
 

 

 Gyan Guru College Quiz Bank 04 September@G3q Quiz| કોલજેના વિધાર્થીઓ માટે વિઝના પ્રશ્નો  

1. લડાપ્રધાન નયને્દ્ર ભદીએ જાશેય કયેર જ વંયક્ષણ ભાટે અભૃત વયલય પ્રજેક્ટ અતંગતત દયેક જજલ્રાભાં કટેરા તાલન  ં

જનભાતણ કયલાન ં વૂચન કયલાભાં આવમ ં છે?  

 

2. લડાપ્રધાન નયને્દ્ર ભદીએ ળરુ કયેર કઈ મજના શેઠ કયના ભશાભાયીભા ંજે ફાકના ભાતા અન ેજતા ભૃત્મ  ામ્મા શમ 

તેભના બજલષ્મના અભ્માવન ખચત ૂય ાડલાભાં આલ ેછે?  

 

3. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા ખેડૂતન ેસ્ભાટત પન ખયીદલા ભાટે સ્ભાટત પનની કકભતના ૧૦ ટકા અથલા કટેરા રૂજમા વ ધીની 

વશામ આલાભાં આલ ેછે ? 

 

4. ગ જયાત યાજ્મભા ંભત્સ્મદ્યગના શેત  ભાટ ેઓ.ફી.એભ.થી ચારતી નાની શડીઓ ધયાલતા ભાછીભાયન ેકેયવીન ખયીદી 

ઉય પ્રજત ફટ, પ્રજત જરટય કટેરા રૂજમાની વશામ ભલાાત્ર છે ? 

 

5. બાયતભા ંકઈ મજનાન શેત  દધૂ અન ેદૂધના ઉત્ાદનની ગ ણલત્તા લધાયલા અન ેવંગઠઠત દૂધ પ્રાજતતન જશસ્વ લધાયલાન 

છે ? 

 

6. ઇજન્દ્ડમન કાઉજન્દ્વર ઑપ ઍજિકલ્ચય ઠયવચત (ICAR)-ભગપી વળંધન જનમાભકની કચેયી ગ જયાતભાં ક્માં આલેરી છે ? 

 

7. ૨૦૨૦ ભાં બાયતના વનૅ્દ્રર ગલનતન્દ્વ દ્લાયા ળરૂ કયામેરા સ્ટાવત પ્રજેક્ટ શેઠ કમા યાજ્મને આલયી રેલાભાં આવમા છે ? 

 

8. ગ જયાત વયકાયના આયગ્મ અને ઠયલાય કલ્માણ જલબાગ દ્લાયા ળાાના ફાકન ં વારું સ્લાસ્્મ વ જનજચચત કયલા ભાટે 

જનમજભતણ ેકમ કામતક્રભ મજલાભાં આલ ેછે ? 

 

9. એકરવમ ભૉડર યેજવડેજન્દ્વમર ળાા મજના અતંગતત પ્રલેળ ભેલલા કમ ં ધયણ ાવ કયેર  ંશલ  જઈએ ? 

10. તાના ળાવનકાભા ંપયજજમાત પ્રાથજભક જળક્ષણ દાખર કયનાય યાજલી કણ શતા ? 

11. જળરાન્દ્માવના કેટરા વભમ છી ચાયણકા વરય ાકત કામતયત કયલાભા ંઆવમ શત ? 

http://www.quizbank.in 
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12. 'ગ જયાત વૂમતળજક્ત ઠકવાન મજના'ન ાઇરટ તફક્ક ક્માથંી ળરૂ કયલાભાં આવમ શત ? 

 

13. ગ જયાતના કમા જજલ્રાભાં વોથી ભટ જજલદ્ય ત ઉત્ાદન તરાન્દ્ટ આલેર છે ? 

 

14. બાયતન ઍક્વક્ર જઝલ ઇકૉનૉજભક ઝન દેળને કઈ ફાફત ભાટ ેલધ  વાયી વ રબતા પ્રદાન કયે છે ? 

 

15. ગ જયાતન  ંશેર  ંવોય ઊજાત ગાભ કમ  ંછે ? 

