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1. કય ું પોર્ટલ ખેડૂતો મારે્ વરદાનરૂપ સાબિત થય ું છે ? 

 

2. પીએમ બકસાન યોજનામાું કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેર્લા ર્કા ભુંડોળ આપવામાું આવે છે ? 

 

3. સરદાર સરોવર ડેમ પાયાથી કેર્લો ઊું ચો છે ? 

 

4. ગ જરાત રાજ્યમાું કૃબિ બવભાગ દ્વારા ગ્રામીણ મબિલાઓ મારે્ કેર્લા બદવસના તાલીમ વગો યોજાય છે ? 

 

5. કઈ યોજના ગ જરાત રાજ્યમાું માછીમારોને માછીમારીની જાળ, સાયકલ, ઇન્દ્્ય લેરે્ડ િોક્સ અને તોલના 
ત્રાજવાની ખરીદી પર સિાય પૂરી પાડે છે ? 

 

6. મત્સ્યપાલન સિાય યોજનામાું કઈ િોર્નો સમાવશે થાય છે? 

 

7. ભારત સરકારની િરે્ી િચાવો, િેર્ી પઢાઓ (િીિીિીપી) યોજના કયા લક્ષ્ય સાથે શરૂ કરવામાું આવી િતી 
? 

 

8. ્ર્ાર્ટ-અપના સુંદભટમાું SISFSન ું પૂરું  નામ શ ું છે ? 

 

9. બવદેશમાું ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા ઇચ્છતા ઉમેદવારોને GUEEDC કેર્લી શૈક્ષબણક લોન આપે છે ? 

 

10. બનપ ણ ભારત બમશનની શરૂઆત ભારત સરકારના કયા બવભાગ દ્વારા કરવામાું આવી છે ? 

 

11. બશક્ષણકાયટ યોગ્ય રીતે થાય તે મારે્ બશક્ષકોની અછતને પિોુંચી વળવા મારે્ કઈ યોજના શરૂ કરવામાું આવી 
છે ? 

 

12. MyGov દ્વારા આયોબજત ‘સિ કા બવકાસ મિાબિઝ’ની થીમ કઈ છે ? 

 

13. કન્દ્યાઓને બશક્ષણ મારે્ પ્રોત્સસાબિત કરવા મારે્ કઈ યોજના સફળ નીવડી છે ?  

 

14. દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામજ્યોબત યોજનાનો ઉદે્દશ શો છે? 

 

15. કઈ યોજનાને 'સિજ બિજલી િર ઘર યોજના' તરીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે? 

 

16. કઈ યોજના અુંતગટત ખેડૂતો ખેતરોમાું સોલાર પનેલ્સના ઉપયોગ દ્વારા વીજળી ઉત્સપન્ન કરીને પોતાની આવક 
િમણી કરશે ? 
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17. રાજ્યમાું વીજબવતરણ ક્ષતે્ર ેઉપયોગમાું લેવાતાું અને ઘરઆુંગણે ઉત્સપાબદત થતાું ઉપકરણોનાું પરીક્ષણ મારે્ 
કઈ લેિોરરે્રીની ્થાપના કરવામાું આવી છે ? 

 

18. ગ જરાતે વિટ 2017માું એલઇડી િલ્િના બવતરણમાું કય ું ્થાન મળેવય ું ? 

 

19. રાષ્ટ્ર ીય સૌર બમશન, ભારત સરકાર ે2022 સ ધીમાું દેશમાું સૌર ઉજાટ દ્વારા કેર્લા મેગાવોર્ પાવર જનરશેનનો 
લક્ષ યાુંક બનધાટબરત કયો છે ? 

 

20. પ્રધાનમુંત્રી જનધન યોજના (PMJDY) કયા વિટમાું શરૂ કરવામાું આવી ? 

 

21. કઈ યોજના િેઠળ કોઈ પણ સું્થા 15 બદવસથી ઓછા સમય મારે્ પણ ગ જરાત ્રે્ર્ બફનાબસયલ સબવટસ 
બલબમરે્ડ (GSFS)માું ભુંડોળ મૂકી શકે છે ? 

