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1. કેાની વનકાવભાાં, દેળભા ગજુયાત કમા સ્થાને છે? 

 

2. ગજુયાત વયકાયે વદગરુુના ઇળા પાઉન્ડળેન વાથે એભઓય ુય શસ્તાક્ષય શ ુફચાલલા ભાટે કમાા છે ? 

 

3. SHODH મજનાનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

4. બફનઅનાભત લગાના અયજદાયને ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'સ્ધાાત્ભક યીક્ષા ભાટેની તારીભ મજના' 

મજનાભાાં અયજી કયલા ભાટે રામક ફનલા ભાટે ઓછાભાાં ઓછી કેટરી ટકાલાયી જરૂયી છે? 

 

5. વેટેરાઇટ ટેવનરજીન ઉમગ કયીને યાજ્મના વલાાંગી વલકાવ ભાટે ગજુયાતના રકને વલવલધ 

કેટેગયીના વળબક્ષત કયલા ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કેટરી વાંખ્માભાાં ચેનર ળરૂ કયલાભાાં આલી છે? 

 

6. ધરેયા અલ્ટ્રા ભેગા વરાય ાકા કમા જજલ્ટ્રાભાાં આલેર છે? 

 

7.  નીચેનાભાાંથી કયુાં ભશત્તભ API ગરુુત્લાકાણ ધયાલે છે? 

 

8. આંતય યાજ્મભાાં વનકાવ કયલા ભાટેના કામદા દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેરા GSTન ભશત્તભ દય કેટર છે 

? 

 

9. ય.ુટી.આઈ. (UTI) ફેંકનુાં નવુાં નાભ શુાં છે ? 

 

10. ગજુયાતી વાહશત્મના ગઝરકાય ઈબ્રાશીભ ટેરનુાં ઉનાભ શુાં છે ? 

 

11. નલહદત રેખકને રબરત વાહશત્મની કઈ કૃવતના પ્રકાળન ભાટે આવથિક વશામની મજના છે ? 

 

12. કચ્છભાાં જલા ભતાાં વલવળષ્ટ પ્રકાયના ઝાંડા આકાયના ઘયને શુાં કશલેામ છે ? 
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13. યાણકીલાલ ક્ાાં આલેરી છે ? 

 

14. ગજુયાતના અંવતભ યાજતૂ યાજા કણ શતા ? 

 

15. ભઢેયાનુાં સમૂાભાંહદય કઈ નદીહકનાયે આલેર છે ? 

 

16. તાના અને યીયી કમા બકતકવલ વાથે રશીના વાંફાંધથી વાંકામેરી શતી ? 

 

17. કમા ળાવકની યાણીએ યાણકી લાલનુાં વનભાાણ કયાવયુાં શતુાં ? 

 

18. વાંગીત અને કા વાંરગ્ન લેદ કમ છે ? 

 

19. કઈની ાવે કશુાં ન ભાાંગલાના વ્રતને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

20. વમ્રાટ અળકે કમા ધભાન અંગીકાય કમો શત ? 

 

21. નીચેનાભાાંથી કયુાં સ્થ બયતકાભની યાંયાગત કા બચકનકાયી ભાટે પ્રવવદ્ધ છે? 

 

22. સ્લાવભનાયામણ વાંપ્રદામની સ્થાના કણે કયી શતી? 

 

23. ફીરખા 'આનાંદ આશ્રભ' ની સ્થાના કના દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી? 

 

24. દાાંડીકચૂનુાં ઘટનાલા જણાલ. 
 

25. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામાક્રભ અંતગાત કઈ જાવતની લસ્તી 1000 કે તેથી લધ ુશમ ત 

લન કુટીયન રાબ ભે ? 

 

26. બાયત બશૃદ જૈવલક વલવલધતા ધયાલતા આઠ દેળભાાં કમા નાંફયનુાં સ્થાન ધયાલે છે ? 

 

27. ગજુયાતના ફનાવકાાંઠા જજલ્ટ્રાભાાં કયુાં અબમાયણ્મ આલેલુાં છે ? 

