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1. PMFBY (પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના) ભાિત સિકાિ ેકયા વર્ષથી અમલમાં મૂકી છે ? 

 

2. કઈ યોજનાથી ગુજિાતનો ખેડૂત રવશ્વના સપંકષમાં આવ્યો ? 

 

3. ભાિતમાં પીએમ રકસાન યોજના કયા વર્ષથી કાયષિત થઈ છે ? 

 

4. ગુજિાત િાજ્યમાં ઈન્ડો-ઇઝિાયલ વકષ  પ્લાન હેઠળ કયા સ્થળે સેન્ટિ ઓફ એક્સેલન્સ ફોિ મેંગો કાયષિત 
કિવામાં આવ્યું છે ? 

 

5. ગુજિાતમાં ગીિ ગાય અભ્યાિણ્ય ક્ાં આવેલુ ંછે ? 

 

6. ગુજિાત િાજ્યમાં મત્સસ્યોદ્યોગ ખાતા માટેનું માછીમાિી બોટનુ િરજસ્ટર ેશનનું વેબ બઝે પોટષલ કયું છે ? 

 

7. વડાપ્રધાન શ્રી નિને્રભાઈ મોદીએ બેટી બચાઓ, બટેી પઢાઓ (બીબીબીપી) યોજના ક્ાિ ેશરૂ કિી ? 

 

8. ધોિણ 10માં 70 ટકાથી વધુ માક્સષ મળેવનાિ તેજસ્વી રવદ્યાથીઓને ધોિણ 11 અને 12માં રવજ્ઞાન પ્રવાહમાં 
અભ્યાસ કિવા માટે કઈ યોજના અંતગષત દિ મરહને રૂ. 15,000 મળી શકે ? 

 

9. રફલેટલી (શોખ તિીકે સ્ટેમ્પપ્સમાં યોગ્યતા અને સશંોધનના પ્રોત્સસાહન માટે રશષ્યવરૃિ)ન ેપ્રોત્સસાહન આપવા 
માટે કઈ યોજના શરૂ કિવામાં આવી છે ? 

 

10. જરૂરિયાતમંદ રવદ્યાથીઓને મરેિટના આધાિ ેઅપાતી ચીફ રમરનસ્ટસષ સ્કોલિરશપ સ્કીમનું સંરિપ્ત રૂપ કયું 
છે ? 

 

11. ઇનોવશેનને લગતી પ્રવરૃિઓને પ્રોત્સસાહન આપવા તેમજ વ્યાપ વધાિવા કોલજેોમાં શનેી િચના કિવામાં 
આવી છે ? 

 

12. MBBS કિતી રવદ્યારથષનીઓને આરથષક સહાય કિવાની યોજના કઈ છે ? 

 

13. SSIP નીરતના વધ ુસાિા અમલીકિણ અને લાભો માટે ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા SSIP હેઠળ કયા કાયષક્રમો શરૂ 
કિવામાં આવ્યા છે ? 

 

14. કઈ યોજના હેઠળ આરથષક િીતે ગિીબ પરિવાિો માટે મફત મીટિ કનેક્શન આપવામાં આવે છે ? 

 

15. રિન્યએુબલ એનજી િેતે્ર 700 મેગા વોટનો સોલાિ પાકષ  ગુજિાતમાં ક્ાં રનમાષણાધીન છે ? 

 

16. ભાિતમાં પવન ઊર્જષના ઉત્સપાદનમાં બીજંુ સૌથી મોટંુ િાજ્ય કયું છે ? 
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17. કોને એનજી એરફરશયન્ટ યુરનટ તિીકે ઊર્જષ વ્યવસ્થાપનમાં ઉત્સકૃષ્ટતા માટેનો CII િાષ્ટર ીય પુિસ્કાિ-2013 
મળ્યો હતો ? 

 

18. સોલાિ ચિખા રમશનનો શુભાિંભ કોણે કયો હતો ? 

 

19. રવશ્વનો સૌથી મોટો હાઇબ્રીડ રિન્યુએબલ એનજી પાકષ  કયાં આવેલો છે ? 

 

20. PFMSન ેલાગ ુકિનાિ કચેિીનું નામ જણાવો. 
 

21. જો કોઈ એકમ એક જ િાજ્યમાં એકથી વધ ુશાખાઓ ધિાવતું હોય, તો બધી જ શાખાઓ માટે GST 

નોધંણીનો શો રનયમ છે ? 

