Forest Guard Exam
Paper With Answer 18

4. ‘શાિવEલક’ નાટકના કતા7 કોણ છે ?
A. ચ.ચી.મહ%તા
B. જયંિત દલાલ

ુ રાતનો સાં ૃ િતક વારસો (અગ યના
જ

ો)

1. ‘આ િુ નક અર ય’ કા ય કો ું છે ?
A. $ુર%શ જોષી

D. ક.મા.?ુનશી
5. ‘િવGશાંિત’ કા યના કિવ કોણ છે ?

B. જયંત પાઠક

A. ઉમાશંકર જોષી

C. િનરં જન ભગત

B. $ુHદર? ્

D. રાવ, પટ%લ

C. ઉશન$ ્

2. ‘દયારામનો અ1રદ% હ’ 3ંથના રચિયતા
કોણ છે ?

3.

C. રિસકલાલ પાર% ખ

D. નેહરJKમ
6. ‘LગMળયાત’ના લેખક કોણ છે ?

A. દલપતરામ

A. અિGની ભN

B. દયારામ

B. પOાલાલ પટ%લ

C. નમ7દ

C. જોસેફ મેકવાન

D. ગો.માં.િ9પાઠ:

D. ઈGર પેટલીકર

ુ રાતીમાં લ;ુકથાના આરં ભક અને
જ
<ુ=ુ કતા7 >ી મોહનલાલ પટ% લના
<ુ તક ું નામ જણાવો.

7. પંRડત ઓમકારનાથ,ને ‘સંગીત
મહોદય’ની પદવીથી નવાજનાર કોણ ?
A. માલિવયા,

A. આઠ?ું પાતાળ

B. નેપાળના મહારાU

B. સાતમો કોઠો

C. કાશીના િવVુWા મહાિવXાલય

C. 9ેપનમી બાર:

D. ખાંસાસાહ%બ હYુહ$ુખાં

D. ઝાકળમાં $ ૂરજ ઉગે
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8. ‘સદા સૌ[ય શી વૈભવે ઉભરાતી, મળ:
મા^ ૃભાસા ?ુને

ુ રાતી.’ –
જ

11.‘ સાપના ભારા’ અને ‘ઉઘાડ: બાર:’ એ
કોની ૃ િતઓ છે ?

મા^ ૃભાષાવંદનાની આ પંJ`તઓ કયા

A. િ9pુવનદાસ qુહાર

કિવની છે ?

B. ઉમાશંકર જોષી

A. અરદ% શર ખબરદાર

C. રામનારાયણ પાઠક

B. ઝાવેરચંદ મેઘાણી

D. ઝાવેરચંદ મેઘાણી

C. કિવ નમ7દ
D. ઉમાશંકર જોષી
9. નીચેની પંJ`તના રચિયતા કોણ છે ?
“ cલ કહ% ભમરાને, ભમરો વાત કહ%
ું નમાં, માધવ eાંય નથી, મ વ
ુ નમાં.”
જ
A. હRરHg દવે
B. રમેશ પાર% ખ

12.નીચેનામાંથી કઈ ૃ િત ભ`ત કિવ
દયારામની છે ?
A.

ેમરસગીતા

B. િશવ<ુરાણ
C. દશમ કંધ
D. કr વsયગીતા
13.‘જય સોમનાથ, જય tારક%શ, જય બોલો

C. $ુર%શ દલાલ

િવGના નાથની’ આ કા યના રચિયતા

D. $ુરિસhહ, તiતિસhહ, ગોRહલ –

કોણ છે ?

કલાપી

A. કિવ નમ7દ

10.ગોફ થ
ં ૂ નદાસ કયા સમાજ ું લોક ૃ ય

C. $ુર%શ દલાલ

છે ?
A. jૂનાગઢના સીદ:
B. સૌરાlmના કોળ: - કણબી
C. દM1ણ

uુ તા

B. કિવ રમેશ

ુ રાતના હળપિત
જ

D. પંચમહાલના ભીલ

D. ઝાવેરચંદ મેઘાણી
14.‘રહને કો ઘર નહv હr, સારા જહાં હમારા’
આ વાe યોગ >ી જયંતી દલાલે
_________માટ% કયx હતો.
A. િવનોબા ભાવે
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B. ઇHYુલાલ યાMzક

18.નમ7દા ^ ુિત “નમાિમ દ% વી નમ7દ%

C. રિવશંકર મહારાજ

..............” સાથે નીચેની કઈ કડ:

D. ખં{ુભાઈ દ% સાઈ

જોડાયેલ છે ?

