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1. પચંમહાલ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે સ િંચાઈ ક્ષેત્ર ેકય  ંપગલ  ંભરવામા ંઆવય  ંછે? 

 

2. ખતેી પછી, ગ્રામીણ ગ િરાતમા ંબીિો  ૌથી વધ  વયાપક વયવ ાય કયો છે? 

 

3. 2014 પછી ભારતના એકમાત્ર એવા વડાપ્રધાન કોણ છે, જેમણે દરેક રાજ્યમા ંનવા IIT, NIT, IIM 

ખોલવાની પહલે કરી અન ે ેટઅપ કય ું? 

 

4. પ્રાચીન ગ િરાતની સવશ્વસવખ્યાત સવદ્યાપીઠન  ંનામ િણાવો. 
 

5. ડડજિટલ ગ િરાત સ્કોલરસિપ હઠેળ કઇ યોિનામા ંઅન સચૂચત િનજાસતના સવદ્યાથીઓ 'ફૂડ ચબલ 
આસ સ્ટન્ ' મળેવવા માટે અરજી કરી િકે છે? 

 

6. ગ િરાતના થમમલ પ્લાન્ટની ક્ષમતા કેટલી છે? 

 

7. ખનીિ ચોરી  ામનેી ફડરયાદ માટેની મોબાઈલ એપ કઈ છે ? 

 

8. 'PM - ગસતિક્તત' યોિનાની દેખરેખ માટે કય  ંપ્લેટફોમમ તયૈાર કરવામા ંઆવય  ંછે ? 

 

9. કેન્રીય બજેટ 2022મા ંઅંતડરક્ષ સવભાગને કેટલા પૈ ા ફાળવવામા ંઆવયા છે? 

 

10. 'મા અન્નપણૂામ યોિના' હઠેળ મધ્યમ વગમના ગરીબ ક ટ ંબોને ઘઉં કેટલા ંરાહતદરે આપવામા ંઆવ ેછે ? 

 

11. નીચનેા પૈકી કઈ નવલકથાના લેખક ચરંકાતં બક્ષી છે ? 

 

12. ગ િરાતના પ્રથમ મડહલા કેચબનેટ મતં્રી તરીકે કોની વરણી થઇ હતી ? 

 

13.  ોમનાથ મડંદરનો જિણોદ્ધાર કયા કાળ દરસમયાન થયો હતો ? 

 

14. ગ િરાતના એકમાત્ર હડેરટેિ રૂટન  ંનામ શ  ંછે ? 

 

15. મહાત્મા મડંદર ગ િરાતમા ંક્ા ંઆવેલ છે ? 

 

16. ગ િરાતી  ાડહત્ય પડરષદના સ્થાપક કોણ હતા ? 
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17. શ્રી મોટા, શ્રી અંબ ભાઇ પ રાણી, શ્રી છોટ ભાઇ પ રાણી અને શ્રી દત્તાત્રેય મજ મદાર કઇ પ સ્તકશ્રણેીની 
પ્રેરણામસૂતિ તરીકે ઓળખાય છે? 

 

18. 'પહાડન  ંબાળક' તરીકે કોણ ઓળખાય છે? 

 

19. કાચલદા ન  ંકય  ંકાવય દૂતકાવય છે ? 

 

20. ભારતીય  ગંીતમા ંક લ કેટલા સ્વર છે ? 

 

21. પોટ મગીઝ લોકોને વપેાર કરવાની છૂટ કોણે આપી હતી? 

 

22. નીચનેામાથંી  પ્તસષિમાનંા કયા એક ઋસષ છે? 

 

23. રામપ્ર ાદ ચબક્સ્મલ કઈ ઘટના  ાથ ે કંળાયેલા હતા? 

 

24. હોમરૂલ આંદોલનન  ંવષમ િણાવો. 
 

25. ગ્રામ વન ઉછેર યોિના, ગ્રામવન સપયત અને ગ્રામવન ચબનસપયત તરીકે ક્ારથી ઓળખાય છે ? 

 

26. કયા 'વન'ન  ંઉદ્ઘાટન પરંપરાગત ગ િરાતી પોિાકમા ં501 નવદંપતીઓ દ્વારા સવસિષ્ટ રીતે 
વકૃ્ષારોપણથી કરવામા ંઆવય  ંહત  ં? 

