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૧. �જુરાતની �થાપના �ાર� થઈ હતી ? 

     ૧ મે, ૧૯૬૦ 

૨. �જુરાતમા ંપચંાયતી રાજનો અમલ �ાર� થયો ? 

     ૧ એિ!લ, ૧૯૬૩ 

૩. �જુરાતના માનની!થમ રાજયપાલ#ી કોણ હતા ? 

#ી મહ&દ( નવાઝ જગં 

૪. �જુરાતના !થમ -.ુયમ/ંી#ી કોણ હતા ? 

ડા◌ૅ. 3વરાજ મહ�તા 

૫. �જુરાત5ુ ં!થમ પાટનગર ક7ુ ંહ8 ુ ં? 

અમદાવાદ (કણા:વતી) 

૬. �જુરાત5ુ ંવત:માન પાટનગર ક7ુ ંછે ? 

ગાધંીનગર 

૭. �જુરાતમા ંક�ટલી મહાનગરપા?લકાઓ આવેલી છે ? 

આઠ (૮) 

૮. �જુરાતમા ંક�ટલી નગરપા?લકાઓ આવેલી છે ? 

૧૫૧ (૧૬૧-૧૦ = ૧૫૧, દસ નગરપા?લકાઓ મહાનગરમા ંGપાતંર પામેલ છે) 

૯. �જુરાતમા ંક�ટલી HજIલા પચંાયતો આવેલી છે ? 

૨૬ 

૧૦. �જુરાતમા ંક�ટલી તાJકુા પચંાયતો આવેલી છે ? 

૨૨૫ 
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૧૧. �જુરાતના વત:માન રાજયપાલ#ી કોણ છે ? 

ડા◌ૅ. કમલા બેનીવાલ (તા. ૨૭-૧૧-૨૦૦૯ થી) 

૧૨. �જુરાતના વત:માન -.ુયમ/ંી#ી કોણ છે ? 

#ી નર�LMભાઈ મોદ( (તા. ૭-૧૦-૨૦૦૧થી ) 

૧૩. �જુરાત િવધાનસભાની Oુલ બેઠકો ક�ટલી છે ? 

૧૮૨ 

૧૪. �જુરાતમા ંલોકસભા અને રાજયસભાની બેઠકો ક�ટલી છે ? 

અ5Pુમે ૨૬ અન ે૧૧ 

૧૫. �જુરાતના HજIલા ક�ટલા છે ? 

૨૬ 

૩૨. આQદવાસીઓની સૌથી વS ુવ�તી ધરાવતો HજIલો કયો છે ? 

ડાગં HજIલામા ં(૯૦ % થી વS)ુ 

૩૩. �જુરાતની -.ુભાષા કઈ ? 

�જુરાતી 

૩૪. �જુરાતમા ં�જુરાતી ભાષી !V ક�ટલા ટકા છે ? 

૮૯.૩૬ % 

૩૫. �જુરાતમા ંક�ટલી 7િુનિવWસટ(ઝ આવલેી છે ? 

૧૫ 

૩૬. �જુરાતમા ંXામ િવYાપીઠો ક�ટલી છે ? 

૨૨ 

૩૭. �જુરાતમા ંઓપન 7િુનિવWસટ(ઝ ક�ટલી છે ? 

૦૨ 

૩૮. �જુરાતમા ંપો�ટ-આ◌ૅQફસ ક�ટલી છે ? 

૬,૨૭૬ 
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૩૯. �જુરાતમા ંતાર-આ◌ૅQફસ ક�ટલી છે ? 

૧,૪૬૭ 

૪૦. �જુરાતમા ંક�ટલા રા[\(ઉYાનો આવેલા છે ? 

૪ 

૪૧. �જુરાતમા ંક�ટલા અ^યારણો આવેલા છે ? 

૨૨ 

૪૨. �જુરાતન_ માથાQદઠ આવક ક�ટલી છે ? 

Gા. ૧૨,૯૭૫ (૨૦૦૦-૦૧) 

૪૩. �જુરાતમા ંસૌથી વS ુવ�તી વધારાનો દર ક�ટલો છે ? 

`રુત HજIલામા ં(૪૭.૦૪ %) 

૪૪. �જુરાતમા ંદર ૧૦૦૦ aGુષોએ bીઓની સ.ંયા ક�ટલી છે ? 

૯૨૧ 

૪૫. �જુરાતમા ંસૌથી વS ુbી-acુુષ !માણ કયા HજIલામા ંક�ટJુ ંછે ? 

અમર�લી (૯૮૬ bીઓએ એક હVર acુુષ) 

૪૬. �જુરાતમા ંસૌથી ઓd ંbી-acુુષ !માણ કયા HજIલામા ંક�ટJુ ંછે ? 

`રુત (૮૩૫ bીઓએ એક હVર acુુષ) 

૪૭. �જુરાતમા ં-.ુધમ: કયા છે ? 

QહLeુ, ઈ�લામ, fન અન ેપારસી 

૬૩. અમદાવાદ5ુ ંકાકંQરયા તળાવ કોણે બધંાh7ુ ંહ8 ુ ં? 

Oુ8બુi(ન અહમદશાહ� 

૬૪. OંુભાQરયા દ�રા કોણે બધંાhયા હતા ? 

િવમલ શાહ 

૬૫. અ◌ૈિતહાસીક કાળમા ંધોળકા શહ�ર કયા નામથી !ચ?લત હ8 ુ?ં 

િવરાટનગર 
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૬૬. બારડોલી સlયાXહ કયા કારણે થયો હતો ? 

જમીન પરની મહ�̀ લૂમા ંઘટાડો કરવા. 

૬૭. oંુગર(ચોર5ુ ં?બcુદ પામલેા મોહનલાલ પડંpા કયા HજIલાના વતની હતા ? 

ખેડા 

૬૮. �જુરાતના !ાચીન ઈિતહાસ5ુ ંસશંોધન કરનાર િવrાનોમા ંકો5ુ ંનામ Vણી8 ુ ંછે ? 

ડા◌ૅ. હસ-ખુ સાકં?ળયા 

૬૯. મોટાભાગની �વાતsંસXંામની લડતનો !ારંભ ભારતના કયા રાજયમાથંી થયો હતો ? 

�જુરાત 

૭૦. અખડં ભારતના િશIપી તર(ક� કોણ નામના ધરાવ ેછે ? 

સરદાર વIલભભાઈ 

૭૧. વL!ાણી `uૃ[ટ તેમજ જગંલો અને વ5ઔ્ષિધઓનો બગાડ ખાસ કર(ને �ા ંજોવા મળે છે ? 

રાજપીપળા અને ડાગં 

૭૨. �જુરાતનો કયો !દ�શ પાચંાળ!દ�શ તર(ક� ઓળખાછે ? 

ચોટ(લા – સાયલા િવ�તાર 

૭૩. �જુરાતના કયા કાઠંાની વષx yૂની મોતી કાઢવાની !{િૃ| મોતીના છ(પલા ન[ટ થઈ જવાથી 

બધં પડ( છે? 

Vમનગર 

૭૪. �જુરાતમા ંલોકભારતી સણોસરાએ ઘ}5ુ ંક7ુ ંન{ુ ં?બયારણ િવકસાh7ુ?ં 

લોકવન 

૭૫. ભારતના કયા રાજયમા ંbી િશ~ણ મફત છે? 

�જુરાત 

૭૬. બાબાસાહ�બ �બેડકર 7િુનિવWસટ( કયા નામ ેઓળખાછે ? 

ઓપન 7િુનિવWસટ( 

૭૭. �જુરાત સરકારનો ‘એકલ{એ્વોડ:’ કયા ~ે/ સાથે સકંળાયેલ છે? 

રમત-ગમત 
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૮૮. ~/પ વશંી 7વુરાજ માટ� ‘~/પ’ શ�દ વપરાતો હતો. એ જ ર(ત ેતેમના મહારાV માટ� કયો 

શ�દ !ચ?લત હતો ? 

મહા~/પ 

૮૯. ~/પ રાજવીઓમા ં�મૂકના અને નરમાનના સમયના િસ�ા મળ( આhયા છે તે અ5Pુમે કઈ 

ધા8નુા છે ? 

તાબંા-ચાદં(ના 

૯૦. વIલભી િવYાપીઠની ગણના કઈ િવYાપીઠની હરોળમા ંથતી હતી ? 

નાલદંા િવYાપીઠ 

૯૧. ~/પ રાજવી નહપાનની રાજધાની �ા ંઆવેલી હતી ? 

��ૃકુ�છ (ભGચ) 

૯૨. ?ગરનારના િશલાલેખ અ5સુાર lયા ંઆવેલ ‘`દુશ:ન’ તળાવ -ળેૂ ચMં��ુતના `બુા a[ુપ��ુત ે

કઈ બે �થાિનક નદ(ઓ પર આડબધં બાધંીન ેબનાh7ુ ંહ8 ુ?ં 

`વુણ:િસ�તા-�લાિશની 

૯૩. `દુશ:ન તળાવની પાળ પર ઈ.સ. ૪૫૬મા ંતનેા `બુાએ કો5ુ ંમQંદર બધંાh7ુ?ં 

િવ[� ુભગવાન 

૯૪. સૌરા[\મા ંyૂનાગઢ ખાત ેઆવેલા દામોદર Oંુડના લેખ તેમજ ઉlખનનમાથંી મળ( આવેલા કયા 

��ુત રાજવીના ંિસ�ા પર ‘પરમ ભાગવત, મહારાVિધરાજ અને િવPમાQદ8’્ �વા ંિવશેષણો વાપયા: 

છે ? 

�કંદ��ુત 

૯૫. ��ુત સ|ાના પતન પછ( તમેના સૌરા[\ ખાતનેા `બુા ભ�ાક� (ઈ.સ. ૪૭૦) lયા ંકયા વશંની 

�વત/ં રાજસ|ા �થાિપત કર( ? 

મૈ/ક વશં 

૯૬. ભ�ાક:ની �વત/ં રાજસ|ામા ં�જુરાત-સૌરા[\ની રાજધાની કયા નગરમા ંહતી ? 

વIલભી (આજ5ુ ંવIલભીaરુ) 
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૯૭. �જુરાતની રાજધાની તર(ક� વIલભીની �થાપના થતા ંaવૂ� ઈ.સ. aવૂ� /ીVથી ઈ`નુા પાચંમા ં

સૈકા (અથા:8 ્આઠસો વષ:) `ધુી રાજધાની હોવા5ુ ંસLમાન કયા નગરને મ�7ુ ંહ8 ુ ં? 

?ગQરનગર 

૯૮. �જુરાત5ુ ં!ાચીન|મ (પૌરા?ણક) નામ �ુ ંછે ? 

આનત: 

૯૯. મૈ/ક રાV �વુસેન પહ�લાના ‘પરમ ભાગવત’ અન ેરાV ધરપ�ના ‘પરમ આQદlભ�ત’ એવા ં

િવશેષણો �ુ ં`ચૂવ ેછે ? 

આ રાVઓ વૈ[ણવ તથા `યૂ:ભ�ત હશે. 

૧૧૩. સામાLયતઃ ‘��ુર’, ��ુરા�િૂમ, ��ુરા/ ક� �વા નામોથી ઓળખાતા આ !દ�શ માટ� ‘�જુરાત’ 

શ�દ કયા િવદ�શી લેખક� વાપયx ? 

અલ-બ-Gની 

૧૧૪. �જુરાતમા ં�વત/ં રા[\Oટૂની શGઆત કયા રાજવીથી થવા પામી ? 

દંિતeુગ: 

૧૧૫. �જુરાતમા ંસોલકં( વશંની સ|ા કયા રાVના સમયે �થપાઈ ? 

-ળૂરાજ સોલકં( 

૧૧૬. કયા રાજવીના શાસનકાળમા ંમહ-દૂ ગઝનવીએ (ઈ.સ.૧૦૨૪) �જુરાતના !િસ� મQંદર 

સોમનાથ પર આPમણ ક7ુ� હ8 ુ ં? 

ભીમદ�વ પહ�લો 

૧૧૭. ભીમદ�વની કઈ રાણીએ પાટણ ખાતે `ુદંર રાણક(વાવ બધંાવી હતી ? 

રાણી ઉદયમતી 

૧૧૮. મોઢ�રા5ુ ં!.યાત `યૂ:મQંદર કોના શાસન કાળમા ંબધંા7ુ ંહ8 ુ ં? 

ભીમદ�વ પહ�લાના 

૧૧૯. ભીમદ�વના મ/ંી િવમળદ�વ ેક7ુ ં!.યાત fન મQંદર બધંાh7ુ ંહ8 ુ ં? 

િવમળ વસQહ તળાવ-આ� ુ
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૧૨૦. મહ-દૂ ગઝનવીએ ન[ટ કર�લા કા[ટ મQંદરને �થાને પ�થર5ુ ંન{ુ ંિવશાળ મQંદર કયા રાજવીએ 

બધંાh7ુ ંહ8 ુ ં? 

ભીમદ�વ પહ�લો 

૧૨૧. �જુરાતના !તાપી રાજવી િસ�રાજના િપતા અન ેમહારાણી િમનળદ�વીના પિત તર(ક� કયા 

રાજવી5ુ ંનામ આપી શકા? 

કણ:દ�વ !થમ 

૧૨૨. ‘બબ:રક Hજ[�’ુ નામ5ુ ં?બcુદ ‘rયા#’મા ં�જુરાતના કયા રાજવી માટ� !યોVયલે જોવા મળે છે 
? 

િસ�રાજ જયિસ�હ 

૧૨૩. ‘ િસ�હ�મ શ�દા5સુાશન’ નામનો િવ.યાત hયાકરણ Xથં િસ�રાજ જયિસ�હના શાસનકાળમા ંકયા 

િવrાન ેર�યો હતો ? 

હ�મચMંાચાc્ 

૧૨૪. િસ�રાજ જયિસ�હ પછ( �જુરાતના ઈિતહાસમા ં#ે[ઠતા અને સફળતાની eૃu[ટએ કયા સોલકં( 

વશંી રાજવી5ુ ંનામ -કૂ( શકા? 

Oુમારપાળ 

૧૩૬. કણ:ઘેલાના ંપતન સાથે વાઘેલા સમાજ જ નહ( પણ �જુરાતમાથંી Qહ�eુ રાજસ|ાનો �ત આhયો 

અન ેતેન ે�થાન ેકઈ સ|ા �થપાઈ ? 

સIતનત સ|ા 

૧૩૭. ‘કાLહડદ� !બધં’ અ5સુાર કણ:દ�વ વાઘેલાથી eુભાયેલા તેના કયા મ/ંીએ �જુરાત પર આPમણ 

કરવામા ંઅલાઉi(ન ખીલ3ન ેમદદ કર( હતી ? 