15.બૌW સાRહ ય _________ભાષામાં રચા|ું

A. વદ:ય <ુ ય દશ7ન? ્
B. વદ:ય પાદ પંકજ? ્

છે .
ા ૃત

A.

C. વદ:ય ફલ દાયક? ્

B. સં ૃ ત

D. વદ:ય નામ મરણ? ્
19.નીચે દશા7વેલ પા9ો અને તેની ૃ િતઓ

C. પાલી

પૈક: કઈ જોડ: સાચી નથી ?

D. માગધી
16.નીચેના દશા7વેલ

ુ રાતી સાRહ યસ}ક
જ

અને તેમના થળ પૈક:ની કઈ જોડ સાચી

A. ર.વ.દ% સાઈ – Rદ યચ~ુ – જગદ:શ
– કોRકલા
ુ રાતનો નાથ –
જ

B. ક.મા. ?ુનશી –

નથી ?
A. મહાકિવ

મ
ે ાનંદ – વડોદરા

કાક – મંજર:

B. ભ`તકિવ દયારામ – ડભોઈ

C. પOાલાલ પટ%લ – માનવીની

C. ભ`તકિવ નરિસહ મહ%તા –

ભવાઈ – કાન, – ,વી

jૂનાગઢ
D. કિવવર નમ7દ – $ુરત
17.ખોડ:દાસ પરમાર એ કઈ કલાના સાધક
છે ?

20.નીચે દશા7વેલ સાRહ ય ૃ િતઓમાં ક|ું
જોડ ુ ં સા•ું નથી ?
A. કોઈનો લાડકવાયો – ઝવેરચંદ

A. સંગીત
B. Mચ9
C. િશsપ
D.

D. A અને C બંને

મેઘાણી
B. જનનીની જોડ સખી નહv જડ% ર%
લોલ – બોટાદકર

ૃય
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C. રાત રહ% ‚યાહર% પાછલી ખટઘડ:
– નરિસhહ મહ%તા
D. jૂ ું ઘર ખાલી કરતાં – કલાપી
21.‘ધમાલ’

ૃ ય કોની ખાિસયત છે ?

A. ડાંગ આRદવાસી

B. શા„ીય સંગીત
C. Rફsમી સંગીત
D. $ુગમ સંગીત
ુ રાત’ ના રચિયતા
જ

25.‘જય જય ગરવી
કિવ કોણ ?

B. ભીલ

A. દયારામ

C. ખારવા

B. નમ7દ

D. સીદ:

C. નરિસhહ મહ%તા

ુ રાતના ુ ?Rુ દની લાMખયા કયા 1ે9
22. જ
સાથે સંકળાયેલા છે ?
A. Mચ9કળા
B.

ૃ યકળા

D. દલપતરામ
26.Lમાં કિવ તર:ક% કોણ Uણીતા છે ?
A. કાંિત ભN
B. િશવ ુ માર જોષી
ુ વંત શાહ
ણ

C. Rફsમ

C.

D. સાRહ ય

D. અિનલ જોશી

23.ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જHમ eાં થયો
હતો ?

27.‘ નેહરJKમ’ કયા લેખક ું ઉપનામ છે ?
ું
A. મ ભાઈ
પંચોળ:

A. ચોટ:લા

B. ઝીણાભાઈ દ% સાઈ

B. ધં કુ ા

C. રામનારાયણ પાઠક

C. ƒાંગƒા

D. કાકા કાલેકર

D. સાયલા
24.Rદવાળ:બેન ભીલ ું નામ કયા સંગીત
સાથે જોડવામાં આવે છે ?
A. લોક સંગીત

28.‘લીqુડ: ધરતી’ નવલકથાના લેખક
કોણ ?
A. •ુનીલાલ મRડયા
B. પOાલાલ પટ%લ
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C. ર.વ.દ% સાઈ
D.

ૂમક%^ ુ

ુ રાતનો નાથ” નવલકથાના લેખક
29.“ જ
કોણ છે ?
A. પOાલાલ પટ%લ

B. વેિવશાળ
C. સૌરાlmની રસધાર
D. સોરઠ તારાં વહ%તાં પાણી
33.કયા Uણીતા

ુ રાતી કિવ અને
જ

સાRહ યકાર ું તખsqુસ ‘વા$ુRક’ છે ?

