
 
1 અનોખુું ગજુરાત – પ્રશ્નો 

35 એમએમ સિનેમા સ્કોપમાું બનેલી પ્રથમ ગજુરાતી ફિલ્મ કઇ ? –  દફરયાછોરુું 

 

C.E.E.નુું પરુૂું નામ જણાવો. –  િેન્ટર િોર એન્વાયરમેન્ટ એજયકેુશન (અમદાવાદ) 

 

G.E.E.R.નુું પરુૂું નામ જણાવો.  –  ગજુરાત ઈકોલોજીકલ એજયકેુશન એન્ડ રીિર્ચ િાઉન્ડશેન (ગાુંધીનગર) 

 

IIM-A ની સ્થાપનાનુું શે્રય કોને િાળે જાય છે ?  –  ડૉ. સવક્રમ િારાભાઇ 

 

IPRનુું પરુૂું નામ શુું છે?  –  ઈન્સ્ટીટયટુ ઑિ પ્લાઝ્મા રીિર્ચ 

 

ITCTIનુું પરુૂ નામ જણાવો.  – ઈન્િોમેશન ટેકનોલોજી િેન્ટર િોર ટેકિટાઈલ ઈન્ડસ્રીઝ 

 

અક્ષરધામ શુું છે ? – ગાુંધીનગરમાું આવેલુું સ્ વામીનારાયણ પુંથનુું વંુ ું મથક છે.  

 

અમદાવાદથી સરુત સધુીની રેલવે ક્યારે શરૂ થઇ  – તા.20મી જાન્યઆુરી, 1863ના રોજ 

 

અમદાવાદમાું આવેલા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના ફક્રકેટ સ્ટેફડયમનુું નામ શુું છે ?  –  મોટેરા સ્ટેફડયમ 

 

અમદાવાદમાું આવેલી ‘AGETA’ કલબનુું પરૂૂું નામ શુું છે ? –  અમદાવાદ ગવનચમેન્ટ એમ્પપ્લોયડ ટેસનિ 
એિોસિએશન 

 

અમદાવાદમાું મુંદબદુ્ધિના બાળકોને તાલીમ આપતી રાષ્ટ્રીય કક્ષાની િુંસ્થા કઇ છે?  –  બી.એમ.ઈન્સ્ટીટયટુ 
ઑિ મેન્ટલ હલે્થ 
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અમદાવાદમાું િાબરમતી નદી પર આકાર લઇ રહલેી મહાત્વાકાુંક્ષી યોજના રીવર ફ્રન્ટની કુલ લુંબાઇ કેટલી 
છે? – ૧૨.૫ ફક.મી. 

 

અમદાવાદમાું િૌપ્રથમ આયવેુફદક કોલેજની સ્થાપના કોણે કરી હતી?  –  ભભક્ષ ુઅખુંડાનુંદ 

 

અવકાશ િુંશોધન ક્ષેતે્રે  કાયચરત સ્પેિ એલિપ્લકેશન િેન્ટર(SAC) ગજુરાતના કયા શહરેમાું આવેલુું છે ? – 

અમદાવાદ 

 

અિાઈતના વુંશજો વતચમાનમાું કયા નામે ઓળખાય છે ? –  તરગાળા 

 

આણુંદની દૂધ ડરેી પર આધાફરત ફિલ્ મનુું નામ શુું છે ? – મુંથન 

 

આફદવાિી લોકકળા અને આફદવાિી િુંસ્કૃસત સવશે જાણકારી આપતુું િાપતુારા આફદવાિી મ્પયભુઝયમ કયા 
જજલ્લામાું આવયુું છે? – ડાુંગ 

 

આફદવાિીઓના ઉત્થાન માટે દભક્ષણ ગજુરાતમાું વેડછી ખાતે આશ્રમશાળા કોણે સ્થાપી હતી? –  જુગતરામ 
દવ ે

 

ઉત્તર અમેરીકામાું વિતા કુલ ભારતીયોમાુંથી કેટલા ટકા ગજુરાતીઓ છે? – ૬૦ ટકા 

 

ઉત્તર ગજુરાતમાું કઈ પનૂમના ફદવિે ગામના જુવાન હાથમાું તલવાર લઈને નતૃ્ય કરે છે ? –  કારતકી 

