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1. ગજુયાત વયકાયે કમા કટકટીના કકસ્વાભાાં નોંધામેરા ખેડતૂને લીભા કલચ આલા ભાટે ખેડતૂ અકસ્ભાત લીભા 
મજના અભરભાાં મકૂી છે? 

 

2. ગજુયાત યાજ્મભાાં ખેડતૂને કમા પ્રકાયની ળાકબાજી ભાટે ભાંડ વશામ મજનાન રાબ ભે છે ? 

 

3. બાયત વયકાય દ્વાયા દૂધ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે સ્લદેળી ફલાઇન જાતતના તલકાવ અને વાંયક્ષણ ભાટે કયુાં તભળન 
અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી યહ્ુાં છે? 

 

4. ફૂડ પ્રવેતવિંગ ભાંત્રારમ (MOFPI), નલી કદલ્શીની મજનાઓના અભરીકયણ ભાટે ગજુયાત યાજ્મ ભાટે કઈ નડર 
એજન્વી છે? 

 

5. કૃતભાાં, એેડા(APEDA)નુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

6. બાયતભાાં કમા કદલવને 'યાષ્ટ્રીમ કકવાન કદલવ' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

7. અભદાલાદભાાં આલેરી વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ ભેકડકર વામન્ન્વવ એન્ડ કયવચચની ઊંચાઈ કેટરી 
છે? 

 

8. 'કડજજટર ગજુયાત સ્કરયતળ'ભાાં તળષ્ટ્મવતૃિની યકભ ભેલલા ભાટે કના નાભ ય ફેંક ખાતાની જરૂય ડળે? 

 

9. કડજજટર ગજુયાત તળષ્ટ્મવતૃિ શઠે કઈ મજનાભાાં NTDNT(તલચાય તલમકુ્ત જાતત) ના પક્ત છકયા તલદ્યાથીઓ જ 
'સ્ટ એવએવવી તળષ્ટ્મવતૃિ' ભેલલા ભાટે અયજી કયી ળકે છે? 

 

10. બાયતભાાં કઈ વાંસ્થા ળાા તળક્ષણના ગણુાત્ભક તલકાવ વાથે વાંફાંતધત છે? 

 

11. ગજુયાત વયકાયના વતત પ્રમાવને કાયણે છેલ્રા 10 લચભાાં ભકશરા વાક્ષયતા દયભાાં કેટર લધાય થમ છે? 

 

12. તલવનગયના સ્થાકનુાં નાભ જણાલ. 
 

13. ળૈક્ષણણક વાંસ્થા દણક્ષણામતૂતિ બલન ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

14. કેટરા તફક્કાભાાં ગ્રીન એનજી કકયડય સ્થાલાભાાં આલી યહ્યા છે? 

 

15. ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં પ્રથભ ઇરેક્ટ્ક્રક અંતતભ વાંસ્કાય ળરૂ થમા? 

 

16. ગેવના ઘય લયાળના જડાણભાાં ગજુયાતન ક્રભ કમ છે ? 

 

17. બાયતની પ્રથભ નલીન ઉત્ાદક ફામ નચેયર વીએનજી ગેવ અને ણરન્ક્લડ ઓગેતનક ખાતય(ંુાંદય 108 ) કાંની 
ક્ાાં આલરેી છે? 



Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 24/07/2022 | ગજુરાત જ્ઞાન ગરુુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 

 
 

www.sarkariyojanaguj.com 
 
 

 

18. અકટા વરાય ણિજની ેનર કમા ભકટકયમરની ફનેરી છે? 

 

19. બાયતના વોથી ભટા વોય તાલની સ્થાના ક્ાાં થઈ છે? 

 

20. જીએવટીભાાં આમાત ય નીચેનાભાાંથી કમ કય રાગળે ? 

 

21. પ્રધાનભાંત્રી ંયુક્ષા લીભા મજનાનુાં લાતિક પ્રીતભમભ ફેંક ખાતાધાયકના ખાતાભાાંથી કમા ભાધ્મભથી ચકૂલાઈ જામ છે 
? 
 

22. જી.એવ.એપ.એવ. કને રન આે છે ? 

 

23. ALCOનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

24. પ્રધાનભાંત્રી વાંગ્રશારમ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

25. શ્રી કનબુાઈ દેવાઈ 2022ભાાં કેટરા ભાંત્રારમ વાંબાે છે ? 

