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CA-03-(2021) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 585 
1. ગુજરાત િવધાનસભા તા. 01 માચર્થી  કેટલા િદવસમાં બજેટ સ  2021-22નાે ારંભ થયાે - 23 
2. તા. 03 માચર્ 2021ના રાેજ ગુજરાતના નાણા મં ી ી નીિતનભાઈ પટેલ કેટલામી વાર ગુજરાતનાે અંદાજપ  કરશે - 09 
3. ગુજરાત િવધાનસભાના વતર્માન અ ક્ષનું નામ જણાવાે - રાજે  િ વેદી 
4. ગુજરાત િવધાનસભાના  થમ અ ક્ષનું નામ જણાવાે - ક ાણજી મહેતા 
5. દેશભરના નેશનલ હાઇવેના ટાેલ ાઝા ઉપર ફા  ટેગનાે ારંભ ક્યારથી થયાે - તા.01 માચર્ 2021 
6. ભારતમાં કાેરાેના રસીકરણના બીજા તબક્કાનાે ારંભ ક્યારથી થયાે- તા. 01 માચર્ 2021 
7. વડા ધાન ી નરે  માેદીઅે તા. 01 માચર્ 2021ના રાેજ કાેરાેના વેિક્સન કઈ હાેિ ટલમાંથી લીધી હતી -AIIMS,  િદ ી 
8. વડા ધાન ી માેદીઅે કઈ કંપનીની કઈ વેિક્સન લીધી હતી - ભારત બાયાેટેક અન ેકાવેેિક્સન 
9. તાજેતરમાં ૂયાેકર્  ખાતે કેટલામાે ગાે ન ગ્લાેબ અેવાેડર્ 2021 અેનાયત કરાયાે - 78 
10. ગાે ન ગ્લાેબ અેવાેડર્  કયા કે્ષ ે અાપવામાં અાવે છે -  િફ  અન ેTV  ણેી  
11. તાજેતરમાં બે  અેક્ટર તરીકે વષર્ 2021નાે ગાે ન ગ્લાેબ અેવાેડર્  કાેને અપાયાે - ચડેિવક બાેસમેન 
12. ભારતીય મિહલા બાેક્સર અેમ.સી મેિરકાેમનાે જ િદવસ જણાવાે - 01.03.1983 
13. ભારતીય મિહલા બાેક્સર અેમ.સી મેિરકાેમનું  જ  રા  જણાવાે - મિણપરુ 
14. મિહલા બાેક્સર મેરીકાેમનું ઉપનામ જણાવાે -  મિેગ્નિફસ   
15. બેંકાેના ATMમાં ક્યારથી રૂ. 2000ની ચલણી નાેટાે બંધ થશે - 1 માચર્-2021 
16. ફે ુઅારી-માચર્ 2021માં ગુજરાતમાં કેટલી િજ ા પંચાયત, નગરપાિલકા અને તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટણી યાેજાઈ -  અનકુ્રમે 31,81 

અન ે231 
17. ફે ુઅારી-માચર્ 2021માં ગુજરાતમાં યાેજાયેલી િજ ા પંચાયત, નગરપાિલકા અને તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટણીઅાેમાં સાૈથી વધુ બેઠકાે 

કયા પક્ષને  મળી છે, કેટલી - ભારતીય જનતા પાટીર્, કુલ-3,240 
18. ાિનક રા ની સં ાઅાેની ચંૂટણીઅાે કાેના દ્વારા યાેજવામાં અાવે છે - રા  ચંૂટણી પંચ 
19. તાજેતરમાં ભારતના વડા ધાન ી દ્વારા ઇ- મા મથી કેટલામી 'મેરીટાઇમ ઇિ યા સિમટ -2021'નું  ઉદ્ઘાટન કરવામાં અા ું - 2nd 
20. 'મેરીટાઇમ ઇિ યા સિમટ -2021'નાે સમયગાળાે જણાવાે - તારીખ 2થી 4 માચર્ 2021 
21. ભારતમાં સાગરમાલા ાેજેક્ટ  અંતગર્ત અાગામી 10 વષર્માં કેટલા નવા જળ માગર્ શરૂ કરાશે - 23 
22. ભારતમાં સાગરમાલા ાેજેક્ટ અંતગર્ત કેટલી  િદવાદાંડીને વાસન ળ તરીકે િવકસાવાશે - 78 
23. તારીખ 03 થી 21 માચર્ અેક્સરસાઇઝ  ડેઝટર્ લેગ-4નું અાયાેજન ક્યાં કરવામાં અા ું જેમાં થમવાર ભારતીય વાયુદળ  સહભાગી 

થયંુ છે - પિશર્યન ગ  િરજન 
24. અેક્સરસાઇઝ ડેઝટર્ લેગ-4માં કયા કયા દેશાે ભાગ લઇ રહ્યા છે - ભારત, UAE, અમેિરકા, ાસં, સાઉદી અરેિબયા, દિક્ષણ કાેિરયા 

અન ેબહેરીન 
25. માચર્ 2021માં માઉ  િસનાબંગ જવાળામુખી પુનઃ કયા દેશમાં સિક્રય થયાે છે – ઉ રી સુમા ા, ઈ ાેનિેશયા 
26. અવકાશ િવજ્ઞાનીઅાેને થમવાર પૃ ીના વાતાવરણમાં કયા િવશેષ વાવાઝાેડાના પુરાવા મ ા છે - ઇલેક્ ાને વાવાઝાડંુે 
27. ઇલેક્ ાેન વાવાઝાેડંુ  શાનંુ બનેલંુ હાેય છે - ાઝમા 
28. માચર્ 2021માં િસદ્ધ કરાયેલ ગ્લાેબલ વેતન રીપાેટર્-2020-21 અનુસાર સરેરાશ અેક ભારતીય સ ાહમાં કેટલા કલાક કાયર્ કરે છે - 

48 કલાક 
29. માચર્ 2021માં િસદ્ધ કરાયેલ ગ્લાેબલ વેતન રીપાેટર્-2020-21 અનુસાર અેક ભારતીય દર મિહને કેટલા  અંદાજે રૂિપયા-ડાેલર કમાય 

છે- રૂ.15,823 અન ે215 $ 
30. માચર્ 2021માં િસદ્ધ કરાયેલ ગ્લાેબલ વેતન રીપાેટર્-2020-21 મુજબ શહેરી અને ગ્રામીણ િવ તારમાં િત  સ ાહ  કેટલા કલાક કામ 

કરે છે - 55 કલાક અને 48 કલાક  
31. માચર્ 2021માં 'ગ્લાેબલ વેતન રીપાેટર્-2020-21' અહેવાલ કઈ સં ા દ્વારા િસદ્ધ કરવામાં અા ાે હતાે - ILO 
32. ભારતીય સંગીતકાર અાણંદજીનાે જ િદવસ જણાવાે - 02 માચર્  
33. ટેિલફાેનના શાેધક અેલેક્ઝા ર ગ્રેહામ બલેનાે જ િદવસ જણાવાે - 02 માચર્ 1847- ાટેલે  
34. ગુજરાત અંદાજપ  2021-22નું કુલ કદ જણાવાે- રૂ. 2,27,029 કરાેડ 
35. ગુજરાત અંદાજપ  2021-22 ક્યારે રજૂ કરાયંુ - 03  માચર્ 2021 
36. 03 માચર્ 2021ના રાેજ સતત નવમી વખત ગુજરાતનનું બજેટ  કાેના દ્વારા રજૂ કરાયું -  નાણામં ી નીિતનભાઈ પટેલ 
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37. ચાલુ વષર્નું ગુજરાત અંદાજપ  2021-22 અે ગત વષર્ 2020-21 કરતા કેટલંુ વધંુ છે- રૂ.9,742 કરાેડ 
38. ચાલુ વષર્ના ગુજરાત અંદાજપ  2021-22માં મહેસૂલી અાવક તથા મૂડીની અાવક કુલ રૂિપયા કેટલી છે - રૂ. 2,18,720.40 કરાેડ 
39. ચાલુ વષર્ના ગુજરાત અંદાજપ  2021-22માં કેટલા કરાેડની અેકંદર પુરાંત દશાર્વવામાં અાવી છે – રૂ..587.88 કરાેડ 
40. વષર્ 2019-20ના અંદાજપ માં અારંભે પુરાંત રૂિપયા 5,388.52 કરાેડ હતી જે વષર્ના અંતે કેટલી પુરાંત રહી હતી - રૂ.15.18 કરાેડ 

41. ચાલુ વષર્ના ગુજરાત અંદાજપ  2021-22 મજુબ સાૈથી વધુ અાવક કયા ટેક્સમાંથી  કેટલા પૈસા થશે-  રા  જીઅેસટી અન ે
27.81% 

42. ચાલુ વષર્ના ગુજરાત અંદાજપ  2021-22 મજુબ સાૈથી વધુ જાવક કયા ખચર્ માટે વપરાશે અને કેટલી - િવકાસ લક્ષી ખચર્ અન ે
59.02% 

43. ચાલુ વષર્ના ગુજરાત અંદાજપ  2021-22 મુજબ  રા ના ખેડૂતાેને હવામાનની જાણકારી મળે તે માટે ેશન  તૈયાર કરાશે - 
અાટેાેમટેીક વેધર ેશન 

44. ગુજરાતના કયા િજ ાને સંપૂણર્ રસાયણમુક્ત ખેતી કરતાે િજ ાે બનાવાશે - ડાગં 

45. ગુજરાતમાં કયા શહેરાેમાં નવી મે ાે રેલ સેવા શરૂ કરાશે - વડાદેરા, રાજકાેટ, ભાવનગર અન ેજામનગર 

46. ગુજરાતમાં  અૈિતહાિસક વારસાગત ાપ  ધરાવતી શાળાનું કયા નામે  નિવનીકરણ કરાશે - હેિરટેજ ૂ લ 

47. અાંગણવાડીમાં અ ાસ માટે અાવતા બાળકાેનાે ગુણવ ાયુક્ત િવકાસ માટે કઈ નવી યાેજના જાહેર કરવામાં અાવી - પા પા પગલી 
યાજેના 

48. ગુજરાતમાં નવાે ગ ઇ ીયલ પાકર્  અને મેિડકલ િડવાઇસી ઇ ીયલ પાકર્  ક્યાં તૈયાર કરાશે -  જંબસુર અન ેરાજકાેટ 

49. ગુજરાતમાં  કયા  શહેરાેમાં  નવા હેિલપાેટર્ તૈયાર કરાશે- અમદાવાદ, સાેમનાથ, અંબાજી, સાપુતારા અન ેગીર 

50. કેવિડયા ખાતે 50 િકલાેમીટરના િવ તારમાં કયા ફળનું વાવેતર કરાશે - કમલમ 
51. ાિનક માછીમારાેને રાેજગારી અાપવાના હેતુથી કયંુ નવંુ ટુિરઝમ િવકસાવશે - ે લ શાકર્  ટુિરઝમ 
52. ગુજરાતમાં ટાેય ુિઝયમનું ક્યાં િનમાર્ણ કરાશે - સાય  િસટી-અમદાવાદ 
53. ગુજરાતનાે ઇિતહાસ દશાર્વતું અાધુિનક ુિઝયમ ક્યાં તૈયાર કરાશે – િવધાનસભા પિરસર 

54. અાિદવાસી કલા-સં ૃ િતના ચાર માટે  કયા ળે ક ુિનટી  રેિડયાે ેશન તૈયાર કરાશે - કેવિડયા 
55. ગુજરાત સરકારમાં િવિવધ િવભાગ અને બાેડર્- કાેપાેર્.માં અાગામી પાંચ વષર્માં કેટલી સરકારી ભરતી કરાશે - 2 લાખ 
56. ગુજરાતમાં અાગામી પાંચ વષર્માં િવિવધ ખાનગી કે્ષ ે રાેજગારીની કેટલી નવી તકાે ઉભી કરાશે- 20 લાખ 
57. માચર્ 2021માં કે  સરકાર દ્વારા કઈ સેવાને લાેકપાલના દાયરામાં સામેલ કરવામાં અાવી છે - વીમા અેજ  
58. દર વષેર્ 3 માચર્ને િવ ભરમાં કયા િવશેષ િદવસ તરીકે ઉજવવામાં અાવે છે-  world wildlife day 
59. world wildlife day-2021ની  થીમ જણાવાે - 'ફાેરે  અે  લાઇવલીહૂડ્સ :સ ેઇિનંગ પીપલ અે   નેટે 
60. તાજેતરમાં 3 માચર્ના રાેજ ભારતમાં અાૈદ્યાેિગક ક્રાંિતના જનક જમશેદજી તાતાનાે કેટલામાે જ  િદવસ ઉજવાયાે - 182મા ે
61. કે  સરકાર દ્વારા SSBમાં કેટલી નવી બટાિલયનને સામેલ કરવાની તાજેતરમાં મંજૂરી અાપવામાં અાવી છે - 12 
62. SSBના વતર્માન DGનું નામ જણાવાે - કુમાર રાજેશ ચં ા 
63. SSBનું  િવ તૃત નામ જણાવાે - સશT સીમા બલ 
64. ભારતના મહાન ઉદ્યાેગપિત ી જમશેદજી તાતાનાે જ  િદવસ જણાવાે- 3 માચર્ 1839 
65. જમશેદજી તાતાનાે જ   કયા શહેરમાં થયાે હતાે -  નવસારી 
66. મહાન ઉદ્યાેગપિત જમશેદજી તાતાઅે સાૈ થમ કયા  કે્ષ ે પાેતાનાે ઉદ્યાેગ શરૂ કયાેર્ હતાે - વહાણવટા 
67. તાજેતરમાં  કે  સરકાર દ્વારા અારટીઅાેની  િવિવધ કેટલીક સેવાઅાેને અાધાર કાડર્  સાથે િલંક કરીને અાૅનલાઈન  કરાઈ - 18 
68. તાજેતરમાં વાહન વહાર અને રાેડ મં ાલય દ્વારા RTOની  કઈ કઈ સેવાઅાે કઈ સેવાઅાે અાધાર સાથે િલંક કરીને  અાેનલાઇન 

કરાઈ - 1. લિનર્ંગ લાઇસ  2. ાઇિવંગ લાઇસ નુ ં િર અૂલ કે જેના માટે ાઇિવંગ ટે ની જરૂર નથી. 3. ડુિ કેટ ાઇિવંગ 

લાઇસ  4. ાઇિવંગ લાઇસ મા ંસરનામામાં ફેરફાર અન ેસિટર્િફકેટ અાેફ રિજ ેશન 5. ઇ રનશેનલ ાઇિવંગ પરિમટ 6. 

લાઇસ માંથી વાહનનુ ંસર ર અાેફ ક્લાસ 7. માેટર િ કલની કામચલાઉ રિજ ેશન માટેની અરજી 8. ફુ ી િબ  બાેડી 

સાથેના માટેર િ કલના રિજ ેશન માટેની અરજી 9. રિજ ેશનના ડુિ કેટ સિટર્િફકેટ ઈ ય ૂ કરવા માટેની અરજી 10. 

