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1. વભગ્ર દેળભાાં ગજુયાત કમા ાકભાાં ૭૬% ઉત્ાદન વાથે અગ્રણી છે? 

 

2. ગજુયાત યાજ્મભાાં ભત્્મ ઉછેયભાાં ેટ્રરીંગ કભ પીળ કરેકળન ફટ ખયીદ ક૨લા વશામ મજનાન રાબ 

કને ભલાાત્ર છે? 

 

3. ખેતીકીમ દૃષ્ટટએ ગજુયાતન વોથી વમદુ્ધ પ્રદેળ કમ છે ? 

 

4. વપ ઉદ્યગ વાશવવકતા અને યાટટ્રની અથથવ્મલ્થા ય ભટી શકાયાત્ભક અવયના વલઝન વાથે 

ગજુયાતભાાં ્થામેર વા્ં થા iCreateનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

5. SHODH મજના અંતગથત ગણુલતાયવુત વાંળધન કયતા વલદ્યાથીને કેટુાં ્ટાઇેન્ડ આલાભાાં આલે છે 

? 

 

6. લનફાંધ ુકલ્માણ મજના ક્યાયે ળરૂ થઈ ? 

 

7. ગજુયાતની વોપ્રથભ ેટ્રલરમભ યવુનલવવિટી કમાાં આલેરી છે? 

 

8. ગજુયાતભાાં યીન્યએુફર એનજી ભાટે ૬૦ શજાય શવેટય વલ્તાયભાાં ્થાવત થલા જઈ યશરે વલશ્વના વોથી 

ભટા પ્રજેવટનુાં ખાતમહુતૂથ કણે કયુું ? 

 

9. કામથક્ષભ LED રાઇટટિંગના વલતયણ ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ મજનાની જાશયેાત થઈ છે? 

 

10. ક્ષભતાની દૃષ્ટટએ બાયત લન-ઊજાથકે્ષતે્ર કેટરાભાાં ક્રભે છે ? 

 

11. એવળમાન વોથી ભટ વરાય ાકથ ચાયણકા કેટરા વલ્તાયભાાં વલકવાલામ છે? 

 

12. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગથત 80 લથથી લધ ુલમના વદૃ્ધને ળેન રાબ આલાની જાશયેાત 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

13. જ કઈ કાંની ય વી.એવ.આય. રાગ ુડતુાં શમ ત કાંનીના તાત્કાલરક અગાઉના ત્રણ નાણાકીમ 

લોના વયેયાળ ચખ્ખા નપાની કેટરી ટકાલાયી વી.એવ.આય. ય ખચથ કયલાની પયજ ડળે ? 
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14. ગજુયાત યાજ્મભાાં વભયવ (વાભાન્મ વભયવ -પ્રથભ લખત) થમેર ગ્રાભ ાંચામતને (5001થી 25000 

સધુીની લ્તીલાા) પ્રત્વાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 

 

15. ગજુયાત યાજ્મભાાં યેકડથની જાલણી અને વરાભતી ભાટે અલબરેખાગાય ખાતાની કમ્ેવટય યેકડથ 

વવ્ટભની મજના કમાયથી અભરભાાં છે ? 

 

16. ગ્રાશકના તકયાયના ઝડી વનણથમ ભાટે ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરાાં જજલ્રા કવભળન કાભ કયે છે ? 

 

17. કઈ મજનાભાાં ગજુયાત વયકાય અને દાતાઓન પા 40:60ના ગણુત્તયભાાં શમ છે ? 

 

18. કઈ મજના શઠે ભપત બજનનુાં વલતયણ કયલા ભાટે ચેયીટેફર /ધાવભિક વા્ં થાઓ દ્વાયા ચક્કવ કાચા 

ખાદ્ય દાથોની ખયીદી ય ચકૂલલાભાાં આલતા CGSTની બયાઈ બાયત વયકાય દ્વાયા નાણાકીમ વશામ 

તયીકે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

19. બરૂચનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શતુાં ? 

 

20. ગજુયાતભાાં કમા કાને સલુણથયગુ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

21. આેર વલકલ્ભાાંથી ગજુયાતન શટેયટેજ રૂટ કમ છે? 

 

22. યાજકટ યાજ્મની ્થાના કણે કયી શતી? 

 

23. કઈ વા્ં થા ોયાલણક શ્તપ્રત અને વળરારેખની જાલણી અને વાંળધનનુાં કાભ કયે છે ? 

