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1. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયામેરી ડયેી વશકાય મજના કેન્દ્ર વયકાયની કઈ એજન્દ્વી દ્વાયા ચરાલલાભાાં 

આલે છે ? 

 

2. પ્રધાનભાંત્રી કકવાન વાંદા મજનાભાાં કઈ સ્કીભ વભાવલષ્ટ છે ? 

 

3. ઇન્ન્દ્ડમન કાઉક્ન્દ્વર ઓપ એગ્રીકલ્ચયર કયવચચ (ICAR)ભાાં લૈજ્ઞાવનક વવદ્ધિઓની દેખયેખ અને મલૂ્માાંકન 

કયલા ભાટે વલકવવત અને અભરભાાં મકુામેરી ભશત્લની વવસ્ટભ કઈ છે ? 

 

4. યાષ્રીમ વળક્ષણ નીવત 2020 શઠે ઇન્સન્દ્સ્ટટયળુન્દ્વ ઑપ એવભનન્દ્વ (IOEs) મજના શઠે વાંદ કયામેર 

વયકાયી વાંસ્થાઓને કેટલુાં લધાયાનુાં બાંડ રુૂાં ાડલાભાાં આલળે ? 

 

5. STEMM વલસ્તાયભાાં લરિંગ ઉન્નવત ભાટે વલજ્ઞાન અને ટેકનરજી વલબાગ (GOI) દ્વાયા કઈ મજના ળરૂ 

કયલાભાાં આલી છે ? 

 

6. કડજજટર ગજુયાત સ્કરયવળ શઠે કઈ મજનાભાાં ભેકડકર, એન્સન્દ્જવનમકયિંગના કવચના NTDNT(વલચાય 

વલમવુત જાવત)ના વલદ્યાથીઓ 'બજન લફર વશામ' ભેલલા ભાટે અયજી કયી ળકે છે ? 

 

7. કમા ગજુયાતી ગલણતજ્ઞએ આઇન્દ્સ્ટાઈનના વાેક્ષલાદના વવિાાંત ય વાંળધન કયુું છે ? 

 

8. ગજુયાત વરય ાલય લરવી શઠે સ્થાવત વરય પ્રજેવ્વના રાબ કેટરા લચના પ્રજેવટ 

વભમગાા ભાટે ભેલી ળકાળે ? 

 

9. ૨૦૨૨ સધુીભાાં 'નેળનર ઓપ ળય વલન્દ્ડ એનજી' લરવી શઠે ઓપળય વલન્દ્ડ ઇન્દ્સ્ટરેળન્દ્વનુાં શુાં રક્ષ્મ 

નક્કી કયલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

10. ગજુયાતનુાં વોથી ભટ ાલય પ્રાન્દ્ટ કમ છે ? 

 

11. ળરૂઆતભાાં કરકાતાભાાં કયઝલચ ફૅન્દ્ક ઓપ ઇન્ન્દ્ડમાની કેન્દ્રીમ કચેયીની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી, 

યાંત ુતેને કામભી ધયણે ક્ાાં ખવેડલાભાાં આલી શતી ? 

 

12. નર વે જર વભળન અન્દ્લમે દયેક ઘયને કમા લચ સધુીભાાં ન થી જ આલાન વનણચમ થમ છે ? 
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13. શ્રી નીવતનબાઈ ટેરે ગજુયાત યાજ્મના નામફ મખુ્મભાંત્રી તયીકે કમા વભમગાા દયવભમાન વેલા 

આી શતી ? 

 

14. ગજુયાત યાજ્મભાાં, તા: 31-12-2021ની ક્સ્થવતએ ફે ફેટયીફટ ધયાલતા ભાછીભાયને ઇન્દ્લટચય ખયીદલા 

ભાટે કેટરી નાણાકીમ વશામ ચકૂલલાભાાં આલે છે ? 

 

15. બલનાથ ભશાદેલન ભે ગજુયાતભાાં કેટરાાં કદલવ ભાટે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

16. શારનુાં લડનગય પ્રાચીનકાભાાં કમા નાભે ઓખાતુાં શતુાં ? 

 

17. અકફયના કમા ભાંત્રીએ ગજુયાતની મરુાકાત રીધી શતી ? 

 

18. લચ ૨૦૦૦ભાાં સ્થામેરી ‘કણાચલતી અતીતની ઝાાંખી’ કમાાં આલેરી છે ? 

