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Forest Guard Exam 

Paper With Answer 18 

 

�જુરાતનો સા�ંૃિતક વારસો (અગ�યના ��ો) 

1. ‘આ�િુનક અર�ય’ કા�ય કો ુ ંછે ? 

A. $રુ%શ જોષી  

B. જયતં પાઠક  

C. િનરંજન ભગત  

D. રાવ, પટ%લ  

2. ‘દયારામનો અ1રદ%હ’ 3થંના રચિયતા 

કોણ છે ? 

A. દલપતરામ  

B. દયારામ  

C. નમ7દ  

D. ગો.મા.ંિ9પાઠ:  

3. �જુરાતીમા ંલ;કુથાના આરંભક અને 

<=ુુ�કતા7 >ી મોહનલાલ પટ%લના 

<�ુતક ુ ંનામ જણાવો.  

A. આઠ?ુ ંપાતાળ  

B. સાતમો કોઠો  

C. 9ેપનમી બાર:  

D. ઝાકળમા ં$રૂજ ઉગે  

 

4. ‘શાિવEલક’ નાટકના કતા7 કોણ છે ? 

A. ચ.ચી.મહ%તા  

B. જયિંત દલાલ  

C. રિસકલાલ પાર%ખ  

D. ક.મા.?નુશી  

5. ‘િવGશાિંત’ કા�યના કિવ કોણ છે ? 

A. ઉમાશકંર જોષી  

B. $Hુદર? ્ 

C. ઉશન$ ્

D. �નેહરJKમ  

6. ‘LગMળયાત’ના લેખક કોણ છે ? 

A. અિGની ભN  

B. પOાલાલ પટ%લ  

C. જોસેફ મેકવાન  

D. ઈGર પટેલીકર  

7. પRંડત ઓમકારનાથ,ને ‘સગંીત 

મહોદય’ની પદવીથી નવાજનાર કોણ ? 

A. માલિવયા,  

B. નેપાળના મહારાU  

C. કાશીના િવVWુા મહાિવXાલય  

D. ખાસંાસાહ%બ હYુહ$ખુા ં 
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8. ‘સદા સૌ[ય શી વૈભવ ેઉભરાતી, મળ: 

મા^ભૃાસા ?નુે �જુરાતી.’ – 

મા^ભૃાષાવદંનાની આ પJં`તઓ કયા 

કિવની છે ? 

A. અરદ%શર ખબરદાર  

B. ઝાવેરચદં મઘેાણી  

C. કિવ નમ7દ  

D. ઉમાશકંર જોષી  

9. નીચેની પJં`તના રચિયતા કોણ છે ?    

“ cલ કહ% ભમરાને, ભમરો વાત કહ% 

�ુજંનમા,ં માધવ eાયં નથી, મ�વુનમા.ં” 

A. હRરHg દવે  

B. રમેશ પાર%ખ  

C. $રુ%શ દલાલ  

D. $રુિસhહ, તiતિસhહ, ગોRહલ – 

કલાપી  

10. ગોફ� ૂથંનદાસ  કયા સમાજ ુ ંલોક �ૃય 

છે ? 

A. jૂનાગઢના સીદ:  

B. સૌરાlmના કોળ: - કણબી  

C. દM1ણ �જુરાતના હળપિત  

D. પચંમહાલના ભીલ  

11. ‘ સાપના ભારા’ અને ‘ઉઘાડ: બાર:’ એ 

કોની ૃિતઓ છે ? 

A. િ9pવુનદાસ qહુાર  

B. ઉમાશકંર જોષી  

C. રામનારાયણ પાઠક  

D. ઝાવેરચદં મઘેાણી  

12. નીચેનામાથંી કઈ ૃિત ભ`ત કિવ 

દયારામની છે ? 

A. �ેમરસગીતા  

B. િશવ<રુાણ  

C. દશમ�કંધ  

D. કrવsયગીતા  

13. ‘જય સોમનાથ, જય tારક%શ, જય બોલો 

િવGના નાથની’ આ કા�યના રચિયતા 

કોણ છે ?  

