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(61)  હીરા ભાગોળની વાવ લ્ાાં આવેલી છ ે? 

(A) મહેમદાવાદ (B) મહુધા (C) અડાલજ (D) ડભોઈ Ans: D 

(62)  શ્રી મગનભાઈ દેસાઈ એવોડડ ક્ા કે્ષત્રે આપવામાાં આવે છ ે?  

(A) તબીબી (B) ઉપરોલત એક પણ નહીં. (C) ક્િક્ષણ (D) ઔદ્યોક્ગક Ans: C 

(63)  માટીનાાં રમકડાાં માટ ેક્ા સ્થળો જાણીતાાં છ ે?  

(A) વડોદરા (B) ડાકોર (C) થાન, પાટણ (D) સુરત Ans: C 

(64)  ક્િત્રક્વક્િત્રનો આદદવાસી મેળો લ્ાાં ભરા્ છ ે?  

(A) દાહોદ 
(B) લીમખેડા 
(C) ખેડબ્રહ્મા પાસે ગુણભાાંખરી ગામમાાં, ક્જ. સાબરકાાંઠા 

(D) દેવગઢ બારી્ા 

Ans: C 

(65)  મોિી ભરત બીજા ક્ા નામે ઓળખા્ છ ે?  

(A) સાદુ ભરત (B) આરી ભરત (C) ખાટલા ભરત (D) પાટલા ભરત Ans: B 

(66)  ગુજરાતના ક્ા સુલતાનને િાહજહાાં સાથે સરખાવવામાાં આવે છ ે?  

(A) મુઝફ્ફરિાહ બીજો (B) મુઝફફરિાહ િોથો (C) મુઝફરિાહ ત્રીજો (D) મુઝફરિાહ પ્રથમ Ans: D 

(67)  પુરાણોની સાંખ્્ા કેટલી છ ે?  

(A) બાર (B) છ (C) િોવીસ (D) અઢાર Ans: D 

(68)  િ ાંગાર કેટલા પ્રકારના હો્ છ ે?  

(A) સત્તર (B) સોળ (C) િૌદ (D) પાંદર Ans: B 

(69)  કૂમડ જ ા્ંતી લ્ારે ઉજવા્ છ ે?  

(A) વૈિાખી અમાસ (B) અષાઢી પૂક્ણડમા (C) િૈત્ર પૂક્ણડમા (D) વૈિાખી પૂક્ણડમા Ans: D 

(70)  ભાઈબીજનો તહેવાર ક્ા દદવસે ઉજવા્ છ ે?  

(A) મહા વદ બીજ (B) કારતક સુદ બીજ (C) માગિર વદ બીજ (D) કારતક વદ બીજ Ans: B 

(71)  િાર વેદોમાાં ગરુુમાંત્ર કોન ેકહેવામાાં આવે છ ે?  

(A) ક ષ્ણ માંત્રન ે (B) ગા્ત્રી માંત્રને (C) રામ માંત્રન ે (D) ક્િવ માંત્રન ે Ans: B 

(72)  ધોળાવીરા ક્ા ક્જલ્લામાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) ખાંભાત (B) કચ્છ (C) ઓખા (D) જામનગર Ans: B 

(73)  ક્ુાં સ્થળ સૌરાષ્ટ્ રની સાંસ્કાર નગરી તરીકે ઓળખા્ છ?ે  

(A) રાજકોટ (B) આહવા (C) ભાવનગર (D) જૂનાગઢ Ans: C 
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(74)  પાંિાસરા પાર્શ્ડનાથનુાં દેરાસર ક્ાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) પાટણ (B) પાંઢરપુર (C) પાલનપુર (D) પેટલાદ Ans: A 

(75)  િસ્ત્રોની પૂજા ક્ા દદવસે કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) દદવાળી (B) ક્વજ્્ાદિમી (C) નાતાલ (D) પૂનમ Ans: B 

(76)  ્ોગમાાં કુલ કેટલાાં અાંગો છ ે?  

