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1. ગજુયાત યાજ્મભાાં અનસુચૂિત જાવતના ભાછીભાયને ભાછરી લેિાણ ભાટેનાાં જરૂયી વાધન જેલાાં ઔે, 

ઇન્સ્યરેુટેડ ફક્ષ, વાદુાં ફક્ષ, યેઔડી તથા લજનઔાાંટ કયીદલા ભાટેની વશામ ઔઈ મજના દ્વાયા આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

2. વલવલધ વયઔાયી નઔયી ભાટે 2021થી અનવુયલાભાાં આલનાયી નલી બયતી પ્રણારીના વાંદબભભાાં CETનુાં 

રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

3. ગજુયાતની કુર ફામભાવ ક્ષભતા ઔેટરી છે ? 

 

4. ઔાાંઔયાાય એટવભઔ ાલય ્ટેળન ગજુયાતના ઔમા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

5. IFMSનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

6. ગજુયાત વાહશત્મ અઔાદભી ઔયુાં વાભવમઔ ફશાય ાડ ેછે ? 

 

7. ગજુયાત ઔૉરેજ, અભદાલાદ કાતે ળશીદ લીય હઔનાયીલારાની કાાંબીનુાં અનાલયણ ઔમા લભભાાં ઔયલાભાાં 

આવયુાં શતુાં ? 

 

8. ગજુયાતનુાં િાાંાનેય ઔમા ભશાન વાંખીતઔાયના નાભ વાથે જડામેર છે ? 

 

9. ગજુયાતભાાં સદુળભન તાલ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

10. ઐવતશાવવઔ અને ્થાત્મના ફેનમનૂ નમનૂારૂ ‘પ્રાખભશરે’ અને ‘આમના ભશરે’ ઔચ્છના ઔમા 

ળશયેભાાં આલેરા છે ? 

 

11. ગજુયાતભાાં ઔમ પ્રદેળ રીરી નાગેય નાભે જાણીત છે ? 

 

12. 'મછૂાી ભા'ના નાભે ઔમા ફાલાતાભઔાય જાણીતા છે ? 

 

13. ‘દ્વદ્વયેપ’ ઉનાભથી કાતા ગજુયાતી વાહશત્મઔાયનુાં નાભ જણાલ. 
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14. ગજુયાતની પ્રથભ નાટઔ ઔાંની ક્ાાં ્થાલાભાાં આલી શતી ? 

 

15. ભાનલેતય ાત્રનાાં ભાધ્મભથી યાજનીવત અને વમલશાયનુાં જ્ઞાન આત લાતાભગ્રાંથ ઔમ છે ? 

 

16. આમભબટ્ટ ઔમા યખુભાાં થઈ ખમા ? 

 

17. વવલનમ ઔાનનૂ બાંખ આંદરનની વભાપ્તત ઔમા ઔયાયથી થઈ શતી ? 

 

18. ભધ્મઔારીન ગજુયાતી વાહશત્મભાાં જ્ઞાનીઔવલ તયીઔે ઔણ જાણીતુાં છે ? 

 

19. વાંખીત ભાટે ્ઔાય એલડભ ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ઔણ છે ? 

 

20. ાંહડત ભઔાયનાથન જન્સભ ક્ાાં થમ શત 
 

21. વયઔા ઇન્ન્સડઔા ( (અળઔ) ઔમા તીથંઔય (ઔેલરી વકૃ્ષ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

22. બાયતભાાં નોંધામેર લન્વતની જૈવલઔ વલવલધતાભાાં ઔેટરા પ્રઔાયની ફૂખ જલા ભે છે ? 

 

23. ગજુયાતભાાં આલેર દહયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનની ્થાના ક્ાયે ઔયલાભાાં આલી ? 

 

24. ગજુયાતભાાં આલેર જેવય યીંછ અબમાયણ્મ ઔેટરા િયવ હઔ.ભી.ના વલ્તાયભાાં યચક્ષત ઔયલાભાાં આલેર 

છે ? 

 

25. વભઝયભનુાં યાજ્મ પ્રાણી ઔયુાં છે ? 

