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1. ગજુયાત યાજ્મભાાં ખેડતૂને સ્ભાટટપન ખયીદલા ભાટે કેટરી વશામ ભે છે ? 

 

2. ગજુયાતભાાં વભવનસ્રી ઑપ ફૂડ પ્રવેવીંગ ઇન્ડસ્રીઝ (MOFPI)ની મજનાઓના અભરીકયણ ભાટે નડર 

એજન્વી જીએઆઈવીનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

3. ડડજજટર ગજુયાત સ્કરયળી શઠે કઈ મજનાભાાં અનસુચૂિત જાવતના વલદ્યાથીઓ ફૂડ ચફર વશામ 

ભેલલા અયજી કયી ળકળે ? 

 

4. AISHEનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

5. ભેક ઇન ઇન્ન્ડમા શરેના બાગરૂે વાંયક્ષણ ટેકનરજીભાાં આત્ભવનબટયતાને પ્રત્વાશન આલા ભાટે 

આઇએવટીઆઈ શઠે કઈ મજના સ્થાવત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

6. 'ગજુયાત ટુ વ્શીરય સ્કીભ'ના રાબાથી કણ છે ? 

 

7. આંતયયાષ્ટ્રીમ વોય વાંવધ (ISA)ની જાશયેાત કણે કયી શતી ? 

 

8. 01 વપ્ટેમ્ફય, 2021 થી યકાણકાયને ચરક્વલડ ડડચઝટ સ્કીભભાાં તેના દ્વાયા મકૂલાભાાં આલેરા બાંડ ય 

કેટલુાં ડપવસ્ડ દયે વ્માજ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 

 

9. નીિેનાભાાંથી બાયતની વોથી જૂની જાશયે કે્ષત્રની ફેંક કઈ છે ? 

 

10. ળાભાજીના ભેાની ળરૂઆત અને અંતન વભમગા કમ છે ? 

 

11. ગજુયાતી વાડશત્મભાાં વોપ્રથભ યણજજતયાભ સલુણટિાંદ્રક કને પ્રાપ્ત થમ શત ? 

 

12. ભઢેયાનુાં સમૂટભાંડદય કમા યાજાના ળાવનકા દયવભમાન ફાાંધલાભાાં આવ્યુાં ? 

 

13. વયદાય ટેર સ્ભાયક બલનની સ્થાના કમાયે અને કમાાં કયલાભાાં આલી ? 

 

14. કચ્છના યણભાાં કઈ ચૂણિભાની યાતે્ર ઉત્વલ ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

15. ગજુયાતનાાં કુમડુદની રાચખમા કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેરા છે ? 
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16. વવદ્ધયાજ જમવવિંશના ળાવનકાભાાં કને ‘કચરકારવલટજ્ઞ’નુાં ચફરુદ પ્રાપ્ત થયુાં શતુાં ? 

 

17. સ્લયાજની રડત ભાટે યવલળાંકય ભશાયાજે કયુાં સુ્તક ઘયે ઘયે શોંિતુાં કયુું શતુાં ? 

 

18. ગજુયાતી બાાની પ્રથભ આત્ભકથા કઈ છે ? 

 

19. 'ાંિતાંત્ર'ની યિના કણે કયી છે ? 

 

20. 'ઉત્તયયાભિડયત' કના દ્વાયા ચરચખત નાટક છે ? 

 

21. જલ્રીકટ્ટુ બાયતના કમા યાજ્મભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

22. નીિેનાભાાંથી ગજુયાતી રકવાડશત્મના વાંળધક કણ છે ? 

 

23. 'કરાી' કનુાં તખલ્લવુ છે ? 

 

24. 'ભયાઠા' નાભનુાં વભાિાયત્ર કના દ્વાયા િરાલલાભાાં આલતુાં શતુાં ? 

 

25. વવમ્પ્રકવ યેવભવા (રધ્ર) છડ કમા તીથુંકય વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

26. ગજુયાતભાાં બમના આયે(Endangered-E) કટીભાાં આલતા વસ્તન પ્રાણીઓની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

27. લન્મ શનુા હભુરા દ્વાયા ભનષુ્ટ્મને 60 ટકા કયતા લધ ુઅાંગતા આલે તેલા ડકસ્વાભાાં ગજુયાત વયકાય 

દ્વાયા કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

28. ગજુયાતભાાં આલેર યાભયા લન્મજીલન અબમાયણ્મ કેટરા િયવ ડક.ભી.ના વલસ્તાયભાાં યચક્ષત કયલાભાાં 

આલેર છે ? 

