
 

 

 Gyan Guru College Quiz Bank 02 September@G3q Quiz| કોલજેના વિધાર્થીઓ માટે વિઝના પ્રશ્નો  

1. દેળના પ્રલાવી ભજૂયને ભદદ કયલા અન ેતેભન ેયજગાયીની તક ૂયી ાડલા ભાટ ેપ્રધાનભંત્રીશ્રી નયને્દ્ર ભદીએ કમ ં અભબમાન 

ળરુ કયેર છે?  

 

2. ફશેનના સ્લાસ્્મ, વ ભલધા અને વળભતતકયણના આ વંકલ્ન ેલડાપ્રધાન શ્રી નયને્દ્ર ભદીએ ળરૂ કયરે કઈ મજનાએ ખ ફ 

ભટ  ફ આપમ ં છે ?  

 

3. AGR 4 (કૃભ ભળીનયી) શેઠ કૃભ માંભત્રકયણ લધાયલા ભાટે કન ેવશામ આલાભાં આલ ેછે ? 

 

4. યાજ્મના તભાભ ભજલ્રાભાં તભાભ પ્રકાયના ખેડૂતને ભલભલધ ઈન્દ્ ટ્વભા ંવશામ આલાની મજના(Integrated 

Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize) કઈ છે ? 

 

5. બાયતન  ંકમ ં યાજ્મ જૈભલક ખેતી અનાલીન ેભલશ્લન  ંપ્રથભ ગેભનક યાજ્મ ફન્દ્મ ં ? 

 

6. ગ જયાતભા ંડાંગયન  ંવોથી લધ  ઉત્ાદન કમા ભજલ્રાભા ંથામ છે ? 

 

7. ગ જયાત યાજ્મ વયકાય દ્લાયા પ્રાથભભક ભળક્ષણન ેલધાયલા ભાટ ેકઈ મજના અનાલલાભાં આલી છે ? 

 

8. 'એજ્મ કેળન રન ય વ્માજ વફભવડી સ્કીભ' શેઠ ભયેટરયમભ વભમગા ળ  ંછે ? 

 

9. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા એજ્મ કળેન રન ય 'ઇન્દ્ટયેસ્ટ વફભવડી સ્કીભ'ભા ંધયણ ૧૨ ાવ ભલદ્યાથી ભાટે કેટરા 

વેન્દ્ટાઇર ાત્ર છે ? 

 

10. ગ જયાતભા ં સ્તકારમની સ્થાનાના પ્રણેતા કને ગણલાભા ંઆલે છે ? 

11. ચાયણકા વરાય ાકકની ક્ષભતા કેટરી છે? 
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12. બાયત વયકાય દ્લાયા વરાય ાકક અન ેઅલ્રાભેગા વરાય ાકક પ્રજેતટભાં કમા યાજ્મ/ કને્દ્રળાભવત પ્રદેળન વભાલેળ 

કયલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

13. ઉજ્જલરા મજના શેઠ યાજ્મભાંથી ભેરા એરઇડી ફલ્ફની લયટંી કટેરા વભમ ભાટ ેછે ? 

 

14. વોય ઉર્જકની સ્થાભત ક્ષભતાભાં બાયતન ં સ્થાન કટેર ં છે ? 

 

15. 'લાઈબ્રન્દ્ટ ભલરેજ પ્રગ્રાભ' શેઠ કમા ભલસ્તાયન ભલકાવ કયલાભાં આલળ ે? 

 

16. પ્રટી કાડક ઇન્દ્પભેળન ભવસ્ટભ કમા ભલબાગની છે? 

 

17. 'વંકભરત ડેયી ભલકાવ કામકક્રભ' અંતગકત રાબાથીન ેકેટરા દૂધાા ળ  ભાટ ેરાબ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

18. ગ જયાતના લાઘેરા લંળની યાજધાની કઈ શતી ? 

 

19. ઝલેયચંદ ભેઘાણીના કમા કાવ્મવંગ્રશભા ંસ્લતંત્રતા અને યતંત્રતા ભલમક કાવ્મ છે ? 

