
Gyan Guru College Quiz Bank 14 August @G3q Quiz| કરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ગજુયાત યાજ્મભાાં કૃવ વલબાગ દ્વાયા ળશયેી ભહશરાઓ ભાટે કેટરા હદલવના તારીભ લગો મજામ છે ? 

 

2. ગજુયાત યાજ્મભાાં ખેડતૂને ભતી મ્ વેટ ભાટેની વશામ કેટરા લે ભે છે ? 

 

3. યહુયમા ક્યા પ્રકાયનુાં ખાતય છે ? 

 

4. નલી યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણનીવત 2020ની શરેાાં વળક્ષણનીવતભાાં ક્યાયે સધુાય થમ શત ? 

 

5. NITTTR નુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

6. GCERT દ્વાયા ક્ય ુવાભાવમક પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

7. અભદાલાદ એજયકેુળન વવામટીના સ્થાના કણે કયી શતી ? 

 

8. હયન્યએુફર એનજીકે્ષતે્ર 1000 ભેગાલટન વરાય ાકક ગજુયાતભાાં ક્યાાં વનભાકણાધીન છે ? 

 

9. વયદાય વયલય ાલય શાઉવની સ્થાવત શાઇડ્ર ઇરેક્ટ્વરક ાલય ક્ષભતા કેટરી છે ? 

 

10. PCPIRનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

11. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગકત કમા માત્રાધાભ ખાતે નવુાં એયટક વલકવાલલાની જાશયેાત 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

12. ગયીફી યેખા નીચે જીલતા અયજદાય ભાટે ભાહશતી અવધકાય અવધવનમભ 2005 અંતગકત ભાહશતી 

ભેલલા ભાટે કેટરી પી છે ? 

 

13. દૂધ વાંજીલની મજના શઠે પ્રાથવભક ળાાના ફાકને કેટલુાં દૂધ પરુૂાં ાડલાભાાં આલે છે ? 
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14. RBIભાાં ડપે્યટુી ગલનકયની ભશત્તભ વાંખ્મા કેટરી શઈ ળકે ? 

 

15. ગજુયાત વયકાયની બાાવનમાભકની કચેયી કયુાં વાભવમક પ્રકાવળત કયે છે ? 

 

16. ભચૂય ભયી ળાના ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

17. ગજુયાતભાાં બ્રહ્માજીનુાં પ્રખ્માત ભાંહદય ક્યાાં આલેલુાં છે ? 

 

18. ગયખનાથની તભવૂભ તયીકે કયુાં સ્થ પ્રખ્માત છે ? 

 

19. ‘દળકક’ની કઈ ભશાન પે્રભકથા યથી ગજુયાતી હપલ્ભ ફની છે ? 

 

20. ભશાલીય સ્લાભીનુાં વનલાકણ સ્થ કયુાં છે ? 

 

21. ભશાબાષ્ટ્મની યચના કણે કયી છે ? 

 

22. કનકર લામરીની શત્મા ફદર કને પાાંવી આલાભાાં આલી શતી ? 

 

23. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામકક્રભ અંતગકત કઈ જાવતના રાબાથીઓને વનર્ ૂકભ ચરૂા મજનાન 

રાબ ભે છે ? 

 

24. બાયતભાાં લનવલસ્તાયની ટકાલાયીનુાં પ્રભાણ કેટલુાં છે ? 

 

25. ગજુયાતભાાં આલેર થ લન્મજીલન અબમાયણ્મ કેટરા ચયવ હક.ભી.ના વલસ્તાયભાાં યક્ષક્ષત કયલાભાાં 

આલેર છે ? 

 

26. તાી નદીનુાં આગભન ગજુયાતભાાં કમાાંથી થામ છે ? 

 

27. નાનાગીયભાાં આલેર ડુાંગયા પ્રદેળ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

28. ગજુયાત સ્ટેટ હડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ઓથહયટી ક્યાયે ઘડલાભાાં આલી શતી ? 
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29. કરાઈભેટ ચેન્જ અંગે નોંધાત્ર કાભગીયી ફદર આલાભાાં આલતા પયુસ્કાય ભાટેના આલેદનત્રક કઈ 

લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે ? 

