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બાલનગયની સ્થાના કોણે કયી શતી?
Ans: ભશાયાજા બાલસવિંશજી ગોહશર

122

બરૂચની ાયં યીક શસ્તકા કઇ છે ?
Ans: સુજની

123

અંજાયની કઇ લસ્તુઓ ખ ૂફ લખણામ છે ?
Ans: સ ૂડી, કાતય અને ચપ્ા

124

‘તાયે ભાથે નગાયા લાગે ભોતના યે ’ - દના યચસમતા કોણ છે ?
Ans: દે લાનંદ સ્લાભી

125

‘કાગલાણી’ના યચસમતા કોણ શતા?
Ans: દુરા બામા કાગ

126

આચામય આનંદળંકય ધ્રુલનો જન્ભ કમાં થમો શતો ?
Ans: અભદાલાદ

127

તયણેતયનો ભેો કોના સલજમ ભાટે ઉજલામ છે ?
Ans: અર્ુ યનના દ્રૌદી-સલજમ ભાટે

128

લોસળગ્ટનભાં ભેમયે ગુજયાતી રેખક ભાટે ખાવ હદલવ જાશેય કમો શતો તે રેખક કોણ શતા?
Ans: સુયેળ દરાર

129

ગુજયાતભાં આલેરો કમો સ્ેસળમર ઈકોનોસભક ઝોન (વેઝ) સલશ્વબયના શ્રેષ્ઠ દવ સ્ેસળમર
ઈકોનોસભક ઝોનભાં સ્થાન ાભે છે ? Ans: દશેજ વેઝ

130

ગુજયાતનું વૌથી ભોટું ખાતયનુ ં કાયખાનુ ં કયુ ં છે ?
Ans: ગુજયાત નભયદાલેરી પટીરાઇઝય કંની

131

ગુજયાતના કમા જજલ્રાભાં દૂ ધાાં ઢોયની વંખ્મા વૌથી લધુ છે ?
Ans: આણંદ

132

કચ્છ જજલ્રાને કઇ મોજના અંતગયત ાણી  ૂરું ાડલાભાં આલે છે ?
Ans: વયદાય વયોલય નભયદા મોજના
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ંચભશારની સળલયાજુયની ખાણભાંથી કઈ ખનીજ ભે છે ?
Ans: ભેંગેસનઝ

134

અખા બગતના ગુરુન ુ ં નાભ શુ ં શતુ?ં
Ans: બ્રહ્માનંદ

135

ભા ખોહડમાયના નાભ યથી કઈ નદી ઉય ફંધ ફાંધલાભાં આવ્મો છે ?
ું
Ans: ળેત્જી

136

ગુજયાતી બાાભાં આળયે કેટરા ળબ્દો છે ?
Ans: આળયે ોણા ત્રણ રાખ

137

આહદલાવીઓનો સત્રનેત્રેશ્વય ભેો ળાના ભાટે પ્રખ્માત છે ?
Ans: સ્લમંલય

138

અભદાલાદભાં વૌપ્રથભ સથમેટયની સ્થાના કોણે કયી શતી?
Ans: ડાહ્યાબાઇ ઝલેયી

139

બાયતભાં વૌથી લધુ ભીઠું ઉત્ાદન કયત ુ ં યાજમ કયુ?ં
Ans: ગુજયાત

140

ગુજયાતભાં કમા સ્થે વાત નદીઓનો વંગભ થામ છે ?
Ans: લૌઠા

141

નાયામણ દે વાઇ લરલખત ગાંધીજીના બ ૃશદ્ જીલનચહયત્રનુ ં નાભ શુ ં છે ?
Ans: ભારું જીલન એ જ ભાયી લાણી

142

વાફયકાંઠાના યશેલાવી કમા પ્રધાન આંધ્રપ્રદે ળના ગલનયય ફન્મા શતા?
Ans: ડૉ.કે.કે. ળાશ

143

ગુજયાત યાજમના પ્રથભ આહદલાવી મુખ્મભંત્રી કોણ શતા ?
Ans: અભયસવિંશ ચૌધયી

144

લાલરમા લટં ૂ ાયાભાંથી લાલ્ભીકી ઋસ ફન્મા તેભ કચ્છભાં કમા લટં ૂ ાયાએ છીથી વંત તયીકે ખ્માસત
ભેલી શતી?

Ans: જેવર જાડેજા
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કઇ આંતયયાષ્રીમ વંસ્થાએ ચાંાનેયને લલ્ડય શેયીટે જનો દયજજો આપ્મો છે ?
Ans: યુનેસ્કો

146

ગુજયાત વયકાયની બાાસનમાભકની કચેયી કયુ ં વાભસમક પ્રકાસળત કયે છે?
Ans: યાજબાા

147

વોસનક મુરતાની કઇ યભત જાણીતો ખેરાડી છે ?
Ans: સ્નુકય

148

ગાંધીજીના સ્લપ્નનુ ં બાયત તેભના કમા ુસ્તકભાં જોલા ભે છે ?
Ans: હશિંદ સ્લયાજ

149

બકત કલસમત્રી ભીયાંફાઈએ જીલનનો અંસતભ વભમ ગુજયાતની કઇ પ્રાચીન નગયીભાં સલતાવ્મો
શતો ?

150

Ans: દ્વાહયકા

શલુત્ર એમ્બ્બ્રોઈડયી ભાટે કચ્છનુ ં કયુ ં સ્થ પ્રસવદ્ધ છે ?
Ans: શોડકા
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