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ગુજયાતભાાં વૌપ્રથભ કઇ યુનનલનવિટી સ્થાના થઇ શતી?
Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ યુનનલનવિટી

272

ગુજયાતનો કમો જજલ્રો વૌથી લધુ લવતી ગીચતા ધયાલે છે ?
Ans: ગાાંધીનગય

273

ગુજયાતના કમા ઉદ્યોગનતએ IIM-Aની સ્થાના કયી?
Ans: કસ્ત ુયબાઇ રારબાઇ

274

સ્લતાંત્ર ગુજયાતની યચના ભાટે કયુ ાં આંદોરન થયુ ાં શત ુ ાં ?
Ans: ભશાગુજયાત આંદોરન

275

ગીય અભ્માયણભાાં જો નવિંશ ન શોત તો ણ તે લનનલસ્તાય અન્મ કઇ લન્મસ ૃષ્ટટની લૈનલધ્મતા ભાટે
પ્રખ્માત શોત?

276

Ans: ક્ષીસ ૃષ્ટટ

ગુજયાતભાાં પ્રથભ યે રલે કમા ફે સ્ટે ળનો લચ્ચે ળરૂ થઈ શતી ?
Ans: ઉતયાણ-અંકરેશ્વય

277

કચ્છભાાંથી ભી આલેરા કયોડો લષ જૂના અશ્ભીઓને વાચલત ુ ાં નલઠોય પોવીર ાકષ કમાાં આલેલ ુાં છે ?
Ans: ભાાંડલી

278

નલત્ર માત્રાધાભ ડાકોયના ભાંદદય ાવે કયુ ાં તાલ આલેલ ુાં છે ?
Ans: ગોભતી તાલ

279

આદદલાવી રોકકા અને આદદલાવી વાંસ્કૃનત નલળે જાણકાયી આત ુ ાં વાુતાયા આદદલાવી મ્યુઝઝમભ
કમા જજલ્રાભાાં આવયુ ાં છે ?

280

Ans: ડાાંગ

ગુજયાતભાાં રાર યાં ગનો ડોરેભાઇટ આયવ કમાાં ભે છે ?
Ans: છુછાુયા

281

ગુજયાતી વાદશત્મભાાં ‘આખ્માનનો નતા’ કોણ ગણામ છે ?
Ans: કનલ બારણ

282

અભદાલાદભાાં વાફયભતી નદી ય આકાય રઇ યશેરી ભશાત્લાકાાંક્ષી મોજના યીલય
ફ્રન્ટની કુર રાંફાઇ કેટરી છે ?
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ડાાંગભાાં દય લે મોજાતો આદદલાવીઓનો ઉત્વલ કમા નાભે ઓખામ છે ?
Ans: ડાાંગ દયફાય

284

બાયતીમ પ્રાચીન વાાંસ્કૃનતક લાયવો અને તેનો ભશાન લૈબલ ‘દળષક’ ના કમા ગ્રાંથભાાં આરેખામેરો છે ?
Ans: આણો લાયવો અને લૈબલ

285

‘ત્માગ ન ટકે યે લૈયાગ્મ નલના...’ યચના કોની છે ?
Ans: નનટકુાનાંદ સ્લાભી

286

‘જમઝબખ્ખુ ુયસ્કાય’ ગુજયાત વયકાય તયપથી ળેના ભાટે એનામત કયલાભાાં આલે છે ?
Ans: ભાનલકલ્માણના ક્ષેત્રે ઉભદા પ્રવ ૃનિ કયલા ફદર

287

અભયે રી જજલ્રાના કાઠી લસ્તીલાા ગાભોભાાં કયુ ાં બયત લધુ બયામ છે ?
Ans: ભોતી બયત

288

વાંત ઘોયા બગતના દો કમા નાભથી જાણીતા શતા?
Ans: કાપી

289

કનલ નભષદે કમા વાભનમક દ્વાયા વભાજ સુધાયાની દાાંડી ીટી શતી?
Ans: ડાાંદડમો

290

લતષભાન વભમનો કમો કેન્ર ળાનવત પ્રદે ળ ઇ.વ. ૧૫૩૫ભાાં ફશાદુય ળાશ દ્વાયા ોર્ષ ુ ગીઝોને
વોંી દે લાભાાં આવમો શતો?

291

Ans: દદલ

દશિંદની પ્રજાને સ્લાતાંત્ર્મ ચલભાાં વદિમ કયલા ભાટે ગાાંધીજીએ બાયતભાાં વૌપ્રથભ
કયુાં ગુજયાતી અખફાય ળરૂ કયુ?
ું

292

Ans: નલજીલન

ગુજયાતભાાં નલકવેરી કઇ જાણીતી રોકનાટયકાનુ ાં નાભ વાંસ્કૃત ળબ્દ ‘બલ’ યથી ઉતયી આવયુ ાં છે ?
Ans: બલાઇ

293

ચાાંાનેયની ઐનતશાનવક વાઈટ્વને યુનેસ્કોએ કેલી જાશેય કયી છે ?
Ans: લલ્ડષ શેયીટેજ વાઈટ

294

‘દળષક’નુાં કયુાં નત્રઅંકી નાટક ભશાબાયત ય આધાદયત છે ?
Ans: દયત્રાણ

MADE BY A.K.PARMAR

Page 2

ગુજયાત ક્લીઝ
295

(10)

એનળમાખાંડની વૌથી ભોટી વશકાયી ડેયી કમાાં આલેરી છે ?
Ans: આણાંદ

296

કમા યાજલીએ અસ્ ૃશ્મ નલદ્યાથીઓ ભાટે ફે છાત્રારમોનુ ાં નનભાષ ણ કયાલી, તેઓ દે ળભાાં
અને નલદે ળભાાં બણી ળકે તે ભાટે સ્કોરયળીની વમલસ્થા કયી આી શતી?
Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ

297

ફારાળાંકય ઉલ્રાવયાભ કાંથાદયમાનુ ાં કોઇ એક ઉનાભ જણાલો.
Ans: ફાર

298

લવતીની દૃષ્ટટએ ગુજયાતનુ ાં વૌથી ભોર્ુાં ળશેય કયુ ાં છે ?
Ans: અભદાલાદ

299

ળાાએ જતા ફાકોને નલભા કલચ  ૂરુાં ાડતી ગુજયાત વયકાયની મોજનાનુ ાં નાભ જણાલો.
Ans: નલદ્યાદી મોજના

300

દશિંદી દપલ્ભોના જાણીતા ગુજયાતી અઝબનેતા વાંજીલકુભાયનુ ાં મ ૂ નાભ શુ ાં શત?ુ ાં
Ans: શદયરાર જયીલારા
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