A. કિવ નમ7દ  

B. કિવ રમશે �uુતા  

C. $રુ%શ દલાલ  

D. ઝાવેરચદં મઘેાણી  

14. ‘રહને કો ઘર નહv હr, સારા જહા ંહમારા’ 

આ વાe�યોગ >ી જયતંી દલાલે 

_________માટ% કયx હતો. 

A. િવનોબા ભાવે  
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B. ઇHYુલાલ યાMzક  

C. રિવશકંર મહારાજ  

D. ખ{ુંભાઈ દ%સાઈ  

15. બૌW સાRહ�ય _________ભાષામા ંરચા|ુ ં

છે. 

A. �ાૃત  

B. સ�ંૃત  

C. પાલી  

D. માગધી  

16. નીચેના દશા7વેલ �જુરાતી સાRહ�યસ}ક 

અને તેમના �થળ પકૈ:ની કઈ જોડ સાચી 

નથી ? 

A. મહાકિવ �મેાનદં – વડોદરા  

B. ભ`તકિવ દયારામ – ડભોઈ  

C. ભ`તકિવ નરિસહ મહ%તા – 

jૂનાગઢ  

D. કિવવર નમ7દ – $રુત 

17. ખોડ:દાસ પરમાર એ કઈ કલાના સાધક 

છે ? 

A. સગંીત  

B. Mચ9  

C. િશsપ  

D.  �ૃય  

18. નમ7દા �^િુત “નમાિમ દ%વી નમ7દ% 

..............” સાથે નીચનેી કઈ કડ: 

જોડાયેલ છે ? 

A. �વદ:ય <�ુય દશ7ન? ્ 

B. �વદ:ય પાદ પકંજ? ્

C. �વદ:ય ફલ દાયક? ્

D. �વદ:ય નામ �મરણ? ્ 

19. નીચે દશા7વેલ પા9ો અને તેની ૃિતઓ 

પૈક: કઈ જોડ: સાચી નથી ? 

A. ર.વ.દ%સાઈ – Rદ�યચ~ ુ– જગદ:શ 

– કોRકલા  

B. ક.મા. ?નુશી – �જુરાતનો નાથ – 

કાક – મજંર:  

C. પOાલાલ પટ%લ – માનવીની 

ભવાઈ – કાન, – ,વી  

D. A અને C બનં ે

20. નીચે દશા7વેલ સાRહ�યૃિતઓમા ંક|ુ ં

જોડંુ સા�ુ ંનથી ? 

A. કોઈનો લાડકવાયો – ઝવેરચદં 

મેઘાણી  

B. જનનીની જોડ સખી નહv જડ% ર% 

લોલ – બોટાદકર  



 

                        ����� ���� ��	
� ����� ����� ���� �� ������ ���
 9722210596 �� job �х� ����� к� 

 

C. રાત રહ% �યાહર% પાછલી ખટઘડ: 

– નરિસhહ મહ%તા  

D. jૂ ુ ંઘર ખાલી કરતા ં– કલાપી  

21. ‘ધમાલ’  �ૃય કોની ખાિસયત છે ? 

A. ડાગં આRદવાસી  

B. ભીલ  

C. ખારવા  

D. સીદ:  

22. �જુરાતના ુ?Rુદની લાMખયા કયા 1ે9 

સાથે સકંળાયલેા છે ? 

A. Mચ9કળા  

B.  �ૃયકળા  

C. Rફsમ  

D. સાRહ�ય  

23. ઝવેરચદં  મેઘાણીનો  જHમ eા ંથયો 

હતો ? 

A. ચોટ:લા  

B. ધ�ંકુા  

C. �ાગં�ા  

D. સાયલા  

24. Rદવાળ:બેન ભીલ ુ ંનામ કયા સગંીત 

સાથે જોડવામા ંઆવે છે ? 

A. લોક સગંીત  

B. શા�ીય સગંીત  

C. Rફsમી સગંીત  

D. $ગુમ સગંીત  

25. ‘જય જય ગરવી �જુરાત’ ના રચિયતા 

કિવ કોણ ? 

