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CA-01-(2021) Q & A
TOTAL Q & A – 638
1.

તા તરમાં વડાપ્રધાન

ી નરે દ્ર મોદી ારા ગ્લોબલ હાઉિસંગ ટે કનોલોજી ચેલે જ અંતગર્ત કયો પ્રો ક્ટ દે શભરના 6

શહેરોમાં લો ચ કરવામાં આ યો - લાઈટ હાઉસ
2.

લાઈટ હાઉસ પ્રો ક્ટ

ો

ટ

અંતગર્ત ભારતમાં સૌપ્રથમ કયા કયા શહેરોમાં 1000‐1000 થી વધુ સ તા આવાસો તૈયાર

કરાશે - રાજકોટ, રાંચી, અગરતલા, ચે ઇ, લખનઉ અને ઇ દોર
3.

લાઈટ હાઉસ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત રાજકોટમાં િપયા 118 કરોડના ખચેર્ કેટલા આવાસો તૈયાર કરાશે - 1144

4.

લાઈટ હાઉસ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત નવીન ટેકનોલોજીથી
ુ રાતજ

5.

ચ, ઉ ર

તા તરમાં વડાપ્રધાન

તૈયાર થનાર આવાસોમાં રા ય અને દે શનું નામ જણાવો-

દશ- કનેડા અને ઝારખંડ- જમન
ીના હ તે હાઉિસંગ માટેને ગુજરાતને કયા ત્રણ રા ટ્રીય એવોડર્ – પો લસી ઈનોવેશન, ખાનગી

જમીન ઉપર બે ટ અફોડબલ હાઉિસગ

ો કટ તથા ઈન-સી ુ લમ રહબીલીટશન

6.

વષર્ 2021માં પ્રમુખ વામી મહારાજના જ મને કેટલા વષર્ પ ૂણર્ થશે - 100‐ શતા દ વષ

7.

વષર્ 2021માં સરદાર સરોવર યોજના કેટલા વષર્ પ ૂણર્ થશે - 60 વષ, ડાયમંડ

8.

બાંગ્લાદે શને અલગ દે શની મા યતા આપતા ભારત પાિક તાન યુ વષર્ 2021માં કેટલા વષર્ પ ૂણર્ થશે -50

9.

દર વષેર્ 1 જા યુઆરીના રોજ કયા બે દે શો વ ચે પરમાણુ મથકોની માિહતીનું આદાન- પ્રદાન કરવામાં આવે છે -

ુ બલી

ભારત પા ક તાન
10.

દર વષેર્ 1 જા યુઆરી અને 1 જુલાઈના રોજ કયા બે દે શો વ ચે કેદીઓની માિહતીનું આદાન-પ્રદાન કરવામાં આવે
છે - ભારત-પા ક તાન

11.

જા યુઆરી 2021ના પ્રથમ સ તાહમાં ઈમરજ સી ઉપયોગ માટે ભારતમાં સ

ક્ટ એક્સપટર્ કિમટી

ારા કોરોનાની

કઈ રસીને મંજૂરી અપાઇ છે - કોિવિશ ડ
12.

િવ માં સૌપ્રથમવાર WHO ારા કઈ રસીને સ ાવાર મંજૂરી આપવામાં આવી છે - ફાઈઝર

13.

જા યુઆરી-૨૦૨૧માં અમદાવાદ િ થત ગ ૂજરાત િવ ાપીઠના કુલનાયક તરીકે કોની મુદત વધુ છ માસ લંબાવાઈ હતી
- ડૉ. અનાિમક શાહ

14.

જા યુઆરી-૨૦૨૧માં કોના ારા કુલનાયક તરીકે ડૉ.રા

15.

ગુજરાત સરકારની િડિજટલ સેવાસેત ુ હેઠળ કુલ કેટલી સેવાઓ ઘરબેઠા ઉપલ ધ છે - 45

16.

મુખ્યમંત્રી િવજય

દ્ર ખીમાણીની િનમણ ૂક ઉપર રોક લગાવાઇ હતી - UGC

પાણીએ ઓક્ટોબર-૨૦૨૦માં કેટલા ગામની કેટલી સરકારી સેવાઓ, યોજનાઓ સાથે િડિજટલ

સેવાસેત ુનો આરં ભ કરા યો હતો - 2000 ગામ તથા 22
17.

વષર્ ૨૦૨૧માં રા યની કેટલી ગ્રામ પંચાયતોને ભારત નેટ ઈ ટરનેટના મા યમે િડિઝટલ સેવાસેત ુ સાથે જોડી દે વાનો
ગુજરાત સરકારનો લ યાંક છે - તમામ 14 હ ર

18.

ભારતમાં વેિક્સનની મ ૂવમે ટ ઉપર કયા મા યમથી નજર રખાશે - ઈ-િવન

19.

e‐VINનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઇલે

20.

ભારત કેટલામી વખત UNSCનો સ ય બ યો – આઠમી

21.

UNSCમાં ભારતની આઠમી વખતનું સ ય પદ ક્યારથી શ થયુ અને તેની મુ ત કેટલી હશે - તા.01-01-2021થી

ોિનક વે સન ઇ ટ લજ સ નેટવક

તથા બે વષ માટ
22.

UNSC સુરક્ષા પિરષદમાં હાલ કુલ કેટલા સ યો છે – 15

23.

UNSC સુરક્ષા પિરષદમાં કાયમી સ યોની સંખ્યા કે ટલી છે – 5
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24.

UNSC સુરક્ષા પિરષદમાં ટુંકા ગાળા માટે ના સ યોની સંખ્યા કેટલી છે – 10

25.

UNSC સુરક્ષા પિરષદના પાંચ કાયમી સ ય દે શ કયા છે - ચીન, ાંસ, રિશયા,

26.

ુ ાઇટડ નેશન િસ
UNSCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ન

27.

સૌથી પહેલાં કયા આઈલે ડમાં નવા વષર્ન ું આગમન થાય છે - સાઉથ પોલના સમાઓ, ટ ગા અને

28.

સૌથી છે લે કયા આઈલે ડમાં નવા વષર્ન ું આગમન થાય છે - અમે રકાના બેકર આઈલે ડ

29.

ગુજરાતમાં સાગરમાલા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત કયા બંદરોને સી-

ટન અને અમે રકા

ુ રટ કાઉ સલ

લેન હેઠળ જોડવામાં આવશે -

સમસ
રુ ત થી

ારકા, અને

માંડવી થી કં ડલા
30.

સાગરમાલા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત ભારતના વધુ કેટલા નવા ટને જળ-હવાઈ ટ ઉપર જોડવામાં આવશે -12

31.

ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કયા બે ટ વ ચે જળ-હવાઈ સેવાનો પ્રારં ભ કરવામાં આ યો છે - સાબરમતી રવર ટ અને
ટ

32.

ૂ ઓફ

િુ નટ

તા તરમાં ભારત સરકાર
અબન ચોક,

ારા અમદાવાદની કઈ

ડ ટ્રીટને ક્લીન ટ્રીટ હબનો દર જો આપવામાં આ યો છે -

બલી

33.

ગુજરાતમાં અ યાર સુધીમાં દે શમાં સૌથી વધુ કે ટલી ડ ટ્રીટને ક્લીન ટ્રીટ હબનો દર જો આપવામાં આ યો છે - 11

34.

ભારતમાં સૌથી પહેલા કઈ ટ્રીટને ક્લીન ટ્રીટ હબનો દર જો આપવામાં આ યો છે - કાંક રયા ડ

35.

ટ, અમદાવાદ

ડ સે ટી એ ડ ટા ડડ ઓથોિરટી ઓફ ઇિ ડયા ારા અ યાર સુધીમાં ભારતમાં કુલ કે ટલી ટ્રીટને ક્લીન ટ્રીટ હબનો
દર જો આપવામાં આ યો છે - 21

36.

અમેિરકી ફમર્ “મોિનર્ગ ક સ ટ’ના તા તરના સરવેમાં કયા દે શના વડાપ્રધાન સૌથી વધુ લોકિપ્રય નેતા હતા –
ભારતના PM નર

37.

મોદ

અમેિરકી ફમર્ “મોિનર્ગ ક સ ટ’ના તા તરના સરવેમાં લોકિપ્રય નેતા બાબતે ભારતના PM નરે દ્ર મોદીને કેટલા ટકા
લોકોએ પસંદ કયાર્ં હતા – 75 ટકા

38.

અમેિરકી ફમર્ મોિનર્ગ ક સ ટે લોકિપ્રય નેતા બાબતે કેટલા દે શનો સરવે કય હતો

માં ૭૫ ટકા લોકોએ ભારતના PM

નરે દ્ર મોદીને પસંદ કયાર્ં હતા – 13 દશ
39.

જા યુઆરી-૨૦૨૦માં ભારતના

ે ઠ ૨૫ સાંસદમાંથી ગુજરાતના કેટલા સાંસદની પસંદગી થઈ હતી – 2

40.

જા યુઆરી-૨૦૨૦માં ભારતના

ે ઠ ૨૫ સાંસદમાંથી ગુજરાતના કયા બે સાંસદની પસંદગી કરાઈ હતી - નવસાર ના

સાંસદ સી.આર.પાટ લ અને ક છના સાંસદ
41.

જા યુઆરી-૨૦૨૦માં ભારતના

ી િવનોદ ચાવડાની

ે ઠ ૨૫ સાંસદની પસંદગી કરનાર સં થાનું નામ જણાવો - ફમ ઈ ડયા મેગે ઝન

અને એિશયા પો ટ એજ સી
42.

તા તર જા યુઆરી 2021માં 'િકસાન સ ૂય દય યોજના'નો બીજા તબક્કાનો પ્રારં ભ ક્યાંથી થયો - ઉના, ગીર સોમનાથ

43.

સમગ્ર દે શમાં ખેડૂતોને િસંચાઈ માટે િદવસે વીજળી ઉપલ ધ કરાવતી ગુજરાત સરકારની યોજના જણાવો - કસાન
ૂય દય યોજના

44.

િકસાન સ ૂય દય યોજનાનો ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ પ્રારં ભ કોના હ તે િવડીયો કો ફર સના મા યમથી ક્યારે કરાયો હતો વડા ધાન

ી નર

મોદ અને 24 ઓ ટોબર 2020
ુ નાગઢ

45.

ગુજરાતમાં િકસાન સ ૂય દય યોજનાનો સૌપ્રથમ પ્રારં ભ કયા િજ લામાં થયો હતો -

46.

ગુજરાતના ઊજાર્ મંત્રીનું નામ જણાવો - સૌરભભાઈ પટલ

47.

ુ ી કઇ કંપનીની વેિક્સનને ઈમરજ સી ઉપયોગ માટે કે દ્ર
ભારતમાં જા યુઆરી 2020માં કોરોના સામે રક્ષણ હેતથ
સરકાર ારા મંજૂરી અપાઈ - કોવે સન અને કોિવિશ ડ

48.

ભારતની પ્રથમ વદે શી કોરોના વેકિસનનું નામ જણાવો - કોવે સન
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49.

કોવેિક્સન કોરોના રસી કઈ કંપની

ારા તૈયાર કરવામાં આવે છે તેનો દે શ જણાવો - ભારત બાયોટક અને

આઇસીએમઆર, ભારત
50.

ઓ સફડ
51.

ારા તૈયાર કરવામાં આવે છે તેનો દે શ જણાવો - એ ાઝેનેકા ફામા કં પની અને

કોિવિશ ડ કોરોના રસી કઈ કંપની
િુ નવિસટ ,

ટન

ુ ર જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ઈ-ખાદી ઇિ ડયા પોટર્ લનો પ્રારં ભ કરાયો હતો - લોકો ખાદ ઉ પાદનને ઘર-બેઠા
કયા હેતસ
ઓનલાઈન ખર દ શક

52.

લોકો ખાદી ઉ પાદનને ઘર-બેઠા ઓનલાઈન ખરીદી શકે તે માટે કઈ ઈ-કોમસર્ સાઈટ-પોટર્ લ લો ચ કરાયું https://www.ekhadiindia.com

53.

દે શની વદે શી બનાવટની આકાશ િમસાઈલની ખરીદીમાં િવ ના કે ટલા દે શોએ રસ દશાર્ યો છે – સાત ટલાં

54.

ભારતમાં સંરક્ષણ ક્ષેત્રે કોણે ઓિડર્ન સ ફેકટરીનો પાયો નાખ્યો હતો ‐ ત કા લન ર ા મં ી વી.ક.મેન

55.

BELનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – ભારત ઈલે ોિન સ લિમટડ

56.

ભારત ઈલેટ્રોિનક્સ િલિમટેડનું થાપના વષર્ જણાવો -1954

57.

ડીઆરડીઓનું થાપના વષર્ જણાવો - 1958

58.

ભારતે કયા દે શના સહયોગથી િમગ-૨૧નું પ્રોડક્શન શ કયુર્ં હત ુ – રિશયા

59.

ડીઆરડીઓએ ઇ ટીગ્રેટેડ ગાઈડેડ િમસાઇલ ડેવલપમે ટ પ્રોગ્રામ કયારે શ કય હતો – વષ 1980

60.

ડીઆરડીઓના ઇ ટીગ્રેટેડ ગાઈડેડ િમસાઇલ ડેવલપમે ટ પ્રોગ્રામ પ્રો ક્ટની કમાન કોને સ પવામાં આવી હતી ‐
યાતનામ વૈ ાિનક અને ભારત

61.

ુ લ કલામ

ૂવ રા પિત ડો. એ.પી. . અ

ડીઆરડીઓ ારા ઇ ટીગ્રેટેડ ગાઈડેડ િમસાઇલ ડેવલપમે ટ પ્રોગ્રામ અંતગર્ત કઈ પાંચ પ્રકારની િમસાઇલો તૈયાર
કરવામાં આવી હતી -

ૃ વી, અ ન, િ

ુ , આકાશ અને નાગ િમસાઇલ
લ

62.

ભારતે ક્યા વષેર્ ઈ ટરકોિ ટને ટલ રે જ બેલાિ ટક િમસાઇલ અિગ્ન બનાવી ‐ વષ 1989

63.

ભારતે કયા વષેર્ પ ૃ વી િમસાઇલ બનાવી હતી – વષ 1998

64.

ભારતે અજુ ર્ન ટે ક કયારે બનાવી હતી – વષ 1996

65.

ભારતે આકાશ િમસાઇલ કયારે બનાવી હતી – વષ 2009

66.

ભારતે સમુદ્ર, ધરતી અને આકાશમાંથી છોડવાની ક્ષમતા ધરાવતી બ્ર ોસ િમસાઇલ કોના સહયોગમાં રહી િવકસાવી
હતી – રિશયા
ુ ર 1831
આ

67.

મહાનાિયકા સાિવત્રીબાઈ લેનો જ મ િદવસ જણાવો - 3

68.

મહાનાિયકા સાિવત્રીબાઈ લેનો જ મ ક્યાં થયો હતો – નાઈગાવ (મહારા )

69.

ગુજરાતમાં રા યકક્ષાનો ૭૨માં પ્રજાસ ાક પવર્‐૨૦૨૧ની ઉજવણી ક્યાં થશે ‐ દાહોદ

70.

ગુજરાતમાં દાહોદ ખાતેના રા યકક્ષાના ૭૨માં પ્રજાસ ાક પવર્‐૨૦૨૧ની ઉજવણી કઈ રીતે કરાશે ‐ કોરોનાને કારણે તમામ
સાં ૃિતક કાય મો ર કરાયા,

ુ યમં ી ી િવજય પાણીના હ તે મા

વજવંદન કરાશે

71.

ગત વષર્‐૨૦૨૦માં રા યકક્ષાની પ્રજાસ ાક પવર્ની ઉજવણી કયાં કરાઈ હતી ‐ રાજકોટ

72.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં ગુજરાત હાઈકોટર્ ના જજ તરીકે કોની િનમણ ૂક કરાઈ ‐ િવનીત કોઠાર

73.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧ની િ થિતએ ગુજરાત હાઈકોટર્ માં જજની કુલ સંખ્યા કેટલી છે ‐ 30

74.