રિજ ેશનના સિટર્િફકેટ માટે અેનઅાેસીની ગ્રા  માટેની અરજી 11. માિલકીના ા ફરની નાેિટસ 12. માિલકીના ા ફર 
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માટેની અરજી 13. રિજ ેશનના સિટર્િફકેટમાં સરનામામાં ફેરફાર 14. અેિક્રડેટેડ ાઇવર ેઇિનંગ સે રમાંથી ાઇવર ેઇિનંગ માટે 

રિજ ેશન 15. િડ ાેમિેટક અાેિફસરના િ કલના રિજ ેશન માટેની અરજી 16. િડ ાેમિેટક અાેિફસરના િ કલના નવા 

રિજ ેશન માકર્ને અેસાઇન કરવા અરજી 17. હાયર-પરચઝે અેગ્રીમે નુ ંઅે ાસેર્મે  18. હાયર-પરચેઝ અેગ્રીમે નુ ંટિમર્નશેન 
69. કે  સરકારના હાઉિસંગ અને શહેરી બાબત મં ાલય દ્વારા દેશમાં જીવન જીવવાની સુિવધાના અાધારે કયા બ ે રેિ ંગ જાહેર 

કરાયા - ease of living index -2020  અન ેMuniciple performance index 2020 
70. ease of living index -2020માં કઈ બે કેટેગરી જાહેર કરાઈ - 10  લાખથી વધ ુવ તી ધરાવતા શહેરાે અન ે 10 લાખથી અાેછી 

વ તી ધરાવતા શહેરા ે 
71. ease of living index-2020માં 10 લાખથી વધુ વ તીવાળા શહેરાેમાં ભારતનું થમ શહેર અને ગુજરાતના શહેરાેના નામ-ક્રમ 

જણાવાે - 1. બેંગલરુુ,3. અમદાવાદ,5. સુરત  અન ે8. વડાેદરા 
72. Municiple Performance index 2020માં રેિ ં ગમાં ભારતનું થમ અન ેગુજરાતના શહેરાે અને ક્રમ જણાવાે - 1. ઇ ાેર, 2. 

સુરત, 6. અમદાવાદ અન ે10. વડાેદરા 
73. ease of living index-2020માં 10 લાખથી અાેછી વ તીવાળા શહેરાેમાં ભારતનું થમ શહેર અને ગુજરાતના શહેરાેના નામ - 1. 

િસમલા, 7. ગાંધીનગર 
74. Municiple Performance index 2020માં  10  લાખથી અાેછી વ તી ધરાવતા  શહેરાેના રેિ ંગમાં ભારતનું  થમ અને 

ગુજરાતના શહેરાે અને ક્રમ જણાવાે - 1.  નવી િદ ી અન ે3. ગાંધીનગર 
75. કે  સરકારના હાઉિસંગ અને શહેરી બાબત મં ીનું નામ  જણાવાે - હરદીપિસંહ પરુી 
76. તાજેતરમાં કે  સરકાર દ્વારા EPFOમાં વષર્ 2020-21 માટે કેટલા ટકા ાજ દર યથાવત રાખવામાં અા ાે છે - 8.5% 
77. તાજેતરમાં તા. 4 થી 6  માચર્ 2021  દરિમયાન અાેલ ઇિ યા કમા ર કાે ર  2021 ક્યાં યાેજાઈ -  ટે  િસટી કેવડીયા, નમર્દા 
78. દર વષેર્ 4 માચર્ના રાેજ કયાે િદવસ ઉજવવામાં અાવે છે - રા ીય સલામતી િદવસ 
79. િવ  જ જાત ખામી િદવસ અને િવ  વણ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે - 3 માચર્ 
80. તાજેતરમાં 4 માચર્ના રાેજ કેટલામાે "રા ીય સલામતી િદવસ" ઉજવાયાે-  50માે  
81. "રા ીય સલામતી િદવસ" કયા કે્ષ ના િમકાે માટે ઉજવવામાં અાવે છે - બાધંકામ 
82. ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ જળસંચય અિભયાન -2021નાે ારંભ ક્યારથી થશે - 01 અેિ લ 2021 
83. ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ જળસંચય અિભયાન -2021મા કયા તબક્કાનાે ારંભ થશે - 4th 
84. ગુજરાતમાં સુજલામ સુફલામ જળસંચય અિભયાનનાે સાૈ થમ ારંભ ક્યા વષેર્ થયાે હતાે - 2018 
85. ભારતની તં તાના વષર્ 2022માં કેટલા વષર્ પૂણર્ થશે - 75 
86. ભારતની તં તાના 75 વષર્ની ઉજવણીનાે ારંભ 75 સ ાહ પહેલા વડા ધાન ી નરે  માેદી દ્વારા  ક્યારથી કરવામાં અાવશે - 

12 માચર્ 2021 
87. ભારતની તં તાના 75 વષર્ની ઉજવણીનાે ારંભ 75 સ ાહ પહેલા વડા ધાન ી નરે  માેદી દ્વારા  કયા ળેથી કરવામાં 

અાવશે - સાબરમતી અા મ, અમદાવાદ 
88. ભારતની તં તાના 75 વષર્ની ઉજવણીનું સમાપન ક્યારે યાેજાશે - 15 અાગે  2022 
89. ભારતની તં તાના 75 વષર્ની ઉજવણી સિમિતના  અ ક્ષ તરીકે કાેની િનમણૂક કરાઇ છે - વડા ધાન નરે  માેદી 
90. તાજેતરમા ં CERAWeek દ્વારા  વડા ધાન ી નરે  માેદીને કયાે વૈિ ક અેવાેડર્ અેનાયત કરાયાે- ' ગ્લાેબલ અેનજીર્ અે  

અે વાયરનર્મે  લીડરિશપ' અેવાડેર્ 
91. 'ગ્લાેબલ અેનજીર્ અે  અે વાયરનર્મે  લીડરિશપ' અેવાેડર્ કયા કે્ષ ે િવિશ  દાન બદલ અાપવામાં અાવે છે - પયાર્વરણ અન ે

ઊજાર્ 
92. 'ગ્લાેબલ અેનજીર્ અે  અે વાયરનર્મે  લીડરિશપ' અેવાેડર્ અાપવાનાે ારંભ ક્યારથી થયાે છે- વષર્ 2016 
93. UN સામા  સભા દ્વારા વષર્ 2021ને કયા વષર્ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરાયું છે - અાંતરરા ીય ફળ-શાકભાજી વષર્ 
94. તાજેતર માચર્ 2021માં કયા દેશની િક્રકેટ ટીમ ICC વ ર્ ટે  ચેિ યનશીપમાં ફાઈનલમાં પહાેંચી છે -  ભારત 
95. અાગામી જૂનમાં ICC વ ર્ ટે  ચેિ યનશીપની ફાઈનલ કયા બે દેશાે વ ે કયાં રમાશે- ભારત અન ે ઝૂીલે , લાૅડ્ઝ,UK 
96. તમામ ICC ટૂનાર્મે ની ફાઇનલમાં પહાેચનાર થમ દેશ જણાવાે - ભારત 
97. ટે  િક્રકેટમાં તાજેતરમાં 50 વષર્ પૂણર્  કરનાર કયા ખેલાડીનું BCCI દ્વારા નરે  માેદી મેદાનમાં સ ાન કરાયંુ - સુિનલ ગવા ર 
98. તાજેતરમાં નૈનીતાલના ટેિલ ાેપમાં કયંુ દેશી યં   લગાવવામાં અા ું - કે્ ાગે્રાફ  
99. દેશી ેક્ ાેગ્રાફ યં  કઈ સં ા દ્વારા તૈયાર કરાયું – અાયર્ભટ્ટ િરસચર્ ઇિSટુ્યટ અાૅફ અાે ેવેર્શનલ સાય  
100. ભારતીય નાૈકાદળમાં 10 માચર્ 2021ના રાેજ કઈ ીજી દેશી સબમરીન સામેલ કરાશે - INS કરંજ 
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101. INS કરંજ કયા વગર્ની ઈલેક્ ીક-ડીઝલ સબમરીન છે -  કલવરી  
102. તાજેતરમાં ફામર્ ેશ ફેિ વલ-2021 ક્યાં યાેજાયાે-  રીવર , અમદાવાદ 
103. ખેડૂતાેની પેદાશાે ખેતરેથી સીધી અાપણા ઘર અાંગણે ઉપલ  થાય તે માટે ફામર્ ેશ ફેિ વલ-2021 ક્યારે યાેજાયાે - તા. 07 થી 09 

માચર્ 
104. તાજેતરમાં વસંતાે વ-2021નું ઉદ્ઘાટન કાેના દ્વારા કરાયંુ - મુખ્યમં ી િવજય રૂપાણી 
105. વસંતાે વ-2021 કયા ળે યાેજાયાે હતાે - સં ૃ િત કંુજ, ગાધંીનગર 
106. 14th IPL 2021ની ફાઇનલ મેચ કયા મેદાનમાં યાેજાશે - નરે  માેદી ેિડયમ, અમદાવાદ 
107. IPLનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇિ યન ીિમયર લીગ 
108. તાજેતરમાં કઈ ભારતીય કુ તીબાજ 'માિટયાે પૈિલકાેન રેિ ં ગ કુ તી સીરીઝ'માં િવજેતા બની છે - િવનશે ફાેગાટ, કેટેગરી-53 

િકલાેગ્રામ 
109. માચર્ 2020માં CPCB દ્વારા સાૈથી વધુ દૂિષત સાઈટ્સ ધરાવતા ટાેચના ણ રા ાેમાં કાેનાે સમાવેશ કરાયાે - 1. અાેિડશા, 2. ઉ ર 

દેશ અન ે 3. િદ ી 
110. NGTના અાદેશ મુજબ ભારતના કયા કયા સાત રા ાેમાંથી દૂિષત સાઈટ્સ દૂર કરાશે - ગજુરાત, મહારા , ઝારખંડ, કેરળ, 

અાિેડશા, તિમલનાડુ અન ે ઉ ર દેશ 
111. દિક્ષણ ભારતના 'મક્કલ િનિધ મૈ મ' રાજકીય રાજકીય પક્ષની 2018માં કાેણે ાપના કરી હતી -  અિભનેતા કમલ હસન 
112. ખેલાે ઇિ યા િવ ર નેશનલ ગે  2021માં સાૈથી વધુ મેડલ િવજેતા રા  - જ  ુકા મીર 
113. UN  દ્વારા વષર્ 2020ને કયા વષર્ તરીકે ઘાેિષત કરાયંુ - 'ઇ રનેશનલ યસર્ અાૅફ િમ સ' 
114. ભારતમાં જન અાૈષિધ િદવસ ક્યારે ઉજવાયાે- 7 માચર્ 
115. જન અાૈષિધ િદવસ િનિમ ે વડા ધાન ી માેદી દ્વારા 7500માે જન અાૈષધી ાેર કયા શહેરમાં શરૂ કરાયાે -  િશલાેંગ, અાસામ 
116. ગુજરાતમાં 'અાંતરરા ીય મિહલા િદવસ'-2021ની રા કક્ષાની ઉજવણી મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણીની ઉપિ િતમાં ક્યાં 

યાેજાઈ - મહા ા મંિદર, ગાંધીનગર 
117. ગુજરાતમાં 'અાંતરરા ીય મિહલા િદવસ'-2021ની રા કક્ષાની ઉજવણીમાં મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણીના હ તે કયા પુ તક 

અને ડેશબાેડર્નું  લાેિ ચંગ કરાયું -  િડિજટલ બુક અન ે જે ર બજેટ ડેશબાેડર્ 
118. ગુજરાતમાં  ' ાલી િદકરી યાેજના' માટે તાજેતરમાં કઈ સં ા સાથે અેમઅાેયુ કરાયા - LIC 
119. ગુજરાતમાં' ગંગા રૂપા અાિથર્ક સહાય યાેજના' હેઠળ માસીક કેટલી  સહાય કરવામાં અાવે છે - રૂ.1250/- 
120. ગુજરાતમાં તાજેતરમાં 'ગાંધી અા મ ડેવલપમે  ાેજેક્ટ' માટે કઈ બે હાઈલેવલ કિમટીની રચના કરવામાં અાવી છે - 1.ગવિનર્ંગ 

કાઉિ લ અન ે2. અેિક્ઝકુ્યિટવ કાઉિ લ 
121. અાઝાદીનાં 75 વષર્ િનિમ ે સાબરમતી અા મથી તા.12 માચર્ના રાેજ 21 િદવસની દાંડી યા ાનાે શુભારંભ કાેના દ્વારા કરાશે - PM 

ી નરે  માેદી 
122. તાજેતરમાં 'ગાંધી અા મ ડેવલપમે  ાેજેક્ટ' માટે  બનાવેલી 14 સ ાેની ગવિનર્ંગ કાઉિ લના અ ક્ષ કાેણ છે - મખુ્યમં ી ી 

િવજય રૂપાણી 
123. તાજેતરમાં 'ગાંધી અા મ ડેવલપમે  ાેજેક્ટ' માટે  બનાવેલી અાઠ સ ાેની અેિક્ઝકુ્યિટવ કાઉિ લના અ ક્ષ કાેણ છે - 

મખુ્યમં ીના  ચીફ િ િ પલ સેકે્રટરી કે. કૈલાસનાથન 
124. અાંતરરા ીય મિહલા િદવસ િનિમ ે ગુજરાતના મિહલા ધારાસ ાેને તેમના િવ તારમાં રાેડના કામ માટે  કેટલીક વધારાની ગ્રા  

ફાળવવામાં અાવી - રૂ.1 કરાેડ 
125. તાજેતરમાં  ગુજરાત ગેસ કંપનીને  ે  કામગીરી માટે કયાે મીિડયા અેવાેડર્ અપાયાે - િબઝનસે  ા ડર્  ે  PSU   અેવાેડર્-2020 
126. માચર્ 2021માં સુ ીમ કાેટર્ દ્વારા દેશમાં કેટલા ટકા અનામત હાેવી જેાઈઅે કે કેમ તેનાે અિભ ાય રા ાે પાસેથી માંગ્યાે છે - 50% 
127. માચર્ 2021માં ભારતનાે સાૈ થમ GI મહાે વ 2021 ક્યાં યાેજાયાે હતાે - મસુરી 
128. GIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િજયાેગ્રાિફકલ ઇિ કેશન 
129. માચર્ 2021માં સાઉદી અરેિબયામાં કયા અાેઇલ કે ાે પર હાૈથી અાંતકવાદી સંગઠન દ્વારા િમસાઈલ હુમલા કરાયા હતા જેના કારણે 

કૂ્રડ અાેઇલના ભાવ  અાસમાને  પહાેં ા હતા - રાસ તનરુા 
130. રાસ તનુરા અાેઇલ ટિમર્નલની િવશેષતા જણાવાે - િવ ની સાથૈી માટેામાં માેટંુ અાેઇલ ટિમર્નલ 
131. માચર્ 2021માં કયા દેશમાં બુરખા ઉપર િતબંધ માટે મતદાન કરવામાં અા ું હતુ ંઅને જેના સમથર્નમાં કેટલા ટકા મત મ ા હતા - 

િ ઝલેર્  અન ે51% 
132. િ ઝલેર્ ની રાજધાની જણાવાે - િૂરચ 
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133. ICCની વ ર્  ટે  ચેિ યનિશપ-2021ની ફાઇનલ મેચ લાેડર્સના ાને હવે કયા મેદાન પર રમાશે - અેિજસ બાલે 
ેિડયમ,સાઉધ ન-UK 

