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1. વાત ગરાાં ખેડતૂ કલ્માણ મજનાભાાં કઈ સ્કીભન વભાલેળ થામ છે ? 

 

2. બાયત વયકાયના યાષ્ટ્રીમ ફાગામત ફડડની કચેયી ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

3. ડુાંગીના ઉત્ાદનભાાં ગજુયાત બાયતભાાં કયુાં સ્થાન ધયાલે છે ? 

 

4. વવામટી પય ક્રિએળન ઑપ ઓર્ચયુડનીટી થ્ર ુપ્રક્રપવળમન્વી ઇન ઇંગ્લરળનુાં ટૂાંકુાં નાભ શુાં છે ? 

 

5. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા નાણાકીમ લડ 2022-23 ભાટે વળક્ષણ ભાટે કેટલુાં ફજેટ પાલલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

6. જે રક અને વાંસ્થાઓને ઇ-રવનિંગ ભાટે વાંવાધનનુાં મગદાન આલા ભાટે આભાંવિત કયે છે તેલા 

એચ.આય.ડી. ભાંિારમ દ્વાયા ળરૂ કયામેર પ્રગ્રાભનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

7. લડ 2001-02ભાાં ધયણ 1થી 5 સધુી અભ્માવ કયતાાં ફાકન ડ્ર આઉટ દય 20.93% શત યાંત ુતે 

છી ગજુયાત વયકાયના વતત પ્રમાવને કાયણે 2012-13ભાાં ડ્ર આઉટ દય ઘટીને કેટર થમ ? 

 

8. 'ગજુયાત 2 વશીરય સ્કીભ' અંતગડત દયેક વલદ્યાથીને ઇ-સ્કટૂય ખયીદલા ય કેટરી વફવવડી ભળે ? 

 

9. બાયતભાાં રૂપટ વરય ાલય ઉત્ાદનભાાં ગજુયાતે કયુાં સ્થાન ભેવયુાં ? 

 

10. ગજુયાતની લીજ-ઉત્ાદન ક્ષભતાભાાં વલળા કદની જવલદ્યતુ લીજ-ઉત્ાદન ક્ષભતા કેટરી છે ? 

 

11. ગજુયાતના નાણા વલબાગનુાં વલઝન શુાં છે ? 

 

12. ગજુયાત યાજ્મની કઈ કચેયીઓએ '2021-22 વવવમ-ઇકનવભક ક્રયવય'ુ તૈમાય કયેર છે ? 

 

13. 'ફેટી ફચાઓ, ફેટી ઢાઓ' મજના અંતગડત ગજુયાતના કેટરા જજલ્રાને આલયી રેલાભાાં આવમા છે ? 

 

14. એક રૂવમાની નટભાાં કની વશી શમ છે ? 

 

15. કેન્રીમ વાાંસ્કૃવતક વલબાગના લતડભાન ભાંિીન શલાર કની ાવે છે ? 

 

16. ખાંબાતનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શતુાં ? 
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17. સ્લતાંિ ગજુયાતની યચના ભાટે કયુાં આંદરન થયુાં શતુાં ? 

 

18. આવ ભાવની પનૂભના ક્રદલવે ભાણેકઠાયી પનૂભન ભે કમાાં બયામ છે ? 

 

19. ગજુયાતી વાક્રશત્મભાાં ‘બલાઈવાંગ્રશ’ નાભન ગ્રાંથ કણે વાંાક્રદત કમો છે ? 

 

20. ભટાબાગના અળકના વળરારેખ કઈ બાાભાાં છે ? 

 

21. ગરુુપરૂ્ણિભા કઈ વલભવૂતન જન્ભક્રદલવ છે ? 

 

22. યટીયભખાણ તયીકે કયુાં આંદરન જાણીતુાં છે ? 

 

23. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામડિભ અંતગડત ગ્રાભલન ઉછેય મજના અન્લમે ગોચય જભીન 

ઠયાલ કયીને કને વોંલાભાાં આલે છે ? 

