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1. ખેતીભાાં આદુ, શદયને કમા ભવારા/સ્ાઇવ કશલેામ છે ? 

 

2. શુારનની કઈ વશામ ભાટે ભીની કીટ આલાભાાં આલે છે ? 

 

3. ઇન્ડડમન કાઉક્ડવર ઑપ એગ્રીકલ્ચયર રયવચચ પય નેળનર એગ્રીકલ્ચયર રયવચચ એડડ એજ્યકેુળન 

વવસ્ટભ (NARES) રાઇબે્રયી શઠે કૃવ સુ્તકારમનુાં ઇ-કડવરટિમભ કયુાં છે ? 

 

4. ગજુયાતની ળાાનુાં આમરૂ રયલતચન રાલલા ભાટેન પ્રૉજેવટ કમ છે ? 

 

5. 'રડજજટર ગજુયાત સ્કરયળી'ની BCK-12 વાધનવશામ સ્કીભ (ભેરડકર, એન્ડજવનમરયિંગ, રડપ્રભા 

સ્ટુડડ્વ ડરી) મજનાભાાં વલદ્યાથી કઈ ણ અભ્માવક્રભ દયવભમાન કેટરી લખત અયજી કયી ળકે ? 

 

6. અનસુચૂચત જનજાવતના રન ભેલનાય રાબાથીએ અભ્માવક્રભ ણૂચ કમાચ ફાદ બાયતભાાં તેભની વેલા 

છાભાાં છી કેટરા લચ ભાટે આલાની ફાાંશધેયી આલાની શમ છે ? 

 

7. ગજુયાત ચફનઅનાભત ળૈક્ષચણક અને આવથિક વલકાવ વનગભની મજના અંતગચત ધયણ ૧૨ના વલજ્ઞાન 

પ્રલાશના વલદ્યાથીને ભેરડકર, એન્ડજવનમરયિંગભાાં પ્રલેળ ભાટેની JEE, GUJCET, NEET જેલી યીક્ષાની 

તૈમાયી ભાટે ત્રણ લચ કે તેથી લધ ુઅનબુલ ધયાલતી વાંસ્થાભાાં કચચિંગ ભાટે વલદ્યાથી દીઠ કેટરી ભશત્તભ 

લાવિક વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

 

8. ીએભ-કુસભુ મજનાન ઉદે્દળ કમ છે ? 

 

9. ગજુયાતના કમા જજલ્રાભાાંથી ફકવાઇટ ભે છે ? 

 

10. ગજુયાત વયકાયની લીજ કયમકુ્વત ભાટેની વત્તાલાય લેફવાઇટ કઈ છે ? 

 

11. નીચેનાભાાંથી કયુાં ડરેયલેરટલ ઇડસ્ુભેડટ નથી ? 

 

12. ઇડટય કોયેટ રડચઝટ વાભે કેટરા ટકાની રન ભેલી ળકામ છે ? 
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13. તા. 31-12-2021ની ક્સ્થવતએ છેલ્રા એક લચભાાં બરૂચ જજલ્રાભાાં કેટરી વેલા વશકાયી ભાંડીને 

વધયાણ અને લસરુાત વદૃ્ધિ વશામ આલાભાાં આલેર છે ? 

 

14. બાયતભાાં યાજકીમ નીવત કના દ્વાયા ઘડલાભાાં આલી છે ? 

 

15. ાશ્ચાત્મ વારશત્મભાાં ગ્રીક રપરસપૂ એરયસ્ટટરે કમા સ્લરૂની વલચાયણા કયી છે ? 

 

16. ક્રાાંવતલીય ચફયવા મુાંડાન જડભ ક્ાાં થમ શત ? 

 

17. ગજુયાતભાાં વળસ્ત્ર ક્રાાંવતના પ્રણેતા કણ શતા? 

 

18. ક્રાાંવતલીય ચફયવા મુાંડાન જડભ ક્ાાં થમ શત ? 

 

19. ગજુયાતભાાં વળસ્ત્ર ક્રાાંવતના પ્રણેતા કણ શતા ? 

