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CA-12-(2020) Q & A
TOTAL Q & A – 891
1.

તા તરમાં મહેસ ૂલ િવભાગ ારા ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત મિહલાઓના નામે થતા દ તાવેજમાં
કેટલી ફી લેવાનો િનણર્ય કરવામાં આ યો છે - .100

2.

ગુજરાતમાં િમલકત દ તાવેજ રજી ટ્રેશન માટે કેટલી ફી વસ ૂલવામાં આવે છે - 4.9 % ટ પ ડ ટુ અને દ તાવેજના
1%

3.

કે દ્ર સરકાર ારા શ કરાયેલા ગીધ સંરક્ષણ માટેના એક્શન લાનનો સમયગાળો જણાવો - 2020-2025

4.

કે દ્રના એક્શન લાન અંતગર્ત ગુજરાત વન િવભાગ ારા તા તરમાં ગીધ સંરક્ષણ માટે કેટલા ગીધ ઉપર િરસચર્નો
પ્રારં ભ કરવામાં આ યો છે - 12

5.

ગુજરાત વન િવભાગ ારા ગીધના લોકે શન માટે

કઈ પ િતનો ઉપયોગ કરાયો છે - સૌર ઊ

સંચા લત ટ ગગ

6.

િગરનાર પવર્ત ઉપર વસવાટ કરતા ગીધ કયા નામે ઓળખાય છે - ગરનાર ગીધ

7.

તા તરમાં ભાજપના ગુજરાતમાંથી ચટં ૂ ાયેલા રા યસભાના કયા સાંસદનું તારીખ 01 િડસે બરના રોજ ચે ઈ ખાતે 66
વષેર્ અવસાન થયું હત ું - અભય ભાર ાજ
ુ ા ડા
ગ

8.

રા યસભાના સાંસદ વ. અભય ભાર ાજનો જ મ ક્યાં થયો હતો -

9.

રા યસભાના સાંસદ વ. અભય ભાર ાજનું વતન જણાવો - રાજકોટ

10.

રા યસભાના સાંસદ વ. અભય ભાર ાજ ભારત સરકારના કેટલામાં લૉ કિમશનમાં સ ય હતા - 21મા

11.

રા યસભાના સાંસદ વ. અભય ભાર ાજ મ ૂળ કયા યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા - વક લાત

12.

તા તરમાં "વેિવશાળ" નવલકથાનું કઇ કઇ ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવામાં આ યું છે - રિશયન અને ચાઈનીઝ
(મે ડ રન)

13.

તા તરમાં રા ટ્રીય સાિહ ય અકાદમી, નવી િદ હી ારા 10 ઉ મ કૃિતઓમાં ગુજરાતની કઇ કૃિતનો સમાવેશ કરાયો છે
- વેિવશાળ

14.

"વેિવશાળ" અમર નવલકથાના લેખક જણાવો - ઝવેરચંદ મેઘાણી-1939

15.

ગુજરાતી નવલકથા "વેિવશાળ"નું ભારતની કઇ કઇ ભાષાઓમાં અનુવાદ કરવામાં આ યું છે – ગુજરાતી, અસિમયા,
ુ ,ુ પંજાબી અને ઉદુર્
બંગાળી, િહ દી, ક ડ, ઓિડયા, તિમલ, તેલગ

16.

ભારતની ચટણીમાં
ંૂ
સૌ પ્રથમવાર પો ટલ બેલેટ પેપરથી કોણ મત આપી શકે તે માટે ભારતીય ચટં ૂ ણી પંચ

ારા

કવાયત શ કરાઇ છે - NRI
17.

વષર્ 2020માં ખાસ કરીને દિક્ષણ ભારતમાં કયા કયા વાવાઝોડાએ કહેર વતાર્ યો હતો - અ ફાન, િનસગ, િનવાર અને
રુ વી

18.

અરબી સમુદ્ર અને પિ મ બંગાળની ખાડીમાં આવતા દિરયાઈ વાવાઝોડાના નામ આપવાનો પ્રારં ભ કયા વષર્થી થયો
- 2004

19.

આગામી એિપ્રલ 2021થી સરકારી નોકરી માટે તમાકુન ું સેવન નહીં કરતા હોવાનું સોગંદનામુ કયા રા ય

ારા

ફરિજયાત કરાશે- ઝારખંડ
20.

ઝારખંડ સરકારે કયા સાત િજ લાને ધુમ્રપાન મુક્ત જાહેર કયાર્ – રાંચી, ધનબાદ, બોકારો,

ટ
ં ૂ , સરાયકલા

હ ર બાગ, િસહ ૂમનો શહર િવ તાર
21.

દિક્ષણ-પ ૂવર્ એિશયામાં મેલેિરયાને સૌથી સારી રીતે િનયંત્રણમાં લેવા બદલ WHO દ્રારા કયા દે શના પ્રયાસોની પ્રશંસા
કરી - ભારત
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22.

વ ડર્ મલેિરયા િરપોટર્ અનુસાર વષર્ 2000માં બે કરોડ કે સની સામે ગત વષેર્ કે ટલા કેસ ન ધાયા હતા - 56 લાખ

23.

વષર્ ૨૦૦૦માં ભારતમાં મેલેિરયાનાં કારણે કેટલા લોકો તથા ગત વષેર્ કેટલા લોકો મ ૃ યુ પા યા હતા - 29,500 તથા
7700

24.

વૈિ ક આરોગ્ય સં થા WHOનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - વ ડ હ થ ઓગનાઈઝેશન

25.

વ ડર્ હે થ ઓગેર્નાઈઝેશન મુખ્ય મથક જણાવો - જિનવા, વ ઝરલે ડ

26.

કોઈ ખાનગી કંપની કે ખાનગી ટાટર્ અપનું મ ૂ ય ૧ અબજ ડૉલર કરતા વધી જાય યારે તેને શું કહેવામાં આવે છે િુ નકોન

27.

કઈ દે શની લોકકથાઓમાં મ ૂળભ ૂત રીતે ઘોડા
ઓળખવામાં આવે છે -

વા દે ખાતા અને માથામાં શીંગ ધરાવતા પ્રાણીને યુિનકોનર્ તરીકે

રુ ોપ

28.

વતર્માન િ થિત અનુસાર હાલમાં િવ મા કુલ કેટલા યુિનકોનર્ ટાટર્ અપ ન ધાયા છે - 501

29.

િવ ના ન ધાયેલા ૫૦૧ યુિનકોનર્ ટાટર્ અપમાં ભારતના કેટલા ટાટર્ અપનો સમાવેશ થાય છે - 25

30.

કઈ કંપનીએ વૈિ કકક્ષાએ તમામ ટાટર્ અપનો રે કોડર્ રાખ્યો છે - લોબલ રસચ ફમ સીબી ઈ સાઈટ

31.

િવ ના તમામ યુિનકોનર્ ટાટર્ પઅની કુલ સંપિ

32.

િવ ના ૫૦૧ ટાટર્ અપમાં સૌથી વધારે કેટલા ટાટર્ અપ કયા દે શના છે - 242 તથા અમે રકા

33.

િવ ના ૫૦૧ ટાટર્ અપ પૈકી બીજા અને ત્રીજા ક્રમનો ટાટર્ અપ વાળા દે શના નામ જણાવો - ચીન તથા ભારત

34.

વષર્ 2008 બાદ પ્ર યેક વષર્ની થીમને િવ

35.

એઇ સ હે પ લાઇન નંબર જણાવો - 1097

36.

ભારતમાં પ્રથમ એઇ સનો કેસ કયા વષેર્ જોવા મ યો હતો - વષ 1986

37.

િવ

38.

કાકાસાહેબ કાલેલકરનો જ મિદવસ જણાવો- 1 ડસે બર 1885

39.

કાકાસાહેબ કાલેલકરનું ઉપનામ- સવાઈ

40.

કાકાસાહેબ કાલેલકરનો જ મ ક્યાં થયો હતો- સતારા (મહારા )

41.

િવ

એ સ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે - 01

42.

િવ

એઇ સ િદવસ -2020ની થીમ જણાવો- 'વૈિ ક એ

43.

બીએસએફનો થાપના િદવસ જણાવો- 01

44.

બીએસએફના વતર્માન DG – રાકશ અ થાના

45.

ભારતમાં કોરોના િનયંત્રણમાં ના આવે યાં સુધી કઈ સં થા ારા ફટાકડા ફોડવા ઉપર પ્રિતબંધ મ ૂકવામાં આ યો છે -

કે ટલી થાય છે - 1592 અબજ ડૉલર

એઇ સ અિભયાનની કઈ કિમટી ારા નક્કી કરાઈ છે - લોબલ ટ ય રગ

એઇ સ િદવસ સૌપ્રથમ ઑગ ટ 1987માં કઈ યિક્તએ મના યો હતો -

સ

ૂ

ુ અને થોમસ નેટર
ન

ુ રાતી
જ
ડસે બર
, સા ૂ હક જવાબદાર '

ડસે બર 1965

NGT
46.

ભારતમાં નવા વષર્ની ઉજવણીમાં કયા પ્રકારના ફટાકડા ફોડવાની મંજૂરી NGT ારા અપાઇ છે -

47.

NGTનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - નેશનલ

48.

આગામી 26 જા યુઆરી 2021ના રોજ ભારતમાં પ્રજાસ ાક પવર્ની રા ટ્રીય કક્ષાની ઉજવણીમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે

ીન

ીન ફટાકડા

ુ લ, નવી દ હ
ન

કયા PMને આમંત્રણ અપાયું છે - U.K
49.

ઇંગ્લે ડના વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો -બોર સ જો સન

50.

તા તરમાં કયા દે શ ારા ભારત પાસેથી ચોખાની ખરીદી માટે પ્ર તાવ મોકલવામાં આ યો છે - ચીન

51.

તા તરના અહેવાલ મુજબ ચોખાના િવ

52.

િવ માં ચોખાનો સૌથી મોટો આયાતકાર દે શ જણાવો - ચીન

53.

તા તરમાં ઉ ર ભારતમાં સૌપ્રથમ કયા રા યના કયા નગર િનગમ ારા જાહેર સેવા માટે BSE બો ડ લ ચ કરવામાં
આ યા - ઉ ર

બજારમાં સૌથી મોટો િનકાસકાર દે શ જણાવો - ભારત

દશ અને લખનઉ
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54.

લખનઉ નગર િનગમ

ારા સૌ પ્રથમવાર માટે જાહેર સેવા માટે કેટલા કરોડના BSE બો ડ લો ચ કરવામાં આ યા -

.200 કરોડ
55.

તા તરમાં િવરાટ કોહલી

ારા વન-ડેમાં કેટલી ઇિનંગમાં કેટલા રન કરી સિચન તેંડુલકરનો રે કોડર્ તોડયો છે - 242

અને 12,000
56.

તા તરમાં કયો િક્રકેટર વન-ડે િક્રકેટમાં સૌથી ઓછી ઈિનંગમાં ૧૨ હજાર રન બનાવનાર િવ નો છ ો ખેલાડી બ યો –
િવરાટ કોહલી

57.

િડસે બર 2020માં િવ માં સૌપ્રથમ કોરોના વેિક્સનને ત્રણ ટ્રાયલ બાદ મંજૂરી આપનાર દે શ -

58.

િડસે બર 2020માં િવ માં સૌપ્રથમ િબ્રટન

ારા કઈ

ટન

કોરોના વેિક્સનને મંજૂરી આપવામાં આવી - ફાઈઝર-

બાયોએનટક
59.

ફાઈઝર-બાયોએનટેક કોરોના વેિક્સન કયા દે શની કંપનીઓ

ારા સંયક્ુ ત રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે - અમે રકા

અને જમની
60.

ફાઈઝર-બાયોએનટેક કોરોના વેિક્સન કેટલા ટકા અસરકારક હોવાનો દાવો કરાયો છે - 96 ટકા

61.

ફાઈઝર-બાયોએનટેક કોરોના વેિક્સનને કયા વૈિ ક સંગઠન ારા સમથર્ન અપાયું છે - WHO

62.

વ ડર્ મેલેિરયા િરપોટર્ ‐૨૦૨૦ અનુસાર િવ માં ૨૦ વષર્ પહેલા મેલેિરયાથી ૭.૩૬ લાખ લોકોના મ ૃ યુ થયા હતા

ઘટીને

૨૦૧૯માં કે ટલા થયા-4.09 લાખ
63.

વ ડર્ મેલેિરયા િરપોટર્ ‐૨૦૨૦ અનુસાર વષર્ ૨૦૧૯માં દુિનયાના ૮૭ મેલેિરયા પીિડત દે શોમાં કુલ કેટલા લોકોને મેલેિરયા
થયો હતો ‐ 22.9 કરોડ

64.

ભારતના આરોગ્ય મંત્રાલય મુજબ વષર્ ૨૦૦૦ની સરખામણીમાં ૨૦૧૯માં મેલેિરયાના કેસમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો છે ‐
71.8

65.

ભારતના આરોગ્ય મંત્રાલય મુજબ વષર્ ૨૦૦૦થી વષર્ ૨૦૧૯ના ગાળામાં મરણ આંક કેટલા ટકા ઘટયો છે ‐ 83.84

66.

વ ડર્ મેલેિરયા િરપોર્ ટ‐૨૦૨૦ અનુસાર છે લા ૨૦ વષર્માં િવ માં કેટલા લોકો મેલેિરયાનો ભોગ બ યા હતા

માંથી ૭૬

લાખથી વધુના મુ યુ થયા હતા ‐ 1.50 અબજ
67.

વ ડર્ મેલેિરયા િરપોટર્ ‐૨૦૨૦ અનુસાર િવ માં મલેિરયાથી થતા મોતમાં ૯૫ ટકા કેટલા દે શોમાં થાય છે

માં ભારતનો પણ

સમાવેશ થાય છે - 31
68.

કયારે -ક્યાં વૈિ ક પયાર્ વરણ સંિધની જાહેરાત થઈ હતી – વષ-2015 તથા પે રસ

69.

UNના ટેટ ઓફ ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહેવાલ મુજબ વષર્‐૨૦૨૦ કયા વષર્ પછીનું આજ સુધીનું ત્રીજુ સૌથી ગરમ
વષર્ ન ધાયુ ‐ 1850

70.

ટેટ ઓફ ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહેવાલ મુજબ આ વષેર્ સરે રાશ કરતાં કેટલી િડગ્રી વધારે તાપમાન ન ધાયું ‐ 1.2

71.

ટેટ ઓફ ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહેવાલ મુજબ સ ટે બર 2019થી ઓગ ટ 2020 સુધીના એક વષર્માં

ુ પ્રદે શોનો
વ

કેટલો બરફ પીગળી ગયો હતો ‐ 152 અબજ ટન
72.
73.

એટલાિ ટક મહાસાગરમાંથી આ વષેર્ કેટલા વાવાઝોડાં ઉદભ યા છે ‐ 30
ટેટ ઓફ ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહેવાલ જાહેર કરનાર સં થાનું નામ જણાવો - વ ડ િમ ટ રયોલો કલ
ઓગનાઈઝેશન

74.

વ ડર્ િમિટિરયોલોજીકલ ઓગેર્નાઈઝેશનનું વડુ મથક કયાં આવેલ ું છે -

75.

તા તરમાં કયા દે શના રે િડયો ટેિલ કોપે માત્ર ૩૦૦ કલાકમાં જ ૩૦ લાખ આકાશગંગાનું મેિપંગ પ ૂણર્ કયુર્ં – ઓ

76.

ઓ ટ્રેિલયન રે િડયો ટેિલ કોપ તૈયાર કરનાર સં થાનું નામ જણાવો - ઓ

77.

િવ માં 2જી િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - નેશનલ પો

નીવા ( વ ઝલ ડ)
લયા

લયાની િવ ાન એજ સી CSIRO

ુ ન િ વે શન ડ
શ
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78.

નેશનલ પો યુશન િપ્રવે શન ડે-2020ની થીમ જણાવો – raise awareness about the importance of pollution control

79.

measures and to educate people on how to prevent pollution
ભારતમાં સૌથી ભયાનક ભોપાલ ગેસ દુઘર્ટના ક્યારે બની હતી- 2‐3 ડસે બર 1985

80.

વ ડર્ કો ય ૂટર િલટરસી ડે કયારે મનાવવામાં આવે છે – 2 ડસે બર

81.

અ પ ૃ યતા િનવારણ માટે જીવન આપનાર સાંિદપની ઋિષ િવ લ લ મણ ફડકે-મામા સાહેબનો જ મિદવસ જણાવો2 ડસે બર

82.

લાનની ઓનલાઇન મંજૂરી માટે ભારતમાં સૌપ્રથમ કઈ નવી

તા તરમાં ગુજરાતમાં માત્ર 24 કલાકમાં બાંધકામ
િસ ટમ લો ચ કરવામાં આવી છે - ODPS 2.0

83.

ODPSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઑનલાઇન ડવલપમે ટ પરિમશન િસ ટમ

84.

ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ODPSનું લોિ ચંગ મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ પાણીના હ તે ક્યાંથી કરવામાં આ યું - મહા મા

મં દર, ગાંધીનગર
85.

ODPS 2.0માં બાંધકામની પરવાનગી માટે કેટલી વાઇટલ બાબતોનું પાલન કરવાનું રહેશે - 15

86.

તા તરમાં MDH મસાલાના માિલકનું 98 વષેર્ અવસાન થયું તેમનું નામ જણાવો - ધમપાલ

87.

ધમર્પાલ ચુનીલાલ ગુલાટીનું જ મ થળ જણાવો - િસયાલકોટ, પા ક તાન

88.

ધમર્પાલ ચુનીલાલ ગુલાટીને ભારત સરકાર ારા પ્રિતિ ઠત પ િવભ ૂષણ કયા વષેર્ અપાયો હતો - વષ 2019

89.

MDH મસાલાનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - મહાિશયાં દ હ ી

90.

તા તર િડસે બર 2020માં અમેિરકન સેનેટ ારા એ લોયમે ટ આધાિરત કયા એક્ટને સવર્ સંમિતથી મંજૂરી અપાઈ
- ફરનેસ ફોર હાઇ

91.

તા તરમાં કયા દે શ

ક ડ ઇિમ

ારા એ લોયમે ટ આધાિરત ઈિમગ્રેશન િવઝામાં દે શ દીઠ સંખ્યાની મયાર્દા દૂ ર કરાઈ, યારે

તા તરમાં સંયક્ુ ત રા ટ્રસંઘ
આપી છે -

93.

ુ ાટ
લ

સ

ફેિમલી આધાિરત િવઝા વધારવામાં આ યા 92.

ુ ીલાલ
ન

ુ સએ
એ

ારા WHOની ભલામણને આધારે ભાંગને કઇ યાદીમાંથી દૂ ર કરી દવા તરીકે મા યતા

સ

િડસે બર-૨૦૨૦માં કે દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય ારા સૌથી

ે ઠ કામગીરી કરનારા દે શના ટોચના કેટલા પોલીસ ટેશનની યાદી

જાહેર કરી – 10
94.