ગુજરાત હાઈકોટર્ ના વતર્માન મુખ્ય યાયાિધશ કોણ છે ‐ િવ મનાથ

75.

આગામી એિપ્રલ‐મે માસમાં કેટલા રા યોની િવધાનસભાની ચટણી
ંૂ
યોજાશે ‐ પાંચ

76.

આગામી એિપ્રલ‐મે‐૨૦૨૧માં કયા પાંચ રા યોની િવધાનસભાની ચટણી
ંૂ
યોજાશે ‐ પિ મ બંગાળ, તાિમલના ુ , કરળ,
આસામ, પ ડચેર

77.

કેટલામાં ઈિ ડયન ઓઈલ સાઈિ ટિફક એક્સિપિડશનનો જા યુઆરી‐૨૦૨૧થી પ્રારં ભ થયો ‐ 40
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78.

ુ લ મેળવવામાં આ યું ‐ 22
કેટલા વષર્ બાદ એ ટાકિટર્કા એક્સિપિડશન માટે ભારતમાંથી ફ અ

79.

એ ટાકિટર્કામાં ભારતના કેટલા દાયકાના િવજ્ઞાની સાહસોની ઊજવણી કરાશે ‐ 4

80.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં કયા રાજયમાં ઉ ખનન દરિમયાન િવશાળ બૌ મઠ મળી આ યો ‐ બહાર

81.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં િબહારમા કયા થળે ઉ ખનન દરિમયાન િવશાળ બૌ મઠ મળી આ યો ‐ લખીસરાયના લાલ પવત
િવ તારમાં ટકર પર

82.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં િબહારમા લખીસરાયના લાલ પવર્ત િવ તારમાં ટેકરી પર ઉ ખનન દરિમયાન મળી આવેલો
િવશાળ બૌ મઠ કેટલામી સદીનો હોવાનું મનાય છે ‐ 11મી ક 12મી

83.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં િબહારમાં ઉ ખનન દરિમયાન મળે લા િવશાળ બૌ મઠમાં આ િવહારનું નામ શું લખવામાં આ યું છે ‐
“ ીમ મિવહાર ક આય ભ સ
ં ય’’
ુ ઘ

84.

જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં િબહારમાં કોના ારા કરાયેલા ઉ ખનન દરિમયાન િવશાળ બૌ મઠ મળી આ યો હતો ‐ બહાર હ રટજ
ડવલપમે ટ સોસાયટ અને પિ મ બંગાળની િવ ‐ભારતી િુ નવિસટ , શાંિતિનકતન
ુ ર
આ

85.

િવ

બ્રેઇલ િલિપ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે - 4

86.

પ્રિત વષર્ 4 જા યુઆરીના રોજ કોના જ મિદવસની યાદમાં િવ
માટની

87.

ેઈલ લિપના શોધક

ાચ ુ

ે ઈલ

પ્રજાસ ાક પવર્-૨૦૨૧માં ભારતના મુખ્ય અિતિથ તરીકે િબ્રટનના વડાપ્રધાન બોિરસ જો સને કયાં કારણસર ભારતની
મુલાકાત ર કરી – કોરોનાની

88.

ૂઈસ

બ્રેઈલ (િલિપ) િદવસ મનાવવામાં આવે છે ‐

વતમાન

થિત

જા યુઆરી-૨૦૨૧માં કઈ રા ય સરકારે શાળાએ આવતી િવ ાિથર્નીઓને દૈ િનક પ્રો સાહન રકમ આપવાનો િનણર્ય
કય હતો – આસામ

89.

જા યુઆરી-૨૦૨૧માં આસામ સરકારે શાળાએ આવતી િવ ાિથર્નીઓને દૈ િનક પ્રો સાહન

પે કેટલી રકમ આપવાનો

િનણર્ય કય હતો – . 100
90.

ુ ર આસામ સરકારે શાળાએ આવતી િવ ાિથર્નીઓને દૈ િનક પ્રો સાહન પે .૧૦૦/-ની
જા યુઆરી-૨૦૨૧માં કયા હેતસ
રકમ આપવાનો િનણર્ય કય હતો – બાળાઓને શાળાએ આવવા

ો સા હત કરવા અને ભણીને પગભર કરવા

91.

પ ૂવ તર રાજય આસામને કયા દે શની સરહદો લાગે છે -

ૂતાન તથા બાં લાદશ

92.

આસામ રા યના વતર્માન મુખ્યમંત્રી કોણ છે - સવાનંદ સોનોવાલ

93.

આસામ રા યના વતર્માન રા યપાલ કોણ છે - જગદ શ

94.

ુ
આસામ રા યની વતર્માન રાજધાનીનું નામ જણાવો - દસ ર

95.

અટલ પે શન યોજના અંતગર્ત ચાલુ નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧માં િડસે બર-૨૦૨૦ની િ થિતએ સુધી કેટલા નવા

ુ ી
ખ

ખાતેદાર જોડાયા ‐ 52 લાખથી વ ુ
96.

િડસે બર‐૨૦૨૦ની િ થિતએ અટલ પે શન યોજના સાથે જોડાયેલા લોકોની સંખ્યા કે ટલી હતી – 2.75 કરોડ

97.

કે દ્ર સરકારની ગેરે ટેડ પે શન યોજના કઈ છે – અટલ પે શન યોજના

98.

અટલ પે શન યોજના અથવા એપીવાય યોજના ક્યારે -કોના ારા પ્રારં ભ કરાયો હતો –
ી નર

99.

ૂન‐2015 તથા વડા

ધાન

મોદ

જા યુઆરી-૨૦૨૧માં કોના માટે પો ટલ બેલેટથી મતદાન કરવાની ચટં ૂ ણી પંચની ભલામણને િવદે શ મંત્રાલયે મંજૂરી
આપી - NRI

100. ક્રાંિતવીર બારી દ્ર ઘોષનો જ મિદવસ જણાવો- 5
101. મહાન ક્રાંિતકારી અને અ યા મ પુરુષ

ુ ર
આ

ી અરિવંદના નાનાભાઈ બાિર દ્રનું જ મ થળ જણાવો ‐ લંડન પાસે કોયડન

102. ગુજરાત સરકારની MMUY યોજનાનું િવ ત ૃત નામ જણાવો –

ુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજના
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103. તા. ૬ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ કઈ યોજના માટે ન ું વેબ પોટર્ લનું લોિ ચંગ કરાયું 104. તા. ૬ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ કોના

ુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજના

ારા મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના માટેન ું વેબ પોટર્ લનું લોિ ચંગ કરાયું –

ુ યમં ી િવજય પાણી
105. મુખ્યમંત્રી િવજય પાણી ારા તા. ૬ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના માટે કયું વેબ પોટર્ લ
લો ચ કરાયું ‐ www.mmuy.gujarat.gov.in
106. મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનાનો પ્રારં ભ કયારે થયો હતો - તા.17 સ ટ બર-2020
107. તા.૧૭ સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ કયા થળે થી મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનાનો પ્રારં ભ કરાયો હતો - ગાંધીનગર
108. મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનામાં ગ્રામીણ-શહેરી એમ બંને ક્ષેત્રોમાં કે ટલા-કેટલા મિહલા જૂથો મળીને કુલ કે ટલા
મિહલા જૂથોને બે કો ારા િધરાણ સહાય પ ૂરી પડાશે - 50-50 હ ર મળ ને ુ લ 1 લાખ
109. મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનામાં ગ્રામીણ-શહેરી એમ બંને ક્ષેત્રોમાં કુલ ૧ લાખ મિહલા જૂથોને બે કો

ારા કેટલી

િધરાણ સહાય પ ૂરી પડાશે - . 1 લાખ
110. ગુજરાત સરકારની મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના અંતગર્ત કુલ કેટલી માતા-બહેનોને લાભ મળશે – 10 લાખ
111. ગુજરાત સરકારની મુખ્યમંત્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના અંતગર્ત કેટલી મિહલાઓનું એક જૂથ બનાવવામાં આવશે - 10
112. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ભારતમાં પક્ષીઓમાં જોવા મળતો કયો રોગ જોવા મ યો - બડ
113. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં પક્ષીઓમાં જોવા મળતો બડર્

ૂ

લ ૂનો રોગ ભારતમાં ક્યા રા યોમાં જોવા મ યો – રાજ થાન,

મ ય દશ હમાચલ દશ તથા કરળ
114. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં િવ ના કયા દે શોમાં બડર્
બટન, ડ માક, વીડન, પોલે ડ, ોએિશયા અને

લ ૂનો રોગચાળો જોવા મ યો - નેધરલે ડ, જમની, ા સ, બે જયમ,
ુ ન

115. બડર્ લ ૂ રોગનું સાયિ ટિફક નામ શું છે - એિવયન ઈ ફ ૂએ
116. બડર્ લ ૂ રોગ કયા દાયકામાં દુિનયાની સામે આ યો હતો – 90
લ ૂ રોગમાં જુદાજુદા જાતના કયા પાંચ વાઈરસ પક્ષીઓમાં જોવા મળે છે - H7N3, H7N7, H7H9, H9N2 અને

117. બડર્
H5N1
118. બડર્

લ ૂ રોગમાં જુદાજુદા જાતના પાંચ વાઈરસ પૈકી કયો વાઈરસ સૌથી ખતરનાક છે

માનવીમાં પણ ફેલાઈ શકે

છે - H5N1
119. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગ ફ કો-ઓપરે શન કાઉિ સલની કેટલામી બેઠક યોજાઈ – 41
120. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગ ફ કો-ઓપરે શન કાઉિ સલની ૪૧મી બેઠક કયા થળે યોજાઈ –અલ-ઉલા, સાઉદ અર બયા
121. િવ નું સૌથી મોટું િમરર િબિ ડંગ કયુ છે

ને િગનીસ બુક ઓફ વ ડર્ રે કોડર્ માં સામેલ કરાયું - મરાયા કો સટ હોલ

122. અરબી શ દ મરાયાનો અથર્ જણાવો - અર સો
123. ભારત સરકાર

ારા તા તર જા યુઆરી 2021માં ગુજરાતના કયા દુલર્ભ પ્રાણીને લુ તપ્રાય પ્રાણી તરીકે જાહેર

કરવામાં આ યું - હણોતરા
124. "હેણોતરા" દુલર્ભ પ્રાણી ગુજરાતના કયા પ્રદે શમાં જોવા મળે છે - ક છ
125. "હેણોતરા" દુલર્ભ પ્રાણીની િવશેષતા જણાવો - શાંત વભાવ ંુ અને મા

રાિ ના સમયે જ બહાર નીકળે

126. તા તરમાં ભારતીય રે લવેના ઇિતહાસમાં પ્રથમવાર કયા બે ટેશન વ ચે મિહલા સંચાિલત ગુ ઝ રે લ દોડાવવામાં
આવી - વસઇથી વડોદરા
127. ગુજરાતમાં "બેટી બચાવો બેટી પઢાવો" સ તાહની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવશે - 07થી 13

ુ ર 2021
આ

128. ગુજરાતમાં "બેટી બચાવો બેટી પઢાવો" સ તાહની ઉજવણી કઈ ચેનલના મા યમથી કરવામાં આવશે - ડ ડ ગરનાર
અને વંદ

ુ રાત
જ
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ુ ર 2015
આ

129. ભારતમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અિભયાન સૌપ્રથમ પ્રારં ભ ક્યારે થયો હતો -

130. ભારતમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ અિભયાનનો પ્રારં ભ સૌપ્રથમ ક્યાંથી થયો હતો - પાણીપત, હ રયાણા
131. ગુજરાતમાં કે ટલા િજ લાઓમાં વષર્2016થી બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ યોજના અમલી બનાવવામાં આવી છે – 22
132. તા. ૭મી જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી

ારા વે ટનર્ ડેિડકેટેડ ફ્રેટ કોિરડોરના કયા સેકસનનો ઈ-

શુભારં ભ કરાયો - રવાડ -મદાર
133. રે વાડી-મદાર વે ટનર્ ડેિડકેટેડ ફ્રેટ કોિરડોરના સેકસનની લંબાઈ કેટલી છે - 306 કલોમીટર
134. તા. ૭મી જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ વડા ધાન મોદ એ કયા

ટશન વ ચે િવ ના પહલા ડબલ

ટક લ ગ હોલ

ક ટનર ન ઓપરશ સને લીલી ઝંડ બતાવીને રવાના કર હતી - ય ૂ અટેલીથી રાજ થાનના ય ૂ િકશનગઢ
135. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં કે દ્ર સરકાર ારા િસિવલ સિવર્સની કઈ કેડર રદ કરાઈ - જ

-ુ કા મીર

136. જ મુ-કા મીરના િસિવલ સિવર્સના અિધકારી હવે કઈ કે ડરનો િહ સો ગણાશે - AGMUT
137. AGMUT કેડરનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - અ ણાચલ

દશ, ગોવા, િમઝોરમ અને

િુ નયન ટરટર કડર

138. જ મુ-કા મીરના િસિવલ સિવર્સના અિધકારીઓને AGMUT કેડરમાં ગણાવાથી શો ફાયદો થશે - જ
અિધકાર ઓની બી

-ુ કા મીરના

રા યોમાં પણ િનમ ૂક થઈ શકશે

139. કે દ્ર સરકારે વષર્ 2019માં ક્યારે જ મુ કાિ મરમાંથી આિટર્કલ 370 રદ કય હતો - 5 ઓગ ટ
140. િવ નો પ્રથમ ઈ-િ હક સવાળો દે શ કયો છે - નોવ
141. નોવેર્

ારા વષર્ 2025 સુધીમાં કયો લ યાંક પાર પાડવા વાહન ટે ક્સમાં ભારે

ટ આપી છે - ઝીરો કાબન વાહનો ંુ

વેચાણ વધારવા
142. નોવેર્માં વષર્ 2020માં કુલ કારના વેચાણ પૈકી કેટલા ટકા ઈલેિક્ટ્રક કારનું વેચાણ થયુ હતુ - 54 %
143. નોવેર્માં હાઇિબ્રડ વાહનો સાથે કારનું કુલ વેચાણ કેટલા ટકા છે

એક રે કોડર્ છે - 83 %

144. ગુજરાતમાં તા તર જા યુઆરી 2020માં સૌપ્રથમ બડર્ લ ૂનો કેસ ક્યાં જોવા મ યો છે - માણાવદર- ુ નાગઢ
145. ગુજરાતમાં તા તરમાં બડર્ લ ૂનો સૌ પ્રથમ કેસ કયા પક્ષીમાં જોવા મ યો છે - ટ ટોડ
146. ગુજરાતમાંથી બડર્
િસ

લ ૂના સે પલ તપાસ માટે કઈ સં થામાં મોકલવામાં આ યા - નેશનલ ઇ

ટટ ૂટ ઑફ

હાઈ

ુ રટ ડસીઝ-િનષાદ

147. નેશનલ ઇિ ટટય ૂટ ઑફ હાઈ િસ

િુ રટી િડસીઝ- િનષાદ ભારતમાં ક્યાં આવેલી છે - ભોપાલ

148. CMIEના સવેર્ મુજબ ભારતમાં િડસે બર 2020ની િ થિતએ બેરોજગારીનો સરે રાશ દર કેટલા ટકા છે -8.9 %
149. ગુજરાતમાં િડસે બર 2020ની િ થિતએ બેરોજગારીનો સરે રાશ દર કેટલા ટકા છે – 3 %
150. CMIEના સવેર્ મુજબ ભારતમાં િડસે બર 2020ની િ થિતએ બેરોજગારીનો સૌથી વધુ દર ધરાવતા

પ્રથમ બે રા યો

અને ટકાવારી જણાવો - હ રયાણા-32.5 % અને રાજ થાન-28.2%
151. CMIEનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - સે લ ફોર મોિનટર ગ ઈ ડયન ઈકોનોમી
152. જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં UNSCના હંગામી સ ય ભારતને કેટલી સિમિતનું અ યક્ષ પદ અપાયું ‐ ણ
153. જા યુઆરી‐૨૦૨૧માં UNSCના હંગામી સ ય ભારતને કઈ ત્રણ કિમટીનું અ યક્ષ પદ અપાયું ‐ તા લબાન સે શન કિમટ ,
લ બયા સે શન કિમટ તથા કાઉ ટર ટર ટઝમ કિમટ
154. UNSCના હંગામી સ યપદે ભારતનો કાયર્કાળ ક્યારથી શ થયો હતો ‐ તા.1

