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1. વભગ્ર દેળભાાં ગજુયાત કમા ાકભાાં ૪૭% ઉત્ાદન વાથે અગ્રણી છે? 

 

2. એક દેળી ગામથી કેટરા એકયભાાં પ્રાકૃવતક ખેતી થઈ ળકે છે? 

 

3. ખેડતૂો ભાટે કઈ વયકાયી મોજના દુષ્કા, બાયે લયવાદ અને કભોવભી લયવાદ જેલા 3 જોખભોને આલયી 

રે છે? 

 

4. બાયતના ભાનનીમ લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદી દ્વાયા શ્રલણની ક્ષવત ધયાલતા વ્મક્વતઓ ભાટે રોન્દ્ચ 

કયલાભાાં આલેર ળબ્દકોળનુાં નાભ જણાલો? 

 

5. નલી વળક્ષણ નીવત-2020ભાાં નીચેનાભાાંથી કમો અભ્માવક્રભ નાબદૂ કયલાભાાં આવ્મો છે? 

 

6. વલદેળભાાં અભ્માવ કયલા ભાટે ઉજ્જલ કાયકકદી ધયાલતા અનસુચૂચત જનજાવતના વલદ્યાથીઓને ભશત્તભ 

કેટરી રોન આલાભાાં આલે છે? 

 

7. ગજુયાત વયકાયની ઉચ્ચવળક્ષણ ભાટે વશામ અંગેની મોજનાઓ અંતગગત અાતી એજ્યકેુળન રોન ય 

વ્માજ વફવવડી મોજના અન્દ્લમે ાત્રતા ભાટે અયજદાયે ઉચ્ચ અભ્માવ અથે વળડયલુ્ડ ફેંક ાવેથી કઈ 

તાયીખ છીથી એજ્યકેુળન રોન રીધેર શોલી જોઈએ? 

 

8. સમૂગળક્વત કકવાન મોજના શઠે ખેડતૂોને વફવવડી તયીકે કેટરા ટકા યકભ ભે છે? 

 

9. ીએભ-કુસભુ મોજનાભાાં કેટરા ઘટકો છે? 

 

10. અકોટા વોરાય ચિજ પ્રોજેવટ થકી પ્રવતકદન કેટરા યવુનટ લીજી ઉત્ાદન થામ છે? 

 

11. ગજુયાતના 2022-23 ફજેટ અંતગગત ક્ાાં વયકાયી આયલેુકદક શોક્પટર ઊબી કયલાની જોગલાઈ 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

12. LDSનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

13. ગજુયાત યાજ્મભાાં વભયવ (ભકશરા વભયવ-વતત ત્રીજી લખત) થમેર ગ્રાભ ાંચામતો (5000 સધુીની 

લપતીલાા) ને પ્રોત્વાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 
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14. બાયતભાાં યોજગાયીનો ફીજો વૌથી ભોટો સ્ત્રોત કમા કે્ષત્રભાાં છે ? 

 

15. નીચેનાભાાંથી કમા વજૉકે ફા વાકશત્મ આપયુાં છે ? 

 

16. યાંગઅલધતૂ ભશાયાજનુાં મૂ નાભ શુાં શતુાં ? 

 

17. રોથરભાાં લવતા શડપીમ વાંપકૃવતના રોકોએ કઈ ધાતભુાાંથી ચોક્કવ ભા દળાગલતી ફૂટટ્ટી ફનાલી 

શતી ? 

 

18. ગજુયાતના તાજભશરે તયીકે ઓખલાભાાં આલેર 'ભચણભાંકદય' કમા જજલ્રાભાાં છે ? 

 

19. ગજુયાતી વાકશત્મના પ્રવવદ્ધ નલરકથાકાય ગોલધગનયાભ વત્રાઠીનો જન્દ્ભ કમાાં થમો શતો ? 

 

20. યાભામણ પ્રભાણે ળફયીએ કમા ઋવના આશ્રભની વપાઈ કયી શતી ? 

 

21. 'ધ ગોડ ઓપ પભોર વથિંગ્વ'ને કમો એલોડગ ભળ્મો છે? 

 

22. બાયતભાાં ફજેટ પ્રણારીની પથાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી શતી 
 

23. બ્યટુીઆ ભોનોપભાગ (ખાખયો/રાળ) વકૃ્ષ કમા તીથંકય વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

24. બાયતભાાં ઓછા બમ શઠે ણ વાંકટની નજીકની કોકટભાાં આલતા વપતન પ્રાણીઓની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

25. માગલયણીમ વલજ્ઞાન અને જૈલવલવલધતાના કે્ષત્રભાાં કમો પેરોવળ એલોડગ આલાભાાં આવ્મો છે ? 

