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CA-04-(2021) Q & A
TOTAL Q & A – 566
1.
2.

ગુજરાતમાં ચાેથા તબક્કાનાે સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાનનાે રા
ાપી ારં ભ ક્યારથી થયાે - 01-04-2021
સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન 2021નાે ારં ભ મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણીના હ તે કયાંથી કરાયાે - વડાવલી, તા.ચાણ
િજ.પાટણ

3.
4.

સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન સાૈ થમ ારં ભ કયા વષેર્ કયા િજ ામાંથી થયાે હતાે - વષર્ 2018 અને ભરૂચ
સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન 2021નાે સમયગાળાે જણાવાે – તા. 1 અેિ લ થી 31 મે 2021 સુધી

5.
6.

સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન 2021 અંતગર્ત જળ સંચયના કે ટલા કામાે અને કે ટલા ઘનફુટ જળસંગ્રહ ક્ષમતાનાે લ યાંક
રખાયાે છે - 18,582 કામાે અને 20,000 લાખ ઘનફુટ જળસંગ્રહ
સુજલામ સુફલામ જળ અિભયાન હે ઠળ મનરે ગા યાેજનામાં અાશરે કે ટલા લાખ માનવિદનની રાેજગારી ઉ
થશે - 60 લાખ

7.

ઉ લ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 1 અેિ લ

8.
9.

ઉ લ િદવસ અેટલે - અાેિડશાનાે ાપના િદવસ
RBIનાે ાપના િદવસ જણાવાે - 1 અેિ લ

10.
11.

RSSના ાપક ડાૅ.કે શવરામ બિલરામ હે ડગેવારનાે જ િદવસ જણાવાે - 1 અેિ લ 1889
ગુજરાત િવધાનસભામાં ગુજરાત ધમર્ ાતંR (સુધારા) િવધેયક 2021 ક્યારે પાસ કરાયું - 1 અેિ લ 2021

12.
13.

ગુજરાતમાં સાૈ થમ કયા વષેર્ ગુજરાત ધમર્ ાતંR અિધિનયમ ઘડાયાે હતાે - વષર્ 2003
ગુજરાત િવધાનસભામાં ગુજરાત ધમર્ ાતંR (સુધારા) િવધેયક 2021 મુજબ ખાેટા નામ, અટકાે, ખાેટા ઉદેશાે િસદ્ધ કરવા લાલચ
અાપીને ફાેસલાવીને છે તરિપં ડી કરીને લગ્ન કરીને ધમાર્ંતર કરાવનાર સામે કે ટલા વષર્ની જેલ અને કે ટલા રૂિપયાના દં ડની જાેગવાઈ

ા

કરાઈ છે - 5 વષર્ અને રૂ. 2 લાખ
14.

ગુજરાત િવધાનસભામાં ગુજરાત ધમર્
ાતંR (સુધારા) િવધેયક 2021 મુજબ સગીર વયની છાેકરી, Tી, SC અને ST
ધમર્ પિરવતર્ન કરાવનાર માટે કે ટલા વષર્ની જેલ અને દં ડની જાેગવાઇ કરાઇ છે - 4 વષર્ અને રૂ. 1 લાખનાે દં ડ

15.

ગુજરાત િવધાનસભામાં ગુજરાત ધમર્

16.
17.

િક્તને

ાતંR (સુધારા) િવધેયક 2021 નવી જાેગવાઈ કપટયુક્ત સાધનાે દ્વારા લગ્ન કરાવવા અને

ધમર્ પિરવતર્નમાં મદદ કરાવનાર સં ા-સંગઠનના સ ાેને પણ કે ટલા વષર્ સુધીની કે દ થશે - 10 વષર્
માચર્-2021ની િ િતઅે ભારતના ક્યા રા ાેમાં ધમાર્ંતર િવરાેધી કાયદાે અને સજાની જાેગવાઈ છે – ગુજરાત, અાેિર ા,
અરૂણાચલ દેશ, છ ીસગઢ, િહમાચલ દેશ, ઝારખંડ, ઉ રાખંડ, મ
દેશ અને ઉ ર દે શ
લવ જેહાદની વૃિ માટે કઈ-કઈ િવદે શી સં ાઅાેમાંથી ફં ડ અાવતુ હાેવાના અહે વાલ છે - પાે લ
ુ ર ફં ડ અાેફ ઇિ યા, સીમી,
અાઈઅેસઅાઈ-પાિક તાન

18.

તાજેતર અંબાજી પાવાગઢ અને ગીરનાર બાદ વધુ કયા અેક યા ાધામ ઉપર રાેપ વેની સુિવધા શરૂ કરવામાં અાવશે - ચાેટીલા
યા ાધામ

19.

ભારતમાં 45 વષર્થી વધુની વય માટે રસીકરણના ીજા તબક્કાનાે ારં ભ ક્યારે થયાે - તા. 1 અેિ લ 2021

20.
21.
22.
23.

અેિ લ 2021માં 51માે દાદાસાહે બ ફાળકે પુર ાર 2019 કાેને અાપવામાં અા ાે - રજનીકાંત
ભારતમાં દાદાસાહે બ ફાળકે પુર ાર અાપવાનાે ારં ભ કયારે થયાે હતાે - 1969
થમ દાદાસાહે બ ફાળકે પુર ાર કાેને અાપવામાં અા ાે હતાે - દેિવકા રાની (1969)
તમામ નાગિરકાેને રૂ. 5 લાખનું અારાેગ્ય વીમા કવચ અાપનારું દેશનુ થમ રા
- રાજ ાન

24.

ઇ

25.

નેશનલ પાકર્ -ઉ રાખંડ
ઇ રનેશનલ રે જર અેવાેડર્ માટે િવ નાના કે ટલા રે જરની પસંદગી કરાઈ - 10

26.

વ

27.
28.

નેચર (અાઈયુસીઅેન)
ઇ રનેશનલ રે જર અેવાેડર્-2020માં કે ટલી ઈનામી રકમ અપાઈ ક
ે િવજેતાઅાેને 10 હજાર ડાૅલર
રાજાજી નેશનલ પાકર્ ક્યાં અાવેલાે છે – હિરદ્વાર-ઋિષકે ષ (ઉ રાખંડ)

29.
30.

તાજેતરમાં પાિક તાને કયા દેશ સામે થયેલી કપાસ અને ખાંડની અાયાતની મંજૂરી રદ કરી છે – ભારત
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં કાેરાેનાને કારણે કયા અાેલિ કની ટાેચર્ િરલે રદ કરાઈ – ટાેક્યાે અાેિલિ ક

31.
32.

ભારતમાં નાણાકીય વષર્નાે ારં ભ કઈ તારીખથી થાય છે - 01 અેિ લ
ભારત સરકારે દેશમાંથી કયા વષર્ સુધીમાં TB રાેગ નાબૂદીનાે િનધાર્ર કયાેર્ છે - વષર્ 2025

રનેશનલ રે જર અેવાેડર્-2020 િવજેતા થમ અેિશયન રે જર અને નેશનલ પાકર્ - વન અિધકારી મહે

જીવ સંરક્ષણ માટેના ઈ

રનેશનલ રે જર અેવાેડર્-2020 અાપનાર સં

ા-ઈ

ગીરી તથા રાજાજી

રનેશનલ યુિનયન ફાેર ક
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33.

ગુજરાત સરકારે કયા વષર્ સુધીમાં ટીબી મુક્ત રા

34.

ટીબી મુક્ત ભારત અિભયાનને સાથર્ક કરવા ે કામગીરી બદલ ગુજરાતના કયા પાંચ િજ ાને તાજેતરમાં રા ીય તરે
સ ાિનત કરાયા છે – મહે સાણા, રાજકાેટ, પાેરબંદર, દેવભૂિમ દ્વારકા, બાેટાદ
માચર્-2021માં ગુજરાતના કયા ાેજેક્ટને Safe City કે ટેગરીમાં smart Cities India award 2021 અેનાયત કરાયાે છે - VISWAS
ાેજક્ટ
ે

35.

ાેમાં અગ્રેસર રહે વાનાે સંક

કયાેર્ છે – વષર્ 2022

36.

VISWAS ાેજેક્ટનું િવ તૃત નામ જણાવાે - Video Integration & State wide Advance Security

37.

માચર્ ભારત સરકારના માગર્ મં ાલય દ્વારા વષર્ 2020-21માં દૈિનક કે ટલા િક.મી.ના હાઈવેનું િનમાર્ણ કરી નવાે રે કાેડર્
િક.મી

38.

વષર્ 2020-21માં કે ટલા િક.મી.ના હાઈવે તૈયાર કરાયા - 13,394 િક.મી.

39.
40.
41.

માગર્ અને વાહન વહાર મં ીનું નામ જમાવાે - િનતીન ગડકરી
કાેરાેના મહામારીને કારણે વષર્ 2020-21માં થમવાર મનરે ગાના લાભાથીર્અાેની સંખ્યા કે ટલી થઈ છે - 11.17 કરાેડ
િબનકુશળ કામગીરી માટે મનરે ગા હે ઠળ િત વષર્ કે ટલા િદવસની રાેજગારી અાપવામાં અાવે છે – 100

42.
43.
44.
45.
46.
47.

મનરે ગાનાે ારં ભ કયા વષેર્ થયાે હતાે – વષર્ 2006-07
MGNREGSનું િવ તૃત નામ જણાવાે - મહા ા ગાંધી નેશનલ રૂરલ અે

ાેયમે

ગેરે

ી અેક્ટ (

ાે છે - 37

ીમ)

વ ર્ અાેિટઝમ અવેરનેશ ડે કયારે મનાવવામાં અાવે છે - 2 અેિ લ
અાંતરરા ીય બાલ પુ તક િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 2 અેિ લ
ાેવ ન લીડર રાકે શ શમાર્અે કયારે સાૈથમ ભારતીય તરીકે અવકાશ યા ાનાે ારં ભ કયાેર્ હતાે - તા. 02-04-1984

48.

વ ર્ અાેિટઝમ અવેરનશ ડે -2021vની થીમ જણાવાે – Inclusion in the Workplace : Challenges and Opportunities in
a Post-Pandemic World
અાંતરરા ીય બાલ પુ તક િદવસ-2021નું થીમ જણાવાે - The music of words

49.
50.

અાંતરરા ીય બાલ પુ તક િદવસ કયા વષર્થી ઉજવવામાં અાવે છે – વષર્ 1967
અેિ લ-2021માં BAOUનાે કે ટલામાે પદવીદાન ઈ-સમારાેહ યાેજાયાે - 6

51.
52.

BAOUના વતર્માન વાઈસ ચા ેલરનું નામ જણાવાે - ાે. અમી ઉપા ાય
અેિ લ-2021ના CDPHRના અહે વાલ મુજબ માનવાિધકાર બાબતે ભારતના ક્યા પાડાેશી દે શાેમાં િહ ુ અાેની િ િત ખૂબ જ
િચં તાજનક છે – બાંગ્લાદેશ, અફઘાિન તાન, િતબેટ, ીલંકા, પાિક તાન, ઇ ાેનિે શયા, મલેિશયા માનવાિધકાર બાબતે કાયર્રત

53.
54.
55.

CDPHRનું િવ તૃત નામ જણાવાે - સે ર ફાેર ડે માેક્રસી રૂ ાિલ મ અે હ્યુમન રાઈટ્ સ
CDPHRના અહે વાલ મુજબ છે ાં 4 દાયકામાં બાંગ્લાદે શમાંથી દૈિનક કે ટલાં િહ ુ અાે પલાયન થઈ ભારત અાવી રહ્યાં છે - 632
CDPHRના અહે વાલ મુજબ અફઘાિન તાનમાં વષર્ 1970માં અાશરે 7 લાખ િહ ુ -શીખ હતા જયારે અ ારે કે ટલા િહ ુ પિરવાર
બ ા છે - 200
CDPHRના અહે વાલ મુજબ િવભાજન સમયે પાિક તાનમાં િહ ુ -શીખની વસતી કે ટલા ટકા હતી જેની સામે હાલમાં કે ટલા ટકા

56.

બચી છે – 16 ટકા અને હાલ મા 2.5 ટકા
અેિ લ-2021માં વૈિ ક અેજ ી 'ગ્લાેબલ ફાેરે
જં ગલાે કપાયા છે - 1,22,000

57.
58.
59.

'ગ્લાેબલ ફાેરે વાૅચ'ના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2019 કરતા જં ગલાે કપાવાના માણમાં કે ટલા ટકાનાે વધારાે નાેંધાયાે છે – 12
માનવીય દખલગીરી
ાં સાવ અાેછી થતી હાેય અેવા જં ગલાે કયા નામે અાેળખાય છે - ાઈમરી ફાેરે
'ગ્લાેબલ ફાેરે વાૅચ'ના અહે વાલ મુજબ ભારતમાં વષર્ 2020માં કે ટલા ચાેરસ િકલાેમીટર ગાઢ જં ગલાે કપાયા છે – 385

60.

'ગ્લાેબલ ફાેરે વાૅચ'ના અહે વાલ મુજબ સાૈથી વધુ જં ગલ કાપનારા દેશમાં થમ દેશ અને કે ટલા ચાેરસ િક.મી.માં જં ગલાે કપાયા ાિઝલ અને 17,000

61.
62.

'ગ્લાેબલ ફાેરે વાૅચ'ના અહે વાલ મુજબ છે ાં બે દાયકામાં સાૈથી વધુ જં ગલ કાપનાર દેશ અને િવ તાર - રિશયા અને 6,95,000
'ગ્લાેબલ ફાેરે વાૅચ'ના અહે વાલ મુજબ ભારતે વષર્ 2001 થી 2020 સુધીમાં હવામાં કુલ કે ટલા મેિ ક ટન કાબર્ન ઠાલ ાે છે –
742 મેિ ક ટન

63.

ચીનની િવ તારવાદી નીિત મુજબ ફાઈવ ફીંગર પર ક્યા કયા િવ તારનાે સમાવેશ થાય છે - લદાખ, નેપાળ, િસિક્કમ ભૂટાન અને

64.

અરુણાચલ દેશ
િવ માં થમ લુ LEDના શાેધક પૈકીના અેક નાેબેલ િવજેતા જેમનું તાજેતરમાં 92 વષેર્ િનધન થયુ - ઇસામુ અાકાશાકી, જાપાન

65.

વાૅચ'ના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં િવ માંથી કે ટલા ચાેરસ િકલાેમીટરમાં

લુ LEDની શાેધ બદલ વષર્ 2014માં કયા ણ વૈજ્ઞાિનકાેને િફઝીક્સનાે અા શાેધ બદલ ફીઝીક્સનાે નાેબલ પુર
ઇસામુ અાકાશાકી, િહરાેસી અમાનાે અને સૂઝી નાકામુરા

િવવેકાનંદ એકડમી,ગાંધીનગર મો.નં. 99256 98721 www.vivekanandacademy.org
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66.

