301 એરેકઝાન્ડય કકન્રક પાફબવના વશમગથી કવલ દરતયાભે કઈ વંસ્થાની સ્થાના કયી?
ુ યાત લનાબકયર
ુ ય વવામટી (B) ગજ
ુ યાતી વાકશત્મ કયદ (C) ગજ
ુ યાત વાકશત્મ અકાદભી (D) ગજ
ુ યાત
(A) ગજ
ઈવતશાવ કયદ
302 ંચભશારની વળલયાજયુ ની ખાણભાંથી કઈ ખનીજ ભે છે ?
(A) ભંગેવનઝ (B) વન ંુ (C) ફકવાઈટ (D) ચચનાઈ ભાટી
303 વવધ્ધયુ ન ંુ પ્રાચીન નાભ શંુ શત ંુ ?
(A) વવદ્ધે શ્વય (B) વવદ્ધયુ ી (C) શ્રીસ્થર (D) વવદ્ધનગયી
ુ યાતના લનલગડાભાં રક્કડખદને જલા ભાટે કમ વભમ શ્રેષ્ઠ ગણલાભાં આલે છે ?
304 ગજ
(A) ભધ્માહ્નન (B) લશેરી વલાયન (C) ભધયાતન (D) વંધ્માન
ુ યાતી બાાને પ્રથભ આત્ભકથા (ભાયી શકીકત) કણે આી?
305 ગજ
ુ ાઇ દ્વિલેદી (C) કવલ કાન્ત (D) ગલધબનયાભ વિાઠી
(A) કવલ નભબદ (B) ભચણરાર નભબ
306 પ્રેભાનંદની કઈ કૃવત દય ચૈિ ભાવભાં ગલાતી શતી?
ુ દ્રાશયણ (B) ઓખાશયણ (C) નાખ્માન (D) સદ
ુ ાભાચકયિ
(A) સબ
307 કમા કવલ ગયફીઓના કવલ તયીકે પ્રવવદ્વદ્ધ ામ્મા છે ?
(A) કવલ નાકય (B) કવલ ળાભ (C) કવલ દરતયાભ (D) કવલ દમાયાભ
ુ યાતભાં પ્રથભ ચફન-કંગ્રેવી મખ્
ુ મભંિી કણ શત?ંુ
308 ગજ
ુ ાઇ જશબ
ુ ાઇ ટે ર (B) ફલંતયામ ભશેતા (C) ચીભનબાઇ ટેર (D) અભયવવંશ ચોધયી
(A) ફાબબ
ુ યાતભાં વચલામેરી છે ?
309 વાભલેદની કઈ ળાખા આજે ગજ
(A) યાણામણીમ (B) કોથવુ ભમ (C) જેવભનીમ (D) િણભાંથી એક ણ નશં
310 કમા જાણીતા નાટયકાયે વાકશત્મકૃવત ‘થડા આંસ,ુ થડા ફૂર’ યચી?
ુ ાર નામક (B) જમળંકય સદ
(A) ફાર
ંુ યી (C) પ્રલીણ જળી (D) યણછડબાઇ ઉદમયાભ
ુ ે કઈ યવુ નલવવિટીભાં ઉકુ રવત તયીકે શદ્દ વંબાળ્મ શત ?
311 આચામબ આનંદળંકય ધ્રલ
ુ યાત યવુ નલવવિટી (B) વોયાષ્ર યવુ નલવવિટી (C) લાયાણવી કશન્દુ યવુ નલવવિટી (D) શેભચંદ્રાચામબ યવુ નલવવિટી
(A) ગજ
312 ડાંગ જજલ્રાભાં કદડા અને ચચંકાયાના વંયક્ષણ ભાટે કય ંુ અબમાયણ્મ આલેલ ં ુ છે ?
ુ ાયા અબમાયણ્મ (C) ડાંગ અબમાયણ્મ (D) લાંવદા અબમાયણ્મ
(A) આશલા અબમાયણ્મ (B) વાત
ુ યાતન ંુ કય ંુ સ્થ ૧૦૦૦થી લધ ુ ભંકદયન વમ ૂશ ધયાલે છે ?
313 ગજ
(A) કયનાી (B) ાચરતાણા (C)  (D) ચગયનાય
314 ભેશ્વ ફંધ મજનાન ંુ સ્થ કય ંુ છે ?
(A) અંફાજી (B) દાંતીલાડા (C) ળાભાજી (D) ારનયુ
ુ ાર લધ’ કમા ગજ
ુ યાતી ભશાકવલએ યચેલ ં ુ છે ?
315 શ્રમંક ભશાકાવ્મ તયીકે નલાજલાભાં આલેલ ં ુ ‘વળશ
(A) કવલ બટ્ટિ (B) કવલ યાજળેખય (C) ભશા કવલ ભાઘ (D) કવલ ગણવત
316 લરવાડ જજલ્રાના કમા સ્થે રેડી વલરવન મ્યચુ ઝમભ આલેલ ં ુ છે ?
(A) ાયડી (B) ધયભયુ (C) લાી (D) લરવાડ

