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1. ખેત તરાલડી સ્કીભ શઠે ખેડતૂને અનકુ્રભે કેટરી વફવીડી અને શ્રભદાનન રાબ અામ છે ? 

 

2. વયદાય ટેર કૃષવળંધન પયુસ્કાયની મજના શઠે પ્રથભ સ્થાન ભેલનાય ખડેતૂને ળાર અને પ્રભાણત્ર વાથે 
કેટરી યકભ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

3. કેન્દ્ર વયકાયના વશકાય ભતં્રારમ અંતગગત ડયેી વશકાય મજના કમા દૃષ્ટટકણને વાકાય કયલા ભાટે ળરૂ કયલાભા ંઆલી 
? 
 

4. જીયાના ઉત્ાદનભા ંગજુયાત દેળભા ંકમા નફંયે છે ? 

 

5. કેન્દ્રીમ ગશૃભતં્રી શ્રી અષભતબાઈ ળાશ દ્વાયા કઈ ડયેીની ૭૫ભી લગગાઠં ષનષભત્તે ડયેી વશકાય મજના યાટરના ખડેતૂને 
વભષિત કયલાભા ંઆલી ? 

 

6. ભાછીભાયને ભાછરીની સકુલણી ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કઈ વશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

7. અધ્માકના જ્ઞાનલધગન ભાટે અાતી તારીભ કઈ છે ? 

 

8. ષલમષનટણાત દ્વાયા જ્ઞાનની આ-રે થામ છે તેલા વધંાન કામગક્રભની ળરૂઆત ક્યાયે થઈ શતી ? 

 

9. ષળક્ષક દદન ષનષભત્તે જ્ઞાનકંુજ ઇ-ક્રાવ પ્રૉજેક્ટ કમા લે ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 

10. વલગ ષળક્ષા અભબમાનન શતે ુળ છે ? 

 

11. કમા ગજુયાતીના નાભે શૈરાફાદભા ંનેળનર રીવ એકેડભેી છે ? 

 

12. જાતલાન કાદઠમાલાડી ઘડાઓનુ ંવળંધન કેન્દ્ર કમા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

13. ગજુયાતભા ં‘વેન્દ્ટય પય વષળમર સ્ટડીઝ’ કમા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

14. જ્મષત ગ્રાભદ્યગ ષલકાવ મજના શઠે રન ભેલલા ભાટે ભળીનયી વાથેના પ્રૉજેક્ટ પ્રાન્દ્ટભા ંકેટલુ ંયકાણ શવુ ં
જઈએ ? 

 

15. કેન્દ્ર વયકાયે ઊજાગ ફચતના અભબમાનરૂે કઈ મજના ઘડી છે ? 

 

16. એક જ જગ્માએથી વોય અને લન ઊજાગ એક વાથે ઉત્ાદદત કયલા અને તેના ઉત્ાદનને પ્રત્વાશક વશામ આલા 
ગજુયાત વયકાયે કઈ ભરવી અભરભા ંમકૂી છે ? 

 

17. HVDSનુ ંપરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 
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18. ષલશ્વન પ્રથભ કેનાર ટ વરાય ાલય પ્રૉજેક્ટ ક્યા ંઆલેર છે ? 

 

19. લગ 2019-20 ભાટે ષલન્દ્ડ એનજી ક્ષેતે્ર ફેસ્ટ યપભગન્દ્વન એલડગ કમા યાજ્મને ભળ્મ છે ? 

 

20. IGSTનુ ંપરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

21. સ્લૈચ્છછક યીતે નોંધામેર વ્મક્ક્તનુ ંGST યજજસ્રેળન કેટરી વભમભમાગદાભા ંભફઝનેવ ળરૂ ન કયે ત યદ થઈ ળકે છે ? 

