
 

 

જુરાત જનરલ નોલેજ�
 35 એમએમ િસનેમા કોપમા ંબનેલી પ્રથમ ગજુરાતી િફ મ કઇ ? –  દિરયાછોરંુ 

 C.E.E.નુ ંપરંુૂ નામ જણાવો. –  સે ટર ફોર એ વાયરમે ટ એજયકેુશન (અમદાવાદ) 

 G.E.E.R.નુ ંપરંુૂ નામ જણાવો.  –  ગજુરાત ઈકોલોજીકલ એજયકેુશન એ ડ રીસચર્ ફાઉ ડેશન (ગાધંીનગર) 

 IIM-A ની થાપનાનુ ં યે કોને ફાળે જાય છે ?  –  ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ 

 IPRનુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે?  –  ઈ ટીટ ટુ ઑફ લા મા રીસચર્ 

 ITCTIનુ ંપુ  નામ જણાવો.  – ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજી સે ટર ફોર ટેકસટાઈલ ઈ ડ ટ્રીઝ 

 અક્ષરધામ શુ ંછે ? – ગાધંીનગરમા ંઆવેલુ ં  વામીનારાયણ પથંનુ ંવડુ ંમથક છે. 

 અમદાવાદથી સરુત સધુીની રેલવે ક્યારે શ  થઇ  – તા.20મી જા યઆુરી, 1863ના રોજ 

 અમદાવાદમા ંઆવેલા આંતરરા ટ્રીયકક્ષાના િક્રકેટ ટેિડયમનુ ંનામ શુ ંછે?  –  મોટેરા ટેિડયમ 

 અમદાવાદમા ંઆવેલી‘AGETA’ કલબનુ ંપ ૂ  ંનામ શુ ંછે? –  અમદાવાદ ગવનર્મે ટ એ લોયડટેિનસ 
એસોિસએશન 

 અમદાવાદમા ંમદંબિુ ના બાળકોને તાલીમ આપતી રા ટ્રીય કક્ષાની સં થા કઇ છે?  –  બી.એમ.ઈ ટીટ ટુ ઑફ 
મે ટલ હે થ 

 અમદાવાદમા ંસાબરમતી નદી પર આકારલઇ રહલેી મહા વાકાકં્ષી યોજના રીવર ફ્ર ટની કુલ લબંાઇ કેટલી છે? 

– ૧૨.૫ િક.મી. 

 અમદાવાદમા ંસૌપ્રથમ આયવુેર્િદકકોલેજની થાપના કોણે કરી હતી?  –  િભ  ુઅખડંાનદં 

 અવકાશ સશંોધન કે્ષતે્ર કાયર્રત પેસ એિ લકેશન સે ટર(SAC) ગજુરાતનાકયા શહરેમા ંઆવેલુ ંછે? – 

અમદાવાદ 

 અસાઈતના વશંજોવતર્માનમા ંકયા નામે ઓળખાય છે? –  તરગાળા 

 આણદંની દૂધ ડેરી પર આધાિરત િફ  મનુ ંનામ શુ ંછે ? – મથંન 

 આિદવાસી લોકકળા અને આિદવાસીસં કૃિત િવશે જાણકારી આપતુ ંસાપતુારા આિદવાસી યિુઝયમ કયા 
િજ લામા ંઆ યુ ંછે? – ડાગં 

 આિદવાસીઓના ઉ થાન માટે દિક્ષણગજુરાતમા ંવેડછી ખાતે આ મશાળા કોણે થાપી હતી? –  જુગતરામ દવે 

 ઉ ર અમેરીકામા ંવસતા કુલભારતીયોમાથંી કેટલા ટકા ગજુરાતીઓ છે? – ૬૦ ટકા 

 ઉ ર ગજુરાતમા ંકઈપનૂમના િદવસે ગામના જુવાન હાથમા ંતલવાર લઈને ન ૃ ય કરે છે? –  કારતકી 

 ઉદય મજમદુારે કઇ િફ મ માટેસગંીત આ યુ ંછે,  ગાધંીજી પરઆધાિરત છે? –  ગાધંીમાય ફાધર 

 એ.એમ.સી. (અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન)ની થાપના કયારે થઇ હતી? – જુલાઇ, ૧૯૫૦ 



 

 

 એએમએ, આઇઆઇએમ અને પીઆરએલ કયા મહાનભુાવની દીઘર્ દૃિ ટનુ ંપિરણામ છે? –  ડૉ.િવક્રમભાઈ 
સારાભાઈ 

 એક મા યતા પ્રમાણે તાપી નદીકયા દેવતાની પતુ્રી કહવેાય છે? –  સયૂર્ 

 એક સમયે ગજુરાતનો ભાગ ગણાતાિભ માલમા ંજ મેલા બ્ર ગુ તે શેની શોધ કરી હતી? –  શ ૂ ય 

 એલ.ડી.એિ જિનયિરંગકોલેજનુ ંઆખુ ંનામ શુ ંછે? –  લાલભાઇદલપતભાઇ કોલેજ ઓફ એિ જિનયિરગં 

 એિશયા ખડંમા ંસૌથી વધુ ીવાહન ચાલક કયા શહરેમા ંછે? – અમદાવાદ 

 એિશયાિટક લાયન િદવસદરિમયાન આશરે કેટલા િકલો ખોરાક ખાઇ શકે છે? –  ૩૦ િકલો 

 એિશયાિટક લાયનનુ ંઆયુ ય આશરેકેટલા વષર્નુ ંહોય છે? –  ૧૨થી૧૫ વષર્ 

 એિશયાની સૌથી મોટીિસિવલ હોિ પટલની રચના અને િવકાસનો યશ કોને જાય છે? –  ડૉ. જીવરાજ મહતેા 

 એિશયાની સૌથી મોટી હૉિ પટલ કઇછે? –  િસિવલહૉિ પટલ-અમદાવાદ 

 એિશયાનુ ંસૌથી મોટંુ ઓપન એરિથયેટર કયા ંઆવેલુ ંછે? –  અમદાવાદ (ડ્રાઈવ ઈન િસનેમા) 

 એિશયામા ંસૌપ્રથમ ફરતીરે ટોર ટ કયા ંબનેલી છે? – સરુત 

 ઓનલાઇન વૉિટંગ ની સિુવધા ઉપલ ધ કરાવનાર દેશન ુપહલે ુરા ય ુ ંછે? –  ગજુરાત 

 કઇ ગજુરાતી મિહલા કણાર્ટકના રાજયપાલ બ યા હતા? –  કુમદુબેન જોષી 

 કઇ યોજના ારા ગજુરાતમા ંમહ મ ગ્રામિવકાસ થયો છે? – ગોકુલગ્રામયોજના 

 ક છના રિળયામણા રણમા ંકઇપિૂણર્માની રાતે્ર ઉ સવ ઊજવવામા ંઆવે છે? – શરદ પિૂણર્મા 

 ક છનો કયો મેળોકોમી એકતાનુ ંપ્રતીક માનવામા ંઆવે છે? –  હાજીપીરનો મેળો 

 ક છમા ંઆવેલુ ંકયુ ં થળ ક છીરબારી એ બ્રોઈડરી માટે િવખ્યાત છે? –  નખત્રાણા 

 ક છમા ંઆવેલુ ંકયુ ં થળરોગન-િપ્રિ ટગ એ બ્રોઇડરી માટે જાણીત ુ ંછે? –  િનરુણા 

 ક છમા ંગરીબદાસજી ઊદાસીનઆ મની થાપના કોણે કરી હતી? –  ગરુુનાનકના િશ ય ીચદં 

 ક યા કેળવણી કે્ષતે્ર ગજુરાતસરકારે શ  કરેલ યોજનાનુ ંનામ જણાવો.-  ક યા કેળવણી શાળા પ્રવેશો સવ 

 કબીરપથંી સતંો કયા નામથી ઓળખાયછે? –  સાહબે 

 કયા ગીતને ગજુરાતરાજયના પ્રતીક તરીકે લેવામા આ યુ ંછે? –  જય જય ગરવી ગજુરાત 

 કયા ગજુરાતી મિહલાિવ પ્રવાસી તરીકે જાણીતા છે? –  પ્રીતી સેનગુ તા 

 કયા ગજુરાતી મિહલા વાતતં્ર સેનાની મ.સ. યિુન.ના કુલપિત પણ રહી ચકૂયા છે? –  ડૉ. હસંાબેન મહતેા 

 કયા ગજુરાતી લેખકે ખગોળશા િવષે ગજુરાતીમા ંપુ તકો ર યા?ં –  જીતે દ્ર જટાશકંર રાવલ 

 કયા ગજુરાતીને આંતરરા ટ્રીય અણ ુકાઊ સીલ (િવયેના)ના ચેરમેન બનવાનુ ંગૌરવપ્રા ત થયુ ંહત ુ?ં –  ડૉ. 
મધકુર મહતેા 



 

 

 કયા મહાન િચત્રકારકલાગુ  તરીકે ઓળખાય છે? –  રિવશકંરરાવળ 

 કયા મખુ્યમતં્રીના શાસન દરિમયાનપછાતવગ ને મદદ કરવા‘કુટંુબપોથી’ની પ િત દાખલ કરવામા ંઆવી? – 

માધવિસંહ સોલકંી 

 કયા રાજવીએ અ પૃ યિવ ાથીર્ઓ માટે બે છાત્રાલયોનુ ંિનમાર્ણ કરાવી, તેઓ દેશમા ંઅને િવદેશમા ંભણી શકે તે 
માટે કોલરશીપની યવ થા કરી આપી હતી? –  મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 કયા શહરેને લોનુશંહરે કહવેામા ંઆવે છે? –  પાલનપરુ 

 કયા સતેં બાધેંલી પંડીસતાધારનાનામથી પ્રખ્યાત બની? –  સતં ી આપા ગીગા બાપ ુ

 કયા થપિતએ ભજુના પ્રાગ મહલેનીિડઝાઈન તૈયાર કરી હતી? –  મેકલે ડ 

 કવાટં મેળો કયા ંભરાય છે? –  છોટા ઉદેપરુ 

 કાયદાનુ ંિશક્ષણ આપતી ગજુરાતની જૂની અને જાણીતી સં થા કઇ છે? –  ી એલ.એ.શાહ લૉ કૉલેજ-
અમદાવાદ 

 કાકંિરયા તળાવની મ યમા ંકયુ ંજોવાલાયક થળ આવેલુ ંછે? –  નગીનાવાડી 

 કાિંત મિડયાની નાટય સં થાનુનંામ શુ ંછે? –  નાટયસપંદા 

 કુદરતી રંગો ારા તૈયાર થતાઅને દુલર્ભ કલા મકતા ધરાવતા પટોળા ગજુરાતના કયા શહરેમા ંબને છે? –

  પાટણ 

 કુમાર ગાધંવર્ એવૉડર્ કયારાજયની સરકાર આપે છે? –  ગજુરાત 

 કુમારપાળે કોનીપે્રરણાથી નધમર્ વીકાય  હતો? –  હમેચદં્રાચાયર્ 

 કૃ ણિમત્રસદુામાનુ ંએકમાત્ર મિંદર કયા ંઆવેલુ ંછે? –  પોરબદંર 

 કે સરના િનદાન અને તા કાિલક સારવાર માટેના મોબાઈલ હૉિ પટલપ્રો કટનુ ંનામ શુ ંછે? –  સજંીવની રથ 

 કેળવણીકાર નાનાભાઇભ  ે થાપેલી લોકભારતી-સણોસરા સં થા કયા િજ લામા ંઆવેલી છે?  –  ભાવનગર 

 ખેડબ્ર ા નજીક કયા ગામમાિંચત્ર-િવિચત્ર મેળો ભરાય છે? –  ગણુભાખરી 

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

 િગરનાર પવર્ત પર મ લીનાથનુસંપુ્રિસ  મિંદર કોણે બધંા યુ ંહત ુ?ં –  વ તપુાલ-તેજપાલ 

 ગજુરાત ઇ ફોમેર્શનટેકનોલોજીની નીિત કોણે જાહરે કરી? –  કેશભુાઇ પટેલ 

 ગજુરાત ઉજાર્ િવકાસ સં થા કયાશહરેમા ંઆવેલી છે? –  વડોદરા( વડોદરાથી અ યારે ગાધંીનગર ખાતે વડુ 
મથક ખસેડેલ છે) 

 ગજુરાત ટુિરઝમ િડપાટર્ મે ટ દરવષેર્‘સમર ફે ટીવલ’ કયા ંયો  છે? – સાપતુારા 

 ગજુરાત ટુિરઝમ િડપાટર્ મે ટની થાપના કયારે થઇ હતી? –  ઇ.સ.૧૯૭૩ 

 ગજુરાત ટેકનોલોજી યિુનવિસર્ટીકયા ંઆવેલી છે? –  ગાધંીનગર 



 

 

 ગજુરાત પ્રવાસન િનગમની થાપના કયારે થઇ? – ઇ.સ. ૧૯૭૫ 

 ગજુરાત બહાર પજૂય ી મોટાએકયા ંઆ મ થા યો હતો? –  કાવેરીનેકાઠેં કંુભકોણ મા ં

 ગજુરાત સરકારનીભાષાિનયામકની કચેરી કયુ ંસામિયક પ્રકાિશત કરે છે? –  રાજભાષા 

 ગજુરાત સરકારેગ્રથંાલય પ્રવિૃ ના િવકાસ તેમજ જાહરે ગ્રથંાલયોના વહીવટ અને સચંાલન માટે કયાખાતાની 
રચના કરી છે? – ગ્રથંાલયખાત ુ ં

 ગજુરાત સાિહ યસભાની થાપનાકોણે અને કઇ સાલમા ંકરી હતી? –  રણજીતરામ વાવાભાઇ મહતેા – ૧૯૦૪ 

 ગજુરાતનાઆિદવાસીઓનુ ંધાર્િમક પરંપરા ભીંતિચત્ર કયા નામે ઓળખાય છે? –  પીછોરા 

 ગજુરાતના ઈિતહાસમા ંકયા ગ્રથંનીસ માનયાત્રા સપુ્રિસ  છે? –  િસ હમે શ દાનશુાસન 

 ગજુરાતના કબીરપથંી સતં મોરાર સાહબે કયાનંા રાજકંુવર હતા? –  થરાદ 

 ગજુરાતના કયા અથર્શા ી લડંન કૂલ ઑફ ઈકોનોિમકસમા ંિનયામક હતા? –  ડૉ. આઇ. જી. પટેલ 

 ગજુરાતના કયા આિદવાસીલોકગાિયકાને પ ીથી સ માિનત કરાયા છે? –  િદવાળીબેન ભીલ 

 ગજુરાતના કયા ઉ ોગપિતએIIM-Aની થાપના કરી? –  ક તરુભાઇ લાલભાઇ 

 ગજુરાતના કયા જાણીતા પક્ષીિવદને‘પ ભષૂણ’થી સ માિનત કરાયા છે? –  સલીમઅલી 

 ગજુરાતના કયા મહાનભુાવ સૌપ્રથમ વખત રાજયપાલ બ યા હતા? કયા રાજયમા?ં –  ચદુંલાલ િત્રવેદી-
ઓિર સા 

 ગજુરાતના કયા મિંદરમાદંાન-ધમાર્દો વીકારાતો નથી? –  વીરપરુનુ ંજલારામ મિંદર 

 ગજુરાતના કયા રાજવી સતંના નામસાથે પીપાવાવ બદંરનુ ંનામ જોડાયેલુ ંછે? –  સતં પીપાજી 

 ગજુરાતના કયા રાજવીની સપુતુ્રી શ મીકપરૂ સાથે પર યા છે? –  ભાવનગરનાકૃ ણકુમારિસહજીના સપુતુ્રી 

 ગજુરાતના કયા લોકન ૃ યનુ ંનામસં કૃત શ દ‘ગભર્દીપ’ પરથી ઉતરી આ યુ ંછે? –  ગરબા 

 ગજુરાતના કયા િવ ાને એક લાખ લોકોવાળા મહાભારતમાથંી‘ભારતસિંહતા’ અને‘જયસિંહતા’ જુદીતારવી આપી 
છે? –  કે.કા.શા ી 

 ગજુરાતના કયાિવ તારમા ંકા ઠકળાની િવિવધ ચીજોનો યવસાય િવક યો છે? –  પ્રભાસ પાટણ 

 ગજુરાતના કયા શહરેની બાધંણીદેશભરમા ંપ્રિસ  છે? – જામનગર 

 ગજુરાતના કયા શહરેનેસાક્ષરનગરી તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે? –  નિડયાદ 

 ગજુરાતના કયા શહરેમા ંકલા મકવાસણોનુ ંસગં્રહ થાન આવેલુ ંછે? –  જામનગર 

 ગજુરાતના કયા શહરેમા ંસૌથી વધશુાળાઓ આવેલી છે? –  અમદાવાદ 

 ગજુરાતના કયાશહરેમા ંસૌપ્રથમ સરકારી અંગે્રજી કલૂ થાપવામા ંઆવી? –  સરુત 

 ગજુરાતના કયા થળે ૧૨૦૦ વષર્થીપિવત્ર અિગ્ન પ્રજવિલત છે? –  ઉદવાડા 

 ગજુરાતના ઘરઘરમાજંાણીતા ંથનાર જનક યાણ માિસકની શ આત કોણે કરી હતી? –  સતં પિુનત મહારાજ 



 

 

 ગજુરાતના જાણીતા ઉ ોગપિતધીરુભાઇ અંબાણી કયાનંા મળૂ િનવાસી હતા? –  ચોરવાડ 

 ગજુરાતના દિરયાઇ િવ તારમાજંોવા મળતી ડગૂ ગ માછલીનુ ંવજન આશરે કેટલુ ંહોય છે? –  ૨૩૦થી ૯૦૦ 
િક.ગ્રા. 

 ગજુરાતના દિરયાકાઠેં અરબીસમદુ્રમા ંઅિ ત વ ધરાવતી િવશાળકાય પમર્ હલેનુ ંવજન આશરે કેટલુ ંહોય છે? 

–  ૪૫થી ૭૦ ટન 

 ગજુરાતના પ્રથમ ઉદૂર્ ગઝલકારકોણ છે? –  વલી ગજુરાતી 

 ગજુરાતના પ્રથમમિહલા કુલપિત કોણ હતા? –  હસંામહતેા 

 ગજુરાતના પ્રથમમિહલા મતં્રી કોણ હતા? –  ઇ દુમતીબેનશેઠ 

 ગજુરાતના પ્રથમ રેિડયો ટેશનનીશ આત કયારે, કયાથંી થઇ? –  ઇ.સ. ૧૯૩૪મા-ંવડોદરા 

 ગજુરાતના સૌપ્રથમગઝલકાર કોણ હતા? –  બાલાશકંરકંથાિરયા 

 ગજુરાતના ંએકમાત્રઆંતરરા ટ્રીય િવમાન મથકનુ ંનામ શુ ંછે? – સરદાર વ લભભાઇ પટેલ ઈ ટરનેશનલ 
એરપોટર્  

 ગજુરાતના ંક છી ભીંતિચત્રોનેકયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે? –  કમાગંરીશૈલી 

 ગજુરાતના ંકયા અગ્રણીઉ ોગપિતએ કેિલકો િમલની થાપના કરી હતી? –  અંબાલાલ સારાભાઇ 

 ગજુરાતની એકમાત્ર આયવુેર્દયિુનવિસર્ટીની થાપના કયા ંઅને કયારે થઇ? –  જામનગર ઇ.સ.૧૯૬૭ 

 ગજુરાતની કઇ જાણીતીહોટલમા ંિપ ળના વાસણોનુ ંસગં્રહ થાન બનાવવામા ંઆ યુ ંછે? –  િવશાલા હોટલ-
અમદાવાદ 

 ગજુરાતની કઇ વાહન યવહાર સેવાનેવ ડર્બેંકે વખાણી છે? –  બી.આર.ટી.એસ 

 ગજુરાતની કઇ સં થા વ યજીવોનાઅ યાસ તેમજ સરંક્ષણ માટેની કામગીરી કરે છે? –  ગજુરાત વાઈ ડ લાઈફ 
સોસાયટી 

 ગજુરાતની કઈ સં થા વા મીિકરામાયણની સમીિક્ષત-પાઠ સપંાદનની કામગીરી ારા િવ પ્રિસ  થઇ છે? –

  પ્રા ય િવ ામિંદર, વડોદરા 

 ગજુરાતની કઈ િહંમતવતંી નારીએસન ે૧૧૭૯મા ંશહાબુ ીન ઘોરીને હરાવી પાછો કાઢયો હતો? –  નાિયકાદેવી 

 ગજુરાતની પ્રથમ મિહલાઅવકાશયાત્રીનુ ંનામ જણાવો.-  સિુનતાિવિલય સ 

 ગજુરાતની પ્રથમ લૉકોલેજ કોણે-કોણે શ  કરી હતી? –  સરદાર પટેલ, ક તરુભાઇ લાલભાઇ, પરુુષો મ 
માવળંકર 

 ગજુરાતની પ્રથમ શારીિરક િશક્ષણની સં થા કઇ છે? –  છોટુભાઇ પરુાણી યાયામમહાિવ ાલય 

 ગજુરાતની સૌથી મોટી યિુનવિસર્ટીકઇ છે? –  ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અમદાવાદ 

 ગજુરાતની સૌપ્રથમઉ ર બિુનયાદી શાળાની થાપના કોણે કરી હતી?  – બબલભાઈ મહતેા 



 

 

 ગજુરાતની સૌપ્રથમ કોમસર્કોલેજનુ ંનામ આપો.-  એચ.એલ.કોમસર્ કોલેજ-અમદાવાદ – ઇ.સ.૧૯૩૭ 

 ગજુરાતની સૌપ્રથમ પ્રાદેિશક મકૂિફ મ કઇ હતી? –  ભકત િવદૂર 

 ગજુરાતની સૌપ્રથમ ફાઇન આટર્સકોલેજ કયા શહરેમા ં થપાઇ હતી? –  વડોદરા 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ંબદંર‘બદંર-એ-મબુારક’ તરીકે ઓળખાત ુ ંહત ુ?ં –  સરુત 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ંશહરે‘મક્કાનુ ંપ્રવેશ ાર’ ગણાત ુ ંહત ુ?ં –  સરુત 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ં થળ ૧૦૦૦થી વધમુિંદરોનો સમહૂ ધરાવે છે? –  પાિલતાણા 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ં થળસતં કબીર સાથે સકંળાયેલુ ંછે? –  કબીરવડ 

 ગજુરાતનુ ંપહલેુ ંપુ તકાલયકયુ ંછે? –  હીમાભાઇઇ ટીટ ટુ 

 ગજુરાતનુ ંરાજય વકૃ્ષ કયુ ંછે? –  આંબો 

 ગજુરાતનુ ંરેલવે સરુક્ષાદળનુતંાલીમ કે દ્ર કયા ંઆવેલુ ંછે? –  વલસાડ 

 ગજુરાતનુ ંિવ િવખ્યાતપરંપરાગત ન ૃ ય કયુ ંછે? –  ગરબા 

 ગજુરાતનુ ંસૌથી જૂનુ ં યિુઝયમ કયુ ંછે? –  ક છ યિુઝયમ 

 ગજુરાતનુ ંસૌથી મોટંુ પુ તકાલયકય ુઅને કયા ંઆવેલુ ંછે? –  સે ટ્રલલાયબ્રરેી-વડોદરા 

 ગજુરાતનુ ંસૌથી મોટંુ લેનેટોિરમ કયા ંઆવેલુ ંછે? –  વડોદરા 

 ગજુરાતનુ ંસૌપ્રથમ ટી.વી. ટેશન કયુ ંહત ુ?ં –  પીજ 

 ગજુરાતનુ ંસૌપ્રથમ નેચર એજયકેુશન સે ટર કયા ંછે? –  િહંગોળગઢ 

 ગજુરાતનુ ંસૌપ્રથમબાળસગં્રહાલય કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે? –  અમરેલી 

 ગજુરાતનુ ંસૌપ્રથમ બાળસગં્રહાલય કયુ ંછે? –  િગરધરભાઈબાળસગં્રહાલય-અમરેલી 

 ગજુરાતનુ ંસૌપ્રથમરંગીન ચલિચત્ર કયુ ંછે? –  લીલડુીધરતી 

 ગજુરાતનુ ંસૌપ્રથમ િવજળીથી ચાલતુ ં મશાન કયા શહરેમા ં થપાયુ ંહત ુ?ં –  જામનગર 

 ગજુરાતમા‘ંિવધવા િવવાહ’ પર િનબધં લખવા કયા સધુારકને ઘર છોડવુ ંપડ ુ?ં –  કરશનદાસ મળૂજી 

 ગજુરાતમા‘ંસે ટર ફોર સોિશયલ ટડીઝ’ કયા ંઆવેલી છે? –  સરુત 

 ગજુરાતમાHં.S.C.E. અનેS.S.C.E. ની શ આત કયારે થઇ? –  ઇ.સ.૧૯૭૨ 

 ગજુરાતમા ંઅક્ષરધામમિંદર કયા ંઆવેલુ ંછે? –  ગાધંીનગર 

 ગજુરાતમા ંઅનાથઆ મની પ્રવિૃ  શ  કરનાર સૌપ્રથમ સધુારક કોણ હતા? –  મિહપતરામ પરામ 

 ગજુરાતમા ંઅમદાવાદ ખાતે પહલેીલો કોલેજ થાપનાર કોણ હતા? : સરલ લભુાઇ આશારામ શાહ 

 ગજુરાતમા ંઆવેલા કયા સરોવરનોિવ ણપુરુાણમા ંઊ લેખ કરવામા ંઆ યો છે? : નારાયણ સરોવર 

 ગજુરાતમા ંઆવેલા પ્રિસ  યોિતર્િલંગ સોમનાથના નામનો અથર્ શુ ંથાય છે? : ચદં્રનો રક્ષક 



 

 

 ગજુરાતમા ંઆવેલી એિશયાની સોથીમોટી હોિ પટલ કઇ છે? : િસિવલહોિ પટલ-અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંઆવેલી કઇમેનેજમે ટ સં થા એિશયામા ંપ્રથમ ક્રમે આવે છે? : આઈ.આઈ.એમ.–એ 

 ગજુરાતમા ંઆવેલુ ંકયું યોિતર્િલંગ બારેય યોિતર્િલંગોમા ંસૌથી મોટંુ િશવિલંગ ધરાવે છે? : સોમનાથ 

 ગજુરાતમા ંએકમાત્ર બ્ર ાજીનુમંિંદર કયા ંઆવેલુ ંછે? : ખેડબ્ર ા 

 ગજુરાતમા ંક યાઓ માટેનીસૌપ્રથમ પોિલટેકિનકની શ આત કયા ંથઇ હતી? : અમદાવાદ – ૧૯૬૪ 

 ગજુરાતમા ંકયારાજવીએ િવનામ ૂ યે પ્રાથિમક િશક્ષણ ફરિજયાત કયુર્ં? : સયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 ગજુરાતમા ંકયાશહરેમા ંસૌથી વધ ુમિંદરો છે? : પાલીતાણા 

 ગજુરાતમા ંકયુ ંલોકન ૃ ય કરતીવખતે લાકડીને ધરતી પર પછાડવામા ંઆવે છે? : ટી પણી 

 ગજુરાતમા ંકાિતર્કી-પનૂમનો સૌથી મોટો મેળો કયા ંભરાયછે? : સોમનાથ 

 ગજુરાતમા ંકાિતર્કી-પનૂમનો સૌથીમોટો મેળો કયા ંભરાય છે? : સોમનાથ 

 ગજુરાતમા ંક્ષત્રપકાલીન યગુનાકંયા થાપ યો મ યા ંછે? : તપૂઅને િવહાર વ પની ગફુાઓ 

 ગજુરાતમા ંખારી જમીનમા ંખેતીનાિવકાસની જવાબદારી કોના હ તક છે? : ગજુરાત રાજય ખાર જમીન િવકાસ 
મડંળ 

 ગજુરાતમા ંગજુરાતી બાદ સૌથી વધબુોલાતી ભાષા કઇ છે? : મરાઠી 

 ગજુરાતમાિંચત્રિવિચત્ર મેળો કયા ંભરાય છે?  ગણુભાખરી 

 ગજુરાતમા ંજામનગર નજીક સૈિનક શાળા કયા ંઆવેલી છે?: બાલાછડી 

 ગજુરાતમા ંિજ લાઓની પનુર્રચના કયા મખુ્યમતં્રીના શાસનકાળ દરિમયાન થઇ હતી? : શકંરિસંહ વાઘલેા 

 ગજુરાતમા ંટેિલવીઝનનો પ્રારંભ કયારથી થયો? : ૧૫ ઓગ ટ, ૧૯૭૫ 

 ગજુરાતમા ંતા કાિલકસારવાર મળી રહ ેતે માટે કઇ સરકારી વાહન સેવા કાયર્રત છે? : ‘૧૦૮’ 

 ગજુરાતમા ંપુ તકાલયપ્રવિૃ ના પ્રણેતા કોણ ગણાય છે?    : મોતીભાઇ અમીન 

 ગજુરાતમા ંિફ મ િનમાર્ણ માટેનોસૌપ્રથમ ટુિડયો કયા ંબધંાયો હતો? : હાલોલ 

 ગજુરાતમા ંબી. એસ.એફ.નુ ંહડે કવાટર્ર કયા ંશહરેમા ંછે? : ગાધંીનગર 

 ગજુરાતમાબં્ર ાજીનુ ંપરુાણ પ્રિસ  મિંદર કયા ંઆવેલુ ંછે? : ખેડબ્ર ા 

 ગજુરાતમા ંભવાઈમડંળીઓ કયા નામથી ઓળખાતી હતી? : પેડા 

 ગજુરાતમા ંમ યકાલીન યગુના ૧૭મા શતકને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે? : શાિંતઅને વા યનો યગુ 

 ગજુરાતમા ંમોટા અંબાજી ખાતેમેળો કયા મિહનાની પનૂમે ભરાય છે? : ભાદરવા 

 ગજુરાતમા ંરકતિપિ યાઓનીસારવાર માટે કોણે જીવન સમિપર્ત કરી દીધુ ંહત ુ?ં : આયરાણી અમરબાઇ અને 
દેવીદાસજી 



 

 

 ગજુરાતમા ંરથયાત્રાનો સૌથી મોટોઉ સવ કયા ંઉજવાય છે? : અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંરેલવે ટે્રઇિનંગકોલેજ કયા શહરેમા ંઆવેલી છે? : વડોદરા 

