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ઙૃઞળીદ ફૃઅ ુષુષપ 
* �જુરાત�ુ ંનામ શેના પરથી પડ�ુ ં�જુરાત�ુ ંનામ શેના પરથી પડ�ુ ં�જુરાત�ુ ંનામ શેના પરથી પડ�ુ ં�જુરાત�ુ ંનામ શેના પરથી પડ�ુ ં? 

- ��ુર �િત પરથી 

* �જુરાતની પિ�મમા ંઆવેલો સ��ુ�જુરાતની પિ�મમા ંઆવેલો સ��ુ�જુરાતની પિ�મમા ંઆવેલો સ��ુ�જુરાતની પિ�મમા ંઆવેલો સ��ુ 

- અરબી સ��ુ 

* �જુરાતમા ંતમા ુની શ!આત કોણે�જુરાતમા ંતમા ુની શ!આત કોણે�જુરાતમા ંતમા ુની શ!આત કોણે�જુરાતમા ંતમા ુની શ!આત કોણ,ે $ાર% કર& $ાર% કર& $ાર% કર& $ાર% કર& ? 

- ઈ. સ. 1600 ની આસપાસ પો)ુ*ગીઝ લોકોએ 

* �જુરાતમા ંકયા ધમ*ના લોકોની વ0 તી�જુરાતમા ંકયા ધમ*ના લોકોની વ0 તી�જુરાતમા ંકયા ધમ*ના લોકોની વ0 તી�જુરાતમા ંકયા ધમ*ના લોકોની વ0 તી વધાર% છે  વધાર% છે  વધાર% છે  વધાર% છે ? 

- 2હ4 5ુ 

* ડાગં શ6 દડાગં શ6 દડાગં શ6 દડાગં શ6 દનો અથ* 8ુ ંનો અથ* 8ુ ંનો અથ* 8ુ ંનો અથ* 8ુ ં? 

- જગંલ 

* નમ*દા નદ& �જુરાતમા ંકયા 0 થનમ*દા નદ& �જુરાતમા ંકયા 0 થનમ*દા નદ& �જુરાતમા ંકયા 0 થનમ*દા નદ& �જુરાતમા ંકયા 0 થળે :વશેે છે ળે :વશેે છે ળે :વશેે છે ળે :વશેે છે ? 

- ચાદંોદ 

* અમદાવાદની 0 થાઅમદાવાદની 0 થાઅમદાવાદની 0 થાઅમદાવાદની 0 થાપના કોણેપના કોણેપના કોણેપના કોણે, $ાર% કર& હતી $ાર% કર& હતી $ાર% કર& હતી $ાર% કર& હતી ? 

- ઈ. સ. 1411 મા ં<લુતાન અહમદ શાહ% 

* બારડોલી સ= યાબારડોલી સ= યાબારડોલી સ= યાબારડોલી સ= યા>હના નેતા કોણ હતા >હના નેતા કોણ હતા >હના નેતા કોણ હતા >હના નેતા કોણ હતા ? 

- સરદાર વ? લભભાઈ પટ%લ 

* માઉ4 ટમાઉ4 ટમાઉ4 ટમાઉ4 ટ આCનુા દ%લવાડા મ2ંદરોની સરખામણીમા ંરહ& શક% એEુ ંઅમદાવાદમા ંFુ ં આCનુા દ%લવાડા મ2ંદરોની સરખામણીમા ંરહ& શક% એEુ ંઅમદાવાદમા ંFુ ં આCનુા દ%લવાડા મ2ંદરોની સરખામણીમા ંરહ& શક% એEુ ંઅમદાવાદમા ંFુ ં આCનુા દ%લવાડા મ2ંદરોની સરખામણીમા ંરહ& શક% એEુ ંઅમદાવાદમા ંFુ ં

મ2ંદર આવેGુ ંછે મ2ંદર આવેGુ ંછે મ2ંદર આવેGુ ંછે મ2ંદર આવેGુ ંછે ? 