 

22. PM - ગષતળક્ક્ત મજનન ભશત્તભ રાબ કને ભળે ? 

 

23. બાયત દેળના અથગવ્મલસ્થાને એકીકૃત અને વલગગ્રાશી કયલાભા ંકઈ મજના ભશત્ત્લની ભષૂભકા બજલળે ? 

 

24. અટર ેન્દ્ળન મજનાભા ંેન્દ્ળનની યકભ લગભા ંકેટરી લાય લધાયી કે ઘટાડી ળકામ છે ? 

 

25. SWAGATનુ ંપરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

26. GSCSCLનુ ંપરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

27. FCIનુ ંપરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

28. ધાલીયા દેળનુ ંકમા નફંયનુ ંષલશ્વ ષલયાવત ળશયે ફન્દ્યુ ંછે ?   

 

29. યાટરીમ અન્ન વરાભતી કામદા શઠે તાલકુા કક્ષાએ ફનાલલાભા ંઆલતી વષભષતભા ંઅધ્મક્ષસ્થાને કણ શમ છે ? 

 

30. 'Day to Day with Gandhi’ નાભની ડામયીના રેખકની નાભ જણાલ. 
 

31. લનભશત્વલ દયમ્માન યષલતયણ મજના અંતગગત યજજસ્ટય ભડં અને સ્લૈચ્છછક વસં્થાઓને ભશત્તભ 5000 
યાઓ કેટરા ૈવાભા ંઆલાભા ંઆલે છે ? 

 

32. ટીસ્ય ુકલ્ચય/નીરગીયી ક્રનર યષલતયણ મજના અંતગગત વાગના ટીસ્ય ુકલ્ચય ય ઉરબ્ધતાના ધયણે 
કેટરા રૂષમાભા ંભી ળકે છે ? 

 

33. ષલકેન્દ્રીત પ્રજા નવગયી મજનાન રાબ રેલા ભાટે કના ભાયપત નામફ લન વયંક્ષકશ્રીને અયજી કયલાની યશ ેછે ? 

 

34. તાલ, નદીકાઠેં લાલેતયન અભર કમા લગથી કયલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

35. માગલયણ લાલેતય મજના અન્દ્લમે ઇન રાબ રલેા ઇછછતી વસં્થાઓએ લાલેતય રેલાના એક લગ અગાઉ જૂન 
ભદશનાની કઈ તાયીખ સધુીભા ંઅયજી આલાની યશ ેછે ? 
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36. પષુનત લન'નુ ંઉદ્ઘાટન ક્યાયે કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 

37. લનષલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામગક્રભ અંતગગત અનસુભૂચત જાષતના રકને કુટંુફ દીઠ કેટરા વરાય પાનવ 
ભે છે ? 

 

38. લનષલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામગક્રભ અંતગગત અનસુભૂચત જાષતના રાબાથીઓને ષનર્ ૂગભ ચરૂા મજના અન્દ્લમે 
કુટંુફ દીઠ કેટરા ચરૂા ભે છે ? 

 

39. ખાવ અંગભતૂ મજના અંતગગત રાબાથીના ખેતયભા ંયલાભા ંઆલેર યા ૈકી કેટરા ટકા યા જીલતં શમ ત 
રાબાથીને ત્રણ લગ સધુી લતય ભે છે ? 

 

40. બાયતભા ંનોંધામેરા પ્રાણીઓના વમશૂભા ંકેટરા ટકા વયીસૃ ગજુયાતભા ંછે ? 

 

41. 'પયેસ્ટ' ળબ્દ ક્યા રેદટન ળબ્દ યથી ઊતયી આવ્મ છે ? 

 

42. ઇન્દ્ટયનેળનર ડ ેઑપ ક્રાઇભેટ એક્ળન ક્યાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

43. ગજુયાત યાજ્મ ફામટેકનરજી ૉભરવી શઠે કમ પ્રૉજેક્ટ ચારી યહ્ય છે ? 

