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CA-02-(2021) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 630 
1. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા જાહરે કરાયેલા વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ના અંદાજપત્રનુ ંકુલ કદ જણાવો - . 34.83 લાખ કરોડ  
2. કે દ્રીય અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨મા ંમખુ્ય ભાર કયા િવષય ઉપર મકૂાયો છે – ‘આ મિનભર ભારત’ 
3. ‘આ મિનભર્ર ભારત’ અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨મા ંમડૂી ખચર્ તરીકે કેટલા કરોડનો સમાવેશ થાય છે - . 5.54 લાખ  
4. અંદાજપત્ર ૨૦૨૦-૨૧ના બ ટરી અંદાજ કરતા ંકેટલા ટકાનો વધારો આ વષર્ના અંદાજપત્રમા ંસચૂવે છે – 34.5 ટકા 

( . 5.54 લાખ કરોડ) 
5. વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ના કે દ્રીય બ ટ અંદાજ મજુબ નાણાકીય ખા  GDPના કેટલા ટકા રહવેાનો અંદાજ છે - 6.8 ટકા   
6. કે દ્રીય નાણામતં્રી િનમર્લા િસતારમણે વષર્ ૨૦૨૧-૨૨મા ંસતત કેટલામ ુકે દ્રીય બ ટ કયારે રજૂ કયુર્ં હત ુ- ી ુ તથા 

તા. 1લી ફ આુર -2021 
7. કે દ્રીય નાણામતં્રી િનમર્લા િસતારમણે વષર્ ૨૦૨૧-૨૨નુ ંબ ટ વહી ખાતાના થાને કયા મા યમથી રજૂ કયુર્ં હત ુ – 

મેઈડ ઈન ઈ ડયા ટ લેટ  
8. આગામી સમયમા ંકે દ્ર સરકાર રા યો અને વાય  સં થાઓને કેિપટલ એક પેિ ડચર માટે કેટલુ ંફંડ આપશે - . બે 

લાખ કરોડ 
9. વષર્ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅંદાજપત્રીય ખા  GDPના કેટલા ટકા છે - 9.5 ટકા  
10. વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ અંદાજપત્રીય ખા  GDPના કેટલા ટકા છે - 6.8 ટકા  
11. વષર્ ૨૦૨૫-૨૬ સધુીમા ંઅંદાજપત્રીય ખા  GDPના કેટલા ટકાની નીચે લાવવાનો લ યાકં છે - 4.5 ટકા  
12. ગત વષર્ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅંદાજપત્રીય ખા નો મળૂ લ યાકં કેટલા ટકાનો હતો - 3.5 ટકા 
13. કે દ્રીય અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨મા ં િપયો કયાથંી આવશે – 36 ટકા બોરો ગ અને અ ય લાયે બલટ ઝ, 15 ટકા GST, 

14 ટકા ઈ કમ ટ સ, 13 ટકા કોપ રશન ટ સ, 08 ટકા િુનયન એ સાઈઝ ડ ટૂ , 06 ટકા નોન રવ  ુટ સ, 05 ટકા 
નોન ડ ટ કિપટલ રિસ ટ તથા 3 ટકા ક ટમ  

14. કે દ્રીય અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨મા ં િપયો કયા ંજશે-ખચાર્શે – 20 ટકા યાજની કુવણી, 16 ટકા ફાઈના સ કિમશ સ 
અધસ ા સફર, 14 ટકા સે લ સેકટર ક મસ, 10 ટકા અ ય ખચ, 09 ટકા સે લ પો સડ યોજનાઓ, 08 ટકા 
સબિસડ , 08 ટકા સરં ણ, 05 ટકા પે શન   

15. ભારતમા ંઆરોગ્ય સિુવધાઓ મજબતૂ કરવા બ ટ ૨૦૨૧-૨૨ કઈ નવી યોજના જાહરે કરાઈ છે અને તેનો સમયગાળો 
જણાવો - PM આ મિનભર વ થ ભારત યોજના તથા 6 વષ 

16. ભારતના કેટલા િજ લામા ંનવીન ‘િમશન પોષણ ૨.૦’નો પ્રારંભ થશે – 112 
17. ‘જલજીવન અબર્ન િમશન’ હઠેળ પાચં વષર્મા ંકેટલો ખચર્ કરાશે – . 2.87 લાખ કરોડ 
18. નવીન ‘અબર્ન વ છ ભારત િમશન’ હઠેળ પાચં વષર્મા ંકેટલો ખચર્ કરાશે – . 1,41,678 કરોડ 
19. વ છ હવા માટે ‘ક્લીન એર પ્રોગ્રામ’ અંતગર્ત હવાના પ્રદૂષણને િનયતં્રણમા ંલેવા કેટલા િપયા ખચર્ કરાશે – . 

2,217 કરોડ 
20. ઉજ વલા યોજના હઠેળ વધ ુનવા કેટલા ગેસ જોડાણ અપાશ ે- 1 કરોડ  
21. ભારતના પાચં િટ્રિલયન ડોલરના અથર્તતં્રના િનમાર્ણ માટે આગામી પાચં વષર્મા ંકેટલા િપયાના ખચેર્ કેટલા સેક્ટરના 

િવકાસ માટે િફિઝકલ એ ડ ફાઇનાિ શયલ કેિપટલ એ ડ ઇ ફા ટ્રક્ચર (PIL) યોજના જાહરે કરાઈ–  . 1.97 લાખ કરોડ 
તથા 13 સેકટર  

22. દેશમા ં પિરવહનને વેગ આપવા માચર્ ૨૦૨૨ સધુીમા ં કેટલા િકમી અને વધારાના કેટલા ં િકમી નેશનલ હાઇવે 
કોિરડોરની યોજના તૈયાર કરાઈ છે - 8,500 ક.મી. અને 11,000 ક.મી. 
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23. રેલવે સેવા માટે બ ટમા ંકેટલા કરોડની ફાળવણી કરાઈ - . 1,10,055 કરોડ 
24. આ મિનભર્ર ભારતના બ ટમા ંરજૂ કરેલા મખુ્ય ૬ આધાર થભં જણાવો - (1) આરો ય અને ખુાકાર   (2) ફ ઝકલ, 

ફાઇના શયલ કિપટલ અને ઇ ફા ચર (3) ૃિષ (4) િશ ણ (5) ટકનોલો  તથા (6) મે સમમ ગવન સ  
25. અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨ની જોગવાઈ મજુબ કેટલા િજ લામા ંઆરોગ્ય પ્રયોગશાળા અને  િક્રિટકલ હોિ પટલ શ  થશે – 

તમામ અને 602 
26. બાળકોના મ ૃ ય ુઅટકાવવા દેશભરમા ંકયો નવો પ્રોગ્રામ શ  કરાશે - મૂોકોકલ વે સન 

27. કે દ્રીય અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨મા ંકોરોના રસીકરણ માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરાઈ – . 35,000 કરોડ  
28. આગામી ૩ વષર્મા ંભારતમા ંકેટલાકેટલા નવા ટેક્ ટાઇલ પાકર્ ઊભા કરાશેનવા - 07  
29. આરોગ્ય સબંિંધત નેશનલ ઇ ડ ટ્રકચર પાઇપલાઇન હઠેળ કેટલા પ્રો ક્ટ શ  કરાશે - 7,400 ો ટ  
30. આરોગ્ય સબંિંધત . ૨૦,૦૦૦ કરોડના ખચેર્ કઈ સં થા શ  કરાશે - ડવલપમે ટ ફાઇના સ ઇ ટટ ટૂ (DFI) 
31. રા ટ્રીય તરે હાઇડ્રોજનના ઉ પાદન માટે કયા િમશનની શ આત કરાશે - નેશનલ હાઇ ોજન િમશન 

32. ઓપરેશન ગ્રીન યોજના યાપ વધારવા ઝડપી નાશ પામતી કેટલી કૃિષ ઊપજ સમાવાઈ – 22 
33. ઇ-નામ માકટ લેસ સાથે વધ ુકેટલા ખેત બજાર-મડંીઓ જોડાશે - 1,000  
34. APMCને કય ુખાસ ફંડ ઉપલ ધ કરાવાશે - એ ક ચર ઇ ા કચર ફંડ  
35. ભારતના કેટલા મોટા િફિશંગ હાબર્રને િફિશંગ હબ તરીકે િવકસાવાશે - પાચં  
36. NGO, પ્રાઇવેટ કૂલ સાથે ભાગીદારીમા ંકેટલી નવી સૈિનક કૂલ શ  કરાશે - 100 
37. દેશના આિદજાિત િવ તારોમા ંકેટલી નવી એકલ ય શાળાઓ થપાશે - 750  
38. નેશનલ િરસચર્ ફાઉ ડેશનની રચના માટે કેટલી રકમ ફાળવાઈ - . પ0,000 કરોડ 
39. ઈજનેરીના નાતકો અને િડ લોમા ંધારકો માટે કઈ નવી યોજના શ  કરાશે – નેશનલ એ ે ટસિશપ િનગ યોજના 
40. ઈ ટરનેટ સધુી પહ ચને પ્રો સાિહત કરવા કય ુનવ ુિમશન થપાશે – રા ય ભાષી અ વુાદ િમશન 

41. આગામી ક્યા ંસધુીમા ંભારતમા ંપ્રથમ માનવરિહત ગગનયાન િમશન લો ચ કરાશે – ડસે બર-2021   
42. દિરયામા ંસી-વીડની જાળવણી માટે કયા િમશનનો પ્રારંભ કરાશે - ડ પ ઓશન િમશન  
43. પ્રથમવાર યોજાનારી િડિજટલ વસતી ગણતરી માટે કેટલા કરોડ ફળવાયા - . 3,578  
44. ગોવા મિુક્તના ૫૦ વષર્ની ઉજવણી માટે કેટલી રકમ ફળવાઈ – . 300 કરોડ 
45. દેશના બાકી રહલેા કેટલા રા ય અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશોમા ં‘વન નેશન વન રેશન કાડર્’ યોજનાનો અમલ થશે - ચાર  
46. SC, ST અને મિહલાઓ માટેની ટે ડઅપ ઇિ ડયા કીમ માટે લોન માિ ન કેિપટલ કેટલા ટકાથી ઘટાડીને કેટલા ટકા 

કરાયુ ં– 25 ટકાથી ઘટાડ ને 15 ટકા 
47. ૧૫મા ંનાણા ંપચં મજુબ સરકાર રા યો પાસથેી શુ  ઋણને ૨૦૨૧-૨૦૨૨ના વષર્ માટે GSDPના કેટલા ટકા સામા ય 

ટોચમયાર્દા જાળવી રહી છે – 4 ટકા  
48. અંદાજપત્રમા ં આવકવેરા સબંિંધત કયા કયા મહ વના સધુારા કરાયા – (1) 75 વષથી વ  ુ વયના સીિનયર 

િસ ટઝનને આઇટ  રટનમાથંી શરતી ુ ત (2) ટ સ કસ રઓપન કરવાની મયાદા 6 વષથી ઘટાડ ને 3 વષ કરાઇ 
(3) આઇટ આરમા ં લ ટગ િસ ુ રટ ઝ અને યાજની આવક િ ફાઇલ ભર  શકાશ ે (4) આઇટ  એપલેટ નુલને 
ફસલેસ બનાવાશે, નેશનલ યનલ સે ટર થપાશે (5) ડ જટલ મોડમા ં બઝનેસ કરતી કંપનીઓને ટ સ ઓડટમા ં
માફ ની મયાદા . 10 કરોડ ુ ંટનઓવર તથા (6) . 50 લાખ કરતા ંવ નુી આવક પાવવાના કસ 10 વષ પછ  
પણ ખોલાશે 

49. વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ના કે દ્રીય બ ટમા ંજાહરે કે્ષત્રની કંપનીઓ અને નાણાકીય સં થાઓમાથંી પોતાના િહ સાનુ ં વેચાણ 
કરી કેટલા િપયા ઊભા કરવાનુ ંલ યાકં નક્કી કરાયુ ંછે - 1.75 લાખ કરોડ  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   3 | P a g e  

 

50. કેટલા વષર્થી વધ ુવયના વિર ઠ નાગિરકોને આઇટી િરટનર્માથંી શરતી મિુક્ત અપાઈ – 75 
51. ભારતમાલા પ્રો ક્ટ હઠેળ કેટલા િક.મીના ંર તા તૈયાર કરાયા છે - 13,000  
52. ભારતીય રેલવે દેશભરમા ંકુલ કેટલા િક.મીના ંકોિરડોર બનાવશે - 1100 
53. “મેક ઈન ઈિ ડયા’ને વેગ આપવામા ંઅને ઉ ોગો માટે લોિજિ ટક ખચર્ ઘટાડવાના હતેથુી નવી રા ટ્રીય રેલ યોજના 

હઠેળ કઈ નવી િસ ટમ શ  કરાશે – ‘ફ ચૂર રડ ’ 
54. આગામી સમયમા ંકેટલા શહરેોમા ંમેટ્રો રેલવે શ  કરાશે – 27 
55. આગામી સમયમા ંકેટલી બસો ખરીદીન ેતેને ઓપરેટ કરવા માટે PPP ધોરણે ખાનગી કંપનીઓને નેટવકર્મા ંજોડાશે – 

20,000   
56. નવીન િમશન પોષણ ૨.૦મા ંકયા બે અિભયાનને જોડી દેવાશે - રૂક પોષણ અને પોષણ અભયાન 

57. મહા મા ગાધંી વ છ ભારત િમશન હઠેળ કુલ કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે - . 1.41 લાખ કરોડ 
58. મહા મા ગાધંી વ છ ભારત િમશનનો બીજો તબક્કો ક્યા ંસધુી અમલી રહશેે - વષ 2021 થી વષ 2025 ધુી  
59. ઉ વલા યોજના હઠેળ કેટલા િજ લાને િસટી ગેસ િવતરણ નેટવકર્થી જોડાશેને – 100 
60. આરોગ્ય માટે બ ટ કેટલા ટકા વધારીને કેટલા કરોડની ફાળવણી કરાઈ - 137 ટકા તથા . 2,23,846 
61. ભારતમા ંનવા કેટલા ગ્રાિમણ અને શહરેી વા ય વલેનેસ કે દ્ર શ  કરાશે - 17,788 તથા 11,024 
62. બ ટમા ંસરકાર ારા પેટ્રોલ-ડીઝલ પર કેટલા િપયાનો એિગ્રક ચર ઇ ફા ટ્રકચર &  ડેવલપમે ટ સેસ (કૃિષ સેસ) 

લાગ ુકરાયો - . 2.50 તથા . 4 
63. શરાબ-દા ની બનાવટો પર કેટલા ટકા કૃિષ સેસ લાગ ુકરાયો – 100 
64. APMCના િવકાસ માટે કેટલા રકમ ફાળવાઈ - . 70,000 કરોડ  
65. અંદાજપત્રમા ંસફરજનની બેિઝક એક્સાઇઝ ડ ટૂીમા ં કેટલા યારે કાચા ખાધ તેલમા ં કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરવામા ં

આ યો – 15 તથા 15 
66. અંદાજપત્રમા ંવટાણા, કાબલુી ચણા, બગંાલી ચણા અને મસરૂની બેિઝક એક્સાઇઝ ડ ટૂીમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો કરાયો 

- 10 
67. સફરજન અને કાબલુી ચણા ઉપર કેટલા ટકા એિગ્રક ચર ડેવલોપમે ટ સેસ લાગ ુકરવામા ંઆ યો. – 35 અને 30 
68. સોના-ચાદંીની ક ટમ ડ ટૂીમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો કરાયો – 5 ટકા (હવે 7.5 ટકા ક ટમ ડ ટૂ ) 
69. MSME સેકટર માટે કેટલી ફાળવણી કરાઈ - . 15,700 કરોડ 
70. મેન મેઈડ ફાઈબર માટે પ્રોડક્શન િલંક્ડ ઈ સેિ ટવ (PLI) હઠેળ કેટલી રકમ ફળવાઈ - . 10,683 કરોડ  
71. ભારતમા ંકયા નામથી એપેરલ પાકર્ ડેવલપ કરાશે - MITRA 

72. MITRAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - મેગા ઈ ટ ેટડ ટ ટાઈલ ર જયન એ ડ એપેરલ 

73. ટાટર્અપ માટે હવે કેટલા યિક્તને કંપની શ  કરવાની ટ અપાઈ - એક 
74. ટાટર્અપ માટે OPC એટલે શુ ં- વન પસન કંપની 
75. ટાટર્અપ માટે ટેક્સની મુ ત કેટલી વધારાઈ – તા. 31 માચ, 2022  
76. OPC હઠેળ NRI હવે ૧૮ર િદવસના થાને કંપની થાપવા કેટલા િદવસ ભારતમા ંરહવે ુઅિનવાયર્ છે – 120 દવસ  
77. કે દ્રીય બ ટમા ંગજુરાતની િગ ટ િસટી માટે કયા કયા ચાર મોટા પ્રો સાહનો જાહરે કયાર્ છે – (૧) ગ ટિસટ મા ં

થપાયેલી એર ા ટ લી ઝગ કંપનીને કિપટલ ગેઇન ટ સની ટ અપાઈ (2) ગ ટિસટ મા ં િવદશી કંપનીઓને 
કૂવવામા ં આવતા એર ા ટ લીઝ ર ટલ ઉપર ટ સ માફ  અપાઈ (3) ફોરન પોટફો લયો ઇ વે ટમે ટ ટથી 

ગ ટિસટ ના બે કગ િુનટમા ં રોકાણ કરવા માટ પણ કિપટલ ગેઇન ટ સની ટ અપાઈ તથા (4) ગ ટિસટ મા ં
ઓ ટરનેટ ઇ વે ટમે ટ ફંડને આઈએફએસસીમા ંરોકાણ માટ વેરા ો સાહન આપવામા ંઆવશે 
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78. ભારતમા ંિશપ િરસાઈિક્લંગ ક્ષમતા કયા ંસધુીમા ંબમણી કરાશે - વષ 2024 
79. ગજુરાતના અલગં િશપયાડર્ િરસાઈકિલંગ માટે કેટલી રકમ ફાળવાઈ - . 1624 કરોડ  
80. ૧૫મા ંનાણા ંપચંની ભલામણ મજુબ રા યોને કરમા ંકેટલા ટકા િહ સો અપાશે – 41 
81. વીમા કે્ષતે્ર FDI ૪૯ ટકાથી વધારી કેટલી કરાઈ - 74 ટકા 
82. િડિજટલ પેમે ટ પર કેટલા િપયાનુ ંઈ સે ટીવ અપાશે - . 1500 કરોડ 
83. કૃિષમા ંસુ મ િસંચાઈ માટે કેટલી ફાળવણી કરાઈ - . 10,000 કરોડ 
84. બેંક થાપણો પર હવે કેટલા લાખનુ ંવીમા કવચ અપાશે – . 5 લાખ 
85. તા તરના કે દ્રીય બ ટમા ંકૃિષ અને સલગં્ન કે્ષત્રો, ખેડૂત ક યાણ અને ગ્રામીણ ભારત માટે કયા નવ પગલા ંલેવાયા 

છે - (1) વાિમ વ ક મ (2) ૃિષ િધરાણનો લ યાકં નાણા ં વષ-2022મા ં વધાર ને 16.5 લાખ કરોડ (3) 
ઈ ા કચર ડવલપમે ટ ફંડમા ં 33 ટકાનો વધારો (4) ૂ મ િસચાઇ િનિધ બમણી (5) ઑપરશન ીન ક મ- 
"ટૉ સ’'મા ંજ દ  બગડ એવી વ  ુ22 પેદાશોનો સમાવેશ (6) ઈ-નામ સાથે વ  ુ1000 મડં ઓ એક  કરાશે (7) 
એપીએમસીઓને ૃિષ ઇ ા કચર ફંડનો લાભ મળશે (8) પાચં મોટા મ ય બદંરો િવકસાવવા દરખા ત તથા (9) 
તિમલના ુમા ંબ હુ કુ સેવાળ (દ રયાઇ વન પિત) પાક થપાશે  

86. કયા હતેસુર પ્રધાનમતં્રી ી નરે દ્ર મોદીએ વાિમ વ યોજના શ  કરી હતી - ગામોમા ંિમલકત મા લક મા ંપારદિશતા 
લાવવા  

87. વાિમ વ યોજના અંતગર્ત જા યઆુરી-૨૦૨૧ની િ થિતએ કેટલા ગામોમા ંકેટલા િમલકત માિલકોને કાડ્ર્સ અપાયા છે - 
1241 ગામોમા ં1.80  લાખ  

88. કૃિષ િધરાણનો લ યાકં નાણા ંવષર્-૨૦૨૨મા ંવધારીને કેટલો કરાયો છે - 16.5 લાખ કરોડ 
89. દેશમા ંકયા પાચં મોટા મ ય બદંરો િવકસાવાશે - કોચી, ચે ાઇ, િવશાખાપ નમ, પારા દપ અને પે ુઆઘાટ 
90. બે ક થાપણો પર હવે કેટલ ુવીમા કવચ મળશે – . 5 લાખ 

91. િડિજટલ પેમે ટને પ્રો સાિહત કરવા કેટલા કરોડની યોજના જાહરે કરાઈ છે - . 1500 
92. નાની કંપનીઓની મડૂી મયાર્દા કેટલીથી વધારી કેટલી કરાઈ - . ૫૦ લાખથી વધારીને . ૨ કરોડ  
93. નાની કંપનીઓની ટનર્ઓવરની મહ મ મયાર્દા વધારીને કેટલી કરાઈ - . 20 કરોડ 
94. જૂના અને પ્રદૂષણ ફેલાવતા વાહનો માટે કઈ યોજના જાહરે કરાઈ - હકલ િપગ પો લસી 
95. િ હકલ કે્રિપંગ પોિલસી અંતગર્ત કેટલા વષર્ જૂના પ્રાઇવેટ િ હકલનો િફટનેસ ટે ટ કરાશે – 20 
96. િ હકલ કે્રિપંગ પોિલસી અંતગર્ત કેટલા વષર્ જૂના કોિમર્શયલ િ હકલનો િફટનેસ ટે ટ કરાશે – 15 
97. િ હકલ કે્રિપંગ પોિલસી ક્યારથી અમલી બનશે - 1 એિ લ 2022 
98. ઈ ફ્રા ટ્રકચર સેક્ટરના ંિવકાસ માટે કોની રચના કરાશે - DFI 
99. DFIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડવલપમે ટ ફાઈના સ ઈ ટટ શૂન  
100. રોડ અને હાઇવે ઇ ફ્રા ટ્રકચર-િવકાસ માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરાઈ - . 1,18,101 લાખ કરોડ 
101. કેટલા શહરેોમા ં . ૨.૮૭ લાખ કરોડના ખચેર્ પીવાનુ ંપાણી ઉપલ ધ કરાવાશે - 4,378  
102. કપાસની આયાત પરની ક ટમ ડયટુી કેટલા ટકા કરાઇ - 10 
103. ટીલ પર ક ટમ ડયટૂી ઘટાડીને કેટલા ટકા કરાઇ - 7.5 
104. કે દ્રીય બ ટમા ંવાિષર્ક કેટલા િપયાથી વધ ુઈપીએફ યોગદાનના યાજને ટેક્સેબલ ઈ કમમા ંસામેલ કરાયુ ં - 2.5 

લાખ  
105. સૈયદ મુ તાક અલી T‐20 ટ્રોફી ૨૦૨૧ની િવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો - તાિમલના ુ (બી વાર)  
106. તાિમલનાડુની ટીમ કેટલી વાર સૈયદ મુ તાક અલી T‐20 િવ તા બની છે – બે 
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107. સૈયદ મુ તાક અલી T‐20 ટ્રોફી ૨૦૨૧ની ઉપ િવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો - બરોડા  
108. સૈયદ મુ તાક અલી T‐20 ટ્રોફી ૨૦૨૧ ક્યા ંયોજાઈ હતી - મોટરા ટ ડયમ, અમદાવાદ  
109. જા યઆુરી-૨૦૨૧ના રોજ કયા દેશમા ંલ કરી બળવો થયો હતો - યામંાર  
110. જા યઆુરી-૨૦૨૧ યામંારના કયા લ કરી વડાએ બળવો કરી સ ા સભંાળી હતી - િપન ગ ાઈગ 

111. યામંારના સૈ યએ દેશના કયા ટેટ કાઉ સેલર દેશના પ્રમખુ ય ુ િવન િમંટ સિહત સખં્યાબધં વિર ઠ નતેા અને 
અિધકારીની ધરપકડ કરી દેશમા ંએક વષર્ માટે કટોકટી લાદી દીધી હતી- ગ-સાન  ૂ(75)  

112. યામંાર દેશના પાટનગરનુ ંનામ જણાવો – નેપાઇતો 
113. યામંારમા ંછે લે કયા વષર્મા ંલ કરે બળવો કરીને સ ા પોતાને હ તક લીધી હતી – વષ 1962 
114. ૧ ફે આુરીને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે - ભારતીય તટ ર ક દવસ  
115. ભારતીય તટ રક્ષક િદવસનુ ંસતૂ્ર જણાવો – વયમં ર ામ 

116. આકિ મક દિરયાઈ સશંોધન અને બચવા માટેનો હે પલાઈન નબંર જણાવો - 1554 
117. ભારતીય તટ રક્ષક દળનુ ંદિક્ષણ પિ મનુ ંવડુમથક જણાવો - ગાધંીનગર  
118. તારી આંખનો અફીણી ગીતના રચનકાર કિવ વેણીભાઇ પરુોિહતનો જ મિદવસ જણાવો - 1 ફ આુર - 1918 
119. તા તરમા ંભારતીય અમેિરકન કયા મિહલાની NASAના કાયર્કારી ચીફ ઓફ ટાફ તરીકે િનયિુક્ત કરાઇ છે  - ભ યા 

લાલ 

120. અમેિરકાની અવકાશ એજ સીનુ ંનામ જણાવો - NASA 
121. તા તરમા ંતારીખ 3 ફે આુરીથી કેટલામો એરો ઈિ ડયા-2021 ઇ ટરનેશનલ શૉ યોજાયો - 13મો 
122. એરો ઈિ ડયા- 2021 ઇ ટરનેશનલ શૉ ક્યા ંયોજાયો - બગ ુ ુ 
123. તા તરમા ંઓક્સફડર્ લેંગ્વજીસ ારા કયા શ દને 'િહ દી વડર્ ઓફ યર-2020' પસદં કરાયો -  આ મિનભરતા 
124. અગાઉ ઓક્સફડર્ લેંગ્વજીસ ારા વષર્ 2017 2018 અને 2019મા કયા શ દો પસદં કરાયા હતા - આધાર, નાર શ ત 

અને સિંવધાન 

125. તારીખ 04 ફે આુરી 2021ના રોજ ચૌરી ચૌરા  સઘંષર્ને કેટલા વષર્ પણૂર્ થશે - 100 
126. ચૌરી ચૌરા ગામ કયા રા યમા ંઆવેલુ ંછે - ઉ ર દશ  
127. ચૌરી ચૌરા સઘંષર્ના 100 વષર્  મહો સવ ક્યા ઉજવાઈ ર ો છે – ઉ ર દશ 

128. દર વષેર્ 02 ફે આુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - વ ડ વેટલે ડ ડ 
129. 'વ ડર્ વેટલે ડ ડે' 2021ની થીમ જણાવો - વેટલે ડ એ ડ વોટર 
130. ભારતમા ંકેટલી રામસર-વેટલે ડ સાઈટ આવેલી છે -42 
131. ગજુરાતમા ંરામસર સાઈટ ક્યા ંઆવેલી છે - નળ સરોવર 
132. ભારતના પ્રથમ મિહલા મતં્રી રાજકુમારી અમતૃ કૌરનો જ મિદવસ જણાવો- 02/02/1889 
133. રાજકુમારી અમતૃ કૌરનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – લખનઉ (UP)  
134. ડ્રોન માટેની કેટ મેક્સ ટેકનોલોજી કોના ારા તૈયાર કરાયેલી છે - HAL 
135. ભારતમા ંકયા િવમાન ારા ડ્રોનને કંટ્રોલ કરવામા ંઆવશે - LCA તેજસ 

136. તા તરમા ંિવ નો પ્રથમ હાઇબ્રીડ એર ઇિ ડયા-2021 ક્યા ંયોજાયો - બગ ુ ુ 
137. ભારતીય બોિક્સંગ ફેડરેશનના નવા અ યક્ષ તરીકે કોની પનુઃ પસદંગી કરાઈ - અજયિસહ 
138. ચૌરી ચૌરા આઝાદી સઘંષર્ની 100 વષર્ની ગાથા કોના ારા આખુ ંવષર્ દરિમયાન ઉજવાશે - ગોરખ રુ, ઉ ર દશ 

139. ચૌરી ચૌરા આઝાદી સઘંષર્ની 100 શતા દીનો ઇ-પ્રારંભ કોના ારા કરાયો - વડા ધાન નર  મોદ  

140. ચૌરી ચૌરા આઝાદી સઘંષર્ની શતાિ દ િનિમ ે કેટલા િપયાની ટપાલ િટિકટ બહાર પડાઈ - . 5/‐ 
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141. ચૌરી ચૌરા ખાતે શહીદોની મિૃત પે કયો તભં બનાવાયો છે - બલદાન 

142. તા તરમા ંસીબીઆઈના નવા કાયર્કરી ડાયરેક્ટર તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ - IPS  િવણિસહા-  જુરાત કડર, 1988 
143. ગજુરાતમા ંરા યસભાની ખાલી પડેલી કેટલી બેઠકો માટે ચ ૂટંણી યોજાશે - 02 
144. ગજુરાતમા ંરા યસભાની ખાલી બેઠકો માટે આગામી ક્યારે મતદાન યોજાશે - 01 માચ 2021 
145. ગજુરાતના વતર્માન મખુ્ય િનવાર્ચન અિધકારીનુ ંનામ જણાવો - ડૉ. રુલી ના 
146. ભારતની કઈ સં થા સાથે તા તરમા ંયિુનસેફે કોરોના વેિક્સન માટે કરાર કયાર્ છે - િસરમ ઇ ટટ ટૂ ઓફ ઇ ડયા 
147. ભારતની કઈ કંપની િવ ના 100થી વધ ુદેશને કોરોના રસી સ લાય કરશે - િસરમ ઇ ટટ ટૂ ઓફ ઇ ડયા 
148. િસરમ ઇિ ટટયટૂ ઓફ ઇિ ડયા ારા કઈ રસી િવકસાવવામા ંઆવી છે - કોિવશી ડ 
149. 'િસરમ ઇિ ટટયટૂ ઓફ ઇિ ડયા' ક્યા ંઆવેલી છે - ણેૂ, મહારા  

150. ‐ ભારતમા ંપ્રથમવાર વકૃ્ષનુ ંઆિથર્ક મ ૂ યાકંન કરવા કોના ારા િન ણાતોની કિમટી બનાવાઈ- સપુ્રીમ કોટર્  
151. ભારતમા ંિન ણાતોની કિમટી મજુબ એક વકૃ્ષનુ ંએક વષર્નુ ંઆિથર્ક મ ૂ ય  કેટલુ ંહોઈ શકે - . 74,500 

152. વકૃ્ષોના આિથર્ક મ ૂ યાકંન માટેની સપુ્રીમ કોટર્ની ખડંપીઠના અ યક્ષ અન ેઅ ય સ યોના નામ જણાવો-  ુ ય 
યાય િૂત એસ.ક. બોબડ,  જજ એ. એસ. બોપ ા અને જજ વી. રામ ુ મ યમ 

153. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંUSના નવા પ્રમખુ જો બાઈડેને ભારતના કયા કાયદામા ંસધુારાને સમથર્ન આ ય ુ– ૃિષ કાયદા  
154. િવ  કે સર િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 4 ફ આુર  

155. િવ  કે સર િદવસ-૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - આઈ એમ એ ડ આઈ વીલ ( ું ક સર સામે લડવા સ મ ,  ું તેને 
લડત આપી હરાવીશ)  

156. ભારતીય શા ીય સગંીત પરંપરાને સુ ઢ બનાવનારા પિંડત ભીમસેન જોશીનો જ મિદવસ જણાવો - 4 ફ આુર  
1922 