િડસે બર-૨૦૨૦માં કે દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય ારા જાહેર કરાયેલા દે શના
- ન ગપોસે મી (મ ણ રુ ), એસડ

ે ઠ ૧૦ પોલીસ ટેશન અને રા યનું નામ જણાવો

ુ ીસી‐ રુ ામંગલમ (તિમલના ુ ), ચાંગલાંગ ખારસાંગ (અ ણાચલ
પ

ઝલિમલ (છ ીસગઢ), સં ૂઇમ (ગોવા), કા લઘાટ ( દમાન‐િનકોબાર), પાકય ગ (િસ

મ), કાંઠ(ઉ ર

દશ),

ૂરજ ૂર

દશ), ખાનવેલ

(દાદર અને નગર હવેલી), જ મી ંુ ટા (તેલગ
ં ણા)
95.

કે દ્રીય ગહૃ મંત્રાલય ારા વષર્ 2020 માટે દે શના કેટલા પોલીસ ટેશનોમાંથી 10 પોલીસ ટેશનની પસંદગી કરવામાં આવી
હતી - 16671
ુ ા

96.

ભારત સરકાર ારા કઈ નદી પર ચીન સરહદ નજીક સૌથી લાંબો ૧૯ િક.મી.નો િબ્રજ તૈયાર કરાશે ‐

97.

ભારત સરકાર ારા બ્ર પુત્રા નદી પર ચીન સરહદ નજીક સૌથી લાંબો ૧૯ િક.મી.ના િબ્રજ બનાવવાની પિરયોજના માટે
કયા દે શની ટેકિનકલ મદદ મળશે ‐

98.

ભારત સરકાર

પાન

ારા બ્ર પુત્રા નદી પર ચીન સરહદ નજીક સૌથી લાંબો ૧૯ િક.મી.ના િબ્રજના કારણે ભારતના કયા બે

ૂ ો થવાના કારણે િત્રપુરા સુધી જવાનું સરળ બનશે ‐ આસામના
થળો જોડાવાથી ર તો ખ ૂબ જ ટંક

ુ ર થી મેઘાલયની
બ

લબાર
99.

ુ ુ ગર્ના ૪૯૦ વષર્ જૂના કયા સરોવરને વ ડર્ હેિરટે જ ઇરીગેશન ટ્રકચરનો દર જો મ યો િડસે બર-૨૦૨૦માં િસંધદ
ધામા રુ
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100. WHISનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - વ ડ હ રટજ ઇર ગે શન

કચર

ૂર્ ‐કડ પા
101. કોના તરફથી મહારા ટ્રના ધામાપુર સરોવર સિહત ક બમ ટે ક, પો મામી લા ટે ક‐આંધ્ર પ્રદે શ અને કનલ
કેનાલને વ ડર્ હેિરટેજ ઇરીગેશન ટ્રકચરનો દર જો આપવામાં આ યો છે ‐ ઇ ટરનેશનલ કિમશન ઓન ઇ રગે શન એ ડ
ઇનેશન
102. કયા વષેર્ ધામાપુર અને કળશના ગ્રામજનોએ ભેગા મળીને ધામાપુર જળાશયનું િનમાર્ણ કયુર્ં હત ું – વષ 1530
103. િડસે બર-૨૦૨૦માં ટાઈમ મેગેિઝન ારા પ્રથમ વાર કયા એવોડર્ ની જાહેરાત કરવામાં આવી - ' કડ ઓફ ધ યર'
104. ટાઈમ મેગેિઝન ારા પ્રથમ વાર 'િકડ ઓફ ધ યર' માટે કોની પસંદગી કરવામાં આવી - ભારતીય

ૂળની 15 વિષય

ગતાંજલી
105. િડસે બર-૨૦૨૦માં કઈ દે શની સરકાર અને તાિલબાન વ ચે પ્રથમ લેિખત સમજૂિત થઈ - અફઘાન સરકાર
106. અફઘાિન તાન સરકાર‐તાિલબાન વ ચે શાંિત મંત્રણમાં કયા દે શની મ ય થી તરીકે ભ ૂિમકા રહી - અમે રકા
107. િવ

િદ યાંગ/ િવકલાંગ િદવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે - 3 ડસે બર

108. િવ

િદ યાંગ/ િવકલાંગ િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - બ ટ, બેક એ ડ બેટર

109. મહીપતરામ રુપરામનો જ મિદવસ જણાવો - 3

ડસે બર, 1829

ુ ામ બાપા
110. જલારામ િવરપુર મંિદરના વતર્માન ગાદીપિત કોણ છે - ર ર
111. અયો યા રામ મંિદરમાં રામ લ લાને દરરોજ બે ટાઇમ કોના

ુ
ારા આજીવન ભોજનથાળ આપવામાં આવશે ‐ વીર ર

જલારામ ધામ
112. તા.૪ િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ RBI ારા જાહેર કરાયેલી પોિલસીમાં ૨૦૨૦‐૨૧માં જીડીપી કેટલા ટકાનો ઘટાડો દશાર્ વે
તેવી અપેક્ષા યક્ત કરી - 7.5
113. તા.૪ િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ RBI ારા જાહેર કરાયેલી પોિલસીમાં નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૧‐૨૨ના પ્રથમ છ માસ દરિમયાન
કેટલા ટકાની આસપાસ રહેવાનો અંદાજ યક્ત કય - 6.5
114. પેટા પસર્ન ઓફ ધ યર‐૨૦૨૦ તરીકે કોની પસંદગી થઈ - અ ભનેતા હોન અ ાહમ
115. વૈિ ક સં થા PETAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - પીપ સ ફોર ધ એિથકલ

ટમે ટ ઓફ એિનમલ

116. પ્રાણીઓના અિધકાર અને પશુ પ્રેમ અને પ્રાણીઓ સાથે દુવર્ યહાર કરવાની િવરોધ કરનારી વૈિ ક સં થાનું નામ જણાવો –
PETA
117. અિભનેતા

હોન અબ્રાહમની કયા કારણોસર પેટા પસર્ન ઓફ ધ યર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી -

ાણીઓ

યેના

ેમ અને તેમના અિધકારની વાત કરવા માટ
118. પ્રાણી ક યાણ માટે વૈિ કકક્ષાએ કામ કરતી સં થા PETAનું મુખ્ય મથક કયાં આવેલ ું છે – વ િનયાના નોફ ક (USA)
119. પ્રાણીઓ માટે વૈિ કકક્ષાએ કામ કરતી સં થા PETAની થાપના કયારે થઈ હતી - તા.22મી માચ-1980
120. િડસે બર-૨૦૨૦માં FICCI નવા ચેરમેન તરીકે કોણ ચટાયા
ંૂ
-

ી ઉદય શંકર

121. િફક્કીના ચેરમેન તરીકે ચટાય◌ે
ંૂ
લા ઉદય શંકરે અગાઉ કયા હો ા પર સેવા આપી છે - ટાર ઇ ડયાના ચેરમેન તથા
વો ટ ડઝની કં પનીના એિશયા પેિસ ફકના ેિસડ ટ
122. િફક્કીના નવા ચેરમેન ઉદય શંકરનો કાયર્કાળ કેટલો રહેશે – એક વષ
123. મીિડયા અને એ ટરટે ઈમે ટ ઉ ોગમાંથી િફકકીના ચેરમેન બનનાર પ્રથમ યિક્ત કોણ છે - ઉદય શંકર
124. િડસે બર-૨૦૨૦માં ભારત પાિક તાન વૉર‐1971ના કેટલા વષર્ થશે – 50
125. પાિક તાનમાંથી અલગ બાગ્લાદે શનું િનમાર્ણ કયારે થયુ હત ુ – 16 ડસે બર 1971
126. ગ્લોબલ ટીચર પુર કાર‐2020 મેળવનાર િશક્ષકનું નામ જણાવો - રણ જતિસહ ડસાલે
127. ગ્લોબલ ટીચર પુર કાર મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય િશક્ષકનું નામ જણાવો - રણ જતિસહ ડસાલે
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128. ગ્લોબલ ટીચર પુર કાર‐2020 મેળવનાર િશક્ષક રણિજતિસંહ િડસાલે કઈ શાળામાં સેવારત છે - મહારા ના સોલા રુ
જ લામાં
129. ગ્લોબલ ટીચર પુર કાર‐2020 મેળવનાર િશક્ષક રણિજતિસંહ િડસાલેને કે ટલી ઇનામ◌ી રકમ અપાશે– . 7 કરોડ
130. ભારતીય સેના ારા િડસે બર-૨૦૨૦માં કરાયેલા નવા સુધારા મુજબ જવાનો રે કની જગ્યાએ હવે શાના આધારે HRA લઈ
શકશે ‐ કાર કદ
131. ભારતીય સેના ારા કરાયેલા નવા સુધારા મુજબ આમીર્ જવાનો રે કની જગ્યાએ હવે કારિકદ ના આધારે HRA લઈ શકશે
આ નવી યવ થા કયારથી લાગુ કરાશે ‐ વષ 2006
132. આમીર્ જવાનો ભાડેથી ક્વાટર્ ર લઈને રહે છે તે રે કને બદલે પોતાની સુિનિ ત કારિકદ ની પ્રગિતવાળા પગારના આધારે
ભાડાના મકાનનું ભ થું મેળવી શકે છે તેને આમીર્માં શું કહેવાય છે - િમિનમમ એ યોડ ક રયર ો ેશન (એમએસીપી)
133. ભારતીય સેના ારા િડસે બર-૨૦૨૦માં કરાયેલા નવા સુધારા મુજબ જવાનો રે કની જગ્યાએ હવે કારિકદ ના આધારે
HRA લઈ શકશે આ નવી યવ થાથી આમીર્ના કેટલા જવાનોને કેટલા િપયાનો ફાયદો થશે - 12 લાખ તથા . 1000
કરોડ
134. કોરોના કાળમાં મદદ બદલ કયા ખેલાડીને પેન દ્રારા 'ગ્રા ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓડર્ ર ઓફ ડી કોરોસ એવોડર્ થી સ માિનત કરાયો
- ટિનસ ટાર રફલ નડાલ
135.

પેનની વતર્માન રાજધાની કઈ છે - મે ડ

136. 'ઇિ ડયન નેવી ડે' ક્યારે ઉજવાય છે - 4

ડસે બર

137. ભારતીય નેવી ારા 4 િડસે બર 1971માં પાિક તાન નેવીના મુખ્ય મથક કરાંચી બંદર ઉપર હમ
ુ લો કરવા કયુ સફળ
ઓપરે શન હાથ ધયુર્ં હત ું -ઓપરશન ાઈડટ
138. િડસે બર 2020ની િ થિતએ ભારતના નૌકાદળના વડાનું નામ જણાવો - એડિમરલ કરમવીરિસહ
139. રા ટ્રવાદી ઇિતહાસકાર આર.સી. મજુમદારનો જ મિદવસ જણાવો- 4 ડસે બર
140. આગામી 10 િડસે બરના રોજ કોના હ તે સંસદના નવા ભવનનો િશલા યાસ કરવામાં આવશે - PM નર

મોદ

141. ભારતની નવી સંસદ ભવનનું કામ આગામી ક્યાં સુધી પ ૂણર્ કરાશે - વષ 2022
142. ભારતની નવી સંસદ ભવનનો અંદાિજત ખચર્ જણાવો - . 971 કરોડ
143. ભારતીય સંસદ ભવનની િડઝાઇન કોના ારા તૈયાર કરવામાં આવશે -

ુ રાતી આ કટ ટ િવમલ પટલ
જ

144. સંસદ ભવનની નવી ઇમારતમાં લોકસભા અને રા યસભાની કેટલી બેઠક યવ થા તૈયાર કરાશે - 888 અને 384
145. લોકસભાના વતર્માન પીકરનું નામ જણાવો -

ી ઓમ બરલા

146. ભ ૂકંપ પ્રિતરોધક સંસદ ભવનની નવી ઇમારતનો આકાર જણાવો - િ કોણીય
147. નવી સંસદ ભવનનો િવ તાર જણાવો - 65,000 ચોરસ મીટર
148. વતર્માન સંસદ ભવન કયા વષેર્ કયા આિકર્ટેક

ારા િડઝાઇન કરાયું હત ું -

ટશ આ કટ ટ એડિવન

ુ ટય સ અને

વષ 1911
149. િવધાનસભા ધરાવતા ત્રણ કે દ્ર શાિસત પ્રદે શો અને 28 રા યોએ જીએસટીની આવકમાં થયેલા ઘટાડાના વળતર પેટે કે દ્ર
સરકારના કયા ઓ શનને વીકાય હતો – ઓ શન-1, બોરો ગ ઓ શન(ઉધાર િવક પ)
150. કે દ્ર સરકારે રા યો વતી કેટલા િપયાનું ઉધાર લીધું છે ‐ 30,000 કરોડ
151. કે દ્ર સરકાર ારા જીએસટીની આવકમાં થયેલા ઘટાડાના વળતર પેટે 26 રા યો અને ત્રણ કે દ્ર શાિસત પ્રદે શોને કેટલા
હ તામાં ક્યારે રકમ ચુકવવામાં આવી – પાંચ હ તામાં તથા 23 ઓ ટોબર, 2 નવે બર, 9 નવે બર, 23 નવે બર અને 1
ડસે બર
152. િડસે બર-૨૦૨૦માં કોણ MMA કુ તી ટાઇટલ િવ તા બ યું - ર

ુ ફોગાટ
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153. ભારતની ખેલાડી રીત ુ ફોગાટે કેટલામી વખત MMA કુ તી ટાઇટલ જી યું - ચોથી વખત
154. િડસે બર-૨૦૨૦માં કોણે MMA કુ તી ટાઇટલ હરીફ‐દે શનું નામ જણાવો - જોમાર ટોરસ‐ ફ લપાઈ સ
155. MMA કુ તી ટાઇટલ‐૨૦૨૦નું યજમાન જણાવો - િસગાપોર
156. કયો દે શ ચંદ્ર પર પોતાનો ઝંડો ફરકાવનાર દુિનયાનો બીજો દે શ બ યો ‐ ચીન
157. કયા દે શે સૌપ્રથમવાર ચંદ્ર પર પોતાનો ઝંડો ફરકા યો હતો – અમે રકા
158. અમેિરકાએ કયા વષેર્ ચંદ્ર પર સૌપ્રથમ પોતાનો વજ ફરકા યો હતો ‐ 1968
159. ચીનની અવકાશી સં થાનું નામ જણાવો - નેશનલ પેસ એડિમિન શ
160. અમેિરકાએ 1969થી 1972 સુધીના સમયગાળામાં કેટલી વખત ચંદ્ર પર પોતાનો ઝંડો ફરકા યો હતો - પાંચ
161. ચીને 2019માં કયા યાનને ચંદ્ર પર મોક યુ હત ુ ‐ ચાંગ ઈ‐4
162. ચીને છે લા સાત વષર્માં કેટલામુ મ ૂન િમશન સફળતાપ ૂવર્ક પાર પાડ ુ ‐ પાંચ ુ
163. કેિ બ્રજ િડક્ષનરીએ કયા શ દને વડર્ ઑફ ૨૦૨૦ ઘોિષત કય - વોર ટાઇન
164. ધનવાનો પર સૌપ્રથમ વખત "કોરોના ટેક્સ" લગાવનાર દે શનું નામ જણાવો - અજ ટના
165. અજ ેર્િ ટનાની સરકારે કયા કારણોસર સૌપ્રથમ વખત "કોરોના ટેક્સ" લગા યો - કોરોના વાયરસનાં વધતા કોપને રોકવા
માટ કરવામાં આવેલા નાણા કય ખચને પહોચી વળવા અને તે માટ ફં ડ ઉ ંુ કરવા
166.

ૂ આર કોડ કયા પ્રકારનો બાર કોડ છે ‐ ડ જટલ

167. NPCIનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ નેશનલ પેમે ટ કોપ રશન ઓફ ઇ ડયા
168. કયા હેત ુસર નેશનલ પેમે ટ કોપ રે શન ઓફ ઇિ ડયાએ ભારત

ૂ આર કોડ (BHARAT QR) નામની ચુકવણી સુિવધા શ કરી

છે ‐ ડ જટલ પેમે ટ અને કશલેસ ા ઝેકશનને ો સાહન આપવા
169. નેશનલ પેમે ટ કોપ રે શન ઓફ ઇિ ડયા ારા કયારથી ભારત

ૂ આર કોડ (BHARAT QR) નામની ચુકવણી સુિવધા શ

કરવામાં આવી હતી ‐ સ ટ બર 2016
170. ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ની િ થિતએ ભારતમાં કેટલા વેપારીઓ ભારત QR કોડ સુિવધાનો ઉપયોગ કરી ર ા હતા ‐

દા જત 94

લાખ
171. ભારત

ૂ આર કોડ કયા મોડેલ પર આધાિરત ચ ૂકવણી મા યમ છે ‐ પી ુ એમ (PERSON TO MERCHANT)

172. ભારત

ૂ આર કોડ કયા મા યમ ારા થતી ચુકવણી વીકારવા સક્ષમ છે ‐ િવઝા, મા ટરકાડ, અમે રકન એ સ ેસ અને પે

કા ્ સ
173. ઇમ

સી યુઝ ઓથોરાઇઝેશન શાના માટે લેવામાં આવે છે ‐ વે સન, દવા, ડાય નો ટક ટ ટ અને મે ડકલ ડવાઇસ

174. ભારતમાં ઇમ

સી યુઝ ઓથોરાઇઝેશન માટે કઈ રે ગ્યુલેટરી સં થા છે ‐ સે લ

સ ટા ડડ ક ોલ ઓગનાઇઝેશન

ુ લનો સૌથી ઓછો કે ટલો સમય ન ધાયો છે ‐ ચાડા ચાર વષ
175. વેિક્સન એ વ
176. િડસે બર‐૨૦૨૦માં ભારતીય િક્રકેટ ટીમ ઓ ટ્રેિલયન િક્રકેટ ટીમ સામે ેણી િવજય સાથે સતત કેટલી ટી20

ેણી જીતવાનો

રે કોડર્ બના યો ‐ 5મી
177. ઓ ટ્રેિલયામાં ટે ટ, વન-ડે અને ટી- વે ટી

ેણી જીતનાર પ્રથમ એિશયન કે ટન કોણ છે – ભારતીય ક ટન િવરાટ કોહલી

178. િડસે બર‐૨૦૨૦માં કોને િફટ ઇિ ડયા મ ૂવમે ટના એ બેસેડર બનાવવામાં આ યા ‐ ુ લદ પ હાં ુ
179. કે દ્રશાિસત પ્રદે શોના પ્રથમ દ્રોણાચાયર્ એવોડર્ મેળવનાર ખેલાડીનું નામ જણાવો ‐ ુ લદ પ હાં ુ
180. િફટ ઇિ ડયા મ ૂવમે ટના એ બેસેડર બનનાર કુલદીપ હાંડુ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે ‐

ુ ુ

ુ ણ સતપથી
181. ફીટ ઇિ ડયાના થાપક કોણ છે ‐ પ
182. િફટ ઇિ ડયા મ ૂવમે ટ ક્યારે શ કરવામાં આવી હતી ‐ ઓગ ટ 2019
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ુ ર િફટ ઇિ ડયા મ ૂવમે ટ શ કરવામાં આવી હતી – દશના નાગ રકોને તં ુ ર ત અને ફ ટ
183. કયા હેતસ

વનશૈલી માટ

ો સા હત કરવા
184. રા ટ્રીય હોમગાડર્ િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે ‐ 6 ડસે બર
185. તા. ૬ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ હોમગાડર્ નો કેટલામાં થાપના િદવસની ઉજવણી કરવામાં આવી – 58
186. હોમગાડર્ દળની થાપના કોણે કરી હતી ‐ ડો.ઝા કર શ
ુ ેન
187. ડૉ. બાબાસાહેબ સાહેબ આંબેડકરનો મહાપિરિનવાર્ણ િદવસ જણાવો- 6

ડસે બર 1956

188. આ વષેર્ 2020માં ડોક્ટર બાબા સાહેબનો કેટલામો મહાપિરિનવાર્ણ િદવસ ઉજવાયો-65મો
189. બાબરી વંસ-અયો યાની તારીખ જણાવો - છ ી ડસે બર
190. ભારતમાં નાગિરક સંરક્ષણ િદવસ તરીકે ક્યારે ઉજવાય છે - 6 ડસે બર.
191. દે શના નાગિરકો ારા કટોકટી કે આકિ મક કુદરતી, માનવસિ ત આપિ

પહેલા‐પછી તથા આપિ

દરિમયાન આંતિરક

બચાઉ માટે ન ું સુઆયોિજત બચાવ તંત્ર કયા નામે ઓળખાય છે ‐ નાગ રક સંર ણ દળ
192. ગુજરાતી સાિહ ય સંશોધન જગતના મોટા સંશોધક ભૃગુરાય દુલર્ભજી અંજાિરયાનો જ મિદવસ જણાવો - 6 ડસે બર
1913
193. ગુજરાત સરકાર ારા ખંભાતના અખાતમાં િવ નો કયો સૌથી લાંબો ડેમ તૈયાર થવા જઈ ર ો છે - ક પસર

ો

ટ

194. ખંભાતના અખાતમાં કયા બે શહેરો વ ચે 30 િકલોમીટર લાંબો ડેમ બનવા જઈ ર ો છે - ભાવનગર અને દહજ
195. ક પસર પ્રો ક્ટ સાકાર થવાથી અંદા

કેટલા ઘનમીટર મીઠું પાણી ગુજરાતને ઉપલ ધ થશે -77,700 લાખ ઘન

મીટર
196. ક પસર પ્રો ક્ટથી અંદા

િસંચાઇની કેટલા હેકટર જમીન નવસા ય થશે - 10.54 લાખ હકટર જમીન

197. રાજયમાં સૌપ્રથમ કઈ યુિનવિસર્ટીએ માકર્ શીટમાં QR કોડ ઉમેય – સૌરા

િુ ન.