 

29. વાતુાયા કઈ લટતભાાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

30. લન વલબાગભાાંથી ખાનગી ભાચરકીની જભીનભાાં વકૃ્ષ લાલેતય(પાભટ પયેસ્રી) મજનાન રાબ ભેલલા 

ભાટે કમા ડયવળષ્ટ્ટ મજુફ અયજી કયલી ડ ેછે ? 
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31. 'GUJCOST' નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

32. ગજુયાત યાજ્મભાાં રેન્ડ યાઈટ ઓપ યેકડટની ઓનરાઈન અવધકૃત નકર ક્ાાંથી ભી ળકે છે ? 

 

33. ચગફ્ટ વવટી કઈ નદી ડકનાયે આલેલુાં છે ? 

 

34. બાયતભાાં ઉગ્રશના પટાઓન ઉમગ કયી લનાલયણની ડયક્સ્થવતઓન અભ્માવ દય ફે લે કઈ 

વાંસ્થા દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

35. કટા એટવભક ાલય સ્ટેળન કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ? 

 

36. ગજુયાત ગોયલ અચબમાનની ળરૂઆત ક્ાાંથી કયલાભાાં આલી ? 

 

37. ગજુયાતન કમ જજલ્ર ભધ્મપ્રદેળ તથા યાજસ્થાન યાજમ વાથે વડશમાયી જભીન વયશદ ધયાલે છે ? 

 

38. બાયત વયકાયે જમ્મ ુઅને કાશ્ભીય ભાટે ાાંિ ઇન્ન્ડમા ડયઝલટ (આઇઆય) ફટાચરમનની સ્થાનાને ક્ાયે 

ભાંજૂયી આી શતી ? 

 

39. પામડયિંગની ઘટનાભાાં ગનુા સ્થમ યથી ભી આલતાાં કાયતવૂ, કાયતવૂનાાં ખખાાં, બરેુટ, પામય આભટવ, 

કડાાં તથા ળયીય યના ઘા, શને્ડથલળ લગેયેના ડયક્ષણ યથી ગનેુગાયને ગનુા વાથે વાાંકલા ભાટે જરૂયી 

યુાલા યૂા ાડલાનુાં કાભ ગજુયાતના કમા વલબાગનુાં છે ? 

 

40. ભભતા કાડટ શુાં છે ? 

 

41. ગજુયાત યાજ્મના સ્કીર વેર એવનવભમા કાંરર પ્રગ્રાભને કમા ઍલડટથી વન્ભાવનત કયામ ? 

 

42. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભાટીકાભની પ્રવવૃત્તભાાં કમા પ્રકાયની વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

43. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે વભગ્ર બાયતભાાં ઉત્ાડદત થતાાં કુર આડટિડપવળમર વવલ્કનુાં ૬૦ ટકા ઉત્ાદન કયે 

છે ? 

 

44. બાયતભાાં વો પ્રથભ વવભેન્ટનુાં કાયખાનુાં ક્ાાં સ્થાલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 
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45. 2016ભાાં કયેર જાશયેાત મજુફ ઓયેકર નીિેના વલકલ્ભાાંથી કમા ળશયેભાાં ઈન્યફેુળન વેન્ટય સ્થાળે 

? 

 

46. ઇ-શ્રભ કાડટ ધાયક વ્મક્વત જ આંવળક વલકરાાંગતાન બગ ફને ત તે રાબાથીને કેટરી વશામ બાયત 

વયકાય દ્વાયા આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. આઈ.ટી.આઈ. વલદ્યાથીઓને 'ગજુયાત વામડૂશક-જૂથ (જનતા) અકસ્ભાત લીભા મજના' શઠે કેટરી 

યકભનુાં લીભાકલિ આલાભાાં આલે છે ? 

 

48. કણે પ્રસ્તાલનાને બાયતીમ ફાંધાયણની ઓખ તયીકે ઓખાલી શતી ? 

