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1. ખેડતૂને શનૂ્મ વ્માજ દય ય વધયાણ કયલા બાયત વયકાય કેટરા ટકા વ્માજ ચકૂલળે ? 

 

2. દરયમાઈ સયુક્ષાના બાગરૂે કેન્ર વયકાયશ્રી દ્વાયા તભાભ દરયમાઈ ભાછીભાયની ઓખ ભાટે કયુું કાડડ 

આલાની મજના અભરભાું મકુલાભાું આલેર છે ? 

 

3. ગજુયાતભાું વયદાયકૃવનગય દાુંતીલાડા કૃવ યવુનલવવિટી (એવ.ડી.એ.ય.ુ) કમા જજલ્રાભાું આલેરી છે? 

 

4. 2021 ભાું 'વભળન સ્કરૂ ઑપ એવવેરન્વ' ભાટે MOU ય કણે શસ્તાક્ષય કમાડ? 

 

5. કાઉક્ન્વર ઓપ ઈન્ડસ્રી એકેડવેભમા કરેફયેળન અંતગડત,ળેના ભાધ્મભથી વલદ્યાથીઓને તારીભ 

આલાની લાત છે? 

 

6. એપે્રન્ન્ટવળી તારીભને પ્રત્વાશન આલા અને એપે્રન્ન્ટવને જડલા ભાુંગતા વનમવતાઓને પ્રત્વારશત 

કયલા ભાટે કઈ મજના ળરૂ કયલાભાું આલી શતી? 

 

7. પ્રાથવભક વળક્ષણની ગણુલત્તાનુું મલૂ્માુંકન કયલા અને વળક્ષક અને ળાાઓને ગે્રડ આલા ભાટે ગજુયાત 

વયકાય દ્વાયા કયુું અભબમાન ળરૂ કયલાભાું આવ્ય ુછે? 

 

8. ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૧ દયવભમાન "લનફુંધ ુકલ્માણ મજના" શઠે ગજુયાતના આરદલાવી વલસ્તાયભાું કેટરા 

નલાું વફસ્ટેળન ઊબા કયલાભાું આવ્માું છે? 

 

9. કચ્છભાું ભરગ્નાઇટ આધારયત ાલય સ્ટેળન ક્ાું આલેલુું છે? 

 

10. કઈ મજના શઠે ગજુયાત યાજ્મભાું કૃવ પીડવડભાું જૂના/ફગડરેા કુંડકટયને ફદરીને વલશ્વવનીમ અને 

ગણુલત્તાયવુત લીજ યુલઠા દ્વાયા જાશયે વેલાઓ અને સવુલધાઓભાું સધુાય અને લધાય કયલાન ઉદે્દશ્મ છે? 

 

11. ગજુયાતની કુર સ્થાવત ઊજાડક્ષભતાભાું નુઃપ્રાપ્મ ઊજાડકે્ષત્રન રશસ્વ કેટરા ટકા છે ? 

 

12. ળરૂઆતભાું કમા ળશયેભાું રયઝલડ ફેંકની ભધ્મસ્થ કચેયીની સ્થાના કયલાભાું આલી શતી ? 

 

13. ગજુયાત સ્ટેટ પામનાક્ન્વમર વવલિવ ભરવભટેડ દ્વાયા ભરક્વલડ રડભઝટ સ્કીભ કેટરા રદલવથી ઓછા વભમ 

ભાટે ણ ખફૂ જ ટૂુંકા ગાાના બુંડ ય વ્માજ ભેલલાની સવુલધા આે છે? 
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14. ગજુયાત યાજ્મભાું વભયવ (વાભાન્મ વભયવ-વતત ાુંચભી લખત) થમેર ગ્રાભ ુંચામતને (5001 થી 

25000 સધુીની લસ્તીલાા) પ્રત્વાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભાું આલે છે ? 

