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1. નાણાકીમ લષ 2021 ીરયમડ 3 ભાટે ગજુયાતભાાં પ્રધાનભાંત્રી રકવાન વમ્ભાન નનનધ મજનાના કુર રાબાથીઓની 
વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

2. ગજુયાતભાાં વયકાયના ૨૦ લષભાાં (૨૦૦૨થી ૨૦૨૨) શ ુઆયગ્મભેા અંતગષત કેટરાાં શઓુનુાં યવીકયણ થયુાં છે ? 

 

3. કૃન અથષવ્મલસ્થાને ભજબતૂ ફનાલલા અને ખેડતૂને નાના ગડાઉન ફનાલલા ભાટે ગજુયાત વયકાયશ્રીએ કઈ મજના 
અભરભાાં મકૂી છે ? 

 

4. ડયેી વશકાય મજના કમા લષભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી ? 

 

5. આનિના લોભાાં લીભા કલચ પ્રદાન કયીને અને કઈ ણ સચૂચત ાક નનષ્પ જલાની સ્સ્થનતભાાં ખેડતૂને નાણાકીમ 
વશામ યૂી ાડલા ભાટે કઈ મજના છે ? 

 

6. કેન્દ્રીમ ભાનલ વાંવાધન નલકાવ પ્રધાન શ્રી યભેળ ખરયમાર દ્વાયા 'ધ્રલુ પ્રધાનભાંત્રી ઇનલેરટલ રનનિંગ પ્રગ્રાભ'ની 
ળરૂઆત ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

7. ગજુયાત વયકાયની કઈ મજના તેભના ક્ષેત્રના નલદ્યાથીઓ ભાટે ટેકનનકર ક્ષેત્રન અનબુલ યૂ ાડલાભાાં ભદદરૂ 
થામ છે ? 

 

8. યાષ્રીમ નળક્ષણનીનત 2020ભાાં નળક્ષણના કમા સ્તય ય બાય મકૂલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

9. નલી યાષ્રીમ નળક્ષણનીનત-2020ભાાં લૈનિક નળક્ષણની વાથે કઈ પ્રણારીન ખ્માર યાખલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

10. નલદ્યાથીઓન ેભશિભ યીતે આનથિક વશામ કયતી મજના કઈ છે ? 

 

11. કનલડ યગચાાના વભમગાા દયનભમાન ગજુયાત વયકાયે કમા ટષર દ્વાયા દયેક નલદ્યાથીને વતત ઑનરાઇન 
નળક્ષણ આલાની ખાતયી આી શતી ? 

 

12. કુરટય જ્મનત મજના શઠે રાબાથીઓને તેભનાાં ઘયભાાં કમાાં પ્રકાયનાાં જડાણ ભળે ? 

 

13. કમા ચફનયાંયાગત ઊર્જષ સ્રતના લયાળભાાં ગજુયાતને 'નલકાવળીર યાજ્મ'ન એલડષ ભળ્મ છે ? 

 

14. એનળમાન વોથી ભટ વરય ાકષ ગજુયાતભાાં ક્યાાં સ્સ્થત છે ? 

 

15. બાયત વયકાયની કઈ મજના ગ્રાભીણ બાયતભાાં વતત લીજીન યુલઠ યૂ ાડલા ભાટે ફનાલલાભાાં આલી છે ? 

 

16. GSWAN વલષય ય કેટરા જજલ્રાઓ જડામેરા છે ? 

 

17. DSSનુાં રુૂાં નાભ જણાલ. 
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18. અટર ેન્દ્ળન મજના ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

19. PM - ગનતળસ્તત મજનન ભશિભ રાબ કને ભળે ? 

 

20. નાફાડષનુાં લડુાં ભથક ક્યાાં છે ? 

 

21. ગજુયાત યાજ્મના ળશયેી નલસ્ તાયભાાં દય કેટરી લસ્ તીએ એક લાજફી બાલની કુકાન ઉ૫રબ્ ધ થામ છે ? 

