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1. પ્રાણીઓની વલષ્ટા(ભ-મતૂ્ર ) અને અન્મ વેન્દ્ન્િમ કચયાન ું ાચન (ડાઈઝેળન) કયી લાય  સ્લરૂે ભેલાત  ું 

સ્લચ્છ અને વસ્ત ું ફતણ કય ું છે ? 

 

2. નલી વળક્ષણ નીવત (NEP) ક્યાયે સ ધાયાઈ? 

 

3. ગ જયાતભાું વૌથી ભોટ ું ખનીજ કે્ષત્ર ક્યાું આલેલ ું છે ? 

 

4. કેન્િીમ ફજેટ કમા ભહશનાના પ્રથભ કામયકાયી હદલવે વુંવદભાું યજૂ કયલાભાું આલે છે ? 

 

5. તયણેતયનો ભેો ગ જયાતના કમા જજલ્રાભાું ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

6. 'ભુંગર ભુંહદય ખોરો દમાભમ ભુંગર ભુંહદય ખોરો' યચના કમા કવલની છે ? 

 

7. ગ જયાત વલધાનવબાના ભકાનન ું નાભ કમા ભશાન બલના નાભ ઉયથી છે ? 

 

8. ગાુંધીજીને 'ફા 'ન ું બફર દ કમા વત્માગ્રશભાું ભળય ું ? 

 

9. ઐવતશાવવક સ્થ 'ધોાલીયા' કમા જજલ્રાભાું આલેર છે ? 

 

10. ગાુંધીજીએ યાજકોટની કઈ ળાાભાું અભ્માવ કમો શતો ? 

 

11. ગ જયાતની પ્રથભ વયકાયને ફુંધાયણના ળથ કોણે રેલડાવ્મા શતા ? 

 

12. બાયતના પ્રથભ નામફ લડાપ્રધાન કોણ શતા ? 

 

13. હશિંદી હપલ્ભોના જાણીતા ગ જયાતી અબબનેતા વુંજીલક ભાયન ું મૂ નાભ શ ું શત ું ? 

 

14. અળોકનો વળરારેખ ગ જયાતના કમા ળશયેભાું આલેર છે ? 

 

15. 'લીયાુંજબર લન' ક્યાું આલેલ ું છે ? 

 

16. ગ જયાત યાજ્મનો કમો પ્રદેળ 'ગ જયાતના ફગીચા તયીકે' ઓખામ છે ? 
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17. બગયા ધોધ કમા જજલ્રાભાું આલેરો છે ? 

 

18. ગ જયાતન ું ‘નેળનર ભયીન ાકય’ કમાું આલેલ ું છે ? 

 

19. 'ISRO'ન ું મ ખ્મ ભથક ક્યાું આલેલ ું છે ? 

 

20. ગ રભગય બગહયભથક કમા આલેલ ું છે ? 

 

21. બાયતભાું લયનો વૌથી ટૂુંકાભાું ટૂુંકો હદલવ કમો શોમ છે ? 

 

22. બાયતભાું 'વલજમ હદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

23. શાડકાનો યોગ કમા વલટાવભનની ઉણથી થામ છે ? 

 

24. ફૂટલેય અને ચાભડાનાું લસ્ત્રોના ઉત્ાદનભાું વલશ્વભાું કમો દેળ ફીજા ક્રભે છે? 

 

25. ખાદી કાયીગયો ભાટેની લકય -ળેડ મોજના ભાટે કોણ અયજી કયી ળકે છે ? 

 

26. નીચેનાભાુંથી કઈ યાષ્રીમ SC-ST શફ મોજનાની ેટા મોજના છે ? 

 

27. ગ જયાત યાજ્મભાું ફાુંધકાભ વાથે વુંકામેરા શ્રવભકો ભાટે કય ું ફોડય કામય કયે છે ? 

 

28. નીવતુંચન ું મ ખ્મારમ ક્યાું આલેલ ું છે? 

 

29. બાયતની વલોચ્ચ કામદાકીમ વુંસ્થા કઈ છે? 

 

30. ગ જયાતન ું કય ું ફુંદય ‘ફુંદય-એ-મ ફાયક’ તયીકે ઓખાત ું શત ું ? 

 

31. ગ જયાતભાું વદૃ્ધ રોકો ભાટે ભનોયુંજનના વાધનો, ચારલા ભાટેના રેક અને અન્મ ામાની સ વલધાઓ 

યૂી ાડલા ભાટે કઈ મોજના અભરભાું મકૂલાભાું આલી છે? 

 

32. લય 2020ભાું યેરલેના કમા વલબાગ દ્વાયા ભહશરા ેવેન્જેવય સ યક્ષા ભાટે 'ઓયેળન ભામ વશરેી' રોંચ 

થય ું ? 
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33. ૬-ભાગીમ (6-રેન) ઈસ્ટનય ેહયપેયર એવવપે્રવ-લેન ું ઉદ્ઘાટન કોણે કય ું ? 

