Gujarat G.K. Quiz
ુ રાત� ંુ મત્સ્યઉદ્યોગ�ું સૌથી મો�ુ ક�ન ્દ્રક? Ans: વેરાવળ
�જ
ુ રાતી ભાષામાં ‘�ં ક
ૂ � વાતાર’ સ્વ�પ
�જ

આપનાર સૌપ્રથમ સા�હત્યકાર કોણ? Ans: � ૂમક�� ુ

સોલંક�વંશના રાજવી �ુ મારપાળને કયા ધમર્ પ્રત્યે પ્રી? Ans: �ન ધમર્
અખા ઉપરાંત કયા કિવએ ઉ�મ છપ્પા લખ્યાં? Ans: કિવ શામળ
હાલનો સૌરાષ્ટ્રનો િવસ્તાર પ્રાચીન સમયમાં કયા

નામે ઓળખા? Ans: �રુ ાષ્ટ

ુ રાતના કયા શહ�રમાં શાહઆલમ સાહ�બનો પ્રિસદ્ધ ઉસર્ ભર? Ans: અમદાવાદ
�જ
કયા ક્રાંિતકાર� દ�શભકત ઓકસફડર્માં સંસ્�ૃતનાં અધ્યાપક? Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
આહવા કયા �જલ્લા�ું �ુખ્ય મથકછ? Ans: ડાંગ
�ુનાગઢના �ગરનાર પવર્તની પડખે

આવેલી દાતાર ટ�કર� પર કયા પીરની દરગાહ

આવેલી છે

? Ans: જિમયલશા પીર
પોરબંદરમાં કયા રાજવંશે સૌથી વ� ુ સમયગાળા માટ� શાસન ક�� ુ હ�?ંુ Ans: �ઠવા રાજવંશ
ુ રાતમાં ચેરના � ૃક્ષો�ું જંગલ કયાં આવે�ુંછ? Ans: �મનગર અને કચ્છના દ�રયા �કનારા
�જ
પાસે
વલસાડ શહ�ર કઇ નદ�ના �કનાર� વસે� ં ુ છે ? Ans: ઔૈરંગા
ુ રાતમાં જન્મેલા કયા ગ�ણતજ્ઞ એ �ૂન્યનો આિવષ્કાર કય� હોવા�ું મન? Ans: બ્રહ્મ�
�જ
આ�દ શંકરાચાયર્એ ભારતમાં પિ�મ �દશામાં કયાં મઠ સ્થાપ્યો ? Ans: દ્વારક
ુ રાતી સા�હત્યકાર‘સવાઇ �જ
ુ રાતી’ તર�ક� ગણના પામ્યા હત? Ans: કાકાસાહ�બ
કયા �બન�જ
કાલેલકર
નરિસ�હ મહ�તા� ંુ જન્મસ્થળ ક�? Ans: તળા�

દ�ક્ષણ �ુજરાતની જમીન ક�વા પ્રકારની? Ans: કાળ� અને કાંપવાળ�
ુ રાતમાં લગ્ન સમયે ગવાતાં લગ્નગીતો કયા નામે ઓળખાય? Ans: ફટાણા
�જ
પ્રથમ �ુજરાતી શાળા કયાં અને કયાર� શ� ? Ans: �રુ ત - ઈ.સ. ૧૮૩૬
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હયમાં‘આખ્યાન િશરોમ�’ કોણ ગણાય છે ? Ans: પ્રેમાનં
અમદાવાદમાં આવેલી �મા મ�સ્જદ કોણે બંધાવી હતી? Ans: બાદશાહ અહમદશાહ
‘સંગીત કલાધર’ નામે મહાગ્રંથ કોણે રચેલો? Ans: ડાહ્યાલાલ િશવરામ નાય
ુ રાતના �ણીતા કા�ર ્િનસ્ટ�ું નામ જણા.
ૂ
‘ચકોર’ તર�ક� ઓળખાતાં �જ
Ans: બંસીલાલ વમાર્
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ સૌર ઉ�ર્ ગામ ક�ું ? Ans: ખાં�ડયા
�જ
સયા�રાવ ગાયકવાડ� સૌપ્રથમ કયા સ્થળે મફતઅને ફર�યાત િશક્ષણનો પ્રયોગ ?
Ans: અમર� લી
ુ રાતના કયા જોવાલાયક બંદરનો ફ� ટ્ર�ડ ઝોન તર�ક� િવકાસ થયોછ? Ans: કં ડલા
�જ
ુ રાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ �ુજર’ - આ પ્રિસદ્ધ કાવ્ય કોણે રચ્?
‘જયાં જયાં વસે એક �જ
Ans: અરદ� શર ખબરદાર
�ગરના માલધાર�ઓ� ંુ પરં પરાગત રહ�ણાંક કયા નામે ઓળખાય છે ? Ans: ઝ�ક
ગાંધી�નો િનવાર્ણ �દન કયો છ? Ans: ૩૦ �ન્�ુઆર�૧૯૪૮
શ્રી�ૃષ્ણના �વન પર આધા�રત નવલ‘માધવ કયાંય નથી’ કોણે લખી છે? Ans: હ�રન્દ્રદ
ભાવનગરના કયા દ�વાનને લોકો આ� પણ તેમની િત�ણ ��ુ દ્ધપ્રિતભા અને લોકોપય
કાય�ને કારણે યાદ કર� છે? Ans: પ્રભાશંકર પટ્
ુ ાન શેખ
સૌ પ્રથમ વખત ��ગ્લશ ચેનલ કયા �ુજરાતી તરવૈયાએ પાર કર� ? Ans: ��ફય
િસદ્ ધ�ુરનો �દ્રમાળકોણે બંધાવ્ય? Ans: � ૂળરાજ સોલંક&22752;

ુ રાતમાં ‘િવધવા િવવાહ’ પર િનબંધ લખવા કયા �ધ
ુ ારકને ઘર છોડ� ંુ પડ�?ંુ Ans:
�જ
કરશનદાસ � ૂળ�
ુ રાતમાં બ્રહ્મા��ં �ુરાણ પ્રિસદ્ધ મ
ુ
�જ
�દર
ં
કયાં આવ? Ans: ખેડબ્રહ
સ�ાધાર નામ� ંુ ખ્યાતનામ તીથર્ કોની તપ ો�ૂિમ તર�ક� ખ્યાતનામ ?
Ans: દાતાગીગા અને આપાગીગા સંત
િવ�પ્રિસદ્ધ પટોળા �ુજરાતમાં કયાં બન? Ans: પાટણ
ુ રાતના ઈિતહાસમાં કાયમી સ્થાન પામેલા શ્રે, મહાજન અને ધમર્પ્રેમી જગ�ુશા કયાં
�જ
વતની હતા ? Ans: કચ્છ
ુ રાતમાં જર� ઉદ્યોગ સૌથી વ�ુ કયાં િવકસ્યો ? Ans: �રુ ત
�જ
હ�મચંદ્રાચાયર્ ર�ચત પ્રથમ �ુજરાતી વ્યાકરણ ગ્રંથ� ંુ ના? Ans: િસદ્ધહ�મશબ્દા�ુશા
પાટણમાં ડબલ ઈ�ત પદ્ધિતથી બનાવવામાં આવતી સાડ�ઓ માટ� ક�ું ફાયબર ઉપયોગમા
લેવાય છે? Ans: િસલ્ક ફાયબર
ઉમાશંકર જોશી� ંુ ઉપનામ જણાવો. Ans: વા� ૂક�
ુ શીએ ‘�જ
ુ રાત અને તે� ંુ સા�હત્’ - એ િવષય કયા �ગ્રે� ગ્રંથમાં ચચ્ ?
કનૈયાલાલ �ન
ુ રાત એન્ડ ઈટ્સ �લટર�ચ
Ans: �જ
�ૃષ્ણિમત્ર �ુદામા�ું એકમાત્ર મં�દર કયાં આવે�ુ? Ans: પોરબંદર
ુ રાતનાં એક �જલ્લા અને નદ�ના નામ સાથે સંકળાયેલી ડ�ર� �ું નામ �ું છ ? Ans: બનાસ ડ�ર�
�જ
ુ રાત’ શબ્દ કયા શાસનકાળમાં પ્રચ�લત ? Ans: સોલંક�કાળ
‘�જ
એિશયા�ટક લાયન� ંુ આ�ષુ ્ય

આશર� ક�ટલા વષર્�ું હોય? Ans: ૧૨થી ૧૫ વષર્

ુ રાતના કયા મેળામાં �ૂ ધાળા પ�ઓ
ુ � ંુ ખર�દ-વેચાણ થાય છે? Ans: વૌઠાનો મેળો
�જ
‘પે�ન્સલ કલર અને મીણબ�’ નાટકના લેખક કોણ છે? Ans: આ�દલ મન્�ુર

ુ રાતનો મધ્ય�ુગીન ઇિતહાસ �ણવા માટ� પ્રમાણ�ૂત ગણાતા ગ‘કાન્હડદ� પ્ર’ના
�જ
રચિયતા કોણ છે? Ans: કિવ પદ્મન
�ગરનાર પવર્ત પર મલ્લીનાથ�ું �ુપ્રિસદ્ધ મં�દર કોણે બંધાવ્�? Ans: વસ્�ુપા-તેજપાલ
ુ રાતી સા�હત્યની પ્રથમ ક�ુણપ્ર‘ફાબર્સ િવર’ના રચિયતા કોણ છે ? Ans: કિવ
�જ
દલપતરામ
ુ રાત ક�ટલો લાંબો દ�રયા�કનારો ધરાવે છે? Ans: ૧૬૬૦ �કમી
�જ
‘તમે ભલે �ૂ બળાં હો, પણ કાળ�ુ ં વાઘ અને િસ�હ� ંુ રાખો’ એ� ંુ કહ�નાર નેતા કોણ હતાં?
Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ રાતી સા�હત્ય�ું સવ�ચ્ચ પા�રતોિષ‘રણ�જતરામ �વ
ુ ણર્ચંદ’ પ્રાપ્ત કરનાર પ
�જ
સા�હત્યકાર કોણ હત? Ans: હ�રવલ્લભ �ુનીલાલ ભાયાણી
કયા �ણીતા �ચત્રકાર� સાંસ્�ૃિતક મેગેઝ‘�ુ માર’ની શ�આત કર� હતી? Ans: રિવશંકર રાવળ
ુ રાતમાં સૌથી મોટો બોટ�િનકલ ગાડર ્ન કયાં
�જ

આવેલો છ? Ans: વઘઇ

ુ રાતી � ૂળનો કયો ખેલાડ� �ગ્લેન્ડની �ક્રક�ટ ટ�મમાં ઓપિન�ગ બેટ્સમેન તર�ક� રમત?
�જ
Ans: િવક્રમ સોલંક
કિવ દલપતરામનો જન્મ કયાં થયો હતો? Ans: વઢવાણ
સ્વાતં�ય સેનાની શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્એ લંડનમાં સ્થાપેલ િવદ્યાથ� છાત્રાલય�ુ.
Ans: ઈ�ન્ડયા હાઉસ
ુ રાતી ખગોળશા�ીને અમેર�કન ખગોળ િવજ્ઞાન સંસ્‘નાસા’માં કામ કરવા� ંુ સૌભાગ્ય
કયા �જ
પ્રાપ્ત થ�ું હ? Ans: ડૉ. ઉપેન્દ્ર દ�સ
કચ્છની ઉ�ર સીમાએ મોટા રણનો િવસ્તાર ચોમાસાને �તે કયા નગરની રચના કર�છ?
Ans: �રુ ખાબ નગર
ુ રાતનો ખેલાડ� રાષ્ટ્ર�યક્ષેત્રે િસ�દ્ધ પ્રાપ્તકર� ત્યાર� તેને કયો એવોડર્આ?
�જ

Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ એવોડર
ુ ’ના લેખક કોણ છે? Ans: હર�ન્દ્રદ
‘સંભવાિમ ય&22753;ગે �ગે
‘માણભટ’ વગાડનાર આખ્યાનકાર�ું નામ જણાવ. Ans: વલ્લભ વ્યા
ુ રાતમાં H.S.C.E. અને S.S.C.E. ની શ�આત કયાર� થઇ? Ans: ઇ.સ.૧૯૭૨
�જ
પાલીતાણામાં �ન દ� રાસર ઉપરાંત કયા ��ુ સ્લમ પીરની દરગાહ
રણમલ્લ છંદમાં કયા રસ�ું

આવેલ છ? Ans: �ગરશા પીર

આલેખન થ�ું છે? Ans: વીર રસ

ભારતમાં સૌથી વ� ુ મગફળ� ઉત્પાદન કરતો �જલ્લો કયો? Ans: �ૂનાગઢ
ુ ખને એવી ટ�વ, પથ્થર એટલા �ૂ� દ�’ - કાવ્યપં�કત કયા કિવની છે? Ans: જ્ઞાની કિ
‘એક �ર
અખો
કિવ ન્હાનાલાલ�ું તખલ્�ુસ �ું? Ans: પ્રેમભ�
� ૂદાન ચળવળના પ્રણેતા િવનોબાભાવે કોના આધ્યા�ત્મક વારસદાર ગણા? Ans: ગાંધી�
મોઢ�રા� ંુ � ૂયર્મં�દર કયા રા�ના શાસનકાળ દરમ્યાન બાંધવામાં આવ્�ું હ�? Ans: રા�
ભીમદ� વ પહ�લો
નમર્દા નદ� �ું બી�ું નામ �ું છે? Ans: ર� વા
ચાર� ય વેદોની દ� વત સં�હતાઓના સંપાદક વેદ� ૂિત� સાતવલેકરના નામ સાથે જોડાયેલી સંસ્થા
ુ રાતમાં કયા સ્થળે છે? Ans: �કલ્લા પારડ�(�જ. વલસાડ)
�જ
ુ રાતી ભાષાના ��ૃત ચોક�દાર’ કોણ ગણાય છે? Ans: નરિસ�હરાવ �દવેટ�યા
‘�જ
ુ રાતી ભાષાના ��ૃત ચોક�દાર’ની ઉપમા કોને આપવામાં આવી છે? Ans: નરિસ�હરાવ
‘�જ
�દવે�ટયા
નમર્દા નદ� કયા કયા રાજયોમાંથી પસાર થાય છે? Ans: મધ્યપ્ર, મહારાષ્ટ્રઅને �ુજર
ુ રાતમાં આ�દવાસી અને હ�રજનોના બાપા તર�ક� કોણ ઓળખાતા?
�જ

Ans: અ�ૃતલાલ િવઠ્ઠલદાસ ઠ�(ઠ�રબાપા)
ુ માળા
નરિસ�હરાવ દ�વે�ટયાના કાવ્યસંગ્રહ�ું નામ �ું? Ans: �ુ �મ
ુ રાતમાં જોવા મળતાં કયા પક્ષીના માથે મોર �વી કલગી હોય? Ans: મોરબાજ
�જ
લંડનમાં સૌપ્રથમ �ુજરાતી મ�હલામેયર કોણ હત? Ans: લતા પટ� લ
ુ રાતી ભાષાના જ્ઞાની કિવ અખાએ �ુખ્યત્વે �ું લખ્�ુ? Ans: છપ્પા
�જ
આત્મ

ઓઢ� અને અગન પછેડ�ના �દગ્દશર્ક કોણ હ? Ans: કાંિત મડ�યા

ુ રાતી લેખક� ખગોળશા� િવષે �જ
ુ રાતીમાં �સ્તકો રચ્ય
ુ
કયા �જ
? Ans: �તેન્દ્ર જટાશંકર રા
‘�ધળ� માનો કાગળ’ �ૃિતના લેખક કોણ હતા? Ans: ઈન્�ુલાલ ગાંધી
પ્રેમાનંદન‘મામે�ં ુ ’ �ૃિત કોના �વન સાથે જોડાયેલી છે ? Ans: નરિસ�હ મહ�તાની દ�કર�
�ું વરબાઈ
સૌ પ્રથમ �ૂક �ુજરાતી �ફલ્મ કયાર� ? કઈ સાલમાં? Ans: �ૃષ્ણ �ુદામ- 1920
કાંક�રયા તળાવની મધ્યમાં ક�ું જોવાલાયક સ્થળ આવ ે�ુંછ? Ans: નગીનાવાડ�
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કલોથ મા ક�ટ કયાં સ્થપાઇ ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ
‘�ન્દર
’� � ંુ � ૂળ નામ જણાવો. Ans: િત્ર�ુવનદાસ �ુરષો�મદાસ �ુહા
ુ રાતમાં તમા�ુ નો સૌથી વ� ુ પાક કયા િવસ્તારમાં લેવાય છ? Ans: ચરોતર
�જ
અમદાવાદ ટ�ક્ષટાઈલલેબર એસોિશયેશનની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: મહાત્મા ગાંઘી
� ૂજરાત િવદ્યાપીઠને ડ�મ્ડ �ુિનવિસ�ટ�નો દરજજો કયાર� મ? Ans: ઇ.સ.૧૯૬૩
ઉત્�ૃષ્ટ કાષ્ટકલાનો ન�ૂનો ગણાતી ગોપાળદાસનીહવેલીની કયાંઆવેલી? Ans: વસો
�મનગર બાંધણી ઉપરાંત બી� શાના માટ� �ણી� ંુ છે? Ans: કાજળ (મેશ)

ુ રાતી બાળસા�હત્યકાર�ું નામ
‘� ૂછાળ� મા’ નામે ઓળખાતા �જ

આપ. Ans: �ગ�ુભાઇ બધેકા

ુ રાત ટ�કનોલો� �િન
ુ વિસ�ટ� કયાં આવેલી છે? Ans: ગાંધીનગર
�જ
શ્રીરંગ અવ�ૂત મહારા� કઇ ભાષામાં �ુસ્તકો લખ્યા?
ુ રાતી અને સંસ્�ૃત
Ans: મરાઠ�, �જ
ુ રાત� ંુ સૌથી �� ંુ પવર્તિશખર ક�ું છે? Ans: ગોરખનાથ-�ગરનાર
�જ
ુ રાત� ંુ ગૌરવ એવા એિશયા�ટક લાયનને સાચવતા ગીર અ�ભયારણ્યનો િવસ્તાર ક�ટલો?
�જ
Ans: ૧૧૫૩ ચો. �ક.મી.
ુ રાતના �ણીતા ભીલ લોકગાિયકા કોણ છે? Ans: �દવાળ�બહ�ન ભીલ
�જ
કિવ દલપતરામે સ્વાિમનારાયણ સંપ્રદાયના કયા સંત પાસેથી ધમર્દ�ક્ષા લી?
Ans: � ૂમાનંદ સ્વામી
ુ રાતની પ્રથમ ઔદ્યો�ગક વસાહત કયાં સ્થપા? Ans: રાજકોટ
�જ
ુ રાતી દ� િનક સમાચારપત્રમાં પત્રકાર ? Ans: �લછાબ
ઝવેરચંદ મેઘાણી કયા �જ
ુ રાતી સા�હત્યમાં શ્રેષ્ઠ હાસ્યલેખક તર�ક� કોની ગણના થ? Ans: જયોિતન્દ્. દવે
�જ
ુ ાઇ �ચમનભાઇ બેરોનેટ
અમદાવાદના પ્રથમમેયર કોણ હત? Ans: �ચ�ભ
ુ રાતનાં ગામોમાં ચોવીસ કલાક િવજળ� કઇ યોજના હ�ઠળ આપવામાં આવે છે?
�જ
Ans: જયોિતગ્રામ યોજન
પિવત્ર યાત્રાધામ બેટ દ્વારકા�ું અન્ય ના. Ans: બેટ શંખોદર
પિવત્ર યાત્રાધામ ડાકોરના મં�દરપાસે ક�ું તળાવ આવે�ુ? Ans: ગોમતી તળાવ
ુ રાતી કિવતામાં ખંડકાવ્યોનો પ્રારંભ કોણે ક? Ans: કિવ કાન્ત
�જ
ુ રાતમાં જોવા મળ� ંુ પલાશ� ંુ � ૃક્ષ લોક બોલીમાં કયા નામે પ્રચ�લત? Ans: ક��ડો
ુ
ઉ�ર �જ
ુ ાવની દ�ઘર્ �ૃ�ષ્ટ�ું પ�રણામ?
એએમએ, આઇઆઇએમ અને પીઆરએલ કયા મહા�ભ

Ans: ડૉ. િવક્રમભાઈ સારાભા
ખનીજતેલના ��ુ દ્ધકરણની ર�ફાઇનર� કયાં આવેલીછ? Ans: મામલગાર કોયલી
રાજકોટ કઈ નદ�ના �કનાર� વસે� ંુ છે ? Ans: આ�
સ્થાપત્યકળાનો �ૂલ્યવાન વારસો ધરાવતી દાદા હ�રની વાવ કયાંઆવેલી ? Ans:
અમદાવાદ
મં�દરોના નગર તર�ક� કયા શહ�રની ગણના થાય છે ? Ans: પા�લતાણા
સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના ભકતોના �દયમાં કાયમી સ્થાનપામ‘િશક્ષાપત્’ રચના કોણે
કર� હતી ? Ans: સહ�નંદ સ્વામી
સ્થાપત્યકળા માટ� �ણીતી ચાંપાનેરની �મી મ�સ્જદ કઇ સદ�માં બાંધવામાં આવી ?
Ans: ૧૫મી સદ�
કન્યા ક�ળવણી ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર� શ� કર�લ યોજના�ું નામ .
Ans: કન્યા ક�ળવણી શાળા પ્રવેશોત
ુ રાતના એકમાત્ર હ�ર� ટ�જ �ટ �ું નામ �ુંછ? Ans: દાંડ� હ�ર�ટ� જ �ટ
�જ
‘મદર ્ તેહ�ું ના...’ - આ પં�કત કોણે લખી છે? Ans: કિવ નમર્દ
ુ
હિમરસર તળાવ કચ્છ �જ&22765;લાના કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે? Ans: �જ
ુ ાઈ િત્રવેદ� કયા તખલ્�ુસથી િવખ્યાત ? Ans: ગા�ફલ
મ�ભ
ત્રણેય �દલ્હ� દરબારમાં હાજર રહ�લા એક માત્ર રાજવી�ું

ના. Ans: ખ�ગાર� ત્રી

�ન તીથર્સ્થળ પા�લતાણા કયા �જલ્લામાંઆવે�ું ? Ans: ભાવનગર
બાપા સીતારામ આશ્રમ કયાં આવેલોછ? Ans: બગદાણા
ુ ને હ� �ધ
ુ ી કાટ લાગ્યો નથી? Ans: એ�લસબ્રી
અમદાવાદમાં બંધાયેલા કયા લોખંડના �લ
દ્વારકા�ું મં�દર કઇ નદ�ના કાંઠા ઉપર આવ ે�ુંછ? Ans: ગોમતી નદ�

‘મે� તો ડગે પણ �ના મનનાં ડગે...’ - પદ કોણે રચ્�ું છે? Ans: ગંગાસતી
આચાયર્

આનંદશંકર �ુવનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: અમદાવાદ

સંસ્�ૃત અને �ગ્રે� સંસ્કારવાળ� ગદ્યશૈલી �ુજરાતના કયા કિવની રચનાઓમાં િવકસેલી
ુ
મળે છે? Ans: �ન્દર
્�
ભારતના રાષ્ટ્ર�ય ધ્વજની સૌ પ્રથમ રચના �ુજરાતની કઇ વ્ય�કતએ ?
Ans: મેડમ ભીખાઈ� કામા
કયા સ્થળ ન�ક સાબરમતી નદ� સ�ુદ્રમાં િવલીન થાય ? Ans: કોપાલીની ખાડ�
ગો�હલવાડનાં કોળ� �ી-��ુ ુ ષો હાથમાં � ૂપડાં, સાવરણી, �ડ
ં ૂ લાં, ડાલાં, સાંબેલાં લઈ વ�્ળાકાર�
રુ
ફર�ને ક� ુ � ૃત્ય કર� છ? Ans: ઢોલો રાણો
મહાત્મા ગાંધી�નાં ધમર્િવષયકલેખો કયા �ુસ્તકમાં સમાયેલા ? Ans: વ્યાપક ધમર્ભાવન
ુ રાતી ભાષા કઈ ભાષા પરથી ઉતર� આવી છે ? Ans: સંસ્�ૃત
�જ
પ�ાલાલ પટ� લની જ્ઞાનપીઠ પા�રતોિષકમેળવનાર નવલકથા પર આધા�રત �ફલ્મ�ું ન
જણાવો.
Ans: માનવીની ભવાઇ
‘વીજળ�ને ચમકાર� મોતીડા પરોવો...’ - પદ કોણે લખ્�ું છે? Ans: ગંગાસતી
ુ રાતમાં બી. એસ. એફ.� ંુ હ�ડ કવાટર ્ર કયાં શહ�રમાં છ? Ans: ગાંધીનગર
�જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ ડ�ઝલ મોટસર્ના ઉત્પાદનમાં દ�શભરમાં પ્રથમસ્થાનેઆ? Ans:
�જ
રાજકોટ
કયા પક્ષી િવશે એવી ખોટ� માન્યતા છે ક�

તેઓ વરસાદ�ું જ પાણી પી શક�?

Ans: બપૈયા અથવા પપીહા

વધાર્માં ગાંધી�એ કયો

આશ્રમ સ્થાપ્ય? Ans: સેવાગ્રામ આ

ુ રાત રાજયનો િવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.�ક.મી.
�જ
કચ્છમાં કયા �ુંગર�ું િશખર સૌથી ��ું છે? Ans: કાળો �ુંગર
પ્રાચીન �ુજરાતની િવ�િવખ્યાત િવદ્યાપીઠ�ું નામ . Ans: વલભી િવદ્યાપી
ભારત� ંુ સૌપ્રથમ દ�રયાઇ ઉદ્યાન ક�ુ? Ans: �મનગર દ�રયાઇ રાષ્ટ્ર�ય ઉદ
‘પાંડવોની શાળા’ અને ‘ભીમ� ંુ રસો�ું’ �વાં સ્થાપત્યો �ુજરાતના કયા સ્થળેઆવેલા ? Ans:
ધોળકા
દ�ક્ષણ �ુજરાતનો કયો બીચ અન્ય રાજયોના સહ�લાણીઓ માટ� પણ આકષર્ણ બની રહ ?
Ans: તીથલ
ુ શીએ ‘�જ
ુ રાત અને તે� ંુ સા�હત્’ - એ િવષય કયા �ગ્રે� ગ્રંથમાં ચચ્ ?
કનૈયાલાલ �ન
ુ રાત એન્ડ ઈટ્સ �લટર�ચ
Ans: �જ
�દવાળ�ઘોડા અથવા તો ખંજન પક્ષીઓ �ુજરાતમાં કયા મ�હનામાં િશયાળો ગાળવા આવ
પહ�ચે છે?
Ans: આસો માસ
ુ રાતી કિવતા સા�હત્યમાં‘મહાકિવ’ ક� ‘કિવસમ્ર’ તર�ક� કોણ ઓળખાય છે ? Ans: કિવ
�જ
ન્હાનાલાલ
ુ રાતમાં સદાવ્રતના સંત તર�ક� કોણ પ્રખ્ય ? Ans: જલારામ બાપા
�જ
ગાંધી�� ંુ સ્વરાજ �ગે�ું �ચ�તન કયા �ુસ્તકમાં આલેખાયે�ું? Ans: �હ�દ સ્વરાજ
ુ ાલદાસ બોટાદકર
કિવ બોટાદકર� ંુ � ૂ�ં ુ નામ � ંુ છે ? Ans: દામોદર �શ
ુ રાતી સા�હત્ય અકાદમી દ્વારા ક�ું સામિયક પ્રકાિશત થ? Ans: શબ્દ �ૃ�ષ્
�જ
ુ રાત � ૂિમમાગર ્થી અન્ય ક�ટલાં રાજયો સાથે જોડાયે�ુંછ? Ans: ત્ર
�જ
ુ રાત
ભારતમાં સૌથી વ� ુ રકતદાન કયા રાજયમાં થાય છે? Ans: �જ

ુ રાત ટ�કનોલો� �િન
ુ વિસ�ટ� કયાં આવેલી છે? Ans: ગાંધીનગર
�જ
ુ રાત ઉ�ર્ િવકાસ િનગ’ કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે? Ans: વડોદરા
‘�જ
સાબરકાંઠા �જલ્લાની �ુખ્ય નદ� કઇછ? Ans: હાથમતી
ુ રાતી હાસ્યસા�હત્યન‘હાસ્ય સમ્’ � ંુ �બ�દ કોને મળ્�ું છ? Ans: જયોતીન્દ્. દવે
�જ
ખો-ખોની રમતમાં ઉત્�ૃષ્ટ દ�ખાવ કર�ને અ�ુર્ન એવોડર્ મેળવનારા પ્રથમ ખેલાડ�?
ુ ીર ભાસ્કર
Ans: �ધ
અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ િથયેટરની સ્થાપના કોણે કર� ? Ans: ડાહ્યાભાઇ ઝવેર
સરદાર સરોવર બંધ� ંુ િશલ્પરોપણ કોણે ક�ુર્ હ�ુ? Ans: પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ુ
ુ રાત ઉ�ર્ િવકાસ સંસ્થા કયા શહ�રમાં આવેલીછ? Ans: વડોદરા
�જ
સ્નેહર�શ્મને કઈ પિત્રકા છાપવા બદલ નવ માસ �લની સ� થય? Ans: સત્યાગ્
પાવાગઢ પવર્ત પર

આવે�ું ક�ું તળાવ લાવારસ ફાટવાના કારણે રચા�ું હ�ુ? Ans: �ૂ િધ� ંુ

તળાવ
ુ રાતમાં ચેરના � ૃક્ષો�ું જંગલ કયાં આવે�ુંછ? Ans: �મનગર અને કચ્છના દ�રયા �કનારા
�જ
પાસે
ુ ામનબી મન્�ુર� �ું ઉપનામ જણાવ. Ans: આ�દલ
ફર�દ મહમદ �લ

ુ રાતની વડ� અદાલતના પ્રથમ �ુખ્ય ન્યાય�ૂિત� કોણ? Ans: �દ
�જ
ંુ રલાલ િત્રકમલા
દ� સાઇ
�હ��ુ-��ુ સ્લમ એકતાનાં પ્રતીક સમી બાબા �ુ�ુઈની મ�સ્જદ અમદાવાદમાં કયાં આવેલી?
Ans: જમાલ�રુ
ુ રાતના કયા ક્રાંિતકાર‘�જ
ુ રાત સવ�ચ્ચ ન્યાયા’ ના ઊચ્ચ ન્યાયાધીશ હત?
�જ
Ans: અબ્બાસ તૈયબ�

ુ
ુ
િપરોટોન ટા� ુ શેના માટ� �પ્ર
િસદ્ધ? Ans: સા��દ્રક રાષ્ટ
્ર�ય
ુ રાત� ંુ ‘નેશનલ મર�ન પાકર ’ કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: �મનગર
�જ
તરણેતરનો મેળો કોના િવજય માટ� ઉજવાય છે? Ans: અ�ુ ર્નના દ્રૌ-િવજય માટ�
‘રામ રમક�ું જ�ડ� ંુ ર� , રાણા�!...’ પદ કોણે રચ્�ું છ? Ans: મીરાંબાઇ
સલ્તનતકાળના ઈિતહાસની પ્રમાણ�ૂત આપતા કાન્હડદ� પ્રબંધમાં કોની પ્રેમકહાણી
છે ?
Ans: પીરો�-વીરમદ�
ુ રાતના �ુ લ ક�ટલા �ક.મી. િવસ્તારમાં રણ પથરાયે�ું છ? Ans: ૨૭,૨૦૦ ચો. �કમી.
�જ
ુ રાતની અલગ રચનાની આગેવાની કોણે લીધી હતી? Ans: ઈન્�ુલાલ યા�જ્
મહા�જ
ુ ામાચ�રત્
પ્રેમાનંદની કઈ �ૃિત દર શિનવાર� ગવાતી હ? Ans: �દ
શ્રી રંગઅવ�ૂતનો આશ્રમ કયાં આવેલો? Ans: નાર� �ર
કચ્છ� લોકકળાને સાચવ�ું મ્�ુ�ઝયમ કયાં આવ ે�ું? Ans: ��ર
ુ રાત� ંુ ‘લોકગેઈટ’ ધરાવ� ંુ એકમાત્ર બંદર ક�ું? Ans: ભાવનગર
�જ
ુ રાતનો ર� લમાગર્ ભારતીય ર�લવેના કયા ઝોનમાં ગણાય છે? Ans: પિ�મ
�જ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનાં કયા કિવ િનરક્ષર ? Ans: કિવ ભો� ભગત
અખા ઉપર સૌથી વધાર� પ્રભાવ કઈ િવચારધારાનો? Ans: શાંકરમત
ુ રાત � ૂષણ’ કહ� નવાજયા હતા ? Ans: જય�ૃષ્ણ ઠાકર
ગાંધી�એ કોને ‘�જ
ુ ાઈ પંચોળ� (દશર્)
‘સોક્ર��’ કયા પ્રિસદ્ધ �ુજરાતી લેખકની નવલકથ? Ans: મ�ભ
ુ રાતની સૌથી મોટ� �િન
ુ વિસ�ટ� કઇ છે? Ans: �જ
ુ રાત �િન
ુ વિસ�ટ�, અમદાવાદ
�જ
મહાત્મા ગાંધીના

આધ્યા�ત્મક માગર્દશર્ક કો? Ans: શ્રીમ�્ રાજચં

ુ રાતીના મહાન સંગીતકાર અિવનાશ વ્યાસે સૌપ્રથમ કયા નાટકમાં સંગીતઆપે�?
�જ
Ans: લવ�ુ શ પાને સીતાત્યાગ
હડ્ડપીય સંસ્�ૃિતએ �ુિનયાનેઆપેલી બે િવશેષ ભેટ જણ. Ans: નગર આયોજન અને ગટર
વ્યવસ્થ
િવ�ાિમત્રી નદ��ું ઉદભવસ્થાન કયાં ? Ans: પાવાગઢનો �ુંગર
ભાવનગર �જલ્લામાં ખારા પાણીમાંથી મી�ું પાણી બનાવવાનો પ્લાન્ટ કયાંઆવેલો ?
Ans: આવા�ણયા
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ ખનીજ ક્ષેત્ર કયાં આવે�ુ? Ans: �કલે�ર
�જ
સ્વતંત્ર �ુજરાતના ઉદઘાટક રિવશંકર મહારાજ�ું �વનચ�રત્ર કોણે લખ્? Ans: બબલભાઇ
મહ�તા
ુ રાત� ંુ રાજયગીત ક� ંુ છે? Ans: જય જય ગરવી �જ
ુ રાત
�જ
ુ ાઈ પંચોળ� ‘દશર્’ની કઈ નવલકથામાં �લ�વનનાં �ગત અ�ભ
ુ વો આલેખાયા છે ?
મ�ભ
Ans: બંદ�ઘર
કિવ નમર્દ� કો�ું પદ વાંચીને કાવ્ય લખવાનીપ્રેરણા મેળવ? Ans: કિવ ધીરો
કોના નામે હ�દ્રાબાદમાંનેશનલ પો�લસ એક�ડમી? Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સૌથી વ� ુ વસતી ધરાવે છે? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતી ભાષાની કઇ શૈલી માત્ર ન્હાનાલાલ કિવ �ૂરતી જ મયાર્�દત? Ans: ડોલન શૈલી
�જ
ુ ાન શેખ
સૌ પ્રથમ વખત ��ગ્લશ ચેનલ કયા �ુજરાતી તરવૈયાએ પાર કર� ? Ans: ��ફય
સંસ્�ૃત અલંકાર શા�નો �ુપ્રિસદ્ધ‘કાવ્-મીમાંસા’ કઇ �લિપમાં પ્રકાિશત થયોછ? Ans:
પાં�ુ�લિપ

ુ રાતમાં આવેલી કઇ મેનેજમેન્ટ સંસ્થા એિશયામાં પ્રથમ ક્રમે? Ans: આઈ.આઈ.એમ.
�જ
-એ
ુ લગીતોની શ�આત કોણે કર�? Ans: ડાહ્યાભાઇ ધોળશા
રં ગ� ૂિમ ઉપર �ગ
ુ રાતમાં પ્રથમ ર��ડયો સ્ટ�શન કોણે શ� કરાવ? Ans: મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ
�જ
�હ�દ� �ફલ્મોના �ણીતા �ુજરાતી અ�ભનેતા સં�વ�ુમાર�ું �ૂળ નામ �ું હ&22753;◌ં? Ans:
હ�રલાલ જર�વાલા
ુ રાત
ભારતમાં સૌથી વ� ુ રકતદાન કયા રાજયમાં થાય છે? Ans: �જ
ુ રાતી વૈજ્ઞાિનક ભારતમાં અવકાશી સંશોધનના પ્રણેતા ગણા? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભા
�જ
ુ રાતમાં સચવાયેલી છે? Ans: કૌ�િુ મય
સામવેદની કઈ શાખા આ� �જ
ુ રાતના ૨૬માંથી ક�ટલા �જલ્લાના વનિવસ્તારોમાં �દપડો જોવા મળે?
�જ
Ans: ૧૭ �જલ્લાના વનિવસ્તા
ભકત કિવ નરિસ�હ મહ�તાની કિવતા પર કઈ િવચારધારાનો પ્રભાવ? Ans: પ્રેમલક્ષણા ભ
સ્વરાજની લડત માટ� રિવશંકર મહારા� ક�ુ �ુસ્તક ઘર� ઘર� પહ� ચ�ું કુ� હ�
? Ans: �હ�દ
�
સ્વરા
ુ રાતના કયા વનિવસ્તારોમાં દ�ખી શકાય છ?
ઉડતી �ખસકોલી �જ
Ans: � ૂરપાણે�ર અને દ�ક્-મધ્ય �ુજરાતનાં જંગલો
ુ રાત
ભારતમાં સૌથી વ� ુ મી�ું ઉત્પાદન કર�ું રાજય ક�ુ? Ans: �જ
ુ રાતમાં અનાથ આશ્રમની પ્ર�ૃિ� શ� કરનાર સૌપ્રથમ �ુધારક ક? Ans: મ�હપતરામ
�જ
�પરામ
ુ ાઈ પંચોળ�
‘સોક્ર�ટ’ નવલકથાના લેખક કોણ છે? Ans: દશર્ક- મ�ભ
કચ્છનાં રણમાં

?

Ans: બ�ી

આવેલા �ચાણવાળ(બેટ �વા લાગતા) િવસ્તારમાં કયો �-ભાગ ઓવેલો નથી

ુ રાતી સા�હત્યમાં કોની પદ રચનાઓ‘કાફ�’ તર�ક� પ્રિસદ્ધ થઇ? Ans: કિવ ધીરો
�જ
રમણલાલ નીલકં ઠના િવવેચનસંગ્રહ�ું નામ �ું? Ans: કિવતા અને સા�હત્ય
પંચમહાલની િશવરાજ�રુ ની ખાણમાંથી કઈ ખનીજ મળે છે ? Ans: મ�ગેિનઝ
અમદાવાદ કયા સમયગાળા દરમ્યાન �ુજરાત�ું પાટનગર ર?�ુ Ans: ૧૯૬૦ થી ૧૯૭૦
ુ રાતના કયા પ્રિસદ્ધ ગઝલકાર અને આલ્બટર્ આઈન્સ્ટાઈન ?
�જ
ુ ાલા
Ans: શેખાદમ આ�વ
�ુ દરતી રં ગો દ્વારા તૈયાર થતા અને �ુલર્ભ કલાત્મકતા ધરાવતા પટોળા �ુજરાતના
શહ�રમાં બને છે? Ans: પાટણ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ મં�દરો ધરાવ� ંુ શહ�ર ક� ંુ છે? Ans: પાલીતાણા
�જ
ુ રાતમાં પારસીઓને આશ્રય આપનાર રા��ું નામ જણા. Ans: �દ� રાણા
�જ
ુ રાતી કિવ બા�સ
ુ ાહ�બ ગાયકવાડ � ૂળ કયાંનાં વતની હતા ? Ans: વડોદરા
�જ
આયર્સમાજની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: સ્વામી દયાનંદ સરસ્વત
ુ રાતનો ર� લમાગર ્ ભારતીય ર�લવેના કયા ઝોનમાં ગણાય છે? Ans: પિ�મ
�જ
શહ�દ થયેલા સ્વાતં�ય સૈિનક�ું શબ જોઇને ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કઇ �ૃિત રચી હત?
Ans: �ૃત્�ુનો ગરબો
કઇ િવદ� શી પ્ર�એ �, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં બંદર� ંુ િનમાર્ણ કરાવ્�ું હ�? Ans:
પો�ર ુ ્�ગઝ
ુ રાત� ંુ ર� લવે �રુ ક્ષાદળ�ું તાલીમ ક�ન્દ્ર કયાં આવે�ુ? Ans: વલસાડ
�જ
ુ રાતની સૌપ્રથમ પ્રાદ�િશક �ૂક �ફલ્મ કઇ? Ans: ભકત િવ�ૂ ર
�જ
અમદાવાદના કયા જ� સૌપ્રથમવાર િવદ�શી વસ્�ુઓને સ્થાને સ્વદ�શી ચીજો અપન
ુ
લોકોને અપીલ કર� હતી? Ans: ગોપાલ હર� દ� શ�ખ

કોના શાસનકાળ દરમ્યાન �ુજરાત�ું પાટનગર અમદાવાદથી ચાંપાનેર ખસેડા�ુ? Ans: મહંમદ
બેગડો
�હ��ુ-��ુ સ્લમ એકતાનાં પ્રતીક સમી બાબા �ુ�ુઈની મ�સ્જદ અમદાવાદમાં કયાં આવેલી?
Ans: જમાલ�રુ
સ્વાતં�ય ચળવળ દરિમયાન �ુજરાતમાં થયેલો સૌપ્રથમ સત્યાગ્રહ કય? Ans: ખેડા
સત્યાગ્
ુ રાત �ુ�રઝમ �ડપાટર ્મેન્ટ દર વષ‘સમર ફ�સ્ટ�વ’ કયાં યો� છે ? Ans: સા�ત
ુ ારા
�જ
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમનેચર એજ�ુક�શનસેન્ટર કયાં ? Ans: �હ�ગોળગઢ
�જ
ુ રાતના કયા મં�દરમાં દાન-ધમાર્દો સ્વીકારાતો ન? Ans: વીર�રુ � ંુ જલારામ મં�દર
�જ
ુ રાતના કયા �દ્વપકલ્પનો આકાર કાચબાની પીઠ �વો? Ans: સૌરાષ્ટ
�જ
પોરબંદર �જલ્લાના કયા ગામમાં શ્રી�, બલરામ અને �ુ�કમણી�� ંુ પ્રાચીન મં�દર આવ ે�ું?
Ans: માધવ�રુ
‘સોરઠ તારાં વહ�તાં પાણી’ ના રચય&22751;તા� ંુ નામ આપો. Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી
ુ ત મહારા� શ� કર� � ંુ ક� ંુ માિસક આ�ય લોકિપ્રય? Ans: જનકલ્યાણ
સંત �િન
અ�ટરા શાના માટ� �ણી� ંુ છે ? કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: કાપડ સંશોધન-અમદાવાદ
ુ રાતના કયા બંધને ‘મેગા પ્રો�’ તર�ક� ગણવામાં આવે છે ? Ans: ઉકાઇ બંધ
�જ
ઈડરના રા� રણમલ્લનાં �વન પર

આધા�રત કઈ �ૃિત રચાઈ છે? Ans: રણમલ્લ છંદ

કયા કિવ ગરબીઓના કિવ તર�ક� પ્રિસ�દ્ધ પામ્ય? Ans: કિવ દયારામ
‘વહ�તા સાથે સૌ કોઇ વહ�’ - કહ�વતના જન્મદાતા કોણ છ? Ans: જ્ઞાની કિવ અખ
ુ રાતી કિવ મી� હંસે શંકરાચાયર્ના કયા સ્તોત્રનો �ુજરાતી સમશ્લોક� અ�ુવાદ કય?
�જ
Ans: સૌન્દયર્લહ�ર

ુ રાતી અને સંસ્�ૃત
શ્રીરંગ અવ�ૂત મહારા� કઇ ભાષામાં �ુસ્તકો લખ્યા? Ans: મરાઠ�, �જ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ ડાંગર� ંુ વાવેતર કયા �જલ્લામાં થાય છ? Ans: વલસાડ
�જ
ુ રાતના કયા વનિવસ્તારોમાં જોવા મળે છ? Ans: ડાંગ �જલ્લાના
ટપકાંવાળ� જ ંગલી ચીબર� �જ
વાંસદા
ુ રાત સરકાર તરફથી શેના માટ� એનાયત કરવામાં આવે છે?
‘જય�ભખ્�ુ �ુરસ્ક’ �જ
Ans: માનવકલ્યાણના ક્ષેત્રે ઉમદા પ્ર�ૃિ� કર
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ �ુતરઉ કાપડની મીલની સ્થાપના કોણે ? Ans: રણછોડલાલ છોટાલાલ
�જ
નવા િવધાનસભા �બલ્ડગ�ું નામ કોના નામ ઊપર રાખવામાં

આવ્�ુંછ? Ans: િવઠ્ઠલભાઇ પટ�

ુ રાત વસ્તીની �ૃ�ષ્ટએ ભારતમાં કયા ક્રમે આવ? Ans: દસમા
�જ
ુ રાતના પ્રથમ ઉ�ૂર્ ગઝલકાર કોણ ? Ans: વલી �જ
ુ રાતી
�જ
�પુ ્ત �ુગ દરમ્યાન �ુજરાતમાં �હ��ુ ધમર્ના કયા સંપ્રદાયનો પ્ર? Ans: વૈષ્ણવ
અમદાવાદમાં આવેલી અને સ્થાપત્યકળાનો ઉ�મ ન�ૂનો એવી �ુમ્મા મ�સ્જદકોણે બંધ
હતી?
Ans: અહમદશાહ બાદશાહ
ુ રાત સરકાર દ્વારા પા�રતોિષક પ્ર‘વ્ય�કત ઘડત’ �સ્તકના લેખક કોણ છ
ુ
�જ
? Ans: ફાધર
વાલેસ