 

22. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા પ્રત્મેક કન્દ્ઝયભુવષ તરફ દીઠ કેટરી નાણાકીમ વશામ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 

 

23. ગજુયાત યાજ્મભાાં 'અન્નબ્રહ્મ મજના' કઈ તાયીખથી અભરભાાં આલી ? 

 

24. કમા ફે રદલવને 'ગ્રાશક રદન' તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

25. કમા કનલ ગયફીઓના કનલ તયીકે પ્રનવદ્ધિ ામ્મા છે ? 

 

26. ગજુયાતી બાાન નલિકળ કુર કેટરા ગ્રાંથ ધયાલે છે ? 

 

27. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કઈ મજના શઠે આરદલાવી નલદ્યાથીનીઓને ભપત અનાજનુાં નલતયણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

28. બાયતીમ આમષબાાન જૂનાભાાં જૂન નમનૂ કમા ગ્રાંથભાાં ભે છે ? 

 

29. આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલની વિાલાય ર્જશયેાત કમા રદલવે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

30. બરૂચનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શત ુાં ? 

 

31. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે 'ભક્કાનુાં પ્રલેળદ્વાય' ગણાત ુાં શત ુાં ? 

 

32. આજનુાં લડનગય પ્રાચીન વભમભાાં કમા નાભથી ર્જણીત ુાં શત ુાં ? 

 

33. ગાાંધીજીની જન્દ્ભભનૂભ યફાંદય ફીર્જ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

34. કચ્છી રકકાને વાચલતુાં મ્યચુઝમભ કમાાં આલેુાં છે ? 

 

35. કમા ગજુયાતી ભરશરા નલિપ્રલાવી તયીકે ર્જણીતા છે ? 

 

36. ભધ્મયગુીન ગજુયાતના યફાંદય સ્ટેટભાાં કમા લાંળનુાં ળાવન શતુાં ? 

 

37. યાણકી લાલ કેટરા ભાની છે ? 
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38. ગજુયાતના નયાજી વાગયાનુાં નાભ કઈ કરા વાથે જડામેુાં છે ? 

 

39. કાચરદાવના ‘અચબજ્ઞાનળાકુન્દ્તરમૌ’ના ગજુયાતી અનલુાદક કણ છે ? 

 

40. 'ગીતા જમાંતી' ફીર્જ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

41. કાચરદાવે રખેુાં ખાંડકાવ્મ કયુાં છે ? 

 

42. ણૂષ સ્લયાજન પ્રસ્તાલ કઈ નદીના રકનાયે વાય થમ શત ? 

 

43. નલગ્રશ લન (પ્રેનેટ પયેસ્ટ)ભાાં કમ છડ સમૂષ ગ્રશ વાથે વાંફાંનધત છે ? 

 

44. રપકવ ગ્રભેયાટા (ગરુય) કમા ગ્રશ વાથે વાંફાંનધત છે ? 

 

45. લન ભશત્વલ દયમ્માન યનલતયણ મજના અંતગષત અનસુચૂચત ર્જનત અંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કમેથી યા દીઠ 
કેટરા ૈવા રેખ ેભશિભ 200 યાઓનુાં લેચાણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

46. પાઉ વકૃ્ષ લાલેતય મજના અંતગષત કુટુાંફ દીઠ કેટરા કરભી યા લાલી આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. માષલયણ લાલેતય મજના અન્દ્લમે ઇચ્ુક વાંસ્થાઓએ લાલેતય રેલાના એક લષ અગાઉ જૂન ભરશનાની કઈ તાયીખ 
સધુીભાાં અયજી આલાની યશ ેછે ? 

 

48. 'બસ્તત લન'નુાં ઉદ્ઘાટન ક્યાયે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? 

