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1. AGR 3 મજના શઠે લધ ુઈત્ાદનની વલવલધતાઓ/વકંય જાતના ફીજનુ ંવલતયણ વફવવડી લગેયે ય 

ફીજ ને ખાતયનુ ંવલતયણ કના ભાટે થામ છે ? 

 

2. પ્રધાનભતં્રી કકવાન વંદા મજનાભા ંકઇ સ્કીભ વભાવલષ્ટ છે ? 

 

3. જજલ્રાઓને તેભની વંણૂણ ક્ષભતા સધુી શોંચલાભા,ં અવથિક ને વાભાજજક-વાસં્કૃવતક વલકાવને પ્રત્વાશન 

અલા ને ખાવ કયીને ગ્રાભીણ વલસ્તાયભા ંયજગાયીની તક ઉબી કયલાભા ંભદદ કયલા ભાટે ફૂડ 

પ્રવેવવિંગ ઈદ્યગ ભતં્રારમ દ્વાયા કમ કામણક્રભ ળરૂ કયલાભા ંઅવ્મ છે ? 

 

4. પ્રધાનભતં્રી આ-વલદ્યા 'લન વરાવ લન ચેનર' શરે શઠે કેટરી ટીલી ચેનર ધયણ 1થી 12ને રગતી 

ભ્માવવાભગ્રીનુ ંપ્રવાયણ કયી યશી છે? 

 

5. વધંાન શુ ંછે ? 

 

6. નીચેનાભાથંી કઇ કેન્દ્રીમ યવુનલવવિટી નથી ? 

 

7. લણ 2001-02ભા ંળાાઓભા ંફાકન પ્રલેળ દય ભાત્ર 75.07% શત યંત ુગજુયાત વયકાયના વતત 

પ્રમાવને કાયણે લણ 2012-13ભા ંપ્રલેળ દય લધીને કેટર થમ ? 

 

8. ગ્રીન એનજી કકયડયના પ્રથભ તફક્કાભા ંકેટરા યાજ્મ ભરીકયણ શઠે છે ? 

 

9. 15 MW કેનાર ફેન્દ્ક ાલય પ્રૉજેવ્વ લડદયા બ્રાન્દ્ચ કેનાર ખાતે ક્યાયે ળરૂ કયલાભા ંઅવ્મ છે ? 

 

10. ઈજ્જલરા શલે્ રાઆનન નફંય કમ છે ? 

 

11. નુઃપ્રાપ્મ ઉજાણકે્ષતે્ર ગત ચાય લણભા ંગજુયાતે એની સ્થાવત ક્ષભતા કેટરી કયી દીધી છે ? 

 

12. GSTના વનમભ મજુફ, નીચેનાભાથંી કને વપ્રામના મલૂ્મભા ંવાભેર કયલાભા ંઅલળે નશીં ? 
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13. 01/09/2021ની વયથી 181 કદલવથી ભાડંી 1 લણથી ઓછા વભમ ભાટેના આન્દ્ટય કોયેટ કડઝઝટન 

વ્માજ દય કેટરા ટકા છે ? 

 

14. ગજુયાત યાજ્મભા ંવભયવ (વાભાન્દ્મ વભયવ-વતત ત્રીજી લખત) થમેર ગ્રાભ ચંામત (5000 સધુીની 

લસ્તીલાા)ને પ્રત્વાશક નદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભા ંઅલે છે ? 

 

15. નેળનર કડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ ઓથકયટી કની શઠે કામણ કયે છે ? 

 

16. NFSA શઠે ગ્રતા ધયાલતા કુટંુફને (PHH) ઘઉં કેટરા યાશતદયે અલાભા ંઅલે છે ? 

 

17. નટફજાઝણમાને પ્રવત કરાકાય એક કામણક્રભ કયલા ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ સધુીની વશામ 

અલાભા ંઅલે છે ? 

 

18. ભચૂય ભયીનુ ંયદુ્ધ કની લચ્ચે રડાયુ ંશતુ ં? 

 

19. ભાધાલાલ નાભની ઐવતશાવવક લાલ ક્યા ંઅલેરી છે ? 

 

20. અઝાદી ફાદ બાયતભા ંવોપ્રથભ વલરીન થનાય યજલાડાનં ુ ંનાભ શુ ંશતુ ં? 

 

21. મશુમ્ભદાફાદ તયીકે કયુ ંળશયે જાણીતુ ંશતુ ં? 

 

22. શ્રીયંગ લધતૂ ભશાયાજે કમા બગલાનની બકકતન પ્રચાય કમો છે ? 