દ� શભરમાં આ�ક�ટ�કટના અભ્યાસ માટ� �ણીતી‘CEPT’ ની સ્થાપના કયાં અને કયાર� થ?
Ans: અમદાવાદ ઇ.સ.૧૯૬૩
ુ રાતના દ�રયાકાંઠ� અરબી સ�દ્રમાં અ�સ્તત્વ ધરાવતી િવશાળકાય સ્પમર્ વ્હ�લ�
ુ
�જ
આશર� ક�ટ� ં ુ હોય છે? Ans: ૪૫થી ૭૦ ટન
ુ રાતભરમાં પ્રિસદ્ધ? Ans: �વ
ુ ને�ર� મં�દર
ગ�ડલમાં આવે� ંુ ક� ંુ મં�દર �જ

�હ�દ� �ફલ્મ ક્ષેત્રે કા�ું કાઢનાર �ુજરાતની પ્રિસદ્ધ સંગીતકાર બેલડ��ુ.
Ans: કલ્યાણ�- આણંદ�
ુ રાતમાં દ�પડા અને સાબર માટ� ક� ંુ અભયારણ્ય છ. Ans: બરડ�પાડા (�જ. ડાંગ)
�જ
ુ રાતના હસ્ત�લ�ખત ગ્રંથભંડારમાં કઇ એકમાત્ર �લિપ સચવાયે? Ans: પાં�ુ�લપી
�જ
ુ રાતની ભૌગો�લક સીમાઓનો િવસ્તાર કયા �ુળનાં શાસનમાં સૌથી વધાર� થય? Ans:
�જ
સોલંક� વંશ
સરદાર પટ�લે બારડોલી આશ્રમ�ું �ું નામ રાખ્? Ans: સ્વરાજ

આશ્

‘કાવ્ય વાચનનો િવષય નથ, શ્રવણનો’ - આ િવધાન કોણે ક�� ુ છે? Ans: રામનારાયણ પાઠક
‘જસમા ઓડણ’, ‘�ંડા �લણ’ અને ‘રા� દ� ઘણ’ �વા વેશો લખનાર કોણ હતા ? Ans: અસાઈત
ઠાકર
સોલંક� વંશના પ્રિસદ્ધ રાજવી િસદ્ધરાજ જયિસ�હના શાસનકાળમાં‘ક�લ કાલ સવર્’� ંુ �બ�ુદ
પ્રાપ્ત થ�ું હ? Ans: હ�મચંદ્રાચાય
સ્થાપત્યકળાના ઉ�મ ન�ૂના તર�ક� �ણીતો �ઝ��વાડાનો �કલ્લો કયાંઆવેલો? Ans:
�રુ � ન્દ્રન
‘લાખો �લાણી’ �ફલ્મના સંગીતકાર કોણ છે? Ans: ગૌરાંગ વ્યાસ
ુ રાતના કયા િવસ્તારમાં વસે છ? Ans: કચ્છનો રણ િવસ્તા
ભારતીય વામનકાય છ�ંદર �જ
ખારાઘોડા શાના ઉત્પાદન માટ� �ણી�ું છે? Ans: મીઠા
સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ લશ્કર� વડા કયા �ુજરા? Ans: જનરલ રા�ન્દ્રિસ�
ુ રાત� ંુ િવસ્તારની �ૃ�ષ્ટએ ભારતમાં ક�ટલા�ું સ્થાન? Ans: નવ� ંુ
�જ
‘ખોબો ભર�ને અમે એટ� ંુ હસ્ચા ક� �ૂવો ભર�ને અમે રોઇ પડ�’ ગીતના લેખક કોણ છે?
Ans: જગદ�શ જોશી

ુ રાતી મ�હલા માલા �ચનોયને કયા ક્ષેત્રમાં પ્રદાન આપવા બદલ પ્રિત�ષ્ઠત ટ
�જ
એવોડર ્

આપવામાં

આવ્યોછ? Ans: તબીબી ક્ષેત

સંત બોડાણાનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ડાકોર
ુ ાં સા�હત્ય�ુ�’ તર�ક� કોણ ઓળખાય છે ? Ans: રામનારાયણ િવ. પાઠક
‘ગાંધી�ગન
ચરોતર પંથક કયા �જલ્લાને

આવર� લે છે? Ans: ખેડા

ઉદવાડામાં આવેલી કઇ અ�ગયાર� જોવાલાયક છે ? Ans: પિવત્ર ઈરાનશો ફાયર ટ�મ્
ુ રાતી ભાષાલેખન અને �જ
ુ રાતી �પરચના કયા શતા� ુ સા�હત્યકારનો બ�ુ�ૂલ્ય ફાળો?
�જ
Ans: ક�શવરામ કાશીરામ શા�ી (ક�. કા. શા�ી)
ભારતના � ૂત� ૂવર્ રાષ્ટ્રપ.પી.�. અબ્�ુલકલામ ઉપર કયા �ુજરાતી વૈજ્ઞાિનકનો િવશ
પ્રભાવ હ? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભા
ુ રાતની કઈ �હ�મતવંતી નાર�એ સને ૧૧૭૯માં શહા�દુ ્દ�ન ઘોર�ને હરાવી પાછો કાઢ�ો હ?
�જ
Ans: નાિયકાદ� વી
લોકસંસ્�ૃિતનાં રક્ષણ માટ� �ુજરાત સરકાર� કઇ યોજના અમલમાં �ૂક�? Ans: પંચવટ� યોજના
નારાયણ દ� સાઇ �લ�ખત ગાંધી�ના � ૃહ�્ �વનચ�રત્ર�ું નામ �ું? Ans: મા�ં ુ �વન એ જ
માર� વાણી
‘રણમલ્લ છં’ના સ�ક કોણ છે? Ans: શ્રીધર વ્ય
ુ રાતી ભાષામાં આશર� ક�ટલા શબ્દો છે? Ans: આશર� પોણા ત્રણ લા
�જ
વડોદરા રાજયમાં કયા મરાઠા રાજવીઓ� ંુ શાસન હ�?ંુ Ans: ગાયકવાડ
૧૮મી સદ�માં બંધાયેલા ગ�ડલ સ્ટ�ટના રજવાડ� મહ�લ�ું નામ જણાવ. Ans: નૌલખા પેલેસ
કચ્છના રણપ્રદ�શનો પ�રવેશ કોની વાતાર્ઓમાંિવશેષ જોવા મળ? Ans: જયંત ખત્ર
ુ રાતની કઇ લડતને ‘ધમર્�ુ’ નામ આપ્�ુ? Ans: અમદાવાદ િમલ સત્યાગ્
ગાંધી�એ �જ

હ�મચંદ્રાચાયર્�ું જન્મસ્થળ ક�? Ans: ધં� ૂકા
ત્રણેય �દલ્હ� દરબારમાં હાજર રહ�લા એક માત્ર રાજવી�ું

ના. Ans: ખ�ગાર� ત્ર

હ�મચંદ્રાચાય� સ્થાપે�ું જ્ઞાનમં�દર �ુજરાતમાં કયાં આવે�ુ? Ans: પાટણ
ુ રાતના ઈિતહાસમાં કયા કાળને �વ
ુ ણર્કાળ કહ�વામાં
�જ
�ુનાગઢના �ગરનાર પવર્તની પડખે
?

આવે છ? Ans: સોલંક� કાળ

આવેલી દાતાર ટ�કર� પર કયા પીરની દરગાહ

આવેલી છે

Ans: જિમયલશા પીર
ુ
�પ્ર
િસદ્ધ સા�હત્યકાર રમણલાલ નીલકંઠ� �ુજરાતના નામ પરથી કઇ રાષ્ટ્ર�ય સંસ્
હતી?
ુ રાત સભા
Ans: �જ
ુ રાતમાં આવે� ં ુ ક� ંુ �યોિત��લ�ગ બાર� ય �યોિત��લ�ગોમાં સૌથી મો�ંુ િશવ�લ�ગ ધરાવે છે?
�જ
Ans: સોમનાથ
ુ રાતી અ�વ
ુ ાદક કોણ છે? Ans: ઉમાશંકર જોશી
કા�લદાસના ‘અ�ભજ્ઞાન શા�ુન્ત’ના �જ
કચ્છનો કયો મેળો કોમી એકતા�ું પ્રતીક માનવામાંઆવે ? Ans: હા�પીરનો મેળો
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યની સૌથી �ૂની �ૃિત કઈ ગણાયછ? Ans: ભરતે�ર-બા�ુબ�લરાસ
દ�ક્ષણ �ુજરાતની જમીન ક�વા પ્રકારની? Ans: કાળ� અને કાંપવાળ�
સ્વતંત્ર �ુજરાતના ઉદઘાટક રિવશંકર મહારાજ�ું �વનચ�રત્ર કોણે લખ્? Ans: બબલભાઇ
મહ�તા
પ્રેમાનંદન‘મામે�ં ુ ’ �ૃિત કોના �વન સાથે જોડાયેલી છે ? Ans: નરિસ�હ મહ�તાની દ�કર�
�ું વરબાઈ
ુ રાતી
આઝાદ �હ�દ ફોજના બચાવપ�્&22743;◌ે ધારદાર દલીલો કર� તેમને ક�સ �તાડનાર �જ
ુ ાભાઇ દ� સાઇ
એડવોક�ટ કોણ હતા? Ans: સર �લ

ભાલણે ‘આખ્યા’ સંજ્ઞા સૌપ્રથમવાર કઈ �ૃિતમાં ઉપયોગમાં લીધી ? Ans: નળાખ્યાન
ુ રાતી ભાષામાં જગતનો ઈિતહાસ લખવાનો પ્રથમ પ્રયત્ન કોણે કય? Ans: કિવ નમર્દ
�જ
ુ રાત �ુ�રઝમ �ડપાટર ્મેન્ટની સ્થાપના કયાર� થઇ હ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૭૩
�જ
સ્વરાજની લડત માટ� રિવશંકર મહારા� ક�ુ �ુસ્તક ઘર� ઘર� પહ� ચ�ું કુ� હ�
? Ans: �હ�દ
�
સ્વરાજ
ુ ીની અ�ખલ �હન્�ુ
ચોરવાડથી વેરાવળ �ધ

ઓપ-સી તરણસ્પધાર્ કોની સ્�ૃિતમાં યો�ય?

Ans: વીર સાવરકર
મત્સ્ય ઉદ્યોગની તાલીમશાળા કયાં આવેલી? Ans: વેરાવળ
સવ�ચ્ચ અદાલતના સૌપ્રથમ �ુજરાતી ન્યાય�ૂિત� કોણ? Ans: હ�રલાલ ક�ણયા
દ્વારકાના મં�દરને બી� કયા નામે ઓળખવામાં આવેછ? Ans: જગત મં�દર અથવા િત્રલો
મં�દર
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ અનાથાશ્રમની સ્થાપના કોણે કર? Ans: મ�હપતરામ �પરામ
�જ
વડોદરા �જલ્લામાં

આવે�ું ક�ું તળાવ પયર્ટન સ્થળ તર�ક� પણ િવકાસ પામ્�ુ? Ans: આજવા

તળાવ
ુ રાતી ગઝલના ગાલીબ તર�ક� કોણ �ણીતા છે? Ans: મર�ઝ
�જ
ગાંધી�ને રાજકારણમાં આવતા પહ�લાં એક વષર્ �ુધી રાજકારણનો અભ્યાસ કરવા એક િવદ�શ
મ�હલાએ � ૂચવ્�ુ. એ મ�હલા કોણ હતા? Ans: એની બેસન્ટ
C.E.E.� ંુ � ૂ�ં ુ નામ જણાવો. Ans: સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ�ુક�(અમદાવાદ)
ુ રાત � ૂષણ’ કહ� નવાજયા હતા ? Ans: જય�ૃષ્ણ ઠાકર
ગાંધી�એ કોને ‘�જ
સોલંક�વંશના રાજવી �ુ મારપાળને કયા ધમર્ પ્રત્યે પ્રી? Ans: �ન ધમર્
ટ�સ્ટ �ક્રક�ટમાં હ��ટ્રક લેનાર એકમાત્ર ભારતીય ઝડપી ગોલંદાજ? Ans: ઇરફાન પઠાણ

અમદાવાદમાં સાબરમતી નદ� પર આકાર લઇ રહ�લી મહાત્વાકાંક્ષી યોજના ર�વર ફ્રન્ટન
લંબાઇ ક�ટલી છે? Ans: ૧૨.૫ �ક.મી.
ુ રાતમાં ક�ટલી �િતના પાલ� ંુ પ્રકારના સસ્તન પ્રાણીઓ ન�ધા? Ans: ૧૨ �િતના
�જ
ુ રાતમાં કયા સ્થળે અભયારણ્ય બનાવવામાં આવ્�ું ? Ans: રતનમહાલ
ર�છ માટ� �જ
હ�મચંદ્રાચાચર્�ું સાંસા�રક નામ �ું હ? Ans: ચાંગદ� વ
‘સંદ�શ રાસક’ �ૃિતના રચિયતા� ંુ નામ જણાવો. Ans: કિવ અબ્�ુર રહ�માન
ુ રાતના કયાં શહ�રને વૈિ�ક વારસામાં સ્થાન
�જ

આપવામાં

આવ્�ુંછ? Ans: ચાંપાનેર

ુ રાતમાં આવેલા પ્રિસદ્ધ �યોિત��લ�ગ સોમનાથના નામનો અથર્ �ું થ? Ans: ચંદ્રનો રક
�જ
�ગરનારનો િશલાલેખ કઇ �લિપમાં કોતરાયેલો છે ? Ans: બ્રાહ
ુ રાતના ૨૬માંથી ક�ટલા �જલ્લાના વનિવસ્તારોમાં �દપડો જોવા મળે?
�જ
Ans: ૧૭ �જલ્લાના વનિવસ્તા
ુ લ સામ્રાજય દરમ્યાન �ુજરાતના �ુખ્ય બંદર તર�ક� રહ�લા શહ�ર�ું નામ જ. Ans:
�ઘ
�રુ ત
ુ રાતના કયા �જલ્લાને સૌથી લાંબો દ�રયા �કનારો મળેલો છે? Ans: �મનગર
�જ
ુ ા પારણાં
ઝવેરચંદ મેઘાણીનો કયો કાવ્યસંગ્રહ ગાંધી� િવષયક કાવ્યોનો? Ans: બા�ન
ુ રાતની ખારબેન્કને ફળ �ુપ બનાવવા માટ� કઇ યોજના િવચારાધીન છે? Ans: કલ્પસર
�જ
િસધ્ધ�ુર�ું પ્રાચીન નામ �ું હ�? Ans: શ્રીસ્
ુ રાતમાં ‘સેન્ટર ફોર સોિશયલ સ્ટડ’ કયાં આવેલી છે? Ans: �રુ ત
�જ
ુ લે આઝમ �ફલ્મના‘મોહ� પનઘટ પે નંદલાલ...’ ગીતના રચિયતા કોણ હતા? Ans: ર�ન
ુ ાથ
�ઘ
બ્રહ્
એિશયાની સૌથી મોટ� િસિવલ હો�સ્પટલની રચના અને િવકાસનો યશ કોને �ય છ?

Ans: ડૉ. �વરાજ મહ�તા
ુ રાત’ શબ્દ કયા શાસનકાળમાં પ્રચ�લત ? Ans: સોલંક�કાળ
‘�જ
ુ રાત� ંુ પ્રાચીન નામ આનતર્ કોના પરથી પડ�ું હ? Ans: શયાર્િતનાં �ુત
હાલના ઉ�ર �જ
આનતર્ પરથી
ુ માળા
નરિસ�હરાવ �દવે�ટયાનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ કય? Ans: �ુ �મ
સોલંક� વંશના પ્રથમ શાસક�ું નામ જણા. Ans: � ૂળરાજ સોલંક�
અ�ટરા શાના માટ� �ણી� ંુ છે ? કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: કાપડ સંશોધન-અમદાવાદ
પિવત્ર યાત્રાધામ ડાકોરના મં�દરપાસે ક�ું તળાવ આવે�ુ? Ans: ગોમતી તળાવ
ુ રાતના કયા શહ�રમાં શાહઆલમ સાહ�બનો પ્રિસદ્ધ ઉસર્ ભર? Ans: અમદાવાદ
�જ
કિવ અખો અમદાવાદમાં કયાં રહ�તા હતા? Ans: દ� સાઇની પોળ, ખા�ડયા
બ�ળયાદ� વને ર�ઝવવા માટ� ક� ંુ � ૃત્ય કરવામાં

આવે છે? Ans: કાકડા � ૃત્ય

એટોિમક િશક્ષણ માટ�  �ુજરાતમાં કઇ સંસ્થા કાયર્રત? Ans: ભાભા એટોિમક ર�સચર્ સેન્ટ
�ગ્લ �ડ જનારા સૌપ્રથમ �ુજરાતી સા�હત્યકાર કોણ? Ans: મ�હપતરામ નીલકં ઠ
કડાણાબંધ કયા �જલ્લામાં છે? Ans: પંચમહાલ
ુ રાતનો ટ� ક્ષટાઈલ ઉદ્યોગ શેના ઉત્પાદન માટ� િવ�સ્તર� ત્રી�ું સ્થાન?
�જ
Ans: ડ�િનમના ઉત્પાદન માટ�
મધ્યકાલીન �ુગમાં શામળ�ું વતન વ�ગણ�ુર હાલમાં અમદાવાદનો કયો િવસ્તારછ? Ans:
ગોમતી�રુ
ુ રાતના કયા �ણીતા પક્ષીિવદન‘પદ્મ�ૂ’થી સન્માિનત કરાયા છ? Ans: સલીમઅલી
�જ
વા�લયા �ટૂં ારામાંથી વાલ્મીક� ઋિષ બન્યાતેમ કચ્છમાં કયા �ૂંટારાએ પછ�થી સંત તર�
ખ્યાિત મેળવી હત? Ans: �સલ �ડ��

શ્રી�ૃષ્ણના �વન પર આધા�રત નવલ‘માધવ કયાંય નથી’ કોણે લખી છે? Ans: હ�રન્દ્રદ
મધ્યકાલીન કિવ નાકર કયાંનો વતની હતો? Ans: વડોદરા
�દવાળ�ઘોડા અથવા તો ખંજન પક્ષીઓ �ુજરાતમાં કયા મ�હનામાં િશયાળો ગાળવા આવ
પહ�ચે છે?
Ans: આસો માસ
મહાત્મા દા�ુ દયાળનો જન્મ કયાં થયો હોવા�ું માનવામાં આવે? Ans: અમદાવાદ
નરિસ�હ મહ�તાએ પોતાનાં કાવ્યસ�નમાં કયો પદપ્રકાર અપનાવ્યો? Ans: પ્રભાિતયા
ુ રાતના કયા િવસ્તારમાં િશયાળા દરિમયાન સૌથી
�જ

ઓ�ં તાપમાન જોવા છ? Ans: ન�લયા

નળસરોવર કો� ંુ અભ્યારણ છ? Ans: યાયાવર પક્ષી
બનાસ નદ�� ંુ પ્રાચીન નામ �ું હ�? Ans: પણાર્શા
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર� આનંદશંકર �ુવને ક�ું �બ�ુદ આપ્�ું ? Ans: ઉ�મ વ્યવહારજ
વાઘો�ડયા શેના ઉત્પાદન માટ� �ણી�ું છ? Ans: સાયકલ
ુ
રામદ� વપીર� ંુ પ્રાચીન મં�દર કયાં આવ ે�ુંછ? Ans: ર��
ુ રાતમાં �ેત ક્રાંિતના પ્રણેતાકોને ગણવામાં આવ? Ans: ડૉ. વગ�સ �ુ �રયન
�જ
ુ રાત રાજયની સ્થાપના થયા પછ� કઇ પાટ�એ સરકાર બનાવ? Ans: ક�ગ્રે
�જ
‘ભાર� લો અ�ગ્’ અને ‘�દવ્ય ચ�’ �વી કલાત્મક નવલકથાના લેખક કોણ છે?
Ans: રમણલાલ વ. દ� સાઈ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં અક�કકામ માટ� �ણી�ુંછ? Ans: ખંભાત
�જ
ુ રાતની િવધાનસભા કયા મહા�ભ
ુ ાવના નામ ઉપરથી છે? Ans: િવઠ્ઠલભાઇ પટ�
�જ
ુ રાતની સૌથી મોટ� િસ�ચાઇ યોજના કઇ છે? Ans: સરદાર સરોવર નમર્દા યોજના
�જ

ુ રાતના મધ્યકાલીન કિવ ભાલણ�ું સૌથી િવશેષ પ્રદાન કયા કાવ્ય સ્વ�પમાં ર�? Ans:
�જ
આખ્યાન
લોથલ લગભગ ક�ટલા વષર્ પહ�લા�ું બંદર હશે એમ મનાય છે? Ans: આશર� ૪૦૦૦ વષર્ �ૂવ� �ું
અવાર્ચીન �ુજરાતી કિવતામાં �ગ્રે� શૈલીના પ્રથમ આત્મલક્ષી ઉિમ�કાવ્યો કોણે?
ુ માળા
કાવ્યસંગ્રહ�ું નામ જણ. Ans: કિવ નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા - �ુ �મ
તરણા ઓથે �ુંગર ર� , �ુંગર કોઈ દ� ખે નહ�’ - �વી �દ
ંુ ર રચનાના રચિયતા� ંુ નામ જણાવો. Ans:
કિવ ધીરો
� ૂજરાત િવદ્યાપીઠને ડ�મ્ડ �ુિનવિસ�ટ�નો દરજજો કયાર� મ? Ans: ઇ.સ.૧૯૬૩
ુ રાતના કયા શહ�રમાં વસવાટ કય�? Ans: વલસાડ
ઇરાનથી આવીને પારસીઓએ �જ
ુ રાતી ભાષા સા�હત્યના અધ્ય-સંશોધન માટ� કઇ સંસ્થાની સ્થાપના થઇ હ?
�જ
Ans: સોિશયલ એન્ડ �લટરર� એસોિશયેશન
ુ રાતનાં કયા અગ્રણી ઉદ્યોગપિતએ ક��લકો િમલની સ્થાપના કર? Ans: �બાલાલ
�જ
સારાભાઇ
સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના ભક્તોના �દયમાં કાયમી સ્થાન પા‘િશક્ષાપત્’ રચના કોણે
કર� હતી ? Ans: સહ�નંદ સ્વામી
લંડનમાં ઇ�ન્ડયન હોમ�લ સોસાયટ�ની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કન્યાશાળા કઇ સંસ્થા દ્વારા શ� કરવામાં આ?
�જ
ુ રાત વનાર્ક�ુલર સોસાયટ�
Ans: �જ
ુ રાતનો કયો �જલ્લો સૌથી
�જ

ઓછ� વસ્તી ધરાવેછ? Ans: ડાંગ

કાંક�રયા તળાવ કઇ સાલમાં અ�સ્તત્વમાં આવ્�? Ans: ઈ.સ. ૧૪૫૧
ુ રાતના સૌપ્રથમ ગઝલકાર કોણ હ? Ans: બાલાશંકર કં થા�રયા
�જ

ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ તેલ ક્ષેત્ર કયાં? Ans: �કલે�ર
�જ
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં �ુરખાબનગર રચાય છે? Ans: કચ્છ
�જ
‘ભોિમયા િવના માર� ભમવા’તા �ુંગરાં...’ ગીતના રચિયતા કોણ છે ? Ans: ઉમાશંકર જોશી
મધ્યકાલીન ફા�ુકાવ્યોમાં ઉ�મ ફા�ુકાવ્ય ક�ું મનાય ? Ans: વસંત િવલાસ
હાથબ કાચબા ઉછેર ક�ન્દ્ર કયા �જલ્લામાં આવે�ું? Ans: ભાવનગર
ભકત કવિયત્રી ગંગાસતી�ું વતન ક�ું હ�? Ans: સમ�ઢયાળા (�જ. ભાવનગર)
‘િસ�હાસન બત્રી’ કોની �ૃિત છે? Ans: રમણલાલ સોની
ુ રાત� ંુ િવ�િવખ્યાત પરંપરાગત �ૃત્ય ક�ું? Ans: ગરબા
�જ
ુ રાતનો નંબર ૧ ખેલાડ� કોણ છે ? Ans: પિથક મહ�તા
ટ�બલ ટ�િનસમાં �જ
એિશયા ખંડમાં સૌથી વ� ુ �ીવાહન ચાલક કયા શહ�રમાં છે? Ans: અમદાવાદ
ુ રાત � ૂિમમાગર ્થી અન્ય ક�ટલાં રાજયો સાથે જોડાયે�ુંછ? Ans: ત્ર
�જ
ુ રાતના કયા ખેલાડ�એ ભારતીય �ક્રક�ટ ટ�મના કૉચની સફળ �ૂિમકા ભજવી?
�જ
ુ ાન ગાયકવાડ
Ans: ��મ
મધ્યકાલીન ફા�ુકાવ્યોમાં ઉ�મ ફા�ુકાવ્ય ક�ું મનાય ? Ans: વસંત િવલાસ
ુ બ �જ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ વસ્તીગીચતા કયા �જલ્લામાં જોવા મળ
૨૦૦૧ની જનગણના �જ
હતી?
Ans: �રુ ત
ુ શીએ કયાં અને કયાર� રાજયપાલ તર�ક� સેવા આપી હતી?
કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ન
Ans: ઉ�ર પ્રદ, ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૭
રાજકોટ ન�ક આવેલો ૧૧૭૩ �ટ �ચો કયો પવર્ત જવાળા�ુખી ફાટવાને કારણે બન્યો?
Ans: ચોટ�લા

ુ રાતના પ્રથમ ર��ડયો સ્ટ�શનની
�જ

શ�આત કય, કયાંથી થઇ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૩૪માં-વડોદરા

ુ રાતમાં પ્રથમ વસ્તી ગણતર� કયાર�? Ans: ઇ.સ. ૧૮૭૨
�જ
સાબર ડ�ર�ની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: ભોળાભાઇ ખોડ�દાસ પટ� લ
ુ રાતનો ખેલાડ� કોણ હતો
ચેસની રમતમાં �ફડ�ર��ટ�ગ મેળવનાર િવ�નો સૌથી નાની વયનો �જ

?

Ans: પ્રતીક પાર�
ુ રાતના વનવગડામાં લ�ડખોદને જોવા માટ� કયો સમય શ્રેષ્ઠ ગણવામાંઆવે?
�જ
Ans: વહ�લી સવારનો
ુ રાતમાં આવે� ં ુ તીથર્સ્થળ ક�ુંછ? Ans: દ� લમાલ
દાઉદ� વોરાઓ� ંુ ઉ�ર �જ

ુ રાતમાં આવેલી એિશયાની સોથી મોટ� હો�સ્પટલ કઇ છે? Ans: િસિવલ હો�સ્પટ�જ
અમદાવાદ
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ િવજળ�થી ચાલ�ું સ્મશાન કયા શહ�રમાં સ્થપા�ું ? Ans: �મનગર
�જ
ચાંપાનેરની ઐિતહાિસક સાઈટ્સને �ુનેસ્કોએ ક�વી �હ�ર કર�છ? Ans: વલ્ડર્ હ�ર� ટ�જ સાઈ
હસનપીરની દરગાહ કયાં આવેલી છે ? Ans: દ� લમાલ
‘થોડા ��,ુ થોડા �લ’ નામે આત્મકથા કોણે લખી છે? Ans: જયશંકર �દ
ંુ ર�
પ્ર�ૃિત િશક્ષણ આપ�ું ભારત�ું એક માત્ર અભ્યારણ્ય? Ans: �હ�ગોળગઢ પ્ર�ૃિત િશક
અભ્યારણ્
શામળ� ંુ ન�ધપાત્ર પ્રદાન કયા સા�હત્યપ્રકા? Ans: પદ્યવાતા
ુ રાતમાં નેશનલ ઇન્સ્ટ� ટ�ુટ ઓફ ફ�શન ટ�કનોલો�ની સંસ્થા કયાંઆવેલી? Ans:
�જ
ગાંધીનગર
ુ રાતના કયા સ્થળે૧૨૦૦ વષર્થી પિવત્ર અ�ગ્ન પ્રજવ ? Ans: ઉદવાડા
�જ

ુ રાતના કયા �જલ્લામાં �ૂધાળાં ઢોરની સંખ્યા સૌથી વ�ુછ? Ans: આણંદ
�જ
કિવ ભીમ કોના િશષ્ય હતા? Ans: કિવ ભાલણ
‘ભાર� લો અ�ગ્’ અને ‘�દવ્ય ચ�’ �વી કલાત્મક નવલકથાના લેખક કોણ છે?
Ans: રમણલાલ વ. દ� સાઈ
વસ્તીની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાતનો સૌથી નાનો �જલ્લો કયો? Ans: ડાંગ
પ્રિસદ્ધ સા�હત્યકાર રમણલાલ નીલકંઠ�ું તખલ્�ુસ? Ans: મકરં દ
ગાંધી�ને સાઉથ આ�ફ્રકામાં ર�લ્વેની ફસ્ટર્કલાસની �ટ�કટ હોવા છતાં �બન ગોરા હોવાને
ુ ાફર�એ સામાન સાથે ટ્ર�નમાંથી ધ�ો માર�ને ઉતાર� દ�વામાં આવ. એ ર� લ્વે
ચા� ુ �સ
સ&22765;ટ�શન ક� ંુ હ� ંુ ?
Ans: પીટર મા�રત્ઝબગર
અસાઈતના વંશજો વતર્માનમાં કયા નામે

ઓળખાય છે? Ans: તરગાળા

પ્રાચીનકાળમાં �ુજરાત�ું ક�ું બંદર મ-મસાલા અને ર� શમના વ્યાપાર માટ� �ું �ણી�ું હ�ુ?
Ans: ભ�ચ
ગાંધી�એ ભાવનગરની કઇ કોલેજમાં અભ્યાસ કય� હત? Ans: શામળદાસ કોલેજ
ુ રાતમાં પંચાયતી રાજના પ્રણેતા કોણ હ? Ans: બળવંતરાય મહ�તા
�જ
અમદાવાદની કઈ મ�સ્જદમાં �ીઓને નમાજ પઢવાની અલાયદ� વ્યવસ્થા? Ans: �ુમા
મ�સ્જદ
ુ ની
ભ�ચની પારં પા�રક હસ્તકળા�ું નામ જણાવ. Ans: �જ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ બંદર ક� ંુ છે ? Ans: કં ડલા
�જ
અમદાવાદમાં િવદ� શી કાપડ તથા શરાબની �ુકાનો બંધ કરાવવા� ંુ ને� ૃત્વ કોણે લી�ું હ�ુ?
Ans: �ૃ�ુલા સારાભાઇ
‘�જગરનો યાર �ુદો તો બધો સંસાર �ુદો છે’ - આ ગઝલ કોની છે? Ans: બાલાશંકર કં થા�રયા

�તવાન કા�ઠયાવાડ� ઘોડાઓ� ંુ સંશોધન ક�ન્દ્ર કયાં ? Ans: �ૂનાગઢ
સફ�દ ગાલવા�ં � ૂલ� ૂલ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કયા નામથી ઓળખા?
Ans: કચ્છમાં જોગીડો અને સૌરાષ્ટ્રમાં કનરા �ૂલ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી કિવ પ્રીતમનો જન્મ કયાં થયો ? Ans: બાવળા
નરિસ�હ મહ�તાએ કોના પર �ંડૂ � લખી હતી ? Ans: શામળશા શેઠ (શ્રી�ૃ)
માળવા પરના િવજય પછ� િસદ્ધરાજ જયિસ�હને કયા નામથી ઓળખવામાં આવ? Ans:
અવંિતનાથ
અમદાવાદ એજ�કુ �શન સોસાયટ�ના સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: કસ્�ુરભાઈ લાલભાઈ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ સરોવર નળ સરોવર ક�ટલા િવસ્તારમાં ફ�લાયે�ું છ? Ans: ૧૮૬ ચો.
�જ
�ક.મી.
ઝવેરચંદ મેઘાણીના લોકગીતોને સ્વરબદ્ધ કરનાર ગાયક�ું નામ જણ. Ans: હ�� ુ ગઢવી
�સલ - તોરલની સમાિધ કયાં આવેલી છે? Ans: ��ર
ુ ાઇ રા�રામ પંચોળ�
‘દશર્’ ઉપનામ કયા િવખ્યાત સા�હત્ય સ� ક�ું? Ans: મ�ભ
ુ રાત ઈન્સ્ટ� ટ�ુટ ઑફ એજ�ુક�શન ટ�કનોલો
�.આઇ.ઇ.ટ�. � ંુ ��ુ ં ુ નામ જણાવો. Ans: �જ
�ના �કનાર� ૧૦૦૮ િશવ�લ�ગની સ્થાપના કરવામાં

આવી હતી તેવા અિતપ્રાચીન સહ��લ

ુ રાતના કયા શહ�રમાં જોવા મળે છે? Ans: પાટણ
સરોવરના અવશેષો �જ
ુ રાતની કઇ નદ�� ંુ પાણી બાંધણી બાંધવા માટ� ઉપ�કુ ત ગણાય છે ? Ans: ભાદર
�જ
� ૂ�ટ�ગમાં ઉત્�ૃષ્ટ દ�ખાવ કર�ને અ�ુર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતના પ્રથમ ખેલા?
ુ ાઇ
Ans: ઉદયન ચી�ભ
આ�દવાસીઓના ઉત્થાન માટ� દ�ક્ષણ �ુજરાતમાં વેડછ� ખાતે આશ્રમશાળા કોણે સ્થા?
Ans: �ુગતરામ દવે

ુ રાતમાં જો&22741;◌ા મળતા કયા સસ્તન વગર્ના પ્રાણીની સંખ્યામાં અ�ૂત�ૂવર્
�જ
જોવા મળ્યો છ?
Ans: નીલ ગાય
આઝાદ�ની લડાઇમાં અમદાવાદના વસંત સાથે કોણ શહ�દ થયા હતા? Ans: રજબ અલી
સાબરમતી નદ� ઉપર કઈ િસ�ચાઈ યોજના આવેલી છે ? Ans: ઘરોઈ
કચ્છનો અખાત અને ખંભાતનો અખાત �ુલ ક�ટલા �જલ્લાને સ્પશ� ? Ans: આઠ
ડાંગની દાદ� તર�ક� કોણ �ણી� ંુ છે? Ans: � ૂ�ણ�માબેન પકવાસા
કયો � ૂસ્તર�ય સમય

આ�ક�યન �ુગનો એક ભાગ છે? Ans: ધારવાડ

પોતાના ધમાર્ચરણને કારણે‘િવિવધ ધમાર્�ુયાય’ કોણ કહ�વાયા છે? Ans: કિવ ભાલણ
નરિસ�હને ‘pre-eminent place in the galaxy of Indian Poets’ - એ� ંુ કોણે ક� ં ુ છે ?
Ans: નરિસ�હરાવ દ�વે�ટયા
સરદાર સરોવર બંધ� ંુ િશલ્પરોપણ કોણે ક�ુર્ હ�ુ? Ans: પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ુ
ુ રાતમાં �� અને વ�રયાળ�ના વેપારના સૌથી મોટા ક�ન્દ્ર તર�ક� ક�ું શહ�ર � ણી�ું ? Ans:
�જ
�ઝા
ુ રાતનો �ુ લ ક્ષેત્રફળના �હસાબે િવસ્તાર ક�ટ? Ans: ૧,૯૬,૦૭૭ ચો.�ક.મી.
�જ
આયર્સમાજની સ્થાપના કરનાર �ુજરાતી સમાજ�ુધારક સંત કોણ હ? Ans: સ્વામી દયાનંદ
સરસ્વતી
ુ રાતના કયા શહ�રને સાક્ષરનગર� તર�ક� ઓળખવામાં આવેછ? Ans: ન�ડયાદ
�જ
અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ િમલ મા�લક સંગઠનની રચના કોણે કર� હ? Ans: રણછોડલાલ
છોટાલાલ
ભવાઇના આદ્યિપતા અસાઇત ઠાકર કઇ સદ�માં થઇ ગ? Ans: ૧૫મી સદ�

�રુ ાણોમાં કઈ નદ�ને ‘�ુદ્રકન’ કહ� છે ? Ans: નમર્દા
ુ રાતમાં ક�ટલી �િતના વન્ય સસ્તન પ્રાણીઓ ન�ધાય? Ans: ૧૦૭ �િતના
�જ
ખો-ખોની રમતના પ્રિસદ્ધ �ુજરાતી મ�હલા ખેલાડ��ું નામ જ. Ans: ભાવના પર�ખ
પાલીતાણાના �ન મં�દરો કયા પવર્ત પર

આવેલા છે? Ans: શે�જ
ંુ ય

ુ રાતની સૌપ્રથમપેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ� કયાં આવેલ? Ans: ગાંધીનગર
�જ
િશવરાિત્ર�ું પવર્ �ુજરાતના કયા પનોતા �ુત્રના �વનમાં આ�ૂલ પ�રવતર્ન આણના�ુ
ર�?ં ુ
Ans: સ્વામી દયાનંદ સરસ્વત
ુ રાતમાં �ચત્રિવ�ચત્ર મેળો કયાં ભરાય? Ans: �ણ
ુ ભાખર�
�જ
ુ તાન �ુ ત્�ુદ�ન
કાંક�રયા તળાવ કોણે બંધાવે�?ંુ Ans: �લ
ુ ાદ ગજરાતીમાં કોણે કય� છે? Ans:
અન�સ્ટ હ�િમ�ગ્વેન‘ધ આલ્ડમન એન્ડ ધી ‘ નો અ�વ
રવીન્દ્ર ઠાક
ુ શી ર�ચત કાક અને મંજર� પાત્રો કઇ �ૃિતમાં આવે? Ans: �જ
ુ રાતનો નાથ
કનૈયાલાલ �ન
તરણા ઓથે �ુંગર ર� , �ુંગર કોઈ દ� ખે નહ�’ - �વી �દ
ંુ ર રચનાના રચિયતા� ંુ નામ જણાવો.
Ans: કિવ ધીરો
‘જનનીની જોડ સખી નહ� જડ� ર� લોલ’ - ગીતરચના કોની છે? Ans: કિવ બોટાદકર
ુ રાતમાં મોયર્વંશ�ું શાસન ક�ટલાં વષર્ ર�? Ans: ૧૩૭ વષર્
�જ
ન્�ુ�કલયર ઈલે�કટ્રિસટ� પેદા કરવામાં �ુજરાત�ું સ્થાન ભારતમાં ક�ટલા�ુ? Ans: �દ્વતી
ુ રાત ઈકોલો� કિમશન’ કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે? Ans: વડોદરા
‘�જ
િશક્ષણક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્ વ�ૂણર્ �ુરસ્કાર
Ans: શ્રી મગનભાઇ દ�સાઇ �ુરસ્ક

આપવામ?

પોતાના છપ્પા દ્વારા સામા�જક �ુ�રવાજો પર કટાક્ષ કરનારા અખા ભગતની પ
અમદાવાદના કયા િવસ્તારમાં �ૂકવામાં

આવેલી છ? Ans: ખા�ડયા

સામાન્ય અબાબીલ �ુજરાતમાં કયાંથી િશયાળો ગાળવા

આવે છ? Ans: �રુ ોપ અને ઉ�ર

એિશયાથી
ુ રાતમાં કયા રાજવીએ પ્રાથિમક ક�ળવણી ફર�જયાત બનાવી હત? Ans: સયા�રાવ
�જ
ગાયકવાડ
ુ રાતી ભાષાની કઇ શૈલી માત્ર ન્હાનાલાલ કિવ �ૂરતી જ મયાર્�દત? Ans: ડોલન શૈલી
�જ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ મં�દર ક� ંુ છે? Ans: અક્ષરધામ મં�, ગાંધીનગર
�જ
ુ રાત� ંુ સૌથી �ણી� ંુ સ્થળ ક�ું છ? Ans: રાજકોટ
ખેતીવાડ�નાં ઓ�રો માટ� �જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં અક�કકામ માટ� �ણી�ુંછ? Ans: ખંભાત
�જ
ભારતની સૌથી મોટ� સોફટવેર કં પની િવપ્રોનાચેરમેન કયા �ુજરાતીછ? Ans: અઝીમ પ્રેમ
‘બ્રહ્મ, જગત િમથ્થ’ - આ ક� વલાદ્વૈતનાં િસદ્ધાંત�ું પ્રિતપાદન કરનાર કિવ?
Ans: જ્ઞાની કિવ અખ
કિવ �દ
ંુ રમને કયા પદ્મ �ુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા? Ans: પદ્મ�ૂષ
િવ��પ િવષ્�ુની ભવ્ય પ્રિતમા �ુજરાતમાં કયાં આવેલ? Ans: શામળા�
ુ રાતમાં કચ્છ િસવાયના િવસ્તારોમાં જોવા મળ�ું કોયલ�ુળ�ું પક્ષી બપૈયો બી�
�જ
નામથી ઓળખાય છે? Ans: પપીહા
ુ ુ � ંુ નામ � ંુ હ�?ંુ Ans: બ્રહ્મા
અખા ભગતના ��
વસ્તીની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાતનો સૌથી મોટો �જલ્લો કયો? Ans: અમદાવાદ
ન�ડયાદમાં હ�ર ઓમ આશ્રમ શ� કરનાર સંત કયા હ? Ans: સંત � ૂજય શ્રી મોટ
ભવાઇના પ્રણેતા�ું નામ જણાવ? Ans: અસાઇત ઠાકર

ુ રાતમાં આવેલા પ્રિસદ્ધ �યોિત��લ�ગ સોમનાથના નામનો અથર્ �ું થ? Ans: ચંદ્રનો રક
�જ
ુ રાતના કયા ક્રાંિતકાર‘�જ
ુ રાત સવ�ચ્ચ ન્યાયા’ ના ઊચ્ચ ન્યાયાધીશ હત?
�જ
Ans: અબ્બાસ તૈયબ�
ુ ારા કઇ પવર્તમાળામાં
સા�ત

આવે�ું છે? Ans: સહ્યા�

હ�મચંદ્રાચાયર્ના કયા ગ્રંથમાં અપભ્રંશ�ૂહા જોવા ? Ans: િસદ્ધહ�મ શબ્દા�ુશા
ગાંધી�નાં માતા િપતાના નામ જણાવો. Ans: માતા � ૂતળ�બાઈ અને િપતા કરમચંદ ગાંધી
ચાંપાનેરમાં આવેલા ‘�હસ્સા-એ-ખાસ’ની આસપાસ �કલ્લા�ું િનમાર્ણ કોણે કરાવ્�ું હ?
Ans: મોહમ્મદ બેગડો
ુ રાતી કિવતા ક્ષેત‘�કુ તધારા’ અને ‘મહાછંદ’નો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર કોણ?
�જ
Ans: અરદ� શર ખબરદાર
ખંભાતના અક�ક ઉદ્યોગને કયા �ુંગરની ખાણોમાંથી જ�ર� પત્થરમળે ? Ans: રાજપીપળાના
�ુંગરોની
ુ �દ
સરસ્વતીચંદ્રના બી� ભાગ�ું શીષર્ક �ુ? Ans: �ણ
ંુ ર�ની �ુ �ંુ બ�ળ
કાનક�ડયા પક્ષી એક કલાકમાં ક�ટલા માઇલ�ું �તર કાપી શકવાની ક્ષમતા ધરાવ? Ans:
૧૦૦ માઈલ
ુ રાતમાં મરાઠાઓની કાયમી સ�ા કયા શહ�રમાં રહ� હતી? Ans: વડોદરા
�જ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ વા‘વંદ� માતર�્’ ગીત કયાર� ગવા�?ંુ Ans: ઈ. સ.૧૯૦૬
�જ
ુ રાતનો કયો પ્રદ�શ સૌથી હ�રયાળોછ? Ans: દ�ક્ષણ �ુજરા
�જ
જ્ઞાનપીઠ �ુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ �ુજરાતી સા�હત્યકાર? Ans: ઉમાશંકર જોષી
િવદ� શમાં રહ�ને ક્રાંિતકાર� ચળવળ ચલાવનાર �ુજરાતી ક્રાંિતકાર� કોણ? Ans: સરદાર િસ�હ
રાણા

આ�દ શંકરાચાયર્ના કયા િશષ્યએ દ્વારકામાં શારદાપીઠની સ્થાપના કર? Ans:
હસ્તમલકાચાયર
અવાર્ચીન �ુજરાતી મહાનવલકથા કઇ છ ? તેના સ�ક કોણ છે?
Ans: સરસ્વતીચન્- ગોવધર્નરામ િત્રપા
ુ રાતમાં ડાયનોસોરનાં �ડાં કયાંથી મળ� આવ્યા છ? Ans: ર� યાલી
�જ
ભારત� ંુ બી� ક્રમ�ું સૌથી મો�ું સાયન્સ સીટ� કયાંઆવે�ું? Ans: અમદાવાદ
દ્વારકા�ું મં�દર કઇ નદ�ના કાંઠા ઉપર આવ ે�ુંછ? Ans: ગોમતી નદ�
ુ
ભવાઈ મંડળ�ના �ખ્ય વ્ય�
(મોવડ�)ને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? Ans: નાયક
ુ રાત સરકાર દ્વારા કઇ યોજના કાયર્રત ? Ans: તીથર્ગ્ર
પંચાયતોના સવા�ગી િવકાસ માટ� �જ
યોજના
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કન્યાશાળા કઇ સંસ્થા દ્વારા શ� કરવામાં આ?
�જ
ુ રાત વનાર્ક�ુલર સોસાયટ�
Ans: �જ
ુ રાતનો સૌથી મોટો મહ�લ કયો છે ? Ans: લ�મીિવલાસ પેલેસ-વડોદરા
�જ
સા�હત્ય ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્વ�ૂણર્ �ુરસ્કાર આપવામા?
Ans: આ�દકિવ નરિસ�હ મહ�તા �રુ સ્કાર
ગાંધી�એ ભાવનગરની કઇ કોલેજમાં અભ્યાસ કય� હત? Ans: શામળદાસ કોલેજ
ુ રાતી સા�હત્યમાં કોની પદ રચનાઓ‘કાફ�’ તર�ક� પ્રિસદ્ધ થઇ? Ans: કિવ ધીરો
�જ
ુ રાતની સૌપ્રથમ ટ્રામ કંપની કયાં સ? Ans: ધોલેરા (ઇ.સ. ૧૮૫૦)
�જ
ુ રાતમાં ક�ટલી �તના �ૃગ અને હરણ જોવા મળે છે? Ans: ચાર �તના �ૃગ અને ત્ર
�જ
�તના હરણ
કોના નામે હ�દ્રાબાદમાંનેશનલ પો�લસ એક�ડમી? Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ

કિવ ‘કાન્’ � ંુ � ૂળ નામ � ંુ છે? Ans: મ�ણશંકર રત્ન� ભટ
ુ રાત રાજયની રચનાકાળે (૧૯૬૦) કયા �ણીતા કિવએ ‘�જ
ુ રાત સ્તવન’ નામની
�જ
કાવ્યરચના �ુજરાતને સિમ�પત કર� હત? Ans: ઉમાશંકર જોશી
ુ રાતી કિવતામાં ખંડકાવ્યોનો પ્રારંભ કોણે ક? Ans: કિવ કાન્ત
�જ
કાંિત મ�ડયાની નાટ� સંસ્થા�ું નામ �ું છે? Ans: નાટ�સંપદા
ુ રાત � ૂષણ’ કહ� નવાજયા હતા ? Ans: જય�ષૃ ્ણ ઠાકર
ગાંધી�એ કોને ‘�જ
ુ રાત માટ� ‘��
ુ ર દ� શ’ એ શબ્દ પ્રયોગ કયા શાસકના સમયમાં શ�ુ ? Ans: � ૂળરાજ
�જ
સોલંક�
ગાંધી�એ દ�ક્ષણ આ�ફ્રકામાં �હ�દ�ઓને તેમના અિધકાર પાછા અપાવવા માટ� સત્યાગ્ર
ઉપરાંત ક� ંુ અખબાર શ� ક�� ુ હ� ંુ ? Ans: ઈ�ન્ડયન

ઓિપિનયન

છાપખા� ંુ શ� કરનાર પ્રથમ �ુજરાતી તર�ક� કોણ હ? Ans: �ુગાર્રામ મહ�તા
ડાહ્યાભાઇ ધોળશા��ું ક�િત�દા નાટક ક�ું? Ans: વીણાવેલી
‘માણભટ’ વગાડનાર આખ્યાનકાર�ું નામ જણાવ. Ans: વલ્લભ વ્યા
પ્રવાસીઓના આકષર્ણ�ું ક�ન્દ્ર એવો �ુજરાતનો કયો બીચ વજ�ન બીચ તર�ક� ઓળ?
Ans: દ�વ
સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લના વતન�ું નામ જણાવ. Ans: કરમસદ
સ્થાપત્યકળાના ઉ�મ ન�ૂના તર�ક� �ણીતો �ઝ��વાડાનો �કલ્લો કયાંઆવેલો? Ans:
�રુ � ન્દ્રન
મોરબીમાં કયો બંધ આવેલો છે ? Ans: મચ્� બંધ
ર�છનો િપ્રય ખોરાક �ું હોય? Ans: ઉધઇ
દ�ક્ષણ આ�ફ્રકામાં ગાંધી�એ ક�ું સામાિયક શ� ક�ુ� ? Ans: ઈ�ન્ડયન

ઓિપિનયન

�ુનાગઢના �ગરનાર પવર્તની પડખે
?

