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[PDF] Gujarati Gyan Guru School Quiz Questions 11 July 2022 । 
ગજુરાત જ્ઞાન ગરુુ ક્વિઝના પ્રશ્નો 

 

 

 

1. કૃષ વદંબે PSS મોજનાન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

2. બાયતની રગબગ કેટરા ટકા જનવખં્મા ખેતી ઉય આધારયત છે ? 

 

3. ગ જયાત વયકાયે ખેતયભા ંાણીની તગંીને શોંચી લલા ભાટે કઈ દ્ધષતને અભરભા ંમકૂી છે ? 

 

4. કૃષ વદંબ ેSCRન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

5. કૃષના વફંધંભા ંજીલતં સ્ટોક ઉત્ાદન એટરે ળેન  ંઉત્ાદન? 

 

6. શફીવાઈડ શ  ંભાયે છે? 

 

7. ષનષ્ઠા 3.0 તારીભ ષળબફય ક્યાયે ળરૂ થઈ? 

 

8. ીએભ ઇ-ષલદ્યા મોજના દ્વાયા અંદાજે કેટરા ષલદ્યાથીઓને રાબ થળે? 

 

9. સ્ટાટટઅ એન્ડ ઇનોલેળન ોબરવી કમા લટથી અભરી ફની છે ? 

 

10. કેન્રીમ કેબફનેટે નલી યાષ્રીમ ષળક્ષણ નીષત 2020ને ક્યાયે ભજૂંયી આી? 

 

11. ગ જયાત વયકાયની ભધ્માહ્નબોજન મોજનાનો રાબ કોને ભે છે ? 

 

12. પીટ ઈન્ન્ડમા અબબમાન'ના બાગરૂે લડનગય ખાતે કમો કામટક્રભ મોજલાભા ંઆવ્મો શતો? 

 

13. આરદજાષતના વલાાંગી ષલકાવ ભાટે ગ જયાતભા ંકઈ ય ષનલષવિટી  સ્થાલાભા ંઆલી છે ? 

 

14. 'વન્ધાન' કામટક્રભ દ્વાયા ળીખલલા ભાટે કમા ભાધ્મભનો ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે? 
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15. ભાધ્મષભક ષળક્ષણ ભાટે કન્માઓને પ્રોત્વાશન આલાની યાષ્રીમ મોજના (NSIGSE) ક્યાયે ળરૂ થઈ? 

 

16. કઈ મોજના ખેડતૂો અને ગ્રાભીણ રયલાયોને ચોલીવ કરાક લીજ યલઠો સ ષનષિત કયે છે ? 

 

17. GUVNLન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

18. GEDAન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

19. ાલય એનજી ભાટે ગ જયાતભા ંષલન્ડ ષભર ક્ષેતે્ર કઈ કંની કામટયત છે ? 

 

20. ગ જયાતના કમા જજલ્રાભા ંઆંતયયાષ્રીમ વયશદ નજીક અંદાજજત ૩૦૦૦૦ MWનો ષલળા યીન્ય એફર 

એનજીાકટ સ્થાલાની કાભગીયી ળરૂ થમેર છે ? 

 

21. પ્રધાનભતં્રી વશજ બફજરી શય ઘય મોજના' ફીજા કમા નાભથી ઓખામ છે? 

 

22. ઊજાટ ગગંા ગેવ ાઇરાઇન પ્રોજેક્ટ' કોણે ળરૂ કમો? 

 

23. GSTન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

24. DBTન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

25. જ રાઈ, 2022ની સ્સ્થષતએ પ્રધાનભતં્રી સ યક્ષા લીભા મોજના(PMSBY)ન  ંલાષિક પ્રીષભમભ કેટલ  ંછે ? 

 

26. VATન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

27. 'ઉદ્યોગ બલન' ગ જયાતના કમા ળશયેભા ંઆલેલ  ંછે ? 

 

28. બાયત વયકાય દ્વાયા ગ જયાત યાજમને કમા એક્ટ શઠે અનાજ (ઘઉં/ચોખા)ની પાલણી કયલાભા ંઆલે 

છે ? 