માધવ 

૧૩૮. ‘દ�વબ રાની’ (કણ: વાઘલેાની a/ુી) – ?ખજરખાન (અલાઉi(ન ખીલ3નો a/ુ) વ�ચેની 

!ણયકથા કયા -�ુ�લમ ઈિતહાસ લેખક�…. પોતાના a�ુતક ‘દવલરાની ખીરજખાન’મા ંવણ:વી છે ? 

અમીર �શુરો 

૧૩૯. કિવ #ીપાલ ર?ચત !શ��ત -જુબ આનદંaરુ (વડનગર)ને ફરત ેQકIલો બધંાવવા5ુ ંકામ કયા 

રાVએ ક7ુ� હ8 ુ ં? 

Oુમારપાળ 
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૧૪૦. �જુરાતમા ંથયેલા તઘીના બળવાન ેડામવા માટ� �જુરાતની -લુાકાત ેઆવનાર !થમ 

`લુતાન કોણ હતો ક� �5ુ ંિસ�ધના થ�ા -કૂામ ેમાચ: ૧૩૫૧મા ંઅવસાન થ7ુ ંહ8 ુ ં? 

મહમંદ 8ઘુલક 

૧૪૧. �જુરાતમા ં�વત/ં -�ુ�લમ સ|ા ભલે -ઝુફફર શાહ !થમે �થાપી હોપરં8 ુઅહ( સIતનતની 

સાચી �થાપના કોણે કર( હતી ? 

અહમદશાહ પહ�લો 

૧૪૨. ૪ માચ:, ૧૪૧૧ ના રોજ અહમદબાદની �થાપના કરનાર `લુતાન કોણ હતા ? 

અહ�મદશાહ પહ�લો 

૧૪૩. `લુતાન અહમદશાહ (પહ�લા)એ ઈડર જતા ંહાથમતી નદ(ના Qકનાર� વસાવેલ અહમદનગર 

આ� કયા નામથી Vણી8 ુ ંછે ? 

Qહ�મતનગર 

૧૪૪. `લુતાન �યા`iુ(ન મહમંદ શાહના a/ુ ફતેહખાન અથવા નિસGi(ન મહ�-દુ �જુરાતના 

ઈિતહાસમા ંકયા નામથી Vણીતો છે ? 

મહ�-દૂ બેગડો 

૧૪૫. નિસGi(ન મહ�-દૂને ‘બેગડો’ ઉપનામ તેમની કઈ િસ�થી મળેલ છે ? 

yૂનાગઢ અન ેપાવાગઢ. બે ગઢ 3તવાથી 

૧૪૬. અમદાવાદના િમરઝાaરુ ખાતે આવેલ રાણી Gપમતીની મ��જદ બધંાવનાર રાણી કયા 

`લુતાનની પlની હતી ? 

મહ�-દૂ બેગડો 

૧૫૯. બાદશાહ જહાગંીર� �Xેજોને �જુરાતના કયા બદંર ખાત ેhયાપાર( કોઠ( �થાપવાની પરવાનગી 

આપી ? 

`રુત 

૧૬૦. -ઘુલ શાસન દર�યાન `રુત માટ� ક7ુ ંઉપનામ Vણી8 ુ ંહ8 ુ ં? 

મ�ાનો દરવાજો 

૧૬૧. �જુરાતમા ંમરાઠા સ|ાના આગમનનો !ારંભ કઈ ઘટનાથી થયો ? 

િશવા3ની `રુત ઉપર ચઢાઈ 
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૧૬૨. િશવા3એ `રુત ઉપર ક�ટલીવાર ચઢાઈઓ કર( હતી ? 

બે (૨) 

૧૬૩. િશવા3એ `રુત ઉપર !થમ ચઢાઈ કયા વષ:મા ંકર( હતી ? 

ઈ.સ. ૧૬૬૪ 

૧૬૪. -ઘુલ મરાઠાકાળમા ંથયલે સાQહ/ચનાઓમા ં�જુરાતી િસવાકઈ -ળૂ ભાષાઓનો સમાવશે થતો 

હતો ? 

અરબી, ફારસી અને ઉeૂ:  

૧૬૫. �જુરાતમા ંવસતી પારસી !Vની -ળૂ ભાષા કઈ હતી ? 

ફારસી 

૧૬૬. �જુરાતમા ંફારસી ભાષામા ંસાQહlસ�ન~ે/ે �થાિનક !Vમાથંી કઈ કોમ5ુ ં!દાન િવશેષ ર�ુ ંછે 
? 

નાગર !V 

૧૬૭. ઈરાનથી આવેલા પારસીઓ કયો ધમ: પાળતા આhયા છે ? 

જરથો�તી 

૧૬૮. પારસીઓ પોતાના ધા:િ◌મક !િતક તર(ક� કોની અદબ કર� છે ? 

અ��ન (આતશ) 

૧૬૯. �જુરાતમા ં‘�વદ�શી ચળવળ’ની જયિંત ઉજવવા માટ� એક િવYાથ� સભા5ુ ંઆયોજન કયા 

વષ:મા ંકરવામા ંઆh7ુ ંહ8 ુ ં? 

૧૯૦૬ 

૧૭૦. �જુરાતભરમા ંસૌ!થમવાર ‘વદં�માતર-’્ ગીત �ાર� ગવા7ુ ંહ8 ુ ં? 

�વદ�શી ચળવળ સભા ૧૯૦૬ 

૧૭૧. �વદ�શી િમ/ મડંળે અમદાવાદ ખાત ે�વદ�શી �ટોર �ાર� શG કયx હતો ? 

૧૯૦૯ 

૧૭૨. બા◌ૅ�બ બનાવવાની ર(ત5ુ ંવણ:ન કરતી બગંાળ( a�ુ�તકા ‘-�ુ�ત કૌન પથેર’5ુ ંખેડા HજIલાના 

નરિસ�હભાઈ પટ�લે �જુરાતીમા ંભાષાતંર કર( !કાિશત કર( હતી ? 
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૧૮૬. �જુરાતના કયા ઢસા દરબાર� ગાદ( lયાગ કર(ને મહાlમા ગાધંીની રા[\(લડતમા ંજોડાઈ ગયા 

હતા ? 

ગોપાળદાસ દ�સાઈ 

૧૮૭. �જુરાતમા ંકયા સlયાXહથી વIલભભાઈ પટ�લને ‘સરદાર’5ુ ં?બcુદ મ�7ુ ંહ8 ુ ં? 

બારડોલી સlયાXહ 

૧૮૮. સાબરમતી આ#મથી ?�ર્Qટશ સરકારના અLયાયી ‘નમક કા5નૂ’નો ભગં કરવા માટ� ગાધંી3 

આયોHજત દાડં(Oચૂ કઈ તાર(ખે શG થઈ હતી ? 

૧૨ માચ:, ૧૯૩૦ 

૧૮૯. ખેડા HજIલાના કઠલાલ ગામના સlયાXહ( નતેા મોહનલાલ પડંpાને ગાધંી3એ ક7ુ ં?બGદ 

આ�7ુ ંહ8 ુ ં? 

oુંગર(ચોર 

૧૯૦. �જુરાતમા ંબોરસદ સlયાXહ કરવા પાછળ5ુ ંકારણ �ુ ંહ8 ુ ં? 

બહારવટ(યાના /ાસમાથંી -�ુત કરાવવા સરકાર� નાખેલ hય��તદ(ઠ દોઢ Gિપયાનો કર. 

૧૯૧. બારડોલી સlયાXહમા ંલડતની પિ/કાઓ !કાિશત કરવા5ુ ંકામ સરદાર પટ�લે કોને સ��7ુ ં? 

yુગતરામ દવે 

૧૯૨. બોરસદના અLયાયી કરની તપાસ સરદાર પટ�લે કોન ેસ�પી હતી ? 

રિવશકંર મહારાજ 

૧૯૩. ૫ મ,ે ૧૯૩૦ના રોજ મહાlમા ગાધંી3ની ધરપકડ થતા ંનમક સlયાXહની આગેવાની કોણે લીધી 

હતી ? 

અ�બાસ તયૈબ3 

૧૯૪. ધરાસણા અને બારડોલીની માફક �જુરાતના ંબીV કયા બે ક�LMો નમક સlયાXહના ક�LM હતા ? 

વીરમગામ-ધોલેરા 

૧૯૫. બારડોલી તાJકુાના ંમહ�̀ લૂમા ંસરકાર� ક�ટલા ટકાનો વધારો કયx હતો ? 

૨૨ % 

૧૯૬. બારડોલી તાJકુાની લડત એ lયાનંા કયા વગ:ની લડત હતી ? 

ખેoૂતવગ: 
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૧૯૭. ફ��આુર( ૧૯૪૭મા ં- ુબંઈમા ંનૌકાદળના સૈિનકોએ સરકાર સામે બળવો કયx lયાર� કોની 

સમVવટથી સૈિનકોએ શરણાગિત �વીકાર( હતી ? 

સરદાર પટ�લ 

૧૯૮. ઈ.સ. ૧૯૨૩મા ંકોની આગેવાની નીચે નાગaરુ સlયાXહ કરવામા ંઆhયો હતો ? 

સરદાર પટ�લ 

મોહનલાલ પડંpા 

૨૧૨. ૧૮૫૮ના �વત/ં સXંામમા ંઅ?�ર્મ ભાગ ભજવનાર અન ેવડોદરાની �લ તોડ(ન ેભાગી જનાર 

સૌરા[\ના Pાિંતકાર( કોણ હતા ? 

-�ૂ માણેક 

૨૧૩. ૧૮૫૧ મા ં‘બોમ એસોિસએશન’ની �થાપના કરનાર �જુરાતી કોણ હતા ? 

દાદાભાઈ નવરો3 

૨૧૪. ૧૮૮૨મા ં`રુત -કુામે હQરલાલ હષ: �વુ અને ઉકાભાઈ !�દુાસની આગેવાની નીચે ક�Xેસની 

કઈ aરુોગામી સ�ંથાની �થાપના કરવામા ંઆવી ? 

!V Qહતવધ:ક સભા 

૨૧૫. ૧૮૮૪મા ંઅમદાવાદ ખાત ેરા[\Qદનનો િવચાર કરવા કઈ સ�ંથાની �થાપના કરાઈ હતી ? 

�જુરાત સભા 

૨૧૬. �વદ�શી ચીજ વ�8ઓુના વપરાશને !ોlસાQહત કરવા માટ� હરગોિવ�દદાસ કાટંાવાળા એ ક7ુ ં

a�ુતક લ.7ુ ંહ8 ુ ં? 

દ�શી કાર(ગર(ને ઉ|ેજન 

૨૧૭. ‘ Qહ�દની ગર(બી’ નામના કોના a�ુતક� દ�શની બેહાલી અને ગર(બી તરફ �યાન દોર( તે માટ� 

�Xેજોને જવાબદાર ઠરાhયા હતા ? 

દાદાભાઈ નવરો3 

૨૧૮. �જુરાતમા ં૧૮૬૭મા ં‘વીર નમ:દ�’ ક�વા રા[\�વજની કIપના કર( હતી ? 

!ેમશોય:aણૂ: 
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૨૧૯. દ�શની સાથે સાથ ે�જુરાતમા ંપણ ચાલેલી `ધુારણાની લડત સદંભ� ‘ િવધવા િવવાહ’ પર િનબધં 

લખવા બદલ કયા `ધુારકને પોતા5ુ ંઘર છોડ{ુ ંપડ ુ ંહ8 ુ ં? 

કરશનદાસ -ળૂ3 

૨૨૦. ૧૮૬૬મા ં�જુરાતમા ં‘aનુ:લ�ન એસોિસએશન’ �વી સ�ંથા �થાપી ‘ િવધવા િવવાહ’ને ઉ|ેજન 

આપવા માટ� -.ુયlવે કઈ એક કોમના લોકોએ વS ુ!યlનો કયા: હતા ? 

વ?ણક લોકોએ 

૨૨૧. મેડમ �લોવl�ક( અને કન:લ ઓલકોટ િથયોસોફ(કલ સોસાયટ(ના !ચાર-!સાર અથ� ૧૮૭૮મા ં

ભારત આhયા. તેમના ં!ભાવ નીચે -રુાદઅલી બેગ અન ેિ!. જમશેદ3 ઉનવાળએ �જુરાતમા ંકઈ 

સ�ંથા �થાિપત કર( હતી ? 

કાQઠયાવાડ િથયોસોQફકલ સોસાયટ( 

૨૨૨. #ીમાન 5િૃસ�હાચાય� ૧૮૮૩મા ંપોતાની કIપનાનો કયો સમાજ `રુત ખાત ેપણ શG કયx ? 

!ાથ:ના સમાજ 

સવxદ 

૨૩૭. બોરસદ તાJકુાના લોકો પર સરકાર� નાખેલ વેરો કયા નામથી ઓળખાતો હતો ? 

હ¡Qડયા વરેો 

૨૩૮. હ¡Qડયા વરેો ના�દૂ થતા ંસરદાર પટ�લન ેક7ુ ં?બcુદ મ�7ુ ંહ8 ુ ં? 

બોરસદના `બુા તર(ક� 

૨૩૯. સરદાર પટ�લને ૧૯૨૯ના વષ:મા ંમહારા[\, કાQઠયાવાડ અને તાિમલનાoુ �વા /ણ yુદા yુદા 

�થળની કઈ એક સ�ંથામા ંઅ�ય~ પદ આપવામા ંઆh7ુ ંહ8 ુ ં? 

રાજક(પર(ષદ 

૨૪૦. �જુરાતની િવધાનસભા5ુ ંનામકરણ કોના નામ પરથી થયલે છે ? 

િવ¢લભાઈ પટ�લ 

૨૪૧. િવ¢લભાઈ પટ�લ5ુ ંઅવસાન ૨૨ ઓ�ટોબર, ૧૯૩૩ના ંરોજ �ા ંથ7ુ ંહ8 ુ ં? 

��વ£ઝલેLડ 
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૨૪૨. ફ��આુર( ૧૯૩૬મા ંમા/ બે જ Qદવસમા ંGા. ૫૦,૦૦૦/- 5ુ ંફંડ સરદાર#ીએ કઈ સ�ંથા માટ� 

એકિ/ત ક7ુ� હ8 ુ ં? 

હQરજન ફંડ 

૨૪૩. સરદાર#ી5ુ ંિનધન કયા વષ:ની ૧૫ Qડસે�બર� �Pુવાર� સવાર� ૯◌ઃ૩૦ કલાક� થ7ુ ંહ8 ુ ં? 