 

49. લન નલબાગની નલનલધ મજના અંતગષત કઈ ર્જનતના રકને રાબ ભે તે ભાટે જુદી જુદી મજન અભરભાાં છે ? 

 

50. બાયતભાાં નોંધામેરા પ્રાણીઓના વમશૂભાાં કેટરા ટકા વયીસૃ ગજુયાતભાાં છે ? 

 

51. બાયતભાાં છડની નોંધામેરી જૈનલક નલનલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના ટેરયડપાઈટ્વ (નત્રઅંગી) જલા ભે છે ? 

 

52. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈનલક નલનલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના વયીસૃ જલા ભે છે ? 

 

53. ીી ક્ાાંનતના નતા તયીકે બાયતભાાં કણ ઓખામ છે ? 

 

54. કમા બાયતીમને બોનતકળાસ્ત્રભાાં નફેર યુસ્કાય ભળ્મ શત ? 

 

55. અલકાળભાાંથી કમા પ્રકાયનુાં શલાનુાં પ્રકૂણ ભાલાભાાં આલે છે ? 

 

56. એકરવ્મ ભડર નનલાવી ળાા મજના કઈ ર્જનતના કલ્માણ ભાટે ફનાલલાભાાં આલી છે ? 
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57. 2014થી અત્માય સધુીભાાં આળયે કેટરી પ્રાચીન બાયતીમ લાયવાની અમલૂ્મ મનૂતિઓ નલદેળથી બાયત ાછી 
રાલલાભાાં આલી છે ? 

 

58. ગજુયાત રીવના AASHVAST પ્રૉજેતટનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

59. ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં 'વયશદી નલસ્તાય નલકાવ કામષક્ભ' અભરભાાં છે ? 

 

60. વી.આય.ી.વી. કરભ - 438 શઠે આગતયા ર્જભીન આલાની વિા કને છે ? 

 

61. કેન્દ્ર વયકાયની કઈ મજના કુટુાંફદીઠ 5 રાખ સધુીનુાં આયગ્મ લીભા કલચ રુૂાં ાડ ેછે ? 

 

62. નેળનર શલે્થ પ્રટેતળન નભળનભાાં કઈ યકભ સધુીના રાબને આલયી રેલાભાાં આવ્મા છે ? 

 

63. ગજુયાતભાાં એય એમ્બ્યરુન્દ્વ વેલા ક્યાયથી ળરૂ થઈ શતી ? 

 

64. તરુણીઓને યૂક ણ આશાય કઈ મજના અંતગષત આલાભાાં આલે છે ? 

 

65. ગજુયાતભાાં ચચયાંજીલી મજનાની ળરૂઆત ક્યાયે શતી ? 

 

66. ધન્દ્લાંતરય આયગ્મ યથ શુાં છે ? 

 

67. યાષ્રીમ/આંતયયાષ્રીમ ગનતળીર કામષક્ભભાાં શાજયી આલા ભાટે ગજુયાત ઔદ્યચગક નીનત શઠે સ્ટાટષ-અપ્વને 
કેટરા રૂનમાની વશામ ભે છે ? 

 

68. ભીર ગેટ પ્રાઇવ મજના અંતગષત ભાંડી/વાંસ્ થા એન.એચ.ડી.વી. ાવેથી કેટરા ટકા વફનવડી ય માનષ ખયીદી 
ળકળે ? 

 

69. દેળની આમાત અને નનકાવ લચ્ચેના મલૂ્મના તપાલત ભાટે કમ ળબ્દ લયામ છે ? 

 

70. બાયતભાાં એપડીઆઈને ફે ભાગષ દ્વાયા ભાંજૂયી ભેર છે. પ્રથભ વયકાયી ભાંજૂયી ભાગષ છે ત અન્દ્મ ભાગષ કમ છે ? 

 

71. કે્રડટ ગેયાંટી સ્કીભ પય ભાઇક્ એન્દ્ડ સ્ભર એન્દ્ટયપ્રાઇઝ મજનાની મખુ્મ રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 

 

72. તારીભ વાંસ્થાઓને વશામ (એટીઆઈ) મજનાન મખુ્મ પામદ ળ છે ? 

