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1. ગજુયાતની એગ્રિકલ્ચય ઓગેવનક યવુનલવવિટી બાયતભાાં કેટરાભી યવુનલવવિટી છે ? 

 

2. પ્રધાનભાંત્રી પવર ફીભા મજના (PMFBY)ભાાં વયકાયી વફવવડીની ઉરી ભમાાદા કેટરી છે ? 

 

3. આંતયયાષ્ટ્રીમ કૃવ વાંળધન વાંસ્થાઓભાાં ઉચ્ચ સ્થાન ધયાલતી દેળની કઈ વાંળધન વાંસ્થા છે ? 

 

4. NCERTનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

5. ગજુયાત વયકાયની કઈ વાંસ્થા રગ્રિત જૂથના ફાક અને વળિક ભાટે ઉચ્ચ ગણુલત્તાયવુત ળૈિગ્રણક 

ટેગ્રરવલઝન (લીડડમ) અને યેડડમ (ઓડડમ) કામાક્રભ તૈમાય કયે છે ? 

 

6. GCERTનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

7. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળૈિગ્રણક વાંસ્થાઓભાાં પ્રલેળ ભાટે 'ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ થત નથી' આ પ્રભાણત્ર 

ભાટે કેટરી આલકભમાાદા નક્કી કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

8. વભવનસ્રી ઑપ ન્ય ૂએન્ડ ડયન્યએુફર એનજીના વરાય વવટીઝ પ્રિાભના બાગરૂે બાયતભાાં કેટરાાં વરય 

વવટી વલકવાલલાભાાં આલળે ? 

 

9. વરાય ચયખા વભળન શઠે કેટરી ભડશરા ઉભેદલાયને તારીભ આલાભાાં આલળે ? 

 

10. CASEનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

11. કમ્ગ્રઝળન ડડરય દ્વાયા ભારના વપ્રામના ડકસ્વાભાાં નોંધામેર વ્મક્વતએ શુાં આલાનુાં યશળેે ? 

 

12. નર વે જર વભળન અન્લમે કમા વલસ્તાયભાાં નથી જ આલાન વનણામ થમ છે ? 

 

13. તા. 31-12-2021ની ક્સ્થવતએ છેલ્રા એક લાભાાં નભાદા જજલ્રાની ગરુડશે્વય ફજાય વવભવતને ડકવાન 

કલ્વિૃ મજના શઠે કેટરી યકભ ભાંજૂય કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

14. બાયતભાાં યેયેટ કણ નક્કી કયે છે ? 
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15. એક બલાઈ ભાંડીને ગજુયાત યાજ્મભાાં એક કામાક્રભ કયલા ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ 

સધુીની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

16. નીચેનાભાાંથી કમ યુસ્કાય ગજુયાતી વાડશત્મ વાથે વાંકામેર છે ? 

 

17. 'શડયજન વેલક વાંઘ'ની સ્થાના કણે કયી શતી ? 

 

18. શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાાનુાં મતૃ્ય ુકમાાં થયુાં શતુાં ? 

 

19. ગજુયાતી યાંગભવૂભ ઉય યગુરગીતની ળરૂઆત કણે કયી ? 

 

20. કમા વમ્રાટે વાંસ્કૃત બાાભાાં 'નાગાનાંદ' નાટક રખયુાં શતુાં ? 

 

21. ઓસ્કાય એલડા ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ છે ? 

 

22. 'યેલન્ય ૂસ્ટેમ્' કૃવતનાાં રેગ્રખકા કણ છે ? 

 

23. વયકા ઇન્ન્ડકા (અળક) વિૃ કમા તીથંકય વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

24. ગજુયાતભાાં લન્મજીલ યગ્રિત વલસ્તાયનુાં પ્રભાણ કુર બોગગ્રરક વલસ્તાયના કેટરા ટકા છે ? 

 

25. ઉત્તય બાયતના ભેદાનભાાં કમા પ્રકાયના જ ાંગર ાકા રેન્ડ ભવૂભ દૃશ્મનુાં વનભાાણ કયે છે ? 