- હઠ&િસIહ મ2ંદર 

* અમદાવાદની નJકમા ંઆવલેી અડાલજની વાવ $ાર% બાધંવામા ંઆવી હતી અમદાવાદની નJકમા ંઆવલેી અડાલજની વાવ $ાર% બાધંવામા ંઆવી હતી અમદાવાદની નJકમા ંઆવલેી અડાલજની વાવ $ાર% બાધંવામા ંઆવી હતી અમદાવાદની નJકમા ંઆવલેી અડાલજની વાવ $ાર% બાધંવામા ંઆવી હતી ? 

- પદંરમી સદ&મા ંસોલકં& Kગુ દરિમયાન 

* સેવા સ0ં થાસેવા સ0ં થાસેવા સ0ં થાસેવા સ0ં થાની 0 થાની 0 થાની 0 થાની 0 થાપના કોણે અન ે$ાર% કર& હતી પના કોણે અન ે$ાર% કર& હતી પના કોણે અન ે$ાર% કર& હતી પના કોણે અન ે$ાર% કર& હતી ? 

- ઈલાબહ%ન ભL%, 1972મા ં

* અMરધામ 8ુ ંછે અMરધામ 8ુ ંછે અMરધામ 8ુ ંછે અMરધામ 8ુ ંછે ? 
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- ગાધંીનગરમા ંઆવેGુ ં0 વામીનારાયણ પથં�ુ ંવNુ ંમથક છે. 

* $ા ઉOોગન ેલીધે <રુત આખા િવPમા ં:િસQ બ4 Kું$ા ઉOોગન ેલીધે <રુત આખા િવPમા ં:િસQ બ4 Kું$ા ઉOોગન ેલીધે <રુત આખા િવPમા ં:િસQ બ4 Kું$ા ઉOોગન ેલીધે <રુત આખા િવPમા ં:િસQ બ4 Kુ ંછે  છે  છે  છે ? 

- હ&રા ઘસવાના ઉOોગ 

* �જુરાતના �જુરાતના �જુરાતના �જુરાતના $ા શહ%રમા ંપટોળા�ં ુ ં:S યા$ા શહ%રમા ંપટોળા�ં ુ ં:S યા$ા શહ%રમા ંપટોળા�ં ુ ં:S યા$ા શહ%રમા ંપટોળા�ં ુ ં:S યાત કાપડ વણવામા ંઆવ ેછે ત કાપડ વણવામા ંઆવ ેછે ત કાપડ વણવામા ંઆવ ેછે ત કાપડ વણવામા ંઆવ ેછે ? 

- પાટણ 

* આણદંની 5ૂધ ડ%ર& પર આધા2રત 2ફ? મઆણદંની 5ૂધ ડ%ર& પર આધા2રત 2ફ? મઆણદંની 5ૂધ ડ%ર& પર આધા2રત 2ફ? મઆણદંની 5ૂધ ડ%ર& પર આધા2રત 2ફ? મ�ુ ંનામ 8ુ ંછે �ુ ંનામ 8ુ ંછે �ુ ંનામ 8ુ ંછે �ુ ંનામ 8ુ ંછે ? 

- મથંન 

* ભારતની ભારતની ભારતની ભારતની ‘ Pેત VાિંતPેત VાિંતPેત VાિંતPેત Vાિંત‘ના િપતામહ કોન ેગણવામા ંઆવે છે ના િપતામહ કોન ેગણવામા ંઆવે છે ના િપતામહ કોન ેગણવામા ંઆવે છે ના િપતામહ કોન ેગણવામા ંઆવે છે ? 

- ડો. વી.  ુ2રયન 

* ભારતમા ંજહાજ ભાગંવા�ુભારતમા ંજહાજ ભાગંવા�ુભારતમા ંજહાજ ભાગંવા�ુભારતમા ંજહાજ ભાગંવા�;ુ સૌથી મો)ંુ ક%4 �સૌથી મો)ંુ ક%4 �સૌથી મો)ંુ ક%4 �સૌથી મો)ંુ ક%4 � $ા ંઆવGેુ ંછે  $ા ંઆવGેુ ંછે  $ા ંઆવGેુ ંછે  $ા ંઆવGેુ ંછે ? 