 

27. પ્રોજેતટ ટાઈગરની િરૂઆત ક્ારે થઈ ? 

 

28.  રકારે ‘સ્વચ્છ હવા માટે સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ ભારત’ મીની મેરેથોનન  ંઆયોિન કયા વષે કય ું હત  ં? 

 

29. ભારત કયા પ્રકારના ંપવનોનો પ્રદેિ છે ? 

 

30. ઝારખડંન  ંરાજ્ય પક્ષી કય  ંછે ? 

 

31. ગ િરાત  રકાર દ્વારા નબળા વગમની કન્યાઓને લગ્ન માટે આસથિક  હાય આપતી યોિનાન  ંનામ શ  ંછે 
? 

 

32. ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ સ સ્મોલોજીકલ ડર ચમ કયા સવભાગ હઠેળ  માસવષ્ટ છે ? 
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33. ગ િરાત રાજ્યમા ંપયામવરણ ક્ષતે્રે  િંોધન સવકા ના કાયમ અંગ ેતાલીમ આપતી મ ખ્ય  સં્થા કઇ છે ? 

 

34. ગ િરાત ઇલકે્ટ્તિક વહીકલ પોચલ ી હઠેળ કયા વાહનને આવરી લવેાય  ંછે ? 

 

35. િક્તત(પાવર)નો એકમ શ  ંછે? 

 

36. સ્ટેટ સ્ટાટમઅપ રેન્કીંગમા ં2019મા ંબેસ્ટ પરફોમમર સ્ટેટ તરીકે કયા રાજ્યને જાહરે કરવામા ંઆવય  છે ? 

 

37. મ ે2018 થી ઇ-ગ િકોપ એપ વડાપ્રધાન કાયામલયના મલૂ્યાકંનમા ં તત કય  ંસ્થાન મેળવે છે? 

 

38. ભારત  રકારે 10મી ફેબ્ર આરી, 2016ના રોિ િમ્મ  અને કાશ્મીર માટે કેટલી ઇક્ટ્ન્ડયા ડરઝવમ (આઇઆર) 
બટાચલયનની સ્થાપનાને મજંૂરી આપી હતી? 

 

39. રાજ્યો/કેન્રિાસ ત પ્રદેિોના ય વાન પોલી  અસધક્ષકો અને  ીએપીએફના કમાન્ડન્્  માટે ત્રીજી 
રાષ્િીય પડરષદન  ંઆયોિન કોણ ેકય ું હત ?ં 

 

40. ટેચલમેડડસ ન શ  ંછે ? 

 

41. 'રાષ્િીય કેન્ ર જાગસૃત ડદવ 'ની ઉિવણી ક્ારે કરવામા ંઆવે છે ? 

 

42. પીએમ ગસતિક્તત નેિનલ માસ્ટર પ્લાન (PMGS-NMP) ક્ારે િરૂ કરવામા ંઆવયો હતો? 

 

43. અટીરા(ATIRA) િાના માટે જાણીત  ંછે ? 

 

44. ભારતમા ંગ્રેફાઇટનો  ૌથી વધ  સ્ત્રોત કયા રાજ્યમા ંછે? 

 

45. નીચનેામાથંી કય  ંભારતના 'ખસનિના ભડંાર' તરીકે ઓળખાય છે? 

 

46. ગ િરાત  રકાર દ્વારા ' સિક્ષણ  હાય યોિના' હઠેળ મેડડકલ, એન્સન્િસનઅડરિંગ ,એમ.બી.એ., 
એમ. ી.એ.અભ્યા ક્રમોમા ંઅભ્યા  કરતા બાધંકામ કામદારોના ંબાળકોન ેકેટલી આસથિક  હાય પરૂી 
પાડવામા ંઆવે છે? 
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47. ભારત  રકાર દ્વારા િરૂ કરાયેલ 'પ્રધાનમતં્રી શ્રમયોગી માન-ધન યોિના' હઠેળ લાભાથી દ્વારા ચકૂવણી 
કરવાની પ્રીસમયમની મહત્તમ રકમ કેટલી છે? 

 

48. CAA- 2019 હઠેળ કેટલા  મ દાયોને ભારતીય નાગડરકતા આપવા માટે માન્યતા આપવામા ંઆવી છે? 

 

49. નીચનેામાથંી કયા આધાર પર ન્યાયાધીિન ેદૂર કરી િકાય છે? 

