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1. વલશ્વભાાં ફીજા નાંફયે વૌથી લધ ુળેયડી ઉત્ાદન ઔયતો દેળ ઔમો છે ? 

 

2. ફનાવ ડયેી ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

3. વળક્ષણ ભાટેનુાં આ વલધાન ઔોણે ટાાંક્ુાં છે ? : "જે યીતે ભાતા કુટુાંફભાાં વઔાયાત્ભઔ રયલતતન રાલલાભાાં 

ભશત્ત્લણૂત ભવૂભઔા બજલે છે એ જ યીતે વભાજના રયલતતનભાાં વળક્ષઔોની ભશત્ત્લની ભવૂભઔા છે " 

 

4. ભાનનીમ લડાપ્રધાન દ્વાયા પીટ ઈન્ડડમા મલૂભેડટ ક્ાયે ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

5. દીક્ષા ોટતર ય ઔેટરી બાાભાાં ધોયણ 1થી 12ને રખતી વાભગ્રી ઉરબ્ધ છે? 

 

6. ટોભોફાઇરભાાં ઇંધણનો લયાળ ગટાડલા ભાટે વ્મક્વતએ શુાં ઔયવુાં જાઇએ ? 

 

7. ટોભોફાઈલ્વના એવઝોસ્ટભાાં ઔયુાં તત્ત્લ શાજય શોમ છે ? 

 

8. PM - ખવતળક્વત મોજનાના તભાભ પ્રોજેવ્વનુાં ભોવનટયીંખ અને અભરીઔયણ ભાટે ઔેડર વયઔાયના ઔમા 

વલબાખને નોડરની ઔાભખીયી વોંલાભાાં આલી છે ? 

 

9. ગજુયાત યાજમભાાં વળક્ષણ વલબાખ ભાટે નાણાઔીમ લત 2020-21ભાાં ઔેટરી યઔભની ફજેટભાાં જોખલાઈ 

ઔયલાભાાં આલેર છે ? 

 

10. એઔ જ સ્થે મોજલાભાાં આલતા ફે ભશા કુાંબભેા લચ્ચે ઔેટરાાં લતનો અંતયાર શોમ છે ? 

 

11. નીચેનાભાાંથી ઔઈ ઐવતશાવવઔ નલરઔથા ધભૂઔેતનુી છે ? 

 

12. ગજુયાતભાાં વૌપ્રથભ યેરડમો ઔેડર ઔોણે ળરૂ ઔયાવ્યુાં ? 

 

13. ગખયનાયના વળરારેકભાાં ઔોની ધભતઆજ્ઞા ઔોતયલાભાાં આલેરી છે ? 

 

14. ગજુયાતભાાં ભોઢેયા નતૃ્મ ભશોત્વલનુાં આમોજન દય લે ઔમા ભાવભાાં થામ છે ? 

 

15. ગજુયાતભાાં આલેરા લલ્રબ વલદ્યાનખય ળશયેના સ્લપ્નરષ્ટા તયીઔે ઔોણ જાણીતુાં છે ? 
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16. 'જમ જમ ખયલી ગજુયાત' ઔાવ્મયચના ઔોની છે ? 

 

17. જ્ઞાનીઠ યુસ્ઔાય ભેલનાય પ્રથભ ગજુયાતી વારશત્મઔાય ઔોણ છે ? 

 

18. જ્ઞાનીઠ ારયતોવઔ વલજેતા ન્નારાર ટેરનો જડભ ઔમાાં થમો શતો ? 

 

19. ઔભતનો વવદ્ાાંત ઔમા ગ્રાંથભાાં આેરો છે ? 

 

20. ખૌતભ બદુ્ના તુ્રનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

21. ષુ્ઔય ભેો ઔમા યાજ્મભાાં બયામ છે ? 

 

22. ભેલાડનાાં ઔમાાં યાજયાણી વાંતઔવલમત્રી તયીઔે જાણીતાાં છે ? 

 

23. બાયતની પ્રથભ યેરલે રાઇન ક્ા ફે સ્થ લચ્ચે ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

24. બાયત-ચીન યદુ્ ઔમા લતભાાં થયુાં શતુાં ? 

 

25. એડથોવેપારવ ઔેડમ્ફા (ઔદાંફ) છોડ ઔમા નક્ષત્ર વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

26. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીની જૈવલઔ વલવલધતાભાાં ઔેટરા પ્રઔાયના વાંવધાદ જોલા ભે છે ? 