ુ ાદ કમો શત?
317 ભશાત્ભા ગાંધીજીએ કમા સ્ુ તકથી પ્રબાવલત થઇને તેન વલોદમ નાભે બાલાનલ
(A) ફાઈફર (B) અન ટુ ધી રાસ્ટ (C) કુ યાને ળયીપ (D) લૉય એન્ડ ીવ
ુ યાતી વાકશત્મ ક્ષેિે નંધાિ પ્રદાન ફદર કમ સલ
ુ ણબચદ્ર
318 ગજ
ં ક એનામત કયલાભાં આલે છે ?
ુ ણબચદ્ર
ુ ણબચદ્ર
ુ ણબચદ્ર
(A) યણજજતયાભ સલ
ં ક (B) યણજજતવવંશ સલ
ં ક (C) યાજેન્દ્રવવંશ સલ
ં ક (D) યણજજતકુ ભાય
ુ ણબચદ્ર
સલ
ં ક
ુ યાતના કમા લનવલસ્તાયભાં જલા ભે છે ?
319 ટકાંલાી જ ંગરી ચીફયી ગજ
(A) નભબદા જજલ્રાના ડેકડમાાડા (B) તાી જજલ્રાના વનઝય (C) લડદયા જજલ્રાના છટા ઉદે યુ (D) ડાંગ
જજલ્રાના લાંવદા
320 ‘વંદેળ યાવક’ કૃવતના યચવમતાન ંુ નાભ જણાલ.
(A) કવલ અબ્દુય યશેભાન (B) કવલ દરતયાભ (C) કવલ ઉળનસ ૌ (D) કવલ ળાભ
321 કશંદુ અને મસ્ુ સ્રભ ફંને ધભબના બાવલકને વભાન યીતે આકબતી શવનીયની વલિ દયગાશ કમાં આલેરી
છે ?
(A) બીન્નભાર (B) દે રભાર (C) લડતાર (D) રૂાર
322 બાયતન ંુ વોપ્રથભ દકયમાઇ ઉદ્યાન કય ંુ છે ?
(A) જાભનગય દકયમાઇ યાષ્રીમ ઉદ્યાન (B) ખંબાત દકયમાઇ યાષ્રીમ ઉદ્યાન (C) યફંદય દકયમાઇ યાષ્રીમ
ઉદ્યાન (D) બાલનગય દકયમાઇ યાષ્રીમ ઉદ્યાન
ુ યાત કિકેટ એવવવએળન(જીવીએ)ન ંુ મખ્
ુ મ ભથક કમાં આલેલ ં ુ છે ?
323 ગજ
(A) સયુ ત (B) લડદયા (C) અભદાલાદ (D) જાભનગય
324 નભબદના કમા કાવ્મભાં એન ંુ આત્ભચકયિ વનરૂાત ંુ જલા ભે છે ?
(A) લેનચકયિ (B) પ્રેભનીવત (C) લીયવવંશ (D) લૈધવ્મચચિ
ુ યાત બાયતભાં કમા સ્થાને આલે છે ?
325 વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટએ ગજ
(A) દવ (B) પ્રથભ (C) દ્વિતીમ (D) વાત
326 લલ્લ્બબાઇ ટે રને વયદાયન ંુ ચફરૂદ કમા વત્માગ્રશની વપતા ૂલબક આગે લાની કયલા ફદર ભળ્ય ંુ શત?ંુ
(A) ધયાવણા વત્માગ્રશ (B) ખેડા વત્માગ્રશ (C) ફાયડરી વત્માગ્રશ (D) ચંાયણ્મ વત્માગ્રશ
ુ યાતી વાકશત્મભાં ફાકાવ્મ રખલાની ળરૂઆત કણે કયી શતી?
327 ગજ
(A) કવલ દમાયાભ (B) કવલ દરતયાભ (C) કવલ નભબદ (D) કવલ નલરયાભ
328 ઉભાળંકય જળીએ ‘આંખ, કાન અને નાકની કવલતા’ કશીને કમા કવલન ભકશભા કમો છે ?
(A) કવલ ભનજ ખંડેકયમા (B) કવલ યભેળ ાયે ખ (C) કવલ પ્રશરાદ ાયે ખ (D) કવલ યાજેન્દ્ર ળાશ
329 તાના ળાવનકાભા પયજજમાત પ્રાથવભક વળક્ષણ દાખર કયનાય યાજલી કણ શતા?
(A) ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ-લડદયા (B) ભશાયાજા બગલતવવંશજી-ગંડર (C) ભશાયાજા
કૃષ્ણકુ ભાયવવંશજી-બાલનગય (D) ભશાયાજા વલજમવવંશજી-યાજીા
ુ યાતભાંથી કમ યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ વાય થામ છે ?
330 ગજ

(A) યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ નં.૮ (B) યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ નં.૯ (C) યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ નં.૩ (D) યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ
નં.૫
331 અડારજની લાલ કણે અને કમા લબભાં ફનાલી શતી ?
(A) યાણી રૂભતી - ઇ.વ. ૧૪૫૭ (B) યાણી રૂડાફાઇ - ઇ.વ.૧૪૭૭ (C) યાણી વવપ્રી - ઇ.વ. ૧૫૭૭ (D)
ભશાયાણી ભીનદે લી - ઇ.વ. ૧૫૫૭
ુ યાતની કઇ નદીન ંુ ાણી ફાંધણી ફાંધલા ભાટે ઉયકુ ત ગણામ છે ?
332 ગજ
ુ
(A) બાદય (B) બગાલ (C) ળેત્રંજી
(D) વયસ્લતી
ુ યાત યવુ નલવવિટીની સ્થાના કમાયે થઇ?
333 ગજ
(A) ઇ.વ. ૧૯૬૦ (B) ઇ.વ. ૧૯૬૯ (C) ઇ.વ. ૧૯૪૯ (D) ઇ.વ. ૧૯૭૦
ુ યાતભાં આલેલ ં ુ તીથબસ્થ કય ંુ છે ?
334 દાઉદી લયાઓન ંુ ઉત્તય ગજ
(A) દે રભાર (B) વવદ્ધયુ (C) ઉનાલા (D) દાંતા
335 વંત વલૈમાનાથન ંુ સ્થાનક કમાં આલેલ ં ુ છે ?
(A) ફાયે જા (B) ભહુલા (C) ઝાંઝયકા (D) ગરૂુ ડેશ્વય
336 ‘જનભટી’ કની પ્રવવદ્ધ કૃવત છે ?
(A) ઈશ્વય ેટરીકય (B) ઝીણાબાઇ દે વાઇ (C) યાભનાયામણ વલ. ાઠક (D) યભણરાર લ. દે વાઇ
337 કશંદની પ્રજાને સ્લાતંત્ર્મ ચલભાં વકિમ કયલા ભાટે ગાંધીજીએ બાયતભાં વોપ્રથભ કય ંુ અંગ્રેજી અખફાય
ળરૂ કય?ં ુ
(A) નલજીલન (B) સ્લયાજ (C) ઈષ્ન્ડમન ઓવનમન (D) મંગ ઈષ્ન્ડમા
ુ ાયા અથે દુગાબયાભ ભશેતાએ કઈ વંસ્થાની સ્થાના કયી?
338 વંવાય સધ
(A) વલબ ધભબ વબા (B) ભાનલધભબ વબા (C) પ્રાથબના વભાજ (D) ભનષ્ુ મધભબ વબા
ુ યાતી વાકશત્મભાં કમા કફીયંથી વંત તાને ‘શકયની દાવી’ તયીકે ઓખાલે છે ?
339 ભધ્મકારીન ગજ
(A) બાણ વાશેફ (B) યવલવાશેફ (C) ખીભ વાશેફ (D) દાવી જીલણ
340 વભસ્ત એવળમા ખંડભાં દ્વિતીમ િભાંકે આલતી એભ. એવ. યવુ નલવવિટીના સ્થાક કણ શતા?
(A) ભશાયાજા સ ૂયવવંશજી ગામકલાડ (B) ભશેન્દ્રવવંશ સ ૂયવવંશ ગશીર (C) ભાધલવવંશ વભયવવંશજી વરંકી (D)
ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ
341 િાયકાધીળ ભંકદયની ધજા કદલવભાં કેટરી લાય ફદરલાભાં આલે છે ?
(A) ચાય (B) િણ (C) દવ (D) એક
342 વરંકી લંળન વોથી લધ ુ યાિભી, કશંભતલાન અને મત્ુ વદ્દી યાજલી કણ શત?
(A) વવદ્ધયાજ જમવવંશ (B) કુ ભાયા (C) બીભદે લ શેર (D) મ ૂયાજ વરંકી
ુ સ્કાય ભેલનાય પ્રથભ ગજ
ુ યાતી વાકશત્મકાય કણ છે ?
343 જ્ઞાનીઠ ય
ુ ળી (C) જમવતન્દ્ર શ. દલે (D) ઉભાળંકય જી
(A) ઝલેયચંદ ભેઘાણી (B) કનૈમારાર મન
ુ યાતભાં કમાં આલેરી છે ?
344 વલશ્વની વોથી ભટી કયપાઈનયી ગજ
(A) અંકરેશ્વય (B) બરૂચ (C) લડદયા (D) જાભનગય