 

30. બાયત વયકાયની ગ્રીન ઇક્ટ્ન્ડમા મજના અંતગકત ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કઈ મજના ળરુ કયલાભાાં આલી 

છે ? 

 

31. લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ ક્યાાં ળશયેભાાં IN-SPACE (ઇક્ટ્ન્ડમન નેળનર સ્ેવ પ્રભળન એન્ડ 

ઓથયાઈઝેળન વેન્ટય )નુાં ઉદ્ઘાટન કયુું ? 

 

32. ળયીયના કમા ફે બાગ વેન્રર નલકવ વવસ્ટભની યચના કયે છે ? 

 

33. ગશૃ ભાંત્રારમે પવામેરા પ્રલાવી ભજૂયની અલયજલય ભાટે સ્ટાન્ડડક ઓપ ઓયેહટિંગ પ્રવવજય ક્યાયે જાયી 

કયી શતી ? 

 

34. GUJCTOC કામદાનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

35. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી મજુફ વોથી લર્ ુગ્રાભીણ જનવાંખ્મા ધયાલતુાં યાજ્મ કયુાં છે ? 

 

36. બાયત વયકાયના કમા વલબાગે પ્રધાનભાંત્રી બાયતીમ જનઔવધ હયમજના ળરૂ કયી છે ? 

 

37. નલજાત વળશ ુસયુક્ષા કામકક્રભનુાં રક્ષ્મ શુાં છે ? 

 

38. નેળનર ઇભયજન્વી રાઇપ વટક (એનઇએરએવ) કવક શઠે કમા વલમને આલયી રેલાભાાં આવ્મ છે 

? 

 

39. વભગ્ર ગજુયાતભાાં યવુનલવકર લેક્વવનેળન પ્રગ્રાભ અંતગકત ફાકને ીવીલી લેક્વવનના કેટરા ફ્રી ડઝ 

આલાભાાં આલળે ? 

 

40. ઇન્ટીગે્રટેડ ડલેરભેન્ટ ઓપ રેધય મજના શઠેની વશામ યકભભાાં કેટર લધાય કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

41. ખાદી કાયીગય ભાટે લકક -ળેડ મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 
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42. કઈ મજનાન શતે ુકમય પ્રવેવવિંગ (કાથી ય પ્રહક્રમા) કયતા પ્રદેળભાાં ભહશરા કાયીગય વહશત ગ્રાભીણ 

કાયીગયને સ્લ-યજગાયની તક પયૂી ાડલાન છે ? 

 

43. ઇન્પભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્યવુનકેળન (IEC) મજના અંતગકત, વપ્રન્ટ ભીહડમા કેમ્ઇનભાાં શુાં વાભેર 

છે ? 

 

44. ગજુયાતન વોથી ભટ ફાંધ (ડભે) કમ છે ? 

 

45. બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી જીલન જ્મવત ફીભા મજના કમા લકભાાં ળરૂ થઈ શતી ? 

 

46. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વળક્ષણ વશામ મજના શઠે ેયા ભેહડકર, નવવિંગ, પાભકવી, પીક્ષઝમથેયાી, 

શભીમેથી, આયલેુદ અભ્માવક્રભભાાં અભ્માવ કયતા ફાાંધકાભ કાભદાયનાાં ફાકને કેટરી છાત્રારમ 

વશામ પયૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

47. શ્રભમગી તેની નકયીના વભમગાા દયવભમાન તાના હદવ્માાંગ ફાક ભાટે વશામ મજનાન રાબ 

કેટરી લાય ભેલી ળકે છે ? 

 

48. 11ભી ભે 2022 ના યજ National career service center for SC/ST દ્વાયા જજલ્રા યજગાય કચેયી અને 

નીચેનાભાાંથી કઈ યવુનલવવિટી વાથે ભીને ગજુયાતભાાં યજગાય ભે આમજજત કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

49. મખુ્મ ચ ૂાંટણી કવભળનયને કઈ કરભ શઠે તેભની ઓહપવભાાંથી દૂય કયી ળકામ છે ? 

