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�જુરાત એક ઝલક�જુરાત એક ઝલક�જુરાત એક ઝલક�જુરાત એક ઝલક 

૧. �જુરાત નો "થાપના %દવસ જણાવો.  -   ૧ મે ૧૯૬૦ 

૨. �જુરાત મા પચંાયતીરાજ નો અમલ -ાર. થયો હતો? Ð  ૧ અિ1લ ૧૯૬૩ 

૩. �જુરાત 2 ુઉ4ાટન કોના હ"તે થ6 ુહ7?ુ  

= રિવશકંર મહારાજ ( ઉપનામ- ;ુઠંઉચેલો માનવી) 

૪. �જુરાત ના સૌ 1થમ રા?યપાલ જણવો. Ð @ી મહAદ નવાઝજગં 

૫. �જુરાત ના સૌ 1થમ ;DુયમEંી જણાવો.- ડો. Fવરાજ મહ.તા. 

૬. �જુરાત ના હાલ ના રા?યપાલ જણાવો.- ઓમ1કાશ કોહલી 

૭. �જુરાત ના હાલ ના ;DુયમEંી જણાવો. Ð આનદંબેન પટ.લ 

૮ . �જુરાત ની 1થમ િવધાનસભા ની બેઠકો જણાવો.- ૧૩૨ (૧૯૬૦) 

૯ . હાલ ચાલતી ૧૩ મી િવધાનસભાની બેઠકો ક.ટલી.- ૧૮૨ 

૧૦. �જુરાતની લોકસભાની બેઠકો જણાવો. Ð ૨૬ 

૧૧. �જુરાતની રા?યસભાની બેઠકો જણાવો. Ð ૧૧ 

૧૨. �જુરાતના તાMકુા અને FNલા ક.ટલા છે? -  તાMકુા-૨૪૯, FNલા- ૩૩ 

૧૩. �જુરાત ની મહાનગરપાલીકાઓ ક.ટલી છે?  PુલÐ૮  

    (અમદાવાદ,ગાધંીનગર,વડોદરા,Qરુત,રાજકોટ,ભાવનગર,Rમનગર,Sૂનાગઢ) 

૧૪. �જુરાત2 ુરા?ય1ાણી જણાવો. Ð િસ�હ 

૧૫. �જુરાત2 ુરા?યપVી જણાવો. Ð Qરુખાબ ( Xલેિમ�ગો) 

૧૬. �જુરાત2 ુરા?યYVુ જણાવો. Ð Zબો 

૧૭. �જુરાત2 ુરા?ય[લ જણાવો.- ગલગોટો 

૧૮. વસતી 1માણે ભારતના ંરા?યોમા ં�જુરાતનો \મ જણાવો. Ð ૧૦ મો 

૧૯. િવ"તાર 1માણે ભારતના ંરા?યોમા ં�જુરાતનો \મ જણાવો.- ૭ મો 

૨૦. સૌથી વ] ુસાVરતા ધરાવતો FNલો.- અમદાવાદ, Qરુત 

૨૧. સૌથી ઓછ સા^રતા ધરાવતો FNલો.- દાહોદ 

૨૨. સૌથી વ] ુવસતી ધરાવતો FNલો. Ð અમદાવાદ 

૨૩. સૌથી ઓછ વસતી ધરાવતો FNલો.- ડાગં 

૨૪. સૌથી વ] ુવસતી ગીચતા ધરાવતો FNલો. Ð Qરુત 

૨૫. સૌથી ઓછ વસતી ગીચતા ધરાવતો FNલો.- _`છ 
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૨૬. િવ"તારની દaટએ સૌથી મોટો FNલો.- ક`છ 

૨૭. િવ"તારની દaટએ સૌથી નાનો FNલો.- ડાગં 

૨૮. �જુરાત 2 ુbી:deુુષ 1માણ જણાવો.- ૧૦૦૦ deુુષે: ૯૧૮ bીઓ 

૨૯. સૌથી વ] ુbી:deુુષ 1માણ ધરાવતો FNલો. Ð ડાગં 

૩૦. સૌથી ઓg bી:deુુષ 1માણ ધરાવતો FNલો. Ð Qરુત 

૩૧. આ%દવાસીની સૌથી વ] ુવસતી ધરાવતો FNલો.- ડાગં 

૩૨. સૌથી વ] ુવરસાદ કયા FNલામા ંપડ.છે.- વલસાડ ના કપરાડામા ં 

    ( hને �જુરાત2 ુચેરાdુFં કહ. છે.) 

૩૩. સૌથી ઓછો વરસાદ કયા FNલામા ંપડ. છે. Ð ક`છ 

૩૪. સૌથી વધાર. ગરમી કયા FNલામા ંપડ. છે. Ð ડસા (બનાસકાઠંા) 

૩૫. સૌથી વધાર. ઠંડ કયા FNલામા ંપડ. છે.- નલીયા, અબડાસા (ક`છ) 

૩૬. સૌથી વધાર. તાMકુા ધરાવતો FNલો.- બનાસકાઠંા (૧૪ તાMકુા) 

૩૭. સૌથી ઓછા તાMકુા ધરાવતા ંFNલો. 

=   ડાગં,દ.વiમુીjારકા,પોરબદંર( ૩-તાMકુા) 

૩૮. �જુરાતમા ંસૌ 1થમ Qયુkદય -ા ંથાય છે? Ð દાહોદ 

૩૯. �જુરાતમા ંછેNલો Qયુkદય અને Qયુાl"ત -ા ંથાય છે? Ð  ક`છ(કોટ.mર) 

૪૦. "વnણoમ �જુરાતનો લોગો કોણે બનાpયો છે? Ð શૈલેષ મોદ 

૪૧. �જુરાતના ંપાચં પચંાrતૂ જણાવો. 

 -  જનશs_ત, tાનશs_ત, ઊRlશs_ત, જળશs_ત, રVાશs_ત 

૪૨. �જુરાતમા ંક.ટલા "પેિશયલ ઈxવે"ટમેxટ %રyજયન (SIR) છે?- ૧૩ 

૪૩. �જુરાતમા ંક.ટલા SEZ છે? = ૬૦ 

૪૪.  6િુનવિસzટઓ   -  ૪૧ 

         કોલેજો     -  ૧૭૬૨ 

         રાa{ય ઉ|યાનો -   ૪ 

         અભયાર}યો  -   ૨૨ 

૪૫. �જુરાત રા?ય2ુ ંપોટlલ ક6ુ ંછે? Ð www.gujaratindia.com 

૪૬. GSWAN પોટlલ ક6ુ ંછે?- www.gswan.gov.in 
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* �જુરાતમા ંસૌથી મો�ું�જુરાતમા ંસૌથી મો�ું�જુરાતમા ંસૌથી મો�ું�જુરાતમા ંસૌથી મો�ું 
 

 

૧.  મોટો dલુ   -  ગોNડન �ીજ (ભ�ચ પાસે નમlદા નદ પર) 

૨.  મોટો મહ.લ   -  લ�મીિવલાસ પૅલેસ, વડોદરા 

૩.  મોટો મેળો   -  વૌઠાનો મેળો 

૪.  મોટો વન"પિત ઉ�ાન  -  વધઈ (ડાગં) 

૫.  મોટ ઔ�ોnગક વસાહત -  �કલેmર 

૬.  મોટ નદ   -  નમlદા 

૭.  મોટ િસ�ચાઈ યોજના  -  સરદાર સરોવર યોજના, નવાગામ ખાતે 

૮.  મોટ 6િુનવિસzટ  -  �જુરાત 6િુનવિસzટ, અમદાવાદ 

૯.  મોટ હોs"પટલ   -  િસિવલ હોs"પટલ, અમદાવાદ 

૧૦. મો�ું ખાતર2ુ ંકારખા2ુ ં -  �જુરાત નમlદા વેલી ફ%ટ�લાઈઝર, ચાવજ(ભ�ચ) 

૧૧. મો�ું ખેત-ઉ�પાદન બRર -  �ઝા (મહ.સાણા) 

૧૨. મો�ું બદંર   -  કંડલા (ક`છ) 

૧૩. મો�ું d"ુતકાલય  -  સેx{લ લાઈ�ેર, વડોદરા 

૧૪. લાબંી નદ   -  સાબરમતી, લબંાઈ-૩૨૦ %કમી. 

૧૫. સૌથી વ] ુમ%ંદરો2ુ ંશહ.ર -  પાnલતાણા (ભાવનગર) 

૧૬. સૌથી મો�ું d"ુતક  -  ભગવદગોમડંળ 

૧૭. સૌથી મો�ું નાટ��હૃ  -  હ.; ુગઢવી નાટ��હૃ (રાજકોટ) 

૧૮. મોટ સહકાર ડ.ર  -  અ;લૂ ડ.ર (આણદં) 

૧૯. મોટ ઔ�ોnગક સ"ંથા -  %રલાયxસ (Rમનગર) 

૨૦. ��ુ ંપવlતિશખર  -  ગોરખનાથ(દ�ાEેય), nગરનાર     
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રાજકય શાસન pયવ"થારાજકય શાસન pયવ"થારાજકય શાસન pયવ"થારાજકય શાસન pયવ"થા 
 

૧. �જુરાતના 1થમ રા?યપાલ જણાવો. 

- @ી મહAદ નવાઝજગં 

૨. �જુરાતના 1થમ bી રા?યપાલ જણાવો. 

- @ીમતી શારદા ;ખુરF 

૩. �જુરાતના હાલના ંરા?યપાલ કોણ છે? 

- ઓ.પી.કોહલી 

૪. �જુરાતના ં1થમ ;DુયમEંી કોણ હતા? 

- ડૉ. Fવરાજ મહ.તા 

૫. �જુરાતના ંહાલના ં;DુયમEંી કોણ છે? 

- @ીમતી આનદંબેન પટ.લ (સૌ 1થમ મહલા ;DુયમEંી) 

૬. �જુરાત િવધાનસભા2ુ ંનામ જણાવો. 

- િવ�લભાઈ પટ.લ ભવન 

૭. �જુરાત િવધાનસભાના 1થમ અ|યV કોણ હતા? 

- કNયાણF મહ.તા (૧૯૬૦) 

૮. �જુરાત િવધાનસભાના હાલના ંઅ|યV કોણ છે? 

- વSુભાઈ વાળા  

૯. �જુરાત િવધાનસભાના ઉપા|યV કોણ છે? 

- મ�ંભુાઈ પટ.લ 

૧૦. �જુરાત િવધાનસભાના ંસૌ 1થમ િવરોધપV ના નેતા જણાવો. 

- નગીનદાસ ગાધંી 

૧૧. �જુરાત િવધાનસભાના ંહાલના ંિવરોધપVના ંનેતા કોણ છે? 

- શકંરિસ�હ વાઘેલા 

૧૨. �જુરાત હાઈકોટlના 1થમ xયાય;િૂતz જણાવો. 

- Qુદંરલાલ િEકમદાસ દ.સાઈ 

૧૩. �જુરાત હાઈકોટlના હાલના xયાય;િૂતz કોણ છે? 

- ભા"કર ભ�ાચાયl 
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૧૪. લોકસભાના 1થમ અ|યV બનનાર �જુરાતી જણાવો. 

- @ી ગણેશ વાQદુ.વ માવળંકર 

૧૫. Qિુ1મકોટlમા ંસૌ 1થમ સવ�`ચ xયાય;િૂતz બનનાર �જુરાતી જણાવો.                          

- @ી હ%રલાલ કnણયા 

૧૬. �જુરાતમા ંPુલ ક.ટલીવાર રાa{પિત શાસનલા� ુથ6 ુછે? 

- ૫ વાર 

૧૭. સૌ 1થમ રાa{પિત શાસન -ાર. લા� ુથ6ુ?ં 

- ઈ.સ. ૧૯૭૧ 

૧૮. કયા ;DુયમEંીના સમયમા �જુરાતમા ંસૌ 1થમ રાa{પિત શાસન લા� ુથ6ુ?ં 

- %હતેx�ભાઈ દ.સાઈ 

૧૯. �જુરાતમા સૌ 1થમ રાa{પિત શાસન લા� ુપડ� ુ�યાર. રા?યપાલ કોણ હ7 ુ?ં 

- @ીમ�ારાયણ 

૨૦. કયા રા?યપાલના ંસમયમા બેવાર રાa{પિત શાસન લા� ુપાડવામાઆp6 ુહ7 ુ?ં 

- ક..ક.. િવmનાથન 

૨૧. પચંાયતીરાજનો કાયદો કોના સમયમા ઘડાયો? 

- ડૉ. Fવરાજ મહ.તા (૧૯૬૧મા)ં 

૨૨. કોના સમયમા ંવડોદરામા ંકોયલી %રફાઈનર કાયlરત થઈ? 

-  બળવતંરાય મહ.તા 

૨૩. કયા ;DુયમEંી2ુ ંિવમાન �ુઘlટનામા ંઅવસાન થ6 ુહ7 ુ?ં 

- બળવતંરાય મહ.તા 

૨૪. ગાધંીનગર પાટનગર કયા ;DુયમEંીના સમયમા ંબx6 ુહ7?ુ 

- %હતેx�ભાઈ દ.સાઈ 

૨૫. સૌથી નાની �મરના ં;DુયમEંી કોણ હતા? 

- ચીમનભાઈ પટ.લ 

૨૬. કયા ;DુયમEંીએ નમlદા બોxડ બહાર પાડ�ા હતા? 

- ચીમનભાઈ પટ.લ 

૨૭. નવિનમાlણ Zદોલન કોના સમયમા ંથ6 ુહ7?ુ 

- ચીમનભાઈ પટ.લ 
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૨૮. Zત%રક કટોકટ કોના સમયમા સRlઈ હતી? 

- બા�ભુાઈ પટ.લ 

૨૯. ગરબો માટ. Ô��યોદય યોજનાÕ કોણે દાખલ કર હતી?  

- બા�ભુાઈ પટ.લ 

૩૦. મ`g ડ.મ-૨ 7ટૂતા મોરબી હોનારત કોના સમયમા ંથઈ હતી? 

- બા�ભુાઈ પટ.લ 

૩૧. માધવિસ�હ સોલકંએ કઈ-કઈ યોજનાઓ અમલમા ં;કૂ હતી? 

- Pું�ુંબપોથી, ખામથીયર, મ|યાહન ભોજન યોજના, કxયા ક.ળવણી, 

- ખામ થીયર ને લીધે �જુરાતમા ં1થમ વખત ઉ`ચ અને િન�ન 

tાિતઓ વ`ચે ભેદ થયા. 

૩૨. અનામત િવરોધી Zદોલન કોના સમયમા ંથયા હતા?ં 

- માધવિસ�હ સોલકં 

૩૩. �જુરાતના 1થમ આ%દવાસી ;DુયમEંી કોણ હતા?ં 

- અમરિસ�હ ચૌધર 

૩૪. �જુરાતમા ંFNલાઓની dનુરઁચના કોના સમયમા ંથઈ હતી? 

- શકંરિસ�હ વાઘેલા 

૩૫. ગોPુળગામ યોજના કોણે શ� કતી હતી? 

- ક.�ભુાઈ પટ.લ 

૩૬. ૨૦૦૧ મા ંક`છમા ંઆવેલ ધરતીકંપ વખતે ;DુયમEંી તરક. કોણ હતા? 

- ક.�ભુાઈ પટ.લ 

૩૭. �જુરાતમા ંÔસા|ંયકોટl Õ શ� કરનાર ;DુયમEંી જણાવો. 

- નર.x�ભાઈ મોદ (અમદાવાદમા ંશ� કર) 

૪૦. હાલ �જુરાતના ક.x�સરકારમા ંરા?યમEંી કોણ છે? 

- મનQખુભાઈ વસાવા (આ%દRિત બાબતો) 

૪૧. �જુરાતના એ વોક.ટ જનરલ જણાવો. 

- કમલ િEવેદ 

૪૨. �જુરાતના ;Dુય મા%હતી કિમશનર જણાવો. 

- બલવતંિસ�હ 
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૪૩. �જુરાત તક.દાર પચં ના અ|યV જણાવો. 

- એ.ક..?યોિત 

૪૪. �જુરાતના હાલના ં;Dુયસnચવ જણાવો. 

- વર.ન િસ�હા 

૪૫. હાલ �જુરાતમા ંલોકા6_ુત પદ. કોની વરણી થઈ છે? 

- ડ.પી.�ચુ 

૪૬. હાલ �જુરાતના ંડ.F.પી કોણ છે? 

- પી.સી.ઠાPુર 

૪૭. રા?યપાલ બનનાર 1થમ �જુરાતી જણાવો. 

- મગંળદાસ પકવાસા (મ|ય1દ.શના), ચ�ંુલાલ િEવેદ (ઓ%ર"સાના)  

૪૮. �જુરાતના ંસૌ 1થમ bી 1ધાન જણાવો. 

- ઈx�ુમતીબહ.ન શેઠ 

૪૯. 1થમ �જુરાતી મ%હલા xયાયાધીશ જણાવો. 

- Qtુાબેન ભ� 

૫૦. �જુરાત િવધાનસભા2ુ ં1થમસE -ા ંમ¡6 ુહ7?ુ 

- અમદાવાદની િસિવલ હોs"પટલ ખાતે 

૫૧. પાટનગર અમદાવાદવખતે �જુરાત2ુ ંસnચવાલય -ા ંકાયlરત હ7ુ.ં 

- પોnલટ.s_નક ખાતે 

૫૨. �જુરાતમા ંસૌ 1થમ વસતી ગણતર -ાર. થઈ હતી? 

- ઈ.સ. ૧૮૭૨ મા ં  
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કોલેજો તથા મહાિવ�ાલયોકોલેજો તથા મહાિવ�ાલયોકોલેજો તથા મહાિવ�ાલયોકોલેજો તથા મહાિવ�ાલયો 
 

૧.  �જુરાત કોલેજની "થાપના -ાર. થઈ હતી? 

- ઈ.સ. ૧૮૭૯ 

૨.  �જુરાત િવ�ાપીઠની "થાપના કોણે અને -ાર. કર હતી? 

- ઈ.સ. ૧૯૨૦મા ંગાધંીFએ 

૩.  �જુરાત િવ�ાપીઠના 1થમ Pુલપિત કોણ હતા? 

- ગાધંીF 

૪.  �જુરાત િવ�ાપીઠના હાલના ંPુલપિત કોણ છે? 

- નારાયણભાઈ દ.સાઈ 

૫.  �જુરાત 6િુનવિસzટની "થાપના -ાર. થઈ હતી? 

- ઈ.સ. ૧૯૪૯ 

૬.  �જુરાત 6િુનવિસzટના 1થમ Pુલપિત કોણ હ�? 

- હરિસ¢|ધભાઈ %દવેટયા 

૭.  �જુરાત 6િુનવિસzટના હાલના ંPુલપિત કોણ છે? 

- એમ.એન.પટ.લ 

૮.  �જુરાત આ6વુ£દ 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- Rમનગર, "થાપના- ઈ.સ. ૧૯૬૭ 

૯.  �જુરાતની 1થમ આ6વુ£દ કોલેજ -ા ંછે? 

- પાટણ, "થાપના- ઈ.સ. ૧૯૨૩ 

૧૦. �જુરાત Pૃિષ 6િુનવિસzટ 2 ુ ંવ¤ુમથક જણાવો. 

- દાતંીવાડા, "થાપના- ઈ.સ. ૧૯૭૩ 

૧૧. ¥યામFPૃaણ વમાl ક`છ 6િુનવિસzટની "થાપના -ા ંઅને -ાર. થઈ? 

- iજુ, "થાપના-ઈ.સ. ૨૦૦૩ 

૧૨. @ી સોમનાથ સ"ંPૃત 6િુનવિસzટની "થાપના -ા ંઅને -ાર. થઈ? 

- વેરાવળ (nગર સોમનાથ), "થાપના- ઈ.સ. ૨૦૦૮ 

૧૩. �જુરાત નેશનલ લૉ 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- રાયસણ, કોબા (ગાધંીનગર) 
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૧૪. શારદા િવ�ાપીઠ -ા ંઆવેલી છે?- jારકા 

૧૫. સાદંપની િવ�ાપીઠ -ા આવેલી છે? Ð પોરબદંર 

૧૬. �જુરાત ટ._નોલોF 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? Ð અમદાવાદ 

૧૭. પ%ંડત %દનદયાળ પે{ોnલયમ 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- ગાધંીનગર 

૧૮. �જુરાત ફોર.sxસક સાયxસ 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- ગાધંીનગર, "થાપના- ઈ.સ. ૨૦૦૯ 

૧૯. કામધે2 ુ6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- ગાધંીનગર, "થાપના- ઈ.સ. ૨૦૦૯ 

૨૦. nચN¦ન 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- ગાધંીનગર, "થાપના- ઈ.સ. ૨૦૦૯ 

૨૧. સેx{લ 6િુનવિસzટ -ા ંઆવેલી છે? 

- ગાધંીનગર, "થાપના- ઈ.સ. ૨૦૦૯ 
 

 

 

િવtાન અને ટ._નોલોFની સ"ંથાઓિવtાન અને ટ._નોલોFની સ"ંથાઓિવtાન અને ટ._નોલોFની સ"ંથાઓિવtાન અને ટ._નોલોFની સ"ંથાઓ 

૧.  અમદાવાદ ટ.Vટાઈલ ઈxડ§"{ઝ %રસચl એસોિસએશન (ATIRA)  Ð  અટરા 

૨.  %ફnઝકલ %રસચl લેબોર.ટર (PRL) -  અમદાવાદ 

૩.  "પેસ એ¢¨લક.શન સેxટર (SAC) Ð   અમદાવાદ 

૪.  નેશનલ ઈ¢x"ટટ©ટૂ ઓફ %ડઝાઈન (NID) Ð અમદાવાદ 

૫.  ઈ§xડયન ઈ¢x"ટટ©ટૂ ઓફ મેનેજમેxટ (IIM)- અમદાવાદ, "થા.- ૧૯૬૨ 

૬.  ઈ§xડયન ઈ¢x"ટટ©ટૂ ઓફ ટ._નોલોF (IIT) Ð ગાધંીનગર 

૭.  ઈ¢x"ટટ©ટૂ ઓફ �રલ મેનેજમેxટ (IRMA) Ð આણદં 

૮.  ઈ¢x"ટટ©ટૂ ઓફ ¨લાઝમા %રસચl Ð ભાટ ગામ (ગાધંીનગર) 

૯.  સેx{લ સોNટ એxડ મરન ક.િમકNસ %રસચl ઈ¢x"ટટ©ટૂ.- ભાવનગર 
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****    નદ %કનાર. વસેલા ંશહ.રોનદ %કનાર. વસેલા ંશહ.રોનદ %કનાર. વસેલા ંશહ.રોનદ %કનાર. વસેલા ંશહ.રો 
 

૧.  મ`g  - મોરબી, વાકંનેર 

૨.  ગªડલી  - ગªડલ 

૩.  ગોમતી  - jારકા, ડાકોર 

૪.  ભોગાવો  - વઢવાણ, Qરુ.x�નગર 

૫.  સર"વતી - પાટણ, િસ«dરુ 

૬.  હાથમતી  - %હ�મતનગર 

૭.  મેmો  - શામળાF 

૮.  આF  - રાજકોટ 

૯.  dણૂાl  - નવસાર 

૧૦. સાબરમતી - અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મ¬ડુ 

૧૧. daુપાવતી - મોઢ.રા2 ુ ંQયૂlમ%ંદર 

૧૨. નમlદા  - ભ�ચ, ચાદંોદ 

૧૩. ઔરંગા  - વલસાડ 

૧૪. િવmાિમEી - વડોદરા 

૧૫. %હરણ   - સોમનાથ, વેરાવળ 

૧૬. તાપી  - Qરુત 

૧૭. માSુમ  - મોડાસા 

૧૮. સોમનાથ - %હરણ, કિપલા, સર"વતી 
 

* 1ાચીન નામો1ાચીન નામો1ાચીન નામો1ાચીન નામો 
 

૧.  ધોળકા  - ધવNલક, િવરટનગર 

 ૨.  ખભંાત  - "તભંતીથl 

૩.  ડાકોર  - ડકંdરુ 

૪.  ખેડા  - ખેટક 

૫.  અડાલજ  - ગઢપાટણ 

૬.  સોમનાથ - 1ભાસપાટણ 
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૭.  શામળાF - ગદાધરdરુ 

૮.  િસ«dરુ  - @ી "થલી 

૯.  jારકા  - Pુશ"થલી 

૧૦. પોરબદંર - Qદુામાdરુ 

૧૧. પાલનdરુ - 1હલાદનdરુ 

૧૨. વડનગર  - આનદંdરુ 

૧૩. ડાગં  - દંડકાર}ય 

 

 

 

 

