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CA-05-(2021) Q & A
TOTAL Q & A – 618
1.
2.
3.

‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ રા
ાપી અિભયાનનાે ઈ ારં ભ ક્યારે અને ક્યાંથી કરાયાે - તા. 1 મે 2021 તથા CM ડે શ બાેડર્ ગાંધીનગર
‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ અિભયાનનાે સમયગાળાે જણાવાે - તા. 1 થી 15 મે 2021
‘મારુ ગામ કાેરાેનામુક્ત ગામ’ અિભયાન અંતગર્ત ગામમાં કે ટલા સ ાેની કિમટી બનાવવાનું નક્કી કરાયું છે – 10

4.
5.

ગુજરાતમાં 18 થી 44 વષર્ના લાેકાેને િવનામૂ ે કાેરાેના રસીકરણનાે ારં ભ ક્યારથી થયાે – તા. 1 મે 2021
ગુજરાતમાં 18 થી 44 વષર્ના નાગિરકાે થમ તબક્કામાં કયા 10 િજ ામાં રસીકરણનાે તા. 1 મે 2021થી ારં ભ થયાે - અમદાવાદ, સુરત,

6.
7.

રાજકાેટ, વડાેદરા, ભાવનગર, જામનગર, ક , મહે સાણા, ભરૂચ અને ગાંધીનગર
કાેરાેના રસીકરણ માટે કયા પાેટર્લ ઉપર નાેંધણી કરાવવી ફરિજયાત છે – www.cowin.gov.in
ગુજરાત સરકાર દ્વારા મે 2021માં કાેરાેનાના િવદેશી સાધનાે ઉપર કે ટલા ટકા IGST માફ કરવાનાે િનણર્ય કરાયાે હતાે - 100

8.

IGSTનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઈ ીગ્રેટેડ ગુડ્સ અે

9.
10.

મે 2021ની િ િતઅે ભારતમાં સાૈથી વધુ દૈિનક અાેિક્સજન ઉ ાિદત કરતુ રા
જણાવાે - ગુજરાત (980 મે.ટન)
મે 2021માં મ મં ાલયે EPFO ખાતાધારકાે માટે EDLI ીમ હે ઠળ વીમાની રકમ વધારીને મહ મ કે ટલા રૂ. કરી - 7 લાખ

11.

મે 2021માં મ મં ાલયે EPFO ખાતાધારકાે માટે EDLI
કે ટલી કરાઈ - રૂ. 2.5 લાખ

12.
13.
14.

EDLI ીમનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અે ાેઇઝ િડપાેિઝટ િલંક્ડ ઈન ાેર
અેિ લ 2021માં વૈિ ક તરના જાણીતા કયા ડબીંગ-વાેઇસ અાેવર અાિટર્ નું 62 વષર્ની વયે અવસાન થયુ - સુરે ભાટીયા
દાદા સાહે બ ફાળકે અેવાેડર્ િવજેતા સુરે ભાટીયા કયા અેસાેિસયેશનના ાપક અને ભૂતપૂવર્ મુખ હતા - અેસાેિસયેશન અાેફ વાૅઇસ

સિવર્સ ટેક્સ

ીમ હે ઠળ મૃ ુના િક

ામાં મળતી લઘુતમ િવમાની રકમ રૂ. 2 લાખથી વધારીને

અાૅિટર્
15.
16.

િહ ીિફ જુરાસીક પાકર્ માં િદગ્દશર્ક િરચાડર્ અેટનબરાેનાે અવાજ કાેણે અા ાે હતાે - સુરે
તા. 1લી મે-2021ના રાેજ ગુજરાત રાજયનાે કે ટલામાે ાપના ઉજવવામાં અા ાે – 62

17.

તા. 1લી મે-2021ના રાેજ મહારા

18.
19.
20.
21.

ગુજરાત રા નાે ાપના િદવસ જણાવાે - તા. 1લી મે-1960
ગુજરાત હાઈકાેટર્નાે ાપના િદવસ જણાવાે - તા. 1લી મે -1960
તા. 1લી મે-2021ના રાેજ મહારા રાજયનાે કે ટલામાે ાપના ઉજવવામાં અા
ગુજરાત હાઈકાેટર્ કઈ ળે અાવેલી છે - અમદાવાદ

22.

ગુજરાત હાઈકાેટર્ના વતર્માન મુખ્ય

23.
24.

ગુજરાત હાઈકાેટર્ના સાૈથી પહે લાં ચીફ જિ સ કાેણ બ ા હતા - જિ સ અેસ. ટી. દેસાઇ
હાઇકાેટર્ના ચીફ જિ સ રહી ચૂકેલા કયા જિ ટસ બાદમાં સુ ીમ કાેટર્ના ચીફ જિ સ બ

25.

"િવ

26.
27.
28.

સંગીત સાધના અેવા ભારતના મહાન સંગીતજ્ઞ મ
મ ા ડે નનું મૂળ નામ જણાવાે- બાેધ ચં ડે
સંગીત સાધના અેવા ભારતના મહાન સંગીતજ્ઞ મ
1971, 2005 અને 2007

29.

તા. 1 મે 2021ના રાેજ ી ગુરુ તેગ બહાદુરજીના કે ટલામા કાશ પવર્ની ઉજવણી કરાઈ – 400

રાજયનાે કે ટલામાે

ાપના ઉજવવામાં અા

ભાટીયા

ાે – 62

ાે – 62

ાયમૂિતર્નું નામ જણાવાે – ી િવક્રમનાથ
ા હતા - જિ સ પી. અેન. ભગવતી

મ િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 1 મે
ા ડે નાે જ

િદવસ જણાવાે - 1 મે 1919

ા ડે ને પદ્મ ી, પદ્મભૂષણ અને દાદા સાહે બ ફાળકે અેવાેડર્ અનુક્રમે કયા વષેર્ અપાયા -

30.

તાજેતર અેિ લ 2021માં ગુજરાતમાં યાેજાયેલી પેટાચૂંટણીમા માેરવા હડફની બેઠક ઉપર કયા પક્ષનાે િવજય થયાે - ભાજપ (િનિમષાબેન
સુથાર)

31.

તા. 2 મે 2021ની િ

32.
33.

મે 2021માં કયા રા ાેની િવધાનસભાની સામા ચૂંટણીઅાે યાેજાઈ હતી – પિ મ બંગાળ, તાિમલનાડુ, અાસામ, કે રળ, પુડ્ડુચેરી
મે 2021માં યાેજાયેલી ચૂંટણીમાં પિ મ બંગાળ િવધાનસભાની કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજેતા પક્ષ જણાવાે – 292 અને તૃણમુલ
કાેંગ્રસ
ે

34.

મે 2021માં યાેજાયેલી ચૂંટણીમાં તાિમલનાડુ િવધાનસભાની કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજેતા પક્ષ જણાવાે – 234 અને
DMK+કાેંગ્રસ
ે

35.
36.

મે 2021માં યાેજાયેલી ચૂંટણીમાં કે રળ િવધાનસભાની કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજેતા પક્ષ જણાવાે – 140 અને LDF
મે 2021માં યાેજાયેલી ચૂંટણીમાં અાસામ િવધાનસભાની કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજેતા પક્ષ જણાવાે – 126 અને ભાજપ +

િતઅે ગુજરાતમાં શાસક પક્ષ ભાજપનું િવધાનસભામાં સંખ્યાબળ જણાવાે - 112
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37.
38.
39.
40.
41.

મે 2021માં યાેજાયેલી ચૂંટણીમાં પુડ્ડુચેરી િવધાનસભાની કુલ બેઠકાે અને સાૈથી વધુ બેઠક િવજેતા પક્ષ જણાવાે – 30 NDA

તાિમલનાડુના મુખ્ય પક્ષ DMKનું િવ તૃત નામ જણાવાે – દ્વિવડ મુને કઝગમ
કે રળના મુખ્ય પક્ષ LDFનું િવ તૃત નામ જણાવાે – લે ડે માેક્રેિટક
મે 2021માં યાેજાયેલી પાંચ રા ાેની િવધાનસભાની સામા ચૂંટણીના પિરણામાે ક્યારે જાહે ર કરાયા – 02 મે 2021
મે 2021ના કે ીય માગર્ પિરવહન મં ાલયના નવા િનયમ મુજબ વાહન ચાલક વાહન નાેંધણી સમયે જ કાેનું નાેિમનેશન કરી શકાશે પાેતાના વારસ

42.

તાજેતરના કે ીય માગર્ પિરવહન મં ાલયના નવા િનયમ મુજબ વાહન માિલકના અવસાન બાદ તે અંગેની જાણ કે ટલા િદવસમાં
અારટીઅાેને કરવી પડશે - 30

43.

મે 2021માં કયાે દેશ સે

44.
45.
46.

િવ હા
િવ હા
િવ હા

47.
48.

ભારતીય િફ સજર્ક સ િજત રે નાે જ કયાં થયાે હતાે – કાેલક ા (પિ મ બંગાળ)
સ િજત રે ની કારિકદીર્નાે ારં ભ શેનાથી શરૂ થઈ હતી - િચ કાર

49.
50.

સ જીત રે અે િફ િનમાર્ણના ક્ષે ે કઈ કઈ જવાબદારીઅાે વહન કરી હતી - િનમાર્તા, પટકથા લેખન, ગીતકાર
પાથર પાંચાલી, જતરે અપરાિજતાે, અપૂર સંસાર, સાેનાર કે ા, ચારુલતા જેવી જાણીતી િફ ાેનું સજર્કનું નામ જણાવાે -સ જીત રે

51.

2જી મે અે કયા જાણીતા ગુજરાતી સાિહ કારનાે જ

52.
53.
54.

ગુજરાતના નવા CEO તરીકે મે 2021માં કાેની િનમણુક કરાઈ - અનુપમ અાનંદ
રા ાેમાં CEOની િનમણૂક કાેના દ્વારા કરવામાં અાવે છે - કે ીય ચૂટ
ં ણી પંચ, નવી િદ ી
ચૂંટણીપંચની ભાષામાં CEOનું િવ તૃત નામ જણાવાે – ચીફ ઇલેક્ ાેલ અાેિફસર

55.

મે 2021માં ભારત સરકારે કાેરાેના સંદભેર્ કઈ બાબતાેમાં િવદેશી ધનને IGSTમાંથી તા. 30 જૂન 2001 સુધી મુિક્ત અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્
છે – વેિક્સન, રે મડે િસિવર અને અાેિક્સજન

56.
57.
58.

IGSTનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇિ ગ્રેટેડ ગૂડ્ઝ અે સિવર્સ ટેક્સ
કે સરકાર દ્વારા િક્તગત વપરાશ માટે અાેિક્સજન ક ન ેટર અાયાત પર IGST ઘટાડીને કે ટલા ટકા કરાયાે - 12
ભારતમાં તબીબી િવદ્યાથીર્ કે કમીર્ લઘુતમ કે ટલા િદવસની કાેિવડ ફરજ પરનાે ીકાર કરીને પૂણર્ કરશે તેને અાગામી િનયિમત સરકારી

59.
60.

ભરતીમાં અિગ્રમતા અપાશે - 100
ભારતમાં 100 િદવસ કાેિવડ ફરજ પૂણર્ કરનાર તબીબી ાફને કયું ખાસ સ ાન અપાશે - રા ીય સેવા સ ાન
ભારતમાં અ રની રાજધાની તરીકે કયું શહે ર અાેળખાય છે - ક ાેજ (ઉ ર દેશ)

61.
62.

ક
ક

63.
64.
65.

AIIMS િદ ીના ડાયરે ક્ટર ડાૅ.રણદીપ ગુલેિરયાના મતાનુસાર અેક CT ે ન છાતીના કે ટલા અેક્સ-રે બરાબર થાય છે - 300-400
મે 2021માં RBIના નવા ડે ુટી ગવનર્ર તરીકે કાેની િનમણૂક કરાઈ - ટી. રિવશંકર
મે 2021માં RBIના ડે ુટી ગવનર્ર તરીકે િનમણૂક પામનારા ટી. રિવશંકરનાે કાયર્કાળ જણાવાે – તા. 3 મે 2021થી ણ વષર્

66.

િવ

67.

તા. ૩ મેના રાેજ કાેના દ્વારા િવ

ાઇિવંગ કારને મંજૂરી અાપનારાે િવ નાે થમ દેશ બ

ાે – િ ટન

િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - મે મિહનાના થમ રિવવારે
િદવસની થમ ઉજવણી કયારે -ક્યાં કરવામાં અાવી હતી - 10 મે 1998નાં રાેજ મુબ
ં ઇમાં
યાેગ ચળવળનાં ાપક કાેણ છે જે ભારતમાં ફે િમલી ડાૅક્ટર છે - ડાૅક્ટર મદન કટારીયા

િદવસ છે - ચુનીલાલ વધર્માન શાહ

ાેજ શહે ર કઈ નદી િકનારે અાવેલું છે - ગંગા
ાેજને અ ર માટે કયું ખાસ સ ાન અપાયું છે - િજયાેગ્રાિફક ઈિ કે શન (GI)

ેસ

તં તા િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - 3 મે
ેસ

તં તા િદવસ ઊજવવાની જાહે રાત કરી હતી - સંયક્ત
ુ રા ની સહસં

68.
69.

રા ીય સ
ે િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - 16 નવે ર
પ કાર ક્ષે નાે િવ નાે સાૈથી િતિ ત પુર ાર કયાે છે - પુિલ ઝર પુર

70.

અાંતરરા ીય સૂયર્ િદવસ કયારે ઉજવવામાં અાવે છે - 3 મે

71.
72.
73.

અાંતરરા ીય સૂયર્ િદવસ ઉજવવાની શરૂઅાત ક્યારે કરવામાં અાવી - 3 મે 1978
ભારતની સવર્ થમ િફ દાદાસાહે બ ફાળકે ની 'રાજા હિર ં '! કયારે રીલીઝ થઇ હતી - 3જી મે, 1913
મે-2021માં કાેરાેના સંક્રમણને કારણે BCCI દ્વારા IPLની કે ટલામી િસઝન માેકૂફ રાખવામાં અાવી – 14

ાે

ાર

74.
75.

BCCIના વતર્માન વાઇસ ેિસડ નું નામ જણાવાે - રાજીવ શુક્લા
મે-2021માં યાેજાયેલી ભારત-િ ટન વ ેની વ ુર્અલ સિમટમાં િ ટને ભારત સાથે કે ટલા પાઉ ના

76.

કરી છે – અંદાજે અેક અબજ પાઉ
મે-2021માં યાેજાયેલી ભારત-િ ટન વ

ેની વ

ા યુને

ાપાર રાેકાણના સાેદાની જાહે રાત

ુર્અલ સિમટમાં બંને દેશના PM દ્વારા અાગામી 10 વષર્ માટે કયાે રાેડ મેપ લાે ચ કરાયાે -

રાેડ મેપ 2030
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77.

મે-2021ની િ

78.
79.

મે-2021માં ભારતમાં થમવાર ક્યા પાકર્ માં 8 િસંહ કાેરાેનાથી સંક્રિમત થયા હતા - નહે રુ િજઅાેલાેજીકલ પાકર્ -હૈ દરાબાદ
મે-2021માં નહે રુ િજઅાેલાેજીકલ પાકર્ માં થમવાર િસંહાે કાેરાેનાથી સંક્રિમત થતા કયા મં ાલય દ્વારા ભારતના તમામ નેશનલ પાકર્ અને
અ ાર યને બંધ કરવાનાે અાદેશ કયાેર્ હતાે - કે ીય પયાર્વરણ મં ાલય
મે-2021માં ભારતમાં થમવાર નહે રુ િજઅાેલાેજીકલ પાકર્ માં 8 િસંહ કાેરાેનાથી સંક્રિમત થયા હતા અે ઘટનાની તપાસ કઈ સં ા દ્વારા

80.

િતઅે ભારત અને િ ટન બંને દેશ વ

ે કે ટલા પાઉ નાે

ાપાર થાય છે - 23 અબજ પાઉ

કરાશે - CCMB
81.
82.

CCMB સં ાનું િવ તૃત નામ જણાવાે – સે ર ફાેર સે લ
ુ ર અે માૅલક્ય
ે ુલર બાયાેલાેજી
સે ર ફાેર સે ુલર અે માૅલેક્યુલર બાયાેલાેજી સં ા ક્યાં અાવેલી છે – હૈ દરાબાદ

83.

મે-2021માં ભારતમાં કયા

84.
85.

