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1. તાજેતય(લષ ૨૦૨૧-૨૨)ભાાં પોનો ફગાડ અટકાલલા ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વાયા નાના વલકે્રતાઓને 

કેટરી છત્રીઓનુાં વલતયણ કયલાભાાં આવયુાં? 

 

2. દૂધભાાં કઈ ળકષયા શોમ છે? 

 

3. 'વન્ધાન' કામષક્રભભાાં કેટરાાં વલમોને આલયી રેલાભાાં આવમા છે? 

 

4. વમાજીયાલ ગામકલાડ ેવૌપ્રથભ કમા સ્ટ્થે ભપત અને પયજજમાત વળક્ષણનો પ્રમોગ કમો શતો ? 

 

5. ઇન્સન્સ્ટ્ટટયટેૂ ઓપ ટીચય એડયકેુળન ક્ાાં આલેરી શતી? 

 

6. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વયકાયી ળાાઓની નોંધણી, શાજયી, બણતયના રયણાભો, ડ્રોઆઉટ અને 

એકે્રરડટેળન ય નજય યાખલા ભાટે કઈ વલેરન્વ વવસ્ટ્ટભ ગોઠલલાભાાં આલી છે? 

 

7. લીજી વલમક કામદાઓનો કામષક્ષભ અભર કયી લીજકયની ભશસેરુી આલક ઉઘયાલલાની જલાફદાયી 

કઈ કચેયીની છે? 

 

8. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગષત ભોયફીભાાં લૈવિક કક્ષાનો ળેનો ાકષ ફનાલલાની જાશયેાત કયલાભાાં 

આલી છે ? 

 

9. ભશાયાજા લીયબદ્રવવિંશજીએ વનરભફાગ ેરેવને 'શરેયટેજ શોટર' ક્ાયે જાશયે કયી શતી ? 

 

10. વપ્તકભાાં કમા લાદ્યોની કરાને વાંગીત કે્ષત્રોભાાં વલળેતા ધયાલતા કરાકાયોની જૂની ેઢીને આભાંત્રણ 

આીને જીલાંત યાખલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

11. કચ્છના કમા લ ૂાંટાયાએ છીથી વાંત તયીકે ખ્માવત ભેલી શતી ? 

 

12. લનયાજ ચાલડાનાાં ભાંત્રી કોણ શતો? 

 

13. ફાય શજાયથી લધ ુગજુયાતી ગીતોના યચવમતાનુાં નાભ જણાલો. 
 

14. નીચેનાભાાંથી કયુાં ગજુયાતનુાં રોકનતૃ્મ છે ? 
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15. ાટણની કઈ લાલ જાણીતી છે ? 

 

16. કાચફા-કાચફીના જાણીતા બજનના યચવમતા કોણ છે ? 

 

17. નીચેનાભાાંથી કયુાં ભશાકાવમ કવલ કાલરદાવનુાં છે ? 

 

18. વાંસ્ટ્કૃત કવલ ફાણબટ્ટ કોના દયફાયના વભ્મ શતા? 

 

19. નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં 'શમ્ી ડાન્વ પેસ્સ્ટ્ટલર' ઉજલલાભાાં આલે છે? 

 

20. લેદનુાં વાંકરન કોણે કયુું? 

 

21. બાયતભાાં ઉગ્રલાદને ળરૂ કયલાનો શે્રમ કોને આલાભાાં આલે છે? 

 

22. બાયતભાાં ગાાંધીજીનો પ્રથભ વત્માગ્રશ કમો શતો? 

 

23. ખાનગી ભાલરકીની જભીનભાાં વકૃ્ષ લાલેતય(પાભષ પોયેસ્ટ્રી) મોજના અંતગષત ફીજા લે 50 ટકા યોા 

જીલાંત શોમ તો યોા દીઠ કેટરા ૈવા ભે છે ? 