 

27. લડમ શનુા હભુરાભાાં દુધાાાં ગેટાાં-ફઔયાાં મતૃ્ય ુાભે તેલા રઔસ્વાભાાં ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા ઔેટરી વશામ 

આલાભાાં આલે છે ? 

 

28. ગજુયાતભાાં આલેર નાયામણ વયોલય ગચિંઔાયા અબમાયણ્મની સ્થાના ક્ાયે ઔયલાભાાં આલી ? 

 

29. ઑવટોફયના ઔમા વપ્તાશભાાં 'લડમજીલ વપ્તાશ' ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

30. તાવભરનાડુનુાં યાજ્મ ક્ષી ઔયુાં છે ? 

 

31. PFRDAની સ્થાના ક્ાયે ઔયલાભાાં આલી? 
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32. વાંળોધનના કે્ષતે્ર AIMનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

33. સ્લચ્છ બાયત અગબમાનના પ્રણેતાનુાં નાભ જણાલો . 
 

34. યાજ્મભાાં શલાની ગણુલત્તાના ધોયણ નક્કી ઔયલાની જલાફદાયી ઔોને આલાભાાં આલેર છે ? 

 

35. ભઔૂાંની તીવ્રતા ભાલા ભાટે ઔયુાં વાધન લયામ છે ? 

 

36. ઇડપભેળન ઔમ્યવુનઔેળન ટેઔનોરોજીવ (આઇવીટી)કે્ષત્રભાાં ગજુયાત ઔમા સ્ટેજભાાં સ્થાન ધયાલે છે ? 

 

37. ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા ભારશતી (ભેલલાનો) અવધઔાય ઔામદો-2005 ક્ાયથી અભરભાાં આલેર છે ? 

 

38. યાષ્રીમ આંતઔલાદ વલયોધ રદલવ ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

39. બાયતભાાં દય લે 7 રડવેમ્ફયે ઔમો રદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

40. ઔમા રદલવને યાષ્રીમ ઔડમા રદલવ તયીઔે જાશયે ઔયલાભાાં આવ્મો છે ? 

 

41. વવઔર વેર એવનવભમાથી ફચલા ભાટે ગજુયાત વયઔાયે ઔમો ઔામતક્રભ ળરૂ ઔમો છે ? 

 

42. દત્તોાંત ઠેંખડી ઔાયીખય વ્માજ વશામ મોજના શઠે, માંત્રવાભગ્રી અથલા ઔામતઔાયી મડૂી ભાટે, એટરે ઔે 

ઔાચા ભારની કયીદી ભાટે રાબાથીને ઔેટરી નાણાઔીમ વશામ ભે છે ? 

 

43. ગજુયાતભાાં આલેરો ઔમો સ્ેવળમર ઇઔોનોવભઔ ઝોન (વેઝ) વલશ્વબયના શે્રષ્ઠ દવ સ્ેવળમર ઇઔોનોવભઔ 

ઝોનભાાં સ્થાન ાભે છે ? 

 

44. બાયતનુાં ેરોગરમભ ઉત્ાદઔ યાજ્મ ઔયુાં છે ? 

 

45. ભાનનીમ લડાપ્રધાન શ્રી નયેડરબાઈ ભોદી દ્વાયા ળરૂ ઔયામેરી સ્ટાટત અ ઇન્ડડમા મોજના અંતખતત સ્ટાટત 

અને પ્રથભ ઔેટરા લત ભાટે ઔયભાાંથી મકુ્વત આલાભાાં આલી છે ? 
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46. ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા વળક્ષણ વશામ મોજના શઠે Ph.D. ઔયતા ફાાંધઔાભ ઔાભદાયોનાાં ફાઔોને ઔેટરી 

આવથિઔ વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

47. ઔયુાં ોટતર ભજૂય અને ઉદ્યોખ એઔભોના વલલાદોનાાં ઝડી વનઔારની સવુલધા આે છે ? 

 

48. રયીગરિંખ એડડ એભેન્ડડિંખ (વેઔડડ) એવટ, 2015 શઠે ઔેટરા ઔામદા યદ ઔયલાભાાં આવ્મા છે ? 

 

49. વેડરર વલજજરડવ ઔવભળનયને ળથ ઔોણ રેલડાલે છે ? 

