
 

          Gyan Guru College Quiz Bank 13 September | કોરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે વવલઝના પ્રશ્નો | 

 

1. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા યણોત્વલ કમા ભવશનાઓ દયવભમાન ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

2. નીચેનાભાાંથી કઈ વાંસ્થા વનકાવ,વધયાણ અને લીભા વાથ ેવાંરગ્ન છે ? 

 

3. વલશ્લનુાં વૌથી રાાંફુાં યેરલ ેસ્ટેળન કમા દેળભાાં આલેરુાં છે ? 

 

4. ગુજયાતના કમા ળશેયન ે'વોરાય વવટી' તયીકે વલકવાલલાભાાં આલી યહ્ુાં છે ? 

 

5. ગુજયાત યાજ્મના 'અાંત્મોદમ અન્ન મોજના' (AAY) કુટુાંફોન ેવમાયથી કાડડદીઠ ભાવવક ૧ કકરોગ્રાભ તલુેયદાનુાં વલતયણ 

કયલાભાાં આલે છે ? 

 

6. યવજસ્રાય જનયર અન ેવેન્વવ કવભળન બાયત કમા ભાંત્રારમ શેઠ કાભ કયે છે ? 

 

7. ઇન્રાસ્રવચય અન ેટવેનોરોજી વોટડ (આઇટીએવ) મોજના જે નેળનર શેન્ડરૂભ ડલેરભેન્ટ પ્રોગ્રાભ (એનએચડીી)ના 

ઘટકોભાાંનો એક છે, તેનો ઉદ્દેળ ળો છે ? 

 

8. ભવશરાઓ અન ેફાકોનુાં ગેયકામદે જાતીમ ળોણ અન ેદેશવ્માાય અટકાલલા ભાટનેી મોજના કઇ છે ? 

 

9. નેળનર યેર અને રાન્વોટેળન ઈવન્સ્ટટ્મૂટ વમાાં આલેરી છે ? 

 

10. આમુષ્ભાન બાયતનો ળબુાયાંબ કોણ ેકમો ? 

 

11. બાયત વયકાયની ફટેી ફચાલો, ફેટી ઢાઓ (ફીફીફીી) મોજના કમા રક્ષ્મ વાથ ેળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

12. ATVTનુાં ૂરાં નાભ ળુાં છે ? 

 

13. લડાપ્રધાન શ્રી નયને્રબાઈ ભોદીએ ફટેી ફચાઓ, ફેટી ઢાઓ (ફીફીફીી) મોજના વમાય ેળરૂ કયી ? 

 

14. ગુજયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અાંતગડત ગુણલત્તામુવત વળક્ષણ ભાટે વલશ્લ ફને્કના વશમોગથી કઈ મોજનાનો આયાંબ 

કયલાભાાં આવ્મો છે ? 

 

15. ઇન્પોભેળન, એજ્મુકેળન અન ેકમ્મુવનકેળન (IEC) મોજના અાંતગડત ઈરેવરોવનક ભીકડમા કેમ્ઇનભાાં ળુાં વાભેર છે ? 

 

16. ગુજયાતભાાં ઇરેવવરક વ્શીકર ોવરવી કમા લડભાાં દાખર કયલાભાાં આલી ? 

 

17. ગીય તથા ફશૃદ ગીયભાાં કલૂાભાાં ડી ભૃત્મુ ાભતાાં લન્મ પ્રાણીઓને અટકાલલા ભાટનેી મોજનાભાાં ગજુયાત વયકાય દ્લાયા 

ેયાીટ લોર ફનાલલા ભાટે કેટરા ટકા યકભની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 
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18. યાષ્ટ્રીમ કટોકટી દયવભમાન વાંવદ દ્લાયા યાજ્મ વલધાનવબાની ભદુત કેટરા વભમ ભાટે લધાયી ળકામ છે ? 

 

19. PFMS કમા વલબાગ દ્લાયા રાગુ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

20. ગુજયાત યાજ્મના ળશેયી વલસ્તાયભાાં આલાવીમ આયવક્ષતતા અાંતગડત અગ્રતા ધયાલતા કટુુાંફોની ઓખાણ ભાટનેાાં ધોયણો 

કમા છે ? 

