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1. વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ખેડૂતોને ટે્રક્ટરની સવુવધા પ્રદાન કરવા કઈ યોજના શરૂ કરી છે ? 

 

2. કઈ યોજના અંતર્ગત ખેતીના હતે ુમાટે વાહનો ખરીદવા લાભાર્થીઓને નાણાકીય સહાય મળે છે ? 

 

3. મોરરિંર્ા ઓલલફેરા સામાન્દ્ય રીતે કયા નામે ઓળખાય છે ? 

 

4. ભારત સરકારના ડેરી સહકાર મતં્રાલય દ્વારા આરંભાયેલ ડેરી સહકાર યોજના કયા મહાપરુુષના જન્દ્મરદન 
વનવમત્તે દેશને સમવપિત કરવામા ંઆવી ? 

 

5. ગજુરાતના કયા જજલ્લાનો હાફૂસ કેરીનો પાક વખણાય છે ? 

 

6. આપલે પૈકી કયુ ંબળતણ સૌર્થી સસતુ ંછે ? 

 

7. ગજુરાત સરકાર દ્વારા ગજુરાત રાજ્યમા ંકેટલા વવજ્ઞાન સમદુાય કેન્દ્રો ખોલવામા ંઆવયા ંછે ? 

 

8. SCOPEની સર્થાપના ગજુરાત સરકાર દ્વારા કયા વષગમા ંકરવામા ંઆવી હતી ? 

 

9. વવદ્યાર્થીઓને ટોકન દરે ટેબલેટ આપવાની યોજના કઈ છે ? 

 

10. માધ્યવમક અન ેઉચ્ચતર માધ્યવમકકક્ષાની તમામ લલેખત પરીક્ષાઓ માટે ગજુરાત સરકારના ં
ધારાધોરણો મજુબ શારીરરક રીતે અશક્ત વવદ્યાર્થીઓન ેકેટલો વધ ુસમય આપવામા ંઆવે છે ? 

 

11. અલ્પ સાક્ષરતા કન્દ્યાવનવાસી શાળા યોજનામા ંવવદ્યાર્થીઓને માવસક કેટલુ ંસટાઇપેન્દ્ડ આપવામા ંઆવે છે 
? 

 

12. નીચનેામારં્થી કઈ શૈક્ષલણક પદ્ધવત વધ ુઇન્દ્ટરેક્ક્ટવ અને વવદ્યાર્થી કેક્ન્દ્રત છે ? 

 

13. પવૂગ પ્રાર્થવમક વશક્ષણ અને કુપોષણવનવારણ માટેની યોજના કઈ છે ? 

 

14. ગજુરાતમા ંબટાકાનુ ંસશંોધન કેન્દ્ર ક્ા ંઆવેલુ ંછે ? 
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15. શ્રી ર્ોવવિંદગરુુ યવુનવવસિટીનુ ંવડંુ મર્થક પચંમહાલ જજલ્લામા ંક્ા ંઆવલેુ ંછે ? 

 

16. MGVCLનુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે ? 

 

17. વવન્દ્ડ એનજી અન ેસોલાર એનજીનો સમાવેશ કઈ ઊર્જગમા ંર્થાય છે ? 

 

18. ગજુરાતના કયા વવસતારમા ંવવન્દ્ડ વમલ વધ ુપ્રમાણમા ંજોવા મળે છે ? 

 

19. વવશ્વના પ્રર્થમ કેનાલ ટોપ સોલાર પાવર પ્રૉજેક્ટનુ ંઉદ્ઘાટન કોણે કરેલ છે ? 

 

20. રકસાન સયૂોદય યોજનાનો ગજુરાત રાજ્યમા ંકોના દ્વારા આરંભ કરવામા ંઆવયો છે ? 

 

21. ઉજ્જવલ રડસકોમ એશ્યોરન્દ્સ યોજના બીર્જ કયા નામર્થી ઓળખાય છે ? 

 

22. દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામજ્યોવત યોજના કોણ ેશરૂ કરી છે ? 

 

23. GSTનો એક ઉદે્દશ શુ ંછે ? 

 

24. જુલાઈ 2022ની સ્સર્થવતએ પ્રધાનમતં્રી સરુક્ષા વીમા યોજના અંતર્ગત 20 રૂવપયામા ંકેટલા લાખ રૂવપયાનો 
દુર્ગટના વીમો મળે છે ? 

