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sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

1.	 ‘કાલબેલીયા’	નૃતય	કયા	રાજય	સાથે	સંબંધીત	છે	? 
અ.	ગુજરાત	 બ.	મહારાષ્ટ્ર 
ક.	રાજ્સથાન	 ડ.	મધયપ્રદેશ	

2.	 નીચેનમાંથી	કયું	વિધાન	યોગય	છે? 
અ.	આદીિાસીઓ	પોતાના	ઘરને	`ખોલરુ`	કહે	છે. 
બ.	આદીિાસીઓ	સાત-આઠ	ગામના	સમુહને	‘સૂડુ’	કહે	
છે. 
ક.	આદીિાસીઓ	અનાજ	ખાંડિાના	ખાંડવિયાને	
‘ઉખલ્ો’કે	‘	ઉખળો’	કહે	છે. 
ડ.	ઉપરના	તમામ.

3.	 નીચેનામાંથી	કયું	વિધાન	અયોગય	છે? 
અ.‘મરિશીલ	પ્રેમી’	‘તયાગનાં	કંટક’	અને	‘વિદાય’	કાવયો	
સુરવસંહજી	તખતવસંહજી	ગોવહલ	દ્ારા	રચિામાં	આવયા	છે. 
બ.‘કાકાની	શશી’એ	કનૈયાલાલ	માિેકલાલ	મુનશી	દ્ારા	
રવચત	સામવજક	નાટક	છે. 
ક.‘ગાતા	આસોપાલિ’એ	ઝીિાભાઈ	રતનજી	દેસાઈ	દ્ારા	
રવચત	િાતાતાસંગ્રહ	છે. 
ડ.	‘વછન્નપત્ર’	એ	સુરેશ	દલાલ	દ્ારા	રવચત	નિલકથા	છે.

4.	 કઈ	જોડ	અયોગય	છે? 
અ.	છંદોલય	-	વનરંજન	ભગત	 
બ.	જનમટીપ	-	ઈશ્વરભાઈ	મોતીભાઈ	પેટલીકર	 
ક.	દાશતા	વનકા	-	પંડડત	સુખલાલ 
ડ.	ડદિા્સિપ્ન	-	વગજુભાઈ	બધેકા

5.	 નીચેનામાંથી	કયું	વિધાન	યોગય	છે.?		
અ.‘ધરાગુજતારી’એ	ચંદ્રિદન	મહેતાનું	વત્રઅંકી	નાટક	છે.	
બ.‘ધીમુ’અને	‘વિભા’	એ	પ્રભુ	દલાલ	રવચત	નિલકથા	છે.	
ક.‘ધિવન’એ	રાજેન્દ્ર	શાહ	રવચત	નાટકસંગ્રહ	છે.	
ડ.‘યુગયાત્રા’	એ		ઝિેરચંદ	મેઘાિી	રવચત	કાવયસંગ્રહ	છે.

6.	 નીચે	આપેલ	પંવતિ	કયા	સાવહતયકારની		છે? 
“	ઘેન	ચડે	શયામ	અમોને	નેન	ચડે	ઘનશયામ!	નજર	ભરીને	
નીરખો	નહીંને	આમ,	અમોને	નીરખો	નહીંને	આમ	!” 
અ.	કુષિલાલ	જેઠાલાલ	શ્ીધરાિી 
બ.	વપ્રયકાન્ત	મવિયાર 
ક.	ઉમાશંકર	જોશી 
ડ.	હરીન્દ્ર	દિે	

7.	 નીચે	આપેલ	પંવતિ	કયા	સાવહતયકારની	છે? 
“તાપી	દવષિિ	તટ	સુરત	મુજ	ઘાયલ	ભૂવમ,	મને	ઘિુ	
અવભમાન,	ભોંય	તારી	મું	ચુવમ” 
અ.	નમતાદ		 બ.	દયારામ 
ક.	ઝિેરચંદ	મેધાિી	 ડ.	જયંવત	દલાલ