*   ડ.ર ઉ�ોગડ.ર ઉ�ોગડ.ર ઉ�ોગડ.ર ઉ�ોગ 

૧.  અ;લૂ ડ.ર   - આણદં 

૨.  �ૂધ સાગર ડ.ર    - મહ.સાણા 

૩.  �ૂધ સ%રતા ડ.ર  - ભાવનગર 

૪.  �ૂધ ધારા ડ.ર   - ભ�ચ 

૫.  આબાદ, ઉ�મ ડ.ર  - અમદાવાદ 

૬.  મ]રુ, મધર ડ.ર  - ગાધંીનગર 

૭.  ગોપાલ ડ.ર   - રાજકોટ 

૮.  Q;ુલુ ડ.ર   - Qરુત 

૯.  Qગુમ ડ.ર   - વડોદરા 

૧૦. સાબર ડ.ર   - %હ�મતનગર (સાબરકાઠંા) 

૧૧. બનાસ ડ.ર   - પાલનdરુ (બનાસકાઠંા) 
 

*   �જુરાતના ંબદંરો�જુરાતના ંબદંરો�જુરાતના ંબદંરો�જુરાતના ંબદંરો 

૧.  અમર.લી  - પીપાવાવ, Rફરાબાદ 

૨.  આણદં  - ખભંાત 

૩.  ક`છ  - કંડલા, ;ુ�ંા, જખૌ, માડંવી 

૪.  Rમનગર - વાડનાર, િસા, સલાયા, ઓખા 

૫.  ગીર સોમનાથ - વેરાવળ 
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૬.  ભ�ચ  - દહ.જ 

૭.  ભાવનગર - ઘોઘા, અલગં 

૮.  રાજકોટ  - નવલખા 

૯.  Qરુત  - મગદNલા, હFરા 

૧૦. નવસાર - nબલીમોરા 
 

 

 

* સરોવરોસરોવરોસરોવરોસરોવરો////તળાવોતળાવોતળાવોતળાવો 

૧.  નળ સરોવર   - અમદાવાદ 

૨.  નારાયળ સરોવર  - ક`છ 

૩.  nબ��ુ સરોવર   - િસ«dરુ (મા7@ૃા«)  

૪.  Qરૂ સાગર સરોવર  - વડોદરા 
 

૧.  અમદાવાદ - કાકં%રયા, ચડંોળા તળાવ 

૨.  ધોળકા  - મલાવ તળાવ 

૩.  િવરમગામ - ;નુસર તળાવ, ગગંાસર તળાવ 

૪.  ડાકોર  - ગોમતી તળાવ 

૫.  Rમનગર - લખોટા, રણમલ, રણFત સાગર તળાવ 

૬.  રાજકોટ  - લાલપર તળાવ, આF તળાવ 

૭.  ભાવનગર - ગૌરશકંર તળાવ 

૮.  Sૂનાગઢ  - Qદુશlન તળાવ 

૯.  પાટણ  - સહbnલ�ગ તળાવ 

૧૦. વડનગર - શિમzaઠા તળાવ 

૧૧. iજૂ  - હમીરસર તળાવ 

૧૨. વડોદરા  - આજવા તળાવ 

૧૩. પાવાગઢ - છાિસ6,ુ �ૂિધ6,ુ તેnલ6ુ ંતળાવ 
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* વાવ વાવ વાવ વાવ / / / / Pવૂા Pવૂા Pવૂા Pવૂા / / / / PુંડPુંડPુંડPુંડ 

૧.  હરાભાગોળની વાવ - ડભોઈ (વડોદરા) 

૨.  �ૂિધયા વાવ  - ભ�.mર (ક`છ) 

૩.  રાણક વાવ  - પાટણ 

૪.  કંકા વાવ  - કપડવજં (ખેડા) 

૫.  કાF વાવ  - %હ�મતનગર 

૬.  દાદા હ%રની વાવ - અમદાવાદ 

૭.  અડાલજની વાવ - ગાધંીનગર 

૮.  �ડા વાવ  - ગાધંીનગર 

૯.  અડકડની વાવ - Sૂનાગઢ 

૧૦. નવઘણ Pવૂો  - Sૂનાગઢ 

૧૧. ભ�મ%રયો Pવૂો  - મહ.મદાબાદ (ખેડા) 

૧૨. દામોદર Pુંડ  - Sૂનાગઢ 

૧૩. તરણેતર Pુંડ  - ચોટલા (Qરુ.x�નગર) 
 

 

* મહ.લોમહ.લોમહ.લોમહ.લો 

૧.  આયના મહ.લ,1ાગમહ.લ- iજૂ 

૨.  લ�મી િવલાસ પેલેસ   - વડોદરા (સૌથી મોટો મહ.લ) 

૩.  1તાપ િવલાસ પેલેસ - વડોદરા 

૪.  મોતી મહ.લ  - અમદાવાદ 

૫.  િવજય પેલેસ  - રાજપીપળા (એક હRર બારવાળો) 

૬.  અમર પેલેસ  - વાકંાનંેર 

૭.  નવલખા મહ.લ  - ગªડલ 

૮.  િનલમબાગ પેલેસ - ભાવનગર 
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*  પવlતો પવlતો પવlતો પવlતો / / / / ¤ુગંરો¤ુગંરો¤ુગંરો¤ુગંરો 

૧.  ડાગં   - અ"તબંા, સાdતુારા 

૨.  પચંમહાલ  - રતનમલ, પાવાગઢ 

૩.  પોરબદંર   - બરડો ¤ુગંર 

૪.  Rમનગર  - સિતયાદ.વ ¤ુગંર 

૫.  અમર.લી, Sુનાગઢ - ગીરની ટ.કરઓ 

૬.  રાજકોટ   - ઓસન, થગંા 

૭.  ભાવનગર  - શે¯ુજંય, િશહોર 

૮.  સાબંરકાઠંા  - ઈડર 

૯.  બનાસકાઠંા  - આરQરુ, hસોર, ચીખોદર 

૧૦. મહ.સાણા  - તારંગા 

૧૧. નમlદા   - રાજપીપળાની ટ.કરઓ 

૧૨. વલસાડ   - િવNસન, પારનેરાની ટ.કરઓ 

૧૩. Qરુ.x�નગર  - ચોટલા 

૧૪. ક`છ   - ધીણોધર, ખાવડા, લખપત, કાળો, iyૂજયો, નખEાણા 
 

= ક`છમા ંÔકાળો ¤ુગંરÕ સૌથી મોટો ¤ુગંર છે. 
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*         �જુરાતની iગૂોળ�જુરાતની iગૂોળ�જુરાતની iગૂોળ�જુરાતની iગૂોળ 

 

૧.  ભારતમા ં�જુરાત2 ુ"થાન જણાવો. 

- પિ°મ ભાગમા ં

૨.  �જુરાત કયા સ;�ુને %કનાર. આવેMુ ંછે? 

- અરબી સ;�ુ 

૩.  �જુરાત કયા અVાશં±તૃ પર આવેMુ ંછે? 

- ૨૦Õ થી ૨૪.૭Õ ઉ�ર અVાશં 

૪.  �જુરાત કયા ર.ખાશં±તૃ પર આવેM ુછે? 

- ૬૮.૪Õ થી ૭૪.૪ dવૂl ર.ખાશં 

૫.  �જુરાતમા ંક.ટલા અને કયા FNલામાથી કકl±તૃ પસાર થાય છે? 

- ૫ FNલા, ક`છ, પાટણ, મહ.સાણા, સાબરકાઠંા, અરવNલી 

૬.  કકl±તૃ કયા શહ.રો વ`ચેથી પસાર થાય છે? 

- 1ાિંતજ, %હ�મતનગર અને મોડાસા વ`ચેથી 

૭.  �જુરાતનો મોટો ભાગ કયા ક%ટબધંમા ંછે? 

- ઉaણ ક%ટબધં 

૮.  �જુરાતની ઉ�ર- દnVણ લબંાઈ જણાવો. 

- ૫૯૦ %કમી. 

૯.  �જુરાતની dવૂl-પિ°મ લબંાઈ જણાવો. 

- ૫૦૦ %કમી. 

૧૦. �જુરાતનો દ%રયા-%કનારો ક.ટલા �તરનો છે? 

- ૧૬૦૦ %કમી. 

૧૧. કયો FNલો સૌથી વધાર. દ%રયા %કનારો ધરાવે છે? 

- Rમનગર, દ.વ iમૂીjારકા (બ�ે મળને Pુલ-૩૫૪ %કમી.) 

૧૨. �જુરાતના ંક.ટલા FNલાઓની સરહદ દ%રયા સાથે જોડાયેલી છે? 

- ૧૩ FNલા 
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૧૩. �જુરાતનો iિૂમભાગ ક.ટલા એકમમા ંવહ.ચાયેલો છે? 

- Eણ ભાગમા ં

 ૧. તળ �જુરાત  - ૨૨ FNલા 

 ૨. સૌરાa{  - ૧૦ FNલા 

 ૩. ક`છ  - ૧ FNલો 

૧૪. �જુરાતમા ંક.ટલા અખાત આવેલા છે? 

- બે = ક`છનો અખાત, ખભંાતનો અખાત 

૧૫. �જુરાતમા ંPુલ ક.ટલા બદંર છે? 

- ૪૩ 

૧૬. �જુરાત2ુ ંએકમાE ;_ુત pયાપાર બદંર ક6ુ ંછે? 

- કંડલા (ક`છ) 

૧૭. �જુરાત2ુ ંએ_માE Zતરરાa{ય હવાઈ મથક જણાવો. 

- સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ (અમદાવાદ) 

૧૮. �જુરાતના કયા FNલાને Zતરરાa{ય સરહદ "પશ£ છે? 

- ક`છ, બનાસકાઠંા 

૧૯. િસર%\ક -ા ંઆવેલી છે? 

- ક`છ (ભારત- પા%ક"તાન બોડlર) 

૨૦. ઉ�ર �જુરાતનો ભાગ કયા નામે Rણીતો છે? 

- આનતl 1દ.શ 

૨૧. મહ અને ર.વા વ`ચેનો 1દ.શ જણાવો. 

- લાટ 1દ.શ 

૨૨. મહ અને ઢાઢર નદ વ`ચેનો 1દ.શ જણાવો. 

- કાનમનો 1દ.શ (ભ�ચ) 

૨૩. વાEક અને મહ નદ વ`ચેનો 1દ.શ જણાવો. 

- ચરોતર 1દ.શ 

૨૪. વેરાવળ અને ચોરવડ વ`ચેનો 1દ.શ જણાવો. 

- લીલી નાધેડ નો 1દ.શ 
 

www.m
aru

gu
jar

at.
in



વનરાજિસ�હ ડોડયા, મો.ન-ં૯૭૩૭૯૯૪૦૯૨, email. vanrajsinh.d1@gmail.com 

 

૨૫. Ô�જુરાતનો બગીચોÕ તરક. કયો ભાગ Rણીતો છે? 

- મ|ય �જુરાતનો 1દ.શ 

૨૬. કઈ નદનો %કનારો Qવુાલીની ટ.કરઓ તરક. Rણીતો છે? 

- તાપી 

૨૭. �જુરાતમા ંસૌથી વ] ુનદઓ કયા FNલામા ંછે? 

- ક`છ 

૨૮. ખભંાતના અખાતમા ંકયા બેટ આવેલા છે? 

- એnલયાબેટ અને પીરમબેટ 

૨૯. એnલયાબેટ કયા FNલામા ંઆવેલો છે? 

- ભ�ચ 

૩૦. એnલયાબેટ કઈ નદ પર આવેલો છે? 

- નમlદા નદ પર 

૩૧. પીરમબેટ કયા FNલામા ંઆવેલો છે? 

- ભાવનગર 

૩૨. કNપસર યોજના -ા ંઆકાર લઈ રહ છે? 

- ખભંાતના અખાતમા ં

૩૩. Rમનગર નFક કયો ટાd ુRણીતો છે? 

- પરવાળાનો િપરોટન ટાd ુ

૩૪. િપરોટન ટાd ુકયા FNલામા ંઆવેલો છે? 

- ક`છના અખાતમા ં

૩૫. સૌરાa{નો ઉ`ચ 1દ.શ શેનો બનેલો છે? 

- બોસાNટના અs²નPૃત ખડકોનો 

૩૬. Ôલ�નૂÕ ની રચના કયા FNલામા ંછે? 

- ક`છ 

૩૭. કંઠના ઘાસના મેદાનો -ા ંઆવેલો છે? 

- ક`છ 

૩૮. બ�ીના ઘાસના મેદાનો -ા ંઆવેલા છે? 

- ક`છ 
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૩૯. કયા 1દ.શમા ંÔમેx³ોવÕ (ચેર) ના જગંલો જોવા મળે છે? 

- ક`છ અને Rમનગરના દ%રયા %કનાર. 

૪૦. hસોરની ટ.કરઓ કયા FNલામા ંઆવેલી છે? 

- બનાસકાઠંા (દાતંા અને પાલનdરુ નFક) 

૪૧. આરાQરુની ટ.કરઓ કયા FNલામા ંઆવેલી છે? 

- સાબરકાઠંા (ખેડ�´ા, ઈડર, શામળાF) 

૪૨. �બાF કઈ પવlતમાળાના ભાગ�પે આવેM ુછે? 

- અરવNલી પવlતમાળા 

૪૩.  સµાદ પવlતમાળા -ા ંઆવેલી છે?   - ડાગંમા ં

૪૪. સાdતુારા કયા પવlતમાળાના ભાગ�પે આવેMુ ંછે? - સµાદ 

૪૫. �જુરાત2ુ ંએ_માE nગ%રમથક જણાવો.   - સાdતુારા (ડાગંમા)ં 

૪૬. રાજપીપળાના ¤ુગંરો કઈ પવlતમાળાના ભાગ�પે આવેલા છે? 

- સµાદ પવlતમાળા (સાતdડૂા પવlતમાળા) 

૪૭. પારનેરાની ટ.કરઓ કઈ પવlતમાળાના ભાગ�પે આવેલી છે? 

- સµાદ પવlતમાળા 

૪૮. પારનેરાની ટ.કરઓ કયા hNલામા ંછે? 

- વલસાડ 

૪૯. Ô¤ુગંરધારÕ -ા ંઆવેલી છે? 

- ક`છ (ક`છમા ંમોટા ¤ુંગરો નથી પણ નાના ¤ુગંરોની Eણ હાર આવેલી છે. hને 

 ¤ુગંરધાર કહ. છે) 

૫૦. ¤ુગંરધારમા ંસૌથી �ચો પવlત કયો છે? 

- ધીણોધર (૩૮૮ મીટર) 

૫૧. �જુરાતનો સૌથી �ચો પવlત જણાવો. 

- nગરનાર પવlત (Sૂનાગઢ) 

૫૨. �જુરાત2ુ ંસૌથી �� ુિશખર જણાવો. 

- ગોરખનાથ (૧૧૧૭ મીટર) (nગરનાર ઉપર) 

૫૩. nગરનાર પવlત બીR કયા નામે Rણીતો છે? 

- ર¶વતક   
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* નદઓ અને સરોવરનદઓ અને સરોવરનદઓ અને સરોવરનદઓ અને સરોવર 

 

૧.  નમlદા નદનમlદા નદનમlદા નદનમlદા નદ 

- �જુરાતની સૌથી મોટ નદ છે. �જુરાતમા ંતેની લબંાઈ ૧૬૦ %કમી. છે. 

- તે ર.વા, મેકલકxયા અને સોમોદભવા ના નામે પણ ઓળખાય છે. 

- તે મ|ય1દ.શના મૈકલ પવlતમાળાના અમરકંટકમાથંી નીકળ ભ�ચ થી �ૂર ખભંાતના 

 અખાતને મળે છે. 

- નમlદા �જુરાતમા ંÔહાફં.mરÕ માથંી 1વેશે છે. 

- �યા ંતેને ÔઓરસગંÕ અને ÔકરજણÕ નદ મળે છે. 

- નમlદાના ;ખુ પર ÔએnલયાબેટÕ આવેલો છે. 

- નમlદાના %કનાર. ચાદંોદ, કરનાર, �_ુલતીથl hવા ંતીથl"થળો આવેલા ંછે. 

- તે મ|ય1દ.શ, મહારાa{ અને �જુરાત એમ Eણ રા?યોમાથંી પસાર થાય છે.  
 

૨.  તાપી નદતાપી નદતાપી નદતાપી નદ 

- મ|ય1દ.શના ંબે7લુ માથી િનકળ મહારાa{ થઈને Qરુત પાસે અરબ સાગરને મળે છે. 

- તાપી ÔહરણફાળÕ નામના ં"થળેથી �જુરાતમા ં1વેશે છે. 

- તેના પર ÔઉકાઈÕ અને ÔકાકંરાપારÕ યોજના બની છે. 

- તાપી Qયૂlદ.વતાની dEુી કહ.વાય છે. 
 

૩.  મહ નદમહ નદમહ નદમહ નદ 

- મ|ય1દ.શમાથંી િનકળ રા·"થાનમા ંથઈને �જુરાતમા ંખભંાતના અખાતને મળે છે. 

- મહ નદ લાડથી ÔમહસાગરÕ તરક. ઓળખાય છે. 

- આ નદ પર Ôવણાકબોર (ખેડા)Õ અને Ôકડાણા (પચંમહાલ)Õ યોજના બની છે. 
 

૪.  સાબરમતી સાબરમતી સાબરમતી સાબરમતી  

- �જુરાતની સૌથી લાબંી નદ છે. 

- તેની લબંાઈ ૩૨૧ %કમી છે. 

- ઉદયdરુ પાસેના ઢ.બર સરોવર નFકથી નીકળ વૌઠાથી આગળ ખભંાતના અખાતને  

 મળે છે. 

- આ નદ પર મહ.સાણા FNલાના ધરોઈ ગામ પાસે Ôધરોઈ યોજનાÕ બની છે. 
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૫.  ભાદર નદભાદર નદભાદર નદભાદર નદ 

- સૌરાa{ની સૌથી મોટ નદ છે. 

- �જુરાતમાથંી નીકળ �જુરાતમાજં વહ. છે. 

- આ નદ પર Ôગોમટા યોજનાÕ (રાજકોટ) બની છે. 
 

૬.  બનાસ નદબનાસ નદબનાસ નદબનાસ નદ 

- ઉ�ર �જુરાતની સૌથી લાબંી નદ છે. 

- તે2ુ ં1ાચીન નામ ÔપણાlશાÕ હ7 ુ.ં 
 

૭.  �જુરાતની Pુંવા%રકા નદઓ જણાવો. 

- બનાસ, સર"વતી, �પેણ (h ક`છના નાના રણમા ંસમાઈ Rય છે.) 
 

૮.  ગીરાધોધ -ા ંઅને કઈ નદ પર આવેલો છે? 

- �nબકાનદ પર (ડાગં) 
 

૯.  ધોળધR બધં -ા ંઅને કઈ નદ પર છે? 

- ભોગાવો નદ પર (Qરુ.x�નગર) 
 

૧૦.  નળ સરોવરનળ સરોવરનળ સરોવરનળ સરોવર 

- �યા ંÔપાનવડÕ સૌથી મોટો ટાd ુછે. 

- નળ સરોવર િવ"તારને અભયાર}ય તરક. Rહ.ર કરવામા ંઆp6 ુછે. 

- ÔયાયાવરÕ પVીઓ2ુ ંઅભયાર}ય છે.   
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* અગ�યની િસ�ચાઈ યોજનાઅગ�યની િસ�ચાઈ યોજનાઅગ�યની િસ�ચાઈ યોજનાઅગ�યની િસ�ચાઈ યોજના 
 

૧.  નમlદા યોજનાનમlદા યોજનાનમlદા યોજનાનમlદા યોજના 

- �જુરાત2ુ ંસૌથી મો�ું PૃિEમ સરોવર Ôસરદાર સરોવરÕ છે. 

- નમlદા નદ પર નમlદા FNલાના નવાગામ નFક ક.વ%ડયા કોલોની પાસે એક  

 બધં બાધંવામા ંઆpયો છે. h2 ુનામ Ôસરદાર સરોવરÕ યોજના રાખવામા ંઆp6 ુછે. 

- સરદાર સરોવર બધં2 ુિશલારોપણ Ôજવાહરલાલ નહ.eુÕ એ ક6ુl હ7.ુ 

- આ યોજનાથી �જુરાત, રાજ"થાન, મ|ય1દ.શ અને મહારાa{ ને લાભ મળશે.  
 

૨.  કાકંરાપાર અને ઉકાઈ યોજનાકાકંરાપાર અને ઉકાઈ યોજનાકાકંરાપાર અને ઉકાઈ યોજનાકાકંરાપાર અને ઉકાઈ યોજના 

- તાપી નદ પર Qરુત પાસે કાકંરાપાર અને તાપી FNલાના ઉકાઈગામ પાસે 

 ઉકાઈ યોજના આવેલી છે. 
 

૩.  વણાકબોર અને કડાણા યોજનાવણાકબોર અને કડાણા યોજનાવણાકબોર અને કડાણા યોજનાવણાકબોર અને કડાણા યોજના 

- મહ નદ પર વણાકબોર (ખેડા) અને કડાણા (પચંમહાલ) ગામ પાસે આ 

 યોજના આવેલી છે. 
 

૪.  ધરોઈ યોજનાધરોઈ યોજનાધરોઈ યોજનાધરોઈ યોજના 

- સાબરમતી નદ પર મહ.સાણા FNલાના ખેરાMુ ંતાMકુાના ધરોઈ ગામ પાસે 

 આ યોજના આવેલી છે. 
 

૫.  દા ંદા ંદા ંદાતંીવાડા યોજના તીવાડા યોજના તીવાડા યોજના તીવાડા યોજના ((((બનાસકાઠંાબનાસકાઠંાબનાસકાઠંાબનાસકાઠંા)))) 

- બનાસનદ પર બનાસકાઠંાના દાતંીવાડા ગામ પાસે આવેલી છે. 
 

૬.  ;_ુતેmર યોજના ;_ુતેmર યોજના ;_ુતેmર યોજના ;_ુતેmર યોજના ((((બનાસકાઠંાબનાસકાઠંાબનાસકાઠંાબનાસકાઠંા)))) 

- સર"વતી નદ પર બનાસકાઠંાના ;_ુતેmર ગામ પાસે આવેલી છે. 
 

૭.  ગોમટા યોજના ગોમટા યોજના ગોમટા યોજના ગોમટા યોજના ((((રાજકોટરાજકોટરાજકોટરાજકોટ)))) 

- ભાદર નદ પર રાજકોટના ગોમટા ગામ પાસે આવેલી છે. 

૮.  રાજ"થળ યોજના રાજ"થળ યોજના રાજ"થળ યોજના રાજ"થળ યોજના ((((ભાવનગરભાવનગરભાવનગરભાવનગર)))) 

- શે¯ુFં નદ પર આ યોજના આવેલી છે. 
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* Pૃિષ સપંિતPૃિષ સપંિતPૃિષ સપંિતPૃિષ સપંિત 
 

પાકોપાકોપાકોપાકો        ----    સૌથી વ] ુઉ�પાદન કરતો FNલોસૌથી વ] ુઉ�પાદન કરતો FNલોસૌથી વ] ુઉ�પાદન કરતો FNલોસૌથી વ] ુઉ�પાદન કરતો FNલો 
 

૧.  ઘ�  - અમદાવાદ (ભાnલયા ઘ� 1Dયાત છે) 

૨.  ડાગંર  - ખેડા અને અમદાવાદ FNલામા ં

૩.  Sુવાર  - Qરુત અને Rમનગર FNલામા ં

૪.  બાજર  - બનાસકાઠંા 

૫. મગફળ  - Sૂનાગઢ FNલામા ં(ભારત ભરમા ં�જુરાત 1થમ છે) 

૬.  કપાસ  - Qરુ.x�નગર FNલામા ં(ભ�ચ કાનમનો 1દ.શ કહ.વાય છે) 

૭.  તમાPુ  - ખેડા FNલામા ં

૮.  ¤ુગંળ   - ભાવનગર FNલામા ં

૯.  બટાકા  - બનાસકાઠંા FNલામા ં

૧૦. રાગી  - ડાગં FNલામા ં

૧૧. લªગ  - ભ�ચ FNલામા ં

૧૨. ક.ળા  - ખેડા FNલામા ં

૧૩. Rમફળ  - અમદાવાદના ધોળકા અને ભાવનગરમા ં

૧૪. દાડમ  - ભાવનગર FNલામા ં

૧૫. ચીPુ  - વલસાડ FNલામા ં

૧૬. ક.ર  - વલસાડ ની હા[સ અને Sૂનાગઢ ની ક.સર ક.ર 1Dયાત છે. 

૧૭. 7વુેરદાળ - વાસંદાની (નવસાર) 

૧૮. ખાર.ક, રાયણ - ક`છ FNલામા ં

૧૯. ઈસબ�લુ - મહ.સાણા અને બનાસકાઠંા 

૨૦. F�, વ%રયાળ- મહ.સાણા અને બનાસકાઠંા 
 

૨૧. ઊના¸ પાકને ÔRયદÕ કહ. છે. 

૨૨. િશયા¸ પાકને ÔરિવપાકÕ કહ. છે. 

૨૩. ચોમાQ ુપાકને ÔખરફપાકÕ કહ. છે. 
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* ખનીજ સપંિતખનીજ સપંિતખનીજ સપંિતખનીજ સપંિત 

 

૧.  nચનાઈ માટnચનાઈ માટnચનાઈ માટnચનાઈ માટ 
- સાબરકાઠંા FNલાના ંÔએકલારાÕ અને Ôઅરસો%દયાÕ માથંી મળે છે. 