 

24. અંગે્રજની યાંગબેદની નીવત વાભે વત્માગ્રશની ઘટના ભશાત્ભા ગાાંધીજીના કમા ુ્ તકભાાં છે ? 

 

25. ઝલેયચાંદ ભેઘાણી કમા ગજુયાતી દૈવનક વભાચાયત્રભાાં ત્રકાય શતા ? 

 

26. જાતક કથાઓ કના લૂથજન્ભની કથાઓ છે? 
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27. છાઉ નતૃ્મ એ કમા યાજ્મનુાં પ્રખ્માત રકનતૃ્મ છે? 

 

28. 'ધ ગડ ઓપ ્ભર વથિંગ્વ'નાાં રેલખકા કણ છે ? 

 

29. આઝાદ ટશન્દ પજભાાં યાણી રક્ષ્ભીફાઈ યેજીભેન્ટના કેપ્ટન કણ શતા? 

 

30. કેરટપરભ ઈનટપરભ (યાંત ુનાગકેળય) છડ કમા તીથુંકય (કેલરી વકૃ્ષ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

31. દતયુા ભેટર (ધતયુા) છડ કમા વપ્તવિ (વાત ઋવ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

32. ગજુયાતભાાં નોંધામેર લન્વતની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયની ફૂગ જલા ભે છે ? 

 

33. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના ઉબમજીલી જલા ભે છે ? 

 

34. ગજુયાતભાાં આલેર ફયડા લાઈલ્ડરાઈપ વેન્ચયુીની ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

35. ગજુયાતભાાં આલેર શૂાણેશ્વય લાઈલ્ડરાઈપ વેન્ચયુી કેટરા ચયવ ટક. ભી.ના વલ્તાયભાાં યલક્ષત 

કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

36. ગજુયાત લન વલબાગના લથ 2019ના લન્મજીલ લ્તી ગણતયી પ્રભાણે જ ાંગરી ગધેડા(Wild Ass)ની 

વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

37. ગીય વલ્તાયભાાં કુર કેટરા ડુાંગય આલેરા છે ? 

 

38. જાશયે લશીલટના વલકાવન ત્રીજ તફક્ક (ઈ.વ.1938 થી ઈ.વ. 1947) ળાનાથી વાંફાંવધત છે ? 

 

39. બાયત વયકાય દ્વાયા 2014ભાાં ગાંગા નદીને ્લચ્છ કયલાના આળમથી કયુાં વભળન ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં 

છે? 

 

40. ગજુયાત વયકાયની 1રી જુરાઈ 2021થી ળરૂ થમેરી ગજુયાત ઇરેષ્વટ્રક લાશન ૉલરવી કેટરા લથ સધુી 

અભરભાાં યશળેે? 
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41. ગીય પાઉન્ડળેન દ્વાયા કચ્છ-ભજૂના કમા વલ્તાયને ઘાવના લાલેતય દ્વાયા નુ:જીવલત કયલાભાાં આવ્યુાં ? 

 

42. ભાઇક્ર્કની ળધ કણે કયી શતી? 

 

43. ગશૃયક્ષકદભાાં બયતી થલા ભાટેની ઓછાભાાં ઓછી ળૈક્ષલણક રામકાત કેટરી વનમત કયેરી છે ? 

 

44. વને 1962ભાાં થમેર ચીનના આક્રભણ છી બાયત વયકાય દ્વાયા ગજુયાત યાજ્મભાાં નાગટયક વાંયક્ષણ 

તાંત્રની ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી? 

 

45. અરુણાચર પ્રદેળની 'બ્રહ્મતુ્રા' નદીનુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ? 

 

46. 'ભભતા તરૂણી મજના' ભાટે છકયીઓની લમ ભમાથદા કેટરી છે ? 

 

47. વયકાય દ્વાયા કયુાં લેફ ટથર ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે, જે યઝુય ફે્રન્ડરી ભષ્લ્ટર ચેનર દ્વાયા 

શક્્ટરભાાં ભતી વેલાઓ ભાટે બાયતના દદીઓન પ્રવતવાદ રે છે ? 

 

48. ગજુયાત વયકાયના ઈ - ભભતા પ્રગ્રાભન શતે ુળ છે ? 

 

49. બાયતને તેની 'લરમ મવુત' ક્્થવત ભાટે વત્તાલાય પ્રભાણત્ર કણે યજૂ કયુું ? 