 

ઉદય મજમદુારે કઇ ફિલ્મ માટે િુંગીત આપ્યુું છે, જે ગાુંધીજી પર આધાફરત છે? –  ગાુંધી માય િાધર 

 

એ.એમ.િી. (અમદાવાદ મ્પયસુનસિપલ કોપોરેશન)ની સ્થાપના કયારે થઇ હતી? – જુલાઇ, ૧૯૫૦ 
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એએમએ, આઇઆઇએમ અને પીઆરએલ કયા મહાનભુાવની દીર્ચ દૃષ્ષ્ટ્ટનુું પફરણામ છે? –  ડૉ. સવક્રમભાઈ 
િારાભાઈ 

 

એક માન્યતા પ્રમાણે તાપી નદી કયા દેવતાની પતુ્રે ી કહવેાય છે? –  સયૂચ 

 

એક િમયે ગજુરાતનો ભાગ ગણાતા ભભન્નમાલમાું જન્મેલા બ્રહ્મગપુ્તે શેની શોધ કરી હતી ? –  શનૂ્ય 

 

એલ.ડી.એલિન્જસનયફરિંગ કોલેજનુું આખુું નામ શુું છે? –  લાલભાઇ દલપતભાઇ કોલેજ ઓિ એલિન્જસનયફરિંગ 

 

એસશયા ખુંડમાું િૌથી વધ ુસ્ત્રીવાહન ર્ાલક કયા શહરેમાું છે? – અમદાવાદ 

 

એસશયાફટક લાયન ફદવિ દરસમયાન આશરે કેટલા ફકલો ખોરાક ખાઇ શકે છે? –  ૩૦ ફકલો 

 

એસશયાફટક લાયનનુું આયષુ્ટ્ય આશરે કેટલા વર્ચનુું હોય છે? –  ૧૨થી ૧૫ વર્ચ 

 

એસશયાની િૌથી મોટી સિસવલ હોસ્સ્પટલની રર્ના અને સવકાિનો યશ કોન ેજાય છે? –  ડૉ. જીવરાજ મહતેા 

 

એસશયાની િૌથી મોટી હૉસ્સ્પટલ કઇ છે? –  સિસવલ હૉસ્સ્પટલ-અમદાવાદ 

 

એસશયાનુું િૌથી મોટુું ઓપન એર સથયેટર કયાું આવેલુું છે? –  અમદાવાદ (ડ્રાઈવ ઈન સિનેમા) 

 

એસશયામાું િૌપ્રથમ િરતી રેસ્ટોરન્ટ કયાું બનેલી છે ? – સરુત 

 

ઓનલાઇન વૉફટિંગ ની સસુવધા ઉપલબ્ધ કરાવનાર દેશન ુપહલે ુરાજ્ય ક્ુું છે? –  ગજુરાત 
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કઇ ગજુરાતી મફહલા કણાચટકના રાજયપાલ બન્યા હતા? –  કુમદુબેન જોર્ી 

 

કઇ યોજના દ્વારા ગજુરાતમાું મહત્તમ ગ્રામસવકાિ થયો છે ? – ગોકુલગ્રામ યોજના 

 

કચ્છના રભળયામણા રણમાું કઇ પભૂણિમાની રાતે્રે  ઉત્િવ ઊજવવામાું આવે છે? – શરદ પભૂણિમા 

 

કચ્છનો કયો મેળો કોમી એકતાનુું પ્રતીક માનવામાું આવે છે ? –  હાજીપીરનો મેળો 

 

કચ્છમાું આવેલુું કયુું સ્થળ કચ્છી રબારી એમ્પબ્રોઈડરી માટે સવખ્યાત છે? –  નખત્રે ાણા 

 

કચ્છમાું આવેલુું કયુું સ્થળ રોગન-સપ્રષ્ન્ટગ એમ્પબ્રોઇડરી માટે જાણીત ુું છે? –  સનરુણા 

 

કચ્છમાું ગરીબદાિજી ઊદાિીન આશ્રમની સ્થાપના કોણે કરી હતી ? –  ગરુુનાનકના સશષ્ટ્ય શ્રીર્ુંદ 