- Ôઅરસો%દયાÕ ભારતમા ંnચનાઈ માટ2ુ ંસૌથી મો�ું VેE છે. 
 

૨.  yજ¨સમ yજ¨સમ yજ¨સમ yજ¨સમ ((((nચરોડnચરોડnચરોડnચરોડ)))) 
- તેનો ઉપયોગ િસમેxટ અને રાસાયnણક ખાતર બનાવવામા ંથાય છે. 

- Rમનગર માથંી સૌથી વ] ુ1ા¨ત થાય છે. 
 

૩.  અકકઅકકઅકકઅકક 
- ભારતમા ંએકમાE �જુરાતમા ંથાય છે. 

- �ૃગંારની ચીજવ"7ઓુ બનાવવામા ંઉપયોગી છે. 

- નમlદા FNલાના ÔરાજપીપળાÕ ના ¤ુગંરો માથંી મળે છે. 

- ÔખભંાતÕ અકક ના ઉ�ોગ માટ. Rણી7 ુછે. 
 

૪.  Xલોર "પારXલોર "પારXલોર "પારXલોર "પાર 
- િવmમા ંએકમાE �જુરાતમા ંસૌથી વધાર. મળે છે. 

- ધા7ઓુને ગાળવા માટ. અગ�યની ખનીજ છે. 

- વડોદરા FNલાના Ôછોટા ઉદ.dરુÕ તાMકુામાથંી સૌથી વ] ુમળે છે. 

- કડપાણી (વડોદરા) ખાતે Xલોર "પાર �«ુકરણ કારખા2ુ ંઆવેM ુછે. 
 

૫.  �નૂાના પ¹થર�નૂાના પ¹થર�નૂાના પ¹થર�નૂાના પ¹થર 
- Rમનગર ના મીઠાdરુ પાસેથી Ôમીલીઓ લાઈટÕ 1કારનો �નૂાનો પ¹થર મળે છે. 
 

૬.  તા�ંુતા�ં ુતા�ં ુતા�ં,ુ , , , સીQુંસીQુંસીQુંસીQુ,ં , , , જસતજસતજસતજસત 
- બનાસકાઠંા FNલાના ÔદાતંાÕ તાMકુામાથી મળે છે. 
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૭.  બો_સાઈડબો_સાઈડબો_સાઈડબો_સાઈડ 
- એN6િુમિનયમ ના ઉ�પાદન માટ. ઉપયોગી છે. 

- Rમનગર અને ક`છ માથી મોટા 1માણમા ંમળ આવે છે. 
 

૮.  nલ²નાઈટ કોલસો nલ²નાઈટ કોલસો nલ²નાઈટ કોલસો nલ²નાઈટ કોલસો ((((ડોલોમાઈટડોલોમાઈટડોલોમાઈટડોલોમાઈટ)))) 
- સૌથી હલકા 1કારનો કોલસો છે. 

- ક`છ FNલાના ÔપાનxºોÕ એ અગ�ય2ુ ંઉ�પાદન મથક છે. 

- તેને Ôiરૂા કોલસોÕ પણ કહ.વાય છે. 
 

૯.  આરસના પ¹થરઆરસના પ¹થરઆરસના પ¹થરઆરસના પ¹થર 
- બનાસકાઠંા ના �બાF પાસેથી મળ આવે છે. 
 

૧૦. અ» ુિવ¼તુ મથકઅ» ુિવ¼તુ મથકઅ» ુિવ¼તુ મથકઅ» ુિવ¼તુ મથક 
- �જુરાતમા ંએક માE ÔકાકંરાપારÕ (Qરુત)મા ંછે. 

- ?યાર. ભાવનગર2ુ ંÔમીઠ િવરડÕ હાલ િવવાદમા ંછે. 
 

૧૧. થમlલ િવ¼તુ મથકથમlલ િવ¼તુ મથકથમlલ િવ¼તુ મથકથમlલ િવ¼તુ મથક  
- Ô]વુારણÕ (આણદં) સૌથી મો�ુ થમlલ િવ¼તુ મથક છે. 
 

૧૨. જળ િવ¼તુ મથકજળ િવ¼તુ મથકજળ િવ¼તુ મથકજળ િવ¼તુ મથક 
- ઉકાઈ (તાપી) અને કડાણા (પચંમહાલ) 
 

૧૩. ખનીજતેલ અને Pુદરતીવા6ુખનીજતેલ અને Pુદરતીવા6ુખનીજતેલ અને Pુદરતીવા6ુખનીજતેલ અને Pુદરતીવા6 ુ
- સૌ 1થમ ઈ.સ. ૧૯૫૮ મા ંÔMણૂેજÕ (આણદં) માથંી ખનીજતેલ અને Pુદરતીવા6 ુ

 મ¡યા હતા. 

- Ô�કલેmરÕ (ભ�ચ) એ ભારત2ુ ંસૌથી મો�ું ખનીજતેલ VેE છે. 

- ÔગાધંારÕ (ભ�ચ) પણ અગ�ય2ુ ંતેલVેE છે. 
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*  ખાતર ઉ�ોગખાતર ઉ�ોગખાતર ઉ�ોગખાતર ઉ�ોગ 

૧. �જુરાત નમlદાવેલી ફ%ટ�લાઈઝર કંપની (GNFC)  - ચાવજ (ભ�જ) 

૨.  �જુરાત "ટ.ટ ફ%ટ�લાઈઝર કંપની (GSFC)  - બાજવા (વડોદરા) 

- તે ભારત2ુ ંસૌથી મો�ું કારખા2 ુછે. 

૩.  IFFCO  ખાતરના ંકારખાના    - કલોલ, કંડલા 

૪.  Pૃભકો રાસાયnણક ખાતર    - હFરા (Qરુત) 
 

* 1½ો�ર1½ો�ર1½ો�ર1½ો�ર 
૧.  �જુરાતમા ંક.વા પવનો વાય છે? 

- મોસમી પવનો 

૨.  �જુરાતમા ંક.વા પવનો વરસાદ લાવે છે? 

- નૈઋ�યકોણીય મોસમી પવનો 

૩.  સતત સાત થી દસ %દવસ Qધુી ચાલતા વરસાદને �ુ ંકહ. છે? 

- હ.લી 

૪.  સૌથી વ] ુસાગના લાકડા ં-ાથંી મળે છે?  - વલસાડ 

૫.  પ%ડયા-પતરાળા બનાવવા કયા પાન વપરાય છે? - ખાખરાના પાન 

૬.  બીડઓ બનાવવા કયા પાન વપરાય છે?  - ટમeુના પાન  

૭.  �જુરાતમા ંગાયની કઈ બે Rતો 1Dયાત છે? 

- કાકંર.F ગાય (ક`છ) , ગીર ની ગાય (સૌરાa{) 

૮.  સૌરાa{ની કઈ ભ¿સો સૌથી વ] ુ�ૂધ આપે છે? 

- Rફરાબાદ ભ¿સો 

૯.  મ�"ય ઉ�ોગ2ુ ંસૌથી મો�ુ ક.x� જણાવો. 

- વેરાવળ (ગીર સોમનાથ), (ભારત2ુ ંસૌથી મો�ુ ક.x� છે) 

૧૦. વેરાવળમા ંશેની %રફાઈનર આવેલી છે? 

- શાકl માછલીના તેલને �|ુધ કરવાની  

૧૧. મોતી આપતી પલl%ફશ -ાથંી મળે છે? 

- Rમનગર પાસેના પરવાળાના િપરોટન પાસેથી કાM ુમાછલી (પલl ઓઈ"ટર) મળે છે. 

- કોલક નદ ના પટ માથંી ÔકાM ુમાછલીÕ મળે છે.  
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* પાકl અને અભયાર}યપાકl અને અભયાર}યપાકl અને અભયાર}યપાકl અને અભયાર}ય 

૧.  ગીર નેશનલ પાકl  - Sૂનાગઢ  -  િસ�હ 

૨.  વેરાવદર નેશનલ પાકl - ભાવનગર - કાnળયાર (Àલેકબગ) 

૩.  મરન નેશનલ પાકl   - Rમનગર - દ%રયાઈ Fવો 

૪.  વાસંદા નેશનલ પાકl  - નવસાર - દપડા 
 

૧.  નારાયણ સરોવર અભયાર}ય- ક`છ  - nચ�કારા 

૨.  Áડુખર અભયાર}ય  - ક`છ 

- િવmમા ંજગંલી ગધેડા ફ_ત નાના રણમા ંજોવા મળે છે. 

૩.  Qરુખાબનગર અભયાર}ય - ક`છ  - Xલેિમ�ગો 

૪.  નળસરોવર પVી અભયાર}ય- અમદાવાદ - યાયાવર પVી 

૫.  થોળપVી અભયાર}ય - ગાધંીનગર 

૬.  nખજડયા પVી અભયાર}ય - Rમનગર 

૭.  hસોર રÂછ અભયાર}ય (ઈકબાલગઢ અભયાર}ય) - બનાસકાઠંા(પાલનdરુ) 

૮.  બરડા અભયાર}ય  - પોરબદંર 

૯.  હÂગોળગઢ અભયાર}ય - રાજકોટ 

૧૦. Rં�ઘુોડા અભયાર}ય - પચંમહાલ (ગોધરા) 

૧૧. રતનમહાલ રÂછ અભયાર}ય- દાહોદ 

૧૨. Qરુપાણેmર અભયાર}ય - ડ.%ડયાપાડા (નમlદા) 

૧૩. બરડપાડા અભયાર}ય - ડાગં  - વાઘ અને સાબર માટ. 

૧૪. dણૂાl અભયાર}ય  - ડાગં 

૧૫. ¤ુખમલ અભયાર}ય  - ભ�ચ  - રÂછ 

 

૧૬. હાથબ કાચબા ઉછેર ક.x�  - ભાવનગર 

૧૭. મધમાખી ઉછેર ક.x� અને િEફળાવન ક.x�  - સાdતુારા (ડાગં) 

૧૮. િEફળા મા ંકઈ Eણ વ"7 ુહોય છે? 

- હરડ., બહ.રા, Zબળા 
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�જુરાતના ંસા%હ�યકારો  �જુરાતના ંસા%હ�યકારો  �જુરાતના ંસા%હ�યકારો  �જુરાતના ંસા%હ�યકારો   
 

૧. નરિસ�હ મહ.તાનરિસ�હ મહ.તાનરિસ�હ મહ.તાનરિસ�હ મહ.તા જxમ- તળાR(ભાવનગર)(૧૪૧૪) 

-  Ô�જુરાતી ભાષાના આ%દકિવÕ  કહ.વાય છે. 

-  તેમના ‘1ભાિતયા’ અને ‘Ãલણા છંદ’ 1Dયાત છે. 
 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

-  Qદુામા ચ%રE 

-  શામળશાનો િવવાહ 

-  Pુંવરબાઈ 2ુ ંમામેeું 

-  ¬ુડં 

-  નાગદમન 
 

* પsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓ 

-  વૈaણવજન તો તેને ર. કહએ ર. 

-  અખીલ �´ાડંમા ંએક 7 ુ@ીહર 

-  જળ કમલ છાડં Rને બાળા 

-  નીરખને ગગનમા,ં કોણ Áમૂી રµો? 

-  ભM ુથ6 ુભાગંી જRંળ, Qખુે ભF�ુ ં@ી ગોપાળ 

-  1ેમ રસ પાને 7 ુ ંમોર િપ�છ ઘર 
 

 

 

૨. મÂરાબાઈમÂરાબાઈમÂરાબાઈમÂરાબાઈ    જxમ- મેડતા (રાજ"થાન) 

-  જનમ-જનમ ની દાસી, 1ેમ %દવાની 
 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ  

 -  Pૃaણ ભs_તના પદો 

-  નરિસ�હ રા માµરા 

-  સ�યભામા2ુ ં�સ»ુ ં
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* પsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓ 

-  Sૂ2ં ુ ંતો થ6 ુર. દ.વળ  

-  રામ રાખે તેમ રહએ 

-  �ચી મેડ ર. મારા સતંની ર. 

-  રામ રમક¤ુ ંજડ� ુર.  

-  મેર. તો nગરધર ગોપાલ 

-  પગ Áુઘં� બાધં મીરા નાચી ર. 

-  ±દૃાવનની Pુંજ ગલીમા ં

૩. હ.મચ�ંાચાયlહ.મચ�ંાચાયlહ.મચ�ંાચાયlહ.મચ�ંાચાયl   જxમ- ધ]ંકુા 

-  Ôકિવ કાલસવltÕ 2 ુબીeુદ મ¡6 ુછે. 

-  તેમ2 ુસા� ુનામ Ô ચાગંદ.વÕ હ7.ુ 

- તેમણે પાટણમા ંÔtાન મ%ંદરÕ ની "થાપના કર. 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

-  તેમણે 1ાPૃત ભાષામા ંÔ િસ|ધહ.મશÀદા2શુાસનÕ નામના ંpયાકરણ ³થં ની રચના કર. 
 

૪. અખોઅખોઅખોઅખો    જxમ- hતલdરુ 

-  Ôtાનનો વડલોÕ તરક. Rણીતા છે. 

-  સા� ુનામ- સોની અભયદાસ 

-  pયવસાય- સોનીનો 

-  અમદાવાદ ના ખાડયામા ંદ.સાઈ ની પોળ મા ંરહ. છે. 

-  તેમના Ô છ¨પાÕ 1Dયાત છે. 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

-  અ2ભુવnબ��ુ 

-  અખેગીતા 

-  �eુુ િશaય સવંાદ 

* પsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓ 

-  એક ;રુખને એવી ટ.વ, પ¹થર એટલા dhૂ દ.વ 

-  ભાષાને �ુ ંવળગે iરૂ? 
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૫. 1ેમાનદં1ેમાનદં1ેમાનદં1ેમાનદં    જxમ- વડોદરા 

-  Ô�જુરાતી ભાષાના મહાકિવÕ કહ.વાય છે. 

-  ÔઆDયાનોના કિવÕ અને ÔઆDયાનકાર િશરોમnણÕ તરક. Rણીતા છે. 

-  ;Dુય pયવસાય- માણભ�  

-  રસના બાદશાહ2 ુnબeુદ મ¡6 ુછે. 
 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

-  Qદુામા ચ%રE Ð દર શિનવાર. ગવાય છે. 

-  ઓખા હરણ Ð દર ચૈE માસમા ંગવાય છે. 

-  નળાDયાન 

-  મામેeુ 

* ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

-  ?યા ંQધુી �જુરાતી ભાષાને ¬ુ ંઉ`ચ "થાન પર નહÂ ;Pૂુ �યા ંQધુી ¬ુ ંપાઘડ નહ બા]ં.ુ  
 

૬. શામળશામળશામળશામળ ભ�ભ�ભ�ભ�    જxમ- ગોમતીdરુ ( અમદાવાદ) 

-  1થમ પ�વાતાlકાર છે. 
 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

-  િસ�હાસન બEીસી, નદં બEીસી, વૈતાલ પચીસી, ચx� ચx�ાવતી, 

     મદન-મોહના, Qડૂા બહોતર  
 

૭. ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી   વતન- સમ%ઢયાળા(ભાવનગર) 

-  તેમની dEુવ]2ુુ ંનામ પાનબાઈ હ7.ુ 

* પદોપદોપદોપદો 

-  િવજળના ચમકાર. મોતીડા પરોવો. 

-  મે� તો ડગે પણ hના મનડા ડગે પાનબાઈ 
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૮. ભાલણભાલણભાલણભાલણ     જxમ- પાટણ 

-  ÔઆDયાનના િપતાÕ કહ.વાય છે. 

-  તેમણે ‘દશમ "કંધÕ લDયો. 

-   તેમણે ‘કાદંબર’ નામની સ"ંPૃત Pૃિતનો ભાવા2વુાદ કયk છે 

 

૯. ભોR ભગતભોR ભગતભોR ભગતભોR ભગત 

-  તેમણા ÔચાબખાÕ વખણાય છે. 

* પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

-  1ાnણયા ભF લેને %કરતાર, આતો સપ2ુ ંછે સસંાર 
 

૧૦. કિવ ધીરો ભગતકિવ ધીરો ભગતકિવ ધીરો ભગતકિવ ધીરો ભગત 

-    તેમની ÔકાફઓÕ વખણાય છે. 

* ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

-    hને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે. 
 

૧૧. િ1તમિ1તમિ1તમિ1તમ 

- હ%રનો માગl છે Qરૂાનો, ન%હ કાયર2 ુકામ- 

- આનદં મગંળ ક� આરતી 
 

૧૨. વNલભ મેવાડાવNલભ મેવાડાવNલભ મેવાડાવNલભ મેવાડા 

-    તેમના ÔગરબાÕ 1Dયાત છે. 
 

૧૩. દયારામદયારામદયારામદયારામ,   જxમ- ડભોઈ ( વડોદરા) 

-  તેઓ Ôભ_તકિવÕ તરક. Rણીતા છે. 

-  તેમની ÔગરબીÕ 1Dયાત છે. 
 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

-  રિસક વNલભ, દાણ ચા7રુ 

* પsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓ 

-  ¥યામ રંગ સમીપે ન R±.ુ 
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૧૪. એલે_ઝેxડર %કxલોક ફાબlસએલે_ઝેxડર %કxલોક ફાબlસએલે_ઝેxડર %કxલોક ફાબlસએલે_ઝેxડર %કxલોક ફાબlસ 

-  �જુરતી ભાષા- સા%હ�યનો પરદ.શી 1ેમી 

-  તેમણે ઈ.સ. ૧૯૪૮ મા �જુરાત વનાlÄલુર સોસાયટ (�જુરાત િવ�ાસભા)  

ની "થાપના કર. 

* PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ Ð રાસમાળા ભાગ ૧,૨ 
 

૧૫. લોક%હતnચ�તક દલપતરામલોક%હતnચ�તક દલપતરામલોક%હતnચ�તક દલપતરામલોક%હતnચ�તક દલપતરામ,    જxમ- વઢવાણ 

-  Ô�જુરાતી વાણી રાણીના વકલÕ કહ.વાય છે. 

-  તેઓ ÔકિવmરÕ તરક. પણ ઓળખાય છે. 

-  તેમનો dEુ નાxહાલાલ હતા. 

-  તેઓ %કxલોક ફાબlસ ના િમE હતા. 

-  ફાબlસ ના ;�ૃ6 ુપછ તેમની યાદમા ંÔ ફાબlસ િવરહÕ નામની કeુણ  1શસંા કર. 

-  તેમણે 1થમ �જુરાતી દ.શભs_ત કાpય Ô¬�ુરખાન ની ચઢાઈÕ લD6.ુ 
 

* રચનાઓરચનાઓરચનાઓરચનાઓ 

-  �જુરાતી ભાષા2ુ ં1થમ નાટક Ð લ�મી 

-  હા"ય રિસક નાટક Ð િમ¹યાnભમાન 

-  1થમ કાpય સ³ંહ Ð કાpય દોહન 

-  િપ�ગળ, બાપાની િપ�પર 
 

* પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

-   લાબંા જોડ. �ૂંકો Rય, મર. નહÂ તો માદંો થાય 

- �ટ કહ. આ સભામા ંવાકંા �ગવાળા ંi ૂડંા 
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૧૬. નમlદનમlદનમlદનમlદ((((નમlદાશકંર દવેનમlદાશકંર દવેનમlદાશકંર દવેનમlદાશકંર દવે)))),   જxમ- Qરુત 

- Ô�જુરાતી ગ�ના િપતાÕ કહ.વાય છે. 

- Ô6ગુ િવ�ાયક સÅકÕ અને Ôઅવાlચીનોમા ંઆ�Õ તરક. Rણીતા છે. 

- �જુરાતી ભાષાની 1થમ આ�મકથા- માર હકકત 

- �જુરાતી ભાષા2ુ ં1થમ મેગેnઝન Ð “દાડંયો” બહાર પાડ�.ુ 

- તેમણે 1થમ શÀદકોષ Ð “નમlકોષ” ની રચના કર. 

- �જુરાતી સા%હ�યમા ં‘1ાણવતંો dવુlજ’ તરક. Rણીતા છે. 
 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- માર હકકત, િપ�ગળ 1વેશ, સીતા હરણ 

****            ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

- જય જય ગરવી �જુરાત 

- યા હોમ કરને પડો ફતેહ છે આગે 

 

૧૭. નદંશકંર 7ળુRશકંર મહ.તાનદંશકંર 7ળુRશકંર મહ.તાનદંશકંર 7ળુRશકંર મહ.તાનદંશકંર 7ળુRશકંર મહ.તા   જxમ- Qરુત 

- �જુરાતી ભાષાની 1થમ નવલકથા Ô કરણઘેલોÕ ની રચના કર. 

- h2ુ ં;Dુય પાE Ô�પQુદંરÕ છે. 
 

૧૮. ગોવ�નરામ િEપાઠગોવ�નરામ િEપાઠગોવ�નરામ િEપાઠગોવ�નરામ િEપાઠ    જxમ- ન%ડયાદ 

- �જુરાતી ભષાની 1થમ મહાનવલકથા Ôસર"વતી ચ�ંÕ ની રચના કર.  

h2ુ ં;Dુય પાE Ô�ણુQ ુદંરÕ અને ÔPુ;દુ QુદંરÕ છે. 

- તેઓ Ôપ%ંડત6ગુના dરુોધાÕ કહ.વાય છે. 
 

૧૯. નરિસ�હરાવ %દવેટયા નરિસ�હરાવ %દવેટયા નરિસ�હરાવ %દવેટયા નરિસ�હરાવ %દવેટયા ((((tાનબાલtાનબાલtાનબાલtાનબાલ))))  જxમ- અમદાવાદ 

- તેઓ Ôસા%હ�ય %દવાકરÕ તરક. Rણીતા છે. 

- �જુરાતી ભષાના ÔR³ત ચોકદારÕ કહ.વાય છે. 

- �જુરાતી ભાષા2ુ ં1થમ ઊિમzકાpય ÔPુQમુમાળાÕ ની રચના કર. 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- મગંલ મ%ંદર ખોલો દયામય 
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૨૦. મહપતરામ નીલકંઠમહપતરામ નીલકંઠમહપતરામ નીલકંઠમહપતરામ નીલકંઠ  

- �જુરાતી ભાષાના ં1થમ 1વાસ³થં ÔÆ²લેxડની ;સુાફર2ુ ંવણlનÕ ર`યો. 

- તેમની 1Dયાત નવલકથા ÔસાQ ુવ¬નુી લસાઈÕ 
 

૨૧. આનદં શકંર Çવુઆનદં શકંર Çવુઆનદં શકંર Çવુઆનદં શકંર Çવુ 

- �જુરાતી સા%હ�યમા ંÔધમlનો તારોÕ તરક. Rણીતા છે. 

- Ô1�|ુધ tાન;િૂતzÕ તરક. ઓળખાય છે. 
 

૨૨. બાલાશકંર કંથા%રયાબાલાશકંર કંથા%રયાબાલાશકંર કંથા%રયાબાલાશકંર કંથા%રયા   જxમ- ન%ડયાદ 

- Ôકલાxત કિવÕ તરક. Rણીતા છે. 

- �જુરાતી ÔગઝલÕ ના આ�1વતlક/િપતા છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- કલાxત કિવ 

- બોધ, Fગરનો યાર (ગઝલ) 
 

૨૩. રામનારાયણ વીરામનારાયણ વીરામનારાયણ વીરામનારાયણ વી. . . . પાઠકપાઠકપાઠકપાઠક  જxમ- ગાણોલ 

- તખNMસુ- શેષ, Èjર.ફ, "વૈરિવહાર, REા¸ 

- ગાધંી6ગુના Ôસા%હ�ય �eુુÕ કહ.વાય છે. 

- તેમણે શેષથી કાpયો, Èjર.ફથી વાતાlઓ અને "વૈરિવહારથી િનબધંો 

 લDયા છે. 
 

૨૪. મnણલાલ નiભુાઈ િEવેદમnણલાલ નiભુાઈ િEવેદમnણલાલ નiભુાઈ િEવેદમnણલાલ નiભુાઈ િEવેદ  જxમ- નડયાદ 

- �´િનaઠ, અભેદ માગlના 1વાસી કહ.વાય છે. 

*  ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

- કઈ લાખો િનરાશામા ંઅમર આશા gપાઈ છે. 
 

૨૫. મnણશકંર ર�નF ભ�મnણશકંર ર�નF ભ�મnણશકંર ર�નF ભ�મnણશકંર ર�નF ભ�  ઉપનામ- કાxત 

- ખડંકાpય, ઊિમzકાpયના િપતા કહ.વાય છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ - કpયસ³ંહ, dવૂાlલાપ, વસતંિવજય 
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૨૬.  રમણલાલ નીલકંઠરમણલાલ નીલકંઠરમણલાલ નીલકંઠરમણલાલ નીલકંઠ  ઉપનામ- મકરંદ 

- �જુરાતી ભષાના 1થમ હા"યકાર છે. 

-  અમદાવાદના મેયર રહ �-ૂા છે. 