B. •ુનીલાલ મRડયા

A. ઉમાશંકર જોષી

C. ઉમાશંકર જોષી

B. િસતાVું યશચંg

D. કનૈયાલાલ ?ુનશી

C. $ુર%શ દલાલ

30.Mચ9કાર રાU રિવ વમા7નાં Mચ9ોનો
સં3હ કયા શહ%રમાં છે ?
A. અમદાવાદ

D. િ9pુવનદાસ qુહાર
34.કિવ કાMલદાસ કયા રાUના દરબારમાં
કિવ હતા ?

B. ભાવનગર

A. ચંg uુ ત મૌય7

C. વડોદરા

B. િવ…માRદ ય

D. $ુરત

C. િસWરાજ

ુ રાતમાં જયશંકર $ુદર:
31. જ
ં
કયા 1ે9 ું
Uણી^ ું નામ છે ?
A. થાપ ય િનમા7ણ

D. સ?ુg uુ ત
35.નીચેનામાંથી

ુ રાતનો નાથ
જ

નવલકથાના લેખક કોણ છે ?

B. િશsપકળા

A. ઈGર પેટલીકર

C. રં ગકલા

B. પOાલાલ પટ%લ

D. અMભનય, રં ગમંચ

C. રમણલાલ પાઠક

32.ઝવેરચંદ મેઘાણીની છે sલી નવલકથા

D. કનૈયાલાલ ?ુનશી

કઈ હતી ?
A. કાળચ…
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ુ રાતી સાRહ યમાં
36. જ

થમ નવલકથા

લખનાર ું નામ દશા7વો.
A. રમણલાલ દ% સાઈ

D. રમણલાલ નીલકંઠ
40.લાભશંકર ઠાકર બીU કયા નામે Uણીતા
છે ?

B. નંદશંકર ^ ુળUશંકર મહ%તા

A. ધHવHતRર

C. ગોવધ7નરામ િ9પાઠ:

B. <ુનવ7$ ુ

D. રમણભાઈ નીલકંઠ

C. િ યદશŠ

37.ભગવ†ગોમંડલ 3ંથની રચના કયા jૂના
રજવાડામાં થઇ હતી ?

D. શયદા
41.? ૃ‹છકRટક સં ૃ ત નાટક કોણે લખેq ું છે ?

A. વાંકાનેર

A. જયદ% વ

B. વડોદરા

B. િવlˆુ શમા7

C. ગ‡ડલ

C. V ૂgક

D. રાજકોટ

D. અGઘોષ

38.િવlˆુ uુ ત સૌથી

ચMલત કયા નામે

ઓળખાતા હતા ?

42.‘લીલેરો ઢાળ’ કા યસં3હના સ}ક કોણ
હતા?

A. $ ૂય7 uુ ત

A. જયંત પાઠક

B. કૌRટsય

B. રાŒHgશાહ

C. ચંg uુ ત

C. િ યકાંત મMણયાર

D. ચાણe

D. ઉમાશંકર જોષી

ુ રાતી ભાષા ું સૌ થમ નાટક ‘લ‰મી’
39. જ
કોની રચના છે ?

43.‘િસWાંત િશરોમણી’ 3ંથ કયા િવષય સાથે
સબંિધત છે ?

A. નંદશંકર મહ%તા

A. MચRક સા

B. ગોવધ7નરામ િ9પાઠ:

B. યાકરણ

C. દલપતરામ

C. િવzાન
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D. Rફલ$ ૂક:

D. ગૌર:શંકર જોષી

44.‘ઝેર તો પીધાં છે Uણી Uણી’
નવલકથાના રચિયતા કોણ છે ?

48.આમાં “ભા^”ું કોને કહ%વાય ?
A. સીરામણ

A. કનૈયાલાલ ?ુનશી

B. વા•

B. ઈGર પેટલીકર

C. પાથેય

C. પOાલાલ પટ%લ

D. ના તો

ુ ાઈ પંચોળ:
D. મ ભ
45.લ•નના િનયમો – બંધનો કયા 3ંથમાં
લખાયેલ છે ?

49.‘ભાર% લો અJ•ન’ના લેખાક કોણ છે ?
A. રમણલાલ દ% સાઈ
B. ઝાવેરચંદ મેઘાણી

A. કઠોપિનષદ

C. ર;ુવીર ચૌધર:

B. પંચતં9

D. િ યકાંત પર:ખ
50.ઉમાશંકર જોશી ું ક|ું સામિયક સાRહ ય

C. રામાયણ
D. મ ુ ? ૃિત

1ે9ે અજોડ ગણાય છે ?

