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1. કૃવને કાયણે કેટરા ટકા ગ્રોફર લોવભિંગ થામ છે ? 

 

2. કૃવભાાં IPM ન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે ? 

 

3. 2021ભાાં 'વલશ્વ વલકરાાંગતા દદલવ' વનવભતે્ત ફાકોને કેલા પ્રકાયની વશામ યૂી ાડલાભાાં આલી શતી ? 

 

4. 'વલવ વળક્ષા અભબમાન' (SSA) ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આવય ાં શત ાં ? 

 

5. 'સ્લયોજગયરક્ષી મોજના'ભાાં અયજી કયલા ભાટે ગ જયાત વયકાય દ્વાયા વનધાવદયત લમ ભમાવદા કેટરી છે ? 

 

6. નીચેનાભાાંથી કઈ વાંસ્થાભાાં ત્રણ મ ખ્મ કે્ષત્રો 'વેટેરાઇટ કોમ્ય વનકેળન, જીઓ-ઇન્પોભેદટવવ અને જજમો-

સ્ેવળમર ટેવનોરોજી' છે ? 

 

7. ગ જયાતભાાં ક ર કેટરા ાલય પ્રાન્ટ છે ? 

 

8. ગ જયાત યાજમભાાં વળક્ષણ વલબાગ ભાટે નાણાકીમ લવ 2019-20ભાાં કેટરી યકભની ફજેટભાાં જોગલાઈ 

કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

9. 'ગ જયાતી વાદશત્મ દયદ' કય ાં વાભવમક ફશાય ાડ ેછે ? 

 

10. 'ગ જયાત વલદ્યાવબા' દ્વાયા કય ાં વાભવમક ચારે છે ? 

 

11. કૃષ્ણવભત્ર સ દાભાન ાં એક ભાત્ર ભાંદદય કમાાં આલેલ ાં છે ? 

 

12. ગજૂયાત વલદ્યાીઠની સ્થાના કોણે કયી શતી ? 

 

13. કમા વળલભાંદદયભાાં નયવવિંશ ભશતેાને ‘યાવદળવન’ થમા શતા ? 

 

14. 'દોળી-હ વૈનની ગ પાઓ' કમા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

 

15. ગ જયાતના ઇવતશાવભાાં કમા ગ્રાંથની વન્ભાનમાત્રા સ પ્રવવદ્ધ છે ? 

 

16. ‘કાંઈક રાખો વનયાળાભાાં,અભય આળા છુાઈ છે ’ના વર્જક કોણ છે ? 
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17. ધ્ર લના વતાન ાં નાભ શ ાં શત ાં ? 

 

18. ગૌતભ બ દ્ધન ાં મૂ નાભ શ ાં શત ાં ? 

 

19. કભરિંગના ય દ્ધ ફાદ વમ્રાટ અળોકે કમા ધભવનો અંગીકાય કમો શતો ? 

 

20. ફરયાભનાાં ભાતાન ાં નાભ શ ાં શત ાં ? 

 

21. 'ધભૂકેત  ' કોન ાં તખલ્લ વ છે ? 

 

22. ભધ્મકારીન ગ જયાતી વાદશત્મભાાં ઉત્તભ લાતાવકાય તયીકે કોણ જાણીત ાં શત ાં ? 

 

23. વામનોડોન ડવેટીરોન (ડ ફ) કમા વપ્તવિ (વાત ઋવ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

24. 'ગ જયાત ઇકોરોજીકર એજ્ય કેળન એન્ડ દયવચવ' (GEER) પાઉન્ડળેન દ્વાયા વાંચાભરત દશિંગોગઢ પ્રકૃવત 

વળક્ષણ અબમાયણ્મભાાં નેચય એજ્ય કેળન કેમ્ન ાં આમોજન કયલાભાાં આલે છે, જેભાાં વાભાન્મ યીતે કોણ 

વશબાગી ફને છે ? 

 

25. ઓ.વી.ઈ.એભ.એવ (ઓનરાઇન કન્ન્ટન્ય વ એવભળન એન્ડ ઇન્્લ એન્ટ ભોટયીંગ વવસ્ટભ )વવસ્ટભ એ ળાને 

વાંરગ્ન છે ? 

 

26. વલશ્વભાાં એકભાત્ર વકૃ્ષ ભેો ક્યાાં બયામ છે ? 

