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અષ્ટાલક્ર મુનનએ ોતાનો ભત પ્રનતાદીત કયતી ગીતા કમાાં યચી શતી?
Ans: પ્રબાવ ાટણ

302

‘બલુાં થયુ ાં બાાંગી જજા,
ાં
સુખે બજીશુ ાં શ્રીગોા’ - એ ઉદગાય કમા બકત કનલના છે ?
Ans: નયનવિંશ ભશેતા

303

બાયતનુાં ફીજા ક્રભનુાં વૌથી ભોટુાં વામન્વ વીટી કમાાં આલેલ ુાં છે ?
Ans: અભદાલાદ

304

નયનવિંશ ભશેતાનુ ાં જન્ભસ્થ કયુ?ાં
Ans: તાજા

305

કચ્છના યણભાાં લવત ુાં કયુ ાં ક્ષી ોતાના ઈંડા યે તીના ઢગ ય મ ૂકે છે?
Ans: પરેનભિંગો

306

કનલ ‘સુદયમ
ાં
’્ નુાં મ ૂ નાભ શુ ાં છે ?
Ans: નિભુલનદાવ ુરુોત્તભદાવ લુશાય

307

ગુજયાતભાાં લેદભાંદદયોના સ્થાક કોણ શતા?
Ans: સ્લાભી ગાંગેશ્વયાનાંદજી

308

ભોયફીભાાં કમો ફાંધ આલેરો છે ?
Ans: ભચ્ુ ફાંધ

309

નભમદા નદીની રાંફાઇ કેટરી છે ?
Ans: ૧૨૮૯ દક.ભી.

310

કચ્છનુાં કયુાં સ્થ બ્રોક નપ્રન્ન્ટગ ભાટે જાણીતુ ાં છે ?
Ans: ધાભણકા

311

ગુજયાતનુાં વૌથી ઊંચુાં લમતનળખય કયુ ાં છે ?
Ans: ગોયખનાથ-ગગયનાય

312

‘ગુણલાંતી ગુજયાત’ અને ‘બાયતભ ૂનભનુ ાં જમગાન’ દે ળપ્રેભનાાં કાવ્મો કોણે રખમાાં છે ?
Ans: અયદે ળય ખફયદાય
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ગુજયાતભાાં ેટ્રોગરમભ યુનનલનવિટી કમાાં આલેરી છે ?
Ans: ગાાંધીનગય

314

ભશાત્ભા ગાાંધીના દયલાયની કઇ વ્મદકતએ વયદાય લલ્રબબાઇ ટે રનુ ાં જીલનચદયિ
રખયુ ાં છે ?

315

Ans: યાજભોશન ગાાંધી

ગુજયાતભાાં કુર કેટરી ભોટી નદીઓ આલેરી છે ?
Ans: વાત

316

ગુજયાતભાાં બ્રહ્માજીનુાં ુયાણ પ્રનવદ્ધ ભાંદદય કમાાં આલેલ ુાં છે ?
Ans: ખેડબ્રહ્મા

317

ફગરયાજાનો ુયાણપ્રનવદ્ધ મજ્ઞ ગુજયાતના કમા નગયભાાં થમો શતો ?
Ans: બરૂચ

318

બાયતભાાં વૌથી લધુ ભગપી ઉત્ાદન કયતો જજલ્રો કમો છે ?
Ans: જૂનાગઢ

319

ગુજયાતનાાં કમાાં નગયો નળમાાભાાં વૌથી લધુ ઠાંડી અને ઊનાાભાાં વૌથી લધુ ગયભી ડે છે ?
Ans: ઠાંડી-નગરમા અને ગયભી-ડીવા

320

રાંડનના આલ્ફટમ શોરભાાં અનલનાળ વ્માવનુ ાં કયુ ાં ગીત વાાંબીને ગુજયાતી વાથે અંગ્રેજો ણ
નાચી ઉઠયા શતા?

321

અલકાળ વાંળોધન ક્ષેિે કામમયત સ્ેવ એપ્લરકેળન વેન્ટય(SAC) ગુજયાતના કમા ળશેયભાાં
આલેલ ુાં છે ?

322

Ans: ‘તાયી લાાંકી યે ાઘરડીનુ...’
ાં

Ans: અભદાલાદ

ગુજયાતભાાં કમા યાજલીએ નલનામ ૂલ્મે પ્રાથનભક નળક્ષણ પયજજમાત કયુું ?
Ans: વમાજીયાલ ગામકલાડ

323

‘કહ્ુાં કથે તે ળાનો કનલ? ળીખી લાતને ળાને નલી’ - આ કાવ્માંદકત કમા કનલની છે ?
Ans: કનલ ળાભ

324

ગુજયાતભાાં યકતનનત્તમાઓની વાયલાય ભાટે કોણે જીલન વભનિત કયી દીધુ ાં શત?ુ ાં
Ans: આમયાણી અભયફાઇ અને દે લીદાવજી
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ગુજયાતી બાાના પ્રાચીન શસ્તગરગખત ુસ્તકોના વાંગ્રશ ભાટે કઇ વાંસ્થા કામમયત શતી?
Ans: પાફમવ ગુજયાતી વબા

326

વાંસ્કૃત અને અંગ્રેજી વાંસ્કાયલાી ગદ્યળૈરી ગુજયાતના કમા કનલની યચનાઓભાાં નલકવેરી
જોલા ભે છે ?

327

Ans: સુન્દયમ ્

વોભનાથ ભાંદદયની ટોચે ચઢાલલાભાાં આલેરા કળનુ ાં લજન કેટલુાં છે ?
Ans: ૧૦ ટન

328

કમા વાંતે ોતાની આખી જદગી યકતનત્તનાાં દદીઓની વેલાભાાં લીતાલી?
Ans: વાંત અભયદે લી દાવ

329

અલામચીન ગુજયાતી ભશાનલરકથા કઇ છે ? તેના વર્જક કોણ છે ?
Ans: વયસ્લતીચન્ર - ગોલધમનયાભ નિાઠી

330

ગુજયાતભાાં વૌપ્રથભ ઉર્ુમ ળાા કમાાં સ્થાઇ શતી?
Ans: અભદાલાદ
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