A. દયારામ  

B. નમ7દ  

C. નરિસhહ મહ%તા  

D. દલપતરામ  

26. Lમા ંકિવ તર:ક% કોણ Uણીતા છે ? 

A. કાિંત ભN  

B. િશવુમાર જોષી  

C. �ણુવતં શાહ   

D. અિનલ જોશી  

27. ‘�નેહરJKમ’ કયા લેખક ુ ંઉપનામ છે ? 

A. મ ુભંાઈ પચંોળ:  

B. ઝીણાભાઈ દ%સાઈ  

C. રામનારાયણ પાઠક  

D. કાકા કાલેકર  

28. ‘લીqડુ:  ધરતી’  નવલકથાના લેખક 

કોણ ? 

A. �નુીલાલ મRડયા 

B. પOાલાલ પટ%લ  
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C. ર.વ.દ%સાઈ  

D. �મૂક%^ ુ 

29. “�જુરાતનો નાથ” નવલકથાના લેખક 

કોણ છે? 

A. પOાલાલ પટ%લ  

B. �નુીલાલ મRડયા  

C. ઉમાશકંર જોષી  

D. કનૈયાલાલ ?નુશી  

30. Mચ9કાર રાU રિવ વમા7ના ંMચ9ોનો 

સ3ંહ કયા શહ%રમા ંછે ? 

A. અમદાવાદ  

B. ભાવનગર  

C. વડોદરા  

D. $રુત  

31. �જુરાતમા ંજયશકંર $ુદંર: કયા 1ે9 ુ ં

Uણી^ ુ ંનામ છે? 

A. �થાપ�ય િનમા7ણ  

B. િશsપકળા  

C. રંગકલા 

D. અMભનય, રંગમચં  

32. ઝવેરચદં મેઘાણીની છેsલી નવલકથા 

કઈ હતી ? 

A. કાળચ�  

B. વેિવશાળ  

C. સૌરાlmની રસધાર  

D. સોરઠ તારા ંવહ%તા ંપાણી  

33. કયા Uણીતા �જુરાતી કિવ અને 

સાRહ�યકાર ુ ંતખsqસુ ‘વા$Rુક’ છે ? 

A. ઉમાશકંર જોષી  

B. િસતાVુ ંયશચgં  

C. $રુ%શ દલાલ  

D. િ9pવુનદાસ qહુાર  

34. કિવ કાMલદાસ કયા રાUના દરબારમા ં

કિવ હતા ? 

A. ચgં�uુત મૌય7  

B. િવ�માRદ�ય  

C. િસWરાજ  

D. સ?gુ�uુત  

35. નીચેનામાથંી �જુરાતનો નાથ 

નવલકથાના લેખક કોણ છે? 

A. ઈGર પટેલીકર  

B. પOાલાલ પટ%લ  

C. રમણલાલ પાઠક  

D. કનૈયાલાલ ?નુશી  
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36. �જુરાતી સાRહ�યમા ં�થમ નવલકથા 

લખનાર ુ ંનામ દશા7વો. 

A. રમણલાલ દ%સાઈ  

B. નદંશકંર ^ળુUશકંર મહ%તા  

C. ગોવધ7નરામ િ9પાઠ:  

D. રમણભાઈ નીલકંઠ  

37. ભગવ�ગોમડંલ 3થંની રચના કયા jૂના 

રજવાડામા ંથઇ હતી ? 

A. વાકંાનેર  

B. વડોદરા  

C. ગ�ડલ  

D. રાજકોટ  

38. િવl��ુuુત સૌથી �ચMલત કયા નામે 

ઓળખાતા હતા ? 

A. $યૂ7�uુત  

B. કૌRટsય  

C. ચgં�uુત  

D. ચાણe  

39. �જુરાતી ભાષા ુ ંસૌ�થમ નાટક ‘લ�મી’ 

કોની રચના છે ? 

A. નદંશકંર મહ%તા  

B. ગોવધ7નરામ િ9પાઠ:  

C. દલપતરામ  

D. રમણલાલ નીલકંઠ  

40. લાભશકંર ઠાકર બીU કયા નામે Uણીતા 

છે ? 