 

27. ગ જયાતના ભધ્મબાગભાાંથી કય ાં વતૃ્ત વાય થામ છે ? 

 

28. દશભાચરપ્રદેળન ાં યાજ્મ પ્રાણી કય ાં છે ? 

 

29. લન વલબાગભાાંથી ખેતયની પયતે રોખાંડના કાાંટાાતાયની લાડ કયી આલાની મોજનાનો રાબ ભેલલા 

ભાટે કમા દયવળષ્ટ મ જફ અયજી કયલી ડ ેછે ? 

 

30. GSWANન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે ? 
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31. બાયતભાાં તભાભ પ્રલાશોના વલદ્યાથીઓ ભાટે સ્ટાટવ -અ અને ઇનોલેળન ોભરવી યજૂ કયનાય પ્રથભ 

યાજ્મ કય ાં છે ? 

 

32. નીચેનાભાાંથી કઈ મોજના લધતા કાફવન ઉત્વર્જનને ઘટાડલા ભાટે ઉમોગી છે ? 

 

33. ખોયાકની ઊજાવ કમા એકભભાાં ભાલાભાાં આલે છે ? 

 

34. પ્રોટીનના મૂભતૂ ભફલ્ડીંગ બ્રોવવ શ ાં છે ? 

 

35. બાયતના 73ભાાં પ્રજાવત્તાક લે નલી દદલ્શીના યાજથ ય મોજામેરી યાષ્રીમ યેડભાાં ગ જયાત- 

વાફયકાાંઠાના કમા વલસ્તાયના ક્ાાંવતકાયીનો ટેબ્રો (ઝાાંખી) પ્રસ્ત ત કયલાભાાં આવમો શતો ? 

 

36. બાયત દેળ થૃ્લીના કમા ગોાધવભાાં આલેરો છે ? 

 

37. પ્રવતન્ષ્ઠત 'પે્રવવડને્ટ'વ કરવવ'થી વન્ભાવનત થલાભાાં ગ જયાત યાજ્મની ોરીવ દેળભાાં ક્યા નાંફયે શતી ? 

 

38. વનમાભક,નાગદયક વાંયક્ષણ,ગ જયાત યાજ્મ,અભદાલાદના વનમાંત્રણ શઠે નાગદયક વાંયક્ષણની જજલ્રા તથા 

ય વનટ કક્ષાએ કેટરી કચેયીઓ આલેરી છે ? 

 

39. ય વનલવવર ઇમ્ય નાઇઝેળન પ્રોગ્રાભ (ય આઇી) શઠે નીચેનાભાાંથી કઇ યવી યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

40. 'ગ્રાભોદ્યોગ વલકાવ મોજના' શઠે ભાટીકાભની પ્રવવૃત્તભાાં કમા પ્રકાયની વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

41. ગ જયાતના કમા અગ્રણી ઉદ્યોગવત દયલાયે 'કેભરકો વભર'ની સ્થાના કયી શતી ? 

 

42. ળાકવ ઓઇર શ દ્ધ કયલાની દયપાઇનયી ક્યાાં આલેરી છે ? 

 

43. બાલનગય જજલ્રાભાાં ખાયા ાણીના શ દ્ધદ્ધકયણનો પ્રાન્ટ કમાાં આલેરો છે ? 

 

44. 'સ્ટાટવઅ ઈન્ન્ડમા' શઠેની શરે નીચેનાભાાંથી કમા વયકાયી વલબાગ/ભાંત્રારમ દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલે 

છે ? 
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45. ગ જયાત વયકાયના 'શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડવ ' દ્વાયા 'ઉચ્ચતય વળક્ષણ વશામ મોજના' અંતગવત શ્રભમોગીન ાં 

ફાક એભ.ફી.ફી.એવ.ભાાં પ્રલેળ ભેલે તો તેને કેટરી વશામ ભે છે ? 

 

46. ગ જયાત વયકાયના ગ જયાત 'ગ્રાભીણ કાભદાય કલ્માણ ફોડવ ' દ્વાયા 'અકસ્ભાત જૂથ લીભા મોજના' શઠે 

રાબાથીને આંવળક અળવતાતાના દકસ્વાભાાં કેટરી આવથિક વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. વાંવદના ફાંને ગશૃોને કોણ ફોરાલે છે અને સ્થભગત કયે છે ? 

