૃત

250

ભત્સસ્મ ઉદ્યોગની તારીભળાા કમાાં આલેરી છે ?
Ans: લેયાલ

251

ગુજયાતના કમા વલસ્તાયભાાં ્ુલકો દ્વાયા ્ુલતીઓને ાનનુ ાં ફીડુાં ખલડાલલાની
‘ાનલાડી’ નાભની યાં યા છે ?

252

Ans: છોટા ઉદે પયુ

‘આનાંદ ભાંગ કરુાં આયતી’ - નાભી આયતી રખનાય કોણ છે ?
Ans: કવલ પ્રીતભ
‘
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તાયે ભાથે નગાયા લાગે ભોતના યે ’ - દના યચવમતા કોણ છે ?
Ans: દે લાનાંદ સ્લાભી

254

એ.એભ.વી. (અભદાલાદ મ્્ુવનવવર કોોયે ળન)ની સ્થાના કમાયે થઇ શતી?
Ans: જુરાઇ, ૧૯૫૦

255

યાજેન્દ્ર ળાશને કમા કાવમવાંગ્રશ ભાટે જ્ઞાનીઠ એલોડા એનામત થમો શતો?
Ans: વનરુદ્દેળે

256

ગુજયાતનો કુર ક્ષેત્રપના ડશવાફે વલસ્તાય કેટરો છે ?
Ans: ૧,૯૬,૦૭૭ ચો.ડક.ભી.

257

ગુજયાતનુાં શેલ ુાં પુસ્તકારમ ક્ુ ાં છે ?
Ans: શીભાબાઇ ઇન્દ્સ્ટીટયુટ

258

‘જમ જમ ગયલી ગુજયાત’ કાવમ યચના કોની છે ?
Ans: કવલ નભાદ

259

ઉભાળાંકય જોળીનુ ાં ઉનાભ જણાલો.
Ans: લાસ ૂકી

260

યાવ વશસ્ત્રદી કૃવતના યચવમતા કોણ છે ?
Ans: નયવવિંશ ભશેતા

261

નભાદની કવલતાનો એક વલવળષ્ટ વલમ કમો શતો?
Ans: લતનપ્રેભ

262

ગુજયાત વયકાયની બાાવનમાભકની કચેયી ક્ુ ાં વાભવમક પ્રકાવળત કયે છે?
Ans: યાજબાા

263

ગુજયાતભાાં નલવાયી ળશેય કઇ નદીના ડકનાયે લવેલ ુાં છે ?
Ans: પ ૂણાા

264

ગુજયાતના કમા ગાભભાાં મ ૂ આડિકન લાંળના રોકો ોતાની આગલી વાંસ્કૃવત જાલીને યશે છે ?
Ans: વવયલણ
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ડપલ્ભ અબબનમ ક્ષેત્રે જરાલનાય
ાં
પ્રથભ ગુજયાતી અબબનેત્રી કોણ શતાાં?
Ans: રીરા દે વાઈ

266

‘છાંદોરમ બ ૃશત’ કમા જાણીતા કવલનો કાવમવાંગ્રશ છે ?
Ans: કવલ વનયાં જન બગત

267

ૃ નુ ાં ફીજુ ાં નાભ કૃષ્ણ મગ
ૃ છે ?
ગુજયાતભાાં જોલા ભતા કમા પ્રકાયના મગ
Ans: કાીમાય

268

ગુજયાતનુાં વૌથી ઊંચુાં લાતવળખય ક્ુ ાં છે ?
Ans: ગોયખનાથ-બગયનાય

269

વૌયાષ્રભાાં જે યાવ ભોટે બાગે પુરૂો રે છે તેને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે ?
Ans: શલ્રીવક

270

ગાાંધીજીએ બાલનગયની કઇ કોરેજભાાં અભ્માવ કમો શતો?
Ans: ળાભદાવ કોરેજ
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