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Question Bank 
 

 

(1) રાષ્ટ્ર ીય સેવાયોજના સંદર્ભે સૌપ્રથમકોનાઅધ્યક્ષ સ્થાનચેચાાકરવામાંઆવી ? 

(a) ડો.સવાપલ્લી રાધાકૃષ્ણન   (b) પંડડત જવાહરલાલનેહરૂ (c)ડો.સી.ડી.દેશમુખ  

(2) ડો. સવાપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના અધ્યક્ષપણાનીચે શાની રચના કરવામાં આવી ? 

(a) ડવશ્વડવધ્યાલય અનુદાન આયોગ  (b)સેંટ્રલ એડ્વાઇઝરી બોડાઓફએજયુકેશન 

(c) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજના સડમડત  

(3) વતામાન ડશક્ષણ પદ્ધડતમાં ગાંધીજીના સમાજ ઉપયોગી રચનાત્મક પ્રવૃડતઓ તથા 

શ્રમદાતા પદ્ધડતઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ તેવું કોને કહ્ું ? 

(a) પંડડત જવાહરલાલ નેહરૂ (b) ડો. સવાપલ્લી રાધાકૃષ્ણનન (c) ડો. સી. ડી. દેશમુખ 

(4)ડો.સી.ડી. દેશપાંડેના અધ્યક્ષપણે નીચેનામાથી કઈ સડમડતનીરચનાકરવામાં આવી ? 

(a) રાષ્ટ્ર ીય સેવા સડમડત   (b) વહીવટ્ી સડમડત      (c) કેન્દ્રીય સડમડત 

(5) રાષ્ટ્ર ીય સેવા સડમડતની સૌ પ્રથમ રચના ક્યાર ેકરવામાં આવી ? 

(a) 28 ઓગસ્ટ્,1959   (b) 24 સપ્ટે્મ્બર,1969      (c) 02 ઓક્ટ્ોબર,1960  

(6) શરૂઆતમાં કેટ્લી યુડનવડસાટ્ીઓથી રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનો પ્રારંર્ભ થયો ? 

(a) 39         (b) 37            (c) 30 

(7) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનુ પ્રડતક ક્યાંથી લેવામાં આવયું છે ? 

(a) કોણાકાનાં સયૂામંડદર    (b) અશોકચક્ર       (c) રેંટ્ીયો 

(8) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાના ડબલ્લામા ંકેટ્લા આરા છે ? 

(a) આઠ         (b) છ        (c) બાર 

(9)રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાના ડબલ્લાનાં આઠ આરા શું દશાાવે છે ? 

(a) 24 કલાક       (b) 12 ક્લાક      (c) 10 ક્લાક  

(10) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનાં ડબલ્લાનો લાલ રંગ શેનું પ્રડતક છે ? 

(a) લોહી-ઉર્જા      (b) બંધ કરવંુ     (c) ઝઘડાનું  

(11) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનો ઉદેશ શંુ છે ? 

(a) ડશક્ષણ મેળવવંુ         (b) વયડિત્વ ડવકાસ   (c) સમાજથી દૂર  

(12) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનો ઉદેશ કયો છે ? 

(a) સજાનશડિ ડવક્સાવવી     (b) નોકરી આપવી    (c) આંદોલનકારી તયૈાર કરવા 



 
 

(13) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનું ડસધ્ધાંત વાક્ય કયું છે ? 

(a) Each for all and all for each  (b) Not me but you  (c) Self Evaluation 

(14) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાના ડબલ્લાનો વાદળી રંગ શું સૂચવે છે ? 

(a) બ્રહમાંડ     (b) અંધકાર     (c) સીમાડો  

(15) N .S .S. પ્રોગ્રામ ઓડફસરને તાલીમ આપવાનું સ્થળ ગજુરાતમાં ક્યાં આવેલું છે ? 

(a) ગજુરાત ડવધ્યાપીઠ, અમદાવાદ    (b) ગજુરાત યડુનવડસાટ્ી, અમદાવાદ  

(c) એમ. એસ. યુડનવડસાટ્ી, બરોડા   

(16) ર્ભારત સરકારના ક્યા ડવર્ભાગ દ્વારા એન. એસ એસ નું ડનયમન કરવામાં આવે છે.   

(a) યુવક અને રમત- સાંસ્કુ્રડતક ડવર્ભાગ  (b) મહેસૂલી ડવર્ભાગ    (c) નાણાં મંત્રાલય  

(17) વતામાન સમયે ખાસ ડશડબરનો સમયગાળો કેટ્લા ડદવસનો છે ? 