 

22. ગુજિાતના ૨૦૨૨-૨૩ બજટે અંતગષત ગુણવિાયુક્ત રશિણ માટે રવશ્વ બને્કના સહયોગથી કઈ યોજનાનો 
આિંભ કિવામાં આવ્યો છે ? 

 

23. અટલ પેન્શન યોજના અતંગષત 6 માસ સુધી પ્રીરમયમ ના ભિી શકાય તો શું થાય છે ? 

 

24. ગુજિાત િાજ્યમાં સમિસ (સામાન્ય સમિસ-સતત પાંચમી વખત) થયેલ ગ્રામ પચંાયતોને (5000 સુધીની 
વસ્તીવાળા) પ્રોત્સસાહક અનુદાન પેટે સિકાિ દ્વાિા કેટલી િકમ ચકૂવવામાં આવે છે ? 

 

25. ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા તા 31/01/2022ની રસ્થરતએ નોવેલ કોિોના વાઈિસ (કોરવડ-19)ના સંક્રમણના કાિણે 
ઉત્સપન્ન થયેલ સંજોગોમાં આવશ્યક સવેાઓના ભાગરૂપે બર્જવેલ ફિજો દિમયાન આિોગ્ય રવભાગના સંક્રરમત 
થયેલ કોિોના વોરિયસષના દુુઃખદ અવસાનના રકસ્સામાં તેઓના આરશ્રત કુટંુબને કેટલી િકમની સહાય આપવાની 
જોગવાઈ કિવામાં આવેલ છે ? 

 

26. મોઢેિા સયૂષમરંદિનું  રનમાષણ સોલકંી વંશના કયા િાર્જએ કયુું હતંુ ? 

 

27. ગાંધીનગિના સંસ્કૃરતકંુજ ખાતે યોર્જયેલા વર્ષ 2020ના 25મા વસંતોત્સસવની થીમ શી હતી ? 

 

28. મોઢેિા ખાતેના સૂયષ મંરદિમાં મુખ્ય પ્રવેશદ્વાિ દ્વાિા સયૂષનું પ્રથમ રકિણ કોને પ્રકારશત કિ ેછે ? 

 

29. ચિકુલા નતૃ્સય કયા િાજ્યમાં ભજવાય છે ? 

 

30. માનગઢ ક્રારંતના મહાનાયક ગોરવંદગરુુનો જીવનકાળ ક્ો છે ? 

 

31. જંગલ રવસ્તાિમાં િહેતા કોટવારળયાઓ અને વાંસફોરડયાઓને િાહતદિ ેવાંસ આપવાની યોજના અંતગષત 
કુટંુબદીઠ દિવર્ે કેટલા વાંસ આપવામાં આવે છે ? 

 

32. ખાનગી મારલકીની જમીનમાં વૃિ વાવેતિ (ફામષ ફોિસે્ટર ી) યોજનાનો લાભ ક્ાથંી મળશે ? 
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33. બાયોગેસ/સોલિ કુકિ રવતિણ યોજના હેઠળ કોણ લાભ લઈ શકે છે ? 

 

34. ગ્રામ વન ઉછેિ યોજના અન્વયે વાવેતિમાથંી સ્થારનક લોકો કયી રકમતે લઈ જઈ શકે છે ? 

 

35. રવિાસત વનનું ઉદ્ઘાટન ક્ાિ ેકિવામાં આવ્યું હતંુ ? 

 

36. રજલ્લાના નાયબ વન સિંિકશ્રી, સામારજક વનીકિણ રવભાગને અિજી આપ્યેથી ગ્રામ પંચાયતોને કેટલા 
િોપાની રવનામૂલ્યે ફાળવણી કિવામાં આવે છે ? 

 

37. ભાિતમાં, ગુજિાતનાં મેન્ગ્રોવ આવિણ કયા નંબિ પિ છે ? 

 

38. ISFR રિપોટષ  હેઠળ નીચનેામાથંી શેનું મૂલ્યાંકન કિાય છે ? 

 

39. ભાિતમાં નોધંાયેલ પ્રાણીઓની જરૈવક રવરવધતામાં કેટલા પ્રકાિના સંરધપાદ જોવા મળે છે ? 