- સૌરાX Yના દ2રયા2કનાર% આવેલ અલગંમા ં

* ભારત�ુ ંએક માZ એEુ ંકKુ ંર%લવ ે0 ટ%ભારત�ુ ંએક માZ એEુ ંકKુ ંર%લવ ે0 ટ%ભારત�ુ ંએક માZ એEુ ંકKુ ંર%લવ ે0 ટ%ભારત�ુ ંએક માZ એEુ ંકKુ ંર%લવ ે0 ટ%શન છે [યા ં ુલી તર&ક% 0 Zીશન છે [યા ં ુલી તર&ક% 0 Zીશન છે [યા ં ુલી તર&ક% 0 Zીશન છે [યા ં ુલી તર&ક% 0 Zીઓ કામ કર% છે ઓ કામ કર% છે ઓ કામ કર% છે ઓ કામ કર% છે ? 

- ભાવનગર 

* ભવાઈની શ!આત કોણેભવાઈની શ!આત કોણેભવાઈની શ!આત કોણેભવાઈની શ!આત કોણે, $ાર% કર& હતી $ાર% કર& હતી $ાર% કર& હતી $ાર% કર& હતી ? 

- ]ા^ણ અસાઈતે પદંરમી સદ&મા ં

* કયા રા�એ સોમનાથ પર સ_ર વાર આVમણ કKુ ̀હa ુ ંકયા રા�એ સોમનાથ પર સ_ર વાર આVમણ કKુ ̀હa ુ ંકયા રા�એ સોમનાથ પર સ_ર વાર આVમણ કKુ ̀હa ુ ંકયા રા�એ સોમનાથ પર સ_ર વાર આVમણ કKુ ̀હa ુ ં? 

- મેહ�દૂ ગઝનવી 

* આ2bકાના �ળૂ વતનીઓ ભારતમા ંકયા ંવ0 યાઆ2bકાના �ળૂ વતનીઓ ભારતમા ંકયા ંવ0 યાઆ2bકાના �ળૂ વતનીઓ ભારતમા ંકયા ંવ0 યાઆ2bકાના �ળૂ વતનીઓ ભારતમા ંકયા ંવ0 યા છે  છે  છે  છે ? 

- cગરની તળેટ&મા ં

* સdાટ અશોકના િશલાલેખ સૌરાX Yસdાટ અશોકના િશલાલેખ સૌરાX Yસdાટ અશોકના િશલાલેખ સૌરાX Yસdાટ અશોકના િશલાલેખ સૌરાX Yમા ંકયા ંમળ& આe યામા ંકયા ંમળ& આe યામા ંકયા ંમળ& આe યામા ંકયા ંમળ& આe યા છે  છે  છે  છે ? 

- cગરનાર પવ*ત અને fૂનાગઢની વh ચે આવેલા િવ0 તારમા ં

* ‘‘ વૈX ણવૈX ણવૈX ણવૈX ણવ જન તો તને ેર%વ જન તો તને ેર%વ જન તો તને ેર%વ જન તો તને ેર%…..‘‘ ભજનના રચિયતા કોણ હતા ભજનના રચિયતા કોણ હતા ભજનના રચિયતા કોણ હતા ભજનના રચિયતા કોણ હતા ? 

- નરિસIહ મેહતા 

* પોરબદંરમા ંઆવેલ ગાધંીJ�ુ ંઘર કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવ ેછે પોરબદંરમા ંઆવેલ ગાધંીJ�ુ ંઘર કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવ ેછે પોરબદંરમા ંઆવેલ ગાધંીJ�ુ ંઘર કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવ ેછે પોરબદંરમા ંઆવેલ ગાધંીJ�ુ ંઘર કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવ ેછે ? 