 

25. PSUનુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે ? 

 

26. ભારતમા ંરોજર્ારીનો સૌર્થી મોટો સ્ત્રોત કયા ક્ષતે્રમા ંછે ? 

 

27. ગજુરાત સફાઈ કામદાર વવકાસ વનર્મ કયા વવભાર્ હસતર્ત કાયગરત છે ? 

 

28. ગજુરાત સરકાર દ્વારા જન્દ્ માષ્ ટમી તર્થા રદવાળીના તહવેારો દરમ્ યાન કયા કાડગધારકોન ેપ્રવત કાડગ એક 
લલટર તેલનુ ંરાહતદરે વવતરણ કરવામા ંછે ? 

 

29. સયૂગદેવને સમવપિત કોણાકગ સયૂગમરંદર ભારતના કયા રાજ્યમા ંઆવલેુ ંછે ? 
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30. ગજુરાતમા ંકુલ કેટલા ંવલ્ડગ હરેરટેજ સર્થળ આવેલા ંછે ? 

 

31. મધ્યકાલીન ગજુરાતી સારહત્યના કયા કવવ જન્દ્મર્થી જ અંધ હતા ? 

 

32. ભારતીય ઉપખડંમા ંપહલેુ ંશહરે કઈ નદીના રકનારે પારં્રેલુ ંહતુ ં? 

 

33. વવશ્વમા ંવસતા ગજુરાતીઓ અને વવદેશીઓ ગજુરાતના ંવવવવધ સર્થળોની મલુાકાત લે તેવા શભુ 
આશયર્થી ગજુરાતમા ંકઈ પોલલસી બનાવાઈ છે ? 

 

34. માતશૃ્રાદ્ધ માટે ગજુરાતમા ંકઈ જગ્યાનો મરહમા છે ? 

 

35. રાજ્યના 50 વવકાસશીલ તાલકુાના NFSA હઠેળ સમાવવષ્ટ AAY, BPL, APL-1 અને APL-2 
રેશનકાડગધારક કુટંુબોને પ્રોટીનસભર આહાર મળી રહ ેત ેમાટે શનેા વવતરણની યોજના સરકાર દ્વારા 
અમલમા ંમકૂવામા ંઆવી છે ? 

 

36. નીચનેામારં્થી કયુ ંસર્થળ લચકનકારી (એમ્રોઈડરીની પરંપરાર્ત કળા) માટે પ્રખ્યાત છે ? 

 

37. ઐવતહાવસક નવલકર્થા 'જય સોમનાર્થ'ના લેખકનુ ંનામ શુ ંછે ? 

 

38. ગજુરાત રાજ્યના વન અને પયાગવરણ મતં્રી કોણ છે ? 

 

39. મારં્લ્ય વનનો વવસતાર કેટલો છે ? 

 

40. કયા 'વન'મા ંવાસંના વવવવધ ઉત્પાદનો છે ? 

 

41. રતનમહાલ સલોર્થ રીંછ અભયારણ્ય કયા જજલ્લામા ંઆવેલુ ંછે ? 

 

42. ગજુરાતના નવસારી જજલ્લામા ંકયુ ંરાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલુ ંછે ? 

 

43. ગજુરાતના અમરેલી જજલ્લામા ંકયુ ંઅભયારણ્ય આવેલુ ંછે ? 

 

44. ખીજરડયા અભયારણ્ય ગજુરાતના કયા જજલ્લામા ંઆવેલુ ંછે ? 
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45. ગજુરાતી ભાષામા ંપ્રસારણ રજૂ કરતી રાષ્ટ્રીય ચનેલનુ ંનામ શુ ંછે ? 

 

46. ગ્લોબલ વોવમિંર્ની અસરર્થી ક્ા ક્સફયરના તાપમાનમા ંવધારો ર્થાય છે ? 

 

47. કઈ પયાગવરણીય ર્ટના CFC સાર્થે જોડાયેલી છે ? 

 

48. વીર મેર્માયા બલલદાન' પરુસકાર યોજનાની ર્ોષણા કયા વષગમા ંકરવામા ંઆવેલ હતી ? 

 

49. વવશ્વ કેન્દ્સર રદવસ ક્ારે ઉજવવામા ંઆવ ેછે ? 

 

50. ર્રેલુ ંજોખમી કચરાન ેઅલર્ કરવા કયા રંર્ની કચરાપેટીનો ઉપયોર્ ર્થાય છે ? 