ુ ર ‐2021થી બે વષ
આ

155. UNSCના કુલ સ યો કેટલા છે તેમાં કાયમી‐હંગામી સ યોની સંખ્યા જણાવો – ુ લ 15 સ ય, કાયમી 05 સ ય તથા હંગામી
10 સ ય
ુ ાઈટડ નેશનલ િસ
156. UNSCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ ન

ુ રટ કાઉ સલ

157. મહાન રચના મક પરીિક્ષતલાલ લ લુભાઈ મજમુદારનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 8

ુ ર 1901
આ
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158. પરીિક્ષતલાલ લ લુભાઈ મજમુદારનો જ મ ક્યાં થયો હતો – પાલન રુ
159. જ્ઞાનપીઠ પુર કૃત આશાપ ૂણર્ દે વી અને બ્ર ોસમાજી કેશવચંદ્ર સેનનો જ મિદવસ જણાવો – 8

ુ ર
આ

160. તા.09મી જા યુઆરી-2021ના રોજ ગુજરાતના કયા પ ૂવર્ મુખ્યમંત્રીનું 94 વષેર્ ગાંધીનગરમાં િનધન થયુ હત ુ માધવિસહ સોલંક
161. ગુજરાતના પ ૂવર્ મુખ્યમંત્રી માધવિસંહ સોલંકીનો જ મ કયારે થયો હતો – તા.30મી

ુ લાઇ 1927

162. માધવિસંહ સોલંકી કેટલીવાર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બ યા હતા - 4
163. માધવિસંહ સોલંકી ભારત સરકારમાં કયા મંત્રી તરીકે સેવા આપી હતી - આયોજન-િવદશ
164. ગુજરાતમાં KHAM િથયરી કોણે આપી હતી – માધવિસહ સોલંક
165. KHAM િથયરી એટલે શુ -

િ ય+હ રજન+આ દવાસી + ુ લમ

166. માધવિસંહ સોલંકીના નેત ૃ વમાં કયા વષેર્ િવધાનસભાની ચટં ૂ ણીમાં ક ગ્રેસને 149 બેઠકો મળી હતી – વષ 1985
167. ગુજરાતમાં મ યાહન ભોજન યોજનાની શ આત કયા મુખ્યમંત્રીએ કરી હતી - માધવિસહ સોલંક
168. ગુજરાતમાં મફત ક યા કેળવણીના પ્રણેતા કોને ગણવામાં આવે છે - માધવિસહ સોલંક
169. ગુજરાતમાં ધારાસ યોને િવકાસ કામો માટે અલગથી ગ્રા ટ આપવાની શ આત કયા મુખ્યમંત્રીના કાળમાં થઈ હતી માધવિસહ સોલંક
170. જા યુઆરી-2021માં કયા દે શ ારા ભારતને 50 અબજ યેનની લોન અપાઈ171. જા યુઆરી-2021માં જાપાન
અસર

પાન

ુ ર ભારતને 50 અબજ યેનની લોન આપી હતી - કોરોનાને કારણે
ારા કયા હેતસ

ત ભારતીયોને આિથક સહાય પેટ

172. જાપાનીઝ ચલણ કયુ છે – યેન
173. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે - 9

ુ ર
આ

174. 9 જા યુઆરી, 2021ના રોજ કેટલામાં પ્રવાસી ભારતીય િદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી - 16
175. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ ઉજવવાનો હેત ુ જણાવો - િવદશી ભારતીયોને

ો સાહન આપવા

176. 16માં પ્રવાસી ભારતીય િદવસના મુખ્ય અિતિથ તથા એમનો દે શ જણાવો – ચં ીકા સાદ સંતોખી- રુ નામ
177. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ ઉજવવાનો પ્રારં ભ કયા વષર્થી કરવામાં આ યો – વષ-2003
178. કે દ્ર સરકારના કયા િવભાગ ારા પ્રવાસી ભારતીય િદવસનું આયોજન કરવામાં આવે છે - િવદશ મં ાલય
179. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ ઉજવવાનું કારણ જણાવો – વષ-1915માં મહા મા ગાંધી દ

ણ આ કાથી પરત આ યા

તેની યાદમાં
180. PM વાણી યોજનાનું િવ ત ૃત નામ જણાવો-

ાઈમ િમિન ટર વાઇ-ફાઇ એ સેસ નેટવક ઇ ટરફસ

181. PM વાણી યોજના અંતગર્ત આગામી ક્યાં સુધીમાં દરે ક ગામને ઇ ટરનેટથી જોડવામાં આવશે - 3 વષ
182. PM વાણી યોજનાની જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવી હતી - 09 ડસે બર 2020
183. PDO નું િવ ત ૃત નામ જણાવો - પ લક ડટા ઓ ફસ
184. પીએમ વાણી અંતગર્ત નાગિરકોને બ્રોડબે ડની સુિવધા ઉપલ ધ કરાવવા કોની થાપના કરવામાં આવી છે -PDO
185. 26 જા યુઆરી-2021, પ્રજાસ ાક પરે ડના મુખ્ય અિતિથ તરીકે કોણ ઉપિ થત રહેશે -

રુ નામના ભારતીય

ૂળના

ુ ચં ીકા સાદ સંતોખી
ખ
વદે શી K‐9 વજ્ર ટે કને કોણે પ્ર થાન કરા યું હત ુ -

186. તા. 10મી જા યુઆરી-2021ના રોજ 91મી

ુ યમં ી

ી

િવજયભાઈ પાણી
187.

ય ૂયોકર્ ટાઈ સ અખબાર-USA ારા વષર્-2021માં પસંદગીના િવ ના ૫૨(બાવન)
કોનો સમાવેશ થયો હતો - ક છના ‘ક ડયા

થળોની યાદીમાં ગુજરાતમાંથી

ો’
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188. 91મી વદે શી K‐9 વજ્ર ટે ક ક્યાં તૈયાર કરાઈ હતી - L&T હ રા ( રુ ત)
189.

ય ૂયોકર્ ટાઈ સ અખબાર-USA ારા વષર્-2021માં પસંદગીના િવ ના ૫૨(બાવન) થળોની યાદીમાં ભારતના કેટલા
થળનો સમાવેશ કરાયો હતા - 03

190.

ય ૂયોકર્ ટાઈ સ અખબાર-USA ારા વષર્-2021માં પસંદગીના િવ ના ૫૨(બાવન) થળોની યાદીમાં ભારતના કયા ત્રણ
થળનો સમાવેશ કરાયો હતા - ક છના ‘ક ડયા

ો’, નંદાદવી પવત અને લદાખ

191.

ય ૂયોકર્ ટાઈ સ અખબાર-USA ારા કયારે પસંદગીના થળોની યાદી પ્રિસ

192.

ય ૂયોકર્ ટાઈ સની વષર્-2021ની પસંદગીમાં થળોમાં ક છના ‘કિડયા ધ્રો’ને કેટલામાં થાને મુકાયુ હત ુ –

193. િવ િહ દી િદવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે ‐ 10

કરાઈ છે – િત વષ
ી

ુ ર
આ
ુ ર 1975
આ

194. પ્રથમ િવ િહ દી કો ફર સ કયારે યોજાઈ હતી ‐ તાર ખ 10 થી 12

195. પ્રથમ િવ િહ દી કો ફર સ તારીખ 10 થી 12 જા યુઆરી 1975નો રોજ કયા થળે યોજાઈ હતી – નાગ રુ (મહારા )
196. ભારત િસવાય િવદે શમાં પ્રથમ િહ દી કો ફર સ કયા થળે યોજાઈ હતી ‐ મોરિશયસ
197. દર વષેર્ િવ

િહ દી િદવસ ઊજવવાની જાહેરાત કયા વષેર્ કયા વડાપ્રધાન ારા કરવામાં આવી હતી ‐ 2006માં અને

મનમોહનિસહ
198. રા ટ્રીય િહ દી િદવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે ‐ 14 સ ટ બર
199. તા તર જા યુઆરી 2021માં દે શના સૌપ્રથમ કયા
કાકરાપાર પરમા ુ મથક

વદે શી પરમાણુ મથકમાં વીજ ઉ પાદનનો પ્રારં ભ થયો છે -

િુ નટ-3

200. દે શના સૌપ્રથમ વદે શી કાકરાપાર પરમાણુ મથક યુિનટ-3ની વીજ ઉ પાદન ક્ષમતા જણાવો - 700 મેગાવોટ
201. કાકરાપાર પરમાણુ મથક યુિનટ-3 ભારતનું કે ટલામું પરમાણુ િરએક્ટર છે - 23
202. કાકરાપાર પરમાણુ મથક યુિનટ-3 કયા રા યમાં આવેલ ું છે -

રુ ત,

ુ રાત
જ

203. કાકરાપાર પરમાણુ મથક યુિનટ-3માંથી કેટલા ટકા વીજળી ગુજરાતને મળશે – 50 %
204. આગામી સમયમાં ભારતમાં કેટલા પરમાણુ િરએક્ટર કાયર્રત થવા જઈ ર ા છે - 07
205. કાકરાપાર પરમાણુ મથક યુિનટ-3 કે દ્રની કઈ સં થા ારા તૈયાર કરવામાં આવી ર ું છે - NPCIL
206. NPCILનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -

ુ લયર પાવર કોપ રશન ઓફ ઇ ડયા લિમટડ

207. જા યુઆરીની તારીખ 12-13 દરિમયાન ભારતીય નૌકાદળ

ારા યોજાયેલી સાગરકાંઠા સરક્ષણ કવાયતને કયું નામ

આપવામાં આ યું હતું - સી િવ લ-21
208. 'સી િવજીલ-21' નૌકાદળ અ યાસમાં ભારતનો કેટલો લાંબો દિરયાિકનારો અને તટવતીર્ રા યોને આવરી લેવાશે 7516 કલોમીટર અને 13 રા યો
209. ભારતમાં 32મું માગર્ સુરક્ષા સ તાહ કયારે ઊજવવામાં આ યું - તા. 11થી 17

ુ ર -2021
આ

210. 32મું માગર્ સુરક્ષા સ તાહની થીમ જણાવો - ‘તમારા પ રવારને બચાવો, તમાર

તને બચાવો’

211. વૈિ કકક્ષાએ પ્રિત વષેર્ કોના ારા ક્યા દે શનો પાસપોટર્ સૌથી શિક્તશાળી છે એ માટે પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ રજૂ કરવામાં આવે
છે ‐ હનલી
212. હેનલી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ‐2020 અનુસાર કયા દે શનો પાસપોટર્ િવ નો સૌથી શિક્તશાળી પાસપોટર્ છે
દે શમાં પ્રવેશ મળે છે –

ને િવઝા િવના 191

પાન

213. હેનલી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સનો માપદં ડ જણાવો ‐ િવઝા િવના

ા

ા દશમાં વેશ મળે

214. હેનલી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ‐2020 મુજબ િવ નો સૌથી શિક્તશાળી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સમાં ભારતનો ક્રમ જણાવો તથા કેટલા
દે શમાં િવઝા િવના પ્રવેશ મેળવે છે – 85 તથા 58
215. હેનલી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ‐2020ના િલ ટમાં કુલ કેટલા દે શનો સમાવેશ કરાયો છે – 110
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216. હેનલી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ‐2020ના િલ ટમાં સૌથી છે લ◌ા ક્રમે કયો દે શ છે - અફઘાિન તાન
217. હેનલી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ‐2020 મુજબ િવ નો સૌથી શિક્તશાળી પાસપોટર્ ઈ ડેક્સમાં ટોપ-10 દે શના નામ જણાવો –
અ ુ મે

પાન, િસગાપોર, દ

ણ કો રયા, જમની, ઈટાલી, ફનલે ડ, પેન, લ ઝમબગ, ડ માક તથા ઓ

યા

218. સાઉદી અરબનું િવ નું પ્રથમ કાર ફ્રી શહેર કયુ છે - ‘ધ લાઇન’
219. સાઉદી અરબના ક્રાઉન િપ્ર સ કોણ છે - મહમદ બન સલમાન
220. ક્રાઉન િપ્ર સનો ડ્રીમ પ્રો ક્ટ િનઓમ પ્રો ક્ટ કયાં બનશે - રાતા સ ુ ન ક અરબ તાનન◌ો વાય ય િવ તાર
221. શ ૂ ય કાર, શ ૂ ય સડક અને શ ૂ ય ઉ સ ન ધરાવતા ‘ધ લાઈન’ શહેરમાં કેટલા લોકો વસવાટ કરી શકશે ‐ 10 લાખ
222. IERSના આંકડા અનુસાર છે લાં 50 વષર્નો સૌથી ટૂંકો િદવસ કયો હતો - 9 ુ લાઈ 2020
223. ધરતીનો ગોળો કુલ કેટલા પિરભ્રમણ કરે છે – બે
224. ધરતીના ગોળાની પોતાની ધરી પરના પિરભ્રમણમાં સરે રાશ કેટલો ઘટાડો થયો છે ‐ 0.05 િમ લસેક ડ
225. 1 સેક ડ બરાબર કેટલા િમિલસેક ડ થાય – 1000
226. વૈિ કકક્ષાએ ધરતીના પિરભ્રમણ અને સમય માપન પર કયુ સંગઠન નજર રાખે છે - ધ ઈ ટરનેશનલ અથ રોટશન એ ડ
રફર સ િસ ટમ (આઈઈઆરએસ)
227. ધરતી 24 કલાકમાં પોતાની ધરી પર એક પિરભ્રમણ કરે છે , એમાં કેટલા સેક ડનો સમાવેશ થાય છે ‐ 86,400
228. ઉ રાયણ પવર્માં ઘાયલ પક્ષીઓની સારવાર માટે ગુજરાત સરકાર- વેિ છક સં થાઓ

ારા કયું અિભયાન

ચલાવવામાં આવે છે - ક ુ ણા અ ભયાન
229. કરુણા અિભયાન 2021નો સમયગાળો જણાવો - તા.10 થી 20

ુ ર 2021
આ

230. ગુજરાત સરકાર ારા પશુઓની સારવાર માટે ચલાવવામાં આવતી એનીમલ હે પલાઇન નંબર જણાવો - 1962
231. ગુજરાતમાં ઓનલાઇન ભરતી મેળા પખવાિડયાનો પ્રારં ભ ક્યારથી થયો- 13

ુ ર 2021
આ

232. સમગ્ર દે શમાં પ્રથમવાર એક િસંગલ કોલથી શૈક્ષિણક અને કારિકદ લક્ષી માિહતી-માગર્દશર્ન મળી રહે માટે તા તરમાં
ગુજરાત સરકારે કઈ નવી પહેલ કરી છે - રોજગાર સે ુ
233. ગુજરાતમાં ખાનગી અને જાહેર ક્ષેત્રની રોજગારી અંગે માગર્દશર્ન મળી રહે તે માટે કઈ પહેલ કરવામાં આવી છે રોજગાર સે ુ
234. ગુજરાત સરકારની

મ અને રોજગાર િવભાગ અંતગર્ત 'રોજગાર સેત'ુ માટે નો કોલ સે ટર નંબર જણાવો - 63‐57‐390‐

390
235. તા તરમાં ગુજરાત સરકાર ારા પ્રવાસનને વધુ બળ આપવા કઈ નીિત જાહેર કરાઈ -

ુ રાત
જ

વાસન નીિત

236. તા તરમાં ગુજરાત સરકારે જાહેર કરે લી નવી પ્રવાસન નીિતનો સમયગાળો જણાવો - વષ 2021‐25
237. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત હોટે લ ઉ ોગમાં લઘુતમ એક કરોડના રોકાણ ઉપર

કેટલા ટકા

સબિસડી અપાશે - 20%
238. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત કેટલા કરોડથી વધુના એ યુઝમે ટ- થીમ પાકર્