 

20. ગજુયાતભાાં આલેર વલશ્વકક્ષાની રડઝાઈન ઇન્ડસ્ટટયટૂનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

21. ગજુયાતભાાં ટીપ્ણી નતૃ્મ કઈ પ્રજાવત વાથે વાંકામેર છે ? 

 

22. ગાાંધીજીએ કઈ ગભેજી રયદભાાં બાગ રીધ શત ? 

 

23. ક્ા ફાંગાી રપલ્ભવર્જકને સ્કાય એલડચ ભળ્મ છે ? 

 

24. 'ગાઈડ' નલરકથાના રેખક કણ છે ? 

 

25. લન વલબાગના અંતગચત કઈ જાવતના રકને રાબ ભે તે ભાટે રકવાન વળચફય મજના અભરભાાં છે ? 

 

26. ગજુયાત યાજ્મની સ્થાના વભમે કુર બોગચરક વલસ્તાયના 15430 ચયવ રક.ભી. લનવલસ્તાય શત તે 

લધીને 2014-15ભાાં કેટરા ચયવ રક.ભી.ન થમ ? 

 

27. ગજુયાતભાાં આલેર રશિંગગઢ લાઇલ્ડરાઇપ વેડચયુી કેટરા ચયવ રક. ભી.ના વલસ્તાયભાાં યચક્ષત કયલાભાાં 

આલેર છે ? 
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28. ચગયનાય યલેનુાં ભવૂભજૂન કણે કયુું શતુાં ? 

 

29. બાયત વયકાય દ્વાયા આઝાદીના 75ભા લે સ્લતાંત્રતા વાંગ્રાભ, વલચાય, વવદ્ધિ, વાંઘચ, કામો - વાંકલ્ - 

આ ાાંચ સ્તાંબને અનરુક્ષીને ક્ા પ્રકાયના ભશત્વલની ઉજલણી કયલાભાાં આલી યશી છે ? 

 

30. વલશ્વ થૃ્લી રદલવ -2022ની થીભ કઈ છે ? 

 

31. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા લચ -2019ન શે્રષ્ઠ અચબનેતાન એલડચ કને ભળ્મ શત ? 

 

32. ફેયભીટયની ળધ કણે કયી ? 

 

33. વભગ્ર યાજ્મભાાં કામદ અને વ્મલસ્થા જાલલાન અને યાજ્મના રકને આંતરયક સયુક્ષા યૂી ાડલાન 

મખુ્મ શતે ુગજુયાત વયકાયના કમા વલબાગન છે ? 

 

34. લયસ્ીડથી થતા અકસ્ભાતને યકલા ગશૃવલબાગ દ્વાયા કઈ વનવધ અભરભાાં મકૂલાભાાં આલી છે ? 

 

35. યેખાાંળની કુર વાંખ્મા કેટરી છે ? 

 

36. 'રક્ષ્મ મજના'ના રાબાથી કણ છે ? 

 

37. વલશ્વ ડૉવટવચ રદલવ ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

38. 2021ભાાં બાયતના લડાપ્રધાન દ્વાયા ફાક ભાટે 'PM-Cares મજના' કમા ઉદે્દળ વાથે ળરૂ કયલાભાાં 

આલી શતી ? 

 

39. 'યાષ્રીમ યવીકયણ રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

40. MSME શઠે ઝીય રડપેવટ, ઝીય ઇપેવટ (ZED) મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

41. DPIIT ભાડમ સ્ટાટચ -અપ્વના નપાને કેટરાાં લચના બ્રક ભાટે આલકલેયાભાાંથી મકુ્વત ભે છે ? 
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42. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભધભાખી ઉછેયની પ્રવવૃત્તન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

43. નેળનર શડેડલભૂ ડલેરભેડટ પ્રગ્રાભ (એનએચડીી)ના ઘટકભાાંનાાં એક એલા ડામયેવટ ફેનીરપટ ટુ 

આરટિવડવ (ડીફીએ) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

44. બાયત ડામનાવભવવ ચરવભટેડ વેડટય કમાાં ક્સ્થત છે ? 

 

45. બાયત વયકાય દ્વાયા 'પ્રધાનભાંત્રી જીલન જ્મવત ફીભા મજના' શઠે રાબાથીએ કેટલુાં લાવિક પ્રીવભમભ 

બયલાનુાં શમ છે ? 

