
 

Gyan Guru Collage Bank 31 August @G3Q Quiz|કોલજેના વિધાર્થીઓ માટે વિઝ ના પ્રશ્નો  

1. ગુજયાત યાજ્મભાાં જભીનની ખાયાળ (વેરીનીટી) ઘટાડલા કેટરા જજલ્રાઓભાાં મજના ચારે છે ? 

 

2. ગુજયાત યાજ્મભાાં જખભી યાવામજણક જાંતુનાળકની વયખાભણીભાાં લધ ુઅવયકાયક જલકલ્ યેડડમેળન પ્રૉવેડડગન પ્રાન્ટ 

કમાાં આલેર છે ? 

 

3. નાળલાંત ખેતેદાળ જેલી ક ેપ, ળાકબાજી, ડપળ પ્રૉડકટવ અને ડયેી પ્રૉડકટવને વયતાથી ગજુયાતભાાંથી દેળ અન ેજલદેળભાાં 

જનકાવ કયલા ભાટે ળનેી સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? 

 

4. નલી યાષ્ટ્રીમ જળક્ષણનીજત -2020ભાાં કેલા પ્રકાયની ળૈક્ષજણક વાંસ્થાઓ ય બાય ભૂકલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

5. બાયત વયકાયના જલજ્ઞાન અન ેટકેનરજી જલબાગ (DST-GOI) શેઠની વાંસ્થા NATMOનુાં ૂરાંનાભ ળુાં છે ? 

 

6. ગુજયાતની વયકાયી મુજનલર્સવટીઓના કુરાજધજત કણ છે ? 

 

7. ગુજયાત વયકાયની ઉચ્ચ જળક્ષણ ભાટ ેવશામ અાંગનેી મજનાઓ અાંતગગત 'ભાનનીમ ભુખ્મભાંત્રીશ્રી જળષ્મલૃજિ મજના' 

(CMMS) અન્લમે ેયાભેડડકર અભ્માવ ભાટ ેકેટરી યકભ વુધીની ટ્મુળન પી વશામ ભલાાત્ર છે ? 

 

8. વાગયખેડૂ વલાાંગી જલકાવ મજના શેઠ આગાભી 3 લગભાાં કેટરા વફસ્ટેળન સ્થામ તલેી ળકમતા છે ? 

 

9. ગુજયાતના કમા સ્થન ેએજળમાનુાં વોથી ભટુાં જલન્ડ પાભગ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

10. અભદાલાદની કઈ લીજકાંની યશેણાાંક અન ેઔદ્યજગક શેત ુભાટે લીજુયલઠ ૂય ાડી યશી છે ? 

 

11. અટર ેન્ળન મજનાભાાં રાબાથીના ભૃત્મુના ડકસ્વાભાાં કને નકકી કયેર ને્ળનની યકભ ભલાાત્ર છે ? 

12. ાણીના ટી ેટીાાંન ઉમગ કયીને ભશિભ ખેતઉત્ાદન કયલા પ્રેડયત કયતી મજના કઈ છે ? 
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13. ભપત છત્રી મજનાન શતેુ ળુાં છે ? 

 

14. બાયતભાાં એ.ટી.એભ. યજૂ કયનાયી પ્રથભ ફેંક કઈ છે ? 

 

15. ુષ્કય ભે કમાાં મજામ છે ? 

 

16. કમા ગજુયાતી કરાકાયે વતત 99 કરાક, 99 જભજનટ, 99 વેકન્ ડ ળાસ્ ત્રીમ વાંગીતનુાં ગાન કયી જગજનવ ફુક રપ લલ્ડગ યેકડગભાાં 

સ્ થાન પ્રાપ્ ત કમુાં છે ? 

 

17. સ્લતાંત્રતા વભમે થમેર ખેડાના વત્માગ્રશન ઇજતશાવ કના દ્લાયા રખલાભાાં આલેર શત ? 

 

18. ગુજયાતભાાં ફરાતી બાાને 'ગજુયાતી' તયીકે વોપ્રથભ કણે ઓખાલી ? 

 

19. ‘ભાયી આાંખે કાંકુના વૂયજ આથમ્મા’ ગીતના યચજમતા કણ છે ? 

 

20. જવદ્ધાથગને જ્ઞાનપ્રાજપ્ત થઈ શતી તે સ્થનુાં નાભ ળુાં છે ? 

 

21. 'શમલદન' નાટકના રેખક કણ છે ? 

 

22. આઝાદ જશન્દ પજની સ્થાના કણે કયી શતી ? 