157. પિંડત ભીમસેન જોશીનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - કણાટકના ગડગ પાસેના રોણ ગામમા ં 
158. પિંડત ભીમસેન જોશીએ બા યાવ થામા ંકયા ધરાનાના ગાયક અ દુલ કરીમ ખાનને ગાતા જોઈ ગાયકીની પે્રરણા 

પ્રા ત કરી હતી – કરાના 
159. પિંડત ભીમસેન જોશીએ િવિવધ કયા રાગમા ંમહારથ હાસંલ કરી હતી – શુ  ક યાણ, િમયા કી તોડી, પરુીયા ધના ી, 

મલુતાની, દરબારી અને રામકલી વગેરે  
160. પ.ં ભીમસેન જોષીના કયા ગીતે વૈિ ક પ્રિસિ  પ્રા ત કરી હતી - ‘િમલે રૂ મેરા ુ હારા’  
161. તા તરમા ંગજુરાત રા ય ચ ૂટંણી પચં   ારા થાિનક ચ ૂટંણીમા ંઉમેદવારો માટે મહ મ ખચર્ની મયાર્દા વધારીને કેટલા 

ટકા કરાઈ - 35 ટકાથી વધાર  50 ટકા કરાઈ 

162. નવી જોગવાઈ મજુબ મહાનગરપાિલકામા ંઉમેદવાર માટે ચ ૂટંણીમા ંખચર્ની નવી મયાર્દા કેટલી નક્કી કરાઈ - . 6 
લાખ 

163. નવી જોગવાઈ મજુબ િજ લા પચંાયતમા ંઉમેદવાર માટે ચ ૂટંણીમા ંખચર્ની નવી મયાર્દા કેટલી નક્કી કરાઈ - . 4 
લાખ 

164. નવી જોગવાઈ મજુબ તાલકુા પચંાયતમા ંઉમેદવાર માટે ચ ૂટંણીમા ંખચર્ની નવી મયાર્દા કેટલી નક્કી કરાઈ -  2 
લાખ 

165. ગજુરાતના રા ય ચ ૂટંણી કિમશનરનુ ંનામ જણાવો - સજંય સાદ 
166. આરબીઆઈ ારા ફે આુરી 2021મા ંરેપો રેટ કેટલા ટકા નક્કી કરાયો – 4 % 

167. આરબીઆઈ ારા ફે આુરી 2021મા ં િરવસર્ રેપો રેટ કેટલા ટકા નક્કી કરાયો - 3.5% 

168. આરબીઆઇના અનમુાન મજુબ વષર્ 2021-22નો ભારતનો GDP ગ્રોથ જણાવો - 10.5 ટકા 
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169. િરટેલ રોકાણકારોને ગવમેર્ ટ િસ િુરટી માકટ જી-સેકમા ંપ્રવેશવાની મજૂંરી આપનાર િવ નો પ્રથમ દેશ જણાવો - 
ભારત 

170. આરબીઆઈ ારા િડિજટલ પેમે ટ સિવર્સ પ્રોવાઇડરન ે24 કલાકની હે પ લાઇન શ  કરવા ક્યા ંસધુી મદુત અપાઈ - 
સ ટ બર 2021 

171. RBI  ારા તા તરમા ંનાગિરકોને કયા મા યમથી િવદેશમા ંનાણા મોકલવાની પરવાનગી અપાઇ- IFSC 
172. ભારતીય િરઝવર્ બે કના ગવનર્રનુ ંનામ જણાવો -  શ તકા ત દાસ 

173. આગામી સમયમા ંરાજધાની નવી િદ હીમા ંકેટલા ઈલેિક્ટ્રક ચાિજ ર્ંગ ટેશન બનાવાશે – 100 
174. ચાિજ ર્ંગ ટેશનનો દેશનો સૌથી મોટો પ્રો ક્ટ કયા ંઅમલી બનશે – નવી દ હ  

175. િદ હીના વતર્માન મખુ્યમતં્રી કોણ છે - ી અરિવદ કજર વાલ  
176. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ં કે દ્ર સરકારે UPSC  િસિવલ સેવા પરીક્ષા માટે કયો મહ વનો િનણર્ય કય  - ઓકટોબર-2020મા ં

UPSCની પર ાનો છે લો યાસ કરનારા ઉમેદવારોને વ  ુએક તક આપશે  
177. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંUPSCની પરીક્ષાનો છે લો પ્રયાસ કરનારા ઉમેદવારોને વધ ુ કેટલી અને કેટલા સમય માટે તક 

અપાશે -  આ રાહત મા  એક જ વાર આ વષ જ અપાશે  
178. ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ 2021મા ંિવ ના કેટલા દેશની યાદી જાહરે કરાઈ - 60  
179. ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ 2021મા ંભારત કેટલા ક્રમ આગળ આવીને કેટલામા ંક્રમે પહ યુ ં- 4 તથા 50 
180. ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ 2021મા ંપ્રથમ ચાર ક્રમ ધરાવતા દેશના નામ જણાવો – અ ુ મે દ ણ કો રયા,  િસગાપોર, 

વ ઝરલે ડ તથા જમની  
181. લમૂબગર્ ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ કયા માપદંડનુ ંિવ લેષણ કરે છે ‐  રસચ-ડવલપમે ટ ખચ, મે ફુ ચ રગ મતા, હાઇટક 

પ લક કંપનીઓ ુ ંવધ ુ ંતથા સેવન ઇ વલટ  વેઇટજ મે સ  
182. તા તર ફે આુરી 2021મા ંગજુરાત હાઇકોટર્નો કેટલામો થાપના િદવસ ઉજવાયો - 60મો 
183. ગજુરાત હાઇકોટર્ની થાપનાના િહરક મહો સવની ઉજવણી પે વડાપ્રધાન ારા િવડીયો કો ફર સ થકી કયા બે 

િવમોચન કરાયા - ટપાલ ટ કટ અને ફ ટ ડ કવર  
184. ગજુરાત હાઇકોટર્ની  િહરક જયતંી િનિમ ે વડાપ્રધાન ી મોદી ારા કેટલા િપયાની ટપાલ િટિકટ મિૃત પે બહાર 

પડાઈ - . 5 

185. ગજુરાત હાઇકોટર્ના મખુ્ય યાયમિૂતર્ નામ જણાવો - ી િવ મનાથ 

186. ગજુરાત હાઈકોટર્ની થાપના ક્યારે થઈ હતી - 01 મે 1960  
187. ગજુરાત હાઇકોટર્ના પ્રથમ મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ુદંરલાલ િ કમલાલ દસાઇ 
188. ભારતમા ંઅમેિરકા અને ભારતના  સૈિનકો વ ચે  ફે આુરી 2021મા ં  સયંકુ્ત યુ  અ યાસ  ક્યા ંયોજાશે - મહાજન 

ફ ડ ફાય રગ ર જ, રાજ થાન  
189. ભારતમા ંઅમેિરકા અને ભારતના સૈિનકો વ ચે  ફે આુરી 2021મા ંસયંકુ્ત યુ  અ યાસ ક્યારે યોજાશે - 08 ફ આુર  

થી  21 ફ આુર  2021 
190. િવ  ખા  કાયર્ક્રમ- યિુનસેફના તા તરના અહવેાલ મજુબ કોિવડ-19ના કારણે  િવ ના 150 દેશના કેટલા કરોડ 

બાળકો પોષણયકુ્ત ભોજનથી વિંચત ર ા - 37 કરોડ 
191.  િવ  ખા  કાયર્ક્રમ-યિુનસેફના તા તરના અહવેાલ મજુબ કોિવડ-19ના કારણે  િવ ના 199    દેશના કેટલા કરોડ 

બાળકો િશક્ષણથી પ્રભાિવત થયા - 160   કરોડ 
192. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકયા દેશના વૈજ્ઞાિનકોએ સિરસપૃ વગર્નો સૌથી નાના નર જીવ-કાિચંડાની પ્રજાિત શોધી - જમની 
193. જમર્નીના વૈજ્ઞાિનકોએ સિરસપૃ વગર્નો સૌથી નાના નર જીવ-કાિચંડાની પ્રજાિત શોધી તેનુ ંનામ જણાવો -  કુિશયા નાના   
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194. તા તરમા ંકાિચંડાની કેુિશયા નાના નામની પ્રજાિત કયા ંમળી આવી – મડાગા કર 
195. રા ટ્રવાદની બલુદંી સમાન કિવ પ્રિદપનો જ મ િદવસ જણાવો - 6 ફ આુર  1915 
196. કિવ પ્રિદપનો જ મ કયા ંથયો હતો - મ ય દશના ઉજ ન પાસે બડનગર 
197. કિવ પ્રિદપના લોકિપ્રય ગીતો જણાવો - ચલ ચલા ર નૌજવાન, આઓ બ ચો ુ હ દખાયે ઝાખંી હ ુ તાન ક , ઇસ 

િમ ી સે િતલક કરો એ ધરતી હ બલદાન ક , દ દ  હમે આઝાદ  બીના ખડગ બીના ઢાલ સાબરમતી ક સતં નેૂ કર 
દયા કમાલ અને મ તો આરતી ઉતા ુ ર સતંોષી માતા ક   

198. તા.૭ ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ઉ રાખડંમા ં િહમાલયની ગોદમા ંઆવેલુ ં કય ુ ગ્લેિશયર તટૂતા જળપ્રલયની િ થિત 
ઉદભવી હતી - નદંાદવી  

199. નદંાદેવી ગ્લેિશયર કયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે – ચમૌલી (ઉતરાખડં)   
200. િહમાલયમા ંઆવેલુ ંનદંાદેવી ગ્લેિશયર તટૂતા કયા બે હાઈડ્રો પાવર પ્રો ક્ટ તબાહ થયા – ઋિષગગંા હાઈ ો ો ટ 

અને તપોવન હાઈ ો ો ટ 
201. નદંાદેવી ગ્લેિશયર તટૂતા કઈ નદીઓમા ંપરૂની િ થિત સજાર્ઈ હતી – ઋિષગગંા, ધૌલી ગગંા અને અલકંનદંા 
202. ઋિષગગંા હાઈડ્રો પ્રો ક્ટની વીજ ઉ પાદન ક્ષમતા કેટલી હતી - 13 મેગાવોટ 
203. ઋિષગગંા હાઈડ્રો પ્રો ક્ટ કઈ નદી ઉપર આવેલો છે - ઋિષગગંા 
204. તપોવન હાઈડ્રો પાવર પ્રો ક્ટની ક્ષમતા જણાવો –  520 મેગાવોટ 
205. તપોવન હાઈડ્રો પાવર પ્રો ક્ટ કઈ નદી પર આવેલો છે - ધૌલી ગંગા   
206. નદંાદેવી ગ્લેિશયર ભારતમા ંકયા ક્રમના સૌથી ઊંચા પવર્તનો િહ સો છે - બી   
207. ભારતનુ ંસૌથી ઊંચુ ંગ્લેિશયર કય ુછે - નદંાદવી લેિશયર 
208. કંચનજઘંા િશખર કયા બે દેશની સરહદ પર આવેલુ ંછે – ભારત અને નેપાળ 

209. ગ્લેિશયરના પ્રકાર જણાવો – આ પાઇન અને પવતીય 

210. ઋિષગગંા હાઈડ્રો પાવર પ્રો ક્ટ કયા ગામ પાસે આવેલો છે – રણી 
211. પાણી અને બરફના િવશાળ જ થા ધરાવતા ગ્લેિશયર કયા નામે ઓળખાય છે - ટાઈડવોટર લેિશયર  
212. ઉ રાખડં રા યના વતર્માન મખુ્યમતં્રી કોણ છે - ી િ વે િસહ રાવત 

213. ઉ રાખડં રા યની રાજધાની કઈ છે - દહરા ૂન  
214. તા.૭મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ આસોમ માલા પ્રો ક્ટનુ ંકોના હ તે પ્રારંભ કરાયો  - વડા ધાન ી મોદ  

215. આસોમ માલા પ્રો ક્ટનો કુલ ખચર્ જણાવો - . 8210 કરોડ  
216. આસોમ માલા પ્રો ક્ટ શુ ંછે - રા ય ધોર માગ  અને જ લા મથકોને જોડતી સડકો તૈયાર કરવી અને આસામના દરક 

ગામને શહરો સાથે જોડવા  
217. તા.૭મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ આસામના કયા બે િજ લાઓમા ં .૧૧૨૨ કરોડના ખચેર્ બે મેિડકલ કોલેજનો 

વડાપ્રધાન ી મોદીના હ તે િશલા યાસ કરાયો હતો - બ નાથ અને ચરાઈદવ 

218. તા તરમા ંઆરબીઆઈ ારા 'નાણાકીય સાક્ષરતા સ તાહ-2021' ક્યારે ઉજવાયુ ં- તાર ખ 08 થી 12  ફ આુર  

219. 'નાણાકીય સાક્ષરતા સ તાહ-2021'ની થીમ જણાવો -  િધરાણ િશ ત અને ઔપચા રક સં થાઓ પાસેથી િધરાણ 

220. RBI  ારા 'નાણાકીય સાક્ષરતા સ તાહ' ઉજવવાનો પ્રારંભ કયા વષર્થી શ  કરાયો હતો - 2016 
221. આ વષેર્ 'મહાકંુભ-2021' ક્યા ંયોજાશે- હ ર ાર, ઉ રાખડં 
222. 'મહાકંુભ-2021'નો પ્રારંભ ક્યારે થશે - 11 માચ 2021-  મહાિશવરા ી 
223. 'મહાકંુભ-2021'નો સમયગાળો જણાવો - તા.11 માચથી 27 એિ લ 2021 
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224. ઉ રાખડં સરકાર ારા  મહાકંુભ 2021મા ં ન ધણી માટે કયુ ં ખાસ પોટર્લ શ  કયુર્ં છે - 
www.haridwarkumbhmela2021.com 

225. વષર્-૨૦૨૧મા ંICC  ારા પ્રથમવાર કયા એવોડર્ની જાહરેાત કરાઈ - લેયર ઓફ ધ મથં  
226. ICCનો લેયર ઓફ ધ મથં એવોડર્ મેળવનારા પ્રથમ મે સ ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો – ભારતીય િવકટ કપર બે સમેન 

ઋષભ પતં 

227. ICCના લેયર ઓફ ધ મથં એવોડર્ મેળવનારી પ્રથમ િવમે સ ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો – સબનમ ઈ માઈલ (દ ણ 
આ કા)  

228. ICCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ કટ કાઉ સલ  
229.  ઈ ટરનેશનલ િક્રકેટ કાઉિ સલનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - ુ બઈ 

230. તા.૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ની િ થિતએ ભારતનુ ંિવદેશી હૂિંડયામણ ભડંોળ કેટલુ ંહત ુ- 590 અબજ ડોલર 
231. તા.૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ની િ થિતએ ભારતનુ ંિવદેશી દેવ ુકેટલ ુહત ુ- 554 અબજ ડોલર 
232. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંભારતનુ ંિવદેશી હૂિંડયામણ ભડંોળ વધીને ૫૯૦ અબજ ડોલરે પહ ચતા ભારત “‘ક દાર’ દેશમાથંી 

કયા પ્રકારનો દેશ બની ગયો હતો - ‘ક દાતા’ 
233. વતર્માન કે દ્રીય નાણા રા યમતં્રી કોણ છે - ી અ રુાગ ઠા ુર  
234. તા. ૯ ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ભારત-અફઘાિન તાન વ ચે કયા સમજૂતી કરાર (MoU)  પર હ તાક્ષર થયા- 

અફઘાિન તાનમા ંલાલદંર (શ તૂ) ડમના બાધંકામ માટ  
235. અફઘાિન તાનના લાલદંર (શતતૂ) ડેમની મદદથી કયા શહરેમા ંપીવાલાયક સલામત પાણીની જ િરયાત સતંોષી 

