
Quiz 1 - 15-05-2021 Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Q. 1 જુરાતી ેરણાપીઠ પીરાણાના પીઠાધી ર પરમ ૂ ય જગદ ુ ુ ી ાને રદાસ  મહારાજ કટલામા ંગાદ પિત છે ? ૨૩ ૨૪ ૨૫ ૨૬ 

ह द  ेरणापीठ पीराणा के पीठाधी वर परम पू य जगदगु  ी ाने वरदासजी महाराज कोनसे म के गाद पती है ? २३ २४ २५ २६ 

English Peethadhishwar of prernapith pirana Param pujaya Jagadguru Shri Gyaneshwardasji Maharaj is the Gadipati of which order? 23 24 25 26

Q. 2 જુરાતી આપણો સૌથી ાચીન વેદ કયો છે? ઋ વેદ ય ુવદ સામવેદ અથવવેદ

ह द  हमारा सबसे ाचीन वेद कौनसा है? ऋ वेद यजुवद सामवेद अथववेद
English Which is our ancient Ved? Rugved Yajurved Samved Atharvaveda

Q. 3 જુરાતી િસ  હ ુ  થં રામાયણની રચના કઈ ભાષામા ંકરલી છે? સં ૃત હ દ  પાલી મૈિથલી 

ह द  स ध ह द ू ंथ रामायण क  रचना कोन से भाषा मे क  गई है? सं कृत हदं पाल मै थल
English In which language our famous epic "Ramayana" written? Sanskrit Hindi Pali Maithili

Q. 4 જુરાતી ભગવદ ગીતામા ં ુલ કટલા લોક છે ? ૭૦૦ ૫૦૦ ૬૦૦ ૮૦૦ 

ह द  भगवद गीतामे कुल कतने लोक है ? 700 500 600 800
English How many shloks are there in Bhagvad Geeta? 700 500 600 800

Q. 5 જુરાતી મા ૃ ા  માટ ુ ંપિવ  થળ ુ ંનામ જણાવો ? ડાકોર ચાણોદ િસ રુ વૌઠા 

ह द  मातृ ा ध के प व  थल का नाम बताइए ? डाकोर चाणोद स धपुर वौठा 
English Which famous place is known for Matrushradhdha? Dakor Chanod Siddapur Vautha

Q. 6 જુરાતી ધા નુે કાટ લાગવાની યામા ંકયો વા  ુભાગ ભજવે છે? કાબનડાયો સાઈડ હાઈ ોજન નાઇ ોજન ઓ સજન 

ह द  धातु को जंग करानेक  यामे कोनसा वायु िज मेदार है ? काबन डायॉ साइड हाइ ोजन नाइ ोजन ऑ सीजन
English Which gas is responsible for metal rust? Carbon Dioxide Hydrogen Nitrogen Oxygen

Q. 7 જુરાતી િમ ખા િસહ કઈ રમત માટ ણીતા છે? હોક  દોડ કટ ટબોલ 

ह द  म खा सहं को कस खेल के लए जाना जाता है? हॉक दौड़ केट फ़ुटबॉल
English Milkha Singh is known for which sport? Hockey Running Cricket Football

Q. 8 જુરાતી જુરાતી ભાષાની થમ નવલકથા કઈ છે ? કરણઘલેો મળેલા વ માનવીની ભવાઇ માર  ડાયર  

ह द  गुजराती भाषाक  पहल  नवालकथा कोन सी है ? करणघेलो मळेला जीव   मानवीनी भवाई मार  डायर  

English Which is the first novel of Gujarati? Karanghelo Malela JIv Manvini Bhavai Mari Dayri

Q. 9 જુરાતી ભારતના આયન લેડ  તર ક કોણ ણી ુ ંછે ? સરો ની નાય ુ  વીમળાદવી ઇ દરા ગાધંી ભગવતી દસાઈ 

ह द  भारतक  आयन लेडी के नाम से कोन यातनाम है ? सरोिजनी नायडू Vimaladevi इं दरा गांधी भगवती देसाई
English Who is known as the Iron lady of india? Sarojini Naidu Vimaladevi Indira Gandhi Bhagwati Desai

Q. 10 જુરાતી જુરાત રા યના હાલના રા યપાલ ુ ંનામ જણાવો? ઓ.પી.કોહલી કલરાજ િમ ા પી.એન. ભગવતી આચાય દવ ત 

ह द  गुजरात रा य के वतमान रा यपाल का नाम बताइए ? ओपी कोहल कलराज म पीएन भगवती देव त आचाय
English Who is the current governer of Gujrat State? OP Kohli Kalraj Mishra PN Bhagwati Debabrata Acharya


