
[G3Q quiz ] Gyan Guru School Quiz Bank 10 August @g3q.co.in| ળાાના 
વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 

 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 1 

 

1. દરયમાભાાં ભાછીભાયી કયતી ફોટો એકથી લધ ુરદલવ ભાટે દરયમાભાાં યશ ેછે ત્માયે કઈ વશામ આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

2. ગજુયાતી કેરેન્ડય મજુફ ગજુયાત વયકાયે કમા રદલવે કૃવ ભશોત્વલની ળરૂઆત કયી શતી? 

 

3. ગજુયાતના વલદ્યાથીઓ ભાટે NIT સયુતભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે મોગ્મતાના ભાદાંડ શુાં છે? 

 

4. AMA, IIM અને PRL કમા ભશાનબુાલની દીઘઘ દૃષ્ટટનુાં રયણાભ છે ? 

 

5. મખુ્મભાંત્રી શ્રી વલજમબાઈ રૂાણીએ ટેકનોરોજજકર અને ઇન્રાસ્ટ્રવચયર અગે્રડડે કભાન્ડ એન્ડ કાંરોર 

વેન્ટય ૨.૦ અથલા 'વલદ્યાવભીક્ષા કેન્ર'નુાં ઉદ્ઘાટન ક્યાયે કર્ુું શતુાં? 

 

6. પ્રધાનભાંત્રી રકવાન ઊર્જઘ સયુક્ષા એલભ ઉત્થાન ભશાઅભબમાન મોજના શઠે કેન્ર વયકાય દ્વાયા કેટરી 

વશામ આલાભાાં આલે છે.? 

 

7. લટલા વાંર્વુત વામકર ાલય પ્રાન્ટ ક્યાાં આલેરો છે? 

 

8. રેઝયી રૂટ અને SPV રૂટ એભ ફાંને શઠેની કઈ વ્મલસ્ટ્થા દ્ધવત કેન્રીમ બાંડોને અવયકાયક યીતે છેલાડા 

સધુી શોંચાડ ેછે ? 

 

9. આય. ફી. આઇ. (RBI) મજુફ કર્ુાં યાજ્મ દેળનુાં વૌથી ભોટુાં ભેન્ર્પેુવચરયિંગ શફ ફન્ર્ુાં છે? 

 

10. નીચેનાભાાંથી કમા કાવ્મવાંગ્રશને જ્ઞાનીઠ ારયતોવક પ્રાપ્ત થર્ુાં છે ? 

 

11. ગજૂયાત વલદ્યાીઠ વૌપ્રથભ કોના ફાંગરાભાાં ળરુ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

12. અંગે્રજો વાભે કયભાપી ભાટે રડત ઉાડલાનુાં નેતતૃ્લ કયનાય ક્ાાંવતલીયનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

13. 'યત્નાલરી' કૃવતના વર્જક કોણ શતા ? 

 

14. રાખોટા તાલ ક્યાાં આલેલુાં છે ? 
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15. વાણા લાાંરકમાની ગપુાઓ કમા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ? 

 

16. ગજુયાત લનાઘક્યરુય વોવામટીના સ્ટ્થાક કોણ શતા ? 

 

17. ગજુયાતી બાાના પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશનુાં વાંાદન કોણે કર્ુું ? 

 

18. બાયતનુાં વૌથી પ્રાચીન અને ર્જણીતુાં વારશત્મ કર્ુાં છે ? 

 

19. જગતબયનાાં શે્રટઠ નાટકોભાાં કાભરદાવના કમા નાટકની ગણના થામ છે ? 

 

20. શૃાંગેયી, ફરીનાથ, દ્વાયકા અને યુી એ ચાય ભઠોની સ્ટ્થાના કોણે કયી? 

 

21. યથમાત્રા કમા રદલવે નીકે છે ? 

 

22. ગરુુનાનક જમાંતી કમા રદલવે આલે છે ? 

 

23. સ્ટ્થાવનક સ્ટ્લળાવનનો પ્રાયાંબ કોણે કમો શતો? 

 

24. ગજુયાતી વારશત્મભાાં 'જ્ઞાની કવલ' કે 'આખાફોરો કવલ' તયીકે કોણ ર્જણીતુાં છે ? 

 

25. 'ગાગા લન્મપ્રાણી અબમાયણ્મ -ર્જભનગય'ની મખુ્મ પ્રર્જવતઓ કઈ છે ? 

