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1. ખેતયભાાં ટ્રાન્વવભળન ટાલય ઊબા કયલાભાાં થતાાં નકુવાન વાંદબે કેટરા ટકા લતય ભે છે ? 

 

2. કૃવભાાં ODOPનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

3. 'ઇ-ગારા' એપ્લરકેળન કમા વલબાગની છે ? 

 

4. ગાભડાાંઓભાાં વલદ્યારક્ષ્ભી મજના કમા ભાદાંડના આધાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

5. ઓર ઇન્ન્ડમા વલે ઑપ શામય એજ્યકેુળન રયટટ કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા પ્રકાવળત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

6. MYSY અંતગટત કને નડર એજન્વી તયીકે વનયવુત કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

7. ળાા પ્રલેળત્વલ 2022ભાાં ગજુયાતની કુર કેટરી વયકાયી ળાાઓએ બાગ રીધ શત ? 

 

8. બાયતનુાં વોથી ભટુાં વરાય વેર અને ભડયરુ ઉત્ાદક ગજુયાતભાાં ક્ાાં ક્થથત છે ? 

 

9. ગજુયાતભાાં ખનીજતેરના શદુ્ધિકયણની રયપાઇનયી કમાાં આલેર છે ? 

 

10. ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં ધલુાયણ ગેવ આધારયત CCPP આલેર છે ? 

 

11. અટર ેન્ળન મજના કમા લટથી અભરભાાં આલી છે ? 

 

12. GSFS કેટરા રડઝઝટ પ્રૉડવ્વ ઓપય કયે છે ? 

 

13. ગજુયાત યાજ્મ દ્વાયા નાણાકીમ લટ 2019-20 દયવભમાન કયલાભાાં આલેરા કુર લાથતવલક ખર્ટભાાંથી 

કેટરા ટકા વલકાવ ખર્ટ થમ છે ? 

 

14. ગજુયાત યાજ્મભાાં તા. 31-12-2021ની ક્થથવતએ ફે ફેટયીફટ ધયાલતા ભાછીભાયને વી. એપ. એર. 

ટયફૂ ખયીદલા ભાટે કેટરી નાણાકીમ વશામ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 

 

15. લટ 2022ભાાં લવાંતત્વલ કેટરા રદલવ ભાટે ઉજલલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

16. આઝાદી કા અમતૃ ભશત્વલની વત્તાલાય ઉજલણી ક્ાયે વભાલત થળે ? 
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17. બાયતના યાષ્ટ્ટ્રીમ ધ્લજની વોપ્રથભ યર્ના ગજુયાતની કઈ વ્મરકતએ કયી શતી ? 

 

18. ગાાંધીજી કમા યાજમના યાજલીની વયમખુત્માયળાશી વલરુિ વત્માગ્રશ ય ઊતમાટ શતા ? 

 

19. ‘આનાંદ ભાંગ કરુાં આયતી’ - જેલી જાણીતી આયતી રખનાય કવલ કણ છે ? 

 

20. 'શરયજન' નાભનુાં વાલતારશક કણ પ્રકાવળત કયતુાં શતુાં? 

 

21. વવિંધ ુખીણના ' સયુકટડા 'ના અલળે નીરે્ દળાટલેર કમા યાજ્મભાાંથી ભે છે ? 

 

22. વયદાય ટેર અલવાન ામ્મા ત્માયે તેભની ાવે કેટરી ફેંકફર્ત શતી ? 

 

23. વલશ્વનાાં જૈલલૈવલધ્મ ૈકી કેટરા ટકા લૈવલધ્મ બાયતભાાં ભી આલે છે ? 

 

24. બાયતીમ લન પ્રાણી વાંથથાના લગીકયણના આધાયે બાયતભાાં ફાય પ્રકાયના જૈલ બોગઝરક વલથતાય ૈકી 

કેટરા જૈલ બોગઝરક વલથતાય ગજુયાતભાાં આલેરા છે ? 