 

કન્યા કેળવણી ક્ષતેે્રે  ગજુરાત િરકારે શરૂ કરેલ યોજનાનુું નામ જણાવો. –  કન્યા કેળવણી શાળા પ્રવેશોત્િવ 

 

કબીરપુંથી િુંતો કયા નામથી ઓળખાય છે? –  િાહબે 

 

કયા ગીતને ગજુરાત રાજયના પ્રતીક તરીકે લેવામા આવયુું છે? –  જય જય ગરવી ગજુરાત 

 

કયા ગજુરાતી મફહલા સવશ્વપ્રવાિી તરીકે જાણીતા છે? –  પ્રીતી િેનગપુ્તા 

 

કયા ગજુરાતી મફહલા સ્વાતુંત્રે  િેનાની મ.િ. યસુન.ના કુલપસત પણ રહી ચકૂયા છે? –  ડૉ. હુંિાબેન મહતેા 
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કયા ગજુરાતી લેખકે ખગોળશાસ્ત્ર સવરે્ ગજુરાતીમાું પસુ્તકો રચ્યાું? –  જીતેન્ર જટાશુંકર રાવલ 

 

કયા ગજુરાતીને આંતરરાષ્ટ્રીય અણ ુકાઊન્િીલ (સવયેના)ના ર્ેરમેન બનવાનુું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયુું હત ુું? –  ડૉ. 
મધકુર મહતેા 

 

કયા મહાન ભર્ત્રે કાર કલાગરુૂ તરીકે ઓળખાય છે? –  રસવશુંકર રાવળ 

 

કયા મખુ્યમુંત્રે ીના શાિન દરસમયાન પછાતવગોને મદદ કરવા ‘કુટુુંબપોથી’ની પિસત દાખલ કરવામાું 
આવી? – માધવસિિંહ િોલુંકી 

 

કયા રાજવીએ અસ્પશૃ્ય સવદ્યાથીઓ માટે બે છાત્રે ાલયોનુું સનમાચણ કરાવી, તેઓ દેશમાું અને સવદેશમાું ભણી 
શકે તે માટે સ્કોલરશીપની  વયવસ્થા કરી આપી હતી? –  મહારાજા િયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 

કયા શહરેને ફૂલોનુું શહરે કહવેામાું આવે છે ? –  પાલનપરુ 

 

કયા િુંતે બાુંધલેી ઝુંપડી િતાધારના નામથી પ્રખ્યાત બની? –  િુંતશ્રી આપા ગીગા બાપ ુ

 

કયા સ્થપસતએ ભજુના પ્રાગ મહલેની ફડઝાઈન તૈયાર કરી હતી? –  મેકલેન્ડ 

 

કવાુંટ મેળો કયાું ભરાય છે ? –  છોટા ઉદેપરુ 

 

કાયદાનુું સશક્ષણ આપતી ગજુરાતની જૂની અને જાણીતી િુંસ્થા કઇ છે? –  શ્રી એલ.એ. શાહ લૉ કૉલેજ-
અમદાવાદ 

 

કાુંકફરયા તળાવની મધ્યમાું કયુું જોવાલાયક સ્થળ આવેલુું છે ? –  નગીનાવાડી 
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કાુંસત મફડયાની નાટય િુંસ્થાનુું નામ શુું છે ? –  નાટયિુંપદા 

 

કુદરતી રુંગો દ્વારા તૈયાર થતા અને દુલચભ કલાત્મકતા ધરાવતા પટોળા ગજુરાતના કયા શહરેમાું બને છે? –  

પાટણ 

 

કુમાર ગાુંધવચ એવૉડચ કયા રાજયની િરકાર આપે છે? –  ગજુરાત 

 

કુમારપાળે કોની પે્રરણાથી જૈનધમચ સ્વીકાયો હતો? –  હમેર્ુંરાર્ાયચ 

 

કૃષ્ટ્ણસમત્રે  સદુામાનુું એકમાત્રે  મુંફદર કયાું આવેલુું છે ? –  પોરબુંદર 

 

કેન્િરના સનદાન અને તાત્કાભલક િારવાર માટેના મોબાઈલ હૉસ્સ્પટલ પ્રોજેકટનુું નામ શુું છે? –  િુંજીવની રથ 