 

26. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામઘક્ભ અંતગઘત ભેરડકર કેમ્ મોજનાનુાં આમોજન ક્યાાં કયી ળકામ 

છે ? 

 

27. લન્મ શનુા હભુરાભાાં ભફન દુધાા પ્રાણીઓ યેલ્રો, ાડો/ાડી, લાછયડુાં, ગધેડો, લછેરુાં લગેયે મતૃ્ર્ ુાભે 

તેલા રકસ્ટ્વાભાાં ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

28. ગજુયાતભાાં આલેર ભીતીમાા લન્મજીલ અબમાયણ્મ કેટરા ચોયવ રક. ભી.ના વલસ્ટ્તાયભાાં યભક્ષત 

કયલાભાાં આલેર છે ? 
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29. ગજુયાતના કમા અબમાયણ્મભાાં યીંછ જોલા ભે છે ? 

 

30. કેયનુાં યાજ્મ ક્ષી કર્ુાં છે ? 

 

31. ઈ.વ. 1887ભાાં 'ધ સ્ટ્ટડી ઑપ ઍડવભવનસ્ટ્રેળન' વનફાંધ કમા વલદ્વાને પ્રકાવળત કમો શતો? 

 

32. લઘ 2022-23ભાાં, ઈ-વાઇન અને ઈ-વીર વેલાઓનો ઉમોગ કઈ એપ્પ્રકેળન્વભાાં કયલાભાાં આલળે ? 

 

33. ગજુયાત વયકાયનો કમો વલબાગ દય ભરશને વલકાવ વાંફાંવધત 'મોજના' ભેગેભઝન પ્રકાવળત કયે છે ? 

 

34. બાયતના માઘલયણ,લન અને વરાઇભેન્ટ ચેન્જ ભાંત્રારમ દ્વાયા 2016ભાાં કમો કામદો ઘડલાભાાં આવ્મો છે 

? 

 

35. શાઇડ્રોવવીવરોયોક્વલન અને વરોયોક્વલન કમા પ્રકાયની દલાઓ છે? 

 

36. NMSHE નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

37. એન્ટી કયપ્ળન બ્ર્યુોનો ોટઘપોભરમો કમા વલબાગ ાવે શોમ છે? 

 

38. બાયતની દભક્ષણ-લૂઘભાાં કમો દ્વી વમશૂ આલેરો છે ? 

 

39. જી.એવ.ડી.એભ. અવધવનમભ 2003 ની કઈ કરભ શઠે ગજુયાત યાજ્મ આવિ વ્મલસ્ટ્થાન 

વિાભાંડની યચનાની જોગલાઈ છે? 

 

40. આર્ુ કોવલડ-19 કાઉન્વેભરિંગનો શલે્રાઈન નાંફય શુાં છે ? 

 

41. આર્લેુરદક ઔવધઓના લાલેતયભાાં લધાયો કયલાના પ્રમાવરૂે વત્રપાલન ક્યાાં વલકવાલલાભાાં આવ્ર્ુાં છે 

? 

 

42. ગજુયાત ટેવવટાઇર ોભરવી કમા લઘથી અભરભાાં આલી ? 
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43.  ભાનનીમ લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ ભોદીએ 16 ર્જન્ર્આુયીને કમા રદલવ તયીકે ઊજલલાની ર્જશયેાત 

કયી? 

 

44. ભરગ્નાઈટ કોરવો ગજુયાતભાાં કમા જજલ્રાભાાં ભી આલે છે ? 

 

45.  ઇષ્ન્ડમન વભનયલ્વ મયબકુ 2019 મજુફ, વલ્પયના ઉત્ાદનભાાં કર્ુાં યાજ્મ ભોખયે છે? 

 

46. બાયત વયકાયની અટર ેન્ળન મોજના શઠે રાબાથીને કેટલ ુભાવવક ેન્ળન આલાભા આલે છે ? 

 

47. બાયતભાાં આગાભી લોભાાં કેટરી નલી જન વળક્ષણ વાંસ્ટ્થાઓની સ્ટ્થાના કયલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આવ્ર્ુાં 

છે ? 

 

48. કર્ુાં ભાંત્રારમ કાભદાયોની વરાભતી અને રશતોનુાં યક્ષણ કયલા ભાટે જલાફદાય છે? 

 

49. બાયતભાાં પ્રથભ ભરશરા મખુ્મભાંત્રી કોણ શતાાં? 