 

25. ગજુયાત લન વલબાગના લટ 2015ના લન્મજીલ લવતીગણતયી પ્રભાણે વાાંબય (Sambar) શયણની 

વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

26. ગજુયાત લન વલબાગના લટ 2017ના લન્મજીલ લથતી ગણતયી પ્રભાણે ન વયલયના જ ક્ષીઓ( 

Water Birds)ની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. ‘લાડીઓના જજલ્રા’ તયીકે ગજુયાતન કમ જજલ્ર પ્રખ્માત છે ? 

 

28. ગજુયાતના વાભાન્મ લશીલટી વલબાગભાાં કેટરા ેટા વલબાગ અક્થતત્લભાાં છે ? 

 

29. કમા પ્રૉજેવટ શઠે ગજુયાતના નાગરયક વવટી ફવ થટેન્ડ, કટટ , નગયાઝરકા, વવવલર શૉક્થટર અને 

અન્મ થથએ ભપત બ્લરક લાઇ-પાઇ વેલા ભેલી ળકે છે ? 

 

30. વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયામેર 'ગ ગ્રીન મજના'ન રાબ ભેલલા ભાટે રામકાતના ભાદાંડ કમા છે ? 
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31. અભદાલાદના કમા તાલ ખાતે 'નયેન્ર ભદી લન ' ભાાં વકૃ્ષાયણ કયલાભાાં આવ્યુાં ? 

 

32. તાજેતયના વાંળધન મજુફ પ્રટીન આધારયત ઉકયણ કમા યગને ળધલા ભાટે ફનાલલાભાાં આવ્મા છે 

? 

 

33. ભ્રષ્ટ્ટાર્ાયને રગતા કેવના ઝડી વનકાર ભાટે ગજુયાત વયકાયે કેટરી પાથટ ટે્રક અદારત ળરૂ કયેર છે 

? 

 

34. ભરશરાઓની સયુક્ષાના વાંદબટભાાં 'SHE'નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

35. શ્રી અટર ઝફશાયી ફાજાઈન જન્ભરદલવ બાયતભાાં કમા રદલવ તયીકે ઉજલામ છે ? 

 

36. 'ગજુયાત લાશન અકથભાત વશામ મજના' શઠે ભાગટ અકથભાત ીરડત ભાટે વયકાય દ્વાયા શૉક્થટરના 

ર્ાજૉની ભશત્તભ કેટરી યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

37. વલશ્વ યવીકયણ વલતાશ 2022ની થીભ શુાં છે ? 

 

38. નીરે્નાભાાંથી કમ ઘટક 'યાષ્ટ્ટ્રીમ આયુ વભળન (એનએએભ)' શઠે આલયી રેલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

39. 'ભા' મજનાન શતે ુકમ છે ? 

 

40. પ્રધાનભાંત્રી મરુા મજના (ીએભએભલામ) અંતગટત 'વળશ'ુ લગટ શઠે કેટરી રન પ્રદાન કયલાભાાં આલે 

છે ? 

 

41. ASPIRE (અ થકીભ પય પ્રભળન ઑપ ઇનલેળન, રૂયર ઇંડથટ્રીઝ એન્ડ એન્ટયપે્રન્મયળી) થકીભ શઠે, 

આજીવલકા ઝફઝનેવ ઇન્યફેુટય (એરફીઆઈ)ન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

42. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે અગયફત્તી વનભાટણ પ્રૉજેવટન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

43. ઇન્પભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્યવુનકેળન (IEC) મજના અંતગટત કઈ પ્રવવૃત્ત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

44. ગજુયાતભાાં વોથી ભટુાં વલન્ડ ાલય થટેળન ક્ાાં આલેુાં છે ? 
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45. ગજુયાત વયકાય શ્રભમગી કલ્માણ ફડટની શ્રભમગી વાઇકર વફવવડી મજના ભાટે નીરે્નાભાાંથી કઈ 

ફાફત જરૂયી છે ? 

 

46. 'વ્મલવાવમક યગને કાયણે થતી ફીભાયીઓભાાં વશામ મજના' શઠે વ્મલવામથી થતી ભાાંદગીના 

ઉર્ાય દયવભમાન રાબાથીને ભરશને કેટરી નાણાકીમ વશામ ભલાાત્ર છે ? 