134. 'અાંતરરા ીય મિહલા િદવસ'-2021ની થીમ જણાવાે - 'WOMEN IN LEADERSHIP ACHIEVING AN EQUAL FUTURE IN A 
COVID-19 WORLD' 

135. િત વષર્ િવ  મિહલા િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામાં અાવે છે -  8 માચર્  
136. ગુજરાત િવધાનસભામાં કયા સમયગાળા દરિમયાન િવધાનસભાના અ ક્ષાેઅે અાપેલા િનણર્યાેના સંકિલત પુ તકનું  તાજેતરમાં 

થમવાર િવમાેચન કરાયંુ- વષર્ 1960 થી 2020 (કુલ િનણર્ય-530) 
137. તાજેતરમાં 'BBC ઇિ યા  ાેટ્ર્સ વુમન અાેફ ધ યર' અેવાેડર્ કયા ભારતીય ખેલાડીને અેનાયત કરાયાે -  મિહલા ચસે યેર કાનેેરુ 

હ ી 
138. તાજેતરમાં BBC દ્વારા 'લાઈફ ટાઈમ અેિચવમે ' અેવાેડર્ કયા ભારતીય ખેલાડીને અપાયાે - અે લટે  અંજુ બાબેી ાેજર્ 
139. તાજેતરમાં BBC દ્વારા  'ઇમિજર્ંગ ેયર અાેફ ધી યર' અેવાેડર્  કયા ભારતીય ખેલાડીને અપાયાે - યવુા શટૂર  મન ુભાકર 
140. સતત 10મી વાર રન ચેઝમાં 50 થી વધુ ાેર કરનાર િવ ના થમ િક્રકેટરનું નામ અને દેશ જણાવાે - િૃત મંધાના-ભારત 
141. તાજેતરમાં નવી િદ ી ખાતે ભગવદ ગીતાના લાેકાેના ભા ની 11હ ત તનું  કાેના દ્વારા િવમાેચન કરાયંુ - વડા ધાન ી માેદી 
142. સાૈથી વધુ 310 ઇ રનેશનલ િક્રકેટ મેચ રમનારી િવ ની થમ ખેલાડીનું નામ અને દેશ જણાવાે - િમતાલી રાજ-ભારત 
143. તાજેતરમાં ભારતીય સબમરીન માટે અાેછા અવાજ સાથે વધુ સમય પાણીમાં રહી શકે તેવી કઈ નવી ટેકનીકની ભારતમાં થમવાર 

શાેધ કરાઈ - અેર ઈિ પે ે  પ શન 
144. તાજેતરમાં અેર ઈિ પે ે  પ શન ટેકનીક કઇ  સં ા દ્વારા િવકસાવવામાં અાવી - DRDO 
145. 'અેર ઈિ પે ે  પ શન' ટેકનીક િવકસાવનાર િવ ના અ  દેશાે અને ભારતનાે ક્રમ - રિશયા, અમિેરકા, ચીન, િ ટન, ાંસ 

અન ેભારત(6) 
146. ભારતની તં તાના 75 વષર્ િનિમ ે ગુજરાત સિહત ભારતભરમાં કયાે મહાે વ ઉજવાશે - 'અાઝાદી કા અમૃત મહાે વ'  
147. 'અાઝાદી કા અમૃત મહાે વ'નાે ભારતભરમાં સાૈ થમ ારંભ ક્યારે, ક્યાંથી અને કાેના દ્વારા કરવામાં અાવશે - 12 માચર્ 2021, 

સાબરમતી અા મ, અમદાવાદ  અન ેવડા ધાન  ી  માેદી 
148. કે  સરકાર દ્વારા સાબરમતી ગાંધી અા મના ડેવલપમે  ાેજેક્ટ માટે અંદાજે  કેટલી રકમ ખચર્ કરવામાં અાવશે - રૂ.1,000 કરાેડ 

થી 1,200 કરાેડ 
149. કે  સરકાર દ્વારા સાબરમતી ગાંધી અા મનાે કેટલા અેકર િવકાસ થશે - 55 અેકર 
150. કે  સરકાર દ્વારા ગાંધી અા મને ડેવલપ કરવાની જવાબદારી અમદાવાદના કયા િવખ્યાત અાિકર્ ટેક્ટને સાેપવામાં  અાવી છે - ી 

િબમલ પટેલ 
151. માચર્ 2021ની િ િત ભારતમાં ાસવાદી વૃિ અાેમાં સંડાેવણી બદલ કેટલા સંગઠન ઉપર િતબંધ મૂકવામાં અા ાે છે - 42 
152. તાજેતર માચર્ 2021માં  િવ માં બાિલકાવધૂ અંગે કઈ સં ા દ્વારા અહેવાલ જાહેર કરવામાં અા ાે છે -UNICEF 
153. તાજેતર માચર્ 2021માં િવ માં બાિલકાવધૂ અંગે જાહેર કરવામાં અાવેલ અહેવાલ મુજબ બાળિવવાહનું  દૂષણ ધરાવતા િવ ના 

દેશાેમાં ભારતનાે સમાવેશ ક્યાં થાય છે -  ટાપે-5 દેશ 
154. તાજેતર માચર્ 2021માં િવ માં બાિલકાવધૂ અંગે જાહેર કરવામાં અાવેલ અહેવાલ મુજબ બાળિવવાહમાં  છે ા 10 વષર્માં કેટલા 

ટકાનાે ઘટાડાે નાેંધાયાે છે - 15% 
155. UNICEFનું  િવ તૃત નામ જણાવાે - યુનાઇટેડ નશે  ઇ રનશેનલ િચ  ઈમરજ ી ફંડ 
156. UNICEFનું  મુખ્યમથક જણાવાે - યૂાેકર્, અમેિરકા 
157. ઉ રાખંડના 10મા નવા મુખ્યમં ી તરીકે માચર્ 2021માં કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવી - તીરથિસંહ રાવત 
158. ઉ રાખંડના વતર્માન રા પાલનંુ નામ જણાવાે - બેબી રાણી માેયર્ 
159. ક્વાડની થમ વ ુર્અલ બેઠક કયારે યાેજાશે - 12  માચર્ 2021 
160. ક્વાડના સ  દેશાેના નામ જણાવાે - ભારત, અમિેરકા, જાપાન અન ેઅાે ેિલયા 
161. QUADનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ક્વા ીલટેરલ  િસક્યાેિરટી ડાયલાેગ 
162. QUADની ાપનાનાે સાૈ થમ િવચાર કયા દેશને અા ાે હતાે - જાપાન, 2007 
163. ભૂપેન ખખ્ખરનું કે્ષ  જણાવાે - િચ કાર 
164. અવકાશ િવજ્ઞાની યુ.અાર. રાવનાે જ િદવસ જણાવાે - 10.03.1932 
165. અવકાશ િવજ્ઞાની યુ.અાર. રાવની કમર્ભૂિમ અને  જ ભૂિમ જણાવાે - ગજુરાત અન ેકણાર્ટક 
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166. ગુજરાત પાેલીસે ખાસ કરીને અેકલા રહેતા િસિનયર િસટીઝનની સલામતી, નમન અને અાદર માટે તાજેતરમાં કઈ ખાસ યાેજના 

અમલમાં મૂકી છે -  અાદર સાથ ેઅપનાપન યાેજના 
167. ગુજરાતના વતર્માન DGPનું નામ જણાવાે - ી અાિશષ ભાટીયા 
168. "અાદર સાથે અપનાપન યાેજના" અંતગર્ત ગુજરાત પાેલીસે જે-તે પાેલીસ ેશનના િવ તારમાં કાેની માિહતી અેકિ ત કરવાની 

રહેશે- અેકલા રહેતા િસિનયર િસટીઝન અથવા દંપિત 
169. ભારતમાં થમવાર કયા ગિણતશાTીને િવ નાે િતિ ત 'ગેબર ઝેબાે ાઈઝ'-2021થી સ ાિનત કરવામાં અા ા - ાે.અતલુ 

િદક્ષીત,IIT-ગાધંીનગર 
170. િતિ ત 'ગેબર ઝેબાે ાઈઝ' કઇ  સં ા દ્વારા અાપવામાં અાવે છે - સાેસાયટી ફાેર ઇ ીયલ અે  અે ાઇડ મથેેમિેટક્સ- 

યુ.અેસ.અે. 
171. ભારતના  કયા ગિણતશાTીના કાયર્ના સંદભર્ને લઈને ેિશયલ ફંકશનનાે ઉપયાેગ કરીને નંબર િથયરીને લગતા સમ ાઅાેના 

ઉકેલ માટે ાે.અતુલ દીિક્ષતને 'ગેબર ઝેબાે ાઈઝ'-2021 અપાયંુ - ીિનવાસ રામાનજુન 
172. તાજેતરમાં  મંુબઈમાં અવસાન પામેલ 93  વષીર્ય દાદી હૃદયમાેિહની-ગુલઝાર દાદી કઇ સં ા સાથે જેાડાયેલા  હતા - હ્માકુમારી 
173. તાજેતર માચર્ 2021માં લાેકસભામાં કાેંગ્રેસના નેતા તરીકે કાેની િનમણૂક કરાઈ - રવિનતિસંહ િબટુ્ટ 
174. તાજેતર માચર્ 2021માં ભારતમાંથી પસાર થતી કઈ નદી ઉપર ચીનમાં બંધ બાંધવાની મંજૂરી અપાઈ જેનાે ભારત દ્વારા સખત િવરાેધ 

કરાયાે છે - હ્મપુ ા 
175. ચીનનાે  મુખ્ય પક્ષ જણાવાે - ક િુન  પાટીર્ અાફે ચાઇના 
176. તાજેતર માચર્ 2021માં અાંતરરા ીય મુસાફરાે માટે િવ માં સાૈ થમ 'વાયરસ પાસપાેટર્' કયા દેશ દ્વારા લાૅ ચ કરાયાે - ચીન 
177. 'વાયરસ પાસપાેટર્'ની િવશેષતા જણાવાે - અેક િડિજટલ સટીર્ જેમા ંયુઝરનુ ંવેિક્સન ેટસ અન ેટે  રીઝ  હશે 
178. તાજેતર માચર્ 2021માં WHO દ્વારા નાેવેલ કાેરાેના વાયરસને વૈિ ક મહામારી જાહેર  કયાર્ના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા – 1 વષર્ 
179. ભારતમાં 'નાે ાેિકંગ ડે' ક્યારે ઉજવાય છે - 11 માચર્ 
180. જા માટે િવનામૂ ે ાથિમક િશક્ષણ ફરિજયાત કરનાર વડાેદરાના  જાવ લ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનાે જ િદવસ 

જણાવાે – 11 માચર્ 1863  
181. મહા ા ગાંધી દ્વારા દાંડીયા ાનાે ારંભ ક્યારે કરવામાં અા ાે હતાે - 12 માચર્ 1930 
182. અાઝાદીના 75 વષર્ અંતગર્ત રા ાપી ઉજવણીના ભાગરૂપે વડા ધાન ી માેદી દ્વારા 'અાઝાદી કા અમૃત મહાે વ'નાે ારંભ 

ક્યાંથી અને ક્યારે થયાે - સાબરમતી ગાંધી અા મ અમદાવાદ અન ે12 માચર્ 2021 
183. સાબરમતી અા મથી દાંડી સુધીનું  દાંડીયા ાના રૂટનું  કુલ અંતર જણાવાે - 386 િકલાેમીટર 
184. તાજેતરમાં શરૂ થયેલી દાંડીકૂચનાે સમયગાળાે  અને પદયા ીઅાેની સંખ્યા જણાવાે - 12 માચર્થી 05  અેિ લ 2021, 81 પદયા ી 
185. ગુજરાતમાં 'અાઝાદી કા અમૃત મહાે વ' અંતગર્ત  કુલ કેટલા ળાેઅે કુલ કેટલા સ ાહ ઉજવણી કરાશે - 75-75 
186. દેશ ાપી 'અાઝાદી કા અમૃત મહાે વ' ઉજવણીનાે સમયગાળાે જણાવાે - 12 માચર્ 2021 થી 15 અાેગ  2023 
187. અાઝાદી કા અમૃત મહાે વ'  ઉજવણીના ભાગરૂપે વડા ધાન દ્વારા કઈ નવી વેબસાઈટ લાે ચ કરાઈ -  india75.nic.in 
188. તાજેતરમાં કઈ થમ ભારતીય મિહલા િક્રકેટરે 10,000 રન પુરા કયાર્  - િમતાલી રાજ 
189. માચર્ 2021માં મંુબઈ ખાતે કયા ભારતીય િચ કારનું પેઇિ ંગ રેકાેડર્  ેક રૂ.39.98 કરાેડમાં વેચાયંુ - વી.અેસ. ગાયતાે ે 
190. તાજેતર માચર્ 2021માં કયા ગુજરાતી કિવની સાિહ  અકાદમી અેવાેડર્-2020 માટે પસંદગી કરાઈ - હરીશ મીના  ુ
191. ગુજરાતી કિવ હરીશ િમના ુના કયા કા  પુ તક માટે  સાિહ  અકાદમી અેવાેડર્  -2020 પસંદગી કરાઈ - બનારસ ડાયરી (વષર્ 

2016) 
192. તાજેતર માચર્ 2021માં કયા અંગ્રેજી કિવની સાિહ  અકાદમી અેવાેડર્-2020 માટે પસંદગી કરાઈ - અેમ. વીર ા માેઇલી, કણાર્ટક 
193. અંગ્રેજી  લેખક વીર ા માેઇલીના કયા પુ તક માટે  સાિહ  અકાદમી અેવાેડર્ -2020 પસંદગી કરાઈ - વેન ગાેડ ઇઝ અે ાવેલર 
194. સાિહ  અકાદમી અેવાેડર્  િવજેતાને કેટલી ઇનામી રકમ અાપવામાં અાવે છે - રૂ.1 લાખ 
195. તાજેતરમાં કવાડના દેશાેની થમ બેઠક ક્યારે યાેજાઇ - 12 માચર્ 2021 
196. તાજેતરમાં કવાડના દેશાેની થમ  વ ુર્અલ બેઠકમાં કયા કયા દેશાેના વડાઅાેઅે ભાગ લીધાે - ભારત, અમેિરકા, જાપાન અન ે

અાે ેિલયા 
197. કવાડનું િવ તૃત નામ અેટલે શંુ - ક્વા ીલેટરલ િસકુ્યિરટી ડાયલાેગ 
198. કવાડનું અ  નામ જણાવાે - કૂ્યસીડ 
199. કવાડના સ  દેશાે જણાવાે - ભારત, અમેિરકા, જાપાન અન ેઅાે ેિલયા 
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200.  દાંડીકૂચનાે ારંભ ક્યારે થયાે હતાે - 12 માચર્ 1930 
201. 'િવ  િકડની િદવસ' 2021ની થીમ જણાવાે- 'Living Weel With Kidney Disease 
202. તાજેતરના નેશનલ ફેિમલી હે  સવેર્ના અાંકડા મુજબ  મિહલા અને પુરુષાેમાં િકડનીના રાેગાેનંુ માણ કેટલા ટકા હાેય છે - 

મિહલા- 11.36%  અન ેપરુૂષ -9.48% 
203. િવ  િકડની િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 12 માચર્ 