 

50. અવનમવભત થાણ ય પ્રવતફાંધ મકૂલા ભાટે બાયત વયકાયનો કમો અવધવનમભ વ્માક દ્ધવત વાથે 

વ્મલશાય કયે છે? 

 

51. કમા કેવભાાં કરભ-21 શઠે જીલનના અવધકાયભાાં આજીવલકાના અવધકાયનો ણ વભાલેળ કયીને વનણઘમ 

રેલામો છે? 

 

52. દયેક ઉદ્યોગ અને સ્ટ્થાનાભાાં કભઘચાયીને ચકૂલલાભાાં આલનાય ફોનવની ન્ર્નૂતભ ટકાલાયી કેટરી છે? 

 

53. બાયતના વૌપ્રથભ ભફન-કોંગે્રવી લડાપ્રધાન કોણ શતા? 

 

54. બાયતીમ ફાંધાયણભાાં ઉલ્રેભખત ફે વાંવદીમ વવભવતઓના નાભ શુાં છે? 

 

55. આદા વભત્ર ભાટે તારીભનો વભમગાો કેટરો છે? 

 

56. બાયતભાાં વાંણૂઘ યીતે લશતેી ાાંચભી વૌથી રાાંફી નદી કઈ છે? 
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57. વોનગઢ અને વ્માયા તાલકુાભાાં વવિંચાઈનો રાબ ભે તે ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ઉકાઈ જાળમ 

આધારયત કઈ કેનાર ફનાલલાભાાં આલી છે ? 

 

58. ગ્રામ્મ વલસ્ટ્તાયભાાં ીલાના ાણી યુલઠાની પરયમાદો ભાટે ટોર રી નાંફય કમો છે? 

 

59. શ્રી નયેન્રબાઈ ભોદીએ કમા યાજ્મભાાં યાટરીમ ળશયેી વભળન ળરૂ કર્ુું શતુાં? 

 

60. ગજુયાતભાાં જે ગ્રાભ ાંચામત ોતાના ગાભભાાં 'ાંચલટી મોજના'નો રાબ ભેલલા ઇચ્છતી શોમ તેભને 

મોજનાની જોગલાઈ અનવુાય કોનો વાંકઘ કયલાનો શોમ છે? 

 

61. સ્ટ્ટાટઘ -અ વલરેજ એન્ટયવપ્રન્મોયવળ પ્રોગ્રાભ કમા ભાંત્રારમ અંતગઘત આલે છે? 

 

62. નભઘદા જજલ્રાભાાં આરદલાવી વલસ્ટ્તાયના વલદ્યાથીઓ ભાટે આલન-ર્જલનની સવુલધા ભાટે 'લનફાંધ ુકલ્માણ 

મોજના' શઠે કેટરી ફવો પાલલાભાાં આલી શતી? 

 

63. વનભાઘણાધીન મુાંફઈ રાન્વ શાફઘય ભરન્ક ભિજ એક લાય ણૂઘ થઈ ગમા છી તેની મખુ્મ વલળેતા શુાં 

શળે? 

 

64. “વલદેળભાાં બાયતના પ્રભોળન અને ભાકેરટિંગ ભાટે બાયતના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા કઈ મોજના શઠે 

વયકાય દ્વાયા ભાંજૂય પ્રલાવન વેલા પ્રદાતાઓને નાણાકીમ વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે? 

 

65. સયુત ડામભાંડ ફોવઘ ભાાં કેટરી કચેયીઓ (ઓરપવ) શળે? 

 

66. રશભારમ પ્રદેળભાાં રયલશનની કઈ મોજના બાયતભાાં વૌપ્રથભ લખત ળરૂ કયલાભાાં આલી છે? 

 

67. કઈ ર્વુનલવવિટીએ RSS લડા ભોશન બાગલતને ડોવટય ઓપ વામન્વની ભાનદ દલી એનામત કયી છે? 

 

68. આંગણલાડીઓ ભાટે WBNP નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 
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69. ALIMCO દ્વાયા "લેચાણ છીની વેલા" પ્રદાન કયલા અને વશામક ઉકયણોના ઉમોગ અંગે ર્જગવૃત 

અભબમાન શાથ ધયલા ભાટે શુાં વલકવાલલાભાાં આવ્ર્ુાં છે? 

 

70. રદવ્માાંગ વલદ્યાથીઓએ વળટમવવૃિ ભેલલા ભાટે કમા ોટઘર ય ઓનરાઈન અયજી કયલાની શોમ છે? 