(a) 10        (b) 7        (c)  9 

(18) N.S.S. ના એક યડુનટ્ને ખાસ ડશડબર માટે્ કેટ્લી ગ્રાન્દ્ટ્ આપવામાં આવે છે ? 

(a) 22500       (b) 25000     (c) 44000 

(19) રાજ્યકક્ષાએ રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજના માટે્નુ ંવહીવટ્ી વડંુ મથક કયું છે ? 

(a)  રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજના સેવા – ગાંધીનગર (b) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજના સેવા – ડદલ્હી  

(c) પ્રદેડશક કચેરી – અમદાવાદ 

(20) કોઈ એક ચોક્કસ ગામડંુ કે સ્લમ ડવસ્તાર પસંદ કરીને સવાાંગી ડવકાસ હાથ ધરવામાં 

આવે તેને કયો કાયાક્રમ કહેવાય ? 

(a) દત્તક       (b) સરકારી     (c) ડબનસરકારી  

(21) દત્તક ગામ/ડવસ્તારનો ખ્યાલ કયા પડરડશષ્ટ્માં છે ? 

(a) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજના સંડહતા  (b) સવેક્ષણ લેખ      (c) માડહતી કેન્દ્ર  

(22) દત્તક ગામની પ્રવડૃત્તમાં નીચેનામાથી કોનો સહકાર લેવો જોઇએ ? 

(a) ડશક્ષણ ડવર્ભાગ  (b) ડજલ્લા-તાલુકા પચંાયત      (c) મહેસૂલ ડવર્ભાગ 

(23) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાની નાણાકીય ફાળવણી કોણે કર ેછે ? 

(a) રાજ્ય સરકાર    (b) કેન્દ્ર સરકાર       (c) નગરપાડલકા  

(24) યુવાઓ માટે્ રાજ્ય સરકારની નીચનેામાથી કઈ યોજના છે ? 

(a) નરગેા     (b) યુવા સ્વાવલંબન     (c) કૌશલ્ય વધાક યોજના  

(25) સ્વયંસેવકે સામાડજક સેવા માટે્ એકવર્ામાં કેટ્લાકલાક કામ કરવંુ આવશ્યક છે ? 

(a) 120    (b) 240    (c) 200 

(26)સરકારની યોજનાને યુવાનો સમાજ સુધી સૌથી વધાર ેક્યા માધ્યમથી પહોચંાડી શકશે? 

(a) N S S ની ગ્રામીણ ડશડબર   (b) નાટ્કો        (c) સાડહત્ય પુસ્તકો 

(27) મતદાન માટે્ કેટ્લાં વર્ાની ઉમર ેમતદાર તરીકે નામ નોધંાવી શકાય? 



 
 

(a) 16     (b) 18   (c) 17 

(28) સ્વયંસેવક માટે્ શે્રષ્ઠ એવોડા  કયો છે ? 

(a) ઇડન્દ્દરા ગાંધી એવોડા    (b) રાજ્યકક્ષાનો એવોડા   (c) યુડનવડસાટ્ી એવોડા   

(29) કોઈ પણ એવોડા  માટે્ કઈ પ્રવડૃત ફરડજયાત છે ? 

(a) ડનયડમત પ્રવૃડત   (b) ખાસ ડશડબર    (c) દત્તક પ્રવૃડત  

(30) વતામાનમા ંર્ભારત સરકારની કઈ યોજના ખૂબ જ વધાર ેપ્રચડલત બની છે ? 

(a) સ્વછતા      (b) મતદાર ર્જગડૃત  (c) ઉર્જા બચાવો  

(31) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનામાં જોડાયેલ યુવાનો રાષ્ટ્ર ીય પવાની ઉજવણી ક્યાર ેકર ેછે ? 

(a) 15મી ઓગસ્ટ્    (b) 26મી ર્જન્દ્યઆુરી    (c) ઉપરોિ બનંે  

(32) પયાાવરણ ડદવસની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાં આવે છે ? 

(a) 15મી, જૂન    (b) 5મી, જૂન      (c) 25મી, જૂન 

(33) ‘બ્લડ ડોનેશન ડે’ ની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાં આવે છે ? 

(a) 14મી, જૂન    (b) 24મી, જૂન   (c) 24મી, એડપ્રલ  

(34) 21મી જુનને ક્યા ડદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે ? 

