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1. વીડ સ્ાઇવીવ અને યાઇઝભેટીક સ્ાઇવ એ કમા ાકના પ્રકાય છે? 

 

2. કચ્છ જજલ્રાના કમા ળશયેભાાં "ખાયેક વાંળધન કેન્દ્ર " છે? 

 

3. ગજુયાતભાાં સ્લદેળી ઓરાદના શે્રષ્ઠ શઓુની જાલણી અને શે્રષ્ઠ વ્મલસ્થાન દ્ધવતઓન અભ્માવ 

કયતા ખેડતૂને કમ એલડડ આલાભાાં આલે છે? 

 

4. વલદ્યાથીની ઉદ્યગ વાશવવકતા અને ળધળક્વત લધે તે ભાટેની મજના કઈ છે ? 

 

5. NCERT દ્વાયા યાષ્રીમ અભ્માવક્રભ ફે્રભલકડ ક્યાયે યજૂ કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં? 

 

6. સ્ભાટડ ઇન્ન્દ્ડમા શકેાથન-2020ભાાં કઈ વાંસ્થાએ પ્રથભ ઇનાભ જીતયુાં? 

 

7. ગજુયાતના એકભાત્ર વળક્ષણભાંત્રી કણ છે જેભને યાષ્રવતન શે્રષ્ઠ વળક્ષકન એલડડ ભળ્મ છે? 

 

8. કમા પ્રગ્રાભભાાં ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં વવિંચાઈ અને યશણેાાંક/કભવળિમર રડ ના અરગીકયણનુાં મખુ્મ ાસુાં 

છે જેથી કયીને લીજ ચયી અટકાલલા ગરાાં રઈ ળકામ? 

 

9. કકવાન કૃવ વલોદમ મજના શઠે ખેડતૂને કમા વભમ દયવભમાન લીજી ભે છે? 

 

10. ચાયણકા વરય ાકડ શઠે કેટરા વલકાવકતાડઓને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે? 

 

11. પ્રધાનભાંત્રી સયુક્ષા લીભા મજના અંતગડત કમા કાયણવય થમેરા મતૃયનુા કકસ્વાભાાં લીભાની યકભ 

ભલાાત્ર છે? 

 

12. GSFSનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

13. ગજુયાત યાજ્મભાાં વભયવ (ભકશરા વભયવ-વતત ાાંચભી લખત) થમેર ગ્રાભ ાંચામતને (5000 

સધુીની લસ્તીલાા) પ્રતવાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભાાં આલે છે? 

 

14. ગજુયાત યાજ્મભાાં તા: 31-12-2021ની ક્સ્થવતએ ફે ફેટયીફટ ધયાલતા ભાછીભાયને ઇરેકરીક વગડી 

ખયીદલા ભાટે કેટરી નાણાકીમ વશામ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 
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15. વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન ગ્રાંથ કણે યચ્મ છે? 

 

16. લડ ૧૮૯૫ભાાં બફયવા મુાંડાને અંગે્રજ વયકાયે કેટરા લડની વજા કયેરી ? 

 

17. ગજુયાતભાાં આલેરા પ્રવવદ્ધ જ્મવતિબરિંગ વભનાથના નાભન અથડ શુાં થામ છે ? 

 

18. અખાએ અભદાલાદ આલીને કમાાં લવલાટ કમો શત? 

 

19. ગજુયાતી ગઝરના 'ગાબરફ' તયીકે કણ જાણીતા છે? 

 

20. 'યાઉત નાચ' રકનતૃમ મખુ્મતલે કમા યાજ્મના આકદલાવી વમદુામ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે? 

 

21. લામકભ વતમાગ્રશ કમા યાજમભાાં થમ શત? 

 

22. તાસ્કાંદ કયાય વભમે બાયતના લડાપ્રધાન કણ શતા? 

 

23. બાયતભાાં વોપ્રથભ કયઝલડ ફામન્સ્પમય કય ુછ ? 

 

24. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના Sipuncula જલા ભે છે? 

 

25. ગજુયાતભાાં આલેર ફારાયાભ અંફાજી લન્દ્મજીલન અબમાયણ્મ કેટરા ચયવ કક. ભી.ના વલસ્તાયભાાં 

યબક્ષત કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

26. 'ભવતમા દેલ' તયીકે ણ ઓખાતા ભતીરાર તેજાલતનુાં ળશીદ સ્ભાયક ગજુયાત વયકાયે ક્યા નાભે 

ફનાવ્યુાં છે? 

