
Gyan Guru School Quiz Bank 23 August | ળાાના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 
 

www.quizbank.in  Page 1 
 

1. વયંવુત યાષ્ટ્ર દ્વાયા કમા લષને પ અને ળાકબાજીનુ ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ લષ જાશયે કયલાભા ંઆલેર શતુ ં? 

 

2. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા નાના અને વીભાતં આદદલાવી ખેડતૂોને આત્ભવનબષય ફનાલલા કઈ મોજના ળરૂ 

કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

3. ઓર ઈન્ડડમા વલે ઓપ શામય એજ્યકેુળન વસં્થાઓને ત્રણ વ્માક શે્રણીઓભા ંલગીકૃત કયે છે. 

નીચેનાભાથંી કયુ ંઆ શે્રણીઓભા ંનથી ? 

 

4. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'સ્ધાષત્ભક યીક્ષા ભાટેની તારીભ મોજના'ભા ંઅયજી કયલા કે તે ભાટેની રામકાત 

ભાટે બફન અનાભત લગષના અયજદાયોની કૌટંુબફક આલક ભમાષદા કેટરી શોલી જોઈએ ? 

 

5. 'પ્રધાનભતં્રી ોણ ળક્વત વનભાષણ' મોજનાનો શતે ુશુ ંછે ? 

 

6. નુ:પ્રાપ્મ ઉજાષ આકષકતા સચૂકાકં ૨૦૧૭ ભા ંબાયતનુ ંસ્થાન શુ ંછે ? 

 

7. નીચેનાભાથંી કયુ,ં ફતણ તયીકે શાઇડ્રોજનનો ઉમોગ કયે છે ? 

 

8. ગજુયાત યાજ્મભા ંજવંવત વલબાગ ભાટે નાણાકીમ લષ 2020-21ભા ંકેટરી યકભની ફજેટભા ંજોગલાઈ 

કયલાભા ંઆલેર છે ? 

 

9. કેડરીમ ફજેટ 2022ભા ંઆયુ ભતં્રારમને કેટરી યકભ પાલલાભા ંઆલી છે ? 

 

10. કઈ મોજનાનો ઉદે્દળ યાષ્ટ્ર પ્રત્મેના પે્રભને યાષ્ટ્ર વેલાભા ંફદરલાની તક યૂી ાડલાનો છે ? 

 

11. ગજૂયાત વલદ્યાીઠની સ્થાના કમા લષભા ંકયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

12. જાભનગયભા ંઆલેરા કમા દકલ્રાને વગં્રશારમભા ંદયલવતિત કયલાભા ંઆવ્મો છે ? 

 

13. ગજુયાતભા ંવલષશે્રષ્ટ્ઠ સમૂષભદંદય ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

14. વોરકંી લળંનો છેલ્રો ળાવક કોને ભાનલાભા ંઆલે છે? 

 

15. યાવ નતૃ્મળૈરીને કોણે પ્રચબરત કયી શતી? 
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16. બલાઇના પ્રણેતાનુ ંનાભ જણાલો. 
 

17. ભશડેર ભેઘાણી વંાદદત કઈ ગજુયાતી ગ્રથં શે્રણી ફેસ્ટ વેરય ફની શતી ? 

 

18. કમા લેદની ઋચાઓભા ંજગતબયની સખુ-વમદૃ્ધિ ભાટેની પ્રાથષનાઓ છે ? 

 

19. બગલદ્ ગીતાના શ્રોકોની વખં્મા કેટરી છે ? 

 

20. વતરજ નદીનુ ંપ્રાચીન નાભ શુ ંછે ? 

 

21. 'આઝાદ દશડદ પોઝ 'ની સ્થાના કોણે કયી શતી ? 

 

22. વલત્ર ચાયધાભની સ્થાના કોણે કયી શતી ? 

 

23. બાયતની પ્રથભ વપ્રન્ડટિંગ પે્રવની સ્થાના કયલાભા ંકમા ગજુયાતી લેાયીએ મોગદાન આપ્યુ ંશતુ ં? 

 

24. 'કોભનલીર' અને 'ડય ુઇન્ડડમા' વભાચાયત્ર કોના દ્વાયા ચરાલલાભા ંઆલતા શતા ? 

 

25. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામષક્રભ અંતગષત ગ્રાભ લન ઉછેય મોજના અડલમે લાલેતય 

દયવલ થમે ખાતા યાશ ેકાણ કયી ભતી ચોખ્ખી આલકના કેટરા ટકા યકભ ગ્રાભ ચંામતને વલકાવના 

કાભો ભાટે આલાભા ંઆલે છે ? 