 

29. PHHન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 
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30. શોસ્સ્ટરભા ંદાખર થમેર અનાજની જરૂરયમાતલાા દદીને કઈ મોજના શઠે ૬ ભાવ ભાટે ષલનામલૂ્મે 

અનાજ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

31. ગ જયાત યાજ્મની ળાા તેભજ કૉરેજભા ંબણતા ંફાકોને ગ્રાશકજાગષૃત અંગેન  ંજ્ઞાન ભી યશ ેતે 

શતે  વય ગ જયાત વયકાય દ્વાયા ળેન  ંઆમોજન કયેર છે ? 

 

32. યાણકી લાલ કોની માદભા ંફધંાલલાભા ંઆલી શતી ? 

 

33. યાષ્રીમ ળામય ઝલેયચદં ભેઘાણીની 125ભી જમતંી કમા નાભે ઉજલલાભા ંઆલી ? 

 

34. ગ જયાતભા ંખયીદ કેન્ર ભાટેની નોંધણી પ્રરક્રમા ગ્રામ્મ કક્ષાએ કોના ભાયપત કયલાની શોમ છે ? 

 

35. કોની 140ભી જમતંી ષનષભત્ત ેભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા 31ભી ઓક્ટોફય, 2015ના યોજ ‘એક બાયત 

શે્રષ્ઠ બાયત’ની જાશયેાત કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

36. ગ જયાતના શરેયટેજ અને પયલારામક સ્થોનો ગ્રાઉન્ડ યીોટટ યજૂ કયલા 'ETV Bharat' દ્વાયા કઈ 

વીયીઝ બ્લરળ કયાઈ શતી ? 

 

37. જ્મોષત જં'  સ્તકના રેખક કોણ છે ? 

 

38. ષલશ્વ લન રદલવ' ક્યાયે ભનાલલાભા ંઆલે છે ? 

 

39. 'શરયશય લન' ગ જયાતભા ંક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

 

40. જાનકી લન' ગ જયાતભા ંક્યા ંઆલેલ  ંછે ? 

 

41. બાયતભા ંલન ભશોત્વલની ળરૂઆત કોણે કયી ? 

 

42. રશિંગોરગઢ લન્મજીલ અબમાયણ્મ કઈ મ ખ્મ પ્રજાષતઓ ભાટે જાણીત  ંછે ? 

 

43. ગ જયાતભા ંવૌથી લધ  ફૂરોની ષલષલધતા ધયાલતા ફયડા લન્મજીલ અબમાયણ્મભા ંછોડની કેટરી 

પ્રજાષતઓ ઉરલધ છે ? 
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44. પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેન્રબાઈ ભોદીએ કેલરડમાભા ંવયદાય ટેર ઝૂઓરોજજકર ાકટન  ંઉદ્ઘાટન ક્યાયે કય ાં 

શત  ં? 

 

45. પ્રધાનભતં્રી વાથે દૂયદળટન અને યેરડમો દ્વાયા કમા કામટક્રભભા ંબાયતીમ નાગરયક ોતાની મ ૂઝંલણની 

યજૂઆત કયી ળકે છે ? 

 

46. બાયત વયં ક્ત યાષ્ર (UN)ન  ંવભ્મ ક્યાયે ફન્ય  ં? 

 

47. ઇન્પોષવવ કંનીના સ્થાક કોણ છે ? 

 

48. SRPFન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે? 

 

49. આયોગ્મ કેન્રો ય કોષલડ-19ની યવી રેલા ભાટે કોને પ્રથભ અગ્રતા આલાભા ંઆલી શતી ? 

 

50. NRHM ન  ંરૂ ં નાભ આો. 
 

51. ષલશ્વ હ્રદમ રદલવ' ક્યાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

52. કોષલડ -19 દયષભમાન કમા દેળભા ંભપત યવીકયણ અબબમાન ળરૂ કયાય  ંશત  ં? 

 

53. યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ સ્તયે મોગના ષલકાવ અને વલંધટનભા ંઉત્કૃષ્ટ મોગદાન આલા ભાટે કમો 

એલોડટ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

54. ભ જગંાવન એટરે શ  ં? 

