
Gujarat1.com          ગુજરાતનાો સાાંસૃ્કતતક વારસાો 

www.OJAS-MaruGujarat.in     એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       10                                                                                                                            

(91)  વૌઠાનો મેળો કયા ક્િલ્લામાાં ભરાય છ ે? 

(A) િૂનાગઢ (B) નવસારી (C) અમદાવાદ (D) સુરત Ans: C 

(92)  ભારતીય સાંસ્કૃક્તમાાં શાનો સુભગ સમન્વય થયેલો છ ે?  

(A) જીવન (B) સત્યમ્, ક્શવમ્, સુાંદરમ્ (C) ભ્રષ્ટાચાર (D) અસત્ય, િુગાર Ans: B 

(93)  લક્ષ્મીજીનુાં વાહન શુાં છ ે?  

(A) ઉંદર (B) ઘુવડ (C) સમડી (D) કાચબો Ans: B 

(94)  મહાવીર િયાંતી લયારે ઉિવાય છ ે?  

(A) ચૈત્ર વદ તેરસ (B) અષાઢ વદ તેરસ (C) શ્રાવણ વદ તેરસ (D) ચૈત્ર સુદ તેરસ Ans: D 

(95)  પરશુરામ િયાંતી લયારે આવે છ ે?  

(A) વૈશાખ સુદ ત્રીિ (B) ચૈત્ર સુદ બીિ (C) વૈશાખ વદ ત્રીિ (D) ચૈત્ર વદ બીિ Ans: A 

(96)  ગુિરાતના ઈક્તહાસમાાં સાંત સુલતાન તરીકે કોણ જાણીતુાં છ ે?  

(A) મુઝફ્ફર શાહ બીજો (B) અકબર (C) મુઝફ્ફર શાહ પહેલો (D) મહાંમદ બેગડો Ans: A 

(97)  મહોબત મકબરો કયાાં આવેલો છ ે?  

(A) આણાંદ (B) પેટલાદ (C) ખાંભાત (D) િૂનાગઢ Ans: D 

(98)  આભલાના ભરતમાાં કઈ સ્ત્રીઓ હોક્શયાર છ ે?  

(A) ભાવનગરની સ્ત્રીઓ 

(B) વડોદરાની સ્ત્રીઓ 
(C) કચ્છના કોટાઈ અને લોડાઈની આહહર તેમિ રતનાલની રબારી સ્ત્રીઓ. 
(D) અમદાવાદની સ્ત્રીઓ 

Ans: C 

(99)  બૌદ્ધ િયાંતી લયારે ઉિવાય છ ે?  

(A) અષાઢ પૂક્ણિમા (B) ચૈત્ર પૂક્ણિમા (C) વૈશાખ પૂક્ણિમા (D) શ્રાવણ પૂક્ણિમા Ans: B 

(100)  હેમાંત ઋતુ એટલે કયા બે મહહના ?  

(A) માચિ અને મ ે (B) જાન્યુઆરી અને ફેબુ્રઆરી (C) ચૈત્ર અન ેમહા (D) કારતક અને માગસર Ans: D 

(101)  નાગપાંચમી લયારે આવે છ ે?  

(A) શ્રાવણ વદ પાાંચમ (B) ભાદરવા વદ પાાંચમ (C) શ્રાવણ સુદ પાાંચમ (D) અષાઢ સુદ પાાંચમ Ans: A 

(102)  િનૈ ધમિના ચોવીસમા તીથંકર કોણ હતા ?  

(A) આહદનાથ (B) ઋષભદેવ (C) નેક્મનાથ (D) મહાવીર સ્વામી Ans: D 

(103)  ભારતના પ્રક્સદ્ધ ચાર યાત્રાધામોમાાં ગુિરાતના કયા સ્થળનો સમાવેશ થાય છ ે?  

(A) દ્વારકા (B) િૂનાગઢ (C) પાવાગઢ (D) અાંબાજી Ans: A 
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(104)  પાટણના કયા પહરવારો મશરૂમ તૈયાર કરવાની કામગીરીમાાં જોડાયેલો છ ે?  

(A) પટલે પહરવાર અને મુક્સ્લમ શેખ પહરવાર 
(B) ગઢવી પહરવાર અને ચારણ શખે પહરવાર 
(C) મહેતા પહરવાર અને મુક્સ્લમ શેખ પહરવાર 
(D) ખત્રી પહરવાર અને મુક્સ્લમ શેખ પહરવાર 

Ans: D 

(105)  હનુમાન િયાંતી લયારે ઉિવાય છ ે?  