 

26. બમભા ંમકૂામેર 8 વસ્તન પ્રાણીઓ ૈકી દેળભા ંકયુ ંપ્રાણી પવત ગજુયાતભા ંજ જોલા ભે છે ? 

 

27. પોયેસ્ટ પ્રોડન્વટવલટી ઇન્સડસ્ટટટૂ ક્ા ંઆલેરી છે ? 

 

28. ગજુયાતભા ંઆલેર કચ્છ ઘોયાડ અબમાયણ્મની સ્થાના ક્ાયે કયલાભા ંઆલી ? 

 

29. ઝાયખડંનુ ંયાજ્મ પ્રાણી કયુ ંછે ? 

 

30. કેયનુ ંયાજ્મ પ્રાણી કયુ ંછે ? 
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31. નોડર એજડવી TRIFED દ્વાયા અનસુબૂચત જનજાવતને આવથિક યીતે સ્લતતં્ર અને વમિૃ ફનાલલા ભાટે 

બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ મોજના રાગ ુકયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

32. અનરીટેડ વોરીડ લેસ્ટ વફંવંધત 'ગજુયાત લેસ્ટ ટુ એનજી ોબરવી-2016' કમા યાષ્ટ્રીમ અબબમાનભા ં

ભોટો પાો આે છે ? 

 

33. ગજુયાત ફોડષના કમા નોદટદપકેળનભા ંવલવલધ ઉદ્યોગો દ્વાયા ઉમોગભા ંરેલાતા 16 પ્રકાયના ઇંધણના 

ઉમોગને ભાડમતા અને વનમભન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

 

34. ગજુયાતના બૌગોબરક વકેંત (જીઆઇ ટેગ) શઠે નીચેનાભાથંી ળેનો વભાલેળ થામ છે ? 

 

35. ઇરેન્વરક પ્રવતકાય ભાલા ભાટે કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે ? 

 

36. ઓર ઈન્ડડમા કાઉક્ડવર ઓપ ટેકવનકર એજ્યકેુળન દ્વાયા ટેકવનકર અભ્માવ ભાટે કડમાઓને કઈ 

વળષ્ટ્મવવૃત આલાભા ંઆલે છે ? 

 

37. ગજુયાતના વલજજરડવ કવભળનયની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? 

 

38. બાયતના ઉત્તયના છેડાથી દબક્ષણના છેડા સધુીનુ ંઅંતય કેટરા દકરોભીટય છે ? 

 

39. ગજુયાત ીદડત લતય મોજના, 2016 (ગજુયાત વલન્વટભ કમ્ેડવેળન સ્કીભ, 2016) શઠે નુલષવન 

ભાટે ભશત્તભ કેટલુ ંલતય આલાભા ંઆલે છે ? 

 

40. ફા આયોગ્મ કામષક્રભ શઠે ડયફૂોનષ કેય કોનષય એટરે શુ?ં 

 

41. નેળનર શલે્થ વભળન ભાટે નીચેનાભાથંી કયુ ંવાચુ ંછે ? 

 

42. બાયત વયકાયના કાડ ભતં્રારમ દ્વાયા દેળભા ંશડેડલમૂ્વ અને શસ્તકરાના કે્ષત્રોને નુજીવલત કયલા, 

પ્રોત્વાશન આલા અને વલકવાલલા ભાટે નીચેનાભાથંી કઈ મોજના અભરભા ંમકૂલાભા ંઆલી છે ? 

 

43. ગ્રાભોદ્યોગ વલકાવની મોજના શઠે અગયફત્તી વનભાષણ પ્રોજેવટ ભાટે કોણ અયજી કયી ળકે છે ? 
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44. બાયતનુ ંવૌથી લધ ુફોવવાઈટનુ ંઉત્ાદન કયતુ ંયાજ્મ કયુ ંછે ? 

 

45. ઝદયમા કોરવાની ખાણો દેળના કમા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ? 

 

46. શ્રભ કામદાની પદયમાદ ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા ળરંુ કયામેર લન-સ્ટો-ળો ભાટે કમા ોટષરનો 

ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

47. કોયોના વભમે ગજુયાત વયકાયે યાજ્મભા ં૬૮.૮૦ રાખ જેટરા શ્રવભક દયલાયોને કુટંુફદીઠ ફેંક ખાતાભા ં

કેટરા રૂવમા ચકૂલલાનો વનણષમ રીધો શતો ? 

