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1. ફી.ી.એર. કાડડ ધયાલતા આવથિક નફા કૃવ કાભદાય ભાટે કઈ મજના છે ? 

 

2. ગજુયાતભાાં સમુરુ ડયેી ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

3. ડડજજટર ગજુયાત સ્કરયળી શઠે કઈ મજનાભાાં અનસુચૂિત જાવતના વલદ્યાથીઓ 'ટેબ્રેટ આવવસ્ટન્વ' 

ભેલલા ભાટે અયજી કયી ળકળે ? 

 

4. ગજુયાત વયકાયની કઈ મજના ગજુયાત યાજ્મના વનલાવી ચફનઅનાભત વલદ્યાથીઓને અન્મ યાજ્મભાાં 

ક્સ્થત IIT/IIM/NIFT/NID/IRMA ખાતે ઉચ્િ વળક્ષણ ભેલલા ભાટે રન રેલાની ભાંજૂયી આે છે ? 

 

5. ળૈક્ષચણક કામડક્રભ ભાટે ગે્રજ્યએુટ/સ્ટ ગે્રજ્યએુટ વલદ્યાથીઓને લાંદે ગજુયાતની કઈ િેનર ઉમગી છે ? 

 

6. 'ઉજ્જલર ડડસ્કભ એશ્મયન્વ મજના'ની જાશયેાત કણે કયી શતી ? 

 

7. નીિેનાભાાંથી કમ વલશ્વન વોથી ભટ નૅળનર ડૉભેસ્સ્ટક રાઇડટિંગ પ્રગ્રાભ છે ? 

 

8. CPSMSનુાં ફદરામેલુાં નાભ શુાં છે ? 

 

9. બાયતભાાં નીિેનાભાાંથી કમ ડડજજટર વ્મલશાય નથી ? 

 

10. ગજુયાતભાાં જનતા અને યાજ્મના મગદાન દ્વાયા ગ્રાભીણ વલકાવ ય ધ્માન કેસ્ન્િત કયતી લતનપે્રભ 

મજના ક્ાયથી ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

11. વપ્તક એન્યઅુર પેસ્સ્ટલર ઑપ મ્યચુઝક એ લાવિક કેટરાાં ડદલવીમ બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વાંગીત ભશત્વલ 

છે ? 

 

12. ગાાંધીજીન વનલાડણ ડદન કમ છે ? 

 

13. ખાંબાત ળાના ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

14. યનેુસ્કની લલ્ડ ૅશડેયટેજ વાઈટભાાં પ્રથભ સ્થાન ભેલનાય ગજુયાતી સ્થ નીિેનાભાાંથી કયુાં છે ? 

 

15. વવલનમ કાનનૂબાંગની િલનુાં લડ જણાલ. 
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16. ઈ.વ. 1849ભાાં ગજુયાતી બાાનુાં પ્રથભ વાપ્તાડશક કણે પ્રકાવળત કયુું ? 

 

17. ‘યાભ યભકડુાં જડડયુાં યે, યાણાજી!...’ દ કણે યચ્યુાં છે ? 

 

18. વોથી પ્રાિીન લેદનુાં નાભ જણાલ. 
 

19. ધ્રલુની ભાતાનુાં નાભ શુાં શતુાં ? 

 

20. રકચિત્રની ળૈરી 'ભધફુની' બાયતભાાં નીિેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં રકવપ્રમ છે ? 

 

21. વત્રવટક શુાં છે ? 

 

22. નાચમેયી નૂભને અન્મ કમા તશલેાય રૂે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

23. રાંડનથી યત પયતા જશાજભાાં ગાાંધીજીએ કમા સુ્તકની યિના કયી શતી ? 

 

24. બ્રહ્મવભાજના સ્થાક કણ શતા ? 

 

25. વાંફાંવધત વાભાજજક લનીકયણના ડયકે્ષત્ર લન અવધકાયીને વરય કકૂય ભાટે કમા ડયવળષ્ટ નાંફય પ્રભાણે 

અયજી કયલાની યશ ેછે ? 

