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1. ગજુયાત યાજ્મભાાં છેલ્રા દામકાભાાં આળયે કેટરા ટકા લધ ુકૃવવલકાવ દય નોંધામ છે? 

 

2. લષ ૨૦૨૧ના અંતે ગજુયાતભાાં કેટરા APMC છે ? 

 

3. ગજુયાત વયકાયશ્રીની કઈ મજનાથી ઉત્તય ગજુયાત,કચ્છ અને સયેુન્દ્રનગયના ખેડતૂને વવિંચાઈન રાબ 

ભળ્મ છે ? 

 

4. ભત્સ્મદ્યગ વશામભાાં અાતી કઈ વશામ રાઇપ વેવલિંગ પ્રકાયની છે ? 

 

5. શુને વાય તથા ગણુલત્તાયવુત ચાય ભી યશ ેતે ભાટે ખેતયભાાં ચાયા ાકનુાં લાલેતય કયલા ખેડતૂ 

ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કમાાં ગરાાં રેલાભાાં આલે છે ? 

 

6. બાયત વયકાય દ્વાયા ઉત્સાદન વલકાવથી રઈને ઉત્સાદન વ્માાયીકયણ સધુીના ્ટાટષ -અપ્વને આવથિક 

વશામ યૂી ાડલા ભાટે કઈ મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

7. વળક્ષણ ભાંત્રારમ (MoE) દ્વાયા ળરૂ કયામેર 'NIPUN'નુાં આખુાં નાભ શુાં છે ? 

 

8. ર ઇન્ન્દ્ડમા ઇન્સન્દ્્ટટયટૂ ઑપ ભેડડકર વામક્ન્દ્વવ (એઈમ્વ)ની ્થાના ભાટે ગજુયાતના કમા ળશયેની 

વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? 

 

9. એજ્યકેુળન રન ય વ્માજ વફવવડી ્કીભ ક્યાયથી અભરભાાં આલી છે ? 

 

10. ડડજજટર ગજુયાત વળષ્મવવૃત્ત શઠે કઈ મજના શઠે NTDNT (વલચયતી વલમવુત જાવત)ના પવત 

વલદ્યાથી જ '્ટ એવ.એવ.વી. વળષ્મવવૃત્ત' ભેલલા ભાટે અયજી કયી ળકે છે ? 

 

11. કયુાં કવભળન બાયતભાાં યવુનલવવિટી વળક્ષણના પ્રચાય અને વાંકરન વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

12. ૨૦૨૨ સધુીભાાં ડયન્દ્યએુફર એનજી ભાટે બાયત વયકાયનુાં રક્ષ્મ શુાં છે ? 
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13. જ્મવતગ્રાભ મજનાને કાયણે આઠ કરાક અવલયત લીજયુલઠ કમા કે્ષત્રને પ્રાપ્ત થામ છે ? 

 

14. કૃવકે્ષતે્ર લીજ યુલઠ અને લીજ વલતયણ વ્મલ્થાના નકુવાનને છાં કયલા અને લીજચયી 

અટકાલલાના શતેથુી યાજ્મ વયકાયે કઈ મજના અભરભાાં મકૂી છે ? 

 

15. અકટા- દાાંડડમા ફજાયરુ ઉય કેટરા લટ ાલયની વરાય ેનર મકૂલાભાાં આલી છે? 

 

16. CPSMS કમા લષભાાં રાગ ુકયલાભાાં આલી ? 

 

17. પ્રધાનભાંત્રી સયુક્ષા લીભા મજના કમા લમજૂથના રક ભાટે ઉરબ્ધ છે ? 

 

18. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગષત કમા જજલ્રાભાાં ઇન્દ્ટયનેળનર વવયાવભક ાકષ ફનાલલાની 

જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

19. ગજુયાત ્ટેટ પામનાક્ન્દ્વમર વવલિવવવ લરવભટેડ કની વાથે યજજ્ટડષ છે ? 

 

20. ગજુયાતભાાં બાયતીમ ડયઝલષ ફેંકની ળાખા કમા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

 

21. NFSA શઠે અગ્રતા ધયાલતા કુટુાંફભાાં (PHH) વ્મક્વતદીઠ કુર કેટરાાં ડકરગ્રાભ અનાજ આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

22. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની કઈ જન્દ્ભજમાંતી ય બાયતના લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા '્ટેચ્ય ુ

પ યવુનટી'નુાં વલવધલતૌ ઉદ્ઘાટન કયાયુાં શતુાં ? 

 

23. યાણકી લાલનુાં મખુ કઈ તયપ ખરેૂ છે ? 

