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Gyan Guru Quiz Bank 01 September @ G3q Quiz | કલૂના િવ ાથ ઓ માટ ેિ વઝના નો 
 
 
1. ભારતમાં મગફળીનુ ંસૌથી વધ ુઉ પાદન કયુ ંરાજય કરે છે ? 
 
2. ખેતરોમાં પાણી અને વીજળીની તંગી સામ ેલડવા માટ ેખેડૂતો માટ ેકઈ યોજના છે ? 
 
3. કૉલેજ અને યુિનવ સટીના િવ ાથ ઓ માટ ેિશ યવૃિ ની સે લ સે ટર કીમનો લાભ મળેવવા માટ ે
12મા ધોરણમા ંઓછામા ંઓછી કેટલી ટકાવારી જ રી છે ? 
 
4. યાર ેSERB વારા એિ સલીરેટ િવ ાન યોજના શ  કરવામા ંઆવી હતી, જેનો મુ ય ઉ ેશ ઉ ચ 
તરીય વૈ ાિનક સશંોધનન ેમોટો વેગ આપવાનો અન ેવૈ ાિનક માનવશિ તન ેતૈયાર કરવાનો છે ? 

 
5. રા ીય મા યિમક િશ ા અિભયાનનો હતેુ શો છે ? 
 
6. ગુજરાત સરકાર વારા શ  કરાયલે સારણ ચેનલ 'વંદ'ે ગુજરાતનુ ંપૂ  ંનામ શું છે ? 
 

7. CNGનું પૂ  ંનામ શુ ંછે? 
 
8. છે લા પાંચ વષમા ંધોરણ-૯થી કૉલેજ સુધીના િવ ાથ ઓન ેબટેરી સંચાિલત ટ-ુ હીલરનો લાભ કઈ 
એજ સી વારા મ યો છે ? 
 

9. ગુજરાત રાજયમાં સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ હેઠળના ગજુરાત ઠાકોર અને કોળી 
િવકાસ િનગમ ગાધંીનગર માટ ેનાણાકીય વષ 2020-21માં કેટલી રકમની બજેટમા ંજોગવાઈ કરવામાં 
આવેલ છે ? 
 
10. કે ીય બજેટ 2022મા ંખેલો ઈિ ડયા કાય મન ેકટેલા િપયા ફાળવવામા ંઆ યા છે ? 
 

11. કયા િનબધંકાર વનલ ી િનબધંકાર તરીક ેઓળખાયા ? 
 
12. ગુજરાતી સાિહ યના થમ ક ણ શિ ત કા યનુ ંશીષક શું છે ? 
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13. અણિહલપરુ પાટણના થાપકનું નામ જણાવો. 
 
14. ઈ.સ. ૧૯૩૦માં ગુજરાતમાં બનલેા કયા બનાવે આખા િવ વનું યાન ખ યુ ં? 
 
15. કઈ સદીથી ‘ગુજરાત’ નામ ચલણી બ યું ? 
 
16. લંકેશ તરીકે ણીતા ગજુરાતી અિભનતેાનુ ંનામ શું છે ? 
 

17. 'િસ ધહેમશ દાનુશાસન'ના લેખકનંુ નામ જણાવો. 
 
18. ‘વૈતાલપ ચીસી’ અને ‘સૂડાબહોતેરી’ની પ વાતાઓના રચિયતા કોણ છે ? 
 
19. વૈ દક િવિધ-િવધાનોની િવ તતૃ માિહતી આપનાર ંથ કયા નામ ેઓળખાય છે ? 
 
20. મહાવીર વામી જૈન ધમના કેટલામા તીથકર છે ? 
 
21. નીચેનામાંથી કયંુ નૃ ય મા  સોલો નૃ ય છે ? 
 
22. મહાભારતનુ ંયુ ધ અટકાવવા માટે િવિ કાર તરીક ેકૌરવસભામાં કોણ ગયું હતુ ં? 
 

23. નીચેનામાંથી કોને ાનપીઠ એવોડ મ યો છે ? 
 

24. ગુજરાત રા યની થાપના બાદ કામચલાઉ પાટનગર કયા શહેરને બનાવાયુ ં? 
 