મે-2021માં હૈ દરાબાદમાં કાેરાેનાનાે કયાે નવાે ેન જાેવા મ ાે જે 15 ગણાે વધુ ચેપી છે - AP ેન KN440
મે-2021માં હૈ દરાબાદમાં જાેવા મળેલા કાેરાેનાનાે નવાે AP ેન KN440 કઈ સં ાના વૈજ્ઞાિનકાે દ્વારા શાેધાયાે - સે ર ફાૅર સે
અે માેિલક્યૂલર બાયાેલાેજી

86.
87.

કાેરાેના સામે લડવા અારાેગ્ય ક્ષે ે RBI દ્વારા મે-2021માં કુલ કે ટલા કરાેડનું િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજ જાહે ર કરાયુ - રૂ. 50 હજાર કરાેડ
કાેરાેના સામે લડવા RBI દ્વારા અારાેગ્ય ક્ષે ે જાહે ર કરે લા િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજનાે સમયગાળાે જણાવાે - 3 વષર્

88.
89.

અારાેગ્ય ક્ષે ે જાહે ર કરે લા િલિક્વિડટી િવ ાે પેકેજનાે લાભ લેવા બે ાેઅે કઈ બૂક બનાવી પડશે – કાેિવડ લાેન બૂક
RBIની જાહે રાત મુજબ કે ટલા કરાેડની લાેન ધરાવતા િક્તગત, નાના િબઝે નસ અને MSMEને લાેન િર ક્ચર કરી અાપવામાં અાવશે

ળે કાેરાેનાનાે નવાે

ેન જાેવા મ

ાે જે 15 ગણાે વધુ ચેપી છે - હૈ દરાબાદ
ૂલર

- રૂ. 25 કરાેડ
90.
91.
92.

RBI દ્વારા ાેલ ફાયના બેંકાેને 3 વષર્ સુધી રે પાેરેટના દરે કે ટલા કરાેડનાે િલિક્વિડટી સહયાેગ કરાશે – રૂ. 10,000 કરાેડ
RBI દ્વારા મે-2021માં રા ાેની અાેવર ા ની મયાર્દા 36 િદવસથી વધારીને કે ટલી કરાઈ - 50 િદવસ
દેશમાં કાેરાેનાને સંબંિધત હે કે ર ઇ ા ક્ચર અને સેવાઅાે ઊભી કરવા માટે તા ાિલક અાિથર્ક સહાયને વેગ અાપવા ભારતીય

93.

િરઝવર્ બે ે 31 માચર્ 2022 સુધી ચાર ટકાના રે પાે રે ટ પર 3 વષર્ માટે કે ટલા કરાેડની િલિક્વિડટી િવ ાે શરૂ કરી છે - રૂ.50,000 કરાેડ
RBI દ્વારા મે-2021ની િ િતઅે KYCની મુદત કે ટલી વધારી - 31 િડસે ર 2021

94.
95.
96.

તાજેતરમાં કાેપાેર્રેટ મં ાલયે કાેિવડ કે ર પાછળ ખચર્ કરતી કં પનીની સહાય કયા ફં ડ હે ઠળ લેવાની જાહે રાત કરાઈ છે - CSR
કાેરાેના સારવાર માટે વપરાતા CCCનાે િવ તૃત અથર્ જણાવાે – કાેિવડ કે ર સે ર
CSRનાે િવ તૃત અથર્ જણાવાે - કાેપાેર્રેટ સાેિશયલ િર ાેિ િબિલટી

97.
98.
99.

સુ ીમ કાેટેર્ મહારા માં કયા સમુદાયના લાેકાેને અાપેલી અનામત તાજેતર મે-2021માં ગેરબંધારણીય ઠે રવી છે – મરાઠા સમુદાય
વષર્ 2018માં મહારા માં મરાઠી સમુદાયના લાેકાેને શૈક્ષિણક સં ાન અને સરકારી નાેકરીઅાેમાં કે ટલા ટકા અનામત અાપી હતી - 16
સુ ીમ કાેટર્ના િનણર્ય મુજબ મહારા સરકાર દ્વારા ઘડાયેલાે કાયદાે અનામતની મયાર્દા 50 ટકા વધે તાે બંધારણના કયા અાિટર્કલનું

ઉ ંઘન થાય છે - 14 અને 15
100. મહારા માં મરાઠી સમુદાયને અનામત અા ા બાદ રા

માં અનામત કે ટલા ટકાઅે પહાેંચી હતી - 68

101.

મહારા માં મરાઠીઅાેને અાપેલી 16 ટકા અનામત ગેરબંધારણીય છે તેવાે ચૂકાદાે અાપનાર સુ ીમ કાેટર્ના બંધારણીય બેચના સ ાેના
નામ જણાવાે - જિ સ અશાેક ભૂષણ, જિ સ અેલ નાગે ર રાવ, જિ સ અેસ અ ુલ નઝીર, જિ સ હે મંત ગુ ા, જિ સ રવી ભટ્ટ
102. મે-2021માં પિ મ બંગાળના મુખ્યમં ી તરીકે સતત ીજીવાર કાેણે શપથ ગ્રહણ કયાર્ - મમતા બેનરજી

103. તૃણમુલ કાેંગ્રેસ પક્ષના વડાનું નામ જણાવાે - મમતા બેનરજી
104. પિ મ બંગાળના વતર્માન રા પાલનું નામ જણાવાે - જગદીપ ધનખડે
105. G-7 સિમટ 2021 અંતગર્ત િવદેશ ધાનાેની કયા ળે િશખર મં ણા યાેજાઈ – લંડન
106. G-7નાે અથર્ જણાવાે - ગ્રુપ અાેફ સેવન
107. વ ર્ અ મા ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 5 મે
108. વ ર્ અ મા ડે 2021ની થીમ જણાવાે - Uncovering Asthma Misconceptions'
109. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે ધારાસ ાેને મળતી વાિષર્ક રૂ 1.5 કરાેડની ગ્રા માંથી કે ટલી ગ્રાંટ ફરિજયાત અારાેગ્યના સાધનાે માટે
વાપરવી પડશે તેવાે િનણર્ય કરાયાે - રૂ. 50 લાખ
110.

અગાઉ ગુજરાતના ધારાસ

ાેને મળતી વાિષર્ક રૂ 1.5 કરાેડની ગ્રા માંથી કે ટલી ગ્રાંટ ફરિજયાત અારાેગ્યના સાધનાે માટે વાપરવી પડતી

111.

હતી - રૂ. 25 લાખ
મે 2021માં ગુજરાત સરકારના ક્યા પૂવર્ નાણામં ીનું 97 વષર્ની વયે િનધન થયુ હતુ - તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહ

112.
113.

સાૈરા
સાૈરા

સમાચાર અખબારના ાપકનું નામ જણાવાે - તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહ
સમાચાર અખબાર સાૈ થમ ક્યા શહે રમાંથી િસદ્ધ થતુ હતુ – ભાવનગર
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114.

તાજેતરમાં જેનું િનધન થયું અેવા કાેંગ્રેસ પક્ષના તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહનું ઉપનામ જણાવાે - તાપ કાકા

115.
116.
117.

તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહે કઈ યુિનવિસર્ટીની ાપનામાં સાૈથી મહTની ભૂિમકા ભજવી હતી - ભાવનગર યુિનવિસર્ટી
તાપભાઈ તારાચંદભાઇ શાહનાે જ ક્યાં-ક્યારે થયાે હતાે - કાનપર, િજ.ભાવનગર તથા તા. 20/12/1924
કયા વષેર્ તાપભાઈ શાહે ભા ર ગ્રુપના ત ાલીન ચેરમેન રમેશજીની સાથે મળીને સાૈરા સમાચારનું િદ ભા ર સાથે જાેડાણ કયુર્ં
હતુ - વષર્ 2004

118.

મે 2021માં ઉતરાખંડ સરકાર તથા કે

119.

ાટર્-અા ાિ ક શહે ર તરીકે િવકસાવાશે - રૂ.100 કરાેડ
મે 2021માં કયા ળેથી પૃ ી પરના સાૈથી જૂના ાણીઅાેના અિ મ મળી અા

120. પૃ
121.
122.
123.

ીય પે ાેિલયમ મં ાલય વ

ી પરના સાૈથી જુના બહુકાેષીય ાણીનું નામ જણાવાે – િડિક

ે થયેલી સમજૂિત અનુસાર કે ટલા રૂિપયાના ખચેર્ બદરીનાથ ધામને
દેશ)

મે 2021માં મ
દેશના ભીમબેટકામાં મળી અાવેલા બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાના કે ટલા લાંબા અિ મ મળી અા ા હતા - 17 ઇચ
બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાનું થમ અિ મ કઈ પવર્તમાળામાંથી મળી અા ા હતા - દિક્ષણ અાે ેિલયાના િફિલિ ુ સર્ પવર્તમાળા
બહુકાેષીય ાણી િડિક ાેિનયાનું થમ અિ મ કયા વષેર્ મળી અા ા હતા - વષર્ 1947

124. મે 2021માં કઈ સં ાઅે મ
દેશના ભીમબેટકામાં બહુકાેષીય ાણી િડિક
અાેફ ઇિ યા, નાગપુર(મહારા )
125.

ા હતા - ભીમબેટકા (મ

ાેિનયા

ાેિનયાના અિ મ શાે

ા હતા - િજયાેલાેિજકલ સાેસાયટી

મે 2021માં કયાે દેશ 12 થી 15 વષર્ની વયના બાળકાે માટે વેિક્સનેશનને મંજૂરી અાપનાર િવ નાે થમ દેશ અને વેિક્સનની કં પનીનું નામ
– કે નેડા અને ફાઈઝર

126. ગાંધીવાદી, સમાજ સેવક અને નારી શિક્ત માટે જીવન અાપનાર મૃદુલાબેન સારાભાઈનાે જ

િદવસ જણાવાે - 06.05.1911

127. ગાંધીવાદી, સમાજ સેવક અને નારી શિક્ત માટે જીવન અાપનાર મૃદુલાબેન સારાભાઈનાે જ કયાં થયાે હતાે- અમદાવાદ
128. અમદાવાદમાં અાવેલી
ાેિતસંઘ અને િવકાસ ગૃહને વધુ મજબૂત બનાવવામાં સાૈથી મહ નું દાન અાપનારનું નામ જણાવાે મૃદુલાબેન સારાભાઈ

129.

ભારતમાં કાેરાેના બાદ સાજા થયેલા દદીર્અાેમાં કયાે અેક ગંભીર રાેગ જાેવા મળી રહ્યાે છે જેના માટે નીિત અાયાેગ દ્વારા મે 2021માં ખાસ
માગર્દિશર્કા બહાર પાડવામાં અાવી છે - ક
ુ ાેરમાઇકાેિસસ

130.
131.

' ુકાેરમાઇકાેિસસ રાેગ' અ કયા નામે અાેળખાય છે - લેક ફં ગસ અથવા ઝાયગાેમાઇકાેિસસ
અાંતરરા ીય વેપાર અને ફાેરેન અેક્સચે જ વહારાે સેટલ કરવા માટે કયા ખાસ અેકાઉ નાે ઉપયાેગ કરવામાં અાવે છે -ના ાે બે
અેકાઉ

132.
133.
134.

ભારતની બેંકાે અ દેશની બેંકાેમાં તે દેશની કર ીમાં સંચાિલત થતાં બેંક અેકાઉ
મે 2021માં તિમલનાડુના મુખ્યમં ી તરીકે કાેને શપથ ગ્રહણ કયાર્ - અેમ કે ાિલન
તિમલનાડુના મુખ્ય પક્ષ DMKનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િવડ મુને કઝગમ

135.
136.
137.
138.
139.

કયા નામે અાેળખાય છે - ના ાે બે

તિમલનાડુના વતર્માન મુખ્યમં ી અેમ કે ાિલનનું અાખું નામ જણાવાે - મુથવ
ુ લ
ે કરુણાિનિધ
તિમલનાડુના વતર્માન રા પાલનું નામ જણાવાે-બનવારીલાલ પુરાેિહત

અેકાઉ

ાિલન

મે-2021માં કાેણે ચાેથીવાર પુડુચેરીના મુખ્યમં ી તરીકે શપથ લીધા - અેન. રં ગા ામી
મે-2021માં ચાેથીવાર પુડુચેરીના મુખ્યમં ી તરીકે શપથ લેનારા અેન. રં ગા ામીનાે પક્ષ જણાવાે - અેન. અાર. કાેંગ્રસ
ે
પુડુચેરીના વતર્માન લે ન ગવનર્રનું નામ જણાવાે - તિમલસાઈ સાૈંદરરાજન

140. મે-2021માં ક્યા જાણીતા સંગીતકારનું 93 વષર્ની વયે મુંબઈમાં િનધન થયુ - વનરાજ ભાિટયા
141. જાણીતા સંગીતકાર વનરાજ ભાિટયાનાે જ ક્યાં-ક્યારે થયાે હતાે - 31 મે 1927 તથા મુબ
ં ઈ
142. સંગીતકાર વનરાજ ભાિટયાને સંગીતનાે રા ીય અેવાેડર્ કયા વષેર્ મ ાે હતાે – વષર્ 1998
143. સંગીતકાર વનરાજ ભાિટયાને પદ્મ ી અેવાેડર્ કયા વષેર્ મ ાે હતાે – વષર્ 2012
144. કિવવર રિવ નાથ ટાગાેરનાે જ ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે - 7 મે 1861 તથા કાેલક ા

145. કિવવર રિવ નાથ ટાગાેરે ક્યા બે દેશના રા ગીતાેની રચના કરી હતી - ભારત અને બાંગ્લાદેશ
146. રિવ નાથ ટાગાેરને ક્યા મહાકા માટે ક્યા વષેર્ ભારતનાે સાિહ ક્ષે નાે સવાેર્ નાેબલ પુર
1913
147.

ગુજરાતી તળપદા સજર્ક ી પ

ાલાલ પટેલનાે જ

ાર મ

ાે હતાે - ગીતાંજિલ તથા વષર્

િદવસ જણાવાે - 07 મે 1912

148. પ
149. પ

ાલાલ પટેલનાે જ ક્યાં થયાે હતાે - માંડલી, ડં ુ ગરપુર (રાજ ાન)
ાલાલ પટેલની અગ ની કૃિતઅાેના નામ જણાવાે- મળેલા જીવ, માનવીની ભવાઈ, પાનેતરના રં ગ, વા કના કાંઠે, સુરિભ, ભાગ્યના
ભેરુ, બંધાણી
150. ગુજરાતી સાિહ કાર પ ાલાલ પટેલને કયા વષેર્ "જ્ઞાનપીઠ અેવાેડર્"થી સ ાિનત કરાયા – વષર્-1985
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151.

ગુજરાતી સાિહ કાર પ

ાલાલ પટેલને વષર્ 1985માં કયા સજર્ન માટે "જ્ઞાનપીઠ અેવાેડર્" અાપવામાં અા

152.
153.

નવલકથા
વ ર્ અે લેિટક ડે ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 7 મે
મે 2021માં ી િદ
જીવન સાં ૃ િતક સંઘ, િશવાનંદ અા મ- અમદાવાદના કયા
અ ા ાનંદજી

154. 'ગીતા નવનીતમ' પુ તકના લેખક જેને વષર્ 2003માં ગુજરાતી સાિહ
ામી અ ા ાનંદજી
155. ભારતમાં અાેિક્સજનના સમાન િવતરણ અને
નેશનલ ટા

વ

ાે હતાે – માનવીની ભવાઈ

મુખનું િનધન થયું -

પિરષદ દ્વારા મહિષર્ અરિવંદ ગાે

ા માટે સુ ીમ કાેટર્ દ્વારા મે 2021માં કઈ નવી

ાન-યાેગગુરૂ

ામી

મેડલ અેવાેડર્ અપાયાે હતાે -

વ

ાની રચના કરવામાં અાવી છે -

ફાેસર્

156. અાેિક્સજનના િવતરણ માટેની નેશનલ ટા ફાેસર્માં કુલ કે ટલા સ ાેની ભારતભરમાંથી પસંદગી કરવામાં અાવી છે - 10 િન ાત
તબીબાે અને 2 IAS, કુલ- 12
157. અાેિક્સજનના િવતરણ માટેની નેશનલ ટા ફાેસર્માં કયા કયા િન ાતાેનાે સમાવેશ થાય છે – ડાે. ભાબાતાેષ િબ ાસ, ડાે. દેિવ ર િસંહ
રાણા, ડાે. દેવી સાદ શેટ્ટી, ડાેં. ગગનદીપ કાંગ, ડાે. જે વી પીટર, ડાે. નરેશ ેહાન, ડાે, રાહુલ પંિડત, ડાે. સાૈિમ રાવત, ડાે. િશવકુમાર સિરન, ડાે.
ઝિરર ઉદવાિડયા, કે ીય અારાેગ્ય મં ાલયના સિચવ અને કે સરકારના કે િબનેટ સિચવ
158. મે 2021માં નેપાળની કઈ મિહલા પવર્તારાેહકે સાૈથી વધુ 25 વખત માઉ
રીતા શેરપા
159.