A. ધHવHતRર  

B. <નુવ7$ ુ 

C. િ�યદશ�  

D. શયદા  

41. ?�ૃછકRટક સ�ંૃત નાટક કોણે લખqેુ ંછે ? 

A. જયદ%વ  

B. િવl� ુશમા7  

C. Vgૂક  

D. અGઘોષ 

42. ‘લીલેરો ઢાળ’ કા�યસ3ંહના સ}ક કોણ 

હતા? 

A. જયતં પાઠક  

B. રા�Hgશાહ  

C. િ�યકાતં મMણયાર  

D. ઉમાશકંર જોષી  

43. ‘િસWાતં િશરોમણી’ 3થં કયા િવષય સાથે 

સબિંધત છે ? 

A. MચRક�સા  

B. �યાકરણ  

C. િવzાન  
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D. Rફલ$કૂ:  

44. ‘ઝેર તો પીધા ંછે Uણી Uણી’ 

નવલકથાના રચિયતા કોણ છે ? 

A. કનૈયાલાલ ?નુશી  

B. ઈGર પટેલીકર  

C. પOાલાલ પટ%લ  

D. મ ભુાઈ પચંોળ:  

45. લ�નના િનયમો – બધંનો કયા 3થંમા ં

લખાયેલ છે ? 

A. કઠોપિનષદ 

B. પચંત9ં  

C. રામાયણ  

D. મ �ુ?િૃત  

46. “વેશ” સાથે કો ુ ંનામ સકંળાયેqુ ંછે ? 

A. અસાઈત  

B. ડૉ.બળવતં Uની  

C. જયશકંર $ુદંર:  

D. ડૉ.નર%શ વેદ  

47. “દશ7ક” નામની �િતlઠા કોના નામે જમા 

થાય છે ? 

A. ઝીણાભાઈ દ%સાઈ  

B. રામનારાયણ પાઠક  

C. મ ભુાઈ પચંોળ:  

D. ગૌર:શકંર જોષી  

48. આમા ં“ભા^ ુ”ં કોને કહ%વાય ? 

A. સીરામણ 

B. વા�  

C. પાથેય  

D. ના�તો  

49. ‘ભાર%લો અJ�ન’ના લખેાક કોણ છે ? 

A. રમણલાલ દ%સાઈ  

B. ઝાવેરચદં મઘેાણી  

C. ર;વુીર ચૌધર:  

D. િ�યકાતં પર:ખ  

50. ઉમાશકંર જોશી ુ ંક|ુ ંસામિયક સાRહ�ય 

1ે9ે અજોડ ગણાય છે ? 

A. સ�ંૃિત  

B. ુમાર  

C. વીસમી સદ:  

D. ��થાન                

51. <રુાણોમા ંજણા�યા �માણે �ા�ણો ુ ંVુ ં

દાનમા ંઆપવામા ંઆવ^ુ ંહ^ ુ ં? 

A. ઘોડા  

B. ગામ  

C. સોનામોહર  

D. ચાદં:ના િસ�ા  
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52. શામળા,ના ઉ�ખનનમાથંી કો ુ ંમRંદર 

મળ: આ�|ુ ંછે ? 

A. ૃlણ મRંદર  

B. હ મુાન મRંદર  

C. કાલકા મRંદર  

D. િશવ મRંદર   

53. �ન ધમ7ના કયા તીથ7કર >ીૃlણ 

સમકાલીન હતા ? 

A. નેિમનાથ  

B. િવમલનાથ  

C. પાG7નાથ  

D. શાિંતનાથ   

54. �જુરાતમા ંમૈ9ક રાUઓ $યૂ7ની સાથે 

કોને <જૂતા હતા ? 

A. રાવણ  

B. શકંર  

C. નવ3હ  

D. રામ-સીતા 

55. કોના શાસનકાળમા ંM��તીઓને 

�જુરાતમા ંદ%વળો બાધંવાની �ટ 

આપવામા ંઆવી હતી ? 

A. �ુમા| ુ 

B. જહાગંીર  

C. અહમદશાહ  

D. શાહજહા ં 

56. �ાચીન સમયમા ંપાટણમા ંક|ુ ં�ન 

મRંદર �િસW હ^ ુ ં? 