આવેલી દાતાર ટ�કર� પર કયા પીરની દરગાહ

આવેલી છે

Ans: જિમયલશા પીર
સમગ્ર એિશયામાં �રલમેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે પ્રોફ�શનલ્સ તૈયાર કરતી સ?
Ans: ઈન્સ્ટ� ટ�ુટ ઑફ �રલમેનેજમે-આણંદ (IRMA)
નમર્દા નદ� કયા કયા રાજયોમાંથી પસાર થાય છે? Ans: મધ્યપ્ર, મહારાષ્ટ્રઅને �ુજર
ભારત� ંુ એકમાત્ર કોઇન મ્�ુ�ઝયમ કયાંઆવે�ું ? Ans: વડોદરા
ુ રાતમાં આવેલો કયો સ્પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન(સેઝ) િવ�ભરના શ્રેષ્ઠ દસસ્પેિ
�જ
ઈકોનોિમક ઝોનમાં સ્થાન પામે છ? Ans: દહ�જ સેઝ
શૈક્ષ�ણક અને સામા�જક પછાતવગર્ માટ� �ુજરાત સરકાર દ્વારા કઇ

શાળાઓ ચલાવવામાં

છે?
Ans: નવોદય શાળાઓ
ધરમ�રુ િવસ્તારના

આ�દવાસીઓ તીરકામ�ું ક� ધ�ુષ બાણ અને ભાલા લઈ ક�ું �ૃત્ય કર�?

Ans: િશકાર � ૃત્ય
ુ રાતના કયા મેળામાં �ટો� ંુ વેચાણ થાય છે ? Ans: કાત્યોક
�જ
કિવ રા� ��ુ સ્લમ હોવા છતાં કોનો અનન્ય ભકત હત? Ans: શ્રી�ૃષ
િસધ્ધ�ુર�ું પ્રાચીન નામ �ું હ�? Ans: શ્રીસ્
તાપી નદ� પર કયા બે બંધ બાંધવામાં આવ્યા છ? Ans: કાકરપાર અને ઉકાઇ
ુ રાતી ભાષાલેખન અને �જ
ુ રાતી �પરચના કયા શતા� ુ સા�હત્યકારનો બ�ુ�ૂલ્ય ફાળો?
�જ
Ans: ક�શવરામ કાશીરામ શા�ી (ક�. કા. શા�ી)
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં અ�ુવાદક કિવ�ું સવ�ચ્ચ સ્થાનકોણે શોભાવ્�ુ? Ans: કિવ
ભાલણ
ુ રાતમાંથી જ નીકળતી હોય અને �જ
ુ રાતમાં જ વહ�તી હોય તેવી સૌથી લાંબી નદ� કઈ છે?
�જ

Ans: ભાદર
કિવ નમર્દ� કયા સામિયક દ્વારા સમાજ �ુધારાની દાંડ� પીટ� ? Ans: ડાં�ડયો
ુ રાત ઈન્સ્ટ� ટ�ુટ ઑફ એજ�ુક�શન ટ�કનોલો
�.આઇ.ઇ.ટ�. � ંુ ��ુ ં ુ નામ જણાવો. Ans: �જ
લોકપ્રચ�લત ઢાળોમાં ભજન અને ગીતોના ગ-લોકકિવ કોણ છે? Ans: �ુલાભાયા કાગ
ઐિતહાિસક �ૃ�ષ્ટએ અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યના અગ્રણી સ�ક કોણ ગણા? Ans: કિવ
દલપતરામ
હ�મચંદ્રાચાચર્�ું સાંસા�રક નામ �ું હ? Ans: ચાંગદ� વ
અખા ઉપર સૌથી વધાર� પ્રભાવ કઈ િવચારધારાનો? Ans: શાંકરમત
તાપી �જલ્લા�ું વ�ુમથક ક�ું છે? Ans: વ્યારા
ુ રાત� ંુ સૌથી �ણી� ંુ સ્થળ ક�ું છ? Ans: રાજકોટ
ખેતીવાડ�નાં ઓ�રો માટ� �જ
પાટણમાં ડબલ ઈ�ત પદ્ધિતથી બનાવવામાં આવતી સાડ�ઓ માટ� ક�ું ફાયબર ઉપયોગમા
લેવાય છે? Ans: િસલ્ક ફાયબર
ફકત પોતે બનાવેલા માળાઓમાં જ આરામ ફરમાવી શક� ંુ પક્ષી ક�ું? Ans: કાનક�ડયા
ડાંગી � ૃત્ય અન્ય કયા નામે ઓળખાય? Ans: ચાળો
ુ રાતનો કયો રાજ�કય-સાંસ્�ૃિતક િવસ્તા‘આ�દવાસી પટ્’ તર�ક� ઓળખાય છે? Ans: િનષાદ
�જ
ુ લ
‘ક�ન્દ્રઅને પ’ કોની ખ્યાતનામ �ૃિત છ? Ans: યશવંત �ક
ુ રાતમાં કયા બંદર� ઊતયાર્ હત? Ans: સં�ણ
પારસીઓ �જ
ભારતમાં સ્વાતં�ય ચળવળના ક�ન્દ્ર તર�ક� ગાંધી�એ સૌપ્રથમ કયા આશ્રમની ?
Ans: કોચરબ આશ્ર
માત્૧૭ વષર્ની વયે શીતળાના કારણે �ખો �ુમાવવા છતાં �હ��ુ અને �ન દશર્નક્ષેત્રે િ
ુ લાલ�
પ્રદાન કરનાર િવદ્વાન કોણ ? Ans: પં�ડત �ખ

અ�ુ ર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતી મ�હલા બેડિમન્ટન ખેલાડ�? Ans: અપણાર્ પોપટ
‘મે� તો ડગે પણ �ના મનનાં ડગે...’ - પદ કોણે રચ્�ું છે? Ans: ગંગાસતી
ઉમાશંકર જોશી� ંુ ઉપનામ જણાવો. Ans: વા� ૂક�
સમાજ સેવક અને દ� શભકત શ્. રિવશંકર મહારાજને ક� ંુ ઉપનામ આપ્�ું હ�ુ? Ans: � ૂઠ� �ચેરો
માનવી
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ ‘�ૃિત્રમ સરો’ ક� ંુ છે? Ans: સરદાર સરોવર
�જ
ુ રાતમાં સર� રાશ ક�ટલો વરસાદ પડ� છે? Ans: ૬૭ સેમી
�જ
SAG � ંુ � ૂ�ં ુ નામ � ંુ છે ? Ans: સ્પો�્ર્સ ઑથોર�ટ� ઑફ �ુજરા
કચ્છમાં

આવેલા કયા સરોવર�ું પાણી સ�ુદ્ર ન�ક હોવા છતાં પણ મી�ું ? Ans: નારાયણ

સરોવર
અખા ઉપરાંત કયા કિવએ ઉ�મ છપ્પા લખ્યાં? Ans: કિવ શામળ
ુ રાતનો સૌથી �ચો �ુંગર કયો છે ? Ans: �ગરનાર
�જ
ુ રાતના મધ્યકાલીન કિવ ભાલણ�ું સૌથી િવશેષ પ્રદાન કયા કાવ્ય સ્વ�પમાં ર�? Ans:
�જ
આખ્યાન
સૌ પ્રથમ �ૂક �ુજરાતી �ફલ્મ કયાર� ? કઈ સાલમાં? Ans: �ૃષ્ણ �ુદામ- 1920
ુ
કિવ �ન્દર
્ ના પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ�ું નામ
. Ans: કોયા ભગતની કડવી વાણી
�
ુ રાત� ંુ પહ�� ં ુ �સ્તકાલય ક�ું છે
ુ
�જ
? Ans: હ�માભાઇ ઇન્સ્ટ� ટ�ુ
ડાંગ �જલ્લામાં

ુ ારા
આવે�ું િવહારધામ ક�ું છે? Ans: સા�ત

સવ�ચ્ચ અદાલતના સૌપ્રથમ �ુજરાતી ન્યાય�ૂિત� કોણ? Ans: હ�રલાલ ક�ણયા
‘સોરઠ તારાં વહ�તાં પાણી’ ના રચિયતા� ંુ નામ આપો. Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી

ુ ાઇ �વ
ુ
‘કિવતા આત્માની -�ૃત કલા છે’ - તે� ંુ કયા િવવેચક� ક� ં ુ છે? Ans: આનંદશંકર બા�ભ
‘જનનીની જોડ સખી નહ જડ� ર� લોલ’ના રય�ચતા કોણ છે? Ans: દામોદર બોટાદકર
સા�હત્યકાર કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ુનશીનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ભ�ચ
ુ રાતમાં જોવા મળતા કયા પ્રકારના �ૃગ�ું બી�ું નામ �ૃષ્ણ �ૃગ ? Ans: કાળ�યાર
�જ
ુ રાત �ુ�રઝમ �ડપાટર ્મેન્ટ દર વષ‘સમર ફ�સ્ટ�વ’ કયાં યો� છે ? Ans: સા�ત
ુ ારા
�જ

મોહમ્મદ બેગડાના શાસન દરિમયાન કયા �ણીતા �ફલ�ૂફ અને ગ�ણતજ્ઞ �ુજરાતની �ુલાકા
આવ્યા હત? Ans: હ�બ�લુ ્લા શાહ
પ્રાચીન �ુજરાતની િવ�િવખ્યાત િવદ્યાપીઠ�ું નામ . Ans: વલભી િવદ્યાપી
ુ રાતમાં �જલ્લાઓની �ુનર્રચના કયા �ુખ્યમંત્રીના શાસનકાળ દરિમયાન થ?
�જ
Ans: શંકરિસ�હ વાઘેલા
જ્ઞાનપીઠ �ુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ �ુજરાતી સા�હત્યકાર? Ans: ઉમાશંકર જોષી
ુ રાત ચેસ ઓપન સ્ટ�ટ ચે�મ્પયનશીપમાં બધી જ ક� ટ�ગર� અને બધી જગેમ્સ �તન
�જ
એકમાત્રખેલાડ� કોણછ? Ans: વલય પર�ખ
અખાએ અમદાવાદ આવીને કયાં વસવાટ કય� હતો? Ans: દ� સાઈની પોળ
ગાંધી�ને સાઉથ આ�ફ્રકામાં ર�લ્વેની ફસ્ટર્કલાસની �ટ�કટ હોવા છતાં �બન ગોરા હોવાને
ુ ાફર�એ સામાન સાથે ટ્ર�નમાંથી ધ�ો માર�ને ઉતાર� દ�વામાં આવ. એ ર� લ્વે સ્ટ�શ
ચા� ુ �સ
ક� ંુ હ� ંુ ?
Ans: પીટર મા�રત્ઝબગર
સોમનાથનો �જણ�દ્ધાર કયા કાળ દરિમયાન થયો હ? Ans: સોલંક�કાળ
અખો કોના શાસનમાં ટં કશાળમાં ફરજ બ�વતો હતો? Ans: બાદશાહ જહાંગીર
નમર્દા નદ� કયા કયા રાજયોમાંથી પસાર થાય છે? Ans: મધ્યપ્ર, મહારાષ્ટ્રઅને �ુજર

સ્વરાજની લડત માટ� રિવશંકર મહારા� ક�ુ �ુસ્તક ઘર� ઘર� પહ� ચ�ું કુ� હ�
? Ans: �હ�દ
�
સ્વરાજ
ુ રાત’ કાવ્ય રચના કોની છ? Ans: કિવ નમર્દ
‘જય જય ગરવી �જ
ઉત્�ૃષ્ટ કાષ્ટકલાનો ન�ૂનો ગણાતી ગોપાળદાસનીહવેલીની કયાંઆવેલી? Ans: વસો
સ્વામી

આનંદના ઉ�મ લખાણો�ું સંકલન કયા �ુસ્તકમાં થયે�ું? Ans: ધરતીની આરતી

ભારતભરની એકમાત્ર આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ� કયા શહ�રમાં આવેલીછ? Ans: �મનગર
‘યા હોમ કર�ને પડો, ફતેહ છે આગે’ - આ પં�કત કયા કિવની છે? Ans: કિવ નમર્દ
અણહ�લ�રુ પાટણની સ્થાપના કોણે કર? Ans: વનરાજ ચાવડા
ભારતીય અવકા&22742; સંશોધનના િપતા કોણ છે? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભા
ૂ � વાતાર્ એટલે તણખ’ આ િવધાન કો� ંુ છે? Ans: ગૌર�શંકર િત્રપાઠ
‘�ં ક
ુ
ગંગાસતીની �ત્રવ
� ૂ�ું નામ �ું હ�ુ? Ans: પાનબાઈ
ુ રાતી સા�હત્ય અકાદમી દ્વારા ક�ું સામિયક પ્રકાિશત થ? Ans: શબ્દ �ૃ�ષ્
�જ
ુ રાતી મહાનવલ ‘સરસ્વતી ચં’ના લેખક કોણ છે? Ans: ગોવધર્નરામ િત્રપા
�જ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ અનાથાશ્રમની સ્થાપના કોણે કર? Ans: મ�હપતરામ �પરામ
�જ
િવ��પ િવષ્�ુની ભવ્ય પ્રિતમા �ુજરાતમાં કયાં આવેલ? Ans: શામળા�
ુ રાત� ંુ સર� રાશ તાપમાન ક�ટ� ંુ હોય છે? Ans: ૨૭.૫૦ �ડગ્રી.
�જ
બબર્રક�જષ્�ુ અને અવંતીનાથ �વા �બ�ુદો કયા પ્રિસદ્ધ રાજવીએ મેળવ? Ans: િસદ્ધરા
જયિસ�હ
ુ �ગે
ુ ’ના લેખક કોણ છે? Ans: હર�ન્દ્રદ
‘સંભવાિમ �ગે
ુ રાત �િન
ુ વિસ�ટ�ની સ્થાપના કયાર� થ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૪૯
�જ

ITCTI� ંુ ��ુ નામ જણાવો. Ans: ઈન્ફોમ�શન ટ�કનોલો� સેન્ટર ફોર ટ�કસટાઈલ ઈન્ડસ્
ર�છનો િપ્રય ખોરાક �ું હોય? Ans: ઉધઇ
ુ રાતને �તરરાષ્ટ્ર�યસ્તર� નામના અપાવનાર ખેલાડ��ું નામ �ુ? Ans: તેજસ
ચેસમાં �જ
બાકર�
ુ રાતી કિવ બા�સ
ુ ાહ�બ ગાયકવાડ � ૂળ કયાંનાં વતની હતા ? Ans: વડોદરા
�જ
નમર્દા અને

ઓરસંગ નદ�ના સંગમ સ્થળે આવેલા િપ�ૃતપર્ણ માટ� પ્રચ�લત નગર�ું

જણાવો.
Ans: ચાણોદ
એિશયા�ટક લાયન� ંુ વજન આશર� ક�ટ� ંુ હોય છે? Ans: ૧૫૦થી ૧૭૦ �ક.ગ્.
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ ઉ�ુર્ શાળા કયાં સ્થપાઇ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતમાં સૌ પ્રથમ .એ.ની પદવી કોણે મેળવી હતી? Ans: �બાલાલ સાંકરલાલ દ� સાઇ
�જ
ુ
કયા �ખ્યમંત્રીન
ા શાસન દરિમયાન પછાતવગ�ને મદદ કર‘�ુ �ંુ બપોથી’ની પદ્ધિત દાખ
કરવામાં આવી? Ans: માધવિસ�હ સોલંક�
મોઢ�રા � ૃત્ય મહોત્સવ�ું આયોજન દર વષ� કયા માસમાં થાય? Ans: �ન્�ુઆર�
ુ રાતી અને સંસ્�ૃત
શ્રીરંગ અવ�ૂત મહારા� કઇ ભાષામાં �ુસ્તકો લખ્યા? Ans: મરાઠ�, �જ
વષર્૨૦૦૯માં નેશનલ ઇન્ટરસેટ એથ્લે�ટકસચેમ્પીયનશીપમ૨૦ ક�.મી. ચાલવાની સ્પધાર
ુ ાઇ પનોચા
કોણે �તી હતી? Ans: બા�ભ
બ�ીના ઘાસનાં મેદાનો કયાં આવેલાં છે ? Ans: કચ્છ
ુ રાત િવધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ? Ans: કલ્યાણ વ. મહ�તા
�જ
ુ રાતનો સૌથી મોટો મહ�લ કયો છે ? Ans: લ�મીિવલાસ પેલેસ-વડોદરા
�જ
હડપ્પીય સભ્યતાની સાઈટ ધોળાવીરા કઇ સાલમાં શોધાઇ હ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૬૭

ુ રાતી સા�હત્ય�ું પ્રથમ �પાંત�રત નાટક ક�ું? Ans: લ�મી
�જ
ુ રાતમાં ડાયનાસોરના અવશેષ કયાં મળ્યા હતા? Ans: બાલાિસનોર
�જ
ુ રાતના કયા મેળામાં �ટો� ંુ વેચાણ થાય છે ? Ans: કાત્યોક
�જ
ુ રાતી સા�હત્યમાં સૉનેટ કાવ્ય રચના િવકસાવવામાં કોનો િવશેષ ફાળો? Ans: બળવંતરાય
�જ
ક. ઠાકોર
ુ રાતમાં ફલેિમ�ગો િસટ� તર�ક� ક� ંુ સ્થળ �ણી�ું છે? Ans: કચ્છ�ું મો�ું રણ
�જ
ુ રાતમાં આવનાર� પ્રથમ �ુરોિપયન સ�ા કઇ હ? Ans: પો�ર ુ ્ગીઝ
�જ
વડોદરામાં આવેલા �કત�મં�દર� ંુ િનમાર્ણ કઇ સાલમાં થ�ું હ�ુ? Ans: વષર્૧૯૩૩
વડોદરામાં આવેલો સૌથી �ૂનો મહ�લ કયો છે? Ans: નજર બાગ પેલેસ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ પ્લેનેટો�રમ કયાં
�જ

આવે�ું છે? Ans: વડોદરા

કાંક�રયા તળાવ કઇ સાલમાં અ�સ્તત્વમાં આવ&22690; ? Ans: ઈ.સ. ૧૪૫૧
ુ રાતમાં એથ્લે�ટકસના વ્યાપ અને િવકાસ માટ� ક�ું મંડળ કાયર્રત ?
�જ
ુ રાત વ્યાયામ પ્રચારક મં
Ans: �જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં અક�કકામ માટ� �ણી�ુંછ? Ans: ખંભાત
�જ
ગાંધી�ને ‘બા�’ુ � ંુ �બ�દ કયા સત્યાગ્રહમાં મળ? Ans: ચંપારણ સત્યાગ્
સંત ઘોરા ભગતના પદો કયા નામથી �ણીતા હતા? Ans: કાફ�
��ર ગામમાં કોની સમાિધ આવેલી છે ? Ans: �સલ - તોરલ
ુ રાત કલાસંઘના સ્થાપક કોણ હતાં? Ans: રિવશંકર રાવળ
�જ
ુ રાતનો ર� લમાગર ્ ભારતીય ર�લવેના કયા ઝોનમાં ગણાય છે? Ans: પિ�મ
�જ

ુ રાતમાં સૌપ્રથમ વા‘વંદ� માતર�્’ ગીત કયાર� ગવા�?ંુ Ans: ઈ. સ.૧૯૦૬
�જ
સમગ્ર એિશયામાં �રલમેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે પ્રોફ�શનલ્સ તૈયાર કરતી સ?
Ans: ઈન્સ્ટ� ટ�ુટ ઑફ �રલમેનેજમે-આણંદ (IRMA)
ુ રાતના હસ્ત�લ�ખત ગ્રંથભંડારમાં કઇ એકમાત્ર �લિપ સચવાયે? Ans: પાં�ુ�લપી
�જ
ુ રાતમાં સૌથી મો�ંુ �સ્તકાલય ક�ું છ
ુ
�જ
? Ans: સેન્ટ્રલ લાયબ-વડોદરા
ુ
કિવ �ન્દર
્ ના પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ�ું નામ
. Ans: કોયા ભગતની કડવી વાણી
�
અમદાવાદનો ભદ્રનો �કલ્લો કયા વષર્માં બંધાયો ? Ans: ઇ.સ. ૧૪૧૧
ુ રાત રાજયની રચનાકાળે (૧૯૬૦) કયા �ણીતા કિવએ ‘�જ
ુ રાત સ્તવન’ નામની
�જ
કાવ્યરચના �ુજરાતને સિમ�પત કર� હત? Ans: ઉમાશંકર જોશી
લંડનમાં ‘ઈ�ન્ડયન સોિશયોલો�સ’ અખબાર કોણે શ� ક�� ુ હ�?ંુ Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
ુ રાતમાં ક�ટલી �િતના પાલ� ંુ પ્રકારના સસ્તન પ્રાણીઓ ન�ધા? Ans: ૧૨ �િતના
�જ
ુ રાત રાજયનો �ુ લ વનિવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૧૮,૯૯૯.૫૧ ચો. �ક.મી.
�જ
બોલી�ડુ �ફલ્મ દ�વદાસ�ું િનમાર્ણ કયા �ુજરાતીએ ક�ુ�? Ans: સંજય લીલા ભણસાલી
કચ્છ �જલ્લાને કઇ યોજના �તગર્ત પાણી �ૂ�ું પાડવામાંઆવે? Ans: સરદાર સરોવર નમર્દા
યોજના

સ્વતંત્ર �ુજરાત રાજય મેળવવા માટ�થયેલી મહા�ુજરાતની ચળવળનો સમય જણ.
Ans: ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦
ુ રાતમાં ખનીજ ખોદકામ અને સંશોધન� ંુ કાયર્ કયા િનગમ દ્વારા થાય ?
�જ
ુ રાત ખનીજ િવકાસ િનગમ
Ans: �જ
ુ રાતનાં ગામોમાં ચોવીસ કલાક િવજળ� કઇ યોજના હ�ઠળ આપવામાં આવે છે?
�જ
Ans: જયોિતગ્રામ યોજન

શ્યામ� �ૃષ્ણવમાર્એ ક�ું સામિયક શ� ક�ુર્ ? Ans: ઈ�ન્ડયન સોિશયોલો�જસ્
સાબરકાંઠાના રહ�વાસી કયા પ્રધાન �ધ્રપ્રદ�શના ગવનર્ર બ? Ans: ડૉ.ક�.ક�. શાહ
િશયાળામાં અમદાવાદ �જલ્લાના કયા સ્થળ૨૦૦થી વધાર� �િતના િવદ� શી પક્ષીઓ સૌ�ુ
આકષર્ણ�ું ક�ન્દ્ર બન? Ans: નળ સરોવર
ુ વંતી �જ
ુ રાત’ અને ‘ભારત� ૂિમ� ંુ જયગાન’ દ� શપ્રેમનાં કાવ્યો કોણે લખ્યા?
‘�ણ
Ans: અરદ� શર ખબરદાર
ભકત કવિયત્રી મીરાંબાઈએ �વનનો �િતમ સમય �ુજરાતની કઇ પ્રાચીન નગર�માં િવતા
હતો ?
Ans: દ્વા�રક
ુ ે ભ�� ંુ શ્રીગોપ’ - એ ઉદગાર કયા ભકત કિવના છે ?
‘ભ� ંુ થ� ંુ ભાંગી જ ં�ળ, �ખ
Ans: નરિસ�હ મહ�તા
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ બંદર ક� ંુ છે ? Ans: કં ડલા
�જ
વડોદરા� ંુ ક� ંુ મ્�ુ�ઝયમ તેમાં સચવાયેલી વૈિવધ્યસભર �ુલર્ભ ચીજવસ્�ુઓ માટ� �ણી�ું?
Ans: મહારા� ફતેહિસ�હ મ્�ુ�ઝયમ
ખંભાતના અક�ક ઉદ્યોગને કયા �ુંગરની ખાણોમાંથી જ�ર� પત્થરમળે ? Ans: રાજપીપળાના
�ુંગરોની
ુ રાત� ંુ સૌ પ્રથ૩-ડ� િથયેટર કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: સાયન્સ સીટ-અમદાવાદ
�જ
કચ્છમાં

આવે�ું ક�ું સ્થળ મોઢ��ર� અને આશા�ુરા માતાના મં�દરો માટ� �ણી�ું? Ans: તેરા

ગામ
નળસરોવર કયા �જલ્લામાં

આવે�ું છે? Ans: અમદાવાદ

ુ ાઇ બેરોનેટ
અમદાવાદના પ્રથમમેયર બનનાર વ્ય�કત કોણ ? Ans: ચી�ભ
�બ
ંુ ઇની આર.�.�. સ્�ુલ

ઓફ

આટર્ની �ડપ્લોમાની પર�ક્ષામાં શ્રેષ્ઠ િવદ્યાથ‘મેયો’

ચંદ્રક કોણેમેળવ્યો ? Ans: રિવશંકર રાવળ

ુ રાતમાં હા�સ ક�ર�� ંુ સૌથી વધાર� ઉત્પાદન કયા �જલ્લામાં થાયછ? Ans: વલસાડ
�જ
ુ રાતના ૨૬માંથી ક�ટલા �જલ્લાના વનિવસ્તારોમાં �દપડો જોવા મળે?
�જ
Ans: ૧૭ �જલ્લાના વનિવસ્તા
પ�ાલાલ પટ� લની કઇ પ્રિસદ્ધ નવલકથાને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ �ુરસ્કાર પ્રા?
Ans: માનવીની ભવાઇ
ુ રાતના ઇિતહાસકાર તર�ક� કોણ ઓળખાય છે ? Ans: રત્નમ�ણરાવ જોટ�
�જ
‘ક� ં ુ કથે તે શાનો કિવ? શીખી વાતને શાને નવી’ - આ કાવ્યપં�કત કયા કિવની છે? Ans: કિવ
શામળ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં ઉત્પા�દત થતાં �ુલ આ�ટ��ફિશયલ િસલ્ક૬૦ ટકા
�જ
ઉત્પાદન કર� છ?
Ans: �રુ ત
ુ રાત� ંુ ર� લવે �રુ ક્ષાદળ�ું તાલીમ ક�ન્દ્ર કયાં આવે�ુ? Ans: વલસાડ
�જ
કચ્છના અખાતનો કયો ટા�ુ પરવાળાનો બનેલો છે? Ans: પીરોટન
અમદાવાદના પ્રિસદ્ધ ગીતામં�દરની સ્થાપના કોણે કર? Ans: સ્વામી િવદ્યાનં
ુ રાતમાં વેદમં�દરોના સ્થાપક કોણ હત? Ans: સ્વામી ગંગે�રાનંદ�
�જ
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં સૌથી વ�ુ ઈસબ�ુલ પાક� છે? Ans: મહ�સાણા
�જ
ુ
૧૯૦૭માં બંધાયેલા વાંકાનેરના �પ્ર
િસદ્ધ મહ�લ�ું નામ �ુ? Ans: રણ�જત િવલાસ પેલેસ
ુ રાતમાં માત્ર અગ�રયાઓ વસતા હોયતે�ું ગામ ક�ુંછ? Ans: ખારાઘોડા
�જ
ુ રાતની સૌથી મોટ� ઔદ્યો�ગક વસાહત કયા શહ�રમાંછ? Ans: �કલે�ર
�જ
ુ રાતી શાળાઓ સ્થાપવામાં
કઇ સાલમાં �ગ્રેજો દ્વારા �ુજરાતમાં સૌ૧૦ �જ
Ans: ઇ.સ. ૧૮૨૬

આવ?

િવદ� શમાં રહ�ને ક્રાંિતકાર� ચળવળ ચલાવનાર �ુજરાતી ક્રાંિતકાર� કોણ? Ans: સરદાર િસ�હ
રાણા
ુ
�ૂકસેવક તર�ક� �ૂજય દાદા રિવશંકર મહારાજ�ું વ્ય�કતત્
ઝવેરચંદ મેઘાણીના કયા �સ્તકમાં
ુ ર� પ્રગટ થાય? Ans: માણસાઇના દ�વા
�પે
કિવ દયારામ� ંુ બાળપણ� ંુ નામ � ંુ હ� ંુ ? Ans: દયાશંકર
કચ્છ�ું ક�ું સ્થળ બ્લોક િપ્ર�ન્ટગ માટ� �ણી? Ans: ધામણકા
જ્ઞાનપીઠ �ુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ �ુજરાતી સા�હત્યકાર? Ans: ઉમાશંકર જોષી
ુ પ્રમાણમાં જોવા મળેછ? Ans: સલ્ફર
�ુવાના ગરમ પાણીના ઝરામાં ક� ંુ ખનીજ િવ�લ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં -સ્વ�પનો પાયો નાખનાર કિવ�ું નામ �ું છ?
Ans: નરિસ�હ મહ�તા
ધરમ�રુ િવસ્તારના

આ�દવાસીઓ તીરકામ�ું ક� ધ�ુષ બાણ અને ભાલા લઈ ક�ું �ૃત્ય કર�?

Ans: િશકાર � ૃત્ય
ુ રાતના રાજય પ્રાણી�ું નામ જણા. Ans: િસ�હ
�જ
ુ રાતની કઈ �હ�મતવંતી નાર�એ સને ૧૧૭૯માં શહા�દુ ્દ�ન ઘોર�ને હરાવી પાછો કાઢ�ો હ?
�જ
Ans: નાિયકાદ� વી
‘માર� �ખે કં �ુના � ૂરજ આથમ્ય’ ગીતના રચિયતા કોણ છે? Ans: રાવ� પટ� લ
ુ રાતી ભાષા માટ� સૌ પ્રથ‘� ૂ�ર ભાષા’ એવો શબ્દપ્રયોગ કરનાર કોણ ? Ans: ભાલણ
�જ
કડાણા બંધ કઇ નદ� પર છે ? Ans: મહ�
ુ રાતી સા�હત્યમાં પ્રથમવાર સ્વતંત્ર િપ�ગળની રચના કોણે? Ans: કિવ દલપતરામ
�જ
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ �જમને�શ્યમ કયા શહ�રમાં સ્થપા�ું ? Ans: વડોદરા
�જ
ુ રાતનો કયો રાજ�કય-સાંસ્�ૃિતક િવસ્તા‘આ�દવાસી પટ્’ તર�ક� ઓળખાય છે? Ans: િનષાદ
�જ

કચ્છના રણપ્રદ�શનો પ�રવેશ કોની વાતાર્ઓમાંિવશેષ જોવા મળ? Ans: જયંત ખત્ર
ુ રાતમાં કયા રાજવીએ િવના� ૂલ્યે પ્રાથિમક િશક્ષણ ફર�જયાત ? Ans: સયા�રાવ
�જ
ગાયકવાડ
લોથલમાં વસતા હડપ્પીય સંસ્�ૃિતના લોકોએ કઇ ધા�ુમાંથી ચો�સ માપ દશાર્વતી �ટપ
બનાવી હતી? Ans: હાથીદાંત
ુ ર�-૧૯૦૫
શ્યામ��ૃષ્ણ વમાર્‘ઈ�ન્ડયા હાઊ’ ની સ્થાપના કયાર� કર� હત? Ans: ફ��આ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં અક�કકામ માટ� �ણી�ુંછ? Ans: ખંભાત
�જ
ુ રાતના સૌથી �ચા િશખર ગોરખનાથની �ચાઇ ક�ટલી છે? Ans: ૩૬૬૬ �ટ
�જ
ુ રાતમાં �� અને વ�રયાળ�ના વેપારના સૌથી મોટા ક�ન્દ્ર તર�ક� ક�ું શહ�ર � ણી�ું ? Ans:
�જ
�ઝા
ુ રાત� ંુ એકમાત્ર બંદર ક�ુંછ? Ans: ભાવનગર
લૉકગેટ ધરાવ� ંુ �જ
સંત સવૈયાનાથ� ંુ સ્થાનક કયાં

આવે�ું છ? Ans: ઝાંઝરકા

ુ રાતમાં અમદાવાદ ખાતે પહ�લી લો કોલેજ સ્થાપનાર કોણ હત? Ans: સર લલ્�ુભાઇ
�જ
આશારામ શાહ
ભારતમાં સૌપ્રથમ સ્ટ�મર ખર�દનાર �ુજરાતી કોણ હ? Ans: નરો�મ મોરાર�
ુ રાતમાં સૌથી મોટો બોટ�િનકલ ગાડર ્ન કયાં
�જ

આવેલો છ? Ans: વઘઇ

પ્રેમાનંદની કઈ �ૃિત દર ચૈત્ર માસમાં ગવાતી? Ans: ઓખાહરણ
ડાંગની દાદ� તર�ક� કોણ �ણી� ંુ છે? Ans: � ૂ�ણ�માબેન પકવાસા
િવિવધ રં ગ ધરાવતા હોવાને કારણે �દવાળ�ઘોડા પક્ષીઓને કચ્છમાં �ું નામ આપવામાં આવ્
છે?
Ans: ખિત્રયાણ

‘� ૂમક��’ુ તખલ્�ુસથી �ણીતા થયેલા સા�હત્યકાર�ું નામ �ું? Ans: ગૌર�શંકર જોષી
કયા કિવ ગરબીઓના કિવ તર�ક� પ્રિસ�દ્ધ પામ્ય? Ans: કિવ દયારામ
ુ રાત રાજયની સ્થાપના પછ� ક�ું શહ�ર પાટનગર બન?્� Ans: અમદાવાદ
�જ
સ્ક��ટ�ગમાં ઉત્�ૃષ્ટ દ�ખાવ કર�ને અ�ુર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતના પ્રથમ ખેલ?
Ans: નમન પાર� ખ
ુ રાતમાં મીઠાની સૌથી વધાર� િનકાસ કયા બંદર� થી થાય છે ? Ans: બેડ�
�જ
ુ રાતમાં વ� ુ �ૂ ધ આપતી ગાયો કઈ છે? Ans: કાંકર� �
�જ
‘સંગીત કલાધર’ નામે મહાગ્રંથ કોણે રચેલો? Ans: ડાહ્યાલાલ િશવરામ નાય
ુ રાતી સા�હત્યમાં કોની પદ રચનાઓ‘કાફ�’ તર�ક� પ્રિસદ્ધ થઇ? Ans: કિવ ધીરો
�જ
ુ ા કાળે દ�ક્ષણ આ�ફ્રકામાં કઇ કંપનીની તરફ�ણમાં ક�સ લડવા ગયા?
ગાંધી� �વ
Ans: દાદા અબ�ુલ્લા એન્ડ કંપન
નરિસ�હરાવ �દવે�ટયાની ‘સ્મરણસં�હત’ ક�ણપ્રશ�સ્ત કોનેઉદ્દેશીને રચ ?
Ans: સ્વગર્સ્ થ �ુત્ર ન�લનકા
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ મં�દર ક� ંુ છે? Ans: અક્ષરધામ મં�, ગાંધીનગર
�જ
‘ક� ં ુ કથે તે શાનો કિવ? શીખી વાતને શાને નવી’ - આ કાવ્યપં�કત કયા કિવની છે? Ans: કિવ
શામળ
ુ રાતમાં ‘સેન્ટર ફોર સોિશયલ સ્ટડ’ કયાં આવેલી છે? Ans: �રુ ત
�જ
અમદાવાદ ટ�ક્ષટાઈલલેબર એસોિશયેશનની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: મહાત્મા ગાંઘી
ુ રાતી સા�હત્યમાં શ્રેષ્ઠ હાસ્યલેખક તર�ક� કોની ગણના થ? Ans: જયોિતન્દ્. દવે
�જ
ુ રાતમાં પ્રથમ ર��ડયો સ્ટ�શન કોણે શ� કરાવ? Ans: મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ
�જ
�બ્રટ�શકાળ દરિમયાન �ુજરાતે �ૂંટણીની લોકશાહ� પ્ર�ક્રયાનો અ�ુભવ સૌપ્રથમ ક?

Ans: ઇ.સ. ૧૮૮૩
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર મહ�લોના શહ�ર તર�ક� �ણી� ંુ છે? Ans: વડોદરા
�જ
ુ ત ધમર્ના સ્થાપક�ું નામ જણા. Ans: લ�ુ લેશ�
પા�પ
ભાવનગરમાં આવેલી ‘સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મર�ન ક�િમકલ ર�સચર્’ િવ�માં શેના માટ�
િવખ્યાત છે? Ans: દ�રયાના ખારા પાણીને મી�ું બનાવવા
ક� ંુ અવકાશ સંશોધન ક�ન્દ્ર અમદાવાદને ગૌરવબક્ષ? Ans: ઈ�ન્ડયન સ્પેસ એ�પ્લક�
સેન્ટર
ગાંધી�ને રાજકારણમાં આવતા પહ�લાં એક વષર્ �ુધી રાજકારણનો અભ્યાસ કરવા એક િવદ�શ
મ�હલાએ � ૂચવ્�ુ. એ મ�હલા કોણ હતા? Ans: એની બેસન્ટ
સ્થાપત્યકળા માટ� �ણીતી ચાંપાનેરની �મી મ�સ્જદ કઇ સદ�માં બાંધવામાં આવી ?
Ans: ૧૫મી સદ�
ુ રાતમાં સૌથી મો�ંુ �સ્તકાલય ક�ું છ
ુ
�જ
? Ans: સેન્ટ્રલ લાયબ-વડોદરા
ુ રાતમાં ‘િવધવા િવવાહ’ પર િનબંધ લખવા કયા �ધ
ુ ારકને ઘર છોડ� ંુ પડ�?ંુ
�જ
Ans: કરશનદાસ � ૂળ�
ુ રાતના કયા િવસ્તારમાં �ુવકો દ્વારા �ુવતીઓને પાન�ું બી�ું ખવડાવવા‘પાનવાડ�’
�જ
નામની પરં પરા છે? Ans: છોટા ઉદ� �રુ
કાંક�રયા તળાવ કઇ સાલમાં અ�સ્તત્વમાં આવ્�? Ans: ઈ.સ. ૧૪૫૧
કચ્છમાં

આવે�ું ક�ું સ્થળ મોઢ��ર� અને આશા�ુરા માતાના મં�દરો માટ� �ણી�ું? Ans: તેરા

ગામ
કિવ બળવન્તરાય ઠાકોરના �ણીતા સૉનેટસંગ્રહ�ું નામ . Ans: ભણકારા
ખારાઘોડા શાના ઉત્પાદન માટ� �ણી�ું છે? Ans: મીઠા
ુ રાતમાં રા�લાલ પક્ષીની ક�ટલી �ત જોવા મળે? Ans: ચાર
�જ

કચ્છનો કયો પ્રદ�શ હ�રયાળા પ્રદ�શ તર�ક� �ણીત? Ans: �દ્ર
ંુ
બી.એમ ઈ�ન્સ્ટટ�ૂટ ઑફમેન્ટલ હ�લ્થની સ્થાપના કોણે કર? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભા
ુ રાત� ંુ ખનીજતે&22738;� ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન કર�ું શહ�ર ક�ું છે? Ans: �કલે�ર
�જ
ુ રાતમાં પારસીઓને આશ્રય આપનાર રા��ું નામ જણા. Ans: �દ� રાણા
�જ
કકર ્�ૃ� �ુજરાતમાં કયાંથી પસાર થાય છ? Ans: ઉ�ર ભાગમાંથી
ગાંધી�ના નઇ તાલીમ િશક્ષણ િવચારના તત્ત્વો સૌપ્રથમ કયા કિમશનની ભલામણમાં
મળ્યા હત? Ans: કોઠાર� કિમશન (૧૯૬૪ - ૬૬)
કિવઓ દ્વારા �ૂબ પ્રશંસાપામેલા પક્ષીચાતકને સૌરાષ્ટ્રમાં કયા નામથી ઓળખવામ?
Ans: મોતીડો
ુ રાતના કયા �જલ્લાને સૌથી
�જ

ઓછા તા�ુકા છ? ક�ટલા ? Ans: ડાંગ-૧

કાશીનો દ�કરો �ફલ્મમાં પ્રથમવારઅને છેલ્લીવારકોણે સંગીત આપ્�?ંુ Ans: ક્ષે�ુભા
�દવેટ�યા
રિવશંકર મહારાજ� ંુ જન્મસ્થળ ક�ું? Ans: સરવસણી (�જ. ખેડા)
શ્રી અરિવ�દ ઘોષ �ુજરાતમાં કઇ �ુિનવિસ�ટ�માં �ગ્રે�ના અધ્યાપક તર�ક� ફરજ બ
હતા?
ુ વિસ�ટ�-વડોદરા
Ans: મહારા� સયા�રાવ �િન
ુ રાત વનાર્ક�ુલર સોસાયટ� દ્વારા દોઢ સદ�થી પ્રકાિશત થતા સામિયક�ું નામ .
�જ
Ans: ��ુ દ્ધપ્ર
કયા સ્થપિતએ �ુજના પ્રાગ મહ�લની �ડઝાઈન તૈયાર કર� ? Ans: મેકલેન્ડ
કચ્છના અખાતનો કયો ટા�ુ પરવાળાનો બનેલો છે? Ans: પીરોટન
ુ લ
‘ક�ન્દ્રઅને પ’ કોની ખ્યાતનામ �ૃિત છ? Ans: યશવંત �ક

અડાલજની વાવની લંબાઇ ક�ટલી છે ? Ans: ૮૪ મીટર
િસદ્ધરાજ જયિસ�હ દ્વારા િન�ુકત કરાયેલા સેનાપિત સાજ.સ. ૧૧૧૩માં કોને હરાવીને સોરઠ
પર પાટણ� ંુ આિધપત્ય સ્થાપ્? Ans: રા’ ખ�ગાર બીજો
કિવ નમર્દ� કયા સામિયક દ્વારા સમાજ �ુધારાની દાંડ� પીટ� ? Ans: ડાં�ડયો
ભૌગો�લક �ૃ�ષ્ટએ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર કયા નામે ઓળખા? Ans: દ્વીપકલ્પીય �ુજર
આખ્યાનના િપતા તર�ક�

ઓળખાતા કિવ ભાલણે કઈ ભાષાનો �ડો અભ્યાસ કય� હત? Ans:

સંસ્�ૃત
િવ�ભરની કલાત્મક કોતરણીમાં સ્થાન પામેલી સીદ�સૈયદની �ળ�  �ુજરાતના કયા શહ�રમા
આવેલી છે ? Ans: અમદાવાદ
વડનગર� ંુ ક�િત� તોરણ બી� કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: નરિસ�હ મહ�તાની ચોર�
�ૂ રવત� િશક્ષણ માટ�ની �ુજરાતની પ્રિસદ્ધ �ુિનવિસ�ટ�?
ુ વિસ�ટ�
Ans: ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િન
ુ રાતનો �ુ લ જમીન િવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૦૫,૯૬,૯૯૨ ચો. �ક.મી.
�જ
ુ
નરિસ�હની રચનાઓ �ખ્યત્વે ક�વા પ્રકા
રની? Ans: પદ
દ� ના બ�કની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: દ� વકરણ નાન�
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં ઉત્પા�દત થતાં �ુલ આ�ટ��ફિશ&22744;િ◌લ્ક�ું૬૦
�જ
ટકા ઉત્પાદન કર� છ? Ans: �રુ ત
ુ રાતની શાળાઓમાં મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના કયા �ુખ્યમંત્રીએ દાખલ ક?
�જ
Ans: માધવિસ�હ સોલંક�
ુ રાતમાં કયા મોસમી પવનો વરસાદ આપે છે? Ans: નૈઋત્યકોણીય
�જ
ગીરના માલધાર�ઓ� ંુ પરં પરાગત રહ�ણાંક કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ઝ�ક