 

48. ધાયાવભ્મ તયીકે ચ ૂટંાલા ભાટે રઘતુ્તભ લમ ભમાષદા કેટરી છે ? 

 

49. ફધંાયણની કઈ જોગલાઈ છે કે જે દયેક યાજ્મની વયકાય કામષ કયે છે તેની ખાતયી કયલા ભાટે વઘં ય 

પયજ રાદે છે? 

 

50. વ્મક્વતની ત્રણ ભદશનાથી લધનુી અટકામત ભાટે કોની ાવેથી અવધકૃતતાની જરૂય છે ? 

 

51. પરજુીદટલ ઈકોનોવભક ઓપેડડય એવટ શુ ંકયે છે ? 

 

52. કમો કામદો વાભાજજક સયુક્ષા કામદો છે જે ફીભાયી અને મતૃ્યનુી આકક્સ્ભક ક્સ્થવતભા ંતફીફી વબંા 

અને યોકડ રાબ પ્રદાન કયે છે ? 

 

53. કમા 'ફે્રભલકષ ' શઠે યાષ્ટ્રીમ આવત્ત વ્મલસ્થાન મોજના બાયતને આવત્ત-પ્રવતયોધક ફનાલે છે ? 

 

54. બાયતીમ ફધંાયણના કમા અનચુ્છેદભા ંવવંદીમ વવભવતઓનો ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆવ્મો છે ? 

 

55. બાયતભા ંગયીફીના મલૂ્માકંન ભાટે કઈ એજડવી જલાફદાય છે ? 

 

56. વૌની (વૌયાષ્ટ્ર નભષદા અલતયણ વવિંચાઈ) મોજના શ્રી નયેડરબાઈ ભોદી દ્વાયા કમા લષભા ંળરૂ કયલાભા ં

આલી શતી ? 
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57. ગજુયાત વયકાયની 'ઉદલાશન ાઈરાઈન મોજના' શઠે અંફાજીથી ઉભયગાભ સધુીના વલસ્તાયોને કઈ 

નશયે દ્વાયા ાણી શોંચાડલાનુ ંઆમોજન છે ? 

 

58. કઈ મોજના અંતગષત દીકયીના 'જડભપ્રવગેં' ફા જડભોત્વલ ભનાલલાભા ંઆલે છે? 

 

59. ઉકાઈ ડભે ખાતે ફાધંલાભા ંઆલેર જાળમનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

60. સ્લચ્છતાનુ ંધોયણ સધુાયીને ગ્રાભીણ જીલનનુ ંધોયણ ઊંચુ ંરાલલા વયકાય કઈ મોજના ભાટે ગ્રાડટ આે 

છે ? 

 

61. ગજુયાતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભા ંફાગ-ફગીચા અને આનદં પ્રભોદના વાધનો ઉલ્્ધ કયાલલાભા ંઆલે છે 

તેલી કઈ મોજના ભાટે લષ 2022-23ભા ંરુવમા 190 રાખની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે? 

 

62. સ્ટેચ્ય ુઓપ ઇવલાબરટીને ક્ા નાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ? 

 

63. નીચેનાભાથંી કયુ ંગજુયાતના કચ્છ પ્રદેળનુ ંઅનોખુ ંયંયાગત ઘય છે? 

 

64. 'વવિંધ ુદળષન મોજના'અંતગષત રાબાથી જીલનભા ંકેટરી લાય નાણાકીમ વશામ ભેલી ળકે છે ? 

 

65. ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાઓભા ંવભયવ છાત્રારમ ચારે છે ? 

 

66. ગજુયાતભા ંબગયનાય ખાતે યો-લેનુ ંઉદઘાટન ક્ાયે કયલાભા ંઆવ્યુ ંશતુ ં? 

 

67. નીચેનાભાથંી કમા ભતં્રારમે વલવત્તમ વાક્ષયતા અબબમાન ળરૂ કયુું છે ? 

 

68. પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેડરબાઈ ભોદીનુ ંકયુ ંવભળન 2024 સધુીભા ંગ્રાભીણ બાયતના તભાભ ઘયોભા ં

વ્મક્વતગત ઘયના ન કનેવળન દ્વાયા સયુબક્ષત અને માષપ્ત ીલાનુ ંાણી શોંચાડલાની કલ્ના કયે છે ? 