 

26. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના યટીપેયા (Rotifera) જલા ભે છે ? 

 

27. લન્મ શનુા હભુરા દ્વાયા ભનષુ્મને 40 થી 60 ટકા અાંગતા આલે તેલા ડકસ્વાભાાં ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 

કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

28. ગજુયાતભાાં આલેર ફારાયાભ અંફાજી લન્મજીલન અબમાયણ્મની સ્થાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

29. નાગારેંડનુાં યાજ્મ પ્રાણી કયુાં છે ? 

 

30. લન વલબાગભાાંથી ફામગેવ વલતયણ મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે કમા ડયવળષ્ટ મજુફ અયજી કયલી 

ડ ેછે ? 
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31. યેળનકાડડ ધાયક બાયતના ગભે તે સ્થેથી અનાજ ભેલી ળકે છે તે મજનાનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

32. કઈ કડડિંગ ઇલેન્ટભાાં સ્ધાડત્ભક પ્રગ્રાવભિંગ, કૉમ્પ્યટુય એપ્પ્રકેળન્વ અને વૉફ્ટલેયન વભાલેળ થામ છે ? 

 

33. ગજુયાત વયકાયની કઈ નીવતન શતે ુઇ-લાશનને પ્રત્વાશન આી કાફડન ઉત્વજૉનભાાં ઘટાડ કયી 

માડલયણને ફિાલલાન છે ? 

 

34. લાતાલયણના કમા સ્તયભાાં ભશત્તભ તાભાન ઘટીને ભાઈનવ 90 ડડગ્રી વેપ્લ્વમવ થઈ જામ છે ? 

 

35. નીિેનાભાાંથી કમ જજલ્ર ભધ્મપ્રદેળ વાથે વયશદ ધયાલે છે ? 

 

36. ગજુયાત ગોયલ અચબમાનનુાં ઉદ્ઘાટન કણે કયુું શતુાં ? 

 

37. રાાંિ રેતી લખતે જાશયે વેલકને યાંગે શાથ કડલા ભાટે રાાંિ-રુળલત વલયધી બ્યયુ કઈ કામડદ્વવત 

અનાલે છે ? 

 

38. અવનળી (આંદાભાન વનકફાય ટા ુમજના પય શલે્થ ઇન્સ્મયન્વ) ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી, જે 

દયદી દીઠ રૂ. 5 રાખ સધુીની કેળરેવ વાયલાય પ્રદાન કયે છે ? 

 

39. શારભાાં કામડયત નેળનર પયેક્ન્વક વામન્વ યવુનલવવિટીના કુરવત ડ. જે.એભ. વ્માવનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે 

? 

 

40. વલટાવભન કઈ બાાન ળબ્દ છે ? 

 

41. બાયતભાાં કમા ડદલવને 'યાષ્રીમ સ્લૈપ્ચ્છક યકતદાન ડદલવ' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

42. ગજુયાત ગાયભેન્ટ એન્ડ એેયર ૉચરવી કમા લડથી અભરભાાં આલી ? 

 

43. ગજુયાતનુાં કયુાં ફાંદય 'કેવભકર ટડ ટવભિનર કાંની ચરવભટેડ' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

44. કચ્છન ચરગ્નાઈટ ય આધાડયત લીજી પ્રજેકટ કમાાં આલેર છે ? 
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45. બાયતભાાં વોથી જૂની ઑઇર ડયપાઇનયી ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

46. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'વળક્ષણ વશામ મજના'ન રાબ કેલા ફાાંધકાભ કાભદાયને ભલાાત્ર છે ? 

 

47. બાયત વયકાયના કોળલ્મવલકાવ અને ઉદ્યગવાશવવકતા ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્થાવત વાંગઠન IISCSનુાં રુૂાં 

નાભ શુાં છે ? 

 

48. બાયતભાાં એક વદન વલધાનવબા ધયાલતા યાજ્મની કુર વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

49. વેન્રર વલજજરન્વ કવભળન ક્ાયે અક્સ્તત્લભાાં આવ્યુાં ? 

