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(1)  ગુજરાતના આદિવાસીઓમાાં કઈ જાક્તની વસતી વધુ છ?ે 

(A) ભીલ (B) ચળપક્ત (C) ઉપરોલત એક પણ નહીં. (D) હળપક્ત Ans: A 

(2)  શરિપૂક્ણિમા લયારે આવે છ ે?  

(A) વૈશાખ મદહનામાાં (B) ભાિરવા મદહનામાાં (C) ચૈત્ર મદહનામાાં (D) આસો મદહનામાાં Ans: D 

(3)  કયુાં શહેર માંદિરોનુાં શહેર તરીકે ઓળખાય છ ે?  

(A) અમિાવાિ (B) જૂનાગઢ (C) સુરત (D) પાલીતાણા Ans: D 

(4)  ઉપરકોટનો દકલ્લો કયાાં આવેલો છ ે?  

(A) રાજકોટ (B) અમિાવાિ (C) જૂનાગઢ (D) જામનગર Ans: C 

(5)  અન્નકૂટ અથવા ગોવધિનપૂજા કયા દિવસે કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) કારતક સિુ એકમ (B) માગશર સુિ એકમ (C) આસો વિ એકમ (D) કારતક વિ એકમ Ans: A 

(6)  આદિ શાંકરાચાયિનો જન્મ લયારે થયો હતો ?  

(A) ઈ.સ. 788 (B) ઈ.સ. 789 (C) ઈ.સ. 787 (D) ઈ.સ. 688 Ans: A 

(7)  મુક્લલમ વર્િનો પ્રથમ મદહનો કયો છ ે?  

(A) મ ે (B) શ્રાવણ (C) માચિ (D) મહોરમ Ans: D 

(8)  વર્િ 2009-10નો િાસી જીવણ એવોડિ કોને ફાળે જાય છ ે?  

(A) સુાંિરમ 

(B) ક્વઠ્ઠલરાય નથુરામ શ્રીમાળી - કૃક્ત શૈલબાળા માટ ે
(C) પ્રહલાિરાય 
(D) નરક્સાંહ મહેતા 

Ans: B 

(9)  ક્વક્ભન્ન કલાઓની સાંખ્યા કેટલી છ ે?  

(A) છાસઠ (B) ત્રેસઠ (C) પાસઠ (D) ચોસઠ Ans: D 

(10)  બાટિન સાંગ્રહાલય કયાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) જામનગર (B) રાજકોટ (C) જૂનાગઢ (D) ભાવનગર Ans: D 

(11)  રક્ષાબાંધન લયારે આવે છ ે?  

(A) અર્ાઢની પૂક્ણિમા (B) શ્રાવણની પૂક્ણિમા (C) ચૈત્રની પૂક્ણિમા (D) મહાની પૂક્ણિમા Ans: B 

(12)  મોઢરેા શાને માટ ેજાણીતુાં છ ે?  

(A) સૂયિમાંદિર (B) શક્ન માંદિર (C) હનુમાન માંદિર (D) બ્રહ્મા માંદિર Ans: A 

(13)  કાર મ્યુક્િયમ કયાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) ગોંડલ (B) ગઢડા (C) સુરત (D) માાંડવી Ans: A 
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(14)  ભાડભૂતનો મેળો કયા ક્જલ્લામાાં ભરાય છ ે?  

(A) સુરત (B) ડાાંગ (C) ભરૂચ (D) વલસાડ Ans: C 

(15)  ઋક્ર્ પાંચમી લયારે આવે છ ે?  

(A) ચૈત્ર સુિ પાાંચમ (B) ભાિરવા વિ પાાંચમ (C) ચૈત્ર વિ પાાંચ (D) ભાિરવા સુિ પાાંચમ Ans: D 

(16)  સમગ્ર ક્વશ્વમાાં સૌપ્રથમ ડાયનાસોરનાાં ઈંડા ગુજરાતમાાંથી કયા લથળેથી મળ્યા હતાાં ?  