 

26. ગજુયાત લન વલબાગના લગ 2018ના લન્દ્મજીલ લપતી ગણતયી પ્રભાણે ગીધ (Vultures Species)ની 

વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. જૈલ વલવલધતાની દૃષ્ષ્ટએ ગજુયાત બાયતભાાં કયુાં પથાન ધયાલે છે ? 

 

28. નીચેનાભાાંથી કડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટનો ઉમોગ કયીને કયુાં પ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 
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29. પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદી દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેર ગ્રીન વભળન મોજના અંતગગત કઈ-કઈ 

વેલાઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

30. ગજુયાત પ્રદૂણ વનમાંત્રણ ફોડગની યચના કઈ જોગલાઈ અનવુાય કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

31. STRIDE મોજનાના પ્રથભ ઘટકભાાં કેટુાં અનદુાન આલાભાાં આલે છે ? 

 

32. વલક્રભ વાયાબાઈ પેવ વેન્દ્ટય ક્ાાં આલેુાં છે? 

 

33. નાકોકટવવ કાંટ્રોર બ્યયુોનુાં કામગ કમા ત્રણ પતાંબો ય આધાકયત છે? 

 

34. બાયત વયકાયના કમા ભાંત્રારમે વામફય ક્રાઇભનો વાભનો કયલા ભાટે ભકશરાઓ અને ફાકો ભાટે 

વામફય અયાધ વનલાયણ (CCPWC)ની મોજના અભરી કયી છે ? 

 

35. ઉજ્જૈનભાાં કઈ નદીના કકનાયે કુાંબભેો મોજામ છે ? 

 

36. નેળનર એઇડ્વ વપ્રલેન્દ્ળન એન્દ્ડ કાંટ્રોર ોરીવી ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી? 

 

37. 'વાંજીલની એવવપે્રવ ફાઇક વવલિવ'નો શતે ુશુાં શતો ? 

 

38. યક્ષાભાંત્રી શ્રી યાજનાથ વવિંશ દ્વાયા ટેચર-ભેકડવવન વેલાઓ પ્રદાન કયલા ભાટે કયુાં ોટગર ળરુાં કયલાભાાં 

આવ્યુાં શતુાં ? 

 

39. યવીઓની ગણુલત્તા જાલલાની પ્રકક્રમાને શુાં કશલેામ છે ? 

 

40. પ્રધાનભાંત્રી કૌળલ્મ લધગન મોજના શઠે તાજેતયભાાં શ્રી ભેૂન્દ્રબાઈ ટેર દ્વાયા ગજુયાતના આકદલાવી 

વલપતાયોભાાં કેટરા લાાંવ આધાકયત કૌળલ્મ લધગન કેન્દ્રોનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં? 

 

41. ેટન્દ્ટ પાઈર કયલાની પીભાાં પટાટગઅને કયફેટ તયીકે કુર ખચગની કેટરા ટકા યકભ ભલાાત્ર છે? 

 

42. DMIC પ્રોજેવટ શઠે કેટરાાં યાજ્મો આલયી રેલાભાાં આવ્મા છે? 
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43. ઇન્દ્પોભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્યવુનકેળન (IEC) મોજના અંતગગત, ઈરેવટ્રોવનક ભીકડમા કેમ્ઇનભાાં શુાં 

વાભેર છે? 

 

44. બાયતનુાં વૌપ્રથભ 'ેટ્રોચરમભ અને ેટ્રો યવામણ ફાંદય' કયુાં છે ? 

 

45. બાયત વયકાયની 'પટાટગઅ ઇષ્ન્દ્ડમા વીડ પાંડ મોજના'ભાાં પ્રપૂ ઓપ કન્દ્વેપટ, અથલા પ્રોટોટાઇ 

ડલેરભેન્દ્ટ અથલા પ્રોડવટ ટ્રામરની ભાન્દ્મતા ભાટે ભશત્તભ કેટરી નાણાકીમ વશામનો રાબ ભેલી ળકામ 

છે ? 

 

46. ગજુયાત વયકાય શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડગની ઉચ્ચ વળક્ષણ યુપકાય મોજના શઠે 

B.D.S./B.A.M.S./B.H.M.S વલદ્યાથીને પ્રલેળ ભાટે કેટરી યકભની ભદદ ભે છે ? 

