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‘એકરવ્મ આર્ચયી એકેડેભી’ની સ્થાના કણે કયી શતી?
(A) સયુ ે ળ બીર

(B) દદવ્મેળ બીર

(C) યભેળ બીર

(D) દદનેળ બીર

ુ યાતભાં શડતા ડી?
ઇ.વ. ૧૯૧૯ભાં કમા એકટ વલરુદ્ધ ગજ
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(A) ભીઠાના કામદ

ૂ  ય લધાયાના
(B) ખેડત

(C) ત્રણભાંથી એકણ

કયન કામદ

નશં

(D) યરેટ એકટ

ુ ાયા ળબ્દન ળ અથચ થામ છે ?
વાત
3

(A) વાન ંુ વનલાવસ્થાન

(C) વાન ંુ વંગ્રશારમ

(B) વાન ખેર

(D) ત્રણભાંથી એક ણ
નશં
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ુ યાતી વાદશત્મન ંુ પ્રથભ રૂાંતદયત નાટક કય ંુ છે ?
ગજ
(A) બટન ંુ બાળું

(B) વભથ્થાભબભાન

(C) કાન્તા

(D) રક્ષ્ભી

ુ યાત યાજમના ઉદઘાટક કણ શતા?
ગજ
(A) ઈન્દુરાર માભિક

(B) ભયાયજી દે વાઇ

(C) યવલળંકય ભશાયાજ

(D) ઉચ્છં ગયામ ઢેફય

‘જમાં જમાં નજય ભાયી ઠયે , માદી બયી ત્માં આની’ - ગઝર કણે રખી છે ?
(A) નભચદ

(B) ન્શાનારાર

(C) કવલ કરાી

(D) કાન્ત

ગીયના ભારધાયીઓન ંુ યં યાગત યશેણાંક કમા નાભે ઓખામ છે ?
(A) ભગ
ૂં ા

(B) ખરકી

(C) ઝંક

(D) ઝંડી

ુ યાતી દપલ્ભ કઇ?
કેતન ભશેતાની યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વન્ભાન ભેલનાયી ગજ
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(A) ભાનલીની બલાઇ

(C) જુગ જુગની બલાઇ

(B) બલની બલાઇ

(D) ત્રણભાંથી એક ણ
નશં
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દય લે અભદાલાદના કમા ભંદદયે થી યથમાત્રા નીકે છે ?
(A) ગીતા ભંદદય

(B) કણચમક્ુ તેશ્વય ભશાદે લ

(C) યણછડજી ભંદદય

(D) જગન્નાથ ભંદદય

(C) દશંભતનગય

(D) દાંતા

વાફયકાંઠા જજલ્રાન ંુ લડુભથક કય ંુ છે ?
(A) ઇડય

(B) ારનયુ

ુ યાતભાં વોપ્રથભ ઉદુચ ળાા કમાં સ્થાઇ શતી?
ગજ
(A) સયુ ત

(B) જૂનાગઢ

(C) બરૂર્

(D) અભદાલાદ

લડનગયન ંુ કીવતિતયણ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ?
(A) તાના-યીયીન ર્ય

(B) નાગય બ્રાહ્મણન

(C) વવદ્ધયાજ જમવવંશન

(D) નયવવંશ ભશેતાન

ર્ય
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ર્ય

ર્ય

(C) દ્વિયે પ

(D) સદ
ંુ યમ ૌ

(C) લેાલદય

(D) લાંવદા

(C) સ્લાભી આનંદ

(D) વંત વુ નત ભશાયાજ

(C) ગાંધીનગય

(D) બાલનગય

યા. વલ. ાઠકે કમા ઉનાભથી લાતાચ ઓ રખી છે ?
(A) ળે

(B) સ્લેયવલશાયી

ુ યાતભાં કમાં આલેલ ં ુ છે ?
વલશ્વપ્રવવદ્ધ કાભમાય ાકચ ગજ
ુ ડા
(A) જાંબઘ

(B) જેવય

ભા-ફાને ભ ૂરળ નદશ - બજનની યર્ના કણે કયી શતી?
(A) નયવવંશ ભશેતા

(B) અખા બગત

ુ યાત ટેકનરજી યવુ નલવવિટી કમાં આલેરી છે ?
ગજ
(A) અભદાલાદ

(B) આણંદ

ુ યાતભાં આલેરી એવળમાની વથી ભટી શસ્સ્ટર કઇ છે ?
ગજ
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(A) લી.એવ. શસ્સ્ટર

(B) વવવલર શસ્સ્ટર-

(C) ળાયદાફેન શસ્સ્ટર

(D) એર.જી. શસ્સ્ટર

અભદાલાદ
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ુ યાતી વાદશત્મનાં કમા ભશાન વર્જક મફ
ુ મ ન્મામાધીળ યહ્યા શતા?
ગજ
ંુ ઈ યાજમનાં ગૃશપ્રધાન અને મખ્
(A) યા. વલ. ાઠક

(B) ગલધચનયાભ વત્રાઠી

(C) યભણબાઈ નીરકં ઠ

ુ ળી
(D) કનૈમારાર મન

નભચદના કમા કાવ્મભાં એન ંુ આત્ભર્દયત્ર વનરૂાત ંુ જલા ભે છે ?
(A) લેનર્દયત્ર

(B) પ્રેભનીવત

(C) લીયવવંશ

(D) લૈધવ્મભર્ત્ર

ુ યાતી ગ્રંથ શ્રેણી ફેસ્ટવેરય ફની શતી?
ભશેન્ર ભેઘાણી વંાદદત કઇ ગજ
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(A) લીવભી વદીની

(B) અયધી વદીની

(C) ઓગણીવભી વદીની

(D) અઢાયભી વદીની

લાર્નમાત્રા-બાગ ૧થી

લાર્નમાત્રા-બાગ ૧થી

લાર્નમાત્રા-બાગ ૧થી

લાર્નમાત્રા-બાગ ૧થી

૪

૪

૪

૪

(C) વાત

(D) ત્રણ

ુ યાતભાં કુ ર કેટરી ભટી નદીઓ આલેરી છે ?
ગજ
(A) દવ

(B) ાંર્

ુ યાતભાં કમા ભદશનાભાં આલે છે ?
ાછા પયતા ભવભી લનની ઋત ુ ગજ
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(A) જુરાઇ અને ઑગષ્ટ્ટ