અેવરે

મે 2021માં DRDO દ્વારા શાેધાયેલી કાેરાેનાની કઈ દવાની ભારતમાં ઈમરજ

સર કરવાનાે પાેતાનાે જ િવ રે કાેડર્

ેક કયાેર્ - કામી

ી ઉપયાેગની DCGIઅે મંજૂરી અાપી છે - 2 DG

160. 2 DG દવાનું િવ તૃત નામ જણાવાે- ટુ ડીઅાેિક્સ-ડી-ગ્લુકાેઝ
161. 2 DG દવા કાેરાેનાના દદીર્અાેને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે - વાયરસની રાેકીને અાેિક્સજનમાં વધારાે કરે છે
162. 2 DG દવાના ઉ ાદનની કઈ કં પનીને જવાબદારી અપાઇ છે - ડાૅ.રેડ્ડી લેબાેટરીઝ- હૈ દરાબાદ

163. મે 2021માં ભારત અને EUના 27 દેશ વ ે 8 વષર્ બાદ કયા ક્ષે ે સફળ વાટાઘાટાેનાે ારં ભ થયાે છે - મુક્ત વેપાર
164. ભારત અને EUના 27 દેશ વ ે મુક્ત વેપાર સમજૂતી સાૈ થમ કયા વષેર્ થઈ હતી - 2007

165. 'વ ર્ થેલેસેિમયા ડે ' ક્યારે ઉજવાય છે - 8 મે
166. વ ર્ થેલેસેિમયા ડે -2021ની થીમ જણાવાે- 'ADDRESSING HEALTH INEQUALITIES ACROSS THE GLOBAL THALASSEMIA
COMMUNITY'
167. વ ર્ થેલેસેિમયા ડે ક્યા વષર્થી ઉજવાય છે - 1994
168. દર વષેર્ 8મી મેના રાેજ કાેની યાદમાં રે ડક્રાેસ િદવસ ઉજવાય છે - રે ડક્રાેસના
169. રે ડક્રાેસ ડે નાે થમ ારં ભ જણાવાે – તા. 8 મે 1948

ાપક હે નરી ડ ના જ િદનની યાદમાં

170.
171.

‘કયા િસદ્ધ શાTીય સંગીતકાર ‘ઠુમરીના રાણી’ તરીકે અાેળખાય છે – િગરીજા દેવી
િસદ્ધ શાTીય સંગીતકાર િગરીજા દેવીનાે જ િદવસ જણાવાે - 8 મે 1929

172.
173.
174.

િસદ્ધ ગુજરાતી સાિહ કાર ુવ ભટ્ટનાે જ િદવસ જણાવાે – 8 મે 1947
ગુજરાતી ભાષાની ‘સમુ ાિ કે ’, ‘ત મિસ’ અને ‘અ િપ’ નવલકથાના લેખકનું નામ જણાવાે– વ
ુ ભટ્ટ
ગુજરાતી િફ રે વાને કયાે મહ નાે અેવાેડર્ મ ાે હતાે - રા ીય િફ અેવાેડર્

175.
176.
177.

રા ીય િફ અેવાેડર્ િવજેતા ગુજરાતી િફ રે વા કઈ નવલકથા પરથી બનાવવામાં અાવી છે - ‘ત મિસ’
ગુજરાતી કિવ ુવ ભટ્ટના કયા કિવતા સંગ્રહને ગુજરાતી સાિહ પિરષદનાે અેવાેડર્ મ ાે છે - ‘ગાય તેનાં ગીત’
ભારત સિહત િવ માં ગીતા-ઉપિનષદનું જ્ઞાન વહેં ચવા માટે િચ ય િમશનના 300થી વધુ કે ની
ાપના કાેણે કરી હતી -

178.

િચ યાનંદજી
ામી િચ યાનંદજીનાે જ

179.

ક્યારે અને ક્યાં થયાે હતાે – તા. 8મી મે-1916 અને કે રળના અેનાર્કુલમ

મે 2021માં કાેરાેના દદીર્અાે માટે કઈ સં ા દ્વારા મા રૂિપયા અેક લાખની િકં મતના અાેિક્સજન કાે
- VSSC (ISRO), િથરુવનંતપુરમ્
180. VSSCનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િવક્રમ સારાભાઈ ેસ સે ર
181.

મે 2021માં િવક્રમ સારાભાઈ

ામી

ેટરવાળા વેિ લેટર િવકસાવાયા

ેસ સે ર VSSC (ISRO) દ્વારા કાેરાેના દદીર્અાે માટે રૂિપયા અેક લાખની િકં મતના અાેિક્સજન

કાે
ેટરવાળા વેિ લેટર િવકસાવાયા તેના નામ જણાવાે - ાણ, વાયુ અને
182. અેિ લ-મે 2021માં WHO દ્વારા ભારતભરમાં બીજી લહે ર માટે કયા વેિરઅે ને જવાબદાર ગણા
183. B.1.617 વેિરઅ સાૈથી પહે લાં કયારે જાેવા મ ાે હતાે - અાેક્ટાેબર 2020
184. અમેિરકા અને િ ટન સિહતના સંખ્યાબંધ દેશાેઅે કયા વેિરઅ ને િચંતાજનક વેિરઅ

ાે છે - B.1.617

જાહે ર કયાેર્ છે - B.1.617
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185. મે 2021માં અાેિડશાના ક્યા ખ્યાત મૂિતર્કાર, પદ્મિવભૂષણ, પદ્મભૂષણ, પદ્મ ી તેમજ રા

સભાના સાંસદનું િનધન થયુ હતુ - રઘુનાથ

માેહપા ા
186. અાેિડશાના ખ્યાત મૂિતર્કાર રઘુનાથ માેહપા ાનાે જ ક્યારે થયાે હતાે - 1943
187. મે 2021માં વે ઈિ ઝના કયા ટાપુ પર વાળામુખી ફાટ્યાે હતાે જેમાં સ ર વાયુ-રાખ સાથે સાેનું પણ વર
188. મે 2021માં વે ઈિ ઝના સે િવ ેટ ટાપુ પર વાળામુખી ફાટ્યાે હતાે તેનું નામ જણાવાે – લા શાેફરેર
189.

ે ચ ભાષામાં શાે ફરે રનાે શાે અથર્ થાય છે - સ

ું હતું - સે

િવ

ટ
ે

ર

190. મે 2021માં મેિ ડ અાેપન 2021 િવજેતા ખેલાડી-દેશનું નામ જણાવાે - અેલેના સબાલે ા તથા બેલારુસ
191. મે 2021માં મેિ ડ અાેપન 2021 ઉપિવજેતા ખેલાડી-દેશનું નામ જણાવાે - અ લેગ બાટીર્, અાે ેિલયા
192.

મેિ ડ અાેપન 2021ના યજમાનનું નામ જણાવાે - મેિ ડ,

ેન

193. સમગ્ર િવ માં મે માસના બીજા રિવવારને કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - મધસર્ ડે
194. "મધસર્ ડે "ની સાૈ થમ ઉજવણીનાે ારં ભ કયા વષેર્ કયા દેશમાં થયાે હતાે- 1914- અમેિરકા
195. ભારત સેવક અેવા "ગાેપાલ કૃ
ગાેખલે"નાે જ િદવસ જણાવાે- 9 મે 1866

196. ભારતના નાયક અેવા ગાેપાલ કૃ
ગાેખલેનાે જ ક્યાં થયાે હતાે- કાેથાપુર, મહારા
197. ગાેપાલ કૃ
ગાેખલે "ભારત સેવક સમાજ"ની ાપના કયા વષેર્ કરી હતી- 1904
198. ગુજરાતી સાિહ કાર ઈ ર પેટલીકરનાે જ િદવસ જણાવાે- 09.05.1916
199. ગુજરાતી સાિહ કાર ઈ ર પેટલીકરનાે જ કયાં થયાે હતાે - પેટલાદ તાલુકાના પેટલી ગામે
200. ગુજરાતી સાિહ કાર ઇ રભાઇ માેતીભાઈ પટેલનું ઉપનામ જણાવાે- "ઈ ર પેટલીકર"
201. જ ટીપ- નવલકથા અને લાેહીની સગાઈ જેવી ટૂંકી વાતાર્ના લેખક જણાવાે- ઈ ર પેટલીકર
202. સાિહ કાર ઈ ર પેટલીકરને કયા વષેર્ "રણિજતરામ સુવણર્ચં ક" અેવાેડર્ અપાયાે હતાે- 1961
203. મે 2021માં ગુજરાતમાં થમવાર કયા અેિમશન નાે ર્ ધરાવતી 101 અેસટી બસાેનુ મુખ્યમં ી ી િવજયભાઈ રૂપાણીના હ તે ઈ-લાેકાપર્ણ

કરાયું હતુ - BS-6
204. અાેછી મા ામાં દુષણ ફે લાવતી પયાર્વરણ િ ય બસને કયા નાે

ર્ ધરાવતી બસ તરીકે અાેળખવામાં અાવે છે - BS-6 અેિમશન નાે

205. ગુજરાતના વતર્માન વાહન વહાર મં ીનું નામ જણાવાે - અાર.સી. ફળદુ
206. મે 2021માં કયા ગુજરાતી કિવ, િવવેચક, િનબંધકાર, વાતાર્કાર અને ગુજરાતી સાિહ
પરીખ

ર્

પિરષદના પૂવર્ મુખનું િનધન થયું હતુ - ધીરુભાઈ

207. ગુજરાતી સાિહ કાર ધીરુભાઈ પરીખનાે જ ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા. 31 અાેગ 1933 તથા િવરમગામ
208. ગુજરાતી સાિહ કાર ધીરુભાઈ પરીખ ક્યા સામિયકના તં ી પદે સેવા અાપી હતી - ગુજરાતી કિવતાના િદ્વમાિસક “કિવલાેક”' તથા “કુમાર”
સામિયક
209. ગુજરાતી સાિહ કાર ધીરુભાઈ પરીખને કયા વષેર્ કુમાર ચં ક અેવાેડર્થી સ ાિનત કરાયા હતા - 1971
210. તા. 10 મે 2021ની િ િતઅે ફક્ત 114 િદવસમાં કે ટલા લાેકાેને કાેરાેના રસીકરણ મામલે સમગ્ર િવ માં ભારત સાૈથી ઝડપી દેશ બ
211.
212.

ાે હતાે

- 17 કરાેડ
તા. 10 મે 2021ની િ િતઅે 17 કરાેડ લાેકાેને કાેરાેના રસી અાપવા માટે અમેિરકા તથા ચીનને કે ટલા િદવસાે લાગ્યા હતા – 115 તથા 119
મે 2021માં અાસામના 15માં મુખ્યમં ી તરીકે કાેણે શપથ લીધા હતા - હે મંત િબ ા સરમા

213. અાસામના વતર્માન રા પાલનું નામ જણાવાે - જગદીશ મુખી
214. અાસામના વતર્માન રાજધાનીનું નામ જણાવાે - િદસપુર
215. મે મેિ ડ અાેપન-2021 િવજેતા ખેલાડી અને દેશનું નામ જણાવાે - અેલેકઝા ર ઝે વરેવ તથા જમર્ની
216. મે
217. િવ

મેિ ડ અાેપન-2021 ઉપ િવજેતા ખેલાડી અને દેશનું નામ જણાવાે - માિતયાે બેરેટીની, ઈટાલી
વાસી પક્ષી િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે – 8 મે

218. િવ
વાસી પક્ષી િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - Sing, Fly, Soar-Like a bird !
219. કઈ વૈિ ક સં ા દ્વારા પક્ષીઅાે અંગે જાગૃિત વધે અે માટે િવ
વાસી પક્ષી િદવસની ઉજવણી કરાઈ છે - સંયક્ત
ુ રા સંઘ
220. મે 2021માં WHO દ્વારા કાેરાેના વાયરસના ક્યા ભારતીય વેિરઅ ને ગ્લાેબલ ક નર્ અેટલે કે વૈિ ક િચંતાના િવષય તરીકે વગીર્કૃત
જાહે ર કરાયાે - B.1.617
221. કાેરાેના વાયરસના ભારતીય વેિરઅ B.1.617ની ભારતમાં સાૈ થમ કયારે અાેળખ થઈ હતી - અાેકટાેબર 2020
222. વૈિ ક સં ા WHOનું િવ તૃત નામ જણાવાે - વ ર્ હે અાેગેર્નાઈઝે શન
223. વ ર્ હે અાેગેર્નાઈઝે શનનું વડુ મથક ક્યાં અાવેલુ છે - િજિનવા
224. તાજેતરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર ચીનની અંદાજે કુલ વસતી જણાવાે - 141 કરાેડથી વધુ
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225. તાજેતરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર ચીનનાે વસતી વૃિદ્ધદર કે ટલાે રહ્યાે - શૂ

ની નજીક

226. તાજેતરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર ગત 10 વષર્માં ચીનની વસતીમાં કે ટલા ટકાનાે વધારાે થયાે - 5.38
227. તાજેતરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર વષર્ 2010ની તુલનાઅે ચીનની વસતીમાં અાશરે કે ટલાે વધારાે થયાે - 7
કરાેડ 20 લાખ
228. તાજેતરના ચીનની વ તી ગણતરી-2020નાં અાંકડા અનુસાર 70 વષર્માં પહે લીવાર ચીનનાે વસતીદર ઘટીને કયા વષર્ના તરે પહાેં ાે 1953
229. સંયુક્ત રા ના જૂન 2019ના િરપાેટર્ મુજબ ભારત ક્યા વષર્ સુધીમાં દુિનયાના સાૈથી વધુ વસતીવાળા દેશ તરીકે ચીનથી અાગળ નીકળી
જશે - 2027
230. તા. 11 મેના રાેજ ભારતમાં કયાે િદવસ ઉજવવામાં અા

ાે - રા ીય ટેકનાેલાેજી િદવસ

231. રા ીય ટેક્નાેલાેજી િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - “Science and Technology for a Sustainable Future”
232. ભારતમાં કઈ ઘટનાની યાદમાં "રા ીય ટેકનાેલાેજી િદવસ"ઉજવવામાં અાવે છે - ભારતે વષૅ 1998માં વડા ધાન અટલ િબહારી વાજપેયીના
નેતૃ માં પાેખરણ ખાતે કરેલું બીજું અણુ પરીક્ષણ

233. ભારતે વડા ધાન અટલ િબહારી બાજપેયી અને વૈજ્ઞાિનક ડાેક્ટર અ ુ લ કલામના નેતૃ માં કરે લા બીજા અણુ પરીક્ષણને કયું નામ
અાપવામાં અા ું હતું - અાેપરે શન શિક્ત
234. તા. 11 મે 2021ના રાેજ અાઝાદ ભારતમાં સાેમનાથ મંિદર િનમાર્ણના કે ટલા વષર્ પૂણર્ થયા - 70
235. તા. 11 મે 1951ના રાેજ કાેના દ્વારા સાેમનાથ મંિદરની ાણ િત ા કરવામાં અાવી હતી - ભારતના થમ રા પિત ડાૅ. રાજે
236.

