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1. ગજુયાત યાજ્મભાાં કરર ખાતે કઈ કાંનીન યરુયમા પ્રાન્ટ આલેર છે ? 

 

2. ફાવલકાવ ય અભ્માવક્રભ આલા ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કઈ વલળે યવુનલવવિટીની સ્થાના 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

3. BHEL ળેનુાં ઉત્ાદન કયે છે ? 

 

4. ડૉ આંફેડકય અંત્મદમ વલકાવ વનગભ કમા વલબાગ શસ્તગત કામયયત છે ? 

 

5. ગજુયાતના કમા ભેાને એવપ્રર-૨૦૨૨ દયવભમાન યાષ્ટ્રીમ કક્ષાના ભેા તયીકેનુાં ફહભુાન ભળયુાં છે ? 

 

6. બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મન લાવિક ઉત્વલ ગજુયાતભાાં કમા સ્થે મજલાભાાં આલે છે ? 

 

7. ૨જી ઑવટફયે ઉજલાતી ગાાંધી જમાંતી વલશ્વબયભાાં અન્મ કમા નાભે ઊજલામ છે ? 

 

8. વલળા શભીયવય તાલ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

9. ગજુયાતના ગોયલ વભા જભળેદજી તાતા અને દાદાબાઈ નલયજીનુાં જન્ભસ્થ જણાલ. 
 

10. કચ્છભાાં દય લે કની માદભાાં ભે બયામ છે ? 

 

11. સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ રશ્કયી લડા કમા ગજુયાતી શતા ? 

 

12. વોયાષ્ટ્રભાાં ફોદ્ધવલશાય નીચેનાભાાંથી કમા ળશયેભાાંથી પ્રાપ્ત થમા છે ? 

 

13. ધાલીયા ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

14. જરભાગે બાયત આલનાય વો પ્રથભ યયુવમન કણ શત ? 

 

15. ગજુયાતનુાં મખુ્મ ફૂર કયુાં છે ? 
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16. ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં ણૂાય અબમાયણ્મ આલેલુાં છે ? 

 

17. 21ભી જૂને સમૂયના વીધા રકયણ ળેના ય ડ ેછે ? 

 

18. આવાભનુાં યાજ્મ પ્રાણી કયુાં છે ? 

 

19. નીચેનાભાાંથી કયુાં પ્રથભ ગણતયીનુાં ઉકયણ છે ? 

 

20. ગરુુત્લાકયણન વનમભ કણે યજૂ કમો શત ? 

 

21. 'એન.વી.ફી'નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

22. 'બાયતીમ લાય ુવેના રદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

23. કયના લામયવથી ફચલા ભાટે આભાાંથી કઈ વાલચેતી યાખલાની જરૂય છે ? 

 

24. સલુણય ક્રાાંવત ળેની વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

25. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભધભાખી ઉછેયની પ્રવવૃિ ભાટે કણ અયજી કયી ળકે છે ? 

 

26. ગજુયાતની કઈ એજન્વી યકાણકાયની સવુલધા ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કયી યશી છે ? 

 

27. 'યાષ્ટ્રીમ ેન્ળન મજના પય રેડવય અને વેલ્પ એમ્પપ્રમડ વયન્વ મજના' અંતગયત નોંધણી કયલા ભાટે 

નજીકના કભન વવલિવ વેન્ટયને ળધલાભાાં કઈ લેફવાઈટ ભદદરૂ થામ છે ? 

 

28. યાષ્ટ્રીમ ભાનલ અવધકાય આમગ વાંસ્થા કમા ભાંત્રારમ શઠે કાભ કયે છે ? 

 

29. લન-ડ ેલલ્ડય કભાાં વોપ્રથભ શરેીક ભેલનાય બાયતીમ ખેરાડી કણ શતા ? 

 

30. યેઈન લટય શાલેન્દ્સ્ટિંગન શતે ુળ છે ? 



Gyan Guru School Quiz Bank 01 August @G3q Quiz 

Answers | સ્કરૂના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 3 

 

 

31. PMJVK નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

32. ફાા વીતાયાભ આશ્રભ ક્ાાં આલેર છે ? 