 

20. ગીતા જમંતીની ઉજલણી તમાયે થામ છે ? 

 

21. સ્લયાજ ક્ષ વાથ ેકણ વંકામેર ં શત ં ? 

 

22. એન્દ્ની ફવેન્દ્ટ કઈ વંસ્થા વાથે વંકામેરા શતા ? 

 

23. ભભળેભરમા ચંાકા (ચં) છડ કમા તીથકંય (કેલરી લકૃ્ષ) વાથ ેવફંંભધત છે ? 

 

24. ગ જયાતભા ંભલનાળના આય(ેCritically endangered-CR) કરટભા ંઆલતા વસ્તન પ્રાણીની વંખ્મા કેટરી છે ? 
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25. ડેઝટક ઇકૉરૉજી પેરભળભાં દય ભભશન ેસ્ટાઇેન્દ્ડ અને આકભસ્ભક અન દાન કટેર ં આલાભા ંઆલે છે ? 

 

26. ગ જયાત લન ભલબાગના લક 2017ના લન્દ્મજીલ લસ્તી ગણતયી પ્રભાણે ગીધ (Vultures Species)ની વંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. નીચેનાભાંથી કન વભાલેળ 'વલધ્માચર લકતભાા'ભા ંથત નથી ? 

 

28. અબ્દ ર કરાભ ટેતનરજી ઈનલેળન નૅળનર પેરભળ સ્કીભન રાબ કને ભે છે ? 

 

29. બાયત વયકાયની કઈ મજના અંતગકત ગ જયાત વયકાય દ્લાયા 'ગ ગ્રીન' મજનાન ેઅભરભા ંભકૂલાભાં આલી છે ? 

 

30. 1942ભાં કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાભનકન ેએડમ્વ  યસ્કાય ભળ્મ શત ? 

 

31. 2020ભાં કેટરા રીવ અભધકાયીન ેતાવભા ંશે્રષ્ઠતા ભાટે કને્દ્રીમ ગૃશ પ્રધાનના ચંરક એનામત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 

32. નાકોરટતવ કંરર બ્મ યની યચના તમાયે કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

33. મ દ્ધગ્રસ્ત મ ક્રનેભાથંી બાયતીમ ભલદ્યાથીન ેફશાય કાઢલા ભાટ ેકેન્દ્ર વયકાય દ્લાયા કમ ં યેસ્તમ  ઑયેળન શાથ ધયલાભાં 

આવ્મ ં શત  ં? 

 

34. ખાવી અન ેગાય લકતભાા કમા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ? 

 

35. ગંગા તથા બ્રહ્મ ત્રાના વંમ કત પ્રલાશને કમા નાભે ખલાભાં આલે છે ? 

 

36. ગ જયાત વયકાયની 'ફાવખા મજના' ન શેત  ળ ં છે ? 

37. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા ળરૂ કયામેરી 'વ્શારી રદકયી મજના'ન શતે  ળ ં છે ? 
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38. 'ગ જયાત ભભતમા-ભ તત અભબમાન'ન ં લક 2025 ન  ંરક્ષ્મ ળ  ંછે ? 

 

39. નીચેનાભાંથી કમ ં ટકર આમ  ભંત્રારમ દ્લાયા આમ  ભચરકત્વક અને ર્જશેય જનતા ફંનને ેટેક આલા ભાટનેા પરેટપભક 

તયીકે ભલકવાલલાભાં આવ્મ ં છે ? 

 

40. નૅળનર ઇભયજન્દ્વી રાઇપ વટક (એનઇએરએવ) કવક કના ભાટ ેળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 

41. 'AB PM-JAY આયગ્મ લીભા મજના' ભલળે ભટા ામે ર્જગૃભત રાલલા ભાટે કમ  ંઅભબમાન ળરૂ કયલાભાં આવ્મ  ંશત  ં? 