 

24. બાયતભાાં કેટરા જાતના પ્રાણીઓની ઓખ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

25. ગજુયાતને કેટરા એગ્રોકરાઈભેરટક(Agro-Climatic) ઝોનભાાં વલબાજીત કયલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

26. ગજુયાતભાાં આલેર થો લન્મજીલન અબમાયણ્મની સ્ટ્થાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

27. લરવાડ ાવેનો પ્રખ્માત દરયમારકનાયો કમો છે ? 

 

28. છત્તીવગઢનુાં યાજ્મ પ્રાણી કયુાં છે ? 

 

29. ભશાયાષ્ટ્રનુાં યાજ્મ ક્ષી કયુાં છે ? 

 

30. 'એક્સ્ટ્યેળનર રડસ્સ્ટ્રવ્વ પ્રોગ્રાભ' ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આવમો ? 
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31. ગજુયાત વયકાયની કઈ લેફવાઈટ વોરય વવસ્ટ્ટભને રગતી ભારશતી યૂી ાડ ેછે ? 

 

32. કમા સ્ટ્થે ઓઝોનનુાં વૌથી ભોટુાં ગાફડુાં જોલા ભે છે ? 

 

33. બાયતભાાં વૌ પ્રથભ વૌય ઊજાષ દ્વાયા લીજઉત્ાદન ભાટેની નીવત કમા યાજ્મએ જાશયે કયી ? 

 

34. સ્ટ્ટેટ સ્ટ્ટાટષઅ યેન્કીંગભાાં 2021ભાાં ફેસ્ટ્ટ યપોભષય સ્ટ્ટેટ તયીકે કમા યાજ્મને જાશયે કયલાભાાં આવય ુછે ? 

 

35. કચ્છના કેટરા તાલકુાઓભાાં 'વયશદી વલસ્ટ્તાય વલકાવ કામષક્રભ' અભરભાાં છે ? 

 

36. નભષદા નદીનુાં ઉદબલ સ્ટ્થાન કયુાં છે ? 

 

37. બાયતભાાં લષનો વૌથી રાાંફાભાાં રાાંફો રદલવ કમો શોમ છે ? 

 

38. વનમાભક, નાગરયક વાંયક્ષણ, ગજુયાત યાજ્મના વનમાંત્રણ શઠે નાગરયક વાંયક્ષણની તારીભ ળાા (કેન્દ્ર) 

ક્ાાં આલેરી છે? 

 

39. યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ આયોગ્મ વભળન શઠે લી.એચ.એવ.એન.વી.નુાં વાંણૂષ સ્ટ્લરૂ શુાં છે? 

 

40. મદુ્રા મોજના શઠે કેટરી મોજનાઓ / શે્રણીઓ ઉરબ્ધ છે? 

 

41. કમા પ્રોજેવટ અંતગષત રદલ્શીથી મુાંફઈ સધુીનો પ્રલાવ, ભાત્ર 12 કરાકભાાં ણૂષ કયી ળકાળે? 

 

42. ગજુયાતભાાં ક્ા સ્ટ્થે કાગનુાં ઉત્ાદન કયતી 'વેન્રર લ્ વભર' આલેરી છે ? 

 

43. ગજુયાતની વૌથી ભોટી ઔદ્યોલગક લવાશત કમા ળશયેભાાં છે ? 

 

44. 'નેળનર સ્ટ્ટાટષઅ ડ'ે ક્ાયે ઉજલામ છે ? 

 

45. બાયતના કેટરા કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળો જન વળક્ષણ વાંસ્ટ્થાન (JSS) ધયાલે છે ? 

 

46. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળરુ કયામેર D.S.T. નુાં રુૂાં નાભ નીચેનાભાાંથી કયુાં છે ? 
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47. કયુાં લફર યાષ્ટ્ર ભાટે એક વભાન તકેદાયી અને ભ્રષ્ટ્ટાચાય વલયોધી ભાગષ નકળો પ્રદાન કયે છે? 

 

48. પ્રસ્ટ્તાલનાનો વલચાય કમા દેળના ફાંધાયણભાાંથી રેલાભાાં આવમો શતો? 