 

26. ગજુયાતભાાં લન્મપ્રાણી વપ્તાશ કઈ વલભવૂતની જન્ભજમાંતીથી ઉજલલાનુાં ળરૂ થયુાં છે ? 

 

27. બાયતભાાં વોથી લધાયે ઊંચાઈએ આલેર ઘાટ કમ છે ? 

 

28. ભેસ્રએ ‘જરૂડયમાતના અવધક્રભ'ભાાં ભાનલીની વોપ્રથભ જરૂડયમાત કઈ દળાાલી છે ? 

 

29. એવળમાનુાં વોથી ભટુાં બ્લરક ડભેન VSAT નેટલકા કયુાં છે ? 
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30. આેરાભાાંથી ઈ-શ્રભકાડા કણ કઢાલી ળકે છે? 

 

31. 'ચાંદ્રમાન- 2'ના વભળન ડામયેકટ યશી ચકેૂરાાં કણ 'યૉકેટ વભુન ઑપ ઈન્ન્ડમા' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

32. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકને ેન્ન્ટમભ ગ્રચના વતા તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

33. ડડવેમ્ફય 2019ભાાં ળરૂ કયામેરા કમા લૈવશ્વક ઓયેળનભાાં નાકોડટવવ કાંરર લયયુએ બાગ રીધ શત ? 

 

34. ગશૃ ભાંત્રારમ (MHA) દ્રાયા લા 2014-15ભાાં કઈ તારીભ વાંસ્થાને વિભ ઝન કિાની 'ફેસ્ટ રેવનિંગ 

ઇન્સન્સ્ટટયટૂ પય રેવનિંગ ઑપ ગેજેટેડ ઓડપવવા'ની કેટેગયીભાાં ' યવુનમન શભ વભવનસ્ટય રપી' એનામત કયલાભાાં 

આલેર ? 

 

35. બાયતીમ થર વેના ડદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

36. 'વ્શારી દીકયી મજના' ભાટે ાત્રતાન ભાદાંડ શુાં છે ? 

 

37. નેળનર ડડજજટર શલે્થ વભળન જે એક વાંણૂા ડડજજટર શલે્થ ઇકવવસ્ટભ છે તેની વલળેતા નીચેના ૈકી 

કઈ છે ? 

 

38. આયગ્મ અને ડયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ દ્વાયા ભાતતૃ્લ અને ફા વલકરાાંગતા તથા મતૃ્યદુયભાાં ઘટાડ 

કયલા નીચેનાભાાંથી શુાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

39. વલશ્વ આયગ્મ ડદલવ ય સ્લસ્થ બાયત ભફાઇર એપ્વ કણે રન્ચ કયી ? 

 

40. વફ્ટ સ્કીર ડલેરભેન્ટ ભાટે સ્કીભ ઑપ પાંડ પય ડયજનયેળન ઑપ રેડડળનર ઇન્ડસ્રીઝ (SFRUTI) 

મજના શઠે કેટરી નાણાકીમ વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે? 

 

41. િાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભાટીકાભની પ્રવવૃત્તન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

42. કયુાં ઓનરાઈન પ્રેટપભા વવિંગર યઝુય આઈડી વાથે 32 કેન્દ્રીમ વલબાગ, 17 યાજ્મ અને કેન્દ્રળાવવત 

પ્રદેળના ભાંત્રારમની ભાંજૂયી ભેલલા ભાટે ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે ? 
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43. વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાડયતા ભાંત્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયામેર આંફેડકય વવળમર ઇનલેળન એન્ડ 

ઇન્યફેુળન વભળન (ASIIM) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

44. ભજગલન શીયાની ખાણ કમા યાજ્મભાાં આલેરી છે ? 

 

45. 'પ્રધાનભાંત્રી શ્રભમગી ભાનધન મજના' શઠે રાબાથીને રઘતુભ કેટલુાં ભાવવક ેન્ળન ભલાાત્ર છે ? 