૧૯૫૦ 

૨૪૪. ઈ.સ. ૧૯૦૦મા ંકઈ પર(~ા પસાર કર(ને સરદાર#ીએ ગોધરાથી વક(લાત શG કર( હતી ? 

Qડ�\(�ટ �લીડર 

૨૪૫. �વાતsંયો|ર કાળમા ંદ�શી રાજયોના ‘ભારતીસઘં’મા ંિવ?લિનકરણનો યશ કોન ેફાળે Vછે ? 

સરદાર પટ�લ 

૨૪૬. રિવશકંર રાવળે ૧૯૧૯મા ંઅમદાવાદ ખાત ેિનઃ�Iુક ?ચ/ તાલીમ આપતી કઈ સ�ંથા �થાપી ? 

�જુરાત કલા સઘં 

૨૪૭. ૧૯૩૬મા ંબો�બે આટ:  સોસાયટ(ના !દશ:નમા ં�જુરાતના કયા ?ચ/કારને `વુણ:ચMંક એનાયત 

કરવામા ંઆhયો હતો ? 

રિસકલાલ પર(ખ 

૨૪૮. ૧૯૧૬મા ંબો�બે આટ:  સોસાયટ( તરફથી �જુરાતના કયા ?ચ/કારને `વુણ:ચMંક મ�યો હતો ? 

રિવશકંર રાવળ 

૨૬૧. �જુરાત5ુ ંOુલ ~ે/ફળ ક�ટJુ ંછે ? 

૧,૯૬,૦૨૪ 

૨૬૨. �જુરાતમા ંજગંલો5ુ ં!માણ �દા3ત ક�ટલા ટકા છે ? 

૧૦ % 

૨૬૩. �જુરાતમા ંસૌથી ¥¦ુ ંિશખર ક7ુ ંછે ? 

ગોરખનાથ 

૨૬૪. �જુરાતમા ંિધણોધર પવ:ત �ા ંઆવલે છે ? 

ક�છ 
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૨૬૫. િસ�aરુ અ◌ૈિતહાિસક નગર કઈ નદ( પર વસેJુ ંછે ? 

સર�વતી 

૨૬૬. ઉદવાડા કયા HજIલામા ંઆવેલ છે ? 

વલસાડ 

૨૬૭. �જુરાતમા ંકયા HજIલામા ંસાગના {~ૃો a[ુકળ !માણમા ંથાછે ? 

વલસાડ 

૨૬૮. સૌરા[\નો સૌથી મોટો ડ�મ કયો છે ? 

શે§ુજંયો ડ�મ (શે§ુ3ં નદ( પર) રાજ�થળ( 

૨૬૯. �જુરાતમા ંમીરાદાતારની દરગાહ �ા ંઆવલેી છે ? 

ઉનાવા 

૨૭૦. �જુરાત5ુ ંસૌથી વS ુવરસાદ ધરાવ8 ુ ં�થળ ક7ુ ંછે ? 

ધરમaરુ, (વલસાડ) 

૨૭૧. �જુરાતની વાયhસરહદ� કયો દ�શ આવલે છે ? 

પાQક�તાન 

૨૭૨. �જુરાતમા ંતા�ં ુઅને સી`ુ ં�ાથંી મળ( આવે છે ? 

�બા3 

૨૭૩. બનાસકાઠંા5ુ ંકાકંર�જ કયા પ� ુમાટ� !.યાત છે ? 

ગા૨૭૪. ?ચનાઈ માટ( કયા HજIલામાથંી ખોદ( કાઢવામા ંઆવે છે ? 

સાબરકાઠંા, ̀ રુ�LMનગર 

૨૭૫. પીપાવાવ કયા HજIલામા ંઆવJેુ ંછે ? 

અમર�લી 

૫. ઙૃઞળીદ : યૐઙ્ુવગ �ુ�ઑ 

૨૯૨. �જુરાતમા ંકયા મોસમી પવનો વરસાદ લાવે છે ? 

નૈઋ8 ્
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૨૯૩. �જુરાતના કયા ભાગમાથંી કક:{તૃ પસાર થાછે ? 

ઉ|ર (!ાિંતજ-Qહ�મતનગર) 

૨૯૪. ગાધંીનગરમા ંઆવેJુ ંસQરતા ઉYાન એ કોની સમાિધ છે ? 

�વ. ચીમનભાઈ પટ�લ 

૨૯૫. �જુરાતમા ં?લ�નાઈટની ખાણો �ા ંઆવલે છે ? 

�બા3 અને રાજપારડ( 

૨૯૬. �જુરાતમા ંcુMમહાલ�ા ંઆવેલો છે ? 

િસ�aરુ 

૨૯૭. �જુરાતના કયા �થળોએ િવશાળ કદના િવLડફામ: શG કરાયા છે ? 

ઓખા-લાબંા (Vમનગર), માડંવી (ક�છ) 

૨૯૮. બનાસકાઠંા HજIલામા ંકઈ 7િુનિવWસટ( આવલેી છે ? 

સરદાર પટ�લ Oૃિષ 7િુનિવWસટ( – દાતંીવાડા 

૨૯૯. �જુરાતમા ંમગફળ(5ુ ંઉlપાદન સૌથી વS ુકયા HજIલામા ંથાછે ? 

yૂનાગઢ, (સૌરા[\) 

૩૦૦. ‘ચરોતર !દ�શ’ ને બીV કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

સોનેર( પાનનો -લુક 

૩૦૧. �જુરાતની કઈ ગાયો વS ુeૂધ માટ� !ચ?લત છે ? 

ગીર, કાકંર�3 

૩૦૨. �જુરાતમા ંઘેટા ઉછેર ક�LM �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

પાટણ 

૩૦૩. આણદં HજIલામા ંપોલસન ડ�ર(એ કઈ સરકાર સાથ ેeૂધ acુુ પાડવાનો કરાર કયx હતો ? 

-ુબંઈ સરકાર 

૩૦૪. શGઆતમા ંઅ-લૂ ડ�ર( !ાથિમક મડંળ(ના �વGપમાથંી કયા નામે અ��તlવમા ંઆવી હતી? 

ખેડા HજIલા eૂધ ઉlપાદક સહકાર( સઘં 
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૩૦૫. �જુરાતમા ંઅ-લૂ ડ�ર(ની �થાપના કઈ સાલમા ંકરવામા ંઆવી હતી ? 

૧૯૪૬ 

૩૦૬. સમX રા[\ન ેeૂધના સહકાર( ~ે/ ેદ(વાદાડં(Gપ !રેણા કઈ સ�ંથાએ aરૂ( પાડ( છે ? 

અ-લૂ 

૩૦૭. �જુરાતમા ંકાપડ ઉYોગના જનક તર(ક� કોણ Vણી8 ુ ંછે ? 

રાવબહાeૂર રણછોડલાલ છોટાલાલ 

૩૨૪. ભારત5ુ ંક7ુ ંશહ�ર એના કાપડ ઉYોગથી ભારત5ુ ંમાચેં�ટર કહ�વાછે ? 

અમદાવાદ 

૩૨૫. ડોબG કયા ~ે/ સાથે સકંળાયJેુ ંસાધન છે ? 

સગંીત (વા©સાધન) 

૩૨૬. �જુરાતના દQરયા Qકનાર� કયા {~ૃો થાછે ? 

`ુદંર( અને ચેર 

૩૨૭. �ટ�નલેસ �ટ(લના વાસણો �જુરાતમા ં�ા ંબને છે ? 

નવસાર( 

૩૨૮. અ8લુ શા5ુ ંકારખા5ુ ંછે ? 

રંગ-રસાયણ (દવાઓ) 

઼ળ્ષળ ઇફૉ દશીષ્ 

૩૨૯. �જુરાતમા ંનળસરોવર �ા HજIલામા ંઆવJેુ ંછે ? 

અમદાવાદ 

૩૩૦. �જુરાતમા ંનારાયણ સરોવર �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

ક�છ 

૩૩૧. �જુરાતમા ંસરદાર સરોવર �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

નવાગામ, નમ:દા 
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૩૩૨. �જુરાતમા ં`દુશ:ન સરોવર �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

yૂનાગઢ 

૩૩૩. �જુરાતમા ંઆજવા તળાવ �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

વડોદરા 

૩૩૪. �જુરાતમા ંઆ3 તળાવ �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

રાજકોટ 

૩૩૫. �જુરાતમા ંકાકંQરયા તળાવ �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

અમદાવાદ 

૩૩૬. �જુરાતમા ંગગંાસાગર અન ે-નુસર તળાવ �ા ંઆવલેા છે ? 

િવરમગામ 

૩૩૭. �જુરાતમા ંગોમતી તળાવ �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

ડાકોર 

૩૫૨. મોરબી કઈ નદ(ના Qકનાર� વસેJ ુછે. 

મ�d નદ( 

૩૫૩. તાપી5ુ ં!વશેrાર �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

કાકરાપાર પાસ ે

૩૫૪. �જુરાતમા ંતાપી નદ( પર કઈ િસ�ચાઈ યોજનાઓ આવેલી છે ? 

ઉકાઈ અને કાકરાપાર 

૩૫૫. સાબરમતી નદ(5ુ ંઉªમ �થાન કયા ંઆવJેુ ંછે ? 

ઢ�બર સરોવર – ઉદયaરુ (રાજ�થાન) 

૩૫૬. સાબરમતીની Oુલ લબંાઈ ક�ટલી છે ? 

૩૨૧ Qક.મી. 

૩૫૭. સાબરમતી નદ( પર કઈ િસ�ચાઈ યોજનાઓ આવલેી છે ? 

ધરોઈ (સતલાસણા), વાસણા (અમદાવાદ) 
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૩૫૮. �જુરાતમા ંસાત નદ(ઓનો સગંમ �ા ંથાછે ? 

વૌઠા પાસ ે(અમદાવાદ) 

૩૫૯. �જુરાતમા ંમહ( નદ(5ુ ંઉªમ �થાન �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

�ઝેરા (મ�ય!દ�શ) 

૩૬૦. મહ( નદ(ની Oુલ લબંાઈ ક�ટલી છે ? 

૫૦૦ Qક.મી. (�જુરાત ૧૮૦ Qક.મી.) 

૩૬૧. મહ( નદ( પર કઈ િસ�ચાઈ યોજનાઓ આવલેી છે ? 

વણાકબોર( અને કડાણા 

૩૬૨. મહ( નદ(ન ેમહ(સાગર ક�મ કહ� છે ? 

વહ�રા ખાડ( પાસે નદ(નો પટ એક Qક.મી. પહોળો છે આથી ત ેમહ(સાગર તર(ક� ઓળખાછે. 

૩૬૩. બનાસ નદ(5ુ ંઉªમ �થાન �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

િસરણવાના પહાડો – િશરોહ( (રાજ�થાન) 

૩૬૪. �જુરાતમા ંસર�વતી5ુ ંઉªમ �થાન �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

ચોર(ના oુગંરો, દાતંા (બનાસકાઠંા) 

૩૬૫. �જુરાતમા ંભાદર નદ(5ુ ંઉªમ �થાન �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

આણદંપરના ઉ�ચ!દ�શ – જસદણ (રાજકોટ) 

૩૬૬. વલસાડ કઈ નદ(ના Qકનાર� વસેJ ુછે ? 

ઔરંગા નદ( 

૩૬૭/૧. સૌરા[\ની મોટામા ંમોટ( નદ( કઈ છે ? 

ભાદર 

૩૮૩. તાપી નદ(5ુ ંઉªમ �થાન ક7ુ ંછે ? 

મહાદ�વની ટ�કર(ઓ, બે8લુ (મ�ય!દ�શ) 

૩૮૪. નમ:દા નદ(ની Oુલ લબંાઈ ક�ટલી છે ? 

૧૩૧૨ Qક.મી. 
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બષ�દ્ 

૩૮૫. �જુરાતમા ંઅ�તબંા પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૧૩૫૦ મીટર, ડાગં 

૩૮૬. �જુરાત5ુ ંસૌથી ¥¦ ુિશખર ક7 ુછે ? 

ગોરખનાથ, ૧૧૧૭ મીટર, yૂનાગઢ 

૩૮૭. �જુરાતમા ં�સોર પવ:તમાળા �ા આવેલી છે ? 

બનાસકાઠંા 

૩૮૮. �જુરાતમા ંચીખોદર પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૧૦૦૦ મીટર, બનાસકાઠંા 

૩૮૯. �જુરાતમા ંસાaતુારા પવ:ત કયા HજIલામા ંઆવલેો છે ? 

ડાગં (હવા ખાવા5ુ ં�થળ) 

૩૯૦. �જુરાતમા ંપાવાગઢ પવ:ત કયા HજIલામા ંઆવેલો છે ? 

પચંમહાલ 

૩૯૧. �જુરાતમા ંદાતાર પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૮૪૩ મીટર, yૂનાગઢ 

૩૯૨. �જુરાતમા ંગીર પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૬૪૩ મીટર, અમર�લી 

૩૯૩. �જુરાતમા ંબરડો પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૬૩૭ મીટર, Vમનગર 

૩૯૪. �જુરાતમા ંસિતયોદ�વ પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૬૧૦ મીટર, Vમનગર 

૩૯૫. �જુરાતમા ંઅ?ભaરુા પવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૫૮૮ મીટર, Vમનગર 
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૩૯૬. �જુરાતમા ંશે§ુજંપવ:તની ¥ચાઈ ક�ટલી છે ? 

૪૯૮ મીટર, ભાવનગર 

૪૧૧. �જુરાતમા ંભવનાથનો મળેો કયા ંભરાછે ? 

?ગરનારની તળેટ( ઉપર 

૪૧૨. �જુરાતમા ંડાગં દરબાર મેળો કયા ંભરાછે ? 

આહવા 

૪૧૩. �જુરાતમા ં?ચ/િવ?ચ/નો મેળો કયા ંભરાછે ? 

�ુભંખેર(, ખેડ«¬ા (પોશીના પ�ો) 

૪૧૪. �જુરાતમા ંમાધવરાયનો મેળો કયા ંભરાછે ? 

માધવaરુ (પોરબદંર) 

૪૧૫. �જુરાતમા ંવૌઠાનો મેળો કયા ંભરાછે ? 

વૌઠા (ધોળકા) 

૪૧૬. �જુરાતમા ંસોમનાથનો મેળો કયા ંભરાછે ? 

સોમનાથ 

૪૧૭. �જુરાતમા ંશાહઆલમનો મેળો કયા ંભરાછે ? 

અમદાવાદ 

૪૧૮. �જુરાતમા ંસરખેજનો મેળો કયા ંભરાછે ? 