 

44. યાજ્મ વયકાયની ષલકાવરક્ષી મજનાઓ અન ેતેભની ષવદ્ધિઓ કમા ટીલી કામગક્રભભા ંપ્રવાદયત કયલાભા ંછે ? 

 

45. કરાઇભેટ ચેન્દ્જ અંગ ેનોંધાત્ર કાભગીયી ફદર નીચેના ૈકી કઈ કેટેગયીને પયુસ્કાય આલાભા ંઆલે છે ? 

 

46. નાકોદટક્વ કંરર બ્યયુનુ ંમખુ્મ ભથક ક્યા ંઆલેલ ુછે ? 

 

47. દેળની અગ્રણી રીવ તારીભ વસં્થા વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર નેળનર ભરવ એકેડભી (SPV NPA) ક્યા ં
આલેરી છે ? 

 

48. ગજુયાત યાજ્મના સયુક્ષા વેત ુમજના અંતગગત ળાાના ફાકને કઈ તારીભ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

49. દકળયી ળક્ક્ત મજના ભાટે નીચેનાભાથંી કયુ ંષલધાન વાચુ ંછે ? 

 

50. લાત્વલ્મ દદલવની ઉજલણી ક્યા ંકયલાભા ંઆલે છે ? 

 

51. નેળનર પેષભરી પ્રાષનિંગ પ્રગ્રાભનુ ંસતૂ્ર શુ ંછે ? 

 

52. પખુ્ત પરુુ અને સ્ત્રીઓને રાગ ુડ ેછે એલા ઊંચાઈ અને લજનના આધાયે ળયીયની ચયફીના ભા કમા નાભે 
ઓખલાભા ંઆલ ેછે ? 
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53. કઈ મજના અંતગગત ભછછયદાની પયૂી ાડલાભા ંઆલે છે ? 

 

54. ગજુયાત લાશન અકસ્ભાત વશામ મજના શઠે કમા પ્રકાયના શૉક્સ્ટર શલુ્ક આલયી રેલાભા ંઆલે છે ? 

 

55. સભુન મજનાન રાબ કને ભે છે ? 

 

56. ભેયા (MERA) ઇષ્ન્દ્ડમા અભબમાન કમા યગ ભાટે ળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 

57. બાયતભા ંએપડીઆઈને ફે ભાગગ દ્વાયા ભજૂંયી ભેર છે. પ્રથભ ભાગગ વયકાયી ભજૂંયી છે ત અન્દ્મ ભાગગ કમ છે ? 

 

58. નીચેનાભાથંી કઈ મજના વાભાન્દ્મ નાગદયક ભાટે ઉડ્ડમનને વસ્ત ુફનાલીને પ્રાદેષળક શલાઈ જડાણને પ્રત્વાશન આે 
છે ? 

 

59. આંતયયાટરીમ વશમગ (આઈવી) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

60. વભથગ મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

61. કમય ષલકાવ મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

62. નીચેનાભાથંી કઈ મજના 18થી 70 લગની લમજૂથના શને્દ્ડલભૂ લણકય/કાભદાયને આકક્સ્ભક કાયણવય મતૃ્ય ુ
અથલા ષલકરાગંતા ભાટે લીભા કલચ આે છે ? 

 

63. બાયત વયકાયના ઇ-શ્રભ ટગર શઠે અવગંદઠત કાભદાય રાબાથીની લમભમાગદા નોંધણી લખતે કેટરી યાખલાભા ં
આલી છે ? 

 

64. ગજુયાત વયકાય શ્રભમગી કલ્માણ ફડગની શભ રન વ્માજ વફષવડી મજનાન રાબ રેલા ભાટે રાબાથીન ભાષવક 
કેટર ગાય શલ જઈએ ? 

 

65. બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી જીલનજ્મષત ફીભા મજનાન રાબ રેલા ભાટે રાબાથીની ભશત્તભ લમભમાગદા 
કેટરી શલી જઈએ ? 