 

46. ગજુયાતના ઔદ્યગ્રગક વલસ્તાયભાાં જાશયે ળોચારમ ભાટે જભીનની પાલણી અને ળોચારમની 

જાલણીની જલાફદાયી કની છે ? 

 

47. ગજુયાત વયકાયની શ્રભવનકેતન મજના અંતગાત શ્રભવનકેતન શૉસ્ટેરના વનભાાણ ભાટે કેટરી યકભની 

જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

48. SHREYAS મજના શઠે રાબાથીએ ભેલેર પ્રભાણત્ર ક્યાાં ભાન્મ ગણામ છે ? 

 

49. વાંવદ દ્વાયા 42ભ સધુાય કામદ ક્યાયે અનાલલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

50. બાયતીમ ફાંધાયણની કઈ કરભ કેન્દ્ર અને યાજ્મ લચ્ચેના નાણાકીમ વાંફાંધની ચચાા કયે છે ? 

 

51. કઈ ણ પજદાયી કેવભાાં યુાલાન ફજ કના ય યશરે છે ? 

 

52. NITI નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

53. યાષ્ટ્રીમ ભાનલ અવધકાય આમગના શારના અધ્મિ કણ છે ? 

 

54. ટેવવ શલેનન અથા શુાં છે ? 

 

55. નાણાકીમ વ્મલશાયભાાં કમા વનમભન શઠે KYC (તભાયા િાશકને જાણ) વનમભ યજૂ કયલાભાાં આવ્મા 

છે ? 

 



Gyan Guru College Quiz Bank 21 August @g3q.co.in| કરેજના વલદ્યાથીઓ 
ભાટે ક્વલઝના પ્રશ્ન 

 

www.quizbank.in    

56. વિભ ફાંગાભાાં વોથી ભટ આવેવનક શદુ્ધિકયણ પ્રાન્ટ ક્યાાં ક્સ્થત છે ? 

 

57. PMKSYનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

58. વપ્રેયેળન ઑપ ડપઝીગ્રફગ્રરટી ડયટા પય કલ્વય પ્રૉજેવટ અંતગાત કઈ પ્રવવૃત્તઓન વભાલેળ થામ છે ? 

 

59. વલયભગાભનુાં ભેદાન કઈ નદીના કાાંથી ફનેર છે ? 

 

60. વલકાવથી લાંગ્રચત યશરેા રકવલસ્તાયની ખાભીઓને દૂય કયલા ભાટે કઈ મજના છે ? 

 

61. ાંચામતીયાજ વાંસ્થાઓના દૃઢીકયણના એકભાત્ર ધ્મેમ વાથે જીીડીીને આગ લધાયલા કમા નાભનુાં 

અગ્રબમાન કયલાભાાં આલે છે ? 

 

62. 'સ્લચ્છ ગાભ સ્લસ્થ ગાભ' મજના અન્લમે યાજ્મ વયકાયે લા : 2007-08 લાની ઉજલણી કમા નાભથી 

કયી શતી? 

 

63. સ્લદેળ દળાન મજના શઠે, પ્રલાવન ભાંત્રારમ આભાાંથી ળેના ભાટે યાજ્મ વયકાય, કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ 

પ્રળાવનને કેન્દ્રીમ નાણાકીમ વશામ - CFA પ્રદાન કયે છે ? 

 

64. ગજુયાતભાાં આલેર એવળમાના વોથી રાાંફા ય લેનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

65. ગજુયાતના યફાંદય ળશયેભાાં ભશનદાવ કયભચાંદ ગાાંધીના જન્ભસ્થ ય આલેરા વાંિશારમનુાં નાભ 

શુાં છે ? 

 

66. ભીનાિી ભાંડદય કમાાં આલેલુાં છે ? 

 

67. લા 2020-21ભાાં ગજુયાત વયકાય દ્વાયા મુાંફઈ-અભદાલાદ શાઇસ્ીડ યેર ભાટે કેટરી યકભ પાલલાભાાં 

આલી છે ? 