 

28. ગજુયાતન વોથી રાાંફ દહયમાહકનાય ધયાલત જજલ્ટ્ર કમ છે? 
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29. બફશાયનુાં યાજ્મ પ્રાણી કયુાં છે ? 

 

30. કણાાટકનુાં યાજ્મ ક્ષી કયુાં છે ? 

 

31. નેળનર ઈ-ગલનાન્વ (NeGP) કમા વલબાગ દ્વાયા અભર મકુલાભાાં આલી છે ? 

 

32. દૂયદળાનની ગજુયાતી ચેનરનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

33. આઈ ખેડતૂ ટાર દ્વાયા ખેડતૂને ળાની ભાહશતી ભે છે ? 

 

34. ગજુયાતના બોગબરક વાંકેત (જીઆઇ ટેગ) શઠે નીચેનાભાાંથી ળેન વભાલેળ થામ છે ? 

 

35. નકળાના એક ખણેૂ દયેલુાં તીય કઈ હદળા સચૂલે છે ? 

 

36. અભેહયકા અને બાયત લચ્ચે વલજ્ઞાન ,ટેકનરજી અને આફશલારક્ષી વલદ્વાન પ્રવતબાનુાં આદાન -પ્રદાન 

કઈ પેરવળ અંતગાત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

37. ગજુયાત યાજ્મના ગશૃ વલબાગના અવધક મખુ્મ વબચલ કણ છે? 

 

38. નેળનર વામફય ક્રાઈભ હયહટિંગ ટાર ય આણે કમા પ્રકાયના વામફય ક્રાઈભની જાણ કયી ળકીએ 

છીએ? 

 

39. લા 2014ભાાં ઇન્ન્ડમન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ ઓહયએન્ટર શહેયટેજ દ્વાયા કને 'બાયત ભાતા એલડા ' થી 

નલાઝલાભાાં આવમા? 

 

40. કમા ભહશનાને સ્તન કેન્વય જાગવૃતના ભહશના તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવમ છે? 

 

41. LaQshya નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

42. અલકાળ પ્રવવૃત્તઓના પ્રચાય અને વનમભન ભાટેની ઈન્ન્ડમન નેળનર સ્ેવ પ્રભળન એન્ડ 

ઓથયાઈઝેળન વેન્ટય (IN-SPACE), કમા કે્ષત્ર ભાટે છે? 
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43. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે શીયાઉદ્યગ ભાટે જાણીતુાં છે ? 

 

44. બાયતના કમા યાજ્મભાાં ખેતયી તાાંફાની ખાણ આલેરી છે? 

 

45. 2016ભાાં કયેર જાશયેાત મજુફ, ઓયેકર નીચેના વલકલ્ટ્ભાાંથી કમા ળશયેભાાં ઈન્યફેુળન વેન્ટય 

સ્થાળે? 

 

46. ગજુયાત વયકાયના શ્રભમગી કલ્ટ્માણ ફડા દ્વાયા પ્રસવુત વશામ અને ફેટી ફચાલ મજના અંતગાત 

પ્રસવુત વભમે કેટરી આવથિક વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. બાયત વયકાયના સ્કીર ડલેરભેન્ટ એન્ડ એન્ટયવપ્રનીમયળી ભાંત્રારમ દ્વાયા ઇન્ન્ડમન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ 

સ્કીલ્ટ્વની સ્થાના ગજુયાતભાાં ક્ાાં થલાની છે ? 

 

48. કેટરાક ગેયકામદેવય સ્થાાંતય કયનાયાઓ ભાટે નેચયરાઈઝેળન દ્વાયા નાગહયકતાન વભમગા છ 

લાથી ઘટાડીને ાાંચ લા કયલા ભાટે કમ ખયડ વાય કયલાભાાં આવમ છે ? 

 

49. યાજ્મવબાના અધ્મક્ષને કમા વાંજગભાાં ભત આલાન અવધકાય છે? 