 

42. ASPIRE (અ સ્કીભ પય પ્રભળન પ ઇનલેળન, રૂયર ઇંડસ્રીઝ એન્દ્ડ એન્દ્ટયપ્રેન્દ્મયળી) સ્કીભ શેઠ, રાઇલરી ભફઝનેવ 

ઇન્દ્તમ ફેટય (એરફીઆઈ)ન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

43. એન.ઈ.આય અન ેભવભતકભભાં એભએવએભઇ પ્રભળનન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

44. બાયતની વો પ્રથભ ભડકન ડામસ્ટપ કંની કણ ેસ્થાી ? 

 

45. ગ જયાત વયકાયની 'અકસ્ભાત જૂથ લીભા મજના' ન રાબ રેલા ભાટે ગ્રાભીણ ભલસ્તાયના ંકાભદાયની ભશત્તભ લમભમાકદા 

કેટરી શલી જઈએ ? 

 

46. ફાંધકાભ કાભદાયના ંભૃત્મ ના રકસ્વાભાં ગ જયાત વયકાય દ્લાયા 'આકભસ્ભક ભૃત્મ  વશામ મજના' શઠે કેટરી આર્થથક વશામ 

આલાભા ંઆલે છે ? 

 

47. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા 'શ્રભમગી કલ્માણ ભેા'ન  ંઆમજન કમા લકભા ંકયલાભા ંઆવ્મ  ંશત  ં? 

 

48. કભલડ -૧૯ ફાદ ઊબી થમેરી ક ળ શ્રભમગીની ભાગંને શચચી લલા ગ જયાત વયકાય દ્લાયા કમ પ્રજેકટ ળરૂ કયલાભાં 

આવ્મ શત ? 

49. યાષ્ટ્રભત તમાય ેઈભયજન્દ્વીની ઘણા કયી ળક ેછે ? 
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50. બાયતની વવંદન કમ અભધભનમભ માકલયણીમ ભ દ્દાન ેવબંાલા ભાટ ેભલળે રરબ્મ નરની યચના કયે છે ? 

 

51. બાયતના વોપ્રથભ યાષ્ટ્રભત કણ શતા ? 

 

52. ગ જયાતભા ંજભીન ભશેવૂર લશીલટન ેલધ  વલંેદનળીર, નાગરયકની જરૂરયમાત પ્રત્મે પ્રભતબા અને વલાંગી ભલકાવન ે

ભજફતૂ કયલા ગભતળીર ફનાલીન ેતેન ં આધ ભનકીકયણ કય. કમા ભલબાગન  ભભળન છે? 

 

53. ઈ-ગ્રાભ બ્રડફેન્દ્ડ VSAT કનેભતટભલટી નટેલકકન  ંફીજ ં  નાભ ળ  છે ? 

 

54. ભ ખ્મભતં્રી ગૃશ મજના લક ૨૦૧૨થી ૨૦૧૭ દયમ્માન કેટરા આલાવન ં રકાકણ કયલાભા ંઆલરે છે ? 

 

55. ગ જયાતભા ંઘયેર ં ાણી  યલઠા અને વવચાઈને પામદ શચચાડલા ભાટે નભકદા નશેય ભલતયણ વ્મલસ્થાભાં કેટરી ળાખા છે 

? 

 

56. કલ્વય મજનાન શેત  ળ  ંછે ? 

 

57. ગ જયાતભા ં"નદીન ં જડાણ" પ્રજેતટ શેઠ કઈ નદીને વાફયભતી વાથે જડલાભા ંઆલી છે ? 

 

58. ગ જયાતની નભકદા નદી ય ફાંધલાભાં આલેર  રન  ંનાભ ળ ં છે ? 

 

59. ઉત્તય ગ જયાતની વોથી રાંફી નદી કઈ છે ? 

 

60. ગ્રાભકક્ષાએથી ખેડૂત ભાટે 7/12 અને 8-અ ના ઉતાયા, જન્દ્ભ - ભયણન ં પ્રભાણત્ર, યશેઠાણન  ંપ્રભાણત્ર તમાથંી ભેલી 

ળકામ છે ? 