 

27. નીચેનાભાાંથી કયુાં વળખય ગીયની ટેકયીઓભાાં આલેર છે? 

 

28. વયકાયના કમા વભળનન ઉદે્દળ બાયતીમ વનદી અવધકાયીઓને લધ ુવજૉનાતભક, યચનાતભક, કાલ્વનક, 

નલીન, વકક્રમ, વ્માલવાવમક, પ્રગવતળીર, ઊજાડલાન, વક્ષભ, ાયદળડક અને ટેકનરજી-વક્ષભ ફનાલીને 

બવલષ્મ ભાટે તૈમાય કયલાન છે? 
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29. પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેર ગ્રીન વભળન મજના અંતગડત કઈ-કઈ 

વેલાઓન વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે? 

 

30. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'ગજુયાત પ્રદૂણ વનમાંત્રણ ફડડ 'ની યચના ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી? 

 

31. ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા 'STRIDE ' મજના ક્યાયે ભાંજૂય કલાભાાં આલી? 

 

32. બાયતનુાં પ્રથભ 'NVIDIA AI ટેવનરજી વેન્દ્ટય' સ્થાલા ભાટે કઈ બાયતીમ વાંસ્થાએ ફહયુાષ્રીમ 

ટેકનરજી કાંની 'NVIDIA' વાથે બાગીદાયી કયી છે? 

 

33. બાયતભાાં ગશૃ ભાંત્રારમ દ્વાયા વામફય અને ભાકશતી સયુક્ષા (CIS) વલબાગની યચના કમા લડભાાં કયલાભાાં 

આલી શતી? 

 

34. બાયતભાાં વોથી રાાંફાભાાં રાાંફ દકયમાકકનાય ધયાલતુાં યાજ્મ કયુાં છે ? 

 

35. બાયતનુાં કયુાં ફાંદય અયફી વમરુની યાણી તયીકે ઓખામ છે? 

 

36. 'આયષુ્મભાન બાયત મજના'ન શલે્રાઇન નાંફય કમ છે? 

 

37. 'ભાતા મળદા ગોયલ વનવધ'ન શતે ુશુાં છે? 

 

38. ૨૦૨૨ના આંતયયાષ્રીમ ભકશરા કદલવની થીભ શુાં શતી? 

 

39. ગજુયાતના જાભનગય ખાતે કમા લડભાાં આયલેુદ યવુનલવવિટીની સ્થાના કયલાભાાં આલી? 

 

40. નીચે આેરા વલકલ્ભાાંથી ASPIRE (અ સ્કીભ પય પ્રભળન ઓપ ઇનલેળન, રૂયર ઇંડસ્રીવ એન્દ્ડ 

એન્દ્ટયપે્રન્દ્મયળી) મજના ભાટે કણ અયજી કયી ળકે છે? 

 

41. કૃવ ઉતાદનના કયલશનભાાં ખેડતૂને ભદદ કયલા ભાટે યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ ભાગો ય કઈ 

મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી છે? 
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42. ફેઝ રાઇન વલેક્ષણ અને આંફેડકય શસ્તવળલ્ વલકાવ મજના, જે નેળનર શને્દ્ડભૂ ડલેરભેન્દ્ટ 

પ્રગ્રાભ (એનએચડીી)ના ઘટકભાાંન એક છે તેન શતે ુળ છે? 

 

43. ઇન્દ્પભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્યવુનકેળન (IEC) મજના અંતગડત, કઈ પ્ર્વતૃી કયલાભાાં આલે છે? 

 

44. લેયાલ કમા પ્રકાયના કાડના ઉતાદન ભાટે જાણીતુાં છે ? 

 

45. બાયત વયકાય દ્વાયા 'પ્રધાનભાંત્રી સયુક્ષા ફીભા મજના' શઠે લીભાધાયકના આંવળક ળાયીકયક 

અળવતતાનાાં કકસ્વાભાાં કેટુાં કલયેજ રુૂાં ાડલાભાાં આલે છે? 