 

47. બાયત વયકાય દ્વાયા 'પ્રધાનભાંત્રી થલવનવધ મજના' શઠે ક્ા પ્રકાયન રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

48. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'આત્ભવનબટય ગજુયાત વશામ મજના' શઠે રાબાથીને ભલાાત્ર નાણાકીમ 

રનની યકભ કેટરી છે ? 

 

49. બાયતના ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદ શઠે યાજ્મના યાજ્માર ઝફરને યાષ્ટ્ટ્રવત વલર્ાયણા ભાટે યાખી 

ળકે છે ? 

 

50. કમા સધુાયાભાાં ‘વભાજલાદ’ અને ‘વેયરુરયઝભ’ ળલદ દાખર કયલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

51. દેળના પ્રથભ કામદા અવધકાયી કણ છે? 

 

52. પેવટયીઓ અને અન્મ થથાનાઓભાાં કભટર્ાયીઓ ભાટે બવલષ્ટ્મવનવધ પ્રદાન કયલા ભાટે વાંવદભાાં કમ 

કામદ યજૂ કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

53. વોપ્રથભ લશીલટી સધુાયણા આમગની યર્ના કના અધ્મક્ષદે કયલાભાાં આલી ? 

 

54. ઇ-ધયા કમા પ્રકાયની વવથટભ છે ? 

 

55. નીરે્નાભાાંથી કઈ લથતનેુ GST ઝફર શઠે આલયી રેલાભાાં આલળે નશીં ? 

 

56. 'થલચ્છ બાયત અઝબમાન' પ્રધાનભાંત્રી શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી દ્વાયા કની જન્ભજમાંતીના રદલવે ળરૂ કયલાભાાં 

આવ્યુાં શતુાં ? 

 

57. ગજુયાતના વવિંર્ાઈ વલબાગે કઈ મજના શઠે આરદલાવી વલથતાયભાાં વવિંર્ાઈના રાબ ભાટે વલવલધ 

કાભગીયી કયી છે ? 
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58. 'વોની મજના'ઝરિંક -III કમા ડભેને આલયી રે છે ? 

 

59. લરવાડ ળશયે કઈ નદીના રકનાયે લવેુાં છે ? 

 

60. 'વભળન અંત્મદમ' શઠે ગજુયાત યાજ્મની કેટરી ગ્રાભ ાંર્ામતને આલયી રેલાભાાં આલળે ? 

 

61. ગજુયાતભાાં લતનપે્રભ મજના વવામટી કઈ મજનાના અવયકાયક અભરીકયણ ભાટે છે ? 

 

62. ગજુયાતભાાં નલેમ્ફય-2021 સધુીભાાં ગજુયાતભાાં કુર કેટરાાં ગાભ 'તીથટગાભ-ાલન ગાભ' તયીકે જાશયે 

કયેરા છે ? 

 

63. બાયતીમ યેરલેએ કઈ મજના શઠે પ્રથભ ખાનગી ટે્રન ળરૂ કયી ? 

 

64. બાયતીમ યેરલેનુાં વિભ ઝનનુાં લડુાં ભથક કયુાં છે ? 

 

65. જૂન 2022ભાાં ળરૂ થમેરી બાયતભાાં પ્રથભ બાયત ગોયલ ટે્રન કઈ કાંની ર્રાલે છે ? 

 

66. ભઢેયાના સમૂટભાંરદયને ફાાંધલા ભાટે કેટરા કાયીગય યાખલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

67. 'પ્રગવતથ મજના' શઠે શાઇ-થીડ કૉરયડય કેટરા રકરભીટય વલથતતૃ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

68. પ્રધાનભાંત્રીશ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ કમા લટભાાં નભટદા નદી ય ફાાંધલાભાાં આલેરા એવથટ્રાડઝ્ડ કેફર-

થટેઇડ ઝિજનુાં ઉદઘાટન કયુું શતુાં ? 

 

69. ઓર ઇન્ન્ડમા ઇપ્ન્થટટયટૂ ઑપ થીર્ એન્ડ રશમરયિંગ (AIISH) ભાટે વેન્ટય ઑપ એવવેરન્વ ઝફલ્ડીંગ ક્ાાં 

આલેુાં છે ? 