 

50. ફાંધાયણીમ ફેંચ ય અથલા યાષ્રવતના વાંદબત ય વરાશઔાય અગબપ્રામ આતી ફેંચ ય ફેવલા ભાટે 

ડમામાધીળોની ડયનૂતભ વાંખ્મા ઔેટરી શોલી જોઈએ? 

 

51. ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા ક્રાાંવતગરુુ શ્માભજી કૃષ્ણ લભાત ઔચ્છ યવુનલવવિટીની સ્થાના ઔમા અવધવનમભ શઠે 

ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

52. 2016ભાાં યચામેરા બાયતના 21ભા ઔામદા ાંચના અધ્મક્ષ ઔોણ શતા ? 

 

53. RBIના ખલનતયની વનભણઔૂ ઔોણ ઔયે છે ? 

 

54. બાયતીમ વાંવદની વૌથી ભોટી વવભવત ઔઈ છે? 

 

55. સઔુડમા વમદૃ્ધદ્ એઔાઉડટ (SSA) ઔેટરા લો છી વભમ શરેા ફાંધ થઈ ળઔે છે? 

 

56. નીચેનાભાાંથી ઔયુાં યાજ્મ વયદાય વયોલય પ્રોજેવટથી ભશત્તભ લીજ રાબ ભેલે છે ? 

 

57. ીલા અને અડમ ગયખથ્થ ુપ્રવવૃત્ત ભાટે વનમવભત, વરાભત અને માતપ્ત ાણી રુૂાં ાડવુાં એ ઔમા 

ઔામતક્રભનો શતે ુછે? 

 

58. જામઔલાડી ફહશુતેઔુ મોજના ઔમા યાજ્મની વૌથી ભોટી વવિંચાઈ મોજનાભાાંની એઔ છે ? 

 

59. ઔમો ડભે બાયતનો વૌથી જૂનો ડભે (પ્રથભ ડભે) છે ? 
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60. ગજુયાત યાજ્મના ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં ભરશરા ભાટે વતત યોજખાયીનુાં વજૉન ઔયલાનો ઉદે્દળ ઔઈ 

મોજના શઠે છે ? 

 

61. પેબ્રઆુયી-2022 સધુીભાાં બાયત વયઔાયના ગ્રાભીણ વલઔાવ ભાંત્રારમ અંતખતતના ઔમા પ્રોગ્રાભ શઠે 1.86 

રાકથી લધ ુઆંત્રવપ્રડમોયવળને વભથતન આલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

62. ઔયુાં ળશયે બાયતનુાં ડામભાંડ વવટી તયીઔે કામ છે ? 

 

63. GSRTC મવુારપય ાવ મોજનાનો રાબ ઔોણ ભેલી ળઔે છે ? 

 

64. ઔમા યેલ્લે સ્ટેળનનો એઔ છેડો ભશાયાષ્રભાાં અને ફીજો ગજુયાતભાાં છે ? 

 

65. ચાંફર નદી ય ફનેરા ઔોટા-ચાંફર રુનુાં ઉદગાટન ઔોણે ઔયુું ? 

 

66. ભધ્મ અને ઉત્તય અંદાભાન ટાનેુ જોડતા 'શમ્રે સ્રેટ ક્રીઔ' યના મખુ્મ રુના ફાાંધઔાભનો કચત ઔેટરો છે 

? 

 

67. અટર ઈનોલેળન વભળનની ળરૂઆત ક્ાયે ઔયલાભાાં આલી શતી? 

 

68. NIRVIK મોજના અડમ ઔમા નાભથી કામ છે ? 

 

69. ઔમા લતભાાં લડાપ્રધાન શ્રી નયેડરબાઈ ભોદીએ ડો. આંફેડઔય ઈડટયનેળનર વેડટય (DAIC)નુાં ઉદ્ઘાટન 

ઔયુું શતુાં ? 

 

70. શારભાાં ગજુયાતભાાં શ્રી જુખતયાભ દલે આશ્રભ સ્કરૂ સ્ઔીભ અંતખતત અનસુગૂચત જાવતની ઔેટરી આશ્રભ 

ળાા છે ? 

 

71. આરદલાવી સ્લાતાંત્ર્મ લીયોના ત્માખ અને ફગરદાનના વડભાનભાાં નભતદા જજલ્રાના ઔમા સ્થ કાતે 

નેળનર રામફર મ્યગુઝમભની સ્થાના ઔયલાભાાં આલળે ? 