 

21. લન વલબાગના વાભાવજક લનીકયણ કામડક્રભ અાંતગડત યસ્તા, નશેયકાાંઠા અને યલે્લનેી ફાંન ેફાજુની ટ્ટીઓભાાં લૃક્ષલાલેતય 

મોજના વને 2010-2011થી કમા નાભ ેઓખામ છે ? 

 

22. કેન્ર વયકાયના વશકાય ભાંત્રારમ અાંતગડત ડેયી વશકાય મોજના કમા દૃવિકોણને વાકાય કયલા ભાટ ેળરૂ કયલાભાાં આલી ? 

 

23. IGSTનુાં ૂરાં નાભ ળુાં છે ? 

 

24. લાત્વલ્મ કદલવની ઉજલણી વમાાં કયલાભાાં આલ ેછે ? 

 

25. ગુજયાતનાાં પ્રથભ ભવશરા કુરવતનુાં નાભ જણાલો. 

 

26. બાયતનુાં વૌથી ભોટુાં ભેંગ્રોલ જાંગર કમુાં છે ? 

 

27. ગુજયાત વયકાય શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ દ્લાયા ચારતી શોભ ટાઉન મોજનાનો રાબ વત-ત્નીના કકસ્વાભાાં કટેરી 

વ્મવવતઓને ભળે ? 

 

28. ReD (દસ્તાલેજોની નોંધણી)નો ભુખ્મ ઉદ્દેળ ળુાં છે ? 

 

29. બાયતીમ વલધાથીઓને માડલયણ અન ેબૌગોવરક વાંદાનો કયચમ થામ એ ભાટ ેનીચેનાભાાંથી કમુાં ોટડર કામડયત છે ? 

 

30. કમુાં ગૃશ બાયતના ફાંધાયણ ભજુફ નલી અવખર બાયતીમ વેલાઓ ભાટે શેર કયે છે ? 

 

31. નેળનર એવવી-એવટી શફ મોજનાની ેટા-સ્કીભ કઈ છે? 

 

32. કામદા અને ન્મામ ભાંત્રારમ શેઠ કેટરા વલબાગો આલે છે? 

 

33. ગ્રાભીણ વલકાવ ભાટે વાાંવદો દ્લાયા અભરભાાં શોમ તલેી મોજના કઈ છે ? 

 

34. ીએચ.ડી. કયતા વલદ્યાથીઓને કઈ વશામ આલાભાાં આલ ેછે ? 

 

35. આલકલેયા ધાયા, 1961ની કરભ 80 EE ભુખ્મત્લ ેનીચેનભાાંથી કઈ કાત વાથ ેવાંફાંવધત છે? 

 

36. ગુજયાતભાાં સ્લયાજ આશ્રભ વમાાં આલેરો છે ? 

 

37. વયદાય વયોલય ડેભ કેટરો રાાંફો છે ? 
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38. 'જ્મોવત ગ્રાભોદ્યોગ વલકાવ મોજના'ના અયજદાય ભાટ ેલમ ભમાડદાના ભાદાંડ ળુાં છે? 

 

39. ગુજયાતભાાં દીઘડકા વધુી ળાવન કયનાય ચાલડા લાંળનો છેલ્રો યાજલી કોણ શતો ? 

 

40. નીચેનાભાાંથી કઈ મોજના શલાઈ કટકકટના બાલભાાં ઘટાડો કયીને શલાઈ ભુવાપયીને પ્રોત્વાશન આ ેછે ? 

 

41. કમો અવધવનમભ એયક્રાફ્ટની ગેયકામદેવય જપ્તીના દભન ભાટે શેગ શાઇજેકકગ કન્લને્ળનન ેરાગુ કયે છે ? 

 

42. બાયતભાાં વૌથી શેરી ભશાનગયાવરકાની યચના કમા ળશેયભાાં થઈ શતી ? 