ખરાદ�કામના ઉદ્યોગ માટ�  �ુજરાત�ું ક�ું નગર �ુિવખ્યાત ? Ans: સંખેડા
ુ રાતમાં સૌથી િવશાળ અને કલાત્મક રો� તર�ક�ની ખ્યાિત ધરાવે?
કયો રોજો �જ
Ans: સરખેજનો રોજો
નરિસ�હ મહ�તાની દ�કર�� ંુ નામ � ંુ હ�?ંુ Ans: �ું વરબાઇ
ુ રાત� ંુ થમર્લ પાવર સ્ટ�શન કયાં આવ ે�ું? Ans: ઉકાઇ
�જ
ગાંધી�ના જન્મ�દવસને કયા �તરરાષ્ટ્ર�ય �દવસ તર�ક� ઊજવવામાં આવ?
Ans: �તરરાષ્ટ્ર�ય અ�હ�સા �દ
��રની કઇ વસ્�ુઓ �ૂબ વખણાય છે? Ans: � ૂડ�, કાતર અને ચપ્પા
ભારતને આઝાદ� મળ્યા બાદ સોમનાથ મં�દરનો �જણ�ધ્ધાર કોણે ક? Ans: સરદાર
વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ શર્ન તળાવ
ચંદ્ર�ુપ્ત મૌય� �ૂનાગઢમાં ક�ું જળાશય બંધાવ્�?ુ Ans: �દ
ુ રાતના દ�રયાકાંઠ� અરબી સ�દ્રમાં અ�સ્તત્વ ધરાવતી િવશાળકાય સ્પમર્ વ્હ�લ�
ુ
�જ
આશર� ક�ટ� ં ુ હોય છે? Ans: ૪૫થી ૭૦ ટન
પંચમહાલ ભીલ સેવામંડળની સ્થાપના કોણે કર? Ans: ઠ�રબાપા
આ�દ શંકરાચાયર્એ ભારતમાં પિ�મ �દશામાં કયાં મઠ સ્થાપ્યો ? Ans: દ્વારક
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ વરસાદ કયાં પડ� છે ? Ans: ડાંગ
�જ
ુ રાતમાં િવકસેલી કઇ �ણીતી લોકનાટ�કળા� ંુ નામ સંસ્�ૃત શબ્‘ભવ’ પરથી ઉતર� આવ્�ું
�જ
છે?
Ans: ભવાઇ
લંડનમાં ઇ�ન્ડયન હોમ�લ સોસાયટ�ની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
શેર ખાન બાબીએ �ૂનાગઢમાં બાબીવંશની સ્થાપના કયાર� કર? Ans: ઇ.સ. ૧૭૪૭

ુ રાતના કયા અભયારણ્યમાં ર�છ જોવા મળે છે? Ans: �સોર
�જ
ુ રાતમાં મીઠાની સૌથી વધાર� િનકાસ કયા બંદર� થી થાય છે ? Ans: બેડ�
�જ
કચ્છના રણમાં વસ�ું ક�ું પક્ષી પોતાના �ડા ર�તીના ઢગ પર �ૂક� ? Ans: ફલેિમ�ગો
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ૧૦૦૦થી વ� ુ મં�દરોનો સ� ૂહ ધરાવે છે? Ans: પા�લતાણા
�જ
ગાંધી�એ રાજકોટની કઇ શાળામાં અભ્યાસ કય� હત? Ans: સર આલ્ફ્ર�ડ હાઈસ્
ુ ાઇ �ચમનભાઇ બેરોનેટ
અમદાવાદના પ્રથમમેયર કોણ હત? Ans: �ચ�ભ
ુ રાત કૉલેજમાં િતરં ગો લહ�રાવવા જતાં કોણે શહ�દ� વહોર�?
�હ�દ છોડો �દોલન દરિમયાન �જ
Ans: િવનોદ �કનાર�વાલા
ગીરના માલધાર�ઓ� ંુ પરં પરાગત રહ�ણાંક કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ઝ�ક
ુ રાત ચેસ ઓપન સ્ટ�ટ ચે�મ્પયનશીપમાં બધી જ ક� ટ�ગર� અને બધી જગેમ્સ �તન
�જ
એકમાત્રખેલાડ� કોણછ? Ans: વલય પર�ખ
અલ્લાહબંધની રચના કયાર� થઈ? Ans: ૧૮૧૯ના � ૂકં પ પછ�
વડનગર� ંુ ક�િત�તોરણ બી� કયા નામે ઓળખાય છે ? Ans: નરિસ�હ મહ�તાનો ચોરો
રાણી િસપ્રીની મ�સ્જદને કો‘અમદાવાદ� ંુ રત્’ કહ� છે? Ans: �મ્સ ફગ્�ુર્
સ્વાતં�ય ચળવળ દરિમયાન �ુજરાતમાં થયેલો સૌપ્રથમ સત્યાગ્રહ કય? Ans: ખેડા
સત્યાગ્
ુ
‘માનવીની ભવાઈ’ અને ‘મળે લા �વ’ �વી �પ્ર
િસદ્ધ નવલકથાઓના લેખક કો?
Ans: પ�ાલાલ પટ�લ
ુ રાતમાં મરાઠાઓની કાયમી સ�ા કયા શહ�રમાં રહ� હતી? Ans: વડોદરા
�જ
નવા રચાયેલા નમર્દા �જલ્લા�ું વ�ું મથક ક�ુંછ? Ans: રાજપીપળા
સંત બોડાણાનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ડાકોર

ુ રાતમાં જ ંગલી ગધેડાઓ� ંુ અભયારણ્ય કયાં
�જ

આવે�ું છ? Ans: કચ્છના રણમાં

આજવા ડ�મ કોણે બનાવ્યો હત? Ans: મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ
નવલકથા ‘પેર� �લિસસ’ના લેખક કોણ છે ? Ans: ચંદ્રકાન્ત બ
ુ રાત’ નામ ચલણી બન્�ુ? Ans: ૧૪મી સદ�
કઇ સદ�થી ‘�જ
ુ રાતના પ્રથમ ઉ�ૂર્ ગઝલકાર કોણ ? Ans: વલી �જ
ુ રાતી
�જ
ડાયમન્ડ ક�ટ�ગ ક્ષેત્રે સમગ્ર િવ�માં �ુરતનો �હસ્સો ક�ટલ ? Ans: ૮૦ ટકા
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ �ુતરઉ કાપડની મીલની સ્થાપના કોણે ? Ans: રણછોડલાલ છોટાલાલ
�જ
ુ રાતમાં લાકડામાંથી િવસ્કોસ �ફલામેન્ટ યાનર્ બનાવવા�ું કારખા� �ુરત ન�ક કયા શહ�રમ
ુ
�જ
આવે� ંુ છે? Ans: ઉધના
કકર ્�ૃ�ની સૌથી ન�ક�ું બંદર ક�ું છે? Ans: કં ડલા
શ્રી અરિવ�દ �ુવાકાળમાં �ુજરાતનાં કયા શહ�રમાં રહ્યા? Ans: વડોદરા
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ રચેલા ગ્રંથ�ું નામ જ. Ans: સત્યાથર્પ્ર
કકર ્�ૃ� �ુજરાતના કયા બે સ્થળ પરથી પસાર થાયછ? Ans: પ્રાંિતજ અને �હ�મતનગ
ગાંધી�ને ‘બા�’ુ � ંુ �બ�દ કયા સત્યાગ્રહમાં મળ? Ans: ચંપારણ સત્યાગ્
ુ ીની અ�ખલ �હન્�ુ
ચોરવાડથી વેરાવળ �ધ

ઓપ-સી તરણસ્પધાર્ કોની સ્�ૃિતમાં યો�ય?

Ans: વીર સાવરકર
ુ રાતમાં રથયાત્રાનો સૌથી મોટો ઉત્સવ કયાં ઉજવાય ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતમાં અનાથ આશ્રમની પ્ર�ૃિ� શ� કરનાર સૌપ્રથમ �ુધારક ક? Ans: મ�હપતરામ
�જ
�પરામ
ભવાઇના પ્રણેતા�ું નામ જણાવ? Ans: અસાઇત ઠાકર

ુ
�પ્ર
િસદ્ધ મધ્ય�ુગીન કિવભાલણે મહાકિવ બાણભટ્ટ ર�ચત કયા સંસ્�ૃત ગ્રંથ�ું ગ
ક�� ુ હ�?ંુ
Ans: કાદં બર�
એિશયા ખંડમાં સૌથી વ� ુ �ીવાહન ચાલક કયા શહ�રમાં છે? Ans: અમદાવાદ
નરિસ�હ મહ�તાની દ�કર�� ંુ નામ � ંુ હ�?ંુ Ans: �ું વરબાઇ
ુ રાત રાજયની �ખ્ય ભાષા કઇ છ
ુ
ુ રાતી
�જ
? Ans: �જ
ગ�ડલમાં કયો રાજવી મહ�લ આવેલો છે? Ans: નૌલખા મહ�લ
કચ્છની ઉ�ર સીમાએ મોટા રણનો િવસ્તાર ચોમાસાને �તે કયા નગરની રચના કર�છ?
Ans: �રુ ખાબ નગર
ુ રાતના કયા રાજવી સંતના નામ સાથે પીપાવાવ બંદર� ંુ નામ જોડાયે� ં ુ છે? Ans: સંત
�જ
પીપા�
નળ સરોવર પક્ષી અભ્યારણ તર�ક� કયા વષર્માં �હ�ર થ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૬૯
‘પે�ન્સલ કલર અને મીણબ�’ નાટકના લેખક કોણ છે? Ans: આ�દલ મન્�ુર�
કયો � ૂસ્તર�ય સમય

આ�ક�યન �ુગનો એક ભાગ છે? Ans: ધારવાડ

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યની સૌથી �ૂની �ૃિત કઈ ગણાયછ? Ans: ભરતે�ર-બા�ુબ�લરાસ
કયા �જલ્લાઓ મહ� નદ� પરના બંધના કારણે લાભાથ� બન્યાછ? Ans: પંચમહાલ, ખેડા,
આણંદ
ુ રાતમાં �મનગર ન�ક સૈિનક શાળા કયાં આવેલી છે? Ans: બાલાછડ�
�જ
�મ રણ�તિસ�હ�એ �ક્રક�ટનો ફટકો લગાવ્યો તે કયા નામથી ઓળખાય ? Ans: લેગ ગ્લાન્
ગ�ડલમાં આવેલા અને પોતાની સ્થાપત્ય�કય રચનાને કારણે �ણીતા મહ� લ�ું નામ આ.
Ans: નવલખા મહ�લ

ુ રાતમાં સૌપ્રથમ ઉ�ુર્ શાળા કયાં સ્થપાઇ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતીમાં સારા�વ
ુ ાદ કય� છે તે ‘કાદં બર�’ના રચિયતા કોણ હતા? Ans:
કિવ ભાલણે �નો �જ
બાણભટ્
ુ
ગંગાસતીની �ત્રવ
� ૂ�ું નામ �ું હ�ુ? Ans: પાનબાઈ
ુ શીના મત મ�ુબ નરિસ�હ મહ�તા કયા સૈકામાં થઈ ગયા? Ans: ૧૬મા સૈકા
કનૈયાલાલ �ન
‘દાંડ��ચ
ૂ ’ કયા સત્યાગ્રહનો ભાગ ? Ans: ધરાસણા સત્યાગ્
ુ રાતના કયા વનિવસ્તારોમાં દ�ખી શકાય છ?
ઉડતી �ખસકોલી �જ
Ans: � ૂરપાણે�ર અને દ�ક્-મધ્ય �ુજરાતનાં જંગલો
અમદાવાદના એ�લસ�બ્રજના સ્થપિત કોણ ? Ans: રાવ બહા�ુર �હ�મતલાલ ધીરજરામ
કિવ પદ્મનાભ કયા રાજદરબારમાં રાજકિવ હ? Ans: ઝાલોરનો રાજદરબાર
સ્ક��ટ�ગમાં ઉત્�ૃષ્ટ દ�ખાવ કર�ને અ�ુર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતના પ્રથમ ખેલ?
Ans: નમન પાર� ખ
ુ રાતી સા�હત્યમાં મ�ણલાલ �દ્વવેદ� માટ� કયો શબ્દપ્રયોગ વપ? Ans: અભેદ માગર ્નાં
�જ
પ્રવાસ
ુ રાતની �ૃિષ �િન
ુ વિસ�ટ�ઓ� ંુ વ�ું મથક ક� ંુ છે? Ans: દાંતીવાડા
�જ
ુ રાતના કયા મેળામાં �ૂ ધાળા પ�ઓ
ુ � ંુ ખર�દ-વેચાણ થાય છે? Ans: વૌઠાનો મેળો
�જ
ુ રાતી સા�હત્યનાં કયા મહાન સ�ક �ુંબઈ રાજયનાં �ૃહપ્રધાનઅને �ુખ્ય ન્યાયાધીશ
�જ
હતા?
ુ શી
Ans: કનૈયાલાલ �ન
સ્વામી

આનંદ�ું �ૂળ નામ �ું છ? Ans: �હ�મતલાલ રામચંદ્ર દવ

વ્યાવસાિયક ધોરણે મોતી�ું ઉત્પાદન કરવા માટ� કયા સ્થળે છ�પઊછેર ક�ન્દ્ર કાય? Ans:
િસ�ા

સંસ્�ૃતમાં સૌપ્રથમવાર હા-તાન્ક-સીજો કાવ્યોના રચિયતા કોણ છ? Ans: ડૉ. હષર્દ�વ માધવ
ુ રાતમાં કઇ ઔષિધિનમાર્ણ સંસ્થાની સ્થાપના થઇ ?
૨૦મી સદ�ની શ�આતમાં �જ
Ans: એલે�મ્બક ક�િમકલ વકર્સ કંપની �લિમટ�
ુ ાવની દ�ઘર્ �ૃ�ષ્ટ�ું પ�રણામ?
એએમએ, આઇઆઇએમ અને પીઆરએલ કયા મહા�ભ
Ans: ડૉ. િવક્રમભાઈ સારાભા
ુ રાતમાં રકતિપિ�યાઓની સારવાર માટ� કોણે �વન સમિપ�ત કર� દ�� ંુ હ�?ંુ
�જ
Ans: આયરાણી અમરબાઇ અને દ� વીદાસ�
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં
શે�જ
ંુ ો �ુંગર �જ

આવેલો છે? Ans: ભાવનગર

જગપ્રિસદ્ધ �રલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્ર�ઝના આદ્યસ્? Ans: ધી�ુભાઈ �બાણી
ુ રાતના કયા અથર્શા�ી લંડન સ્�ૂલ ઑફ ઈકોનોિમકસમાં િનય&22709; હતા? Ans: ડૉ.
�જ
આઇ. �. પટ�લ
ુ રાતની કઈ �હ�મતવંતી નાર�એ સને ૧૧૭૯માં શહા�દુ ્દ�ન ઘોર�ને હરાવી પાછો કાઢ�ો હ?
�જ
Ans: નાિયકાદ� વી
ુ રાતી ભાષાનાં �ણીતાં િવજ્ઞાન પા�ક્ષક અને તેના પ્રકાશક�ું નામ. Ans: સફાર� �જ
નગેન્દ્ર િવ
ુ
કચ્છ �જલ્લા�ું વ�ુમથક ક�ુંછ? Ans: �જ
ુ રાતી નેતાને ભારતના વડાપ્રધાન બનવા�ું બ�ુમાન મળ્�ું હ? Ans: મોરાર�ભાઈ
કયા �જ
દ� સાઈ
કયા �ણીતા નાટ�કાર� સા�હત્ય�ૃિત‘થોડા ��,ુ થોડા �લ’ રચી? Ans: જયશંકર �દ
ંુ ર�
ુ રાતની કઇ ચેસ ખેલાડ� સૌ પ્રથમ �ુમન ઇન્ટરનેશનલ માસ્ટસર્ની પ્રિતયો�ગતા �
�જ
?

Ans: ધ્યાની દવે

ુ રાતમાં આવેલી એિશયાની સોથી મોટ� હો�સ્પટલ કઇ છે? Ans: િસિવલ હો�સ્પટ�જ
અમદાવાદ
� ૂજયશ્રી મોટાએ સાધકોને માટ�શેની રચના ક? Ans: મૌન મં�દરની
ુ રાતી ભાષા માટ� સૌ પ્રથ‘� ૂ�ર ભાષા’ એવો શબ્દપ્રયોગ કરનાર કોણ ? Ans: ભાલણ
�જ
લોથલ લગભગ ક�ટલા વષર્ પહ�લા�ું બંદર હશે એમ મનાય છે? Ans: આશર� ૪૦૦૦ વષર્ �ૂવ� �ું
ુ રાતમાં દ�પડા અને સાબર માટ� ક� ંુ અભયારણ્ય છ. Ans: બરડ�પાડા (�જ. ડાંગ)
�જ
ુ રાતમાં કચ્છ િસવાયના િવસ્તારોમાં જોવા મળ�ું કોયલ�ુળ�ું પક્ષી બપૈયો બી�
�જ
નામથી ઓળખાય છે? Ans: પપીહા
મોરાયો બનાસકાંઠાના કયા તા�કુ ા� ંુ � ૃત્ય છ? Ans: વાવ
�ુનાગઢનો કયો પ્રદ�શ સ�ુદ્રતળ કરતાં પણ નીચો? Ans: ઘેડ
અમદાવાદ શહ�ર મધ્યે �ુ�સ્લમ સા�હત્યને સાચવતી કઇ લાયબ્રેર� આવે?
ુ મ્મદશાહ લાયબ્રે
Ans: પીર �હ
�ન તીથર્સ્થળ પા�લતાણા કયા �જલ્લામાંઆવે�ું ? Ans: ભાવનગર
િસ�ા થમર્લ પાવર સ્ટ�શન કયાં આવ ે�ુંછ? Ans: �મનગર
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં ઉત્પા�દત થતાં �ુલ આ�ટ��ફિશયલ િસલ્ક૬૦ ટકા
�જ
ઉત્પાદન કર� છ? Ans: �રુ ત
ુ રાતમાં સર� રાશ ક�ટલો વરસાદ પડ� છે? Ans: ૬૭ સેમી
�જ
ભારતમાં ડોલોમાઈટ ખનીજ� ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન કયાં થાય છ? Ans: છોટા ઉદ� �રુ
��ુ સ્લમો�ું પિવત્ર યાત્રાધામ હા�પીર કયા �જલ્લામાં આવે�? Ans: કચ્છ
ભ�ચ અને �રુ ત �જલ્લાને ફળ �ુપ બનાવતી નદ�ઓના નામ જણાવ. Ans: નમર્દા અને તાપી
ુ � ંુ શૈવતીથર્ િસધ્ ધ�ુર કઇ નદ�ના �કનાર� વસે�ુંછ? Ans: સરસ્વતી
સોલંક� �ગ

અમદાવાદના મેદાન પ્રદ�શનો દ�ક- પિ�મ ભાગ ક� � ઘ�ના ઉત્પાદન માટ� �ણીતો છે તે
કયા નામથી ઓળખાય છે ? Ans: ભાલ
ુ રાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ �ુજર’ - આ પ્રિસદ્ધ કાવ્ય કોણે રચ્?
‘જયાં જયાં વસે એક �જ
Ans: અરદ� શર ખબરદાર
ુ રાતના કયા બંદર પર આવ્યા? Ans: સં�ણ બંદર
ભારતમાં પારસીઓ �જ
ુ રાતમાં ખનીજ ખોદકામ અને સંશોધન� ંુ કાયર્ કયા િનગમ દ્વારા થાય ?
�જ
ુ રાત ખનીજ િવકાસ િનગમ
Ans: �જ
કચ્છમાં

આવેલા કયા સરોવર�ું પાણી સ�ુદ્ર ન�ક હોવા છતાં પણ મી�ું ? Ans: નારાયણ

સરોવર
ુ રાતમાં સૌ પ્રથમ ટ�ચસર્ ટ્ર�ઇિન�ગ કોલેજ કોણે અને કયાં સ? Ans: પ્રેમચંદ રાયચ�જ
અમદાવાદ
પ્રજ્ઞાચ�ુઓ માટ� �ુજરાતમાં કઇ સંસ્થા કાયર્રતછેઅને તે

કયાં આવ? Ans: �ધજન

મંડળ-અમદાવાદ
ુ રાતના કયા વનિવસ્તારમાં જોવા મળે છ?
�દપડા �વી દ� ખાતી ચકતાવાળ� �બલાડ� �જ
Ans: નમર્દા �જલ્લાના �ૂરપાણે�રના જંગલ
ઉમાશંકર જોશી� ંુ ઉપનામ જણાવો. Ans: વા� ૂક�
નવા રચાયેલા નમર્દા �જલ્લા�ું વ�ું મથક ક�ુંછ? Ans: રાજપીપળા
લોકકલા ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્વ�ૂણર્ �ુરસ્કાર આપવામાં?
Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી �રુ સ્કાર
ુ રાતમાં પ્રથમ ટ�ક્ષટાઈલ મીલના સ્થાપક કો? Ans: રણછોડલાલ છોટાલાલ
�જ
મ�ૂર મહાજન સંઘની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: મહાત્મા ગાંધી
કોયલ�ુ ળ� ંુ પક્ષી બપૈયો કયા પક્ષીના માળામાં પોતાના �ડા સેવવા �ૂક� આવ? Ans: લેલાં

સોમનાથ મં�દરની ટોચે ચઢાવવામાં આવેલા કળશ� ંુ વજન ક�ટ� ં ુ છે? Ans: ૧૦ ટન
ુ રાતમાં લગ્ન સમયે ગવાતાં લગ્નગીતો કયા નામે ઓળખાય? Ans: ફટાણા
�જ
‘યા હોમ કર�ને પડો, ફતેહ છે આગે’ - આ પં�કત કયા કિવની છે? Ans: કિવ નમર્દ
બાપા સીતારામ આશ્રમ કયાં આવેલોછ? Ans: બગદાણા
ુ રાતમાં એક હ�ર બાર�ઓવાળો મહ�લ કયાં આવેલો છે? Ans: રાજપીપળા
�જ
ુ રાતના કયા �જલ્લાને સૌથી
�જ

ઓછા તા�ુકા છ? ક�ટલા ? Ans: ડાંગ-૧

ુ
સ�દ્ર�કનાર� વસતા માછ�મારોમાં કયા પવર્�ું િવશેષ મહત્
? Ans: શ્રાવણી �ૂન
કન્યા ક�ળવણી ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર� શ� કર�લ યોજના�ું નામ .
Ans: કન્યા ક�ળવણી શાળા પ્રવેશોત
ુ રાતના કયા ઉદ્યોગપિતIIM-Aની સ્થાપના કર? Ans: કસ્�ુરભાઇ લાલભાઇ
�જ
ુ રાતમાં ડાયનોસોરનાં �ડાં કયાંથી મળ� આવ્યા છ? Ans: ર� યાલી
�જ
ુ રાતમાં કયાં થાય છે ? Ans: ચોરવાડ
ક�ળની એક ખાસ �ત એવી ઇલાયચી ક�ળ� ંુ વાવેતર �જ
દલપતરામે છંદશા�માં કયો ગ્રંથ રચ્યો? Ans: દલપત િપ�ગળ
ગો�ુ લ ગ્રામ યોજનાનો પ્રારંભ કયાર� થયો? Ans: ૧૯૯૫-૯૬
િવશાળ હમીરસર તળાવ કયાં આવે� ંુ છે? Ans: � ૂજ
ુ રાતનો કયો �જલ્લો િવસ્તારની �ૃ�ષ્ટએ ભારતભરમાં સૌથી મોટો ગણાય? Ans: કચ્છ
�જ
વેરાવળ કયા પ્રકારના કાપડના ઉત્પાદન માટ� � ણી�ું ? Ans: ર� યોન
નેશનલ હ�ન્ડબોલ ચે�મ્પયનશી-૨૦૦૭માં પ્રથમ સ્થાને આવનાર ખેલન કહારને ક
એવોડર ્થી નવાજવામાં

આવ્યા હ? Ans: સરદાર પટ� લ એવોડર ્(�ુિનયર)

ભવાઇના આદ્યિપતા અસાઈત ઠાકર નાત બહાર �ૂકાયા બાદ કયાં આવીને વસ્યા હ? Ans:
�ઝા
અખા ઉપર સૌથી વધાર� પ્રભાવ કઈ િવચારધારાનો? Ans: શાંકરમત
દ�ક્ષણ �ુજરાતનો કયો બીચ અન્ય રાજયોના સહ�લાણીઓ માટ� પણ આકષર્ણ બની રહ ?
Ans: તીથલ
ુ ત મહારા� શ� કર� � ં ુ ક� ંુ માિસક આ�ય લોકિપ્રય? Ans: જનકલ્યાણ
સંત �િન
‘દાંડ��ચ
ૂ ’ કયા સત્યાગ્રહનો ભાગ ? Ans: ધરાસણા સત્યાગ્
પ્રેમાનંદ �ૂળ કયાંના વતની હત? Ans: વડોદરા
ુ રાતના કયા ખેલાડ�એ ભારતીય �ક્રક�ટ ટ�મના કૉચની સફળ �ૂિમકા ભજવી?
�જ
ુ ાન ગાયકવાડ
Ans: ��મ
અમદાવાદના એ�લસ�બ્રજના સ્થપિત કોણ ? Ans: રાવ બહા�ુર �હ�મતલાલ ધીરજરામ
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ િવજળ�થી ચાલ�ું સ્મશાન કયા શહ�રમાં સ્થપા�ું ? Ans: �મનગર
�જ
ુ રાતમાં િવિધવત પ્રારંભ કયાર� થય? Ans: ૧૬ મી એિપ્-૧૯૪૯
આકાશવાણીનો �જ
ુ રાતનો કયો પવર્ત‘ઊજજયર્ન્ત પવ’ તર�ક� ઓળખાતો હતો? Ans: �ગરનાર
�જ
ુ રાતનો સૌથી નાનો �જલ્લો કયો છ? Ans: ગાંધીનગર
�જ
ુ રાતના કયા ખેલાડ�ને ‘રા�વ ગાંધી ખેલરત્ન એવોડ’ એનાયત થયો
વષર્૨૦૦૫ માટ� �જ
હતો?
Ans: પંકજ અડવાણી
સરદાર આવાસ યોજના કયારથી અમલમાં છે? Ans: ૧૯૭૨થી
‘સીતાહરણ’ �ૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: કમર્ણ મંત્

ક�તન મહ�તાની રાષ્ટ્ર�યઅને �તરરાષ્ટ્ર�ય સન્માન મેળવનાર� �ુજરાતી ? Ans:
ભવની ભવાઇ
પિવત્ર શ�કતતીથર્ �બા� કયા �જલ્લામાં આવે�ું? Ans: બનાસકાંઠા
‘તમે ભલે �ૂ બળાં હો, પણ કાળ�ુ ં વાઘ અને િસ�હ� ંુ રાખો’ એ� ંુ કહ�નાર નેતા કોણ હતાં?
Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ રાતી સા�હત્ય પ�રષદના સ્થાપક કોણ હત? Ans: રણ�જતરામ વાવાભાઇ
�જ
મં�રા� ૃત્ય એ ભાળકાંઠામાં વસતા કયા લોકો�ું િવિશષ્ટ લોક�ૃત્ય ? Ans: પંઢ&22750;ર
ુ તાની કઇ રમત �ણીતો ખેલાડ� છે? Ans: સ્�ુકર
સોિનક �લ
ુ રાતના ઠાકોરો
ઠાગા � ૃત્ય કો�ું છ? Ans: ઉ�ર �જ
સરદાર સરોવર બંધ� ંુ િશલ્પરોપણ કોણે ક�ુર્ હ�ુ? Ans: પં�ડત જવાહરલાલ નહ��ુ
અમદાવાદનો ભદ્રનો �કલ્લો કયા વષર્માં બંધાયો ? Ans: ઇ.સ. ૧૪૧૧
જયદ� વની કઈ �ૃિતથી નરિસ�હ મહ�તા પ્રભાિવત થયા હત? Ans: ગીત ગોિવ�દ
ુ
ુ
‘તને મ� ઝંખી છે, �ગોથી
ધીખેલા પ્રખર સહરાની તરસથ.. ’ ના લેખક કોણ છે? Ans: �ન્દર
્�
ડાહ્યાભાઇ ધોળશા��ું ક�િત�દા નાટક ક�ું? Ans: વીણાવેલી
ુ રાતનાં ગામોમાં ચોવીસ કલાક િવજળ� કઇ યોજના હ�ઠળ આપવામાં આવે છે? Ans:
�જ
જયોિતગ્રામ યોજન
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ‘અજરખ’ નામની બ્લોક િપ્ર�ન્ટગ ટ��ક્નક માટ�  �ણી� ? Ans: કચ્છ
�જ
જયોિતસંઘની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: �ૃ�ુલા સારાભાઈ
કિવ�ર દલપતરામે સૌપ્રથમ કયો િનબંધ લખ્યો હ? Ans: � ૂતિનબંધ
ત્રણેય �દલ્હ� દરબારમાં હાજર રહ�લા એક માત્ર રાજવી�ું

ના. Ans: ખ�ગાર� ત્રી

ઘેડ પંથક કયા �જલ્લામાં

આવેલો છે? Ans: �ુનાગઢ

ભારતમાં બે �ુદ� - �ુદ� નદ�ના નીર એકિત્રત કરવા�ું કાયર્ સૌ પ્રથમ કયારાજયે ? Ans:
ુ રાત
�જ
ખરાદ�કામના ઉદ્યોગ માટ�  �ુજરાત�ું ક�ું નગર �ુિવખ્યાત ? Ans: સંખેડા
સ્વાિમનારાયણ સંપ્રદાયના કયા સ્વામીએ દરરોજ કાવ્ય રચવાનો િનયમ રાખ્ય?
Ans: બ્રહ્માનંદ સ્
ુ રાતની પ્રથમ લૉ કોલેજ કો-કોણે શ� કર� હતી?
�જ
Ans: સરદાર પટ� લ, કસ્�ુરભાઇ લાલભા, ��ુ ુ ષો�મ માવળં કર
‘સરસ્વતીચં’માં આદશર્ રાજય માટ� કઇ યોજના �ૂચવવામાં

આવી છ? Ans: કલ્યાણગ્ર

સૌરાષ્ટ્રના કોળ�અને કણબીઓ�ું � ણી�ુ ં �ૃત્ય ક�ું? Ans: ગોફ �થન
ંુ
સા�હત્ય ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્વ�ૂણર્ �ુરસ્કાર આપવામા?
Ans: આ�દકિવ નરિસ�હ મહ�તા �રુ સ્કાર
પાલીતાણામાં �ન દ� રાસર ઉપરાંત કયા ��ુ સ્લમ પીરની દરગાહ

આવેલ છ? Ans: �ગરશા પીર

મોઢ�રા � ૃત્ય મહોત્સવ�ું આયોજન દર વષ� કયા માસમાં થાય? Ans: �ન્�ુઆર�
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ તેલ ક્ષેત્ર કયાં? Ans: �કલે�ર
�જ
ુ રાતનો નંબર ૧ ખેલાડ� કોણ છે ? Ans: પિથક મહ�તા
ટ�બલ ટ�િનસમાં �જ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ ર��ડયો ક�ન્દ્ર કોણે શ� કર? Ans: મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાડ�જ
વડોદરા
મોઢ�રા� ંુ � ૂયર્મં�દર કયા રા�ના શાસનકાળ દરમ્યાન બાંધવામાં આવ્�ું હ�? Ans: રા�
ભીમદ� વ પહ�લો
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ પ્લેનેટો�રયમ કયાં સ્થપા�ું ? Ans: �રુ ત
�જ

ુ ાદ ગજરાતીમાં કોણે કય� છે? Ans:
અન�સ્ટ હ�િમ�ગ્વેન‘ધ આલ્ડમન એન્ડ ધી ‘ નો અ�વ
રવીન્દ્ર ઠાક
પૌરા�ણક માન્યતા �ુજબ દ�વચકલીને ક�વી ગણવામાં
અમદાવાદમાં પતંગ મ્�ુઝીયમ કયાં

ુ વંતી
આવી છ? Ans: �કન

આવે�ું છ? Ans: ટાગોર હોલ, પાલડ�

કઈ ખનીજના ઉત્પાદનમાં �ુજરાત એિશયાભરમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે? Ans: ફલોરસ્પાર
મોહ�-જો-દડો અને હડપ્પા બાદ �ુજરાતમાં કઇ હડપ્પીય સાઇટ સૌથી વ�ુ સંખ્યામાં હડપ
સભ્યતાની

ઓળખ સમાન �ુદ્રાઓ ધરાવે ? Ans: લોથલ

ુ રાતની પ્રાચીન નદ� �ભ્રવતી આ�ુિનક કાળમાં કયાનામે ઓળખાય? Ans: સાબરમતી
�જ
પાવાગઢ પવર્ત ઉપર કયા માતા� �ું સ્થાનકછ? Ans: મહાકાળ�
ુ રાતી શાળાપત્
નવલરામ ક� ંુ સામાિયક ચલાવતા હતા? Ans: �જ
ુ રાત� ંુ િવસ્તારની �ૃ�ષ્ટએ ભારતમાં ક�ટલા�ું સ્થાન? Ans: નવ� ંુ
�જ
ુ રાતી ભાષામાં પદ્ય�પાંતર કરનાર કિવ કયા હ? Ans: કિવ ભાલણ
�રુ ાણોમાંથી �જ
સ્વાતં�ય સેનાની શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્એ લંડનમાં સ્થાપેલ િવદ્યાથ� છાત્રાલય�ુ.
Ans: ઈ�ન્ડયા હાઉસ
ુ રાત� ંુ પ્રથમતેલક્ષેત્ર
�જ

ુ જ
કયાં આવે�? Ans: �ણે

ઉનાથી ચોરવાડ વચ્ચેનો િવસ્તાર કયા નામે ઓળખાયછ? Ans: નાઘેર
ુ રાતની કઇ વાહનવ્યવહાર સેવાને વલ્ડર્બ�ક� વખાણી? Ans: બી.આર.ટ�.એસ
�જ
ુ ારા પવર્તમાળા ક�ટલી �ચાઇ પર
સા�ત

આવેલી છે? Ans: ૧૦૦૦ મીટર

એિશયા�ટક લાયન� ંુ વજન આશર� ક�ટ� ંુ હોય છે? Ans: ૧૫૦થી ૧૭૦ �ક.ગ્.
સ્ક��ટ�ગમાં ઉત્�ૃષ્ટ દ�ખાવ કર�ને અ�ુર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતના પ્રથમ ખેલ?
Ans: નમન પાર� ખ

ુ ત્યારશાહ� િવ�ુદ્ધ સત્યાગ્રહ પર ઉતય? Ans:
ગાંધી� કયા રાજયના રાજવીની સર�ખ
રાજકોટ
ુ રાતના કયા ખેલાડ�એ િસ�દ્ધમેળવીછ? Ans: ભરત દવે
�હમાલયન કાર ર� લીમાં �જ
ુ રાતની પ્રથમ મ�હલા અવકાશયાત્રી�ું નામ જ. Ans: �િન
ુ તા િવ�લયમ્સ
�જ
હસનપીરની દરગાહ કયાં આવેલી છે ? Ans: દ� લમાલ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનાં કયા કિવ િનરક્ષર ? Ans: કિવ ભો� ભગત
સાબર ડ�ર�ની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: ભોળાભાઇ ખોડ�દાસ પટ� લ
અખાએ અમદાવાદ આવીને કયાં વસવાટ કય� હતો? Ans: દ� સાઈની પોળ
ુ રાતમાં ર�છ� ંુ અભયારણ્ય કયાં
�જ

આવે�ું છ? Ans: �સોર

ઝવેરચંદ મેઘાણીને ‘રાષ્ટ્ર�ય શ’� ંુ �બ�ુદ અપાવનાર લોકિપ્રય કાવ્યસંગ્રહ ક�? Ans:
ુ વંદના
�ગ
બ�ીના ઘાસનાં મેદાનો કયાં આવેલાં છે ? Ans: કચ્છ
ુ રાતમાં આવેલા ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શનાં
�જ

ના. Ans: �દવ, દમણ, દાદરા અને નગર

હવેલી
ક�ળવણીકાર નાનાભાઇ ભટ્ટ� ગ્રામલક્ષી અને સવ�દયલક્ષી ક�ળવણી માટ� કઇ કઇ
સ્થાપ?
Ans: ગ્રામદ�ક્ષણા�-�બલા અને લોકભારતી-સણોસરા
ક�ન્દ્રીય ધારાસભાનાં પ્રથમ ભારતીય અધ્યક્ષ પ્રથમ �ુજરા? Ans: િવઠ્ઠલભાઇ પટ�
ુ રાત િવધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ? Ans: કલ્યાણ વ. મહ�તા
�જ
અમદાવાદના કયા જ� સૌપ્રથમવાર િવદ�શી વસ્�ુઓને સ્થાને સ્વદ�શી ચીજો અપન
ુ
લોકોને અપીલ કર� હતી? Ans: ગોપાલ હર� દ� શ�ખ

અમદાવાદમાં આવેલી �મા મ�સ્જદ કોણે બંધાવી હતી? Ans: બાદશાહ અહમદશાહ
ુ રાતી સા�હત્યમાં બાળકાવ્યો લખવાની શ�આત કોણે કર� હ? Ans: કિવ દલપતરામ
�જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ‘અજરખ’ નામની બ્લોક િપ્ર�ન્ટગ ટ��ક્નક માટ�  �ણી� ? Ans: કચ્છ
�જ
ુ માળા
નરિસ�હરાવ દ�વે�ટયાના કાવ્યસંગ્રહ�ું નામ �ું? Ans: �ુ �મ
વડોદરામાં આવેલા �કત�મં�દર� ંુ િનમાર્ણ કઇ સાલમાં થ�ું હ�ુ? Ans: વષર્૧૯૩૩
ઔદ્યો�ગક િવકાસની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાતમાં ક�ું સ્થળ ટોચ પ? Ans: �કલે�ર
સૌથી દ�ધર્કાલીન

આ�ુષ્ય ધરાવતાં �ુજરાતી સામિયક�ું નામ લ. Ans: ��ુ દ્ધપ્ર

નમર્દા નદ� �ું પાણી અન્ય કઇ નદ�ને મળેછ? Ans: સાબરમતી નદ� અને સરસ્વતી
મહાત્મા ગાંધી�નાં ધમર્િવષયકલેખો કયા �ુસ્તકમાં સમાયેલા ? Ans: વ્યાપક ધમર્ભાવન
ુ રાતી �ૃ�હણીઓમાં અપાર લોકચાહના મેળવનાર ‘ઘરઘરની જયોત’ કૉલમના લે�ખકા કોણ
�જ
હતાં?
Ans: િવનોદ�ની નીલકં ઠ
ુ રાત� ંુ પ્રાચીન નામ આનતર્ કોના પરથી પડ�ું હ? Ans: શયાર્િતનાં �ુત
હાલના ઉ�ર �જ
આનતર્ પરથી
ુ રાત રાજયના િવધાનસભાના િવરોધ પક્ષના પ્રથમ નેતા કોણ? Ans: નગીનદાસ ગાંધી
�જ
ુ રાતી મહાનવલ ‘સરસ્વતી ચં’ના લેખક કોણ છે? Ans: ગોવધર્નરામ િત્રપા
�જ
કચ્છમાં

આવે�ું ક�ું સ્થળ રો-િપ્ર�ન્ટગ એમ્બ્રોઇડર� માટ� �ણી? Ans: િન�ુણા

ુ રાતી સા�હત્યનાં કયા મહાન સ�ક �ુંબઈ રાજયનાં �ૃહપ્રધાનઅને �ુખ્ય ન્યાયાધીશ
�જ
હતા?
ુ શી
Ans: કનૈયાલાલ �ન
ફર�જયાત અને િવના� ૂલ્યે િશક્ષણ કઇ �મરના બાળકોને લા�ૂ પડ�? Ans: ૬થી ૧૪ વષર્

ઝવેરચંદ મેઘાણીના લોકગીતોને સ્વરબદ્ધ કરનાર ગાયક�ું નામ જણ. Ans: હ�� ુ ગઢવી
મોઢ�રા � ૃત્ય મહોત્સવ�ું આયોજન દર વષ� કયા માસમાં થાય? Ans: �ન્�ુઆર�
ુ રાતી ભાષાના ��ૃત ચોક�દાર’ની ઉપમા કોને આપવામાં આવી છે? Ans: નરિસ�હરાવ
‘�જ
�દવે�ટયા
િસદ�ઓ� ંુ � ૃત્ય કયા નામથી

ઓળખાય છ? Ans: ધમાલ � ૃત્ય

અસહકાર �દોલન વખતે ઇન્�ુલાલ યા�જ્ઞક ગાંધી� સાથે કઇ �લમાં રહ્ય?
Ans: � ૂનાની યરવડા �લ
ુ રાતી હાસ્યસા�હત્યન‘હાસ્ય સમ્’ � ંુ �બ�દ કોને મળ્�ું છ? Ans: જયોતીન્દ્. દવે
�જ
કિવ કાન્ત�ું �ૂળ નામ �ું છે? Ans: મ�ણશંકર રત્ન� ભટ
કઇ સંસ્થા પૌરા�ણક હસ્તપ્રતો અને િશલાલેખોની �ણવણી તેમજ સંશોધન�ું કામ કર?
Ans: લાલભાઇ દલપતભાઇ ઈન્ડોલો�
પાટણમાં ડબલ ઈ�ત પદ્ધિતથી બનાવવામાં આવતી સાડ�ઓ માટ� ક�ું ફાયબર ઉપયોગમા
લેવાય છે?
Ans: િસલ્ક ફાયબર
ુ રાતના એકમાત્ર હ�ર�ટ�જ �ટ �ું નામ �ુંછ? Ans: દાંડ� હ�ર�ટ� જ �ટ
�જ
લંડનમાં ‘ઈ�ન્ડયન સોિશયોલો�સ’ અખબાર કોણે શ� ક�� ુ હ�?ંુ Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
‘મા પાવા તે ગઢથી ઉતયાર્ મહાકાળ� ર ’ - નામનો મહાકાળ�માનો ગરબો કોણે લખ્યો છે? Ans:
કિવ શામળ
ુ ને હ� �ધ
ુ ી કાટ લાગ્યો નથી? Ans: એ�લસબ્રી
અમદાવાદમાં બંધાયેલા કયા લોખંડના �લ
તાપી નદ� પર કયા બે બંધ બાંધવામાં આવ્યા છ? Ans: કાકરપાર અને ઉકાઇ
કચ્છ �જલ્લામાં ક�ું રણ આવ ે�ું? Ans: થરપારકર� ંુ રણ

કાંક�રયા તળાવની મધ્યમાં ક�ું જોવાલાયક સ્થળ આવ ે�ુંછ? Ans: નગીનાવાડ�
ુ બ કાયર્રત િવ�િવદ્યાલય�ું નામ . Ans: � ૂજરાત િવદ્યાપી
ગાંધી િવચારધારા �જ
ુ
ુ
‘તને મ� ઝંખી છે, �ગોથી
ધીખેલા પ્રખર સહરાની તરસથ.. ’ ના લેખક કોણ છે? Ans: �ન્દર
્�
ુ રાતનો દ�રયા�કનારો ભારતનાં દ�રયા �કનારાનો ક�ટલો િવસ્તાર
�જ

આવર� લે છે?