 

49. બાયતના યાષ્ટ્રવતએ કમા ખયડાભાાં લીટ વત્તાન ઉમગ કમો શત તેનુાં એકભાત્ર ઉદાશયણ કયુાં છે ? 

 

50. નીિેનાભાાંથી કને 'વતત વાંસ્થા' કશી ળકામ ? 

 

51. સ્ેવીપાઇડ ફેંક નટ્વ વેળન ઓપ રામચફચરટી ઍવટ ક્ાયે અભરભાાં આવ્મ ? 

 

52. બાયતનાાં ફાંધાયણભાાં ડૉ.ફી. આય. આંફેડકયના વોથી લધ ુભાગટદળટન શઠે તૈમાય થમેર કરભ અને 

ડયવળષ્ટ્ટ કેટરાાં શતાાં ? 

 

53. કઈ વવભવતએ મૂભતૂ પયજ ય એક અરગ પ્રકયણન વભાલેળ કયલાની બરાભણ કયી શતી ? 

 

54. બાયતની વલોચ્િ અદારત ક્ાયે અક્સ્તત્લભાાં આલી ? 

 

55. ઇ-ધયા વ્મલસ્થાન અંતગટત વપ્ટેમ્ફય ૨૦૨૧ સધુીભાાં કુર કેટરા ભશસેરુી કેવની વલગત ઓનરાઈન 

મકુલાભાાં આલી છે ? 

 

56. NGRBA નુાં રુુાં નાભ શુાં છે ? 

 

57. ગજુયાતની વશબાગી વવિંિાઈ મજનાઓ વાથે જડામેરા ખેડતૂને કઈ વાંસ્થા દ્વાયા તારીભ આલાભાાં 

આલે છે ? 
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58. આજલા ડભે કણે ફાંધાવ્મ શત ? 

 

59. બાયતની વોથી ઊંડી નદી કઈ છે ? 

 

60. ળાાઓ, આંગણલાડી કેન્દ્ર, જીી ચફલ્ડીંગ, આયગ્મ કેન્દ્ર, સખુાકાયી કેન્દ્ર અને વામદુાવમક ઇભાયતને 

ન કનેવળન આલા ભાટે કઈ મજના કામટયત છે ? 

 

61. વાાંવદ આદળટ ગ્રાભ મજના શઠે 2019 થી 2024 સધુીભાાં વાાંવદ દીઠ કેટરા ગાભ વાંદ કયલાભાાં 

આલળે અને તેન વલકાવ કયલાભાાં આલળે ? 

 

62. બરૂિ જજલ્રાભાાં આડદલાવી વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓ ભાટે અડાઉન સવુલધા ભાટે 'લનફાંધ ુકલ્માણ 

મજના' શઠે કેટરી ફવ પાલલાભાાં આલી શતી ? 

 

63. લડદયાભાાં નલીનીકયણ થમેર ફવ સ્ટેન્ડનુાં ઉદઘાટન ક્ાયે કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

64. ગજુયાતભાાં અયલલ્રીની ચગડયભાાભાાં કયુાં પ્રખ્માત માત્રાધાભ આલેલુાં છે ? 

 

65. બાયત વયકાયના કમા પ્રજેવટન શતે ુતભાભ યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગોને અલયધથી મવુત કયલાન છે ? 

 

66. ગભતી િોયાશા - ઉદમયુ વેવળનને િાય ભાગીમ ફનાલલાના પ્રજેવટન કુર ખિટ કેટર છે ? 

 

67. પ્રધાનભાંત્રી ભાતતૃ્લ લાંદના મજનાની ળરૂઆત ક્ાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

68. પ્રધાનભાંત્રી ગયીફ કલ્માણ અન્ન મજના શઠે ાત્ર રાબાથીઓને શુાં ભે છે ? 

 

69. ભાિટ 2022 ભાાં RPWD એવટ- 2016, વલવલધ શરે અને બાયત વયકાયની મજનાઓ અને કામટક્રભ 

વલળે જાગવૃત રાલલા અને વલકરાાંગ વ્મક્વતઓના વળક્વતકયણ અને વભાલેળ ભાટે લકટળનુાં આમજન ક્ાાં 

કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

70. 'મખુ્મભાંત્રી યલુા સ્લાલરાંફન મજના'નાાં અભરીકયણ ભાટે કઈ નડર વાંસ્થાની વનયકુ્વત કયલાભાાં આલી 

છે ? 
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71. અનસુચૂિત જાવત કલ્માણ અંતગટત GUJCET, NEET, JEE અને PMT યીક્ષાના તારીભ લગો ભાટે 

નાણાકીમ વશામ મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીને ધયણ 10ભાાં કેટરા ટકા શલા જઈએ? 