અેિ લ-2021માં ભારતનું થમ ફાેરે

67.
68.
69.

ભારતનું થમ વન ઉપચાર કે ક્યા જં ગલાેમાં તૈયાર કરાયું છે - પાઈન
15 અેકરમાં વન ઉપચાર કે ક્યા િવભાગ-રા
દ્વારા તૈયાર કરાયું છે – વન િવભાગ તથા ઉતરાખંડ
વન ઉપચાર કે માં પાઇનના વૃક્ષાેને
શર્વાથી કે ભેટવાથી શરીરમાં વાઇ ેશનની સાથે કયા હાેમાેર્
અાેકસીટાેિસન, સેરાેટાેિનન અને ડાેપામાઇન

70.

"સાૈરા ના સાધુ" તરીકે અાેળખાતા અમૃતલાલ પિઢયારનાે જ

71.
72.

િફ માશર્લ સામ માણેકશાનાે જ િદવસ જણાવાે - 3 અેિ લ-1914
વષર્ 1973માં ભારતના થમ િફ માશર્લનાે હાેદ્દાે કાેને અપાયાે હતાે - સામ માણેકશા

73.

ભારત સરકારે િફ

74.
75.
76.

િફ માશર્લ સામ માણેકશા અાઝાદી પછી ભારતીય સેનામાં કઈ રાઈફલમાં જાેડાયા હતા - 8મી ગાેરખા રાઈફલ
પારસી અેવા િફ માશર્લ સામ માણેકશાનું િનધન ક્યારે થયુ હતુ - 27 જૂન, 2008
4 અેિ લ 2021ના રાેજ કયા
ળે થયેલા નક્સલી હુમલામાં 22થી વધુ જવાનાે શહીદ થયા - જાેના ગુડા પવર્ત, િબજાપુર સુકમા

77.
78.
79.

હીિલંગ સે

ર-વન ઉપચાર કે

ક્યાં શરૂ કરાયું - રાનીખેત, ઉ રાખંડ

પેદા થાય છે -

િદવસ જણાવાે - 3 અેિ લ 1870

માશર્લ સામ માણેકશાને કયા બે િવશેષ અેવાેડર્ અા ા હતા - પદ્મભૂષણ અને પદ્મ િવભૂષણ

િજ ાની સરહદ
તાજેતરના છતીસગઢના નક્સલી હુમલામાં કયા મા

રમાઈ ની સામે રૂિપયા 40 લાખનું ઇનામ જાહે ર કરાયું છે - િહડમા

4 અેિ લ 2021ના રાેજ કાેિવડ સામે લડવા PMO દ્વારા કઈ ઝં ુ બેશ શરૂ કરવામાં અાવી - કાેિવડ અે ાેિ યેટ િબહે િવયર
અેિ લ 2021માં શરૂ કરવામાં અાવેલી કાેિવડ અે ાેિ યેટ િબહે િવયરનાે સમયગાળાે જણાવાે - 6 થી 14 અેિ લ 2021

80.

કાેિવડ અે ાેિ યેટ િબહે િવયર અેટલે શું - મા

ના 100 ટકા ઉપયાેગ પર,

81.

ળાેઅે અારાેગ્ય સુિવધાઅાે પર ભાર મૂકવાની ઝં ુ બેશ
તાજેતરમાં 89 વષેર્ અવસાન પામેલા પયાર્વરણ ેમી પૂવર્ કે
વાંકાનેર

િક્તગત

તા, જાહે ર

ીય મં ી િદિગ્વજયિસંહ ઝાલા કયા રા

ળાેઅ,ે કામકાજના
ના પૂવર્ રાજવી હતા -

82.

કે સરકાર દ્વારા સાૈ થમ નવું પયાર્વરણ મં ાલય કયા સાંસદ માંથી ેરણા લઈને શરૂ કરવામાં અા
મં ી િદિગ્વજયિસંહ ઝાલા

83.
84.
85.

4 અેિ લ 2021ના રાેજ કયા ખ્યાતનામ ગુજરાતી શાયરી ઉદુર્ કિવનું વડાેદરા ખાતે અવસાન થયું - ખલીલ ધનતેજવી
ઉદૂર્ કિવ ખલીલ ધનતેજવી નાે જ ક્યાં ક્યારે થયાે હતાે - 12-12-1939 તથા ગામ ધનતેજ (િજ. વડાેદરા)
ખલીલ ધનતેજવી કયા અખબારમાં કટાર લેખક તરીકે જાેડાયેલા હતા – ગુજરાત સમાચાર

86.
87.
88.

ખલીલ ધનતેજવી રિવ પૂિતર્માં ક્યા નામથી કાેલમ લખતા હતા – ખુ ા બારણે ટકાેરા
ખલીલ ધનતેજવી બુધવારની શતદલ પૂિતર્માં ક્યા નામથી કાેલમ લખતા હતા – િ કાેણનાે ચાેથાે ખૂણાે
કિવ અને પ કાર ખલીલ ધનતેજવીને કયા વષેર્ કલાપી અને વલી ગુજરાતી ગઝલ પુર ારથી સ ાિનત કરાયા હતા -વષર્-2004

89.

અને વષર્ 2013
કિવ ખલીલ ધનતેજવીને કયા વષેર્ અાદ્યકિવ નરિસંહ મહે તા પુર

90.
91.
92.

‘વાત મારી જેને સમજાતી નથી અે ગમે તે હાેય ગુજરાતી નથી’ અા પંિક્તના રચિયતાનું નામ જણાવાે - ખલીલ ધનતેજવી
અેિ લ 2021માં 84 વષેર્ મુંબઇ ખાતે મૃ ુ પામનાર શશીકલાનું ક્ષે જણાવાે - બાેિલવૂડ અિભને ી
પદ્મ ી શશીકલાની થમ િફ નું નામ જણાવાે - િજ ત

93.
94.

કે સરકાર અાગામી સમયમાં ભારતના કે ટલા રા ાેમાં નવીન ાિફક ઇ કાેટર્ શરૂ કરશે - તમામ
કે સરકાર દ્વારા પાયલાેટ ાેજેક્ટ તરીકે સાૈ થમ કે ટલા રા ાેમાં ાિફક ઇ કાેટર્ શરૂ કરાઇ હતી - છ રા
શાિસત દેશ

95.

કે સરકાર દ્વારા થમ તબક્કે 25 રા
1142 કરાેડ અને રૂ. 72.82 કરાેડ

96.
97.
98.

દેશભરમાં ક્યાં સુધીમાં ાિફક ઇ કાેટર્ શરૂ કરવામાં અાવશે - જુલાઈ 2021
કે સરકાર દ્વારા ભગવાન રામના વનવાસના કયા રૂટ ઉપર યા ા માગર્ તૈયાર કરવામાં અાવશે - અયાે
રામવાસ માટેનાે અયાે ાથી િચ કૂટનાે કે ટલા િકલાેમીટર ર તાે તૈયાર કરાશે - 210

99.
100.
101.
102.
103.

ું હતુ - પૂવર્ પયાર્વરણ મં ી

ાર અેનાયત કરાયાે હતાે - વષર્ 2019

અને અેક કે

ાેમાં ાિફક ઇ કાેટર્ શરૂ કરવા કે ટલું ફં ડ અા ું છે તેમાં ગુજરાતને કે ટલું ફં ડ ફાળ

અેિ લ 2021માં ભારત સરકાર દ્વારા કયા સરાેવરને સંરિક્ષત વેટલે

ું છે - રૂ.

ાથી િચ કૂટ

જાહે ર કરાયું - ડલ સરાેવર

ડલ સરાેવર ક્યાં અાવેલું છે - ીનગર (જ ુ & કા મીર)
તાજેતરમાં અાેિડશાની કઈ પવર્તમાળામાં બીજું બાયાેિ યર િરઝવર્ જાહે ર કરાયું - મહે

િગિર

અેિ લ 2021માં સાૈ થમ કયા રા ના બે શહે રાેને ગ્રીન અેનજીર્ અેિફિશય બનાવાયા - િબહાર
તાજેતરમાં ભારતમાં સાૈ થમ િબહારના કયા બે શહે રાેને ગ્રીન અેનજીર્ અેિફિશય જાહે ર કરાયા છે - રાજગીર અને બાેધગયા

િવવેકાનંદ એકડમી,ગાંધીનગર મો.નં. 99256 98721 www.vivekanandacademy.org
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104.

અેિ લ 2021માં કઈ ગુજરાતી શૂટરની ટાેક્યાે અાેલિ ક 2021 માટેની ભારતની ટીમમાં સમાવેશ કરાયાે - ઇલાવેિનલ વલાિરવાન

105.
106.
107.
108.

ગુજરાતી શૂટર ઇલાવેિનલ વલાિરવાન ટાેક્યાે અાેલિ કમાં કે ટલા મીટર અેર રાઈફલમાં ભાગ લેશે - 10 મીટર
અેિ લ 2021માં BCCIના નવા ACU ચીફ તરીકે કાેની િનમણુક કરાઈ - ગુજરાતના પૂવર્ DGP ખંડવાવાલા
BCCIના સંદભર્ ACU અેટલે શું - અે ી કર શન યુિનટ
ભારતમાં શ ુના િમસાઈલથી નાૈકાદળના જં ગી જહાજાેને બચાવવા સુરક્ષા માટે તાજેતરમાં કઈ નવી અેડવા
િવકસાવાઇ - અેડવા

ટેકનાેલાેજી

ચાફ ટેકનાેલાેજી

109.
110.

અેડવા ચાફ ટેકનાેલાેજી કઈ સં ા દ્વારા કયા ળે િવકસાવાઈ - DRDO, જાેધપુર લેબ
DRDOનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ભારતીય સંરક્ષણ સંશાેધન અને િવકાસ સંગઠન

111.

રિશયાના કયા મુખ અાગામી ક્યાં સુધી મુખ પદે રહે શે -

112.
113.
114.

રિશયાની રાજધાની જણાવાે - માે ાે
અેિ લ 2021ના ારં ભમાં સરાેજ ચક્રવાતે કયા દેશમાં તબાહી મચાવી હતી - ઈ ાેનિે શયા
નેશનલ મેરી ટાઈમ ડે 2021ની થીમ જણાવાે - અા િનભર્ર ભારત અિભયાનને અનુરૂપ covid-19 પયાર્વરણને અનુકૂળ દિરયાઈ

ાિદમીર પુિતન અને વષર્ 2036

115.

સફર
નેશનલ મેરી ટાઈમ ડે ક્યારે ઉજવાય છે - 5 અેિ લ

116.
117.

નેશનલ મેરી ટાઈમ ડે ઉજવવાનું સૂચન કાેના દ્વારા કરાયું હતું - મહા ા ગાંધી
અેિ લ 2021માં કે ટલામાે નેશનલ મેિરટાઇમ ડે ઉજવાયાે - 58

118.

ભારતમાં ક્યારથી નેશનલ મેરી ટાઈમ ડે ઊજવાય છે - 5 અેિ લ 1964

119.
120.

નેશનલ મેરી ટાઈમ ડે કાેની યાદમાં ઉજવાય છે - અા િદવસે િસંિધયા ીમ નેિવગેશન કં પની અેસઅેસ લાેય ી જહાજની મુબ
ં ઈથી
લંડનની થમ સફરના ઉપલ યમાં
BCCIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - બાેડર્ અાેફ કં ાેલ ફાેર િક્રકે ટ ઈન ઇિ યા

121.
122.

અાઝાદીનાે અમૃત મહાે વ 2021 અંતગર્ત અાયાેિજત દાંડીયા ાનું સમાપન ક્યારે યાેજાયું - 6 અેિ લ 2021
દાંડી ખાતે દાંડી યા ા સમાપન સમારાેહમાં મુખ્ય અિતિથ તરીકે કાેણ ઉપિ ત રહ્યું હતું - ઉપરા પિત ી અેમ વૈકેયા નાયડુ

123.
124.
125.

ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા 48માં ચીફ જિ સ તરીકે અેિ લ 2021માં કાેની પસંદગી કરવામાં અાવી - અેન. વી. રામના
ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા ચીફ જ ીસ અેસ.રામનાનાે કાયર્કાળ જણાવાે - 24 અાેગ 2022
ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના ચીફ જિ સ બનનાર અાં દેશના થમ જજનું નામ જણાવાે - અેન.વી. રામના

126.
127.
128.

ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા ચીફ જ ીસ અેન. વી. રામનાનું પૂરું નામ જણાવાે - નુથાલાપિત વેંકેટ રામના
ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા ચીફ જિ સની િનમણૂક કાેના દ્વારા કરવામાં અાવે છે - રા પિત ી
ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા ચીફ જિ સ અેન. વી. રામના કયા ગામ-રા ના વતની છે - પાે ાવરમ, અાં

129.
130.

ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા ચીફ જિ
ભારતીય સુ ીમ કાેટર્ના નવા ચીફ જિ

131.

તા. 5 થી 7 અેિ લ 2021 દરિમયાન કયા પાંચ દેશાે વ ે િહં દ મહાસાગરમાં નેવી સૈ સંયુક્ત કવાયત યાેજાઈ - ભારત, USA,
જાપાન, અાે ેિલયા અને ા
િહં દ મહાસાગરમાં તા. 5 થી 7 અેિ લ 2021 દરિમયાન યાેજાયેલી નેવી સૈ સંયુક્ત કવાયત કયા નામે અાેળખાય છે - લા પેરાૅસ

132.

દેશ

સ અેન.વી.રામના ક્યારે શપથ ગ્રહણ કરશે - તા.24 અેિ લ 2021
સ અેન.વી. રામનાનાે જ િદવસ જણાવાે - 27 અાેગ 1957

133.
134.

અેિ લ 2021માં કયા દેશના મુખ દ્વારા થમવાર મા ઇનાેવેશન ચેલે જ શરૂ કરાઈ છે - જાે બાઇડે ન, USA
લાેકાેને સતત મા પહે રવામાં સરળતા રહે તે હે તુથી શરૂ કરવામાં અાવેલી મા ઇનાેવેશન ચેલે જમાં ે -ઉ મ િડઝાઇન તૈયાર
કરનાર અમેિરકનને કે ટલું ઇનામ અપાશે - 5 લાખ યુઅસ
ે ડાેલર

135.
136.

િવ ની સાૈથી માેંઘી બીમારી SMA 1નું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાઈનલ મ
અાંતરરા ીય રમત િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 6 અેિ લ

137.
138.
139.

"અાંતરરા ીય રમત િદવસ" કાેના દ્વારા ઉજવવામાં અાવે છે - ઇ રનેશનલ અાેિલિ ક કિમટી
િવ માં સાૈ થમ અાેલિ કનાે ારં ભ ક્યારે થયાે હતાે જેની યાદમાં "અાંતરરા ીય રમત િદવસ" ઉજવાય છે - 6 અેિ લ 1896
થમ અાેલિ ક કયા શહે ર-દેશમાં રમાયાે હતાે- અેથે - ગ્રીસ

140.