શકાશે અને આસપાસના િવ તારોમા ંિસંચાઇનુ ંપાણી પરંુૂ પાડી શકાશે ‐ કા લુ  
236. અફઘાિન તાનમા ંભારત ારા બાધંવામા ંઆવી રહલેા બીજા મોટા ડેમનુ ંનામ જણાવો - લાલદંર (શ તૂ)  
237. કયા વષેર્ ભારત-અફઘાિન તાન ભાગીદારીથી સલમા ડેમનુ ંિનમાર્ણ કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં‐ વષ-2016  
238. તા.૧૦ ફે આુરીના રોજ કોના ારા વ ડર્ સ ટેઇનેબલ ડેવલપમે ટ સિમટ-૨૦૨૧નુ ંઉદઘાટન થશે - વડા ધાન મોદ   
239. વ ડર્ સ ટેઇનેબલ ડેવલપમે ટ સિમટ-૨૦૨૧નો િવષય જણાવો - ‘આપણા સામા ય ભિવ યને નવેસરથી પ રભાિષત 

કર ુ:ં તમામ માટ સલામત અને રુ ત પયાવરણ.’  
240. તા.૧૦ ફે આુરી‐૨૦૨૧ના રોજ વ ડર્ સ ટેઇનેબલ ડેવલપમે ટ સિમટની કેટલામી બેઠક ઓનલાઈન યોજાશે - 20 
241. વ ડર્ સ ટેઇનેબલ ડેવલપમે ટ સિમટ-૨૦૨૧ના મખુ્ય પાટર્નસર્ કોણ છે  ‐ ભારતના પયાવરણ, વન અને આબોહવા 

મં ાલય, નવી અને નુઃ ા ય ઊ  મં ાલય અને ૃ વી િવ ાન મં ાલય  
242. ભારતના પ્રથમ મિહલા જ્ઞાનપીઠ િવ તાનુ ંનામ જણાવો-  આશા ણૂા દવી 
243. આશાપણૂાર્ દેવીનો જ મિદવસ જણાવો- 8  ફ આુર  1995 
244. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંરાજયસભામા ંજ મ ુકા મીરનુ ંપ્રિતિનિધ વ કરતા ંકયા ચાર સાસંદોની મુ ત પણૂર્ થતા િનવ ૃ  થયા 

- લુામનબી આઝાદ, નઝીર અહમદ લવાય, મોહ મદ ફયાઝ તથા શમશેરિસહ મ હાસ 

245. રાજયસભાના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે - ઉપરા પિત એમ.વકયા નાય ુ  
246. તા. ૯મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ કયા અિભનેતા-િદગ્દશર્કનુ ં૫૮ વષેર્ મુબંઈ ખાતે અવસાન થય ુ- રા વ ક રૂ   
247. િહ દી િફ મના અિભનેતા-િદગ્દશર્ક રાજીવ કપરૂનુ ંહલુામણ ુનામ જણાવો - ચ  ુ 
248. રાજીવ કપરેૂ વષર્ ૧૯૮૩મા ંિરલીઝ થયેલી કઈ િફ મથી િફ મમા ંડે ય ુકયુર્ં હત ુ ં- એક ન હ હમ 

249. રાજીવ કપરૂ અિભિનત િફ મ રામ તેરી ગગંા મૈલી કયા વષેર્ િરિલઝ થઈ હતી  િફ મથી તેમન ેપ્રિસિ  મળી હતી – 
વષ 1985 

250. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંિબ્રટનમા ંબરફનુ ંવાવાઝોડુ આ યુ ંહત ુતેનુ ંનામ જણાવો - ડાસ  વાવાઝો ુ  
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251. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંબરફનુ ંવાવાઝોડુ ડાસીર્થી કયા િવ તાર અસરગ્ર ત બ યા હતા - સમ  UK અને કોટલે ડ 
252. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંUAEનુ ંકય ુઅવકાશ યાન માસર્ િમશન ભ્રમણકક્ષામા ંપ્રવે યુ ંહત ુ- ‘હોપ ોબ’ 

253. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંUAEના ‘હોપ પ્રોબ’ માસર્ િમશનનુ ંનામ જણાવો - અમલ (આશા)  
254. પ્રથમ પ્રયાસે મગંળ સધુી પહ ચનારો UAE િવ નો કેટલામો દેશ બ યો - પાચંમો 
255. મગંળ ગ્રહ ઉપર સફળ ઉતરાણ કરનાર એકમાત્ર દેશનુ ંનામ જણાવો – USA  
256. ગજુરાતના પહલેા મિહલા અનુ નાતકનુ ંનામ જણાવો-  િવનો દની નીલકંઠ 
257. સાિહ યકાર િવનોિદની નીલકંઠનો જ મિદવસ જણાવો- 09 ફ આુર  1907 
258. ગજુરાતના પ્રથમ ગેરક ગે્રસી મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો – બા ભુાઈ જસાભાઈ પટલ  
259. ગજુરાતના પ્રથમ ગેરક ગે્રસી મખુ્યમતં્રી બાબભુાઈ જસાભાઈ પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો - 9 ફ આુર  1911 
260. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંગજુરાતની મહાનગરપાિલકાઓમા ંમેયર પદ માટે ગજુરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા અનામત 

અંગે િનયમ બહાર પડાયા હતા - શહર  િવકાસ િવભાગ 

261. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંગજુરાતની મહાનગરપાિલકાઓમા ં મેયર પદ માટે શહરેી િવકાસ િવભાગ ારા અનામત અંગે 
બહાર પડાયેલા િનયમ મજુબ પાચં વષર્મા ંકેટલા સમય માટે મેયર બદલાશે - દર અઢ  વષ  

262. શહરેી િવકાસ િવભાગે કઈ એક્ટની કલમ ૪૫૬ હઠેળ ૨૧ ફે આુરી-૨૦૨૧એ યોજાનારી છ મહાનગર પાિલકાની ચ ૂટંણી 
બાદ મેયરોની ચ ૂટંણી કરવા માટે અનામતની જોગવાઇઓ જાહરે કરી છે - જુરાત ોિવ શયલ િુનિસપલ 
કોપ રશન  

263. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંગજુરાત સરકાર ારા જમીન સપંાદન સાથે ખેડૂતોને કઈ બાબત અંગે વળતરના દરમા ંસધુારો 
કરાયો - ૃ ો 

264. ગજુરાતમા ંિવકાસ કામોમા ંસપંાિદત થતી જમીનોની સાથે તે જમીન પર ખેડૂતો ારા ઉછેરવામા ંઆવેલા ફળાઉ અને 
અ ય પ્રકારના વકૃ્ષોના વળતરના દરમા ંકેટલા વષર્ બાદ સધુારો કરાયો – 27  

265. ગજુરાતમા ંિવકાસ કામોમા ંસપંાિદત થતી જમીનોની સાથે તે જમીન પર ખેડૂતો ારા ઉછેરવામા ંઆવેલા આંબા, ચીકુ 
તથા ચદંનના વકૃ્ષો માટે કેટલ ુવળતર ચકૂવાશે – અ ુ મે . 40,800/‐,  . 38,400/‐ તથા . 50,000/‐ 

266. ગજુરાતમા ંિવકાસ કામોમા ંસપંાિદત થતી જમીનોની સાથે તે જમીન પર ખેડૂતો ારા ઉછેરવામા ંઆવેલા ફળાઉ અને 
અ ય પ્રકારના વકૃ્ષોના વળતરના દરમા ંસધુારા અંગેની સ ા કોને આપવામા ંઆવી છે - સપંાદન અિધકાર   

267. ઉ રાખડંનુ ંકય ુગામ વષર્ 1970ના િચપકો આંદોલનની જ મભિૂમ અને કમર્ભિૂમ પણ કહવેાય છે - રણી ગામ  
268. વષર્ 1970ના િચપકો આંદોલન શ  કરનારા કોણ હતા - ગૌરા દવી  
269. તા.૧૦મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ રા યસભામા ંદેશના કેટલા પોટર્ને વાય તા આપતુ ંિબલ પસાર થય ુહત ુ– 12 
270. તા.૧૦મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ રા યસભામા ંદેશના મેજર ૧૨ પોટર્ને વાય તા આપતુ ંકય ુિબલ પસાર થય ુહત ુ

- મેજર પો ્સ ઓટોિનમી બલ-2020  
271. મેજર પોટ્ર્સ ઓટોિનમી િબલ-2020નો ઉ ેશ જણાવો - પો ્સને વાયત ા આપવાનો  
272. વતર્માન કે દ્રીય પોટ્ર્સ, િશિપંગ અન ેવોટરવે રા ય પ્રધાન કોણ છે - મન ખુ માડિવયા  
273. તા તરમા ંકઈ સં થા ારા આરોગ્ય ખચર્ની ટકાવારી અંગે રા યોનુ ંરેિ કંગ 2020‐21 જાહરે કરાયુ ં- RBI 
274. વષર્ 2020‐21મા ંઆરોગ્ય ખચર્ પાછળ થતા ંબ ટના  ખચર્ની બાબતમા ંગજુરાતનો ક્રમ જણાવો - 15મો 
275. ગજુરાત સરકારે વષર્ 2020‐21મા ંકુલ અંદાજપત્રમાથંી કેટલા ટકા રકમ આરોગ્ય માટે ફાળવી છે - 5.2 ટકા 
276. RBIના રેિ કંગ મજુબ આરોગ્ય ખચર્ પાછળ સૌથી વધ ુખચર્ કરત ુ ંરા ય અને ટકાવારી- દ હ  અને 11.9 ટકા 
277. ભારતમા ંસૌપ્રથમવાર તા તરમા ંકઈ સાઈટ ઉપરથી િવ ના સૌથી પ્રાચીન અને રેર જીવોના અવશેષો મળી આ યા 

છે – ભીમબેટકા રોક શે ટસ  
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278. ભીમબેટકા રોક શે ટસર્ યનેુ કો સાઇટ ક્યા ંઆવેલી છે -  ભોપાલ, મ ય દશ 

279. િજયોલોિજકલ સવેર્ ઓફ ઇિ ડયા ારા િવ ના સૌથી પ્રાચીન કયા પ્રાણીના અવશેષો તા તરમા ં સૌપ્રથમવાર 
ભારતમાથંી મળી આ યા - ડ ક સોિનયા 

280. િવ  કઠોળ િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 10 ફ આુર   
281. કઠોળના મહ વને વધારવા માટે કયા વષર્ને આંતરરા ટ્રીય કઠોળ વષર્ જાહરે કરાયુ ંહત ુ ં– વષ-2016  
282. કઠોળમા ંશાની માત્રા વધારે હોય છે - ોટ ન 

283. ગજુરાત સરકાર ારા બોડર્-કોપ રેશનમા ંવધ ુપારદશીર્ વિહવટ માટે કઈ નવી િસ ટમનો અમલ કરાશે - PROOF 
284. ગજુરાતમા ંકઈ તારીખથી  બોડર્ કોપ રેશનમા ંનવી PROOF  િસ ટમ અમલી બનશે - 01 એિ લ 2021 
285. PROOFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - PSU  રપો ટગ અપો િુનટ  એ ડ ફિસલેશન 

286. ભારત સરકારના એિવએશન મતં્રાલય ારા તા તરમા ં િવમાની પ્રવાસ ભાડામા ંમહ મ કેટલા ટકા સધુીનો વધારો 
કય  - 30 ટકા 

287. િવમાની ભાડાનો નવો િનયમ ભારતમા ંઆગામી ક્યા ંસધુી લાગ ુપડશે - 31 માચ 2021 
288. ભારત સરકારના એિવએશન મતં્રાલય ારા તા તરમા ં િવમાની પ્રવાસ ભાડામા ંલઘતુમ કેટલા ટકા સધુીનો વધારો 

કય  - 10 ટકા 
289. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંભારત-ચીન વ ચે LAC અંગે કઈ બાબત પર સમજૂતી થઈ – તબ ાવાર બનેં દશની સેના પાછ  

ખચવા ગે 

290. ભારતની કઈ ટાર મિહલા િ પ્ર ટર દોડવીરની આસામ પોલીસમા ંDYSP તરીકે િનમણકૂ  કરાઈ - હમાદાસ  
291. ભારતીય દોડવીર િહમાદાસનુ ંઉપનામ જણાવો - ઢગ એ સ ેસ  
292. કે દ્રીય કેિબનેટે રા ય સરકારના િવિવધ િવભાગમા ં કઈ ેણીના ખેલાડીઓની વરણી અંગે રમત- ગમત નીિતમા ં

સશંોધન કયુર્ં ‐  ેણી-1 તથા 2 
293. કે દ્ર સરકારની નવી રમત-ગમત નીિત  અંતગર્ત ઓિલિ પક,  એિશયન ગે સ તથા કોમનવે થ ગે સના મેડલ 

િવ તાઓને કયા ઓિફસર તરીકે જોબ અપાશે - લાસ-1  
294. IAAF વ ડર્ અંડર-૨૦ ચેિ પયનિશપમા ંગો ડ મેડલ જીતનાર એકમાત્ર ભારતીય મિહલા િ પ્ર ટરનુ ંનામ જણાવો - 

હમાદાસ 

295. આસામના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી સવાનદં સોનાવાલ  
296. તા તરમા ંઅવસાન પામેલ જગમાલ બારોટનુ ંકે્ષત્ર જણાવો - જુરાતી ભજન સ ાટ 
297. તા તરમા ંરા યસભામા ંિવપક્ષના નેતા તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ - ક ેસી નેતા મ લકા ુન ખડગે 

298. તા તરમા ંરા યસભામા ંકેટલામા ંિવપક્ષી નેતા તરીકે  મિ લકાજુ ર્ન ખડગેની િનમણકૂ કરાઈ - 17મા 
299. રા યસભામા ંિવપક્ષી નેતા તરીકેની જાહરેાત કોના ારા કરવામા ંઆવે છે - રા યસભાના સભાપિત 

300. ક ગે્રસી નેતા મિ લકાજુ ર્ન ખડગેનુ ંરા ય જણાવો -  કણાટક 
301. રા યસભાના પ્રથમ િવપક્ષી નેતાનુ ંનામ જણાવો -  યામનદંન િમ ા 
302. વતર્માનમા ંરા યસભાના સભાપિતનુ ંનામ જણાવો -  ઉપરા પિત ી વકયા નાય ુ  
303. કે દ્ર સરકાર ારા સરકારી કમર્ચારીના મૃ ય ુ પછી અપાતા ફેિમલી પે શનની ઉપલી મયાર્દા  કેટલાથી વધારીને 

તા તરમા ંકેટલી કરાઈ - અગાઉ . 75 હ ર  હવે . 1.25 લાખ 

304. કે દ્રીય કિમર્ક રા યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી તે િસહ 
305. તા તરમા ં'વ ડર્ વાઇ ડ ફોટોગ્રાફર ઓફ ધી યર'‐2021 એવોડર્ કોને અપાયો અને દેશ જણાવો - રોબટ ઇરવીન અને 

ઓ લયા 
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306. તા તરમા ંકણાર્ટક સરકાર ારા કયો 31મો નવો િજ લો જાહરે કરાયો - િવજયનગર 
307. ભ ૂ તર િવજ્ઞાનીઓ મજુબ કેટલા િરક્ટર કેલથી વધનુો ભકંૂપ ખતરનાક  કહવેાય છે - 6  ક તેથી વ  ુ

308. તા તરમા ં12 ફે આુરી 2021ના રોજ 6.1 િરક્ટર કેલનો ભકંૂપ કયા દેશમા ંઆ યો હતો ની અસર ભારત સધુી થઈ 
હતી - તઝા ક તાન 

309. િવ ભરમા ં11 ફે આુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે- ઇ ટરનેશનલ ડ ઑફ િવમેન એ ડ ગ સ હર ટાઈલ 

310. ઇ ટરનેશનલ ડે ઑફ િવમેન એ ડ ગ સર્ હરે ટાઈલ-૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - 'Women Scientists at the forefront of 

the fight against COVID‐19'  
311. આયર્સમાજની થાપના કોણે અને ક્યારે કરી હતી - મહિષ દયાનદં સર વતી અને વષ-1875  
312. મહિષર્ દયાનદં સર વતીનો જ મ િદવસ જણાવો - 12 ફ આુર -1824 
313. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંનમર્દા િજ લાના કેવિડયા ખાતે ભારતીય થાિનક ટરૂ ઓપરેટસર્ સગંઠન (ADTOI) નુ ં કેટલામ ુ

વાિષર્ક સમેંલન યોજાય ુ- 10 ુ ં
314. વતર્માન કે દ્રીય પયર્ટન અને સાં કૃિતક મતં્રી કોણ છે - ી હલાદિસહ પટલ 