 

47. ગજુયાત વયકાયની શ્રભ વનકેતન મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે GIDC ભાાં શ્રભમોગીઓની વાંખ્મા કેટરી 

શોલી જોઈએ ? 

 

48. બાયત વયકાયના NCS ોટગરભાાં NCS ાટગનય તયીકે નીચેનાભાાંથી કમા કે્ષત્રનો વભાલેળ કયલાભાાં 

આવ્મો છે ? 

 

49. વાંવદ દ્વાયા ફાંધાયણ શઠે બાયતની વત્તાલાય બાા અંગેની જોગલાઈભાાં સધુાયો કઈ યીતે થઈ ળકે છે ? 

 

50. મકુ્પરભ ભકશરા (રગ્ન યના અવધકાયોનુાં યક્ષણ) અવધવનમભ, 2019 ક્ાયે અભરભાાં આવ્મો? 

 

51. ધ પકરૂ ઓપ પરાવનિંગ એન્દ્ડ આકકિટેવચય ચફર 2014 શઠે ક્ા ળશયેભાાં પકરૂ ઓપ પરાવનિંગ એન્દ્ડ 

આકકિટેવચયને યાષ્ટ્રીમ ભશત્લની વાંપથાઓનો દયજ્જો જાશયે કયલાભાાં આવ્મો છે? 

 

52. લતગભાન વભમભાાં આમોજનાંચનુાં પથાન કઈ નલી વાંપથાએ રીધુાં છે? 

 

53. બાયતના વૌપ્રથભ ગલનગય જનયર કોણ શતા? 

 

54. અક્ગ્નથ મોજના શઠે ઓછાભાાં ઓછા કેટરા વભમગાા ભાટે ઉભેદલાયો વેનાભાાં જોડામેરા યશળેે? 

 

55. IGST ભાાં “I” નો અથગ શુાં છે? 
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56. ભગૂબગ જ તાવ ભાટે ગજુયાતભાાં GWRDC શઠે કઈ મોજના કામગયત છે? 

 

57. વૌયાષ્ટ્ર-નભગદા અલતયણ મોજના કમા નાભથી ઓખામ છે? 

 

58. ડીવેરીનેળન પરાન્દ્ટની ખફૂી કઈ છે? 

 

59. ળશયેી વલપતાયોભાાં મ્યવુનવવર કોોયેળન ફનાલલા ભાટે ઓછાભાાં ઓછી કેટરી લપતી શોલી જોઈએ ? 

 

60. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરી જજલ્રા ાંચામતો છે? 

 

61. ખેડતૂોને વલાયે 5 થી યાતે્ર 9 સધુી લીજી આલા ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કઈ મોજના રાગ ુ

કયલાભાાં આલી છે? 

 

62. દેળી ફોલાઈન(ગામ) ઓરાદોના વલકાવ અને વાંયક્ષણ ભાટે કઈ મોજના અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે? 

 

63. ભેયીટાઇભ અને વળચફલ્ડીંગભાાં વેન્દ્ટય ઓપ એવવેરન્દ્વનુાં કામગ શુાં છે 

 

64. અંફાજી ભાંકદય ગજુયાતની કઈ લગતભાાભાાં આલેુાં છે? 

 

65. બાયતભાાં તભાયી ટે્રનને ટૅ્રક કયલા ભાટેની વત્તાલાય વાઇટ કઈ છે? 

 

66. નીચેનાભાાંથી કયુાં ળશયે ટેયાકોટા ભાંકદયો ભાટે જાણીતુાં છે? 

 

67. તાકુા અને જજલ્રા ભથકો લચ્ચે જોડાણ સધુાયલા ભાટે કઈ મોજના દાખર કયલાભાાં આલી છે ? 

 

68. 'બાયતભારા કયમોજના' દ્વાયા બાયતના કેટરા જજલ્રાઓને જોડલાભાાં આલનાય છે ? 

 

69. ગજુયાતભાાં 'નોરેજ કોન્દ્વોકટિમભ ઓપ ગજુયાત' ની પથાના ક્ાયે થઈ શતી? 

 

70. કઈ વાંપથાઓ અપલીકામગ ફાકોને છત, ખોયાક, તફીફી વશામ અને જીલન કૌળલ્મની તારીભ આે છે? 

 

71. કમા ભાંત્રારમ શઠે ળાા ગણુલત્તા ોટગર ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે? 
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72. ભે 2020ની વભળન વાગય મોજના શઠે શુાં વભળન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં? 