 

55. ગ જયાતના કમા ળશયેભા ંએઇમ્વ શોસ્સ્ટર સ્થાષત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

56. 21ભી જૂનને 'આંતયયાષ્રીમ મોગ રદલવ' તયીકે કોણે જાશયે કમો ? 

 

57. 'ભા' (MAA: Mothers’ Absolute Affection) મોજના'નો મ ખ્મ શતે   શ  ંછે ? 

 

58. ચેી યોગ ધયાલનાય વ્મસ્ક્તને અન્મ રોકોથી દૂય યાખલાના વભમગાાને શ  ંકશ ેછે ? 
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59. ષલશ્વની વૌથી ભોટી સ્લાસ્્મ મોજના કઈ છે ? 

 

60. નીચેભાથંી કઈ ફેંક મ ખ્મત્લે MSME (ભાઇક્રો, નાના અને ભધ્મભ ઉદ્યોગો) ક્ષેત્રના ષલકાવ ય ધ્માન 

કેન્ન્રત કયે છે? 

 

61. કમા કેન્રીમ ભતં્રારમે આરટિરપષળમર ઇન્ટેબરજન્વ (AI) આધારયત ‘અષવભ’ ોટટર ળરૂ કય ાં છે? 

 

62. ઉદ્યોગવાશષવકતા અને કૌળલ્મ ષલકાવ કામટક્રભ ભાટે કોણ અયજી કયી ળકે છે ? 

 

63. MSMEs (ભાઈક્રો, સ્ભોર એન્ડ ભીરડમભ એન્ટયપ્રાઈઝ) અંતગટત ઉત્ાદનના પ્રભાણત્રના વદંબટભા ં

ZEDનો અથટ શ  ંછે? 

 

64. PCPIR, ેરોબરમભ ઉત્ાદનો, યવામણો અને ેરોકેષભકલ્વના ઉત્ાદન ભાટે બાયતન  ંપ્રથભ ષલષળષ્ટ 

યીતે ષનધાટરયત યોકાણ ક્ષેત્ર કમા સ્થે આલેલ  ંછે? 

 

65. જયીના કાભભા ંષનષ્ણાત કાયીગય મ રા રોનની કઈ શે્રણી શઠે ોતાન  ંઉદ્યોગ-વાશવ સ્થાલા ભાટે 

અયજી કયી ળકે છે? 

 

66. વભથટ મોજના અંતગટત SCBTSન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે? 

 

67. પ્રધાનભતં્રી રકવાન વંદા મોજનાનો શતે   ળો છે ? 

 

68. ભશાત્ભા ગાધંી રેફય ઇન્સન્સ્ટટયટૂની સ્થાના ગ જયાતભા ંકમા લટભા ંકયલાભા ંઆલી ? 

 

69. ફ ેલટભા ંયપ્રાષંતમ કાભદાયોને લતનભા ંયત જલા ભાટે કેટરી લખત નાણાકીમ વશામ ભલાાત્ર 

છે ? 

 

70. ગ જયાત વયકાયના શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડટ દ્વાયા શ્રભમોગી ભરશરાને પ્રસ ષત વભમે વશામ આલા ભાટે 

કઈ મોજના છે ? 

 

71. ગ જયાત વયકાયની સ્ધાટત્ભક તારીભ મોજના અંતગટત ફી. ી. એર. કાડટધાયક શ્રભમોગીના ંફાકોને 

સ્ધાટત્ભક તારીભ ભાટે કઈ ષલળે જોગલાઈ છે ? 
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72. બાયત વયકાય દ્વાયા અવગંરઠત ક્ષેત્રના શ્રષભકોને તભાભ મોજનાઓનો રાબ ભે એ શતે  થી કય  ંોટટર 

ળરૂ કયલાભા ંઆવ્ય  ંછે ? 

 

73. ગ જયાત વયકાયના શ્રભ કૌળલ્મ ષલકાવ અને યોજગાય ષલબાગના શારના ભાનનીમ ભતં્રીશ્રી કોણ છે ? 