િસદ્ધ ગુજરાતી જગન મહે તાનાે જ

સાદ

િદવસ જણાવાે- 11 મે 1909

237. ગુજરાતી જગન મહે તાનું ક્ષે જણાવાે – તસવીર કળાના કસબી
238. શાTીય નૃ કાર મૃણાિલની િવક્રમ સારાભાઈનાે જ ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા. 11 મે 1918 તથા કે રળ
239. ભારતના અવકાશ િવજ્ઞાનના િપતામહ તરીકે જાણીતા પદાથર્ િવજ્ઞાની િવક્રમ સારાભાઈના પ ી તથા અાઝાદ િહં દ ફાેજનાં કે ન લ મી
સહગલનાં બહે નનું નામ જણાવાે - મૃણાિલની સારાભાઈ
240. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કયા કાડર્ ધારકાેને કાેરાેના માટે રૂ. 50 હજાર સુધીની મયાર્દામાં ખાનગી હાેિ

ટલમાં સારવારનાે લાભ

અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે - મા-અમૃતમ, મા-વા
અને અાયુ માન ભારત
241. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કાેરાેનામાં મૃ ુ પામેલા શાન ગૃહના કમીર્ના વારસને કે ટલુ વળતર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ - રૂ. 25 લાખ
242. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કાેરાેના સંદભેર્ ક્યા અિભયાનને ાપક િતસાદ મ ા બાદ વધુ પાંચ િદવસ લંબાવાયુ હતુ - ‘મારું ગામ
કાેરાેના મુક્ત ગામ’
243. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ની યાદીમાં કઈ નવી જાિતનાે સમાવેશ કયાેર્ હતાે - ‘‘મારૂ કં ુ ભાર’’
244. ગુજરાતના સામાિજક ાય અિધકારીતા મં ીનું નામ જણાવાે - ઇ રભાઇ પરમાર
245. ગુજરાતના સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ ક ાણના રા
મં ીનું નામ જણાવાે - વાસણભાઇ અાહીર
246. મે 2021માં લક્ષદ્વીપ-અરબ સાગરમાં ઉદભવેલા વાવાઝાેડાનું નામ જણાવાે - તાૈકતે (TAUKTAE)
247. મે 2021માં લક્ષદ્વીપ-અરબ સાગરમાં ઉદભવેલા વાવાઝાેડાને તાૈકતે નામ ક્યા ભાષાનું છે – બમીર્ઝ
248. તાૈકતે વાવાઝાેડાનું નામ કયા દેશે અા ું હતુ - ાનમાર
249. બમીર્ઝ ભાષાના શ તાૈકતેનાે અથર્ જણાવાે - ગરાેળીનું નામ
250. મે 2021માં ભારતમાં થમવાર કઈ દેશી કાેરાેના વેિક્સનને 2 થી 18 વષર્ના બાળકાે ઉપર િક્લિનકલ ાયલને મંજૂરી અપાઈ - ભારત
બાયાેટેકની કાેવિે ક્સન
251. મે 2021માં ભારતમાં થમવાર ભારત બાયાેટેકની
દેશી કાેરાેના વેિક્સન કાેવેિક્સનને 2 થી 18 વષર્ના બાળકાે ઉપર િક્લિનકલ
ાયલને કાેના દ્વારા મંજૂરી અપાઈ - ગ્સ રે ગ્યુલટ
ે રી, ભારત સરકાર
252. મે 2021માં કે સરકાર દ્વારા બેટરી ઇિક્વપમે ઉ ાદન માટે કે ટલા રૂિપયાની PLI
253. PLIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાેડક્શન િલંકડ ઇ
254. UNOના વ ર્ ઇકાેનાેિમક િસ અ
ુ ેશન અે
ાે
છે - 7.5

ીમને મંજૂરી અાપી - રૂ. 18100 કરાેડ

િે વ
ેક્ટ િરપાેટર્-2021 મુજબ વષર્ 2021માં ભારતનાે ગ્રાેથ રે ટ કે ટલા ટકા રહે વાની સંભાવના

255. મે 2021માં સંયુક્ત રા ે વષર્ 2021ના ભારતના જીડીપી ગ્રાેથરે ટના અંદાજમાં કે ટલા ટકાનાે વધારાે કયાેર્ - 0.2
256. મે 2021માં સંયુક્ત રા ના અંદાજ મુજબ વષર્ 2021માં વૈિ ક અથર્તં કે ટલા ટકાના દરે િવકાસ કરશે - 5.4
257. ઈઝરાયેલ-પેલે ાઈન બંને દેશાે વ ે 100 વષર્થી ચાલતા િવવાદનું મૂળ કારણ જણાવાે – જેરુસલેમ
258. જેરુસલેમ કયા ધમર્ના લાેકાે માટે અા ાનું કે છે - મુિ લમ, ઇસાઇ અને યહૂદી
259. મુિ લમાેની મા તા અનુસાર કઈ જગ્યાઅેથી પયગંબર માેહ દે ગર્ની યા ા કરી હતી - જેરુસલેમની અલ-અક્સા મિ
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260. કયા દેશે 1967ના યુદ્ધમાં જીત પછી સમગ્ર પૂવર્ જેરુસલેમ પર કબજાે કરી જેને તેમની રાજધાની માને છે – ઇઝરાયેલ
261. હાલમાં
ાં ઇઝરાયેલ છે ાં અેક સમયે તુકીર્નું શાસન હતું જેને કયુ સા ા
કહે વાય છે - અાેટાેમાન
262. યુઅેન દ્વારા કયારે પેલે ાઇનને અરબ રા
તથા ઇઝરાયેલ અેમ બે ભાગમાં વહે ું હતુ - તા. 29 નવે ર 1947
263. ઘઉં ઉ ાદનની વૈિ ક િ િત-2021 અંતગર્ત સાૈથી વધુ ઘઉં ઉ ાિદત કરતા િવ ના થમ ણ દેશાેના નામ જણાવાે - ચીન : 1.32 કરાેડ
ટન, ભારત : 1.10 કરાેડ ટન તથા USA
264. ઘઉં ઉ ાદનની વૈિ ક િ િત-2021 સાૈથી વધુ ઘઉં ઉ ાિદત કરતા ભારતના રા ાે જણાવાે – ઉ ર દેશ, મ
દેશ, પંજાબ, હિરયાણા,
રાજ ાન, િબહાર, ગુજરાત તથા મહારા
265. સમગ્ર િવ માં "અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 12 મે
266. "અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - A Vision for Future healthcare
267. સમગ્ર િવ માં "અાંતરરા ીય નસર્ િદવસ" કાેના યાદમાં ઉજવવામાં અાવે છે - થમ નસર્ લાેરે
268. થમ નસર્ લાેરે નાઈિટંગલનાે જ
કયા દેશમાં થયાે હતાે – ઇટાલી ( લાેરે શહે ર)
269. થમ નસર્ લાેરે નાઈિટંગલ કયા નામથી કયા નામથી ખ્યાત હતા - " લૅડી વીથ ધ લે "

નાઈિટંગલ

270. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈનાે જ િદવસ જણાવાે - 12 મે 1892
271. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈનું અાખું નામ જણાવાે - રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ
272. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈની અા કથાનું નામ જણાવાે - ‘ગઈકાલ’ (1950) અને ‘મ ાહનના મૃગજળ’ (1956)
273. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈને કયા વષેર્ "રણિજતરામ સુવણર્ચં ક" અેવાેડર્ અપાયાે હતાે- 1932
274. યુગમૂિતર્ સાિહ કાર ર.વ. દેસાઈની જાણીતી નવલકથાઅાેના નામ જણાવાે - ‘િદ ચક્ષુ’, ‘ભારેલાે અિગ્ન’, શાૈયર્ તપર્ણ, ઠગ, િક્ષિતજ,
ગ્રામલ મી, અ સરા, જયંત
275. મે 2021માં અવસાન પામનાર ડાૅ. રશીદ મીરનું ક્ષે જણાવાે - સાિહ -ગઝલ
276. ગુજરાત સાિહ અકાદમી તથા ગુજરાતી ગુજરાતી ગઝલ પર PHD કરનાર થમ િરસચર્

ાેલરનું નામ જણાવાે - ડાૅ. રશીદ મીર

277. મે 2021માં અવસાન પામનાર પદ્મભૂષણ ઈ ુ જૈન કયા ગ્રુપના ચેરપસર્ન તરીકે સેવારત હતા - ટાઈ ગ્રૂપ
278. મે 2021માં ફાે ર્ િબઝનેસ મેગેિઝન દ્વારા કયા ખેલાડીને વષર્ 2021માં હાઈઅે પેઇડ અે લેટ જાહે ર કરવામાં અા

ાે છે અને તેની

કમાણી જણાવાે - માશર્લ અાટર્ ફાઈટર કાેનાેર મેકિગ્રગાેર અને રૂ. 1324 કરાેડ
279. વષર્ 2021માં હાઈઅે પેઇડ અે લેટ કાેનાેર મેકિગ્રગાેર કયા દેશનાે વતની છે - અાયલેર્
280. ફાે ર્ િબઝનેસ મેગેિઝન કયા દેશમાંથી િસદ્ધ થાય છે - USA
281. કાેરાેનાના કારણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મે 2021માં કયા ધાેરણના બાેડર્ના િવદ્યાથીર્અાેને માસ માેશનનાે િનણર્ય કરવામાં અા ાે છે 10th
282. કાેરાેનામાં માતા-િપતા ગુમાવનાર િનરાધાર બાળકાેને ગુજરાત સરકાર દ્વારા માિસક કે ટલાે િનભાવ ખચર્ અાપવાનાે તાજેતરમાં િનણર્ય
કરાયાે છે - રૂ. 4000/283. કાેરાેનામાં માતા-િપતા ગુમાવનાર િનરાધાર બાળકાેને ગુજરાત સરકાર દ્વારા તેમની કે ટલી ઉંમર સુધી માિસક િનભાવ ખચર્ અાપવાનાે
િનણર્ય કરાયાે છે - 18 વષર્
284. મે 2021માં BCCI દ્વારા ભારતીય મિહલા િક્રકે ટ ટીમના નવા કાેચ તરીકે કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવી છે - રમેશ પવાર
285. BCCIનું વડુ મથક જણાવાે – મુંબઈ
286. પેલે ાઈનની અાઝાદી માટે કાયર્રત હમાસ સંગઠનનું િવ તૃત નામ જણાવાે - હરકત અલ મુકામાહ અલ ઈ લાિમયા
287. તા. 13 મે ભારતના કયા બે પૂવર્ રા પિતઅાે જ િદવસ છે - ફકરુદીન અલી અેહમદ અને નીલમ સંજીવ રેડ્ડી
288. ભારતના પૂવર્ રા પિત ી નીલમ સંજીવ રે ડ્ડી કે ટલીવાર લાેકસભાના ીકર બ ા હતા - બે વાર

289. વડા ધાન ી માેદી દ્વારા અખા ીજ- અક્ષય તૃિતયાના િદવસે કઈ યાેજના અંતગર્ત ખેડૂતાેના ખાતામાં અાિથર્ક સહાયનાે અાઠમાે હ ાે
જમા કરા ાે - ધાનમં ી િકસાન સ ાન િનિધ યાેજના
290.
291.

ધાનમં ી િકસાન સ ાન િનિધ યાેજના અંતગર્ત ચાલુ વષેર્ અક્ષય તૃિતયાના િદવસે ભારતના કુલ કે ટલા ખેડૂતાેના ખાતામાં કુલ કે ટલી
રકમ જમા કરાઇ - 9.5 કરાેડ અને રૂ.20,000 કરાેડ
ધાનમં ી િકસાન સ ાન િનિધ યાેજનાનાે ારં ભ ક્યારે થયાે હતાે - 24 ફે અ
ુ ારી 2019

292. મે 2021ના IBRDના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં િવ માં સાૈથી વધુ કયા દેશના લાેકાેઅે િવદેશમાંથી પાેતાના દેશમાં નાણા માેક
ભારત
293. મે 2021ના IBRDના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં િવ માં સાૈથી વધુ ભારતીયાેઅે કે ટલા િબિલયન ડાેલર ભારતમાં માેક
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294. મે 2021ના IBRDના અહે વાલ મુજબ વષર્ 2020માં રે િમટે

મેળવનાર િવ ના અગ્રણી દેશાેના નામ અને રકમ જણાવાે - ભારત : 83

િબિલયન ડાેલર, ચીન : 59.9 િબિલયન ડાેલર, મેિક્સકાે : 42.8 િબિલયન ડાેલર, િફલીપાઇ
: 34.9 િબિલયન ડાેલર, ગ્રીસ : 29.9
િબિલયન ડાેલર, પાિક તાન : 26 િબિલયન ડાેલર, ા : 24.4 િબિલયન ડાેલર તથા બાંગ્લાદેશ : 21 િબિલયન ડાેલર
295. 'રે િમટે ' અેટલે શું - અ દેશાેમાં કામ કરતા વાસીઅાે તરફથી પાેતાના મૂળ દેશમાં િવિવધ મા માેથી માેકલવામાં અાવતા નાણા
296. IBRD-વ ર્ બેંકનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઇ રનેશનલ બેંક ફાેર રીક કશન અે ડે વલપમે
297. IBRDનું વડુ મથક જણાવાે - વાેિશંગ્ટન DC,USA

298. ભારતમાં 'ગિહરમાથા સમુ ી અભયાર ય' ક્યાં અાવેલું છે - અાેિડશા
299. 'ગિહરમાથા સમુ ી અભયાર ય' કયા દિરયાઈ જીવ માટે િવ ભરમાં િસદ્ધ છે - કાચબાના માસ નેિ ંગ માટે (તાજેતરમાં 60 લાખ
કાચબાના બ

ાનાે જ )

300. મે 2021માં કે .પી. શમાર્ અાેલીઅે ીજીવાર કયા દેશના PM તરીકે શપથ લીધા - નેપાળ
301. નેપાળના રા પિતનું નામ જણાવાે - િવદ્યાદેવી ભંડારી
302. નેપાળની રાજધાનીનું નામ જણાવાે - કાઠમંડુ

303. મે 2021માં ખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેનું પેઈિ ંગ ‘વુમન સીિટંગ િનયર િવ ાે’ (મેરી થેરેસી)ની કે ટલા રૂિપયામાં હરાજી થઈ હતી રૂ.750 કરાેડ
304. િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેની કયા વષર્નું જાણીતું પેઈિ ંગ ‘વુમન સીિટંગ િનયર િવ ાે’ (મેરી થેરેસી)ની તાજેતરમાં
હરાજી થઈ હતી - 1932
305. િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેનુ વતન જણાવાે -

ૂયાેકર્, USAમાં

ેન

306. િવખ્યાત પેઈ ર પા લાે િપકાસાેનુ જ ક્યા વષેર્ થયાે હતાે - 1881
307. અક્ષય તૃતીયા અથવા અખા ીજ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - વૈશાખ સુદ ીજ
308. ભગવાન ીિવ ુના છઠા અવતાર પરશુરામનાે ાગટય િદવસ(પરશુરામ જયંિત) જણાવાે – વૈશાખ સુદ ીજ
309. છ પિત સંભાજી મહારાજનાે જ િદવસ જણાવાે – વૈશાખ સુદ ીજ
310. તાઉ'તે/તાેકતે વાવાઝાેડાનાે અથર્ જણાવાે - માેટાે અવાજ કરતી જં ગલી ગરાેળી
311.
312.
313.

વષર્ 2021ના થમ વાવાઝાેડાનું નામ જણાવાે- તાઉ'તે /તાેકતે
મે-2021માં િનધન પામેલ ગુજરાતી ભરત દવેનું ક્ષે જણાવાે – રં ગકમીર્, િદગ્દશર્ક લેખક નાટ્યકાર અને િવવેચક
BRICSનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ાિઝલ, રિશયા, ઈિ યા, ચાઈના અને સાઉથ અાિ કા

314.
315.
316.

મે-2021માં ચીનમાં કયા માનવરિહત રાેવરનું મંગળ પર સફળ ઉતરાણ કરાવાયું - ઝં ુ રાેગ
મંગળ ઉપર માનવરિહત રાેવરનું સફળ ઉતરાણ કરાવનાર થમ દેશ – USA (બીજાે ચીન)
ચીનની અવકાશ િવજ્ઞાન સં ાનું નામ જણાવાે - CNSA

317.
318.

CNSAનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ચાઈના નેશનલ શ
ે અેડિમિન ેશન
ઝુરાેંગ રાેવર યાનની કામગીરી જણાવાે - મંગળની ભૂિમ અને હવામાન િવશે સંશાેધન

319. મે 2021માં ભારતીય મૂળના કયા મિહલાની US મુખના વિર સલાહકાર તરીકે િનયુિક્ત કરાઈ - નીરા ટં ડન
320. મે 2021માં િતબેટની ચૂંટાયેલી સરકારના નવા વડા ધાનનું નામ જણાવાે - પે ા સેિરંગ
321. િતબેટની વતર્માન રાજધાનીનું નામ જણાવાે - ાસા
322. િવ પિરવાર િદવસ અને ભારતીય વૃક્ષ િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 15 મે
323. અમર શિહદ સુખદેવ થાપરનાે જ િદવસ જણાવાે - 15 મે
324. કાેરાેના મહામારીથી બચવા ભારતના ગ્રામીણ-અાિદવાસી િવ તારાે માટે કે ના કયા મં ાલય દ્વારા નવી ગાઈડલાઈન જાહે ર કરાઈ - હે
અે ફે મલ
ે ી વે ર
325. કાેરાેના મહામારીથી બચવા ભારતના ગ્રામીણ-અાિદવાસી િવ તારાે માટે જાહે ર કરાયેલી નવી ગાઈડલાઈનમાં મુખ્ય કઈ બાબતાે પર ભાર
મૂકાયાે છે – ગામલાેકાેનું સવેર્લ અને Kિનંગ
326. કાેરાેના મહામારીથી બચવા ભારતના ગ્રામીણ-અાિદવાસી િવ તારાે માટે જાહે ર કરાયેલી નવી ગાઈડલાઈન મુજબ નાેડલ પસર્ન તરીકે કાેણ
કામ કરશે – નસર્ અને હે વકર્ સ
327. કાેરાેના મહામારી સંદભેર્ SARIનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િસિવયર અેક્યુટ રેિ

રે ટરી ઈ ે ક્શન

328. ગ્રામીણ િવ તારાેમાં અારાેગ્ય માટેની કિમટી-VHSNCનું િવ તૃત નામ જણાવાે - િવલેજ હે
329. ભારતની સાૈથી માેટી જગ ાથજીની રથયા ા ક્યાં યાેજાઈ છે – પુરી (અાેિડશા)

સેિનટેશન અે

330. જગ ાથજીની રથયા ા અગાઉ નરે સરાેવરથી કે ટલા િદવસની ચંદન યા ા યાેજાઈ છે – 21
331. મે 2021માં કયા મહાસાગરમાંથી 5,000 ફૂટ ઊંડેથી અબજાે વષર્ જૂના ુટાેિનયમ-244 અાઈસાેટાેપ મળી અા
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332. મે 2021માં 5,000 ફૂટ ઊંડેથી મળી અાવેલા અંદાજે 4.5 અબજ વષર્ જૂના

ુટાેિનયમ-244 અાઈસાેટાેપ કઈ સં

ા દ્વારા શાેધાયા -

અાે ેિલયન િૂ ક્લયર સાય અે ટેક્નાેલાેજી અાેગેર્નાઈઝે શન
333. ભારતમાં "રા ીય ડે ગ્યૂ િદવસ" ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 16 મે
334. ડે ગ્યૂ રાેગનાે વાહક જણાવાે - અેડીસ ઇિજ માદા મ ર
335. અેડીસ ઇિજ માદા મ ર અ કયા નામથી અાેળખાય છે – ટાઈગર

336. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડુ કઈ તારીખે જમીન પર ટકરાયું હતુ – તા. 17 મે 2021

337. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડુ સાૈ થમ કયા િવ તારમાં જમીન પર ટકરાયુ હતુ – દીવથી 20 િક.મી. પૂવર્ િદશા તરફ ઉનામાં
338. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડાની પવનની અંદાજે િત કલાક ઝડપ કે ટલી હતી - 155થી 165 િક.મી. િત કલાક
339. ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડાથી સાૈથી વધુ ભાિવત િજ

ાના નામ જણાવાે - ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, િગર સાેમનાથ અને

કે શાિસત દેશ-દીવ
340. તાઉ’તે/તાૈકતે વાવાઝાેડાથી ભાિવત રા ાેના નામ જણાવાે - કે રળ, કણાર્ટક, ગાેવા, મહારા , ગુજરાત
341. હવામાન ખાતાના જણા ા મુજબ પવનની ઝડપ માણે બંદરાે ઉપર કુલ કે ટલા િસગ્નલાે લગાવવામાં અાવે છે – 12

342. િ િટશ નાૈકાદળના કયા અિધકારીઅે વષર્ 1805માં પવનની ઝડપ મુજબ બંદરાે ઉપર િસગ્નલની િસ મ િવકસાવી હતી - ાિ
ુફાેટેર્

343. પવનની ઝડપ માણે બંદરાે પરના િસગ્નલાેને કયા નામે અાેળખવામાં અાવે છે 344. તા. 17 મે 2021ના રાેજ DRDO દ્વારા કાેરાેના િવરાેધી કઈ દવા લાે ચ કરાઈ - 2 DG

ુફાેટર્

સ

ેલ

345. DRDO દ્વારા િવકસાવાયેલી 2 DG દવાનું ઉ ાદન કઈ કં પની દ્વારા કરાશે - ડાૅ. રેડ્ડીઝ લેબ, હૈ દરાબાદ
346. DRDOના વતર્માન અ ક્ષનું નામ જણાવાે - જી.સતીશ રેડી
347. મે 2021માં કે ટલામી િમસ યુિનવસર્ ધાર્ યાેજાઈ - 69
348. િમસ યુિનવસર્-2020 િવજેતા અને દેશનું નામ જણાવાે - અેિ યા મેઝા, મેિક્સકાે
349. િમસ યુિનવસર્-2020માં ભાગ લેનાર ભારતીય સુંદરી અને તેનાે ક્રમ જણાવાે - અેડિલન કે ીિલનાે તથા 4
350. િમસ યુિનવસર્-2020 ધાર્ ક્યાં યાેજાઈ હતી અને કે ટલા દેશાેઅે ભાગ લીધાે હતાે - લાેિરડા, USA તથા 73
351. મે 2021માં ભારતીય સેનાઅે કયા રા ની સરહદ પર “માેિટવેશનલ ટૂર”નાે ારં ભ કયાેર્ હતાે - જ ુ કા મીર
352. કઈ કમા પાે ને ભારતીય સેનાઅે 1947માં પાિક તાની હુમલાખાેરાેના કબજામાંથી છાેડાવી હતી જેને ભારતીય સેનાના જવાનાે
શહાદતનું તીક માને છે - અમન સેત,ુ ઉરી
353. મે 2021માં ક્યા કે ીય મં ાલયે મુંબઈ સિહત િવિવધ શહે રાેમાં નવા રડાર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે - પૃ ી િવજ્ઞાન મં ાલય
354. મે 2021માં પૃ ી િવજ્ઞાન મં ાલયે કયા હે તુસર મુંબઈ સિહત િવિવધ શહે રાેમાં નવા રડાર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે - ચક્રવાત અને
વરસાદની માિહતી મળી રહે તે માટે
355. મે 2021માં પૃ ી િવજ્ઞાન મં ાલયે દેશના કયા શહે રાેમાં કે ટલા નવા રડાર અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ – મુબ
ં ઈ-5, અમદાવાદ, મેંગ્લાેર અને
ગુરૂગ્રામમાં 1-1 રડાર
356. મે 2021માં ગુજરાતમાં તબાહી મચાવનાર તાઉ’તે વાવાઝાેડુ કયા સમુ માંથી ઉદભ ું હતું - અરબી
357. મે 2021માં ગુજરાતમાં તબાહી મચાવનાર તાઉ’તે વાવાઝાેડુ કયા કારનું સાયક્લાેિનક ાેમર્ હતુ - વેરી િસિવયર
358. "િવ
ુિઝયમ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 18 મે
359. "િવ
ુિઝયમ િદવસ" 2021ની થીમ જણાવાે – The Future of Museums: Recover and Reimagine
360. વ ર્ ુિઝયમ ડે ઉજવણીનાે થમ ારં ભ કયા વષેર્ થયાે હતાે – 1977
361. કિવ-િવવેચક િનરં જન ભગતનાે જ િદવસ જણાવાે - 18 મે 1926
362. કિવ-િવવેચક િનરં જન ભગતનુ ઉપનામ જણાવાે - ભગત સાહે બ
363. ખ્યાત ગુજરાતી ગઝલકાર અાિદલ મ ૂરીનાે જ કયારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા. 18-5-1936 તથા અમદાવાદ
364. િસદ્ધ કા પંિક્ત ‘નદીની રે તમાં રમતુ નગર મળે ના મળે’ના સજર્કનું નામ જણાવાે – અાિદલ મ રૂ ી
365. મે 2021 વડા ધાન ી માેદી દ્વારા ક્યા વાવાઝાેડાથી ભાિવત ગુજરાતના િવ તારાેનું હવાઈ િનરીક્ષણ કયુર્ં હતુ - તાઉ’તે/તાેકતે
366. મે 2021માં ગુજરાતમાં તબાહી મચાવનાર તાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડા સંદભેર્ કે સરકારે કે ટલી સહાય જાહે ર કરી – રૂ. 1000 કરાેડ
367. મે 2021માં ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડામાં મૃતકાેના પિરવાર માટે કે
લાખ
368. મે 2021માં ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડામાં ઈજાગ્ર તાેને કે

-રા

-રા

સરકાર કે ટલી સહાય કરશે - રૂ. 2 લાખ તથા રૂ. 4

સરકાર કે ટલી સહાય કરશે - રૂ. 50,000 - રૂ. 50,000/-

369. મે 2021માં ગુજરાતમાં તાઉ’તે/તાેકતે વાવાઝાેડાના અસગરગ્ર ત પિરવારાે માટે પુખ્ત
કે ટલું રાહત ભ થુ અાપશે - રૂ. 100 તથા રૂ. 60

િક્ત તથા બાળકાેને સાત િદવસ માટે િત િદન
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370. મે 2021માં BCCI દ્વારા કાેરાેનાને કારણે જૂન 2021માં યાેજાનાર િક્રકે ટની કઈ મહ પૂણર્ િસિરઝ રદ કરી હતી - અેિશયા કપ
371.
372.
373.
374.

મે 2021માં BCCI દ્વારા કાેરાેનાને કારણે જૂન 2021માં કયા ળે યાેજાનાર અેિશયા િક્રકે ટ કપ રદ કરાયાે હતાે - ીલંકા
મે 2021માં કે સરકાર દ્વારા DAP ખાતર પર સબિસડી રૂ. 500થી વધારી કે ટલી કરાઈ - રૂ. 1200
મે 2021માં કે સરકાર દ્વારા DAP ખાતર પર થમવાર સબિસડીમાં કે ટલા ટકાનાે વધારાે કરાયાે હતાે - 140
DAPનું િવ તૃત નામ જણાવાે - Diammonium phosphate

375. મે 2021માં IIT, બાે

ેની કઈ સં

ાના સંશાેધકાેઅે

ાેટક પદાથાેર્ શાેધી કાઢવા હાથમાં પકડી શકાય અેવા ઉપકરણની ડીઝાઈન તૈયાર

કરી - NCETIS
376. NCETISનું િવ તૃત નામ જણાવાે - નેશનલ સે ર અાેફ અેક્સલ
ે
377. મે 2021માં IIT, બાે

ેના NCETIS સંશાેધકાેઅે

ઈન ટેકનાેલાેજી ફાેર ઈ રનલ સેક્યુિરટી

ાેટક પદાથાેર્ શાેધી કાઢવા હાથમાં પકડી શકાય અેવા ઉપકરણની ડીઝાઈન તૈયાર કરી

તેનું નામ જણાવાે - બીગલેઝ
378. મે 2021માં હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ િવકસાવનાર US િવ નાે કે ટલામાે દેશ બ ાે હતાે – ીજાે
379. હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ િવકસાવનાર દેશના નામ જણાવાે – રિશયા, ચીન અને US
380. મે 2021માં USઅે િવકસાવેલી હાઈપરસાેિનક િમસાઈલ અવાજની ગિતથી કે ટલા ગણી વધુ ગિતથી વાર કરી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે –
17
381. મે 2021માં USઅે િવકસાવેલી રડારની નજરમાં ના અાવનારી હાઈપરસાેિનક િમસાઈલની મારક ક્ષમતા જણાવાે - 2,700 િક.મી.
382. મે 2021માં ભારતમાં કયા રા
દ્વારા ૂકરમાઈકાેિસસ ( લેક ફં ગસ)ને મહામારી જાહે ર કરાઈ – હિરયાણા
383. ભાવનગરના જાવ

કુમારિસંહનાે જ િદવસ જણાવાે - 19 મે 1912
384. ભાવનગરના મહારાજા કૃ કુમારિસંહના નામ સાથે ગુજરાતની કઈ યુિનવિસર્ટીનું નામ જાેડાયેલું છે – ભાવનગર યુિનવિસર્ટી
385. લાેકશાહી સં ાઅાેની શરૂઅાત માટે ક્યા મહારાજાને યાદ યાદ કરાય છે - મહારાજા કૃ કુમારિસંહ
386. ભાવનગરના મહારાજા કૃ કુમારિસંહ અાઝાદી પછી કયા રા ના ઉપરા
મુખ બ ા હતા - નવા સાૈરા

387. મહારાજા કૃ
મ ાસ

લ શાસક મહારાજા કૃ

કુમારિસંહ ક્યારે અને કયા રા

ના ગવનર્ર બ

ા હતા અને ગવનર્ર તરીકે મા 1 રૂિપયાે પગાર લેતા – વષર્-1948માં

388. મે 2021માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા કયા રાેગને મહામારી જાહે ર કરાઈ - ક
ુ રમાઈકાેિસસ/ લેક ફં ગસ
389. તા. 20 મે 2021ની િ િતઅે દેશના કયા રા ાેઅે લેક ફં ગસને મહામારી જાહે ર કરી હતી – હિરયાણા, રાજ
અને તેલગ
ં ણા

ાન, તાિમલનાડુ, ગુજરાત

390. મે 2021માં કે સરકારે કયા અેક્ટ અંતગર્ત લેક ફં ગસ ( ુકરમાઈકાેિસસ)ને મહામારી જાહે ર કરવા સૂચના અાપી છે - અેપીડે િમક
ડીસીઝ અેક્ટ 1897
391.
લેક ફં ગસની સારવાર કરતી સરકારી-ખાનગી હાેિ ટલાે અને મેિડકલ કાેલજા
ે ેઅે િKિનંગ ડાયગનાેિસસ અને ીટમે માટે કાેના દ્વારા
નક્કી કરાયેલી ગાઈડ લાઇ નું પાલન કરવાનું રહે શે – કે ીય અારાેગ્ય િવભાગ તથા ICMR
392. મે 2021માં િપનારાઈ િવજયને કયા રાજયના મુખ્યમં ી તરીકે સતત બીજીવાર શપથ લીધા – કે રળ
393. કે રળની વતર્માન રાજધાનીનું નામ જણાવાે - િતરુવનંતપુરમ
394. કે રળના વતર્માન રાજયપાલનું નામ જણાવાે - અાિરફ માેહ દ ખાન
395. મે 2021માં કાેના દ્વારા ઘેરબેઠા કાેરાેનાનાે રે િપડ અેિ જેન ટે ની પરવાનગી અપાઈ - ICMR
396. મે 2021માં ICMR દ્વારા ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રે િપડ અેિ જન ટે માટેની ટેિ ં ગ િકટને મંજૂરી અાપી તેનું નામ જણાવાે - ‘કાેિવસે ’
397. ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રે િપડ અેિ જન ટે માટેની ટેિ ં ગ િકટ ‘કાેિવસે ’ કઈ કં પની દ્વારા તૈયાર કરાઈ છે – માયલેબ િડ વરી સાે શ
ુ ન
િલિમટેડ કં પની, પૂના
398. ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રે િપડ અેિ જન ટે માટેની ટેિ ં ગ િકટ ‘કાેિવસે ’ કે ટલા સમયમાં કાેરાેના ટે નું િરઝ અાપી દે છે - 15 િમિનટ
399. ઘેર બેઠા કાેરાેનાનાે રે િપડ અેિ જન ટે માટેની ટેિ ં ગ િકટ ‘કાેિવસે ’નાે ઉપયાેગ કરનાર દરે કે ગૂગલ ે અને અેપલ ાેરમાં
ઉપલ કઈ માેબાઇલ અેપ ડાઉનલાેડ કરવાની રહે શે - હાેમ ટેિ ંગ
400. "િવ મધમાખી િદવસ" ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે - 20 મે
401. િવ મધમાખી િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - Bee Engaged - Build Back Better for Bees
402. યુનાઇટેડ નેશ

દ્વારા િવ મધમાખી િદવસ સાૈ થમ ક્યારે ઉજવવાનાે ારં ભ કરાયાે - 20.05.2018

403. કાેના જ િદવસની યાદમાં 20 મે િવ મધમાખી િદવસ તરીકે ઉજવવામાં અાવે છે - અે ાેન જેસના ( લાેવિે નયા)
404. િવ માં મધમાખી પાલક અને અાધુિનક મધમાખી ઉછે રના પાયાેનીયર તરીકે કાેણ અાેળખાય છે - અે ાેન જેસના ( લાેવિે નયા)
405. ગુજરાતમાં કાેરાેનાના કારણે ચાલુ વષર્ માટે ઉ
અપાશે- બીજા, ચાેથા અને છઠ્ઠા