 

48. ભાદશતી અવધકાય અવધવનમભ 2005 કઈ તાયીખથી અભરભાાં આવમો ? 

 

49. કોણે વત્રર તરાકને ગેયફાંધાયણીમ જાશયે કમો ? 

 

50. જમ્મ  અને કાશ્ભીય ઓદપવળમર રેંગ્લેજ ભફર 2020 શઠે, કઈ પ્રાદેવળક બાાઓને વલકવાલલા અને 

પ્રોત્વાશન આલાની જાશયેાત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

51. બાયતના વૌપ્રથભ લડાપ્રધાન કોણ શતા ? 

 

52. વૌપ્રથભ બાયતયત્ન ભેલનાય કોણ શતા ? 

 

53. 'સ કન્મા વમદૃ્ધદ્ધ મોજના'ભાાંથી ભેરી નીચેનાભાાંથી કઈ ચકૂલણીને મ ક્વત આલાભાાં આલી છે ? 

 

54. ઓછી આલકલાા ક ટ ાંફો ભાટે ઝાંડટ્ટીની જગ્માએ નીચેનાભાાંથી કઈ વયકાયી મોજના ઉરબ્ધ 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

55. ગ જયાતના વાંતયાભ ય,કડાણા અને લ ણાલાડા તાલ કાના જવાંકટગ્રસ્ત ગાભોને કઈ નશયે દ્વાયા 

વવિંચાઈની સ વલધા ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે ? 

 

56. અભદાલાદ મ્ય વનવવાભરટીના વલવપ્રથભ બાયતીમ પ્રમ ખ કોણ શતા ? 

 

57. બાયતન ાં આવથિક યીતે વલકવવત યાજ્મ કય ાં છે ? 
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58. ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાાં ાછા પયેરા સ્થાાંતદયત શ્રવભકોને યોજગાયીની તકો કઈ મોજના શઠે યૂી 

ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

59. લાઇબ્રન્ટ ગ્રાભ વબા એ શ ાં છે ? 

 

60. કમો યાષ્રીમ ઉદ્યાન એવળમાઈ વવિંશ ભાટે પ્રખ્માત છે? 

 

61. 'ફોગીફીર  ર' એક વાંય વત ભાગવ અને યેર  ર છે જે બાયતના કમા યાજ્મભાાં આલેરો છે ? 

 

62. પ્રવવદ્ધ ધાવભિક સ્થ 'ાલાગઢ' કમા જજલ્રાભાાં આલેલ ાં છે ? 

 

63. ગ જયાત મવટન વલબાગ દ્વાયા ' દેખો દ્વાયકા' અંતગવત દેલભવૂભ દ્વાયકા તથા આવાવના પે્રક્ષણીમ 

સ્થોના પ્રલાવ ભાટે વમક્વતદીઠ કેટરી પી નક્કી કયલાભાાં આલી છે ? 

 

64. ભેઘારમ યાજ્મભાાં NH-44(E) ના વળરોંગ-નોંગસ્ટોઇન વલબાગને 2-ભાગીમ (2-રેવનિંગ) ફનાલલાન ાં કામવ 

કમા લવભાાં ણૂવ થય ાં શત ાં ? 

 

65. યાષ્રીમ ધોયીભાગો ય ટોર લસરૂલા ભાટે કમા ઈરેવરોવનક ઉકયણનો ઉમોગ થામ છે ? 

 

66. પ્રધાનભાંત્રી સ્રીટ લેન્ડયની આત્ભવનબવય વનવધ (PM SVANidhi)ની ળરૂઆત ક્યાયે થઈ શતી ? 

 

67. 'ડો.આંફેડકય ઇન્ટયનેળનર વેન્ટય' (DAIC) કમા ળશયેભાાં આલેલ ાં છે ? 