અમદાવાદ 

ઇયલીળ�લ્ 
૪૧૯. �જુરાતમા ંજગંલી ગધેડા અને ડુખર માટ� !.યાત અભયાર®�ા ંઆવેJુ ંછે ? 

ક�છ5ુ ંના5 ુરણ 

૪૨૦. �જુરાતમા ંદ�શાવર પ~ીઓ માટ� !.યાત અભયાર®�ા ંઆવJેુ ંછે ? 

નળ સરોવર (અમદાવાદ) 
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૪૨૧. �જુરાતમા ં`રુખાબ (ફલેમ_ગો) માટ� !.યાત અભયાર®કયા ંઆવJેુ ંછે? 

`રુખાબનગર (ક�છ) 

૪૨૨. �જુરાતમા ંકયા કયા ર_છ અભયાર®યો આવેલા છે ? 

fસોર, ઈકબાલગઢ, (બનાસકાઠંા), પીપલોદ (પચંમહાલ) 

૪૨૩. �જુરાતમા ંપ~ીઓ માટ�5ુ ં!.યાત અભયાર®�ા ંઆવેJુ ંછે ? 

હ_ગોળગઢ (રાજકોટ) 

૪૨૪. �જુરાતમા ંિસ�હ દશ:ન તથા મl�યઉછેર માટ� !.યાત અભયાર®�ા ંઆવJેુ ંછે ? 

ગીર (yૂનાગઢ) 

૪૩૯. �જુરાતમા ંસીદ( સયૈદની Vળ( કયા શહ�રમા ંઆવેલી છે ? 

લાલદરવાV (અમદાવાદ) 

૪૪૦. �જુરાતની િવYાનગર( ‘વIલભિવYાનગર’ કયા ંઆવJેુ ંછે ? 

આણદં 

૪૪૧. �જુરાતમા ં�વામીનારાયણ સ!ંદાય5ુ ં-.ુમQંદર �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

વડતાલ (ખેડા) 

૪૪૨. �જુરાતમા ંવીરિસ�હ રાVની રાણી Gડાબાઈએ બધંાવેલી કઈ વાવમા ંસાત માળ નીચે પાણી છે 
? 

અડાલજની વાવ (ગાધંીનગર) 

૪૪૩. �જુરાતમા ંકયો મેળો નાગાબાવાઓ માટ� !.યાત છે ? 

ભવનાથનો િશવરાિ/નો મળેો (yૂનાગઢ) 

૪૪૪. �જુરાત5ુ ં!થમ �જુરાતી સામિયક ક7ુ ં? 

દાQંડયો 

૪૪૫. �જુરાતની !થમ �જુરાતી QફIમ કઈ ? 

નરિસ�હ મહ�તા 

૪૪૬. �જુરાતમા ંભ�ત જલારામબાપા5ુ ં�થાનક �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

વીરaરુ (Hજ. રાજકોટ) 
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૪૪૭. �જુરાતમા ંખોQડયાર માતા5ુ ંભhમQંદર �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

રાજપરા (Hજ. ભાવનગર) 

૪૪૮. �જુરાતમા ંહ5મુાન35ુ ં!િસ� મQંદર �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

સાળંગaરુ (Hજ. અમદાવાદ) 

૪૪૯. �જુરાતમા ંમા?ણભMવીર ભગવાન5ુ ંએકમા/ !.યાત મQંદર કયા ંઆવેJુ ંછે ? 

મગરવાડા (બનાસકાઠંા) 

ઙૃઞળીદફૂ ુષસૉહ કશઘ 

૪૫૦. �જુરાતમા ંક�ર( �ાનંી !.યાત છે ? 

વલસાડ અને yૂનાગઢ 

૪૫૧. �જુરાતમા ંકાકંર�જ અન ેગીર5ુ ંક7 ુeૂધા�ં પ� ુ!.યાત છે ? 

ગાય 

૪૫૨. �જુરાતમા ંકયા !દ�શના ઘ} !.યાત છે ? 

ભાલ (દાઉદખાની/ભા?લયા ઘ}) 

૪૬૯. �જુરાત5ુ ંપચંાયતી રાજ ક�ટલા �તરવા�ં છે? 

/ણ �તર 

૪૭૦. માથાદ(ઠ આવકમા ં�જુરાતનો ક�ટલામો Pમ છે? 

ચોથો 

૪૭૧. ફરHજયાત !ાથિમક િશ~ણ િવધેયક �વા અગlયના કાયદા કયા -.ુયમ/ંીના સમયમા ં

ઘડવામા ંઆhયા ? 

ડા◌ૅ. 3વરાજ મહ�તા 

૪૭૨. �જુરાત રાજયની !થમ િવધાનસભાની ¦ ૂટંણી �ાર� યોVઈ હતી ? 

૧૯૬૨ 

૪૭૩. �જુરાતમા ંકોના શાસનમા ંSવુારણ વીજળ(મથકની શGઆત થઈ હતી ? 

બળવતંરામહ�તા 
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૪૭૪. �જુરાતમા ં�ાર� મા�યિમક િશ~ણ મફત Vહ�ર કરવામા ંઆh7ુ ં? 

એિ!લ, ૧૯૭૧ 

૪૭૫. �જુરાતના !થમ -.ુયમ/ંી ડા◌.ૅ3વરાજ મહ�તાનો સમયકાળ કયો હતો ? 

૧ મે, ૧૯૬૦ થી ૧૯ સ�ટ��બર, ૧૯૬૩ 

૪૭૬. �જુરાતમા ંસૌથી નાની }મરના -.ુય!ધાન કોણ હતા ? 

ચીમનભાઈ પટ�લ 

૪૭૭. �જુરાતમા ંગર(બી eૂર કરવા માટ� ‘�lયોદયોજના’ કોણે દાખલ કર( હતી ? 

બા�ભુાઈ પટ�લ 

૪૭૮. �જુરાતમા ં7િુનિવWસટ( `ધુી મફત કLયાક�ળવણી કયા -.ુયમ/ંીએ Vહ�ર કર( હતી ? 

માધવિસ�હ સોલકં( 

૪૭૯. �જુરાતમા ંપછાત વગxન ેમદદ કરવા Oુ¯ંુબપોથી પ�િત કયા -.ુયમ/ંીએ દાખલ કર( ? 

માધવિસ�હ સોલકં( 

૪૮૦. �જુરાતના !થમ આQદવાસી -.ુયમ/ંી કોણ હતા ? 

અમરિસ�હ ચૌધર( 

૪૮૧. �જુરાતમા ં‘ગોOુળગામ યોજના’ શG કરનાર -.ુયમ/ંી કોણ હતા ? 

ક��ભુાઈ પટ�લ 

૪૮૨. અમદાવાદ-વડોદરા ‘એ�સ!સે-વે’ ની શGઆત કરનાર -.ુયમ/ંી કોણ હતા ? 

#ી નર�LMભાઈ મોદ( 

૭. ળીઞગૂલસી઼ફ %લષ&ધી  

૪૯૭. ‘જયા-ંજયા ં�જુરાતીઓ lયા ં�જુરાત છે અને રહ�શે’ આ કયા અ◌ૈિતહાિસક નવલકથાકાર5ુ ં

માન{ુ ંછે ? 

કનયૈાલાલ -નુશી 

૪૯૮. �જુરાતી સાQહlયના કયા !િસ� સાQહlયકારોને !િતu[ઠ °ાનપીઠ એવોડ: મળેલ છે? 

ઉમાશકંર જોષી, પ±ાલાલ પટ�લ અને રા�LM ક�શવલાલ શાહ. 
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૪૯૯. ભારતીટ��ટ QPક�ટ ટ(મમા ંસૌથી નાની વયના િવક�ટQકપર તર(ક� કોને �થાન મળેલ છે? 

પા:િ◌થવ પટ�લ, અમદાવાદ 

૫૦૦. !થમ �ડર-૧૯ QPક�ટ ¯નૂા:મેLટમા ં‘મેન આ◌ૅફ ધી ¯નૂા:મેLટ’નો ?ખતાબ કયા �જુરાતી 

ખેલાડ(એ 3lયો હતો ? 

ઈરફાન પઠાણ, વડોદરા 

૫૦૧. પા:િ◌થવ પટ�લે સવ:!થમ કયા �થળે ટ��ટ મચે રમીને પોતાની કારQકદ²નો !ારંભ કયx હતો ? 

ટ�Lટ«ીજ 

૫૦૨. ³વLેટ(-૨૦ આઈપીએલ ¯નૂા:મેLટ ૨૦૦૮મા ં�જુરાતના કયા ખેલાડ(એ �જુરાત5ુ ંગૌરવ વધા7ુ� 

છે ? 

7ુ̀ ફુ પઠાણ, વડોદરા 

૫૦૩. 8લુસી તતંી કયા ~ે/ સાથે સકંળાયેલા છે ? 

પવન ઉV: 

૫૦૪. �જુરાતમા ંભગવાન #ી Oૃ[ણએ કયા �થળે દ�હ છોડpો હતો ? 

ભાલકાતીથ: 

૫૦૫. �જુરાતમા ંહ�મચMંાચાય:નો જLમ કયા ંથયો હતો ? 

ધSંકુા 

૫૦૬. િવ�ાન #ીમe્ હ�મચMંાચાય:5ુ ંબાળપણ5ુ ંનામ �ુ ંહ8 ુ ં? 

ચાગંદ�વ 

૫૦૭. સૌરા[\ના લગભગ દર�ક ગામમા ંકયા એક સતંની - ૂ:િ◌ત !�થાિપત કર�લ છે ? 

બજરંગદાસ બાa ુ(બાપા સીતારામ) 

૫૦૮. િવ´મા ંસૌથી વS ુમQંદરો બનાવવાનો િવ´િવPમ કયા એક સતંના નામ ેછે ? 

!-ખુ �વામી મહારાજ 

૫૦૯. �જુરાતના ડા◌ૅ. ક�.કા. શાbી5ુ ંજLમ�થળ ક7ુ ંછે ? 

માગંરોળ 

૯. %લુ)દુષસૉહ  
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૫૨૫. ભારત સઘંમા ંસૌ!થમ �વે�છાએ કયા રાVએ પોતા5ુ ંરજવાoુ (રાજ) સામેલ ક7ુ� હ8 ુ ં? 

રાV Oૃ[ણOુમારિસ�હ3 

૫૨૬. ગ�ડલના કયા મહારાVએ દરબાર( ગૅઝેટ !િસ� ક7ુ� હ8 ુ ં? 

રાV ભગવતિસ�હ3 

૫૨૭. ‘ભગવતગૌમડંલ’ની રચના કયા મહારાVએ કર( હતી ? 

રાV ભગવતિસ�હ3 

૫૨૮. �જુરાત5ુ ંનામ QPક�ટ ~ે/ે િવ´ક~ાએ પહ�ચાડનાર કયા એક રાV હતા ? 

Vમ રણHજતિસ�હ3 

૫૨૯. Vમનગરને આSિુનક બનાવનાર મહા5ભુાવ5ુ ંનામ જણાવો ? 

Vમ રણHજતિસ�હ3 

૫૩૦. વડોદરાના કયા ગાયકવાડ રાVએ મફત ફરHજયાત ક�ળવણી આપી હતી ? 

સયા3રાવ ગાયકવાડ 

૫૩૧. �જુરાતમા ંમોરાર3ભાઈ દ�સાઈ5ુ ંજLમ�થળ ક7ુ ંછે ? 

`રુત 

૫૩૨. �જુરાતના કયા મહા5ભુાવની લડંનમા ં!થમ ભારતીરાજeૂત તર(ક� િનમ� ૂકં થઈ હતી ? 

ડા◌ૅ. 3વરાજભાઈ મહ�તા 

૫૩૩. �જુરાતના !થમ -.ુયમ/ંી ડા◌.ૅ 3વરાજભાઈ મહ�તા �ાનંા વતની હતા? 

અમર�લી 

૫૩૪. કયા �જુરાતી વીર ભારતના !થમ ચીફ આ◌ૅફ આમ� હતા ? 

જનરલ રા�LMિસ�હ3 

૫૩૫. �જુરાત રાજયની અલગ માગણી કરનાર નીડર અને ફક(ર લોકિ!નેતા કોણ હતા ? 

ઈLeુલાલ યા?°ક 

૫૩૬. Qહ�દના દાદા તર(ક� કયા એક મહા5ભુાવ નામના ધરાવ ેછે ? 

દાદાભાઈ નવરો3 
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૫૩૭. �જુરાતમા ં‘�વરાજ’ શ�દ પહ�લો વહ�લો ઉ�ચારનાર �વાતsંયસનેાની કોણ હતા ? 

દાદાભાઈ નવરો3 

૫૩૮. �જુરાતમા ંરિવશકંર મહારાજ5ુ ંજLમ�થળ કયા ંઆવેJુ ંછે ? 

રµુ (ખેડા) 

૫૩૯. �જુરાતના -કૂસવેક અને �દૂાન !{િૃ|મા ંસQPરસ લેનાર લોકનતેા5ુ ંનામ જણાવો. 

રિવશકંર મહારાજ 

૫૫૪. સોરઠના િસ�હ તર(ક� કો5ુ ંનામ સૌરા[\મા ં�ુજં8 ુહ8 ુ ં? 

છેલભાઈ દવ ે

૫૫૫. ‘વીર છેલભાઈ ભારતીસ�ંOૃિતના અડ(ખમ ર~ક અને સવંધ:ક હતા’ આ શ�દો કોણે ઉ�ચાયા: 

હતા ? 

ડા◌ૅ. ક�.કા. શાbી 

૫૫૬. �જુરાતમા ંરા[\વીર છેલભાઈ દવે5ુ ંજLમ�થળ કયા ંઆવJેુ ંછે ? 

વઢવાણ (`રુ�LMનગર) 

૫૫૭. �જુરાતી એચ.એમ. પટ�લ કયા ~ે/ સાથે સકંળાયલેા હતા ? 

વહ(વટ( અિધકાર(-ભારતના aવૂ: નાણા ં!ધાન 

૫૫૮. ગાધંીનગરની રચના કયા એક �જુરાતી િશIપીના માગ:દશ:ન હ�ઠળ કરવામા ંઆવી છે ? 

બાલOૃ[ણ દોશી 

૫૫૯. અમદાવાદમા ં�Oૂલ આ◌ૅફ િઆ:કટ��ચરની �થાપના કોણે કર( હતી ? 

બાલOૃ[ણ દોશી 

૫૬૦. ફeુ: ન મ�બાન કયા ~ે/ સાથે સકંળાયલેા હતા ? 

પ/કારlવ 

૫૬૧. રા[\વાદ( પ/કાર તર(ક� કયા એક �જુરાતી લોકિ!હતા ? 