 

23. જભભવુપ્વ એરેંગી (ફયવલ્રી) કમા તીથાંકય વાથ ેવાંફાંજધત છે ? 

 

24. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈજલક જલજલધતાભાાં કટેરા પ્રકાયનાાં જછદ્રકામ જલાાં ભે છે ? 
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25. ગુજયાત લન જલબાગના લગ 2011ના લન્મજીલ લવતી ગણતયી પ્રભાણ ેટકાાંલાા શયણ (Spotted Deer- Chital)ની 

વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

26. ગુજયાત લન જલબાગના લગ 2019ના લન્મજીલ લવતી ગણતયી પ્રભાણ ેન વયલયના જ ક્ષીઓ ( Water Birds)ની 

વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. અરેકની ટેકયીઓ કમાાં આલેરી છે ? 

 

28. ડડજજટર વલેા વેત ુશેઠ શારભાાં કટેરી ગ્રાભાંચામત છે ? 

 

29. કરાઇભેટ ચેન્જ અાંગ ેનોંધાત્ર કાભગીયી ફદર નીચેના ૈકી કઈ કેટગેયીન ેુયસ્કાય આલાભાાં આલે છે ? 

 

30. બાયતભાાં લન વપ્તાશ ઉજલણીની ળરૂઆત કણે કયી શતી ? 

 

31. ગુજયાત ઇરેજકિક લાશન જરવીભાાં આલતા ઇરેજકિક લાશનભાાં કમા પ્રકાયની ફેટયીન ઉમગ કયે છે ? 

 

32. જલશ્લની અલકાળ એજન્વીઓભાાં ISROનુાં સ્થાન કમુાં છે ? 

 

33. યાષ્ટ્રીમ યક્ષા મુજનલર્સવટી (RRU)ની સ્થાના બાયત વયકાય ેયાષ્ટ્રીમ યક્ષા મુજનલર્સવટી અજધજનમભ શઠે કમા લગભાાં કયી છે ? 

 

34. ભજશરાઓને વામફય વુયક્ષા અાંગે ભાગગદળગન આતુાં ુસ્તક 'વામફય વેપ ગરગ'નુાં જલભચન ગજુયાતભાાં કણે કમુાં શતુાં. ? 

 

35. વુએઝ નશેય ફન્મા છી બાયત અને મુય લચ્ચેનુાં અાંતય કટેરુાં ઘટ્મુાં છે ? 

 

36. ગુજયાતભાાં તાલ અને કજલડ ભાટ ેશેલ્રાઇન નાંફય કમ છે ? 
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37. જલશ્લ ભેરેડયમા ડદલવ 2022ની થીભ કઈ છે ? 

 

38. ળાાઆયગ્મ અને વુખાકાયી કામગક્રભ બાયત વયકાયની કઈ મજના શેઠ કામગ કય ેછે. ? 

 

39. નીચેનાભાાંથી કમુાં ુસ્તક બાયત વયકાય દ્લાયા 'યાષ્ટ્રીમ ફાસ્લાસ્્મ કામગક્રભ' શેઠ પ્રકાજળત કયલાભાાં આવ્મુાં છે ? 

 

40. ઉદ્યગવાશજવકતા અન ેકોળલ્મજલકાવ કામગક્રભન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

41. ગ્રાભદ્યગ જલકાવ મજના શઠે ભાટીકાભની પ્રલૃજિન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

42. નેળનર શેન્ડરૂભ ડલેરભને્ટ પ્રગ્રાભ (એનએચડીી)ની કઈ સ્કીભ શને્ડરૂભ એજન્વીઓ/લણકયન ેતેભના ઉત્ાદનન ેવીધા 

ગ્રાશકન ેલેચલા ભાટે ભાકેડટગ પ્રેટપભગ પ્રદાન કયી યહ્ુાં છે ? 

 

43. ગુજયાતભાાં યકાણ પ્રત્વાશન વાંસ્થા iNDEXTbની ભુખ્મ બૂજભકા કઈ છે ? 

 

44. લગ 2017ભાાં કાંડરા ફાંદયનુાં નાભ ફદરીને ળુાં કયલાભાાં આવ્મુાં ? 

 

45. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા 'વક્ષભ- KVK 2.0' મજના શેઠ નલાાં વ્મલવામ ળરૂ કયલા ભાટે રાબાથીને એક લખત અાતી 

પ્રત્વાશનની ભશિભ યકભ કટેરી છે ? 