(B) ઓકટફય અને

(C) જૂન અને જુરાઇ

ુ યી
જાન્યઆ

નલેમ્ફય
23

(D) દડવેમ્ફય અને

ુ યાતન ંુ વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બાયતભાં કેટરામ ંુ સ્થાન છે ?
ગજ
(A) ાંર્મ ંુ

(B) દવમ ંુ

(C) ત્રીજુ ં

(D) નલમ ંુ
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વવક્કા થભચર ાલય સ્ટેળન કમાં આલેલ ં ુ છે ?
(A) લડદયા

(B) જાભનગય

(C) સયુ ત

(D) ગાંધીનગય

ુ યાતી વાદશત્મકાય કણ છે ?
િાનીઠ યુ સ્કાય ભેલનાય પ્રથભ ગજ
(A) ઝલેયર્ંદ ભેઘાણી

ુ ળી
(B) કનૈમારાર મન

(C) જમવતન્ર શ. દલે

(D) ઉભાળંકય જી

ઊંઝા નજીક આલેરાં એલા સ્થન ંુ નાભ આ જમાં દશન્દુ-મસ્ુ સ્રભ ફંને કભના દળચનાથીઓ આલે છે ?
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(A) ફાફા ળાશઆરભની

(B) ભીયાદાતાય

દયગાશ

(C) વરીભ ર્ીશ્તીની

(D) ત્રણભાંથી એક ણ

દયગાશ

નશં

(C) ઈંગ્રાન્ડની

(D) આદિકાન પ્રલાવ

ભશીતયાભ નીરકં ઠે કય ંુ પ્રલાવ સ્ુ તક યચ્ય ંુ શત?ંુ
27

(A) ઈંગ્રાન્ડન પ્રલાવ

(B) દશભારમન પ્રલાવ

ુ ાપયીન ંુ લણચન
મવ
28

29

30

31

32

33

ુ યાતન ંુ યે રલે સયુ ક્ષાદન ંુ તારીભ કેન્ર કમાં આલેલ ં ુ છે ?
ગજ
(A) સયુ ત

(B) લરવાડ

(C) નલવાયી

(D) યાજીા

કવલ દમાયાભની દયર્નાઓ કમા નાભથી વલખ્માત છે ?
(A) આખ્માન

(B) ગયફી કાવ્મ

(C) ર્ાફખા

(D) વૉનેટ

ુ ત્માયળાશી વલરુદ્ધ વત્માગ્રશ ય ઉતમાચ શતા?
ગાંધીજી કમા યાજમના યાજલીની વયમખ
(A) બાલનગય

(B) યાજકટ

(C) લડદયા

(D) યફંદય

ુ ડેયી
(C) સ ૂમર

(D) દૂ ધવાગય ડેયી

(C) અભયે રી

(D) જૂનાગઢ

સયુ તની વોથી જાણીતી ડેયી કઇ છે ?
(A) અમ ૂર ડેયી

(B) ભધય ડેયી

ુ યાતન ંુ ભત્સ્મઉદ્યગન ંુ વોથી ભટુ કેન્ર કય ંુ છે ?
ગજ
(A) લેયાલ

(B) જાભનગય

ુ યાતબયભાં જાણીત ંુ એવ ંુ અભદાલાદન ંુ બરકાી ભંદદય કમા કાભાં વનભાચ ણ ામ્ય ંુ છે ?
ગજ
(A) ભગરકા

(B) ભયાઠાકા

(C) ભબ્રદટળકા

(D) વલ્તનતકા

લડનગય ળાના ભાટે જાણીત ંુ છે ?
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(A) પ્રાર્ીન કરાત્ભક

(B) પ્રાર્ીન દકલ્ર અને

(C) પ્રાર્ીન લાલ અને

(D) પ્રાર્ીન લડ અને

તયણ અને શાટકેશ્વય

સ ૂમચભદં દય

યાભદે લીયન ંુ ભંદદય

ભશાકાી ભંદદય

ભંદદય
ુ વવદ્ધ ગ્રંથ ‘કાવ્મ-ભીભાંવા’ કમાં વર્લામેર છે ?
35 વંસ્કૃત અરંકાય ળાસ્ત્રન સપ્ર

(A) રા.દ. વલદ્યાભંદદય,

(B) િાયકેળ વં.

(C) એભ.એવ. યવુ ન.

(D) શ્રી શેભર્ંરાર્ામચ

અભદાલાદ

અકાદભી, િાયકા

લડદયા

િાન બંડાય, ાટણ

ુ યાતી વાદશત્મ દયદના પ્રથભ પ્રમખ
ુ કણ શતા?
ગજ
36

(A) નયવવંશયાલ

(B) ગલધચનયાભ વત્રાઠી

(C) ફારાળંકય કં થાદયમા

દદલેદટમા
37
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ુ ાઇ
(D) ભભણરાર નભબ
દ્વિલેદી

ુ યાતી અભબનેતા વંજીલકુ ભાયન ંુ મ ૂ નાભ શંુ શત?ંુ
દશંદી દપલ્ભના જાણીતા ગજ
(A) વંજીલ જયીલારા

(B) શદયરાર જયીલારા

(C) વંજમ ભળરૂલારા

(D) શદયરાર ભળરૂલારા

(C) કવલ ળાભ

(D) કવલ ગણવત

અખા ઉયાંત કમા કવલએ ઉત્તભ છપ્ા રખ્માં છે ?
(A) કવલ નાકય

(B) કવલ દરતયાભ

ુ યાતી બાાના જાગૃત ર્કીદાય’ કણ ગણામ છે ?
‘ગજ
39

(A) નભચદ

(B) નલરયાભ

(C) ન્શાનારાર

(D) નયવવંશયાલ
દદલેટીમા

40
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ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ ફાવંગ્રશારમ કમા જજલ્રાભાં આલેલ ં ુ છે ?
ગજ
(A) અભયે રી

(B) બાલનગય

(C) અભદાલાદ

(D) સયુ ત

(C) વાફયભતી આશ્રભ

(D) કર્યફ આશ્રભ

લધાચભાં ગાંધીજીએ કમ આશ્રભ સ્થાપ્મ શત?
(A) અદશંવા આશ્રભ

(B) વેલાગ્રાભ આશ્રભ

ુ યાતન ખેરાડી યાષ્ટ્રીમક્ષેત્રે વવદ્વદ્ધ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમ એલડચ આલાભાં આલે છે ?
ગજ
42