અને ટેકિનકલ િશક્ષણના કયા સેમે રના િવદ્યાથીર્અાેને મેરીટ બેઇ ડ ાેગેશન
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406. મેરીટ બેઇ ડ ાેગેશન અેટલે શું - ક ી

ુઅસ ઈવે

શ
ુ ન અાધારે િવધાથીર્ને અાગળના સેમે રમાં જવા મળે છે અને માકર્ શીટમાં ક્યાંય

માસ માેશન લખાતું નથી
407. મે 2021માં RBI દ્વારા કે સરકારને સર સ રૂપમાં-િડિવડ પેટે કે ટલા નાણા ા ફર કરવાની મંજૂરી અાપવામાં અાવી છે –
રૂ.99,122 કરાેડ
408. મે 2021માં RBI દ્વારા નાણાકીય વષર્માં કયાે નવાે ફે રફાર કરવામાં અા ાે છે - જુલાઈ 2020 થી માચર્ 2021
409. RBI નું નાણાકીય વષર્ જણાવાે – જુલાઈથી જૂન

410. RBIના વતર્માન ગવનર્રનું નામ જણાવાે - શિક્તકા દાસ
411. 21 મે 2021ના રાેજ કયા પયાર્વરણિવદ અને િચપકાે અાંદાેલનના ણેતાનું 94 વષર્ની વયે અવસાન થયું - સુદં રલાલ બહુગણ
ુ ા
412. સુંદરલાલ બહુગુણાનાે જ

ક્યારે અને ક્યાં થયાે હતાે - 09 જા

અ
ુ ારી 1927,િટહરી િજ

ાે, ઉ રાખંડ

413. ગઢવાલ િહમાલયન રે જમાં વૃક્ષાે કાપવાના િવરાેધમાં નાેંધપા િચપકાે અાંદાેલનનાે સાૈ થમ ારં ભ ક્યારે થયાે હતાે - 26 માચર્ 1974
414. સુંદરલાલ બહુગુણાઅે પવર્તાેની રક્ષા કરવા કઈ સં ાની ાપના કરી હતી - પવર્તીય નવજીવન મંડળ
415. િહમાલયન રે જમાં સુંદરલાલ બહુગુણાઅે કયા અેક ડે મની િવરુદ્ધમાં પણ અાંદાેલન કયુર્ં હતું - િટહરી ડે મ
416. મે 2021માં DRDO સં ા દ્વારા કઈ અેિ બાેડી િડટેક્સન િકટ તૈયાર કરાઈ – DIPCOVAN
417. DIPCOVAN કીટ તૈયાર કરવાનાે હે તુ જણાવાે - માનવ શરીરમાં કાેરાેના સામે લડવા માટે જરૂરી અેિ બાેડીઝ અથવા

ા મા શાેધી

કાઢવા
418. િવમે FIFA વ ર્ કપ-2023માં કે ટલા
419. િવમે

ેિડયમમાં થમવાર કુલ કે ટલી ટીમાે ભાગ લેશે – 32 તથા 10
FIFA વ ર્ કપ-2023ના યજમાન દેશનું નામ જણાવાે - અાે ેિલયા અને ૂઝીલે

420. િવમે FIFA વ ર્ કપ-2023 કયા સમયગાળા દરિમયાન યાેજાશે – તા. 20મી જુલાઇથી તા. 20મી અાેગ
421. FIFA અે શું છે - ફૂટબાેલની િવ સંચાલક સં ા
422. અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 21 મે
423.
ેક વષર્ તા. 21 મેના રાેજ કાેની યાદમાં અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસ ઉજવવામાં અાવે છે – પૂવર્ વડા ધાન રાજીવ ગાંધી
424. અાતંકવાદ િવરાેધી િદવસ ઉજવવાનાે હે તુ જણાવાે - અાતંકવાદ િવશે લાેકાેને માિહતગાર કરવા, લાેકાેની વેદના અને લાેકાેના જીવન પર
થતી અાતંકવાદની અસર િવશે જાગરૂકતા ફે લાવવા
425. તા. 21મી મે-2021ના રાેજ પૂવર્ વડા ધાન રાજીવ ગાંધીની કે ટલામી પૂ યિતિથ હતી – 30મી પૂ યિતિથ
426. પૂવર્ વડા ધાન રાજીવ ગાંધીનું અવસાન ક્યારે થયુ હતું - 21 મે 1991
427. તાજેતરમાં ગુજરાતના અારાેગ્ય િવભાગ દ્વારા વષર્ 2016 થી 2020ના સમયગાળા દરિમયાન મિહલાઅાેનું સરે રાશ અાયુષ કે ટલુ નક્કી
કરવામાં અા ું છે - 73.7
428. તાજેતરમાં ગુજરાતના અારાેગ્ય િવભાગ દ્વારા વષર્ 2016 થી 2020ના સમયગાળા દરિમયાન પુરુષાેનું સરે રાશ અાયુષ કે ટલુ નક્કી કરવામાં
અા ું છે - 70.7 વષર્
429. ગુજરાતમાં વષર્ 2020ની િ

િતઅે 10 વષર્ પહે લા મિહલા અને પુરુષાેનું સરે રાશ અાયુષ કે ટલુ નક્કી કરવામાં અા

ું હતું - 71 અને 67.2

વષર્
430. મે 2021માં ગુજરાત િવધાનસભાની વષર્ 2020-21માટેની િવિવધ સિમિતઅાેની રચના કાેના દ્વારા કરવામાં અાવી હતી - િવધાનસભા
અ ક્ષ રાજે િ વેદી
431.

મે 2021માં ગુજરાત િવધાનસભાની વષર્ 2020-21માટેની િવિવધ સિમિતઅાેની રચના કરવામાં અાવી હતી જેમાં સિમિતના અ ક્ષ- મુખ
પદે કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવે છે - ધારાસ ાે
432. ગુજરાત િવધાનસભામાં િનયમાે માટેની સિમિત અને ગ્રંથાલય સિમિતના હાેદ્દાની રૂઅે કાેની િનમણૂક કરવામાં અાવી છે -િવધાનસભા
અ ક્ષ રાજે િ વેદી
433. તાજેતરમાં ગુજરાત િવધાનસભાની વષર્ 2020-21 માટેની અંદાજ સિમિત, જાહે ર િહસાબ સિમિત, જાહે ર સાહસાે માટેની સિમિત અને
પંચાયતી રાજ સિમિતના મુખ તરીકે કાેની િનમણૂક કરાઇ છે - બાબુ બાેખીરીયા, પુજા
ં ભાઈ વંશ, નીમાબેન અાચાયર્ તથા િકરીટિસંહ રાણા
434. મે 2021માં કે સરકાર દ્વારા િમકાે માટેના VDAમાં દૈિનક કે ટલાે વધારાે કરવાનાે િનણર્ય કરાયાે છે – રૂ. 105 થી રૂ. 210 સુધી
435. િમકાે માટેના VDAનું િવ તૃત નામ જણાવાે - વેિરયેબલ િડયરનેસ અેલાઉ
436. નવા VDAનાે લાભ કયા કયા ક્ષે ના િમકાેને કાેને મળશે - ખાણ, બંદર, અાેઇલ, રે લવે અેડિમિન ેશન વગેરે
437. નવા VDAનાે અમલ કઈ તારીખથી કરવામાં અાવશે - 01 અેિ લ 2021થી
438. િમકાે માટેના VDAની જાહે રાત કયા મં ાલય દ્વારા કરવામાં અાવે છે - મ અને રાેજગાર મં ાલય, ભારત સરકાર
439. ભારતમાં વાઈટ ફં ગસનાે થમ કે સ ક્યા રા માં નાેંધાયાે હતાે – િબહાર
440. મે 2021માં અાંતરરા ીય હાેકી ફે ડરે શનના અ ક્ષ તરીકે કયા ભારતીય બીજી વાર ચૂંટાયા - નરે

બ ા
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441. અાંતરરા ીય જૈવ િવિવધતા િદવસ (બાયાે ડાયવિસર્ટી ડે ) ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 22 મે
442. અાંતરરા ીય જૈવ િવિવધતા િદવસ-2021ની થીમ જણાવાે - "We're part of the solution"
443. જૈવ વૈિવ સંદભેર્ યુનાઇટેડ નેશ દ્વારા વષર્-2021-2030 કયા િવષયને લઈને દશક ઉજવાશે- "ધ યુ.અેન. ડીકે ડ અાેફ અાેશન સાય
ફાેર સ ેઈનેબલ ડે વલપમે અે ધ યુ.અેન. ડીકે ડ અાેન ઈકાે િસ મ રી ાેરેશન"
444. ભારતીય નવજાગરણના િપતા રાજા રામમાેહનરાયનાે જ િદવસ જણાવાે - 22 મે-1772
445. ભારતીય નવજાગરણના િપતા રામમાેહનરાયને રાજાનું િબરુદ કાેણે અા ું - મુઘલ બાદશાહ અકબર બીજાઅે
446. રાજા રામમાેહનરાયનાે જ ક્યાં થયાે હતાે - બંગાળના હુગલી િજ ાના રાધાનગર ગામે
447. તાજેતરમાં અાયુષ િવભાગ દ્વારા 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ િલંગ' માટે કઈ ટાેલ ી હે લાઇન શરૂ કરાઇ - 14443
448. 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ

િલંગ'નાે સમયગાળાે દશાર્વાે- સવારે 6.00 થી રા ે 12.00 સુધી

449. 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ િલંગ'નાે મુખ્ય હે તુ જણાવાે – કાેિવડ-19ને કારણે સજાર્યલ
ે ી સમ ાઅાે અને પાે કાેિવડ માટે સમાજને
મદદરૂપ થવા
450. 'અાયુષ Covid-19 કાઉિ િલંગ'માં મે 2021ની િ િતઅે કઈ ભાષાઅાેમાં સુિવધા ઉપલ કરાવાઈ છે - િહ ી અને અંગ્રેજી
451. ભારતના કયા રા માં ઉગ્રવાદી સંગઠન 'િદમાસા નેશનલ િલબરે શન અામીર્ ' સિક્રય છે - અાસામ
452. ગ્રામીણ ભારતમાં કાેરાેનાના સંક્રમણને રાેકવા મે 2021માં િવદેશી ભારતીયાે દ્વારા કયાે અેક ાેજક્ટ
ે લાે ચ કરવામાં અા
મદદ
453. ' ાેજક્ટ
ે મદદ' માટે પાયલાેટ ાેજક્ટ
ે ના ભાગરૂપે સાૈ થમ કયા બે રા
454. ક્યા હે તુસર મે 2021માં ભારતીય તબીબાે

ાે પસંદ કરવામાં અા

ા છે - તેલગ
ં ણા અને અાં

ાે છે - ાેજક્ટ
ે

દેશ

વસાિયકાે દ્વારા ‘ ાેજક્ટ
ે
મદદ’ લાે ચ કરાયાે હતાે - ગ્રામીણ ભારતમાં ફરજ બજાવતા

ા યકમીર્અાે અને રિજ ડર્ મેિડકલ િે ક્ટસનરને તાલીમ અાપવાના હે તુથી
455. મે 2021માં અાિ કન દેશ કાેંગાેના ગાેમા શહે ર નજીક કયાે વાળામુખી 19 વષર્ બાદ પુન: સિક્રય થયાે હતાે - નીરાગાેંગાે
456. અાિ કન દેશ કાેંગાેમાં નીરાગાેંગાે જવાળામુખી ફરી સક્રીય થતા કાેંગાેમાં કયા િમશનના ભાગરૂપે તહે નાત ભારતીય સૈ

અે હજારાે

નાગિરકાેને બચાવીને સુરિક્ષત ળાેઅે ખસેડયા હતા - UN
457. તા. 23 મે 1984ના રાેજ માઉ અેવરે પર પગ મુકનાર થમ ભારતીય મિહલાનું નામ જણાવાે - બચે ી પાલ
458. તા. 24 મે 2021ના રાેજ ભારતીય નાૈકાદળના ક્યા થમ િવનાશક જહાજને 41 વષર્ બાદ સેવા િનવૃત કરાયું - INS રાજપૂત
459. તા. 24 મે 2021ના રાેજ INS રાજપૂતને ક્યા બંદરે થી સેવા િનવૃત કરાયું –િવશાખાપટ્ટનમ
460. INS રાજપૂતને સાૈ થમ ક્યારે અને ક્યાંથી ભારતીય નાૈકાદળમાં સામેલ કરાયું હતુ – તા. 4 મે 1980 તથા
ાેિજર્યા
461. તા. 24 મે 2021ના રાેજ સાેલાર ‘હાલાે રે ઈનબાે’ની ખગાેળકીય ઘટના ભારતમાં ક્યાં જાેવા મળી હતી – બેંગ્લુરું
462. વાવાઝાેડાની િ િતમાં સૂયર્ની અાસપાસ ગાેળાકાર મેઘધનુષ સજાર્ઈ તેને કયા નામે અાેળખવામાં અાવે છે - હાલાે રેઈનબાે
463. વાવાઝાેડાની િ િતમાં સૂયર્ની અાસપાસ ગાેળાકાર મેઘધનુષ સજાર્ઈ કે જે હાલાે રે ઈનબાે તરીકે અાેળખાય છે તેને નેપાળમાં કયા નામે
અાેળખવામાં અાવે છે - ઈ સભા
464. તા. 24 મે 2021ના રાેજ વાિણ
અને ઉદ્યાેગ મં ાલયના અહે વાલ મુજબ ભારતમાં નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન FDI કે ટલા ટકા
વધીને કે ટલા અબજ ડાેલરની સવાેર્ સપાટી પર નાેંધાયુ છે – 10 ટકા તથા 81.72 અબજ ડાેલર
465. મે 2021ના અહે વાલ મુજબ ભારતમાં નાણાકીય વષર્ 2020-21માં સાૈથી વધુ FDI ા કરનાર રા
અને 37 ટકા

અને ટકાવારી જણાવાે - ગુજરાત

466. મે 2021ના અહે વાલ મુજબ નાણાકીય વષર્ 2020-21માં ભારતમાં સાૈથી વધુ FDI ા કરનાર રા ાે અને ટકાવારી જણાવાે – (1)
ગુજરાત-37 ટકા (2) મહારા -27 ટકા અને (3) કણાર્ટક-13 ટકા
467. મે 2021ના અહે વાલ મુજબ ભારતમાં ક ુટર સાે વેર અને હાડર્ વેર ક્ષે માં અાવેલા કુલ FDIમાં સાૈથી વધુ કે ટલા ટકા િહ ાે કયા
રા માં અા ાે છે – 78 તથા ગુજરાત
468. વષર્ 2020-21માં કયાે દેશ 29 ટકા િહ ા સાથે FDIમાં થમ ક્રમે છે – િસંગાપાેર, અમેિરકા 23 ટકા સાથે બીજા ક્રમે
469. ભારતમાં સાૈથી વધુ FDI સાથે કયુ રા
સતત ચાેથા વષેર્ થમ ક્રમે છે – ગુજરાત
470. ગુજરાત બાંધકામ(ઇ ા ક્ચર) ક્ષે ે કે ટલા ટકા િહ ા સાથે FDIમાં બીજા ક્રમે છે - 13 ટકા
471. િગનીસ બુક અાૅફ વ ર્ રે કાેડર્માં પવર્તારાેહક તરીકે નામ નાેંધાવનાર પહે લી ભારતીય મિહલાનું નામ જણાવાે - બચે ી પાલ
472. અેવરે

િવજેતા મિહલા પવર્તારાેહક બચે ી પાલનાે જ

ક્યારે -ક્યાં થયાે હતાે – તા. 24 મે, 1954 તથા ઉ રકાશી (ઉ રાખંડ)

473. બચે ી પાલે વષર્ 1982માં મા 12 વષર્ની ઉમરે ક્યા પવર્તાેને સર કયાર્ હતા - માઉ ગંગાે ી અને માઉ રુ ગરી
474. અેવરે િવજેતા મિહલા પવર્તારાેહક બચે ી પાલને ક્યા મહ ના અેવાેડર્સથી સ ાિનત કરાયા હતા - પદ્મ ી, પદ્મભૂષણ તથા અજુન
ર્

અેવાેડર્
475. અાંતરરા ીય િતબેટ મુિક્ત િદવસ કયારે મનાવવામાં અાવે છે – 23 મે
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476. શિહદ કરતારિસંઘ સરાભાનાે જ