- તેમના પy�ન Ôિવ�ાગૌર િનલકંઠÕ �જુરાતના 1થમ "નાતક મ%હલા છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- 1થમ હા"યPૃિત- ભ�ભં� 

- નાટ�Pૃિત- રાઈનો પવlત 

 

૨૭. બળવતંરાય ઠાકોર બળવતંરાય ઠાકોર બળવતંરાય ઠાકોર બળવતંરાય ઠાકોર ((((બબબબ....કાકાકાકા....ઠાકોરઠાકોરઠાકોરઠાકોર))))  જxમ- ભ�ચ 

- તેમ2ુ ંઉપનામ Ôસેહ.નીÕ છે. 

- તેઓ Ôસોનેટના િપતાÕ કહ.વાય છે. 

- તેમણે ઈટાલી ના સોનેટનો સૌ 1થમ 1યોગ કય�. 

- તેમણો 1થમ સોનેટ સ³ંહ Ð ભણકારા 

* ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત= િનશાન �કૂ માફ, નહÂ માફ ની�ુ ંિનશાન 

 

૨૮. કરશનદાસ ;ળૂFકરશનદાસ ;ળૂFકરશનદાસ ;ળૂFકરશનદાસ ;ળૂF 

- તેમણે Ôસ�ય1કાશÕ નામ2ુ ંસામિયક બહાર પાડ�ુ.ં 

- Ôિવધવા િવવાહÕ પર િનબધં લખવા બદલ ઘર છોડ±ુ ંપડ�.ુ 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- bીબોધ, રા"તગોફતાર 
 

૨૯. Qરુિસ�હF તખતિસ�હF ગો%હલQરુિસ�હF તખતિસ�હF ગો%હલQરુિસ�હF તખતિસ�હF ગો%હલQરુિસ�હF તખતિસ�હF ગો%હલ જxમ- લાઠ(અમર.લી) 

- ઉપનામ- કલાપી 

- ÔQરુતાની વાડનો મીઠો મોરલોÕ કહ.વાય છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- કલાપીનો ક.કારવ 

-  ક¥મીરનો 1વાસ 
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*  ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

- ?યા ં?યા ંનજર માર ઠર. યાદ ભર �યા ંઆપની 

- હા પ"તાવો િવdલુ ઝરણા "વગlથી ઊત6ુl. 

- સÉદયl પામતા પહ.લા Qુદંર થ±ુ ંપડ.. 

- ર. પખંીડા QDુથી ચણજો, ગીતવા કાઈ ગાજો 
 

 

૩૦. xહાનાલાલ દલપતરામxહાનાલાલ દલપતરામxહાનાલાલ દલપતરામxહાનાલાલ દલપતરામ   ઉપનામ- 1ેમભs_ત 

- �જુરાતના ÔકિવવરÕ ની ઉપાિધ મળેલી છે. 

- સોલનશૈલીના શોધક છે. 

*  PૃPૃPૃPૃિતિતિતિત 

- નાટક- જયા જયતં, ઈx�ુPુમાર 

- કાpયસ³હ- xહાના xહાના રાસ 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- અ"�યો માહ.થી 1i ુપરમ સ�યે 7 ુલઈR  

- ભાભીના ભાવ મને ભÂજવે ર. લોલ  

- ધxય હો ધxય જ d}ુય 1દ.શ 

૩૧. રણyજતરામ રણyજતરામ રણyજતરામ રણyજતરામ વાવાભાઈ મહ.તાવાવાભાઈ મહ.તાવાવાભાઈ મહ.તાવાવાભાઈ મહ.તા,  જxમ- Qરુત 

- Ô�જુરાતી સા%હ�ય સભા અને �જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદ ની શ�આત કર. 

-  �જુરાતી અs"મતાના આ�1વતlકÕ કહ.વાય છે. 

-  �જુરાતી સા%હ�યસભા તરફથી િવિશaટ સા%હ�ય સેવા બદલ ઈ.સ.૧૯૨૮ થી  

ÔરણFતરામ Qવુણlચ�ંકÕ આપવામા ંઆવે છે. 

- 1થમ રણFતરામ Qવુણlચ�ંક Ôઝવેરચદં મેધાણીÕ ને મ¡યો છે. 
 

૩૨. કાકાસાહ.બ કાલેલકરકાકાસાહ.બ કાલેલકરકાકાસાહ.બ કાલેલકરકાકાસાહ.બ કાલેલકર    જxમ- સતારા [મહારાa{] 

- ;ળૂનામ- દ�ાEેય બાલPૃaણ કાલેલકર  

-     ગાધંીF એ તેમને Ôસવાઇ �જુરાતીÕ 2 ુnબeુદ આ¨6ુ ંછે. 

- તેઓ ઉ�મ િનબધંકાર છે.  

- તેમની આ�મકથા- "મરણયાEા  

વનરાજિસ�હ ડોડયા, મો.ન-ં૯૭૩૭૯૯૪૦૯૨, email. vanrajsinh.d1@gmail.com 

 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ  

- %હમાલયનો 1વાસ  

- Fવનનો આનદં  

- રખડવાનો આનદં  

- Fવનલીલા  
   

૩૨. કનૈયાલાલ ;નુશી કનૈયાલાલ ;નુશી કનૈયાલાલ ;નુશી કનૈયાલાલ ;નુશી ((((ઘન¥યામઘન¥યામઘન¥યામઘન¥યામ)))),    જxમ-ભ�ચ 

- તેમને ‘"વ¨ન �aટા’2ુ ંnબeુદ મ¡6ુ ંછે. 

- તેમણે ;ુબંઈ ખાતે Ôભારતીય િવ�ાભવનÕ ની "થાપન કર. 

h2ુ ં�જુરાતી સામિયક Ôનવનીત (સમપlણ)Õ છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- �જુરાતનો નાથ (;Dુય પાEો- કાક,મજંર)  

- �જુરાતની અs"મતા 

- પાટણની 1iતુા 

- વેરની વQલુાત 

- d¹ૃવીવNNભ 

- કાકાની શશી 

- જય સોમનાથ, - માર કમળા 

૩૩. રમણલાલ વસતંલાલ દ.સાઈરમણલાલ વસતંલાલ દ.સાઈરમણલાલ વસતંલાલ દ.સાઈરમણલાલ વસતંલાલ દ.સાઈ 

- તેઓ Ô6ગુ;િૂતz વાતાlકારÕ તરક. ઓળખાય છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- ભાર.લો અs²ન 

- ³ામ લ�મી 

-  %દpય ચÍ ુ

- િનહારકા 
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૩૪. ગૌરશકંર જોષીગૌરશકંર જોષીગૌરશકંર જોષીગૌરશકંર જોષી, ઉપનામ- ]મૂક.7,ુ જxમ- વીરdરુ  

- �ૂંક વાતાlના કસબી છે. 

- ચોટદાર વાતાlઓ નાકસબી છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- તણખા મડંળ 

- પો"ટ ઓ%ફસ (h2ુ ં;Dુય પાE- અલીડોસો) 

- ભૈયાદાદા 

- ચૌલાદ.વી 

- આÎપાલી 
 

૩૫. િEiવુનદાસ MહુારિEiવુનદાસ MહુારિEiવુનદાસ MહુારિEiવુનદાસ Mહુાર----    ((((QુદંરમQુદંરમQુદંરમQુદંરમ)))) 

- ગાધંી6ગુના કિવ તરક. Rણીતા છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- કોયા ભગતની કડવી વાણી 

- કાpયમગંલા, દnVણાયાન 

- વQધુા, યાEા 

- બાનો ફોટો³ાફ 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- ¬ુ ંમાનવી માનવ થા� તો ઘ» ુ
 

૩૬. ઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણીઝવેરચદં મેઘાણી, ઉપનામ-Qકુાની,  જxમ- ચોટલા 

- ગાધંીFએ તેમની Ôરાa{ય શાયરÕ 2 ુ ંnબeુદ આ¨6 ુછે. 

- તેઓ પોતાને Ôપહાડ2ુ ંબાળકÕ તરક. ઓળખાય છે. 

- તેઓ કQુબંલ રંગના ગાયક, લોક સા%હ�યકાર છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- સોરઠ તારા વહ.તા પાણી,   સોરઠ બહારવટયા 

- સૌરાa{નો રસધાર,   િશવાF2ુ ંહાલર¤ુ 

-  માણસાઈ ના દવા (રિવશકંર મહારાજ ના Fવન પર) 

- 6ગુ વદંના, વેિવશાળ 
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*  પsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓપsં_તઓ 

- હો! રાજ મને લા²યો કQુનંીનો રંગ 

- છેNલો, કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાd ુ

-  યારો ફનાના પથં પર આગે કદમ  

- ઘટમા ંઘોડા થનગને, આતમ િવ�ઝે પાખં 

 

૩૭. ઉમાશકંર જોષીઉમાશકંર જોષીઉમાશકંર જોષીઉમાશકંર જોષી,     જxમ-બામણા 

- તખNMસુ- વાQકુ, @વણ 

-  Ôિવmશાિંતના કિવÕ 2 ુnબeુદ મ¡6 ુછે. 

- તેમને ઈ.સ.૧૯૬૭ મા ંÔિનશીથÕ કાpયસ³ંહ માટ. સૌ 1થમ tાનપીઠ 

ઍવોડl મ¡યો હતો. 

- �જુરાત 6િુનવિસzટના ઉપPુલપિત હતા. 

-  તેઓ Ôસ"ંPૃિતÕ નામ2 ુસામિયક ચાલાવતા હતા. 
 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- િનશીથ, સાપનાભારા, િવmશાિંત, ગગંોEી, સમયરંગ, ગો§aઠ 
 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- iDૂયા જનનો જઠરાs²ન Rગશે. 

- ભોિમયો િવના માર. ભમરવા ¤ુગંરા 

- ધxય iિૂમ �જુરાત ધxય હ. ધxય nગરા �જુરાતી 

- �જુરાત મોર મોર ર. 
 

૩૮. પ�ાલાલ પટ.લપ�ાલાલ પટ.લપ�ાલાલ પટ.લપ�ાલાલ પટ.લ    જxમ- માડંલી 

- તેમને ઈ.સ.૧૯૮૫ મા ંÔમાનવી ની ભવાઈÕ નવલકથા માતે tાનપીઠ 

ઍવોડl મ¡યો હતો. 

- તેઓ Ôસા%હ�ય જગતનો ચમ�કારÕ તરક. Rણીતા છે. 
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*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- માનવીની ભવાઈ ( hના ;Dુય પાEો- કા¸ અને રાSુ છે.) 

-  મળેલા Fવ ( hના ;Dુય પાEો Ð કાનF અને Fવી છે) 

- ભા²ંયાના ભે�, કંPુ 

*  ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

- માનવી i ૂડંો નથી પણ iખૂ  i ૂડં છે. 
 

૩૯. રાhx� શાહ રાhx� શાહ રાhx� શાહ રાhx� શાહ ((((રામ±દૃાવનીરામ±દૃાવનીરામ±દૃાવનીરામ±દૃાવની)))) 

- તેમને ઈ.સ.૨૦૦૧ મા ંÔ|વિનÕ કાpય સ³ંહ માટ. tાનપીઠ ઍવોડl આપવામા ંઆpયો હતો. 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- Æધણા િવણવા જઈતી મોર શૈયર 
 

૪૦. ?યોિતx� દવે?યોિતx� દવે?યોિતx� દવે?યોિતx� દવે   જxમ- Qરુત 

- �જુરાત ના 1થમ નબંર ના Ôહા"ય લેખકÕ છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- રંગતરંગ 

- વડ અને ટ.ટા 

- લ²નનો ઉમેદવાર 

 

૪૧. ચx�વદન મહ.તા ચx�વદન મહ.તા ચx�વદન મહ.તા ચx�વદન મહ.તા ((((ચાદંામામાચાદંામામાચાદંામામાચાદંામામા)))),   જxમ- વડોદરા 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- બાધં ગઢ%રયા 

- આગગાડ 

- ઈલાકાpયો 
 

૪૨. લાભશકંર ઠાકરલાભશકંર ઠાકરલાભશકંર ઠાકરલાભશકંર ઠાકર,  ઉપનામ- લઘરો 

- તેઓ Ôવૈ� dનુવQુlÕ ના નામે ઓળખાય છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- ટોળા,ં લઘરો, અવાજ, એક �દર અને જ�ુનાથ, ઘªઘાટ 
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૪૩. ઝીણાભાઈ રતનF દ.સાઈઝીણાભાઈ રતનF દ.સાઈઝીણાભાઈ રતનF દ.સાઈઝીણાભાઈ રતનF દ.સાઈ  જxમ- nચખલી 

- તેમ2 ુઉપનામ- "નેહ રs¥મ 

- તેઓ ÔFવન માગંNયના કિવÕ તરક. ઓળખાય છે. 

- Rપાનીઝ કાpય 1કાર ÔહાઈPુÕ ની "થાપના કર. 

- સી.એન.િવ�ાલય ના "થાપક 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- �તરપાટ 

- 7ટૂ.લા તાર 

- ગાતા આસોપાલવ 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- જગતની સૌ કડઓમા ં"નેહની સવlથી વડ 
 

૪૪. મ2ભુાઈ પચંોળમ2ભુાઈ પચંોળમ2ભુાઈ પચંોળમ2ભુાઈ પચંોળ , ઉપનામ-દશlક 

- ભાવનગરમા ંલોકભારતી િવ�ાપીઠ ની "થાપના કર. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- ઝેર તો પીધા છે Rણી Rણી 

- સો\.ટસ 

- %દપ િનવાlણ  
 

૪૫. મકરંદ દવેમકરંદ દવેમકરંદ દવેમકરંદ દવે 

- તેમની પy�ન2ુ ંનામ Pુંદિનકા કાપ%ડયા હ7 ુ

*  રચનારચનારચનારચના 

- ઝ�કૂ િવજળ ઝ�કૂ 

- બેભાઈ , તાઈકો 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- ગમ7 ુમળે તો અNયા �ુhં ના ભરઓ 
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૪૬. ઈmર પેટલીકરઈmર પેટલીકરઈmર પેટલીકરઈmર પેટલીકર 

- ‘લોહની સગાઈ’ ની �ૂંક વાતાl માટ. િવmકVાનો ઍવોડÑ મળેલો છે. 

- hના ;Dુય પાEો Ð (અમરતકાક અને મ�ં)ુ 

- ‘જનમટપ’ પણ 1Dયાત Pૃિત છે. ;Dુય પાEો Ð ભીમો અને ચદંા 
 

૪૭. QખુલાલFQખુલાલFQખુલાલFQખુલાલF    જxમ-લીમલી 

- ‘1tાચÍ’ુ અને ‘1કાડં પ%ંડત’ તરક. Rણીતા છે. 
 

૪૮. Qરુ.શ જોષીQરુ.શ જોષીQરુ.શ જોષીQરુ.શ જોષી 

- તેમનામા ંઆ]િુનકતાના દશlન જોવા મળે છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- િછ�પE, �હૃ1વેશ, મરણોતર 

 

૪૯. નવલરામ પડં�ાનવલરામ પડં�ાનવલરામ પડં�ાનવલરામ પડં�ા   જxમ-Qરુત 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- ભ�2 ુભોપા¸ 

- જનાવરની Rન 

- વીરમતી 
 

૫૦. iપુતભાઈ વડોદ%રયાiપુતભાઈ વડોદ%રયાiપુતભાઈ વડોદ%રયાiપુતભાઈ વડોદ%રયા   જxમ- ધા³ંºા 

- તેઓ ‘અnભયાન’ મેગેઝીન ચલાવતા હતા. 

- તેઓ સમભાવ Òપુના તEંી હતા. 

- તેઓ નવલકથાકાર અને પEકાર હતા. 

૫૧. મોહ�મદ માકંડમોહ�મદ માકંડમોહ�મદ માકંડમોહ�મદ માકંડ 

- �જુરાતી સા%હ�ય અકાદમી ના 1થમ અ|યV હતા. 
 

૫૨. બPુલ િEપાઠબPુલ િEપાઠબPુલ િEપાઠબPુલ િEપાઠ    જxમ-નડયાદ 

- �જુરાતી સમાચારમા ંઆવતી કોલમ ઠોઠ િનશાળયો, _ો અને 

 બારખડ રચયીતા હતા. 
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*  રચનારચનારચનારચના 

- વૈPુંઠ નથી R± ુ

- ગોિવ�દ. માડં ગોઠડ 
 

૫૩. હરx� દવેહરx� દવેહરx� દવેહરx� દવે 

-  તેમની 1Dયાત નવલકથા Ô માધવ -ાય નથી મ]વુનમાÕં છે. 

 - તેમની 1Dયાત Pૃિત ‘ગાધંીની કાવડ’.  

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- પાન લીM ુજો6 ુને તમે યાદ આpયા 

- ?યા ંચરણ eુક. �યા ંકાશી 
 

૫૪. આ%દલ મxQરુઆ%દલ મxQરુઆ%દલ મxQરુઆ%દલ મxQરુ 

- 1Dયાત ગઝલકાર છે. 

*  ગઝલગઝલગઝલગઝલ 

- ?યાર. 1ણયની જગમા શ�આત થઈ હતી. 

- માનવ ન થઈ શ-ો તો એ ઈmર બની ગયા. 

- નદની ર.તમા ંરમ7 ુનગર 

*  કાpયસ³ંહકાpયસ³ંહકાpયસ³ંહકાpયસ³ંહ 

- પગરવ, વળાકં 
 

૫૫. હરF લવF દામાણીહરF લવF દામાણીહરF લવF દામાણીહરF લવF દામાણી, ઉપનામ- શયદા 

- ગઝલકાર છે. 

*  ઉs_તઉs_તઉs_તઉs_ત 

- મને એ જોઈને હસ± ુહRરોવાર આવે છે ક. 1i ુતારા બનાવેલા આh તને બનાવે છે. 
 

૫૬. ચી2 ુમોદચી2 ુમોદચી2 ુમોદચી2 ુમોદ,  ઉપનામ- ઈશાlદ 

- ગઝલકાર છે. 
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૫૭. Qરુ.શ દલાલQરુ.શ દલાલQરુ.શ દલાલQરુ.શ દલાલ  

- તેઓ ;ુબંઈથી ÔકિવતાÕ નામ2ુ ંમેગેઝીન ચલાવે છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- હ"તાVર 

- અખડં ઝાલર વાગે  

- અs"ત�વ 

- માર બારએથી 

- iરૂા આકાશની આશા 
 

૫૮. રÁિુવર ચૌધરરÁિુવર ચૌધરરÁિુવર ચૌધરરÁિુવર ચૌધર 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- %ડમલાઈટ (નાટક) 

- અ;તૃા 

- �તરવાસ 

- ઉપરવાસ 

- સહવાસ 

 

૫૯. ચx�કાતં બVીચx�કાતં બVીચx�કાતં બVીચx�કાતં બVી   જxમ-પાલનdરુ 

- Ôઘટનાના બેતાજ બાદશાહÕ તરક. Rણીતા છે. 

*  PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- આકાર, પેર.nલિસસ, બVીનામા, રોમા 
 

૬૦. રાવF પટ.લરાવF પટ.લરાવF પટ.લરાવF પટ.લ 

*  કાpય સ³ંહ 

- અÓધુર, �ગત, ઝઝંા 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત 

- માર Zખે કંPુના Qરુજ આથ�યા  
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૬૧. રમેશ પાર.ખરમેશ પાર.ખરમેશ પાર.ખરમેશ પાર.ખ 

- તેમનો કાpય સ³ંહ Ô છ અVર2ુ ંનામÕ છે. 
 

૬૨. ક.શવરામ કાશીરામ શાbી ક.શવરામ કાશીરામ શાbી ક.શવરામ કાશીરામ શાbી ક.શવરામ કાશીરામ શાbી ((((ક.ક.ક.ક.....કાકાકાકા....શાbીશાbીશાbીશાbી)))) ,  જxમ- માગંરોળ 

- તેમને Ôિવ�ાવચ"યિતÕ 2ુ ંnબeુદ મ¡6ુ ંછે. 

- તેમ2 ુd"ુતક ÔવૈaણવજનÕ 2ુ ંિવમોચન @ી નર.x�ભાઈ મોદએ ક6ુl હ7.ુ 
 

૬૩. િ1યકાતં મnણયારિ1યકાતં મnણયારિ1યકાતં મnણયારિ1યકાતં મnણયાર 

- રોમે§xટક િમRજના કિવ છે. 

*  PૃિતPૃિતPૃિતPૃિત Ð લીલેરો ઢાળ 

*  પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત Ð આપણે તો આકાશને ખેડ± ુછે. 
 

૬૪. Pુxદિનકા કાપ%ડયાPુxદિનકા કાપ%ડયાPુxદિનકા કાપ%ડયાPુxદિનકા કાપ%ડયા 

- વલસાડના આ%દવાસી િવ"તારમા ંÔનદં³ામÕ નામની સ"ંથા "થાપી. 

- તેમની નવલકથા Ð સાત પગલા આકાશમા ં
 

૬૫. Fવરામ જોષીFવરામ જોષીFવરામ જોષીFવરામ જોષી,  જxમ- ગરણી (અમર.લી) 

*   PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- િમયા Ôસક, છકોમકો, અ¤ુ%કયો-દ¤ુ%કયો, તભાભ�  
 

૬૬. �નુીલાલ મ%ડયા�નુીલાલ મ%ડયા�નુીલાલ મ%ડયા�નુીલાલ મ%ડયા 

- ઈ.સ. ૧૯૬૮ મા ં1થમ �જુરાતી રંગીન %ફNમ ÔલીMડુ ધરતીÕ ના 1ણેતા છે. 

*   PૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓPૃિતઓ 

- pયાજનો વારસ, શરણાઈના Qરુ 

 

૬૭. nગSુભાઈ બધેકાnગSુભાઈ બધેકાnગSુભાઈ બધેકાnગSુભાઈ બધેકા ,  ઉપનામ Ð િવનોદ 

- બાળકોની Ô; ૂછંાળ માÕં તરક. Rણીતા છે. 

- તેમના Ô%દવા "વ¨નÕ Õબૂ Rણીતી Pૃિત છે. 
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૬૮. નારાયણભાઈ દ.સાઈનારાયણભાઈ દ.સાઈનારાયણભાઈ દ.સાઈનારાયણભાઈ દ.સાઈ 

- િપતા મહાદ.વભાઈ દ.સાઈના Fવન પર આધા%રત Ô અs²નPુંડમા ંખીલેMુ ં�લુાબÕ  

 નવલકથા લખી. 

- હાલ તેઓ Ô�જુરાત િવ�ાપીઠÕ ના Pુલપિત છે. 
 

૬૯. મહાદ.વભાઈ દ.મહાદ.વભાઈ દ.મહાદ.વભાઈ દ.મહાદ.વભાઈ દ.સાઈસાઈસાઈસાઈ 

- ગાધંીF ના �તેવાસી / �ગત સnચવ હતા. 

- તેમણે Ôમહાદ.વભાઈ ની ડાયરÕ લખી. 
 

૭૦. %કશોરલાલ મશ�વાલા%કશોરલાલ મશ�વાલા%કશોરલાલ મશ�વાલા%કશોરલાલ મશ�વાલા 

- Ôસ;ળુ \ાિંતÕ ના 1ણેતા છે. 
 

૭૧. જોસેફ મેકવાનજોસેફ મેકવાનજોસેફ મેકવાનજોસેફ મેકવાન  

- તેમની 1Dયાત નવલકથા ÔZગળયાતÕ છે. 
 

૭૨. કરશનદાસ માણેકકરશનદાસ માણેકકરશનદાસ માણેકકરશનદાસ માણેક 

* કાpયકાpયકાpયકાpય - હ%રના ંલોચિનયા 

* પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત Ð Fવન �જnલ થાજો માeુ 
 

૭૩. ઈx�ુલાલ ગાધંીઈx�ુલાલ ગાધંીઈx�ુલાલ ગાધંીઈx�ુલાલ ગાધંી 

- તેમની 1Dયાત Pૃિત Ð ÔZધળ મા ંનો કાગળÕ 
 

૭૪. dિુનત મહારાજdિુનત મહારાજdિુનત મહારાજdિુનત મહારાજ 

- તેમ2ુ ંલોકિ1ય માિસક Ôજન કNયાણÕ છે. 

* પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત - મા-ંબાપ ને iલૂશો ન%હ. 
 

૭૫. રમેશ �ુ̈ તારમેશ �ુ̈ તારમેશ �ુ̈ તારમેશ �ુ̈ તા 

* પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત -  "વણl અVર. લખશે કિવઓ યશગાથા �જુરાતની 
 

૭૬. દામોદર Õશુાબદાસદામોદર Õશુાબદાસદામોદર Õશુાબદાસદામોદર Õશુાબદાસ    બોટાદકરબોટાદકરબોટાદકરબોટાદકર 

* પsં_તપsં_તપsં_તપsં_ત Ð જનની ની જોડ સખી નહ જડ. ર. લોલ  
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૭૭. અરદ.સર ફરામF ખબરદારઅરદ.સર ફરામF ખબરદારઅરદ.સર ફરામF ખબરદારઅરદ.સર ફરામF ખબરદાર 

- �ણુવતંી �જુરાત 

- ?યા ં?યા ંવસે �જુરાતી, �યા ં�યા ંસદાકાળ �જુરાત 
 

૭૮. મnણલાલ દ.સાઈમnણલાલ દ.સાઈમnણલાલ દ.સાઈમnણલાલ દ.સાઈ 

- �બર. ઊભી સાભં¸ ર. બોલ વાલમના. 
 

