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1. દૂધઉત્ાદનભાાં લધાય કયલા ભાટે ગામ અને બેંવની જાવતભાાં સધુાય કયલાના મૂભતૂ ઉદે્દળ વાથે 

યાજ્મભાાં કમ પ્રૉજેવટ કામયયત છે ? 

 

2. નીચેનાભાાંથી કમ સગુાંવધત ાક છે? 

 

3. ગગજુબાઈ ફધેકાની માદભાાં લય 2021ને કમા લય તયીકે ઉજલલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

4. 'દગિણામવૂતિ' વાંસ્થાના પ્રથભ ડામયેકટય કણ શતા ? 

 

5. આઈ.એવ.ટી.ઈ.ની કઈ મજનાન ઉદે્દળ ળૈિગણક અને ઔદ્યગગક બાગીદાયી દ્વાયા વલકવવત પ્રક્રિમા અથલા 

પ્રટટાઇની ભાન્મતા છે ? 

 

6. ગજુયાત વરાય ાલય ગરવી શઠે ગ્રાશક ાવે જે ઊજાય ઉત્ન્ન થળે તે એભના લયાળ ફાદની 

લધાયાની ઊજાયની ખયીદી કણ કયે છે ? 

 

7. યાષ્ટ્રીમ શાઇડ્રજન વભળન ક્યાયે ળરૂ થયુાં ? 

 

8. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગયત ડ્રન વવલિવ પ્રલાઈડયની િભતાલધયન ભાટે કઈ વાંસ્થા ળરૂ 

કયલાનુાં આમજન છે ? 

 

9. કેરેન્ડય લય 2020ભાાં પ્રધાનભાંત્રી કૃવ વવિંચાઈ મજના 'ય ડ્ર ભય િ' અંતગયત ાટણ જજલ્રાભાાં 

કેટરા ખેડતૂએ રાબ ભેવ્મ છે ? 

 

10. લતનપે્રભ મજનાભાાં દાતા કઈ ણ કે તભાભ વલકાવ કામોભાાં ભશત્તભ કેટરા ટકા સધુીનુાં દાન આી 

ળકે છે ? 

 

11. ભચૂય ભયીનુાં યદુ્ધ ગજુયાતના કમા ગાભ ાવે થયુાં શતુાં ? 

 

12. આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્રપલ્ભ ભશત્વલભાાં વન્ભાન પ્રાપ્ત કયનાય વલયપ્રથભ ગજુયાતી ક્રપલ્ભ કઈ શતી ? 
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13. નલા યચામેરા નભયદા જજલ્રાનુાં લડુાં ભથક કયુાં છે ? 

 

14. કચ્છભાાં આલેલુાં કયુાં સ્થ યગાન વપ્રનન્ટિંગ એમ્બ્રઈડયી ભાટે વલખ્માત છે ? 

 

15. અભદાલાદનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શતુાં ? 

 

16. ગજુયાતી બાાને પ્રવતષ્ટ્ઠા ના ભે ત્માાં સધુી ાઘડી નશીં શયેલાની પ્રવતજ્ઞા કણે રીધી શતી ? 

 

17. ગજુયાતી વાક્રશત્મની વોપ્રથભ નલરકથા કઈ છે ? 

 

18. કવલ ફટાદકયનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

19. યુાણની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

20. પ્રભદુાવ ગાાંધીનુાં સુ્તક 'જીલનનુાં યઢ' ગાાંધીજીના જીલનના કમા તફક્કાને આલયી રે છે ? 

 

21. છઠ જૂા કમા યાજ્મન પ્રખ્માત તશલેાય છે ? 

 

22. બગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણના વતાનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

23. 'જ ાંગર બકૂ' કની યચના છે ? 

 

24. શભેચાંદ્રાચામય દ્વાયા યગચત કમા વ્માકયણગ્રાંથની વવદ્ધયાજ જમવવિંશ ેશાથીની અંફાડી ઉય સ્થાવત કયીને 

ળબામાત્રા કાઢી શતી ? 

 

25. કેરીકાાય ભેિક્રપરા (વપ્રમાંગ)ુ કમા તીથંકય (કેલરી વિૃ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

26. કાષ્ટ્ઠ કે રાકડુાં એ કેલ દાથય છે ? 