 

16. ગ જયાત સ્ટટે પામનાજન્દ્વમર વર્વલવીવ જરજભટેડની ભાજરકી કની છે ? 

 

17. ગ જયાત યાજ્મભાં વભયવ (વાભાન્દ્મ વભયવ-વતત ફીજી લખત) થમેર િાભ ંચામતન ે(5001 થી 25000 વ ધીની 

લસ્તીલાા) પ્રત્વાશક અન દાન ટેે વયકાય દ્લાયા કટેરી યકભ ચૂકલલાભાં આલ ેછે ? 

 

18. બાયતીમ ઇજતશાવભા ંલૈઠદક વસં્કૃજતની ભ ખ્મ અવય ળ  ંશતી ? 

 

19. કઈ આંતયયાષ્ટ્રીમ વંસ્થાએ ચાંાનેયને લલ્ડત શેઠયટજેન દયજજ આતમ છે ? 

 

20. દજક્ષણ ગ જયાતભા ંઆઠદલાવીઓને વાભાજજક અને જળક્ષણક્ષતે્રે આગ રાલલાભાં કમા ગાધંીલાદી કામતકયન ફશ ભલૂ્મ પા 

છે ? 

 

21. વંસ્કૃત બાાના ભશાકાવમ 'જળળ ારલધ'ના કજલ કણ છે ? 

 

22. નીચેનાભાંથી કમા સ્થે ઝંડા વત્માિશ થમ શત ? 

 

23. ળઠયમા યફસ્ટા (ળાર) છડ કમા તીથંકય વાથ ેવંફંજધત છે ? 

24. બાયતભાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈજલક જલજલધતાભાં કટેરા પ્રકાયના પૉયજનડા (Phoronida) જલા ભે છે ? 
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25. ગ જયાતભા ંઆલેર ફયડા લાઈલ્ડરાઈપ વૅન્દ્ચ યી કટેરા ચયવ ઠક. ભી.ના જલસ્તાયભાં યજક્ષત કયલાભા ંઆલેર છે ? 

 

26. ગ જયાત લન જલબાગના લત 2016ના લન્દ્મજીલ લસ્તીગણતયી પ્રભાણે સ્રથ યીંછ(Sloth Bear)ની વંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. ગ જયાતની કઈ વંસ્થા લન્દ્મજીલના અભ્માવ તભેજ વંયક્ષણ ભાટેની કાભગીયી કયે છે ? 

 

28. કમ ઠદલવ આઠદલાવી સ્લતંત્રતા વેનાનીઓન ેવભર્વત છે ? 

 

29. ઈન્દ્ટયનેટની કાફતન ફૂટજપ્રન્દ્ટ અન ેતેન ેવંરગ્ન જવસ્ટભ િીનશાઉવ ઉત્વજતનભા ંરગબગ કેટરા ટકા જશસ્વ ઘયાલ ેછે ? 

 

30. યાષ્ટ્રીમ પ્રદૂણ જનમંત્રણ ઠદલવની ઉજલણી ક્માયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

31. બાયતના ફધંાયણન કમ અન ચ્છેદ બાયતની વલોચ્ચ અદારતની યચના અને અજધકાયક્ષેત્ર પ્રદાન કયે છે ? 

 

32. પયજ દયજભમાન ળશીદ થમેર જલાનની ત્નીને રૂ. 1,00,000/-ની યકડ વશામ ક્મા બંડ અંતગતત આલાભા ંઆલે છે ? 

 

33. નીચેનાભાંથી SCRB ન  ંૂરુ ંનાભ ળ  ંછે ? 

 

34. બાયતભાં ક ર કેટરા દ્લી આલેરા છે ? 

 

35. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી ભ જફ વોથી ઓછી લવતી ધયાલત કને્દ્રળાજવત પ્રદેળ કમ શત ? 

 

36. 'પ્રધાનભતં્રી ભાતૃલદંના મજના'ન રાબ ભેલલા કઈ જગ્માએ નોંધણી કયાલલાની શમ છે ? 

37. 'આમ ષ્મભાન બાયત મજના'ના પ્રથભ વી.ઈ.ઓ. કણ શતા ? 