46.“વેશ” સાથે કો ું નામ સંકળાયેq ું છે ?

A. સં ૃ િત

A. અસાઈત

B. ુ માર

B. ડૉ.બળવંત Uની

C. વીસમી સદ:

C. જયશંકર $ુદર:
ં

D.

D. ડૉ.નર% શ વેદ
47.“દશ7ક” નામની

િતlઠા કોના નામે જમા

થાય છે ?

થાન

51.<ુરાણોમાં જણા યા

માણે •ા‘ણો ું Vું

દાનમાં આપવામાં આવ^ ું હ^ ું ?
A. ઘોડા

A. ઝીણાભાઈ દ% સાઈ

B. ગામ

B. રામનારાયણ પાઠક

C. સોનામોહર

ુ ાઈ પંચોળ:
C. મ ભ

D. ચાંદ:ના િસ’ા
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52.શામળા,ના ઉ ખનનમાંથી કો ું મંRદર
મળ: આ |ું છે ?
A. ૃ lણ મંRદર
ુ ાન મંRદર
B. હ મ

C. અહમદશાહ
D. શાહજહાં
56. ાચીન સમયમાં પાટણમાં ક|ું “ન
મંRદર

િસW હ^ ું ?

C. કાલકા મંRદર

A. લોઢાણા પાG7નાથ

D. િશવ મંRદર

B. આRદનાથ મંRદર

53.“ન ધમ7ના કયા તીથ7કર >ી ૃ lણ
સમકાલીન હતા ?
A. નેિમનાથ
B. િવમલનાથ
C. પાG7નાથ
D. શાંિતનાથ
ુ રાતમાં મૈ9ક રાUઓ $ ૂય7ની સાથે
54. જ
કોને < ૂજતા હતા ?
A. રાવણ
B. શંકર
C. નવ3હ
D. રામ-સીતા
55.કોના શાસનકાળમાં M” તીઓને
ુ રાતમાં દ% વળો બાંધવાની •ટ
જ
આપવામાં આવી હતી ?

C. પાવા<ુર: પાG7નાથ
D. પંચાસરા પાG7નાથ
57.મહાભારતના સમયમાં સોમનાથના
ભાસ1ે9માં $ ૂય7દ%વના ક%ટલા મંRદર
હતા ?
A. 14 મંRદર
B. 12 મંRદર
C. 9 મંRદર
D. 5 મંRદર
58. ુ પ

યોગ, ું

ાચીન મંRદર eાં

આવેq ું છે ?
A. ઊના-દ% લવાડા
B. ઉ કંઠ%Gર
C.

ાંિતજ

D. શામળા,

A. –ુમા|ુ
B. જહાંગીર
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59.પારસીઓ ું Uણી^ ું ધાિમEક થળ eાં
આવેq ુ છે ?

63.વડોદરા •જsલાના ચાણોદ – કરનાળ:
પાસે ક|ું ભ ય મંRદર છે ?

A. ઉમરગાવ

A. $ ૂય7નારાયણ

B. નવસાર:

B. ઇHgp ૂિત

C. ઉદવાડા

C. શેષનારાયણ

D. શેલાવી

D. નાગદ% વતા

60.નમ7દાકાંઠ% પાલેજ ન,ક કયા થળે
>ીરં ગ અવ ૂતનો આ>મ છે ?

64.ક‹છમાં નારાયણ સરોવરના તીર% નીચેના
પૈક: ક|ું મંRદર નથી ?

A. MબલેGર

A. મહાકાલી

B. નાર% Gર

B. ગોવધ7નરાય

C. ભg%Gર

C. મહાલ‰મી

D. કોટ% Gર

D. લ‰મીનારાયણ

61.બૌW ધમ7નો ? ૂળ ધાિમEક 3ંથ કયો છે ?
A. અવે તા

65.મ–ુડ: ગામના “ન દ% રાસરમાં કયા
ભગવાનની < ૂU થાય છે ?

B. ગીતા

A. પાG7નાથ

C. કsપ$ ૂ9

B. મહાવીર

D. િ9િપટક

C. ઘંટાકણ7

62.“ન ધમ7ના

ાચીન 3ંથોનો ભંડાર

નીચેના પૈક: કયા થળે નથી ?