 

66. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા અકસ્ભાત જૂથ લીભા મજનાન રાબ રેલા ભાટે ળશયેી ષલસ્તાયના કાભદાયની ભશત્તભ 
લમભમાગદા કેટરી શલી જઈએ ? 

 

67. ગજુયાત યાજ્મભા ંવયકાયી, અનદુાષનત અને સ્લષનબગય ભીને કુર કેટરી આઈ.ટી.આઈ. વસં્થા આલેરી છે ? 

 

68. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા બાગ્મરક્ષ્ભી ફન્દ્ડ મજના શઠે શ્રષભકની દીકયીઓને કમા પ્રકાયની આષથિક વશામ આલાભા ં
આલે છે ? 
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69. ગજુયાત વયકાયની શ્રભષનકેતન મજનાના MOU નીચેનાભાથંી કમા જજલ્રાભા ંકયલાભા ંઆવ્મા શતા ? 

 

70. બાયતના ઉયાટરષત કેટરા વભમગાા ભાટે શદ્દ વબંાે છે ? 

 

71. રકવબાની ચ ૂટંણી રડતા ઉભેદલાયે જાભીન ભાટે કેટરી દડઝીટ કયલાની યશ ેછે ? 

 

72. યાજ્મવબાના વભ્મ કણ ચ ૂટેં છે ? 

 

73. બાયતના યાટરષત કના દ્વાયા ચ ૂટંામ છે ? 

 

74. યાજ્મની કાયફાયી વત્તા કની ાવે છે ? 

 

75. PPFન અથગ શુ ંછે ? 

 

76. અક્ગ્નથ મજનાભા ંઆલેદન કયલા ભાટે ઉભેદલાયની લમભમાગદા કેટરી શલી જઈએ ? 

 

77. ગજુયાતની ગ્રાભચંામત કમા પ્રૉજેક્ટ શઠે કમ્પ્યટુયાઈઝ્ડ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

78. GSTના યેટ કેટરા છે ? 

 

79. અફગન લગ 2005 કના નેતતૃ્લભા ંળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ં? 

 

80. વયદાય વયલય ડભે કઈ નદી ય ફાધંલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

81. અટર ભજુર મજના શઠે ગજુયાતના કેટરા તાલકુાઓને રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

82. તભાભ ળશયેી ષલસ્તાયને વ્મક્ક્તગત ળોચારમ અને જાશયે ળોચારમ પયૂા ંાડલા ભાટે વયકાયની કઈ મજના કામગયત 
છે ? 

 

83. નીચેનાભાથંી કઈ લાલ ગજુયાતભા ંક્સ્થત છે ? 

 

84. નભગદા મજના ગજુયાતના કેટરા ંગાભડાઓંને પયૂથી યક્ષણ પરંુૂ ાડળે ? 

 

85. કમ્યષુનટી ટઇરેટનુ ંફાધંકાભ કઈ વયકાયી મજના અંતગગત કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

86. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ થમેર સ્લછછ બાયત ષભળનનુ ંધ્મેમ શુ ંછે ? 

 

87. બાયતભા ં100% નથી ાણી પયુલઠ પયૂ ાડનાય પ્રથભ યાજ્મ કયુ ંછે ? 
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88. કઈ મજના શઠે આલાવ ભાટે એકભ વશામતા રૂ. 1.2 રાખ (ભેદાની ષલસ્તાય) / 1.3 રાખ (લગતીમ ષલસ્તાય) 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

89. ગ્રાભચંામતનુ ંલશીલટી કાભ કણ વબંાે છે ? 

 

90. ગજુયાત યાજ્મની કુર કેટરી જજલ્રા ચંામતને GSWAN દ્વાયા લાઈડ એયીમા નેટલકગ ' થી જડલાભા ંઆલરે છે ? 