 

50. દેળભાાં મવુત અને વનષ્ક્ષ ચ ૂાંટણી સવુનવિત કયલા ભાટે કમ અનચુ્છેદ સ્લતાંત્ર ચ ૂાંટણી કવભળનની 

જગલાઈ કયે છે ? 

 

51. બાયત વયકાયનુાં કયુાં અવધવનમભ ખેડતૂ અને ખયીદનાય લચ્િેના કયાય દ્વાયા કન્રાવટ પાવભિંગ ભાટે 

યાષ્રીમ ભાખુાં ફનાલે છે ? 

 

52. બાયતીમ ફાંધાયણભાાં ફહભુતના કેટરા પ્રકાય છે ? 

 

53. બાયતના વોપ્રથભ કામદા ભાંત્રી કણ શતા ? 

 

54. કમ અવધવનમભ સવુનવિત કયે છે કે ભડશરાઓને તભાભ કામડસ્થ ય જાતીમ વતાભણી વાભે યક્ષણ 

ભે ? 

 

55. નીિેનાભાાંથી કઈ બાયતભાાં આલકલેયા ભાટેની વલોચ્િ લશીલટી વત્તા છે ? 

 

56. ઉત્તયાખાંડના ઋવકેળભાાં આલેર ઘાટ કમા નાભથી ઓખામ છે ? 

 

57. વોની પ્રજેવટ વોયાષ્રના ખેડતૂ ભાટે કઈ યીતે પામદાકાયક છે ? 

 

58. દભણગાંગા વવિંિાઈ મજના ગજુયાતના કમા જજલ્રાને રાબદામી છે ? 

 

59. સ્ભાટડ વવટી વભળનના યાઉન્ડ-2ભાાં કયુાં ળશયે ટિ ય છે ? 
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60. ભડશરાઓ ભાટે ગજુયાતભાાં ાંિામતી યાજભાાં કેટરી ફેઠક અનાભત શમ છે ? 

 

61. ાંિામતી યાજ વ્મલસ્થાન શતે ુળ છે ? 

 

62. ટડબ્રેય ફાંદયન બાયતનાાં મખુ્મ ફાંદયની માદીભાાં ક્ાયે વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ ? 

 

63. ડાકય ભાંડદય વાથે કમા વાંતની બક્વતકથા જડામેરી છે ? 

 

64. ઇનકે્રડડફર ઇસ્ન્ડમા ટડૂયસ્ટ પેવવચરટેટય (IITF) વડટિડપકેળન પ્રગ્રાભ કઈ વ્મક્વતઓની ક્ષભતા લધાયલા 

ભાટે ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

65. ઓખા-ફેટ દ્વાયકા લચ્િે કમા પ્રકાયન રુ ફાાંધલાભાાં આલળે ? 

 

66. ગભતી િોયાશા – ઉદમયુ વેવળનને િાય ભાગીમ ફનાલલાના પ્રજેવટનુાં કાભ ક્ાયે ણૂડ થયુાં શતુાં ? 

 

67. 'એલ્ડય રાઈન' ભાટેન ટર-ફ્રી નાંફય ક્ છે ? 

 

68. લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્િબાઈ ભદી દ્વાયા ધ્રલુ મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

69. ી.એભ.ભપત વવરાઈ ભળીન મજનાન રાબ ભેલલા ભાટેની ાત્રતા ભાટે ડયણીત ભડશરાના વત 

ભાટે આલકભમાડદા કેટરી છે ? 

 

70. અનસુચૂિતજાવત ભાટેની ફૂડ ચફર આવવસ્ટન્ટ મજનાન રાબ કમા અભ્માવક્રભભાાં અભ્માવ કયતા 

વલદ્યાથીઓ ભાટે છે ? 

 

71. બાયત વયકાય દ્વાયા ગજુયાતના કમા જજલ્રાન 'એસ્ીયેળનર' (અલ્વલકવવત) જજલ્રાભાાં વભાલેળ 

કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

72. ગજુયાતભાાં બાયતીમ જજમ્નેસ્સ્ટવવ (વ્મામાભ)ના પ્રિાયક કણ શતા ? 

