
Download From www.currentgujarat.com 

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 

ગજુરાત ઇતતષાશના ૫૦ પ્રશ્નની ળનાઇનર ાર્ટ  ૭ 
1. શકંી યગુ દરતિયાન ગજુરાતિા ંકય ધિટ તળસ્તયો? Ans: જૈન 

2. શકંી રાજા કણટદેળના શિયિા ંકાશ્િીરથી કયા કતળ ગજુરાતિા ંઆવ્યા ષતા?         
Ans: કતળ બિલ્ષણ 

3. શકંી ળંના પ્રતશદ્ધ રાજળી તશદ્ધરાજ જયતશિંષના ાશનકાલિા ંકને ‘કબ કા 
શળટજ્ઞ’નુ ંબિરુદ પ્રાપ્ત થયુ ંષત ુ?ં Ans: ષિેચદં્રાચાયટ 

4. શકંી ળંન શોથી ળધ ુરાક્રિી, હષિંિતળાન અને મતુ્શદ્દી રાજળી કણ ષત?             
Ans: તશદ્ધરાજ જયતશિંષ 

5. શકંીળંના રાજળી કુિારાલને કયા ધિટ પ્રત્યે પ્રીતત ષતી? Ans: જૈન ધિટ 
6. શકંીળંના રાજળી કુિારાલે કની પે્રરણાથી જૈન ધિટ અંગીકાર કયો ષત?            

Ans: ષિેચદં્રાચાયટ 
7. શોરાષ્ટ્રિા ંરાજળી ચદં્રચડુ દ્વારા કઇ શાિા ંચડુાશિા ળંની સ્થાના કરાઇ?              

Ans: ઇ.શ. ૮૭૫ 

8. સ્થાત્યકલાના ઉત્તિ નમનૂા તરીકે જાણીત બઝિંઝુળાડાન હકલ્ કયા ંઆળે છે? 

Ans: સરેુન્દ્દ્રનગર 

9. સ્થાત્યકલાન મલૂ્યળાન ળારશ ધરાળતી દાદા ષહરની ળાળ કયા ંઆળેી છે ?          
Ans: અિદાળાદ 

10. સ્ળતતં્ર ગજુરાત રાજય િેલળળા િારે્ થયેી િષાગજુરાતની ચલળલન શિય 
જણાળ. Ans: ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦ 

11. સ્ળતતં્ર ગજુરાત રાજયિા ંચંાયતી રાજ કયારથી અિિા ંઆવ્યુ?ં                       
Ans: ૧ એતપ્ર, ૧૯૬૩ 

12. સ્ળતતં્ર ભારતની પ્રથિ ાાટિેન્દ્ર્ના અધ્યક્ષ કણ ષતા?                                   
Ans: ગણે ળાસદેુળ િાળલંકર 

13. સ્ળતતં્ર ભારતની િધંારણ શભાના અધ્યક્ષ તરીકે કયા ગજુરાતીની શોપ્રથિ તનિણકૂ 
થઇ ષતી? Ans: ગણે િાળલંકર 

14. સ્ળતતં્રતા િાદ કયા નેતાએ દેી રાજયના તળીનીકરણ િારે્ િષત્ત્ળની ભતૂિકા 
ભજળી ? Ans: શરદાર ળલ્ભભાઈ રે્ 

15. સ્ળરાજની ડત િારે્ રતળકંર િષારાજે કય ુસુ્તક ઘરે ઘરે ષોંચત ુ ંકયુું ષત ુ?ં              
Ans: હષિંદ સ્ળરાજ 

16. સ્ળાતતં્ર્ય ચલળલ દરતિયાન ગજુરાતિા ંથયે શોપ્રથિ શત્યાગ્રષ કય ષત ?             
Ans: ખેડા શત્યાગ્રષ 
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17. સ્ળાતતં્ર્ય ચલળલનુ ંબચહ્ન ‘ચક્ર’ રાખળાનુ ંગાધંીજીને કણ ેસચૂવ્યુ ંષત ુ?ં                         
Ans: ગગંાિેન િજમદુાર 

18. સ્ળાતતં્ર્ય શેનાની શ્યાિજી કષૃ્ટ્ણ ળિાટએ ડંનિા ંસ્થાે તળદ્યાથી છાત્રાયનુ ંનાિ 
આ. Ans: ઈન્ન્દ્ડયા ષાઉશ 

19. સ્ળાિી દયાનદં શરસ્ળતીન જન્દ્િ કયા ંથય ષત ? Ans: રં્કારા (જજ. િરિી) 
20. ષડપ્ીય શભ્યતાની શાઈર્ ધલાળીરા કઇ શાિા ંધાઇ ષતી? Ans: ઇ.શ. ૧૯૬૭ 

21. ષડ્ડીય શસં્કતૃતએ દુતનયાને આેી િ ેતળેવ ભેર્ જણાળ.                                   
Ans: નગર આયજન અને ગર્ર વ્યળસ્થા 

22. ષડ્ડીય શસં્કતૃતના િષત્ત્ળના સ્થલ થની ધ કયા રુાતત્ત્ળાસ્ત્રીએ કરી ષતી ? 