યુનાઇટેડ નેશ

141.

ડે વલાેપમે અે પીસ
IOC દ્વારા "અાંતરરા ીય રમત િદવસ" ઉજવવાનાે ારં ભ કયા વષર્થી કરાયાે- 2014

142.
143.

વતર્માન િ િતઅે ભારતના સાૈથી માેટાે રાજકીય પક્ષનું નામ જણાવાે - ભારતીય જનતા પાટીર્
ભારતીય જનતા પાટીર્ના ાપના િદવસ જણાવાે- 6 અેિ લ 1980

દ્વારા અાંતર રા ીય રમત િદવસને અ

યુલર અે ાેફી

કયા નામથી મનાવવામાં અાવે છે -ઇ

રનેશનલ ડે અાેફ
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144.

ભારતીય જનતા પાટીર્ અગાઉ કયા નામે અાેળખાતી હતી - જનસંઘ

145.
146.
147.
148.

જનસંઘના ાપક કાેણ હતા - ી યામા સાદ મુખજીર્
ગુજરાતના નાટયકાર અને કિવ ી ચં વદન મહે તાનાે જ િદવસ જણાવાે – 6 અેિ લ-1901
ગુજરાતના િવદ્યા જગતમાં ચં વદન મહે તા કયા નામે અાેળખાતા હતા – ચં.ચી. મહે તા
ચં વદન મહે તાનું જ
ળ જણાવાે – સુરત

149.

RBI દ્વારા અેિ લ 2021ના થમ સ ાહમાં યાેજાયેલી થમ અાિથર્ ક સમીક્ષા બેઠકમાં રે પાેરેટ અને િરવસર્ રે પાેરેટ કે ટલા ટકા યથાવત

150.

રખાયાે – 4 તથા 3.5 ટકા
RBI મુજબ અેિ લ 2021ની િ

151.

િડિજટલ પેમે

152.
153.
154.

અેિ લ-2021માં RBIઅે પેમે અેપ દ્વારા કઈ સુિવધાથી ફ
ા ફરની મંજૂરી અાપી - RTGS તથા NEFT
RBIના િનણર્ય મુજબ નાેન બે યુઝસર્ અેક િદવસમાં કે ટલી રકમની લેવડ-દેવડ કરી શકશે – રૂ. 2 લાખ
RBIના વતર્માન ગવનર્રનું નામ જણાવાે - શિક્તકા ા દાસ

155.

કે ીય કે િબનેટ દ્વારા અાયાત ઘટાડવા અને ઘરઅાંગણે ઉ ાદનને ાે ાિહત કરવા અેિ લ-2021ના થમ સ ાહમાં કયા ગુડ્સ
માટે PIL ીમને મંજૂરી અાપી હતી - સાેલાર, ીઝ, AC, વાેિશં ગ મશીન વગેરે

બે

ાેને ાે

િતઅે વષર્ 2021-22માં ભારતનાે જીડીપી ગ્રાેથરે ટ કે ટલા ટકા રહે વાનાે અંદાજ છે - 10.5
ાિહત કરવા RBI દ્વારા િડપાેિઝટ મયાર્દા રૂ. 1 લાખથી વધારી કે ટલી કરાઈ – 2 લાખ

156.
157.

ાઇટ ગૂડ્ઝમાં મુખ્ય ે ક્યા કયા ઉ ાદનનાે સમાવેશ થાય છે - સાેલાર, ીઝ, AC, વાેિશં ગ મશીન વગેરે
કે સરકારે અેિ લ-2021માં 13 PLI યાેજના હે ઠળ કે ટલા કરાેડના બજેટની વ ા કરી છે - 10,738

158.

રાેજગારી વધારવા માટે વપરાતા PLIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાેડ્ક્શન િલંક્ડ ઈ

159.
160.

અેિ લ-2021માં વડા ધાન માેદીઅે િવદ્યાથીર્અાેને પરીક્ષાલક્ષી ટી સ અાપવા કયાે ઈ કાયર્ક્રમ યાેજયાે હતાે - પરીક્ષા પે ચચાર્-2021
અેિ લ-2021માં જાહે ર કરે લા ફાે ર્ મેગેિઝનના 2020ના સાૈથી અમીર લાેકાેની વાિષર્ ક યાદીમાં સતત ચાેથીવાર થમ ક્રમે અાવનાર
િક્ત અને તેની કં પનીનું નામ જણાવાે – જેફ બેજાસ
ે અને અેમઝ
ે ાેન

161.

ફાે ર્ મેગેિઝનની 2020ની િવ ની સાૈથી અમીરાેની ટાેપ-10ની યાદીમાં કયા અેક મા
અંબાણી, િરલાય

162.
163.
164.

ફાે ર્ મેગેિઝનની 2020ની યાદી મુજબ સાૈથી વધુ અબજાેપિત ધરાવતા થમ ણ દે શ–USA, ચીન અને ભારત
િસતારવાદક પંિડત રિવશંકરનાે જ િદવસ જણાવાે - 7 અેિ લ 1920
વ ર્ હે
ડે -2021ની થીમ જણાવાે - વધુ સારા અને તંદુર ત સમાજનું િનમાર્ણ

165.
166.
167.

િે

સ

ભારતીયનાે સમાવેશ થયાે છે - મુકેશ

િવ અારાેગ્ય િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામાં અાવે છે - 7મી અેિ લ
િવ માં સાૈ થમ કાેરાેના અંગે ચેતવણી અાપીને શહીદ થનાર િક્તનું નામ જણાવાે - ચીનના ડાૅ.િલઅે
WHOનાે ાપના િદવસ જણાવાે – 7 અેિ લ-1945

168.
169.

WHOનું મુખ્ય મથક જણાવાે – જીનીવા (િ
ઝલેર્ )
અેિ લ 2021ના IMFના અહે વાલ મુજબ કાેરાેનાના કારણે ભારતનું દેવું વધીને GDPના કે ટલા ટકા પહાેં

170.

IMFના 2021નાઅહે વાલ મુજબ ભારતમાં થઈ રહે લી અાિથર્ ક િરકવરીના કારણે નાણાકીય વષર્ના મ ગાળામાં દેવું વધીને GDPના
કે ટલા ટકા પર અાવવાની સંભાવના છે - 80
અેિ લ 2021ના IMFના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં વૈિ ક દેવું GDPના કે ટલા ટકા પર પહાેં ું છે - 97

171.

ું છે - 90

172.
173.

IMFનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇ રનેશનલ માેનીટરીંગ ફં ડ
કાેરાેના સંક્રમણથી બચવા િવિવધ રા ાેમાં કયા સમયગાળા દરિમયાન રસીકરણ મહાે
2021

174.
175.

અેિ લ 2021માં વારાણસી િસિવલ કાેટેર્ કઈ મિ દ પિરસરનું પુરાત ીય સવેર્ક્ષણની મંજૂરી અાપી છે - જ્ઞાનવાપી મિ દ, કાશી
પશુ પંખીઅાેને િશકારથી બચાવવા સંરક્ષણ માટે અેિ લ 2021માં કયા રા માં અેર ગન સર ર અિભયાન હાથ ધરવામાં અા

176.
177.
178.

છે - અરુણાચલ દેશ
અરુણાચલ દે શની રાજધાની જણાવાે - ઇટાનગર
અાેિલિ ક ક્વાેિલફાય રાઉ માં ક્વાેિલફાય થનાર થમ ભારતીય મિહલા રાેવર - ને ા કુમાન
અેિ લ 2021ના અહે વાલ મુજબ િવ માં સાૈથી વધુ િમથેન ગેસ ઉ િજર્ ત કરનાર દેશ જણાવાે – બાંગ્લાદેશ

179.
180.

િવ માં જે જળવાયુ પિરવતર્ન જાેવા મળે છે તે પૈકી કે ટલા ટકા ભાવ માનવસિજર્ ત િમથેન ગેસ થકી સજાર્ય છે – 25 ટકા
અેિ લ 2021ના NOAAના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં હવામાં કાબર્નના કણાેનું માણ દર દસ લાખ કણે કે ટલું નાેંધાયુ છે -

181.

412.5
NOAA છે

વ ઉજવાશે - તારીખ 11 થી 14 અેિ લ

ા કે ટલા વષર્થી હવામાં કાબર્નનાે રે કાેડર્ નાેંધે છે – 63
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182.

હવામાન સં

ા NOAAનું િવ તૃત નામ અને દેશ -નેશનલ અાેસિનક અે

183.
184.
185.
186.

રા.િવ. પાઠકે કયા સામિયકના તં ીની જવાબદારી િનભાવી હતી –
ાન
ગાંધીયુગના સાિહ ગુરુ રા.િવ.પાઠકનાે જ િદવસ જણાવાે - 08.04.1877
સાિહ કાર રા.િવ. પાઠકનું પૂણર્ નામ જણાવાે - રામનારાયણ િવ નાથ પાઠક
સાિહ કાર રા.િવ. પાઠકના ઉપનામ જણાવાે - જા ાળુ, ભુલારામ, િદ્વરે ફ, રૈ િવહારી, શેષ...

187.

તાજેતર તા. 9 અેિ લ 2021 ના રાેજ કે ટલામી IPL િસઝનનાે ારં ભ થયાે - 14મી

188.

14મી IPL T-20 િસઝનમાં થમ મેચ કયા
ચેલે જસર્ બેંગલાેર

189.

14મી IPL T-20માં કે ટલી ટીમાે ભાગ લઇ રહી છે - 08

190.
191.
192.

ભારતમાં વષર્ 2020માં
ક્ષ કરવેરાની અાવક કે ટલા લાખ કરાેડ થઇ છે - રૂ. 9.45 લાખ કરાેડ
ભારતમાં વષર્ 2020-21માં
ક્ષ કરવેરાની સુધારે લા અંદાજ કરતા કે ટલા ટકા વધુ અાવક થઈ – 4.42 ટકા
CBDTનું િવ તૃત નામ જણાવાે - સે લ બાેડર્ અાેફ ડાયરે ક્ટ ટેિક્સસ

193.

તાજેતર અેિ લ 2021માં મનાેહર પાિરકર ઉપર લેખક િનતીન ગાેખલે દ્વારા કયુ અેક પુ તક કાિશત કરાયું - મનાેહર પાિરકર :
િ િલઅ માઈ , િસ લ લાઇફ

194.
195.

દૃિ ની ખામી ધરાવતા લાેકાે માટે તાજેતરમાં IIT કાનપુરના ઈજનેરાે દ્વારા કઈ નવી ઘિડયાળ તૈયાર કરાઈ - ટચ સે િે ટવ ઘિડયાળ
તા. 9 અેિ લ-2021ના રાેજ િ ટનના રાજવી પિરવારમાં કયા માેભીનું લ નમાં 97 વષેર્ િનધન થયુ - િ ટનના મહારાણી
અેિલઝાબેથ-IIના પિત િ

ે િડયમ ઉપર કાેની કાેની વ

અેટમાેિ

અિરક અેડિમિન ેશન, USA

ે રમાય - ચે

ઈ તથા મુબ
ં ઇ ઇિ ય

અને રાેયલ

િફલીપ

196.
197.
198.

િ
િફલીપ કયુ અેક િવશેષ બહુમાન ધરાવતા હતા - ડ્યૂક અાેફ અેિડનબગર્
િ
િફલીપનાે જ ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે – વષર્ 1921 તથા કાેફુર્ ટાપુ-ગ્રીસ
વૈિ ક સમુ ી સીમાના ણ કાર જણાવાે - ટેરેટાેિરયલ સી, અેક્સક્લુિઝવ ઈકાેનાેિમક ઝાેન તથા ઈ

199.
200.

ટેરેટાેિરયલ સી કે ટલા નાેિટકલ માઈલ સુધીનાે હાેય છે જેના ઉપર જે તે દેશની માિલકી હાેય છે – 12 નાેિટકલ માઈલ
સમુ ી ક્ષે માં અેક્સક્લુિઝવ ઈકાેનાેિમક ઝાેન દિરયાકાંઠાથી કે ટલા નાેિટકલ માઈલ સુધીનાે હાેય છે - 200 નાેિટકલ માઈલ

201.
202.

અેિ લ-2021માં કયા દેશમાં અંદાજે 3400 વષર્ જૂનું ાચીન નગર િથિબઅસ મળી અા
ગાે ન િસટી
ભારતમાં "રા ીય વીરતા/શાૈયર્ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 9 અેિ લ

203.
204.
205.

"રા ીય વીરતા િદવસ" કયા અધર્ લ કરી દળની પરાક્રમ ગાથાની યાદમાં ઉજવવામાં અાવે છે - CRPF
ભારતમાં "રા ીય વીરતા/શાૈયર્ િદવસ" ક્યા યુદ્ધની યાદમાં ઉજવવામાં અાવે છે - ભારત-પાિક તાન 1965
"સરદાર પટેલ પાે " કઈ અાંતરરા ીય સીમા ઉપર કયા િજ ામાં અાવેલી છે - ભારત-પાિક તાન અને ક

206.
207.

કાેરાેનાને કારણે અેિ લ-2021માં ગુજરાતમાં કઈ મહાનગરપાિલકાની ચૂંટણી અિનિ ત મુદ્દત માટે માેકૂફ રખાઈ - ગાંધીનગર
ગુજરાતના રા
ચૂંટણી કિમશનરનું નામ જણાવાે - સંજય સાદ

208.

ઉ રાખંડ સરકારે અેિ લ-2021માં બ ીનાથ સિહત કે ટલા મંિદર◌ાેને સરકારી દેવ
51
ઉ રાખંડના વતર્માન મુખ્યમં ી કાેણ છે - તીરથિસંહ રાવત

209.

રનેશનલ વાૅટર

ું તે કયા નામે અાેળખાય છે - ઇિજ અને

ાન બાેડર્માંથી મુક્ત કરવાનાે િનણર્ય કયાેર્ છે -

210.
211.

મહાભારત ટીવી ેણીમાં ભગવાન ઇ ની ભૂિમકા ભજવનારા કયા કલાકરાનું તાજેતરમાં િનધન થયુ - સતીશ કાૈલ
અેિ લ-2021માં કયા સમયગાળા દરિમયાન ભારતભરમાં િટકા-રસીકરણ ઉ વ ઉજવાશે – તા.11 અેિ લ
ાેિતબા ફુલન
ે ાજ
િદવસથી ડાે. બાબા સાહે બના જ િદવસ 14 અેિ લ સુધી

212.
213.

િવ હાેમીયાેપથી િદવસની ઉજવણી કયારે કરવામાં અાવે છે – 10 અેિ લ
િવ હાેમીયાેપથી િદવસ-2021ની થીમ જણાવાે - “Homeopathy- Roadmap for Integrative Medicine”

214.
215.
216.