 

61. ગ જયાતભા ંકઈ મજના અંતગકત રકબાગીદાયીથી ડતય જગ્મા ય ર્જશેય ફગીચા, ાકક ફનાલલાભા ંઆલે છે ? 
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62. 73ભાં ફંધાયણીમ વ ધાયા ભ જફ દયેક ગાભ/જૂથ ગાભ ભાટ ેગાભના ભતદાયની ફનેરી કઈ વબાની જગલાઈ કયલાભા ં

આલી છે ? 

 

63. ગ જયાતભા ંવભયવગાભ, સ્લચ્છતા, કન્દ્માકેલણીન ઊંચ દય, આરદર્જભત ભલસ્તાય ગાભભાં અન્દ્મ ભલસ્તાય જેલી જ 

પ્રાથભભક વ ભલધાની ફાફતભાં ગાભની ભસ્થભત આધારયત ભાકકના આધાયે વંદગી વભભભત દ્લાયા કલે  ંગાભ ર્જશેય કયલાભાં 

આલે છે? 

 

64. કઈ મજના અંતગકત 'ભલકાવ રદલવ' (7-8-2021)ના યજ ક ર 25,008 આલાવન ં રકાકણ કયલાભાં આવ્મ  શત  ં? 

 

65. સ્ટેચ્મૂ ઑપ મ ભનટીન  ંભનભાકણ કઈ કંનીએ કમ ં છે ? 

 

66. ગ જયાત માત્રાધાભ ભલકાવ ફડક દ્લાયા લરયષ્ઠ નાગરયક અને ભલકરાંગ માત્રી ભાટે ભંરદયના રયવયભાં ચારલા ભાટ ેકઈ 

વ ભલધા આલાભાં આલ ેછે ? 

 

67. 'ચાયધાભ ભશાભાગક' નાભના ચાયધાભ યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગકન ભળરાન્દ્માવ કણ ેકમો શત ? 

 

68. ગ જયાત વયકાય ેકઈ કંની વાથે યાષ્ટ્રીમ અને યાજ્મ ધયીભાગકના 10000 રકરભીટયના ટ ય ઇરેભતરક લાશન ભાટે 

ચાર્જજગ સ્ટેળન ફનાલલા ભાટ ેMOU કમાક ? 

 

69. ગ જયાતની તયણ શટલે્વ રપલ્ભ ળૂટટગના ફ ટકગ ભાટ ેકેટરા ટકા છૂટ આ ેછે ? 

 

70. વભનાથ જ્મભતર્જરગ કમા ળશેયભાં સ્થાભત છે ? 

 

71. અભદાલાદ-ધરેયા એતસ્પ્રેવ લે ની રંફાઈ કટેરી શળ ે? 

 

72. SHRESHTA મજના કના દ્લાયા અભરભાં ભૂકલાભા ંઆલી છે ? 

73. શે્રમવ મજનાન શેત  ળ ં છે ? 
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74. વેલાની ભ દત ૂયી થમા છી વેલા ભનભધ શેઠ અભગ્નલીયને કેટરી યકભ ભળ ે? 

 

75. બાયતના અંભતભ લાઈવ યમ કણ શતા ? 

 

76. યીભક્ષતરાર ભજભ દાય ભપ્ર એવ.એવ.વી. ભળષ્મલૃભત્ત મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે કમા ટકર ય નરાઈન અયજી 

કયલાની શમ છે ? 

 

77. ખેરકૂદનીભત 2022- 2027ભા ંખેરકૂદના ભલકાવ ભાટ ેવયકાયશ્રી દ્લાયા જે ી. ી. ી. ભડેરની રયકલ્ના કયલાભાં 

આલી છે, તેન ં  રૂ નાભ ળ  ંછે ? 