 

26. વયઔાયની વલધલાવશામ મજનાનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

27. ્ટેટ લાઇડ અટેન્સળન ન બ્લરઔ ગ્રીલેક્ન્સવવ ફામ એપ્તરઔેળન ઑપ ટેવનરજી રાગ ુઔયનાય વોપ્રથભ 

યાજ્મ ઔયુાં છે ? 
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28. ગજુયાત ઇરેન્વરઔ વશીઔર ચરવી 2021 શઠે યાજ્મ વયઔાય ઇરેન્વરઔ ટુ-વશીરયની કયીદી ય ભશત્તભ 

ઔેટરા રૂવમાની વફવવડી આળે ? 

 

29. ગજુયાત ઇરેન્વરઔ વશીઔર ચરવી શઠે ઔમા લાશનને આલયી રેલાયુાં છે ? 

 

30. ટેચરપનની ળધ ઔણે ઔયી શતી? 

 

31. જૂનાખઢની નજીઔ ઔમ ઔેન્સરળાવવત પ્રદેળ આલેર છે ? 

 

32. નીિેનાભાાંથી ઔઈ ભાન્સમ મચખઔ પ્રથા છે ? 

 

33. ગ્રાભદ્યખ વલઔાવ મજના શઠે ભધભાકી ઉછેયની પ્રવવૃત્તભાાં ઔમા પ્રઔાયની વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે 

છે ? 

 

34. ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ તેરન કલૂ ક્ાાં ભી આવમ શત ? 

 

35. શજાયીફાખન ઉચ્િપ્રદેળ ઔમા કનીજ ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

36. બાયત વયઔાય દ્વાયા 'પ્રધાનભાંત્રી સયુક્ષા ફીભા મજના' શઠે લીભાધાયઔના મતૃ્યનુા હઔ્વાભાાં ઔેટલુાં 

ઔલયેજ રુૂાં ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

37. ફાંધાયણની પ્ર્તાલનાભાાં ્લતાંત્રતા, વભાનતા અને ફાંધતુ્લન વલિાય ઔમા દેળભાાંથી રેલાભાાં આવમ છે 

? 

 

38. ઔટઔટી દયવભમાન ઔરભ 32 ઔઈ ઔરભ શઠે વ્ેન્સડ ઔયલાભાાં આલે છે ? 

 

39. ઔોળલ્મ - ધ ન્્ઔર યવુનલવવિટી એવટ 2021 શઠે યવુનલવવિટીનુાં મખુ્મ ભથઔ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

40. યીવચરિંખ એન્સડ એભેન્ન્સડિંખ એવટ 2017ભાાં ઔેટરા ઔામદા યદ ઔયલાભાાં આવમા શતા ? 
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41. ્કરૂ ઑપ તરાવનિંખ એન્સડ આહઔિટેવિય (SPA) ચફર 2014 રઔવબાભાાં ઔમા વલબાખના ભાંત્રી દ્વાયા યજૂ 

ઔયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 

 

42. શારભાાં બાયતના યાષ્ટ્રવત તયીઔે ઔણ ચ ૂાંટામા છે ? 

 

43. ગજુયાતના આહદલાવી વલ્તાયભાાં વવિંિાઈન રાબ આલા ભાટે ઔઈ મજના ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા 

એવપ્રર-2007ભાાં ળરૂ ઔયલાભાાં આલી છે ? 

 

44. કેડતૂને ાઈરાઈન અને મ્ શાઉવ જેલી સવુલધા ઔઈ નશયે દ્વાયા યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

45. નીિેનાભાાંથી ઔઈ નદીન વભાલેળ વભનાથના વત્રલેણીભાાં થામ છે ? 

 

46. વયાંિની ચ ૂાંટણી ાંિામતના વભ્મને ફદરે ઔમા ભતદાય પ્રત્મક્ષ યીતે ઔયે છે ? 

 

47. સદુાભા ભાંહદય ઔમા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે? 

 

48. 2019ભાાં ન્સયમૂઔભ રાલેર ળભાાં ઇનકે્રહડફર ઇન્ન્સડમા અચબમાન અંતખભત ઔઈ શે્રણીભાાં એલડભ પ્રાતત થમ 

શત ? 