હાેમીયાેપથીના સં ાપકનું નામ જણાવાે - ડાે. ે ડિરક સે અ
ુ લ હનીમેન
જમર્નીના કયા િસદ્ધ ડાૅકટરની જ જયંતી િનિમતે િવ હાેમીયાેપથી િદવસ મનાવવામાં અાવે છે - ડાે. ે ડિરક સે અ
ુ લ હનીમેન
CCRHનું િવ તૃત નામ જણાવાે - સે લ કાઉિ લ ફાેર િરસચર્ ઈન હાેિમયાેપથ
ે ી

217.

કયાં અને ક્યારે અાયર્સમાજની

218.
219.

વષર્-1889માં કાેણે લાહાેરમાં ‘દયાનંદ અેંગ્લાે વૈિદક કાેલેજની ાપના કરી હતી - લાલા હં સરાજ
ામી દ્ધાનંદે ક્યાં અને કયારે ‘કાંગડી ગુરુકુળ’ ા ું હતું - હરદ્વાર પાસે તથા વષર્-1902

220.
221.

ક્રાંિતવીર સરદારિસંહ રાણાનાે જ
ક્રાંિતવીર સરદારિસંહ રાણાનું જ

ાપના કરવામાં અાવી હતી – મુબ
ં ઈ તથા 10 અેિ લ 1875

િદવસ જણાવાે – 10 અેિ લ-1870
ળ જણાવાે - જૂના લીંબડી રા ના કં થાિરયા ગામ
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222.

મિહલા ગુજરાતી સાિહ કાર વષાર્ અડાલજાનાે જ

223.
224.
225.

મિહલા ગુજરાતી સાિહ કાર વષાર્ અડાલજાને તેમની કઈ થમ નવલકથા માટે સાિહ અકાદમી અેવાેડર્
“અણસાર”
ગુજરાતી લેિખકા વષાર્ અડાલજાની અણસાર નવલકથા પરથી કઈ િફ બની હતી - લેપરાેઝી
ગુજરાતી નવલકથાકાર વષાર્ અડાલજાને રણિજતરામ સુવણર્ ચં ક ક્યારે મ ાે હતાે – વષર્-2005

226.

અેિ લ-2021માં જૂના અખાડાના કયા મહામંડલે ર િવ ંભર 1008 93 વષેર્

227.
228.

િદવસ જણાવાે - 10 અેિ લ 1940
ા

થયાે હતાે -

હ્મલીન થયા હતા - ભારતીબાપુ

અેિ લ-2021માં હ્મલીન થનારા ભારતીબાપુની સમાધી ળ જણાવાે - ભારતી અા મ, ભવનાથ , જૂનાગઢ
અેિ લ-2021માં ભારતભરમાં કાેરાેનાની સારવાર માટે વપરાતા ઇ જેક્શનની અછત સજાર્તા તેની િનકાસ પર અિનિ તકાલીન
િતબંધ મૂકાયાે હતાે - રે મડે િસિવર

229.
230.
231.

ભારતમાં કાેરાેનાની બીજી લહે રમાં જાેવા મળતાે વાયરસનું નામ જણાવાે - વેરીઅ B.1.617.
િ ટનની અાેઈલ મેજર કે ઈનર્ અેનજીર્ કં પનીઅે ભારતમાં કયારે અાેઇલ સેક્ટરમાં મૂડીરાેકાણ કયુર્ં હતુ - 1994
અાંતરરા ીય લવાદ િ
ુનલ ક્યાં અાવેલી છે – હે ગ

232.

િડસે ર 2020માં હે ગ િ ત અાંતરરા ીય લવાદ િ
ુનલે ભારત સરકારને વળતર પેટે કે ઇનર્ અેનજીર્ને કે ટલું નુકસાન અને
ાજ સિહતની રકમ ચુકવવા અાદેશ અા ાે હતાે - 1.2 િબિલયન ડાેલર

233.

અેિ લ-2021માં ભારતના અંતરીક્ષ િવજ્ઞાનીઅાે દ્વારા અંતરીક્ષમાં સુરજ કરતાં પણ 1000 ગણાે વધુ ચમકદાર દુલર્ભ તારાની શાેધ
કરી તેનું નામ જણાવાે - S N 2015 D J

234.

અેિ લ-2021માં નૈિનતાલ િ

ત કઈ અંતરીક્ષ સં

235.
236.

ાના િવજ્ઞાનીઅાે દ્વારા અંતરીક્ષમાં S N 2015 D J નામના દુલર્ભ તારાની શાેધ
કરી - અાયર્ભટ્ટ િરસચર્ ઇિSટ્યૂટ અાેફ અાે વેર્શન સાય
ક તુરબા ગાંધીનાે જ િદવસ જણાવાે- 11 અેિ લ
ભારતમાં "રા ીય સુરિક્ષત માતૃ " િદવસ કયા વષૅથી ઉજવવામાં અાવે છે - વષૅ 2003

237.
238.

સમાજ સુધારક મહા ા
ાેિતરાવ ફુલેનાે જ િદવસ જણાવાે – 11 અેિ લ 1827
ભારતના મહાન સમાજ સુધારક મહા ા
ાેિતરાવ ફુલેનાે જ કયાં થયાે હતાે- પૂણે

239.
240.
241.

વષૅ-1888માં મુબ
ં ઈમાં
ાેિતરાવ ફુલેને અેક સભામાં કયું િબરુદ અાપવામાં અા ું હતું - મહા ા
અેિ લ-2021માં કે સરકારે કઈ રિશયન વેિક્સનને ભારતમાં ઈમરજ ી ઉપયાેગને મંજૂરી અાપી CDSCOનું િવ તૃત નામ જણાવાે - કે ીય ગ્સ ા ડર્ ક ાેલ અાેગન
ેર્ ાઈઝે શન

242.
243.
244.

ભારતમાં કઈ લેબ દ્વારા ુતિનક-Vનું ઉ ાદન કરવામાં અાવશે - ડાે. રે ડ્ડીઝ
અેિ લ-2021ની િ િતઅે રિશયાની ુતિનક-V વેિક્સનને કે ટલા દેશાેઅે ઉપયાેગ માટે મંજૂરી અાપી છે – 59
અેિ લ-2021માં ક્યા રા માં િફ ચ જાિતનું નવું પક્ષી શાેધાયું - અરુણાચલ દેશ

245.

અેિ લ-2021માં કઈ સં
સાેસાયટી

246.
247.
248.

અરૂણાચલ દેશમાંથી િફ ચ જાિતનું નવું પક્ષી શાેધાતા ભારતમાં પક્ષીઅાેની કુલ કે ટલી જાિત થઈ - 1340
અેિ લ-2021ની િ િતઅે વષર્ 2021 દરિમયાન ભારતમાંથી કે ટલા નવા કારના પક્ષી મળી અા ા - પાંચ
અંદાજે 175 વષર્ પહે લા ચા ર્ ડાિવર્ ને કયા ટાપુ પર િફ ચ કારના પક્ષીઅાે જાેઈને જ ઉકાંિતના િસદ્ધાંત અંગે ગંભીર િચં તન કયુર્ં હતું

249.
250.

- ગાલાપાગાેસ
અેિ લ-2021માં ભારતીય ચૂંટણી પંચના નવા મુખ્ય ચૂંટણી કિમશનર તરીકે કાેની િનમણૂક થઈ - સુિશલચં ા
ભારતીય ચૂંટણી પંચના નવા મુખ્ય ચૂંટણી કિમશનર સુિશલચં ાનાે કાયર્કાળ જણાવાે - તા. 13-04-2021 થી તા. 14-5-2022 સુધી

251.
252.

અેિ લ-2021માં પિ મ અાે
બા ા-2020 અેવાેડર્માં િફ

253.
254.

બા ા-2020 અાેનલાઈન સેરેમનીમાં બે િફ , બે અેક્ટર, બે અેક ેસ, અાઉટ ે િ ં ગ િફ તથા બે િડરે કટરનાે
અેવાેડર્ કાેને મ ાે હતાે – અનુક્રમે નાેમાડલે , સર અે ની હાેપિક , ાિ સ મેકડાેમર્ , ાેિમિસંગ યંગ વૂમન તથા ચાેલે ઝાહાે
BAFTA અેવાેડર્નું િવ તૃત નામ જણાવાે - િ િટશ અેકેડમી િફ અે ટેિલિવઝન અેવાેડર્

255.

િ ટન દ્વારા અપાતાે સવાેર્

256.
257.

બા ા અેવાેડર્ કયા વષર્થી અપાય છે - 1949
રિશયાના કાે ાેનાેટ યુરી ગાગરીન સાૈ થમ કયારે સમાનવ અવકાશ યા ા કરી હતી - 12 અેિ લ 1961

258.
259.

ભારતના મહાન પુરા
ભારતના મહાન પુરા

ત
ુ િનક-V

ાના સંશાેધકાે દ્વારા અરૂણાચલ દેશમાંથી િફ ચ જાિતનું નવું પક્ષી શાેધ◌્યુ હતુ - બાે

ે નેચરલ િહ

ી

ે િલયામાં કયા વાવાઝાેડાના કારણે કલાકના 170 િક.મી.ના ઝડપે પવન ફં ૂ કાયાે - સેરાેજા વાવાઝાેડુ
ને ચાર અેવાેડર્ મ ા - નાેમાડલે

િફ

અેવાેડર્ કયાે છે - બા

ા

િવદ રખાલદાસ બેનરજીનાે જ િદવસ જણાવાે- 12.04.1885
િવદ રખાલદાસ બેનરજીઅે કઈ બે ાચીન પુરાિ ય સાઈટનું ઉ

નન કયુઁ હતું- હડ ા અને માેહે જાેદરાે
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260.

ભારતના મહાન પુરા

261.
262.
263.

ગુજરાતી ભાષાની થમ નવલકથા કઈ છે - 'કરણ ઘેલાે'
ગુજરાતી ભાષાની થમ નવલકથાના સજર્ક નંદશંકર મહે તાનાે જ ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા. 12-04-1835 તથા સુરત
અેિ લ-2021માં ગુજરાત કે ડરના કયા IASની વ ર્ બેંકમાં અેકિઝક્યુિટવ ડાયરે ક્ટરના અેડવાઈઝર તરીકે િનમણૂક થઈ - રાજે
કુમાર

264.

િવદ રખાલદાસ બેનરજીનાે જ

કયા રા

માં થયાે હતાે- પિ મ બંગાળ

વ ર્ બેંકનું વડુમથક ક્યાં અાવેલુ છે - વાેિશગ્ટન DC

265.

ગુજરાત કે ડરના IAS રાજે કુમાર અગાઉ ભારત સરકારમાં સેકેટરી તરીકે કાયર્રત ક્યા અિધકારી પણ વ ર્ બેંકમાં ણ વષર્ માટે
સેવાઅાે અાપી ચૂક્યાં છે – અેસ. અપર્ણા

266.

પુરુષ કે ટેગરીમાં માચર્-2021ના અાઇસીસી

267.

કુમાર
અેિ લ-2021માં કયા દેશની િક્રકે ટ ટીમના ખેલાડીની સતત ીજીવાર અાઇસીસી
હતી – ભારત

ેયર અાેફ ધ મંથ અેવાેડર્ તરીકે કાેની પસંદગી કરાઈ - ભારતીય િક્રકે ટ બાેલર ભુવને ર
ેયર અાેફ ધ મંથ અેવાેડર્ માટે પસંદગી કરાઈ

268.

મિહલા કે ટેગરીમાં માચર્-2021ના અાઇસીસી
િક્રકે ટર િલઝે લ લી

ેયર અાેફ ધ મંથ અેવાેડર્ તરીકે કાેની પસંદગી કરાઈ – દિક્ષણ અાિ કાની મિહલા

269.
270.

અેિ લ-2021માં ભારતના કયા હાેકી ખેલાડીનું િનધન થયું - બલબીર િસંઘ
વષર્ 1958ની અેિશયન ગે માં ભારતીય હાેકી ટીમે િસ વર મેડલ જી ાે હતાે તેમાં મહ નું યાેગદાન અાપનાર હાેકી ખેલાડીનું નામ
જણાવાે જેનુ તાજેતરમાં અવસાન થયુ – બલબીર િસંઘ

271.
272.

હાેકી ઈિ યાના વતર્માન મુખનું નામ જણાવાે - ગ્યાને ાે િન ગાેબન
કે સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં હ્માકુમારીઝ સં ાના ક્યા પૂવર્ મુખ્ય શાિસકા રાજયાેગીની
દાદી જાનકીજી

273.

અેિ લ-2021માં કાેના હ તે હ્માકુમારીઝ સં ાના પૂવર્ મુખ્ય શાિસકા રાજયાેગીની દાદી જાનકીજીની
િવમાેચન કરાયુ - ઉપરા પિત ી વૈંકેયા નાયડુ

274.
275.
276.

ૃિતમાં ટપાલ િટિકટ િસદ્ધ કરાઈ ૃિતમાં ટપાલ િટિકટનું

િસયાચીન િવજય િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 13 અેિ લ
કઈ ઘટનાની યાદમાં િત વષર્ 13 અેિ લના રાેજ િસયાચીન િવજય િદવસ મનાવવામાં અાવે છે - અાેપરે શન મેઘદૂત
િહં દુ નવ વષર્નાે ારં ભ ક્યારે થાય છે - ચૈ સુદ અેકમ

277.
278.
279.

મરાઠી સમાજના લાેકાેના નવું વષર્ ક્યાં નામે અાેળખાય છે - ગુડી પડવાે
દુઃખદ જિલયાંવાલા બાગ હ ાકાંડની તારીખ જણાવાે - 13.04.1919
જિલયાંવાલા બાગ કયા શહે ર-રા માં અાવેલાે છે - અમૃતસર,પંજાબ

280.

તા. 14-15 અેિ લ-2021ના રાેજ અેસાેિસઅેશન અાેફ ઇિ યન યુિનવિસર્ટીઝની કે ટલામી વાિષર્ ક બેઠક અને નેશનલ વાઇસ
ચા ેલર કાે ર યાેજાઈ - 95

281.

વડા ધાન ી માેદીની અ ક્ષતામાં યાેજાયેલી અેસાેિસઅેશન અાેફ ઇિ યન યુિનવિસર્ટીઝની 95મી વાિષર્ ક બેઠક અને નેશનલ
વાઇસ ચા ેલર કાે ર ની થીમ કઈ હતી - રા ીય િશક્ષણ નીિત-2020ના અમલીકરણ અંગે િવચાર-િવમશર્
ગુજરાતમાં થમવાર કઈ યુિનવિસર્ ટીના યજમાન પદે અેસાેિસઅેશન અાેફ ઇિ યન યુિનવિસર્ટીઝની 95મી વાિષર્ ક બેઠક અને

282.
283.
284.
285.

