નો રી પધા માટેના નમુના પ

નો

1. સરદાર વ લભભાઇ પટેલ યા પુ ષ તરીકે ઓળખાયા ?
જવાબ ( લોખંડી પુ ષ )
2. ભારત છોડો આંદોલનમાં કોણે સ ય ભાગ ભજ યો.
જવાબ (સરદાર વ લભભાઇ)
3. ભારત દેશના થમ ુહ મં ી અને ઉપ ધાન કોણ હતા?
જવાબ (સરદાર વ લભભાઇ)
4. સરદાર વ લભભાઇ કેવા નેતા હતા?
જવાબ ( રાજ કય અને સામાિજક )
5. સરદાર વ લભભાઇ પટેલે પોતાની જ મતારીખ યારે લખાવી હતી?
જવાબ ( મે ીકની પ ર ાના પેપર વખતે)
6. વ લભભાઇ શાળા કય ભણતર પુ કરવા માટે યા – યા જવુ પ યુ?
જવાબ ( ન ડઆદ,પેટલાદ,બોરસદ)
7. મે ીકની પ ર ા કઇ ઉમરે પાસ કરી?
જવાબ ( 22 વષની ઉમરે)
8. દેશના ભાગલા સમયે કયા રા એ તેમની સલાહની અવગણના કરી હતી ?
જવાબ ( રા

હ ર સહ

)

9. દાંડી સ યા હ વખતે તેમની ધરપ ડ કયા ગામેથી કરવામાં આવી હતી ?
જવાબ ( રાસ)
10.

સરદારને કો ેસના કરાચી અિધવેશનના મુખ ત રકે કઇ સાલમાં

ચુટવામાં આ યા ?
જવાબ ( 1931)

11. ગુજરાતના ખેડુતોની જ ત થયેલી જમીન પરત અપાવવાનું આયોજન
કોણે કરેલ હતું?
જવાબ (સરદાર વ લભભાઇ પટેલ)
12. સરદારે અિખલ ભરતીય ચુટંણી માટેના ક ેસી ચારનો ને ુ વ કઇ
સાલમાં કરેલ હતું ?
જવાબ ( 1934-37)
13. 1942 થી 1945 કયા ક લાના કારાવાસમાં બંદી રાખવામાં આ યા?
જવાબ ( અહમદ નગર )
14. ભારતના પહલા ધાન મં ી બનવાની તક કોણે જતી કરી?
જવાબ (સરદાર વ લભભાઇ પટેલ)
15. ગુજરાતના નાયક ત રકે કયા નેતાને ઓળખવામાં આવે છે ?
જવાબ ( સરદાર વ લભભાઇ પટેલ)
16. સરદારને 1991માં મરણોપરાંત કયા ર નથી બહુ માન કયુ હતું ?
જવાબ ( ભારત ર ન )
17. ઇસ.1980માં મોતીમહલ અ દાવાદ ખાતે કયા મારકની થાપના થઇ?
જવાબ ( સરદાર પટેલ રા ીય મારક )
18. નમદા નદી ઉપર બંધાયેલ બંધ તેમજ તેને આવરી લેતી યોજનાને યું નામ
આપવામાં આવે છે ?
જવાબ (સરદાર સરોવર )
19. સરદાર પટેલે બેરી ટર માટેનો અ યાસ કયા દેશમાં કય ?

જવાબ ( લંડન )
20. નવરિચત ગુજરાત દેશ ક ેસ સિમિતના અ ય ત રકે કઇ સાલમાં
પસંદગી પા યા?
જવાબ (1920)
21. અસહકારની લડતમાં ગુજરાતમાં વાસ કરી કેટલા સ યો ભત કયા ? અને
કેટલુ ભંડોળ ભેગુ કયુ?
જવાબ ( 3 લાખ સ યો ,પંદર લાખ ભંડોળ)
22. વ લભભાઇ 1922 ,1924 અને 1927માં અમદાવાદના કયા અ ય
તરીકે પસંદગી પા યા?
જવાબ ( સુધરાઇ સિમિતના અ ય ત રકે)
23. ી

જુ નની યોજના હેઠળ કેટલા રજવાડાઓને ભારત કે પા ક તાનની

સાથે જોડાઇ જવાની કે પછી વતં

વીકારવાની તક આપવામાં આવી?