 ગજુરાતમા ંરેલવેનો કયો ઝોન લાગપુડે છે? : વે ટનર્ ઝોન 

 ગજુરાતમા ંલગ્ન સમયેગવાતા ંલગ્નગીતો કયા નામે ઓળખાય છે? : ફટાણા 

 ગજુરાતમા ં યાયામ પ્રવિૃ નાિપતામહ કોણ ગણાય છે? : છોટુભાઇપરુાણી 

 ગજુરાતમા ંિશવરાિત્ર િનિમ ેભવનાથ મેળો કયા ંભરાય છે? : જૂનાગઢ 

 ગજુરાતમા ંસદા તના સતં તરીકે કોણ પ્રખ્યાત છે? : જલારામ બાપા 

 ગજુરાતમા ંસવર્પ્રથમ આયવુેર્દકોલેજની થાપના કયા ંઅને કયારે થઈ હતી? : પાટણ-ઇ.સ.૧૯૨૩ 

 ગજુરાતમા ંસૌ પ્રથમ એમ.એ.નીપદવી કોણે મેળવી હતી? : અંબાલાલસાકંરલાલ દેસાઇ 

 ગજુરાતમા ંસૌ પ્રથમ કઇ ચુટંણીમા ઓનલાઇન  વૉિટંગ સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવામા આવી? –  અમદાવાદ 
યિૂનિસપલ કોપ રેશન 

 ગજુરાતમા ંસૌ પ્રથમ ટીચસર્ટે્રઇિનંગ કોલેજ કોણે અને કયા ં થાપી? : પે્રમચદં રાયચદં-અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંસૌથી પહલેાકં યાશાળા કયા અને કયારે શ  થઇ હતી? : ઇ.સ.૧૮૪૯ (અમદાવાદ) 

 ગજુરાતમા ંસૌથી મોટંુ પુ તકાલયકયુ ંછે? : સે ટ્રલલાયબે્રરી-વડોદરા 

 ગજુરાતમા ંસૌથી વધ ુમિંદરોધરાવત ુ ંશહરે કયુ ંછે? : પાલીતાણા 

 ગજુરાતમા ંસૌથી વધ ુલઘ ુઉ ોગએકમો કયા િજ લામા ંઆવેલા છે? : અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ અનાથા મની થાપના કોણે કરી હતી? : મિહપતરામ પરામ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ ઉદુર્  શાળાકયા ં થપાઇ હતી? : અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કઈ કોલેજ શ થઈ? : ગજુરાતકોલેજ-અમદાવાદ-ઇ.સ.૧૮૮૭ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ ક યાશાળા કઇસં થા ારા શ  કરવામા ંઆવી હતી? : ગજુરાત વનાર્કયલુર સોસાયટી 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કલોથ માકટકયા ં થપાઇ હતી? : અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમગટર લાઇન કયા ંઅને કયારે અિ ત વમા ંઆવી હતી? : અમદાવાદ-ઇ.સ. ૧૮૯૦ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ લેનેટોિરયમ કયા ં થપાયુ ંહત ુ?ં  સરુત 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ રેિડયોકે દ્ર કોણે શ  કરા યુ?ં : મહારાજાસયાજીરાવ ગાયકવાડ-વડોદરા 

 ગજુરાતી ભાષાના ંજાણીતા ંિવજ્ઞાન પાિક્ષક અને તેના પ્રકાશકનુ ંનામ જણાવો.: સફારી – નગે દ્ર િવજય 

 ગજુરાતી મિહલા માલા િચનોયને કયાકે્ષત્રમા ંપ્રદાન આપવા બદલ પ્રિતિ ઠત ટે્રઇલ બે્રઝર એવોડર્ આપવામા ં
આ યો છે? : તબીબી કે્ષતે્ર 

 ગજુરાતી વૈજ્ઞાિનક ભારતમાઅંવકાશી સશંોધનના પ્રણેતા ગણાય છે? : ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ 



 

 

 ગરુુ નાનકક છમા ંકયા ંર ા હતા? : લખપત 

 ગેટ વે ઑફ ફ્રીડમ તરીકે કઇ ગ્રામપચંાયત સમરસ તરીકે જાહરે થયેલી છે? : દાડંીગ્રામ પચંાયત 

 ગોકુલ ગ્રામ યોજનાનો પ્રારંભકયારે થયો હતો? : ૧૯૯૫-૯૬ 

 ગોધરાનુ ંપ્રાચીનનામ શુ ંહત ુ?ં : ગો હક 

 ગોફગ ૂથંન – સોળંગારાસ કોણ કરેછે અને કયાનં ુ ંછે? : સૌરા ટ્રનાકોળી અને કણબીઓ 

 ગ ડલમા ંઆવેલા અને પોતાની થાપ યિકય રચનાને કારણે જાણીતા મહલેનુ ંનામ આપો.: નવલખા મહલે 

 ગ ડલમા ંઆવેલુ ંકયુ ંમિંદરગજુરાતભરમા ંપ્રિસ  છે? : ભવુને રીમિંદર 

 ચાસ કુળનુ ંકયુ ંપક્ષી િશયાળોગાળવા સૌરા ટ્રમા ંઆવે છે? : કા મીરીચાસ 

 ચોટીલા ડુગંર ઉપર કયુ ંપ્રિસ મિંદર આવેલુ ંછે? : ચામુડંામાતા 

 જાણીતા નાટયકારજયશકંર સુદંરીનુ ંમળૂ નામ જણાવો.: જયશકંર ભોજક 

 જાણીતી શૈક્ષિણક સં થા વ લભિવ ાનગર અને ચરોતર એજયકેુશન સોસાયટીના આ થાપક કોણ 
હતા?  ભાઇલાલભાઇ પટેલ 

 જામનગરમા ંઆવેલા કયા િક લાનેસગં્રહાલયમા ંપિરવિતર્ત કરવામા ંઆ યો છે? Ans: લાખોટા ફોટર્  

 જી.આઇ.ઇ.ટી. નુ ંપરંુુ નામજણાવો.Ans: ગજુરાતઈ ટીટ ટુ ઑફ એજયકેુશન ટેકનોલોજી 

 જુનાગઢના િગરનાર પવર્તની પડખેઆવેલી દાતાર ટેકરી પર કયા પીરની દરગાહ આવેલી છે? Ans: 

જિમયલશા પીર 

 િટ પણી ન ૃ ય સૌરા ટ્રના કયાિવ તારનુ ંજાણીત ુ ંન ૃ ય છે? Ans: ચોરવાડ 

 ટેિલ કો યિુનકેશન કે્ષતે્રભારતમા ંક્રાિંત લાવનાર ગજુરાતી કોણ છે? Ans: સામ િપત્રોડા 

 ટેિલિવઝનનો ગજુરાતમા ંપ્રારંભકયારે થયો? Ans: ૧૫ ઑૅગ ટ, ૧૯૭૫ 

 ઠાગા-ન ૃ ય કઈ જાિતના લોકોમાપં્રચિલત છે? Ans: ઠાકોર 

 ડાકોર મિંદરની સાથે કયા સતંનીભિકતકથા જોડાયેલી છે? Ans: સતંબોડાણા 

 ડાયમ ડ કિટગં કે્ષતે્ર સમગ્રિવ મા ંસરુતનો િહ સો કેટલા ટકા છે? Ans: ૮૦ ટકા 

 ડાગં િજ લાની બાળાઓને િશક્ષણઆપતી ઋતભંરા િવ ાપીઠ શ  કરનાર વાતતં્ર સેનાનીનુ ંનામ આપો.Ans: 

પિૂણર્માબેન પકવાસા 

 ડાગંની દાદી તરીકે કોણ જાણીત ુછેં? Ans: પિૂણર્માબેન પકવાસા 

 ડાગંમા ંદર વષેર્યોજાતો આિદવાસીઓનો ઉ સવ કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ડાગં દરબાર 

 ડાગંી ન ૃ ય અ ય કયા નામેઓળખાય છે? Ans: ચાળો 

 િડઝાઇન માટેની કઇ િવ પ્રિસ  સં થા ગજુરાતમા ંઆવેલી છે? કયા?ં Ans: નેશનલઇિ ટટ ટુ ઓફ ડીઝાઇન- 
અમદાવાદ 



 

 

 ડૉ. બાબાસાહબેઆંબેડકર ઓપન યિુનવિસર્ટીની થાપના કયારે થઇ? Ans: ઇ.સ.૧૯૯૭ 

 તરણેતરનો મેળો કોનાિવજય માટે ઉજવાય છે? Ans: અજુ ર્નનાદ્રૌપદી-િવજય માટે 

 તાના અને રીરી કયા ભકત કિવ સાથેલોહીનો સબંધં ધરાવે છે? Ans: કિવનરિસહં મહતેા 

 તારંગા કયા ધમર્નુ ંજાણીત ુતંીથર્ થળ છે? Ans: ન 

 દિક્ષણ ગજુરાતનાદુબળા જાિતના લોકોનુ ંન ૃ ય કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ઘિેરયા ન ૃ ય 

 દિક્ષણ ગજુરાતમા ંકયુ ંહવાખાવાનુ ં થળ આવેલુ ંછે? Ans: સાપતુારા 

 દર વષેર્ અમદાવાદના કયા મિંદરેથી રથયાત્રા નીકળે છે? Ans: જગ ાથ મિંદર 

 દૂિધયુ ંતળાવ િહંદુઓના કયાયાત્રાધામ પાસે આવેલુ ંછે? Ans: પાવાગઢ 

 દૂરવતીર્ િશક્ષણ માટેનીગજુરાતની પ્રિસ  યિુનવિસર્ટી કઇ છે? Ans: ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન 
યિુનવિસર્ટી 

 દેશભરમા ંઆિકર્ટેકટના અ યાસમાટે જાણીતી‘CEPT’ ની થાપનાકયા ંઅને કયારે થઇ? Ans: 

અમદાવાદઇ.સ.૧૯૬૩ 

 દો-હદ શ દ કયા શહરેના નામ સાથેસકંળાયેલો છે? Ans: દાહોદ 

 ારકા અને ઓખા વ ચે આવેલોપથંક કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ઓખામડંળ 

 ારકાધીશ મિંદરનીધજા િદવસમા ંકેટલી વાર બદલવામા ંઆવે છે? Ans: ત્રણ 

 ારકાના મિંદરને બીજા કયાનામે ઓળખવામા ંઆવે છે? Ans: જગતમિંદર અથવા િત્રલોક મિંદર 

 ધરમપરુ િવ તારના આિદવાસીઓ તીરકામઠંુ કે ધનષુ બાણ અને ભાલા લઈ કયુ ંન ૃ ય કરેછે? Ans: િશકાર 
ન ૃ ય 

 ધવ લક’ એ ગજુરાતના કયા આધિુનક શહરેનુ ંપ્રાચીન નામ છે ? Ans: ધોળકા 

 નિડયાદમા ંહિર ઓમ આ મ શ કરનાર સતં કયા હતા? Ans: સતંપજૂય ી મોટા 

 નવરાિત્ર દર યાન નોમના િદવસ ેપ લીનો ઊ સવ કયા ંઊજવવામા ંઆવે છે? Ans: પાલ 

 નવા િવધાનસભા િબ ડગનુ ંનામકોના નામ ઊપર રાખવામા ંઆ યુ ંછે? Ans: િવ લભાઇ પટેલ 

 નવાનગર રજવાડાની થાપના કોણેકરી હતી? Ans: જામ રાવલ 

 નાણામતં્રી તરીકે કે દ્રસરકારમા ંસૌથી વધ ુ(૮ વખત) બ ટ રજૂ કરનાર ગજુરાતી નેતા કોણ હતા? Ans: 

મોરારજી દેસાઇ 

 નારાયણ સરોવર મિંદર કયાિજ લામા ંઆવેલુ ંછે? Ans: ક છ 

 નારાયણ સરોવરની પાસે કયુ ં નતીથર્ આવેલુ ંછે? Ans: શખેં ર 

 િનરંજન ભગતના બધા કા યો કયાકા યસગં્રહમા ંસગં્રિહત થયા છે? Ans: છદંોલય 

 પિવત્ર યાત્રાધામ ડાકોરના મિંદરપાસે કયુ ંતળાવ આવેલુ ંછે? Ans: ગોમતીતળાવ 



 

 

 પિવત્ર યાત્રાધામ બેટ ારકાઅ ય કયા નામથી ઓળખાય છે? Ans: બેટશખંોદર 

 પિવત્ર શિકતતીથર્અંબાજી કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે? Ans: બનાસકાઠંા 

 પચંાયતોના સવાર્ંગી િવકાસ માટેગજુરાત સરકાર ારા કઇ યોજના કાયર્રત છે? Ans: તીથર્ગ્રામ યોજના 

 પાશપુત ધમર્ના થાપકનુ ંનામજણાવો.Ans: લકુલેશજી 

 પાડંવોના રથ વા આકારનુ ંમિંદરગજુરાતમા ંકયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: જડે રમહાદેવ 

 પાડંવોની શાળા’ અને ‘ભીમનુ ંરસોડુ’ં વા ં થાપ યો ગજુરાતના કયા થળે આવેલા છે ? Ans: ધોળકા 

 પરુાણોમા ંકઈ નદીને‘રુદ્રક યા’ કહી છે? Ans: નમર્દા 

 પજૂય મોટાએ લોકોને કયા મતં્રનીસાધના કરવા ક ુ?ં Ans: હિર ૐ 

 પોરબદંર િજ લાનાકયા ગામમા ં ીકૃ ણ, બલરામઅને રુિકમણીજીનુ ંપ્રાચીન મિંદર આવેલુ ંછે? Ans: માધવપરુ 

 પોરબદંરમા ંઆવેલ ગાધંીજીનુ ંઘર કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે ? – કીિતર્મિંદર 

જામનગરમા ંકયા મિંદરમા ંસતત રામધનૂ લાગે છે ? – બાલા હનમુાન 

 પોરબદંરમા ંઆવેલ મહા મા ગાધંી કીિતર્ મિંદર કોણે બધંા યુ?ં Ans: નાનજી કાિલદાસમહતેા 

 પ્રકૃિત િશક્ષણ માટે જાણીત ુિંહંગોળગઢ અિભયાર ય કયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: જસદણ 

 પ્રજ્ઞાચ ઓુ માટેગજુરાતમા ંકઇ સં થા કાયર્રત છે અને તે કયા ંઆવેલી છે? Ans: અંધજન મડંળ-અમદાવાદ 

 પ્રથમ ગજુરાતી યાયમિૂતર્ કોણહતા?ં Ans: નાનાભાઈ હિરદાસ 

 પ્રથમ ગજુરાતીમદુ્રક કોણ હતા?ં Ans: ભીમજીપારેખ 

 પ્રથમ ગજુરાતી વડાપ્રધાન કોણહતા? Ans: મોરારજી દેસાઇ 

 પ્રથમ ગજુરાતી શાળા કયા ંઅનેકયારે શ  થઈ? Ans: સરુત – ઈ.સ.૧૮૩૬ 

 પ્રથમ ગજુરાતીસા તાિહક‘ ી મુમંબઇનાસમાચાર’ કોણે પ્રકાિશતકયુર્? Ans: ફદુર્નજીમઝર્બાન 

 પ્રવાસીઓના આકષર્ણનુ ંકે દ્રએવો ગજુરાતનો કયો બીચ વજીર્ન બીચ તરીકે ઓળખાય છે? Ans: દીવ 

 ફરિજયાત અને િવનામ ૂ યે િશક્ષણકઇ ઉંમરના બાળકોને લાગ ૂપડે છે? Ans: ૬થી ૧૪ વષર્ 

 ફાગણી પનૂમે ભરાતે ગજુરાતનો કયોમેળો ખબૂ લોકિપ્રય છે? Ans: ડાકોરનોમેળો 

 િફ મ અિભનય કે્ષતે્ર જપંલાવનાર પ્રથમ ગજુરાતી અિભનેત્રી કોણ હતા?ં Ans: લીલાદેસાઈ 

 િફશર ચેસકલબ’ની થાપના કયારે થઇ? Ans: ઇ.સ. ૧૯૯૬ 

 બિળયાદેવને રીઝવવામાટે કયુ ંન ૃ ય કરવામા ંઆવે છે? Ans: કાકડા ન ૃ ય 

 બાળ િવવાહ પર પ્રિતબધં મકુતોકાયદો સૌપ્રથમ કોણે પસાર કય  હતો? Ans: મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ-
વડોદરા 

 બી.એમ ઈિ ટટ ટૂ ઑફ મે ટલહે થની થાપના કોણે કરી હતી? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ 



 

 

 બોલીવડુ િફ મ દેવદાસનુ ંિનમાર્ણ કયા ગજુરાતીએ કયુર્ં છે? Ans: સજંય લીલાભણસાલી 

 ભ ચની પારંપાિરક હ તકળાનુનંામ જણાવો.Ans: સજુની 

 ભારતના અણ ુકાયર્ક્રમના િપતા કોણ છે? Ans: ડૉ. હોમી ભાભા 

 ભારતની િવસરાયેલી લોકરમતોનુઅંદભતૂ ભાથુ ંપુ  ંપાડનાર ગ્રથંનુ ંનામ જણાવો.Ans: લોકરમતો 

 ભારતની સૌથી મોટી સોફટવેર કંપનીિવપ્રોના ચેરમેન કયા ગજુરાતી છે? Ans: અઝીમ પે્રમજી 

 ભારતનુ ંએકમાત્ર કોઇન યિુઝયમકયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: વડોદરા 

 ભારતભરની એકમાત્ર આયવુેર્દયિુનવિસર્ટી કયા શહરેમા ંઆવેલી છે? Ans: જામનગર 

 ભારતભરની દૂધ અને ડેરીપ્રોડક સની માગંને પરૂી કરતી અમલૂ ડેરી ગજુરાતમા ંકયા ંઆવેલી છે? Ans: 

આણદં 

 ભારતમા ંબે જુદી – જુદી નદીનાનીર એકિત્રત કરવાનુ ંકાયર્ સૌ પ્રથમ કયા રાજય ેકયુર્ં? Ans: ગજુરાત 

 ભારતમા ંસૌથી વધરુકતદાન કયા રાજયમા ંથાય છે? Ans: ગજુરાત 

 ભારતમા ંસૌપ્રથમ ટીમર ખરીદનારગજુરાતી કોણ હત ુ?ં Ans: નરો મમોરારજી 

 ભારતીય અવકાશ સશંોધનના િપતા કોણછે? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ 

 ભારતીય ભિૂમસેનાના પ્રથમગજુરાતી િફ ડમાશર્લ કોણ હતા? Ans: જનરલ માણેકશા 

 ભારતીય શા ીય સગંીતનો પ્રખ્યાત ઊ સવ‘તાનારીરી’ ગજુરાતમા ંકયા ંઊજવાય છે? Ans: વડનગર 

 ભારતીય ટીલઉ ોગના પ્રણેતા જમશેદજી ટાટાનો જ મ કયા ંથયો હતો? Ans: નવસારી 

 ભાવનગર િજ લામા ંખારાપાણીમાથંી મીઠંુ પાણી બનાવવાનો લા ટ કયા ંઆવેલો છે? Ans: આવાિણયા 

 ભાવનગરના કયાધરામાથંી દુ કાળમા ંપણ પાણી ખટૂત ુ ંનથી? Ans: તાતણીયો ધરો 

 ભજૂના ભિૂજયા િક લામા ંકયુપં્રાચીન મિંદર આવેલુ ંછે? Ans: ભજુગંમિંદર 

 મધર ડેરી ગજુરાતનાકયા િજ લામા ંઆવેલી છે? Ans: ગાધંીનગર 

 મહાભારતકાળથી નવરાિત્ર દર યાનમાતાજીની પ લી કયા ગામમા ંભરાય છે? Ans: પાલ 

 મહારાજા િસ ધરા કોતરાવેલો દુલર્ભ િશલાલેખ કયા ંઆવેલો છે? Ans: ભદ્રે ર 

 મહડુી ન તીથર્ની થાપના કોણે કરી હતી? Ans: આચાયર્ બિુ સાગરજી 

 મહડુી ન તીથર્ની થાપના કોણે કરી હતી? Ans: આચાયર્બિુ સાગરજી 

 મજંીરાન ૃ ય એ ભાળકાઠંામા ંવસતા કયા લોકોનુ ંિવિશ ટ લોકન ૃ ય છે? Ans: પઢંાર 

 માખીમાર કુળનુ ંકયુ ંપક્ષીિશયાળો ગાળવા િહમાલયથી ગજુરાત આવે છે? Ans: િફરોજી માખીમાર 

 મિુ લમોનુ ંપિવત્રયાત્રાધામ હાજીપીર કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે? Ans: ક છ 

 મુબંઇથી થાણા વ ચે દેશની સવર્પ્રથમ રેલવે ક્યારે શ  થઇ? –  તા.16મી એિપ્રલ, 1853ના રોજ 



 

 

 મે ોનદી ઉપર બધં બાધંતા કયુસંરોવર તૈયાર થયુ?ં Ans: યામસરોવર 

 મોઢેરા ન ૃ ય મહો સવનુ ંઆયોજનદર વષેર્ કયા માસમા ંથાય છે? Ans: જા યઆુરી 

 મોરાયો બનાસકાઠંાના કયાતાલકુાનુ ંન ૃ ય છે? Ans: વાવ 

 મૌન મિંદરના થાપકકોણ હતા? Ans: પજૂય ી મોટા 

 રબારીઓ ારા કરવામા ંઆવતુખંબૂ બારીક ભરતકામ કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ટોડિલયા 

 રંગ અવધતૂમહારાજનો જ મ કયા ંથયો હતો? Ans: ગોધરા 

 રીંછનો િપ્રય ખોરાક શુ ંહોય છે? Ans: ઉધઇ 

 પાયતન હ તકલા ઊ ોગ કયાિંવકસેલો છે? Ans: જૂનાગઢ 

 મીખાન’નો િખતાબ ગજુરાતમા ંકોને આપવામા ંઆવેલો છે ? Ans: અમીર મુ તફુા 

 લડંનમા ંસૌપ્રથમ ગજુરાતી મિહલામેયર કોણ હતા?ં Ans: લતા પટેલ 

 લાખો લાણી’ િફ મના સગંીતકાર કોણ છે ? Ans: ગૌરાગં યાસ 

 લોકસં કૃિતનારંક્ષણ માટે ગજુરાત સરકારે કઇ યોજના અમલમા ંમકૂી છે? Ans: પચંવટી યોજના 

 વડનગર શાના માટે જાણીત ુ ંછે? Ans: પ્રાચીન કલા મક તોરણ અને હાટકે રમિંદર 

 િવકલાગંોને પગભર બનાવવા માટે અમદાવાદમા ંકઇ સં થા કાયર્રત છે? Ans: અપગં માનવમડંળ 

 િવ ના રમતગમત જગતનો પિરચય કરાવતી યાયામ િવજ્ઞાન કોષ યોજનાના ગ્રથંનીસામગ્રીને કેટલા ં
િવભાગમા ંવહચવામા ંઆવી છે? Ans: નવ િવભાગમા ં

 િવ મા ંસવર્પ્રથમજ થપાઇ હોય તેવી કઈ યિુનવિસર્ટીની થાપના ગજુરાતમા ંથઈ છે? Ans: ફોરેિ સક સાય સ 
યિુનવિસર્ટી 

 િવ ાિમત્ર મિુનને ગાયત્રીમતં્રનો સાક્ષા કાર ગજુરાતના કયા થળે થયો હતો? Ans: છોટા ઊદેપરુના વનમા ં

 વૈજ્ઞાિનક સશંોધન કે્ષતે્રઉ કૃ ટ પ્રદાન કરનાર સશંોધકોને કયા એેવૉડર્થી નવાજવામા ંઆવે છે? Ans: ડૉ. િવક્રમ 
સારાભાઇ એેવૉડર્ 

 વૈ  ણવ જન તો તેને રે…..‘‘ ભજનના રચિયતા કોણ હતા ? – નરિસંહ મેહતા 

 યસનમિુકત અિભયાનસૌપ્રથમ કયા ંશ  થયુ?ં Ans: કનોિરયાહોિ પટલ-ગાધંીનગર 

 શકંરાચાયેર્ ારકામાં થાપેલો મઠ કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: શારદાપીઠ 

 શકંરાચાયેર્ થાપેલા ચાર મઠો પૈકીનો એક ગજુરાતમા ંછે, તે કયા ંઆવેલો છે? Ans: ારકા 

 શકંરાચાયેર્ થાપેલા ચાર મઠોપૈકીનો એક ગજુરાતમા ંછે, તેકયા ંઆવેલો છે? Ans: ારકા 

 િશકાગો ઇ ટરનેશનલ િચ ડ્ર સ િફ મ ફે ટીવલ – ૨૦૦૯-૨૦૧૦મા ંકઇ ગજુરાતી િફ મનઇેનામ મ યુ?ં Ans: 

હા ન – અ ન 



 

 

 િશવરાિત્રનુ ંપવર્ ગજુરાતના કયાપનોતા પતુ્રના જીવનમા ંઆમલૂ પિરવતર્ન આણનારંુ બની ર ુ?ં Ans: વામી 
દયાનદં સર વતી 

 ી અક્ષરપરુષો મસં થાનુ ંવડુ ંમથક કયા ંઆવેલ છે? Ans: બોચાસણ 

 ી રંગઅવધતૂનોઆ મ કયા ંઆવેલો છે? Ans: નારે ર 

 ી સોમનાથ સં કૃતયિુનવિસર્ટીની થાપના કયા ંઅને કયારે થઇ? Ans: વેરાવળ-ઇ.સ.૨૦૦૮ 

 ીકૃ ણ અવસાન પા યા તેભાલકાતીથર્ કયા િજ લામા ંઆવેલ છે? Ans: જૂનાગઢ 

 ીરંગ અવધતૂ મહારાજનુ ં મારકકયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: નારે ર 

 ીરંગ અવધતૂ મહારાજનો જ મકયા ંથયો હતો? Ans: ગોધરા 

 ીરંગ અવધતૂ મહારા  કયાભગવાનની ભિકતનો પ્રચાર કય  છે? Ans: દ  ભગવાન 

 સ ાધાર નામનુ ંખ્યાતનામ તીથર્કોની તપોભિૂમ તરીકે ખ્યાતનામછે? Ans: દાતાગીગા અને આપાગીગા સતં 

 સમ ત એિશયા ખડંમા ંિ તીયક્રમાકેં આવતી એમ. એસ. યિુનવિસર્ટીના થાપક કોણ હતા? Ans: 

મહારાજાસયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 સવ ચ અદાલતના સૌપ્રથમગજુરાતી યાયમિૂતર્ કોણ હતા? Ans: હિરલાલ કિણયા 

 સવારથી લઇને રાત સધુી આકાશમા ંઊંચે ઉડીને ગાતા ભરત અથવા જલઅગન પક્ષી કયાઅંગે્રજી નામથી 
ઓળખાય છે? Ans: કાય લાકર્  

 સવારથી લઇને રાત સધુી આકાશમાઊંંચે ઉડીને ગાતા ભરત અથવા જલઅગન પક્ષી કયા અંગે્રજી નામથી 
ઓળખાય છે? Ans: કાય લાકર્  

 સાબરમતી નદીની કાઠેં કયા મહાનભારતીય ઋિષએ અિ થ યાગ કય  હતો? Ans: દિધચી 

 સામા ય અબાબીલગજુરાતમા ંકયાથંી િશયાળો ગાળવા આવે છે? Ans: યરુોપ અને ઉ ર એિશયાથી 

 િસદીઓનુ ંન ૃ ય કયા નામથી ઓળખાયછે? Ans: ધમાલ ન ૃ ય 

 િસ ધપરુનુ ંપ્રાચીન નામ શુહંત ુ?ં Ans: ી થલ 

 સપુ્રિસ વાિમનારાયણ સપં્રદાયનુ ંમખુ્યતીથર્ કયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: ગઢડા 

 સે ટ્રલ સો ટ અનેમરીન કેિમક સ રીસચર્ ઈિ ટટ ટૂ કયા ંઆવેલી છે? Ans: ભાવનગર 

 સેવા સં  થાની  થાપના કોણે અને ક્યારે કરી હતી ? – ઈલાબહને ભ ,ે 1972મા ં

 સોમનાથ મિંદરની ટોચે ચઢાવવામાઆંવેલા કળશનુ ંવજન કેટલુ ંછે? Ans: ૧૦ ટન 

 સૌ પ્રથમ મકૂ ગજુરાતી િફ મ કયારે બની? કઈ સાલમા?ં Ans: કૃ ણ સદુામા-1920 

 સૌપ્રથમ ગજુરાતીદૈિનક મુબંઇ સમાચાર કોણે શ  કયુર્ં હત ુ?ં Ans: ફરદુનજી મઝર્બાન 

 સૌપ્રથમ ગજુરાતી પચંાગં કયારેપ્રકાિશત થયુ?ં Ans: સવંત ૧૮૭૧ 

 સૌપ્રથમ ગજુરાતી બોલતી િફ મ કઇહતી? Ans: નરિસંહ મહતેા 



 

 

 સૌરા ટ્રના કોળી અને કણબીઓનુજંાણીત ુ ંન ૃ ય કયુ ંછે? Ans: ગોફગુથંન 

 સૌરા ટ્રના ભરવાડકોમના લોકો કયો રાસ લે છે? Ans: હુડારાસ 

 સૌરા ટ્રની જૂની અને જાણીતીરાજકુમાર કૉલેજ કયા શહરેમા ંઆવેલી છે? Ans: રાજકોટ 

 સૌરા ટ્રમા ં  રાસ મોટેભાગેપુ ષો લે છે તેને બીજા કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે? Ans: હ લીસક 

 િહ દી ચલિચત્રોમા‘ંમા’ની આબાદ ભિૂમકા ભજવનાર સપુ્રિસ  ગજુરાતી અિભનેત્રીનુ ંનામજણાવો.Ans: િન પા 
રોય 

 િહમાલય સાઇકલ યાત્રામા ંસૌપ્રથમવખત િવ તા બનનાર ગજુરાતી કોણ છે? Ans: હાિદર્ક રાવ 

 િહમાલયની પવર્તમાળામા ંઆવેલાનદંાદેવી િશખરને સૌપ્રથમ વખત સર કરનાર ગજુરાતી કોણ છે? Ans: 