વા રોકાણ ઉપર

સરકાર જમીન લીઝ ઉપર આપશે - . 500/‐ કરોડ
239. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત કે ટલા માણસોની ક્ષમતાવાળા ક વે શન સે ટર માટે રોકાણના 15
ટકા સબિસડી અપાશે - 2500
240. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત વેલનેસ િરસોટર્ માટે કેટલા ટકા સબિસડી અપાશે – 15%
241. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત હોિ પટાિલટી તાલીમ સં થા માટે કેટલા ટકા સબસીડી અપાશે - 15%
242. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત ટે ટ, મોટેલ, કોટેજ વગેરે માટે રોકાણના કે ટલા ટકા સબિસડી અપાશે
- 15 %
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243. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત

કે રેવાન માટે રોકાણના કેટલા ટકા મહ મ

િપયા 10 લાખની

મયાર્દામાં સબિસડી અપાશે - 15 %
244. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત એડવે ચર ટુિરઝમમાં કેટલા ટકા મહ મ

િપયા 15 લાખની

મયાર્દામાં સબિસડી અપાશે - 15%
245. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત

સેઇિલંગ

ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર માટે કેટલા ટકા મહ મ

.25

લાખની

મયાર્દામાં સબિસડી અપાશે – 15 %
246. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત ઇ- વાહનો ઉપર કેટલા ટકા સબિસડી અપાશે-15%
247. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત િવદે શીઓને ન ધાયેલી હોટલમાં અને ગરવી શો મમાં કેટલા ટકા
િડ કાઉ ટ અપાશે - 15% અને 10%
248. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત

નવા પ્રવાસન એકમોને કેટલા વષર્ માટે 100 ટકા ઇલેિક્ટ્રિસટી

ડ ટુ ીમાંથી માફી અપાશે - 5 વષ
249. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત નવા પ્રવાસન એકમોને

ટે પ- ડયુટી ન ધણી ફીમાંથી કેટલા ટકા

િરઇ બસર્મે ટ અપાશે - 100%
250. નવી ગુજરાત પ્રવાસન નીિત 2021‐25 અંતગર્ત ટુિર ટ ગાઈડના માિસક પગારના 25% એટલે મહ મ કેટલા હજાર
સુધી પાંચ વષર્ માટે સરકાર ચ ૂકવશે - . 4000/‐
251. ગુજરાત સરકારના પ્રવાસન મંત્રીનું નામ જણાવો -

ી જવાહરભાઈ ચાવડા

252. ભારતમાં ઈલેક્ટ્રીક વાહન નીિત અપનાવનાર પ્રથમ રા ય જણાવો - કણાટક
253. િવ ની સૌથી મ ૂ યવાન ઇલેક્ટ્રોિનક કાર કંપની ટે લા ભારતમાં કયા શહેરમાં તેન ું પ્રથમ યુિનટ શ કરશે - બગ ુ ુ
254. કે દ્ર સરકાર ારા તૈયાર કરાયેલા ત્રણ કૃિષ કાયદા ઉપર તા તરમાં કોના ારા ટે મ ૂકવામાં આ યો છે 255. સુપ્રીમ કોટર્

ારા કૃિષ કાયદાના ઉકેલ માટે તા તરમાં કયા કયા સ યોની કિમટી બનાવવામાં આવી છે -

માન, અિનલ ધનવત, ડૉ.

ુ ે દરિસહ
પ

ુ ાટ
લ

મોદ જોષી અને અશોક

256. સુપ્રીમ કોટર્ ના મુખ્ય યાયમ ૂિતર્ન ું નામ જણાવો -

ુ ીમ કોટ

ી એસ.એ.બોબડ

257. ભારતમાં 'રા ટ્રીય યુવા િદવસ' ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે - 12

ુ ર
આ

ુ ર 1902
આ

258.

વામી િવવેકાનંદનો જ મ િદવસ જણાવો - 12

259.

વામી િવવેકાનંદની પુ યિતિથ જણાવો - 04 ુ લાઈ 1902

260. ગુજરાત રા ય યુવક બોડર્ ન ું નવું નામાિભધાન શુ કરવામાં આ યુ હતુ - વામી િવવેકાનંદ

ુ રાત રા ય
જ

ુ ા બોડ
વ

261. તા તરમાં કે દ્ર સરકારે ભારતીય વાયુ સેના માટે કયા વદે શી યુ િવમાન ખરીદવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે તેજસ માક A1 LCA
262. કે દ્ર સરકાર ારા ભારતીય વાયુ સેના માટે તા તરમાં કે ટલા વદે શી યુ િવમાન ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે - 83
263. કે દ્ર સરકાર ારા ભારતીય વાયુ સેના માટે વદે શી યુ િવમાન ખરીદવા અ યાર સુધીના સૌથી મોટા કેટલા િપયાના
સોદાને મંજૂરી આપી છે - .48,000 કરોડ
264. ભારતીય વાયુ સેના માટે 83 વદે શી યુ

િવમાન

તેજસ કઈ સં થા

ારા તૈયાર કરવામાં આવશે -

હ ુ તાન

એરોનો ટ સ લિમટડ
265.

વદે શી યુ િવમાન તેજસમાં વદે શી િવિવધ પ ૂજાર્- પાટ્ર્ સની ટકાવારી વધારીને કે ટલા ટકા કરાશે - 60%

266.

વદે શી િવમાન તેજસની િવશેષતા જણાવો - લાઈટ કો બેટ એર ા ટ(LCA)

267. ફોથર્ જનરે શન

વદે શી યુ

િવમાન તેજસમાં કેટલા ટકા કાબર્ન ફાઇબર અને એ યુિમિનયમ એલોય-ટાઇટેિનયમ

વપરાયું છે - 42% અને 43%
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268.

વદે શી યુ િવમાન તેજસની કેટેગરી જણાવો -હવાથી હવામાં અને હવાથી જમીન ઉપર માર કરવા સ મ

269.

વદે શી યુ િવમાન તેજસ નામ કોના ારા આપવામાં આ યું હત-ું ૂવ વડા ધાન વ.અટલ બહાર બાજપેઈ

270. ભારતના વતર્માન સંરક્ષણ મંત્રીનું નામ જણાવો 271. તા તરમાં

ી રાજનાથિસહ

ગુજરાત એસ.ટી. િનગમને સતત ત્રીજા વષેર્ કયો કે દ્રીય એવોડર્ અપાયો -

ા સપોટ િમિન ટસ

રોડ

સેફટ એવોડ-2020‐21
272. ગુજરાત એસ.ટી. િનગમ એક લાખ િક.મી.એ કેટલો અક માત રે ટ ધરાવે છે - 0.06
273. ગુજરાત એસ.ટી. િનગમને અગાઉ કયા કયા વષેર્ 'ટ્રા સપોટર્ િમિન ટસર્ રોડ સેફટી એવોડર્ ' અપાયો છે - વષ 2018‐
19 અને વષ 2019‐20
274. 'ટ્રા સપોટર્ િમિન ટસર્ રોડ સેફટી એવોડર્ -2020‐21' અંતગર્ત કે ટલી ઇનામી રકમ ગુજરાત એસ.ટી.ને આપવામાં આવી . 2 લાખ
275. ગુજરાત સરકારના વાહન યવહાર મંત્રીનું નામ જણાવો 276. તા તરમાં કે દ્ર સરકાર

ી આર.સી.ફળ ુ

ારા ગાયના છાણમાંથી તૈયાર કરાયેલ કયો ઇકો ફ્રે ડલી કલર લો ચ કરવામાં આ યો -

ા ૃિતક કલર
277. પ્રાકૃિતક કલર કઈ સં થા ારા તૈયાર કરાયો છે - ખાદ
278. તા તરમાં 'ખાદી પ્રાકૃિતક કલર' કયા કે દ્રીય મંત્રી

ામો ોગ
ારા લો ચ કરવામાં આ યો - માગ-પ રવહન મં ી

ી નીિતન

ગડકર
279. પ્રાણી ક યાણ પખવાડીયું કયારે ઉજવવામાં આ યું - તા. 14 થી ર1

ુ ર -2021
આ

ુ ર પ્રિત વષર્ પ્રાણી ક યાણ પખવાડીયું ઉજવવામાં આવે છે - અબોલ
280. કયા હેતસ
જન

ાણીઓ

યે

ેમ, ક યાણ તથા

િૃ ત માટ

281. વષર્ ૨૦૨૦માં પ્રાણી ક યાણ પખવાિડયાની ઉજવણી દરિમયાન કેટલા અબોલ પ્રાણીઓની સારવાર કરી સાજા કરાયા
હતા - 1.16 લાખથી વ ુ
282. ગુજરાતમાં કે ટલા િજ લામાં પ્રાણી રતા િનવારણ સિમિત કાયર્રત છે – તમામ 33 જ લા
283. કઈ સં થા ારા પ્રાણી ક યાણ પખવાડીયાની ઉજવણી કરવામાં આવે છે -

ુ રાત
જ

ાણી ક યાણ બોડ

284. ભારતભરમાં ૧૪મી જા યુઆરીના રોજ કયા તહેવારની અલગ અલગ નામથી રીત-િરવાજથી ઉજવણી કરાઈ છે મકરસં ાંિત પવ
ુ સં ાંત
285. મકરસંક્રાંિત પવર્ની જ મુ-કા મીરમાં કયા નામથી ઉજવણી કરવામાં આવે છે - િશ ર
286. હિરયાણા, િહમાચલપ્રદે શ અને પંજાબમાં મકરસંક્રાંિત પવર્ની કયા નામથી ઉજવણી કરવામાં આવે છે - માઘી/લોહર
287. ૧૪મી જા યુઆરીના રોજ િબહાર અને ઝારખંડમાં કયો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે - મકર સં ાત
288. ૧૪મી જા યુઆરીના રોજ મહારા ટ્ર, મ યપ્રદે શ અને ઓિડશામાં કયો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે - મકર સં ાિત
289. ૧૪મી જા યુઆરીના રોજ ગુજરાત અને રાજ થાનમાં કયો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે - ઉતરાયણ
290. આસામ સિહત ઉ ર પ ૂવર્ના રાજયોમાં ઉતરાયણનો પવર્ કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે - માઘ/ બ ુ
291. ૧૪મી જા યુઆરીના રોજ ઉ રપ્રદે શમાં કયા પવર્ની ઉજવણી કરાઈ છે - કચેર
292. પિ મ બંગાળમાં ઉતરાયણનો પવર્ કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે - પોશ સં ાિત
293. કણાર્ ટકમાં ઉતરાયણનો પવર્ કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે - મકર સં માના
294. કેરળમાં ઉતરાયણનો પવર્ કયા નામથી ઉજવવામાં આવે છે - મકારા િવલા ુ
295. આંધ્રપ્રદે શમાં પે ા પંડુયા પવર્ની ઉજવણી કયારે કરવામાં આવે છે – 14
296. તાિમલનાડુમાં પ ગલ પવર્ની ઉજવણી કયારે કરવામાં આવે છે - 14

ુ ર
આ
ુ ર
આ
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297. ગુજરાતી હા ય સાિહ યકાર િવનોદ ભ નો જ મિદવસ જણાવો - 14

ુ ર -1938
આ

298. હા ય લેખક િવનોદ ભ ની આ મકથાનું નામ જણાવો – એવા ર અમે એવા
299. તા તરમાં દૂ ધસાગર ડેરીના નવા ચેરમેન તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ -

ી અશોક ચૌધર

300. દૂ ધસાગર ડેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે - મહસાણા
301. જામનગરમાં

.15 કરોડના ખચેર્ કયું નવું ભ ય પોટ્ર્ સ

યુિઝયમ બનવા જઈ ર ું છે - રણ તિસહ

પોટ ્

ુ ઝયમ
302. અંદા

ઉ સવ કયા રા યમાં ઉજવાય છે - તિમલના ુ

2000 વષર્ જૂનો Jallikattu‐જ લીક

303. તિમલનાડુમાં હજારો વષર્ જૂની બળદની કાબ ૂમાં લેવાની રમત કયા નામે ઓળખાય છે - જ લીક
304. તિમલનાડુની પ્રાચીન રમત જ લીક નો તા તરમાં ક્યારે પ્રારં ભ થયો - મકરસં ાંિત-તા.14.01.2021
305. ભારતીય વાયુસન
ે ામાં આગામી સમયમાં કુલ કેટલા વદે શી યુ િવમાન તેજસ સામેલ કરવામાં આવશે -123
306. તા તરમાં િવ માં સૌથી વધુ ચચાર્ જગાવનાર whatsapp એપની હરીફ િસગ્નલ એપના કો- ફાઉ ડરનું નામ જણાવો ાયન એકટન
307. િસગ્નલ એપના કો-ફાઉ ડર કયા દે શના વતની છે - USA
308. whatsapp એપના સ કનું નામ જણાવો -

ાયન એકટન
ુ ર
આ

309. ભારતીય સેના િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે - 15

310. 15 જા યુઆરી 2021 કેટલામાં ભારતીય સેના િદવસ ઉજવાયો - 73
311. ભારતીય સેના િદવસની ઉજવણી િનિમ ે રા ટ્રીય કક્ષાની પરે ડ ક્યા યોજાઇ હતી - નવી દ હ
312.

વતંત્ર ભારતના ભારતીય સેનાના સૌપ્રથમ ભારતીય કમા ડર ઇન ચીફનું નામ જણાવો- ક. એમ. ક રઅ પા

313. સૌપ્રથમ

ક્યારે ભારતીય કમા ડર ઇન ચીફ

ારા ભારતીય સેનાની કમાન અંગ્રેજો પાસેથી સંભાળી હતી - 15

ુ ર 1949
આ
314. ભારતીય સેનાના વતર્માન જનરલનું નામ જણાવો - એમ.એમ. નરવણે
315. ભારતીય સેનાનું વડુ મથક ક્યાં આવેલ ું છે - નવી દ હ
316. સંગીતકાર ઓ. પી. નૈયરનો જ મ િદવસ જણાવો – 15
317. સંગીતકાર ઓ. પી. નૈયરનું પુ નામ જણાવો - ઓમકાર
318. તા તર જા યુઆરી 2021માં ચટં ૂ ણીપંચ

ુ ર -1926
આ
સાદ નૈયર

ારા જાહેર કરવામાં આવેલ નવી મતદાર યાદી મુજબ ગુજરાતમાં કુલ

મતદારોની સંખ્યા જણાવો - 4,72,43,631
319. તા તરમાં ચટં ૂ ણીપંચ

ારા ગુજરાતમાં કઈ તારીખની િ થિતએ નવી મતદારયાદી જાહેર કરાઈ - 15

ુ ર
આ

2021
320. ચટણીપં
ંૂ
ચ ારા કઈ તારીખની િ થિતએ 18 વષર્ની વય ધરાવતાં યુવાનોને મતદાર યાદીમાં સમાવવામાં આવે છે 01

ુ ર
આ

321. જા યુઆરી 2021માં ચટણીપં
ંૂ
ચ

ારા જાહેર કરાયેલી

મતદાર યાદી મુજબ 18‐19 વય જૂથના કેટલા નવા મતદારો

ઉમેરાયા છે - 6,30,775
322. જા યુઆરી 2021માં ચટં ૂ ણીપંચ ારા જાહેર કરાયેલી મતદાર યાદી મુજબ ગુજરાતમાં પુરુષ મતદારોની સંખ્યા જણાવો
- 2,45,05,452
323. જા યુઆરી 2021માં ચટં ૂ ણીપંચ

ારા જાહેર કરાયેલી

મતદાર યાદી મુજબ ગુજરાતમાં મિહલા મતદારોની સંખ્યા

જણાવો - 2,27,36,865
324. જા યુઆરી 2021માં ચટં ૂ ણીપંચ ારા જાહેર કરાયેલી મતદાર યાદી મુજબ ગુજરાતમાં ત્રીજી જાિતના મતદારોની સંખ્યા
જણાવો - 1,314
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325. િવ ના સૌથી મોટા કોરોના મહામારી િવરુ

