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Gyan Guru School Quiz Bank 02 September@G3q Quiz | કલૂના િવ ાથ ઓ માટે િ વઝના નો 
 

1. PMJJBY યોજના લાભ મેળવવા 27.04.2022 સુધીમાં કુલ કટેલા લોકોએ ન ધણી કરાવી છે ?  
 

2. અહ  આપેલ વી ડયોમાં ધાનમં ી નરે  મોદીએ શ  કરેલ અટલ પે શન યોજનાની વાત કરવામાં આવી છે. તો આ યોજના કયારે ચાલુ 
કરવામાં આવી છે ?  
  https://youtu.be/hcPj3HFN9FY 
 

3. દૂધમાંથી કયું ોટીન મળે છે જે દૂધને તેનો સફેદ રંગ આપે છે ? 
 

4. 'CSIR' નું પૂ ં નામ શું છે? 
 

5. IIT ગાંધીનગર ગુજરાતના કયા નદી કનારે આવેલુ ંછે ? 
 

6. ગુજરાતની સૌથી જૂની લો કોલેજ કઈ છે ? 
 

7. ગુજરાત સરકાર વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલી 'કો ચગ સહાય યોજના' હેઠળ ખાનગી કો ચગ લાસમાં જોડાવા માટ ેધોરણ 11 અને 12ના 
િવ ાન વાહમાં અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓને વષમા ંકેટલી વાર િવ ાથ  નાણાકીય સહાય મળવા પા  છે ? 
 

8. વડા ધાન ી નરે  મોદી વારા મહ વાકાં ી ' વ છ ભારત અિભયાન' યારે શ  કરવામાં આ યંુ હતું ? 
 

9. ભવનાથ મહાદેવનો મેળો ગુજરાતમાં કયા મિહનામાં ઉજવવામાં આવે છે ? 
 

10. સ તક એ યઅુલ ફેિ ટવલ ઓફ યુિઝકનંુ આયોજન કોના વારા કરવામાં આવે છે ? 
 

11. લંડનમાં ડૉ.આબેંડકર મેમો રયલનંુ ઉ ઘાટન કરનાર ભારતના વડા ધાન કોણ હતા ? 
 

12. સોલંકી વંશના કયા શાસક ેયા ાવેરો નાબૂદ કય  હતો ? 
 
13. ગાંધી  દિ ણ આ કાથી યારે ભારત પરત ફયા હતા ? 
 
14. દ રયાખાન ઘુ મટ યા ંઆવલેો છે ? 
 
15. નર સહ મહેતાથી શ  થયલેા યુગને કયા યુગ તરીક ેઓળખવામાં આવે છે ? 
 

16. ઝવેરચંદ મેઘાણીને 'રા ીય શાયર'નંુ િબ દ અપાવનાર કા યસં હ કયો છે ? 
 

17. લોક ચિલત ઢાળોમાં ભજન અને ગીતોના ગાયક - લોકકિવ કોણ છે ? 
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18. ભારતની સૌથી ાચીન ભાષા કઈ છે ? 
 

19. ગૌતમ બુ ધની પ નીનું નામ શુ ંહતું ? 
 

20. નીચેનામાંથી કયો વેદ વેદ યીનો ભાગ નથી ? 
 
21. ગુજરાતીઓનંુ નવંુ વષ યારથી શ  થાય છે ? 
 
22. ચૈ  મિહનાનો થમ દવસ કયા તહેવાર તરીક ેઉજવાય છે ? 
 
23. 'કા ત' કોનંુ તખ લસુ છે ? 
 
24. 1965ના ભારત-પાક યુ ધમાં ગુજરાતના કયા મુ યમં ીનું િવમાની દુઘટનામા ંિનધન થયું હતું ? 
 

25. ખાનગી માિલકીની જમીનમાં વૃ  વાવેતર(ફામ ફોરે ી) યોજના અંતગત વળતર ચૂકવણી જે ત ેવષના કયા માસમાં કરવામાં આવે છે ? 
 