નદંલાલ પરુોિહત 

 િહરાચોકડી ભાતની ભૌિમિતક િડઝાઈનકયા ભરતકામમા ંકરવામા ંઆવે છે? Ans: મહાજન ભરત 

 િહદું-મિુ લમ એકતાના યોિતર્ધર સતં કબીરના નામથી ઓળખાતો કબીરવડ કયા જી લામા ંઆવેલો છે? Ans: 

ભ ચ 

 િહદું-મિુ લમએકતાના પ્રતીક પ ગણાતી મીરાદાતારની દરગાહ ગજુરાતમા ંકયા ંઆવેલી છે? Ans: ઉનાવા 

 હમેચદં્રાચાયેર્ થાપેલુજં્ઞાનમિંદર ગજુરાતમા ંકયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: પાટણ 

જુરાત	ઇિતહાસ�
 ૧૮૯૩મા ંિશકાગોમા ંભરાયેલીઐિતહાિસક િવ ધમર્ પિરષદની સલાહકાર સિમિતમા ંકોની િનમણકૂ કરવામા ં

આવી હતી? Ans: મિણલાલ 

 ૧૮મી સદીમા ંબધંાયેલા ગ ડલ ટેટના રજવાડી મહલેનુ ંનામ જણાવો.Ans: નૌલખા પેલેસ 

 ૧૯૬૦ની ૩૦ એિપ્રલસધુી ગજુરાત કયા રાજયનો ભાગ હત ુ?ં Ans: બહૃદ્ મુબંઇ રાજયનો 

 અકબરે ગજુરાતમાથંીકયા ન િવ ાનને બોલા યા હતા? Ans: આચાચર્ હીરિવજયસરુી 

 અિટરા શાના માટે જાણીત ુ ંછે? કયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: કાપડ સશંોધન-અમદાવાદ 

 અિટરાના પ્રથમ સચંાલક કોણ હતા? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈ 

 અડાલજની વાવની લબંાઇ કેટલી છે ? : ૮૪ મીટર 

 અડાલજનુ ંપ્રાચીન નામ શુ ંછે? Ans: ગઢ પાટણ 

 અણહીલપરુપાટણની થાપના કોણે કરી? Ans: વનરાજ ચાવડા 

 અનાથ બાળકોને આ ય મળી રહ ેતેમાટેની શભુ શ આત કોણે કરી? Ans: મહીપતરામ પરામ 

 અનસુિુચત જનજાિતના યવુાનોમાતંીરકામઠાનુ ંકૌશ ય કેળવતી સં થા કઇ છે? Ans: એકલ ય આચર્રી એકેડેમી 

 અમદાવાદ – મુબંઇ વ ચે રેલવેલાઇન કયારે બની હતી? Ans: ૧૮૬૦ – ૬૪ 



 

 

 અમદાવાદ યિુનિસપાલીટીનાસંવર્પ્રથમ ભારતીય પ્રમખુ કોણ હતા?ં Ans: રાવબહાદુર રણછોડલાલ છોટાલાલ 

 અમદાવાદ શહરેનો ભદ્રનો િક લોકયારે બધંાયો? Ans: ઇ.સ.૧૪૧૧ 

 અમદાવાદથી સરુત વ ચે રેલવેનીપ્રથમ શ આત કયારે થઇ? Ans: ૨૦-૦૧-૧૮૬૩ 

 અમદાવાદના એિલસિબ્રજના થપિતકોણ હતા? Ans: રાવ બહાદુરિહંમતલાલ ધીરજરામ 

 અમદાવાદના પ્રથમ મેયર કોણ હતા? Ans: િચનભુાઇ િચમનભાઇ બેરોનેટ 

 અમદાવાદની કઈ મિ જદમાં ીઓને નમાજ પઢવાની અલાયદી યવ થા છે? Ans: જુમા મિ જદ 

 અમદાવાદની  થાપના કોણે, ક્યારે કરી હતી ? – ઈ. સ. 1411 મા ંસલુતાન અહમદ શાહ ે

 બારડોલી સ  યાગ્રહના નેતા કોણ હતા ? – સરદાર વ  લભભાઈ પટેલ 

 માઉ  ટ આબનુા દેલવાડા મિંદરોની સરખામણીમા ંરહી શકે એવુ ંઅમદાવાદમા ં ુ ંમિંદર આવેલુ ંછે ? – હઠીિસંહ 
મિંદર 

 અમદાવાદની નજીકમા ંઆવેલી અડાલજની વાવ ક્યારે બાધંવામા ંઆવી હતી ? – પદંરમી સદીમા ંસોલકંી યગુ 
દરિમયાન 

 અમદાવાદનો આ મરોડકયા બે આ મોને જોડે છે? Ans: સાબરમતીઆ મ અને કોચરબ આ મ 

 અમદાવાદનો ભદ્રનો િક લો કયાવષર્મા ંબધંાયો હતો? Ans: ઇ.સ.૧૪૧૧ 

 અમદાવાદનો ભદ્રનો િક લો કોણેબના યો હતો? Ans: સલુતાનઅહમદશાહ 

 અમદાવાદમા ંઆવેલી અને થાપ યકળાનો ઉ મ નમનૂો એવી જુ મા મિ જદ કોણે બધંાવી હતી? Ans: 

અહમદશાહ બાદશાહ 

 અમદાવાદમા ંઆવેલી કઇ મિ જદ લતા િમનારાની મિ જદ તરીકે પ્રિસ  છે? Ans: રાજપરુની મિ જદ 

 અમદાવાદમા ંઆવેલી કઇ સં થામાસંૌથી વધ ુસખં્યામા ં ન ધમર્ની દુલર્ભ હ તપ્રતો સચવાયેલી છે? Ans: 

એલ. ડી. ઈ ડોલોજી 

 અમદાવાદમા ંઆવેલી જામા મિ જદકોણે બધંાવી હતી? Ans: બાદશાહઅહમદશાહ 

 અમદાવાદમા ંગાધંીજીએ સૌપ્રથમઆ મ કયા ં થા યો? Ans: કોચરબઆ મ 

 અમદાવાદમા ંગજુરાતની પ્રથમપ િતસરની ટંકશાળ કયા ંશ  થઇ હતી? Ans: કાલપુરુ 

 અમદાવાદમા ંબધંાયેલા કયાલોખડંના પલુને હજી સધુી કાટ લાગ્યો નથી? Ans: એિલસબ્રીજ 

 અમદાવાદમા ંરાયપરૂ પાસે કયાવાઇસરોય પર બ બ ફકવામા ંઆ યો હતો? Ans: લોડર્ મી ટો 

 અમદાવાદમા ંિવદેશીકાપડ તથા શરાબની દુકાનો બધં કરાવવાનુ ંનેત ૃ વ કોણે લીધુ ંહત ુ?ં Ans: મદુૃલા 
સારાભાઇ 

 અમદાવાદમા ંસૌપ્રથમ ક યાશાળાકોણે થાપી? Ans: હરકંુવરશેઠાણી (૧૮૫૦) 

 અમદાવાદમા ંસૌપ્રથમ િથયેટરની થાપના કોણે કરી હતી? Ans: ડા ાભાઇઝવેરી 



 

 

 અમદાવાદમા ંસૌપ્રથમ િમલ માિલકસગંઠનની રચના કોણે કરી હતી? Ans: રણછોડલાલછોટાલાલ 

 અમરેલી િજ લાના કાઠી વ તીવાળાગામોમા ંકયુ ંભરત વધ ુભરાય છે? Ans: મોતી ભરત 

 અમલૂ ડેરીના થાપકનુ ંનામજણાવો.Ans: િત્રભવુનદાસ પટેલ 

 અમેિરકાના રાજદૂત તરીકે કયાગજુરાતીની િનમણકૂ થઈ હતી? Ans: ગગનિવહારીમહતેા 

 અશોકનો િશલાલેખ કયા પવર્તની તળેટીમા ંઆવેલો છે ? : િગરનાર 

 અસહકાર આંદોલન વખતે ઇ દુલાલયાિજ્ઞક ગાધંીજી સાથે કઇ લમા ંર ા હતા? –  પનૂાની યરવડા લ 

 અસરુોના સહંાર માટે વિસ ઠમિુનએ કયા પવર્ત પર યજ્ઞ કય  હતો? –  અબુર્દક પવર્ત 

 અહમદશાહ ેગજુરાતની રાજધાનીપાટણથી કયા ંખસેડવાનો િનણર્ય કય  હતો? Ans: આશાવલ (હાલનુ ં
અમદાવાદ) 

 અંગે્રજ સમયમા ંસરકારી કેળવણીનો બિહ કાર કરવા માટે કઇ સં થા થાપવામા ંઆવી? Ans: ગજૂરાત 
િવ ાપીઠ 

 અંગે્રજોની રંગભેદનીનીિત સામે સ યાગ્રહની ઘટના મહા મા ગાધંીજીના કયા પુ તકમા ંછે? Ans: દિક્ષણ 
આિફ્રકાના સ યાગ્રહનોઈિતહાસ 

 અંજાર ગામમા ંકોની સમાિધ આવેલીછે? Ans: સલ – તોરલ 

 આઝાદ િહંદ ફોજનાબચાવપકે્ષ ધારદાર દલીલો કરી તેમને કેસ જીતાડનાર ગજુરાતી એડવોકેટ કોણ હતા? 

Ans: સર ભલુાભાઇ દેસાઇ 

 આઝાદી પછીસૌરા ટ્રના લોકશાહી રાજયના પ્રથમ મખુ્યમતં્રી કોણ બ યા? Ans: ઉ છગંરાય ઢેબર 

 આઝાદી પહલેાનંા ક છ રાજયનાચંલણી િસક્કા કયા ંનામથી પ્રચિલત હતા?ં Ans: કોરી 

 આઝાદી બાદ ભારતમા ંસૌપ્રથમિવિલન થનાર રજવાડાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં Ans: ભાવનગર 

 આઝાદીની ચળવળ દરિમયાન ગજુરાતમાથંયેલો પ્રથમ સ યાગ્રહ કયો? Ans: ખેડાસ યાગ્રહ 

 આઝાદીની લડાઇમા ંઅમદાવાદના વસતંસાથે કોણ શહીદ થયા હતા? Ans: રજબઅલી 

 આયના મહલે ક્યા ંઆવેલો છે?— ભજુ 

 આશાપરુા માતાનો મઢ કયા ંઆવેલોછે? Ans: ક છ 

 આ ટોિડયા નામ કયા ભીલ રાજાનીયાદ અપાવે છે? Ans: આશા ભીલ 

 ઇ.સ. ૧૮૪૪મા ંિબ્રટીશ યાયતતં્રમા ંજોડાનારા સૌપ્રથમ ગજુરાતી કોણ હતા? Ans: ભોળાનાથ સારાભાઇ 

 ઇ.સ. ૧૯૬૫ ના પાિક તાનયુ મા ંગજુરાતના કયા મખુ્યમતં્રી િવમાન અક માતમા ંમાયાર્ ગયા હતા? Ans: 

બળવતંરાય મહતેા 

 ઇ દ્રોડા પાકર્ (પ્રાણી સગં્રહાલય) કયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: ગાધંીનગર 

 ઇંગ્લૅ ડની આમસભામા ંચ ૂટંાઇઆવનાર સૌપ્રથમ િહંદી કોણ હતા? Ans: દાદાભાઇ નવરોજી 



 

 

 ઈ.સ. ૬૪૦મા ંગજુરાતના ંપ્રવાસેકયો ચીની પ્રવાસી આ યો હતો? Ans: -ુએન- સગં 

 ઈ.સ.૧૯૩૦મા ંગજુરાતમા ંબનેલાકયા બનાવે આખા િવ નુ ં યાન એ તરફ ખેં ય?ુ Ans: દાડંી કૂચ 

 ઈ ટ ઈિ ડયા કંપનીપ્રથમ વખત સરુતમા ંઆવી યારે ગજુરાત પર કોનુ ંરાજ હત ુ?ં Ans: જહાગંીર 

 ઉદવાડામા ંઆવેલી કઇ અિગયારી જોવાલાયક છે? Ans: પિવત્ર ઈરાનશો ફાયર ટે પલ 

 ઔરંગઝેબનો જ મ ગજુરાતમા ંકયા થળે થયો હતો? Ans: દાહોદ 

 કઇ આંતરરા ટ્રીયસં થાએ ચાપંાનેરને વ ડર્ હરેીટેજનો દરજજો આ યો છે? Ans: યનેુ કો 

 કઇ િવદેશી પ્રજાએ િદવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમા ંબદંરનુ ંિનમાર્ણ કરા યુહંત ુ?ં Ans: પોટુર્ િગઝ 

 કઇ સદીમા ંઉ ર આિફ્રકાનાસાહિસક મસુાફર ઇ ન બતતૂાએ ગજુરાતની મલુાકાત લીધી હતી? Ans: ૧૪મી 
સદી 

 કઇ સં થા પૌરાિણક હ તપ્રતોઅને િશલાલેખોની જાણવણી તેમજ સશંોધનનુ ંકામ કરે છે? Ans: લાલભાઇ 
દલપતભાઇ ઈ ડોલોજી 

 કઇ સાલમા ંઅંગે્રજો ારાગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ ૧૦ ગજુરાતી શાળાઓ થાપવામા ંઆવી? Ans: ઇ.સ. ૧૮૨૬ 

 કઇ સાલમા ંભયાનક પરૂ આવવાને કારણે લોથલનો િવનાશ થયો હોવાનુ ંમનાય છે? Ans: ઇ.સ.પવૂેર્ ૧૯૦૦ 
આસપાસ 

 ક છના ંકયા ંગામને ભારત સરકારે‘હરેીટેજ િવલેજ’ જાહરે કયુર્ં છે? Ans: તેરા ગામ 

 ક છમા ંજોવા મળતા િવિશ ટપ્રકારના પંડા આકારના ઘરને શુ ંકહવેાય છે? Ans: ભ ૂગંા 

 ક છમા ંદર વષેર્ કોની યાદમામેંળો ભરાય છે? Ans: સતં મેકરણદાદા 

 ક છી ભાષા એ કઇ ભાષાની ઉપભાષાછે? Ans: િસંધી 

 કનૈયાલાલ માણેકલાલ મનુશીએ કયાઅંને કયારે રાજયપાલ તરીકે સેવા આપી હતી? Ans: ઉ ર પ્રદેશ, ૧૯૫૨ 
થી ૧૯૫૭ 

 કયા ક્રાિંતકારી દેશભકતઓકસફડર્મા ંસં કૃતના ંઅ યાપક હતા?ં Ans: યામજીકૃ ણ વમાર્ 

 કયા ગાધંીવાદી અગ્રણી ગાધંીકથા ારા ગાધંીિવચારના પ્રચાર-પ્રસારનુ ંઉમદા કાયર્ કરી ર ા છે? Ans: નારાયણ 
દેસાઈ 

 કયા ગજુરાતી ખગોળશા ીનેઅમેરીકન ખગોળ િવજ્ઞાન સં થા‘નાસા’મા ંકામ કરવાનુ ંસૌભાગ્ય પ્રા તથયુ ંહત ુ?ં 

Ans: ડૉ.ઉપે દ્ર દેસાઇ 

 કયા ગજુરાતી નેતાનેભારતના વડાપ્રધાન બનવાનુ ંબહુમાન મ યુ ંહત ુ?ં Ans: મોરારજીભાઈ દેસાઈ 

 કયા રાજાએ સોમનાથ પર સ ર વાર આક્રમણ કયુર્ં હત ુ ં? – મેહમદૂ ગઝનવી 

 કયા થપિતએ ભજુના પ્રાગ મહલેની િડઝાઈન તૈયાર કરી હતી? Ans: મેકલે ડ 

 કયુ ંજાણીત ુ ંતીથર્ થળ અગાઉધનકપરુી તરીકે ઓળખાત ુ ંહત ુ?ં Ans: ડાકોર 



 

 

 કયુ ં થાપ ય‘અમદાવાદનુ ંર ન’ તરીકે ઓળખાય છે? Ans: રાણી િસપ્રીની મિ જદ 

 કયો મોગલ રાજાગજુરાતને િહંદનુ ંઆભષૂણ માનતો હતો? Ans: ઔરંગઝેબ 

 કયો િહંદુ તહવેાર અંગે્રજીતારીખ મજુબ ઉજવાય છે? Ans: ઉ રાયણ 

 કરસનદાસ મળૂજીના પ્રવાસ વણર્નોકયા પુ તકમા ંસગં્રિહત છે? Ans: ઇંગ્લે ડમાપં્રવાસ 

 કલાપી કયા રાજયનારાજવી હતા? Ans: લાઠી 

 કાકંિરયા તળાવ કઇ સાલમાઅંિ ત વમા ંઆ યુ?ં Ans: ઈ.સ.૧૪૫૧ 

 કાકંિરયા તળાવ કોણે બધંાવેલુ?ં Ans: સલુતાન કુ બદુીન 

 કાકંિરયા તળાવના મ યે આવેલી નગીનાવાડી બનાવવાનુ ંપ્રયોજન શુ ંહત ુ?ં Ans: સલુતાનોનુ ંગ્રી મકાિલન 
િનવાસ થાન 

 કાકંિરયા તળાવની મ યમા ંકયુજંોવાલાયક થળ આવેલુ ંછે? Ans: નગીનાવાડી 

 કીિતર્મિંદર શુ ંછે?— પોરબદંરમા ંઆવેલુ ંગાધંીજીનુ ં મારક 

 કોના શાસનકાળ દર યાન ગજુરાતનુપંાટનગર અમદાવાદથી ચાપંાનેર ખસેડાયુ?ં Ans: મહમંદ બેગડો 

 ક્રાિંતવીર યામજી કૃ ણવમાર્ન ુ ંઅંગે્રજી ભાષામા ંજીવનચિરત્ર કોણે લખ્યુ ંછે? Ans: ઈ દુલાલ યાિજ્ઞક 

 ગાધંી િવચારધારા મજુબ કાયર્રત િવ િવ ાલયનુ ંનામ આપો.Ans: ગજૂરાતિવ ાપીઠ 

 ગાધંીજી કયા રાજયના રાજવીનીસરમખુ યારશાહી િવરુ  સ યાગ્રહ પર ઉતયાર્ હતા? Ans: રાજકોટ 

 ગાધંીજી કોને ચરોતરનુ ંમોતીકહતેા? Ans: મોતીભાઇ અમીન 

 ગાધંીજી કોને પોતાનો પાચંમોપતુ્ર ગણતા? Ans: જમનાલાલ બજાજ 

 ગાધંીજી થાિપતગજૂરાત િવ ાપીઠના ંમખુપત્રનુ ંનામ જણાવો.Ans: િવ ાપીઠ 

 ગાધંીજી હિરજન આ મમા ંકેટલોસમય ર ા હતા? Ans: ૧૩ વષર્ 

 ગાધંીજીએ આઝાદીની ચળવળ માટેસૌપ્રથમ કયા આ મની થાપના કરી? Ans: કોચરબ આ મ 

 ગાધંીજીએ કઈકોલેજમા ંઅ યાસ કય  હતો? Ans: શામળદાસકૅાલેજ-ભાવનગર 

 ગાધંીજીએ કયા વાતં ય સેનાની મિહલાને શ  રાખવાની ટ આપી હતી? Ans: પિૂણર્માબહને પકવાસા 

 ગાધંીજીએ દિક્ષણ આિફ્રકામાિંહંદીઓને તેમના અિધકાર પાછા અપાવવા માટે સ યાગ્રહ કરવા ઉપરાતં કયુ ં
અખબાર શ કયુર્ં હત ુ?ં Ans: ઈિ ડયનઓિપિનયન 

 ગાધંીજીએ ભાવનગરની કઇ કોલેજમાઅં યાસ કય  હતો? Ans: શામળદાસકોલેજ 

 ગાધંીજીએ રાજકોટની કઇ શાળામાઅં યાસ કય  હતો? Ans: સરઆ ફે્રડ હાઈ કૂલ 

 ગાધંીજીના અંગત સિચવ કોણ હતા? Ans: મહાદેવભાઇ દેસાઇ 

 ગાધંીજીના જ મિદવસને કયાઆંતરરા ટ્રીય િદવસ તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે? Ans: આંતરરા ટ્રીય અિહંસા 
િદવસ 



 

 

 ગાધંીજીના નઇ તાલીમ િશક્ષણિવચારના ત વો સૌપ્રથમ કયા કિમશનની ભલામણમા ંજોવા મ યા હતા? : 

કોઠારી કિમશન (૧૯૬૪– ૬૬) 

 ગાધંીજીના સમાિધ મારકને કયાનામે ઓળખવામા ંઆવે છે? Ans: રાજઘાટ 

 ગાધંીજીના વ નનુ ંભારત તેમનાકયા પુ તકમા ંજોવા મળે છે? Ans: િહદં વરાજ 

 ગાધંીજીના ંમાતા િપતાના નામજણાવો.Ans: માતા પતૂળીબાઈ અનેિપતા કરમચદં ગાધંી 

 ગાધંીજીની જ મભિૂમ પોરબદંરબીજા કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: સદુામાપરુી 

 ગાધંીજીનુઅંમદાવાદમા ંઆવેલ િનવાસ થાનનુ ંનામ શુ ંહત?ુ Ans: દય કંુજ 

 ગાધંીજીને‘બાપ’ુનુિંબ દ કયા સ યાગ્રહમા ંમ યુ?ં Ans: ચપંારણ સ યાગ્રહ 

 ગાધંીજીને િપ્રયએવુ‘ંકાચબા-કાચબીનુ ંપદ’ કોણે ર યુ ંહત ુ?ં Ans: કિવ ભોજા ભગત 

 ગાધંીજીને રાજકારણમા ંઆવતા પહલેા ંએક વષર્ સધુી રાજકારણનો અ યાસ કરવા એક િવદેશીમિહલાએ 
સચૂ યુ.ં એ મિહલા કોણ હતા? Ans: એની બેસ ટ 

 ગાધંીજીને સાઉથઆિફ્રકામા ંરે વેની ફ ટર્કલાસની િટિકટ હોવા છતા ંિબન ગોરા હોવાને નાતે ચાલમુસુાફરીએ 
સામાન સાથે ટે્રનમાથંી ધક્કો મારીને ઉતારી દેવામા ંઆ યા. એ રે વે ટેશન કયુ ંહત ુ?ં Ans: પીટરમાિર ઝબગર્ 

 ગાધંીજીનો જ મ કયા ંઅને કયારેથયો હતો? Ans: ૨ ઓકટોબર ૧૮૬૯, પોરબદંર 

 ગજુરાત માટે‘ગુ ર દેશ’ એ શ દ પ્રયોગ કયા શાસકના સમયમા ંશરુ થયો? Ans: મળૂરાજ સોલકંી 

 ગજુરાત રાજિકયપિરષદના સૌપ્રથમ પ્રમખુ કોણ હતા? Ans: મોહનદાસ કરમચદં ગાધંી 

 ગજુરાત રાજય ારાએનાયત કરવામા ંઆવતો સવ ચ પરુ કાર કયો છે? Ans: ગજુરાત ગૌરવ પરુ કાર 

 ગજુરાત રાજયનાઉદઘાટક કોણ હતા? Ans: રિવશકંરમહારાજ 

 ગજુરાત રાજયના પ્રથમ આિદવાસીમખુ્યમતં્રી કોણ હતા? Ans: અમરિસંહચૌધરી 

 ગજુરાત રાજયના િવધાનસભાના િવરોધપક્ષના પ્રથમ નેતા કોણ હતા? Ans: નગીનદાસગાધંી 

 ગજુરાત રાજયના ંપ્રથમ મિહલાપ્રધાન કોણ હતા? Ans: ઈ દુમતીબહનેશેઠ 

 ગજુરાત રાજયના ંસૌ પ્રથમરાજયપાલ (૧૯૬૦મા)ં કોણ હતા? Ans: મહદીનવાઝ જગં 

 ગજુરાત રાજયની રચનાકાળે (૧૯૬૦)કયા જાણીતા કિવએ‘ગજુરાત તવનો’ નામની કા યરચના ગજુરાતને 
સિમર્પતકરી હતી? Ans: ઉમાશકંરજોશી 

 ગજુરાત રાજયની થાપના થયા પછીકઇ પાટ એ સરકાર બનાવી? Ans: ક ગે્રસ 

 ગજુરાત રાજયની થાપના પછી કયુશંહરે પાટનગર બ યુ?ં Ans: અમદાવાદ 

 ગજુરાત રાજયનો થાપનાનો મહાસમારોહ કયા ંયોજવામા ંઆ યો હતો? Ans: સાબરમતી આ મ-અમદાવાદ 

 ગજુરાત િવધાનસભાનાપ્રથમ અ યક્ષ કોણ હતા? Ans: ક યાણવી. મહતેા 

 ગજુરાત સરકાર ારા પાિરતોિષકપ્રા ત‘ યિકત ઘડતર’ પુ તકના લેખક કોણ છે? Ans: ફાધર વાલેસ 



 

 

 ગજુરાત સ તનતના કયા બાદશાહને‘મસુલમાનોના િસ રાજ’ અને‘અકબર વો’ ગણવામાઆંવે છે? Ans: 

મહમંદ બેગડો 

 ગજુરાતના એકમાત્રહરેીટેજ ટ નુ ંનામ શુ ંછે? Ans: દાડંી હરેીટેજ ટ 

 ગજુરાતના કયા કિવ‘કવી ર’ તરીકે ઓળખાય છે? Ans: દલપતરામ 

 ગજુરાતના કયા કિવન‘ેઆખ્યાન કિવ િશરોમણી’નુ ંઉપનામ મ યુ?ં Ans: મહાકિવ પે્રમાનદં 

 ગજુરાતના કયા ગામમા ંમળૂ આિફ્રકન વશંના લોકો પોતાની આગવી સં કૃિત જાળવીને રહછેે? Ans: િસરવણ 

 ગજુરાતના કયાપ્રિસ  ગઝલકાર અને આ બટર્ આઈ ટાઈન મ યા હતા? Ans: શેખાદમ આબવુાલા અને 
આ બટર્ આઈ ટાઈન 

 ગજુરાતના કયા મહાનરાજવીને દ ક લેવામા ંઆ યા ંહતા? Ans: સયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 ગજુરાતના કયામહાનભુાવ સૌપ્રથમ વખત રાજયપાલ બ યા હતા? કયા રાજયમા?ં Ans: ચદુંલાલ િત્રવેદી-
ઓિર સા 

 ગજુરાતના કયા વાતતં્રવીર‘દરબાર’ ના ઉપનામથી જાણીતા છે? Ans: ગોપાળદાસ 

 ગજુરાતના ક્યા શહરેમા ંપટોળાનં ુ ંપ્રખ્ યાત કાપડ વણવામા ંઆવે છે ? – પાટણ 

 ગજુરાતના ગૌરવસમાજમશેદજી તાતા અને દાદાભાઇ નવરોજીનુ ંજ મ થળ કયુ ંછે? Ans: નવસારી 

 ગજુરાતના દ તાવેજી ઇિતહાસકાળની શ આત કયાથંી થાય છે? Ans: મૌયર્ કાળથી 

 ગજુરાતના ંકયા પ્રદેશને જુનાજમાનામા ંલાટ કહવેાતો હતો? Ans: ભ ચ 

 ગજુરાતના ંકયા શહરે પર પોટુર્ગીઝ શાસન હત ુ?ં Ans: દીવ 

 ગજુરાતના ંકયાશહરેને ગ્રીનસીટી તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે? Ans: ગાધંીનગર 

 ગજુરાતની કઇયિુનવિસર્ટીનો ગુબંજ બીજાપરુના ગોળગુબંજ બાદ સમગ્ર ભારતનો બીજા ક્રમનો સૌથી 
મોટોગુબંજ ગણાય છે? Ans: એમ. એસ.યિુનવિસર્ટી-વડોદરા 

 ગજુરાતની પ્રથમ સરકારનેબધંારણના શપથ કોણે લેવડા યા હતા? Ans: રિવશકંર મહારાજ 

 ગજુરાતની પ્રાચીન નદી ભ્રવતી આધિુનક કાળમા ંકયા નામે ઓળખાય છે? Ans: સાબરમતી 

 ગજુરાતની મિુ લમ સ તનતનોછે લો સલુતાન કોણ હતો? Ans: મઝુફફરશાહ ત્રીજો 

 ગજુરાતની િવધાનસભા કયામહાનભુાવના નામ ઉપરથી છે? Ans: િવ લભાઇપટેલ 

 ગજુરાતની િવધાનસભાના પ્રથમઅ યક્ષ કોણ હતા? Ans: ક યાણજીમહતેા 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ંશહરેએકસમયે પ્રાચીન પાટણ વી નગર રચના ધરાવત ુ ંહત ુ?ં Ans: અમદાવાદ 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ંશહરે પવૂર્નાદેશોનુ ંમા ચે ટર તરીકે ઓળખાત ુ?ં Ans: અમદાવાદ 

 ગજુરાતનુ ંકયુ ંશહરે મહલેોનાશહરે તરીકે જાણીત ુ ંછે? Ans: વડોદરા 

 ગજુરાતનુ ંરાજયગીતકયુ ંછે? Ans: જય જય ગરવીગજુરાત 



 

 

 ગજુરાતનુ ંરાજયપ્રાણીકયુ ંછે? Ans: િસંહ 

 ગજુરાતનો એકમાત્ર હરેીટેજ ટકયાથંી કયા ંસધુી જાય છે? Ans: સાબરમતીઆ મથી દાડંી 

 ગજુરાતનો કયો પવર્ત ‘ઊજજયર્ ત પવર્ત’ તરીકે ઓળખાતો હતો? Ans: િગરનાર 

 ગજુરાતનો કયો રાજિકય-સાં કૃિતકિવ તાર‘આિદવાસી પ ા’ તરીકે ઓળખાય છે? Ans: િનષાદ 

 ગજુરાતનોસૌ પ્રથમ મિુ લમ સબૂો કોણ હતો? Ans: તાતારખાન 

 ગજુરાતનો સૌથી મોટો મહલે કયો છે? Ans: લ મીિવલાસપેલેસ-વડોદરા 

 ગજુરાતભરમા ંજાણીત ુ ંએવુઅંમદાવાદનુ ંભદ્રકાળી મિંદર કયા કાળમા ંિનમાર્ણ પા યુ ંછે? Ans: મરાઠાકાળ 

 ગજુરાતભરમાબંાળકોમા ંિપ્રય એવી કાકંિરયાની બાલવાિટકાના સ ક કોણ હતા? Ans: રુિબન ડેિવડ 