 

24. ગજુયાતના તાલકુાભાાં ચણા અને યામડાની ખયીદી ભાટે ખેડતેૂ NICના કમા ટષર ય યજજ્રેળન 

કયલાનુાં શમ છે ? 
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25. ગજુયાતી રેક્વવકનની શરે દ્વાયા ગજુયાતી બાાના અમલૂ્મ ળબ્દબાંડને ડડજજટાઈઝ કયીને બાાની 

વેલા કણે કયી છે ? 

 

26. લતનપે્રભ મજનાભાાં દાતા ળેના ભાયપતે ચાલ ુકામો વલળેની ભાડશતી ભેલી ળકે છે ? 

 

27. ભશાગજુયાત ચલના નેતા કણ શતા ? 

 

28. જાભનગય જજલ્રાભાાં આલેર શડપ્ન વા્ં કૃવત વાથે વાંકામેરા ્થનુાં નાભ જણાલ. 
 

29. ગાાંધીજીએ દલક્ષણ આડિકાભાાં કયુાં અખફાય ળરૂ કયુું શતુાં ? 

 

30. ાયવી કમા યગુભાાં ગજુયાતભાાં આવ્મા શતા ? 

 

31. પ્રાગૌ ભશરે ક્યાાં આલેર છે ? 

 

32. ગજુયાતની કઈ ડશિંભતલાન નાયીએ વને ૧૧૭૯ભાાં ળશાબદુ્દીન ઘયીને શયાલી ાછ કાઢય શત ? 

 

33. ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં નયવવિંશ ભશતેાન ચય આલેર છે ? 

 

34. વવદ્ધયુન 'રુરભશારમ'્થાત્સમની કઈ ળૈરીન નમનૂ છે ? 

 

35. 'શડયન ભાયગ છે શયૂાન' - દયચના કની છે ? 

 

36. ગજુયાતના વોપ્રથભ ગજુયાતી ગઝરકાય કણ શતા ? 

 

37. કનૈમારાર ભાણેકરાર મનુળીની કઇ ત્રણ ઐવતશાવવક નલરકથા ગજુયાતના ઇવતશાવનુાં દળષન કયાલે 

છે ? 

 

38. જાણીતા ગઝરકાય શનૂ્દ્મ ારનયુીનુાં મૂ નાભ શુાં છે ? 
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39. ડશિંદની પ્રજાને ્લાતાંત્ર્મ ચલભાાં વડિમ કયલા ભાટે ગાાંધીજીએ બાયતભાાં વોપ્રથભ કયુાં ગજુયાતી 

અખફાય ળરૂ કયુું ? 

 

40. બલાઈના આદ્યવતા અવાઈત ઠાકય ઊંઝાભાાં આવ્મા છી તે કઈ જ્ઞાતથી ખાલા રાગ્મા ? 

 

41. વોથી પ્રાચીન બ્રાહ્મણગ્રાંથ કમ ગણામ છે ? 

 

42. તથાગત તયીકે કને ખલાભાાં આલે છે ? 

 

43. નલગ્રશ લન (પ્રેનેટ પયે્ટ)ભાાં ભાંગ ગ્રશ વાથે કઈ લન્વત વાંફાંવધત છે ? 

 

44. લનભશત્સવલ દયમ્માન ય વલતયણ મજના અંતગષત અનસુલૂચત જનજાવત અંગેનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ 

કમેથી યા દીઠ કેટરા ૈવા રેખે ભશત્તભ 200 યા લેચાણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

45. નવયલય ક્ષી અબમાયણ્મભાાં કુર કેટરા ટાુ આલેર છે ? 

 

46. બાયતભાાં નોંધામેર પ્રાણીની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના વ્તન પ્રાણી જલા ભે છે ? 

 

47. ગજુયાતભાાં આલેર ભયીન વેન્દ્ચયુીની ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

48. પ્રકૃવતના વાંયક્ષણભાાં કમા વમદુામના મગદાનને ભાન્દ્મતા આલા અને આ કે્ષત્રભાાં અભ્માવને 

પ્રત્સવાડશત કયલા ભાટે 'ડઝેટષ ઇકરજી પેરવળ' આલાભાાં આલે છે ? 

 

49. ભશી અને ળેઢી નદી લચ્ચે આલેલુાં ભેદાન કમા નાભે ખામ છે ? 

 

50. કમા પ્રાણીના વાંયક્ષણાથે લેાલદય અભ્માયણ્મની ્થાના કયાઈ છે ? 

