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1. બાયત-ઈઝયામેર દ્વાયા શોટીકલ્ચય ભાટે વયંવુત યીતે સ્થામેર વેન્ટય ઓપ એકવેરન્વ ગજુયાત યાજ્મભા ં

કેટરા છે? 

 

2. ગજુયાતભા ંદૂધવાગય ડયેી ક્ા ંઆલેરી છે? 

 

3. ગજુયાતભા ંવળક્ષણ અવધકાય અવધવનમભ 2009 ક્ાયે અભરભા ંઆવ્મો? 

 

4. રકુરીળ યવુનલવવિટી ગજુયાતના કમા જજલ્રાભા ંઆલેરી છે? 

 

5. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઆલેરી વલવલધ વલકાવરક્ષી પ્રવવૃિઓને પ્રદવળિત કયલા ભાટે લષ 

2022 ભા ંદ્વદ્વલાવિક યીતે કયુ ંવાભવમક પ્રકાવળત થામ છે? 

 

6. 'ઉજ્જલર ડડસ્કોભ એશ્મોયન્વ મોજના'ની જાશયેાત કમા લે કયલાભા ંઆલી? 

 

7. ક્રૂડ ઓઇરને ઓઇર ડપલ્ડથી ડયપાઇનયીઓભા ંઆંતડયક ડયલશન મખુ્મત્લે ળેના દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે? 

 

8. ગજુયાત યાજમભા ંઆયોગ્મ અને ડયલાય કલ્માણ વલબાગ ભાટે નાણાકીમ લષ 2020-21ભા ંકેટરી 

યકભની ફજેટભા ંજોગલાઈ કયલાભા ંઆલેર છે? 

 

9. બાયતભા ંડયઝલષ ફેંક સ્ટાપ કોરેજ ક્ા ંઆલેરી છે? 

 

10. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા અંત્મોદમ તથા BPL કાડષ ધાયકોને દય ભશીને કાડષદીઠ કેટરા ંયાશતદયે 

આમોડડનયવુત ભીઠાનુ ંવલતયણ કયલાભા ંઆલે છે? 

 

11. કઈ મોજના દેળભા ંકરા અને વસં્કૃવતને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે વસં્કૃવત ભતં્રારમ શઠેની એક છત્ર 

મોજના છે ? 

 

12. ગજુયાતની તાી નદી કમા દેલતાની તુ્રી ભાનલાભા ંઆલે છે ? 

 

13. ગજુયાતી બાાની પ્રથભ ફોરતી ળોટષ ડપલ્ભ કઈ છે? 

 



Gyan Guru School Quiz Bank 08 August @g3q.co.in| ળાાના વલદ્યાથીઓ 

ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 2 

 

14. એવળમાનુ ંવૌથી ભોટંુ ઓન એય વથમેટય કમા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

15. બાયતભા ંદયયોજ થતી એકભાત્ર શડેયટેજ લોક(દમાત્રા) કઈ છે ? 

 

16. 'ભગં ભડંદય ખોરો' કાવ્મના યચવમતાનુ ંનાભ જણાલો? 

 

17. ભોઢેયાનુ ંસમૂષભડંદય કોના વભમભા ંવનભાષણ ામયુ ંશતુ?ં 

 

18. કાકાવાશફે કારેરકયની ભાતબૃાા કઇ શતી ? 

 

19. ફૌદ્ધ ધભષનુ ંવાડશત્મ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

20. આમષબટ્ટ ેળેની ળોધ કયી શતી ? 

 

21. ડશિંદુ ચંાગં પ્રભાણે આલતા ચોથા ભડશનાનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

22. ભશાબાયતના ભશાનામક કોણ છે? 

 

23. 'જન ગણ ભન' એ યાષ્ટ્રગીત કોની યચના છે? 

 

24. સ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ બ્રિડટળ ગલનષય જનયર કોણ શતા? 

 

25. વેસ્ફેવનમા ગ્રાન્ન્ડફ્રોયા (અગસ્ત્મ) છોડ કમા વપ્તવિ (વાત ઋવ) વાથે વફંવંધત છે? 