25. છા ાલયોન ેબળતણના લાકડાની ઉપલ ધતાન ે યાનમાં રાખી િવ ાથ  દીઠ વા ષક વધમુાં વધ ુ
કેટલા િ વ ટલ લાકડાનો જ થો આપવાનું ન કી કરવામા ંઆવ ેછે ? 
 
26. વન િવભાગની ખાસ અંગભૂત યોજના અતંગત વસહાય જૂથ મારફત ેરોપઉછેર યોજનામા ંઉછરેલ 
રોપાનંુ િવતરણ કોણ કરશે ? 
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27. ગુજરાત રા યની થાપના સમય ેકુલ ભૌગોિલક િવ તારના 15430 ચોરસ ક.મી. વન િવ તાર 
હતો તે વધીને 2014-15માં કેટલા ચોરસ ક.મી. થાય છે ? 
 
28. ગુજરાતમાં આવેલ છારી-ઢંઢ સંર ણ અનામતની થાપના યારે કરવામાં આવી ? 
 

29. ગુજરાતનું રા ય પ ી કયું છે ? 
 
30. ઉ રાખંડનું રા ય ાણી કયંુ છે ? 
 
31. વન િવભાગમાથંી છા ાલયોને બળતણના લાકડા આપવા બાબત યોજનાનો લાભ મળેવવા માટ ે
કયા પ રિશ  મજુબ અર  કરવી પડે છે ? 
 
32. PFRDAનું પૂ ં નામ જણાવો. 
 
33. ગુજરાત સરકારના માિહતી અન ે સારણ િવભાગ વારા રોજગારના હતેુ માટ ેકય ુસમાચારપ  

કાિશત કરવામાં છે ? 
 
34. ગુજરાતના કયા ઇકો યુ રઝમ થળ ે લા ટીકના વપરાશ ઉપર િતબધં મૂકવામા ંઆ યો હતો ? 
 
35. ઇલેિ ક ડાયનમેોની શોધ કોણ ેકરી હતી ? 
 
36. ભારતીય પરમા  કાય મના િપતા કોણ હતા ? 
 

37. 'રા  ર ા યુિનવ સટી'ના થમ દી ાંત સમારોહને કોણે સબંોિધત કય  હતો ? 
 

38. કઠોળના ઉ પાદનમાં ભારત િવ વમા ંકયુ ં થાન ધરાવે છે ? 
 
39. કયું વબેપોટલ ભારત સરકારના િવિવધ મં ાલયો/િવભાગો/એજ સીઓના તમામ રા ીય પુર કારોને 
એક ડિજટલ લેટફોમ હેઠળ એકસાથ ેલાવવાની પહલે છે ? 
 
40. ગુજરાતમાં કટેલી મ ય થ જેલ આવેલી છે ? 
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41. ટેટ ડ સે ટી ઇ ડે સ (એસએફએસઆઇ)ના અનુપાલન પ રમાણ હેઠળ નીચેનામાથંી કયા 
માપદંડને માપવામાં આવે છે ? 
 
42. હે ડલૂમ પોિલસી અંતગત નીચેનામાંથી કયા કારીગરોના સમૂહને લ ટર તરીકે ગણવામા ંઆવે છે ? 
 
43. ઉ ચ શૈ િણક સં થાઓમા ંઅ યાસ કરતા અનસુૂિચત િતના િવ ાથ ઓમા ંનવીનતા અન ે
સાહિસકતાને ો સાહન આપવા માટે સામાિજક યાય અન ેઅિધકા રતા મં ાલય વારા કઈ યોજના 
શ  કરવામાં આવી હતી ? 
 
44. તુંગ ભ ા ડેમ કયા રા યમા ંઆવલેો છે ? 
 
45. ઇિ ડયન િમનર સ વા ષક અંક 2020 મજુબ, ભારતમાં મગેનીઝ ઓર(કાચી ધાતુ)નું સૌથી વધુ 
ઉ પાદન કરતું રા ય કયુ ંછે ? 
 