 

72. યાજમ લટતાયશણ ાડયતવક મજના અંતગટત વાશવલીયે ાડયતવક ભાટે જરૂયી રામકાત મજુફ 

7000 ભીટયથી લધ ુઊંિાઇ કેટરી લખત વય કયેરી શલી જઈએ ? 

 

73. નવવિંગ ળાાભાાં અભ્માવ કયતી વલદ્યાવથિનીઓને સ્ટાઇેન્ડ ભાટે ભાંજૂયી કણ આે છે ? 

 

74. ભડશરા અને ફાવલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ગભુ થમેરા અને બા ભેરા ફાક ભાટે નાગડયક કેન્ન્દ્રત 

એપ્પ્રકેળન ભાટે 'વભળન લાત્વલ્મ' શઠેના ટટરનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

75. ચઝકા જ ાંગર કમા દેળભાાં આલેલુાં છે ? 

 

76. વકૃ્ષ નીિે યાતે્ર સવૂુાં ળા ભાટે વરાશબયુું નથી ? 

 

77. ી.એિ. સ્કેર શુાં ભાલા ભાટે લયામ છે ? 

 

78. 12ભી ભાિટ 1930ના યજ ળરૂ થમેરી દાાંડીકિૂ ક્ાયે વાંન્ન થઈ શતી ? 

 

79. KVIC દ્વાયા નુ:જીવલત 'ભના શને્ડભેડ ેય' કમા યાજ્મનુાં છે ? 

 

80. GSDC (ગજુયાત સ્ટેટ ડટેા વેન્ટય) શુાં છે ? 

 

81. ડડજજટર ઇન્ન્ડમાન શતે ુકમ છે ? 

 

82. કાશ્ભીયભાાં આલેલુાં સવુલખ્માત સ્લમાંભ ૂજ્મવતચરિંગ કયુાં છે ? 

 

83. બાયત એવળમાખાંડના કમા છેડા ય આલેર દેળ છે ? 

 

84. નીિેનાભાાંથી વાતડુા લટતભાાનુાં વોથી ઊંચુાં વળખય કયુાં છે ? 

 

85. ઝાાંવીની યાણીની વભાવધ (છત્રી) ક્ાાં આલેરી છે ? 
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86. ન્ડીિેયીભાાં કન સપુ્રવવદ્ધ આશ્રભ આલેર છે ? 

 

87. ઇ.વ.1929ભાાં કેન્દ્રીમ વલધાનવબાભાાં ફૉમ્ફ પેંકલાભાાં બગતવવિંશના વાથી કણ શતા ? 

 

88. બાયત વયકાય દ્વાયા નાગડયક ભાટે દસ્તાલેજની વાિલણી થામ અને ઝડી ઉરબ્ધ ફને તે ભાટે 

વયકાયે કઈ ડડજજટર વેલા ઉરબ્ધ કયી છે ? 

 

89. કઈ ભાટી સકુાઈ જતાાં વોથી લધ ુવતયાડ અને વાંકિામ છે ? 

 

90. ભાતભૃવૂભ યલુા ળડકત કેન્દ્ર પ્રત્મેક ગાભદીઠ કેટરાાં શમ છે ? 

 

91. શકીની પ્રથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભેિ કની લચ્િે યભાઈ શતી ? 

 

92. અવિની નપ્ા કઈ યભત વાથે વાંકામેરા છે ? 

 

93. ભાનલ ળયીયના કમા અંગ વાથે ભામવમા યગ જડામેર છે ? 

 

94. નીિેનાભાાંથી બાયતના પ્રથભ મખુ્મ ન્મામાધીળ કણ શતા ? 

 

95. બદુ્ધના પ્રવવદ્ધ વળષ્ટ્મ વાયીતુ્ર અને ભોદ્ગલ્મામનના અલળે ય ફનેર સ્તૂ કઈ જગ્માએ ક્સ્થત છે ? 

 

96. અણઓુના કૃવત્રભ વલચ્છેદનની ળધ કણે કયી ? 