રસીકરણ મહાયજ્ઞનો ભારતમાં વડાપ્રધાન ીના હ તે

ક્યારે

નવી

િદ હીથી વીિડયો કો ફર સથી પ્રારં ભ થયો - 16.01.2021
326. ભારતમાં બનેલી બે વદે શી કોરોના વેિક્સન ઉપર સં કૃત ભાષામાં શું લખેલ ું છે - 'સવ સં ુ િનરામયા'
327. ભારતભરમાં કોરોના રસીકરણના પ્રથમ િદવસે એક સાથે કે ટલા સે ટર ઉપર રસીકરણ અિભયાન પ્રારં ભ થયો - 3351
328. ભારતમાં કોરોના રસીકરણ માટેનો હે પલાઇન નંબર જણાવો - 1075
329. ભારતમાં કોરોના વેિક્સન મેળવનાર પ્રથમ કોરોના વોિરયસર્ન ું નામ જણાવો -સફાઈ કામદાર મનીષ ુ માર, AIIMS
દ હ
330. ભારતમાં કોરોના વેિક્સન લેનાર પ્રથમ સાંસદ અને પક્ષ જણાવો - ડો ટર મહશ શમા,BJP
331. ભારતમાં કોરોના રસીકરણમાં સૌપ્રથમ કઈ બે

વદે શી

વેિક્સનનો ઉપયોગ કરવામાં આ યો - કોિવિશ ડ

અને

કોવે સન
332. સમગ્ર િવ માં કોરોના રસીકરણ શ કરનાર ભારત કેટલામો દે શ બ યો - 31
333. કોરોના રસીકરણના કુલ બે ડોઝમાંથી બીજો ડોઝ અંદા

કેટલા િદવસ પછી આપવામાં આવશે - 28

દવસ

334. ગુજરાતમાં કોરોના રસીકરણનો રા ય યાપી પ્રારં ભ મુખ્યમંત્રી ી િવજય પાણીની ઉપિ થિતમાં કયા થળે થી કરાયો
- િસિવલ હો પટલ અમદાવાદ
335. ગુજરાતમાં કોરોના વેિક્સન લેનારને કયો ખાસ બેઝ આપી સ માિનત કરાશે -'મ કોરોના વે સન લીધી છે '
336. ગુજરાતમાં પ્રથમ િદવસે કેટલા સે ટર ઉપર કોરોના વેિક્સન અિભયાન પ્રારં ભ કરાયો - 161
337. સમગ્ર ભારતમાં કોરોના રસીકરણના પ્રથમ િદવસે સૌથી વધુ કયા રા યમાં રસી અપાઇ-

દશ,16963

338. જા યુઆરી 2021માં કેટલામાં ભારતીય આંતરરા ટ્રીય િફ મ મહો સવ-2021નો શુભારં ભ થયો - 51મા
339. જા યુઆરી 2021માં ભારતીય આંતરરા ટ્રીય િફ મ મહો સવનું આયોજન ક્યાં થયું હતું - પણ ,ગોવા
340. ઈ ટરનેશનલ ઈિ ડયન િફ મ એકેડેમીનું આયોજન કોના

ારા કરવામાં આવે છે - ક ીય

ૂચના અને

સારણ

મં ાલય, ભારત સરકાર
341. આઈફા-2021નો સમયગાળો જણાવો - તા.16

ુ ર થી 24
આ

342. કે દ્રીય સ ૂચના અને પ્રસારણ મંત્રીનું નામ જણાવો 343. તા તરમાં ભારતના વડાપ્રધાન

ી

કાશ

ુ ર 2021
આ
વડકર

ી ારા ટાટર્ અપ માટે કેટલી પ્રારં િભક મ ૂડીની જાહેરાત કરવામાં આ યું છે - .1,000

કરોડ
344. તા તરમાં કે દ્ર સરકારના માટર્ િસટી રે િ કંગ-2020માં ભારતના કયા શહેરને પ્રથમ રે િ કંગ અપાયું છે - વારાણસી
345. તા તરમાં કે દ્ર સરકારના માટર્ િસટી રે િ કંગ-2020માં ભારતના કયા શહેરને 2,3

અને 4th રે િ કંગ અપાયું છે -

ભોપાલ, રુ ત અને અમદાવાદ
346. તા તરના UN ઇ ટરનેશનલ માઇગ્રેશન અહેવાલ-2020 મુજબ વષર્ 2020ની િ થિતએ કયા દે શના સૌથી વધુ લોકો
િવદે શમાં વસવાટ કરે છે અને કેટલા - ભારત, 1.8 કરોડ
347. UN ઇ ટરનેશનલ માઇગ્રેશન અહેવાલ-2020 મુજબ િવદે શમાં વસવાટ મામલે કયો દે શ પ્રથમ ક્રમે છે - ભારત
348. UN ઇ ટરનેશનલ માઇગ્રેશન અહેવાલ-2020 મુજબ િવ માં કેટલા કરોડ લોકો અપ્રવાસી છે - 28 કરોડ
349. UN ઇ ટરનેશનલ માઇગ્રેશન અહેવાલ-2020 મુજબ િવ માં સૌથી વધુ અપ્રવાસી કયા દે શમાં છે - અમે રકા, 5.1 કરોડ
350. UN ઇ ટરનેશનલ માઇગ્રેશન અહેવાલ-2020 મુજબ પ ૃ વી ઉપર દર 30માંથી કેટલામી યિક્ત પ્રવાસી ભારતીય છે - 23મી
351. િવદે શમાંથી પોતાના દે શમાં નાણા મોકલવા બાબતે િવ માં કયો દે શ પ્રથમ ક્રમે છે - ભારત
352. તા તરમાં વડાપ્રધાન

ી નરે દ્ર મોદી

ારા ટે ય ૂ ઓફ યુિનટી-કેવિડયાને જોડતી કેટલી નવી ટ્રેનને નવી િદ હીથી

િવડીયો કો ફર સના મા યમથી લીલીઝંડી અપાઈ - 08
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353.

ટે ય ૂ ઓફ યુિનટી- કે વિડયાને તા તરમાં કઈ કઈ નવી ટ્રે ન

બ
ંુ ઈ,

ારા જોડવામાં આ યું છે - વારાણસી, દાદર-

અમદાવાદ, િનઝા ુ ન, ર વા, ચે ઇ, તાપ નગર અને કવ ડયા
354. ભારતનું પ્રથમ ગ્રીન િબ ડીંગ રે લવે ટેશનનું નામ જણાવો - કવ ડયા
355. તા તરમાં અવસાન પામનાર પ ભ ૂષણ િવ તા ઉ તાદ ગુલામ મુ તફાનું ક્ષેત્ર જણાવો 356. ભારતમાં"રા ટ્રીય માગર્ સલામિત માસ"નો સમયગાળો જણાવો - 18
357. અમેિરકાના નવા પ્રમુખ જો બાઇડેનની

યાત શા ીય સંગીત

ુ ર થી 17 ફ આ
ુ ર 2021
આ

ટીમમાં કેટલા મ ૂળ ભારતીય અમેિરકનનો સમાવેશ થાય છે - 20

માં 13

મ હલા
358. આગામી સમયમાં ભારત પાસેથી કોરોના વેિક્સન મેળવનાર િવ નો પ્રથમ કયો દે શ બનશે -

ા ઝલ

ુ િસવાયના કયા દે શને આમંત્રણ આપવામાં આ યું છે - ભારત
પ

359. G‐7 સિમટ 2021 માટે તા તરમાં

360. આગામી સમયમાં G‐7 સિમટ 2021 કયા દે શમાં યોજાશે 361. G‐7 સિમટ 2021 ક્યારે યોજાશે- 11થી 13

ટન

ૂન 2021

362. G‐7 એટલે શું - સાત દશોનો સ ૂહ
ુ ર -1917
આ

363. પ્રિસ

તાિમલ અિભનેતા તેમજ રાજકીય નેતા એમ.જી.રામચંદ્રનનો જ મિદવસ જણાવો - 17

364. પ્રિસ

તાિમલ અિભનેતા એમ.જી. રામચંદ્રન કયા રા યના મુખ્યમંત્રી બ યા હતા – તાિમલના ુ

365. પ્રિસ

તાિમલ અિભનેતા એમ.જી. રામચંદ્રનને કયા રાજકીય પક્ષની થાપના કરી હતી - ઓલ ઇ ડયા

ુ ે
ન

િવડ

કઝગમ (એઆઈડ એમક)
366. જા યુઆરી-2021માં GTUનો કેટલામો પદવીદાન સમારોહ ક્યાં યોજાયો – 10 તથા મહા મા મં દર-ગાંધીનગર
367. જા યુઆરી-2021માં GTUનો 10મો પદવીદાન સમારોહ કોની ઉપિ થિતમાં યોજાયો
એનાયત કરાઈ હતી - રાજયપાલ આચાય દવ ત અને
368. GTUનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -

ુ રાત ટકનોલો કલ
જ

369. GTUના વતર્માન કુલપિતનું નામ જણાવો -

માં 1,06,511 િવ ાથીર્ને પદવી

ુ યમં ી િવજય પાણી
િુ નવિસટ

ો. ડૉ. નવીન શેઠ

ુ તે વરણી કરાઈ હતી- વડા ધાન નર
370. જા યુઆરી-2021માં સોમનાથ ટ્ર ટના નવા ચેરમેન તરીકે કોની સવાર્નમ
371. PM મોદી પહેલાં કયા વડાપ્રધાન સોમનાથ ટ્ર ટના ચેરમેન બ યા હતા - મોરાર

મોદ

દસાઈ

ુ તે
372. જા યુઆરી-2021માં સોમનાથ ટ્ર ટી મંડળની કેટલામી ઓનલાઈન બેઠકમાં ચેરમેન તરીકે PM મોદીની સવાર્નમ
વરણી કરાઈ હતી - 120
373. મોરારજી દે સાઈ કયા વષર્ દરિમયાન સોમનાથ ટ્ર ટના અ યક્ષ હતા – વષ 1966 થી 1995
374. તા.૧૭ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ ગુજરાતમાં વડાપ્રધાન મોદી

ારા નવી િદ હીથી કયા મેટ્રો પ્રો ક્ટનું ઈ-ભ ૂિમપ ૂજન

કરાયું ‐ રુ ત અને અમદાવાદ
375. અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટના બીજા તબક્કામાં કેટલા િક.મી.નું નેટવકર્ બનાવાશે, માં બે કોિરડોર હશે ‐ 28.25
376. અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટનો 22.8 િક.મી.નો પહેલો કોિરડોર કયાં સુધીનો હશે ‐ મોટરા ટ ડયમથી મહા મા મં દર
377. અમદાવાદ મેટ્રો રે લ પ્રો ક્ટનો 5.4 િક.મી.નો બીજો કોિરડોર કયાં સુધીનો હશે -

ુ ી ગ ટ િસટ
એનએલ થ

378. કુલ બે કોિરડોરનો સુરત મેટ્રો પ્રો ક્ટ કે ટલા િક.મી.નો હશે ‐ 40.35
379. સુરત મેટ્રો પ્રો ક્ટનો 26.61 િક.મી.નો પ્રથમ કોિરડોર કયાં સુધીનો હશે - સરથાણાથી

મ િસટ

380. સુરત મેટ્રો પ્રો ક્ટનો 18.74 િક.મી.નો બીજો કોરીડોર કયાં સુધીનો હશે ‐ ભેસાણથી સારોલી
381. પ્રજાસ ાક િદન પરે ડ-2021માં પ્રથમવાર આ વષેર્ કયા િવમાન પરે ડમાં ભાગ લેશે ‐ રાફલ
382. IAF પરે ડ-2021ની થીમ જણાવો - મેક ઈન ઈ ડયા
383. પ્રજાસ ાક િદન પરે ડમાં રાફેલ, સુખોઇ-૩૦, િમગ ૨૯, જગુઆર સિહત કુલ કે ટલા િવમાનો ભાગ લેશે ‐ ુ લ 42
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384. તા તરમાં સુરક્ષાદળો માટે કયુ િવશેષ બાઇક એ યુલ સ િવકસાવવામાં આ યું - ર

તા

385. સુરક્ષાદળો માટે કોના ારા સંયકુ ત પે ‘રિક્ષતા’ બાઈક િવકસાવાયુ ‐ CRPF અને DRDO
386. પાિક તાનમાં કયા વષર્થી અલગ િસંધ ુ દે શની માંગ થઇ રહી છે ‐ 1967
387. પાિક તાન સરકારે િસંધ પ્રદે શના રહેવાસીઓ પર કઈ ભાષા લાદી દે તાં વષર્ ૧૯૬૭માં િસંધ ુ દે શની માગ શ થઇ હતી
–ઉ ૂ
388.

ુ ર -1842
આ

યાયમ ૂિતર્ મહાદે વ ગોિવંદ રાનડેનો જ મ િદવસ જણાવો - 18

389. મહા મા ગાંધીના રાજકીય ગુ નું નામ જણાવો - ગોપાલ ૃ ણ ગોખલે
390. મહા મા ગાંધીના રાજકીય ગુ ગોપાલકૃ ણ ગોખલેના ગુરુન ું નામ જણાવો - મહાદવ ગોિવદ રાનડ
391. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગુજરાત ચટં ૂ ણી આયોગને કયો એવોડર્ મ યો હતો 392. શહેરી સં થાઓમાં નાગિરકલક્ષી આંતરમાળખાકીય

ે ઠ

ટ
ં ૂ ણી આયોગ એવોડ

યવ થા અને લોકશાહી મ ૂ યોના સંવધર્નની બાબતો માટે

રા ટ્રીયકક્ષાએ કઈ સં થા કાયર્રત છે ‐ જના હ સં થા-બ લોર
393. વતર્માન કે દ્રીય ગૃહ અને શહેરી બાબતોના રાજય મંત્રીનું નામ જણાવો - હરદ પિસહ

ુ
ર

394. તા.૧૯ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી િવજય પાણીએ કઈ નવીન યોજનાની જાહેરાત કરી હતી ‘ ુ યમં ી બાગાયતી િવકાસ િમશન’
395. ‘મુખ્યમંત્રી બાગાયતી િવકાસ િમશન’અંતગર્ત રા યના પાંચ િજ લાના ૨૦ હજાર હેક્ટર બંજર જમીનો કોને બાગાયતી
ખેતી માટે ભાડેપ ે અપાશે - કોપ રટ હાઉિસસ, મોટા ખે ૂતો તથા સં થાઓ
396. મુખ્યમંત્રી બાગાયત િવકાસ િમશન અંતગર્ત િનિ ત કરે લી સરકારી જમીનો પહેલાં કેટલા વષર્ િવનામ ૂ યે ઉપજાઉ
બનાવવા માટે અને એ પછી કેટલા વષર્ માટે લીઝથી અપાશે ‐ 5 તથા 30
397. ‘મુખ્યમંત્રી બાગાયતી િવકાસ િમશન’અંતગર્ત રા યના કયા પાંચ િજ લાની બંજર જમીનો બાગાયતી ખેતી માટે
ભાડેપ ે અપાશે - ક છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને

રુ નગર

398. ગુજરાતના વતર્માન કૃિષ મંત્રીનું નામ જણાવો - આર.સી. ફળ ુ
399. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગુજરાત સરકારે ડ્રેગન ટનું નવું સં કૃત નામ કયુ આ યું - કમલમ
400. ગુજરાત સરકાર ારા ડ્રેગન ટને અપાયેલા કમલમ નામને કોણે મંજૂરી આપી હતી - ઈ ડયન એ
401. કેક્ટસ

ક ચર રસચ

વા છોડ ઉપર ઉગતા ડ્રેગન ટનો શું ઉપયોગ થાય છે ‐ યવન ાશ અને અ ય ઔષિધમાં

402. 26 જુલાઈ‐2021ના રોજ વડા પ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ કયા કાયર્ક્રમમાં ગુજરાતમાં ડ્રેગનની ખેતી બાબતે ક છના
ખેડૂતોની મહેનતની પ્રસંશા કરી હતી – મન ક બાત
403. તા. 20થી 24 જા યુઆરી-2021 દરિમયાન ભારત અને ક્યા દે શ વ ચે યુ અ યાસ યોજાશે – ા સ
404. તા. 20થી 24 જા યુઆરી-2021 દરિમયાન કયા