 

46. અટર ેંળન મજના શઠે રાબાથીએ બયલાની પ્રીવભમભની યકભ જે તે લડભા કમા ભકશનાભા લધાયી 

કે ઘટાડી ળકામ છે? 

 

47. બાયત વયકાયની SHREYAS મજના નીચેનાભાાંથી ક્યા ભાંત્રારમના નેજા શઠે કામડ કયે છે? 

 

48. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરુ કયેરી P.M.K.V.Y મજનાન ુરુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

49. કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ જમ્મ ુઅને કાશ્ભીયના ઉ-યાજ્મારની વનભણકૂ કણ કયે છે? 

 

50. કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ દીલ ય કઇ શાઇકટડન ુાં અવધકાયકે્ષત્ર છે? 

 

51. સપુ્રીભ કટડના જજ ઓછાભાાં ઓછા કેટરા લડથી શાઈકટડના જજ શલા જઈએ? 

 

52. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા યક્ષા ળક્વત યવુનલવવિટીની સ્થાના કમા લડભાાં કયલાભાાં આલી શતી? 

 

53. લતડભાન વભમભાાં નીવત ાંચના ઉાધ્મક્ષ કણ છે? 

 

54. શારની પ્રધાનભાંત્રી કકવાન મજના શઠે બાયત વયકાયે રકડાઉન દયવભમાન ખેડતૂને કેટરા ૈવા 

આપ્મા શતા? 

 

55. ભાનલ વલકાવ અશલેાર કણ ફશાય ાડ ેછે? 

 

56. સ્ભાટડ વવટી વભળન કની વાથે વાંફાંવધત છે? 



Gyan Guru College Quiz Bank 08 August @G3q Quiz| કરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 5 

 

 

57. ાણી યૂલઠા મજના અંતગડત કઈ સવુલધા યૂી ાડલાભાાં આલે છે? 

 

58. પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભીણ આલાવ મજના શઠે ભકાન કના નાભ ય ભાંજૂય કયલાભાાં આલે છે? 

 

59. ભશીથી ઢાઢયના મખુપ્રદેળની લચ્ચે આલેરી કાાંથી યચામેરી કયાડ કમા નાભે ઓખામ છે? 

 

60. ગયીફી ઘટાડલાની વ્યશૂયચનાના બાગ રૂે બફનજડાણ ધયાલતાાં યશઠેાણને જડાણ આલા ભાટે કઈ 

મજના અભરભાાં છે?. 

 

61. કઈ મજના નાના અને વીભાાંત ખેડતૂને વદૃ્ધાલસ્થા સયુક્ષા અને વાભાજજક સયુક્ષા યૂી ાડ ેછે? 

 

62. વભળન અંતમદમ કમા ભાંત્રારમ શઠે કામડ કયે છે? 

 

63. ગજુયાતના કચ્છ જજલ્રાભાાં કઈ લલ્ડડ શકેયટેજ વાઈટ આલેરી છે? 

 

64. નીચેનાભાાંથી 'UDAN' મજનાનુાં રૂૂ નાભ કયુાં છે? 

 

65. પ્રલાવન ળેના મખુ્મ ચારકફ તયીકે ઉબયી આવ્યુાં છે? 

 

66. ળાંકયાચામે દ્વાયકાભાાં સ્થાેર ભઠ કમા નાભે ઓખામ છે? 

 

67. ળશયેી વલસ્તાયભાાં 'ાંકડત કદનદમા આલાવ મજના' ભાટેના રાબાથીની લાવિક આલક ભમાડદા કેટરી 

છે? 

 

68. ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં નલી ભેકડકર કૉરેજ ફાાંધલાભાાં આલનાય છે? 

 

69. નીચેનાભાાંથી કમા પ્રજેવટને શાઇલે ભાટેના 'વવગ્નેચય પ્રજેવ્વ' શઠે ગણતયીભાાં રઈ ળકામ નશી? 

 

70. કઈ મજનાન શતે ુગણુલત્તાયવુત ઉચ્ચ વળક્ષણ ભેલલા ભાટે OBC વલદ્યાથીઓને આવથિક વશામ યૂી 

ાડલાન છે? 
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71. ફાબ ુજગજીલન યાભ છાત્રારમ મજના શઠે છાત્રારમના ફાાંધકાભ/વાંણૂડતાની પ્રગવતની દેખયેખ અને 

વભીક્ષા કણ કયે છે? 