- ક&િતjમ2ંદર 

* �મનગરમા ંકયા મ2ંદરમા ંસતત રામkનૂ લાગે છે �મનગરમા ંકયા મ2ંદરમા ંસતત રામkનૂ લાગે છે �મનગરમા ંકયા મ2ંદરમા ંસતત રામkનૂ લાગે છે �મનગરમા ંકયા મ2ંદરમા ંસતત રામkનૂ લાગે છે ? 

- બાલા હ�મુાન 

* િવ0 તાિવ0 તાિવ0 તાિવ0 તારની �lXટએ �જુરાતનો સૌથી મોટો mજ? લોરની �lXટએ �જુરાતનો સૌથી મોટો mજ? લોરની �lXટએ �જુરાતનો સૌથી મોટો mજ? લોરની �lXટએ �જુરાતનો સૌથી મોટો mજ? લો કયો છે  કયો છે  કયો છે  કયો છે ? 

- કh છ 
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* �જુરાતની nવૂ* સરહદ% કKુ ંરા[ય આવેGુ ંછે �જુરાતની nવૂ* સરહદ% કKુ ંરા[ય આવેGુ ંછે �જુરાતની nવૂ* સરહદ% કKુ ંરા[ય આવેGુ ંછે �જુરાતની nવૂ* સરહદ% કKુ ંરા[ય આવેGુ ંછે ? 

- મo ય:દ%શ 

* �જુરાતનો સૌથી pચો પવ*ત કયો છે �જુરાતનો સૌથી pચો પવ*ત કયો છે �જુરાતનો સૌથી pચો પવ*ત કયો છે �જુરાતનો સૌથી pચો પવ*ત કયો છે ? 

- cગરનાર 

* ડાગં mજ? લાડાગં mજ? લાડાગં mજ? લાડાગં mજ? લામા ંઆવGેુ ં�જુરાત�ુ ંએકમાZ cગ2રમથક કKુ ંછે મા ંઆવGેુ ં�જુરાત�ુ ંએકમાZ cગ2રમથક કKુ ંછે મા ંઆવGેુ ં�જુરાત�ુ ંએકમાZ cગ2રમથક કKુ ંછે મા ંઆવGેુ ં�જુરાત�ુ ંએકમાZ cગ2રમથક કKુ ંછે ? 

- સાnતુારા 

* �જુરાતની વાયe ય�જુરાતની વાયe ય�જુરાતની વાયe ય�જુરાતની વાયe ય સરહદ% કયો દ%શ આવલેો છે  સરહદ% કયો દ%શ આવલેો છે  સરહદ% કયો દ%શ આવલેો છે  સરહદ% કયો દ%શ આવલેો છે ? 

- પા2ક0 તાન 

* �જુરાતના ઉ_ર ભાગમાથંી કયો Eતૃ પસાર થાય છે �જુરાતના ઉ_ર ભાગમાથંી કયો Eતૃ પસાર થાય છે �જુરાતના ઉ_ર ભાગમાથંી કયો Eતૃ પસાર થાય છે �જુરાતના ઉ_ર ભાગમાથંી કયો Eતૃ પસાર થાય છે ? 

- કક*Eતૃ 

* �જુરાતની કા�જુરાતની કા�જુરાતની કા�જુરાતની કાળ& જમીન કયા પાકન ેમાફક આવે છે ળ& જમીન કયા પાકન ેમાફક આવે છે ળ& જમીન કયા પાકન ેમાફક આવે છે ળ& જમીન કયા પાકન ેમાફક આવે છે ? 

- મગફળ& અન ેકપાસ 

* �જુરાતની ગાયોની કઈ કઈ ઓલાદો �ણીતી છે �જુરાતની ગાયોની કઈ કઈ ઓલાદો �ણીતી છે �જુરાતની ગાયોની કઈ કઈ ઓલાદો �ણીતી છે �જુરાતની ગાયોની કઈ કઈ ઓલાદો �ણીતી છે ? 