 

27. ગજુયાતના કચ્છ જજલ્રાભાાં કયુાં અબમાયણ્મ આલેલુાં છે ? 

 



Gyan Guru School Quiz Bank 04 August @g3q.co.in| ળાાના વલદ્યાથીઓ 

ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

www.quizbank.in  Page 3 
 

28. ગજુયાતભાાં આલેર કચ્છ યણ લન્મજીલન અબમાયણ્મ કેટરા ચયવ ક્રક. ભી.ના વલસ્તાયભાાં યગિત 

કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

29. ભેધારમનુાં યાજ્મ પ્રાણી કયુાં છે ? 

 

30. લન વલબાગભાાંથી કટલાગમાઓ અને લાાંવપક્રડમાઓને યાશતદયે લાાંવ આલાની મજનાન રાબ 

ભેલલા ભાટે કમા ક્રયવળષ્ટ્ટ મજુફ અયજી કયલી ડ ેછે ? 

 

31. 'GAD'નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

32. ગજુયાતભાાં IT િેત્રના પ્રૉજેવટના પ્રભળન અને અભરીકયણનુાં કામય કઈ એજન્વી કયે છે ? 

 

33. માયલયણ ક્રદલવ -2021ની થીભ જણાલ ? 

 

34. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા લય -2019ન શે્રષ્ટ્ઠ ક્રદગ્દળયકન એલડય અગબેક ળાશને કઈ ક્રપલ્ભ ભાટે ભળ્મ 

શત ? 

 

35. નીચેના બાયતીમ લૈજ્ઞાવનક ૈકી કમા બાયતીમ વલજ્ઞાન વાંસ્થાન, ફેંગ્રયના ભતૂલૂય ક્રડયેવટય યશી ચકૂ્યા 

છે ? 

 

36. સ્ટેટ સ્ટાટય -અ યેન્કીંગભાાં 2020ભાાં ફેસ્ટ યપભયય સ્ટેટ તયીકે કમા યાજ્મને જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

37. ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાભાાં 'વયશદી વલસ્તાય વલકાવ કામયિભ' અભરભાાં છે ? 

 

38. બાયતભાાં વોથી લધ ુલયવાદ ક્યાાં થામ છે ? 

 

39. ગજુયાત યાજ્મભાાં આવત્ત વ્મલસ્થાન િભતાવનભાયણ ભાટે કઈ વલોચ્ચ વાંસ્થા કામયયત છે ? 

 

40. આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ ક્રદલવની ઉજલણીન શતે ુળ છે ? 

 

41. VHN નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 
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42. લય 2021-22ભાાં વલશ્વભાાં કટ અને ગરશ્ડ શીયાની વનકાવભાાં બાયતન િભ કમ છે ? 

 

43. ગજુયાત વવિંગર વલન્ડ ક્વરમયન્વ એવટ 2017ના ચક્કવણે અવયકાયક અભરીકયણ ભાટે કઈ 

એજન્વીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? 

 

44. ાણીને ગાલા ભાટે કમા ખનીજન ઉમગ થામ છે ? 

 

45. કરાય ગલ્ડ ભાઇન નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં આલેરી છે ? 

 

46. કઈ વાંસ્થા ૧૦૦૧થી ૧૫૦૦ શ્રભમગીઓ ભાટે વાાંસ્કૃવતક કામયિભ કયલા ભાગે ત કેટરી વશામ ભે છે 
? 

 

47. ગજુયાત વયકાયની DST મજના શઠે તારીભ ણૂય કમાય ફાદ તારીભાથીને કયુાં વક્રટિક્રપકેટ આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

48. નીચેનાભાાંથી કયુાં યાજ્મ દ્વદ્વગશૃ ધાયાવબા ધયાલે છે ? 

 

49. વેન્રર વલજજરન્વ કવભળનયને શટાલલાની વત્તા કની ાવે છે ? 

 

50. સપુ્રીભ કટયના જજને કઈ યીતે શટાલી ળકામ છે ? 

 

51. નીચેનાભાાંથી કમા યાજમભાાં વલધાનવબાની 403 ફેઠક છે ? 