315. કેવિડયા ખાતે યોજાયેલા ૧૦મા ંભારતીય થાિનક ટરૂ ઓપરેટસર્ સગંઠન (ADTOI)  સમેંલની થીમ જણાવો - ‘ થાિનક 
પયટન- નુ ુ કષની આશા – દખો અપના દશ’  

316. તા. ૨૦ થી ૨૬ ફે આુરી-૨૦૨૧ દરિમયાન મ યપ્રદેશ ખાતે કેટલામો ખજૂરાહો ન ૃ ય સમારોહ યોજાયો - 47મો   
317. મ યપ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી િશવરાજિસહ ચૌહાણ 

318. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ં ઓલ ઇિ ડયા સિવર્િસઝ અિધકારીની જ મ-ુકા મીર કેડરને અરુણાચલપ્રદેશ,  ગોવા,  િમઝોરમ 
યિુનયન ટેિરટરી કેડર સાથે સાકંળી લેતા કયા િબલને લોકસભા ારા વિન મતથી પસાર કરાયુ ં ‐ જ -ુકા મીર 
રઓગનાઇઝેશન ( નુ:રચના) બલ 2021  

319. ફે આુરી૨૦૨૧મા ંકયો ભારતીય બોલર ૩૦૦ ટે ટ િવકેટ લેનારો ત્રીજા ભારતીય બોલર બ યો ‐ ઇશાતં શમા  
320. ૧૪ ફે આુરીથી કયા થળે વૈ ણવી કંુભ-૨૦૨૧નો પ્રારંભ થશે - ૃદંાવન, ઉ ર દશ  
321. વ ડર્ બે કના તા તરના ભારતમા ં રોડ સે ટી અંગેના અહવેાલ મજુબ િવ મા ં રોડ અક માતનો ભોગ બનનારામા ં

ભારતીયોની ટકાવારી જણાવો - 10 ટકા  
322. વ ડર્ બે કના તા તરના રોડ સે ટી અંગેના અહવેાલ મજુબ રોડ અક માતોમા ંમ ૃ ય ુબાબત ેદૈિનક ૪૧૫ લોકોના મોત 

સાથે પ્રથમ ક્રમે કયો દેશ છે - ભારત  
323. કઈ બે ભારતીય સં થા સયંકુ્ત પે વદેશી ગગૂલ મે સ તૈયાર કરશે ‐ ISRO અને ‘માય મેપ ઈ ડયા’ 
324. માય મેપ ઈિ ડયા કયા વષર્થી િડિજટલ મેપ સેવા આપે છે – વષ 1995 
325. કયો દેશ િવ નુ ંસૌથી મોટંુ ઑફશોર િવ ડ ફામર્ બનાવશે ‐ દ ણ કો રયા 
326. િવ  રેિડયો િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 13 ફ આુર   
327. િવ  રેિડયો િદવસ-૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - "New World, New Radio" 

328. ભારતમા ંઆકાશવાણીની થાપના કયાર થઈ હતી – વષ 1936  
329. ય.ુએન. ારા રેિડયો િદવસ ઉજવવાની શરુઆત કયારથી કરવામા ંઆવી - વષ 2012 
330. રેિડયોના શોધક કોણ હતા - . માક ની 
331. િહ દના બલુબલુ સરોજની નાયડુનો જ મિદવસ જણાવો- 13  ફ આુર  

332. ભારતમા ં13  ફે આુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે-  રા ય મ હલા દવસ 

333. ભારતમા ં'રા ટ્રીય મિહલા િદવસ' કયા મિહલાના જ મિદવસની યાદમા ંઉજવાય છે- સરોજની નાય ુ  
334. ક ગે્રસના ંપહલેા ંમિહલા પ્રમખુ તથા ભારતના પહલેા ંમિહલા રા યપાલ કોણ હતા - સરો જની નાય ુ  
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335. કે દ્ર સરકારની PMKUY યોજનાનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના 
336. કે દ્ર સરકારની PMKUY  યોજના હઠેળ નોકરી આપવામા ંપ્રથમ રા ય કય ુછે - જુરાત 

337. ગજુરાતમા ં જુદા જુદા ૨૭ ક્ષેત્રોમા ં કે દ્ર પરુ કૃત રા ય સચંાિલત કીમ હઠેળ કેટલા તથા કે દ્ર પરુ કૃત કે દ્રીય 
સચંાિલત કીમ હઠેળ કેટલા લોકોને નોકરી અપાઈ હતી. - 14,451 તથા 37,24ર 

338. ગજુરાતમા ંરોજગારી માટે રા ય સરકારની કઈ એપ કાયર્રત છે - રોજગાર સે  ુ 
339. દેશભરના રા ટ્રીય ધોરીમાગ  ઉપર કયારથી ફા ટેગ ફરિજયાત કરાયો છે - તા.15 ફ આુર -2021  
340. ફા ટેગ એ શુ ંછે - ઈલે ોિનક ટોલ િસ ટમ  
341. તા. ૧૪ ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ PM  મોદીએ કયા થળે યોજાયેલા સમારોહમા ં મેઇન બેટલ ટે ક અજુ ર્ન MK‐1 

ભારતીય સેનાને સિમર્પત કરી - ચે ઇ (તાિમલના ુ) 
342. મેઇન બેટલ ટે ક અજુ ર્ન MK‐1A કોના ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી છે - ડ આરડ ઓના કો બેટ હક સ રસચ એ ડ 

ડવલપમે ટ િવભાગ  
343. કયા વષેર્ ડીઆરડીઓ ારા અજુ ર્ન ટે કનો પ્રો ક્ટ શ  કરાયો હતો - 1972 
344. દેશભરમા ંકા મીરમા ંપલુવામા હુમલાની બીજી વરસી િનિમ ે ક્યારે ાજંિલ અપાઈ- 14 ફ આુર  

345.  પલુવામામા ંકયા અધર્લ કરી દળોના કાફલા ઉપર  આંતકવાદી હુમલો થયો હતો મા ં40 જવાનો શહીદ થયા હતા- 
CRPF 

346. પલુવામામા ંહમુલાના  શહીદો માટે  કયા શહરેમા ં શહીદ મારક બનાવવામા ંઆ યુ ંછે - ીનગર  
347. કે દ્ર સરકારની કઈ નવી પોિલસીને પગલે દેશની સીમામા ં િડિજટલ ભ-ૂભૌગોિલક ડેટા અને મે સને એકત્ર કરવા, 

જનરેટ કરવા, પ્રસાર કરવા કે સગં્રહ કરીને અપડેટ કરતા ંપહલેા ંમજૂંરી લેવાની જ િરયાત નહીં રહ ે– મેિપગ પો લસી  
348. કે દ્ર સરકારના કયા મતં્રાલય ારા નવી મેિપંગ પોિલસી જાહરે કરાઈ હતી - સાય સ અને ટકનોલો   
349. તા તરમા ંચચાર્મા ંઆવેલ ટલૂિકટ એટલે શુ ં- કોઈ પણ ુ ાને સમજવા માટ બનાવવામા ંઆવેલા ડો મેુ ટ  
350. ભારતીય વાયસુનેાની અ  માકર્ િમસાઇલ કયા પ્રકારની છે - હવાથી હવામા ં હાર કરનાર  
351. ભારતીય વાયસેુના ારા આગામી સમયમા ંઅ  માકર્ 2 િમસાઇલનુ ંપરીક્ષણ કરશે તેની ક્ષમતા કેટલી હશે - 160 

કમી 
352. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકયા આિફ્રકન દેશમા ંઈબોલા રોગને મહામારી જાહરે કરાઈ ‐  યુાના  
353. ગયુાના સરકાર ારા કોના િનયમો મજુબ ઈબોલાને મહામારી જાહરે કરાઈ ‐ WHO 

354. WTOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ ડ ઓગનાઈઝેશન  
355. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકેટલામી વખત WTOની કમાન મિહલાને અપાઈ ‐  થમ  
356. WTO નવા DG તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ – ઓકો જો ઈિવએલા 
357. WTO નવા DG ઓકો જો ઈિવએલા કયા દેશના વતની છે – નાઈ રયા 
358. WTO નવા DG ઓકો જો ઈિવએલાનો કાયર્કાળ જણાવો - પાચં વષ  
359. વ ડર્ ટે્રડ ઓગેર્નાઈઝેશનના સ ય દેશની સખં્યા જણાવો - 164 
360. વ ડર્ ટે્રડ ઓગેર્નાઈઝેશનનુ ંમખુ્યમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - વોિશ ટન-USA 
361. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકયા રા યમા ંગૌહ યા પ્રિતબધં કાયદો અમલી બનાવાયો - કણાટક 
362. કણાર્ટકમા ંઅમલી ગૌહ યા પ્રિતબધં કાયદામા ંસજાની શુ ંજોગવાઈ છે - ગૌધનની હ યા માટ 3 થી 7 વષની સ  

અને 50 હ રથી 5 લાખ િપયાનો દંડ  
363. કણાર્ટક સરકાર ારા કયા હતેસુર ગૌહ યા પ્રિતબધં કાયદા લાવવામા ંઆ યો છે - ગૌ વશંની કતલ અટકાવવા અને 

તેની રુ ા માટ  
364. કણાર્ટકના વતર્માન રા યપાલ કોણ છે - ી વ ુભાઈ વાળા  
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365. કણાર્ટકના વતર્માન મખુ્યમતં્રી કોણ છે - ી બી.એસ.યે યેર પા  
366. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંરામચદં્ર િમશનની કેટલામી વષર્ગાઠં િનિમતે વડાપ્રધાન મોદી ારા વ ય ૂર્અલ રીતે ઉપિ થત ર ા 

હતા - 75   
367. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંપ ડુચેરીના નવા ઉપરા યપાલ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - તિમલસઈ સ દરારાજન 

368. િકરણ બેદીને કયારે પ ડુચેરીના ઉપરા યપાલ બનાવવામા ંઆ યા હતા – તા. 29 મે 2016 
369. પ ડુચેરીના વતર્માન મખુ્યમતં્રી કોણ છે - નારાયણ વામી 
370. ૨૦૨૧ ઈિ ડયા પોરા ગવનર્મે ટ િલડસર્ની યાદી કોના ારા જાહરે કરાઈ -  અમે રકાની િસ લકોન વેલી ઇ ડયાસપોરા 
371. ૨૦૨૧ ઈિ ડયા પોરા ગવનર્મે ટ િલડસર્ની યાદી મજુબ િવ ના કેટલા દેશમા ંભારતીય મળૂના કેટલા યિક્ત ઉ ચ 

હો ાઓ પર કાયર્રત છે – 15 તથા 200 
372. વસતંપચંમીના િદવસે કયા દેવીની પજૂા કરવામા ંઆવે છે – સર વતી 
373. દેશના કેટલાક ભાગોમા ંવસતંપચંમી પવર્ને કયા નામે મનાવાય છે ‐ ‘વાગી ર  જયતંી’ અને ‘ ીપચંમી’  
374. કયા િદવસે ગગંામૈયા પ્રજાપિત બ્ર ાના કમડંળમાથંી નીકળી ભગીરથના પવૂર્જોને મોક્ષ પ્રદાન કરવા અને સમ ત 

ધરતીન ેનવ પ લિવત કરવા પ ૃ વી પર અવતિરત થયા ંહતા ં‐ વસતંપચંમી  
375. લોકસાિહ યના સીમાિચ હ પ સશંોધક, લોકસં કૃિતકાર પુ કર ચદંરવાકરનો જ મ િદવસ જણાવો - 16 ફ આુર  1921 
376. લોકસાિહ યકાર પુ કર ચદંરવાકરનુ ંજ મ થળ કય ુછે - ચદંરવા ગામ, તા. ધં કૂા   જ. અમદાવાદ 
377. કે દ્ર સરકારની નવી િશક્ષણ નીિત 2020 મજુબ કોઈપણ વગર્મા ંભણાવવા માટે િશક્ષકે કઈ પરીક્ષા ફરિજયાત પાસ 

કરવી પડશે - TET 
378. TETનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટ ચસ એલજબલટ  ટ ટ 
379. કા મીરમા ં આટ કલ 370 રદ કયાર્ બાદ કયુ ંએક નવુ ંઆંતકવાદી સગંઠન સિક્રય થયુ ંછે - TRF 
380. TRFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ર જ ટ સ ટ 
381. તા તરમા ંનવા શોધાયેલા 'અનામનેટ  સો ટવેર'નુ ંમખુ્ય કાયર્ જણાવો - covid‐19ના દદ મા ંફફસાનંો ચેપની મા ા 

અને તી તા કટલી છે તેને શોધવી 
382. તા તરમા ંનવા શોધાયેલા 'અનામનેટ સો ટવેર' કઈ ટેકનોલોજી આધાિરત કાયર્ કરે છે - AI 
383. AIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -આટ ફિશયલ ઇ ટ લજ સ 

384. તા તરમા ંcovid‐19 માટેનુ ં'અનામનેટ સો ટવેર'  કઈ સં થાઓ ારા તૈયાર કરાયુ ં- IISC ‐ બગ ુ ુ, ઓ લો િુનવિસટ  
હો પટલ તેમજ એડગર  િુનવિસટ , નોવ 

385. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા ફે આુરી 2021મા ંભારતમા ં ટેલીકોમ ઉપકરણોના િનમાર્ણ માટે કેટલા કરોડની  પ્રોડક્શન િલંક્ડ 
ઈ સે ટીવ- PLI  કીમની મજૂંરી આપી - . 12,195 કરોડ 

386. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા ટેિલકોમ િગયર મે યફેુક્ચિરંગ માટેની PLI  કીમનો અમલ ક્યારથી શ  કરાશે – 1 એિ લ 2021 
387. વષર્ 2019‐20મા ંભારતમા ંઇલેક્ટ્રોિનક મે યફેુક્ચિરંગનુ ંમ ૂ ય કેટલા કરોડ થયુ ંહત ુ ં- . 5.5 લાખ કરોડ 
388. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા બાળ સભંાળ અને સરંક્ષણ માટેના કયા કાયદામા ંસધુારો કરીને સબંિંધત અિધકારીને 

વધ ુસ ા અપાઇ છે - ુ વેનાઈલ જ ટ સ એ ટ-2015 
389. જુવેનાઈલ જ ટીસ એટલે શુ ં- બાળકોની સભંાળ અને સરં ણ 

390. ફે આુરી 2021મા ંઅમેિરકામા ંકયુ ંએક ભયાનક  બરફનુ ંતોફાન-winter storm આ યુ ંહત ુ ં મા ં73 % િવ તાર પ્રભાિવત 
હતો - ઉર  

391. તા તરમા ંિવ ની પ્રથમ ઉડતી હાઈિબ્રડ કારને કયા દેશ ારા મજૂંરી આપવામા ંઆવી - USA 
392. તા તરમા ંકઇ કંપનીની િવ ની પ્રથમ ઉડતી હાઈિબ્રડ કારને મા યતા આપવામા ંઆવી - ટરા ગયા  ા ઝશન-USA 
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393. ગજુરાત યિુનવિસર્ટીના પ્રથમ કુલપિતનુ ંનામ જણાવો -  હરિસ  દવે ટયા 
394. ગજુરાતી િશક્ષણિવદ અને પ્રા યાપક હરિસ  િદવેિટયાનો જ મિદવસ જણાવો - 17.02.1886 
395. 'THE ART OF LIFE IN BHAGAVAT GITA' ગ્રથં કોના ારા લખાયો હતો - હરિસ  દવે ટયા 
396. તા તર ફે આુરી 2021મા ંIPL ટી -20 િલગની કઈ િસઝન માટેની હરાજી યોજાઇ - 14 
397. આગામી IPL ટી-20ની ચાલ ુિસઝનમા ંકુલ કેટલી ટીમ ભાગ લેશે - 08 
398. આગામી IPL ટી-20ની ચાલ ુ િસઝનમા ંકયો ખેલાડી સૌથી વધ ુ .16.25 કરોડમા ંખરીદાયો અને ટીમ જણાવો -  સ 