 

50. ઇક્ટ્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑફ ઇન્ફમેિન ટેતનોલોજી (સ ધારા) ચબલ 2017 હઠેળ, કયા સ્થળે ઇક્ટ્ન્ડયન 
ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑફ ટેતનોલોજી, ડડઝાઇન અને મેન્ય ફેતચડરિંગ જાહરે કરવામા ંઆવય  ંછે? 

 

51. નીચનેામાથંી કયો અન ચ્છેદ લઘ મતીઓના અસધકાર  ાથે  બંસંધત છે? 

 

52. કયા બધંારણીય સ ધારા દ્વારા સમલકતના અસધકારન ેમળૂભતૂ અસધકારમાથંી નાબદૂ કરવામા ંઆવયો ? 

 

53. નીચનેામાથંી કય  ંભારતીય   ંદન  ંઉપલ  ંગહૃ કહવેાય છે? 

 

54. ભારત  રકારન  ંકય  ંકસમિન નોકરીમા ંઅનામતના હતે   માટે પછાત તરીકે સચૂચત  મ દાયોની સચૂચમા ં
 માવેિ અન ેસચૂચમાથંી બાકાતન ેધ્યાનમા ંલે છે? 

 

55. આપસત્ત પ્રસતભાવમા ં મ દાય સ્વય ંવેકોની તાલીમ (આપદા સમત્ર) ની યોિના માટે  મગ્ર ભારતમા ં
કેટલા  ૌથી વધ  પરૂની  ભંાવના ધરાવતા જિલ્લાઓની ઓળખ કરવામા ંઆવી છે? 

 

56. પીવાના પાણીમા ંવધ  પડતા ફ્લોરાઈડની આરોગ્ય પર શ  ંઅ ર થાય છે? 

 

57.  ૌની યોિના દ્વારા  ૌરાષ્િના કેટલા જિલ્લાઓને સ િંચાઈનો લાભ મળિે? 

 

58. GIFT City ન  ંપરૂ ં નામ શ  ંછે ? 

 

59. ભારતનો પ્રથમ બધં કઈ નદી પર બાધંવામા ંઆવયો હતો? 

 

60. રાષ્િીય ગોક લ સમિન ક્ારે િરૂ કરવામા ંઆવય  ંહત ?ં 
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61. ચ ૂટંણી પચં દ્વારા પચંાયતો માટે અન સચૂચત જાસત, અન સચૂચત િનજાસત અન ેમડહલાઓ માટે કયા 
આધારે અનામત બેઠકો સનયત કરવામા ંઆવી છે? 

 

62. ભારતમા ં'સવશ્વ સવરા ત ડદવ ' ક્ારે ઉિવવામા આવે છે? 

 

63.  ાગરમાલા ડેવલપમેન્ટ કંપની ચલસમટેડનો એક ઉદે્દશ્ય કયા િષે પ્રોજેતટ માટે અન દાન સ્ત્રોત પ્રદાન કરે 
છે? 

 

64. પ્રવા ન મતં્રાલયે ડહન્દી અન ેઅંગ્રેજી  ડહત 12 ભાષાઓમા ંટોલ ફ્રી નબંર 1800111363/ િોટમ કોડ 
1363 પર 24x7 ટોલ ફ્રી બહ ભાષી પ્રવા ી માડહતી હલે્પલાઇન ક્ારે િરૂ કરી? 

 

65. PM-DevINE યોિનાના કેન્રમા ંભારતના કયા પ્રદેિો છે ? 

 

66. કયા રોપ-વ ેને ભારતનો  ૌથી લાબંો 'નદી ઉપરનો રોપ-વ'ે માનવામા ંઆવે છે? 

 

67. ભારતના વડરષ્ઠ નાગડરકોના  દંભમમા ંSACRED ન  ંપરૂૂ નામ શ  ંછે? 

 

68. પીએમ સમિન કમમયોગીની િરૂઆત ક્ારે કરવામા ંઆવી હતી? 

 

69. સવકલાગંતા ધરાવતી વયક્તતઓની રમતગમતની પ્રવસૃત્તઓમા ંઅ રકારક ભાગીદારી સ સનસિત કરવા 
માટે સવકલાગંતા રમતગમત માટેન  ંકેન્ર ક્ા ંસ્થાસપત કરવામા ંઆવય  ંછે? 