 

74. ધનલતંયી યથ કઈ જગ્માએ ષલનામલૂ્મે તફીફી વાયલાય કયે છે ? 

 

75. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા 'અકસ્ભાત જૂથ લીભા મોજના' શઠે કમા કાભદાય જૂથને પામદો થમો છે ? 

 

76. ગ જયાતભા ંયોજગાયીની જાણકાયી ભાટે ફેયોજગાયો કમા ોટટર ય નોંધણી કયાલી ળકે છે ? 

 

77. ગ જયાત યાજ્મભા ં'અટર ેન્ળન મોજના' શઠે પામદો ભેલલા ભાટે ફાધંકાભ કાભદાયોએ કઈ ળયત 

રયણૂટ કયલી જરૂયી છે ? 

 

78. ગ જયાતના મ ખ્મભતં્રી શ્રી નયેન્ર ભોદીના નેતતૃ્લભા ંફોટાદ જજલ્રાની યચના કમા જજલ્રાઓના 

બાગોભાથંી કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

79. ગ જયાતભા ંયાજ્મવબાની કેટરી ફેઠકો છે? 

 

80. ગ જયાતના મ ખ્મભતં્રી તયીકે લડાપ્રધાન નયેન્ર ભોદીનો કામટકા કેટરો શતો? 

 

81. બાયતન  ંફધંાયણ કમા રદલવે અભરભા ંઆવ્ય  ં? 

 

82. ATVT નો અથટ શ  ંછે ? 

 

83. વભગ્ર ગ જયાતભા ંકેટરા જજલ્રાઓને 'એસ્સ્યેળનર રડન્સ્રક્્વ પ્રોગ્રાભ' તયીકે ઓખલાભા ંઆવ્મા શતા 
? 

 

84. જરળસ્ક્ત અબબમાન કોના શસ્તે ળરૂ કયલાભા ંઆવ્ય  ં? 

 

85. કઈ નદીને 'ગ જયાતની જીલાદોયી' તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે ? 

 

86. 'વૉયો ઑપ બફશાય' તયીકે કઈ નદી જાણીતી છે ? 
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87. જૈષલક વળંાધનભા ંકોનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

88. PMAY-Gન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે? 

 

89. કઈ મોજના ગયીફોના આલાવની જરૂરયમાત યૂી કયે છે? 

 

90. ષભળન અંત્મોદમ કમા સ્તયે કાભ કયે છે? 

 

91. ચંામત અને ગ્રાભીણ ષલકાવના ંવદંબટભા ંRGSAન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે? 

 

92. દીનદમા ઉાધ્મામ ગ્રાભ જ્મોષત મોજના(DDUGJY) કમા લટભા ંળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

93. PM -KISAN વમ્ભાન ષનષધભા ંજભીન ધયાલતા તભાભ ખેડતૂ રયલાયોને રૂ. 6,000 પ્રષત લટ કેટરા 

શપ્તાભા ંઆલાભા ંઆલળે? 

 

94. દેળના ગ્રાભીણ ખેડતૂો ભાટે દૂધની લધતી ભાગંને ણૂટ કયલા અને ડયેીનો નપો લધાયલા ભાટે કઈ 

મોજના રાગ  કયલાભા ંઆલી છે? 

 

95. ષત્ર-સ્તયીમ ચંામતોભા ંતાલ કા ચંામત અને જજલ્રા ચંામતન  ંકોના ય ષનમતં્રણ શોમ છે ? 

 

96. અભદાલાદ-મ ફંઈ બ રેટ રેન દ્વાયા કેટરા રકરોભીટયન  ંઅંતય કાલાન  ંછે? 

 

97. વામન્વ ષવટી ગ જયાતના કમા જજલ્રાભા ંઆલેર છે ? 

 

98. નીચેનાભાથંી કય  ંસ્થ આનતટ ય તયીકે ઓખાત  ંશત  ંઅને આનદં ય તયીકે ણ જાણીત  ંશત  ં? 

