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1. ખેડતૂ રયલાયની ભરશરાઓ ભાટે ખેત ઉત્ાદન લધાયી ળકામ અને ખેતીની લૈજ્ઞાવનક તારીભ આી 

ળકામ તે ભાટે કઈ મજના ળરુ કયેર છે ? 

 

2. ગજુયાત યાજ્મભાાં ખેડતૂને લટય કેરયિંગ(ાણીના લાશન)ાઇની વશામ કેટરા લે ભે છે ? 

 

3. 'વનખત' અને 'શીયાખત' ળાભાાંથી ફનાલેર ખાતય છે ? 

 

4. ઉદ્દીળા-પ્રેવભેન્ટ મજનાન શતે ુળ છે ? 

 

5. કમા યાજ્મની વયકાયે 'જ્ઞાનકુાંજ ઈ-વરાવ' પ્રજેવટ ળફૃ કમો છે ? 

 

6. એજ્યકેુળન રન ય 'ઇન્ટયેસ્ટ વફવવડી સ્કીભ' ભાાં વફવવડી ભાટે કેટરી યકભની એજ્યકેુળન રન 

ઉરબ્ધ છે ? 

 

7. બાલનગયભાાં આલેરી કેન્રીમ કક્ષાની વાંળધન વાંસ્થાનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

8. MNREનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

9. 'ી.એભ.ગવતળક્વત કામયક્રભ' શઠે ફાયેભાવ ૨૪ કરાક લીજી યૂી ાડલા કેટરા રકરભીટયનુાં 

ટ્રાન્વવભળન નેટલકય તૈમાય કયેર છે ? 

 

10. લય 2030 સધુી યીન્યએુફર સ્ત્રત થકી લીજ ઉત્ાદનની ક્ષભતા લધાયીને કેટરા ગીગાલટ સધુી 

કયલાની છે ? 

 

11. 'વેન્ટ્રર ગડુ્વ એન્ડ વવલિવ ટેવવ એવટ' મજુફ 'બફઝનેવ' ળબ્દની વ્માખ્મા કઈ કરભ શઠે કયલાભાાં 

આલી છે ? 

 

12. 'પ્રધાનભાંત્રી રકવાન વન્ભાન વનવધ'ન મખુ્મ શતે ુળ છે ? 

 

13. ગજુયાત યાજ્મભાાં વભયવ (વાભાન્મ વભયવ-વતત ચથી લખત) થમેર ગ્રાભ ાંચામતને (5000 

સધુીની લવતીલાા)પ્રત્વાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 
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14. બાયતીમ ચરણી નટભાાં કેટરી બાાઓ છાલાભાાં આલે છે ? 

 

15. કમા જાણીતા બચત્રકાયે વાાંસ્કૃવતક ભેગેઝીન ‘કુભાય’ની ળફૃઆત કયી શતી ? 

 

16. યાંગઅલધતૂ ભશાયાજન જન્ભ કમાાં થમ શત ? 

 

17. વવદ્ધયાજ જમવવિંશન જન્ભ ક્ાાં થમ શત ? 

 

18. વયદાય ટેરે ફાયડરી આશ્રભનુાં શુાં નાભ યાખ્યુાં શતુાં ? 

 

19. ગજુયાતી કવલતા વારશત્મભાાં ‘કવલવમ્રાટ’ તયીકે કણ ઓખામ છે ? 

 

20. ગોતભ બદેુ્ધ કયેરા ગશૃત્માગને કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

21. યાધાના વતાનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

22. 'વાંઘયભાાં ગજુયાત' સુ્તકના રેખકનુાં નાભ જણાલ. 
 

23. વલશ્વની વષુ્ી લનસ્વત ૈકી 6% ટકા લનસ્વત બાયતભાાં ભે છે, તેભાાંથી કેટરા બાગની લનસ્વત 

બાયત વવલામ ફીજે ક્ાાંમ જલા ભતી નથી ? 

 

24. આેરા વલકલ્ભાાંથી જ ાંગરને ઉગાડલાની અને પયીથી ઉત્ન્ન કયલાની કાને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

25. કયુાં ક્ષી વોથી અદભતુ ભા ફાાંધે છે ? 