 

70. ઘટતી ફા જાવતદયને સધુાયલા ભાટે કઈ મજના અભરભાાં છે ? 

 

71. કઈ મજનાએ ગાભડાાંઓને ધ ુભાડા યરશત યવઈ ફનાલલાભાાં ભદદ કયી છે ? 

 

72. મખુ્મભાંત્રી ભાતળૃક્વત મજના શઠે રયલાયને કમ યેળન યુલઠ ભે છે ? 
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73. લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ ધ્રલુ મજનાની ળરૂઆત ક્ાાંથી કયી ? 

 

74. આરદલાવી વળક્ષાઋણ મજના અંતગટત આલાભાાં આલતી રન કેટરા વ્માજ દયે આલાભાાં આલે છે ? 

 

75. અનસુઝૂર્ત જાવતના ગ્રાભીણ વલથતાયના વલદ્યાથીઓને ળશયેભાાં યશીને બણલા તેભજ યશલેા- જભલા ભાટે 

વન:શલુ્ક વેલાઓ વયકાયશ્રીની કઈ મજના અંતગટત યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

76. થલઝણિભ ગજુયાત થટૌટવ યવુનલવવિટી બાયતની કેટરાભી થટૌટવ યવુનલવવિટી છે ? 

 

77. બાયત વયકાયની કઈ મજના ઓછુ બણેરા અથલા ધયણ 10 કે 12ભાાં અધલચ્રે્થી ળાા છડી દીધેર 

યલુાનને કોળર પ્રવળક્ષણ આે છે ? 

 

78. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા રિકેટભાાં શે્રષ્ટ્ઠ પ્રદળટન ભાટે રિકેટય યસુપુ ઠાણ અને મનુાપ ટેરને કમ એલડટ 

આલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

79. 'ભભતા ડી મજના'ન રાબ કને ભલાાત્ર છે ? 

 

80. 'આજીવલકા મજના' અંતગટત કને રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

81. 'વલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ મજના'ના રાબ ભેલલા ગાભભાાં ભરશરા વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણ કેટુાં શવુાં જરૂયી છે ? 

 

82. ઝફશાયભાાં આલેુાં વલશ્વપ્રવવિ પ્રાર્ીન વલદ્યાકેન્ર કયુાં છે ? 

 

83. ગજુયાતના કમા થથને યુાતત્લવલજ્ઞાનીઓ વવિંધ ુવાંથકૃવતનુાં ભશેં-જ-દડ કશ ેછે ? 

 

84. વાંત જ્ઞાનેશ્વય ક્ાાં યાજ્મના શતા ? 

 

85. 'સયુાજ કદી થલયાજનુાં થથાન રઈ ળકે નશીં' -ભાંત્રની બેટ આનાય કણ શતુાં ? 

 

86. નીરે્ જણાલેરી કઈ નદી તેના મખેુ ડલે્ટા ફનાલતી નથી ? 

 

87. અંદભાન અને વનકફાય ટાનુ ુાં મખુ્મ ભથક કયુાં છે ? 
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88. એવળમન ગેમ્વ મજનાય પ્રથભ ળશયે કયુાં છે ? 

 

89. 'વલમ્ફલ્ડન ટ્રપી' કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે ? 

 

90. નીરે્નાભાાંથી કમા વલટાવભન્વ મકૃતભાાં વાંગશૃીત થામ છે ? 

 

91. મગની વોથી વર્ટ વ્માખ્મા નીરે્નાભાાંથી કઈ છે ? 

 

92. બાયતીમ વૈન્મના વલોચ્ર્ લડા કણ છે ? 

 

93. નલા યાજ્મની યર્ના અને વલદ્યભાન યાજ્મના વલથતાય, વીભાઓ અથલા નાભભાાં પેયપાય ફાંધાયણના 

કમા બાગભાાં આલે છે ? 

 

94. લનાટકયરુય વવામટી દ્વાયા ગજુયાતભાાં ઈ.વ. ૧૮૪૮ભાાં શરેી કન્માળાા ક્ાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી 
? 

 

95. રદ્દાખભાાં યયેુવનમભ ભળયુાં તે કમા પ્રકાયનાાં વાંવાધનનુાં ઉદાશયણ છે ? 