 

49. કેન્દ્રીમ ળૈક્ષલણક વાંસ્ટ્થા (વળક્ષક વાંલગષભાાં અનાભત) કામદો કમા લષભાાં અભરભાાં આવમો? 

 

50. ઉત્ાદનની જાશયેાત મખુ્મત્લે કોને અીર કયલા ઈચ્છે છે? 

 

51. એલયેસ્ટ્ટ ય ચઢનાય પ્રથભ ઈન્ડો નેાી લષતાયોશક કોણ શતા? 

 

52. વૌપ્રથભ અંતયીક્ષભાાં જનાય બાયતીમ કોણ શતા? 

 

53. પ્રધાનભાંત્રી જનધન મોજના(PMJDY) શઠે કોણ ખાત ુાં ખોરાલી ળકે છે ? 

 

54. કઈ નશયે વલિની વૌથી ભોટી ાકી વવિંચાઈ નશયે છે? 

 

55. સ્ટ્લલણિભ જમાંવત મખુ્મ ભાંત્રી ળશયેી વલકાવ મોજના કમા લષભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી? 

 

56. યુાણોભાાં ગજુયાતની કઈ નદીને ‘ગાંગા’ નાભ આલાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

57. 'HRIDAY' મોજના કોના શસ્ટ્તે ળરૂ થઈ ? 

 

58. દયેક સ્ટ્તયની ાંચામતના વભ્મદો અને અધ્મક્ષદો ૈકી ગજુયાતભાાં કેટરાાં ટકા દો ભરશરાઓ ભાટે 

અનાભત યાખલાભાાં આવમા છે? 

 

59. લાઇબ્રન્ટ ગ્રાભ વબા એ કેલા પ્રકાયની વવસ્ટ્ટભ છે? 

 

60. ગજુયાતભાાં તાના યીયી વાંગીત ઉત્વલનુાં આમોજન કમા સ્ટ્થે થામ છે? 

 

61. ગજુયાત વયકાયે જૂન 2021 થી ઇરેસ્વરક લાશનોની ખયીદી ય કેટરી વફવવડી આી? 

 

62. લૂાુંચર એવવપે્રવ લેની રાંફાઈ કેટરી છે? 
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63. પ્રખ્માત બ્રહ્મા ભાંરદય ક્ાાં આલેલુાં છે? 

 

64. અભદાલાદભાાં કેટરા ફ્રામઓલય છે ? 

 

65. RFID નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

66. વલવત્તમ વાક્ષયતા અલબમાન શુાં છે? 

 

67. વૌપ્રથભ નાગરયક ામરોટ કોણ શતા? 

 

68. અનસુલૂચત જાવતના તફીફી સ્ટ્નાતકોને સ્ટ્લતાંત્ર દલાખાનુાં ળરૂ કયલા ભાટે રોન તથા વશામ વયકાયશ્રીની 

કઈ મોજના શઠે આલાભાાં આલે છે? 

 

69. સ્ટ્ટાટષ અ ઇસ્ન્ડમાનો રાબ રેલા કાંની/ાટષનયળીનુાં યજીસ્ટ્રેળન કેટરા લષભાાં થમેર શોવુાં જોઈએ? 

 

70. લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભોદીએ 2022ભાાં જેનુાં રોકાષણ કયુું છે તે વામરૂશક આયોગ્મ કેન્દ્ર દાશોદભાાં 

કમા સ્ટ્થે તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે? 

 

71. લડોદયાભાાં શ્રી રક્ષ્ભીનાથ વમામાભ ભાંરદય અને બરૂચભાાં શ્રી ફટુકનાથ વમામાભળાાની સ્ટ્થાના ક્ાયે 

થઈ શતી? 

 

72. 'વલદ્યા વાધના મોજના' અંતગષત કોને વામકરની બેટ આલાભા આલે છે ? 

