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1. ગજુયાત વયકાયના 20 લષભાાં કેટરાાં શઓુનુાં ભપત નનદાન કયલાભાાં આવ્ુાં છે ? 

 

2. 2016થી ળરૂ થમરે પ્રધાનભાંત્રી પવર ફીભા મજના  PMFBY)ભાાં બાયતના ખેડતૂએ કયેરા દાલાની કેટરી યકભ 
પ્રાપ્ત થઈ છે ? 

 

3. વયદાય ટેર કૃન વાંળધન યુસ્કાયની મજના શઠે પ્રથભ સ્થાન ભેલનાય ખેડતૂને ળાર અને પ્રભાણત્ર વાથે 
કેટરી યકભન યુસ્કાય આલાભાાં આલે છે ? 

 

4. વયદાય વયલય ડભે કેટર રાાંફ છે ? 

 

5. ખેતયભાાં લીજી ઉત્ન્ન કયલા કઈ મજના શઠે વશામ ભે છે ? 

 

6. ગજુયાત યાજ્મના નલજ્ઞાન અને પ્રોદ્યગગકી નલબાગ દ્વાયા સ્થાનત વામદુાનમક નલજ્ઞાન કેન્દ્રન શતે ુકમ છે ? 

 

7. કમા અભ્માવક્રભના નલદ્યાથીઓને ગજુયાત વયકાયની વાધન વશામ મજનાન રાબ ભે છે ? 

 

8. ગજુયાતના નલદ્યાથીને સ્ટાટષ-અ અને ઇનલેળન ભાટે વક્ષભ કયલા ભાટે ળેની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? 

 

9. લષ 2014ભાાં ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ક્ુાં ટષર ળરૂ કયલાભાાં આવ્ુાં છે જે નલદ્યાથીઓ અને લારીઓને તેભની રુગિ 
અને વગલડ અનવુાય વાંસ્થાની વાંદગી ભાટે અગ્રતા નક્કી કયલાભાાં ભદદરૂ થામ છે ? 

 

10. ગજુયાતે નળષ્મવનૃિ અને ડડજજટર ઇન્ન્દ્ડમા ટષર નલકવાલલા ભાટે કમા કડન ઉમગ કયેર છે ? 

 

11. કમા નળક્ષણ ફડે ભફાઇર એપ્પ્રકેળન 'દસ્ત પય રાઇપ' ળરૂ કયી છે ? 

 

12. કઈ મજના દેળના તભાભ લીજી યડશત ઘયભાાં લીજીના જડાણ યૂા ાડલા ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયી યશી છે ? 

 

13. સમૂષ ઊર્જષ રૂપટ મજનાભાાં ૩ ડકર લટથી 10 ડકર લટ સધુીની ક્ષભતાલાાાં ઘય ભાટે વરય નવસ્ટભ સ્થાનત 
કયલા ભાટે કેટરી વફનવડી ઉરબ્ધ છે ? 

 

14. 'જ્મનત ગ્રાભદ્યગ નલકાવ મજના'ના અયજદાય ભાટે લમ ભમાષદાના ભાદાંડ શુાં છે? 

 

15.  i-Createના ઇરેક્ટ્રીક વશીકર વેન્દ્ટય ઑપ એક્ટ્વરન્દ્વનુાં ઉદ્દઘાટન ગજુયાતના કમા મખુ્મભાંત્રીશ્રી દ્વાયા કયલાભાાં આવ્ુાં 
છે? 

 

16. GSWAN વલષય ય કેટરા તાલકુાઓ જડામેરા છે ? 

 

17. SGSTનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 
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18. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગષત કેટરા જજલ્રાઓભાાં વયકાયી કૉરેજ ળરૂ કયલાની ર્જશયેાત કયલાભાાં આલી છે? 

 

19. અટર ેન્દ્ળન મજનાના રાબાથીની ઉંભય કેટરી શલી જઈએ ? 