 

73. આઝાદ બાયતના અંવતભ અને એક ભાત્ર બાયતીમ ગલનગય જનયર કોણ શતા? 

 

74. કન્દ્માઓ ભાટેની ોપટ એવ.એવ.વી પકોરયળીનો રાબ રેલા વલદ્યાવથિનીઓએ ક્ાયે યજજપટે્રળન 

કયાલલાનુાં યશળેે ? 

 

75. કયચક્ષતરાર ભજમદુાય વપ્ર.એવ.એવ.વી વળષ્મવવૃત્ત મોજના કમાથી કમા ધોયણ સધુીના વલદ્યાથીઓ ભાટે 

છે? 

 

76. ગજુયાતની કેટરી યવુનલવવિટીઓભાાં ડોવટય આંફેડકય ચેય ઉબી કયલાભાાં આલી છે? 

 

77. પટાટગઅ ઇષ્ન્દ્ડમાનો રાબ રીધેર શોમ તો રાબાથીને ટે્રડ ભાકગ યજજપટે્રળન પીભાાં કેટુાં કડપકાઉન્દ્ટ 

આલાભાાં આલે છે? 

 

78. 19ભી વદીભાાં 'નામકા ચલ' ઊબી કયી પથાવનક કયમાવતો અને ચિકટળ ળાવન વાભે ફલો કયનાય 

રૂવવિંશ નામવનો જન્દ્ભ ક્ાાં થમો શતો? 

 

79. ઘયે ુકશિંવા વાભે સ્ત્રી યક્ષણ અવધવનમભ-૨૦૦૫ શઠે જરૂકયમાતભાંદ ીકડત ભકશરાઓ ભાટે શુાં કામગયત 

છે ? 

 

80. 'નેળનર રૂયર રાઈલરીહડુ વભળન' અંતગગત ફેન્દ્કો ાવેથી ઓછા વ્માજે કેટરી યકભનુાં વધયાણ 

આલાભાાં આલે છે ? 

 

81. યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ધો.10 અને ધો.12ભાાં અભ્માવ કયતી કન્દ્માઓને ફોડગની યીક્ષા પી ભાાંથી કેટરા ટકા 

મકુ્વત આલાભાાં આલે છે ? 

 

82. ઉત્તયપ્રદેળભાાં ભાંદાકકની નદીના તટે આલેુાં યાભામણપ્રવવદ્ધ ૌયાચણક લગતીમ તીથગપથ નીચેનાભાાંથી 

કયુાં છે ? 

 

83. ચાંરપ્રબા ક્ષી અબમાયણ્મ કમા યાજ્મભાાં આલેુાં છે ? 
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84. પ્રાચીન બાયતના ભશાન ળસ્ત્રકક્રમા વનષ્ણાત ( વજૉન) કોણ શતા? 

 

85. ચરિંગામત વાંપ્રદામના પથાકનુાં નાભ જણાલો. 
 

86. નીચેનાભાાંથી કમો ધોધ બાયતનો વૌથી ઊંચો ધોધ છે? 

 

87. ગજુયાતભાાં શભીયવય તાલ ક્ાાં આલેુાં છે ? 

 

88. કઇ ઓચરક્મ્ક યભતભાાં પોઇર, ઇી અને વેફય ળબ્દોનો ઉમોગ થામ છે? 

 

89. કમા દેળે ઓચરક્મ્કભાાં શોકીભાાં આઠ ગોલ્ડ ભેડર ભેવ્મા છે? 

 

90. છોડના કમા બાગભાાં વાભાન્દ્મ યીતે પ્રકાળવાંશ્રેણ થામ છે? 

 

91. યોગોના લગીકયણને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

 

92. બાયતભાાં 'યાજ્મવબાના વભ્મોની ચ ૂાંટણી' એ કમા દેળ ાવેથી રેલાભાાં આલેરી ફાફત છે ? 

 

93. બાયતના ઉયાષ્ટ્રવત કેટરા વભમગાા ભાટે શોદ્દો વાંબાે છે ? 

 

94. બારણે કઈ કૃવતનો વાંપકૃતભાાંથી ગજુયાતીભાાં અનલુાદ કમો શતો? 

 

95. નીચેનાભાાંથી કયુાં ખનીજ છત્તીવગઢ યાજ્મભાાં કુદયતી યીતે જોલા ભે છે? 

 

96. આલતગનનો S.I એકભ શુાં છે? 