 

40. ભાિતમાં લુપ્ત (Extinct-Ex) કોરટમાં આવતા સસ્તન પ્રાણીઓની સંખ્યા કેટલી છે ? 

 

41. કયા સમયગાળા દિરમયાન તમામ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ ભવનો લોકોને રવરવધ ખાદી ઉત્સપાદનો પિ રડસ્કાઉન્ટ 
આપે છે ? 

 

42. NAPCCનું પરંૂુ નામ શું છે ? 

 

43. NAMO ટેબ્લેટ કોને આપવામાં આવે છે ? 

 

44. ગુજિાત િાજ્ય બાયોટેકનોલોજી પૉરલસી હેઠળ કયો પ્રોજકે્ટ ચાલી િહ્યો છે ? 

 

45. નીચેના પકૈીનું કયું સ્થળ ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા ઇકો કેમ્પપ સાઈટ તિીકે રવકસાવવામાં આવ્યું છે ? 

 

46. કયો રવભાગ હોમગાડષઝની પ્રવૃ્રરિને માગષદશષન આપે છે ? 

 

47. ભાિતીય નૌ સનેા રદવસની ઉજવણી ક્ાિ ેકિવામાં આવે છે ? 

 

48. ભાિતની 2011ની વસતીગણતિી મુજબ સૌથી ઓછી ગ્રામીણ જનસખં્યા ધિાવતુ ંિાજ્ય કયું છે ? 

 

49. RKSKનું પૂરંુ નામ આપો. 
 

50. એરનરમયામુક્ત ભાિત કાયષક્રમ ક્ાિ ેશરૂ કિવામાં આવ્યો હતો ? 

 

51. ભાિતમાં સ્વદેશી અને વકૈરલ્પક રચરકત્સસા પ્રણાલીના રશિણ, સંશોધન અને પ્રસાિ માટે કયું મંત્રાલય 
જવાબદાિ છે ? 
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52. એરનરમયામુક્ત ભાિત કાયષક્રમ કઈ યોજના હેઠળ કાયષ કિ ેછે ? 

 

53. ગભાષવસ્થા અને રડરલવિી સેવાઓ સંબરંધત પ્રશ્નો માટે આપણે કોનો સપંકષ  કિવો જોઈએ ? 

 

54. કયા વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજિાતમાં મખુ્યમંત્રી માતૃશરક્ત યોજના શરૂ કિી છે ? 

 

55. કેટલા વર્ષ સુધી બાળકોને પોરલયોનાં ટીપાં પીવડાવવાનાં િહે છે ? 

 

56. િોગી કલ્યાણ સરમરતનો મુખ્ય ઉદે્દશ શો છે ? 

 

57. મકુ્ત વપેાિનીરતમાં કઈ બાબત મહત્ત્વની હોય છે ? 

 

58. રગફ્ટ રસટી, ગાંધીનગિ, ગુજિાત ખાતે નીચનેા પૈકી કઈ સુરવધાઓ ઉપલબ્ધ છે ? 

 

59. ઇન્ફોમશેન, એજુ્યકેશન અને કમ્પયરુનકેશન (IEC) યોજના અંતગષત ઈલેક્ટર ોરનક મીરડયા કેમ્પપઇનમાં શું સામેલ 
છે ? 

 

60. દેશમાં ડેરનમના ઉત્સપાદક તિીકે ગુજિાતનું કયું સ્થાન છે ? 

 

61. બેલારડલા શેના માટે પ્રખ્યાત છે ? 

 

62. નીચેનામાથંી કયા િાજ્યમાં હટ્ટી સોનાની ખાણ આવલેી છે ? 

 

63. નીચેનામાથંી કયા શહેિની ઔદ્યોરગક વસાહતમાં મેડીકલ વાન કાયષિત છે ? 

 

64. ભાિત સિકાિની સ્ટાટષ-અપ ઇરન્ડયા સીડ ફંડ સ્કીમથી કેવો લાભ મળવાપાત્ર છે ? 

 

65. ગુજિાત સિકાિ ેઈ-શ્રમ પોટષલ ઉપિ નોધંણી માટે કઈ એજન્સીને શ્રરમક સહાયતા કેન્ર તિીકે ર્જહેિ કિી છે ? 