 

20. કમા લષથી કન્દ્રરય ઑપ જનયર એકાઉન્દ્ટ  વી.જી.એ.) અને નાણા ભાંત્રારમે નનણષમ રીધ છે કે ડીફીટી શઠેની 
પાઇર પક્ટ્ત ઇરેક્ટ્રનનક ભની રાન્દ્વપયન ઉમગ કયીને આગ લધળ?ે 

 

21. અંત્મદમ અન્ન મજના  AAY) શઠે અનત ગયીફ કુટુાંફને કેટરા યાશતદયે ઘઉં આલાભાાં આલે છે ? 

 

22. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા BPL કાડષધાયકને દય ભડશને કાડષદીઠ કેટરા યાશતદયે ખાાંડનુાં નલતયણ કયલાભાાં આલે છે? 

 

23. કચ્છના કમા નલસ્તાયભાાંથી 'ભાંગ' જેલા ખડક ભી આવમા છે ? 

 

24. વળસ્ત્ર ક્રાાંનતની ડશભામત કયનાયા વોપ્રથભ ગજુયાતી કણ શતા ? 

 

25. ગજુયાતભાાં ાયવીઓને આશ્રમ આનાય યાર્જનુાં નાભ જણાલ. 
 

26. જૂનાગઢનુાં બાયત વાથે વપતાલૂષક જડાણ કયલલાભાાં વયદાય ટેર વાથે કણે ભશત્ત્લની ૂનૂભકા બજલી શતી? 

 

27. લઢલાણ ળશયેનુાં પ્રાિીન નાભ શુાં શત ુાં? 

 

28. ગજુયાતભાાં ગિત્રનલગિત્ર ભે કમાાં બયામ છે? 

 

29. ગજુયાતભાાં દીઘષકા સધુી ળાવન કયનાય િાલડા લાંળન છેલ્ર યાજલી કણ શત ? 

 

30. વરાંકી લાંળના પ્રથભ ળાવકનુાં નાભ જણાલ. 
 

31. નવિંધ ુવાંસ્કૃનતના રક કઈ ધાતનુ વોથી લધાયે ઉમગ કયતા શતા ? 

 

32. યનલળાંકય ભશાયાજનુાં મખુ્મ સતૂ્ર ક્ુાં શત ુાં ? 

 

33. વરાંકી ્ગુના નવદ્ધયુનુાં ળૈલતીથષ કઈ નદીના ડકનાયે લવેલુાં છે ? 

 

34. કઈ કૉરેજનાાં પ્રાાંગણભાાં નલનદ ડકનાયીલારા ળશીદ થમા શતા ? 

 

35. ગરુુનાનક કચ્છભાાં કમાાં યહ્યા શતા ? 

 

36. મસુ્સ્રભનુાં નલત્ર માત્રાધાભ શાજીીય કમા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

37. ગજુયાતના દગક્ષણ ગજુયાત નલસ્તાયની તયુ નતૃ્મળૈરી કઈ મખુ્મ ર્જનતની છે ? 
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38. ગજુયાતભાાં કમા સ્થેથી લાસ્તકુરાના નનમભ પ્રભાણે રાકડાાં ય થમેલુાં કતયકાભ ભી આવ્ુાં છે ? 

 

39. ‘ધલલ્રક’ એ ગજુયાતના કમા આધનુનક ળશયેનુાં પ્રાિીન નાભ છે ? 

 

40. ગજુયાત યાજમ દ્વાયા એનામત કયલાભાાં આલત વલોચ્િ યુસ્કાય કમ છે ? 

 

41. યાણકદેલી વાથે વાંકામેર નગય નીિેનાભાાંથી ક્ુાં છે ? 

 

42. ્નેુસ્કની લલ્ડષ શડેયટેજ વાઇટભાાં ધાલીયાન વભાલેળ કમા લષભાાં કયલાભાાં આવમ છે ? 