 

કેળવણીકાર નાનાભાઇ ભટ્ટ ેસ્થાપેલી લોકભારતી-િણોિરા િુંસ્થા કયા જજલ્લામાું આવેલી છે ?  –  ભાવનગર 

 

ખુંભાતનુું પૌરાભણક નામ શુું છે? : સ્તુંભતીથચ 

 

ખેડબ્રહ્મા નજીક કયા ગામમાું ભર્ત્રે -સવભર્ત્રે  મેળો ભરાય છે? –  ગણુભાખરી 

 

ગરીબી દૂર કરવા માટે ‘અંત્યોદય યોજના’ દાખલ કરનાર કયા ગજુરાતી હતા? –  બાબભુાઇ જશભાઇ પટેલ 

 

ભગરનાર પવચત પર મલ્લીનાથનુું સપુ્રસિિ મુંફદર કોણે બુંધાવયુું હત ુું? –  વસ્તપુાલ-તેજપાલ 

 

ગજુરાત ઇન્િોમેશન ટેકનોલોજીની નીસત કોણે જાહરે કરી ? –  કેશભુાઇ પટેલ 
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ગજુરાત ઉજાચ સવકાિ િુંસ્થા કયા શહરેમાું આવેલી છે ? –  વડોદરા( વડોદરાથી અત્યારે ગાુંધીનગર ખાતે વંુ  
મથક ખિેડલે છે) 

 

ગજુરાત ટુફરઝમ ફડપાટચમેન્ટ દર વરે્ ‘િમર િેસ્ટીવલ’ કયાું યોજે છે ? – િાપતુારા 

 

ગજુરાત ટુફરઝમ ફડપાટચમેન્ટની સ્થાપના કયારે થઇ હતી ? –  ઇ.િ. ૧૯૭૩ 

 

ગજુરાત ટેકનોલોજી યસુનવસિિટી કયાું આવેલી છે? –  ગાુંધીનગર 

 

ગજુરાત નુું િૌપ્રથમ સપ્રન્ટીંગ  પે્રિ ક્યાું શરુ થયુું ?-સરુત 

 

ગજુરાત પ્રવાિન સનગમની સ્થાપના કયારે થઇ ? – ઇ.િ. ૧૯૭૫ 

 

ગજુરાત બહાર પજૂયશ્રી મોટાએ કયાું આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો? –  કાવેરીને કાુંઠે કુુંભકોણમ્પમાું 

 

ગજુરાત િરકારની ભાર્ાસનયામકની કર્ેરી કયુું િામસયક પ્રકાસશત કરે છે? –  રાજભાર્ા 

 

ગજુરાત િરકારે ગ્રુંથાલય પ્રવસૃત્તના સવકાિ તેમજ જાહરે ગ્રુંથાલયોના વહીવટ અને િુંર્ાલન માટે કયા 
ખાતાની રર્ના કરી છે ? – ગ્રુંથાલય ખાત ુું 

 

ગજુરાત િાફહત્યિભાની સ્થાપના કોણે અને કઇ િાલમાું કરી હતી ? –  રણજીતરામ વાવાભાઇ મહતેા – 

૧૯૦૪ 

 

ગજુરાતના આફદવાિીઓનુું ધાચસમક પરુંપરા ભીંતભર્ત્રે  કયા નામે ઓળખાય છે? –  પીછોરા 
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ગજુરાતના ઈસતહાિમાું કયા ગ્રુંથની િન્માનયાત્રે ા સપુ્રસિિ છે? –  સિિહમે શબ્દાનશુાિન 

 

ગજુરાતના કબીરપુંથી િુંત મોરાર િાહબે કયાુંના રાજકુુંવર હતા? –  થરાદ 

 

ગજુરાતના કયા અથચશાસ્ત્રી લુંડન સ્કલૂ ઑિ ઈકોનોસમકિમાું સનયામક હતા? –  ડૉ. આઇ. જી. પટેલ 

 

ગજુરાતના કયા આફદવાિી લોકગાસયકાને પદ્મશ્રીથી િન્માસનત કરાયા છે? –  ફદવાળીબેન ભીલ 

 

