601 ‘માણભટ્ટ’ ળગાડનાર
(A) લલ્રબ
602

ભેલાડા (B) લલ્રબ દે વાઆ (C) લલ્રબ બટ્ટ (D) લલ્રબ વ્માવ

ુ રાતી ભાવાન ંુ પ્રથમ બાલપાક્ષિક કય ંુ ષત?ંુ
ગજ

(A) ફૂરછાફ
603

(B) ચંક (C) ગાંડીલ (D) ચાચા ચોધયી

ુ યાતન કણ યલ
ુ ાન તયલૈમ છે ?
૩ ૫ કી.ભી. શી આગ્રીળ ખાડીને ૧ ૨ કરાકભાં વાય કયનાય ગજ

(A) સફુ પમાન
604

૧ ૯૨ ૫-ભદાલાદ (B) આ.વ. ૧ ૯૩ ૪ભાં-લડદયા (C) આ.વ. ૧ ૯૩ ૦-સયુ ત (D) આ.વ. ૧ ૯૨ ૮-બાલનગય

તાયં ગા લવત કમા જજલ્રાભાં અલેર છે ?

(A) ાટણ
606

ુ ીય ભશેતા (D) નૈમભક ળાશ
ળેખ (B) યશન બટ્ટ (C) સધ

ુ યાતના પ્રથભ યે ફડમ સ્ટેળનની ળરૂઅત કમાયે , કમાંથી થઆ?
ગજ

(A) આ.વ.
605

(B) ફનાવકાંઠા (C) ગાંધીનગય (D) ભશેવાણા

ુ યાતન ંુ કય ંુ ળશેય જાણીત ંુ છે ?
ઝલેયાતના ઈત્ાદન ને મનકાવક્ષેત્રે ગજ

(A) બાલનગય
607

(B) યાજકટ (C) જાભનગય (D) સયુ ે ન્દ્રનગય

બાયતન ંુ ફીજા ક્રભન ંુ વોથી ભટંુ વામન્દ્વ વીટી કમાં અલેલ ં ુ છે ?

ુ ત
(A) સય

ુ (D) ભદાલાદ
(B) બાલનગય (C) ભજ

608 ‘વંદેળ
(A) કમલ
609

આખ્યાનકારન ંુ નામ જણાળો.

યાવક’ કૃમતના યચમમતાન ંુ નાભ જણાલ.

બ્દુય યશેભાન (B) કમલ દરતયાભ (C) કમલ ઈળનસ ૌ (D) કમલ ળાભ

ખાન જન્દ્ભ કમાં થમ શત?
(A) ટં કાયા

(ભયફી નજીક)

(C) ધકા (ભદાલાદ નજીક)
610

(B) મળશય (બાલનગય નજીક)
(D) જેતરયુ (ભદાલાદ નજીક)

ુ યાતના કમા લનમલસ્તાયભાં જલા ભે છે ?
ફદડા જેલી દે ખાતી ચકતાલાી બફરાડી ગજ
(A) ડાંગ

જજલ્રાના લાંવદાના જ ંગર

(B) નભવદા જજલ્રાના શ ૂયાણેશ્વયના જ ંગર

(C) દાશદ જજલ્રાના યતનભશારના જ ંગર (D) લડદયા જજલ્રાના છટા ઈદે યુ ના જ ંગર

611

ુ યાતી વાફશત્મભાં ‘દ્વિયે પ’ની લાતાવઓ મ ૂ કમા રેખકન ંુ વર્જન છે ?
ગજ
(A) ઝીણાબાઆ

612

ુ યાતના ચાલકુ મ યાજલીઓ મલળે ભાફશતી અતાં વંસ્કૃત કાવ્મ ‘કુ ભાયાર ચફયત્રમ’ૌ નાં યચમમતા કણ છે ?
ગજ
(A) કમલ

613

બફલ્શણ

ધ ૂભકેત ુ

(B) સકુ ાની

(B) િાયકા

(D)

દળવક

(D) ડાકય

(C) બલનાથ

(D) ગનાથ

ુ યાતન ખેરાડી આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે મવદ્વિ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમ એલડવ અલાભાં અલે છે ?
ગજ
ગોયલ એલડવ

(B) વયદાય લલ્રબબાઆ એલડવ
(D) જમફદમવંશજી એલડવ

સ્લામભનાયામણ વંપ્રદામના સ્થાક કણ શતા ?
(A) વંત

નાયામણદાવ સ્લાભી

(B) વંત મલશ્વસ્લરૂદાવ સ્લાભી

(C) વશજાનંદ સ્લાભી

(D) વંત વચ્ચચદાનંદજી સ્લાભી

ુ ફ ઈજલામ છે ?
કમ ફશંદુ તશેલાય અંગ્રેજી તાયીખ મજ
(A) ફદલાી

620

દ્વિયે પ

(C) ભદાલાદ

(B) ગયખનાથ

(C) એકરવ્મ એલડવ

619

(C)

ુ યાતન એકભાત્ર દફયમાફકનાય જે ચ ૂનાની ટેકયીઓથી ઘેયામેર છે તેન ંુ નાભ શ?ંુ
ગજ

ુ યાત
(A) ગજ

618

કમલ યાજળેખય (D) શેભચન્દ્રાચામવ

ુ યાતભાં વોથી ભટંુ ગીતાભંફદય કમા ળશેયભાં અલેલ ં ુ છે ?
ગજ

(A) વભનાથ
617

(C)

રકયભત (B) મલવયામેરી યભત (C) રકયભત (D) બાયતની મલવયામેરી રકયભત

(A) લડદયા
616

કમલ નાકય

બાયતની મલવયામેરી રકયભતન ંુ દભ ૂત બાથ ંુ રૂુ ં ાડનાય ગ્રંથન ંુ નાભ જણાલ.
(A) મલવયામેરી

615

(B)

ઝલેયચંદ ભેઘાણીન ંુ ઈનાભ શંુ શત?ંુ
(A)

614

દે વાઆ (B) યભણરાર લવંતરાર દે વાઆ (C) ગોયીળંકય જી (D) યા. મલ. ાઠક

(B) શી

(C)

યક્ષાફંધન

ભયામ ફનાવકાંઠાના કમા તાલકુ ાન ંુ ન ૃત્મ છે ?

