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નવી સયકાયી Job તથા તભાભ TET/TAT/GPSC/TALATI વગેયે યીક્ષાની Best તૈમાયી કયવા 

ભાટે ભાયો આ ભોફાઈર નફંય 99247 21432 આના WhatsApp ગ્રૂભા ં Add કયો 

ગજુયાત ઇતતશાવના ૫૦ પ્રશ્નોની લનરાઇનય ાર્ટ  3 
1. ગાાંધીજી શરયજન આશ્રભભાાં કેર્રો વભમ યહ્યા શતા? Ans: ૧૩ લટ 
2. ગાાંધીજીએ આઝાદીની ચલ ભારે્ વૌપ્રથભ કમા આશ્રભની સ્થાના કયી?                 

Ans: કોચયફ આશ્રભ 

3. ગાાંધીજીએ કમા સ્લાતાંત્ર્મ વેનાની ભરશરાને ળસ્ત્ર યાખલાની છૂર્ આી શતી ?              

Ans: પરૂ્ણિભાફશને કલાવા 
4. ગાાંધીજીએ દર્િણ આરિકાભાાં રશિંદીઓને તેભના અતધકાય ાછા અાલલા ભારે્ વત્માગ્રશ 

કયલા ઉયાાંત કયુાં અખફાય ળરૂ કયુું શત ુાં ? Ans: ઈન્ડિમન ઓતતનમન 

5. ગાાંધીજીએ બાલનગયની કઇ કોરેજભાાં અભ્માવ કમો શતો? Ans: ળાભદાવ કોરેજ 

6. ગાાંધીજીએ યાજકોર્ની કઇ ળાાભાાં અભ્માવ કમો શતો? Ans: વય આલ્ફ્િેિ શાઈસ્કરૂ 

7. ગાાંધીજીના અંગત વર્ચલ કોણ શતા? Ans: ભશાદેલબાઇ દેવાઇ 

8. ગાાંધીજીના જડભરદલવને કમા આંતયયાષ્ટ્રીમ રદલવ તયીકે ઊજલલાભાાં આલે છે?       

Ans: આંતયયાષ્ટ્રીમ અરશિંવા રદલવ 

9. ગાાંધીજીના નઇ તારીભ તળિણ તલચાયના તત્ત્લો વૌપ્રથભ કમા કતભળનની બરાભણભાાં 
જોલા ભળ્મા શતા? : કોઠાયી કતભળન (૧૯૬૪– ૬૬) 

10. ગાાંધીજીના વભાતધ સ્ભાયકને કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે? Ans: યાજઘાર્ 

11. ગાાંધીજીના સ્લપ્નનુાં બાયત તેભના કમા પસુ્તકભાાં જોલા ભે છે? Ans: રશિંદ સ્લયાજ 

12. ગાાંધીજીનાાં ભાતા તતાના નાભ જણાલો. Ans: ભાતા પતૂીફાઈ અને તતા કયભચાંદ 
ગાાંધી 

13. ગાાંધીજીની જડભભતૂભ ોયફાંદય ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે? Ans: સદુાભાપયુી 
14. ગાાંધીજીનુાં અભદાલાદભાાં આલેર તનલાવસ્થાનનુાં નાભ શુાં શત?ુ Ans: હૃદમ કુાંજ 

15. ગાાંધીજીને ‘ફાપ’ુનુાં ર્ફરૂદ કમા વત્માગ્રશભાાં ભળ્યુાં? Ans: ચાંાયણ વત્માગ્રશ 

16. ગાાંધીજીને તપ્રમ એવુાં ‘કાચફા-કાચફીનુાં દ’ કોણે યચયુાં શત ુાં ? Ans: કતલ બોજા બગત 

17. ગાાંધીજીને યાજકાયણભાાં આલતા શરેાાં એક લટ સધુી યાજકાયણનો અભ્માવ કયલા એક 
તલદેળી ભરશરાએ સચૂવયુાં. એ ભરશરા કોણ શતા? Ans: એની ફેવડર્ 

18. ગાાંધીજીને વાઉથ આરિકાભાાં યેલ્ફ્લેની પસ્ર્ટકરાવની રર્રકર્ શોલા છતાાં ર્ફન ગોયા શોલાને 
નાતે ચાલ ુમવુાપયીએ વાભાન વાથ ેરેનભાાંથી ધક્કો ભાયીને ઉતાયી દેલાભાાં આવમા. એ 
યેલ્ફ્લે સ્રે્ળન કયુાં શત ુાં ? Ans: ીર્ય ભારયત્ઝફગટ 

19. ગાાંધીજીનો જડભ કમાાં અને કમાયે થમો શતો? Ans: ૨ ઓકર્ોફય ૧૮૬૯, ોયફાંદય 

20. ગજુયાત ભારે્ ‘ગરુ્જય દેળ’ એ ળબ્દ પ્રમોગ કમા ળાવકના વભમભાાં ળરુ થમો?        

Ans: મૂયાજ વોરાંકી 
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21. ગજુયાત યાજરકમ રયદના વૌપ્રથભ પ્રમખુ કોણ શતા?                                             

Ans: ભોશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધી 
22. ગજુયાત યાજમ દ્વાયા એનામત કયલાભાાં આલતો વલોચચ પયુસ્કાય કમો છે?                    

Ans: ગજુયાત ગૌયલ પયુસ્કાય 

23. ગજુયાત યાજમના ઉદઘાર્ક કોણ શતા? Ans: યતલળાંકય ભશાયાજ 

24. ગજુયાત યાજમના પ્રથભ આરદલાવી મખુ્મભાંત્રી કોણ શતા ? Ans: અભયતવિંશ ચૌધયી 
25. ગજુયાત યાજમના તલધાનવબાના તલયોધ િના પ્રથભ નેતા કોણ શતા?                      