A. લોઢાણા પાG7નાથ  

B. આRદનાથ મRંદર  

C. પાવા<રુ: પાG7નાથ  

D. પચંાસરા પાG7નાથ  

57. મહાભારતના સમયમા ંસોમનાથના 

�ભાસ19ેમા ં$યૂ7દ%વના ક%ટલા મRંદર 

હતા ? 

A. 14 મRંદર  

B. 12 મRંદર  

C. 9 મRંદર  

D. 5 મRંદર  

58. ��ુપ �યોગ, ુ ં�ાચીન મRંદર eા ં

આવેqુ ંછે ? 

A. ઊના-દ%લવાડા  

B. ઉ�કંઠ%Gર  

C. �ાિંતજ  

D. શામળા,  
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59. પારસીઓ ુ ંUણી^ ુ ંધાિમEક �થળ eા ં

આવેq ુછે ? 

A. ઉમરગાવ  

B. નવસાર:  

C. ઉદવાડા  

D. શેલાવી  

60. નમ7દાકાઠં% પાલજે ન,ક કયા �થળે 

>ીરંગ અવ�તૂનો આ>મ છે ? 

A. MબલેGર  

B. નાર%Gર  

C. ભg%Gર  

D. કોટ%Gર  

61. બૌW ધમ7નો ?ળૂ ધાિમEક 3થં કયો છે ? 

A. અવે�તા  

B. ગીતા  

C. કsપ$9ૂ  

D. િ9િપટક  

62. �ન ધમ7ના �ાચીન 3થંોનો ભડંાર 

નીચેના પૈક: કયા �થળે નથી ? 

A. રાધન<રુ – થરાદ 

B. વડોદરા – રાજકોટ  

C. લીમડ: – અમદાવાદ  

D. પાટણ – ખભંાત  

63. વડોદરા �જsલાના ચાણોદ – કરનાળ: 

પાસે ક|ુ ંભ�ય મRંદર છે ? 

A. $યૂ7નારાયણ  

B. ઇHgpિૂત  

C. શેષનારાયણ  

D. નાગદ%વતા  

64. ક�છમા ંનારાયણ સરોવરના તીર% નીચનેા 

પૈક: ક|ુ ંમRંદર નથી ? 

A. મહાકાલી  

B. ગોવધ7નરાય  

C. મહાલ�મી  

D. લ�મીનારાયણ  

65. મ�ુડ: ગામના �ન દ%રાસરમા ંકયા 

ભગવાનની <Uૂ થાય છે ? 

A. પાG7નાથ  

B. મહાવીર  

C. ઘટંાકણ7  

D. આRદનાથ  

66. દ%વપોઢ: અMગયારસ કયાર% આવે છે ? 

A. કારતક $દુ અMગયારસ 

B. >ાવણ $દુ અMગયારસ  

C. અષાઢ વદ અMગયારસ  

D. અષાઢ $દુ અMગયારસ  
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67. ઈ�ટર સHડ% કયા ધમ7ના લોકોનો તહ%વાર 

છે ? 

A. M��તી  

B. ?Jુ�લમ  

C. પારસી  

D. બૌW  

68. કયા મRંદરના ં?iુય બે tારો �વગ7tાર 

અને મો1tાર તર:ક% ઓળખાય છે ? 

A. સોમનાથ  

B. શામળા,  

C. tારકા  

D. ડાકોર  

69. ગોવધ7ન <Uૂ કયા Rદવસે કરવામા ંઆવે 

છે ? 

A. આસો $દુ એકમ 

B. કારતક $દુ એકમ  

C. ચૈ9 $દુ એકમ  

D. અષાઢ $દુ એકમ  

70. મહાભારત ુ ં|Wુ કયા |ગુમા ંલડા| ુહ^ ુ ં

? 

A. કMલ|ગુ  

B. સત|ગુ  

C. 9ેતા|ગુ  

D. tાપર |ગુ  

71. પારસીઓના અJ�નમRંદરને Vુ ંકહ%વામા ં

આવે છે ? 