(A) દાંતા

(B) ારનયુ (C) થયાદ (D) લાલ

(D)

ઈત્તયામણ

621

ુ યાત યાજમની સ્થાના છી કય ંુ ળશેય ાટનગય ફન્દ્ય?ંુ
ગજ

(A) ભદાલાદ
622

ુ યાતી બાાન ંુ પ્રથભ દે ળબફકત કાવ્મ કણે રખ્ય?ંુ
લાવચીન ગજ

(A) કમલ
623

દરતયાભ (B) કમલ નભવદ (C) કમલ દમાયાભ (D) કમલ કાન્દ્ત

ારનયુ નજીક કમ યીવટવ અલેર છે ?

(A) ભાંડલી
624

યીવટવ (B) ગાડવ ન ૅરેવ યીવટવ (C) ફારાયાભ યીવટવ (D) યાજલંત ૅરેવ યીવટવ

ુ યાતી બાાભાં પ્રથભ વાપ્તાફશક કણે પ્રકામળત કય?ં ુ
આ.વ. ૧ ૮૪૯ ગજ

(A) એરેકઝાન્દ્ડય
625

યવ (B) લીય યવ (C) શૃગ
ં ાય યવ (D) કરુણ યવ

ચટીરા ડુંગય ઈય કય ંુ પ્રમવિ ભંફદય અલેલ ં ુ છે ?

(A) ચામડ
ંુ ા
627

ફકન્દ્રક પબ્વવ (B) કમલ નભવદ (C) કમલ દરતયાભ (D) પયદૂ નજી ભઝવફાન

યણભલ્ર છંદભાં કમા યવન ંુ અરેખન થય ંુ છે ?

(A) પ્રેભ
626

(B) ગાંધીનગય (C) લડદયા (D) યાજકટ

ભાતા (B) ભશાકાી ભાતા (C) અંફા ભાતા (D) ફહુચયા ભાતા

ુ યાતી ગ્રંથ શ્રેણી ફેસ્ટવેરય ફની શતી?
ભશેન્દ્ર ભેઘાણી વંાફદત કઆ ગજ

(A) લીવભી

વદીની લાચનમાત્રા-બાગ ૧ થી ૪ (B) યધી વદીની લાચનમાત્રા-બાગ ૧ થી ૪ (C) ઓગણીવભી

વદીની લાચનમાત્રા-બાગ ૧ થી ૪ (D) ઢાયભી વદીની લાચનમાત્રા-બાગ ૧ થી ૪
628

નેળનર શેન્દ્ડફર ચેમ્ીમનળી -૨ ૦૦૭ ભાં ઈત્કષ્ટ્ૃ ટ દે ખાલ કયનાય મનકું જ કશાયને કમા એલડવ થી

નલાજલાભાં અવ્મા શતા?
(A) એકરવ્મ

ુ યાત ગોયલ એલડવ (જુમનમય) ( C) જમફદમવંશજી એલડવ (જુમનમય) ( D)
એલડવ (જુમનમય) ( B) ગજ

વયદાય ટેર એલડવ (જુમનમય)
629

લરવાડ જજલ્રાના કમા સ્થે રેડી મલરવન મ્યબુ ઝમભ અલેલ ં ુ છે ?

(A) ાયડી
630

(B) ધયભયુ (C) લાી (D) લરવાડ

ક્રાંમતલીય શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવન ંુ અંગ્રેજી બાાભાં જીલનચફયત્ર કણે રખ્ય ંુ છે ?

દે વાઆ (B) વયદાય લલ્રબબાઆ ટેર (C) નાયામણબાઆ દે વાઆ (D) ઇન્દ્દુરાર માબિક

(A) ભયાયજી
631

ખા ઈયાંત કમા કમલએ ઈત્તભ છપ્ા રખ્માં છે ?

(A) કમલ

નાકય (B) કમલ દરતયાભ (C) કમલ ળાભ (D) કમલ ગણમત

632 ‘ઈિલગીતા’ ને ‘વતીગીતા’ કૃમતઓ
(A) દે લાનંદ
633

ુ તાનંદ સ્લાભી
સ્લાભી (B) ભ ૂભાનંદ સ્લાભી (C) ળતાનંદ સ્લાભી (D) મક

ુ યાતના કમા જલારામક ફંદયન પી રે ડ ઝન તયીકે મલકાવ થમ છે ?
ગજ

(A) કં ડરા
634

(B) ીાલાલ (C) દશેજ (D) ભાંડલી

ુ યાતનાં કમા ગ્રણી ઈદ્યગમતએ કેબરક મભરની સ્થાના કયી શતી?
ગજ

(A) યણછડરાર
635

છટારાર (B) નાનજી કારીદાવ ભશેતા (C) અંફારાર વાયાબાઆ (D) કસ્ત ૂયબાઆ રારબાઆ

ુ ીન ંુ ચફયત્ર કમા સ્ુ તકભાં અરેખ્ય ંુ છે ?
ગલધવનયાભે તાની ત્ર

ુ ાલતી
(A) કુ સભ
636 ‘ધફીન
(A) કમલ
637

જીલનકરા (B) રીરાલતી જીલનકરા (C) કરાલતી જીલનકરા (D) મળરાલતી જીલનકરા

કત
ૂ ય, નશં ઘયન કે નશં ઘાટન’ કશેલતના યચમમતા કણ છે ?

નાકય (B) નયમવંશ ભશેતા (C) કમલ બારણ (D) ળાભ બટ્ટ

ુ યાતન વોથી ભટ ફંધ કમ છે ?
ગજ

(A) ધયઆ

(B) વયદાય વયલય ડેભ (C) ઈકાઆ (D) અજલા

ુ ારલધ’ના
638 ‘મળશ
(A) કમલ
639

યચમમતા કણ શતા?

બટ્ટી (B) ભશાકમલ ભાઘ (C) કમલ બફલ્શણ (D) કમલ બારણ

શ્રીકૃષ્ટ્ણ લવાન ામ્મા તે બારકાતીથવ કમા જજલ્રાભાં અલેર છે ?

(A) બાલનગય
640

કની છે ?

(B) ભયે રી (C) જૂનાગઢ (D) જાભનગય

ભદાલાદભાં અલેરી ‘બમઘાટ’ વભામધ કની છે ?

