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1. ગજુયાતભાાં કેટરા ચયવ કકરભીટય જ ાંગર વલસ્તાય ઉરબ્ધ છે ? 

 

2. ખેડતૂ કઈ મજના શઠે છડનુાં ારનણ કયી અને ગજુયાત લનવલબાગને લેચાણ કયે છે ? 

 

3. ગજુયાતભાાં 'ગ્રાભલન' મજના કમા લે ળરૂ થઈ ? 

 

4. વુનત લન કેટરા વલસ્તાયભાાં પેરામેલુાં છે ? 

 

5. કટલાળમાઓ અને લાાંવપકડમાઓને યાશતદયે લાાંવ આલાની મજનાન રાબ રેલા ભાટે કને 
અયજી કયલી ડ ે? 

 

6. લનભશત્વલ દયવભમાન યવલતયણ મજના અંતગગત ળૈક્ષળણક વાંસ્થાઓને કેટરા યાઓ વલનામલૂ્મે 
આલાભાાં આલે છે ? 

 

7. ખાનગી ભાળરકીની જભીનભાાં વકૃ્ષ લાલેતય(પાભગ પયેસ્રી) મજના અંતગગત નાના અને વીભાાંત 
ખેડતૂની કવ વલનાની કેટરી જભીનભાાં વકૃ્ષ લાલેતય કયી આલાભાાં આલે છે ? 

 

8. ટીસ્ય ુકલ્ચય/નીરગીયી વરનર યા વલતયણ મજનાન રાબ કણ રઈ ળકે ? 

 

9. કચ્છના યણભાાં લન્મજીલન અબમાયણ્મની મખુ્મ પ્રજાવતઓ કઈ છે ? 

 

10. ાંચભશારભાાં આલેર 'જાાંબઘુડા લન્મપ્રાણી અબમાયણ્મ' ળેના ભાટે જાણીત ુાં છે ? 

 

11. ગજુયાતના દકયમાઈ વલસ્તાયભાાં દકયમાઈ કાચફાની કેટરી જાવત ભી આલે છે ? 

 

12. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વરાઈભેટ ચેન્જ વલબાગની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

13. શકયમાળાં ગજુયાત કામગક્રભ ળેના ય પ્રવાકયત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

14. દૂયદળગનન મદુ્રારેખ શુાં છે ? 

 

15. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા યણત્વલ કમા ભકશનાઓ દયવભમાન ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

16. કયુાં ભાંત્રારમ રીવ વાંગઠન દ્વાયા ગનુાખયી અને રાકપક વનમાંત્રણ ભાટે ઉમગભાાં રેલાતી ડ્રન-

આધાકયત કેભેયા વવસ્ટભને વનદેળન આે છે ? 

 

17. જાશયે સ્થ ય ધમુ્રાન કયનાયને કેટરા દાંડની જગલાઈ છે ? 
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18. બાયતની વલોચ્ચ અદારતભાાં કેટરા ન્મામાધીળ છે ? 

 

19. લગ 2020ભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે શલે્થકેય MOU ય શસ્તાક્ષય કમાગ છે ? 

 

20. આયગ્મ અને કયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ કમ છે ? 

 

21. વલશ્વના કમા દેળભાાં વોથી લધ ુવાંખ્માભાાં ભેકડકર કૉરેજ છે ? 

 

22. MA(ભા) કાડગના રાબાથી કણ છે ? 

 

23. આયુભાન બાયત વભળન શુાં છે ? 

 

24. મગ પ્રભાણત્ર ભાટે કમ અભ્માવક્રભ વાંદ કયી ળકામ છે ? 

 

25. દેળભાાં ભફાઇર ડ્રગ ટેસસ્ટિંગ લાન ળરૂ કયનાય શલેુાં યાજ્મ કયુાં શત ુાં ? 

 

26. આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલ' શઠે દેળની પ્રથભ 'ઇટ યાઇટ લકેથન' ક્યાાંથી આમજજત કયલાભાાં 
આલી શતી ? 