 

15. ગજુયાત યાજ્મભાું વભયવ (ભરશરા વભયવ-વતત ાુંચભી લખત) થમેર ગ્રાભ ુંચામતને (5001 થી 

25000 સધુીની લસ્તીલાા) પ્રત્વાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભાું આલે છે ? 

 

16. 'અમતૃા' નલરકથાના વજૉકનુું નાભ શુું છે ? 

 

17. ગજુયાત વયકાયે ભાતભૃવૂભ ય વલકાવરક્ષી પ્રવવૃત્તઓ શાથ ધયલા,દાન સ્લીકાયલા ભાટે કઈ મજના ળરૂ 

કયી છે ? 

 

18. 1915ભાું દભક્ષણ આરિકાથી યત આલી ગાુંધીજીએ અભદાલાદભાું કમા આશ્રભની સ્થાના કયી ? 

 

19. જૂમ શ્રી ભટાનુું મૂ નાભ શુું શતુું ? 

 

20. ગજુયાતભાુંથી શડપ્ીમ વભ્મતાનુું વો પ્રથભ કયુું નગય ભી આવ્યુું શતુું ? 

 

21. કમ ગ્રીક નાવલક ઘણા લો સધુી બરૂચભાું યહ્ય શત ? 

 

22. વલખ્માત ફાટડન રાઈબે્રયી ક્ાું આલેરી છે ? 

 

23. સ્ત્રીાત્રની ભવૂભકાને ગજુયાતી યુંગભવૂભ ય જીલુંત કયનાય નટ કણ શતા ? 

 

24. 'વવદ્ધશભેળબ્દાનળુાવન' કના વભમભાું રખાયુું ? 

 

25. સ્નેશયક્શ્ભએ જાાનના કમા કાવ્મપ્રકાયન પ્રમગ ગજુયાતીભાું કમો છે ? 

 

26. અથલડલેદને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

27. ફોદ્ધ વાધઓુને કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે ? 

 

28. 'ગયા' કની યચના છે? 
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29. અમતૃરાર ાયેખ કમા વત્માગ્રશથી જાણીતા ફન્મા શતા? 

 

30. રપકવ રેકય (ી) છડ કમા તીથંકય (કેલરી વકૃ્ષ) વાથે વુંફુંવધત છે? 

 

31. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામડક્રભ અંતગડત ગ્રાભ લનઉછેય મજના અન્લમે કઈ જભીન ઠયાલ 

કયીને લન વલબાગને આલાભાું આલે છે? 

 

32. રયવયતુંત્રના લૈવલધ્મની વમદૃ્ધદ્ધની રન્ટટએ ગજુયાત દેળભાું કમા ક્રભાુંકે આલતુું યાજ્મ છે? 

 

33. બાયતભાું નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાું કેટરા પ્રકાયના શૂત્લચી જલા ભે છે ? 

 

34. એપ.એવ.આઈ. દ્વાયા કયલાભાું આલેરા રાુંફા ગાાના લરણ એવનરેવી અનવુાય, બાયતભાું લન 

આલયણ શઠેન કેટર વલસ્તાય ખફૂ જ શાઇ પામય ઝન છે ? 

 

35. ગજુયાત લન વલબાગના લડ 2011ના લન્મજીલ લસ્તી ગણતયી પ્રભાણે વાુંબય(Sambar) શયણની 

વુંખ્મા કેટરી છે? 

 

36. ફન્ની ઘાવનાું ભેદાન કમા જજલ્રાભાું આલેરા છે? 

 

37. ગજુયાતભાું વોથી રાુંફી ડાઈક (ખાઈ) ક્ાું આલેરી છે ? 

 

38. યાજ્મભાું પ્રદૂણની વભસ્માઓ અને તેના વનલાયણ ભાટે પ્રદૂણ વનમુંત્રણ ફડડ દ્વાયા કમ અભબગભ 

અનાલલાભાું આવ્મ છે ? 

 

39. 'આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલ' શઠે આકાળલાણી યથી સ્લાતુંત્ર્મ વેનાનીઓના જીલન અને ફભરદાનને 

ભફયદાલતા કામડક્રભનુું નાભ શુું છે ? 