થળે ભારત અને ફ્રાંસ વ ચે યુ

અ યાસ યોજાશે – જોધ રુ

(રાજ થાન)
405. તા. 23 જા યુઆરી-2021ના રોજ સુભાષચંદ્ર બોઝની કેટલામી જ મજયંિત ઉજવાશે - 125
406. કે દ્ર સરકાર નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝના જ મ િદવસને કયા િદવસ તરીકે ઊજવશે ‐ પરા મ દવસ
407. વડા પ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ નેતાજીની ૧૨૫મી જ મજયંતીની ભ ય ઉજવણી માટે કે ટલા સ યોની ઉ ચ કક્ષાની
સિમિતની રચના કરી હતી ‐ 85
408. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ભારતીય િક્રકેટ ટીમનો કયા દે શ સામે 2-1થી ઐિતહાિસક બોડર્ ર ગ્રાવ કર ટે ટ
હતો - ઓ

ેણી િવજય થયો

લયા

409. ભારત-ઓ ટ્રેિલયા િક્રકે ટ ટીમ વ ચે યોજાયેલી ૪ ટે ટમેચની બોડર્ ર ગ્રાવ કર
ખેલાડીનું નામ જણાવો - ઓ

ેણીમાં મેન ઓફ ધ િસિરઝ િવ તા

લયન બોલર પેટ કિમ સ
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410. ઓ ટ્રેિલયન િક્રકે ટ ટીમ છે લે કયા વષર્થી િબ્રસબેનમાં કયારે ય હાયુર્ નહોતુ ‐ વષ-1988
411. કયા ભારતીય િક્રકેટ કે ટનની આગેવાનીમાં ભારતે વષર્-૨૦૨૧માં ઓ ટ્રેિલયા સામેની બોડર્ ર ગ્રાવ કર ટે ટ
હતી -

જ

ેણી જીતી

ા રહાણે

412. USAની રાજધાની કઈ છે - વોિશ ટન
413. ભારત સરકાર કેટલા પાડોશી દે શોને કોરોનાની કોવેિક્સન રસીને દાન કરશે – 6
414. ભારત સરકાર કયા છ દે શને કોરોના વેિક્સનના ૧ કરોડ ડોઝ દાનમાં આપશે ‐ અફઘાિન તાન,

ુ ાન, બાં લાદશ,
ત

નેપાળ, માલ દવ અને મોરિશયસ
415. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં િબ્રટનમાં ત્રાટકેલ ુ વાવાઝોડુન ું નામ જણાવો -

ટોફર

416. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં િબ્રટનમાં કયા થળે િક્ર ટોફર વાવાઝોડુ ત્રાટકેલ ુ હતુ - સાઉથ, યોકશાયર
417.

ુ ઓફ સેવન (G‐7)ને કયો સમ ૂહ પણ કહેવામાં આવે છે ‐ ક
પ

ૂિનટ ઓફ વે

ૂઝ એટલે ક

ૂ યોનો આદર કરતો

સ ૂહ
418. G‐7ના મુખ્ય િસ ાંત કયા છે - વતં તા, માનવાિધકારોની ર ા, લોકશાહ અને કાયદા ંુ શાસન અને સ ૃ

તેમજ

સતત િવકાસ
419. તા.૨૩ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ ભારતીય રે લવે ારા હાવડા-કાળકા મેલને કયુ નવું નામ અપાયું - નેતા

એ સ ેસ

420. હાવડા-કાળકા મેલ ટ્રેનનો પ્રારં ભ કયારે થયો હતો - વષ-1866
421. વતર્માન કે દ્રીય રે લવે મંત્રીનું નામ જણાવો -

ી િપ ૂષ ગોયલ

422. 2nd ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં કયુ રા ય સતત બીજા વષેર્ પ્રથમ આ યું – કણાટક
423. 2nd ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં ગુજરાતનો ક્રમ જણાવો – આઠમો
424. 2nd ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં પ્રથમ ક્રમ મેળવનારો કે દ્ર શાિસત પ્રદે શનું નામ જણાવો - દ હ
425. 2nd ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં કયા પ ૂવ તર પવર્તીય રાજયએ પ્રથમ ક્રમ મેળ યો - હમાચલ

દશ

426. 2nd ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં મોટાં રા યોનો સરે રાશ કોર કેટલો ર ો હતો - 25.35
427. 2nd ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં કણાર્ટકે કે ટલો કોર કય હતો - 42.5
428. ઈિ ડયન ઈનોવેશન ઈ ડેક્સ કઈ સં થા ારા જાહેર કરવામાં આવે છે - નીિત પંચ
429. નીિતપંચના વતર્માન ઉપા યક્ષ અને CEOનું નામ જણાવો - અિમતાભ કા ત
430. નીિતપંચના વતર્માન અ યક્ષનું નામ જણાવો – વડા ધાન નર

મોદ (હો ાની એ)

431. િત્રપુરામાં પ્રિત વષર્ ૧૯ જા યુઆરીના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામાં આવે છે - કોકબોરોક દવસ
432. તા. ૧૯ જા યુઆરી‐૨૦૨૧ના રોજ કેટલામો કોકબોરોક િદવસ ઉજવાયો - 42મો
433. તા.૨૦ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ USAના નવા પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ તરીકે કોણે શપથ લીધા હતા - ડમો ટ પ ના જો
બાઈડન તથા કમલા હ રસ
434. તા. ૨૦ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ ડેમોક્રે ટ પક્ષના જો બાઈડેને USAના કેટલામાં પ્રમુખ તરીકે શપથ લીધા હતા – 46
435. USA પ્રમુખ જો બાઈડેનના શપથ ગ્રહણ સમારોહની શપથ થીમ કઈ હતી - અમે રકા

ુ ાઈટડ
ન

436. USA પ્રમુખ જો બાઈડેનનો જ મ ક્યારે -ક્યાં થયો હતો – તા.20 નવે બર-1942 તથા કટન, પે સલવેિનયા, અમે રકા
437. USA પ્રમુખ જો બાઈડેનનું પુ નામ જણાવો - જોસેફ રો બનેટ બાઈડન

ુ િનયર

438. કમલા હેિરસે USAના કેટલામાં ઉપપ્રમુખ તરીકે શપથ લીધા હતા - 49માં
439. USA ઉપપ્રમુખ કમલા હેિરસનો જ મ ક્યારે -ક્યાં થયો હતો– તા.20-10-1964 તથા ઓકલે ડ (ક લફોિનયા)
440. તા.૨૮ ઓગ ટ-૨૦૨૧થી કયા સાિહ યકારની રા યભરમાં ૧૨૫મી જ મજયંિતની ઉજવણી કરાશે - રા

ય શાયર

ઝવેરચંદ મેઘાણી
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441. ઝવેરચંદ મેઘાણીની ૧૨૫મી જ મજયંિતની ઉજવણી સંદભેર્ િશક્ષણ મંત્રી

ી ભ ૂપે દ્રિસંહ ચુડાસમાની અ યક્ષ થાને

કેટલા સ યોની રાજયકક્ષાની સિમિતની રચના કરાઈ - 12
442. ગીર-સોમનાથ ખાતે .૩૦૦ કરોડના ખચેર્ અ તન અને આંતરરા ટ્રીય કક્ષાના સુિવધાયુક્ત કયા બંદરનું CM પાણીના
હ તે ખાતમુહત
ૂ ર્ કરાયું – મ ય બંદર
443. નેશનલ એિચવમે ટ સરવે-૨૦૨૦માં સરકારી િશક્ષણ સં થાઓના કોરમાં કયા રા ય પ્રથમ ક્રમે હતુ – દ હ
444. કઈ સં થા ારા નેશનલ એિચવમે ટ સરવે જાહેર કરવામાં આવે છે - નીિત આયોગ-ભારત સરકાર
445. કોના ારા વદે શી ‘‘ માટર્ એિ ટ એરિફ ડ વેપન’’નું સફળ પરીક્ષણ કરાયું - હ ુ તાન એરોનો ટ સ લ.
446. િહ દુ તાન એરોનોિટક્સ િલ.

ારા કયા થળે હોક-આઇ િવમાનમાંથી એ ટી એરિફ ડ વેપનનું સફળ પરીક્ષણ કરાયુ -

ઓ ડશાના કનાર
447.

વદે શી ‘‘ માટર્ એિ ટ એરિફ ડ વેપન’’ને કોના

ારા બનાવવામાં આ યું હત ું - ડફ સ રસચ એ ડ ડવેલપમે ટ

ઓગનાઇઝેશન (DRDO)
ૂર્ માં િવ ની ટોચની ૩૦૦ સહકારી કંપનીઓમાં કઈ કંપનીએ પ્રથમ થાન પ્રા ત કયુર્ં - IFFCO
448. ફો યન
449. IFFCO કંપનીનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઇ ડયન ફામસ ફટલાઇઝર કો-ઓપર ટવ લિમટડ
450. ગુજરાતી સાિહ યના પ્રિસ

સાિહ ય સ ક દલપતરામનો જ મ િદવસ જણાવો – 21

ુ ર -1820
આ

451. અવાર્ચીન ગુજરાતી સાિહ યની પ્રથમ કિવતા બાપાની પીંપરની રચના કોણે કરી છે – કિવ ર દલપતરામ
452. વૈિ ક મહામારી કોરોના સામે ગુજરાતી કરે લી સરાહનીય કામગીરી માટે WHO ારા તા તરમાં કયો િવ ત ૃત અહેવાલ
ુ રાત ર પો સ ુ કોિવડ-19'
રજૂ કરાયો - ' જ
453. જા યુઆરી 2021માં મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ પાણી ારા કેટલી નવી જીઆઇડીસી કેટલા િજ લામાં જાહેર કરાઈ - 08

અને 08
454. ગુજરાતના પાંચ િજ લાની GIDCમાં પાયલોટ પ્રો ક્ટ તરીકે પ્રથમવાર કેટલા નવા મ ટી ટોરી શેડ તૈયાર કરાશે - 09
455. ગુજરાતમાં ૮ િજ લાઓમાં કુલ કેટલા િવ તારમાં એમએસએમઇ સેકટર માટે જીઆઇડીસી

ારા નવી વસાહતો

થાપવામાં આવશે - 987 હકટર
456. મોરબી ખાતે કેટલા હેકટરમાં િસરાિમક ઉ ોગ માટે પ્રથમવાર મોડેલ એ ટેટ કરવામાં આવશે - 500 હકટર
457. GIDCના વતર્માન ચેરમેનનું નામ જણાવો -

ી બળવંતિસહ રાજ ૂત

458. તા તરમાં ગુજરાતમાં કયા થાને દે શના સૌથી મોટા 1,450 એકરમાં લોિજિ ટક પાકર્ માટે સમજૂતી કરાર કરાયા િવરોચનનગર સાણંદ
459. તા તરમાં ગુજરાતમાં દે શના સૌથી મોટા લોિજિ ટક પાકર્ માટે કોની કોની વ ચે સમજૂતી કરાર કરાયા -

ુ રાત
જ

સરકાર અને અદાણી પોટ એ ડ SEZ લિમટડ
460. મુખ્યમંત્રી િવજય

પાણીએ તા.૨૨મી જા યુઆરી-૨૦૨૧થી રા યના પોલીસદળમાં ૧૯૯૫થી કાયર્રત કયા સેલને

તા કાિલક અસરથી બંધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી - રિપડ ર પો સ (RR)
461. ગુજરાતમાં હવે કેટલા વષર્ જૂના ડ્રાઇવીંગ લાયસ સને ઓનલાઇન િર ય ૂ કરવાનો િનણર્ય તા તરમાં કરાયો છે - 10
વષ
462. ‐ ગુજરાતમાં વષર્ 2010 અગાઉ

ઇ ય ૂ કરે લા ડ્રાઇિવંગ લાઇસ સને રી ય ૂ કરવા માટે કઈ વેબસાઈટ ઉપર અપલોડ

કરવાનું રહેશે - www.parivahan.gov.in
463. પ્રજાસ ાક પરે ડ-2021માં નવી િદ હી ખાતે માિહતી અને પ્રસારણ િવભાગ, ગુજરાત સરકાર તરફથી કયો ટે લો રજૂ
કરાયો -

ૂયમં દર મોઢરા

464. તા તરમાં 80 વષર્ની વયે નવી િદ હીમાં અવસાન પામેલ નરે દ્ર ચંચલનું ક્ષેત્ર જણાવો - ભજન સ ાટ
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465. ભારત ારા બ્રાિઝલને કોરોનાની રસી મોકલાવતા બ્રાિઝલના રા ટ્રપિત જાયર બોલસોનારોએરા PM મોદીનો કઈ રીતે
આભાર યક્ત કય હતો – સં વનીના પમાં વે સન લઈ જતા

ુ

ુ ાન ની તસવીર મોકલી
હ મ
ુ ર ‐1869
આ

466. ગુજરાતી સાિહ યકાર આચાયર્ આનંદશંકર

ુ નો જ મિદવસ જણાવો - 22
વ

467. ગુજરાતી સાિહ યકાર આચાયર્ આનંદશંકર

ુ શન અને
ુ ે કયા સાિહિ યક સામિયકોના તંત્રી તરીકે સેવા આપી છે - " દ
વ

"વસંત"
ુ રી‐૨૦૨૧ના રોજ ગુજરાતની કઈ ૬ યુિનિસપલ કોપ રે શનમાં મતદાન યોજાશે ‐ અમદાવાદ,
468. તા.૨૧ ફે આ
વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર અને

રુ ત,

ૂનાગઢ

ુ રી‐૨૦૨૧ના રોજ ગુજરાતની કે ટલી નગર પાિલકા, િજ લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતોમાં મતદાન
469. તા.૨૮ ફે આ
યોજાશે – 81, 31 તથા 231
ુ રી-૨૦૨૧માં ગુજરાતમાં થાિનક વરાજય માટે કેટલા ભ ૂ-ભાગમાં ચટણીઓ
470. ફે આ
ંૂ
યોજાશે ‐ 80 ટકા
ુ રી-૨૦૨૧માં ગુજરાતમાં થાિનક વરાજય માટે કેટલા પ્રિતિનિધઓને પસંદ
471. નવી સુધારે લી મતદાર યાદી મુજબ ફે આ
કરવા કેટલા નાગિરકો મતાિધકારનો ઉપયોગ કરશે – 9049 તથા 4 કરોડ 64 હ ર 572
472. એક િદવસીય ઉતરાધર્ મહો સવ-૨૦૨૧ ક્યાં યોજાયો -

ૂય મં દર-મોઢરા (મહસાણા)

473. એક િદવસીય ઉતરાધર્ મહો સવ-૨૦૨૧નું કોણે-ક્યાંથી ઉદઘાટન કયુર્ં હતુ -

ુ યમં ી િવજય પાણી તથા ગાંધીનગર

474. તા. ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ના રોજ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની કેટલામી જ મજયંિતની ઉજવણી કરાઈ હતી – 125
475. વષર્ ૨૦૨૧થી પ્રથમવાર દે શભરમાં દર વષેર્ ૨૩ જા યુઆરીને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવાનો પ્રારં ભ થયો – પરા મ
દવસ
ુ ર 1897
આ

476. નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝનો જ મ િદવસ જણાવો - 23
477. નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝનું અવસાન કયારે થયુ હત ુ -

દા

વષ 1945

478. પ્રધાનમંત્રી નરે દ્ર મોદીની ઉપિ થિતમાં તા.23 જા યુઆરી 2021ના રોજ કયા થળે થી નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની
જ મજયંિતિન ઉજવણી કરાઈ - કોલકાતાના િવકટો રયા મેમો રયલ હોલ
479. પ્રધાનમંત્રી નરે દ્ર મોદી પહેલા અગાઉ કોણ-ક્યારે નેતાજીની જ મજયંિત અવસરે કોલક ામાં હાજર ર ા હતા ‐
લાલબહા ૂ ર શા ી તથા તા. 23