 

24. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના Brachipoda જલા ભે છે ? 

 

25. કમા વકૃ્ષને યણના કલ્વકૃ્ષ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

26. ગજુયાત લન વલબાગના લડ 2014ના લન્મજીલ લસ્તી ગણતયી પ્રભાણે જ ાંગરી ગધેડા(Wild Ass)ની 

વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. 'ઓઘડ' કમા લડતનુાં વળખય છે ? 

 

28. POSDCORBન વવદ્ાાંત કણે અને કમા પસુ્તકભાાં યજૂ કમો છે ? 

 

29. વરાઈભેટ ચેન્જ ય વાંયવુત યાષ્ટ્રની COP-26 કન્પયન્વ સ્કટરેન્ડના કમા ળશયેભાાં મજાઈ શતી ? 

 

30. વલશ્વ માડલયણ ક્રદલવ -2019ની થીભ કઈ શતી ? 

 

31. બાયતભાાં 'વેન્રર ઇગ્ન્સ્ટટયટૂ પય કટન ક્રયવચડ' ક્ાાં આલેરી છે ? 
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32. ગીનાથ કાથાડએ કઈ ળધ કયી શતી ? 

 

33. ળાભક અને ેઇનક્રકરવડ તયીકે દુરુમગ કયલાભાાં આલતી વામકરવક દલાઓ ધયાલતી 

આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ટર, એવવપે્રવ ભેઇર અને કુક્રયમય વળભેન્ટ ય વાંયવુત ગપુ્ત ભાક્રશતી એકિ કયલાની 

કામડલાશીનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

34. વાંકટક્સ્થવતભાાં નાગક્રયક ભાટે ઓર-ઇન્ન્ડમા ઇભયજન્વી ક્રયસ્ન્વ વટડ વવસ્ટભ (ERSS) નાંફય શુાં છે ? 

 

35. 11ભી જાન્યઆુયીને બાયતભાાં કમા ક્રદલવ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

36. 'સભુન મજના' કમા ભાંિારમ શઠે કાભ કયે છે ? 

 

37. ગજુયાતભાાં 'વભળન ફરમૌ સખુમૌ'ની ળરૂઆત ક્ાયે થઈ ? 

 

38. એભવેઝેળન(mCessation) પ્રગ્રાભ ભાટે શુાં મલમ છે ? 

 

39. નીચેનાભાાંથી કઈ જલાફદાયી ગ્રામ્મ આયલમ, સ્લર્ચછતા અને ણ વવભવત (લીએચએવએનવી)ની છે 

? 

 

40. લડ 2022 ભાટે MSME ભાટે કેટરા યાષ્ટ્રીમ MSME પયુસ્કાય જાશયે કયલાભાાં આવમા શતા? 

 

41. વમાજ વફવવડી ાિતા પ્રભાણિન મખુ્મ રાબ ળ છે ? 

 

42. ઓટ ઉદ્યગને પ્રત્વાશન આલા ભાટે, ઓટ કમ્નન્્વ વેવટય અંતગડત ઓટભેક્રટક રૂટ શઠે કેટરી 

એપડીઆઈની ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ? 

 

43. વેન્રર વવલ્ક ફડડ (CSB)ની મખુ્મ પ્રવવૃિઓભાાંની એક કઈ છે ? 

 

44. ભવૂભ, જ ,લનસ્વત અને ખનીજના સ્લરૂભાાં આણને ભેરી ફર્ક્ષવને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

45. શ્રવભક ક્રયલશન મજનાભાાં ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમગી કલ્માણ ફડડ દ્વાયા કેટર 

ખચડ ઉઠાલલાભાાં આલે છે ? 
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46. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'બાલમરક્ષ્ભી ફન્ડ મજના 'શઠે ભાતાનાાં મતૃ્યનુાાં ક્રકસ્વાભાાં, ફાાંધકાભ કાભદાયની 

દીકયીને આલાભાાં આલેરા ફન્ડ ભાટે આઆ કને લાયવદાય ફનાલલાભાાં આવમા છે ? 

