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1. ગજુયાત વયકાયના કૃષ, શુારન અને ગોવલંધધનના લતધભાન ભતં્રીશ્રી કણ છે ? 

 

2. ફગીચાની ખેતી અને વ્મલસ્થાનની કા કે પ્રથાને શુ ંકશ ેછે ? 

 

3. પ્રાચીન સભેુરયમન તેભના ાકને જતંઓુથી ફચાલલા ભાટે કમા તત્લન ઉમગ કયતા શતા? 

 

4. ગજુયાત યાજ્મભા ંપ્રગષત વેત ુકામધક્રભ કમા ષનમત લાયે પ્રવારયત કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

5. ચાલ ુલે (૨૦૨૨-૨૩)કમા જજલ્રાને ૧૦૦% વેન્દ્રીમ ખેતી શઠે આલયી રેલાભા ંઆવ્મ છે? 

 

6. નીચેનાભાથંી ગજુયાત યાજ્મભા ંકૃષ યષુનલષવિટી કમા સ્થે આલેરી છે? 

 

7. બાયતના કમા ભશાન લૈજ્ઞાષનકના વન્દ્ભાનભા ંઆણ ેયાષ્ટ્રીમ ષલજ્ઞાન રદલવની ઉજલણી કયીએ છીએ? 

 

8. સ્ટુડન્દ્ટ સ્ટાટધ-અ અને ઇનલેળન લરવી 2.0 કમા લધભા ંઅને કના દ્વાયા રન્દ્ચ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

9. નેળનર એજ્યકેુળન લરવી-2020 શઠે ધયણ-6 થી 12ના અભ્માવક્રભભા ંકમા સુ્તકન વભાલેળ 

કયલાન પ્રસ્તાલ મકૂલાભા ંઆવ્મ છે? 

 

10. કુદયતી ખેતી ષલમન વભાલેળ કયીને કયુ ંઅલબમાન પદામી વાલફત થામ છે ? 

 

11. કયુ ંયાજ્મ રષનિંગ આઉટકભ આધારયત સ્ટુડન્દ્ટ રયટધ કાડધ ફનાલનારંુ બાયતનુ ંપ્રથભ યાજ્મ છે ? 

 

12. ગજુયાતના કમા મખુ્મભતં્રીએ 'ળાા પ્રલેળત્વલ 2022' કામધક્રભની ળરૂઆત કયી ? 

 

13. બાયતીમ અદ્યતન અભ્માવ (IIAS) વસં્થા ક્ા ંઆલેરી છે? 

 

14. ભાનનીમ લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા લડદયાભા ંકઈ યષુનલષવિટીના કેમ્વની ષળરાન્દ્માવ 

ષલષધ જૂન-2022 ભા ંકયલાભા ંઆલી ? 
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15. ગજુયાતભા ંશ્રી વભનાથ વસં્કૃત યષુનલષવિટીની સ્થાના કઈ વારભા ંકયલાભા ંઆલી ? 

 

16. GETCOનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

17. ઉકાઈ થભધર ાલય સ્ટેળન ખાતે ાલય જનયેળન ભાટે ળેન ઉમગ થામ છે? 

 

18. લીજ યુલઠ રદલવબય, ખેડતૂ ભાટે શલે યાતની ઉંઘ શયાભ નશીં થામ' કઈ વયકાયી મજનાભા ંઆ 

ટેગરાઇન છે? 

 

19. ઉન્નત જ્મષત મજના' બાયતના કમા લડાપ્રધાને ળરૂ કયી શતી ? 

 

20. રંડત દીનદમા એનજી યષુનલષવિટી ક્ા ંઆલેરી છે? 

 

21. ગજુયાતન પ્રથભ ઓલયલિજ રૂપટ વરય ાલય પ્રાન્દ્ટ કમા રુ ય સ્થાલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

22. પેભ ઇન્ન્દ્ડમા સ્કીભન ફીજ તફક્ક કમા લધથી ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ છે? 