38. આમ  ભંત્રારમભાં પ્રથભ કને્દ્રીમ યાજ્મ ભંત્રી કણ શતા ? 
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39. નીચેનાભાંથી કઈ કાભગીયી આમ  જક્રજનકર કેવ ઠયજઝટયી (એવીવીઆય) દ્લાયા ૂયી ાડલાભાં આલ ેછે ? 
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40. નીચેનાભાંથી કને અંગ પ્રત્માયણભાં દાતા તયીકે વોથી લધ  પ્રાધાન્દ્મ આલાભાં આલ ેછે ? 

 

41. 108 ઇભયજન્દ્વી વર્વલવ ળરુ કયનાય યાજમની માદીભા ંગ જયાત કમા સ્થાન ઉય છે ? 

 

42. પ્રાઈભ જભજનસ્ટય ઍમ્તરમભેન્દ્ટ જનયેળન પ્રિાભ ભાટે કણ અયજી કયી ળકે છે ? 

 

43. 'ઇજન્દ્ડમા શૅન્દ્ડરૂભ' બ્રાન્દ્ડ રન્દ્ચ કયલાન શેત  ળ છે ? 

 

44. ઇન્દ્પૉભેળન, ઍજ્મ કેળન અન ેકમ્મ જનકૅળન (IEC) મજના અંતગતત, જપ્રન્દ્ટ ભીઠડમા કૅમ્નેભાં ળ  ંવાભરે છે ? 

 

45. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા 'વક્ષભ- KVK 2.0' શેઠ કોળલ્મલધતન કને્દ્રની સ્થાના કમા સ્તય ેકયલાભાં આલી છે ? 

 

46. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા ' જળક્ષણ વશામ મજના' શેઠ અન સ્નાતક અભ્માવક્રભભા ંઅભ્માવ કયતા ફાંધકાભ કાભદાયનાં 

ફાકને કટેરી છાત્રારમ વશામ ૂયી ાડલાભાં આલ ેછે ? 

 

47. ભ ખ્મભતં્રી એપ્રેજન્દ્ ટવ મજનાભા ગ જયાત વયકાય દ્લાયા કટેરા રાબાથેન ેસ્ટાઈડ ડ આલાન રષમાંક નક્કી કયેર છે ? 

 

48. ગ જયાત વયકાય દ્લાયા કજલડ -૧૯ ફાદ 'વંકલ્' પ્રજેક્ટ ળેના ભાટ ેળરૂ કયલાભા ંઆવમ ? 

 

49. ન્દ્માજમક વભીક્ષાની ધાયણા કમા દેળભાથંી રેલાભા ંઆલી છે ? 

 

50. જળક્ષણન અજધકાય બાયતના ફંધાયણના કમા અન ચ્છેદભાં દળાતલરે છે ? 

 

51. આઝાદ બાયતના વોપ્રથભ ગલનતય જનયર કણ શતા ? 

http://www.quizbank.in 

52. આંતયયાજ્મ  યલઠા ભાટ ેકામદા દ્લાયા જનધાતઠયત CGST ન ભશત્તભ દય કટેર છે? 
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53. બાયતીમ નોકાદની લીય લગતની કૉલેટ (મ દ્ધનોકા) કઈ છે ? 

 

54. જલરક ટૉઇરેટ (જાશેય ળોચારમ) કઈ મજનાન બાગ છે ? 

 

55. ખંબાતના અખાતના જચચભ કાંઠા અન ેલૂત કાંઠાને જડાતા ફશ શેત ક ફધંન  ંનાભ ળ ં છે? 

 

56. સ્લર્વણભ જમંજત ભ ખ્મભતં્રી ળશેયી જલકાવ મજના અન્દ્લમે ભાનનીમ શ્રી બૂેન્દ્રબાઈ ટેરે અભદાલાદ જજલ્રાની કઈ 

નગયાજરકાન ેબગૂબત ગટય મજના ભાટે ભંજૂયી આી છે ? 