 

40. યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ગજુયાત ઇરેન્વરક લાશન ભરવી શઠે RTOભાું ઈ-લાશન નોંધણી પીભાું કેટરા 

ટકાની છૂટ આલાભાું આલે છે ? 
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41. બાયત વયકાયના સળુાવન અંતગડત ' વફકા વલકાવ ભશાવલીઝ 'નુું આમજન કમા ટડર ય કયલાભાું 

આવ્યુું છે? 

 

42. ભચયરજી શુું છે? 

 

43. કયુું ભુંત્રારમ વત્તાલાય બાાને રગતા ભશત્ત્લના વનણડમ રે છે? 

 

44. 'લીય ભેઘભામા ફભરદાન' યુસ્કાય અડણ કયલાની મજનાની ઘણા ભાનનીમ મખુ્મભુંત્રીશ્રી એ ક્ાુંથી 

કયી શતી? 

 

45. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી મજુફ વોથી ઓછી લવતી ધયાલત ુયાજ્મ કયુું શત?ુ 

 

46. કઈ મજનાન શતે ુજાશયે આયગ્મ સવુલધાની મરુાકાત રેતી કઈણ ભરશરા અને નલજાત વળશનેુ 

વલના મલૂ્મે ગણુલત્તાયવુત આયગ્મ વેલાઓ પ્રદાન કયલાન છે? 

 

47. 'વનક્ષમ ણ મજના' શઠે વાયલાયના વુંણૂડ વભમગાા ભાટે ટીફીના દયેક સભૂચત દદીને દય 

ભરશને કેટરી યકભ આલાભાું આલે છે ? 

 

48. નીચેના ૈકી કય ુલેફ ટડર નેળનર ટયફુયક્યરુવવવ એભરવભનેળન પ્રગ્રાભ શઠે ટીફીના વનમુંત્રણ 

ભાટે દદી વ્મલસ્થાનનુું છે ? 

 

49. PM-ABHIM નુું રુૂું નાભ શુું છે ? 

 

50. ASPIRE (અ સ્કીભ પય પ્રભળન ઓપ ઇનલેળન, રૂયર ઇંડસ્રીઝ એન્ડ એન્ટયપે્રન્મયળી) સ્કીભ શઠે, 

રાઇલરીહડૂ ભફઝનેવ ઇન્ક્યફેુટય (એરફીઆઈ)નુું કામડ શુું છે? 

 

51. ખાદી કાયીગય ભાટે લકડ -ળેડ મજનાન મખુ્મ પામદ ળ છે? 

 

52. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે અગયફત્તી વનભાડણ પ્રજેવટન ઉદે્દળ ળ છે? 

 

53. પ્રક્યયેુભેન્ટ એન્ડ ભાકેરટિંગ વટડ (ીએભએવ) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે? 
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54. કમા ભાગે થત લેાય ગજુયાતના અથડતુંત્રભાું વોથી ભશત્ત્લની ભવૂભકા અદા કયે છે ? 

 

55. ગજુયાત વયકાયના શ્રભમગી કલ્માણ ફડડ દ્વાયા શ્રભમગી રગ્ન વશામ મજના અંતગડત કેટરી વશામ 

આલાભાું આલે છે ? 

 

56. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'બાગ્મરક્ષ્ભી ફન્ડ મજના' શઠે ફાુંધકાભ શ્રવભકની દીકયીને કેટરી યકભનાું 

ફન્ડ આલાભાું આલે છે ? 

 

57. શ્રભમગી ભાટે આમજજત વાુંસ્કૃવતક કામડક્રભના ભફર ભુંજૂય કયાલલા ભાટે ભફર વાથે શુું જડવુું જઈએ ? 

 

58. બાયત વયકાયની જન વળક્ષણ વુંસ્થાઓની નોંધણી ભાટે કમ કામદ છે ? 