46. 2016મા ંકરેલ હેરાત મુજબ, ઓરેકલ કંપની ભારતમાં નીચેનામાંથી કયા શહેરમા ંઈ યબુશેન 
સે ટર થાપશ ે? 
 
47. ગુજરાત સરકાર વારા ' િશ ણ સહાય યોજના' હેઠળ પરેામે ડકલ,ન સગ ,હોિમયોપેથી, આયુવદ 
અ યાસ મોમાં અ યાસ કરતા બાંધકામ કામદારોનાં બાળકોને કેટલી આ થક સહાય પૂરી પાડવામા ંઆવે 
છે ? 
 

48. 'આ મિનભર ગુજરાત સહાય યોજના' હેઠળ મળેવેલ લોનનું લાભાથ  વારા કેટલુ ંવા ષક યાજ 
આપવું પડે છે ? 
 

49. સે લ િવિજલ સ કિમશન (સધુારો) િબલ 2021 કયાર ેઅમલમાં આ યું ? 
 

50. ભારતના થમ ચીફ િવિજલ સ કિમશનર કોણ હતા ? 
 
51. આવ યક ચીજવ તુઓના વટહુકમનો કયો સધુારો કે  સરકારને મા  અસાધારણ સજંોગોમા ં(જેમ 
કે યુ ધ અન ેદુકાળ) અમુક ખા  ચીજોના પરુવઠાને િનયંિ ત કરવાની મજૂંરી આપે છે ? 
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52. ભારતીય બધંારણની કલમ 30 કલમ (1) ધમ અને ભાષાઓ િવશે શુ ંજણાવે છે ? 
 
53. આંતરરા ીય કોટના સૌ થમ યાયાધીશ કોણ હતા ? 
 
54. ભારતના મિુ લમ સમદુાયની સામાિજક, આ થક અને શૈ િણક િ થિતની તપાસ કરવા માટે ભારત 
સરકાર વારા કઈ સિમિતની િનમ ક કરવામા ંઆવી હતી ? 
 
55. ભારતનો સૌથી ચો ડેમ તહેરી કઈ નદી પર બાધંવામા ંઆવલેો છે ? 
 
56. વજલધારા કાય મ હઠેળ ગુજરાત રા ય સરકારના લાભાથ ઓના ખચની રકમ કેટલા % હોય છે 
? 
 
57. TULIPનું પૂ ં નામ શુ ંછે ? 
 
58. HRIDAYનું પૂ  ંનામ શું છે ? 
 
59. વેબ પોટલ ઈ- ામ વરાજ કયા મં ાલય વારા શ  કરવામાં આ યંુ છે ? 
 
60. ગુજરાતમાં બન ેનેજ ોજે ટની વહીવટી મજૂંરી કઈ ક ાએથી આપવામાં આવે છે? 
 

61. ગુજરાતનો એ િતિ ત ોજે ટ કયો છે, જેના હેઠળ ખંભાતના અખાતમા ંલાંબો ડમે બાંધવામાં 
આવશ ે? 
 
62. યાત શવૈ તીથ સરૂપાણે વર કઇ નદીના કનારે આવલે ુછે ? 
 

63. નેશનલ હાઈવ ેએ ડ ઈ ા ચર ડેવલપમે ટ કોપ રશેન િલિમટેડ કયા હેત ુમાટે ઈ-ઓ ફસ, ઈ-
ટે ડર ગ, ઈ-મોનીટર ગ, ઈ-એ સસે જેવા ઈ-ટૂ સની યૂહરચનાનો ઉપયોગ કર ેછે ? 
 
64. ભારતનું કયું રેલવ ે ટેશન યુને કો વ ડ હે રટેજ સાઈટ તરીકે વીકૃત થયલે છે ? 
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65. ભારતના કયા રા યમાં સૌથી વધુ રા ય ધોરીમાગ આવેલ છે ? 
 

66. ઓ ર સામા ંિવજયવાડા-રાચંી માગના િવકાસ માટે અદંાિજત ખચ તરીક ેકેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં 
આવી છે ? 
 

67. સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના લાયક લાભાથ ને '૫ રવહન યોજના' અંતગત કેટલા 
િપયાની લોન આપવામા ંઆવે છે ? 