204. દાંડીકૂચના િચ કાર  કનુભાઇ દેસાઇનાે જ િદવસ જણાવાે - 12 માચર્ 1907 

205. દાંડીકૂચનું  િચ મય દ તાવેજીકરણ કાેના દ્વારા કરવામાં અા ું હતું -  િચ કાર કનભુાઇ દેસાઇ 
206. અાગામી વષર્ 2021માં અમરનાથ યા ાનાે ારંભ ક્યારે થશે - 28 જૂન 2021 
207. અાગામી વષર્ 2021માં અમરનાથ યા ા કયા અેક જ રૂટ ઉપરથી શરૂ કરવામાં અાવશે - બાલતાલ રૂટ 
208. અમરનાથ યા ાનું અાયાેજન કયા બાેડર્ દ્વારા કરવામાં અાવે છે - અમરનાથ ાઇન બાેડર્ 
209. અમરનાથ ાઇન બાેડર્ના ચરેમેનનું નામ જણાવાે - ઉપરા પાલ મનાજે િસંહા 
210. અમરનાથ ાઇન બાેડર્  દ્વારા અા વષેર્ યા ાળુઅાેનાે કેટલા રૂિપયાનાે દુઘર્ટના વીમાે લેવામાં અાવશે - રૂ. 5 લાખ 
211. અમરનાથ યા ા માટે બાેડર્ દ્વારા કેટલી ઉંમર નક્કી કરાઇ છે - 13 વષર્થી 75 વષર્ 
212. અાઝાદી કા અમૃત મહાે વની ઉજવણી માટે તાજેતરમાં દેશભરમાં કેટલી હેરીટેજ સાઈટ નક્કી કરવામાં અાવી છે - 17 
213. અાઝાદી કા અમૃત મહાે વની ઉજવણી માટે તાજેતરમાં દેશભરમાં 17 હેરીટેજ સાઈટ કઇ સં ા દ્વારા નક્કી કરવામાં અાવી છે - 

અાિકર્યાેલાજેીકલ સવેર્ અાફે ઇિ યા 
214. તાજેતરમા ંયાેજાયેલી કવાડ બેઠક 2021માં કયા દેશાેને કેટલા વેિકસન ડાેઝ અાપવાનું સવાર્નુમતે નક્કી થયંુ છે - દિક્ષણ અેિશયા 

અન ે100 કરાડે 
215. તાજેતરમાં યાેજાયેલી કવાડ બેઠક-2021માં અ  કયા ણ મુદે્દ સંમિત સધાઈ છે - વેિક્સન, ટેકનાેલાેજી અન ેક્લાઇમેટ ચે જ 
216. તાજેતર માચર્ 2021માં ISRO દ્વારા કયું સાઉિ ંગ રાેકેટ લાે ચ કરાયંુ - RH 560 
217. સાઉિ ંગ રાેકેટની ભૂિમકા જણાવાે - હવામાન- ાઝમાનાે અ ાસ કરવા ઉપલા વાતવરણમાં ઉપકરણાે લઈ જવા 
218. સાઉિ ંગ રાેકેટની કામગીરી જણાવાે - વાતાવરણમાં અાવતા પિરવતર્નાે અન ે હ્માંડના મહ પણૂર્ ત  ાઝમાના ેઅ ાસ 
219. ISRO દ્વારા સાૈ થમ કયા વષેર્ સાઉિ ંગ રાેકેટ લાે ચ કરાયંુ હતું અને નામ  જણાવાે - 1963 અન ેરાેિહણી 
220. ISRO દ્વારા અગાઉ કયા બે સાઉિ ંગ રાેકેટ લાે ચ કરવામાં અા ા છે - RH 200 અન ેRH 300 
221. ભારતમાં 'ફ ર્ વુમન અાેફ ઇિ યન િશિપંગ' તરીકે કાેણ અાેળખાય છે - સુમિત  મારેારજી 

222. ી સુમિત માેરારજીનાે જ િદવસ જણાવાે - 13  માચર્-1909 

223. ભારતની િસદ્ધ િસંિધયા ીમ નેિવગેશનના થમ મિહલા મેનેિજંગ િડરેક્ટરનું નામ જણાવાે - ી સુમિત માેરારજી 

224. ી સુમિત માેરારજીનંુ મૂળ નામ  જણાવાે – યમનુા 
225. ભ ંભ , રાઈનાે પવર્ત કૃિતના સજર્ક રમણભાઈ નીલકંઠનાે જ  િદવસ જણાવાે - 13 માચર્ -1868 
226. રમણભાઈ નીલકંઠે કયા શહેરના મેયરપદે સેવા અાપી હતી – અમદાવાદ  
227. ભારતની થમ બાેલતી  િહ ી િફ  ક્યારે િરલીઝ થઈ હતી - 14.03.1931 
228. ભારતની થમ બાેલતી િહ ી િફ નું નામ જણાવાે - અાલમઅારા 
229. તાજેતર માચર્ 2021માં સાૈ થમ ગુજરાતના કયા શહેરની પાેલીસને 'બાેડી વાેનર્ કેમેરા'થી સ  કરવામાં અાવી - અમદાવાદ 
230. ર તામાં  જા-પાેલીસ વ ે બનતી ઘટનાઅાેના ચાેક્કસ પુરાવા માટે ગુજરાત પાેલીસને થમ તબક્કામાં કેટલા 'બાેડી વાેનર્ કેમેરા' 

અાપવામાં અા ા છે - 10,000 
231. ગુજરાત પાેલીસને અપાયેલા 'બાેડી વાેનર્ કેમેરા'ની સામા  રે જ જણાવાે - 50-60 મીટર 
232. ગુજરાતના વતર્માન રા  ગૃહ મં ીનું નામ જણાવાે - ી દીપિસંહ જાડેજા 
233. માચર્ 2021માં 'િવજય હજારે ાેફી-2021' િવજેતા ટીમ જણાવાે - મુબંઈ 
234. 'િવજય હજારે ાેફી-2021' ઉપિવજેતા ટીમ જણાવાે -  ઉ ર દેશ 
235. 'િવજય હજારે ાેફી-2021' ફાઇનલ મેચ ક્યા ેિડયમમાં યાેજાઈ હતી - અરૂણ જેટલી ેિડયમ,નવી િદ ી 
236. મુંબઈની ટીમ અ ાર સુધીમાં કુલ કેટલી વખત િવજય હજારે ાેફી િવજેતા બની છે - ચાર 
237. 'િવજય હજારે ાેફી' કઈ રમત સાથે જેાડાયેલી છે - િક્રકેટ 
238. 'િવજય હજારે ાેફી' અને 'યુથ વ ર્ કપ' બંને જીતનાર અેકમા  કે નનું નામ જણાવાે - પૃ ી શાે 
239. તાજેતર માચર્ 2021ની િ િતઅે િવ માં સાૈથી વધુ ફાેરેન અેક્સચે જ િરઝવર્-ફાેરેક્સ ધરાવતાે િવ નાે ચાેથાે દેશ જણાવાે - ભારત 
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240. તાજેતર માચર્ 2021ની િ િતઅે ભારત કેટલું ફાેરેન અેક્સચે જ િરઝવર્- ફાેરેક્સ ધરાવે છે - 42 લાખ કરાેડ 
241. માચર્ 2021ની િ િતઅે િવદેશી હંૂિડયામણ ધરાવતા િવ ના ચાર અગ્રેસર દેશાે જણાવાે - ચીન, િ ઝલેર્ , જાપાન અન ેભારત 
242. તાજેતર 2021માં કેિ ય પુરાત  િવભાગના ઉ નન દરિમયાન વડનગર ખાતેથી કયા દેશનાે ણ ગ્રામનાે સાેનાનાે િસક્કાે મળી 

અા ાે છે - ઇિજ  
243. ાચીન નગરી વડનગરમાં કયા વષર્થી કે ીય પુરાત  િવભાગ દ્વારા િવિવધ ાનાે ઉપર ઉ નન કરવામાં અાવે છે - વષર્ 2014 
244. તાજેતર 2021માં કેિ ય પુરાત  િવભાગના ઉ નનમાં વડનગર ખાતેથી કયા યુગના 1300 જેટલા ચાંદીના િસક્કાે ભરેલંુ  માટલું  

મળી અા ું છે - સાેલંકીકાળ 
245. વૈજ્ઞાિનક અા બટર્ અાઈSાઈનનાે જ  અને વતન જણાવાે – 14 માચર્-1879 તથા જમર્ની 
246. િવ  સાપેક્ષવાદની િવશેષ િથયરી અાપનાર વૈજ્ઞાિનકનું નામ જણાવાે - અા બટર્ અાઈSાઈન 
247. દેશમાં બહુચિચર્ત બાટલા હાઉસ અે ાઉ ર કયા શહેરમાં અને ક્યારે થયંુ હતુ ં- નવી િદ ી અન ે19  સ ે ર 2008 
248. તાજેતરમા ંCS,CA અને ICWને પાે  ગ્રે ુઅેટ કક્ષાના કાેષર્ ગણવાનાે િનણર્ય કઈ સં ા દ્વારા લેવામાં અા ાે -  UGC, નવી 

િદ ી 
249. UGCનું િવ તૃત નામ જણાવાે - યુિનવિસર્ટી ગ્રા  કિમશન 
250. ભારતમાં ાેન રેગ્યુલેશનના નવા િનયમાેનાે અમલ ક્યારથી થયાે - 12 માચર્ 2021 
251. ભારતમાં ાેન રેગ્યુલેશનના નવા િનયમાે  કયા નામથી અાેળખાય છે - માનવ રિહત િવમાન ણાલી િનયમ 2021 
252. માનવ રિહત િવમાન ણાલી િનયમ 2021 મુજબ કેટલા ગ્રામથી વધારે વજનના ાેન ઉડાડવા માટે લાયસ  અને તાલીમ 

ફરિજયાત કરાઇ – 250 ગ્રામ 
253. રીમાેટ પાઇલટ લાઇસ  માટે લઘુ મ ઉંમર અને અ ાસ જણાવાે - 18 વષર્ અન ેધારેણ 10 પાસ 
254. માનવ રિહત િવમાન ણાલી િનયમ 2021 કયા મં ાલય દ્વારા જાહેર કરાયા - કે ીય નાગિરક ઉડ્ડયન મં ાલય 
255. માચર્ 2021માં કેટલામાે ગ્રેમી અેવાેડર્ સમારાેહ યાેજાયાે - 63th 
256. માચર્ 2021માં યાેજાયેલા ગે્રમી અેવાેડર્ સમારાેહમાં સાૈથી વધુ ચાર અેવાેડર્ િવજેતાનું નામ જણાવાે -  પાેપ ાર િબયાે  
257. િવ માં સાૈથી વધુ 31 ગે્રમી અેવાેડર્ િવજેતા અને દેશ જણાવાે - સર જયાેર્જ સાે ી, ઇંગ્લે  
258. ગ્રેમી અેવાેડર્  કયા કે્ષ ના કલાકારાેને અાપવામાં અાવતાે સવાેર્  પુર ાર છે - સંગીત 
259. ગ્રેમી અેવાેડર્ કયા દેશ દ્વારા અાપવામાં અાવે છે -  અમિેરકા 
260. માચર્ 2021માં કયા અાે ાર અેકેડમી અેવાેડર્ માટે નાેિમનેશન જાહેર કરાયા - 93th 
261. અાગામી કઈ તારીખે િફ  ક્ષે ાેનાે સવાેર્  અાે ાર અેવાેડર્ અાપવાની જાહેરાત કરાશે - 25 અેિ લ 2021 
262. તાજેતરમાં 93મા અાે ાર અેકેડમી અેવાેડર્ માટે કાેના દ્વારા અાૅનલાઇન નાેિમનેશન જાહેર કરાયા - િનક જેાનાસ અન ેિ યંકા ચાેપરા 
263. અાે ાર અેકેડમી અેવાેડર્  કયા દેશ દ્વારા અાપવામાં અાવે છે - અમેિરકા 
264. વૈિ ક સં ા SIPRIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાકેહાેમ ઇ રનશેનલ પીસ િરસચર્ ઇિSટયૂટ 
265. ાેકહાેમ ઇ રનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિSટયૂટના  માચર્ 2021ના અહેવાલ મુજબ વૈિ ક શTાે િનકાસમાં ભારતનાે ફાળાે કેટલા 

ટકા છે - 0.2% 
266. ાેકહાેમ ઇ રનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિSટયૂટના માચર્ 2021ના અહેવાલ મુજબ છે ા દાયકામાં ભારતની  શT અાયાત  

કેટલા ટકા ઘટી છે - 33% 
267. િવ નાે સાૈથી માેટાે શT િનકાસકાર દેશ જણાવાે - અમેિરકા 
268. િવ ના કુલ શT િનકાસમાં અમેિરકાનાે ફાળાે જણાવાે - 37% 
269. ાેકહાેમ ઇ રનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિSટયૂટના માચર્ 2021ના અહેવાલ મુજબ િવ ના સાૈથી માેટા  થમ પાંચ શT 

િનકાસકાર દેશ જણાવાે - અમિેરકા, રિશયા, ાંસ, જમર્ની અન ેચીન 
270. ાેકહાેમ ઇ રનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિSટયૂટના માચર્ 2021ના અહેવાલ મુજબ ભારત કેટલામાે શT િનકાસકાર દેશ છે - 

24th 
271. છે ા પાંચ વષર્ કરતા ભારતની શT િનકાસમાં  કેટલા ટકાનાે વધારાે નાેંધાયાે છે - 228% 
272. ાેકહાેમ ઇ રનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિSટયૂટ  કયા દેશમાં અાવેલી છે - ીડન 
273. 'િવ  ગ્રાહક અિધકાર િદવસ' ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 15 માચર્ 
274. િત ગુજરાતીની વષર્ 2020-21ની વાિષર્ક માથાદીઠ અાવક જણાવાે - રૂ. 2,46,329/- 
275. ગુજરાતમાં વષર્ 2020માં કુલ કેટલા કરાેડનું કૃિષ ઉ ાદન થયંુ છે - રૂ. 1,73,000/- 
276. ગુજરાતમાં નમર્દા યાેજનાનાે ારંભ ગયા વષેર્ થયાે હતાે - 1960 
277. ગુજરાતમાં નમર્દા યાેજના હેઠળ અ ાર સુધીમાં અંદાજે કેટલા કરાેડનાે ખચર્ કરાયાે છે – રૂ. 65,000 કરાેડ 
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278. માચર્ 2021માં કે  સરકાર દ્વારા ભારતમાં માેટા ાેજેક્ટ માટે કઈ નવી નેશનલ બેંકની રચના કરાઈ છે -DFI       
279. DFIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ડેવલપમે  ફાઇના  ઈિSટયૂશન 
280. કે  સરકાર દ્વારા DFIને થમ તબક્કામાં વષર્ 2021-22માં કેટલંુ ફંડ અાપવામાં અા ું છે - રૂ. 20,000 કરાેડ 
281. DFI અ  કયા નામે અાેળખાય છે - ઇ વે મે  બે  
282. કે  સરકારના 2021-22ના અંદાજપ માં ઈ ા ક્ચર તેમજ ડેવલાેપમે  અેિક્ટિવટી માટે કઈ નવી બેંક બનાવવાની જાહેરાત 

