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1. ગજુયાત યાજ્મભાાં ગ્રાભકક્ષાએ ીલાના ાણીની વભસ્મા ભાટેનો શલે્ રાઇન નાંફય કમો છે ? 

 

2. ગજુયાત વયકાયે દેળભાાં પ્રથભ લખત ખેડતૂો ભાટે ક્યા ભશોત્વલની ળરૂઆત કયી ? 

 

3. વયેયાળ લયવાદ, જભીનના ઉમોગના આંકડા, ચોખ્ખો લાલેતય વલસ્તાય, કુર ાક વલસ્તાય, રણણીની કકિંભત 

અને ભજૂયીની કકિંભતનો વભાલેળ કમા અશલેારભાાં થામ છે ? 

 

4. કૃવના વાંફાંધભાાં CIBRCનો અથથ ળો થામ છે ? 

 

5. કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયામેર ડયેી વશકાય મોજના કમા ઉદે્દળોને શોંચી લલા ભાટે અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી 
? 

 

6. ગજુયાત યાજ્મભાાં કમા લકથ પ્રાન શઠે વેન્દ્ટય ઓપ એક્વેરન્દ્વ પોય ભેંગો કામથયત કયલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

7. RUSAએ MHRD દ્વાયા ક્યા વળક્ષણક્ષેત્રને સધુાયલા ભાટે ળરૂ કયલાભાાં આલેર કામથક્રભ છે ? 

 

8. NPTELનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

9. ગજુયાત વયકાયની કઈ મોજના ઈજનેયી કોરેજોના વલદ્યાથીઓને યાજ્મનાાં ગાભડાાંઓના વલકાવ ભાટે તક આે 

છે? 

 

10. ટીચવથ વેન્દ્વેળન ઇન કોયોના ટ્રાન્ન્દ્ઝળન' પસુ્તકભાાં કમા સ્તયના વળક્ષકની અભબવમક્ક્ત યજૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

11. નીચેનાભાાંથી કઈ વાંસ્થા વળક્ષણ ભાંત્રારમ (એભઓઈ) વાથે વાંકામેરી નથી ? 

 

12. નલી યાષ્ટ્ટ્રીમ વળક્ષણનીવત-2020નો ઉદે્દળ કમો છે ? 

 

13. તારીભાથી વલદ્યાથીઓને આવથિક વશામ કયલાની મોજના કઈ છે ? 
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14. દીનદમાર ઉાધ્મામ ગ્રાભજ્મોવત મોજનાની ળરૂઆત ક્યાયે થઈ ? 

 

15. ગજુયાત યેવવડને્દ્વીમર 'સમૂથ ઊર્જથ રૂપ ટો મોજના' કમા નાભથી ઓખામ છે ? 

 

16. ગજુયાત વયકાયની નલી 'ગજુયાત વોરય ાલય ોરીવી 2021'નો ઉદે્દળ જણાલો. 
 

17. વયદાય કૃવ જ્મોવત મોજનાના રાબાથીઓ કોણ છે? 

 

18. કકળાન સમૂોદમ મોજના ગજુયાત યાજ્મભાાં ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

19. સમૂથળક્ક્ત કકવાન મોજનાનો મખુ્મ ઉદે્દળ ળો છે ? 

 

20. PFMSનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

21. નીચેનાભાાંથી કમા રાબો જીએવટીના છે ? 

 

22. મોગ્મ અવધકાયી દ્વાયા કમ્ોભઝળન સ્કીભ શઠે નોંધામેર વમક્ક્તએ કેટરા ગાાભાાં ટેક્વ કયટનથ બયામેર ન 

શોમ તો તેનુાં જીએવટી યજજસ્ટે્રળન યદ થઈ ળકે છે ? 

 

23. શ્રી લાજેમી ફેંકેફર મોજનાભાાં ગ્રાભીણ વલસ્તાયની વાભાન્દ્મ કેટેગયીને આલાભાાં આલેરી રોનની યકભ ય 

વફવવડીનો દય કેટરો છે ? 

 

24. ભાતા અને ફાકની સ્લાસ્્મસધુાયણા ભાટે ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગથત કઈ મોજનાની ર્જશયેાત 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

25. બાયતીમ ઉદ્યોગો, વમાાય, ઉત્ાદકો, ખેડતૂો અને રોકો બાયતના લતથભાન પ્રધાનભાંત્રીશ્રીની કઈ ભશત્ત્લાકાાંક્ષી 

મોજનાના કેન્દ્રભાાં છે ? 

 

26. અન્ન બ્રહ્મ મોજના શઠે કેટરા ભકશના ભાટે અનાજ ભપત આલાભાાં આલે છે ? 