345 ધ્રાંગધ્રાન યે તી ખડક કઇ યીતે ઉમગભાં રેલામ છે ?
ુ બનની ચીજલસ્તઓ
ુ ફનાલલા ભાટે (D)
(A) ઈભાયતી થ્થય તયીકે (B) યસ્તાના ફાંધકાભ ભાટે (C) સળ
મ ૂલ્મલાન ખનીજ ભેલલા ભાટે
ુ વવદ્ધ કવલ અખાના ગર
ુ ુ કણ શતા?
346 સપ્ર
ુ ુ મક
ુ તાનંદ (B) ગર
ુ ુ વલદ્યાનંદ (C) ગર
ુ ુ યભાનંદ (D) ગર
ુ ુ બ્રહ્માનંદ
(A) ગર
347 જાભનગય ફાંધણી ઉયાંત ફીજા ળાના ભાટે જાણીત ંુ છે ?
(A) ઘકડમા ઊદ્યગ (B) વવયાભીક ઊદ્યગ (C) ટા (D) કાજ (ભેળ)
ુ યાતની  ૂલીમ વયશદ ય પેરામેરી અયલલ્રી લબતભાા અને વલંધ્મ લબતભાાન ંુ વભરન કમા સ્થે
348 ગજ
થામ છે ?
ુ (B) યાજીા (C) ગધયા (D) ાલાગઢ
(A) છટા ઉદે ય
349 યાજમધયીભાગબ િભાંક-૩ ય કય ંુ ફંદય આલેલ ં ુ છે ?
(A) ઓખા (B) કં ડરા (C) ીાલાલ (D) મદ્ર
ંુ ા
350 બાયતન ંુ વોથી નાન ંુ ક્ષી અબમાયણ્મ કમાં આલેલ ં ુ છે ?
(A) જાભનગય (B) અભદાલાદ (C) ગાંધીનગય (D) યફંદય
351 ‘જૂન ંુ ત થય ંુ યે દે લ જૂન ંુ ત થય’ંુ બજન કના િાયા ગલાત ંુ શત?ંુ
(A) નયવવંશ ભશેતા (B) ભીયાં (C) પ્રેભાનંદ (D) િણભાંથી એક ણ નશં
ુ યાતના કમા વલસ્તાયભાં કાષ્ઠકાની વલવલધ ચીજન વ્મલવામ વલકસ્મ છે ?
352 ગજ
(A) વ્માયા (B) પ્રબાવ ાટણ (C) યાજકટ (D) ઇડય
ુ ેકદક કરેજની સ્થાના કણે કયી શતી?
353 અભદાલાદભાં વોપ્રથભ આયલ
(A) સ્લાભી આનંદ (B) વંત વુ નત (C) ચબુ અખંડાનંદ (D) િણભાંથી એક ણ નશં
354 ‘બાાને શંુ લગે ભ ૂય’ - એવ ંુ કણે કહ્યં ુ છે ?
(A) ળાભ (B) નાકય (C) દમાયાભ (D) જ્ઞાની કવલ અખ
ુ યાતી બાાન ંુ પ્રથભ ફાાચક્ષક કય ંુ શત?ંુ
355 ગજ
(A) ફૂરછાફ (B) ચંક (C) ગાંડીલ (D) ચાચા ચોધયી
ુ યાત ટુકયઝભ કડાટબ ભેન્ટ દય લે ‘વભય પેસ્ટીલર’ કમાં મજે છે ?
356 ગજ
ુ ાયા (C) યાજીા (D) ફારાયાભ
(A) કચ્છ (B) વાત
ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ વલજીથી ચારત ંુ સ્ભળાન કમા ળશેયભાં સ્થાય ંુ શત?ંુ
357 ગજ
(A) અભદાલાદ (B) સયુ ત (C) જાભનગય (D) લડદયા
ુ ાયા કઇ લબતભાાભાં આલેલ ં ુ છે ?
358 વાત
ુ ા (C) જેવોય (D) વહ્યાકદ્ર
(A) અયલલ્રી (B) વાતડ
ુ યાતના કમા જજલ્રાભાં સયુ ખાફનગય યચામ છે ?
359 ગજ
(A) જાભનગય (B) બાલનગય (C) યફંદય (D) કચ્છ
ુ યાતભાં ભશત્તભ ગ્રાભવલકાવ થમ છે ?
360 કઇ મજના િાયા ગજ

