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1. ગજુયાત યાજ્મભાાં કકવાન કયલશન મજના શઠે(May 2022 સધુી) કેટરા ખેડતૂને ભધ્મભ વાઈઝના 

ગડુ્વ કેયેજ લાશન વશામ ેટે કુર કેટરી યકભ ભી છે ? 

 

2. ગજુયાતભાાં 2016ભાાં યાજ્મની વોપ્રથભ પાભમ ભળીનયી ટે્રવનિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ ઇન્સન્્ટટયટૂ 

(એપએભટીટીઆઈ)ની ્થાના ભાટે 32 શવેટય જભીન ક્ાાં પાલલાભાાં આલી શતી? 

 

3. 'કડજજટર ગજુયાત ્કરયવળ' ભાટે અયજી કયલા કમા ટમરન ઉમગ થામ છે ? 

 

4. ગજુયાત ટેવનરજીકર યવુનલવવિટી વવલામ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા અન્મ કઈ ટેકવનકર 

યવુનલવવિટી/વા્ં થાની ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? 

 

5. ઇન્સન્્ટટયટૂ ઓપ ટીચય એજ્યકેુળનની ્થાના ક્ાયે થઈ શતી ? 

 

6. કઈ મજનાન શતે ુલીજ વલતયણભાાં નાણાકીમ અવ્મલ્થાન કામભી ઉકેર રાલલાન છે ? 

 

7. ગજુયાતભાાં કેટરા થભમર ાલય પ્રાન્ટ છે? 

 

8. PFMS નીચેનાભાાંથી કનાભાાં વદૃ્ધિ કયે છે ? 

 

9. યીમર ટાઈભ ગ્રવ વેટરભેન્ટ (RTGS) દ્વાયા ઓછાભાાં ઓછી કેટરી યકભ ભકરી ળકામ છે ? 

 

10. વાભાજજક વભયવતા કદન કઈ તાયીખે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

11. વ્માક બોગલરક અને કે્ષત્રીમ ધ્માન કેસન્િત કયલાની વાથે યલુાનની યજગાયી અને ઉત્ાદકતા 

લધાયલા તથા કોળલ્મ વલકાવને ભશત્ત્લાકાાંક્ષી ફનાલલા ભાટે PMKVY દ્વાયા ક્ા લમભાાં નલીનીકયણ 

કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

12. કચ્છભાાં સમૂમભાંકદય કમા ્થે આલેલુાં છે ? 

 

13. વવિંધ ુવા્ં કૃવતનુાં વોથી ભટુાં બાયતીમ ્થ કયુાં છે? 

 

14. ગોંડરભાાં આલેલુાં કયુાં ભાંકદય ગજુયાતબયભાાં પ્રવવિ છે ? 
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15. આયફીઆઇ દ્વાયા યાણકી લાલનુાં લચત્ર કઈ ચરણી નટ ાછ મકૂલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

16. 'જનનીની જડ વખી નશીં જડ ેયે રર' - આ જાણીતી ાંક્વતના કવલ કણ છે ? 

 

17. ગજુયાતી કવલતાભાાં રમન યાજલી કને કશલેાભાાં આલે છે ? 

 

18. 'યાભામણ'ના યચવમતા કણ છે ? 

 

19. શ્રલણનુાં મતૃ્ય ુકઈ નદીને કકનાયે થયુાં શતુાં ? 

 

20. વનશાયી નતૃ્મ એ કમા યાજ્મનુાં રકનતૃ્મ છે ? 

 

21. લવાંતાંચભીના કદલવે કની જૂા કયલાભાાં આલે છે ? 

 

22. 'ચયકવાંકશતા' ગ્રાંથ કણે રખ્મ છે? 

 

23. 'વત્માથમપ્રકાળ'ના રેખક કણ છે? 

 

24. કિપ્વ વભળન બાયતભાાં ક્ાયે આવ્યુાં શતુાં? 

 

25. ખાનગી ભાલરકીની જભીનભાાં વકૃ્ષ લાલેતય(પાભમ પયે્ટ્રી) મજના અંતગમત અનસુલૂચત જાવત અને 

જનજાવતના કક્વાભાાં ત્રીજા લે 50% યા જીલાંત શમ ત યા દીઠ કેટરા ૈવા ભે છે ? 