198. સૌરા ટ્ર યુિન.નો કોઈપણ િવ ાથીર્ માકર્ શીટનો કયો કોડ મોબાઈલમાં કેન કરી માકર્ શીટ ઓનલાઈન મેળવી તથા
ડાઉનલોડ કરી શકશે - QR કોડ
199. િડસે બર-૨૦૨૦માં વડા પ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ વીિડયો કો ફરિ સંગના મા યમથી ઉ રપ્રદે શમાં કયા મેટ્રો પ્રો ક્ટનો
પ્રારં ભ કરા યો - આ ા
200. ઉ રપ્રદે શમાં આગ્રા મેટ્રો પ્રો ક્ટ પાછળ અંદાિજત કે ટલો ખચર્ થશે - આઠ હ ર કરોડ
201. આગ્રા મેટ્રો પિરયોજનામાં કુલ કેટલા િક.મી.ની લંબાઇ ધરાવતા બે કોિરડોર સામેલ છે - 29.4
202. આગ્રા મેટ્રો પ્રો ક્ટના પ્રથમ તબક્કામાં કયો ઇ ટ ગેટ કોિરડોર તૈયાર કરાશે - િસકં દરાથી તાજ
203. આગ્રા મેટ્રો પ્રો ક્ટના પ્રથમ ચરણમાં કયાં સુધીમાં િસકંદરાથી તાજ ઇ ટ ગેટ સુધીની મેટ્રો સેવા શ થશે - ડસે બર
2022
204. વષર્-૨૦૨૦માં ચીનમાંથી ભારતની િનકાસ કે ટલા ટકા વધી - 16%
205. વષર્-૨૦૨૦માં ચીનમાંથી ભારતની આયાત કે ટલા ટકા ઘટી - 13%
206. ભારતીય સૈ ય ૪૦૦ હોિવ ઝર તોપની જ િરયાત સામે આગામી ૧૮ થી ૨૪ મિહનામાં કેટલી મેડ ઇન ઇિ ડયા
એડવા સ ટાવર આિટર્લરી ગન િસ ટમ હોિવ ઝર તૈયાર કરશે - 200થી વ ુ
207. િડસે બર-૨૦૨૦માં WHOના CEO તરીકે કોની િનમણ ૂક કરવામાં આવી - અિનલ સોની
208. WHOના આગામી CEO અિનલ સોનીનો કાયર્કાળ જણાવો -

ુ ર , 2021થી
આ

209. કયા કારણોસર WHOએ અિનલ સોનીની CEO તરીકે િનમણ ૂક કરી – સં થાને વધાર
થી કોઇ દશ ભંડોળ ન આપે તો તેને પોતાની

માણમાં

ાઇવેટ ડોનેશન મળે

ૃિ ઓ ચલાવવામાં તકલીફ ન પડ

210. અિનલ સોની કયા ફાઉ ડેશનના સલાહકાર રહી ચ ૂક્યા છે ‐ બલ એ ડ મે લ ડા ગે સ
211. ડ યુએચઓ ફાઉ ડેશનની થાપના કયારે થઈ હતી - મે, 2020
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212. ડ યુએચઓ ફાઉ ડેશનનું મુખ્યાલય કયાં આવેલ ું છે -

િનવા

213. વતર્માન સમયમાં કોની ઓળખ ‘પ્રવાહી સોના' તરીક થાય છે - કોરોના વે સન
214. કયા દે શમાં યુનાઈટેડ નેશ સના િમશન સાથે સંકળાયેલા ૮૦૦થી વધુ શાંિતદૂ તોને તેમની સમિપર્ત સેવા અને બિલદાન માટે
પદક આપી સ માિનત કરાયા ‐ દ

ુ ાન
ણ દ

215. દિક્ષણ સુદાનમાં યુનાઈટેડ નેશ સના િમશન સાથે સંકળાયેલા

શાંિતદૂ તોને સ માિનત કરાયા તેમાં મેડલ મેળવનાર એક

માત્ર મિહલા અિધકારીનું નામ જણાવો - ચેતના
216. ગત વષેર્ યુએન િમશન ઇન સાઉથ સુદાન (યુએનએમઆઇઅએસએ)માં કાયર્રત કેટલા શાંિતદૂ તોને મેડલથી સ માિનત
કરાયા હતાં ‐ 150
ુ ર પ્રિત વષર્ ૭મી િડસે બરે સશ
217. કયા હેતસ

સેના વજ િદવસ મનાવવામાં આવે છે - સૈિનકોના પ રવારના ક યાણ માટ

ઉદાર હાથે ફાળો આપવા
218. આંતરરા ટ્રીય નાગિરક ઉ યન િદવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે - 7 ડસે બર
219. આંતરરા ટ્રીય નાગિરક ઉ યન િદવસ પ્રથમ પ્રારં ભ કયારે થયો હતો - વષ 1996
220. લોકોને સામાિજક, આિથર્ક િવકાસ માટે નાગિરક ઉ યન િવશે જાગૃત કરવા કયો આંતરરા ટ્રીય િદવસ ઉજવવાય છે તરરા

ય નાગ રક ઉ યન દવસ

ુ ર 1911
221. ભારતમાં નાગિરક ઉ યનની શ આત કયારે થઈ હતી - 18 ફ આ
222. ભારતમાં હેનરીએ સૌપ્રથમવાર કયા થળો વ ચે ૬ માઇલની મુસાફરી કરી હતી ‐ યાગરાજથી નૈની
223. સશ

સેના વજ િદવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે – 7 ડસે બર

224. સંત િશરોમિણ પ્રમુખ વામી મહારાજનો જ મ િદવસ જણાવો - 7 ડસે બર 1921
225. પ ૂ. પ્રમુખ વામી મહારાજનો જ મ ક્યાં થયો હતો - ચાણસદ ગામ
226. પ ૂ. પ્રમુખ વામી મહારાજનું બાળપણનું નામ શું હત ુ – શાંિતલાલ
227. પ ૂ. પ્રમુખ વામીએ કયારે -કોની પાસેથી વાિમનારાયણ સંપ્રદાયમાં દીક્ષા લીધી - 22 નવે બર 1939 તથા શા ી
મહારાજ
228. પ ૂ. પ્રમુખ વામી કયા વષેર્ બોચાસણવાસી અક્ષર પુરુષો મ સં થા (BAPS)ના ગુરુ બ યા – વષ 1950
229. ઇિ ડયા મોબાઇલ ક ગ્રેસ‐2020નું આયોજન કયારે કરાયું હત ુ – તા. 8 થી 10 ડસે બર 2020
230. નવે બર‐૨૦૨૦માં કઈ વદે શી ટે કનું સફળ પરીક્ષણ કરાયું ‐ અ ુ ન માક A‐1
231. નવે બર‐૨૦૨૦માં વદે શી ટે ક અજુ ર્ન માકર્ A‐1નું કયા થળે થી સફળ પરીક્ષણ કરાયું ‐ પોખરણ ફાય રગ ર જ (રાજ થાન)
232. કઈ વદે શી ભારતીય ટે કને હ ટર િકલર કહેવામાં આવે છે – અ ુ ન માક A‐1
233. તા.૮મી િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ઇંગ્લે ડમાં કયા થળે થી વૈિ ક સામ ૂિહક રસીકરણ કાયર્ક્રમની શ આત કરવામાં આવી ‐
લંડન
234. િવ માં પ્રથમવાર તા.૮મી િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ િબ્રટનમાં કઈ રસીકરણનો પ્રારં ભ કરાયો ‐ ફાઇઝર‐બાયોએનટક
235. કોરોનાની રસીનો ડોઝ મેળવનારા િવ ના પ્રથમ યિક્તનું નામ જણાવો ‐ માગારટ ક નેન
236. િબ્રટનમાં કયા િદવસને વી‐ડે જાહેર કરાયો – તા.8 ડસે બર 2020 (મંગળવાર)
237. વી‐ડે એટલે શું ‐ વે સન ડ
238. તા. ૮ િડસે બર‐૨૦૨૦ની િ થિતએ માઉ ટ એવરે ટની નવી ઊંચાઈ જણાવો ‐ 8848.86 મીટર
239. કોના ારા વષર્ 1954માં એવરે ટની ઊંચાઈ 8848.86 મીટર જાહેર કરાઈ હતી ‐ સરવે ઓફ ઇ ડયા
240. િડસે બર‐૨૦૨૦માં કયા દે શ ારા સંયક્ુ ત રીતે માઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઈ માપવાની કામગીરી પ ૂણર્ કરાઈ ‐ નેપાળ અને
ચીન
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241. ચીન ારા એવરે ટની ઊંચાઈ માપવા માટે કેટલા સ યોની ટીમ મોકલવામાં આવી હતી ‐ 30
242. ચીનની ૩૦ સ યની ટીમ ારા માઉ ટ એવરે ટના િશખર ઉપર પહ ચીને કઈ િસ ટમની મદદથી િશખરનું માપ લેવામાં
આ યું હત ું ‐ લોબલ સેટલાઈટ
243. વષર્ ૨૦૦૫માં એવરે ટની ઊંચાઈ કેટલી હતી ‐ 8844.43 મીટર
244. કયા દે શ ારા એવરે ટ િશખર ઉપર ૬,૫૦૦ મીટરની ઊંચાઈએ 5G િસગ્નલ લગાવાયું – ચીન
245. ભારતે કઈ સપાટીના સંદભર્માં માઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઈ માપી હતી અને નેપાળ પણ આ સપાટીને સંદભર્ માની ચાલતું હત ું
‐ બંગાળના અખાત
246. ચીને કયા સંદભર્માં માઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઈ માપી હતી ‐ પીળા સ ુ
247. માઉ ટ એવરે ટની સૌપ્રથમ ઊંચાઈ માપનાર ભારતીય ગિણતશા ી અને સરવે ઓફ ઇિ ડયાના પ ૂવર્ કમર્ચારીનું નામ
જણાવો ‐ રાધાનાથ િસકદર
248. કયા અંગ્રેજ અિધકારીના નામ પરથી માઉ ટ એવરે ટ િશખરને નામ અપાયું હત ુ ‐ યો એવર ટ
249. િતબેટીયન ભાષામાં માઉ ટ એવરે ટને કયા નામે ઓળખાય છે ‐ કોમોલંગમા
250. િડસે બર-૨૦૨૦માં ફો સર્ મેગેઝીન-USAની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની કે ટલામી યાદી જાહેર થઈ – 17
251. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમાં િવ ની સૌથી શિક્તશાળી કેટલી મિહલાઓનો સમાવેશ કરાયો
હતો - 100
252. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમાં ભારતની કઈ મિહલાઓને

થાન મ યુ છે - િનમલા

ુ ાર, રોશની નાદર મ હો ા, ર ક
ુ ા જગિતયાની
િસતારામણ, કરણ મજ દ
253. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમાં કે દ્રીય નાણામંત્રી િનમર્લા િસતારમનનું થાન જણાવો – 41
254. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમાં િવ ની પ્રથમ ત્રણ સૌથી શિક્તશાળી મિહલાના નામ જણાવો –
અ ુ મે

લા માકલ,

ટને લેગાડ તથા કમલા હ રસ

255. ગુજરાતના જ્ઞાનજગતના તેજ વી તારલા સમાન પંિડત સુખલાલજીનો જ મિદન જણાવો ‐ 8 ડસે બર, 1880
256. પં. સુખલાલજીનો જ મ કયાં થયો હતો – લ બડ , જ.

રુ નગર

257. ભારત સરકારે પં. સુખલાલજીને ક્યા પ્રિતિ ઠત એવોડર્ થી સ માિનત કયાર્ં હતા - પ
258. તા તરમાં 9

િડસે બરે

િક્રકેટના ત્રણેય ફોમેર્ટમાંથી

ૂષણ

કયા ભારતીય િક્રકે ટર િનવ ૃિ

જાહેર કરી -

ુ રાતી પાિથવ
જ

પટલ
259. ગુજરાતની િક્રકે ટ ટીમે સૌપ્રથમ રણજીત ટ્રોફી કયા વષેર્ જીતી હતી - વષ 2017
260. ગુજરાતની િક્રકે ટ ટીમે સૌપ્રથમ રણજીત ટ્રોફી કોની કે ટનશીપમાં જીતી હતી - પાિથવ પટલ
261. ગુજરાતી િક્રકેટર પાિથર્વ પટેલે ફ ટર્ ક્લાસ િક્રકેટમાં કેટલા રન પ ૂણર્ કયાર્ છે - 10,000 +
262. ટે ટ રમનાર ભારતના સૌથી યુવા િવકે ટકીપરનું નામ જણાવો - પાિથવ પટલ
263. તા તર િડસે બર 2020માં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા દે શમાં પિ લક વાઇફાઇ નેટવકર્ ના િવકાસ-પ્રો સાહન માટે કઈ નવી
યોજનાને મંજૂરી આપી છે - PM‐WANI
264. ભારતભરમાં PM‐WANI અંતગર્ત કે ટલા વાઇફાઇ નેટવકર્ માટે કેટલા કરોડ પિ લક ડેટા ઓિફસ શ કરાશે - 1 કરોડ
265. PM‐WANIનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -

ધાનમં ી પ લક wifi એ સેસ નેટવક ઇ ટરફસ

266. િડસે બર 2020માં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા રોજગાર યોજના માટે કેટલા કરોડની ફાળવણી કરાઈ - .22,810 કરોડ
267. ભારતના કયા 11 ટાપુને ફાઇબર કનેિક્ટિવટીથી જોડવામાં આવશે તેવો કે દ્રીય કેિબનેટે િનણર્ય કય છે - લ
268. ભારતના કે દ્રીય

ીપ

મ મંત્રીનું નામ જણાવો - સંતોષ ુ માર ગંગવાર

269. તા તરમાં કયા રા યમાંથી મશ મની નવી પ્રજાિત મળી આવી છે - મેઘાલય
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270. કે દ્રની નવી િશક્ષણ નીિત અંતગર્ત નવી કૂલબેગ નીિતમાં કૂલ બેગનું વજન િવ ાથીર્ના વજનના કેટલા ટકાથી વધુ
હોવું જોઈએ નહીં - 10%
271. તા તરમાં મેઘાલયમાંથી મશ મની કઈ નવી પ્રજાિત મળી આવી છે - રો રડોમાયસેસ િસલી ટ ચડ સ
272. િવ માં અ યાર સુધીમાં કેટલી ગની પ્રજાિત એવી છે

માંથી પ્રકાશ આવે છે - 96

273. મેઘાલયમાંથી મશ મની નવી શોધ કયા દે શના વૈજ્ઞાિનકો ારા કરાઈ હતી - ભારત અને ચીન
274. મેઘાયલમાંથી મળી આવેલા અનોખા મશ મ કયા રં ગનો પ્રકાશ પ્રસાિરત કરે છે ‐ લીલા
275. ટ્ િવટેડ પસર્ન ઓફ ધ યર‐2020ની યાદીમાં પ્રથમ તથા બીજા ક્રમે કોનો સમાવેશ થયો તથા

ુ સના નવા
એ

ટ
ં ૂ ાયેલા

ુ સ
એ

ુ ડોના ડ
ખ

પ

ુ જો બાઈડન
ખ

276. ભારતના વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીનો ટ્ િવટે ડ પસર્ન ઓફ ધ યર‐2020ની યાદીમાં કયા ક્રમે સમાવેશ થયો છે – સાત
277. વષર્‐૨૦૨૦ દરિમયાન ટોપ ત્રણ સૌથી વધુ હેશટે ગ

વીટનું નામ જણાવો - #Covid19, #blacklivesmatter તથા

#stayhome
278. તારીખ 21 િડસે બર 2020ના રોજ કેટલા વષર્ પછી ગુરુ અને શિન ગ્રહ નજીક આવશે ‐ 400
279. તારીખ 21 િડસે બર 2020ના રોજ ગુ અને શિન ગ્રહ માત્ર કેટલી િડગ્રીના અંતરે રહેશે ‐ 0.1
280. ગુરુ અને શિન ગ્રહ નજીક આવવાની ઘટનાને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે -

ેટ કં જકશન

281. વષર્ની સૌથી લાંબી રાત કયારે હોય છે – તાર ખ 21 ડસે બર
282. અગાઉ કયા વષેર્ ગુ અને શિન ગ્રહ વ ચે ૦.૧ િડગ્રીનું અંતર ર ુ હત ુ – વષ-1623
283. તારીખ 21 િડસે બર 2020 બાદ કયા વષેર્ ગુ અને શિન ગ્રહ વ ચેન ું અંતર માત્ર ૦.૧ િડગ્રી જ રહેશે ‐ 15 માચ 2080
284. આંતરરા ટ્રીય ભ્ર ટાચાર િવરોધી િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 9 ડસે બર
285. આંતરરા ટ્રીય ભ્ર ટાચાર િવરોધી િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - ' ૂનાઇટડ અગે ટ કર શન'
ુ ર દર વષેર્ ૯મી િડસે બરના રોજ આંતરરા ટ્રીય ભ્ર ટાચાર િવરોધી િદવસ મનાવવામાં આવે છે 286. કયા હેતસ
િવ ુ