 

26. નીચેનાભાથંી કમા વકૃ્ષનો ઉમોગ શામયગ્રામવેવભમાભા ંથામ છે? 

 

27. 72 લીમ આડદલાવી ભડશરા તરુવી ગૌડા કે જે 12 લષની ઉંભયથી વકૃ્ષો લાલે છે, તેભને કયુ ંવન્ભાન 

આલાભા ંઆવ્યુ ંછે? 

 

28. ગજુયાતભા ંઆલેર ણૂાષ લન્મજીલન અબમાયણ્મ કેટરા ચોયવ ડક. ભી.ના વલસ્તાયભા ંયબ્રક્ષત કયલાભા ં

આલેર છે? 
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29. કમા ળશયેને 'ફૂરોનુ ંળશયે' કશલેાભા ંઆલે છે? 

 

30. લન વલબાગનો વનમત નમનૂો ડયવળષ્ટ્ટ-5 કઈ મોજનાનો રાબ ભેલલા ભાટેનો છે? 

 

31. અનસુબૂ્રચત જાવતની કન્માઓને વામકર વશામ કઇ મોજના દ્વાયા આલાભા ંઆલે છે? 

 

32. બ્લરક ડોભેન VSAT નેટલકષભા ંVSATનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

 

33. વાભાજજક વયંક્ષણ કલ્માણની 12 અને યોજગાયીની 6 મોજનાનો રાબ કમા કાડષ ધાયક ભેલી ળકે છે? 

 

34. જર વલદ્યતુ ળક્વતને વપેદ કોરવો ળા ભાટે કશલેાભા ંઆલે છે? 

 

35. એયોપ્રેનની ળોધ કોણે કયી શતી? 

 

36. કઈ યાષ્ટ્રીમ મોજનાની ટેગરાઇન “કેચ ધ યેઈન, વ્શયે ઈટ પોલ્વ, લેન ઈટ પોર” છે? 

 

37. ગશૃ ભતં્રારમ અંતગષત વી.એ.ી.એપ (CAPF) નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

 

38. કાઝીયંગા નેળનર ાકષ કમા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે? 

 

39. ઇફ્કો (ઇન્ન્ડમન પાભષવષ પડટિરાઇઝવષ કોઓયેડટલ બ્રરવભટેડ)ના બાયતના પ્રથભ નેનો યડુયમા બ્રરક્વલડ 

પ્રાન્ટનુ ંઉદ્ઘઘાટન કોણે કયુું? 

 

40. નીચેનાભાથંી કમો બ્રફનચેી યોગ છે ? 

 

41. NQASનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

 

42. 2020 ભા ંકોરકાતા, વિભ ફગંાભા ંએક વકંબ્રરત સ્ટીર કેન્રની સ્થાના કયીને લૂષ બાયતના 

વલકાવને લેગ આલા ભાટે કમો પ્રોજેવટ ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મો શતો? 
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43. વ્માલવાવમક ધોયણે ભોતીનુ ંઉત્ાદન કયલા ભાટે કમા સ્થે છી ઉછેય કેન્ર કામષયત છે? 

 

44. ગજુયાતની પ્રથભ ઔદ્યોબ્રગક લવાશત કમા ંસ્થાઈ શતી? 

 

45. બાયતભા ંવૌપ્રથભ સ્ટીર પ્રાન્ટની સ્થાના કમા ંથઈ શતી ? 

 

46. લષ 2022 સધુીભા ંબાયતના કેટરા યાજ્મોભા ંજન વળક્ષણ વસં્થાન (JSS) ઉરલધ છે? 

 

47. આઈ.ટી.આઈ. ના એવ.વી,એવ.ટી. અને ફક્ષીચં તારીભાથીઓને ભાવવક કેટલુ ંસ્ટાઇેન્ડ આલાભા ં

આલે છે? 

 

48. ન્મામ- વાભાજજક, આવથિક અને યાજકીમ ફાફતનો વલચાય કમા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆવ્મો 

છે? 

 

49. ફધંાયણના કમા અનચુ્છેદભા ંનાગડયકો ભાટે વભાન નાગડયક વડંશતાની જોગલાઈ છે? 