(A) એકરવ્મ એલડચ

ુ યાત ગોયલ
(B) ગજ

(C) જમદદવવંશજી એલડચ

એલડચ
43
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(D) વયદાય લલ્રબબાઇ
એલડચ

ુ યાતના કફીયંથી વંત ભયાય વાશેફ કમાંના યાજકું લય શતા?
ગજ
(A) યાજગઢ

(B) થયાદ

(C) ાટણ

(D) ારનયુ

શેભર્ંરાર્ામચન ંુ જન્ભસ્થ કય ંુ છે ?
(A) ાટણ

(B) ખંબાત

(C) અભદાલાદ

(D) ધંધ ૂકા

ુ યાતભાં ર્ેયના વ ૃક્ષનું જ ંગર કમાં આલેલ ં ુ છે ?
ગજ
45

(A) તીથરના

(B) જાભનગય અને

દદયમાદકનાયે

કચ્છના દદયમા દકનાયા
ાવે

(C) ડાંગના જ ંગરભાં

(D) શ ૂયાણેશ્વયના
જ ંગરભાં નભચદા દકનાયે

46

47

ુ યાતી વાભવમકન ંુ નાભ રખ.
વોથી દીધચકારીન આયષ્ટ્ુ મ ધયાલતાં ગજ
(A) યફ

(C) વંસ્કૃવત

(D) બદ્વુ દ્ધપ્રકાળ

(C) ભશાફે શ્વય

ુ ાયા
(D) વાત

(B) લીવભી વદી

ુ યાતન ંુ એકભાત્ર શીર સ્ટેળન કય ંુ છે ?
ગજ
(A) આબ ુ

(B) ભગયનાય

આદદલાવીઓન વત્રનેત્રેશ્વય ભે ળાના ભાટે પ્રખ્માત છે ?
48

(A) સ્લમંલય

(B) ઢયના ખયીદ-

(C) ઢયની શદયપાઇ

લેર્ાણ

(D) વાત નદીઓના
વંગભસ્થે વલત્ર સ્નાન

‘આંધી ભાન કાગ’ કૃવતના રેખક કણ શતા?
49

(A) ઈન્દુરાર ગાંધી

(B) યાભનાયામણ વલ.

(C) ગોયીળંકય જી

ુ
(D) આનંદળંકય ધ્રલ

ાઠક
અભદાલાદભાં વોપ્રથભ વથમેટયની સ્થાના કણે કયી શતી?
50

(A) ભંગદાવ

(B) ડૉ. વલક્રભ વાયાબાઇ

(C) યણછડરાર

ભગયધયદાવ
51

52

53

(D) ડાહ્યાબાઇ ઝલેયી

છટારાર

વલવલધ યં ગ ધયાલતા શલાને કાયણે દદલાીઘડા ક્ષીઓને કચ્છભાં શંુ નાભ આલાભાં આવ્ય ંુ છે ?
(A) યં ગીરારાર

(B) યાજારાર

(C) ખવત્રમાણી

(D) યં ગર

ુ યાતભાં નલવાયી ળશેય કઇ નદીના દકનાયે લવેલ ં ુ છે ?
ગજ
(A)  ૂણાચ

(B) અંભફકા

(C) ઔયં ગા

(D) દભણ-ગંગા

યફંદય અને જાભનગય જીલ્રાને જડત કમ ડુંગય છે ?
(A) ફયડ

(B) કા ડુંગય

(C) ર્ટીરા

(D) રીભરમ ડુંગય

(C) ગયખનાથ-ભગયનાય

(D) ભશાકાી વળખય-

ુ યાતન ંુ વોથી ઊંચ ંુ લચતવળખય કય ંુ છે ?
ગજ
54

55

(A) નેવભનાથ વળખય-

(B) ર્ામડ
ંુ ા વળખય-

ુ મ
ળેત્રંજ

ર્ટીરા

ાલાગઢ

બરૂર્ ાવે નભચદા નદી ય આલેર ગલ્ડનબ્રીજ કેટરા લો જૂન છે ?
(A) ૧૧૫ લચ

(B) ૧૨૦ લચ

(C) ૧૨૫ લચ

(D) ૧૫૦ લચ

(C) ડૉ. જીલયાજ ભશેતા

(D) ભયાયજી દે વાઈ

અભદાલાદભાં આલેરી ‘અબમઘાટ’ વભાવધ કની છે ?
56

(A) વયદાય લલ્રબબાઇ
ટેર

(B) ઉચ્છંગયામ ઢેફય

57

58

ુ યાતન ંુ ‘નેળનર ભયીન ાકચ ’ કમાં આલેલ ં ુ છે ?
ગજ
(A) યફંદય

(B) યાજકટ

(C) કચ્છ

(D) જાભનગય

(C) દવધર્ી ઋવ

(D) ભશવિ લવળષ્ટ્ઠ

(C) ભશાદે લબાઇ દે વાઇ

(D) ઈંદુરાર માભિક

ાલાગઢભાં ભશાકાી ભાતાજીની સ્થાના કણે કયી છે ?
(A) વલશ્વાવભત્ર ઋવ

ૃ ુ ઋવ
(B) ભગ

ુ ાફ’ કન ંુ જીલનર્દયત્ર છે ?
‘અસ્ગ્નકું ડભાં ઉગેલ ં ુ ગર
59

(A) ગાંધીજી

(B) વયદાય લલ્રબબાઇ
ટે ર

‘ભંગર ભંદદય ખર’ ગીત-કાવ્મના યર્વમતાન ંુ નાભ જણાલ.
60

(A) નયવવંશયાલ

(B) નયવવંશ ભશેતા

(C) ભશાદે લબાઇ દે વાઇ

(D) ફારાળંકય કં થાયીમા

(C) જાભનગય

(D) અભદાલાદ

બાનાથ દદલેટીમા
61

62

ુ યાતભાં વોપ્રથભ કરથ ભાકે ટ કમાં સ્થાઇ શતી?
ગજ
(A) સયુ ત

(B) લડદયા

ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ ‘કૃવત્રભ વયલય’ કય ંુ છે ?
ગજ
(A) ન વયલય