 

27. કઈ મજના શઠે જાગવૃત પેરાલલા અને બ્રાસન્ડિંગ ભાટે આગલી ઓખ ધયાલતા ઉદ્યગ 4.0નાાં 
ાાંચ કેન્દ્રને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ? 

 

28. નીચેનાભાાંથી કઈ વાંસ્થા વનકાવ,વધયાણ અને લીભા વાથે વાંરગ્ન છે ? 

 

29. ઈકનવભક વલે 2016 મજુફ બાયતના વાંદબગભાાં ક્રૂડ ઓઈર છી આમાત કયલા ભાટે નીચેનાભાાંથી 
અન્મ કઈ ભશત્ત્લની લસ્ત ુછે ? 

 

30. પ્રાઈભ વભવનસ્ટય એમ્પ્રમભેન્ટ જનયેળન પ્રગ્રાભની મખુ્મ રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 

 

31. ભાઇક્ર અને સ્ભર એન્ટયપ્રાઇઝ વરસ્ટય ડલેરભેન્ટ પ્રગ્રાભની મખુ્મ રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 

 

32. કેન્દ્રીમ ઊજાગ અને કાડ ભાંત્રારમ દ્વાયા વાંયવુત યીતે કઈ શરે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

33. બાયત વયકાયના 'SANKALP' પ્રકલ્ ભાટે રનની વશામ કણ યૂી ાડ ેછે ? 

 

34. ઇ-શ્રભ ટગર નીચેનાભાાંથી બાયત વયકાયના કમા વલબાગ દ્વાયા વલકવાલલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

35. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'વમાલવાવમક યગને કાયણે થતી ળફભાયીઓભાાં વશામ મજના'ન રાબ રેલા 
રાબાથીની ભશત્તભ લમભમાગદા કેટરી શલી જઈએ ? 
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36. કોળલ્મ ધ સસ્કર યવુનલવવિટીએ કઈ યવુનલવવિટી વાથે ઓનરાઈન એભ.ઓ.ય.ુ કમાગ છે ? 

 

37. સસ્કર ઈસન્ડમા મજનાન મખુ્મ શતે ુળ છે ?? 

 

38. આઈ.ટી.આઈ.ભાાં ઓનરાઈન એડવભળન વવસ્ટભ ટગરન પ્રાયાંબ કમા લગથી કયલાભાાં આવમ છે 
?? 

 

39. કયનાકા વભમે વલશ્વના અન્મ દેળભાાં પવાઈ ગમેરાાં કેટરાાં રકને 'લાંદેબાયત વભળન' શઠે 
સ્લદેળ ાછા રાલલાભાાં આવમાાં ? 

 

40. કામદા અને ન્મામ ભાંત્રારમ શઠે આલતા વલબાગનાાં નાભ શુાં છે ? 

 

41. અયલલ્રી જજલ્રાની યચના કઈ વારભાાં થઈ શતી? 

 

42. યાજ્મવબાના વભ્મન કામગકા કેટર શમ છે ? 

 

43. રકવબાના અધ્મક્ષ કના દ્વાયા ચ ૂાંટામ છે ? 

 

44. વલધાનવબાની ભશત્તભ વાંખ્મા કેટરી શઈ ળકે? 

 

45. વાાંવદ આદળગ ગ્રાભ મજના કણે ળરૂ કયી શતી ? 

 

46. VAT નુાં રુુ નાભ શુાં છે ? 

 

47. લડાપ્રધાન કેય પાંડની મખુ્મ કચેયી ક્યાાં આલેરી છે ? 

 

48. પ્રધાનભાંત્રી મદુ્રા મજનાની સ્થાના કણે કયી શતી ? 

 

49. ગજુયાતભાાં કેટરી નગયાળરકાઓ કામગયત છે ? 

 

50. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજનાન રાબ રેલા ભાટે EWS કેટેગયી ભાટે લાવિક ાકયલાકયક આલકભમાગદા 
કેટરી છે ? 