 

51. નીચનેામારં્થી કઈ દવા તાવના રકસસામા ંલેવામા ંઆવે છે ? 

 

52. પ્રારંલભક ર્ભાગવસર્થાના જોખમો કયા છે ? 

 

53. નીચનેામારં્થી કયુ ંવવધાન રક્તદાન માટે સાચુ ંછે ? 

 

54. નીચનેામારં્થી કઈ સવેા આરોગ્યસવેા વયવસર્થાપન કેન્દ્ર (એચએસએમસી) દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવે છે 
? 

 

55. કયા વવટાવમનને રોર્પ્રવતરોધક વવટાવમન કહવેાય છે ? 

 

56. નીચનેામારં્થી કયુ ંવનવેદન શાળા આરોગ્ય કાયગક્રમ માટે સાચુ ંછે ? 

 

57. સવસર્થ ભારત મોબાઇલ એપ્લલકેશન માટે કઈ બાબતો લાગ ુપડે છે ? 

 

58. એલજીના કારણે કયો રોર્ ર્થાય છે ? 

 

59. ગજુરાતની પ્રર્થમ કૃવષ યવુનવવસિટીની સર્થાપના ક્ા ંકરવામા ંઆવી હતી ? 

 

60. ગજુરાત રાજ્ય હને્દ્ડલમૂ અને હસતકલા વવકાસ વનર્મની સર્થાપના માટે શા માટે કરવામા ંઆવી હતી ? 
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61. SFURTIનુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે ? 

 

62. બેંરકિંર્, વીમા અને મડૂી બર્જરોમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય વયવહારો માટે વવશ્વકક્ષાનુ ંઇન્દ્રાસટ્રક્ચર ધરાવતુ ં
ભારતનુ ંપહલેુ ંઓપરેશનલ સમાટગ વસટી અને ઇન્દ્ટરનેશનલ ફાઇનાસ્ન્દ્સયલ સવવિસ સેન્દ્ટર (IFSC) કયુ ંછે ? 

 

63. ક્રાફ્ટ લબઝનસે ડેવલપમેન્દ્ટ સેન્દ્ટરનુ ંસચંાલન કોના હસતક છે ? 

 

64. વાદળી ક્રાવંત શનેી સાર્થે સબંવંધત છે ? 

 

65. ગ્રામોદ્યોર્ વવકાસની યોજના હઠેળ મધમાખી ઉછેરની પ્રવવૃત્ત માટે કોણ અરજી કરી શકે છે ? 

 

66. કારીર્રોના સમહૂને વયાવસાવયક રીતે સચંાલલત અને સવ-વનભગર સામદુાવયક સાહસમા ંસમાવીને 
ભારતીય હસતકલાન ેપ્રોત્સાહન આપવાનો ઉદે્દશ કઈ યોજનાનો છે ? 

 

67. સતુરાઉ કાપડ અંર્ે સશંોધન કરતી સસંર્થા 'અટીરા' કયા ંઆવેલી છે ? 

 

68. મહાત્મા ર્ાધંી લેબર ઇપ્ન્દ્સટટયટૂ નીચેનામારં્થી કયા શહરેમા ંઆવલેુ ંછે ? 

 

69. પી .એમ. એસ. વાય. એમ. યોજનાનો મખુ્ય હતે ુકયો છે ? 

 

70. ભારત સરકારની પ્રધાનમતં્રી દક્ષતા અને કુશલતા સપંન્ન રહતગ્રાહી યોજનાનો પ્રારંભ કયા વષગમા ંર્થયો 
હતો ? 

 

71. ગજુરાત સરકારના ગજુરાત શ્રમયોર્ી કલ્યાણ બોડગ દ્વારા કેન્દ્ર શરૂ કરવા માટે કઈ યોજના શરૂ કરવામા ં
આવી છે ? 

 

72. ગજુરાત સરકાર શ્રમયોર્ી કલ્યાણ બોડગની વવહારધામ યોજના અંતર્ગત કયો લાભ મળે છે ? 

 

73. તાજેતરમા ંર્જહરે ર્થયેલી ભારત સરકારની કઈ યોજનાર્થી દેશસવેાનો ઉમદા અવસર યવુાનોને પ્રાલત 
ર્થશે ? 
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74. અનસુલૂચત ર્જવતના લોકોને બેન્દ્કમા ંલોન લીધા વર્ર સવરોજર્ારી મેળવવા ટલૂ કીટ આપતી ગજુરાત 
સરકારની યોજના કઈ છે ? 