મો રસ અને રાજ થાન રોય સ 

399. IPLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ડયન ીિમયર લીગ 

400. ટે ય ૂ ઓફ યિુનટી ખાતે ભારતના કેટલા રજવાડાઓના યોગદાનનો ભ ય ઈિતહાસ દશાર્વત ુ ં યિુઝયમ તૈયાર 
કરાશે,  ના માટે તા તરમા ંસરકારી સિમિતની રચના કરાઈ - 562  

401. તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલા ગ્રીન પીસ આબોહવાકીય સલાહકાર જૂથના અહવેાલ-2021 મજુબ વષર્ 2020મા ંભારતમા ં
વાય ુપ્રદૂષણના કારણે કેટલા લોકોનો ભોગ લેવાયો - 1.20 લાખ 

402. તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલા ગ્રીન પીસ આબોહવાકીય સલાહકાર જૂથના અહવેાલ-2021 મજુબ  વષર્ 2020મા ંભારતમા ં
વાય ુપ્રદૂષણના કારણે કેટલુ ં આિથર્ક નકુસાન થયુ ં- . બે લાખ કરોડ 

403. ગ્રીન પીસ આબોહવાકીય સલાહકાર જૂથનુ ંવડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - એ ટરડમ, નેધરલે ઝ 

404. કે દ્ર સરકાર ારા ફે આુરી 2021મા ં'ઇિ ડયા િ ક સ િરપોટર્ 'ની કેટલામી આવિૃ  જાહરે કરાઇ - 8th 
405. 'ઇિ ડયા િ ક સ િરપોટર્ '‐2021 મજુબ કેટલા ટકા કરતા ઓછા ભારતીય નાતકો રોજગારી માટે યોગ્યતા ધરાવે છે–50 % 
406. 'ઇિ ડયા િ ક સ િરપોટર્ '‐2021 મજુબ સૌથી ઊંચી રોજગારી ક્ષમતા 46.82% કયા ફેક ટીના નાતકો ધરાવે છે - BTech. 
407. 'ઇિ ડયા િ ક સ િરપોટર્ '‐2021 મજુબ મિહલા અને પરુુષ  નાતકોમા ં રોજગારીની માટેની યોગ્યતા કેટલા ટકા છે - મ હલા-

41.25 % અને ુ ુષ-34.26 % 
408. ફે આુરી 2021ના 'ઇિ ટટયટૂ ઑફ ઇ ટરનેશનલ ફાયના સ'ના અહવેાલ મજુબ કોરોના મહામારીના કારણે વષર્ 

2020ના અંતમા ંિવ નુ ંદેવ ુ ંવધીને કેટલુ ંથયુ ંછે - 281 લયન ડોલર 
409. તા તરમા ંગજુરાત રા યસભાની ચ ૂટંણીમા ંભાજપના કયા બે ઉમેદવાર િબનહરીફ િવ તા જાહરે થયા છે -1. રામભાઈ 

મોકર યા અને 2.  દનેશભાઈ પિત 

410. ગજુરાતમા ંરા યસભાની કુલ બેઠકો જણાવો - 11 
411. ગજુરાત રા યસભામાથંી સૌથી વધ ુ09 બેઠકો કયો પક્ષ ધરાવે છે - ભાજપ 

412. ફે આુરી 2021મા ંભારતીય સેનાના  જનરલ ારા હજીરા- સરુત ખાતેથી   કેટલામી વદેશી K‐9 વજ્ર હોિવ ઝર તોપને 
ભારતીય સેનામા ંસામેલ કરાઇ -100મી 

413. વદેશી K‐9 વજ્ર હોિવ ઝર તોપ કોના ારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે - L&T હ રા,  રુત 

414. વદેશી K‐9વજ્ર હોિવ ઝર તોપની રે જ જણાવો - 40 કલોમીટર 
415. ભારતીય સેનાના  વતર્માન જનરલનુ ંનામ જણાવો -   ી એમ.એમ. નરવણે 

416. ફે આુરી 2021મા ં કેટલામો 'જયપરુ િલટરેચર ફેિ ટવલ'નો િડિજટલ મા યમથી પ્રારંભ થયો - 14મો 
417. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાન ી મોદી ારા આસામમા ંકયા રો-પેક્સ જહાજ સેવાનો ઈ-પ્રારંભ કરાયો- મહાબાહ ુ- 

ુ   ો ટ 
418. મહાબાહુ- બ્ર પતુ્ર  પ્રો ક્ટના  પ્રારંભથી અંદા  680  િકલોમીટરનુ ંઅંતર ઘટીને કેટલુ ંથશે - 43   કલોમીટર 
419. મહાબાહુ-બ્ર પતુ્ર પ્રો ક્ટ હઠેળ કયા કયા ટ- િવ તારનો સમાવેશ થાય છે - નીમાટ -મા ુલી ટા ,ુ ઉ ર વુાહાટ - 

દ ણ વુાહાટ  અને બુર - હાટિસગમાર  
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420. ગજુરાતમા ંપ્રથમવાર  સાસણમા ંવનિવભાગ ારા કયા ગીધન ેસોલર ટેગથી સ જ કરાયા - હમાલયન ગીધ 

421. લુ ત થતા િહમાલયન ગીધ  કઈ ણેીમા ંઆવે છે -  શેડ લુ-1 
422. વકૃ્ષારોપણ માટેની 'િમયાવાકી પ િત' કયા દેશની દેન છે -  પાન 

423. જાપાનના વન પિતશા ી અિકરા િમયાવાકી ારા ઓછા સમયમા ંવધ ુવકૃ્ષો  તૈયાર થાય તે માટે  કઈ   ટેકિનકની શોધ 
કરે છે - િમયાવાક  પ િત 

424. િમયાવાકી પ િત  સામા ય જગંલ કરતા કેટલા ઘણા વધ ુકાબર્ન ડાયોક્સાઇડનુ ંશોષણ કરે છે - 30% 
425. તા તરમા ંયોજાયેલ 'િફિલપ  આઇલે ડ ટ્રોફી ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-2021' ડબ સ ટાઇટલ િવ તા પ્રથમ મિહલા ગજુરાતી 

ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો -  કતા રના 
426. તા તરમા ંયોજાયેલ 'િફિલપ આઇલે ડ ટ્રોફી ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-2021' ડબ સ ટાઇટલ િવ તા ખેલાડી અને દેશનુ ંનામ 

જણાવો - ભારતીય કતા રના અને રિશયન કિમલા ર ખમોવા 
427. 'િફિલપ આઇલે ડ ટ્રોફી ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-2021' ક્યા ંયોજાઈ હતી - મેલબોન, ઓ લયા 
428. તા તરમા ંનમર્દા જયતંી િનિમ ે મ યપ્રદેશના હોશગંાબાદ િજ લાને કયુ ંનવુ ંમળૂ નામ અપાયુ ં- નમદા રુમ 

429. મ યપ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - િશવરાજિસહ ચૌહાણ 

430. નમર્દા નદીનુ ંઉદગમ થાન જણાવો - અમરકંટક 
431. તા તરમા ં બોિલવડૂના અિભનેતા કે.કે. મેનનનુ ં કયા પ્રિતિ ઠત એવોડર્થી સ માન કરાયુ ં - દાદાસાહબ ફાળક 

ઇ ટરનેશનલ એવોડ 
432. ઓ ટે્રિલયન ઓપન ગ્રા ડ લેમ  ટેિનસ ટુનાર્મે ટ 2021  િવમે સ ડબ સ િવ તા ખેલાડી અને દેશ જણાવો-  એલસ 

મટ સ- બે યમ અને આયના સબાલે કો- બેલા ુસ 

433. વૈિ ક કે્ષત્રે ટેિનસ ઓપનની વષર્ દરિમયાન યોજાતી મખુ્ય ચાર ટુનાર્મે ટ જણાવો - ઓ લયન ઓપન,  ચ ઓપન, 
િવ બ ડન  અને  એુસ ઓપન 

434. તા તરમા ં18 ફે આુરી 2021મા ંનાસાના િમશન મગંળયાન 2020 અંતગર્ત કયા યાને સફળ ઉતરાણ કયુર્ં છે - રોવર 
પસવર સ  

435. 'રોવર પસેર્વર સ'નુ ંહલુામણુ ંનામ જણાવો - પસ  

436. િમશન મગંળયાન 2020 અંતગર્ત નાસાનુ ં 'રોવર પસેર્વર સ' યાને કયા િવ તારમા ંસફળ ઉતરાણ કયુર્ં હત ુ ં - ટર 
જ જરો 

437. િમશન મગંળયાન 2020 અંતગર્ત નાસાના 'રોવર પસેર્વર સ' યાન સાથે પ્રથમવાર કયા હિેલકો ટરની પણ સામેલ 
કરાયુ ંછે - ઇ જ ટૂ  

438. નાસાના 'રોવર પસેર્વર સ' યાન મગંળ ઉપર શાની શોધ કરશે - પાણી અને વનની શ તા 
439. મગંળ ઉપર અબજો વષર્ પહલેા પાણીનુ ંસરોવર કયા નામે ઓળખાત ુ ંહોવાનુ ંમનાય છે - ટર જ જરો 
440. નાસાના 'રોવર પસેર્વર સ'  યાનને મગંળ ઉપર સફળ  ઉતરાણ કરાવવામા ં કયા મળૂ ભારતીય ગજુરાતી અને 

અમેિરકન વૈજ્ઞાિનકની ભિૂમકા મહ વની હતી - વાિત મોહન 

441. નાસાના 'રોવર પસેર્વર સ' યાનનો અથર્ જણાવો - િધરજ 

442. લે ડર-રોવર એટલે શુ ં- મગંળ ઉપર લે ડ થઈ હર  ફર  શક 
443. મગંળ ગ્રહ પર ઉડનાર પ્રથમ હિેલકો ટર 'ઇિ જ યટૂી'નો  અથર્ જણાવો - ચ રુાઈ 

444. અમેિરકન અવકાશ સં થા NASAનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ એરોનો ટ સ એ ડ  પેસ એડિમિન શન 

445. નમર્દા નદીની જ મ િતિથ જણાવો - મહા દુ સાતમ 

446. ગજુરાતી પત્રકાર-સાિહ યકાર ભપૂત વડોદિરયાનો જ મિદવસ જણાવો - 19.02.1929 
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447. ગજુરાતના પવૂર્ મખુ્યમતં્રી બળવતંરાય મહતેાનો જ મિદવસ જણાવો - 19.02 
448. િહ દવી વરાજના થાપક છત્રપિત િશવાજી મહારાજનો  જ મિદવસ જણાવો - 19.02.1630 
449. ભારતમા ંસૌપ્રથમ નૌકા દળની થાપના કયા મરાઠા રાજાએ કરી હતી - છ પિત િશવા  મહારાજ 

450. છત્રપિત િશવાજી મહારાજના માતા અને  ધાિમર્ક ગરુુનુ ંનામ જણાવો - માતા બાઇ અને ુ ુ સમથ રામદાસ 

451. ભારતભરમા ં'િમશન ઇ દ્રધનષુ' અંતગર્ત કોને રસી આપવામા ંઆવે છે - સગભા માતા અને બાળકો 
452. િમશન ઇ દ્રધનષુ અંતગર્ત અપાતી રસીમા ંકેટલા રોગો સામે રક્ષણ મળે છે - 10 
453. તા તરમા ંઓ ટે્રિલયન ઓપન-2021  વમુન િસંગલ િવ તા ખેલાડી અને દેશ જણાવો - નાઓમી ઓસાકા  અને 

પાન 

454. ઓ ટે્રિલયન ઓપન-2021 વમુન િસંગલ ટેિનસ ટુનાર્મે ટ ક્યા ંયોજાઈ - મેલબોન, ઓ લયા 
455. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંજાપાનની ખેલાડી નાઓમી ઓસાકાએ સતત કેટલામી ગ્રા ડ લેમ મેચ જીતી - 21 
456. તા તરમા ં20 ફે આુરી 2021ના રોજ નીિત આયોગની ગવિનર્ંગ કાઉિ સલની કેટલા બેઠક યોજાઇ - 6th 
457. નીિત આયોગના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો -  વડા ધાન ી નર ભાઈ મોદ  

458. દિરયાઈ જીવસિૃ ટ કોરલના િવકાસ માટે સોલર પેનલ આધાિરત સફળ પ્રયોગ કરનાર નેશનલ પાકર્ જણાવો - મર ન 
નેશનલ પાક મનગર 

459. દિરયાઈ જીવસિૃ ટ કોરલના િવકાસ માટે જામનગર ખાતે કયો પ્રથમ સોલાર પ્રો ક્ટ તૈયાર કરાયો છે - બાયોરોક 
ો ટ 

460. નાગિરકોના જીવનમા ંએકલાપણુ-ંતણાવ દૂર કરવા માટે િવ મા ંસૌપ્રથમ કયા દેશમા ં 'િમિન ટર ઓફ  લો લીનેસ' 
મતં્રાલય શ  કરાયુ ં- પાન 

461. જાપાનના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - યોશી હદ ગુમા 
462. જાપાનની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - ટો ો 
463. ભારતમા ંફે આુરી 2021ની િ થિતએ અંદા  કેટલા ગીગાવૉટ વીજળી પેદા કરવામા ંઆવે છે – 381 ગીગાવૉટ 
464. ભારતમા ંફે આુરી 2021ની  િ થિતએ કેટલા ટકા િર યએુબલ એનજીર્ પેદા કરવામા ંઆવે છે -  24.7% 
465. ભારતમા ંસાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમનો પ્રારંભ સૌપ્રથમ કયારે થયો હતો - વષ 1985 
466. બાળલકવા નાબદૂી માટે ઘિન ઠ અિભયાન અંતગર્ત કયા વષર્ સધુીના તમામ બાળકોને પોિલયો િવરોધી રસી 

આપવામા ંઆવે છે – 0 થી 5 વષ 

467. ગજુરાતમા ંક્યારથી પોિલયોનો એક ૫ણ કેસ નોધાયો નથી - એિ લ-ર007થી   
468. દેશમા ંપ્રથમ કયા દિરયા િકનારે બાયોરોક પ્રો ક્ટ હઠેળ સોલાર પેનલનો પ્રયોગ કરાયો છે - ારકાના મીઠા રુ અને 

આરંભડા 
469. બાયોરોક પ્રો ક્ટ િવ ના કયા દેશોમા ંઅમલી છે - અમે રકા અને મલેિશયા  
470. ફે આુરી 2021મા ંગજુરાતમા ં કઈ કઈ મહાનગરપાિલકાઓમા ં થાિનક વરાજની ચ ૂટંણીઓ યોજાઈ - અમદાવાદ, 

રુત, વડોદરા,  મનગર, રાજકોટ, ભાવનગર 
471. ફે આુરી 2021મા ંગજુરાતમા ંછ મહાનગર પાિલકાઓમા ંયોજાયેલી ચ ૂટંણીમા ંસરેરાશ મતદાન કેટલા ટકા થયુ ં હત ુ ં- 

45.64 % 

472. ગજુરાતના  વતર્માન રા ય ચ ૂટંણી કિમશનરનુ ંનામ જણાવો - સજંય સાદ 
473. તા તરના અહવેાલ મજુબ ક્લાઈમેટ ચે જના કારણે છે લા ચાર દાયકામા ંસુદંરવનનો તટ કેટલા ટકા સકંોચાયો છે - 

12% 

474. યનેુ કો ારા ભારતમા ંિવ  ધરોહર જાહરે સુદંરવન ડેટા કેટલા ટાપ ુધરાવે છે - 102 ટા ઓુનો સ હૂ 
475. મે વૂના જગંલની કઈ મખુ્ય પ્રજાિતના કારણે તેનુ ંનામ સુદંરવન રખાયુ ંછે - ુદંર  ૃ ો 
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476. ક્લાઈમેટ ચે જના કારણે સુદંરવનમા ંવકૃ્ષોની સખં્યા  70 વષર્મા ંકેટલા ટકા સધુી ઘટી છે - 76% 
477. ભારતમા ં'િસટી ઑફ જૉય' તરીકે કયુ ંશહરે ઓળખાય છે - કોલક ા 
478. ઓ ટે્રિલયન ઓપન ગ્રા ડ લેમ-2021 ટુનાર્મે ટ મે સ િસંગ સ િવ તા અને દેશ જણાવો - નોવાક જોકોિવચ અને 

સબયા 
479. સૌથી વધ ુનવ વખત ઓ ટે્રિલયન ઓપન િવ તા ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - નોવાક જોકોિવચ અને સબયા 
480. ઓ ટે્રિલયન ઓપન ગ્રા ડ લેમ-2021 ટુનાર્મે ટ ક્યા ંયોજાઈ હતી - મેલબોન, ઓ લયા 
481. પ ૃ વીને ક્લાઇમેટ ચે જની અસરોથી બચાવવા UNEP  ારા તા તરમા ંપ્રથમવાર કયા અિભયાનનો પ્રારંભ કય  છે - 

'ફઇથ ફોર અથ' 
482. UNEPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઇટડ નેશ સ એ વાયરમે ટ ો ામ 

483. UNEP મજુબ ધાિમર્ક સગંઠનો િવ નુ ંકયા ક્રમનુ ંઅથર્તતં્ર ધરાવે છે - 4th 
484. UNEP મજુબ ધાિમર્ક સગંઠનો,ધમર્ગરુુઓ, આ યાિ મક નેતાઓની મદદથી વષર્ 2030 સધુી પ ૃ વીના કેટલા િહ સાની 

કુદરતી િ થિતને જાળવી રાખવાની છે -30% 
485. 'િવ  માતભૃાષા િદવસ' ક્યારે ઉજવાય છે-21 ફ આુર  

486. 'િવ  માતભૃાષા િદવસ'  2021ની  થીમ જણાવો –  “fostering  multilingualism  for  inclusion  in  education  and 

society.” 