 

66. ભાિત સિકાિ દ્વાિા પ્રધાનમંત્રી જીવનજ્યોરત બીમા યોજના હેઠળ કેટલુ ંકવચ પૂરંુ પાડવામાં આવે છે ? 

 

67. ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા 'સિમ- KVK 2.0' યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાથીની મહિમ વયમયાષદા કેટલી 
હોવી જોઈએ ? 

 

68. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નિને્રભાઈ મોદી દ્વાિા યુવાનોમાં જરૂિી કૌશલ્યના રવકાસ માટેનું રસ્કલ ઇરન્ડયા રમશન ક્ા 
વર્ષમાં શરૂ કિવામાં આવ્યું હતંુ ? 

 

69. ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા ભાગ્યલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કામદાિની દીકિીને એનાયત કિાયેલા બોન્ડને કોણ 
વટાવી શકે છે ? 
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70. કયો અરધરનયમ રસરવલ એિક્રાફ્ટનું ઉત્સપાદન, કબજો, ઉપયોગ, સંચાલન, વેચાણ, આયાત અને રનકાસ 
અને એિોડર ામના લાઇસન્સનું રનયમન કિ ેછે ? 

 

71. જમ્પમુ-કાશ્મીિ અને લદ્દાખની કેન્રશારસત પ્રદેશ તિીકે સ્થાપના ક્ાિ ેકિવામાં આવી ? 

 

72. મંજૂિી રવના સંસદમાં કેટલા રદવસની ગેિહાજિી પછી સંસદસભ્યને ગેિલાયક ઠેિવી શકાય ? 

 

73. ભાિતમાં કયા પ્રકાિનો સમાજવાદ છે ? 

 

74. િાજ્યના િાજ્યપાલને કેવી િીતે હટાવી શકાય ? 

 

75. સાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના ક્ાિ ેશરૂ કિવામાં આવી હતી ? 

 

76. PANનો અથષ શું છે ? 

 

77. પ્રધાનમંત્રી મુરા યોજનામાં લોન ક્ાથંી મેળવી શકાય છે ? 

 

78. અબષન વાઇફાઇ અંતગષત wifi hotspotનું નામ શું છે ? 

 

79. અટલ ભુજલ યોજના ક્ાિ ેશરૂ કિવામાં આવી ? 

 

80. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતગષત લાભાથીને કઈ સરુવધા ઉપલબ્ધ કિાવવામાં આવે છે ? 

 

81. કઈ રસંચાઈ પ્રથા મહિમ જળ સંિિણ તિફ દોિી ર્જય છે ? 

 

82. કયા િાજ્યમાં વાંસ-ટપક-રસચંાઈ પદ્ધરત પ્રચરલત છે? 

 

83. કડાણા જળાશય અને નમષદાના વધાિાના પિૂના પાણીને ગુજિાતમાં પાણીની અછતવાળા રવસ્તાિોમાં 
વાળવા માટે કઈ કેનાલની સ્થાપના કિવામાં આવી છે ? 

 

84. GOG દ્વાિા ઉપયોગમાં લેવાતી ભંૂગરૂ તકનીક શું છે ? 

 

85. ગામડાઓમાં પાણી પુિવઠાને માપવા અને મોરનટિ કિવા માટે ભાિત સિકાિ દ્વાિા કઈ પ્રકાિની આધરુનક 
ટેકનોલોજી આધારિત રસસ્ટમ મૂકવામાં આવી છે ? 

 

86. માચષ 2022થી શરૂ થયલેા સુજલામ સુફલામ જળ અરભયાનના પાંચમા તબક્કા દિરમયાન ગુજિાત સિકાિ 
દ્વાિા કેટલા લાખ નોકિીઓનુ ંસજષન કિવામાં આવ્યું ? 

 

87. ર્જમનગિ કઈ નદીના રકનાિ ેઆવેલ છે ? 

 

88. શહેિી રવસ્તાિમાં મળતી સગવડો ગ્રામ્પય કિાએ મળે તે હેતુથી કયું રમશન કાયષિત છે ? 
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89. ગ્રામ પચંાયતની કાિોબાિી સરમરતના સભ્ય કોણ બની શકે છે ? 

 

90. સ્વારમત્સવ (SVAMITVA) યોજના ક્ાિ ેશરૂ કિવામા ંઆવી હતી ? 