 

46. ગજુયાત યાજ્મભાાં કેટરી જજલ્રા યજગાય વલવનભમ કચેયી કામચયત છે ? 

 

47. બાયત વયકાય દ્વાયા'પ્રધાનભાંત્રી કોળલ્મ વલકાવ મજના'ન રાબ રેલા ભાટે રાબાથીની રઘતુ્તભ લમ 

ભમાચદા કેટરી શલી જરૂયી છે ? 

 

48. કોળલ્મ વલકાવ અને ઉદ્યગવાશવવકતા ભાંત્રારમ શઠે કામચયત વાંસ્થા N.S.D.C નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે? 

 

49. જમ્મ ુઅને કાશ્ભીય રપવળમર રેંગ્લેજ ચફર 2020 શઠે કેટરી વત્તાલાય બાા જાશયે કયલાભાાં 

આલી છે ? 

 

50. બાયતનુાં ફાંધાયણ કમા ચફર ભાટે વલળે પ્રરક્રમા પ્રદાન કયે છે ? 

 

51. FIRનુાં આખુાં નાભ શુાં છે ? 

 

52. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ગાાંધીનગયભાાં કમા અવધવનમભ શઠે ચચલ્રન યવુનલવવિટીની સ્થાના કયલાભાાં 

આલી છે ? 

 

53. બાયતના વોપ્રથભ ઉયાષ્રવત કણ શતા ? 

 

54. કઈ મજના શઠે વાભાડમ લીભા મજના ય વેલા કયભાાં મકુ્વત આલાભાાં આલે છે ? 
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55. બાયતીમ નોકાદની અબમ લગચની કલેટ કઈ છે? 

 

56. અમતૃ મજનાનુાં આખુાં નાભ શુાં છે ? 

 

57. વોની મજનાની ચરિંક-4ન વળરાડમાવ કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

 

58. બાયત વયકાય કઈ વવિંચાઈ મજના શઠે 20થી 2000 શવેટય સ્થાવનક વલસ્તાયને વવિંચાઈન રાબ 

આલા ભાટે ભટી વાંગ્રશ ટાાંકી ફાાંધલાભાાં ભદદ કયે છે ? 

 

59. ખુ્ત ભાનલળયીયભાાં કેટરા ટકા ાણી શમ છે ? 

 

60. ાંચામત કની ાવેથી વયકાયી રન રઈ ળકે છે ? 

 

61. ાંચામત ભાટે કમા પ્રકાયના ખાવ ાંચની જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

62. ગજુયાતભાાં 'આત્ભવનબચય ગ્રાભમાત્રા' (તા-18-11-2021થી તા-20-11-2021)ની ઉજલણી ળેના અંતગચત 

કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

63. ગજુયાતભાાં વવિંધ ુખીણની વાંસ્કૃવતના મખુ્મ સ્થ કેટરા છે ? 

 

64. અભદાલાદ-લડદયા એવવપે્રવ શાઇલે કમા લચભાાં ખલુ્ર મકુલાભાાં આવ્મ ? 

 

65. રવુરયમવ રેન ડકે્કન રડવીનુાં વાંચારન કઈ કાંની કયે છે ? 

 

66. સ્લદેળ દળચન મજના શઠે યાભામણ અને ફોિ જેલા વલવલધ આધ્માજત્ભક ધાયાના પ્રલાવન ભાખાને 

ભજબતૂ ફનાલલા ઉત્તયપ્રદેળને કેટરી નાણાકીમ વશામ પાલલાભાાં આલી શતી ? 

 

67. મુાંફઈ-અભદાલાદ લચ્ચેના પ્રથભ શાઇસ્ીડ રેન પ્રૉજેવટ ળરૂ કયલાન વભાયશ ક્ાયે મજામ શત ? 

 

68. રદલ્શી-મુાંફઈ એવવપે્રવલેની રાંફાઈ કેટરી શળે ? 