 

26. ગજુયાત યાજ્મભાાં 'અન્નિહ્મ મજના' કઈ તાયીખથી અભરભાાં આલી ? 

 

27. ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકય સ્ભાયકનુાં ઉદઘાટન કના દ્વાયા કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

 

28. કમા કતલ ગયફીઓના કતલ તયીકે પ્રતવદ્ધિ ામ્મા છે ? 

 

29. કશન્દુ ાંચાાંગ મજુફ ધ્ાાંગ ભે કમા ભકશનાભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

30. કની અધ્મક્ષતાભાાં લતન પે્રભ મજના શઠે વાંચારક ભાંડની પ્રથભ ફેઠક ભી શતી ? 

 

31. ગીય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનની મખુ્મ પ્રજાતતઓ કઈ છે ? 

 

32. લન ભશત્વલ દયમ્માન ય તલતયણ મજના અંતગચત અનું ણૂચત જનજાતત અંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કમેથી ભશિભ 
કેટરા યાઓ લેચાણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

33. ગજુયાતના કેટરા સ્થએ 'એય ક્લણરટી ભતનટકયિંગ પ્રગ્રાભ' ળરૂ કમો છે ? 

 

34. 'શકયશય લન'નુાં ઉદ્ઘાટન ક્ાયે કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

 

35. બાયતભાાં નોંધામેરા પ્રાણીઓના વમશૂભાાં કેટરા ટકા ભત્સ્મ ગજુયાતભાાં છે ? 

 

36. કમા યાજ્મભાાં જપ્રાતલત વોથી ભટ તલસ્તાય આલેર છે ? 
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37. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈતલક તલતલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના આકદજ ાંત(ુપ્રટઝન્વ) જલા ભે છે ? 

 

38. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈતલક તલતલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના Bryozoa જલા ભે છે ? 

 

39. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈતલક તલતલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના વસ્તન જલા ભે છે ? 

 

40. જ ાંગરની ફશાય આલેરા વકૃ્ષના તલસ્તાયને આધાયે ગજુયાત બાયતભા કયુાં સ્થાન ધયાલે છે ? 

 

41. બાયતીમ લન વલેક્ષણ વાંસ્થા (Forest Survey of India)એ 2015ના અભ્માવભાાં રીધેર 7,01,673 ચયવ કક.ભી. 
તલસ્તાયની ગણતયી ૈકી કેટરા ટકા તલસ્તાયભાાં ઝાડી-ઝાાંખયા પ્રકાયના (Scrub Forest) લન છે ? 

 

42. તલશ્વભાાં બાયતન પનુઃપ્રાપ્મ ઉજાચ ળન્ક્તના ઉત્ાદનભાાં કમ ક્રભ છે ? 

 

43. યાંયાગત લણાટની કા ‘ટાન્ગરીમા’ ગજુયાતનાાં કમા જજલ્રાભાાં થામ છે ? 

 

44. યાષ્ટ્રીમ લાય ુગણુલિા કામચક્રભ (NAQP )અંતગચત નીચે ૈકી કમા પ્રદૂકનુાં સ્તય ભાલાભાાં આલતુાં નથી ? 

 

45. બાયતભાાં 'નેળનર ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑપ એતનભર શલે્થ' ક્ાાં આલરેી છે? 

 

46. બાયતનુાં વોથી ભટુાં નદીતાંત્ર કયુાં છે ? 

 

47. 28 ભી જાન્યઆુયીના યજ બાયતભાાં કની જન્ભજમાંતી ઉજલલાભાાં આલ ેછે ? 

 

48. બાયતભાાં વો પ્રથભ લવતીગણતયીની ળરૂઆત કમાાં લચભાાં કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

49. 'ભભતા તરૂણી મજના'ન રાબ કને ભે છે ? 

 

50. 'ભેયા(MERA) ઇક્ટ્ન્ડમા અણબમાન' કમા કદલવે રન્ચ કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

 

51. 2022 ભાાં ગજુયાતભાાં 'ણ ંધુા મજના' કમા તલસ્તાય ભાટે ળરુાં કયી છે ? 

 

52. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા યાજ્મબયભાાં કુણને નાથલા કઈ મજના ળરુાં કયલાભાાં આલી ? 

 

53. ગજુયાત એેડતેભક કયસ્ન્વ ભેનેજભેન્ટ ઈન્પભેળન તવસ્ટભ (જીઆયએભઆઈએવ) દ્વાયા નીચેનાભાાંથી કઈ તલગત 
પયૂી ાડલાભાાં આલી છે ? 