8.	 નીચેનામાંથી	સુવિર	િાદ્ય	કયું	છે? 
અ.	રાિિહથથો	 બ.	ઢોલ 
ક.	દાંડડયા	 ડ.	ભૂંગળ

9.		 નીચેનામાંથી	કઈ	જોડ	યોગય	છે? 
અ.	પતંગ	મયુવઝયમ	-	સુરત 
બ.	ઇનન્ડયન	લીગલ	વહ્સટ્ી	મયુવઝયમ	-	ગાંધીનગર 
ક.	કેવલકો	મયુવઝયમ	ઓફ	ટેકસટાઈલ	-	સુરત 
ડ.	ડઢંગલી	મયુવઝયમ	-	િડોદરા

10.	 નીચેનમાથીં	કઈ	જોડ	અયોગય	છે	? 
અ.ધોળકા	-		ધિલ્નગર	 બ.	તારંગા	-	તીથતા્સથળ 
ક.	ડભોઇ	-		દભતાિતી	 ડ.	િલસાડ	-	િલ્્લભ	ખંડ

11.	 નીચેનમાંથી	કઈ	જોડ	અયોગય	છે? 
અ.	વહરુની	િાિ	-	મોડાસા 
બ.	દુવધયાની	િાિ	–	ભદ્રેશ્વર 
ક.	બોતેર	કોઠાની	િાિ	-	િડોદરા 
ડ.	બત્રીસ		કોઠાની	િાિ	–	કપડિંજ

12.	નીચેનમાંથી	કયું	વિધાન	યોગય	છે? 
અ.	ભરૂચ	વજલ્ાના	ઝઘડડયા	અને	નેત્રંગ	તાલુકાની	િચ્ે	
કડડયા	ડુંગરની	બોદ્ધ	ગુફાઓ	આિેલી	છે. 
બ.	સાપુતારામાં	આિેલી	ખાપડરયા	ખોડડયાની	જૈનગુફાઓ	
મોયતાકાળમા	બનેલી	છે. 
ક.	5	ફુટ	ઉંચી	નીલિિણી	પાશ્વતાનાથની	મૂવતતા	એ	રાજકોટ	
વજલ્ાના	ઉપલેટા	તાલુકામાં	આિેલ	ઝીંઝુરીજની	ગુફાની	
ખાવસયત	છે. 
ડ.	ઉપરના	તમામ.

13.		 વપઠોરા	વચત્રકળા	સંબંધે	કયું	વિધાન	યોગય	છે?	 
અ.	છોટાઉદેપુરની	રાઠિા	જનજાવતના	લોકો	ઘરની	ત્રિ	
ડદિાલો	પર	વપઠોરા	વચત્ર	દોરિામાં	આિે	છે. 
બ.	વપઠોરા	વચત્રકળાના	વચત્રો	માત્ર	્સત્રીઓ	જ	દોરી	શકે	
છે. 
ક.	વપઠોરા	વચત્ર	દોરનાર	કલાકારને	‘બળિો’	કહે	છે. 
ડ.	ઉપરનાં	તમામ.

14.		હેમચંદ્રાચાયતા	લાઈબ્ેરી	કયાં	આિેલી	છે?	 
અ.	અમદાિાદ	 બ.	પાટિ 
ક.	સૂરત	 ડ.	ગાંધીનગર

15.	 હડપપીય	સં્સકકૃવતનું	્સથળ	રોજડી	ગુજરાતના	કયાં	વજલ્ામાં	
આિેલું	છે?	 
અ.	સુરેન્દ્રનગર															બ.	રાજકોટ 
ક.	ભાિનગર																	ડ.	જામનગર

16.		ઓવમક્ોનનો	પ્રથમ	કેસ	કયાં	દેશમાં	નોંધાયો	હતો?	 
અ.	રવશયા						 બ.	ચીન 
ક.	ફાંસ		 ડ.	સાઉથ	આવફકા