 

97. વજીલો અને માગલયણ લચ્ચેની કક્રમાપ્રવતકક્રમાને શુાં કશલેાભાાં આલે છે?? 

 

98. નીચેનાભાાંથી કોને બાયતયત્નથી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવ્માાં છે ? 

 

99. નીચેનાભાાંથી કોને લગ 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા કરાના કે્ષત્રભાાં દ્મ વલભૂણથી નલાજલાભાાં 

આવ્મા શતા? 
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100. નેતાજી સબુાચાંર ફોઝના જન્દ્ભકદનને કમા નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

101. 'વલશ્વ શલાભાન કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. વભગ્ર વલશ્વભાાં 'લાદી આકાળ ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ પલચ્છ લાય ુકદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

103. બાયતના કમા યાજ્મ/કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળભાાં ડાકગ પકામ કયઝલગની પથાના કયલાભાાં આલળે? 

 

104. ળક્વતીઠ ફહચુયાજીની પતવુતલાંદના કયતા ગયફા કમા બવતકવલએ યચ્મા છે ? 

 

105. નેળનર બકુ ટ્રપટની ળરૂઆત કમા લગભાાં થઈ શતી? 

 

106. તાંદુયપત વ્મક્વતના ેળાફભાાં ગ્કુોઝની ટકાલાયી કેટરી શળે? 

 

107. અક્ગ્ન-2 વભવાઈરની પટ્રાઈક યેન્દ્જ કેટરી છે? 

 

108. 100 KW સધુીના શાઇડર પ્રોજેવટને ગજુયાતભાાં કમા પ્રકાયનો પ્રોજેવટ કશલેાભાાં આલે છે? 

 

109. 'યેલન્દ્ય ુપટેમ્' આત્ભકથાની રેચખકાનુાં નાભ શુાં છે? 

 

110. જશાાંગીયે કમા કશિંદુ ચચત્રકાયને વળિમાના ળાશ અબ્ફાવ-પ્રથભનુાં ચચત્ર ફનાલલા ભાટે ભોકલ્મા શતા? 

 

111. „અથગળાસ્ત્ર’ના યચવમતા કોણ છે? 

 

112. કયુાં ળશયે બાયતના 'વિંક વવટી' તયીકે ઓખામ છે? 

 

113. 'ળફયી ધાભ' ભાંકદય ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેુાં છે? 

 

114. ગજુયાતભાાં કયુાં જ્મોવતચરિંગ ભાંકદય આલેુાં છે? 

 

115. ભધ્મપ્રદેળનુાં યાજ્મ વકૃ્ષ કયુાં છે? 

 

116. ભનષુ્મ ભાટે જીલરેણ કોયોના લામયવનુાં નાભ શુાં છે? 

 



Gyan Guru College Quiz Bank 10 August @G3q Quiz| કોરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્નો 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 9 

 

117. નીચેનાભાાંથી કયુાં આંખનુાં ફાહ્ય ડ છે? 

 

118. ગ્રાકપકર યઝુય એન્દ્લામયભેન્દ્ટભાાં પટાન્દ્ડડગ ોઇષ્ન્દ્ટિંગ કડલાઇવ તયીકે કમા ઉકયણનો ઉમોગ થામ છે? 

 

119. કપલ્ભ જોલા ભાટે નીચેનાભાાંથી કમા ઉકયણનો ઉમોગ કયી ળકામ છે? 

 

120. ઉત્તય બાયતભાાં ભાંકદય-પથાત્મની કઈ ળૈરી છે? 

 

121. નીચેનાભાાંથી કઈ બાયતીમ એકેડભેી યાષ્ટ્રીમ પતયે નતૃ્મ, નાટક અને વાંગીતને પ્રોત્વાશન આી યશી છે? 

 

122. અલાજનુાં પ્રવયણ કમા ભાધ્મભભાાં વૌથી લધ ુઝડથી થામ છે ? 

 

123. ઇજનેયીના ક્ા કે્ષત્રભાાં યપતાઓ, રુ, ઇભાયતો અને જ વાંવાધનો જેલી ભાખાકીમ સવુલધાઓનુાં 

વનભાગણ અને જાલણી કયલાભાાં આલે છે? 

 

124. જો બાયતને જાણવુાં શોમ તો પલાભી વલલેકાનાંદને જાણો આ કથન કોણે કયું છે? 

 

125. તભે બરે દુફા શો ણ કાજુ લાઘ અને વવિંશનુાં યાખો એવુાં કશનેાય નેતા કોણ શતા? 