- કાકંર%જ,ગીર અને ડાગંી 

* �જુરાતની કઈ કઈ �તની ભrસો વk ુ5ૂધ આપવા માટ% �ણીતી છે �જુરાતની કઈ કઈ �તની ભrસો વk ુ5ૂધ આપવા માટ% �ણીતી છે �જુરાતની કઈ કઈ �તની ભrસો વk ુ5ૂધ આપવા માટ% �ણીતી છે �જુરાતની કઈ કઈ �તની ભrસો વk ુ5ૂધ આપવા માટ% �ણીતી છે ? 

- મહ%સાણી,<રુતી અન ે�ફરાબાદ& 

* �જુરાતના ંકઈ કઈ �તના ંઘટેા ં:S યા�જુરાતના ંકઈ કઈ �તના ંઘટેા ં:S યા�જુરાતના ંકઈ કઈ �તના ંઘટેા ં:S યા�જુરાતના ંકઈ કઈ �તના ંઘટેા ં:S યાત છે ત છે ત છે ત છે ? 

- પાટણવાડ& અન ેમારવાડ& 

* �જુરાતમા ંઉછેરાતી બકર&ની કઈ કઈ �તો �ણીતી છે �જુરાતમા ંઉછેરાતી બકર&ની કઈ કઈ �તો �ણીતી છે �જુરાતમા ંઉછેરાતી બકર&ની કઈ કઈ �તો �ણીતી છે �જુરાતમા ંઉછેરાતી બકર&ની કઈ કઈ �તો �ણીતી છે ? 

- <રુતી અન ેઝાલાવાડ& 

* �જુરાતમા ંપલ* ઓઇ0 ટ�જુરાતમા ંપલ* ઓઇ0 ટ�જુરાતમા ંપલ* ઓઇ0 ટ�જુરાતમા ંપલ* ઓઇ0 ટર કયા ંમળે છે ર કયા ંમળે છે ર કયા ંમળે છે ર કયા ંમળે છે ? 

- �મનગર પાસેથી 

* �જુરાતના ક%ટલા ટકા ભાગમા ંજગંલો છે �જુરાતના ક%ટલા ટકા ભાગમા ંજગંલો છે �જુરાતના ક%ટલા ટકા ભાગમા ંજગંલો છે �જુરાતના ક%ટલા ટકા ભાગમા ંજગંલો છે ? 

- દસ ટકા 

* કh છકh છકh છકh છના નાના રણમા ંકયા જગંલી ગધડેા જોવા મળે છે ના નાના રણમા ંકયા જગંલી ગધડેા જોવા મળે છે ના નાના રણમા ંકયા જગંલી ગધડેા જોવા મળે છે ના નાના રણમા ંકયા જગંલી ગધડેા જોવા મળે છે ? 

- tડુખર નામના 

* �જુરાતમા ંપારસીઓની વ0 તી�જુરાતમા ંપારસીઓની વ0 તી�જુરાતમા ંપારસીઓની વ0 તી�જુરાતમા ંપારસીઓની વ0 તી �Sુ ય �Sુ ય �Sુ ય �Sુ ય= વે= વે= વે= વે કયા mજ? લા કયા mજ? લા કયા mજ? લા કયા mજ? લાઓમા ંછે ઓમા ંછે ઓમા ંછે ઓમા ંછે ? 

- <રુત અન ેવલસાડ 

* �જુરાતમા ંcu0 તી�જુરાતમા ંcu0 તી�જુરાતમા ંcu0 તી�જુરાતમા ંcu0 તીઓની વ0 તીઓની વ0 તીઓની વ0 તીઓની વ0 તી �Sુ ય �Sુ ય �Sુ ય �Sુ ય= વે= વે= વે= વે કયા mજ? લા કયા mજ? લા કયા mજ? લા કયા mજ? લાઓમા ંછે ઓમા ંછે ઓમા ંછે ઓમા ંછે ? 
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- ખેડા અને આણદં 

* �જુરાતના કયા િવ0 તા�જુરાતના કયા િવ0 તા�જુરાતના કયા િવ0 તા�જુરાતના કયા િવ0 તારમા ંvનો�ુ ં:માણ વk ુછે રમા ંvનો�ુ ં:માણ વk ુછે રમા ંvનો�ુ ં:માણ વk ુછે રમા ંvનો�ુ ં:માણ વk ુછે ? 