 

51. ભશી નદી ખાંબાતના અખાતભાાં કઈ ખાડીભાાં વમરુવાંગભ ાભે છે ? 
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52. વલશ્વભાાં યયેુવનમભન વોથી વલળા જથ્થ ધયાલતી ઘભુારાેરી ખાણ નીચેનાભાાંથી કમા યાજ્મભાાં 

આલેરી છે ? 

 

53. ખજૂયાશ પ્રલાવ્થ ક્યાાં આલેલુાં છે ? 

 

54. ડડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટન ઉમગ કયીને કયુાં પ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 

 

55. લફપ્રફી બાયત ગેરેયીનુાં ઉદ્ઘાટન કણે કયુું શતુાં ? 

 

56. નદી, પ્રલાશ અને ભટા કેનાર નેટલકષ દ્વાયા નુઃપ્રાપ્મ ાલય ઊજાષ ઉત્સન્ન કયલા ભાટે કમ પ્રૉજેવટ ળરૂ 

કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

57. 'યાષ્રીમ ગ્રીન ઇન્ન્દ્ડમા વભળન' મજના કમા લષભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

58. 'લીય ભેઘભામા ફલરદાન યુ્કાય' ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રીશ્રી દ્વાયા ક્યાયે અષણ કયલાભાાં આલે છે ? 

 

59. બાયતભાાં વોથી ભટ ગુાંફજ કમા યાજ્મભાાં આલેર છે ? 

 

60. 'બાયતીમ તટયક્ષક ડદલવ' ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

61. કેટરા ગયીફ ડયલાયને 'યાષ્રીમ ્લા્થ્મ સયુક્ષા વભળન'ન રાબ આલાભાાં આલળે ? 

 

62. 'જનની વળશ ુસયુક્ષા મજના' ક્યાયે ળરૂ થઈ શતી ? 

 

63. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'ફાવખા મજના'ની ળરૂઆત કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

64. FSSAI દ્વાયા છેલ્રા ત્રણ લષથી યાષ્રીમ ્તયના યુ્કાય ભાટે કયુાં યાજ્મ પ્રથભ િભે છે ? 

 

65. 'કામાકલ્ મજના'ભાાં વાયી આયગ્મ કાભગીયી ભાટે કેટરા યુ્કાય આલાભાાં આલે છે ? 

 

66. વલશ્વ એઇડ્વ યવીકયણ ડદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 
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67. ગજુયાત વયકાયે MSMEs ાવેથી વયપ્રવ વરાય ાલયની ખયીદી ભાટેની ડકિંભત INR 1.75/યવુનટથી 

લધાયીને કેટરી કયી છે ? 

 

68. એભએવએભઇ અંતગષત નીચેનાભાાંથી 'SIDBI' દ્વાયા યૂી ાડલાભાાં આલેરી વશામ કઈ છે ? 

 

69. ગલનષભેન્દ્ટ ઇ ભાકેટપ્રેવ (જીઇએભ) પ્રેટપભષ ક્યાયે ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

70. આંતયયાષ્રીમ વશમગ (આઈવી) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

71. વભથષ મજના નીચેનાભાાંથી કમા કે્ષત્રભાાં ક્ષભતાવનભાષણ ભાટેની મખુ્મ મજના છે ? 

 

72. કયુાં ટષર બાયતભાાં વ્મલવામ ળરૂ કયલા વાથે જડામેર અલગમાય કેન્દ્રીમ વયકાયી વેલા ભાટે 

વવિંગર-વલન્દ્ડ ઍવવેવ પ્રદાન કયે છે ? 

 

73. 'GeM ્ટાટષ -અ યનલે' ્ટાટષ અપ્વ ભાટે કમા શતેવુય ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

74. બાયત વયકાય દ્વાયા કમા ડદલવે ી .એભ. એવ. લામ એભ. મજનાન પ્રાયાંબ થમ શત ? 

 

75. ગજુયાત વયકાયની શ્રભમગી અક્ભાત વશામ મજના અંતગષત ૭૦% થી લધ ુળાયીડયક વલકરાાંગતા 

ભાટે કેટરી વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

76. ગજુયાત વયકાય શ્રભમગી કલ્માણ ફડષની શભ રન વ્માજ વફવવડી મજના અંતગષત રાબાથીને 

કેટરી વફવવડી આલાભાાં આલે છે ? 

 

77. બાયત વયકાય દ્વાયા 'પ્રધાનભાંત્રી જીલન જ્મવત ફીભા મજના'ન રાબ રેલા ભાટે રાબાથીની ભશત્તભ 

લમભમાષદા કેટરી શલી જઈએ ? 

