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1. કિવાન િોર વેન્ટય ટોરફ્રી નફંય િમો છે ? 

 

2. ખેતીભા ંખેતયના માવંિિયણ(પાભમ વભિેનાઇઝેળન)ના પામદા શ  ંછે? 

 

3. નફા અને લચંિત જૂથોના ફાિો ભાટે વળક્ષણ અવધિાય અવધવનમભ-2009ની િરભ 12 (1) (c) શઠે 

ગે્રડ-1ભા ંપ્રલેળની િેટરી ટિાલાયી નક્કી િયલાભા ંઆલી છે? 

 

4. યક્ષાળક્વત ય વનલવવિટી ગ જયાતભા ંક્ા ંઆલેરી છે ? 

 

5. ગ જયાત વયિાય દ્વાયા પ્રિાવળત 'ગ જયાત ભાચિિંગ અશડે' ભેગેચઝનના મ ખ્મ વંાદિ િોણ છે? 

 

6. યાષ્ટ્રીમ શાઇડ્રોજન વભળનન  ંરક્ષ્મ શ  ંછે? 

 

7. લીજ કે્ષિની યાજ્મ વયિાયની િઈ મોજના િેન્ર વયિાય દ્વાયા આખા દેળભા ંઅભરી ફની છે ? 

 

8. PFMS િમા પ્રિાયન  ંવોફ્ટલેય છે ? 

 

9. નીિેનાભાથંી િોને ફેન્િયનો િેિ િશ ેછે? 

 

10. જજલ્રાભભાં આલેર િેયોવીન એજન્ટોમએ દ િાનદાય/યીટેરય/પેયીદાયને ૫શોંિાડરે િેયોવીનની વલગતો ક્ા ં

દળામલલાભા ંઆલે છે ? 

 

11. ગ જયાતી વાકશત્મના પ્રથભ પ્રકૃવત િાવ્મન  ંળીમિ શ  ંછે ? 

 

12. ળાભાજી વલસ્તાયભા ંલવતા આકદલાવી શ્રીકૃષ્ટ્ણને િમા હ રાભણા નાભથી ફોરાલે છે ? 

 

13. િમા િયાય દ્વાયા ગ જયાતભા ંઅંગે્રજોની વત્તા સ્થાઈ શતી ? 

 

14. ભશાત્ભા દાદ  દમાનો જન્ભ િમા ંથમો શતો ? 

 

15. વૌયાષ્ટ્રની તદી રોિળૈરીના ચિિો ભાટે િમા િરાિાય જાણીતા છે ? 
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16. ઈંગ્રૅન્ડ જનાયા વૌપ્રથભ ગ જયાતી વાકશત્મિાય િોણ શતા? 

 

17. વલશ્વની વલમશે્રષ્ટ્ઠ લાતામભા ંસ્થાન ભેલનાય ‘ોસ્ટ ઑકપવ’ લાતામ િમા ગ જયાતી વાકશત્મિાયન  ં

વજૉન છે ? 

 

18. ભોયામો ફનાવિાઠંાના િમા તાલ િાન  ંનતૃ્મ છે ? 

 

19. શ્રલણન  ંમતૃ્ય  િોના દ્વાયા થય  ંશત  ં? 

 

20. ગૌતભ બ દ્ધનો જન્ભ િમા નગયભા ંથમો શતો ? 

 

21. ોંગર િમા યાજ્મભા ંઉજલાતો તશલેાય છે ? 

 

22. 'સ શ્રતૂવકંશતા' ગ્રથં િોણે રખ્મો છે? 

 

23. નોફર ાકયતોવિ પ્રાપ્ત િયનાયા પ્રથભ બાયતીમ િોણ છે? 

 

24. ગ જયાત િોરેજના પ્રાગંણભા ંિમા વલદ્યાથીનેતા ળશીદ થમા શતા? 

 

25. ળોકયમા યોફસ્ટા (ળાર ) છોડ િમા તીથંિય (િેલરી વકૃ્ષ) વાથે વફંવંધત છે ? 

 

26. બાયતભા ંનોંધામેર લનસ્વતની જૈવલિ વલવલધતાભા ંિેટરા પ્રિાયની અનાવતૃ ધાયી જોલા ભે છે ? 