 

96. વરયરપરભાાં ભધ્મથથ ધાત ુકઈ છે ? 

 

97. ાણી અને આલ્કશરના વભશ્રણને અરગ કયલા ભાટે કઈ પ્રરિમા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

98. ડૉ. ઝફધાનર્ાંર યમને કમા લે બાયતયત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

99. સશુ્રી શભાઈ વ્માયાલારાને લટ 2011ભાાં કમા કે્ષત્ર ભાટે દ્મવલભૂણ યુથકાય એનામત કયલાભાાં 

આવ્મ શત ? 

 

100. યાષ્ટ્ટ્રીમ આંકડાળાસ્ત્ર રદલવ ક્ાયે ઉજલામ છે ? 

 

101. 'આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ નતૃ્મ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. એયટટ ઓથરયટી ઑપ ઇન્ન્ડમા (AAI) કઈ વાંથથા વાથે થલદેળી એય ટ્રારપક ભેનેજભેન્ટ વવથટમ્વ 

વલકવાલલા ભાટે બાગીદાય છે ? 
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103. ગજુયાત નેર્યર પાવભિંગ એન્ડ ઓગટવનક એઝગ્રકરર્યર યવુનલવવિટી ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

104. 'જ્માાં જ્માાં લવે એક ગજુયાતી, ત્માાં ત્માાં વદાકા ગજુયાત...' આ ાંક્વત કની છે ? 

 

105. ાંરડત ઓભકાયનાથ ઠાકુયે બરૂર્ભાાં કઈ વળક્ષણ વાંથથાની થથાના કયી ? 

 

106. કઈ ફેંકને ફેંકવટ ફેંક ઑપ ઇન્ન્ડમા કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

107. બાયતીમ નોકાદની આઇ.એન.એવ. વવન્ધયુાજ વફભયીન કમા લગટની વફભયીન છે ? 

 

108. વવિંર્ાઈ મજનાના બાગ રૂે નશયે, ડભે અથલા ટાાંકી દ્વાયા વવિંર્ાઈનુાં ાણી રુૂાં ાડલાભાાં આલતા 

વલથતાયને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

109. કમા ગજુયાતી બાયતની વોથી ભટી વફ્ટલેય કાંની વલપ્રના રે્યભેન છે ? 

 

110. 'ફશાગ ઝફહ'ુ ઉત્વલ કમા યાજ્મભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

111. શડ્ડલા વાંથકૃવતની પ્રથભ ઓખ ક્ાયે થઈ શતી ? 

 

112. બાયતના નીરે્નાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં ભઆત્સ ુઉત્વલ ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

113. પ્રવવિ ભશાફવધ ભાંરદય ક્ાાં આલેુાં છે ? 

 

114. બાયતના કમા યાજ્મભાાં બીભાળાંકય જમવતિઝરિંગ ભાંરદય આલેુાં છે ? 

 

115. ઇવયની 'રાય વભુન' તયીકે કને ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

116. નીરે્નાભાાંથી કમ લાયજુન્મ યગ છે ? 

 

117. નીરે્નાભાાંથી કને થનાયનુ અભ્માવ કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

118. વીીય ુ(CPU)નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 
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119. નીરે્નાભાાંથી કમ પ્રકાળના ફીભન ઉમગ કયી ડટેા ટ્રાન્વવભટ કયે છે ? 

 

120. 91 ફૂટ રાાંફી લલ્ય ુવ્શરેનુાં શાડવિંજય કમા વાંગ્રશારમભાાં પ્રદવળિત છે ? 

 

121. જૈન થથાત્મ શઠીવવિંશના દેયાાંન ુાં ફાાંધકાભ ક્ાયે કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

122. ડામાઝરવવવન વફાંધ ળયીયના કમા અંગ વાથે છે ? 

 

123. ભાઇિવફ્ટના વશ-થથાક કણ છે ? 

 

124. થલાભી વલલેકાનાંદને આધ્માજત્ભક વતા કણે ભાન્મા શતા ? 

 

125. પ્રખ્માત લોઠાના ભેાની જગ્મા ય કેટરી નદીઓન વાંગભ થામ છે? 

 