 

52. યજગાય દયવભમાન અકસ્ભાતને કાયણે ઇજાગ્રસ્ત થમેરા કાભદાયને લતય આલા ભાટે કમ 

અવધવનમભ ફનાલલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

53. રકવબાભાાં અનદુાન ભાટેની તભાભ ફાકી ભાાંગણીઓ ભાટે 'ગગરક્રટન' રાગ ુકયલાની વત્તા કની ાવે 

છે ? 

 

54. ફાંધાયણના કમા સધુાયાભાાં મૂભતૂ પયજ ઉભેયલાભાાં આલી શતી ? 
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55. ભશસેરૂી પ્રક્રિમાને લધ ુસગુભ અને સયુગિત ફનાલલા, જભીન લેચાણના ક્રકસ્વાઓભાાં ગેયયીવત 

અટકાલલા ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કમ ભશત્ત્લન વનણયમ કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

56. ગજુયાતભાાં કઈ મજના અંતગયત વવિંચાઈની સવુલધા ભાટે અરગ-અરગ જવાંગ્રશ અને ચેકડભે 

ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ? 

 

57. ગજુયાતભાાં ભીની ાઇ ાણી યુલઠા મજના કેલી યીતે કાભ કયે છે ? 

 

58. ગજુયાતભાાં કમા સ્થે જાણીત ક્રપળવભર પ્રાન્ટ આલેર છે ? 

 

59. રદ્દાખના કાયગગર જજલ્રાભાાં આલેર ચટુક શાઇડ્ર-ઇરેનવરક પ્રૉજેવટ કઈ નદી ય ક્સ્થત છે ? 

 

60. તાલકુા/જજલ્રા ાંચામતના પ્રમખુની ચ ૂાંટણી કણ કયે છે ? 

 

61. કમા ક્રકસ્વાભાાં ાંચામતની ચ ૂાંટણીઓ (ફાકી મદુ્દત 6 ભાવ કયતાાં ઓછી શમ) ભાટે કઈ ણ વભમે 

ભતદાય માદીઓ તૈમાય કયાતી શમ છે ? 

 

62. નીચેનાભાાંથી કમ બાયતભારા ક્રયમજના શઠે વલકવવત બાયતન પ્રથભ 14 રેન શાઇલે છે ? 

 

63. ગ્રાભીણ જીલન, કરા, વાંસ્કૃવત અને લાયવાને દળાયલી, સ્થાવનક વમદુામને આવથિક અને વાભાજજક યીતે 

વમદૃ્ધ અને વિભ ફનાલી, પ્રલાવના અનબુલ ભાટે પ્રલાવીઓ અને સ્થાવનક લચ્ચે વાંલાદ વાધતુાં પ્રલાવન 

કયુાં છે ? 

 

64. IRCTC અંતગયત મવુાપયી લીભાભાાં મતૃ્ય ુઅથલા કામભી વાંણૂય અાંગતાના ક્રકસ્વાભાાં લીભાની યકભ 

કેટરી છે ? 

 

65. કમા પ્રકાયની એજન્વી ગ્રીન શાઇલે ગરવી શઠે જાલણી કયલાના કાભને વાંબાલા ભાટેની ાત્રતા 

ધયાલતી નથી ? 
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66. ગજુયાતના ગગયનાય ખાતે ય-લે દ્વાયા ભાત્ર 7.5 વભવનટભાાં કેટરા ક્રકરભીટયનુાં અંતય કાલાભાાં આલે 

છે ? 

 

67. 'ઇનન્ડમાને જાણ' પ્રગ્રાભ કમા વલબાગની શરે છે ? 

 

68. વાગય મજનાના વભળન-3 શઠે ક્રડવેમ્બ્ફય 2020ભાાં INS ક્રકલ્ટનએ 15 ટન ભાનલતાલાદી વશામ અને 

યાશતનુાં વલતયણ કમા દેળભાાં કયું ? 

 

69. વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાક્રયતા વલબાગ દ્વાયા BCK-58 શઠે વાભાજજક વળિણ વળગફય ભાટે કેટરી 

ખચયભમાયદા છે ? 