 

70. ગ્રામ સવસ્તાર માટે પરીચક્ષતલાલ મિમ દાર સપ્ર એ .એ . ી સિષ્યવસૃત્ત યોિનાનો અમલ કરતી કચેરી 
કઈ છે? 

 

71.  સં્કૃત ગ ર ક ળોમા ંચાલતી િકૈ્ષચણક પ્રવસૃત્તઓ માટે રૂસપયા 8 કરોડની ફાળવણી  રકારશ્રીની કઈ 
યોિના અંતગમત આપવાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે? 

 

72. જિલ્લા કક્ષા સ્પોટમ  સ્ક લ (District Level Sports School) યોિના હઠેળ પ્રત્યેક ખેલાડી દીઠ  રેરાિ 
વાસષિક કેટલા રૂસપયાનો ખચમ  રકારશ્રી તરફથી કરવામા ંઆવે છે? 

 

73. 'નારી ગૌરવ નીસત' કયા  રકારી સવભાગ દ્વારા િરૂ કરવામા ંઆવી છે ? 
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74. મડહલા અને બાળ સવકા  મતં્રાલય દ્વારા વષમ 2022 મા ં'નારી િક્તત પ રસ્કાર' માટે લઘ ત્તમ વય મયામદા 
કેટલી છે? 

 

75. િાનો બનેલો બોલ રબરના બોલ કરતા વધારે બાઉન્  થિે ? 

 

76. ક દરતી રેડડયોએક્ટ્તટસવટીની િોધ કોણ ેકરી? 

 

77. પેિોચલયમ આગ માટે કયા પ્રકારના ંઅક્ગ્નિામક ઉપકરણનો ઉપયોગ થાય છે? 

 

78. ગાધંીજીનો િન્મ ક્ા ંથયો હતો? 

 

79. ભારતની છેલ્લી ધ્વિ  ડંહતા ક્ારે અમલમા ંઆવી? 

 

80. CSCન  ંપરૂ  નામ શ  ંછે? 

 

81. ડડજીલોકરની સ્ટોરેિ સ્પ ે કેટલી છે ? 

 

82. ગીર  ોમનાથ જિલ્લાન  ંવડ ં મથક કય  ંછે ? 

 

83. ખજૂરાહોના ંમડંદરો કયા રાજ્યમા ંઆવેલા છે ? 

 

84. જાદ ગ ડાની ખાણો કઈ વસ્ત  માટે પ્રખ્યાત છે? 

 

85. ઇ. .1911 પહલેા ભારતની રાિધાની કઈ હતી? 

 

86. શ્વતેાબંર કયા ધમમનો  પં્રદાય છે? 

 

87. કીસતિમડંદર કયા િહરેમા ંઆવલે  ંછે? 

 

88. ભારતનો કયો પ્રદેિ ભારતન  ં'ઠંડ ં રણ 'કહવેાય છે ? 

 

89. નીચનેામાથંી કયો પ્રદેિ નક્કર ફ્લડ બે ાલ્ટના બહ સવધ સ્તરો ધરાવે છે? 

 

90. માતભૃસૂમ ય વા િડકત કેન્રમા ં ભ્ય ફી કેટલા રૂસપયાથી વધારે રાખી િકાય નહીં ? 
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91. એસિયા કપ કઈ રમતની લોકસપ્રય ટ નામમેન્ટ છે? 

 

92. 1928 મા ંએમ્સ્ટરડેમમા ંપ્રથમ ઓચલક્મ્પક સ વણમ ચરંક જીતનાર ભારતીય હોકી ટીમના કેપ્ટન કોણ 
હતા? 

 

93. નીચનેામાથંી કયા સવટાસમન યકૃતમા ં ગં્રડહત થાય છે? 

 

94. 'ચખતાબોની નાબદૂી' બધંારણના કયા ભાગમા ંઆવે છે ? 

 

95. મલાર કલાકાર કઈ કલા માટે જાણીતા છે ? 

 

96. ડેટાબેઝનો ભાગ શ  ંછે જે ફતત એક િ પ્રકારની માડહતી ધરાવે છે? 

 

97. લસ કામા ંકય  ંતત્ત્વ હોત   ંનથી? 