ુ ળચન વયલય
(B) સદ

(C) વયદાય વયલય

(D) ભફંદુ વયલય

ુ યાત યાજમન સ્થાનાન ભશા વભાયશ કમાં મજલાભાં આવ્મ શત?
ગજ
63

(A) કર્યફ આશ્રભ-

(B) જૂના વભર્લારમ-

(C) વાફયભતી આશ્રભ-

(D) વવવલર શસ્સ્ટર-

અભદાલાદ

ગાંધીનગય

અભદાલાદ

અભદાલાદ

ુ યાતી ભદશરા ભારા ભર્નમને કમા ક્ષેત્રભાં પ્રદાન આલા ફદર પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત રે ઇર બ્રેઝય એલડચ આલાભાં
ગજ
64 આવ્મ છે ?
(A) વળક્ષણ ક્ષેત્રે
65

(B) વભાજવેલા ક્ષેત્રે

(C) કરા ક્ષેત્રે

(D) તફીફી ક્ષેત્રે

(C) શોજે ખાવ

ુ
(D) શોજે કુ તફ

(C) ઝીણાબાઇ દે વાઇ

(D) ભભણળંકય યત્નજી

આજન ંુ કાંકદયમા શેરાં કમાં નાભે ઓખાત ંુ શત?ંુ
(A) શોજે નગીના

ુ ળાશી શોજ
(B) કુ તફ

‘ઉળનસ’ૌ કમા જાણીતા કવલન ંુ ઉનાભ છે ?
66

ુ નદાવ લશુ ાય
(A) વત્રભલ

(B) નટલયરાર
કુ ફેયદાવ ંડયા

67

બટ્ટ

અખાએ ગીતા ય આધાદયત કઈ નંધાત્ર કૃવત યર્ી છે ?
(A) અખેભાગી ગીતા

(B) િાનભાગી ગીતા

(C) ગીતાિાન

(D) અખેગીતા

ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ અભ્માયણ્મ કય ંુ છે ?
ગજ
68

69

70

(A) ભગય અભબમાયણ્મ

(B) ન વયલય ક્ષી

(C) જેવય યંછ

(D) કચ્છ યણ

અભબમાયણ્મ

અભબમાયણ્મ

અભ્માયણ્મ

(C) છુછાયુ ા

(D) કચ્છ

ુ યાતભાં રાર યં ગન ડરેભાઇટ આયવ કમાં ભે છે ?
ગજ
ુ -ાલી
(A) જેતય

(B) ઈડય

ુ વવદ્ધ ગ્રંથ ‘કાવ્મ-ભીભાંવા’ કઇ ભરવભાં પ્રકાવળત થમ છે ?
વંસ્કૃત અરંકાય ળાસ્ત્રન સપ્ર
(A) બ્રાહ્મીભરી

(B) ખયષ્ષ્ટ્ઠભરી

(C) ાંડુભરવ

(D) અસ્ષ્ટ્ટ

ુ યાતી ભશાનલરકથા કઇ છે ? તેના વર્જક કણ છે ?
અલાચર્ીન ગજ
71

(A) કૃષ્ટ્ણાલતાય -

(B) વવદ્ધયાજ જમવવંશ -

(C) ભાનલીની બલાઇ -

(D) વયસ્લતીર્ન્ર -

ુ ળી
કનૈમારાર મન

ગોયીળંકય જળી

ન્નારાર ટે ર

ગલધચનયાભ વત્રાઠી

‘ધ ૂભકેત’ુ
72

73

74

75

બાયતભાં ફે જુદી - જુદી નદીના નીય એકવત્રત કયલાન ંુ કામચ વો પ્રથભ કમા યાજમે કયં ુ ?
(A) ભશાયાષ્ટ્ર

(B) આંધ્ર પ્રદે ળ

(C) ભફશાય

ુ યાત
(D) ગજ

ુ ારા
(C) ળેખાદભ આબલ

(D) ભનજ ખંડેદયમા

(C) ન ૃવવંશાલતાય

(D) વવદ્ધાંતવાય

‘યસ્તે બટકત ળામય’ સ્ુ તકના રેખક કણ છે ?
(A) આદદર ભન્સ ૂયી

ૃ ઘામર
(B) અમત

દરતયાભના એક જાણીતા નાટકન ંુ નાભ આ.
(A) અખલન

(B) વભથ્માભબભાન

ુ યાતી વાદશત્મ અકાદભી િાયા કય ંુ વાભવમક પ્રકાવળત થામ છે ?
ગજ
(A) કુ ભાય

(B) બદ્વુ દ્ધપ્રકાળ

(C) ળબ્દ સ ૃષ્ષ્ટ્ટ

(D) યફ

(D) ૯૮,૭૦૫ ર્ દક.ભી.

ુ યાત યાજમન વલસ્તાય કેટર છે ?
ગજ
76

77

(A) ૧.૨૦,૭૬૮

(B) ૧,૪૫,૦૦૦

(C) ૧,૯૬,૦૨૪

ર્.દક.ભી.

ર્.દક.ભી.

ર્.દક.ભી.

અંફાજી તીથચ કઇ લચતભાાભાં આલેલ ં ુ છે ?
(A) વાતડુ ા

(B) વલંદ્યાર્

(C) અયલલ્રી

(D) જેવોય

ુ યાતની કઇ જાણીતી શટરભાં વત્તના લાવણન ંુ વંગ્રશસ્થાન ફનાલલાભાં આવ્ય ંુ છે ?
ગજ
78

(A) વલળારા શટરઅભદાલાદ

ુ શટર-સયુ ત
(B) વાસજી

(C) યજલાડું શટર-

(D) રૂડું કાદઠમાલાડ

લડદયા

શટર-જાભનગય

79

80

81

82

83

લાંકાનેયભાં કમ યાજલી ભશેર આલેર છે ?
(A) યણજજતવલરા

(B) યાજલંત ેરેવ

(C) રક્ષ્ભીવલરાવ ેરેવ

(D) ગાડચ ન ેરેવ

કચ્છભાં આલેલ ં ુ કય ંુ સ્થ ભઢેશ્વયી અને આળાયુ ા ભાતાના ભંદદય ભાટે જાણીત ંુ છે ?
(A) તેયા ગાભ