 

26. લાગડનુાં ભેદાન ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

27. ાંચભશારની વળલયાજયુની ખાણભાાંથી કઈ ખનીજ ભે છે ? 

 

28. NAMO ટેબ્રેટનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

29. કમા વભળનન ઉદે્દશ્મ બાયતના ઘટતા જતા લન આલયણનુાં યક્ષણ, નુઃ સ્થાન અને લધાય કયલાન 

છે ? 
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30. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા આયાંબ કયામેર 'ગ ગ્રીન' મજનાન મખુ્મ ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

31. 'ગજુયાત લ્યળુન કાંટ્રર ફડય ' શઠે GEMS (ગ્રફર એન્લામનયભેન્ટર ભવનટરયિંગ વવસ્ટભ) પ્રજેવટન 

સ્ક શુાં છે ? 

 

32. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનક બાયતના યભાણ ુઊજાય આમગના પ્રથભ અધ્મક્ષ ફન્મા શતા ? 

 

33. B.P.R & D નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

34. લૂય વૈવનક તેભજ સ્લગયસ્થ વૈવનકની ધભયત્નીઓને દીકયીના રગ્ન ભાટે કયુાં ફડય વશામ આે છે ? 

 

35. કસ્તયુીમગૃ કમા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનભાાં જલા ભે છે ? 

 

36. 'સભુન મજના'ની ળફૃઆત ક્ાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

37. પ્રસવુત આઇવીયનુ મખુ્મ ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

38. નીચેનાભાાંથી કયુાં ટયર આયુ ભાંત્રારમ દ્વાયા આયુ દલાઓના ઓનરાઇન રાઇવક્ન્વિંગ ભાટે ળરુાં 

કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

39. 'થેરેવેવભમા ફા વેલા' મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

40. 'ગજુયાત વરય બરવી 2021' અને 'સમૂય ઉજાય ફૃપટ મજના – ગજુયાત' અંતગયત, નાણાકીમ લય 21-

22ના અંત સધુીભાાં અંદાજે કેટરા રકને રાબ શોંચાડલાન રક્ષમાાંક શત ? 

 

41. ખાદી કાયીગય ભાટે 'લકય -ળેડ' મજનાન મખુ્મ પામદ ળ છે ? 

 

42. એન.ઈ.આય અને વવજિભભાાં એભએવએભઇ પ્રભળનન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

43. 'ઇન્પભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્યવુનકેળન' (IEC) મજના અંતગયત,વપ્રન્ટ ભીરડમા કેમ્ઇનભાાં શુાં વાભેર 

છે ? 
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44. 1774ભાાં બાયતભાાં કરવાનુાં પ્રથભ ઉત્ખનન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

45. 'પ્રધાનભાંત્રી શ્રભમગી ભાનધન મજના'ન રાબ રેલા રાબાથીની ભશત્તભ ભાવવક આલક ભમાયદા કેટરી 

શલી જઈએ ? 

 

46. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'વળક્ષણ વશામ મજના' શઠે ી.ટી.વી,આઇ.ટી.આઈ અને રડપ્રભા 

અભ્માવક્રભભાાં અભ્માવ કયતા ફાાંધકાભ કાભદાયનાાં ફાકને કેટરી આવથિક વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. ગજુયાત વયકાયની 'શ્રભ વનકેતન મજના'ના MOU યાજમ વયકાય લતી ક્ા વલબાગના કવભશ્નયશ્રીએ 

કમાય શતા ? 

 

48. બાયત વયકાયનુાં NCS ટયર ક્ાયે ળરુ કયલાભાાં આવ્ય ુશતુાં ? 

 

49. ગજુયાત વલધાનવબાભાાં ST લગય ભાટે કેટરી ફેઠક અનાભત યાખલાભાાં આલી છે ? 

 

50. ભાંત્રી રયદભાાં લડાપ્રધાન વરશત ભાંત્રીઓની ભશત્તભ ટકાલાયી કેટરી શલી જઈએ ? 

 

51. બાયતીમ ફાંધાયણ શઠે કેટરા પ્રકાયના રખાણ છે ? 