 

50. બાયતની વલોચ્ચ અદારતનુ ંઅવધકાયકે્ષત્ર કોના દ્વાયા વલસ્તતૃ થઈ ળકે છે ? 

 

51. બાયતીમ વવંદના નીચરા ગશૃને શુ ંકશલેામ છે ? 

 

52. કમો અવધવનમભ પેવટયીઓ, ઓઇરડપલ્્વ, ખાણો અને પ્રાન્ટેળનભા ંકાભ કયતા કભષચાયીઓને આલાભા ં

આલતી વેલાઓ ભાટે નાણાકીમ યુસ્કાય પ્રદાન કયે છે? 

 

53. વૌપ્રથભ બાયતયત્ન ભેલનાય વલદેળી નાગયીક કોણ શતા? 

 

54. વવંદની સ્થામી વવભવત શઠે કેટરા પ્રકાયની વવભવતઓ આલે છે? 

 

55. આવિ પ્રવતબાલભા ંવમદુામ સ્લમવેંલકોની તારીભ (આદા વભત્ર) ની મોજના ભાટે ગજુયાતભા ંકમા 

વૌથી લધ ુયૂની વબંાલના ધયાલતા જજલ્રાની ઓખ કયલાભા ંઆલી છે? 

 

56. વયદાય વયોલય ડભેની રફંાઈ કેટરી છે? 
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57. ગજુયાતભા ંસ્લબ્રણિભ જમવંત મખુ્મભતં્રી ળશયેી વલકાવ મોજના અંતગષત ાણી યુલઠા મોજનાઓ ભાટે કઈ 

ફે નગયાબ્રરકાઓને ભજૂંયી ભેર છે? 

 

58. બાયતનુ ંપ્રથભ સ્ભાટષ વવટી કોના શસ્તે ળરૂ કયાયુ ંશત?ુ 

 

59. સ્ભાટષ વલરેજ પ્રોગ્રાભ ભાટે કેટરા ગાભો વદં કયલાભા ંઆલળે? 

 

60. મખુ્મભતં્રી ભડશરા ઉત્કષ મોજના અંતગષત ભડશરાઓને અાતી રોનની યકભનુ ંવ્માજ કોણ બોગલતુ ં

શોમ છે? 

 

61. આંત્રવપ્રન્મોયવળ ડલેરભેન્ટ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑપ ઇન્ન્ડમા (EDII), અભદાલાદ એ કોનુ ંટેકવનકર વોટષ 

ાટષનય છે? 

 

62. વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર આંતયયાષ્ટ્રીમ એયોટષ ક્ા ળશયેભા ંઆલેલ ુછે? 

 

63. લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્ર ભોદીએ 20ભી જૂન, 2022ના યોજ 280 ડકરોભીટયના વેટેરાઇટ ટાઉનવળ ડયિંગ 

યોડનો (STRR) ક્ા ંવળરાન્માવ કમો શતો? 

 

64. પેવભરી ઓીડી અને આઈઆયવીટીવીના વયંવુત ઉક્રભ દ્વાયા કેલા પ્રકાયનુ ંપ્રલાવન રંુૂ ાડલાભા ં

આલે છે? 

 

65. અભદાલાદના વામન્વ વવટીભા ંયોફોડટક ગૅરેયીનુ ંઉદઘાટન કોણે કયુું છે ? 

 

66. ભાચષ 2019 સધુી ઓડયસ્વાભા ંવલજમલાડા-યાચંી ભાગષ ય કેટલુ ંકાભ ણૂષ થમેર છે? 

 

67. નીચેનાભાથંી વલકરાગં વ્મક્વતઓ ભાટે યાષ્ટ્રીમ ડટેાફેઝ કમો છે? 

 

68. ડકન્નયો ભાટેનો (અવધકાયોનુ ંયક્ષણ) અવધવનમભ, 2019 ક્ાયે અભરભા ંઆવ્મો જે ડકન્નયોના કલ્માણની 

ખાતયી કયલા ભાટેનુ ંપ્રથભ નક્કય ગલુ ંછે? 
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69. ીએભ ભપત વવરાઈ ભળીન મોજનાના રાબ ભાટે રામક ભડશરાઓની ઉંભયની કેટરી શોલી જોઈએ? 