(B) યાય

(C) નીરય

(D) વનયણા

‘દુરી રપી’ કઇ યભતભાં વલજેતા ફનલા ફદર એનામત કયલાભાં આલે છે ?
(A) દક્રકેટ

(B) ટે વનવ

(C) ર્ેવ

(D) શૉકી

(C) કવલ પ્રીતભ

(D) દમાયાભ

(C) બાલનગય

(D) જાભનગય

ુ યાતી વાદશત્મના કમા કવલ જન્ભથી જ અંધ શતા ?
ગજ
(A) પ્રેભાનંદ

(B) ળાભ

નલરખી ફંદય કમા જજલ્રાભાં આલેલ ં ુ છે ?
(A) યાજકટ

(B) યફંદય

ુ યાતભાંથી કમ યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ વાય થામ છે ?
ગજ
84

(A) યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ

(B) યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ

(C) યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ

(D) યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ

નં.૮

નં.૯

નં.૩

નં.૫

ુ યાતી ઇગ્રંડની ઉભયાલ વબાના વદસ્મ તયીકે વનભામા શતા?
કમા ગજ
85

(A) રડચ વલજમનાદ

(B) રડચ ભેઘનાદ દે વાઇ

(C) રડચ શચનાદ દે વાઇ

દે વાઇ
86

(D) રડચ ગીયીનાદ
દે વાઇ

‘ભા ાલા તે ગઢથી ઉતમાચ ભશાકાી યે ’ - નાભન ભશાકાીભાન ગયફ કણે રખ્મ છે ?
(A) કવલ ળાભ

(B) લલ્રબ

(C) દમાયાભ

(D) ભીયાં

વભગ્ર એવળમાભાં રૂયર ભેનેજભેન્ટ ક્ષેત્રે પ્રપેળનલ્વ તૈમાય કયતી વંસ્થા કઇ છે ?
87

88

89

(A) ઈન્ટયનેળનર રૂયર

(B) ઈષ્ન્ટગ્રેટેડ રૂયર

ુ નયી રૂયર
(C) ઈલલ્યળ

(D) ઈન્સ્ટીટયટુ ઑપ

ભેનેજભેન્ટ-આણંદ

ભેનેજભેન્ટ-આણંદ

ભેનેજભેન્ટ-આણંદ

રૂયર ભેનેજભેન્ટ-આણંદ

(IRMA)

(IRMA)

(ERMA)

(IRMA)

(C) ફગદાણા

(D) વભનાથ

ફજયં ગદાવફાાએ કમાં વભાવધ રીધી શતી?
(A) ભહુલા

(B) કડીનાય

‘શલેથી સ્લેચ્છાએ કઇને ણ જડણી કયલાન અવધકાય નથી.’ - આ વલધાન કણે કયચ ુ છે ?
(A) ભશાત્ભા ગાંધી

(B) ફ.ક. ઠાકય

(C) કવલ નભચદ

90 િાનીઠ ાદયતવક વલજેતા ન્નારાર ટેરન જન્ભ કમાં થમ શત ?

(D) કવલ દરતયાભ

(A) ભાંડરી
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(B) ફાભણા

(C) વાલરી

(D) ેટરી

(C) દ્વિયે પ

(D) દળચક

(C) લડદયા અને સયુ ત

(D) પ્રાંવતજ અને

ઝલેયર્ંદ ભેઘાણીન ંુ ઉનાભ શંુ શત?ંુ
(A) ધ ૂભકેત ુ

(B) સકુ ાની

ુ યાતના કમા ફે સ્થ યથી વાય થામ છે ?
કકચ વ ૃત્ત ગજ
92

93

94

95

(A) ારનયુ અને

(B) યાજકટ અને

ભશેવાણા

જૂનાગઢ

દશંભતનગય

ુ યાતી વાપ્તાદશકે ભશત્લની ભ ૂવભકા બજલેર શતી?
કટકટી વભમે વેન્વયળી વાભેની રડાઇભાં કમા ગજ
(A) ભર્ત્રરેખા

(B) વાધના વાપ્તાદશક

(C) કુ ભાય

(D) લીવભી વદી

ુ યાતી ગભણતિન ંુ નાભ જણાલ.
આઈન્સ્ટાઈનના વાેક્ષલાદના વવદ્ધાંત ય વંળધન કામચ કયનાય ગજ
(A) ડૉ. આય.વી. લૈદ્ય

(B) ડૉ. એ.વી. લૈદ્ય

(C) ડૉ. ી.વી. લૈદ્ય

(D) ડૉ. કે.વી. લૈદ્ય

ંર્ભશાર જજલ્રાન ંુ કય ંુ અબમાયણ્મ ક્ષીઓ ભાટે જાણીત ંુ છે ?
(A) ફયડીાડા

(B) સયુ ખાફનગય

(C) યતનભશાર

(D) થ

ુ ાલની દીઘચ દૃષ્ષ્ટ્ટન ંુ દયણાભ છે ?
એએભએ, આઇઆઇએભ અને ીઆયએર કમા ભશાનબ
96

(A) ડૉ. શભી બાબા

(B) ધીરુબાઇ અંફાણી

(C) ડૉ. વલક્રભબાઈ

(D) અંફારાર વાયાબાઇ

વાયાબાઈ
ઇંગ્રૅન્ડની આભવબાભાં ચટ
ં ૂ ાઇ આલનાય વોપ્રથભ દશંદી કણ શતા?
97

(A) કાકાવાશેફ

(B) દાદાબાઇ નલયજી

(C) શ્માભજીકષ્ટ્ૃ ણ લભાચ

કારેરકય
98

(D) ભેડભ બીખાઇજી
કાભા

વસ્ત ંુ વાદશત્મના સ્થાક કણ શતા?
(A) વંત વુ નત

(B) જમ ભબખ્ખ ુ

(C) ભબુ અખંડાનંદ

(D) સ્લાભી આનંદ

(C) એભ. જે. રામબ્રેયી

(D) નભચદ-ભેઘાણી

ુ યાતન ંુ શેલ ં ુ સ્ુ તકારમ કય ંુ છે ?
ગજ
99

(A) શીભાબાઇ ઇન્સ્ટીટયટુ

(B) ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ
ગ્રંથારમ

રામબ્રેયી

કમા જાણીતા નાટયકાયે વાદશત્મકૃવત ‘થડા આંસ,ુ થડા ફૂર’ યર્ી?
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ુ ાર નામક
(A) ફાર

(B) જમળંકય સદ
ંુ યી

(C) પ્રલીણ જળી

(D) યણછડબાઇ
ઉદમયાભ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

દયણાભ
ક્રભ

દયણાભ

1 ‘એકરવ્મ આર્ચયી એકેડેભી’ની સ્થાના કણે કયી શતી?