(A) નવ (B) સાત (C) છ (D) આઠ Ans: D 

(77)  બૂટ ભવાનીનુાં માંદદર લ્ાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) ધુવારણ (B) અરણેજ (C) તારાપુર (D) ખાંભાત Ans: B 

(78)  અખાત્રીજ લ્ારે આવે છ ે?  

(A) વૈિાખ સુદ ત્રીજ (B) વૈિાખ સુદ બીજ (C) મહા સદુ ત્રીજ (D) વૈિાખ વદ ત્રીજ Ans: A 

(79)  તણછાાંઈ કાપડ સાથે ક્ુું સ્થળ જાણીતુાં છ ે?  

(A) વડોદરા (B) રાજકોટ (C) સુરત (D) અમદાવાદ Ans: C 

(80)  મેઘમેળો ક્ા ક્જલ્લામાાં ભરા્ છ ે?  

(A) રાજપીપળા (B) વડોદરા (C) ભરૂિ (D) સુરત Ans: C 

(81)  “કજરી” િુાં છ ે?  

(A) કાજલ 
(B) કોલસો 

(C) કબાટ 
(D) એક પ્રકારનુાં કાપડ જનેા પર બન્નીના જત લોકો ભરતકામ કરે છ.ે 

Ans: D 

(82)  સમુદ્રમાંથન વખતે ક્ા પવડતનો રવૈ્ો બનાવ્્ો હતો?  

(A) િોટીલા (B) માંદરાિલ (C) દહમાલ્ (D) િેતુ્રજો Ans: B 

(83)  ક્ુાં સ્થળ સુદામાપુરી તરીકે ઓળખા્ છ ે?  

(A) પાટણ (B) ભાવનગર (C) રાજકોટ (D) પોરબાંદર Ans: D 

(84)  ગુજરાતનો ખેલાડી રાષ્ટ્ રી્ કક્ષાએ ક્સક્િ પ્રાપ્ત કરે તો તેન ેક્ો એવોડડ આપવામાાં આવે છ ે?  

(A) ગાાંધીજી 
(B) એકલવ્્ એવોડડ 
(C) અજુ ડન એવોડડ 
(D) સરદાર વલ્લભભાઈ પટલે 

Ans: D 
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(85)  “ગુજરાતી ભાષા” નામ સૌ પ્રથમ ક્ા કક્વએ આપ્ુાં હતુાં?  

(A) નરક્સાંહ મહેતા (B) અખો (C) પે્રમાનાંદ (D) ઉમાિાંકર જોષી Ans: C 

(86)  દત્તાતે્ર્ જ ા્ંતી લ્ારે આવે છ ે?  

(A) વૈિાખ પૂક્ણડમા (B) માગસર પૂક્ણડમા (C) ભાદરવા પૂક્ણડમા (D) મહા પૂક્ણડમા Ans: B 

(87)  ગુજરાતનો ખેલાડી આાંતરરાષ્ટ્ રી્ કક્ષાએ ક્સક્િ પ્રાપ્ત કરે તો તેને ક્ો એવોડડ આપવામાાં આવે છ ે?  

(A) પદ્મ ક્વભૂષણ (B) અજુ ડન એવોડડ (C) એકલવ્્ એવોડડ (D) રક્વિાંકર રાવળ ઍવોડડ Ans: C 

(88)  ભારતની િારે દદિાઓમાાં આઠ મઠ સ્થાપનાર મહાપુરુષ નામ િુાં હતુાં ?  

(A) મોહન ભાગવત (B) પાાંડરુાંગ (C) આદદ ગુરુ િાંકરાિા ડ્ (D) સ્વામી ક્વવેકાનાંદ Ans: C 

(89)  ક્ા િહેરની બાાંધણી વખણા્ છ ે?  

(A) જામનગર (B) વડોદરા (C) પોરબાંદર (D) અમદાવાદ Ans: A 

(90)  ક્ુાં સ્થળ સાક્ષરધામ તરીકે ઓળખા્ છ ે?  

(A) ખેડા (B) માતર (C) નદડ્ાદ (D) મહેમદાવાદ Ans: C 
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