 

91. સ્લછછ બાયત ષભળન (ગ્રાભીણ) શઠે કઈ મજનાન શતે ુરીટભેન્દ્ટ ષવસ્ટભન ઉમગ કયીને શઓુ અને જૈષલક 
કચયાને વંષત્તભા ંરૂાતંદયત કયલાભા ંવમદુામને ભદદ કયલાન છે ? 

 

92. દીનદમા ઉાધ્મામ ગ્રાભજ્મષત મજના શઠે વયકાયે 1000 દદલવભા ંકેટરા ંગાભડાઓંનુ ંલીજીકયણ કયલાનુ ં
નક્કી કયુું શત ુ ં? 

 

93. અભદાલાદ ભેર યેર પ્રજેક્ટ તફક્કા -1ની કુર રફંાઈ કેટરી છે ? 

 

94. 27ભી વપ્ટેમ્ફય, 2017ના યજ બાયતની છફીને ઉછચ સ્તયના પ્રલાવન સ્થ તયીકે પ્રત્વાશન આલા ભાટે કઈ 
મજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

95. લગ 2007ભા ંચાંાનેય-ાલાગઢ પયુાતત્ત્લ ઉદ્યાનને કમ યાટરીમ પ્રલાવન પયુસ્કાય પ્રાપ્ત થમ શત ? 

 

96. નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા ઉદ્ઘાટન કયામેર ગજુયાતના વોથી રાફંા કેફર સ્ટેડ ભિજનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

97. જે પ્રલાવન પ્રવષૃત્ત માગલયણનુ ંજતન કયે અને સ્થાષનક રકની સખુાકાયીભા ંસધુાય કયે તેને કમા નાભે 
ઓખલાભા ંઆલ ેછે ? 

 

98. ડૉ. ભેૂન શજાદયકા વેત ુઉત્તય પલૂગના કમા યાજ્મને જડ ેછે ? 

 

99. લલ્ડગ યેકડગ ઑપ ઈષ્ન્દ્ડમા દ્વાયા GSRTCને એલડગ અને ભેડર કેભ આલાભા ંઆવ્મ ? 

 

100. નયેન્દ્ર ભદી સ્ટેદડમભ ફનાલલા ભાટે કેટર ખચગ થમેર છે ? 

 

101. ગજુયાતભ ંકઈ મજના શઠે યાજ્મ વયકાય ભાગગ અકસ્ભાતના તભાભ ીદડતને શૉક્સ્ટર શોંચલાના પ્રથભ 48 
કરાકભા ંરૂ.50,000 સધુીની ભપત વાયલાય આે છે ? 

 

102. મુફંઈ-અભદાલાદ શાઈ સ્ીડ યેર કદયડય યની રેન કઈ ઝડે ચારળે ? 

 

103. ઇષ્ન્દ્ડમન ઇચ્ન્દ્સ્ટટયટૂ ઑપ ટેક્નરજી (IIT), ગાધંીનગય ક્યા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

104. ાટણ ખાતે પ્રાદેષળક ષલજ્ઞાન કેન્દ્રનુ ંઉદ્ઘાટન કણ ેકયુું શત ુ ં? 
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105. ફીવીકે -29 મજના શઠે એવ.એવ.વી. ફડગની યીક્ષાભા ંતતૃીમ ક્રભ ભેલનાય અનસુભૂચત જાષતના તેજસ્લી 
ષલદ્યાથીને કેટરા રૂષમાનુ ંઇનાભ આલાભા ંઆલ ેછે ? 

 

106. ગબંીય ગનુાભા ંવડંલામેરા ફાકને ક્યા ંયાખલાભા ંઆલે છે ? 

 

107. નીચેનાભાથંી ASHMITA મજનાના ઉદેળ જણાલ. 
 

108. પ્રધાનભતં્રીની કઈ મજના દડજજટર રષનિંગ અને દડજજટર ટીભચિંગ ભદટદયમર સધુી શોંચલા ભાટેની શરે છે ? 