 

75. યવુાનોને રોજર્ાર પરૂો પાડવા માટે ઉપયોર્ી પોટગલ અન ેમોબાઈલ એપ્લલકેશનનો પ્રારંભ ગજુરાતના 
કયા મખુ્યમતં્રીશ્રીએ કરાવયો હતો ? 

 

76. નીચનેામારં્થી કઈ યોજનાનો હતે ુબેરોજર્ાર નાર્રરકોને રોજર્ારીની તક પરૂી પાડવાનો છે ? 

 

77. મખુ્યમતં્રી એપ્રવેન્દ્ ટસ યોજના કયા રાજયની સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામા ંઆવી છે ? 

 

78. ભારતના વડાપ્રધાનની વનમણકૂ કોણ કરે છે ? 

 

79. મખુ્યમતં્રી ભપૂેન્દ્રભાઈ પટેલ કયા મતવવસતારમારં્થી વવધાનસભાના પ્રવતવનવધ સભ્ય છે ? 

 

80. ગજુરાતમા ંમારહતી અવધકારનો કાયદો કયા વષગમા ંલાગ ુકરવામા ંઆવયો હતો ? 

 

81. રાષ્ટ્રીય માનવઅવધકાર આયોર્ની સર્થાપના ક્ારે કરવામા ંઆવી હતી ? 

 

82. કયો પ્રૉજેક્ટ ગજુરાતના શહરેોમા ંમફત Wi-Fi પ્રદાન કરે છે ? 

 

83. પ્રધાનમતં્રી ઉજ્જવલા યોજના કોની સાર્થે સબંવંધત છે ? 

 

84. ધરોઈ ડેમ કઈ નદી પર આવેલો છે ? 

 

85. નીચનેામારં્થી કયો રોર્ પાણીના પ્રદૂષણન ેકારણે ર્થાય છે ? 

 

86. નારાયણ સરોવર કયા જજલ્લામા ંઆવલેુ ંછે ? 

 

87. કચ્છનુ ંનાનુ ંરણ અને ખભંાતનો અખાત કયા સરોવરર્થી જોડાયેલા ંછે ? 

 

88. કઈ યોજના હઠેળ હાઈ-સપીડ ઇન્દ્ટરનેટ સેવાઓ પરૂી પાડવા માટે ગજુરાત રાજ્યમા ં100 MBPS 

ઓક્લટકલ ફાઈબર નેટવકગ તયૈાર કરવામા ંઆવયુ ંછે ? 
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89. સાસંદ આદશગ ગ્રામયોજના ક્ારર્થી અમલમા ંઆવી ? 

 

90. કઈ યોજનાનો હતે ુસમગ્ર દેશમા ંગ્રામીણ વવકાસ ક્લસટર બનાવવાનો છે ? 

 

91. ગજુરાતમા ંર્રીબકલ્યાણ મેળાનુ ંઆયોજન કોના દ્વારા કરવામા ંઆવ ેછે? 

 

92. કઈ યોજનાનો હતે ુગ્રામીણ સર્થાવનક સસંર્થાઓને મજબતૂ, આવર્થિક રીતે સ્સર્થર અને વધ ુકાયગક્ષમ 
બનાવવાનો છે ? 

 

93. ગજુરાતમા ં'વમશન મરં્લમ'્ યોજના કયા વષગર્થી શરૂ કરવામા ંઆવી છે ? 

 

94. PM -KISAN સમ્માનવનવધ યોજના ક્ારે શરૂ કરવામા ંઆવી હતી ? 

 

95. પ્રધાનમતં્રી રકસાન માન ધન યોજના કયારે શરૂ કરવામા ંઆવી હતી ? 

 

96. સટેચ્ય ુઓફ યવુનટીનુ ંઉદ્ઘાટન ક્ારે કરવામા ંઆવયુ ંહતુ ં? 

 

97. મહાત્મામરંદર કયા જજલ્લામા ંઆવેલુ ંછે ? 

 

98. વસિંધ ુખીણની સસંકૃવતના સૌર્થી મહત્ત્વપણૂગ સર્થળો પૈકીનુ ંએક લોર્થલ કયા જજલ્લામા ંઆવેલુ ંછે ? 