 

49. ગજુયાતભાાં આલેર વભનાથતીથભનુાં પ્રાિીન નાભ શુાં શતુાં ? 

 

50. બરેુટ રેન અભદાલાદથી મુાંફઈ શોંિાડલાભાાં ઔેટર વભમ રેળે ? 

 

51. ફીવીઔે -15 મજના શઠે અનસુચૂિત જાવતના રઔને વલદેળભાાં ઉચ્િ અભ્માવ ભાટે ભશત્તભ ઔેટરી રન 

ભે છે ? 

 

52. ીએભ વળષ્ટ્મવવૃત્ત મજનાન નોંધાત્ર ઉદે્દળ ઔમ છે ? 

 

53. યીચક્ષતરાર ભજમદુાય વપ્ર એવ.એવ.વી વળષ્ટ્મવવૃત્ત મજના શઠે ધયણ-૬થી ૮ભાાં બણતી 

વલદ્યાવથિનીને ઔેટરી વળષ્ટ્મવવૃત્ત ભલાાત્ર છે ? 
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54. યવળમા યકેુ્રન લચ્િે િારતા યદુ્ધભાાં બાયતીમ વલદ્યાથીને વશીવરાભત ્લદેળ યત રાલલા ભાટે 

વયઔાયશ્રીની ઔઈ મજના શઠે ઔાભખીયી ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

55. બાયતભાાં દય લે ઔમા હદલવને 'ભશાહયવનલાભણ હદલવ' તયીઔે કલાભાાં આલે છે ? 

 

56. ભહશરાના ફાંધાયણીમ અને ઔાનનૂી શઔના યક્ષણ ભાટે ઔમા આમખની યિના ઔયલાભાાં આલી છે ? 

 

57. ખાાંધીજી દ્વાયા ્થામેરી યવુનલવવિટીનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

58. બાયતન વાંત્રી ઔને ઔશ ેછે ? 

 

59. બાયતનુાં વોથી ભટુાં હક્રઔેટ ્ટેહડમભ ક્ુાં છે ? 

 

60. શાઇ હિવલન્સવી ફેન્સડભાાં ઔેટરી હિવલન્સવી યેન્સજ શમ છે ? 

 

61. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ યલુા હદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 

 

62. પ્રથભ લામયરેવ હયભટ ઔન્સરરની ળધ ઔણે ઔયી ? 

 

63. ગજુયાત વલધાનવબાનુાં નાભ ઔમા ભશાનબુાલના નાભ વાથે જડામેલુાં છે ? 

 

64. બાયતનુાં ભીનાક્ષી ભાંહદય ઔમા યાજમભાાં આલેલુાં છે ? 

 

65. ગજુયાતનુાં વોથી પ્રાિીન ભાંહદય ઔયુાં ભાનલાભાાં આલે છે ? 

 

66. ઔમ્તયટુયભાાં વૉહટિંખ દ્વાયા ડટેાની ઔમા ્લરૂભાાં ખઠલણ થામ છે? 

 

67. રુદ્દ્રભશારમ નાભથી પ્રવવદ્ધ બખલાન વળલનુાં ભાંહદયન જીણોધ્ધાય ઔમા યાજાએ ઔયાવમ શત ? 

 

68. પ્રલાશીનુાં દફાણ ભાલા ભાટે ઔયુાં વાધન લયામ છે ? 
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69. નીિેનાભાાંથી ઔમ ઓધીમ ાઔ છે ? 

 

70. MOU એટરે શુાં ? 

 

71. યાજ્મની શરે 'લનફાંધ ુઔલ્માણ મજના'નુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ? 

 

72. આય.ફી.આઈ. (RBI)નુાં યાષ્ટ્રીમઔયણ ઔમા લે ઔયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 

 

73. ગ્રાભલન મજનાની ળરૂઆત ઔમા લભભાાં ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

74. ઔમા વલબાખ દ્વાયા 'જ વાંવાધન ય આફશલા હયલતભનની અવયનુાં મલૂ્માાંઔન' નાભન લાવિઔ એલડભ 

આલાભાાં આલે છે ? 