 

50. ાલયભૂ કે્ષત્રને લેગ આલા ભાટે બાયત વયકાયે 2017ભાાં કઈ મજના ળરૂ કયી? 

 

51. ્ટાટથઅ ઇષ્ન્ડમા ઇવનવળએટટલ શઠે ટે્રડભાકથ પાઈર કયલાની પીભાાં ્ટાટથઅને ટયફેટ તયીકે કુર ખચથની 

કેટરી ટકાલાયી ભલા ાત્ર છે ? 

 

52. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે અગયફત્તી વનભાથણ પ્રજેવટભાાં કમા પ્રકાયની વશામ યૂી ાડલાભાાં 

આલે છે ? 

 

53. નેળનર શને્ડભૂ ડલેરભેન્ટ પ્રગ્રાભ (એનએચડીી) ના ઘટકભાાંની એક એલી ટડઝાઇન એન્ડ 

ટેકનરજી અગે્રડળેન (ડીટીય)ુ મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 
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54. કયુાં યાજ્મ 2021ભાાં ્ટાટથઅની દૃષ્ટટએ વોથી લધ ુશે્રટઠ પોભથય યહ્ુાં શતુાં ? 

 

55. ગજુયાત વયકાયની શ્રભમગી અક્ભાત વશામ મજના અંતગથત વશામ ભેલલા ભાટે કેટરા વભમભાાં 

અયજી કયલાની શમ છે ? 

 

56. ગજુયાત વયકાયની મખુ્મભાંત્રી એપે્રષ્ન્ટનવ મજના અંતગથત ટડપ્રભાધાયક વવલામની રામકાત ધયાલતા 

રાબાથીને કેટરા રુવમાનુાં ભાવવક ્ટાઈેંડ આલાભા આલે છે ? 

 

57. શ્રવભકને શભ રન વ્માજ વફવવડી મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે કઈ વા્ં થાની રન ભાન્મ યશળેે ? 

 

58. બાયત વયકાયનાાં કોળલ્મ વલકાવ અને ઉદ્યગવાશવવકતા ભાંત્રારમ શઠે કામથયત 'SANKALP' પ્રકલ્નુાં 

રુુાં નાભ શુાં છે? 

 

59. RTI કામદાને કાયણે નીચેનાભાાંથી કમ અવધકાય લધ્મ છે? 

 

60. સપુ્રીભ કટથની વત્તા કના દ્વાયા લધાયી ળકામ છે ? 

 

61. ફાંધાયણ શઠે સપુ્રીભ કટથની ભવૂભકા શુાં છે ? 

 

62. ગજુયાત વલધાનવબાભાાં કાભધેન ુયવુનલવવિટી અવધવનમભ 2009 ક્યાયે વાય કયલાભાાં આવ્મ? 

 

63. કઈ વા્ં થાઓ ાવે ભાત્ર લશીલટી વા્ં થાઓ વાંફાંવધત અને ન્માવમક વનણથમને રાગ ુકયલાની વત્તા શમ 

છે? 

 

64. કેન્રીમ ભટશરા અને ફાવલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા વવ ઈ-ફવવ કમા લથભાાં રન્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં 

શતુાં? 

 

65. વયકાય દ્વાયા કય અને ડયટુી તયીકે એકવત્રત કયલાભાાં આલતી યકભને શુાં કશલેામ છે ? 

 

66. ભાનલ વલકાવ સચૂકાાંક 2018ભાાં બાયતન ક્રભ કેટર શત ? 
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67. શય ઘય જર કામથક્રભ દ્વાયા કેટરા ગ્રાભીણ ટયલાયને ાઈ દ્વાયા ાણી શોંચાડલાભાાં આલેર છે ? 

 

68. નભથદા કેનાર આધાટયત ીલાના ાણી યુલઠા પ્રજેવટને ગજુયાતની કઈ એજન્વી દ્વાયા ટેક આલાભાાં 

આવ્મ શત ? 

 

69. અંફાજી-ઉભયગાભ વવિંચાઇ વલકાવ મજના શઠે લડદયા, ાંચભશાર અને દાશદ જજલ્રાઓભાાં કઈ 

ાઈરાઈન મજના દ્વાયા ાણી શોંચાડલાનુાં રક્ષ્મ છે? 

 

70. વોની મજનાની લરિંક-4ન વળરાન્માવ કના દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મ? 

 

71. 'વાાંવદ આદળથ ગ્રાભ મજના' ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી? 