 

70. ી.એભ.કે.લી.લામ. મોજનાનુ ંઆખુ ંનાભ શુ ંછે? 

 

71. ગજુયાત સ્ોટષ ોરીવી 2022 - 2027 અંતગષત નલા ઉચ્ચ પ્રદળષન કેન્ર (HPCS)ભાથંી એક ખાવ 

કેન્રનો શતે ુકઇ યભતના ંપ્રવળક્ષણ ભાટે શળે? 

 

72. ગજુયાતના કમા ળશયેના સ્ટેડડમભા ંડક્રકેટય વબ્રચન તેંડુરકયે આંતયયાષ્ટ્રીમ ડક્રકેટના ોતાના 30,000 યન 

યૂા કમાષ શતા? 

 

73. 'ફકયા ંએકભની સ્થાના' ભાટે અનસુબૂ્રચત જનજાવતની કઈ ભડશરા રાબાથીઓને પ્રાધાન્મ આલાભા ં

આલે છે? 

 

74. ભડશરા અને ફા વલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા 'વભળન ળક્વત મોજના' શઠે ભડશરાઓ ભાટે વકંબ્રરત યાશત 

અને નુલષવન ગશૃનુ ંનાભ શુ ંછે? 

 

75. કાયની ફેટયીભા ંલયાતો ઇરેવરોરાઇટ શુ ંછે ? 

 

76. વામરન્ટ ડકરય તયીકે ઓખાતા કેન્વયનુ ંનાભ જણાલો? 

 

77. દાથષની ઘનતા કઈ યીતે વ્માખ્માવમત કયલાભા ંઆલે છે? 

 

78. ભશાત્ભા ગાધંીએ કેટરા સ્લમવેંલકો વાથે દાડંીકચૂ ળરૂ કયી શતી? 

 

79. ખાદી અને ગ્રાભોદ્યોગ આમોગ (KVIC) કમા ભતં્રારમ શઠે આલે છે ? 

 

80. બાયતનેટ પ્રોજેવટ અગાઉ કમા નાભથી ઓખાતો શતો? 

 

81. ઘણી વયકાયી વેલાઓ ભેલલા ભાટેની એ કઈ છે ? 

 

82. ગજુયાતનુ ંવૌથી જૂનુ ંતોયણ ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 



Gyan Guru School Quiz Bank 08 August @g3q.co.in| ળાાના વલદ્યાથીઓ 

ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 7 

 

 

83. ભાનવ લન્મજીલ અબમાયણ્મ કમા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

84. બાયતભા ંકયુ ંળશયે ભોતીનુ ંળશયે તયીકે ઓખામ છે? 

 

85. 'કયો મા ભયો' આ સતૂ્ર કઈ રડતે આપ્યુ ંછે? 

 

86. ચરંગપુ્ત ભૌમષએ કમા ગ્રીક ળાવકને શયાવ્મો શતો? 

 

87. 'કૌડટલ્મ' નાભથી કોણ જાણીતુ ંછે? 

 

88. કઈ નદી ' સમૂષતુ્રી 'તયીકે ઓખામ છે ? 

 

89. ડશભારમન ફડષ ાકષ ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

90. સભુો નીચેનાભાથંી કમા દેળની યાષ્ટ્રીમ યભત છે? 

 

91. 2023 ઇન્ટયનેળનર ઓબ્રરક્મક કવભટી (IOC) વત્રના મજભાન તયીકે કમા બાયતીમ ળશયેની વદંગી 

કયલાભા ંઆલી છે? 

 

92. ઓબ્રરક્મક ડદલવ કમા ડદલવે ઉજલલાભા ંઆવ્મો શતો? 

 

93. કમા પ્રાચીન બાયતીમ બ્રચડકત્વકને વજૉયીના વતા તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે? 

 

94. નલા યાજ્મોને દાખર કયલા અથલા તેભની સ્થાના કયલા ફાફત ફધંાયણના કમા બાગભા ંઆલે છે ? 