 

73. નીચેનાભાાંથી કઈ પ્રવનૃિઓને મરુા રન શઠે આલયી ળકામ છે ? 
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74. E-SHRAM ટષર શઠે, જ્માયે રાબાથી ટષર ય નોંધણી કયાલળે ત્માયે કેટરી યકભનુાં અકસ્ભાત લીભા કલચ 
ભળે ? 

 

75. ગજુયાત વયકાયના શ્રભમગી કલ્માણ ફડષની શ્રભમગી રગ્નવશામ મજના અંતગષત રાબ ભેલલા ભાટે ભરશરાન 
ભાનવક ગાય કેટર શલ જઈએ ? 

 

76. ગજુયાત વયકાયની સ્લચ્છ બાયત - ર્જશયે ળોચારમ મજના અંતગષત શ્રભમગીઓને યશઠેાણના સ્થે ળોચારમ 
ફનાલલા કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

77. બાયત વયકાયની 'અટર ેન્દ્ળન મજના'ભાાં રાબાથીને ભલાાત્ર થતી ેન્દ્ળનની ભશિભ યકભ કેટરી છે ? 

 

78. શ્રભમગીનાાં ફાક યભત-ગભત અને વાાંસ્કૃનતક કામષક્ભ સ્ધાષભાાં તાકુા કક્ષાએ બાગ રે ત ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 
કેટરી યકભન યકડ યુસ્કાય આલાભાાં આલે છે ? 

 

79. ગજુયાત યાજ્મભાાં રયન્દ્યએુફર સ્ત્રત દ્વાયા માષલયણના યક્ષણ અને લીજીના ઉત્ાદનને પ્રત્વાશન આલા ભાટે 
પાંડની યચના કયલા ભાટે રયન્દ્યએુફર એનજી નવલામના લીજીના ઉત્ાદન ય વેવ (cess) લસરૂલાની જગલાઈ કમા 
અનધનનમભભાાં છે ? 

 

80. કમ અનધનનમભ ભાર અને વેલાઓનુાં ભાનકીકયણ અને ગણુલિાની ખાતયી આે છે ? 

 

81. રલ જેશાદ યકલા ભાટે ગજુયાત નલધાનવબા દ્વાયા કયુાં ચફર વાય કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

82. 2021 સધુીભાાં યાજ્મવબાની ભશિભ વભ્મ વાંખ્મા કેટરી શતી ? 

 

83. યાજ્મવબાની ચ ૂાંટણી ભાટે કઈ નવસ્ટભન ઉમગ થામ છે ? 

 

84. બાયત વયકાયની સકુન્દ્મા વમદૃ્ધિ મજનાભાાં ખાત ુાં ખરલાાત્ર કન્દ્માની ભશિભ ઉંભય કેટરી શલી જઈએ ? 

 

85. કમ ટેતવ ઉત્ાદનના દયેક તફક્કાભાાં નાખલાભાાં આલે છે ? 

 

86. ભેન્દ્યઅુર યજજસ્ટય કમા નાભે ઓખામ છે જેભાાં તરાટી ડટેા ર્જલી યાખ ેછે ? 

 

87. ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં ાલય સ્ટેળન કયુાં છે ? 

 

88. ગજુયાતના આરદલાવી લૂષ ટ્ટાની નવિંચાઈ પ્રવનૃતઓને નલકવાલલા ભાટે વયકાય દ્વાયા કઈ મજના ળરૂ કયલાભાાં 
આલી શતી ? 

 

89. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે નીચેનાભાાંથી ળાની જરૂરયમાત છે ? 
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90. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના શઠે અયજદાયના કુટુાંફની લાનિક આલક LIG (ઓછી આલક જૂથ) કેટેગયી ભાટે કેટરી 
યાખલાભાાં આલી છે ? 