 

27. લન્મ શ  દ્વાયા ભન ષ્ટ્મન  ંમતૃ્ય  થામ તેલા કિસ્વાભા ંગ જયાત વયિાય દ્વાયા િેટરી વશામ આલાભા ંઆલે 

છે ? 

 

28. ગ જયાતભા ંઆલેર યાભયા લન્મજીલ અબમાયણ્મની સ્થાના ક્ાયે િયલાભા ંઆલી ? 

 

29. વશ્વભ ફગંાન  ંયાજ્મ પ્રાણી િય  ંછે ? 

 

30. લન વલબાગનો વનમત નમનૂો કયવળષ્ટ્ટ-૩ િઈ મોજનાનો રાબ ભેલલા ભાટેનો છે ? 
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31. હ્ય ભન કયરેળન સ્કરૂનો વૌપ્રથભ વલિાય િોને આવ્મો? 

 

32. દેળના િમા યાજ્મભા ંપ્રથભ ફામોટેિનોરોજી ય વનલવવિટીની સ્થાના થઈ છે ? 

 

33. દયેિ વ્મક્વત સ ધી ોતાના િામમક્રભોન  ંપ્રવાયણ શોંિે તે ભાટે િમા યાષ્ટ્રીમ પ્રવાય ભાધ્મભે 'ભોફાઈર 

એ' વલિવાલી છે ? 

 

34. ગ જયાત વયિાય દ્વાયા લમ -2019 નો શે્રષ્ટ્ઠ અચબનેિીનો એલોડમ િોને ભળ્મો શતો ? 

 

35. િમા લૈજ્ઞાવનિને બાયતની શકયમાી ક્રાવંતના વતા તયીિે ખલાભા ંઆલે છે? 

 

36. બાયતની પ્રથભ ઇરેક્ટ્વરિ િાય િઈ છે? 

 

37. ગ જયાતભા ંફી. એવ. એપ. ન  ંમ ખ્મ ભથિ િમા ળશયેભા ંઆલેલ  ંછે? 

 

38. નીિેનાભાથંી િઈ લમતભાા લૂીમ અને વિભ ઘાટને જોડ ેછે? 

 

39. ગ જયાતભા ંવૈવનિ ળાા ક્ા ંઆલેરી છે? 

 

40. િોવલડ -19 યોગિાા ભાટે બાયતભા ંિઈ યવી આલાભા ંઆલે છે? 

 

41. બાયતે '200 િયોડ' િોવલડ -19 યવીિયણન  ંમ ખ્મ વીભાચિહ્ન ક્ાયે પ્રાપ્ત િય ?ં 

 

42. નીિેનાભાથંી િઈ મોજના 18 થી 50 લમની લમ જૂથના શને્ડલભૂ લણિયો/િાભદાયોને મતૃ્ય  ભાટે જીલન 

લીભા િલિ આે છે? 

 

43. ઇન્પોભેળન, એજ્ય િેળન અને િમ્ય વનિેળન (IEC) મોજના અંતગમત, િઈ પ્રવવૃત્ત િયલાભા ંઆલે છે? 

 

44. એવળમાન  ંવૌથી ભોટ ં વલન્ડ પાભમ ગ જયાતભા ંિમા સ્થે આલેલ  ંછે ? 
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45. સ્ટાટમઅ ઈક્ટ્ન્ડમા શઠેની શરે, નીિેનાભાથંી િમા વયિાયી વલબાગ/ભિંારમ દ્વાયા િરાલલાભા ંઆલે 

છે? 

 

46. ગ જયાત વયિાય દ્વાયા ' વળક્ષણ વશામ મોજના' શઠે અન સ્નાતિ અભ્માવક્રભોભા ંઅભ્માવ િયતા 

ફાધંિાભ િાભદાયોના ંફાિોને િેટરી આવથિિ વશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

47. ગ જયાત વયિાય દ્વાયા મોજામેર 'શ્રભમોગી િલ્માણ ભેો-2014' મ ખ્મત્લે િોના ભાટે િેક્ટ્ન્રત શતો ? 

 

48. બાયતભા ંદ્વદ્વગશૃ ધાયાવબા ધયાલતા યાજ્મોની ક ર વખં્મા છે? 