 

70. પ્રધાનભાંત્રી કોળર વલકાવ મજનાનુાં અભરીકયણ ક્યાયથી કયલાભાાં આવ્યુાં ? 

 

71. જૂ્મ સ્લાભી તેજાનાંદ કભયકાાંડ તારીભ મજનાનુાં અભરીકયણ કઈ કચેયી દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

72. ખેર ઇનન્ડમા યલુા યભતત્વલ-2022 અંતગયત ગજુયાતના કમા યલુા ખેરાડીએ ટેવનવભાાં સલુણયચાંદ્રક 

જીત્મ ? 

 

73. અસ્શૃ્મતા નાબદૂીના બાગરૂે અનસુગૂચત જાવત અને અન્મ જાવત લચ્ચે આંતયજ્ઞાવતમ રગ્નને 

પ્રત્વાશન આલા ભાટે કઈ મજનાન અભર કયલાભાાં આલે છે ? 

 

74. ભક્રશરા અને ફા વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા 'વભળન લાત્વલ્મ મજના' શઠે વાંલેદનળીર વાંજગ અને 

તકરીપ શમ તેલાાં ફાક ભાટે વશામ, ક્રશભામત અને ભાનવવક સ્લાસ્્મ વાંરગ્ન વશામ ભાટેની મજનાનુાં ટૂાંકુાં 

નાભ શુાં છે ? 

 

75. ાચન છી પ્રટીનનુાં ળેભાાં રૂાાંતક્રયત થામ છે ? 

 

76. એલ્યવુભવનમભન ઉમગ યવઈના લાવણ ફનાલલા ભાટે ળા ભાટે થામ છે ? 

 

77. કમા પ્રકાયની યીફે્રનવટલ ખાભી ભાટે, યીફે્રવળનને સધુાયલા ફામપકર રેન્વની જરૂય ડ ેછે ? 
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78. અરુણા અવપ અરી નીચેનાભાાંથી કઈ ચલ વાથે વાંકામેરા શતા ? 

 

79. ખાદીભાાં માનયની ગણતયી ભાલા ભાટે કઈ દ્ધવતને અનવુયલાભાાં આલે છે ? 

 

80. કમા વલબાગ દ્વાયા NeSDA શરે શાથ ધયલાભાાં આલી શતી ? 

 

81. બાયતનુાં પ્રથભ ક્રડજજટર ગાભ કયુાં છે ? 

 

82. ડાાંગ જજલ્રાનુાં લડુાં ભથક કયુાં છે ? 

 

83. બાયતભાાં કુર કેટરા ભકૂાં ઝન છે ? 

 

84. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે ગજુયાતની વવયાવભક યાજધાની તયીકે ઓખામ છે? 

 

85. કાગરદાવના 'ભારવલકાક્ગ્નવભત્ર'ભાાં કમા યાજલાંળની ભાક્રશતી ભે છે? 

 

86. પ્રવવદ્ધ ગ્રાંથ 'રીરાલતી' કમા વલમ વાથે વાંફાંધ ધયાલે છે? 

 

87. સમૂયનગયી તયીકે કયુાં ળશયે જાણીતુાં ફન્યુાં છે? 

 

88. નીચેનાભાાંથી બાયતનુાં કયુાં ળશયે લયતીમ વલસ્તાયભાાં વલકાવ ામ્બ્યુાં છે ? 

 

89. 2022ભાાં ળાા પ્રલેળત્વલ અને કન્મા કેલણીની કેટરાભી ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

90. વનવતૃ્ત યભતલીય ેન્ળન મજના અંતગયત રાબાથીઓને આજીલન કેટલુાં ભાવવક ેન્ળન ભે છે ? 

 

91. લેરડ્રભ એ નીચેનાભાાંથી કઈ યભત ભાટેનુાં ભેદાન છે ? 

 

92. ટેસ્ટભાાં વલકેટની શકે્રરક રેનાય પ્રથભ બાયતીમ ક્રિકેટય કણ છે ? 

 

93. નીચેનાભાાંથી કયુાં પ્રટીન શભોન છે ? 
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94. 'અસ્શૃ્મતા નાબદૂી' ફાંધાયણના કમા બાગભાાં આલે છે ? 