 

78. ભેક ઇન ઇભન્દ્ડમા પ્રજેતટ શેઠ 2021ભાં બાયત પન ભનભાકણ ક્ષેત્રભા ંઆખા ભલશ્લભાં કમા ક્રભે શચ્મ ં છે ? 

 

79. 'ંરડત દીનદમા ગ્રાશક બંડાય મજના'ભા ંસ્લવશામ જૂથના ક ર વભ્મ ૈકી કેટરા વભ્મ એક જ ક ટ ંફના ન શલા જઈએ 

? 

 

80. આઇવીડીએવ (વંકભરત ફા ભલકાવ કામકક્રભ)ની શે્રષ્ઠ વ ભલધા ળ ં છે ? 

 

81. કઈ ર્જભતની ભભશરા રાબાથી ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્લાયા 'ફકયાં એકભની સ્થાના' ભાટ ેવશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

82. યાજ્મની ભભશરાના વનાના દાગીનાની વ યક્ષાને લધ  વ દૃઢ કયલા યાજ્મ વયકાયન કમ ભલબાગ કામક કયે છે ? 

 

83. છકયીન ં કમ ં લમ જૂથ 'ફાભરકા ંચામત'ભાં બાગ રેલા ાત્ર છે ? 

 

84. નીચેનાભાંથી કમા ળ ની કાંકયજેી રાદ લખણામ છે ? 

 

85. ૂલોત્તય યાજ્મન ેબાયતના અન્દ્મ યાજ્મ વાથ ેજડતા પ્રદેળન ેકમા નાભે ખલાભાં આલ ેછે ? 

86. સ્ટર ીનકડ પ્રભાણ ેદેળન  ંભલબાજન કેટરા ં(બાગ) ઝનભા ંકયલાભા ંઆવ્મ ં છે ? 
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87. ક્રાંભતકાયી મ લાન જતીન દાવના ભનધનન  ંકાયણ ળ  ંશત ં ? 

 

88. નીચેનાભાંથી કઈ નદી ભતફટેભાં 'વાંગ' તયીકે ણ ખામ છે ? 

 

89. વા તાયા કઈ લકતભાાભાં આલેર છે ? 

 

90. ફ્રાઈંગ ળીખ તયીકે કણ ખામ છે ? 

 

91. શકીભા ંખેરાડીની વંખ્મા કેટરી શમ છે ? 

 

92. ભાનલ ળયીયના કમા અંગ વાથે ભામભમા યગ જડામેર છે ? 

 

93. નીચેનાભાંથી કમ ાણીજન્દ્મ યગ છે ? 

 

94. બાયતભાં ળાંભતૂલકક અન ેશભથમાય લગય એકઠાં થલાન અભધકાય ફંધાયણના કમા આર્ટટકર શેઠ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

95. જ બાયતના યાષ્ટ્રભતન  ંદ ખારી ડ ેત આગાભી યાષ્ટ્રભતની ચૂંટણી કટેરા વભમભા ંથલી જઈએ ? 

 

96. ભળળ , રકળય અન ેતરુણ કની મજના છે ? 

 

97. જીપવભ વાભાન્દ્મ યીતે કમા ભૂના ખભનજ તયીક ેજલા ભે છે ? 

 

98. અનાજ એ નીચેનાભાથંી ળને વભૃદ્ધ સ્ત્રત છે ? 

99. ાયાના થભોભીટયન ળધક કણ શત ? 

100. ડૉ. એ.ી.જે અબ્દ ર કરાભને કમા લે બાયત યત્નથી વન્દ્ભાભનત કયલાભા ંઆવ્મા શતા ? 
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101. નીચેનાભાંથી કન ેલક 2021ભાં બાયત વયકાય દ્લાયા અન્દ્મ -  યાતત્ત્લભલદ્યાના ક્ષતે્રભાં દ્મભલબૂણથી નલાજલાભાં 

આવ્મા શતા ? 

 

102. બાયતીમ થર વેના રદલવ તમાયે ઉજલલાભાં આલ ેછે ? 