 

19. ઝલેયચાંદ ભેઘાણીના રકગીતને સ્લયફિ કયનાય ગામક કણ શતા ? 

 

20. વાંસ્કૃતભાાં વોપ્રથભ વમાકયણન ગ્રાંથ યચનાય વમાકયણળાસ્ત્રી કણ શતા ? 

 

21. બાયતભાાં કઈ પ્રજા ભાટે વનાદ ળબ્દ પ્રમજલાભાાં આલત શત ? 

 

22. કમા આંદરનને ગાાંધીજીએ 'કશભારમ જેલડી ભરૂ' ગણાલી શતી ? 

 

23. આઝાદીયચતા ઇન્ન્દ્ડકા (રીભડ) છડ કમા નક્ષત્ર વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

24. ગજુયાતભાાં નોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભાાં કેટરા પ્રકાયના Echiura જલા ભે છે ? 

 

25. ગજુયાતભાાં આલેર લાાંવદા યાષ્રીમ ઉદ્યાનની સ્થાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

26. ગજુયાતભાાં વોથી લધ ુનદીઓ કમા જજલ્રાભાાં આલેરી છે ? 

 

27. નીચેનાભાાંથી કન વભાલેળ અયલલ્રી લચતભાાભાાં થત નથી ? 
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28. બાયત વયકાય દ્વાયા જનજાવત ગોયલ કદલવ ક્ાયે ઉજલામ છે ? 

 

29. સ્ટેચ્ય ુઓપ યવુનટીનુાં ઉદઘાટન કમા કદલવે થયુાં શતુાં ? 

 

30. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા લન વલસ્તાય લધાયલા ભાટે કઈ મજના ળરૂ કયી છે ? 

 

31. ભાણવના લા અને નખભાાં કયુાં પ્રટીન શમ છે ? 

 

32. નીચેનાભાાંથી કયુાં સ્ેવ ટેલરસ્ક છે ? 

 

33. નેળનર કડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ ઓથકયટીએ પ્રથભ યાષ્રીમ કડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્દ્ટ પ્રાન ક્ા લચભાાં તૈમાય 

કમો શત ? 

 

34. વલશ્વન વોથી ઊંચ વડકભાગચ કમ છે ? 

 

35. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની જન્દ્ભજમાંતીને કમા કદલવ તયીકે ઓખલલાભાાં આલે છે ? 

 

36. 'રક્ષ્મ મજના' કમા લે ળરુાં કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

37. 'મસુ્કાન મજના' કમા લમ જૂથના ફાક ભાટે છે ? 

 

38. જન્દ્ભ અને મતૃ્ય ુનોંધણી ભાટે નેળનર ઇન્દ્પભેકટવવ વેન્દ્ટય દ્વાયા ગજુયાતના આયગ્મ અને કલ્માણ 

વલબાગે કઈ એન્સપ્રકેળન વલકવાલી છે ? 

 

39. 'જનની સયુક્ષા મજના'ન રાબ કને ભે છે ? 

 

40. આંતયયાષ્રીમ વશમગ (આઈવી) મજનાન ેટા ઘટક કયુાં છે ? 

 

41. ઉચ્ચ ગણુલત્તાની શને્દ્ડલભૂ પ્રડવ્વના બ્રાન્ન્દ્ડિંગ ભાટે ભાનનીમ લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા 

કઈ બ્રાન્દ્ડ રન્દ્ચ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

42. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભધભાખી ઉછેયની પ્રવવૃત્તન ઉદે્દળ ળ છે ? 
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43. ઇન્દ્પભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્યવુનકેળન (IEC) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

44. કણાચટક યાજ્મભાાં ક્સ્થત ફાફા બદુાનની ટેકયીઓ કમા ખવનજના ખદકાભ ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

45. શ્રભ અને યજગાય વલબાગ દ્વાયા આલાભાાં આલતા યાજ્મ શ્રભલીય ાકયતવક અંતગચત કેટરી યકડ 

યકભ આલાભાાં આલે છે ? 

 

46. ગજુયાત વયકાયની મખુ્મભાંત્રી એપે્રન્ન્દ્ટનવ મજના અંતગચત કડગ્રી ધાયક અથલા ઉચ્ચ સ્નાતક રામકાત 

ધયાલતા રાબાથીને કેટરા રુવમાનુાં ભાવવક સ્ટાઈેંડ આલાભાાં આલે છે ? 