(A) વયદાય

લલ્રબબાઆ ટે ર (B) ઈચછંગયામ ઢેફય (C) ડૉ. જીલયાજ ભશેતા (D) ભયાયજી દે વાઇ

641

યણઝબણય ંુ ને જબણય ંુ લગાડીને નાચતાં ગાતાં અફદલાવી જડકા જલાન લ્શાલ કમા ભેાભાં ભે છે ?

(A) કલન્દ્તના
642

ુ ુ નાનક કચછભાં કમાં યહ્યા શતા?
ગર

(A) રખત
643

યાવ (B) તારીયાવ (C) થારીયાવ (D) રખટાયાવ

શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાવ એ ‘ઇન્ન્દ્ડમા શાઉવ’ ની સ્થાના કમાયે કયી શતી?

(A) ભાચવ
646

(B) રુજની (C) દુજની (D) ત્રણભાંથી એક ણ નશં

રાકડીનાં ફે દં ડા લડે યભાત યાવ કમા નાભે ઓખામ છે ?

(A) રકુ ટા
645

(B) કં થકટ (C) ખડીય (D) નાયામણ વયલય

બરૂચની ાયં યીક શસ્તકા કઆ છે ?

ુ ની
(A) સજ
644

ભેાભાં (B) તયણેતયના ભેાભાં (C) ળાભાજીના ભેાભાં (D) લોઠાના ભેાભાં

ુ યી-૧ ૯૧ ૯ (D) પેબ્રઅ
ુ યી-૧ ૯૦૫
૧ ૯૧ ૯ (B) ભાચવ-૧ ૯૦૫ (C) પેબ્રઅ

ઈત્કં ઠેશ્વય ભશાદે લ કઇ નદીના કાંઠે અલેલ ં ુ મવટન સ્થ છે ?

(A) વાફયભતી
647

(B) નાગભતી (C) તાી (D) લાત્રક

ુ યાતભાં રાર યં ગન ડરેભાઆટ અયવ કમાં ભે છે ?
ગજ

ુ -ાલી
(A) જેતય
648 ‘લાડીઓના
(A) નલવાયી

649

(B) સયુ ત (C) લરવાડ (D) નભવદા

યીખ (B) યાધા યીખ (C) બાલના યીખ (D) ફયદ્વિ ફયખ

લરવાડ જજલ્રાભાં કઆ લવતભાા થયામેરી છે ?

(A) જેવય
651

ુ યાતન કમ જજલ્ર પ્રખ્માત છે ?
જજલ્રા’ તયીકે ગજ

ુ યાતી ભફશરા ખેરાડીન ંુ નાભ જણાલ.
ખ-ખની યભતના પ્રમવિ ગજ

ુ ન
(A) સભ
650

ુ ા (D) કચછ
(B) ઇડય (C) છુછાય

(B) ાયનેયા (C) યલલ્રી (D) વાતડુ ા

ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ મલજીથી ચારત ંુ સ્ભળાન કમા ળશેયભાં સ્થાય ંુ શત?ંુ
ગજ

(A) ભદાલાદ
652

વભનાથન જજણોિાય કમા કા દયમભમાન થમ શત?

(A) ભયાઠાકા
653

(B) ભૈત્રકકા (C) બિટીળકા (D) વરંકીકા

વાફયકાંઠાના યશેલાવી કમા પ્રધાન આંધ્રપ્રદે ળના ગલનવય ફન્દ્મા શતા?

(A) ડૉ.
654

(B) સયુ ત (C) જાભનગય (D) લડદયા

જે.કે. ળાશ (B) ડૉ.એ.કે. ળાશ (C) ડૉ.કે.કે. ળાશ (D) ડૉ.એભ.કે. ળાશ

ુ યાતન ખેરાડી યાજમ કક્ષાએ મવદ્વિ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમ એલડવ અલાભાં અલે છે ?
ગજ

(A) જમદીમવંશજી
655

સ્લાતંત્ર્મ ચલન ંુ બચહ્ન ‘ચક્ર’ યાખલાન ંુ ગાંધીજીને કણે સ ૂચવ્ય ંુ શત?ંુ

(A) વંતફેન
656

ુ
જમમવંશ (B) કુ ભાયા (C) લસ્તાર-તે
જાર (D) લીય ધલર

 ૂજમ ભટાએ રકને કમા ભંત્રની વાધના કયલા કહ્ય?ં ુ

(A) શફય
658

ુ ે લામ (D) શફય ્
્ તત ૌ વત ૌ (B) ્ નભઃ મળલામ (C) ્ નભ બગલતે લાસદ

દાંતીલાડા ફંધ મજના કમા જજલ્રાભાં છે ?

(A) વાફયકાંઠા
659

ુ ાય (C) ગંગ ૂફેન ભજુભદાય (D) કુ સભ
ુ ફેન ભજુભદાય
ભજુભદાય (B) ગંગાફેન ભજમદ

ુ મવિ ભંફદય કણે ફંધાવ્ય ંુ શત?ંુ
બગયનાય લવત ય ભલ્રીનાથન ંુ સપ્ર

(A) મવિયાજ
657

ુ યાત ગોયલ એલડવ (D) એકરવ્મ એલડવ
એલડવ (B) વયદાય લલ્રબબાઆ એલડવ (C) ગજ

(B) ાટણ (C) ભશેવાણા (D) ફનાવકાંઠા

એમળમાની વોથી ભટી શૉસ્સ્ટર કઆ છે ?

(A) લૉકશાડવ

શસ્સ્ટર-યાજકટ (B) એર શસ્સ્ટર-ગાંમધનગય (C) મવમલર શસ્સ્ટર-જાભનગય (D) મવમલર

શૉસ્સ્ટર-ભદાલાદ
660

ઈકાઆ ફંધ કમાં અલેર છે ?

(A) બરૂચ
661

(B) લડદયા (C) ડાંગ (D) સયુ ત

ન વયલય ક્ષી ભ્માયણ તયીકે કમા લવભાં જાશેય થય ંુ ?

(A) આ.વ.