૭૯. જગદશ જોષીજગદશ જોષીજગદશ જોષીજગદશ જોષી 

- ખોબો ભરને અમે એટMુ ંહ"યા. 
 

૮૦. વે»ભુાઈ dરુો%હતવે»ભુાઈ dરુો%હતવે»ભુાઈ dરુો%હતવે»ભુાઈ dરુો%હત 

- તાર Zખનો અફણી, તારા બોલનો બધંાણી. 
 

૮૧. �જુરાતી ભાષાના ં1થમ બાળ પાnVક ક6ુ ંહ7 ુ?ં 

- ગાડંવગાડંવગાડંવગાડંવ 
 

૮૨. �જુરાતી ભાષાના ંRણીતા િવtાન 1કાશન2ુ ંનામ જણાવો. 

- સફાર સફાર સફાર સફાર ((((નગેx� િવજયનગેx� િવજયનગેx� િવજયનગેx� િવજય)))) 
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* સા%હ�યકાર અને તેમના તખNMસુસા%હ�યકાર અને તેમના તખNMસુસા%હ�યકાર અને તેમના તખNMસુસા%હ�યકાર અને તેમના તખNMસુ 

 

૧.  અરદ.શર ખબરદાર - અદલ 

૨.  અલીખાન બલોચ - �xૂય પાલનdરુ  

૩.  અÀબાસ એ. વાસી - મરઝ 

૪.  અ;તૃલાલ ભ�  - ઘાયલ 

૫.  ઈ�ાહમ પટ.લ  - બેકાર 

૬.  બરકતઅલી િવરાણી - બેફામ 

૭.  બસંીલાલ વમાl  - ચકોર 

૮.  બાલાભાઈ વી. દ.સાઈ - જયnભDÕ ુ

૯.  %કશનિસ�હ ચાવડા - yજ¨સી 

૧૦ રામનારાયણ પાઠક  - શેષ, Èjર.ફ, "વૈરિવહાર, REા¸ 

૧૧. મ]Qુદૂન પાર.ખ - િ1યદશÖ 

૧૨. ડાµાભાઈ દ.રાસર - �લુ�લુ 

૧૩. લાભશકંર ઠાકર - લઘરો 

૧૪. હ%રનારાયણ આચાયl - વનેચર 

૧૫. નટવરલાલ પડં�ા - ઉશનસ 

૧૬. નરિસ�હરાવ %દવેટયા - tાનબાલ 

૧૭. ચી2 ુમોદ  - ઈશાlદ 

૧૮. ક.શવલાલ Çવુ  - વનમાળ 

૧૯. દ.વેx� ઓઝા  - વનમાળ વાકંો 

૨૦. ભોગીલાલ ગાધંી - ઉપવાસી 

૨૧. Qયૂlકાxત િEપાઠ - િનરાલા 

૨૨. ઝવેરચદં મેઘાણી - Qકુાની 
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* �જુરાતી સા%હ�ય સ"ંથાઓ�જુરાતી સા%હ�ય સ"ંથાઓ�જુરાતી સા%હ�ય સ"ંથાઓ�જુરાતી સા%હ�ય સ"ંથાઓ 

 

૧.  �જુરાત વનાlÄલુર સોસાયટ �જુરાત વનાlÄલુર સોસાયટ �જુરાત વનાlÄલુર સોસાયટ �જુરાત વનાlÄલુર સોસાયટ ((((�જુરાત િવ�ાસભા�જુરાત િવ�ાસભા�જુરાત િવ�ાસભા�જુરાત િવ�ાસભા)))) 
- "થાપના = ઈ.સ. ૧૯૪૮, એલે_ઝાડંર ક.xલોક ફાબlસ 

- મેગેnઝન = �Èુ«1કાશ (પખવા%ડ6ુ)ં 

- છાdુ ં    = વતlમાન (દર �ધુવાર. 1ગટ થ7 ુહોવાથી તે Ô�ધુવા%ર6ુÕં કહ.વા7)ુ 
 

૨.  �જુરાતી સા%હ�ય સભા�જુરાતી સા%હ�ય સભા�જુરાતી સા%હ�ય સભા�જુરાતી સા%હ�ય સભા 
- "થાપના = ઈ.સ.૧૯૦૪, રણFતરાય મહ.તા 

- "થળ    = અમદાવાદ 

- આ સ"ંથા દર વષ£ ÔરણFતરાય Qવુણlચ�ંકÕ આપે છે. h �જુરાતી સા%હ�યમા ં 

 અપા7 ુસૌથી મો�ું સxમાન છે. 
 

૩.  �જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદ�જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદ�જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદ�જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદ 
- "થાપના = ઈ.સ.૧૯૦૫, રણFતરાય મહ.તા 

- "થળ    = અમદાવાદ 

- મ¿ગેnઝન = પરબ 

- �જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદના 1થમ 1;ખુ Ôગોવ�નરામ િEપાઠÕ હતા. 

- �જુરાતી સા%હ�ય પ%રષદના હાલના 1;ખુ Ôધીeુભાઈ પરખÕ છે. 
 

૪.  �જુરાત સા%હ�ય અકાદમી�જુરાત સા%હ�ય અકાદમી�જુરાત સા%હ�ય અકાદમી�જુરાત સા%હ�ય અકાદમી 
- "થાપના = ઈ.સ.૧૯૮૨, �જુરાત રા?ય સચંાnલત સ"ંથા 

- "થળ    = ગાધંીનગર 

- મેગેnઝન = શÀદQ§ૃaટ   
 

૫.  1ેમાનદં સા%હ�ય સભા1ેમાનદં સા%હ�ય સભા1ેમાનદં સા%હ�ય સભા1ેમાનદં સા%હ�ય સભા 
- "થળ     = વડોદરા  

- "થાપના = ઈ.સ.૧૯૧૬ મા ંÔવડોદરા સા%હ�ય સભાÕ તરક. �યારબાદ  

       ઈ.સ. ૧૯૪૪ મા ંÔ1ેમાનદં સા%હ�ય સભાÕ નામ ધારણ ક6ુl. 
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૬.  નમlદ સા%હ�ય સભાનમlદ સા%હ�ય સભાનમlદ સા%હ�ય સભાનમlદ સા%હ�ય સભા 
- "થળ    = Qરુત 

- "થાપના = ઈ.સ.૧૯૨૩ મા ંÔ�જુરાતી સા%હ�ય મડંળÕ તરક. �યારબાદ 

       ઈ.સ.૧૯૩૯ મા ંÔનમlદ સા%હ�ય સભાÕ નામ ધારણ ક6ુl.  
 

૭.  ભારતીય િવ�ાભવનભારતીય િવ�ાભવનભારતીય િવ�ાભવનભારતીય િવ�ાભવન 
- "થળ    = ;ુબંઈ 

- "થાપના = ઈ.સ.૧૯૩૮, કનૈયાલાલ ;નુશી (ઘન¥યામ) 

- �જુરાતી સામાિયક = નવનીત (સમપlણ) 

- �³ેF સામાિયક = ભવxસ કોલેજ  
 

* સા%હ�યVેEે અપાતા ઍવોડlસા%હ�યVેEે અપાતા ઍવોડlસા%હ�યVેEે અપાતા ઍવોડlસા%હ�યVેEે અપાતા ઍવોડl  
૧.  �જુરાત સરકાર સા%હ�યVેEે કયો ઍવોડl આપે છે? 

- ઈ.સ.૧૯૯૯ થી નરિસ�હ મહ.તા ઍવોડl (૧,૫૧.૦૦૦ � અપાય છે) 

૨.  સૌ 1થમ નરિસ�હ મહ.તા ઍવોડl કોને મ¡યો હતો? 

- @ી રાhx� 1સાદ 

૩.  છેNલે વષl- ૨૦૧૩ મા ંનરિસ�હ મહ.તા ઍવોડl કોને મ¡યો છે? 

- નલીન રાવલ અને હ%રPૃaણ પાઠક 

૪.  �જુરાતી સા%હ�યમા ંઅપા7 ુસૌથી મો�ું સxમાન ક6 ુછે? 

-  રણFતરાય Qવુણlચ�ંક 

૫.  સૌ 1થમ રણFતરાય Qવુણlચ�ંક કોને આપવામા ંઆpયો છે? 

- ઈ.સ.૧૯૨૮ મા ં@ી ઝવેરચદં મેઘાણી ને  

૬.  છેNલે વષl-૨૦૧૧ મા ંરણFતરાય Qવુણlચ�ંક કોને અપાયો છે? 

- ધીર.x� મહ.તા 

૭.  %દNહ s"થત સ"ંથા Ôરાa{ય સા%હ�ય અકાદમી ઍવોડlÕ સૌ 1થમ કોને આપવામા ંઆpયો? 

- ઈ.સ.૧૯૫૫ મા ંમહાદ.વભાઈ દ.સાઈ, Pૃિત- મહાદ.વભાઈ ની ડાયર 

૮.  છેNલે વષl-૨૦૧૩ નો  Ôરાa{ય સા%હ�ય અકાદમીÕ ઍવોડl કોને આપવામા ંઆpયો? 

- ચી2 ુમોદ, Pૃિત- ખારા ઝરણા 
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* �જુરાત સરકાર તરફથી અપાતા અxય ઍવોડl�જુરાત સરકાર તરફથી અપાતા અxય ઍવોડl�જુરાત સરકાર તરફથી અપાતા અxય ઍવોડl�જુરાત સરકાર તરફથી અપાતા અxય ઍવોડl 
 

૧.  �જુરાત સરકારના એક લાખ �િપયાના ઍવોડl જણાવો. 
 ૧. િવtાન VેEે - ડો. િવ\મ સારાભાઈ અવોડl 

 ૨. િશVણ VેEે - @ી મગનભાઈ દ.સાઈ અવોડl 

 ૩. રમત ગમત  - @ી ��ભુાઈ dરુાણી અવોડl   

 ૪. લોકકલા VેEે - @ી ઝવેરચદં મેઘાણી અવોડl 

 ૫. રંગમચં VેEે - પ%ંડત ઓમકારનાથ ઠાPુર અવોડl  

 ૬. લnલતકલા VેEે - @ી રિવશકંર રાવળ અવોડl 

 ૭. સા%હ�ય VેEે - @ી નરિસ�હ મહ.તા અવોડl  
 

૨.  �જુરાત સરકાર�જુરાત સરકાર�જુરાત સરકાર�જુરાત સરકાર    jાjાjાjારા રા રા રા રા?યના ખેલાડઓને 1ો�સા%હત કરવા માટ. અપાતારા?યના ખેલાડઓને 1ો�સા%હત કરવા માટ. અપાતારા?યના ખેલાડઓને 1ો�સા%હત કરવા માટ. અપાતારા?યના ખેલાડઓને 1ો�સા%હત કરવા માટ. અપાતા 

            અવોડlઅવોડlઅવોડlઅવોડl ....  
૧. એકલpય અવોડl - �જુરાતનો ખેલાડ Zતરરાa{ય VેEે િસÈ« 1ા¨ત કર. �યાર. 

૨. સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ અવોડl -  રાa{ય VેEે િસÈ« 1ા¨ત કર. �યાર.    

 ૩. જયદપિસ�હF અવોડl Ð રા?યકVાએ િસÈ« 1ા¨ત કર. �યાર.  
 

૩. �જુરાત સરકાર માનવ કNયાણ VેEે ઉમદા 1±િૃત કરવા બદલ કયો અવોડl આપે છે? 

- જયnભDÕ ુઅવોડl  
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* �જુરાતના લોકમેળાઓ�જુરાતના લોકમેળાઓ�જુરાતના લોકમેળાઓ�જુરાતના લોકમેળાઓ 

 

૧.  તરણેતરનો મેળોતરણેતરનો મેળોતરણેતરનો મેળોતરણેતરનો મેળો    ----    થાનગઢ થાનગઢ થાનગઢ થાનગઢ ((((Qરુ.x�નગરQરુ.x�નગરQરુ.x�નગરQરુ.x�નગર)))) 
- િEનેEેmર મહાદ.વના મ%ંદરમા ંભરાય છે. 

- ભાદરવા Qદુ ચોથ થી ભાદરવા Qદુ છઠ Qધુી ભરાય છે. 

- લોકવાયકા ;જુબ અSુ lને �ોપદના "વયવંરમા ંમ�"યવેધ અ%હ�યા કયk હતો. 

- આ મેળામા ંરા?ય સરકાર તરફથી Ô³ામીણ ઓલિંપકÕ 2 ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 
 

૨.  વૌઠાનો મેળોવૌઠાનો મેળોવૌઠાનો મેળોવૌઠાનો મેળો  
- �જુરાતનો સૌથી મોટો મેળો છે. 

- તે પ�મુેળો છે. 

- અમદાવાદના ધોળકા તાMકુાના વૌઠા ગામે સાત નદઓના સગંમે ભરાય છે. 

- કાિતzક અnગયાર થી dnૂણoમા Qધુી ભરાય છે. 
 

૩.  શામળાFનો મેળોશામળાFનો મેળોશામળાFનો મેળોશામળાFનો મેળો 
- સાબંરકાઠંા ના મેmો નદ %કનાર. આવેલા શામળાF ખાતે ભરાય છે. 

- આ%દવાસીઓનો મેળો છે. 

- દ.વ ઊઠ અnગયાર થી કાિતzક dnૂણoમા ંQધુી ભરાય છે. 
 

૪.  પNલીનો મેળોપNલીનો મેળોપNલીનો મેળોપNલીનો મેળો 
- ગાધંીનગરના Ô�પાલÕ ગામે ભરાય છે. 

- આ મેળામા ં�«ુ ઘી ચઢાવવામા ંઆવે છે. 

- આસો Qદુ નોમ ના %દવસે ભરાય છે. 
 

૫.  ભવનાથ નો મેળોભવનાથ નો મેળોભવનાથ નો મેળોભવનાથ નો મેળો  
- Sૂનાગઢ મા ંnગરનારની તળેટમા ંભરાય છે. 

- મહા િશવરાEીના %દવસે ભરાય છે. 
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* સતંો અને મહા�માઓસતંો અને મહા�માઓસતંો અને મહા�માઓસતંો અને મહા�માઓ 

 

૧. "વામી સહRનદં"વામી સહRનદં"વામી સહRનદં"વામી સહRનદં, જxમ Ð છપૈયા (ઉ�ર1દ.શ) 
- તેમણે "વામીનારાયણ સ1ંદાયની "થાપના કર. 

- બે Q ુદંર ³થંો ર`યા. (૧) િશVાપEી  (૨) વચના;તૃ 

 

૨.  "વામી દયાનદં સર"વતી"વામી દયાનદં સર"વતી"વામી દયાનદં સર"વતી"વામી દયાનદં સર"વતી,  સા� ુનામ Ð ;ળૂ શકંર 

- તેમનો જxમ મોરબી FNલાના ંÔટંકારાÕ ખાતે થયો હતો. 

- ઈ.સ.૧૮૭૫ મા ં;ુબંઈમા ંÔઆયl સમાજÕ ની "થાપના કર. 

- તેમ2 ુd"ુતક Ð સ�યાથl 1કાશ  

- તેમ2ુ ંQEૂ -  વેદો તરફ પાછા વળો  

- તેમણે હરjારમા ંÔકાગંડÕ �eુુPળૂ ની "થાપના કર. 
 

૩.  ભ_ત જલારામભ_ત જલારામભ_ત જલારામભ_ત જલારામ,  જxમ Ð વીરdરુ (રાજકોટ) 
- તેઓ Ôસદા×તના સતંÕ કહ.વાય છે. 

- તેમના �eુુ ÔભોR ભગતÕ હતા. 
 

૪.  @ીમ�્ રાજચ�ં@ીમ�્ રાજચ�ં@ીમ�્ રાજચ�ં@ીમ�્ રાજચ�ં 
- તેમને ;ુબંઈ મા ંÔસાVાત સર"વતીÕ 2 ુnબ�દ આપવામા ંઆp6 ુહ7.ુ 

- તેઓ ગાધંીFના આ|યાy�મક �eુુ હતા. 

- તેઓ Ô%હ��ુ ધમlની બાળપોથીÕ ના સÅક છે. 
 

૫.  "વામી @ી ગગંેmરાનદંF"વામી @ી ગગંેmરાનદંF"વામી @ી ગગંેmરાનદંF"વામી @ી ગગંેmરાનદંF,  જxમ Ð પRંબ 
- અમદાવાદમા ંÔવેદ મ%ંદરÕ ની "થાપના કર. 

- િવmભર2ુ ંસૌ 1થમ વેદ મ%ંદર છે. 

- તેમણે Ôભગવાન વેદÕ નામનો ³થં ર`યો છે. 
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૬.  મેકરણ દાદામેકરણ દાદામેકરણ દાદામેકરણ દાદા,  જxમ Ð ક`છ 
- ક`છના રણમા ંiલૂા પડ.લા અનેક ;સુાફરોનો Fવ બચાવનાર 

- તેઓ Ôલીલીયો ગધેડોÕ અને Ôમોતીયો PતૂરોÕ રાખતા હતા. 
 

૭.  d?ૂય @ી મોટા d?ૂય @ી મોટા d?ૂય @ી મોટા d?ૂય @ી મોટા ((((ચી2લુાલ આશારામ ભગતચી2લુાલ આશારામ ભગતચી2લુાલ આશારામ ભગતચી2લુાલ આશારામ ભગત)))) 
- ન%ડયાદમા ંd?ૂય મોટાનો આ@મ આવેલો છે. 

- તેમણે Ôમૌન મ%ંદરોÕ "થા¨યા. 

- તેમણે Ôહર ઓમÕ શÀદ અને આ@મ "થા¨યા. 

- તેમણો ³થં Ôtાન ગગંોEીÕ  છે. 
 

૮.  શેખ અહમહ Õદુ ગજંબહાશેખ અહમહ Õદુ ગજંબહાશેખ અહમહ Õદુ ગજંબહાશેખ અહમહ Õદુ ગજંબહા 
- ઈ.સ.૧૪૧૧ મા ંઅમદાવાદ શહ.રનો પાયો આ Qફૂ સતંના હાથે નખાયો. 

- તેમની કબર સરખેજના ÔરોઝનÕ ખાતે આવેલી છે. 
 

* "થાપ�યકાર"થાપ�યકાર"થાપ�યકાર"થાપ�યકાર 
 

૧.  1111ભાશકંર સોમdરુાભાશકંર સોમdરુાભાશકંર સોમdરુાભાશકંર સોમdરુા 
- મ%ંદર "થાપ�યકલાના િનaણાતં છે. 

- સોમનાથ મ%ંદર2ુ ંિનમાlણ કરવા માટ. ;Dુય "થપિત તરક. 

 1ભાશકંરની વરણી થઈ હતી. 
 

૨.  બાલ Pૃaણ દોશીબાલ Pૃaણ દોશીબાલ Pૃaણ દોશીબાલ Pૃaણ દોશી 
- ¬સુૈન-દોશીની �ફુાઓની રચના કર. 

- SCIENCE CITY ની %ડઝાઈન બનાવી છે. 

- ÔચડંગઢÕ અને ગાધંીનગરÕ ની %ડઝાઈન બનાવનાર ÙAચ આ%ક�ટ._ટ  

 Ôલા કા�ુlnઝયનÕ ના 1િતિનિધ હતા. 

- અમદાવાદમા ંતેમણે "Pલૂ ઓફ આ%ક�ટ._ટ ની શ�આત કર.  

h ‘CEPT’ નામે ઓળખાય છે. 
(Central for Environment planning and Technology) 
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* નાટ�VેEેનાટ�VેEેનાટ�VેEેનાટ�VેEે 

 

૧.  ;ણૃાલીની ;ણૃાલીની ;ણૃાલીની ;ણૃાલીની સારાભાઈસારાભાઈસારાભાઈસારાભાઈ 
- િવ\મ સારાભાઈ ની પy�ન છે. 

- ભરતનાટ�; ્ના ંિનaણાતં છે. 

- તેમણે ÔદપlણÕ નામની સ"ંથાની "થાપના કર. 

- હાલ મ¢Nલકા સારાભાઈ આ સ"ંથા ચલાવે છે. 
 

૨.  ઈલાVી ઠાકોરઈલાVી ઠાકોરઈલાVી ઠાકોરઈલાVી ઠાકોર 
- તેઓ ભરતનાટ�મ ના ંિનaણાતં છે. 

- તેઓ Ô2�ૃયભારતીÕ નામની સ"ંથા ચલાવે છે.  
 

૩.  Pુ;ુPુ;ુPુ;ુPુ;%ુદની લnખયા%દની લnખયા%દની લnખયા%દની લnખયા 
- તેઓ ક¹થક 2�ૃયના ંિનaણાતં છે. 

- તેમણે ÔકદમÕ નામની સ"ંથા "થાપી. 
 

૪.  ઝવેર બહ.નોઝવેર બહ.નોઝવેર બહ.નોઝવેર બહ.નો 
- તેઓ ÔમણીdરુÕ શાbીય 2�ૃયમા ંપારંગત છે. 
 

૫.  સોનલ માનિસ�હસોનલ માનિસ�હસોનલ માનિસ�હસોનલ માનિસ�હ  
- તેઓ Ôઓ%ડસીÕ 2�ૃયના ંપારંગત છે. 
 

૬.  s"મતા શાbીs"મતા શાbીs"મતા શાbીs"મતા શાbી 
- તેઓ ભરતનાટ�મ 2�ૃયના િનaણાતં છે. 
  

૧.  ભરતનાટ�મ -  તિમલના¤ુ ં

 ૨.  ક¹થક  -  ઉ�ર1દ.શ  

 ૩.  કથકલી  -  ક.રળ  

 ૪.  Pચૂીdડૂ  -  Zº1દ.શ  

 ૫.  ઓ%ડસી  -  ઓ%ડસા (ઓ%ર"સા) 
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* nચEકારોnચEકારોnચEકારોnચEકારો 
 

1.  રિવશકંર રાવળરિવશકંર રાવળરિવશકંર રાવળરિવશકંર રાવળ, જxમ Ð ભાવનગર 

- તેમને Ôકલા�eુુÕ ની પદવી મળ છે. 

- અમદાવાદ ખાતે તેમના નામે રિવશકંર કલાભવન આવેMુ ંછે. 

- તેમણે બ�ભુાઈ રાવળ સાથે મળને ÔPુમારÕ મેગેઝીનની શ�આત કર. 
 

૨.  બસંીલાલ વમાlબસંીલાલ વમાlબસંીલાલ વમાlબસંીલાલ વમાl, જxમ Ð ચો%ટયા (મહ.સાણા) 

- તેમ2 ુઉપનામ ÔચકોરÕ છે. 

- તેઓ 1િસ« કા�ુl િન"ટ છે. 
 

૩.  ચxં� િEવેદચxં� િEવેદચxં� િEવેદચxં� િEવેદ,    જxમ Ð ભાવનગર 

- તેમ2 ુઉપનામ ÔરાયFÕ છે. 

- તે ઝગમગ ના 1ણેતા છે. 
 

૪.  iપૂેન ખDખરiપૂેન ખDખરiપૂેન ખDખરiપૂેન ખDખર 
- ભારતના 1થમ િEનાલેમા ંતેમની Pૃિતઓ દશાlવાઈ હતી. 
 

૫.  સોમાલાલ શાહસોમાલાલ શાહસોમાલાલ શાહસોમાલાલ શાહ  
- પVીઓના nચEોમા ંિનaણાતં છે. 
 

૬.  ખોડદાસ પરમારખોડદાસ પરમારખોડદાસ પરમારખોડદાસ પરમાર,  જxમ Ð ભાવનગર 

- nચEકાર છે. 
 

૭.  ક2ભુાઈ દ.સાઈક2ભુાઈ દ.સાઈક2ભુાઈ દ.સાઈક2ભુાઈ દ.સાઈ,  જxમ Ð અમદાવાદ 

- nચEકાર છે. 
 

૮.  િપરાF સાગરિપરાF સાગરિપરાF સાગરિપરાF સાગર,    

- nચEકાર છે. 
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* સગંીતકારોસગંીતકારોસગંીતકારોસગંીતકારો 
 

૧.  તાનાતાનાતાનાતાના----રરરરરરરર 
- વડનગરની નાગર બહ.નો તરક. ઓળખાય છે. 

- તેઓ નરિસ�હ મહ.તાની %દકર Pુંવરબાઈ ની %દકર શિમzaઠાની %દકરઓ છે. 

- %દપક રાગના લીધે તાનસેનને થતી બળતરા મલહાર રાગ ગાઈને �ૂર કર. 

- તેમની સમાધી પાસે રા?ય સરકાર તરફથી દર વષ£ શાbીય સગંીતનો  

 Ôતાના-રરÕ મહો�સવ યોજવામા ંઆવે છે. 
 