(A) ગ્રાભવનભાબણ મજના (B) વનભાબણગ્રાભ મજના (C) ગ્રાભવશામ મજના (D) ગકુ રગ્રાભ મજના
ુ યાતી કણ છે ?
361 લલ્ડબ ચચલ્રન ચેવ ચેસ્મ્મનળી જીતનાય વો પ્રથભ ગજ
(A) વવદ્વદ્ધ ળાશ (B) કયદ્વદ્ધ ળાશ (C) અકદતી ળાશ (D) કદતી ળાશ
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ ફંદય કય ંુ છે ?
362 ગજ
(A) વવક્કા (B) દશેજ (C) બાલનગય (D) કં ડરા
ુ યાતના દસ્તાલેજી ઇવતશાવકાની ળરૂઆત કમાંથી થામ છે ?
363 ગજ
(A) વરંકીકાથી (B) ભૈિકકાથી (C) ભયાઠાકાથી (D) ભોમબ કાથી
364 અષ્ટાલિ મવુ નએ તાન ભત પ્રવતાદીત કયતી ગીતા કમાં યચી શતી?
(A) વભનાથ (B) પ્રબાવ ાટણ (C) િાયકા (D) અણકશરલાડ ાટણ
365 ંચભશાર જજલ્રાન ંુ કય ંુ અબમાયણ્મ ક્ષીઓ ભાટે જાણીત ંુ છે ?
(A) ફયડીાડા (B) સયુ ખાફનગય (C) યતનભશાર (D) થ
366 અભદાલાદના પ્રથભ ભેમય ફનનાય વ્મકકત કણ શતા?
ુ ળી (B) ચીનબ
ુ ાઇ ફેયનેટ (C) યણછડરાર છટારાર (D) વયદાય લલ્રબબાઇ ટે ર
(A) કનૈમારાર મન
ુ યાત’ નાભ ચરણી ફન્ય?ંુ
367 કઇ વદીથી ‘ગજ
(A) ૧૨ભી વદી (B) ૨૦ભી વદી (C) ૧૪ભી વદી (D) ૧૮ભી વદી
ુ યાતન કમ જજલ્ર પ્રખ્માત છે ?
368 ‘લાડીઓના જજલ્રા’ તયીકે ગજ
(A) નલવાયી (B) સયુ ત (C) લરવાડ (D) નભબદા
ે કુ ડેભ આલેર છે ?
369 જાભનગયભાં કમ ફહુશત
(A) યણજજતવાગય ડેભ (B) જાભવાગય ડેભ (C) દુરીવવંશ ડેભ (D) જાભ યણજજતવવંશ ડેભ
370 શાથફ કાચફા ઉછે ય કેન્દ્ર કમા જજલ્રાભાં આલેલ ં ુ છે ?
(A) સયુ ત (B) બાલનગય (C) લડદયા (D) જાભનગય
371 ગાંધીજીના જન્ભકદલવને કમા આંતયયાષ્રીમ કદલવ તયીકે ઊજલલાભાં આલે છે ?
(A) આંતયયાષ્રીમ ળાંવત કદલવ (B) આંતયયાષ્રીમ અકયગ્રશ કદલવ (C) આંતયયાષ્રીમ અકશંવા કદલવ (D)
આંતયયાષ્રીમ સ્લદે ળી કદલવ
372 દાવી જીલણ કન અલતાય ગણામ છે ?
(A) શ્રીકૃષ્ણ (B) યાધા (C) બ્રહ્મા (D) વળલ
ુ યાતી વાકશત્મભાં ‘શડૂરા’ નાભન કાવ્મપ્રકાય યચનાય કણ છે ?
373 ગજ
(A) કવલ ળાભ (B) કવલ પ્રેભાનંદ (C) કવલ ગણવત (D) કવલ દરતયાભ
374 વવદ્ધયુ ન રૂદ્રભા કણે ફંધાવ્મ શત?
(A) વવદ્ધયાજ જમવવંશ (B) મ ૂયાજ વરંકી (C) કણબદેલ લાઘેરા (D) કુ ભાયા
ુ ળીના ભત ભજુફ નયવવંશ ભશેતા કમા વૈકાભાં થઈ ગમા?
375 કનૈમારાર મન
(A) ૧૬ભા વૈકા (B) ૧૭ભા વૈકા (C) ૧૮ભા વૈકા (D) ૧૫ભા વૈકા
376 ગાંધીજીએ ‘વલોદમ’ સ્ુ તક જૉન યષ્સ્કનના કમા સ્ુ તકથી પ્રબાવલત થઇને રખ્ય ંુ શત?ંુ