 

26. 'તીથંકય લન'નુાં ઉદ્ઘાટન ક્ાયે કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં ? 

 

27. ગજુયાતના દેલભવૂભ દ્વાયકા જજલ્રાભાાં કયુાં અબમાયણ્મ આલેલુાં છે ? 

 

28. ગજુયાતભાાં આલેર ગાગા લન્મજીલન અબમાયણ્મની ્થાના ક્ાયે કયલાભાાં આલી ? 

 

29. કયુાં ખવનજ વોયાષ્ટ્ટ્રભાાં 'યફાંદયના થ્થય' તયીકે ણ ઓખામ છે ? 

 

30. વવજિભનુાં યાજ્મ પ્રાણી કયુાં છે ? 
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31. 'ઓગેનાઈઝેળન એન્ડ ભેનેજભેન્ટ, વવરેવટેડ ેવમ' નાભનુાં ુ્ તક કણે રખ્યુાં શતુાં? 

 

32. ઓર ઇસન્ડમા યેડીમન મિુારેખ શુાં છે ? 

 

33. ગાભડા ્લચ્છ યશ ેઅને ખેડતૂની આલક લધે તે ભાટે વયકાયશ્રીની કઈ સ્કભ શઠે ખેડતૂ ાવેથી છાણ 

અને ાકના કચયાને વ્માજફી બાલે ખયીદલાભાાં આલે છે ? 

 

34. ફાગામતી વલબાગ દ્વાયા 2021ભાાં પ્રગ નવમયી મજના કેટરા જજલ્રાભાાં ળફૃ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

35. ઓન્કરજી એ ળેન અભ્માવ છે ? 

 

36. કશભારમન ઇકવવ્ટભને ટકાલી યાખલા ભાટેના નેળનર વભળન શઠે કેટરાાં યાજ્મ અને કેન્િળાવવત 

પ્રદેળને આલયી રેલાભાાં આવ્મા છે? 

 

37. યાજ્મના ગાભભાાં જાશયે ળાાંવત અને વરાભતી જાલલાનુાં કામમ કયુાં દ કયે છે? 

 

38. નેતાજી સબુાચાંિ ફઝન જન્ભકદલવ કમા નાભથી ઓખામ છે ? 

 

39. યાષ્ટ્ટ્રીમ રીવ વભળન (એન.ી.એભ) શઠે કેટરાાં સકૂ્ષ્ભ વભળનની યચના કયલાભાાં આલી છે? 

 

40. યવતવત્તના દદીઓને કઈ જગ્માએથી વાયલાય યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

41. કેન્વયના વનદાન અને તાત્કાલરક વાયલાય ભાટેના ભફાઈર શૉક્્ટર પ્રૉજેવટનુાં નાભ શુાં છે ? 

 

42. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે ભાટીકાભની પ્રવવૃત્તભાાં કમા પ્રકાયની વશામ યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

43. મઘુર વામ્રાજમ દયમ્માન ગજુયાતના મખુ્મ ફાંદય તયીકે યશરેા ળશયેનુાં નાભ જણાલ. 
 

44. ખાાંડઉદ્યગની કઈ આડેદાળન યાવામલણક ખાતય તયીકે ઉમગ થામ છે ? 

 

45. જીપ્વભ વલરુ પ્રભાણભાાં ક્ાાં ઉરબ્ધ થામ છે ? 
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46. ગજુયાત વયકાયની ભાનલગકયભા મજના શઠે રાબ રેલા ભાટે ળશયેીવલ્તાયભાાં રાબાથીની લાવિક 

આલક ભમામદા કેટરી યાખલાભાાં આલી છે ? 

 

47. ગજુયાત વયકાયની 'આત્ભવનબમય ગજુયાત વશામ મજના' શઠે રાબાથીએ ભેલેર રન ય રાબાથી 

લતી યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કેટલુાં લાવિક વ્માજ બગલલાનુાં યશળેે ? 

 

48. લફશાયભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી કેન્િીમ યવુનલવવિટીની ્થાના કમા અવધવનમભભાાં કયલાભાાં આલી છે? 

 

49. કયટ ઓપ ભેન્ડભવન અથમ શુાં છે ? 

 

50. બાયતભાાં ન્માવમક વભીક્ષાની વત્તા કની ાવે છે ? 