૧ ૯૭૦ (B) આ.વ. ૧ ૯૯૮ (C) આ.વ. ૧ ૯૮૦ (D) આ.વ. ૧ ૯૬૯

662

ુ  ડુંગય ગજ
ુ યાતના કમા જજલ્રાભાં અલેર છે ?
ળેત્રંજ

(A) યાજકટ
663

(B) જાભનગય (C) જૂનાગઢ (D) બાલનગય

અળાયુ ા ભાતાન ભઢ કમાં અલેર છે ?

(A) જાભનગય
664

(B) સયુ ે ન્દ્રનગય (C) કચછ (D) યાજકટ

ુ યાતની કઇ વંસ્થા લાલ્ભીફક યાભામણની વભીબક્ષત-ાઠ વંાદનની કાભગીયી િાયા મલશ્વપ્રમવિ થઆ છે ?
ગજ

(A) પ્રાચમ

મલદ્યાભંફદય, લડદયા (B) ગીતા ભંફદય, ભદાલાદ (C) યાભામણ પ્રચાય વમભમત, ભદાલાદ (D) કૈ રાવ

અશ્રભ, ભહુલા

665

ફક્રકેટભાં દુબર રપી કની માદભાં યભામ છે ?

(A) જાભ
666

દુબરમવંશ (B) જાભ યણજજતમવંશ (C) દુબરમવંશ ગશીર (D) દુબરમવંશ વરંકી

ુ લધ ૂન ંુ નાભ શંુ શત ંુ ?
ગંગાવતીની ત્ર

(A) યભાફાઇ
667

(B) લીયરફાઇ (C) ાનફાઇ (D) લીયફાઇ

શ્રી વભનાથ વંસ્કૃત યમુ નલમવિટીની સ્થાના કમાં ને કમાયે થઆ?

(A) લેયાલ-આ.વ.૨ ૦૦૮
668

(B) વભનાથ-આ.વ. ૧ ૯૯૮ (C) ાટણ-આ.વ. ૧ ૯૮૮ (D) જાભનગય-આ.વ. ૧ ૯૭૮

ુ યાતભાં કમાં બયામ છે ?
રીરી ફયક્રભાન ભે ગજ

ુ મ
(A) ળેત્રંજ

લવતની તે ટીભાં (B) બગયનાય લવતની તે ટીભાં (C) ચટીરા લવતની તે ટીભાં (D) ાલાગઢની

તે ટીભાં
669

ુ યાતભાં લન ઈજાવથી ચારતા મલદ્યત
ુ ભથક કમાં અલેરા છે ?
ગજ

(A) ઓખા, ભાંડલી, રાંફા

(B) યફંદય, ભાંગય, ચયલાડ (C) રખત, કટે શ્વય, સ ૂયજફાયી (D) ઈબયાટ, દાંડી,

શજીયા
670

લડદયા જજલ્રાભાં અલેલ ં ુ કય ંુ તાલ મવટન સ્થ તયીકે ણ મલકાવ ામ્ય ંુ છે ?

(A) થ

તાલ (B) ળમભિષ્ટ્ઠા તાલ (C) અજલા તાલ (D) ભરાલ તાલ

671

ુ યાતના ઇમતશાવભાં કમા ગ્રંથની વન્દ્ભાનમાત્રા સપ્ર
ુ મવિ છે ?
ગજ

(A) મવિશેભ
672

ુ યાતન ંુ યે રલે સયુ ક્ષાદન ંુ તારીભ કેન્દ્ર કમાં અલેલ ં ુ છે ?
ગજ

ુ ત
(A) સય
673

ુ ાવન (C) મવિશેભ ળબ્દાનળ
ુ ાવન (D) ત્રણભાંથી એકણ નશં
ચફયત્ર (B) મવિશેભ કાવ્માનળ

(B) લરવાડ (C) નલવાયી (D) યાજીા

ુ યાતી કમલતા વાફશત્મભાં ‘ભશાકમલ’ કે ‘કમલવમ્રાટ’ તયીકે કણ ઓખામ છે ?
ગજ

(A) અનંદળંકય
674

ુ યાતીભાં વાયાનલ
ુ ાદ કમો છે તે ‘કાદં ફયી’ના યચમમતા કણ શતા?
કમલ બારણે જેન ગજ

(A) કમલ
675

ુ (B) ફાાળંકય કં થાફયમા (C) કમલ કાન્દ્ત (D) કમલ ન્દ્શાનારાર
ધ્રલ

શવ (B) ફાણબટ્ટ (C) કાબરદાવ (D) બારણ

ભોન ભંફદયના સ્થાક કણ શતા?

(A) શ્રીભદૌ

યાજચંર (B)  ૂ. ડંગયે જી ભશાયાજ (C)  ૂજમ શ્રી ભટા (D) વંત મુ નત

676 ‘વીતાશયણ’ કૃમતના
(A) કમલ
677

લીયમવંશ (B) કભવણ ભંત્રી (C) કમલ ફાણબટ્ટ (D) કમલ બારણ

ુ યાતના પ્રથભ ભફશરા કુ રમત કણ શતા?
ગજ

(A) શંવા
678

ૃ ુ રા વાયાબાઆ
ભશેતા (B) મલદ્યાગોયી નીરકં ઠ (C) ભેડભ કાભા (D) મદ

કચછી બાા એ કઆ બાાની ઈબાા છે ?

(A) ઈદૂવ

(B) વંસ્કત
(C) મવંધી (D) ંજાફી
ૃ

679 ‘મવંશને
(A) કમલ
680

યચમમતા કણ છે ?

ળસ્ત્ર ળા ! લીયને મ ૃત્યુ ળા !’ - અ ંફકત કમા કમલની છે ?

કરાી (B) ફલંતયામ ક. ઠાકય (C) કમલ ન્દ્શાનારાર (D) ઈભાળંકય જળી

ુ યાત યાજમનાં વો પ્રથભ યાજમાર (૧ ૯૬૦ભાં) કણ શતા?
ગજ

(A) ભશંદી

નલાઝ જ ંગ (B) ડૉ. જીલયાજ ભશેતા (C) ડૉ. શંવા ભશેતા (D) ભયાયજી દે વાઆ

681 ‘શંવાઉરી’ દ્યલાતાવ

કમા જાણીતા કમલ-બલાઆ કરાકાયની છે ?