 

72. ભયફીભાાં કમ ફાંધ આલેર છે ? 

 

73. ગજુયાતભાાં 5000ની લ્તી ધયાલતી 'ભટશરા વભયવ ગ્રાભ ાંચામત'ને ફીજી લાય કેટરા રુવમાનુાં 

અનદુાન 'વભયવ ગ્રાભ ાંચામત' મજના શઠે આલાભાાં આલે છે? 

 

74. તાકુા/જજલ્રા ાંચામતભાાં આભાંવત્રત વભ્મ તયીકે કણ શમ છે? 

 

75. ાંચામત ય કનુાં વનમાંત્રણ શમ છે? 

 

76. 2018ભાાં માત્રાધાભ ફેટ દ્વાયકાના વલકાવ ભાટે ગજુયાત વલત્ર માત્રાધાભ વલકાવ ફડથ દ્વાયા કેટરી 

નાણાકીમ વશામ પાલલાભાાં આલી શતી ? 

 

77. 2020ના mygovtindia ના ટ્લીટ મજુફ બાયતના કેટરા ળશયેભાાં ભેટ્ર યેર શતી? 

 

78. ટશિંદુ ધભથના વલત્ર ્થ ચાય ધાભના જડાણ ભાટે કઈ યેરલે મજના ળરૂ થઈ ? 

 

79. ગજુયાતભાાં ટપલ્ભ શટુીંગને પ્રત્વાટશત કયલા વયકાયે કઈ વરીમયન્વ રીવી અનાલી? 
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80. '્ટેચ્ય ૂઑપ યવુનટી'નુાં ઉદ્ઘાટન બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ ક્યાયે કયુું ? 

 

81. મખુ્મભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજનાન મખુ્મ શતે ુકમ છે ? 

 

82. વેન્ટ્રર યવુનલવવિટી ઓપ ગજુયાત કેટરા એકય જભીનભાાં વલકવાલલાભાાં આલળે? 

 

83. ગજુયાત વયકાયે નેળનર પયેક્ન્વક વામન્વ યવુનલવવિટીને કેટરી જભીન પાલી છે? 

 

84. ્ટાટથ -અપ્વ અને ઉદ્યગવાશવવકની વતત વલકવવત ઈકવવ્ટભ ફનાલલાની મજના કઈ છે? 

 

85. ધયણ 11થી 12ભાાં બણતા SERO લઝટટલ ફાકને SERO લઝટટલ વળટમવવૃત્ત મજના શઠે શુાં 

રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

86. વશકાય વભત્ર મજના શુાં છે ? 

 

87. આઝાદ બાયતના વોપ્રથભ ગલનથય જનયર કણ શતા? 

 

88. વલધલા વશામ મજનાન રાબ રેલા ઇચ્છતા ળશયેી વલ્તાયના વલધલા ફશનેના કુટુાંફની લાવિક 

આલકભમાથદા કેટરી સવુનવિત કયલાભાાં આલી છે? 

 

89. ભાઈ યભાફાઈ આંફેડકય વાત પેયા વમશૂરગ્ન મજનાન રાબ રેલા ભાટે કઈ લેફવાઇટ ય 

ઓનરાઇન અયજી કયલાની શમ છે? 

 

90. ગજુયાત ્ટથ રીવી 2022 - 2027 ભાાં ચનુાંદા યભતલીય ભાટે કેટરાાં નલા ઉચ્ચ પ્રદળથન કેન્ર 

(HPCS) ્થાલાની ટયકલ્ના કયલાભાાં આલી છે? 

 

91. ગજુયાતભાાં એવનભર કેય વેન્ટય કેટરા રાખના ખચે તૈમાય કયલાભાાં આવ્યુાં છે? 

 

92. સયુતભાાં યજગાય ટદલવ વનવભતે્ત મખુ્મભાંત્રીશ્રીએ યજગાયી યૂી ાડલા કમા ટથરન શબુાયાંબ કયાવ્મ 

શત? 
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93. 'મખુ્મભાંત્રી નાશયી કેન્ર મજના'ની ્થાના ભાટે કેટરી ભટશરાઓનુાં ્લવશામ જૂથ શવુાં જઈએ ? 

 

94. નેળનર આમનથ મજના'ભાાં ળાાએ ન જતાાં ફાકને કના દ્વાયા અઠલાટડમાભાાં એક લાય IFA ની 

ગી આલાભાાં આલે છે ? 

