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(31)  પટોળુું શબ્દ કયા શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છ ે? 

(A) પટ્ટકુલ (B) પેટાળ (C) પટપટ (D) પટ્ટફૂલ Ans: A 

(32)  દેવપોઢી અક્િયારસ લયારે આવે છ ે?  

(A) ચૈત્ર સુદ અક્િયારસ (B) અષાઢ સુદ અક્િયારસ (C) જઠે સુદ અક્િયારસ (D) અષાઢ વદ અક્િયારસ Ans: B 

(33)  કચ્છના લોકોનુું નવુું વષષ લયારથી શરૂ થાય છ ે?  

(A) વૈશાખ સુદ બીજ (B) અષાઢ સુદ બીજ (C) ચૈત્ર સુદ બીજ (D) વૈશાખ વદ બીજ Ans: B 

(34)  દેવઉઠી અક્િયારસ લયારે આવે છ ે?  

(A) વૈશાખ સુદ અક્િયારસ 
(B) જઠે સુદ અક્િયારસ 
(C) કારતક સુદ અક્િયારસ 

(D) માિશર વદ અક્િયારસ 

Ans: C 

(35)  જ્યોક્તક્લિંિોની સુંખ્યા કેટલી છ ે?  

(A) અક્િયાર (B) દસ (C) બાર (D) સાત Ans: C 

(36)  ઉસ્તાદ રૈયાજખાનનુું નામ કયા કે્ષત્રે જાણીતુું છ ે?  

(A) િરબા (B) સુિમ સુંિીત (C) લોક સુંિીત (D) શાસ્ત્રીય સુંિીત Ans: D 

(37)  કયા સુંત કક્વના પદોનો સુંગ્રહ “બીજક” તરીકે ઓળખાય છ ે?  

(A) મીરાું (B) કબીર (C) અખો (D) નરક્સુંહ મહેતા Ans: B 

(38)  કયા લોકો મહાજન ભરત માટ ેજાણીતા છ ે?  

(A) કચ્છના વાિડ, ભૂજ અન ેમાુંડવીના ઓસવાળ વક્ણકો અને સોનીઓ 
(B) પટલેો 
(C) રબારીઓ 

(D) વૈષ્ણવો 

Ans: A 

(39)  િુજરાતના સલ્તનત યુિની માહહતી આપતો ગ્રુંથ કયો છ ે?  

(A) મહાભારત (B) ક્મરાતે અહમદી (C) રામાયણ (D) કુરાન Ans: B 

(40)  તરણેતરનો મેળો કયા ક્જલ્લામાું ભરાય છ ે?  

(A) સુરેન્દ્રનિર (B) સાબરકાુંઠા (C) પાટણ (D) આણુંદ Ans: A 

(41)  હસમુખ સાુંકક્ળયાનુું નામ કયા કે્ષત્રે જાણીતુું છ ે?  

(A) પ્રવાસન ક્વદ્યા (B) પુરાતત્ત્વક્વદ્યા (C) મુંત્ર-તુંત્ર ક્વદ્યા (D) ક્ચત્રકલા Ans: B 
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(42)  કાક્તષકેયનુું વાહન શુું છ ે?  

(A) પોપટ (B) ઉંદર (C) સમડી (D) મોર Ans: D 

(43)  િોપાનાથનુું ક્શવમુંહદર કયા ક્જલ્લામાું આવેલુું છ ે?  

(A) રાજકોટ (B) ભાવનિર (C) પાટણ (D) પોરબુંદર Ans: B 

(44)  િુમાનદેવ તીથષસ્થળ કયા ક્જલ્લામાું આવેલુું છ ે?  

(A) ભરૂચ (B) ડાુંિ (C) વડોદરા (D) કચ્છ Ans: A 

(45)  ક્વજયાદશમી - દશેરાનો તહેવાર લયારે ઉજવાય છ?ે  

(A) શ્રાવણ વદ દશમ (B) ભાદરવા વદ દશમ (C) ચૈત્ર સુદ દશમ (D) આસો સુદ દશમ Ans: D 

(46)  ડુુંિરદેવ નૃત્ય કયા ક્વસ્તારનુું છ ે?  

(A) ડાુંિના આહદવાસીઓનુું (B) વડોદરા (C) ભાવનિર (D) અમદાવાદ Ans: A 

(47)  દેવતાઓના વૈદ્યનુું નામ શુું છ ે?  

(A) સુષેણ (B) ધન્દ્વુંતહર (C) મહક્ષષ વ્યાસ (D) ક્વશ્વાક્મત્ર Ans: B 

(48)  પારસીઓના અક્િમુંહદરોને શુું કહેવામાું આવે છ ે?  

(A) ઘડો (B) ઘુુંમટ (C) મુંહદર (D) અક્િયારી Ans: D 

(49)  પારસીઓના અક્િમુંહદરોને શુું કહેવામાું આવે છ ે?  

(A) મક્સ્જદ (B) દેરાસર (C) મુંહદર (D) અક્િયારી Ans: D 

(50)  કયુું સ્થળ પુસ્તકોની નિરી કહેવાય છ ે?  

(A) જામનિર (B) નવસારી (C) અમદાવાદ (D) ભાવનિર Ans: B 

(51)  ભારતની સવષપ્રથમ આયુવેદ યુક્નવક્સષટીની સ્થાપના કયા શહેરમાું થઈ હતી ?  

(A) અમદાવાદ (B) ભાવનિર (C) સુરત (D) જામનિર Ans: D 

(52)  િુજરાતમાું સુંસ્કૃત નાટ્યપ્રયોિના પ્રવતષક તરીકે કોણ જાણીતુું છ ે?  

(A) િોરધન પુંચાલ (B) િુણવુંત પુંચાલ (C) િોવધષન પુંચાલ (D) િણેશ પુંચાલ Ans: C 

(53)  િદાધર મુંહદર લયાું આવેલુું છ ે?  

(A) પાવાિઢ (B) હહુંમતનિર (C) શામળાજી (D) અુંબાજી Ans: C 

(54)  સુંતરામ મુંહદર લયાું આવેલુું છ ે?  

(A) મોડાસા (B) સુરત (C) નહડયાદ (D) જૂનાિઢ Ans: C 

(55)  ડભોઈના વૈજનાથ મુંહદરનો જીણોદ્ધાર કોણે કરાવ્યો હતો ?  

(A) નરેન્દ્ર મોદી (B) ક્સદ્ધરાજ સોલુંકી (C) કુમારપાળ (D) લવણપ્રસાદ Ans: D 
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(56)  કબા િાુંધીનો ડલેો કયાું આવેલો છ ે?  

(A) રાજકોટ (B) અમદાવાદ (C) જામનિર (D) જૂનાિઢ Ans: A 

(57)  કયા દેવને “મૃત્યુુંજય” પણ કહેવામાું આવે છ ે?  

(A) ક્શવ (B) બ્રહ્મા (C) ઈન્દ્ર (D) ક્વષ્ુ Ans: A 

(58)  મહાભારતના લક્ખયા લેખક કોણ હતા ?  

(A) તુલસીદાસ (B) વાલ્મીકી (C) ક્શવ (D) િણપક્ત Ans: D 

(59)  ભિવદ્ િીતાના કુલ કેટલા અધ્યાયો છ ે?  

(A) ચાર (B) અઢાર (C) બે (D) છ Ans: B 

(60)  વાક્લ્મકી રામાયણમાું કુલ કેટલાું કાુંડ છ ે?  

(A) ચાર (B) પાુંચ (C) સાત (D) છ Ans: C 
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