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1. પાભમ ગેટની નજીકભાાં છૂટક કૃવ ફજાયોભાાં કય ાં કૃવ ફજાય, જે ખેડતૂોના લધ  કામમક્ષભ વ્મલશાયને 

પ્રોત્વાશન અને વેલા આે છે? 

 

2. ગ જયાત યાજ્મભાાં ખેડતૂોને ભતી વલદ્ય ત ાક વાંયક્ષણ વાધનો ભાટેની વશામ કેટરા લે ભે છે? 

 

3. નેળનર એગ્રીકલ્ચયર વામન્વ મ્ય ઝઝમભ (NASM) ક્ાાં આલેલ ાં છે? 

 

4. ગ જયાતભાાં લધાયેભાાં લધાયે ફાકો ળાાએ જતાાં થમાાં શોમ તે ભાટે કઈ શરે જલાફદાય છે ? 

 

5. કઈ યાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાને પ્રાદેવળક બાાઓભાાં યાષ્ટ્રીમ એટરાવ નકળા તૈમાય કયલાનો અવધકાય છે? 

 

6. કઈ મોજના શઠે ધોયણ 6 થી 12 સ ધીન ાં વળક્ષણ ભપત આલાભાાં આલે છે? 

 

7. ગ જયાતભાાં આલેર રક રીળ મોગ ય વનલવવિટીની સ્થાના કમા લમભાાં થઈ ? 

 

8. વલશ્વના વૌથી ભોટા  નઃપ્રાપ્મ ઊજામ ઉત્ાદકોભાાં ૨૦૨૨ભાાં બાયત કમો ક્રભ ભેલળે? 

 

9. ડીઝર ભોટવમના ઉત્ાદન ભાટે ગ જયાતન ાં કય ાં ળશયે પ્રથભ ક્રભે છે? 

 

10. ગ જયાતની ક ર વનકાવભાાં કેવભકર અને ેરો કેવભકર વનકાવનો કેટરો પાો છે? 

 

11. લીભા કાંની દ્વાયા વેલાઓના કયાત્ર  યલઠાના કકસ્વાભાાં, ઇનલોઇવ વેલાના વપ્રામની તાયીખથી 

કેટરા કદલવની અલવધભાાં જાયી કયલાભાાં આલળે ? 

 

12. ICDન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે ? 

 

13. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા નાણાકીમ લમ 2020-21 દયવભમાન લાસ્તવલક આલકના રૂભાાં કયલેયાની 

આલકની કેટરી ટકાલાયી એકવત્રત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

14. બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ આલકનો અંદાજ કોના દ્વાયા રગાલલાભાાં આલે છે ? 
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15. ગ જયાતભાાં ય વનલવવિટી ગ્રાંથ વનભામણ ફોડમની સ્થાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

16. વાંતયાભ યના યાજભાતા ગોલધમનક ભાયીને તેભની કઈ વલવળષ્ટ્ટ રોકનતૃ્મકરાભાાં આગવ ાં પ્રદાન કયલા 

ફદર દ્મશ્રીથી નલાજલાભાાં આવ્માાં શતાાં ? 

 

17. તયણેતયનો ભેો ભશાબાયતના કમા પ્રવાંગ વાથે વાંકામેરો છે ? 

 

18. ક ભાયા કોના ઉત્તયાવધકાયી ફન્મા? 

 

19. ગોભેજી કયદભાાં જલા ગાાંધીજીને ઉદે્દળીને શ્રી ભેઘાણીએ કય ાં કાવ્મ રખય ાં શત ાં ? 

 

20. મજ્ઞ-માગને રગતો લેદ કમો છે ? 

 

21. 'વાદી બાા વાદી કડી વાદી લાત વલલેક 'કોની જાણીતી ાંક્વત છે? 

 

22. 'રેન ટ  ાકકસ્તાન' નલરકથા કોની છે? 

 

23. અઝચયાન્થેવ એસ્ેયા (અધેડો/ઝચઝચડા) છોડ કમા વપ્તવિ (વાત ઋવ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

24. ઇજાગ્રસ્ત ક્ષીઓના જીલનને ફચાલલા ભાટે ભકયવાંક્રાાંવતના તશલેાય ય લન વલબાગ દ્વાયા કમા 

અઝબમાનન ાં વાંચારન કયલાભાાં આલે છે ? 

 

25. ગ જયાતભાાં આલેર દકયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન કેટરા ચોયવ કક. ભી.ના વલસ્તાયભાાં યઝક્ષત કયલાભાાં આલેર 

છે ? 