 

47. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર જન વળક્ષણ વાંસ્થાન (JSS)ન શતે ુશુાં છે ? 

 

48. બાયત વયકાયના 'પ્રધાનભાંત્રી કોળલ્મ કેન્દ્ર (ી.એભ.કે.કે)'ની યચના કમા વભળન શઠે કયલાભાાં આલી 

શતી ? 

 

49. કેન્દ્ર વયકાય વાભે અવલશ્વાવની દયખાસ્ત ભાત્ર કમા ગશૃભાાં યજૂ કયી ળકામ છે ? 

 

50. સપુ્રીભ કટચભાાં મૂ અવધકાયકે્ષત્ર કમ છે ? 

 

51. બાયતના ફાંધાયણભાાં કેટરા પ્રકાયની કટકટીની જગલાઈ છે ? 

 

52. મૂભતૂ અવધકાય બાયતના ફાંધાયણના કમા બાગભાાં વભાવલષ્ટ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

53. કઈ વાંસ્થા ભ્રષ્ટાચાય યકલા ભાટેની એક લૈધાવનક વાંસ્થા છે ? 

 

54. કઈ મજના શઠે વાભાન્દ્મ લીભા મજનાઓ ય વેલા કયભાાંથી મકુ્વત આલાભાાં આલળે ? 

 

55. નીચેનાભાાંથી કઈ વેલાને GST લફર શઠે મકુ્વત આલાભાાં આલી છે ? 

 

56. બાયતના ચાય યાજ્મભાાં વવિંચાઈ અને લીજીની સવુલધા ભાટે 2017ભાાં વયદાય વયલય ડભેનુાં ઉદ્ઘાટન 

કના શસ્તે કયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 
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57. ગજુયાત યાજ્મ વયકાય 'સ્લજરધાયા કામચક્રભ' શઠે કેટરા ટકા ખચચ ઉઠાલે છે ? 

 

58. 'કડજજટર ઈન્ન્દ્ડમા' અંતગચત દેળનુાં પ્રથભ કડજજટર ળશયે કયુાં ફન્દ્ય ુછે ? 

 

59. 'NUHHP' નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

60. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના ગ્રાભીણ શઠે, ફાાંધલાભાાં આલેર આલાવ એકભ કના નાભે શવુાં જઈએ ? 

 

61. 20 રાખથી ઓછી લસ્તી શમ ત્માાં તાલકુા ાંચામતની યચના કેલા પ્રકાયની શમ છે ? 

 

62. કામદાકીમ જગલાઈ મજુફ ફે ગ્રાભવબા લચ્ચેન ગા કેટરાાં ભાવથી ઓછ શલ જઈએ નશીં ? 

 

63. નાગેશ્વય જ્મવતલરિંગ કમા જજલ્રાભાાં આલેલુાં છે ? 

 

64. જાભનગય ાવે ક્ા ટાનુ વમશુ છે ? 

 

65. બાયતીમ યેલ્લે ભાટે કટકકકટિંગ, કેટકયિંગ અને પ્રલાવન વેલાઓ યૂી ાડતી કઈ બાયતીમ જાશયે કે્ષત્રની 

વાંસ્થા છે ? 

 

66. લચ 2020ભાાં ક્ા યાજ્મભાાં બાયતના વોથી રાાંફા વવિંગર રેન ભટયેફર વસ્ેંળન લબ્રજ (ડફય-ચાાંદી 

લબ્રજ)નુાં ઉદઘાટન થમેલુાં ? 

 

67. 'PM ગવત ળક્વત'ભાાં કેટરા ભાંત્રારમ વાભેર છે ? 

 

68. નેળનર એવવપે્રવ શાઈલે-2 (NE2) ક્ાાં આલેર છે ? 

 

69. અભદાલાદભાાં વોથી રાાંફ એલરલેટેડ કૉકયડૉય ક્ાાં આલેર છે ? 

 

70. વભાજકલ્માણના વાંદબચભાાં SJE વલબાગનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 
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71. વાભાજજક ન્દ્મામ અને અવધકાકયતા ભાંત્રારમે ઉચ્ચ ળૈક્ષલણક વાંસ્થાઓભાાં અભ્માવ કયતા SC 

વલદ્યાથીઓભાાં નલીનતા અને વાશવને પ્રત્વાશન આલા ભાટે લેન્દ્ચય કેવટર પાંડ શઠે 'આંફેડકય વવળમર 

ઈનલેળન એન્દ્ડ ઈન્દ્યફેુળન વભળન'(ASIIM) ક્ાયે ળરૂ કયુું ? 