487. યનેુ કો ારા િવ  માતભૃાષા િદવસ કયા વષર્થી ઉજવવામા ંઆવે છે – વષ 2000 
488. તા તરમા ંગજુરાતના મખુ્ય સિચવને સતત બીજીવાર કેટલા માસનુ ંએક્સટે શન અપાયુ ં- 6 માસ 

489. ગજુરાતના વતર્માન મખુ્ય સિચવનુ ંનામ જણાવો - ી અિનલ ુ કમ 

490. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા ગજુરાતના કૃિષ-ખેડૂત ક યાણ િવભાગને કૃિષ ક્ષેતે્ર કઇ બે યોજનાઓમા ં િવિશ ટ પ્રગિત 
માટે એવોડર્ અપાયા - ધાનમં ી કસાન સ માન િનિધ યોજના અને ૃિષ ે ે ટકનોલો  ઇનોવેશન 

491. ગજુરાતમા ંપ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના  અંતગર્ત કયા િજ લાને િગ્રવ સીસ િરડે્રસલ‐ફિરયાદ િનવારણની 
ે ઠતા માટે કે દ્ર સરકાર ારા બે ટ પફ મ સ એવોડર્ અપાયો - દાહોદ 

492. ગજુરાતમા ંપાકની વાવણી િવ તાર અને નકુસાનીની ગણતરીમા ંએરીયા એિ ટમેશન એ ડ લોસ એસેસમે ટ માટે 
મહ મ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ બદલ કયો એવોડર્ અપાયો છે - જઓ પાટ અલ ટકનોલો  ઇનોવેશન એવોડ 

493. પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજનાનો પ્રારંભ ક્યા વષેર્ થયો હતો - ફ આુર -2019 
494. ગજુરાતના વતર્માન કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - આર.સી.ફળ ુ  
495. કે દ્ર સરકારના વતર્માન કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - નર િસહ તોમર 
496. તા તરમા ંBSPAIના સેક્સ પ્રમખુ તરીકે કોની  િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે - મા ટર કૂર ચરાગ રામ ૃ ણ 

497. BSPAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બલય સ એ ડ કૂર લેયસ એસોિસયેશન ઓફ ઇ ડયા 
498. ફે આુરી 2021મા ંકઈ િવધાનસભામા ંબહમુતી ગમુાવતા ક ગે્રસ સરકારનુ ંપતન થયુ ંહત ુ ં- ુ ચેર  

499. કે દ્રશાિસત પ્રદેશ પુ ચેરી િવધાનસભાની કુલ બેઠકો જણાવો - 30+3=33 
500. 15મા ંનાણા પચંની ભલામણને આધારે કે દ્ર સરકાર ારા આગામી સમયમા ંદેશના કેટલાક શહરેોમા ંહવાની ગણુવ ા 

સધુારવા પ્રિત શહરે .50 કરોડનુ ં ફંડ આપશે - 42 
501. કે દ્ર સરકાર ારા ભારતના કેટલા લાખથી વધ ુવ તી ધરાવતા મખુ્ય શહરેોની હવાની ગણુવ ા સધુારવા કુલ . 

2,217 કરોડનુ ંફંડ આપશે - 10 લાખથી વ  ુવ તી 
502. કે દ્ર સરકાર ારા હવાની ગણુવ ા સધુારવા માટે ગજુરાતના કયા કયા શહરેોની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - 

અમદાવાદ, વડોદરા,  રુત અને રાજકોટ 
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503. કે દ્ર સરકાર ારા વષર્ 2025 સધુીમા ં ભારતમા ંકેટલા ટકા સધુી વાય ુપ્રદૂષણ ઘટાડવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે - 
30% 

504. ફે આુરી 2021મા ંયરુોપનો સૌથી સિક્રય વાળામખુી  માઉ ટ સે ટના પનુઃ સિક્રય થયો છે તે ક્યા દેશમા ંઆવેલો છે - 
ઇટાલી 

505. મહાગજુરાત આંદોલનના મખુ્ય પ્રણેતા ઇ દુલાલ યાિજ્ઞકનો જ મ િદવસ જણાવો - 22 ફ આુર  1892 
506. દાહોદમા ંભીલ સેવા મડંળ નામની આિદવાસી ઉ કષર્ની મહાન સં થા કોને થાપી હતી - ઇ ુલાલ યા ક 
507. ઇ દુલાલ યાિજ્ઞક કયુ ંિબરુદ ધરાવતા હતા - ચાચા 
508. તા તરમા ંગજુરાતમા ંછ મહાનગરપાિલકાઓમા ંકુલ કેટલી બેઠક ઉપર ચ ૂટંણી યોજાઈ - 576 
509. તા તરમા ંગજુરાતમા ંયોજાયેલી છ મહાનગરપાિલકાઓની ચ ૂટંણીઓમા ં સૌથી વધ ુબેઠકો કયા પક્ષને મળી છે  અને 

કેટલી - ભાજપ અને 483 
510. તા તરમા ંગજુરાતમા ંયોજાયેલી મહાનગરપાિલકાની ચ ૂટંણીઓમા ંપ્રથમવાર કયા બે પક્ષને બેઠકો મળી છે - આમ 

આદમી પાટ  અને AIMIM 

511. AIMIMનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - ઓલ ઇ ડયા મજલસ એ ઇ ેહા ુલ  ુ લિમન 

512. તા તરમા ંગજુરાત કે દ્રીય િવ  િવ ાલયનો  કેટલામો િદક્ષાતં સમારોહ રા ટ્રપિત ીની ઉપિ થિતમા ંયોજાયો - 3th 
513. ગજુરાત કે દ્રીય િવ  િવ ાલય ક્યા ંઆવેલી છે -  ગાધંીનગર 
514. કે દ્ર સરકારે ગજુરાત કે દ્રીય િવ  િવ ાલયના િવકાસ માટે કેટલા કરોડ મજૂંર કયાર્ છે - .743 કરોડ 
515. વતર્માન કે દ્રીય િશક્ષણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - રમેશ પોખ રયાલ  
516. તા તરમા ં કે દ્રીય MSME મતં્રી ી નીિતન ગડકરી ારા 18 રા યોમા ં કેટલા નવા SFURTI હઠેળ  ક્લ ટરનુ ં  ઉ ાટન 

કરાયુ ં- 50 
517. કે દ્ર સરકાર ારા SFURTI  કીમ અંતગર્ત આગામી સમયમા ંકેટલા નવા ક્લ ટસર્ શ  કરાશે - 5,000 
518. SFURTI  કીમનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો – ક મ ઓફ ડ ફોર રજનરશન ઓફ ડશનલ ઈ ડ ઝ 

519. તા. ૨૪મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ િ થત સરદાર વ લભભાઈ પટેલ ટેિડયમને કય ુનવુ ંનામ અપાયુ ં- 
નર  મોદ  કટ ટ ડયમ 

520. િવ નુ ંસૌથી મોટંુ િક્રકેટ ટેિડયમ કયુ ંછે - નર  મોદ  કટ ટ ડયમ, અમદાવાદ 
521. િવ નુ ંસૌથી મોટા નરે દ્ર મોદી િક્રકેટ ટેિડયમની બેઠક ક્ષમતા જણાવો – 1.32 લાખ  
522. તા. ૨૪મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ િ થત નરે દ્ર મોદી િક્રકેટ ટેિડયમનુ ંકોના હ તે લોકાપર્ણ કરાયુ ંહત ુ– 

રા પિત ી રામનાથ કોિવદ 
523. અમદાવાદ િ થત નરે દ્ર મોદી િક્રકેટ ટેિડયમમા ંકુલ કેટલી પીચ આવેલી છે – 11 
524. GCAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જુરાત કટ એસોિસએશન 

525. તા. ૨૪મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ રા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદના હ તે અમદાવાદ ખાતે કયા પોટર્સ એ કલેવનુ ં
ભિૂમપજૂન કરાયુ ં - સરદાર પટલ 

526. વતર્માન કે દ્રીય ગહૃમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી અિમત શાહ 
527. સરદાર પટેલ પોટર્સ એ કલેવનો કુલ િવ તાર જણાવો – 233 એકર 
528. કે દ્રના વતર્માન યવુા, રમત ગમત રા ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી કરણ ર ુ 
529. ૧૨મી સદી એટલે કે ૮૦૦ વષર્ પવૂેર્ કોના સમયમા ંજૂનાગઢ ખાતે લ કરી વાવ બનાવાઈ હતી– રા ખગાર 
530. તા. ૨૪ ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ મળેલી કે દ્રીય કેિબનટે બેઠકમા ંકયા બે મહ વના િનણર્યો લેવાયા – દશમા ંકોરોનાની 

રસીનો ી  તબ ાના ારંભ તથા દશમા ંફામા ૂટકલ સેકટર માટ PLI મં ૂર 
531. ૬૦ વષર્થી વધ ુવયના નાગિરકોને કોરોનાની રસી આપવાનો પ્રારંભ કયારથી થશે- તા.1લી માચ-2021 
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532. દેશમા ંફામાર્ યિૂટકલ સેકટર માટે PLI મજૂંર કરવાથી કેટલા િપયાનુ ંરોકાણ આવવાનો અંદાજ છે – . 15,000 કરોડ 
533. PLI  કીમ હઠેળ ચાર વષર્ દરિમયાન આઈટી હાડર્વેર માટે કુલ કેટલા િપયાનો ખચર્ કરવામા ંઆવશે - . 7,350 

કરોડ 
534. PLIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ો કશન લ ડ ઈ સે ટવ કમ 

535. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકે દ્રીય નાણા મતં્રાલયે ખાનગી કે્ષત્રની બે કો સરકાર સાથે સકંળાયલેા કયા ટ્રા ઝેક્શનની કામગીરી 
કરવા મજૂંરી આપી - ટ સ પે શન અને નાની બચત યોજના 

536. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકે દ્ર સરકારે રા ટ્રીય તરે કયા નવા એવોડર્ની જાહરેાત કરી - સ ય ત ર 
537. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકે દ્ર સરકારના ક્યા મતં્રાલયે રા ટ્રીય તરે સ યજીત રે એવોડર્ આપવાની જાહરેાત કરી - મા હતી 

અને સારણ મં ાલય 

538. વતર્માન કે દ્રીય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી કાશ વડકર 
539. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંકય ુરા ય મિહલાઓને માિલકી હક્ક આપનારંુ પ્રથમ રા ય બ ય ુ– ઉ રાખડં 
540. ફે આુરી-૨૦૨૧મા ંિકસાન રા ટ્રીય પરુ કાર િવ તા શહરેનુ ંનામ જણાવો – અનતં રુમ ( દશ)  
541. કાય ટે્રક્સના િવ ના ે ઠ એરપોટર્-૨૦૨૦મા ંપ્રથમ થાન મેળવનાર એરપોટર્ન ુ ંનામ જણાવો - ચાગંી એરપોટ-

િસગાપોર 
542. તા તરમા ંિસંગાપોરના ચાગંી એરપોટર્ને સતત કેટલામા ંવષેર્ િવ ના નબંર વન એરપોટર્ તરીકે થાન મેળ યુ ં– 8 
543. સે ટ્રલ એક્સાઈઝ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 24 ફ આુર  

544. િવ  િચંતન િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 22 ફ આુર  

545. 24 ફે આુરી  કયા પક્ષી પે્રમી ગજુરાતીનો જ મિદવસ છે-  લવ ુમાર ખાચર  
546. લવકુમાર ખાચરનુ ંઉપનામ જણાવો – બડમેન 

547. ફે આુરી 2021મા ંભારત સરકારે  સોિશયલ મીિડયા અને OTT  લેટફોમર્ માટે કઈ નવી ગાઇડલાઇન જાહરે  કરી છે - 
ઇ ફોમશન ટકનોલો -ગાઇડલાઇન  ફોર ઇ ટર મી ડયર ઝ એ ડ ડ જટલ મી ડયા એિથ સ કોડ સ- 2021 

548. ફે આુરી 2021મા ંભારત સરકારે સોિશયલ મીિડયા અને OTT  લેટફોમર્ માટે નવી ગાઇડલાઇન જાહરે  કરી છે તેનો 
અમલ ક્યારથી થશે - 25 ફ આુર થી  ણ માસમા ં

549. કે દ્ર સરકારે સોિશયલ મીિડયા અને OTT  લેટફોમર્ માટે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ગાઇડલાઇનમા ં  ફિરયાદ 
િનવારણ માટે કયા પ્રકારની યવ થા કરી છે - િ તર ય 

550. સોિશયલ મીિડયા લેટફોમર્ માટે તા તરમા ં જાહરે કરેલી નવી ગાઇડલાઇનમા ં ફિરયાદ િનવારણ અિધકારીએ 
વાધંાજનક પો ટની 24  કલાકમા ંફિરયાદ લઈને કેટલા િદવસમા ંિનકાલ કરવાનો હોય છે - 15 દવસ 

551. નવી ગાઇડલાઇન મજુબ સોિશયલ મીિડયા લેટફોમર્  ઉપર ફિરયાદ મ યાના કેટલા કલાકમા ંવાધંાજનક  ક ટે ટ 
હટાવવાનુ ંહોય છે - 24 કલાક 

552. નવી ગાઇડલાઇન મજુબ સોિશયલ મીિડયા લેટફોમર્  ઉપર સરકાર  કોઈ િવગતની માિહતી માગે તો કેટલા કલાકમા ં
પરૂી પાડવાની રહશેે - 72 કલાક 

553. OTT નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓવર ધ ટોપ 

554. કે દ્ર સરકારે સોિશયલ મીિડયા અને OTT  લેટફોમર્ માટે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ગાઇડલાઇનના  અમલની મખુ્ય 
જવાબદારી અનકુ્રમ ેકયા મતં્રાલય પાસે રહશેે - ઈ ફોમશન એ ડ ટકનોલો  મં ાલય તેમજ  મા હતી અને સારણ 
મં ાલય 

555. િવ ના સૌથી મોટા નરે દ્ર મોદી િક્રકેટ ટેિડયમ ઉપર પ્રથમ ટે ટ મેચ કયા બે દેશો વ ચે રમાઇ હતી -  ભારત-
લે ડ 
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556. OTT  લેટફોમર્ને મખુ્ય કેટલી કેટેગરીમા ંવહચેવામા ંઆ યુ ંછે - 05 
557. સૌથી ઝડપી 400 િવકેટ લેનાર  િવ નો  બીજો બોલર  અને દેશ જણાવો - અિ ન-ભારત 

558. ભારતમા ંપ્રથમ વ ય ૂર્અલ ટોય ફેર-2021 ક્યારે યોજાશે નુ ંઇ-ઉ ાટન ભારતના વડાપ્રધાન ારા કરાશે - તાર ખ 27 
ફ આુર થી 3 માચ 2021 