 ગજુરાતમા ંઆવનારીપ્રથમ યરુોિપયન સ ા કઇ હતી? Ans: પોટુર્ગીઝ 

 ગજુરાતમા ંએક હજાર બારીઓવાળો મહલે કયા ંઆવેલો છે? Ans: રાજપીપળા 

 ગજુરાતમા ંકયા થળેથી વા તકુલાના િનયમો પ્રમાણે લાકડાનુ ંકોતરકામ મળી આ યુછેં? Ans: સોમનાથ 

 ગજુરાતમા ંક્રાિંતકારીપ્રવિૃ ના આ  પ્રણેતા કોણ ગણવામા ંઆવે છે? Ans: મહિષર્ અરિવંદ 

 ગજુરાતમા ંજ મેલા કયા ગિણતજ્ઞએશ ૂ યનો આિવ કાર કય  હોવાનુ ંમનાય છે? Ans: બ્ર ગુ ત 

 ગજુરાતમા ંદેશનુ ંસૌથી મોટંુ શીપબે્રકગ યાડર્ કયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: અલગં 

 ગજુરાતમા ંપારસીઓને આ ય આપનારરાજાનુ ંનામ જણાવો.Ans: જાદીરાણા 

 ગજુરાતમા ંપ્રથમિબન-ક ગે્રસી મખુ્યમતં્રી કોણ હત ુ?ં Ans: બાબભુાઇ જશભુાઇ પટેલ 

 ગજુરાતમા ંમ યકાલીન યગુના ૧૭માશતકને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે? Ans: શાિંત અને વા યનો 
યગુ 

 ગજુરાતમા ંમોયર્વશંનુ ંશાસન કેટલા ંવષર્ ર ુ?ં Ans: ૧૩૭ વષર્ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કલોથ માકટ કયા ં થપાઇ હતી? Ans: અમદાવાદ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ તોપનો ઊપયોગ કયા સલુતાને કય  હતો? Ans: અહમદશાહ 

 ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ વાર‘વદેં માતરમ’્ ગીત કયારે ગવાયુ?ં Ans: ઈ. સ.૧૯૦૬ 

 ગજુરાતમાથંી હડ પીય સ યતાનુસંૌ પ્રથમ કયુ ંનગર મળી આ યુ ંહત ુ?ં Ans: રંગપરુ 

 ગોળમેજી પિરષદમા ંજવા ગાધંીજીને ઉ ેશીને ી મેઘાણીએ કયુ ંકા ય લખ્યુ ંહત ુ?ં Ans: છે લો કટોરો 

 ચદં્રગુ ત મૌયેર્જૂનાગઢમા ંકયુ ંજળાશય બધંા ય ુહત ુ?ં Ans: સદુશર્ન તળાવ 

 ચાલકુય રાજવશેં કુલ કેટલા વષ સધુી સમગ્ર ગજુરાત પર એકચક્રી શાસન કયુર્ં? Ans: ૩૬૨ વષર્ 

 ચાલકુયકાળના અંતભાગમા ંકયાજાણીતા િવદેશી મસુાફરે ગજુરાતની મલુાકાત લીધી હતી? Ans: માક  પોલો 

 ચાપંાનેરની ઐિતહાિસકસાઈ સને યનેુ કોએ કેવી જાહરે કરી છે? Ans: વ ડર્ હરેીટેજ સાઈટ 



 

 

 જૂનાગઢમા ંઆવેલુ ંકયુ ં થળ પ્રાચીન બૌ  ગફુાઓ માટે પ્રિસ  છે? Ans: ઉપરકોટ 

 જૂનાગઢમા ંઉપરકોટમા ંકઇ વાવ જોવાલાયક છે? Ans: અડી કડીની વાવ 

 લતા િમનારા કયા ંઆવેલા છે? તેનુ ંમળૂ નામ શુ ંછે? Ans: અમદાવાદ : િસદી બશીરની મિ જદ 

 ડચ લોકોએ ગજુરાતમાકંઇ સાલમા ં યાપારી થાણુ ં થા યુ ંહત ુ?ં Ans: ઇ.સ. ૧૬૦૬ 

 ડભોઇનો િક લો કેટલો લાબંો અને કેટલો પહોળો છે? Ans: એક હજાર વાર લાબંો અનેઆઠસો વાર પહોળો 

 ડાકોરમા ંશાનુ ંમિંદર છે?— રણછોડરાયજીનુ ંમિંદર 

 તમે ભલે દૂબળા ંહો, પણ કાળજુ ંવાઘ અને િસંહનુ ંરાખો’ એવુ ંકહનેાર નેતા કોણ હતા?ં Ans: સરદાર 
વ લભભાઇ પટેલ 

 તરણેતરનો મેળો કયા િજ લામા ંભરાય છે?— સરેુ દ્રનગર 

 ત્રણેય િદ હીદરબારમા ંહાજર રહલેા એક માત્ર રાજવીનુ ંનામ આપો.Ans: ખેંગારજી ત્રીજા 

 દાદા હિરની વાવ ક્યા ંઆવેલી છે?— અમદાવાદ 

 દાડંીકૂચ દરિમયાન પોતાની ધરપકડથાય તો દાડંીકૂચનુ ંનેત ૃ વ કરવા માટે ગાધંીજીએ કોની પસદંગી કરી 
હતી? Ans: અ બાસ તૈયબજી 

 દાડંીકૂચ’ કયા સ યાગ્રહનો ભાગ હતો? Ans: ધરાસણા સ યાગ્રહ 

 પચંમહાલ ભીલ સેવામડંળની થાપનાકોણે કરી? Ans: ઠક્કરબાપા 

 પચંમહાલ ભીલ સેવામડંળની થાપના કોણે કરી? Ans: ઠક્કરબાપા 

 પાટણની કઇચીજ સમગ્ર ભારતમા ંિવશેષ છે? Ans: પટોળા ં

 પાટણમા ંડબલ ઈક્કત પ િતથીબનાવવામા ંઆવતી સાડીઓ માટે કયુ ંફાયબર ઉપયોગમા ંલેવાય છે? Ans: 

િસ ક ફાયબર 

 પારસીઓ ગજુરાતમા ંકયા બદંરેઊતયાર્ હતા? Ans: સજંાણ 

 પોરબદંરમા ંકયા રાજવશેં સૌથીવધ ુસમયગાળા માટે શાસન કયુર્ં હત ુ?ં Ans: ઠવા રાજવશં 

 પૌરાિણક મા યતા મજુબ દેવચકલીનેકેવી ગણવામા ંઆવી છે? Ans: શકુનવતંી 

 પ્રજાબધં’ુ અને‘મુબંઇ સમાચાર’ ના િરપોટર્ર મણે દાડંીકૂચનુ ંઅતથી ઇિત સધુી િરપોિટર્ંગ કયુર્ંહત ુ ંતે કોણ હતા? 

Ans: કિપલપ્રસાદદવે 

 પ્રાચીન ગજુરાતની ઐિતહાિસકરાજધાની કઇ હતી? Ans: આનદંપરુ (હાલનુ ંવડનગર) 

 પ્રાચીન ગજુરાતની િવ િવખ્યાત િવ ાપીઠનુ ંનામ જણાવો.Ans: વલભીિવ ાપીઠ 

 પ્રાચીન ગજુરાતનુઐંિતહાિસક પાટનગર વડનગર કઇ નદીના િકનારે વસેલુ ંછે? Ans: હાટકી 

 પ્રાચીન તીથર્ભદ્ર ે ર કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે? Ans: ક છ 

 પ્રાચીનકાળમા ંગજુરાતનુ ંકયુબંદંર મરી-મસાલા અને રેશમના યાપાર માટેનુ ંજાણીત ુ ંહત ુ?ં Ans: ભ ચ 



 

 

 ફ્રચ લોકોએ ગજુરાતમા ંકઇસાલમા ં યાપારી થાણુ ં થા યુ ંહત ુ?ં Ans: ઇ.સ. ૧૬૬૮ 

 બિલરાજાનોપરુાણપ્રિસ  યજ્ઞ ગજુરાતના કયા નગરમા ંથયો હતો? Ans: ભ ચ 

 િબ્રટીશ રાજ દરિમયાનમુબંઇના કયા ગવનર્રે ક છ યિુઝયમની થાપના કરી હતી? Ans: સર સ ફગ્યુર્સન, 

ઇ.સ. ૧૮૭૭ 

 િબ્રટીશકાળ દરિમયાન ગજુરાતેચ ૂટંણીની લોકશાહી પ્રિક્રયાનો અનભુવ સૌપ્રથમ કયારે કય ? Ans: ઇ.સ. ૧૮૮૩ 

 િબ્રટીશરાજ દરિમયાન કઇ સાલમાસંૌપ્રથમ ગજુરાતી પાઠયપુ તકો તૈયાર કરવામા ંઆ યા ંહતા?ં Ans: ઇ.સ. 
૧૮૨૩ 

 િબ્રટીશરાજ દરિમયાન સૌપ્રથમ થપાયેલી ગજુરાતી શાળાઓમા ંકયા િવષયોનુ ંિશક્ષણ આપવામા ંઆવતુ?ં Ans: 

ભગૂોળ અને ખગોળશા  

 ભારત ર નથી સ માિનત અને બેવખત ભારતના કાયર્કારી વડાપ્રધાન બનનાર ગજુરાતી નેતા કોણ હતા? Ans: 

ગલુઝારીલાલ નદંા 

 ભારતના અણકુાયર્ક્રમના િપતા કોણ છે? Ans: ડૉ.હોમી ભાભા 

 ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાનકોણ હતા? Ans: સરદાર વ લભભાઇપટેલ 

 ભારતના ભતૂપવૂર્ રા ટ્રપિતએ.પી. . અ દુલકલામ ઉપર કયા ગજુરાતી વૈજ્ઞાિનકનો િવશેષ પ્રભાવ હતો? Ans: 

ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ 

 ભારતના રા ટ્રીય વજની સૌ પ્રથમ રચના ગજુરાતની કઇ યિકતએ કરી હતી? Ans: મેડમભીખાઈજી કામા 

 ભારતના સૌથી જૂના પ્રાણીસગં્રહાલય સક્કરબાગ (જૂનાગઢ)ની થાપના કઇ સાલમા ંકરાઇહતી? Ans: ઇ.સ. 
૧૮૬૩ 

 ભારતનીબધંારણીયસભામા ંમસુ ા સિમિતમા ંકઇ ગજુરાતી યિકતએ મહ વનુ ંયોગદાન આ યુ ંછે? Ans: 

કનૈયાલાલ મુ શી 

 ભારતનુ ંબધંારણ ઘડવામાડંૉ.બી.આર.આંબેડકર સાથે મહ વની ભિૂમકા ભજવનાર ગજુરાતી મહાનભુાવ કોણ 
હતા? Ans: કનૈયાલાલ મનુશી 

 ભારતને આઝાદી મ યા બાદ સોમનાથમિંદરનો િજણ ધાર કોણે કય ? Ans: સરદાર વ લભભાઇ પટેલ 

 ભારતમા ંદરરોજ થતી એકમાત્રપદયાત્રા કઇ છે? Ans: અમદાવાદહિેરટેજ વોક 

 ભારતમા ં વાતં ય ચળવળનાકે દ્ર તરીકે ગાધંીજીએ સૌપ્રથમ કયા આ મની શ આત કરી? Ans: કોચરબ 
આ મ 

 ભાવનગર પાસેના કયા થળેપ્રાચીન સમયમા ંિવ ાપીઠ હતી? Ans: વલભીપરુ 

 ભજૂના ભિૂજયા િક લામા ંકયુ ંપ્રાચીન મિંદર આવેલુ ંછે? Ans: ભજુગં મિંદર 

 મદ્રાસ રાજયનાસૌપ્રથમ ગવનર્ર બનનાર ગજુરાતી રાજવી કોણ હતા? Ans: મહારાજા કૃ ણકુમારિસંહજી 

 મહ મદ બેગડાએ જામા મિ જદ કયાબંધંાવી હતી? Ans: પાવાગઢ અનેચાપંાનેર 



 

 

 મહાગજુરાત આંદોલન કોની આગેવાનીહઠેળ થયુ ંહત ુ?ં Ans: ઈ દુલાલયાિજ્ઞક 

 મહાગજુરાત ચળવળ માટેમહાગજુરાત જનતા પિરષદની થાપના કયારે થઇ? Ans: સ ટે બર, ઈ.સ.૧૯૫૬ 

 મહાગજુરાતની અલગ રચનાની આગેવાની કોણે લીધી હતી? Ans: ઈ દુલાલ યાિજ્ઞક 

 મહા મા ગાધંીએ સાબરમતી આ મની થાપના કયારે કરી હતી? Ans: ઇ.સ.૧૯૧૭ 

 મહા મા ગાધંીજીએ કયા પુ તકથીપ્રભાિવત થઇને તેનો સવ દય નામે ભાવાનવુાદ કય  હતો? Ans: અન ટુ ધી 
લા ટ 

 મહા મા ગાધંીજીનાધંમર્િવષયક લેખો કયા પુ તકમા ંસમાયેલા છે? Ans: યાપક ધમર્ભાવના 

 મહા મા ગાધંીજીનેઅંજિલ આપતુ‘ંહિરનો હસંલો’ કા યના ંસ કનુ ંનામ આપો.Ans: બાલમકંુુદ દવે 

 મહા મા ગાધંીનાઆ યાિ મક માગર્દશર્ક કોણ હતા? Ans: ીમદ્ રાજચદં્ર 

 મહા મા ગાધંીના પિરવારની કઇ યિકતએ સરદાર વ લભભાઇ પટેલનુ ંજીવનચિરત્ર લખ્યુ ંછે? Ans: રાજમોહન 
ગાધંી 

 મહા મા ગાધંીની આ મકથાનુ ંનામશુ ંછે? Ans: સ યના પ્રયોગો 

 મહા મા દાદુ દયાળનોજ મ કયા ંથયો હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે? Ans: અમદાવાદ 

 મહાન દેશભકત યામજીકૃ ણવમાર્નો જ મ કયા ંથયો હતો? Ans: માડંવી 

 માઢેરાનુ ંસયૂર્મિંદર કોણેબનાવડા યુ?ં Ans: ભીમદેવ પહલેો 

 મઘુલ સામ્રાજય દર યાન ગજુરાતનામખુ્ય બદંર તરીકે રહલેા શહરેનુ ંનામ જણાવો.Ans: સરુત 

 મનૂસર’ તળાવ કોણે બધંાવેલુ?ં Ans: મીનળદેવી 

 મૈત્રકવશંના થાપક રાજા પરમ ભ ાકર્ની રાજધાની કઇ હતી? Ans: વલભી 

 મોઢેરાનુસંયૂર્મિંદર કયા રાજાના શાસનકાળ દર યાન બાધંવામા ંઆ યુ ંહત ુ?ં Ans: રાજા ભીમદેવ પહલેો 

 રાજકોટ િજ લામા ંઆવેલા જસદણનજીક કયો ઐિતહાિસક િક લો આવેલો છે? Ans: િહંગોળગઢ 

 રાજકોટ ટેટની થાપના કયારાજવીએ કરી હતી? Ans: િવભોજીજાડેજા 

 રાણી િસપ્રીની મિ જદ ક્યા ંઆવેલી છે?— અમદાવાદ 

 રાણી િસપ્રીની મિ જદને કોણે‘અમદાવાદનુ ંર ન’ કહી છે? Ans: સફગ્યુર્સન 

 રાણીની વાવનુ ંબાધંકામ કયારાજવીના સમયગાળા દરિમયાન થયુ ંહત ુ?ં Ans: ભીમદેવ પહલેો 

 લકી ટુિડયો ક્યા ંછે? — હાલોલમા ં

 લડંનમા ંઇિ ડયન હોમ લ સોસાયટીની થાપના કોણે કરી હતી? Ans: યામજીકૃ ણવમાર્ 

 લોથલ લગભગ કેટલા વષર્ પહલેાનુ ંબદંર હશે એમ મનાય છે? Ans: આશરે ૪૦૦૦ વષર્પવૂેર્ન ુ ં

 લોથલનુ ંખોદકામ કોનામાગર્દશર્ન નીચે થયુ ંહત?ુ Ans: ડૉ.એસ. આર. રાવ 



 

 

 લોથલમા ંવસતા હડ પીયસં કૃિતના લોકોએ કઇ ધાતમુાથંી ચોક્કસ માપ દશાર્વતી ટપ ી બનાવી હતી? Ans: 

હાથીદાતં 

 વડનગર શાના માટેજાણીત ુ ંછે? Ans: પ્રાચીનકલા મક તોરણ અને હાટકે ર મિંદર 

 વડનગરનુ ંકીિતર્ તોરણ બીજા કયાનામે ઓળખાય છે? Ans: નરિસંહમહતેાની ચોરી 

 વડોદરા િજ લામા ંઆવેલુ ંકયુતંળાવ પયર્ટન થળ તરીકે પણ િવકાસ પા યુ ંછે? Ans: આજવા તળાવ 

 વડોદરા રાજયમા ંકયામરાઠા રાજવીઓનુ ંશાસન હત ુ?ં Ans: ગાયકવાડ 

 વડોદરાનુ ંકયુ ં યિુઝયમ તેમાસંચવાયેલી વૈિવ યસભર દુલર્ભ ચીજવ તઓુ માટે જાણીત ુ ંછે? Ans: મહારાજા 
ફતેહિસંહ યિુઝયમ 

 વડોદરાનો વૈભવી લ મીિવલાસપેલેસ કોણે બના યો હતો? Ans: મહારાજાસયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 વડોદરામા ંઆવેલો સૌથી જૂનો મહલેકયો છે? Ans: નજર બાગ પેલેસ 

 વરાળથી ચાલતા સૉ જીનની શ આતઅમદાવાદમા ંસૌપ્રથમ કોણે કરી? Ans: િત્રભવુન શેઠ 

 વતર્માન સમયનો કયોકે દ્ર શાિસત પ્રદેશ ઇ.સ. ૧૫૩૫મા ંબહાદુર શાહ ારા પોટુર્ગીઝોને સ પીદેવામા ંઆ યો 
હતો? Ans: િદવ 

 વધાર્મા ંગાધંીજીએકયો આ મ થા યો હતો? Ans: સેવાગ્રામઆ મ 

 વષર્ ૨૦૦૦મા ં થપાયેલી‘કણાર્વતી અતીતની ઝાખંી’ કયા ંઆવેલી છે? Ans: સં કાર કે દ્ર-અમદાવાદ 

 વ ભભાઇ પટેલનેસરદારનુ ંિબ દ કયા સ યાગ્રહની સફળતાપવૂર્ક આગેવાની કરવા બદલ મ યુ ંહત ુ?ં Ans: 

બારડોલી સ યાગ્રહ 

 વાકંાનેરમા ંકયોરાજવી મહલે આવેલો છે? Ans: રણિજતિવલા 

 િવજ્ઞાનકે્ષતે્ર ગજુરાત સરકારતરફથી કયો મહ વપણૂર્ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે? Ans: ડૉ. િવક્રમ સારાભાઇ 
પરુ કાર 

 િવદેશમા ંરહીને ક્રાિંતકારી ચળવળ ચલાવનાર ગજુરાતી ક્રાિંતકારી કોણ હતા? Ans: સરદાર િસંહ રાણા 

 િવ પ્રિસ  વલભીિવ ાપીઠની થાપના કયા વશં દર યાન થઇ હતી? Ans: મૈત્રક વશં 

 િવ ભરની કલા મક કોતરણીમાં થાન પામેલી સીદી સૈયદની જાળી ગજુરાતના કયા શહરેમા ંઆવેલી છે? Ans: 

અમદાવાદ 

 શાહજહાએં બધંાવેલો મોતીશાહીમહલે કયા ંઆવેલો છે? Ans: અમદાવાદ 

 િશવરાિત્રનુ ંપવર્ ગજુરાતનાકયા પનોતા પતુ્રના જીવનમા ંઆમલૂ પિરવતર્ન આણનારંુ બની ર ુ?ં Ans: 

વામીદયાનદં સર વતી 

 શેર ખાન બાબીએજૂનાગઢમા ંબાબીવશંની થાપના કયારે કરી? Ans: ઇ.સ. ૧૭૪૭ 

 શૈક્ષિણક અનેસામાિજક પછાતવગર્ માટે ગજુરાત સરકાર ારા કઇ શાળાઓ ચલાવવામા ંઆવે છે? Ans: 

નવોદય શાળાઓ 



 

 

 યામજી કૃ ણવમાર્એ કયુસંામિયક શ  કયુર્ હત ુ?ં Ans: ઈિ ડયનસોિશયોલોિજ ટ 

 સમાજ સેવક અને દેશભકત ી.રિવશકંર મહારાજને કયુ ંઉપનામ આ યુ ંહત ુ?ં Ans: મઠૂી ઉંચેરો માનવી 

 સમ્રાટ અશોકના િશલાલેખ સૌરા  ટ્રમા ંકયા ંમળી આ  યા છે ? િગરનાર પવર્ત અને જૂનાગઢની વ  ચે આવેલા 
િવ  તારમા ં

 સયાજીરાવ યઝુીયમકયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: વડોદરા 

 સર ટોમસ રોને ભારતમા ંવેપારકરવાની પરવાનગી ગજુરાતના કયા શહરેમાથંી આપવામા ંઆવી હતી? Ans: 

અમદાવાદ 

 સરદાર પટેલ મારક ભવનની થાપના કયારે અને કયા ંકરવામા ંઆવી? Ans: ૧૯૮૦, અમદાવાદ 

 સરદાર પટેલનો જ મ કયા ંથયો હતો? Ans: નિડયાદ 

 સરદાર પટેલે બારડોલી આ મનુશંુ ંનામ રાખ્યુ?ં Ans: વરાજઆ મ 

 સરદાર સરોવર યોજનાનો િશલા યાસકોના હ તે થયો હતો? Ans: પિંડતજવાહરલાલ નહે  

 સશ  ક્રાિંતની િહમાયત કરનારસૌપ્રથમ ગજુરાતી કોણ હતા? Ans: યામજીકૃ ણવમાર્ 

 સહજાનદં વામીકયાનંા વતની હતા? Ans: છપૈયા 

 સહજાનદં વામીનુમંળૂ નામ શુ ંહત ુ?ં Ans: ઘન યામ 

 સહજાનદં વામીનેકોણે દીક્ષા આપી હતી? Ans: રામાનદં વામી 

 સહ િલંગ તળાવ કોણે બધંા ય?ુ Ans: િસ રાજ જયિસંહ 

 સતં સવૈયાનાથનુ ં થાનક કયાઆંવેલુ ંછે? Ans: ઝાઝંરકા 

 સતંરામ મહારાજનુપં્રખ્યાત મિંદર કયા ંઆવેલુ ંછે? Ans: નિડયાદ 

 સયંકુત રા ટ્રસઘંનાઅંડર સેકે્રટરી તરીકે કયા ગજુરાતી પોતાની અમ ૂ ય સેવા આપી ચકૂયા છે? Ans: િચ મય 
ઘારેખાન 

 સાબરકાઠંાના રહવેાસી કયા પ્રધાનઆંધ્રપ્રદેશના ગવનર્ર બ યા હતા? Ans: ડૉ.કે.કે. શાહ 

 િસ રાજ જયિસંહ ારા િનયકુત કરાયેલા સેનાપિત સાજને ઇ.સ. ૧૧૧૩મા ંકોને હરાવીને સોરઠ પર 
પાટણનુઆંિધપ ય થા યુ?ં Ans: રા’ ખેંગાર બીજો 

 સીદી સૈયદની જાળી કયા ંઆવેલી છે? Ans: અમદાવાદ 

 સપુ્રિસ  યાત્રાધામ મહડુી કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે?— ગાધંીનગર 

 સોમનાથનોિજણ ાર કયા કાળ દરિમયાન થયો હતો? Ans: સોલકંીકાળ 

 સોલકંી યગુ દરિમયાન ગજુરાતમાકંયો ધમર્ િવ તય ? Ans: ન 

 સોલકંી રાજા કણર્દેવના સમયમાકંા મીરથી કયા કિવ ગજુરાતમા ંઆ યા હતા? Ans: કિવ િબ હણ 



 

 

 સોલકંી વશંના પ્રિસ  રાજવી િસ રાજ જયિસંહના શાસનકાળમા ંકોને‘કિલ કાલસવર્જ્ઞ’નુ ંિબરુદ પ્રા ત થયુ ંહત ુ?ં 

Ans: હમેચદં્રાચાયર્ 

 સોલકંી વશંનો સૌથી વધ ુપરાક્રમી, િહંમતવાન અને મુ સ ી રાજવી કોણહતો? Ans: િસ રાજજયિસંહ 

 સોલકંીવશંના રાજવી કુમારપાળને કયા ધમર્ પ્ર યે પ્રીિત હતી? Ans: ન ધમર્ 

 સોલકંીવશંના રાજવી કુમારપાળે કોની પે્રરણાથી ન ધમર્ અંગીકાર કય  હતો? Ans: હમેચદં્રાચાયર્ 

 સૌરા ટ્રમા ંરાજવીચદં્રચડુ ારા કઇ સાલમા ંચડુાસમા વશંની થાપના કરાઇ? Ans: ઇ.સ. ૮૭૫ 

 થાપ યકળાના ઉ મ નમનૂાતરીકે જાણીતો િઝં વાડાનો િક લો કયા ંઆવેલો છે? Ans: સરેુ દ્રનગર 

 થાપ યકળાનો મ ૂ યવાન વારસોધરાવતી દાદા હિરની વાવ કયા ંઆવેલી છે? Ans: અમદાવાદ 

 વતતં્ર ગજુરાત રાજય મેળવવા માટે થયેલી મહાગજુરાતની ચળવળનો સમય જણાવો.Ans: ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦ 

 વતતં્ર ગજુરાત રાજયમાપંચંાયતી રાજ કયારથી અમલમા ંઆ યુ?ં Ans: ૧ એિપ્રલ, ૧૯૬૩ 

 વતતં્ર ભારતની પ્રથમપાલાર્મે ટના અ યક્ષ કોણ હતા? Ans: ગણેશ વાસદેુવ માવળંકર 

 વતતં્ર ભારતની બધંારણ સભાનાઅ યક્ષ તરીકે કયા ગજુરાતીની સૌપ્રથમ િનમણકૂ થઇ હતી? Ans: ગણેશ 
માવળંકર 

 વતતં્રતા બાદ કયા નેતાએ દેશીરાજયોના િવલીનીકરણ માટે મહ વની ભિૂમકા ભજવી? Ans: સરદાર 
વ લભભાઈ પટેલ 

 વરાજની લડત માટે રિવશકંરમહારા  કય ુપુ તક ઘરે ઘરે પહ ચતુ ંકયુર્ં હત ુ?ં Ans: િહંદ વરાજ 

 વાતં ય ચળવળદરિમયાન ગજુરાતમા ંથયેલો સૌપ્રથમ સ યાગ્રહ કયો હતો? Ans: ખેડા સ યાગ્રહ 

 વાતં ય ચળવળનુ ંિચ ‘ચક્ર’ રાખવાનુ ંગાધંીજીને કોણે સચૂ યુ ંહત ુ?ં Ans: ગગંાબેન મજમદુાર 

 વાતં ય સેનાની યામજીકૃ ણ વમાર્એ લડંનમા ં થાપેલ િવ ાથીર્ છાત્રાલયનુ ંનામ આપો.Ans: ઈિ ડયા હાઉસ 

 વામી દયાનદં સર વતીનો જ મકયા ંથયો હતો? Ans: ટંકારા (િજ. રાજકોટ) 

 હડ પીય સ યતાની સાઈટ ધોળાવીરાકઇ સાલમા ંશોધાઇ હતી? Ans: ઇ.સ.૧૯૬૭ 

 હ પીય સં કૃિતએ દુિનયાનેઆપેલી બે િવશેષ ભેટ જણાવો.Ans: નગરઆયોજન અને ગટર યવ થા 

 હ પીય સં કૃિતના મહ વના થળ લોથલની શોધ કયા પરુાત વશા ીએ કરી હતી? Ans: ડૉ. એસ.આર.રાવ 

 હિરજન આ મમા ં દયકંુજ કોનુિંનવાસ થાન હત ુ?ં Ans: ગાધંીજી 

 હિરજનોના ઉ કષર્ માટે ગાધંીજીએકયુ ંિવચારપત્ર શ  કયુર્ં હત ુ?ં Ans: હિરજન બધં ુ(ગજુરાતી) 

 હાલના ઉ ર ગજુરાતનુ ંપ્રાચીનનામ આનતર્ કોના પરથી પડ ુ ંહત ુ?ં Ans: શયાર્િતના ંપતુ્ર આનતર્ પરથી 

 હાલનુ ંવડનગર પ્રાચીનકાળમા ંકયાનામે ઓળખાત ુ ંહત ુ?ં Ans: આનતર્પરુ 

 િહદં છોડો આંદોલન દર યાનગજુરાત કોલેજમા ંકોણ શહીદ થયુ ંહત ુ?ં Ans: િવનોદ િકનારીવાલા 

 િહદં છોડો ચળવળના પ્રથમ ગજુરાતીશહીદ કોણ હતા? Ans: ઉમાકા તકિડયા 



 

 

 િહદંની પ્રજાને વાતં યચળવળમા ંસિક્રય કરવા માટે ગાધંીજીએ ભારતમા ંસૌપ્રથમ કયુ ંઅંગે્રજી 
અખબારશ કયુર્ં? Ans: યગં ઈિ ડયા 

 િહદંની પ્રજાને વાતં ય ચળવળમા ંસિક્રય કરવા માટે ગાધંીજીએ ભારતમા ંસૌપ્રથમકયુ ંગજુરાતી અખબાર શ  
કયુર્ં? Ans: નવજીવન 

જુરાતની  ગૂોળ�
 અિટરા શાના માટે જાણીત ુ ંછે ? કયા ંઆવેલુ ંછે ?  – કાપડ સશંોધન-અમદાવાદ 

 અિટરાના પ્રથમ સચંાલક કોણ હતા ? : ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈ 

 અ ર અને સગુધંી દ્ર યોનો ઉ ોગ કયા શહરેમા ંિવક યો છે ?  પાલનપરુ 

 અમદાવાદ – મુબંઇ વ ચે રેલવે લાઇન કયારે બની હતી? : ૧૮૬૦ – ૬૪ 

 અમદાવાદ અને કંડલા કયા નબંરના રા ટ્રીય ધોરીમાગર્થી જોડાયેલા ંછે ? રા ટ્રીય ધોરીમાગર્ ન.ં ૮-એ 

 અમદાવાદમા ંસાબરમતી નદી પર આકાર લઇ રહલેી મહા વાકાકં્ષી યોજના રીવર ફ્ર ટની કુલ લબંાઇ કેટલી 
છે?    –   ૧૨.૫ િક.મી. 

