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1. વોથી લધાયે કાજુનુું ઉત્ાદન બાયતના કમા યાજ્મભાું થામ છે ? 

 

2. ઓયેળન બ્રેકફડડ મજના શઠે કમા પ્રકાયનુું વળક્ષણ સધુાયી ળકામ ? 

 

3. ઉકાઈ થભડર ાલય સ્ટેળન કઈ નદીની નજીક આલેલુું છે ? 

 

4. બાયતીમ અથડવ્મલસ્થાન મખુ્મ આધાય શુું છે ? 

 

5. લવુંતત્વલભાું વલવલધ યાજમ દ્વાયા ળાનુું પ્રદળડન મજલાભાું આલે છે ? 

 

6. વીદી વૈમદની જાી ગજુયાતના કમા ળશયેભાું આલેરી છે ?  

 

7. બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વુંગીતન તશલેાય (વપ્તક) વાભાન્મ યીતે દય લે ગજુયાતના ક્યા ળશયેભાું મજલાભાું 

આલે છે ? 

 

8. ગજુયાતના પ્રથભ બોવતક વલજ્ઞાની કણ શતા ? 

 

9. દદલ્શી ખાતે ડાડ.આંફેડકય ઇન્ટયનેળનર વેન્ટય સ્થાલલાન વલચાય દયણૂડ કયનાય બાયતના લડાપ્રધાન 

કણ છે ? 

 

10. ગાુંધીજીન જન્ભ ક્યાયે થમ શત ? 

 

11. ગજુયાતની કઈ વલભવૂતને ભયણયાુંત બાયતયત્નનુું વન્ભાન ભળયુું શતુું ? 

 

12. અડારજની લાલ કણે ફુંધાલી શતી ? 

 

13. ગજુયાતનાું જાણીતાું બીર રકગાવમકાનુું નાભ જણાલ. 
 

14. અંગે્રજની કઈ નીવતથી બાયતભાું યજલાડાઓનુું તન થયુું ? 

 

15. કચ્છભાું વોથી ઊંચ ડુુંગય કમ છે ? 
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16. ખુંબાતના અખાતભાું કમ ફેટ આલેર છે ? 

 

17. ફયડા ડુુંગયનુું વોથી ઊંચુું વળખય કયુું છે ? 

 

18. શદયમાણાનુું યાજ્મ પ્રાણી કયુું છે ? 

 

19. ખલુ્રાભાું ળોચદિમાને દૂય કયલા અને ઘન કચયાના વ્મલસ્થાન ભાટે 2014ભાું કયુું દેળવ્માી અભબમાન 

ળરૂ કયાયુું છે ? 

 

20. ઓઝન લાય ુલાતાલયણના કમા સ્તયભાું ક્સ્થત છે ? 

 

21. શ્રી શ્માભજી કૃષ્ણ લભાડનુું સ્ભાયક ગજુયાતભાું કઈ જગ્માએ આલેલ ુછે ? 

 

22. નીચેનાભાુંથી કયુું વતૃ્ત બાયતભાુંથી વાય થામ છે ? 

 

23. વનક્ષમ ણ મજના શુું છે ? 

 

24. ગજુયાત યાજ્મભાું વુંયક્ષણ અને એયસ્ેવ ભેન્યપેુવચદયિંગ ભાટે વઘન મડૂી રાલલાના શતે ુવાથે કઈ નીવત 

યજૂ કયલાભાું આલી છે? 

 

25. ગજુયાતનુું ધ્ાુંગધ્ા ગાભ ળાના ઉત્ાદન ભાટે જાણીતુું છે ? 

 

26. બાયતનુું વોથી લધ ુભાઈકા (અફયખ ) ઉત્ાદક યાજ્મ કયુું છે ? 

 

27. ગજુયાત યાજ્મના યજગાયલાુંછુ યલુાન યજગાયરક્ષી ભાદશતી ભેલી ળકે તેલી ઓનરાઈન કર વેન્ટય 

મજનાનુું નાભ શુું છે ? 

 

28. પ્રધાનભુંત્રી શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી કમા ભતવલસ્તાયભાુંથી ચ ૂુંટામેરા વુંવદવભ્મ છે? 

 

29. 26ભી જાન્યઆુયીના દદને કમા યાષ્રીમ લડની ઉજલણી કયલાભાું આલે છે ? 