 

91. ગુજિાતમાં તીથષગામ પાવનગામ હેઠળ તીથષ ગામને કેટલા રૂરપયાની ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે ? 

 

92. ઈ-ગ્રામ સ્વિાજ એ શું છે ? 

 

93. મિુમુગાવ બંદિ કયા િાજ્યમાં આવેલુ ંછે ? 

 

94. નેશનલ હાઈ-સ્પીડ િલે કોપોિશેન રલરમટેડ (NHSRCL)ની સ્થાપના કયા વર્ષમાં કિવામાં આવી હતી ? 

 

95. સીમાદશષન પ્રોજકે્ટનું ઉદ્ઘાટન ગુજિાતમાં કયા સ્થળે થયું હતંુ ? 

 

96. ભાિત સિકાિની કઈ પહેલ હેઠળ વંદે ભાિત એક્સપ્રેસની રડઝાઈન અને ઉત્સપાદન ચેન્નઈના પેિામ્પબિુ ખાતે 
ઈરન્ટગ્રલ કોચ ફેક્ટિી (આઈસીએફ) દ્વાિા કિવામાં આવ્યુ ંહતંુ ? 

 

97. મહાત્મા ગાંધીના જીવન અને ઉપદેશો પિ બનેલ સૌથી મોટંુ અને એકમાત્ર મ્પયરુઝયમ કયું છે ? 

 

98. વ્યરક્તગત સુખાકાિીને ર્જળવવાના અથવા વધાિવાના ધ્યયે સાથે સંકળાયેલી મસુાફિી અને આનદં અથવા 
વ્યવસાય માટે મસુાફિી કિતી વખતે શાિીરિક, માનરસક, આધ્યારત્મક અથવા પયાષવિણીય સુંદિતાની શોધનો 
સમાવેશ થાય છે.' તેનુ નામ ક્ું છે ? 

 

99. ભાિતનો સૌથી લાબંો િોડ રબ્રજ કયો છે ? 

 

100. મહાત્મા મરંદિના તમામ સેરમનાિ હોલની કુલ બેઠક િમતા કેટલી છે? 

 

101. FASTagનું સમગ્ર સંચાલન કોણ કિ ેછે ? 

 

102. નીચેનામાથંી કયો મુખ્ય કોરિડોિ માગષ અને મકાન રવભાગ અંતગષત આવતો નથી? 

 

103. અમદાવાદ-વડોદિા એક્સપ્રેસ વ ેક્ાિ ેશરૂ કિવામાં આવ્યો ? 

 

104. ભાિતના ચાિ મહાનગિો વચ્ચેનો સમય અને અંતિ ઘટાડવા માટે કયો પ્રોજકે્ટ િજૂ કિવામાં આવ્યો છે ? 

 

105. રદવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ રદવ્યાગં જ્યાિ ેરદવ્યાંગ વ્યરક્ત સાથે લગ્ન કિ ેછે ત્સયાિ ેકેટલી સહાય 
મળવા પાત્ર છે ? 

 

106. કઈ સરમરત/કરમશને ઉચ્ચ રશિણમાં પસદંગી આધારિત કે્રરડટ રસસ્ટમની ભલામણ કિી હતી ? 

 

https://www.sarkariyojanaguj.com/citizen-gujarat-gyan-guru-quiz-bank-17-july


નાગરિકો માટેના રિઝ પ્રશ્નો માટેના ૧૭ જુલાઈના પ્રશ્નો 
 

https://www.sarkariyojanaguj.com/citizen-gujarat-gyan-guru-quiz-bank-17-july  Page 7 

 

107. કઈ યોજના થકી બાળકીનાં માતારપતાના ખાતામાં પૈસા જમા કિાવવા પિ વધાિ ેવ્યાજ દિ મળે છે ? 

 

108. ગંભીિ ગનુાઓમાં સંડોવાયેલાં બાળકોને કોના આદેશ હેઠળ પ્લસે ઓફ સેફ્ટીમાં િાખવામાં આવે છે ? 

 

109. નોકિીના સંદભષમાં OJASનું પૂરંુ નામ શું છે ? 

 

110. આરદવાસી રશિા ઋણ યોજનાનો લાભ લેવા માટે શહેિી રવસ્તાિોના કુટંુબની વારર્ષકઆવક મયાષદા કેટલી 
હોવી જોઈએ ? 