 

34. વૌપ્રથભ બાયતયત્ન ભેલનાય વલદેળી નાગહયક કોણ શતા? 

 

35. 'વલશ્વ મોગ હદલવ'ની ઉજલણી કમાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

36. ગ જયાત શાઇકોટયના પ્રથભ ભહશરા ન્મામમવૂતિ કોણ છે ? 

 

37. થૃ્લીની વાટી ય જરાલયણનો આળયે કેટરા ટકા બાગ છે ? 

 

38. થો ક્ષી અબમાયણ્મ ગ જયાતના કમા તાલ કાભાું આલેલ ું છે ? 

 

39. ત રળીશ્માભ નાભન ું સ્થ ળાના ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

40. બિા પ્રકાયની લાલની ળી વલળેતા શોમ છે ? 

 

41. ખુંબારીડાની ફૌદ્ધ ગ પાઓ કમા યાજ્મભાું આલેરી છે ? 

 

42. બાયત વુંઘભાું વલરીનીકયણ ભાટે ગ જયાતના કમા દેળી યજલાડા ભાટે આયઝી શકભૂત યચાઈ શતી? 

 

43. 1857ના વલપ્રલન ું પ્રતીક શ ું શત ું? 

 

44. 'આમ વતભાલ્લદ' ગ્રુંથની યચના વલજમનગયના કમા ળાવકે કયી શતી? 

 

45. 'યાજતયું બગણી' ગ્રુંથના રેખકન ું નાભ જણાલો. 
 

46. નીચેનાભાુંથી કઈ નદી બાયતની વૌથી રાુંફી નદી છે ? 

 

47. નીચેનાભાુંથી કઈ નદી પ્રણારીએ 'જોગ' ધોધ ફનાલે છે? 

 

48. કણાયટકભાું આલેરો 'કૃષ્ણ યાજા વાગય' ફુંધ નીચેની કઈ નદી ય ફાુંધલાભાું આવ્મો છે ? 

 

49. નીચેનાભાુંથી કઈ નદી ગુંગાની વૌથી રાુંફી ઉનદી છે ? 
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50. વલિંધ્માચ અને વાત ડા લયતશે્રણીને કઈ નદી અરગ કયે છે ? 

 

51. વાફયભતી નદી કમા વમ િને ભે છે ? 

 

52. 'નેળનર સ્ોટ્યવ ટેરેન્ટ કોન્ટેસ્ટ' સ્કીભ ક્યાયે ળરૂ કયલાભાું આલી શતી? 

 

53. પ્રથભ કોભનલેલ્થ ગેમ્વ ક્યાું મોજાઈ શતી ? 

 

54. ચેવફોવયભાું કેટરાું ચોયવ શોમ છે ? 

 

55. એકહદલવીમ આંતયયાષ્રીમ હક્રકેટભાું શહેરક રેનાય પ્રથભ બાયતીમ હક્રકેટય કોણ શતો ? 

 

56. પ્રથભ હપપા લલ્ડય ક ક્યાયે મોજામો શતો ? 

 

57. બાયતની યાષ્રીમ યભત કઈ છે ? 

 

58. ેળન ફ્રૂટ કમા ખવનજથી બયયૂ શોમ છે ? 

 

59. ભાનલ ભગજના કમા બાગને બાલનાત્ભક ભગજ તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

60. બાયતના યાષ્રીમ શ ન ું નાભ શ ું છે ? 

 

61. ગ જયાતભાું યાજ્મવબાની ક ર વુંખ્મા કેટરી છે ? 

 

62. શોદ્દાની રૂએ યાજ્મવબાના ચેયભેન તયીકે કોણ શોમ છે ? 

 

63. UPSCના અધ્મક્ષની વનભણકૂ કોણ કયે છે? 

 

64. બાયતના ફુંધાયણના કમા અન ચ્છેદભાું યાષ્રવત તયીકેની ચ ૂુંટણી ભાટેની રામકાતો અંગેની જોગલાઈ 

કયલાભાું આલેર છે ? 
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65. અગાઉના વભમભાું ટેવવટાઇર ઉદ્યોગ ભાટે પ્રચબરત અભદાલાદ ળશયેને કમા નાભથી ઓખલાભાું 

આલત ું શત ું ? 

 

66. નીચેનાભાુંથી કમા બાગભા માયલયણના બફન-જીલુંત ઘટકોભાું ભવૂભસ્લરૂો, આફોશલા, જાળમો, 

તાભાન, બેજ, શલા લગેયેનો વભાલેળ થામ છે ? 

 

67. બાયતના પ્રથભ ટેસ્ટ-ટય ફ ફેફીના વનભાયતા કોણ છે ? 