 

68. સૌ થમ ભારતીય વાયસેુનાના વડા કોણ હતા ? 
 
69. અનુસૂિચત જન િતની મિહલાઓના આ થક િવકાસ માટ ે'આ દવાસી મિહલા સશિ તકરણ 
યોજના' (AMSY) હેઠળ NSTFDC વારા કેટલા િપયા સધુીની લોન આપવામા ંઆવે છે ? 
 

70. વડા ધાન ી નરે ભાઈ મોદીએ 2022માં ગુજરાતમાં એિનમલ કરે સે ટરનુ ંલોકાપણ કયા 
િજ લામા ંકય ુહતુ ં? 
 
71. િજ લા ક ાની રમતગમત શાળાઓ (ડીએલએસએસ)માં કેટલા વગના િવ ાથ ઓ છે ? 
 
72. ગુજરાત રા યમા ંસગભા અને ધા ી માતા માટે કઈ યોજના કાયરત છે ? 
 
73. ગુજરાતની થમ બાઇ કગ વીન મિહલા કોણ છે ? 
 
74. યાર ેિસ વર (Ag) હવાના સંપકમાં આવે છે યારે તેના પર શેનુ ંકાળુ ંકો ટગ બન ેછે ? 
 
75. મશ સ શું છે? 
 
76. સૂય કાશ વણપટમા ંકેટલા રંગો હોય છે? 
 

77. વાહની મે ને ટક અસરની શોધ કોણ ેકરી હતી ? 
 
78. ગાંધી નો જ મ યાર ેથયો હતો ? 
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79. ભારતના છે લા ગવનર જનરલ કોણ હતા ? 
 
80. ભારતીય બધંારણ વારા કેટલા મૂળભતૂ અિધકારો મા ય છે ? 
 
81. સરકારી ખરીદી માટે નીચેનામાથંી કયું ઓનલાઈન માકટ લસે પારદશક છે ? 
 
82. મોબાઈલ નબંર અથવા ઈમલે આઈડી અપડટે કરવા માટ ેનીચેનામાંથી કયા સો ટવેરનો ઉપયોગ કરી 
શકાય ? 
 
83. પાવાગઢ યા ાધામ ગજુરાતના કયા િજ લામાં આવેલુ ંછે ? 
 
84. ઓ રસાનુ ંકોણાક મં દર કોણે બધંા યુ ંહતુ ં? 
 

85. કયું શહેર 2022મા ંસતત પાંચમી વખત ભારતનુ ંસૌથી વ છ શહેર હેર થયુ ંછે ? 
 
86. મોપલા િવ ોહ યા ંથયો હતો ? 
 
87. બેલૂર મઠ કઈ નદીના કનારે થાપવામા ંઆવેલો છે ? 
 
88. વાતં ય સં ામ સમય ે'આચાય' કોનું ઉપનામ હતું ? 
 
89. પુ કર સરોવર યા ંઆવેલું છે ? 
 
90. ભારતનું સૌથી વધુ બૌ ધ વ તી ધરાવતું રા ય કયંુ છે ? 
 

91. નરે  મોદી ટે ડયમ યા ંઆવેલુ ંછે ? 
 
92. નીરજ ચોપરાએ ટો યો ઓિલિ પકમા ંએ લે ટ સમાં ભારત માટે સૌ થમ ગો ડ મેડલ યો તે 
અંતર કેટલુ ંછે ? 
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93. સૌરભ ચૌધરી કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે ? 
 

94. મૂળભૂત હકો સાથે અસંગત હોય તેવા અથવા તમેા ંઘટાડો કરતા કાયદા બધંારણના કયા ભાગમા ં
આવે છે ? 
 

95. ભારતની આઝાદી પહલેા ંદાદરા અન ેનગર હવેલી કોના વહીવટી િનયં ણ હેઠળ હતાં ? 
 
96. નીચેનામાંથી કયો સૌરમંડળનો સૌથી ઠંડો હ છે ? 
 