 

49. બાયતની વલોચ્િ અદારતના અવધિાયકે્ષિને િોણ લધાયી ળિે છે? 

 

50. રોિવબાના વભ્મો િેલી યીતે ચ ૂટંામ છે ? 

 

51. ન્માવમિ વભીક્ષાની વવસ્ટભ િમા ંજોલા ભે છે? 

 

52. િય  ંવલધેમિ ફાિી ટેવવ વલલાદોના વનયાિયણ ભાટે એિ દ્ધવત પ્રદાન િયે છે? 

 

53. ગ જયાતભા ંિેટરી મ્ય વનવવર િોોયેળન છે? 

 

54. ઘટતી જતી િંામતી યાજ વ્મલસ્થાને  ન:જીવલત િયલા અને ભજબતૂ િયલા ભાટે બાયત વયિાય દ્વાયા 

િઈ વવભવતની વનભણિૂ િયલાભા ંઆલી શતી? 

 

55. આવત્ત પ્રવતબાલભા ંવમ દામ સ્લમવેંલિોની તારીભ (આદા વભિ) ની મોજના ભાટે ગ જયાતભાથંી 

િેટરા વૌથી લધ  યૂની વબંાલના ધયાલતા જજલ્રાની ખ િયલાભા ંઆલી છે? 

 

56. ગ જયાતન  ંિય  ંફોડમ યાજ્મવ્માી કડ્રિંકિિંગ લોટય ગ્રીડ દ્વાયા રોિોને નભમદા નશયેન  ંાણી રૂ ં ાડલાન  ં

િામમ િયી યહ્ય  ંછે? 

 

57. બાયત વયિાયના શય ઘય જર િામમક્રભ શઠે ગ જયાતભા ંિેટરા ટિા ળાાને નના ાણીની સ વલધા 

આલાભા ંઆલી છે? 
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58. વૌયાષ્ટ્રaભાં વૌપ્રથભ િમા ળશયેભા ંયેલ્લેઠ ળરૂ િયલાભા ંઆલી? 

 

59. GUDM ન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે? 

 

60. િઈ મોજના શઠે જભીન ધયાલતા તભાભ ખેડતૂ કયલાયોને લાવિિ 6,000/- ની આવથિિ વશામ યૂી 

ાડલાભા ંઆલળે? 

 

61. ફધંાયણનો િમો બાગ િંામતી યાજ વ્મલસ્થાન  ંલણમન િયે છે? 

 

62. એવળમાટીિ વવિંશના વયંક્ષણની વાલિેતી રૂે, લન વલબાગે ફે વવિંશ અને વવિંશણને િમા અબમાયણ્મભા ં

ખવેડયા છે? 

 

63. બાયતભા ંઅભયનાથ માિા ક્ા સ્થેથી ળર  થામ છે? 

 

64. ધ ઈનકે્રકડફર ઈક્ટ્ન્ડમા ટકૂયસ્ટ પેવવચરટય વકટિકપિેટ એિ અનોખ  ંID શળે જેની વાથે બાયત વયિાયના 

પ્રલાવન ભિંારમ દ્વાયા િય  ંફેજ જાયી િયલાભા ંઆલળે? 

 

65. 'અભદાલાદ ભેરો યેર પ્રોજેવટ' ના પ્રથભ તફક્કાભા ંઉત્તય-દચક્ષણ િોકયડોયભા ંિેટરા સ્ટેળન શળે? 

 

66. ગોભતી િૌયાશા - ઉદમ ય વેવળનને િાય ભાગીમ ફનાલલાના પ્રોજેવટભા ંભાગમની રફંાઈ િેટરી છે? 

 

67. િેન્ર વયિાયની િઈ મોજના અન સ ચિત જાવતના ફહ ભતીલાા ગાભોના એિીકૃત વલિાવ ય િેક્ટ્ન્રત છે? 

 

68. ગ્રાભીણ બાયતભા ંવંવત્ત ભાચરિોને વળવત ફનાલલા ભાટે SVAMITVA મોજના ક્ાયે ળરૂ િયલાભા ં

આલી શતી? 