 

78. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'વક્ષભ- KVK 2.0' મજનાન રાબ રેલા ભાટે રાબાથીની રઘતુ્તભ લમભમાષદા 

કેટરી શલી જઈએ ? 
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79. ગજુયાત વલધાનવબાભાાં લચલ્રન યવુનલવવિટી એવટ કમા લષભાાં વાય કયલાભાાં આવ્મ શત? 

 

80. ગજુયાત વલધાનવબાભાાં 'રલ જેશાદ' વલરુદ્ધનુાં લફર કણે યજૂ કયુું? 

 

81. બાયતની વાંવદનુાં વલચલારમ કમા ભાંત્રારમ શઠે આલે છે ? 

 

82. બાયતના યાષ્રવત કના દ્વાયા ચ ૂાંટામ છે ? 

 

83. રકવબાના કફજેદાય તયીકે કને ગણલાભાાં આલે છે ? 

 

84. નીચેનાભાાંથી કમ કય તભાભ આમાત અને વનકાવ ભાર ય રાદલાભાાં આલે છે ? 

 

85. વેફીની ્થાના ક્યાયે થઈ શતી ? 

 

86. GST કના ય રાગળે ? 

 

87. વયદાય વયલય પ્રૉજેવટ વવિંચાઈ મજનાના વાંચારન ભાટે ગજુયાત વયકાયે 2013ભાાં કમ કામદ 

ફનાવ્મ ? 

 

88. પ્રધાનભાંત્રી ળશયેી આલાવ મજના ભાટે જરૂયી યુાલા કમા છે ? 

 

89. વયદાય વયલય ડભે કઈ નદી ય ફાાંધલાભાાં આવ્મ છે ? 

 

90. 'યાષ્રીમ ળશયેી આજીવલકા વભળન' અંતગષત કમા રાબાથીન વભાલેળ કયલભાાં આલે છે ? 

 

91. વલશ્વની વોથી ભટી વવિંચાઈ ભાટેની નભષદા નદીની મખુ્મ નશયેની રાંફાઈ કેટરી છે ? 

 

92. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ થમેર ્લચ્છ બાયત વભળનનુાં ધ્મેમ ળ છે ? 

 

93. શડયમાી િાાંવતના વાંદબષભાાં ગજુયાતભાાં નભષદા મજનાની શુાં અવય છે ? 
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94. GUDCનુાં આખ ુનાભ શુાં છે ? 

 

95. ્લચ્છ બાયત વભળન (ગ્રાભીણ) શઠે કઈ મજનાન શતે ુરીટભેન્દ્ટ વવ્ટભન ઉમગ કયીને શુ અને 

જૈવલક કચયાને વાંવત્તભાાં રૂાાંતડયત કયલાભાાં વમદુામને ભદદ કયલાન છે ? 

 

96. શ્માભાપ્રવાદ મખુજી રૂફષન વભળન કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

97. કૃવ ઇન્દ્િા્રવચય પાંડન વભમગા કેટરાાં લષન યશરે છે ? 

 

98. કઈ મજનાન ઉદે્દળ ભડશરા અને ફાકને ્લચ્છ યાાંધણ ગેવ (એર.ી.જી)પ્રદાન કયીને તેભનાાં 

્લા્થ્મની સયુક્ષા કયલાન છે ? 

 

99. મનુ્દ્રા ટષ , જે બાયતના તભાભ યેળનર ફાંદયભાાં વોથી ભટુાં છે, તેની કેટરા MMT કાગો શને્દ્ડર 

કયલાની ક્ષભતા છે ? 

 

100. વાગયભારા પ્રૉજેવટ શઠે પ્રથભ ભલ્ટી ્કીર ડલેરભેન્દ્ટ વેન્દ્ટય કમા ્થે ખાતે ્થાલાભાાં આવ્યુાં 

છે ? 

 

101. આભાાંથી કયુાં ્થ ક્ષીઓં જલા ભાટેનુાં ્થ છે ? 

 

102. વાગયભારા કામષિભ શઠે કઈ મષટન પ્રવવૃત્ત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

103. બાયતની પ્રથભ અન્દ્ડય વી ટનર કમા પ્રૉજેવટ અંતગષત ફાાંધલાની દયખા્ત કયલાભાાં આલી છે ? 

 

104. શભીયવય તાલ ગજુયાતભાાં નીચેનાભાાંથી કમા ્થે આલેલુાં છે ? 

 

105. કેલડડમા ખાતે એકતા નગય યેરલે ્ટેળનન વળરાન્દ્માવ કણે કમો ? 

