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1. કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયામેર ડયેી વશકાય મજના કમા ભતં્રારમ શઠે ચરાલલાભા ંઆલે છે? 

 

2. નીચેનાભાથંી શ  ંવાયી સ ગધં અને ઔધીમ મલૂ્મ ધયાલે છે? 

 

3. લષ 2004 છી ગ જયાતભા ંકેટરી કેન્દ્રીમ ય વનલવવિટીઓની સ્થાના થઈ? 

 

4. 'સ્લયજગાયરક્ષી' મજનાભા ંઅયજી કયલા ભાટે ગ જયાત વયકાય દ્વાયા વનધાષરયત કોટ ં બફક આલક ભમાષદા 

કેટરી છે? 

 

5. ભશાત્ભા ગાધંીની કઈ જન્દ્ભજમતંી ય લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્ર ભદીએ ભશત્લાકાકં્ષી "સ્લચ્છ બાયત 

અબબમાન" ની જાશયેાત કયી શતી? 

 

6. NHEMન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

7. 'સ્રીટ રાઇરટિંગ નેળનર પ્રગ્રાભ'ની ળરૂઆત કણે કયી શતી ? 

 

8. બ્લરક પાઈનાક્ન્દ્વમર ભેનેજભેન્દ્ટ વવસ્ટભ (PFMS)ને વંણૂષ તકનીકી વશામ કઈ એજન્દ્વી પ્રદાન કયી 

યશી છે ? 

 

9. બાયતના ફેંરકિંગના વદંબષભા,ં IMPSન  ંરૂ ં નાભ શ  છે ? 

 

10. બાલનગયભા ંઆલેર ફયતાલની રડઝાઇન કમા ઈજનેય ાવે તૈમાય કયાલલાભા ંઆલી શતી ? 

 

11. વભાનતાના ચ સ્ત આગ્રશી ગાધંીજી દ્વાયા કચયફ આશ્રભ ખાતે વોપ્રથભ કમા અત્મજં (શરયજન) 

રયલાયન વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 

12. કચ્છના દરયમાકાઠેં વમ રલેાય વલકવે તે ભાટે યા'ખેંગાયજી દ્વાયા આેરા ૈકી કમા ફદંયન વલકાવ 

કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 

13. સ્લતતં્રતાની ચલ દયવભમાન અભદાલાદભા ંવલદેળી કાડ તથા ળયાફની દ કાન ફધં કયાલલાન  ં

નેતતૃ્લ કણે રીધ  ંશત  ં? 
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14. કની દંતકથા વશસ્ત્રબરિંગ તાલ વાથે જડામેરી છે? 

 

15. બમ્ભયીમ કલૂ ક્યા જજલ્રાભા ંઆલેર છે? 

 

16. ગ જયાતી બાાની પ્રથભ શાસ્મનલર આનાય રેખક કણ શતા ? 

 

17. ‘વાથષ જડણીકળ’ના મ ખ્મ વંાદક કણ છે ? 

 

18. ગ જયાતી વારશત્મભા ંરકવપ્રમ ફનેરી ‘વવિંશાવનફત્રીવી’ની લાતાષઓ કણે રખી છે ? 

 

19. બગલદૌ  ગીતા 'ભશાબાયત'ના કમા લષભા ંઆલે છે ? 

 

20. બાયતભા ંનીચેનાભાથંી કમા ભરંદયને ય યવમન "ધ લરેક ેગડા" તયીકે ઓખાલતા શતા? 

 

21. ગાધંીજીની શરયજનમાત્રા કમા સ્થથી પ્રાયંબ કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

22. અાઢી ફીજન રદલવ નલા લષ તયીકે કણ ઉજલે છે ? 

 

23. જ્મવતવઘં નાભની વસં્થા ક્યા ંઆલેરી છે? 

 

24. ગ જયાતી બાા-વારશત્મના નલરદત રેખકને વજૉનાત્ભક વારશત્મની ભોબરક કૃવત પ્રગટ કયલા ભાટે કઈ 

વસં્થા દ્વાયા આવથિક વશામની ભદદ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

25. વફંવંધત વાભાજજક લનીકયણના રયકે્ષત્ર લન અવધકાયીને ફામગેવ ભાટે કમા રયવળષ્ટ નફંય પ્રભાણે 

અયજી કયલાની યશ ેછે ? 

 

26. કમા 'લન'ભા ંઆરદલાવીઓના વલવલધ વગંીતના ંવાધનના બીંતબચત્ર છે ? 