 

73. ભરશરા અને ફા વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા 'વભળન લાત્વલ્મ' શઠે વયકાયની કઈ શરે વલકે્ષને 

ટાલા/ઘટાડલા, કેવની જરૂરયમાતો ભાટે મવુાપયીનો વભમ અને સયુક્ષાની જોગલાઈને સવુનવિત કયલાભાાં 

ભદદ કયે છે? 

 

74. એન્સબ્વવવક એવવડનુાં મખુ્મ કામષ શુાં છે? 

 

75. ભેઘધનુભાાં યાંગો ળાને કાયણે શોમ છે? 

 

76. ધાતઓુભાાં વૌથી લધ ુગયભીનુાં લાશક કયુાં છે? 
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77. નીચેનાભાાંથી કોણે ફાંગાી બાાના ભાધ્મભથી વળક્ષણ આલાના ઉદે્દળ વાથે 'સ્ટ્લદેળી વભાજ'ની 

સ્ટ્થાના કયી શતી ? 

 

78. ોટુષગીઝ ળાવનભાાંથી ગોલા ક્ાયે આઝાદ થયુાં ? 

 

79. બાયતીમ ધ્લજની ઉત્ાદન પ્રરક્રમા અને વલવળષ્ટ્ટતાઓનુાં વનધાષયણ કોણ કયે છે? 

 

80. UMANGનો શતે ુળો છે? 

 

81. ફાકની નોંધણી કયતી લખતે નીચેનાભાાંથી કયુાં પયજજમાત છે? 

 

82. છત્તીવગઢ યાજ્મનુાં ાટનગય કયુાં છે ? 

 

83. કાન્શા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ? 

 

84. ભૈથોન ડભે કમા યાજ્મભાાં આલેરો છે? 

 

85. 'સ્ટ્લયાજ ભાયો જન્ભવવદ્ધ શક્ક છે'- આ સતૂ્ર કમા નેતાએ આપ્યુાં શતુાં? 

 

86. વાાંચીનો સ્ટ્તૂ કોણે ફાંધાવમો શતો? 

 

87. વયદાય ટેરના ભોટાબાઈનુાં નાભ શુાં શતુાં? 

 

88. ચાયેફાજુથી લષતભાાઓથી ઘેયામેર ભવૂભ બાગને કેલો ઉચ્ચપ્રદેળ કશ ેછે ? 

 

89. વગબાષ સ્ત્રીઓ અને વળશઓુના રકસ્ટ્વાભાાં દદીને શોક્સ્ટ્ટરભાાં રઈ જલા ભાટે કઈ વેલા ળરૂ કયલાભાાં આલી 

શતી? 

 

90. 'ચાયવભનાય' રોપી જે યભત વાથે વાંકામેર છે તેનુાં નાભ આો. 
 

91. ફાકુભાાં આમોજજત ISSF શરૂટિંગ લલ્ડષ ક 2022ભાાં કઈ બાયતીમ શટૂયે ભરશરા 50 ભીટય યાઇપર 3P 

વવલ્લય ભેડર જીત્મો? 
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92. બાયતભાાં પ્રથભ ટેસ્ટ્ટ વદી કયનાય કોણ શતો? 

 

93. રશેટાઇરટવ એ કમા લામયવને કાયણે થામ છે? 

 

94. ારકસ્ટ્તાનભાાં સ્ટ્થાાંતય કયી ગમેરા કેટરીક વમક્વતઓના 'નાગરયકતા શક' ફાંધાયણના કમા બાગભાાં 

આલે છે ? 

 

95. બાયતીમ ફાંધાયણભાાં કેટરા પ્રકાયના રયટ છે ? 

 

96. પ્રકાળવાંશ્રેણ દયવભમાન વલકવવત થમેરો ઓક્વવજન ક્ાાંથી આલે છે? 

 

97. નીચેનાભાાંથી કોને વત્તાળમ નથી શોત ુાં? 

 

98. લષ 2015 ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા ઔવધ કે્ષતે્ર ગજુયાતભાાંથી નીચેનાભાાંથી કોને દ્મશ્રીથી નલાજલાભાાં 

આવમા છે? 