 

33. એવળમાન વોથી ભટ ય-લે પ્રૉજેવટ ક્ાાં આલેર છે ? 

 

34. અક્નનથ શઠે અક્નનલીયને તેભની 4 લયની વેલાઓ યૂી થલા ય શુાં આલાભાાં આલળે ? 

 

35. આરદલાવી વલસ્તાયભાાં કઈ મજના થકી યાજ્મના તભાભ ગાભભાાં ચલીવ કરાક લીજી પ્રાપ્ત થઈ 

યશી છે ? 

 

36. અભદાલાદ ળશયે ભાટે 'જીલન આસ્થા'ન શલે્રાઇન નાંફય કમ છે ? 

 

37. થૃ્લી યનુાં ભશિભ ઊંચાઈ ધયાલતુાં ગગરયવળખય કયુાં છે ? 

 

38. કાશ્ભીયની વળમાળુ યાજધાની કઈ શમ છે ? 

 

39. કચ્છ જજલ્રાનુાં એ કયુાં ગાભ છે જે ગાભભાાંથી ક્ષત્ર લાંળના કાદયભક કુના છ વળરારેખ ભળમા છે ? 

 

40. ગજુયાતના ડાકયભાાં આલેર પ્રવવદ્ધ તાલનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

41. ાંજાફના અમતૃવય ળશયેની સ્થાના કણે કયી શતી ? 

 

42. એવળમાનુાં વોથી ભટુાં વલન્ડપાભય ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

43. લામકભ વત્માગ્રશ વાથે કનુાં નાભ વાંકામેલુાં છે ? 

 

44. શડપ્ીમ વીર (seals)ન વોથી પ્રચગરત આકાય કમ છે ? 

 

45. આચામય શભેચાંિાચામયનુાં વાાંવારયક નાભ શુાં શતુાં ? 
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46. બાયતનુાં કયુાં યાજ્મ ભતૂાન વાથે વોથી રાાંફી જભીન વયશદથી જડામેલુાં છે ? 

 

47. નીચેનાભાાંથી કયુાં વલશ્વનુાં વોથી ભટુાં ભેંગ્રલનુાં જ ાંગર છે ? 

 

48. આંધ્રપ્રદેળભાાં ફરાતી મખુ્મ બાાઓ કઈ છે ? 

 

49. નીચેનાભાાંથી કઈ નદી બાયતભાાંથી નીકી બાયતભાાં જ વભાઈ જામ છે ? 

 

50. નીચેનાભાાંથી કઈ નદી 'ગફશાયન ળા' તયીકે ઓખામ છે? 

 

51. અયલલ્રીની વશ્વભ ફાજુએ યાજસ્થાનભાાં કયુાં યણ આલેલુાં છે ? 

 

52. NCOEનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

53. રક્રકેટ ભેચના ભેદાન ય કેટરા અમ્પામય શમ છે ? 

 

54. ચેવભાાં બાયતન 70ભ ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય કણ ફન્મ છે ? 

 

55. ચેવ ભાટે અજુ યન એલડય ભેલનાય રુુભાાં વો પ્રથભ કણ શતુાં ? 

 

56. 'ચાઈનાભેન' ળબ્દ કઈ યભત વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

57. નીચેનાભાાંથી કન ઉમગ ફક્વવિંગભાાં થામ છે ? 

 

58. કમા યાંગના કુદયતી ખયાકના સ્ત્રતભાાં લધ ુભાત્રાભાાં વલટાવભન એ શમ છે ? 

 

59. ેટના ઉયના અને જભણા બાગભાાં ાાંવીની અંદય કયુાં અંગ આલેલુાં છે ? 

 

60. બાયતના યાષ્ટ્રીમ પનુાં નાભ શુાં છે ? 
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61. બાયતના પ્રથભ નાગરયક કને ગણલાભાાં આલે છે ? 

 

62. બાયત દેળના ફાંધાયણીમ લડા કણ છે ? 

