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કના ળાવનકા દયમ્માન ગુજયાતનુ ું ાટનગય અભદાલાદથી ચાુંાનેય ખવેડાયુ?ું
Ans: ભશુંભદ ફેગડ

92

ળેયફજાયના નેલરમન તયીકે કમા સુયતી ઓખાતા શતા?
Ans: પ્રેભચુંદ યામચુંદ

93

આઝાદી છી વોયાષ્ટ્રના રકળાશી યાજમના પ્રથભ મુખ્મભુંત્રી કણ ફન્મા?
Ans: ઉચ્છુંગયામ ઢેફય

94

ગાુંધીજીનુ ું સ્લયાજ અંગેન ુ ું લચિંતન કમા પુસ્તકભાું આરેખામેલ ુું છે ?
Ans: હશિંદ સ્લયાજ

95

જમદે લની કઈ કૃતતથી નયતવિંશ ભશેતા પ્રબાતલત થમા શતા ?
Ans: ગીત ગતલિંદ

96

ગુજયાતભાું જાભનગય નજીક વૈતનક ળાા કમાું આલેરી છે ?
Ans: ફારાછડી

97

છે ક ઇ.વ. ૧૮૮૯ભાું ‘યદે ળી ભાર આણા દે ળભાું તૈમાય કયલા ળા ઉામ મજલા’
એ તલમ ય ઈનાભ તલજેતા તનિંફધ કણે રખ્મ શત?

98

Ans:બલાનીળુંકય જળી

નફેર ાહયતતક તલજેતા યલીન્રનાથ ટાગયની પ્રતવદ્ધ કૃતત ગીતાુંજરીન અનુલાદ કણે કમો છે ?
Ans: કતલ કાન્ત

99

કતલ નભમદે કમા વાભતમક દ્વાયા વભાજ સુધાયાની દાુંડી ીટી શતી?
Ans: ડાુંહડમ

100

કતલ દ્મનાબે કઈ કૃતતની યચના કયી છે ?
Ans: કાન્શડદે પ્રફુંધ

101

ગુજયાતના કમા સ્લાતુંત્રલીય ‘દયફાય’ ના ઉનાભથી જાણીતા છે ?
Ans: ગાદાવ

102

ઉદલાડાભાું આલેરી કઇ અલગમાયી જલારામક છે ?
Ans: તલત્ર ઈયાનળ પામય ટેમ્ર
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લમ ૨૦૦૦ભાું સ્થામેરી ‘કણામલતી અતીતની ઝાુંખી’ કમાું આલેરી છે ?
Ans: વુંસ્કાય કેન્ર-અભદાલાદ

104

ગુજયાતની પ્રથભ રૉ કરેજ કણે-કણે ળરૂ કયી શતી?
Ans: વયદાય ટે ર, કસ્તુયબાઇ રારબાઇ, પુરુત્તભ ભાલુંકય

105

કમ ગ્રીક નાતલક ઘણા લો સુધી બરૂચભાું યહ્ય શત?
Ans: ેયીપ્રવ

106

સુપ્રતવદ્ધ કતલ અખાના ગુરુ કણ શતા?
Ans: ગુરુ બ્રહ્માનુંદ

107

ઐતતશાતવક દૃષ્ષ્ટ્ટએ અલામચીન ગુજયાતી વાહશત્મના અગ્રણી વર્જક કણ ગણામ છે ?
Ans: કતલ દરતયાભ

108

કનૈમારાર મુનળી યલચત કાક અને ભુંજયી ાત્ર કઇ કૃતતભાું આલે છે?
Ans: ગુજયાતન નાથ

109

ઉત્તય ગુજયાતના કીઓભાું જાણીત ુ ું ન ૃત્મ છે ?
Ans: અશ્વ ન ૃત્મ

110

બાલનગય જજલ્રાભાું ખાયા ાણીભાુંથી ભીઠુું ાણી ફનાલલાન પ્રાન્ટ કમાું આલેર છે ?
Ans: આલાલણમા

111

ઇંગ્રૅન્ડની આભવબાભાું ચટાઇ
ું ૂ
આલનાય વોપ્રથભ હશિંદી કણ શતા?
Ans: દાદાબાઇ નલયજી

112

અહટયાનુું આખુું નાભ શુ ું છે ?
Ans: અભદાલાદ ટેકવટાઇર ઈન્ડસ્રીઝ એન્ડ યીવચમ એવતવએળન

113

વભાજસુધાયક ભશીતયાભ નીરકુંઠે કઈ નલરકથા રખી શતી ?
Ans: વાસુ લહુની રડાઈ

114

કમા ગુજયાતી નેતાને બાયતના લડાપ્રધાન ફનલાનુ ું ફહુભાન ભળયુ ું શત?ુ ું
Ans: ભયાયજીબાઈ દે વાઈ
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ઊંઝા નજીક આલેરાું એલા સ્થનુ ું નાભ આ જમાું હશન્દુ-મુસ્સ્રભ ફુંને કભના દળમનાથીઓ આલે છે
Ans: ભીયાદાતાય

116

ગુજયાતની કન્માઓ દ્વાયા અાઢ ભહશનાભાું કયાતાું અલ ૂણાું વ્રતને શુ ું કશેલામ છે ?
Ans: ભાકત

117

‘ગુજયાતી બાાના જાગૃત ચકીદાય’ની ઉભા કને આલાભાું આલી છે ?
Ans: નયતવિંશયાલ હદલેહટમા

118

ગુજયાતભાું વોપ્રથભ કઇ કેતભકર ઈન્ડસ્રી સ્થાઇ શતી?
Ans: એરેમ્મ્ફક કેતભકર લક્વમ-લડદયા

119

જાભનગય જજલ્રાભાું ક્ષીઓનુ ું કયુ ું અબમાયણ્મ આલેલ ુું છે ?
Ans: ભશા ગુંગા અબમાયણ્મ

120

‘પ ૃથ્લીયાજ યાવ’ ગ્રુંથની યચના કણે કયી શતી?
Ans: કતલ ગણતત
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