Ans: ત્રી� ભાગનો િવસ્ત
કવાંટ મેળો કયાં ભરાય છે ? Ans: છોટા ઉદ� �રુ
ુ ાઇ �ચમનભાઇ બેરોનેટ
અમદાવાદના પ્રથમમેયર કોણ હત? Ans: �ચ�ભ
ઝવેરાતના ઉત્પાદન અને િનકાસક્ષેત્રે �ુજરાત� ંુ ક�ું શહ�ર �ણી�? Ans: રાજકોટ
‘તાર� માથે નગારા વાગે મોતના ર� ’ - પદના રચિયતા કોણ છે ? Ans: દ� વાનંદ સ્વામી
�ઝા ન�ક આવેલાં એવા સ્થળ�ું નામ

આપો જયાં �હન્ -��ુ સ્લમ બંને કોમના દશર્નાથ�

આવે છે ?
Ans: મીરાદાતાર
ુ
�ૂકસેવક તર�ક� �ૂજય દાદા રિવશંકર મહારાજ�ું વ્ય�કતત્
ઝવેરચંદ મેઘાણીના કયા �સ્તકમાં
ુ ર� પ્રગટ થાય? Ans: માણસાઇના દ�વા
�પે
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ ર� લ્વે સ્ટ�શન ક�ુંછ? Ans: અમદાવાદ
�જ
કિવ દયારામના જન્મસ્થળ ચાંણોદ�ું �ૂળનામ �ું હ�ુ? Ans: ચંડ��રુ
ુ રાત� ંુ ‘લોકગેઈટ’ ધરાવ� ંુ એકમાત્ર બંદર ક�ું? Ans: ભાવનગર
�જ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં આખ્યાનનો છોડ કોના&22725;◌ે રોપાયેલો છે ? Ans:
નરિસ�હ મહ�તા
ુ રાતનો એકમાત્ર દ�રયા�કનારો � �ૂનાની ટ�કર�ઓથીઘેરાયેલોછેતે�ું નામ �? Ans:
�જ
ગોપનાથ

ધ્રાંગધ્રાનો ર�તી ખડક કઇર�તે ઉપયોગમાં લેવા? Ans: ઈમારતી પથ્થર તર�ક�
કઇ યોજના દ્વારા �ુજરાતમાં મહ�મ ગ્રામિવકાસ થયો? Ans: ગો�ુ લગ્રામ યોજન
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં �ૂધાળાં ઢોરની સંખ્યા સૌથી વ�ુછ? Ans: આણંદ
�જ
લંડનમાં ઇ�ન્ડયન હોમ�લ સોસાયટ�ની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
મ�ુડ� �ન તીથર્ની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: આચાયર્ �ુ�દ્ધસાગ
ુ રાતમાં �ેત ક્રાંિતના પ્રણેતાકોને ગણવામાં આવ? Ans: ડૉ. વગ�સ �ુ �રયન
�જ
ગાંધી�એ રાજકોટની કઇ શાળામાં અભ્યાસ કય� હત? Ans: સર આલ્ફ્ર�ડ હાઈસ્
પંચમહાલ �જલ્લા�ું ક�ું અભયારણ્ય પક્ષીઓ માટ� �ણી�ું? Ans: રતનમહાલ
કિવ ઉમાશંકર જોશી� ંુ ક� ંુ સામિયક સા�હત્ય અને પત્રકારત્વક્ષેત્રે અજોડ ક? Ans:
સંસ્�ૃિત
ભારતમાં સૌપ્રથમ સ્ટ�મર ખર�દનાર �ુજરાતી કોણ હ? Ans: નરો�મ મોરાર�
ભારત� ંુ સૌથી મો�ુ ઓિવયર� (પક્ષી�) કયાં આવે� ં ુ છે? Ans: ગાંધીનગર
ુ � વ માવળં કર
સ્વતંત્ર ભારતની પ્રથમ પાલાર્મેન્ટના અધ્યક? Ans: ગણેશ વા�દ
દલપતરામના ‘વેનચ�રત’માં �ી�વનની કઇ સમસ્યાની વાત છ? Ans: બાળિવધવાની સમસ્યા
અમદાવાદમાં આવેલી અને સ્થાપત્યકળાનો ઉ�મ ન�ૂનો એવી �ુમ્મા મ�સ્જદકોણે બંધ
હતી?
Ans: અહમદશાહ બાદશાહ
‘િસદ્ધહ�મશબ્દા�ુશ’ કયા સા�હત્યપ્રકારમાં લખવામાં આવ્ય? Ans: �ુહા
તારં ગા પવર્ત કયા �જલ્લામાં આવેલોછ? Ans: મહ�સાણા
દર વષ� અમદાવાદના કયા મં�દર� થી રથયાત્રા નીકળે? Ans: જગ�ાથ મં�દર

ુ રાતની પ્રાચીન નદ� �ભ્રવતી આ�ુિનક કાળમાં કયાનામે ઓળખાય? Ans: સાબરમતી
�જ
ુ રાતમાં વ� ુ �ૂ ધ આપતી ગાયો કઈ છે? Ans: કાંકર� �
�જ
ુ રાતના �ણીતા ભીલ લોકગાિયકા કોણ છે? Ans: �દવાળ�બહ�ન ભીલ
�જ
પ્રેમાનંદન‘મામે�ં ુ ’ �ૃિત કોના �વન સાથે જોડાયેલી છે ? Ans: નરિસ�હ મહ�તાની દ�કર�
�ું વરબાઈ
ુ રાતની કઈ ડ�ર�ની પેદાશ �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� વખણા? Ans: અ� ૂલ
�જ
કાકરાપાર એટ�િમક પાવર સ્ટ�શન કયા �જલ્લામાંછ? Ans: તાપી
અમદાવાદ શહ�રનો સૌથી પ્રથમ પાકો રસ્તો કયાર� થયો હતોઅને તે રસ્તા�ું નામ �ું પા
હ�?ંુ
Ans: ૧૮૭૨માં ર�ચી રોડ - ગાંધી રોડ
રમત - ગમત ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્વ�ૂણર્ �ુરસ્કાર આપવામાં?
Ans: શ્રી ��ુભાઇ �ુરાણી �ુરસ્ક
ુ રાત� ંુ િવ�િવખ્યાત પરંપરાગત �ૃત્ય ક�ું? Ans: ગરબા
�જ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કન્યાશાળા કઇ સંસ્થા દ્વારા શ� કરવામાં આ?
�જ
ુ રાત વનાર્ક�ુલર સોસાયટ�
Ans: �જ
ુ રાત સ�હત સમગ્ર દ�શમાં જોવા મળતી બ્રાહ્મણી ક� શંકર શમળ� પોતાનો ખોરાક ક
�જ
મેળવે છે?
Ans: પાણી પરથી
ુ રાતની િવધાનસભા કયા મહા�ભ
ુ ાવના નામ ઉપરથી છે? Ans: િવઠ્ઠલભાઇ પટ�
�જ
ભાવનગરમાં આવેલી ‘સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મર�ન ક�િમકલ ર�સચર્’ િવ�માં શેના માટ�
િવખ્યાત છે?
Ans: દ�રયાના ખારા પાણીને મી�ું બનાવવા
‘� ૂ�ર� � ૂ’ કાવ્યના રચિયતા કોણ છ? Ans: �દ
ંુ ર�્

ુ ાવની દ�ઘર્ �ૃ�ષ્ટ�ું પ�રણામ?
એએમએ, આઇઆઇએમ અને પીઆરએલ કયા મહા�ભ
Ans: ડૉ. િવક્રમભાઈ સારાભા
શ્રીરંગ અવ�ૂત મહારાજનો જન્મ કયાં થયો ? Ans: ગોધરા
ુ રાતમાં િશવરાિત્ર િનિમ�ે ભવનાથમેળો કયાં ભરાયછ? Ans: �ૂનાગઢ
�જ
નળસરોવર કયા �જલ્લામાં

આવે�ું છે? Ans: અમદાવાદ

ુ રાતમાં બાજર�� ંુ સૌથી વ� ુ વાવેતર અને ઉત્પાદન કયા �જલ્લામાં થાયછ? Ans:
�જ
બનાસકાંઠા
ુ શીની મહાનવલકથા ‘�ૃષ્ણાવતા’ ક�ટલા ભાગમાં િવભા�ત છે? Ans: આઠ
કનૈયાલાલ �ન
સ�ાધાર નામ� ંુ ખ્યાતનામ તીથર્ કોની તપ ો�ૂિમ તર�ક� ખ્યાતનામ ?
Ans: દાતાગીગા અને આપાગીગા સંત
સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટ� નદ� કઈ ? Ans: ભાદર
ુ રાતના કયા બંદર પર આવ્યા? Ans: સં�ણ બંદર
ભારતમાં પારસીઓ �જ
દ્વારકા�ું મં�દર કઇ નદ�ના કાંઠા ઉપર આવ ે�ુંછ? Ans: ગોમતી નદ�
ુ ત ધમર્ના સ્થાપક�ું નામ જણા. Ans: લ�ુ લેશ�
પા�પ
અમદાવાદમાં િવદ� શી કાપડ તથા શરાબની �ુકાનો બંધ કરાવવા� ંુ ને� ૃત્વ કોણે લી�ું હ�ુ?
Ans: �ૃ�ુલા સારાભાઇ
દાંડ� �ચની
શ�આત કયાર� થઇ હતી? Ans: ૧૨ માચર્- ૧૯૩૦
ૂ
ુ રાતી ભાષામાં લોકસા�હત્યના સવર્પ્રથમ સં-સંપાદક કોને ગણવામાં આવે છે?
�જ
Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી
ુ રાતની કઈ સંસ્થા વાલ્મી�ક રામાયણની સમી�-પાઠ સંપાદનની કામગીર� દ્વાર
�જ
િવ�પ્રિસદ્ધ થ? Ans: પ્રાચ્ય િવદ્યા, વડોદરા

તારં ગા પવર્ત કયા �જલ્લામાં આવેલોછ? Ans: મહ�સાણા
ુ ાઈ પંચોળ� ‘દશર્’ની કઈ નવલકથામાં �લ�વનનાં �ગત અ�ભ
ુ વો આલેખાયા છે ?
મ�ભ
Ans: બંદ�ઘર
મ�ુડ� �ન તીથર્ની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: આચાયર્ �ુ�દ્ધસાગ
ુ રાતની અ�સ્મત’ શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર �ુજરાતી લેખક�ું નામ .
‘�જ
ુ શી
Ans: કનૈયાલાલ �ન
�સોર ર�છ અભયારણ કયાં આવે� ંુ છે ? Ans: બનાસકાંઠા
હ�મચંદ્રાચાચર્�ું સાંસા�રક નામ �ું હ? Ans: ચાંગદ� વ
ભારતમાં ટ�લીકોમ ક્રાંિત લાવવામાં કયા �ુજરાતીએ અગ્રણી �ૂિમકા ભજવ? Ans: સામ
િપત્રોડ
કચ્છમાંથી મળ�

આવેલા કરોડો વષર્ �ૂના અશ્મીઓને સાચવ�ું િવઠોર ફોસીલ પાકર્ કયાં આવે

છે?
Ans: માંડવી
ુ રાતમાં સૌથી મો�ંુ માનિસક આરોગ્યક�ન્દ્ર ક�ું? Ans: બી. એમ. ઈ�ન્સ્ટટ�ૂટ ઑફમેન્
�જ
હ�લ્-અમદાવાદ
�ુલર્ભ િસ�ા, ફોટોફ્ર�, હિથયારો, કા�ઠયાવાડ� હાથ બનાવટની ચીજો, �રુ ાતત્ત્વીય અન
� ૂસ્તર�ય શોધોના ન�ૂનાઓ �વી ચીજોનો સંગ્રહ ધરાવ�ું બેરટોન  મ્�ુ�ઝયમ કયાં આવે�ુ ?
Ans: ભાવનગર
કાંક�રયા તળાવ કઇ સાલમાં અ�સ્તત્વમાં આવ્�? Ans: ઈ.સ. ૧૪૫૧
અવાર્ચીન �ુજરાતી કિવતામાં �ગ્રે� શૈલીના પ્રથમ આત્મલક્ષી ઉિમ�કાવ્યો કોણે?
ુ માળા
કાવ્યસંગ્રહ�ું નામ જણ. Ans: કિવ નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા - �ુ �મ
મોઢ�રા � ૃત્ય મહોત્સવ�ું આયોજન દર વષ� કયા માસમાં થાય? Ans: �ન્�ુઆર�
અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં �ુધારક�ુગની પ્રથમ કાવ્ય�ૃિત? Ans: બાપાની પ�પર

ુ રાતના કયા િવસ્તારમાં �ુવકો દ્વારા �ુવતીઓને પાન�ું બી�ું ખવડાવવા‘પાનવાડ�’
�જ
નામની પરં પરા છે? Ans: છોટા ઉદ� �રુ
કચ્છનાં કયાં ગામને ભારત સરકાર�‘હ�ર�ટ� જ િવલેજ’ �હ�ર ક�� ુ છે? Ans: તેરા ગામ
‘જળ કમળ છાંડ� �ને બાળ, સ્વામી અમારો �ગશ...’ - આ કયા કિવની રચના છે?
Ans: ભકત કિવ નરિસ�હ મહ�તા
ુ રાતની �ૃિષ �િન
ુ વિસ�ટ�ઓ� ંુ વ�ું મથક ક� ંુ છે? Ans: દાંતીવાડા
�જ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ નદ�ઓ કયા �જલ્લામાં
�જ

આવેલી છે? Ans: કચ્છ

ભારતમાં સૌપ્રથમ હાઉિસ�ગ મંડળ��ું ર�જસ્ટ્ર�શન કયાં શહ�રમાં થ�?ંુ Ans: અમદાવાદ
માઢ�રા� ંુ � ૂયર્મં�દર કોણે બનાવડાવ્�? Ans: ભીમદ� વ પહ�લો
એિશયામાં સૌપ્રથમ ફરતી ર�સ્ટોરન્ટ કયાં બનેલી? Ans: �રુ ત
ુ રાતમાં ર�છ� ંુ અભયારણ્ય કયાં
�જ

આવે�ું છ? Ans: �સોર

ુ રાતમાં કયા બંદર� ઊતયાર્ હત? Ans: સં�ણ
પારસીઓ �જ
શ્રી�ૃષ્ણના �વન પર આધા�રત નવલ‘માધવ કયાંય નથી’ કોણે લખી છે? Ans: હ�રન્દ્રદ
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં તાપી નદ� ખંભાતના અખાતને મળે છ? Ans: �રુ ત
�જ
�ટપ્પણી �ૃત્ય સૌરાષ્ટ્રના કયા િવસ્તાર�ું �ણી�ું �? Ans: ચોરવાડ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ �ુતરઉ કાપડની મીલની સ્થાપના કોણે ? Ans: રણછોડલાલ છોટાલાલ
�જ
સા�હત્યકાર પ્રાગ� ડોસા�ું કયા સા�હત્ય સ્પ�પમાં ન�ધપાત્ર પ્રદા? Ans: નાટ� ક્ષેત
‘તમે ભલે �ૂ બળાં હો, પણ કાળ�ુ ં વાઘ અને િસ�હ� ંુ રાખો’ એ� ંુ કહ�નાર નેતા કોણ હતાં?
Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ ારા શબ્દનો શો અથર્ થાય? Ans: સાપો� ંુ િનવાસસ્થાન
સા�ત

ઋગ્વેદમાં �ુજરાતની કઇ નદ�નો ઊલ્લેખ મળેછ? Ans: સરસ્વતી
‘અ�ગ્ન�ુંડમાં ઉગે�ું �ુલા’ કો� ંુ �વનચ�રત્ર? Ans: મહાદ� વભાઇ દ� સાઇ
ુ રાતમાં તાત્કા�લક સારવાર મળ� રહ� તે માટ� કઇ સરકાર� વાહન સેવા કાયર્રત? Ans:
�જ
‘૧૦૮’
ુ રાતના કયા વનિવસ્તારોમાં જોવા મળે છ? Ans: ડાંગ �જલ્લાના
ટપકાંવાળ� જ ંગલી ચીબર� �જ
વાંસદા
ુ રાતી મ�હલા િવ�પ્રવાસી તર�ક� �ણીતા? Ans: પ્રીતીસેન�ુપ્
કયા �જ
વડોદરા શહ�રમાંથી કઇ નદ� વહ� છે? Ans: િવ�ાિમત્ર
ુ રાતમાં ક�ટલાં અભ્યારણ્યો તથા રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાનો આવ?
�જ
Ans: ૨૧ અ�ભયારણ્ય તથા૪ રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કઇ �ુિનવિસ�ટ� સ્થાપના થઇ ? Ans: મહારા� સયા�રાવ �િન
ુ વિસ�ટ�
�જ
ુ રાતની સૌથી મોટ� િસ�ચાઇ યોજના કઇ છે? Ans: સરદાર સરોવર નમર્દા યોજના
�જ
ુ રાતમાં મધ્યકાલીન �ુગના૧૭મા શતકને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
�જ
Ans: શાંિત અને સ્વાસ્થ્યન ો �
ુ
રિવશંકર મહારાજના �વન પર આધા�રત �સ્તક�ું નામ �ું છ
? Ans: માણસાઇના દ�વા
ડાંગ �જલ્લાની બાળાઓને િશક્ષણ આપતી ઋતંભરા િવદ્યાપીઠ શ� કરનાર સ્વાતંત્ર સે
નામ આપો. Ans: � ૂ�ણ�માબેન પકવાસા
વડોદરા �જલ્લામાં

આવે�ું ક�ું તળાવ પયર્ટન સ્થળ તર�ક� પણ િવકાસ પામ્�ુ? Ans: આજવા

તળાવ
કિવ કાન્ત�ું �ૂળ નામ �ું હ�ુ? Ans: મણીશંકર રત્ન� ભટ
ુ રાતનો કયો �જલ્લો સૌથી વ�ુ વસતી ગીચતા ધરાવે છ? Ans: ગાંધીનગર
�જ

ગાંધી�એ ભાવનગરની કઇ કોલેજમાં અભ્યાસ કય� હત? Ans: શામળદાસ કોલેજ
વાઘો�ડયા શેના ઉત્પાદન માટ� �ણી�ું છ? Ans: સાયકલ
બી.એમ ઈ�ન્સ્ટટ�ૂટ ઑફમેન્ટલ હ�લ્થની સ્થાપના કોણે કર? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભા
ુ રાતનો એકમાત્ર હ�ર�ટ�જ �ટ કયાંથી કયાં �ુધી �યછ? Ans: સાબરમતી આશ્રમથી દાંડ
�જ
�ણીતા નાટ�કાર જયશંકર �દ
ંુ ર�� ંુ � ૂળ નામ જણાવો. Ans: જયશંકર ભોજક
ુ રાત� ંુ પાટનગર ક� ંુ છે? Ans: ગાંધીનગર
�જ
ુ રાતી સા�હત્યમાં
�જ

આત્મકથા લખનાર સવર્પ્રથમ મ�હલા કોણ? Ans: શારદાબેન મહ�તા

ુ
૧૯૦૭માં બંધાયેલા વાંકાનેરના �પ્ર
િસદ્ધ મહ�લ�ું નામ �ુ? Ans: રણ�જત િવલાસ પેલેસ
ુ રાતી કિવતા સા�હત્યમાં‘મહાકિવ’ ક� ‘કિવસમ્ર’ તર�ક� કોણ ઓળખાય છે ? Ans: કિવ
�જ
ન્હાનાલાલ
કકર ્�ૃ� �ુજરાતમાં કયાંથી પસાર થાય છ? Ans: ઉ�ર ભાગમાંથી
�ીઓને સ્વાવલંબી બનાવવા માટ� સ્થપાયેલી જયોિતસંઘ સંસ્થાનાપ્રણેતા કોણ?
Ans: ચા�મતી યોદ્ધ
�હન્દ છોડોની ચળવળમાં શહ�દ થનાર પ્રથમ �ુજરાતી �ુવાન�ું નામ �ું હ? Ans: િવનોદ
�કનાર�વાલા
ુ રાતમાં સૌથી મો�ંુ ગીતામં�દર કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે ? Ans: અમદાવાદ
�જ
કયા �જલ્લામાં �સોર ર�છ�ું અભયારણ્ય આવ ે�ુંછ? Ans: બનાસકાંઠા
�રુ ત શહ�ર કઇ નદ�ના કાંઠ� વસે� ંુ છે ? Ans: તાપી
માખીમાર �ુ ળ� ંુ ક� ંુ પક્ષી િશયાળો ગાળવા �હમાલયથી �ુજરાત આવે? Ans: �ફરો�
માખીમાર

દ્વારકાના મં�દરને બી� કયા નામે ઓળખવામાં આવેછ? Ans: જગત મં�દર અથવા િત્રલો
મં�દર
ુ રાતના વનવગડામાં લ�ડખોદને જોવા માટ� કયો સમય શ્રેષ્ઠ ગણવામાંઆવે?
�જ
Ans: વહ�લી સવારનો
સંસ્�ૃત અલંકાર શા�નો �ુપ્રિસદ્ધ‘કાવ્-મીમાંસા’ કઇ �લિપમાં પ્રકાિશત થયોછ? Ans:
પાં�ુ�લિપ
ભીલોના ઊત્કષર્ માટ૧૯૨૨માં ‘ભીલ સેવા મંડળ’ની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: ઠ�રબાપા
ુ રાતમાં કયા રાજવીએ િવના� ૂલ્યે પ્રાથિમક િશક્ષણ ફર�જયાત ? Ans: સયા�રાવ
�જ
ગાયકવાડ
ુ રાતની કઇ નદ� દર વષ� ર� તીના ઢગમાં ફ�રવાય છે? Ans: કોલક
�જ
ુ ૂિત છે?
‘આટલા �લો નીચે ને આટલો લાંબો સમય ગાંધી કદ� � ૂતો ન’તો. - કયા કિવની અ��
ુ પાઠક
Ans: કિવ હસ�ખ
ુ ન શોમ
�ૃણાલસેને બનાવેલી કઇ �ફલ્મ�ું �ચત્રાંકન �ુજરાતમાં થ�ું હ�? Ans: �વ
ુ રાતની વડ� અદાલતના પ્રથમ �ુખ્ય ન્યાય�ૂિત� કોણ? Ans: �દ
�જ
ંુ રલાલ િત્રકમલા
દ� સાઇ
નરિસ�હ મહ�તાએ કોના પર �ંડૂ � લખી હતી ? Ans: શામળશા શેઠ (શ્રી�ૃ)
ઇન્દ્રોડા પા(પ્રાણી સંગ્ર) કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: ગાંધીનગર
ભારતને આઝાદ� મળ્યા બાદ સોમનાથ મં�દરનો �જણ�ધ્ધાર કોણે ક? Ans: સરદાર
વલ્લભભાઇ પટ�લ
�હમાલય સાઇકલ યાત્રામાં સૌપ્રથમ વખત િવ�તા બનનાર �ુજરાતી કો? Ans: હા�દ� ક રાવ
G.E.E.R.� ંુ � ૂ�ં ુ નામ જણાવો.
ુ રાત ઈકોલો�કલ એજ�કુ �શન એન્ડ ર�સચર્ ફાઉન્ડ�(ગાંધીનગર)
Ans: �જ

દ�ક્ષણ �ુજરાતના �ુબળા �િતના લોકો�ું �ૃત્ય કયા નામે ઓળખાય ? Ans: ઘે�રયા � ૃત્ય
ુ રાતનો સૌથી નાનો �જલ્લો કયો છ? Ans: ગાંધીનગર
�જ
પ�ાલાલ પટ� લની કઇ પ્રિસદ્ધ નવલકથાને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ �ુરસ્કાર પ્રા?
Ans: માનવીની ભવાઇ
વલ્ડર્ �ચલ્ડ્રન ચેસ ચે�મ્પયનશીપ �તનાર સૌ પ્રથમ �ુજરાત? Ans: �ર�દ્ધ શા
ભારતના પાંચ પિવત્ર સરોવરમાં�ું એક નારાયણ સરોવર �ુજરાતમાં કયા �જલ્લામાંઆવે�ું
?

Ans: કચ્છ
પ્રિસદ્ધ તીથર્ધામ સોમનાથ કઇ નદ�ના � કનાર� આવે�ુ? Ans: �હરણ
�ણીતા ગઝલકાર � ૂન્ય પાલન�ુર� �ું �ૂળ નામ �ું છ? Ans: અલીખાન બલોચ
કઇ સદ�માં ઉ�ર આ�ફ્રકાના સાહિસક �ુસાફર ઇબ્ન બ�ૂતાએ �ુજરાતની �ુલાકાત લીધી ?
Ans: ૧૪મી સદ�
ુ રાતની ખારબેન્કને ફળ �ુપ બનાવવા માટ� કઇ યોજના િવચારાધીન છે? Ans: કલ્પસર
�જ
ુ શીની કઇ ત્રણ ઐિતહાિસક નવલકથાઓમાં �ુજરાતના ઇિતહાસ�ુ
કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ન
દશર્ન કરાવે છ ?
ુ રાતનો નાથ, રા�િધરાજ
Ans: પાટણની પ્ર�ુ, �જ
ુ રાતના કયા અભયારણ્યમાં ર�છ જોવા મળે છે? Ans: �સોર
�જ
ુ રાતી મહાનવલ ‘સરસ્વતી ચં’ના લેખક કોણ છે? Ans: ગોવધર્નરામ િત્રપા
�જ
ુ રાતમાં આવેલા છે ?
ભગવાન િશવના ક�ટલાં અને કયા જયોિત�લ�ગ �જ
Ans: બે – (સોમનાથ અને દા�ુકાવન)
એિશયા�ટક લાયન� ંુ આ�ષુ ્ય

આશર� ક�ટલા વષર્�ું હોય? Ans: ૧૨થી ૧૫ વષર્

ુ રાતમાં થયેલો પ્રથમ સત્યાગ્ર? Ans: ખેડા સત્યાગ્
આઝાદ�ની ચળવળ દરિમયાન �જ

ડાંગરની �સક�માંથી તેલ મેળવવાનો ઉદ્યોગ કયાં સ્થપાયો ? Ans: બાર� જડ�
ુ
ગાંધી� કોને પોતાનો પાંચમો �ત્ર ગણ
? Ans: જમનાલાલ બ�જ
િસદ્ ધ�ુર કઈ નદ� પર વસે�ુંછ? Ans: સરસ્વત
ુ રાતના કિવ� ંુ નામ � ંુ હ�?ંુ Ans: � ૂરિસ�હ� તખતિસ�હ
‘કલાપી’ના ઉપનામથી �ણીતા �જ
ગો�હલ
‘નમર્દ- અવાર્ચીનોમાં

ુ શી
આ’ �વનચ�રત્રનાલેખક�ું નામ જણા. Ans: કનૈયાલાલ �ન

ુ રાતના વનવગડામાં લ�ડખોદને જોવા માટ� કયો સમય શ્રેષ્ઠ ગણવામાંઆવે?
�જ
Ans: વહ�લી સવારનો
કયા સ્થળ ન�ક સાબરમતી નદ� સ�ુદ્રમાં િવલીન થાય ? Ans: કોપાલીની ખાડ�
�ૂનાગઢમાં આવે� ં ુ ક� ંુ સ્થળ પ્રાચીન બૌદ્ધ

�ુફાઓ માટ� પ્? Ans: ઉપરકોટ

ુ રાત� ંુ એકમાત્ર મર�નનેશનલ પાકર્ અ�ભયારણ્ય કયાં આવે�ુ? Ans: �મનગર
�જ
ગાંધી�એ ભાવનગરની કઇ કોલેજમાં અભ્યાસ કય� હત? Ans: શામળદાસ કોલેજ
ુ રાતના કયા વનિવસ્તારમાં જોવા મળે છ?
�દપડા �વી દ� ખાતી ચકતાવાળ� �બલાડ� �જ
Ans: નમર્દા �જલ્લાના �ૂરપાણે�રના જંગલ
િવખ્યાત �સ-તોરલની સમાિધ કચ્છ �જલ્લામાં કયાંછ? Ans: ��ર
ગરમ કાપડ ઉદ્યોગમાં સૌરાષ્ટ્રનો કયો �જલ્લો મોખ? Ans: �મનગર
‘રં ગતરં ગ’ ભાગ ૧-૬માં કોના હાસ્યિનબંધો સંગ્રહાયેલા? Ans: જયોતીન્દ્રદ
‘ન્યાય જોવા હોય તો મલાવ તળાવ �ુ’ આ મલાવ તળાવ કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે? Ans:
ધોળકા
રમણલાલ નીલકં ઠનાં િપતા�� ંુ નામ � ંુ હ� ંુ ? Ans: મહ�પતરામ નીલકં ઠ
ગાંધી� કોને ચરોતર� ંુ મોતી કહ�તા ? Ans: મોતીભાઇ અમીન

સૌરાષ્ટ્ર�ું લોકકથાસા�હત્ય સૌથીિવશેષ કોના સ�નમાં ઝળક? Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી
કં ડલાથી પઠાણકોટ જતો રાષ્ટ્ર�ય રાજમાગર્ કયો? Ans: રાષ્ટ્ર�ય રાજમાગર. ૧૫
ુ રાતના કયા કિવને રાષ્ટ્ર�ય શાયર�ું �બ�દ મળ્�ું? Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી
�જ
ુ ાઈ પંચોળ� (દશર્)
‘સોક્ર��’ કયા પ્રિસદ્ધ �ુજરાતી લેખકની નવલકથ? Ans: મ�ભ
કન્યાક�ળવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� �ુજરાતમાં કઇ યોજના કાયર્ર? Ans: િવદ્યાલ�મ
બોન્ડ
પ્રજ્ઞાચ�ુઓ માટ� �ુજરાતમાં કઇ સંસ્થા કાયર્રતછેઅને તે

કયાં આવ?

Ans: �ધજન મંડળ-અમદાવાદ
કયા મહારાષ્ટ્ર�યન કિવએ �ુજરાતી સા�હત્યમાં ન�ધપાત્ર

ુ ાહ�બ
ફાળો આપ? Ans: બા�સ

ગાયકવાડ
ુ રાત સરકારની યોજના� ંુ નામ જણાવો.
શાળાએ જતા બાળકોને િવમા કવચ � ૂ�ં ુ પાડતી �જ
Ans: િવદ્યાદ�પ યોજન
ુ
�પ્ર
િસદ્ધ મધ્ય�ુગીન કિવભાલણે મહાકિવ બાણભટ્ટ ર�ચત કયા સંસ્�ૃત ગ્રંથ�ું ગ
ક�� ુ હ�?ંુ
Ans: કાદં બર�
ુ રાતમાં સૌથી �� ુ િશખર ક� ંુ છે? Ans: ગોરખનાથ� ંુ િશખર-�ગરનાર
�જ
ગાંધી�એ આઝાદ�ની ચળવળ માટ� સૌપ્રથમ કયા આશ્રમની સ્થાપન? Ans: કોચરબ
આશ્ર
વાંકાનેરમાં કયો રાજવી મહ�લ આવેલો છે? Ans: રણ�જતિવલા
ુ રાતી ભાષા� ંુ પ્રથમ મૌ�લક નાટક ક�ું ગણાય? Ans: િમથ્યા�ભમાન
�જ
ુ ારક�ગન
ુ ા સા�હત્ય�ું �ુખ્ય લક્ષણ ક�ુ ? Ans: સંસાર �ધ
ુ ારો અને સામા�જક પ�રવતર્ન
�ધ

ુ રાતમાંથી કયા �ન િવદ્વાનને બોલાવ્યા ? Ans: આચાચર્ હ�રિવજય�ુર�
અકબર� �જ
ટ��લ કોમ્�ુિનક�શન ક્ષેત્રે ભારતમાં ક્રાંિત લાવનાર �ુજરાતી? Ans: સામ િપત્રોડ
કાકાસાહ�બ કાલેલકર� લખેલ ‘�વનનો આનંદ’ અને ‘રખડવાનો આનંદ’ ગ્રંથનો સા�હત્યપ્
જણાવો.
Ans: લ�લત િનબંધ
ડભોઇનો �કલ્લો ક�ટલો લાંબો અને ક�ટલો પહોળો છે?
Ans: એક હ�ર વાર લાંબો અને આઠસો વાર પહોળો
પિવત્ર નારાયણ સરોવર કયાં આવ ે�ું? Ans: કચ્છ
વડોદરા �જલ્લામાંથી વહ�તી મહ�સાગર નદ� કયા અખાતને મળે છે? Ans: ખંભાતનો અખાત
તરણેતરનો મેળો મહાભારતના કયા પ્રસંગ સાથે સંકળાયેલોછ? Ans: દ્રોપદ� સ્વયં
‘જમો થાળ �વન �� વાર�...’ ભાવવાહ� રચના કોણે કર� છે ? Ans: � ૂમાનંદ સ્વામી
શ્રી સોમનાથ સંસ્�ૃત �ુિનવિસ�ટ�ની સ્થાપના કયાં અને કયાર? Ans: વેરાવળ-ઇ.સ.૨૦૦૮
ુ ી આકાશમાં �ચે ઉડ�ને ગાતા ભરત અથવા જલઅગન પક્ષી કય
સવારથી લઇને રાત �ધ
�ગ્રે� નામથી ઓળખાય? Ans: સ્કાય લાકર
ુ રાતનો ખેલાડ� રાષ્ટ્ર�યક્ષેત્રે િસ�દ્ધ પ્રાપ્તકર� ત્યાર� તેને કયો એવોડર્આ?
�જ
Ans: સરદાર વલ્લભભાઇ એવોડર
ુ રાતમાં ડાયનાસોરના અવશેષ કયાં મળ્યા હતા? Ans: બાલાિસનોર
�જ
નરિસ�હ મહ�તાનાં �વન પર મીરાંબાઇ એ કઇ કિવતા લખી હતી? Ans: નરિસ�હ કા માહયરા
લ�મીિવલાસ પેલેસ કોણે બનાવેલો ? Ans: સયા�રાવ ગાયકવાડ
ુ રાતમાં મગફળ�� ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન કયા િવસ્તારમાં થાયછ? Ans: સૌરાષ્ટ
�જ
કયો ગ્રીક નાિવક ઘણા વષ�  �ુધી ભ�ચમાં રહ્યો? Ans: પેર�પ્લસ

ુ રાતના કયા શહ�રમાંથી આપવામાં
સર ટોમસ રોને ભારતમાં વેપાર કરવાની પરવાનગી �જ
આવી હતી? Ans: અમદાવાદ
સંસ્�ૃતના પ્ર-પ્રસાર માટ� કાયર્રત �ૃહદ �ુજરાત સંસ્�ૃત પ�રષદની માિસક પિત્રકા�ું ના
છે ?
Ans: સામ્મનસ્ય�
ુ રાતમાં લાકડામાંથી િવસ્કોસ �ફલામેન્ટ યાનર્ બનાવવા�ું કારખા� �ુરત ન�ક કયા શહ�રમ
ુ
�જ
આવે� ંુ છે ? Ans: ઉધના
ુ શી ર�ચત કાક અને મંજર� પાત્રો કઇ �ૃિતમાં આવે? Ans: �જ
ુ રાતનો નાથ
કનૈયાલાલ �ન
‘પ્રબોધ બત્’ �ૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: કિવ માંડણ બંધારો
�ટપ્પણી �ૃત્ય સૌરાષ્ટ્રના કયા િવસ્તાર�ું �ણી�ું �? Ans: ચોરવાડ
કયા �જલ્લામાં �સોર ર�છ�ું અભયારણ્ય આવ ે�ુંછ? Ans: બનાસકાંઠા
ુ રાતના કયા શહ�રમાં કલાત્મક વાસણો�ું સંગ્રહસ્થાન આવે�ુ? Ans: �મનગર
�જ
‘માણભટ’ વગાડનાર આખ્યાનકાર�ું નામ જણાવ. Ans: વલ્લભ વ્યા
‘મને એ જોઇને હસ� ંુ હ�રોવાર આવે છે, પ્ર, તારાં બનાવેલાં આ� તમને બનાવે છે’ - પ્રસ્�
પં�કત કયા ગઝલકારની છે? Ans: હર� લવ� દામાણી ‘શયદા’
ુ રાતી સા�હત્યમાં પ્રથમવાર સ્વતંત્ર િપ�ગળની રચના કોણે? Ans: કિવ દલપતરામ
�જ
ુ રાત ટ�કનોલો� �િન
ુ વિસ�ટ� કયાં આવેલી છે? Ans: ગાંધીનગર
�જ
ુ એ ભારતીય �ક્રક�ટ ટ�મમાં સ્થાન જમાવ્�ુ?
વડોદરાના કયા બં�ઓ
ુ ફુ પઠાણ
Ans: ઈરફાન પઠાણ અને ��
અમર� લી �જલ્લાના કાઠ� વસ્તીવાળા ગામોમાં ક�ું ભરત વ�ુ ભરાયછ? Ans: મોતી ભરત
ુ રાત� ંુ સર� રાશ તાપમાન ક�ટ� ંુ હોય છે? Ans: ૨૭.૫૦ �ડગ્રી.
�જ

કચ્છની ઉ�રવા�હની નદ�ઓ કયાં �ુપ્ત થાયછ? Ans: કચ્છના રણમાં
રણઝ�ણ� ંુ અને પજ�ણ� ંુ વગાડ�ને નાચતાં ગાતાં આ�દવાસી જોડકા જોવાનો લ્હાવો કયા
મેળામાં મળે છે? Ans: શામળા�ના મેળામાં
ુ રાતની કઈ સંસ્થા વાલ્મી�ક રામાયણની સમી�-પાઠ સંપાદનની કામગીર� દ્વાર
�જ
િવ�પ્રિસદ્ધ થ? Ans: પ્રાચ્ય િવદ્યા, વડોદરા
ુ
� માટ�  કચ્છ�ું ક�ું સ્થળ? Ans: હોડકા
હ�ળ�ત્ર એમ્બ્રોઈડર

ુ રાતના ઈિતહાસમાં કાયમી સ્થાન પામેલા શ્રે, મહાજન અને ધમર્પ્રેમી જગ�ુશા કયાં
�જ
વતની હતા ? Ans: કચ્છ
ઝવેરાતના ઉત્પાદન અને િનકાસક્ષેત્રે �ુજરાત� ંુ ક�ું શહ�ર �ણી�? Ans: રાજકોટ

છેક ઇ.સ. ૧૮૮૯માં ‘પરદ� શી માલ આપણા દ� શમાં તૈયાર કરવા શા ઉપાય યોજવા’ એ િવષય
પર ઈનામ િવ�તા િન�બધ કોણે લખ્યો હત? Ans: ભવાનીશંકર જોશી
ભ�ચ શહ�ર કઇ નદ�ના �કનાર� વસે� ંુ છે ? Ans: નમર્દા
અમદાવાદ એજ�કુ �શન સોસાયટ�ના સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: કસ્�ુરભાઈ લાલભાઈ
‘રાખનાં રમકડાં મારા રામે રમતા રાખ્યા ર’ ગીતના રચિયતા કોણ છે ? Ans: અિવનાશ વ્યાસ
ુ રાતી સા�હત્યના કયા કિવ જન્મથી જ �ધ હત? Ans: કિવ પ્રીત
�જ
િવ�ની સવર્શ્રેષ્ઠ વાતાર્ઓમાં સ્થાન મે‘પોસ્ટ

ઓ�ફ’ વાતાર્ કયા �ુજરાતી સા�હત્યકાર�ુ

સ�ન છે? Ans: � ૂમક�� ુ
ુ લ રા�ના સમયમાં થઈ ગયો ? Ans: જહાંગીર
મહાન કિવ અખો કયા �ઘ
‘ભોિમયા િવના માર� ભમવા’તા �ુંગરાં...’ ગીતના રચિયતા કોણ છે ? Ans: ઉમાશંકર જોશી
ુ રાતની સરહદ કયા દ� શને સ્પશ� છે? Ans: પા�કસ્તાન
�જ
ુ રાતના પક્ષીઓ િવશેની િવસ્�ૃત �ણકાર� આપ�ું �ુસ‘પક્ષીજ’ કોણે લખ્�ું છ?
�જ

Ans: પ્ ર�ુમન કંચનરાય દ�સા
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં ઉત્પા�દત થતાં �ુલ આ�ટ��ફિશયલ િસલ્ક૬૦ ટકા
�જ
ઉત્પાદન કર� છ? Ans: �રુ ત
કિવ નમર્દને‘અવાર્ચીનોમાં

ુ શી
આ’ એ� ંુ કહ� કોણે �બરદાવ્યા છ? Ans: કનૈયાલાલ �ન

ુ
આજ� ંુ કાંક�રયા પહ�લાં કયાં નામે ઓળખા� ંુ હ�?ંુ Ans: હૌ� �ુ �બ
સામાન્ય અબાબીલ �ુજરાતમાં કયાંથી િશયાળો ગાળવા

આવે છ? Ans: �રુ ોપ અને ઉ�ર

એિશયાથી
ુ રાત� ંુ ધ્રાંગધ્રા ગામ શાના ઉત્પાદન માટ�  �ણી� ? Ans: ર� તીયા પથ્થર
�જ
એલ.ડ�.એ�ન્જિનય�ર�ગ કોલેજ�ું

આ�ું નામ �ું છ? Ans: લાલભાઇ દલપતભાઇ કોલેજ ઓફ

એ�ન્જિનય�ર�ગ
ુ રાત� ંુ રાજયપ્રાણી ક�ું? Ans: િસ�હ
�જ
ભ�ચ પાસે નમર્દા નદ� પર

આવેલો ગોલ્ડનબ્રીજ ક�ટલા વષ� �ૂનો? Ans: ૧૫૦ વષર્

ુ રાતમાં ક� ંુ સ્થળ‘પારસીઓ� ંુ કાશી’ ગણાય છે ? Ans: ઉદવાડા
�જ
�હમાલયની પવર્તમાળામાં

આવેલા નંદાદ�વી િશખરને સૌપ્રથમ વખત સર કરનાર �ુજરા

કોણ છે?
Ans: નંદલાલ �રુ ો�હત
ુ રાતમાં આવેલો કયો સ્પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન(સેઝ) િવ�ભરના શ્રેષ્ઠ દસસ્પેિ
�જ
ઈકોનોિમક ઝોનમાં સ્થાન પામે છ? Ans: દહ�જ સેઝ
ત્રણેય �દલ્હ� દરબારમાં હાજર રહ�લા એક માત્ર રાજવી�ું

ના. Ans: ખ�ગાર� ત્રી

ુ રાતમાં જોવા મળતા કયા સસ્તન વગર્ના પ્રાણીની સંખ્યામાં અ�ૂત�ૂવર્ વધારો જોવા
�જ
છે?
Ans: નીલ ગાય

ચાંપાનેરમાં આવેલા ‘�હસ્સા-એ-ખાસ’ની આસપાસ �કલ્લા�ું િનમાર્ણ કોણે કરાવ્�ું હ?
Ans: મોહમ્મદ બેગડો
ુ રાતી સા�હત્યના ઇિતહાસમાં૧૯૨૦થી ૧૯૪૭નો સમયગાળો કયા નામથી ઓળખાય છે?
�જ
ુ
Ans: ગાંધી �ગ
‘ધોબીનો �ત
ૂ રો, નહ� ઘરનો ક� નહ� ઘાટનો’ કહ�વતના રચિયતા કોણ છે? Ans: શામળ ભટ્
ુ રાતની કઇ નદ�� ંુ પાણી બાંધણી બાંધવા માટ� ઉપ�કુ ત ગણાય છે ? Ans: ભાદર
�જ
પ્ર�ૃિત િશક્ષણ આપ�ું ભારત�ું એક માત્ર અભ્યારણ્ય? Ans: �હ�ગોળગઢ પ્ર�ૃિત િશક
અભ્યારણ્
કચ્છનાં રણમાં
?