 

72. વભળન વાગય મજનાના વભળન-1 શઠે બાયત તયપથી કવલડ યાશત વશામ ભેલનાયા કમા યાષ્ર શતા 
? 

 

73. બાયતના વોપ્રથભ લાઈવયમ(કશિંદી લજીય) કણ શતા ? 

 

74. વપ્રવભકટલ રામફર ગ્રુ-ીટીજી ધ.9 થી 10ના વલદ્યાથીઓ ભાટે ભલાાત્ર વળષ્મવવૃત્તની યકભ કેટરી 

છે ? 

 

75. ગજુયાતભાાં રઘભુતી ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક વળષ્મવવૃત્ત મજનાન રાબ કમા વલદ્યાથીઓ ભેલી ળકે છે 

? 

 

76. પેરવળ સ્કીભન રાબ રેલા વલદ્યાથીની કોટુાંલફક આલક લધભુાાં લધ ુકેટરી શલી જઈએ ? 

 

77. લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીએ 2022ભાાં દાશદના કમા સ્થેથી વલવલધ વલકાવકામોનુાં રકાચણ કયુું 

શતુાં ? 

 

78. અનસુલૂચત જનજાવતના વલદ્યાથીઓને ભેકડકર અને ઇજનેયી પ્રલેળ યીક્ષા ભાટેની ખાવ કલચિંગ મજના 

દ્વાયા યાજ્મના કેટરાાં આકદલાવી જજલ્રાઓભાાં NEET, GUJCAT અને JEEના વલનામલૂ્મે કલચિંગ વરાવ 

ચરાલલાભાાં આલે છે ? 

 

79. 'વફરા મજના'ભાાં ભકશરાઓના કમા લમ જૂથને આલયી રેલાભાાં આલે છે ? 

 

80. 'જનની વળશ ુસયુક્ષા કામચક્રભ' અંતગચત કમા રાબ ભે છે ? 

 

81. કેન્દ્ર વયકાયની 'સકુન્દ્મા વમદૃ્ધિ મજના'ન મખુ્મ ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

82. ગજુયાતભાાં લફનવમત ઘઉંની ખેતીથી જાણીત ફનેર વભબોગલરક વાંજગ ધયાલત કુદયતી પ્રદેળ 

કમ છે ? 
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83. કમા ળશયેને બાયતની આઈસ્ક્રીભ યાજધાની તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? 

 

84. બાયતભાાં આધવુનક ટાર ધ્ધવતની ળરૂઆત કના વભમભાાં થઈ શતી ? 

 

85. ગાાંધીજીને કમા દેળભાાં યાંગબેદની નીવતન અનબુલ થમ શત ? 

 

86. નીચેનાભાાંથી બાયતની વોથી રાાંફી દ્વીકલ્ નદી કઈ છે ? 

 

87. નીચેનાભાાંથી કમ પ્રદેળ વલિંધ્મ યેન્દ્જની ઉત્તયે આલેરા જ્લાામખુીના અરેન્દ્ડને સચૂલે છે ? 

 

88. SAIનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

89. કમ દેળ પ્રથભ FIFA લલ્ડચ ક જીત્મ શત ? 

 

90. 'ઉણ યગ' ળબ્દની વમાખ્મા કય 
 

91. ભાનલ ળયીયભાાં વાભાન્દ્મ ધફકાયાન દય કેટર શલ જઈએ ? 

 

92. યાષ્ર ધ્લજભાાં રીર યાંગ ળાનુાં પ્રતીક છે ? 

 

93. બાયતના ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાાં યાષ્રવતના શદ્દાની જગલાઈ કયલાભાાં આલેર છે ? 

 

94. શટ્ટી વનાની ખાણ બાયતના કમા યાજ્મભાાં ક્સ્થત છે ? 

 

95. નીચેનાભાાંથી ઝાયખાંડભાાં કરવાની ખાણ ક્ાાં ક્સ્થત છે ? 

 

96. કઈ પ્રકક્રમાભાાં ઓક્વવજન દૂય કયલાભાાં આલે છે ? 