 

23. પ્રધાનભતં્રી જનધન મજના (PMJDY) શઠે કેટરી યકભનુ ંલીભા કલચ રંુૂ ાડલાભા ંઆલે છે ? 

 

24. GSTNનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

25. ગજુયાત યાજ્મના લતધભાન નાણાભતં્રી કણ છે ? 

 

26. પ્રધાનભતં્રી જીલન જ્મષત લીભાનુ ંપ્રીષભમભ ફેંક ખાતાધાયકના ફચત ખાતાભાથંી ફેંક દ્વાયા કઈ 

સષુલધાના ભાધ્મભથી બયાઈ જામ છે ? 

 

27. પ્રધાનભતં્રી સયુક્ષા લીભા મજનાભા ંમતૃ્ય ુઅથલા વંણૂધ અગંતના રકસ્વાભા ંલાયવદાય/નૉષભનીને 

કેટરી યકભ ભલાાત્ર થામ છે ? 
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28. કઈ વ્મnલસ્થાl શઠે ગજુયાત યાજમના ગયીફને અન્ન- વરાભતી ભાટે બાયત વયકાય ઘઉં અને ચખાની 

પાલણી કયે છે ? 

 

29. બાયતની ષલશ્વધયશય (World Heritage) અજતંા-ઇરયાની ગપુાઓ કમા યાજ્મભા ંઆલેરી છે ? 

 

30. યાણકી લાલભા ંકેટરા ભા આલેર છે ? 

 

31. એષપ્રર-2022 દયષભમાન ભાન. મખુ્મભતં્રી શ્રી ભેૂન્દ્રબાઈ ટેર દ્વાયા ઉદ્ઘારટત બાયતન વોથી ભટ 

રાઇટ એન્દ્ડ વાઉન્દ્ડ ળ ક્ા ંઆલેર છે ? 

 

32. શડપ્ા વસં્કૃષતની લરષ કઈ શતી ? 

 

33. લવતં ભશત્વલ ગજુયાતભા ંક્ા ંઉજલાભા ંઆલે છે ? 

 

34. ઝલેયચદં ભેઘાણીની 125ભી જમતંી ષનષભત્ત ેગજુયાત વયકાયે કમા સ્થે 'ભેઘાણી સ્ભાયક મ્યલુઝમભ'નુ ં

ષનભાધણ કયલાનુ ંજાશયે કયુું છે ? 

 

35. ગ્રામ્મ ષલસ્તાનય ભાટે કુટંુફની વયેયાળ ભાથાદીઠ ભાષવક આલક રૂ. 324/-થી ઓછી શમ તેલા કુટંુફને 

ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કયુ ંકાડધ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

36. બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મન લાષિક ઉત્વલ ગજુયાતભા ંદય લે કેટરા રદલવ ભાટે મજલાભા ંઆલે છે ? 

 

37. ગજુયાતી વારશત્મભા ં'વલાઈ ગજુયાતી'નુ ંલફરુદ કમા વર્જકને આલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

 

38. ભાગંલ્મલન' ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

39. 'આમ્રલન' ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

40. લાવંદા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનની મખુ્મ પ્રજાષત કઈ છે ? 
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41. લનષલબાગની અંગભતૂ મજના અંતગધત ખાતા દ્વાયા ય ઉછેય મજનાભા ંઉછયેર યાનુ ંષલતયણ કણ 

કયળે ? 

 

42. ષલશ્વ ષવિંશ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

43. ગજુયાતના ફનાવકાઠંા જજલ્રાભા ંકયુ ંઅબમાયણ્મ આલેલુ ંછે ? 

 

44. ફયડા અબમાયણ્મ ગજુયાતના કમા જજલ્રાભા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

45. ષલશ્વ માધલયણ રદલવ' ક્ાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

46. ષલશ્વ થૃ્લી રદલવ' દય લે ક્ાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

47. CFCનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

48. લીય ભેઘભામા ફલરદાન' યુસ્કાય મજનાની ઘણા કમા મખુ્મભતં્રીશ્રીના કામધકા દયમ્માન કયલાભા ં

આલેર શતી ? 