 



[Citizen] Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 14 July 2022 | 

નાગરિકો માટે ક્વિઝના પ્રશ્નો 
 

https://www.sarkariyojanaguj.com/citizen-gujarat-gyan-guru-quiz-bank-14-july/  Page 3 

 

27. નેળનર ફામોપયરુ ોભરવી-૨૦૧૮ શઠે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કમા ફામોડીઝરના ઉત્ાદકોને પ્રોત્વાશન 

આલાભાાં આલેર છે ? 

 

28. ગજુયાતના ચાાંાનેયને લલ્ડથ શકેયટેજ વાઇટભાાં કમા લથભાાં સ્થાન ભળયુાં શતુાં ? 

 

29. RIDFનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

30. બાલનગયના ભશાયાર્જ તખ્તવવિંશજીએ વનરભફાગ ેરેવના વનભાથણ ભાટેની ખાવ વાભગ્રી ક્યાાંથી ભાંગાલી શતી 
? 

 

31. કકવાન નવથયી મોજના શઠે ખેડતૂ દ્વાયા કેટરા છોડ ઉગાડી ળકામ ? 

 

32. લન ભશોત્વલ દયમ્માન યોવલતયણ મોજના અંતગથત વીભાાંત ખેડતૂ અંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કમેથી ભશત્તભ 

કેટરા યોાઓ લેચાણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

33. આકદલાવીઓ દ્વાયા વકૃ્ષ ખેતી મોજના અંતગથત યોા ખેડતૂ ર્જતે રાલે તો પ્રવત શકે્ટયે કેટરી યકભ ભલાાત્ર 

થામ છે ? 

 

34. માથલયણ લાલેતય મોજના અન્દ્લમે ઈચ્છુક વાંસ્થાઓએ લાલેતય રેલાના એક લથ અગાઉ કમા ભકશનાની ત્રીવ 

તાયીખ સધુીભાાં અયજી આલાની યશ ેછે ? 

 

35. ભાાંગલ્મ લનનુાં ઉદ્ઘાટન ક્યાયે કયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 

 

36. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામથક્રભ અંતગથત મ્યભુઝકર ઈન્દ્સ્ુભેન્દ્ટ મોજનાનો રાબ કોણ રઈ ળકે છે ? 

 

37. યજજસ્ટડથ ભાંડો અને સ્લૈન્ચ્છછક વાંસ્થાઓને 5000 યોા કેટરા ૈવા રેખ ેભે છે ? 

 

38. ગજુયાતનુાં યાજ્મ ક્ષી કયુાં છે ? 

 

39. ગજુયાતભાાં નોંધામેર લનસ્વતની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયની રીર જોલા ભે છે ? 
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40. ગજુયાતભાાં નોંધામેર લનસ્વતની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયની વત્રઅંગી લનસ્વત જોલા ભે છે ? 

 

41. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના Rotifera જોલા ભે છે ? 

 

42. કયુાં યાજ્મ બાયતનુાં પ્રથભ અને એકભાત્ર યાજ્મ છે જેણે ક્રાઈભેટ ચેન્દ્જ ભાટે સ્લતાંત્ર વલબાગની સ્થાના કયી 

છે ? 

 

43. કડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટનો ઉમોગ કયીને કયુાં પ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 

 

44. આકાળલાણી ય યજૂ થતા માથલયણ ર્જગવૃત ભાટેના કામથક્રભનુાં નાભ જણાલો. 
 

45. ISRનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

46. ચીપ જ્યકુડવળમર ભેજજસ્ટે્રટની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? 

 

47. નાકોકટક્વ કાંટ્રોર બ્યયુો કમા ભાંત્રારમ શઠે કાભ કયે છે ? 

 

48. કચ્છછના કમા ગાભને બાયત વયકાયે ‘શકેયટેજ વલરેજ’ ર્જશયે કયુું છે ? 

 

49. JSYનુાં પરુૂાં નાભ આો. 
 

50. RT-PCR નુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

51. કુોણ અને એવનવભમાથી થતી ફીભાયી અટકાલલા કઇ મોજના કામથયત છે ? 

 

52. સ્ટીરથી ફનેરી દેળની પ્રથભ અને વૌથી ભોટી ર્જશયે શોક્સ્ટર કઈ છે ? 

 

53. ચાઇલ્ડ ડલેરભેન્દ્ટ એન્દ્ડ ન્દ્યકુટ્રળન વેન્દ્ટય (વીડીએનવી)નો શતે ુળો છે? 