 

75. બાયત વયઔાય દ્વાયા નાણાઔીમ લભ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે 'વામફય પયેક્ન્સવઔ રેફ ઔભ રેવનિંખ વેન્સટય' 

્થાલાના શતેવુય ગજુયાતને ઔેટલુાં અનદુાન ભાંજૂય ઔયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 

 

76. બાયતભાાં દય લે 'વળસ્ત્ર દન ધ્લજ હદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

77. SSSનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

78. 2016ભાાં ઔયેર જાશયેાત મજુફ યેઔર નીિેના વલઔલ્ભાાંથી ઔમા ળશયેભાાં ઇન્સક્ફેુળન વેન્સટય ્થાળે 

? 

 

79. આઈ. ટી. આઈ.ભાાં એવ. વી./ એવ. ટી. ભહશરા અને હદવમાાંખ તારીભાથી ભાટે નીિેનાભાાંથી ઔઈ 

વલળે જખલાઈ છે ? 

 

80. વાંવદનુાં ઔયુાં ગશૃ 'રઔના ગશૃ' તયીઔે કામ છે ? 

 

81. આવત્ત પ્રવતબાલભાાં વમદુામ ્લમાંવેલઔની તારીભ ભાટે ઔઈ મજના છે ? 
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82. ઔઈ નદીને કાયી નદી તયીઔે કલાભાાં આલે છે ? 

 

83. ાંિામતી યાજ ભાંત્રારમ અંતખભત ગ્રાભવબાની ફેઠઔને લધ ુવશબાખી, ાયદળભઔ અને ખવતળીર 

ફનાલલાન પ્રાથવભઔ ઉદે્દળ ઔમા ટભરન છે ? 

 

84. ખાાંધીનખયભાાં 'ચખફ્ટ વવટી' ઔેટરા એઔય જભીનભાાં વલઔવાલલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

85. ગજુયાત વયઔાયની શુારન મજનાન રાબ રેલા ભાટે રામઔ વાભાજજઔ અને ળૈક્ષચણઔ યીતે છાત 

લખો ભાટે ભાન્સમ લમભમાભદા ઔેટરી છે ? 

 

86. ભહશરા ભાટે 'વભળન ળક્વત મજના'ભાાં 'વાભર્થમભ ેટા મજના' શઠે આલાભાાં આલેર મખુ્મ રાબ 

ઔમ છે ? 

 

87. ભાનલળયીયભાાં દય વેઔન્સડ ેઔેટરા વભચરમન યવતઔણ નાળ ાભે છે ? 

 

88. આભાાંથી ઔમ ચઝહટલ િાજૉ ધયાલે છે ? 

 

89. ઔને અણ ુશાઇડ્રજન ઔશલેાભાાં આલે છે ? 

 

90. ચિહટળ વનમાંત્રણને નફળાં ઔયલા ભાટે ખાાંધીજીએ ળાના ય બાય મકૂ્ શત ? 

 

91. બાયતભાાં 'ભીઠી ક્રાાંવત' ળેની વાથે વાંઔામેર છે ? 

 

92. વલત્ર માત્રાધાભ ઔેદાયનાથ ઔઈ નદીના હઔનાયે આલેલુાં છે ? 

 

93. ભાતભણ્ડ ભાંહદય( સમૂભનુાં) ઔણે ફાંધાવયુાં શતુાં ? 

 

94. ઔમા ્થને બાયતનુાં ેહયવ ઔશલેાભાાં આલે છે ? 

 

95. ઇ્ટ ઇન્ન્સડમા ઔાંનીના છેલ્રા ખલનભય જનયર ઔણ શતા ? 
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96. જચરમાાંલારા ફાખના તપાન ળરૂ થલા ભાટે ઔમા ફે નેતાની ધયઔડ જલાફદાય શતી ? 

 

97. બાયતન એઔભાત્ર વહક્રમ જલારામકુી ક્ાાં આલેર છે ? 

 

98. જીલ વભલ્કા વવિંગ ઔઈ યભત વાથે વાંઔામેરા છે ? 

 

99. વભતારી યાજ ઔઈ યભતની પ્રખ્માત કેરાડી છે ? 

 

100. નીિેનાભાાંથી હૃદમનુાં વોથી અંદયનુાં ડ ઔયુાં છે ? 