 

50. સપુ્રીભ કટકના ન્મામાધીળની વનભણકૂ કણ કયે છે ? 

 

51. ગજુયાત ભનયાંજન કય (સધુાય) અવધવનમભ 2006 ક્યાયે અભરભાાં આવ્મ ? 

 

52. વભરકતન અવધકાય કમા અનચુ્છેદભાાં વભાલલાભાાં આલે છે ? 

 

53. બાયતન ુવેન્રર ઝનર કાઉક્ન્વરનુાં મખુ્મ ભથક ક્યાાં આલેલુાં છે ? 

 

54. રેન્ડ યેકડક ભાટે કઈ વવસ્ટભ છે ? 
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55. બાયતના GST ભડરભાાં ફાંધાયણની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

56. વયદાય વયલય ડભેભાાં કેટરા લીજ ઉત્ાદન એકભ સ્થાવત છે ? 

 

57. ગજુયાતભાાં સ્લક્ષણિભ જમાંવત મખુ્મ ભાંત્રી ળશયેી વલકાવ મજના અંતગકત કમા પ્રજેવટ શાથ ધયામેર છે ? 

 

58. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કેટરી નદીઓ ય પયૂ વાંયક્ષણ કામક ચારી યહ્ુાં છે ? 

 

59. BRTS નુાં પરુૂાં નાભ છે ? 

 

60. ગ્રાભ ાંચામતે કઈ વવભવત પયજજમાત ફનાલલાની શમ છે ? 

 

61. ગજુયાત યાજમની કઈ મજના શઠે ઘય વલશણા અને કાચા આલાવ ધયાલતાાં ભટા બાગના 

ફી.ી.એર. કુટુાંફને આલયી રેલાભાાં આવ્મા છે ? 

 

62. ગ્રાભવબાની નટીવ કેટરાાં હદલવ શરેાાં આલાની શમ છે ? 

 

63. નીચેનાભાાંથી કઈ એવળમાની વોથી રાાંફી દ્વદ્વ-હદળાલાી ટનર છે ? 

 

64. 2018ની ટહૂયસ્ટ વલઝા ઓન અયાઇલર સ્કીભ શઠે કેટરા દેળના નાગહયક આગભન ય વલઝા ભેલી 

ળકે છે ? 

 

65. GSRTCભાાં ઓનરાઇન ભફાઇર બહુકિંગ ભાટે કેટર ચાર્જ ચકૂલલ ડ ેછે ? 

 

66. ડ્રાઇવલિંગ તારીભ કેન્ર (DTC)ની મજના શઠે ખાનગી વશબાગીઓને ડ્રાઇવલિંગ તારીભ કેન્ર સ્થાલા 

ભાટે કમા પ્રકાયની વશામ પયૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

67. લક 2016-17 ભાટે ગજુયાતભાાં મખુ્મભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજના શઠે કેટરા હક.ભી.સધુીનુાં કાભ ભાંજૂય 

કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

68. ફગીફીર ક્ષબ્રજ કઈ નદી ય ફાાંધલાભાાં આવ્મ છે ? 
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69. જમ્મ ુઅને કાશ્ભીયભાાં આલેર ચેનાની-નાળયી ટનરની રાંફાઈ કેટરી છે ? 

 

70. વભાન તક, વભાનતા, વાભાજજક ન્મામ અને હદવ્માાંગજનના વળક્વતકયણની ખાતયી કયલા ભાટે વક્ષભ 

લાતાલયણ ફનાલલાની મજના કઈ છે ? 

 

71. ધયણ 6થી 10ભાાં બણતા SERO ક્ષઝહટલ ફાકને SERO ક્ષઝહટલ વળષ્ટ્મવવૃત્ત મજના શઠે શુાં 

રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

72. વનાની આમાત યની દેળની વનબકયતા ઘટાડલા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા યજૂ કયલાભાાં આલેરી ગલ્ડ 

સ્કીભ વાંફાંવધત GMSનુાં પરુુ નાભ શુાં છે ? 