 

54. એનયએુચએભ (નેળનર અફચન શલે્થ તભળન)ન ઉદે્દળ શુાં છે? 

 

55. 'દૂધ વાંજીલની મજના'ન શતે ુશુાં છે ? 
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56. યાષ્ટ્રીમ ક્ષમ યગ નાબદૂી કામચક્રભ શઠે 'તનક્ષમ' એટરે શુાં? 

 

57. તલદેળી વીધા યકાણ (એપડીઆઈ) ય નીતતના તનભાચણ ભાટે કમ નડર તલબાગ કામચયત છે? 

 

58. દિાંત થેંગડી કાયીગય વમાજ વફતવડી મજના શઠે કુટીય ઉદ્યગના કાયીગય કમા શતે ુભાટે નાણાકીમ વશામ 
ભેલી ળકે છે? 

 

59. સ્ટેન્ડ-અ ઇક્ટ્ન્ડમા મજનાના તધયાણના રાબ કણ ભેલી ળકે? 

 

60. નેળનર એવવી-એવટી શફ મજનાની ેટા-સ્કીભ કઈ છે? 

 

61. કેન્ર વયકાય દ્વાયા આત્ભતનબચય બાયત ેકેજના બાગરૂે 2020 ભાાં ભધભાખી ઉછેય ભાટે કઈ મજનાની જાશયેાત 
કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

62. ટેક્ષ્ટાઇર ક્ષેત્રભા PLI મજનાન ઉદે્દળ ળ છે? 

 

63. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર ઈ-શ્રભ ટચરન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ શુાં છે. ? 

 

64. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયામેર ભાનલ ગકયભા મજનાન મખુ્મ શતે ુળ છે ? 

 

65. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેર ભાનલગકયભા મજના અંતગચત રાબાથીને કેટરા રૂતમા વશામ 
આલાભા આલે છે ? 

 

66. ગજુયાત વયકાય શ્રભમગી કલ્માણ ફડચની મજના ગ-ગ્રીન ફેટયી વાંચાણરત ટુ-વશીરયની ખયીદી ભાટે કેટરી લખત 
આય.ટી.ઓ નોંધણી પી અને યડ ટેક્વની વફતવડી આલાભાાં આલે છે ? 

 

67. શ્રભમગી ભાટે વાાંસ્કૃતતક ઉત્વલનુાં આમજન કયલા ભાટે વાંસ્થા દ્વાયા કેટરા લોનુાં શ્રભ કલ્માણ બાંડ ચકૂલામેલુાં 
શવુાં જઈએ ? 

 

68. બાયત વયકાયની STAR મજના શઠે "યાષ્ટ્રીમ કોળલ્મ પ્રભાણત્ર અને નાણાકીમ પયુસ્કાય" મજના ક્ા ભાંત્રારમ 
દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

69. જન તળક્ષણ વાંસ્થા(JSS) મજનાના અભરીકયણ ભાટે કેટરા ટકા ગ્રાન્ટ બાયત વયકાય તયપથી એન.જી.ઓ.ને 
આલાભાાં આલે છે ? 

 

70. કામદા અને ન્મામ ભાંત્રારમ શઠે કેટરા તલબાગ આલે છે? 

 

71. નીચેનાભાાંથી કની ાવ ેબાયત વાંઘભાાં નલા યાજ્મની યચના કયલાની વિા છે? 
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72. યાજ્મવબા અને રકવબાનુાં કયભ કેટલુાં શમ છે ? 

 

73. તલધાનવબાના અધ્મક્ષની વાંદગી કેલી યીતે થામ છે? 

 

74. બાયતભાાં 'ભાપી' આલાની વિા કને આલાભાાં આલી છે? 

 

75. 0.5 % વેવ કય કઈ વેલાભાાં લંરૂલાભાાં આલે છે ? 

 

76. TDS ન અથચ શુાં થામ છે ? 

 

77. નીચેનાભાાંથી કયુાં જજલ્રા કક્ષાએ કામચ કયે છે? 

 

78. નીચેનાભાાંથી કઈ વેલાને GST ણફર શઠે મનુ્ક્ત આલાભાાં આલી છે? 

 

79. ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં ાલય સ્ટેળન કયુાં છે ? 