 

69. નીચેનાભાથંી ISLRTC (બાયતીમ વાકેંવતક બાા અનવુધંાન અને પ્રવળક્ષણ કેડર) દ્વાયા 2021ભા ંશુ ંળરૂ 

કયલાભા ંઆવ્યુ ં? 
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70. ચીપ વભવનસ્ટય સ્કોરયળી સ્કીભ શઠે ાત્રતા ધયાલતા ેયાભેદડકરભા ંઅભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓને 

કેટરી ટળુન વશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

71. કઇ મોજના શઠે, બાયત વયકાય બાયતના ટોચના એથ્રેટ્વને ઓબરક્મ્ક અને ેયાબરક્મ્ક ગેમ્વની 

તૈમાયીઓભા ંવશામ યૂી ાડ ેછે? 

 

72. ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાઓભા ંવકંબરત ડયેી વલકાવ પ્રોજેવટ અભરભા ંછે ? 

 

73. 'સુોવત ભાતા સ્લસ્થ ફાર મોજના'નો મખુ્મ ઉદે્દળ ળો છે ? 

 

74. ભદશરા અને ફા વલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા મોજનાની દેખયેખ ભાટે 'વભળન લાત્વલ્મ' શઠેના ોટષરનુ ં

નાભ શુ ંછે ? 

 

75. આેરાભાથંી કયુ ંવનિંદાભણ નાળક છે? 

 

76. દાથષ દ્વાયા તેની ક્સ્થવતને રીધે પ્રાપ્ત કયેરી ઊજાષને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

 

77. નીચેનાભાથંી કયુ ંયવામણ બાયતભા ંપ્રવતફવંધત છે ? 

 

78. બાયતભા ંવવલનમ કાનનૂબગંની ચલ ક્ાથંી ળરંુ થઇ શતી ? 

 

79. વૌથી ઊંચો બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજ ક્ા ંપયકાલલાભા ંઆલે છે ? 

 

80. નીચેનાભાથંી કઈ દડજજટર ઈન્ડડમા શરે છે ? 

 

81. ભેદડકર કડસ્યરેુળન, ઓનરાઈન ભેદડકર યેકોડ્ષવ, યુલઠો અને વભગ્ર બાયતભા ંદદીની ભાદશતીનો 

વભાલેળ દડજજટર ઇન્ડડમા અંતગષત ળેભા ંથામ છે ? 

 

82. અભદાલાદભા ંઅવાયલા વલસ્તાયભા ંઆલેરી ભાતયબલાનીની લાલ કમા પ્રકાયની છે ? 

 

83. તયણેતયનો ભેો નીચેનાભાથંી કમા ભદંદયે બયામ છે ? 

 

84. કયુ ંળશયે બાયતનુ ંવ્શાઇટ વવટી તયીકે ઓખામ છે ? 
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85. ગ્રીક યાજા વેલ્યકુવે ચરંગપુ્તના દયફાયભા ંયાજદૂત તયીકે કોને ભોકલ્મો શતો ? 

 

86. ભયાઠા વઘંની સ્થાના કોણે કયી શતી ? 

 

87. ચરંગપુ્ત ભૌમષએ કમા લળંનો નાળ કયી ભગધભા ંોતાનુ ંવામ્રાજમ સ્થાપ્યુ ંશતુ ં? 

 

88. દબક્ષણ ગગંા તયીકે કઈ નદી ઓખામ છે ? 

 

89. પ્રધાનભતં્રી જન આયોગ્મ મોજના (PMJAY)અંતગષત બાયતના કેટરા ગયીફ અને નફા દયલાયોને 

આલયી રેલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 

90. ટોક્ો ઓબરક્મ્ક 2020 ભાટે બાયતીમ ઓબરક્મ્ક ટીભના વત્તાલાય થીભ ગીતના વગંીતકાય અને 

ગામક નીચેનાભાથંી કોણ છે ? 

 

91. કેપ્ટન કરૂ તયીકે કોણ ઓખામ છે ? 

 

92. કમો દક્રકેટય 400 આંતયયાષ્ટ્રીમ છગ્ગા ભાયનાય પ્રથભ બાયતીમ ફડમો ? 

 

93. નીચેનાભાથંી કમો યોગ પ્રોટીનની ઉણને કાયણે થામ છે ? 

 

94. બાયતની વૌથી જૂની શાઇકોટષ કઇ છે ? 