 

50. ખાણ અને ખનીજ (વલકાવ અને વનમભન) સધુાયા વલધેમક 2015 શઠે, ખાણકાભ રીઝ ભાટે ભશત્તભ 

અને રઘતુ્તભ કેટરા લા આલાભાાં આલે છે? 

 

51. ળેના દ્વાયા ફાંધાયણભાાં બાગ-IV-A શઠે મૂભતૂ પયજ દાખર કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

52. બાયતીમ ફાંધાયણની કઈ માદી શઠે શ્રભ કામદાઓ આલે છે? 

 

53.  બાાકીમ ધયણે યાજ્મને વાંગહઠત કયલાની ળક્તાની તાવ કયલા ભાટે કઈ વવભવતની સ્થાના 

કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

54. બાયતીમ ફાંધાયણભાાં કેટરી વાંવદીમ વવભવતઓન ઉલ્ટ્રેખ કયલાભાાં આવમ છે? 
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55. ીએભ જીલન જ્મવત લીભા મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

56. વયદાય વયલય પ્રજેવટભાાંથી લીજ રાબ ભેલલા ભાટે બાયત વયકાયની કઇ વાંસ્થા કામાયત છે ? 

 

57. વોની મજના બરિંક -IV કમા ડભેને આલયી રે છે ? 

 

58. યાજકટ કઈ નદીના હકનાયે આલેર છે ? 

 

59. હદલ્ટ્શી મુાંફઈ ઈન્ડસ્રીમર કહયડયન વોથી ભશત્લાકાાંક્ષી પ્રજેવટ કમ છે ? 

 

60. ગ્રાભ ાંચામતની નહટવ કના નાભથી અામ છે? 

 

61. ગજુયાતની 'રૂફાન ડ્રનેેજ પ્રજેવટ'ના ટેન્ડયભાાં અંદાજજત હકિંભત કયતા 10 ટકા સધુી ઊંચા બાલના 

ટેન્ડયની ભાંજૂયીની વત્તા કને આલાભાાં આલી છે? 

 

62. ડાકય માત્રાધાભભાાં કયુાં પ્રવવદ્ધ ભાંહદય આલેલુાં છે? 

 

63. તાજેતયભા ક્ા યાજ્મન ુપ્રથભ રવઝયી માટન ક્રુઝ જશાજ 'એમ્પ્પે્રવ' રોંચ કયાય ુ? 

 

64. બાયત વયકાયે સ્થાવનક પ્રલાવનને પ્રત્વાશન આલા ભાટે કયુાં અબબમાન ળરૂ કયુાં છે? 

 

65. અમતૃવય-જાભનગય ગ્રીનહપલ્ટ્ડ કૉહયડૉયભાાં કમા યાજ્મને આલયી રેલાભાાં આવમા છે ? 

 

66. ભાચા 2021 સધુી દેળબયભાાં કેટરા ટર પ્રાઝા ય FASTag વહક્રમ છે? 

 

67. લૈબલ વવભટનુાં ઉદઘાટન કણે કયુાં? 

 

68. વક્ષભ વળષ્મવવૃત્ત કને આલાભાાં આલે છે? 

 

69. વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા ભાંત્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયામેર ISLRTCનુાં ણૂા સ્લરૂ શુાં છે? 

 

70. પ્રધાનભાંત્રી જીલન જ્મવત લીભામજનાની પભા બયલાની મદુ્દત ક્ાાંથી ક્ાાં સધુી યાખલાભાાં આલી છે? 
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71. આહદલાવી વલદ્યાથીઓને આધવુનક વળક્ષણ ભે તે ભાટે દેળભાાં કેટરી એકરવમ ભડરે સ્કરૂ ળરૂ કયલાભાાં 

આલી છે? 

 

72. અવલયત વવિંબગિંગન નલ લલ્ટ્ડા યેકડા ફનાલનાયા વાલયવધકા ાંચભદા તયીકે જાણીતા જાણીતા જાણીતા 

ગામકનુાં વાચુાં નાભ શુાં છે? 