 

30. ાણીભાું TDS ઘટાડલા ભાટે નીચેનાભાુંથી કઈ તકનીકન ઉમગ થામ છે? 
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31. બાયતની ુંચામતી યાજ પ્રણારી કેટરા સ્તયની છે ? 

 

32. ગજુયાતભાું વોથી જૂનુું ગીતાભુંદદય કમા ળશયેભાું આલેલુું છે ? 

 

33. આવાભભાું ફનેરા ફગીફીર રુનુું ઉદઘાટન કણે કયુું ? 

 

34. બાયતના વોપ્રથભ ચ ૂુંટણી કવભળનય કણ શતા? 

 

35. યાષ્રીમ ઉચ્ચતય વળક્ષા અભબમાન (RUSA) મજનાન રાબ છેલ્રા ફે લડભાું ગજુયાતની કેટરી 

યવુનલવવિટીઓએ ભેવ્મ છે ? 

 

36. પ્રથભ બાયતીમ વનળાનેફાજ અને ભદશરા રીવ અવધકાયી તયીકે વનભણકૂ ાભેર શરેા સ્ટડવ 

ગજુયાતી વભુન કણ છે ? 

 

37. ફધા દેળએ કમા યેખાુંળવતૃ્ત ઉયના સ્થાવનક વભમને વાલડવત્રક વભમ તયીકે સ્લીકામો છે ? 

 

38. ગજુયાતભાું લાત્રક અને ભશી નદી લચ્ચેન પ્રદેળ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

39. ગજુયાતનુું કયુું ળશયે 'વોયાષ્રનુું ેદયવ' ગણામ છે ? 

 

40. ઘાના ક્ષી અબમાયણ્મ કમા યાજ્મભાું આલેલુું છે ? 

 

41. 'ઇન્ન્ડકા' સુ્તકના રેખકનુું નાભ જણાલ. 
 

42. સ્લતુંત્રતા છી વલનફા બાલેએ કયુું આંદરન ચરાવ્યુું ? 

 

43. તાુંજયનુું યાજયાજેશ્વય ભુંદદય કમા લુંળના યાજાએ ફનાવ્યુું શતુું ? 

 

44. સપુ્રવવદ્ધ એભરપન્ટાની ગપુાઓ ક્યાું આલેરી છે ? 

 

45. ચુંદ ફયદાઈએ કમા ભશાકાવ્મની યચના કયી શતી ? 

 

46. નીચેનાભાુંથી કમા યાજ્મભાું 'એફય' દશલ્વ આલેલુું છે ? 
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47. ફુંગાની ખાડી ક્યાું આલેરી છે ? 

 

48. કમા યાજ્મભાું વોથી લધ ુકે્ષત્રપ છે ? 

 

49. દકળનગુંગા નદી કમા યાજ્મભાું લશ ેછે ? 

 

50. ગજુયાતભાું બરૂચ કઈ નદીને દકનાયે આલેલુું છે ? 

 

51. બાયતભાું વો પ્રથભ સમૂોદમ કમા યાજ્મભાું થામ છે ? 

 

52. લલ્ડડ ફક્વવિંગ ઓગેનાઈઝેળનનુું સતૂ્ર શુું છે ? 

 

53. ભચન્નાસ્લની સ્ટેદડમભ કમા ળશયેભાું આલેલુું છે ? 

 

54. ફેઝફરનુું યભતનુું ભેદાન કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

55. ટેફર ટેવનવનુું જૂનુું નાભ શુું છે ? 

 

56. યણજી રપી ટનૂાડભેન્ટ શુું છે ? 

 

57. ભેજય ધ્માનચુંદ કઈ યભત વાથે જડામેરા શતા ? 

 

58. દશેટાઇદટવ એ કમા લામયવને કાયણે થામ છે ? 

 

59. કમા પ્રાચીન બાયતીમ ભચદકત્વકને વર્જયીના વતા તયીકે ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

60. બાયતના યાષ્રીમ ક્ષીનુું નાભ શુું છે ? 

 

61. કામદાનુું ળાવન અને કામદ ફનાલલાની દ્ધવત એ કમા દેળના ફુંધાયણભાુંથી રેલાભાું આલી છે ? 

 

62. ગજુયાતભાું વલધાનવબાના વભ્મની કુર વુંખ્મા કેટરી છે ? 

 

63. સપુ્રીભકટડના ન્મામાધીળની વનવવૃત્તની લમભમાડદા કેટરા લડની છે ? 
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64. બાયત વયકાયનુું તભાભ કાયફાયી કામડ કના નાભે ચારે છે ? 