 

43. ગુજયાતના ગેવ પ્રાન્ટની ક્ષભતા કટેરી છે ? 

 

44. ૧૯૬૦ની ૩૦ એવપ્રર વુધી ગુજયાત કમા યાજમનો બાગ શતુાં ? 

 

45. ૂલાડપાલ્ગનુી નક્ષત્ર વાથે કમો છોડ વાંફાંવધત છે ? 

 

46. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા વેન્ટય ઓપ એવવેરન્વ સ્થાલા ભાટ ેગાાંધીનગયની કઈ ફે મુવનલર્સવટીઓની વાંદગી કયલાભાાં 

આલી શતી ? 

 

47. નેળનર શેકયટેજ વવટી ડલેરભેન્ટ એન્ડ ઓગ્ભેંટેળન મોજના (HRIDAY) વમાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

48. ઝલેયચાંદ ભેઘાણીના કમા ુસ્તકભાાં ભૂકવલેક તયીકે ૂજમ દાદા યવલળાંકય ભશાયાજનુાં વ્મકકત્લ વુેય ેપ્રગટ થામ છે ? 

 

49. ગુજયાતભાાં બાયતીમ કયઝલડ ફેંકની ળાખા કમા ળશેયભાાં આલેરી છે ? 

 

50. ાયવીઓ કમા મુગભાાં ગજુયાતભાાં આવ્મા શતા ? 

 

51. બલાઈના આદ્યવતા અવાઈત ઠાકય ઊંઝાભાાં આવ્મા છી તઓે કઈ જ્ઞાતથી ઓખાલા રાગ્મા ? 

 

52. ગુજયાતી વાવશત્મભાાં વૌપ્રથભ ખાંડકાવ્મની યચના કોણ ેકયી શોલાનુાં ભાનલાભાાં આલ ેછે ? 

 

53. ગુજયાતભાાં આલેર ભયીન વેન્ચુયી કેટરા ચોયવ કક. ભી.ના વલસ્તાયભાાં યવક્ષત કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

54. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી ભજુફ બાયતની કુર જનવાંખ્મા કેટરી શતી ? 

 

55. SHODH મોજના અાંતગડત ગણુલતામુવત વાંળોધન કયતા વલદ્યાથીને કટેરુાં સ્ટાઇને્ડ આલાભાાં આલે છે ? 

 

56. કઈ વાંસ્થા ૌયાવણક શસ્તપ્રતો અને વળરારેખોની જાલણી અન ેવાંળોધનનુાં કાભ કય ેછે ? 

 

57. જાશેય લશીલટના વલકાવનો ત્રીજો તફવકો (ઈ.વ.1938 થી ઈ.વ. 1947) ળાનાથી વાંફાંવધત છે ? 
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58. લડ 2011ની SECC દ્લાયા ઓખી કાઢલાભાાં આલેરા કટુુાંફો કઈ મોજના શેઠ વનિઃળુલ્ક લીજજોડાણો ભેલલા ાત્ર 

ફનળે  

 

59. 'કુરી' નલરકથાના રેખક કોણ છે ? 

 

60. ગુજયાતભાાં i -Hubની સ્થાના વમાયે થઈ ? 

 

61. કપકવ રેકય (ી) છોડ કમા તીથંકય (કલેરી લૃક્ષ) વાથે વાંફાંવધત છે? 

 

62. ASPIRE (અ સ્કીભ પોય પ્રભોળન ઓપ ઇનોલેળન, રૂયર ઇંડસ્રીઝ એન્ડ એન્ટયપ્રેન્મોયળી) સ્કીભ શેઠ, રાઇલરીશૂડ 

વફઝનેવ ઇન્વમુફટેય (એરફીઆઈ)નુાં કામડ ળુાં છે? 

 

63. વૌની મોજનાનો ત્રીજો તફવકો કોના દ્લાયા ળરૂ કયલાભાાં આવ્મો શતો? 