 

51. ગજુયાત નેળનર ર યવુનલવવિટી એવટ 2003 શઠે ગજુયાત નેળનર ર યવુનલવવિટીની ્થાના કમા 

્થે કયલાભાાં આલી છે ? 

 

52. યાજ્માર દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેરા લટહકુભ ભાટે કની ભાંજૂયી જફૃયી છે ? 

 

53. યનુાઈટેડ નેળન જનયર એવેમ્ફરી દ્વાયા કમા લમભાાં આવત્ત જખભ ઘટાડલા ભાટે વેન્ડાઈ ફે્રભલકમનુાં 

વભથમન કયલાભાાં આવ્યુાં શતુાં? 

 

54. સબુાચાંિ ફઝના ગભુ થલાની તાવ કયલા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા નીચેનાભાાંથી કઈ વવભવતની 

વનભણકૂ કયલાભાાં આલી શતી ? 

 

55. iORA 2.0 ભાયપત વપ્ટેમ્ફય ૨૦૨૧ સધુીભાાં કુર કેટરી અયજીઓ ઉય કામમલાશી કયલાભાાં આલી છે ? 

 

56. લફનવમત જભીનભાાં વવિંચાઈ ભાટે ાણી યુલઠાન રાબ આત વયદાય વયલય પ્રજેવટ ગજુયાતના 

કમા વલબાગ દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલે છે ? 

 

57. ગજુયાત યાજ્મના ભાનનીમ મખુ્મભાંત્રીએ તા. 28/05/2018 ના કદને કઈ નીવત જાશયે કયી ? 

 

58. 'કડજજટર ઈસન્ડમા' અંતગમત દેળનુાં પ્રથભ કડજજટર ગાભ કયુાં ફન્યુાં છે ? 
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59. કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા 'HRIDAY' મજનાની ળફૃઆત થઈ છે ? 

 

60. ગજુયાતભાાં લમ 2016-17થી યાજ્મની તભાભ ગ્રાભ ાંચામત આલયી રઈ ડય ટુ ડય ઘ્માન કચયાનુાં 

કરેવળન કયી રેન્ડ પીર વાઈટ સધુી રઈ જલા ભાટે કઈ મજના અંતગમત વશામતા આલાભાાં આલે છે ? 

 

61. ાંચામતી યાજ ભાંત્રારમે વભગ્ર દેળભાાં એક લયાળ કયતા ભૈત્રી ણૂમ લેફ આધાકયત ટમર કમા નાભે 

ળફૃ કયેર છે? 

 

62. વાગયભારા કામમિભના બાગ ફૃે, 2015-2035 દયવભમાન અભરીકયણ ભાટે કેટરાથી લધ ુપ્રજેવ્વની 

ઓખ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

63. ગજુયાતભાાં કમ યેરલે ઝન આલેર છે ? 

 

64. આઇ.આય.વી.ટી.વી.ના ટયૂ ેકેજભાાં શુાં વાભેર છે? 

 

65. આવાભભાાં ફનેરા નલા બ્રહ્મતુ્રા રુ ય કેટરી રેન (ભાગમ) છે ? 

 

66. ગજુયાતભાાં લગયનાય ખાતે ય-લેનુાં ઉદ્ઘાટન કણે કયું? 

 

67. ફીવીકે -15 મજના શઠે અનસુલૂચત જાવતના રકને વલદેળભાાં ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે કેટરા વ્માજના દયે 

રન ભે છે ? 

 

68. લાલ્ભીકક, શાડી, નાકદમા, વેનલા વાથે જડામેરા વલદ્યાથીઓ ભાટે વલળે વળષ્ટ્મવવૃત્ત શઠે રામકાત ભાટે 

આલક ભમામદા કેટરી છે ? 

 

69. ISLRTC(બાયતીમ વાાંકેવતક બાા અનવુાંધાન અને પ્રવળક્ષણ કેન્િ)એ કની વાથે 06.10.2020 ના યજ 

ધયણ I થી XIIનાાં ાઠયુ્ તકને ISL (કડજજટર પભેટ)ભાાં ફૃાાંતકયત કયલા ભાટે એક MoU ય શ્તાક્ષય 

કમામ ? 