Ans: ડૉ. એશ.આર.રાળ 

23. ષહરજન આશ્રિિા ંહૃદયકંુજ કનુ ંતનળાશસ્થાન ષત ુ?ં Ans: ગાધંીજી 

24. ષહરજનના ઉત્કવટ િારે્ ગાધંીજીએ કયુ ંતળચારત્ર રૂ કયુું ષત ુ ં?                               
Ans: ષહરજન િધં ુ(ગજુરાતી) 

25. ષાના ઉત્તર ગજુરાતનુ ંપ્રાચીન નાિ આનતટ કના રથી ડ્ુ ંષત ુ?ં                          
Ans: યાટતતના ંતુ્ર આનતટ રથી 

26. ષાનુ ંળડનગર પ્રાચીનકાલિા ંકયા નાિે ઓલખાત ુ ંષત ુ?ં Ans: આનતટરુ 

27. હષિંદ છડ આંદન દરમ્યાન ગજુરાત કેજિા ંકણ ષીદ થયુ ંષત ુ?ં                             
Ans: તળનદ હકનારીળાા 

28. હષિંદ છડ ચલળલના પ્રથિ ગજુરાતી ષીદ કણ ષતા? Ans: ઉિાકાન્દ્ત કહડયા 
29. હષિંદની પ્રજાને સ્ળાતતં્ર્ય ચલળલિા ંશહક્રય કરળા િારે્ ગાધંીજીએ ભારતિા ંશોપ્રથિ 

કયુ ંઅંગ્રેજી અખિાર રૂ કયુું? Ans: યગં ઈન્ન્દ્ડયા 
30. હષિંદની પ્રજાને સ્ળાતતં્ર્ય ચલળલિા ંશહક્રય કરળા િારે્ ગાધંીજીએ ભારતિા ંશોપ્રથિ 

કયુ ંગજુરાતી અખિાર રૂ કયુું? Ans: નળજીળન 

31. કાી કયા રાજયના રાજળી ષતા? Ans: ાઠી 
32. કાકંહરયા તલાળ કઇ શાિા ંઅસ્સ્તત્ળિા ંઆવ્યુ ં? Ans: ઈ.શ. ૧૪૫૧ 

33. કાકંહરયા તલાળ કણે િધંાળેલુ?ં Ans: સુતાન કુત્બદુીન 

34. કાકંહરયા તલાળના િધ્યે આળેી નગીનાળાડી િનાળળાનુ ંપ્રયજન શુ ંષત ુ?ં                   
Ans: સુતાનનુ ંગ્રીષ્ટ્િકાબન તનળાશસ્થાન 

35. કાકંહરયા તલાળની િધ્યિા ંકયુ ંજળાાયક સ્થલ આળેલુ ંછે ? Ans: નગીનાળાડી 
36. કીતતિિહંદર શુ ંછે? Ans: રિદંરિા ંઆળેલુ ંગાધંીજીનુ ંસ્િારક 

37. કના ાશનકાલ દરમ્યાન ગજુરાતનુ ંાર્નગર અિદાળાદથી ચાંાનેર ખશેડાયુ?ં 

Ans: િષંિદ િેગડ 
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38. ક્રાતંતળીર શ્યાિજી કષૃ્ટ્ણ ળિાટનુ ંઅંગ્રેજી ભાવાિા ંજીળનચહરત્ર કણે ખયુ ંછે?                  
Ans: ઈન્દ્દુા યાબજ્ઞક 

39. ગાધંી તળચારધારા મજુિ કાયટરત તળશ્વતળદ્યાયનુ ંનાિ આ. Ans: ગજૂરાત તળદ્યાીઠ 

40. ગાધંીજી કયા રાજયના રાજળીની શરમખુત્યારાષી તળરુદ્ધ શત્યાગ્રષ ર ઉતયાટ ષતા? 

Ans: રાજકર્ 

41. અહર્રાના પ્રથિ શચંાક કણ ષતા ? Ans: ડૉ. તળક્રિ શારાભાઈ 

42. અડાજની ળાળની િંાઇ કેર્ી છે ? Ans: ૮૪ િીર્ર 

43. અડાજનુ ંપ્રાચીન નાિ શુ ંછે? Ans: ગઢ ાર્ણ 

44. અણષીરુ ાર્ણની સ્થાના કણે કરી? Ans: ળનરાજ ચાળડા 
45. અનાથ િાલકને આશ્રય િલી રષ ેતે િારે્ની શભુ રૂઆત કણે કરી?                      

Ans: િષીતરાિ રૂરાિ 

46. અનસુબુચત જનજાતતના યળુાનિા ંતીરકાિઠાનુ ંકોલ્ય કેલળતી શસં્થા કઇ છે ?            
Ans: એકવ્ય આચટરી એકેડેિી 

47. અિદાળાદ - મુિંઇ ળચ્ચ ેરેળે ાઇન કયારે િની ષતી? Ans: ૧૮૬૦ - ૬૪ 

48. અિદાળાદ મ્યતુનતશાીર્ીના ંશળટપ્રથિ ભારતીય પ્રમખુ કણ ષતા?ં                       
Ans: રાળિષાદુર રણછડા છર્ાા 

49. અિદાળાદ ષરેન ભદ્રન હકલ્ કયારે િધંાય ? Ans: ઇ.શ.૧૪૧૧ 

50. અિદાળાદથી સરુત ળચ્ચ ેરેળેની પ્રથિ રૂઆત કયારે થઇ ? Ans: ૨૦-૦૧-૧૮૬૩ 
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