(A) અન ટુ ધી પસ્ટબ (B) અન ટુ ધી રાસ્ટ (C) અન ટુ ધી એન્ડ (D) અન ટુ ધી ફૉટભ
377 વરંકીલંળના યાજલી કુ ભાયાને કમા ધભબ પ્રત્મે પ્રીવત શતી?
(A) કશંદુ ધભબ (B) જૈન ધભબ (C) ફોદ્ધ ધભબ (D) ચિસ્તી ધભબ
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ વયલય ન વયલય કેટરા વલસ્તાયભાં પેરામેલ ં ુ છે ?
378 ગજ
(A) ૧૮૬ ચ. કક.ભી. (B) ૧૯૫ ચ. કક.ભી. (C) ૧૭૦ ચ. કક.ભી. (D) ૨૦૫ ચ. કક.ભી.
379 લડનગય ળાના ભાટે જાણીત ંુ છે ?
(A) પ્રાચીન કરાત્ભક તયણ અને શાટકેશ્વય ભંકદય (B) પ્રાચીન કકલ્ર અને સ ૂમબભકં દય (C) પ્રાચીન લાલ અને
યાભદે લીયન ંુ ભંકદય (D) પ્રાચીન લડ અને ભશાકાી ભંકદય
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ થભબર ાલય સ્ટેળન કમાં આલેલ ં ુ છે ?
380 ગજ
ુ ાયણ (C) લણાકફયી (D) ધયઇ
(A) કાંકયાાય (B) ધલ
381 વભાજ વેલક અને દે ળબકત શ્રી. યવલળંકય ભશાયાજને કય ંુ ઉનાભ આપ્ય ંુ શત?ંુ
(A) ઉભદા ભાનલી (B) નખવળખ વજજન ભાનલી (C) મ ૂઠી ઉંચેય ભાનલી (D) નખવળખ વભાજવેલક
382 બાલનગયના કમા ધયાભાંથી દુષ્કાભાં ણ ાણી ખ ૂટત ંુ નથી ?
(A) તાતણીમ ધય (B) કાતણીમ ધય (C) ાતાીમ ધય (D) અક્ષમ ધય
ુ યાતી બાાભાં પ્રથભ વાપ્તાકશક કણે પ્રકાવળત કય?ં ુ
383 ઇ.વ. ૧૮૪૯ ગજ
(A) એરેકઝાન્ડય કકન્રક પબ્વબ (B) કવલ નભબદ (C) કવલ દરતયાભ (D) પયદૂ નજી ભઝબફાન
384 બાયતભાં ફે જુદી - જુદી નદીના નીય એકવિત કયલાન ંુ કામબ વો પ્રથભ કમા યાજમે કયં ુ ?
ુ યાત
(A) ભશાયાષ્ર (B) આંધ્ર પ્રદે ળ (C) ચફશાય (D) ગજ
385 અભદાલાદન આશ્રભયડ કમા ફે આશ્રભને જડે છે ?
(A) સ્લયાજ આશ્રભ અને કચયફ આશ્રભ (B) વાફયભતી આશ્રભ અને કચયફ આશ્રભ (C) સ્લયાજ આશ્રભ અને
શકયજન આશ્રભ (D) સ્લયાજ આશ્રભ અને વાફયભતી આશ્રભ
ુ યાતભાં જલા ભતાં કમરકુ નાં કમા ક્ષી તાના ઇંડા જાતે વેલે છે ?
386 વભગ્ર ગજ
(A) વવયકીય અને નાની યાખડી કમર (B) વવયકીય અને કુ કકડમ કું બાય (C) યદે ળી કમર અને ફૈમ (D)
ફૈમ અને ચાતક
ુ યાતન વોથી ભટ ભયીનાકબ કમાં આલેર છે ?
387 ગજ
(A) યફંદય (B) જાભનગય (C) બાલનગય (D) જૂનાગઢ
388 અભદાલાદથી સયુ ત લચ્ચે યે રલેની પ્રથભ ળરૂઆત કમાયે થઇ ?
(A) ૨૦-૦૧-૧૮૬૩ (B) ૨૦-૦૧-૧૮૬૪ (C) ૨૦-૦૧-૧૯૬૩ (D) ૨૦-૦૧-૧૯૬૪
389 ‘ાન રીલ ં ુ જય ંુ ને તભે માદ આવ્મા’ - જેલા જાણીતા ગીતનાં યચવમતા કણ છે ?
ુ ુ ન્દ દલે
(A) સયુ ે ળ દરાર (B) સયુ ે ળ જળી (C) શકયન્દ્ર દલે (D) ફારમક
ુ ાણપ્રવવદ્ધ મજ્ઞ ગજ
ુ યાતના કમા નગયભાં થમ શત ?
390 ફચરયાજાન ય
(A) ાટણ (B) જૂનાગઢ (C) બરૂચ (D) િાયકા

391 પ્રકૃવત વળક્ષણ આત ંુ બાયતન ંુ એક ભાિ અભ્માયણ્મ કય ંુ છે ?
(A) વયટન વામકુ દ્રક અચબમાયણ્મ (B) કશંગગઢ પ્રકૃવત વળક્ષણ અભ્માયણ્મ (C) ન વયલય ક્ષી અચબમાયણ્મ
(D) ચગય અચબમાયણ્મ
ુ યાતનાં કમા ળશેય ય ટબ ુ ગીઝ ળાવન શત?ંુ
392 ગજ
(A) દીલ (B) વેરલાવ (C) લરવાડ (D) નલવાયી
ુ યાતીભાં દફદ્ધ કમો છે ?
393 બાગલતના દળભસ્કં ધને કમા કવલએ ગજ
(A) દમાયાભ (B) શ્રીકૃષ્ણળંકય ળાસ્ત્રી (C) કવલ બારણ (D) કવલ ળાભ
394 વંસ્કૃતભાં વોપ્રથભલાય શાઈકુ -તાન્કા-વીજ કાવ્મના યચવમતા કણ છે ?
(A) ડૉ. શબદેલ ભાધલ (B) ડૉ. શબદ ભાધલ (C) ડૉ. શયે ળ ભાધલ (D) ડૉ. શયીળ ભાધલ
395 કં ડરાથી ઠાણકટ જત યાષ્રીમ યાજભાગબ કમ છે ?
(A) યાષ્રીમ યાજભાગબ નં. ૮ (B) યાષ્રીમ યાજભાગબ નં. ૬ (C) યાષ્રીમ યાજભાગબ નં.૧૪ (D) યાષ્રીમ યાજભાગબ નં.
૧૫
ુ યાતી વાપ્તાકશકે ભશત્લની ભ ૂવભકા બજલેર શતી?
396 કટકટી વભમે વેન્વયળી વાભેની રડાઇભાં કમા ગજ
(A) ચચિરેખા (B) વાધના વાપ્તાકશક (C) કુ ભાય (D) લીવભી વદી
ુ યાતના વોથી ઊંચા વળખય ગયખનાથની ઊંચાઇ કેટરી છે ?
397 ગજ
(A) ૬૬૬૩ ફૂટ (B) ૩૬૬૬ ફૂટ (C) ૬૬૬૬ ફૂટ (D) ૫૬૬૬ ફૂટ
ુ યાતના બારપ્રદે ળભાં થતાં ઘઉં કમા નાભે જાણીતા છે ?
398 ગજ
(A) ટુકડી (B) બાચરમા ઘઉં (C) વના-કલ્માણી (D) રકલન
ુ યાતના ઈવતશાવભાં કમા કાને સલ
ુ ણબકા કશેલાભાં આલે છે ?
399 ગજ
(A) ભૈિકકા (B) વરંકી કા (C) ભયાઠાકા (D) ગપ્ુ તકા
ુ યાતન કમ જજલ્ર વોથી રાંફ દકયમાકાંઠ ધયાલે છે ?
400 ગજ
(A) કચ્છ (B) યફંદય (C) જાભનગય (D) સયુ ત

301 એરેકઝાન્ડય કકન્રક પાફબવના વશમગથી કવલ દરતયાભે કઈ વંસ્થાની સ્થાના કયી?

ુ યાત
Ans: ગજ

ુ ય વવામટી
લનાબકયર
302 ંચભશારની વળલયાજયુ ની ખાણભાંથી કઈ ખનીજ ભે છે ?
303 વવધ્ધયુ ન ંુ પ્રાચીન નાભ શંુ શત ંુ ?