 

95. 'વલશ્વ નતૃ્મ ડદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

96. ડદલવભા ંકમાયે લાતાલયણભા ંવાેક્ષ બેજનુ ંપ્રભાણ ઓછાભા ંઓછં શોમ છે? 

 

97. યૂને અટકાલલા ભાટેની શે્રષ્ટ્ઠ દ્ધવત કઈ છે? 
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98. બાયતીમ લાયવેુનાના શરેા અને એકભાત્ર પાઈલ સ્ટાય ઓડપવય કોણ શતા? 

 

99. શ્રી લગીવ કુડયમનને લષ 1999ભા ંકમા કે્ષત્ર ભાટે દ્મવલભૂણ યુસ્કાય એનામત કયલાભા ંઆવ્મો 

શતો? 

 

100. બાયત વયકાય દ્વાયા આલાભા ંઆલતા યાષ્ટ્રીમ ફશાદુયી યુસ્કાયોની લમભમાષદા કેટરી છે? 

 

101. ભેૂન શઝાડયકાને કમા લે બાયત યત્નથી વન્ભાવનત કયલાભા ંઆવ્મા શતા? 

 

102. વલશ્વભા ંઑવટોફય ભડશનાનો ફીજો બધુલાય કમા ડદલવ તયીકે ઉજલામ છે? 

 

103. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ વવંદીમ ડદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

104. વાકેંવતક બાાઓનો આંતયયાષ્ટ્રીમ ડદલવ ક્ાયે શોમ છે ? 

 

105. ેવનવવબ્રરનની ળોધ કોણે કયી? 

 

106. કાકંયાય ફધં કઈ નદી ય છે? 

 

107. ISSF જુવનમય લલ્ડષ ક 2022ભા ંબાયતે કમા દેળભા ંકુર 33 ભેડર જીત્મા છે? 

 

108. 'મખુડાની ભામા રાગી યે ભોશન પ્માયા' પ્રવવદ્ધ કં્વત કમા ભધ્મકારીન કવલની છે ? 

 

109. કમો દેળ તાજેતયભા ંજભષનીને છાડીને ચોથુ ંવૌથી ભોટંુ ઓટોભોડટલ ભાકેટ ફન્યુ?ં 

 

110. બાયતીમ નૌકાદની આઈ. એન. એવ. વવન્ધવુલજમ વફભયીન કમા લગષની વફભયીન છે? 

 

111. 'ભરૂો બરે ફીજુ ંફધ ુભા-ંફાને ભરૂળો નશી' રોવબોગ્મ યચનાના યચવમતા કોણ છે ? 

 

112. ગૌતભ બદુ્ધનુ ંમૂ નાભ શુ ંશતુ ં? 
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113. ભશાબાયત કેટરા લષભા ંલશેંચામેલુ ંછે ? 

 

114. ચંગની ડશર સ્ટેળન ક્ા ંઆલેલુ ંછે? 

 

115. કેયનુ ંયાજ્મ વકૃ્ષ કયુ ંછે? 

 

116. વસં્કૃતભા ંચંતતં્રના યચવમતા કોણ છે? 

 

117. જવભની યોમ વાથે નીચેનાભાથંી શુ ંવફંવંધત છે? 

 

118. કમપ્યટુય વાથે જોડામેર સ્કેનયનો ઉમોગ શુ ંછે? 

 

119. નીચેનાભાથંી કઈ નોન-લોરેટાઈર ભેભયી બ્રચ છે? 

 

120. કમો ળલદ 'ેન્ન્ટમભ' વાથે વફંવંધત છે? 

 

121. બાયતની કેટરી લષતીમ યેલ્લેને યનેુસ્કો લલ્ડષ શડેયટેજ વાઇટ તયીકે વનયવુત કયલાભા ંઆલી છે? 

 

122. આબભુા ંઆલેર દેરલાડાના જૈન ભડંદય ફનાલલાભા ંકમા થ્થયનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો છે? 

 

123. ચુફંકીમ કે્ષત્રનો એકભ શુ ંછે ? 

 

124. એર (Apple) ના વશ-સ્થાકો કોણ છે ? 

 

125. ગજુયાતભા ંવૌથી લધ ુજગંરો ધયાલતો જજલ્રો કમો છે? 


