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1. વભગ્ર દેળભાાં ગજુયાત કમા ાકભાાં ૨૪ ટકા ઉત્ાદન વાથે અગ્રણી છે ? 

 

2. ગજુયાત યાજ્મભાાં આકક્મભક મતૃ્ય ુઅથલા વાંણૂણ કામભી અાંગતાના કકમવાભાાં ભાછીભાય કઈ મજના 

શઠે લીભ ભેલી ળકે છે ? 

 

3. બાયતના લતણભાન કેન્દ્રીમ શુારન અને ડયેી ભાંત્રી કણ છે ? 

 

4. યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણનીવત 2020 શઠે ઇન્સન્દ્મટટયળૂન્દ્વ ઑપ એવભનન્દ્વ (IOEs) ભાટે કઈ વાંમથાની બરાભણ કયી 

ળકામ ? 

 

5. 'કડજજટર ગજુયાત મકરયળી' શઠે કઈ મજનાભાાં અનસુચૂિત જાવતના વલદ્યાથીઓ 'મટ ભેકરક 

વળષ્ટ્મવવૃિ' ભેલલા ભાટે અયજી કયી ળકળે ? 

 

6. ગજુયાતભાાં કઈ વાંળધન વાંમથા આલેરી છે જે કાડ ય વાંળધન કયે છે ? 

 

7. PMRFનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

8. ગજુયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા સમૂણળક્વત કકળાન મજના કમા લણભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

9. જાન્દ્યઆુયી 2023ના અંત સધુીભાાં ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'કકવાન સમૂોદમ મજના' શઠે કેટરાાં ગાભને 

આલયી રેલાભાાં આલળે ? 

 

10. ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાઓભાાં ાઇરાઇન નેટલકણ GSPL દ્વાયા વાય થામ છે ? 

 

11. અટર ેન્દ્ળન મજનાના ગ્રાશકને ભાવવક ેન્દ્ળનની કેટરી યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

12. ઇન્દ્ટય કોયેટ કડચઝટ (આઇ.વી.ડી.) વાભે રીધેર રનનુાં વ્માજદય ઇન્દ્ટય કોયેટ કડચઝટના 

વ્માજદય કયતાાં કેટલુાં લધાયે છે ? 

 

13. અક્નનથ મજના અન્દ્લમે વાંદ થમેર ઉભેદલાયને િથા લે ભકશને કેટર ગાય ભળે ? 

 

14. વલવનભમન વિાલાય દય જાલલાની જલાફદાયી કની છે ? 
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15. ચફહ ુએ કમા યાજ્મનુાં રકનતૃ્મ છે ? 

 

16. આલ્ફેય કામનૂી 'ધ આઉટવાઈડય' મૂ કઈ બાાભાાં રખામેરી નલરકથા છે ? 

 

17. ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં કરાત્ભક લાવણનુાં વાંગ્રશમથાન આલેલુાં છે ? 

 

18. ગજુયાતી વાકશત્મભાાં 'વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન' શુાં છે ? 

 

19. કાકાવાશફે કારેરકયે રખેર ‘જીલનન આનાંદ’ અને ‘યખડલાન આનાંદ’ ગ્રાંથન વાકશત્મપ્રકાય 

જણાલ. 
 

20. 'લેદ' ળબ્દન ળાબ્બ્દક અથણ ળ છે ? 

 

21. યાજા બજે કમ ગ્રાંથ રખ્મ છે ? 

 

22. િટગાાંલ ળસ્ત્રાગાય હભુરાના મખુ્મ નામક કણ શતા ? 

 

23. વડુપકડિમા ફ્રુટીકવા (ધાલડી) છડ કમા તીથંકય વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

24. વવિંશની જાવતઓ અને વાંલધણનનાાં આનલુાંવળક રક્ષણ જાલી યાખલા ભાટે ગજુયાતભાાં કેટરા 'જીન રૂ' 

મથાલાભાાં આલેર છે ? 

 

25. ગજુયાત લન વલબાગના લણ 2016ના લન્દ્મજીલ લવતી ગણતયી પ્રભાણે બવતા શયણ (Barking 

Deer)ની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

26. દકયમાઈ જીલસબૃ્ષ્ટ્ટન પ્રવવદ્ધ ‘નેળનર ભયીન ાકણ’ કમા ફાંદયના વમરુી વલમતાયભાાં આલેર છે ? 

