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ગુજયાતભાાં જલા ભતાાં કમા ક્ષીના ભાથે ભય જેલી કરગી શમ છે ?
Ans: ભયફાજ

152

ગાાંધીજીએ કને ‘ગુજયાત ભ ૂણ’ કશી નલાજમા શતા ?
Ans: જમકૃષ્ણ ઠાકય

153

શાથફ કાચફા ઉછે ય કેન્દ્ર કમા જજલ્રાભાાં આલેલ ુાં છે ?
Ans: બાલનગય

154

લૈજ્ઞાનનક વાંળધન ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન કયનાય વાંળધકને કમા એેલૉડડ થી નલાજલાભાાં આલે છે ?
Ans: ડૉ. નલક્રભ વાયાબાઇ એેલૉડડ

155

કચ્છભાાં ગયીફદાવજી ઊદાવીન આશ્રભની સ્થાના કણે કયી શતી ?
Ans: ગુરુનાનકના નળષ્મ શ્રીચાંદ

156

કચ્છભાાં જલા ભતા નલનળષ્ટ પ્રકાયના ઝાંડા આકાયના ઘયને શુ ાં કશેલામ છે ?
Ans: ભગ
ાં ૂ ા

157

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

158

ગુજયાતન કેટર નલસ્તાય લેટ રૅન્દ્ડ ધયાલે છે ?
Ans: ૨૭,૦૦૦ ચ. કકભી.

159

કાકાવાશેફ કારેરકયે રખેર ‘જીલનન આનાંદ’ અને ‘યખડલાન આનાંદ’ ગ્રાંથન વાકશત્મપ્રકાય જણાલ.
Ans: રલરત નનફાંધ

160

ગુજયાતન વોપ્રથભ નપ્રન્ન્દ્ટગ પ્રેવ કમા ળશેયભાાં ળરૂ થમ શત?
Ans: સુયત

161

ગુજયાતના કમા યાજલી વાંતના નાભ વાથે ીાલાલ ફાંદયનુ ાં નાભ જડામેલ ુાં છે?
Ans: વાંત ીાજી

162

ગુજયાતના કમા ખેરાડીએ ટે સ્ટ કક્રકેટભાાં ાંકજ યમ વાથે શેરી નલકેટની નલક્રભી બાગીદાયી નોંધાલી
શતી?

Ans: નલનુ ભાાંકડ
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નયનવિંશને ‘pre-eminent place in the galaxy of Indian Poets’ - એવુ ાં કણે કહ્ુાં છે ?
Ans: નયનવિંશયાલ દીલેકટમા

164

વાંસ્કૃત કનલ ફાણ યલચત ‘કાદમ્ફયી’ન ગુજયાતી અનુલાદ કણે કમો શત?
Ans: કનલ બારણ

165

ગુજયાતી બાારેખન અને ગુજયાતી રૂયચના કમા ળતાયુ વાકશત્મકાયન ફહુમ ૂલ્મ પા છે?
Ans: કેળલયાભ કાળીયાભ ળાસ્ત્રી (કે. કા. ળાસ્ત્રી)

166

ધીધજા ફાંધ કઇ નદી ય આલેર છે ?
Ans: બગાલ

167

આઝાદીની રડાઇભાાં અભદાલાદના લવાંત વાથે કણ ળશીદ થમા શતા?
Ans: યજફ અરી

168

‘અલખર બ્રહ્ાાંડભાાં એક ત ુાં શ્રી શકય...’ - આ દ કનુ ાં છે ?
Ans: નયનવિંશ ભશેતા

169

કશયાચકડી બાતની બોનભનતક કડઝાઈન કમા બયતકાભભાાં કયલાભાાં આલે છે ?
Ans: ભશાજન બયત

170

ગુજયાતનુાં યે રલે સુયક્ષાદનુ ાં તારીભ કેન્દ્ર કમાાં આલેલ ુાં છે ?
Ans: લરવાડ

171

જૂનાગઢ જજલ્રાના લગયનાાં જગરભાાં
ાં
યશેર કેલ્વાઈટન જથ્થ કમા નાભથી ઓખામ છે ?
Ans: નારા કડલઝટ

172

બાયતનુાં વોપ્રથભ દકયમાઇ ઉદ્યાન કયુ ાં છે ?
Ans: જાભનગય દકયમાઇ યાષ્રીમ ઉદ્યાન

173

કનલ દ્મનાબે કઈ કૃનતની યચના કયી છે ?
Ans: કાન્દ્શડદે પ્રફાંધ

174

બાલનગયના કમા દીલાનને રક આજે ણ તેભની નતક્ષ્ણ બુદ્ધિપ્રનતબા અને રકમગી
કામોને કાયણે માદ કયે છે ?

MADE BY A.K.PARMAR

Ans: પ્રબાળાંકય ટ્ટણી

Page 2

ગુજયાત ક્લીઝ
175

(6)

ગુજયાતનુાં કયુ ાં ફાંદય ‘ફાંદય-એ-મુફાયક’ તયીકે ઓખાત ુાં શત?ુ ાં
Ans: સુયત

176

આમડ વભાજની સ્થાના કણે કયી?
Ans: દમાનાંદ વયસ્લતી

177

લફિંદુ વયલય ગુજયાતની કઈ નદી ાવે આલેલ ુાં છે ?
Ans: વયસ્લતી

178

ગુજયાતભાાં યે રલે રેઇનનિંગ કરેજ કમા ળશેયભાાં આલેરી છે ?
Ans: લડદયા

179

કચ્છભાાં દય લે કની માદભાાં ભે બયામ છે ?
Ans: વાંત ભેકયણ દાદા

180

બાયતીમ કક્રકેટ ટીભભાાં સ્થાન ભેલનાય વલડપ્રથભ ગુજયાતી નલકેટકીયનુ ાં નાભ જણાલ.
Ans: કકયણ ભયે
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