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(2)

ગુજયાતનુું કયુ ું ળશેય ‘ભક્કાનુું પ્રલેળદ્વાય’ ગણાત ુું શતુ?ું
Ans: સુયત

32

ગુજયાતભાું લજનકાુંટા ભાટેન ુ ું પ્રખ્માત સ્થ કયુ ું છે ?
Ans: વાલયકુુંડરા

33

ઈબ્રાશીભ ટેરનુ ું ઉનાભ શુ ું છે ?
Ans: ફેકાય

34

ૃ છે ?
ગુજયાતભાું કમા વભમના ખડકસ્તય ખનીજવમદ્ધ
Ans: પ્રપ્ર-કેમ્બ્રબ્રમન

35

ગુજયાતના કમા પ્રલસ્તાયભાું પ્રળમાા દયપ્રભમાન વૌથી ઓછું તાભાન જોલા છે?
Ans: નલરમા

36

ગુજયાતના પ્રથભ બૌપ્રતક પ્રલજ્ઞાની કોણ શતા ?
Ans: ડૉ. પ્રલક્રભ વાયાબાઇ

37

ુ ામી’ કોણ કશેલામા છે ?
ોતાના ધભાાચયણને કાયણે ‘પ્રલપ્રલધ ધભાા નમ
Ans: કપ્રલ બારણ

38

કામદાનુું પ્રળક્ષણ આતી ગુજયાતની જૂની અને જાણીતી વુંસ્થા કઇ છે ?
Ans: શ્રી એર.એ. ળાશ રૉ કૉરેજ-અભદાલાદ

39

ગુજયાત યાજમનો પ્રલસ્તાય કેટરો છે ?
Ans: ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.કક.ભી.

40

ગુજયાતભાું કયુ ું સ્થ ‘ાયવીઓનુ ું કાળી’ ગણામ છે ?
Ans: ઉદલાડા

41

વુંયકુ ત યાષ્ટ્રવુંઘના અંડય વેક્રેટયી તયીકે કમા ગુજયાતી ોતાની અમ ૂલ્મ વેલા આી ચ ૂકમા છે?
Ans: લચન્ભમ ઘાયે ખાન

42

ગુજયાતી બાાને પ્રથભ આત્ભકથા (ભાયી શકીકત) કોણે આી?
Ans: કપ્રલ નભાદ
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કાળીનો દીકયો કપલ્ભભાું પ્રથભલાય અને છે લ્રીલાય કોણે વુંગીત આપયુ ું શત?ુ ું
ુ ાઇ કદલેટીમા
Ans: ક્ષેમબ

44

ભોયફીભાું કમો ફુંધ આલેરો છે ?
Ans: ભચ્છછ ફુંધ

45

૭ભી વદીભાું ગુજયાતની સુપ્રપ્રવદ્ધ લરબી પ્રલદ્યાીઠનો નાળ કોણે કમો?
Ans: આયફો

46

ગુજયાત યાજમનાું વૌ પ્રથભ યાજમાર (૧૯૬૦ભાું) કોણ શતા?
Ans: ભશેંદી નલાઝ જગ
ું

47

અંફાજીની નજીકભાું આલેલ ુું કયુ ું સ્થ તેની આયવ યની અદભ ૂત કોતયણી ભાટે જાણીત ુ ું છે ?
Ans: કુુંબાકયમાનાું દે યા

48

નાયામણ વયોલયની ાવે કયુ ું જૈન તીથા આલેલ ુું છે ?
Ans: ળુંખેશ્વય

49

યભણરાર વોનીનુું ગુજયાતી વાકશત્મના કમા ક્ષેત્રભાું પ્રદાન છે ?
Ans: ફા વાકશત્મ

50

આળાલર કોણે જીતી રેતા તેન ુ ું નાભ કણાા લતી યાખલાભાું આવયુ?ું
Ans: કણાદેલ વોરુંકી

51

કચ્છછના યણ પ્રલસ્તાયો કઇ બૌગોલરક પ્રકક્રમાથી ફન્માું છે ?
Ans: ખુંડીમ છાજરી ઊંચકાલાથી

52

શ્રી યું ગઅલધ ૂતનો આશ્રભ કમાું આલેરો છે ?
Ans: નાયે શ્વય

53

સ્લતુંત્ર બાયતના પ્રથભ રશ્કયી લડા કમા ગુજયાતી શતા?
Ans: જનયર યાજેન્રપ્રવિંશજી

54

કરાી કમા યાજમના યાજલી શતા?
Ans: રાઠી
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ગુજયાતના પ્રથભ યે કડમો સ્ટે ળનની ળરૂઆત કમાયે , કમાુંથી થઇ?
Ans: ઇ.વ. ૧૯૩૪ભાું-લડોદયા

56

નયપ્રવિંશની યચનાઓ મુખ્મત્લે કેલા પ્રકાયની છે ?
Ans: દ

57

‘એકરવમ આચાયી એકેડેભી’ની સ્થાના કોણે કયી શતી?
Ans: કદનેળ બીર

58

કયુું અલકાળ વુંળોધન કેન્ર અભદાલાદને ગૌયલ ફક્ષે છે ?
Ans: ઈન્ન્ડમન સ્ેવ એપ્પરકેળન વેન્ટય

59

નયપ્રવિંશ ે ગૃશત્માગ કયી જગરભાું
ું
જઈ કમા બગલાનની આયાધના કયે રી?
Ans: પ્રળલ

60

ોતાના ળાવનકાભા પયજજમાત પ્રાથપ્રભક પ્રળક્ષણ દાખર કયનાય યાજલી કોણ શતા?
Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ-લડોદયા
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