 

65. દેત્રજ તાલકુ ગજુયાત યાજ્મના કમા જજલ્રાભાું આલેર છે ? 

 

66. કમા કે્ષત્રભાું ઓઝનના સ્તયભાું અલક્ષમ જલા ભે છે ? 

 

67. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકને બાયતીમ પામકરજીના વતા અથલા બાયતભાું ળેલાળાસ્ત્રના વતા તયીકે 

ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

68. પ્રખ્માત ગભણતળાસ્ત્રી શ્રીવનલાવ યાભાનજુનને તેભના જન્ભદદલવ ય શ્રદ્ધાુંજભર આલા ભાટે દય લે 

યાષ્રીમ ગભણત દદલવ ક્યાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? 

 

69. કઈ ણ દાથડના કુંનવલસ્તાય વભમ વાથે ઘટતા જામ છે તેને શુું કશ ેછે ? 

 

70. નીચેનાભાુંથી ળેન ઉમગ મખુ્મત્લે શને્ડ વેવનટાઇઝયભાું થામ છે ? 

 

71. નીચેનાભાુંથી કમ યગ કતૂયાના કયડલાથી થામ છે ? 

 

72. કયુું પ્રાણી આખી જજિંદગી ાણી ીત ુું નથી ? 

 

73. નીચેનાભાુંથી કમ કાફડનન એરર નથી ? 

 

74. યભાણિૂભાુંક કમા અક્ષય દ્વાયા દળાડલલાભાું આલે છે ? 

 

75. બાયતયત્ન એલડડના ભેડરન આકાય શુું છે ? 

 

76. બાયતયત્ન એલડડ ક્યાયથી એનામત કયલાભાું આલે છે ? 

 

77. ડૉ. ધોંડ કેળલ કલેને કમા લે બાયતયત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાું આવ્મા શતા ? 

 

78. લડ 2020ના દ્મ ભૂણ એલડડથી વમ્ભાવનત શ્રી કૃષ્ણમ્ભર જગન્નાથન કમા કે્ષત્રભાુંથી આલે છે? 
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79. લડ 2020ભાું બાયત વયકાય દ્વાયા જાશયે ફાફતના કે્ષત્રભાું નીચેનાભાુંથી કને દ્મભૂણથી નલાજલાભાું 

આવ્મા શતા ? 

 

80. 11ભી જાન્યઆુયીને બાયતભાું કમા દદલવ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

81. આંતયયાષ્રીમ અદશિંવા દદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

82. ઑગષ્ટ િાુંવત દદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

83. યાષ્રીમ વલજ્ઞાન દદલવની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

84. બાયતભાું SBI સ્થાના દદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

85. બાયતભાું રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી દદન ક્યાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

86. બાયતભાું વુંસ્કૃત દદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

87. વલશ્વ અંતમુડખી દદલવ ક્યાયે શમ છે ? 

 

88. લાદી આકાળ ભાટે આંતયયાષ્રીમ સ્લચ્છ લાય ુદદલવ કઈ વુંસ્થા દ્વાયા જાશયે કયલાભાું આવ્મ શત ? 

 

89. બાયતના કમા મખુ્મ ન્મામાધીળે 31 ભાચડ, 2022ના યજ 'પાસ્ટય' નાભનુું વફ્ટલેય રન્ચ કયુું ? 

 

90. ગેનીભેડ એ કમા ગ્રશન ચુંર છે ? 

 

91. બાયતે કમા જૂથ વાથે 'દડજજટર લકડ પ્રાન ૨૦૨૨' અનાવ્મ ? 

 

92. 2022ભાું આઇવીવી અંડય -19 દિકેટ લલ્ડડ ક કમ દેળ જીત્મ શત ? 

 

93. બાયતીમ યેલ્લેભાું કમ ઝન વોથી ભટ છે ? 

 

94. ISROના નલા હ્યભુનૉઇડ યફટનુું નાભ શુું છે જે આગાભી દદલવભાું અલકાળભાું જળે ? 
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95. 2022ભાું બાયતન વોથી ભટ ફ્રદટિંગ વરાય ાલય પ્રાન્ટ ક્યાું સ્થાવત થઈ યહ્ય છે ? 

 

96. ગજુયાતી વાદશત્મકે્ષતે્ર નોંધાત્ર પ્રદાન કયલા ફદર કમ સલુણડચુંરક એનામત કયલાભાું આલે છે ? 