 

97. વાઇરવ(ખાટાાં) પભાાં કયુાં વલટાવભન બયયૂ ભાત્રાભાાં શમ છે ? 

 

98. વત્મજજત યેને કમા લે બાયત યત્નથી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવમા શતા ? 
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99. નીચેનાભાાંથી કને લચ 2020ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા જાશયે ફાફતના કે્ષત્રભાાં દ્મ ભૂણથી 

નલાજલાભાાં આવમા શતા ? 

 

100. યાષ્રીમ અક્ગ્નળભન કદલવ ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

101. 'વલશ્વ વલયાવત કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. મવુાપયને તેભન ખલામેર વાભાન યત ભેલલાનુાં વય ફનાલલા બાયતીમ યેરલે દ્વાયા કયુાં 

વભળન ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

103. બાયતનુાં કયુાં ળશયે વિંક વવટી તયીકે ઓખામ છે ? 

 

104. ગજુયાતી વાકશત્મભાાં 'ડરન ળૈરી'ના કવલ કને કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

105. 'બાાને શુાં લગે ભયૂ, યણભાાં જીતે તે શયૂ'- બાાની આ પ્રવવિ ાંક્વત કની છે ? 

 

106. નીચેનાભાાંથી કમ ખાંડ વલશ્વન વોથી ભટ ખાંડ છે ? 

 

107. બ્રહ્મવ કમા પ્રકાયની વભવાઈર છે ? 

 

108. વીફીઆઈીનુાં કયુાં આંતયયાષ્રીમ જનચર ાલય, કયન્દ્યએુફર એનજી અને લટય કયવવવિવ કે્ષત્ર ય 

ભાકશતી પ્રદાન કયે છે ? 

 

109. જેવર તયરની વભાવધ કમા ળશયેભાાં આલેરી છે ? 

 

110. ભશામાન ફોિ ધભચના વાંદબચભાાં બાવલ બિુ કણ છે ? 

 

111. યાભામણની યચના કયીને 'આકદકવલ'નુાં લફરૂદ પ્રાપ્ત કયનાય કવલ કણ છે ? 

 

112. ષુ્કય ઊંટ ભેાનુાં આમજન કયુાં યાજ્મ કયે છે ? 

 

113. ભશાકારેશ્વયનુાં પ્રખ્માત ભાંકદય કમા ળશયેભાાં આલેલ ુછે ? 
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114. બાયતના કમા યાજ્મભાાં ફૈદ્યનાથ જ્મવતલરિંગ ભાંકદય આલેલુાં છે ? 

 

115. બાયતભાાં પ્રખ્માત 'દ્મનાબસ્લાભી ભાંકદય' ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

116. ડનેભાકચનુાં ચરણ કયુાં છે ? 

 

117. ભાનલળયીયની ત્લચા, જ્માયે લધ ુડતા સમૂચપ્રકાળના વાંકચભાાં આલે છે, ત્માયે ત્લચાના યાંગરવમને 

કાયણે કાી થઈ જામ છે. તે ચાભડીના યાંગરવમનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

118. નીચેનાભાાંથી કમ ઓયેળનના આધાયે કમ્પ્યટુયન પ્રકાય નથી ? 

 

119. ગગૂર ક્રભ શુાં છે ? 

 

120. 18ભી વદીની ળરૂઆતભાાં ફાાંધલાભાાં આલેર જ ાંતય-ભાંતય શુાં છે ? 

 

121. જૈન સ્થાત્મ 'શકઠવવિંશના દેયાાં'નુાં ફાાંધકાભ કણે કયાવયુાં શતુાં ? 

 

122. ભધભાાં મખુ્મ ઘટક કયુાં છે ? 

 

123. કઈ કાંનીએ જુરાઈ 2022ભાાં સ્ટાટચઅ સ્કરૂ ઈન્ન્દ્ડમા(SSI) રન્દ્ચ કયી ? 

 

124. 'उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत'् ઉઠ, જાગ અને ધ્મેમ પ્રાન્સપ્ત સધુી ભાંડયા યશ-સ્લાભી વલલેકાનાંદ 

દ્વાયા અામેર આ ઉદેળ લાક્ કમા ઉવનદભાાંથી રેલાભાાં આલેર છે ? 

 

125. બાયતનુાં વોપ્રથભ દકયમાઈ યાષ્રીમ ઉદ્યાન ક્ાાં સ્થાલાભાાં આલેર છે ? 