 

54. મખુ્મભાંત્રી ભાતળૃક્ક્ત મોજનાથી શુાં રાબ થળે ? 
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55. ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી શ્રી ભેૂન્દ્રબાઈ ટેર દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેરી ઈરેક્ટ્રોવનક પાંડ ફ્રો એન્પ્રકેળન 

(ઈએપએપએ)-2નો શતે ુળો છે ? 

 

56. આયષુ્ટ્ભાન બાયતનો શબુાયાંબ કોણે કમો ? 

 

57. તારીભ વાંસ્થાઓને વશામ (એટીઆઈ) મોજનાનો ઉદે્દળ ળો છે ? 

 

58. ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ ડલેરભેન્દ્ટ ઓપ રેધય મોજના ભાટે કોણ ાત્ર છે? 

 

59. ભકશરા કોમય વલકાવ મોજનાનો ઉદે્દળ ળો છે ? 

 

60. ગજુયાતભાાં યોકાણ પ્રોત્વાશન વાંસ્થા iNDEXTbની મખુ્મ ભવૂભકા કઈ છે ? 

 

61. વેન્દ્ટ્રર વોલ્ટ અને ભયીન કેવભકલ્વ યીવચથ ઇન્ન્દ્સ્ટટયટૂ કમાાં આલેરી છે ? 

 

62. ભધ્મપ્રદેળભાાં કોયફાનુાં ભશત્ત્લ ળેના ભાટે છે? 

 

63. શ્રભમોગીઓ અને તેભના આવશ્રતોના વલકાવ ભાટે ધી ફોમ્ફ ેરેફય લેલ્પેય પાંડ એક્ટ કઈ વારભાાં ઘડલાભાાં 

આવમો ? 

 

64. કેટરી ઉંભયથી રાબાથીને બાયત વયકાયની અટર ેન્દ્ળન મોજના શઠે ેન્દ્ળન ભલાાત્ર ફને છે ? 

 

65. ગજુયાત વયકાયની ભાનલગકયભા મોજનાભાાં વમલવામ કયલા ભાટે કેટરા પ્રકાયની ટુર કકટનો વભાલેળ 

કયલાભાાં આવમો છે ? 

 

66. બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી સયુક્ષા ફીભા મોજના કમા લથભાાં ળરૂ થઈ ? 

 

67. યાજ્મ વયકાયનાાં ર્જશયે વાશવો તેભજ ખાનગી એકભોભાાં ભેનેજય અને સુયલાઈઝયી કક્ષાભાાં કેટરા ટકા 

સ્થાવનકોને યોજગાયી આલાની જોગલાઈ છે ? 
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68. મખુ્મભાંત્રી એપે્રન્ન્દ્ટzવ મોજનાનો ઉદે્દળ ળો છે? 

 

69. નીચેનાભાાંથી કઈ વાંસ્થા ભકશરા ટેરયીંગ લગોનુાં આમોજન કયે છે ? 

 

70. યાજ્મવબાની યચના ક્યાયે થઈ ? 

 

71. નીચેનાભાાંથી કોની ાવે બાયતભાાં ગભે ત્માાં કેવ ટ્રાન્દ્વપય કયલાની વત્તા છે ? 

 

72. યવુનમનની ઔચાકયક કાયોફાયી વત્તા કોના શાથભાાં શોમ છે ? 

 

73. વલધાન કયદના વભ્મનો કામથકા કેટરા લથનો શોમ છે ? 

 

74. બાયતના યાષ્ટ્ટ્રવતનો કામથકા કેટરો છે? 

 

75. બાયત વયકાયની સકુન્દ્મા વમદૃ્ધિ મોજના દ્વાયા ખાત ુાં ખોરાલલા ભાટે જભા થમેરી પ્રાયાંભબક યકભ કેટરી શોમ છે 

? 

 

76. બાયતભાાં GST ક્યાયે રાગ ુકયલાભાાં આલી શતી ? 

 

77. કેટરાાં ળશયેોને Urban wifi અંતગથત કલય કયલાભાાં આવમાાં શતાાં ? 

 

78. અક્ગ્નથ મોજના દ્વાયા વેનાભાાં ૪ લથ ભાટે જોડામેર વૈવનક ક્યા નાભથી ઓખાળે ? 

 

79. તાજેતયભાાં ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રીશ્રીએ સજુરાભ સપુરાભ જર અભબમાનના કમા તફક્કાનો પ્રાયાંબ કમો ? 

 

80. જભથનીની કઈ નદીનુાં વપાઈ કાભ, ગાંગા નદીની વપાઈ કામથક્રભ વાથે વશમોગથી કયાલલાભાાં આલે છે? 