 

57. િાભીણ જલસ્તાયભા ંાણી  યલઠાની ગ ણલત્તા ચકાવલા અન ેયગ જનલાયણ ભાટ ેબાયત વયકાય દ્લાયા કઈ જવસ્ટભ 

અનાલલાભાં આલી છે ? 

 

58. કઈ નદી નભતદાની 'જઠડમા' નદી તયીકે ઓખામ છે ? 

 

59. ગ જયાતના જતા તયીક ેકન ેઓખલાભાં આલ ેછે ? 

 

60. ગ જયાત યાજ્મના િાભીણ જલસ્તાયના લઠયષ્ઠ નાગઠયક ભાટે જરૂયી વ જલધાઓ વાથ ેઉદ્યાન જલકવાલલા ભાટે કઈ મજના 

અભરભા ંછે ? 

 

61. િાભવબાભાં પ્રચનના ઉકેર કણે રાલલાના શમ છે ? 

 

62. PM-KISAN કામતક્રભના રાબાથેઓ ાવે ભશત્તભ કેટરા ંશેક્ટય વ ધી ખેતીરામક જભીન શલી જઈએ ? 

 

63. લત 2021-22ભાં કટેરી િાભ ંચામતએ ઑનરાઈન ચૂકલણી ળરૂ કયી છે ? 
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64. નલેમ્ફય-2021 વ ધીભા ંગ જયાતભાં ક ર 13486 'વભયવ િાભ ચંામત' ૈકી કટેરી ંચામત 'ભજશરા વભયવ િાભ 

ંચામત' તયીકે જાશેય થમેરી છે ? 
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65. પ્રધાનભતં્રી કોળર કેન્દ્ર કામતક્રભ શેઠ જલદ્યાથેઓન ેભૅયીટાઇભ રૉજજજસ્ટક્વ અન ેતરેવભેન્દ્ટભા ંકોળલ્મ જલકાવ પ્રદાન કયલા 

ભાટ ેકમા કને્દ્રની સ્થાના કયલાભાં આલી યશી છે ? 

 

66. ખીજડીમા ક્ષી અબમાયણ્મ ગ જયાતના કમા ળશેયભાં આલેર  ંછે ? 

 

67. અભદાલાદભાં નીચેનાભાંથી કમા સ્થે ગ જયાત તંગ વંિશારમ આલેર  ંછે ? 

 

68. નીચેનાભાંથી કમ ભ ંફઈ-અભદાલાદ શાઈ સ્ીડ યેર કૉઠયડૉય છી બાયતન ત્રીજ ફ રેટ રને પ્રજેક્ટ છે ? 

 

69. બાયતીમ યેરલે કઈ મજના શઠે ટૂય ઑયટેય,કંની અને વેલાપ્રદાતાન ેઓછાભા ંઓછા ફે લત ભાટ ેરને બાડ ેઆી ળક ે

છે ? 

 

70. ફ્રેમભગ પૅજસ્ટલર કમા યાજ્મભાં મજલાભાં આલ ેછે ? 

 

71. પ્રધાનભતં્રી આલાવ મજના- ળશેયી (PMAY-U) મજનાના રાબાથેની આલક ભમાતદા કેટરી છે ? 

 

72. સ્ૉન્દ્વયયજળ અને પસ્ટય કેય ઍપ્રૂલર કજભટી (SFCAC) ન ં કાભ ળ ં છે ? 

 

73. અટર ઇનૉલેળન જભળન કના શેઠ કામતયત છે ? 

 

74. જભળન વાગય મજનાના જભળન-૪ શેઠ બાયતે કભયવના ફંદયે અજં આનન ેળ ં યાશત ભકરી ? 

 

75. લડાપ્રધાન શ્રી નયને્દ્રબાઈ ભદીની મજના ધ્ર લ શેઠ કમા ધયણભાં અભ્માવ કયતા જલદ્યાથેઓની વંદગી કયી ળકામ છે? 
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76. 'ધયણ 10 અન ે12 ફડત યીક્ષાભાં ટચના ક્રભાંઠકત જલદ્યાથેઓ ભાટે ઇનાભી મજનાઓ' શેઠ જજલ્રા સ્તયે ધયણ 10 ના 

ફીજા ક્રભાંકન ેકેટરી યકભ આલાભાં આલ ેછે ? 
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77. દાવી જીલણ શે્રષ્ઠ અન વૂજચત જાજત વાજશત્મકૃજત ઍલડત મજના અંતગતત કેટરી યકડ વશામ આલાભાં આલ ેછે ? 