 

68. વભબરકનના ઓઇર ડ્રો પ્રમોગભાું નીચેનાભાુંથી કઈ લસ્ત  ળોધાઈ શતી ? 

 

69. હશભોગ્રોબફનભાું ભધ્મસ્થ ધાત   કઈ છે ? 

 

70. આણી હકડનીની ઉય આલેર ગ્રુંવથ કઈ છે ? 

 

71. નીચેનાભાુંથી કઈ ધાત  ને છયી લડ ેવયતાથી કાી ળકામ છે ? 

 

72. ફામોરોજીની નીચેનાભાુંથી કઈ ળાખા હકડનીના અભ્માવ વાથે વુંફુંવધત છે? 

 

73. જીલવલજ્ઞાનભાું ADHન ું રૂ ું નાભ શ ું છે ? 

 

74. ાણીની કહિનતા દૂય કયલા ભાટે કમા દાથયનો ઉમોગ કયી ળકામ છે? 

 

75. બાયત વયકાયે બાયત યત્ન  યસ્કાય ભાટે 'ભાનલ પ્રમાવના કોઈ ણ કે્ષત્ર'ને વાભેર કયલાના ભાદુંડનો 

વલસ્તાય ક્યાયથી કમો ? 

 

76. કમા ઉદ્યોગવતને બાયતયત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાું આવ્મા છે ? 

 

77. ડૉ.વલયલ્રી યાધાકૃષ્ણનને કમા લે બાયત યત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાું આવ્મા શતા ? 

 

78. ઈન્દ્ન્દયા ગાુંધીને કમા લે બાયતયત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાું આવ્મા શતા ? 

 

79. જે.આય.ડી. ટાટાને કમા લે બાયત યત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાું આવ્મા શતા ? 
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80. 'યાષ્રીમ ભતદાતા હદલવ' ની ઉજલણી કમા હદલવે કયલાભાું આલે છે ? 

 

81. 'યાષ્રીમ એકતા હદલવ' કમાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

82. 'યાષ્રીમ ટાર હદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

83. 'સ ળાવન હદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

84. શ્રીભતી વયોજજની નામડ ની સ્મવૃતભાું બાયતભાું 13ભી પેબ્ર આયીને કમા હદલવ તયીકે ઓખલાભાું આલે 

છે ? 

 

85. હશન્દી ત્રકાયત્લ હદલવની ઉજલણી કમાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

86. બાયતભાું 'CRPF સ્થાના હદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

87. બાયતભાું 'BSF (ફી. એવ. એપ) સ્થાના હદલવ' ક્યાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? 

 

88. 6 વપ્ટેમ્ફય, 2021નાું યોજ 5 વલિોશી જૂથો, કેન્િ વયકાય તથા આવાભ યાજ્મ વયકાયની લચ્ચે કમો ળાુંવત 

કયાય થમો શતો? 

 

89. ઓયુંગ નેળનર ાકય કમા યાજ્મભાું આલેર છે ? 

 

90. વૌથી લધ  આઈ.ી.એર. ભેચ કઈ ટીભે જીતી છે ? 

 

91. દય લે ‘આંતયયાષ્રીમ ભાનલ ફુંધ ત્લ હદલવ 2022’ ક્યાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? 

 

92. સ્ભાટય વવટી વભળન અંતગયત વભવનસ્રી ઓપ શાઉવવિંગ એન્ડ અફયન અપેવય દ્વાયા જાન્ય આયી 2016ભાું વુંદ 

કયામેરાું 20 ળશયેોભાું અભદાલાદ ળશયે ક્યા ક્રભે છે ? 

 

93. આઇીએર-2022ભાું ગ જયાત ટાઇટન્વ ટીભનો કેપ્ટન કોણ શતો? 

 

94. નીચેનાભાુંથી કમા યેરલે સ્ટેળન ય બાયતીમ યેરલેની પ્રથભ ોડ શોટેરન ું ઉદ્ઘાટન નલેમ્ફય 2021ભાું 

કયલાભાું આવ્ય ું શત ું ? 
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95. બાયતીમ અલકાળ વુંળોધન વુંસ્થા દ્વાયા ળાાનાું ફાકો ભાટે કમો વલળે કામયક્રભ મોજલાભાું આવ્મો ? 

 

96. ગ જયાતી વાહશત્મ હયદન ું ફાયમ ું અવધલેળન કોના પ્રમ ખસ્થાને મોજાય ું શત ું ? 

 

97. ગોભેજી હયદભાું જલા ગાુંધીજીને ઉદેળીને ઝલેયચુંદ ભેઘાણીએ કય ું કાવ્મ રખ્ય ું શત ું ? 

 

98. નીવત આમોગની SATHની શરેન ું ણૂય સ્લરૂ શ ું છે? 