શામળદાસ ગાધંી 

૫૬૨. yૂનાગઢના નવાબની ભારતમા ંજોડાણની -.ુ�િૂમકા ભજવનાર મહા5ભુાવ કોણ હતા ? 

શામળદાસ ગાધંી 
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૫૬૩. ?ચ/ના કલા�cુુ તર(ક� કોણ !િસ� હ8 ુ ં? 

રિવશકંર રાવળ 

૫૬૪. �જુરાતી ભાષાના આQદકિવ કોણ કહ�વાછે ? 

નરિસ�હ મહ�તા (૧૪૧૪-૧૪૮૦), જLમ�થળઃ તળાV 

૫૬૫. Oૃ[ણની જનમ જનમની દાસી કોણ હતી ? 

મીરા ં(૧૪૯૯-૧૫૪૭), જLમ�થળઃ મડેતા (મારવાડ) 

૫૬૬. °ાનના વડલા તર(ક� કોણ !િસ� હ8 ુ ં? 

અખો (૧૫૯૧-૧૬૫૬), જLમ�થળઃ �તલaરુ (અમદાવાદ પાસ)ે 

૱. ઼ી+ઽ-ઞઙદ 
૫૮૧. !થમ �જુરાતી બારમાસી કાhક7ુ ંહ8 ુ ં? 

નેિમનાથ ચ8[ુપQદકા, (િવનયચMં) 

૫૮૨. !થમ �જુરાતી મહાનવલ કઈ હતી ? 

સર�વતીચMં, (ગોવધ:નરામ િ/પાઠ() 

૫૮૩. !થમ �જુરાતી ?ચ|શાb (મનોિવ°ાન) કોણે લ.7ુ ંહ8 ુ ં? 

મ?ણલાલ ન�ભુાઈ ¶rવેદ( 

૫૮૪. !થમ �જુરાતી -QુMત a�ુતક ક7ુ ંહ8 ુ ં? 

િવYાસXંહ પોથી 

૫૮૫. !થમ �જુરાતી રાસ5ુ ંa�ુતક ક7ુ ંહ8 ુ ં? 

ભરતે´ર બા·ુબ?લરાસ, (શા?લભM`Qૂર) ૧૧૮૫ 

૫૮૬. !થમ �જુરાતી ફા� ુકાhક7ુ ંહ8 ુ ં? 

િસQર¸?ૂલભe્ ફા�,ુ (Hજનપ¹`Qૂર) ૧૩૩૪ 

૫૮૭. !થમ �જુરાતી ઋ8 ુકા{અ્ને � ૃગંાર કાhક7ુ ંહ8 ુ ં? 

વસતંિવલાસ ૧૪૫૨ 

૫૮૮. !થમ �જુરાતી Gપક કાhક7ુ ંહ8 ુ ં? 

િ/�વુનદ(પક !બધં, (જયશેખર`Qૂર) 
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૫૮૯. !થમ �જુરાતી લોકવાતા: કઈ હતી ? 

હસંરાજ-વ�છરાજ ચઉપઈ, (િવજયભM) ૧૩૫૫ 

૫૯૦. સlયના !યોગો, Qહ�દ �વરાજ, મૅગેઝીન, યગં-ઈuLડયા, હQરજન, નવ3વન, ઈuLડયન 

(ઓિપિનયન), ઈ�ટ ઈuLડયા વત:માનપ/ વગેર� Oૃિતના કતા: કોણ? 

મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી (ગાધંી3) 

૫૯૧. ‘સ-ળૂ( Pાિંત’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ? 

Qકશોરલાલ મશGવાલા 

૫૯૨. ‘સાત પગલા ંઆકાશમા’ં Oૃિતના લેખક કોણ હતા ? 

OુLદિનકા કાપQડયા 

૫૯૩. લીJડુ( ધરતી, શરણાઈના `રૂ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ? 

¦િૂનલાલ મQડયા 

૫૯૪. ‘અ��નOંુડમા ંઉગેJુ ં�લુાબ’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ? 

નારાયણ દ�સાઈ 

૫૯૫. ‘ડાયર(’ Oૃિતના લેખક કોણ હતા ? 

મહાદ�વ દ�સાઈ (ગાધંીવાદ() 

૬૧૧. બાળ ક�ળવણીની જગંમ િવYાપીઠ સભા અન ેબાળકોની ‘-છૂાળ(મા’ તર(ક� ઓળખાતા 

�જુરાતના આગેવાન સેવક5ુ ંનામ �ુ ંહ8 ુ ં? 

?ગyુભાઈ બધેકા 

૬૧૨. ‘�જુરાત’5ુ ંપાટનગર – અમદાવાદ, ખભંાતનો ઈિતહાસ અન ે�જુરાતનો સા�ંOૃિ|ક ઈિતહાસ 

(/ણ ભાગ) �વા અ◌ૈિતહાિસક Xથંોના લેખક છતા ંhયવસાય ેમMાસ ખાતે કાપડના hયાપાર( એવા 

મહાન લેખક5ુ ંનામ �ુ ંછે ? 

ર.ભી. જોટ� 

મીશ ઼ી+ઽ-લગીળ્ 

૬૧૩. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� દ�સળ3 પરમારની !.યાત Oૃિતઓ કઈ છે ? 

ગલગોટા, ટ·કુા 
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૬૧૪. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� ચMંવદન મહ�તાની !.યાત Oૃિતઓ કઈ છે ? 

રમકડાનંી eુકાન, સતંાOકૂડ(, ચાદંાપોળ( 

૬૧૫. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� મેઘાણીની !.યાત Oૃિતઓ કઈ છે ? 

QકIલોલ, હાલરડા,ં કંકાવડ( 

૬૧૬. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� `Lુદર�ની !.યાત Oૃિત કઈ છે ? 

રંગરંગવાદ?ળયા ં

૬૧૭. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� �નહેર�ºમની !.યાત Oૃિત કઈ છે ? 

ઉVણી, તરાપો 

૬૧૮. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� મકરંદ દવેની !.યાત Oૃિત કઈ છે ? 

ઝ�કૂ વીજળ( ઝ�કૂ 

૬૧૯. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� ઉમાશકંર જોષીની !.યાત Oૃિત કઈ છે ? 

ગાધંીકથા 

૬૨૦. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� યશવતં પડંpાની !.યાત Oૃિત કઈ છે ? 

બાળનાટકો 

૬૨૧. બાળ સાQહlયકાર તર(ક� કાલેલકરની !.યાત Oૃિત કઈ છે ? 

બે ક�ર( 

૬૩૫. ‘પ¹#ી’નો ?ખતાબ મેળવનાર અમદાવાદના Vણીતા !ાણીિવદ કોણ હતા? 

Gબીન ડ�િવડ 

઼ળગીળફી ઑગ વીઘફૂ ળગરફી બૃળ&ગીળ 

૬૩૬. િવ°ાન~ે/ે �જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવ ેછે ? 

ડા◌ૅ. િવPમ સારાભાઈ aરુ�કાર 

૬૩૭. િશ~ણ ~ે/ે �જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવ ેછે ? 

#ીમગનભાઈ દ�સાઈ aરુ�કાર 
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૬૩૮. લોક કલા~ે/ે �જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવે છે ? 

ઝવેરચદં મેઘાણી aરુ�કાર 

૬૩૯. રમત-ગમત ~ે/ ે�જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવે છે ? 

#ી ��ભુાઈ aરુાણી aરુ�કાર 

૬૪૦. રંગમચંલ~ી કલા ~ે/ે �જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવ ેછે ? 

પQંડત ઓમકારનાથ ઠાOુર aરુ�કાર 

૬૪૧. સાQહl~ે/ ે�જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવે છે ? 

આYકિવ નરિસ�હ મહ�તા aરુ�કાર 

૬૪૨. લ?લતકલા ~ે/ ે�જુરાત સરકાર તરફથી કયો અગlયનો aરુ�કાર આપવામા ંઆવે છે ? 

#ી રિવશકંર રાવળ aરુ�કાર 

૬૪૩. “�જુરાત aરુ�કાર” �જુરાત સરકાર તરફથી કોન ેઆપવામા ંઆવ ેછે ? 

�જુરાતમા ંવસતા �જુરાતીઓ માટ� (િવ´ ��ુર( સ�ંથા rારા) 

૬૪૪. “રા[\(aરુ�કાર” �જુરાત સરકાર તરફથી કોન ેઆપવામા ંઆવે છે ? 

�જુરાત બહાર પરં8 ુભારતના કોઈપણ રાજયમા ંવસતા �જુરાતીઓ માટ� 

૬૪૫. “�તરરા[\(aરુ�કાર” �જુરાત સરકાર તરફથી કોન ેઆપવામા ંઆવે છે ? 

ભારત બહાર િવદ�શમા ંવસતા �જુરાતીઓ માટ� 

૬૪૬. જય?ભ.� ુaરુ�કાર �જુરાત સરકાર તરફથી કોને આપવામા ંઆવે છે ? 

માનવ કIયાણના ~ે/ે ઉમદા !{િૃ| કરવા બદલ. 

૬૪૭. �જુરાત સગંીત, 58ૃ,્ ના¯્અકાદમી aરુ�કાર કોને આપવામા ંઆવે છે? 

�જુરાતમા ંસગંીત, 58ૃઅ્ને નાટકના ~ે/ે િવિશ[ટ િસ¶� !ા�ત કરનારન.ે 

૬૪૮. “રણHજતરામ `વુણ:ચMંક aરુ�કાર” �જુરાત સરકાર તરફથી કોન ેઆપવામા ંઆવે છે? 

ભાષા, સાQહ8,્ ઈિતહાસ, કલા અન ેસ�ંOૃિતના ~ે/ ે#ે[ઠ !દાન કરનારને 

૬૬૧. �જુરાતમા ં�પશે એ�લીક�શન સેLટર (3છઝ) �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

અમદાવાદ, �થાપના ૧૯૭૨ 



 

31 

www.pgondaliya.blogspot.in                                                .                    

૬૬૨. ‘�લાઝમા Qરસચ: ઈ»L�ટટ¼ટૂ’ – ગાધંીનગરને ક7ુ ંનામ આપવામા ંઆh7ુ ંછે ? 

આQદ8 ્

૬૬૩. �જુરાતમા ં૧૯૬૭મા ં!ાયો?ગક ઉપXહ સદં�શા hયવહાર �િૂમ મથક �ા ં�થપા7ુ ંહ8 ુ ં? 

અમદાવાદ 

૬૬૪. �જુરાતનો સૌથી મોટો aલુ કયો છે ? 

ગોIડન «ીજ (ભGચ પાસે નમ:દા નદ( પર) લબંાઈ ૧૪૩૯ મીટર 

૬૬૫. �જુરાતનો સૌથી મોટો !ાણી બાગ કયો છે ? 

કમલા નહેG HજયોલોHજકલ પાક: , કાકંQરયા, અમદાવાદ 

૬૬૬. �જુરાતનો સૌથી મોટો મહ�લ કયો છે ? 

લ½મીિવલાસ પલેેસ, વડોદરા 

૬૬૭. �જુરાતનો સૌથી મોટો મેળો કયો છે ? 

વૌઠાનો મેળો (કા:િ◌તક a ૂ:િ◌ણમા), Hજ. અમદાવાદ. 

૬૬૮. �જુરાતનો સૌથી મોટો વન�પિત ઉYાન કયો છે ? (બોટોિનકલ ગાડ:ન) 

વધઈ (Hજ. ડાગં) ~ે/ફળ ૨.૪૧ ચો Qકમી 

૬૬૯. �જુરાતની સૌથી મોટ( ઔYો?ગક વસાહત કઈ છે ? 

�કલે´ર (Hજ. ભGચ) 

૬૭૦. �જુરાતની સૌથી મોટ( ઔYો?ગક સ�ંથાઓ કઈ છે ? 

QરલાયLસ, નેનો !ો�કટ, િનરમા, ટોર�Lટ, અદાણી �પૃ અને ક�ડ(લા. 

૬૭૧. �જુરાતની સૌથી મોટ( સહકાર( ડ�ર( કઈ છે ? 

અ-લૂ ડ�ર(, આણદં 

૬૭૨. �જુરાતની સૌથી મોટ( નદ( કઈ છે ? 

નમ:દા 

૬૭૩. �જુરાતની સૌથી મોટ( 7િુનિવWસટ( કઈ છે ? 

�જુરાત 7િુનિવWસટ(, અમદાવાદ 
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૬૭૪. �જુરાતની સૌથી મોટ( િસ�ચાઈ યોજના કઈ છે ? 

સરદાર સરોવર યોજના (નવાગામ ખાતે નમ:દા નદ( પર) 

૩૩. ઙૃઞળીદરીઅ ઼ૐધૂ ર્ડૃઅ  

૬૯૧. દ�શમા ંસૌથી વS ુ૧૬૦૦ Qકમીનો દQરયા Qકનારો ધરાવ8 ુ ંરાજક7ુ ંછે ? 

�જુરાત 

૬૯૨. �જુરાત5ુ ંસૌથી મો¯ંુ રણ ક7ુ ંછે ? 

ક�છ5ુ ંમો¯ંુ રણ 

૬૯૩. �જુરાત5ુ ં!થમ તલે ~ે/ ક7ુ ંછે ? 

Jણેૂજ (૧૯૫૮) 

૬૯૪. �જુરાતના !થમ QPક�ટ ટ��ટ ખેલાડ( કોણ હતા ? 

રણHજતિસ�હ3 (Vમનગર ૧૮૯૫) 

૬૯૫. �જુરાતના !થમ નવલકથાકાર કોણ હતા ? 

નદંશકંર 8ળુVશકંર મહ�તા (નQડયાદ ૧૮૬૮) 

૬૯૬. �જુરાતના !થમ નાટક લેખક કોણ હતા ? 

!ેમાનદં ભ�, વડોદરા (૧૭મી સદ() 

૬૯૭. �જુરાતના !થમ નાયબ વડા!ધાન કોણ હતા ? 

સરદાર વIલભભાઈ પટ�લ (૧૯૪૭) 

૬૯૮. �જુરાતના !થમ Lયાય- ૂ:િ◌ત, (-ુબંઈ ઉ�ચ Lયાયાલ) કોણ હતા ? 

નાનાભાઈ હQરદાસ ક?ણયા 

૬૯૯. !થમ �જુરાતી વત:માન પ/ ક7ુ ંહ8 ુ ં? 

-ુબંઈ સમાચાર 

૭૦૦. બધંારણ સભાના !થમ �જુરાતી અ�ય~ કોણ હતા ? 

ગણેશ વા`દુ�વ માવળંકર (અમદાવાદ ૧૯૪૬) 



 

33 

www.pgondaliya.blogspot.in                                                .                    