 

59. કામદા અને ન્મામ ભુંત્રારમભાું રેજજસ્રેરટલ વલબાગનુું મખુ્મ કામડ શુું છે? 

 

60. કરભ 80 કમા વલમ વાથે વુંફુંવધત છે? 

 

61. વયકારયમા કવભળન કની વાથે વુંફુંવધત છે? 

 

62. યાજ્મ દ્વાયા જશાજની નોંધણી, ભારવાભાન અને મવુાપયની વરાભત લશન વરશત આંતયદેળીમ જશાજ 

નેવલગેળનના વનમભન ભાટે કમ અવધવનમભ પ્રદાન કયલાભાું આવ્મ છે? 

 

63. બાયતના ફુંધાયણન અનચુ્છેદ-44 ળેની વાથે જડામેર છે ? 

 

64. કામદાુંચનુું મખુ્મારમ ક્ાું આલેલુું છે? 

 

65. ુંચામતયાજ વાથે વુંકામેરી વુંસ્થાઓની ગલનડન્વ ક્ષભતાઓને લધાયલા ભાટે નીચેનાભાુંથી કઈ નલી 

નુઃયભચત મજના ળરૂ કયલાભાું આલી શતી ? 

 

66. ECOMARK ળેનાથી વુંફુંવધત છે? 

 

67. અટર ભજુર મજનાન શતે ુળ છે ? 
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68. ગજુયાતના ખેડતૂના રાબાથે સજુરાભ સપુરાભ સ્પે્રડીંગ કેનાર પ્રજેવટન રક્ષ્માુંક શાુંવર કયલા ભાટે 

કેટરી નદીઓને જડલાભાું આલળે? 

 

69. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 2007ભાું ળરૂ કયામેરા દવ મદુ્દાના કામડક્રભ 'લનફુંધ ુકલ્માણ મજના'ભાું 

'વવિંચાઈ'ન કમા નુંફય ય વભાલેળ કયલાભાું આવ્મ છે? 

 

70. વોની મજનાન ત્રીજ તફક્ક કના દ્વાયા ળરૂ કયલાભાું આવ્મ શત? 

 

71. મખુ્મભુંત્રી શ્રી ભેૂન્રબાઈ ટેર દ્વાયા ભાચડ 2022ભાું સજુરાભ સપુરાભ જ અભબમાનના ાુંચભા 

તફક્કાની ગાુંધીનગય જજલ્રાના કમા ગાભથી ળરૂઆત કયલાભાું આલી શતી? 

 

72. ભાઈક્ર વવિંચાઈ મજનાના અભરીકયણ ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કઈ એજન્વીની સ્થાના કયલાભાું 

આલી છે? 

 

73. ગજુયાતભાું 5000 થી 25,000ની લસ્તી ધયાલતી 'વાભાન્મ વભયવ ગ્રાભ ુંચામત'ને ત્રીજી લાય કેટરા 

રુવમાનુું અનદુાન 'વભયવ ગ્રાભ ુંચામત' મજના શઠે આલાભાું આલે છે? 

 

74. સ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ) ના ફીજા તફક્કાન વભમગા કમ છે? 

 

75. ગજુયાતની 'વયદાય ટેર આલાવ મજના-2' શઠે પ્રથભ તફક્કાભાું 'ક્કા શાઉવ'ન રાબ ભેલલા 

ભાટે એ.ી.એર(APL)ન સ્કય કેટર શલ જઈએ? 

 

76. 'સ્ટેચ્ય ુઓપ ઇવલાભરટી' ની કુર ઊંચાઈ કેટરી છે? 

 

77. ગજુયાતભાું કેટરા આંતયયાટરીમ એયટડ કામડયત છે? 

 

78. પ્રવવદ્ધ બ્રેકફક નેળનર ાકડ ગજુયાતભાું કમા સ્થે આલેલુું છે? 