આવેલા �ચાણવાળા(બેટ �વા લાગતા) િવસ્તારમાં કયો �-ભાગ ઓવેલો નથી

Ans: બ�ી
ુ રાતી વનાર્ક�ુલર સોસાયટ’ આ� કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: �જ
ુ રાત િવદ્યાસભ
‘�જ
અમદાવાદના પ્રિસદ્ધ ગીતામં�દરની સ્થાપના કોણે કર? Ans: સ્વામી િવદ્યાનં
ુ રાતની પ્રથમ મ�હલા અવકાશયાત્રી�ું નામ જ. Ans: �િન
ુ તા િવ�લયમ્સ
�જ
ુ રાતનો સૌથી મોટો બોટિનકલ ગાડર ્ન ક�ટલા િવસ્તારમાં ફ�લાયેલો?
વઘઈમાં આવેલો �જ
Ans: ૨.૪૧ ચો �ક.મી.
ુ 22690; સ્થાનક કયાં
સંત સવૈયાનાથ�&

આવે�ું છ? Ans: ઝાંઝરકા

ુ
કયા �ખ્યમંત્રીન
ા શાસન દરિમયાન પછાતવગ�ને મદદ કર‘�ુ �ંુ બપોથી’ની પદ્ધિત દાખ
કરવામાં આવી? Ans: માધવિસ�હ સોલંક�
ુ
ુ
‘તને મ� ઝંખી છે, �ગોથી
ધીખેલા પ્રખર સહરાની તરસથ.. ’ ના લેખક કોણ છે? Ans: �ન્દર
્�
ુ રાતની કઇ નદ�� ંુ પાણી બાંધણી બાંધવા માટ� ઉપ�કુ ત ગણાય છે ? Ans: ભાદર
�જ
ુ વંતરાય આચાયર્ની દ�રયાઇ સાહસની કઇ પ્રિસદ્ધ નવલક ? Ans: દ�રયાલાલ
�ણ

કચ્છના ર�ળયામણા રણમાં કઇ �ૂ�ણ�માની રાત્રે ઉત્સવ ઊજવવામાં આવ? Ans: શરદ � ૂ�ણ�મા
�ૃથ્વી છંદને પ્રવાહ� બનાવવાનો પ્રયોગ કયા કિવએ ક? Ans: બળવંતરાય ક. ઠાકોર
કકર ્�ૃ� �ુજરાતના ક�ટલા �જલ્લામાંથી પસાર થાયછ? Ans: ચાર
એ.એમ.સી. (અમદાવાદ મ્�ુિનિસપલ કોપ�ર�શ)ની સ્થાપના કયાર� થઇ હત? Ans: �ુલાઇ,
૧૯૫૦
ઈસ્ટ ઈ�ન્ડયા કંપની પ્રથમ વખત �ુરતમાં આવી ત્યાર� �ુજરાત પર કો�ું રાજ? Ans:
જહાંગીર
કચ્છ�ું ના�ું રણ અને ખંભાતનો અખાત કયા સરોવરથી જોડાયેલા છે? Ans: નળ સરોવર
રાણી િસપ્રીની મ�સ્જદને કો‘અમદાવાદ� ંુ રત્’ કહ� છે? Ans: �મ્સ ફગ્�ુર્
ુ રાતમાં દ�ઘર્કાળ �ુધી શાસન કરનાર ચાવડા વંશનો છેલ્લો રાજવી કોણ હ? Ans: સામંત
�જ
િસ�હ
ભાષા, સા�હત્, ઇિતહાસ, કલા અને સંસ્�ૃિતના ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ પ્રદાન બદલ �ુજરાત સર
કયો �રુ સ્કાર

આપવામાં

ુ ણર્ચંદ
આવે છ? Ans: રણ�જતરામ �વ

િવ�પ્રિસદ્ધ �ુજરાતી �બલીયડર્ ખેલાડ��ું નામ . Ans: ગીત શેઠ�
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ �ુતરઉ કાપડની મીલની સ્થાપના કોણે ? Ans: રણછોડલાલ છોટાલાલ
�જ
ભારતના રાષ્ટ્ર�ય ધ્વજની સૌ પ્રથમ રચના �ુજરાતની કઇ વ્ય�કતએ ?
Ans: મેડમ ભીખાઈ� કામા
��ર ગામમાં કોની સમાિધ આવેલી છે ? Ans: �સલ - તોરલ
‘તાર� �ખનો અફ�ણી...’ ગીતના રચિયતા કોણ છે ? Ans: વેણીભાઇ �રુ ો�હત
ુ રાત ભારતમાં કઇ �દશાએ આવે� ંુ છે? Ans: પિ�મ
�જ
કિવ નમર્દ� કયા સામિયક દ્વારા સમાજ �ુધારાની દાંડ� પીટ� ? Ans: ડાં�ડયો

કિવ ભાલણે ‘નળાખ્યા’ ની રચના કયા સંસ્�ૃત ગ્રંથોને આધાર� કર� ?
Ans: નૈષધીય ચ�રત અને નલચં� ૂ
જ્ઞાનપીઠ પા�રતોિષક િવ�તા પ�ાલાલ પટ�લનો જન્મ કયાં થયો હ? Ans: માંડલી
મ�ણલાલ �દ્વવેદ�એ લોડર્ લીટનની કઈ�ગ્રે� નવલકથાનો ભાવા�ુવાદ કય? Ans: ઝેનોની
�મનગર �જલ્લામાં પક્ષીઓ�ું ક�ું અભયારણ્ય આવે�ુ? Ans: મહા ગંગા અભયારણ્ય
કિવ ‘�દ
ંુ ર�્’� ંુ � ૂળ નામ � ંુ છે ? Ans: િત્ર�ુવનદાસ �ુ�ુષો�મદાસ �ુહા
�હન્દ છોડોની ચળવળમાં શહ�દ થનાર પ્રથમ �ુજરાતી �ુવાન�ું નામ �ું હ? Ans: િવનોદ
�કનાર�વાલા
સ્વાતં�ય સેનાની શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્એ લંડનમાં સ્થાપેલ િવદ્યાથ� છાત્રાલય�ુ.
Ans: ઈ�ન્ડયા હાઉસ
સા�હત્યકાર કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ુનશીનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ભ�ચ
સમગ્ર �ુજરાતમાં જોવા મળતાં કોયલ�ુળનાં કયા પક્ષી પોતાના �ડા �તેસેવ? Ans:
િસરક�ર અને �ુ ક�ડયો �ું ભાર
ુ લે આઝમ �ફલ્મના‘મોહ� પનઘટ પે નંદલાલ...’ ગીતના રચિયતા કોણ હતા? Ans: ર�ન
ુ ાથ
�ઘ
બ્રહ્
ુ રાતી)
હ�રજનોના ઉત્કષર્ માટ� ગાંધી�એ ક�ું િવચારપત્ર શ� ક�ુ� હ? Ans: હ�રજન બં� ુ (�જ
ભાવનગરના કયા દ�વાનને લોકો આ� પણ તેમની િત�ણ ��ુ દ્ધપ્રિતભા અને લોકોપય
કાય�ને કારણે યાદ કર� છે? Ans: પ્રભાશંકર પટ્
ુ રાતનાં કયા િવસ્તારમાં લ�ુનની રચના થઇ છે? Ans: કચ્છના દ�રયા�કનાર�
�જ
ુ લગીતોની શ�આત કોણે કર�? Ans: ડાહ્યાભાઇ ધોળશા
રં ગ� ૂિમ ઉપર �ગ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ ખાતર� ંુ કારખા� ંુ ક� ંુ છે? Ans: �જ
ુ રાત નમર્દાવેલી ફટ�લાઇઝર કંપની
�જ

ુ રાતનો �ુ લ ક્ષેત્રફળના �હસાબે િવસ્તાર ક�ટ? Ans: ૧,૯૬,૦૭૭ ચો.�ક.મી.
�જ
ગાંધી�ના સમાિધ સ્મારકને કયા નામે

ઓળખવામાં

આવે છ? Ans: રાજઘાટ

ુ રાતમાં લાકડામાંથી િવસ્કોસ �ફલામેન્ટ યાનર્ બનાવવા�ું કારખા� �ુરત ન�ક કયા શહ�રમ
ુ
�જ
આવે� ંુ છે ? Ans: ઉધના
ગાંધી�ને સાઉથ આ�ફ્રકામાં ર�લ્વેની ફસ્ટર્કલાસની �ટ�કટ હોવા છતાં �બન ગોરા હોવાને
ુ ાફર�એ સામાન સાથે ટ્ર�નમાંથી ધ�ો માર�ને ઉતાર� દ�વામાં આવ. એ ર� લ્વે સ્ટ�શ
ચા� ુ �સ
ક� ંુ હ� ંુ ?
Ans: પીટર મા�રત્ઝબગર
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર � ૂવર્ના દ�શો�ું માન્ચેસ્ટર તર�ક� ઓળખા? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતનો ર� લમાગર્ ભારતીય ર�લવેના કયા ઝોનમાં ગણાય છે? Ans: પિ�મ
�જ
મહાકિવ પ્રેમાનંદનો �ુખ્ય વ્યવસાય �ું? Ans: માણભટ્
કચ્છની ઉ�રવા�હની નદ�ઓ કયાં �ુપ્ત થાયછ? Ans: કચ્છના રણમાં
ુ રાતના કયા શહ�રમાં �ુંગળ� સૌથી વ� ુ પાક� છે ? Ans: મ�ુવા
�જ
ુ રાતના કયા કિવને ‘આખ્યાન કિવ િશરોમણ’� ંુ ઉપનામ મળ્�ુ? Ans: મહાકિવ પ્રેમાનં
�જ
ુ રાતી �ફલ્મને ઇનામ
િશકાગો ઇન્ટરનેશનલ �ચલ્ડ્રન્સ �ફલ્મ ફ�- ૨૦૦૯-૨૦૧૦માં કઇ �જ
મળ્�ું? Ans: હા�ન - અ�ન
�હ�દ છોડો �દોલન દરમ્યાન �ુજરાત કોલેજમાં કોણ શહ�દ થ�ું હ�ુ? Ans: િવનોદ �કનાર�વાલા
ુ
ુ સાંક�ળયાએ કયા ગામના �ટ�બા� ંુ ઉત્ખનન કર�ને
�પ્ર
િસદ્ધ �ુરાતત્ત્વશ. હસ�ખ
ુ રાતમાં પાંગર� લી પ્રાગઐિતહાસીક સંસ્�ૃિતના �ુરાવા મેળવ્યા? Ans: લાંઘણજ
�જ
તાપી �જલ્લા�ું વ�ુમથક ક�ું છે? Ans: વ્યારા
સાબરમતી નદ� પર બંધાયેલો ધરોઈબંધ કયા તા�કુ ામાં આવેલો છે ? Ans: સતલાસણા

ુ રાતની �તઃસ્થ નદ�ઓના નામ જણાવ. Ans: બનાસ, સરસ્વતી અને �પેણ
�જ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ પ્લેનેટો�રયમ કયાં સ્થપા�ું ? Ans: �રુ ત
�જ
‘લાખો �લાણી’ �ફલ્મના સંગીતકાર કોણ છે? Ans: ગૌરાંગ વ્યાસ
ુ રાત સરકાર દ્વારા પા�રતોિષક પ્ર‘વ્ય�કત ઘડત’ �સ્તકના લેખક કોણ છ
ુ
�જ
? Ans: ફાધર
વાલેસ
ુ શર્ન તળાવ
ચંદ્ર�ુપ્ત મૌય� �ૂનાગઢમાં ક�ું જળાશય બંધાવ્�?ુ Ans: �દ
ુ
કઇ �તરરાષ્ટ્ર�ય સંસ્થાએ ચાંપાનેરને વલ્ડર્ હ�ર�ટ�જનો દરજજો આ? Ans: �નેસ્કો
સૌરાષ્ટ્રમાં � રાસ મોટ�ભાગે �ુ�ષો લે છે તેને બી� કયા નામથી ઓળખવામાંઆવે? Ans:
હલ્લીસક
ુ ીની અ�ખલ �હન્�ુ
ચોરવાડથી વેરાવળ �ધ

ઓપ-સી તરણસ્પધાર્ કોની સ્�ૃિતમાં યો�ય?

Ans: વીર સાવરકર
ુ રાતી નેતાને ભારતના વડાપ્રધાન બનવા�ું &22753;માન મળ્�ું હ�ુ? Ans:
કયા �જ
મોરાર�ભાઈ દ� સાઈ
નરિસ�હ મહ�તાને �ૂનાગઢના કયા રાજવીના સમકાલીન ગણવામાં આવે છે ? Ans: રા’ માંડ�લક
છાપખા� ંુ શ� કરનાર પ્રથમ �ુજરાતી તર�ક� કોણ હ? Ans: �ુગાર્રામ મહ�તા
‘મને એ જોઇને હસ� ંુ હ�રોવાર આવે છે, પ્ર, તારાં બનાવેલાં આ� તમને બનાવે છે’ - પ્રસ્�
પં�કત કયા ગઝલકારની છે? Ans: હર� લવ� દામાણી ‘શયદા’
ુ રાત સરકારની યોજના� ંુ નામ જણાવો.
શાળાએ જતા બાળકોને િવમા કવચ � ૂ�ં ુ પાડતી �જ
Ans: િવદ્યાદ�પ યોજન
ુ રાતમાં મીઠાની સૌથી વધાર� િનકાસ કયા બંદર� થી થાય છે ? Ans: બેડ�
�જ
‘નેિમનાથ ફા�’ુ ની રચના કોણે કર� છે? Ans: કિવ રાજશેખર

અમદાવાદમાં સૌપ્રથમ આ�ુવ��દક કોલેજની સ્થાપના કોણે કર� ? Ans: �ભ�ુ અખંડાનંદ
‘�ધળ� માનો કાગળ’ �ૃિતના લેખક કોણ હતા? Ans: ઈન્�ુલાલ ગાંધી
કિવ રા�ન્દ્ર શાહને રાષ્ટ્ર�ય કક્ષાએ કયો �ુરસ્કા? Ans: જ્ઞાનપીઠ એવોડ
ુ રાતની કઇ �િન
ુ વિસ�ટ�નો �બ
�જ
ંુ જ બી��રુ ના ગોળ�બ
ંુ જ બાદ સમગ્ર ભારતનો બી� ક્ર
ુ વિસ�ટ�-વડોદરા
સૌથી મોટો �બ
ંુ જ ગણાય છે? Ans: એમ. એસ. �િન
ગાંધી�એ આઝાદ�ની ચળવળ માટ� સૌપ્રથમ કયા આશ્રમની સ્થાપન? Ans: કોચરબ
આશ્ર
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ‘અજરખ’ નામની બ્લોક િપ્ર�ન્ટગ ટ��ક્નક માટ�  �ણી� ? Ans: કચ્છ
�જ
‘કં ઈક લાખો િનરાશામાં, અમર આશા �પાઇ છે’ ના કિવ કોણ છે? Ans: મ�ણલાલ ન. �દ્વવેદ
ુ રાત �િન
ુ વિસ�ટ�ની સ્થાપના કયાર� થ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૪૯
�જ
ુ રાત �ુ�રઝમ �ડપાટર ્મેન્ટની સ્થાપના કયાર� થઇ હ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૭૩
�જ
વડોદરાનો વૈભવી લ�મીિવલાસ પેલેસ કોણે બનાવ્યો હત? Ans: મહારા� સયા�રાવ
ગાયકવાડ
ુ રાતમાં દ� હદાનની શ�આત કયા પ્રિસદ્ધ સા�હત્યકાર દ્? Ans: નાનાભાઇ ભટ્
�જ
ુ રાતમાં કયાં આવેલો છે? Ans: કચ્છ
કાળો �ુંગર �જ
�રુ િસ�હ� તખ્તિસ�હ� ગો�હલ�ું તખલ્�ુસ જણા. Ans: કલાપી
ગાંધી�ના �ગત સ�ચવ કોણ હતા? Ans: મહાદ� વભાઇ દ� સાઇ
પ્રાચીનકાળમાં �ુજરાત�ું ક�ું બંદર મ-મસાલા અને ર� શમના વ્યાપાર માટ� �ું �ણી�ું હ�ુ?
Ans: ભ�ચ
વલસાડ �જલ્લામાં કઇ પવર્તમાળા પથરાયેલી? Ans: પારનેરા
દલપતરામના ‘વેનચ�રત’માં �ી�વનની કઇ સમસ્યાની વાત છ? Ans: બાળિવધવાની સમસ્યા

ુ રાતી મ�હલા કણાર્ટકના રાજયપાલ બન્યા હ? Ans: �ુ �દ
ુ બેન જોષી
કઇ �જ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં અ�ુવાદક કિવ�ું સવ�ચ્ચ સ્થાનકોણે શોભાવ્�ુ? Ans: કિવ
ભાલણ
‘ન્યાય જોવા હોય તો મલાવ તળાવ �ુ’ આ મલાવ તળાવ કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે? Ans:
ધોળકા
અમદાવાદમાં પતંગ મ્�ુઝીયમ કયાં

આવે�ું છ? Ans: ટાગોર હોલ, પાલડ�

ુ રાતના કયા શહ�રમાં શાહઆલમ સાહ�બનો પ્રિસદ્ધ ઉસર્ ભર? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાત� ંુ એકમાત્ર �તરરાષ્ટ્ર�ય હવાઈમથક કયા શહ�રમા? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતના કયા બંધને ‘મેગા પ્રો�’ તર�ક� ગણવામાં આવે છે ? Ans: ઉકાઇ બંધ
�જ
કન્યા ક�ળવણી ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર� શ� કર�લ યોજના�ું નામ .
Ans: કન્યા ક�ળવણી શાળા પ્રવેશોત
અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં �ુધારક�ુગની પ્રથમ કાવ્ય�ૃિત? Ans: બાપાની પ�પર
ુ રાત
ભારતમાં સૌથી વ� ુ રકતદાન કયા રાજયમાં થાય છે? Ans: �જ
િસધ્ધ�ુર�ું પ્રાચીન નામ �ું હ�? Ans: શ્રીસ્
ક� ંુ �ણી� ંુ તીથર્સ્થળ અગાઉ ધનક�ુર� તર�ક� ઓળખા&22690; હ�?ંુ Ans: ડાકોર
ુ ાઈ પંચોળ� ‘દશર્’ની કઈ નવલકથામાં �લ�વનનાં �ગત અ�ભ
ુ વો આલેખાયા છે ?
મ�ભ
Ans: બંદ�ઘર
રાજકોટ કઈ નદ�ના �કનાર� વસે� ં ુ છે ? Ans: આ�
ુ ારા
દ�ક્ષણ �ુજરાતમાં ક�ું હવા ખાવા�ું સ્થળઆવે�ું ? Ans: સા�ત
�ુ દરતી રં ગો દ્વારા તૈયાર થતા અને �ુલર્ભ કલાત્મકતા ધરાવતા પટોળા �ુજરાતના
શહ�રમાં બને છે? Ans: પાટણ

ુ રાતમાં કા�ળયાર હરણ� ંુ અભયારણ્ય કયાં
�જ

આવે�ું છ? Ans: વેળાવદર

િસ�ા થમર્લ પાવર સ્ટ�શન કયાં આવ ે�ુંછ? Ans: �મનગર
ુ દ્દા સિમિતમાં કઇ �ુજરાતી વ્ય�કતએ મહત્વ�ું યોગદાન  આપ
ભારતની બંધારણીયસભામાં �સ
છે?
ુ
Ans: કનૈયાલાલ �ન્શ
ુ રાતમાં દ�પડા અને સાબર માટ� ક� ંુ અભયારણ્ય છ. Ans: બરડ�પાડા (�જ. ડાંગ)
�જ
પોરબંદરમાં આવેલ મહાત્મા ગાંધી ક�િત� મં�દર કોણે બંધાવ્�? Ans: નાન� કા�લદાસ મહ�તા
ુ ામાચ�રત’ના પદો કયા સંસ્�ૃત ગ્રંથને આધાર� રચ્યા?
ભકત કિવ નરિસ�હ મહ�તાએ ‘�દ
Ans: શ્રીમ�્ ભાગવ
‘વહ�તા સાથે સૌ કોઇ વહ�’ - કહ�વતના જન્મદાતા કોણ છ? Ans: જ્ઞાની કિવ અખ
અડાલજની વાવ કોણે અને કયા વષર્માં બનાવી હતી? Ans: રાણી �ડાબાઇ - ઇ.સ.૧૪૭૭
એટોિમક િશક્ષણ માટ�  �ુજરાતમાં કઇ સંસ્થા કાયર્રત? Ans: ભાભા એટોિમક ર�સચર્ સેન્ટ
‘ર� ખતા’ નામના કાવ્યપ્રકારને સૌથી િવશેષ પ્રયોજનાર કિવ કો? Ans: કિવ દયારામ
કયા �ણીતા નાટ�કાર� સા�હત્ય�ૃિત‘થોડા ��,ુ થોડા �લ’ રચી? Ans: જયશંકર �દ
ંુ ર�
આઈન્સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદના િસદ્ધાંત પર સંશોધન કાયર્ કરનાર �ુજરાતી ગ. પી.સી.
વૈદ્ય�ું સંશોધન કાયર્ કયા નામે પ્રચ�? Ans: વૈદ્યમેટ્ર
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કઇ �ુિનવિસ�ટ� સ્થાપના થઇ ? Ans: મહારા� સયા�રાવ �િન
ુ વિસ�ટ�
�જ
ુ
‘ભદ્રં’ નવલકથાના �ખ્ય પાત્ર�ું નામ જણ
. Ans: ભદ્રંભ
દાંડ� �ચની
શ�આત કયાર� થઇ હતી? Ans: ૧૨ માચર્- ૧૯૩૦
ૂ
એિશયા�ટક લાયન �દવસ દરિમયાન આશર� ક�ટલા �કલો ખોરાક ખાઇ શક� છે? Ans: ૩૦ �કલો

સોલંક� રા� કણર્દ�વના સમયમાં કાશ્મીરથી કયા કિવ �ુજરાતમાં આવ્યા ? Ans: કિવ
�બલ્હણ
નમર્દા નદ� કયા કયા રાજયોમાંથી પસાર થાય છે? Ans: મધ્યપ્ર, મહારાષ્ટ્રઅને �ુજર
ુ શીની મહાનવલકથા ‘�ૃષ્ણાવતા’ ક�ટલા ભાગમાં િવભા�ત છે? Ans: આઠ
કનૈયાલાલ �ન
કચ્છ �જલ્લાનાં કયા શહ�રમા‘ખાર� ક સંશોધન ક�ન્’ આવે� ં ુ છે ? Ans: �દ્ર
ંુ
પ્રથમ �ુજરાતી ન્યાય�ૂિત� કોણ હ? Ans: નાનાભાઈ હ�રદાસ
ગાંધી� હ�રજન આશ્રમમાં ક�ટલો સમય રહ્યા? Ans: ૧૩ વષર્
ુ રાત ન�ક કયો સ�દ્
ુ રછ? Ans: અરબી સ�દ્
ુ
�જ
‘ક� ં ુ કથે તે શાનો કિવ? શીખી વાતને શાને નવી’ - આ કાવ્યપં�કત કયા કિવની છે? Ans: કિવ
શામળ
ુ ાઈ િત્રવેદ� કયા તખલ્�ુસથી િવખ્યાત ? Ans: ગા�ફલ
મ�ભ
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ એકસપ્રેસ હાઇવ.૧ કયા શહ�ર વચ્ચે �ુલ્લો �ૂકવામાં આવ?
�જ
Ans: અમદાવાદ - વડોદરા
અમદાવાદ-વડોદરા એકસપ્રેસ હાઈવે કઈ સાલમાં શ� થય? Ans: વષર્૨૦૦૩
પ્રવાસનની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાત�ું સૌપ્રથમ આયોજન�ૂવર્ક િવકસાવવામાં આવે�ું �ગ�રમથક ક�
?

ુ ારા
Ans: સા�ત
‘ઉદ્ધવગી’ અને ‘સતીગીતા’ �ૃિતઓ કોની છે ? Ans: �કુ તાનંદ સ્વામી
ુ
નરિસ�હની રચનાઓ �ખ્યત્વે ક�વા પ્રકા
રની? Ans: પદ
સલ્તનતકાળના ઈિતહાસની પ્રમાણ�ૂત આપતા કાન્હડદ� પ્રબંધમાં કોની પ્રેમકહાણી
છે ?
Ans: પીરો�-વીરમદ�

ુ રાતમાં પ્રાચીન સમયમાં ક�ું બંદરવેપાર� પ્ર�ૃિ�થી ધીક�ું હ? Ans: �ૃ�ક
ુ ચ્છ
�જ
કચ્છ�ું ના�ું રણ અને ખંભાતનો અખાત કયા સરોવરથી જોડાયેલા છે? Ans: નળ સરોવર
ુ રાત
�ુ માર ગાંધવર્ એવૉડર્ કયા રાજયની સરકાર આપે? Ans: �જ
અરવલ્લીની �ગ�રમાળામાં રહ�તા

આ�દવાસીઓનાં ઘર કયા નામે

ઓળખાય છ? Ans: ખોલ�ું

ુ
ુ તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે ? Ans: ભ�કત�ગ
ુ
નરિસ�હ મહ�તાથી શ� થયેલા �ગને
કયા �ગ
દ્વારકાના મં�દરને બી� કયા નામે ઓળખવામાં આવેછ? Ans: જગત મં�દર અથવા િત્રલો
મં�દર
લોથલ લગભગ ક�ટલા વષર્ પહ�લા�ું બંદર હશે એમ મનાય છે? Ans: આશર� ૪૦૦૦ વષર્ �ૂવ� �ું
કયા પ્રાણીના સંરક્ષણાથ� વેળાવદર અભ્યારણ્યની સ્થાપના કર? Ans: કા�ળયાર
ુ રાતમાં મરાઠાઓની કાયમી સ�ા કયા શહ�રમાં રહ� હતી? Ans: વડોદરા
�જ
ુ શીની ��ઢભંજક િવચારધારા કયા સામા�જક નાટકમાં પ્રગટ�? Ans: કાકાની
કનૈયાલાલ �ન
શશી
ુ રાતી ભાષાની પ્રથમ હાસ્યનવલ આપનાર લેખક કોણ ? Ans: રમણલાલ નીલકં ઠ
�જ
અખો કોના શાસનમાં ટં કશાળમાં ફરજ બ�વતો હતો? Ans: બાદશાહ જહાંગીર
ુ રાતમાં કઇ જગ્યાએ સરદાર સરોવર
�જ

આવે�ું છે? Ans: ક�વ�ડયા કોલોની

ુ રાતનો ભાગ ગણાતા �ભ�માલમાં જન્મેલા બ્રહ્મ�ુપ્તે શેની શોધ કર?
એક સમયે �જ
Ans: � ૂન્ય
ુ
રામદ� વપીર� ંુ પ્રાચીન મં�દર કયાં આવ ે�ુંછ? Ans: ર��
�મનગર બાંધણી ઉપરાંત બી� શાના માટ� �ણી� ંુ છે? Ans: કાજળ (મેશ)
�બ્રટ�શરાજ દરિમયાન કઇ સાલમાં સૌપ્રથમ �ુજરાતી પાઠ��ુસ્તકો તૈયાર કરવામાં આ
હતાં?

Ans: ઇ.સ. ૧૮૨૩
ભારતના રાષ્ટ્ર�ય ધ્વજની સૌ પ્રથમ રચના �ુજરાતની કઇ વ્ય�કતએ ?
Ans: મેડમ ભીખાઈ� કામા
એિશયામાં સૌપ્રથમ ફરતી ર�સ્ટોરન્ટ કયાં બનેલી? Ans: �રુ ત
ત્રણેય �દલ્હ� દરબારમાં હાજર રહ�લા એક માત્ર રાજવી�ું

ના. Ans: ખ�ગાર� ત્રી

��ુ ુ ષો�મ એ કયા પ્રખ્યાત �ુજરાતી કિવ�ું �ૂળ નામ ? Ans: કિવ ભાલણ
મહારા� ફતેહિસ�હ મ્�ુ�ઝયમ કયા શહ�રમાં

આવે�ું છ? Ans: વડોદરા

એએમએ, આઇઆઇએમ અને પીઆરએલ કયા મહાન&22753;ભાવની દ�ઘર્ �ૃ�ષ્ટ�ું પ�રણા
છે?
Ans: ડૉ. િવક્રમભાઈ સારાભા
કિવ દયારામના જન્મસ્થળ ચાંણોદ�ું �ૂળનામ �ું હ�ુ? Ans: ચંડ��રુ
ુ રાતી અ�વ
ુ ાદ કોણે કય� હતો? Ans: કિવ ભાલણ
સંસ્�ૃત કિવ બાણ ર�ચત‘કાદમ્બર’નો �જ
કિવ નમર્દ� પ્રથમ વ્યાખ્યાન કયા િવષય પર અને કયાં આપ્�ુ?
Ans: મંડળ� મળવાથી થતા લાભ - �બ
ંુ ઇ
ુ રાતી કિવતાના આ�દકિવ� ંુ �બ�દ કોને મળ્�ું છ? Ans: નરિસ�હ મહ�તા
�જ
મરક� ના રોગની દવા શોધનાર પ્રખર રસાયણશા�ી કોણ હ? Ans: િત્રભોવનદાસ ગજ�રુ ત
સૌરાષ્ટ્રની નદ�ઓ કયા પ્રકારની જળપ્રણાલી ? Ans: િત્રજયાકા
ુ
ભવાઈ મંડળ�ના �ખ્ય વ્ય�
(મોવડ�)ને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? Ans: નાયક
પ્રવાસીઓના આકષર્ણ�ું ક�ન્દ્ર એવો �ુજરાતનો કયો બીચ વજ�ન બીચ તર�ક� ઓળ?
Ans: દ�વ

ુ રાતનાં એક �જલ્લા અને નદ�ના નામ સાથે સંકળાયેલી ડ�ર� �ું નામ �ું છ ? Ans: બનાસ ડ�ર�
�જ
અમદાવાદ શહ�રનો સૌથી પ્રથમ પાકો રસ્તો કયાર� થયો હતોઅને તે રસ્તા�ું નામ �ું પા
હ�?ંુ
Ans: ૧૮૭૨માં ર�ચી રોડ - ગાંધી રોડ
ુ રાતમાં જોવા મળતા કયા પ્રકારના �ૃગ�ું બી�ું નામ �ૃષ્ણ �ૃગ ? Ans: કાળ�યાર
�જ
ુ રાતના કયા શહ�રમાં કલાત્મક વાસણો�ું સંગ્રહસ્થાન આવે�ુ? Ans: �મનગર
�જ
‘મા પાવા તે ગઢથી ઉતયાર્ મહાકાળ� ર ’ - નામનો મહાકાળ�માનો ગરબો કોણે લખ્યો છે?
Ans: કિવ શામળ
‘સરસ્વતીચન’ મહાનવલકથાના નાયક - નાિયકા� ંુ નામ જણાવો. Ans: સરસ્વતીચન્દ્ર
ુ
�ુ �દ
કચ્છ�ું ના�ું રણ કયા પ્રાણી�ું અભયારણ્ય? Ans: �ડુ ખર (જ ંગલી ગધેડાં)
ભારતમાં અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે કાયર્રત સંસ્થા ઇસરો�ું એક મથક �ુજરાતમાં

કયાં આવે?

Ans: અમદાવાદ
જયદ� વની કઈ �ૃિતથી નરિસ�હ મહ�તા પ્રભાિવત થયા હત? Ans: ગીત ગોિવ�દ
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં
�જ

આ�દવાસીઓની વસ્તી મોટ� માત્રામાં? Ans: પંચમહાલ

ુ શીએ કયાં અને કયાર� રાજયપાલ તર�ક� સેવા આપી હતી?
કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ન
Ans: ઉ�ર પ્રદ, ૧૯૫૨ થી ૧૯૫૭
ુ રાતનો કયો પ્રદ�શ સૌથી હ�રયાળોછ? Ans: દ�ક્ષણ �ુજરા
�જ
િવજ્ઞાનક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્ વ�ૂણર્ �ુરસ્કાર

આપવામ?

Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ �ુરસ્ક
ુ રાતમાં સૌ પ્રથમ ટ�ચસર્ ટ્ર�ઇિન�ગ કોલેજ કોણે અને કયાં સ? Ans: પ્રેમચંદ રાયચ�જ
અમદાવાદ

��ુ સ્લમો�ું પિવત્ર યાત્રાધામ હા�પીર કયા �જલ્લ&22741;◌ે� ં ુ છે ? Ans: કચ્છ
ુ રાતમાં સૌથી પહ�લાં કન્યાશાળા કયા અને કયાર� શ� થઇ હત? Ans: ઇ.સ.૧૮૪૯
�જ
(અમદાવાદ)
કચ્છમાં કયા �ુંગર�ું િશખર સૌથી ��ું છે? Ans: કાળો �ુંગર
ુ રાતીમાં સારા�વ
ુ ાદ કય� છે તે ‘કાદં બર�’ના રચિયતા કોણ હતા? Ans:
કિવ ભાલણે �નો �જ
બાણભટ્
ઉમાશંકર જોશી� ંુ ઉપનામ જણાવો. Ans: વા� ૂક�
ુ વિસ�ટ�ની સ્થાપના કયાર� થ? Ans: ઇ.સ.૧૯૯૭
ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િન
ફર�જયાત અને િવના� ૂલ્યે િશક્ષણ કઇ �મરના બાળકોને લા�ૂ પડ�? Ans: ૬થી ૧૪ વષર્
ુ રાતમાં મોટા �બા� ખાતે મેળો કયા મ�હનાની � ૂનમે ભરાય છે ? Ans: ભાદરવા
�જ
ગીરાધોધ કઈ નદ� પર આવેલો છે ? Ans: ��બકા
ુ રાતી ભાષાના પ્રાચીન હસ્ત�લ�ખત �ુસ્તકોના સંગ્રહ માટ� કઇ સંસ્થા કાય?
�જ
Ans: ફાબર્સ �ુજરાતી સભા
કં ઠ�� ંુ મેદાન કયાં આવે� ંુ છે ? Ans: કચ્છ
િવ�પ્રિસદ્ધ કા�ળયાર પાકર્ �ુજરાતમાં કયાં આવે�ુ? Ans: વેળાવદર
અમદાવાદ એજ�કુ �શન સોસાયટ�ના સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: કસ્�ુરભાઈ લાલભાઈ
ુ
કિવ �ન્દર
્ ના પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ�ું નામ
. Ans: કોયા ભગતની કડવી વાણી
�
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર� આનંદશંકર �ુવને ક�ું �બ�ુદ આપ્�ું ? Ans: ઉ�મ વ્યવહારજ
ુ ી આકાશમાં �ચે ઉડ�ને ગાતા ભરત અથવા જલઅગન પક્ષી કય
સવારથી લઇને રાત �ધ
�ગ્રે� નામથી ઓળખાય? Ans: સ્કાય લાકર
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ �જમને�શ્યમ કયા શહ�રમાં સ્થપા�ું ? Ans: વડોદરા
�જ

‘�ધળ� માનો કાગળ’ �ૃિતના લેખક કોણ હતા? Ans: ઈન્�ુલાલ ગાંધી
ુ રાત સરકાર તરફથી શેના માટ� એનાયત કરવામાં આવે છે?
‘જય�ભખ્�ુ �ુરસ્ક’ �જ
Ans: માનવકલ્યાણના ક્ષેત્રે ઉમદા પ્ર�ૃિ� કર
�દવાળ�ઘોડા અથવા તો ખંજન પક્ષીઓ �ુજરાતમાં કયા મ�હનામાં િશયાળો ગાળવા આવ
પહ�ચે છે?
Ans: આસો માસ
ુ રાતની પ્રથમ પદ્ધિતસરની ટંકશાળ કયાં શ� થઇ? Ans: કા��
ુ રુ
અમદાવાદમાં �જ
ુ રાતી સા�હત્યનાં કયા મહાન સ�ક �ુંબઈ રાજયનાં �ૃહપ્રધાનઅને �ુખ્ય ન્યાયાધીશ
�જ
હતા?
ુ શી
Ans: કનૈયાલાલ �ન
�રુ ત �જલ્લાની કઇ નદ� પર હાઈડ્રોઈલેકટ્ર�િસટ� સ્ટ�શન�ું િનમાર્ણ કરવામાં આ? Ans:
તાપી
ુ રાતમાં એકમાત્ર બ્રહ્મા��ું મં�દર
�જ

કયાં આવે�? Ans: ખેડબ્રહ

એક માન્યતા પ્રમાણે તાપી નદ� કયા દ�વતાની �ુત્રી કહ�વ? Ans: � ૂયર્
કિવઓ દ્વારા �ૂબ પ્રશંસાપામેલા પક્ષીચાતકને સૌરાષ્ટ્રમાં કયા નામથી ઓળખવામ?
Ans: મોતીડો
ુ રાતનો કયો મેળો � ૂબ લોકિપ્રય? Ans: ડાકોરનો મેળો
ફાગણી � ૂનમે ભરાતે �જ
િવદ� શમાં રહ�ને ક્રાંિતકાર� ચળવળ ચલાવનાર �ુજરાતી ક્રાંિતકાર� કોણ? Ans: સરદાર િસ�હ
રાણા
મહાત્મા ગાંધી�ની

આત્મકથા�ું �ગ્રે� �પાંતર કરનાર કયા �ુજરાતી? Ans: મહાદ� વભાઇ

દ� સાઇ
આયર્ સમાજની સ્થાપના કોણે ક? Ans: દયાનંદ સરસ્વતી

ુ રાતી અ�વ
ુ ાદ કોણે કય� હતો? Ans: કિવ ભાલણ
સંસ્�ૃત કિવ બાણ ર�ચત‘કાદમ્બર’નો �જ
ુ રાતના કિવ� ંુ નામ � ંુ હ�?ંુ Ans: � ૂરિસ�હ� તખતિસ�હ
‘કલાપી’ના ઉપનામથી �ણીતા �જ
ગો�હલ
ડાંગ �જલ્લાની બાળાઓને િશક્ષણ આપતી ઋતંભરા િવદ્યાપીઠ શ� કરનાર સ્વાતંત્ર સે
નામ આપો. Ans: � ૂ�ણ�માબેન પકવાસા
નવલખી બંદર કયા �જલ્લામાં

આવે�ું છે? Ans: �મનગર

ગાંધી� કોને ચરોતર� ંુ મોતી કહ�તા ? Ans: મોતીભાઇ અમીન
દ્વારકાધીશ મં�દરની ધ� �દવસમાં ક�ટલી વાર બદલવામાં આવે? Ans: ત્ર
ગોવધર્નરામે પોતાની �ુત્રી�ું ચ�રત્ર કયા �ુસ્તકમાં આલેખ ? Ans: લીલાવતી �વનકલા
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં �ુરખાબનગર રચાય છે? Ans: કચ્છ
�જ
લોકપ્રચ�લત ઢાળોમાં ભજન અને ગીતોના ગ-લોકકિવ કોણ છે? Ans: �ુલાભાયા કાગ
ુ રાતમાં આવેલી કઇ મેનેજમેન્ટ સંસ્થા એિશયામાં પ્રથમ ક્રમે? Ans: આઈ.આઈ.એમ.
�જ
-એ
તાના અને ર�ર� કયા ભકત કિવ સાથે લોહ�નો સંબધ
ં ધરાવે છે? Ans: કિવ નરિસ�હ મહ�તા
વડનગર શાના માટ� �ણી� ંુ છે ? Ans: પ્રાચીન કલાત્મક તોરણઅને હાટક��ર મં�
સ્નેહર�શ્મએ �પાનના કયા કાવ્યપ્રકારનો પ્રયોગ �ુજરાતીમાં? Ans: હાય�ુ
�હન્દ� ચલ�ચત્રના સેન્સર બોડર્ના અધ્યક્ષ�ું સ્થાન પામનાર પ્રથમ �ુજરાતી મ?
Ans: આશા પાર� ખ
સયા�રાવ ગાયકવાડ� સૌપ્રથમ કયા સ્થળે મફતઅને ફર�યાત િશક્ષણનો પ્રયોગ ?
Ans: અમર� લી
ુ ારા કઇ પવર્તમાળામાં
સા�ત

આવે�ું છે? Ans: સહ્યા�

ુ રાતમાં રા�લાલ પક્ષીની ક�ટલી �ત જોવા મળે? Ans: ચાર
�જ
કિવ નમર્દ� સમાજ�ુધારણા માટ� ક�ું અખબાર પ્રકાિશત ક�ુ�  હ�? Ans: દાં�ડયો
જ્ઞાનપીઠ પા�રતોિષક િવ�તા પ�ાલાલ પટ�લનો જન્મ કયાં થયો હ? Ans: માંડલી
ભવાઇના આદ્યિપતા અસાઈત ઠાકર નાત બહાર �ૂકાયા બાદ કયાં આવીને વસ્યા હ? Ans:
�ઝા
ુ રાતનો ખેલાડ� કોણ હતો
ચેસની રમતમાં �ફડ�ર��ટ�ગ મેળવનાર િવ�નો સૌથી નાની વયનો �જ

?

Ans: પ્રતીક પાર�
ભારતને આઝાદ� મળ્યા બાદ સોમનાથ મં�દરનો �જણ�ધ્ધાર કોણે ક? Ans: સરદાર
વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ રાત રાજયનો િવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.�ક.મી.
�જ
‘સા�-ુ બાવાના મેળા’ તર�ક� પ્રિસદ્ધ િશવરાત્રીનો મેળો કયા સ્થળેભ? Ans: �ગરનાર
ુ રાતનો મહત્ત્વનો ગણાતો ઇર�ગેશન પ્રો�કટ કયાં સ્થાપવામાં આવ? Ans: દમણ-ગંગા
�જ
ગાંધી�ના સ્વપ્ન�ું ભારતતેમના કયા �ુસ્તકમાં જોવામળે? Ans: �હ�દ સ્વરાજ
કકર ્�ૃ� �ુજરાતના કયા બે સ્થળ પરથી પસાર થાયછ? Ans: પ્રાંિતજ અને �હ�મતનગ
માળવા પરના િવજય પછ� િસદ્ધરાજ જયિસ�હને કયા નામથી ઓળખવામાં આવ? Ans:
અવંિતનાથ
ભારતભરની એકમાત્ર આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ� કયા શહ�રમાં આવેલીછ? Ans: �મનગર
ઇ.સ. ૧૮૪૪માં �બ્રટ�શ ન્યાયતંત્રમાં જોડાનારા સૌપ્રથમ �ુજરાતી ?
Ans: ભોળાનાથ સારાભાઇ
ુ રાતી ભાષા� ંુ પ્રથમ મૌ�લક નાટક ક�ું ગણાય? Ans: િમથ્યા�ભમાન
�જ
હાસ્ય સા�હત્યની િવસ્�ૃત િવવેચના સૌપ્રથમ કોણ? Ans: રમણભાઇ નીલકં ઠ

ગાંધી� હ�રજન આશ્રમમાં ક�ટલો સમય રહ્યા? Ans: ૧૩ વષર્
નવ ભાગમાં િવસ્તર�લો‘ભગવદગોમંડલ’ શબ્દકોશ કયા રાજવીએ તૈયાર કરાવ્યો હ?
Ans: મહારા� ભગવતિસ�હ�
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ૧૦૦૦થી વ� ુ મં�દરોનો સ� ૂહ ધરાવે છે? Ans: પા�લતાણા
�જ
ુ શી
પ્રેમાનંદ માટ‘A Prince of Plagiarists’ - આ� ંુ િવધાન કોણે ક�્ છે
ર ુ ? Ans: કનૈયાલાલ �ન
�મ રણ�તિસ�હ�એ �ક્રક�ટનો ફટકો લગાવ્યો તે કયા નામથી ઓળખાય ? Ans: લેગ ગ્લાન્
ુ રાતમાં સૌથી િવશાળ અને કલાત્મક રો� તર�ક�ની ખ્યાિત ધરાવે? Ans:
કયો રોજો �જ
સરખેજનો રોજો
નમર્દની કાવ્યભાવના પર કયા પિ�મી સા�હત્યકારનો પ્રભાવ જોવા મ? Ans: કિવ
વડઝર્વથર
કિવ ભટ્ટીએ કયા મહાકાવ્યની રચના કર� ? Ans: રાવણવધ
સરદાર સરોવર યોજનાનો િશલાન્યાસ કોના હસ્તે થયો હ? Ans: પં�ડત જવાહરલાલ નહ��
‘માધવાનલ કામ કં દલા દોગ્ધ’ - પદ્યવાતાર્ના રચિયતા કોણ? Ans: કિવ ગણપિત
ુ રાતના કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ
અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે કાયર્રત સ્પેસ એ�પ્લક�શ(SAC) �જ
છે ?
Ans: અમદાવાદ
અણહ�લ�રુ પાટણની સ્થાપના કોણે કર? Ans: વનરાજ ચાવડા
ુ રાતની કઇ નદ� પર કલાત્મક છત્રીઓ ધરાવતો સો વષર્ �ૂનો �ૂલ આવેલો? Ans:
�જ
િવ�ાિમત્ર
માખીમાર �ુ ળ� ંુ ક� ંુ પક્ષી િશયાળો ગાળવા �હમાલયથી �ુજરાત આવે? Ans: �ફરો�
માખીમાર

ફકત પોતે બનાવેલા માળાઓમાં જ આરામ ફરમાવી શક� ંુ પક્ષી ક�ું? Ans: કાનક�ડયા
ુ ારક�ગન
ુ ા સા�હત્ય�ું �ુખ્ય લક્ષણ ક�ુ ? Ans: સંસાર �ધ
ુ ારો અને સામા�જક પ�રવતર્ન
�ધ
ુ �ુ ચત જન�િતના �વ
ુ ાનોમાં તીરકામઠા� ંુ કૌશલ્ય ક�ળવતી સંસ્થા કઇછ?
અ��
Ans: એકલવ્ય

આચર્ર� એક�ડ�મ

આહવા કયા �જલ્લા�ું �ુખ્ય મથકછ? Ans: ડાંગ
ુ રાત’ નામ ચલણી બન્�ુ? Ans: ૧૪મી સદ�
કઇ સદ�થી ‘�જ
ુ રાત રાજ�કય પ�રષદના સૌપ્રથમ પ્ર�ુખ કોણ? Ans: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
�જ
ુ ારક મહ�પતરામ નીલકં ઠ� કઈ નવલકથા લખી હતી ? Ans: સા� ુ વ�ુની લડાઈ
સમાજ�ધ
બ�લરા�નો �રુ ાણપ્રિસદ્ધ યજ્ઞ �ુજરાતના કયા નગરમાં થય? Ans: ભ�ચ
ુ રાતમા&22690; સૌથી �� ુ િશખર ક� ંુ છે? Ans: ગોરખનાથ� ંુ િશખર-�ગરનાર
�જ
ભાવનગરની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: મહારા� ભાવિસ�હ� ગો�હલ
ુ રાતમાં �જલ્લાઓની �ુનર્રચના કયા �ુખ્યમંત્રીના શાસનકાળ દરિમયાન થ?
�જ
Ans: શંકરિસ�હ વાઘેલા
અ�ટરા� ંુ આ� ંુ નામ � ંુ છે ? Ans: અમદાવાદ ટ� કસટાઇલ ઈન્ડસ્ટ્ર�ઝ એન્ડ ર�સચર્ એસો
સા�હત્યકાર કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ુનશીનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ભ�ચ
�ણીતા ગઝલકાર � ૂન્ય પાલન�ુર� �ું �ૂળ નામ �ું છ? Ans: અલીખાન બલોચ
રિવશંકર મહારાજ� ંુ જન્મસ્થળ ક�ું? Ans: સરવસણી (�જ. ખેડા)
અમદાવાદ - �બ
ંુ ઇ વચ્ચે ર�લવે લાઇન કયાર� બની હત? Ans: ૧૮૬૦ - ૬૪
ધોળ�ધ� બંધ કઇ નદ� પર આવેલો છે ? Ans: ભોગાવો

ક�તન મહ�તાની રાષ્ટ્ર�યઅને �તરરાષ્ટ્ર�ય સન્માન મેળવનાર� �ુજરાતી ? Ans:
ભવની ભવાઇ
નવાનગર રજવાડાની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: �મ રાવલ
‘ભગવાનનો ભાગ’ના સ�ક કોણ છે ? Ans: રમેશ પાર� ખ
રાણીની વાવ� ંુ બાંધકામ કયા રાજવીના સમયગાળા દરિમયાન થ� ંુ હ�?ંુ Ans: ભીમદ� વ પહ�લો
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ �ુ દરતી સરોવર ક� ંુ છે ? Ans: નળ સરોવર
�જ
ફર�જયાત અને િવના� ૂલ્યે િશક્ષણ કઇ �મરના બાળકોને લા�ૂ પડ�? Ans: ૬થી ૧૪ વષર્
ગેસ આધા�રત ઈલે�કટ્રિસટ�પેદા કરવામાં �ુજરાત દ�શભરમાં ક�ટલા�ું સ્થાન ધરાવે? Ans:
પ્રથ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ �સ્તકાલય ક�ુ અને કયાં
ુ
�જ

આવે�ું છે? Ans: સેન્ટ્રલ લાયબ-વડોદરા

કિવ ભીમ કોના િશષ્ય હતા? Ans: કિવ ભાલણ
�ણીતી શૈક્ષ�ણક સંસ્થા વલ્લભ િવદ્યાનગર અને ચરોતર એજ�ુક�શન સોસાયટ�ના આદ
કોણ હતા? Ans: ભાઇલાલભાઇ પટ�લ
શ્રીરંગ અવ�ૂત મહારાજ�ું સ્મારક કયાંઆવે�ું? Ans: નાર� �ર
‘ભાર� લો અ�ગ્’ અને ‘�દવ્ય ચ�’ �વી કલાત્મક નવલકથાના લેખક કોણ છે? Ans: રમણલાલ
વ. દ� સાઈ
દ્વારકા અને ઓખા વચ્ચેઆવેલો પંથક કયા નામે ઓળખાય? Ans: ઓખા મંડળ
બનાસ નદ�� ંુ પ્રાચીન નામ �ું હ�? Ans: પણાર્શા
પ્રિસદ્ધ તીથર્ �ટ�ડયા મહાદ�વ કઇ નદ�ના � કનાર� આવે� ? Ans: વાત્ર
ુ રાતના કયા શહ�રમાંથી આપવામાં
સર ટોમસ રોને ભારતમાં વેપાર કરવાની પરવાનગી �જ
આવી હતી? Ans: અમદાવાદ