 

63. બાયતના ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાાં ઉયાષ્ટ્રવતના શદ્દાની મદુત અંગેની જગલાઈ કયલાભાાં આલેર 

છે ? 

 

64. કયુાં ગશૃ કામભી ગશૃ છે ? 

 

65. 'ધ્લવન' કાવ્મવાંગ્રશ ભાટે જ્ઞાનીઠ યુસ્કાય કમા વજૉવને ભેર છે ? 

 

66. 1944ભાાં બાયતીમ યવુનલવવિટી દ્વાયા 'ડૉવટય ઑપ વામન્વ'થી નલાજલાભાાં આલેરાાં પ્રથભ ભરશરા કણ 

શતાાં ? 

 

67. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકને યભ સુય કમ્પપ્યટુવયના આરકિટેવટ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

68. વનુાં એ ળેનુાં ઉદાશયણ છે ? 

 

69. પ્રાણીજ ઉત્ાદનના વાંદબે 'ટેર' શુાં છે ? 

 

70. ઇરેન્દ્વરક ચાજૉનુાં S.I એકભ શુાં છે ? 

 

71. ી અને રીર યાંગ વભશ્રણ કયલાથી કમ યાંગ ફને છે ? 

 

72. ળયીયભાાં ઇન્સ્યગુરન ક્ાાં ઉત્ન્ન થામ છે ? 

 

73. નીચેનાભાાંથી ટેવળમભ નાઇરેટન ઉમગ મખુ્મત્લે ક્ાાં થામ છે ? 

 

74. વોય કળ કમા વવદ્ધાાંત ય કાભ કયે છે ? 

 

75. પેવભના વભવ ઇન્દ્ન્ડમા 2022ન તાજ કને શયેાલલાભાાં આવ્મ છે ? 
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76. લય ૨૦૨૨ભાાં બાયત વયકાયે ભરશરાને વલવલધ કે્ષત્રભાાં કેટરા દ્મ યુસ્કાય એનામત કમાય છે ? 

 

77. નીચેનાભાાંથી કને લય 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા તફીફીના કે્ષત્રભાાં દ્મવલભૂણથી નલાજલાભાાં 

આવ્મા શતા ? 

 

78. નીચેનાભાાંથી કને લય 2020ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા વારશત્મ અને વળક્ષણનાાં કે્ષત્રભાાં દ્મભૂણથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

79. જગદીળ ળેઠને કમા લયભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા વારશત્મ અને વળક્ષણનાાં કે્ષત્રભાાં દ્મભૂણથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

80. 'કાયગગર વલજમ રદલવ' ક્ાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ? 

 

81. 'યાષ્ટ્રીમ યવીકયણ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

82. બાયતના ખયણ યભાણ ુયીક્ષણના રદલવને કઈ યીતે ઓખલલાભાાં આલે છે ? 

 

83. 'ાઈ રદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

84. 'વલશ્વ યાંગભાંચ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

85. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંગ્રશારમ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

86. 'વલશ્વ ળયણાથી રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

87. વલશ્વ વાંગીત રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

88. બાયતભાાં કની જન્ભજમાંતીને યાષ્ટ્રીમ ગગણત રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

89. લય ૨૦૨૨ભાાં કઈ ટીભે વો પ્રથભ યણજી રપી જીતી શતી ? 
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90. એવળમા ક 2022ભાાં બાયતીમ ભરશરા શકી ટીભે કયુાં સ્થાન ભેવ્યુાં ? 

 

91. ખાણખદકાભ કામયભાાં વશામતા ભાટેન આંતયયાષ્ટ્રીમ રદલવ વોપ્રથભ કમા લયભાાં ઉજલલાભાાં આવ્મ 

શત ? 

 

92. ઇવયનુાં મખુ્મ ભથક ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

93. બાયતનુાં પ્રથભ ખાનગી યેલ્લે સ્ટેળન ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

94. વેન્રર ફડય ઑપ વેકન્ડયી એજ્યકેુળન (CBSE) દ્વાયા જુરાઈ 2022ભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલેરી યીક્ષા 

ભાટેની રડજજટર શરેનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

95. યેરડમની ળધ કણે કયી ? 