 

51. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના અંતગગત કમ રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

52. સ્ભાટગ  વીટી વભળન' અંતગગત ગજુયાતનાાં કેટરાાં ળશયેને આલયી રેલાભાાં આવમા છે ? 

 

53. જર જીલન વભળન' શઠે કમ કામગક્રભ જાશયે કયલાભાાં આવમ છે ? 
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54. ટાઉન ્રાવનિંગન ઉદે્દશ્મ ળ છે ? 

 

55. વાાંવદ આદળગ ગ્રાભ મજના'ના અભરીકયણ ભાટે નડર અવધકાયી કણ શમ છે ? 

 

56. ાણીનુાં યાવામળણક સતૂ્ર શુાં છે ? 

 

57. ળેત્ુાંજી નદી કમા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

 

58. પ્રધાનભાંત્રી કૃવમજનાનુાં વાંચારન કઈ કચેયી દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

59. 11 કયડથી લધ ુવમક્વતગત ાકયલાકયક ળોચારમ કઈ મજના અન્લમે ફનાલલાભાાં આવમાાં છે ? 

 

60. જભીન નોંધણી આધવુનકીકયણ કઈ મજના શઠે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

61. ગ્રાભીણ વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા અભરભાાં મકૂલાભાાં આલેર 'SGRY' નુાં રુૂાં  નાભ જણાલ? 

 

62. ગ્રાભાંચામતના ઉવયાંચને કણ ચ ૂાંટળે? 

 

63. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરી તાલકુા ાંચામત છે ? 

 

64. વલશ્વનુાં વોથી રાાંબુાં યેરલે સ્ટેળન કમા દેળભાાં આલેલુાં છે ? 

 

65. નીચેનાભાાંથી કમ યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગગ બાયતન વોથી રાાંફ યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગગ છે ? 

 

66. નીચેનાભાાંથી કયુાં ફાંદય આઝાદી છી વોપ્રથભ વલકવવત થયુાં શત ુાં? 

 

67. વળલયાજયુ ફીચ ગજુયાતના કમા સ્થે આલેર છે ? 

 

68. ભઢેયાના સમૂગભાંકદયનુાં વનભાગણ કમા યગુભાાં થયુાં શત ુાં ? 

 

69. ગજુયાતન એકભાત્ર ભયીન નેળનર ાકગ  ક્યાાં આલેર છે ? 

 

70. ઈનકે્રકડફર ઈસન્ડમા 2.0' કણે રન્ચ કયુું? 

 

71. નયેન્દ્ર ભદી સ્ટેકડમભની પે્રક્ષકની ક્ષભતા કેટરી છે ? 

 

72. ભશાત્ભા ભાંકદયનુાં ઉદ્ઘાટન કમા લગભાાં થયુાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

 

73. પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજના (PMGSY) કણે યજૂ કયી શતી ? 
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74. લાંદે બાયત એવવપે્રવ'નુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ? 

 

75. SATHIનુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

 

76. નાણાકીમ લગ 2014-15 ભાાં ળરૂ કયામેર 'યાષ્ટ્રીમ પેરવળ' ભાટે નીચેની કઈ કેટેગયીને રાબ ભે 
છે ? 

 

77. નીચેનાભાાંથી વલકરાાંગ વમક્વતઓ ભાટે યાષ્ટ્રીમ ડટેાફેઝ કમ છે ? 

 

78. લકયષ્ટ્ઠ નાગકયકના જીલનની ગણુલત્તાભાાં સધુાય કયલાની મજના કઈ છે ? 

 

79. આંગણલાડીઓભાાં ગ્રાભ આયગ્મ સ્લચ્છતા અને ણ કદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

80. SHRESHTA ભાટે પ્રલેળયીક્ષા કના દ્વાયા રેલાભાાં આલે છે ? 

 

81. ટેરેન્ટ રુ સ્કરૂ લાઉચય અંતગગત પ્રલેળ ભેલનાય વલદ્યાથીઓને ભશત્તભ કેટરી વશામ ચકૂલલાભાાં 
આલે છે ? 