 

101. 'ગનુા ભાટે દવત ઠેયલલાના વાંદબભભાાં યક્ષણ' ફાંધાયણના ઔમા બાખભાાં આલે છે ? 

 

102. 'ખીતખવલિંદ'ના વજૉઔ ઔણ છે ? 

 

103. બાયતભાાં ઔયુાં પ્રાણી લતુતપ્રામ છે ? 

 

104. બાયતીમ લાયવેુનાએ ઔઈ વા્ં થા વાથે વાંયક્ષણ ઉત્ાદનભાાં વાંળધન ભાટે એભય ુય શ્તાક્ષય ઔમાભ 

છે ? 

 

105. નીિેનાભાાંથી ઔને લભ 2021ભાાં બાયત વયઔાય દ્વાયા ઔરાના કે્ષત્રભાાં દ્મવલભૂણથી નલાજલાભાાં 

આવમા શતા? 

 

106. લભ 2013 ભાટે 61ભા યાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ યુ્ઔાયભાાં દાદાવાશફે પાઔે એલડભથી ઔને વન્સભાવનત ઔયલાભાાં 

આવમા ? 

 

107. લભ 2001 ભાટે 49ભા યાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ યુ્ઔાયભાાં દાદાવાશફે પાઔે એલડભથી ઔને વન્સભાવનત ઔયલાભાાં 

આવમા ? 

 

108. 'વલશ્વ લન્સમજીલન હદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 
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109. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ લભત હદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 

 

110. ખાાંધીજીની જન્સભભવૂભ યફાંદય ફીજા ઔમા નાભે કામ છે ? 

 

111. બખલાની દેલીએ હપનરેન્સડભાાં મજામેરી લલ્ડભ ભા્ટવભ એર્થરેહટવવ િેક્મ્મનળી ૨૦૨૨ભાાં કુર ઔેટરા 

ભેડર જીત્મા શતા ? 

 

112. મુાંફઈભાાં ક્ા ગજુયાતી વાહશત્મઔાયે 'બાયતીમ વલદ્યાબલન' વા્ં થાની ્થાના ઔયી શતી ? 

 

113. બાયત ઔમા દેળભાાં ઇન્ન્સડમન ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ ઑપ ટેવનરજીની ્થાના ઔયલા વાંભત થયુાં છે ? 

 

114. બાયતીમ નોઔાદની આઈ.એન.એવ. લાગ્ળીય વફભયીન ઔમા લખભની વફભયીન છે? 

 

115. નીિેનાભાાંથી ઔને હશન્સદુ્તાની ળાસ્ત્રીમ વાંખીતની 'કમાર અને તયાના' ળૈરીના પ્રણેતા ભાનલાભાાં આલે 

છે ? 

 

116. નતૃ્મ ્લરૂ 'ુાંખી' ઔમા યાજ્મ વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

117. ઝાયકાંડનુાં યાજ્મ ફૂર ઔયુાં છે ? 

 

118. ભશાયાષ્ટ્રનુાં યાજ્મ વકૃ્ષ ઔયુાં છે? 

 

119. ઔમ્તયટુયભાાં BIOS ક્ાાં વાંગ્રહશત થામ છે ? 

 

120. નીિેનાભાાંથી ઔયુાં ઔમ્તયટુયથી ઔમ્તયટુય જડાણનુાં ઉદાશયણ છે ? 

 

121. જૂનાખઢભાાં ઔેટરા ગપુાવમશૂ આલેરા છે ? 

 

122. ઔઈ પ્રહક્રમા વલવલધ ગનતાલાા પ્રલાશી અથલા પ્રલાશીને ગન દાથોથી અરખ ઔયે છે ? 

 

123. ગજુયાતનુાં ઔયુાં ભાંહદય ઔઔભવતૃ ય આલેલુાં છે ? 
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124. હડજજટર ઇન્ન્સડમાના વાંદબભભાાં MOOC શુાં છે ? 

 

125. ઔઈ વયઔાયી શરે અંતખભત ભાધ્મવભઔ અને ઉચ્િતય ભાધ્મવભઔ ળાાને િડફેન્સડ ઔનેન્વટવલટી અને 

ભપત Wi-Fi યૂાાં ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

Let's Start Quiz 


