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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 પ્રશ્નની લનરાઇનય ાર્ટ  ૬ 
1. યાણી તવપ્રીની ભસ્જજદને કણે ‘અભદાલાદનુું યત્ન’ કશી છે? Ans: જેમ્વ પર્ગયુટવન 

2. યાણીની લાલનુું ફાુંધકાભ કમા યાજલીના વભમગાા દયતભમાન થયુું શત ુું?                   
Ans: બીભદેલ શરે 

3. રકી જટુડિમ ક્ાું છે? --- શારરભાું 
4. રુંિનભાું ઇન્ડિમન શભરૂર વવામર્ીની જથાના કણે કયી શતી?                             

Ans: શ્માભજીકષૃ્ણ લભાટ 
5. રથર રગબગ કેર્રા લટ શરેાનુું ફુંદય શળ ેએભ ભનામ છે ?                             

Ans: આળયે ૪૦૦૦ લટ પલેૂનુું 
6. રથરનુું ખદકાભ કના ભાગટદળટન નીચ ેથયુું શત?ુ Ans: િૉ. એવ. આય. યાલ 

7. રથરભાું લવતા શિપ્ીમ વુંજકતૃતના રકએ કઇ ધાતભુાુંથી ચક્કવ ભા દળાટલતી 
ફુર્ટ્ટી ફનાલી શતી? Ans: શાથીદાુંત 

8. લિનગય ળાના ભારે્ જાણીત ુું છે ? Ans: પ્રાચીન કરાત્ભક તયણ અને શાર્કેશ્વય ભુંડદય 

9. લિનગયનુું કીતતિ તયણ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે? Ans: નયતવિંશ ભશતેાની ચયી 
10. લિદયા જજલ્રાભાું આલેલુું કયુું તાલ મટર્ન જથ તયીકે ણ તલકાવ ામ્યુું છે?           

Ans: આજલા તાલ 

11. લિદયા યાજમભાું કમા ભયાઠા યાજલીઓનુું ળાવન શત ુું? Ans: ગામકલાિ 

12. લિદયાનુું કયુું મ્યઝુઝમભ તેભાું વચલામેરી લૈતલધ્મવબય દુરટબ ચીજલજતઓુ ભારે્ 
જાણીત ુું છે ? Ans: ભશાયાજા પતેશતવિંશ મ્યઝુઝમભ 

13. લિદયાન લૈબલી રક્ષ્ભીતલરાવ ેરેવ કણ ેફનાવ્મ શત?                         
Ans: ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાિ 

14. લિદયાભાું આલેર વોથી જૂન ભશરે કમ છે? Ans: નજય ફાગ ેરેવ 

15. લયાથી ચારતા વૉ જીનની ળરૂઆત અભદાલાદભાું વોપ્રથભ કણે કયી?                     
Ans: તિભલુન ળેઠ 

16. લતટભાન વભમન કમ કેડર ળાતવત પ્રદેળ ઇ.વ. ૧૫૩૫ભાું ફશાદુય ળાશ દ્વાયા 
ટુટગીઝને વોંી દેલાભાું આવ્મ શત? Ans: ડદલ 

17. લધાટભાું ગાુંધીજીએ કમ આશ્રભ જથાપ્મ શત? Ans: વેલાગ્રાભ આશ્રભ 

18. લટ ૨૦૦૦ભાું જથામેરી ‘કણાટલતી અતીતની ઝાુંખી’ કમાું આલેરી છે?                  
Ans: વુંજકાય કેડર-અભદાલાદ 

19. લલ્લ્બબાઇ રે્રને વયદાયનુું ઝફરૂદ કમા વત્માગ્રશની વપતાપલૂટક આગેલાની કયલા 
ફદર ભળયુું શત ુું? Ans: ફાયિરી વત્માગ્રશ 

20. લાુંકાનેયભાું કમ યાજલી ભશરે આલેર છે? Ans: યણજજતતલરા 
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21. તલજ્ઞાનક્ષેિે ગજુયાત વયકાય તયપથી કમ ભશત્લપણૂટ પયુજકાય આલાભાું આલે છે? 