 

106. બાયતીમ યાંયાના જ્ઞાન વાથે આલતીકારના વળક્ષકના ઘડતય અને વલકાવ ય ધ્માન કેન્ન્દ્રત 

કયલાના આળમ વાથે કઈ વા્ં થા ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 
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107. કભરથ યડ ક્યાાં આલેર છે ? 

 

108. શાડી યાજ્મના રક ભાટે ભકાન ફાાંધલા ભાટે 'પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના (ગ્રાભીણ)'શઠે કેટરી 

યકભ ભાંજૂય કયલાભાાં આલી છે ? 

 

109. નીચેનાભાાંથી કઈ મજના દેળભાાં કન્દ્માની વાંવત્તના વલકાવ ભાટે છે ? 

 

110. કેન્દ્ર વયકાયની મજના 'SMILE'નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

111. PM-YASASVI મજના શઠે વપ્ર-ભેડરકના રાબાથી વલદ્યાથીને ફેંક ખાતાભાાં ્કરયવળ તયીકે 

કેટરી યકભ જભા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

112. 'લન નેળન લન યેળનકાડષ ' મજના શઠે રાબાથીની ખ કેલી યીતે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

113. આડદલાવી ફાાભાાં છી વાક્ષયતા ધયાલતા તાલકુાભાાં આડદલાવી કન્દ્માનુાં વળક્ષણ ઊંચુાં આલે 

તે ભાટે કઈ વયકાયી મજના કામષયત છે ? 

 

114. 'MYSY' મજના અંતગષત ્નાતક કક્ષાના ઇજનેયી કવષ ભાટે પ્રથભ લે કેટરી ુ્ તકવશામ આલાભાાં 

આલે છે ? 

 

115. મખુ્મભાંત્રી વળષ્મવવૃત્ત મજના શઠે વલદ્યાથીને કેટરી કેટેગયીભાાં રાબ ભે છે ? 

 

116. યજગાયી કોળલ્મવલકાવ,ડડજજટર વાક્ષયતા,આયગ્મ અને ણ ભાટેની તક જેલી વયકાયશ્રીની 

વલવલધ વેલા અંગેની ભાડશતી ગ્રાભ્તયની છેલાડાની ભડશરા સધુી શોંચાડલા ભાટે વયકાયશ્રીનુાં કયુાં 

એકભ કામષયત છે ? 

 

117. શ્રી લાજાઇ ફેન્દ્કેફર મજના શઠે લેાયકે્ષત્ર ભાટે ભશત્તભ કેટલુાં રનવધયાણ ભે છે ? 
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118. અનસુલૂચત જાવત ભાટેની ફૂડ લફર આવવ્ટન્દ્ટ મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીની કોટુાંલફક લાવિક આલક 

કેટરી શલી જઈએ ? 

 

119. પેરવળ ્કીભ (ધ.11થી અનુ્ નાતક સધુી) મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીની કોટુાંલફક આલક કેટરી 

શલી જઈએ ? 

 

120. ્લવનબષય વા્ં થાભાાં અભ્માવ કયતા અનસુલૂચત જાવતના વલદ્યાથીને પ્રલેળ લખતે વળક્ષણ પી બમાષ 

વવલામ વશરેાઈથી પ્રલેળ ભી ળકે તેલા ઉભદા ઉદે્દળથી ળરૂ કયલાભાાં આલેર વયકાયશ્રીની મજના કઈ છે 
? 

 

121. યાષ્રીમ અને યાજ્મકક્ષાએ પ્રથભ ્થાને વલજેતા ફનનાય ભડશરા ખેરાડીને લાવિક કેટરી યકભ 

યુ્કાયરૂે આલાભાાં આલે છે ? 

 

122. 'ક્તયુફા ગાાંધી ફાલરકા વલદ્યારમ મજના'ન રાબ રેલાની આલકભમાષદા કેટરી છે ? 

 

123. દીકયીના ઉચ્ચ અભ્માવ અને ઉજ્જલ બવલષ્મ ભાટે નાના ામે ભાવવક ફચત કયલા કઈ મજના 

અભરી ફનાલાઈ છે ? 

 

124. ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી તયીકે શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીએ ળરૂ કયેર 'ફેટી ફચાલ મજના'ને લડાપ્રધાન 

ફન્દ્મા ફાદ તેભણે કમા ્લરૂે યાષ્રીમ મજના તયીકે રાગ ુકયી છે ? 

 

125. 'યાષ્રીમ ભડશરા ડદલવ'ની ઉજલણી ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે ? 