 

22. જ્યોબત ગ્રામોદ્યોગ બવકાસ યોજનાનો લાભ મેળવવા મારે્ની શૈક્ષબણક લાયકાત કેર્લી િોવી જોઈએ ? 

 

23. ગ જરાતના ૨૦૨૨-૨૩ િજરે્ અુંતગટત પીએચ.ડી. કરતાું બવદ્યાથીઓને આબથટક સિાય રૂ. 25000/ થી વધારીને 
કેર્લી કરવામાું આવી છે ? 

 

24. કઈ વીમા યોજનામાું દ ઘટર્ના પ્રેબરત ્થાયી બવકલાુંગતા પણ સમાબવષ્ટ્ છે ? 

 

25. અર્લ પેન્દ્શન યોજનાના લાભાથીના મૃત્સય  િાદ, જો જીવનસાથી પણ િયાત ના િોય તો કોને પને્દ્શન કોપ્સની 
રકમ મળવાપાત્ર છે ? 

 

26. અન્ન બ્રહ્મ યોજના િેઠળ પ્રબતમાસ કેર્લાું બકલોગ્રામ અનાજ બવનામૂલ્યે આપવામાું આવે છે ? 

 

27. કઈ યોજનાનો િેત  દેશના વારસાની જાળવણી અને િેબરરે્જ શિેરોનો આબથટક બવકાસ કરવાનો છે ? 

 

28. ધ્ાુંગ મળેો કોના માનમાું ઉજવવામાું આવે છે ? 

 

29. જાિેર બવતરણ વ યવ્ થાના આધ બનકરણ અન્દ્વયે નીચનેમાુંથી શનેો અમલ કરવામાું આવયો છે ? 

 

30. ઝવેરચુંદ મેઘાણીને 'રાષ્ટ્ર ીય શાયર'ન ું બિરદ કોણે આપ્ય ું િત ું ? 

 

31. ભારતીય લેખકો દ્વારા દર વિે પયાટવરણ અને વન્દ્યજીવન, જળસુંસાધન અને સુંરક્ષણ તથા તેના સુંિુંબધત 
બવિયો પર મૂળ બિન્દ્દીમાું રચાયેલ કૃબતઓને કયો એવોડટ  આપવામાું આવે છે ? 

 

32. વનમિોત્સસવ દરમ્યાન રોપબવતરણ યોજના અુંતગટત અન સૂબચત જાબત અુંગને ું પ્રમાણપત્ર રજૂ કયથેી મિત્તમ 
કેર્લા રોપાઓ વચેાણ કરવામાું આવે છે ? 
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33. ગીર તથા િૃિદ ગીરમાું કૂવામાું પડી મતૃ્સય  પામતાું વન્દ્ય પ્રાણીઓને અર્કાવવા મારે્ ગ જરાત સરકારની કઈ 
યોજના અમલમાું છે ? 

 

34. બવકેન્દ્રીત પ્રજા નસટરી યોજનાનો લાભ લેવા ઇચ્છ ક વયબિઓ અને શાળાઓએ બનયત નમનૂા સાથે કયા 
ઉતારા આપવા પડે છે ? 

 

35. પયાટવરણ વાવેતર યોજનાનો લાભ લેવા ઇચ્છ ક સું્થાઓએ વાવેતર લેવાના કેર્લા વિટ અગાઉ 30 જૂન 
સ ધીમાું અરજી આપવાની રિે છે ? 

 

36. કયા ‘વન’ન ું આયોજન કલ્પવૃક્ષ યુંત્રની લાક્ષબણક બડઝાઇનમાું કરવામાું આવય ું છે ? 

 

37. 31 માચટ, 2021 મ જિ ગ જરાતનો વનબવ્તાર 21,876.45 ચોરસ બક.મી. છે તો તે રાજ્યના ભૌગોબલક 
બવ્તારના કેર્લા ર્કાને આવરી લે છે ? 

 

38. ભારતમાું નોુંધાયેલ પ્રાણીઓની જબૈવક બવબવધતામાું કેર્લા પ્રકારના આબદજુંત  (પ્રોર્ોઝોન્દ્સ) જોવા મળે છે ? 