કરાઇ હતી - DFI-નશેનલ બેંક 
283. DFI દ્વારા અાગામી ણ વષર્માં  કેટલા કરાેડનું િધરાણ અાપવાનાે લક્ષાંક રખાયાે છે - રૂ. 5 લાખ કરાેડ 
284. DFIના બાેડર્માં કેટલા ટકા સ ાે નાેન-અાેિફિશયલ િડરેક્ટર હશે - 50 
285. કે ીય નાણામં ીનું નામ જણાવાે - િનમર્લા સીતારામન 
286. અાગામી સમયમાં ભારતની પાેલીસને વધુ સ  અને સક્ષમ બનાવવા કઈ નવી યાેજના કે ીય ગૃહ િવભાગ દ્વારા અમલી 

બનાવાશે - ચૂર કાપે યાેજના 
287. ભારતમાં નેશનલ પાેિલસ કિમશનની રચના કયા વષેર્ થઈ હતી - 1977 
288. ભારતની પાેલીસ વ ામાં  બદલાવ માટે વષર્ 1998 અને વષર્ 2000માં કઈ કિમટીની રચના કરવામાં અાવી - િરબેરાે કિમટી અન ે

પદ્મનાભ કિમટી 
289. ભારતમાં રા ીય રસીકરણ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે - 16 માચર્ 
290. માચર્ 2021માં કાેરાેના મહામારીનાે સેક  વેવ રાેકવા માટે વડા ધાન ી દ્વારા રા ાેને ક્યા ણ-T ઉપર ભાર મૂકવા જણાવાયંુ છે- 

ટેિ ંગ, ેિકંગ અન ે ીટમે  
291. બાળકાેમાં જેાવા મળતી ગંભીર અને સાૈથી વધુ ખચાર્ળ બીમારી SMA ટાઇપ-2નું િવ તતૃ નામ જણાવાે-  ાઇનલ મ કુ્યલર 

અે ાેફી 
292. -બાળકાેમાં જેાવા મળતી ગંભીર અને સાૈથી વધુ ખચાર્ળ બીમારી SMA ટાઇપ-2ની દવા િવ માં કયાે અેક મા  દેશ બનાવે છે - 

અમિેરકા 
293. માચર્ 2021માં ભારતીય સંશાેધકાે અને નાસાના ISS દ્વારા કેટલા નવા રહ મય બેકે્ટિરયા શાેધાયા - 4 
294. માચર્ 2021માં ભારતીય સંશાેધકાે અને નાસાના ISS દ્વારા સુધારેલા નવા રહ મય બેકે્ટિરયાના નામ જણાવાે - IF7SW-B2T, 

IIF1SW-B5, IIF4SW-B5  
295. ગુજરાત કાેલેજ-અમદાવાદમાં અાવેલી 106 વષર્ જૂની સીડેનહાેમ લાઈ ેરીને તાજેતરમાં કયંુ નવંુ નામ અપાયંુ - શહીદ વીર 

િકનારીવાલા 
296. તાજેતરમાં ભારતના કયા રા માંથી યુરેિનયમનાે નવાે જ થાે મળી અા ાે છે - માસુકા વેલી, અરુણાચલ દેશ 
297. ભારતમાં કે ની કઈ સં ા દ્વારા િવિવધ રા ાેમાં યુરેિનયમ શાેધવાનું અિભયાન શરૂ કરાયંુ છે – અેટાેિમક િમનર  િડરાેકટેરેટ 

ફાેર અેક્સપલાેરેશન અે  િરસચર્ 
298. લાઇ હરાેબા તહેવાર કયા રા માં મનાવવામાં અાવે છે - મિણપરુ 
299. માચર્ 2021ની િ િતઅે મનરેગામાં સાૈથી વધુ રાેજગારી અાપનાર રા  જણાવાે - છ ીસગઢ 
300. WHO  દ્વારા વ તી દીઠ નક્કી કરાયેલા ડાેક્ટરના રેિશયાને હાંસલ કરનાર  રા  જણાવાે - િબહાર 
301. િચનાર િદવસની ઉજવણી કયા કરવામાં અાવે છે - જ  ુક મીર 
302. તાજેતરમાં ઇિ યન ાેફેશનલ ગાે  ટૂર બાેડર્ના સદ  તરીકે કાેની િનમણૂક કરાઈ - પવૂર્ િક્રકેટર કિપલ દેવ 
303. અાગામી સમયમાં ક્યારે 16માે યુરાે કપ-2020 યાેજાશે - 1.06.2021 થી 11.07.2021 
304. ફૂટબાેલના િસદ્ધ યુરાે કપમાં યુરાેપના કેટલાક દેશાે જેાડાય છે - 12 
305. બેડિમ ન ાર સાઇના નહેવાલનાે જ િદવસ જણાવાે - 17 માચર્ 1990 
306. બેડિમ ન ાર સાઇના નહેવાલનાે જ  ક્યાં થયાે હતાે - િહ ાર, હિરયાણા 
307. માચર્ 2021માં ભારત સરકાર દ્વારા જૂના વાહનાે થકી દૂષણ ઘટાડવા માટે કઈ નવી નીિત જાહેર કરાઈ -  નવી િ કલ Kેપેજ 

પાેિલસી-2021 
308. નવી િ કલ Kેપેજ પાેિલસી-2021 અંતગર્ત  કેટલા વષર્ જૂના નાના વાહનાેને  લાગુ પડશે - 15 અન ે20 વષર્ 
309. નવી િ કલ Kેપેજ પાેિલસી-2021 કઈ કારને લાગુ પડશે નહીં -  િવ ેજ કાર 
310. નવી િ કલ Kેપેજ પાેિલસી-2021 અંતગર્ત ગ્રાહકને જૂના વાહન માટે નવા વાહનના િકંમતના કેટલા ટકા ચૂકવવાના છે - 4થી 6 

ટકા 
311. નવી િ કલ Kેપેજ પાેિલસી મુજબ  પસર્નલ િ કલની નાેંધણી પર રાેડ ટેક્સમાં કેટલા ટકાની રાહત અપાશે – 25 ટકા સુધી 
312. કાેમિશર્યલ િ કલની નાેંધણી પર રાેડ ટેક્સમાં કેટલા ટકાની રાહત અપાશે – 15 ટકા સુધી 
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313. નવી િ કલ Kેપેજ પાેિલસી મુજબ રા ાે જૂના વાહનાે પર કયાે ટેક્સ વસૂલી શકશે – ગ્રીન ટેક્સ  
314. દેશમાં િફટનેસ ટે  અને Kેિપંગ સે ર સાથે જેાડાયેલા િનયમાેનાે અમલ કયારથી કરવામાં અાવશે – તા. 1 અાેક્ટાબેર 2021 
315. માચર્-2021ની િ િતઅે અાગામી કયાં સુધીમાં દેશમાં તમામ ટાેલનાકા દૂર કરાશે – અેક વષર્ 
316. RBIની સૂચના મુજબ અાગામી 30 સ ે ર 2021 સુધીમાં તમામ બેંકાેમાં કેટલા કલાકમાં ચેક િક્લયર કરવામાં અાવશે – 24 
317. ભારતે વષર્ 2020માં કયા પાંચ દેશમાં સાૈથી વધુ માલ સામાનની અાયાત િનકાસ કરી હતી – ચીન, USA, UAE, સાઉદી અરેિબયા 

અન ેઈરાક 
318. અેિશયાનાે સાૈથી માેટાે ટ્યુિલપ ગાડર્ન ક્યાં અાવેલાે છે - ીનગર (જ  ુકા મીર)  
319. માચર્- 2021માં રા સભામાં વીમા કે્ષ ે કેટલી FDIની મયાર્દા વધારતુ િબલ પસાર થયુ - 49 ટકાથી વધારી 74 ટકા  
320. અાેકટાેબર-2020માં સવેર્લ  ટેકનાેલાેજીથી સ  દેશી નાૈકા જહાજ-VC 11884 કયા દેશ દ્વારા તહેનાત કરાયુ - ભારત  
321. પરમાણુ િમસાઈલને ેિકંગ કરી શકે તેવંુ નાૈકા જહાજ-VC 11884 ધરાવતાે ભારત િવ નાે કેટલામાે દેશ છે - પાચંમાે  (અગાઉ - 

USA, ચીન, રિશયા અને ા ) 
322. માચર્-2021માં જાહેર થયેલા વ ર્ અેર ક્વાૅિલટી િરપાેટર્-2020માં સાઉથ અેિશયાના સાૈથી વધુ વાયુ દૂિષત ધરાવતા દેશાે જણાવાે – 

(1) બાગં્લાદેશ, (2) ભારત (3) પાિક તાન  
323. વ ર્ અેર ક્વાૅિલટી િરપાેટર્-2020 મુજબ સાૈથી વધુ 50 દૂિષત શહેરાેમાં ભારતના કેટલા શહેરાેનાે સમાવેશ થાય છે – 35 
324. વ ર્ અેર ક્વાૅિલટી િરપાેટર્-2020 મુજબ ભારત-ગુજરાતનું સાૈથી દૂિષત શહેર અને ક્રમ – 1. િદ ી અન ે37. વાપી (ગજુરાત) 
325. વ ર્ અેર ક્વાૅિલટી િરપાેટર્-2020 જાહેર કરનાર સં ા અને દેશ – IQR, િ ટ્ઝલેર્  
326. નેચર ફાેટાેગ્રાફી અાેફ ધ યર અેવાેડર્-2020 િવજેતા અને દેશ - ભારતીય ફાેટાેગ્રાફર થાેમસ િવજયન  
327. નેચર ફાેટાેગ્રાફી અાેફ ધ યર અેવાેડર્ કઈ સં ા દ્વારા અાપવામાં અાવે છે - વ ર્ નચેર ફાેટાેગ્રાફી સંગઠન-લંડન,UK 
328. ડીઝલ અેિ જનના શાેધક રુડાે  ડીઝલનાે જ  િદવસ અને દેશ જણાવાે - 18 માચર્ 1858 તથા જમર્ની 
329. 18 માચર્ 2021ના રાેજ ગાંધીજી સામે રાજ ાેહનાે અૈિતહાિસક કેસરાેજના કેટલા વષર્ પૂણર્ થયા – 99 વષર્ (100માં વષર્માં વેશ)  
330. માચર્-2021માં ભારતીય સંરક્ષણ મં ાલયે કઈ સરકારી કંપની સાથે િમલાન-2T અેિ -ટે  ગાઈડેડ િમસાઈલ ખરીદવાનાે કરાર 

કયાેર્ - ભારત ડાયનિેમક્સ િલિમટેડ 
331. માચર્-2021માં ભારતીય સંરક્ષણ મં ાલયે લ કર માટે કેટલા રૂિપયાના ખચેર્ કેટલી િમલાન-2T અેિ -ટે  ગાઈડેડ િમસાઈલ 

ખરીદવા ભારત ડાયનેિમક્સ િલિમટેડ સાથે કરાર કયાેર્ – રૂ. 1188 કરાડે તથા 4960 
332. અેિ -ટે  ગાઈડેડ િમસાઈલનું ઉ ાદન કયા દેશની કઈ ડીફે  કંપની િમસાઈલ િસ ના લાયસ  અંતગર્ત ભારત 

ડાયનેિમક્સ િલિમટેડ દ્વારા થાય છે – ા  તથા અેમબીડીઅે 
333. િમલાન-2T અેિ -ટે  ગાઈડેડ િમસાઈલની રે જ જણાવાે - 1850 િમટર  
334. માચર્-2021માં કઈ બે અવકાશ િવજ્ઞાન સં ાઅે સંયુક્ત રૂપે સેટેલાઈટ િમશન માટે િસ ેિટક અેપેર ાેર રડાર (SAR) ‘િનસાર’ 

િવકસા ું - ISRO-NASA 
335. ISRO-NASA વ ે કયા વષેર્ િનસાર રડાર માટે ભાગીદાર કરાર થયાે હતાે - 30 સ ે ર 2014 
336. USAની અવકાશ િવજ્ઞાન સં ા NASAનું િવ તૃત નામ જણાવાે - નશેનલ અેરાનેાેિટક્સ અે  સે અડેિમિન ેશન 
337. બેગ્લંૂરૂ િ ત ભારતીય અવકાશ િવજ્ઞાન સં ા ISROનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઈિ યન સે િરસચર્ અાેગેર્નાઈઝેશન 
338. UNOના વ ર્ હેપીનેસ ઈ ેક્સ-2020 મુજબ િવ ના સાૈથી ખુશહાલ દેશ કયાે છે - િફનલે  
339. UNOના વ ર્ હેપીનેસ ઈ ેક્સ-2020 અનુસાર િફનલે ે  સતત કેટલામાં વષેર્ થમ ક્રમ મેળ ાે - 4 
340. UNOના વ ર્ હેપીનેસ ઈ ેક્સ-2020માં કુલ કેટલા દેશનાે સમાવેશ થાય છે - 149  
341. UNOના વ ર્ હેપીનેસ ઈ ેક્સ-2020માં ભારતનાે ક્રમ જણાવાે – 139 
342. UNOના વ ર્ હેપીનેસ ઈ ેક્સ-2020માં ભારતે 10માંથી કેટલા પાેઈ  મેળવી 139માં ક્રમે હતુ - 4.3 પાેઈ   
343. UNOના વ ર્ હેપીનેસ ઈ ેક્સ-2020 અનુસાર િવ ના ણ સાૈથી દુખી દેશ તથા તેમનાે ક્રમ જણાવાે -  149 અફઘાિન તાન, 148 

: ઝી ા વે, 147 : રવા ા  
344. માચર્-2021માં USના કયા સંરક્ષણ ધાન ણ િદવસ ભારતની મુલાકાતે હતા - લાેયડ અેિ ન  
345. માચર્-2021માં કયા દેશમાં થમ મિહલા રા પિત બ ા - તા ાિનયા 
346. માચર્-2021માં કાેણ તા ાિનયામાં થમ મિહલા રા પિત બ ા - સાિમયા સુલરુ હસન  
347. પૂવર્ અાિ કન દેશ તા ાિનયાની રાજધાનીનું નામ જણાવાે – દારેસલામ 
348. તાજેતર માચર્ 2021માં Paytm T-20 ચેિ યન ાેફીમાં ભારતે કયા દેશ સામે 3-2થી ેણી જીતી - ઇંગ્લે  
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349. તાજેતર માચર્ 2021માં યાેજાયેલી T-20 ચેિ યન ાેફીની તમામ મેચ કયા મેદાન ઉપર યાેજાઇ હતી - નરે  માેદી ેિડયમ, 
અમદાવાદ 

350. માચર્ 2021ની િ િતઅે કે ન તરીકે T-20માં સાૈથી વધુ રનનાે રેકાેડર્ કાેના નામે છે -  ભારતીય કે ન િવરાટ કાેહલી 
351. માચર્ 2021ની િ િતઅે T-20 ઇ રનેશનલ િક્રકેટમાં  સાૈથી ઝડપી 1000 રન બનાવનાર બેટ્સમેન અને દેશ જણાવાે -  ડેિવડ 

મલાન-ઇંગ્લે  
352. ભારત-યુઅેસ િદ્વપક્ષીય સંબંધાેના  ભાગરૂપે માચર્ 2021માં કયાે સહયાેગ વધારવા સંમિત સધાઇ - ઇ ા ેપેિસિફક કમા , સે લ 

કમા  અન ેઅાિ કા કમા  
353. ભારત-યુઅેસ િદ્વપક્ષીય સંબંધાેના ભાગરૂપે માચર્ 2021માં  બનેં દેશ વ ે કયા કરાર પર હ તાક્ષર કરાયા -LEMOA,COMCASA 