ગજુરાતના કયા ઉદ્યોગપસતએ IIM-Aની સ્થાપના કરી? –  કસ્તરુભાઇ લાલભાઇ 

 

ગજુરાતના કયા જાણીતા પક્ષીસવદને ‘પદ્મભરૂ્ણ’થી િન્માસનત કરાયા છે? –  િલીમઅલી 

 

ગજુરાતના કયા પવચતનો આકાર સતેૂલા સશવના મખુ જેવો છે? : ભગરનાર 

 

ગજુરાતના કયા મહાનભુાવ િૌપ્રથમ વખત રાજયપાલ બન્યા હતા? કયા રાજયમાું? –  ર્ુંદુલાલ સત્રે વેદી-
ઓફરસ્િા 

 

ગજુરાતના કયા મુંફદરમાું દાન-ધમાચદો સ્વીકારાતો નથી? –  વીરપરુનુું જલારામ મુંફદર 

 

ગજુરાતના કયા રાજવી િુંતના નામ િાથે પીપાવાવ બુંદરનુું નામ જોડાયેલુું છે? –  િુંત પીપાજી 

 

ગજુરાતના કયા રાજવીની સપુતુ્રે ી શમ્પમીકપરૂ િાથે પરણ્યા છે? –  ભાવનગરના કૃષ્ટ્ણકુમારસિહજીના સપુતુ્રે ી 

 

ગજુરાતના કયા લોકનતૃ્યનુું નામ િુંસ્કૃત શબ્દ ‘ગભચદીપ’ પરથી ઉતરી આવયુું છે? –  ગરબા 
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ગજુરાતના કયા સવદ્વાને એક લાખ શ્લોકોવાળા મહાભારતમાુંથી ‘ભારતિુંફહતા’ અને ‘જયિુંફહતા’ જુદી તારવી 
આપી છે? –  કે.કા. શાસ્ત્રી 

 

ગજુરાતના કયા સવસ્તારમાું કાષ્ટ્ઠકળાની સવસવધ ર્ીજોનો વયવિાય સવકસ્યો છે? –  પ્રભાિ પાટણ 

 

ગજુરાતના કયા શહરેની બાુંધણી દેશભરમાું પ્રસિિ છે ? – જામનગર 

 

ગજુરાતના કયા શહરેને િાક્ષરનગરી તરીકે ઓળખવામાું આવે છે ? –  નફડયાદ 

 

ગજુરાતના કયા શહરેમાું કલાત્મક વાિણોનુું િુંગ્રહસ્થાન આવેલુું છે? –  જામનગર 

 

ગજુરાતના કયા શહરેમાું િૌથી વધ ુશાળાઓ આવેલી છે? –  અમદાવાદ 

 

ગજુરાતના કયા શહરેમાું િૌપ્રથમ િરકારી અંગ્રેજી સ્કલૂ સ્થાપવામાું આવી? –  સરુત 

 

ગજુરાતના કયા સ્થળે ૧૨૦૦ વર્ચથી પસવત્રે  અસ્નન પ્રજવભલત છે? –  ઉદવાડા 

 

ગજુરાતના ર્રર્રમાું જાણીતાું થનાર જનકલ્યાણ માસિકની શરૂઆત કોણે કરી હતી? –  િુંત પસુનત મહારાજ 

 

ગજુરાતના જાણીતા ઉદ્યોગપસત ધીરુભાઇ અંબાણી કયાુંના મળૂ સનવાિી હતા? –  ર્ોરવાડ 

 

ગજુરાતના દફરયાઇ સવસ્તારમાું જોવા મળતી ં ગૂોંગ માછલીનુું વજન આશરે કેટલુું હોય છે? –  ૨૩૦થી ૯૦૦ 
ફક.ગ્રા. 
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ગજુરાતના દફરયાકાુંઠે અરબી િમરુમાું અસ્સ્તત્વ ધરાવતી સવશાળકાય સ્પમચ વહલેનુું વજન આશરે કેટલુું હોય 
છે? –  ૪૫થી ૭૦ ટન 

 

ગજુરાતના પ્રથમ ઉદૂચ  ગઝલકાર કોણ છે ? –  વલી ગજુરાતી 

 