ટાચાર

ગ કતા ફલાવવા

287. સંયક્ુ ત રા ટ્ર સંઘ એટલે કે યુનોમાં કયા િદવસે 'આંતરરા ટ્રીય ભ્ર ટાચાર િવરોધી િદવસ' મનાવવા એક સમજૂિત થઈ હતી ‐
31મી ઓ ટોબર‐ર003
288. ભારતના પ્રથમ મિહલા ફોટોગ્રાફરનું નામ જણાવો - હોમાઈ યારાવાલા
289. ભારતના પ્રથમ મિહલા ફોટોગ્રાફર હોમાઈ યારાવાલાનો જ મિદવસ જણાવો‐ 9 ડસે બર 1913
290. ભારતના પ્રથમ મિહલા ફોટોગ્રાફર હોમાઈ યારાવાલાનો જ મ કયાં થયો હતો – નવસાર
291. િડસે બર-૨૦૨૦માં િબરસા મુડં ા આિદજાિત યુિનવિસર્ટીના પ્રથમ કુલપિત તરીકે કોની િનમણ ૂક કરવામાં આવી ુ ર પાડવી
ડૉ.મ ક
292. િબરસા મુડં ા આિદજાિત યુિનવિસર્ટી ગુજરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા સંચાિલત છે - આ દવાસી િવકાસ
293. િબરસા મુડં ા યુિનવિસર્ટી ક્યાં આવેલી છે – રાજપીપળા, જ.નમદા
294. િબરસા મુડં ા આિદજાતી યુિનવિસર્ટી કયારે શ થઈ હતી - ઓકટો બર-2017
295. િડસે બર-૨૦૨૦માં ગ ૂજરાત િવ ાપીઠના કુલનાયક તરીકે કોની િનમણ ૂક કરવામાં આવી - રા
296. િડસે બર-૨૦૨૦માં ગ ૂજરાત િવ ાપીઠના પ ૂવર્ રિજ ટ્રાર રા

ખીમાણી

દ્ર ખીમાણીની કેટલામાં કુલનાયક તરીકે િનમણ ૂક કરાઈ -

16
297. તા તરમાં BCCIના સેક્રેટરી ારા ગુજરાતમાં કયા થળે નવીન ઈ ડોર એકેડમીનો પ્રારં ભ કરાયો ‐

ુ રાત કોલેજ
જ

ાઉ ડ અમદાવાદ
298. BCCIના વતર્માન સેક્રેટરી કોણ છે ‐ જય શાહ
299. GCAના નવા ક સ ટ ટ તરીકે તા તરમાં કોની િનમણ ૂક કરાઈ ‐

કટસ પાિથવ પટલ
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300. િવ નું સૌથી મોટુ ટેિડયમ

ુ છે ‐ સરદાર વ લભભાઈ પટલ

301. િડસે બર-૨૦૨૦માં કણાર્ટક િવધાનસભા

કટ ટ ડયમ –અમદાવાદ

ારા ગૌહ યા િવરોધી કયો કાયદો પસાર કરાયો - ગૌહ યા

િતબંધક અને

ુ ારા) િવધેયક
પ ુ બચાવ ( ધ
302. િડસે બર-૨૦૨૦માં કણાર્ ટક િવધાનસભા
જોગવાઈ છે - સાત વષની સ

ારા પસાર કરાયેલા ગૌહ યા િવરોધી કાયદામાં દોિષતો માટે કઈ સજાની

ક .10 લાખ

303. િડસે બર-૨૦૨૦માં કણાર્ટક િવધાનસભા

ુ ીનો દં ડ ક બંને
ધ

ારા પસાર કરાયેલા ગૌહ યા િવરોધી કાયદામાં ગાય, વાછરડા, બળદ અને

ભેંસ કે પાડાના માંસને કઈ કક્ષામાં મુકાયું - બીફ
304. કણાર્ ટકના વતર્માન મુખ્યમંત્રીનું નામ જણાવો - બી.એસ. યે
305. કણાર્ ટકની રાજધાનીનું નામ જણાવો - બ

ુ પા
ર

ુ

306. િડસે બર-૨૦૨૦માં DRDO ારા કઈ વદે શી સબમશીનગનનું સફળ પિરક્ષણ કરાયું - જોઈ ટ વે ચર

ોટ ટવ કાબાઈન‐

હાઈટક સબમશીનગન
307. િડસે બર-૨૦૨૦માં DRDO

ારા પિરક્ષણ કરાયેલી કાબાર્ઈન સબમશીનગનની મારક ક્ષમતા‐વજન જણાવો - 100

મીટરથી વ ુ તથા 300 ક. ા
308. કયા ભારતીય મ ૂળના એ ટ્રોનેટને NASA ારા ચંદ્ર ઉપર મોકલાશે – રા ચાર
309. ભારતીય મ ૂળના એ ટ્રોનેટ રાજાચારી NASAના કયા વષર્ના મ ૂન િમશનનો િહ સો બનશે – વષ-2024
310. ભારતીય મ ૂળના એ ટ્રોનેટ રાજાચારીએ શેમાંથી એ ટ્રોનોિટક્સ અને એરોનોિટક્સમાં મા ટર કયુર્ં છે - એમઆઈટ
311. ફ્રાંસ ારા તેમના સૈિનકોને અ ય બનાવવા કયા પ્રકારના સૈિનકો તૈયાર કરાશે ‐ બાયોિનક સૈિનક
312. ફ્રા સનું સંરક્ષણ િવભાગ તેમના સૈિનકોને મ તકમાં પીડા કે દદર્ નો અહેસાસ ન થાય તથા તેમનુ મગજ વધુ ઝડપથી ચાલ◌ે
તે માટે શું કરશે – સૈિનકોમાં માઈ ો ચીપ લગાવશે
313. UNHCRનું િવ ત ૃત નામ જણાવો –

ુ ાઈટડ નેશ સ હાઈ કિમ ર ફોર રફ ુ
ન

314. UNHCR અહેવાલ‐૨૦૨૦ કયારે જાહેર કરવામાં આ યો હતો ‐ માનવ અિધકાર દવસે
315. UNHCR અહેવાલ‐૨૦૨૦ મુજબ કોરોના પહેલાં કેટલા લોકો બે‐ઘર હતા તથા કોરોના બાદ વધુ કેટલા લોક બે‐ઘર બ યા હતા
‐ સાત કરોડ તથા એક કરોડ લોકો
ુ કે પોમાં કે રઝળપાટ કરીને જીવન
316. UNHCR અહેવાલ‐૨૦૨૦ અનુસાર િવ ની કુલ વસિતની કેટલા ટકા વસિત રે ફ જી
વીતાવે છે ‐ એક
317. વૈજ્ઞાિનક આ ફ્રેડ નૉબેલની પ ૂ યિતિથ જણાવો - 10 ડસે બર
318. િ વડન ખાતે તા.10મી િડસે બરે વષર્‐2020ના રોજ તમામ નૉબેલ િવ તાને કયા મા યમ
વ

ારા એવોડર્ એનાયત કરાયા -

ૂઅલી

319. વૈજ્ઞાિનક આ ફ્રેડ નૉબેલનો જ મ કયારે -કયાં થયો હતો – 21 ઓકટોબર‐1833 તથા ટોકહોમ
320. િવ માનવ અિધકાર િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 10 ડસે બર
321. િવ

માનવ અિધકાર િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - Recover Better ‐ Stand Up for Human Rights

322. પુરાત વચાયર્ હસમુખ સાંકિળયાનો જ મ કયારે -કયાં થયો હતો – 10મી ડસે બર‐1908 તથા

બ
ંુ ઈ

323. પુરાત વચાયર્ હસમુખ સાંકિળયાની આ મકથાનું નામ જણાવો - બોન ફોર આકય લો , એન ઓટોબાયો ાફ
324. પુરાત વચાયર્ હસમુખ સાંકિળયાની આ મકથા બોનર્ ફોર આકય લોજી, એન ઓટોબાયોગ્રાફી ગુજરાતીમાં કયા નામથી
પ્રકાિશત થઈ છે -

રુ ાત વના ચરણે

325. સરદાર સાહેબના પ્રબળ પુ ષાથર્ની પિરણામકારી ગાથા તથા ભારતના 562 રજવાડાના ઇિતહાસની ગૌરવ ગાથા
દશાર્ વત ું ભ ય ઐિતહાિસક યુિઝયમ કયા થળે બનશે – ટ

ૂ ઓફ િુ નટ ‐કવ ડયા
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326. કયા હેત ુસર કેવડીયા

ટે યુ ઓફ યુિનટી પિરસરમાં 562 રજવાડાના ઇિતહાસની ગૌરવ ગાથા દશાર્ વત ું ભ ય

ઐિતહાિસક યુિઝયમ બનશે ‐ આવનાર પેઢ અને િવ ભરના લોકો ભારતના ભ ય તેમજ એ તા અને અખં ડતતાના
ુ ી
વારસાથી પ ર ચત થાય તે હ થ
327. ગુજરાતમાં જમીન તકરારી ન ધની સુનાવણી મામલતદારના બદલે હવે કયા અિધકારી કક્ષાએ થશે –

ાંત અિધકાર

328. ગુજરાતમાં જમીન તકરારી ન ધની સુનાવણી સીધી પ્રાંત અિધકારી કક્ષાએ થશે આ િનણર્ય કયારથી અમલી બનશે –
તાર ખ 11મી ડસે બર 2020
ુ મંત્રીનું નામ જણાવો ‐ ી કૌિશકભાઈ પટલ
329. ગુજરાતના વતર્માન મહેસલ
330. િડસે બર‐૨૦૨૦માં ગુજરાતના લોકસાિહ ય-સંગીત ક્ષેત્રે ઉંડો અ યાસ કરનાર કયા મહાનુભાવનું અવસાન થયુ ‐ ડો.હ ુ
યા

ક

ુ ર , 1938 તથા રાજકોટ
331. ગુજરાતી સાિહ યના સંશોધક ડો.હસુભાઇ યાિજ્ઞકનો જ મ કયારે ‐ક્યાં થયો હતો – તા.12 ફ આ
332. ગુજરાતી સાિહ યના સંશોધક ડો.હસુભાઇ યાિજ્ઞકના ઉપનામ જણાવો ‐ ઉપમ

,ુ

ુ પધ વા, બી.કા યપ,

જનંદન

ની,

ીધર
333. ટાઈમ મેગેિઝન‐USA ારા 'ટાઈમ પસર્ન ઓફ ધ યર 2020' તરીક કોની પસંદગી કરી ‐ US

ુ જો બાઈડન અને ઉપ
ખ

ુ
ખ

કમલા હ રસ
334. USAના ઉપપ્રમુખ તરીકે 'ટાઈમ પસર્ન ઓફ ધ યર 2020' સ માન મેળવનાર પ્રથમ યિક્તનું નામ જણાવો ‐ કમલા હ રસ
335. ટાઈમ મેગેઝીન ારા વષર્‐2020 અ યાર સુધીનું સૌથી ખરાબ વષર્‐"ધ વ ટર્ યર એવર" બતાવવા માટે કયા પ્રકારનું કવર
પેજ તૈયાર કરાયું ‐ વષ 2020 પર લાલ ચોકડ
336. ટાઈમ મેગેઝીન ારા છે લા સો વષર્માં કે ટલામી વાર ચોકડી વા
337. િબઝનેસ પસર્ન ઓફ ધ યર 2020 તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ ‐

કવર પેજ તૈયાર કરાયું ‐ પાંચમી
ુ ન
મ એપના CEO ી એ રક આ

338. એ ટરટે ઈનર ઓફ ધ યર‐2020 તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ ‐ કો રયન બે ડ BTS
339. ટાઇમ મેગેઝીન ારા "એ લીટ ઓફ ધ યર" 2020 તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ ‐ બા કટબોલ ખેલાડ લે ન
340. અમેિરકામાં જાિતભેદની અનેક ઘટનાઓ પછી લેબ્રન

સ : USA

સે કયા નામથી એક અિભયાન ચલા યું હત ું ‐ 'મોર ધેન અ વોટ'

341. WTA દ્રારા " લેયર ઓફ ધ યર"‐2020 એવોડર્ થી કોને સ માિનત કરાયા ‐ સો ફયા કિનન : USA
342. WTA દ્રારા લેયર ઓફ ધ યરનો એવોડર્ કયા વષર્થી આપવામાં આવે છે ‐ 1977
343. અ યાર સુધીમાં સવાર્િધક કેટલી વખત અમેિરકન ખેલાડીઓએ " લેયર ઓફ ધ યર" એવોડર્ ન ું સ માન મેળ યું છે – 20
344. WTAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ િવમે સ ટિનસ એસોિસએશન
345. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડેક્સ‐2020 અનુસાર ભારતનો સતત કેટલામાં વષેર્ ટોપ ટેનમાં સમાવેશ ‐ બી
346. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડેક્સ‐2020 અનુસાર ભારતને કયા પ્રથમ દસ દે શોમાં થાન મ યું ‐

દશો કાબન ઉ સ ન

ઘટાડવા માટ ઝડપથી યાસ કર ર ાં છે
347. કાબર્ન ઉ સ ન ઘટાડવાના મામલે કોઇ પણ દે શે હજુ સુધી સંપ ૂણર્ સફળતા હાંસલ ન કરી શકવાના કારણે સીસીપીઆઇમાં
ગયા વષર્ની મ આ વષેર્ પણ કેટલા થાન ખાલી રાખવામાં આ યાં –

થમ ણ

348. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડેક્સ‐2020 અનુસાર કાબર્ન ઉ સ ન ઘટાડવા માટે ઝડપથી પ્રયાસ કરનારા ટોપ‐૧૦ દે શનો
ક્રમ જણાવો ‐ 01 થી 03 ખાલી, 04 – વીડન, 05 ‐

ૂ,ક, 06‐ ડનમમાક, 07 – મોર ો, 08 – નોવ, 09 – ચીલી, 10‐

ભારત
349. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડેક્સ તૈયાર કરવાનો માપદંડ જણાવો ‐ કોઇ દશે કોલસાનો વપરાશ ઓછા કરવા સ હત એવા
કયા ઉપાયો યો યા છે

માં ઝેર ગેસો ંુ ઉ સ ન ન થાય
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350. અ યાર સુધી

૫૭ દે શો સૌથી વધારે કાબર્ન ઉ સિ ત કરી ર ાં હતાં એમાંના કેટલા દે શોએ કાબર્ન ઉ સ ન ઓ ં કરવા માટે

બીજા િવક પો અજમાવવાની શ આત કરી દીધી છે ‐ 31
351. ભારતની કુલ ઊજાર્માંથી કેટલા ટકા ઊજાર્ કોલસાથી ઉ પ થાય છે ‐ 80
352. ભારત ૨૦૨૨ સુધી કેટલી મેગા વોટ ઊજાર્ િબનપરં પરાગત ઊજાર્

ોતોમાંથી પ્રા ત કરશે ‐ 1 લાખ 75 હ ર

353. ભારતમાં પ્રિત યિક્ત કાબર્ન ઉ સ ન કેટલુ છે ‐ 1.8 ટન
354.

યાન થ ઇિતહાસકાર એમ.એસ.કોિમસેિરયેટનો જ મ કયારે થયો હતો ‐ 11 ડસે બર 1881

355. ઇિતહાસકાર એમ.એસ.કોિમસેિરયેટનું મ ૂળનામ જણાવો ‐ માણેકશા સોરાબ

કોિમસે રયટ

356. ગુજરાત કોલેજના મેગેિઝનના પહેલા સંપાદક કોણ હતા ‐ એમ.એસ.કોિમસે રયેટ
357. િબ્રિટશ સરકાર ારા ઇિતહાસકાર એમ.એસ.કોિમસેિરયેટને કયા ઈ કાબથી સ માિનત કરાયા હતા ‐ આઈ.ઈ.એસ (ઇ ડયન
એ

કુ શન સિવસ) અને ખાનબહા ુ ર ઈ કાબ

358. નેશનલ ફેિમલી હે થ સરવેના િડસે બર‐2020ના અહેવાલ અનુસાર ગુજરાતમાં કે ટલા ટકા પુરુષ તથા મિહલાઓ
ડાયાિબટીસની સમ યાથી પીડાય છે ‐ 33 તથા 30
359. નેશનલ ફેિમલી હે થ સરવેના િડસે બર‐2020ના અહેવાલ અનુસાર ગુજરાતમાં કેટલા ટકા પુરુષ તથા મિહલાઓ હાઈપર
ટે શનની સમ યાથી પીડાય છે ‐ 37 તથા 38
360. નેશનલ ફેિમલી હે થ સરવેના િડસે બર‐2020ના અહેવાલ અનુસાર ગુજરાતમાં વષર્ 2015‐16ના સરવેની સરખામણીમાં
2019‐20મા સેક્સ રે િશયો વધીને કેટલો થયો ‐ 950થી 965
361. નેશનલ ફેિમલી હે થ સરવેના િડસે બર‐2020ના અહેવાલ અનુસાર ગુજરાતમાં કેટલા ટકા લોકોને વીજળી અને પાણીની
સુિવધા મળી રહે છે ‐ 97
362. નેશનલ ફેિમલી હે થ સરવેના િડસે બર‐2020ના અહેવાલ અનુસાર ગુજરાતમાં કેટલા ટકા યુવતીઓ‐યુવકો લગ્નની નક્કી
કરે લી ઉંમર કરતાં વહેલા પરણી જાય છે . – 22 તથા 28
363. િડસે બર‐2020માં ઉ રપ્રદે શ સરકારે પેિશયાિલ ટ ડોક્ટરોની અછત િનવારવા કયો મહ વનો િનણર્ય કય ‐ 10 વષ
ફર જયાત તબીબી સેવા ન કરનાર PMS તબીબને િપયા એક કરોડનો દં ડ
364. િડસે બર‐2020માં ઉ રપ્રદે શ સરકારે લીધેલા મહ વના િનણર્ય અનુસાર PG કોષર્ અધવ ચેથી છોડનાર તબીબને કેટલા વષર્
માટે િડબાર કરવામાં આવશે ‐ ણ
365. PMSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ ોિવ સયલ મે ડકલ સિવસ
366. ઉ રપ્રદે શના વતર્માન મુખ્યમંત્રી કોણ છે ‐ યોગી આ દ યનાથ
367. ઉ રપ્રદે શની વતર્માન રાજધાની કઈ છે ‐ લખનઉ
368. આગામી જા યુઆરી 2021માં પ્રકાિશત કયા પુ તકમાં ભારતર ન અને પ ૂવર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મુખરજીના અવસાન પહેલાંના
સં મરણો છે ‐ ધ ેિસડ સઅલ યસ
369. ધ પ્રેિસડેિ સઅલ યસર્ પુ તકનું પ્રકાશન કોણે કયુર્ં છે ‐ પા
370. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ વષર્ 2020માં કાબર્ન ઉ સ નમાં કે ટલો ઘટાડો થયો છે - 2.4 અબજ
મે ક ટન
371. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ વષર્ 2020માં પ ૃ વી ઉપર કાબર્નનું પ્રદૂ ષણ કેટલા ટકા ઓ ં થયું છે 7 ટકા
372. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ વષર્ 2019માં હવામાં કેટલો કાબર્ન ઠલવાયો હતો - 36.4 અબજ ટન
373. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ િવ ના ચાર મોટા કાબર્ન ઉ સ ન દે શ જણાવો - ચીન, અમે રકા,
રુ ોિપયન સંઘ અને ભારત
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374. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ ભારતે વષર્ 2020માં કેટલો કાબર્ન ઉ સ ન કય હતો - 2.4 અબજ
ટન
375. િવ માં સૌથી વધુ કાબર્ન કયા ઉ સ કથી ઉ પ