 

80. ગ્રાભીણ તલકાવ ભાટે વાાંવદ દ્વાયા અભરભાાં શમ તેલી મજના કઈ છે ? 

 

81. જાશયેભાાં ખલુ્રા ળોચકક્રમા મનુ્ક્ત ભાટે જનજાગતૃત અણબમાન કઈ મજનાન બાગ છે ? 

 

82. કમા પ્રવાંગે 'કેચ ધી યેઈન' અણબમાન ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં ? 

 

83. નભચદા કેનારની તલતલધ ળાખાઓના ન્મ્િંગ સ્ટેળન ય ાલયના તનયાંતય ઉમગ ભાટે કમ પ્રજેક્ટ પ્રગતતભાાં છે? 

 

84. અભદાલાદ ભર યેર પ્રજેક્ટ પેઝ 1 અને 2 ભાાં કેટરા કક.ભી.ના ભેર કકયડયનુાં તનભાચણ થયુાં છે? 

 

85. અટર તભળન પય યીજ્યલેુનેળન અને અફચન રાાંવપભેળનનુાં ટૂાંકુ નાભ શુાં છે? 

 

86. ગજુયાતભાાં પ્રાદેતળક ાણી પયુલઠા મજનાન શતે ુશુાં છે? 

 

87. બાડભતૂ મજનાનુાં નાભ કમા જજલ્ર વાથે જડામેલુાં છે? 

 

88. કડજજટર ઈક્ટ્ન્ડમા શઠે ગ્રાભ ાંચામતભાાં કઈ શરે કયલાભાાં આલી છે? 

 

89. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરી ગ્રાભ ાંચામત છે? 

 

90. ગજુયાતભાાં 5000ની લસ્તી ધયાલતી 'ભકશરા વભયવ ગ્રાભ ાંચામત'ને ત્રીજી લાય કેટરા રુતમાનુાં અનદુાન 'વભયવ 
ગ્રાભ ાંચામત' મજના શઠે આલાભાાં આલે છે? 
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91. શ્માભા પ્રવાદ મખુજી રૂફચન તભળન કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે? 

 

92. કઈ મજના શઠે ત્લકયત શ ુજાતત ંધુાયણા ભાટે વશબાગી ખેડતૂને IVF ગબાચલસ્થા દીઠ રૂ. 5000 ની વફતવડી 
ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલે છે? 

 

93. મુાંફઈ-અભદાલાદ શાઈ સ્ીડ યેર કકયડય ય શાઈ સ્ીડ રેન 508 કકભી અને 12 સ્ટેળનનુાં અંતય આલયી રેતા 
કેટરી ઝડે (કકભી/કરાક ) ચારળે? 

 

94. પ્રવાદ મજનાન ઉદે્દશ્મ બાયતભાાં કમા પ્રકાયના મચટનના તલકાવ અને પ્રચાય ભાટેન ભાગચ ભક કયલાન છે? 

 

95. સ્ટાટચ અ ણરવી શઠે ઉડ્ડમન ભાંત્રારમ દ્વાયા કયુાં સ્ટાટચ અ ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે? 

 

96. લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ 18 જૂન 2022 ના યજ ગજુયાતભાાં ક્ા ભાંકદય ય ધજા પયકાલી શતી? 

 

97. લચ 2022 ભા ગજુયાત યાજ્મની જુદી જુદી સ્કુર કરેજભાાં અભ્માવ કયી અડાઉન કયતા તલદ્યાથીઓને GSRTC 

ફવભાાં ભપત ાવ આલાની જાશયેાત કણ ેકયી? 

 

98. ીય ાંજાર યેલ્લે ટનર કમા યાજ્મભાાં આલેરી છે? 

 

99. લચ 2022 ભાાં ક્ ગ્રીનકપલ્ડ કકયડય તલકવાલલાભા આલી યહ્ય છે? ? 

 

100. મખુ્મ ભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજનાનુાં આમજન કમા લચભાાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં? 

 

101. રૂ. 300000 ંધુીની લાતિક ાકયલાકયક આલક ધયાલતા કયલાયને PMAY (U) શઠે કે્રકડટ ણરિંક્ડ વફતવડી સ્કીભ 
(CLSS) ના રાબ ભાટે કમા જૂથભાાં ગણલાભાાં આલે છે ? 

 

102. ગ્રીન શાઇલ ેણરવીની ળરૂઆત કણે કયી ? 