 

91. બાયત વયકાયની કઈ મજનાન ઉદે્દળ વમદુામની બાગીદાયી દ્વાયા ભગૂબષ જ વ્મલસ્થાનને સધુાયલાન છે ? 

 

92. વયદાય વયલય પ્રૉજેતટના ફાાંધકાભ ય દેખયેખ યાખલા ભાટે નભષદા કાંરર ઓથરયટી (NCA)ના વભ્મ કણ છે ? 

 

93. ખેડતૂ દ્વાયા લયવાદના ાણીન શે્રષ્ઠ ઉમગ ળાના ભાટે થામ છે ? 

 

94. વયદાય વયલય ડભેભાાંથી ઉત્ન્ન થતી લીજીન રાબ કેટરાાં યાજ્મને ભે છે ? 

 

95. કઈ મજના શઠે આલાવ ભાટે એકભ વશામતા રૂ. 1.2 રાખ (ભેદાનીમ નલસ્તાય) / 1.3 રાખ (લષતીમ નલસ્તાય) 
આલાભાાં આલે છે ? 

 

96. ગજુયાતભાાં 'વાંણૂષ ગ્રાભીણ યજગાય મજના' ક્યાયે અભરભાાં આલી શતી ? 

 

97. દીનદમા ઉાધ્મામ ગ્રાભીણ કોળલ્મ મજના કઈ મજનાન એક બાગ છે ? 

 

98. ાંચામતની મદુ્દત કેટરાાં લષની શમ છે ? 

 

99. ગજુયાત ભેયીટાઇભ ફડષ કેટરા ફાંદયના વાંચારન, નનમાંત્રણ અને લશીલટ ભાટે જલાફદાય છે ? 

 

100. વાગયભારા પ્રૉજેતટ શઠે ગજુયાતભાાં કમા સ્થે CEZ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે ? 

 

101. કઈ વાંસ્થા મખુ્મ પ્રનળક્ષણ ક્ષેત્ર - લેયશાઉવ ભેનજેભેન્દ્ટ, કન્દ્વાઇનભેન્દ્ટ અને રેરકિંગ અને ભેયીટાઇભ રજજસ્સ્ટતવ 
લગેયે વાંફાંનધત અન્દ્મ અભ્માવક્ભ ળીખલળે ? 

 

102. તીથર ફીચ ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? 

 

103. બાયત વયકાય દ્વાયા 'સ્લદેળ દળષન મજના' શઠે કેટરી નાણાકીમ વશામ આલાભાાં આલે છે? 

 

104. બાયત વયકાયે આભાાંથી કને પ્રત્વાશન આલા ભાટે ‘શીર ઇન ઇસ્ન્દ્ડમા’ પ્રગ્રાભ ળરૂ કમો છે ? 

 

105. નયેન્દ્ર ભદી સ્ટેરડમભ ફનાલલા ભાટે કેટર ખચષ થમેર છે ? 

 

106. અભદાલાદભાાં ભેર યેરના લૂષ-નિભ કૉરયડયના બાગનુાં ઉદ્ઘાટન કણે કયુું ? 

 

107. જૂન - 2018 સધુી નનમાભક, ઉદ્યાન અન ેફગીચા, ગજુયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગયના નનમાંત્રણ શઠે કેટરા ઉદ્યાન અને 
ફગીચાઓ છે ? 



Gujarat Gyan Guru Quiz Bank 26/07/2022 | ગજુરાત જ્ઞાન ગરુુ ક્વિઝ પ્રશ્નો 

 
 

www.sarkariyojanaguj.com 
 
 

 

108. સયુત ભેર પ્રૉજેતટના પ્રથભ તફક્કાની સચૂચત રાંફાઈ કેટરી છે ? 

 

109. ડ્રગ્વની ભાગ ઓછી કયલાના વાંદબષભાાં NAPDDRન અથષ કમ છે ? 