 અમદાવાદ-વડોદરા એકસપે્રસ હાઈવે કઈ સાલમા ંશ  થયો ? : વષર્ ૨૦૦૩ 

 અમરેલી િજ લાના કાઠી વ તીવાળા ગામોમા ંકયુ ંભરત વધ ુભરાય છે ? : મોતી ભરત 

 અમલૂ ડેરી ક્યા ંઆવેલી છે?— આણદંમા ં

 અમલૂ ડેરીના થાપકનુ ંનામ જણાવો.  િત્રભવુનદાસ પટેલ 

 અલગં કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે?— ભાવનગર 

 અ લાહબધંની રચના કયારે થઈ ? : ૧૮૧૯ના ભકંૂપ પછી 

 અંબાજીનુ ંમિંદર કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે?— બનાસકાઠંા 

 આજવા ડેમ કોણે બના યો હતો?  મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ 

 આિદવાસીઓની સૌથી વધ ુવ તી ગજુરાતના કયા િજ લામા ંછે ?  ડાગં 

 આિફ્રકાના મળૂ વતનીઓ ભારતમા ંકયા ંવ  યા છે ? – િગરની તળેટીમા ં

 આયવુેર્િદક ઔષિધઓના વાવેતરમા ંવધારો કરવાના પ્રયાસ પે િત્રફળાવન કયા ંિવકસાવવામા ંઆ યુ ંછે ? 

સાપતુારા 

 આયવુેર્િદક યિુનવિસર્ટી ભારતમા ંફક્ત ગજુરાતના ક્યા શહરેમા ંછે?  – જામનગર 

 આરસની ખાણ ગજુરાતમા ંકયા થળે છે?— અંબાજીમા ં

 આહવા કયા િજ લાનુ ંમખુ્ય મથક છે ?  – ડાગં 

 આંતરરા ટ્રીય હવાઈ મથક – અમદાવાદ 



 

 

 ઇ દ્રોડા પાકર્ (પ્રાણી સગં્રહાલય) કયા ંઆવેલુ ંછે ?  ગાધંીનગર 

 ઇ કો’ ખાતરનુ ંકારખાન ુક્યા ંછે?— કલોલમા ં

 ઉગતા સયૂર્ ના પ્રદેશ તરીકે કયો જી લો જાણીતો છે ?- દાહોદ 

 ઉ કંઠે ર મહાદેવ કઈ નદીના કાઠેં આવેલુ ંપયર્ટન થળ છે ? : વાત્રક 

 ઉ ર અમેરીકામા ંવસતા કુલ ભારતીયોમાથંી કેટલા ટકા ગજુરાતીઓ છે?  ૬૦ ટકા 

 ઉનાથી ચોરવાડ વ ચેનો િવ તાર કયા નામે ઓળખાય છે ? : નાઘરે 

 ઉ રગજુરાતના મેદાન ક્યા કયા જી લાનો સમાવેશ થાય છે ? – મહસેાણા, પાટણ, સાબરકાઠંા અનેબનાસકાઠંા 

 બનાસકાઠંા િજ લાની પિ મે આવેલો અધર્ રણિવ તારક્યા નામે ઓળખાય છે ? – ગોઢા  તરીકે ઓળખાય છે. 

 મ ય ગજુરાતનુ ંમેદાન કઇ કઇ નદીઓએ તૈયાર કરેલુ ંછે ? –  આરસગં, ઢાઢર, િવ ાિમત્રી, મહી, શેઢી, મહોર, 

વાત્રક અને સાબરમતી નદીએ 

 ઉ ર ગજુરાતની મખુ્ય નદીઓ કઇ છે?— બનાસ , સર વતી અને પેણ 

 ઉંમરગામ કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે  — વલસાડ 

 ઋગ્વેદમા ંગજુરાતની કઇ નદીનો ઊ લેખ મળે છે –   સર વતી 

 એક મા યતા પ્રમાણે તાપી નદી કયા દેવતાની પતુ્રી કહવેાય છે?  – સયૂર્ 

 એિશયા ખડંમા ંસૌથી વધ ુ ીવાહન ચાલક કયા શહરેમા ંછે? : અમદાવાદ 

 એિશયાખડંની સૌથી મોટી સહકારી ડેરી કયા ંઆવેલી છે ? : આણદં 

 ઔ ોિગક િવકાસની દૃિ ટએ ગજુરાતમા ંકયુ ં થળ ટોચ પર છે? : અંકલે ર 

 કઈ ખનીજના ઉ પાદનમા ંગજુરાત એિશયાભરમા ંપ્રથમ થાન ધરાવે છે ? –  ફલોર પાર 

 ક છ િજ લાના ંકયા શહરેમા ં‘ખારેક સશંોધન કે દ્ર’ આવેલુ ંછે ?  મુદં્રા 

 ક છ િજ લાનુ ંવડુમથક કયુ ંછે ?  ભજુ 

 ક છ િજ લાને કઇ યોજના અંતગર્ત પાણી પરંુૂ પાડવામા ંઆવે છે? –  સરદાર સરોવર નમર્દા યોજના 

 ક છ િજ લામા ંકયુ ંરણ આવેલુ ંછે? : થરપારકરનુ ંરણ 

 ક છના કાળા ડુગંરાળ  ઊંચાઇ જણાવો ?  – 437.08 મીટર 

 ક છના ઘીણોધર ડુગંરાળ  ઊંચાઇ જણાવો ?  – 388 મીટર 

 ક  છના નાના રણમા ંકયા જગંલી ગધેડા જોવા મળે છે ? – ઘડુખર નામના 

 ક છના મોટા રણમા ંક્યા ક્યા ઊંચ ભિૂમભાગો આવેલા છે ? – . પ છમ, ખદીર, બેલા અને ખાવડાના 

 ઉ ર ગજુરાતનુ ંમેદાન કઇ કઇ નદીઓએ તૈયાર કરેલુ ંછે ? – : સાબરમતી અને બનાસ નદીઓ 

 ક છના રણનુ ંકે્ષત્રફળ કેટલુ ંછે ? –  27,200 ચોરસ િક.મી. 



 

 

 ક છના રણમા ંવસતુ ંકયુ ંપક્ષી પોતાના ઈંડા રેતીના ઢગ પર મકેૂ છે? : ફલેિમંગો 

 ક છના ંરણમા ંઆવેલા ઊંચાણવાળા(બેટ વા લાગતા) િવ તારમા ંકયો ભ-ૂભાગ ઓવેલો નથી ?: બ ી 

 ક છની ઉ ર વિહને  નદીઓ કયા ંલુ ત થાય છે ? : ક છના રણમા ં

 ક છની ઉ ર સીમાએ મોટા રણનો િવ તાર ચોમાસાને અંતે કયા નગરની રચના કરે છે ?  સરુખાબ નગર 

 ક છની ઉ રે ુ ંરણ આવેલુ ંછે ? – મોટંુ રણ 

 ક છની કઈ નદી ક છના નાના રણમા ંજ સમાઈ જાય છે ? : મ  

 ક છની મ યમા ં ુ ંરણ આવેલુ ંછે ? – નાનુ ંરણ , 

 ક છનો અખાત અને ખભંાતનો અખાત કુલ કેટલા િજ લાને પશેર્ છે ?  આઠ 

 ક છનો કયો પ્રદેશ હિરયાળા પ્રદેશ તરીકે જાણીતો છે ? : મુદં્રા 

 ક છનો િલગ્નાઇટ પર આધાિરત વીજળી પ્રો ક્ટ કયા નામે ઓળખાય છે?— પાન ધ્રો વીજળી   પ્રો ક્ટ 

 ક છમા ંઆવેલા કયા સરોવરનુ ંપાણી સમદુ્ર નજીક હોવા છતા ંપણ મીઠંુ છે ? : નારાયણ સરોવર 

 ક છમા ંઆવેલુ ંકયુ ં થળ ક છી રબારી એ બ્રોઈડરી માટે િવખ્યાત છે? : નખત્રાણા 

 ક છમા ંઆવેલુ ંકયુ ં થળ રોગન-િપ્રિ ટગ એ બ્રોઇડરી માટે જાણીત ુ ંછે? : િનરુણા 

 ક છમા ંકયા ડુગંરનુ ંિશખર સૌથી ઊંચુ ંછે ? : કાળો ડુગંર 

 ક છમા ંજોવા મળતા િવિશ ટ પ્રકારના પંડા આકારના ઘરને શુ ંકહવેાય છે? : ભ ૂગંા 

 ક છમા ંસમદુ્ર-િકનારાની નજીકના ંમેદાનો  ક્યા નામે ઓળખાય છે? – કંઠીના મેદાન 

 ચોટીલા ડુગંરની ઊંચાઇ કેટલી છે? – 437 મીટર 

 ક છી મેવા તરીકે જાણીત ુ ંફળ કય ુછે ? : ખારેક 

 ગજુરાત પરુાણોમા ંઅને મહાકા  યોમા ંક્યા નામે ઓળખાય છે – આનતર્ પ્રદેશ તરીકે ઓળખાયેલ 

 ગજુરાત ભારતમા ંકઇ િદશાએ આવેલુ ંછે –  પિ મ 

 ગજુરાત ભિૂમમાગર્થી અ ય કેટલા ંરાજયો સાથે જોડાયેલુ ંછે   – ત્રણ 

 ગજુરાત રાજયની થાપના કોના હ તે થઇ હતી  –  રિવશકંર મહારાજના 

 ગજુરાત રાજયનો કયો પ્રદેશ ‘ગજુરાતના બગીચા’ તરીકે ઓળખાય છે ? – મ ય ગજુરાત 

 ગજુરાત રાજયનો કુલ વનિવ તાર કેટલો છે : ૧૮,૯૯૯.૫૧ ચો. િક.મી. 

 ગજુરાત રાજયમા ંકુલ કેટલી મહાનગરપાિલકાઓ આવેલી છે : સાત 

 ગજુરાત રા યની સરહદો ભારતના કેટલા રા ય સાથે સકંળાયેલી છે — ત્રણ 

 ગજુરાત રા યની થાપના કયા િદવસ ેથઇ હતી — 1 મે,1960 

 ગજુરાત રા યની થાપના ક્યારે થઇ  – 1/5/1960 ના રોજ મબુઇમાથી અલગ રા ય તરીકે 



 

 

 ગજુરાત રા યનો સમગ્ર િવ તાર કેટલો છે – 1.96 લાખ ચોરસ િક.મી. 

 ગજુરાત વ તીની દૃિ ટએ ભારતમા ંકયા ક્રમે આવે છે?  –  દસમા 

 ગજુરાતના ૨૬માથંી કેટલા િજ લાના વનિવ તારોમા ંિદપડો જોવા મળે છે? –  ૧૭ િજ લાના વનિવ તાર 

 ગજુરાતના અ ય હવાઈ મથકો  – રાજકોટ, ભજુ, જામનગર, ભાવનગર, વડોદરા, કેશોદ, પોરબદંર, સરુત, કંડલા 

 ગજુરાતના ઉ ર ભાગમાથંી કયો વતૃ પસાર થાય છે ? – કકર્વતૃ 

 ગજુરાતના કયા અભયાર યમા ંરીંછ જોવા મળે છે ? –  સોર 

 ગજુરાતના કયા અથર્શા ી લડંન કૂલ ઑફ ઈકોનોિમકસમા ંિનયામક હતા?  –  ડૉ. આઇ. જી. પટેલ 

 ગજુરાતના કયા ઘઉં પ્રખ્ યાત છે ? – ભાલ િવ  તારમા ંથતા ભાિલયા ઘઉં (દાઉદખાની) 

 ગજુરાતના કયા િજ લાને સૌથી લાબંો દિરયા િકનારો મળેલો છે ? –  જામનગર 

 ગજુરાતના કયા િજ લામા ંદૂધાળા ંઢોરની સખં્યા સૌથી વધ ુછે ?  –  આણદં 

 ગજુરાતના કયા િજ લામા ંનમર્દા નદી ખભંાતના અખાતને મળે છે?  –  ભ ચ 

 ગજુરાતના કયા િજ લામા ંસાગ પુ કળ પ્રમાણમા ંથાય છે ?  –  ડાગં 

 ગજુરાતના કયા િજ લામા ંસાગનુ ંલાકડુ ંપુ કળ પ્રમાણમા ંથાય છે ?  –  વલસાડ 

 ગજુરાતના કયા િજ લામા ંસરુખાબનગર રચાય છે ?  –  ક છ 

 ગજુરાતના કયા જોવાલાયક બદંરનો ફી ટે્રડ ઝોન તરીકે િવકાસ થયો છે ? : કંડલા 

 ગજુરાતના કયા િ પક પનો આકાર કાચબાની પીઠ વો છે?  સૌરા ટ્ર 

 ગજુરાતના કયા બધંને ‘મેગા પ્રો કટ’ તરીકે ગણવામા ંઆવે છે ? : ઉકાઇ બધં 

 ગજુરાતના કયા બે શહરેોમા ંભકંૂપ માપક યતં્ર ‘િસસમોગ્રાફ’ રાખવામા ંઆ યુ ંછે? : રાજકોટ અને વડોદરા 

 ગજુરાતના કયા મેળામા ંઊંટોનુ ંવેચાણ થાય છે ?  કા યોક 

 ગજુરાતના કયા રાજવી સતંના નામ સાથે પીપાવાવ બદંરનુ ંનામ જોડાયેલુ ંછે? : સતં પીપાજી 

જુરાત સા હ ય�
 ભવાઈની શ આત કોણે, ક્યારે કરી હતી ? – બ્રા ણ અસાઈતે પદંરમી સદીમા ં

 લોકકલા કે્ષતે્ર ગજુરાત સરકાર તરફથી કયો મહ વપણૂર્ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે? : ઝવેરચદં મેઘાણી 
પરુ કાર 

 કયા મહારા ટ્રીયન કિવએ ગજુરાતી સાિહ યમા ંન ધપાત્ર ફાળો આ યો છે? : બાપસુાહબે ગાયકવાડ 

 રમણલાલ સોનીનુ ંગજુરાતી સાિહ યના કયા કે્ષત્રમા ંપ્રદાન છે? : બાળસાિહ ય 

 રિસકલાલ પરીખનુ‘ંશિવર્લક’ નાટક કયા સં કૃત નાટકને આધારે રચાયુ ંછે? : મ ૃ છકિટકમ ્

 અખાએ અમદાવાદ આવીને કયા ંવસવાટ કય  હતો? : દેસાઈની પોળ 



 

 

 ગજુરાતી ભાષાના પ્રથમ કા યસગં્રહનુ ંસપંાદન કોણે કયુર્ં? : દલપતરામ 

 ગજુરાતી કિવતા કે્ષતે્ર મળૂ ઈટાલીના સોનેટનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર કોણ મનાય છે? : બળવતંરાય ક. 
ઠાકોર 

 ગજુરાતી સાિહ યની પ્રથમ પિરષદ કયા ંઅને કયારે યોજાઇ હતી? : અમદાવાદ-૧૯૦૫ 

 જરાતી ભાષાલેખન અને ગજુરાતી પરચના કયા શતાય ુસાિહ યકારનો બહમુ ૂ ય ફાળો છે? : કેશવરામ 
કાશીરામ શા ી (કે. કા. શા ી) 

 ગજુરાતી સાિહ યમા ંસૉનેટ કા ય રચના િવકસાવવામા ંકોનો િવશેષ ફાળો છે? : બળવતંરાય ક. ઠાકોર 

 ગમ 

 ગજુરાતનો તપ વી’ કા ય કોણે લખ્યુ ંછે? : કિવ હાનાલાલ 

 ીરંગ અવધતૂ મહારાજનો સપુ્રિસ  ગ્રથં કયો છે? : ી ગરુુલીલામતૃ 

 કિવ નાકરનુ ંવતન કયુહંત ુ?ં : વડોદરા 

 રમણલાલ વ.દેસાઈનો જ મ કયા ંથયો હતો? : િશનોર 

 ગજુરાતી ભાષા સાિહ યના અ યયન-સશંોધન માટે કઇ સં થાની થાપના થઇ હતી? Ans: સોિશયલ એ ડ 
િલટરરી એસોિશયેશન 

 ખડંકા યનુ ંસ ન સૌપ્રથમ કોણેકયુર્ં હોવાનુ ંમનાય છે? : કિવકા ત 

 ખોબો ભરીને અમે એટલુ ંહ ચા કે કૂવો ભરીને અમે રોઇ પડયા’ ગીતના લેખક કોણ છે? : જગદીશ જોશી 

 ગઝલકાર આિદલ મનસરુીની સૌપ્રથમરચના કયા સામિયકમા ંપ્રકાિશત થઇ હતી? : કુમાર 

 ૧૮૨૬મા ંપહલે-વહલેી થપાયેલી ગજુરાતી શાળાના ંસૌપ્રથમ િશક્ષક કોણહતા? : દુગાર્રામ મહતેા 

 Day to Day Gandhi’ નામની ડાયરી લખનાર ગજુરાતી કોણ હતા? : મહાદેવભાઈ દેસાઈ 

 અખા ઉપર સૌથી વધારેપ્રભાવ કઈ િવચારધારાનો છે? : શાકંરમત 

 અખા ભગતના ગરુુનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં : બ્ર ાનદં 

 અખાએ અમદાવાદ આવીને કયા ંવસવાટકય  હતો? : દેસાઈની પોળ 

 અખાએ ગીતા પર આધાિરત કઈન ધપાત્ર કૃિત રચી છે? : અખેગીતા 

 અખાનો જ મ કયા ંથયો હતો? : તલપરુ (અમદાવાદ નજીક) 

 અિખલ બ્ર ાડંમા ંએક તુ ં ી હિર…’ – આ પદ કોનુ ંછે? : નરિસંહ મહતેા 

 અખો કઈ પરંપરાનાસ ક તરીકે જાણીતો છે? : જ્ઞાનમાગીર્કા યધારા 

 અખો કોના શાસનમાટંંકશાળમા ંફરજ બજાવતો હતો? Ans: બાદશાહજહાગંીર 

 અિગ્નકંુડમા ંઉગેલુ ંગલુાબ’ કોનુ ંજીવનચિરત્ર છે? : મહાદેવભાઇ દેસાઇ 

 અમદાવાદ શહરે મ યે મિુ લમસાિહ યને સાચવતી કઇ લાયબે્રરી આવેલી છે? : પીર મહુ મદશાહ લાયબે્રરી 



 

 

 અવાર્ચીન ગજુરાતીકા યપ્રવાહમા‘ંPARODY’ પ્રિતકા યનોપ્રયોગ કોણે કય  છે? Ans: કિવ અરદેશર ફરામજી 
ખબરદાર 

 અવાર્ચીન ગજુરાતી ભાષાનુ ંપ્રથમદેશભિકત કા ય કોણે લખ્યુ?ં Ans: કિવદલપતરામ 

 અવાર્ચીન ગજુરાતીમહાનવલકથા કઇ છે? તેના સ કકોણ છે? Ans: સર વતીચ દ્ર – ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી 

 અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહ યમાસંધુારકયગુની પ્રથમ કા યકૃિત કઈ છે? Ans: બાપાની પીંપર 

 અવાર્ચીન યગુના અ ણ’ તરીકે સધુારકયગુમા ંકયા સ કને િબરદાવવામા ંઆ યા છે? Ans: કિવ નમર્દાશકંર 
લાલશકંર દવે 

 અિહ ંઆપેલી િહંદીકા યરચનામાથંી કઇ કૃિત અખાની નથી? Ans: નરિસંહ મા રો 

 આ નભ કયુ ંતે કાનજી…’ ગીતના રચિયતા કોણ છે? Ans: િપ્રયકા ત મિણયાર 

 આ મનપાચંમના મેળામા…ં’ ગીતના કિવ કોણ છે? Ans: રમેશ પારેખ 

 આઈ ટાઈનનાસાપેક્ષવાદના િસ ાતં પર સશંોધન કાયર્ કરનાર ગજુરાતી ગિણતજ્ઞ ડૉ. પી.સી.વૈ નુ ંસશંોધન 
કાયર્ કયા નામે પ્રચિલત છે? Ans: વૈ  મેટ્રીકસ 

 આચાયર્ આનદંશકંર વુ કયુસંામિયક ચલાવતા? Ans: વસતં 

 આચાયર્ આનદંશકંર વુનો જ મકયા ંથયો હતો? Ans: અમદાવાદ 

 આચાયર્ આનદંશકંર વેુ કઈયિુનવિસર્ટીમા ંઉપકુલપિત તરીકે હો ો સભંા યો હતો? Ans: વારાણસી િહ દુ 
યિુનવિસર્ટી 

 આટલા લો નીચે ને આટલો લાબંો સમય ગાધંી કદી સતૂો ન’તો. – કયા કિવની અનભુિૂત છે? Ans: કિવ 
હસમખુ પાઠક 

 આ મ ઓઢે અને અગન પછેડીનાિદગ્દશર્ક કોણ હતા? Ans: કાિંતમડીયા 

 આિદ શકંરાચાયર્ના કયા િશ યએ ારકામા ંશારદાપીઠની થાપના કરી હતી? Ans: હ તમલકાચાયર્ 

 આશાવલના આશા ભીલને હરાવીકણાર્વતી શહરેની થાપના કોણે કરી? Ans: કણર્દેવ 

 આનદં મગંળ કરંુ આરતી’ – નામી આરતી લખનાર કોણ છે ? Ans: કિવ પ્રીતમ 

 આબમુા ંઆિદનાથનુ ંઆરસમિંદર કોણેબધંા ય ુહત ુ?ં Ans: િવમલમતં્રી 

 આયર્સમાજની થાપનાકોણે કરી હતી? Ans: વામીદયાનદં સર વતી 

 આંધળી માનો કાગળ’ કૃિતના લેખક કોણ હતા? Ans: ઈ દુલાલ ગાધંી 

 ઇ.સ. ૧૮૪૯ ગજુરાતી ભાષામાપં્રથમ સા તાિહક કોણે પ્રકાિશત કયુર્ં? Ans: એલેકઝા ડર િક લોક ફો સર્ 

 ઈડરના રાજા રણમ લના ંજીવન પરઆધાિરત કઈ કૃિત રચાઈ છે? Ans: રણમ લછદં 

 ઈબ્રાહીમ પટેલનુ ંઉપનામ શુ ંછે? Ans: બેકાર 

 ઈંગ્લૅંડ જનારા સૌપ્રથમ ગજુરાતીસાિહ યકાર કોણ હતા? Ans: મિહપતરામનીલકંઠ 



 

 

 એક મરુખને એવી ટેવ, પ થર એટલા પ ૂ  દેવ’ – કા યપિંકત કયા કિવની છે ? Ans: જ્ઞાની કિવ અખો 

 ઉમાશકંર જોશીએ‘આંખ, કાન અને નાકની કિવતા’ કહીને કયા કિવનો મિહમા કય  છે? Ans: કિવ પ્રહલાદ 
પારેખ 

 ઉમાશકંર જોશીએ અખાને કેવો કિવક ો છે? Ans: હસતો િફલસફૂ 

 ઉમાશકંર જોશીએિવસાપરુ લમાથંી સૌ પહલેુ ંકયુ ંએકાકંી લખ્યુ ંહત ુ?ં    Ans: શહીદનુ ં વ ન 

 ઉમાશકંર જોશીના એકાકંીસગં્રહનુ ંનામ આપો.Ans: સાપનાભારા અને હવેલી 

 ઉમાશકંર જોશીનુઉંપનામ જણાવો.Ans: વાસકૂી 

 ઉશનસ ્કયા કિવનુઊંપનામ છે? Ans: નટવરલાલ પડંયા 

 એલેકઝા ડર િક લોકફાબર્સના સહયોગથી કિવ દલપતરામે કઈ સં થાની થાપના કરી? Ans: ગજુરાત 
વનાર્કયલુર સોસાયટી 

 એલેિ બક કેિમકલ વકર્સ કંપનીિલિમટેડની થાપના કોની સહાયથી થઇ હતી? Ans: િત્રભવુનદાસ ગજજર 

 ઐિતહાિસક દૃિ ટએ અવાર્ચીનગજુરાતી સાિહ યના અગ્રણી સ ક કોણ ગણાય છે? Ans: કિવ દલપતરામ 

 કટોકટી સમયે સે સરશીપ સામેનીલડાઇમા ંકયા ગજુરાતી સા તાિહકે મહ વની ભિૂમકા ભજવેલ હતી? Ans: 

સાધના સા તાિહક 

 કનૈયાલાલ માણેકલાલ મનુશીની કઇત્રણ ઐિતહાિસક નવલકથાઓમા ંગજુરાતના ઇિતહાસનુ ંદશર્ન કરાવે છે? 

Ans: પાટણની પ્રભતુા, ગજુરાતનો નાથ, રાજાિધરાજ 

 કનૈયાલાલ મનુશીએ‘ગજુરાત અને તેનુ ંસાિહ ય’ – એ િવષય કયા અંગે્રજી ગ્રથંમાચં ય  છે? Ans: ગજુરાતએ ડ 
ઈ સ િલટરેચર 

 કનૈયાલાલ મનુશીના મત મજુબનરિસંહ મહતેા કયા સૈકામા ંથઈ ગયા? Ans: ૧૬મા સૈકા 

 કનૈયાલાલ મનુશીનીમહાનવલકથા‘કૃ ણાવતાર’ કેટલા ભાગમા ંિવભાજીત છે? Ans: આઠ 

 કયા કિવ ગરબીઓના કિવતરીકે પ્રિસિ  પા યા છે? Ans: કિવ દયારામ 

 કયા જાણીતા િચત્રકારેસાં કૃિતક મેગેઝીન‘કુમાર’ની શ આત કરી હતી? Ans: રિવશકંર રાવળ 

 કયા જાણીતા નાટયકારેસાિહ યકૃિત‘થોડા આંસ,ુ થોડા લ’ રચી? Ans: જયશકંર સુદંરી 

 કયા મહારા ટ્રીયન કિવએ ગજુરાતીસાિહ યમા ંન ધપાત્ર ફાળો આ યો છે? Ans: બાપસુાહબે ગાયકવાડ 

 કયા િશવમિંદરમા ંનરિસંહ મહતેાને‘રાસદશર્ન’ થયા હતા? Ans: ગોપનાથ મહાદેવ (જૂનાગઢ) 

 કલાપી’ના ઉપનામથી જાણીતા ગજુરાતના કિવનુનંામ શુ ંહત ુ?ં Ans: સરૂિસંહજીતખતિસંહ ગોિહલ 

 કિવ‘કા ત’ નુમંળૂ નામ શુ ંછે? Ans: મિણશકંરર નજી ભ  

 કિવ‘સુદંરમ’્નુમંળૂ નામ શુ ંછે? Ans: િત્રભવુનદાસપરુુષો મદાસ લહુાર 

 કિવ અખો અમદાવાદમા ંકયા ંરહતેાહતા? Ans: દેસાઇની પોળ, ખાિડયા 



 

 

 કિવ ઉમાશકંર જોશીના કયાકા યસગં્રહને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર મ યો છે? Ans: િનશીથ 

 કિવ કલાપીનુ ંપરંુુ નામ શુ ંછે? Ans: સરુિસંહજી તખ્તિસંહજી ગોિહલ 

 કિવ કલાપીનો કયો કા યસગં્રહખબૂ પ્રિસ  છે? Ans: કલાપીનોકેકારવ 

 કિવ કા તનુ ંમળૂનામ શુ ંછે? Ans: મિણશકંરર નજી ભ  

 કિવ દયારામના સ નમાસંૌથીવધારે કઇ કૃિતઓ જોવા મળે છે? Ans: ગરબી 

 કિવ દયારામનીપદરચનાઓ કયા નામથી િવખ્યાત છે? Ans: ગરબી કા ય 

 કિવ દયારામનુબંાળપણનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં Ans: દયાશકંર 

 કિવ દયારામને ગરુુ ઈ છારામભ  ેકયો મતં્ર આ યો હતો? Ans: ીકૃ ણઃ શરણ ંમમ 

 કિવ દલપતરામનો જ મ કયા ંથયોહતો? Ans: વઢવાણ 

 કિવ દલપતરામે વાિમનારાયણ સપં્રદાયના કયા સતં પાસેથી ધમર્દીક્ષા લીધી હતી?    Ans: ભમૂાનદં વામી 

 કિવ નમર્દનુ ંતખ લસુ જણાવો.Ans: પે્રમશોયર્ 

 કિવ નમર્દને‘અવાર્ચીનોમા ંઆ ’ એવુ ંકહી કોણે િબરદા યા છે? Ans: કનૈયાલાલ મનુશી 

 કિવ નમર્દને કયુિંબરુદ આપવામા ંઆ યુ ંછે? Ans: વીર 

 કિવ નમર્દનો જ મ કયા ંઅનેકયારે થયો હતો? Ans: સરુત-૧૮૩૩ 

 કિવ નમર્દે કયાસામિયક ારા સમાજ સધુારાની દાડંી પીટી હતી? Ans: ડાિંડયો 

 કિવ નમર્દે જગતનો ઈિતહાસ કયાનામે લખ્યો છે? Ans: રાજયરંગ 

 કિવ નમર્દે મુબંઈનીકઈ શાળામા ંઅ યાસ કય  હતો? Ans: એેિ ફ ટન 

 કિવ નાકરનુ ંવતન કયુ ંહત ુ?ં Ans: વડોદરા 

 કિવ પ નાભે કઈકૃિતની રચના કરી છે? Ans: કા હડદેપ્રબધં 

 કિવ બળવ તરાય ઠાકોરના જાણીતાસૉનેટસગં્રહનુ ંનામ આપો.Ans: ભણકારા 

 કિવ બોટાદકરનુ ંપરંુૂ નામ શુછેં? Ans: દામોદર ખશુાલદાસબોટાદકર 

 કિવ ભ ીએ કયામહાકા યની રચના કરી હતી? Ans: રાવણવધ 

 કિવ ભાલણનુ ંમળૂ નામ શુ ંહત ુ?ં Ans: પરુષો મ િત્રવેદી 

 કિવ ભાલણે નો ગજુરાતીમાસંારાનવુાદ કય  છે તે‘કાદંબરી’ના રચિયતા કોણ હતા? Ans: બાણભ  

 કિવ ભીમ કોના િશ યહતા? Ans: કિવ ભાલણ 

 કિવ ભોજા ભગતની પદરચના કયા નામેઓળખાય છે? Ans: ચાબખા 

 કિવ સુ દરમ ્ના પ્રથમ કા યસગં્રહનુ ંનામ જણાવો.Ans: કોયાભગતની કડવી વાણી 

 કિવતા આ માની અ-મતૃકલા છે’ – તેવુ ંકયા િવવેચકેક ુ ંછે? Ans: આનદંશકંરબાપભુાઇ વુ 



 

 

 કિવ ર દલપતરામે સૌપ્રથમ કયોિનબધં લખ્યો હતો? Ans: ભતૂિનબધં 

 ક ુ ંકથે તે શાનો કિવ? શીખી વાતને શાને નવી’ – આ કા યપિંકત કયા કિવની છે ? Ans: કિવ શામળ 

 કંઈક લાખો િનરાશામા,ં અમર આશા પાઇ છે’ ના કિવ કોણ છે? Ans: મિણલાલ ન. િ વેદી 

 કાકાસાહબે કાલેલકરની માતભૃાષાકઇ હતી? Ans: મરાઠી 

 કાકાસાહબે કાલેલકરે લખેલ‘જીવનનો આનદં’ અને‘રખડવાનો આનદં’ ગ્રથંનો સાિહ યપ્રકાર જણાવો.Ans: 

લિલત િનબધં 

 કાગવાણી’ના રચિયતા કોણ હતા? Ans: દુલા ભાયા કાગ 

 કાનકિડયા પોતાનામાળા શેના વડે બાધેં છે? Ans: પોતાનાથ ૂકં વડે 

 કા ય વાચનનો િવષયનથી, વણનો છે’ – આ િવધાન કોણે કયુર્ં છે? Ans: રામનારાયણ પાઠક 

 કાકંિરયા તળાવ ઉપર એક માત્રમિંદર કયા સતેં બનાવેલુ ંછે? Ans: સતં દાદુ દયાલ 

 ગગંા સતીના ભજનો કોને ઉ ેશીનેલખાયા હતા? Ans: પાનબાઇ 

 ગગંાસતીની પતુ્રવધનૂુ ંનામ શુહંત ુ?ં Ans: પાનબાઈ 

 ગાધંી િવચારધારા મજુબ કાયર્રતિવ િવ ાલયનુ ંનામ આપો.Ans: ગજૂરાતિવ ાપીઠ 

 ગજુરાતના ચાલકુય રાજવીઓ િવશેમાિહતી આપતા ંસં કૃત કા ય‘કુમારપાલચિરત્રમ’્ના ંરચિયતા કોણછે? Ans: 

હમેચ દ્રાચાયર્ 

 ગજુરાતના હ તિલિખતગ્રથંભડંારમા ંકઇ એકમાત્ર િલિપ સચવાયેલી છે?    Ans: પાડુંિલપી 

 ગજુરાતનો તપ વી’ કા ય કોણે લખ્યુ ંછે? Ans: કિવ હાનાલાલ 

 ગજુરાતનો મ યયગુીન ઇિતહાસજાણવા માટે પ્રમાણભતૂ ગણાતા ગ્રથં‘કા હડદે પ્રબધં’ના રચિયતા કોણ છે? 