 

26. કચ્છનો કમો પ્રદેળ શકયમાા પ્રદેળ તયીકે જાણીતો છે ? 

 

27. ગ જયાતભાાં એકભાત્ર એકભાત્ર જ પ્રાવલત વાંલધમનકે્ષત્ર ક્ાાં આલેલ ાં છે? 
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28. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા અવયકાયક, કામમક્ષભ અને ાયદળમક ળાવનને કોમ્પ્ય ટયાઈઝડ અને ઓટોભેટેડ 

ફનાલલા ભાટે કઈ એપ્પ્રકેળન વલકવાલલાભાાં આલી ? 

 

29. ઇન્ન્ડમન ઈપ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ ભાવ કમ્ય વનકેળનન ાં વાંચારન કમા વલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

30. 'ગ જયાત ઇરેન્વરક વ્શીકર ોઝરવી 2021' શઠે, યાજ્મ વયકાય ઇરેન્વરક થ્રી-વ્શીરયની ખયીદી ય 

ભશત્તભ કેટરા રૂવમાની વફવવડી આળે ? 

 

31. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકને બ્રેક શોર યના તેભના કામમ ભાટે નોફેર  યસ્કાય ભળ્મો શતો? 

 

32. કઈ બાયતીમ વાંસ્થાએ વલોન્ટભ ટેવનોરોજી ય 'વેન્ટય ઑપ એવવરન્વ (CoE)'ની સ્થાના કયી છે? 

 

33. કમા લેફોટમર ય કોઈ વ્મક્વત વામફય ક્રાઇભ થામ તો નાભી કે અનાભી યીતે તભાભ પ્રકાયના 

વામફય ક્રાઇભની પકયમાદ કયી ળકો છે? 

 

34. બાયતનો એકભાત્ર વકક્રમ જલાામ ખી કઈ જગ્માએ આલેરો છે ? 

 

35. 'વળસ્ત્ર ફર લમોવદૃ્ધ કદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

36. 'સ ભન મોજના' ક્ાાંથી ળર ાં કયલાભાાં આલી શતી? 

 

37. બાયત વયકાયની કઈ મોજના શઠે વયકાયી સ વલધાઓભાાં ખાનગી ડોકટયોની બાગીદાયી વાથે ગબમલતી 

ભકશરાઓ ભાટે દય ભકશનાની 9 તાયીખે ભપત પ્રસવૂત શરેાની તાવ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

38. આયોગ્મ અને કયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયામેરા 'વઘન ઝાડા વનમાંત્રણ ખલાકડમા 

(આઈડીવીએપ)-2022'ન ાં રક્ષ્મ શ ાં છે? 

 

39. વરાભત ખોયાક અને તાંદ યસ્ત આશાય વલળે ળીખલાની તક યૂી ાડલા ભાટે કય ાં અઝબમાન ળર ાં 

કયલાભાાં આવ્ય ાં શત ાં ? 
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40.  નઃયઝચત યાષ્ટ્રીમ લાાંવ વભળન કમા લમભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્ય ાં શત ાં? 

 

41. પ્રધાન ભાંત્રી સ યક્ષા ફીભા મોજના (PMSBY) શઠે કામભી આંવળક વલકરાાંગતા ય 18-70 લમની લમ 

જૂથના શને્ડલભૂ લણકયો/કાભદાયોને કેટરી યકભ ભલા ાત્ર છે? 

 

42. એન.ઈ.આય અને વવક્કિભભાાં એભએવએભઇ પ્રભોળનનો ઉદે્દળ ળો છે? 

 

43. વેન્રર વવલ્ક ફોડમ (CSB) ની મ ખમ પ્રવવૃત્તઓભાાંની એક કઈ છે? 

 

44. શ દ્ધ વોન ાં કેટરા કેયેટન ાં શોમ છે ? 

 

45. 'પ્રધાનભાંત્રી દક્ષતા અને ક ળરતા વાંન્ન કશતગ્રાશી મોજના(PM-DAKSH)' ચાલ  તારીભે ગાયન ાં 

લતય ભેલલા ભાટે રધ ત્તભ કેટરા ટકા શાજયી શોલી જરૂયી છે ? 

 

46. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા ' વળક્ષણ વશામ મોજના' શઠે 10 ભાાં ધોયણથી 12 ભાાં ધોયણ સ ધી અભ્માવ 

કયતા ફાાંધકાભ કાભદાયોનાાં ફાકોને કેટરી છાત્રારમ વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

47. શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડમ ાવેથી નાણાકીમ ભદદ ભેલલા ભાટે એક વલળે કામમક્રભન ાં આમોજન કમામ 

છી કોઈ વાંસ્થા શ્રભમોગીઓ ભાટે આગાભી વલળે કામમક્રભ ક્ાયે ગોઠલી ળકે છે ? 