ુ રાતમાં ક� ંુ લોક� ૃત્ય કરતી વખતે લાકડ�ને ધરતી પર પછાડવામાં
�જ

આવે છ? Ans: ટ�પ્પણી

કિવ કલાપીનો કયો કાવ્યસંગ્રહ �ૂબ પ્રિ ? Ans: કલાપીનો ક�કારવ
ુ રાતમાંથી જ નીકળતી હોય અને �જ
ુ રાતમાં જ વહ�તી હોય તેવી સૌથી લાંબી નદ� કઈ છે?
�જ
Ans: ભાદર
મ�ૂર મહાજન સંઘની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: મહાત્મા ગાંધી
અનાથ બાળકોને આશ્રય મળ� રહ�તે માટ�ની �ુભ શ�આત કોણે ક? Ans: મહ�પતરામ �પરામ
કાનક�ડયા પક્ષી એક કલાકમાં ક�ટલા માઇલ�ું �તર કાપી શકવાની ક્ષમતા ધરાવ?
Ans: ૧૦૦ માઈલ
�ુનાગઢમાં આવેલા ઐિતહાિસક �કલ્લા�ું નામ �ું છે? Ans: ઉપરકોટનો �કલ્લો
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ કન્યાશાળા કઇ સંસ્થા દ્વારા શ� કરવામાં આ?
�જ
ુ રાત વનાર્ક�ુલર સોસાયટ
Ans: �જ
ુ રાતમાં કયા ધાન્ય પાક�ું ઉત્પાદન સૌથી વ�ુ પ્રમાણમાં થા? Ans: બાજર�
�જ
ગાંધી જયંતી (૨ ઓકટોબર) �ુિનયાભરમાં બી� કયા નામે પણ ઉજવાય છે?
Ans: �તરરાષ્ટ્ર�ય અ�હ�સા �
ભારત� ંુ બી� ક્રમ�ું સૌથી મો�ું સાયન્સ સીટ� કયાંઆવે�ું? Ans: અમદાવાદ
ુ ંગ મં�દર
� ૂજના � ૂ�જયા �કલ્લામાં ક�ું પ્રાચીન મં�દરઆવે�ું? Ans: �જ
ુ રાતના કયા રમતવીર� ંુ નામ વોટરપોલોની રમતમાં �ણી� ંુ છે? Ans: કમલેશ નાણાવટ�
�જ
ુ રાત� ંુ મત્સ્યઉદ્યોગ�ું સૌથી મો�ુ ક�ન ્દ્રક? Ans: વેરાવળ
�જ
ુ રાતી ભાષાના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ�ું સંપાદન કોણે? Ans: દલપતરામ
�જ
ુ રાતની કઇ નદ� દર વષ� ર� તીના ઢગમાં ફ�રવાય છે? Ans: કોલક
�જ
‘મેર� તો �ગરધર ગોપાલ’ પદ કોણે લખ્�ું છે? Ans: મીરાંબાઈ

ુ રાતના બધાં જ બંદરોને જોડવા અને દ�રયાઇ વ્યાપારને ઉ�ેજન
�જ

આપવા કયો ધોર�માગર

િવકસાવાયો છે? Ans: લખપતથી ઉમરગામ
ુ
ુ ાફર� �જ
ુ રાતની �લ
ુ ાકાત લીધી હતી?
ચા�કયક
ાળના �તભાગમાં કયા �ણીતા િવદ� શી �સ
Ans: માક� પોલો
ુ રાતી કિવ બા�સ
ુ ાહ�બ ગાયકવાડ � ૂળ કયાંનાં વતની હતા ? Ans: વડોદરા
�જ
જળ �બલાડ� સામાન્ય ર�તે �ુજરાતની કઇ નદ�માં જોવા મળે છ? Ans: નમર્દા
સૌરાષ્ટ્રના ભરવાડ કોમના લોકો કયો રાસ લે? Ans: �ુડારાસ
ુ રાતમાં સૌથી મો�ંુ �સ્તકાલય ક�ું છ
ુ
�જ
? Ans: સેન્ટ્રલ લાયબ-વડોદરા
�સલ - તોરલની સમાિધ કયાં આવેલી છે? Ans: ��ર
ુ રાત સરકાર� ગ્રંથાલય પ્ર�ૃિ�ના િવકાસ તેમજ �હ�ર ગ્રંથાલયોના વહ�વટ અને સ
�જ
માટ� કયા ખાતાની રચના કર� છે ? Ans: ગ્રંથાલય ખા�ુ
ુ રાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ �ુજર...’ કિવતા કોણે લખી છે? Ans: કિવ
‘જયાં જયાં વસે એક �જ
ખબરદાર
ુ રાતી બાળસા�હત્યકાર�ું નામ
‘� ૂછાળ� મા’ નામે ઓળખાતા �જ

આપ. Ans: �ગ�ુભાઇ બધેકા

‘િનશાન � ૂક માફ, નહ� માફ ની� ંુ િનશાન’ - આ િવધાન કો� ંુ છે? Ans: બળવંતરાય ક. ઠાકોર
ુ પ્રમાણમાં જોવા મળેછ? Ans: સલ્ફર
�ુવાના ગરમ પાણીના ઝરામાં ક� ંુ ખનીજ િવ�લ
િસદ્ ધ�ુરનાં કયા સરોવર પાસે મા�ૃશ્રાદ્ધ કરવામાં? Ans: �બ��ુ સરોવર
ુ રાતી મ�હલા માલા �ચનોયને કયા ક્ષેત્રમાં પ્રદાન આપવા બદલ પ્રિત�ષ્ઠત ટ
�જ
એવોડર ્

આપવામાં

આવ્યોછ? Ans: તબીબી ક્ષેત

પ્રાચીન �ુજરાતની ઐિતહાિસક રાજધાની કઇ હ? Ans: આનંદ�રુ (હાલ� ંુ વડનગર)
ડાંગની દાદ� તર�ક� કોણ �ણી� ંુ છે? Ans: � ૂ�ણ�માબેન પકવાસા

અસાઈતના વંશજો વતર્માનમાં કયા નામે

ઓળખાય છે? Ans: તરગાળા

ુ ંગ મં�દર
� ૂજના � ૂ�જયા �કલ્લામાં ક�ું પ્રાચીન મં�દરઆવે�ું? Ans: �જ
અમદાવાદમાં આવેલી કઇ મ�સ્જદ �લતા િમનારાની મ�સ્જદ તર�ક� પ્રિસદ? Ans: રાજ�રુ ની
મ�સ્જદ
ધરોઈ બંધ કયા �જલ્લામાં

આવેલો છ? Ans: મહ�સાણા

િવસ્તારની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાત ભારતમાં કયા સ્થાનેઆવે? Ans: સાત
કયા િશવમં�દરમાં નરિસ�હ મહ�તાને ‘રાસદશર્’ થયા હતા? Ans: ગોપનાથ મહાદ� વ (�ૂનાગઢ)
સંતરામ મહારાજ� ંુ પ્રખ્યાત મં�દર કયાંઆવે�ું? Ans: ન�ડયાદ
ુ રાત� ંુ સૌ પ્રથ૩-ડ� િથયેટર કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: સાયન્સ સીટ-અમદાવાદ
�જ
ુ રાતના ઈિતહાસમાં કયા કાળને �વ
ુ ણર્કાળ કહ�વામાં
�જ

આવે છ? Ans: સોલંક� કાળ

કયો ગ્રીક નાિવક ઘણા વષ�  �ુધી ભ�ચમાં રહ્યો? Ans: પેર�પ્લસ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ લ� ુ ઉદ્યોગ એકમો કયા �જલ્લામાંઆવેલા ? Ans: અમદાવાદ
�જ
કાંિત મ�ડયાની નાટ� સંસ્થા�ું નામ �ું છે? Ans: નાટ�સંપદા
લોથલ� ંુ ખોદકામ કોના માગર ્દશર્ન નીચે થ�ું હ? Ans: ડૉ. એસ. આર. રાવ

પ્રવાસનની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાત�ું સૌપ્રથમ આયોજન�ૂવર્ક િવકસાવવામાં આવે�ું �ગ�રમથક ક�
?

ુ ારા
Ans: સા�ત
વલસાડ શહ�ર કઇ નદ�ના �કનાર� વસે� ં ુ છે ? Ans: ઔૈરંગા
‘માણભટ’ વગાડનાર આખ્યાનકાર�ું નામ જણાવ. Ans: વલ્લભ વ્યા
ુ રાતના કયા �જલ્લાને સૌથી લાંબો દ�રયા �કનારો મળેલો છે? Ans: �મનગર
�જ

ુ રાતમાં સૌ પ્રથમ .એ.ની પદવી કોણે મેળવી હતી? Ans: �બાલાલ સાંકરલાલ દ� સાઇ
�જ
ુ રાત
ભારતમાં મગફળ�� ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન ક�ું રાજય કર� તે છે જણાવ. Ans: �જ
કિવ અને સંગીતકાર એમ બંને ક્ષેત્રે અ�ૂત�ૂવર્ પ્રિસ�દ્ધ મેળવનાર કલાકાર�ું .
Ans: અિવનાશ વ્યાસ
ુ રાતના કયા આ�દ કિવની રચનાઓ �ૃષ્ણભ�કતના રંગે રંગાયેલી જોવા મળે છે? Ans:
�જ
નરિસ�હ મહ�તા
ુ રાતમાં કયા ધાન્ય પાક�ું ઉત્પાદન સૌથી વ�ુ પ્રમાણમાં થા? Ans: બાજર�
�જ
ભારતીય �ક્રક�ટ ટ�મમાં સ્થાન મેળવનાર સવર્પ્રથમ �ુજરાતી િવક� ટક�પર�ું નામ. Ans:
�કરણ મોર�
ુ રાતી ભાષાને પ્રથમ આત્મક(માર� હક�કત) કોણે આપી? Ans: કિવ નમર્દ
�જ
કન્યા ક�ળવણી ક્ષેત્રે �ુજરાત સરકાર� શ� કર�લ યોજના�ું નામ .
Ans: કન્યા ક�ળવણી શાળા પ્રવેશોત
રા�ન્દ્ર શાહને કયા કાવ્યસંગ્રહ માટ� જ્ઞાનપીઠ એવોડર્ ? Ans: િન�ુદ્દેશ
ુ રાતમાં ક�ટલા પક્ષી અભ્યારણ્યો આવેલા? Ans: પાંચ
�જ

ભાવનગરના કયા દ�વાનને લોકો આ� પણ તેમની િત�ણ ��ુ દ્ધપ્રિતભા અને લોકોપય
કાય�ને કારણે યાદ કર� છે? Ans: પ્રભાશંકર પટ્
‘સરસ્વતીચં’માં આદશર્ રાજય માટ� કઇ યોજના �ૂચવવામાં

આવી છ? Ans: કલ્યાણગ્ર

ુ રાતી ભાષામાં આશર� ક�ટલા શબ્દો છે? Ans: આશર� પોણા ત્રણ લા
�જ
‘નંદબત્રી’ અને ‘િસ�હાસન બત્રી’ પદ્યવાતાર્ઓ કોણે લખી ? Ans: કિવ શામળ
અ�ુ ર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતી મ�હલા બેડિમન્ટન ખેલાડ�? Ans: અપણાર્ પોપટ
કચ્છમાં જોવા મળતા િવિશષ્ટ પ્રકારના �ંપડા આકારનાઘરને �ું કહ�વા? Ans: �ગ
ંૂ ા

ુ રાત રાજયનો કયો િવસ્તાર ગીચ જંગલ, િવિવધ �િતના વન્ય�વ, આ�દવાસી સંસ્�ૃિત
�જ
તેમજ અદ� ૂત �ુ દરતી સાદયર્ને કારણે અન્ય પ્રદ�શો કરતાં અલગ તર� આવ? Ans: ડાંગ
ુ રાતમાં કા�ળયાર હરણ� ંુ અભયારણ્ય કયાં
�જ

આવે�ું છ? Ans: વેળાવદર

ુ ાઇ �ચમનભાઇ બેરોનેટ
અમદાવાદના પ્રથમમેયર કોણ હત? Ans: �ચ�ભ
ુ રાત� ંુ રાજય � ૃક્ષ ક�ું? Ans: �બો
�જ
‘આનંદ મંગળ ક�ં ુ આરતી’ - નામી આરતી લખનાર કોણ છે ? Ans: કિવ પ્રીત
અપણાર્ પોપટ કઇ રમત સાથે સંકળાયેલા મ�હલા ખેલાડ� છે? Ans: બેડિમન્ટન
સ્વાતં�ય સેનાની શ્યામ� �ૃષ્ણ વમાર્એ લંડનમાં સ્થાપેલ િવદ્યાથ� છાત્રાલય�ુ.
Ans: ઈ�ન્ડયા હાઉસ
�ુનાગઢમાં આવેલા ઐિતહાિસક �કલ્લા�ું નામ �ું છે? Ans: ઉપરકોટનો �કલ્લો
ચોટ�લા �ુંગર ઉપર ક� ંુ પ્રિસદ્ધ મં�દર આવે�ું? Ans: ચા�ડ
ંુ ા માતા
‘મેર� તો �ગરધર ગોપાલ’ પદ કોણે લખ્�ું છે? Ans: મીરાંબાઈ
િવ�ાિમત્રી નદ��ું ઉદભવસ્થાન કયાં ? Ans: પાવાગઢનો �ુંગર
મોઢ�રા � ૃત્ય મહોત્સવ�ું આયોજન દર વષ� કયા માસમાં થાય? Ans: �ન્�ુઆર�
તરણેતરનો મેળો કોના િવજય માટ� ઉજવાય છે? Ans: અ�ુ ર્નના દ્રૌ-િવજય માટ�
‘�ૂ� ંુ તો થ� ંુ ર� દ� વળ...’ પદ કો� ંુ છે ? Ans: મીરાંબાઈ
ુ
હિમરસર તળાવ કચ્છ �જલ્લાના કયા શહ�રમાં આવ ે�ું? Ans: �જ
ુ રાત રાજયના પ્રથમ રાજયપાલ કોણ હ? Ans: મ�હદ� નવાઝ જ ંગ
�જ
ુ રાતના કયા �જલ્લાને સૌથી
�જ

ઓછા તા�ુકા છ? ક�ટલા ? Ans: ડાંગ-૧

‘ખોબો ભર�ને અમે એટ� ંુ હસ્ચા ક� �ૂવો ભર�ને અમે રોઇ પડ�’ ગીતના લેખક કોણ છે?

Ans: જગદ�શ જોશી
‘અ�ગ્ન�ુંડમાં ઉગે�ું �ુલા’ કો� ંુ �વનચ�રત્ર? Ans: મહાદ� વભાઇ દ� સાઇ
દલપતરામના ‘વેનચ�રત’માં �ી�વનની કઇ સમસ્યાની વાત છ? Ans: બાળિવધવાની સમસ્યા
સશ� ક્રાંિતની �હમાયત કરનાર સૌપ્રથમ �ુજરાતી કોણ? Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
પ્રિસદ્ધ યાત્રા� ટૉલેમીએ પોતાના યાત્રા વણર્નમાં મહ�સાગર નદ�નો કયા નામથી ઉ
?
Ans: Mophis

મા ખો�ડયારના નામ પરથી કઈ નદ� ઉપર બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે? Ans: શે��
ંુ
સાબરકાંઠાના રહ�વાસી કયા પ્રધાન �ધ્રપ્રદ�શના ગવનર્ર બ? Ans: ડૉ.ક�.ક�. શાહ
ભવાઇના આદ્યિપતા અસાઈત ઠાકર નાત બહાર �ૂકાયા બાદ કયાં આવીને વસ્યા હ? Ans:
�ઝા
ભારતના સૌથી �ૂના પ્રાણીસંગ્રહાલય સ�ર(�ૂનાગઢ)ની સ્થાપના કઇ સાલમાં કરાઇ
હતી?
Ans: ઇ.સ. ૧૮૬૩
બાદશાહનો હ�રો અને રાણીનો હ�રો નામની ઇમારત અમદાવાદમાં કયા સ્થળે

આવેલી છે?

Ans: માણેકચોક
ુ રાતના કયા �ણીતા પક્ષીિવદન‘પદ્મ�ૂ’થી સન્માિનત કરાયા છ? Ans: સલીમઅલી
�જ
‘તાર� માથે નગારા વાગે મોતના ર� ’ - પદના રચિયતા કોણ છે ? Ans: દ� વાનંદ સ્વામી
ુ રાતની અિધકતમ બારમાસી નદ�ઓ કયા પંથકમાંથી વહ� છે ? Ans: દ�ક્ષણ �ુજરા
�જ
‘જળ કમળ છાંડ� �ને બાળ, સ્વામી અમારો �ગશ...’ - આ કયા કિવની રચના છે?
Ans: ભકત કિવ નરિસ�હ મહ�તા
ુ રાતમાં સૌપ્રથમતેલક્ષેત્ર કયાં મળ�? Ans: � ૂણેજ
�જ

નમર્દા અને

ઓરસંગ નદ�ના સંગમ સ્થળે આવેલા િપ�ૃતપર્ણ માટ� પ્રચ�લત નગર�ું

જણાવો.
Ans: ચાણોદ
એિશયામાં સૌપ્રથમ ફરતી ર�સ્ટોરન્ટ કયાં બનેલી? Ans: �રુ ત
ુ રાતના કિવ� ંુ નામ � ંુ હ�?ંુ Ans: � ૂરિસ�હ� તખતિસ�હ
‘કલાપી’ના ઉપનામથી �ણીતા �જ
ગો�હલ
કચ્છમાં

આવેલા કયા સરોવર�ું પાણી સ�ુદ્ર ન�ક હોવા છતાં પણ મી�ું ? Ans: નારાયણ

સરોવર
‘ત્યાગ ન ટક� ર� વૈરાગ્ય િવ...’ રચના કોની છે ? Ans: િનષ્�ુળાનંદ સ્વામ
ુ રાતમાં અમદાવાદ ખાતે પહ�લી લો કોલેજ સ્થાપનાર કોણ હત? Ans: સર લલ્�ુભાઇ
�જ
આશારામ શાહ
મ�ૂર મહાજન સંઘની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: મહાત્મા ગાંધી
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ ડાંગર� ંુ વાવેતર કયા �જલ્લામાં થાય છ? Ans: વલસાડ
�જ
ુ પાસે ક� ંુ પ્રાચીન ધાિમ�ક સ્થળઆવે�ું ? Ans: કોટ� �ર મં�દર
�જ
ુ રાતી અ�વ
ુ ાદ કોણે કય� છે? Ans: જયંિત દલાલ
ટોલ્સટોયની‘વૉર એન્ડ પી’ મહાનવલનો �જ
ુ રાતી ભાષાની પ્રથમ ક�ણપ્રશ�સ્ત કોણ? કોના માટ� લખી?
�જ
Ans: કિવ દલપતરામે - િમત્ર એલેકઝાન્ડર �કન્લોક ફોબ્સર્
હસનપીરની દરગાહ કયાં આવેલી છે ? Ans: દ� લમાલ
મહમ્મદ બેગડાએ �મા મ�સ્જદ કયાં બંધાવી હ? Ans: પાવાગઢ અને ચાંપાનેર
શાહજહાંએ બંધાવેલો મોતીશાહ� મહ�લ કયાં આવેલો છે ? Ans: અમદાવાદ
ઉમાશંકર જોશીએ અખાને ક�વો કિવ કહ્યોછ? Ans: હસતો �ફલ� ૂફ

ુ રાતની અલગ રચનાની આગેવાની કોણે લીધી હતી? Ans: ઈન્�ુલાલ યા�જ્
મહા�જ
કચ્છ �જલ્લાનાં કયા શહ�રમા‘ખાર� ક સંશોધન ક�ન્’ આવે� ં ુ છે ? Ans: �દ્ર
ંુ
પ્રેમાનંદ �ૂળ કયાંના વતની હત? Ans: વડોદરા
ુ રાત રાજયનો િવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.�ક.મી.
�જ
ુ
કચ્છ �જલ્લા�ું �ુખ્ય મથક ક�ું ? Ans: �જ

ુ રાતનો ખેલાડ� �તરરાષ્ટ્ર�ય ક્ષેત્રે િસ�દ્ધ પ્રાપ્તકર� ત્યાર� તેને કયો એવોડર
�જ
છે ?
Ans: એકલવ્ય એવોડ
અમદાવાદ - �બ
ંુ ઇ વચ્ચે ર�લવે લાઇન કયાર� બની હત? Ans: ૧૮૬૦ - ૬૪
ન્�ુ�કલયર ઈલે�કટ્રિસટ� પેદા કરવામાં �ુજરાત�ું સ્થાન ભારતમાં ક�ટલા�ુ? Ans: �દ્વતી
ખંભાત� ંુ પૌરા�ણક નામ � ંુ છે? Ans: સ્તંભતીથર
ુ શીના મત મ�ુબ નરિસ�હ મહ�તા કયા સૈકામાં થઈ ગયા? Ans: ૧૬મા સૈકા
કનૈયાલાલ �ન
ભગવાન િશવે પ્રસ� થઈ નરિસ�હ મહ�તાનેશેના દશર્ન કરાવ્યા? Ans: રાસલીલા
‘જયાં જયાં નજર માર� ઠર� , યાદ� ભર� ત્યાં

આપન’ - ગઝલ કોણે લખી છે ? Ans: કિવ કલાપી

કાનક�ડયા પોતાના માળા શેના વડ� બાંધે છે? Ans: પોતાના �ક
ં ૂ વડ�
‘ઉદ્ધવગી’ અને ‘સતીગીતા’ �ૃિતઓ કોની છે ? Ans: �કુ તાનંદ સ્વામી
િવસ્તારની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાત ભારતમાં કયા સ્થાનેઆવે? Ans: સાત
ુ �વ
સ્વતંત્ર ભારતની પ્રથમ પાલાર્મેન્ટના&22763;ણ હતા? Ans: ગણેશ વા�દ
માવળં કર
ગાંધી�ના �ગત સ�ચવ કોણ હતા? Ans: મહાદ� વભાઇ દ� સાઇ

ુ ની કઈ �ૃિતને ‘� ૃદ્ધપો’ કહ� છે? Ans: �હન્�ુ ધમર્ની બાળપોથ
ગાંધી�એ આનંદશંકર �વ
ુ રાત� ંુ પ્રથમતેલક્ષેત્ર
�જ

ુ જ
કયાં આવે�? Ans: �ણે

ુ રાતની કઈ નદ�ઓ પર બે-બે બંધ બાંધવામાં આવ્યા છે? Ans: તાપી અને મહ�
�જ
નોબેલ પા�રતોિષક િવ�તા રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની પ્રિસદ્ધ �ૃિત ગીતાંજલીનો અ�ુવાદ કો
છે?
Ans: કિવ કાન્ત
ુ રાતી ભાષામાં પ્રથમ સાપ્તા�હક કોણે પ્રકાિશત? Ans: એલેકઝાન્ડર �કન્લો
ઇ.સ. ૧૮૪૯ �જ
ફોબ્સર
મા ખો�ડયારના નામ પરથી કઈ નદ� ઉપર બંધ બાંધવામાં આવ્યો છે? Ans: શે��
ંુ
ુ રાતી ભાષામાં આશર� ક�ટલા શબ્દો છે? Ans: આશર� પોણા ત્રણ લા
�જ
બ�ળયાદ� વને ર�ઝવવા માટ� ક� ંુ � ૃત્ય કરવામાં

આવે છે? Ans: કાકડા � ૃત્ય

ુ રાતના કયા શહ�રની બાંધણી દ� શભરમાં પ્રિસદ્ધ? Ans: �મનગર
�જ
‘મને એ જોઇને હસ� ંુ હ�રોવાર આવે છે, પ્ર, તારાં બનાવેલાં આ� તમને બનાવે છે’ - પ્રસ્�
પં�કત કયા ગઝલકારની છે? Ans: હર� લવ� દામાણી ‘શયદા’
કિવ નમર્દ�ું તખલ્�ુસ જણા. Ans: પ્રેમશોય
ભારતીય � ૂિમસેનાના પ્રથમ �ુજરાતી �ફલ્ડમાશર્લ કોણ ? Ans: જનરલ માણેકશા
ુ રાતના ઘરઘરમાં �ણીતાં થનાર જનકલ્યાણ માિસકની શ�આત કોણે કર� હત?
�જ
ુ ત મહારાજ
Ans: સંત �િન
મ�ૂર મહાજન સંઘની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: મહાત્મા ગાંધી
ુ શીની મહાનવલકથા ‘�ૃષ્ણાવતા’ ક�ટલા ભાગમાં િવભા�ત છે? Ans: આઠ
કનૈયાલાલ �ન
ઝવેરચંદ મેઘાણીના લોકગીતોને સ્વરબદ્ધ કરનાર ગાયક�ું નામ જણ. Ans: હ�� ુ ગઢવી

ધ્રાંગધ્રાનો ર�તી ખડક કઇર�તે ઉપયોગમાં લેવા? Ans: ઈમારતી પથ્થર તર�ક�
‘એક વય� ગોપીજન વલ્લ’ - એ રચના કોની છે ? Ans: કિવ દયારામ
સોમનાથનો �જણ�દ્ધાર કયા કાળ દરિમયાન થયો હ? Ans: સોલંક�કાળ
શામળ� ંુ ન�ધપાત્ર પ્રદાન કયા સા�હત્યપ્રકા? Ans: પદ્યવાતા
ુ રાતમાં વ્યાયામ પ્ર�ૃિ�ના િપતામહ કોણ ગણાય? Ans: છો�ુભાઇ �રુ ાણી
�જ
ુ રાતમાં કયા સ્થળેથી વાસ્�ુકલાના િનયમો પ્રમાણે લાકડા�ું કોતરકામ મળ� આવ્�ુ?
�જ
Ans: સોમનાથ
ુ રાતી સા�હત્ય મંડળની સ્થાપના કયાર� કયાં ? Ans: ૧૯૨૩-�રુ ત
�જ
સ્વાતં�ય ચળવળ દરિમયાન �ુજરાતમાં થયેલો સૌપ્રથમ સત્યાગ્રહ કય? Ans: ખેડા
સત્યાગ્
‘કં ઈક લાખો િનરાશામાં, અમર આશા �પાઇ છે’ ના કિવ કોણ છે? Ans: મ�ણલાલ ન. �દ્વવેદ
નવા િવધાનસભા �બલ્ડગ�ું નામ કોના નામ ઊપર રાખવામાં

આવ્�ુંછ? Ans: િવઠ્ઠલભાઇ પટ�

ઇ.સ. ૧૯૬૫ ના પા�કસ્તાન �ુદ્ધમાં �ુજરાતના કયા �ુખ્યમંત્રી િવમાન અકસ્માતમાં માય
હતા?
Ans: બળવંતરાય મહ�તા
અ� ૂલ ડ�ર�ના સ્થાપક�ું નામ જણાવ. Ans: િત્ર�ુવનદાસ પટ�
કચ્છમાં

આવે�ું ક�ું સ્થળ રો-િપ્ર�ન્ટગ એમ્બ્રોઇડર� માટ� �ણી? Ans: િન�ુણા

ફકત પોતે બનાવેલા માળાઓમાં જ આરામ ફરમાવી શક� ંુ પક્ષી ક�ું? Ans: કાનક�ડયા
ભકત કવિયત્રી ગંગાસતી�ું વતન ક�ું હ�? Ans: સમ�ઢયાળા (�જ. ભાવનગર)
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ કયાં થયો હ? Ans: ટં કારા (�જ. રાજકોટ)

દ�ક્ષણ �ુજરાતમાંશેરડ��ું વાવેતર શ� કરાવનાર �ુજરાતી કોણ હ? Ans: દયારામ �ું વર�
પટ�લ
ુ રાતમાં સૌથી �� ુ િશખર ક� ંુ છે? Ans: ગોરખનાથ� ંુ િશખર-�ગરનાર
�જ
ુ રાતનો �ુ લ જમીન િવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૦૫,૯૬,૯૯૨ ચો. �ક.મી.
�જ
ુ ત ધમર્ના સ્થાપક�ું નામ જણા. Ans: લ�ુ લેશ�
પા�પ
કચ્છના રણમાં વસ�ું ક�ું પક્ષી પોતાના �ડા ર�તીના ઢગ પર �ૂક� ? Ans: ફલેિમ�ગો
કયા �ણીતા �ચત્રકાર� સાંસ્�ૃિતક મેગેઝ‘�ુ માર’ની શ�આત કર� હતી? Ans: રિવશંકર રાવળ
‘કલ્પ�ૂ’� ંુ સંપાદન કોણે ક�?� ુ Ans: ધને�ર� ૂ�ર
રમણલાલ નીલકં ઠનાં િપતા�� ંુ નામ � ંુ હ� ંુ ? Ans: મહ�પતરામ નીલકં ઠ
મધ્યકાલીન ફા�ુકાવ્યોમાં ઉ�મ ફા�ુકાવ્ય ક�ું મનાય ? Ans: વસંત િવલાસ
‘બા’ ના �ુલામણા નામથી કોણ િવ� પ્રિસદ્? Ans: કસ્�ુરબા ગાંધી
નવલકથા ‘પેર� �લિસસ’ના લેખક કોણ છે ? Ans: ચંદ્રકાન્ત બ
ુ રાતી સા�હત્યમાં‘હ�ૂલા’ નામનો કાવ્યપ્રકાર રચનાર કોણ ? Ans: કિવ દલપતરામ
�જ
ગાંધી�એ દાંડ��ચ
ૂ કયા અન્યાયી કાયદાના ભંગ કરવાના

આશયથી કર� હત? Ans: મીઠા

ુ રાતમાં ક� ંુ લોક� ૃત્ય કરતી વખતે લાકડ�ને ધરતી પર પછાડવામાં
�જ

આવે છ? Ans: ટ�પ્પણી

ુ રાત િવધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ? Ans: કલ્યાણ વ. મહ�તા
�જ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ ખેતઉત્પાદન બ�ર ક�ુ? Ans: �ઝા
�જ
�ગર રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાન કયા �જલ્લામાં આવે�? Ans: �ૂનાગઢ
ુ રાતનો ટ� ક્ષટાઈલ ઉદ્યોગ શેના ઉત્પાદન માટ� િવ�સ્તર� ત્રી�ું સ્થાન?
�જ
Ans: ડ�િનમના ઉત્પાદન માટ�

ઉદવાડામાં આવેલી કઇ અ�ગયાર� જોવાલાયક છે ? Ans: પિવત્ર ઈરાનશો ફાયર ટ�મ્
તાના અને ર�ર� કયા ભકત કિવ સાથે લોહ�નો સંબધ
ં ધરાવે છે? Ans: કિવ નરિસ�હ મહ�તા
ુ રાતમાં પ્રથમ વસ્તી ગણતર� કયાર�? Ans: ઇ.સ. ૧૮૭૨
�જ
ુ રાત...’ સૌપ્રથમ �ુજરાતી ભાષાના કય
નમર્દ ર�ચત �ુપ્રિસદ્ધ ક‘જય જય ગરવી �જ
શબ્દકોષમાં પ્રકાિશત થઇ ? Ans: નમર્કોશ
ુ રાતનો કયો પ્રદ�શ સૌથી હ�રયાળોછ? Ans: દ�ક્ષણ �ુજરા
�જ
‘�વને �ાસ તણી સગાઈ, ઘરમાં ઘડ� ન રાખે ભાઈ’ - આ પદના રચનાકાર કોણ છે ?
Ans: કિવ ભો� ભગત
�ૂનાગઢમાં આવે� ં ુ ક� ંુ સ્થળ પ્રાચીન બૌદ્ધ

�ુફાઓ માટ� પ્? Ans: ઉપરકોટ

બોલી�ડુ �ફલ્મ દ�વદાસ�ું િનમાર્ણ કયા �ુજરાતીએ ક�ુ�? Ans: સંજય લીલા ભણસાલી
પ�ાલાલ પટ�લની કઇ પ્રિસદ્ધ નવલકથાને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ �ુરસ્કાર પ્રા?
Ans: માનવીની ભવાઇ
�પાયતન હસ્તકલા ઊદ્યોગ કયાં િવકસેલો? Ans: �ૂનાગઢ
ગોરખનાથની તપો� ૂિમ તર�ક� ક� ંુ સ્થળ પ્રખ્યાત? Ans: ધીણોધર �ુંગર
ુ લાલ આશારામ ભાવસાર
� ૂજય શ્રી મોટા�ું �ૂળ નામ �ું હ�? Ans: �ની
નવલખી બંદર કયા �જલ્લામાં

આવે�ું છે? Ans: �મનગર

ભીલોના ઊત્કષર્ માટ૧૯૨૨માં ‘ભીલ સેવા મંડળ’ની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: ઠ�રબાપા
ભારતમાં ડોલોમાઈટ ખનીજ� ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન કયાં થાય છ? Ans: છોટા ઉદ� �રુ
ુ રાત� ંુ પહ�� ં ુ �ત
ુ રાઉ કાપડ� ંુ કારખા� ંુ કયાં સ્થપા�ું હ�ુ? Ans: ભ�ચ
�જ

િવ�ના રમતગમત જગતનો પ�રચય કરાવતી વ્યાયામ િવજ્ઞાન કોષ યોજનાના ગ્ર
સામગ્રીને ક�ટલાં િવભાગમાં વહ�ચવામાં આવી? Ans: નવ િવભાગમાં
�ીઓને સ્વાવલંબી બનાવવા માટ� સ્થપાયેલી જયોિતસંઘ સંસ્થાનાપ્રણેતા કોણ?
Ans: ચા�મતી યોદ્ધ
સ્વામી

આનંદ�ું �ૂળ નામ �ું છ? Ans: �હ�મતલાલ રામચંદ્ર દવ

ુ રાતમાં �ેત ક્રાંિતના પ્રણેતાકોને ગણવામાં આવ? Ans: ડૉ. વગ�સ �ુ �રયન
�જ
ુ રાતમાં કયા રાજવીએ પ્રાથિમક ક�ળવણી ફર�જયાત બનાવી હત? Ans: સયા�રાવ
�જ
ગાયકવાડ
�રુ ત �જલ્લાની કઇ નદ� પર હાઈડ્રોઈલેકટ્ર�િસટ� સ્ટ�શન�ું િનમાર્ણ કરવામાં આ? Ans:
તાપી
ુ રાતી અ�વ
ુ ાદ કોણે કય� હતો? Ans: કિવ ભાલણ
સંસ્�ૃત કિવ બાણ ર�ચત‘કાદમ્બર’નો �જ
ુ રાતી ક્રાંિતકાર� કોણ હ? Ans:
િવદ� શમાં રહ�ને ક્રાંિતક&22752; ચળવળ ચલાવનાર �જ
સરદાર િસ�હ રાણા
િવનોદ�ની નીલકં ઠની કઇ વાતાર્ પરથી૧૩ એવોડર ્ �તનાર� �ફલ્મ બની હ? Ans: કાશીનો
દ�કરો
રાણીની વાવ� ંુ બાંધકામ કયા રાજવીના સમયગાળા દરિમયાન થ� ંુ હ�?ંુ Ans: ભીમદ� વ પહ�લો
જયદ� વની કઈ �ૃિતથી નરિસ�હ મહ�તા પ્રભાિવત થયા હત? Ans: ગીત ગોિવ�દ
ુ રાતમાં ભવાઈ મંડળ�ઓ કયા નામથી ઓળખાતી હતી ? Ans: પેડા
�જ
ુ પ્રમાણમાં જોવા મળેછ? Ans: સલ્ફર
�ુવાના ગરમ પાણીના ઝરામાં ક� ંુ ખનીજ િવ�લ
દાસી �વણ કોનો અવતાર ગણાય છે? Ans: રાધા
‘એકલવ્ય

આચર્ર� એક�ડ�’ની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: �દનેશ ભીલ

તે�બી પત્રકાર તર�ક� કયા સા�હત્યકાર ઓળખાતા ? Ans: ચન્દ્રકાન્ત
૧૯૬૦ની ૩૦ એિપ્રલ �ુધી �ુજરાત કયા રાજયનો ભાગ હ�? Ans: � ૃહ�્ �બ
ંુ ઇ રાજયનો
ભકત કવિયત્રી મીરાંબાઈએ �વનનો �િતમ સમય �ુજરાતની કઇ પ્રાચીન નગર�માં િવતા
હતો ?
Ans: દ્વા�રક
કિવ દલપતરામે સ્વાિમનારાયણ સંપ્રદાયના કયા સંત પાસેથી ધમર્દ�ક્ષા લી? Ans:
� ૂમાનંદ સ્વામી
અમદાવાદમાં આવેલી ‘અભયઘાટ’ સમાિધ કોની છે? Ans: મોરાર� દ� સાઈ
ુ ારા
ડાંગ �જલ્લામાં ક�ું પ્રિસદ્ધ �ગર�મથક આવે�ુ? Ans: સા�ત
આયર્સમાજની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: સ્વામી દયાનંદ સરસ્વ
ુ રાતીમાં ‘અ�સ્મત’ શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોણે કય? Ans: કનૈયાલાલ �ન
ુ શી
�જ
અમદાવાદમાં આવેલા �તરરાષ્ટ્ર�ય કક્ષાના �ક્રક�ટ સ્ટ��ડયમ� ંુ નામ? Ans: મોટ� રા
સ્ટ��ડયમ
લોથલ� ંુ ખોદકામ કોના માગર્દશર્ન નીચે થ�ું હ? Ans: ડૉ. એસ. આર. રાવ
ુ રાત રાજયનો િવસ્તાર ક�ટલો છ? Ans: ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.�ક.મી.
�જ
ુ રાતી સા�હત્યનાં કયા મહાન સ�ક �ુંબઈ રાજયનાં �ૃહપ્રધાનઅને �ુખ્ય ન્યાયાધીશ
�જ
હતા?
ુ શી
Ans: કનૈયાલાલ �ન
કાકરાપાર એટ�િમક પાવર સ્ટ�શન કયા �જલ્લામાંછ? Ans: તાપી
ભારતીય �ક્રક�ટ ટ�મમાં સ્થાન મેળવનાર સવર્પ્રથમ �ુજરાતી િવક� ટક�પર�ું નામ. Ans:
�કરણ મોર�
કિવ નમર્દ� જગતનો ઈિતહાસ કયા નામે લખ્યોછ? Ans: રાજયરં ગ

અખાએ ગીતા પર આધા�રત કઈ ન�ધપાત્ર �ૃિત રચી? Ans: અખેગીતા
ુ રાત� ંુ રાજય � ૃક્ષ ક�ું? Ans: �બો
�જ
ુ રાતની ભૌગો�લક સીમાઓનો િવસ્તાર કયા �ુળનાં શાસનમાં સૌથી વધાર� થય? Ans:
�જ
સોલંક� વંશ
�ુલર્ભ િસ�ા, ફોટોફ્ર�, હિથયારો, કા�ઠયાવાડ� હાથ બનાવટની ચીજો, �રુ ાતત્ત્વીય અન
� ૂસ્તર�ય શોધોના ન�ૂનાઓ �વી ચીજોનો સંગ્રહ ધરાવ�ું બેરટોન  મ્�ુ�ઝયમ કયાં આવે�ુ ?
Ans: ભાવનગર
અમદાવાદ એજ�કુ �શન સોસાયટ�ના સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: કસ્�ુરભાઈ લાલભાઈ
કયા કિવ ગરબીઓના કિવ તર�ક� પ્રિસ�દ્ધ પામ્ય? Ans: કિવ દયારામ
�મનગરનો અ�યબ �કલ્લો કોણે અને કયાર� બાંધ્?
Ans: ઇ.સ. ૧૭૮૪ થી ૧૭૮૯ - �દવાન મેરામણ ખવાસ
ુ રાતમાં જર� ઉદ્યોગ સૌથી વ�ુ કયાં િવકસ્યો ? Ans: �રુ ત
�જ
ુ રાતમાં કયા સ્થળે સૌથી વ�ુ વરસાદ પડ� છે? Ans: ધરમ�રુ
�જ
ુ રાત �ક્રક�ટ એસોિસએ(�સીએ)� ંુ �ખ્ય મથક કયાં
ુ
�જ

આવે�ું છ? Ans: અમદાવાદ

દ્વારકા�ું મં�દર કઇ નદ�ના કાંઠા ઉપર આવ ે�ુંછ? Ans: ગોમતી નદ�
ગીર અભ્યારણમાં જો િસ�હ ન હોત તો પણ તે વનિવસ્તાર અન્ય કઇ વન્ય�ૃ�ષ્ટની વૈિવ
માટ� પ્રખ્યાત ? Ans: પક્ષી�ૃ�ષ
વલસાડ �જલ્લાના કયા સ્થળેલેડ� િવલસન મ્�ુ�ઝયમઆવે�ું? Ans: ધરમ�રુ
દાંડ��ચ
ૂ દરિમયાન પોતાની ધરપકડ થાય તો દાંડ��ચ
ૂ � ંુ ને� ૃત્વ કરવા માટ� ગાંધી�એ કોની
પસંદગી કર� હતી? Ans: અબ્બાસ તૈયબ�
ુ રાતી ભાષાની કઇ શૈલી માત્ર ન્હાનાલાલ કિવ �ૂરતી જ મયાર્�દત? Ans: ડોલન શૈલી
�જ

પરદ� શમાં સૌપ્રથમ ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવનાર �ુજરાતી ક? Ans: મેડમ �ભખાઈ�
કામા
ુ રાતના કોળ�ઓમાં �ણી� ંુ � ૃત્ય છે? Ans: અ� � ૃત્ય
ઉ�ર �જ
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં
શે�જ
ંુ ો �ુંગર �જ

આવેલો છે? Ans: ભાવનગર

સમગ્ર �ુજરાતમાં જોવા મળતી દ�વચકલીને કચ્છ િવસ્તારમાં કયા નામથી ઓળખવામાં
છે?
ુ
Ans: કાળ� �ચક
ુ એ ભારતીય �ક્રક�ટ ટ�મમાં સ્થાન જમાવ્�ુ?
વડોદરાના કયા બં�ઓ
ુ ફુ પઠાણ
Ans: ઈરફાન પઠાણ અને ��
ધ્રાંગધ્રાનો ર�તી ખડક કઇર�તે ઉપયોગમાં લેવા? Ans: ઈમારતી પથ્થર તર�ક�
ુ રાતમાં કયાં આવેલી છે ? Ans: �મનગર
�ુિનયાની સૌથી મોટ� �રફાઇનર� �જ
ુ રાત � ૂષણ’ કહ� નવાજયા હતા ? Ans: જય�ષૃ ્ણ ઠાકર
ગાંધી�એ કોને ‘�જ
ુ રાતના ઘરઘરમાં �ણીતાં થનાર જનકલ્યાણ માિસકની શ�આત કોણે કર� હત?
�જ
ુ ત મહારાજ
Ans: સંત �િન
�ગર રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાન કયા �જલ્લામાં આવે�? Ans: �ૂનાગઢ
ુ રાતમાં આ�દવાસી અને હ�રજનોના બાપા તર�ક� કોણ ઓળખાતા?
�જ
Ans: અ�ૃતલાલ િવઠ્ઠલદાસ ઠ�(ઠ�રબાપા)
‘�જગરનો યાર �ુદો તો બધો સંસાર �ુદો છે’ - આ ગઝલ કોની છે? Ans: બાલાશંકર કં થા�રયા
� કુ ડ�મ આવેલો છે? Ans: રણ�જતસાગર ડ�મ
�મનગરમાં કયો બ�ુહ�
�ૃથ્વી છંદને પ્રવાહ� બનાવવાનો પ્રયોગ કયા કિવએ ક? Ans: બળવંતરાય ક. ઠાકોર
ભ�ચ પાસે નમર્દા નદ� પર

આવેલો ગોલ્ડનબ્રીજ ક�ટલા વષ� �ૂનો? Ans: ૧૫૦ વષર્

સા�હત્યકાર કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ુનશીનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ભ�ચ
ુ રાતમાં જોવા મળ� ંુ પલાશ� ંુ � ૃક્ષ લોક બોલીમાં કયા નામે પ્રચ�લત? Ans: ક��ડો
ુ
ઉ�ર �જ
કઇ સાલમાં ભયાનક � ૂર આવવાને કારણે લોથલનો િવનાશ થયો હોવા� ંુ મનાય છે?
Ans: ઇ.સ. � ૂવ� ૧૯૦૦ આસપાસ
સ્થાપત્યનો ઉ�મ ન�ૂનો એવો અમદાવાદનો ભદ્રનો �કલ્લો બાંધવામાં ક�ટલા વષર્ લાગ?
Ans: ૭ વષર્
ુ રાત ક�ટલો લાંબો દ�રયા�કનારો ધરાવે છે? Ans: ૧૬૬૦ �કમી
�જ
ુ રાતી કિવતા ક્ષેત્રે �ૂળ ઈટાલીનાસોનેટનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર કોણ ?
�જ
Ans: બળવંતરાય ક. ઠાકોર
ુ ામનબી મન્�ુર� �ું ઉપનામ જણાવ. Ans: આ�દલ
ફર�દ મહમદ �લ
‘હ�રનો માગર્ છે �ૂરાન’ - પદરચના કોની છે? Ans: કિવ પ્રીતમદા
રાજકોટ ન�ક આવેલો ૧૧૭૩ �ટ �ચો કયો પવર્ત જવાળા�ુખી ફાટવાને કારણે બન્યો?
Ans: ચોટ�લા
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ રચેલા ગ્રંથ�ું નામ જ. Ans: સત્યાથર્પ્ર
િશક્ષણક્ષેત્રે પોતા�ું અ�ૂલ્ય પ્રદાન આપી રહ�લી સરદાર પટ�લ �ુિનવિસ�ટ� કયાં?
Ans: વલ્લભ િવદ્યાન
કિવ નમર્દ� કયા સામિયક દ્વારા સમાજ �ુધારાની દાંડ� પીટ� ? Ans: ડાં�ડયો
પ્રથમ �ુજરાતી સાપ્તા�‘શ્રી �ુંમબઇના સમાચ’ કોણે પ્રકાિશત ક�? Ans: ફ�ુર્ન� મઝર્બા
કરસનદાસ � ૂળ�ના પ્રવાસ વણર્નો કયા �ુસ્તકમાં સંગ્ર? Ans: �ગ્લેન્ડમાં પ્ર
ુ શીની કઇ ત્રણ ઐિતહાિસક નવલકથાઓમાં �ુજરાતના ઇિતહાસ�ુ
કનૈયાલાલ માણેકલાલ �ન
ુ રાતનો નાથ, રા�િધરાજ
દશર્ન કરાવે છ ? Ans: પાટણની પ્ર�ુ, �જ