17.		ગુજરાતમાં	વિ્સતારની	દ્રનટિએ	સૌથી	મોટો	વજલ્ો	કયો	છે?	
અ.	કચછ	 બ.	િલસાડ 
ક.	િડોદરા	 ડ.	નડડયાદ

18.		નીચેમાંથી	ગુજરાતનું	રાજયપષિી	કયું	છે?	 
અ.	મોર	 બ.	કાબર 
ક.	કબૂતર	 ડ.	સુરખાબ

19.	ગુજરાતનું	કયું	બંદર	ભરતી	બંદર	તરીકે	જાિીતું	છે	?	 
અ.	કંડલા	 બ.	માંડિી 
ક.	દહેજ	 ડ.	ભાિનગર

20	.	ધોળાિીરા	કયાં	ટાપૂમાં	આિેલું	છે?	 
અ.	પચછમ	 બ.	અવલયા 
ક.	બેલા		 ડ.	ખદીર	

21.	 ગુજરાતની	સૌથી	ઊંચી	જગયા	કયાં	વજલ્ામાં	આિેલી	છે?	 
અ.	મહેસાિા	 બ.	સુરેન્દ્રનગર				 	
ક.	િડોદરા	 ડ.	જૂનાગઢ

22.	 કયાં	્સથળને	ચેરાપુંજી	તરીકે	ઓળખિામાં	આિે	છે?	 
અ.	ડાંગ	 બ.	નિસારી 
ક.	કપરાડા	 ડ.	ધરમપુર

23.	 ભૂખરી	ક્ાંવત	શબદ	નીચેનામાંથી	કોની	સાથે	સંકળાયેલો	છે?	 
અ.		ધાન્ય	ઉતપાદન	 બ.	દૂધ	ઉતપાદન 
ક.	ફળ	ઉતપાદન	 ડ.	ખાતર	ઉતપાદન

24.	 નીચેમાંથી	કઈ	િનન્સપતમાંથી	બાયો	ડીઝલ	મેળિિામાં	
આિે	છે? 
અ.	સાગ	 બ.	રતનજયોત 
ક.	ટીમરૂ	 ડ.	િાંસ	

25.	 રતનમહાલ	રીંછ	અભયારણય	કયાં	તાલુકામાં	આિેલું	છે?	
અ.	પાલનપુર	 બ.	ધ્ાગંધ્ા 
ક.	ઉના		 ડ.	લીમખેડા	

26.	 ગુજરાતમાં	ઊંટ	સંિધતાન	કેન્દ્ર	કયાં	આિેલું	છે? 
અ.	ધોરી	 બ.	ડીસા 
ક.	થરાદ	 ડ.	ભુજ	

27.	 ઘેલો	અને	શેત્રુજી	નદી	િચ્ેનો	ભાિનગર	વજલ્ાનો	ભાગ	
કયાં	નામે	ઓળખિામાં	આિે	છે? 
અ.	લીલી	નાઘેર	 બ.	ગોવહલિાડ 
ક.	ઝાલાિાડ	 ડ.	સોરઠ

28.	 કઈ	નદીને	સૂયતાપુત્રી	તરીકે	ઓળખિામાં	આિે	છે? 
અ.	બનાસ	 ક.	તાપી 
ક.	નમતાદા	 ડ.	ગોમતી

29.		મતદાર	યાદી	સુધારિા	કાયતાક્મ	અંતગતાત	કયા	કાયયો	કરિામાં	
આિે	છે?	 
અ.	મતદારનું	સરનામું	/	િોડતા	બદલાિિા	 	 	
બ.	નિા	મતદારોને	ઉમેરિા	 
ક.	મતદારનો	ફોટો	બદલાિિા		 	 	 	
ડ.	ઉપરોતિ	તમામ			

30.	 ભૂગોળ	માટે	geography	શબદ	સૌ	પ્રથમ	ઈ,સ.	પૂિવેની	
બીજી	સદીમાં	કોિે	પ્રયોજયો	હતો	?	 
અ.	મેગેન્સથનીસ		 બ.ઇરેટોન્સથનીસ		 	
ક.	્સટ્ેબો		 ડ.	ટોલેમી