૨.  પ%ંડત ઓમકારનાથ ઠાPુરપ%ંડત ઓમકારનાથ ઠાPુરપ%ંડત ઓમકારનાથ ઠાPુરપ%ંડત ઓમકારનાથ ઠાPુર 
- શાbીય સગંીતના િનaણાત હતા. 

- બનારસ %હ��ુ 6િુનવિસzટ મા ંસગંીત િવભાગના અ|યV હતા. 

- અમદાવાદ ખાતે દર વષ£ રા?ય-સરકાર તરફથી સારા સગંીતકારો ને  

 Ôપ%ંડત ઓમકારનાથ ઠાકોરÕ અવોડl આપવામા ંઆવે છે. 
 

૩.  બૈSુ બાવરાબૈSુ બાવરાબૈSુ બાવરાબૈSુ બાવરા,  જxમ Ð ચાપંાનેર 

- તેમ2ુ ંસા� ુનામ Ôવૈજનાથ દાસÕ હ7.ુ 

- શાbીય સગંીત માટ. Rણીતા ંછે. 
 

૪.  અિવનાશ pયાસઅિવનાશ pયાસઅિવનાશ pયાસઅિવનાશ pયાસ 
- તેમણે ૧૨૦૦૦ hટલા ગીતો લDયા છે. 
 

૫.  %દલીપ ધોળ%કયા%દલીપ ધોળ%કયા%દલીપ ધોળ%કયા%દલીપ ધોળ%કયા 
- સગંીતકાર છે. 
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* લોક ગાયકોલોક ગાયકોલોક ગાયકોલોક ગાયકો 
 

૧.  �ુલા ભાયા કાગ �ુલા ભાયા કાગ �ુલા ભાયા કાગ �ુલા ભાયા કાગ ((((કાગબાdુકાગબાdુકાગબાdુકાગબાd)ુ))) 
- તેમણે �ુહા hવા લોક સા%હ�ય2ુ ંસકંલન ક6ુl છે. 

- તેમણે ÔકાગવાણીÕ લખી છે. 
 

૨.  હ.; ુગઢવીહ.; ુગઢવીહ.; ુગઢવીહ.; ુગઢવી 
- Rણીતા ડાયરાના ગાયક હતા. 

- તેમના નામે સૌથી મો�ું  નાટ��હૃ Ôહ.; ુગઢવી નાટ��હૃÕ (રાજકોટ) મા ંછે. 
 

૩.  %દવાળબેન%દવાળબેન%દવાળબેન%દવાળબેન    ભીલભીલભીલભીલ 
- �જુરાતની ÔકોકલાÕ 2 ુ ંnબ�દ મ¡6 ુછે. 
 

* રંગiિૂમ VેEેરંગiિૂમ VેEેરંગiિૂમ VેEેરંગiિૂમ VેEે 
 

૧.  રણછોડભાઈ ઉદયરામરણછોડભાઈ ઉદયરામરણછોડભાઈ ઉદયરામરણછોડભાઈ ઉદયરામ 
- તેઓ Ô�Åુર રંગiિૂમના િપતાÕ કહ.વાય છે. 

- તેમણે ;ુબંઈમા ંÔ�જુરાતી નાટક મડંળÕ ની "થાપના કર. 

- તેમ2ુ ં1Dયાત નાટક Ôલલીતા �ુ:ખ દશlનÕ છે. 
 

૨.  જયશકંર ભોજક જયશકંર ભોજક જયશકંર ભોજક જયશકંર ભોજક ((((QુદંરQુદંરQુદંરQુદંર)))) 
- તેમ2 ુઉપનામ Ôજયશકંર ભોજકÕ હ7.ુ 

- deુુષ હોવા છતા Qુદંર રતે bી પાE ભજવતા. 

- અમદાવાદમા ંરાયખડ ખાતે તેમના નામે Ôજયશકંર Qુદંર હોલÕ આવેલો છે. 

- તેમની આ�મકથા Ôથોડા ZQ,ુ થોડા [લ 

  

૩.  અસાઈત ઠાકરઅસાઈત ઠાકરઅસાઈત ઠાકરઅસાઈત ઠાકર,  જxમ Ð િસ«dરુ 

- ભવાઈની શ�આત કરનાર 
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* ઉ�ોગપિતઓઉ�ોગપિતઓઉ�ોગપિતઓઉ�ોગપિતઓ 

 

૧.  1ેમચદં રાયચદં1ેમચદં રાયચદં1ેમચદં રાયચદં1ેમચદં રાયચદં 
- તેમને Ôશેર બRરના રાRÕ કહ. છે. 

- તેમણે ;ુબંઈમા ંપોતાની માતાના નામે ÔરાRબાઈÕ ટાવર બધંાpયો હતો. 
 

૨.  જમસેદF તાતાજમસેદF તાતાજમસેદF તાતાજમસેદF તાતા,  જxમ Ð નવસાર 

- તે લોખડં પોલાદ ઉ�ોગના Ônભaમ િપતામહÕ છે. 

- તેમણે ભારતમા ંજમસેદdરુ (ઝારખડં) ખાતે ભારતની 1થમ આયlન & "ટલ કંપની  

 ખોલી h2 ુનામ Ð TISCO (TATA IRON & STEEL COMPANY) 

 

૩.  hhhh....આરઆરઆરઆર....ડડડડ. . . . તાતાતાતાતાતાતાતા  
- તેઓ ભારતના 1થમ કોમશÖયલ પાયલોટ હતા. 

- તેમણે ‘INDIAN AIRLINE’ અને  ‘AIR INDIA’ ની "થાપના કર. 

- તેઓ ભારતમા ંÔનાગ%રક ઉÛયનÕ ના િપતા કહ.વાય છે. 
 

૪.  રણછોડલાલ છોટાલાલરણછોડલાલ છોટાલાલરણછોડલાલ છોટાલાલરણછોડલાલ છોટાલાલ    રA%ટયાવાળારA%ટયાવાળારA%ટયાવાળારA%ટયાવાળા 
- તેઓ �જુરાતના Ôિમલ ઉ�ોગના િપતાÕ તરક. Rણીતા છે. 

- તેમણે ઈ.સ.૧૮૬૧ મા અમદાવાદ ખાતે 1થમ Qતુરાઉ કાપડની િમલ "થાપી. 
 

૫.  ક"7રુભાઈ લાલભાઈક"7રુભાઈ લાલભાઈક"7રુભાઈ લાલભાઈક"7રુભાઈ લાલભાઈ 
- તેઓ લાલભાઈ દલપતરામ ના dEુ છે. 

- તેમણે અિનલ "ટાસl, અ7લુ રંગ રસાયણ અને અરિવ�દની "થાપના કર. 

- તેમણે  L.D. ARTS કોલેજ, L.D.ENGINEERING,L.D.IDIOLOGY CENTER, IIM 

મા ંમહ�વનો ફાળો આ¨યો. 
 

૬.  �બાલાલ સારાભાઈ�બાલાલ સારાભાઈ�બાલાલ સારાભાઈ�બાલાલ સારાભાઈ  
- અમદાવાદની સૌથી મોટ Qતુરાઉ કાપડની મીલ Ôક.લીકોÕ મીલના માnલક હતા. 

- તેઓ િવ\મસારાભાઈ ના િપતા છે. 
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૭.  Qમુિત મોરારFQમુિત મોરારFQમુિત મોરારFQમુિત મોરારF 
- તેઓ Ôિસ�|યા §"ટમ નેિવગેશન કંપનીÕ ચલાવતા હતા. 

- તેમણે Zતરરાa{ય "તર. વહાણવટા VેEે ભરાતી િમટÂગોની �દર ભારત2ુ ં 

 1િતિનિધ�વ ક6ુl હ7.ુ 
 

૮.  ધી�ભાઈ �બાણીધી�ભાઈ �બાણીધી�ભાઈ �બાણીધી�ભાઈ �બાણી 
- તેમનો જxમ Ð Sૂનાગઢમા ંચોરવાડ ના Pુકસવાડા ગામે થયો હતો. 

- તેઓ ‘Reliance Industries’ ના "થાપક હતા. 
 

૯.  કરશનદાસ કરશનદાસ કરશનદાસ કરશનદાસ પટ.લપટ.લપટ.લપટ.લ 
- િનરમા કંપની અને િનરમા 6િુનવિસzટના "થાપક છે. 
 

૧૦. %હ�દભરમા ંટ.Vટાઈલ ઉ�ોગ શ� કરવાનો સૌ 1થમ િવચાર કરનાર જણાવો. 

- કાવસF દાવર 
 

૧૧. અમદાવાદમા ંÔ"વદ.શી ઉ�ોગ વધlકÕ મડંળની "થાપના કોણે અને -ાર. કર હતી? 

- ઈ.સ.૧૮૭૭ મા ં�બાલાલ દ.સાઈ 
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� �જુરાતના િવtાનીઓ�જુરાતના િવtાનીઓ�જુરાતના િવtાનીઓ�જુરાતના િવtાનીઓ 

 

૧.   ડૉડૉડૉડૉ. . . . હોમીભાભાહોમીભાભાહોમીભાભાહોમીભાભા 
- તેઓ ભારતના 1થમ અ»િુવtાની છે. 

- તેમણે ભારતમા ંઅ»િુવtાનનો પાયો નાDયો. 

- તેમના ને7�ૃવ નીચે ;ુબંઈ ખાતે ‘ભાભા એટોિનક %રસચl સેxટર’ (BARC) 

 નામની 1થમ અ»ભુ�ીની રચના થઈ. 

- આ અ»ભુ�ી2 ુ ંનામ Ôઅ¨સરાÕ (૧૯૫૬) છે. 

૨.  ડૉડૉડૉડૉ. . . . િવ\મ સારાભાઈિવ\મ સારાભાઈિવ\મ સારાભાઈિવ\મ સારાભાઈ 
- તેમણે ભારતમા ંઅવકાશ િવtાનનો પાયો નાDયો. 

- તેમના ને7�ૃવમા ંATIRA ÔઅટરાÕ ની "થાપના થઈ. 
 (Ahmedabada Taxtile Industrial Research Association) 

- PRL (Physical Research Laboratery) , IIM ની "થાપના થઈ. 

- ÔÜ�ુબાÕ (ક.રળ) ખાતે 1થમ લªnચ�ગ પેડ2ુ ંિનમાlણ કરવામા ંઆp6.ુ 
 

૩.  સામ િપEોડાસામ િપEોડાસામ િપEોડાસામ િપEોડા 
- તેમનો જxમ Qરુ.x�નગરના હળવદ ખાતે થયો હતો. 

- તેઓ ભારતમા ંÔટ.nલકો�6િુનક.શનÕ VેEે \ાિંત લાવનારા છે. 
 

૪.  િEભોવનિEભોવનિEભોવનિEભોવનદાસ ગ·જરદાસ ગ·જરદાસ ગ·જરદાસ ગ·જર 
- �જુરાતના Ôરસાયણ ઉ�ોગનાÕ િપતામહ છે. 
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�   રાજનેતાઓરાજનેતાઓરાજનેતાઓરાજનેતાઓ 

 

૧.  ગાધંીFગાધંીFગાધંીFગાધંીF,  જxમ Ð પોરબદંર 

- તેમની આ�મકથા  =  સ�યના 1યોગો 

- તેમ2 ુd"ુતક  =  %હ�દ "વરાજ 

- સામિયકો  =  નવFવન, યગં ઈ§xડયા, હ%રજન બ]ં,ુ  

       ઈ§xડયન ઓિપિનયન (દ. આ%Ùકા) 

- તેમના આ|યાy�મક �eુુ =  @ીમ�્ રાજચ�ં 

- તેમના રાજ%કય �eુુ    =  ગોપાલ Pૃaણ ગોખલે 

- તેમણે ભારતમા ંઈ.સ.૧૯૧૫ મા ંસૌ 1થમ પાલડ ખાતે Ôકોચરબ આ@મÕ ની  

"થાપના કર. 

- તેમણે ઈ.સ.૧૯૧૭ મા ંÔસાબરમતી આ@મÕ (હ%રજન આ@મ) ની "થાપના કર. 

- તેમણે દ.આ%Ùકામા ંÔટોNસટોય ફામlÕ અને Ô%ફિન_સ આ@મÕ ની "થાપના કર. 
 

૨.  દાદાભાઈ દાદાભાઈ દાદાભાઈ દાદાભાઈ નવરોFનવરોFનવરોFનવરોF,  જxમ Ð નવસાર 

- તેમને Ô%હ�દ ના દાદાÕ 2 ુnબeુદ મ¡6 ુછે. 

- n�%ટસ પાલાlમેxટમા ં� ૂટંાનાર 1થમ ભારતીય હતા. 

- તેમણે 1થમવાર Ô"વરા?યÕ શÀદનો 1યોગ કયk હતો. 
 

૩.  ¥યામFPૃaણ વમાl¥યામFPૃaણ વમાl¥યામFPૃaણ વમાl¥યામFPૃaણ વમાl,  જxમ Ð માડંવી (ક`છ) 

- તેઓ ઓ_સફોડl 6િુન. મા ંસ"ંPૃતના અ|યાપક હતા. 

- આFવન લડંનમા ંરહ આઝાદ માટ. \ાિંતકાર 1±િૃતઓ ચલાવી. 

- લડંનમા ંની "થાપના કર. 

- લડંનમા ંÔઈ§xડયન હોમ�લ સોસાયટÕ ની "થાપના કર. 

- તેમણે Ôઈ§xડયન સોિસયાnલ"ટÕ નામ2ુ ંસા¨તા%હક શ� ક6ુl હ7.ુ 

- ઈ.સ.૨૦૦૩ મા ંતેમના નામે ક`છ 6િુનવિસzટ2 ુ ંનામ બદલી Ô¥યામFPૃaણ વમાl 6િુન.Õ 

(iજૂ) પાડ� ુછે. 
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૪.  સરદારિસ�હ રાણાસરદારિસ�હ રાણાસરદારિસ�હ રાણાસરદારિસ�હ રાણા,  જxમ Ð કંથારયા (Qરુ.x�નગર) 

- તેઓ ¥યામFPૃaણ વમાl સાથે મળને \ાિંતકાર 1±િૃતઓ ચલાવતા હતા. 

- તેમણે ÔગદરÕ સામિયક નો 1ચાર કયk. 
 

૫.  મેડમ ભીખાઈF કામામેડમ ભીખાઈF કામામેડમ ભીખાઈF કામામેડમ ભીખાઈF કામા, જxમ Ð નવસાર 
- તેઓ પારસી મહ.લા હતા. 

- તેમણે લડંન અને પે%રસમા ંરહને \ાિંતકાર 1±િૃતઓ ચલાવી. 

- તેમણે ઈ.સ.૧૯૦૭ મા ંજમlની ના Ô"�ુઅટl શહ.રÕ ખાતે 1થમ ભારતીય  

 રાa{|વજ ફરકાpયો. 
 

૬.  ઈx�ુલાલ યાntકઈx�ુલાલ યાntકઈx�ુલાલ યાntકઈx�ુલાલ યાntક 

- અમેર નગરના ફકર નેતા તરક. Rણીતા છે. 

- તેમણે ઈ.સ.૧૯૫૬ મા ંÔમહા�જુરાત જનતા પ%રષદÕ ની રચના કર. 

- તેમણે ÔનવFવનÕ 1કાશન ગાધંીFને ભેટમા ંઆ¨6.ુ 

- તેમનો આ@મ ÔનેનdરુÕ ખાતે આવેલો છે. 

- તેમને Pૃિતઓ Ð વરઘોડો, ભોળાશેઠ2ુ ંiદૂાન  
 

૭.  મોરારFભાઈ દ.સાઈમોરારFભાઈ દ.સાઈમોરારFભાઈ દ.સાઈમોરારFભાઈ દ.સાઈ 

- તેઓ જનતાપVના નેતા તરક. ભારતના 1થમ �જુરાતી વડા1ધાન બxયા હતા. 

- તેઓ ભારતર�ન િવhતા છે. 

- પા%ક"તાન સરકાર તરફથી તેમને Ôિનશન-એ-પા%ક"તાનÕ નો અવોડl મ¡યો છે. 

- તેઓ મહા �જુરાત Zદોલનના િવરોધમા ંઉપવાસ પર ઉતયાl હતા. 

- તેમની સમાધી ÔઅભયઘાટÕ અમદાવાદમા ંગાધંીઆ@મ પાસે આવેલી છે.  

 

૮.  સરદાર વNલભભાઈ પટ.લસરદાર વNલભભાઈ પટ.લસરદાર વNલભભાઈ પટ.લસરદાર વNલભભાઈ પટ.લ,  જxમ Ð ન%ડયાદ  

- તેમ2 ુવતન ÔકરમસદÕ (આણદં) છે. 

- તેમણે બારડોલી સ�યા³હની આગેવાની લીધી હતી. 

- તેઓ Ôલોખડં deુુષÕ અને Ôઅખડં ભારતના િશNપીÕ તરક. Rણીતા છે. 
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૯.  િવ�લભાઈ પટ.લિવ�લભાઈ પટ.લિવ�લભાઈ પટ.લિવ�લભાઈ પટ.લ  
- સરદાર વNલભભાઈ પટ.લના મોટાભાઈ છે. 

- ક.§x�ય ધારાસભાના ં1થમ ભારતીય અ|યV હતા. 

- �જુરાત િવધાનસભા2ુ ંનામ Ôિવ�લભાઈ પટ.લ ભવનÕ છે. 
 

૧૦. રિવશકંર મહારાજ રિવશકંર મહારાજ રિવશકંર મહારાજ રિવશકંર મહારાજ ((((રિવશકંર pયાસરિવશકંર pયાસરિવશકંર pયાસરિવશકંર pયાસ)))) 
- તેમનો જxમ Ð રÝુ 

- તેમ2 ુવતન Ð સરસવણીગામ (મહ.મદાબાદ પાસે) 

- તેમણે �જુરાત રા?ય2ુ ંઉદધાટન ક6ુl હ7.ુ 

- તેમને “;કૂ સેવક” 2ુ ંnબeુદ મ¡6ુ ંછે. 

- તેમને Ô; ૂઠં �ચેળો માનવીÕ અને Ô"વરાજવાળાÕ કહ.વાય છે. 

- ઝવેરચદં મેઘાણીએ તેમના Fવન પર Ôમાણસાઈના %દવાÕ d"ુતક લD6 ુછે. 
 

૧૧. ર7ભુાઈ અદાણીર7ભુાઈ અદાણીર7ભુાઈ અદાણીર7ભુાઈ અદાણી 
= તેમણે આરઝી હPુમતની "થાપના કર. 

= તે2 ુ;Dુય મથક ÔSૂનાગઢÕ હ7.ુ 

- આરઝી હPુમત એટલે કામચલાઉ ક. સમાતંર સરકાર. 
 

૧૨. ઉછગંરાય ઢ.બરઉછગંરાય ઢ.બરઉછગંરાય ઢ.બરઉછગંરાય ઢ.બર 
- સૌરાa{ના 1થમ ;DુયમEંી હતા. 

- રાજકોટ થી આરઝી હPુમતની આગેવાની લીધી. 
 

૧૩. ઠરબાપા ઠરબાપા ઠરબાપા ઠરબાપા ((((અ;તૃલાલ ઠરઅ;તૃલાલ ઠરઅ;તૃલાલ ઠરઅ;તૃલાલ ઠર)))) 
- પચંમહાલના ભીલ કોમના આ%દવાસીઓ માટ. કાયl ક6ુl છે. 

- ભીલ સેવા મડંળની "થાપના કર. 

- ગાધંીFએ તેમને Ôસેવાના સાગરÕ કµા છે. 
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૧૪. Sુગતરામ દવેSુગતરામ દવેSુગતરામ દવેSુગતરામ દવે 
- તેમ2 ુઉપનામ Ôવેડછનો વડલોÕ તરક. Rણીતા છે. 

- તેમણે ÔવેડછÕ (તાપી) ખાતે આ%દવાસીઓના િવકાસ માટ. આ@મ "થા¨યો. 

= તેમણે બારડોલી ખાતે Ôબારડોલી રાનીપરજÕ િવ�ાલયની "થાપના કર. 
 

૧૫. iલુાભાઈ દ.સાઈiલુાભાઈ દ.સાઈiલુાભાઈ દ.સાઈiલુાભાઈ દ.સાઈ 

= તેઓ સફળ વક.લ હતા. 

- લાલ %કNલામા ંઆઝાદ %હ�દ ફોજના અિધકારઓ પર ચલાવવામા ંઆવેલ ક.સમા ં

 વકલ બxયા અને ક.સ Fતી ગયા હતા. 
 

૧૬. ઈ.સ.૧૮૪૪ મા ંn�%ટશ xયાયતEંમા ંજોડાનાર સૌ 1થમ �જુરાતી જણાવો. 

- ભોળાનાથ સારાભાઈ 
 

૧૭. અમદાવાદમા ંસૌ 1થમ િથયેટરની "થાપના કોણે કર હતી? 

- ડાµાભાઈ ઝવેર 
 

�     અગ�યના pયs_તઓઅગ�યના pયs_તઓઅગ�યના pયs_તઓઅગ�યના pયs_તઓ 

૧.  xહાનાલાલ ભ�xહાનાલાલ ભ�xહાનાલાલ ભ�xહાનાલાલ ભ� 
- તેમણે ભાવનગર પાસે �બાલા ગામમા ંÔદnVણા ;િૂતzÕ સ"ંથાની "થાપના કર. 

- તેમણે સણોસરા ખાતે Ôલોક ભારતીÕ સ"ંથાની "થાપના કર. 

- ભાવનગરની શામળદાસ કોલેજમા ં1ોફ.સર હતા. પાછળથી 1ાથિમક િશVક બxયા. 
 

૨.  નાનFભાઈ કાnલદાસ મહ.તાનાનFભાઈ કાnલદાસ મહ.તાનાનFભાઈ કાnલદાસ મહ.તાનાનFભાઈ કાnલદાસ મહ.તા 
- તેમણે પોરબદંરમા ંમહા�મા ગાધંી કિતz મ%ંદર, ભારતમ%ંદર, જવાહરલાલ ¨લેનેટો%રયમ 

 ની "થાપના કર. 

- કxયાઓ માટ. Ôઆયl કxયા �eુુPળૂ આટlસ & કોમસlÕ કોલેજની "થાપના કર. 

૩.  ભાઈલાલભાઈ પટ.લ ભાઈલાલભાઈ પટ.લ ભાઈલાલભાઈ પટ.લ ભાઈલાલભાઈ પટ.લ ((((ભાઈકાકાભાઈકાકાભાઈકાકાભાઈકાકા)))) 
- તેમનો જxમ- ખેડામા ંથયો હતો. 

- વNલભ િવ�ાનગર 6િુનવિસzટ (સરદાર પટ.લ 6િુનવિસzટ), આણદં ના "થાપક હતા 
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૪.  મોતીભાઈ અમીનમોતીભાઈ અમીનમોતીભાઈ અમીનમોતીભાઈ અમીન 
- �જુરાત d"ુતકાલય 1±િૃતના 1ણેતા છે. 

- ગાધંીFએ તેમને Ôચરોતર 2ુ ંમોતીÕ કµા હતા. 
 

૫.  જનરલ રાhx�િસ�હ જનરલ રાhx�િસ�હ જનરલ રાhx�િસ�હ જનરલ રાhx�િસ�હ ((((જનરલ માણેકશાજનરલ માણેકશાજનરલ માણેકશાજનરલ માણેકશા)))) 
- ભારતીય iિૂમદળના �જુરાતી સેનાિધપિત હતા. 

- તેઓ ઈ.સ.૧૯૭૧ના બા²ંલાદ.શ સાથે 6|ુધ માટ. Rણીતા હતા. 
 

૬.  ફર�ુનF મઝlફર�ુનF મઝlફર�ુનF મઝlફર�ુનF મઝlબાનબાનબાનબાન 
- તેમણે ઈ.સ.૧૮૨૨ મા ંભારત2ુ ંસૌ 1થમ �જુરાતી વતlમાન Ô; ુબંઈ સમાચારÕ શ� ક6ુl. 

- તેમણે ઈ.સ.૧૮૧૪ મા ંસવંત ૧૮૭૧2ુ ં1થમ �જુરાતી પચંાગં આ¨6.ુ 

- તેમણે 1થમ �જુરાતી છાપખા2ુ ંશ� ક6ુl. 
 

૭.  ડૉડૉડૉડૉ. . . . વગÖસ Pુ%રયનવગÖસ Pુ%રયનવગÖસ Pુ%રયનવગÖસ Pુ%રયન 
- �જુરાતમા ંÔmેત\ાિંતÕ ના 1ણેતા હતા. 

- ઓપર.શન Xલડના 1ણેતા. 

- અ;લૂડ.રને વૈtાિનક ઢબે બનાવી એિશયાની સૌથી મોટ ડ.ર બનાવી. 
 

૮.  nભÍ ુઅખડંાનદં nભÍ ુઅખડંાનદં nભÍ ુઅખડંાનદં nભÍ ુઅખડંાનદં ((((લNMભુાઈ મોહનલાલ ઠરલNMભુાઈ મોહનલાલ ઠરલNMભુાઈ મોહનલાલ ઠરલNMભુાઈ મોહનલાલ ઠર))))  
- Ôtાન ની પરબÕ કહ.વાય છે. 