 

23. વોયાષ્રના ચાયણ જતંય લાદ્યને કમા બગલાનનુ ંસ્લરૂ ભાને છે ? 

 

24. બાયતીમ પ્રાચીન વાસં્કૃવતક લાયવ ને તેન લૈબલ ભનબુાઇ ચંી ‘દળણક’ના કમા ગ્રથંભા ં

અરેખામેર છે ? 

 

25. ગજુયાતી વાકશત્મભા ંવોપ્રથભ ખડંકાવ્મની યચના કણે કયી શલાનુ ંભાનલાભા ંઅલે છે ? 

 

26. બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વગંીતન પ્રખ્માત ઈત્વલ ‘તાનાયીયી’ ગજુયાતભા ંકમા ંઈજલામ છે ? 
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27. ભત્તયુ ગાભ, જેના યશલેાવીઓ વસં્કૃત બાા ફરલા ભાટે જાણીતા છે, તે બાયતના કમા યાજ્મભા ંઅલેલુ ં

છે ? 

 

28. ષુ્ષ્ટ વપં્રદામના પ્રલતણક કણ છે ? 

 

29. ક્રાક્ન્દ્તકાયી ત્રકાય છગન ખેયાજ લભાણને ક્યા ંપાવંી અલાભા ંઅલી શતી ? 

 

30. કપકવ ફેંગારેક્ન્દ્વવ (લડ) કમા તીથંકય (કેલરી વકૃ્ષ) વાથે વફંવંધત છે ? 

 

31. યાજ્મ વયકાયની કઇ મજના શઠે 33 જજલ્રાઓભા ં75 લડના ંજગંર સ્થાલાભા ંઅલળે ને લન 

વલબાગ દયેક જગંરભા ં75 લડના ંવકૃ્ષ લાલળે ? 

 

32. ગજુયાતભા ંનોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભા ંકેટરા પ્રકાયના મદુૃકામ જલા ભે છે ? 

 

33. ગજુયાતભા ંલપુ્ત (Extinct-Ex) કકટભા ંઅલતા ંવસ્તન પ્રાણીઓની વખં્મા કેટરી છે ? 

 

34. ગજુયાતભા ંઅલેર જેવય યીંછ બમાયણ્મની સ્થાના ક્યાયે કયલાભા ંઅલી ? 

 

35. ગજુયાતભા ંઅલેર ભયીન વેન્દ્ચયુી કેટરા ચયવ કક. ભી.ના વલસ્તાયભા ંયઝક્ષત કયલાભા ંઅલેર છે ? 

 

36. પ્રવવદ્ધ મણટન સ્થ 'ઝરમાફેટ' કઇ નદીભા ંક્સ્થત છે ? 

 

37. બરૂચ ને સયુત જજલ્રાને પદ્રુ ફનાલતી નદીઓના ંનાભ જણાલ. 
 

38. ગજુયાતભાથંી કેટરા જજલ્રાઓને 'એક્સ્યેળનર કડષ્સ્રવ્વ' તયીકે તાયલાભા ંઅવ્મા છે ? 

 

39. ગજુયાતભા ં'DREAM વવટી' ક્યા ંઅલેલુ ંછે ? 

 

40. લટય વેવ એવટ, 1977 શઠે યીટનણ બયલા ને ઓનરાઇન એવેવભેન્દ્ટ ઓડણય ભેલલાની સવુલધા 

ભાટે કઇ ઓનરાઇન સવુલધા ળરૂ કયલાભા ંઅલી છે ? 
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41. UGCએ 2019ભા ંવળંધનને પ્રત્વાશન અલા ભાટે કઇ મજના ળરૂ કયી છે ? 

 

42. 'યાષ્રીમ ટાર કદલવ'ની ઈજલણી ક્યાયે કયલાભા ંઅલે છે ? 

 

43. ઔધીમ શતેઓુ વવલામ, સ્લાસ્્મ ભાટે શાવનકાયક એલી નળાકાયક દલાઓના લયાળ ય પ્રવતફધં 

રાલલાન પ્રમાવ કયલા ભાટે કમ નચુ્છેદ યાજ્મને વનદેળ અે છે ? 

 

44. પયજ દયમ્માન 50 ટકાથી લધ ુળાયીકયક ક્ષવતગ્રસ્ત થમેરા જલાનને રૂ. 100000/-ની યકડ વશામ કમા 

બડં અંતગણત અલાભા ંઅલે છે ? 

 

45. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી મજુફ બાયતની કુર જનવખં્મા કેટરી શતી ? 

 

46. 'અયષુ્મભાન બાયત મજના'ની ળરૂઅત ગજુયાતભા ંક્યાયથી કયલાભા ંઅલી ? 