Ans: નગીનદાવ ગાાંધી 
26. ગજુયાત યાજમનાાં પ્રથભ ભરશરા પ્રધાન કોણ શતા? Ans: ઈડદુભતીફશને ળેઠ 

27. ગજુયાત યાજમનાાં વૌ પ્રથભ યાજમાર (૧૯૬૦ભાાં) કોણ શતા?                                    

Ans: ભશેંદી નલાઝ જ ાંગ 

28. ગજુયાત યાજમની યચનાકાે (૧૯૬૦) કમા જાણીતા કતલએ ‘ગજુયાત સ્તલનો’ 

નાભની કાવમયચના ગજુયાતને વતભિત કયી શતી? Ans: ઉભાળાંકય જોળી 
29. ગજુયાત યાજમની સ્થાના થમા છી કઇ ાર્ીએ વયકાય ફનાલી? Ans: કોંગ્રેવ 

30. ગજુયાત યાજમની સ્થાના છી કયુાં ળશયે ાર્નગય ફડયુાં? Ans: અભદાલાદ 

31. ગજુયાત યાજમનો સ્થાનાનો ભશા વભાયોશ કમાાં મોજલાભાાં આવમો શતો?                        

Ans: વાફયભતી આશ્રભ-અભદાલાદ 

32. ગજુયાત તલધાનવબાના પ્રથભ અધ્મિ કોણ શતા ? Ans: કલ્ફ્માણ લી. ભશતેા 
33. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ારયતોતક પ્રાપ્ત ‘વમરકત ઘિતય’ પસુ્તકના રેખક કોણ છે? 

Ans: પાધય લારેવ 

34. ગજુયાત વલ્ફ્તનતના કમા ફાદળાશને ‘મવુરભાનોના તવદ્ધયાજ’ અને ‘અકફય જેલો’ 

ગણલાભાાં આલે છે ? Ans: ભશાંભદ ફેગિો 
35. ગજુયાતના એકભાત્ર શયેીરે્જ રૂર્ નુાં નાભ શુાં છે ? Ans: દાાંિી શયેીરે્જ રૂર્ 

36. ગજુયાતના કમા કતલ ‘કલીશ્વય’ તયીકે ઓખામ છે? Ans: દરતયાભ 

37. ગજુયાતના કમા કતલને ‘આખ્માન કતલ તળયોભણી’નુાં ઉનાભ ભળ્યુાં?                               

Ans: ભશાકતલ પે્રભાનાંદ 

38. ગજુયાતના કમા ગાભભાાં મૂ આરિકન લાંળના રોકો ોતાની આગલી વાંસ્કતૃત જાલીને 
યશ ેછે ? Ans:તવયલણ 

39. ગજુયાતના કમા પ્રતવદ્ધ ગઝરકાય અને આલ્ફ્ફર્ટ આઈડસ્ર્ાઈન ભળ્મા શતા?                   

Ans: ળેખાદભ આબલુારા અને આલ્ફ્ફર્ટ આઈડસ્ર્ાઈન 

40. ગજુયાતના કમા ભશાન યાજલીને દત્તક રેલાભાાં આવમાાં શતા?                                          

Ans: વમાજીયાલ ગામકલાિ 
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41. ગજુયાતના કમા ભશાનબુાલ વૌપ્રથભ લખત યાજમાર ફડમા શતા? કમા યાજમભાાં? 

Ans: ચાંદુરાર તત્રલેદી-ઓરયસ્વા 
42. ગજુયાતના કમા સ્લાતાંત્રલીય ‘દયફાય’ ના ઉનાભથી જાણીતા છે? Ans: ગોાદાવ 

43. ગજુયાતના ક્યા ળશયેભાાં ર્ોાાંન ુાં પ્રખ્માકત કાિ લણલાભાાં આલે છે ? - ાર્ણ 

44. ગજુયાતના ગૌયલવભા જભળેદજી તાતા અને દાદાબાઇ નલયોજીનુાં જડભસ્થ કયુાં છે? 

Ans: નલવાયી 
45. ગજુયાતના દસ્તાલેજી ઇતતશાવકાની ળરૂઆત કમાાંથી થામ છે? Ans: ભૌમટ કાથી 
46. ગજુયાતનાાં કમા પ્રદેળને જુના જભાનાભાાં રાર્ કશલેાતો શતો ?                                        

Ans: દર્િણ ગજુયાત કે ત ગજુયાત 

47. ગજુયાતનાાં કમા ળશયે ય ોરુ્ટગીઝ ળાવન શત ુાં? Ans:દીલ 

48. ગજુયાતનાાં કમા ળશયેને ગ્રીનવીર્ી તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે?   Ans: ગાાંધીનગય 

49. ગજુયાતની કઇ યતુનલતવિર્ીનો ગુાંફજ ફીજાપયુના ગોગુાંફજ ફાદ વભગ્ર બાયતનો 
ફીજા ક્રભનો વૌથી ભોર્ો ગુાંફજ ગણામ છે? Ans: એભ. એવ. યતુનલતવિર્ી-લિોદયા 

50. ગજુયાતની પ્રથભ વયકાયને ફાંધાયણના ળથ કોણ ેરેલિાવમા શતા ? Ans: યતલળાંકય 
ભશાયાજ 

 
 
 
 
 
 
 

તભાભ પ્રકાયની સયકાયી અને પ્રાઇવેટ બયતીની ભાહીતી, શિક્ષણને રગતા સભાચાય, નશવન 
રયત્રો, કયન્ટ અપેસસ, જનયર નોરેજ, ટેટ/ટાટ/એચટાટ રયક્ષાન  ંભટીયીમલ્સ, ફધી જ 
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