 

99. એર.વી.એ તેજવ પાઇટય એયક્રાફ્ટન ું નલીનતભ વુંસ્કયણ કય ું છે જે 2023-2024 સ ધીભાું IAFભાું વાભેર 

થલા જઈ યહ્ ું છે? 

 

100. અક્ગ્ન-5 વભવાઈરની સ્રાઈક યેન્જ કેટરી છે? 

 

101. iORA ોટયર ઉય ઓનરાઈન ઉરબ્ધ કયાલલાભાું આલેર ફોજા પ્રભાણત્રનો રાબ વપ્ટેમ્ફય 

૨૦૨૧ સ ધીભાું કેટરા રોકોએ રીધો છે? 

 

102. સ જરાભ સ પરાભ જર અબબમાન શિે લય 2022ભાું ગ જયાતના કેટરાું તાલો ઊંડા કયલાભાું આવ્માું 

છે ? 

 

103. એલી દ વનમાન ું વનભાયણ કયવ ું કે જ્માું વલશ્વની ઊજાય અને ાણીની જરૂહયમાતો ટકાઉ શાઇડ્રોાલય દ્વાયા 

યૂી ાડલાભાું આલે એ કઈ આંતયયાષ્રીમ એજન્વીન ું ઉદે્દશ્મ છે? 

 

104. યાજકોટ જજલ્રાના લીય યના વુંતન ું નાભ શ ું છે? 

 

105. નીચેનાભાુંથી કમો હકલ્રો 'કતાયગઢ' તયીકે ઓખામ છે? 

 

106. ફોઘરી બફહ  ઉત્વલ બાયતના કમા યાજ્મભાું ઉજલલાભાું આલે છે? 

 

107. યથમાત્રા કમા યાજ્મનો પ્રખ્માત તશલેાય છે? 

 

108. કય ું યાજ્મ દય લે 'યણ ઉત્વલ'ન ું આમોજન કયે છે? 
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109. યાણક ય જૈન ભુંહદય કમા જૈન તીથુંકયને વભવિત છે? 

 

110. ઉત્તયાખુંડના કમા જજલ્રાભાું ત ુંગનાથ ભુંહદય આલેલ ું છે? 

 

111. આહદ ળુંકયાચામયએ ફિીકાશ્રભભાું કમા ભિની સ્થાના કયી શતી ? 

 

112. 'ઈન્ટયનેળનર વોવામટી પોય હક્રષ્ના કોક્ન્ળમવનેવ' (ઈસ્કોન)ના સ્થાક કોણ છે? 

 

113. 'બાયતીમ બફસ્ભાકય ' તયીકે કોણ ઓખામ છે ? 

 

114. હકિંગશ ક નાગ દ્વાયા રખામેર નયેન્િ ભોદીને વભવિત  સ્તકન ું નાભ શ ું છે? 

 

115. આ શે્રણી જ ઓ: 53, 53, 40, 40, 27, 27, ... આગ કઈ વુંખ્મા આલલી જોઈએ? 

 

116. કમ્પ્ય ટય નીચેનાભાુંથી કઈ બાા વભજે છે? 

 

117. ભાઈક્રોવોફ્ટ લડય, ભાઈક્રોવોફ્ટ એવવેર અને ભાઈક્રોવોફ્ટ ાલયોઈન્ટ કમા વોફ્ટલેય ેકેજનો બાગ 

છે? 

 

118. વીીય નો કમો વલબાગ ગાબણવતક કાભગીયી કયલા ભાટે જલાફદાય છે ? 

 

119. કમ્પ્ય ટય બચપ્વભાું નીચેનાભાુંથી કય ું પ્રાકૃવતક તત્ત્લ પ્રાથવભક તત્ત્લ છે ? 

 

120. ગ જયાતભાું અળોકના વળરારેખ ક્યાું આલેરા છે ? 

 

121. 18ભી વદીની ળરૂઆતભાું ફનેલ ું જ ુંતય-ભુંતય ક્યાું આલેલ ું છે ? 

 

122. ગ જયાતન ું પ્રથભ પ્રાગ ઐવતશાવવક વલેક્ષણ કોણે શાથ ધય ું ? 

 

123. પ્રાચીન શડપ્ન વુંસ્કૃવત-વભ્મતાન ું કેન્િ રોથર ક્યાું આલેલ ું છે? 

 

124. ગ જયાતના ક્યા જજલ્રાભાું વાગ  ષ્ક પ્રભાણભાું થામ છે ? 

 



[School Quiz Bank] ળાા વલદ્યાથીઓ ભાટે 28 July ક્વલઝના પ્રશ્નોની PDF ડાઉનરોડ કયો. 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 9 

 

125. ઇવયોના કમા વેન્ટય દ્વાયા PSLV-C53 વભળન અંતગયત વવિંગાોય ભાટે ત્રણ ઉગ્રશો છોડલાભાું આવ્મા 

શતા ? 