 

27. ગજુયાતભાાં વોથી લધ ુદૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભાંડીઓ કમા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ? 

 

28. ચફપ્રફી બાયત ગેરેયી શુાં દળાણલે છે ? 

 

29. કરાઇભેન્દ્ટ િેન્દ્જ અંગે નોંધાત્ર કાભગીયી ફદર નીિેના ૈકી કઈ કેટેગયીને યુમકાય આલાભાાં આલે 

છે ? 
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30. અજયખ કા કમા પ્રકાયની કા છે ? 

 

31. નીિેનાભાાંથી કમ સ્ત્રત ગજુયાતને વોથી લધ ુલીજ યુલઠ યૂ ાડ ેછે ? 

 

32. બાયતભાાં બાયતીમ કૃવ વાંળધન વાંમથા ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

33. ભતૂલૂણ વૈવનક, વેલા આતા વાંયક્ષણ કભણિાયીઓ અને તેભના કયલાય ભાટે નીિેનાભાાંથી કણ 

કલ્માણ મજના પ્રદાન કયે છે ? 

 

34. બાયતભાાં ફડી લેય કેભેયાન વ્માક પ્રભાણભાાં ઉમગ કયનાય ગજુયાત યાજ્મ કયુાં મથાન ધયાલે છે ? 

 

35. વતરજ અને કારી નદી લચ્િેના કશભારમના બાગને કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

36. 'ભભતા ઘય મજના'ન રાબ કને ભે છે ? 

 

37. આઈએભઆય (વળશ ુમતૃ્યદુય) ઘટાડલા ભાટે વયકાય દ્વાયા કઈ મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

38. ઇ-બ્રડ ફેબ્ન્દ્કિંગનુાં કામણ શુાં છે ? 

 

39. નીિેનાભાાંથી કવલડ-19 ભાટેની પ્રથભ બાયતીમ મલદેળી એન્દ્ટીફડી કડટેવળન કકટ કઈ છે ? 

 

40. મટેન્દ્ડ-અ બાયત મજના શઠે ગ્રીનકપલ્ડ એન્દ્ટયપ્રાઇઝ વેટ કયલા ભાટે એવવી / એવટી અથલા ભકશરા 

ઉદ્યગવાશવવકને કેટરી યકભ આી ળકામ છે ? 

 

41. ધ પ્રૉડવળન ચરિંકડ ઇન્દ્વેન્દ્ટીલ મકીભ પય ટેક્ષટાઈર મજના ળેના ઉય ધ્માન કેબ્ન્દ્રત કયે છે ? 

 

42. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે અગયફિી વનભાણણ પ્રૉજેવટન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

43. 'વવલ્ક વભગ્ર - 2' મજનાભાાં કમા કે્ષત્ર શઠે વલવલધ ઘટક અને ેટાઘટકન વભાલેળ થામ છે? 

 

44. આંધ્રપ્રદેળન અનાંતયુ જજલ્ર નીિેનાભાાંથી કમા ખનીજ ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 



Gyan Guru College Quiz Bank 16 August @G3q Quiz| કરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

45. શ્રભ અને યજગાય વલબાગ દ્વાયા આલાભાાં આલતા યાજ્મ શ્રભયત્ન ાકયતવક અંતગણત કેટરી યકડ 

યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

46. ગજુયાત વયકાયની મખુ્મભાંત્રી એપે્રબ્ન્દ્ટીવ મજના અંતગણત વાંદ કયામેરા રાબાથીને કેટરા ભકશના સધુી 

મટાઇેન્દ્ડ આલાભા આલે છે ? 

 

47. તા. 16થી 18 જૂન, 2022 દયવભમાન આમજજત વત્રકદલવીમ 'ભેગા જફ પેય -2022' ગજુયાતની કઈ 

યવુનલવવિટી ખાતે મજ્લાભાાં આલેર શત ? 

 

48. બાયત વયકાય દ્વાયા મથામેર કેન્દ્ર P.M.K.Kનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

49. બ્બ્રક એકાઉન્દ્ટવ કવભટીના વભ્મની વનભણકૂ કમા ગશૃભાાંથી થામ છે ? 