 

71. વભગ્ર દેળભાાં ભજબતૂ સ્ટ્ોરટિંગ ઇકોવવસ્ટ્ટભ ફનાલલાના પ્રમાવ તયીકે દયેક યાજ્મ અને કેન્રળાવવત 

પ્રદેળભાાં કમા કેન્રની ઓખ કયલાભાાં આલળે? 

 

72. સ્ટ્ોટ્ઘવ ઓથોયીટી ઓપ ગજુયાત, ગાાંધીનગય દ્વાયા બ્બ્રક - પ્રાઇલેટ ાટઘનયળીથી ખેર પ્રવળક્ષણ અને 

ળાાકીમ વળક્ષણના ફેલડા ધ્મેમને ચરયતાથઘ કયલા કઈ વાંમોજજત મોજના અભરભાાં મકુલાભાાં આલેર છે? 

 

73. સ્ટ્તન અને ગબાઘળમના મખુના કેન્વયનુાં ષ્સ્ટ્ક્વનિંગ વનદાન અને વાયલાય કામઘક્ભના રાબાથે અયજી વભમે 

શુાં યજૂ કયલાનુાં શોમ છે ? 

 

74. ભરશરાઓ ભાટે 'વભળન ળક્વત' ના ભશત્લણૂઘ ઘટકો કમા છે? 

 

75. ફે ભફિંદુઓ લચ્ચે વલદ્યતુક્સ્ટ્થવતભાનના તપાલતને ભાલા ભાટે કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે? 

 

76. આણા વૌયભાંડનો વૌથી ગયભ ગ્રશ કમો છે? 

 

77. કુરાંફનો ળાનો એવ. આઈ. (SI) એકભ છે? 

 

78. ગાાંધીજી વાથે અન્મ કમા યાટરીમ નેતાનો જન્ભરદલવ આલે છે ? 

 

79. વૌપ્રથભ બાયતીમ યાટરધ્લજની યચના કોણે કયી શતી ? 

 

80. રડજજટર ઈષ્ન્ડમા વભળન ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આવ્ર્ુાં શતુાં? 

 

81. રડજીરોકય એકાઉન્ટ કમા અવધકૃત રડજજટર નાંફય વાથે જોડામેર છે ? 

 

82. ીયોટન ટાઓુ ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેરા છે ? 
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83. ઝાયખાંડનુાં યાજ્મનુાં યાજ્મ પ્રાણી કર્ુાં છે ? 

 

84. કફીય લડ કઈ નદીના રકનાયે આલેરો છે ? 

 

85. ભશાત્ભા ગાાંધીનુાં વભાવધ સ્ટ્થ કર્ુાં છે? 

 

86. ક્ાાંવતલીય ભદનરાર ધીંગયાએ કમા ળશયેભાાં અંગે્રજ અવધકાયીની શત્મા કયી શતી? 

 

87. લવાંત-યજફ ક્યાાંના શતા? 

 

88. નીચેનાભાાંથી કઈ નદીનુાં ઉદગભ સ્ટ્થાન બાયતભાાં નથી? 

 

89. વહ્યારીનુાં યાંયાગત નાભ શુાં છે? 

 

90. વળખય આયોશણ મોજના અન્લમે કેટરા રદલવ આયોશણ કયાલલાભાાં આલે છે ? 

 

91. 2013ભાાં ICC-ઇન્ટયનેળનર રક્કેટ કાઉક્ન્વર ચેક્મ્મન્વ રોપી કોણે જીતી? 

 

92. બલુ્વ આઈનો ઉમોગ કઈ યભતભાાં થામ છે? 

 

93. કમા ઓષ્સ્ટ્રમન લૈજ્ઞાવનકે 1900ની વારભાાં એફીઓ (ABO) યવત જૂથની ળોધ કયી શતી? 

 

94. ફાંધાયણની પ્રસ્ટ્તાલનાભાાં 'WE' ળબ્દનો અથઘ શુાં છે ? 

 

95. અંગે્રજી કવલતાના વતા કોણ ગણામ છે? 

 

96. ાચન છી પ્રોટીનનુાં ળેભાાં રૂાાંતય થામ છે? 

 

97. નીચેનાભાાંથી કમો નુઃઅપ્રાપ્મ ઊર્જઘ સ્ત્રોત છે? 