 

49. PHC નુ ંરંુૂ નાભ આ. 
 

50. યાષ્ટ્રીમ ણ વપ્તાશ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

51. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલેરા દેળવ્માી અલબમાન 'સ્લચ્છ બાયત ષભળન'ન ઉદે્દળ શુ ંછે ? 

 

52. મલગક પે્રન્ટટવની ભદદથી નીચેનાભાથંી કમ યગ ષનમષંત્રત કયી ળકામ છે ? 

 

53. નીચેનાભાથંી ગજુયાત વયકાયે 'આઝાદીના અમતૃ ભશત્વલ' અંતગધત કમ ષનણધમ કમો છે ? 

 

54. જન્દ્ભ વભમે લરિંગ ગણુત્તય સધુાયલા ભાટે દેળભા ંશારભા ંકમ કામધક્રભ અભરભા ંછે ? 

 

55. આયષુ્ટ્મભાન બાયત મજના' ફીજા કમા નાભથી ઓખામ છે ? 
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56. કઈ મજના આયગ્મ અને રયલાય કલ્માણ ભતં્રારમ દ્વાયા ટેલરપન ભાયપત / ઓનરાઈન ષન:શલુ્ક 

ટેરીકન્દ્વલ્ટેળન વેલાઓ આલા ભાટે ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

57. ષલટાષભનથી કેટરી ઊજાધ ભે છે ? 

 

58. યટતદાન કયલા ભાટે વ્મક્ટતની ઉંભય કેટરી શલી જઈએ ? 

 

59. તદુંયસ્ત તરુણીનુ ંફી.એભ.આઈ. કેટલુ ંશવુ ંજઈએ ? 

 

60. લેાય નીષતભા ંનીચેનાભાથંી કઈ ફાફતન વભાલેળ થામ છે ? 

 

61. PCPIR નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

 

62. ઔદ્યલગક ઉત્ાદન સચૂકાકં (IIP)ભા ંકમા ક્ષેત્રનુ ંભશત્તભ બાયણ છે ? 

 

63. નેળનર શને્દ્ડલભૂ રદલવ' કઈ તાયીખે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

64. ગજુયાતભા અકીક ઉદ્યગનુ ંકેન્દ્ર ક્ા ંઆલેલુ ંછે? 

 

65. કના નેતતૃ્લ શઠે 2003ભા ંપ્રથભ લાઇિન્દ્ટ ગજુયાત ગ્રફર વષભટની ળરૂઆત કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

66. ગ્રાભદ્યગ ષલકાવ મજના શઠે ભાટીકાભની પ્રવષૃત્ત ભાટે કણ અયજી કયી ળકે છે? 

 

67. કોળલ્મ ધ સ્કીર યષુનલષવિટી ગજુયાતના કમા ળશયેભા ંઆલેરી છે ? 

 

68. ભફાઈર ભેરડકર લાન મજનાભા ંનીચેનાભાથંી કઈ સષુલધા ઉરબ્ધ શમ છે ? 

 

69. ળૈક્ષલણક યુસ્કાય મજના નીચેનાભાથંી કમા યાજ્મ દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

70. બાયત વયકાયની ીએભ સયુક્ષા લીભા મજના શઠે આકક્સ્ભક લીભા મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે 

રાબાથીએ દય લે કેટરા રુષમાનુ ંપ્રીષભમભ બયવુ ંડ ેછે ? 
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71. ગજુયાત શ્રભમગી કલ્માણ ફડધનુ ંઈભેઈર આઈડી શુ ંછે ? 

 

72. યપ્રાતંીમ શ્રભમગીઓ ભાટે લતનભા ંજલા ભાટે બાડુ ંભેલલા ગજુયાત વયકાયની કઈ મજના છે ? 

 

73. ગજુયાત વયકાયની શ્રષભક અન્નણૂાધ મજના શઠે શ્રભમગીને કેટરા રૂષમાભા ંબજન ભે છે ? 