 

47. એન.એચ.એભ. (નેળનર શલે્થ વભળન) ગજુયાત યાજ્મ ભાટેનુ ંલેફટણર કયુ ંછે ? 

 

48. એન.એચ.એભ. (નેળનર શલે્થ વભળન) શલે્થ કડયેવટયી વવલિવ ભફાઆર એપ્પ્રકેળન શુ ંછે ? 

 

49. અયગ્મ ને કયલાય કલ્માણ ભતં્રારમ દ્વાયા દેળબયભા ંયવીની વપ્રામ ચેઆન વવસ્ટભને ભજબતૂ 

ફનાલલા ભાટે કમ કામણક્રભ યજૂ કયલાભા ંઅવ્મ શત ? 

 

50. જ્મવત ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના ભાટે કેટરી લમભમાણદા નક્કી કયલાભા ંઅલેર છે ? 

 

51. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભાટીકાભની પ્રવવૃિન ઈદે્દળ કમ છે? 

 

52. કટન ક્સ્વનિંગ વભરયને પ્રત્વાકશત કયલા ભાટે વયકાયશ્રી દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઅલેર કઇ મજના 

અલકલેયા કામદાની કરભ 80JJAAભા ંછૂટછાટ અે છે ને એેયર વેવટય ભાટે વનવિત ગાાન 

યજગાય ળરૂ કયે છે ? 
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53. આન્દ્પભેળન, એજ્યકેુળન ને કમ્યવુનકેળન (IEC) મજના અંતગણત, આરેવરવનક ભીકડમા કેમ્આનભા ંળેન 

વભાલેળ થામ છે ? ? 

 

54. બાયતભા ંેરર વો પ્રથભ ક્યાથંી પ્રાપ્ત થયુ ંશતુ ં? 

 

55. બાયત વયકાયની 'ટર ેન્દ્ળન મજનાભા'ં રાબાથીને ભલાાત્ર થતી ેન્દ્ળનની રઘિુભ યકભ કેટરી 

છે ? 

 

56. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ' વળક્ષણ વશામ મજના' શઠે કડપ્રભા ભ્માવક્રભભા ંભ્માવ કયતા ંફાધંકાભ 

કાભદાયના ંફાકને કેટરી છાત્રારમ વશામ યૂી ાડલાભા ંઅલે છે ? 

 

57. ગજુયાત વયકાયની શ્રભવનકેતન મજનાન મખુ્મ ઈદે્દળ ળ છે ? 

 

58. બાયત વયકાયની જનવળક્ષણ વસં્થાઓન રાબ કમા લમજૂથના રક ભેલી ળકે છે ? 

 

59. કમ નચુ્છેદ ધભણ, જાવત, ઝરિંગ, જન્દ્ભસ્થના અધાયે કઇણ નાગકયક વાથે બેદબાલને પ્રવતફવંધત કયે 

છે ? 

 

60. કમ નચુ્છેદ વવંદ થલા યાજ્મ વલધાનવબાને ચ ૂટંણી વલલાદના વનણણમ ભાટે કરબ્યનુરની સ્થાના 

કયલાની વિા અે છે ? 

 

61. બાયતભા ંવઘં (પેડયેળન)ની વોથી ભશત્ત્લની વલળેતા કઇ છે ? 

 

62. બાયતના યાષ્રવતને ળથ અલાની પયજ કણ વનબાલે છે ? 

 

63. કઇ વસં્થાઓ જાશયે લસ્તઓુના ઈમગની દેખયેખ કયલાનુ ંને લાઝણજ્મના વનમભનનુ ંકામણ કયે છે? 

 

64. બાયતના પ્રથભ વળક્ષણપ્રધાન કણ શતા? 
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65. નીચેનાભાથંી કમ કય કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા રાદલાભા ંઅલે છે ને યાજ્મ વયકાય દ્વાયા એને એકવત્રત 

કયીને યાખલાભા ંઅલે છે ? 

 

66. GST ક્યાથંી લસરૂલાભા ંઅલે છે ? 

 

67. નભણદા પ્રૉજેવટન લધાયાન રાબ ગજુયાતના કમા વમદુામને ભે છે ? 

 

68. ગજુયાતભા ંનભણદા મજના શઠે કેટરા ટકા લવતીને ીલાના ાણીન યુલઠ ભળ્મ છે ? 

 

69. વયકાયની સ્લતતં્ર ને સ્લામિ વસં્થા તયીકે 'લાસ્ભ'ની કાભગીયી શુ ંછે ? 