(a) યોગ ડદવસ    (b) ઓઝોન ડે   (c) બાળ ડદવસ  

(35)બાળમજૂરનાબદૂીમાટે્ રલેીદ્વારાસમાજમાં ર્જગડૃતનોકાયાક્રમ ક્યાર ેકરવામાંઆવે છે? 

(a) 12મી, જૂન    (b) 5મી, જૂન   (c) 14મી, જૂન 

(36) ડવશ્વ વસ્તી ડદવસની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાં આવે છે ? 

(a) 11મી, જુલાઇ       (b) 28મી, જુલાઇ         (c) 12મી, ઓગસ્ટ્ 

(37) ડશક્ષક ડદનની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાં આવે છે ? 

(a) 5મી, સપ્ટે્મ્બર   (b) 15મી, સપ્ટે્મ્બર    (c) બંન ે

(38) ઓઝોન ડે ક્યાર ેઉજવવામાં આવે છે ? 

(a) 16, સપ્ટે્મ્બર    (b) 20, સપ્ટે્મ્બર     (c) 25, સપ્ટે્મ્બર  

(39) રાષ્ટ્ર ીય સ્વચ્છતા ડદવસની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાં આવે છે ?  

(a) 2, ઓક્ટ્ોબર     (b) 12, ઓક્ટ્ોબર   (c) 24, ઓક્ટ્ોબર  

(40) ‘ડવશ્વ એઇડ્સ ડે’ ની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાં આવે છે ? 

(a) 1, ડડસેમ્બર   (b) 11, ડડસેમ્બર  (c) 21, ડડસેમ્બર   

(41) ડવશ્વ બાળડદવસની ઉજવણી કયાર ેકરવામાં આવે છે?                         (a) 14, 

નવેમ્બર     (b) 24, નવેમ્બર   (c) 30, નવેમ્બર 

(42) `ધંધાના ધારાકીય પાસાઓ`નું અંગે્રજી ____________થાય છે.  

(a) Legal Aspects of  Business               (b) Financial Aspects of  Business           

(c) Introduction to Business Planning   

(43) ર્ભારતને આઝાદી મળી ત્યાર ેકેટ્લા લોકો ગામડામાં વસવાટ્ કરતાં હતા? 

(a) 80%      (b) 85%   (c) 75% 



 
 

(44) રાષ્ટ્ર ીય સેવા યોજનાનું સંચાલન મુખ્યત્વે કેટ્લા ડવર્ભાગમા ંડવર્ભાડજત કરવામાં 

આવેલ છે? 

(a) ચાર     (b) પાંચ     (c) ત્રણ  

(45) 14 સપ્ટે્મ્બરના રોજ કયો ડદવસ ઉજ્વવામાં આવે છે? 

(a) ડહન્દ્દી ડદવસ     (b) ડશક્ષક ડદવસ   (c) શ્રડમક ડદવસ 

(46) રાષ્ટ્ર ીય એકતા અને ગ્રામોત્થાન માટે્ N.S.S.ની ખાસડશડબર _____ડદવસની  

યોજવામાં આવેછે. 

(a) સાત      (b) પાંચ     (c) આઠ  

(47) કોલેજ ક્ક્ષાએ N.S.S. ની ડશડબર માટે્ 1 યુડનટ્માથંી કેટ્લા ડવધ્યાથીઓની 

પસંદગી કરવામાં આવે છે? 

(a) 50     (b) 45     (c) 40  

(48) અર્ભયમ 181 ની યોજનાનો અમલ ગજુરાત રાજયમાં કોના દ્વારા કરવામાં 

આવયો? 

(a) આનંદીબને પટે્લ    (b) નરને્દ્ર મોદી    (c) ડવજય રૂપાણી  

(49) `સપ્તધારા યોજના`ની શરૂઆત કયારથી કરવામાં આવી છે? 

(a) 28 ર્જન્દ્યઆુરી,2010    (b) 28 ફેબ્રુઆરી,2010   (c) 28 ઓક્ટ્ોબર,2010 

(50) ‘સ્વચ્છ ર્ભારત’ અડર્ભયાનની શરૂઆત કયારથી કરવામાં આવી છે? 

(a) 2 ઓક્ટ્ોબર,2014      (b) 2 ઓક્ટ્ોબર,2016      (c) 2 ઓક્ટ્ોબર,2018      

  
 

______________________________ 