 

78. 2022ભાં ઈન્દ્દયભાં મજામેરી 'ેયા ટફેર ટેજનવ નૅળનર ચેજમ્મનળી'ભાં જલજેતા થમેર ગ જયાતી ભજશરા ખેરાડીન  ંનાભ 

ળ ં છે ? 

 

79. 'ક ંલયફાઈન ં ભાભેરુ ંમજના' અંતગતત રાબ રેલા ળશેયી જલસ્તાયભાં ક ટ ંફની લાર્વક આલક ભમાતદા કટેરી છે ? 

 

80. 'ભભતા તરૂણી મજના'ન રાબ રેલા ભાટ ે10 થી 19 લતની ળાાએ ન જતી તરૂણીઓએ કની ાવે નોંધણી કયાલલાની 

યશેળે ? 

 

81. 'ભભતા વખી મજના'ન અભરીકયણ કયતી કચેયી કઈ છે ? 

 

82. 'આજીજલકા જભળન' શેઠ સ્લવશામ જૂથન ેકટેરી યકભન  ંયીલલ્લીંગ પંડ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

83. 'વ કન્દ્મા વભૃજદ્ધ મજના' અંતગતત કટેરા લતથી નાની દીકયીન ં ખાત ં ખરી દીકયીના નાભે ૈવા જભા કયાલી ળકામ છે ? 

 

84. જચચભઘાટ અન ેઅયફી વભ ર લચ્ચ ેઆલેર ભશાયાષ્ટ્રન દભણથી ગલા વ ધીન પ્રદેળ કમા નાભ ેઓખામ છે ? 

 

85. યાણી અશલ્માફાઈ શકય જનર્વભત યજલાડા ૅરેવ કમા ળશેયભાં આલેર છે ? 

 

86. જળલાકાળી ળાના ભાટે જાણીત  ંછે ? 

 

87. ગભેજી ઠયદ ક્માં બયાઈ શતી ? 

88.  ણ ેળશેય કઈ નદીની નજીક આલેર ં છે ? 
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89. જગન ધધ બાયતભા ંનીચેનાભાંથી કમા યાજ્મભાં આલેર છે ? 
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90.  રુ અન ેભજશરા ઠક્રકટેય ભાટે વભાન લેતનની જાશેયાત કયનાય પ્રથભ દેળ કમ છે ? 

 

91. પ્રથભ ICC લલ્ડત ક કણ ેજીત્મ શત ? 

 

92. ધૂમ્રાનથી કમા અગંન  ંકેન્દ્વય થઈ ળક ેછે ? 

 

93. ભાનલ ળયીયની અંદયની કઈ પ્રઠક્રમા રૃદમન અલાજ ેદા કય ેછે ? 

 

94. યાજ્મવબાભા ંયાષ્ટ્રજત જલજલધ ક્ષતે્રના જનષ્ણાત કેટરા વભ્મન ેનીભે છે ? 

 

95. યાષ્ટ્રજતની ગેયશાજયીભા ંયાષ્ટ્રજતની પયજ કણ ફજાલે છે ? 

 

96. બાસ્કય દ્લાયા રીરાલતી િથં ક્માયે રખામ શત ? 

 

97. જાાની રક લ ડલરક ય ળનેાથી યંગ રગાલ ેછે ? 

 

98. દેડકાન  ંલજૈ્ઞાજનક નાભ ળ ં છે ? 

 

99. જલનગેયભાં નીચેનાભાંથી કમ ં ઍજવડ શમ છે ? 

 

100. શ્રી ચક્રલતે યાજગારાચાયીને કમા લે બાયતયત્નથી વન્દ્ભાજનત કયલાભાં આવમા શતા ? 