 

27. લન અને માષલયણ ભતં્રારમે 'જૈવલક વલવલધતા ભાટે આંતયયાષ્રીમ રદલવ ૨૦૨૦' ની ઉજલણી કયી છે, 

આ લષની ઉજલણી ભાટેની થીભ શ  ંશતી ? 
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28. ગ જયાતભા ંઆલેર ણૂાષ લન્દ્મજીલન અબમાયણ્મની સ્થાના ક્યાયે કયલાભા ંઆલી ? 

 

29. ભકંૂની આગતયી જાણકાયી આનાય પ્રમગળાા ગ જયાતભા ંકમા ંછે ? 

 

30. લન વલબાગન વનમત નમનૂ રયવળષ્ટ-૧ કઈ મજનાન રાબ ભેલલા ભાટેન છે ? 

 

31. 'NAMO' મજના શઠે ળેન  ંવલતયણ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

32. ય નેસ્ક લલ્ડષ શયેીટેજ વીટીના રીસ્ટભા ંઅભદાલાદ ળશયેન વભાલેળ કમા લષભા ંથમ શત ? 

 

33. ગ જયાતન વો પ્રથભ લાઈ -પાઈ તાલ ક કમ છે ? 

 

34. ઈન્દ્ટયનેટ અને તેની વશામક પ્રણારીના ઉીમગથી શલાભા ંકમા લાય ન  ંપ્રદૂણ પેરામ છે? 

 

35. કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકે પ્રકાળના વલખેયલાની ળધ કયી શતી? 

 

36. ગ જયાત ગોયલ અબબમાનની ળરૂઆત ક્યાયથી થઈ? 

 

37. ગ જયાત રીવ રાયા કમા પ્રજેવટ અંતગષત લાશન ચયી અને ઘયપડ ચયીની ળધ ભાટે વલવલધ 

ળશયેભા ંવી.વી.ટી.લી. કેભેયા રગાલલાભા ંઆલેર છે ? 

 

38. બાયતના લતષભાન યાષ્રવતન  ંનાભ શ  ંછે ? 

 

39. લષ 2014ભા ંઇન્ન્દ્ડમન ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ ઓપ ઓરયએન્દ્ટર શરેયટેજ દ્વાયા ડૉ. જ્મતં ભગનબાઈ વ્માવને કમ 

 યસ્કાય પ્રદાન કયલાભા ંઆવ્મ? 

 

40. 'યગી કલ્માણ વવભવત' શઠે ગયીફ દદીના તફીફી ખચષ ભાટે વયકાય દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઆલતી 

ભશત્તભ યકભ કેટરી છે ? 

 

41. એવળમાની વોથી ભટી વવવલર શૉક્સ્ટરની યચના અને વલકાવન મળ કને જામ છે? 

 

42. ગ જયાતની વરય ાલય બરવીન ઉદે્દળ ળ છે ? 
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43. આંફેડકય વવળમર ઇનલેળન એન્દ્ડ ઇન્દ્ય ફેળન વભળન (ASIIM) મજના કમા ભતં્રારમ દ્વાયા ળરૂ 

કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

44. ગ જયાતભા ંપ્રથભ ટેક્ષટાઇર વભરના સ્થાક કણ શતા? 

 

45. બાયતભા ંવોથી લધ  ઝીંકન  ંઉત્ાદન કયત  ંયાજ્મ કય  ંછે ? 

 

46. બાયત વયકાય દ્વાયા 'પ્રધાનભતં્રી સ્લવનવધ મજના' શઠે ભલાત્ર રનની યકભ કેટરી છે ? 

 

47. ગ જયાત વયકાયના ગ જયાત ગ્રાભીણ કાભદાય કલ્માણ ફડષ દ્વાયા 'અકસ્ભાત જૂથ લીભા મજના' શઠે 

રાબાથીની કામભી અળવતતાના ંરકસ્વાભા ંકેટરી આવથિક વશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

48. બાયતભા ંનાગરયકતા અવધવનમભ, 1955 ભા ંકેટરી લાય સ ધાય કયલાભા ંઆવ્મ? 

 

49. ભ્રષ્ટાચાયને અંક ળભા ંયાખલા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ વસં્થાની સ્થાના કયલાભા ંઆલી છે? 