 

97. અક્શ્ભભતૂ ઊજાટન સ્ત્રત શુાં છે ? 

 

98. જ પ્રદૂણના મખુ્મ કાયણ કમા છે ? 

 

99. લટ 1999ભાાં સશુ્રી રતા ભાંગેળકયને કમા કે્ષત્ર ભાટે દ્મ વલભૂણ એલડટથી નલાજલાભાાં આવ્માાં શતાાં ? 

 

100. ભટૂાનના યાજા દ્વાયા ડડવેમ્ફય 2021ભાાં ભટૂાનના વલોચ્િ નાગડયક વન્ભાન, 'ઓડટય ઓપ ધ ડ્રુક 

ગ્માલ્' કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? 
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101. લટ 1981 ભાટે 29ભાાં યાષ્ટ્રીમ ડપલ્ભ યુસ્કાયભાાં દાદાવાશફે પાકે એલડટથી કને વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા ? 

 

102. 'વલિ ફશયેા મ ૂાંગા ડદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. 'વલિ ેય ફેગ ડદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

104. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ િા ડદલવ' ક્ાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ? 

 

105. પ્રથભ કભન લેલ્થ ગેમ્વ ક્ાયે મજાઇ શતી ? 

 

106. ાલાગઢ લટત ય આલેલુાં કયુાં તાલ રાલાયવ પાટલાનાાં કાયણે યિાયુાં શતુાં ? 

 

107. કમા ડદલવને વલિ લસ્તી ડદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

108. 'બગલદ ગીતા'ન પ્રથભ અંગે્રજી અનલુાદ ક્ાયે પ્રકાવળત થમ શત ? 

 

109. ગજુયાત યાજ્મના અરગ અરગ વલે નાંફયના કેટરા ૭/૧૨ના ભશસેરુી યેકડટ ઓનરાઈન કયલાભાાં 

આવ્માાં ? 

 

110. અલકાળ ટેકનરજીના વાંદબટભાાં, 'GAGAN' શુાં છે? 

 

111. 'વત્મના પ્રમગ' કની સપુ્રવવદ્ધ આત્ભકથા છે ? 

 

112. અજ ાંતા અને ઇરયા શુાં છે ? 

 

113. 'શ્રીભદ બગલદગીતા' મૂરૂે કઈ બાાભાાં રખાઈ શતી ? 

 

114. પ્રવવદ્ધ કાભખ્મા ભાંડદય ક્ાાં આલેલ ુછે ? 

 

115. બાયતનુાં યાષ્ટ્રીમ ફૂર કયુાં છે ? 

 

116. વત્રયુાનુાં યાજ્મ વકૃ્ષ કયુાં છે ? 
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117. એન્ટભરજીન અભ્માવ કયતા વલજ્ઞાનનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

118. ફાઈનયીભાાં 4-ડકરફાઈટ કેટરા ફાઈટ દળાટલે છે ? 

 

119. નીિેનાભાાંથી કયુાં ઉકયણ ઈન્ટયનેટભાાં ઇનટુ અને આઉટટુ ફાંને ભાટે લયામ છે ? 

 

120. ાલયઈન્ટ પે્રઝન્ટેળનનુાં ડડપલ્ટ પાઈર એવવટેન્ળન કયુાં છે ? 

 

121. અજ ાંતા ખાતેના ફોદ્ધ ગપુાના સ્ભાયકને કમા લટભાાં યનેુસ્ક લલ્ડટ શડેયટેજ વાઇટ તયીકે અંડકત કયલાભાાં 

આવ્મા શતા ? 

 

122. કઈ ચિત્રકરા સબુદ્રા, ફરયાભ, બગલાન જગન્નાથ, દળાલતાય અને બગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણના જીલન વાથે 

વાંફાંવધત દ્રશ્મ ય આધાડયત છે ? 

 

123. વોયભાંડન વોથી ભટ િાંદ્ર કમા ગ્રશન ઉગ્રશ છે ? 

 

124. કમા લૈજ્ઞાવનકે યેડડમભ અને રવનમભની ળધ કયી અને કેન્વયની વાયલાય ળધલાભાાં મગદાન 

આપ્યુાં ? 

 

125. આયાસયુન ડુાંગય ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? 