Ans: કિવ પ નાભ 

 ગજુરાતમા ંબોલાતી ભાષાનેગજુરાતી તરીકે સૌપ્રથમ કોણે ઓળખાવી? Ans: પે્રમાનદં 

 ગજુરાતમાવંનાર્કયલુર સોસાયટીની થાપના કોણે કરી? Ans: એલેકઝા ડર િક લોક ફો સર્ 

 ગજુરાતમા ંિવકસેલી કઇ જાણીતીલોકનાટયકળાનુ ંનામ સં કૃત શ દ‘ભવ’ પરથીઉતરી આ યુ ંછે? Ans: ભવાઇ 

 ગજુરાતી કિવ ભાલણ કયાનંા વતનીહતા? Ans: િસ પરુ 

 ગજુરાતી કિવ મી હસેં શકંરાચાયર્ના કયા તોત્રનો ગજુરાતી સમ લોકી અનવુાદ કય  છે? Ans: સૌ દયર્લહરેી 

 ગજુરાતી કિવતા કે્ષતે્ર‘મકુતધારા’ અને‘મહાછદં’નોસૌપ્રથમ પ્રયોગ કરનાર કોણ છે? Ans: અરદેશર ખબરદાર 

 ગજુરાતી કિવતા સાિહ યમા‘ંમહાકિવ’ કે‘કિવસમ્રાટ’ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? Ans: કિવ હાનાલાલ 

 ગજુરાતી કિવતાનાઆિદકિવનુ ંિબ દ કોને મ યુ ંછે? Ans: નરિસંહ મહતેા 

 ગજુરાતી કિવતામા ંખડંકા યોનોપ્રારંભ કોણે કય ? Ans: કિવકા ત 

 ગજુરાતી ભાષા માટે સૌ પ્રથમ‘ગ ૂ ર ભાષા’ એવો શ દપ્રયોગ કરનાર કોણ છે? Ans: ભાલણ 



 

 

 ગજુરાતી ભાષાસાિહ યના અ યયન-સશંોધન માટે કઇ સં થાની થાપના થઇ હતી? Ans: સોિશયલ એ ડ 
િલટરરી એસોિશયેશન 

 ગજુરાતી ભાષાનાજાગતૃ ચોકીદાર’ની ઉપમા કોનેઆપવામા ંઆવી છે? Ans: નરિસંહરાવિદવેિટયા 

 ગજુરાતી ભાષાના પ્રથમકા યસગં્રહનુ ંસપંાદન કોણે કયુર્ં? Ans: દલપતરામ 

 ગજુરાતી ભાષાના પ્રાચીનહ તિલિખત પુ તકોના સગં્રહ માટે કઇ સં થા કાયર્રત હતી? Ans: ફાબર્સ ગજુરાતી 
સભા 

 ગજુરાતી ભાષાની કઇ શૈલી માત્ર હાનાલાલ કિવ પરૂતી જ મયાર્િદત રહી? Ans: ડોલન શૈલી 

 ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ આ મકથાકઇ છે? Ans: મારી હકીકત 

 ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ આ મકથાકોણે લખી? Ans: નમર્દ 

 ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ હા યનવલઆપનાર લેખક કોણ હતા? Ans: રમણલાલનીલકંઠ 

 ગજુરાતી ભાષાનો સવર્પ્રથમ યાકરણગ્રથં કોણે ર યો હતો? Ans: હમેચદં્રાચાયર્ 

 ગજુરાતી ભાષામા‘ંટૂંકી વાતાર્’ વ પ આપનાર સૌપ્રથમ સાિહ યકારકોણ હતા? Ans: ધમૂકેત ુ

 ગજુરાતી ભાષામા ંછાપકામ શ થતા ંસૌપ્રથમ કયુ ંપુ તક છપાયુ?ં Ans: િવ ાસગં્રહ 

 ગજુરાતી ભાષામાલંોકસાિહ યના સવર્પ્રથમ સશંોધક-સપંાદક કોને ગણવામા ંઆવે છે? Ans: ઝવેરચદં મેઘાણી 

 ગજુરાતીલોકસાિહ યના િવ તાર માટે કઈ કોમનો િસંહફાળો છે? Ans: ભાટચારણ 

 ગજુરાતી વનાર્કયલુર સોસાયટી’ આ  કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: ગજુરાત િવ ાસભા 

 ગજુરાતી સાિહ ય અકાદમી ારાકયુ ંસામિયક પ્રકાિશત થાય છે? Ans: શ દ સિૃ ટ 

 ગજુરાતી સાિહ યકે્ષતે્ર ન ધપાત્ર પ્રદાન બદલ કયો સવુણર્ચદં્રક એનાયત કરવામા ંઆવે છે? Ans: રણિજતરામ 
સવુણર્ચદં્રક 

 ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના થાપકકોણ હતા? Ans: રણિજતરામવાવાભાઇ 

 ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદનુમંખુપત્ર કયુ ંછે? Ans: પરબ 

 ગજુરાતી સાિહ ય મડંળની થાપનાકયારે કયા ંથઇ? Ans: ૧૯૨૩-સરુત 

 ગજુરાતી સાિહ યનાકયા કિવ જ મથી જ અંધ હતા? Ans: કિવપ્રીતમ 

 ગજુરાતી સાિહ યના િવિશ ટકલા વ પ આખ્યાનન ેઘાટ કયા મહાકિવએ આ યો? Ans: કિવ પે્રમાનદં 

 ગજુરાતી સાિહ યના ંકયા મહાનસ ક મુબંઈ રાજયના ંગહૃપ્રધાન અને મખુ્ય યાયાધીશ ર ા હતા? Ans: 

કનૈયાલાલ મનુશી 

 ગજુરાતી સાિહ યની પ્રથમઐિતહાિસક નવલકથા કઈ છે? Ans: કરણઘલેો 

 ગજુરાતી સાિહ યની પ્રથમકરુણપ્રશિ ત‘ફાબર્સ િવરહ’ના રચિયતા કોણ છે? Ans: કિવ દલપતરામ 

 ગજુરાતી સાિહ યની પ્રથમ પિરષદકયા ંઅને કયારે યોજાઇ હતી? Ans: અમદાવાદ-૧૯૦૫ 



 

 

 ગજુરાતી સાિહ યની સૌપ્રથમનવિલકાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં Ans: ગોવાલણી 

 ગજુરાતી સાિહ યનુ ંપ્રથમ પાતંિરત નાટક કયુ ંછે? Ans: લ મી 

 ગજુરાતી સાિહ યને દેશાિભમાનઅને વતનપે્રમના સૌપ્રથમ કા યો કોણે આ યા? Ans: કિવ નમર્દ 

 ગજુરાતી સાિહ યનો પ્રથમિવવેચનગ્રથં કયો ગણાય છે? Ans: નવલગ્રથંાવિલ 

 ગજુરાતી સાિહ યમા‘ંઆખ્યાનનો િપતા’ કોણ ગણાય છે? Ans: કિવ ભાલણ 

 ગજુરાતી સાિહ યમા‘ંિ રેફ’ની વાતાર્ઓ મળૂ કયા લેખકનુ ંસ ન છે? Ans: રા. િવ. પાઠક 

 ગજુરાતી સાિહ યમા‘ંહડલૂા’ નામનો કા યપ્રકાર રચનાર કોણ છે? Ans: કિવ દલપતરામ 

 ગજુરાતી સાિહ યમા ંકોની પદરચનાઓ‘કાફી’ તરીકે પ્રિસ  થઇ છે? Ans: કિવ ધીરો 

 ગજુરાતી સાિહ યમા ંબાળકા યોલખવાની શ આત કોણે કરી હતી? Ans: કિવદલપતરામ 

 ગજુરાતી સાિહ યમા ંમિણલાલિ વેદી માટે કયો શ દપ્રયોગ વપરાય છે? Ans: અભેદ માગર્ના ંપ્રવાસી 

 ગજુરાતી સાિહ યમા ં ે ઠહા યલેખક તરીકે કોની ગણના થાય છે? Ans: જયોિત દ્ર હ. દવે 

 ગજુરાતી સાિહ યમાસંૉનેટ કા ય રચના િવકસાવવામા ંકોનો િવશેષ ફાળો છે? Ans: બળવતંરાય ક. ઠાકોર 

 ગજુરાતી હા યસાિહ યના‘હા ય સમ્રાટ’ નુ ંિબ દ કોને મ યુ ંછે? Ans: જયોતી દ્ર હ. દવે 

 ગજુરાતીના મહાન સગંીતકાર અિવનાશ યાસે સૌપ્રથમ કયા નાટકમા ંસગંીત આપેલુ?ં Ans: લવકુશ પાને 
સીતા યાગ 

 ગજુરાતીમા ંસૌપ્રથમકડવાબ  આખ્યાન રચવાની શ આત કોણે કરી? Ans: ભાલણ 

 ગજુારે  િશરે તારેજગતનો નાથ તે હે ’ – આ ગઝલકોણે લખી છે? Ans: બાલાશકંરકંથાિરયા 

 ગજૂરાત િવ ાપીઠની થાપના કોણે કરી હતી? Ans: મહા માગાધંીજી 

 ગ ૂ રી ભ’ૂ કા યના રચિયતા કોણ છે? Ans: સુદંરમ ્

 ગોવધર્નરામે પોતાની પતુ્રીનુચંિરત્ર કયા પુ તકમા ંઆલેખ્યુ ંછે? Ans: લીલાવતી જીવનકલા 

 ગોિહલવાડના ંકોળી ી-પરુુષોહાથમા ંસપૂડા,ં સાવરણી, સ ૂડંલા,ં ડાલા,ં સાબેંલા ંલઈ વતુર્ળાકારે ફરીને કય ુન ૃ ય 
કરે છે? Ans: ઢોલો રાણો 

 ગોળમેજી પિરષદમા ંજવા ગાધંીજીનેઉ ેશીને ી મેઘાણીએ કયુ ંકા ય લખ્યુ ંહત ુ?ં Ans: છે લો કટોરો 

 ઘન યામ’ કયા મહાન ગજુરાતી સાિહ યકારનુ ંઉપનામ છે? Ans: કનૈયાલાલ માણેકલાલ મનુશી 

 ઘમૂકેત’ુ તખ લસુથી જાણીતા થયેલાસાિહ યકારનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: ગૌરીશકંર જોષી 

 ચકોર’ તરીકે ઓળખાતા ંગજુરાતના જાણીતા કાટૂર્ િન ટનુ ંનામ જણાવો. Ans: બસંીલાલ વમાર્ 

 છદંોલય બહૃત’ કયા જાણીતા કિવનો કા યસગં્રહ છે? Ans: કિવ િનરંજન ભગત 

 છાપખાનુ ંશ  કરનાર પ્રથમગજુરાતી તરીકે કોણ હતા? Ans: દુગાર્રામમહતેા 



 

 

 છેક ૧૮૭૫ની સાલમા‘ંદેશી કારીગરીને ઉ ેજન’ પુ તક કોણે લખ્યુ ંહત ુ?ં Ans: હરગોિવંદદાસ કાટંાવાલા 

 છેક ઇ.સ. ૧૮૮૯મા‘ંપરદેશી માલ આપણા દેશમા ંતૈયાર કરવાશા ઉપાય યોજવા’ એ િવષયપર ઈનામ િવ તા 
િનંબધ કોણે લખ્યો હતો? 

 જનનીની જોડ સખી, નહ જડે રે લોલ’ – જાણીતી કા યપિંકતના રચિયતા કોણછે?    Ans: દામોદર ખશુાલદાસ 
બોટાદકર 

 જનમટીપ’ કોની પ્રિસ  કૃિત છે?    Ans: ઈ રપેટલીકર 

 જય જય ગરવી ગજુરાત’ કા ય રચના કોની છે? Ans: કિવ નમર્દ 

 જયિભખ્ખ ુપરુ કાર’ ગજુરાત સરકાર તરફથી શેના માટે એનાયત કરવામા ંઆવે છે? Ans: માનવક યાણના 
કે્ષતે્ર ઉમદા પ્રવિૃ  કરવા બદલ 

 જયા ંજયા ંનજર મારી ઠરે, યાદી ભરી યા ંઆપની’ – પિંકત કયા કિવની છે? Ans: કિવ કલાપી 

 જયા ંજયા ંવસે એકગજુરાતી, યા ં યા ંસદાકાળગજુરાત…’ કિવતા કોણેલખી છે? Ans: કિવ ખબરદાર 

 જયા ંસધુી ગજુરાતી ભાષાને ગૌરવ નહીં મળે યા ંસધુી પાઘડી નહીં પહરંુે”. – આવી પ્રિતજ્ઞા કોણે લીધી હતી? 

Ans: મહા કિવ પે્રમાનદં 

 જયોિતસઘંની થાપના કોણે કરીહતી? Ans: મદુૃલા સારાભાઈ 

 જસમા ઓડણ’, ‘ ડંા લણ’ અને ‘રાજા દેઘણ’ વા વેશો લખનાર કોણ હતા ? Ans: અસાઈત ઠાકર 

 જાણીતા ગઝલકાર શ ૂ યપાલનપરુીનુ ંમળૂ નામ શુ ંછે? Ans: અલીખાન બલોચ 

 િજગરનો યાર જુદો તો બધો સસંાર જુદો છે’ – આ ગઝલ કોની છે? Ans: બાલાશકંર કંથાિરયા 

 જીવનમા ંભખૂ ભ ૂડંી છે ને તેથી ય ભ ૂડંી તો ભીખ છે’ – પ ાલાલ પટેલની કઇ મહાન નવલકથાનો આ િવચાર 
છે? Ans: માનવીની ભવાઇ 

 જૂનુ ંતો થયુ ંરેદેવળ જૂનુ ંતો થયુ’ં ભજન કોના ારા ગવાત ુ ંહત ુ?ં Ans: મીરા ં

  રચનામા ંકોઈ મહાનઐિતહાિસક યિકતનુ ંચિરત્ર આલેખાયુ ંહોય તેને શુ ંકહ ેછે? Ans: પ્રબધં 

 ને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે’ નામનુ ંપદ કોણે ર યુ ંછે ? Ans: કિવ ધીરો 

 જ્ઞાનપીઠ પાિરતોિષકિવ તા પ ાલાલ પટેલનો જ મ કયા ંથયો હતો? Ans: માડંલી 

 જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર મેળવનારપ્રથમ ગજુરાતી સાિહ યકાર કોણ છે? Ans: ઉમાશકંર જોષી 

 જ્ઞાની કિવ અખાનુ ંજ મ થળકયુ ંછે? Ans: તલપરુ 

 ઝવેરચદં મેઘાણી કયાગજુરાતી દૈિનક સમાચારપત્રમા ંપત્રકાર હતા?ં Ans: લછાબ 

 ઝવેરચદં મેઘાણીએ વતતં્રતા અનેપરતતં્રતાને લગતા સગં્રામગીતો કયા કા યસગં્રહમા ંલખ્યા હતા? Ans: 

િસંધડુો 



 

 

 ઝવેરચદં મેઘાણીના કયા પુ તકમામંકૂસેવક તરીકે પજૂય દાદા રિવશકંર મહારાજનુ ં યિકત વ સપેુરે પ્રગટ 
થાય છે? Ans: માણસાઇના 

 ઝવેરચદં મેઘાણીનુઉંપનામ શુ ંહત ુ?ં Ans: સકુાની 

 ઝવેરચદં મેઘાણીને‘રા ટ્રીય શાયર’નુ ંિબરુદ અપાવનાર લોકિપ્રયકા યસગં્રહ કયુ ંછે? Ans: યગુવદંના 

 ટૂંકી વાતાર્ એટલે તણખો’ આ િવધાન કોનુ ંછે? Ans: ગૌરીશકંર િત્રપાઠી 

 ટેબલ ટેિનસમા ંગજુરાતનો નબંર ૧ખેલાડી કોણ છે? Ans: પિથકમહતેા 

 ટો સટોયની‘વૉર એ ડ પીસ’ મહાનવલનો ગજુરાતી અનવુાદ કોણે કય છે? Ans: જયિંત દલાલ 

 તને સાભંરે રે, મને કેમ વીસરે રે‘ ના કિવ કોણ છે? Ans: પે્રમાનદં 

 તરણા ઓથે ડુગંર રે, ડુગંર કોઈ દેખે નહીં’ – વી સુદંર રચનાના રચિયતાનુ ંનામજણાવો.Ans: કિવ ધીરો 

 તારી આંખનો અફીણી’ – ગીત કોણે લખ્યુ?ં Ans: વેણીભાઇ પરુોિહત 

 તારે માથે નગારા વાગે મોતના રે’ – પદના રચિયતા કોણ છે ? Ans: દેવાનદં વામી 

 યાગ ન ટકે રે વૈરાગ્ય િવના…’ રચના કોની છે ? Ans: િન કુળાનદં વામી 

 િત્રભવુનદીપક પ્રબધં’ના કિવનુ ંનામ જણાવો. Ans: જયશેખર સિૂર 

 થોડા આંસ,ુ થોડા લ’ નામે આ મકથા કોણે લખી છે? Ans: જયશકંર સુદંરી 

 દ ાતે્રય બાલકૃ ણને સૌ કયાનામે ઓળખે છે? Ans: કાકાસાહબેકાલેલકર 

 દયારામ કા યના કયા પ્રકાર માટેજાણીતા છે? Ans: ગરબી 

 દશર્ક’ ઉપનામ કયા િવખ્યાત સાિહ ય સ કનુ ંછે? Ans: મનભુાઇ રાજારામ પચંોળી 

 દશર્ક’ની કઇ મહાન પે્રમકથા પરથી ગજુરાતી િફ મ બની છે? Ans: ઝેર તો પીધા ંછે જાણી જાણી 

 દશર્ક’નુ ંકયુ ંિત્રઅંકી નાટક મહાભારત પરઆધાિરત છે? Ans: પિરત્રાણ 

 દલપતરામના‘વેનચિરત્ર’માં ીજીવનની કઇ સમ યાની વાત છે? Ans: બાળિવધવાની સમ યા 

 દલપતરામના એક જાણીતા નાટકોનુનંામ આપો.Ans: િમ યાિભમાન 

 દલપતરામનુ ંનાટક‘લ મી’ કયા ગ્રીક નાટક ઉપર આધાિરત છે? Ans: લ ૂ સ 

 દાસી જીવણ કોનો અવતાર ગણાય છે? Ans: રાધા 

 િ રેફ’ ઊપનામથી ઓળખાતા ગજુરાતીસાિહ યકારનુ ંનામ જણાવો.Ans: રામનારાયણ િવ. પાઠક 

 નરિસંહ અને મીરામંાટે‘ખરા ઈ મી, ખરા શરૂા’ િવશેષણો કોણે વાપયાર્ં છે? Ans: કિવ કલાપી 

 નરિસંહ મહતેાએ કોના પર હૂડંીલખી હતી? Ans: શામળશા શેઠ ( ીકૃ ણ) 

 નરિસંહ મહતેાએપ્રભાિતયામા ંશેનો મિહમા ગાયો છે? Ans: જ્ઞાન 

 નરિસંહ મહતેાથી શ  થયેલા યગુનેકયા યગુ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે? Ans: ભિકતયગુ 



 

 

 નરિસંહ મહતેાની દીકરીનુ ંનામશુ ંહત ુ?ં Ans: કંુવરબાઇ 

 નરિસંહ મહતેાનુ ંજ મ થળ કયુ?ં Ans: તળાજા 

 નરિસંહ મહતેાને જૂનાગઢના કયારાજવીના સમકાલીન ગણવામા ંઆવે છે? Ans: રા’ માડંિલક 

 નરિસંહના મોટાભાગનાપદો કયા છદંમા ંરચાયા છે? Ans: લણાછદં 

 નરિસંહની રચનાઓમખુ્ય વે કેવા પ્રકારની છે? Ans: પદ 

 નરિસંહરાવિદવેિટયાની‘ મરણસિંહતા’ ક ણપ્રશિ ત કોને ઉ ેશીને રચાઇછે? Ans: વગર્ થપતુ્ર નિલનકા તને 

 નરિસંહરાવદીવેિટયાના કા યસગં્રહનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: કુસમુમાળા 

 નરિસંહ ેપોતાનાપંદોમા ંમખુ્ય વે કયો માત્રામેળ છદં પ્રયોજયો છે? Ans: લણા ં

 નમર્દ -અવાર્ચીનોમા ંઆ ’ જીવનચિરત્રનાલેખકનુ ંનામ જણાવો.Ans: કનૈયાલાલમનુશી 

 નમર્દ રિચત સપુ્રિસ  કિવતા‘જય જય ગરવી ગજુરાત…’ સૌપ્રથમ ગજુરાતી ભાષાના કયાશ દકોષમા ંપ્રકાિશત 
થઇ હતી? Ans: નમર્કોશ 

 નમર્દના કયા કા યમા ંએનુઆં મચિરત્ર િન પાત ુ ંજોવા મળે છે? Ans: વીરિસંહ 

 નમર્દની કિવતાનો એકિવિશ ટ િવષય કયો હતો? Ans: વતનપે્રમ 

 નમર્દની કા યભાવના પર કયાપિ મી સાિહ યકારનો પ્રભાવ જોવા મળે છે? Ans: કિવ વડઝર્વથર્ 

 નવ ભાગમા ંિવ તરેલો‘ભગવદગોમડંલ’ શ દકોશ કયા રાજવીએ તૈયાર કરા યોહતો? Ans: 

મહારાજાભગવતિસંહજી 

 નવલકથા‘પેરેિલિસસ’નાલેખક કોણ છે? Ans: ચદં્રકા તબક્ષી 

 નવલરામ કયુ ંસામાિયક ચલાવતા હતા? Ans: ગજુરાતી શાળાપત્ર 

 નદંબત્રીસી’ અને‘િસંહાસન બત્રીસી’ પ વાતાર્ઓ કોણે લખી છે? Ans: કિવ શામળ 

 નારાયણ દેસાઇ િલિખત ગાધંીજીનાબહૃદ્ જીવનચિરત્રનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: મારંુ જીવન એ જ મારી વાણી 

 હાનાલાલ કિવ કયા જાણીતા કિવનાપતુ્ર હતા? Ans: કિવ દલપતરામ 

 પ ાલાલ પટેલની કઇ નવલકથા પરથીિફ મ બની છે? Ans: માનવીનીભવાઇ 

 પ ાલાલ પટેલની કઇ પ્રિસ નવલકથાને ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર પ્રા ત થયો છે? Ans: માનવીની ભવાઇ 

 પાછળ પ્રવાસીઓમા ંઘણા િમત્રો પણ હતા, કોણે કય  પ્રહાર મને કંઇ ખબર નથી’ – ગઝલના લેખક કોણ છે? 

Ans: આિદલ મ સરુી 

 પાન લીલુ ંજોયુ ંને તમે યાદ આ યા’ – વા જાણીતા ગીતના ંરચિયતા કોણ છે ? Ans: હિર દ્ર દવે 

 પરુાણોમાથંી ગજુરાતીભાષામા ંપ પાતંર કરનાર કિવ કયા હતા? Ans: કિવ ભાલણ 

 પ ૃ વી છદંને પ્રવાહી બનાવવાનોપ્રયોગ કયા કિવએ કય  છે? Ans: બળવતંરાયક. ઠાકોર 

 પેિ સલ કલર અને મીણબ ી’ નાટકના લેખક કોણ છે? Ans: આિદલ મ સરુી 



 

 

 પોતાના છ પા ારા સામાિજકકુિરવાજો પર કટાક્ષ કરનારા અખા ભગતની પ્રિતમા અમદાવાદના કયા 
િવ તારમા ંમકૂવામાઆંવેલી છે? ns: ખાિડયા 

 પ્રબોધ બત્રીસી’ કૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: કિવ માડંણ બધંારો 

 પ્રાકૃતમાથંી ફેરફાર પામી આવેલીભાષા કયા નામે ઓળખાય છે? Ans: અપભ્રશં 

 પે્રમાનદં માટે‘A Prince of Plagiarists’ – આવુિંવધાન કોણે કયુર્ છે? Ans: કનૈયાલાલ મનુશી 

 પે્રમાનદં મળૂ કયાનંા વતની હતા? Ans: વડોદરા 

 પે્રમાનદંની‘મામેરંુ’ કૃિતકોના જીવન સાથે જોડાયેલી છે? Ans: નરિસંહ મહતેાની દીકરી કંુવરબાઈ 

 પે્રમાનદંની કઈ કૃિત દર શિનવારેગવાતી હતી? Ans: સદુામાચિરત્ર 

 પે્રમાનદંની પ્રખ્યાત કૃિત કઇછે? Ans: ઓખાહરણ 

 પે્રમાનદેં જીવનિનવાર્હ અથેર્કયો યવસાય વીકાય  હતો? Ans: સોની 

 ફરીદ મહમદ ગલુામનબીમ સરુીનુ ંઉપનામ જણાવો.Ans: આિદલ 

 બ્ર  સ ય, જગત િમ થા’ – આ કૈવલા તૈના ંિસ ાતંનુ ંપ્રિતપાદન કરનાર કિવ કોણ છે? Ans: જ્ઞાની કિવ અખો 

 ભકત કવિયત્રી ગગંાસતીનુ ંવતનકયુ ંહત ુ?ં Ans: સમિઢયાળા (િજ.ભાવનગર) 

 ભકત કવિયત્રી મીરાબંાઈએ જીવનનોઅંિતમ સમય ગજુરાતની કઇ પ્રાચીન નગરીમા ંિવતા યો હતો? Ans: 

ાિરકા 

 ભકત કિવ નરિસંહ મહતેાની કિવતાપર કઈ િવચારધારાનો પ્રભાવ છે? Ans: પે્રમલક્ષણા ભિકત 

 ભકત કિવયત્રી મીરા ંકઈ સાલમાગંજુરાતની ાિરકા નગરીમા ંઆવીને વ યા ંહતા?ં Ans: ઈ.સ.૧૫૩૭ 

 ભગવાન િશવે પ્રસ  થઈ નરિસંહમહતેાને શેના દશર્ન કરા યા હતા? Ans: રાસલીલા 

 ભગવાન ીકૃ ણે ગજુરાતમાઆંવીને કઇ નગરી વસાવી? Ans: ાિરકા 

 ભગવાનનો ભાગ’ના સ ક કોણ છે? Ans: રમેશ પારેખ 

 ભ  વ લભ મેવાડાની પદરચનાઓકયા નામે જાણીતી છે? Ans: શિકતનીભિકત 

 ભદ્રભંદ્ર’ નવલકથાના મખુ્ય પાત્રનુ ંનામ જણાવો.Ans: ભદ્રભંદ્ર 

 ભલુ ંથયુ ંભાગંી જજંાળ, સખેુ ભજીશુ ં ીગોપાળ’ – એ ઉદગાર કયા ભકત કિવના છે ? Ans: નરિસંહ મહતેા 

 ભવાઇના આ િપતાઅસાઇત ઠાકર કઇ સદીમા ંથઇ ગયા? Ans: ૧૫મી સદી 

 ભવાઇના આ િપતાઅસાઈત ઠાકર નાત બહાર મકૂાયા બાદ કયા ંઆવીને વ યા હતા? Ans: ઊંઝા 

 ભવાઇના આ િપતા ગણાતા અસાઈતઠાકર મળૂ કયાનંા વતની હતા? Ans: િસ પરુ 

 ભવાઈમા ંભાગ લેનાર કલાકારો કયાનામે ઓળખાય છે? Ans: ભવૈયા 

 ભવાઈમાં ીપાત્રો ભજવનાર પરુુષમડંળી કયા નામે ઓળખાતી? Ans: કાચંિળયા 



 