 

73. પ્રધાનભાંત્રી સયુચક્ષત ભાતતૃ્લ અચબમાન અંતગડત દય ભાવની કઈ તાયીખે વનષ્ણાત તફીફ દ્વાયા 

વગબાડની તાવણી કયલાભાાં આલે છે ? 
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74. લડ 2020-21ભાાં ભડશરા અને ફાવલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા અગાઉ જાણીતી "િાઇલ્ડ પ્રટેવળન વવલિવવવ" 

મજનાનુાં સધુાયેલુાં નાભ શુાં છે ? 

 

75. એસ્ન્ટફામડટક ળબ્દન પ્રથભ ઉમગ કના દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

76. આણી વરાય વવસ્ટભ ન વોથી ભટ ગ્રશ કમ છે ? 

 

77. P અને Qની વયેયાળ ભાવવક આલક રૂ. 5050 છે. Q અને Rની વયેયાળ ભાવવક આલક રૂ. 6250 છે અને 

P અને Rની વયેયાળ ભાવવક આલક રૂ. 5200 છે. ત Pની ભાવવક આલક કેટરી ? 

 

78. કના મતૃ્યનુા ળક ભાટે ગાાંધીજીએ એક લડ સધુી ખલુ્રા ગે યશલેાની પ્રવતજ્ઞા રીધી શતી ? 

 

79. વોથી ભટા રાકડાના િયખાનુાં અનાલયણ કમા એયટડ ય કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

80. UPI દ્વાયા કેટરી ફેન્ક વાથે વ્મલશાય કયી ળકામ છે ? 

 

81. તભાભ વયકાયી વેલાઓ ઈરેવરવનક યીતે નાગડયક સધુી શોંિાડીને વયકાય વાંરગ્ન ડયલતડન કના 

દ્વાયા ળક્ ફન્યુાં છે ? 

 

82. ગજુયાતનુાં વોથી જૂનુાં તયણ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

83. ગજુયાતના વોયાષ્ર અને કચ્છના પ્રદેળને જુદ ાડત અખાત કમ છે ? 

 

84. બાયતનુાં કયુાં ળશયે ડસે્સ્ટની ળશયે તયીકે ઓખામ છે ? 

 

85. ફાફા યાભિાંિએ ક્ાાંના ખેડતૂને વાંગડઠત કમાડ શતા ? 

 

86. અંગે્રજી ળાવનકતાડઓની આવથિક ળણનીવત ખલુ્રી ાડીને યાષ્રલાદ જગાલલાભાાં કણે અગત્મનુાં 

પ્રદાન કયુું શતુાં ? 

 

87. શડપ્ાની વાંસ્કૃવત ધયાલતા નગયના ખદકાભભાાંથી કમા પ્રાણીનાાં વળલ્ લધ ુપ્રભાણભાાં ભી આલે છે ? 
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88. નીિેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં મખુ્મ તેરકે્ષત્ર આલેરા છે ? 

 

89. લેમ્ફનાડ તાલ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

90. શ્રી નયેન્િ ભદી સ્ટેડડમભભાાં કેટરી ીિ છે ? 

 

91. ટેવનવભાાં કેટરી ગ્રાન્ડ સ્રેભ ટુનાડભેન્ટ છે ? 

 

92. નીિેનાભાાંથી કઈ યભતની વેયેના વલચરમમ્વ ટિની ક્રભાાંડકત યભતલીય છે ? 

 

93. નીિેનાભાાંથી કમા ખાદ્ય દાથોભાાં પ્રટીનનુાં પ્રભાણ લધ ુશમ છે ? 

 

94. કરભ-336ભાાં કેન્િીમ વેલાઓ ભાટે ક્ા વમદુામને વલળે જગલાઈ ભે છે ? 

 

95. પ્રવવદ્ધ સુ્તક 'આનાંદભઠ'ના રેખક કણ છે ? 

 

96. વલટાવભન Aનુાં યાવામચણક નાભ શુાં છે ? 