 

39. ગ જરાતમાું નોુંધાયેલ પ્રાણીઓની જબૈવક બવબવધતામાું કેર્લા પ્રકારના સરીસૃપ જોવા મળે છે ? 

 

40. ઉધઇની વસાિતને કયા નામે ઓળખવામાું આવે છે ? 

 

41. વન્દ્યપ્રાણી કૂ્રરતા બનવારણ કાયદો કયા વિે અમલમાું આવયો ? 

 

42. ક્લાયમેર્ ચેન્દ્જ બવભાગનો ઉદે્દશ શો છે ? 

 

43. ATVTન ું પૂરું  નામ શ ું છે ? 

 

44. પવન ઊજાટન ું સૌથી વધ  ઉત્સપાદન ભારતના કયા રાજ્યમાું થાય છે ? 

 

45. પ્રવાસન મુંત્રાલય દ્વારા બવકસાવેલ િૌદ્ધ સબકટર્ િેઠળ કયા બજલ્લોઓને આવરી લવેામાું આવયા છે ? 

 

46. ફોરબેન્દ્સક સાયન્દ્સન ું કે્ષત્ર કોના તાિા િેઠળ આવે છે ? 

 

47. એન.ડી.પી.એસ.ન ું પરૂું  નામ શ ું છે ? 

 

48. કઈ યોજના િેઠળ 5 વિટ કે તેથી વધ  સજા થયેલ િોય તેવા કેદીઓને સિાય પૂરી પાડવામાું આવેલ છે ? 

 

49. JSY (જનની સ રક્ષા યોજના)'નો િેત  શો છે ? 
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50. દર વિે િજાર લોકોના મૃત્સય ની સુંખ્યાને શ ું કિેવામાું આવે છે ? 

 

51. ઇ-રિકોશ પોર્ટલમાું નીચેનામાુંથી કઈ સ બવધા પરૂી પાડવામાું આવે છે ? 

 

52. મમતા તરણી યોજના' અુંતગટત લોિતત્ત્વની ગોળી ક્યાર ેઆપવામાું આવે છે ? 

 

53. કઈ સું્થા રાષ્ટ્ર ીય રિબપત્ત નાિૂદી કાયટક્રમને રે્કો આપે છે? 

 

54. માતા અને િાળ મૃત્સય દર ઘર્ાડવાના િેત થી કઈ યોજના શરૂ કરવામાું આવી છે ? 

 

55. ગ જરાતમાું 'પોિણ સ ધા યોજના'થી કોને લાભ થશે ? 

 

56. આશા વકટર નીચનેામાુંથી કયા કાયટ સાથે જોડાયેલ છે ? 

 

57. ઔદ્યોબગક મજૂરોને સારી જીવનશૈલી પરૂી પાડવા ગ જરાત ઔદ્યોબગક નીબત 2020 િેઠળ કયા પ્રકારના 
િાુંધકામ મારે્ પ્રોત્સસાિન આપવામાું આવે છે ? 

 

58. પીએમ ગબતશબિ એ આબથટક વબૃદ્ધ અને ર્કાઉ બવકાસ મારે્ પબરવતટનકારી અબભગમ છે. નીચનેા પૈકી શ ું એ 
અબભગમને પબરપણૂટ કરવામાું મદદ કરશે ? 

 

59. નેશનલ કો-ઑપરબેર્વ ડેવલપમને્દ્ર્ કોપોરશેન (એનસીડીસી) દ્વારા કઈ યોજનાનો િેત  ભારતની ગ્રામીણ 
વ્તીને તાલીમ આપીને સિકારી ક્ષેત્રને મજિૂત િનાવવાનો છે ? 

 

60. ગ્રામોદ્યોગ બવકાસની યોજના િેઠળ અગરિત્તી બનમાટણ પ્રૉજકે્ર્નો ઉદે્દશ શો છે ? 

 

61. સને્દ્ર્રલ બસલ્ક િોડટ  (CSB) ની મ ખ્ય પ્રવબૃત્તઓમાુંની એક કઈ છે ? 

 

62. ગ જરાતમાું રોકાણ પ્રોત્સસાિન સું્થા iNDEXTbની મ ખ્ય ભૂબમકા કઈ છે ? 