 

52. વભાનતાન અવધકાય બાયતીમ ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાાં દળાયલેર છે ? 

 

53. બાયતના પ્રથભ નાણાભાંત્રી કણ શતા ? 

 

54. બાયતીમ નોકાદનુાં ખયુકી કક્ષાનુાં કયલેટ કયુાં છે? 

 

55. GST બફર વાય કયલા ભાટે કમ ફાંધાયણીમ સધુાય કયલાભાાં આલે છે ? 

 

56. યડ યન ટ્રારપક ઘટાડલા ભાટે વયકાયની કઈ મજના કામયયત છે ? 

 

57. ભત્સ્મદ્યગન વલકાવ,ાણીની ખાયાળભાાં ઘટાડ તથા નભયદા નદી ય 'સ્ટેંડ એરન' પ્રજેવટ કઈ 

મજનાન બાગ છે ? 

 

58. 'બાડભતૂ પ્રજેવટ' ળફૃ થલાની તાયીખથી ણૂય કયલાન અંદાજજત વભમ કેટર છે ? 
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59. 'ઉફેણ ડભે' ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? 

 

60. 'ગજુયાત રાઈલરીહડૂ પ્રભળન કાંની બર.' ળેના અંતગયત કામયયત છે ? 

 

61. ગજુયાતની 'લતનપે્રભ મજના'ના મગ્મ અભરીકયણ ભાટે ફનાલેર ગલવનિગ ફડીભાાં અધ્મક્ષસ્થાને 

કણ શમ છે ? 

 

62. કઈ એન્રઈડ એપ્પ્રકેળનન શતે ુ'પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભ વડક મજના' (PMGSY) શઠે ફાાંધલાભાાં આલેરા 

ભાગો વાંફાંવધત પરયમાદના વનલાયણ ભાટે થામ છે ? 

 

63. વાગયભારા પ્રજેવટ શઠે CEZ સમૂયયુ શઠે કમા ફાંદયને જડલાભાાં આલળે ? 

 

64. ગજુયાતના માત્રાધાભભાાં સ્લચ્છતા જાલલા લૂય મખુ્મભાંત્રીશ્રી વલજમબાઈ ફૃાણીએ કઈ મજના ળફૃ 

કયી શતી ? 

 

65. જી.એવ.આય.ટી.વી ફવન રાઇલ અને યીઅર ટાઇભ ક્ાાંથી ટે્રક કયી ળકામ ? 

 

66. કન્વલ્ટન્વી પમ્વય અને મખુ્મ કભયચાયીઓને તેભના ઓખત્ર વીલી ઓનરાઈન અરડ કયલાની 

ભાંજૂયી આલા અને તકનીકી દયખાસ્તનુાં સ્લચાબરત વક્ષભ મલૂ્માાંકન કયલા ભાટે યડ ટ્રાન્વટય અને શાઈલે 

ભાંત્રારમ દ્વાયા કમા નેળનર લેફ આધારયત ટયરની યચના કયલાભાાં આલી છે ? 

 

67. કેન્ર વયકાયે 'અમતૃવય-જાભનગય ગ્રીનરપલ્ડ કૉરયડૉય પ્રજેવટ' કઈ રયમજના શઠે શાથ ધયેર છે ? 

 

68. રદલ્શી-મુાંફઈ એવવપે્રવ લે ભાાં કેટરી રેન (Lane) શળે ? 

 

69. અભદાલાદભાાં નવુાં યભતગભત વાંકુર ક્ાાં ફનાલલાભાાં આલળે ? 

 

70. 40 લયથી ઓછી ઉંભયના અનસુબુચત કાભદાય ભાટે 60 લયની લમપ્રાપ્પ્ત ય દય ભરશને Rs. 5,000 

સધુીના ેન્ળન ભાટેની મજના કઈ છે ? 

 

71. 'કન્મા કલ્માણ મજના'નાાં વાંદબયભાાં SSYનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 
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72. AGNIVEERની બાવલ કાયરકદીની વાંબાલનાઓ ભાટે કઈ વાંસ્થાએ ભાન્મ 3 લયન કોળલ્મ આધારયત 

ફેચરય રડગ્રી પ્રગ્રાભ ચરાલલાન વનણયમ રીધ છે ? 