(A) વાઇત
682

ુ નામક (D) કૈ રાવ ંડયા
ઠાકય (B) જમળંકય સદ
ંુ યી (C) પ્રાણસખ

ુ યાતી ખફાય
ફશંદની પ્રજાને સ્લાતંત્ર્મ ચલભાં વફક્રમ કયલા ભાટે ગાંધીજીએ બાયતભાં વોપ્રથભ કય ંુ ગજ

ળરૂ કય?ં ુ
(A) સ્લયાજ
683

(B) ઇન્ન્દ્ડમન ઓમનમન (C) નલજીલન (D) મંગ ઇન્ન્દ્ડમા

સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતીન જન્દ્ભ કમાં થમ શત ?
(જજ. સયુ ે ન્દ્રનગય) ( B) ધંધ ૂકા (જજ. ભદાલાદ) ( C) ટં કાયા (જજ. યાજકટ) ( D) મળશય (જજ.

(A) ધ્રાંગધ્રા

બાલનગય)
684

ુ યાત નજીક કમ વમરુ છે ?
ગજ

(A) ફશંદ
685

ભશાવાગય (B) અકવ ફટક ભશાવાગય (C) યફી વમરુ (D) ેવેફપક ભશાવાગય

ુ યાત અલે છે ?
ભાખીભાય કુ ન ંુ કય ંુ ક્ષી મળમા ગાલા ફશભારમથી ગજ

(A) ફપયજી
686

કચછભાં જલા ભતા મલમળષ્ટ્ટ પ્રકાયના ઝૂંડા અકાયના ઘયને શંુ કશેલામ છે ?

(A) ભગ
ૂં ા
687

(B) ડચ (C) ભગર (D) અયફ

ુ યાતન વોથી નાન જજલ્ર કમ છે ?
લસ્તીની દૃન્ષ્ટ્ટએ ગજ

(A) કચછ
691

ુ ાઆ ણચા (D) સફુ પમાન ળેખ
ળેઠી (B) તેજવ ફાકયે (C) ફાબબ

ુ યાતની સપ્ર
ુ મવિ લરબી મલદ્યાીઠન નાળ કણે કમો?
૭ભી વદીભાં ગજ

(A) ફ્રેંચ
690

ીાજી (B) વંત ીાયાલ જાડેજા (C) વંત ીા ગીગા (D) વંત ીાજી ઘઘાજી

ુ યાતને આંતયયાષ્ટ્રીમસ્તયે નાભના ાલનાય ખેરાડીન ંુ નાભ શંુ છે ?
ચેવભાં ગજ

(A) ગીત
689

(B) ખરકું (C) મગ
ં ૂ ા (D) ઝુંડા

ુ યાતના કમા યાજલી વંતના નાભ વાથે ીાલાલ ફંદયન ંુ નાભ જડામેલ ં ુ છે ?
ગજ

(A) વંત
688

ભાખીભાય (B) અવભાની ભ ૂય ભાખીભાય (C) ખાખી ભાખીભાય (D) યાખડી ી ભાખીભાય

(B) ડાંગ (C) વાફયકાંઠા (D) ગાંધીનગય

ુ યાતી વાફશત્મ ક્ષેત્રે નંધાત્ર પ્રદાન ફદર કમ સલ
ુ ણવચર
ગજ
ં ક એનામત કયલાભાં અલે છે ?

(A) યણજજતયાભ

ુ ણવચર
ુ ણવચર
ુ ણવચર
સલ
ં ક (B) યણજજતમવંશ સલ
ં ક (C) યાજેન્દ્રમવંશ સલ
ં ક (D) યણજજતકુ ભાય

ુ ણવચર
સલ
ં ક
692

નભવદા નદીન ંુ ાણી ન્દ્મ કઆ નદીને ભે છે ?

(A) તાી
693

ુ
ને  ૂણાવ (B) બાદય ને ળેત્રંજી
(C) ભ ૂખી ને કં કાલટી (D) વાફયભતી નદી ને વયસ્લતી

કમલ ખ ભદાલાદભાં કમાં યશેતા શતા?

(A) ખારીની
694

ુ યાતભાં વોથી છે લ્રે સ ૂમાવસ્ત કમા જજલ્રાભાં થામ છે ?
ગજ

(A) જૂનાગઢ
695

(B) લરવાડ (C) બાલનગય (D) ભદાલાદ

ુ યાતભાં કમા સ્થે થમ શત?
ઔયં ગઝેફન જન્દ્ભ ગજ

(A) દાશદ
698

ુ તસ્લાભી (D) મમુ ન સવ્ર
ુ ત
(B) શેભનાબ (C) સવ્ર

ુ યાતભાં જાભપ ને દાડભના ઈત્ાદન ભાટે કમ જજલ્ર વોથી લધ ુ જાણીત છે ?
ગજ

(A) યાજકટ
697

(B) કચછ (C) જાભનગય (D) યફંદય

િાયકાધીળન ંુ મનજભંફદય વો પ્રથભલાય કણે ફંધાવ્ય ંુ શત?ંુ

(A) વ્રજનાબ
696

, યામયુ (B) ાડા, ખાફડમા (C) ઢાની , અસ્ટફડમા (D) દે વાઆની , ખાફડમા

(B) ભદાલાદ (C) ગધયા (D) ફારામવનય

ુ યાતભાં પ્રથભ ટે ક્ષટાઇર ભીરના સ્થાક કણ શતા?
ગજ

(A) યણછડરાર
699

ખંબાતન ંુ ોયાબણક નાભ શંુ છે ?

(A) શ્રીસ્થ
700

છટારાર (B) પ્રેભચંદ યામચંદ (C) કસ્તયુ બાઆ રારબાઆ (D) નાનજી કારીદાવ ભશેતા

(B) સ્તંબતીથવ (C) સ્તંબસ્થર (D) અનતવ

ુ યાતી બાાભાં રકવાફશત્મના વલવપ્રથભ વંળધક-વંાદક કને ગણલાભાં અલે છે ?
ગજ

(A) ઈભાળંકય

ુ ળી
જળી (B) ઝલેયચંદ ભેઘાણી (C) યભણરાર લવંતરાર દે વાઆ (D) કનૈમારાર મન

ફયણાભ
601 ‘ભાણબટ્ટ’ લગાડનાય

602

603

અખ્માનકાયન ંુ નાભ જણાલ.