 

68. 'વાત પેયા વમશૂરગ્ન મોજના' અંતગવત ળશયેી વલસ્તાયના અન સભૂચત જાવતનાાં ક ટ ાંફો ભાટેની 

આલકભમાવદા કેટરી સ વનવિત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

69. 'છત્રવત ળાહ જી ભશાયાજ ઇનાભી મોજના' અંતગવત જજલ્રા કક્ષાએ ધોયણ 10ભાાં તતૃીમ ક્ભે આલનાય 

વલદ્યાથીને ઇનાભ રૂે કેટરી યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

70. ભતૂલૂવ મ ખ્મભાંત્રીશ્રી વલજમબાઈ રૂાણી દ્વાયા સ્લાભી વલલેકાનાંદના જન્ભ દદલવે ગ જયાતભાાં લવ 

2021ભાાં કઈ મોજનાન ાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવય ાં શત ાં ? 
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71. યભતગભતની પ્રવતબાઓને ઓખીને તારીભ,યૂત  ાં ોણ અને વમાક ટ નાવભેન્ટ એવવોઝય વાથે 

ગ જયાત યાજ્મની નાભાાંદકત ળાાઓભાાં વાયા વળક્ષણ વાથે તેન ાં વાંલધવન કયલા ભાટે 'સ્ોટ્વવ ઓથોદયટી ઓપ 

ગ જયાત' દ્વાયા કઈ મોજના ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

72. ગ જયાત યાજ્મભાાં કઈ મોજના અંતગવત વગબાવને ોણક્ષભ આશાય યૂો ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

73. 'ભદશરા અને ફા વલકાવ ભાંત્રારમ' દ્વાયા 'વભળન ળક્વત મોજના' શઠે BBBPન ાં રૂ ાં નાભ શ ાં છે ? 

 

74. કમા ક્વરવનકર રામરભાાં COVID-19થી વાજા થમેરા દદીન ાં રોશી ગાંબીય ક્સ્થવતલાા દદીને 

ચડાલલાભાાં આલે છે ? 

 

75. જભીનને ખેડલી અને ઉછેયલી તેને શ ાં કશ ેછે ? 

 

76. કડાાં અને લાવણોની વપાઇ ભાટે લયાતા ડીટર્જન્ટભાાં ળેનો વભાલેળ થામ છે ? 

 

77. ભશાત્ભા ગાાંધી દ્વાયા 9ભી ઓગસ્ટ, 1942ના યોજ કઈ ચલની ળરૂઆત થઇ શતી ? 

 

78. 'ણૂવ સ્લયાજ દદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

79. ખાદીન ાં કાડ ળેભાાંથી ફને છે ? 

 

80. દેળના તભાભ કેન્રીમ વલદ્યારમો ભાટે ઈ-ગલનવન્વ પ્રેટપોભવ કય ાં છે ? 

 

81. નીચેનાભાાંથી કમો વલશ્વનો વૌથી ભોટો બ્રોડફેન્ડ કનેન્વટવલટી પ્રોજેવટ છે ? 

 

82. 'ભભણભાંદદય' ગ જયાતના કમા ળશયેભાાં આલેલ ાં છે ? 

 

83. 'છપ્વનમા દ કા’ તયીકે જાણીતો ફનેરો દ ષ્કા કઈ વારભાાં ડયો શતો ? 

 

84. વાાંગ ય કષ્ટબાંજન શન ભાનજી ભાંદદય કમા જજલ્રાભાાં આલેલ ાં છે ? 

 

85. 'બાયતના નેોભરમન' તયીકે કોને ઓખલાભાાં આલે છે ? 
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86. ગાાંધીજીએ ોતાના 'ાાંચભા  ત્ર' તયીકે કોને સ્લીકામાવ શતા ? 

 

87. જભરમાાંલારા ફાગ શત્માકાાંડના વલયોધભાાં કોણે લાઇવયોમની કામવકાયી દયદભાાંથી યાજીનામ ાં આી 

દીધ ાં શત ાં ? 

 

88. 'યેડ દયલય' તયીકે કઈ નદી ઓખામ છે ? 

 

89. ઘદડમાના કાાંટાની ગવત કમા પ્રકાયની શોમ છે ? 

 

90. લાનખેડ ેસ્ટેદડમભ ક્યાાં આલેલ ાં છે ? 

 

91. કમા બાયતીમ ચેવ ખેરાડીએ ‘2022 યેકજાવલક ઓન ટ નાવભેન્ટ’ જીતી છે ? 

 

92. 'યાષ્રીમ યભતગભત દદલવ' ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

93. પાંગર ત્લચાના ચે કે જે વાભાન્મ યીતે અંગઠૂાની લચ્ચે ળરૂ થામ છે તેને શ ાં કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

94. બાયતના ફાંધાયણના કમા અન ચ્છેદભાાં ઉયાષ્રવતએ રેલાના ળથ અથલા પ્રવતજ્ઞા અંગેની જોગલાઈ 

કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

95. ાંચામતી યાજની વમાખ્મા કમા ફાંધાયણીમ અન ચ્છેદભાાં કયલાભાાં આલી છે ? 