ુ ર -1965
આ

480. પરાક્રમ િદવસની ઉજવણીના ભાગ પે પ્રધાનમંત્રી નરે દ્ર મોદીએ કયા કાયમી પ્રદશર્નનું ઉ ાટન કયુર્ં હત ુ - "િનભ ક
ુ ાષ"
ભ
481. તા.૨૩ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ પરાક્રમ િદવસની ઉજવણીના ભાગ પે પ્રધાનમંત્રી નરે દ્ર મોદીએ નેતાજી પર
આધાિરત કયા શોનું ઉ ાટન તથા કયા પુ તકનું િવમોચન કયુર્ં હત ુ -

ો કશન મેિપગ શો તથા 'નેતા ના પ ો'

ુ તક
482. પરાક્રમ િદવસની ઉજવણીના ભાગ પે પ્રધાનમંત્રી નરે દ્ર મોદીએ કયા જવાનોનું સ માન કયુર્ં હત ુ - INA પીઢ
483. વષર્ 2015‐16માં ભારત સરકારે નેતાજી સંબિં ધત કેટલી ફાઈલો જાહેર કરી, િડિજટાઈઝ કરી અને બહાર પાડી હતી 100થી વ ુ
484. વષર્-2019માં આઝાદ િહ દ સરકારની

થાપનાની કેટલામી વષર્ગાંઠ િનિમતે લાલ િક લા ખાતે સુભાષચંદ્ર બોઝ

સંગ્રહાલય ઉભુ ં કરવામાં આ યું હતું ‐ 75મી
485. ગુજરાતમાં કયા થળે મુખ્યમંત્રી િવજય

પાણીની હાજરીમાં રાજયકક્ષાની પરાક્રમ િદવસની ઉજવણી કરાઈ હતી -

બારડોલીના હ ર રુ ા
ુ રીએ સુભાષચંદ્ર બોઝના પ્રમુખપદે ક ગ્રેસનું કેટલામુ
486. બારડોલીના હિરપુરા ગામે વષર્ 1938ની 19, 20 અને 21મી ફે આ
રા ટ્રીય અિધવેશન મ યું હતું ‐ 51 ંુ
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487. સુભાષચંદ્ર બોઝનો જ મ ક્યાં થયો હતો – કટક, ઓ ર સા
488. મુબ
ં ઈની IIT ારા કરાયેલા "શહેરની ક્વોિલટી ઓફ લાઈફ" સરવે-2021માં અમદાવદ કયા ક્રમે છે – 8માં
489. મુબ
ં ઈની IIT ારા કે ટલા શહેરોનો કે ટલા પિરબળોના આધારે ‘‘શહેરની ક્વોિલટી ઓફ લાઈફ" સરવે-2021 કરાયો હતો
– 14 તથા 24
490. પ્રજાસ ાક પરે ડ-2021માં પ્રથમવાર કયા દે શના સશ

દળોના 122 જવાનો ભાગ લેશે ‐ બાં લાદશ
ૃ ટ ગૌ વામી

491. રા ટ્રીય બાિલકા િદવસ િનિમતે કોને 6 કલાક માટે ઉ રાખંડના મુખ્યમંત્રી બનાવાયા હતા 492. ઉ રાખંડની રાજધાની કઈ છે - દહરા ૂ ન
493. રા ટ્રીય બાિલકા િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે – 24

ુ ર
આ

494. રા ટ્રીય બાિલકા િદવસ ઉજવવાનો પ્રથમ પ્રારં ભ કયારે થયો હતો - વષ 2008
495. તા તરમાં રા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદ ારા વષર્ 2020માં કુલ કેટલા પ

એવોડર્ આપવાની જાહેરાત કરાઈ - 119

496. વષર્ 2020માં કયા ગુજરાતીને મરણો ર પ ભ ૂષણ એવોડર્ અપાયો અને તેન ું ક્ષેત્ર જણાવો -

ૂવ

ુ યમં ી

વ.

ુ ાઈ પટલ અને લોકસેવા
ક ભ
497. વષર્ 2020માં કઈ ગુજરાતી જોડીને સંયક્ુ ત રીતે કલાક્ષેત્રે મરણો ર પ
498. તા તરમાં વષર્ 2020માં કે દ્ર સરકાર
પ

ી એવોડર્ અપાયો - વ.મહશ-નરશ કનોડ યા

ારા ગુજરાતી ડો.ચંદ્રકાંત મહેતાને કયા ક્ષેત્રે કયો પ

પુર કાર અપાયો -

ી, સા હ ય અને િશ ણ

499. તા તરમાં વષર્ 2020માં કે દ્ર સરકાર ારા ગુજરાતી દાદુદાન ગઢવીને કયા ક્ષેત્રે કયો પ

પુર કાર અપાયો - પ

ી,

સા હ ય અને િશ ણ
500. તા તરમાં વષર્ 2020માં કે દ્ર સરકાર
અપાયો - પ

ારા ગુજરાતી વ. ફાધર વાલેસને કયા ક્ષેત્રે કયો પ

પુર કાર મરણો ર

ી, સા હ ય અને િશ ણ

501. વષર્ 2020માં કેટલા ગુજરાતી પોલીસ અિધકારીઓને રા ટ્રપિત પોલીસ ચંદ્રક અપાયા - 19
502. વષર્ 2020માં ગુજરાત પોલીસને કયા કયા રા ટ્રપિત પોલીસ ચંદ્રક એવોડર્ થી સ માિનત કરાયા - રા પિત ચં ક,
િવિશ ટ સેવા પોલીસ મેડલ, સંશનીય સેવા પોલીસ મેડલ
503. 26 જા યુઆરી 2021ના રોજ દુઃખદ ક છ ભ ૂકંપના કે ટલા વષર્ પ ૂણર્ થયા - 20 વષ
504. ‐તા તરમાં રા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદ ારા વષર્ 2020માં કયા કયા કેટલા પ
પ િવ ૂષણ-07, પ

ૂષણ-10 અને પ

505. તા તરમાં રા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદ

એવોડર્ આપવાની જાહેરાત કરાઈ -

ી-102
ારા વષર્ 2020માં

કયા કયા

પ

એવોડર્ કોને કોને આપવાની જાહેરાત

કરાઈ - 29 મ હલા,10 િવદશી નાગ રક-NRI અને 16 મરણોપરાંત
506. તા તરમાં રા ટ્રપિત કોિવંદ ારા વષર્ 2020ના પ િવભ ૂષણ કોને કોને અપાયા અને તેમનું ક્ષેત્ર જણાવો – િશજો આબે
(લોક સેવા,

પાન), એસપી બાલા ુ મ યમ (મરણોપરાંત) (કલા,તિમલના ુ ), ડો. બે લેમોન પા હગડ ( ચ ક સા,

તિમલના ુ ), ન રદર િસહ કં પાની (િવ ાન અને ટકનોલો , USA), મૌલાના વહ ુ ન ખાન (આ યા મકતા, દ હ ),
બીબી લાલ ( રુ ાત વ, દ હ ),

ુ શન સા ૂ (કલા, ઓ ડશા)
દ

507. તા તરમાં વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા કુલ કેટલા બાળકોને "રા ટ્રીય બાલ પુર કાર-2020" એનાયત કરાયા - 32
508. દર વષેર્ વડાપ્રધાન ી ારા રા ટ્રીય બાલ પુર કાર આપવાની જાહેરાત ક્યારે કરવામાં આવે છે - 25
509. વડાપ્રધાન

ુ ર
આ

ી નરે દ્ર મોદી ારા વષર્ 2020માં કયા બે ગુજરાતીને રા ટ્રીય બાલ પુર કાર એનાયત કરાયા અને રમત-

શહેરનું નામ જણાવો - દ યાંગ

તરણવીર મં

હરખાણી- રાજકોટ અને રોલર ક ટગ

ુ ી પટલ- અમદાવાદ
શ

510. UN અહેવાલ મુજબ િડિજટલ ક્ષેત્રે તેજીના પિરણામે ભારતમાં વષર્ 2020માં FDIમાં કેટલા ટકાનો વધારો ન ધાયો છે
– 13 %
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511. સંરક્ષણ દળની ત્રણેય પાંખ આમીર્, એરફોસર્ અને નેવીનું કયુ મુખ્યાલય તૈયાર કરાશે - જોઈ ટ િથયેટર કમા ડ
512. પોટર્ ુ ગલના નવા રા ટ્રપિત તરીકે કોણ ફરી ચટં ૂ ાઈ આ યા - ઉદારવાદ માસલો રબેલો ડ સોસા
513. પોટર્ ુ ગલની રાજધાનીનું નામ જણાવો - લ બન
514. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં UNના 20 સ યોના ઉ ચ સલાહકાર બોડર્ માં કયા ભારતીય અથર્શા ીનો સમાવેશ કરાયો છે જયિત ઘોષ
515. ગ્લોબલ ક્લાઈમેટ િર ક ઈ ડેક્સ 2021માં ભારત કયા ક્રમે હતો – સાતમા
516. ગ્લોબલ ક્લાઈમેટ િર ક ઈ ડેક્સ 2021માં પ્રથમ ક્રમે કયો દે શ હતો - મોઝા બક
517. ગ્લોબલ ક્લાઈમેટ િર ક ઈ ડેક્સ 2021 તૈયાર કરનારી સં થાનું નામ જણાવો - પયાવરણ િથક ટ ક જમન વૉચ
518. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં કોના ારા સૌથી વધુ રે કોડર્ 143 ઉપગ્રહો લો ચ કરાયા હતા - ઈલોન મ કની કં પની પેસ એ સ
519. ઈલોન મ કની કંપની પેસ એક્સ ારા કયા રોકેટ ારા એક સાથે 143 ઉપગ્રહો લૉ ચ કરાયા હતા - ફા કન-9
520. ભારતે ફેબઆ
્ ુ રી 2017માં એક સાથે કેટલા સેટેલાઈટ લૉ ચ કરી રે કોડર્ પ્ર થાિપત કય હતો – 104
521.

પેસ એક્સ કંપની ારા કયા થળે થી 143 ઉપગ્રહો લૉ ચ કરાયા હતા - લો રડાના કપ કનેવરલ રોકટ મથક

522. રા ટ્રીય મતદાતા િદવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે – 25 જા યુઆરી
523. તા.25 જા યુઆરી-2021ના રોજ કેટલામો રા ટ્રીય મતદાતા િદવસ મનાવવામાં આ યો - 11મો
524. રા ટ્રીય મતદાતા િદવસ-2021ની થીમ જણાવો - "બને સૌ મતદાર - સશ ત, સ ગ, રુ

ત અને

ૃ "
ત

525. કે દ્રીય ચટં ૂ ણીપંચ ારા 11માં રા ટ્રીય મતદાતા િદવસ િનિમતે મતદારો માટે કઈ ખાસ સુિવધાનો પ્રારં ભ કય હતો - e‐
EPIC િુ વધા ‐ ડ જટલ વોટર આઈડ
526. EPICનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઈલે ટોરલ ફોટો આઈડ ટટ કાડ
527. વતર્માન કે દ્રીય કાયદા મંત્રીનું નામ જણાવો - રિવશંકર

સાદ
ુ ર 1950
આ

528. ભારતીય ચટં ૂ ણી પંચનો થાપના િદવસ જણાવો - 25

529. ભારતમાં મતદારો માટેનો હે પ લાઈન નંબર જણાવો - 1950
530. વતર્માન મુખ્ય ચટં ૂ ણી કિમશનર કોણ છે -

ી

િુ નલ અરોરા

531. ગુજરાતના વતર્માન મુખ્ય િનવાર્ચન અિધકારી કોણ છે -

ી એસ.

રુ લી

532. ગુજરાતી બાળ સાિહ યકાર રમણલાલ સોનીનો જ મ િદવસ જણાવો - 25

નન
ુ ર 1908
આ

533. બાળ સાિહ યકાર રમણલાલ સોનીનું જ મ થળ જણાવો - કોકા રુ ગામ, તા. મોડાસા
534. સાિહ યકાર રમણલાલ સોનીને કયા વષેર્ રણિજતરામ સુવણર્ચદ્રં કથી સ માિનત કરાયા હતા – વષ 1996
535. સાિહ યકાર રમણલાલ સોનીને કયા વષેર્ ગુજરાત ગૌરવ પુર કારથી સ માિનત કરાયા હતા – વષ 1999
536. ૨૬ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ ભારતનો કે ટલામો પ્રજાસ ાક પવર્ ઉજવાયો – 72મો
537. ૭૨માં પ્રજાસ ાક પવર્ની ગુજરાતમાં રાજયકક્ષાની ઉજવણી કયાં કરાઈ – દાહોદ
538. ૭૨માં પ્રજાસ ાક પવર્ની ગુજરાતમાં રાજયકક્ષાની ઉજવણીમાં કોણ િવશેષ ઉપિ થત ર ા – પોલે ડના કાઉ સલ
જનરલ

ુ ડાિમયન ઈર ુ ક
ી ત

539. પ્રજાસ ાક પવર્ િનિમતે દાહોદ ખાતેના રાજયકક્ષાના સમારોહમાં દે શના સૌથી મોટા અ ો સાથેના અ દળનું નામ
જણાવો – માઉ ટડ

િુ નટ

540. ભારતમાં ૨૬ જા યુઆરી-૨૦૨૧ પવર્ની ઉજવણી કયાં કરાઈ હતી – રાજપથ, નવી દ હ
541. ૨૬ જા યુઆરીની રા ટ્રીય પરે ડમાં પ્રથમવાર કયા િવમાનો જોડાયા હતા – રાફલ
542. પ્રજાસ ાક પરે ડ-૨૦૨૧ નવી િદ હીમાં પ્રથમવાર કયા દે શની ભ ૂિમ સેનાએ ભાગ લીધો – બાં લાદશ
543. પ્રજાસ ાક પરે ડ-૨૦૨૧ નવી િદ હીમાં મુખ્ય અિતિથ તરીકે કોણ ઉપિ થત ર ું હત ુ – કોઈ નહ
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544. નવી િદ હી પ્રજાસ ાક પરે ડ-૨૦૨૧માં ગુજરાતે કઈ ઝાંખી રજૂ કરી હતી –મોઢરા,

ૂય મં દર

545. પ્રજાસ ાક પરે ડ-૨૦૨૧માં વડાપ્રધાન ારા કયા પ્રદે શની ખાસ પાઘડી પહેરી હતી –

મનગર

546. તા તરમાં DRDO ારા કઈ િમસાઈલનું સફળ પરીક્ષણ કરાયું – આકાશ-NG
547. આકાશ-NGનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – આકાશ

ુ

નરશન િમસાઈલ

548. આકાશ-NG િમસાઈલની રે જ જણાવો – 40 થી 80 ક.મી.
549. તા તરમાં આકાશ-NGને ક્યાંથી લો ચ કરાયું – ITR‐ ચાંદ
550. ભોગીલાલ ગાંધીનો જ મ િદવસ જણાવો – 26

ુ , ઓ ડશા
ર

ુ ર -1911
આ

551. ભોગીલાલ ગાંધીનો જ મ કયાં થયો હતો – મોડાસા
552. રાજવી કિવ કલાપીનો જ મ િદવસ જણાવો - 26
553. કિવ કલાપીનું પુરુ નામ જણાવો -

રુ િસહ

ુ ર -1874
આ

ત તિસહ

ગો હલ

554. કિવ કલાપીનું જ મ થળ જણાવો - લાઠ ( જ.અમરલી)
555. કલાપીના કા યસંગ્રહ ‘કલાપીનો કેકારવ’નું કોના હાથે-કયારે મરણો ર પ્રકાશન થયુ હત ુ – કિવ કા ત તથા વષ
1903
556. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગુજરાત સરકાર

ારા મુખ્યમંત્રી િરિલફ ફંડની સહાય મયાર્દામાં વધારો કરી કે ટલી કરાઈ - .