થાય છે - કોલસો-39%, ઓઇલ-33%, ગેસ-21%

376. િવ ના સૌથી મોટા 65% કાબર્ન પ્રદૂ ષણ 6 દે શ, સંગઠનના નામ અને ટકાવારી જણાવો - ચીન-28%, અમે રકા-15%,
રુ ોિપયન સંઘ-8%, ભારત-7%, રિશયા-5% અને

પાન-3%

377. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ કાબર્ન ઉ સ ક અને યિક્તદીઠ ઉ પાદન જણાવો - અમે રકા-16.1%,
રિશયા-11.5,

પાન-8.7, ચીન-7.1, રુ ોપ-6.6 અને ભારત-1.9%

378. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહેવાલ મુજબ વૈિ ક યિક્તદીઠ કાબર્ન ઉ સ નનું સરે રાશ પ્રમાણ જણાવો - 4.7
ટન
379. ભારતમાં સૌથી વધુ પ્રદૂ ષણ ફેલાવનાર ત વ અને ટકાવારી જણાવો - કોલસો અને 1.6 અબજ ટન
380. તા તરના એનજીર્, એ વાયરમે ટ એ ડ વેધર કાઉિ સલના અહેવાલ મુજબ કેટલા ટકા ભારતના વાતાવરણમાં
ભયાનક ફેરફારો આ યા છે - 75%
381. એનજીર્, એ વાયરમે ટ એ ડ વેધર કાઉિ સલના અહેવાલ મુજબ તાપમાન કેટલા ટકા વ યું છે - 0.6%
382. UNના પયાર્ વરણના અહેવાલ મુજબ િવ નું તાપમાન આ સદીના અંત સુધીમાં સરે રાશ કેટલા િડગ્રી વધવાની ચેતવણી
અપાઈ છે - 3 ડ ી
383. આંતરરા ટ્રીય સાવર્ભૌિમક વા ય કવરે જ િદવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે ‐ 12 ડસે બર
384. આંતરરા ટ્રીય સાવર્ભૌિમક વા ય કવરે જ િદવસ‐2020ની થીમ જણાવો ‐ ‘બધા માટ આરો ય ‐ બધા માટ સલામતી’
ુ ર આંતરરા ટ્રીય સાવર્ભૌિમક વા ય કવરે જ િદવસ મનાવવામાં આવે છે ‐ દરક
385. પ્રિત વષર્ 12 િડસે બરે કયા હેતસ
આરો ય િુ વધા પહ ચાડવાની જ રયાત િવશે

ુ ી
ધ

ૃ કરવા
ત

386. ટકાઉ િવકાસ માટે એજ ડા‐2030 હેઠળ બધા દે શોએ કયા વષર્ સુધીમાં સાવર્િત્રક આરોગ્ય કવરે જ પ્રા ત કરવા પ્રિતબ તા
યકત કરી છે ‐ વષ 2030
ૂ ીવાતાર્ના િભ મ િપતામહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે ‐
387. ગુજરાતી સાિહ યમાં ટંક

ૂમક ુ

ુ ો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 12 ડસે બર 1892
388. ગુજરાતી સાિહ યકાર ધ ૂમકેતન
389. ગુજરાતી સાિહ યકાર ગૌરીશંકર ગૌવધર્નરામ જોષીનું તખ્ખલુસ જણાવો –
390. િવ પ્રિસ ગુજરાતી વાતાર્ પો ટ ઓિફસના સ કનું નામ જણાવો‐

ૂમક ુ

ૂમક ુ

391. તા તર િડસે બર 2020માં કઈ ગુજરાતી ખેલાડી દુબઈ ATF ડબ સમાં ચેિ પયન બની છે 392. દુબઈ ATF 2020 ડબ સમાં ચેિ પયન મિહલા જોડીનું નામ અને દે શ જણાવો -

કતા રના

કતા રના, ભારત અને કટર ન

ગોગોઇ, યો યા
393. તા તરમાં દુબઈ ATF ટુનાર્મે ટ કયા કોટર્ ઉપર રમાઈ - હાડ કોટ
394. તા તરમાં દે શમાં સૌપ્રથમવાર કયા રા ય ારા નવી ફાયર પોલીસી જાહેર કરવામાં આવી છે 395. ગુજરાત સરકાર ારા િડસે બરમાં જાહેર કરે લી નવી ફાયર પોલીસીનો અમલ ક્યારે થશે - 26

ુ રાત સરકાર
જ
ુ ર 2020
આ

396. ગુજરાતની નવી ફાયર પોલીસી અંતગર્ત કંઈ નવી જગ્યા ઊભી કરાશે - ડાયર ટર ઓફ ફાયર અને ચાર ઝોનમાં
ફાયર ઓ ફસર
397. નવા મકાનો માટે ફાયર સેફટી કે ટલા વષર્ માટે મા ય રહેશે - 3
398. નવી ફાયર પોિલસી અંતગર્ત િર ય ૂઅલ સિટર્િફકેટ કેટલા વષર્ માટે મા ય રહેશે - 2 વષ
399. ભારતીય સેનાને તા તરમાં કેટલા િદવસ સુધીના યુ
400. ભારતીય સેનાને ઇમ

ટોકને-શ

સરં જામની મંજૂરી અપાઈ - 15 દવસ

સીમાં કે ટલા કરોડની ખરીદી કરવાની સ ાઓ આપેલી છે - .300 કરોડ
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401. RTGSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ ધ ર અલ ટાઇમ

ોસ સેટલમે ટ િસ ટમ

402. ગુજરાત સરકારની નવી ફાયર પોલીસી કઈ એજ સી

ારા તૈયાર કરાઈ -

ુ રાત ઇ
જ

ટટ ૂટ ઓફ ડઝા ટર

મેનેજમે ટ
403. RBI ારા તા તરમાં મોટી રકમના ટ્રા ઝેક્શન માટે કઈ સુિવધા ૨૪ કલાક ઉપલ ધ કરાવી ‐ RTGS
404. ભારતમાં કયારથી RTGSની સુિવધા ઉપલ ધ થશે ‐ 14 ડસે બર‐2020થી
405. ભારતમાં રોજના કે ટલા િપયાના ૬.૩૫ લાખ ટ્રા ઝેક્શન RTGSના મા યમથી થાય છે – . 4.17 લાખ કરોડ
406. RBIએ કયારથી પોઇ ટ ઓફ સેલ િટર્મનલ પર કો ટેક્ટલેસ કાડર્ ટ્રા ઝેક્શનની મયાર્દા .૨૦૦૦થી વધારીને . ૫૦૦૦
કરવાનો િનણર્ય કય છે – તા.01‐01‐2021થી
407. ભારતીય િરઝવર્ બે કના વતર્માન ગવનર્ર કોણ છે ‐ શ તકા તા દાસ
408. તા.૧૩‐૧૨‐૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સંસદ ઉપરના આંતકી હમ
ુ લાની કેટલામી વરસી ઉજવવામાં આવી – 19
409. નવી િદ હી ખાતે ભારતીય સંસદ ઉપર આંતકવાદી હમ
ુ લો કયારે થયો હતો ‐ તા. 13‐12‐2001
410. હાજી મહમદ િશવજીનો જ મિદવસ જણાવો-13 ડસે બર 1878
411. હાજી મહમદ અલારખા િશવજીનું જ મ થળ જણાવો-

ૂજ (ક છ)

ુ શન’’
412. હાજી મહમદ અલારખા િશવજીએ વષર્-1910માં કયા સામિયક ારા પત્રકાર વની શ આત કરી હતી - “ લ
413. ભારતમાં કોિવડ િવતરણ માટેની KOVINનું િવ ત ૃત નામ જણાવો- કોિવડ વે સન ઇ ટ લજ સ નેટવક િસ ટમ
414. તા તરમાં ભારતમાં કોિવડ રસીકરણ માટેની નવી ગાઇડલાઇન મુજબ શ આતમાં એક બુથ ઉપર કેટલા લોકોને રસી
અપાશે - 100
415. ભારતમાં કોરોના રસી માટે કઈ િસ ટમ ઉપર ન ધાયેલા લોકોને રસી આપવામાં આવશે - કોિવન KOVIN
416. ભારતમાં કોરોના રસીની ન ધણી માટે કેટલાં પુરાવા મા ય રાખવામાં આ યા છે - 12
417. િડસે બર-2020માં ભારતીય નેવી ારા કયું યુ જહાજ લો ચ કરવામાં આ યું છે - INS હમગીર
418. તા તરમાં ભારતીય નેવી ારા INS િહમગીરી કઈ નદીમાંથી તરત ું મુકાયું - ગ
ુ લી, કોલક ા
419. તા તરમાં ભારતીય નેવી ારા પ્રથમ INS િહમગીરી યુ જહાજ કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત લો ચ કરાયું -

ો

ટ-17

420. INSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - indian naval ship
421. ભારતના પ્રથમ CDSનું નામ જણાવો - બપીન રાવત
422. િડસે બરમાં કયા રા ય ારા સૌપ્રથમ જાહેરખબર માટે ન ું ERP સો ટવેર લો ચ કરાયું - હ રયાણા
423. ERP સો ટવેરનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - એ ટર ાઇઝીસ રસોસ લાિનગ
424. 14 િડસે બરે કયા િદવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ‐ રા

યઊ

સંર ણ

425. હિરયાણાના વતર્માન મુખ્યમંત્રીનું નામ જણાવો - મનોહરલાલ ખ ર
426. વષ અગાઉ લુ ત થયેલ ું "િહમાલયન શેરો" િડસે બર 2020માં પ્રથમવાર ક્યાં જોવા મ યું છે -

પિત વેલી, હમાચલ

દશ
427. "િહમાલયન શેરો" મ ૂળ કયા પ્રકારનું પ્રાણી છે - હરણ
428. 14 િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - રા

યઊ

સંર ણ દવસ

429. િહ દી િફ મના અિભનેતા‐િદગ્દશર્ક રાજકપ ૂરનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 14 ડસે બર, 1924
430. પ્રખ્યાત િફ મ ટૂિડયો આર.કે . ટૂિડયોનું િનમાર્ણ કોણે કયુર્ં હત ું – રાજક ૂર
431. રાજકપ ૂરે પોતાને િફ મી કારિકદ કઈ િફ મ ારા કરી હતી - ઈ કલાબ 1935
432. તા તરમાં 15
કરાયું – (1)

િડસે બર 2020 ના રોજ વડાપ્રધાન
ર ખાતે સરહદ ડર (2) ખાવડા ખાતે ર

ી નરે દ્ર મોદી

ારા કયા ત્રણ પ્રો ક્ટનું ક છમાં ભ ૂિમપ ૂજન

ૂએબલ એનજ પાક (3) માંડવી ખાતે ડસે લનેશન લા ટ
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433. તા તરમાં વડાપ્રધાન

ી નરે દ્ર મોદી

લા ટનો િશલા યાસ કરાયો - સરહદ ડર ,

ારા કઈ ડેરી અંતગર્ત સંપ ૂણર્

વયંસચ
ં ાિલત દૂ ધ પ્રોસેિસંગ - પેકેિજંગ

ર

434. તા તરમાં 15 િડસે બરના રોજ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી

ારા િવ નો સૌથી મોટો કેટલી ક્ષમતાના

હાઇબ્રીડ

િર યુએબલ એલજીર્ પાકર્ ન ું ભ ૂિમ પ ૂજન કરાયું - 30 GW અથવા 30,000 મેગાવોટ
435. તા તરમાં 15 િડસે બરના રોજ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી

ારા ક છના માંડવીમાં કેટલા કરોડ લીટર દૈ િનક ક્ષમતાના

િડસેિલનેશન લા ટનું ભ ૂિમપ ૂજન કરાયું - 10 કરોડ લટર
436. ક છના રણમાં અંદાિજત કેટલા હેક્ટર િવ તારની ફાજલ જમીન ઉપર િવ નો સૌ પ્રથમ હાઇબ્રીડ એનજીર્ પાકર્ બનવા
જઈ ર ો છે - 72,600 હ ટર
437. ભારતમાં વષર્ 2030 સુધીમાં કેટલા ગીગાવોટ પરં પરાગત ઊજાર્ ઉ પાદન કરવાનું લ યાંક નક્કી કરાયું છે - 450GW
438. ગુજરાતમાં કયા કયા થળે િડસેિલનેશન

લા ટ તૈયાર કરવામાં આવશે – સરહદ ડર

ૂ ધ િવ તરણ

ક પ અને

ંુ દયાળ માંડવી તથા દહજ, સૌરા ના ારકા, ગીર સોમનાથ સ હતના 37 એમએલડ ડસે લનેશન લા ટ
439. સોલર ઊજાર્ નીિત બનાવનાર ભારતનું પ્રથમ રા ય જણાવો 440. ક છમાં વડાપ્રધાન ી

ુ રાત
જ

ારા િવિવધ 3 િશલા યાસ પ્રસંગે ટેજ બેનર કઈ ભાષામાં તૈયાર કરાયું હત ું - સં ૃત સ હત

ુ લ 4 ભાષામાં
441. નવી િદ હી ખાતે તા. ૨૬ જા યુઆરી‐૨૦૨૧ પ્રજાસ ાક પરે ડના િદવસે મુખ્ય અિતિથ તરીકે કોણ ઉપિ થત રહેશે ‐ UKના
વડા ધાન બો રસ જહો સ
442. અગાઉ કયા વષેર્ UKના ત કાિલન વડાપ્રધાન જહોન મેજર ભારત પ્રવાસે આ યા હતા ‐ 1993
443. પોિઝિટવ પે િસ ટમ કયારથી અમલી બનશે ‐ તા. 01‐01‐2021થી
444. ચેક ારા ચુકવણીની પોિઝિટવ પે િસ ટમ અંતગર્ત
એપથી આપવાની રહેશે ‐ લાભાથ

યિક્ત ચેક આપે તેમાં લાભાથીર્ની કઈ િવગત બે કને SMS કે મોબાઈલ

ંુ નામ અને રકમની િવગત

445. તા તરમાં િવમોચન કરાયેલા પુ તક ‘ઇિ ડયા‘ઝ બ્રેવહાટસર્ અનટો ડ ટોિરઝ ફ્રોમ ધ ઈિ ડયન આમીર્’નું િવષયવ ત ુ શું
છે ‐ ભારતીય સૈ યના જવાનોના સાહસોના
446.

સંગો ંુ વણન

વદે શી LCA તેજસ િવમાન િનમાર્ ણમાં મહ વની ભ ૂિમકા ભજવનારા કયા વૈજ્ઞાિનકનું િડસે બર‐૨૦૨૦માં ૮૭ વષેર્ િનધન
થયું –

ો.રોડમ નરિસ હા

447. ભારતમાં એરો પેસ ક્ષેત્રે મહ વનું યોગદાન આપનારા વૈજ્ઞાિનક પ્રો. રોડમ નરિસ હાને ક્યા વષેર્ પ િવભ ૂષણથી
સ માિનત કરાયા હતા ‐ વષ-2013
448. ભારતીય વૈજ્ઞાિનક પ્રો. રોડમ નરિસ હાનો જ મ કયારે ‐ક્યાં થયો હતો ‐ તા.20

ુ લાઈ 1933 તથા બગ ુ ુ

449. ICC ારા આગામી મિહલા વન-ડે વ ડર્ કપ કયારે યોજાશે ‐ 4 માચથી 3 એિ લ 2022
450. આગામી વષર્‐૨૦૨૨માં કયા થળે મિહલા વન-ડે વ ડર્ કપ યોજાશે ‐
451. િક્રકેટની સવ ચ સં થા ICCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ ઈ ટરનેશનલ

ુ ીલે ડ
ઝ
કટ કાઉ સલ

452. ICCનું મુખ્યમથક કયાં આવેલ ું છે ‐ ુ બઈ
453. સરદાર વ લભભાઈ પટેલની પુ યિતથી જણાવો- 15

ડસે બર 1950

454. સરદાર વ લભભાઇ પટેલનું અવસાન કયા શહેરમાં હત-ું

બ
ંુ ઈ

455. ચટણી
ંૂ
સુધારક વ. ટી.એન. શેષાનનો જ મિદવસ જણાવો- 15 ડસે બર- 1932
456. પ ૂવર્ ચટં ૂ ણી કિમશનર ટી. એન. શેષાનનો જ મ ક્યાં થયો હતો -

ૂના મ ાસ રા યના પલ ડ ખાતે

457. પ ૂવર્ ચટં ૂ ણી કિમશનર ટી. એન. શેષાનનું પુ નામ જણાવો - િત ુ ને લાઈ નારાયણ ઐયર
458.