 

82. વલદ્યાવાધના મજના'ન રાબ રેલા ભાટે ળશયેી વલસ્તાય ભાટે લાવિક આલકભમાગદા કેટરી સવુનવિત 
કયલાભાાં આલી છે ? 

 

83. અનસુળૂચત જનજાવતના તેજસ્લી કાયકકદી ધયાલતા વલદ્યાથીઓને વલદેળભાાં અભ્માવ ભાટે લધભુાાં લધ ુ
કેટરી રન આલાભાાં આલે છે ? 

 

84. ગજુયાતભાાં કેટરી એકરવમ ભડરે યેવવડકે્ન્ળમર સ્કરૂ છે ? 

 

85. આકદલાવી વળક્ષા ઋણ મજના અંતગગત લધભુાાં લધ ુકેટરી રન પ્રવત કુટુાંફ આલાભાાં આલે છે ? 

 

86. કડગ્રી એન્ન્જવનમકયિંગભાાં વલદ્યાથીઓને પ્રથભ લે વાધન વશામ મજના શઠે કેટરી વશામ ભે છે ? 

 

87. ભકશરાઓને વયકાયી મજનાન રાબ ભી યશ ેતે ભાટે વયકાયશ્રીની કઈ કચેયી કામગયત છે ? 

 

88. ગજુયાત યાજ્મભાાં કુર કેટરાાં વખી લન સ્ટ વેન્ટય કામગયત છે ? 

 

89. ગજુયાત વયકાયની કદવમાાંગ વલદ્યાથીઓ ભાટેની સ્કરયળીન રાબ કમા વલદ્યાથીઓ રઇ ળકે છે ? 

 

90. સ્લાભી વલલેકાનાંદ સ્ટાઇેન્ડ સ્કીભ પય ભાઈનકયટી મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીએ ક્યાયે 
યજજસ્રેળન કયાલલાનુાં યશ ેછે ? 
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91. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામગયત નાયીગશૃની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

92. MPV ન ુરુુાં નાભ  શુાં છે ?? 

 

93. ભાતા મળદા એલડગ' કના દ્વાયા આલાભાાં આલે છે ? 

 

94. પ્રાયાં ળબક ફાણનુાં વળક્ષણ 3-6 લગ લમ જૂથ કઈ મજના શઠે કામગ કયે છે ?? 

 

95. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરી લકકિંગ વલભેન શસ્ટેર કામગયત છે ? 

 

96. લગ 2017-18ભાાં બાયતભાાં દય શજાય રુુે સ્ત્રીની વાંખ્મા કેટરી શતી ? 

 

97. 'શય ઘય જર' મજનાભાાં ક્યાાં સધુી ૧૦૦% રક્ષમાાંક શાાંવર કયલાન ટાગેટ છે ? 

 

98. ળફયવા મુાંડા રાઇફર યવુનલવવિટી કમા ળશયેભાાં સ્થાલાભાાં આલી છે ? 

 

99. કડવેમ્પફય 2017થી વ્ટેમ્પફય 2021 દયવભમાન ગજુયાત વયકાયના ઊજાગ કેળફનેટ ભાંત્રી કણ શતા ? 

 

100. 1806ભાાં સ્ટેટ ફેંક ઑપ ઇસન્ડમાની સ્થાના ળરૂઆતભાાં કમા નાભથી કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

101. એવવટગ  વપ્રેડનેવ ઇન્ડકે્ષ-2020 અનવુાય ગજુયાત યાજ્મ કમા ક્રભે છે ? 

 

102. 69ભ યાજ્મકક્ષાન લન ભશત્વલ ક્યાયે ઉજલામ શત ? 

 

103. લનભશત્વલ દયમ્પમાન યવલતયણ મજના અંતગગત યા ભેલલાની અયજી વનમત નમનૂાભાાં 
કમા અવધકાયીને કયલાભાાં આલે છે ? 