(A) ચૈત્ર પૂક્ણિમા (B) શ્રાવણ પૂક્ણિમા (C) વૈશાષ પૂક્ણિમા (D) અષાઢ પૂક્ણિમા Ans: A 

(106)  હોળીનો તહેવાર લયારે ઉિવાય છ ે?  

(A) ફાગણ અમાસ (B) ચૈત્ર પૂક્ણિમા (C) અષાઢ પૂક્ણિમા (D) ફાગણ-પૂક્ણિમા Ans: D 

(107)  શ્રી અાંબુભાઈ પુરાણી એવોડિ કયા કે્ષત્રે આપવામાાં આવે છ ે?  

(A) કૃક્ષ (B) સાહહત્ય કલા (C) ક્ચત્રકલા (D) રમતગમત Ans: D 

(108)  કેવડા મક્સ્િદ કયાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) ગાાંધીનગર (B) ક્બકાનેર (C) વાાંકાનેર (D) ચાાંપાનેર Ans: D 

(109)  હુાં  માનવી માનવ થાઉં તો ઘણાં તે કોની પાંક્લત છ?ે  

(A) સુાંદરમ્ (B) ઉમાશાંકર જોશી (C) નમિદ (D) મીરાાં Ans: A 

(110)  નાક્ળયેરી પૂક્ણિમા લયારે આવે છ ે?  

(A) અષાઢની અમાસ (B) શ્રાવણની પૂક્ણિમા (C) ચૈત્રની પૂક્ણિમા (D) અષાઢની પૂક્ણિમા Ans: D 

(111)  લાલભાઈ દલપતભાઈ મ્યુક્ઝયમ (લા.દ. મ્યુક્ઝયમ) કયાાં આવેલુાં છ ે?  

(A) મહેમદાવાદ (B) અમદાવાદ (C) પેટલાદ (D) મહુધા Ans: B 

(112)  ગુિરાતના અકબર તરીકે કોણ જાણીતુાં છ ે?  

(A) મહાંમદ બેગડો (B) હુમાયુ (C) ઔરાંગિબે (D) િહાાંગીર Ans: A 

(113)  શુલલતીથિનો મેળો લયારે ભરાય છ ે?  

(A) કાક્તિકી અમાસ ે (B) અષાઢી અમાસ ે (C) કાક્તિકી પૂક્ણિમા (D) ભાદરવા પૂક્ણિમા Ans: A 

(114)  રણક્િતરામ સુવણિચાંદ્ર એવોડિ કઈ સાંસ્થા દ્વારા અપાય છ?ે  

(A) ગુિ િર ગ્રાંથરત્ન 
(B) અનડા સાહહત્ય 
(C) ક્વધાનસભા 
(D) ગુિરાત સાહહત્ય પહરષદ 

Ans: D 
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(115)  ગણેશ ચતુથી લયારે આવે છ ે?  

(A) શ્રાવણ વદ ચોથ (B) વૈશાખ સુદ ચોથ (C) ભાદરવા સુદ ચોથ (D) માગશર વદ ચોથ Ans: C 

(116)  ભદ્રનો હકલ્લો કોણે બાંધાવ્યો હતો ?  

(A) િહાાંગીર (B) અકબરે (C) મહાંમદ બેગડાએ (D) અહમદશાહે Ans: D 

(117)  ગાાંધીનગર નજીક રૂપાલમાાં પલ્લીનો મેળો લયારે ભરાય છ ે?  

(A) ભાદરવા સુદ નોમ (B) કારતક સુદ નોમ (C) આસો સુદ નોમ (D) આસો વદ નોમ Ans: C 

(118)  વૈશાખ અને િઠે મહહના એટલે કઈ ઋતુ ?  

(A) શરદ (B) વષાિ (C) ઉપરોલત એક પણ નહીં. (D) ગ્રીષ્મ Ans: D 

(119)  કયા મહહનામાાં અમાવસ્યા હદવાસો તરીકે ઉિવાય છ ે?  

(A) અષાઢ (B) શ્રાવણ (C) ભાદરવો (D) આસો Ans: A 

(120)  કયા યુગ દરક્મયાન ‘ગિુરાત’ કે ‘ગુિ િર દેશ’ નામ પ્રચક્લત થયુાં ?  

(A) સુલાતન યુગ (B) પ્રજાપક્ત યુગ (C) ચાવડા યુગ (D) સોલાંકી યુગ Ans: D 
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