 

43. નલગ્રશ લન  પ્રેનેટ પયેસ્ટ)ભાાં યાહ ુગ્રશ વાથે કઈ લનસ્નત વાંફાંનધત છે ? 

 

44. ફબરૂ પેરુગગનનમા  ળભી) કમા ગ્રશ વાથે વાંફાંનધત છે ? 

 

45. 69ભ યાજ્મકક્ષાન લન ભશત્વલ ક્ાાં ઉજલામ શત ? 

 

46. લન ભશત્વલ દયમ્માન ય નલતયણ મજના અંતગષત યજજસ્ટય ભાંડ અને સ્લૈપ્ચ્છક વાંસ્થાઓને ભશિભ 5000 
યાઓ કેટરા ૈવે આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. આડદલાવીઓ દ્વાયા વકૃ્ષ ખેતી મજના અંતગષત પ્રનત શકે્ટ્ટયે કેટરા યા લાલલાના થામ છે ? 

 

48. લન નલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામષક્રભ અંતગષત અનસુગૂિત ર્જનતની લસ્તી 1000 કે તેથી લધ ુશમ ત 
ગાભદીઠ કેટરી લનકુટીયન રાબ ભે ? 

 

49. 'ગનલિંદ ગરુુ સ્મનૃતલન'નુાં ઉદ્ઘાટન ક્ાયે કયલાભાાં આવ્ુાં શત ુાં ? 

 

50. લન નલબાગની મજના અંતગષત રાબાથીના ખેતયભાાં યલાભાાં આલરે યા કૈી 50% યા જીલાંત શમ ત 
રાબાથીને કેટરા લષ સધુી લતય ભે છે ? 

 

51. બાયતભાાં કેટરી ર્જતના કીટક નોંધામેરા છે ? 

 

52. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈનલક નલનલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના પયનીડા  Phoronida) જલા ભે છે ? 

 

53. ખાાંડનુાં વોથી લધ ુઉત્ાદન કમા યાજ્મભાાં થામ છે ? 

 

54. કમ દેળ કાવના ાકની જન્દ્ભૂનૂભ ગણામ છે ? 

 

55. ડડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટન ઉમગ કયીને ક્ુાં પ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 
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56. ખાંબારીડા ફોદ્ધ ગપુાઓ કમા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ? 

 

57. યાજ્મ વયકાયની નલકાવરક્ષી મજનાઓ અન ેતેભની નવદ્ધદ્ધઓ કમા ટી.લી. કામષક્રભભાાં પ્રવાડયત કયલાભાાં છે ? 

 

58. દેળના પ્રથભ વામફય ક્રાઈભ નપ્રલેન્દ્ળન ્નુનટ 'વામફય આશ્વસ્ત'ન આયાંબ ગશૃપ્રધાન શ્રી અનભતબાઈ ળાશ ેક્ાયે 
કયાવમ ? 

 

59. ાટણ જજલ્રાના કમા તાલકુાભાાં 'વયશદી નલસ્તાય નલકાવ કામષક્રભ' અભરભાાં છે ? 

 

60. કટષ દ્વાયા આયીના લધભુાાં લધ ુકેટરા ડદલવના ડયભાન્દ્ડ ભાંજૂય કયી ળકામ ? 

 

61. કમા નલબાગે 'ઇટ યાઇટ ઇન્ન્દ્ડમા' અગબમાન ળરૂ ક્ુું ? 

 

62. વયકાયી 'આયગ્મ લીભા મજના'થી કમા રાબ ભે છે ? 

 

63. 'નનયાભમ વશામ મજના' દ્વાયા દય શકુ્રલાયે થતી રકની તાવને કમા ડદલવ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

64. 'ભભતા તરુણી મજના'ન રાબ કને ભે છે ? 

 

65. 'પ્રધાનભાંત્રી ભાતલૃ ાંદના મજના'ન રાબ ભેલલા ભાટે વગબાષએ કેટરા ડદલવભાાં નોંધણી કયાલલી આલશ્મક છે ? 