Ans: િૉ. તલક્રભ વાયાબાઇ પયુજકાય 

22. તલદેળભાું યશીને ક્રાુંતતકાયી ચલ ચરાલનાય ગજુયાતી ક્રાુંતતકાયી કણ શતા?                 
Ans: વયદાય તવિંશ યાણા 

23. તલશ્વપ્રતવદ્ધ લરબી તલદ્યાીઠની જથાના કમા લુંળ દયમ્માન થઇ શતી?                       
Ans: ભૈિક લુંળ 

24. તલશ્વબયની કરાત્ભક કતયણીભાું જથાન ાભેરી વીદી વૈમદની જાી ગજુયાતના કમા 
ળશયેભાું આલેરી છે ? Ans: અભદાલાદ 

25. ળાશજશાુંએ ફુંધાલેર ભતીળાશી ભશરે કમાું આલેર છે ? Ans: અભદાલાદ 

26. તળલયાતિનુું લટ ગજુયાતના કમા નતા પિુના જીલનભાું આમરૂ ડયલતટન આણનારુું 
ફની યહ્ુું? Ans:જલાભી દમાનુંદ વયજલતી 

27. ળેય ખાન ફાફીએ જૂનાગઢભાું ફાફીલુંળની જથાના કમાયે કયી? Ans: ઇ.વ. ૧૭૪૭ 

28. ળૈક્ષઝણક અને વાભાજજક છાતલગટ ભારે્ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કઇ ળાાઓ 
ચરાલલાભાું આલે છે? Ans: નલદમ ળાાઓ 

29. શ્માભજી કષૃ્ણલભાટએ કયુું વાભતમક ળરૂ કયુટ શત ુું? Ans: ઈન્ડિમન વતળમરજજજર્ 

30. વભાજ વેલક અને દેળબકત શ્રી. યતલળુંકય ભશાયાજને કયુું ઉનાભ આપ્યુું શત ુું?              
Ans: મઠૂી ઉંચેય ભાનલી 

31. વમ્રાર્ અળકના તળરારેખ વોયાષ્રુંભાું કમાું ભી આવ્માન છે ?                                    
Ans: ઝગયનાય લટત અને જૂનાગઢની લચ્ચે  આલેરા તલજતાAયભાું  

32. વમાજીયાલ મ્યઝુીમભ કમાું આલેલુું છે ? Ans: લિદયા 
33. વય ર્ભવ યને બાયતભાું લેાય કયલાની યલાનગી ગજુયાતના કમા ળશયેભાુંથી 

આલાભાું આલી શતી? Ans: અભદાલાદ 

34. વયદાય રે્ર જભાયક બલનની જથાના કમાયે અને કમાું કયલાભાું આલી?                   
Ans: ૧૯૮૦, અભદાલાદ 

35. વયદાય રે્રન જડભ કમાું થમ શત? Ans: નડિમાદ 

36. વયદાય રે્રે ફાયિરી આશ્રભનુું શુું નાભ યાખયુું? Ans: જલયાજ આશ્રભ 

37. વયદાય વયલય મજનાન તળરાડમાવ કના શજતે થમ શત?                           
Ans: ુંડિત જલાશયરાર નશરેૂ 

38. વળસ્ત્ર ક્રાુંતતની ડશભામત કયનાય વોપ્રથભ ગજુયાતી કણ શતા? Ans: શ્માભજીકષૃ્ણ લભાટ 
39. વશજાનુંદ જલાભી કમાુંના લતની શતા ? Ans: છૈમા 
40. વશજાનુંદ જલાભીનુું મૂ નાભ શુું શત ુું? Ans: ઘનશ્માભ 

41. વશજાનુંદ જલાભીને કણે દીક્ષા આી શતી ? Ans: યાભાનુંદ જલાભી 
42. વશસ્ત્રઝરિંગ તાલ કણ ેફુંધાવ્ય?ુ Ans: તવદ્ધયાજ જમતવિંશ 
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43. વુંત વલૈમાનાથનુું જથાનક કમાું આલેલુું છે? Ans: ઝાુંઝયકા 
44. વુંતયાભ ભશાયાજનુું પ્રખમાત ભુંડદય કમાું આલેલુું છે? Ans: નડિમાદ 

45. વુંયકુત યાષ્રવુંઘના અંિય વેકે્રર્યી તયીકે કમા ગજુયાતી તાની અમલૂ્મ વેલા આી 
ચકૂમા છે? Ans: ઝચડભમ ઘાયેખાન 

46. વાફયકાુંઠાના યશલેાવી કમા પ્રધાન આંધ્રપ્રદેળના ગલનટય ફડમા શતા?                           
Ans: િૉ.કે.કે. ળાશ 

47. તવદ્ધયાજ જમતવિંશ દ્વાયા તનયકુત કયામેરા વેનાતત વાજને ઇ.વ. ૧૧૧૩ભાું કને 
શયાલીને વયઠ ય ાર્ણનુું આતધત્મ જથાપ્યુું? Ans: યા’ ખેંગાય ફીજ 

48. વીદી વૈમદની જાી કમાું આલેરી છે ? Ans: અભદાલાદ 

49. સપુ્રતવદ્ધ માિાધાભ ભહિુી કમા જજલ્રાભાું આલેલુું છે?--- ગાુંધીનગય 

50. વભનાથન જજણોદ્ધાય કમા કા દયતભમાન થમ શત? Ans: વરુંકીકા 
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