‘ધ ગુજરાત ગ્રેિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ કાયદાનો અમલ કયારથી કરાશે–તા.16/12/2020થી
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ુ રાતમાં
જ

ુ ર ગુજરાત સરકાર ારા ‘ધ ગુજરાત ગ્રેિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ અમલી બનાવાયો છે 459. કયા હેતસ
જમીન પચાવી પાડવાની ગે રકાયદસર

ૃિ

ડામવા

460. ‘ધ ગુજરાત ગ્રેિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ની જોગવાઇ મુજબ લે ડ ગ્રેિબ્રંગ પ્રોિહબીશન એકટ અ વયે મળતી
ફિરયાદોની ચકાસણી માટે કોની અ યક્ષતામાં કિમટીની રચના કરાશે - જ લા કલેકટર
461. લે ડ ગ્રેિબ્રંગ પ્રોિહિબશન એકટ અ વયે મળતી ફિરયાદોની ચકાસણી માટે િજ લા કલેકટરની અ યક્ષતામાં રચાયેલી
કિમટીની બેઠક કયારે મળશે - ફર જયાતપણે દર 15 દવસે
462. ‘ધ ગુજરાત ગ્રેિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ અ વયે ગુનાઓની તપાસ કયા અિધકારી કરશે - નાયબ પોલીસ
અિધ ક-Dy.SP દર

ના અિધકાર

463. ‘ધ ગુજરાત ગ્રેિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ અ વયે િવશેષ અદાલતો સમક્ષ ચલાવવામાં આવનારા કે સોનો વધુમાં
વધુ કેટલા મિહનામાં િનકાલ કરાશે - 6
464. ‘ધ ગુજરાત ગ્રેિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ હેઠળ ગુનેગાર દોિષત ઠરે તો સજાની શું જોગવાઈ છે - ઓછામાં ઓછ
ુ ાં વ ુ 14 વષની કદની સ
10 વષ અને વ મ
465. િડસે બર-૨૦૨૦માં દે શભરમાં ગુડ ગવનર્ સ ક્ષેત્રે ગુજરાતના ગૃહ િવભાગની કઈ એિ લકે શન પ્રથમ ક્રમે આવી - ઈુ કોપ
જ
466. ગુજરાતમાં ઈ-ગુજકોપ એિ લકે શનનો પ્રારં ભ ક્યારે -કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનમાં થયો હતો – 19 સ ટ બર 2013
તથા નર

મોદ
ુ ર
ક

467. િડસે બર-૨૦૨૦માં ગુજરાતમાં કોરોનાથી સાજા થયેલા ડાયાિબટીસના દદ ઓમાં કયો રોગ જોવા મ યો માઈ ોિસસ
468. ICMRના તા તરના િરપોટર્ પ્રમાણે ગુજરાતમાં કેટલા લોકો ડાયાિબટીસના દદ છે - 45 લાખ

ટલા

469. ICMRના તા તરના િરપોટર્ પ્રમાણે ગુજરાતમાં કેટલા ટકા લોકો ડાયાિબટીસના દદ છે - 7.1
470. NTPC 750 ટન ઘનકચરામાંથી િવજળી પેદા કરી ગુજરાતની કઈ મહાનગરપાિલકાને આપશે -

રુ ત

471. કવાસ િ થત NTPC યુિનટ ારા વષર્ 2032 સુધી કેટલી વીજ ક્ષમતાનું લ ય નક્કી કરાયુ છે - 1.30 લાખ મેગાવોટ
472. તા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટે કયા ક્ષેત્રે મહ વના િનણર્યો કયાર્ં - ૃિષ, ટ લકોમ અને પાવર
473. તા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટે કયા ચાર મહ વના િનણર્યો કયાર્ં - (1) ખાંડની િનકાસ પર
કરોડની સબસીડ , (2) માચ 2021માં
ડર કટવને મં ૂર , (4)

તાિવત પે

મની હરા ના બી

.3500

રાઉ ડને મં ૂર , (3) નેશનલ િસ

રુ ાના કારણોસર ચીનના ટ લકોમ ઇ વપમે ટ લેક લ ટ પાવર ડ

ુ રટ

ુ ન કરાશે
શ

474. કે દ્ર સરકારે માકિટંગ વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે કે ટલી ખાંડની િનકાસ પર ખાંડની િમલોને િપયા ૩,૫૦૦ કરોડની સબિસડી
આપવા મંજૂરી આપી- 60 લાખ ટન
475. કે દ્રીય કેિબનેટે કેટલા િપયાની અનામત િકંમત ધરાવતા ૨,૨૫૧.૨૫ મેગાહટ્ર્ ઝની હરાજીના પ્ર તાવને મંજૂરી આપી 3.92 લાખ કરોડ
476. ૭૦૦, ૮૦૦, ૯૦૦, ૧,૮૦૦, ૨,૧૦૦, ૨,૩૦૦ અને ૨,૫૦૦ MHzની િફ્રક્વ સી બે ડ ધરાવતા

પેક્ટ્રમ કોિમર્શયલ

મોબાઇલ સેવાઓ માટે કેટલા વષર્ના ગાળા માટે અપાશે - 20
477. કે દ્રીય કેિબનેટે ૨,૨૫૧.૨૫ મેગાહટ્ર્ ઝની હરાજીના પ્ર તાવને મંજૂરી આપી હતી આ હરાજીના િનયમો કયા વષર્માં
યોજાયેલી હરાજી પ્રમાણે રહેશે – વષ-2016
478. કેિબનેટની કઈ સિમિતએ ટેિલકો યુિનકેશન સેક્ટર પરના નેશનલ િસ

િુ રટી િડરે િક્ટવને મંજૂરી આપી -

રુ ા મામલા

સિમિત
479. ભારતમાં સુરક્ષાના કારણોસર કયા દે શના ટે િલકોમ ઇિક્વપમે ટને લેક િલ ટ પાવર િડ ટ્રી યુશન કરાશે -ચીન
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480. વતર્માન કે દ્રીય સ ૂચના પ્રસારણ મંત્રીનું નામ જણાવો -

કાશ

વડકર

481. વતર્માન કે દ્રીય ટેિલકો યુિનકે શ સ મંત્રીનું નામ જણાવો - રિવશંકર

સાદ

482. UNના

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં કુલ કેટલા દે શનો સમાવેશ કરાયો હતો – 189
મ

483. UNના

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં ભારતનો ક્રમ જણાવો - 131
મ

484. UNના

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૧૯માં ભારત કયા ક્રમે હતો – 130
મ

485. UN

ારા કયા માપદં ડને આધારે

વનધોરણની

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ તૈયાર કરાઈ છે - રા ની આરો ય, િશ ણ અને
મ

થિતના આધાર

486.

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦ પ્રમાણે ભારતમાં ૨૦૧૯માં સરે રાશ આયુ ય કેટલા વષર્ ન ધાયુ - 69.7
મ

487.

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦પ્રમાણે ભારતની માથાદીઠ આવક ૨૦૧૮માં ૬૮૨૯ ડૉલર હતી એ ઘટીને કેટલી
મ
થઈ હતી - 6681 ડૉલર

488.

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦પ્રમાણે ભારતમાં કોની સંપિ માં વધારો થઈ ર ો છે – મ હલાઓ
મ

489.

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં ટોપ ફાઈવ ક્રમાંક ધરાવતા દે શના નામ જણાવો – અ ુ મે નોવ, આયલ ડ,
મ
વ ઝરલે ડ, હ ગક ગ તથા આઈસલે ડ

490.

ુ ન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦માં સૌથી છે લા ક્રમે કયો દે શ છે – નાઇઝર (189 મે)
મ

491. િડસે બર-૨૦૨૦માં ભારત-ઓ ટ્રેિલયા વ ચે યોજાનારી પ્રથમ ડે નાઈટ ટે ટ કયા બોલથી રમાશે - િપ ક
492. િપ ક બોલ વડે સૌપ્રથમ કયા વષેર્ ઇંગ્લે ડ અને ઓ ટ્રેિલયાની વીમે સ ટીમ વ ચે વન-ડે રમાઈ હતી – વષ-2009
493. આંતરરા ટ્રીય િક્રકે ટમાં િપ ક બોલ વડે સૌપ્રથમ ટે ટ મેચ કયા બે દે શ વ ચે રમાઈ હતી - ઓ

લયા અને

ૂઝીલે ડ

494. િપ ક બોલનું ઉ પાદન ઓ ટ્રેિલયાની કઈ કંપની ારા કરવામાં આવે છે – ક
ૂ ા ૂરા
495. વષર્ ૧૯૭૧માં ભારત પાિક તાન યુ ની કઈ જયંિત ઉજવાય રહી છે –

ુ ણ (50 વષ)
વ

496. વષર્ ૧૯૭૧માં ભારત પાિક તાન વ ચે યુ નો પ્રારં ભ કયારે થયો હતો - તા. 3 ડસે બર
497. વષર્ ૧૯૭૧ના ભારત પાિક તાન યુ માં પાિક તાને કયારે શરણાગિત િ વકારી હતી - તા. 16 ડસે બર
498. વષર્ ૧૯૭૧ના ભારત પાિક તાન યુ માં ભારત તરફથી કોણે મહ વની ભ ૂિમકા ભજવી હતી - ફ ડ માશલ માણેક શો
499. સમગ્ર દે શમાં 16 િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - િવજય દવસ
500. સમગ્ર દે શમાં 16 િડસે બર કઈ ઘટનાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે - પા ક તાનથી બાં લાદશની આઝાદ આપવા
સામે ભારતીય સેનાની
501.

વિણર્મ િવજય મશાલ કયા યુ ના પરમવીર ચક્ર અને મહાવીર ચક્રથી સ માિનત જવાનોના ગામમાં ભ્રમણ કરશે –
1971 ભારત-પા ક તાન

502.

ત-1971
ુ

વિણર્મ િવજય મશાલ પ્રગટાવીને કોના ારા વિણર્મ િવજય વષર્નો પ્રારં ભ કરાવાયો – PM નર

મોદ

503. કે દ્ર સરકાર ારા આગામી કેટલા વષર્માં ટોલ લાઝા પર ઓટોમેિટક ટોલ વસ ૂલવાની જાહેરાત કરી - બે
504. કે દ્ર સરકાર

ારા આગામી બે વષર્માં તમામ ટોલ લાઝા પર ટોલ ફ્રી કરી કઈ રીતે ટોલ વસ ૂલશે - તમામ ટોલ

લાઝા GPS લગાવી ઓટોમે ટક વ ૂલાશે
505. વતર્માન કે દ્રીય માગર્-પિરવહન મંત્રીનું નામ જણાવો -

ી નીિતન ગડકર

506. િડસે બર-૨૦૨૦માં ISRO ારા કેટલામો કો યુિનકેશન સેટેલાઈટ (CMS‐01) લો ચ કરાયો – 42
507. તા તરમાં CMS‐01 સેટેલાઈટ કયા રોકેટ ારા ક્યાંથી લો ચ કરાયું - PSLV‐C50 તથા
508. િડસે બર-૨૦૨૦માં ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે સૈ યની ત્રણેય પાંખ માટે

ી હ રકોટા

થાિનક ઉ ોગો પાસેથી હિથયાર-

શ ો/ઉપકરણો ખરીદવા કેટલા િપયાના સોદાને મંજૂરી આપી - . 28 હ ર કરોડ
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509. િડસે બર-૨૦૨૦માં ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયની કઈ પિરષદે સૈ યની ત્રણેય પાંખ માટે
હિથયાર-શ ો/ઉપકરણો ખરીદવા . ૨૮ હજાર કરોડના સોદાને મંજૂરી આપી - સંર ણ

થાિનક ઉ ોગો પાસેથી

ા ત પ રષદ (DAC)

510. ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયની સંરક્ષણ પ્રાિ ત પિરષદ (DAC)ના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે - સંર ણ મં ી રાજનાથિસહ
511. િડસે બર-૨૦૨૦માં ભારત અને બાંગ્લાદે શ વ ચે િ પક્ષીય સંબધ
ં ો વધુ મજબ ૂત બનાવવા િવિવધ કે ટલા કરાર કરાયા
– સાત
512. િડસે બર-૨૦૨૦માં ભારત અને બાંગ્લાદે શ વ ચે િ પક્ષીય સંબધ
ં ો વધુ મજબ ૂત બનાવવા કયા મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં કરાર
કરાયા - હાઈ ોકાબન, ૃિષ અને ટ સટાઈ સ
513. તા તરમાં વષર્ ૧૯૬૫ના પાિક તાન સાથેના યુ

બાદ ભારત અને કયા દે શ વ ચે થિગત કરાયેલી ટ્રે ન સેવાનો

પુનઃપ્રારં ભ કરાયો હતો - બાં લાદશ
514. ભારતના વડા પ્રધાન નરે દ્ર મોદી અને બાંગ્લાદે શના વડા પ્રધાન શેખ હસીના વ ચે તા.૧૭-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ
યોજાયેલી વ યુઅ
ર્ લ બેઠકમાં કઈ રે લવે િલ કના પ્રારં ભ કરાયો - ચ હાટ -હ દ બાર
515. િડસે બર-૨૦૨૦માં PM મોદી અને શેખ હસીનાએ બાંગ્લાદે શના થાપક મુજીબ ૂર રહેમાન અને મહા મા ગાંધી પરના
કયા િડિજટલ પ્રદશર્નનું ઉ ાટન કયુર્ં હત ું - બંગબં -ુ બા ુ
516. ‘િચકન નેક’ ભારતના ક્યા િવ તારમાં આવેલ ું છે -

ૂવ

ર

517. િસિલગુડી કોિરડોરના ભાગ પ િચ હાટી-હ દીબારી રે લવેલાઈન કયા નામે ઓળખાય છે - ‘ ચકન નેક’
518. િડસે બર-૨૦૨૦માં કે દ્ર સરકાર ારા કોને પ્રિત પધીર્ રમતની મા યતા અપાઈ – યોગ
519. કે દ્ર સરકાર ારા યોગને પ્રિત પધીર્ રમતની મા યતા અપાતા શો ફાયદો થશે - યોગ પધાને સરકારની મદદ મળશે
520. વતર્માન કે દ્રીય આયુષ રા યમંત્રી કોણ છે -

ીપદ નાઈક

521. વતર્માન કે દ્રીય રમતગમત મંત્રી કોણ છે - કરણ ર

ૂ

522. PETA ારા વષર્ ૨૦૨૦ના હોટે ટ વેિજટેિરયન તરીકે કયા અિભનેતા‐અિભનેત્રીની પસંદગી કરી - સો ૂ

ૂદ અને

ા

ક ૂર
523. PETAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - પીપલ ફોર ધ ઇિથકલ
524. PETA તરફથી હોટે ટ વેિજટેિરયન
ુ ી િછ લર,
બ ચન, રખા, મા ષ

ટમે ટ ઓફ પીપલ

સ માન મેળવનરા ભારતીયોના નામ જણાવો – PM નર

ુ ી
ન

ુ
છે ી, અ ુ કા શમા, કાિતક આયન, િવ ત

મોદ , અિમતાભ

મવાલ, કં ગના રનૌત અને શા હદ

ક ૂર
525. કે દ્રીય ગૃહ િવભાગના તા તરના જાહેરનામા મુજબ તમામ ખાનગી સુરક્ષા ગાડ કેટલા િદવસની તાલીમ લેવી પડશે ‐
20
526. કે દ્રીય ગૃહ િવભાગના તા તરના જાહેરનામા મુજબ પ્રાઈવેટ િસ
િસ

િુ રટી એજ સી ૨૦૦૫ એક્ટ (રે ગ્યુલેશન) અંતગર્ત

િુ રટી ગાડર્ સે કેટલો સમય ક્લાસ મ અને કે ટલો સમય િફ ડ તાલીમ લેવાની રહેશે – 100 તથા 60 કલાક

527. િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કયા બે ગ્રહ સૌથી નજીક હશે -

ુ અને શિન

528. અગાઉ કયા વષેર્ ગુ અને શિન ગ્રહ સૌથી વધુ નજીક આ યા હતા – વષ 1623 તથા વષ 1226
ુ ાલક ભાઈ બહનો
529. તા તર િડસે બર 2020માં મુખ્યમંત્રી ીએ "મોકળા મને" સંવાદ કોની સાથે યો યો હતો - પ પ
530. િડસે બર 2020માં યોજાયેલ મોકળા મને સંવાદમાં કેટલા િજ લાના પશુપાલક ભાઈ બહેનો જોડાયા હતા - 20 જ લા
531. તા તર 18 િડસે બર 2020માં SATCOMના મા યમથી

મુખ્યમંત્રી ી

પાણીએ પ્રથમવાર થાિનક વરા યના કયા

મહાનુભાવો સાથે ઇ- સંવાદ યો યો હતો - ગામના સરપંચ ીઓ સાથે
532. મુખ્યમંત્રી ીએ તા તરમાં કયા

થળે થી સરપંચ ીઓ સાથે ઇ- સંવાદ યો યો હતો -

ુ યમં ી િનવાસ થાન,

ગાંધીનગર
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533. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ મોકળા મને કાયર્ક્રમનો પ્રારં ભ કોના ારા કરાયો -

ુ યમં ી િવજયભાઈ પાણી

534. ‘‘િફફા લેયર ઓફ ધ યર‐૨૦૨૦’’ િવ તા ખેલાડી અને દે શનું નામ જણાવો ‐ રોબટ લેવા ડોવ ક ‐પોલે ડ ‘‘િવમે સ લેયર
ઓફ ધ યર‐૨૦૨૦’’ િવ તા ખેલાડી અને દે શનું નામ જણાવો ‐

ૂસી

ો ઝ‐

લે ડ

ુ
535. િફફા ારા વષર્‐૨૦૨૦ના બે ટ કોચ તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી અને તેમનો દે શ જણાવો ‐ ુ ગન લોપ‐ લવર લ
536. િફફા ારા વષર્‐૨૦૨૦ના બે ટ ગોલકીપર તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી અને તેમનો દે શ જણાવો ‐મે

ુ લ
અ

ૂએર‐

ૂિનચ

બાયન

537. િફફા ારા વષર્‐૨૦૨૦ના બે ટ ગોલ માટે કોને પુ કાસ એવોડર્ આપવામાં આ યો ‐ સોન

ગ
ં ુ િમન‐ ટોટનહામ

ૂર્ લ એવોડર્ સેરેમની કયા થળે યોજાઈ હતી ‐ જ ૂ રચ
538. િફફા વ યઅ
539. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2020માં િવ ના કુલ કેટલા દે શોનો સમવાશે કરાયો હતો – 162
540. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2020માં ભારતનો ક્રમ જણાવો – 111
541. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2019માં ભારત કયા થાને હત ુ ‐ 94
542. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2020માં પ્રથમ ત્રણ ક્રમ મેળવનારા દે શના નામ જણાવો ‐ અ ુ મે

ૂઝીલે ડ, વ ઝરલે ડ અને

હ ગક ગ
543. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2020 અનુસાર ભારતે યિક્તગત વતંત્રતાને મુ ે ૧૦માંથી કેટલા ગુણ મેળ યા હતા ‐ 6.3
544. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2020 અનુસાર ભારતે આિથર્ક આઝાદીને મુ ે કેટલા ગુણ મેળ યા હતા ‐ 6.56
545. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક‐2020 િરપોટર્ કઈ સં થા ારા તૈયાર કરાયો હતો ‐ અમે રકાની િથક ટ ક કટો ઇ
કનેડાની ઝર ઇ

ટટ ૂટ તથા

ટટ ૂટ સં ુ ત ર તે

546. માનવીય આઝાદી સ ૂચકાંક કયા માપદં ડના આધારે તૈયાર કરવામાં આવે છે ‐ 76 માપદં ડ ય તગત, નાગ રક અને આિથક
આઝાદ િવષે તાળો

ૂચવે છે

ુ ો જ મ િદવસ જણાવો – 18 ડસે બર‐1875
547. રાજનીિતજ્ઞ તેજ બહાદુર સ ન
ુ ો જ મ ક્યાં થયો હતો – અલીગઢ (UP)
548. તેજ બહાદુર સ ન
549. તેજ બહાદુર સ ુ ગોળમેજી પિરષદોમાં કઈ િવચારધારાના પ્રિતિનિધ તરીકે ગયા હતા - ઉદારવાદ
550. તા તરમાં વડાપ્રધાન
અપાયો - તાતા

ી નરે દ્ર મોદી

ારા એસોચેમ એ ટરપ્રાઇઝ ઑફ સે યુરી એવોડર્ -2020 કયા ઉ ોગ

ુ ને
પ

ુ
પ

551. તા તરમાં એસોચેમનો કે ટલામાં થાપના િદવસ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીની ઉપિ થિતમાં યોજાયો -101
552. ASSOCHAMનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - એસોિસએડટ ચે બસ ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ ટ ઓફ ઇ ડયા
553. તા તરમાં DRDO ારા કઈ વદે શી તોપનું સફળ પરીક્ષણ કરાયું - હોિવ ઝર તોપ
554. તા તરમાં ડીઆરડીઓ ારા પરીક્ષણ કરાયેલા વદે શી હોિવ ઝર તોપની રે જ જણાવો - 48 કલોમીટર
555. િવ માં સૌથી શિક્તશાળી વદે શી હોિવ ઝર તોપનું સફળ પરીક્ષણ તા તરમાં ક્યાંથી કરાયું - બાલાસોર, ઓ ડશા
556. DRDOનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ડફ સ રસચ એ ડ ડવલોપમે ટ ઓગનાઇઝેશન
557. િડસે બર 2020માં ભારતીય િક્રકે ટ ટીમ કયા દે શ સામે ટે ટમાં સૌથી ઓછા માત્ર 36 રનમાં ઓલ આઉટ થઇ હતી અને
તે ટે ટ કયા શહેરમાં રમાઈ હતી - ઓ

લયા અને એ ડલેડ

558. વૈિ ક સંગઠન ILOનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ લેબર ઓગનાઈઝેશન
559. િવ