િદવસ જણાવાે - 24 મે-1896

477. અમેરીકાની ધરતી પર ગદર પક્ષના અ ક્ષ કાેણ હતા - કરતારસીંઘ સરાભા
478. શિહદ કરતારિસંઘ સરાભાનું જ
ળ જણાવાે - પંજાબના લુધીયાણા પાસેનું સરાભા ગામ
479. ભારતમાં સશT અને િહં સક ક્રાંિતની યાેજના બદલ અંગ્રેજ સરકારે કઈ તારીખે કરતારિસંઘ સરાભાને સાથીઅાે સાથે ફાંસીઅે લટકાવી
દીધા હતા - 16 નવે ર-1915
480. શિહદ ક્રાંિતકારી કરતારિસંઘ સરાભાને અંગ્રેજ સરકારે ફાંસી અાપી અે વખતે તેમની ઉંમર કે ટલી હતી - 19
481. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કે ટલા શહે રમાં અાઇકાેિનક ાયક્રેપસર્ િબ ીંગ માટે જાહે રનામું બહાર પાડ્યુ હતુ - 5
482. મે 2021માં ગુજરાત સરકારે કયા પાંચ શહે રમાં અાઇકાેિનક ાયક્રે પસર્ િબ ીંગ માટે જાહે રનામું બહાર પાડતા હવે 50 થી 100 માળની
ઇમારત બની શકશે - અમદાવાદ, સુરત, વડાેદરા, રાજકાેટ અને ગાંધીનગર
483. મે 2021માં કે સરકારે કયા મીિડયાની નવી ગાઈડલાઈ અમલી બનાવી હતી - સાેિશયલ
484. કે સરકારની સાેિશયલ મીિડયાની નવી ગાઈડલાઈ
અનુસાર સરકારને વાંધાજનક ગણાય તે ક ે
સમયમાં સાઈટ્ સ પરથી દૂર કરવી પડશે, અ થા તેની સામે િક્રિમનલ પગલાં લેવાશે - 36 કલાક
485. કે

સરકારની સાેિશયલ મીિડયાની નવી ગાઈડલાઈ

સાેિશયલ સાઈટ્ સે કે ટલા

અનુસાર તમામ સાેિશયલ મીિડયાઅે ભારતમાં કયા ૩ અિધકારીઅાેની િનયુિક્ત

કરવી પડશે જે ભારતમાં રહે તા હાેવા જાેઈઅે અને તેમના સંપકર્ નંબર અેપ પર તેમજ વેબસાઈટ પર દશાર્વવાના રહે શે - ચીફ ક્ લાય
અાેિફસર, નાેડલ કાે ેક્ટ પસર્ન અને રેિસડે ફિરયાદ િનવારણ અાેિફસર

486. મે 2021માં વડા ધાનના અ ક્ષતાવાળી ણ સ ાેની હાઈપાવડર્ કિમટી દ્વારા કાેની CBIના નવા ડાયરે ક્ટર તરીકે િનમણૂક કરાઈ સુબાેધ જય ાલ
487. મે 2021માં CBIના નવા ડાયરે ક્ટર તરીકે િનમણૂક પામનારા સુબાેધ જય ાલનાે કાયર્કાળ જણાવાે - િનમણૂકની તારીખથી 2 વષર્
488. સુબાેધ જય

ાલ CBIના નવા ડાયરે ક્ટર તરીકે િનમણૂક પા ા તે પહે લાં કયા દળના ડાયરે ક્ટર જનરલ તરીકે સેવારત હતા - કે િ ય

અાૈદ્યાેિગક સુરક્ષા દળ
489. મે 2021માં ીલંકાના પાેટર્ િસટી હં બનટાેટા પર કયા દેશે સંપૂણર્ કબજાે જમા

ાે હતાે - ચીન

490. મે 2021માં ીલંકાની સંસદે કયા િબલને મંજૂરી અાપતા કાેલંબાેની બાજુમાં 269 હે ક્ટર જમીન પર
(અેસઈઝે ડ) બનાવવામાં અાવશે - પાેટર્ સીટી ઇકાેનાેિમક કિમશન

ેિશયલ ઇકાેનાેિમક ઝાેન

491. ગુજરાતી સાિહ ના લાેકિ ય સજર્ક હરિકશન મહે તાનાે જ િદવસ જણાવાે – 25 મે-1928
492. ગુજરાતી સાિહ ના લાેકિ ય સજર્ક હરિકશન મહે તાઅે કયા સા ાિહકના સામિયકના સંપાદક તરીકે અંદાજે ણ દાયકા સુધી ખંતપૂવર્ક
કામ કરી તે સમાિયકને અ ંત લાેકિ ય બના ું - િચ લેખા
493. ગુજરાતી સાિહ ના લાેકિ ય સાિહ કાર-પ કાર હરિકશન મહે તાઅે કયા શીષર્ક હે ઠળ વાસ વણર્ન લખ્યું છે -

ીડન સાેનાનું િપંજર

494. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલનાે જ િદવસ જણાવાે – 25 મે-1926
495. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલે વષર્ 1963-64માં કયુ કાશન શરૂ કયુર્ં - કિ
496. ગુજરાતી સાિહ ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલે વષર્ 1975 સુધી કયા સા ાિહકનાં તં ી રહ્યાં - ‘સુધા’
497.
498.
499.
500.

ગુજરાતી સાિહ
ગુજરાતી સાિહ
ગુજરાતી સાિહ
ગુજરાતી સાિહ

ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલને ક્યા વષર્માં રણિજતરામ સુવણર્ચં ક મ ાે – વષર્ 1980
ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલને તેમની કઈ નવલકથા માટે સાિહ અકાદમીનું પાિરતાેિષક મ ુ હતુ - અાગંતક
ુ
ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલ કયા વષર્માં ગુજરાતી સાિહ પિરષદના મુખ બ ા – વષર્ 2003
ના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલની જાણીતી નવલકથા-લઘુનવલાેના નામ જણાવાે – ‘અાગંતુક’, ‘વડવાનલ’

‘અાંધળી ગલી’, ‘વાંસનાે અંકુર’

501. તાઉ'તે વાવાઝાેડામાં બાગાયતી પાક અને ઉનાળુ પાકને નુકસાન બદલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા કે ટલા કરાેડનું વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજ
જાહે ર કરવામાં અા ું – રૂ. 500 કરાેડ
502. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં બાગાયતી વૃક્ષાેના કાયમી નાશ સામે હે કટર દીઠ મહ મ કે ટલી સહાય બે હે ક્ટરની
મયાર્દામાં જાહે ર કરી છે – રૂ. 1 લાખ
503. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં બાગાયતી વૃક્ષાેના 33 ટકાથી વધુ નુકસાન સામે હે કટર દીઠ મહ મ કે ટલી સહાય બે
હે ક્ટરની મયાર્દામાં જાહે ર કરી છે - રૂ. 30 હજાર
504. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં ઉનાળુ પાકમાં 33 ટકાથી વધુ નુકસાન સામે હે કટર દીઠ મહ મ કે ટલી સહાય બે
હે ક્ટરની મયાર્દામાં જાહે ર કરી છે - રૂ. 20 હજાર
505. ગુજરાત સરકારના વાવાઝાેડા કૃિષ રાહત પેકેજમાં કે ટલા તાલુકા સમાવી લેવામાં અા ા છે - 86
506. સાૈથી વધુ ભાિવત અાેિડસા અને પિ મ બંગાળમાં 26 મે 2021ના રાેજ 140-145 િક.મી.ની ઝડપે કયું ભયાનક વાવાઝાેડં ુ અા

ું હતું -

યાસ
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507. 'યાસ' વાવાઝાેડાનું નામ કયા દેશ દ્વારા અપાયું હતું - અાેમાન
508.
509.
510.
511.
512.
513.

'યાસ' વાવાઝાેડાનાે અથર્ અને કઈ ભાષાનાે શ છે - િનરાશા અને અરેિબયન
બુદ્ધ પૂિણર્માને અ કયા નામથી અાેળખાય છે - વૈશાખી પૂિણર્મા
તાજેતરમાં કાિશત થનાર 'ઇિ યા અે અેિશયન જીયાેપાેિલિટક્સ :ધ પા અે
ેઝ ' - િશવશંકર મેનન
ભારત સિહત િવ ભરમાં કઈ તારીખે વષર્ની થમ સુપર લાવર લડ મૂનની ખગાેળીય ઘટના બની હતી - 26 મે
ીલંકાઅે કયા વષેર્ કાેલંબાે નજીક હ

નટાેટા ટાપુ પર ચીનની ચાઈના હાબર્ર અેિ જિનયિરંગ કં પનીને 99 વષર્ના લીઝ પર પાેટર્ િસટી

અા ું હતું - 2017
મે 2021માં વ ર્ બેડિમ ન ફે ડરે શનના નવા અ

ક્ષ તરીકે કાેણ ચૂંટાઈ અા

514. મે 2021માં ભારતીય બેડિમંટન અેસાેિસઅેશનના મુખ હે મંત િબ

ું હતુ - અાસામના CM હે મંત િબ

ા સરમાને કયા સમયગાળા માટે કાઉિ

ા સરમા

લના સ

તરીકે ચૂંટાયા -

વષર્ 2021-25
515. મે 2021માં જૈવ િવિવધતા પુર ાર-2021 માટે કાેની પસંદગી કરવામાં અાવી હતી - શાજી અેન. અેમ.
516. શાજી અેન.અેમ.ને ેમથી ક્યાંના ‘ટ્યૂબર મેન' કહે વામાં અાવે છે - કે રળ
517. શાજી અેન.અેમ.ને કઈ િક્તગત કે ટેગરીમાં જૈવ િવિવધતા પુર ાર 2021થી સ
518. અાંતરરા ીય ગૂમસુદા બાલ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - 25 મે

ાિનત કરાયા હતા - 'પાલતુ ાણીઅાેના સંરક્ષણ'

519. જાણીતા ગુજરાતી ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ ભ ભાયાણીનાે જ િદવસ જણાવાે – તા.26-05-1917
520. ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ ભ ભાયાણીનાે જ કયાં થયાે હતાે – મહુવા

521.

ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ

ભ ભાયાણીને ક્યા વષર્માં રણિજતરામ સુવણર્ચં ક મ

ાે હતાે – વષર્ 1963

522. િદ ી સાિહ અકાદમી દ્વારા ક્યા વષેર્ ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ ભ ભાયાણીને સાિહ
1981
523. મે-2021માં ગુજરાત સરકારના ગૃહ િવભાગે કે ટલા િજ ાઅાેમાં નવા સાયબર પાેલીસ

અકાદમી અેવાેડર્થી સ

ાિનત કરાયા હતા – વષર્

ેશનને મંજૂરી અાપી - 10

524. મે-2021માં ગુજરાત સરકારના ગૃહ િવભાગે ક્યા 10 િજ ાઅાેમાં નવા સાયબર પાેલીસ ેશનને મંજૂરી અાપી - અાણંદ, સાબરકાંઠા,
મહે સાણા, ભરૂચ, વલસાડ, જામનગર, પાેરબંદર, અમરેલી, ક -પૂવર્ (ગાંધીધામ) અને બનાસકાંઠા
525. ગુજરાતના વતર્માન ગૃહ રા
મં ીનું નામ જણાવાે - િદપિસંહ જાડે જા
526. મે-2021માં ગુજરાતની સંશાેધન સં ા ગુજરાત બાયાેટેકનાેલાેજી િરસચર્ સે રે કઈ કં પની સાથે મળીને ગુજરાતમાં વેિક્સન માટે જરૂરી
ગ સબ ા ના ઉ ાદન માટે ભારત બાયાેિટક િલિમટેડ સાથે અેમઅાેયુ કયાર્ં - હે ર બાયાેસાયિ ઝ િલિમટેડ તથા અાેિ BRx
ટેકનાેલાેજીઝ
527. મે-2021માં ગુજરાતની સંશાેધન સં ાઅે બે કં પની સાથે મળીને ગ સબ ા ના ઉ ાદન માટે ભારત બાયાેિટક િલિમટેડ સાથે
અેમઅાેયુ કયાર્ં જેના થકી િત માસ કે ટલી વેિક્સન ડાેઝનું િનમાર્ણ થઈ શકે અેટલી ક્ષમતાના મિટિરયલનું ઉ ાદન ગુજરાતમાં થશે - 2
કરાેડ
528. ભારતના વતર્માન કે

ીય IT મં ીનું નામ જણાવાે - રિવશંકર સાદ

529. મે-2021માં કે
સરકારે કાેરાેનાને કારણે જીવ ગુમાવનારા દેશના 67 પ કારાેના પિરવારજનાેને કે ટલા રૂિપયાની અાિથર્ક સહાયની
જાહે રાત કરી હતી - રૂ. 5 લાખ
530. મે-2021માં કયા મં ાલયે કમર્ચારીઅાે માટે સિવર્િસસ ઈ-હે
અાિસ
અે ટેિલ-ક
ેશન અાેપીડી પાેટર્લ લાે ચ કયુર્ં હતુ 531.
532.
533.

સંરક્ષણ મં ાલય
મે-2021માં સંરક્ષણ મં ાલયે સશT દળના કમર્ચારીઅાે માટે ટેિલ મેિડિસન સેવા પૂરી પાડવા માટે સિવર્િસસ ઈ-હે
ટેિલ-ક
ેશન અાેપીડી પાેટર્લ લાે ચ કયુર્ં તેનાથી અંદાજે કે ટલા લાેકાેને ફાયદાે થશે - 4 કરાેડ
ુ ીફાઈ ટુડેના તાજેતરના સવેર્ મુજબ
ુિ િશયન અેટલે પાેષક ત ાે, ફામાર્

અાિસ

અે

ુ ા ુિટકલ અેટલે કે કે િમકલ વગરની દવા ક્ષે ે કયાે દેશ િવ માં અગ્રેસર સાિબત થશે - ભારત
િુ ટકલ અેટલે દવા ઉદ્યાેગ અે બ ેના સંિમ ણથી કઈ નવી ઈ
ી અિ ત માં અાવી છે -

ુ ા િુ ટકલ
534. ભારતની થમ ુ ા ુિટકલ સેક્ટરની અેજ ીનું નામ જણાવાે - ુ ીફાઈ ટુડે
535. મે-201માં AICTEઅે ગુજરાત સિહત િવિવધ કે ટલી ભાષામાં અે જિનયરીંગના અ ાસક્રમની છૂટ અાપવાનાે મહ નાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે નવ
536. મે-201માં AICTEના નવા િનણર્ય અનુસાર દેશની કઈ નવ ભાષામાં અે જિનયરીંગનાે અ
બંગાળી, તિમલ, તેલુગ,ુ ક ડ, મરાઠી અને મલયાલમ
537. મે-201માં AICTEઅે કયા હે તુસર દેશની િવિવધ નવ ભાષામાં અે જિનયરીંગના અ
અાિદવાસી િવ તારના િવદ્યાથીર્અાેના સપનાં પૂણર્ કરવા

ાસ કરી શકાશે - ગુજરાતી, િહ ી, અંગ્રેજી,

ાસક્રમની છૂટ અાપવાનાે િનણર્ય કયાેર્ હતાે – ગ્રા -
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538. AICTEનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અાેલ ઈિ યા કાઉિ

લ ફાેર ટેિક્નકલ અે

ુકેશન

539. કે સરકારના િડપાટર્મે ફાેર માેશન અાેફ ઇ
ી અે ઇ રનલ ેડ દ્વારા અપાયેલા અાંકડા મુજબ કાેરાેનાકાળ હાેવા છતાં વષર્
2020-21માં ગુજરાતમાં સાૈથી વધુ કે ટલુ િવદેશી સીધું રાેકાણ અા ું - 2,207 કરાેડ યુઅસ
ે ડાેલર
540. વષર્ 2019-20ની તુલનાઅે ગુજરાતમાં વષર્ 2020-21ની અેફડીઅાઇમાં કે ટલા ટકાની વૃિદ્ધ થઈ - 265
541. વષર્ 2020-21માં ગુજરાતમાં ક ૂટર સાે વેર અને હાડર્ વેર ક્ષે ે કે ટલા ટકા અેફડીઅાઈ અા ું હતુ – 94
542. મે-2021માં ક

ના 19માં અને ક્યા અંિતમ રાજવીનું 85 વષેર્ રણિજત િવલાસ પેલેસ-ભૂજ ખાતે િનધન થયુ - મહારાઅાે ાગમલજી ીજા