 

73. લન નેળન લન યેળનકાડક મજનાન શતે ુળ છે ? 

 

74.  એભ.પીર. અને ીએચ.ડી.ના વલદ્યાથીઓને ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ પેરવળ ભેલલા ભાટે 

આલક ભમાકદા કેટરી છે ? 

 

75.  સ્ટ ભેહરક સ્કરયળી પય SC સ્ટુડન્ટ મજનાન રાબ કમા અભ્માવક્રભભાાં અભ્માવ કયતા 

વલદ્યાથીઓને ભી ળકે છે ? 

 

76. સ્ટક ક્ષરવી 2022-2027ભાાં કેટરા સ્તયીમ બર યભતલીય વલકાવ કામકક્રભની હયકલ્ના કયલાભાાં 

આલી છે ? 

 

77. સ્ટાટકઅ ઇક્ટ્ન્ડમા મજનાની ળરૂઆત પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્ર ભદી દ્વાયા ક્યાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

78. IPL 2022ની પાઈનર ભેચભાાં 'ભેન ઓપ ધ ભેચ' વલજેતા ખેરાડીનુાં નાભ જણાલ. 
 

79. ક્ષચયાંજીલી મજના અંતગકત વગબાક ભહશરાને લાશનબાડા ેટે કણ વશામ પયૂી ાડ ેછે ? 

 

80. જનની વળશ ુસયુક્ષા કામકક્રભ અંતગકત કમા રાબ ભે છે ? 

 

81. મખુ્મભાંત્રી ભહશરા ઉત્કક મજના (નલી મજના) અંતગકત વધયાણ વાંસ્થાઓ ભાયપત પ્રત્મેક જૂથને કેટરા 

રૂવમાની રન વશામ આલાભાાં આલે છે ? 
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82. ચાાંાનેય-ાલાગઢ આહકિમરજજકર ાકક કમા સ્થે આલેર છે ? 

 

83. કુાંબરગઢન હકલ્ર ક્યાાં યાજ્મભાાં આલેર છે ? 

 

84. પડુ્ડીચેયીભાાં ક્સ્થત અયવલિંદ આશ્રભ ક્યાાં નાભથી ઓખામ છે ? 

 

85. બાયતના બરુબરુ તયીકે કણ જાણીતુાં ફન્યુાં શતુાં ? 

 

86. આંદાભાન અને વનકફાય ટાપઓુ બાયતીમ મખુ્મ ભવૂભના ક્યાાં દક્ષક્ષણ-પલૂક બાગભાાં આલેરા છે ? 

 

87. કૃષ્ટ્ણા નદી કઈ સ્થેથી નીકે છે ? 

 

88. ચેવની ળરૂઆત કમા દેળભાાં થઈ શતી ? 

 

89. બાયતે તેન પ્રથભ ઓક્ષરક્મ્ક સલુણક ચાંરક ક્યાયે જીત્મ ? 

 

90. ડીએનએ હપિંગયવપ્રક્ટ્ન્ટિંગ અને પ્રપાઇક્ષરિંગ તકનીક વલકવાલલા ભાટે કણ જાણીતુાં છે ? 

 

91. કમા ઓક્ટ્સ્રમન લૈજ્ઞાવનકે 1900ની વારભાાં એફીઓ (ABO) યવત જૂથની ળધ કયી શતી ? 

 

92. બાયતની યાષ્ટ્રીમ ભીઠાઈ કઈ છે ? 

 

93. ફાંધાયણ અભરભાાં આવ્યુાં ત્માયે તેની ઉય કેટરી કરભ રખલાભાાં આલી શતી ? 

 

94. બાયતભાાં ફવવાઈટ મખુ્મત્લે નીચેનાભાાંથી કમા છે ? 

 

95. બ્રહ્મપતુ્રા ખીણભાાં કયુાં ખવનજ જલા ભે છે ? 