નેશનલ વાઇસ ચા ેલર કાે ર યાેજાઈ હતી – ડાૅ. બાબાસાહે બ અાંબડ
ે કર યુિનવિસર્ટી, અમદાવાદ
અેિ લ-2021માં ગુજરાતી લેખક ી િકશાેર મકવાણા સંપાિદત ડાૅ. બાબાસાહે બના જીવન અાધાિરત કયા 4 પુ તકાેનું વડા ધાન
ી માેદીના હ તે ઈ િવમાેચન કરાયું હતુ - “ િક્ત દશર્ન”, “જીવન દશર્ન”, “અાયામ દશર્ન” અને “રા દશર્ન”
અેિ લ-2021માં કાેરાેના મહામારીના કારણે કે સરકારે કયા બાેડર્ની ધાેરણ 10ની પરીક્ષા રદ કરી િવદ્યાથીર્અાેને માસ માેશન
અાપવા અને ધાેરણ 12ની 4 મેથી શરૂ થનારી પરીક્ષા માેકૂફ રાખવાનાે િનણર્ય કયાેર્ - CBSE

286.

અેિ લ-2021માં કે સરકાર દ્વારા CBSE બાેડર્ના ધાેરણ 10ના િવદ્યાથીર્અાેને શેના અાધારે માસ માેશન અાપવાનાે િનણર્ય કરાયાે
- ઇ રનલ અેસસ
ે મે
વતર્માન કે ીય િશક્ષણ મં ીનું નામ જણાવાે - ી રમેશ પાેખિરયાલ ‘િનશંક’

287.

અેિ લ-2021માં કઈ સરકારે વષર્ 2020માં કાેરાેના મહામારીના કારણે લાગુ કરાયેલા દેશ

288.

દેશના નાગિરકાેના ઇ-િવઝા સ ે કયાર્ હતા તેના પરના િનયં ણાે હટા ા – ભારત
ભારત સરકાર દ્વારા સાૈ થમવાર કયા અેક્સ ેસ વે પર ઈ-રાેડનું િનમાર્ણ કરાશે - િદ ી-મુબ
ં ઈ

289.
290.

ભારત સરકાર દ્વારા કયા વષર્ સુધીમાં 30 ટકા ઇલેિક ક વાહનાેનાે લ યાંક છે – 2030
ભારતના સાૈ થમ િદ ી-મુંબઈ અેક્સ ેસ વે પરના ઈ-રાેડની લંબાઈ કે ટલી હશે – અંદાજે 1320

ાપી લાકડાઉન પહે લાં િવ ના 156
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291.

અેિ લ-2021માં ક્લાઈમેટ ચે જ સંબંધી કાયદાે લાગુ કરનાર િવ નાે થમ દે શ -

292.
293.
294.
295.

ૂઝીલે સરકારનાે ક્યા વષર્ સુધીમાં દેશને કાબર્નમુક્ત બનાવવાનાે લ યાક છે - વષર્ 2050
ુઝીલે ની વતર્માન રાજધાનીનું નામ જણાવાે - વેિલંગ્ટન
ફાયર સે ી ડે કયારે મનાવવામાં અાવે છે - 14 અેિ લ
ભારતમાં તા. 14 થી 20 અેિ લ-2021 કયા વીકની ઉજવણી કરાઈ - ફાયર સિવર્ સ વીક

296.

શીખ ધમર્નાે પિવ તહે વાર વૈશાખી ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - ચૈ સુદ બીજ

297.
298.

શીખ ધમર્ના ાપક ગુરુ નાનકનાે જ કયાં થયાે હતાે – લાહાેર
શીખ ધમર્ના પાંચ કક્કા કયા છે - કે શ, કં ગન, કાંસકી, િકરપાણ અને કરછ-પાઘડી

299.

ભારતર

300.
301.
302.

14 અેિ લ-2021ના રાેજ બંધારણના ઘડવૈયા ડાૅ. બાબાસાહે બ અાંબેડકરની કે ટલામી જ
ડાૅ. બાબાસાહે બ અાંબેડકરનાે જ ક્યાં થયાે હતાે - મહુ (મ
દેશ)
અાઝાદ ભારતના પહે લા કાયદા અને ાય મં ી કાેણ હતા - ડાૅ. બાબાસાહે બ અાંબડ
ે કર

303.

વૈિ ક મહામારી કાેરાેનાને કારણે અેિ લ-2021માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા ધાેરણના િવદ્યાથીર્અાે માટે સતત બીજા વષેર્ માસ
માેશનનાે િનણર્ય કરાયાે - ધાેરણ-1 થી 9 અને 11

304.
305.

વૈિ ક મહામારી કાેરાેનાને કારણે અેિ લ-2021માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા બાેડર્ની કઈ પિરક્ષાઅાે માેકૂફ રખાઈ – ધાે. 10-12
અેિ લ-2021માં િવઝડન મેગઝ
ે ીન દ્વારા ઈંગ્લે ના કયા અાેલરાઉ રની સતત બીજા વષેર્ ‘બે
ેયર અાેફ ધ યર’ માટે પસંદગી

અને બંધારણના ઘડવૈયા ડાૅ. બાબાસાહે બ અાંબેડકરનાે જ

કરાઈ - બેન
306.

ઝ
ૂ ીલે

િદવસ જણાવાે – તા. 14-4-1891
જયંતી મનાવવામાં અાવી - 130

ાેક્સ

307.

અેિ લ-2021માં િવઝડન મેગેઝીન દ્વારા વન ડે િક્રકે ટના 50 વષર્ િનિમતે વષર્ 1971થી 2021
ેક દશક માટે પસંદ કરે લા સવર્ ે
ભારતીય િક્રકે ટરના દશક અને નામ જણાવાે - 2010 : િવરાટ કાેહલી, 1990 : સિચન તેંડુલકર અને 1980 : કિપલદેવ
કયુ મેગિઝન િક્રકે ટના બાઇબલ તરીકે ની અાેળખ ધરાવે છે – િવઝડન

308.
309.

ભારતના સાૈથી પહે લા સમાનવ અંતરીક્ષ ાેજેક્ટનું નામ જણાવાે - ગગનયાન
અેિ લ-2021માં ભારતના સાૈથી પહે લા સમાનવ અંતરીક્ષ ાેજેક્ટ ગગનયાન માટે કયા દેશ સાથે ઇસરાેના કરાર થયાે - ા

310.
311.
312.

અેિ લ-2021માં કાેરાેનાના કારણે કં ુ ભમેળાે કે ટલા િદવસમાં પૂણર્ જાહે ર કરાયાે - 15
વષર્ 2015ની સમજૂતી પછી અેિ લ-2021માં કયા બે દેશ વ ે ફરી તણાવ સજાર્યાે હતાે - રિશયા અને યુક્રેન
ફે ુઅારી 2015માં ા અને જમર્નીઅે મ
તા કરી રિશયા અને યુક્રેન વ ે કઈ શાંિત સમજૂતી કરાવી હતી - િમ

313.
314.
315.

શાંિત

કયા વષેર્ સાેિવયત સંઘના નેતા નીિકતા ખુ ેવે િમ તાની ભેટરૂપે ક્રીિમયા યુક્રેનને સાેં ુ હતુ – 1954
િહમાચલ દેશનાે ાપના િદવસ જણાવાે – 15 અેિ લ
વ ર્ અાટર્ ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે – 15 અેિ લ

316.
317.

શીખ ધમર્ના સં ાપક ી ગુરુ નાનકદેવનાે જ કયારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા.15-4-1469 તથા રાઈ ભાેઈ કી તલવંડી ગામ
શીખ ધમર્ના સં ાપક ી ગુરુ નાનકદેવ સાહે બે સંબાેધેલી વાતાે 974 લાેકાેના રૂપમાં જે ગ્રંથમાં શ બદ્ધ થઈ છે તેનું નામ

318.
319.

જણાવાે - ગ્રંથ સાહે બ
કે ટલા ટકા વરસાદ પડે તેને સામા માેનસૂન કહે વાય - 96 થી 104
અેિ લ-2021માં ભારતીય હવામાન િવભાગે સતત ીજા વષેર્ સામા

માેનસૂન સાથે અાશરે કે ટલા ટકા વરસાદની સંભાવના

320.
321.

ક્ત કરી – 98
IMDનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇિ યન મિટિરયાેલાેજી િડપાટર્મે
અેિ લ-2021માં USA દ્વારા ભારત સિહત કે ટલા દેશને કર ી વાેચ િલ

માં મુકાયા – 11

322.

અેિ લ-2021માં USA દ્વારા કયા 11 દેશને કર ી વાેચ િલ
અાયલેર્ , મલેિશયા, િસંગાપાેર, થાઈલે અને મેિક્સકાે

માં મુકાયા - ભારત, ચીન, જાપાન, સાઉથ કાેિરયા, જમર્ની, ઈટાલી,

323.
324.

ડાેલર સામે કર ીનું મૂ
વધારવા માટે શંકા દ ગિતિવિધ થવાની શક્યતા હાેય અેવા દેશને અમેિરકા દર વષેર્ કર ી
વાેચિલ માં મૂકે છે તેને માટે ક્યાે શ વપરાય છે - કર ી મેિન લ
ુ ટ
ે ર
અાૅ ેિલયાના ક્યા િલજે રી કે ને લીધેલી તસવીરને િવઝડન દ્વારા ફાેટાેગ્રાફસ અાેફ ધ યર 2020 જાહે ર કરાઈ હતી - ીવ વાૅ

325.

ચાલુ નાણાકીય વષર્ના થમ ણ માસ જા

326.

વૃિદ્ધ નાેંધાઈ - 18.30
ભારતીય રે લવેનાે ાપના િદવસ જણાવાે - 16 અેિ લ 1853

327.
328.

ભારતીય રે લવેનાે કે ટલામાે ાપના િદવસ 2021માં મનાવવામાં અા
વ ર્ વાેઈસ ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે – 16 અેિ લ

ુઅારીથી માચર્ 2021માં ગત વષર્ કરતાં ચીનનાં અાિથર્ ક િવકાસ દરમા કે ટલા ટકાની

ાે - 168માે
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329.

વ ર્ વાેઈસ ડે 2021ની થીમ જણાવાે - 'One World, Many Voices'

330.
331.
332.
333.

ગુજરાતના સાિહ કાર ઝીણાભાઇ રતનજી દેસાઈનાે જ િદવસ જણાવાે- 16 અેિ લ 1903
ગુજરાતના સાિહ કાર ઝીણાભાઇ દે સાઈનું ઉપનામ જણાવાે - " હ
ે રિ મ"
અાગામી T-20 િક્રકે ટ વ ર્ કપ કયારે યાેજાશે - અાેક્ટાેબર-નવે ર 2021
અાેક્ટાેબર-નવે ર 2021માં કયા દેશમાં T-20 િક્રકે ટ વ ર્ કપ યાેજાશે – ભારત

334.

ભારતમાં યાેજાનારા અાગામી T-20 વ ર્ કપની ફાઈનલ મેચ ક્યાં રમાશે – નરે

335.
336.

કાેરાેના વાઈરસ મિહનામાં સરે રાશ કે ટલી વખત પાેતાનામાં પિરવતર્ન કરી રહ્યાે છે - 2
કાેરાેનાનાે B1351 કે 501YV2 વેિરય કયા દે શમાં જાેવા મ ાે હતાે - દિક્ષણ અાિ કા

337.

P1 કે 501YV3 વેિરય

338.
339.

WMOનું િવ તૃત નામ જણાવાે - વ ર્ િમિટિરયાેલાેિજકલ અાેગન
ેર્ ાઈઝે શન
તાજેતરના WMOના અહે વાલ અનુસાર 15 હજાર િકલાેમીટર દૂર કયા દેશના જવાળામુખીનાે સ
અાકાશમાં પહાેં ાે હતા – વે ઈિ ઝ

340.
341.

તાજેતરના WMOના અહે વાલ અનુસાર પૃ ી પર અેક સાથે અ ારે નાના-માેટા કે ટલા વાળામુખી સિક્રય છે - 45
તા.10 અેિ લ 2021ના રાેજ મ અમેિરકા પાસે અાવેલા સે િવ ે ટાપુ પરનાે કયાે વાળામુખી સિક્રય થયાે છે – લાસુિફઅેર

342.
343.

ભારતમાં લાેક અાંદાેલનના પહે લા શહીદનું નામ અને વતન રા
જણાવાે -ધીરન િચ ામલાઇ અને પિ મ તાિમલનાડુ
ભારતમાં લાેક અાંદાેલનના પહે લા શહીદ ધીરન િચ ામલાઇનાે જ િદવસ જણાવાે-17 અેિ લ 1757

344.

અેિ લ 2021માં ભારતીય રે લવે અે ગ્રીન કાેિરડાેર થકી અેકમાંથી બીજા રા

345.
346.

િનણર્ય કયાેર્ - “અાેિક્સજન ેન’’
વતર્માન રે લવે મં ીનું નામ જણાવાે - પીયૂષ ગાેયલ
PM કે ર ફં ડમાંથી 32 રા માં કે ટલા PSA અાેિક્સજન

થમ વખત ક્યા દેશમાં દેખાયાે હતાે -

માેદી િક્રકે ટ

ેિડયમ, અમદાવાદ

ાઝીલ

ા

ર ડાયાેકસાઈડ વાયુ ભારતના

માં અાેિક્સજન પહાેંચાડવા કઈ ખાસ ેન દાેડાવવાનાે

પાશે તથા અેક લાખ િસિલ રની ખરીદી કરાશે - 162

347.

અેિ લ-2021માં નાણાકીય વષર્ 2020-21માં ભારતની ચાલુ ખાતાની ખાધ (CAD) પર સીધી અસર કરતી સાેનાની અાયાત 22.58
ટકા ઊછળીને કે ટલા અબજ ડાેલર પર પહાેંચી - 34.6

348.
349.
350.

ભારતમાં નાણાકીય વષર્ 2019-20માં પીળી ધાતુની અાયાત કે ટલા અબજ નાેંધાઇ હતી - 28.23
ભારતની ાપાર ખાધ નાણાકીય વષર્ 2019-20 માટે કે ટલા અબજ ડાેલર નાેંધાઈ હતી - 161.30
અેિ લ 2021માં PDFના કયા શાેધકનું 81 વષેર્ કે િલફાેિનર્યામાં િનધન થયુ - ચા ર્ ગે કી

351.
352.
353.

PDFનુ િવ તૃત નામ જણાવાે - પાેટેર્બલ ડાેક્યમ
ુ ે ફાેમટ
ેર્
કયા વષેર્ ચા ર્ ગે કી તથા ચા ર્ જાેન વાનાેર્કે સાથે મળીને અેડાેબ કં પનીની ાપના કરી હતી – 1982
વષર્ 2009માં ચા ર્ ગે કીને ત ાલીન અમેિરકી મુખ બરાક અાેબામાઅે ક્યા અેવાેડર્થી સ ાિનત કયાર્ં હતા - નેશનલ મેડલ

354.