જવાબ ( 600 થી વધુ)
24. ભારતની બનવા વાળી સરકાર સાથે કઇ તારીખ અને કયા વષથી સરદારે
રા

સાથે મં ણા ચાલુ કરી હતી?

જવાબ (6 મે 1947)
25. સરદાર વ લભભાઇ પટેલે કયા િજ લા સહકારી દુધ ઉ પાદક યુિનયન
િલિમટેડ માટેનું માગદશન પુ પા યુ?ં પછીથી અમુલ દુધ ઉ પાકદ સંઘ ત રકે
ચિલત થયું ?
જવાબ ( કાયરા)
26. કયા ણ રા યો સરદારની વાત માની ન હતી?
જવાબ ( કા મીર,જુ નાગઢ,હૈદરાબાદ)
27. આઝાદી પહેલા સરદારના કયા રા ઓ સાથે સારા સંબધો હતા?

જવાબ (ભાવનગર વડોદરાના)
28. ભારત સરકારને જુ નાગઢનો ક જો લેવાનો સંદેશો ભુ ટોએ કઇ તારીખે
મો યો હતો?
જવાબ ( 27 ઓ ટોબર)
29. વ લભભાઇ પટેલે કયા સ યા હની આગેવાની લીધી?
જવાબ (બારડોલી સ યા હ)
30. ગુજરાત રા યમાં સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમ કયા િજ લામાં આવેલું
છે ?
જવાબ ( સુરત િજ લાના બારડોલીમાં)
31. વ લભભાઇ પટેલનો ઉછે ર કયા થયો હતો?
જવાબ ( ન ડઆદ)
32. વ લભભાઇ પટેલની કમભુિમ કઇ હતી?
જવાબ ( કરમસદ )
33. વ લભભાઇ પટેલનો યવસાય કયો હતો?
જવાબ (વકીલ)
34. વ લભભાઇ પટેલને સરદારનું િબ દ કયા સ યા હની સફળતા પુવકની
આગેવાની બદલ મ યું?
જવાબ ( બારડોલી સ યા હ)
35. સરદાર પટેલની

મ તારીખ કઇ છે ?

જવાબ ( 31/10/1975)
36. સરદાર પટેલની માતા અને િપતાનું નામ શુ હતું?
જવાબ (લાડ બા અને ઝવેર ભાઇ)
37. સરદાર પટેલ ુિષ યુિનવસ ટી યા આવેલી છે ?

જવાબ ( બનાસકાંઠા દાંતીવાડા,)
38. સરદાર પટેલ યુિનવસ ટી યા આવેલી છે ?
જવાબ ( વ લભ િવ યા નગર આણંદ)
39. સરદાર પટેલ મારક ભવનનું િનમાણ કઇ સાલમાં કયા કરવામાં આવેલ ?
જવાબ ( અમદાવાદ1980)
40. 5મી જુ લાઇ 1947ના દવસે સરદારને કયો ડપાટમટ સ પવમાં આ યો?
જવાબ ( ટેટ ડપાટમટ)
41. કોણી સલાહથી સરદારે પહેલા મા

ણ બાબતો ક ને સ પવાની વાત

કરી?
જવાબ (વી.પી. મેનેન)
42. સરદારે કયા ણ ખાતા ભારત સરકારને સ પવાની ભલામણ કરી?
જવાબ ( ર ા ખાતું,િવદેશ ખાતું,સંચાર યવ થા )
43. ખેડુતો

યેની સહાનુભુિત માટે કયો દન ઉજવવામાં આવે છે ?

જવાબ ( બારડોલી દન)
44. સરદારે ચળવળનું આંદોલન કયા સુધી ચલાવવાનું ન કી કયુ ?
જવાબ (

યા સુધી ખેડુતોની જ ત કરેલ જમીન પાછી નિહ મળે યા

સુધી )
45. સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમ કોના વારા ખુ લુ મુકાયું હતું?
જવાબ ( વડા ધાન
46. બહુ મુ ય

દરા ગાંધી વારા)

ુિતઓનું મં દર એ લે કોને કહી શકાય?