Ans: ભંગેવનઝ

Ans: શ્રીસ્થર

ુ યાતના લનલગડાભાં રક્કડખદને જલા ભાટે કમ વભમ શ્રેષ્ઠ ગણલાભાં આલે છે ?
304 ગજ

Ans: લશેરી

વલાયન
ુ યાતી બાાને પ્રથભ આત્ભકથા (ભાયી શકીકત) કણે આી?
305 ગજ
306 પ્રેભાનંદની કઈ કૃવત દય ચૈિ ભાવભાં ગલાતી શતી?

Ans: ઓખાશયણ

307 કમા કવલ ગયફીઓના કવલ તયીકે પ્રવવદ્વદ્ધ ામ્મા છે ?
ુ યાતભાં પ્રથભ ચફન-કંગ્રેવી મખ્
ુ મભંિી કણ શત?ંુ
308 ગજ

Ans: કવલ નભબદ

Ans: કવલ દમાયાભ
ુ ાઇ જશબ
ુ ાઇ ટેર
Ans: ફાબબ

ુ યાતભાં વચલામેરી છે ?
309 વાભલેદની કઈ ળાખા આજે ગજ

Ans: કોથવુ ભમ

310 કમા જાણીતા નાટયકાયે વાકશત્મકૃવત ‘થડા આંસ,ુ થડા ફૂર’ યચી?

Ans: જમળંકય સદ
ંુ યી

ુ ે કઈ યવુ નલવવિટીભાં ઉકુ રવત તયીકે શદ્દ વંબાળ્મ શત ?
311 આચામબ આનંદળંકય ધ્રલ

Ans: લાયાણવી કશન્દુ

યવુ નલવવિટી
312 ડાંગ જજલ્રાભાં કદડા અને ચચંકાયાના વંયક્ષણ ભાટે કય ંુ અબમાયણ્મ આલેલ ં ુ છે ?
ુ યાતન ંુ કય ંુ સ્થ ૧૦૦૦થી લધ ુ ભંકદયન વમ ૂશ ધયાલે છે ?
313 ગજ
314 ભેશ્વ ફંધ મજનાન ંુ સ્થ કય ંુ છે ?

Ans: ળાભાજી

Ans: ાચરતાણા

Ans: લાંવદા અબમાયણ્મ

ુ ાર લધ’ કમા ગજ
ુ યાતી ભશાકવલએ યચેલ ં ુ છે ? Ans: ભશા
315 શ્રમંક ભશાકાવ્મ તયીકે નલાજલાભાં આલેલ ં ુ ‘વળશ
કવલ ભાઘ
316 લરવાડ જજલ્રાના કમા સ્થે રેડી વલરવન મ્યચુ ઝમભ આલેલ ં ુ છે ?

Ans: ધયભયુ

ુ ાદ કમો શત?
317 ભશાત્ભા ગાંધીજીએ કમા સ્ુ તકથી પ્રબાવલત થઇને તેન વલોદમ નાભે બાલાનલ

Ans: અન ટુ

ધી રાસ્ટ
ુ યાતી વાકશત્મ ક્ષેિે નંધાિ પ્રદાન ફદર કમ સલ
ુ ણબચદ્ર
318 ગજ
ં ક એનામત કયલાભાં આલે છે ?

Ans:

ુ ણબચદ્ર
યણજજતયાભ સલ
ં ક
ુ યાતના કમા લનવલસ્તાયભાં જલા ભે છે ?
319 ટકાંલાી જ ંગરી ચીફયી ગજ
320 ‘વંદેળ યાવક’ કૃવતના યચવમતાન ંુ નાભ જણાલ.

Ans: ડાંગ જજલ્રાના લાંવદા

Ans: કવલ અબ્દુય યશેભાન

321 કશંદુ અને મસ્ુ સ્રભ ફંને ધભબના બાવલકને વભાન યીતે આકબતી શવનીયની વલિ દયગાશ કમાં આલેરી છે ?
Ans: દે રભાર
322 બાયતન ંુ વોપ્રથભ દકયમાઇ ઉદ્યાન કય ંુ છે ? Ans: જાભનગય દકયમાઇ યાષ્રીમ ઉદ્યાન
ુ યાત કિકેટ એવવવએળન(જીવીએ)ન ંુ મખ્
ુ મ ભથક કમાં આલેલ ં ુ છે ? Ans: અભદાલાદ
323 ગજ
324 નભબદના કમા કાવ્મભાં એન ંુ આત્ભચકયિ વનરૂાત ંુ જલા ભે છે ?
ુ યાત બાયતભાં કમા સ્થાને આલે છે ?
325 વલસ્તાયની દૃષ્ષ્ટએ ગજ

Ans: લીયવવંશ

Ans: વાત

326 લલ્લ્બબાઇ ટેરને વયદાયન ંુ ચફરૂદ કમા વત્માગ્રશની વપતા ૂલબક આગે લાની કયલા ફદર ભળ્ય ંુ શત?ંુ
Ans: ફાયડરી વત્માગ્રશ
ુ યાતી વાકશત્મભાં ફાકાવ્મ રખલાની ળરૂઆત કણે કયી શતી?
327 ગજ

Ans: કવલ દરતયાભ

328 ઉભાળંકય જળીએ ‘આંખ, કાન અને નાકની કવલતા’ કશીને કમા કવલન ભકશભા કમો છે ?

Ans: કવલ પ્રશરાદ

ાયે ખ
329 તાના ળાવનકાભા પયજજમાત પ્રાથવભક વળક્ષણ દાખર કયનાય યાજલી કણ શતા?
વમાજીયાલ ગામકલાડ-લડદયા
ુ યાતભાંથી કમ યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ વાય થામ છે ?
330 ગજ

Ans: યાષ્રીમ ઘયી ભાગબ નં.૮

Ans: ભશાયાજા

331 અડારજની લાલ કણે અને કમા લબભાં ફનાલી શતી ?

Ans: યાણી રૂડાફાઇ - ઇ.વ.૧૪૭૭

ુ યાતની કઇ નદીન ંુ ાણી ફાંધણી ફાંધલા ભાટે ઉયકુ ત ગણામ છે ?
332 ગજ
ુ યાત યવુ નલવવિટીની સ્થાના કમાયે થઇ?
333 ગજ

Ans: બાદય

Ans: ઇ.વ. ૧૯૪૯

ુ યાતભાં આલેલ ં ુ તીથબસ્થ કય ંુ છે ?
334 દાઉદી લયાઓન ંુ ઉત્તય ગજ

Ans: દે રભાર

335 વંત વલૈમાનાથન ંુ સ્થાનક કમાં આલેલ ં ુ છે ? Ans: ઝાંઝયકા
336 ‘જનભટી’ કની પ્રવવદ્ધ કવૃ ત છે ?