ગજુરાતના પ્રથમ મફહલા કુલપસત કોણ હતા? –  હુંિા મહતેા 

 

ગજુરાતના પ્રથમ રેફડયો સ્ટેશનની શરૂઆત કયારે, કયાુંથી થઇ? –  ઇ.િ. ૧૯૩૪માું-વડોદરા 

 

ગજુરાતના પ્રથમ સ્ત્રી પ્રધાન કોણ હતા – ઈન્દુમતીબહને શેઠ 

 

ગજુરાતના િૌપ્રથમ ગઝલકાર કોણ હતા? –  બાલાશુંકર કુંથાફરયા 

 

ગજુરાતનાું એકમાત્રે  આંતરરાષ્ટ્રીય સવમાન મથકનુું નામ શુું છે ? – િરદાર વલ્લભભાઇ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ 
એરપોટચ  

 

ગજુરાતનાું કચ્છી ભીંતભર્ત્રે ોને કયા નામે ઓળખવામાું આવે છે? –  કમાુંગરી શૈલી 

 

ગજુરાતનાું કયા અગ્રણી ઉદ્યોગપસતએ કેભલકો સમલની સ્થાપના કરી હતી? –  અંબાલાલ િારાભાઇ 

 

ગજુરાતની એકમાત્રે  આયવેુદ યસુનવસિિટીની સ્થાપના કયાું અને કયારે થઇ? –  જામનગર ઇ.િ.૧૯૬૭ 

 

કયા રાજવીએ અસ્પશૃ્ય સવદ્યાથીઓ માટે બે છાત્રે ાલયોનુું સનમાચણ કરાવી, તેઓ દેશમાું અને સવદેશમાું ભણી 
શકે તે 
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માટે સ્કોલરશીપની વયવસ્થા કરી આપી હતી? – મહારાજા િયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 

કયા શહરેને ફૂલોનુું શહરે કહવેામાું આવે છે ? – પાલનપરુ 

 

કયા િુંતે બાુંધલેી ઝુંપડી િતાધારના નામથી પ્રખ્યાત બની? – િુંતશ્રી આપા ગીગા બાપ ુ

 

કયા સ્થપસતએ ભજુના પ્રાગ મહલેની ફડઝાઈન તૈયાર કરી હતી? – મેકલેન્ડ 

 

કવાુંટ મેળો કયાું ભરાય છે ? – છોટા ઉદેપરુ 

 

કાયદાનુું સશક્ષણ આપતી ગજુરાતની જૂની અને જાણીતી િુંસ્થા કઇ છે? – શ્રી એલ.એ. શાહ લૉ કૉલેજ-
અમદાવાદ 

 

કાુંકફરયા તળાવની મધ્યમાું કયુું જોવાલાયક સ્થળ આવેલુું છે ? – નગીનાવાડી 

 

કાુંસત મફડયાની નાટય િુંસ્થાનુું નામ શુું છે ? – નાટયિુંપદા 

 

કુદરતી રુંગો દ્વારા તૈયાર થતા અને દુલચભ કલાત્મકતા ધરાવતા પટોળા ગજુરાતના કયા શહરેમાું બને છે? – 

પાટણ 

 

કુમાર ગાુંધવચ એવૉડચ કયા રાજયની િરકાર આપે છે? – ગજુરાત 

 

કુમારપાળે કોની પે્રરણાથી જૈનધમચ સ્વીકાયો હતો? – હમેર્ુંરાર્ાયચ 

 

કૃષ્ટ્ણસમત્રે  સદુામાનુું એકમાત્રે  મુંફદર કયાું આવેલુું છે ? – પોરબુંદર 
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કેન્િરના સનદાન અને તાત્કાભલક િારવાર માટેના મોબાઈલ હૉસ્સ્પટલ પ્રોજેકટનુું નામ શુું છે? – િુંજીવની રથ 

 

કેળવણીકાર નાનાભાઇ ભટ્ટ ેસ્થાપેલી લોકભારતી-િણોિરા િુંસ્થા કયા જજલ્લામાું આવેલી છે ? – ભાવનગર 

 

ખેડબ્રહ્મા નજીક કયા ગામમાું ભર્ત્રે -સવભર્ત્રે  મેળો ભરાય છે? – ગણુભાખરી 

 