મ સંગઠનના તા તરના અહેવાલ અનુસાર કોરોના વાઇરસને કારણે પડેલા આિથર્ક ફટકાના પગલે એિશયા-

પ્રશાંત પ્રદે શમાં ત્રણ ક્વાટ્ર્ સ દરિમયાન

િમકોની આવકમાં એકંદરે કેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો છે ‐ 9.9

560. કોરોના વાઇરસને કારણે પડેલા આિથર્ક ફટકાના પગલે એિશયા-પ્રશાંત પ્રદે શમાં કેટલા ગણા યુવાનોએ નોકરી ગુમાવી ‐
3થી 18
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561. ગ્રીન પાસપોટર્ આપનાર પ્રથમ દે શ કયો છે ‐ ઇઝરાયલ
562. ઈઝરાયલ ારા અપાનારા ગ્રીન પાસપોટર્ થી કઈ બાબત જાણી શકાશે ‐ પાસપોટ હો ડર વે સન લઈ લીધી છે અને હવે
તેને કોઈ જોખમ નથી
563. ગુજરાતના રાજકુમાર ગોપાળદાસ દે સાઈનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 19 ડસે બર, 1887
564. ગોપાળદાસ દે સાઈનો જ મ ક્યાં થયો હતો – વસો
565. ગોપાળદાસ દે સાઈએ ગુજરાત કક્ષાએ થયેલી કઈ સં થાકીય પ્રવ ૃિ ઓમાં સિક્રય યોગદાન આ યું હત ું - વડોદરા રા ય
પ રષદ, કા ઠયાવાડ રાજક ય પ રષદ, હર

રુ ા ક

ેસ અને વાતં યની બધી જ લડત

566. ગુજરાતી રં ગભ ૂિમના કલાકાર શાંતા ગાંધીનો જ મિદવસ જણાવો - 20 ડસે બર
567. ગુજરાતી રં ગભ ૂિમના કલાકાર શાંતા ગાંધીને ભારત સરકારે કયો એવોડર્ આપી સ માન કયું છે - પ

ી

568. તા તરમાં કયા પાડોશી દે શની સંસદને ભંગ કરવામાં આવી છે - નેપાળ
569. નેપાળના રા ટ્રપ્રમુખનું નામ જણાવો - િવ ા દવી ભંડાર
570. નેપાળમાં સામા ય ચટં ૂ ણીઓ ક્યારે યોજાશે - તાર ખ 30 એિ લથી 10 મે 2021
571. નેપાળની રાજધાનીનું નામ જણાવો - કાઠમં ુ
572. ગુજરાત સરકાર
દનદયાલ

ારા આગામી સમયમાં એક લાખની વ તી ધરાવતા મુખ્ય શહેરોમાં કયા િક્લિનક શ

કરાશે -

લિનક

573. ગુજરાતમાં ગીચ િવ તારમાં વસતા ગરીબોને ઘર આંગણે કઈ નવી સારવાર આપવામાં આવશે - દનદયાલ

લિનક

574. ગુજરાતના વતર્માન આરોગ્ય મંત્રીનું નામ જણાવો - નીિતનભાઇ પટલ
575. આ વષેર્ 2020માં યુને કો ારા એિશયા પેિસિફક એવોડર્ ની બે કે ટેગરી માટે િદ હીમાં કોની પસંદગી કરાઈ -

દ
ંુ ર નસર

576. યુને કો ારા સાં કૃિતક વારસાના સંરક્ષણ માટે આ એવોડર્ કયા વષર્થી ખાનગી સં થાઓને આપવામાં આવે છે - વષ
2000
577. ભારતનો બીજો સૌથી મોટો ગ્લાસ િબ્રજ તા તરમાં કયા રા યમાં કયા થળે તૈયાર કરવામાં આ યો છે - બહાર અને
રાજગીર
578. તા તરમાં તૈયાર થયેલો િબહારનો ગ્લાસ િબ્રજ કયા પવર્ત ઉપર આવેલો છે - બૈભાર ગ ર
579. ભારતમાં સૌથી પહેલા

કાય િબ્રજ કયા રા યમાં આવેલો છે - િસ

મ

580. તા તરમાં કે દ્ર સરકારના જહાજ અને જળમાગર્ મંત્રાલય ારા કેટલા નવા જળમાગર્ ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે
- 13
581. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમાં જાહેર કરાયેલ ભારતના નવા 13 જળમાગર્માં ગુજરાતના કેટલા જળ માગર્નો સમાવેશ
થાય છે - 09
582. કે દ્ર સરકાર ારા કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત તા તરમાં નવા જળમાગર્ જાહેર કરવામાં આ યા છે - સાગરમાલા

ો

ટ

583. સાગરમાલા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત ભારતમાં કેટલા િકલોમીટરના દિરયા િકનારો કરવામાં આવે છે - 7500
584. ભારત સરકાર

ારા સાગરમાલા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત

કે ટલા આંતરરા ટ્રીય

થળોને જોડવામાં કે ટલા આંતરરા ટ્રીય

જળમાગર્ની પસંદગી કરવામાં આવી છે - 4 અને 6
ુ ભાઈ માંડવીયા
585. ભારત સરકારના બંદર, જહાજ અને જળ માગર્ રા યમંત્રીનું નામ જણાવો - મન ખ
586. તા તરમાં મુખ્યમંત્રી ી િવજય પાણીના હ તે કયા શહેરમાં AIIMSની પ્રથમ બેચનો ઇ-પ્રારં ભ કરાયો - રાજકોટ
587. ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ AIIMSનો પ્રારં ભ કયા શહેરમાં કરવામાં આ યો છે - રાજકોટ
588. AIIMSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઑલ ઇ ડયા ઇ

ટટ ૂટ ઓફ મે ડકલ સાય સ

589. તા તરના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં વષર્ 2014થી 2018 દરિમયાન િદપડાની વ તીમાં કે ટલા ટકાનો વધારો થયો–60%
590. તા તરના અહેવાલ મુજબ ભારતમાં વષર્ 2014થી 2018 દરિમયાન િદપડાની વ તી વધીને કેટલી થઈ છે - 12,852
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591. ભારતમાં કયા રા યમાં સૌથી વધુ દીપડાની વસતી છે અને કેટલી - મ ય

દશ અને 3421

592. તા તરમાં કે દ્ર સરકાર ારા જાહેર કરાયેલ વીજળી (ગ્રાહક અિધકાર) િનયમ-2020 મુજબ મેટ્રો શહેરમાં અરજી કયાર્
બાદ કે ટલા િદવસમાં વીજ જોડાણ ઉપલ ધ કરાવવાનું રહેશે - 07
593. તા તરમાં કે દ્ર સરકાર

ારા જાહેર કરાયેલ વીજળી (ગ્રાહક અિધકાર) િનયમ-2020 મુજબ

અ ય શહેરમાં અરજી

કયાર્ બાદ કેટલા િદવસમાં વીજ જોડાણ ઉપલ ધ કરાવવાનું રહેશે - 15
594. તા તરમાં કે દ્ર સરકાર ારા જાહેર કરાયેલ વીજળી (ગ્રાહક અિધકાર) િનયમ-2020 મુજબ ગામડામાં અરજી કયાર્ બાદ
કેટલા િદવસમાં વીજ જોડાણ ઉપલ ધ કરાવવાનું રહેશે - 30
595. કે દ્રીય ઊજાર્ રા ય મંત્રીનું નામ જણાવો- આર.ક િસહ
596. િડસે બર‐૨૦૨૦માં િબ્રટનમાં કોરોના વાયરસનું કયુ નવુ વ પ શોધાયું ‐

ઈન

597. તા. ૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારત‐જાપાન વ ચે કેટલામુ સંવાદ સંમેલન યોજાયુ ‐ 6Th
598. ભારત‐જાપાન 6Th સંવાદ સંમેલનમાં ભારત તરફથી કોણ વીિડયો કો ફર સથી જોડાયા હતા ‐ વડા ધાન નર

મોદ

599. તા. ૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારત અને કયા દે શ વ ચે ઈ‐િશખર બેઠક યોજાઈ ‐ િવયેતનામ
600. તા.૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારત‐િવયેતનામ વ ચે યોજાયેલી ઈ‐િશખર બેઠકમાં િવિવધ કેટલા સમજૂતી કરાર થયા ‐
સાત
601. તા.૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારત‐િવયેતનામ વ ચે કયા િવિવધ ક્ષેત્રે સમજૂતી કરાર થયા ‐ સંર ણ, પે ોકિમક સ,
પરમા ુ ઊ

સ હતના

ે ે

602. િવયેતનામ ભારતની કઈ નીિતનો મહ વનો િપલર છે ‐ એ ટ ઇ ટ
603. ભારત હાલમાં કયો દે શ ૧૨ હાઇ પીડ પેટ્રોલ બોટ પ્રા ત કરી શકે તે માટે તેને આપવામાં આવેલી ૧૦ કરોડ ડોલરની સંરક્ષણ
ક્રેિડટ લાઇનનો અમલ કરી ર ું છે ‐ િવયેતનામ
604. િવયેતનામની ૧૨ હાઇ પીડ પેટ્રોલ બોટ પૈકી ભારતમાં ક્યા થળે પાંચ બોટ તૈયાર થઇ રહી છે ‐ ચે ાઇના લાસન એ ડ ટ ો
િશપયાડમાં
605. ભારતીય કંપનીની દે ખરે ખ હેઠળ િવયેતનામની ૧૨ હાઇ પીડ પેટ્રોલ બોટ પૈકી સાત બોટનું િનમાર્ણ િવયેતનામના કયા
બંદરગાહ ખાતે થશે ‐ હાઇ ફ ગ
ુ ન આ
ુ ન ક
606. િવયેતનામ વતર્માન વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો ‐ ન આ
607. વષર્ની સૌથી લાંબી રાત અને ટૂંકો િદવસ કયો છે ‐ 21 ડસે બર
608. વષર્ના સૌથી ટૂંકા િદવસ‐૨૧ િડસે બરને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ‐ િવ ટર સો સ ટસ
609. િવ ટર સો સિટસ કઈ ભાષાનો શ દ છે ‐ લે ટન
610. લેિટન શ દ િવ ટર સો સિટસનો અથર્ શું થાય છે ‐

ૂરજ ંુ થર થઈ જ ંુ

611. તા. ૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ કેટલા વષર્ બાદ ગુ અને શિન સીધી લીટીમાં દે ખાયા

ને સંયોજન તરીકે ઓળખાય છે –

800
612. WHOની માગર્દિશર્કા મુજબ ભારતમાં કેટલી વ તીએ એક તબીબ હોવો જોઈએ - 1,000
613. WHOની માગર્દિશર્કા મુજબ ભારતમાં તબીબો ઉપલ ધ કરાવવા વષર્ 2021 સુધીમાં ડોક્ટરોની બેઠકો વધારી કે ટલી
કરાશે - 80,000
614. ભારતમાં િડસે બર 2020ની િ થિતએ દે શમાં એમબીબીએસની કુલ બેઠક કે ટલી છે - 42,495
615. ભારત સરકારના વતર્માન આરોગ્ય મંત્રીનું નામ જણાવો - હષવધન
616. તા તરમાં અલીગઢ મુિ લમ યુિનવિસર્ટીની થાપના કેટલા વષર્ પ ૂણર્ થયા - 100
617. અલીગઢ મુિ લમ યુિનવિસર્ટીનું થાપના વષર્ જણાવો - 1920
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618. AMUમાં 56 વષર્ બાદ કયા વડાપ્રધાન ારા સંબોધન કરાયું - નર
619. AMUની

મોદ

થાપના કોણે કરી હતી - સર સૈયદ અહમદ ખાન

620. તા તરના ICMRના વાયુ પ્રદૂ ષણ અંગેના અહેવાલમાં બીમારીના કારણે ભારતમાં એક વષર્માં અંદા

કે ટલા લોકોના

મ ૃ યુ થયા છે - 17 લાખ
621. તા તરના ICMRના અહેવાલ મુજબ ઇ ડોર પો યુશન

કે ટલા ટકા ઘટયું છે

યારે આઉટડોર પો યુશન કેટલા ટકા

વ યું છે – 64 % અને 115 %
ુ રાત
જ

622. તા તરના ICMRના અહેવાલ મુજબ વાયુ પ્રદૂ ષણથી સૌથી વધુ આિથર્ક બોજ કયા રા ય પર આવશે 623. ICMRનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઇ ડયન કાઉ સલ ઑફ મે ડકલ

રસચ

624. િડસે બર-૨૦૨૦માં કયા દે શે વડાપ્રધાન મોદીને ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ પુર કારથી સ માિનત કયાર્ં હતા - US
625. US ારા કયા કારણોસર PM મોદીને USના સવ ચ િમિલટરી સ માન ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ પુર કારથી સ માિનત કયાર્ં
હતા - વડા ધાન મોદ

ારા ટ
ં ોને મજ ૂત બનાવવા માટ થયેલા
ૂ નીિતક સંબધ

626. િડસે બર-૨૦૨૦માં વડાપ્રધાન મોદી વતી કોના

યાસો બદલ

ારા ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ સ માન િ વકાયુર્ં હત ું – USના ભારતના

રાજ ૂ ત તરણ જત િસહ સં ૂ
627. િડસે બર-૨૦૨૦માં US ારા PM મોદી િસવાય અ ય કોને ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ પુર કારથી સ માિનત કયાર્ં હતા પાનના

ૂવ PM િશ જો આબે અને ઓ

લયાના PM કૉટ મો રસન

628. અમેિરકી સંસદ ારા કયારથી િલજન ઓફ મેિરટ મેડલ આપવાની શ આત કરવામાં આવી હતી ‐ 20

ુ લાઈ 1942

629. સાઉદી અરબે કયા વષેર્ PM મોદીને ઓડર્ ર ઓફ અ દુલઅિઝઝ અલસાઉદથી સ માિનત કયાર્ હતા- ‐ 2016
630. PM મોદીને કયા વષેર્ ટે ટ ઓડર્ ર ઓફ ગાઝી અિમર અમાનુ લાહ ખાનથી સ માિનત કરાયા હતા - 2016
631. PM મોદીને કયા વષેર્ ગ્રા ડ કોલર ઓફ ધ ટેટ ઓફ પેલે ટાઈન એવોડર્ થી સ માિનત કરાયા હતા - 2018
632. વષર્-૨૦૧૯માં કયા દે શે PM મોદીને ઓડર્ ર ઓફ ઝાયેદ એવોડર્ આપી સ માિનત કયાર્ હતા -

ુ ાઈટડ આરબ
ન

અિમરાત
633. વષર્ માં કયા દે શે૨૦૧૯-PM મોદીને ઓડર્ ર ઓફ સે ટ એ ડ્ર ુ .એવોડર્ આપી સ માિનત કયાર્ હતા -રિશયા
634. વષર્માં૨૦૧૯- માલિદ સે PM મોદીને કયો એવોડર્ આપી સ માિનત કયાર્ હતા - ઓડર ઓફ ધ ડ ટ વ ડ ુ લ ઓફ
િનશાન ઈ

ન

635. ATP‐ ટોપ એવોડર્ 2020િવ તા ખેલાડી અને દે શનું નામ જણાવો - નોવોક યોકોિવચ‐ વ ઝરલે ડ, રોજર ફડરર‐સ બયા,
રાફલ નડાલ‐ પેન તથા ા સસ ટયાફો‐અમે રકા
636. ભારતમાં રા ટ્રીય ગિણત િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 22 ડસે બર
637. ભારતમાં કોની યાદમાં 22 િડસે બરે રા ટ્રીય ગિણત િદવસની ઊજવણી કરવામાં આવે છે - ગ ણતશા ી

ીિનવાસ

ુ નના જ મ દવસ િનિમતે
રામા જ
638. એસ રામાનુજનની .કે ટલામી જ મજયંતી િનિમતે ભારતના ત કાલીન વડાપ્રધાન ડો મનમોહન િસંહ.ે આ િદવસને
રા ટ્રીય ગિણત િદવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી હતી ‐ 125
639. કયા વષેર્ ત કાલીન વડાપ્રધાન ડો મનમોહન િસંહ.ે ૨૨ િડસે બરને રા ટ્રીય ગિણત િદવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત
કરી હતી ‐ વષ 2012
640.

ી િનવાસ રામાનુજનનો જ મ કયાં થયો હતો – ઈરોડ

641.

ીિનવાસ રામાનુજનના માનમાં ભારતીય ટપાલ િવભાગ ારા કયારે મારક ટપાલ િટિકટ બહાર પાડવામાં આવી હતી
-26 ડસે બર 2011 અને 22 ડસે બર 2012

642. ભારતના મહાન ગિણતશા ી

ીિનવાસ રામાનુજનનો જ મિદવસ જણાવો‐22 ડસે બર
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643. તા. ૨૩ િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટમાં અનુસ ૂિચત જાિત(SC)ના િવ ાથીર્ઓ માટે કયો મહ વનો િનણર્ય
લેવાયો - પો ટ મે ક કોલરશીપ યોજનાના બ ટમાં પાંચ ગણો વધારો
644. અનુસ ૂિચત જાિતના િવ ાથીર્ઓ માટેની પો ટ મેિટ્રક કોલરશીપ યોજના માટે કુલ રકમના કે દ્ર સરકાર-રા ય સરકાર
કેટલા ટકા ફંડ આપશે – 60 તથા 40
645. કે દ્રીય કેિબનેટે અનુસ ૂિચત જાિતના િવ ાથીર્ઓ માટે કે ટલા િપયાની પો ટ મેિટ્રક કોલરશીપ યોજનાને મંજૂરી આપી –
. 59 હ ર કરોડ
646. અનુસ ૂિચત જાિતના િવ ાથીર્ઓ માટેની પો ટ મેિટ્રક કોલરશીપ યોજના અંતગર્ત આગામી પાંચ વષર્માં SCના કેટલા
િવ ાથીર્ઓને લાભ મળશે - 4 કરોડ
647. કે દ્રીય સામાિજક સુરક્ષા અને સશક્તીકરણ મંત્રીનું નામ જણાવો 648. િડસે બર-૨૦૨૦માં કે દ્રીય નાણા મંત્રાલયે નકલી ઈનવોઈસ

ી થાવરચંદ ગે હલોત
ારા થતી કરચોરી રોકવા GST અંગે કયો મહ વનો

ુ ો વેપાર થાય તો 1 ટકા GST રોકડમાં ભરવો પડશે
િનણર્ય લીધો - મ હનામાં . 50 લાખથી વ ન
649. કે દ્રીય નાણા મંત્રાલયે મિહનામાં . ૫૦ લાખથી વધુનો વેપાર થાય તો ૧ ટકા GST રોકડમાં ભરવો પડશે એવો િનણર્ય
કય આ િનયમો કોને લાગ ૂ પડશે નહીં - કં પનીના MD ક પાટનર .1 લાખથી વ ુ રકમ આવકવેરા તર ક આપી
એસટ માં ર જ ટડ ય તએ ઇન ટુ ટ સ

હોય,

ુ ી રકમ ંુ રફં ડ મ
લાખથી વ ન

ડટનો ઉપયોગ ન કય હોય અને તે કારણે િવતેલા વષમાં .1

ંુ હોય.