૭૦૧. ?�ર્ટ(શ અકાદમીના !થમ �જુરાતી સ^કોણ હતા ? 

હસ-ખુ ધીરજલાલ સાકં?ળયા (૧૯૮૬) 

૭૦૨. ?�ર્ટ(શ સસંદના !થમ સ^કોણ હતા ? 

દાદાભાઈ નવરો3 (-ુબંઈ ૧૮૯૧) 

૭૦૩. ભારતમા ં!થમ �ટ�ટ બ¾ક આ◌ૅફ સૌરા[\ની �થાપના કયા ંથઈ હતી ? 

ભાવનગર 

૭૦૪. !થમ �જુરાતી મQહલા કો�ટ એકાઉLટLટ કોણ હતા ? 

દશ:ના હર(ભાઈ પટ�લ (અમદાવાદ ૧૯૭૫) 

૩૪. ઙૃઞળીદરીઅ ઼ૐ3ધર 3ીળઅય 

૭૨૧. �જુરાતમા ં!થમ �Xે3શાળા �ા ંશG થઈ હતી ? 

અમદાવાદ (૧૮૪૬) 

૭૨૨. �જુરાતમા ં!થમ કLયાશાળા �ા ંશG થઈ હતી ? 

મગનભાઈ કરમચદં કLયાશાળા, અમદાવાદ (૧૮૪૯) 

૭૨૩. �જુરાતમા ં!થમ કાપડ િમલ �ા ંશG થઈ હતી ? 

૧૮૬૧, અમદાવાદ કોટન િમલ, અમદાવાદ 

૭૨૪. �જુરાતમા ં!થમ કા◌ૅલે3સ �ા ંશG થઈ હતી ? 

�જુરાત કોલૅજ, અમદાવાદ કા◌ૅમસ: કા◌ૅલેજ, એચ.એલ. કા◌ૅમસ: કા◌ૅલેજ અમદાવાદ, (૧૯૩૭) 

૭૨૫. !થમ �જુરાતી સામિયક ક7ુ ંહ8 ુ ં? 

�¶ુ�!કાશ ૧૮૫૦ (�જુરાત વના:¿લૂર સોસાયટ() 

૭૨૬. !થમ �જુરાતી છાપખા5ુ ં�ા ંશG થ7ુ ંહ8 ુ ં? 

`રુત (૧૮૪૨) 

૭૨૭. !થમ �જુરાતી ટ�?લિવઝન ક�LM �ા ંશG થ7ુ ંહ8 ુ ં? 

પીજ ક�LM (૧૯૭૫) 
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૭૨૮. !થમ �જુરાતી દવાખા5ુ ં�ા ંશG થ7ુ ંહ8 ુ ં? 

વડોદરા (૧૯૦૫) 

૭૨૯. �જુરાતમા ંપચંાયતી રાજનો અમલ �ાર� થયો હતો ? 

તા. ૧-૪-૧૯૬૩ થી અમલ 

૭૩૦. !થમ �જુરાતી a�ુતકાલ�ા ંશG થ7ુ ંહ8 ુ ં? 

`રુત (૧૮૨૪) 

૭૩૧. �જુરાતમા ં!થમ ર�Iવ ે�ા ંશG થઈ હતી ? 

ઉતરાણ (�કલે´ર) (૧૮૮૫) 

૭૩૨. �જુરાતની !થમ 7િુનિવWસટ( કઈ છે ? 

�જુરાત 7િુન. ૧૯૪૮ 

૭૩૩. �જુરાતનો !થમ શ�દકોષ કયો છે ? 

નમ:કોશ (નમ:દ) (૧૮૭૩) 

૭૩૪. �જુરાત5ુ ં!થમ સXંહ�થાન ક7ુ ંછે ? 

�જૂ-ક�છ (૧૮૭૭) 

૭૩૫. �જુરાતની !થમ ર(ફાઈનર( કઈ છે ? 

કોયલી-વડોદરા (૧૯૬૭) 

૭૪૯. સતંરામ મQંદર �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

નડ(યાદ 

૭૫૦. સરદારની સlયાXહની ધરતી કઈ હતી ? 

બારડોલી 

૭૫૧. �જુરાતમા ંમીઠાના સlયાXહ5ુ ં�મારક �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

દાડં( 

૭૫૨. �જુરાતની ઉYાનનગર( અન ેપાટનગર તર(ક� ક7ુ ંશહ�ર !િસ� છે ? 

ગાધંીનગર 
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૭૫૩. �જુરાત5ુ ંક7ુ ંશહ�ર મહ�લોના શહ�ર તર(ક� ઓળખાછે ? 

વડોદરા 

૭૫૪. �જુરાતમા ંક7ુ ંશહ�ર આટ:-િસIકની નગર( તર(ક� ઓળખાછે ? 

`રુત 

૭૫૫. �જુરાતમા ંઆયના મહ�લ �ા ંઆવલેો છે ? 

�જુ 

૭૫૬. �જુરાતમા ંઅશોકનો િશલાલેખ �ા ંઆવલેો છે ? 

yૂનાગઢ 

૭૫૭. �જુરાત5ુ ંક7ુ ંશહ�ર કાQઠયાવાડના રlન તર(ક� ઓળખાછે ? 

Vમનગર 

૭૫૮. �જુરાતમા ંક��ભુાઈ પટ�લના હ�તે કઈ લોકિ!Xામ િવકાસ યોજનાની શGઆત થઈ હતી ? 

ગોOુળ Xામ 

૭૫૯. સવ:સમંત Xામ પચંાયત એટલે �ુ ં? 

સમરસ Xામ પચંાયત (¦ ૂટંણી િવના) – પચંાયતના હોiેદારોની િનમ�કૂ 

૭૬૦. કોટ: -કચેર( અને પોલીસ ક�સ વગર `મુેળ શાિંત એટલે �ુ ં? 

તીથ:Xામ 

૭૬૧. સેટ�લાઈટ ટ��નોલો3 rારા “ િવ´ સાથ ે�જુરાતના ગામડાઓ5ુ ંજોડાણ” (ઈLટરનટે) એટલે કઈ 

યોજના ? 

ઈ-Xામ િવ´Xામ 

૭૬૨. �જુરાતની િઆ:થક નગર( કઈ છે ? 

અમદાવાદ (કણા:વતી) 

૭૬૩. કો��7ટુરથી Xામક~ાએ સરકાર( સેવાઓ કઈ યોજના હ�ઠળ ઉપલ�ધ છે ? 

ઈ-Xામ 

૭૭૭. �જુરાતમા ં૪૫૦૦ વષ: aરુા�ુ ંઆયોજનબ� નગર �ાથંી મળ( આh7ુ ંછે ? 

ધોળાવીરા (ભચાઉ) 
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૭૭૮. િસમેLટ ઉYોગમા ંઆગળ પડ8 ુ ંરાજક7ુ ંછે ? 

�જુરાત 

૭૭૯. ભારતમા ંબો�સાઈટ5ુ ંક�ટલા ટકા ઉlપાદન �જુરાત કર� છે ? 

૫૦ % 

૭૮૦. ભારતમા ંસૌ!થમ આ7વુ�Qદક 7િુનિવWસટ(ની શGઆત �ા ંથઈ હતી ? 

Vમનગર 

૭૮૧. એિશયાભરમા ં�જુરાતની Vણીતી સૌથી મોટ( ડ�ર( કઈ ? 

અ-લૂ (આણદં) 

૭૮૨. �જુરાતમા ંવ�તી દર ચો. Qક.મી.એ ક�ટલો છે ? 

૨૫૮ 

૭૮૩. ભારતમા ં!થમ પ\ેો?લયમ 7િુનિવWસટ( કયા ં�થપાઈ હતી ? 

ગાધંીનગર 

૭૮૪. �જુરાતનો છેIલો નવર?ચત HજIલો કયો છે ? 

તાપી 

૭૮૫. મે\ોલ_ક એ�સ!સે કયા બે શહ�રો વ�ચે છે ? 

ગાધંીનગર અન ેઅમદાવાદ 

૭૮૬. �જુરાતમા ંએકમા/ લીલી પQરPમા કયા ંયોVછે ? 

ગીરનાર 

૭૮૭. �જુરાતમા ંOુલ ક�ટલા ંબદંરો આવેલ છે ? 

૪૨ (-.ુયબદંર-કંડલા) 

૭૮૮. �જુરાતમા ંમ�યમ ક~ાના ંબદંરો કયા-ંકયા ંછે ? 

માડંવી, નવલખી, બેડ(, ઓખા, પોરબદંર, વેરાવળ, ભાવનગર, િસ�ા, સલાયા, મગદIલા (`રુત) 

મરોલી 

૭૮૯. �જુરાતમા ંચો.ખો વાવેતર િવ�તાર ક�ટલો ? 

૯૫ લાખ હ��ટર 
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૩૬. ગૅુહ ઇફૉ ઋ7્ઙ્ 

૮૦૪. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ તમાOુ5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૧૭૬૦ Qક.Xા. 

૮૦૫. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ તલ5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૨૯૪ Qક.Xા. 

૮૦૬. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ 8વુેરદાળ5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૮૧૦ Qક.Xા. 

૮૦૭. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ બટાકા5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૨૫૦૫૭ Qક.Xા. 

૮૦૮. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ બાજર(5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૧૧૧૯ Qક.Xા. 

૮૦૯. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ મકાઈ5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૧૨૭૬ Qક.Xા. 

૮૧૦. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ રાઈ5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૧૦૭૯ Qક.Xા. 

૮૧૧. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ મગફળ(5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૯૩૨ Qક.Xા. 

૮૧૨. �જુરાતમા ંહ��ટર દ(ઠ શેરડ(5ુ ંઉlપાદન ક�ટJુ ંછે ? 

૮૦૪૪ Qક.Xા. 

5lૃય5lૃય5lૃય5lૃય 

૮૧૩. ચોરવાડ અન ેવેરાવળની બહ�નો5ુ ંક7 ુ5lૃય Vણી8 ુ ંછે ? 

Qટ�પણી 5lૃય  

૮૧૪. કઈ Vિતના લોકો5ુ ંGમાલ 5lૃય Vણી8 ુ ંછે ? 

મહ�સાણા HજIલાના ઠાકોરો5ુ ં
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૮૧૫. િસદ( લોકો5ુ ંક7ુ ં5lૃય Vણી8 ુ ંછે ? 

ધમાલ 5lૃય  

૮૧૬. મેરાયો કઈ Vિતના લોકો5ુ ં!િસ� 5lૃય છે ? 

બનાસકાઠંાના વાવ તાJકુાના ઠાકોરો5ુ ં

૮૧૭. ડાગં HજIલાના આQદવાસીઓ5ુ ંડાગંી 5lૃય બીV કયા નામ ેઓળખાછે ? 

ચાળો અથવા માળ(નો ચાળો 

ઘુફઞ઼અબુ8 

૮૩૧. �જુરાતમા ં¦નૂાનો પ�થર �ાથંી મળ( આવ ેછે ? 

Vમનગર, અમર�લી, ક�છ, ખેડા અન ેબનાસકાઠંા HજIલામાથંી 

૮૩૨. �જુરાતમા ં?ચરોડ( �ાથંી મળ( આવ ેછે ? 

Vમનગર, રાજકોટ અને ભGચ HજIલામાથંી 

૮૩૩. �જુરાતમા ંબો�સાઈટ �ાથંી મળ( આવ ેછે ? 

Vમનગર, ક�છ (ભાQટયા/�જૂ) 

૮૩૪. �જુરાતમા ં?લ�નાઈટ �ાથંી મળ( આવે છે ? 

ક�છ, (પાનLÀો), ભGચ HજIલો (ઝઘQડયા તાJકુામા ંરાજપારડ() 

૮૩૫. �જુરાતમા ંઆરસ, તા�ં,ુ જસત, સી` ુ�ાથંી મળ( આવ ેછે ? 

�બા3 (મIટ(મટેલ !ો��ટ) બનાસકાઠંા 

૮૩૬. �જુરાતમા ંXેફાઈટ �ાથંી મળ( આવે છે ? 

નાGકોટ, (Vં�ઘુોડા), ઝાબ-ર�ઘના (દ�વગઢબાર(આ) 

૮૩૭. �જુરાતમા ંફલોર�પાર �ાથંી મળ( આવે છે ? 

�બાoુંગર, કડ(પાણી (તા. છોટાઉદ�aરુ, Hજ. વડોદરા) 

૮૩૮. �જુરાતમા ં?ચનાઈ માટ( �ાથંી મળ( આવે છે ? 

આરસોડ(યા, એકલારા (સાબરકાઠંા), થાન (`રુ�LMનગર) અન ેિવVaરુ (મહ�સાણા). 

ઋ7્ઙ્ 
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૮૩૯. �જુરાતમા ંઅક(ક ઉYોગ �ા ંઆવલેો છે ? 

ખભંાત (Hજ. ખેડા), Vમનગર 

૮૪૦. �જુરાતમા ંઈજનેર( ઉYોગો �ા ંઆવલેા છે ? 

અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ (ઓઈલ એ»Lજન) 

૮૪૧. �જુરાતમા ંઈલે�\ોિન�સ ઉYોગો �ા ં�ા ંઆવેલા છે ? 

ગાધંીનગર, વાપી, ̀ રુત, મહ�સાણા, મકરaરુા, (વડોદરા)◌ં 

૮૪૨. �જુરાતમા ંકાગળ ઉYોગો �ા ં�ા ંઆવલેા છે ? 

કલોલ, પારડ(, બાર�જડ(, બીલીમોરા, સોનગઢ, વાપી 

૮૪૩. �જુરાતમા ંકાચની બનાવટના ઉYોગો �ા ં�ા ંઆવલેા છે ? 

વડોદરા, િવYાનગર (વIIભ �લાસ), કડ( (ગોપાલ �લાસ) 

૮૬૦. �જુરાતમા ંગોપાલ ડ�ર( �ા ંઆવેલી છે ? 

રાજકોટ 

૮૬૧. �જુરાતમા ંમાધાપર ડ�ર( �ા ંઆવેલી છે ? 

ક�છ 

૮૬૨. �જુરાતમા ંyૂનાગઢ ડ�ર( �ા ંઆવેલી છે ? 

yૂનાગઢ 

૮૬૩. �જુરાતમા ંગીર ડ�ર( �ા ંઆવેલી છે ? 

તલાલા 

૮૬૪. �જુરાતમા ંપે\ોક�િમકIસ Qરફાઈનર( �ા ંઆવેલી છે ? 

જવાહરનગર, વડોદરા, (આઈપીસીએલ), હ3રા (`રુત) 

૮૬૫. �જુરાતમા ંમl�યઉYોગ �ા ં�ા ંિવકાસ પા�યો છે ? 