Ans: ળલ્ભ

વ્યાશ

ુ યાતી બાાન ંુ પ્રથભ ફાાબક્ષક કય ંુ શત?ંુ Ans: ગાંડીળ
ગજ
ુ યાતન કણ યલ
ુ ાન તયલૈમ છે ?
૩ ૫ કી.ભી. શી આગ્રીળ ખાડીને ૧ ૨ કરાકભાં વાય કયનાય ગજ

Ans: સફુ િયાન

ેખ

604

ુ યાતના પ્રથભ યે ફડમ સ્ટેળનની ળરૂઅત કમાયે , કમાંથી થઆ? Ans: ઇ.શ. ૧૯૩૪માં-ળડોદરા
ગજ

605

તાયં ગા લવત કમા જજલ્રાભાં અલેર છે ? Ans: મષેશાણા

606

ુ યાતન ંુ કય ંુ ળશેય જાણીત ંુ છે ? Ans: રાજકોટ
ઝલેયાતના ઈત્ાદન ને મનકાવક્ષેત્રે ગજ

607

બાયતન ંુ ફીજા ક્રભન ંુ વોથી ભટંુ વામન્દ્વ વીટી કમાં અલેલ ં ુ છે ? Ans: અમદાળાદ

608 ‘વંદેળ

યાવક’ કૃમતના યચમમતાન ંુ નાભ જણાલ.

Ans: કવળ

અબ્દુર રષેમાન

609

ખાન જન્દ્ભ કમાં થમ શત? Ans: જેતપરુ (અમદાળાદ નજીક)

610

ુ યાતના કમા લનમલસ્તાયભાં જલા ભે છે ?
ફદડા જેલી દે ખાતી ચકતાલાી બફરાડી ગજ

Ans: નમમદા
611

જજલ્ાના શ ૂરપાણેશ્વરના જ ંગો

ુ યાતી વાફશત્મભાં ‘દ્વિયે પ’ની લાતાવઓ મ ૂ કમા રેખકન ંુ વર્જન છે ? Ans: રા. વળ. પાઠક
ગજ

612

ુ યાતના ચાલકુ મ યાજલીઓ મલળે ભાફશતી અતાં વંસ્કૃત કાવ્મ ‘કુ ભાયાર ચફયત્રમ’ૌ નાં યચમમતા કણ છે ?
ગજ

Ans: ષેમચન્દ્રાચાયમ
613

ઝલેયચંદ ભેઘાણીન ંુ ઈનાભ શંુ શત?ંુ Ans: સકુ ાની

614

બાયતની મલવયામેરી રકયભતન ંુ દભ ૂત બાથ ંુ રૂુ ં ાડનાય ગ્રંથન ંુ નાભ જણાલ.

615

ુ યાતભાં વોથી ભટંુ ગીતાભંફદય કમા ળશેયભાં અલેલ ં ુ છે ? Ans: ભદાલાદ
ગજ

616

ુ યાતન એકભાત્ર દફયમાફકનાય જે ચ ૂનાની ટેકયીઓથી ઘેયામેર છે તેન ંુ નાભ શ?ંુ Ans: ગનાથ
ગજ

617

ુ યાતન ખેરાડી આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે મવદ્વિ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમ એલડવ અલાભાં અલે છે ?
ગજ

Ans: એકરવ્મ

Ans: રકયભત

એલડવ

618

સ્લામભનાયામણ વંપ્રદામના સ્થાક કણ શતા ? Ans: વશજાનંદ સ્લાભી

619

ુ ફ ઈજલામ છે ? Ans: ઈત્તયામણ
કમ ફશંદુ તશેલાય અંગ્રેજી તાયીખ મજ

620

ભયામ ફનાવકાંઠાના કમા તાલકુ ાન ંુ ન ૃત્મ છે ? Ans: લાલ

621

ુ યાત યાજમની સ્થાના છી કય ંુ ળશેય ાટનગય ફન્દ્ય?ંુ Ans: ભદાલાદ
ગજ

622

ુ યાતી બાાન ંુ પ્રથભ દે ળબફકત કાવ્મ કણે રખ્ય?ંુ Ans: કમલ દરતયાભ
લાવચીન ગજ

623

ારનયુ નજીક કમ યીવટવ અલેર છે ? Ans: ફારાયાભ યીવટવ

624

ુ યાતી બાાભાં પ્રથભ વાપ્તાફશક કણે પ્રકામળત કય?ં ુ Ans: એરેકઝાન્દ્ડય ફકન્દ્રક પબ્વવ
આ.વ. ૧ ૮૪૯ ગજ

625

યણભલ્ર છંદભાં કમા યવન ંુ અરેખન થય ંુ છે ? Ans: લીય યવ

626

ચટીરા ડુંગય ઈય કય ંુ પ્રમવિ ભંફદય અલેલ ં ુ છે ? Ans: ચામડ
ંુ ા ભાતા

627

ુ યાતી ગ્રંથ શ્રેણી ફેસ્ટવેરય ફની શતી?
ભશેન્દ્ર ભેઘાણી વંાફદત કઆ ગજ

Ans: યધી

628

વદીની લાચનમાત્રા-બાગ ૧ થી ૪

નેળનર શેન્દ્ડફર ચેમ્ીમનળી -૨ ૦૦૭ ભાં ઈત્કષ્ટ્ૃ ટ દે ખાલ કયનાય મનકું જ કશાયને કમા એલડવ થી

નલાજલાભાં અવ્મા શતા? Ans: વયદાય ટે ર એલડવ (જુમનમય)

629

લરવાડ જજલ્રાના કમા સ્થે રેડી મલરવન મ્યબુ ઝમભ અલેલ ં ુ છે ? Ans: ધયભયુ

630

ક્રાંમતલીય શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાવન ંુ અંગ્રેજી બાાભાં જીલનચફયત્ર કણે રખ્ય ંુ છે ? Ans: ઇન્દ્દુરાર માબિક