Ans: ઈશ્વય ેટરીકય

337 કશંદની પ્રજાને સ્લાતંત્ર્મ ચલભાં વકિમ કયલા ભાટે ગાંધીજીએ બાયતભાં વોપ્રથભ કય ંુ અંગ્રેજી અખફાય
ળરૂ કય?ં ુ

Ans: મંગ ઈષ્ન્ડમા

ુ ાયા અથે દુગાબયાભ ભશેતાએ કઈ વંસ્થાની સ્થાના કયી?
338 વંવાય સધ

Ans: ભાનલધભબ વબા

ુ યાતી વાકશત્મભાં કમા કફીયંથી વંત તાને ‘શકયની દાવી’ તયીકે ઓખાલે છે ?
339 ભધ્મકારીન ગજ

Ans:

દાવી જીલણ
340 વભસ્ત એવળમા ખંડભાં દ્વિતીમ િભાંકે આલતી એભ. એવ. યવુ નલવવિટીના સ્થાક કણ શતા?

Ans: ભશાયાજા

વમાજીયાલ ગામકલાડ
341 િાયકાધીળ ભંકદયની ધજા કદલવભાં કેટરી લાય ફદરલાભાં આલે છે ?

Ans: િણ

342 વરંકી લંળન વોથી લધ ુ યાિભી, કશંભતલાન અને મત્ુ વદ્દી યાજલી કણ શત?

Ans: વવદ્ધયાજ જમવવંશ

ુ સ્કાય ભેલનાય પ્રથભ ગજ
ુ યાતી વાકશત્મકાય કણ છે ? Ans: ઉભાળંકય જી
343 જ્ઞાનીઠ ય
ુ યાતભાં કમાં આલેરી છે ?
344 વલશ્વની વોથી ભટી કયપાઈનયી ગજ
345 ધ્રાંગધ્રાન યે તી ખડક કઇ યીતે ઉમગભાં રેલામ છે ?
ુ વવદ્ધ કવલ અખાના ગર
ુ ુ કણ શતા?
346 સપ્ર

Ans: જાભનગય

Ans: ઈભાયતી થ્થય તયીકે

ુ ુ બ્રહ્માનંદ
Ans: ગર

347 જાભનગય ફાંધણી ઉયાંત ફીજા ળાના ભાટે જાણીત ંુ છે ?

Ans: કાજ (ભેળ)

ુ યાતની  ૂલીમ વયશદ ય પેરામેરી અયલલ્રી લબતભાા અને વલંધ્મ લબતભાાન ંુ વભરન કમા સ્થે
348 ગજ
થામ છે ?

Ans: ાલાગઢ

349 યાજમધયીભાગબ િભાંક-૩ ય કય ંુ ફંદય આલેલ ં ુ છે ?

Ans: કં ડરા

350 બાયતન ંુ વોથી નાન ંુ ક્ષી અબમાયણ્મ કમાં આલેલ ં ુ છે ?

Ans: યફંદય

351 ‘જૂન ંુ ત થય ંુ યે દે લ જૂન ંુ ત થય’ંુ બજન કના િાયા ગલાત ંુ શત?ંુ

Ans: ભીયાં

ુ યાતના કમા વલસ્તાયભાં કાષ્ઠકાની વલવલધ ચીજન વ્મલવામ વલકસ્મ છે ?
352 ગજ

Ans: પ્રબાવ ાટણ

ુ ેકદક કરેજની સ્થાના કણે કયી શતી? Ans: ચબુ અખંડાનંદ
353 અભદાલાદભાં વોપ્રથભ આયલ
354 ‘બાાને શંુ લગે ભ ૂય’ - એવ ંુ કણે કહ્યં ુ છે ?

Ans: જ્ઞાની કવલ અખ

ુ યાતી બાાન ંુ પ્રથભ ફાાચક્ષક કય ંુ શત?ંુ
355 ગજ

Ans: ગાંડીલ

ુ યાત ટુકયઝભ કડાટબ ભેન્ટ દય લે ‘વભય પેસ્ટીલર’ કમાં મજે છે ?
356 ગજ

ુ ાયા
Ans: વાત

ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ વલજીથી ચારત ંુ સ્ભળાન કમા ળશેયભાં સ્થાય ંુ શત?ંુ
357 ગજ
ુ ાયા કઇ લબતભાાભાં આલેલ ં ુ છે ?
358 વાત

Ans: વહ્યાકદ્ર

ુ યાતના કમા જજલ્રાભાં સયુ ખાફનગય યચામ છે ?
359 ગજ

Ans: કચ્છ

ુ યાતભાં ભશત્તભ ગ્રાભવલકાવ થમ છે ?
360 કઇ મજના િાયા ગજ

Ans: ગકુ રગ્રાભ મજના

ુ યાતી કણ છે ?
361 લલ્ડબ ચચલ્રન ચેવ ચેસ્મ્મનળી જીતનાય વો પ્રથભ ગજ
ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ ફંદય કય ંુ છે ?
362 ગજ

Ans: જાભનગય

Ans: કયદ્વદ્ધ ળાશ

Ans: કં ડરા

ુ યાતના દસ્તાલેજી ઇવતશાવકાની ળરૂઆત કમાંથી થામ છે ?
363 ગજ

Ans: ભોમબ કાથી

364 અષ્ટાલિ મવુ નએ તાન ભત પ્રવતાદીત કયતી ગીતા કમાં યચી શતી?
365 ંચભશાર જજલ્રાન ંુ કય ંુ અબમાયણ્મ ક્ષીઓ ભાટે જાણીત ંુ છે ?
366 અભદાલાદના પ્રથભ ભેમય ફનનાય વ્મકકત કણ શતા?

Ans: પ્રબાવ ાટણ

Ans: યતનભશાર

ુ ાઇ ફેયનેટ
Ans: ચીનબ

ુ યાત’ નાભ ચરણી ફન્ય?ંુ Ans: ૧૪ભી વદી
367 કઇ વદીથી ‘ગજ
ુ યાતન કમ જજલ્ર પ્રખ્માત છે ?
368 ‘લાડીઓના જજલ્રા’ તયીકે ગજ

Ans: લરવાડ

ે કુ ડેભ આલેર છે ? Ans: યણજજતવાગય ડેભ
369 જાભનગયભાં કમ ફહુશત

370 શાથફ કાચફા ઉછે ય કેન્દ્ર કમા જજલ્રાભાં આલેલ ં ુ છે ?