 

50. આધાય ચફર રકવબા અને યાજ્મવબાભાાં કમા લણભાાં ભાંજૂય થયુાં શતુાં ? 

 

51. ફાંધાયણની કઈ કરભ વાંફાંવધત યાજ્મની ગોણ અદારત ય ઉચ્િ ન્દ્મામારમને વનમાંત્રણ આે છે ? 

 

52. ભાકશતીન અવધકાય (RTI) એ કમ અવધકાય છે ? 

 

53. કણ ફે એંનર-ઇબ્ન્દ્ડમન વભ્મને રકવબા ભાટે નાભાાંકન કયી ળકે છે ? 

 

54. કની ાવેથી ડામયેવટ ટેવવ રેલાભાાં આલે છે ? 

 

55. બાયતભાાં વલવલધ વલકાવ કામણક્રભ મજુફ SABLA મજનાના કેન્દ્રભાાં કણ છે ? 

 

56. યાષ્ટ્રીમ નદીવાંયક્ષણ મજનાને ભજબતૂ કયલા ભાટે કઈ નલી શરે કયલાભાાં આલી છે ? 

 

57. બાડભતૂ મજનાન શતે ુળ છે ? 

 

58. વોની મજના ચરિંક -II કમા ડભેને આલયી રે છે ? 

 

59. નેળનર અફણન યેન્દ્ટર શાઉવવિંગ ચરવી ક્ાયે રાગ ુકયલાભાાં આલી શતી ? 
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60. ગજુયાત યાજ્મની કુર કેટરી તાલકુા ાંિામતને 'લાઇડ એયીમા નેટલકણ ' દ્વાયા જડલાભાાં આલી છે ? 

 

61. કઈ મજના અંતગણત ગ્રાભજનને વાભેર કયીને અને લૈજ્ઞાવનક વાધનન ઉમગ કયીને, વાંવદ વભ્મના 

નેતતૃ્લ શઠે ગ્રાભવલકાવ મજના તૈમાય કયલાભાાં આલે છે ? 

 

62. 'ગજુયાતભાાં આત્ભવનબણય ગ્રાભમાત્રા' (તા. 18-11-2021થી તા. 20-11-2021)ની ઉજલણી અંતગણત 

આલાવનુાં રકાણણ કઈ મજના શઠે કયલાભાાં આલેર શતુાં ? 

 

63. કઈ કયમજના શરેેથી જ વનવભિત ભાખાગત સવુલધાઓની અવયકાયકતા લધાયલા, ભબ્લ્ટ-ભડર 

ઇબ્ન્દ્ટગે્રળન, વાતત્મણૂણ અલયજલય ભાટે ભાખાગત ખાભીઓ દૂય કયલા અને યાષ્ટ્રીમ અને આવથિક 

કકયડયને વાંકચરત કયલા ય કેબ્ન્દ્રત છે ? 

 

64. કદલ્શીન રાર કકલ્ર, કુતફુ વભનાય, વપદયજ ાંગ ભકફય, જ ાંતય-ભાંતય, દાયા વળકશ રાઇબે્રયી- જેલી 

શકેયટેજ વાઇટ્વને કમા પ્રૉજેવટ શઠે 'ભન્દ્યભેુન્દ્ટ વભત્ર' અંતગણત વલકવાલલાન, જાલલાન અને વાંિારન 

કયલાન છે ? 

 

65. 'PRAGATI KA HIGHWAY'ના ટલીટ અનવુાય બાયતભાાં બાયતભારા પ્રૉજેવટ શઠે દયયજ વયેયાળ 

કેટરા કકરભીટય યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગણ ફનાલલાભાાં આલી યહ્ય છે ? 

 

66. ચગયનાય લણત યનુાં ભન્સલ્રનાથનુાં સપુ્રવવદ્ધ ભાંકદય કણે ફાંધાવ્યુાં શતુાં ? 

 

67. રૂ. 600001થી રૂ.1200000 સધુીની લાવિક ાકયલાકયક આલક ધયાલતા કયલાયને PMAY (U) શઠે 

કે્રકડટ ચરિંવડ વફવવડી મકીભ (CLSS)ના રાબ ભાટે કમા જૂથભાાં ગણલાભાાં આલળે ? 