તમેજ BECA 
354. તાજેતર માચર્ 2021માં અમેિરકાના કયા સંરક્ષણ ધાન ણ િદવસના ભારત વાસે હતા - લાયેડ  જે  અાેિ ન 
355. 'ઇ રનેશનલ યુિનયન ફાેર ક વેર્શન અાેફ નેચર'ના તાજેતર માચર્ 2021ના અહેવાલ મુજબ વષર્ 1970 પછી શાકર્  માછલીના 

અિ ત માં કેટલા ટકાનાે ઘટાડાે નાેંધાયાે છે - 71.1 % 
356. 'ઇ રનેશનલ યુિનયન ફાેર ક વેર્શન અાેફ નેચર'ના તાજેતર માચર્ 2021ના અહેવાલ મુજબ  શાકર્  માછલીની 31માંથી  કેટલી 

જાિતઅાેનું અિ ત  જેાખમમાં છે - 16 
357.  ગાંધીનગરના પેરા મિહલા ખેલાડી પારુલ પરમાર કઈ રમત સાથે જેાડાયેલા છે - બેડિમ ન 
358. ગાંધીનગરના પેરા મિહલા ખેલાડી પારુલ પરમારને ભારત સરકાર દ્વારા  અજુર્ન અેવાેડર્  ક્યારે અપાયાે હતાે - 2009 
359. તા. 20 માચર્ની  િવશેષતાઅાે જણાવાે – 1. વ ર્ હેપીનસે ડે 2. િવ  ચકલી િદવસ અન ે3. વસંત સંપાત 
360. ખગાેળ િવજ્ઞાનની ભાષામાં િદવસ-રાત સરખા હાેવાની ઘટનાને કયા નામે અાેળખાય છે - વસંત સંપાત-િP ગ ઈિક્વનાેક્સ 
361. તાજેતરમાં 'અિ મેટ િમિલટરી ે  ઈ ેક્સ-2020' મુજબ િવ ના સાૈથી શિક્તશાળી લ કર ધરાવતા િવ  થમ પાંચ દેશાેના 

નામ જણાવાે - ચીન, અમિેરકા, રિશયા, ભારત અન ે ાંસ 
362. તાજેતરમાં 'અિ મેટ િમિલટરી ે  ઈ ેક્સ -2020' મુજબ િવ માં સાૈથી વધુ સંરક્ષણ પાછળ રકમ ફાળવનાર દેશ જણાવાે - 

અમિેરકા 
363. તાજેતરમાં 'અિ મેટ િમિલટરી ે  ઈ ેક્સ-2020' મુજબ ભારતને કેટલા પાેઈ  ા  થયા છે - 61 
364. કે  સરકાર ઈ-ગવનર્  િસદ્ધાંત દ્વારા સરકારી સેવાઅાે યાેગ્ય રીતે સરળતાથી સામા  લાેકાે સુધી પહાેંચાડવા કઈ  અેપ લાે ચ 

કરી છે - UMANG 
365. UMANG અેિ કેશન કયા વષેર્ કે  સરકાર દ્વારા તમામ નાગિરકાે માટે ઉપલ  કરાવી છે -  વષર્ 2017 
366. UMANG  અેપનું  િવ તૃત નામ જણાવાે - યિુનફાઇડ માેબાઈલ અેિ કેશન ફેર  ૂઅેજ ગવનર્  
367. કે  સરકારની UMANG અેપ  હાલમાં કેટલી ાદેિશક ભાષામાં ઉપલ  છે - 12 
368. ભાસ પાટણમાં જ ેલા નારી હકાેના ચેિ યન પુ ાબેન મહેતાનાે જ િદવસ જણાવાે - 21 માચર્ 1905 
369. ભારતર  શરણાઈ વાદક ઉ તાદ િબિ ા ખાનનાે  જ િદવસ જણાવાે - 21 માચર્ 1916 
370. ભારતર  શરણાઈ વાદક ઉ તાદ િબિ ા ખાનનાે  જ  કયા રા માં થયાે હતાે - િબહાર 
371. UN  દ્વારા 'િવ  કિવતા િદવસ' ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 21 માચર્ 
372. 'અાંતરરા ીય વન િદવસ' ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 21 માચર્ 
373. 'અાંતરરા ીય વન િદવસ'-2021ની  થીમ જણાવાે - FOREST RESTORATION : A Path to Recovery and well-being 
374. રા ીય વન નીિત-1988 મુજબ પયાર્વરણ સમતુલા માટે  કેટલા ટકા વન િવ તાર હાેવાે જેાઈઅે - 33% 
375. ગુજરાતમાં કયા વષર્થી રા કક્ષાના વન મહાે વનાે ારંભ થયાે છે - 2004 
376. ગુજરાતનું થમ સાં ૃ િતક વન જણાવાે - પુિનત વન, ગાંધીનગર 
377. ગુજરાતમાં કેટલા ટકા વન િવ તાર અાવેલાે છે-11 ટકા 
378. ગુજરાતનું થમ સાં ૃ િતક પુિનત વન શાના પર અાધાિરત છે –  નક્ષ  અાધાિરત 
379.  વષર્-2019ની િ િતઅે ગુજરાતમાં કુલ કેટલા સાં ૃ િતક વન અાવેલા છે – 19 
380. માચર્-2021માં SAC દ્વારા ભારતમાં થમવાર હેક ન થઈ શકે તેવી કઈ પદ્ધિતનાે સફળ યાેગ કરાયાે - ક્વાૅ મ ક િુનકેશન 
381. SACના િવજ્ઞાનીઅાેઅે કેટલા મીટરના અંતર વ ે ક્વાૅ મ ટેકનાેલાેજી દ્વારા સંદેશાની અાપ-લે કરી બતાવી - 300 
382. SACનું િવ તૃત નામ જણાવાે – શે અેિ કેશન સે ર 
383. SAC-ISRO સં ા ક્યાં અાવેલી છે – અમદાવાદ  
384. નવી િદ ીમાં ઉપરા પાલની સ ાઅાેમાં વધારાે કરતંુ કયંુ િબલ માચર્ 2021માં લાેકસભામાં પસાર કરાયંુ - ગવનર્મે  અાફે 

નશેનલ કેિપટલ ટેિરટરી અાેફ િદ ી (અમે મે ) િબલ 2021  
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385. માચર્-2021માં કેટલામાે નેશનલ િફ  અેવાેડર્-2019 જાહેર કરાયાે - 67  
386. નેશનલ િફ  અેવાેડર્-2019 િવજેતા ે  િફ  અને ભાષા - મારક્કર (મલયાલમ) 
387. નેશનલ િફ  અેવાેડર્-2019 િવજેતા ે  િહ ી િફ  - િછછાેરે, ડાયરેક્ટર િનતશે િતવારી  
388. નેશનલ િફ  અેવાેડર્-2019 િવજેતા ે  અિભને ી અને અિભનેતા - કંગના રનાૈત, મનાેજ વાજપયેી અન ેધનષુ 
389. નેશનલ િફ  અેવાેડર્-2019 િવજેતા ે  પુરુષ ેબેક િસંગર અને ગીત - બી ાક - ગીત : તરેી િમટ્ટી (કેસરી)  
390. નેશનલ િફ  અેવાેડર્-2019 િવજેતા ે  અેથનાેગ્રાફીક ગુજરાતી દ તાવેજી - ચારણ  
391. નેશનલ િફ  અેવાેડર્  કાેના દ્વારા અાપવામાં અાવે છે - માિહતી અન ે સારણ મં ાલય, નવી િદ ી 
392. સાૈથી વધુ ચાર વખત નેશનલ િફ  અેવાેડર્  િવજેતા અિભને ી – કંગના રનાૈત 
393. નવી િદ ી સરકાર દ્વારા શરાબ પીવાની કાયદેસરની ઉંમર કેટલાથી ઘટાડી કેટલી કરાઈ - 25થી ઘટાડી 21 વષર્  
394. િવ  જળ િદવસ િનિમતે ભારતમાં કઈ બે નદીઅાે વ ે િરવર િલ  ાેજેક્ટ માટે MOU કરાયા - કેન-બતેવા િલંક ાજેેક્ટ 
395. કેન-બેતવા નદીઅાે કયા રા ાે વ ે અાવેલી છે – કેન-ઉ ર દેશ અન ેબેતવા - મ દેશ 
396. KBLP માટે કાેની-કાેની વ ે કરાર કરાયા - કે  સરકાર, ઉ ર દેશ અન ેમ  દેશ સરકાર  
397. વરસાદી પાણીના સંરક્ષણ માટે PM ી માેદી દ્વારા િવ  જળ િદવસે કઈ ઝંૂબેશ શરૂ કરાઈ - ‘કેચ ધ રેઈન'  
398. ‘કેચ ધ રેઈન' ઝંુબેશ હેઠળ કઈ યાેજનાના મામ નાણા જળ-સંરક્ષણ પાછળ ખચાર્શે - મનરેગા 
399. તાજેતરમાં મંુબઈ ખાતે અવસાન પામનાર સાગર સરહદીનું કે્ષ  જણાવાે – લેખક-િદગ્દશર્ક-િફ    
400. કે  સરકાર દ્વારા વષર્ 2019 અને વષર્ 2020ના ગાંધી શાંિત પુર ાર માટે કાેની પસંદગી કરાઈ - વષર્ 2019 : અાેમાનના પવૂર્ શાસક 

સુલતાન કાબુસ તથા વષર્ 2020 : બાગં્લાદેશના સં ાપક તથા રા િપતા શેખ મુિજબૂર રહેમાન  
401. બાંગ્લાદેશના સં ાપક તથા રા િપતા શેખ મુિજબૂર રહેમાનનું ઉપનામ જણાવાે – બગંબધું 
402. ગાંધી શાંિત પુર ાર અાપવાનાે ારંભ કયારથી થયાે – વષર્ 1995 
403. િવ  જળ િદવસ કયારે ઉજવાય છે - 22 માચર્ 
404. િવ  જળ િદવસ-2021ની થીમ જણાવાે - ‘Valuing Water’  
405. િવ  જળ િદવસ ઉજવવાનાે ારંભ કયા વષર્થી થયાે – વષર્ 1993 
406. ગુજરાતના જાણીતા સાિહ કાર િ ભુવનદાસ પુરુષાે મદાસ લુહારનું તખ્ખલુસ જણાવાે – સંુદરમ  
407. ગુજરાતી કિવ-લેખક સંુદરમનાે જ  ક્યારે અને ક્યાં થયાે હતાે - 22 માચર્-1908 અન ેભરૂચના િમયામાતર ગામ ે
408. માચર્ 2021ની િ િતઅે ગુજરાતમાં કુલ કેટલા જળાશય-ડેમ અાવેલા છે - 202 
409. માચર્ 2021ની િ િતઅે ગુજરાતમાં  કયા કયા િજ ામાં પણ ડેમ અાવેલાે નથી - પાટણ, ખેડા, ડાંગ, અમદાવાદ, અાણદં અન ે

વડાદેરા 
410. માચર્ 2021ની િ િતઅે ગુજરાતમાં  સાૈથી વધુ 20 મ મ કક્ષાના  ડેમ કયા િજ ામાં અાવેલા છે - ક  
411. માચર્ 2021માં કયા િક્રકેટરે તેની થમ ઇ રનેશનલ વન- ડે મેચમાં કયા દેશ સામે સાૈથી ફા ે  26  બાેલમાં અડધી સદી  કરી છે - 

ગજુરાતી કૃણાલ પંડ્યા, ઇંગ્લે  
412. તાજેતરમા ં  ભારત અને  પાિક તાન વ ે કયા દેશની મ ીથી વાટાઘાટાે-સરહદ પર શાંિત પાઈ છે- યુનાઇટેડ અારબ 

અમીરાત 
413. માચર્ 2021માં કઇ નદીના પાણીના િવભાજન અંગે ભારત અને પાિક તાનના  અિધકારીઅાે વ ે નવી િદ ીમાં બેઠક યાેજાઇ -  

િસંધુ નદી 
414. કે  સરકાર દ્વારા ાેિવડ  ફંડમાં કેટલા સુધીના રાેકાણ પર ાજમાં છૂટ અાપવાની જાહેરાત કરી છે - ₹.5 લાખ 
415. માચર્ 2021માં અાઈસીસી દ્વારા કઈ મિહલા િક્રકેટરને T-20 રેિ ં ગમાં થમ ાન અપાયંુ છે - ભારતીય શેફાલી વમાર્ 
416. ઉ ર દેશના મથુરામાં કઈ હાેળી ઉજવવામાં અાવે છે - લઠમાર હાેળી 
417. માચર્-2021માં લાેકસભામાં રજૂ થયેલા નાણા િવધેયક મુજબ  ાેિવડ  ફંડમાં કેટલા રૂિપયા સુધીના રાેકાણ પર ાજમાં છૂટ મળશે 

- રૂ. પાંચ લાખ 
418. માચર્-2021માં ગુજરાત સમાચારની ઝગમગ િચ વાતાર્અાેના કયા સજર્કનું રાજકાેટ ખાતે અવસાન થયુ - મહે  ઝીંઝુવાિડયા 
419. િવ  હવામાન િદવસ કયારે અન કયા વષર્થી ઉજવવામાં અાવે છે – 23 માચર્ 1950 
420. િવ  હવામાન િદવસ કાેના દ્વારા ઉજવવામાં અાવે છે - વ ર્ િમટીયાેરાેલાેજીકલ અાેગેર્નાઈઝેશન 
421. મીટીયાેર કઈ ભાષાનાે શ   છે - ાચીન ગ્રીક  
422. મહાન ક્રાંિતકારી ભગતિસંહ, રાજગુરૂ અને સુખદેવને કયારે ફાંસી અપાઈ હતી – તા. 23 માચર્ 1931 
423. તા.23 માચર્ 1931ના રાેજ મહાન ક્રાંિતકારી ભગતિસંહ, રાજગુરૂ અન ેસુખદેવને ફાંસી અપાઈ તેને કયા િદવસ તરીકે અાેળખવામાં 

અાવે છે – શહીદ િદવસ 
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424. રામમનાેહર લાેિહયાનાે જ  િદવસ જણાવાે - 23 માચર્-1910  
425. ગુજરાતમાં રા  સરકાર દ્વારા JEE,NEET,IIT અને IIM જેવી અેક્ઝામના કાેિચંગ માટે કઈ યાેજના લાે ચ કરાશે- િમશન કિરયર 

ગાઇડે  યાેજના 
426. િમશન કિરયર ગાઇડે  યાેજના અંતગર્ત ગુજરાતમાં કયા મુખ્ય ચાર શહેરાેમાં કાેિચંગ સે ર શરૂ કરાશે - અમદાવાદ, વડાેદરા, સુરત 

અન ેરાજકાેટ 
427. તા.25 માચર્ 2021ના રાેજ ભારતમાં થમ લાૅકડાઉનને કેટલા વષર્ પૂણર્ થયા - 1 વષર્ 
428. માચર્ 2021ની િ િતઅે ICC વન-ડે અને T20 બેિટંગ રેિ ં ગમાં થમ ખેલાડી અને દેશ જણાવાે - િવરાટ કાેહલી- ભારત અન ે

