ગુજયાત ક્લીઝ

(64)

1776 કવલ અને વંગીતકાય એભ ફંને ક્ષેત્રે અભ ૂત ૂલવ પ્રવવદ્ધિ ભેલનાય કરાકાયનુ ં નાભ જણાલો.
Ans: અવલનાળ વ્માવ
1777જૂનાગઢભાં આલેલ ું કયુ ં સ્થ પ્રાચીન ફૌિ ગુપાઓ ભાટે પ્રવવિ છે ?
Ans: ઉયકોટ
1778 ગુજયાતભાં ફાજયીનુ ં વૌથી લધુ લાલેતય અને ઉત્ાદન કમા જજલ્રાભાં થામ છે ?
Ans: ફનાવકાંઠા
1779 વલળા શભીયવય તાલ કમાં આલેલ ું છે ?
Ans: ભ ૂજ
1780 અભદાલાદભાં વૌપ્રથભ આયુલેદદક કોરેજની સ્થાના કોણે કયી શતી?
Ans: ભબક્ષુ અખંડાનંદ
1781 ગુજયાતનુ ં યે રલે સુયક્ષાદનુ ં તારીભ કેન્દ્ર કમાં આલેલ ું છે ?
Ans: લરવાડ
1782 ભોશમ્ભદ ફેગડાના ળાવન દયવભમાન જાણીતા વલદ્વાન અબુર પઝર ગઝરુની કમા સ્થે થી
આલીને ગુજયાતભાં લસ્મા શતા?

Ans: વળિમા

1783 નયવવિંશ ે ોતાનાં દોભાં મુખ્મત્લે કમો ભાત્રાભે છંદ પ્રમોજમો છે ?
Ans: ઝૂરણાં
1784 ભશાગુજયાત આંદોરન કોની આગેલાની શેઠ થયુ ં શત?ુ ં
Ans: ઈન્દ્દુરાર માભિક
1785 ભિટીળયાજ દયવભમાન વૌપ્રથભ સ્થામેરી ગુજયાતી ળાાઓભાં કમા વલમોનુ ં વળક્ષણ
આલાભાં આલતુ?ં

Ans: ભ ૂગો અને ખગોળાસ્ત્ર

1786 જાણીતા નાટયકાય જમળંકય સુદયીનુ
ં
ં મ ૂ નાભ જણાલો.
Ans: જમળંકય બોજક
1787 ગુજયાતની વૌપ્રથભ કૃવ યુવનલવવિટીની સ્થાના કમાં અને કમાયે થઇ ?
Ans: દાંતીલાડા-ઇ.વ. ૧૯૭૩
1788ોયફંદયભાં કમા યાજલંળે વૌથી લધુ વભમગાા ભાટે ળાવન કયુું શત?ુ ં
Ans: જેઠલા યાજલંળ
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1789 ભભણરાર દ્ધદ્વલેદીએ રોડવ રીટનની કઈ અંગ્રેજી નલરકથાનો બાલાનુલાદ કમો છે ?
Ans: ઝેનોની
1790 ગાંધીજીના અંગત વભચલ કોણ શતા?
Ans: ભશાદે લબાઇ દે વાઇ
1791 ગુજયાતી કવલતાભાં રમનો યાજલી કોને કશેલાભાં આલે છે ?
Ans: કવલ યભેળ ાયે ખ
1792 ગુજયાતના કમા કવલને ‘આખ્માન કવલ વળયોભણી’નુ ં ઉનાભ ભળયુ?ં
Ans: ભશાકવલ પ્રેભાનંદ
1793 ‘પ્રફોધ ફત્રીવી’ કૃવતના યચવમતા કોણ છે ?
Ans: કવલ ભાંડણ ફંધાયો
ુ ની ભસ્સ્જદ અભદાલાદભાં કમાં આલેરી છે ?
1794 દશિંદુ-મુસ્સ્રભ એકતાનાં પ્રતીક વભી ફાફા લુલઈ
Ans: જભારુય
1795 ચાયે મ લેદોની દૈ લત વંદશતાઓના વંાદક લેદમ ૂવતિ વાતલરેકયના નાભ વાથે જોડામેરી
વંસ્થા ગુજયાતભાં કમા સ્થે છે ?
Ans: દકલ્રા ાયડી (જજ. લરવાડ)
1796 વાફયભતી નદીનું ઉદગભ સ્થાન કયુ ં છે ?
Ans: ઢેફય વયોલય- યાજસ્થાન
1797 ળેય ખાન ફાફીએ જૂનાગઢભાં ફાફીલંળની સ્થાના કમાયે કયી?
Ans: ઇ.વ. ૧૭૪૭
1798 ઝલેયચંદ ભેઘાણીનો જન્દ્ભ કમાં થમો શતો ?
Ans: ચોટીરા
1799 ગુજયાતનુ ં યાજમ વ ૃક્ષ કયું છે ?
Ans: આંફો
1800 દરતયાભે છંદળાસ્ત્રભાં કમો ગ્રંથ યચ્મો છે ?
Ans: દરત વિંગ
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