 

73. દેળની દયેક સ્ત્રીઓનુાં સ્લાસ્્મ સ્તય સધુાયલા ઉજ્જલરા મજના 2.O ની ળરૂઆત કણે કયી શતી ? 

 

74. પ્રથભ ગજુયાતી ભહશરા ગલનાય કણ શતા ? 

 

75. જીલાણનુી કળા(ફ્રેજેરા) કઈ ફાફત ભાટે વભથા છે ? 

 

76. શાઇડ્રજન અણનુા ન્યનુ્સવરમવભાાં શુાં શમ છે? 

 

77. રાહપક અને બીડબાડલાી જગ્માઓ ય રાર ઝાકનુાં કાયણ નીચેનાભાાંથી કમા ઓવવાઇડ છે? 

 

78. ભશાત્ભા ગાાંધીએ કમા લા દયવભમાન વાય થમેરા બબ્રટીળ વલ્ટ્ટ એવટ વાભે ભીઠા વત્માગ્રશ 

અબબમાનની ળરૂઆત કયી શતી? 

 

79. આત્ભવનબાયતા અને ટકાઉણુાં ભાટે ખાદી ગ્રાભ અને ઉદ્યગ આમગન વમાક ઉદે્દળ કમ છે ? 

 

80. CSC 2.0 મજના કમા લાભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી? 

 

81. 'ધ ભેહકિંગ ઓપ આધાય : લલ્ટ્ડા 'વ રાજસે્ટ આઈડને્ન્ટટી પ્રેટપભા' નાભના સુ્તકના રેખક કણ છે? 

 

82. ગજુયાત યાજ્મના ળશયે ારનયુનુાં પ્રાચીન નાભ શુાં શતુાં ? 

 

83. લાયાણવી ળશયેભાાં આલેલુાં કાળી વલશ્વનાથનુાં ભાંહદય ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

84. બાયતનુાં કયુાં ળશયે તાલના ળશયે તયીકે ઓખામ છે? 
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85. હશન્દ ભશાવાગયનુાં ોયાબણક નાભ શુાં છે? 

 

86. ગજુયાતના મકૂવેલક તયીકે કણ જાણીતુાં છે? 

 

87. કમા ળીખ ગરુુએ ગરુુ ગ્રાંથ વાશફેની ગરુુદે સ્થાના કયી? 

 

88. ીી ક્રાાંવત કમા ઉત્ાદન વાથે જડામેરી છે ? 

 

89. શાઇડર ાલય પ્રજેવટ નાથા ઝાકયી કમા યાજ્મભાાં ક્સ્થત છે? 

 

90. કઈ બાયતીમ હક્રકેટય વલશ્વ હક્રકેટભાાં 250 ODI વલકેટ રેનાયી પ્રથભ ભહશરા ફની? 

 

91. મગેશ્વય દત્ત કઈ યભત વાથે વાંકામેરા છે? 

 

92. કયુાં પ્રાણી નલી હદલ્ટ્શી એવળમન ગેમ્પ્વ, 1982ભાાં ભાસ્કટ તયીકે યજૂ કયે છે? 

 

93. નીચેનાભાાંથી કમા વલટાવભનને ચયફીભાાં દ્રાવમ વલટાવભન કશ ેછે? 

 

94. કઈ ફાંધાયણીમ કરભ 'નગયાબરકાઓ' ને વમાખ્માવમત કયે છે ? 

 

95. 'થ્રી વભુન' કરાકૃવતને તેરભાાં યાંગનાય પ્રખ્માત કરાકાયનુાં નાભ શુાં છે? 

 

96. બયતી ઊજાા ગરુુત્લાકાણ ખેંચાણ કના કાયણે થામ છે? 

 

97. ભાનલ ળયીયની વોથી ભટી ગ્રાંવથ કઈ છે? 

 

98. કઈ વાંસ્થાએ શબેરના(HELINA) વભવાઈરનુાં ઉત્ાદન કયુાં છે? 