અાેફ ટેકનાેલાેજી
વ ર્ હે િરટેજ ડે ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 18 અેિ લ

355.
356.
357.

ભારતની અેકમા હે િરટેજ િસટી જણાવાે - અમદાવાદ
ગુજરાતમાં અેિ લ-2021ની િ િતઅે કઈ-કઈ હે િરટેજ સાઈટ અાવેલી છે – ચાંપાનેર, રાણીની વાવ અને હે િરટેઝ િસટી અમદાવાદ
વ ર્ હે િરટેજ ડે 2021ની થીમ જણાવાે - 'Complex Pasts: Diverse Futures'

358.
359.
360.

ભારતર , મહિષઁ ધાે ં ુ કે શવ કવેર્નાે જ િદવસ જણાવાે - 18.04.1858
ભારતર , મહિષઁ ધાે ં ુ કે શવ કવેર્નાે જ કયાં રા માં થયાે હતાે - કાેંકણ, મહારા
વૈિ ક મહામારી કાેરાેના સંદભેર્ ગુજરાત સરકારે અેિ લ-2021માં મા અને મા વા

361.

-3
અેિ લ-2021માં ગુજરાત સરકારે જેમના મા અને મા વા

362.
363.

વધારી કયાં સુધી અમલી બનાવવાનાે િનણર્ય કયાેર્ - 30 જૂન, 2021
ભારતમાં 18 વષર્થી માેટી ઉંમરના તમામ લાેકાે માટે ાપક રસીકરણનાે ારં ભ કયારથી થશે – તા. 1 મે 2021
ભારત સરકાર વેિક્સન બનાવવા કઈ કં પનીને રૂ.4500 કરાેડની મદદ કરશે - સીરમ અને ભારત બાયાેટેક

364.

અેિ લ-2021માં ગાેવામાં અાવેલા નાૈકા મથક INS હં સા ખાતે

365.

ALH-MK
અેિ લ-2021માં નાૈકાદળમાં સામેલ કરાયેલા ALH-MK 3 હે િલકાે ર કઈ કં પની દ્વારા તૈયાર કરાયા છે - HAL

366.
367.

HALનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િહ ુ તાન અેરાેનાેિટક્સ િલિમટેડે
વતર્માન કે ીય રક્ષા રા મં ીનું નામ જણાવાે - ીપાદ નાયક

કાડર્ ની મુદતમાં કે ટલા મિહનાનાે વધારાે કયાેર્

કાડર્ ની મુદત 31 માચર્, 2021ના રાેજ પૂરી થઈ ગઈ હાેય તેમની મુદત

દેશી બનાવટના કયા ણ હે િલકાે ર નાૈકાદળમાં સામેલ કરાયા -
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368.

અેિ લ-2021માં ગ્રીસમાં છ દેશાેની સંયુક્ત કઈ લ કરી કવાયત-2021 યાેજાઈ - ઇિનઅાેક્સ

369.
370.
371.

અેિ લ-2021માં ગ્રીસમાં કયા છ દેશ વ ે સંયુક્ત લ કરી કવાયત ઇિનઅાેક્સ-2021 યાેજાઈ – ગ્રીસ, અમેિરકા, ઇઝરાયેલ,
યુનાઈટેડ અારબ અિમરાત, ન
ે અને સાય સ
અેિ લ-2021માં કઈ અવકાશ અેજ ી દ્વારા અ ગ્રહ ઉપર થમ સફળ પાવડર્ ફલાઇટનાે ારં ભ કરાયાે - નાસા
અેિ લ-2021માં નાસાનું કયુ હે િલકાે ર બીજા ગ્રહ પર થમ સફળ પાવડર્ લાઇટ પૂણર્ કરનાર થમ ક્રા બ ું - ઇ જે ટ
ૂ ી

372.

અેિ લ-2021માં કઈ સં

373.

અેિ જિનયિરંગ અે ઈલેક્ ાે મેિડકલ લેબાેરેટરી, DRDO, બેંગલુરૂ
SpO2 પૂરક અાેિક્સજન ણાલીનાે ઉપયાેગ કે વા િવ તારાેમાં તૈનાત સૈિનકાે માટે કરવામાં અાવે છે – અિત ઉંચા

374.

અેિ લ-2021માં UNOના

375.
376.

વરસાદ અને ગરમી
સાયકલાેન અે ફાન ક્યા વષેર્ અને ક્યા મહાસાગરમાં ઉદભ ુ હતુ – મે-2020 તથા િહં દ મહાસાગર
અેિ લ 2021ના સંયુક્ત રા સંઘના અેક િરપાેટર્ મુજબ 2020માં અાવેલા સાૈથી માેંઘા સાયકલાેન અે ફાનથી ભારતના અથર્તં ને
અંદાજે કે ટલુ નુકસાન થયુ હતુ - રૂ.1055 અબજ

377.

UNOના તાજેતરના અહે વાલ અનુસાર નાેથર્ અેટલાિ

378.

િસઝનમાં સાૈથી વધુ વાવાઝાેડાનાે િવક્રમ હતાે - 30
સંયુક્ત રા ના વતર્માન જનરલ સેક્રેટરી-વડાનું નામ જણાવાે - અે

379.

અેિ લ-2021માં િહ ી િફ

380.
381.

વા તવ, િસ ા, િજસ દેશ મેં ગંગા રહતા હૈ , ખાકી, િસંઘમ વગેરે િહ ી િફ માં કયા અિભનેતાઅે અિભનય કયાેર્ છે જેનું
તાજેતરમાં અવસાન થયુ હતુ - િકશાેર નાંદલ ર
અેિ લ 2021માં જાહે ર થયેલા વ ર્ ેસ િ ડમ ઇ ે ક્સ-2021માં ભારતનું રે િ ં ગ જણાવાે – 142

382.
383.

અેિ લ 2021માં જાહે ર થયેલા વ ર્ ેસ િ ડમ ઇ ે ક્સ-2020માં ભારતનું રે િ ં ગ કયુ હતુ – 142
અેિ લ 2021માં જાહે ર થયેલા વ ર્ સ
ે િ ડમ ઇ ે ક્સ-2021માં કે ટલા દેશાેનાે સમાવેશ કરાયાે હતાે -180

384.
385.
386.

વ ર્ ેસ િ ડમ ઇ ે ક્સ-2021ના િરપાેટર્ મુજબ વષર્ 2019માં ભારતમાં કે ટલા પ કારની હ ા કરવામાં અાવી હતી – શૂ
વ ર્ ેસ િ ડમ ઇ ે ક્સ-2021માં કયાે દે શ સતત ચ◌ાેથા વષેર્ ેસની તં તાના માેરચે ટાેચ પર રહ્યાે - નાેવેર્
વ ર્ સ
ે િ ડમ ઇ ે ક્સ-2021 મુજબ ેસની તં તાના માેરચે સાૈથી છે ાે ક્રમે કયાે દે શ છે – ઇિરિ યા

387.

કાેરાેના વાયરસ રાેગચાળાને કારણે કે સરકારે કે ીય કમર્ચારીઅાેનું DA ક્યા ગસમયગાળા દરિમયાન માેકુફ રાખ્યું હતુ – તા. 1
જા અ
ુ ારી-2020 થી તા. 30 જૂન 2021
અેિ લ 2021માં કે સરકાર દ્વારા કે ીય કમર્ચારીઅાેને DA મંજુરીની ઘાેષણા કરતા તા.01 જુલાઈ 2021થી 17 ટકા માેંઘવારી ભ થુ

388.

ા દ્વારા કાેરાેનાના દદીર્અાે માટે નવી SpO2 પૂરક અાેિક્સજન

ણાલી િવકસાવાઇ - િડફે

ે ટ અાેફ ગ્લાેબલ ક્લાઇમેટ િરપાેટર્ 2020માં મુખ્ય ે કઈ બાબતાેનાે ઉ

કના કાંઠે 2020માં કે ટલા વાવાઝાેડા અા

બાયાે

ેખ કરાયાે છે – વાવાઝાેડં ુ ,

ા હતા જે અ ાર સુધીમાં અેક

ાેિનયાે ગુટરે સ

ના કયા અિભનેતાનું થાણેમાં 81 વષેર્ િનધન થયુ – િકશાેર નાંદલ

ર

389.

વધી કે ટલા ટકા મળતુ થશે - 28 ટકા
AICPIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અાેલ ઇિ યા ાઇઝ ક

390.
391.
392.

DAનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ડીયરનેસ અલાઉ
DRનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ડીયરનેસ િરિલફ
અાઈઅાઈટી ખડગપુરે ન્યૂિક્લક અેિસડ અાધારે ટેિ ં ગ અાપતુ કયુ મેિડકલ ડાયાગ્નાેિ

393.
394.
395.

કાેિવરે પ દ્વારા કે ટલી િમિનટમાં માેબાઈલ અેપમાં જ ચેપ છે કે નહીં તે અંગેનુ િરઝ મેળવી શકાશે - 45
અેિ લ 2021માં UNની ઈકાેનાેિમક અે સાેિશયલ કાઉિ લની કે ટલી પેટા સિમિતમાં ભારતની પસંદગી કરાઈ-3
અેિ લ 2021માં UNની ઈકાેનાેિમક અે સાેિશયલ કાઉિ લની કઈ ણ સિમિતમાં ભારતની પસંદગી કરાઈ - કિમશન અાેન

396.

ક્રાઈમ િ વે શન અે િક્રિમનલ જ ીસ, અેિકઝક્યુિટવ બાેડર્ અાેફ યુઅન
ે વૂમન અને અેિક્ઝક્યુિટવ બાેડર્ અાેફ ધ વ ર્ ફડ ાેગ્રામ
UNની ઈકાેનાેિમક અે સાેિશયલ કાઉિ લની િક્રિમનલ જ ીસ સિમિત ક્યાં અાવેલી છે અને તેમાં કે ટલા સ ાે છે - િવઅેના

397.
398.
399.

તથા 40 સ ાે
UNની ઈકાેનાેિમક અે
કામગીરી

સાેિશયલ કાઉિ

યુમર ાઇઝ ઇ ે ક્સ

લની િક્રિમનલ જ

ક સાધન તૈયાર કયુર્ં છે - કાેિવરે પ

ીસ સિમિતનું કાયર્ જણાવાે - ગુનાખાેરી રાેકવા નીિત ઘડવાની

UNની વ ર્ ફૂડ ાેગ્રામ સિમિતમાં કે ટલા સ ાે છે - 36 સ ાે
UNની વ ર્ ફૂડ ાેગ્રામ સિમિતની કામગીરી જણાવાે - િવ ભરમાં અનાજ ઉ ાદન અને વહેં ચણી અંગે નીિત ઘડવાની તેમજ તેના
ાે ઉકે લવાની કામગીરી

400. UNની વૂમન સિમિતમાં કે ટલા સ ાે છે - 41
401. UNની વૂમન સિમિતનું કાયર્ જણાવાે - મિહલાઅાેને સમાન હકાે અાપવા
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402.

ભારતમાં િસિવલ સિવર્ સ ડે ઉજવવાનાે ારં ભ કયારથી થયાે – 21 અેિ લ 1947

403.
404.
405.
406.

ભારતની મુખ્ય નાગિરક સેવાના નામ જણાવાે – IAS, IPS, IFS
ભારતની મુખ્ય નાગિરક સેવાના સંદભર્માં IASનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ભારતીય વહીવટી સેવા
ભારતની મુખ્ય નાગિરક સેવાના સંદભર્માં IPSનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ભારતીય પાેલીસ સેવા
ભારતની મુખ્ય નાગિરક સેવાના સંદભર્માં IFSનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ભારતીય િવદેશ સેવા અને ભારતીય વન સેવા

407.

ભગવાન ીરામનાે જ

િદવસ જણાવાે - ચૈ સુદ નાેમ

408. ભગવાન ીરામનાે જ િદવસ ચૈ સુદ નાેમ ક્યા નામે અાેળખાય છે - રામનવમી
409. અેિ લ 2021માં અાંતરરા ીય રે િટં ગ અેજ ી ફીચ દ્વારા ભારતને નાણાકીય વષર્ 2022 માટે નેગેટીવ અાઉટલૂક સાથે કયુ રે િટં ગ
અા ુ હતુ - BBB-(માઈનસ) સાેવરે ન
410.
411.

અેિ લ 2021માં અાંતરરા ીય રે િટં ગ અેજ ી ફીચ દ્વારા નાણાકીય વષર્ 2022માં ભારતના જીડીપી વૃિદ્ધદરમાં કે ટલા ટકાના
સુધારાનાે અંદાજ મુક્યાે હતાે - 12.8
અેિ લ 2021માં અાંતરરા ીય રે િટં ગ અેજ ી ફીચ દ્વારા નાણાકીય વષર્ 2023 માટે ભારતનાે જીડીપી વૃિદ્ધદરનાે અંદાજ કે ટલા ટકા

412.

કયાેર્ હતાે - 5.8
નેગેિટવ અાઉટલૂક કાેની અાસપાસ લટકતી અિનિ તતાને િતિબં િબત કરે છે - ડે ટ ેજક્ટરી

413.

અેિ લ 2021માં અાંતરરા ીય અવકાશ સં ા NASAના રાેવર પસેર્વર
અાેિક્સજન બનાવવાનાે ારં ભ કયાેર્ હતાે - માેક્સી

414.

કયુ નાનકડં ુ સાેનાના બાેક્સના અાકારનું ઉપકરણ અાેિક્સજન પેદા કરવા માટે ઇલેક્ ાેલાઇસીસ ટેકનાેલાેજીનાે ઉપયાેગ કરે છે -

415.

માેક્સી
અેિ લ 2021માં NASAઅે રાેવર પસેર્વર
અાેિક્સજન પેદા કયાેર્ હતાે - 54

ની મદદથી કયા ઉપકરણ દ્વારા મંગળ ઉપર થમવાર

ની મદદથી માેક્સી દ્વારા મંગળ ઉપર થમવાર CO2 ખેંચીને અેક ક્લાકમાં કે ટલા ગ્રામ

416.

નાસાના માેક્સી નામના ઉપકરણનાે ઉદ્દે શ શાે છે - મંગળ ગ્રહ પર
િનમાર્ણ કરવાનાે

ાંના જ કાબર્ન ડાયાેક્સાઈડનાે ઉપયાેગ કરીને અાેિક્સજનનું

417.
418.
419.

મંગળનું વાયુમંડળ કે ટલા ટકા ગેસનું બનેલુ છે - 95
અાેનલાઇન ક્લાઇમેટ સિમટ 2021 ક્યારે યાેજાઈ – તા. 22-23 અેિ લ 2021
તા. 22-23 અેિ લ 2021 દરિમયાન યાેજાયેલી અાેનલાઇન ક્લાઇમેટ સિમટ 2021નુ ઉદઘાટન કાેણે કયુર્ં હતુ - US

420.
421.