26. ભારતમાં ન ધાયેલ ાણીઓની જૈિવક િવિવધતામાં કેટલા કારના િવહગ(પ ી) જોવા મળ ેછે ? 
 

27. ગુજરાતમાં ન ધાયેલ ાણીઓની જૈિવક િવિવધતામાં કેટલા કારના સ તન ાણી જોવા મળ ેછે ? 
 

28. ગુજરાતમાં આવેલ ખીજડીયા પ ી અભયાર ય કેટલા ચોરસ ક. મી.ના િવ તારમાં રિ ત કરવામા ંઆવેલ છે ? 
 

29. સુરત પાસે કયો દ રયા કનારો યાત છે ? 
 

30. કણાટકનુ ંરા ય ાણી કયંુ છે ? 
 

31. રાજ થાનનંુ રા ય પ ી કયું છે ? 
 

32. ભારતનો થમ સોલાર પાક યાં આવેલો છે ? 
 

33. અ દલુ કલામ ટે નોલો  ઇનોવેશન નેશનલ ફલેોિશપ કીમની હેરાત કયા િવભાગે કરી છે ? 
 
34. ગુજરાતના ભૌગોિલક સકંેત ( આઇ ટેગ) હેઠળ નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થાય છે ? 
 

35. ઈ.એફ.આઈ.આરની તપાસ પૂણ કરી કોટમાં કટેલા દવસમાં રપોટ મોકલવાનો હોય છે ? 
 
36. ભારતમાં 'નેશનલ સે ટર ઓફ ઓગિનક ફા મગ' યાં આવેલુ ંછે ? 
 
37. ગુજરાતના લોકો માટ ેબહુિવધ િવકાસ અને વનની સરળતા વધારવા માટે તાજેતરમાં કયું અિભયાન શ  કરવામાં આ યું છે ? 
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38. ગુજરાતમાં ગૌરવ સેના ભવન યા ંઆવેલ ુછે ? 
 

39. ભારતની કઈ નદી બ ેવાર કકવૃ ને પસાર કરે છે ? 
 

40. ભારત સરકારની કઈ સવ ચ સં થા મ-ે૨૦૧૬થી આપિ ના િતભાવમાં સામુદાિયક વયંસેવકોની તાલીમ માટ ે'આપદા િમ 'ની કે ીય 
ે ની યોજના અમલમા ંમૂકી રહી છે ? 

 

41. ભારતમાં 2018મા ંનવા 'મિહલા સુર ા િવભાગ'ની થાપના કોણે કરી ? 
 

42. તમાકુના યસનનો ઘટાડો કરવા માટે કયો કાય મ શ  ંકરવામાં આ યો છે ? 
 

43. ભારતમાં રોકાણ કરવા ઇ છતા રોકાણકારો માટે સલાહકાર, માગદશક અન ેસુિવધા પરુી પાડવાનું કામ કઈ એજ સી કર ેછે ? 
 
44. NER અને િસિ કમમાં MSMEના મોશનનો મુ ય લાભ શો છે ? 
 
45. ાચીનકાળમાં ગુજરાતનંુ કયંુ બંદર મરી-મસાલા અને રશેમના યાપાર માટે ણીતંુ હતંુ ? 
 

46. 2016માં કરેલ હેરાત મુજબ, ઓરકેલ નીચેના િવક પોમાથંી કયા શહેરમાં ઈ યુબશેન સે ટર થાપશે ? 
 
47. ભારત સરકારની 'દીનદયાલ અં યોદય યોજના'ના ંલાભાથ ઓ કોણ છે ? 
 

48. આઈ.ટી.આઈ. જનરલ કટેેગરીના તાલીમાથ ઓને માિસક કેટલુ ં ટાઇપે ડ આપવામાં આવે છે ? 
 

49. રા ય િવધાનસભામાં કોની પૂવ સંમિતથી મની િબલ રજૂ કરી શકાય છે ? 
 

50. બંધારણનો કયો અનુ છેદ રા પિતન ેરા યસભાનું િવસજન કરવા સ મ બનાવે છે? 
 