 

97. શાસ્મ નાટક 'બટ્ટનુું બાળું ' કમા વર્જકે રખ્યુું છે ? 

 

98. MOM વભળનને કમ પ્રવતન્ષ્ઠત યુસ્કાય આલાભાું આલે છે ? 

 

99. અક્ગ્ન-1 વભવાઈરની સ્રાઈક યેન્જ કેટરી છે ? 

 

100. અક્ગ્ન-5 કમા પ્રકાયની વભવાઈર છે ? 

 

101. ગજુયાતના ળશયેી વલસ્તાયભાું જભીન વુંાદન લખતે કેટલુું લતય આલાભાું આલે છે ? 

 

102. ખેતીના વચટ વુંચારન અને ખેડતૂના વળક્વતકયણ ભાટે વયદાય વયલય ડભેના કભાન્ડ એદયમાભાું 

કેટરા એગ્ર વરાઇભેદટક પ્રદેળની યચના કયલાભાું આલી છે ? 

 

103. ગજુયાત યાજ્મભાું નાના શાઈડ્ર પ્રજેવટ ભાટે નડર એજન્વી કણ છે ? 

 

104. અયલલ્રી જજલ્રાના ભેશ્વ નદી દકનાયે બયાતા પ્રાચીન ભેાનુું નાભ શુું છે ? 

 

105. ગપુ્તકા દયવભમાન વળલ્કરાનુું મખુ્મ કેન્ર કયુું શતુું ? 

 

106. ુંજાફન પ્રખ્માત તશલેાય કમ છે ? 

 

107. નાવુંિાુંવત તશલેાય બાયતના કમા યાજ્મભાું ઉજલલાભાું આલે છે ? 

 

108. ભૈસયુ દળાયા કમા યાજ્મન 10 દદલવ ઉજલાત તશલેાય છે ? 

 

109. ફાયેશીાની ધધ બાયતભાું કમા સ્થે આલેર છે ? 

 

110. પ્રથભ જ્મવતભરિંગ કયુું છે ? 
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111. અંગે્રજી ચેનર તયીને ાય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા કણ શતી ? 

 

112. ભૈસયૂના લાઘ તયીકે કને ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

113. યમર વવામટીના પેર તયીકે ચ ૂુંટામેરી પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા કણ છે ? 

 

114. અળક ુંદડત કમા કે્ષત્રભાું તેભના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદળડન ભાટે જાણીતા છે ? 

 

115. વત્મન ફઝે નીચેનાભાુંથી કમા કે્ષત્રભાું તેભની શે્રષ્ઠતા ફતાલી છે ? 

 

116. કમ્પ્યટુયભાું ડટેાનુું વોથી નાનુું એકભ કયુું છે ? 

 

117. ભાઈિવફ્ટ ઓદપવભાું વલન્ડઝ ભાટે રકવપ્રમ પે્રઝન્ટેળન પ્રગ્રાભ કમ છે ? 

 

118. કડડે સચૂના વમશૂ શુું કશલેામ છે ? 

 

119. વુંદ કયેર વેરને એક વેરભાું જડલા ભાટે કમ ળબ્દ લયામ છે ? 

 

120. સ્ટેચ્ય ુઓપ યવુનટીના વળલ્કાય તયીકે કને વનયવુત કયલાભાું આવ્મા શતા ? 

 

121. દભક્ષણ બાયતભાું ભુંદદય-સ્થાત્મની કઈ ળૈરી છે ? 

 

122. પતેશયુ વવકયી ક્યાું આલેલુું છે? 

 

123. કમા ભસૂ્તયલેતાએ ઈ.વ. 1893ભાું ગજુયાતના ભસૂ્તયીમ અન્લેણ દયવભમાન વાફયભતી નદીના 

તટભાુંથી આદી અશ્ભ યગુના શવથમાયની ળધ કણે કયી શતી ? 

 

124. બાયતની વોથી ભટી વફ્ટલેય કુંની વલપ્રના પ્રણેતા કણ છે ? 

 

125. બાયતભાું અલકાળમાત્રીઓ અને એયસ્ેવ ટેકનરજીના કે્ષત્રભાું નોંધાત્ર આજીલન મગદાન 

ધયાલતી વ્મક્વતઓને કમ લાવિક એલડડ આલાભાું આલે છે ? 