 

73. બાયતભાાં વોપ્રથભ વલજ્ઞાનકે્ષતે્ર નફર ારયતવક ભેલનાય કણ શતા ? 

 

74. 'વલદ્યાવાધના મજના'ન શબુાયાંબ ક્ાયથી થમેર છે ? 

 

75. 'ભશાત્ભા ફુરે શે્રષ્ઠ અનસુબૂચત જાવત ત્રકાય એલડય મજના' અંતગયત કેટરી યકડ વશામ આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

76.  'એ એભ નાઈક શલે્થકેય કેમ્વ અને વનયારી ભલ્લ્ટસ્ેવળમાબરટી કેન્વય શક્સ્ટર'નુાં ઉદ્ઘાટન કણે કયુું છે 

? 

 

77. નાગરયકને ગણુલત્તાવબય લીજી ભી યશ ેતે શતેથુી તાજેતયભાાં દાશદભાાં લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્રબાઈ 

ભદીએ કમા વફ સ્ટેળનનુાં રકાયણ કયુું છે ? 

 

78.  'ધ જ્યબુફરી બકુ ઓપ રક્રકેટ' ના રેખક કણ છે ? 

 

79. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામયયત 'વખી મજના'નુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ? 

 

80. 'ફકયાાં એકભની સ્થાના' ભાટે અનસુબૂચત જનજાવતની ભરશરાને ભશત્તભ કેટરા ટકા યકભની વશામ ભે 

છે ? 

 

81. 'કસ્તયુફા ગાાંધી ફાબરકા વલદ્યારમ મજના' અંતગયત કેટરા લયની કન્માઓને રાબ ભે છે ? 

 

82. બાયતભાાં ગરુભગય નાભક મયટનસ્થ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

83. 'ધયઈ મજના' કઈ નદી ય છે ? 

 

84. અભદાલાદભાાં ગાાંધીજીએ પ્રથભ આશ્રભ ક્ાાં સ્થાપ્મ શત ? 

 

85. ભશાયાજ રામફર કેવ વાથે કનુાં નાભ વાંકામેલુાં છે ? 
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86. ભશાનદી,ગદાલયી,કૃષ્ણા અને કાલેયી નદીઓ ક્ાાં લશ ેછે ? 

 

87. કઈ લયતશે્રણી 'લયતની યાણી' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

88. બાયતીમ યભતલીય વભદેલ દેલલભયન કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે ? 

 

89. કભનલેલ્થ ગેમ્વભાાં ફેડવભન્ટન યભતની ળફૃઆત ક્ાયે થઈ ? 

 

90. નીચેનાભાાંથી કયુાં પ્રાણીળાસ્ત્રના અભ્માવન એક બાગ છે ? 

 

91. 'લડય ફૂડ વેફ્ટી ડ'ે ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

92. ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદ મજુફ યાષ્ટ્રવતને વાંયક્ષક દના લડા ગણલાભાાં આલે છે ? 

 

93. બાયતના યાષ્ટ્રવતની ચ ૂાંટણીનુાં વાંચારન કના દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

94. ગજુયાતભાાં ‘નેળનર ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ રડઝાઈન’ નાભની વાંસ્થા ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

95. એકે્રબરકભાાં 'વેબરબે્રળન રટ્રપ્ટીચ' બચત્ર કણે દયુું છે ? 

 

96. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનક 1966ભાાં યનુાઇટેડ સ્ટેટ્વના કુદયતી નાગરયક ફન્મા શતા અને 1987ભાાં તેભણે 

'નેળનર ભેડર ઓપ સ્ેવ વામન્વ' ભેવ્મ શત? 

 

97. વલશ્વભાાં ીલા ભાટે લયાતા ાણીની ટકાલાયી કેટરી છે ? 