 

74. બાયત વયકાયના ઈ-શ્રભ કાડધ મજના અન્દ્લમે રાબાથીઓનુ ંલીભા કલય કઈ મજના શઠે ફેંક ખાતાભા ં

જભા કયલાભા ંઆલે છે? 

 

75. પ્રધાનભતં્રી શ્રભમગી ભાનધન મજના' કમા લધભા ંળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

76. પ્રધાનભતં્રી શ્રભમગી ભાનધન મજના' કમા કાભદાય લગધ ભાટે છે ? 

 

77. યાજ્મ ષલધાન રયદના વભ્મ ફનલા ભાટે રઘતુ્તભ લમ કેટરી શલી જઈએ ? 

 

78. બાયતની વવંદભા ંળેન વભાલેળ થામ છે ? 

 

79. ષલધાન રયદના વભ્મ તાનુ ંયાજીનામુ ંકને વોંળે? 

 

80. ભરશરા આયક્ષણ ષલધેમક રકવબા અને તભાભ યાજ્મની ષલધાનવબાઓભા ંભરશરાઓ ભાટે કેટરા ટકા 

અનાભત યાખલા ભાગં ેછે? 

 

81. વીટી વલે સ્કીભભા ંએગ્રીકલ્ચય વલે નફંય જાણલા ભાટે કને એપ્પ્રકેળન કયલી ડ ેછે ? 

 

82. બાયતભા ંનેળનર ઈ-ગલનધન્દ્વ પ્રાન શઠે કમા યાજ્મે પ્રથભ સ્ટેટ ડટેા વેન્દ્ટય ળરૂ કયુું શતુ?ં 

 

83. GWSSB'નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

84. બાયતની વોથી રાફંી નદીનુ ંનાભ શુ ંછે ? 
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85. પ્રધાનભતં્રી આલાવ મજના શઠે અયજદાયના કુટંુફની લાષિક આલક MIG-I (ભધ્મભ આલક જૂથ-1) 

કેટેગયી ભાટે કેટરી યાખલાભા ંઆલી છે ? 

 

86. લણાકફયી ડભે કઈ નદી ય ફાધંલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

87. ગાભભા ંળાષંત અને વાભાજજક વભયવતા જલામ તે ભાટે ગજુયાતભા ંકઈ મજના અભરભા ંમકૂલાભા ં

આલી છે? 

 

88. ગ્રાભ ચંામતના વભ્મ ફનલા ભાટે નીચેનાભાથંી કઈ રામકાત શલી અષનલામધ છે? 

 

89. ગજુયાત યાજમભા ંગયીફ કલ્માણ ભેાની રયકલ્ના કની છે? 

 

90. ગજુયાત યાજમભા ંવભયવ અલડધ કેલી ચંામતને આલાભા ંઆલે છે? 

 

91. ગફયધન મજના કમા લધભા ંળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

92. કઈ મજના ાકની કાણી છીના વ્મલસ્થાન ઈન્દ્રાસ્રટચય ભાટે પ્રજેટટ અથે નાણાકીમ વશામ આે 

છે ? 

 

93. તીથધગ્રાભ મજના ગજુયાતભા ંક્ાયે ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

94. ગ્રાભ ચંામતનુ ંફજેટ વાય કયતા ંશરેા ંકને ભકરીને વરાશ-સચૂન ભેલલા ંડ ેછે ? 

 

95. ાલરતણા તીથધધાભ ગજુયાતના કમા જજલ્રાભા ંઆલેલુ ંછે? 

 

96. ગજુયાતભા ંનવયલય ળેના ભાટે પ્રખ્માત છે? 

 

97. અક્ષયધાભ ભરંદય ગજુયાતભા ંકમા સ્થે આલેલુ ંછે? 

 

98. ધાલીયા અને રથર છી ગજુયાતભા ંષવિંધ ુખીણની વસં્કૃષતનુ ંત્રીજુ ંસ્થ કયુ ંછે? 
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99. રપલ્ભ ટુરયઝભથી કમા ઉદ્યગને પામદ થઈ ળકે છે? 