559. િવ મા ંસૌપ્રથમ યઝૂ મીિડયા એ ડ િડિજટલ પફ મ સ મે ડેટરી બાગેર્િનંગ કરનાર પ્રથમ દેશ -  ઓ લયા 
560. કયા દેશમા ંફેસબકુ અને ગગૂલ સમાચારો માટે નાણા ચકૂવવા પડશે - ઓ લયા 
561. ફે આુરી 2021મા કયા બે દેશો વ ચે LOC પર યુ  િવરામની તમામ સમજૂતીનુ ંપાલન કરવા બનેં સેના સહમત થઈ 

છે - ભારત-પા ક તાન 

562. ભારત અને પાિક તાન વ ચે LOC ઉપર યુ િવરામની સમજૂતી કયા વષેર્ થઈ હતી - 2003 
563. તા તરમા ંપ ૃ વીના કોઈ પણ અંધાિરયા છેડે વીજળી પહ ચાડવા કઈ સં થા ારા િવ મા ંપ્રથમવાર  અવકાશમા ં

સોલાર પેનલ થાિપત કરી છે - નાસા અને અમે રકન સરં ણ િવભાગ 

564. ફે આુરી 2021મા ંFATF  ારા પાિક તાનને વધ ુઆગામી ક્યા ંસધુી ગે્ર િલ ટમા ંજ રાખવાનો િનણર્ય કરાયો છે - ૂન 
2021 

565. ફે આુરી 2021મા ંFATFની ઓનલાઇન બેઠક ક્યા ંયોજાઈ હતી - પૅ રસ,  ાસં 

566. આંતકવાદ િવરોધી FATFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ફાઇના સયલ એ શન ટા ક ફોસ 

567. પ ૂ ય રિવશકંર મહારાજનો જ મ િદવસ જણાવો - 25 ફ આુર  1884 
568. પ ૂ ય રિવશકંર મહારાજનો જ મ કયા ગામમા ંથયો હતો - ર ુ,  જ લો-ખેડા 
569. ગજુરાત રા યની થાપના કોના વરદ હ તે, કયારે કરાઇ હતી - ૂ ય રિવશકંર મહારાજ અને 01.05.1960 
570. તા તરમા ં ગજુરાતના ઇિતહાસમા ં પ્રથમવાર અંદાજપત્રની માિહતી ઓનલાઇન આપતી કઈ એિ લકેશન નાયબ 

મખુ્યમતં્રી ી નીિતનભાઇ પટેલના હ તે લો ચ કરાઈ - ' જુરાત બ ટ' મોબાઇલ એ લકશન 

571. ગજુરાત બ ટ મોબાઈલ એિ લકેશનમા ં કયા કયા પાચં િવભાગો સમાવી લેવાયા છે - (1) દાજપ  કાશન, 
(2) દાજપ ની મહ વની બાબતો,  (3) દાજપ  વચન ુ તકા,  (4) દાજપ ની રસ દ વાતો તથા (5) 
દાજપ ના ંસમાચારો 

572. 'ગજુરાત બ ટ'  મોબાઇલ એિ લકેશનમા ં  કઈ બે ભાષાઓમા ં બ ટ સબંિંધત નાણાકીય દ તાવેજો ઉપલ ધ 
કરાવવામા ંઆવશે - જુરાતી અને ે  

573. ભારતીય ચ ૂટંણી પચં ારા તા તરમા ંકયા કયા રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશની િવધાનસભાની સામા ય ચ ૂટંણીઓ 
જાહરે કરી છે - પિ મ બગંાળ, આસામ, તિમલના ુ, કરળ અને  ુ ુ ચેર (UT) 

574. પિ મ બગંાળ, આસામ, તિમલનાડુ, કેરળ અને  પડુુચેરી(UT)  િવધાનસભાની કુલ બેઠકો જણાવો - અ ુ મે 294, 126, 
234, 140 અને 30 

575. પિ મ બગંાળ, આસામ,  તિમલનાડુ,  કેરળ અને  પડુુચેરી(UT)  િવધાનસભાની કુલ 824 બેઠકો માટે કઈ તારીખ  
દરિમયાન ચ ૂટંણી યોજાશે - 27 માચથી 29 એિ લ 2021 

576. પિ મ બગંાળ, આસામ, તિમલનાડુ, કેરળ અને  પડુુચેરી(UT) િવધાનસભાની મત ગણતરી ક્યારે  યોજાશે - તાર ખ 02 
મે 2021 

577. આગામી સમયમા ંસૌથી વધ ુપિ મ બગંાળમા ંકેટલા ંતબક્કામા ંિવધાનસભાની ચ ૂટંણી યોજાશ ે- 08 
578. ભારતના મખુ્ય ચ ૂટંણી કિમશનરનુ ંનામ જણાવો - િુનલ અરોરા 
579. ફે આુરી 2021મા'ં 2nd ખેલો ઇિ ડયા િવ ટર ગે સ 2021' કયા થળે યોજાઇ - લુમગ, જ  ુક મીર 
580. 2nd ખેલો ઇિ ડયા િવ ટર ગે સ 2021નો સમયગાળો દશાર્વો - 26 ફ આુર  થી 2 માચ 2021 
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581. 2nd ખેલો ઇિ ડયા િવ ટર ગે સ 2021મા ંકેટલા રા યો-કે દ્રશાિસત પ્રદેશો ભાગ લઇ ર ા છે - 27 
582. 2nd ખેલો ઇિ ડયા િવ ટર ગે સ 2021મા ંકુલ કેટલી રમતો રમાશે - 14 
583. ફે આુરી 2021મા ંUN Climate Change  ારા  કયો સધુારેલો લાન જાહરે કરાયો - COP 26 સિમટ 2021 
584. COP 26 સિમટ 2021 આગામી સમયમા ંક્યા ંયોજાશે - 1-12 નવે બર 2021,  લાસગૉ‐  કૉટલે ડ 
585. UN સ ય દેશો ારા વષર્ 2030 સધુીમા ંવષર્ 2010ના  લેવલથી કાબર્ન ઉ સ ન કેટલા ટકા જ ઘટાડી શકાશે - 0.5 

ટકા  
586. UN સ ય દેશો ારા વષર્ 2030 સધુીમા ંપ ૃ વીના તાપમાનમા ં કેટલા ટકાનો  ઘટાડો કરવાનુ ંલક્ષ નક્કી કરાયુ ંછે - 

1.5% 

587. UN Climate Change અહવેાલ મજુબ પ ૃ વીના તાપમાનમા ંહાલ સરેરાશ કેટલા િડગ્રી સેિ સયસનો વધારો ન ધાયો છે - 
1.2 

588. ફે આુરી 2021મા ંભારતમા ં ટેટ ઓફ એ વાયમેર્ ટ-2021 પયાર્વરણ અંગે વાિષર્ક અહવેાલ કોના ારા જાહરે કરાયો છે 
- સે ટર ફોર સાય સ એ ડ એ વાયરમે ટ, નવી દ હ  

589. 26  ફે આુરીએ બાલાકોટ એર ટ્રાઈકના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા - બે 

590. ભારતના મા ચે ટર અમદાવાદનો થાપના િદવસ જણાવો - 26 ફ આુર  1411, અહમદશાહ 
591. અમદાવાદ શહરેને સૌપ્રથમ મહાનગરપાિલકાનો દરજજો કયા વષેર્ મ યો - ુલાઈ 1950 
592. અમદાવાદને ભારતના પ્રથમ વ ડર્ હિેરટેજ િસટીનો દર જો ક્યારે પ્રા ત થયો હતો - 14 ુલાઈ 2017 
593. વીર સાવરકરની પુ યિતિથ જણાવો – 26 ફ આુર  1966 
594. ૨૬ ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ અમદાવાદ શહરેના કેટલામા જ મિદવસની ઊજવણી કરવામા ંઆવી-610  
595. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા કરોના વેિક્સન માટે  ખાનગી હોિ પટલમા ંપ્રિત ડોઝનો કુલ કેટલો ભાવ જાહરે 

કરાયો- . 250(250×2= .500)   

596. ગજુરાતમા ંસરકારી હોિ પટલમા ંકોરોના વેિક્સનની પ્રિત ડોઝની િકંમત કેટલી નક્કી કરાઇ છે - િવના ૂ યે 

597. ગજુરાતમા ંકોરોના રસીકરણના બીજા તબક્કામા ંકયા વય જૂથને સમાવી લેવામા ંઆ યા છે - 60 વષથી ઉપરના અને 
45 થી 60 વષના ગભંીર રોગથી પીડાતા નાગ રકો 

598. ગજુરાતમા ંખાનગી હોિ પટલમા ંકોરોના વેિક્સનના પ્રિત ડોઝની િકંમત અને  સિવર્સ ચા  જણાવો- .150 અને . 100   

599. ગજુરાતના વતર્માન આરોગ્ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - Dycm નીિતનભાઇ પટલ 

600. ક ગે્રસના G‐23 વિર ઠ નેતાઓનુ ંદેશ યાપી ક ગ્રેસ બચાવો અિભયાન કયા નામથી ઓળખાય છે - ધ આઇ ડયા ઑફ 
ઇ ડયા અભયાન 

601. "ધ આઇિડયા ઑફ ઇિ ડયા અિભયાન"નો સૌપ્રથમ પ્રારંભ ક્યાથંી થયો હતો - જ  ુ

602. કોરોના ટેિ ટંગ માટે તા તરમા ં IISCના વૈજ્ઞાિનકો ારા  કયુ ંએક નવુ ં યતં્ર િવકસાવવામા ંઆ યુ ં છે  હાલમા ં 
પરીક્ષણના તબક્કામા ંછે - રામન પે ોમીટર 

603. કોરોના ટેિ ટંગ માટે તૈયાર કરાયેલ રામન પેક્ટ્રોમીટર કેવી રીતે કાયર્ કરશે - લડ લાઝમાની મદદથી શર રમા ં
કોરોના વાયરસની હાજર  છે ક નહ  તે જણાવશે 

604. ફે આુરી-2021મા ંકયા રા ય ારા ખા  પદાથ મા ં િમલાવટ કરનારાઓ માટે આજીવન કેદની જોગવાઈ  કરવામા ં
આવી છે - મ ય દશ  

605. મ યપ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - િશવરાજિસહ ચૌહાણ 

606. િવ નો કયો દેશ યુ  િવમાન રફાલનો ક્યારે ઉપયોગ ન કરી શકે તે માટે તા તરમા ંભારત અને ફ્રા સ વ ચે િવશેષ 
કરાર કરાયા - પા ક તાન 
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607. ભારત અને ફ્રા સ વ ચે િવશેષ કરાર અંતગર્ત પાિક તાનના કયા યુ  િવમાનોને અપગે્રડ નહીં કરવાની પણ ભારતને 
ખાતરી અપાઇ છે - િમરાજ અને ઓગ ટા 90 B 

608. ગજુરાતમા ંતા. ૨૮ ફે આુરીએ કઈ-કેટલી થાિનક વરાજની સં થાઓ માટે મતદાન થય ુહત ુ- નગરપા લકા : 81, 
જ લા પચંાયત : 31 તથા તા કુા પચંાયત : 231 

609. ગજુરાતમા ંતા. ૨૮ ફે આુરીએ થાિનક વરાજની સં થાઓની કુલ કેટલી બેઠકો માટે મતદાન યોજાય ુહત ુ- 8237 
610. ગજુરાતમા ંતા. ૨૮ ફે આુરીએ નગરપાિલકા, તાલકુા તથા  િજ લા પચંાયતો માટે યોજાયેલા મતદાન પવૂેર્ કુલ કેટલી 

બેઠક િબન હરીફ જાહરે થઈ હતી – 237  
611. ગજુરાતના વતર્માન ચ ૂટંણી કિમશનર કોણ છે - સજંય સાદ 
612. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા તા. ૨૮ ફે આુરી ૨૦૨૧ના રોજ કેટલામી મન કી બાત યોજી - 74  
613. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા ૭૪મી મન કી બાત કાયર્ક્રમ વેળાએ ૧૦૦ િદવસની કઈ બંેશની જાહરેાત કરી – 

જળસચંય માટ તળાવો, નદ ઓ, સરોવર ુ  કરવા  
614. ભારતીય અવકાશ સં થા ISROએ  તા. ૨૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ  PSLV‐C51  દ્રારા કેટલા ઉપગ્રહોને એક સાથે 

અંતરીક્ષમા ંસફળ રીતે લો ચ કયાર્ં - 19 
615. તા. ૨૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ભારતીય અવકાશ સં થા ISROએ કયા થળેથી PSLV‐C51 દ્રારા ૧૯ ઉપગ્રહોને એક 

સાથે અંતરીક્ષમા ંસફળ રીતે લો ચ કયાર્ં - સિતષ ધવન પેસ સે ટર ી હ રકોટા,  દશ  
616. તા. ૨૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ૧૯ ઉપગ્રહોને એક સાથે અંતરીક્ષમા ંલો ચ કરી  ISROના કયા કોમિશર્યલ એકમે 

સૌપ્રથમ સફળ યાવસાિયક િમશનનો પ્રારંભ કય  હતો ‐   ૂ પેસ ઇ ડયન લ. (NSIL) 
617. તા.૨૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ISRO  ારા પ્રથમવાર કોની ત વીર અને SD  કાડર્મા ંઅંતરીક્ષમા ંશ ુમોકલવામા ં

આ યુ ંહત ુ‐ PM મોદ  અને ભગવદગીતા 
618. તા. ૨૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ISROએ કયા દેશના ૧૯ ઉપગ્રહોને એક સાથ ે અંતરીક્ષમા ં મોક યા હતા - 

અમેઝોિનયા-1 ( ા ઝલ), USA – 13, ભારત - 05 
619. તા. ૨૮મી ફે આુરી-૨૦૨૧ના રોજ ISROએ ૧૯ ઉપગ્રહોને એક સાથે અંતરીક્ષમા ંમોકલવાની સાથે કુલ કેટલા દેશના 

કેટલા િવદેશી ઉપગ્રહો અવકાશમા ં થાિપત કયાર્ – 34 તથા 342  
620. ઈસરોએ ૫૦ વષર્ના ઈિતહાસમા ંપહલેી વખત કય ુસે ટર ખાનગી કંપનીઓ માટે ખો યુ ંછે ‐ સેટલાઈટ  
621. ઈસરો  ારા ૨૮મી ફે આુરીએ લો ચ કરાયેલા રોકેટની બોટમ પેનલ પર ઇસરોના ંચેરમેન કે િસવન અને સાયિ ટિફક 

સેકે્રટરી આર. ઉમા મહે રન સિહત કેટલા યિક્તઓના ંનામ અંિકત કરાયા હતા ‐ 25,000  
622. ભારતનો ક્યો ઉપગ્રહ લ ાખના પવર્તીય િવ તારોથી લઈને િહ દ મહાસાગર કે્ષત્રની દરેક નાની-મોટી ગિતિવિધઓ પર 

નજર રાખવા કામ કરશે - િસ  ુને   
623. બ્રાિઝલનો સૌપ્રથમ ઉપગ્રહ કે ને ભારતે અવકાશમા ંલો ચ કય  તેનુ ંનામ જણાવો - અમેઝોિનયા-1 
624. અમેઝોિનયા-૧ ઉપગ્રહની કામગીરી જણાવો – એમેઝોનના જગંલો પર દખરખ-સવ ણ માટ 
625. ધ ય ૂ પેસ ઈિ ડયા િલિમટેડ કંપનીની થાપના ક્યારે કરવામા ંઆવી હતી ‐ તા. 6 માચ-2019  
626. ISROના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ક. િસવન 

627. રા ટ્રીય િવજ્ઞાન િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 28 ફ આુર   
628. પ્રિત વષર્ કોની યાદમા ંતા. ૨૮ ફે આુરીના રોજ રા ટ્રીય િવજ્ઞાન િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - ડૉ. સી.વી.રામન 

629. રા ટ્રીય િવજ્ઞાન િદવસ-૨૦૨૧ની થીમ જણાવો - ‘‘ફ ચૂર ઓફ ધ STI : ઈ પે ટ ઓન એ કુશન ક સ એ ડ વક’’  
630. વ ડર્ ટેઈલર ડે ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 28 ફ આુર  

..................જય હ દ.................. 