Ans: દદનેળ બીર

ુ યાતભાં શડતા ડી?
2 ઇ.વ. ૧૯૧૯ભાં કમા એકટ વલરુદ્ધ ગજ
ુ ાયા ળબ્દન ળ અથચ થામ છે ?
3 વાત

Ans: યરેટ એકટ

Ans: વાન ંુ વનલાવસ્થાન

ુ યાતી વાદશત્મન ંુ પ્રથભ રૂાંતદયત નાટક કય ંુ છે ?
4 ગજ
ુ યાત યાજમના ઉદઘાટક કણ શતા?
5 ગજ

Ans: રક્ષ્ભી

Ans: યવલળંકય ભશાયાજ

6 ‘જમાં જમાં નજય ભાયી ઠયે , માદી બયી ત્માં આની’ - ગઝર કણે રખી છે ?
7 ગીયના ભારધાયીઓન ંુ યં યાગત યશેણાંક કમા નાભે ઓખામ છે ?

Ans: કવલ કરાી

Ans: ઝંક

ુ યાતી દપલ્ભ કઇ?
8 કેતન ભશેતાની યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વન્ભાન ભેલનાયી ગજ
9 દય લે અભદાલાદના કમા ભંદદયે થી યથમાત્રા નીકે છે ?
10 વાફયકાંઠા જજલ્રાન ંુ લડુભથક કય ંુ છે ?

Ans: જગન્નાથ ભંદદય

Ans: દશંભતનગય

ુ યાતભાં વોપ્રથભ ઉદુચ ળાા કમાં સ્થાઇ શતી?
11 ગજ

Ans: અભદાલાદ

12 લડનગયન ંુ કીવતિતયણ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ?
13 યા. વલ. ાઠકે કમા ઉનાભથી લાતાચ ઓ રખી છે ?

Ans: નયવવંશ ભશેતાન ર્ય

Ans: દ્વિયે પ

ુ યાતભાં કમાં આલેલ ં ુ છે ?
14 વલશ્વપ્રવવદ્ધ કાભમાય ાકચ ગજ

Ans: લેાલદય

15 ભા-ફાને ભ ૂરળ નદશ - બજનની યર્ના કણે કયી શતી?
ુ યાત ટેકનરજી યવુ નલવવિટી કમાં આલેરી છે ?
16 ગજ

Ans: વંત વુ નત ભશાયાજ

Ans: ગાંધીનગય

ુ યાતભાં આલેરી એવળમાની વથી ભટી શસ્સ્ટર કઇ છે ?
17 ગજ
18

Ans: વવવલર શસ્સ્ટર-અભદાલાદ

ુ યાતી વાદશત્મનાં કમા ભશાન વર્જક મફ
ુ મ ન્મામાધીળ યહ્યા શતા?
ગજ
ંુ ઈ યાજમનાં ગૃશપ્રધાન અને મખ્

Ans: લીયવવંશ

ુ યાતી ગ્રંથ શ્રેણી ફેસ્ટવેરય ફની શતી?
ભશેન્ર ભેઘાણી વંાદદત કઇ ગજ

Ans: અયધી વદીની લાર્નમાત્રા-

બાગ ૧થી ૪

ુ યાતભાં કુ ર કેટરી ભટી નદીઓ આલેરી છે ?
21 ગજ

Ans: વાત

ુ યાતભાં કમા ભદશનાભાં આલે છે ?
22 ાછા પયતા ભવભી લનની ઋત ુ ગજ
ુ યાતન ંુ વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટ્ટએ બાયતભાં કેટરામ ંુ સ્થાન છે ?
23 ગજ
24 વવક્કા થભચર ાલય સ્ટેળન કમાં આલેલ ં ુ છે ?

Ans: ઓકટફય અને નલેમ્ફય

Ans: નલમ ંુ

Ans: જાભનગય

ુ યાતી વાદશત્મકાય કણ છે ?
25 િાનીઠ યુ સ્કાય ભેલનાય પ્રથભ ગજ
26

Ans:

ુ ળી
કનૈમારાર મન

19 નભચદના કમા કાવ્મભાં એન ંુ આત્ભર્દયત્ર વનરૂાત ંુ જલા ભે છે ?
20

Ans: બલની બલાઇ

Ans: ઉભાળંકય જી

ઊંઝા નજીક આલેરાં એલા સ્થન ંુ નાભ આ જમાં દશન્દુ-મસ્ુ સ્રભ ફંને કભના દળચનાથીઓ આલે છે ?
ભીયાદાતાય

27 ભશીતયાભ નીરકં ઠે કય ંુ પ્રલાવ સ્ુ તક યચ્ય ંુ શત?ંુ

ુ ાપયીન ંુ લણચન
Ans: ઈંગ્રાન્ડની મવ

ુ યાતન ંુ યે રલે સયુ ક્ષાદન ંુ તારીભ કેન્ર કમાં આલેલ ં ુ છે ?
28 ગજ
29 કવલ દમાયાભની દયર્નાઓ કમા નાભથી વલખ્માત છે ?

Ans: લરવાડ

Ans: ગયફી કાવ્મ

ુ ત્માયળાશી વલરુદ્ધ વત્માગ્રશ ય ઉતમાચ શતા?
30 ગાંધીજી કમા યાજમના યાજલીની વયમખ

Ans: યાજકટ

Ans:

31 સયુ તની વોથી જાણીતી ડેયી કઇ છે ?

ુ ડેયી
Ans: સ ૂમર

ુ યાતન ંુ ભત્સ્મઉદ્યગન ંુ વોથી ભટુ કેન્ર કય ંુ છે ?
32 ગજ

Ans: લેયાલ

ુ યાતબયભાં જાણીત ંુ એવ ંુ અભદાલાદન ંુ બરકાી ભંદદય કમા કાભાં વનભાચ ણ ામ્ય ંુ છે ?
33 ગજ
34 લડનગય ળાના ભાટે જાણીત ંુ છે ?
35

Ans: પ્રાર્ીન કરાત્ભક તયણ અને શાટકેશ્વય ભંદદય

ુ વવદ્ધ ગ્રંથ ‘કાવ્મ-ભીભાંવા’ કમાં વર્લામેર છે ?
વંસ્કત
ૃ અરંકાય ળાસ્ત્રન સપ્ર

Ans: શ્રી શેભર્ંરાર્ામચ િાન

બંડાય, ાટણ

ુ યાતી વાદશત્મ દયદના પ્રથભ પ્રમખ
ુ કણ શતા?
36 ગજ

Ans: ગલધચનયાભ વત્રાઠી

ુ યાતી અભબનેતા વંજીલકુ ભાયન ંુ મ ૂ નાભ શંુ શત?ંુ
37 દશંદી દપલ્ભના જાણીતા ગજ
38 અખા ઉયાંત કમા કવલએ ઉત્તભ છપ્ા રખ્માં છે ?