 

79. પ્રલાવન ભુંત્રારમે 2017 થી 2019 દયવભમાન રશન્દીભાું પ્રલાવન ય રખામેરા સુ્તક ભાટે ક્ એલડડ 

આલાની ઘણા કયી? 
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80. 2017 ભાું બાયતભારા રયમજના શઠે ફાુંધલાભાું આલેરા નલા બ્રહ્મતુ્રા ભબ્રજના પ્રજેવટની કુર 

રકિંભત કેટરી શતી? 

 

81. ગજુયાત વયકાયે 'ગજુયાત વભયવ છાત્રારમ વવામટી' ની સ્થાના ક્ાયે કયી ? 

 

82. અભદાલાદભાું વયદાય ટેર રયિંગ યડની કુર રુંફાઈ કેટરી છે ? 

 

83. ભશવેાણાભાું 'કભર થ યડ' રક ભાટે કમા લડભાું ખલુ્ર મકૂલાભાું આવ્મ શત? 

 

84. વયકાયની કઈ મજના ફાકીનાું ભાતાવતાને તેભના ફાકીના બાવલ વળક્ષણ અને રગ્નખચડન ુબુંડ 

બેગુું કયલા ભાટે પ્રત્વારશત કયે છે? 

 

85. કેન્રીમ ભાનલ વુંવાધન વલકાવ ભુંત્રારમ (એચઆયડી) દ્વાયા વલદ્યાથીઓના ળૈક્ષભણક રેરકિંગ ભાટે ળરૂ 

કયલાભાું આલેરી મજના ASHMITAનુું આખુું નાભ શુું છે? 

 

86. ીએભ સ્રીટ લેન્ડયના આત્ભવનબડય વનવધ (PM SVANidhi) શઠે પ્રત્વાશનના સ્લરૂ શુું છે? 

 

87. બાયતના વોપ્રથભ નફર ારયતવક વલજેતા કણ શતા? 

 

88. ગજુ્રયાત વયકાયશ્રીની 'રદવ્માુંગ રગ્ન વશામ મજના'ન રાબ રેલા ભાટેનુું અયજીત્રક કઈ કચેયીભાુંથી 

ભેલલાનુું શમ છે? 

 

89. સ્કરયળી ટુ સ્ટુડન્ટ પય ITI પ્રપેળનર કવવિવ સ્ટડી મજનાન રાબ રેલા ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાું લવલાટ 

કયતા વલદ્યાથીની કોટુુંભફક આલક કેટરી શલી જઈએ? 

 

90. ધયણ 10 અને ધયણ 12નાું વપાઈ કાભદાયનાું ફાકને ઇનાભ /પ્રળક્સ્તત્રથી પ્રત્વારશત કયલાની 

વયકાયશ્રીની મજના શઠે ધયણ ૧૨ નાું વાભાન્મ અને વલજ્ઞાન પ્રલાશભાું તતૃીમ ક્રભે આલનાય વલદ્યાથીને 

કેટરી યકભ આલાભાું આલે છે? 

 

91. સ્કીર ઇન્ન્ડમા વભળનભાું યજીસ્રેળન કયલા ભાટેની લેફવાઇટ કઈ છે? 

 

92. ગજુયાતની પ્રથભ ળાયીરયક વળક્ષણની વુંસ્થા કઈ છે ? 
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93. 'ભભતા તરૂણી મજના' અંતગડત વશામ ભેલલા આલક ભમાડદા કેટરી યાખેલાભાું આલેરી છે ? 

 

94. 'ડૉ.આંફેડકય વયકાયી કન્મા છાત્રારમ'ભાું પ્રલેળ ભેલલા ભાટે અયજી વભમે નીચેનાભાુંથી કમ યુાલ 

યજૂ કયલ ડ ેછે ? 

 

95. કેન્ર વયકાયની ભશત્લાકાુંક્ષી મજના 'સકુન્મા વમદૃ્ધદ્ધ મજના'નુું સ્લરૂ કેવુું છે ? 