 

96.  વજીલોના ફામનોભીમર(Binomial)નાભકયણના વતા કોણ શતા ? 

 

97. વે્ટી બે્રક જે એભરલેટયને કે્ળ થલાથી યોકે છે તેની ળોધ કોણે કયી છે ? 

 

98. શ્રી ાંકજ અડલાણીને યભતગભતના કે્ષત્રભાાં દ્મભૂણ એલોડવથી ક્યાયે વન્ભાવનત કયલાભાાં આવમા શતા 
? 

 

99. ય દ્ધવભમના ફશાદ યી  યસ્કાયોભાાંનો બાયતનો વલોચ્ચ રશ્કયી  યસ્કાય કમો છે ? 

 

100. લવ 2019 ભાટે 67ભાાં યાષ્રીમ દપલ્ભ  યસ્કાયભાાં 'શે્રષ્ઠ  ર  પ્રેફેક વવિંગય'નો એલોડવ કોને ભેર છે ? 
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101. 'આંતયયાષ્રીમ પ્રલાવન દદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. 'વલશ્વ ભાછીભાયી દદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. 'અમતૃ' (AMRUT)ન ાં વાંણૂવ સ્લરૂ શ ાં છે ? 

 

104. 'અસ્તોભા વદ ગભમ...' પ્રાથવના કમા ઉવનદભાાંથી રેલાભાાં આલી છે ? 

 

105. કમા વભળનનો શતે   બાયતના દયેક જજલ્રાભાાં 75 જાળમોના વલકાવ અને  નજીલનનો છે ? 

 

106. 'કન્માવલદામ' કોની યચના છે ? 

 

107. 'શરેીના' કમા પ્રકાયની વભવાઈર છે ? 

 

108. બાયતીમ નૌકાદની આઈ.એન.એવ.ળાલ્કી વફભયીન કમા લગવની વફભયીન છે ? 

 

109. સ યત અને તાી જજલ્રાના દ ફા આદદલાવીઓના નતૃ્મન ાં નાભ શ ાં છે ? 

 

110. યાભામણભાાં વૌથી લધાયે ફભરદાન આનાય રક્ષ્ભણની ત્નીન ાં નાભ શ ાં શત ાં ? 

 

111. ઈરોયાની ગ પાભાાં ક્ ાં ભાંદદય આલલ ાં છે ? 

 

112. અથલવલેદની યચના કોણે કયી છે ? 

 

113. કય  ળશયે 'ઉદ્યાનનગયી' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

114. ડાાંગ દયફાય ક્યા સ્થે ઉજલામ છે ? 

 

115. 'બાયતના ળેવવવમય' તયીકે કોણ ઓખામ છે ? 

 

116. ઉત્તયાખાંડન ાં યાજ્મ વકૃ્ષ કય ાં છે ? 
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117. કઠ ઉવનદ (कठोपनिषद्) કમા લેદ વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

118. નીચેનાભાાંથી કય ાં એક (single ) ટર દ્વાયા આલયી રેલાભાાં આલે છે ? 

 

119. ઇન્ટીગે્રટેડ વદકિટભાાં લયામેર MOS ન ાં ણૂવ સ્લરૂ શ ાં છે ? 

 

120. પાઇર પોભેટભાાં PDF ન ાં ણૂવ સ્લરૂ શ ાં છે ? 

 

121. જાણીતા કવલ શભેચાંન્રાચામવએ ગ જયાતી વમાકયણનો કમો પ્રવતન્ષ્ઠત ગ્રાંથ રખ્મો છે ? 

 

122. 'નલરખા ભશરે' ગ જયાતભાાં ક્યાાં આલેરો છે ? 

 

123. નીચેનાભાાંથી કઈ '્રામ એળ ભેનેજભેન્ટ એન્ડ ય દટરાઈઝેળન વભળન'ની નોડર એજન્વી છે ? 

 

124. કમા ડોવટય હૃદમ અને યવતલાદશનીઓની વભસ્માઓન  વનદાન તથા વાયલાય કયે છે ? 

 

125. 'ધોી ધજા ડભે' કમા જજલ્રાભાાં આલેર છે ? 