 

66. ગખરગખરાટ લાશન કના ભાટે અને ળેના ભાટે લયામ છે ? 

 

67. ICT સનુલધાઓના અભરીકયણ ભાટે ગજુયાત ઔદ્યગગક નીનત 2020 શઠે MSMEs કેટરા ટકા સધુીની વશામ 
ભેલી ળકે છે ? 

 

68. વાભાન્દ્મ માષલયણીમ ભાખાકીમ સનુલધાઓ યૂી ાડલા ભાટે ગજુયાત ઔદ્યગગક નીનત 2020 દ્વાયા કેટરા રૂનમા 
સધુીની ભદદ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

69. બાયતભાાં અપ્રનતફાંનધત ભાગો દ્વાયા ડયટેરભાાં એપડીઆઈ ભાટે ભાન્દ્મ ભમાષદા કેટરી છે ? 

 

70. સ્કીભ ઑપ પાંડ પય ડયજનયેળન ઑપ રેડડળનર ઇન્દ્ડસ્રીઝ  SFRUTI) મજનાના રાબાથી કણ છે ? 

 

71. પક્ટ્ત સકૂ્ષ્ભ અને રઘ ુઉદ્યગ ભાટે નીિેનાભાાંથી કઈ મજના છે ? 

 

72. ન્સ્કર અગ્રેડળેન અને ભડશરા કમય મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

73. કમા ટેડયપ શઠે વયકાય આમાતી ભાર ય િક્કવ ટેડયપ અને એડ લેરયભ ટેડયપ લસરૂે છે ? 
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74. ગજુયાતભાાં શ્રભમગીના ફાક ધયણ ૧૦ અને ૧૨ભાાં કેટરા વષન્દ્ટાઇર ભેલે ત ળૈક્ષગણક યુસ્કાય ભે છે ? 

 

75. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેરી ી.એભ.એવ.લામ.એભ. મજનાભાાં અંદાજજત કેટરા અવાંગડઠત કાભદાય 
રાબાથીઓન ેરેલાન અંદાજ છે ? 

 

76. ગજુયાત વયકાયની શ્રભમગી અકસ્ભાત વશામ મજના અંતગષત ૪૦% થી ૭૦% ળાયીડયક નલકરાાંગતા ભાટે કેટરી 
આનથિક વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

77. બાયત વયકાયની પ્રધાનભાંત્રી દક્ષતા અને કુળતા વાંન્ન ડશતગ્રાશી મજનાભાાં િાલ ુતારીભ દયનભમાન સ્ટાઇેન્દ્ડની 
ભશિભ કેટરી યકભ ભલાાત્ર છે ? 

 

78. પ્રધાનભાંત્રી દક્ષતા અને કુળતા વાંન્ન ડશતગ્રાશી મજના  PM-DAKSH)ન રાબ રલેા ભાટે રાબાથીની ભશિભ 
લમભમાષદા કેટરી શલી જઈએ ? 

 

79. 2014ભાાં સપુ્રીભ કટષ અને શાઈકટષભાાં ન્દ્મામાધીળની નનભણકૂ ભાટે વયકાય દ્વાયા કમ કામદ ઘડલાભાાં આવમ શત ? 

 

80. નેળનર લટયલેઝ ગફર કમા લષભાાં સધુાયા વાથે અભરભાાં આવ્ુાં ? 

 

81. કામદા અને ન્દ્મામ ભાંત્રારમ શઠે કેટરા નલબાગ આલે છે ? 

 

82. નલધાનવબાના અધ્મક્ષની વાંદગી કઈ યીતે થામ છે ? 

 

83. ગજુયાત નલધાનવબા કેલા પ્રકાયની છે ? 

 

84. ઇન્દ્રાસ્રક્ટ્િય કન્દ્રાક્ટ્્વ, PPP અને ર્જશયે ઉમગગતાઓના વાંદબષભાાં વભસ્માઓ ઉકેરલા ભાટે ક્ુાં ગફર વાય 
કયલાની દયખાસ્ત કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

85. ગાભ નમનૂા નાંફય 1ભાાં શુાં વાભેર શમ છે ? 