 

68. અભદાલાદભાાં વાફયભતી નદી ય કુર કેટરા રુ છે ? 
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69. 'સયુત ડામભાંડ ફવા'નુાં િેત્રપ કેટલુાં છે ? 

 

70. વેફ્ટી શભ પય ગ્રચલ્રનભાાં ફાકને કઈ ઉંભય સધુી યાખી ળકામ ? 

 

71. બાયતભાાં વોપ્રથભ રાન્વજેન્ડય ળાાની સ્થાના કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આલી છે ? 

 

72. 'વશકાય વભત્ર મજના' ચરાલલા ભાટે જલાફદાય વત્તા કઈ છે ? 

 

73. 'જર જીલન વભળન' ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં ? 

 

74. ચીપ વભવનસ્ટય સ્કરયળી સ્કીભ શઠે ેયાભેડડકરભાાં અભ્માવ કયતા કેટરા વલદ્યાથીઓને રાબ 

આલાભાાં આલે છે ? 

 

75. 'યીગ્રિતરાર ભજમદુાય વપ્ર એવ.એવ.વી વળષ્ટ્મવવૃત્ત' મજના શઠે ધયણ 9થી 10ભાાં બણતાાં કન્મા અને 

કુભાય વલદ્યાથીઓને કેટરી વળષ્ટ્મવવૃત્ત ભલાાત્ર છે ? 

 

76. વાંત વળયભણી શ્રી યવલદાવ ઉચ્ચ કોળલ્મ તારીભ મજનાન રાબ રેલા ઇચ્છતા અનસુગુ્રચત જાવતના 

વલદ્યાથીઓ ભાટે કોટુાંગ્રફક આલકભમાાદા કેટરી શલી જઈએ ? 

 

77. સ્ટાટા -અ ઇન્ન્ડમાન રાબ રેલા ભાટે કાંની/ાટાનયળીનુાં લાવિક ટનાઓલય લધભુાાં લધ ુકેટલુાં શવુાં 

જઈએ ? 

 

78. કભાન્ડ એન્ડ કાંરર વેન્ટય- 2.0નુાં રકાાણ કના દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

79. ગબાલતી સ્ત્રીઓને કઈ મજનાભાાં ક ખયાક આલાભાાં આલે છે ? 

 

80. નવવિંગ ળાાભાાં અભ્માવ કયતી વલદ્યાવથિનીઓને સ્ટાઈેન્ડ ભેલલા ભાટે સવુનવિત કયેરી આલક ભમાાદા 

કેટરી છે ? 

 

81. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ભડશરાઓને સ્લયિણની તારીભ આલા કઈ મજના ળરૂ કયેર છે ? 
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82. ચટીરાન પ્રદેળ કમા પ્રદેળ તયીકે ઓખામ છે ? 

 

83. ભચ્ુ ડભે-2 ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? 

 

84. વળિાત્રી િાંથના યચવમતા કણ છે ? 

 

85. 'માંગ ઇન્ન્ડમા' વાપ્તાડશકના સ્થાક કણ શતા ? 

 

86. અરકનાંદા અને બાગીયથી કમા સ્થે ભે છે અને ગાંગા નાભ ધાયણ કયે છે ? 

 

87. ળાયદાીઠ કમા સ્થે આલેલુાં છે ? 

 

88. ભાનલ ઠક્કય કઈ યભત વાથે જડામેલુાં જાણીતુાં નાભ છે ? 

 

89. ટેસ્ટ ઇવનિંગ્વભાાં તભાભ 10 વલકેટ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ ડક્રકેટય કણ શતા ? 

 

90. નીચેનાભાાંથી કમા વલટાવભનને કફારાવભન તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે? 

 

91. પાંગર ત્લચાના ચે કે જે વાભાન્મ યીતે અંગઠૂાની લચ્ચે ળરૂ થામ છે તેને શુાં કશલેાભાાં આલે છે? 

 

92. અસ્શૃ્મતા વનલાયણની જગલાઈ કમા અનચુ્છેદભાાં કયલાભાાં આલી છે ? 