D. આRદનાથ
66.દ% વપોઢ: અMગયારસ કયાર% આવે છે ?

A. રાધન<ુર – થરાદ

A. કારતક $ુદ અMગયારસ

B. વડોદરા – રાજકોટ

B. >ાવણ $ુદ અMગયારસ

C. લીમડ: – અમદાવાદ

C. અષાઢ વદ અMગયારસ

D. પાટણ – ખંભાત

D. અષાઢ $ુદ અMગયારસ
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67.ઈ ટર સHડ% કયા ધમ7ના લોકોનો તહ%વાર
છે ?
A. M” તી

D. tાપર |ુગ
71.પારસીઓના અJ•નમંRદરને Vું કહ%વામાં
આવે છે ?

B. ?ુJ લમ

A. અMગયાર:

C. પારસી

B. દ% વળ

D. બૌW

C. આતશ

68.કયા મંRદરનાં ?ુiય બે tારો વગ7tાર
અને મો1tાર તર:ક% ઓળખાય છે ?

D. દમžુ
72.RહhYુ-?ુJ લમ એકતાના

િતક સ?ું

A. સોમનાથ

પીરાણા તીથ7 થાન કયા •જsલામાં

B. શામળા,

આવેq ું છે ?

C. tારકા

A. ક‹છ

D. ડાકોર

B. રાજકોટ

69.ગોવધ7ન < ૂU કયા Rદવસે કરવામાં આવે
છે ?
A. આસો $ુદ એકમ

C. jૂનાગઢ
D. અમદાવાદ
73.નીચેનામાંથી ક|ું જોડ ુ ં ખોŸું છે ?

B. કારતક $ુદ એકમ

A. દ ા9ેય જયંતી – માગશર < ૂMણ¡મા

C. ચૈ9 $ુદ એકમ

ુ ાન જયંતી – ચૈ9 < ૂMણ¡મા
B. હ મ

D. અષાઢ $ુદ એકમ

C. નાનક જયંતી – મહા < ૂMણ¡મા

70.મહાભારત ું |ુW કયા |ુગમાં લડા|ુ હ^ ું
?

D. બૌW જયંતી – વૈશાખ < ૂMણ¡મા
74.પંચાંગના પાંચ ¢ગોમાં શાનો સમાવેશ

A. કMલ|ુગ

થતો નથી ?

B. સત|ુગ

A. ન19

C. 9ેતા|ુગ

B. ચોઘRડ|ું
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C. કરણ

C. મ કુ ર તાંબે

D. િતિથ

D. અિન=ુW ધાસી

75. uુ ત|ુગ દરિમયાન
ધમ7નો

ુ રાતમાં કયા
જ

ચાર થયો હતો ?

નથી ?

A. “ન

A. tારકા – jૂનાગઢ

B. શૈવ

B. અમદાવાદ – વડોદરા

C. બૌW

C. પાલીતાણા

D. વૈlણવ

D. અમર% લી

76.વાsમીRક રામાયણમાં

ુ લ ક%ટલા કાંડ

છે ?

80.મોગલ સ¤ાટ અકબર ઉપર કયા “ન
?ુિનનો

ભાવ હતો ?

A. સાત

A. •જનેHg િવજય,

B. નવ

B. યશોિવજય,

C. અMગયાર

C. હ:ર િવજય$ ૂRર

D. અઢાર

D. હ%મચંg$ ૂRર

77.?ુJ લમ વષ7નો

થમ મRહનો કયો છે ?

A. શાસબાન

81.Mગરનાર “ન મંRદરથી નીચે ઉતરતા કઈ
ુ ા આવે છે ?
ફ

B. ,લકાદ

A. નેમ – રાjુલ

C. મોહરમ

B. વનરાજ

D. રમUન

C. Rહડંબા

ુ ા
ફ

D. ગા¥ડ:

ુ ા
ફ

78.ડાકોરમાં આવેq ું રણછોડરાય, ું મંRદર
1772માં કોણે બંધા |ું હ^ ું ?
A. િવlˆુ સાદ મોર%
B. ગોપાળરાવ તાંબે

ુ ુ tાર
=

79.નીચેના પૈક: કયા થળે શીખ

ુ ા
ફ

ુ ા
ફ

82.ચાણોદ ન,ક કરનાળ: પાસે ક|ું
$ુ િસW મંRદર આવેq ું છે ?
A. મા=ુિત મંRદર
9722210596

job

х

к

B. શિનGર મંRદર

86.સૌરાlmમાં આવેલા સોમનાથ મંRદરનો
નાશ છે sલે કોણે કયx ?

C. મહાકાલી મંRદર
% ર મંRદર
D. ગ=ુડG

A. નાRદરશાહ

83.“નોના 19માં તીથ7કર મ¦sલનાથ,ની
િતમા ધરાવ^ ું

ાચીન “ન મંRદર

મહ%સાણામાં eાં આવેq ું છે ?