 

 ભારતીય પ્રાચીન સાં કૃિતકવારસો અને તેનો મહાન વૈભવ‘દશર્ક’ ના કયા ગ્રથંમા ંઆલેખાયેલો છે? Ans: 

આપણો વારસો અને વૈભવ 

 ભારેલો અિગ્ન’ અને‘િદ ય ચ ’ુ વી કલા મક નવલકથાના લેખક કોણ છે? Ans: રમણલાલ વ. દેસાઈ 

 ભાલણે‘આખ્યાન’ સજં્ઞાસૌપ્રથમવાર કઈ કૃિતમા ંઉપયોગમા ંલીધી હતી? Ans: નળાખ્યાન 

 ભાવનગર રાજય તરફથીકયા કિવને‘રાજકિવ’નુ ંિબરુદ અપાયુ ંહત ુ?ં    Ans: કિવદલપતરામ 

 ભાવનગરના કયા દીવાનને લોકો આ પણ તેમની િત ણ બિુ પ્રિતભા અને લોકોપયોગી કાય ને કારણે યાદ કરે 
છે? Ans: પ્રભાશકંર પ ણી 

 ભાષાને શુ ંવળગે ભરૂ’ – એવુ ંકોણે ક ુ ંછે ? Ans: જ્ઞાની કિવ અખો 

 મિણલાલ િ વેદીની‘ગલુાબિસંહ’ કઈ અંગે્રજી નવલકથાનો ભાવાનવુાદ છે? Ans: લૉડર્ િલટનની -‘ઝેનોની’ 

 મ યકાિલન ગજુરાતી સાિહ યમા‘ંજ્ઞાનનો ગરવો વડલો’ કોણ માનવામા ંઆવે છે? Ans: અખા ભગત 

 મ યકાલીન કિવ નાકરકયાનંો વતની હતો? Ans: વડોદરા 

 મ યકાલીન ગજુરાતી કિવ પ્રીતમનોજ મ કયા ંથયો હતો? Ans: બાવળા 

 મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યનાઉંષાકાળે પ્રથમ મરણીય નામ કોનુ ંલેવાય છે? Ans: હમેચદં્રાચાયર્ 

 મ યકાલીન ગજુરાતીસાિહ યના ંકયા કિવ િનરક્ષર હતા? Ans: કિવ ભોજા ભગત 

 મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યનીપહલેી વાતાર્ કઈ ગણાય છે? Ans: હસંરાજ-વ છરાજચઉપઈ 

 મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યનીસૌથી જૂની કૃિત કઈ ગણાય છે? Ans: ભરતે ર-બાહબુિલરાસ 

 મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યમાકંયા કબીરપથંી સતં પોતાને‘હિરનીદાસી’ તરીકે ઓળખાવે છે? Ans: દાસી 
જીવણ 

 મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યમાપંદ- વ પનો પાયો નાખનાર કિવનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: નરિસંહ મહતેા 

 મ યકાલીનફાગકુા યોમા ંઉ મ ફાગકુા ય કયુ ંમનાય છે? Ans: વસતં િવલાસ 

 મ યકાલીન સાિહ યનુ ંપહલેુબંારમાસી કા ય કયુ ંછે? Ans: નેિમનાથચતુ યિદકા 

 મનભુાઈ પચંોળી‘દશર્ક’ની કઈ નવલકથામા ં લજીવનના ંઅંગત અનભુવો આલેખાયા છે? Ans: બદંીઘર 

 મને એ જોઇને હસવુ ંહજારોવાર આવે છે, પ્રભ,ુ તારા ંબનાવેલા ંઆ  તમને બનાવે છે’ – પ્ર તતુ પિંકત કયા 
ગઝલકારની છે? Ans: હરજી 

 મરકી ના રોગની દવા શોધનાર પ્રખરરસાયણશા ી કોણ હતા? Ans: િત્રભોવનદાસગજજર-સરુત 

 મદર્  તેહનુ ંનામ…’ – આ પિંકત કોણે લખી છે? Ans: કિવ નમર્દ 

 મહે દ્ર મેઘાણી સપંાિદત કઇગજુરાતી ગ્રથં ેણી બે ટસેલર બની હતી? Ans: અરધી સદીની વાચનયાત્રા-ભાગ 
૧થી ૪ 

 મગંલ મિંદર ખોલો…’ – ગીતકા ય કોણે લખ્યુ ંછે ? Ans: નરિસંહરાવ િદવેિટયા 



 

 

 મા પાવા તે ગઢથીઉતયાર્ મહાકાળી રે’ – નામનોમહાકાળીમાનો ગરબો કોણે લખ્યો છે? Ans: કિવ શામળ 

 માણભ ’ વગાડનાર આખ્યાનકારનુ ંનામ જણાવો. Ans: વ લભ યાસ 

 માધવ કયાયં નથી મધવુનમા’ં કૃિતના સ ક કોણ છે? Ans: હિર દ્ર દવે 

 મા-બાપને ભલૂશો નિહ – ભજનનીરચના કોણે કરી હતી? Ans: સતંપિુનત મહારાજ 

 મારી આંખે કંકુના સરૂજ આથ યા’ ગીતના રચિયતા કોણ છે? Ans: રાવજી પટેલ 

 મારંુ માણેકડુ ંરીસાણુ ંરે, શામિળયા’ – નામનુ ંપદ લખનાર કોણ છે ? Ans: પે્રમાનદં 

 માળવા પરના િવજય પછીિસ રાજ જયિસંહને કયા નામથી ઓળખવામા ંઆ યો? Ans: અવિંતનાથ 

 મખુ્યમતં્રી ીનરે દ્ર મોદીએ જનશિકત, જ્ઞાનશિકત, ઉજાર્શિકત, જલશિકત અને રક્ષાશિકતને શુ ંનામ આ યુ ં
છે?    Ans: પચંામતૃ 

 મઘુલે આઝમ િફ મના‘મોહ ેપનઘટ પે નદંલાલ…’ ગીતના રચિયતા કોણ હતા? Ans: રઘનુાથ બ્ર ભ  

 મછૂાળી મા’ના નામે કયા બાળવાતાર્કાર પ્રખ્યાતથયેલા? Ans: િગજુભાઇબધેકા 

 મણૃાલસેને બનાવેલીકઇ િફ મનુ ંિચત્રાકંન ગજુરાતમા ંથયુ ંહત ુ?ં Ans: ભવુન શોમ 

 મે  તો ડગે પણ ના મનના ંડગે…’ – પદ કોણે ર યુ ંછે ? Ans: ગગંાસતી 

 યા હોમ કરીને પડો, ફતેહ છે આગે’ – આ પિંકત કયા કિવની છે? Ans: કિવ નમર્દ 

 રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક’ સૌપ્રથમ કયા સાિહ યકારને પ્રા ત થયો હતો? Ans: ઝવેરચદં મેઘાણી 

 રણજીતરામ વાવાભાઇ મહતેાને નામેકઇ સં થા ારા રણજીતરામ સવુણર્ચદં્રક આપવામા ંઆવે છે? Ans: 

ગજુરાત સાિહ યસભા 

 રણઝિણયુ ંઅને પજિણયુ ંવગાડીનેનાચતા ંગાતા ંઆિદવાસી જોડકા જોવાનો હાવો કયા મેળામા ંમળે છે? Ans: 

શામળાજીના મેળામા ં

 રણમ લ છદં’ના સ ક કોણ છે? Ans: ીધર યાસ 

 રણમ લ છદંમા ંકયા રસનુ ંઆલેખનથયુ ંછે? Ans: વીર રસ 

 રમણલાલ નીલકંઠનાિવવચેનસગં્રહનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: કિવતા અને સાિહ ય 

 રમણલાલ નીલકંઠનુ ંતખ્તાલાયકીધરાવત ુ ંકયુ ંનાટક છે? Ans: રાઇનોપવર્ત 

 રમણલાલ વ. દેસાઈનો જ મ કયાથંયો હતો? Ans: િશનોર 

 રમણલાલ સોનીનુગંજુરાતી સાિહ યના કયા કે્ષત્રમા ંપ્રદાન છે? Ans: બાળ સાિહ ય 

 રિવશકંર મહારાજનાજીવન પર આધાિરત પુ તકનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: માણસાઇના દીવા 

 રિવશકંર મહારાજનુ ંમખુ્ય સતૂ્રકયુ ંહત ુ?ં Ans: ઘસીને ઘસીનેઊજળા થઇએ 

 રવી દ્રનાથ ટાગોરેઆનદંશકંર વુને કયુ ંિબરુદ આ યુ ંહત ુ?ં Ans: ઉ મ યવહારજ્ઞ 

 રિસકલાલ પરીખનુ‘ંશિવર્લક’ નાટક કયા સં કૃત નાટકને આધારે રચાયુ ંછે? Ans: મ ૃ છકિટકમ ્



 

 

 ર તે ભટકતો શાયર’ પુ તકના લેખક કોણ છે? Ans: શેખાદમ આબવુાલા 

 રંગ અવધતૂ મહારાજનુ ંમળૂ નામશુ ંહત ુ?ં Ans: પાડુંરંગિવ લા વળામે 

 રંગ અવધતૂ મહારાજનો જ મ કયાથંયો હતો? Ans: ગોધરા 

 રંગતરંગ’ ભાગ ૧-૬મા ંકોના હા યિનબધંો સગં્રહાયેલા છે? Ans: જયોતી દ્ર દવે 

 રંગભિૂમ ઉપર યગુલગીતોની શ આતકોણે કરી? Ans: ડા ાભાઇધોળશાજી 

 રા. િવ. પાઠકે કયા ઉપનામથીવાતાર્ઓ લખી છે? Ans: િ રેફ 

 રાઇનો પવર્ત’ ના લેખક કોણ છે? Ans: રમણલાલ નીલકંઠ 

 રાખના ંરમકડા ંમારા રામે રમતા રાખ્યા રે’ ગીતના રચિયતા કોણ છે ? Ans: અિવનાશ યાસ 

 રા દ્ર શાહને કયાકા યસગં્રહ માટે જ્ઞાનપીઠ એવોડર્ મળેલો છે? Ans: િનરુ ેશે 

 રામ રમકડુ ંજિડયુરેં, રાણાજી!…’ પદ કોણે ર યુ ંછે? Ans: મીરાબંાઇ 

 રાસ સહ પદી કૃિતના રચિયતાકોણ છે? Ans: નરિસંહ મહતેા 

 િઢચુ તો પરકટાક્ષ કરતી રમણલાલ નીલકંઠની કથાનુ ંનામ શુ ંછે?    Ans: ભદ્રભંદ્ર 

 લાબંા જોડે ટૂંકો જાય, મરે નહીં તો માદંો થાય’ – આ વાકય પ્રયોગ સૌપ્રથમ કોણે કય  હતો? Ans: કિવ 
દલપતરામ 

 લીલી પિરક્રમાનો મેળો ગજુરાતમાકંયા ંભરાય છે? Ans: િગરનારપવર્તની તળેટીમા ં

 લોકકલા કે્ષતે્ર ગજુરાત સરકારતરફથી કયો મહ વપણૂર્ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે? Ans: ઝવેરચદં મેઘાણી 
પરુ કાર 

 લોકપ્રચિલત ઢાળોમાભંજન અને ગીતોના ગાય-લોકકિવ કોણ છે?    Ans: દુલાભાયા કાગ 

 િવ ની સવર્ ે ઠ વાતાર્ઓમાં થાન મેળવનાર‘પો ટ ઓિફસ’ વાતાર્ કયા ગજુરાતી સાિહ યકારનુસં ન છે? Ans: 

ધમૂકેત ુ

 વીજળીને ચમકારે મોતીડા ંપરોવો પાનબાઈ!’ આ પદરચના કોની છે? Ans: ગગંા સતી 

 શિકત ઉપાસનાના ગરબાના રચિયતાકોણ છે? Ans: ભ  વ લભ મેવાડા 

 શહીદ થયેલા વાતં યસૈિનકનુ ંશબ જોઇને ઝવેરચદં મેઘાણીએ કઇ કૃિત રચી હતી? Ans: મ ૃ યનુો ગરબો 

 શાળાપત્ર’ સામિયકના તતં્રી કોણ હતા? Ans: નવલરામ 

 િશશપુાલવધ’ના રચિયતા કોણ હતા? Ans: મહાકિવ માઘ 

 શુ ા તૈ િસ ાતંનાપ્રિતપાદક કોણ ગણાય છે? Ans: કિવદયારામ 

 શેષ’, ‘િ રેફ’ અને ‘ વૈરિવહારી’ વા ઉપનામો કયા લેખકના ંછે ? Ans: રામનારાયણ િવ. પાઠક 

 યકં મહાકા ય તરીકેનવાજવામા ંઆવેલુ‘ંિશશપુાલ વધ’ કયા ગજુરાતી મહાકિવએ રચેલુ ંછે? Ans: મહા કિવ 
માઘ 



 

 

 સમાજસધુારક મહીપતરામનીલકંઠે કઈ નવલકથા લખી હતી? Ans: સાસ ુવહુની લડાઈ 

 સમદુ્રિકનારે વસતા માછીમારોમાકંયા પવર્નુ ંિવશેષ મહ વ છે? Ans: ાવણી પનૂમ 

 સર વતીચદં્ર ેણી માટે ગીતોકોણે લખ્યા છે? Ans: તષુારશકુલ 

 સર વતીચદં્ર’મા ંઆદશર્ રાજય માટે કઇ યોજના સચૂવવામા ંઆવી છે? Ans: ક યાણગ્રામ 

 સર વતીચદં્રના બીજા ભાગનુશંીષર્ક શુ ંછે? Ans: ગણુસુદંરીનીકુટંુબજાળ 

 સવાયા ગજુરાતી તરીકે ઓળખાયેલાસાિહ યકાર કાકાસાહબે કાલેલકરની મળૂ અટક શુ ંહતી? Ans: રાજા યક્ષ 

 સતં પિુનત મહારાજનીગ્રથં ેણીનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: જ્ઞાનગગંોત્રી 

 સતં પિુનત મહારા  શ  કરેલુકંયુ ંમાિસક આ ય લોકિપ્રય છે? Ans: જનક યાણ 

 સદેંશ રાસક’ કૃિતના રચિયતાનુ ંનામ જણાવો. Ans: કિવ અ દુર રહમેાન 

 સભંવાિમ યગેુ યગેુ’ના લેખક કોણ છે? Ans: હરી દ્ર દવે 

 સં કૃત અનેઅંગે્રજી સં કારવાળી ગ શૈલી ગજુરાતના કયા કિવની રચનાઓમા ંિવકસેલી જોવા મળે છે? Ans: 

સુ દરમ ્

 સં કૃત અલકંાર શા નોસપુ્રિસ  ગ્રથં‘કા ય-મીમાસંા’ કઇ િલિપમા ંપ્રકાિશત થયો છે? Ans: પાડુંિલિપ 

 સં કૃત અલકંાર શા નોસપુ્રિસ  ગ્રથં‘કા ય-મીમાસંા’ કયા ંસચવાયેલો છે? Ans: ી હમેચદં્રાચાયર્ જ્ઞાનભડંાર, 

પાટણ 

 સં કૃતમા ંસૌપ્રથમવારહાઈકુ-તા કા-સીજો કા યોના રચિયતા કોણ છે? Ans: ડૉ. હષર્દેવ માધવ 

 સામવેદની કઈ શાખાઆ  ગજુરાતમા ંસચવાયેલી છે? Ans: કૌથિુમય 

 સાથર્ જોડણીકોશ’ના મખુ્ય સપંાદક કોણ હતા? Ans: મગનભાઇ પ્રભભુાઇ દેસાઇ 

 સાસ ુવહુની લડાઇ’ સામાિજક નવલકથાના લેખક કોણ છે? Ans: મહીપતરામ પરામ નીલકંઠ 

 સાિહ ય કે્ષતે્ર ગજુરાત સરકારતરફથી કયો મહ વપણૂર્ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે? Ans: આિદકિવ નરિસંહ 
મહતેા પરુ કાર 

 િસ હમેશ દાનશુાસન’ કયા સાિહ યપ્રકારમા ંલખવામા ંઆ યો છે? Ans: દુહા 

 િસંહને શ  શા ! વીરને મ ૃ ય ુશા !’ – આ પિંકત કયા કિવની છે ? Ans: કિવ હાનાલાલ 

 સીતાહરણ’ કૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: કમર્ણ મતં્રી 

 સધુારકયગુના સાિહ યનુ ંમખુ્યલક્ષણ કયુ ંછે? Ans: સસંારસધુારો અને સામાિજક પિરવતર્ન 

 સુ દરમ’્નુ ંમળૂ નામ જણાવો. Ans: િત્રભવુનદાસ પરુષો મદાસ લહુાર 

 સપુ્રિસ  કિવ અખાના ગરુુ કોણહતા? Ans: ગરુુ બ્ર ાનદં 

 સપુ્રિસ  સાિહ યકાર રમણલાલનીલકંઠે ગજુરાતના નામ પરથી કઇ રા ટ્રીય સં થા થાપી હતી? Ans: ગજુરાત 
સભા 



 

 

 સોકે્રટીસ’ નવલકથાના લેખક કોણ છે? Ans: દશર્ક – મનભુાઈ પચંોળી 

 ીઓ માટેનુ ંસૌપ્ર૫થમમગેેઝીન‘ ીબોધ’ કઇ સાલથી પ્રકાિશત થવાનુ ંશ  થયુહંત ુ?ં Ans: ઇ.સ. ૧૮૫૭ 

 ીપાત્રોનીભિૂમકાને રંગભિૂમ પર જીવતં કરનાર નટ કોણ હતા?    Ans: જયશકંર સુદંરી 

 નેહરિ મએ જાપાનના કયાકા યપ્રકારનો પ્રયોગ ગજુરાતીમા ંકય  છે? Ans: હાયકુ 

 નેહરિ મનુ ંમળૂ નામ શુ ંછે? Ans: ઝીણાભાઇ દેસાઇ 

 વામી આનદંના ઉ મલખાણોનુ ંસકંલન કયા પુ તકમા ંથયેલુ ંછે? Ans: ધરતીની આરતી 

 વામી આનદંનુ ંમળૂ નામ શુ ંછે? Ans: િહંમતલાલ રામચદં્ર દવે 

 વામી આનદેં પોતાનાજીવનઘડતરમા ંફાળો આપનાર પરાક્રમી ભાિટયા ીપરુુષોના ંચિરત્રો કયા ગ્રથંમારં યા ં
છે? Ans: કુળકથાઓ 

 હિરનો માગર્ છે શરૂાનો’ – પદરચના કોની છે? Ans: કિવ પ્રીતમદાસ 

 હસનપીરની દરગાહ કયા ંઆવેલી છે? Ans: દેલમાલ 

 હિળપતુ્ર એ બ્રોઈડરી માટેક છનુ ંકયુ ં થળ પ્રિસ  છે? Ans: હોડકા 

 હસંાઊલી’ પ વાતાર્ કયા જાણીતા કિવ-ભવાઇ કલાકારની છે? Ans: અસાઈત ઠાકર 

 હાઇકુનુ ંઅક્ષરબધંારણ શુ ંહોયછે? Ans: ૫ ૭ ૫ 

 હા ય સાિહ યની િવ તતૃિવવેચના સૌપ્રથમ કોણે કરી? Ans: રમણભાઇનીલકંઠ 

 હમેચદં્રાચયર્ રિચત િસ હમે કઇભાષામા ંરચાયેલ? Ans: પ્રાકૃત 

 હમેચદં્રાચાયર્નાકયા ગ્રથંમા ંઅપભ્રશંદૂહા જોવા મળે છે? Ans: િસ હમે શ દાનશુાસન 

 હમેચદં્રાચાયર્ના પ્રસિ ગ્રથં િસ હમેશ દાનશુાસન િસવાય અ ય બે કૃિતઓ કઇ? Ans: કા યાનશુાસન અને 
છ દોનશુાસન 

 ગજુરાત સરકાર ારાપાિરતોિષક પ્રા ત‘ યિકત ઘડતર’ પુ તકના લેખક કોણ છે? Ans: ફાધર વાલેસ 

 ‘રાઇનોપવર્ત’ ના લેખક કોણ છે? Ans: રમણલાલ નીલકંઠ 

 રાસસહ પદી કૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: નરિસંહ મહતેા 

 મનભુાઈ િત્રવેદી કયા તખ લસુથી િવખ્યાત બ યા? Ans: ગાિફલ 

 ‘અમે બધા’ હા યકથા કયા બે લેખકોએ સાથે મળીને લખેલી છે? Ans: જયોિત દ્ર દવે અનેધનસખુલાલ મહતેા 

 કિવ નમર્દને‘અવાર્ચીનોમા ંઆ ’ એવુ ંકહી કોણે િબરદા યા છે? Ans: કનૈયાલાલમનુશી 

 ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના થાપક કોણ હતા? Ans: રણિજતરામ વાવાભાઇ 

 છેક ૧૮૭૫ની સાલમા‘ંદેશી કારીગરીને ઉ ેજન’ પુ તક કોણે લખ્યુ ંહત ુ?ં Ans: હરગોિવંદદાસ કાટંાવાલા 

 ઝવેરચદંમેઘાણીનુ ંઉપનામ શુ ંહત ુ?ં Ans: સકુાની 



 

 

 મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યના ંકયા કિવ િનરક્ષર હતા? Ans: કિવ ભોજા ભગત 

 ગજુરાતી ભાષા માટે સૌ પ્રથમ‘ગ ૂ ર ભાષા’ એવો શ દપ્રયોગ કરનાર કોણ છે? Ans: ભાલણ 

 ગઝલકાર આિદલ મનસરુીની સૌપ્રથમ રચના કયા સામિયકમા ંપ્રકાિશત થઇ હતી? Ans: કુમાર 

 મહાન કિવ અખો કયા મઘુલ રાજાના સમયમા ંથઈ ગયો? Ans: જહાગંીર 

 મ યકાલીન સાિહ યનુ ંપહલેુ ંબારમાસી કા ય કયુ ંછે? Ans: નેિમનાથચતુ યિદકા 

 કિવ નમર્દના મનમોજી વભાવને કારણે તેમને િમત્રો કયા નામે બોલાવતા?ં Ans: લાલાજી 

 ગાધંીજીએ આનદંશકંર વુની કઈ કૃિતને‘વ ૃ પોથી’ કહી છે? Ans: િહ દુ ધમર્નીબાળપોથી 

 નરિસંહ અને મીરા ંમાટે‘ખરા ઈ મી, ખરા શરૂા’ િવશેષણો કોણે વાપયાર્ં છે? Ans: કિવ કલાપી 

 કિવભાલણનુ ંમળૂ નામ શુ ંહત ુ?ં Ans: પરુષો મ િત્રવેદી 

 ઈંગ્લૅંડ જનારા સૌપ્રથમગજુરાતી સાિહ યકાર કોણ હતા? Ans: મિહપતરામ નીલકંઠ 

 ‘મગંલ મિંદર ખોલો’ ગીત-કા યના રચિયતાનુ ંનામ જણાવો.Ans: નરિસંહરાવ ભોળાનાથિદવેટીયા 

 વામી દયાનદં સર વતીએ રચેલા ગ્રથંનુ ંનામ જણાવો.Ans: સ યાથર્પ્રકાશ 

 મનભુાઈ િત્રવેદી કયા તખ લસુથી િવખ્યાત બ યા? Ans: ગાિફલ 

 ગજુરાતી સાિહ ય કે્ષતે્ર ન ધપાત્ર પ્રદાન બદલ કયો સવુણર્ચદં્રક એનાયત કરવામાઆંવે છે? Ans: રણિજતરામ 
સવુણર્ચદં્રક 

 ગઝલકાર આિદલ મનસરુીની સૌપ્રથમ રચના કયા સામિયકમા ંપ્રકાિશત થઇ હતી? Ans: કુમાર 

 ર.વ. દેસાઇની‘ભારેલો અિગ્ન’ નવલકથા કયા ઐિતહાિસક વાતં ય સગં્રામનાપિરવેશમા ંલખાઇ છે? Ans: ઇ.સ. 
૧૮૫૭નો વાતં ય સગં્રામ 

 રામ રમકડુ ંજિડયુ ંરે, રાણાજી!…’ પદ કોણે ર યુ ંછે? Ans: મીરાબંાઇ 

 સતં પિુનત મહારાજની ગ્રથં ેણીનુ ંનામ શુ ંછે? Ans: જ્ઞાનગગંોત્રી 

 કિવ કલાપીનુ ંપરંુુ નામ શુ ંછે? Ans: સરુિસંહજી તખ્તિસંહજી ગોિહલ 

 ગજુરાતી ગિૃહણીઓમા ંઅપારલોકચાહના મેળવનાર‘ઘરઘરની જયોત’ કૉલમના લેિખકા કોણ હતા?ં Ans: 

િવનોદીની નીલકંઠગજુરાતમા ં

 ગજુરાતમા ંદેહદાનની શ આત કયા પ્રિસ  સાિહ યકાર ારા થઇ? Ans: નાનાભાઇભ  

 કિવતા આ માની અ-મતૃ કલા છે’ – તેવુ ંકયા િવવેચકે ક ુ ંછે? Ans: આનદંશકંરબાપભુાઇ વુ 

 ઝવેરચદં મેઘાણી કયા ગજુરાતી દૈિનક સમાચારપત્રમા ંપત્રકાર હતા?ં Ans: લછાબ 

 ગજુરાતીસાિહ ય પિરષદનુ ંમખુપત્ર કયુ ંછે? Ans: પરબ 

 સૌ પ્રથમ‘ગજુરાતી ભાષા’ એવો શ દ પ્રયોગ કયા કિવએ કય  છે? Ans: પે્રમાનદં 



 

 

 યકં મહાકા ય તરીકે નવાજવામા ંઆવેલુ‘ંિશશપુાલ વધ’ કયા ગજુરાતી મહાકિવએરચલેુ ંછે? Ans: મહા કિવ 
માઘ 

 સીતાહરણ’ કૃિતના રચિયતા કોણ છે? Ans: કમર્ણ મતં્રી 

 સર વતીચદં્રના બીજા ભાગનુ ંશીષર્ક શુ ંછે? Ans: ગણુસુદંરીની કુટંુબજાળ 

 ગજુરાતી ભાષાના પ્રાચીન હ તિલિખત પુ તકોના સગં્રહ માટે કઇ સં થા કાયર્રત હતી? Ans: ફાબર્સ ગજુરાતી 
સભા 

 ગજુરાત સરકારની ભાષાિનયામકની કચેરી કયુ ંસામિયક પ્રકાિશત કરે છે? Ans: રાજભાષા 

 ગજુરાતી સાિહ યમા‘ંઆખ્યાનનો િપતા’ કોણ ગણાય છે? Ans: કિવ ભાલણ 

 ગજુરાતી લોકસાિહ યના િવ તાર માટે કઈ કોમનો િસંહફાળો છે? Ans: ભાટચારણ 

 ગજુરાતી ભાષા-સાિહ યના સદંભર્મા ંઈ.સ.૧૪૦૦ થી ૧૮૦૦નો સમયગાળો કયા યગુ તરીકેઓળખાય છે? Ans: 

મ યકાલીન ગજુરાતી સાિહ યનો યગુ 

 કિવનમર્દે જગતનો ઈિતહાસ કયા નામે લખ્યો છે? Ans: રાજયરંગ 

 ીરંગ અવધતૂ મહારા  કઇ ભાષામા ંપુ તકો લખ્યા ંછે? Ans: મરાઠી, ગજુરાતી અનેસં કૃત 

 બાર હજારથી વધ ુગજુરાતીગીતોના રચિયતાનુ ંનામ જણાવો.Ans: અિવનાશ યાસ 

 ગજુરાતી સાિહ યમા‘ંઆિદ િવવેચક’ તરીકે કોણે નામના મેળવી છે? Ans: નવલરામ 

 સપુ્રિસ  મ યયગુીન કિવ ભાલણે મહાકિવ બાણભ  રિચત કયા સં કૃત ગ્રથંનુ ંગ પાતંરણ કયુર્ં હત ુ?ં Ans: 

કાદંબરી 

 ગજુરાતી હા યસાિહ યના‘હા ય સમ્રાટ’ નુ ંિબ દ કોને મ યુ ંછે? Ans: જયોતી દ્ર હ. દવે 

 પેિ સલ કલર અને મીણબ ી’ નાટકના લેખક કોણ છે? Ans: આિદલ મ સરુી 

 તરણેતરનો મેળો મહાભારતના કયા પ્રસગં સાથે સકંળાયેલો છે? Ans: દ્રોપદી વયવંર 

 કનૈયાલાલ મનુશીની િઢભજંક િવચારધારા કયા સામાિજક નાટકમા ંપ્રગટે છે? Ans: કાકાની શશી 

 ઝવેરચદં મેઘાણીના લોકગીતોને વરબ  કરનાર ગાયકનુ ંનામ જણાવો.Ans: હમેગુઢવી 

 કિવ દલપતરામ ે વાિમનારાયણ સપં્રદાયના કયા સતં પાસેથી ધમર્દીક્ષા લીધી હતી? Ans: ભમૂાનદં વામી 

 ગ ૂ રી ભ’ૂ કા યના રચિયતા કોણ છે? Ans: સુદંરમ ્

જુરાત	રમત ગમત�
 ગજુરાતના કયા રમતવીરનુ ંનામ વોટરપોલોની રમતમા ંજાણીત ુ ંછે?   – કમલેશનાણાવટી 

 જયિુબલી ઓફ િક્રકેટ’ નામનુ ંપુ તક કયા િક્રકેટર પર લખાયુ ંછે?   – જામરણજીતિસંહ 

 રમત – ગમત કે્ષતે્ર ગજુરાત સરકાર તરફથી કયો મહ વપણૂર્ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે?  – ી અંબભુાઇ 
પરુાણી પરુ કાર 



 

 

 ગજુરાતના કયા ખેલાડીએ ભારતીય િક્રકેટ ટીમના કૉચની સફળ ભિૂમકા ભજવી છે?  – અંશમુાન ગાયકવાડ 