 

64. CMFRI દ્લાયા વાંળોધકો અન ેરોકોના વળક્ષણ ભાટે દકયમાઈ અન ેદકયમાકાાંઠાના લાતાલયણભાાં ફનતી પ્રજાવતઓના વાંગ્રશ, 

જાલણી, વૂવચ અને પ્રદળડન ભાટ ેકમુાં વાંગ્રશારમ સ્થાલાભાાં આવ્મુાં છે? 

 

65. 67ભો યાજ્મ કક્ષાનો લન ભશોત્વલ વમાયે ઉજલામો શતો ? 

 

66. વસ્કર અગ્રેડેળન અન ેભવશરા કોમય મોજનાનો ભુખ્મ પામદો ળો છે? 

 

67. વીડ સ્ાઇવીવ અને યાઇઝોભેટીક સ્ાઇવ એ કમા ાકોના પ્રકાયો છે? 

 

68. ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રારમ દ્લાયા 'STRIDE ' મોજના વમાયે ભાંજૂય કલાભાાં આલી? 

 

69. કઈ મોજના નાના અન ેવીભાાંત ખેડૂતોન ેલૃદ્ધાલસ્થા વુયક્ષા અને વાભાવજક વુયક્ષા ૂયી ાડ ેછે? 

 

70. કમા પ્રોગ્રાભભાાં ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં સવચાઈ અને યશેણાાંક/કોભર્સળમર રોડ ના અરગીકયણનુાં ભુખ્મ ાવુાં છે જેથી કયીન ે

લીજ ચોયી અટકાલલા ગરાાં રઈ ળકામ? 

 

71. બાયતનુાં કમુાં ફાંદય અયફી વભરુની યાણી તયીકે ઓખામ છે? 

 

72. બાયત વયકાય દ્લાયા 'પ્રધાનભાંત્રી વુયક્ષા ફીભા મોજના' શેઠ લીભાધાયકના આાંવળક ળાયીકયક અળવતતાનાાં કકસ્વાભાાં કેટરુાં 

કલયજે ૂરાં ાડલાભાાં આલે છે? 

 

73. બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ આલકનો અાંદાજ કોના દ્લાયા રગાલલાભાાં આલે છે ? 

 

74. ગુજયાતભાાં એકભાત્ર એકભાત્ર જ પ્રાવલત વાંલધડનક્ષેત્ર વમાાં આલેરુાં છે? 

 

75. 'ફાંધાયણ કદલવ'ની ઉજલણી વમાયે કયલાભાાં આલે છે ? 
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76. બ્મુટીઆ ભોનોસ્ભાડ (ખાખયો/રાળ) લૃક્ષ કમા તીથંકય વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

77. નાકોકટવવ કાંરોર બ્મુયોનુાં કામડ કમા ત્રણ સ્તાંબો ય આધાકયત છે? 

 

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

 

79. બાયત વયકાય દ્લાયા જનજાવત ગૌયલ કદલવ વમાય ેઉજલામ છે ? 

 

80.  ગ્રાભોદ્યોગ વલકાવ મોજના શઠે ભધભાખી ઉછેયની પ્રલૃવત્તનો ઉદ્દેળ ળો છે ? 

 

81. નેળનર એવવપ્રવે શાઈલ-ે2 (NE2) વમાાં આલેરો છે ? 

 

82. ફેયોભીટયની ળોધ કોણ ેકયી ? 

 

83. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા ગાાંધીનગયભાાં કમા અવધવનમભ શેઠ વચલ્રન મુવનલર્સવટીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? 

 

84. બાયત વયકાય દ્લાયા ગોલ્ડ ભોનેટાઇઝેળન સ્કીભ (GMS) કઈ તાયીખે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

85. કરાઈભેટ ચેન્જ અાંગ ેનોંધાત્ર કાભગીયી ફદર આલાભાાં આલતા ુયસ્કાય ભાટનેા આલેદનત્રક કઈ લફેવાઈટ ય 

ઉરબ્ધ છે ? 

 

86. કઈ મોજનાનો શેત ુકોમય પ્રોવસેવગ (કાથી ય પ્રકક્રમા) કયતા પ્રદળેોભાાં ભવશરા કાયીગયો વવશત ગ્રાભીણ કાયીગયોને સ્લ-

યોજગાયની તકો ૂયી ાડલાનો છે ? 