 

100. લાશન વફંષંધત વેલા ભાટે રયલશન ભતં્રારમે કઈ લેફવાઈટ રન્દ્ચ કયી છે? 

 

101. PMGSYનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

102. ગજુયાતન વોથી ભટ ફધં કમ છે ? 

 

103. PMAY-U નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

104. ગજુયાત વેન્દ્રર યષુનલષવિટીની નલી ઇભાયત ક્ા ંફનાલલાભા ંઆલળે? 

 

105. ચાય ધાભ રયમજના' કમા યાજ્મભા ંઅભરભા ંઆલનાય છે ? 

 

106. ષલશ્વનુ ંવોથી ભટંુ ડામભડં કભષળિમર કમ્પ્રેટવ કયુ ંછે ? 

 

107. સકુન્દ્મા વમદૃ્ધિ મજનાની ળરૂઆત લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા ક્ાયે કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

108. બાયતની પ્રથભ રાન્દ્વજેન્દ્ડય ળાાનુ ંનાભ શુ ંછે? 

 

109. પ્રધાનભતં્રી e-VIDYA પ્રજેટટ કમા પ્રેટપભધ શઠે ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ શત? 

 

110. અનસુલૂચત જાષતના ષલદ્યાથીઓને ાઈરટ તારીભ ભાટે રન વશામ શઠે કેટરી રન ભે છે? 

 

111. સકુન્દ્મા વમદૃ્ધિ મજનાભા ંયકાણન ભશત્તભ વભમગા કેટર છે? 

 

112. કોળલ્મ લધધન કેન્દ્રન મખુ્મ શતે ુશુ ંછે? 

 

113. રપટ ઈન્ન્દ્ડમા મલુભેન્દ્ટ કમા લે ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

114. સયુત જજલ્રાના ભાડંલી, ભાગંય, ઉભયાડાભા ંકઈ ાણી યુલઠા મજના કામધયત છે? 
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115. ગજુયાત યાજ્મભા ંકઈ મજના અંતગધત ભરશરારક્ષી વયકાયની ષલષલધ મજનાઓ, કામધક્રભ અને 

કામદાઓ અંગેની ભારશતી આલાભા ંઆલે છે ? 

 

116. ગજુયાત યાજ્મ ભરશરા આમગ' અંતગધત વશામ ભેલલા આલકભમાધદા કેટરી યાખેરી છે ? 

 

117. ભરશરાઓના વળક્ટતકયણ ભાટે 2014 -2015થી ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કયુ ંફજેટ રાગ ુકયલાભા ંઆવ્યુ ં

છે ? 

 

118. દીકય ન શમ અને પટત એક કે ફે દીકયીઓ શમ તેલા દંતીને કઈ મજનાન રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

119. અનસુલૂચત જનજાષતની ભરશરાને 'ફકયા ંએકભની સ્થાના' ભાટેની મજનાન અભર કયતી કચેયી કઈ 

છે ? 

 

120. કન્દ્મા કેલણીને પ્રત્વાશન આી 100% કન્દ્માઓને ળાાભા ંપ્રલેળ કયાલલા ભાટે કઈ મજના છે ? 

 

121. ગજુયાત વયકાયે વયકાયી નકયીઓભા ંભરશરાઓ ભાટે કેટલુ ંઆયક્ષણ યાખેર છે ? 

 

122. સ્ત્રીઓ જાતીમ વતાભણી ષલળે કમા અષધષનમભ અંતગધત પરયમાદ કયી ળકે છે ? 

 

123. સ્ભળાનગશૃભા ંઅક્ગ્નદાશ કયાલનાય ગજુયાતની પ્રથભ ભરશરા કણ છે ? 

 

124. પ્રથભ ગજુયાતી ભરશરા લધતાયશી કણ છે ? 

 

125. એભએવએભઇ અંતગતધ SAATHI નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 