 

103. શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ ૬-ભાગીમ ઈસ્ટનચ ેકયપેયર એક્વપે્રવ લે નુાં ઉદઘાટન ક્ાયે કયુું શત ુાં ? 

 

104. ગજુયાતભાાં કઈ ફૅંકે 'મખુ્મભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજના' પ્રજેક્ટને તધયાણ આપ્યુાં છે? 

 

105. ભતૂભતતના તતા કણ છે? 

 

106. DDRSનુાં પરુુાં નાભ શુાં છે? 

 

107. બાયતની પ્રથભ યેલ્લે યતુનલતવિટી ક્ાાં આલેરી છે? 

 

108. નીચેનાભાાંથી કઈ મજના દેળભાાં કન્માની વાંતિના તલકાવ ભાટે છે? 
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109. તભળન વાગય મજનાના તભળન 1 શઠે કશિંદ ભશાવાગયના દેળભાાં કતલડ યાશતની પ્રથભ કન્વાઈનભેન્ટ ક્ાયે 
ભકરલાભાાં આલી? 

 

110. ISSEL મજનાન રાબ રેલા ભાટે તલદ્યાથીને ફાયભા ધયણભાાં ઓછાભાાં ઓછા કેટરા ટકા શલા જઈએ? 

 

111. વયકાયશ્રીની તલતલધ વેલાઓ યજગાયી કોળલ્મ તલકાવ, કડજજટર વાક્ષયતા, આયગ્મ અને ણ ભાટેની તક 
અંગેની ભાકશતી ગ્રામ્મ સ્તયની છેલાડાની ભકશરાઓ ંધુી શોંચાડલા ભાટે વયકાયશ્રીનુાં કયુાં એકભ કામચયત છે? 

 

112. કન્માઓ ભાટેની સ્ટ એવ.એવ.વી સ્કરયળી ન રાબ રેલા તલદ્યાતથિનીએ ક્ાયે યજીસ્રેળન કયાલલાનુાં યશળેે? 

 

113. EBC પી એક્ળમ્ળન (મનુ્ક્ત) સ્કીભ, ગજુયાત શઠે આખી પી ભાપ કયલા ધયણ 12 ભાાં કેટરા ટકા શલા જઈએ? 

 

114. દાશદ જજલ્રાના ઝારદ અને વેજેરી ભાટે કઈ ાણી પયુલઠા મજના કામચયત છે? 

 

115. ફાલકા વફ સ્ટેળનથી કેટરાાં ગાભને તલજી પ્રાપ્ત થળે? 

 

116. हर हाथ को काम हर खेत मे पानी ંતૂ્ર ગજુયાતની કઇ મજના ભાટે છે? 

 

117. ગજુયાત વયકાયના અંદાજત્ર 2022 - 2023 ભાાં કેટરી ણફયવા મુાંડા જ્ઞાનળન્ક્ત યેવીડને્વીમર સ્કરૂ ઓપ એક્વરન્વ 
ળરૂ કયલાનુાં આમજન છે? 

 

118. યાષ્ટ્રીમ ઉચ્ચતય તળક્ષા અણબમાનની ળરૂઆત કના દ્વાયા કયલાભાાં આલેર શતી? 

 

119. લચ ૨૦૧૮ભાાં ઇક્ટ્ન્ડનેતળમા ખાતે યભામેરી ૧૮ભી એતળમન ગેમ્વભાાં ૪૦૦ ભીટય યીરે દડભાાં બાયતને ગલ્ડ ભેડર 
અાલનાય ખેરાડીનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

120. 'ભકશરા ળન્ક્ત કેન્ર'નુાં અભરીકયણ ગજુયાત વયકાયના કમા તલબાગ દ્વાયા થામ છે ? 

 

121. 'જનની ંયુક્ષા મજના' અંતગચત વગબાચલસ્થાના છેલ્રા ત્રણ ભકશનાના વભમગાા દયતભમાન ળશયેી તલસ્તાયની 
ભકશરાઓને કેટરી યકભની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

122. 'ડૉ.આંફેડકય વયકાયી કન્મા છાત્રારમ'ન રાબ કને ભલાાત્ર છે ? 

 

123. ભકશરાઓ ય થતા અત્માચાય યકલા ભાટે યાજ્મ વયકાયે કઈ વતભતતની યચના કયેર છે ? 

 

124. ચાઇલ્ડરાઇન ટર ફ્રી નાંફય શુાં છે ? 

 

125. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ ભકશરા કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 