જવાબ ( સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમ )
47. સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમમાં સરદારની કયા ધાતુંની િતમા છે ?

જવાબ (કા ય )
48. સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમનું રચના અને માળખામાં કયા િવષયને
આવરી લેવામાં આ યું છે ?
જવાબ ( સરદાર પટેલનું યિ ત વ અને બારડોલી સ યા હ
49. સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમનું આખુ દશન કેટલા ખંડોમાં િવભ ત
કરવામાં આવે છે ?
જવાબ (21 અ કોણ ખંડોમાં)
50. સરદાર પટેલ રા ીય યુિઝયમનું આખુ દશનના ખંડો કુલ કેટલા
િવભાગોમાં િવભા ત છે ?
જવાબ ( ણ િવભાગોમાં)
51. મહ મદ અલી

ના વારા આયો યેલ કઇ બાબત સરદાર પટેલને

ુણા પદ લાગી હતી?
જવાબ (ડાયરે ટ એ શન ડે)
52. પં ડત ી જવાહરલાલ નહે ના મત મુજબ વાતં તા સં ામમાં
સરદારની ભાગીદારી કેટલા વષની હતી?
જવાબ (30 વષની)
53. સરદાર પટેલનો અિ નદાહ કયા કરવામાં આ યો?
જવાબ (મુંબઇના સોનાપુર)
54. સરદારને ઓલ ઇિ ડયા સ વસના રચિયતા હોવાથી યા નામ ત રકે પણ
ઓળખાવામાં આવે છે ?
જવાબ ( પે ન સટ)
55. અમદાવાદ શહેરના વ છતા અિધકારી ત રકે કઇ સાલ પસંદગી પા યા
હતાં?

જવાબ ( 1917)
56. સરદાર પટેલ બંધ નમદા િજ લાના કયા ગામમાં બનાવવામાં આ યો છે ?
જવાબ (નવાગામ ગુજરાત)
57. બંધની કુલ હાલની કુલ ચાઇ કેટલી છે ?
જવાબ ( 138.68)
58. બંધનો લાભ ગુજરાત િસવાય કયા બે રા યોને મળે છે ?
જવાબ (મ ય દેશ ,રાજ થાન )
59. બંધનો કાર યો છે ?
જવાબ ( ગુ વાકષણ બંધ િસમટ)
60. બંધની થાિપત મતા કેટલી છે ?
જવાબ (1,450 મેગાવોટ)
61. સરદાર સરોવર યોજનામાં કુલ કેટલા િવ ુત મથકો છે ?
જવાબ (બે)
62. બંધની સૌથી

ડા પાયાના તરેથી

ચાઇ કેટલી છે ?

જવાબ (163 મીટર )
63. દુ મનની સામે છપ નની છાતી રાખો – આ વા ય બોલનાર કોણ છે ?
જવાબ ( સરદાર પટેલ)
64. ટે યુ ઓફ યુિન ટની ચાઇ કેટલી છે ?
જવાબ ( 182 મીટર)
65. ટે યુ ઓફ યુિન ટનો ાર ભ થવાનો સમય ગાળો કયો છે ?
જવાબ ( 31 ઓકટોબર 2013)
66. ટે યુ ઓફ યુિન ટ કોને સમ પત છે ?
જવાબ ( સરદાર વ લભભાઇ પટેલ)

67. ટે યુ ઓફ યુિન ટનો િશલા યાસ કોના હ તે કરવામાં આ યો?જવાબ
જવાબ ( ી નર મોદી)
68. ટે યુ ઓફ યુિન ટનો મારક સરદાર સરોવર બંધથી કયા થાન પર આવેલ
છે ?
જવાબ ( સાધુ બેટ)
69. રચડ એટન ોના ગાંધી નામના ચલિચ માં કોણે સરદારની ભૂિમકા
ભજવી હતી?
જવાબ ( સૈયદ

ફરી)

70. ઇસ.1993મા કયા લેખકે સરદારના
હતું?
જવાબ (કેતન મહેતા)

વન ચ ર ઉપર ચલ-િચ બના યુ