વેરાવળ, પોરબદંર, માગંરોળ, Vફરાબાદ િશવરાજaરુા 

૮૬૬. �જુરાતમા ંસૌથી વS ુમીÁંુ �ા ંપકવવામા ંઆવ ેછે ? 

ખારાઘોડા 
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૮૬૭. �જુરાતમા ંરસાયણ ઉYોગો �ા ં�ા ંઆવલેા છે ? 

અ8લુ, અમદાવાદ, ÀાગંÀા, મીઠાaરુ (સોડાએશ), વડોદરા, �કલે´ર, વાપી 

૮૬૮. �જુરાતમા ંર�યોન ઉYોગ �ા ંઆવલેો છે ? 

ઉધના (`રુત), વેરાવળ 

૮૬૯. �જુરાતમા ંઓઈલ Qરફાઈનર( �ા ંઆવેલી છે ? 

કોયલી (Hજ. વડોદરા), Vમનગર 

૮૭૦. �જુરાતમા ંિસમLેટ ઉYોગ �ા ં�ા ંિવકાસ પા�યો છે ? 

િસ�ા, સેવા?લયા, rારકા, પોરબદંર, રાણાવાવ, Vફરાબાદ, કોQડનાર, ક�છ. 

૮૭૧. �જુરાતમા ંહ(રા ઘસવાનો ઉYોગ �ા ં�ા ંિવકાસ પા�યો છે ? 

`રુત, નવસાર(, ભાવનગર, પાલનaરુ, અમદાવાદ 

૮૭૨. �જુરાતમા ંપે\ો?લયમ કયા-કયા �થળેથી મળ( આવ ેછે ? 

�કલે´ર, કડ(, કલોલ, મહ�સાણા, ખભંાત, નવાગામ, ગધંાર 

૮૭૩. �જુરાતમા ંમÂગેનીઝ �ાથંી મળ( આવ ેછે ? 

પાવાગઢ, િશવરાજaરુ અ◌ૅLડ !ો��ટ – ચોટ(લા (Hજ. `રુ�LMનગર) 

૮૭૪. ધરોઈ યોજના �ા ંઆવેલી છે ? 

ધરોઈ ગામ (સતલાસણા), મહ�સાણા (સાબરમતી નદ( પર) 

૮૮૮. સરદાર પટ�લ આવાસ યોજના હ�8 ુ�ુ ંછે ? 

આ યોજના હ�ઠળ ગર(બી ર�ખા નીચે 3વતા આવાસ િવહોણા લોકોને આવાસની `િુવધા aરૂ( 

પાડવામા ંઆવશ.ે (ઘર 5ુ ંઘર) 

૮૮૯. �જુરાતમા ંવનબSં ુકIયાણ યોજના હ�8 ુ�ુ ંછે ? 

આ યોજનાનો હ�8 ુઆQદવાસીઓનો સવા�ગી િવકાસ કરવા માટ� 

ઙૃઞળીદફ્ ુ અ઼જીઊ ુષગી઼ 

૮૯૦. �જુરાતમા ંમ�યમ િસ�ચાઈ યોજનાઓ ક�ટલી છે ? 

૬૮ 
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૮૯૧. �જુરાતમા ંમોટા ંજળાશયો ક�ટલા છે ? 

૨૨ 

૮૯૨. �જુરાતમા ંજળાશયો ક�ટલા છે ? 

૧૪૯ 

૮૯૩. �જુરાતમા ંિસ�ચાઈ તળાવો ક�ટલા છે ? 

૩૧૫ 

૮૯૪. �જુરાતમા ંXામતળાવો (બારમાસી) ક�ટલા છે ? 

૧૦૩૫ 

૮૯૫. �જુરાતમા ંતળાવથી િસ�ચાઈ ક�ટલા ટકા થાછે ? 

૬ ટકા 

૮૯૬. �જુરાતમા ંપાતાળ Oૂવા ક�ટલા ? 

૪૦૭૦ 

૮૯૭. �જુરાતમા ંપાતાળOૂવાથી િસ�ચાઈ ક�ટલા ટકા થાછે ? 

૧૪ ટકા 

૮૯૮. �જુરાતમા ંજલ�તર ક�ટલા મીટર નીચે છે ? 

૫૦ િમ. નીચે 

૮૯૯. �જુરાતમા ંપપંવાળા Oવૂા ક�ટલા છે ? 

૪,૯૭,૯૨૧ 

૯૧૦. આ યોજના aણૂ: થવાથી નમ:દા -.ુનહ�રથી `જુલામ `ફુલામ �!ેડ_ગ ક�નાલ `ધુીના આશર� 

ક�ટલા િવ�તારને �ગૂભ:જળ Qરચા� – િસ�ચાઈનો !lય~ અન ેપરો~ લાભ થશે ? 

૧,૨૦,૦૦૦ હ��ટર 

૯૧૧. આ યોજનાથી �દા� ક�ટલા કરોડ5ુ ંવધારા5ુ ંOૃિષ ઉlપાદન થશે અને ૨૬૯૪ મેગાવોટ 

વીજળ(નો બચત પણ થશે ? 

Gા. ૨૯૬૯ કરોડ 
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૯૧૨. આ યોજનાથી પાણી ઉપલ�ધ થતા ંદર વષ� નવા પાતાળOવૂા બનાવવા અને હયાત પાતાળ 

Oૂવાની મરામત પાછળ કોના વા:િ◌ષક ખચ:મા ંઘટાડો થશે ? 

ખેoૂતોના 

૯૧૩. આ યોજના સૌરા[\ના કાQઠયાવાડમા ંજઈ રહ( છે તો lયા ંતે5ુ ં!િતિનિધlવ કયો HજIલો કર� છે ? 

`રુ�LMનગર 

૯૧૪. `જુલામ `ફુલામ યોજનામા ંકયા ૧૦ HજIલાઓનો સમાવશે થયેલ છે? 

પચંમહાલ , દાહોદ, સાબરકાઠં, ગાધંીનગર,મહ�સાણા, અમદાવાદ,પાટણ, બનાસકાઠંા, ̀ રુ�LMનગર, ક�છ, 

ગ;બ઼ળ લ્ઞફી 

૯૧૫. રાજયને જળ અને Oૃિષ~ે/ ેસ8ં?ુલત કરવા માટ� �જુરાત સરકાર કઈ મહllવકા~ંી યોજના િવશે 

િવચાર( રહ( છે ? 

કIપસર યોજના 

૯૧૬. �જુરાતની નમ:દા, ઢાઢર, મહ(, વા/ક, મે´ો, સાબરમતી, ભોગાવો, ઘેલો અને કા�ભાર નદ(ઓ 

�ા ંમળે છે ? 

ખભંાતના અખાતને 

૯૧૭. આ યોજના �તગ:ત અખાતમા ંવહ( જ8 ુ ંપાણી અટકાવવા માટ� �ુ ંકરવામા ંઆવશે ? 

બધં બાધંી મીઠા પાણી5ુ ંસરોવર બનાવાશ.ે તેમ ભGચ પાસે ક7ુ ંબદંર આવેJુ ંછે ? 

૯૧૮. ખભંાતના અખાતને કાઠં� આવેલા બે yૂના બદંરો, �મક� ભાવનગર પાસે ઘોઘા બદંર તેમજ 

ભGચ પાસે ક7ુ ંબદંર આવેJુ ંછે ? 

હાસંોટ બદંર 

૯૧૯. ઘોઘા બદંર અને હાસંોટ બદંર વ�ચે ક�ટJુ ં�તર છે ? 

૬૪ Qક.મી. (ઘોઘા બદંર , હાસંોટ) 

૯૩૩. �જુરાતમા ં૫ વષ:મા ંક�ટલા આવાસો બધંાશે �મા ંમા?લક( હ� સ7ં�ુતપણે acુુષ અન ે

મQહલાઓન ેઅપાશે, �મા ંમQહલાઓનો હ� !થમ રહ�શ ે? 

૨.૫૦ લાખ આવાસો 

૯૩૪. �જુરાતમા ં�લમ િવ�તારોમા ંક�વી યોજના ઊભી કરવાની જોગવાઈ છે ? 

રમતના ંમદેાનો, શાળા, ક�7િુનટ( સેLટરની સેવાઓ 
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૯૩૫. �જુરાતમા ંશહ�ર( ગર(બી eૂર કરવાની Qદશામા ંહરણફાળ ભરવા કયા કાય:Pમની શGઆત 

કરાયલે છે ? 

ઉ�મીદ 

૯૩૬. �જુરાતમા ંઆવતા પાચં વષ:મા ં૩ લાખ અને ૨૦૦૭ ના વષ:ના �તે ક�ટલી રોજગાર(ની તકો 

ઉભી કરાઈ છે ? 

એક લાખ 

૯૩૭. �જુરાતમા ંઉ�મીદ કાય:Pમમા ંક��7ટુર અન ેOુQટર ઉYોગની તાલીમ માટ� ક�ટલો ખચ: કરવામા ં

આhયો છે ? 

Gા. ૧૦૦ કરોડ 

૯૩૮. �જુરાતમા ંશહ�ર( ગર(બો માટ� ૨.૫ લાખ આવાસો બનાવાશ,ે � કોની જમીનભાગીદાર( rારા 

િવકસાવવામા ંઆhયા છે ? 

હાઉિસ�ગ બોડ: અન ે�લમ િવકાસ બોડ: 

૯૩૯. શહ�ર( ગર(બ િવ�તાર માટ� કLયા ક�ળવણી, !ૌઢ, િશ~ણ, સા~રદ(પ �વી િશ~ણ યોજનાઓ 

અLવયે પાચં વષ:મા ંક�ટલા કરોડ ખચા:શે ? 

Gા. ૩૦૦ કરોડ 

૯૪૦. �જુરાતમા ંગર(બ સ-¶ૃ� યોજના �તગ:ત સામાHજક Lયાઅને અિધકાQરતા અLવયે સામાHજક 

`રુ~ા હ�ઠળ ક�ટલો ખચ: ફાળવવામા ંઆવેલ છે ? 

Gા. ૧૨૫૦ કરોડ 

઼ીઙળઘૉણૄ ુષગી઼ બૉગૉઞ 

૯૪૧. �જુરાતમા ંદQરયાકાઠંા િવ�તારમા ંવસતા લોકો માટ� રોજગાર(, આરો��વી !ાથિમક `િુવધાઓ 

aરૂ( પાડવા -.ુયમ/ંી#ીએ ૧૧૦૦૦ કરોડના ખચ� કઈ યોજના Vહ�ર કર( ? 

દQરયાખેoૂ 

૯૪૨. �જુરાતમા ંસાગરખેo ૂિવકાસ યોજનામા ંક�ટલા -iુાઓનો કાય:Pમ Vહ�ર કરવામા ંઆવેલો છે ? 

૧૨ -iુાઓનો 

૯૫૩. સમરસ Xામ યોજનાનો -�ુઉ્iેºકયો છે ? 

Xામ પચંાયતોની ¦ ૂટંણી ન થાપરં8 ુસવ:સમંિતથી સરપચં ¦ ૂટં( કાઢવામા ંઆવે. 
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૯૫૪. સમરસ Xામ યોજનામા ંગામને શો ફાયદો થાછે ? ¦ ૂટંણી ખચ: બચે છે અને XાLટમા ંવધારો 

થાછે 

(સામાHજક સમરસતા.)  

૯૫૫. સમરસ Xામ યોજના હ�ઠળ Xામ પચંાયતોના િવકાસ કામો માટ� ક�ટલી રકમ ઈનામGપ ે

આપવાની યોજના છે ? 

Gા. ૬૦,૦૦૦ થી ૧ લાખ `ધુી 

૯૫૬. સરપચં મહાસમંેલનમા ંXામ પચંાયતોને શા5ુ ંમા�યમ બનાવવામા ંઆવે છે ? 

Xામ �વરાજય5ુ ં

૯૫૭. સમરસ Xામ કાય:Pમ માટ� દર�ક ગામમા ંક�ટલા Xામિમ/ોની િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવલેી છે ? 

પાચં Xામ િમ/ો 

૯૫૮. સમરસ Xામ કાય:Pમ માટ� Xામિમ/ો કયા ~ે/ે સવેા આપે છે ? 

Oૃિષ, પચંાયત, િશ~ણ, આરો�્અન ેજનકIયાણ ~ે/ે �વાગત કાય:Pમ 

૯૫૯. �જુરાતમા ંલોકોની ફQરયાદના િનરાકરણ માટ� -.ુયમ/ંી#ી નર�LMભાઈ મોદ( rારા કયો 

કાય:Pમ શG કરવામા ંઆવેલ છે ? 

�વાગત કાય:Pમ 

૯૬૦. �વાગત કાય:Pમ માટ� કઈ સી�ટમનો ઉપયોગ કરાછે ? 

ઈLફમ�શન ટ��નોલો3 અન ે�જુરાત �ટ�ટ વાઈડ એQરયા નટેવક:  

૯૬૧. �વાગત કાય:Pમ સૌ!થમ કયા રાજયમા ંશG કરવામા ંઆhયો હતો ? 

�જુરાત 

૯૬૨. �વાગત કાય:Pમ અlયાર `ધુી મા/ HજIલા �તર� ચાલતો હતો, હવ ેતેન ેકયા �તર� િવ�તરવામા ં

આhયો છે ? 

તાJકુા �તર�તાJકુા �તર�તાJકુા �તર�તાJકુા �તર� 

૯૬૩. �જુરાત સરકાર તરફથી ૨૦૦૭ને કયા વષ: તર(ક� ઉજવવામા ંઆh7ુ ંહ8 ુ ં? 

િનમ:ળ �જુરાત 

ઋ>જ ુસ?થફી રઽીુષ7ીવલ્ 
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૯૭૪. �જુરાત િવYાપીઠ �ા ંઆવલેી છે ? 

અમદાવાદ (�થાપના ૧૯૨૦) 

૯૭૫. �જુરાત 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

અમદાવાદ (૧૯૪૯) 

૯૭૬. �જુરાતમા ંઈuLડયન ઈ»L�ટટ¼ટૂ આ◌ૅફ મેનેજમેLટ (◌ૈ◌ં◌ૈ◌ં`)્ �ા ંઆવેલી છે ? 

અમદાવાદ (૧૯૬૨) 

૯૭૭. ઈuLદરા ગાધંી ઓપન 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

અમદાવાદ (૧૯૭૪) 

૯૭૮. બાબા સાહ�બ �બેડકર ઓપન 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવલેી છે ? 