 

96. ગજુયાતભાું કાનભન પ્રદેળ કમા ાક ભાટે જાણીત છે ? 

 

97. ભચતયુંજન દાવનુું ઉનાભ કયુું છે? 

 

98. ભશામાન કમા ધભડન વુંપ્રદામ છે? 

 

99. બાયતનુું નીચેનાભાુંથી કયુું યાજ્મ પ્રખ્માત તાલ 'ફુરશાય' ભાટે જાણીતુું છે? 

 

100. વલસ્તાયની રન્ટટએ બાયત વલશ્વભાું કેટરામુું સ્થાન ધયાલે છે ? 

 

101. ફરફીય વવિંશ જુવનમય કઈ યભત વાથે વુંકામેરા છે? 

 

102. 2007-2013 સધુી વનવલિલાદ વલશ્વ ચેવ ચેક્પમન કણ છે? 

 

103. RSBY નુું રુૂું નાભ શુું છે? 

 

104. બાયતના ફુંધાયણભાું 'વુંયવુત/વભલતી માદી'એ કમા દેળના ફુંધાયણભાુંથી રેલાભાું આલેર છે ? 

 

105. બાયતના ફુંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાું યાટરવતની ચ ૂુંટણી અંગેની જગલાઈ કયલાભાું આલેર છે ? 

 

106. આખ્માનના વતા તયીકે કણ ઓખામ છે ? 

 

107. નેળનર એકેડભેી ઓપ વામક્ન્વવ, ઇન્ન્ડમાનુું શડે વલાટડય ક્ાું આલેલુું છે? 

 

108. ળયીયભાું વત્ત ક્ાું ઉત્ન્ન થામ છે? 
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109. બાયતયત્ન યુસ્કાયની સ્થાના કમા લડભાું કયલાભાું આલી શતી ? 

 

110. લડ 2021ભાું બાયત વયકાય દ્વાયા વારશત્મ અને વળક્ષણ કે્ષતે્ર નીચેનાભાુંથી કને દ્મ ભૂણથી 

નલાજલાભાું આવ્મા શતા? 

 

111. 'ગાુંધી જમુંતી' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

112. 'આંતયયાટરીમ ભરશરા રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાું આલે છે ? 

 

113. બાયતીમ યેલ્લેએ વોપ્રથભ વોય ઉજાડ પ્રાન્ટ કમા સ્થે સ્થાપ્મ છે? 

 

114. બાયતનુું કયુું ળશયે બ્લ ુવવટી તયીકે ઓખામ છે? 

 

115. ગજુયાતી વારશત્મના કમા વજૉક 'મછૂાી ભાું'ના નાભથી જાણીતા થમા છે ? 

 

116. ‘શ’ – દયેક જગ્માએ રકને ભદદ કયલી, ટડર એ કમા બાયતીમ યાજ્મની શરે છે? 

 

117. બાયતીમ લાયવેુનાનુું કયુું પાઇટય એયક્રાફ્ટ ભીગ-21નુું સ્થાન રેળે? 

 

118. ગજુયાતની પ્રથભ બવુનમાદી ળાા ળરૂ કયાલનાય ભશાનબુાલનુું નાભ શુું છે? 

 

119. જશાજ ભશરે ક્ાું આલેર છે? 

 

120. 'લવુંતુંચભી' ના રદલવે કમા દેલીની ઉાવના કયલાભાું આલે છે? 

 

121. બાયતભાું અંગે્રજીભાું રખનાય નાટયકાય નીચેનાભાુંથી કણ છે? 

 

122. યુંગ અંધત્લ ધયાલતા ભાણવને રાર યુંગ તયીકે શુું દેખામ છે? 

 

123. વેન્રર પ્રવેવવિંગ યવુનટ ળેન બાગ છે? 

 

124. ભઢેયાના સમૂડ ભુંરદયના કુુંડનુું નાભ શુું છે? 
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125. કલ્ના ચાલરાન જન્ભ ક્ાું થમ શત ? 