 

69. ગજુયાતભાાં ચચલ્રડવ યવુનલવવિટીની સ્થાના ક્ાયે થઈ ? 
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70. વાભાજજક ડમામ અને અવધકારયતા વલબાગ શઠે સ્ટ ભેરરક અથલા સ્ટ ભાધ્મવભક તફકે્ક અભ્માવ 

કયતાાં અનસુચૂચત જાવતના વલદ્યાથીની ળૈક્ષચણક વળક્વતકયણની ીએચ.ડી. સધુીના અભ્માવ ભાટેની 

મજના કઈ છે ? 

 

71. DIKSHA મજના શુાં છે ? 

 

72. બાયત વયકાય દ્વાયા ગલ્ડ ભનેટાઇઝેળન સ્કીભ (GMS) કઈ તાયીખે ળરૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

73. પ્રધાનભાંત્રી ગયીફ કલ્માણ અન્ન મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

74. ITI વળષ્મવવૃત્ત મજનાન રાબ રેલા ભાટે કમા ટચર ય અયજી કયલાની શમ છે ? 

 

75. વળક્ષણ ગણુલત્તા પ્રત્વાશક વશામ મજનાન રાબ રેલા ભાટેની અયજી કમા ટચર ય કયલાની શમ છે 

? 

 

76. EBC પીભાાંથી મકુ્વત મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીની લાવિક કોટુાંચફક આલક કેટરી શલી જઈએ ? 

 

77. લડાપ્રધાન શ્રી નયેડરબાઈ ભદીએ 2022ભાાં દાશદનાભીયાખેડીભાાં ળેનુાં રકાચણ કયુું ? 

 

78. ગજુયાત યાજ્મના કમા જજલ્રાભાાં આરદલાવી સ્લાતાંત્ર્મવેનાનીનુાં યાષ્રીમ વાંગ્રશારમ વનભાચણ ાભળે ? 

 

79. ગજુયાત યાજ્મભાાં કામચયત 'યાષ્રીમ ઘરડમાઘય મજના'ન કઈ ઉંભયનાાં ફાક રાબ રઈ ળકે છે ? 

 

80. ભરશરા દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભાંડી અંતગચત રૂવમા ૧ના ટકન દયે કેટરી જભીનની પાલણી 

કયલાભાાં આલે છે ? 

 

81. 'PURNA'નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

82. દચક્ષણ બાયતનુાં વલશ્વવલખ્માત માત્રાધાભ વતરુવત કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ? 

 

83. તાડફા યાષ્રીમ ઉદ્યાન બાયતના કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ? 
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84. ગજુયાતભાાં આયલેુદન પ્રચાય કણે કમો શત ? 

 

85. પ્રાથચના વભાજના સ્થાક કણ શતા ? 

 

86. નીચેનાભાાંથી 'બ્લ્ય ુફ્રેગ' વરટિરપકેળન ભેલનાય બાયતન પ્રથભ ફીચ કમ છે ? 

 

87. નીચેનાભાાંથી કઈ નદી બાયત અને નેા લચ્ચે આંતયયાષ્રીમ વીભા યચે છે ? 

 

88. કટકના સ્ટેરડમભનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

89. બાયતના નયૈન કાવતિકેમન ળેના ભાટે પ્રવવિ છે ? 

 

90. યગના લગીકયણનેકમા નાભે ખલાભાાં આલે છે ? 

 

91. યગના પ્રવાયણની િવતના અભ્માવને શુાં કશ ેછે ? 

 

92. રકવબાના વભ્મ ફનલા ભાટે છાભાાં છી કેટરી ઉંભય શલી પયજજમાત છે ? 

 

93. યાષ્રવતને દના ળથ કણ રેલડાલે છે ? 

 

94. ક્રભાઇટ ભટે બાગે કમા મૂભાાંથી છે ? 

 

95. વખત કરવાની ઉચ્ચતભ ગણુલત્તા કઈ છે ? 

 

96. બાયતભાાં આધવુનક આંકડાળાસ્ત્રના જનક કને ભાનલાભાાં આલે છે ? 

 

97. કમા લૈજ્ઞાવનકે એ શકીકત ળધી કાઢી કે ગ્રશની વ્મલસ્થાનુાં કેડર સમૂચ છે, થૃ્લી નથી ? 