 

70. 'વોની મજના ઝરિંક-1'ભા ંકમા ડભેન વભાલેળ થામ છે? 

 

71. JADAનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

 

72. ગજુયાતભા ંમખુ્મત્લે ક્યા સ્થે ભતી અતી 'રણકપળ' ભી અલે છે ? 

 

73. ગ્રાભ ચંામતનુ ંફજેટ કના દ્વાયા તાવલાભા ંઅલે છે ? 

 

74. કઇ મજના નાના ને વીભાતં ખેડતૂને ખાતયીલૂણકની અલક વશામ યૂી ાડ ેછે ? 

 

75. ચંામતી યાજ વગંઠનન ગત્મન બાગ કમ છે ? 

 

76. મણટન ભતં્રારમે વસં્કૃવત ભતં્રારમ ને ન્દ્મ કશસ્વેદાયના વશમગથી કમા મણટન સ્થ ભાટે 

સવુલધાઓ વલકવાલલાની કલ્ના કયે છે ? 

 

77. કેળદ શલે એવપ્રર 2022થી શલાઇવેલાઓ દ્વાયા કમા ળશયે વાથે જડામેલુ ંછે ? 

 

78. ગજુયાતના કમા પ્રખ્માત સ્થે વાત નદીઓન વગંભ થામ છે ? 

 

79. ગજુયાતની દઝક્ષણ વયશદની છેલ્રી ચેકસ્ટ કઇ છે ? 
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80. ંા વયલય ાવે અલેલુ ંળફયીધાભ કમા તાલકુા-જજલ્રાભા ંઅલેલુ ંછે ? 

 

81. લદેં બાયત એવવપે્રવ ળાનુ ંશે્રષ્ઠ ઈદાશયણ છે ? 

 

82. ગજુયાતભા ં'એવસ્રાડઝ્ડ કેફર-સ્ટેઆડ' રુ કઇ નદી ય ફાધંલાભા ંઅવ્મ છે ? 

 

83. ભદાલાદભા ંગતા ને વરા વામન્દ્વ વવટીને જડતા ફ્રામઓલયની રફંાઇ કેટરી છે ? 

 

84. દારૂફધંી ને દાથણના દૂરુમગની ખયાફ વય વલળે જાગરૂકતા રાલલલા ને રકને વળઝક્ષત 

કયલાની કઇ મજના છે ? 

 

85. UGC શઠે JRF (જુવનમય કયવચણ પેરવળ) ને SRF (લકયષ્ઠ વળંધન પેરવળ)ના પેરવળ 

યુસ્કાયન કુર વભમગા (કામણકા) કેટર છે ? 

 

86. ભફાઇર એપ્પ્રકેળન 'સ્લચ્છતા ઝબમાન' ળા ભાટે વલકવાલલાભા ંઅલી છે ? 

 

87. બાયતના વોપ્રથભ વયંક્ષણ ભતં્રી કણ શતા? 

 

88. મખુ્મભતં્રી યલુા સ્લાલરફંન મજના અંતગણત રાબ ભેલલા આચ્છતા વલદ્યાથીઓ ભાટે લાવિક 

અલકભમાણદા કેટરી નકકી કયલાભા ંઅલેર છે ? 

 

89. બકુ ફેંકન રાબ રેલા ભાટે નસુઝૂચત જાવતના વલદ્યાથીઓને સુ્તકની કકિંભતના કેટરા ટકા કડઝઝટ 

રઇને સુ્તક અલાભા ંઅલે છે ? 

 

90. ધયણ 10 ને ધયણ 12ના ંવપાઇ કાભદાયના ંફાકને આનાભ/પ્રળક્સ્તત્રથી પ્રત્વાકશત કયલાની 

વયકાયશ્રીની મજના અંતગણત ધયણ 10ભા ંપ્રથભ ક્રભે અલનાય વલદ્યાથીને કેટરી યકભ અલાભા ંઅલે છે 

? 

 

91. નેળનર સ્ટૌણવ ટેરેન્દ્ટ વચણ સ્કીભની ળરૂઅત ક્યાયે કયલાભા ંઅલી શતી ? 
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92. યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યાષ્રીમકક્ષાએ ળાાકીમ યભતભા ંબાગ રેતા ખેરાડીઓને કેટરા રૂવમાની વવૃિકા 

વશામ અલાભા ંઅલે છે? 

 

93. 'ભભતા ડી મજના'ન રાબ રેલા કમા યુાલા અલા ડ ેછે ? 

 

94. આંગણલાડી કેન્દ્ર ય ભકશનાભા ંએકલાય કમા કદલવે 'ભભતા કદલવ'ની ઈજલણી કયલાભા ંઅલે છે ? 