 

96. રશીભાાંના કમા કણને ળયીયના 'વૈવનક' કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

97. અલકાળભાાં, આણા ળયીયના લજન ભાાં શુાં હયલતકન આલે છે ? 
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98. ડૉ. ચાંરળેખય લેંકટયાભનને કમા લે બાયત યત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

99. બાયત વયકાય દ્વાયા ૨૦૨૧ભાાં વભવથરા ેઇક્ટ્ન્ટિંગ ભાટે નીચેનાભાાંથી કને દ્મશ્રીથી નલાજલાભાાં આવ્માાં 

શતાાં ? 

 

100. યાષ્ટ્રીમ ઊજાક વાંયક્ષણ હદલવ કમાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

101. બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ પ્રવાયણ હદલવની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. બાયતનુાં પ્રથભ ખાનગી વાંચાક્ષરત યેરલે સ્ટેળન કમા યાજ્મભાાં છે ? 

 

103. યાષ્ટ્રીમ યદુ્ધ સ્ભાયક કમા ળશયેભાાં આલેલુાં છે ? 

 

104. ગજુયાતી બાા ભાટે વો પ્રથભ ‘ગરૂ્જય બાા’ એલ ળબ્દપ્રમગ કયનાય કણ છે ? 

 

105. અખા બગતના ગરુુનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

106. 1 હકરભીટયભાાં કેટરા ભીટય શમ છે ? 

 

107. અક્નન-4 કમા પ્રકાયની વભવાઈર છે ? 

 

108. ાંચભશારના આહદલાવી ખેડતૂને રાબ આલા ભાટે ફાંધામેર ાનભ ડભે કે જે ાનભ નદી ય 

આલેર છે એ કઈ નદીની ળાખા છે ? 

 

109. ગજુયાતની પ્રથભ યાંગીન ગજુયાતી હપલ્ભ કઈ છે ? 

 

110. ચીની માત્રાળુ પાહશમાન કમા ળાવકના વભમભાાં બાયત આવ્મ શત ? 

 

111. આમો બાયતભાાં વોપ્રથભ ક્યા પ્રદેળભાાં લસ્મા શતા ? 

 

112. કુાંચીકર ધધ બાયતભાાં કમા સ્થે આલેર છે ? 

 

113. જાાંબઘુડા અબમાયણ્મ ગજુયાતના કમા જીલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 
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114. ઉત્તયાખાંડભાાં કયુાં જ્મવતક્ષરિંગ ભાંહદય આલેલુાં છે ? 

 

115. બાયતભાાં ભીનાક્ષી ભાંહદય ક્યાાં આલેલુાં છે ? 

 

116. ગજુયાતના વલશ્વપ્રવવદ્ધ સ્થવત કણ છે ? 

 

117. નીચેનાભાાંથી કયુાં યવધાનીનુાં કામક નથી ? 

 

118. કમ્પ્યટુય લચ્ચે ભાહશતીની આ-રેના વનમભના વમશૂને શુાં નાભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

119. કઈ પ્રવવૃત્ત ઇન્ટયનેટની એપ્પ્રકેળન નથી ? 

 

120. 2021ની ક્સ્થવતએ ગજુયાતભાાં કેટરી લલ્ડક શહેયટેજ વાઇટ્વ છે ? 

 

121. બાયતભાાં કયુાં ળશયે ગવથક આહકિટેવચયના પનુરુત્થાનનુાં કેન્ર શતુાં ? 

 

122. પને કૃવત્રભ યીતે કલલા ભાટે કમ ગેવ લયામ છે ? 

 

123. કમા પાઇફયભાાં વોથી લર્ ુતાણળક્વત છે ? 

 

124. બાયત વયકાય દ્વાયા સ્લીકાયલાભાાં આલેર 'सत्यमेव जयत े' આ ધ્મેમ લાક્ય કમા ઉવનદભાાંથી 

રેલાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

125. ગજુયાતન વોથી ભટ ફાંધ કમ છે ? 

 