Ans: નયવવંશયાલ દદલેટીમા

ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ ફાવંગ્રશારમ કમા જજલ્રાભાં આલેલ ં ુ છે ?
40 ગજ
41 લધાચભાં ગાંધીજીએ કમ આશ્રભ સ્થાપ્મ શત?

Ans: શદયરાર જયીલારા

Ans: કવલ ળાભ

ુ યાતી બાાના જાગૃત ર્કીદાય’ કણ ગણામ છે ?
39 ‘ગજ

42

Ans: ભયાઠાકા

Ans: અભયે રી

Ans: વેલાગ્રાભ આશ્રભ

ુ યાતન ખેરાડી યાષ્ટ્રીમક્ષેત્રે વવદ્વદ્ધ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમ એલડચ આલાભાં આલે છે ?
ગજ

Ans: વયદાય

લલ્રબબાઇ એલડચ

ુ યાતના કફીયંથી વંત ભયાય વાશેફ કમાંના યાજકું લય શતા?
43 ગજ
44 શેભર્ંરાર્ામચન ંુ જન્ભસ્થ કય ંુ છે ?

Ans: થયાદ

Ans: ધંધ ૂકા

ુ યાતભાં ર્ેયના વ ૃક્ષનું જ ંગર કમાં આલેલ ં ુ છે ?
45 ગજ

Ans: જાભનગય અને કચ્છના દદયમા દકનાયા ાવે

ુ યાતી વાભવમકન ંુ નાભ રખ. Ans: બદ્વુ દ્ધપ્રકાળ
46 વોથી દીધચકારીન આયષ્ટ્ુ મ ધયાલતાં ગજ
ુ યાતન ંુ એકભાત્ર શીર સ્ટેળન કય ંુ છે ?
47 ગજ

ુ ાયા
Ans: વાત

48 આદદલાવીઓન વત્રનેત્રેશ્વય ભે ળાના ભાટે પ્રખ્માત છે ?
49 ‘આંધી ભાન કાગ’ કૃવતના રેખક કણ શતા?

Ans: ઈન્દુરાર ગાંધી

50 અભદાલાદભાં વોપ્રથભ વથમેટયની સ્થાના કણે કયી શતી?
51

Ans: સ્લમંલય

Ans: ડાહ્યાબાઇ ઝલેયી

વલવલધ યં ગ ધયાલતા શલાને કાયણે દદલાીઘડા ક્ષીઓને કચ્છભાં શંુ નાભ આલાભાં આવ્ય ંુ છે ?
ખવત્રમાણી

ુ યાતભાં નલવાયી ળશેય કઇ નદીના દકનાયે લવેલ ં ુ છે ?
52 ગજ
53 યફંદય અને જાભનગય જીલ્રાને જડત કમ ડુંગય છે ?

Ans:  ૂણાચ
Ans: ફયડ

Ans:

ુ યાતન ંુ વોથી ઊંચ ંુ લચતવળખય કય ંુ છે ?
54 ગજ

Ans: ગયખનાથ-ભગયનાય

55 બરૂર્ ાવે નભચદા નદી ય આલેર ગલ્ડનબ્રીજ કેટરા લો જૂન છે ?
56 અભદાલાદભાં આલેરી ‘અબમઘાટ’ વભાવધ કની છે ?
ુ યાતન ંુ ‘નેળનર ભયીન ાકચ ’ કમાં આલેલ ં ુ છે ?
57 ગજ

Ans: ભયાયજી દે વાઈ
Ans: જાભનગય

58 ાલાગઢભાં ભશાકાી ભાતાજીની સ્થાના કણે કયી છે ?
ુ ાફ’ કન ંુ જીલનર્દયત્ર છે ?
59 ‘અસ્ગ્નકું ડભાં ઉગે લ ં ુ ગર

Ans: ૧૫૦ લચ

Ans: વલશ્વાવભત્ર ઋવ

Ans: ભશાદે લબાઇ દે વાઇ

60 ‘ભંગર ભંદદય ખર’ ગીત-કાવ્મના યર્વમતાન ંુ નાભ જણાલ. Ans: નયવવંશયાલ બાનાથ દદલેટીમા
ુ યાતભાં વોપ્રથભ કરથ ભાકે ટ કમાં સ્થાઇ શતી?
61 ગજ
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ ‘કૃવત્રભ વયલય’ કય ંુ છે ?
62 ગજ

Ans: અભદાલાદ

Ans: વયદાય વયલય

63

ુ યાત યાજમન સ્થાનાન ભશા વભાયશ કમાં મજલાભાં આવ્મ શત?
ગજ

64

ુ યાતી ભદશરા ભારા ભર્નમને કમા ક્ષેત્રભાં પ્રદાન આલા ફદર પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત રે ઇર બ્રેઝય એલડચ આલાભાં
ગજ

Ans: વાફયભતી આશ્રભ-

અભદાલાદ

આવ્મ છે ? Ans: તફીફી ક્ષેત્રે

65 આજન ંુ કાંકદયમા શેરાં કમાં નાભે ઓખાત ંુ શત?ંુ
66 ‘ઉળનસ’ૌ કમા જાણીતા કવલન ંુ ઉનાભ છે ?

