ગુજયાત ક્લીઝ
1

(1)

વોભનાથનો જજર્ણોદ્ધાય કમા કા દયમભમાન થમો શતો?
Ans: વોરંકીકા

2

હશિંદ છોડો આંદોરન દયમ્માન ગુજયાત કોરેજભાં કોર્ણ ળશીદ થયુ ં શત?ુ ં
Ans: મલનોદ હકનાયીલારા

3

ગુજયાતની પ્રથભ ળાયીહયક મળક્ષર્ણની વંસ્થા કઇ છે ?
Ans: છોટુબાઇ ુયાર્ણી વ્મામાભ ભશામલદ્યારમ

4

સ્કેહટિંગભાં ઉત્કૃષ્ટ દે ખાલ કયીને અર્ુ ુન એલોડુ પ્રાપ્ત કયનાય ગુજયાતના પ્રથભ ખેરાડી કોર્ણ છે ?
Ans: નભન ાયે ખ

5

ગુજયાત વહશત વભગ્ર દે ળભાં જોલા ભતી બ્રાહ્મર્ણી કે ળંકય ળભી ોતાનો ખોયાક કમાંથી ભેલે છે ?
Ans: ાર્ણી યથી

6

ાયવીઓના અંમતભવંસ્કાય સ્થને શુ ં કશેલામ છે ?
Ans: દખમું

7

અખાનો જન્ભ કમાં થમો શતો?
Ans: જેતરુય (અભદાલાદ નજીક)

8

ખંબાતનુ ં ૌયાણર્ણક નાભ શું છે ?
Ans: સ્તંબતીથુ

9

ગુજયાતના કફીયંથી વંત ભોયાય વાશેફ કમાંના યાજકુંલય શતા?
Ans: થયાદ

10

‘ગુજયાતનો તસ્લી’ કાવ્મ કોર્ણે રખયુ ં છે ?
Ans: કમલ ન્શાનારાર

11

ચાંાનેયભાં આલેરા ‘હશસ્વાય-એ-ખાવ’ની આવાવ હકલ્રાનું મનભાુ ર્ણ કોર્ણે કયાવ્યુ ં શતુ?ં
Ans: ભોશમ્ભદ ફેગડો

12

જાભનગયનો અજામફ હકલ્રો કોર્ણે અને કમાયે ફાંધ્મો?
Ans: ઇ.વ. ૧૭૮૪ થી ૧૭૮૯ - હદલાન ભેયાભર્ણ ખલાવ

13

ખાયાઘોડા ળાના ઉત્ાદન ભાટે જાર્ણીત ુ ં છે ?
Ans: ભીઠા
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(1)

સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતીએ યચેરા ગ્રંથનુ ં નાભ જર્ણાલો.
Ans: વત્માથુપ્રકાળ

15

રૉકગેટ ધયાલતુ ં ગુજયાતનુ ં એકભાત્ર ફંદય કયુ ં છે ?
Ans: બાલનગય

16

કમલ ‘સુદયમ
ં
’્ નું મ ૂ નાભ શુ ં છે ?
Ans: મત્રભુલનદાવ ુરુોત્તભદાવ લુશાય

17

ુ ગર્ણલાભાં આલે છે ?
કમા યાજલીના ળાવનને ગુજયાતનો સુલર્ણુયગ
Ans: મવદ્ધયાજ જમમવિંશ

18

ગુજયાતનું મલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટએ બાયતભાં કેટરામુ ં સ્થાન છે ?
Ans: નલમુ ં

19

ગુજયાતનો ખેરાડી આંતયયાષ્રીમ ક્ષેત્રે મવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમો એલોડુ આલાભાં આલે છે ?
Ans: એકરવ્મ એલોડુ

20

ગુજયાતી બાાભાં ‘ટૂંકી લાતાુ’ સ્લરૂ આનાય વૌપ્રથભ વાહશત્મકાય કોર્ણ શતા?
Ans: ધ ૂભકેત ુ

21

કઇ વદીથી ‘ગુજયાત’ નાભ ચરર્ણી ફન્યુ?ં
Ans: ૧૪ભી વદી

22

બાયતભાં ટેરીકોભ ક્ાંમત રાલલાભાં કમા ગુજયાતીએ અગ્રર્ણી ભ ૂમભકા બજલી છે?
Ans: વાભ મત્રોડા

23

ગાંધીજીએ દણક્ષર્ણ આહિકાભાં હશિંદીઓને તેભના અમધકાય ાછા અાલલા ભાટે વત્માગ્રશ કયલા ઉયાંત કયુ ં અ
Ans: ઈષ્ન્ડમન ઓમમનમન

24

ાટર્ણભાં ડફર ઈક્કત દ્ધમતથી ફનાલલાભાં આલતી વાડીઓ ભાટે કયુ ં પામફય ઉમોગભાં રેલામ છે?
Ans: મવલ્ક પામફય

25

પ્રાચીન ગુજયાતની ઐમતશામવક યાજધાની કઇ શતી?
Ans: આનંદુય (શારનુ ં લડનગય)

26

ભશાત્ભા ગાંધીની આત્ભકથાનુ ં નાભ શુ ં છે ?
Ans: વત્મના પ્રમોગો
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(1)

અભદાલાદ યાઈપર એવોમવએળનના સ્થાક કોર્ણ શતાં?
Ans: ઉદમન ચીનુબાઈ ફેયોનેટ

28

તેજાફી ત્રકાય તયીકે કમા વાહશત્મકાય ઓખાતા શતા?
Ans: ચન્રકાન્ત ફક્ષી

29

બલાઇના આદ્યમતા ગર્ણાતા અવાઈત ઠાકય મ ૂ કમાંના લતની શતા ?
Ans: મવદ્ધુય

30

જે યચનાભાં કોઈ ભશાન ઐમતશામવક વ્મહકતનુ ં ચહયત્ર આરેખાયુ ં શોમ તેને શુ ં કશે છે ?
Ans: પ્રફંધ
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