 

99. ક છ રદન તો ગ ઝાયીમે ગ જયાત ભેં'ની જાશયેાત ઝફંેળભા ંગ જયાત ટ યીઝભના બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય કોણ છે 

? 

 

100. ોટટ આધ ષનકીકયણ, ોટટ કનેન્ક્ટષલટી, ોટટ રેડ ઔદ્યોબગકીકયણ, કોસ્ટર કોમ્ય ષનટી ડલેરભેન્ટ - કમા 

પ્રોજેક્ટના ચાય સ્તબં છે? 
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101. ભાગટ વરાભતી વફંષંધત મ દ્દાઓ ય દેખયેખ યાખલા અને ભાગટ વરાભતી નીષતના અભરીકયણ ભાટે 

અવયકાયક વ્યશૂયચના રાગ  કયલા વયકાય દ્વાયા કઈ વભષિત એજન્વીની સ્થાના કયલાભા ંઆલી છે? 

 

102. દાડંીક રટય ક્યા ંઆલેર છે ? 

 

103. AITP ન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

104. પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના' કોણે ળરૂ કયી ? 

 

105. PMAY-G ન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

106. ગ જયાતભા ંવૌપ્રથભ ભેરો યેર ક્યા ંળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

107. બાયતનો પ્રથભ શાઇ-સ્ીડ યેર પ્રોજેક્ટ કમો છે ? 

 

108. ફેટી ફચાઓ, ફેટી ઢાઓ' અબબમાન બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ ભોદી દ્વાયા ક્યાયે ળરૂ 

કયલાભા ંઆવ્ય  ંશત  ં? 

 

109. STIP 2020 મોજના કમા ક્ષેત્રો વાથે વફંષંધત છે? 

 

110. ફાકોના બરિંગની ગણતયીના વદંબટભા ંCSRન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે? 

 

111. પ્રધાનભતં્રીની e-VIDYA પ્રોજેક્ટનો મ ખ્મ શતે   કમો છે ? 

 

112. પ્રધાનભતં્રી જીલન જ્મોષત ફીભા મોજનાભા ંનોંધણી કયાલલાની ઉંભય કેટરી છે? 

 

113. અન સબૂચત જનજાષતના ંક ટ ંફની કન્માના રગ્ન પ્રવગં ેનાણાકીમ વશામ વયકાયશ્રીની કઈ મોજના 

અંતગટત આલાભા ંઆલે છે? 

 

114. પ્રધાનભતં્રી કૌળર ષલકાવ મોજનાન  ંઉદ્દઘાટન કોના દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્ય ?ં 

 

115. ખેર ભશાક ંબની ળરૂઆત કમા લટથી કયલાભા ંઆલી શતી? 
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116. કમા રદલવને 'નાયી ગૌયલ રદલવ' તયીકે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

117. ગ જયાતભા ંફાજાષત દયભા ંસ ધાયો કયલા ભાટે કઈ મોજના છે ? 

 

118. કઈ મોજનાનો શતે   ગ્રાભીણ ભરશરાઓભા ંફચતને પ્રોત્વાશન આલાનો છે ? 

 

119. લરકિંગ ષલભેન શોસ્ટેર' અંતગટત વશામ ભેલલા આલકભમાટદા કેટરી યાખેરી છે ? 

 

120. ફશનેો ભાટે વયકાય ભાન્મ લાજફી બાલની દ કાન ચરાલલા ભાટે કઈ મોજના અભરભા ંઆલેર છે ? 

 

121. વગબાટ ભરશરાઓને ોણય ક્ત ખોયાક તેભજ પ્રસષૂત વભમે થતો દલાનો ખચટ ભી યશ ેતે કઈ 

મોજનાનો મ ખ્મ ઉદેળ છે ? 

 

122. જનની ષળશ  સ યક્ષા કામટક્રભ' અંતગટત વશામ ભેલલા આલકભમાટદા કેટરી યાખેરી છે ? 

 

123. આમનટની ગોીઓ તથા આમનટ ષવય કઈ મોજના અંતગટત આલાભા ંઆલે છે ? 


