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કમા ગુજયાતી ખગળાસ્ત્રીને અભેયીકન ખગ વલજ્ઞાન વંસ્થા ‘નાવા’ભાં કાભ કયલાનુ ં વોબાગ્મ
પ્રાપ્ત થયુ ં શતુ?ં

212

(8)

Ans: ડૉ. ઉેન્દ્ર દે વાઇ

અભદાલાદભાં આલેરી જાભા ભસ્સ્જદ કણે ફંધાલી શતી ?
Ans: ફાદળાશ અશભદળાશ

213

વરંકી લંળના પ્રથભ ળાવકનુ ં નાભ જણાલ.
Ans: મ ૂયાજ વરંકી

214

ભશાત્ભા ગાંધીજીને વત્મવ્રતધાયક ફનલા કમા નાટકે પ્રેયણા પ ૂયી ાડી શતી?
Ans: વત્મલાદી યાજા શરયશ્ચંર

215

કમા વળલભંરદયભાં નયવવિંશ ભશેતાને ‘યાવદળશન’ થમા શતા?
Ans: ગનાથ ભશાદે લ (જૂનાગઢ)

216

ગુજયાતી વારશત્મભાં ‘ભાણબટ્ટ’ કે ‘ગાગરયમા બટ્ટ’ તયીકે કણ ઓખામ છે ?
Ans: પ્રેભાનંદ

217

ગયખનાથની તભ ૂવભ તયીકે કયુ ં સ્થ પ્રખ્માત છે ?
Ans: ધીણધય ડુગ
ં ય

218

ંચભશાર બીર વેલાભંડની સ્થાના કણે કયી?
Ans: ઠક્કયફાા

219

દક્ષિણ ગુજયાતભાં ળેયડીનુ ં લાલેતય ળરૂ કયાલનાય ગુજયાતી કણ શતા?
Ans: દમાયાભ કુંલયજી ટેર

220

‘વાથશ જડણીકળ’ના મુખ્મ વંાદક કણ શતા?
Ans: ભગનબાઇ પ્રભુબાઇ દે વાઇ

221

તાી નદી ય કમા ફે ફંધ ફાંધલાભાં આવ્મા છે ?
Ans: કાકયાય અને ઉકાઇ

222

કયું જાણીતુ ં તીથશસ્થ અગાઉ ધનકપુયી તયીકે ઓખાત ુ ં શત?ુ ં
Ans: ડાકય
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વોયાષ્ટ્રના કમા ખેરાડીએ લશ ૨૦૦૯ભાં યણજી રપીની વંગ ફે ભેચભાં ફેલડી
વદી પટકાયી શતી?

224

(8)

Ans: ચેતેશ્વય પ ૂજાયા

વલશ્વપ્રવવદ્ધ લરબી વલદ્યાીઠની સ્થાના કમા લંળ દયમ્માન થઇ શતી?
Ans: ભૈત્રક લંળ

225

દ્વાયકાનુ ં ભંરદય કઇ નદીના કાંઠા ઉય આલેલ ું છે ?
Ans: ગભતી નદી

226

ગુજયાતભાં લનાશ કયુરય વવામટીની સ્થાના કણે કયી ?
Ans: એરેકઝાન્દ્ડય રકન્દ્રક પર્બવશ

227

કમા ક્ષફનગુજયાતી વારશત્મકાય ‘વલાઇ ગુજયાતી’ તયીકે ગણના ામ્મા શતા?
Ans: કાકાવાશેફ કારેરકય

228

નભશદા નદીનુ ં ફીજુ ં નાભ શુ ં છે ?

229

‘ભંગર ભંરદય ખર...’ - ગીતકાવ્મ કણે રખ્યુ ં છે ?

Ans: યે લા

Ans: નયવવિંશયાલ રદલેરટમા
230

શ્રમંક ભશાકાવ્મ તયીકે નલાજલાભાં આલેલ ું ‘વળશુાર લધ’ કમા ગુજયાતી ભશાકવલએ યચેલ ું છે ?
Ans: ભશા કવલ ભાઘ

231

ડાંગ જજલ્રાભાં કયું પ્રવવદ્ધ ક્ષગયીભથક આલેલ ું છે ?
Ans: વાપુતાયા

232

‘બાાને શું લગે ભ ૂય’ - એવુ ં કણે કહ્ું છે ?
Ans: જ્ઞાની કવલ અખ

233

કચ્છી ભેલા તયીકે જાણીતુ ં પ કયુ છે ?
Ans: ખાયે ક

234

બાયતભાં અલકાળ વંળધન િેત્રે કામશયત વંસ્થા ઇવયનુ ં એક ભથક ગુજયાતભાં કમાં આલેલ ું છે ?
Ans: અભદાલાદ

235

ભધય ડેયી ગુજયાતના કમા જજલ્રાભાં આલેરી છે ?
Ans: ગાંધીનગય

MADE BY A.K.PARMAR

Page 2

ગુજયાત ક્લીઝ
236

(8)

‘વવિંશને ળસ્ત્ર ળા ! લીયને મ ૃત્યુ ળા !’ - આ ંરકત કમા કવલની છે ?
Ans: કવલ ન્દ્શાનારાર

237

વયદાય વયલય મજનાન વળરાન્દ્માવ કમાયે અને કણે કમો શત?
Ans: ૧૯૬૧, ંરડત જલાશયરાર નશેરુ

238

ગુજયાતની કઇ જાણીતી શટરભાં વત્તના લાવણનુ ં વંગ્રશસ્થાન ફનાલલાભાં આવ્યુ ં છે ?
Ans: વલળારા શટર-અભદાલાદ

239

શાથફ કાચફા ઉછે ય કેન્દ્ર કમા જજલ્રાભાં આલેલ ું છે ?
Ans: બાલનગય

240

ગુજયાત યાજમનાં વો પ્રથભ યાજમાર (૧૯૬૦ભાં) કણ શતા?
Ans: ભશેંદી નલાઝ જગ
ં
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