 

109. કયુ ંવયકાયી ષભળન 3 R- યીડયવુ, યીયઝુ અને યીવામકરના ષવિાતંન ઉમગ કયીને ઘન કચયાના સ્ત્રતને 
અરગ ાડલા ય ધ્માન કેષ્ન્દ્રત કયે છે ? 

 

110. ગ્રાભષલસ્તાય ભાટે ષલદ્યાવાધનામજનાન રાબ રેલા કેટરી લાષિક આલકભમાગદા સષુનષિત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

111. એગ્રીકલ્ચય વષલિવ પ્રલાઇડય દ્વાયા કઈ મજનાનુ ંઅભરીકયણ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

112. ચીપ ષભષનસ્ટય સ્કરયળી સ્કીભ શઠે સ્નાતકકક્ષાભા ંઅભ્માવ કયતા કેટરા ંષલદ્યાથીઓને રાબ આલાભા ંઆલે 
છે? 

 

113. ITI, ધધંાકીમ તેભજ તકષનકી અભ્માવક્રભભા ંદાખર થનાય અનસુભૂચત જાષતના ષલદ્યાથીઓને ફાય ભાવ ભાટે કેટલુ ં
સ્ટાઇેન્દ્ડ આલાભા ંઆલ ેછે ? 

 

114. ફ્રી ળી કાડગ મજનાન રાબ રેલા ભાટે કમા ટગર ય ઓનરાઈન પભગ બયલાનુ ંશમ છે ? 

 

115. વપાઈ કાભદાયના ંફાકને ઇનાભ/ પ્રળક્સ્તત્રથી પ્રત્વાદશત કયલાની વયકાયશ્રીની મજના શઠે ધયણ ૧૨ના 
વાભાન્દ્મ અને ષલજ્ઞાન પ્રલાશભા ંપ્રથભ ક્રભે આલનાય ષલદ્યાથીને કેટરી યકભ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

116. સ્કરયળી પય સ્ટુડન્દ્ટ ઑપ ગલભેન્દ્ટ કૉરેજ, ગજુયાત અંતગગત ત્રીજ ક્રભ ભેલનાયને કેટરા રૂષમા ભલાાત્ર 
છે ? 

 

117. ઘદડમા વફ સ્ટેળનથી ઝારદના ંકેટરા ંગાભને લીજી પયૂી ાડલાભા ંઆલળે ? 

 

118. ગજુયાત યાજ્મભા ંબાયત વયકાયના કોળલ્મષલકાવ અને ઉદ્યભળીરતા ભતં્રારમ દ્વાયા નાસ્ભેદ ગાભભા ંકઈ વસં્થાની 
સ્થાના કયલાનુ ંઆમજન છે ? 

 

119. વસં્કૃત અભ્માવ ભાટે નલા વસં્કૃત ગરુુકુ ળરૂ કયલા ભાટે વયકાયશ્રીએ કઈ મજના જાશયે કયી છે ? 

 

120. MPV શઠે કેલા પ્રકાયન રાબ આલાભા ંઆલે છે ? 
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121. ગજુયાત યાજ્મભા ંઆંગણલાડી કામગકય અને તેડાગય ફશનેનેકઈ મજના અંતગગત લીભા કલચ પરંુૂ ાડલાભા આલે 
છે ? 

 

122. ગજુયાત યાજ્મભા ંકામગયત પ્રધાનભતં્રી ભાતલૃદંના મજનાન રાબ કણ રઈ ળકે છે ? 

 

123. ઉજ્જલરા પ્રૉજેક્ટ અંતગગત વશામ ભેલલા ભાટેની આલકભમાગદા કેટરી યાખેરી છે ? 

 

124. કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ મજના અંતગગત કન્દ્મા દીઠ કેટરા રૂષમાની વશામ પયૂી ાડલાભા ંઆલે છે ? 

 

125. ભભતા ડી મજનાન રાબ કઈ વષભષત દ્વાયા આલાભા ંઆલ ેછે ? 