 

95. વયકાયની 'ફાઝરકા વમદૃ્ધદ્ધ મજના' અંતગણત કુટંુફ દીઠ લધભુા ંલધ ુકેટરા ંફાકને અ મજનાન રાબ 

ભે છે ? 

 

96. આન્દ્રડા ાકણ કમા ળશયેભા ંઅલેલુ ંછે ? 

 

97. વળલાજી ભશાયાજે નીચેનાભાથંી કન લધ કમો શત ? 

 

98. 'નીરદણણ' નાટકના રેખકનુ ંનાભ જણાલ. 
 

99. નીચેનાભાથંી કમ ાવ લ્શાવાને રદ્દાખ વાથે જડ ેછે ? 

 

100. મુફંઇ ને નાવવકને કમ ઘાટ જડ ેછે ? 

 

101. ભેગ્નવ કારણવન કઇ યભત વાથે જડામેર છે ? 

 

102. કણ 'ફાલ્ટીભય બરેુટ' તયીકે ઓખામ છે? 

 

103. દુવનમાબયના ંફાકભા ંઅંધત્લનુ ંમખુ્મ કાયણ નીચેનાભાથંી કયુ ંછે ? 

 

104. વોપ્રથભ કમા દેળે મૂભતૂ વધકાયને ફધંાયણભા ંસ્થાન અપ્યુ ં? 

 

105. યાષ્રવત તાનુ ંયાજીનામુ ંકને અે છે ? 

 

106. બાસ્કયન 'રીરાલતી' ગ્રથં કમા વલમને રગત ગ્રથં છે ? 
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107. શપે્ટેનભા ંકેટરા ંકાફણન યભાણઓુ શમ છે ? 

 

108. નીચેનાભાથંી કઇ એક વલરઝંફત યવત ગઠંાઇ જલાની ક્સ્થવત છે ? 

 

109. વય ભક્ષગુડંમૌ વલશે્વશ્વયામને કમા લે બાયતયત્નથી વન્દ્ભાવનત કયલાભા ંઅવ્મા શતા ? 

 

110. નીચેનાભાથંી કને લણ 2021ભા ંબાયત વયકાય દ્વાયા જાશયે ફાફતના કે્ષત્રભા ંદ્મવલભૂણથી 

નલાજલાભા ંઅવ્મા શતા ? 

 

111. બાયતભા ંકમા કદલવને 'યાષ્રીમ સ્લૈપ્ચ્છક યકતદાન કદલવ' તયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે ? 

 

112. 'યાષ્રીમ વયંક્ષણ કદન'ની ઈજલણી ક્યાયે કયલાભા ંઅલે છે ? 

 

113. સ્ભાટણ વવટી વભળન શઠે શાઈવવિંગ ને ફણન પેવણ ભતં્રારમ દ્વાયા જાન્દ્યઅુયી 2016ના કયવળષ્ટ 1 

મજુફ ગજુયાતનુ ંકયુ ંળશયે ટચના ાચં ળશયેભા ંસઝૂચફદ્ધ છે ? 

 

114. ખીજકડમા લન્દ્મજીલ બમાયણ્મ ક્યા ંઅલેલુ ંછે ? 

 

115. અય. કે. નાયામણે તેભની યચનાઓભા ંકમા કાલ્વનક ળશયેની યચના કયી શતી ? 

 

116. બાયતના પ્રથભ ચરં વભળનનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

117. ભાવણ ઓઝફિટય વભળનને ફીજુ ંકયુ ંનાભ અલાભા ંઅવ્યુ ંછે ? 

 

118. તાી નદી ય સ્થાવત ઈકાઇ શાઇડ્રાલય સ્ટેળનભા ંકેટરા લીજ ઈત્ાદન યવુનટ છે ? 

 

119. નીચેનાભાથંી 'બક્વત આંદરન'ના વતં કણ છે ? 

 

120. ભૈસયુ ેરેવ કમા યાજ્મભા ંઅલેર છે ? 

 

121. બાયતના કમા બાગભા ંઅકદ ળકંયાચામણએ 'ળાયદા ભઠ'ની સ્થાના કયી શતી ? 
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122. પ્રટીનનુ ંયાવામઝણક ાચન ળયીયના કમા બાગભા ંથામ છે ? 

 

123. ભાકશતીનુ ંવોથી નાનુ ંએકભ શુ ંછે ? 

 

124. ગજુયાતભા ંકચ્છ પ્રદેળના યંયાગત ઘય કમા નાભે ઓખામ છે? 

 

125. ટેવવટાઆરના વદંબણભા ંITCTIનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 