51. ભારતના બંધારણના કયા અનુ છેદમાં રા યો વ ચે સહકારની જોગવાઈ છે ? 
 

52. પેસીફાઇડ બક નો સ સસેેશન ઓફ લાયિબિલટી એ ટ હેઠળ બકમાં કઈ નોટો આવે છે? 
 

53. ભારતમાં કોલેિજયમ િસ ટમ થમ વખત કયા સંબંધમાં દાખલ કરવામા ંઆવી હતી ? 
 

54. બોનસ અિધિનયમ 1965મા ંકેટલા વખત સુધારા કરવામાં આ યા છે ? 
 

55. કયા મં ાલયે સંસદમા ંનેશનલ કિમશન ફોર હોિમયોપેથી (સધુારા) િબલ 2021 રજૂ કય ુ? 
 

56. ભારત સરકારની કઈ સિમિતએ બંધારણમાં મૂળભૂત ફરજોનો સમાવેશ કરવાની ભલામણ કરી હતી ? 
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57. મુ યમં ી ગૃહ યોજના કે ની કઈ યોજના હેઠળ વધારાની રા ય સહાય પુરી પાડે છે ? 
 

58. 'હર ખેત કો પાની' યોજનાનંુ અમલીકરણ કઈ કચેરી વારા કરવામાં આવે છે ? 
 

59. નીચેનામાંથી કયો દ રયા કનારો પરવાળા અને મે ુવ માટે ણીતો છે ? 
 

60. કયા રા યે માટ િવલેજ યોજના શ  કરી ? 
 

61. 73મા ંબંધારણીય સુધારામાં અનુસૂિચ દાખલ કરી તેમાં કટેલાં િવષયો પંચાયતોને ફાળવવામાં આ યા છે ? 
 

62. ગુજરાત રા યના ખેડૂતોની ખેતી માટે જ ર પડતી ખેત સામ ી િવશેની માિહતી કયા પોટલ પર સમયસર મળી રહે છે ? 
 

63. ગુજરાત રા યમાં ' જળ ાવ િવકાસ કાય મ'ના અસરકારક અમલીકરણ માટેની નોડલ એજ સીનંુ નામ શુ ંછે ? 
 
64. એકવાર ભારતમાલા અમલમાં મકુાયા પછી કટેલા િજ લાઓને નેશનલ હાઈવે િલ કજે વારા જોડવાની અપે ા છે ? 
 
65. ગુજરાતમાં યાત પયટન થળ ' લેક િહલ' કયા થળે આવેલુ ંછે ? 
 

66. ગુજરાતનંુ િસ ધ ટ ડયા મહાદેવ મં દર કઈ નદીન ે કનારે આવેલું છે ? 
 
67. સાદ યોજનાનો હેત ુભારતમાં કયા પયટનના િવકાસ અને ચાર માટે માગ મોકળો કરવાનો છે ? 
 

68. નરે  મોદી ટે ડયમમા ં'આઉટડોર ેિ ટસ ફી ડ' ની સં યા કેટલી છે ? 
 

69. નાણાકીય સા રતા ઝંુબશે યાર ેશ  કરવામાં આવી હતી ? 
 

70. સામાિજક યાય અને અિધકા રતા મં ાલય હેઠળના 'SIPDA' નું પૂ ં નામ શું છે ? 
 

71. પી.એચ.ડી.નો અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓન ેદશ માસ સુધી મહારા  સયા રાવ ગાયકવાડ ફેલોિશપ યોજના અંતગત કટેલા િપયાની 
ફલેોિશપ સહાય મળ ેછે ? 
 

72. ગુજરાતમાં વષ 2021 દરિમયાન િપયા બે હ ર કરોડના ખચ આ દવાસી િવ તારોમાં કેટલા ઘરોને નળ જોડાણ આપવામાં આવેલ છે ? 
 

73. રાજય પવતારોહણ પા રતોિષક યોજના અંતગત સાહસવીરો પા રતોિષક માટે જ રી લાયકાત મુજબ 6000 મીટરથી વધુ ચાઇ કટેલી વખત 
ચઢેલા હોવા જોઇએ ? 
 