A. અMગયાર:  

B. દ%વળ  

C. આતશ  

D. દમ� ુ

72. RહhYુ-?Jુ�લમ એકતાના �િતક સ?ુ ં

પીરાણા તીથ7�થાન કયા �જsલામા ં

આવેqુ ંછે ? 

A. ક�છ  

B. રાજકોટ  

C. jૂનાગઢ  

D. અમદાવાદ  

73. નીચેનામાથંી ક|ુ ંજોડંુ ખો�ંુ છે ? 

A. દ ા9ેય જયતંી – માગશર <Mૂણ¡મા  

B. હ મુાન જયતંી – ચૈ9 <Mૂણ¡મા  

C. નાનક જયતંી – મહા <Mૂણ¡મા  

D. બૌW જયતંી – વૈશાખ <Mૂણ¡મા  

74. પચંાગંના પાચં ¢ગોમા ંશાનો સમાવેશ 

થતો નથી ? 

A. ન19  

B. ચોઘRડ|ુ ં
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C. કરણ  

D. િતિથ  

75. �uુત|ગુ દરિમયાન �જુરાતમા ંકયા 

ધમ7નો �ચાર થયો હતો ? 

A. �ન  

B. શૈવ  

C. બૌW  

D. વૈlણવ  

76. વાsમીRક  રામાયણમા ં  ુલ  ક%ટલા  કાડં 

છે ? 

A. સાત  

B. નવ  

C. અMગયાર  

D. અઢાર  

77. ?Jુ�લમ વષ7નો �થમ મRહનો કયો છે ? 

A. શાસબાન  

B. ,લકાદ  

C. મોહરમ  

D. રમUન  

78. ડાકોરમા ંઆવqેુ ંરણછોડરાય, ુ ંમRંદર 

1772મા ંકોણે બધંા�|ુ ંહ^ ુ ં? 

A. િવl��ુસાદ મોર%   

B. ગોપાળરાવ તાબંે  

C. મ�કુર તાબંે  

D. અિન=ુW ધાસી  

79. નીચેના પૈક: કયા �થળે શીખ �=ુુtાર 

નથી ? 

A. tારકા – jૂનાગઢ  

B. અમદાવાદ – વડોદરા  

C. પાલીતાણા  

D. અમર%લી  

80. મોગલ સ¤ાટ અકબર ઉપર કયા �ન 

?િુનનો �ભાવ હતો ? 

A. �જનેHg િવજય,  

B. યશોિવજય,  

C. હ:ર િવજય$Rૂર 

D. હ%મચgં$Rૂર 

81. Mગરનાર �ન મRંદરથી નીચે ઉતરતા કઈ 

�ફુા આવે છે ? 

A. નેમ – રાjુલ �ફુા  

B. વનરાજ �ફુા  

C. Rહડબંા �ફુા  

D. ગા¥ડ: �ફુા  

82. ચાણોદ ન,ક કરનાળ: પાસે ક|ુ ં

$�ુિસW મRંદર આવqેુ ંછે ? 

A. મા=ુિત મRંદર  
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B. શિનGર મRંદર  

C. મહાકાલી મRંદર  

D. ગ=ુડ%Gર મRંદર  

83. �નોના 19મા ંતીથ7કર મ¦sલનાથ,ની 

�િતમા ધરાવ^ ુ ં�ાચીન �ન મRંદર 

મહ%સાણામા ંeા ંઆવqેુ ંછે ? 

A. મે9ાણા  

B. તારંગા  

C. ક[બોઇ  

D. ભોયણી  

84. વડનગરના શિમElઠા તળાવના Rકનાર% 

કો ુ ંમRંદર છે ? 

A. >ીૃlણ  

B. ��ા-સાિવ9ી ુ ં 

C. $યૂ7દ%વ  

D. હ મુાન, ુ ં 

85. ¢દા� ક%ટલા વષ7 પહ%લા �જુરાતમા ં

બૌW અને �ન ધમ7 �ચMલત હતા ? 

A. 1500 વષ7 

B. 3૦00 વષ7  

C. 2500 વષ7  

D. 4500 વષ7  

86. સૌરાlmમા ંઆવલેા સોમનાથ મRંદરનો 

નાશ છેsલે કોણે કયx ? 