બાઈડે ન
અાેનલાઇન ક્લાઇમેટ સિમટ 2021માં ભારત સિહત િવ ના કે ટલા દે શાેના નેતા અાેનલાઇન મા મથી જાેડાયા હતા - 40
અાેનલાઇન ક્લાઇમેટ સિમટ 2021માં ભારત તરફથી કાેણ સહભાગી થયુ હતુ – વડા ધાન માેદી

422.
423.

અેિ લ 2021માં USમાં ભારતીય મૂળના કયા 46 વિષર્ ય મિહલા અેસાેસીયેટ અેટનીર્ જનરલ બ ા - વિનતા ગુ ા
USમાં અેસાેસીયેટ અેટનીર્ જનરલના હાેદ્દા પર પહાેંચનારાં થમ અેિશયનનું નામ જણાવાે - વિનતા ગુ ા

424.
425.
426.

"િવ પૃ ી િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 22 અેિ લ
"િવ પૃ ી િદવસ" 2021ની થીમ જણાવાે – "Restore our Earth"
વષૅ 2021માં કે ટલામાે "િવ પૃ ી િદવસ" ઉજવવામાં અા ાે - 52માે

427.
428.
429.

"િવ પૃ ી િદવસ" ઉજવવાનાે ારં ભ ક્યા વષેર્, કયાં થયાે હતાે- 1970 અને અમેિરકા
'િવ પૃ ી િદવસ'ની ઉજવણીના ાપકનું નામ અને દેશ જણાવાે- ગેલાડૅ ને ન, અમેિરકા
અેિ લ 2021માં અવસાન પામેલ શૈલેષ રાવલનું ક્ષે જણાવાે - વિર ફાેટાે જનાર્િલ

430.

કે સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં કઈ યાેજના અંતગર્ત ગરીબાેને અાગામી મે-જૂન 2021 દરિમયાન િવનામૂ
કરી છે - ધાનમં ી ગરીબ ક ાણ અ યાેજના

431.
432.
433.

ધાનમં ી ગરીબ ક ાણ અ યાેજના હે ઠળ ગરીબાેને મે અને જૂનમાં િત માસ કે ટલું અનાજ અપાશે – 5 િકલાે
ધાનમં ી ગરીબ ક ાણ અ યાેજના હે ઠળ મે અને જૂનમાં અંદાજે કે ટલા કરાેડ લાેકાેને મફત અનાજ અપાશે - 80
અેિ લ 2021માં ઝાયડસ કે િડલા દ્વારા કાેરાેનાની કઈ દવાને કે ની DCGI દ્વારા મંજૂરી અપાઈ છે - Virafin ઈ જેક્શન

મુખ જાે

ે રાશન અાપવાની જાહે રાત

434.

ભારતમાં 18 વષર્થી વધુ વયના લાેકાેઅે કાેરાેના વેિક્સન માટે કઈ અેપ કે પાેટર્લ ઉપર નાેંધણી કરાવી ફરિજયાત છે – અારાેગ્ય સેતુ

435.

અથવા https://www.cowin.gov.in
કાેરાેનાની રસી માટે િસિનયર િસટીઝ નાેંધણી કરાવી શકે તે માટે કયાે કાેલ સે

436.
437.

કે ની DCGIનું િવ તૃત નામ જણાવાે – ગ ક ાેલર જનરલ અાેફ ઇિ યા
અેિ લ 2021માં ક્યા જાણીતા સંગીતકારનું મુંબઈમાં િનધન થયુ - વણ રાઠાેડ

ર-નંબર શરૂ કરાયાે છે – 1507
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438.
439.
440.
441.
442.
443.

તા. 13 થી 18 અેિ લ 2021 દરિમયાન કે ટલામી અેિશયન કુ તી ચેિ યનિશપ યાેજાઈ - 34
34મી અેિશયન કુ
34મી અેિશયન કુ
34મી અેિશયન કુ
34મી અેિશયન કુ

અેિશયન વેઈટિલિ

તી ચેિ
તી ચેિ
તી ચેિ
તી ચેિ

યનિશપ-2021 ક્યાં યાેજાઈ હતી - અલમાટી, કઝાિક તાન
યનિશપ-2021માં ભારતે કે ટલા મેડલ સાથે ક્યુ ાન મેળ ું હતુ – 14 તથા 3
યનિશપ-2021માં ભારતે કે ટલા ગાે , િસ વર અને ાે
મેડલ મેળ ા – 5, 3 અને 6
યનિશપ-2021માં થમ ક્રમ મેળવનાર દેશ અને મેડલની સંખ્યા જણાવાે – ઈરાન અને 17

ં ગ ચેિ યનિશપ-2021 ક્યાં યાેજાઈ હતી - તા કં દ

444. કઈ ભારતીય વેઈટ િલ ર◌ે અેિશયન વેઈટિલિ
ા ાે - મીરાબાઈ ચાનું
445.

ં કીને નવાે નેશનલ રે કાેડર્
ં ગ ચેિ યનિશપ-2021માં 119 િકલાે વજન ઊચ

રં ગભૂિમનાં કલાકાર, િદગ્દશર્ક, મેનેજર, નાટ્યલેખક અને ગુજરાતી િફ

ાેના અિભનેતા ાણસુખ નાયકનાે જ

હતાે - તા.23-4-1910 તથા જગુદણ (મહે સાણા)
446. રં ગભૂિમનાં કલાકાર ાણસુખ નાયકને ક્યા વષેર્ ગીનીસ બુક અાૅફ વ ર્ રે કાેડર્માં
447. "િવ પુ તક િદવસ" ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 23 અેિ લ
448. "િવ પુ તક િદવસ" કયા મહાન નાટ્યકાર- સાિહ કારના જ
449. મહાન નાટ્યકાર અને સાિહ કાર િવિલયમ શેકસિપયરનાે જ

ાન મ

ક્યાં-ક્યારે થયાે

ુ હતુ - 1989

િદવસની યાદમાં મનાવવામાં અાવે છે - િવિલયમ શેક્સિપયર
અને મૃ ુ િદવસ જણાવાે- 23 અેિ લ

450.
451.

યુને ાે દ્વારા કયા વષર્થી 23 અેિ લને "િવ પુ તક અને કાેપીરાઇટ િદવસ"ની ઉજવણી કરવામાં અાવે છે - વષર્ 1995
ભારતમાં કયા વષર્થી "િવ પુ તક િદવસ"ની ઉજવણી કરવામાં અાવે છે - વષર્ 2001

452.

"િવ પુ તક અને કાેપીરાઇટ િદવસ"-2021ની થીમ જણાવાે - ‘To share a Story’

453.
454.

ધ વ ર્ બૂક િવ પુ તક અને કાેિપરાઈટ િદવસ કે િપટલ અાેફ 2021 જણાવાે – તિબિલસી,
ાેિજર્યા
તા. 24 અેિ લ-2021ની િ િતઅે ભારત સરકારે કાેરાેના સામે લડવા અાેિક્સજન અને સંબંિધત ઉપકરણાે, કાેરાેના રસી ઉપરની
ક મ ડયૂટી તેમજ હે
સેસ અાગામી કે ટલા મિહના માટે નાબૂદ કરાયાે - 3

455.
456.

તા. 24 અેિ લ-2021ના રાેજ ભારતના નવા 48માં CJI તરકી કાેણે શપથ લીધા - જજ અેન.વી.રમ
નવા CJI અેન.વી.રમ ા(રામના)નાે કાયર્કાળ જણાવાે - 26 અાેગ 2022

457.
458.

કાેરાેના સામે લડવા સૈ
ટે કિનકથી ાણવાયુ-અાેિક્સજન અાપવાની કઈ િસ મને તાજેતરમાં DRDO દ્વારા મંજૂરી અપાઈ ‘સ ીમે લ અાેિક્સજન િડિલવરી િસ મ’
DRDOનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િડફે
િરસચર્ અે ડે વલપમે અાેગન
ેર્ ાઈઝે શન

459.
460.
461.

ભારતમાં "રા ીય પંચાયતી રાજ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે -24 અેિ લ
ભારતમાં "રા ીય પંચાયતી રાજ િદવસ" ઉજવવાનાે ારં ભ ક્યારથી થયાે -24 અેિ લ 2010
24 અેિ લ 2021ના રાેજ કે ટલામાે "રા ીય પંચાયતી રાજ િદવસ" મનાવવામાં અા ાે - 12

462.
463.

ભારતમાં અમલી િ તરીય પંચાયતી માળખું જણાવાે- ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને િજ
ાિનક સમુદાય દ્વારા પસંદ કરાયેલ પાંચ વડીલાેનાે સમૂહ અેટલે- પંચાયત

ા (રામના)

ા પંચાયત

464. પંચાયતી રાજ મુખ્ય ે કયા દિક્ષણ અેિશયાઈ દેશાેમાં અાવેલી રાજકીય થા છે - ભારત, પાિક તાન અને નેપાળ
465. વ ર્ વેટરનરી ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - અેિ લનાે અંિતમ શિનવાર
466. વ ર્ વેટરનરી ડે 2021ની થીમ જણાવાે - “કાેિવડ-19 કટાેકટી માટે પશુિચિક ાની િતિક્રયા’’
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.

ગુજરાતમાં કામધેનુ યુિનવિસર્ટીની ાપના કાેણે-કયારે કરી હતી – નરે માેદી તથા 2009
પૂવર્ િક્રકે ટર સિચન તેંડુલકરનાે જ િદવસ જણાવાે- 24 અેિ લ 1973
સિચન તેંડુલકરને કયા વષેર્ ભારત સરકાર દ્વારા પુર ાર "ભારત ર " અેનાયત કરાયાે- વષર્ 2013
સિચન તેંડુલકરને કયા વષેર્ ભારત સરકાર દ્વારા પુર
સિચન તેંડુલકરને કયા વષેર્ ભારત સરકાર દ્વારા પુર

ાર "પદ્મભૂષણ" અેવાેડર્થી સ ાિનત કરાયાે હતાે - વષર્ 2008
ાર "પદ્મ ી" અેવાેડર્થી સ ાિનત કરાયાે હતાે - વષર્ 1999

ભારતીય િક્રકે ટ ટીમના પૂવર્ ખેલાડી સિચન તેડં ુ લકરને વષર્-1994માં કયા રમત અેવાેડર્થી સ ાિનત કરાયાે હતાે – અજુન
ર્ અેવાેડર્
પૂવર્ ભારતીય િક્રકે ટર સિચન તેડં ુ લકરને વષર્-1997માં કયા રમત અેવાેડર્થી સ ાિનત કરાયાે હતાે – રાજીવ ગાંધી ખેલ ર અેવાેડર્
અેિ લ 2021માં ગુજરાતે ક્યા વયના લાેકાેને અાગામી 1 મેથી િવનામૂ ે કાેરાેનાની રસી અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ છે - 18 થી 45 વષર્

475.

અેિ લ 2021ના અંતમાં વડા ધાન માેદીની કે ટલામી મન કી બાત યાેજાઈ – 76

476.
477.

મન કી બાત ક્યારે યાેજાઈ છે - દર માસના અંિતમ રિવવારે
અેિ લ 2021માં યાેજાયેલી મનકી બાતનાે િવષય જણાવાે – કાેરાેના રસીકરણ

478.

િવદેશમાંથી અાેિક્સજન ભારતમાં લાવવા માટે ભારત સરકારે અેિ લ 2021માં કયુ ખાસ અાેપરે શન શરૂ કયુર્ં - ‘અાેપરે શન
અાેિક્સજન મૈ ી’
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479.

વડા ધાન દ્વારા PM CARE ફં ડમાંથી કે ટલા િજ

ામાં નવા અાેિક્સજન

ા

પવાની અેિ લ 2021માં

480.
481.
482.
483.

મંજૂરી અપાઈ – 551 (કુલ 713) િજ ા
PM CARE ફં ડમાંથી િજ ાઅાેમાં ક્યા કારના અાેિક્સજનના ા
ાપવામાં અાવશે - શ
ે ર િ ં ગ અેડસાેપશર્ન
તાજેતરમાં નવી િદ ી ખાતે અવસાન પામેલા પદ્મભૂષણ પંિડત રાજન િમ ાનું ક્ષે જણાવાે - શાTીય સંગીતકાર
પંિડત રાજન િમ ા કયા ઘરાનાનાં હતા - બનારસ

ા

484. "િવ મલેિરયા િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે -25 અેિ લ
485.
486.
487.
488.
489.
490.

િવ મલેિરયા જાગૃિત િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - ‘‘Reaching the zero malaria target’’
કે સરકાર દ્વારા ભારતમાંથી ક્યાં સુધીમાં મલેિરયા નાબૂદ કરવાનું લક્ષ નક્કી કરાયું- વષૅ 2022
ભુ મહાવીર

ામીનાે જ

કયારે થયાે હતાે - ચૈ સુદ તેરસ

ભુ મહાવીર ામી જૈન સં દાયના કે ટલામાં તીથર્ંકર હતા – 24
તા. 26 અેિ લ 2021ના રાેજ ગુજરાતના ક્યા પદ્મ ી લાેકસાિહ કારનું 82 વષેર્ રાજકાેટના ધુના ગામે િનધન થયુ - કિવ દાદ બાપુ
ગુજરાતી લાેકસાિહ કાર કિવ દદુદાન તાપદાન ગઢવીનાે જ ક્યાં-ક્યારે થયાે હતાે - ઇ િરયા (જૂનાગઢ) તથા 11 સ ે ર 1941

491.

1975માં બનેલી શેતલને કાંઠે િફ માટે દીકરીની િવદાયનું ગીત 'કાળજા કે રાે કટકાે મારાે ગાંઠથી છૂટી ગ્યાે…' અને િફ
શગાળશાનું 'ઘડવૈયા મારે ઠાકાેરજી નથી થાવું' ગીતના રચનાકારનું નામ જણાવાે – કિવ દાદ બાપુ

492.
493.

કિવ દાદ બાપુના 8 ભાગમાં કાિશત સાૈથી લાેકિ ય કા ગ્રંથનું નામ જણાવાે - ‘ટેરવા’
કિવ દાદ બાપુને કયા અેવાેડર્ મ ા છે – પદ્મ ી, ગુજરાત ગાૈરવ અેવાેડર્, ઝવેરચંદ મેઘાણી અેવાેડર્, કાગ અેવાેડર્, હે મુ ગઢવી અેવાેડર્

494.

કિવ દાદ બાપુને પદ્મ ી અેવાેડર્ ક્યા વષેર્ મ

495.
496.
497.

ગરમીના ણ અેલટર્ ક્યા છે – યલાે, અાેરે જ અને રે ડ અેલટર્
અેિ લ-2021માં િવ માં સંરક્ષણ પાછળ ખચર્-2020નાે અહે વાલ કાેના દ્વારા કાિશત કરાયાે હતાે - િસપરી
SIPRIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાેકહાેમ ઈ રનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિSટયૂટ

498.
499.