 

96. ગજુયાતી વારશત્મના કમા ભશાન વજૉક મુાંફઈ યાજ્મના ગશૃપ્રધાન અને ઉિયપ્રદેળના યાજ્માર યહ્યા 

શતા ? 

 

97. 'ગજુયાતન તસ્લી’ કાવ્મ કણે રખ્યુાં છે ? 

 

98. વયેયાળ આલક ળાની ફયાફય છે ? 

 

99. એમ્પપ્રઈઝ પ્રવલડન્ટ પાંડ ઓગેનાઇઝેળને તેના ેન્ળનયને રડજજટર રાઇપ વરટિરપકેટ વફવભટ કયલા 

ભાટે કઈ સવુલધા વાથે બાગીદાયી કયી છે ? 

 

100. ચાંિમાન-2ને અલકાળભાાં રઈ જલા ભાટે કમા યકેટન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

101. અક્નન-3 વભવાઈરની સ્રાઇક યેન્જ કેટરી છે? 
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102. કઈ મજના શઠે ખેડતૂને તેભના ખેતયભાાં જવાંચમના ફાાંધકાભ ભાટે 80% વફવવડી આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

103. એવળમાન પ્રથભ ભગૂબય શાઇડર પ્રૉજેવટ બાયતના કમા યાજ્મભાાં આલેર છે? 

 

104. કુભાયાે કની પે્રયણાથી જૈન ધભયન અંગીકાય કમો શત ? 

 

105. નીચેનાભાાંથી કયુાં રકનતૃ્મ ગજુયાત વાથે વાંકામેલુાં છે ? 

 

106. ફૈવાખી બાયતના કમા યાજ્મભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

107. કમા બગલાનન જન્ભરદલવ ચૈત્ર સદુ નભને રદલવે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

108. દગક્ષણ બાયતનુાં વોથી ઊંચુાં લયત વળખય ક્ુાં છે ? 

 

109. રશિંદુ ધભયનુાં આધ્માજત્ભક અને વલત્ર ળશયે લાયાણવી કમા યાજમભાાં આલેલુાં છે ? 

 

110. વભનાથ ભાંરદય બાયતના કમા યાજ્મભાાં છે ? 

 

111. આરદ ળાંકયાચામયએ ગજુયાતભાાં સ્થાેર 'ળાયદા ભઠ' ક્ાાં આલેર છે ? 

 

112. બાયતભાાં પ્રખ્માત 'રટવ ટેમ્પર' ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

113. યાજા યવલ લભાય નીચેનાભાાંથી કઈ કરા વાથે વાંરનન શતા ? 

 

114. બાયતભાાં જાશયેાત કે્ષતે્ર સ્લૈચ્ચ્છક સ્લ-વનમભનકાયી વાંસ્થા કઈ છે ? 

 

115. ગે્રશાભ ગ્રીન કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેરા શતા ? 

 

116. નીચેનાભાાંથી કઈ કમ્પપ્યટુય બાા પવત ફાઈનયી કડભાાં રખામ છે ? 

 



Gyan Guru School Quiz Bank 01 August @G3q Quiz 

Answers | સ્કરૂના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 9 

 

117. વપ્રન્ટ વપ્રવ્યનૂી ઉમગગતા શુાં છે ? 

 

118. ALUનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

119. નીચેનાભાાંથી કઈ ફાફત વાથે BIOS વાંકામેર છે ? 

 

120. ગજુયાતભાાં વપ્તમખુી લાલ ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

121. ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં વાંગ્રશારમ કયુાં છે? 

 

122. ઇરયાના કૈરાવભાંરદયનુાં વનભાયણ કમા યાજલાંળે કયુું શતુાં ? 

 

123. 'કાાંકરયમા તાલ'નુાં મૂ નાભ કયુાં શતુાં? 

 

124. ગજુયાતના આરદલાવીઓનાાં ધાવભિક બીંતગચત્ર કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

125. 'રડજજટર ઇન્દ્ન્ડમા લીક 2022'ની થીભ શુાં છે ? 