 

47. શ્રવભક ભાટેની શભ રન વમાજ વફવવડી મજના ભાટે રનન વભમગા કેટર છે ? 

 

48. વમાાયીઓ, છૂટક લેાયીઓ, દુકાનદાય અને સ્લ-યજગાય ધયાલતા વમક્વતઓ ભાટે સ્લૈગ્ર્ચછક અને 

વશમગી વયકાયી ેન્ળન ભાટે બાયત વયકાયની કઈ મજના ઉરબ્ધ છે ? 

 

49. યાજ્મન કામદ કણે ભાંજૂય કયલાન શમ છે ? 

 

50. બાયતીમ ફાંધાયણની કરભ 155-159ન વાંફાંધ કમા કાભ વાથે છે ? 

 

51. કર્ચછ યવુનલવવિટી એવટ શઠે 2003, કર્ચછ યવુનલવવિટીનુાં મખુ્મ ભથક કયુાં છે ? 

 

52. ભાંિીઓભાાં ટડપર્રમની પાલણી કણ કયે છે ? 

 

53. બાયતના વોપ્રથભ વાંયક્ષણ ભાંિી કણ શતા ? 

 

54. બાયત વયકાયની સકુન્મા વમદૃ્ધદ્ મજનાના રાબાથી નીચેનાભાાંથી કણ શમ છે ? 

 

55. બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ આલકની ગણતયી કણ કયે છે ? 

 

56. કમા પામદાઓને કાયણે વયદાય વયલય ડભેને ફહશુતેકુ પ્રૉજેવટ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે? 

 

57. જવાંવિભાાં કમા ઉદે્દળન વભાલેળ થામ છે ? 

 

58.  વોની મજનાન પ્રથભ તફક્ક કમા લડભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવમ શત ? 

 

59. કાકયાાય ડભે કઈ નદી ય આલેર છે ? 

 

60. પ્રધાનભાંિી શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ કમા યાજ્મભાાં નેળનર રૂફડન વભળનની ળરૂઆત કયી શતી ? 

 

61. જજમ-સ્ાક્રટમર પ્રાવનિંગ - ગ્રાભભાનર્ચિનુાં ઉદ્ઘાટન ક્ાયે કયલાભાાં આવયુાં ? 
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62. ગજુયાતભાાં 'વભયવ ગ્રાભ ાંચામત'ને પ્રત્વાશન અનદુાન કમા વલબાગ દ્વાયા આલાભાાં આલે છે ? 

 

63. ભશાત્ભા ગાાંધી મ્યરુ્ઝમભભાાં રૂાાંતક્રયત અગાઉની આલ્રેડ ળાા ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

64. લડ 2016ભાાં ગજુયાત યાજ્મના તભાભ ગાભને અને યા વલસ્તાયને ફાયેભાવ ફશતેય યડ વાથે જડી 

આલા કઈ મજના જાશયે કયલાભાાં આલી ? 

 

65. ગજુયાતનુાં કયુાં યેલ્લે સ્ટેળન દેળનુાં પ્રથભ પનુઃવલકવવત સ્ટેળન શતુાં જેનુાં 2021ભાાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવયુાં 

શતુાં ? 

 

66. કમા યાજ્મભાાં લાવિક સયૂજકુાંડ શસ્તકરા ભેાનુાં આમજન થામ છે? 

 

67. 'ગજુયાત વભયવ છાિારમ વવામટી' શઠે કેટરાાં છાિારમ ફાાંધલાભાાં આલેરા છે ? 

 

68. ગજુયાતભાાં 'મખુ્મભાંિી આલાવ મજના' શઠે ઓછી આલક જૂથ - 1ના રાબાથી ભાટે લાવિક કોટુાંર્ફક 

આલકની શે્રણી કઈ છે ? 

 

69. ગજુયાતભાાં યક્ષાળક્વત યવુનલવવિટીની સ્થાના ક્ાયે થઈ શતી ? 