ગરીબી દૂર કરવા માટે ‘અંત્યોદય યોજના’ દાખલ કરનાર કયા ગજુરાતી હતા? – બાબભુાઇ જશભાઇ પટેલ 

 

ભગરનાર પવચત પર મલ્લીનાથનુું સપુ્રસિિ મુંફદર કોણે બુંધાવયુું હત ુું? – વસ્તપુાલ-તેજપાલ 

 

ગજુરાત ઇન્િોમેશન ટેકનોલોજીની નીસત કોણે જાહરે કરી ? – કેશભુાઇ પટેલ 

 

ગજુરાત ઉજાચ સવકાિ િુંસ્થા કયા શહરેમાું આવેલી છે ? – વડોદરા ( અત્યારે ગાુંધીનગર ખાતે વંુ  મથક છે) 

 

ગજુરાત ટુફરઝમ ફડપાટચમેન્ટ દર વરે્ ‘િમર િેસ્ટીવલ’ કયાું યોજે છે ? – િાપતુારા 

 

ગજુરાત ટુફરઝમ ફડપાટચમેન્ટની સ્થાપના કયારે થઇ હતી ? – ઇ.િ. ૧૯૭૩ 

 

ગજુરાત ટેકનોલોજી યસુનવસિિટી કયાું આવેલી છે? – ગાુંધીનગર 

 

ગજુરાત પ્રવાિન સનગમની સ્થાપના કયારે થઇ ? – ઇ.િ. ૧૯૭૫ 

 

ગજુરાત બહાર પજૂયશ્રી મોટાએ કયાું આશ્રમ સ્થાપ્યો હતો? – કાવેરીને કાુંઠે કુુંભકોણમ્પમાું 
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ગજુરાત િરકારની ભાર્ાસનયામકની કર્ેરી કયુું િામસયક પ્રકાસશત કરે છે? – રાજભાર્ા 

 

ગજુરાત િરકારે ગ્રુંથાલય પ્રવસૃત્તના સવકાિ તેમજ જાહરે ગ્રુંથાલયોના વહીવટ અને િુંર્ાલન માટે કયા 
ખાતાનીરર્ના કરી છે ? – ગ્રુંથાલય ખાત ુું 

 

ગજુરાત િાફહત્યિભાની સ્થાપના કોણે અને કઇ િાલમાું કરી હતી ? – રણજીતરામ વાવાભાઇ મહતેા – 

૧૯૦૪ 

 

ગજુરાતના આફદવાિીઓનુું ધાચસમક પરુંપરા ભીંતભર્ત્રે  કયા નામે ઓળખાય છે? – પીછોરા 

 

ગજુરાતના ઈસતહાિમાું કયા ગ્રુંથની િન્માનયાત્રે ા સપુ્રસિિ છે? – સિિહમે શબ્દાનશુાિન 

 

ઉંમરગામ કયા જજલ્લામાું આવેલુું છે  — વલિાડ 

 

ઋનવેદમાું ગજુરાતની કઇ નદીનો ઊલ્લેખ મળે છે –   િરસ્વતી 

એક માન્યતા પ્રમાણે તાપી નદી કયા દેવતાની પતુ્રે ી કહવેાય છે?  – સયૂચ 

એસશયા ખુંડમાું િૌથી વધ ુસ્ત્રીવાહન ર્ાલક કયા શહરેમાું છે? : અમદાવાદ 

એસશયાખુંડની િૌથી મોટી િહકારી ડરેી કયાું આવેલી છે ? : આણુંદ 

ઔદ્યોભગક સવકાિની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ગજુરાતમાું કયુું સ્થળ ટોર્ પર છે? : અંકલેશ્વર 

કઈ ખનીજના ઉત્પાદનમાું ગજુરાત એસશયાભરમાું પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે ? –  િલોરસ્પાર 

કચ્છ જજલ્લાનાું કયા શહરેમાું ‘ખારેક િુંશોધન કેન્ર’ આવેલુું છે ?  મુુંરા 

કચ્છ જજલ્લાનુું વંુ મથક કયુું છે ?  ભજુ 

કચ્છ જજલ્લાને કઇ યોજના અંતગચત પાણી પરુૂું પાડવામાું આવે છે? –  િરદાર િરોવર નમચદા યોજના 