અમદાવાદ (૧૯૯૭) 

૯૭૯. િનરમા 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

અમદાવાદ (૨૦૦૩) 

૯૮૦. મહારાV સયા3રાવ 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવલેી છે ? 

વડોદરા (૧૯૫૦) 

૯૮૧. સરદાર પટ�લ 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

વIલભિવYાનગર (૧૯૫૫) આણદં 

૯૮૨. સૌરા[\ 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવલેી છે ? 

રાજકોટ (૧૯૬૫) 

૯૮૩. ‘વીર નમ:દ’ દ?~ણ �જુરાત 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

`રુત (૧૯૬૭) 

૯૮૪. �જુરાત Oૃિષ 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવલેી છે ? 

દાતંીવાડા (બનાસકાઠંા) 

૯૮૫. ભાવનગર 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

ભાવનગર (૧૯૭૭) 



 

46 

www.pgondaliya.blogspot.in                                                .                    

૯૮૬. હ�મચMંાચાઉ:|ર �જુરાત 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

પાટણ (૧૯૮૫) 

૯૮૭. ºયામ3 Oૃ[ણવમા: 7િુનિવWસટ( �ા ંઆવેલી છે ? 

ક�છ (૨૦૦૩) 

૩૮. ુસ?થ઼ૐળય 

તેન?ઝ�ગ નોગ� એડવેLચેર અ◌ૅવોડ:  

૧૦૦૨. ભારતની !થમ કઈ �જુરાતી મQહલા ફોટોXાફરન ેપ¹િવ�ષૂણ ?ખતાબથી સLમાિનત કરવામા ં

આhયા ં? 

હોમાઈ hયારાવાલા 

૧૦૦૩. સાQહ8અ્ને િશ~ણ ~ે/ે પ¹#ી અ◌ૅવોડ: કોન ેઆપવામા ંઆhયો ? 

!િવણ દર3 

૧૦૦૪. કયા !થમ �જુરાતીન ેટ�ગોર સાQહlaરુ�કાર – ૨૦૧૦ આપવામા ંઆhયો ? 

ભગવાનદાસ પટ�લ (Oૃિત ◌ઃ માર( લોકયા/ા) 

૧૦૦૫. તા�તરમા ંકયા એક ગાધંી િવચારકન ે૧૮મો - ૂ:િ◌તદ�વી aરુ�કાર એનાયત કરાયેલ છે ? 

નારાયણભાઈ દ�સાઈ 

૧૦૦૬. અમદાવાદ -ઇ્્3 ને 7.ુએસ.એ. તરફથી કયો !િતu[ઠત અ◌ૅવોડ: આપવામા ંઆhયો ? 

સ�ટ�નબલ \ાLસપોટ�શન અ◌ૅવોડ: – ૨૦૧૦ 

૧૦૦૭. �જુરાતના કયા �થળ પાસથેી ૨૧ કરોડ વષ: yૂના પાયનસ {~ૃના ફોસીલ મળ( આવેલ છે ? 

ધોળાવીરા (ક�છ) 

૧૦૦૮. 7િુન. rારા મહાlમા ગાધંીના જLમQદવસન ેકયા Qદવસ તર(ક� ઉજવવાની Vહ�રાત કરવામા ં

આવી છે ? 

િવ´ અQહ�સા Qદવસ 

૧૦૦૯. મહાlમા ગાધંીના -lૃ7 ુQદવસને કયા Qદવસ તર(ક� ઉજવવાની Vહ�રાત કરવામા ંઆવી છે ? 

શQહદ Qદન 
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૧૦૧૦. પQંડત દ(નદયાળ પ\ેો?લયમ 7િુન.ના �થાપક !-ખુ તર(ક� કોની વરણી કરવામા ંઆવી છે ? 

-કુ�શ �બાણી (QરલાયLસ) 

૧૦૧૧. સગંીત ~ે/નો સવ:#[ેઠ Xેમી aરુ�કાર મળેવાનાર !થમ �જુરાતી કોણ છે ? 

તLવી શાહ 

૧૦૧૨. ભારતભરના ૨૫૦૦ સતંો5ુ ં3વનચQર/ રyૂ કરતી સતંનગર(5ુ ંઆયોજન કયા HજIલામા ં

કરવામા ંઆh7ુ ંછે ? 

ડાગં HજIલામા ં

૧૦૧૩. દ�શની !થમ ઈકો Å�Lડલી \�ન કયા ંશG કરવામા ંઆવી ? 

?બલીમોરા (વલસાડ) થી વધઈ (ડાગં) 

૧૦૧૪. �જુરાતમા ં-.ુયમ/ંી તર(ક�ની !થમ હ�Q¯્રક મેળવનાર રાજનીિત° કોણ છે ? 

#ી નર�LMભાઈ મોદ( 

૧૦૧૫. ડા◌.ૅQહમા�ં ુપટ�લને �જુરાતના રાજયપાલ rારા તા�તરમા ંકયો એક !િતu[ઠત અ◌ૅવોડ:  

આપવામા ંઆhયો ? 

૧૦૨૮. િસડની ખાતે વIડ: �Qૂટ�ગ ચૅ��પયનશીપમા ંકયા �જુરાતીએ ગોIડમેડલ મળેhયો ? 

સ3ંવ રાજaતૂ 

૧૦૨૯. રા3વ ગાધંી ફાઉLડ�શન rારા થયેલા સવ�~ણમા ંનાગQરકોની �વત/ંતા જળવાઈ રહ� અને 

`રુ?~ત રહ� તે માટ� સરકારન ેકયો અ◌ૅવોડ: આપવામા ંઆવ ેછે ? સૌથી #ે[ઠ રાજ૧૦૩૦. દ�શની 

!થમ ફોર��Lસક સાયLસ લેબ (Æ35)્ ની �થાપના કયા ંકરવામા ંઆવી છે ? 

ગાધંીનગર 

૧૦૩૧. -.ુયમ/ંી નર�LMભાઈ મોદ( rારા આરએસએસના જયxિ◌તધરોની �-િૃતગાથા આલેખતા 

a�ુતક5ુ ંનામ જણાવો. 

જયોિતaુજં 

૧૦૩૨. �જુરાતના 7વુાનોને �Xે3 ��પક_ગની તાલીમ આપતો �જુરાત સરકાર rારા સચંા?લત કોષ: 

કયો ? 

�કોપ (3ઝ�◌ઁઈ) 
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૧૦૩૩. -.ુયમ/ંી#ીનો ઓનલાઈન ફર(યાદ િનવારણ કાય:Pમ કયો ? 

‘�વાગત’ (3ઉછÈÉ્) 

૧૦૩૪. ‘ ��વ:ણમ �જુરાત-૨૦૧૦’ને ખરા અથ:મા ંઉVગર કરતી �જુરાત સરકારની તlકા?લન 

આરો�સેવા કઈ છે ? 

૧૦૮ (ઈ`ઇ્Ê) 

૧૦૩૫. તા�તરમા ંÈજËઝ rારા �À!દ�શના કયા ~ે/માથંી અક»Iપત ગેસનો સૌથી િવશાળ જ�થો 

મળ( આhયો છે � �જુરાતને ‘ ��વ:ણમ �જુરાત’ તરફ દોર( Vછે ? 

Oૃ[ણા-ગોદાવર( તલે ગેસ ~ે/ 

૧૦૩૬. �જુરાતમા ંaિુનતવન �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

ગાધંીનગર 

૧૦૩૭. �જુરાતમા ંક¡લાસવન �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

મ?ણનગર-ખોખરા (અમદાવાદ) 

૧૦૩૮. �જુરાતમા ંમાગંIવન �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

�બા3 

૧૦૩૯. �જુરાતમા ંતીથ:કર વન �ા ંઆવેJુ ંછે ? 

તારંગા હ(લ, (મહ�સાણા) 

૧૦૪૦. �જુરાત5ુ ંસૌથી િવશાળ ‘આઈમે�સ િથએટર’ �ા ંઆવJેુ ંછે ? 

સાયLસ સીટ(, ગાધંીનગર 

�જુરાત રાજ�જુરાત રાજ�જુરાત રાજ�જુરાત રાજ 

૧૦૫૭. તણછાઈં કાપડ કયા એક શહ�રની િવિશ[ટતા છે ? 

`રુત 

૧૦૫૮. ?ચલોડા-સરખેજ વ�ચે કયો રા[\(ધોર(માગ: પસાર થાછે ? 

૮-સી 

૧૦૫૯. ભારતનો સૌ!થમ એ��!ેસ હાઈ-વે કયો ? 

અમદાવાદ-વડોદરા 
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૧૦૬૦. �જુરાતમા ંઆવેલ એ�સ!સે હાઈ-વેન ેકયો Pમ આપવામા ંઆવે છે ? 

૧ (એક) 

૧૦૬૧. રાજયની કઈ સ�ંથા ગેસ ઉlપાદન કર� છે ? 

3.એસ.પી.સી. 

૧૦૬૨. તા�તરમા ં�જુરાતમા ંકયા �થળે એક �તરરા[\(એરપોટ: આકાર લઈ ર�ુ ંછે ? 

બોપલ (અમદાવાદ) 

૧૦૬૩. તા�તરમા ંસામાHજક કામા:ટ� ક5ભુાઈ ટ�લરને કયો અ◌ૅવોડ: એનાયત કરવામા ંઆhયો ? 

પ¹#ી અ◌ૅવોડ:  

૧૦૬૪. �જુરાતમા ંપQંડત Qદનદયાલ પે\ો?લયમ 7િુન. �ા ંઆવલેી છે ? 

રાયસણ (ગાધંીનગર) 

૧૦૬૫. તા�તરમા ં�જુરાત સરકારની Vહ�ર સાહસની �Jચૂીપ કંપની કઈ ? 

Èછઝ5 ્

૧૦૬૬. ‘ ઈમરજLસી સવેા’5ુ ંકાયમી ધોરણે સLેટર કયા �થળે આકાર લઈ ર�ુ ંછે. 

કઠવાડા (અમદાવાદ) 

૧૦૬૭. 7◌ે્�ÌÍÌ� ÆૈહÌહ[ઠ( ◌્◌ી[ઠર. ઝÊઅ કયા શહ�રની ન3કમા ંઆકાર લઈ રહ( છે ?(?ગફટ) 

ગાધંીનગર 

૧૦૬૮. �જુરાતમા ંલા◌ૅ 7િુન. �ા ંઆવલેી છે ? 

ગાધંીનગર 

૧૦૬૯. �જુરાતમા ંºયામ3 Oૃ[ણ વમા: ‘�મારક’ �ા ંતૈયાર થઈ ર�ુ ંછે ? 

માડંવી (ક�છ) 

૧૦૭૦. દ�શમા ંમીઠા પાણી5ુ ંસૌથી મો¯ંુ સરોવર �ા ંઆકાર લઈ ર�ુ ંછે ? 

�જુરાત (કIપસર) 

૧૦૭૧. તા�તરમા ંિવ°ાન ~ે/નો પ¹#ી – ૨૦૧૧ કોને એનાયત કરવામા ંઆhયો ? 

હ�મચMંાચાઉ:|મ �જુરાત 7િુનિવWસટ( (પાટણ) 
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૧૦૮૬. ક�.3. બેસીન તલે-ગેસ ~ે/ કયા રાજયમા ંઆવJેુ ંછે ? 

�À!દ�શ 

૧૦૮૭. `ઈ્Èછ ના સી.ઈ.ઓ. તર(ક� કોની વરણી કરવામા ંઆવી ? 

સજં��ુતા 

૧૦૮૮. Î`◌ૈ્◌ંઝ યોજના કયા દ�શના સહકારથી અમલમા ં-કુવામા ંઆવેલ છે ? 

Vપાન 

૧૦૮૯. �ટ��7 ુઆ◌ૅફ 7િુનટ(ની ¥ચાઈ ક�ટલી ન�( કરવામા ંઆવી છે ? 

૧૮૨ મીટર (િવ´ની સૌથી ¥ચી !િતમા) 

૧૦૯૦. દ�શની !થમ ઈLÅા�\�ચર મેનેજમેLટ ઈ»L�ટટ7ટુની �થાપના કોના rારા કરવામા ંઆવી છે ? 

અદાણી Ïપુ – �જુરાત 

૧૦૯૧. �જુરાતના કયા કિવને ૨૦૧૧નો નરિસ�હ મહ�તા એવોડ: એનાયત કરવામા ંઆhયો ? 

અિનલ જોષી 

૧૦૯૨. ઉછ3`્� 5ુ ંિવ�8તૃ નામ જણાવો ? 

વા◌ૅટર અ◌ૅLડ સેિનટ�શન મેનજેમેLટ આ◌ૅગ�નાઈઝેશન 

૧૦૯૩. �જુરાતમા ં!ાગ મહ�લ અને આયના મહ�લ �ા ંઆવેલ છે ? 

�જુ (ક�છ) 

૧૦૯૫. �જુરાતમા ંકક:{તૃની સૌથી ન3ક5ુ ંબદંર ક7ુ ંછે ? 

કંડલા (�જુરાત) 

૧૦૯૬. તા�તરમા ંભારતમા ં#ે[ઠ આબોહવાના !દાન બદલ કયા બદંરની પસદંગી કરાઈ છે ? 

-LુMા (ક�છ) 

૧૦૯૭. તા�તરમા ં-.ુયમ/ંી નર�LM મોદ( rારા ‘ભ��તવન’ની �થાપના �ા ંકરવામા ંઆવી છે ? 

ચોટ(લા પવત:ની તળેટ(, (લ_મડ() 

૧૦૯૮. �જુરાતમા ંઈ.સ. ૪૦૦ થી ઈ.સ. ૪૭૦ દર�યાન કો5ુ ંશાસન હ8 ુ ં? 

��ુત સÐાટો5ુ ંશાસન 
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૧૦૯૯. �જુરાતમા ંઈ.સ. ૪૭૦ થી ઈ.સ. ૭૮૮ દર�યાન કયા વશંની �થાપના થઈ હતી ? 

·ુ ંિવપર(ત પQર��થિતમા ંપણ ધૈય:થી કામ લઈશ. 

૧૮૧૮૧૮૧૮. . . . મહllવની તવાર(ખમહllવની તવાર(ખમહllવની તવાર(ખમહllવની તવાર(ખ 

૧૦૯૮. �જુરાતમા ંઈ.સ. ૪૦૦ થી ઈ.સ. ૪૭૦ દર�યાન કો5ુ ંશાસન હ8 ુ ં? 

ય ��ુત સÐાટો5ુ ંશાસન 

૧૦૯૯. �જુરાતમા ંઈ.સ. ૪૭૦ થી ઈ.સ. ૭૮૮ દર�યાન કયા વશંની �થાપના થઈ હતી ? 

 