 

46. ગુજયાત વયકાયના આત્ભજનબગય વશામ ેકેજ અન્લમે લનલાવી-આડદલાવી શ્રજભકન ેલતનભાાં ાકુાં ભકાન ફાાંધલા ભાટ ે

કેટરા રૂજમાની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. બાયત વયકાયની SHREYAS મજના કમા ડદલવ ેળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

48. કેટરા તારીભ બાગીદાયએ નળેનર સ્કીર ડલેરભને્ટ કોયેળન (NSDC) અાંતગગત નોંધણી કયાલી છે ? 
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49. પ્રથભ ગુજયાત જલધાનવબાભાાં કેટરા વભ્મ શતા ? 

 

50. શાઇકટગના જનલિૃ જજ કમાાં પ્રેજકટવ કયી ળક ેછે ? 

 

51. જમ્ભુ અન ેકાશ્ભીય રડપજળમર રેંગ્લજે જફર 2020 શેઠ કઈ ણ વિાલાય શેતુઓ ભાટે ઉમગભાાં રેલા કઈ બાાઓન ે

વિાલાય બાાઓ તયીકે જાશેય કયલાભાાં આલી છે ? 

 

52. બાયતભાાં આમજન ાંચની સ્થાના કમા લગભાાં થઈ શતી ? 

 

53. શારભાાં નીજત આમગના CEO કણ છે ? 

 

54. વાાંવદ આદળગ ગ્રાભમજના શઠે 2024 વુધીભાાં દયેક વાાંવદશ્રી દ્લાયા કટેરા ગાભન જલકાવ કયલાભાાં આલળ ે? 

 

55. બાયતીમ નોકાદની લીય લગગની કલેટ કઈ છે ? 

 

56. ગુજયાતના ઓછા ાણીલાા જલસ્તાયભાાં બૂગબગ જનુાં વાંચારન કઈ મજના શેઠ કયલાભાાં આલ ેછે ? 

 

57. ગુજયાત શાઉસવગ ફડગની કઈ કરભ શેઠ ફ ેનુઃજલકાવ મજનાઓ શાથ ધયલાભાાં આલી છે ? 

 

58. ઉદલશન સવચાઈ મજના નીચેનાભાાંથી કમા જાળમ ય આધાડયત છે ? 

 

59. ગાાંધી આશ્રભ કઈ નદી ય આલેર છે ? 

 

60. વાંકજરત જસ્ત્રાલ વ્મલસ્થાન કામગક્રભ લગ 2015થી કમા નાભ ેઓખામ છે ? 

61. પ્રધાનભાંત્રી સ્લાજભત્લ મજના શેઠ જભીનધાયક ભાટે કાડગ કઈ યીતે ઇસ્મૂ કયલાભાાં આલે છે ? 
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62. ગુજયાતભાાં વયદાય ટેર આલાવ મજના-2 શેઠ 2014થી 2018 દયમ્માન ગજુયાતભાાં કુર કેટરાાં આલાવ ફનાવ્મા છે ? 

 

63. શારભાાં બાયતના કટેરા જજલ્રાઓ નેળનર શાઇલ ેકનેજકટજલટી ધયાલ ેછે ? 

 

64. નેળનર શાઇલે ઓથડયટી રપ ઇજન્ડમા (NHAI)ની ઇરેકિજનક સ્લરૂભાાં ટર લવૂરાત ભાટનેી દ્ધજત કઈ છે ? 

 

65. UNESCOની રગસ્ટ 2019ની માદી અનુવાય બાયતભાાં કટેરી જલશ્લ શેડયટેજ વાઇટ્વને ભાન્મતા પ્રાપ્ત થમેરી છે ? 

 

66. ાલાગઢભાાં ભશાકાી ભાતાજીની સ્થાના કમા ઋજ દ્લાયા કયલાભાાં આલી છે ? 

 

67. 'પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના - ગ્રાભીણ' શેઠ ભકાનનુાં રઘુિભ ભા કેટરુાં નકકી કયલાભાાં આવ્મુાં છે ? 

 

68. લગ 2022 વુધીભાાં ગુજયાતભાાં કેટરી નલી ભેડડકર કૉરેજની સ્થાના કયલાભાાં આલનાય છે ? 

 

69. અભૃતવય-જાભનગય ગ્રીનડપલ્ડ કડયડયભાાં કેટરા યાજ્મને આલયી રેલાભાાં આવ્મા છે ? 