 

63. ગ જરાતમાું મોિાઇલ મેબડકલ વાન યોજના અુંતગટત િાલમાું કેર્લી મબેડકલ વાન કાયટરત છે ? 

 

64. જ ેસું્થા કે પેઢીમાું 40 કે તેથી વધ  કામદારો છે તેમના મારે્ ગ જરાત સરકારની મ ખ્યમુંત્રી એપ્રેબન્દ્ ર્સ યોજના 
અુંતગટત કેર્લા ર્કા જગ્યા અનામત રાખવામાું આવે છે ? 

 

65. ગ જરાત સરકાર દ્વારા બ્કલ ડેવલપમને્દ્ર્ બમશન અુંતગટત કેર્લા ય વાનોને રોજગારલક્ષી તાલીમ આપવાની 
જોગવાઈ કરવામાું આવી છે ? 

 

66. ગ જરાત સરકાર દ્વારા 'શ્રમયોગી કલ્યાણ મેળો-2014'માું કઇ િેલ્પલાઈન સ બવધા શરૂ કરવામાું આવી િતી ? 
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67. ગ જરાત સરકાર દ્વારા 'શ્રમયોગી કલ્યાણ મેળો-2014' માું ્માર્ટ  કાડટ  યોજના િેઠળ કોને ફાયદો થયો િતો ? 

 

68. ભારત સરકારની 'ર્રેડસટ અને સેલ્ફ એમ્પ્લોઇડ પસટન યોજના' મારે્ રાષ્ટ્ર ીય પેન્દ્શન યોજનાનો લાભ મેળવવા 
મારે્ વાબિટક કેર્લ ું ર્નટઓવર િોવ ું જોઈએ ? 

 

69. મજૂર મિાજન સુંઘની ્થાપના કોણે કરી િતી ? 

 

70. રાજ્ય બવધાન પબરિદના સભ્યોની સુંખ્યા શનેા પર બનભટર છે ? 

 

71. સુંસદના િે સત્રો વચ્ચે મિત્તમ અુંતરાલ કેર્લો િોઈ શકે ? 

 

72. િુંને ગૃિોની સુંય િ િેઠકની અધ્યક્ષતા કોની પાસે છે ? 

 

73. લોકસભાના પ્રથમ ્પીકર કોણ િતા ? 

 

74. રાજ્યના રાજ્યપાલની કાયટવાિી કોને જવાિદાર છે ? 

 

75. ભારત સરકારની સ કન્દ્યા સમૃબદ્ધ યોજના અુંતગટત એક વિટમાું વધ માું વધ  કેર્લી રકમ જમા કરાવી શકાય છે ? 

 

76. બસર્ી સવે શનેા મારે્ છે ? 

 

77. નીચેનામાુંથી કઈ બસ્ર્મ લેન્દ્ડ રકેોડટ  મેનેજમેન્દ્ર્ મારે્ ખૂિ જ ઉપયોગી છે ? 

 

78. કચ્છનો અખાત અને ખુંભાતનો અખાત ક લ કેર્લા બજલ્લાને ્પશે છે ? 

 

79. કઈ યોજના િેઠળ ગ જરાત સરકાર ેરાજકોર્ શિેર મારે્ ન્દ્યારી ડેમમાું 200 MCFT પાણી પ રવઠાને મુંજૂરી 
આપી છે ? 

 

80. પ્રધાનમુંત્રી આવાસ યોજનાનો આરુંભ ક્યારથી થયો ? 

 

81. JJMન ું પરૂું  નામ શ ું છે ? 

 

82. નેશનલ િાઇડર ોલોજી પ્રૉજકે્ર્ (NHP) ની શરૂઆત ક્યાર ેકરવામાું આવી િતી ? 

 

83. રાષ્ટ્ર ીય શિેરી આજીબવકા બમશનમાું રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેર્લી આબથટક સિાય કરવામાું આવે છે ? 