 

87. વભાન તકો, વભાનતા, વાભાવજક ન્મામ અન ેકદવ્માાંગજનોના વળવવતકયણની ખાતયી કયલા ભાટ ેવક્ષભ લાતાલયણ 

ફનાલલાની મોજના કઈ છે ? 

 

88. આચામડ આનાંદળાંકય ધ્રલુે કઈ મુવનલર્સવટીભાાં ઉકુરવત તયીકે શોદો વાાંબળ્મો શતો ? 

 

89. ‘ગુજયાત’ ળબ્દ કમા ળાવનકાભાાં પ્રચવરત થમો ? 

 

90. કચ્છ વજલ્રાભાાં આલેરા ાનધ્રો વલસ્તાયભાાંથી કમુાં ખનીજ ભી આલ ેછે ? 

 

91. ખાંડારા વગકયભથક કમા યાજ્મભાાં આલેરુાં છે ? 

 

92. લડ 2022ના 'વલશ્લ ઓટીઝભ જાગૃવત કદલવ'ની થીભ કઈ યાખલાભાાં આલી શતી ? 

 

93. ગુજયાત વયકાય વલવલધ વયકાયી મોજનાઓની ભાવશતી તેની ગ્રાભીણ લવતી વધુી કલેી યીતે શોંચાડે છે ? 

 

94. ગુજયાતના 2022-23 ફજેટ અાંતગડત યોજગાયીની નલી તકો ઊબી કયલા IT અન ેફામોટેકનોરોજીના ક્ષતે્રોભાાં યોકાણન ેલગે 

આલા કઈ નીવતની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે ? 
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95. ળે,સ્લૈયવલશાય અન ેવદ્લયેપ -એ કમા ગજુયાતી વજડકના ઉનાભો છે ? 

 

96. અભદાલાદભાાં ગ્રીન કલય લધાયલા નલવનર્સભત 'નયેન્ર ભોદી લન' ભાાં 2021-2022 દયવભમાન કટેરા લકૃ્ષોનુાં લાલેતય કયલાભાાં 

આવ્મુાં છે ? 

 

97. AIIB નુાં ૂરાં નાભ ળુાં છે ? 

 

98. ગુજયાતભાાં નોંધામેર લનસ્વતની જૈવલક વલવલધતાભાાં કટેરા પ્રકાયની વદ્લઅાંગી જોલા ભે છે ? 

 

99. ગુજયાતભાાં લડોદયા વલસ્તાયની ભોતીુયા ખાણભાાં કમો થ્થય કાઢલાભાાં આલે છે? 

 

100.  બાયતભાાં એપ્રેવન્ટવળી યજીસ્રેળન ભાટ ેકમા ોટડરનો ઉમોગ થામ છે ? 

 

101. નીચેનાભાાંથી કોન ેલડ 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્લાયા વલજ્ઞાન અન ેઇજનેયી ક્ષેત્રભાાં દ્મ વલબૂણથી નલાજલાભાાં આવ્મા 

શતા ? 

 

102. બાયતના ભુખ્મ ન્મામાધીળ દ્લાયા રોન્ચ કયામેર વોફ્ટલયે 'FASTER'નુાં ૂરાં નાભ ળુાં છે ? 

 

103. બાયત વયકાય દ્લાયા દ્મ યુસ્કાયોની ળરૂઆત વમાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

104. ભધ્મકારીન ગુજયાતી વાવશત્મભાાં અનલુાદક કવલનુાં વલોચ્ચ સ્થાન કોણે ળોબાવ્મુાં છે ? 

 

105. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા 'કડવજટર ઈવન્ડમા લીક -2022' અાંતગડત 'કડવજટર ભેરા એક્ષ્ો' વમાાં મોજલાભાાં આવ્મો શતો ? 