 

81. ગજુયાતના નાગકયકોને તભાભ વયકાયી વેલાઓનીઓનરાઇન ભફર ચકૂલણી કઈ મોજના અંતગથત કયલાભાાં 

આલે છે ? 

 

82. વવિંચાઈની સવુલધા ભાટે ગજુયાતથી નભથદા કેનાર કમા યાજ્મ સધુી વલસ્તયેર છે ? 
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83. ગજુયાત ભેટ્રો યેર કોોયેળન ભરવભટેડ વયકાયની કઈ મોજનાનુાં અભરીકયણ કયે છે ? 

 

84. બાયત વયકાયના જ ળક્ક્ત અભબમાન અંતગથત 'કેચ ધ યેઈન' ઝાંફેળ ક્યા લથભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

85. સ્ભાટથ વવટી વભળન કમા લથથી ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં ? 

 

86. ગજુયાતભાાં વમક્ક્તગત ાણી પયુલઠા મોજના શુાં છે ? 

 

87. સ્લજરધાયા કામથક્રભ કોની અધ્મક્ષતા શઠે અભરભાાં આલે છે ? 

 

88. રાબાથીને ભકાન ફાાંધલા ભાટે ગજુયાત યાજ્મ વયકાય તયપથી ૧૦૦ ચો.ભી.નો પ્રોટ વલના મલૂ્મે કઈ મોજના 

શઠે આલાભાાં આલે છે ? 

 

89. કમા કામથક્રભના પ્રથભ ચયણભાાં 2000 (ફે શર્જય) ગ્રાભ ાંચામતોભાાં 22 (ફાલીવ) વેલાઓને ઑનરાઇન 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

90. ગજુયાત યાજમભાાં સ્ભાટથ વલરેજ મોજનાની ળરૂઆત કોના દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

91. ાંચામતોની નાણાકીમ ક્સ્થવતનો અભ્માવ કયલા અને જરૂયી બરાભણો કયલા ભાટે યાજ્મ નાણાાંચની યચના 

કયલાની જોગલાઈ દય કેટરાાં લે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

92. રૂફથન ડ્રનેેજ પ્રોજેકટના બાંડોનો 100 ટકા કશસ્વો કોના તયપથી ઉરબ્ધ થામ છે ? 

 

93. નભથદા ભૈમા પરુ ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં આલેરો છે ? 

 

94. અભદાલાદ જનભાગથભાાં કેટરા કક.ભી.નો ભાગથ કામથયત છે? 

 

95. લડનગયનુાં પ્રખ્માત કીવતિતોયણ ળેનુાં ફનેલુાં છે ? 

 

96. ગજુયાતના દકયમાકાાંઠે વશરે-ળાકથ વાંયક્ષણના શતે ુભાટે એમ્ફેવેડય (દૂત ) તયીકે કોને જોડલાભાાં આવમા શતા ? 
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97. કયુાં ફાંદય એવળમાનુાં પ્રથભ સ્ેવળમર ઇકોનોવભક ઝોન (SEZ) છે ? 

 

98. પ્રલાવન ભાંત્રારમનુાં કયુાં અભબમાન કડજજટર અને વોવળમર ભીકડમા તેભજ મોગ, સખુાકાયી, લૈબલ, બોજન, 

લન્દ્મજીલન વકશત વલવળષ્ટ્ટ પ્રલાવન ઉત્ાદનોના પ્રચાય ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયે છે ? 

 

99. ગજુયાતન ુપ્રથભ શકેયટેજ સ્થ જણાલો. 
 

100. પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભ વડક મોજના (PMGSY) ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

101. પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભીણ વડક મોજના શઠે કમા યસ્તાઓ ફનાલલાભાાં આલે છે ? 

 

102. મુાંફઈ-અભદાલાદ શાઈ સ્ીડ યેર ય કેટરી ટે્રનોની અલયજલય શળે ? 

 

103. રૂ. 1200001થી રૂ. 1800000 લાવિક ાકયલાકયક આલક ધયાલતા કયલાયો PMAY (U) શઠે કે્રકડટ ભરિંક્ડ 

વફવવડી સ્કીભ (CLSS)ના રાબ ભાટે કમા જૂથભાાં ગણલાભાાં આલે છે ? 

 

104. ચાંફર નદી ય ફનેર કોટા-ચાંફર પરુનુાં ઉદઘાટન પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદીએ કમા લથભાાં કયુું શતુાં 
? 