101. શ્રી પ્રણલ ભ ખર્જીને કમા લ ેબાયતયત્નથી વન્દ્ભાજનત કયલાભા ંઆવમા શતા ? 

102. બાયતભા ંદય લે કમા ઠદલવને 'ભશાઠયજનલાતણ ઠદલવ' તયીકે ઓખલાભાં આલ ેછે ? 

http://www.quizbank.in 

103. બાયતભા ં'નાગઠયક વ યક્ષા ઠદલવ' ક્માયે ભનાલલાભાં આલ ેછે ? 
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104. ઠપપા લલ્ડત ક કટેરાં લત છી મજામ છે ? 

 

105. 2021ભાં ગ જયાત વયકાય ેેયરેવ ગલનતન્દ્વ ભાટ ેકઈ ઍજતરકળેન રૉન્દ્ચ કયી ? 

 

106. 'બર ં થમ ં બાંગી જંજા,વ ખે બજળ  ંશ્રીગા....' ંજક્તના યચજમતા કણ છે ? 

 

107. 'ગયભાન ેાંચે આગંીએ જૂમા'- કાવમના કજલન  ંનાભ ળ ં છે ? 

 

108. આણા વોયભંડન વોથી નાન િશ કમ છે ? 

 

109. અજગ્ન-3 કમા પ્રકાયની જભવાઇર છે ? 

 

110. ગ જયાતન ફીજ વોથી ભટ ડભે કમ છે? 

 

111. યાજા દળયથના ભટા  ત્રન ં નાભ ળ ં છે ? 

 

112. ફીજી ફોદ્ધ ઠયદ ક્માય ેમજાઈ શતી ? 

 

113. 'ચયક-વંજશતા' કણે રખી છે ? 

 

114. કમ તશેલાય યંગના તશેલાય તયીકે ઓખામ છે ? 

115. ભશેયાનગઢ ઠકલ્ર યાજસ્થાનના કમા ળશયેભા ંઆલેર છે ? 

116. ગ જયાતના કમા જજલ્રાભા ંનાગેચલય જ્મજતર્લરગ ભંઠદય આલરે ં છે ? 
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117. આંધ્રપ્રદેળન ં યાજ્મ ફૂર કમ ં છે ? 
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118. ભાનલછાતી કમા શાડકાંથી ઘયેામેર શમ છે ? 

 

119. ગૂગરની ભાજરકીની ‘તેઝ ઍજતરકેળન’ન ં નલ ં નાભ ળ ં છે ? 

 

120. સ્પ્રેડળીટભા ંઆભાંથી કમ વંૂણત વંદબત છે ? 

 

121. નીચેનાભાંથી કમ  ંપ્રટકર નથી ? 

 

122. જાાનીઝ ઝેન ગાડતન 'ઝેન-કાઈઝેન' ગ જયાતભા ંક્મા ંઆલેર છે ? 

 

123. બાયતભા ં'દેલની ભયી'ન સ્તૂ ક્માં આલેર છે ? 

 

124. બાયતભા ંપ્રથભ ઇ-ાવટત બાયતીમ ાવટત ઑથૉઠયટી દ્લાયા કન ેઆલાભાં આવમ શત ? 

 

125. ઇજન્દ્ડમન સ્ેવ ઠયવચત ઑગનેાઈઝેળન (ISRO) દ્લાયા િાભીણ જલસ્તાયની પ્રાધાન્દ્મતા ધયાલતા નાના જલદ્યાથેઓન ેસ્વે 

ટેક્નરજી, સ્ેવ વામન્દ્વ અને સ્ેવ ઍજતરકેળન ય ભૂબૂત જ્ઞાન આલા ભાટે કમ જલળે કામતક્રભ મજલાભાં આવમ છે ? 

 

126. કમા ક્રાંજતકાયી દેળબક્ત ઑક્વપડત મ જનલર્વવટીભા ંવંસ્કૃતના અધ્માક શતા ? 

 

127. ઇરેકરૉજનક્વ ઘઠડમાના ઉત્ાદન ભાટે ગ જયાતન  ંકમ ં ળશેય જાણીત  ંછે ? 
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