 

98. સવશ્વ હીમોફીચલયા ડદવ  ક્ારે ઉિવવામા ંઆવે છે? 

 

99. નીચનેામાથંી વષમ 2011 મા ંભારત  રકાર દ્વારા  ામાજિક કાયમ ક્ષતે્રે ગ િરાતમાથંી કોને પદ્મશ્રી 
એનાયત કરવામા ંઆવયો હતો? 

 

100. વષમ 2014 પછી કયા ભારતીય વડાપ્રધાનને માલદીવનો પ્રસતક્ટ્ષ્ઠત  વોચ્ચ નાગડરક પ રસ્કાર 'સનિાન 
ઇઝ્ઝુદ્દીન િા ન' એનાયત કરવામા ંઆવય  ંછે? 

 

101. વષમ 1972 માટે 20મા રાષ્િીય ડફલ્મ પ રસ્કારોમા ંદાદા ાહબે ફાળકે એવોડમથી કોને  ન્માસનત કરવામા ં
આવયા ? 

 

102. સવશ્વમા ંમ ેમડહનાનો બીિો રસવવાર કયા ડદવ  તરીકે ઉિવાય છે ? 

 

103. 'આંતરરાષ્િીય ન મ ડદવ ' ની ઉિવણી ક્ારે કરવામા ંઆવે છે ? 

 

104. આંતરરાષ્િીય ન્યાય માટે સવશ્વ ડદવ  ક્ારે ઉિવાય છે ? 
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105. અિતંા અને ઇલોરા જથૂની ગ ફાઓ કયા રાજ્યમા ંઆવેલી છે? 

 

106. કસવ પ્રેમાનદં મળૂ ક્ાનંા વતની હતા? 

 

107. એરપોટમ ઑથોડરટી ઑફ ઈક્ટ્ન્ડયાન  ંમ ખ્ય મથક ક્ા ંઆવેલ  ંછે? 

 

108. નીચેનામાથંી કઈ કૃસત નરસ િંહ મહતેાએ રચી છે ? 

 

109. કઈ  સં્થાએ “પ્રોડફડટિંગ ફ્રોમ પઈેન” પર અહવેાલ બહાર પાડયો? 

 

110. ભારતીય નૌકાદળની સ િંધ ઘોષ-વગમની  બમરીન કઈ છે? 

 

111. કબીર બીિક કોનો પ્રસ દ્ધ ગ્રથં છે ? 

 

112. ત લ ીદા ન  ં'રામચડરતમાન ' કોના િા નકાળ દરસમયાન લખાય  ંહત ?ં 

 

113. પ્રાચીન ભારતમા ંમતૈ્રક વિંની રાિધાની કઈ હતી ? 

 

114. 'િલ મહલે' રાિસ્થાનના કયા જિલ્લામા ંઆવેલો છે? 

 

115. રાિસ્થાનન  ંરાજ્ય ફૂલ કય  ંછે ? 

 

116. રાિસ્થાનન  ંરાજ્ય વકૃ્ષ કય  ંછે? 

 

117. માનવિરીરમા ંરતતકણો (RBC) ન  ં રેરાિ આય ષ્ય કેટલ  ંહોય છે ? 

 

118. કમ્પ્ય ટર નેટવકમ  ાથ ેિોડાણમા ંWLAN ન  ંપણૂમ સ્વરૂપ શ  ંછે? 

 

119. કમ્પ્ય ટર  ચોટ છે, પરંત  િો ગણતરીન  ંપડરણામ ખોટ ં છે, તો તનેા માટે મ ખ્ય કારણ શ  ંછે? 

 

120. સ્પ્રેડિીટમા ંટેબ્ય લર માડહતીન  ંડડફોલ્ટ ફાઇલ એતસ્ટેંિન કય  ંછે? 

 

121. કય  ંસ્થાપત્ય સ્તપૂ  ાથ ે કંળાયેલ  ંછે? 
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122. ગ િરાતમા ં'હવામહલે' ક્ા ંઆવેલો છે? 

 

123. ઉમગં (UMANG) એપ ભારત  રકાર દ્વારા ક્ારે લોન્ચ કરવામા ંઆવી હતી ? 

 

124. ગગૂલના  હ-સ્થાપકો કોણ છે ? 

 

125. લક્ષ્મીસવલા  પેલે  ક્ા ંઆવેલો છે? 