- Ôસ"7 ુસા%હ�ય વધlકÕ સ"ંથા "થાપી. 
 

૯.  �nબન ડ.િવડ�nબન ડ.િવડ�nબન ડ.િવડ�nબન ડ.િવડ 
- Zતરરાa{ય Dયાતી ધરાવનાર 1Pૃિતિવદ છે. 

- કાકંરયા 1ાણી સ³ંહાલયના "થાપક.  
 

૧૦. સલીમ અલીસલીમ અલીસલીમ અલીસલીમ અલી 
- Rણીતા પVીિવદ છે. 
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૧૧. ગણેશ વાQદુ.વ માવળંકરગણેશ વાQદુ.વ માવળંકરગણેશ વાQદુ.વ માવળંકરગણેશ વાQદુ.વ માવળંકર 
- લોકસભાના 1થમ અ|યV બનનાર �જુરાતી. 
 

૧૨. હ%રલાલ કnણયાહ%રલાલ કnણયાહ%રલાલ કnણયાહ%રલાલ કnણયા 
- સવk`ચ અદાલતના 1થમ ;Dુય xયાય;િૂતz બનનાર �જુરાતી. 
 

૧૩. એચએચએચએચ. . . . એમએમએમએમ. . . . પટ.લપટ.લપટ.લપટ.લ  
= ભારતના ભાગલા પડ�ા �યાર. ભારત અને પા%ક"તાનની સપંિત વહ.ચવાની  

 જવાબદાર સતંોષકારક બRવી. 

= N.D.D.B  ના અ|યV અ;તૃા પટ.લના િપતા હતા. 
 

૧૪. િEiવુનદાસ પટ.લિEiવુનદાસ પટ.લિEiવુનદાસ પટ.લિEiવુનદાસ પટ.લ 
- અ;લૂડ.રના "થાપક  
 

૧૫. ચી2ભુાઈ ચીમનલાલ શેઠચી2ભુાઈ ચીમનલાલ શેઠચી2ભુાઈ ચીમનલાલ શેઠચી2ભુાઈ ચીમનલાલ શેઠ 
- અમદાવાદ �6િુનિસપલ કોપkર.શનના 1થમ મેયર છે. 
 

૧૬. મ%હપતરામમ%હપતરામમ%હપતરામમ%હપતરામ----    �પરામ�પરામ�પરામ�પરામ 
- અનાથ બાળકોને આ@મ મળ રહ. તે માટ. અનાથ આ@મની શ�આત કર હતી. 
 

૧૭. ધાિમzકલાલ પડં�ાધાિમzકલાલ પડં�ાધાિમzકલાલ પડં�ાધાિમzકલાલ પડં�ા 
- આ]િુનક માણભ� કહ.વાય છે. 
 

૧૮. મોતીલાલ સેતલવાડમોતીલાલ સેતલવાડમોતીલાલ સેતલવાડમોતીલાલ સેતલવાડ 
- "વતEં ભારતના 1થમ એટનÖ જનરલ 
 

૧૯. રણFતરામ વાવાભાઈ મહ.તારણFતરામ વાવાભાઈ મહ.તારણFતરામ વાવાભાઈ મહ.તારણFતરામ વાવાભાઈ મહ.તા 
- �જુરાતી અs"મતાના આ�1વતlક કહ.વાય છે. 

- �જુરાતી 1થમ નવnલકા ÔહરાÕ ની રચના કર. 
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૨૦. સબળિસ�હ વાળાસબળિસ�હ વાળાસબળિસ�હ વાળાસબળિસ�હ વાળા 
- િવmની પગપળા યાEા કરનાર 
 

૨૧. છો�ુભાઈ dરુાણીછો�ુભાઈ dરુાણીછો�ુભાઈ dરુાણીછો�ુભાઈ dરુાણી, , , , ��ભુાઈ dરુાણી��ભુાઈ dરુાણી��ભુાઈ dરુાણી��ભુાઈ dરુાણી (રાજપીપળા) 
- �જુરાતમા ંpયાયામ 1±િૃતના 1ણેતા કહ.વાય છે. 
 

૨૨. ઈmરભાઈ પટ.લઈmરભાઈ પટ.લઈmરભાઈ પટ.લઈmરભાઈ પટ.લ 
- સફાઈ અnભયાન માટ. મે²સેસ અવોડl મ¡યો છે. 
 

૨૩. અ;તૃા પટ.લઅ;તૃા પટ.લઅ;તૃા પટ.લઅ;તૃા પટ.લ 
- ‘નેશનલ ડ.ર ડ.વલપમેxટ બોડl ’ (NDDB) (આણદં) ના અ|યV હતા. 

- હાલ ના અ|યV Ð ટ.નદંPુમાર છે 

 

૨૪. િવ�ાગૌર નીલકંઠ અને શારદાબહ.ન મહ.તાિવ�ાગૌર નીલકંઠ અને શારદાબહ.ન મહ.તાિવ�ાગૌર નીલકંઠ અને શારદાબહ.ન મહ.તાિવ�ાગૌર નીલકંઠ અને શારદાબહ.ન મહ.તા 
- 1થમ �જુરાતી "નાતક મ%હલા 
 

૨૫. હસંાબહ.ન મહ.તાહસંાબહ.ન મહ.તાહસંાબહ.ન મહ.તાહસંાબહ.ન મહ.તા 
- �જુરાતના ં1થમ મ%હલા ઉપPુલપિત હતા. (એમ.એસ.6િુનવિસzટ, વડોદરા) 
 

૨૬. હરPુંવર શેઠાણીહરPુંવર શેઠાણીહરPુંવર શેઠાણીહરPુંવર શેઠાણી 
- તેમણે અમદાવાદમા ંહઠિસ�હ ના Þન દ.રા બધંાpયા. 
 

૨૭. ;�ૃુલાબેન સારાભાઈ;�ૃુલાબેન સારાભાઈ;�ૃુલાબેન સારાભાઈ;�ૃુલાબેન સારાભાઈ 
- િવ\મ સારાભાઈ ની બહ.ન છે. 

- તેમણે bીઓના િવકાસ માટ. Ô?યોિતસઘંÕ નામની સ"ંથા "થાપી. 
 

૨૮. ઈલાબેન ભ�ઈલાબેન ભ�ઈલાબેન ભ�ઈલાબેન ભ� 
- ર.મન મે²સેસ અવોડl મેળવનાર 1થમ �જુરાતી મ%હલા 

= bી R�િૃત માટ. ÔસેવાÕ(SEWA) સ"ંથાની "થાપના કર. 
= (Self Employed Women Association) 
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૨૯. dnૂણoમાબહ.ન પકવાસાdnૂણoમાબહ.ન પકવાસાdnૂણoમાબહ.ન પકવાસાdnૂણoમાબહ.ન પકવાસા 
- Ôડાગં ની દદÕ 2 ુnબeુદ મ¡6 ુછે. 

- ગાધંીFએ તેમને શb રાખવાની ßટ આપી હતી. 

- તેમણે સાdતુારાની ટ.કરઓ વ`ચે Ôઋ7ુભંરા િવ�ાપીઠÕ (ડાગં) ની "થાપના કર. 
 

૩૦. પીપીપીપી....એનએનએનએન....ભગવતીભગવતીભગવતીભગવતી 
= સવk`ચ અદાલતના iતૂdવૂl xયાય;િૂતz  

= તેમણે xયાયVેEની Rહ.ર %હતની અરF P.I.L (Public Interest Litigation) 

  ની શ�આત કર. 
 

*  ર.લ pયવહારર.લ pયવહારર.લ pયવહારર.લ pયવહાર 

=    �જુરાતમા ંર.લવેની શ�આત ઈ.સ.૧૮૫૫ મા ંઉતરણ અને �કલેmર  

      વ`ચે ૪૬.૪ %ક.મી ની શ� થઈ હતી. 
 

*  આકાઆકાઆકાઆકાશવાણીશવાણીશવાણીશવાણી 
=    �જુરાતમા ંસૌ 1થમ ર.%ડયો ક.x� ઈ.સ.૧૯૩૯ મા ંમહારાR સયાFરાવ ગાયકવાડ.  

      ÔવડોદરાÕ ખાતે શ� ક6ુl હ7.ુ  
 

*  �ૂરદશlન�ૂરદશlન�ૂરદશlન�ૂરદશlન 

=    �જુરાતમા ંટ.nલિવઝનનો 1ારંભ ૧૫ ઓગaટ,૧૯૭૫ ના રોજ ખેડા FNલાના  

     ÔપીજÕ ક.x� થી થયો હતો. 
 

* નªધપાE %ફNમોનªધપાE %ફNમોનªધપાE %ફNમોનªધપાE %ફNમો 
૧.  1થમ �જુરાતી ;કૂ %ફNમ જણાવો. 

- ઈ.સ.૧૯૧૭,  શેઠ સગાળશા 

૨.  1થમ �જુરાતી બોલતી %ફNમ જણાવો. 

- ઈ.સ.૧૯૩૨,  નરિસ�હ મહ.તા 

૩.  1થમ �જુરાતી રંગીન %ફNમ જણાવો. 

- ઈ.સ.૧૯૬૮,  લીMડુ ધરતી (ચી2લુાલ મ%ડયા) 
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* રમત રમત રમત રમત ÐÐÐÐ    જગતજગતજગતજગત 

 

૧.  nબnલયડl અને "2કૂર ખેલાડ  
- ગીત શેઠ, |વજ હ%રયા, પકંજ અડવાણી 
 

૨.  ચેસ (શતરંજ) ખેલાડ  

- તેજસ બાકર., 1તીક પાર.ખ 
 

૩.  "ક.%ટ�ગ   - નમન પાર.ખ 

૪.  બેડિમxટન  - અપણાl પોપટ (આણદં) 

૫.  �ટૂÂગ ખેલાડ - લ·R ગો"વામી (આણદં) 

૬.  એ¹લે%ટ_સ   - બા�ભુાઈ પનોચા (સાબરકાઠંા) 

૭.  પવlતારોહણ    - ÇવુPુમાર પડં�ા, ચૌલા Rગીરદાર 

૮.  ટ.બલ ટ.િનસ    - પિથક મહ.તા 

૯.  મ%હલા હોક  - વીણા શાહ, કિતzદા પટ.લ, %દિપકા ;િૂતz 
 

૧૦. સ;�ુ તરણ "પધાl 
- નાÜરુામ પહાડ. (સાત સ;�ુ તરનાર) 

- %રહ.ન મહ.તા (ઈ¢²લશ ચેનલ પાર કરનાર) 
 

૧૧. વNડ nચN¦ન ચેસ - %રÈ« શાહ 

૧૨. એવર."ટ આરોહક - અ7લુ કરવાલ (આઇ.પી.એસ) 

૧૩. કાર ર.સર  - ભરત દવે 

૧૪. વNડયોગ "પધાlમા ંયોગPુમાર - વૌશાલી મકવાણા 
 

 

 

 

 

 

વનરાજિસ�હ ડોડયા, મો.ન-ં૯૭૩૭૯૯૪૦૯૨, email. vanrajsinh.d1@gmail.com 

 

�   �જુરાતનો ઈિતહાસ�જુરાતનો ઈિતહાસ�જુરાતનો ઈિતહાસ�જુરાતનો ઈિતહાસ 

 

૧.  �જુરાતનો ઈિતહાસ કોણે લDયો છે? 

- 1ાણલાલ ડોસા 

૨.  �જુરાતનો ઈિતહાસ શા માથંી મળે છે? 

- 1બધં nચ�તામણી અને િમરાતે િસકંદર 

૩.  1બધં nચ�તામણીની રચના કોણે કર છે? 

- મેeુ 7 ુગંQ%ુર 

૪.  હડ¨પન સàયતાના Rણીતા નગર -ા ંઉ�ખનીત કરાયા છે? 

- ધોળાવીરા (ક`છ), Qરુકોટડા (ક`છ), લોથલ (અમદાવાદ),  

૫.  લોથલ ની શોધ કોણે કર? 

- એસ.આર.રાવ 

૬.  લોથલ કઈ નદ %કનાર. આવેMુ ંછે? 

- ભોગાવો નદ %કનાર. 

૭.  લોથલ શÀદનો અથl જણાવો. 

- લાશોનો ઢગલો 

૮.  લોથલ માથંી �ુ ંમળ આp6 ુછે? 

- 6²ુમ હાડિપ�જર, મણકા બનાવવા2 ુકારખા2 ુ,ં ડોકયાડl 

૯.  માનવ હાડિપ�જર ની શોધ કોણે કર છે? 

- હસ;ખુ સાકંnળયા 

૧૦. રોજડ કયા FNલામા ંઆવેM ુછે? 

- રાજકોટ 

૧૧. લાખાબાવળ અને આમરા કયા FNલામા ંઆવેલા છે? 

- Rમનગર 

૧૨. કોટ અને પેઢમલી કયા FNલામા ંઆવેલા છે? 

- મહ.સાણા  

૧૩. રંગdરુ કયા FNલામા ંઆવેMુ ંછે? 

- Qરુ.x�નગર 
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૧૪. અxય કઈ જ²યાએ થી હડ¨પન સ"ંPૃિતના અવશેષો મળ આpયા છે? 

- કાનમેર (ક`છ), પીઠર (Rમનગર) 

૧૫. િસ�] ુખીણ સ"ંPૃિતમા �જુરાતના કયા શહ.રમાથંી ઘોડાના અવશેષો મ¡યા છે? 

- Qરુકોટડા (ક`છ)  

૧૬. ઉ�ર �જુરાત2ુ ંઔિતહાિસક નામ જણાવો. 

- આનતl 1દ.શ 

૧૭. આનતl 1દ.શ ની રાજધાની કઈ હતી? 

- Pુશ"થાલી (હાલ 2ુ ંjારકા) 

૧૮. �જુરાતમા ં�xૂયનો આિવaકાર કોણે કયk? 

- �´�ુ̈ તે 

૧૯. �જુરાતનો 1માnણક ઈિતહાસ કોના સમયથી શ� થાય છે? 

- ચ�ં�ુ̈ ત મૌયl 

૨૦. Qદુશlન તળાવ (Sૂનાગઢ) બધંાવનાર 1Rિ1ય રાR2ુ ંનામ જણાવો. 

- daુપ�ુ̈ ત (ચ�ં�ુ̈ ત મૌયl) 

૨૧. nગરનાર પવlતને વૈ%દક6ગુમા ંલોકો કયા નામથી સબંોધતા હતા? 

- ર¶વતક 

૨૨. nગરનાર માથંી કયા રાRઓના ંિશલાલેખો કોતર.લા જોવા મળે છે? 

- અશોક, "કંદ�ુ̈ ત, eુ�દામા (આ બધા ÔVEપરાRÕ હતા) 

૨૩. nગરનાર માથંી મળેલા િશલાલેખો કઈ લીપીમા ંલખેખા છે? 

- �ા´ી nલપી (અશોકના Pુલ-૧૪ િશલાલેખો છે) 
 

૨૪. મૈEકવશંની "થાપના કોણે કર હતી? 

- ભ�ાકá, તેની રાજધાની Ð વNલભી  

૨૫. મૈEકવશંનો Pુળધમl જણાવો. 

- શૈવ ધમl 

૨૬. Çવુસેન બીRના સમયમા ંકયો ;સુાફર �જુરાતની ;લુાકાતે આpયો હતો? 

- ઈ.સ.૬૪૦ મા,ં ચીની ;સુાફર Ð â ુએન �સાગં  

૨૭. �જુરાતની િવm 1િસ|ધ િવ�ાપીઠ જણાવો. 

- વNલભી િવ�ાપીઠ (ભાવનગર) 
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૨૮. �Åુર 1દ.શની રાજધાની જણાવો. 

- nભ�માલ (�જુરાત નામ 1ચnલત થ6)ુ 

૨૯. રાa{Pટૂોની રાજધાની -ા ંહતી? 

- વડોદરા (�જુરાત),  માxયખેટ (નાિસક) 

૩૦. પારસીઓ �જુરાતના ંકયા બદંર. ઊતયાl હતા? 

- સRંણ બદંર. (વલસાડ) 

૩૧. કયા રાRએ પારસીઓને આ@ય આ¨યો હતો? 

- Rદરાણા 
 

૩૨. ચાવડાવશંનો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ.-૭૪૬ થી ૯૪૨ 

૩૩. ચાવડાવશંની "થાપના કોણે કર હતી? 

- વનરાજ ચાવડા 

૩૪. વનરાજ ચાવડાના માતા-િપતા2ુ ંનામ જણાવો. 

- માતા-�પQુદંર  અને  િપતા- જયિશખર ચાવડા 

૩૫. ચાવડાવશંની રાજધાની કઈ હતી? 

- પચંાસર (હાલ પાટણ FNલામા ંછે) 

૩૬. વનરાજ ચાવડાએ કયા શહ.રની "થાપના કર હતી? 

- પાટણ  

૩૭. ચાવડાવશંનો �િતમ રાR કોણ હતો? 

- સામતંિસ�હ 
 

૩૮. કયા 6ગુને �જુરાતનો Qવુણl6ગુ કહ.વાય છે? 

- સોલકં6ગુ 

૩૯. સોલકંવશંની "થાપના કોણે કર? 

- ;ળૂરાજ સોલકં (તેના મામા Ôસામતંિસ�હÕ ને હરાવી) 

૪૦. ;ળૂરાજ સોલકંનો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ. ૯૪૨ થી ૯૯૭ 
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૪૧. eુ� મહાલય2ુ ંબાધંકામ કોણે કરાp6ુ ંહ7?ુ 

- ;ળૂરાજ સોલકં (િસ«રાજ જયિસ�હ. dરુો કરાpયો) 

૪૨. eુ� મહાલય -ા ંઆવેલો છે? 

- િસ«dરુ (પાટણ FNલો) 

૪૩. ભીમદ.વ સોલકં પહ.લા નો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ. ૧૦૨૨ થી ૧૦૬૪ 

૪૪. મોઢ.રા2ુ ંQયૂlમ%ંદર કોના સમયમા ંબધંા6 ુહ7?ુ 

- ભીમદ.વ સોલકં પહ.લો 

૪૫. કોના સમયમા ંસોમનાથ મ%ંદર M ૂટંા6ુ ંહ7?ુ 

- ભીમદ.વ સોલકં પહ.લો 

૪૬. સોમનાથ મ%ંદર કોણે અને -ાર. Mટૂ©ુ ંહ7?ુ 

- ઈ.સ. ૧૦૨૬ મા ંમહ;દૂ ગઝનવી એ 

૪૭. પાટણની રાણકવાવ કોણે બધંાવી હતી? 

- ભીમદ.વની પy�ન રાણી ઉદયમતી એ 

૪૮. આ�નુા દંડનાયક તરક. ભીમદ.વે કોની પસદંગી કર હતી? 

- િવમલમEંી 

૪૯. િવમલમEંીએ શે2ુ ંબાધંકામ કરાp6 ુહ7?ુ 

- આ� ુનFક દ.લવાડા અને �બાF નFક Pુંભા%રયાના ંÞન મ%ંદરો બધંાpયા. 

- આ�મુા ંઆ%દનાથ2ુ ંમ%ંદર બધંાp6.ુ 
 

૫૦. કણlદ.વ સોલકં નો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ. ૧૦૬૪ થી ૧૦૯૪ 

૫૧. કણlદ.વ સોલકંએ ક6ુ ંનગર બધંાp6 ુહ7?ુ 

- કણાlવતી નગર (આશાવNલી)  
 

૫૨. સોલકંવશંનો સૌથી 1તાપી અને લોકિ1ય શાસક કોણ હતો? 

- િસ|ધરાજ જયિસ�હ (શૈવ ધમl પાળતો) 

૫૩. િસ|ધરાજ જયિસ�હ નો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ. ૧૦૯૪ થી ૧૧૪૩ 
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૫૪. િસ|ધરાજ જયિસ�હ નો જxમ -ા ંથયો હતો? 

- પાલનdરુ (બનાસકાઠંા) 

૫૫. િસ|ધરાજ જયિસ�હ ની માતા2ુ ંનામ જણાવો. 

- મીનળદ.વી (કણાlટકની રાજકxયા) 

૫૬. પાટણમા ંસહbnલ�ગ તળાવ કોણે બધંાp6 ુહ7 ુ?ં 

- િસ|ધરાજ જયિસ�હ 

૫૭. િસ|ધરાજ જયિસ�હ. કયા રાRને હરાવી અવિંતનાથ2ુ ંnબeુદ ધારણ ક6ુl હ7?ુ 

- Sૂનાગઢના રાR રાÕખ¿ગાર  અને  માળવાના રાR યશોવમાl  

૫૮. િસ|ધરાજ જયિસ�હ. કયા ઉપનામ ધારણ કયાl હતા? 

- બબlરક yજa»,ુ અવતંીનાથ , િEiવુનગડં 

૫૯. િસ|ધરાજ જયિસ�હ ના �eુુ 2ુ ંનામ જણાવો. 

- હ.મચ�ંાચાયl 

૬૦. Ôિસ|ધહ.મ pયાકરણ³થંÕ કોણે લDયો હતો? 

- હ.મચ�ંાચાય£ 
 

૬૧. Pુમાળપાળનો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ. ૧૧૪૩ થી ૧૧૭૩ 

૬૨. �જુરાતનો અશોક તરક. કોણ Rણીતો છે? 

- Pુમાળપાળ 

૬૩. �જુરાતની અs"મતાની ±¢ૃ|ધ કરનાર કોણ હતો? 

- Pુમાળપાળ (તેણે ÔÞન ધમlÕ �ગીકાર કયk હતો) 

૬૪. ધોળકાના રાણા વીરધવલના મહામા�ય જણવો. 

- વ"7પુાલ, તેજપાલ (તેમણે આ� ુઅને nગરનાર પવlત પર Þન દ.રાસરો બધંાpયા છે) 

૬૫. સોલકં6ગુનો છેNલો રાજવી કોણ હતો? 

- િEiવુનપાલ (ઈ.સ. ૧૨૪૪) 
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૬૬. વાઘેલાવશંની "થાપના કોણે કર? 

- વીસળદ.વ વાઘેલા 

૬૭. વીસળદ.વ વાઘેલાનો સમયગાળો જણાવો. 

- ઈ.સ. ૧૨૪૪ થી ૧૨૬૨ 

૬૮. વીસળદ.વ વાઘેલાએ કયા nબeુદ ધારણ કયાl હતા? 

- અnભનવ િસ|ધરાજ    અને  અપરઅSુ lન 

૬૯. �જુરાતનો છેNલો રજdતૂ રાR કોણ હતો? 

- કણlદ.વ વાઘલેા (ઈ.સ. ૧૨૯૬  થી  ૧૩૦૪) 

૭૦. કણlદ.વ વાઘલેાના કયા મEંીએ ;sુ"લમ આ\મણખોરોને આમિંEત કયાl હતા? 

- માધવમEંી 

૭૧. માધવમEંીએ કયા ;sુ"લમ આ\મણખોરોને �જુરાત પર ચઢાઈ કરવા આમEંણ 

     આ¨6 ુહ7?ુ 

- અNલાઉãન nખલF 

૭૨. અNલાઉãન nખલFના સમયે �જુરાતના ગવનlર તરક. કોણ િન6_ુત થ6 ુહ7?ુ 

- અNપખાન (અNલાઉãન nખલF નો બનેવી) 

૭૩. તૈ;રુના આ\મણ સમયે �જુરાતમા ંઆ@ય મેળવનાર કોણ હતો? 

- તાતાlરખાન (%દNલી પર ચડાઈ થતા) 

૭૪. �જુરાતમા ં"વતEં ;sુ"લમ શાસનની "થાપના કોણે કર? 

- ;ઝુXફરશાહ પહ.લો (તાતાlરખાન નો િપતા) 

- તે2 ુબીSુ નામ ÔઝફરખાનÕ હ7.ુ 
 

૭૫. અમદાવાદની "થાપના કોણે અને -ાર. કર હતી? 

- ઈ.Q.્ ૧૪૧૧ મા ંનિસ�ãન એહમદશાહ.  

૭૬. નિસ�ãન એહમદશાહ. અમદાવાદ િસવાય બીR કયા શહ.રની "થાપના કર હતી? 

- અહમદનગર (હાલ 2ુ ં%હ�મતનગર) 

૭૭. �જુરાતની રાજધાની પાટણ થી અમદાવાદ ખસેડનાર કોણ હ7?ુ 

- નિસ�ãન એહમદશાહ 

૭૮. નિસ�ãન એહમદશાહ. અમદાવાદ મા શે2 ુ ંબાધંકામ કરાp6ુ ંહ7?ુ 

- Sુમા મs"જદ, રાણીનો હFરો (માણેકચોક) , Eણ દરવાR, ભ�નો %કNલો 
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૭૯. Pુ7�ુãુન એહમદશાહ. અમદાવાદમા ંશે2ુ ંબાધંકામ કરાp6ુ ંહ7?ુ 

- કાકં%રયા તળાવ, નગીનાવાડ 

૮૦. કાકં%રયા તળાવ2ુ ં;ળૂનામ જણાવો. 