મલાન - ઇંગ્લે  
429. ICCનું વડુ મથક ક્યાં અાવેલું છે - દુબઈ 
430. TB- રાજરાેગના શાેધકનું નામ જણાવાે - ડાૅ. રાૅબટર્ કાેક 
431. જમર્ન ડાૅ. રાૅબટર્ કાેકનાે જ િદવસ  કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે-  િવ  ક્ષય િદવસ 
432. િવ  ક્ષય િદવસ  ક્યારે ઉજવાય છે - 24  માચર્ 
433. િવ  ક્ષય િદવસ-2021ની થીમ જણાવાે - The Clock is Ticking 
434. TBથી રક્ષણ માટેની BCG રસીની શાેધને વષર્ 2021માં  કેટલા વષર્ પૂણર્ થયા - 100 
435. TBથી રક્ષણ માટેની BCG રસી સાૈ થમ ક્યારે કયા દેશમાં અપાઇ હતી -  જુલાઈ 1921 અન ે ાંસ 
436. કંપનીઅાેને કેટલા ટકા ઈથેનાેલનું વેચાણ કરવાની મંજૂરી અપાઈ - 100% 
437. માચર્ 2021માં કે  સરકાર દ્વારા ઈથેનાેલને કયા ુઅલ તરીકે ઉપયાેગમાં લેવાની મંજૂરી અપાઈ - ે અલાેન અુલ 
438. કે  સરકાર દ્વારા અાેઇલ િવતરણ કંપનીઅાેને સંપૂણર્ ઇથેનાેલથી  તૈયાર થતાં  કયા ઈંધણને વેચાણની પરવાનગી અાપી - ઇ-100 
439. સંપૂણર્ ઇથેનાેલ ુઅલ અેટલે -  ઇ-100 
440. ઇિતહાસમાં થમવાર કાેરાેનાના કારણે હિરદ્વાર કંુભ-2021નાે  સમય ઘટાડીને કેટલાે કરાયાે - અેક માસ 
441. માચર્ 2021ના અંતમાં સુઅેઝ નહેરમાં કયા દેશનું કયંુ કાગાેર્ જહાજ ફસાયંુ હતુ ંજેનાથી દૈિનક 9.5 અબજ ડાેલરનુ ંનુકસાન થતંુ હતું 

- અેવર િગવન, દેશ - પનામા 
442. સુઅેઝ નહેર દિરયાઇ માગર્ના હેતુથી કયા બે સમુ ને જેાડે છે - ભમૂ  સાગરન ેરાતા સાગર સાથ ે
443. સુઅેઝ નહેરની  લંબાઈ અને પહાેળાઈ જણાવાે - 193.3  િકલામેીટર અન ે205  મીટર  પહાેળાઈ 
444. સુઅેઝ નહેરનાે ારંભ કયા વષેર્ થયાે હતાે - 17 નવે ર 1869 
445. સુઅેઝ નહેરનું સંચાલન કયાે  દેશ કરે છે - ઇિજ  
446. 25 માચર્ 2021ના રાેજ જાપાનમાં ટાેક્યાે અાેિલિ ક મશાલ િરલેનાે ારંભ કયા શહેરમાંથી થયાે હતાે - ફૂકુિશમા 
447. 25 માચર્ 2021માં જાપાનમાં ટાેક્યાે અાેિલિ ક મશાલ િરલેનાે ારંભ થયાે  તેનુ ંસમાપન ક્યારે થશે - 23 જુલાઈ 2021 
448. ટાેક્યાે અાેિલિ ક-2020 કાેરાેનાના કારણે કયા વષેર્ યાેજાશે - 2021 
449. અાિથર્ક રા વાદના િપતા  ગુજરાતી અંબાલાલ દેસાઈનાે જ િદવસ જણાવાે - 25 માચર્ 1844 
450. તાજેતર 24-26 માચર્ દરિમયાન કેટલામાે ' ાટર્ િસટી ઇિ યા-2021અેક્સપાે' યાેજાયાે - 6th 
451. ' ાટર્ િસટી ઇિ યા-2021 અેક્સપાે'માં શહેરને કેટલા અેવાેડર્  અેનાયત કરાયા - 03 
452. ' ાટર્ િસટી ઇિ યા-2021અેક્સપાે'માં અમદાવાદ શહેરને કઈ કેટેગરીમાં અેવાેડર્ અેનાયત કરાયા - 1.અબર્ન માેિબિલટી કેટેગરી 2. 

અાિકર્ ટેક્ચરલ િડઝાઇન અન ે3. િરયલ અે ેટ કેટેગરી 
453. ગુજરાતના કયા કયા શહેરાેને કે ના ાટર્ િસટી ાેજેક્ટમાં સામેલ કરાયા છે - અમદાવાદ, બરાેડા, સુરત, રાજકાેટ, ગાંધીનગર 

અન ેદાહાેદ 
454. મિહલા અેિશયા કપ-2022 કયા બે શહેરાેમાં યાેજાશે - અમદાવાદ અન ેમંુબઈ 
455. મિહલા અેિશયા કપ-2022નાે સમયગાળાે જણાવાે - 20 જા અુારી 2022થી 06 ફે અુારી 2022 
456. AFCનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અેિશયન ફૂટબાેલ ક ે ડેરશન 
457. મિહલા અેિશયા કપ-2022ની રમત જણાવાે -  ફૂટબાેલ 
458. મિહલા અેિશયા કપ-2022માં કુલ કેટલી ટીમાે ભાગ લેશે - 12 
459. માચર્ 2021માં કયા ભારતીય અિભનેતાને તેના સેવા કાયાેર્ માટે'Forbes લીડરિશપ ઇિ યા અેવાેડર્-2020-21'થી સ ાિનત કરાયા - 

સાેન ુસૂદ 
460. પાડાેશી દેશ બાંગ્લાદેશ તેની અાઝાદીના કેટલા વષર્ની ઉજવણી કરી રહ્યાે છે - 50 વષર્ 
461. બાંગ્લાદેશની અાઝાદીના 50 વષર્ની  ઉજવણી િનિમ ે  મુખ્ય અિતિથ તરીકે કાેને અામંિ ત કરાયા હતા - વડા ધાન ી નરે  માદેી 
462. કાેરાેના બાદ ભારતના વડા ધાન થમવાર 26-27 માચર્ 2021માં  કયા દેશના વાસે હતા - બાગં્લાદેશ 
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463. વડા ધાન ી માેદી દ્વારા બાંગ્લાદેશના રા િપતા તરીકે અાેળખાતા કયા મહાનુભાવને 2020નાે 'ગાંધી શાંિત પુર ાર' અેનાયત 
કરાયાે -  બંગબધું મિુજબરુ રહેમાન 

464. વડા ધાન ી માેદી દ્વારા બાંગ્લાદેશ સરકારને તેમના વાસ દરિમયાન કેટલા કાેરાેના રસીના ડાેઝ અપાયા – 12 લાખ 
465. ભારતના વડા ધાન ી માેદીઅે બાંગ્લાદેશના યુવાનાે માટે કઈ યાેજના જાહેર કરી - સુવણર્ જયંિત ાેલરશીપ યાજેના 
466. ભારતના રા પિત, ઉપરા પિત અને વડા ધાનના િવદેશ વાસ માટે  કયંુ નવંુ િવમાન કાયર્રત કરાયંુ છે - અેર ઇિ યા વન 
467. ભારતના વડા ધાન નરે  માેદીઅે' અેર ઇિ યા વન'માં  થમવાર કયા દેશની િવદેશ યા ા કરી છે - બાગં્લાદેશ 
468. બાંગ્લાદેશના વડા ધાનનું નામ જણાવાે - શેખ હસીના 
469. બાંગ્લાદેશની રાજધાની જણાવાે - ઢાકા 
470. માચર્ 2021માં અંદાજે ₹.450 કરાેડમાં િવ ના કયા સાૈથી માેટા કેનવાસ પેઇિ ંગની હરાજી કરવામાં અાવી - 'જનીર્ અાેફ હ્યમુિેનટી' 
471. 'જનીર્ અાેફ હ્યુમેિનટી'  કેનવાસ પેઇિ ંગ કયાં િચ કાર દ્વારા તૈયાર કરાયું છે - િ િટશ અાિટર્   સાચા જાફરી 
472. 'જનીર્ અાેફ હ્યુમેિનટી'  કેનવાસ પેઇિ ંગની હરાજીમાં મળેલી ₹.450 કરાેડની રકમ કાેના સુખાકારી માટે વપરાશે -  િવ ભરના 

બાળકા ેમાટે 
473. માચર્ 2021માં ભારતીય મૂળના કયા તબીબી યુઅેસ મુખના સજર્ન જનરલ તરીકે િનમાયા - ડાેક્ટર િવવેક મિૂતર્ 
474. અાધુિનક મીરાં તરીકે અાેળખાતા મહાદેવી વમાર્નાે જ  િદવસ જણાવાે -  26 માચર્-1907 
475. વડા ધાન ી  માેદીના માચર્ 2021ના બાંગ્લાદેશ વાસ દરિમયાન બંને દેશાે વ ે કયા કયા ક્ષે ે MOU થયા -  કનિેક્ટિવટી, 

કાેમસર્, ઇ ામેેર્શન ટેકનાેલાેજી અન ે ાેટર્સ 
476. વડા ધાન ી માેદીના માચર્ 2021ના બાંગ્લાદેશ વાસ દરિમયાન ભારત તરફથી કેટલી જીવન રક્ષક અેBુલ   ભેટ અાપવામાં 

અાવી - 109 
477. બાંગ્લાદેશમાં  બંગબંધુ  શેખ મુિજબુર  રહેમાનની કેટલામી જ  જયંતી ઉજવાઇ રહી છે - 100 
478. ભારત અને બાંગ્લાદેશના વડા ધાન દ્વારા સંયુક્ત રીતે બંને દેશ વ ે કઈ નવી પેસે જર ેનનું ઉદ્ઘાટન કરાયંુ -  િમતાલી 

અેક્સ સે 
479. િમતાલી અેક્સ ેસ  પેસે જર ેનનાે રુટ જણાવાે - ઢાકાથી  ુજલપાઈગુડી 
480. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વ ે માચર્ 2021ની િ િતઅે કઈ બે ેનાે દાેડે છે - મૈ ી અેક્સ સે અન ેબધંન અેક્સ સે 
481. ભારત અને બાંગ્લાદેશ વ ે  છઠ્ઠી િડસે રને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવાનંુ નક્કી કરાયંુ છે - મૈ ી િદવસ 
482. ભારતે અાૈપચાિરક રીતે કયા િદવસે બાંગ્લાદેશને અેક દેશ તરીકે મા તા અાપી હતી - છઠ્ઠી ડીસે ર 
483. ભારતના વડા ધાન માેદીઅે  બાંગ્લાદેશ વાસ દરિમયાન અાેરાકા ીમાં કયા સમુદાય મંિદરની મુલાકાત કરી હતી -મતઅુા સમુદાય 
484. મતુઅા સમુદાયના અા ાિ ક ગુરુનું નામ જણાવાે - હરીચંદ ઠાકાેર (જ  ળ-અાેરાકા ી) 
485. બાંગ્લાદેશમાં અાવેલી જેશાેરે રી કાલી મંિદર 51 શિક્તપીઠ નામ જણાવાે જેની વડા ધાન ી માેદીઅે મુલાકાત લઇ  અાશીવર્ચન 

લીધા હતા - સુગધંા શિક્તપીઠ 
486. બાંગ્લાદેશનાે કયાે પાવર ા  ભારતીય કંપનીઅાે દ્વારા િવકસાવાશે - રૂપપરુ િુક્લયર પાવર ા  
487. બાંગ્લાદેશમાં બંગબંધુની મજાર ક્યાં અાવેલી છે જેને ભારતના વડા ધાને દ્ધાસુમન અપર્ણ કયાર્ હતા - તુગંીપાડા 
488. યુઅેન સામા  સભામાં અાભાર તાવ મુજબ ભારત  માચર્ 2021 સુધી કેટલા દેશાેને  કાેરાેના વેિક્સન અાપી ચૂકંુ્ય છે -70 
489. માચર્ 2021માં  ભારત દ્વારા UNના  કયા સૈિનકાેને િવનામૂ ે 2 લાખ કાેરાેના રસીના ડાેઝ ભેટમાં અપાયા - UN શાંિત રક્ષક દળ 
490. માચર્ 2021માં પાિક તાન દ્વારા કયા પરમાણુ સક્ષમ બેલેિ ક િમસાઈલનું સફળ પરીક્ષણ કરાયું - શાિહન-1 A 
491. વષર્ 2021માં સમગ્ર િવ માં' અથર્ અવર ડે' કઈ તારીખે ઉજવાયાે - 27 માચર્ 
492. 'અથર્ અવર ડે' દર વષેર્ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - માચર્ના છે ા શિનવારે 
493. 'અથર્ અવર ડે'-2021ની  થીમ જણાવાે - 'Climate Change to save Earth' 
494. 'અથર્ અવર ડે'માં  કયા સમયે િબનજરૂરી લાઈટ ે ાઅે બંધ રાખવાની હાેય છે - રા  ે8.30 થી 9.30 
495. અેક્સ રેના શાેધકનું નામ  જણાવાે - િવ ે મ રાે જન 
496. જમર્ન  ઇજનેર િવ ે મ રાે જનનાે  જ િદવસ જણાવાે - 27 માચર્ 1845 
497. માચર્-2021ના કે ીય જળ શિક્ત મં ાલયના અહેવાલ મુજબ નલ સે જલ યાેજના હેઠળ વધુ નળ જેાડાણ અાપવામાં કયુ રા  

અગ્રેસર છે – ગજુરાત 
498. માચર્-2021ના કે ીય જળ શિક્ત મં ાલયની િવશેષ ાે ાહક ગ્રાંટ માટે કયા રા ાેની પસંદગી કરવામાં અાવી છે - ગજુરાત, 

અરુણાચલ દેશ, મિણપુર, મેઘાલય, િમઝાેરમ, િસિક્કમ અન ેિહમાચલ દેશ 
499. માચર્-2021માં કે ીય જળ શિક્ત મં ાલય દ્વારા નલ સે જલ યાેજના માટે કુલ રૂ. 465  કરાેડ ફાળ ા તે પૈકી સાૈથી વધુ ગુજરાતને 

કેટલા રૂિપયા ફાળ ા - રૂ. 100 કરાેડ 
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500. ગુજરાતે કયા વષર્ સુધીમાં 100 ટકા ઘરાેમાં નલ સે જલનાે લ યાંક નક્કી કયાેર્ છે – વષર્ 2022 
501. માચર્-2021ની િ િતઅે ગુજરાતના કેટલા િજ ાઅાેમાં 100 ટકા ઘરાેને નલ સે જલ યાેજના હેઠળ અાવરી લેવાયા છે - મહેસાણા, 