 

95. 'ળેયરક શમ્બ્વ'ના વર્જક કણ શતા ? 

 

96. નીચેનાભાાંથી કમા લૈજ્ઞાવનકે આનલુાંવળકતાના વવદ્ધાાંત ળધી કાઢયા ? 

 

97. ચાંદ્રમાન-2ને ક્યાયે રન્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

98. જેટ એક્ન્જનની ળધ કણે કયી ? 

 

99. નીચેનાભાાંથી કને લય 2022ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા કરાના િેત્રભાાં દ્મવલભૂણથી નલાજલાભાાં આવ્મા 

શતા? 

 

100. બાયતન ીવટાઇભ (ળાાંવતકા)ન વલોચ્ચ રશ્કયી યુસ્કાય કમ છે ? 

 

101. લય 1978 ભાટે 26ભા યાષ્ટ્રીમ ક્રપલ્ભ યુસ્કાયભાાં દાદાવાશફે પાકે એલડયથી કને વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા ? 

 

102. 'વલશ્વ માયલયણ ક્રદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. 'યાષ્ટ્રીમ વરાભત ભાતતૃ્લ ક્રદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

104. 'વલશ્વ ભરારા ક્રદલવ' ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

105. નીચેનાભાાંથી વલશ્વનુાં વોથી રાાંબુાં ફૂર કયુાં છે ? 

 

106. બાયતનુાં 'વ્શાઈટ વવટી' તયીકે ઓખાતુાં ળશયે કયુાં છે? 

 

107. ઈનન્ડમા આટય પેય (IAF) 2022 નુાં આમજન સ્થ ક્યાાં શતુાં? 

 

108. ળેવવવમયે કેટરા નાટક રખ્મા શતા? 
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109. જભીનવાંાદનભાાં ખેડતૂને મગ્મ લતય ભે તે ભાટે ળશયેી વલસ્તાયની વ્માખ્માભાાંથી કમા વલસ્તાયને 

યદ કયલાભાાં આવ્મા છે જેથી ખેડતૂને વાંાક્રદત થમેરી જભીનના ચાય ગણા લતયન રાબ ભી ળકે ? 

 

110. બાયતીમ નોકાદની વવિંધઘુ-લગયની વફભયીન કઈ છે ? 

 

111. ભશવિ લેદવ્માવએ કમા ગ્રાંથની યચના કયી ? 

 

112. નીચેનાભાાંથી કણે 'ભાનલજાત ભાટે એક ધભય, એક જાવત અને એક બગલાન' ના વવદ્ધાાંતન પ્રચાય 

કમો? 

 

113. શારના ગજુયાતન કમ પ્રદેળ િત્રકા દયવભમાન 'આનતય' પ્રદેળ તયીકે ઓખાત શત ? 

 

114. 'વાાંચીન સ્તૂ' કમા યાજમભાાં આલેર છે ? 

 

115. બાયતના શકી વલઝાડય તયીકે કણ ઓખામ છે ? 

 

116. નીચેનાભાાંથી ફોદ્ધ ધભયના સ્થાક કણ છે ? 

 

117. છડ કઈ પ્રક્રિમાના લધ ુપ્રભાણથી કયભાઇ જામ છે ? 

 

118. HTTPનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

119. જ કમ્બ્પ્યટુયભાાં એક કયતા લધ ુપ્રવેવય શમ ત તેને શુાં કશલેામ છે ? 

 

120. W3Cનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

121. 2021 સધુીભાાં યનેુસ્ક દ્વાયા લલ્ડય શકે્રયટેજ માદીભાાં બાયતની કેટરી વભરકત અંક્રકત કયલાભાાં આલી ? 

 

122. યાજસ્થાનના કેટરા બવ્મ શાડી ક્રકલ્રાઓને યનેુસ્ક લલ્ડય શકે્રયટેજ વાઇટ તયીકે વનયવુત કયલાભાાં 

આવ્મા છે ? 
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123. નીચેનાભાાંથી કયુાં થભોપ્રાનસ્ટક છે ? 

 

124. લલ્ડય લાઇડ લેફના ળધક કણ છે ? 

 

125. અભય ેરેવ ક્યાાં આલેર છે ? 