631

ખા ઈયાંત કમા કમલએ ઈત્તભ છપ્ા રખ્માં છે ? Ans: કમલ ળાભ

632 ‘ઈિલગીતા’ ને ‘વતીગીતા’ કૃમતઓ

ુ તાનંદ સ્લાભી
કની છે ? Ans: મક

633

ુ યાતના કમા જલારામક ફંદયન પી રે ડ ઝન તયીકે મલકાવ થમ છે ? Ans: કં ડરા
ગજ

634

ુ યાતનાં કમા ગ્રણી ઈદ્યગમતએ કેબરક મભરની સ્થાના કયી શતી? Ans: અંફારાર વાયાબાઆ
ગજ

635

ુ ીન ંુ ચફયત્ર કમા સ્ુ તકભાં અરેખ્ય ંુ છે ? Ans: રીરાલતી જીલનકરા
ગલધવનયાભે તાની ત્ર

636 ‘ધફીન

637

કત
ૂ ય, નશં ઘયન કે નશં ઘાટન’ કશેલતના યચમમતા કણ છે ? Ans: ળાભ બટ્ટ

ુ યાતન વોથી ભટ ફંધ કમ છે ? Ans: વયદાય વયલય ડેભ
ગજ

ુ ારલધ’ના
638 ‘મળશ

યચમમતા કણ શતા? Ans: ભશાકમલ ભાઘ

639

શ્રીકૃષ્ટ્ણ લવાન ામ્મા તે બારકાતીથવ કમા જજલ્રાભાં અલેર છે ? Ans: જૂનાગઢ

640

ભદાલાદભાં અલેરી ‘બમઘાટ’ વભામધ કની છે ? Ans: ભયાયજી દે વાઇ

641

યણઝબણય ંુ ને જબણય ંુ લગાડીને નાચતાં ગાતાં અફદલાવી જડકા જલાન લ્શાલ કમા ભેાભાં ભે છે ?

Ans: ળાભાજીના

642

ભેાભાં

ુ ુ નાનક કચછભાં કમાં યહ્યા શતા? Ans: રખત
ગર

643

ુ ની
બરૂચની ાયં યીક શસ્તકા કઆ છે ? Ans: સજ

644

રાકડીનાં ફે દં ડા લડે યભાત યાવ કમા નાભે ઓખામ છે ? Ans: રકુ ટા યાવ

645

ુ યી-૧ ૯૦૫
શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાવ એ ‘ઇન્ન્દ્ડમા શાઉવ’ ની સ્થાના કમાયે કયી શતી? Ans: પેબ્રઅ

646

ઈત્કં ઠેશ્વય ભશાદે લ કઇ નદીના કાંઠે અલેલ ં ુ મવટન સ્થ છે ? Ans: લાત્રક

647

ુ યાતભાં રાર યં ગન ડરેભાઆટ અયવ કમાં ભે છે ? Ans: છુછાયુ ા
ગજ

648 ‘લાડીઓના

ુ યાતન કમ જજલ્ર પ્રખ્માત છે ? Ans: લરવાડ
જજલ્રા’ તયીકે ગજ

649

ુ યાતી ભફશરા ખેરાડીન ંુ નાભ જણાલ.
ખ-ખની યભતના પ્રમવિ ગજ

650

લરવાડ જજલ્રાભાં કઆ લવતભાા થયામેરી છે ? Ans: ાયનેયા

651

ુ યાતન ંુ વોપ્રથભ મલજીથી ચારત ંુ સ્ભળાન કમા ળશેયભાં સ્થાય ંુ શત?ંુ Ans: જાભનગય
ગજ

652

વભનાથન જજણોિાય કમા કા દયમભમાન થમ શત? Ans: વરંકીકા

653

વાફયકાંઠાના યશેલાવી કમા પ્રધાન આંધ્રપ્રદે ળના ગલનવય ફન્દ્મા શતા? Ans: ડૉ.કે.કે. ળાશ

654

ુ યાતન ખેરાડી યાજમ કક્ષાએ મવદ્વિ પ્રાપ્ત કયે ત્માયે તેને કમ એલડવ અલાભાં અલે છે ? Ans:
ગજ

Ans: બાલના

યીખ

જમદીમવંશજી એલડવ

655

ુ ાય
સ્લાતંત્ર્મ ચલન ંુ બચહ્ન ‘ચક્ર’ યાખલાન ંુ ગાંધીજીને કણે સ ૂચવ્ય ંુ શત?ંુ Ans: ગંગાફેન ભજમદ

656

ુ મવિ ભંફદય કણે ફંધાવ્ય ંુ શત?ંુ Ans: લસ્ત
ુ ાર-તેજાર
બગયનાય લવત ય ભલ્રીનાથન ંુ સપ્ર

657

 ૂજમ ભટાએ રકને કમા ભંત્રની વાધના કયલા કહ્ય?ં ુ Ans: શફય ્

658

દાંતીલાડા ફંધ મજના કમા જજલ્રાભાં છે ? Ans: ફનાવકાંઠા

659

એમળમાની વોથી ભટી શૉસ્સ્ટર કઆ છે ? Ans: મવમલર શૉસ્સ્ટર-ભદાલાદ

660

ઈકાઆ ફંધ કમાં અલેર છે ? Ans: સયુ ત

661

ન વયલય ક્ષી ભ્માયણ તયીકે કમા લવભાં જાશેય થય ંુ ? Ans: આ.વ. ૧ ૯૬૯

662

ુ  ડુંગય ગજ
ુ યાતના કમા જજલ્રાભાં અલેર છે ? Ans: બાલનગય
ળેત્રંજ

663

અળાયુ ા ભાતાન ભઢ કમાં અલેર છે ? Ans: કચછ

664

ુ યાતની કઇ વંસ્થા લાલ્ભીફક યાભામણની વભીબક્ષત-ાઠ વંાદનની કાભગીયી િાયા મલશ્વપ્રમવિ થઆ છે ?
ગજ

Ans: પ્રાચમ

મલદ્યાભંફદય, લડદયા

665

ફક્રકેટભાં દુબર રપી કની માદભાં યભામ છે ? Ans: જાભ દુબરમવંશ

666

ુ લધ ૂન ંુ નાભ શંુ શત ંુ ? Ans: ાનફાઇ
ગંગાવતીની ત્ર

667

શ્રી વભનાથ વંસ્કૃત યમુ નલમવિટીની સ્થાના કમાં ને કમાયે થઆ? Ans: લેયાલ-આ.વ.૨ ૦૦૮

668

ુ યાતભાં કમાં બયામ છે ? Ans: બગયનાય લવતની તે ટીભાં
રીરી ફયક્રભાન ભે ગજ

669

ુ યાતભાં લન ઈજાવથી ચારતા મલદ્યત
ુ ભથક કમાં અલેરા છે ? Ans: ઓખા, ભાંડલી, રાંફા
ગજ

670

લડદયા જજલ્રાભાં અલેલ ં ુ કય ંુ તાલ મવટન સ્થ તયીકે ણ મલકાવ ામ્ય ંુ છે ? Ans: અજલા તાલ