 

50. એીએભવી ફજાયના બોવતક રયવયની ફશાય ખેડતૂના ઉત્ાદનના અંત:યાજ્મ અને આંતય-યાજ્મ 

લેાયને ભજૂંયી આલા ભાટે વવંદભા ંકય  ંબફર વાય કયલાભા ંઆવ્ય  ંછે. 

 

51. આરટિકર 21A શઠે મૂભતૂ અવધકાય તયીકે વળક્ષણન અવધકાય ફધંાયણભા ંદાખર કયલા ળેના દ્વાયા 

સ ધાય કયલાભા ંઆવ્મ શત? 

 

52. મૂભતૂ પયજ કમા ફધંાયણીમ સ ધાયાથી બાયતના ફધંાયણભા ંઉભેયલાભા ંઆલી ? 

 

53. રકવબાના વોપ્રથભ દબરત સ્ીકય કણ શતા? 

 

54. જાન્દ્ય આયી 2022 ભા ંછાત લગષ ભાટેના યાષ્રીમ આમગના અધ્મક્ષ કણ શતા? 

 

55. યી-વયલેની કાભગીયી ક્યા પ્રગ્રાભ શઠે કયલાભા ંઆલે છે? 

 

56. જરૂરયમાતભદં નાગરયકના યશઠેાણ ભાટે વયકાયશ્રીની કઇ મજના અભરભા ંછે ? 
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57. ગ જયાતભા ંઆરદલાવી વલસ્તાય ભાટેની ગ્રાભીણ ાણી  યલઠા મજનાઓ કેલી યીતે રાગ  કયલાભા ં

આલે છે? 

 

58. નીચેનાભાથંી કને વવિંધ  નદીન લ પ્ત લૂષમ ખન અલળે ભાનલાભા ંઆલે છે ? 

 

59. ઉકાઈ ડભે દ્વાયા કમા જજલ્રાને યૂ વયંક્ષણ ભે છે? 

 

60. ગ જયાત વયકાયની કઈ મજના અંતગષત દવ રાખ ભરશરાઓને રૂવમા 1000 કયડન  ંવધયાણ આલાભા ં

આવ્ય  ંછે? 

 

61. 'વોના ભાટે આલાવ' ને પ્રત્વાશન આલા ભાટે કઈ મજના દાખર કયલાભા ંઆલી શતી? 

 

62. બ રેટ રેન પ્રજેવટભા ંદરયમાની અંદય ફાધંલા ભાટેની ટનરની રફંાઈ કેટરી વનમત કયલાભા ંઆલી છે? 

 

63. ગ જયાતન વોથી રાફં 21 રદલવન ભે ક્યા ંબયામ છે? 

 

64. બાયતના કમા યેલ્લે સ્ટેળનન વોથી ભટ રૂટ રયરે ઇન્દ્ટયરરકિંગ વવસ્ટભ શલાન બગવનવ લલ્ડષ યેકડષ છે? 

 

65. ગ જયાતના કેટરા ટકા ગાભ ાકા યસ્તાથી જડામેરા છે ? 

 

66. બાયતન વોથી રાફં 'નદી ઉયન ય-લે' કઈ નદી ય આલેર છે? 

 

67. ફીવીકે -29 મજના શઠે એવ.એવ.વી. ફડષની યીક્ષાભા ંપ્રથભ ક્રભ ભેલનાય અન સબૂચત જાવતના 

તેજસ્લી વલદ્યાથીને કેટરા રૂવમાન  ંઈનાભ આલાભા ંઆલે છે? 

 

68. લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઇ ભદી વાથે ભન કી ફાત અંગે પે્રક્ષકના સચૂન ભાટેન ટર ફ્રી નફંય શ  ંછે? 

 

69. વા.ળૈ.. લગષ વરશતના નફા લગોના ઉત્કષ ભાટે વલવળષ્ટ મગદાન કયનાય સ્લૈન્સચ્છક વસં્થાને 

વાભાજજક ન્દ્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગ (ગ જયાત) શઠે અાતા એલડષન  ંનાભ શ  ંછે? 
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70. સ્ટ એવ.એવ.વી સ્કરયળીન રાબ એન.ટી.ડી.એન.ટી કેટેગયીના ક્યાથંી ક્યા ંસ ધીના ંઅભ્માવ ભાટે 

ક ભાય રઈ ળકે ? 

 

71. કોળર ય વનલવવિટીન  ંવનભાષણ અભદાલાદના કમા વલસ્તાયભા ંકયલાન  ંવયકાયશ્રીન  ંઆમજન છે? 