 

95. કમા રેખકે ભદંદયના સ્થાત્મભા ંગગંા અને મમનુાના વનરૂણનો ઉલ્રેખ કમો છે ? 

 

96. ડયટુનના 'પ્રથભ રો ઓપ ભોળન'નુ ંફીજુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

97. વાયા ફતણની રાક્ષબણકતા કઈ છે ? 

 

98. કઈ વસં્થાએ બાયતનુ ંપ્રથભ સ્લદેળી વલકવવત ઘ ૂટંણ પ્રોસ્થેદટવવ 'કદભ' વલકવાવ્યુ ંછે ? 

 

99. નીચેનાભાથંી કોને લષ 2022ભા ંબાયત વયકાય દ્વાયા વવવલર વવલિવના કે્ષત્રભા ંદ્મ વલભૂણથી 

નલાજલાભા ંઆવ્મા શતા ? 
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100. લષ 2011 ભાટે 59ભા ંયાષ્ટ્રીમ દપલ્ભ યુસ્કાયોભા ંદાદાવાશફે પાકે એલોડષથી કોને વડભાવનત કયલાભા ં

આવ્મા શતા ? 

 

101. યાષ્ટ્રીમ દપલ્ભ યુસ્કાયોનુ ંવચંારન કમા ભતં્રારમ દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

102. 'વલશ્વ દૂધ દદલવ' ક્ાયે ભનાલલાભા ંઆલે છે ? 

 

103. 'યાષ્ટ્રીમ ારત ુદદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

104. 'વલશ્વ યંગદશનત્લ જાગવૃત દદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

105. વૌપ્રથભ કમ્પ્યટુયનુ ંનાભ શુ ંશતુ ં? 

 

106. લધાષભા ંગાધંીજીએ કમો આશ્રભ સ્થાપ્મો શતો ? 

 

107. કમો દદલવ ાઈ(Pi) દદલવ તયીકે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

108. 'ખમ્ભા લીયાને જાઉં લાયણે યે રોર'-કમા કવલની યચના છે ? 

 

109. 'CEPI' એ કોવલડ લેક્વવન વલકવાલલા ભાટે કઈ બાયતીમ પાભાષ કંની વાથે બાગીદાયીની જાશયેાત કયી 

છે ? 

 

110. બાયતીમ નૌકાદની આઈ. એન. એવ. વવડધધુ્લજ વફભયીન કમા લગષ ની વફભયીન છે ? 

 

111. ભમાષદા રુુોત્તભ તયીકે કોન ુનાભ જાણીતુ ંછે ? 

 

112. પ્રાચીન બાયતની નારદંા વલદ્યાીઠ બાયતના શારના કમા યાજ્મભા ંઆલેરી શતી ? 

 

113. જૈન ધભષનુ ંારન કયતી લખતે જૈનો કેટરા વ્રત રે છે ? 

 

114. વવજિભની યાજધાની કઈ છે ? 
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115. ભબણયુનુ ંયાજ્મ ફૂર કયુ ંછે ? 

 

116. નીચેનાભાથંી કમા લેદભા ંમજ્ઞનુ ંસતૂ્ર છે ? 

 

117. નીચેનાભાથંી કઈ ઇકો-વવસ્ટભ થૃ્લીની વાટીના વૌથી ભોટા વલસ્તાયને આલયી રે છે ? 

 

118. વચષ એન્સડજનના દયણાભભા ંદેખાતા અમકુ ળ્દો કે ળ્દવમશૂોને ફાકાત યાખલા ભાટે કમા વકેંતનો 

ઉમોગ થામ છે ? 

 

119.  આભાથંી કયુ ંભોવનટય ણ કશલેાભા ંઆલે છે ? 

 

120.  લલ્ડષ લાઇફ લેફની દયખાસ્ત કોની શતી ? 

 

121. ગજુયાતભા ંદાભોદય કંુડ ક્ા ંઆલેર છે ? 

 

122. નીચેનાભાથંી કયુ ંવલશ્વ ધયોશય સ્થ નથી ? 

 

123. યેળભના કીડા કમા વકૃ્ષ ય ઉછેયલાભા ંઆલે છે ? 

 

124. ાણીને જતંયુદશત કયલા ભાટે કઈ અધાતનુો વાભાડમ યીતે ઉમોગ થામ છે ? 

 

125. આજલા ડભે કઈ નદી ય આલેરો છે ? 