- હૌh Pુ7બુ 

 

૮૧. �જુરાતનો અકબર તરક. કોણ Rણીતો છે? 

- મહમંદ બેગડા / મેહ;દૂ બેગડા 

૮૨. મહમંદ બેગડા2ુ ં;ળૂનામ જણાવો. 

- નિસ�ãન મેહ;દૂશાહ 

૮૩. મહમંદ બેગડા2ુ ંબાળપણ2ુ ંનામ જણાવો. 

- ફતેહખા ં

૮૪. મહમંદ બેગડાએ કયા બે ગઢ F�યા હતા? 

- Sૂનાગઢ અને પાવાગઢ 

૮૫. મહમંદ બેગડાએ કયા શહ.રો વસાpયા હતા? 

- Sૂનાગઢ, પાવાગઢ (ચાપંાનેર), મહ.મદાબાદ 

૮૬. દાદા હ%રની વાવ અને અડાલજની વાવ કોના સમયમા ંબધંાઈ હતી? 

- મહમંદ બેગડા (તેની રાણી ÔઅસિનÕ એ િસિ1ની મs"જદ Ôમs"જદ. નગીનાÕ બધંાવી હતી) 

૮૭. ક6ુ ં"થાપ�ય Ôઅમદાવાદ2ુ ંર�નÕ કહ.વાય છે? 

- િસિ1ની મs"જદ 

૮૮. અમદાવાદને Ô�ુિનયા2ુ ંબRરÕ કહ.નાર કોણ હતો? 

- અ�લુ ફઝલ (પિશzયા નો રાR) 

૮૯. સતં Qલુતાન અને પિવE Qલુતાન તરક. કોણ Rણીતો હતો? 

- ;ઝુXફર શાહ બીજો 

૯૦. ;ઝુXફર શાહ બીRએ કોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી ગભંીર iલૂ કર હતી? 

- પો�ુlગીઝો (%ફરંગી) ઓને %દવ મા ંવેપાર કરવાની પરવાનગી આપી. 

૯૧. પો�ુlગીઝ ખલાસે વા"કો-દ-ગામા ને �જુરાતનો ર"તો બતાવનાર કોણ હતો? 

- કાનF માલમ  

૯૨. �જુરાત સNતનતનો �ત કોણે કયk? 

- અકબર. 
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૯૩. �જુરતમા ં;ઘુલ સાÎા?યની "થાપના કોણે કર હતી? 

- અકબર. 

૯૪. અકબરના સમયમા ંજમીનની Rત 1માણે મહ.Qલૂ રોકડમા ંલેવાની પ|ધિત કોણે 

     શ� કર? 

- રાR ટોડલમર. 

૯૫. કયા શાસક. �³ેજોને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી હતી? 

- જહાગંીર 

૯૬. કયો �³ેજ 1િતિનિધ જહાગંીર પાસે વેપાર કરવાની પરવાનગી માટ. ગયો હતો? 

- સર થોમસ રો 

૯૭. અમદાવાદને Ô]nૂળ6ુ ંશહ.રÕ કહ.નાર કોણ હતો? 

- જહાગંીર 

૯૮. �³ેજોએ પોતાની પહ.લી વેપાર કોઠ -ા ંઅને -ાર. "થાપી હતી? 

- ઈ.સ. ૧૬૧૩ મા ંQરુતમા ં
 

૯૯. ડચ લોકોએ (હોલેxડના વલદંાઓ) -ાર. �જુરાતમા ંવેપાર મથક "થા¨6?ુ 

- ઈ.સ. ૧૬૦૬ 

૧૦૦. ÙAચ લોકોએ �જુરાતમા ંકયાર. વેપાર મથક "થા¨6?ુ 

- ઈ.સ. ૧૬૬૮ 

૧૦૧. શાહજહાએં અમદાવાદમા ંશે2 ુ ંબાધંકામ કરાp6 ુહ7?ુ 

- શાહબાગ, મોતીશાહ મહ.લ 

૧૦૨. %હ��ુઓ પર જyજયા વેરો કોણે નાDયો હતો? 

- ઔરંગઝેબ 

૧૦૩. ઔરંગઝેબનો જxમ -ા ંથયો હતો? 

- દાહોદ 

૧૦૪. ઔરંગઝેબના સમયમા ંÔમા2ુ ં1વેશjારÕ ક6ુ ંશહ.ર ગણા7?ુ 

- Qરુત (બા�લુમા, બદંર-એ-;બુારક) 

૧૦૫. કયો શાસક �જુરાતને Ô%હ�દ2ુ ંઆiષુણÕ માનતો હતો? 

- ઔરંગઝેબ 
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૧૦૬. િશવાFએ -ાર. Qરુત પર આ\મણો કયાl હતા? 

- ઈ.સ. ૧૬૬૪, ૧૬૭૦ 

૧૦૭. �જુરાતમા ંમરાઠાઓની કાયમીસ�ા કયા શહ.રમા ંહતી? 

- વડોદરા 

૧૦૮. વડોદરા Fતનાર 1થમ મરાઠા સરદાર કોણ હતો? 

- દામાFરાવ ગાયકવાડ 

૧૦૯. વડોદરાનો નªધપાE િવકાસ કોના સમયમા ંથયો હતો? 

- સયાFરાવ ગાયકવાડ 

૧૧૦. �જુરાતમા ંકયા રાજવીએ 1ાથિમક ક.ળવણી ફરyજયાત બનાવી હતી? 

- સયાFરાવ ગાયકવાડ,  સા� ુનામ Ð ગોપાળરાવ 

૧૧૧.  સયાFરાવ ગાયકવાડ. મફત અને ફરFયાત િશVણનો સૌ 1થમ 1યોગ -ા ંકયk? 

- અમર.લી FNલામા ં

૧૧૨. વડોદરાનો છેNલો મહારાR કોણ હતો? 

- ફતેહિસ�હરાવ ગાયકવાડ, 1તાપિસ�હ ગાયકવાડ 
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�   �જુરાતનો રાજકય િવકાસ�જુરાતનો રાજકય િવકાસ�જુરાતનો રાજકય િવકાસ�જુરાતનો રાજકય િવકાસ 

 

૧.  ભારતના Pુલ ૫૬૨ દ.શી રા?યોમા ં�જુરાતના ંક.ટલા રા?યોનો સમાવેશ થાતો હતો? 

- ૩૬૬ 

૨.  �જુરાતમા ંિવ¨લવની શ�આત -ાર. થઈ? 

- Sૂન, ૧૯૫૭ 

૩.  ખેડામાથંી ૧૮૫૭ના િવ¨લવની શ�આત કોણે કર હતી? 

- ;ખુી ગડબડદાસ 

૪.  કાળાપાણીની સR પામી શહદ થનાર 1થમ �જુરાતી જણાવો? 

- ;ખુી ગડબડદાસ 

૫.  ઓખામાથંી ૧૮૫૭ ના િવ¨લવની આગેવાની કોણે લીધી હતી? 

- વાઘેરાઓ (જોધા માણેકની આગેવાની હ.ઠળ) 

૬.  ૧૮૫૭ના સ³ંામમા ંકયા નેતાએ છોટા ઉદ.dરુ પર કબજો જમાpયો હતો? 

- તા�યાટોપે 

૭.  અમદાવાદમા ંસૌ1થમ કાપડની મીલ કોણે અને -ાર. શ� કર? 

- ઈ.સ.૧૮૬૧ મા ંરણછોડલાલ છોટાલાલ રA%ટયાવાળા 

૮.  ગાધંીFનો જxમ -ા ંઅને -ાર. થયો હતો? 

- ૨ ઓ_ટોબર, ૧૮૬૯, પોરબદંર 

૯.  ગાધંીFના માતા-િપતા2ુ ંનામ જણાવો. 

- માતા- dતૂળબાઈ,  િપતા- કરમચદં ગાધંી 

૧૦. ભારતીય રાa{ય કª³ેસ2ુ ં1થમ અિધવેશન -ા ંઅને -ાર. ભરા6 ુહ7?ુ 

- ઈ.સ.૧૮૮૫ મા ં; ુબંઈની ગોકળદાસ તેજપાલ સ"ંPૃત પાઠશાળા નામની 

 �જુરાતી સ"ંથાના મકાનમા ં

૧૧. ભારતીય રાa{ય કª³ેસના 1થમ અિધવેશનના અ|યV કોણ હતા? 

- pયોમેશચ�ં બેનરF 

૧૨. �જુરાતમા ંભારતીય રાa{ય કો³ેસ2ુ ં1થમ અિધવેશન -ા ંઅને -ાર. ભરા6 ુહ7?ુ 

- ઈ.સ.૧૯૦૨,  અમદાવાદમા,ં અ|યV- Qરુ.x�નાથ બેનરF  
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૧૩. �જુરાતમા ંભારતીય રાa{ય કો³ેસ2ુ ંબીSુ અિધવેશન -ા ંઅને -ાર. ભરા6 ુહ7?ુ 

- ઈ.સ.૧૯૦૭, Qરુતમા,ં અ|યV Ð રાસnબહાર ધોષ 

- hમા ંકª³ેસના Ôજહાલ Ð મવાળÕ એમ બે ભાગલા પડ�ા 

૧૪. �જુરાતમા ંભારતીય રાa{ય કો³ેસ2ુ ંEીSુ અિધવેશન -ા ંઅને -ાર. ભરા6 ુહ7?ુ 

- ઈ.સ.૧૯૨૧,  હ%રdરુા (અમદાવાદ), અ|યV Ð અજમલખાન હકમ  
 

૧૫. �જુરાતમા ંÔ"વતEંતાÕ નામ2 ુઅખબાર કોણ ચલાવ7 ુહ7?ુ 

- ઈ`છારામ Qયૂાlરામ દ.સાઈ 

૧૬. �જુરાતમા ંસશb \ાિંતના 1ણેતા જણાવો. 

- @ી અરિવ�દ ધોષ, અખબાર Ð વદં. માતરમ,   આ@મ Ð પª%ડચેર 

૧૭. સયાFરાવ ગાયકવાડ 6િુનવિસzટમા ં�³ેF અ|યાપક તરક. કોણ ફરજ બRવતા હતા? 

- @ી અરિવ�દ ધોષ 

૧૮. રાયdરુ દરવાR પાસે કયા વાઈસરોય પર બો�બ નાખવામા ંઆpયો હતો? 

- લોડl િમxટો 

૧૯. ભારતીય હોમ�લ લીગની "થાપના કોણે કર? 

- મ�ાસમા ંÐ એની બેસxટ.,   dનૂામા ંÐ બાળગગંાધર િતલક. 

૨૦. �જુરાતમા ંહોમ�લ લીગની "થાપના કોણે કર? 

- ઈ.સ.૧૯૧૬, મગનભાઈ ચ7રુભાઈ પટ.લ 

૨૧. Ô¤ુગંળચોરÕ તરક. કયા નેતા ઓળખાય છે? 

- મોહનલાલ પડં�ા 

૨૨. Ôછોટ. સરદારÕ તરક. કોણ ઓળખાય છે? 

- ચ�ંુલાલ દ.સાઈ, વા-- મરદ માÜુ ંઆપે નાક નહ 

૨૩. ગાધંીF દ.આ%Ùકાથી -ાર. પરત આpયો? 

- ઈ.સ.૧૯૧૫ 

૨૪. ગાધંીFએ અમદાવાદમા ંકોચરબગામ ખાતે કયા આ@મની "થાપના કર? 

- ઈ.સ.૧૯૧૫, સ�યા³હ આ@મ (કોચરબ આ@મ)  

૨૫. ભારતમા ંસૌ1થમ સ�યા³હ -ાર. અને કયો થયો હતો? 

- ઈ.સ.૧૯૧૭, nબહારમા,ં ચપંારણ સ�યા³હ  
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૨૬. �જુરાતમા ંસૌ1થમ સ�યા³હ -ાર. અને કયો થયો હતો? 

- ઈ.સ.૧૯૧૮,  ખેડા સ�યા³હ  

૨૭. ખેડા સ�યા³હની આગેવાની કોણે લીધી હતી? 

- ગાધંીF (ખે¤તૂો2ુ ંમહ.Qલૂ માફ કરાવવા) 

૨૮. ગાધંીFએ સાબરમતી આ@મની "થાપના કયાર. કર હતી? 

- ઈ.સ.૧૯૧૭ 

૨૯. અમદાવાદમા ંઆવેM ુગાધંીF2ુ ંિનવાસ "થાન જણાવો. 

- હદયPુંજ 

૩૦. ગાધંીFએ કઈ "Pલૂમા ંિશVણ લી] ુહ7?ુ 

- આNÙ.ડ "Pલૂ (રાજકોટ) 

૩૧. ગાધંીFએ કઈ કોલેજમા ંિશVણ લી] ુહ7?ુ 

- શામળદાસ કોલેજ (ભાવનગર) 

૩૨. ગાધંીF કયા વાર. મૌન×ત રાખતા હતા? 

- સોમવાર 

૩૩. ગાધંીF પોતાનો પાચંમો dEુ કોને ગણતા હતા? 

- જમનાલાલ બRજ 

૩૪. ગાધંીF ના રહ"યમEંી જણાવો.. 

- મહાદ.વભાઈ દ.સાઈ 

૩૫. ગાધંીF ના રાજકય �eુુ કોણ હતા? 

- ગોપાલ Pૃaણ ગોખલે 

૩૬. ગાધંીF ના આ|યાy�મક �eુુ કોણ હતા? 

- @ીમદ રાજચ�ં  

૩૭. ગાધંીF કયા સા¨તા%હકો ચલાવતા હતા? 

- નવFવન, યગં ઈ§xડયા 

૩૮. ગાધંીFએ Ôસ�યના 1યોગોÕ d"ુતક -ા ંલD6 ુહ7?ુ 

- યરવડાની hલમા ં(dનૂા) 
 

૩૯. �જુરાતી ગદર2 ુતEંીપદ કોણે સભંા¡6 ુહ7?ુ 

- છગન ખોર.જ વમાl 
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૪૦. ગાધંીFના માગlદશlન હ.ઠળ િમલમાnલકો સામે મSૂરોએ ક.ટલા %દવસની હડતાળ પાડ? 

- ૨૧ %દવસ 

૪૧. અમદાવાદમા ંમSૂર મહાજનસઘંની "થાપના કોણે અને -ાર. કર હતી? 

- ઈ.સ.૧૯૨૦મા ંગાધંીFએ 

૪૨. અમદાવાદમા ંમSૂર ચળવળનો પાયો નાખનાર 1થમ bી-કાયlકર કોણ હતા? 

- અનQયૂાબેન સારાભાઈ 

૪૩. �જુરાત િવ�ાપીઠ ની "થાપના કોણે અને -ાર. કર હતી? 

- ઈ.સ.૧૯૨૦, ગાધંીFએ 

 

૪૪. Ôસ³ંામ સિમિતનાÕ 1;ખુ જણાવો. 

- દરબાર ગોપાળદાસ 

૪૫. બોરસદ સ�યા³હ -ાર. અને કોની આગેવાની હ.ઠળ થયો હતો? 

- ઈ.સ.૧૯૨૩, સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ ની આગેવાની હ.ઠળ (ÔQબૂાÕ 2 ુઉપનામ મ¡6)ુ 

૪૬. બારડોલી સ�યા³હ -ાર. અને કોની આગેવાની હ.ઠળ થયો હતો? 

- ઈ.સ.૧૯૨૮, સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ ની આગેવાની હ.ઠળ  

૪૭. બારડોલી સ�યા³હ શા માટ. થયો હતો? 

- જમીન પરની મહ.Qલૂમા ં૨૨% વધારો �ૂર કરવા 

૪૮. કયા સ�યા³હ માટ. વNલભભાઈ પટ.લને ÔસરદારÕ ની ઉપાિધ મળ હતી? 

- બારડોલી સ�યા³હ (આ સ�યા³હમા ંતેમની dEુી Ôમણીબહ.નÕ પણ હતા) 

૪૯. સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ 2ુ ંવા- જણાવો. 

- Ôતમે ભલે �ૂબળા હો, પણ કાળSુ વાધ અને િસ�હ 2ુ ંરાખોÕ 
 

૫૦. ગાધંીFએ દાડંયાEાની શ�આત -ાર. અને -ાથંી કર હતી? 

- ૧૨ માચl, ૧૯૩૦, સાબરમતી આ@મ થી 

૫૧. ગાધંીFએ ક.ટલા સાથીઓ સાથે દાડંયાEાની શ�આત કર હતી? 

- ૭૮ 

૫૨. ગાધંીFએ ક.ટલા �તરની અને ક.ટલા %દવસની દાડંયાEા કર હતી? 

- ૩૮૫ %ક.મી.,   ૨૪ %દવસમા ંdરૂ કર. 
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૫૩. દાડંPચૂ દરિમયાન ગાધંીFની ધરપકડ થાય તો આગેવાની કોણે લેવાની હતી? 

- સૈયદ અÀબાસ તૈયબF (ધરપકડ થઈ ન હતી) 

૫૪. ગાધંીFએ મીઠાના કાયદાનો ભગં -ાર. કયk? 

- ૬ એિ1લ, ૧૯૩૦ 

૫૫. ધરાસણા સ�યા³હ ને Rહ.રાત કોણે કર હતી? 

- ૫ મે, ૧૯૩૦ નારોજ ગાધંીFએ 

૫૬. ધરાસણા શાના માટ Rણી7 ુહ7?ુ 

- મીઠાના ઉ�પાદન2ુ ં;Dુય ક.x� (Qરુત) 

૫૭. ધરાસણા સ�યા³હ વખતે ગાધંીFની ધરપકડ કયા ગામમાથંી થઈ હતી? 

- કરાડ 

૫૮. ધરાસણા સ�યા³હ ની આગેવાની કોણે લીધી હતી? 

- સૈયદ અÀબાસ તૈયબF 

૫૯. સૈયદ અÀબાસ તૈયબFની ધરપકડ થતા કોણે આગેવાની લીધી હતી? 

- સરોFની નાય¤ુ 

૬૦. ગાધંીFને "વતEંતા2ુ ંnચહન Ôચ\Õ રાખવા2 ુQચૂન કોણે ક6ુl હ7?ુ 

- ગગંાબેન મજeુદાર (ભ�ચ), hમણે ગાધંીFને ÔરA %ટયાÕ ની ભેટ આપી હતી. 

૬૧. ગાધંીFએ કઈ bી \ાિંતકારને હિથયાર રાખવાની ßટ આપી હતી? 

- dnૂણoમાબેન પકવાસા (ડાગંની દદ) 

૬૨. ક"7રુબાને hલમા ંિશVણ કોણે આ¨6 ુહ7?ુ 

- dnૂણoમાબેન પકવાસા 
 

૬૩. ઈ.સ.૧૯૪૨ ના Ô%હ�દ છોડોÕ ઠરાવ વખતે ક.ટલા %દવસ હડતાલ પડ હતી? 

- ૧૦૫ %દવસ 

૬૪. Ô%હ�દ છોડોÕ Zદોલન વખતે કયા �જુરાતી 6વુાને શહાદત મેળવી હતી? 

- ખા%ડયા ખાતે -  ઉમાકાતં ક%ડયા 

- �જુરાત કોલેજ ખાતે - િવનોદ %કનારવાલા   

૬૫. Ô%હ�દ છોડોÕ ચરવળની સાhં �³ેજ પોલીસની ગોળબારમા ં૫ િવ�ાથÖ -ા ંશહદ થયા? 

- આણદંના ÔઅડાસÕ ર.લવે "ટ.શને  
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૬૬. દ.શી રા?યોનો ભારતસાથેનો િવલીનીકરણનો 1åન કોણે ઉક.Nયો હતો? 

- સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ  

૬૭. Ôઅખડં ભારતના િશNપીÕ તરક. કોણ Rણીતા છે? 

- સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ  

૬૮. આઝાદ પછ કયા બે રા?યો ભારતસધં સાથે જોડાવા તૈયાર ન હતા? 

- Sૂનાગઢ અને હ¶દરાબાદ 

૬૯. Ôઆરઝી હPુમતÕ શા માટ. થઈ હતી? 

- Sૂનાગઢ ના નવાબ મહોબતખાને Sૂનાગઢને પા%ક"તાન સાથે જોડ� ુહ7 ુમાટ.. 

- ;ુબંઈના ÔમાધવબાગÕ મા ંઆરઝી હPમૂતના 1ધાનમડંળે સોગધં લીધા. 

૭૦. આરઝી હPુમત ના વડા1ધાન કોણ હતા? 

- શામળદાસ ગાધંી 

૭૧. આરઝી હPુમત2ુ ંને7�ૃવ કોણ કર7 ુ ંહ7?ુ 

- ઈ.સ.૧૯૪૭, Sૂનાગઢ થી ર7ભુાઈ અદાણી 

૭૨. રાજકોટથી આરઝી હPુમતની આગેવાની કોણે લીધી હતી? 

- ઉછગંરાય ઢ.બર 

૭૩. Sૂનાગઢ હાઉસ -ા ંઆવેM ુછે? 

- રાજકોટ 

૭૪. સૌરાa{ રા?ય2ુ ંઉ4ાટન કોણે ક6ુl હ7?ુ 

- સરદાર વNલભભાઈ પટ.લ 

૭૫. સૌરાa{ રા?યના 1થમ ;DુયમEંી કોણ હ7?ુ 

- ઉછગંરાય ઢ.બર 

૭૬. આઝાદ પછ �જુરાતનો કયો િવ"તાર ક.x� શાિસત 1દ.શ બxયો હતો? 

- ઈ.સ.૧૯૪૮, ક`છ 

 

૭૭. Ôમહા�જુરાત જનતા પ%રષદÕ ની રચના કોણે અને -ાર. કર હતી? 

- ઈ.સ.૧૯૫૬ મા,ં  ઈx�ુલાલ યાntક  

૭૮. �જુરાત2ુ ંરાa{ય માિસક ક6 ુહ7?ુ 

- નવFવન 
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૭૯. ÔનવFવનÕ માિસક કોણ ચલાવ7ુ ંહ7?ુ 

- ઈx�ુલાલ યાntક (તેમણે ગાધંીFને ભેટમા ંઆ¨6 ુહ7)ુ 

૮૦. ઈx�ુલાલ યાntકનો આ@મ -ા ંઆવેલો છે? 

- નેનdરુ (ખેડા) 

૮૧. મહા�જુરાત Zદોલન િવeુ|ધ કયા નેતા ઉપવાસ પર ઉતયાl હતા? 

- મોરારFભાઈ દ.સાઈ 

૮૨. મોરારFભાઈ દ.સાઈની સમાધી -ા ંઆવેલી છે? 

- અભયઘાટ (સાબરમતી નદ %કનાર.-અમદાવાદ) 
 

૮૩. અલગ �જુરાત રા?યની "થાપના -ાર. થઈ? 

- ૧ મે, ૧૯૬૦ - સૌરાa{ અને ક`છ સ%હત 

- પાટનગર - અમદાવાદ 

- FNલા  - ૧૭ 

૮૪. �જુરાત રા?ય2ુ ંઉ«ાટન કોના હ"તે થ6 ુહ7?ુ 

- રિવશકંર મહારાજ  

૮૫. �જુરાતની "થાપના પછ સૌ 1થમ કયા નવા FNલાની "થાપના કરવામા ંઆવી હતી? 

- વલસાડ  
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�   1½ો�ર1½ો�ર1½ો�ર1½ો�ર 
 

૧.  Ôભગવત ગો મડંળÕ ના ં³થંો કોણે તૈયાર કરાpયા હતા? 

- ગªડલના રાR ભગવતિસ�હF એ  

- �જુરાતી શÀદકોષ2ુ ંસૌથી મો�ું d"ુતક છે. 

૨.  ગીતામ%ંદરની "થાપના કોણે કર હતી? 

- "વામી િવ�ાનદંF 

૩.  પચંા;તૃ ભવન -ા ંઆકાર પામનાર છે? 

- ગાધંીનગર 

૪.  ભારતની સૌ 1થમ એિનમલ હો"ટ.લ -ા ંઆવેલી છે? 

- અકોદરા (%હ�મતનગર) 

૫.  �જુરાતમા ંકાગળ બનાવવા2ુ ંકારખા2 ુ-ા ંછે? 

- બાર.જડ (ખેડા) 

૬.  �જુરાત સરકાર ર_તદાતાઓને કયા અવોડl થી સxમાિનત કર. છે? 

- શેરદલ �જુરાત 

૭.  �જુરાતમા ંQયૂlતીથl -ા ંઊi ુકરવામા ંઆp6 ુછે? 

- ચારણકા (પાટણ) 

૮.  �જુરાતમા ંપરમા» ુવીજ મથક -ા ં"થપાઈ રâ ુછે? 

- મીઠ વીરડ- જસાપર (ભાવનગર) 

૯.  વાઈ�xટ �જુરાત ²લોબલ ઈxવે"ટસl સિમટ સૌ 1થમ -ાર. આયોyજત થઈ હતી? 

- ઈ.સ.૨૦૦૩ (દર બે વષ£ યોRય છે) (Pુલ-૬ સિમટ યોRઈ ગઈ) 

૧૦. BRTS 2 ુઆÕુ ંનામ જણાવો. 
- Bus Rapid Tranzition System 
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