 

72. ઔોના દ્વાયા જજલ્રા ઔક્ષાની યભતખભત ળાાની મોજનાનો શબુાયાંબ ઔયલાભાાં આવ્મો ? 
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73. પ્રાથવભઔ વળક્ષણભાાં ઔડમાનો પ્રલેળદય લધાયલા ભાટે યાજ્મ વયઔાય શુાં ઔામત ઔયે છે ? 

 

74. ભરશરા અને ફાવલઔાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ગભુ થમેરાાં ઔે ભેરાાં ફાઔો ભાટેના વભળન લાત્વલ્મ શઠેના 

ોટતરનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

75. બાયતભાાં વલજ્ઞાન રદલવ ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

76. કૃવત્રભ ભાધ્મભથી કેતયભાાં ાણી શોંચાડલાની રક્રમાને શુાં ઔશ ેછે ? 

 

77. નીચેનાભાાંથી ઔમો બૌવતઔ ગણુધભત ન શોઈ ળઔે ? 

 

78. 1924ભાાં ખાાંધીજીના ઉલાવ દયવભમાન ઇન્ડદયા ખાાંધી ઔેટરા લતનાાં શતાાં ? 

 

79. કાદી ઉદ્યોખના ઉત્ાદન એઔભનો વભાલેળ ળેભાાં થામ છે ? 

 

80. MMPનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

81. NeSDA રેભલઔત ક્ાયે ળરૂ ઔયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

82. ાંજાફ યાજ્મનુાં ાટનખય ઔયુાં છે ? 

 

83. ઔમા યાજ્મના વિભ ઔાાંઠે ઉત્તય-દગક્ષણ રદળાભાાં ઔોંઔણનુાં વાાંઔડુાં ભેદાન થયામેલુાં છે ? 

 

84. ઔયુાં ળશયે ગજુયાતની વાાંસ્કૃવતઔ યાજધાની તયીઔે કામ છે ? 

 

85. બાયતની પ્રથભ વભાચાય એજડવીનુાં નાભ જણાલો. 
 

86. ભશામાન ઔમા ધભતનો વાંપ્રદામ છે ? 

 

87. ખામત્રી ભાંત્રનો વલત પ્રથભ ઉલ્રેક ક્ાાં ભે છે ? 

 

88. આંધ્રપ્રદેળનો વૌથી ઊંચો તરાઔોના ધોધ નીચેનાભાાંથી ઔમા જજલ્રાભાાં આલેરો છે ? 
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89. દેળનુાં પ્રથભ પોવવર ાઔત -ડામનોવોય મ્યગુઝમભ ક્ાાં છે ? 

 

90. ફેડવભડટન લલ્ડત પેડયેળનના ‘આઈ એભ ફેડવભડટન’ અગબમાન ભાટે ઔમા બાયતીમ કેરાડીને 

એમ્ફેવેડય તયીઔે નાભ આલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

91. ઔઈ રક્રઔેટ ટીભ 'ભેન ઇન બ્લ'ુ તયીઔે કામ છે? 

 

92. ફાસ્ઔેટફોરની યભતભાાં દયેઔ ફાજુએ ઔેટરા કેરાડી શોમ છે ? 

 

93. ભાનલળયીયનુાં વાભાડમ તાભાન ઔેટલુાં શોવુાં જોઈએ ? 

 

94. યાષ્રવતને વરાશ આલા અને ભદદ ઔયલા ઔમા અનચુ્છેદ મજુફ ભાંત્રીભાંડ શોમ છે ? 

 

95. ઔઈ વાભગ્રી ભાટીને ળક્વત પ્રદાન ઔયે છે ? 

 

96. ઔયુાં તત્ત્લ વૌ પ્રથભ સમૂતના યાંખસતૂ્રોભાાં ળોધાયુાં શતુાં ? 

 

97. ભનષુ્મભાાં શ્વાવોચ્છલાવનો પ્રવત વભવનટ દય શુાં છે ? 

 

98. રીરા છોડ દ્વાયા પ્રઔાળવાંશ્રેણ દયવભમાન ઔમો લાય ુફશાય નીઔે છે ? 

 

99. નીચેનાભાાંથી ઔોને લત 2022ભાાં બાયત વયઔાય દ્વાયા જાશયે ફાફતોના કે્ષત્રભાાં દ્મવલભૂણથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા શતા ? 