 

103. ભલશ્લભાં ભાચક ભભશનાન ફીજ ગ રુલાય કમા રદલવ તયીક ેર્જણીત છે ? 

 

104. કમા રદલવને લલ્ડક ઇભજી ડ ેતયીકે ઉજલલાભાં આલ ેછે ? 

 

105. પ્રધાનભંત્રી શ્રી નયેન્દ્ર ભદીએ 2022ભાં 'પ્રધાનભતં્રી વગં્રશારમ'ન ં ઉદ્ઘાટન તમા ંકમ ં શત ં ? 

 

106. ચકય તયીકે ખાતા ગ જયાતના ર્જણીતા કાટૂકભનસ્ટન  ંનાભ ળ ં છે ? 

 

107. ટૂંકીલાતાક વંગ્રશ "અલય રીઝ સ્ટીર ગ્ર ઈન દશેયા" ભાટ ેવાભશત્મ અકાદભી  યસ્કાય કન ેભળ્મ છે ? 

 

108. બાયતન  ંપ્રથભ ઇન્દ્ટયપરનેેટયી સ્ેવ ભભળન કમ ં છે ? 

 

109. બાયતીમ નોકાદની ભલળાખાટ્ટનભ-લગકની રડસ્રમય કઈ છે ? 

 

110. ભવભતકભના કમા શાઇડ્ર ાલય પ્રજેતટન ેઆંતયયાષ્ટ્રીમ ભાન્દ્મતા પ્રાપત ભલૂ્માંકનકાયની ટીભ દ્લાયા ટકાઉણાની રભિએ 

વારું યેટીંગ આલાભાં આવ્મ ં શત  ં? 

 

111. ભચન  ભદીન  ંઉનાભ કમ ં છે ? 

 

112. પ્રાચીન બાયતભાં ભોમક લંળના વંસ્થાક ન ં નાભ ળ  ંછે ? 

113. વવધ  વભ્મતાન  ંકારીફંગા સ્થ શાર કમા યાજમભાં આલેર  ંછે ? 
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114. શનકભફર પેભસ્ટલર કમા યાજ્મભાં ઉજલલાભાં આલ ેછે ? 

 

115. ભધ્મપ્રદેળના કમા ળશેયભા ંદય 12 લ ેક બં ભે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

116.  ઉત્તય પ્રદેળના લાયાણવીભા ંકમ ં જ્મભતર્જરગ ભંરદય આલેર ં છે ? 

 

117. બાયતના રખંડી  રુ તયીકે કણ ર્જણીત ં છે ? 

 

118. નીચેનાભાંથી કમ યતત જૂથની રભિએ મ ભનલવકર રયવીીઇન્દ્ટ બ્રડ ગ્ર  છે ? 

 

119.  ખ્તલમના ભાનલન  ંવયેયાળ રુભધય દફાણ(બ્રડ પ્રેળય) કટેર ં શમ છે ? 

 

120. એક ભનફર ફયાફય કટેરા ભફટ્વ છે ? 

 

121. નીચેનાભાંથી કમ  ંકૉમ્પમ ટયન ં ગોણ વંગ્રશ ઉકયણ છે ? 

 

122. ઐભતશાભવક 'બરન રકલ્ર' ગ જયાતભાં તમાં આલેર છે ? 

 

123. ગ જયાતભાં 'ઉયકટન રકલ્ર' તમાં આલેર છે ? 

 

124.  રાબાથીને વયકાયી મજનાન ઝડી અન ેવીધ રાબ ભે ત ેભાટે કલેા પ્રકાયની વેલા ઉરબ્ધ કયાલલાભા ં

આલી છે ? 

 

125. દાંતન ં એનભેર ળને ં ફનેર  શમ છે ? 

126. 'नभः स्पृशं दीप्तम'् આ કણે સ્લીકાયેર ધ્મેમલાતમ છે ? 

127. ભલસ્તાયની રભિએ ગ જયાતન વોથી ભટ ભજલ્ર કમ છે ? 
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