 

70. ગયીફી યેખા શઠે જીલતી છાત લગોની ભક્રશરાઓને સ્લયજગાયઆલા ભાટેની ખાવ મજનાનુાં નાભ 

શુાં છે ? 

 

71. નીચેનાભાાંથી કમા છાિારમવનભાડણ મજનાભાાં અનસુરૂ્ચત જાવતના (SC) કન્મા છાિારમના વનભાડણ ભાટે 

યાજ્મ/ કેન્રળાવવત પ્રદેળને 100% કેન્રીમ વશામ પયૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

72. વશકાય વભિ વભય ઇન્ટનડવળ મજના ભાટે કણ રામકાત છે ? 

 

73. સ્થાાંતય કયલાલાા કાભદાયને દેળબયની કઈ ણ લાજફી બાલની દુકાનભાાંથી યેળનના રાબ 

ભેલલા ભાટે કમા દસ્તાલેજને યેળનકાડડ વાથે જડલાભાાં આવમ છે? 
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74. ડૉ. ી.જી. વરાંકી, ડૉકટય અને લકીર રન વશામ તથા 'સ્ટાઇેન્ડ મજના' શઠે કામદાના સ્નાતકને 

કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

75. બગલાન બદુ્ યાજ્મ વળષ્ટ્મવવૃિ (કન્મા) મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે કમા લેફ ટડર ય ઓનરાઈન 

અયજી કયલાની શમ છે ? 

 

76. ક્રયવચડ સ્કરયળી, ગજુયાત સ્કીભન રાબ કમા વલદ્યાથીઓ રઈ ળકે છે ? 

 

77. સ્ટાટડ -અ ઇન્ન્ડમાન રાબ રીધેર શમ ત રાબાથીને ેટન્ટ એગ્પ્રકેળન કયલા કેટલુાં ક્રડસ્કાઉન્ટ 

આલાભાાં આલે છે ? 

 

78. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા દય લે ગ્રાભીણ ઓર્રક્મ્કનુાં આમજન ક્ાાં થામ છે ? 

 

79. 'લક્રકિંગ વલભેન શસ્ટેર'ભાાં કેટરાાં લડ સધુીનાાં ફાક ભાતા વાથે યશી ળકે છે ? 

 

80. 'કસ્તયુફા ણ વશામ મજના' કને ભલાાિ છે ? 

 

81. 'ફાર્રકા ાંચામત' પ્રથભ લખત ગજુયાતના કમા ગાભભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

82. ગજુયાત યાજ્મનુાં ગાાંધીનગય ળશયે કઈ નદીના ક્રકનાયે આલેલુાં છે ? 

 

83. ગજુયાતનુાં ભશાફાંદય કયુાં છે ? 

 

84. પ્રથભ ગજુયાતી લતડભાનિ 'મુાંફઇ વભાચાય' કમા લડથી ળરૂ થમેલુાં ? 

 

85. નીચેનાભાાંથી કઈ ધાત/ુધાતઓુન ઉમગ શડપ્ાલાવીઓએ નશત કમો ? 

 

86. અરુણાચરપ્રદેળની યાજધાની કઈ છે ? 

 

87. નીચેનાભાાંથી કઈ નદી ગદાલયી નદીની ઉનદી નથી ? 

 

88. કની આત્ભકથાને 'વેન્ડી સ્ટભડ' નાભ આલાભાાં આવયુાં છે ? 
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89. કર્ચિંગાાં ઉત્કૃષ્ટ્ટ દેખાલ કયનાયાઓને કમ એલડડ આલાભાાં આલે છે ? 

 

90. ટક્વવકરજી શુાં છે ? 

 

91. 'આયલેુદ'ની વોથી વચટ વમાખ્મા કઈ છે ? 

 

92. બાયતના ફાંધાયણભાાં 'મૂભતૂ પયજ'ને કમા દેળભાાંથી રેલાભાાં આલેર છે ? 

 

93. ગ્રાભવબાના વભ્મ ફનલા ભાટે ઓછાભાાં ઓછી કેટરી ઉંભય શલી જઈએ ? 