 

105. ફીવીકે -29 મોજના શઠે એવ.એવ.વી. ફોડથની યીક્ષાભાાં દ્ધદ્વતીમ ક્રભ ભેલનાય અનસુભૂચત ર્જવતના 

તેજસ્લી વલદ્યાથીને કેટરા રૂવમાનુાં ઈનાભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

106. કદવમાાંગના વાંદબથભાાં UDIDનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

107. ફાકોને સયુક્ષા પયૂી ાડલાના વાંદબથભાાં GSCPS નુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

108. નેળનર યેર અને ટ્રાન્દ્વોટેળન ઈન્ન્દ્સ્ટટયટૂ ક્યાાં આલેરી છે ? 

 

109. e-VIDYA મોજના ક્યાયે ર્જશયે કયલાભાાં આલી શતી ? 
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110. અનસુભૂચત જનર્જવતના તેજસ્લી કાયકકદી ધયાલતા વલદ્યાથીઓને વલદેળભાાં અભ્માવ ભાટે રોન રેલા કૌટુાંભફક 

આલકભમાથદા કેટરી છે ? 

 

111. મખુ્મભાંત્રી યલુા સ્લાલરાંફન મોજના અંતગથત સ્નાતક કક્ષાનાાં ભેકડકર અને ડને્દ્ટરના વયકાય ભાન્દ્મ વાંસ્થાના 

સ્લ-વનબથય અભ્માવક્રભો ભાટે પ્રથભ લે પસુ્તક વશામ કેટરી આલાભાાં આલે છે ? 

 

112. અનસુભૂચત ર્જવત અને જનર્જવતના વયકાયી ળાાભાાં બણતા વલદ્યાથીઓ ભાટે ળાા યવુનપોભથ મોજનાનો રાબ 

ભેલલા ભાટે લારીની લાવિક આલકભમાથદા કેટરી સવુનવિત કયલાભાાં આલી છે? 

 

113. ITI વળષ્ટ્મવવૃત્ત મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે ળશયેી વલસ્તાયના અનસુભુચત ર્જવતના વલદ્યાથીઓ ભાટે કેટરી 

આલક ભમાથદા સવુનવિત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

114. ડોક્ટય ી.જી. વોરાંકી ડોક્ટય અને લકીર રોન વશામ તથા ટાઈવિંગ મોજના શઠે કામદાના સ્નાતકોને 

આલાભાાં આલતી રોન કેટરા ટકા વમાજના દયે આલાભાાં આલે છે ? 

 

115. અનસુભૂચતર્જવત ભાટેની ફૂડ ભફર આવવસ્ટન્દ્ટ મોજનાનો રાબ રેલા વલદ્યાથીએ ક્યાયે યજજસ્ટે્રળન કયાલલાનુાં 

યશળેે ? 

 

116. સ્લાભી વલલેકાનાંદ વભયવ છાત્રારમનો પ્રાયાંબ ક્યાયથી કયલાભાાં આવમો ? 

 

117. ધોયણ 10 અને ધોયણ 12ના વપાઈ કાભદાયનાાં ફાકોને ઇનાભ /પ્રળક્સ્તત્રથી પ્રોત્વાકશત કયલાની 

વયકાયની મોજના શઠે ધોયણ 10ભાાં તતૃીમ ક્રભે આલનાય વલદ્યાથીને કેટરી યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

118. પ્રધાનભાંત્રી કૌળર વલકાવ મોજનાનો પ્રાયાંબ ક્યાયે થમો ? 

 

119. ગજુયાતભાાં ગાંગા સ્લરૂા ફશનેોના પનુ: લવલાટ ભાટે આવથિક વશામ કમા લમજૂથની ભકશરાઓને આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

120. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામથયત ભાતા મળોદા એલોડથના રાબાથી કોણ છે ? 
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121. એકરવમ ભોડરે યેવવડકે્ન્દ્ળમરમર સ્કરૂ કોને રાબકાયક છે ? 

 

122. ભકશરાઓ અને ફાકોનુાં ગેયકામદે ર્જતીમ ળોણ અને દેશવમાાય અટકાલલા ભાટેની મોજના કઇ છે ? 

 

123. કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં મોજના અંતગથત રાબ રેલા ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં કુટુાંફની લાવિક આલકભમાથદા કેટરી છે 

? 

 

124. કઈ પ્રાથવભક ળાાભાાંથી શ્રી ભેૂન્દ્રબાઇ ટેર ે12-14 લથનાાં ફાકો ભાટે કોવલડ યવીકયણ ળરૂ કયુું ? 

 

125. સ્લભણિભ ગજુયાત સ્ોર્ટવથ યવુનલવવિટી બાયતની કેટરાભી સ્ોર્ટવથ યવુનલવવિટી છે? 