- �જુરાતના ઉ_ર ભાગ અને કh છમા ં

* �જુરાત�જુરાત�જુરાત�જુરાતમા ંબીડ& બનાવવાનો ઉOોગ �Sુ યમા ંબીડ& બનાવવાનો ઉOોગ �Sુ યમા ંબીડ& બનાવવાનો ઉOોગ �Sુ યમા ંબીડ& બનાવવાનો ઉOોગ �Sુ ય= વે= વે= વે= વે કયા ંકયા ંશહ%રોમાં કયા ંકયા ંશહ%રોમાં કયા ંકયા ંશહ%રોમાં કયા ંકયા ંશહ%રોમા�ં������� િવક0 યોિવક0 યોિવક0 યોિવક0 યો છે  છે  છે  છે ? 

- આણદં,ન2ડયાદ,પેટલાદ,બોરસદ અન ેપાટણ 

* �જુરાતમાથંી કયો અગ= ય�જુરાતમાથંી કયો અગ= ય�જુરાતમાથંી કયો અગ= ય�જુરાતમાથંી કયો અગ= યનો રાX Y&નો રાX Y&નો રાX Y&નો રાX Y&ય ધોર& માગ* પસાર થાય છેય ધોર& માગ* પસાર થાય છેય ધોર& માગ* પસાર થાય છેય ધોર& માગ* પસાર થાય છે?આ માગ* તને ેછેડ% આ માગ* તને ેછેડ% આ માગ* તને ેછેડ% આ માગ* તને ેછેડ% 

આવેલા ંકયા બે શહ%રોને જોડ% છે આવેલા ંકયા બે શહ%રોને જોડ% છે આવેલા ંકયા બે શહ%રોને જોડ% છે આવેલા ંકયા બે શહ%રોને જોડ% છે ? 

- રાX Y&ય ધોર& માગ* ન.ં 8. તે 2દ? લી અન ે�ુબંઈને જોડ% છે. 

* �જુરાતના કયા ઘw :S યા�જુરાતના કયા ઘw :S યા�જુરાતના કયા ઘw :S યા�જુરાતના કયા ઘw :S યાત છે ત છે ત છે ત છે ? 

- ભાલ િવ0 તારમા ંથતા ભાcલયા ઘw (દાઉદખાની) 

* �જુરાતમા ંડાગંર�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંડાગંર�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંડાગંર�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંડાગંર�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પાદન કયા mજ? લાદન કયા mજ? લાદન કયા mજ? લાદન કયા mજ? લામા ંથાય છેમા ંથાય છેમા ંથાય છેમા ંથાય છે? 

- વલસાડ (રાજયના  ુલ ઉ= પાદનના 25 ટકા) 

* �જુરાતમા ંમગફળ&�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંમગફળ&�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંમગફળ&�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંમગફળ&�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પાદન કયા ંથાય દન કયા ંથાય દન કયા ંથાય દન કયા ંથાય છે છે છે છે ? 

- fૂનાગઢ mજ? લામા ં

* �જુરાતમા ંકપાસ�ુ ંઉ= પા�જુરાતમા ંકપાસ�ુ ંઉ= પા�જુરાતમા ંકપાસ�ુ ંઉ= પા�જુરાતમા ંકપાસ�ુ ંઉ= પાદન કયા ંસૌથી વk ુથાય છે દન કયા ંસૌથી વk ુથાય છે દન કયા ંસૌથી વk ુથાય છે દન કયા ંસૌથી વk ુથાય છે ? 

- વડોદરા mજ? લામા ં(ભ!ચ અને વડોદરા :દ%શનો કાનમ :દ%શ ઉ_મ :કારના 

કપાસના ઉ= પાદન માટ% �ણીતો છે.) 

* �જુરાતમા ંતમા ુ�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંતમા ુ�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંતમા ુ�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પા�જુરાતમા ંતમા ુ�ુ ંસૌથી વk ુઉ= પાદન કયા ંથાય છે દન કયા ંથાય છે દન કયા ંથાય છે દન કયા ંથાય છે ? 