 

98. બાયત વયકાય દ્વાયા દ્મ યુસ્કાયની ળફૃઆત ક્ાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

99. લય 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા જાશયે ફાફતના કે્ષત્રભાાં નીચેનાભાાંથી કને દ્મ ભૂણથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

100. બાયતભાાં 'વી.એ.(C.A) રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

101. 'વલશ્વ સુ્તક રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 
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102. બાયતીમ વેનાના એયફનય યેવડ રયસ્ન્વ ટીભ દ્વાયા ભાચય-એવપ્રર 2022 દયવભમાન ક્ાાં શલાઈ 

અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આલેર શત ? 

 

103. કમા યાજ્મભાાં લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ લાબણજ્મ અને ઉદ્યગ ભાંત્રારમના નલા રયવયભાાં 

લાબણજ્મ બલનનુાં ઉદ્ઘાટન કયુું ? 

 

104. બલાઈના સ્લફૃ વાથે કનુાં નાભ જડામેલુાં છે ? 

 

105. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વારશત્મભાાં અનલુાદક કવલનુાં વલોચ્ચ સ્થાન કણે ળબાવ્યુાં છે ? 

 

106. નીચેનાભાાંથી કઈ વાંસ્થા નેળનર ક-ઓયેરટલ ભાકેરટિંગ પેડયેળનની કે્રરડટ ભમાયદાને અવધકૃત કયે છે ? 

 

107. યાજ્મ વયકાય દ્વાયા જી.આઈ.ડી.વી.ને જે જભીન પાલલાભાાં આલે છે,તેભાાંની 7૦% જભીન ફજાય 

રકિંભતના કેટરા ટકા બાલથી આલાભાાં આલે છે ? 

 

108. 25 ભેગાલટ સધુીના શાઇડર પ્રજેવટ્વને પ્રત્વાશન અને સવુલધા આલા ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 

2016 ભાાં કઈ નીવત રાગ ુકયલાભાાં આલી શતી ? 

 

109. ગજૂયાત વલદ્યાીઠની સ્થાના કના દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

110. બાયતભાાં લ્રલ લાંળના વાંસ્થાકનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

111. કમા રશન્દુ દેલતાના ભાનભાાં યુીભાાં યથમાત્રા ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

112. 'છઠ જૂા' કમા યાજ્મન પ્રખ્માત તશલેાય છે ? 

 

113. 'નલાફનુાં નગય' તયીકે કયુાં ળશયે જાણીતુાં છે ? 

 

114. આરદ ળાંકયાચામે બાયતભાાં કેટરા 'ભઠ'ની સ્થાના કયી છે ? 

 

115. ડૉ.લી.કુરયમન કમા કે્ષત્રભાાં પ્રખ્માત છે ? 
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116. બાયતભાાં ક્ ઉદ્યગ વોથી ભટા ામા યન ઉદ્યગ છે ? 

 

117. વાભાન્મ ખુ્ત રુુ ભાટે રશભગ્રબફનનુાં વાભન્મ મલૂ્મ શુાં છે ? 

 

118. જ્માયે તભે Ctrl + V કી દફાલ છ ત્માયે શુાં થામ છે ? 

 

119. ઈન્ટયનેટ ભાટે આેર ૈકી શુાં જફૃયી નથી ? 

 

120. લટવન વાંગ્રશારમ ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેલ ુછે ? 

 

121. રાર થ્થય ય ફાયીક અને શે્રષ્ઠ જાી કતયણીકરાન ફેનમનૂ નમનૂ ધયાલતી અને તેના કાયણે 

વભગ્ર બાયતના કરાત્ભક નમનૂાઓભાાં અગ્ર સ્થાન ાભેર 'વીદી વૈમદની જાી' ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

122. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'રડજજટર ઈલ્ન્ડમા લીક -2022' અંતગયત 'રડજજટર ભેરા એક્ષ' ક્ાાં મજલાભાાં 

આવ્મ શત ? 

 

123. દાાંતભાાં વડ થલાનુાં કાયણ શુાં છે ? 

 

124. કુરુકે્ષત્રની યદુ્ધભવૂભભાાં શ્રીકૃષ્ણે અજુ યનને જે ઉદેળ આપ્મ શત તે કમા નાભથી પ્રવવદ્ધ છે ? 

 

125. કયુાં ળશયે બાયતનુાં 'ભવારાનુાં ળશયે' ગણામ છે? 