A. નાRદરશાહ  

B. અફઝલખાન  

C. મહમદ બગેડો  

D. ઔરંગઝેબ  

87. મૈ9કકાળમા ં�ન િવWાનોએ આગમોની 

વાચના eા ંકર: હતી ? 

A. પાલીતાણા 

B. વલભી<રુ  

C. પાટણ  

D. મ�ુડ:  

88. �ાચીન સમયમા ં�જુરાતમા ંનીચેના 

પૈક: સ�ંદાયનો ફ%લાવો થયો ન હતો ? 

A. ગાણાપ�ય  

B. શા`ત  

C. ભાગવત  

D. વાsમીRક  

89. િસW<રુના ઉનાવા ગામે <lુપાવતી 

નદ:ના Rકનાર% આવલેી દરગાહ કયા નામે 

ઓળખાય છે ? 

A. ¢ગારશા પીર  

B. મીરા દાતાર  
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C. હસન પીર  

D. રહ:મ MચKતી  

90.  18મી સદ:મા ંસતંરામ મહારા� સતંરામ 

પથંની �થાપના eા ંકર: ? 

A. રાજકોટ  

B. ગ�ડલ  

C. આણદં  

D. નRડયાદ  

91. રાજકોટના ટંકારા ગામમા ંVWુ વેદ 

ધમ7ના �વત7ક કયા સતં થઇ ગયા ? 

A. �વામી જગOાથ,  

B. �વામી tારક%શ, 

C. �વામી દયાનદં સર�વતી  

D. �વામી zાનેGર,  

92. ડાકોરમા ં1970મા ંકમળાૃિતમા ંિનમા7ણ 

પામેqુ ંમનોહર મRંદર કો ુ ંછે ? 

A. શારદાદ%વી  

B. લ�મીદ%વી  

C. જગદંબા  

D. સતંોષી મા 

93. નીચેનામાથંી ક|ુ ંજોડંુ ખો�ંુ છે ? 

A. લુલીશ મRંદર – કાયાવરોહણ  

B. સતંરામ મRંદર – નRડયાદ  

C. ગદાધર મRંદર – શામળા,  

D. ¬ટૂભવાની મRંદર – માટ%લ  

94. �જુરાતમા ંકયા �થળે શJ`તપીઠ આવેલી 

છે ? 

A. ¢બા,  

B. ચોટ:લા  

C. બ�ુચરા,  

D. પાવાગઢ  

95. કાળકા  િશખર  કયા  પવ7ત  પર આવેqુ ં

છે ? 

A. �સોર  

B. આ¬ ુ 

C. Mગરનાર  

D. બરડો  

96. કયા મRહનાની અમાવ�યા ‘Rદવાસો’ 

તર:ક% ઉજવાય છે ? 

A. �ઠ  

B. >ાવણ  

C. અષાઢ  

D. ભાદરવો  

97. ખેડ��ા ઉપરાતં ��ા,ના ંઅHય મRંદરો 

eા ંઆવેલા છે ? 

A. િસW<રુ પાસે કોબળ: ગામ  
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B. થરાદ તાqકુા ુ ંક¥રા ગામ  

C. ખભંાત પાસે નગરા ગામ  

D. ઉપરના બધા ંજ  

98.  ક�છના �ન પચંતીથ� �થળોમા ંકોનો 

સમાવેશ થતો નથી ? 

A. $થુર:  

B. માડંવી  

C. નMલયા  

D. જખૌ  

99. ચપંાના લાકડામાથંી બનાવેલ કોની ?િૂતE 

હાલ પાટણના મRંદરમા ંછે ? 

A. રાધા - ૃlણ 

B. રામ - સીતા  

C. $યૂ7દ%વ - રOા  

D. શકંર - પાવ7તી  

100. <રુાણો અને મય|ગુના િશલાલેખોમા ં

કયા પ1નો ઉsલેખ છે ? 

A. જળહો9  

B. વા|હુો9  

C. pિૂમહો9  

D. અJ�નહો9                                                                                      