 

72. ીએભ આલાવ મજનાનુાં શે્રષ્ઠ રક્ષણ કયુાં છે? 

 

73. લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીની મજના 'ધ્રલુ' કમા ફે કે્ષત્ર ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયળે? 

 

74. મખુ્મભાંત્રી યલુા સ્લાલરાંફન મજનાન રાબ ભેલલા ઈચ્છતા વલદ્યાથીઓ ભાટે યાજ્મભાાં કુર કેટરા 

શલે્ વેન્દ્ટવડ કામડયત છે? 

 

75. અનસુબૂચત જાવતના વલદ્યાથીઓને વાભાન્દ્મ પ્રલાશભાાં વળક્ષણ ગણુલત્તા પ્રતવાશક વશામ મજનાન રાબ 

રેલા ભાટે ધયણ 10ભાાં કેટરા ટકા શલા જઈએ? 

 

76. અનસુબૂચત જાવત કલ્માણ શસ્તકની IIM/NIFT/ CEPT/NLU યીક્ષાના તારીભ લગો ભાટે નાણાાંકીમ 

વશામ મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથી કમા ધયણભાાં અભ્માવ કયત શલા જઈએ? 

 

77. ગજુયાત યાજ્મભાાં અનસુબૂચત જનજાવતના ઉભેદલાય ભાટે કેટરી નગય યજગાય વલવનભમ કચેયી 

કામડયત છે? 

 

78. आजादी का अमतृमहोत्सव અંતગડત સ્ેવળમર ઓરક્મ્ક બાયત વાંસ્થા દ્વાયા બાયતબયના કેટરા 

કદવ્માાંગન શલે્થ ચેકઅ કયલાભાાં આવ્યુાં? 

 

79. 'ભભતા ડી મજના' અંતગડત વશામ ભેલલા આલકભમાડદા કેટરી યાખેરી છે? 

 

80. 'ભભતા વખી મજના' અંતગડત વશામ ભેલલા આલકભમાડદા કેટરી યાખેરી છે? 

 

81. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં રૈંબગક અને ળૈક્ષબણક તપાલત દૂય કયલાના ઉદે્દળ ભાટે કઈ મજના કામડયત છે ? 

 

82. ઈરયાની ગપુા સ્થનુાં મૂ નાભ શુાં છે ? 

 

83. વામભન કવભળન વલયધી આંદરનભાાં ક્યાાં નેતાનુાં અલવાન થયુાં? 
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84. ક્રાાંવતકાયી નાવમકા યાણી ગાઇડલે્ય ુક્યાાંના શતા? 

 

85. નીચેનાભાાંથી 'કરાય ગલ્ડકપલ્ડ' ધાયલાડ પ્રણારીની કઈ શે્રણીનુાં છે? 

 

86. બાયતના શલાભાન વલબાગનુાં લડુાં ભથક ક્યાાં આલેુાં છે 

 

87. ટક્ય ઓબરક્મ્કભાાં કુસ્તીભાાં વવલ્લય ભેડર જીતનાય યવલ દકશમા કમા યાજ્મના છે? 

 

88. થભવ ક વાથે કઈ યભત વાંફાંવધત છે? 

 

89. ભાનલ ળયીયની અંદયની કઈ પ્રકક્રમા હૃદમન અલાજ ેદા કયે છે? 

 

90. બાયતના યાષ્રીમ વકૃ્ષનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

91. યાજ્મવબાના વભ્મ ફનલા ભાટે ઓછાભાાં ઓછી કેટરી ઉંભય શલી પયજજમાત છે ? 

 

92. બગાલ અને વાફયભતી નદીઓ લચ્ચે આલેર શડપ્ન વાંસ્કૃવતના વભમનુાં ફાંદય અને ઔદ્યબગક નગય 

કયુાં શતુાં ? 

 

93. નીચેનાભાાંથી કયુાં બ્રાઇન રાલણના વલદ્યતુવલબાજનનુાં ઉતાદન છે? 

 

94. ભધની મખુ્મ ળકડયા કઈ છે? 

 

95. ડૉ. ાાંડુયાંગ લાભન કાણેને કમા લે બાયત યતનથી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા? 

 

96. નીચેનાભાાંથી કને લડ 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા કરાના કે્ષત્રભાાં દ્મ વલભૂણથી નલાજલાભાાં 

આવ્મા શતા? 