ન�ડયાદમાં હ�ર ઓમ આશ્રમ શ� કરનાર સંત કયા હ? Ans: સંત � ૂજય શ્રી મોટ
ખંડકાવ્ય�ું સ�ન સૌપ્રથમ કોણે ક�ુ� હોવા�ું મનાય? Ans: કિવ કાન્ત
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ .વી. સ્ટ�શન ક�ું હ�ુ? Ans: પીજ
�જ
તારં ગા પવર્ત કયા �જલ્લામાં આવેલોછ? Ans: મહ�સાણા
પ્રેમાનંદન‘મામે�ં ુ ’ �ૃિત કોના �વન સાથે જોડાયેલી છે ? Ans: નરિસ�હ મહ�તાની દ�કર�
�ું વરબાઈ
કચ્છના રણ િવસ્તારો કઇ ભૌગો�લક પ્ર�ક્રયાથી બન? Ans: ખંડ�ય છાજલી �ચકાવાથી
ુ રાતની કઇ નદ� પર કલાત્મક છત્રીઓ ધરાવતો સો વષર્ �ૂનો �ૂલ આવેલો? Ans:
�જ
િવ�ાિમત્ર
વડોદરા �જલ્લામાં

આવે�ું ક�ું તળાવ પયર્ટન સ્થળ તર�ક� પણ િવકાસ પામ્�ુ? Ans: આજવા

તળાવ
કાયદા� ંુ િશક્ષણ આપતી �ુજરાતની �ૂની અને �ણીતી સંસ્થા કઇ?
Ans: શ્રી .એ. શાહ લૉ કૉલેજ-અમદાવાદ
શેકસિપયર ર�ચત હ�મ્લેટ�ું �ૃથ્વી છંદમાં ભાષાંતર કોણે ક�ુ�? Ans: હંસા &22734;હ�તા
મધ્યકાલીન �ુજરાતી કિવ પ્રીતમનો જન્મ કયાં થયો ? Ans: બાવળા
�મનગર શહ�રના રણમલ તળાવની મધ્યે

આવેલા મહ�લ�ું નામ જણાવ. Ans: લાખોટા મહ�લ

ુ રાતના પ્રથમ ઉ�ૂર્ ગઝલકાર કોણ ? Ans: વલી �જ
ુ રાતી
�જ
ુ રાતનો �વ
ુ ણર્�ુગ ગણવામાં
કયા રાજવીના શાસનને �જ

આવે છ? Ans: િસદ્ધરાજ જયિસ�

ુ રાતમાં સૌપ્રથમ ટપાલસેવા કયાં અને કયાર� શ� ? Ans: અમદાવાદ - ઇ.સ. ૧૮૩૮
�જ
ુ વિસ�ટ� કયાં આવેલી છે ? Ans: બનાસકાંઠા
સરદાર પટ� લ �ૃિષ �િન
ુ રાતના કયા રમતવીર� ંુ નામ વોટરપોલોની રમતમાં �ણી� ંુ છે? Ans: કમલેશ નાણાવટ�
�જ

ગાંધી�ને સાઉથ આ�ફ્રકામાં ર�લ્વેની ફસ્ટર્કલાસની �ટ�કટ હોવા છતાં �બન ગોરા હોવાને
ુ ાફર�એ સામાન સાથે ટ્ર�નમાંથી ધ�ો માર�ને ઉતાર� દ�વામાં આવ. એ ર� લ્વે સ્ટ�શ
ચા� ુ �સ
ક� ંુ હ� ંુ ?
Ans: પીટર મા�રત્ઝબગર
સસ્�ું સા�હત્યના સ્થાપક કોણ ? Ans: �ભ�ુ અખંડાનંદ
ુ રાતની કઈ નદ�ને ‘ગંગા’ નામ આપવામાં આવે� ં ુ છે ? Ans: �હરણ્યા
�રુ ાણોમાં �જ
ુ રાતની સૌથી મોટ� ઔદ્યો�ગક વસાહત કયા શહ�રમાંછ? Ans: �કલે�ર
�જ
ુ રાતી કિવતામાં ખંડકાવ્યોનો પ્રારંભ કોણે ક? Ans: કિવ કાન્ત
�જ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનાં ઉષાકાળે પ્રથમ સ્મરણીય નામ કો�ું લેવા? Ans:
હ�મચંદ્રાચાય
ુ રાત� ંુ ધ્રાંગધ્રા ગામ શાના ઉત્પાદન માટ�  �ણી� ? Ans: ર� તીયા પથ્થર
�જ
ુ રાતમાં �મનગર ન�ક સૈિનક શાળા કયાં આવેલી છે? Ans: બાલાછડ�
�જ
ુ
હિમરસર તળાવ કચ્છ �જલ્લાના કયા શહ�રમાં આવ ે�ું? Ans: �જ
ખનીજતેલના ��ુ દ્ધકરણની ર�ફાઇનર� કયાં આવેલીછ? Ans: મામલગ&22750;ર કોયલી
‘જસમા ઓડણ’, ‘�ંડા �લણ’ અને ‘રા� દ� ઘણ’ �વા વેશો લખનાર કોણ હતા ? Ans: અસાઈત
ઠાકર
િવસ્તારની �ૃ�ષ્ટએ ભારતના રાજયોમાં �ુજરાત�ું સ્થાન ક�ટલા�ું ? Ans: સાત� ંુ
ભાવનગર પાસેના કયા સ્થળે પ્રાચીન સમયમાં િવદ્યાપી? Ans: વલભી�રુ
હડ્ડપીય સંસ્�ૃિતના મહત્ત્વના સ્થળ લોથલની શોધ કયા �ુરાતત્ત્વશા�ીએ ?
Ans: ડૉ. એસ.આર.રાવ
અમદાવાદમાં પતંગ મ્�ુઝીયમ કયાં

આવે�ું છ? Ans: ટાગોર હોલ, પાલડ�

સરદાર આવાસ યોજના કયારથી અમલમાં છે? Ans: ૧૯૭૨થી
પાલીતાણામાં �ન દ� રાસર ઉપરાંત કયા ��ુ સ્લમ પીરની દરગાહ

આવેલ છ? Ans: �ગરશા પીર

ુ રાતમાં આવેલો કયો સ્પેિશયલ ઈકોનોિમક ઝોન(સેઝ) િવ�ભરના શ્રેષ્ઠ દસસ્પેિ
�જ
ઈકોનોિમક ઝોનમાં સ્થાન પામે છ? Ans: દહ�જ સેઝ
�ગ&22765;ર� જ સમયમાં સરકાર� ક�ળવણીનો બ�હષ્કાર કરવા માટ� કઇ સંસ્થા સ્થાપવામ
આવી?
Ans: � ૂજરાત િવદ્યાપી
ઐિતહાસીક અને સ્થાપત્યનાબેન�ૂન ન�ૂના�‘પ્રાગમહ’ અને ‘આયના મહ�લ’ કચ્છના કયા
શહ�રમાં આવેલા છે? Ans: � ૂજ
વધાર્માં ગાંધી�એ કયો

આશ્રમ સ્થાપ્ય? Ans: સેવાગ્રામ આશ

ુ રાતી સા�હત્યની પ્રથમ ક�ુણપ્ર‘ફાબર્સ િવર’ના રચિયતા કોણ છે ? Ans: કિવ
�જ
દલપતરામ
ુ રાતી કિવતામાં લયનો રાજવી કોને કહ�વામાં આવે છે? Ans: કિવ રમેશ પાર� ખ
�જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ સંત કબીર સાથે સંકળાયે�ું છ? Ans: કબીરવડ
�જ
નરિસ�હ મહ�તાને �ૂનાગઢના કયા રાજવીના સમકાલીન ગણવામાં આવે છે ? Ans: રા’ માંડ�લક
ઐિતહાિસક �ૃ�ષ્ટએ અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યના અગ્રણી સ�ક કોણ ગણા?
Ans: કિવ દલપતરામ
ુ રાતમાં કયા સમયના ખડકસ્તર ખનીજસ�ૃદ્ધ ? Ans: િપ-ક��મ્બ્ર
�જ
ુ ાઈ પંચોળ�
‘સોક્ર�ટ’ નવલકથાના લેખક કોણ છે? Ans: દશર્ક- મ�ભ
કિવ �દ
ંુ રમને કયા પદ્મ �ુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા? Ans: પદ્મ�ૂષ
ુ રાતના કયા લોક� ૃત્ય�ું નામ સંસ્�ૃત શબ‘ગભર્દ�’ પરથી ઉતર� આવ્�ું છ? Ans: ગરબા
�જ

� ૂ�ટ�ગમાં ઉત્�ૃષ્ટ દ�ખાવ કર�ને અ�ુર્ન એવોડર્ પ્રાપ્ત કરનાર �ુજરાતના પ્રથમ ખેલા?
ુ ાઇ
Ans: ઉદયન ચી�ભ
કચ્છમાં દર વષ� કોની યાદમાં મેળો ભરાય છે? Ans: સંત મેકરણ દાદા
સશ� ક્રાંિતની �હમાયત કરનાર સૌપ્રથમ �ુજરાતી કોણ? Ans: શ્યામ��ૃષ્ણ વમા
બ�લ�નમાં યો�યેલ િવ�ચે�મ્પયનશીપમાં૨૦ ક�.મી. વોક માટ� કવો�લફાય કરનાર પ્રથ
ુ ાઇ પનોચા
ભારતીય રમતવીર કોણ છે ? Ans: બા�ભ
ુ રાતમાં મરાઠાઓની કાયમી સ�ા કયા શહ�રમાં રહ� હતી? Ans: વડોદરા
�જ
ુ રાતમાં કયા રાજવીએ પ્રાથિમક ક�ળવણી ફર�જયાત બનાવી હત? Ans: સયા�રાવ
�જ
ગાયકવાડ
કયા કિવ ગરબીઓના કિવ તર�ક� પ્રિસ�દ્ધ પામ્ય? Ans: કિવ દયારામ
સ્વતંત્રતા બાદ કયા નેતાએ દ�શી રાજયોના િવલીનીકરણ માટ� મહત્ત્વની �ૂિમકા ?
Ans: સરદાર વલ્લભભાઈ પટ�લ
ુ રાતમાં કયાં થાય છે ? Ans: ચોરવાડ
ક�ળની એક ખાસ �ત એવી ઇલાયચી ક�ળ� ંુ વાવેતર �જ
કિવ દયારામના જન્મસ્થળ ચાંણોદ�ું �ૂળનામ �ું હ�ુ? Ans: ચંડ��રુ
ુ રાતી સા�હત્યની પ્રથમ ક�ુણપ્ર‘ફાબર્સ િવર’ના રચિયતા કોણ છે ? Ans: કિવ
�જ
દલપતરામ
સ્થાપત્યકળા માટ� �ણીતી ચાંપાનેરની �મી મ�સ્જદ કઇ સદ�માં બાંધવામાં આવી ?
Ans: ૧૫મી સદ�
િશયાળામાં અમદાવાદ �જલ્લાના કયા સ્થળ૨૦૦થી વધાર� �િતના િવદ� શી પક્ષીઓ સૌ�ુ
આકષર્ણ�ું ક�ન્દ્ર બન? Ans: નળ સરોવર
મહ�પતરામ નીલકં ઠ� ક� ંુ પ્રવાસ �ુસ્તક રચ્�ું ? Ans: �ગ્લાન્ડની �ુસાફર��ું વણર
કિવ દલપતરામનો જન્મ કયાં થયો હતો? Ans: વઢવાણ

ુ રાતમાં કયાંથી થાય છે ? Ans: હરણફાળ
તાપી નદ�� ંુ આગમન �જ
ુ રાતમાંથી જ નીકળતી હોય અને �જ
ુ રાતમાં જ વહ�તી હોય તેવી સૌથી લાંબી નદ� કઈ છે?
�જ
Ans: ભાદર
ઔદ્યો�ગક િવકાસની �ૃ�ષ્ટએ �ુજરાતમાં ક�ું સ્થળ ટોચ પ? Ans: �કલે�ર
ુ ત મહારાજ
મા-બાપને � ૂલશો ન�હ - ભજનની રચના કોણે કર� હતી? Ans: સંત �િન
ુ રાતમાં સૌ પ્રથમ ટ�ચસર્ ટ્ર�ઇિન�ગ કોલેજ કોણે અને કયાં સ? Ans: પ્રેમચંદ રાયચ�જ
અમદાવાદ
ુ રાત� ંુ સૌથી મો�ંુ તેલ ક્ષેત્ર કયાં? Ans: �કલે�ર
�જ
ુ રાતમાં હા�સ ક�ર�� ંુ સૌથી વધાર� ઉત્પાદન કયા �જલ્લામાં થાયછ? Ans: વલસાડ
�જ
‘મંગલ મં�દર ખોલો’ ગીત-કાવ્યના રચિયતા�ું નામ જણાવ. Ans: નરિસ�હરાવ ભોળાનાથ
�દવેટ�યા
અ�ટરા શાના માટ� �ણી� ંુ છે ? કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: કાપડ સંશોધન-અમદાવાદ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ ડાંગર� ંુ વાવેતર કયા �જલ્લામાં થાય છ? Ans: વલસાડ
�જ
‘વહ�તા સાથે સૌ કોઇ વહ�’ - કહ�વતના જન્મદાતા કોણ છ? Ans: જ્ઞાની કિવ અખ
ગેસ આધા�રત ઈલે�કટ્રિસટ�પેદા કરવામાં �ુજરાત દ�શભરમાં ક�ટલા�ું સ્થાન ધરાવે? Ans:
પ્રથ
�ુલર્ભ િસ�ા, ફોટોફ્ર�, હિથયારો, કા�ઠયાવાડ� હાથ બનાવટની ચીજો, �રુ ાતત્ત્વીય અન
� ૂસ્તર�ય શોધોના ન�ૂનાઓ �વી ચીજોનો સંગ્રહ ધરાવ�ું બેરટોન  મ્�ુ�ઝયમ કયાં આવે�ુ ?
Ans: ભાવનગર
હ�રજન આશ્રમમાં �દય�ુંજ કો�ું િનવાસસ્થાન હ? Ans: ગાંધી�

કચ્છમાં ગર�બદાસ� ઊદાસીન

ુ ુ નાનકના િશષ્ય
આશ્રમની સ્થાપનાકોણે કર� ? Ans: ��

શ્રીચં
કિવ નમર્દનો જન્મ કયાં અને કયાર� થયો હ? Ans: �રુ ત-૧૮૩૩
અમદાવાદના પ્રિસદ્ધ ગીતામં�દરની સ્થાપના કોણે કર? Ans: સ્વામી િવદ્યાનં
ુ રાતના કયા શહ�રમાં સૌપ્રથમ સરકાર� �ગ્રે� સ્�ૂલ સ્થાપવામ? Ans: �રુ ત br />
�જ
અડાલજની વાવની લંબાઇ ક�ટલી છે ? Ans: ૮૪ મીટર
ુ રાત� ંુ રાજય � ૃક્ષ ક�ું? Ans: �બો
�જ
સૌરાષ્ટ્રના ભરવાડ કોમના લોકો કયો રાસ લે? Ans: �ુડારાસ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ મં�દરો ધરાવ� ંુ શહ�ર ક� ંુ છે? Ans: પાલીતાણા
�જ
ુ
રિવશંકર મહારાજ� ંુ �ખ્ય �ૂત્ર ક�ું હ
? Ans: ઘસીને ઘસીને ઊજળા થઇએ
ુ ારા
દ�ક્ષણ �ુજરાતમાં ક�ું હવા ખાવા�ું સ્થળઆવે�ું ? Ans: સા�ત
કિવ બળવન્તરાય ઠાકોરના �ણીતા સૉનેટસંગ્રહ�ું નામ . Ans: ભણકારા
�ૂનાગઢ �જલ્લાના �ગરનાં જંગલોમાં રહ�લો ક�લ્સાઈટનો જથ્થો કયા નામથી ઓળખાય?
Ans: પનાલા �ડપો�ઝટ
ુ રાતમાં નેનો કાર બનાવવાનો પ્લાન્ટ કયાં આવેલો? Ans: સાણંદ
�જ
ુ રાતની કઇ �િન
ુ વિસ�ટ�નો �બ
�જ
ંુ જ બી��રુ ના ગોળ�બ
ંુ જ બાદ સમગ્ર ભારતનો બી� ક્ર
ુ વિસ�ટ�-વડોદરા
સૌથી મોટો �બ
ંુ જ ગણાય છે? Ans: એમ. એસ. �િન
ુ રાતમાં સૌથી મો�ંુ ગીતામં�દર કયા શહ�રમાં આવે� ં ુ છે ? Ans: અમદાવાદ
�જ
નરિસ�હ અને મીરાં માટ� ‘ખરા ઈલ્મ, ખરા � ૂરા’ િવશેષણો કોણે વાપયા� છે ? Ans: કિવ કલાપી
તાપી નદ� પર કયા બે બંધ બાંધવામાં આવ્યા છ? Ans: કાકરપાર અને ઉકાઇ

ઐિતહાિસક �ૃ�ષ્ટએ અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યના અગ્રણી સ�ક કોણ ગણા? Ans: કિવ
દલપતરામ
ુ રાતમાં રાષ્ટ્રભાષાના પ્રચાર માટ� કઇ સંસ્થા કામ? Ans: �જ
ુ રાત પ્રાંતીય રાષ્ટ્ર
�જ
સિમિત
‘બા’ ના �ુલામણા નામથી કોણ િવ� પ્રિસદ્? Ans: કસ્�ુરબા ગાંધી
ુ ાદ ગજરાતીમાં કોણે કય� છે? Ans:
અન�સ્ટ હ�િમ�ગ્વેન‘ધ આલ્ડમન એન્ડ ધી ‘ નો અ�વ
રવીન્દ્ર ઠાક
ગ�ડલમાં આવેલા અને પોતાની સ્થાપત્ય�કય રચનાને કારણે �ણીતા મહ� લ�ું નામ આ.
Ans: નવલખા મહ�લ
ુ રાતના દસ્તાવે� ઇિતહાસકાળની શ�આત કયાંથી થાય છ? Ans: મૌયર્ કાળથી
�જ
િવજય હઝાર� કઇ રમતના �તરરાષ્ટ્ર�ય ખેલાડ� તર�ક� �ણીતા ? Ans: �ક્રક�
‘� ૂનસર’ તળાવ કોણે બંધાવે�?ંુ Ans: મીનળદ� વી
ુ રાતમાં દ� હદાનની શ�આત કયા પ્રિસદ્ધ સા�હત્યકાર દ્? Ans: નાનાભાઇ ભટ્
�જ
ુ રાત રાજય દ્વારા એનાયત કરવામાં આવતો સવ�ચ્ ચ �ુરસ્કાર કય? Ans: �જ
ુ રાત ગૌરવ
�જ
�રુ સ્કાર
ુ રાત રાજયની રચનાકાળે (૧૯૬૦) કયા �ણીતા કિવએ ‘�જ
ુ રાત સ્તવન’ નામની
�જ
કાવ્યરચના �ુજરાતને સિમ�પત કર� હત? Ans: ઉમાશંકર જોશી
ુ રાતમાં રથયાત્રાનો સૌથી મોટો ઉત્સવ કયાં ઉજવાય ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાત રાજયનાં સૌ પ્રથમ રાજયપા(૧૯૬૦માં) કોણ હતા? Ans: મહ�દ� નવાઝ જ ંગ
�જ
મ�ુડ� �ન તીથર્ની સ્થાપના કોણે કર� હ? Ans: આચાયર્ �ુ�દ્ધસાગ
ુ રાત ઈન્સ્ટ� ટ�ુટ ઑફ એજ�ુક�શન ટ�કનોલો
�.આઇ.ઇ.ટ�. � ંુ ��ુ ં ુ નામ જણાવો. Ans: �જ

ધરોઈ બંધ કયા �જલ્લામાં

આવેલો છ? Ans: મહ�સાણા

ગાંધી�નાં માતા િપતાના નામ જણાવો. Ans: માતા � ૂતળ�બાઈ અને િપતા કરમચંદ ગાંધી
સંત બોડાણાનો જન્મ કયાં થયો હત? Ans: ડાકોર
મ�ણલાલ �દ્વવેદ�એ લોડર્ લીટનની કઈ�ગ્રે� નવલકથાનો ભાવા�ુવાદ કય? Ans: ઝેનોની
પ્રિસદ્ધ યાત્રા� ટૉલેમીએ પોતાના યાત્રા વણર્નમાં મહ�સાગર નદ�નો કયા નામથી ઉ
?
Ans: Mophis

ુ રાતમાં બ્રહ્મા��ં �ુરાણ પ્રિસદ્ધ મ
ુ
�જ
�દર
ં
કયાં આવ? Ans: ખેડબ્રહ
છો�ુભાઇ �રુ ાણી વ્યાયામ મહાિવદ્યાલય દ્વારા પ્રકાિશત િવ�ભરની રમતો સમાવતા ગ્રં
જણાવો.
Ans: મેદાની રમતો
ુ રાતી સા�હત્ય�ું પ્રથમ �પાંત�રત નાટક ક�ું? Ans: લ�મી
�જ
ુ રાતનો કયો પવર્ત‘ઊજજયર્ન્ત પવ’ તર�ક� ઓળખાતો હતો? Ans: �ગરનાર
�જ
સસ્�ુ સા�હત્ય વધર્ક કાયાર્લયના સ્થાપક કો? Ans: ભી�ુ અખંડાનંદ
નારાયણ સરોવરની પાસે ક� ંુ �ન તીથર્

આવે�ું છ? Ans: શંખે�ર

ુ રાત ટ�કનોલો� �િન
ુ વિસ�ટ� કયાં આવેલી છે? Ans: ગાંધીનગર
�જ
લોથલ� ંુ ખોદકામ કોના માગર્દશર્ન નીચે થ�ું હ? Ans: ડૉ. એસ. આર. રાવ
પ્રા�ૃતમાંથી ફ�રફાર પામી આવેલી ભાષા કયા નામે ઓળખાયછ? Ans: અપભ્રં
સૌરાષ્ટ્રમાં � રાસ મોટ�ભાગે �ુ�ષો લે છે તેને બી� કયા નામથી ઓળખવામાંઆવે? Ans:
હલ્લીસક
ુ રાત �ક્રક�ટ એસોિસએ(�સીએ)� ંુ �ખ્ય મથક કયાં
ુ
�જ

આવે�ું છ? Ans: અમદાવાદ

ક� ંુ અવકાશ સંશોધન ક�ન્દ્ર અમદાવાદને ગૌરવબક્ષ? Ans: ઈ�ન્ડયન સ્પેસ એ�પ્લક�
સેન્ટર
ુ રાતી કોણ હતા? Ans: મહાદ� વભાઈ દ� સાઈ
‘Day to Day Gandhi’ નામની ડાયર� લખનાર �જ
સૌરાષ્ટ્રનો ઉચ્ચપ્રદ�શ શેનો બને? Ans: બેસાલ્ટનાં અ�ગ્ન�ૃત ખડ
નરિસ�હરાવ �દવે�ટયાની ‘સ્મરણસં�હત’ ક�ણપ્રશ�સ્ત કોનેઉદ્દેશીને રચ ?
Ans: સ્વગર્સ્ થ �ુત્ર ન�લનકા
ુ રાતમાં કયા સ્થળે સાત નદ�ઓનો સંગમ થાય છે? Ans: વૌઠા
�જ
ુ માળા
નરિસ�હરાવ �દવે�ટયાનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ કય? Ans: �ુ �મ
કાકાસાહ�બ કાલેલકર� લખેલ ‘�વનનો આનંદ’ અને ‘રખડવાનો આનંદ’ ગ્રંથનો સા�હત્યપ્
જણાવો.
Ans: લ�લત િનબંધ
પારસીઓ સૌપ્રથમ �ુજરાતનાં કયા બંદર� ઉતયાર્ ? Ans: સં�ણ
ક�તન મહ�તાની રાષ્ટ્ર�યઅને �તરરાષ્ટ્ર�ય સન્માન મેળવનાર� �ુજરાતી ? Ans:
ભવની ભવાઇ
ુ ણર્ચંદ’ સૌપ્રથમ કયા સા�હત્યકારને પ્રાપ્ત થ? Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી
‘રણ�જતરામ �વ
કચ્છમાં

આવે�ું ક�ું સ્થળ કચ્છ� રબાર� એમ્બ્રોઈડર� માટ� િવખ? Ans: નખત્રાણ

ુ રાતમાં બૌદ્ધ ધમર્નો ફ�લાવો કયા કાળમાં ? Ans: મૌયર્ કાળ
�જ
ુ ની
ભ�ચની પારં પા�રક હસ્તકળા�ું નામ જણાવ. Ans: �જ
નવલકથા ‘પેર� �લિસસ’ના લેખક કોણ છે ? Ans: ચંદ્રકાન્ત

વલ્લ્ભભાઇ પટ�લને સરદાર�ું �બ�દ કયા સત્યાગ્રહની સફળતા�ૂવર્ક આગેવાની કરવ
મળ્�ું હ�ુ?

Ans: બારડોલી સત્યાગ્
કયા સંતે પોતાની &22694;ખી જદગી રકતિપ�નાં દદ�ઓની સેવામાં વીતાવી? Ans: સંત
અમરદ� વી દાસ
‘એક �રુ ખને એવી ટ�વ, પથ્થર એટલા �ૂ� દ�’ - કાવ્યપં�કત કયા કિવની છે? Ans: જ્ઞાની કિ
અખો
પોરબંદરમાં આવે� ંુ ગાંધી�� ંુ મકાન કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ક�િત� મં�દર
ુ રાતમાં �મનગર ન�ક સૈિનક શાળા કયાં આવેલી છે? Ans: બાલાછડ�
�જ
ુ રાત� ંુ રાજયપક્ષી ક�ું? Ans: �રુ ખાબ
�જ
પ્રથમ �ુજરાતી �ુદ્રક કોણ હ? Ans: ભીમ� પાર� ખ
‘મેર� તો �ગરધર ગોપાલ’ પદ કોણે લખ્�ું છે? Ans: મીરાંબાઈ
ુ રાતી ભાષાના ��ૃત ચોક�દાર’ કોણ ગણાય છે? Ans: નરિસ�હરાવ �દવેટ�યા
‘�જ
ગાંધી�ને સાઉથ આ�ફ્રકામાં ર�લ્વેની ફસ્ટર્કલાસની �ટ�કટ હોવા છતાં �બન ગોરા હોવાને
ુ ાફર�એ સામાન સાથે ટ્ર�નમાંથી ધ�ો માર�ને ઉતાર� દ�વામાં આવ. એ ર� લ્વે સ્ટ�શ
ચા� ુ �સ
ક� ંુ હ� ંુ ?
Ans: પીટર મા�રત્ઝબગર
� ૂદાન ચળવળના પ્રણેતા િવનોબાભાવે કોના આધ્યા�ત્મક વારસદાર ગણા? Ans: ગાંધી�
‘મદર ્ તેહ�ું ના...’ - આ પં�કત કોણે લખી છે? Ans: કિવ નમર્દ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર સમગ્ર ભારતમાં ઉત્પા�દત થતાં �ુલ આ�ટ��ફિશયલ િસલ્ક૬૦ ટકા
�જ
ઉત્પાદન કર� છ? Ans: �રુ ત
અમદાવાદ શહ�રનો ભદ્રનો �કલ્લો કયાર� બંધા? Ans: ઇ.સ.૧૪૧૧
નારાયણ સરોવરની પાસે ક� ંુ �ન તીથર્

આવે�ું છ? Ans: શંખે�ર

ુ રાતની િવધાનસભા કયા મહા�ભ
ુ ાવના નામ ઉપરથી છે? Ans: િવઠ્ઠલભાઇ પટ�
�જ

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં આખ્યાનનો છોડ કોના હાથે રોપાયેલો ? Ans: નરિસ�હ
મહ�તા
ગ્રેફાઈટના ઉત્પાદનમાં �ુજરાત રાજય ભારતમાં કયાક્રમ? Ans: ત્રી
ભાવનગર �જલ્લામાં ખારા પાણીમાંથી મી�ું પાણી બનાવવાનો પ્લાન્ટ કયાંઆવેલો ? Ans:
આવા�ણયા
ુ ાદ ગજરાતીમાં કોણે કય� છે? Ans:
અન�સ્ટ હ�િમ�ગ્વેન‘ધ આલ્ડમન એન્ડ ધી ‘ નો અ�વ
રવીન્દ્ર ઠાક
ુ
ુ ુ બ્રહ્મા
�પ્ર
િસદ્ધ કિવ અખાના �ુ�ુ કોણ? Ans: ��
ુ રાતના કયા �જલ્લામાં ઘોરડ પક્ષી જોવામળે ? Ans: કચ્છ
�જ
ુ રાતમાં ક� ંુ સ્થળ‘પારસીઓ� ંુ કાશી’ ગણાય છે ? Ans: ઉદવાડા
�જ
કચ્છનો �લગ્નાઈટ પર આધા�રત વીજળ� પ્રો�કટ કયાં આવેલો? Ans: પાન્ધ્
‘એકલવ્ય

આચર્ર� એક�ડ�’ની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: �દનેશ ભીલ

ભારત� ંુ સૌથી ના� ંુ પક્ષી અભયારણ્ય કયાંઆવે�ું? Ans: પોરબંદર
પંચમહાલ ભીલ સેવામંડળની સ્થાપના કોણે કર? Ans: ઠ�રબાપા
દ� શભરમાં આ�ક�ટ�કટના અભ્યાસ માટ� �ણીતી‘CEPT’ ની સ્થાપના કયાં અને કયાર� થ?
Ans: અમદાવાદ ઇ.સ.૧૯૬૩
ુ રાત રાજયની સ્થાપના થયા પછ� કઇ પાટ�એ સરકાર બનાવ? Ans: ક�ગ્રે
�જ
કિવ નમર્દને‘અવાર્ચીનોમાં

ુ શી
આ’ એ� ંુ કહ� કોણે �બરદાવ્યા છ? Ans: કનૈયાલાલ �ન

શામળ� ંુ ન�ધપાત્ર પ્રદાન કયા સા�હત્યપ્રકા? Ans: પદ્યવાતા
ુ રાત � ૂષણ’ કહ� નવાજયા હતા ? Ans: જય�ષૃ ્ણ ઠાકર
ગાંધી�એ કોને ‘�જ

ુ રાતની �ક્રક�ટ ટ�મ સૌપ્રથમ કય‘રણ� ટ્રો’ની ફાઇનલમાં પ્રવેશી હત? Ans:
�જ
ઇ.સ.૧૯૫૦
ુ રાતના કયા શહ�રમાં કલાત્મક વાસણો�ું સંગ્રહસ્થાન આવે�ુ? Ans: �મનગર
�જ
ુ રાત� ંુ સૌપ્રથમ સૌર ઉ�ર્ ગામ ક�ું ? Ans: ખાં�ડયા
�જ
ુ રાત� ંુ પહ�� ંુ �ત
ુ રાઉ કાપડ� ંુ કારખા� ંુ કયાં સ્થપા�ું હ�ુ? Ans: ભ�ચ
�જ
પ�ાલાલ પટ� લની કઇ નવલકથા પરથી �ફલ્મ બની છ? Ans: માનવીની ભવાઇ
કિવ કલાપીએ પ્રવાસ�ું ક�ું ન�ધપાત્ર �ુસ્તક લખ્? Ans: કાશ્મીરનો પ્રવ
ુ � ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન કયા �જલ્લામાં થાયછ? Ans: મહ�સાણા
ઇસબ�લ
ભાવનગર રાજય તરફથી કયા કિવને ‘રાજકિવ’� ંુ �બ�ુદ અપા� ંુ હ�?ંુ Ans: કિવ દલપતરામ
ુ રાતના કયા આ�દ કિવની રચનાઓ �ૃષ્ણભ�કતના રંગે રંગાયેલી જોવા મળે છે? Ans:
�જ
નરિસ�હ મહ�તા
ુ ામાં વિસષ્ઠના �ુત્ ર �ુ�ુમાવીના િશલાલેખમાં �ુરટ્ટ નામ પરથી �ુજરાતના
નાિસકની �ફ
પ્રદ�શનો ઉલ્લેખ થયો હોવા�ું ગણાય ? Ans: સૌરાષ્ટ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ લ� ુ ઉદ્યોગ એકમો કયા �જલ્લામાંઆવેલા ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ઘેડ પંથક કયા �જલ્લામાં

આવેલો છે? Ans: �ુનાગઢ

ુ રાતના પક્ષીઓ િવશેની િવસ્�ૃત �ણકાર� આપ�ું �ુસ‘પક્ષીજ’ કોણે લખ્�ું છ?
�જ
Ans: પ્ ર�ુમન કંચનરાય દ�સા
ુ રાતમાં �ુ લ ક�ટલી મોટ� નદ�ઓ આવેલી છે ? Ans: સાત
�જ
મહાત્મા ગાંધી�એ કયા �ુસ્તકથી પ્રભાિવતથઇને તેનો સવ�દયનામે ભાવા�ુવાદ કય�?
Ans: અન �ુ ધી લાસ્ટ
કિવ કાન્ત�ું �ૂળ નામ �ું છે? Ans: મ�ણશંકર રત્ન� ભ

ુ રાતનો દ�રયા�કનારો ભારતનાં દ�રયા �કનારાનો ક�ટલો િવસ્તાર
�જ

આવર� લે છે?

Ans: ત્રી� ભાગનો િવસ્ત
ભાવનગરની સ્થાપના કોણે કર� હત? Ans: મહારા� ભાવિસ�હ� ગો�હલ
‘જનમટ�પ’ કોની પ્રિસદ્ધ �ૃિ? Ans: ઈ�ર પેટલીકર
‘�ૂ� ંુ તો થ� ંુ ર� દ� વળ �ૂ� ંુ તો થ�’ંુ ભજન કોના દ્વારા ગવા�ું હ�? Ans: મીરાં
ુ
કિવ �ન્દર
્ ના પ્રથમ કાવ્ય સંગ્રહ�ું નામ
. Ans: કોયા ભગતની કડવી વાણી
�
ભારતમાં અવકાશ સંશોધન ક્ષેત્રે&22765;યરત સંસ્થા ઇસરો�ું એક મથક �ુજરાતમાં કયાં
આવે� ંુ છે?
Ans: અમદાવાદ
ુ રાતમાં સૌથી વ� ુ ડાંગર� ંુ વાવેતર કયા �જલ્લામાં થાય છ? Ans: વલસાડ
�જ
રાજયધોર�માગર્ ક્રમ-૩ પર ક� ંુ બંદર આવે� ં ુ છે? Ans: કં ડલા
ુ રાત� ંુ પ્રાચીન નામ આનતર્ કોના પરથી પડ�ું હ? Ans: શયાર્િતનાં �ુત
હાલના ઉ�ર �જ
આનતર્ પરથી
ગાંધી�નો િનવાર્ણ �દન કયો છ? Ans: ૩૦ �ન્�ુઆર�૧૯૪૮
ભારતને આઝાદ� મળ્યા બાદ સોમનાથ મં�દરનો �જણ�ધ્ધાર કોણે ક? Ans: સરદાર
વલ્લભભાઇ પટ�લ
ુ
રિવશંકર મહારાજના �વન પર આધા�રત �સ્તક�ું નામ �ું છ
? Ans: માણસાઇના દ�વા
નરિસ�હ� �ૃહત્યાગ કર� જંગલમાં જઈ કયા ભગવાનની

આરાધના કર�લ? Ans: િશવ

સમગ્ર �ુજરાતમાં જોવા મળતાં કોયલ�ુળનાં કયા પક્ષી પોતાના �ડા �તેસેવ?
Ans: િસરક�ર અને �ુ ક�ડયો �ું ભાર
મોરાર� દ� સાઇને ભારત અને પા�કસ્તાન બંને દ�શો તરફથી કયા એવોડર્ મળેલ?
Ans: ભારત રત્ન અને િનશા-એ-પા�કસ્તાન

ુ રાતી સા�હત્ય ક્ષેત્રે ન�ધપાત્ર પ્રદાન બદલ કયો �ુવણર્ચંદ્રક એનાયત કર?
�જ
ુ ણર્ચંદ્
Ans: રણ�જતરામ �વ
વડનગર� ંુ ક�િત�તોરણ બી� કયા નામે ઓળખાય છે ? Ans: નરિસ�હ મહ�તાનો ચોરો
ુ રાતમાં જોવા મળતા કયા પક્ષીની િશકારને કાંટામાં ભરાવી રાખવાની આદતને કારણ
�જ
કસાઇ પક્ષી�ું ઉપનામ મળ્�ું? Ans: �ૂ િધયો લટોરો
ુ રાતની અલગ રચનાની આગેવાની કોણે લીધી હતી? Ans: ઈન્�ુલાલ યા�જ્
મહા�જ
ુ ��દક ઔષિધઓના વાવેતરમાં વધારો કરવાના પ્રયાસ�પે િત્રફળાવન કયાં િવકસાવવા
આ�વ
ુ ારા
આવ્�ું છ? Ans: સા�ત
�ુનાગઢના �ગરનાર પવર્તની પડખે
?

આવેલી દાતાર ટ�કર� પર કયા પીરની દરગાહ

આવેલી છે

Ans: જિમયલશા પીર
‘�ુલીપ ટ્રો’ કઇ રમતમાં િવ�તા બનવા બદલ એનાયત કરવામાં આવે છે? Ans: �ક્રક�
ુ રાતનો સૌથી મોટો બંધ કયો છે ? Ans: સરદાર સરોવર ડ�મ
�જ
અમદાવાદના પ્રિસદ્ધ ગીતામં�દરની સ્થાપના કોણે કર? Ans: સ્વામી િવદ્યાનં
વૈજ્ઞાિનક સંશોધનક્ષેત્રે ઉત્�ૃષ્ટ પ્રદાન કરનાર સંશોધકોને કયા એેવૉડર્થી

નવાજવ?

Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇએેવૉડ
હડપ્પીય સંસ્�ૃિતનો ઉદય �ુજરાતમાં કયાર� થયો હ? Ans: ઇ.સ. � ૂવ� ૨૪૦૦
ુ રાતી કિવ મી� હંસે શંકરાચાયર્ના કયા સ્તોત્રનો �ુજરાતી સમશ્લોક� અ�ુવાદ કય?
�જ
Ans: સૌન્દયર્લહ�ર
ભારતીય અવકાશ સંશોધનના િપતા કોણ છે? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભા
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર માંચેસ્ટર તર�ક� પ્રખ્યાત ? Ans: અમદાવાદ
�જ
ુ રાતમાં સૌથી �ૂ� ંુ મ્�ુ�ઝયમ ક�ું છ? Ans: કચ્છ મ્�ુ�ઝય
�જ

સૌરાષ્ટ્રની નદ�ઓ કયા પ્રકારની જળપ્રણાલી ? Ans: િત્રજયાકા
કચ્-ભદ્ર��રના કયા �ણીતાવેપાર�એ �ુષ્કાળ દરિમયાન અ-પૈસા અઢળક મદદ કર�ને
દાનવીર� ંુ �બ�ુદ મેળવ્�ું હ�ુ? Ans: શેઠ જગ�ૂશા
શંકરાચાય� સ્થાપેલા ચાર મઠો પૈક�નો એક �ુજરાતમાં છ, તે કયાં આવેલો છે ? Ans: દ્વારક
ચોટ�લા �ુંગર ઉપર ક� ંુ પ્રિસદ્ધ મં�દર આવે�ું? Ans: ચા�ડ
ંુ ા માતા
કિવ ભાલણે મહાકિવ બાણભટ્ટ ર�ચત કયા સંસ્�ૃત ગ્રંથ�ું ગદ્ય �પાંતરણ ક�? Ans: કાદં બર�
ુ ધ
અ�ર અને �ગ
ં ી દ્રવ્યોનો ઉદ્યોગ કયા શહ�રમાં િવકસ્? Ans: પાલન�રુ
સોમનાથનો �જણ�દ્ધાર કયા કાળ દરિમયાન થયો હ? Ans: સોલંક�કાળ
ુ રાતના કયા કિવને રાષ્ટ્ર�ય શાયર�ું �બ�દ મળ્�ું? Ans: ઝવેરચંદ મેઘાણી
�જ
મે�ો બંધ યોજના� ંુ સ્થળ ક�ું છે? Ans: શામળા�
ુ રાતમાં પ્રથમ વસ્તી ગણતર� કયાર�? Ans: ઇ.સ. ૧૮૭૨
�જ
ઝવેરચંદ મેઘાણીને ‘રાષ્ટ્ર�ય શ’� ંુ �બ�ુદ અપાવનાર લોકિપ્રય કાવ્યસંગ્રહ ક�? Ans:
ુ વંદના
�ગ
પ્રજ્ઞાચ�ુઓ માટ� �ુજરાતમાં કઇ સંસ્થા કાયર્રતછેઅને તે

કયાં આવ?

Ans: �ધજન મંડળ-અમદાવાદ
ુ રાતી કિવ ભાલણ� ંુ � ૂળ નામ � ંુ હ� ંુ ? Ans: ��ુ ુ ષો�મ
�જ
હ�મચંદ્રાચાયર્ના કયા ગ્રંથમાં અપભ્રંશ�ૂહા જોવા ? Ans: િસદ્ધહ�મ શબ્દા�ુશા
મ�ણલાલ �દ્વવેદ�એ લોડર્ લીટનની કઈ�ગ્રે� નવલકથાનો ભાવા�ુવાદ કય? Ans: ઝેનોની
ુ
નરિસ�હ� પોતાનાં પદોમાં �ખ્યત્વે કયો 
માત્રામેળ છંદ પ્રયોજ? Ans: �લણાં
ઔરં ગઝેબનો જન્મ �ુજરાતમાં કયા સ્થળે થયો હ? Ans: દાહોદ

‘જનનીની જોડ સખી, નહ જડ� ર� લોલ’ - �ણીતી કાવ્યપં�કતના રચિયતા કોણ છ? Ans:
બોટાદકર
�હન્દ છોડોની ચળવળમાં શહ�દ થનાર પ્રથમ �ુજરાતી �ુવાન�ું નામ �ું હ? Ans: િવનોદ
�કનાર�વાલા
‘જનનીની જોડ સખી નહ જડ� ર� લોલ’ના રય�ચતા કોણ છે? Ans: દામોદર બોટાદકર
‘હંસાઊલી’ પદ્યવાતાર્ કયા �ણીતા -ભવાઇ કલાકારની છે? Ans: અસાઈત ઠાકર
હ�રજન આશ્રમમાં �દય�ુંજ કો�ું િનવાસસ્થાન હ? Ans: ગાંધી�
‘મંગલ મં�દર ખોલો...’ - ગીતકાવ્ય કોણે લખ્�ુંછ? Ans: નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા
ુ રાતમાં �ેત ક્રાંિતના પ્રણેતાકોને ગણવામાં આવ? Ans: ડૉ. વગ�સ �ુ �રયન
�જ
ુ રાતનાં સૌપ્રથમ મ�હલા સ્નાતક થવા�ું માન કોને મળ્�ુ? Ans: િવદ્યાગૌર� નીલકં
�જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ સ્થળ‘�હ�દ� ંુ બા�ં ુ ’ તર�ક� �ણી� ંુ હ�?ંુ Ans: ખંભાત
�જ
ધ્રાંગધ્રાનો ર�તી ખડક કઇર�તે ઉપયોગમાં લેવા? Ans: ઈમારતી પથ્થર તર�ક�
નમર્દા નદ�ની લંબાઇ ક�ટલી છે? Ans: ૧૨૮૯ �ક.મી.
ુ રાતની અ�સ્મત’ શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર �ુજરાતી લેખક�ું નામ .
‘�જ
ુ શી
Ans: કનૈયાલાલ �ન
ુ રાતમાં પારસીઓને આશ્રય આપનાર રા��ું નામ જણા. Ans: �દ� રાણા
�જ
અ�ટરા શાના માટ� �ણી� ંુ છે ? કયાં આવે� ં ુ છે ? Ans: કાપડ સંશોધન-અમદાવાદ
રિવશંકર મહારાજ� ંુ જન્મસ્થળ ક�ું? Ans: સરવસણી (�જ. ખેડા)
ુ રાતના કયા શહ�રમાં સૌપ્રથમ સરકાર� �ગ્રે� સ્�ૂલ સ્થાપવામ? Ans: �રુ ત
�જ
ુ રાત
ભારતમાં મગફળ�� ંુ સૌથી વ� ુ ઉત્પાદન ક�ું રાજય કર� તે છે જણાવ. Ans: �જ

ુ રાતની સૌપ્રથમપેટ્રો�લયમ �ુિનવિસ�ટ� કયાં આવેલ? Ans: ગાંધીનગર
�જ
ુ રાતમાં સ્થપાયેલી સૌપ્રથમ�ગ્રે� શાળાના હ�ડ માસ્ટર ક? Ans: દાદોભા
૧૮૪૪માં �જ
પાં�ુરંગ
‘પ્રબોધ બત્’ �ૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: કિવ માંડણ બંધારો
નવ ભાગમાં િવસ્તર�લો‘ભગવદગોમંડલ’ શબ્દકોશ કયા રાજવીએ તૈયાર કરાવ્યો હ?Ans:
મહારા� ભગવતિસ�હ�
નમર્દના કયા કાવ્યમાં એ�ું આત્મચ�રત્ર િન�પા�ું જોવા મળ? Ans: વીરિસ�હ
ુ રાત પ્રવાસન િનગમની સ્થાપના કયાર� ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૭૫
�જ
ુ રાત� ંુ ક� ંુ શહ�ર � ૂવર્ના દ�શો�ું માન્ચેસ્ટર તર�ક� ઓળખા�? Ans: અમદાવાદ
�જ
�બ�લય�્ર ્સની રમતમાં �ુજરાતને િવ�સ્તર� નામના અપાવનારખેલાડ��ું નામ જણા. Ans:
ગીત શેઠ�
ુ રાતના કયા ક્રાંિતકાર‘�જ
ુ રાત સવ�ચ્ચ ન્યાયા’ ના ઊચ્ચ ન્યાયાધીશ હત? Ans:
�જ
અબ્બાસ તૈયબ�
ુ
ગંગાસતીની �ત્રવ
� ૂ�ું નામ �ું હ�ુ? Ans: પાનબાઈ
આ�દવાસીઓની સૌથી વ� ુ વસ્તી �ુજરાતના કયા �જલ્લામાંછ? Ans: ડાંગ
સ્વતંત્ર �ુજરાત રાજયમાં પંચાયતી રાજ કયારથી અમલમાં આવ? Ans: ૧ એિપ્, ૧૯૬૩
ુ રાતમાં સૌપ્રથમ તોપનો ઊપયોગ કયા �ુલતાને કય� હ? Ans: અહમદશાહ
�જ
કિવ દયારામના સ�નમાં સૌથી વધાર� કઇ �ૃિતઓ જોવા મળે છે? Ans: ગરબી