 

84. ગ જરાતના કેર્લા તાલ કાઓમાું નમટદા કેનાલ દ્વારા બસુંચાઈની સ બવધા આપવામા આવે છે ? 
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85. શિેરી ઘરબવિોણા લોકોને કાયમી ૨૪ કલાક મૂળભૂત સ બવધાઓ જવેી કે પાણી, ગર્ર અને સલામતી કઈ 
યોજના અુંતગટત પૂરી પાડવામાું આવે છે ? 

 

86. જલશબિ મુંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા કઈ નદીને દેશની સૌથી ્વચ્છ નદી જાિેર કરવામાું આવી છે ? 

 

87. સરદાર સરોવર નમટદા કેનાલ દ્વારા પીવાના પાણીની સ બવધા રાજ્યના કેર્લા બજલ્લાઓમાું પરૂી પાડવાન ું 
આયોજન છે ? 

 

88. ગ્રામીણ લોકોને 'પાકાું ઘર' કઈ યોજના િેઠળ પરૂાું પાડવામાું આવે છે ? 

 

89. ગ્રામ પુંચાયતના સરપુંચન ેકોણ ચૂુંર્શે ? 

 

90. ગ જરાતમાું ગરીિ અને નિળા વગટના સભ્યોની સામાબજક બ્થબતમાું િકારાત્મક સ ધાર સાથે તેમન ું આબથટક 
સશબિકરણ કઈ યોજના િેઠળ કરવામાું આવે છે ? 

 

91. ગ જરાતમાું 5000થી 25,000ની વ્તી ધરાવતી 'સામાન્દ્ય સમરસ ગ્રામ પુંચાયત'ને િીજી વાર કેર્લા રૂબપયાન ું 
અન દાન 'સમરસ ગ્રામ પુંચાયત' યોજના િેઠળ આપવામાું આવે છે ? 

 

92. દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ કૌશલ્ય યોજનામાું અન સૂબચત જાબતના કેર્લા ર્કાને અગ્રીમતા આપવામાું 
આવે છે ? 

 

93. ગ જરાતના િુંદરો ભારતના કેર્લા ર્કા મરેી ર્ાઈમ કાગોન ું સુંચાલન કર ેછે ? 

 

94. પ્રથમ તેજસ એક્સપ્રસે મ ુંિઈના છત્રપબત બશવાજી ર્બમટનસથી કયા શિેર વચ્ચે ચલાવવામાું આવી િતી ? 

 

95. આમાુંથી કયો રાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યાન ગ જરાતમાું આવેલો છે ? 

 

96. ભારતમાું િાઈ ્પીડ રલે કોબરડોરના બધરાણ, િાુંધકામ, જાળવણી અને સુંચાલન મારે્ કઈ કુંપનીનો સમાવશે 
કરવામાું આવયો છે ? 

 

97. સોમનાથ 3D લાઇર્ એન્દ્ડ સાઉન્દ્ડ શોમાું િોબલવૂડના કયા અબભનેતાનો અવાજ સાુંભળવા મળે છે ? 

 

98. અમદાવાદ િેબરરે્જ વૉક બવશે િ બકુંગ અને માબિતી મળેવવા મારે્ સત્તાવાર સાઇર્ કઈ છે ? 

 

99. ઇકો ર્ બરઝમને શેને સુંલગ્ન ગણવામાું આવે છે ? 

 

100. FASTagની માન્દ્યતા અવબધ કેર્લી છે ? 
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101. વાિન અક્માત સિાય યોજનામાું કયા પ્રકારની સારવાર આવરી લેવામાું આવતી નથી ? 

 

102. ગામડાુંઓના સવાાંગી બવકાસ અને ર્તાઓને મજિતૂ કરવા મારે્ કઈ યોજના શરૂ કરવામાું આવી છે ? 

 

103. સેન્દ્ર્રલ ય બનવબસટર્ી ઑફ ગ જરાતન ું ખાતમ િૂતટ કયા ગામમાું કરવામાું આવય ું છે ? 

 

104. સેત  ભારતમ્ પ્રૉજકે્ર્ ક્યાર ેશરૂ થયો ? 

 

105. ગ જરાત સરકારની સબેનર્રી માર્ટ  યોજનાની વયમયાટદા કેર્લી છે ? 