 

72. ગ જયાતના આરદલાવીઓભા ંશ ારન વ્મલવામને પ્રત્વાશન આલા ભાટે કઇ મજના અભરભા ં

મકૂલાભા ંઆલી છે? 

 

73. ભરશરા ઉદ્યગકાયને જ દા ંજ દા ંસ્થએ અને વભમે મજાતા યાજ્મકક્ષાના આંતયયાષ્રીમ કક્ષાના તેભજ 

વશબાગી ભેાભા ંનજીલા બાલે સ્ટયની પાલણી કઈ મજના અંતગષત કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

74. ભરશરા અને ફા વલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા 'વભળન લાત્વલ્મ મજના' શઠે પસ્ટય કેય વસં્થાઓભા ંકમા 

લમ જૂથના ફાકને યશલેાની ભજૂંયી છે? 

 

75. દન  ંSI એકભ શ  ંછે ? 

 

76. યકેટ પ્રેરન્દ્ટ તયીકે અને લેલ્ડીંગભા ંણ લયાતા ગેવન  ંનાભ શ  ંછે ? 

 

77. નીચેનાભાથંી કમા અયીવાન ઉમગ દંત બચરકત્વક નાની રાણની તાવ કયલા ભાટે કયે છે? 

 

78. ળકની વનળાની તયીકે બાયતીમ યાષ્રધ્લજ અધષ કાઠીએ રશયેાલલાન વનણષમ કણ રે છે? 

 

79. યંયાગત ઉદ્યગના  નજીલન ભાટે પંડની મજના (SFURTI) કમા લષભા ંળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી 
? 

 

80. રડજજટર ઈન્ન્દ્ડમા પ્રગ્રાભન ફીજ આધાય કમ છે? 

 

81. BBNLન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

82. ળાભાજી ાવેના ક્યા સ્થેથી એક ફોદ્ધ સ્તૂ અને વલશાયના અલળે પ્રાપ્ત થમા ંછે ? 

 

83. ‘વલલેકાનદં યૉક ભેભરયમર’ દબક્ષણ બાયતભા ંકમા સ્થે આલેલ  ંછે ? 
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84. કય  ંળશયે બાયતન  ંવન વવટી તયીકે ઓખામ છે? 

 

85. અજતંાની ગ પાઓભા ંકમા ધભષના બચત્ર જલા ભે છે? 

 

86. આઝાદી વભમે કાશ્ભીયના યાજા કણ શતા? 

 

87. ગાધંીજી કમા લષ છી અભદાલાદ આવ્મા જ નશીં? 

 

88. ગ જયાતભા ંઆલેરા ાલાગઢ અને બગયનાય કેલા પ્રકાયના લષત છે ? 

 

89. આય ષ્ભાન બાયત પ્રજેવટ શઠે કેટરા ંઆયગ્મ અને સ ખાકાયી કેન્દ્ર સ્થાલાભા ંઆવ્મા છે? 

 

90. વાશવ, ળોમષ, વેલા, તફીફી અને જાશયે સ ખાકાયી કે્ષતે્ર એલડષન રાબ કેટરા લષ સ ધીના ય લાન ભાટે 

અભરભા ંછે ? 

 

91. બાયતે કમા લે રક્રકેટ લલ્ડષ ક જીત્મ શત? 

 

92. જશાગંીય ખાન કઈ યભતભા ંપ્રખ્માત છે? 

 

93. જીલવલજ્ઞાનની કઈ ળાખા રકડનીના અભ્માવ વાથે વકંામેરી છે? 

 

94. 'ભન ષ્મલેાય અને ફજફયીથી કયાલાતી ભજૂયી ઉયન પ્રવતફધં' ફધંાયણની કઈ કરભભા ંછે ? 

 

95. પતેશ ય વીકયી ખાતે રદલાન-એ-ખાવભા ંસ ળબબત સ્તબં કઈ બાયતીમ પ્રાતંીમ ળૈરીન પ્રબાલ ધયાલે 

છે? 

 

96. પ્રલાશીન ઉછા (ફૉમન્દ્વી)ળેના ય આધાય યાખે છે? 

 

97. પ્રકાળવશં્રેણની પ્રરક્રમા ભાટે તભાભ રીરી લનસ્વત દ્વાયા કેટરા ટકા વોય રકયણત્વગષન  ંળણ થામ 

છે? 
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98. આફશલાની ક્સ્થવતને વનમવંત્રત કયલાભા ંશ  ંભદદ કયે છે? 