74. મિહલા અને બાળ િવકાસ મં ાલય વારા વષ 2022મા ંગુજરાત રા યમાંથી 'નારી શિ ત પુર કાર' એવોડ મેળવનાર કોણ છે ? 
 

75. નીચેનામાંથી કયો હોમ ન શરીરમા ંકેિ શયમના શોષણને દબાવવા માટે જવાબદાર છે ? 
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76. િવમાનના ટાયરમા ંકયો ગેસ ભરાય છે ? 
 

77. ડેિસબલ એકમ શું માપવા માટે વપરાય છે ? 
 

78. ટીમ એિ જનના શોધક કોણ છે ? 
 

79. ગાંધી ને થમ વખત 'મહા મા' તરીકે કોણે ઓળખા યા ? 
 

80. ભારતીય વજ સંિહતા મજુબ વજની લંબાઈ અને પહોળાઈનો ગુણો ર શુ ંછે ? 
 

81. ભારતનંુ બંધારણ કોના હ ત ેલખાયું હતું ? 
 

82. ઈલે ોિન સ અને ઈ ફોમશન ટે નોલો  મં ાલય વારા ઇ-સાઇન કરેલા મુ ય ઓળખ દ તાવેજોને વહેચવા અન ેસં િહત કરવા માટે કઈ 
ડિજટલ એિ લકશેન બનાવવામાં આવી છે ? 

 

83. આમાંથી કયું રા ય ભારતનેટ ોજે ટના અમલીકરણમાં અ ેસર છે? 
 

84. નીચેનામાંથી કયું ડિજટલ લ નગ એ વાયરમે ટ ડઝાઈન સાથે સંબિંધત છે ? 
 

85. િવષુવવૃ  પરના કોઈ પણ બે રેખાશં વ ચેનું અંતર કેટલું હોય છે ? 
 

86. ક છના અખાત પર આવેલા સલાયાથી કયા થળ સુધી ૂડઓઈલની પાઇપલાઈન પાથરવામાં આવી છે ? 
 
87. ભારતની નાણાકીય રાજધાની કઈ છે? 
 
88. અસહકાર આંદોલનના જનક તરીક ેકોન ેઓળખવામાં આ યો છે ? 
 
89. ગુ  નાનકનો જ મ કયા ંથયો હતો ? 
 

90. વતં તા આંદોલનમાં લિતકા ઘોષે કયા સંગઠનની થાપના અને નેતૃ વ કયુ હતુ ં? 
 

91. નીચેનામાંથી કયો ધોધ મ ય દેશના પ ના િજ લામાં આવેલો છે ? 
 

92. ગુજરાતમાં શાળામાં ભણતાં િવ ાથ ઓનો ોપ આઉટ રેિશયો 2022 માં કેટલા ટકા ઘ યો છે ? 
 

93. વાનખેડે ટે ડયમ ભારતના કયા રા યમાં આવેલંુ છે ? 
 

94. નીરજ ચોપરાએ કયા દેશમાં યો યેલી પાવો નુમ  ગે સમાં ભાલા ફકમા ંપોતાનો રા ીય રેકોડ બહેતર બના યો ? 
 

95. ભારતના થમ વન-ડે આંતરરા ીય કેટ કે ટન કોણ હતા? 



http://www.quizbank.in 

http://www.quizbank.in 

 

96. પા ક તાનમાં થળાંતર કરી ગયેલી કટેલીક યિ તઓના નાગ રકતા હક બંધારણની કઈ કલમમાં આવે છે ? 
 

97. ગુના માટે દોિષત ઠરાવવા અગંે ર ણ બંધારણની કઈ કલમમા ંછે ? 
 

98. 'પીએસએલવી ઓ બટલ એ સપે રમે ટલ મો યુલ (POEM)' કયા સંગઠન સાથે સંકળાયલેું છે ? 
 