 

106. િીસીકે -29 યોજના િેઠળ એચ.એસ.સી.(HSC) િોડટની પરીક્ષામાું પ્રથમ ક્રમ મળેવનાર અન સબૂચત 
જાબતના તેજ્વી બવદ્યાથીને કેર્લા રૂબપયાન ું ઇનામ આપવામાું આવે છે ? 

 

107. SACRED પોર્ટલની મ ખ્ય લાક્ષબણકતા કઈ છે ? 

 

108. સ કન્દ્યા સમૃબદ્ધ યોજનાન ું ખાત ું ક્યાું ખોલી શકાય છે ? 

 

109. િાળકો મારે્ પીએમ કેર ્કીમ ક્યાર ેશરૂ કરવામાું આવી ? 

 

110. રે્લેન્દ્ર્ ્કૂલ વાઉચર યોજના િેઠળ પણૂટ સિબસડીનો લાભ લેવા ઇચ્છતા બવદ્યાથીઓના વાલીની વાબિટક 
આવકમયાટદા કેર્લી સ બનબિત કરવામાું આવી છે ? 

 

111. આબદવાસી બશક્ષા ઋણ યોજનાનો લાભ લેવા મારે્ ગ્રામીણ બવ્તારના ક ર્ ુંિની વાબિટક આવકમયાટદા કેર્લી 
િોવી જોઈએ ? 

 

112. ISSELન ું પૂરું  નામ જણાવો. 
 

113. અન સબૂચત જાબતના અરજદારોને ્વજનનાું મરણ સમયે કફન કઈ સિાય યોજના િેઠળ આપવામાું આવે છે 
? 

 

114. રાજ્યકક્ષાએ ગ જરાત માધ્યબમક બશક્ષણ િોડટ  દ્વારા લવેાયેલી પરીક્ષામાું અન સૂબચત જાબતના પ્રથમ એકથી 
ત્રણ ક્રમ ેઆવનાર બવદ્યાથીઓને સરકારશ્રીની કઇ યોજના િેઠળ ઇનામ આપવામાું આવે છે ? 

 

115. ્વબણટમ ગ જરાત ્પોર્ટસટ ય બનવબસટર્ીની ્થાપના કયા વિટમાું થઈ િતી ? 

 

116. એ્ર્ોલ ગ્ર પ વોર્ર સપ્લાય યોજના િેઠળ કેર્લા આબદવાસી બજલ્લાઓને પાણી પરૂૂું  પાડવામાું આવે છે ? 

 

117. િાવકા સિ ્રે્શન કઈ સું્થા દ્વારા તૈયાર કરવામાું આવય ું છે ? 
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118. ર્ોબકયો ઓબલબમ્પક - 2021માું અુંબકતા રનૈાએ કઈ રમતન ું પ્રબતબનબધત્સવ કય ાં ? 

 

119. ગાુંધી જયુંતી'ની ઉજવણી ક્યાર ેકરવામાું આવે છે ? 

 

120. ગ જરાત રાજ્યમાું ક લ કેર્લાું ‘્વધાર ગિૃ’ કાયટરત છે ? 

 

121. માતા યશોદા ગૌરવબનબધ યોજના અુંતગટત ગ જરાત રાજ્યમાું આુંગણવાડી કાયટકર અને તેડાગર િિેનો મારે્ 
વીમા કવચની આવકમયાટદા કેર્લી બનબિત કરવામાું આવી છે ? 

 

122. રાજ્ય બશષ્યવૃબત્ત યોજનાન ું અમલીકરણ કરતી કચેરી કઈ છે ? 

 

123. કઈ યોજના અુંતગટત શાળાએ ન જતી ક ુંવારી બકશોરીઓને પોિણ અુંગ ેજાણકારી આપવામાું આવે છે ? 

 

124. મમતાઘર યોજના અુંતગટત સિાય મેળવવા આવકમયાટદા કેર્લી રાખેલી છે ? 

 

125. િળાત્સકારનો ભોગ િનલેી મબિલાને (ખાસ બક્સાઓને િાદ કરતા) મિત્તમ કેર્લી રકમની આબથટક સિાય 
આપવામાું આવે છે ? 

https://www.sarkariyojanaguj.com/citizen-gujarat-gyan-guru-quiz-bank-15-july/