 

99. કંડલા બદંર કયા રાજ્યમા ંઆવેલુ ંછે ? 

 

100. દાડંી પલુ ક્ા ંઆવલેો છે ? 

 

101. વષગ 2021મા ંગજુરાતમા ંનવી વહીકલ સકે્રપજે પોલલસીનુ ંલોકાપગણ કોણે કયુગ હતુ ં? 

 

102. PM ર્વત શસ્ક્ત શુ ંછે ? 

 

103. પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજનાનો હતે ુશો છે ? 

 

104. RRTS નુ ંપરંુૂ નામ શુ ંછે ? 
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105. ભારતનુ ંસૌર્થી મોટંુ માછલીર્ર કયુ ંછે ? 

 

106. મૈસરુમા ંઓલ ઇક્ન્દ્ડયા ઇપ્ન્દ્સટટયટૂ ઑફ સપીચ એન્દ્ડ રહયરરિંર્ (AIISH) માટે સેન્દ્ટર ઑફ એક્સલન્દ્સ 
લબક્લ્ડિંર્નુ ંઉદ્ઘાટન કોણ ેકયુું હતુ ં? 

 

107. ગજુરાતમા ંલચલ્રન્દ્સ યવુનવવસિટી ક્ા ંઆવેલી છે ? 

 

108. શ્રેષ્ટા (SHRESHTA) યોજનાના લાભાર્થીઓ કોણ છે ? 

 

109. GATE/GPAT/CAT/CMAT/GRE/IELTS/TOFEL દ્વારા ઉચ્ચ વશક્ષણમા ંપ્રવશે મેળવવા ઇચ્છતા SC 

અને ST વવદ્યાર્થીઓ માટે કઈ યોજના છે ? 

 

110. એમ-યોર્ યોજના ક્ારે શરૂ કરવામા ંઆવી હતી ? 

 

111. વમશન સાર્ર યોજનાના વમશન-૩ હઠેળ વવયેતનામ અને કંબોરડયામા ંવવનાશક પરૂ પછી કયા 
ભારતીય જહાજ દ્વારા રાહત સામગ્રી પહોંચાડવામા ંઆવી હતી ? 

 

112. કોવવડ રાહત અંતર્ગત ચોખાનો જથ્ર્થો પોટગ એન્દ્જોઆન, કોમોરોસમા ંક્ારે મોકલવામા ંઆવયો હતો ? 

 

113. CMSSનુ ંપરંુૂ નામ જણાવો. 
 

114. પાણી પહોંચાડવુ ંદુર્ગમ હતુ ંતવેા વવસતારોમા ંસરકારશ્રીની કઈ યોજના મારફત ર્ર ર્ર પાણી 
પહોંચત ુર્થયુ ં? 

 

115. ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકરની જન્દ્મજયતંી ક્ારે ઉજવવામા ંઆવે છે ? 

 

116. 8મી માચગને કયા રદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ? 

 

117. સર્ભાગ અને ધાત્રી માતાઓની પોષણ સ્સર્થવતમા ંસધુાર લાવવા માટે કઈ યોજનાનો અમલ ર્થયલે છે ? 
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118. કઈ યોજના અંતર્ગત શાળાએ ન જતી કંુવારી રકશોરીઓને પ્રજનન અને બાળઆરોગ્ય અંર્ે ર્જણકારી 
આપવામા ંઆવે છે ? 

 

119. ડૉ. આંબેડકર સરકારી કન્દ્યા છાત્રાલય દ્વારા કઈ સહાય પરૂી પાડવામા ંઆવે છે ? 

 

120. PURNA પ્રૉજેક્ટનો ઉદે્દશ શો છે ? 

 

121. ગજુરાત સરકારમા ંપ્રર્થમ મરહલા મતં્રી કોણ હતા ? 

 

122. હરીજરી કલા વવકસાવનાર પ્રર્થમ ગજુરાતી મરહલા કોણ છે ? 

 

123. ભારતના સૌર્થી નાની વયના ચ ૂટંાયેલ અંધ ગજુરાતી મરહલા સરપચંનુ ંનામ આપો. 
 

124. ગજુરાતના ંપ્રર્થમ મરહલા સનાતક કોણ હતા ં? 

 

125. રાષ્ટ્રીય બાલલકા રદવસ ક્ારે ઉજવવામા ંઆવે છે ? 
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