 

97. 'વલજમ કદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

98. બાયતભાાં 'યાષ્રીમ પ્રોદ્યબગક કદલવ' ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 
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99. આવાભ થઈને વત્રયુા વાથે કમા યાજ્મને જડતી પ્રથભ જનળતાબ્દી એવવપે્રવ રેન જાન્દ્યઆુયી 2022 

ભાાં ળરૂ થઈ શતી? 

 

100. નલી કદલ્શીભાાં 'ગયલી ગજુયાત બલન'નુાં ઉદ્ઘાટન કણે કયુું? 

 

101. 'ગજૂૉયી ભ'ૂ કાવ્મના યચવમતા કણ છે ? 

 

102. ચાંરમાન-2 દ્વાયા કેટરા ભડયરુ લશન કયલાભાાં આવ્મા શતા? 

 

103. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 2021 ભાાં યાજ્મના વલકાવભાાં નદીઓના મગદાન તેભજ તેભના વાંયક્ષણ વલળે 

જાગવૃત રાલલા ભાટે કમ તશલેાય ઉજલલાભાાં આવ્મ શત? 

 

104. નીચેનાભાાંથી કમ જૈનન વોથી ભશતલણૂડ લાવિક વલત્ર લડ છે? 

 

105. બાયતનુાં કય ુળશયે 'વવબરકન વવટી' તયીકે પ્રખ્માત છે? 

 

106. આકદ ળાંકયાચામડ દ્વાયા સ્થાવત 'ગલધડન ભઠ' કમા સ્થે આલેુાં છે? 

 

107. નીચેનાભાાંથી કણ ફા ભજૂયી વલરુદ્ધ ઝાંફેળ ચરાલનાય વાભાજજક કામડકતાડ છે? 

 

108. ભાનલ ળયીયભાાં નખ ળેભાાંથી ફને છે? 

 

109. સ્પે્રડળીટભાાં આભાાંથી કમ વભશ્ર વાંદબડ છે? 

 

110. 'બગફ્ટ વવટી'નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

111. જૈન સ્થાતમ 'શકઠવવિંશના દેયાાં' ક્યાાં આલેર છે? 

 

112. ભવૂભવતભાાં વત્રકણન વોથી પ્રખ્માત વવદ્ધાાંત કમ છે? 

 

113. યફાંદય જજલ્રાભાાં ભાધલયામન ભે કમા સ્થે બયામ છે? 

 

114. ટક્વવકરજી શુાં છે? 
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115. નીચેનાભાથી બાયતની પ્રથભ કરવાની ખાણ ક્યા આલેર છે? 

 

116. 'કીડી બફચાયી કીડરી કીડીનાાં રગવનમાાં રેલામ....શારને કીડીફાઈની જાનભાાં '- યચના કની છે ? 

 

117. નીચેનાભાાંથી કમ દાથડ થૃ્લી યન વોથી વખત દાથડ છે? 

 

118. 'વલળાે જગ વલસ્તયે નથી એક જ ભાનલી' કમા કવલની ાંક્વત છે? 

 

119. યનેુસ્ક દ્વાયા વલશ્વ ભાનલ ધયશયને દળાડલતા વાકશતમની માદીભાાં નીચેનાભાાંથી કમા ગ્રાંથન વભાલેળ 

કયલાભાાં આવ્મ છે? 

 

120. ‘વત્રવટક’ કઈ બાાભાાં રખામેુાં છે? 

 

121. જ કઈ વ્મક્વત કઈ ખયાક ગતી લખતે અચાનક ઉધયવ ળરૂ કયે, ત તે કમા અંગની અમગ્મ 

કશરચારના કયણાભે શઈ ળકે છે? 

 

122. કમ્પ્યટુયભાાં યીડુ (Redo) કયલા ભાટે કઈ ટૂાંકી કીન ઉમગ થામ છે? 

 

123. નીચેનાભાાંથી કઈ કવળકા શ્વવન પ્રકક્રમાનુાં લશન કયે છે? 

 

124. સ્લાભી વલલેકાનાંદના ગરુુનુાં નાભ શુાં શતુાં? 

 

125. બવત કવલવમત્રી ગાંગાવતી ક્યાાંનાાં શતાાં? 