 

68. કમા યાજ્મભાાં બાયતનુાં પ્રથભ શાઇ-મીડ યેર પ્રવળક્ષણ કેન્દ્ર આલેલુાં છે ? 

 

69. ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં ભેર યેર પ્રૉ જેવટ છે ? 

 

70. 'નલી મલચણિભા મજના' શઠે ગયીફી યેખા નીિે જીલતા છાત લગોની ભકશરાઓને ભશિભ કેટરી 

રન આી ળકામ છે ? 

 

71. નીિેનાભાાંથી કમા લગણના રક કમતયુફા ગાાંધી ફાચરકા વલદ્યારમભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે ાત્ર છે ? 
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72. કમા વવળમર ગ્રૂને ીએભ મરીટ લેન્દ્ડયની આત્ભવનબણય વનવધ (PM SVANidhi) દ્વાયા વિા આલાભાાં 

આલી છે ? 

 

73. નીિેનાભાાંથી કમ વલકલ્ SVAMITVA મજના વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

74. િીપ વભવનમટય મકરયળી મકીભ શઠે ઇજનેયી અને પ્રપેળનર અભ્માવક્રભભાાં અભ્માવ કયનાય કેટરા 

વલદ્યાથીઓને રાબ આલાભાાં આલે છે ? 

 

75. છત્રવત ળાહજુી ભશાયાજ ઇનાભી મજના અંતગણત યાજ્મકક્ષાએ ધયણ 10ભાાં દ્વદ્વતીમ ક્રભે આલનાય 

વલદ્યાથીને ઇનાભ ેટે કેટરી યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

76. મકરયળી પય મટુડન્દ્ટ ઑપ ગલભેન્દ્ટ કૉરેજ, ગજુયાત અંતગણત પ્રથભ ક્રભ ભેલનાયને કેટરા રૂવમા 

ભલાાત્ર છે ? 

 

77. વયકાયશ્રીની કઈ મજના દ્વાયા નભણદા નદીના નીયને છટાઉદેયુના શાાંપેશ્વય ાવેથી દાશદની દચક્ષણભાાં 

આલેરા છેક છેલાડાના ગાભ સધુી શોંિતાાં કયલાભાાં આવ્માાં છે ? 

 

78. જયચુફરી ઑપ કક્રકેટ’ નાભનુાં મુતક કમા કક્રકેટય ય રખાયુાં છે ? 

 

79. વલદ્યાવાધના મજનાન રાબ રેલા ભાટે કમા યુાલા યજૂ કયલા ડ ેછે ? 

 

80. દીકયી મજનાનુાં અભરીકયણ કયતી કિેયી કઈ છે ? 

 

81. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા અભરી ફનાલલાભાાં આલેરી વભળન ભાંગરમૌ મજનાના રાબાથી કણ છે ? 

 

82. ખાંડારા ચગકયભથક કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ? 

 

83. તાી જજલ્રાનુાં લડુાં ભથક કયુાં છે ? 

 

84. કરકિા કઈ નદીને કકનાયે ક્મથત છે ? 

 

85. કમ યાજતૂ યાજા તેની ટેક ભાટે જાણીત છે ? 
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86. ઝુઆયી નદી બાયતના નીિેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં આલેરી છે ? 

 

87. 'ઉત્કર પ્રદેળ' આજે કમા યાજ્મ તયીકે ઓખામ છે ? 

 

88. 'ધ લલ્ડણ ફીનીથ કશઝ પીટ' એ નીિેનાભાાંથી કમા વ્મક્વતત્લનુાં જીલનિકયત્ર છે ? 

 

89. પ્રથભ T20 લલ્ડણ ક કણે જીત્મ ? 

 

90. દૂધની શદુ્ધતા િકાવલા ભાટે કયુાં વાધન લયામ છે ? 

 

91. ળાણણન દાાંત (Wisdom tooth) શુાં છે ? 

 

92. બાયતના ફાંધાયણભાાં 'યાષ્ટ્રવત ય ભશાચબમગ પ્રકક્રમા' એ કમા દેળના ફાંધાયણભાાંથી રેલાભાાં આલેર 

છે ? 