 

110. શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી વયકાયે ભાનનવક આયગ્મ નુલષવન (Mental Health Rehabilitation) ભાટે શલે્રાઈન રન્દ્ચ 
કયી એનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

111. કમા મખુ્મ ઘટક ય NAPDDR (National Action Plan For Drug Demand reduction) ધ્માન કેસ્ન્દ્રત કયે છે? 

 

112. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India દ્વાયા રદવ્માાંગજનને ભપત વશામક વાધનનુાં નલતયણ 
કયલા ભાટે પ્રથભ નળચફયનુાં આમજન ક્યાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? 

 

113. ધયણ ૯ભાાં અભ્માવ કયતી અનસુચૂચત જનર્જનતની કન્દ્માઓને નળક્ષણભાાં પ્રત્વાશન આલા ભાટે વયકાયશ્રી દ્વાયા 
કઈ મજના અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે ? 

 

114. અનસુચૂચત જનર્જનતના રકને નલનલધ પ્રકાયના વ્મલવામ ભાટે કઈ વાંસ્થા દ્વાયા ટરૂ રકટ આલાભાાં આલે છે ? 

 

115. એકરવ્મ ભડરે યેનવડસે્ન્દ્વમર સ્કરૂ ભાટે પાંડ પાલણી કમા વયકાયી નલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

116. ચીપ નભનનસ્ટય સ્કરયળી સ્કીભન રાબ રલેા ભાટે રડપ્રભાભાાં અભ્માવ કયતા નલદ્યાથીઓને ધયણ 10ભાાં કેટરા 
ટકા આલેર શલા જઈએ ? 

 

117. MYSY મજના અંતગષત સ્નાતક કક્ષાના ભેરડકર અને ડને્દ્ટરના વયકાય ભાન્દ્મ વાંસ્થાના સ્લનનબષય અભ્માવક્ભ ભાટે 
લધભુાાં લધ ુકેટરી ટયળુન વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

118. ચીપ નભનનસ્ટય સ્કરયળી સ્કીભ શઠે રડપ્રભાથી રડગ્રીભાાં અભ્માવ કયતા કેટરા નલદ્યાથીઓને રાબ આલાભાાં 
આલે છે ? 

 

119. ITI અને ધાંધાકીમ તેભજ તકનીકી અભ્માવક્ભભાાં દાખર થનાય અનસુચૂચત ર્જનતના નલદ્યાથીઓને ફાય ભાવ ભાટે 
કેટુાં સ્ટાઇેન્દ્ડ આલાભાાં આલે છે ? 

 

120. ડૉ. ી.જી. વરાંકી ડતટય અને લકીર રન વશામ તથા 'સ્ટાઇેન્દ્ડ મજના'ન રાબ રેલા ભાટે અનસુચૂચત ર્જનતના 
ળશયેી નલસ્તાયભાાં યશતેાાં કુટુાંફ ભાટે કેટરી લાનિક આલકભમાષદા સનુનનિત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

121. MPV શઠે કેલા પ્રકાયન રાબ આલાભાાં આલે છે ? 

 

122. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામષયત 'ણૂાષ મજના'ન રાબ ભેલલા ભાટે રકળયીઓની નોંધણી કઈ જગ્માએ કયલાની શમ છે 
? 
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123. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામષયત 'ભાતા મળદા એલડષ' અંતગષત આંગણલાડી કામષકયને જજલ્રાકક્ષાએ એલડષરૂે કેટરા 
રૂનમા યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

124. ગજુયાત યાજ્મભાાં આંગણલાડી કામષકય અને તેડાગય ફશનેને લીભા કલચ ળેના અંતગષત રુૂાં ાડલાભા આલે છે ? 

 

125. 'જનની નળશ ુસયુક્ષા મજના' કમા યાષ્રીમ કામષક્ભ શઠે કામષયત છે ? 