 

70. કઈ મજના શેઠ કઈ ણ બાયતીમ નાગડયક જફન કૃજક્ષતે્રની આલક ેદા કયતી વ્મલવાજમક પ્રલૃજિ ભાટે રન રઈ ળકે છે ? 

 

71. PM-CARES પાંડભાાંથી ફાક કમાયે રાબ ભેલલા ભાટ ેાત્ર ગણામ છે ? 

 

72. બૂતૂલગ/ વેલા આતા/ RPF/ RPSF/ CAPF/ વળસ્ત્ર યાઇપલ્વના લડગ અન ેજલધલાઓને કઈ મજના શેઠ જળષ્મલૃજિ 

આલાભાાં આલળે ? 

 

73. જલજ્ઞાન, ટેકનરજી અન ેએજન્જજનમડયગના ક્ષતે્રભાાં ભજશરાઓન ેવળકત ફનાલલા ભાટ ેખાવ કયીન ેકઈ મજના 

ફનાલલાભાાં આલી છે ? 
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74. ડદવ્માાંગ વ્મજકતન ેઆર્સથક વાધન-વશામ કટેરા રૂજમાની ભમાગદાભાાં આલાભાાં આલ ેછે? 

 

75. અનુવૂજચત જાજતના જલદ્યાથીઓના જળક્ષણનુાં પ્રભાણ લધ ેઅન ેડ્રઆઉટભાાં ઘટાડ થામ તે ઉદ્દેળથી વયકાયશ્રી દ્લાયા કઈ 

મજના અભરભાાં ભૂકલાભાાં આલી છે ? 

 

76. 'એસ્ટર ગ્રુ લટય વપ્રામ મજના'થી લરવાડ જજલ્રાના કટેરાાં ગાભડાાંઓન ેીલાનુાં ાણી ભળે ? 

 

77. સ્ટાટગ-અ ઇજન્ડમાની શેરી જાશેયાત ભાન. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયને્દ્ર ભદી દ્લાયા કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

78. ગુજયાતની ભજશરા ખેરાડી ભાના ટેરનુાં નાભ કઈ યભત વાથ ેવાંકામેરુાં છે ? 

 

79. ગુજયાત આડદજાજત જલકાવ જલબાગ દ્લાયા આડદજાજત ભજશરાઓ ગૃશઉદ્યગ થકી ગબય થઈ ળકે તે ભાટનેી કઈ મજના છે 

? 

 

80. 'નેળનર આમનગ મજના'ન ભખુ્મ શેતુ ળુાં છે ? 

 

81. 'ફેટી ફચાલ અજબમાન' અાંતગગત મુલક-મુલતીઓને કમા ળથ રેલડાલલાભાાં આલ ેછે ? 

 

82. જગન્નાથુયી કમા યાજ્મભાાં આલેરુાં તીથગક્ષતે્ર છે ? 

 

83. ગુજયાત યાજ્મનુાં યાજ્મ પ્રાણી કમુાં છે ? 

 

84. ભયાઠી બાાભાાં કણે ગીતા રખી શતી ? 

 

85. ફાંગાભાાં જદ્લભુખી ળાવનદ્ધજત કણ ેઅભરભાાં ભકૂી શતી ? 
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86. નીચેની કઈ નદી બાયતની દ્લીકલ્ીમ નદી છે ? 

 

87. જચત્રકૂટ ધધ નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં આલેર છે ? 

 

88. કમુાં ડક્રકટે ગ્રાઉન્ડ 'The G' તયીકે ણ ઓખામ છે ? 

 

89. 'ડક્રકેટના બગલાન' તયીકે કન ેઓખલાભાાં આલ ેછે ? 

 

90. જલટાજભન Kનુાં લજૈ્ઞાજનક નાભ ળુાં છે? 

 

91. ધૂમ્રાનથી કમા અાંગનુાં કેન્વય થઈ ળક ેછે? 

 

92. ભૂબૂત અજધકાયને કણ રાગુ કય ેછે ? 

 

93. કને 'ફાંધાયણના આત્ભા' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

94. 2015ભાાં જલશ્લ ફેડજભન્ટન ચજેમ્મનજળ (ભજશરા)ની પાઇનરભાાં શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી કણ છે ? 

 

95. બાયતભાાં પ્રકાજળત થમેરુાં પ્રથભ અખફાય કમુાં શતુાં ? 

 

96. ફ્રાઇંગ ફરૂન ભાટ ેકમા ગેવન ઉમગ થામ છે ? 