543. મે-2021માં નવી િદ ી ખાતે નાણામં ી િનમાર્લા િસતારામનની અ ક્ષતામાં જીઅેસટી કાઉિ લની કે ટલામી બેઠક યાેજાઈ - 43
544. જીઅેસટી કાઉિ લની 43મી બેઠકમાં કાેરનાને લગતી અાયાતી સામગ્રી તથા દાન પેટે ખરીદવામાં અાવી હાેય તેવી સામગ્રી પર કયાં સુધી
IGSTમાં માફી લંબાવાઈ - 31 અાેગ

2021

545. જીઅેસટી કાઉિ લની 43મી બેઠકમાં ુકરમાઈકાેિસસને લગતી કઈ દવાને IGSTમાં કર મુિક્તની યાદીમાં સામેલ કરાઈ અે ફાેટેિરિસન-બી
546. મે-2021માં ધાનમં ી નરે માેદીઅે યાસ વાવાઝાેડા ભાિવત કયા રાજયાેનું હવાઈ િનરીક્ષણ કયુર્ં - અાેિડશા અને પિ મ બંગાળ
547. પીઅેમ માેદી દ્વારા યાસ વાવાઝાેડા ભાિવત રાજયાે માટે કે ટલા વળતરની જાહે રાત કરી - 500 કરાેડ અાેિડશા અને 500 કરાેડ પિ મ
બંગાળ-ઝારખંડ માટે
548. માેનસુન અાગમનના કે ટલા માપદં ડ છે - ણ
549. મે-2021માં સંયુક્ત રા સંઘની UNHRC સં ા દ્વારા કયા દેશના યુ ધ સંદભેર્ ઠરાવ પસાર કરાયાે - ઇઝરાયલ-પેલે ાઇન
550. મે-2021માં સંયુક્ત રા સંઘની UNHRC સં

ાઅે ઇઝરાયલ-પેલે ાઇન યુ ધ સંદભેર્ ઠરાવ પસાર કયાેર્ તેમાં ભારતે કાેના પક્ષમાં મતદાન

કયુર્ં - મતદાનથી અળગું રહ્યું
551. ઇઝરાયલના વતર્માન વડા ધાનનું નામ જણાવાે - બે જાિમન નેતા
552. ક્રાંિતવીર વીર સાવરકરનાે જ િદવસ જણાવાે - 28 મે 1883

ાહૂ

553. વીર સાવરકરનું જ
ળ જણાવાે- ભગુર, મહારા
554. સજાઅે કાલાપાની દરિમયાન અાંદામાનની જેલમાં વીર સાવરકર દ્વારા લખાયેલ પુ તકાેના નામ જણાવાે- ગાેમા
પાદશાહી, મેરા અાજ કારાવાસ
555. ક્રાંિતવીર વીર સાવરકરનું પુરૂ નામ જણાવાે - િવનાયક દામાેદર સાવરકર
556. વીર સાવરકરનું અવસાન ક્યારે થયું હતું - 26 ફે અ
ુ ારી 1966

ક મહાકા , િહં દુ પદ

557. ગુજરાતમાં ક્યા ળે ભારતની સાૈથી માેટી અેક્વેિટક ગેલેરી બનશે - સાય સીટી, અમદાવાદ
558. કાેરાેનામાં અનાથ થનારા બાળકાે માટે ગુજરાત સરકારે કઈ નવી યાેજના અમલી બનાવી - મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજના
559. ગુજરાત સરકાર દ્વારા મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજના અંતગર્ત કાેરાેનાથી મૃ ુ પામનારા માતા-િપતાના 18 વષર્ સુધીના બાળકાે તેમજ
અ ાસ ચાલુ હાેય તેવા પુખ્ત ઉંમરના બાળકાે 21 વષર્ના થાય ાં સુધી દર માસે કે ટલા રૂિપયા સુધીની રાેકડ સહાય અપાશે - રૂ.4000
અને રૂ. 6000
560. કે માં NDAના કે ટલા વષર્ પૂણર્ થવાના િદવસે મુખ્યમં ી ી રૂપાણીઅે મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજનાની જાહે રાત કરી હતી - સાત
561. ગુજરાત સરકારની મુખ્યમં ી બાલ સેવા યાેજનાનાે ારં ભ ક્યારથી થયાે – તા. 30 મે 2021
562. કાેરાેનામાં અનાથ થનારા બાળકાેની સંપૂણર્ સારસંભાળ માટે મે 2021માં કે સરકારે કઈ નવી યાેજના જાહે ર કરી - PM કે ર ફાેર િચ ન
યાેજના
563. PM કે ર ફાેર િચ ન યાેજના અંતગર્ત કાેરાેનાથી અનાથ થયેલા બાળકાેને 18 વષર્થી
સહાય કયા ફં ડમાંથી અપાશે - PM કે ર ફં ડ

ાઇપે

અને 23માં વષેર્ રૂ. 10 લાખની અાિથર્ક

564. ILOના મે-2021ના અહે વાલ અનુસાર ભારતમાં બેરાેજગારીનાે દર છે ા કે ટલા દાયકાની ટાેચે પહાેં ાે છે – ણ
565. ILOના તાજેતરના િરપાેટર્ મુજબ વષર્ 2020માં કાેરાેના કાળમાં ભારતમાં બેરાેજગારીનાે દર વધીને કે ટલા ટકા થયાે - 7.11
566. વૈિ ક સં ા ILOનું િવ તૃત નામ જણાવાે - અાંતરરા ીય મ સંગઠન
567. મે-2021માં ગૃહ મં ાલય દ્વારા ભારતના કે ટલા રા ાેમાં વસતા કે ટલા દેશાેના િબનમુિ લમ િનરાિ તાેને ભારતની નાગિરકતાની અાેફરઅરજીઅાે મંગાવવામાં અાવી – પાંચ તથા ણ
568. મે-2021માં ગૃહ મં ાલય દ્વારા ભારતના કયા રા

ાેમાં વસતા ણ દેશાેના િબનમુિ લમ િનરાિ તાેને ભારતની નાગિરકતાની અરજીઅાે

મંગાવવામાં અાવી – ગુજરાત, રાજ ાન, છ ીસગઢ, હિરયાણા અને પંજાબ
569. મે-2021માં ગૃહ મં ાલય દ્વારા ભારતના પાંચ રા ાેમાં વસતા ક્યા ણ દેશના િબનમુિ લમ િનરાિ તાેને ભારતની નાગિરકતાની
અરજીઅાે મંગાવવામાં અાવી – પાિક તાન, અફઘાિન તાન અને બાંગ્લાદેશ
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570. બાંગ્લાદેશ, પાિક તાન અને અફઘાિન તાનમાં નરસંહારનાે ભાેગ બનેલા િબન મુિ લમ લઘુમતી લાેકાે કઈ તારીખ સુધીમાં ભારત અાવી
571.

ચુક્યા હશે તેમને ભારતીય નાગિરક અપાશે – તા. 31 િડસે ર 2014
કે ીય નાણા મં ાલય દ્વારા કાેિવડ રાહત-સામગ્રીના GST કરમાં છૂટછાટ અાપવા રચાયેલી GOMના અ ક્ષ-સ ાેના નામ જણાવાે કાેનરાડ સંગમા, નીિતનભાઈ પટેલ, અિજત પવાર, માૈિવન ગાેિડ હાે, કે અેન બાલાગાેપાલ, િનરં જન પુજારી, ટી હિરશ રાવ તથા સુરેશ કુમાર
ખ ા

572. કે

ીય નાણા મં ાલય દ્વારા કાેિવડ રાહત-સામગ્રીના GST કરમાં છૂટછાટ અાપવા રચાયેલી GOM સિમતી પાેતાનાે અહે વાલ કયાં સુધીમાં

અાપશે - 8 જૂન
573. GOMનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ગ્રુપ અાેફ િમિન સર્
574. "અેવરે

અારાેહણ" તરીકે કયાે િદવસ ઉજવવામાં અાવે છે - 29 મે

575. કયા ભારતીય પવર્તારાેહક દ્વારા સાૈ થમ અેવરે અારાેહણ કરીને િવ ના સાૈથી ઉંચા િશખર ઉપર િતરં ગાે ફરકા
તેનિસંગ
576. તાજેતર મે-2021માં વડા ધાન દ્વારા કે ટલામી મન કી બાત યાેજાઈ – 77
577. દર માસના કયા રિવવારે મન કી બાતનું અાયાેજન કરવામાં અાવે છે – અંિતમ
578. મે-2021માં કે સરકાર દ્વારા નાના વેપારીઅાે, ઉદ્યાેગાે અને MSME માટે કઈ

ીમનાે

ાે હતાે- શેરપા

ાપ વધારાયાે – ECLGS -1.0

579. ECLGSનું િવ તૃત નામ જણાવાે - ઈમરજ ી ક્રેિડટ લાઈન ગેરેંટી
580. ECLGS -1.0 હે ઠળ લાેનની મુદ્દત કે ટલા વષર્ રહે શે – 4 વષર્
581. ECLGS 4.0 હે ઠળ અાેિક્સજનનાં ઉ ાદન માટે રૂ. 2 કરાેડ સુધીની લાેન પર કે ટલા ટકા ગેરંટી કવર અપાશે - 100
582. અાેનલાઈન ાેડ રાેકવા ગૃહ મં ાલય દ્વારા કયાે હે લાઇન નંબર જાહે ર કરાયાે છે – 155260
583. UNO દ્વારા અાંતરરા ીય શાંિત સેના િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં અાવે છે – 29 મે
584. અાંતરરા ીય શાંિત સેનામાં સાૈથી વધુ કયા દેશના કે ટલા સૈિનકાે સેવા અાપી રહ્યાં છે – ભારત અને અંદાજે 7676
585. તાજેતરમાં કાેંગાેમાં ફાટેલા નીરાેગાેંગા વાળામુખીના 1100 િડગ્રી સે. તાપમાનથી 6 લાખ લાેકાેને બચાવવા કયા દેશના જવાનાેની ભૂિમકા
સાૈથી મહTની હતી – ભારત
586. ભારતમાં હ ીઘાટીનું યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું - 30/05/1576
587. ભારતમાં રાજ ાન દેશમાં હ ીઘાટીનું યુદ્ધ કાેની કાેની વ ે થયું હતું- મહારાણા તાપ અને અકબરના પુ સલીમ વ
588. અાધુિનક ગુજરાતી સાિહ કાર સુરેશ જાેશીનાે જ િદવસ જણાવાે – 30 મે 1921
589. ગુજરાતી સાિહ કાર સુરેશ જાેશીને નમર્દ સુવણર્ ચં ક કયા વષર્માં મ ાે હતાે – 1971
590. ગુજરાતી સાિહ કાર સુરેશ જાેશીઅે તેમને વષર્-1983માં મળેલા ક્યા િતિ ત અેવાેડર્નાે અિ
પુર ાર

ે

કાર કયાેર્ હતાે- િદ ી સાિહ

અકાદમી

591. સાિહ કાર સુરેશ જાેષીનું જ શતાિ વષર્ જણાવાે – 2020
592. િહ ી પ કાિરતા િદવસ કયારે ઉજવાય છે - 30 મે
593. મે-2021માં ગુજરાતની કઈ સાત ખાનગી યુિનવિસર્ટીઅાેને "સે ર અાેફ અેકસલ " તરીકે સૈદ્ધાંિતક મંજૂરી અાપવામાં અાવી - િનરમા
યુિન.., ચારુસેટ યુિનવિસર્ટી, અમદાવાદ યુિનવિસર્ટી, મારવાડી યુિનવિસર્ટી, પીડીપીયુ, સે યુિનવિસર્ટી તેમજ ધીરુભાઈ અંબાણી યુિન.
594. કે સરકાર દ્વારા ગુજરાતને નલ સે જલ યાેજના હે ઠળ વષર્ 2021-22 માટે કે ટલા કરાેડ રૂિપયા ફાળવાયા - રૂ 3410.61 કરાેડ
595. ‘નલ સે જલ’ યાેજના કયા િમશન હે ઠળ શરૂ કરાઈ છે - રા ીય જળજીવન િમશન
596. ‘નલ સે જલ’ યાેજના અંતગર્ત વષેર્ 2020-21માં ગુજરાતના વધુ કે ટલા ઘરાેને અાવરી લેવાશે – 10 લાખ
597. ભારતમાં સાૈ થમ ‘નલ સે જલ’ યાેજનાનાે ારં ભ ક્યારે કરાયાે હતાે - 15 અાેગ 2019
598. તાજેતરમાં કં ાેલર જનરલ અાેફ અેકાઉ સ, િદ
માેટાે કે ટલા ટકાનાે ઘટાડાે નાેંધાયાે છે - 7.3

ીના અહે વાલ મુજબ નાણાકીય વષર્ 2020-21 ભારતના GDPમાં ચાર દાયકાનાે સાૈથી

599. અાવક અને ખચર્નાં અાંકડા મુજબ નાણાકીય વષર્ 2020-21ના અંતે મહે સૂલી ખાદ્ય કે ટલા ટકા રહી છે - 7.42
600. ભારતમાં અેિ લ-2021માં 8 કાેર સેક્ટરનાે વૃિદ્ધ દર કે ટલા ટકા રહ્યાે હતાે - 56.1
601. ભારતના મહTના 8 કાેર સેક્ટરના નામ જણાવાે - કાેલસા, ક્રૂડ, કુદરતી ગેસ, િરફાઈનરી ાેડક્ટ, ફિટર્લાઈઝર,

ીલ, િસમે

અને

વીજળી

602. ભારતમાં વષર્ 2020-21માં રાજકાેષીય ખાધ જીડીપીનાં કે ટલા ટકા રહી હતી - 9.3
603. તાજેતરમાં મહારા સરકાર દ્વારા મરાઠા સમુદાયને EWS કે ટેગરીમાં કે ટલા ટકા અનામતની જાહે રાત કરાઈ – 10
604. ચીનમાં વષર્ 1979માં અેક બાળક, વષર્ 2016માં બે બાળકાે અને હવે વષર્ 2021થી કે ટલા બાળકાેને જ
મૂકી – ણ

અાપવાની નવી નીિત અમલમાં
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605. િવ તમાકુ િનષેધ િદવસ 2021ની થીમ જણાવાે - "Commit to Quit"
606. િવ તમાકુ િનષેધ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં અાવે છે - તા.31 મે
607. સાૈ થમવાર િવ
ા
સંગઠન દ્વારા કયા વષેર્ િવ તમાકુ િનષેધ િદવસ મનાવવામાં અા ાે હતાે - 1987
608. િવ માં ાેકલેસ તમાકુ અેટલે કે ચાવવાની તમાકુથી દર વષેર્ કે ટલા લાેકાેનાં મૃ ુ થાય છે , જેમાં ણ ચતુથાર્ંશ ભારતમાં છે - અઢી લાખ
609. િવ માં તમાકુના ઉ ાદનમાં ભારતનાે ક્રમ જણાવાે – બીજાે
610. ભારતમાં સાૈથી વધુ તમાકુ ક્યા રા

માં પાકે છે – અાં

દેશ 45 ટકા

611. દેશમાં થતી કુલ તમાકુમાંથી ગુજરાતમાં કે ટલા ટકા તમાકુ પાકે છે – 14 ટકા
612. તમાકુનું ઉ ાદન ઘટાડી ખેડૂતાેને બીજા પાકાે તરફ વાળવા સરકારે કયાે ાેગ્રામ બના
613.

દેશના કૃિષ િનકાસમાં કે ટલા ટકા િહ

ાે છે - ક્રાેપ ડાઈવિસર્િફકે શન

ાે તમાકુનાે છે – 4 %

614. દેશમાં તમાકુની બનાવટાે પરથી મળતી ટેક્સની અાવક કે ટલી છે - 14000 કરાેડ
615. િવ માં તમાકુની સાૈથી વધુ િનકાસ કરનાર થમ અને બીજા નંબરનાે દેશ જણાવાે – થમ ાિઝલ અને બીજાે ભારત
616. માળવા ા ના ઈ ાેર રા ના રાણી અહ ાબાઈ હાેલકર, ભૂતપૂવર્ િક્રકે ટર પંકજ રાેય અને સાિહ કાર ભગવતીકુમાર શમાર્નાે જ
617.

િદવસ જણાવાે– 31મી મે
માળવા ા ના ઈ ાેર રા

ના રાણી અહ

ાબાઈ હાેલકરનું જ

ળ જણાવાે-મહારા ના અહમદનગર િજ

ગામ
618. કયા વષર્માં કં ુ ભેરના યુદ્ધમાં પિત અને તરત સસરાનું અવસાન થતા રાણી અહ

ાબાઈ હાેલકર માળવા રા

ાના છઉંડી (ચાઉડી)

ના શાસક બ

ાં - 1754

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