(A) ધોળકા (B) ધોળાવીરા (C) રૈયાલી (D) સાયલા Ans: C 

(17)  મહાભારતનુાં યુદ્ધ કેટલા દિવસ ચાલયુાં હતુાં ?  

(A) પાંિર (B) તેર (C) અઢાર (D) બાર Ans: C 

(18)  ઉપક્નર્િોની સાંખ્યા કેટલી છ ે?  

(A) 105 (B) 108 (C) 107 (D) 106 Ans: B 

(19)  “બ્રહ્મ સત્યા જગત ક્મથ્યા” કોનુાં કથન છ ે?  

(A) પૂજ્ય મોટા (B) ક્વશ્વાક્મત્ર (C) આદિગુરુ શાંકરાચાયિ (D) પાાંડરુાંગ આઠવલ Ans: C 

(20)  ઈલટર સન્ડ ેકયા ધમિના લોકોનો તહેવાર છ ે?  

(A) ક્શખ (B) જનૈ (C) ક્િલતી (D) બુધ Ans: C 

(21)  ગુજરાતની કઈ નિીઓ કુાંવાદરક કહેવાય છ ે?  

(A) બનાસ, સરલવતી અને રૂપેણ 
(B) રાવી, તાપી, નમિિા 

(C) સાબરમતી, મદહ, ભાિરણ 
(D) ઉપરોલત એક પણ નહી. 

Ans: A 

(22)  ધનતેરસ લયારે આવે છ ે?  

(A) કારતક વિ તરેસ (B) આસો વિ તેરસ (C) કારતક સુિ તેરસ (D) આસો સુિ તેરસ Ans: B 

(23)  જનૈ ધમિમાાં કુલ કેટલા તીથંકરો થયા છ ે?  

(A) 36 (B) 49 (C) 24 (D) 29 Ans: C 

(24)  કયા લોકોનુાં મોતી ભરત જાણીતુાં છ ે?  

(A) ભરવાડ 
(B) રબારી 
(C) અમેરલી ક્જલ્લાના કાઠી લોકોનુાં 
(D) રાજપૂત 

Ans: C 
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(25)  ગુજરાતમાાં સામાક્જક સધુારાનો યુગ કોનાથી શરૂ થયો હતો ?  

(A) િુગાિરામ માંછારામ મહેતા 
(B) જવાહરલાલ નહેરુ 
(C) વલ્લભભાઈ પટલે 
(D) ગાાંધીજી 

Ans: A 

(26)  ખેડબ્રહ્મા ઉપરાાંત બ્રહ્માજીનાાં બીજાાં માંદિરો ગુજરાતમાાં લયાાં આવેલાાં છ ે?  

(A) થરાિ તાલુકાના કરૂરા 
(B) ઉપરોલત ત્રણેય 
(C) ખાંભાત પાસે નગરા 
(D) ક્સદ્ધપુર પાસેના કાાંબળી ગામમાાં 

Ans: B 

(27)  શ્રીકૃષ્ણના શાંખનુાં નામ શુાં હતુાં ?  

(A) અક્ગયારસ (B) કેશવ (C) વાસુિેવ (D) પાંચજન્ય Ans: D 

(28)  મોઢરેાનુાં સૂયિમાંદિર કઈ નિી દકનારે આવેલુાં છ ે?  

(A) સાબરમતી 
(B) ઉપરોલત એક પણ નહીં. 
(C) પુષ્પાવતી 
(D) નમિિા 

Ans: C 

(29)  “એ તે કેવો ગુજરાતી જ ેહો કેવળ ગુજરાતી ?” આ કોની પાંક્લત છ ે?  

(A) ઉમાશાંકર જોશી (B) નમિિ (C) નરક્સાંહ મહેતા (D) િલપતરામ Ans: A 

(30)  શરિ બાગ પેલેસ કયાાં આવેલો છ ે?  

(A) અમિાવાિ (B) અાંજાર (C) વડોિરા (D) ભૂજ Ans: D 
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