 

98. લનસ્ટ્વત ઘી ફનાલલા ભાટે કમા ગેવનો ઉમોગ થામ છે? 
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99. લઘ 2021 ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા વાભાજજક કામઘના કે્ષત્રભાાં નીચેનાભાાંથી કોને દ્મશ્રીથી નલાજલાભાાં 

આવ્મા શતા? 

 

100. લઘ 2016 ભાાં 64ભાાં યાટરીમ રપલ્ભ યુસ્ટ્કાયોભાાં દાદાવાશફે પાકે એલોડઘથી કોને વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા ? 

 

101. લઘ 2018 ભાટે 66ભાાં યાટરીમ રપલ્ભ યુસ્ટ્કાયોભાાં શે્રટઠ વાંગીત વનદેળકનો એલોડઘ કોને ભળ્મો ? 

 

102. 'વલશ્વ ઉવતયવતચા રદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. 'વલશ્વ મકૃત રદલવ' ક્યાયે ઉજલામ છે ? 

 

104. 'વલશ્વ ટેભરવલઝન રદલવ' ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

105. અવભત ળાશ, ભોશન બાગલત દ્વાયા કર્ુાં સુ્ટ્તક રોન્ચ કયલાભાાં આવ્ર્ુાં છે? 

 

106. ગજુયાતનુાં કર્ુાં ળશયે લૂઘનાાં દેળોનુાં ભાન્ચેસ્ટ્ટય તયીકે ઓખાતુાં શતુાં? 

 

107. રપનરેન્ડભાાં ાલો નભુી ગેમ્વભાાં કમા બાયતીમ એથ્રેટે 89.30 ભીટય બારો પેંકીને નલો યાટરીમ યેકોડઘ 

ફનાવ્મો? 

 

108. ગજુયાતી બાારેખન અને ગજુયાતી રૂયચનાભાાં કમા ળતાર્ ુવારશત્મકાયનો ફહમુલૂ્મ પાો છે? : 

 

109. iORA ઓનરાઈન ોટઘર યથી કેટરા રદલવભાાં N.A.ની યલાનગી ભી ર્જમ છે? 

 

110. GAGAN ની સ્ટ્થાના કઈ ફે વાંસ્ટ્થાઓ દ્વાયા વાંર્વુત યીતે કયલાભાાં આલી છે? 

 

111. ભશાબાયતનુાં ર્દુ્ધ કોની લચ્ચે થર્ુાં શતુાં? 

 

112. કમો ચીની માત્રાળુ વાતભી વદીભાાં બાયતની માત્રાએ આવ્મો શતો ? 

 



[G3Q quiz ] Gyan Guru School Quiz Bank 10 August @g3q.co.in| ળાાના 
વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 

 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 9 

 

113. ાટણભાાં કઇ લાલ આલેરી છે? 

 

114. કોલરભ ફીચ બાયતના કમા યાજ્મભાાં આલેરો છે? 

 

115. 'બાયતના ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ ભેન' તયીકે કોણ ઓખામ છે? 

 

116. ઉવનદની કુર વાંખ્મા કેટરી છે? 

 

117. યેતી ય ઉગતા છોડને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

 

118. ડોક્યભેુન્ટ પાઇરભાાં યશરેી ભારશતીને કોમ્પ્ર્ટુયભાાં વેલ(save) કયલા ભાટેની ટૂાંકી - કી કઇ છે? 

 

119. કોમ્પ્ર્ટુયના વાંદબઘભાાં નીચેનાભાાંથી કર્ુાં વલભ છે? 

 

120. લેફવાઇટ યથી ભોકરલાભાાં આલેર અને લયાળકતાઘના લેફ િાઉઝયભાાં વાંગ્રરશત ડટેાનો નાનો 

ટુકડો, તેને શુાં કશ ેછે? 

 

121. ગજુયાતભાાં 'આમના ભશરે' ક્યાાં આલેરો છે? 

 

122. રૂ.200 ની નલી બાયતીમ ચરણી નોટ ય કર્ુાં બાયતીમ સ્ટ્ભાયક દળાઘલલાભાાં આલેર છે? 

 

123. બાયતના ક્યા લૈજ્ઞાવનકનુાં વલભાની અકસ્ટ્ભાતભાાં મતૃ્ર્ ુથર્ુાં શતુાં ? 

 

124. વલશ્વ યવતવિ રદલવ 2022ની થીભ શુાં છે ? 

 

125. શાટકેશ્વય ભશાદેલનુાં પ્રવવદ્ધ ભાંરદય ક્યાાં આલેલુાં છે? 