 

48. બાયત વયકાય દ્વાયા 'પ્રધાનભાંત્રી કૌળલ્મ વલકાવ મોજના (ી.એભ.કે.લી. લામ) 2.0' કમા લમભાાં ળરૂ 

કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

49. 'પેડયર' ળબ્દ જે રેકટન ળબ્દ 'foedus' યથી આવ્મો છે તેનો અથમ શ ાં થામ છે ? 

 

50. નીચેનાભાાંથી કઈ પ્રકક્રમાનો ઉમોગ કયીને યાજ્મ વલધાનવબાની ફેઠકને અવનવિત વભમ ભાટે વભાપ્ત 

કયી ળકામ છે? 

 

51. ચ ૂાંટણી પ્રચાય એક ભતવલસ્તાયભાાં ક્ાયે ફાંધ કયલો ડ ેછે?? 
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52. કભમચાયીઓના બવલષ્ટ્મ ભાટે શ્રભ અને યોજગાય ભાંત્રારમ શઠે કઈ વાંસ્થા આલે છે? 

 

53. 'ફાંધાયણ કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

54. બાયતભાાં કમા પ્રકાયની કય પ્રણારી જોલા ભે છે? 

 

55. યાષ્ટ્રીમ આલકની ગણતયી કયલાની ઉત્ાદન દ્ધવતને આણે શ ાં કશીએ છીએ? 

 

56. ગ જયાત વયકાયનો 'વૌની' કમા પ્રકાયનો વવિંચાઈ પ્રોજેવટ છે? 

 

57. ગ જયાતભાાં ગ્રાભીણ ાણી  યલઠા કામમક્રભ શઠે શ ઓ ભાટે દૈવનક ાણી  યલઠાનો દય કેટરો છે? 

 

58. ગ જયાતના વાંદબે HUDCO ન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે? 

 

59. કચ્છના અખાત ાવે કચ્છ અને વૌયાષ્ટ્રને જોડતા  રન ાં નાભ શ ાં છે ? 

 

60. દીન દમા ઉાધ્મામ ગ્રાભ જ્મોવત મોજનાની પ્રગવતને લધ  લેગ આલા ભાટે કમા અઝબમાન દ્વાયા 

નજીકથી દેખયેખ યાખલાભાાં આલી યશી છે? 

 

61. ગ જયાતની 'વયદાય આલાવ મોજના-2' શઠે ય વનટ કોસ્ટ -1 રાખ વાભે યાજમ વયકાય દ્વાયા કેટરાાં 

રૂવમાની વશામ આલાભાાં આલે છે? 

 

62. જો કોઈ વ્મક્વત ગ્રાભાંચામતની કામમદ્ધવત અને કાભને રગતાાં યેકડમની નકર ભાાંગે તો કેટરાાં કદલવભાાં 

યેકડમની નકર વનમત પી રઈને આલાની શોમ છે? 

 

63. સ્ટેચ્ય  ઓપ ય વનટી ભાટે રોશા કેક્મ્િંગ શઠે કેટરા ભેકરક ટન રોખાંડ એકત્ર કયલાભાાં આવ્ય ાં શત ાં? 

 

64. ગ જયાતભા પ્રલાવન વલબાગ દય લે 'વભય પેન્સ્ટલર'ન ાં આમોજન ક્ાાં કયે છે? 
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65. સ્કાઇરેવવ લલ્ડમ એયોટમ એલોડ્મવભા ક્ા બાયતીમ એયોટમ ને બાયત અને દઝક્ષણ એવળમાભા વલમશે્રષ્ટ્ઠ 

ડોભેન્સ્ટક એયોટમનો  યસ્કાય ભળ્મો ? 

 

66. વાગયભારા પ્રોજેવટ ક્ાયે ળરૂ થમો? 

 

67. શાઇ સ્ીડ યેર તારીભ વાંસ્થા કમા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

 

68. નાફાડમ (NABARD) ન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે ? 

 

69. ગ જયાતના કમા ફે ળશયેો લચ્ચે વેભી શાઈસ્ીડ યેર પ્રોજેવટ ળરૂ કયલાભાાં આલનાય છે ? 

 

70. પોસ્ટય કેયના વાંદબમભાાં SFCAC ન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે? 

 

71. વળષ્ટ્મવવૃત્ત મોજના PMSS ન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે? 