 

86. પ્રધાનભાંત્રી જન ધન મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

87. ગજુયાતનુાં વોથી ભટુાં થભષર ાલય સ્ટેળન ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

88. નદી 'આંતય ગરિંક મજના' શઠે કઈ કેનાર દ્વાયા ગજુયાતની ઘણી નદીઓ યૂના ાણીથી બયલાભાાં આલનાય છે ? 

 

89. ગ્રાભીણ નલકાવ ભાટે વાાંવદ દ્વાયા અભરભાાં શમ તેલી મજના કઈ છે ? 

 

90. ગ્રાભ ાંિામત સ્તયે ટકાઉ ૂગૂબષજ વમલસ્થાનની સનુલધા ભાટે 'અટર ૂજુર મજના' કમા નભળન શઠે ળરૂ 
કયલાભાાં આલી શતી ? 
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91. બાયતભાાં 'લટયભેન' તયીકેનુાં ગફરુદ કને આલાભાાં આવ્ુાં છે ? 

 

92. સ્લચ્છ બાયત નભળન અંતગષત કમા શતેનુ વભાલેળ કયલાભાાં આવમ છે ? 

 

93. ગજુયાતના કેટરા ટકા ગ્રાભીણ ડયલાયને લષ 2021 સધુીભાાં ાઇરાઈન લડ ેાણી યુલઠ યૂ ાડલાભાાં 
આલેર છે ? 

 

94. નભષદા કેનારની નલનલધ ળાખાઓના સ્મ્િંગ સ્ટેળન ય ાલયના નનયાંતય ઉમગ ભાટે કમ પ્રૉજેક્ટ્ટ પ્રગનતભાાં છે 
? 
 

95. બાયતનેટ શરે શઠે ભાિષ 2022 સધુીભાાં 1.77 રાખ ગ્રાભ ાંિામતભાાં કમા પ્રકાયનુાં ઇન્દ્રાસ્રક્ટ્િય તૈમાય કયલાભાાં 
આલેર છે ? 

 

96. કઈ મજના ગ્રાભીણ યસ્તાઓ ફાાંધલા ભાટે 'ગ્રીન ટેક્ટ્નરજી'ના ઉમગને પ્રત્વાડશત કયે છે ? 

 

97. યાષ્રીમ રૂફષન નભળન ફીર્જ કમા નાભ ેઓખામ છે ? 

 

98. તાલકુા ાંિામતન લશીલટ િરાલનાય અનધકાયી કમા નાભથી ઓખામ છે ? 

 

99. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરી ગ્રાભ ાંિામત છે ? 

 

100. વભગ્ર દેળભાાં ભાણવ અને વાભાનની અલયજલય ભાટેના બાયતભારા પ્રૉજેકટન મખુ્મ ઉદે્દળ કમ છે ? 

 

101. CEZનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

102. બાયતભાાં યત્ન અને જ્લેરયીની િીજલસ્તઓુની કુર નનકાવભાાં ગજુયાતનુાં મગદાન કેટલુાં છે ? 

 

103. ગજુયાતના કમા ફીિને 'બ્લ ુફ્રગે ફીિ'નુાં પ્રભાણત્ર પ્રાપ્ત થ્ુાં છે ? 

 

104. ગજુયાતભાાં ફેટ દ્વાયકા પ્રૉજેક્ટ્ટભાાં ાણીની અંદય જલાની ગરેેયી અને યેસ્ટયન્દ્ટ એ કેલા પ્રકાયનુાં પ્રલાવન છે? 

 

105. નીિેનાભાાંથી કમ ગિજ બાયતભાાં વોથી ભટ એક્ટ્સ્રા ડઝ્ડ સ્ાન  144m) અને ગજુયાતભાાં પ્રથભ એકસ્રા ડઝ 
ગિજ છે ? 