 

98. દચક્ષણ આરિકાના ભતૂલૂચ યાષ્રવત નેલ્વન ભાંડરેાને કમા લે બાયતયત્નથી વડભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા શતા ? 
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99. લચ 2021ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા નીચેનાભાાંથી કને કરાના કે્ષત્રભાાં દ્મભૂણથી નલાજલાભાાં આવ્મા 

શતા ? 

 

100. યાષ્રીમ ડડેગ્ય ુરદલવ ક્ાયે શમ છે ? 

 

101. 'વલશ્વ ફોદ્ધિક વાંવત્ત રદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

102. કભનલેલ્થ ગેમ્વ 2022ન ઉદ્ઘાટન વભાયાંબ ક્ાયે મજલાભાાં આવ્મ ? 

 

103. એર એડડ ટી (રાવચન એડડ ટુબ્ર) વાંયક્ષણ ઉત્ાદન એકભ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

 

104. નીચેનાભાાંથી કયુાં સ્લરૂ અયફી-પાયવી બાાભાાંથી ઊતયી આવ્યુાં છે ? 

 

105. ગજુયાત વલમક ઐવતશાવવક નલરકથા મખુ્મત્લે કણે આી છે ? 

 

106. અંગે્રજી મૂાક્ષયભાાં કેટરા અક્ષય છે ? 

 

107. ટાઉન પ્રાવનિંગના વાંદબચભાાં ODPSનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

108. વેડરર ગ્રાઉડડ લટય ફડચ (CGWB) દ્વાયા રકને ભગૂબચ જવાંવાધન વાંફાંવધત તભાભ ભારશતી પ્રદાન 

કયલા ભાટે કયુાં વાભવમક પ્રકાવળત કયલાભાાં આલે છે ? 

 

109. જેવર તયર રપલ્ભ ગજુયાતના કમા યાંગભવૂભ કરાકાયની પ્રથભ રપલ્ભ છે ? 

 

110. 'ગાાંધાય કા' કમા વભમગાા વાથે વાંકામેરી છે ? 

 

111. અજ ાંતા અને ઇરયાની ગપુા કમા યાજ્મભાાં આલેરી છે ? 

 

112. નીચેનાભાાંથી કમ તશલેાય દળેયા તયીકે ણ ખામ છે? 

 

113. યાણી વવપ્રીની ભક્સ્જદ ક્ાાં આલેરી છે ? 
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114. રયસ્વાના યુી ળશયેભાાં આરદ ળાંકયાચામચએ કમા ભઠની સ્થાના કયી શતી ? 

 

115. બાયતના ફડચભેન તયીકે કણ જાણીતુાં છે ? 

 

116. બાયતના ભશત્ત્લણૂચ ભારશતી ભાખાના યક્ષણ ભાટે કઈ વયકાયી એજડવી જલાફદાય છે ? 

 

117. હ્રદમ કમા સ્નાયુનુાં ફનેલુાં શમ છે ? 

 

118. નીચેનાભાાંથી કયુાં ઉકયણ કમ્પ્યટુય અને ફાહ્ય વલશ્વ લચ્ચે વાંચાય યૂ ાડ ેછે ? 

 

119. નીચેનાભાાંથી કમા પ્રટકરન ઉમગ ઇ-ભેઇર ભાટે થામ છે ? 

 

120. ઇન્ડડમન ઇન્ડસ્ટટયટૂ ઑપ ભેનેજભેડટ, અભદાલાદ (IIMA)ની સ્થાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

121. ગજુયાતભાાં 'ઢાાંકની ગપુા' કમા તાલકુાભાાં આલેરી છે? 

 

122. બાસ્કયાચામચ ઇન્ડસ્ટટયટૂ પ સ્ેવ એન્પ્રકેળડવ એડડ જીઇડપભેરટવવ (BISAG) કમા યાજ્મભાાં છે ? 

 

123. બાયતભાાં શાર કેટરા કેડરળાવવત પ્રદેળ છે ? 

 

124. 'कर्मण्ये वाधिकारस्त े' શ્રક ાંક્વત કમા ગ્રાંથભાાં આલેરી છે ? 

 

125. કમ યાષ્રીમ ધયી ભાગચ ગજુયાતની 'ધયી નવ' ગણામ છે ? 