 

111. MYSY યોજના અંતગષત સિકાિમાન્ય સંસ્થાના રડપ્લોમા સ્વરનભષિ અભ્યાસક્રમો માટે વધુમાં વધ ુકેટલી 
ટ્યુશન સહાય આપવામાં આવે છે ? 

 

112. ડોક્ટિ પી.જી. સોલકંી ડોક્ટિ અને વકીલ લોન સહાય તથા સ્ટાઇપેન્ડ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અનુસૂરચત 
ર્જરતના ગ્રામ રવસ્તાિમાં િહેતાં કુટંુબો માટે કેટલી વારર્ષક આવકમયાષદા સુરનરિત કિવામાં આવી છે ? 

 

113. ઇન્સ્ટુમને્ટલ આરસસ્ટન્ટ ફોિ મેરડકલ, ઇજનિેી, રડપ્લોમા સ્ટુડન્ટ યોજનાનો લાભ કયા રવદ્યાથીઓ લઈ શકે 
છે ? 

 

114. અસ્વચ્છ વ્યવસાયમાં િોકાયેલા વાલીનાં બાળકોના રશિણ માટે કઈ સિકાિી યોજના કાયષિત છે ? 

 

115. મરેડકલ, એરન્જરનયરિંગ, એગ્રીકલ્ચિ, વેટિનિી, પોરલટેરનનકલ, લો, એમબીએ, બાયોસાયન્સ વગેિ ે
અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કિતા અનસુુરચત ર્જરતના રવદ્યાથીઓને મોઘંાં પુસ્તકો ખિીદવાં ન પડે તે માટે 
સિકાિશ્રીની કઇ યોજના કાયષિત છે ? 

 

116. કયા પોટષલ પિ િમતવીિ-ખેલાડી તેમની રસરદ્ધઓ અપલોડ કિી શકે છે જનેાથી તેઓને સિકાિી 
યોજનાઓનો લાભ મળી શકે ? 

 

117. રહિોલા જૂથ પાણી પુિવઠા યોજના ક્ા રજલ્લામાં કાયષિત છે ? 

 

118. મખુ્યમંત્રી એપ્રને્ટીસ યોજના અંતગષત એપ્રેન્ટીસ રવદ્યાથીઓને પ્રરતમાસ અભ્યાસની સાથે કેટલા રૂરપયાનું 
સ્ટાઈપેન્ડ મળે છે ? 

 

119. ખેલો ઈરન્ડયા- 2022 અંતગષત 10 મી. એિિાઈફલ ઈવેન્ટમાં સુવણષ ચંરક રવજતેા મરહલા ખેલાડીનું નામ 
આપો. 
 

120. નાિી અદાલતમાં ન્યાય મેળવવા માટેની આવકમયાષદા કેટલી છે ? 

 

121. પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજનાની સહાય મેળવવા માટે કેટલા રદવસ પવૂે આંગણવાડી કેન્રમાં નોધંણી 
કિાવવી પડે છે ? 

 

https://www.sarkariyojanaguj.com/citizen-gujarat-gyan-guru-quiz-bank-17-july


નાગરિકો માટેના રિઝ પ્રશ્નો માટેના ૧૭ જુલાઈના પ્રશ્નો 
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122. કઈ યોજનામાં ખાનગી દવાખાનામાં કિાવવામાં આવતી પ્રસૂરત રવનામૂલ્યે હોય છે ? 

 

123. ગિીબ અને નબળા વગષના સભ્યોની સામારજક રસ્થરતમાં સુધાિ લાવવા તેમજ આરથષક સશરક્તકિણ અથે 
િાજ્ય સિકાિ ેકયા રમશનની શરૂઆત કિલે છે ? 

 

124. માતા તેમજ નવર્જત બાળકને હોરસ્પટલથી તેમના ઘિ ેપહોચંાડવા માટે ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા ચાલ ુકિવામાં 
આવેલ એમ્પબ્યુલન્સ સવેા કયા નામે ઓળખાય છે ? 

 

125. જયોરતસંઘની સ્થાપના કોણે કિી હતી ? 

https://www.sarkariyojanaguj.com/citizen-gujarat-gyan-guru-quiz-bank-17-july