B. અફઝલખાન
C. મહમદ બેગડો
D. ઔરં ગઝેબ
87.મૈ9કકાળમાં “ન િવWાનોએ આગમોની

A. મે9ાણા

વાચના eાં કર: હતી ?

B. તારં ગા
C. ક[બોઇ

A. પાલીતાણા

D. ભોયણી

B. વલભી<ુર

84.વડનગરના શિમElઠા તળાવના Rકનાર%
કો ું મંRદર છે ?

C. પાટણ
D. મ–ુડ:

A. >ી ૃ lણ
B. •‘ા-સાિવ9ી ું

પૈક: સં દાયનો ફ%લાવો થયો ન હતો ?

C. $ ૂય7દ%વ

A. ગાણાપ ય

ુ ાન, ું
D. હ મ

B. શા`ત

85.¢દાŒ ક%ટલા વષ7 પહ%લા
બૌW અને “ન ધમ7
A. 1500 વષ7

ુ રાતમાં નીચેના
જ

88. ાચીન સમયમાં

ુ રાતમાં
જ

ચMલત હતા ?

C. ભાગવત
D. વાsમીRક
89.િસW<ુરના ઉનાવા ગામે <ુlપાવતી

B. 3૦00 વષ7

નદ:ના Rકનાર% આવેલી દરગાહ કયા નામે

C. 2500 વષ7

ઓળખાય છે ?

D. 4500 વષ7

A. ¢ગારશા પીર
B. મીરા દાતાર
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C. હસન પીર

C. ગદાધર મંRદર – શામળા,

D. રહ:મ MચKતી

D. ¬ ૂટભવાની મંRદર – માટ% લ

90. 18મી સદ:માં સંતરામ મહારાŒ સંતરામ
પંથની થાપના eાં કર: ?

ુ રાતમાં કયા થળે શJ`તપીઠ આવેલી
94. જ
છે ?

A. રાજકોટ

A. ¢બા,

B. ગ‡ડલ

B. ચોટ:લા

C. આણંદ

C. બ–ુચરા,

D. નRડયાદ

D. પાવાગઢ

91.રાજકોટના ટંકારા ગામમાં VુW વેદ
ધમ7ના

વત7ક કયા સંત થઇ ગયા ?

95.કાળકા િશખર કયા પવ7ત પર આવેq ું
છે ?

A. વામી જગOાથ,

A. Œસોર

B. વામી tારક%શ,

B. આ¬ુ

C. વામી દયાનંદ સર વતી

C. Mગરનાર

D. વામી zાનેGર,

D. બરડો

92.ડાકોરમાં 1970માં કમળા ૃ િતમાં િનમા7ણ
પામેq ું મનોહર મંRદર કો ું છે ?

96.કયા મRહનાની અમાવ યા ‘Rદવાસો’
તર:ક% ઉજવાય છે ?

A. શારદાદ% વી

A. Œઠ

B. લ‰મીદ% વી

B. >ાવણ

C. જગદં બા

C. અષાઢ

D. સંતોષી મા

D. ભાદરવો

93.નીચેનામાંથી ક|ું જોડ ુ ં ખોŸું છે ?
A. લ ુ લીશ મંRદર – કાયાવરોહણ
B. સંતરામ મંRદર – નRડયાદ

97.ખેડ•‘ા ઉપરાંત •‘ા,નાં અHય મંRદરો
eાં આવેલા છે ?
A. િસW<ુર પાસે કોબળ: ગામ
9722210596

job

х

к

B. થરાદ તાqુકા ું ક¥રા ગામ
C. ખંભાત પાસે નગરા ગામ
D. ઉપરના બધાં જ
98. ક‹છના “ન પંચતીથŠ થળોમાં કોનો
સમાવેશ થતો નથી ?
A. $ુથર:
B. માંડવી
C. નMલયા
D. જખૌ
99.ચંપાના લાકડામાંથી બનાવેલ કોની ? ૂિતE
હાલ પાટણના મંRદરમાં છે ?
A. રાધા - ૃ lણ
B. રામ - સીતા
C. $ ૂય7દ%વ - રOા
D. શંકર - પાવ7તી
100. <ુરાણો અને મ-ય|ુગના િશલાલેખોમાં
કયા પ1નો ઉsલેખ છે ?
A. જળહો9
B. વા|ુહો9
C. p ૂિમહો9
D. અJ•નહો9
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