- ખેડા mજ? લામા ં(અહzનો ચરોતર :દ%શ તમા ુના :દ%શ તર&ક% ઓળખાય છે.) 

* �જુરાતમા ંશરેડ&�ુ ંવાવેતર કયા ંસૌથી વk ુથાય છે �જુરાતમા ંશરેડ&�ુ ંવાવેતર કયા ંસૌથી વk ુથાય છે �જુરાતમા ંશરેડ&�ુ ંવાવેતર કયા ંસૌથી વk ુથાય છે �જુરાતમા ંશરેડ&�ુ ંવાવેતર કયા ંસૌથી વk ુથાય છે ? 

- દcM ણ �જુરાત અન ેસૌરાX Y 

* �જુરાતમા ંકયા ધા4 ય�જુરાતમા ંકયા ધા4 ય�જુરાતમા ંકયા ધા4 ય�જુરાતમા ંકયા ધા4 ય�ુ ંસૌથી વk ુવાવતેર અને ઉ= પા�ુ ંસૌથી વk ુવાવતેર અને ઉ= પા�ુ ંસૌથી વk ુવાવતેર અને ઉ= પા�ુ ંસૌથી વk ુવાવતેર અને ઉ= પાદન થાય છે દન થાય છે દન થાય છે દન થાય છે ? 

- બાજર& 

* �જુરાતમા ંકયો mજ? લો�જુરાતમા ંકયો mજ? લો�જુરાતમા ંકયો mજ? લો�જુરાતમા ંકયો mજ? લો સૌથી વk ુપાક& સડકો ધરાવે છે સૌથી વk ુપાક& સડકો ધરાવે છે સૌથી વk ુપાક& સડકો ધરાવે છે સૌથી વk ુપાક& સડકો ધરાવે છે    ? 

- ખેડા 

* �જુરાતમા ંકયો mજ? લો�જુરાતમા ંકયો mજ? લો�જુરાતમા ંકયો mજ? લો�જુરાતમા ંકયો mજ? લો સૌથી ઓછ& પાક& સડકો ધરાવે છે  સૌથી ઓછ& પાક& સડકો ધરાવે છે  સૌથી ઓછ& પાક& સડકો ધરાવે છે  સૌથી ઓછ& પાક& સડકો ધરાવે છે ? 

- ગાધંીનગર 

* �જુરાતમા ંનહ%રો {ારા સૌથી વk ુિસIચાઈ કયા mજ? લા�જુરાતમા ંનહ%રો {ારા સૌથી વk ુિસIચાઈ કયા mજ? લા�જુરાતમા ંનહ%રો {ારા સૌથી વk ુિસIચાઈ કયા mજ? લા�જુરાતમા ંનહ%રો {ારા સૌથી વk ુિસIચાઈ કયા mજ? લામા ંથાય છે મા ંથાય છે મા ંથાય છે મા ંથાય છે ? 

- ખેડા mજ? લામા ં
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* �જુરાતની િનકાસમા ંઅ>0 થા�જુરાતની િનકાસમા ંઅ>0 થા�જુરાતની િનકાસમા ંઅ>0 થા�જુરાતની િનકાસમા ંઅ>0 થાને 8ુ ંછે ને 8ુ ંછે ને 8ુ ંછે ને 8ુ ંછે ? 

- િસIગખોળ અને મી|ુ ં

* �જુરાતમા ંસૌથી <ુદંર 0 મ�જુરાતમા ંસૌથી <ુદંર 0 મ�જુરાતમા ંસૌથી <ુદંર 0 મ�જુરાતમા ંસૌથી <ુદંર 0 મશાન �હૃ કયા ંઆવેGુ ંછે શાન �હૃ કયા ંઆવેGુ ંછે શાન �હૃ કયા ંઆવેGુ ંછે શાન �હૃ કયા ંઆવેGુ ંછે ? 

- િસQnરુમા ં(�}ુ~તધામ) 

 