 

95. 'પ્રધાનભાંત્રી ઉજ્જલરા મજના' (PMUY) ની ળરૂઆત પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયેન્રબાઈ ભદી દ્વાયા કમા લે 

થઈ શતી ? 

 

96. બાયતનાાં ાંજાફ અને શટયમાણા એ ફે યાજ્મની યાજધાની કઈ છે ? 

 

97. કયુાં ્થ બાયતનુાં વટવફગથ તયીકે ઓખામ છે? 

 

98. બાયતભાાં તાંતલુાદ્ય વવતાયનુાં પ્રચરન કણે કયુું શતુાં? 

 

99. બાયતભાાં ટશભારમ લથતભાાનુાં વોથી ઊંચુાં વળખય કયુાં છે ? 

 

100. 'લગટયભથકની યાણી ઊટી (તવભરનાડુ )' કઈ લથતશે્રણીભાાં આલેરી છે ? 

 

101. ચેવની યભતભાાં કમ યાંગ પ્રથભ ચાર ચારે છે? 

 

102. 'યામડય ક' કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે? 

 

103. આયલેુદની વોથી વચટ વ્માખ્મા નીચેનાભાાંથી કઈ છે? 

 

104. રકવબાની ફેઠકનુાં વાંચારન કણ કયે છે ? 

 

105. બાયતના ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાાં યાટટ્રવતએ રેલાના ળથ અથલા પ્રવતજ્ઞા અંગેની જગલાઈ 

કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

106. પ્રથભ વલશ્વ ટેલરકમ્યવુનકેળન ટદલવ કમા લથથી ઊજલલાભાાં આલે છે? 
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107. વલ્પરટુયક એવવડનુાં સતૂ્ર શુાં છે? 

 

108. રુવધયાલબવયણ તાંત્રનુાં મખુ્મ અંગ કયુાં છે ? 

 

109. કુભાય્લાભી કાભયાજને કમા લે બાયતયત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

110. બાયતભાાં બાયત યત્ન એલડથ ભેલનાય પ્રથભ ટપલ્ભ વનભાથતા કણ શતા? 

 

111. ઑવટફયના કમા વપ્તાશભાાં 'લન્મજીલ વપ્તાશ' ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

112. 'વલશ્વ મખૂથ ટદલવ' ક્યાયે શમ છે ? 

 

113. 'વભવ યવુનલવથ-૨૦૨૧'ની વલજેતા કણ શતી ? 

 

114. લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ કમા ્થે બગલાન લફયવા મુાંડા ્મવૃત ઉદ્યાન વશ ્લાતાંત્ર્મ વેનાની 

વાંગ્રશારમનુાં ઉદ્ઘાટન કયુું ? 

 

115. ગજુયાતી વાટશત્મભાાં 'ભાણબટ્ટ' તયીકે પ્રવવદ્ધ થમેરા કમા કવલ છે ? 

 

116. નીચેનાભાાંથી કઈ બાા વલશ્વભાાં વોથી લધ ુફરાતી બાા છે? 

 

117. ચાંરમાન-2 વાથેના રેન્ડય અલકાળમાનનુાં નાભ શુાં છે? 

 

118. ગજુયાતની કઈ વા્ં થા જ વાંવાધન વલકાવના કે્ષત્રભાાં વાંળધન અને વલકાવનુાં કામથ કયે છે? 

 

119. 'કરામણ સુાંદય' કતયેરી મવૂતિ ક્યાાં જલા ભે છે? 

 

120. તાજભશરે કમા ળશયેભાાં આલેર છે? 

 

121. ઉત્તયાખાંડના કમા જજલ્રાભાાં કેદાયનાથ જ્મવતલરિંગ ભાંટદય આલેુાં છે? 
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122. કઈ યવતલાટશનીઓન વ્માવ વોથી નાન છે? 

 

123. વપ્રન્ટ ભાટે કયુાં ભેન ુવાંદ કયલાભાાં આલે છે? 

 

124. કરાના ્થાત્મ તયીકે જાણીતા 'ત્રણ દયલાજા' ગજુયાતભાાં ક્યાાં આલેરા છે? 

 

125. લૈવશ્વક ્તયે નીચેનાભાાંથી કયુાં આવથિક કે્ષત્ર ગ્રીનશાઉવ ગેવનુાં વોથી લધ ુઉત્વજૉન કયે છે? 