 

100. લત 2010 ભાટે 58ભાાં યાષ્રીમ રપલ્ભ યુસ્ઔાયોભાાં દાદાવાશફે પાઔે એલોડતથી ઔોને વડભાવનત ઔયલાભાાં 

આવ્મા ? 

 

101. લત 2019 ભાટે 67ભાાં યાષ્રીમ રપલ્ભ યુસ્ઔાયોભાાં રશડદી બાા ભાટે શે્રષ્ઠ અગબનેતાનો (અડમ વાથેનો 

વયુાંવત Shared) એલોડત ઔોને ભળ્મો ? 

 

102. આંતયયાષ્રીમ વલદ્યાથી રદલવની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 
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103. ડતનડવ પેવટયી ડનેી ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 

 

104. આંતયયાષ્રીમ ચાંર રદલવની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 

 

105. ઉજારા મોજના, નીચેનાભાાંથી ઔોની વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

106. સ્ટે્વ સ્ટાટતઅ યેન્ડઔિંખ 2021ભાાં ઔયુાં યાજ્મ ત્રીજી લકત 'ફેસ્ટ યપોભતય સ્ટેટ' તયીઔે વાંદ ઔયલાભાાં 

આવ્યુાં છે? 

 

107. IWF યથુ લલ્ડત ચેક્મ્મનવળભાાં ખોલ્ડ જીતનાય બાયતનો પ્રથભ લેઈટગરફ્ટય ઔોણ ફડમો છે ? 

 

108. 'ડય ૂડાઈભેડળડવ પ ઈન્ડડમાઝ પોયેન ોગરવી' નાભનુાં સુ્તઔ ઔોણે રખ્યુાં છે ? 

 

109. ગજુયાત યાજ્મભાાં આલેરી ધાવભિઔ વાંસ્થાએ, જે-તે વભમે વાંફાંવધત વત્તાવધઔાયીની ભાંજુયી લખય 

કયીદેરી કેતીની જભીન વલવનમવભત ઔયલા, પ્રલતતભાન કેતીની જ ાંત્રીના ઔેટરા ટઔા યઔભ રેલાની જોખલાઈ 

છે ? 

 

110. બાયતીમ નૌઔાદની ઔોરઔાતા-લખતની રડસ્રોમય ઔઈ છે ? 

 

111. ગજુયાતી વારશત્મના આરદઔવલ તયીઔે ઔોનુાં નાભ રેલાભાાં આલે છે ? 

 

112. ઔોણાઔતભાાં સમૂત-દેલનુાં પ્રખ્માત ભાંરદય ઔોણે ફાંધાવ્યુાં શતુાં ? 

 

113. રશિંદુ ધભતભાાં ઔમા બખલાનને વજૉઔ ભાનલાભાાં આલે છે? 

 

114. યાજસ્થાનભાાં ડઝેટત નેળનર ાઔત ક્ાાં આલેરો છે ? 

 

115. શરયમાણાનુાં યાજ્મ ફૂર ઔયુાં છે ? 

 

116. ઉત્તયપ્રદેળનુાં યાજ્મ વકૃ્ષ ઔયુાં છે ? 

 

117. ભાનલ ળયીયના ઔમા બાખભાાં સ્લેટ ગ્રાંવથ વૌથી લધ ુશોમ છે ? 
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118. નીચેનાભાાંથી ઔમા જૂથભાાં ગ્રારપઔર પાઇર એવસ્ટેંળન છે ? 

 

119. FTPનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

120. નીચેનાભાાંથી ઔયુાં ડોભેન નાભ ળૈક્ષગણઔ વાંસ્થા ભાટે લયામ છે ? 

 

121. ટ્ટગચત્ર ેઇન્ડટિંખ વાથે બાયતનુાં ઔયુાં યાજ્મ વાંઔામેલુાં છે ? 

 

122. યણજીત વલરાવ ેરેવ ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેરો છે ? 

 

123. બાયત વયઔાય દ્વાયા મોખ અને ધ્માનના કે્ષત્રોભાાં વાંળોધનને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે ઔમો ઔામતક્રભ ળરૂ 

ઔયલાભાાં આવ્મો શતો ? 

 

124. ઔમો કુદયતી પાઇફય રપરાભેડટ પાઇફય છે ? 

 

125. ગજુયાતભાાં વૌથી ભોટી ઓદ્યોગખઔ લવાશત ક્ાાં આલેરી છે ? 