99. ાણી િવ ાનની એવી શાખાને શુ ંકહેવામા ંઆવે છે જેમાં ાણીઓના વતનનો અ યાસ કરવામાં આવે છે ? 
 
100. વષ 2020મા ંભારત સરકાર વારા સામાિજક કાયના ે માં નીચેનામાંથી કોને પ  ભૂષણથી નવાજવામાં આ યા હતા ? 
 
101. વષ 2014 માટ ે62મા ંરા ીય ફ મ પરુ કારોમાં દાદાસાહેબ ફાળક ેએવોડથી કોને સ માિનત કરવામાં આ યા હતા ? 
 
102. વષ 1996 માટ ે44મા ંરા ીય ફ મ પરુ કારોમાં દાદાસાહેબ ફાળક ેએવોડથી કોને સ માિનત કરવામાં આ યા હતા ? 
 

103. 'િવ વ દૂરસચંાર દવસ'ની ઉજવણી યારે કરવામાં આવે છે ? 
 

104. 'આતંરરા ીય ક ટ સ દવસ' ની ઉજવણી યારે કરવામાં આવે છે ? 
 

105. નીચેનામાંથી કયા થળે, ભારતનો મુ ય તાંબાનો ભંડાર છે ? 
 

106. જેસોર ર છ અભયાર ય યા ંઆવેલંુ છે ? 
 

107. કયા ભારતીયને ઇ ટરનેશનલ ટિેનસ હોલ ઓફ ફેમ વારા ગો ડન એિચવમે ટ એવોડથી સ માિનત કરવામાં આ યા છે ? 
 

108. 'કાચબા કાચબી'નંુ ણીતું ભજન કોણ ેર યંુ છે ? 
 

109. કયંુ રા ય એલ બીટી સમદુાય માટે સમ પત રા ય- તરની અદાલતનુ ંઆયોજન કરવા માટ ેતયૈાર છે ? 
 

110. ભારતીય નૌકાદળની કલવરી વગની સબમરીન કઈ છે ? 
 

111. નીચેનામાંથી ગુજરાતનંુ કયુ થળ સાત નદીઓનું સગં મ થાન છે ? 
 
112. સુર નગરના એક કાંઠે આવેલ વઢવાણ શહેરનો ગઢ કયા રા એ બંધા યો હતો ? 
 

113. પુરાણોની સં યા કટેલી છે ? 
 
114. મંુબઈમાં ગેટવે ઓફ ઈિ ડયાની ડઝાઇન કોણે કરી હતી ? 
 
115. ાચીન તીથ ભ ે વર (ભ સેર) ગુજરાત રા યના કયા િજ લામાં આવલેું છે? 
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116. વાદશ જયોિત લગમાનંુ એક 'નાગે વર િ યિત લગ' ગુજરાતના કયા િજ લામાં આવેલુ ંછે ? 
 

117. સાહા સમીકરણની શોધ કોણે કરી ? 
 

118. શેઠ છડામીલાલ વારા થાિપત િસ ધ 'ભગવાન બાહુબલી મં દર' ભારતના કયા રા યમાં આવેલું છે? 
 
119. કૃિતના ણ ગુણો કયા છે ? 
 
120. આ ણેી જુઓ: 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... આગળ કઈ સં યા હોવી જોઈએ? 
 
121. આમાંથી કયા કેબલમાં, કોઈ િવ ુત િસ નલ પસાર થતું નથી ? 
 
122. આપેલમાંથી કયું ઇમજે ફાઇલ ફોમટ છે ? 
 

123. રાણકી વાવ કોણ ેબધંાવી હતી ? 
 

124. કેરળની પરંપરાગત કઠપૂતળીને શુ ંકહેવામાં આવે છે ? 
 

125. ણ વલયવાળો હ કયો છે ? 
 

126. મે ડકલમાં એડિમશન માટેની વેશ પરી ા NEET નું પૂ ં નામ શું છે? 
 

127. નેશનલ ડેરી ડેવલોપમે ટ કોપ રેશનનું વડુ મથક યાં આવેલું છે ? 