 

93. બાયતના ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાાં ઉયાષ્ટ્રવતની ચ ૂાંટણી ભાટેની રામકાત અંગેની જગલાઈ 

કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

94. અખાની કટાક્ષ યિનાઓ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

95. થૃ્લીના ગબણભાાં કયુાં ખનીજ જૂથ ષુ્ટ્ક પ્રભાણભાાં જલા ભે છે ? 

 

96. નીિેનાભાાંથી શુાં આલ્કરાઇન છે ? 

 

97. 'વલશ્વ માણલયણ કદલવ' કમા કદલવે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

98. બાયતયત્ન ભેલનાય પ્રથભ ચફન-બાયતીમ કણ શતા ? 

 

99. દય લે બાયતભાાં દ્મ યુમકાયની જાશયેાત કમા કદલવે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

100. બાયતભાાં શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીન જન્દ્ભકદલવ કમા નાભથી ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 



Gyan Guru College Quiz Bank 16 August @G3q Quiz| કરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 
 

101. 'યાષ્ટ્રીમ ઊજાણ વાંયક્ષણ' કદલવ કમાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

102. લણ 2022ના 'વલશ્વ ઓટીઝભ જાગવૃત કદલવ'ની થીભ કઈ યાખલાભાાં આલી શતી ? 

 

103. 'જમ જમ ગયલી ગજુયાત' ગજુયાતના વિાલાય યાજ્મ ગીત તયીકે કમા લણભાાં મલીકાયલાભાાં આવ્યુાં 

શતુાં ? 

 

104. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાકશત્મના ક્ા કવલએ ઝૂરણા છાંદન વલરુ ભાત્રાભાાં વલવનમગ કમો છે ? 

 

105. બગલદ ગીતાભાાં કેટરા અધ્મામ છે ? 

 

106. મડૂી ફજાયના વાંદબણભાાં FPOનુાં વાંચક્ષપ્ત રૂ શુાં દળાણલે છે ? 

 

107. બાયતીમ નોકાદની વળશભુાય લગણની વફભયીન કઈ છે ? 

 

108. નાથા ઝાકયી શાઇડ્રઇરેબ્વરક ાલય પ્રૉજેવટ કઈ નદી ય આલેર છે ? 

 

109. નીિેનાભાાંથી કઈ કૃવત કુાંદવનકા કાકડમાની છે ? 

 

110. ફીજી ફોદ્ધ કયદ ક્ાાં મજાઈ શતી ? 

 

111. પ્રાિીન બાયતની નારાંદા વલદ્યાીઠ કમા ધભણના વળક્ષણનુાં કેન્દ્ર શતી ? 

 

112. ઇસ ુચિમતના જન્દ્ભકદલવે ઉજલાતા ધાવભિક તશલેાયનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

113. પ્રખ્માત મણટન મથ ઊટી કમા યાજમભાાં આલેલુાં છે ? 

 

114. ગજુયાતભાાં કયુાં જ્મવતચરિંગ ભાંકદય આલેલુાં છે ? 

 

115. બાયતભાાં કાભાખ્મા દેલીભાંકદય ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

116. ળયીયનુાં વોથી નફળાં શાડકુાં કયુાં છે ? 
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117. ચરમ્ફા યાભ કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર છે ? 

 

118. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ ભાતબૃાા કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

119. તભે ઇ-ભેર દ્વાયા કમા પ્રકાયન ડટેા ભકરી ળક છ ? 

 

120. દેરલાડા જૈન ભાંકદય ક્ાાં ક્મથત છે ? 

 

121. યણજજતવલરાવ ભશરે ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? 

 

122. ગજુયાત વયકાય વલવલધ વયકાયી મજનાઓની ભાકશતી તેની ગ્રાભીણ લવતી સધુી કેલી યીતે શોંિાડ ે

છે ? 

 

123. ળૈક્ષચણક ઇ-વાંવાધનનુાં પ્રદળણન અને પ્રવાય કયલાના ઉદે્દળ વાથે બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ એન્સપ્રકેળન 

ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

124. 'લૈષ્ટ્ણલજન' બજનના યિવમતા કણ છે ? 

 

125. ભાતશૃ્રાદ્ધ વાથે ગજુયાતની કઈ નદી જડામેરી છે? 

 