7.50 લાખ
ુ ર મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડની રચના કરી છે –
557. ગુજરાત સરકારે કયા હેતસ
સમયે અસર

ુ દરતી આપિ

અને માનવસ ત આફતોના

તોને મદદ પ થવા

558. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ભારત સરકારના પેટ્રોિલયમ અને ગેસ મંત્રાલય તથા પેટ્રોિલયમ ક ઝવેર્શન િરસચર્
એસોિસએશન (PCRA) ારા ગુજરાત એસ.ટી. િનગમને કયા ચાર એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા - ા સપોટ િમની ટસ
રોડ સેફટ એવોડ-ર019-20 અને 2020-21ના સ માન, ‘’િસ વર કોચ એવોડ’’ તથા મહ મ કલોમીટર
(KMPL) ઇ

િત લીટર

ૂવમે ટ એવોડ

559. મુસાફરલક્ષી સેવાઓ અને સલામત સંચાલનમાં સમગ્ર દે શમાં કઈ રા ય સરકારની પિરવહન સં થા મોખરે છે –
ુ રાત એસ.ટ .
જ
560. ગુજરાત એસ.ટી. િનગમે ભારત સરકારના ટ્રા સપોટર્ િમની ટસર્ રોડ સેફટી એવોડર્ -ર૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧ના
સ માન મેળવી સતત કેટલામાં વષેર્ આ એવોડર્ ની હેટ્રીક પ્રા ત કરી -

ી

561. કયા માપદં ડના આધારે ગુજરાત એસ.ટી. િનગમને ભારત સરકારના ટ્રા સપોટર્ િમની ટસર્ રોડ સેફટી એવોડર્ -ર૦૧૯૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧નું સ માન મ યુ હત ુ - સૌથી ઓછા અક માત દર અને વ ુ સલામત સેવાઓ માટ
562. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગ ૂગલ મે સ અપગ્રેડ થતા વધુ કેટલી ભારતીય ભાષાઓને સપોટર્ કરશે - 10
563. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં ગ ૂગલ મે સ અપગ્રેડ થતા વધુ કઈ ૧૦ ભારતીય ભાષાઓને સપોટર્ કરશે - હ દ ,

ુ રાતી,
જ

બંગાળ , મરાઠ , તે ુ ,ુ તિમલ, ક ડ, મલયાલમ, પં બી તથા ઓ ડયા
564. IMFનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ મોનેટર ફં ડ
565. IMFના તા તરના અનુમાન પ્રમાણે વષર્-2021માં ભારતના GDPમાં કેટલા ટકાની વ ૃિ
566. ઈ ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડના વતર્માન મેનેિજંગ ડાયરે ક્ટરનું નામ જણાવો -

ન ધાશે – 11.5

ટ લના

યોજ યા

567. ઈ ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડનું મુખ્ય મથક કયાં આવેલ ું છે - વોિશ ટન-USA
568. જા યુઆરી-૨૦૨૧ના UNDP અને યુિનવિસર્ટી ઓફ ઓક્સફોડર્ ના ગ્લોબલ વોિમર્ંગ અંગેના સરવેમાં કેટલા દે શોના કેટલા
લોકોનો અિભપ્રાય લેવાયો - 50 તથા 12 લાખ
569. ભારતીય રા ટ્રીય પયર્ટન િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 25

ુ ર
આ
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570. જા યુઆરી-૨૦૨૧ના UNDP અને યુિનવિસર્ટી ઓફ ઓક્સફોડર્ નો ગ્લોબલ વોિમર્ંગ અંગેના સરવેમાં કે ટલા ટકા
ભારતીયોએ વીકાયુર્ં કે ક્લાઈમેટ ચે જ એક વૈિ ક કટોકટી છે – 59
571. િહમાચલ પ્રદે શનો થાપના િદવસ જણાવો - 25

ુ ર
આ

572. કે દ્રીય અંદાજપત્ર વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ની ખાસ િવશેષતા જણાવો - ઇિતહાસમાં
573. જા યુઆરી-૨૦૨૧માં નાણા મંત્રાલય

થમવાર પેપરલેસ બ ટ

ારા બ ટને લગતી કઈ એપ લો ચ કરાઈ હતી - " િુ નયન બ ટ મોબાઈલ

એપ"
574. "યુિનયન બ ટ મોબાઈલ એપ"માં કે દ્રીય બ ટના કે ટલા દ તાવેજોની િવગત મળી રહેશે - તમામ 14
575. બ ટ સત્રના પ્રારં ભમાં રા ટ્રપિતના અિભભાષણ બાદ નાણાકીય વષર્માં ભારતીય અથર્તત્ર
ં ની કામગીરી કે વી રહી તેના
આંકડા રજૂ કરાય છે તેને શુ કહેવાય છે - આિથક સવ ણ
576. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ િવ ના સૌથી પ્રામાિણક દે શ
જણાવો -

ુ ીલે ડ અને ડનમાક
ઝ

577. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ યુઝીલે ડ અને ડેનમાકર્ નો કોર
જણાવો - 88‐88
578. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ િવ ના પ્રામાિણક દે શમાં ભારતનો
ક્રમ જણાવો - 86મો
579. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ િવ ના કેટલા દે શનો સવેર્ કરાયો
- 180
580. લાલા લજપતરાયનું ઉપનામ જણાવો – કસર
581. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ િવ ના સૌથી પ્રામાિણક દે શમા
ભારતનો કોર જણાવો - 40 પોઇ ટ
582. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ િવ ના દે શનો સરે રાશ કોર
જણાવો - 43
583. તા તર જા યુઆરી 2021માં કઈ સં થા ારા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' જાહેર કરવામાં આ યો - ા સપર સી
ઇ ટરનેશનલ
584. તા તર જા યુઆરી 2021માં જાહેર થયેલા 'કર શન પસેર્ શન ઈ ડેક્સ 2020' મુજબ િવ ના સૌથી ભ્ર ટ દે શના નામ
જણાવો - યમન, સી રયા અને સોમા લયા
585. કોરોના મહામારીનો સામનો કરવામાં િવ નો સૌથી પ્રામાિણક દે શ જણાવો -

ુ ીલે ડ
ઝ

586. WEFનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – વ ડ ઈકોનોિમક ફોરમ
587. WEFના દાવોસ એજ ડા-૨૦૨૧માં વૈિ ક તરે ઉ ોગ જગતના કેટલા પ્રિતિનિધઓ સાથે સંવાદ કાયર્ક્રમ યોજાયો 400
588. WEFના દાવોસ એજ ડા-૨૦૨૧નો િવષય જણાવો - "ચોથી ઔ ો ગક

ાંિત : માનવતાની ભલાઈ માટ

ૌ ો ગક નો

ઉપયોગ"
589. િકિગર્ તાન દે શની વતર્માન રાજધાનીનું નામ જણાવો – બ કક
590. જા યુઆરી-૨૦૧માં િકિગર્ તાનમાં કયા રા ટ્રવાદી રાજનેતા નવા રા ટ્રપિત બ યા - સાદ ર
591. જ્ઞાનપીઠથી પુર કૃત ગુજરાતી કિવ રા

દ્ર શાહનો જ મ િદવસ જણાવો – 28

પારોવ

ુ ર -1913
આ

592. લાલા લાજપતરાયનો જ મ ક્યાં થયો હતો - પં બના મોગા જ લાના ુ િધ ગામ
593. આયર્ સમાજથી પ્રભાિવત લાલા લાજપતરાય ક ગ્રેસની કઈ િવચારધારાના મુખ્ય નેતા હતા - જહાલવાદ
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594. લાલા લાજપતરાયએ ભારતમાં કઈ ક્રાંિતકારી સં થાની થાપના કરી લાખો યુવાઓને ભારતની આઝાદી માટે તૈયાર
કયાર્ હતા - ‘ત ુ ણ ભારત’
ુ ર
આ

595. લાલા લજપતરાયનો જ મિદવસ જણાવો- 28

596. તા તરમાં કયા ગુજરાતી અને િહ દી િફ મોના જાણીતા અિભનેતાનું મુબ
ં ઈ ખાતે અવસાન થયું - અરિવદ જોશી
597. ગુજરાતી અિભનેતા અરિવંદ જોષીએ કઈ િફ મથી અિભનયનો પ્રારં ભ કય હતો 598. ગુજરાતમાં કયા દિરયા િકનારે - થાને દુબઈ

વો અ ડરવોટર

દ
ંુ ડ ચોખા

તૈયાર થવા જઈ ર ો છે - સોમનાથ

599. સોમનાથ ટ્ર ટ ારા ગુજરાતના પ્રથમ અ ડરવોટર પ્રો ક્ટ માટે કેટલી જમીન ફાળવવામાં આવી - 40 હ ર મીટર
600. તા તરમાં સોમનાથ ટ્ર ટના િવકાસ માટે તા તરમાં કે ટલી રકમ ફાળવવામાં આવી છે - . 300 કરોડ
601. ભારત સરકારના આિથર્ક સવેર્ક્ષણ 2020-21 મુજબ નાણાકીય વષર્ 2021માં અથર્તત્ર
ં ની વ ૃિ

માઇનસ કેટલા ટકા

રહેવાની સંભાવના છે - 7.7 ટકા
602. ભારત સરકારના આિથર્ક સવેર્ક્ષણ 2020-21 મુજબ નાણાકીય વષર્ 2022માં કૃિષ ક્ષેત્રમાં ન ધપાત્ર વ ૃિ ની મદદથી
કેટલા ટકા જીડીપી વ ૃિ દરની અપેક્ષા છે -11 ટકા
603. ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ નાણાકીય વષર્માં જીડીપીના કેટલા ટકા
604. ભારત સરકારના આિથર્ક સવેર્ક્ષણ 2020-21 મુજબ

ટલી થવાની અપેક્ષા છે - 2%

વષર્ 2021ના બીજા છ માસમાં િનકાસ ઘટીને કેટલા ટકા થઇ

યારે આયાત કેટલા ટકા થઈ હતી - 5.8% અને 11.3 %
605. ભારત સરકારના આિથર્ક સવેર્ક્ષણ 2020-21 મુજબ

જાહેર વા ય ક્ષેત્રે જીડીપીના ટકા ખચર્ વધારવાની ભલામણ

કરાઈ છે - 1 થી 2.5 -3 %
606. ભારત સરકારના આિથર્ક સવેર્ક્ષણ 2020-21 મુજબ કૃિષક્ષેત્રનો િવકાસદર કેટલા ટકા રહેવાનું અનુમાન છે - 3.4%
607. વતર્માન કે દ્રીય નાણામંત્રીનું નામ જણાવો - િનમલા સીતારમણ
608. િબિટંગ િરટ્રીટ સેરેમનીના સમાપન સાથે ચાર િદવસ લાંબી કયા િદવસની ઉજવણીનું સમાપન થાય છે –

સ ાક

પવ
609. િબિટંગ િરટ્રીટ સમારોહ-૨૦૨૧ના પ્રારં ભે કઈ થીમ આધાિરત પેિશયલ ધ ૂન રજૂ કરાઇ હતી - વ ણમ િવજય
610. વષર્ ૧૯૭૧માં પાિક તાન સામેના યુ માં ભારતના િવજયના કેટલા વષર્ િનિમ ે વિણર્મ િવજય આધાિરત પેિશયલ
ધ ૂન તૈયાર કરાઇ હતી – 50
611. કયા મહાનુભાવોની ખાસ ઉપિ થિતમાં િબિટંગ િરટ્રીટ સમાપન સમારોહ-૨૦૨૧ યોજાયો હતો - રા પિત
કોિવદ અને વડા ધાન

ી નર

ી રામનાથ

ભાઈ મોદ

612. ગુજરાતનાં પહેલાં મિહલા સમાજશા ી કોણ હતા - ડો. તારા પટલ
613. સમાજશા ી ડો. તારા પટે લનો જ મ કયારે થયો હતો - 29

ુ ર 1918
આ

614. સમાજશા ી ડો. તારા પટે લનું મ ૂળ વતન-જ મ થળ જણાવો - ખેડા જ લા ંુ પીજ તથા

ુ ા ડા
ગ

615. તા તરમાં કે દ્ર સરકારે માગર્ અક માતમાં ઘવાયેલા લોકોને તા કાિલક સારવાર માટે કઇ નવી યોજના લો ચ કરી છે કશલેસ સારવાર યોજના
616. કે દ્ર સરકારની 'કેશલેસ સારવાર યોજના' અંતગર્ત અક માતમાં ઘાયલ લોકોને તા કાિલક મહ મ કેટલી સહાય
કરવામાં આવશે - .1,50,000/617. નવી િદ હીમાં તા તરમાં કયા દે શની એ બેસી સામે લા ટ થયો હતો - ઇઝરાયેલ
618. તા તરમાં 'એિશયન િક્રકે ટ કાઉિ સલ'ના સૌથી યુવા ચેરમેન તરીકે કોની િનમણ ૂક કરાઈ -જય શાહ,32 વષ
619. "એિશયન િક્રકેટ કાઉિ સલ' કુલ સ યો જણાવો - 24
620. કોરોના કારણે 87 વષર્ના ઇિતહાસમાં તા તરમાં કઈ ટ્રોફી રદ કરવાનો િનણર્ય કરાયો - રણ
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621. 'રણજી ટ્રોફી'નો સૌપ્રથમ પ્રારં ભ કયા વષેર્ થયો હતો - વષ 1934
622. તા તરમાં સૌપ્રથમવાર કયા દે શ ારા િવદે શી નાગિરકોને નાગિરકતા આપવાનો પ્રારં ભ કરાયો છે - UAE
623. UAE ારા 'ગો ડન િવઝા' અંતગર્ત કેટલા વષર્ રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે - 10 વષ
ુ ર
આ

624. ગાંધી િનવાર્ણિદન કયારે મનાવવામાં આવે છે – 30
ુ ર
આ

625. શહીદ િદન કયારે મનાવવામાં આવે છે – 30

626. તા.૩૦ જા યુઆરી-૨૦૨૧ના રોજ કેટલામો ગાંધી િનવાર્ણિદન મનાવવામાં આ યો – 73
627. જયશંકર સુદરીનો
ં
જ મિદવસ જણાવો- 30

ુ ર 1889
આ

628. ગુજરાતી રં ગભ ૂિમમાં ભી મ િપતામહ તરીકે કોણ ઓળખાત ું હત ું - જયશંકર

દ
ંુ ર

629. ગુજરાતી રં ગભ ૂિમમાં ભી મ િપતામહ જયશંકર સુદરીનો
ં
જ મ ક્યાં થયો હતો - િવસનગર
630. જયશંકર ભોજકને સુદરી
ં
ઉપનામ કયા નાટક બાદ મ યુ-ં સૌભા ય
631. તા.31/01/2021ના રોજ ‘મન કી બાત’’ કેટલામી

દ
ંુ ર

ૃખંલામાં વડાપ્રધાન મોદીએ દે શવાસીઓને સંબોિધત કયાર્ - 73મી

632. વડાપ્રધાન મોદી ારા વષર્-2021ની પ્રથમ મન કી બાત કયારે કરી હતી - તા. 31/01/2021 (રિવવાર)
633. વડાપ્રધાન મોદી પ્રિત માસ કયારે મન કી બાત અંતગર્ત દે શવાસીઓને સંબોિધત કરે છે - માસના છે લા રિવવાર
634. PM મોદી

ારા 73મી ‘મન કી બાત’માં આઝાદીની કે ટલામી વષર્ગાંઠ િનિમ ે યુવા તેમના લેખો

લડવૈયાઓને

ારા આઝાદીના

ાંજિલ આપે તેવી અપીલ કરી હતી - 75

635. કેરળના કો યમના કયા યિક્ત ઘણા વષ થી વે બાનાડ તળાવમાંથી લાિ ટકની બોટલોનો કચરો હટાવી ર ા છે

નો

ઉ લેખ PM મોદીએ73મી ‘મન કી બાત’માં કય હતો - દ યાંગ રાજ પન
636. દે શમાં કઈ સ જીમંડીએ શાકભાજીના કચરામાંથી વીજળી ઉ પાદન શ કયુર્ં છે

નો ઉ લેખ PM મોદીએ73મી ‘મન કી

બાત’માં કય હતો - હદરાબાદની બોવેનપ લી
637. એિશયા પેિસિફક યિક્તગત વા ય સ ૂચકાંક-2020માં ભારતનો ક્રમ જણાવો - 10
638. કોરોના વાયરસ પ્રદશર્ન સ ૂચકાંકમાં ભારતનો ક્રમ જણાવો - 86
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