કચ્છ જજલ્લામાું કયુું રણ આવેલુું છે? : થરપારકરનુું રણ 
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કચ્છના કાળા ંુ ુંગરાળ  ઊંર્ાઇ જણાવો ?  – 437.08 મીટર 

કચ્છના ર્ીણોધર ંુ ુંગરાળ  ઊંર્ાઇ જણાવો ?  – 388 મીટર 

કચ્ છના નાના રણમાું કયા જ ુંગલી ગધેડા જોવા મળે છે ? – ઘડુખર નામના 

કચ્છના મોટા રણમાું ક્યા ક્યા ઊંર્ ભસૂમભાગો આવેલા છે ? – . પચ્છમ, ખદીર, બલેા અને ખાવડાના 

ઉત્તર ગજુરાતનુું મેદાન કઇ કઇ નદીઓએ તૈયાર કરેલુું છે ? – : િાબરમતી અને બનાિ નદીઓ 

કચ્છના રણનુું ક્ષેત્રે િળ કેટલુું છે ? –  27,200 ર્ોરિ ફક.મી. 

કચ્છના રણમાું વિતુું કયુું પક્ષી પોતાના ઈંડા રેતીના ઢગ પર મકેૂ છે? : િલેસમિંગો 

કચ્છનાું રણમાું આવેલા ઊંર્ાણવાળા(બેટ જેવા લાગતા) સવસ્તારમાું કયો ભ-ૂભાગ ઓવેલો નથી ?: બન્ની 

કચ્છની ઉત્તર વફહને  નદીઓ કયાું લપુ્ત થાય છે ? : કચ્છના રણમાું 

કચ્છની ઉત્તર િીમાએ મોટા રણનો સવસ્તાર ર્ોમાિાને અંતે કયા નગરની રર્ના કરે છે ?  સરુખાબ નગર 

કચ્છની ઉત્તરે ક્ુું રણ આવેલુું છે ? – મોટુું રણ 

કચ્છની કઈ નદી કચ્છના નાના રણમાું જ િમાઈ જાય છે ? : મચ્ુ 

કચ્છની મધ્યમાું ક્ુું રણ આવેલુું છે ? – નાનુું રણ , 

કચ્છનો અખાત અને ખુંભાતનો અખાત કુલ કેટલા જજલ્લાને સ્પશે છે ?  આઠ 

કચ્છનો કયો પ્રદેશ હફરયાળા પ્રદેશ તરીકે જાણીતો છે ? : મુુંરા 

કચ્છનો ભલનનાઇટ પર આધાફરત વીજળી પ્રોજેક્ટ કયા નામે ઓળખાય છે?— પાનન્રો વીજળી   પ્રોજેક્ટ 

કચ્છમાું આવેલા કયા િરોવરનુું પાણી િમરુ નજીક હોવા છતાું પણ મીઠુું છે ? : નારાયણ િરોવર 

કચ્છમાું આવેલુું કયુું સ્થળ કચ્છી રબારી એમ્પબ્રોઈડરી માટે સવખ્યાત છે? : નખત્રે ાણા 

કચ્છમાું આવેલુું કયુું સ્થળ રોગન-સપ્રષ્ન્ટગ એમ્પબ્રોઇડરી માટે જાણીત ુું છે? : સનરુણા 

કચ્છમાું કયા ંુ ુંગરનુું સશખર િૌથી ઊંચુું છે ? : કાળો ંુ ુંગર 

કચ્છમાું જોવા મળતા સવસશષ્ટ્ટ પ્રકારના ઝુંપડા આકારના ર્રને શુું કહવેાય છે? : ભ ૂુંગા 

કચ્છમાું િમરુ-ફકનારાની નજીકનાું મેદાનો  ક્યા નામે ઓળખાય છે? – કુંઠીના મેદાન 
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ર્ોટીલા ંુ ુંગરની ઊંર્ાઇ કેટલી છે? – 437 મીટર 

કચ્છી મેવા તરીકે જાણીત ુું િળ કય ુછે ? : ખારેક 