 

106. પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભ વડક મોજનાનો પ્રમાવ શાડી યાજ્મો,યણ વલસ્તાયો તભેજ આકદલાવી વલસ્તાયોના કટેરાાંથી લધુ 

વ્મવવતઓની લસ્તી ધયાલતા આલાવને જોડલાનો છે? 

 

107. વલશ્લ વાક્ષયતા કદલવ તયીક ેકમો કદલવ ઉજલામ છે ? 

 

108. ારીતાણાના જૈન ભાંકદયો કમા લડત ય આલેરા છે? 

 

109. નીચેની કઈ નદી બાયતની દ્લીકલ્ીમ નદી છે ? 

 

110. કમુાં કક્રકેટ ગ્રાઉન્ડ 'The G' તયીકે ણ ઓખામ છે ? 

 

111. બાયતભાાં પ્રકાવળત થમેરુાં પ્રથભ અખફાય કમુાં શતુાં ? 

 

112. ગ્રામ્મ અને ત્માયફાદના સ્તય ેઉરબ્ધ વલવલધ આયોગ્મ વુવલધાઓ વલળ ેજાગૃવતના વાંદબડભાાં VHSNDનુાં ણૂડ સ્લરૂ ળુાં છે 

? 

 

113. બાયતના ફાંધાયણના કમા અનુચ્છેદભાાં યાષ્ટ્રવતના શોદ્દાની ળયતો અાંગનેી જોગલાઈ કયલાભાાં આલેર છે ? 
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114. ગુજયાતી વાવશત્મભાાં પ્રથભ નલરકથા રખનાય રેખકનુાં નાભ ળુાં છે ? 

 

115. ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્લાયા પ્રાથવભક વળક્ષણન ેલધાયલા ભાટ ેકઈ મોજના અનાલલાભાાં આલી છે ? 

 

116. સ્લયાજ ક્ષ વાથે કોણ વાંકામેરુાં શતુાં ? 

 

117. ગુજયાત લન વલબાગના લડ 2017ના લન્મજીલ લસ્તી ગણતયી પ્રભાણ ેગીધ (Vultures Species)ની વાંખ્મા કટેરી છે ? 

 

118. બાયતભાાં કઈ મોજનાનો શેત ુદૂધ અને દધૂના ઉત્ાદનોની ગણુલત્તા લધાયલા અને વાંગકઠત દધૂ પ્રાવપ્તનો વશસ્વો 

લધાયલાનો છે ? 

 

119. ોતાના ળાવનકાભાાં પયવજમાત પ્રાથવભક વળક્ષણ દાખર કયનાય યાજલી કોણ શતા ? 

 

120. ગુજયાતનુાં શેરુાં વૌય ઊજાડ ગાભ કમુાં છે ? 

 

121. લડ 2021 ભાટ ેબૌવતકળાસ્ત્રનો નોફેર ુયસ્કાય કોને એનામત કયલાભાાં આવ્મો શતો ? 

 

122. અભદાલાદ કમા વભમગાા દયવભમાન ગજુયાતનુાં ાટનગય શતુાં ? 

 

123. અભદાલાદની આઠ લડની આમાડએ વરાઈભેટ ચેન્જ ય રખરેા ુસ્તકનુાં નાભ ળુાં છે ? 

 

124. 'પ્રધાનભાંત્રી કકવાન ઊજાડવુયક્ષા અને ઉત્થાન ભશા અવબમાન મોજના' શેઠ યાજ્મ વયકાયો દ્લાયા કેટરી વફવવડી વશામ 

ૂયી ાડલાભાાં આલ ેછે ? 

 

125. ીએભએવએભએ(PMSMA)નુાં ૂરાં નાભ જણાલો. 

 

126. ઉયોવત લીકડમોભાાં પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયેન્ર બાઈ ભોદી કઈ મોજના વલળેની લાત કયી યહ્ા છે?  

127. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયને્રબાઈ ભોદી ળર કયેર ીએભ વુયક્ષા લીભા મોજના અાંતગડત ભૃત્મુ ાભનાય વ્મવવતના કયલાયને કટેરા 

રૂવમાની લીભા વશામ આલાભાાં આલે છે? 
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