 

69. ALMICO દ્વાયા દૃક્ટ્ષ્ટ્ટશીન વ્મક્વત ભાટે શ  ંવલિવાલલાભા ંઆવ્ય  ંછે? 

 

70. ળશયેી વલસ્તાય ભાટે યીચક્ષતરાર ભજમ દાય વપ્ર એવ.એવ.વી. મોજનાનો અભર િયતી િિેયી િઈ છે? 
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71. બાયત દેળના ય લાનો સ્ેવ કયપોભમ કે્ષિે આગ લધે તે ભાટે ભાનનીમ લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ 

ભોદીએ ક્ય  વેન્ટય સ્થાવત િયલાની જાશયેાત િયી? 

 

72. દૂધ વજંીલની મોજનાના રાબાથી િોણ છે? 

 

73. 'આજીવલિા મોજના' અંતગમત યોજગાયી ભી ળિે તેલા િૌળલ્મલધમિ તારીભ િોવમ ણૂમ િમામ ફાદ N.C.V 

દ્વાયા શ  ંઆલાભા ંઆલે છે ? 

 

74. ધોયણ-8 સ ધીની આકદજાવત િન્માની ળાાભા ંશાજયીભા ંલધાયો િયલા આકદજાવત વલસ્તાયભા ં

િન્માના લારીને િઇ મોજના અંતગમત અનાજ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

75. દકયમાના ાણીભા ંવયેયાળ ખાયાળ િેટરી શોમ છે ? 

 

76. િઈ ઉજામ સમૂમભાથંી ભેલી ળિાતી નથી? 

 

77. નીિેનાભાથંી િય  ંશાડિાનં   ંિામમ નથી? 

 

78. દાડંીકિૂભા ંજોડાતા ંરોિો ખાદી શયેતા ંશોલાથી આ વયઘવને િઈ યીતે ખલાભા ંઆલત  ંશત  ં? 

 

79. ર ઈક્ટ્ન્ડમા ક્સ્નવમ એવોવવએળનની સ્થાના િમા લમભા ંિયલાભા ંઆલી શતી? 

 

80. આધાય વીડીંગનો અથમ શ  ંછે? 

 

81. NPCI મ જફ ગ્રાશિ દીઠ, ટવભિનર દીઠ, આધાય ય આધાકયત એિ કદલવના યોિડ ઉાડના વ્મલશાયોની 

ભશત્તભ ભમામદા િેટરી છે ? 

 

82. ગ જયાતભા ંઆલેલ  ંરોથર િઈ વસં્કૃવતન  ંિેન્ર છે ? 

 

83. નભમદા નદીન  ંઉદગભ સ્થાન િય  ંછે ? 

 

84. નીિેનાભાથંી ગ જયાતના િમા જજલ્રાભાથંી િિમવતૃ વાય થામ છે? 
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85. વત્માગ્રશ આશ્રભ ક્ા ંઆલેરો છે? 

 

86. ફેલયૂ ભઠ િમા ળશયેભા ંઆલેરો છે? 

 

87. વેલાગ્રાભ આશ્રભના સ્થાિન  ંનાભ જણાલો. 
 

88. બાયતભા ંઆલેર વૌથી ભોટી ભવૂળયન  ંનાભ જણાલો. 
 

89. િોના દ્વાયા લનફધં  િલ્માણ મોજના (VKY) વૌપ્રથભ ગ જયાતભા ંળરૂ િયલાભા ંઆલી શતી? 

 

90. વળખય આયોશણ મોજના અન્લમે િઈ જગ્મા એ આયોશણ િયલલાભા ંઆલે છે ? 

 

91. નીિેનાભાથંી િમા ળશયેભા ં1983 કક્રિેટ લલ્ડમ િની પાઈનર મોજાઈ શતી? 

 

92. મ થૈમા મ યરીધયન િમા દેળના પ્રખ્માત કક્રિેટય છે? 

 

93. ેળન ફ્રૂટ િમા ખનીજથી બયયૂ શોમ છે? 

 

94. 'િામદા વભક્ષ વભાનતાનો શિ' ફધંાયણના િમા બાગભા ંઆલે છે ? 

 

95. પ્રખ્માત કૃવત 'કક્રકટિ પ જજભેન્ટ'ના રેખિ છે ? 

 

96. ટોશાન િઈ ળોધ વાથે વફંવંધત છે? 