 

97. કમા જ્થાન એકભ ઓહ્મના જનમભભાાંથી રેલાભાાં આવ્મ છે ? 

98. રતા દીનાનાથ ભાંગેળકય ુયસ્કાય ભેલનાય પ્રથભ કણ છે ? 
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99. બાયતીમ ારાગભને્ટયી ગ્રુ દ્લાયા વાંવદના લતગભાન વભ્મને તભેના ઉિભ પ્રદાન ફદર કમ એલડગ આલાભાાં આલે છે? 

 

100. 'આભી સ્ટર વર્સલવ ડદલવ' કમાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

101. 'જલશ્લ સ્લાસ્્મ ડદલવ'ની ઉજલણી કમાયે કયલાભાાં આલ ેછે ? 

 

102. કમા ડદલવને 'ખાણ ખદકાભ કામગભાાં વશામતા ભાટનેા આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડદલવ' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

103. બાયતનુાં પ્રથભ ભેયીટાઇભ મ્મજુઝમભ નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં સ્થાજત થલાનુાં છે ? 

 

104. ભધ્મકારીન ગુજયાતી વાજશત્મન ભુખ્મ જલમ કમ શત ? 

 

105. ગાાંધીજી દ્લાયા ગજુયાતીભાાં રખામેર ુસ્તક 'વત્મના પ્રમગ'ન અાંગ્રેજીભાાં કણે અનલુાદ કમો છે ? 

 

106. ઇવય દ્લાયા ફનાલલાભાાં આલેર પ્રથભ ઉગ્રશનુાં નાભ ળુાં છે ? 

 

107. કમા યાજ્મ/મુટીએ યાજ્મની ભાજરકીની ઓલય-ધ-ટ (OTT) પ્રેટપભગ, CSpace ળરૂ કયલાની જાશેયાત કયી છે ? 

 

108. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા 2013-14 વુધીભાાં કેટરા વયપેવ ફ્ર સવચાઈ મજનાના કાભ ૂણગ કયલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

109. જલયભગાભ ખાતે ગાંગ ુલણઝાયાએ ફાંધાલેર તાલનુાં નાભ ળુાં છે ? 

 

110. 'યાભચડયતભાનવ'ની યચના કણે કયી છે ? 

 

111. શડ્ડપ્ા વાંસ્કૃજતભાાં સ્ટેડડમભના ુયાલા કમાાંથી ભી આવ્મા છે ? 
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112. છચાય કુટ ઉત્વલ બાયતના કમા યાજ્મભાાં ઉજલલાભાાં આલ ેછે ? 

 

113. કાાંચનજાંગા લગતની ઊંચાઈ કેટરી છે ? 

 

114. દજક્ષણ બાયતભાાં આડદ ળાંકયાચામગએ કમા ભઠની સ્થાના કયી શતી ? 

 

115. વપુ્રજવદ્ધ 'કૃષ્ણ જન્ભસ્થાન ભાંડદય' ઉિયપ્રદેળભાાં કઈ જગ્માએ આલેરુાં છે ? 

 

116. નીચેનાભાાંથી કમ શભોન સ્ટીયઇડ છે ? 

 

117. આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ (ICICI)નુાં નાભ નીચેનાભાાંથી કની વાથે વાંકામેરુાં છે ? 

 

118. જલસ્તૃત ASCII કડ જવસ્ટભ શેઠ ડેટા યજૂઆત ભાટ ેકેટરા જફટ્વન ઉમગ થામ છે ? 

 

119. ઇ-ભેર ભાટનેા સ્ટયજે જલસ્તાયને ળુાં કશલેાભાાં છે ? 

 

120. અભદાલાદની 'ભશાત્ભા ગાાંધી ઇજન્સ્ટટ્મૂટ રપ રેફય સ્ટડીઝ'ના આર્કકટેકટ કણ શતા ? 

 

121. ભશાફરીુયભના ાાંચ યથભાંડદયભાાંથી કમુાં વોથી ઊંચુાં છે ? 

 

122. આમગબટ્ટ એલડગ ભેલનાયને પ્રળજસ્તત્ર વાથે કેટરુાં યકડ ઇનાભ આલાભાાં આલ ેછે ? 

123. ટીઅય ગેવનુાં યાવામજણક નાભ ળુાં છે ? 

124. સ્લાભી જલલેકાનાંદન જન્ભ કમાયે થમ શત ? 

125. સફદુ વયલય ગુજયાતના કમા ળશેયભાાં આલેરુાં છે. 
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