31.	 બી.સી.	રોય	ટ્ોફી	કઈ	રમત	સાથે	સંબંવધત	છે	? 
અ.	હોકી	 બ.	ફુટબોલ 
ક.	બા્સકેટબોલ	 ડ.	બેડવમન્ટન	

32.	 બ્ીડટશકાળ	દરવમયાન	પ્રભાશંકર	પટિી	કયા	રજિાડાના	
ડદિાન	હતા	?	 
અ.	જામનગર	 બ.	જૂનાગઢ 
ક.	ભાિનગર	 ડ.	ધ્ાંગધ્ા

૩૩.	 “જીગર	અને	અમી”	નિલકથા	કયા	સાવહતયકારની	છે	?	
અ.	ચૂનીલાલ	શાહ	 બ.	પન્નાલાલ	પટેલ 
ક.	ઈશ્વર	પેટલીકર	 ડ.	રમિલાલ	દેસાઈ

34.	 ગુજરાતમાં	ઉતરાધતા	મહોતસિ	કયા	નગરમાં	થાય	છે	? 
અ.	િડનગર	 બ.	વિસનગર 
ક.	વસદ્ધપુર	 ડ.	મોઢેરા

35.	 વત્રફળાિન	કયાં	આિેલું	છે? 
અ.	સાગબારા	 બ.	અમીરગઢ 
ક.	અકેલબારા	 ડ.	સાપુતારા

36.	 લહાસા	એરપોટતા	એ	શેના	માટે	જાિીતું	છે? 
અ.	સૌથી	ઊંચું	એરપોટતા	 બ.	સૌથી	વિશાળ	એરપોટતા 
ક.	સૌથી	વય્સત	એરપોટતા	 ડ.	સૌથી	નીચું	એરપોટતા

37.	 િા્સકો-ડદ-ગામાની	કબર	કયાં	આિેલી	છે?	 
અ.	કોચી,	કેરેલા	 બ.	વચત્ોડગઢ,	રાજ્સથાન 
ક.	કોઈમબતુર,	તવમલનાડું	 ડ.	દુગાતાપુર,	પ.	બંગાળ

38.	 માનિશરીરમાં	સૌથી	મોટા	હાડકાનું	નામ	શું	છે?	 
અ.	્સટેપસ	 બ.	ફીમર 
ક.	હયુમસતા	 ડ.	કાપાલસ	

39.	 ભારતમાં	સિતાપ્રથમ	સાંજની	અદાલતો	શરૂ	કરનાર	રાજય?	
અ.	ગુજરાત	 બ.	વહમાચલ	પ્રદેશ	 
ક.	મધયપ્રદેશ	 ડ.	ઉત્રપ્રદેશ

40.	 નીચેનામાંથી	કયું	નામ	નમતાદા	નદી	માટે	િાપરિામાં	નથી	
આિતું?	 
અ.	રેિા	 બ.	મૈકલસૂતા 
ક.	સૂયતાપતુ્રી	 ડ.	ઉપરોતિ	એકપિ	નહીં		

જિાબ	:	 
(1-ક)(2-ડ)(3-ડ)(4-ક)(5-અ)(6-બ)(7-અ)(8-ડ)
(9-બ)(10-બ)	(11-ક)(12-અ)(13-અ)(14-બ)(15-અ)
(16-ડ)(17-અ)(18-ડ)(19-અ)(20-બ)	(21-બ)(22-ક)
(23-ડ)(24-બ)(25-ડ)(26-અ)(27-અ)(28-ક)(29-ડ)
(30-બ)	(31-ડ)(32-ક)(33-અ)(34-ડ)(35-ડ)(36-અ)
(37-અ)(38-બ)(39-અ)(40-ક)		

હડપપરીય સંસકકૃનતિું સ્થળ રોજડરી ગુજરાતિા કયાં નજલ્ામાં આવેલું છે? 
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