અેિ લ-2021ના SIPRIના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં િવ માં સંરક્ષણ પાછળ કે ટલાે ખચર્ થયાે હતાે - 1981 અબજ ડાૅલર
અેિ લ-2021ના SIPRIના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020ના કુલ સંરક્ષણ ખચર્માં ભારતનાે ફાળાે કે ટલા ટકા છે - 3.7

500.

શેઠ

ાે હતાે - 2021

501.

અેિ લ-2021ના SIPRIના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020ના કુલ સંરક્ષણ ખચર્ પૈકી કે ટલા ટકા ખચર્ થમ પાંચ દે શ અમેિરકા, ચીન,
ભારત, રિશયા અને યુનાઈટેડ િકં ગડમે કયાેર્ છે - 62
વ ર્ ઈ ેલેક્ ુઅલ ાેપટીર્ ડે અેટલે કે િવ બાૈિદ્ધક સંપિ િદવસ કયારે મનાવવામાં અાવે છે - 26 અેિ લ

502.
503.
504.

િવ બાૈિદ્ધક સંપિ િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - "IP and SMEs: Taking your ideas to market."
ભૂકંપની તી તા દશાર્વતા ે લના શાેધકનું નામ જણાવાે - ચા ર્ િરક્ટર
ભૂકંપની તી તા દશાર્વતા ે લના શાેધકનું ચા ર્ િરક્ટરનાે જ ક્યાં-ક્યારે થયાે હતાે – અમેિરકા તથા તા. 26-4-1900

505.
506.

ચા ર્ િરક્ટરે ક્યા વષેર્ િરક્ટર ે લની શાેધ કરી જે અાજે પણ માણભૂત ગણાય છે – 1937
ભૂકંપની અાંકડાકીય તી તાના અાંકને માપવા કયા મશીનનાે ઉપયાેગ થાય છે - િસ ાેગ્રાફ

507.

અેિ લ 2021માં અમદાવાદ પાેલીસ દ્વારા કાેરાેનામાં ઈમરજ ી સેવા સાથે સંકળાયેલા લાેકાે માટે કયા ણ કલરના પાસ ઈ યુ
કરાયા – લાલ, લીલાે અને પીળાે
અેિ લ 2021માં અમદાવાદ પાેલીસ દ્વારા કાેરાેનામાં ઈમરજ ી સેવા સાથે સંકળાયેલા લાેકાે પૈકી મેિડકલ વસાયવાળા માટે કયાે

508.
509.

પાસ ઈ ુ કયાેર્ હતાે - રે ડ પાસ
અેિ લ 2021માં અમદાવાદ પાેલીસ દ્વારા કાેરાેનામાં ઈમરજ
માટે કયાે પાસ ઈ ુ કયાેર્ હતાે - લીલાે પાસ

ી સેવા સાથે સંકળાયેલા લાેકાે પૈકી ખાદ્યસામગ્રી સાથે સંકળાયેલા

510.

અેિ લ 2021માં અમદાવાદ પાેલીસ દ્વારા કાેરાેનામાં ઈમરજ
ઈ ુ કયાેર્ હતાે - પીળાે પાસ

511.

અેિ લ 2021માં ગુજરાતના રા પાલ અાચાયર્ દેવ તે કાેરાેના સંક્રમણ સામેની રા ની લડાઈમાં સહભાગી બની રાજભવન
ખાતેથી કયા જન અિભયાનનાે શુભારં ભ કયાેર્ હતાે - "કાેરાેના સેવા યજ્ઞ"
કાેરાેના સામેના જં ગમાં રા
સરકારને સહયાેગ અાપવા તથા ગુજરાતના લાેકાેને ેરણા પુરી પાડવા રા પાલ ી અાચાયર્ દેવ તે

512.

ી સેવા સાથે સંકળાયેલા લાેકાે પૈકી મીિડયાકમીર્અાે માટે કયાે પાસ

મુખ્યમં ીના રાહત િનિધમાં કે ટલા રૂિપયાનાે અાિથર્ ક સહયાેગ અાપવાની ઘાેષણા કરી હતી - રૂ. 25 લાખ
513.
514.

અેિ લ 2021માં કયા દેશે રામાયણનાે સમાવેશ તેમના પાઠ્ય પુ તકમાં કયાેર્ હતાે - સાઉદી અરે િબયા
અેિ લ 2021માં સાઉદી અરે િબયાના િ
માેહ દ િબન સલમાને કયા િવઝન અંતગર્ત િવિવધ દેશાેની સં ૃ િત અને ઇિતહાસને
સમાવવાની યાેજના જણાવી હતી – િવઝન 2030
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515.

િપં ક સુપરમૂન તરીકે અાેળખાતાે પુનમનાે ચાંદ સામા

ચાંદની સરખામણીઅે કે ટલા ટકા વધારે

કાિશત તથા કે ટલા ટકા માેટાે

516.
517.
518.

દેખાય છે . 30 તથા 14
લંબગાેળ મણકક્ષામાં
ારે પુનમનાે ચાંદ પૃ ીથી સાૈથી નજીક અાવી જાય ારે શું રચાય છે - સુપરમૂન
અેિ લ 2021માં કયા દેશની સરકારે જાહે રમાં બુરખા પર િતબંધને મંજૂરી અાપી હતી – ીલંકા
ીલંકા દે શની રાજધાની કઈ છે - કાેલબ
ં ાે

519.

ભારતના મહાન સાિહ કાર મહાદેવી વમાર્ને 27 અેિ લ 1982ના રાેજ સાિહ નાે કયાે સવાેર્

520.

પુર ાર'
મહાદેવી વમાર્ને કયા કિવતાના સંકલન માટે 'જ્ઞાનપીઠ પુર

521.

મહાન સાિહ કાર મહાદેવી વમાર્ને અ

522.
523.

'િવ ગ્રાિફક િડઝાઇન િદવસ' ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 27 અેિ લ
તાજેતરમાં ગુજરાતી કટાર લેખક-સાિહ કાર નસીર ઈ ાઈલીનું 74 વષર્ની વયે અવસાન થયુ તે કયા અખબારમાં કઈ કાેલમ
લખતા હતા - ગુજરાત સમાચાર અને સંવદે નાના સૂર

524.
525.

ગુજરાતી કટાર લેખક-સાિહ કાર નસીર ઈ ાઈલીનું ઉપનામ જણાવાે – ઝુિબન
કાેરાેના મહામારીમાં મદદરૂપ થવા તાજેતરમાં MLAને અારાેગ્યલક્ષી કામાે માટે કે ટલા લાખ સુધીની ગ્રા

526.

કરવાની ગુજરાત સરકારે મંજૂરી અાપી - રૂ. 25 લાખ
અેિ લ 2021માં દેશી તેજસ િવમાનમાં ક્યા િમસાઈલનુ સફળ પિરક્ષણ કરાયું – પાયથાેન-5

527.

તાજેતરમાં પિરક્ષણ કરાયેલી પાયથાેન-5 િમસાઈલનાે કાર જણાવાે – અેર ટુ અેર

પુર

ાર અપાયાે હતાે - 'જ્ઞાનપીઠ

ાર' અપાયાે હતાે - "યામા"

કયા નામે અાેળખવામાં અાવે છે - અાધુિનક મીરા

નાે સીધાે જ ઉપયાેગ

528.
529.
530.

પાયથાેન-5 િમસાઈલ કાેના દ્વારા તૈયાર કરાયું - DRDO
િવ કાયર્ ળ ા અને સુરક્ષા િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે – 28 અેિ લ
િત વષર્ 28 અેિ લના રાેજ કયા સંગઠન દ્વારા િવ કાયર્ ળ ા અને સુરક્ષા િદવસ મનાવવામાં અાવે છે - અાંતરરા ીય મ

531.

સંગઠન
ILOનું િવ તૃત નામ જણાવાે-અાંતરરા ીય મ સંગઠન

532.
533.

અાંતરરા ીય મ સંગઠન દ્વારા કયા વષર્થી િત વષેર્ 28 અેિ લના રાેજ િવ કાયર્ ળ
અાવે છે – વષર્-2003
ઇ રનેશનલ લેબર અાેગેર્નાઈઝે શનની ાપના કયારે થઈ હતી - 29 અાેક્ટાેબર 1919

ા

અને સુરક્ષા િદવસ મનાવવામાં

534.
535.
536.

ઇ
ઇ
ઇ

537.
538.

ગુજરાતી સાિહ ની િસદ્ધ હિ ત નસીર ઈસમાઈલી ગુજરાત સમાચારની પૂિતર્માં કઈ કાેલમ લખતા હતા - 'સંવદે નાના સૂર'
અેિ લ 2021માં અવસાન પામનારા િસદ્ધ ગુજરાતી લેખક-કાેલિમ નસીર ઈસમાઈલીનાે ક્યારે -ક્યાં જ
થયાે હતાે - 12

539.
540.

અાેગ , 1946 તથા િહં મતનગર
વષર્ 1990માં નસીર ઈસમાઈલીની વાતાર્અાે પરથી કઈ ટીવી સીિરયલ બની હતી - 'િજં દગી અેક સફર'
થમ અાે ર અેવાેડર્ િવજેતા ભારતીયનું નામ જણાવાે - કાે
મ
ુ િડઝાઈનર ભાનુ અથૈયા

541.
542.
543.

થમ અાે ર અેવાેડર્ િવજેતા કાે
ુમ િડઝાઈનર ભાનુ અથૈયાનાે જ ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા. 28-4-1929 તથા કાે ાપુર
કાે
ુમ િડઝાઈનર ભાનુ અથૈયાને વષર્ 1982માં િરચાડર્ અેટનબરાેની કઈ િફ માટે અાે ાર અેવાેડર્ મ ાે હતાે - ગાંધી
ઉતરાખંડ સરકારે કાેરાેનાને કારણે અેિ લ-2021માં કઈ યા ા રદ્દ કરી છે – ચારધામ

544.
545.

ચારધામની યા ા કઈ તારીખથી શરૂ થવાની હતી – તા. 1 મે 2021
ઉતરાખંડના વતર્માન મુખ્યમં ીનું નામ જણાવાે – તીરથિસંહ રાવત

546.
547.
548.

ઉતરાખંડની રાજધાની કઈ છે – દહે રાદૂન
"અાંતરરા ીય નૃ િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 29 અેિ લ
અાંતરરા ીય નૃ િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - ‘Purpose of dance’

549.

"અાંતરરા ીય નૃ

550.

1982થી
કાેની યાદમાં "અાંતરરા ીય નૃ

551.
552.

ગરબાને ગુજરાતમાં કયાે ખાસ દર ાે અપાયાે છે - ેટ ડા
કાપડ ઉદ્યાેગના િપતા રણછાેડલાલ છાેટાલાલનાે જ િદવસ જણાવાે - 29 અેિ લ 1823

રનેશનલ લેબર અાેગેર્નાઈઝે શન કઈ વૈિ ક સં ાની િવશેષ અેજ ી છે - સંયક્ત
ુ રા
રનેશનલ લેબર અાેગેર્નાઈઝે શનનુ મુખ્યમથક કયા અાવેલું છે - જીનીવા, િ
ઝલેર્
રનેશનલ લેબર અાેગેર્નાઈઝે શનને કયા વષર્માં નાેબેલ શાંિત પુર ાર મ ાે હતાે – વષર્-1969

િદવસ" ઉજવવાનાે ારં ભ કાેના દ્વારા ક્યારથી થયાે હતાે-અાંતરરા ીય રં ગમંચ સં
િદવસ" ઉજવાય છે - ે ચ બેલે ડા

ર જીન

ા- unesco અને વષૅ

ાેજીયસ
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553.

કાપડ ઉદ્યાેગના િપતા રણછાેડલાલ છાેટાલાલનાે જ

554.

તા.26 મે 1864ના રાેજના "અમદાવાદ િ િનં ગ અે િવિનં ગ મીલ કં પની"
ાપીને અમદાવાદમાં ભાિવ મા ચે રનાે પાયાે કાેને
નાખ્યાે હતાે - રણછાેડલાલ છાેટાલાલ
અેિ લ 2021માં ભારતના ક્યા પૂવર્ અેટનીર્ જનરલનું 91 વષર્ની વયે નવી િદ ીમાં િનધન થયુ - સાેલી સાેરાબજી
સાેલી સાેરાબજીઅે કયા સમયગાળા દરિમયાન બે વખત દેશના અેટનીર્ જનરલ તરીકે સેવા અાપી હતી - 1989થી 1990 અને પછી

555.
556.

ક્યાં થયાે હતાે- ડાકાેર

1998થી 2004 સુધી
557.
558.

સાેલી સાેરાબજી વકીલ તરીકે કઈ િવશેષ અાેળખ ધરાવતા હતા – માનવાિધકાર અને અિભ િક્ત ાતંRતા
સાેલી સાેરાબજી કયા સમયગાળા દરિમયાન માનવાિધકારાેના સંવધર્ન અને સંરક્ષણ પર UN-Sub Commissionના સદ
બાદમાં અ

559.
560.
561.

ક્ષ બ

અને

ા હતા - 1998થી 2004 સુધી

ભારત સરકારે સાેલી સાેરાબજીને ક્યા વષેર્ પદ્મ િવભૂષણ અેવાેડર્થી સ ાિનત કયાર્ં હતા - વષર્ 2002
અેિ લ 2021માં કયા ળેથી 160 કરાેડ વષર્ જૂનુ િવ ના સાૈથી ાચીન કાળના પાણી મળી અા ુ - િટિમંસ (કે નડ
ે ા)
160 કરાેડ વષર્ જૂનુ િવ ના સાૈથી ાચીન કાળના પાણીને હાલમાં કયા ુિઝયમમાં સાચવવામાં અા ુ છે - સાય

562.

ટેકનાેલાેજી િુ ઝયમ, કે નડ
ે ા
તા.30 અેિ લ-2021ના રાેજ િફ

563.

ફાળકે
દાદાસાહે બ ફાળકે પુર

564.

દાદાસાહે બ ફાળકે નાે જ

565.
566.

ભારતીય િસનેમા જગતની થમ િફચર િફ
ભારતીય િસનેમા જગતની થમ િફચર િફ

ઉધાેગના જનક સમાન કયા

િક્તનાે 151માે જ

િદવસ ઉજવવામાં અા

અે

ાે - દાદાસાહે બ

ાર જેમના નામથી અપાય છે તેવા દાદાસાહે બ ફાળકે નું મૂળનામ જણાવાે - ઘૂડ
ં ીરાજ ગાેિવં દ
કયારે અને કયાં થયાે હતાે – તા. 30 અેિ લ-1870 અને મહારા ના નાિસકના Rંબકે ર
કઈ હતી - “રાજા હિર
’’
“રાજા હિર
’’ના િનમર્તાનું નામ જણાવાે - દાદાસાહે બ ફાળકે

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