97. ૨૦૨૧ના વ ડ ી િસટી તરીકે કયા ભારતીય શહરેની િનમ ક કરવામા ંઆવી હતી ? 
 
98. નીચેનામાંથી કોને વષ 2021મા ંભારત સરકાર વારા િવ ાન અને ઇજનેરીના ે મા ં
પ િવભૂષણથી નવાજવામાં આ યા હતા ? 
 
99. હાલમા ં'શાંિત વ પ ભટનાગર પુર કાર' હેઠળ એવોડ મળેવનારન ેકેટલો રોકડ પરુ કાર આપવામા ં
આવે છે ? 
 
100. વષ 2002 માટે 50મા રા ીય ફ મ પરુ કારોમાં દાદાસાહબે ફાળક ેએવોડથી કોને સ માિનત 
કરવામા ંઆ યા ? 
 
101. િવ વ રે ડયો દવસની ઉજવણી યાર ેકરવામાં આવે છે ? 
 
102. િવ વ રમતગમત પ કાર દવસની ઉજવણી યારે કરવામા ંઆવે છે ? 
 
103. હોન લો  બેયડ નીચેનામાથંી શેની શોધ કરી ? 
 
104. ગુજરાતમાં ઓગ ટ 2022 દરિમયાન 'મેઘ મ હાર પવ' યાં ઉજવવામા ંઆવી ર ુ ંછે ? 
 

105. બે વષ માટે નીિત આયોગના નવા CEO તરીક ેકોની િનમ ક કરવામા ંઆવી છે ? 
 
106. 'ખોટી બે આની' હા યરચના કયા સાિહ યકારની કૃિત છે ? 
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107. વષ ૨૦૦૪થી વષ ૨૦૨૧ સુધીમા ંગામ નમનુા ન.ં ૬, ૭/૧૨ તથા ૮-અ ની કેટલી નકલોનુ ં
િવતરણ ઈ-ધરા કે  ખાતે થી કરવામા ંઆ યુ ંછે ? 
 
108. ભારતીય નૌકાદળની કોલકાતા-વગની ડ ોયર કઈ છે? 
 
109. ચરોતર એ યુકેશન સોસાયટીના થાપક કોણ હતા ? 
 
110. રામના ગુ નુ ંનામ શું હતુ ં
 
111. ‘ધોળાવીરા’ ભારતના યા રા યમા ંઆવેલુ ંપરુાત વીય થળ છે? 
 
112. 'મડાઈ ઉ સવ' નીચેનામાથંી કયા રા યમા ંઉજવવામા ંઆવે છે? 
 

113. િચિલકા તળાવ ભારતના કયા રા યમા ંઆવલેુ ંછે ? 
 
114. િવ વ િસ ધ કાિળયાર પાક ગુજરાતમા ં યાં આવેલ ુછે ? 
 
115. કમળનું વન પિતશા  અનુસાર નામ શુ ંછે ? 
 
116. ગોવાનું રા ય વૃ  કયું છે ? 
 
117. જૈન ધમના 24મા અને છે લા તીથકર કોણ છે ? 
 
118. યુનાઈટેડ કગડમ (UK)ની રાજધાની કઈ છે ? 
 

119. નીચેનામાથંી કઈ શોટ કટ કી ફાઇલની ોપટ ઝ દશાવે છે ? 
 
120. ઈમેલમા ંBccનું પૂ ં નામ શુ ંછે ? 
 
121. ગુજરાતમાં ાગ મહલે યા ંઆવેલો છે ? 
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122. નીચેનામાથંી 2018માં ભારતની કઈ સાઇટન ેયનુે કો વારા વ ડ હે રટેજ સાઇટ તરીકે હેર કરી 
હતી ? 
 
123. કયા વૈ ાિનકે રાસાયિણક સયંોગીકરણના િનયમોની રજૂઆત વારા રસાયણશા નો પાયો ના યો 
? 
 
124. ભારતમાં ઇ ટરનટે લોકો માટે સાવજિનક પ ે યારથી ઉપલ ધ થયું ? 
 

125. ગુજરાતનું કયું બંદર મ ય બંદર તરીકે ઓળખાય છે ? 