 

106. ધયીભાગષ વેક્ટ્ટયની કઈ મજના જડટર ભાખાકીમ અંતયને દૂય કયીને વભગ્ર દેળભાાં બાડુાં અને મવુાપયની 
અલયજલયની કામષક્ષભતાને શ્રેષ્ઠ ફનાલલા ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત કયે છે ? 

 

107. ગજુયાતભાાં યાષ્રીમ ધયીભાગોની કુર રાંફાઈ કેટરી છે ? 
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108. મુાંફઈ-અભદાલાદ શાઇસ્ીડ યેર ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાભાાંથી વાય થળે ? 

 

109. રૂ. 300000 સધુીની લાનિક ાડયલાડયક આલક ધયાલતા ડયલાયને PMAY (U) શઠે કે્રડડટ ગરિંક્ટ્ડ વફનવડી સ્કીભ 
 CLSS)ના રાબ ભાટે કમા જૂથભાાં ગણલાભાાં આલે છે ? 

 

110. 'નલદ્યાવાધના મજના'ન રાબ રેલા ભાટે ગ્રામ્મ નલસ્તાય ભાટે લાનિક આલકભમાષદા કેટરી સનુનનિત કયલાભાાં આલી 
છે ? 

 

111. આડદર્જનતના ખેડતૂને લેરાલાા ાકના ૧૦ ગુાંઠા ભાટે ભાંડ તૈમાય કયલા વયકાયશ્રી દ્વાયા કેટરી નાણાકીમ વશામ 
કયલાભાાં આલે છે ? 

 

112. એગ્રીકલ્િય વનલિવ પ્રલાઇડય દ્વાયા કઈ મજનાનુાં અભરીકયણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

113. લનધન મજના કમાયે ળરૂ કયલાભાાં આલેર શતી ? 

 

114. આડદલાવી ભડશરા વળસ્ક્ટ્તકયણ મજનાન રાબ રેલા ભાટે ગ્રાભીણ નલસ્તાયના કુટુાંફની લાનિક આલક કેટરી શલી 
જઈએ ? 

 

115. મખુ્મભાંત્રી ્લુા સ્લાલરાંફન મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલા ભાટેનુાં લેફ ટષર ક્ુાં છે ? 

 

116. િીપ નભનનસ્ટય સ્કરયળી સ્કીભની યૂી ર્જણકાયી ભાટે કઈ લેફવાઇટ ય ભાડશતી મકૂલાભાાં આલેર છે? 

 

117. િીપ નભનનસ્ટય સ્કરયળી સ્કીભ શઠે ડડપ્રભા અભ્માવક્રભભાાં ાત્રતા ધયાલતા નલદ્યાથીઓને કેટરી ટયળુન 
વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

118. બાયતભાાં ડકળયની આયગ્મ જરૂડયમાતને ધ્માનભાાં રેતી મજનાનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

119. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામષયત 'સ્કીભ પય એડરેળન્દ્ટ ગલ્વષ' અંતગષત કને રાબ ભે છે ? 

 

120. ાંડડત દીનદમા ગ્રાશક બાંડાય મજનાના અભરીકયણ ભાટેન નલબાગ કમ છે ? 

 

121. વભાજભાાં દીકયીઓના ભશત્ત્લને પ્રત્વાશન આલા ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કઈ મજના અભરભાાં છે ? 

 

122. 'મખુ્મભાંત્રી નાશયી કેન્દ્ર મજના'ભાાં પ્રામજના લશીલટદાયશ્રીની કિેયી દ્વાયા કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

123. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરા 'કુટુાંફ વરાશ કેન્દ્ર' કામષયત છે ? 

 

124. 8ભી ભાિષને ક્ા ડદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 
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125. ગજુયાતભાાં ફાર્જનત દયભાાં સધુાય કયલા ભાટે કઈ મજના છે ? 