 

99. વાંસ્ટ્થાકીમ કેટેગયી શઠે લષ 2022 ભાટે 'સબુાચાંદ્ર ફોઝ આદા પ્રફાંધન યુસ્ટ્કાય' ગજુયાતભાાં કઈ 

વાંસ્ટ્થાને આલાભાાં આવમો છે? 

 

100. લષ 2018 ભાટે 66ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુસ્ટ્કાયોભાાં શે્રષ્ટ્ઠ રુુ પ્રેફેક વવિંગયનો એલોડષ કોને ભળ્મો ? 

 

101. 'વલિ ધમૂ્રાન વનેધ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. બાયતભાાં 'અંધત્લ વનલાયણ વપ્તાશ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. યભાણ ુરયએવટયની ળોધ કોણે કયી? 

 

104. કયુાં ળશયે બાયતનાાં 'બ્રેક વવટી' તયીકે ઓખામ છે? 

 

105. બાયતની કઈ નદીને 'વઘૃ્ધ ગાંગા' કશ ેછે? 

 

106. 'તભવ' સુ્ટ્તક કોણે રખ્યુાં છે? 
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107. 2022 ઓસ્ટ્કાય એલોડષભાાં નોવભનેટ થમેરી એકભાત્ર બાયતીમ ડોક્યભેુન્રી કઈ છે? 

 

108. ાંચામત યાજ ભાંત્રારમ ભાટે વલકવવત કયામેલુાં કયુાં ોટષર 'ભલુન' જીઓોટષર દ્વાયા શોસ્ટ્ટ કયલાભાાં 

આલે છે? 

 

109. 'ગજુયાત વારશત્મ રયદ'ની સ્ટ્થાના કોણે કયી શતી ? 

 

110. 'રદલવો જુદાઈના જામ છે' એ કમા ગઝરકાયની કાવમાંક્વત છે ? 

 

111. 'ચૈત્મ' અને 'વલશાય' કમા ધભષ વાથે વાંકામેરા છે? 

 

112. શડપ્ા વાંસ્ટ્કૃવતના ઓજાયો અને શવથમાયો કઈ ધાતભુાાંથી ફનેરા શતા? 

 

113. જેવરભેયનુાં વૌથી પ્રખ્માત રેન્ડ ભાકષ કયુાં? 

 

114. બાયતના કમા યાજ્મભાાં પ્રવવદ્ધ ફદાભી ગપુા ભાંરદયો આલેરા છે? 

 

115. બાયતના દેળ યત્ન તયીકે કોને ઓખલાભાાં આલે છે? 

 

116. ભલણયુનુાં યાજ્મ વકૃ્ષ કયુાં છે? 

 

117. નીચેનાભાાંથી કમો લેદ પ્રથભ વાંકલરત થમો શતો? 

 

118. નીચેનાભાાંથી ફચેસ્ન્દ્ર ાર વાથે શુાં વાંફાંવધત છે? 

 

119. કમા ઉકયણનો ઉમોગ રડજજટર ડ્રોઇંગ તૈમાય કયલા ભાટે થામ છે? 

 

120. TCP/IP શુાં કશલેામ છે? 

 

121. છત્રવત વળલાજી ટવભિનવ કમા લષભાાં યનેુસ્ટ્કોની લલ્ડષ શરેયટેજ વાઇટ તયીકે નોંધામેલુાં છે? 

 

122. કવલ કરાીનો ભશરે ગજુયાતભાાં ક્ાાં આલેરો છે? 
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123. કમા બાયતીમ તત્લજ્ઞાનીએ વલબાજન ન થઇ ળકે તેલા કણને યભાણ ુનાભ આપ્યુાં ? 

 

124. કઈ ધાતનેુ છયી લડ ેવયતાથી કાી ળકામ છે? 

 

125. વવક્કા અને યાણાલાલ કમા ઉદ્યોગ ભાટે જાણીતા છે? 