 એકલ ય આચર્રી એકેડેમી’ની થાપના કોણે કરી હતી?   – િદનેશ ભીલ 

 ગજુરાત ચેસ ઓપન ટેટ ચેિ પયનશીપમા ંબધી જ કેટેગરી અને બધી જ ગે સ જીતનારએકમાત્ર ખેલાડી કોણ 
છે?  – વલય પરીખ 

 ખો-ખોની રમતના પ્રિસ  ગજુરાતી મિહલા ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો. – ભાવનાપરીખ 

 અજુ ર્ન એવોડર્ પ્રા ત કરનારગજુરાતી મિહલા બેડિમ ટન ખેલાડી કોણ છે?   – અપણાર્ પોપટ 

 એકલ ય આચર્રી એકેડેમી’ની થાપના કોણે કરી હતી?  – િદનેશ ભીલ 

 િક્રકેટમા ંદુિલપ ટ્રોફી કોનીયાદમા ંરમાય છે?  – જામદુિલપિસંહ 

 ખો-ખોની રમતમા ંઉ કૃ ટ દેખાવકરીને અજુ ર્ન એવોડર્ મેળવનારા પ્રથમ ખેલાડી કોણ છે?   – સધુીર ભા કર 

 ગજુરાત િક્રકેટએસોિસએશન(જીસીએ)નુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે?  – અમદાવાદ 

 ગજુરાત ચેસ ઓપન ટેટચેિ પયનશીપમા ંબધી જ કેટેગરી અને બધી જ ગે સ જીતનાર એકમાત્ર ખેલાડી કોણ 
છે?  – વલય પરીખ 

 ગજુરાતના કયા શહરેમા ંસિચનતેંડુલકરે પોતાની આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટના ં૩૦,૦૦૦ રન પરૂા કયાર્?  – 

અમદાવાદ 

 ગજુરાતની કઇ ચેસ ખેલાડી સૌપ્રથમ વમુન ઇ ટરનેશનલ મા ટસર્ની પ્રિતયોિગતા જીતી હતી?  – યાની દવે 

 ગજુરાતનો ખેલાડી રાજય કક્ષાએિસિ  પ્રા ત કરે યારે તેને કયો એવોડર્ આપવામા ંઆવે છે?   – જયદીપિસંહજી 
એવોડર્ 

 ગજુરાતનો ખેલાડીરા ટ્રીયક્ષેતે્ર િસિ  પ્રા ત કરે યારે તેને કયો એવોડર્ આપવામા ંઆવે છે?   – સરદાર 
વ લભભાઇ એવોડર્ 

 ગજુરાતી મળૂનો કયો ખેલાડીઇંગ્લે ડની િક્રકેટ ટીમમા ંઓપિનંગ બે સમેન તરીકે રમતો હતો?   – િવક્રમ સોલકંી 

 ચેસની રમતમા ંિફડેરેિટંગમેળવનાર િવ નો સૌથી નાની વયનો ગજુરાતનો ખેલાડી કોણ હતો?   – પ્રિતક પારેખ 

 ચેસમા ંગજુરાતનેઆંતરરા ટ્રીય તરે નામના અપાવનાર ખેલાડીનુ ંનામ શુ ંછે?   – તેજસ બાકરે 

 જામ રણજીતિસંહજીએ િક્રકેટનોફટકો લગા યો તે કયા નામથી ઓળખાય છે?   – લેગ ગ્લા સ 

 દુલીપ ટ્રોફી’ કઇ રમતમા ંિવ તા બનવા બદલ એનાયત કરવામા ંઆવે છે?   – િક્રકેટ 

 નેશનલ હે ડબોલચેિ પયનશીપ -૨૦૦૭મા ંપ્રથમ થાને આવનાર ખેલન કહારને કયા એવોડર્થી 
નવાજવામાઆં યા હતા?  – સરદાર પટેલએવોડર્ (જુિનયર) 

 િબિલયડ્ર્સની રમતમા ંગજુરાતનેિવ તરે નામના અપાવનાર ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો.  – ગીત શેઠી 

 ભારતીય િક્રકેટ ટીમમા ંસૌથીનાની વયે થાન પામનાર િવકેટ કીપર-બે સમેનનુ ંનામ જણાવો.  – પાિથર્વ પટેલ 

 ભારતીય િક્રકેટટીમમા ં થાન મેળવનાર સવર્પ્રથમ ગજુરાતી િવકેટકીપરનુ ંનામ જણાવો.  – િકરણ મોરે 



 

 

 રણજી ટ્રૉફી કોના નામ સાથેસકંળાયેલ છે?   – જામરણજીતસિહંજી 

 રમત – ગમત કે્ષતે્ર ગજુરાતસરકાર તરફથી કયો મહ વપણૂર્ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે?  – ી અંબભુાઇ 
પરુાણી પરુ કાર 

 વનડે િક્રકેટમાભંારતે તેનો ૪૧૪ રનનો સવાર્િધક જુમલો કયા શહરેના ટેિડયમ પર ન ધા યો હતો?   – રાજકોટ 

 વષર્ ૨૦૦૫ માટેગજુરાતના કયા ખેલાડીને‘રાજીવગાધંી ખેલર ન એવોડર્’ એનાયતથયો હતો?  – પકંજઅડવાણી 

 વષર્ ૨૦૦૯મા ંનેશનલ ઇ ટરસેટએ લિેટકસ ચે પીયનશીપમા ં૨૦ કી.મી. ચાલવાની પધાર્ કોણે જીતી હતી?  – 

બાબભુાઇ પનોચા 

 િવજય હઝારે કઇ રમતનાઆંતરરા ટ્રીય ખેલાડી તરીકે જાણીતા હતા?   – િક્રકેટ 

 િવ પ્રિસ  ગજુરાતી િબલીયડર્ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો.  – ગીતશેઠી 

 શિૂટંગમા ંઉ કૃ ટદેખાવ કરીને અજુ ર્ન એવોડર્ પ્રા ત કરનાર ગજુરાતના પ્રથમ ખેલાડી કોણ છે?   – ઉદયન 
ચીનભુાઇ 

 સૌરા ટ્રના કયા ખેલાડીએ વષર્૨૦૦૯મા ંરણજી ટ્રોફીની સળંગ બે મેચમા ંબેવડી સદી ફટકારી હતી?   – ચેતે ર 
પજૂારા 

 કેિટંગમા ંઉ કૃ ટ દેખાવકરીન ેઅજુ ર્ન એવોડર્ પ્રા ત કરનાર ગજુરાતના પ્રથમ ખેલાડી કોણ છે?  – નમન પારેખ 

ભારત ઇિતહાસ –  જનરલ	નોલેજ�
 અરિવંદ ઘોષના ક્યા પુ તકમા ંક્રાિંતની યોજના આલેખી હતી ? – ભવાની મિંદર 

 અંગે્રજ સરકાર સામે ઉગ્ર ક્રાિંતકારી ચળવળના છે લા શહીદ કોને ગણવામા ંઆવે છે? – ઉધમિસંહને 

 અંગે્રજોએ ભારતમા ંકયા થળે પોતાનુ ંપ્રથમ વેપારી મથક થા યુ?ં  – સરુત 

 ઇ.સ. 1612મા ંસર ટોમસ રૉએ કોની પાસેથી ઇ ટ ઇિ ડયા કંપની માટે વેપાર માટેનો પરવાનો મેળવીયો ? – 

જહાગંીર 

 ઇ.સ. ૧૪૫૩ મા ંતકુર્ મિુ લમોએ ુ ંઆંતરરા ટ્રીય વેપારીમથક જીતી લીધુ?ં – કૉ ટેિ ટનોપલ 

 ઇ.સ. ૧૯૪૮મા ંવા કો-દ-ગામા સૈપ્રથમ ભારતના કયા બદંરે આ યો?  – કાિલકટ 

 ઇિ ડયન ઇિ ડપે ડ સ લીગ’ નુ ંનામ બદલીને ‘ગદર પક્ષ’ કોણે રાખ્યુ?ં  – લાલા હરદયાળે 

 ઇિ ડયન ઇિ ડપે ડ સ લીગની થાપના ક્યારે અને ક્યા થઇ ? – ઇ.સ. 1906મા,ં અમેિરકામા ં

 ઇ ટ ઇિ ડયા કંપનીની થાપના ક્યારે થઇ ? – ઇ.સ. 1600મા ં

 ફ્રચ ઇ ટ ઇિ ડયા કંપનીની થાપના ક્યારે થઇ ? ઇ.સ. 1664મા ં

 ઇ ટ ઇિ ડયા કંપનીને એક યાપારી કંપનીમાથંી રાજકીય અને લ કરી સ ા કોણે બનાવી? – હિે ટંગ્સે 

 કયા વાઇસરૉયના સમય દરિમયાન મિુ લમ લીગની થાપના થઇ?  –  લૉડર્ િમ ટો 

 કયા વાઇસરૉયના સમયમા ંકોના િવરોધમા ંયરુોિપયનોએ આંદોલન કયુર્?  – ઇ બટર્ િબલના 



 

 

 ભારતના ભાગલાના ંબી કયા સધુારામા ંવવાયેલા ંજોવા મળે છે?  – ઇ.સ. ૧૯૦૯ના મોલેર્-િમ ટો સધુારામા ં

 ભારતમા ંખેલાયેલ સ ા સઘંષર્મા ંકઇ િવદેશી પ્રજા સવ પરી બની – અંગેજો 

 કયા સધુારાએ મિુ લમોને કોમી મતદાર મડંળો આ યા?ં   –  મોલેર્-િમં ટો 

 કંપની શાસન દરિમયાન દેશનો કારીગર વગર્ રોજી-રોટી માટે શહરેો તરફ વ યો, કારણ કે… – અંગે્રજોને કારણે 
ગામડાનંા ગહૃ ોગ પિડ ભાગં્યા. 

 કેટલાક લેખકો કોને ‘મિુ લમ કોમવાદના િપતા’ કહ ેછે? – લૉડર્ િમ ટોને 

 કોના અવસાન પછી વરા ય પક્ષ િનબર્ળ બની ગયો?  – િચ રંજનદાસના 

 કોના પ્રયાસોથી ભારતમા ંઅંગે્રજી ભાષા ારા િશક્ષણ આપવાનો પ્રારંભ થયો? – લૉડર્ મેકોલેના 

 મિુ લમ સમાજની સધુારણા માટેનુ ંકાયર્ કોણે શરુ કયુર્?  – સર સૈયદ અહમદે 

 કોના મતે રૉલેટ ઍક્ટ ારા ભારતીઓનો ‘દલીલ, અપીલ અને વકીલ’ નો અિધકાર લઇ લેવામા ંઅ યો? – 

પિંડત મોતીલાલ નેહરુના 

 કોની ભલામણથી મદ્રાસ(ચે ાઇ),મુબંઇ અને કલક ામા ંયિુનવિસર્ટીની થાપના થઇ ? – ચા સર્ વડુની 

 ક્યા વાઇસરૉયે બગંાળના બે ભાગલા પાડયા?  –  કઝર્ને 

 ગાધંીજીએ અસહકારનુ ંઆંદોલન મોકફૂ રાખ્યુ ંતેના પ્ર યાઘાત પે ક ગે્રસમા ંજ કયા પક્ષની થાપના થઇ? – 

વરા ય પક્ષ 

 ગજુરતમા ંસ  ક્રાિંતની ભિૂમકા સૈપ્રથમ કોણે તૈયાર કરી હતી?  – ી અરિવંદ ઘોષે 

 જિલયાવંાલા બાગ કયા શહરેમા ંઆવેલો છે?  – અમતૃસરમા ં

 જિલયાવંાલા બાગ હ યકાડેં કયા મહ વના આંદોલનની ભિૂમકા પરૂી પાડી?  –  અસહકારનુ ંઆંદોલનની 

 તકુ ના સલુતાનને કેદ કરવાથી ભારતના મિુ લમોને ભારે આઘાત લગ્યો, કારણ કે… ?  –  તે મિુ લમ જગતનો 
પ્રમખુ હતો. 

 પોતાની સહીવાળી સોનાની પ ી રિશયાના ઝારને કોણે મોકલી હતી? – રાજા મહે પ્રતાપે 

 પરદેશની ભિૂમ પર િહંદનો રા ટ્ર વજ સૌપ્રથમ કોણે ફરકા યો? – મૅડમ િભખાઇજી કામાએ 

 પોટુર્ગીઝ પ્રવાસી વા કો-દ-ગામા ભારત તરફનો નવો જળમાગર્ શોધવા પોટુર્ગલના ક્યા બદંરેથી નીક યો? – 

િલ બન 

 બગંાળ, િબહાર અને ઓિર સામા ંચાલતી ામખુી શાસનપ િત ક્યા ગવનર્ર જનરલે નાબદૂ કરી? –વૉરનહિે ટગં્સે 

 બગંાળના ભાગલાના અમલનો િદવસ ક્યા િદન તરીકે મનાવવામા ંઆ યો?  –  રા ટ્રીય શોકિદન 

 ભારત અને ઇંગ્લૅં ડ વ ચે આગબોટ સેવા ક્યારે શરુ થઇ?  – ઇ.સ. ૧૮૫૭મા ં

 ભારતમા ંરેલવેની સૈપ્રથમ શરુઆત મુબંઇ અને થાણા વ ચે ક્યારે શરુ થઇ?ઇ.સ.  –  ૧૮૫૩મા ં

 સતી થવાના િરવાજ પર કયા ગવનર્ર જનરલે પ્રિતબધં મકૂ્યો?  – િવિલયમ બૅિ ટકે 



 

 

 ગજુરાતમા ંઆિદવાસીઓને સધુારવાનુ ંકાયર્ કોણે કયુર્?  – અમતૃલાલ ઠક્કરે 

 ભારતમા ંખેલાયેલા સ ાસઘંષર્મા ંકોણ સવ પરી બ યુ?ં – અંગે્રજો 

 ભારતમા ંવેપાર માટે સૌપ્રથમ કઇ યરુોિપયન પ્રજા આવી? – પોટુર્ગીઝો 

 શરુઆતમા ંઇ ટ ઇિ ડયા કંપનીના વેપારી અિધકરીઓનુ ંમખુ્ય કાયર્ ુ ંહત ુ?ં – મહસેલૂ ઉઘરાવવાનુ ં

 ભારતમા ંરેલવેની સૌપ્રથમ શરુઆત… – મુબંઇ અને થાણા વ ચે થઇ. 

 મિુ લમ લીગની થાપના ક્યારે થઇ ? – ઇ.સ. 1906મા ં

 મિુ લમ લીગનુ ંિવિધસરનુ ંપ્રથમ અિધવેશન કયા શહરેમા ંયોજાયુ ંહત ુ?ં  –  અમતૃસરમા ં

 રિશયાના કયા ક્રાિંતવીરે ભારતના ક્રાિંતકારીઓને મદદ કરવાનુ ંવચન આ યુ ંહત ુ?ં  – ટ્રોટ કીએ 

 કયા ઍક્ટથી યિક્ત વાતં ય અને વાણી વાતં ય નામશેષ બ યુ?ં  – રૉલેટ 

 જિલયાવંાલા બાગમા ંકોણે બેફામ ગોળીબાર કરા યો?  – જનરલ ડાયરે 

 વદેં માતરમ’ ગીત કઇ નવલકથામાથંી લેવામા ંઆ યુ ંછે? – આનદંમઠ 

 ગજુરાતમા ંસશ  ક્રાિંત શરુ કરવામા ંસૌપ્રથમ કોણે સિક્રય ભાગ લીધો હતો?  – ી બારી કુમાર ઘોષે 

 િવિલયમ વાયલીની હ યા કોણે કરી? – મદનલાલ ધીંગરાએ 

 વદેં માતરમ’ ગીત કોની નવલકથામાથંી લેવામા ંઅ યુ ંછે?  – બિંકમચં  ચ ોપા યાયની 

 વદેં માતરમ’ ગીતના રચિયતા કોણ હતા?  –  બિંકમચં  ચ ોપા યાય 

 મિુ લમ લીગની થાપનાની પા ર્ભિૂમકા શામા ંરહલેી છે? –  િસમલા સમેંલનમા ં

 વા કો-દ-ગામા કોની સહાયથી ભારત આવવા સફળ થયો?  – અહમદ ઇ ન મજીદની 

 ી અરિવંદ ઘોષે કયા પુ તકમા ંક્રાિંતની યોજનાનુ ંવણર્ન કયુર્ હત ુ?ં – ભવાની મિંદર 

 સ ા સઘંષર્ના અંતે ડચ પ્રજા પાસે ક્યા સં થાનો ર ા – પ િડચેરી,માહ,ેચદં્રનગર અને કરૈકાલ 

 સ ા સઘંષર્ના અંતે પોટુર્ગીઝ પ્રજા પાસે ક્યા સં થાનો ર ા  – દીવ,દમણ અને ગોવા 

 સમગ્ર ભારતમા ં૧૯ ઑક્ટોબર, ૧૯૧૯નો િદવસ કયા િદવસ તરીકે મનાવવામા ંઆ યો?   – ‘ િખલાફત િદવસ’ 

 સહાયકારી યોજના સઘં’ નો જનક કોણ હતો?  –  ગવનર્ર જનરલ વેલે લી 

 ખાલસાનીિત’ નો જનક કોણ હતો?  –  ગવનર્ર જનરલ ડેલહાઉસી 

 ક્યા વાઇસરૉયના અ યાયી કાયદાઓ અને પગલાનેં લીધે રા ટ્રવાદી પ્રવતૃીઓને ઉ ેજન મ યુ?ં  –  િલટનના 

 વરાજ મારો જ મિસ  હક છે અને તેને લઇને જ હુ ંઝપંીશ.’’   –  બાલગગંાધર િટળકે 

 વરા ય પક્ષની થાપના ક્યારે થઇ?   – ઇ.સ. ૧૯૨૩મા ં

 સાયમન કિમશનના  ખુ કોણ હતા –  હોન સાઇમન 

 સાયમન કિમશન ગેટ વે ઑફ ઇ ડયા આ ુ ં યાર  ુ ં ૂ ો ચાર કરવામા ંઆ યો ? – સાયમન ગો બેક 



 

 

 લાલા લજપત રાય ુ ંઆવસાન  ાર થ ુ ં? – 17 નવે બર 1928ના રોજ 

 8 એિ લ 1929ના રોજ  દ લીની સે લ એસે બલી હૉલમા ંબો બ ક ને ફ ો હતો – ભગતિસહ અને 
બ ુક રદ  

 મોતીલાલ નહ ુની કિમટ એ બધંારણની  પ રખા( ાફ) તૈયાર   તે  ા અહવાલ તર  ક ઓળખાય છે – 
નહ ુ અહવાલ 

 અ બાસ તૈયબ ની ધરપકડ થતા ંધારાસણા સ યા હ  ુને ૃ વ કોણે સભંા ુ ં?- સરો જની નાય ુ 
 ભારતમા ં વાતં દનની  થમ ઉજવણી  ાર થઇ?-26 યઆર  1930 

 બારડોલી સ યા હ  ાર કરવામા ંઅ યો?-ઇ.સ. 1928 

 આઝાદ  માટં હવે  ું એક પળ પણ રોકઇ શ ુ તેમ નથી. આ િવધાન કોણે કહ ુ ંહ ુ ં? – ગાધંી એ 

 દાડં ચૂની  લુના નેપો લયનની પે રસ માચ સાથે કોણે કર  ? – મહાદવભાઇ દસાઇએ 

 ગાધંી એ દાડં ચૂ  ાથંી શ ું  કર ?- સાબરમતી હ રજન આ મથી 
 ણૂ  વરા ય ા તનો સઘંષ કયા સ યા હથી શ ુ થયો ?- બારડોલી સ યા હથી 
 ગાધંી એ  ય તગત સ યા હની લડત માટ  થમ સ યા હ  તર ક કોને પસદં કયા?-િવનોબા ભાવેને 

 હદ છોડો લડત કોના ને ૃ વ નીચે કરવામા ંઆવી?-ગાધંી ના 
 ેજોના લાઠ ચા ને કારણે કો  ુઅવસાન થ ?ુ-લાલા લજપતરાય  ુ

 સિવનય કા નૂભગંની લડત કોના ને ૃ વ નીચે કરવામા આવી?-ગાધંી ના 
 દાડં ચૂ  ાર આરંભાઇ?-12 માચ, 1930 

 દાડં ચૂમા ં લૂ કટલા સ યા હ ઓ હતા?- 78 

 દાડં ચૂને કોણે મહા ભિન મણ તર ક ઓળખાવી – મહાદવભાઇ દસાઇએ 

 દાડં ચૂને  ભુાષચં બોઝે કોની સાથે સરખાવી – નેપો લયનની પેર સ માચ 

 ગધંી એ મીઠાના ંકાયદાનો ભગં  ાર કય ?- 6 એિ લ, 1930 ના રોજ 

 ધારાસણા સ યા હ ુ ંને ૃ વ સૌ થમ કોણે લી  ુહ  ુ? – અ બાસ તૈયબ એ 

 મૈને નમક કા કા નૂ તોડ  દયાઢ આ િવધાન કોણે ઉ ચાય હ ુ ં? – ગાધંી એ 

 ભરતની રા ટ ય ચળવળના ઈિતહાસમા ંમહ વની ઘટના કઈ હતી  ?  –  સિવનય કા નૂ ભગં ની લડત 

 ઓગ ટ દરખા ત કોણે ર ૂ કર  હતી ? – ભારત ના વાઇસરોય  લનલથગોએ 

 કરગે યા મરગે,લે કન આઝાદ  લેક  હ  રહગે. આ િવધાન કોણે ઉ ચા  ુહ ુ ં?-ગાધંી એ 

 ાિતકાર ઓએ લાલા લજપતરાય ના  ૃ  ુમાટ જવાબદાર કયા  ેજ અિધકાર ની હ યા કર  ? – સ ડસની 
 ભુાષચં બોઝે ક ેસ છોડ ને કયા પ  ની  થાપના કર  હતી ? – ફોરવડ  લોકની 
 ભુાષચં બોઝનો જ મ  ાર થયો હતો ? – 23 આુર  1897મા ં
 ભુાષચં બોઝ  વરાજ પ મા ં ાર જોડાયા ? – 1923મા ં
 હ ર રુા ક ેસ અધીવેશનમા ં ખુ  થાને કોની વરણી થઇ ?- ભુાષચં  બોઝની 
 વરાજ પ ના  ચાર માટ  ભુાષચં બોઝે  ુ ંસા તા હક શ    ુ? બગંલેરાથા 
 ભુાષચં બોઝ  પાનથી  ા શહર ગયા ? – િસગા રુ 

 મનીમા ંઆઝાદ  હદ ર ડયો  ટશનની  થાપના કોણે કર  ? – મેજર મોહનિસગે 

 આઝાદ  હદ ફોજના વડ બ યા પછ   ભુાષબા  ુકયા નામે ઓળખાયા ? – નેતા  



 

 

 ભુાષચં બોઝે કામચલાઉ સરકારની  થાપના  ા કર  ?-િસગા રુમા ં
 આઝાદ  હદફોજ ુ ંવ ુમથક  ા ખસેડવામા ંઆ  ુ?-રં નૂ 

 આઝાદ  હદફો  સૌ ભારત ુ ં થમ ક  ુમથક કબ  ક  ુ?-મોડોક 

 વઇસરોય વેવેલ પછ  ભારતના ંવાઇસરોય કોણ હતા ?-લોડ  રપનની 
 ભુાષચં બોઝ ુ ં ુ  ક  ુહ  ુ? – જય હદ 

 ભુાષચં બોઝ વેશ પલટો કર  માચ,ના રોજ કયા દશમા ંપહો યા ?-જમની 
 ૂન,1948  ધુીમા ંભારતને આઝદ  આપવાની  હરાત કોણે કર  હતી ? – એટલીએ 

 હદમા ં ટશશ સરકારના ંછે લા ંવાઇસરોય કોણ હતા ?-લોડ માઉ ટ બેટન 

 ભારતને આઝાદ  મળ એ વખતે ભારતમા ંકટલા દશી રા યો હતા ?- 562 ટલા 
 સાઇમનકમીશનના ંબધા સ યો કોણ હતા ?- ેજો 
 ણૂ  વરા ય ની માગણી  ાર કરાઇ ?-31 ડસે બર 1929 

 લહોરમા ંકઇ નદ ના  કનાર  ણૂ  વરા યની માગણી કરાઇ ? – રાવી 
 ભગતિસહ, ખુદવ અને રાજ ુ ુને ફાસંીની સ  કરાઇ તે કસ કયા નામે  યાત બ યો ?- લાહોર ષડયં  

 હદ છોડો લડત  ાર શ ું  કરવામા ંઆવી ?- 8  ઓગ ટ 1942 

 હદ છોડો લડતની લડત સમયે  લ ડના વડા ધાન કોણ હતા ? – ચચલ 

 ભરતદશ  ાર આઝદ થયો?- 15 ઓગ ટ 1947 ના રોજ 

 લોડ મઉ ટ બેટન યોજના  ાર ર ૂ થઇ ?- 3  ૂન, 1947 ના રોજ 

 સાઈમન કિમશન ભારતમા ં ાર આ  ુ? -3  ફ આુર , 1928 

થમ ભારતીય મ હલાઓ�

 પ્રથમ મિહલા શાસક  –  રઝીયા સલુતાના (૧૨૩૬) 

 પ્રથમ મિહલા યુ મા ંલડનાર  –  રાની લ મીબાઈ (૧૮૫૭) 

 પ્રથમ મિહલા નાતક   –  િવ ાગૌરી(ગજુરાત) (૧૯૦૪) 

 પ્રથમ મિહલા રા ય પ્રધાન  –  િવજયા લ મી પિંડત   (૧૯૩૭) 

 પ્રથમ મિહલા લ કરી અિધકારી  –  નીલા કૌિશક પિંડત 

 પ્રથમ મિહલા ટંટક્વીન  – નાિદયા  (૧૯૪૫) 

 પ્રથમ મિહલા રા યપાલ    –   સરોજીની નાયડુ (૧૯૪૭) 

 પ્રથમ મિહલા કે દ્રીય પ્રધાન   –  રાજકુમારી અમતૃ કૌર   (૧૯૫૨) 

 પ્રથમ મિહલા સયંકુ્ત.રા ટ્રીય.સઘં સામા ય. સભાના પ્રમખુ  –  િવજયા લ મી પિંડત (૧૯૫૩) 

 પ્રથમ મિહલા ઈંગ્લીશ ખાડી તરનાર  –  આરતી સહા (૧૯૫૯) 

 પ્રથમ મિહલા િવ  સુદંરી   –  રીતા ફરીયા (૧૯૬૨) 

 પ્રથમ મિહલા મખુ્ય પ્રધાન  –  સિુચતા કૃપલાની   (૧૯૬૩) 



 

 

 પ્રથમ મિહલાવડાપ્રધાન   –  ઇ દીરા ગાધંી   (૧૯૬૬) 

 પ્રથમ મિહલા દાદા સાહબે ફાળકે અવાડર્   –  દેિવકારાની શેરકી  (૧૯૬૯) 

 પ્રથમ મિહલા નોબેલ પાિરતોિષક  –  મધર ટેરેસા  (૧૯૭૯) 

 પ્રથમ મિહલા એવરે ટ િવ તા  –  બચે દ્રી પાલ (૧૯૮૪) 

 પ્રથમ મિહલા સાિહ ય અકાદમી  –  કંુદિનકા કાપિડયા (૧૯૮૫) 

 પ્રથમ મિહલા યાયમિૂતર્ સપુ્રીમ કોટર્ મીર  –  સાહબે ફાિતમાબીબી (૧૯૮૯) 

 પ્રથમ મિહલા આઈ.પી.એસ.   –  િકરણ બેદી  (૧૯૭૨) 

 પ્રથમ મિહલા િવ  ગુ રી એવોડર્  –  આશા પારેખ (૧૯૯૦) 

 પ્રથમ મિહલા બેિર ટર  – કનેર્લીયા સોરાબજી  (૧૯૯૦) 

 પ્રથમ મિહલા પે્રસ ફોટોગ્રાફર  – હોમાઈ યારાવાલા 

 પ્રથમ મિહલા મખુ્ય યાયાધીશ (િહમાચલ પ્રદેશ)  – લીલા શેઠ  (૧૯૯૧) 

 પ્રથમ મિહલા રે વે ડ્રાઈવર  – સરેુખા યાદવ  (૧૯૯૨) 

 પ્રથમ મિહલા બસ ડ્રાઈવર   – વસથંકુમારી (૧૯૯૨) 

 પ્રથમ મિહલા ટોક એ ચ જ પ્રમખુ  – ઓમાના અબ્રાહમ  (૧૯૯૨) 

 પ્રથમ મિહલા પાયલટ  – દુબાર્ બેનરજી (૧૯૯૩) 

 પ્રથમ મિહલારે વે ટેશન મા તર  – રી કુસી હા રોય  (૧૯૯૪) 

 પ્રથમ મિહલા ફ્રચ ઓપન બેડિમ ટન િવ તા  – અપણાર્ પોપટ (૧૯૯૪) 

 પ્રથમ મિહલા િમસ યિુનવસર્   –  સિુ મતા સેન (૧૯૯૪) 

 પ્રથમ મિહલા પ્રાણી િમત્ર એવોડર્  – મેનકા ગાધંી (૧૯૯૬) 

 પ્રથમ મિહલા અવકાશ યાત્રી   –   ક પના ચાવલા (૧૯૯૭) 

 પ્રથમ મિહલા ઓલિ પકમા ંચદં્રક િવ તા  – મ લે રી (૨૦૦૦) 

 પ્રથમ મિહલા મરણોતર અશોકચક્ર  – કમલેશ કુમારી (૨૦૦૧) 

 પ્રથમ મિહલા શતરંજ ગ્રા ડ મા ટર િવ તા  – િવજય લ મી 

 પ્રથમ મિહલા વાયસેુનામા ંપાયલટ  – હિરતા કૌર દેઓલ 

 પ્રથમ મિહલા મેયર(મુબંઈ)  – સલુોચના મોદી 

 પ્રથમ મિહલા આઈ.એ.એસ. અ   – યો  

 પ્રથમ મિહલા લોકસભાના સ ય રાધાજી  – સબુ્રમ યમ 

 પ્રથમ મિહલા રા યસભાના સ ય  – નરગીસ દ  



 

 

 પ્રથમ મિહલા રાજદુત િવજયા લ મી  – પિંડત 

 પ્રથમ મિહલા ઈજનેર  – લિલતા સુ બારાવ 

 પ્રથમ મિહલા ડોક્ટર  – આનદંી ગોપાલા, પિ મ બગંાળાના હતા. 
 