671

ુ યાતના ઇમતશાવભાં કમા ગ્રંથની વન્દ્ભાનમાત્રા સપ્ર
ુ મવિ છે ? Ans: મવિશેભ ળબ્દાનળ
ુ ાવન
ગજ

672

ુ યાતન ંુ યે રલે સયુ ક્ષાદન ંુ તારીભ કેન્દ્ર કમાં અલેલ ં ુ છે ? Ans: લરવાડ
ગજ

673

ુ યાતી કમલતા વાફશત્મભાં ‘ભશાકમલ’ કે ‘કમલવમ્રાટ’ તયીકે કણ ઓખામ છે ? Ans: કમલ ન્દ્શાનારાર
ગજ

674

ુ યાતીભાં વાયાનલ
ુ ાદ કમો છે તે ‘કાદં ફયી’ના યચમમતા કણ શતા? Ans: ફાણબટ્ટ
કમલ બારણે જેન ગજ

675

ભોન ભંફદયના સ્થાક કણ શતા? Ans:  ૂજમ શ્રી ભટા

676 ‘વીતાશયણ’ કૃમતના

યચમમતા કણ છે ? Ans: કભવણ ભંત્રી

677

ુ યાતના પ્રથભ ભફશરા કુ રમત કણ શતા? Ans: શંવા ભશેતા
ગજ

678

કચછી બાા એ કઆ બાાની ઈબાા છે ? Ans: મવંધી

679 ‘મવંશને

680

ળસ્ત્ર ળા ! લીયને મ ૃત્યુ ળા !’ - અ ંફકત કમા કમલની છે ? Ans: કમલ ન્દ્શાનારાર

ુ યાત યાજમનાં વો પ્રથભ યાજમાર (૧ ૯૬૦ભાં) કણ શતા? Ans: ભશંદી નલાઝ જ ંગ
ગજ

681 ‘શંવાઉરી’ દ્યલાતાવ

682

કમા જાણીતા કમલ-બલાઆ કરાકાયની છે ? Ans: વાઇત ઠાકય

ુ યાતી ખફાય
ફશંદની પ્રજાને સ્લાતંત્ર્મ ચલભાં વફક્રમ કયલા ભાટે ગાંધીજીએ બાયતભાં વોપ્રથભ કય ંુ ગજ

ળરૂ કય?ં ુ Ans: નલજીલન

683

સ્લાભી દમાનંદ વયસ્લતીન જન્દ્ભ કમાં થમ શત ? Ans: ટં કાયા (જજ. યાજકટ)

684

ુ યાત નજીક કમ વમરુ છે ? Ans: યફી વમરુ
ગજ

685

ુ યાત અલે છે ? Ans: ફપયજી ભાખીભાય
ભાખીભાય કુ ન ંુ કય ંુ ક્ષી મળમા ગાલા ફશભારમથી ગજ

686

કચછભાં જલા ભતા મલમળષ્ટ્ટ પ્રકાયના ઝૂંડા અકાયના ઘયને શંુ કશેલામ છે ? Ans: ભગ
ંૂ ા

687

ુ યાતના કમા યાજલી વંતના નાભ વાથે ીાલાલ ફંદયન ંુ નાભ જડામેલ ં ુ છે ? Ans: વંત ીાજી
ગજ

688

ુ યાતને આંતયયાષ્ટ્રીમસ્તયે નાભના ાલનાય ખેરાડીન ંુ નાભ શંુ છે ? Ans: તેજવ ફાકયે
ચેવભાં ગજ

689

ુ યાતની સપ્ર
ુ મવિ લરબી મલદ્યાીઠન નાળ કણે કમો? Ans: અયફ
૭ભી વદીભાં ગજ

690

ુ યાતન વોથી નાન જજલ્ર કમ છે ? Ans: ડાંગ
લસ્તીની દૃન્ષ્ટ્ટએ ગજ

691

ુ યાતી વાફશત્મ ક્ષેત્રે નંધાત્ર પ્રદાન ફદર કમ સલ
ુ ણવચર
ગજ
ં ક એનામત કયલાભાં અલે છે ?

Ans: યણજજતયાભ

ુ ણવચર
સલ
ં ક

692

નભવદા નદીન ંુ ાણી ન્દ્મ કઆ નદીને ભે છે ? Ans: વાફયભતી નદી ને વયસ્લતી

693

કમલ ખ ભદાલાદભાં કમાં યશેતા શતા? Ans: દે વાઆની , ખાફડમા

694

ુ યાતભાં વોથી છે લ્રે સ ૂમાવસ્ત કમા જજલ્રાભાં થામ છે ? Ans: કચછ
ગજ

695

િાયકાધીળન ંુ મનજભંફદય વો પ્રથભલાય કણે ફંધાવ્ય ંુ શત?ંુ Ans: વ્રજનાબ

696

ુ યાતભાં જાભપ ને દાડભના ઈત્ાદન ભાટે કમ જજલ્ર વોથી લધ ુ જાણીત છે ? Ans: બાલનગય
ગજ

697

ુ યાતભાં કમા સ્થે થમ શત? Ans: દાશદ
ઔયં ગઝેફન જન્દ્ભ ગજ

698

ુ યાતભાં પ્રથભ ટે ક્ષટાઇર ભીરના સ્થાક કણ શતા? Ans: યણછડરાર છટારાર
ગજ

699

ખંબાતન ંુ ોયાબણક નાભ શંુ છે ? Ans: સ્તંબતીથવ

700

ુ યાતી બાાભાં રકવાફશત્મના વલવપ્રથભ વંળધક-વંાદક કને ગણલાભાં અલે છે ?
ગજ

Ans: ઝલેયચંદ

ભેઘાણી