પાેરબંદર, બાટેાદ અાણદં અન ેગાધંીનગર 
502. નલ સે જલ યાેજના હેઠળ કયા વષર્ સુધીમાં ભારતના તમામ ઘરાેમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી અાપવામાં અાવશે – વષર્ 2024 
503. કે ીય જળ શિક્ત મં ીનું નામ જણાવાે - ી ગજે િસંહ શેખાવત 
504. ભારતમાં જલ જીવન િમશનનાે ારંભ કયારે થયાે હતાે - 15મી અાેગ , 2019 
505. માચર્-2021માં ભારતે કયા દેશ સામે 2-1થી વન-ડે ેણી જીતી - ઇંગ્લે   
506. માચર્-2021માં કેટલામાે િફ  ફેર અેવાેડર્  યાેજાયાે - 66 
507. િફ  ફેર અેવાેડર્-2020 િવજેતા ે  અિભનેતા અને અિભને ીનું નામ જણાવાે - . ઈરફાન ખાન અન ેતાપસી પ  ુ
508. િફ  ફેર અેવાેડર્-2020 અંતગર્ત લાઈફ ટાઈમ અિચવમે  અેવાેડર્  િવજેતા - . ઈરફાન ખાન 
509. િફ  ફેર અેવાેડર્-2020 િવજેતા ે  િદગ્દશર્ક અને િફ  - અાેમ રાઉત અન ેત હાજી ધ અનસંગ િહરા ે 
510. િફ  ફેર અેવાેડર્-2020 િવજેતા ે  િફ  – થ ડ 
511. ISSF શૂિટંગ વ ર્ કપ-2021 કયાં યાેજાયાે – નવી િદ ી, ભારત  
512. ISSF શૂિટંગ વ ર્ કપ-2021માં સાૈથી વધુ મેડલ િવજેતા દેશ અને મેડલ જણાવાે – ભારત, ગાે  : 15, િસ વર : 09, ાે  : 06 
513. ISSF શૂિટંગ વ ર્ કપ-2021માં USA કેટલા મેડલ સાથે બીજા ક્રમે િવજેતા બ ું - 04 
514. ISSF શૂિટંગ વ ર્ કપ-2021નાે સમયગાળાે જણાવાે – તા. 18 થી 29 માચર્-2021  
515. ISSF શૂિટંગ વ ર્ કપ-2021માં કેટલા દેશાેઅે ભાગ લીધાે – 22 
516. ISSFનું િવ તૃત નામ જણાવાે – ઈ રનેશનલ શૂિટંગ ાેટર્ ફેડરેશન  
517. હાેિલકાદહન કઈ િતિથઅે કરવામાં અાવે છે – ફાગણ સદૂ, ાવણી પનૂમ 
518. માચર્-2021માં કેટલામી મન કી બાત યાેજાઈ - 75  
519. મન કી બાત  કયારે યાેજાઈ છે - દર માસના અિંતમ રિવવારે  
520. માચર્ 2021માં મહારા  ભૂષણ અેવાેડર્ 2020 કાેને અપાયાે - ગાયક અાશા ભાેંસલે 
521. મહારા  ભૂષણ અેવાેડર્ કાેના દ્વારા અપાય છે - મહારા  સરકાર 
522. મહારા  ભૂષણ અેવાેડર્માં કેટલી ઇનામી રકમ અપાય છે - 10 લાખ 
523. મહારા  ભૂષણ અેવાેડર્ અાપવાનાે ારંભ ક્યારે થયાે હતાે - વષર્ 1996 
524. તાજેતરમાં WWE દ્વારા હાૅલ અાેફ ફેઈમમાં કયા ભારતીયને ાન અપાયંુ - ધ ગે્રટ ખલી 
525. WWEનું િવ તતૃ નામ જણાવાે - વ ર્ રેસિલંગ અેિ લટ 
526. અાંતરરા ીય બાૈિદ્ધક સંપદા 2020માં ભારતનાે ક્રમ જણાવાે - 40 
527. અાંતરરા ીય બાૈિદ્ધક સંપદામાં કુલ કેટલા દેશાે જાેડાયા - 53 
528. અાંતરરા ીય બાૈિદ્ધક સંપદા 2020માં ભારતને કુલ કેટલાે ાેર અપાયાે - 38.04 
529. માચર્ 2021માં ખેલાે ઇિ યા યુથ ગે  2021માં કાેઈ નવી ગેમનાે સમાવેશ કરાયાે - યાેગાસન 
530. માચર્ 2021માં દેખાે અપના દેશ અ ાન કયા રા માં શરૂ કરાયંુ - અરુણાચલ દેશ 
531. માચર્ 2021માં કયા રા ને અેક ભારત ે  ભારત કાયર્ક્રમમાં જેાડવામાં અા ું હતું - િસિક્કમ 
532. ભારત અને US નેવી વ ે તા.28-29 માચર્ 2021 દરિમયાન કયાં સમુ માં યુદ્ધ અ ાસ યાેજાયાે - િહંદ મહાસાગર 
533. તાજેતર માચર્ 2021માં ભારત-જાપાન વ ે કઈ સમજૂતી કરાઈ - પટે  વેિરિફકેશન 
534. માચર્ 2021માં ભારત-માલદીવ વ ે કયા કે્ષ ે સમજૂતી કરાઈ - ખેલ તથા યુવા 
535. માચર્-2021ના અંતમાં સુઅેઝ કેનાલમાં ફસાયેલું કયુ જહાજ છ િદવસ બાદ પુન: તરત ુથયુ - અેવર િગવન 
536. સુઅેઝ કેનાલ કયા બે ખંડને જેાડે છે - અેિશયા અન ેયુરાેપ 
537. ભારત સરકારની નવી ગાઈડલાઈન મુજબ હવે કયુ કાડર્ ધરાવતા મૂળ ભારતીયાેઅે મુસાફરી દરિમયાન પાેતાનાે જૂનાે પાસપાેટર્ 

પાેતાની સાથે રાખવાની જરૂર નથી - OCI કાડર્  
538. OCIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અાવેરસીઝ િસટીઝન અાેફ ઈિ યા  
539. િવદેશમાં વસતા ભારતીયાેને ભારતીય તરીકેનાે અનુભવ કરવા વાસી ભારતીયનું સ ાન કઈ સરકારે અા ું હતુ – બાજપેયી 

સરકાર દ્વારા  
540. મૂળ ભારતીયાેને લાે ગ ટમર્ િવઝાની જેમ કયુ નવુ કાડર્  અાપવામાં અા ું હતુ – OCI કાડર્ 
541. માચર્-2021માં સર તી સ ાન-2020 કયા મરાઠી લેખકને અેનાયત કરાયંુ - ડાૅ.શરણકુમાર િલ ાલે 
542. સર તી સ ાનમાં કેટલી ઈનામી રકમ અાપવામાં અાવે છે - રૂ. 15 લાખ  
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543. ડાૅ.શરણકુમાર િલ ાલેને કયા પુ તક માટે સર તી સ ાન અપાયુ - સનાતન (વષર્ 2018) 
544. સર તી સ ાન કઈ સં ા દ્વારા અાપવામાં અાવે છે - કે.કે. િબરલા ફાઉ ેશન, નવી િદ ી  
545. માચર્-2021માં હાટર્ અાેફ અેિશયા ઇ તંબુલ ાેસેસ બેઠક ક્યાં યાેજાઈ હતી - દુશાંબે (રાજધાની તજાિક તાન)  
546. માચર્-2021માં HOA-IPની કેટલામી બેઠક યાેજાઈ – 9 
547. HOA-IPનું િવ તૃત નામ જણાવાે -  હાટર્ અાેફ અેિશયા ઇ તબુંલ ાેસેસ 
548. HOA-IPમાં કેટલા સ  દેશાે છે - 15  
549. HOA-IPમાં સમાિવ  સ  દેશાેના નામ જણાવાે - ભારત, પાિક તાન, ચીન, રિશયા, તકુીર્, અફઘાિન તાન, અઝરબૈજાન, ઇરાન, 

કઝાિક તાન, િકિગર્ તાન, સાઉદી અરેિબયા, તજાિક તાન, તકુીર્, તકુર્મિેન તાન અન ેયુનાઇટેડ અરબ અિમરાત  
550. 9th HOA-IPમાં ભારતનું િતિનિધ  કાેણે કયુર્ં હતુ – િવદેશ ધાન અેસ. જયશંકર  
551. HOA-IP બેઠકના મૂળ હેતુ જણાવાે - અેિશયાના દેશા ેવ  ેવેપાર, મૂડીરાેકાણ અન ેસાં ૃ િતક સંબધંાે િવકસાવવા 
552. HOAની ાપના કયા વષેર્ થઈ હતી – વષર્ 2011 
553. થમ HOA-IPની બેઠક કયારે અને ક્યાં યાેજાઈ હતી - 2 નવ ર 2011 અન ેઇ તબુંલ 
554. છે ે HOA-IPની વષર્ 2019ની બેઠક ક્યાં યાેજાઈ હતી - ઇ તબુંલ 
555. HOAના સપાેિટર્ંગ ક ીઝમાં કુલ કેટલા દેશાેનાે સમાવેશ થાય છે – 16  
556. HOAની સપાેિટર્ંગ સં ાઅાેમાં કેટલી સં ાઅાેનાે સમાવેશ થાય છે - 11 
557.  9th HOA-IP બેઠકનાે ારંભ કયારે થયાે હતાે – 30 માચર્-2021  
558. ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ િફ ને વષર્ 2019નાે ે  ગુજરાતી ચલિચ નાે અેવાેડર્  અપાયાે - હે ારા ે
559. ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા ગુજરાતી િદગ્દશર્કને વષર્ 2019નાે ે  િદગ્દશર્ક અેવાેડર્ અપાયાે - અિભષેક શાહ (િફ  હે ારા)ે 
560. ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા અિભનેતા અને અિભને ીને વષર્ 2019નાે ગુજરાતી ચલિચ  અેવાેડર્ અપાયાે - ી િસદ્ધાથર્ રાંદેિરયા 

(િફ  ચાલ જીવી લઈઅે) તથા કુમારી અારાેહી પટેલ (િફ  ચાલ જીવી લઈઅે) 
561. ગુજરાત સરકારના માિહતી અને સારણ િવભાગ દ્વારા ગુજરાતી િફ  અને ાે ાહન અાપવા કઈ નવી નીિત અમલી બનાવી છે- 

ગણુવ ા સમિ વ ાે ાહન નીિત 2019 
562. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ે  ચલિચ , ે  લાેકિ ય ચલિચ , મિહલા સશિક્તકરણ ે  ચલિચ , ે  બાળ ચલિચ  અને ે  

િદગ્દશર્ન માટે કેટલી ઇનામી રકમ અાપવામાં અાવે છે - રૂ. 2,50,000/- 
563. રા  સરકાર દ્વારા વષર્ 2019નાે ે  બાળ ચલિચ  િનમાર્તા અને િદગ્દશર્ક તરીકે કઈ િફ ને અેવાેડર્  અપાયાે - િદયા ધ વ ર ગલર્ 
564. રા  સરકાર દ્વારા વષર્ 2019નાે ે  બાળ કલાકાર તરીકે કાેની પસંદગી કરાઈ છે - કુ. યેાંશી બારાેટ (િફ  કુટંુબ) 
565. રજતપટની થમ ીમ ગલર્ ી દેિવકા રાનીનાે  જ િદવસ જણાવાે - 30 માચર્ 1908 
566. અિભને ી  દેિવકા રાનીને  પદ્મ ી ઉપરાંત  ભારતીય િફ  જગતમાં  કયાે સવાેર્  અેવાેડર્  અપાયાે છે -  દાદાસાહેબ ફાળકે  અવેાેડર્ 
567. માચર્-2021માં ગુજરાતમાં સાૈ થમ કયા બે શહેરાે વ ે કુ્રઝ સેવાનાે શુભારંભ કરાયાે – સુરત અન ેિદવ 
568. કે ના કયા ાેજેક્ટ અંતગર્ત ગુજરાતમાં સાૈ થમ કુ્રઝ સેવાનાે ારંભ કરાયાે – ‘‘મેરીટાઈમ િવઝન 2030’’ 
569. ગુજરાત ઈ ીયલ પાેિલસી-2020 અંતગર્ત સરકારી પડતરમાંથી મહતમ કેટલા વષર્ માટે પૂણર્ બજાર િકંમતના કેટલા ટકા વાિષર્ક 

ભાડાના અવેજમાં જમીન ફાળવવાનું નક્કી કયુર્ં છે - 50 વષર્ તમેજ 6 ટકા વાિષર્ક ભાડુ 
570. ગુજરાત ઈ ીયલ પાેિલસી-2020 અંતગર્ત ભાડાપટ્ટાની જમીન ઉપર દર પાંચ વષેર્ કેટલા ટકા ભાડંુ વધારાશે – 10 
571. માચર્-2021માં કે  સરકાર દ્વારા કેટલા કરાેડની ખાદ્ય સં રણ ઉદ્યાેગ માટે ઉ ાદન સાથ ે સંકળાયેલ ાે ાહન 

યાેજના(PLISFPI)ને મંજૂરી અપાઈ – રૂ. 10900 કરાડે 
572. ખાદ્ય સં રણ ઉદ્યાેગ માટે ઉ ાદન સાથે સંકળાયેલ ાે ાહન યાેજનાનાે સમયગાળાે જણાવાે - વષર્ 2021-22 થી 2026-27 

સુધી  
573. PLISFPI યાેજના દ્વારા વષર્ 2026-27 સુધીમાં અંદાજે કેટલા લાેકાે માટે રાેજગારીનું સજર્ન થશે - 2.5 લાખ 
574. માચર્-2021માં ભારત પાસેથી કયા દેશે કપાસ અને ખાંડની અાયાત કરવા ાઈવેટ સેકટરને મંજૂરી અાપી છે - પાિક તાન 
575. માચર્-2021માં િ ઝલેર્ ના ટુિરઝમના ા  અે ેસેડર તરીકે કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવી છે - ટેિનસ ાર રાેજર ફેડરર  
576. માચર્-2021માં જાહેર થયેલાં  'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021 મુજબ ભારતનાે ક્રમ જણાવાે - 140 
577. 'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021માં કુલ કેટલા દેશાેનાે સમાવેશ કરાયાે - 156  
578. 'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021 કઈ સં ા દ્વારા જાહેર કરાયાે – WEF-દાવાેસ  
579. 'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021 મુજબ મિહલાઅાેને સાૈથી વધુ સમાનતા અાપનાર 10 દેશમાં થમ 5ના નામ જણાવાે -  (1) 

અાઈસલે  (2) િફનલે  (3) નાેવેર્ (4) િૂઝલે  (5) ીડન 
580. 'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021 મુજબ 156માં ક્રમે કયાે દેશ અા ાે છે – અફઘાિન તાન 
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581. 'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021માં સમાનતાના કયા મુખ્ય ચાર માપદંડ પર ભાર મકૂાયાે છે - અાિથર્ક વિૃ માં મિહલાઅાેની 
ભાગીદારી, િશક્ષણની સુિવધા-તકા,ે અારાેગ્ય સવલતાે અન ેરાજકારણમા ંમિહલાઅાેન ેતકાે 

582. 'ગ્લાેબલ જે ર ગેપ' િરપાેટર્-2021 મુજબ ભારતમાં જે ર ગેપ કેટલા ટકા છે – 62.5  
583. WEFનું િવ તતૃ નામ જણાવાે - વ ર્ ઈકાેનાિેમક ફારેમ  
584. ભારતના થમ મિહલા તબીબીનું નામ અને જ  િદવસ જણાવાે-અાનદંીબાઈ જેાષી અન ે31 માચૅ 1865 
585. થમ મિહલા ડાેકટર અાનંદીબાઈના જીવન ઉપર વષર્-1888માં કેરાેિલન િવ ે કયુ જીવનચિર  લખંુ્ય હતુ - "The Life of 

dr.anandibai joshee" 

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