 

97. ઇકવવસ્ટભભાાં ળેન વભાલેળ થામ છે ? 

 

98. ડીઆયડીઓ (DRDO)નાિેયભેન કણ છે ? 

 

99. યભત-ગભત કે્ષતે્ર સશુ્રી વાઇના નેશલારને દ્મભૂણ એલડડથી ક્ાયે વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્માાં શતાાં ? 

 

100. લડ 2009 ભાટે 57ભા યાષ્રીમ ડપલ્ભ યુસ્કાયભાાં દાદાવાશફે પાકે એલડડથી કને વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા ? 

 

101. લડ 1984 ભાટે 32ભા યાષ્રીમ ડપલ્ભ યુસ્કાયભાાં દાદાવાશફે પાકે એલડડથી કને વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા ? 

 

102. 'વલશ્વ યેડક્રવ ડદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. 'વલશ્વ લાાંવ ડદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 
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104. વલશ્વ શડકલા ડદલવ ક્ાયે શમ છે ? 

 

105. બાયતના લૂીમ બાગભાાં અંગે્રજએ વોપ્રથભ લાય તેભનાાં કાયખાનાાં ક્ાાં ખલ્માાં શતાાં? 

 

106. લરવાડ કઈ નદીના ડકનાયે લવેલુાં છે ? 

 

107. લવળિંગ ભળીનન કામડકાયી વવદ્ધાાંત શુાં છે ? 

 

108. 'વનાકાચણ' ઉનાભ કમા વજૉકનુાં છે ? 

 

109. રકને ઈ-સ્ટેક્મ્િંગની સવુલધા વયતાથી પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે ગજુયાત યાજ્મભાાં વપ્ટેમ્ફય ૨૦૨૧ 

સધુીભાાં કેટરા ઇ-સ્ટેક્મ્િંગ કેન્િ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મા છે ? 

 

110. 'ભલુન' કઈ વાંસ્થાનુાં જજમટડર પ્રેટપભડ છે ? 

 

111. 'ક્ા ભલૂુાં ક્ા માદ કરુ' કની પ્રવવદ્ધ આત્ભકથા છે ? 

 

112. લાલ્ભીડક યાભામણભાાં કુર કેટરા શ્રક છે ? 

 

113. 'નઆુખાઈ' ઉત્વલ મખુ્મત્લે કમા યાજ્મભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

114. આધ્માજત્ભક વાંસ્થા બ્રહ્માકુભાયીનુાં મખુ્મ ભથક યાજસ્થાનનાાં કમા સ્થે આલેલુાં છે ? 

 

115. નાગારેન્ડનુાં યાજ્મ ફૂર કયુાં છે ? 

 

116. કમ લેદ વાંગીતના લેદ તયીકે ઓખામ છે ? 

 

117. પ્રખ્માત વયદ લગાડનાય નીિેનાભાાંથી કણ છે ? 

 

118. દેલે દવ ેજની લાતાડ ફનાલી છે ણ શરેા ફે ેજ જ છાલા ભાાંગે છે ત તેણે કૉમ્પ્યટુયભાાં વપ્રન્ટન 

કમ કભાન્ડ વાંદ કયલ જઈએ ? 
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119. JPEGનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

120. કમ્પ્યટુય નેટલકડભાાં MANનુાં આખુાં નાભ શુાં છે ? 

 

121. અજ ાંતા ગપુા ચિત્રનુાં મખુ્મ વલમલસ્ત ુશુાં છે ? 

 

122. 'ડદક્ગ્લય વનલાવ ેરેવ' ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેર છે ? 

 

123. વલજ્ઞાનભાાં ીએિ.ડી કયનાય બાયતભાાં પ્રથભ ભડશરા કણ શતા ? 

 

124. ઓયડાના તાભાને પ્રલાશી અલસ્થાભાાં અક્સ્તત્લ ધયાલતી ધાતનુ ુાં નાભ શુાં છે? 

 

125. ગજુયાતભાાં િખાન ાક વોથી લધાયે કમા જજલ્રાભાાં થામ છે ? 