 

99. લા 2021 ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા નીચેનાભાાંથી કને યભતગભતના કે્ષત્રભાાં દ્મશ્રીથી નલાજલાભાાં 

આવમા શતા? 

 

100. બચદમ્પ્ફયભ સબુ્રભણ્મભને કમા લે બાયત યત્નથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવમા શતા ? 
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101. દાદાવાશફે પાકે એલડા ભાટે યકડ ઇનાભની યકભ કેટરી છે ? 

 

102. 'વલશ્વ ભશાવાગય હદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. 'કેન્દ્રીમ આફકાયી હદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

104. વલશ્વ વજૉનાત્ભકતા અને નલીનતા હદલવ ક્ાયે શમ છે ? 

 

105. નીચેનાભાાંથી કણે ARPANET વવસ્ટભ ય પ્રથભ ઈભેર પ્રગ્રાભ અભરભાાં મકૂ્ શત? 

 

106. કમા ભાંત્રારમે 8ભી જુરાઈ, 2022ના યજ નલી હદલ્ટ્શી ખાતે "શહયમાી ભશત્વલ"નુાં આમજન કયુાં શતુાં? 

 

107. લાંબચત ફાકના કલ્ટ્માણ ભાટે કાભ કયતી યવુનવેપના ગડુવલર એમ્પ્ફેવેડય કણ છે? 

 

108. જમયુ બરટયેચય પેન્સ્ટલર કમા લાભાાં ળરૂ થમ શત? 

 

109. ગજુયાત યાજ્મભાાં નલેમ્પ્ફય 2019ભાાં ભેશસરુ વલબાગની iORA 2.0 વવન્સ્ટભ રાગ ુકયલાભાાં આલી શતી 

ત્માયે 25 જેટરી વેલાઓ ઓનરાઈન કયલાભાાં આલી શતી, તે ૈકી કેટરી વેલાઓને પેવરેવ કયલાભાાં આલી 

શતી? 

 

110. લયાળકતાાઓની ક્સ્થવત ભાટે જરૂયી ઉગ્રશની ન્યનૂતભ વાંખ્મા કેટરી શલી જઈએ? 

 

111. 'બગલદૌ  ગભાંડર' ની યચના કમા યાજાએ કયી શતી ? 

 

112. 'કયગભ' એ કમા યાજ્મનુાં રકનતૃ્મ છે? 

 

113. બગલાન શ્રીકૃષ્ણે ગજુયાતભાાં આલીને કઈ નગયી લવાલી શતી? 

 

114. 'પ્રાગભશરે' ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેર છે? 

 

115. બાયતના શહયમાણા શહયકેન તયીકે કણ ઓખામ છે? 
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116. ઈળા ઉવનદ (ईशोपनिषद्) કમા લેદ વાથે વાંફાંવધત છે? 

 

117. બાયતીમ ખેરાડી જુડ પેબરવવન ુનાભ કમા કે્ષત્રભાાં પ્રખ્માત છે? 

 

118. ભેભયીની દ્રન્ષ્ટએ SRAM નુાં ણૂા સ્લરૂ શુાં છે? 

 

119. કમ્પ્પ્યટુયભાાં 'ROM' કમા પ્રકાયની ભેભયી છે? 

 

120. Ctrl, Shift અને Alt કમા પ્રકાયની કી છે? 

 

121. બાયતભાાં 'રભવ ઋવ' ગપુા ક્ાાં આલેરી છે? 

 

122. બાયતના યુાતત્લીમ વલેક્ષણ શઠે ગજુયાતના અવધકાયકે્ષત્ર શઠે કેટરા કેન્દ્રીમ વાંયબક્ષત 

સ્ભાયક/સ્થ છે? 

 

123. ભાણવના લા અને નખભાાં કયુાં પ્રટીન શમ છે ? 

 

124. નીચેનાભાાંથી કમા વાધનન ઉમગ લયવાદ ભાલા ભાટે થામ છે? 

 

125. યાષ્રીમ ભગપી વાંળધન કેન્દ્ર ક્ાાં આલેલુાં છે? 