 

99. નીચેનાભાથંી કને લષ 2022ભા ંબાયત વયકાય દ્વાયા વારશત્મ અને વળક્ષણ કે્ષતે્ર દ્મવલભૂણથી 

નલાજલાભા ંઆવ્મા શતા? 

 

100. ગલ્પ યાષ્ર વાથેના દ્વદ્વક્ષીમ વફંધંને ભજબતૂ કયલાના તેભના પ્રમાવની ભાન્દ્મતાભા ંલષ 2019 

ભાટે ફશયેીનન પ્રવતન્ષ્ઠત  યસ્કાય 'ધ રકિંગ શભાદ ઓડષય ઑપ યેનેવાન્દ્વ' ભેલનાય બાયતના એકભાત્ર 

લડાપ્રધાન કણ છે? 

 

101. લષ 1991 ભાટે 39ભા ંયાષ્રીમ રપલ્ભ  યસ્કાયભા ંદાદાવાશફે પાકે એલડષથી કને વન્દ્ભાવનત કયલાભા ં

આવ્મા ? 

 

102. 'વલશ્વ એઇડ્વ રદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

103. 'આંતયયાષ્રીમ દસ્તાલેજ રદલવ' ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

104. 'વલશ્વ ય એપઓ રદલવ' ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

105. વલશ્વન  ંજશાજ ભાટેન  ંવોથી ભટ ં કબ્રસ્તાન (વળ બે્રરકિંગ માડષ) ક્યા ંઆલેલ  ંછે? 

 

106. 'વયઠ તાયા લશતેા ાણી' ના ંયચવમતા કણ શતા? 

 

107. ીએભ નયેન્દ્ર ભદીએ ગ જયાતભા ંતેની વકંબરત ફા વલકાવ વેલાઓ, ણ અબબમાન શઠે કઈ 

મજના ળરૂ કયી છે? 

 

108. 'ભેયે ત બગયધય ગાર દૂવય ન કઈ'- કં્વત કમા કવલની છે ? 

 

109. વાભાન્દ્મ યીતે ઇરેન્વરક ફલ્ફભા ંકમ ગેવ બયલાભા ંઆલે છે ? 

 

110. કઈ બાયતીમ નેવલગેળન વવસ્ટભ વેપટી-ઓપ-રાઇપ ઓયેળન વટષ પ્રદાન કયે છે? 
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111. છપ્વનમા દ ષ્કાન બચતાય આતી કૃવતન  ંનાભ શ  ંછે? 

 

112. ગ જયાતભા ંઆલેલ  ંભઢેયાન  ંસમૂષભરંદય કમા યાજલીએ ફધંાવ્ય  ંશત  ં? 

 

113. બીભ અને રશરડમ્ફાના  ત્ર કણ શત? 

 

114. ગ જયાતના કમા ળશયેભા ંપ્રખ્માત સ યવાગય તાલ આલેલ  ંછે? 

 

115. બગલદ ગીતાભા ંકેટરા શ્રક છે? 

 

116. ભશાબાયતના યચવમતા કણ છે ? 

 

117. નીચેનાભાથંી કને કાફોશાઇડ્રટે સ્લરૂે મકૃતભા ંવગં્રરશત અાચ્મ ખયાક તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે? 

 

118. કમ્પ્ય ટય વવસ્ટભના ાચં મ ખ્મ ઘટક કમા છે? 

 

119. પ્રથભ જનયેળનન  ંકમ્પ્ય ટય નીચેનાભાથંી કના ઉય આધારયત શત ?ં 

 

120. ઇન્દ્ટયનેટ યથી આણા કમ્પ્ય ટયભા ંપાઇરન  ંરાન્દ્વવભળન શ  ંકશલેામ છે ? 

 

121. ય નેસ્કએ 'ક વતમાટ્ટભ'ને ભોબખક અને અમતૂષ ભાનલતાના લાયવાની શે્રષ્ઠ કૃવત તયીકે ક્યાયે જાશયે કયી ? 

 

122. 'યાણકદેલી ભશરે' ગ જયાતભા ંક્યા ંઆલેર છે? 

 

123. 15 ભી જાન્દ્ય આયી 2022 ના યજ કમા જ્લાામ ખીભા ંવલસ્પટ થમ શત ? 

 

124. વલશ્વની વોથી શરકી ધાત   કઈ ધાત   છે ? 

 

125. લીય યભા ંકમા વતંન  ંપ્રવવદ્ધ ભરંદય આલેલ  ંછે? 