 

72. PM-YASASVI મોજના શઠે ોસ્ટ ભેકરકભાાં ાત્ર વલદ્યાથીઓને ફેંક ખાતાભાાં સ્કોરયવળ તયીકે કેટરી 

યકભ જભા કયલાભાાં આલે છે? 

 

73. કઈ મોજના શઠે એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ સ્થાાંતય કયનાય રાબાથી કોઈ ણ ળશયેની લાજફી 

બાલની દ કાનભાાંથી વફવવડીલાળાં અનાજ ખયીદી ળકે છે? 

 

74. વપ્રવભકટલ રામફર ગ્ર - ીટીજી ધો.1થી 8ના વલદ્યાથીઓ ભાટે ભલાાત્ર વળષ્ટ્મવવૃત્તની યકભ કેટરી છે 

? 

 

75. મ વન ભેતયજ મોજના શઠે ધોયણ 3 થી 8 શોસ્ટેરય વલદ્યાથીને 10 ભાવ ભાટે લાવિક કેટરી વળષ્ટ્મવવૃત્ત 

ભલાાત્ર છે? 

 

76. ખેરકદૂનાાં તભાભ અઝબરાી યભતલીયોભાાં યભત-ગભતનાાં અદ્યતન જ્ઞાન અને કૌળરનો પ્રચાય પ્રવાય 

કયલાનાાં ધ્મેમથી વયકાયશ્રી દ્વાયા કઇ ય વનલવવિટીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે? 
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77. ગ જયાત યાજ્મના વલદ્યાથીઓના ઇનોલેળન અને કયવચમને મોગ્મ પ્રેટપોભમ ભી યશ ેતે ભાટે વળક્ષણ 

વલબાગ દ્વાયા કમા ઓનરાઇન રેવનિંગ પ્રોગ્રાભનો પ્રાયાંબ કયામો શતો? 

 

78. ાંચભશાર ક્કજલ્રાના સ્લાતાંત્ર્મવેનાનીઓ અને બીર વેલકોભાાં ક્ા કમા આકદલાવી ભશાન બાલોના નાભ 

આલે છે ? 

 

79. 'જનની સ યક્ષા મોજના'ના રાબાથી કોણ છે? 

 

80. આંગણલાડી કેન્ર ય ભકશનાભાાં એક બ ધલાયે કમા કદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે ? 

 

81. દકયમાકાાંઠાના ફથમ મોજના શઠેના ફ્રેગવળ પ્રોજેવ્વ વાગયભારા પ્રોગ્રાભને કેટરા યાજ્મોભાાં 

લશેંચલાભાાં આવ્મો છે ? 

 

82. અભદાલાદભાાં આલેલ ાં અટીયા ળાના ભાટે જાણીત ાં છે ? 

 

83. બાયતભાાં વૌ પ્રથભ યેરલેની ળરૂઆત કમા ફે સ્ટેળનો લચ્ચે થઈ શતી ? 

 

84. લરબી ળેના ભાટે પ્રખમાત શત ાં? 

 

85. નીચેનાાં ળશયેોભાાં કે્ષત્રપની દૃન્ષ્ટ્ટએ કય ાં વૌથી અવધક વલસ્તતૃ શત ાં? 

 

86. નીચેનાભાાંથી કમો પ્રદેળ ધયતીકાંના અત્માંત ઊંચા જોખભલાા વલસ્તાયભાાં આલેરો છે? 

 

87. અર ણાચર અને આવાભને જોડતો ' ભેૂન શજાકયકા વેત   ' રોકામણ કોના શસ્તે દ્વાયા કયલાભાાં આવ્ય ાં છે 

? 

 

88. કમા બાયતીમ કક્રકેટયને 2021 ભાાં ICC  રૂ કક્રકેટ વવભવતના અધ્મક્ષ તયીકે વનય વત કયલાભાાં આવ્મા 

છે? 

 

89. ઝરમોનેર ભેસ્વી કમા દેળનો છે? 
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90. નીચેનાભાાંથી કય ાં કામમ ભાનલ મકૃતન ાં છે? 

 

91. દૂધની શ દ્ધતા ચકાવલા ભાટે કય ાં વાધન લયામ છે? 

 

92. બાયતભાાં મ વતણે પયલા ભાટેનો અવધકાય ફાંધાયણના કમા આકટિકર શઠે આલાભાાં આલે છે ? 

 

93. યાષ્ટ્રવતનો કામમકા કેટરા લમનો શોમ છે ? 

 

94. વવિંઘભ ભ તાાંફાનો વલસ્તાય ક્ાાં ક્સ્થત છે? 