 

70. કશન્દુ ગય બ્રાહ્મણના યલુાનને કભમકાાંડની તારીભ આી યૂક યજગાયી યૂી ાડલાના ઉભદા ઉદે્દળથી 

વયકાયશ્રીની કઇ મજના કામમયત છે ? 
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71. ગજુયાત વયકાયે ્ટમ ૉલરવી-2022 - 2027 કમાયે જાશયે કયી ? 

 

72. છટુબાઈ યુાણી અને અંબબુાઈ યુાણી નીચેનાભાાંથી કઈ યભત વાથે વાંકામેરા શતા? 

 

73. ફા ભજૂયી વલરુિ વલશ્વ કદલવ 2022ની થીભ કઈ છે ? 

 

74. ભકશરા અને ફા વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા 'ફા સયુક્ષા વેલાઓ' અને જુલેનાઇર જસ્ટવ એવટ શઠે 

વયકાય દ્વાયા કેટરા ટમર પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે? 

 

75. નીચેનાભાાંથી બાયતીમ ઔધીમ છડની લપુ્ત થતી પ્રજાવત કઈ છે ? 

 

76. બ્રીલચિંગ ાઉડય કરકયન વાથે કના વાંમજન થકી યચામેર છે ? 

 

77. ઇરેસવટ્રક ઇસ્ત્રીને ગયભ કયલાની વાભગ્રીભાાં કમા દાથમન ઉમગ થામ છે ? 

 

78. ્લદેળી ચલ દયવભમાન નીચેનાભાાંથી કમા અખફાયે વોપ્રથભ વલદેળી ચીજલ્તઓુના ફકશષ્ટ્કાયનુાં 

આહ્વાન કયુ ંશતુાં ? 

 

79. કશર કટનભાાંથી ફનાલેર ખાદીનુાં કાડ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

80. બાયતનેટ પ્રજેવટ ભાટે અભરીકયણ કયનાયી એજન્વી કઈ છે ? 

 

81. કડજજટર ઇસન્ડમા અંતગમત ભશત્ત્લની શરે કઈ છે ? 

 

82. નાંદા પ્રકાયની લાલની ળી વલળેતા શમ છે ? 

 

83. યાજ્થાન અને ગજુયાત યાજ્મની વયશદ ઉય આલેરી લગકયભાા કઈ છે ? 

 

84. નીચેનાભાાંથી કઈ નદી વતાંથ ગ્રેવળમયભાાંથી નીકે છે ? 

 

85. નારાંદા વલદ્યાીઠની ્થાના કણે કયી શતી ? 

 

86. ભદૂાન ચલન પ્રાયાંબ કમા લમભાાં થમ શત ? 
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87. કમા ગપુ્ત યાજાએ બાયતભાાંથી હણૂને બગાડી મકૂ્ા શતા ? 

 

88. ફાગામતી ાકભાાં ફુરાલય (ફૂરગફી )ને કમ ાક ગણી ળકામ ? 

 

89. અંદાભાન -વનકફાય ટાઓુનુાં મખુ્મ ળશયે કયુાં છે ? 

 

90. ફેડવભન્ટન અને લરીફરભાાં વાભાન્મ યીતે કમ ળબ્દ લયામ છે ? 

 

91. 2022 ભરેવળમા ઓન ભેન્વ ટાઇટરન વલજેતા કણ છે ? 

 

92. 'ફીભય' ળબ્દ કઈ યભતભાાં લયામ છે? 

 

93. આેર વલકલ્ભાાંથી પ્રાણીળાસ્ત્રના અભ્માવન એક બાગ શુાં છે ? 

 

94. કરભ 352 શઠે બાયતના યાષ્ટ્ટ્રવત કની વરાશ શઠે કટકટી જાશયે કયે છે ? 

 

95. 'નયા' એ ઈબ્વેનની કઈ પ્રખ્માત કૃવતનુાં ાત્ર છે? 

 

96. નીચેનાભાાંથી કઈ ઊજામ થૃ્લીભાાં વાંગ્રકશત શમ છે ? 

 

97. કઈ યવતલાકશની પેપવાાંભાાંથી ઓક્વવજનયવુત રુવધયનુાં લશન કયે છે ? 