 

94. ૧૯૧૫ભાાં દર્ક્ષણ આક્રરકાથી યત આલી ગાાંધીજીએ અભદાલાદભાાં કમા આશ્રભની સ્થાના કયી શતી ? 

 

95. કમા અખફાયે 'ટીચ ઈન્ન્ડમા' અર્બમાન ળરૂ કયુું છે ? 

 

96. ભાનલળયીયભાાં કેટરી ાાંવીઓ શમ છે ? 

 

97. ફાષ્ટ્ીબલન અને લયવાદના ચિનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

98. આભાાંથી કમા બાયતયત્નથી વન્ભાવનત વમક્વત વવતાય વાથે વાંકામેરા શતા ? 

 

99. લડ 1986 ભાટે 34ભા યાષ્ટ્રીમ ક્રપલ્ભ પયુસ્કાયભાાં દાદાવાશફે પાકે એલડડથી કને વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવમા ? 

 

100. 'યાષ્ટ્રીમ પે્રવ ક્રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

101. બાયતભાાં 'યેઝાાંગ રા ક્રદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. બાયતભાાં વમાલવાવમક ૨૦ ક્રિકેટ ર્રગને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

103. ભશાયાજા પતેશવવિંશ મ્યરુ્ઝમભ કમા ળશયેભાાં આલેલુાં છે ? 

 

104. 'તાયી આંખન અપીણી' - ગીત કણે રખ્યુાં છે ? 
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105. 'રારજી ભર્ણમાયના લેળ' યથી યભણબાઈ નીરકાંઠે કઈ કૃવતની યચના કયી શતી ? 

 

106. બાયત દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર પ્રથભ વપ ઉગ્રશ પ્રકે્ષણ લાશન કયુાં છે ? 

 

107. એર.વી.એ તેજવ એવવટનડર સ્ટવડ ય ભશિભ ેરડ કેટર ઉાડી ળકે છે ? 

 

108. દેળભાાં જવલદ્યતુ ઉત્ાદનની દૃન્ષ્ટ્ટએ ગજુયાતન વયદાય વયલય ડભે કમ િભે આલે છે ? 

 

109. બાયતીમ વલદ્યાબલનના સ્થાક કણ શતા ? 

 

110. એર્રપન્ટાની ગપુાઓ મખુ્મત્લે કમા ક્રશન્દુ બગલાનને અવિત છે ? 

 

111. અળકના વળરારેખ કઈ ર્રવભાાં રખામેરા જલા ભે છે ? 

 

112. આભેય ક્રકલ્ર યાજસ્થાનના ક્ા ળશયેભાાં આલેર છે ? 

 

113. ભશાયાષ્ટ્રના ભશાફરેશ્વયભાાં કમ ધધ આલેર છે ? 

 

114. બાયતના કમા બાગભાાં આક્રદ ળાંકયાચામડએ 'શ્ ૃાંગેયી ભઠ'ની સ્થાના કયી શતી ? 

 

115. બાયતભાાં 'ળવન વળિંગણાપયુ' ભાંક્રદય ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

116. જનીન શુાં છે ? 

 

117. કયુાં અંગ કટર લગયનુાં છે ? 

 

118. ASCIIનુાં વાંપણૂડ સ્લરૂ શુાં છે ? 

 

119. DVDનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

120. IIMAનુાં પરુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

121. રૂ.10ની નલી બાયતીમ ચરણી નટ ય કયુાં બાયતીમ સ્ભાયક દળાડલલાભાાં આલેર છે ? 
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122. પથૃ્લી યનુાં વલળાકામ પ્રાણી કયુાં છે ? 

 

123. ઊજાડન એકભ શુાં છે ? 

 

124. ' सत्य ंशिव ंसनु्दरम ्' આ કઈ વાંસ્થાનુાં ધ્મેમ લાક્ છે ? 

 

125. ભાતશૃ્રાદ્ ગજુયાતભાાં કમા સ્થે કયલાભાાં આલે છે ? 