 

93. ધાયાવબા અને કાયફાયી વવલામ કેન્દ્ર વયકાયનુાં ત્રીજુ ાં અંગ કયુાં છે ? 

 

94. કમા કવલની યચનાઓ 'ગયફી' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

95. લા 2012ભાાં કાટૂા વનસ્ટ સ્લગાસ્થ ભાડયમ ડી વભયાન્ડાને કમ એલડા એનામત કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

96. ભનષુ્ટ્મનુાં લૈજ્ઞાવનક નાભ શુાં છે ? 

 

97. લાતાલયણીમ દફાણ ભાલા ભાટે કયુાં વાધન લયામ છે ? 
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98. કમા ગલનાય-જનયરને બાયતયત્ન યુસ્કાયથી નલાજલાભાાં આવ્મા ? 

 

99. લા 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા વવવલર વવલિવના િેત્રભાાં નીચેનાભાાંથી કને દ્મભૂણથી નલાજલાભાાં 

આવ્મા શતા ? 

 

100. 'દાાંડીકચૂ ડદલવ' ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

101. 'વલશ્વ કેન્વય ડદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. કમા કેન્દ્રીમ ફજેટભાાં 'લન સ્ટેળન લન પ્રડવટ'ની જાશયેાત કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

103. ગજુયાત વાડશત્મ અકાદભીની સ્થાના કઈ વારભાાં થઈ શતી ? 

 

104. 'ભારગડુી ડઝે'ના રેખક કણ છે ? 

 

105. પ્રથભ જ્ઞાનીઠ એલડા ક્યાયે આલાભાાં આવ્મ શત? 

 

106. ઇવયના જણાવ્મા મજુફ, ચાંદ્રમાન-2 મનૂ વભળન ચાંદ્રના કમા વલસ્તાયભાાં ળધ કયળે ? 

 

107. એર.વી.એ. તેજવભાાં કયુાં એન્સન્જન પીટ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

108. કચ્છભાાં કની માદભાાં દય લે ભે બયામ છે ? 

 

109. યાલણની ત્નીનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

110. દાાંડડમા-યાવ કમા યાજ્મનુાં રકવપ્રમ નતૃ્મ છે ? 

 

111. તાજભશરે કમા વમ્રાટના ળાવન દયવભમાન ફાંધામ શત ? 

 

112. યણકયુ જૈન ભાંડદય યાજસ્થાનના કમા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

113. ગીય જજલ્રાના કમા સ્થે ગયભ ાણીના કુાંડ આલેરા છે ? 
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114. ભશાયાષ્ટ્રભાાં કયુાં જ્મવતગ્રરિંગ ભાંડદય આલેલુાં છે ? 

 

115. ઋગ્લેદભાાં વોથી લધ ુભાંત્ર કમા લૈડદક દેલતાના છે ? 

 

116. ફેન ડકિંગ્વરી નીચેનાભાાંથી કમા િેત્ર વાથે વાંકામેર છે ? 

 

117. યવીકયણન આયાંબ કણે કમો ? 

 

118. નીચેનાભાાંથી કયુાં આઉટટુ ડડલાઇવ છે? 

 

119. કમ્પ્યટુય આઉટટુ ઉકયણ 'VDU'નુાં આખુાં નાભ શુાં છે ? 

 

120. ળૈર ગપુા ગજુયાતનાાં ક્યા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ? 

 

121. રૂદ્દ્ર ભશારમ નાભથી પ્રવવિ બગલાન વળલનુાં ભાંડદય ક્યાાં આલેલુાં છે? 

 

122. કમા ખાંડભાાં વોથી લધ ુલવતીગીચતા છે ? 

 

123. ટેવળમભ નાઇરેટનુાં આક્વલક સતૂ્ર શુાં છે? 

 

124. સ્લાભી વલલેકાનાંદ ધભાવાંભેરનભાાં બાગ રેલા ગમા શતા તેનુાં આમજન કઈ વારભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં 

શતુાં ? 

 

125. કમા જજલ્રાન વલસ્તાય ઝારાલાડ તયીકે ઓખામ છે ? 