 

97. ઇરેક્ટ્વરિ જનયેટયની ળોધ િોણે િયી? 

 

98. નીિેનાભાથંી િઈ પ્રજાવત દાતંલાી વ્શરેભા ંવૌથી ભોટી છે? 

 

99. લમ 2008ભા ંશ્રી રક્ષ્ભી વભત્તરને િમા કે્ષિ ભાટે દ્મ વલભૂણ એલોડમથી નલાજલાભા ંઆવ્મા શતા? 
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100. લમ ૨૦૨૨ ભાટે 'સ બાિરં ફોઝ આદા પ્રફધંન  યસ્િાય' ની વસં્થાિીમ િેટેગયી શઠેની વસં્થાને 

િેટરો યોિડ  યસ્િાય આલાભા ંઆલે છે? 

 

101. લમ 1989 ભાટે 37ભા યાષ્ટ્રીમ કપલ્ભ  યસ્િાયોભા ંદાદાવાશફે પાિે એલોડમથી િોને વન્ભાવનત િયલાભા ં

આવ્મા ? 

 

102. 'વલશ્વ કયલાય કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે િયલાભા ંઆલે છે ? 

 

103. 'વલશ્વ ળૌિારમ કદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે િયલાભા ંઆલે છે ? 

 

104. 'વલશ્વ શાઇડ્રોગ્રાપી કદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે િયલાભા ંઆલે છે ? 

 

105. િિોય તયીિે લધ  જાણીતા શ્રી ફવંીરાર લભામ િોણ શતા? 

 

106. બાયત વયિાયે િઈ તાયીખથી વવિંગર ય ઝ પ્રાક્ટ્સ્ટિ ય પ્રવતફધં મકૂ્ો છે? 

 

107. બીંડલાવ ક્ષી અબમાયણ્મ (ફીફીએવ) િમા યાજ્મભા ંઆલેલ  ંછે? 

 

108. િવલ દ્મનાબે લીયયવન  ંિય  ંઐવતશાવવિ િાવ્મ યચ્ય  ંછે ? 

 

109. થૃ્લી-1 િમા પ્રિાયની વભવાઈર છે? 

 

110. બાયતીમ નૌિાદની વવિંધ ઘો-લગમની વફભયીન િઈ છે? 

 

111. િણમ િોનો  િ શતો? 

 

112. ભેગેસ્થવનવ ક્ા દેળના યાજદૂત શતા ? 

 

113. સ્લક્સ્તિના ચિન્શનો સ્ત્રોત િઈ વસં્કૃવતભા ંભે છે? 

 

114. જજભ િોફેટ નેળનર ાિમ બાયતના િમા યાજ્મભા ંઆલેરો છે? 
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115. તવભરનાડ ન  ંયાજ્મ ફૂર િય  છે? 

 

116. મ ડંિ ઉવનદ િમા લેદન  ંછે? 

 

117. પ્રોટીન ળેના ફનેરા શોમ છે? 

 

118. સ્પે્રડળીટભા ંરોઅય િેવ અક્ષયોને અય િેવભા ંરૂાતંકયત િયલા ભાટે િમા પંવળનનો ઉમોગ થામ છે? 

 

119. િોમ્પ્ય ટયના વફંધંભા ંCMOS ન  ંણૂમ સ્લરૂ શ  ંછે? 

 

120. િમા પ્રિાયની પ્રકક્રમા પાઈરની વાઇઝ ઘટાડ ેછે જે ઈન્ટયનેટ ય રાન્વપય િયલા ભાટે ઝડી છે? 

 

121. એિ જ યાતભા ંવનભામણ ાભેલ  ં'છાફ તાલ' ગ જયાતભા ંક્ા ંઆલેલ  ંછે? 

 

122. શ્રી દ્મનાબસ્લાભી ભકંદયની સ્થાત્મ ળૈરી િઈ છે? 

 

123. િમો અણ   નયાલવતિત યાવામચણિ એિભોથી ફનેરો છે ? 

 

124. આય લેકદિ ડોવટય ફનલા ભાટે િઈ કડગ્રીની જરૂય ડ?ે 

 

125. ગ જયાતભા ંવૌથી રાફંો દકયમા કિનાયો ધયાલતો જજલ્રો િમો છે? 