 

95. નીચેનાભાાંથી કમો ઉજામનો વૌથી સ્લચ્છ સ્ત્રોત છે? 

 

96. કમા બાયતીમ એયોસ્ેવ લૈજ્ઞાવનકે ઇન્ન્ડમન સ્ેવ કયવચમ ઓગેનાઇઝેળન (ઇવયો)ભાાં કાભ કય ું અને 

"વલકાવ" એપ્ન્જનની ળોધ કયી? 

 

97. આમનમ ઓયભાાંથી રોખાંડન ાં વનષ્ટ્કમણ કઈ પ્રકક્રમાથી થામ છે ? 

 

98.  ર ોત્તભ દાવ ટાંડનને કમા લે બાયત યત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

99. લમ 2016 ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા વાકશત્મ અને વળક્ષણ કે્ષતે્ર ગ જયાતભાાંથી નીચેનાભાાંથી કોને દ્મશ્રીથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા શતા? 

 

100. યાષ્ટ્રીમ ફાભજૂયી વલયોધ કદલવ ક્ાયે ઉજલામ છે ? 

 

101. 'વલશ્વ  સ્તક કોી યાઈટ કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. ગ જયાતભાાં 'ભયીન નેળનર ાકમ ' ક્ાાં આલેર છે ? 

 

103. કમા યાજ્મભાાં કેન્રીમ ભાંત્રી વનભમરા વીતાયભણે યાષ્ટ્રીમ કસ્ટમ્વ અને GST મ્ય ઝઝમભન ાં ઉદ્ઘાટન કય ું 

શત ાં? 
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104. ભધ્મકારીન ગ જયાતી વાકશત્મભાાં 'આખમાનવળયોભઝણ' કોણ ગણામ છે? 

 

105. પ્રવવદ્ધ નલરકથા 'આનાંદભઠ' કોણે રખી શતી? 

 

106. વલશ્વન ાં વૌથી ભોટ ાં પ્રાણી કય ાં છે? 

 

107. નીચેનાભાાંથી કઈ એક સ્ટેન્ડ અરોન નેવલગેળન વવસ્ટભ છે? 

 

108. વાંતા આા દાનાના વળષ્ટ્મન ાં નાભ શ ાં છે? 

 

109. કોણ ડાાંગની દાદી તયીકે જાણીત ાં છે? 

 

110. નીચેનાભાાંથી કઈ વાકશક્કત્મક કૃવતઓ ગ પ્તકા દયવભમાન યચલાભાાં આલી શતી? 

 

111. યાભામણભાાં ક ર કેટરા કાાંડ છે ? 

 

112. ઓણભ કમા ભરમારભ કેરેન્ડય ભકશનાભાાં ળરૂ થામ છે? 

 

113. 'ક્વલન ઓપ ધ ડિેન' તયીકે કય  ળશયે જાણીત ાં છે? 

 

114. બાયતભાાં કમા યાજ્મભાાં ધષૃ્ટ્ણેશ્વય જ્મોતીરીંગ ભાંકદય આલેલ ાં છે? 

 

115. એ. વી. બક્વતલેદાાંત સ્લાભી પ્રભ ાદે કમા લે ન્યમૂોકમ ળશયેભાાં 'ઇસ્કોન' (ISKCON)ની સ્થાના કયી 

શતી? 

 

116. ભે 2019 ભાાં લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ ભોદીએ દ્વાયા ઓકડળાને કેટરી નાણાકીમ વશામની જાશયેાત 

કયલાભાાં આલી શતી? 

 

117. કોયોના લામયવ શ ાં છે? 

 

118. નીચેનાભાાંથી કોને કોમ્પ્ય ટયના ભગજ તયીકે ગણલાભાાં આલે છે? 



Gyan Guru College Quiz Bank 09 August @G3q Quiz| કોરેજના વલદ્યાથીઓ 

ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 10 

 

 

119. ભોવનટયને CPU વાથે જોડલા ભાટે કમા ોટમનો ઉમોગ થામ છે? 

 

120. પ્રખમાત ળોય ભાંકદયો ક્ાાં ક્સ્થત છે? 

 

121. કણામલતી શરેા આજન ાં અભદાલાદ ળશયે કમા નાભથી જાણીત ાં શત ? 

 

122. કમો ગ્રશ રાર યાંગનો છે ? 

 

123. અલળેોના લૈજ્ઞાવનક અધ્મમનને શ ાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

124. 'श्रमः एव जयत'े આ કોન ાં ધ્મેમ લાક્ છે? 

 

125. બલાઈના વતા તયીકે કોને ઓખલાભાાં આલે છે? 