Ans: બાલનગય

371 ગાંધીજીના જન્ભકદલવને કમા આંતયયાષ્રીમ કદલવ તયીકે ઊજલલાભાં આલે છે ?

Ans: આંતયયાષ્રીમ

અકશંવા કદલવ
372 દાવી જીલણ કન અલતાય ગણામ છે ?

Ans: યાધા

ુ યાતી વાકશત્મભાં ‘શડૂરા’ નાભન કાવ્મપ્રકાય યચનાય કણ છે ?
373 ગજ
374 વવદ્ધયુ ન રૂદ્રભા કણે ફંધાવ્મ શત?

Ans: કવલ દરતયાભ

Ans: મ ૂયાજ વરંકી

ુ ળીના ભત ભજુફ નયવવંશ ભશેતા કમા વૈકાભાં થઈ ગમા?
375 કનૈમારાર મન

Ans: ૧૬ભા વૈકા

376 ગાંધીજીએ ‘વલોદમ’ સ્ુ તક જૉન યષ્સ્કનના કમા સ્ુ તકથી પ્રબાવલત થઇને રખ્ય ંુ શત?ંુ

Ans: અન ટુ ધી

રાસ્ટ
377 વરંકીલંળના યાજલી કુ ભાયાને કમા ધભબ પ્રત્મે પ્રીવત શતી?

Ans: જૈન ધભબ

ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ વયલય ન વયલય કેટરા વલસ્તાયભાં પેરામેલ ં ુ છે ?
378 ગજ
379 લડનગય ળાના ભાટે જાણીત ંુ છે ?

Ans: ૧૮૬ ચ. કક.ભી.

Ans: પ્રાચીન કરાત્ભક તયણ અને શાટકેશ્વય ભંકદય

ુ યાતન ંુ વોથી ભટંુ થભબર ાલય સ્ટેળન કમાં આલેલ ં ુ છે ?
380 ગજ

ુ ાયણ
Ans: ધલ

381 વભાજ વેલક અને દે ળબકત શ્રી. યવલળંકય ભશાયાજને કય ંુ ઉનાભ આપ્ય ંુ શત?ંુ
382 બાલનગયના કમા ધયાભાંથી દુષ્કાભાં ણ ાણી ખ ૂટત ંુ નથી ?

Ans: મ ૂઠી ઉંચેય ભાનલી

Ans: તાતણીમ ધય

ુ યાતી બાાભાં પ્રથભ વાપ્તાકશક કણે પ્રકાવળત કય?ં ુ
383 ઇ.વ. ૧૮૪૯ ગજ

Ans: એરેકઝાન્ડય કકન્રક પબ્વબ

384 બાયતભાં ફે જુદી - જુદી નદીના નીય એકવિત કયલાન ંુ કામબ વો પ્રથભ કમા યાજમે કયં ુ ?
385 અભદાલાદન આશ્રભયડ કમા ફે આશ્રભને જડે છે ?

Ans: વાફયભતી આશ્રભ અને કચયફ આશ્રભ

ુ યાતભાં જલા ભતાં કમરકુ નાં કમા ક્ષી તાના ઇંડા જાતે વેલે છે ?
386 વભગ્ર ગજ
કુ કકડમ કું બાય
ુ યાતન વોથી ભટ ભયીનાકબ કમાં આલેર છે ?
387 ગજ

ુ યાત
Ans: ગજ

Ans: યફંદય

Ans: વવયકીય અને

388 અભદાલાદથી સયુ ત લચ્ચે યે રલેની પ્રથભ ળરૂઆત કમાયે થઇ ?

Ans: ૨૦-૦૧-૧૮૬૩

389 ‘ાન રીલ ં ુ જય ંુ ને તભે માદ આવ્મા’ - જેલા જાણીતા ગીતનાં યચવમતા કણ છે ?
ુ ાણપ્રવવદ્ધ મજ્ઞ ગજ
ુ યાતના કમા નગયભાં થમ શત ?
390 ફચરયાજાન ય
391 પ્રકૃવત વળક્ષણ આત ંુ બાયતન ંુ એક ભાિ અભ્માયણ્મ કય ંુ છે ?
ુ યાતનાં કમા ળશેય ય ટબ ુ ગીઝ ળાવન શત?ંુ
392 ગજ

Ans: શકયન્દ્ર દલે

Ans: બરૂચ

Ans: કશંગગઢ પ્રકૃવત વળક્ષણ અભ્માયણ્મ

Ans: દીલ

ુ યાતીભાં દફદ્ધ કમો છે ?
393 બાગલતના દળભસ્કં ધને કમા કવલએ ગજ

Ans: કવલ બારણ

394 વંસ્કત
ૃ ભાં વોપ્રથભલાય શાઈકુ -તાન્કા-વીજ કાવ્મના યચવમતા કણ છે ?
395 કં ડરાથી ઠાણકટ જત યાષ્રીમ યાજભાગબ કમ છે ?

Ans: ડૉ. શબદેલ ભાધલ

Ans: યાષ્રીમ યાજભાગબ નં. ૧૫

ુ યાતી વાપ્તાકશકે ભશત્લની ભ ૂવભકા બજલેર શતી?
396 કટકટી વભમે વેન્વયળી વાભેની રડાઇભાં કમા ગજ
Ans: વાધના વાપ્તાકશક
ુ યાતના વોથી ઊંચા વળખય ગયખનાથની ઊંચાઇ કેટરી છે ?
397 ગજ
ુ યાતના બારપ્રદે ળભાં થતાં ઘઉં કમા નાભે જાણીતા છે ?
398 ગજ

Ans: બાચરમા ઘઉં

ુ યાતના ઈવતશાવભાં કમા કાને સલ
ુ ણબકા કશેલાભાં આલે છે ?
399 ગજ
ુ યાતન કમ જજલ્ર વોથી રાંફ દકયમાકાંઠ ધયાલે છે ?
400 ગજ

Ans: ૩૬૬૬ ફૂટ

Ans: વરંકી કા

Ans: જાભનગય