ુ
Ans: શોજે કુ તફ

Ans: નટલયરાર કુ ફેયદાવ ંડયા

67 અખાએ ગીતા ય આધાદયત કઈ નંધાત્ર કૃવત યર્ી છે ?
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ અભ્માયણ્મ કય ંુ છે ?
68 ગજ

Ans: અખેગીતા

Ans: કચ્છ યણ અભ્માયણ્મ

ુ યાતભાં રાર યં ગન ડરેભાઇટ આયવ કમાં ભે છે ?
69 ગજ

Ans: છુછાયુ ા

ુ વવદ્ધ ગ્રંથ ‘કાવ્મ-ભીભાંવા’ કઇ ભરવભાં પ્રકાવળત થમ છે ?
70 વંસ્કૃત અરંકાય ળાસ્ત્રન સપ્ર
ુ યાતી ભશાનલરકથા કઇ છે ? તેના વર્જક કણ છે ?
71 અલાચર્ીન ગજ

Ans: વયસ્લતીર્ન્ર - ગલધચનયાભ વત્રાઠી

72 બાયતભાં ફે જુદી - જુદી નદીના નીય એકવત્રત કયલાન ંુ કામચ વો પ્રથભ કમા યાજમે કયં ુ ?
73 ‘યસ્તે બટકત ળામય’ સ્ુ તકના રેખક કણ છે ?

ુ ારા
Ans: ળેખાદભ આબલ

74 દરતયાભના એક જાણીતા નાટકન ંુ નાભ આ. Ans: વભથ્માભબભાન
ુ યાતી વાદશત્મ અકાદભી િાયા કય ંુ વાભવમક પ્રકાવળત થામ છે ?
75 ગજ
ુ યાત યાજમન વલસ્તાય કેટર છે ?
76 ગજ

Ans: ૧,૯૬,૦૨૪ ર્.દક.ભી.

77 અંફાજી તીથચ કઇ લચતભાાભાં આલેલ ં ુ છે ?

Ans: અયલલ્રી

Ans: ાંડુભરવ

Ans: ળબ્દ સ ૃષ્ષ્ટ્ટ

ુ યાત
Ans: ગજ

78

ુ યાતની કઇ જાણીતી શટરભાં વત્તના લાવણન ંુ વંગ્રશસ્થાન ફનાલલાભાં આવ્ય ંુ છે ?
ગજ

Ans: વલળારા

શટર-અભદાલાદ

79 લાંકાનેયભાં કમ યાજલી ભશેર આલેર છે ? Ans: યણજજતવલરા
80 કચ્છભાં આલેલ ં ુ કય ંુ સ્થ ભઢેશ્વયી અને આળાયુ ા ભાતાના ભંદદય ભાટે જાણીત ંુ છે ?
81 ‘દુરી રપી’ કઇ યભતભાં વલજેતા ફનલા ફદર એનામત કયલાભાં આલે છે ?
ુ યાતી વાદશત્મના કમા કવલ જન્ભથી જ અંધ શતા ?
82 ગજ
83 નલરખી ફંદય કમા જજલ્રાભાં આલેલ ં ુ છે ?

Ans: તેયા ગાભ

Ans: દક્રકેટ

Ans: કવલ પ્રીતભ

Ans: જાભનગય

ુ યાતભાંથી કમ યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ વાય થામ છે ?
84 ગજ

Ans: યાષ્ટ્રીમ ઘયી ભાગચ નં.૮

ુ યાતી ઇગ્રંડની ઉભયાલ વબાના વદસ્મ તયીકે વનભામા શતા?
85 કમા ગજ

Ans: રડચ ભેઘનાદ દે વાઇ

86 ‘ભા ાલા તે ગઢથી ઉતમાચ ભશાકાી યે ’ - નાભન ભશાકાીભાન ગયફ કણે રખ્મ છે ?
87

વભગ્ર એવળમાભાં રૂયર ભેનેજભેન્ટ ક્ષેત્રે પ્રપેળનલ્વ તૈમાય કયતી વંસ્થા કઇ છે ?

Ans: કવલ ળાભ

Ans: ઈન્સ્ટીટયટુ ઑપ રૂયર

ભેનેજભેન્ટ-આણંદ (IRMA)

88 ફજયં ગદાવફાાએ કમાં વભાવધ રીધી શતી? Ans: ફગદાણા
89

‘શલેથી સ્લેચ્છાએ કઇને ણ જડણી કયલાન અવધકાય નથી.’ - આ વલધાન કણે કયચ ુ છે ?

Ans: ભશાત્ભા

ગાંધી

90 િાનીઠ ાદયતવક વલજેતા ન્નારાર ટેરન જન્ભ કમાં થમ શત ?
91 ઝલેયર્ંદ ભેઘાણીન ંુ ઉનાભ શંુ શત?ંુ

Ans: ભાંડરી

Ans: સકુ ાની

ુ યાતના કમા ફે સ્થ યથી વાય થામ છે ?
92 કકચ વ ૃત્ત ગજ

Ans: પ્રાંવતજ અને દશંભતનગય

93

ુ યાતી વાપ્તાદશકે ભશત્લની ભ ૂવભકા બજલેર શતી?
કટકટી વભમે વેન્વયળી વાભેની રડાઇભાં કમા ગજ

94

ુ યાતી ગભણતિન ંુ નાભ જણાલ. Ans:
આઈન્સ્ટાઈનના વાેક્ષલાદના વવદ્ધાંત ય વંળધન કામચ કયનાય ગજ

વાધના વાપ્તાદશક

ડૉ. ી.વી. લૈદ્ય

95 ંર્ભશાર જજલ્રાન ંુ કય ંુ અબમાયણ્મ ક્ષીઓ ભાટે જાણીત ંુ છે ?
96

Ans:

Ans: યતનભશાર

ુ ાલની દીઘચ દૃષ્ષ્ટ્ટન ંુ દયણાભ છે ?
એએભએ, આઇઆઇએભ અને ીઆયએર કમા ભશાનબ

Ans: ડૉ. વલક્રભબાઈ

વાયાબાઈ

ં ૂ ાઇ આલનાય વોપ્રથભ દશંદી કણ શતા?
97 ઇંગ્રૅન્ડની આભવબાભાં ચટ
98 વસ્ત ંુ વાદશત્મના સ્થાક કણ શતા?

Ans: ભબુ અખંડાનંદ

Ans: દાદાબાઇ નલયજી

ુ યાતન ંુ શેલ ં ુ સ્ુ તકારમ કય ંુ છે ?
99 ગજ

Ans: શીભાબાઇ ઇન્સ્ટીટયટુ

100 કમા જાણીતા નાટયકાયે વાદશત્મકૃવત ‘થડા આંસ,ુ થડા ફૂર’ યર્ી?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Ans: જમળંકય સદ
ંુ યી