 

98. બાયત વયકાયના નલા મખુ્મ લૈજ્ઞાવનક વરાશકાય તયીકે કની વનભણકૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

99. શ્રી આઈ.જી.ટેરને લમ 1991ભાાં કમા કે્ષત્ર ભાટે દ્મવલભૂણ યુ્કાય એનામત કયલાભાાં આવ્મ શત? 

 

100. યભત-ગભત કે્ષતે્ર શ્રીભતી વાવનમા વભઝામને દ્મભૂણ એલડમથી ક્ાયે વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્માાં શતાાં 
? 

 

101. લમ 2018 ભાટે 66ભાાં યાષ્ટ્ટ્રીમ કપલ્ભ યુ્કાયભાાં કઈ કપલ્ભને શે્રષ્ટ્ઠ કશન્દી કપલ્ભન એલડમ ભળ્મ ? 

 

102. 'વલશ્વ આઘાત કદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 
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103. 'શનૂ્મ બેદબાલ કદલવ' ની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભાાં આલે છે ? 

 

104. 'આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ભાનલ એકતા કદલવ' ક્ાયે શમ છે ? 

 

105. ગન ાઉડયનુાં વભશ્રણ નીચેનાભાાંથી કયુાં છે ? 

 

106. ગજુયાતભાાં ઇવફગરુના ઉત્ાદનભાાં કમ જજલ્ર અગ્રણી છે? 

 

107. એય ઈસન્ડમાના નલા ચીપ એન્સવઝક્યકુટલ ઓકપવય (CEO) અને ભેનેજજિંગ કડયેવટય (MD) તયીકે કની 

વનભણકૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

 

108. વાકશત્મકાય યભણરાર લવાંતરાર દેવાઈને ળાનુાં લફરુદ આલાભાાં આવ્યુાં છે ? 

 

109. કઈ કાંનીએ ફે વભવનટભાાં ઘય ખયીદનાયાઓને વૈિાાંવતક શભ રન ભાંજૂયી આલા ભાટે WhatsApp 

ય '્ટ ઑપય' ળફૃ કયી? 

 

110. બાયતીમ નોકાદની આઈ. એન. એવ. વવન્ધઘુ વફભયીન કમા લગમની વફભયીન છે ? 

 

111. કદલ્શી ખાતે આઠભા આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ કપલ્ભ ભશત્વલભાાં કઈ ગજુયાતી કપલ્ભને યાષ્ટ્ટ્રીમ યુ્કાય ભળ્મ 

શત ? 

 

112. કાળીનુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ? 

 

113. ગજુયાતભાાં શડપ્ા વા્ં કૃવતના અલળે વોપ્રથભ ક્ાાંથી ભી આવ્મા ? 

 

114. 'વાક્ષય ભવૂભ' તયીકે ગજુયાતનુાં કય ુળશયે જાણીતુાં છે ? 

 

115. બાયતના ફ્રાઈંગ ળીખ કણ છે ? 

 

116. સપુ્રવવિ 'શ્રી યાધા યભણ ભાંકદય' ઉત્તયપ્રદેળભાાં કઈ જગ્માએ આલેલુાં છે ? 

 

117. ભામવમા ળબ્દ વાથે કયુાં અંગ વાંકામેલુાં છે? 
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118. ઈન્ટયનેટ એવવપ્રયય, ગગૂર િભ અને પામયપવવ કેલા પ્રકાયનુાં વફ્ટલેય છે? 

 

119. ભેભયીના એકભને ઉતયતા િભભાાં ગઠલ : TB, KB, GB, MB 

 

120. યઝુયનેભ અને ાવલડમની ચકાવણી ભાટે કમ વલકલ્ મગ્મ છે ? 

 

121. બાયતનુાં કયુાં યાજ્મ અલ્ના- રક કરા વાથે વાંકામેલુાં છે ? 

 

122. નીચેનાભાાંથી કમા પ્રકાયની કાન ઉદ્ભલ બાયતના આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મભાાં થમ છે ? 

 

123. યવામણળાસ્ત્રભાાં TNTનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

124. ઘન અલ્થાને વીધી લાય ુઅલ્થાભાાં ફૃાાંતકયત કયલાની પ્રકિમાને શુાં કશ ેછે? 

 

125. જરાયાભ ફાાના ગરુુ કણ શતા ? 