 

104. ધીભી ગવતથી લધતા વકૃ્ષનુાં લાલેતય મજના અંતગગત ફીજા લે 100% યા જીલાંત શમ ત 
પ્રવત યવુનટ કેટરા રૂવમાની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

105. ગજુયાતના કમા ળશયેને 'વરાય વવટી' તયીકે વલકવાલલાભાાં આલી યહ્ુાં છે ? 

 

106. કઈ ઈ.ી.ક. કરભ શઠે જાશયે સ્થએ ધમુ્રાન કયવુાં ગનુાને ાત્ર છે ? 

 

107. ધન્લાંતયી શક્સ્ટરન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

108. દલાનુાં ઉત્ાદન કયલા ભાટે દેળભાાં કમા યાજ્મન વોથી ભટ કશસ્વ છે ? 
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109. આકદજાવતભાાં ઉદ્યગવાશવવકતાને પ્રત્વાશન આલા ભાટે આકદજાવત વશકાયી ભાકેકટિંગ ડલેરભેન્ટ 
પેડયેળન ઓપ ઇસન્ડમા (ટી.આય. આઈ.એપ.ઈ.ડી) દ્વાયા ળરૂ કયામેર શરેનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

110. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેરી ી.એભ.એવ.લામ.એભ. મજનાભાાં રાબાથી કેટરાાં 
લગની ઉંભય સધુી મગદાન આી ળકે છે ? 

 

111. ગજુયાત યાજ્મભાાં કુર કેટરી વયકાયી ઔદ્યળગક તારીભ વાંસ્થાઓ (I.T.I) આલેરી છે ? 

 

112. બાયતના લતગભાન કામદા અને ન્મામભાંત્રી કણ છે ? 

 

113. ફેવનકપટ રાન્વપય ભેલલા ભાટે કયુાં ડક્યભેુન્ટ PAN જડ ેરીંક શવુાં જઈએ ? 

 

114. ગજુયાતભાાં કેટરા ાલય ્રાન્ટ છે ? 

 

115. વનભગ ગજુયાત મજના વયકાયના કમા ભાંત્રારમ શઠે આલે છે ? 

 

116. શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા જરજીલન વભળનની ળરૂઆત ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

117. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં કડજજટર ઇન્રાસ્રવચયનુાં વલસ્તયણ કઈ મજના અંતગગત કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

118. વાગયભારા પ્રજેવટ શઠે કસ્ટર કમ્પયવુનટી ડલેરભેન્ટ ્રાનની વલળેતાઓ આભાાંથી કઈ છે ? 

 

119. લડનગયનુાં એ કયુાં પ્રવવદ્ધ ભાંકદય છે, જ્માાં નાગયના ાકયલાકયક દેલતા ળફયાજભાન છે? 

 

120. FASTagભાટે ન્યનૂતભ કયચાર્જ કેટલુાં કયલાનુાં શમ છે ? 

 

121. કવલડ -19 યગચાાથી જે ફાકએ ભાતાવતા ગભુાવમાાં છે એલા ફાકને ભદદ કયલા ભાટેની 
આલક ભમાગદા શુાં છે ? 

 

122. કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરુાં  મજનાન રાબ રેલા ભાટે ળશયેી વલસ્તાયના કુટુાંફની લાવિક આલકભમાગદા 
કેટરી સવુનવિત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

123. લનફાંધ ુકલ્માણ મજના કના દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

124. કન્માઓ ભાટેની સ્ટ એવ.એવ.વી સ્કરયળીન રાબ ક્યાાંથી ક્યાાં સધુીના અભ્માવ ભાટે 
એન.ટી.ડી.એન.ટી. કન્માઓ રઈ ળકે છે ? 

 

125. નવગયી, વવવનમય, જુવનમય સ્કરૂ ભાટે ફાકને તૈમાય કયલા ભકશરા અને ફાવલકાવ વલબાગ દ્વાયા 
કઇ મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 