650. નવા િનયમ મુજબ DTH લાઇસ સ ૧૦ વષર્ને બદલે હવે કેટલા વષર્ માટે ઈ ય ૂ કરાશે - 20
651. લાઇસ સ ફી ગ્રોસ રે વ ય ૂના ૧૦ ટકા હતી તેને એડજ ટેડ ગ્રોસ રે વ યુના કેટલા ટકા કરવામાં આવી - આઠ
652. DTHનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ડાયર ટ ુ હોમ
653. ૨૩મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ DRDO ારા ભારતીય આમીર્ માટે કઈ િમસાઈલનું સફળ પરીક્ષણ કયુર્ં - MRSAM
654. DRDOનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – ડફ સ રસચ એ ડ ડવલપમે ટ ઓગનાઈઝેશન
655. MRSAMનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - મી ડયમ ર જ સરફસ ુ એર િમસાઈલ
656. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMની રે જ જણાવો - 100 ક.મી.
657. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMનો પ્રકાર જણાવો - પરમા ુ સ મ િમસાઈલ
658. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMનો વજન કે ટલો છે - 2.7 ટન
659. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMની વોરહેડ ક્ષમતા કેટલી છે - 60 કલો ામ બો બ
660. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMનું સફળ પરીક્ષણ કયા થળે થી કરાયું હત ુ - ચાંદ

ુ ર જ, ઓ ડસા
ર

661. િડસે બર-૨૦૨૦માં ઇઝરાયલના કયા વતર્માન વડાપ્રધાન સરકારનું પતન થયુ - બે

િમન નેત યા ૂ

662. છે લા બે વષર્માં ઈઝરાયલમાં કેટલામી વાર ચટણીઓ
ંૂ
યોજાશે - ચોથી
ુ સલેમ

663. ઈઝરાયલની રાજધાની કઈ છે -

664. રા ટ્રીય િકસાન િદવસ કયારે ઊજવવામાં આવે છે - તા. 23 ડસે બર
665. પ્રિત વષર્ તા. ૨૩ િડસે બરે કોની યાદમાં રા ટ્રીય િકસાન િદવસ ઊજવવામાં આવે છે - ખે ૂત નેતા અને

ૂવ PM વ.

ચૌધર ચરણિસહની જ મજયંિત
666. અ

બ્ર

યોજના કયા રા યમાં અમલી છે -

667. તા તરમાં ગુજરાત સરકારે અ

બ્ર

ુ રાત
જ

યોજના હેઠળ કોને િવના મ ૂ યે ૧૦ િકલો ઘઉં અને ૫ િક ગ્રા ચોખા.આપવાનો

િનણર્ય કય - સે સ વકરો
668. અ

બ્ર

યોજના અંતગર્ત અનાજ આપતી વખતે દુકાનદારે સેક્સ વકર્ ર મિહલાઓ પાસે કયા પુરાવા માગવાના રહેશે

નહીં ‐ ઓળખ

ગે
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669. NACOનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ નેશનલ એઇ સ ક ોલ ઓગનાઇઝેશન
670. ગુજરાત સરકારના ક્યા િવભાગ

ારા અ

બ્ર

યોજનાનું અમલીકરણ કરવામાં આવે છે – અ , નાગ રક

રુ વઠા

િનગમ
671. િડસે બર-૨૦૨૦માં સમ ત રબારી સમાજના કયા મહંતનું ૧૦૧ વષેર્ અવસાન થયું - બળદવગીર બા ુ
672. િડસે બર-૨૦૨૦માં બ્ર લીન થનારા બળદે વગીરી બાપુ કયા અખાડાના મહંત હતા -

ુ ુ ગાદ વાળ નાથ અખાડા,

તરભ-વીસનગર
673. દે શની સૌથી જૂની કે દ્રીય યુિનવિસર્ટી કઈ છે -ક્યાં આવેલી છે – િવ ભારતી િુ ન.શાંિતિનકતન (પ.બંગાળ)
674. િડસે બર-૨૦૨૦માં કોલક ા િ થત િવ ભારતી યુિનનો કયો મહો સવ ઊજવવામાં આ યો - શતા દ
675. િવ ભારતી યુિનવિસર્ટીના શતા દી મહો સવમાં મુખ્ય અિતિથપદે કોણ સહભાગી થયુ હત ુ - નવી દ હ થી વી ડયો
કો ફર સ મારફત વડા ધાન નર

મોદ

676. કયા વષેર્ સંસદમાં એક કાયદો પસાર કરીને િવ

ભારતીને કે દ્રીય યુિનવિસર્ટી અને રા ટ્રીય મહ વ ધરાવતી સં થા

જાહેર કરવામાં આવી હતી ‐ 1951
ુ ર -2021
આ

677. દે શમાં ફા ટેગ ક્યારથી ફરિજયાત કરાયું છે – 1

678. વતર્માન કે દ્રીય સડક પિરવહન અને રાજમાગર્ મંત્રી કોણ છે - નીિતન ગડકર
ુ ર દે શભરમાં ૧ જા યુઆરી-૨૦૨૧થી ફા ટેગનો અમલ કરાશે - સમય અને ઈંધણની બચત
679. કયા હેતસ
680. િવ ભારતી યુિનવિસર્ટી ક્યા આવેલી છે - શાંિત િનકતન, િવર ૂમ (પિ મ બંગાળ)
681. િડસે બર-૨૦૨૦માં BCCIની AGM ક્યાં થળે યોજાઈ હતી –મોટરા ટ ડયમ-અમદાવાદ
682. િડસે બર-૨૦૨૦માં અમદાવાદમાં યોજાયેલી BCCIની AGMમાં કયો મહ વનો િનણર્ય લેવાયો - IPL‐2022માં બે નવી
ટ મ સામેલ કરાશે
683. ૨૦૨૨માં રમાનારી આઇપીએલની ૧૫મી િસઝનમાં આઠને બદલે કેટલી ટીમ રમશે – દસ
ુ ી
684. BCCI ના વતર્માન ડાયરે ક્ટર કોણ છે - સૌરવ ગાં લ
685. BCCI ના વતર્માન સેક્રેટરી કોણ છે - જય શાહ
686. િડસે બર-૨૦૨૦માં BCCIના ઉપપ્રમુખ તરીકે કોની વરણી કરવામાં આવી - ક
687. AGMનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – એ

ેસના વ ર ઠ નેતા રા વ

ુ લા

ુ લ જનરલ િમ ટગ (વાિષક સામા ય સભા)
અ

688. BCCIનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – બોડ ઓફ કં ોલ ફોર

કટ ઈન ઈ ડયા

689. િડસે બર 2020માં ભારતની 42મી અને લદાખની પ્રથમ "રામસર સાઇટ" તરીકે કોને જાહેર કરવામાં આવી - મીઠાખારા પાણીના પર પર જોડાયેલા બે તળાવ
ુ સો અને ખા ં ુ
690. 42મી રામસર સાઇટ તરીકે જાહેર કરાયેલ બંને તળાવના નામ જણાવો - મી ું પાણી- તાતૉસા ક
પાણી- સો કર
691. 42મી રામસર સાઇટ તરીકે જાહેર કરાયેલ બંને તળાવનો િવ તાર જણાવો - ચાંગથાન, લદાખ
692. દિક્ષણ એિશયામાં સૌથી વધુ રામસર સાઈટ કયા દે શમાં આવેલી છે - ભારત
693. રામસર શહેર કયા દે શમાં આવેલ ું છે - ઈરાન
694. કે દ્રીય પયાર્વરણ મંત્રીનું નામ જણાવો -

કાશ

વડકર

695. તા તરમાં ભારતીય િક્રકેટ ટીમના નવા મુખ્ય પસંદગીકાર તરીકે કોની પસંદગી કરવામાં આવી - ચેતન શમા
696. 24 િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - રા

ય

ાહક અિધકાર દવસ

697. રા ટ્રીય ગ્રાહક અિધકાર િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - સ ટનેબલ ક ઝ ૂમર
698. રા ય ગ્રાહક હે પલાઇન ટોલ ફ્રી નંબર કયો છે - 1800 233 0222
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699. ગાંધીવાદી નારાયણભાઈ દે સાઈનો જ મિદવસ જણાવો- 24 ડસે બર 1924
700. ગાંધીજીના બાબલા તરીકે કોણ ઓળખાય છે - નારાયણ દસાઈ
701. 'ગાંધીજીના હનુમાન' તરીકે કોણ ઓળખાય છે

ઓ તેમને અંગત સિચવ પણ હતા - મહાદવ દસાઈ
રુ કાર, સા હ ય અકાદમી

702. નારાયણ દે સાઈને કયા મહ વના પુર કાર/એવોડર્ મ યા હતા - રણ જતરામ
ૂિતદવી

જમનાલાલ બ જ એવોડ અને

રુ કાર,

રુ કાર

703. તા તરમાં ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કયા િજ લામાં અટલ- સેવા-શટલ આરોગ્ય રથનો મુખ્યમંત્રી ીના હ તે ઇ- પ્રારં ભ
કરવામાં આ યો છે - ધરમ રુ ,વલસાડ
704. અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય
સારવાર અને ુ પોષણથી

મુખ્ય હેત ુ જણાવો - ધરમ રુ અને કપરાડાના આ દવાસી િવ તારના લોકોને

રથનો

ુ ત કરાવવા

705. અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય રથનો કોના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે પ્રારં ભ કરવામાં આ યો - જ લા વહ વટ તં , વલસાડ અને
ીમદ રાજચં િમશન, ધરમ રુ
706. અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય રથનો ઈ-શુભારં ભ ક્યારે કરવામાં આ યો - 25 ડસે બર 2020
707. વષર્ 2023માં હોકી વ ડર્ કપ કયા દે શમાં રમાશે - ભારત
708. અંદા

20 હજાર દશર્કોની ક્ષમતાવા ં ભારતનું સૌથી મોટું હોકીનું ટેિડયમ કયા

થળે બનવા જઈ ર ું છે -

રાઉરકલા, ઓ ડશા
709. કે દ્ર સરકાર

ારા િડસે બર 2020માં કોરોના રસીકરણના પ્રથમ ટ્રાયલ માટે 'ડ્રાય રન' યોજવા કયા કયા રા યોની
ુ રાત, પં બ, આસામ અને
જ

પસંદગી કરવામાં આવી છે -

દશ

710. રસીકરણ માટે વપરાતો શ દ 'ડ્રાય રન' એટલે શું - કોઈને પણ રસી આ યા િવના સમ

યાની ચકાસણી કરવી

711. તા તરમાં 25મી િડસે બરે વ.અટલિબહારી બાજપાઈની કેટલામી જ મ જયંતી ઉજવાઇ - 96
712.

વ.અટલિબહારી બાજપાઈની જ મ જયંતી િનિમ ે તેમના જીવન આધાિરત કયા પુ તકનું વડાપ્રધાન
િદ હી ખાતે િવમોચન કરાયું - 'અટલ બહાર બાજપાઈ ઈન પાલામે ટ : એ કોમેમોર ટવ વો

713. તા તરમાં

કે દ્ર

સરકાર

ારા

તેની

તમામ

સંપિ ની

માિહતી

માટે

કયા

ીમોદી ારા

ૂમ'

પોટર્ લનો

પ્રારં ભ

કરાયો

-

www.esampada.mohua.gov.in
714. તા તરમાં કયા રા યમાં પ્રથમ

ુ ન મધર િમ ક બેંકનો પ્રારં ભ કરાયો મ

715. તા તરમાં ગુવાહાટી, આસામ ખાતે ભારતની કે ટલામી
716. ભારત સરકાર

ુ ાહાટ , આસામ
વ

ુ ન મધર િમ ક બેંકનો પ્રારં ભ કરાયો - 15
મ

ારા ભારતર ન વ.અટલજીના જ મિદવસ 25 િડસે બરને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે -

ુ ાસન દવસ
શ
ુ ાસન દવસ
717. તા તરમાં મહા મા મંિદર ખાતે "િકસાન ક યાણ કાયર્ક્રમ" ક્યારે યોજાયો - 25 ડસે બર, શ
718. 25 િડસે બર-સુશાસન િદવસે ગુજરાતમાં એક સાથે

િવિવધ મંત્રીઓની ઉપિ થિતમાં કે ટલાક તાલુકાઓમાં "િકસાન

ક યાણ કાયર્ક્રમ" યોજાયો હતો - 248
719. તા તરમાં 25

િડસે બર-સુશાસન િદવસે વડાપ્રધાન

ી નરે દ્રભાઈ મોદી

ારા પ્રધાનમંત્રી િકસાન સ માન િનિધ

યોજના અંતગર્ત કેટલા ખેડૂતોના ખાતામાં DBT ારા કેટલા િપયા જમા કરા યા - 9 કરોડ ખે ૂત અને .18,000 કરોડ
720. તા તરમાં 25

િડસે બર-સુશાસન િદવસે વડાપ્રધાન

ી નરે દ્રભાઈ મોદી

ારા પ્રધાનમંત્રી િકસાન સ માન િનિધ

ૂ અને
યોજના અંતગર્ત ગુજરાતના કેટલા ખેડૂતોના ખાતામાં DBT ારા કેટલા િપયા જમા કરા યા - 51.34 લાખ ખે ત
.1026 કરોડ
721. પ ૂવર્ વડાપ્રધાન-ભારતર ન અટલજીનો જ મિદવસ જણાવો - 25

ડસે બર 1924

722. ભારતર ન પંિડત મદનમોહન માલિવયનો જ મિદવસ જણાવો - 25

ડસે બર 1861

723. દુગાર્રામ મહેતાજીનો જ મ િદવસ જણાવો- 25 ડસે બર 1809

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

27 | P a g e

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721
724. તા તર િડસે બર 2020માં કયા ઐિતહાિસક થળને ગુજરાત સરકારના પ્રવાસન િવભાગ

ારા પ્રવાસનધામ તરીકે

સમાવેશ કરાયો છે - ઈડ રયો ગઢ
725. ગુજરાત સરકારના પ્રવાસન િવભાગના કયા મેગેિઝનમાં ઈડિરયા ગઢને પ્રવાસન ધામમાં થાન અપાયું છે -

ુ

ુ

ુ રાત ક
જ
726. િડસે બર 2020માં વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા જ મુ કા મીરના લોકો માટે કઈ આરોગ્ય સેવા યોજનાનો પ્રારં ભ કય
છે - PMJAY‐SHEHAT
727. -PMJAY‐SHEHAT યોજના અંતગર્ત જ મુ-કા મીરના તમામ પિરવારોને કેટલા િપયાનું આરોગ્ય વીમા કવચ અપાશે. 5 લાખ
728. PMJAY‐SHEHAT યોજના અંતગર્ત જ મુ-કા મીરના તમામ કુલ કેટલા પિરવારોને લાભ મળશે - 21 લાખ પ રવાર
729. તા તરમાં િડસે બર 2020ના અંતમાં રા ટ્રપિત

ી કોિવંદ ારા કયા થળે ખુકરી મારકનું ઉ ાટન કરાયું - દ વ

730. INS ખુકરી કયા યુ ની યાદ અપાવે છે - ભારત-પા ક તાન

ુ ,1971

731. વષર્ 1971 ભારત-પાિક તાન યુ વખતે INS ખુકરીએ અંદા

કેટલા જવાનો સાથે કયા સમુદ્રમાં જળસમાિધ લીધી હતી

- 194 અને અરબી સ ુ
732. 25

િડસે બર 2020ના રોજ

90 વષેર્ અમદાવાદમાં અવસાન પામેલા પ્રેમજીભાઈ પટેલનું કાયર્ક્ષેત્ર જણાવો -

પયાવરણ વો રયર અને ઝાડવાવાળા બાપા
733. પયાર્વરણના સાચા રક્ષક પ્રેમજીભાઈ પટેલે 45 વષર્માં કેટલા વ ૃક્ષો અને ચેકડેમ ગુજરાતભરમાં તૈયાર કરા યા હતા 1 કરોડ અને 2400
734. પયાર્વરણના રક્ષક પ્રેમજીભાઈ પટે લનું જ મ થળ જણાવો - ભાયાવદર, ઉપલેટા
735. િવ ની પ્રથમ અને સૌથી લાંબી મોટી સોલાર પેનલ કયા િબ્રજ ઉપર તૈયાર કરવામાં આવી છે - દાં ડયાબ ર

જ,

અકોટા, વડોદરા
736. ભારતના પ્રથમ ચરખાવાળા િતરં ગાની શતા દી વષર્ કયારે શ થયુ – 26 ડસે બર 2020
737. તા. 26 િડસે બર‐1921ના રોજ કયા થળે રા ટ્રિપતા મહા મા ગાંધીએ દે શના પહેલા ચરખાવાળા િત્રરં ગા વજ લહેરાયો
હતો – અમદાવાદ
738. પ્રથમ ચરખાવાળા વજ પર કયા રં ગ ઉપરાંત રિટયાનું િચત્ર દોરે લ ું હત ું -લાલ અને લીલો
739. અમદાવાદમાં રા ટ્રિપતા મહા મા ગાંધીએ દે શના પહેલા ચરખાવાળા િત્રરં ગા વજ લહેરાયો હતો તે થળે આ

શું છે -

વી હો પટલ .એસ.
740. તા.31મી માચર્, 1921ના રોજ અિખલ િહંદ ક ગ્રેસ સિમિતની બેઠક વખતે ગાંધીજીએ કયા પ્રકારનો વજ તૈયાર કરવા
સ ૂચન કયુર્ં હતુ

બાદમાં ભારતનો રા ટ્ર વજ બ યો હતો -લાલ, લીલો અને ભ ય પર ર ટયા ંુ ચ વાળો

741. ગુજરાતમાં વ ૃક્ષ પ્રેમ સેવા ટ્ર ટની થાપના 1968 કોને કરી હતી -

ૃ

ેમ ી

ેમ બાપા

742. કયા રા યમાંથી તા તરમાં 10 હજાર ટન યુરેિનયમ મળી આ યું છે - િસકર, રાજ થાન
743. 10 હજાર ટન યુરેિનયમમાંથી અંદા

કે ટલા વષર્ સુધી વીજળી મેળવી શકાશે - 40 વષ

744. ગાંધીવાદી િવચારધારા ધરાવતા બાબા આ ટે નો જ મિદવસ જણાવો- 26 ડસે બર -1914
745. બાબા આ ટે ન ું મ ૂળ નામ જણાવો-

રુ લીધર દવીદાસ આ ટ

746. તા તરમાં િડસે બર 2020ના અંિતમ રિવવારે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કે ટલામી 'મન કી બાત' યોજાઇ - 72મી
747. તા તરમાં િડસે બર 2020ના અંિતમ રિવવારે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા યોજાયેલી 'મન કી બાત'માં કઈ બાબત
ઉપર ખાસ ભાર મ ૂકવામાં આ યો હતો - વોકલ ફોર લોકલ
748. કા મીરના કેસરને ક્યારે GI ટેગ આપવામાં આ યો હતો - મે 2020
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749. GIનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -

ઓ ાફ કલ ઈ ડકશન

750. તા તરમાં કઈ સં થા ારા 'ટીમ ઑફ ધ ડીકેડ એવોડર્ ' 2011‐2020 જાહેર કરવામાં આ યો છે - ICC
751. તા તરમાં 'ટીમ ઑફ ધ ડીકેડ એવોડર્ ' િક્રકેટના કયા ફોમેર્ટ માટે જાહેર કરવામાં આ યો - વન ડ,T‐20 અને ટ ટ
752. તા તરમાં ICC ારા જાહેર કરે લ દાયકાની વન-ડે ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ છે - મહ િસહ ધોની
753. તા તરમાં ICC ારા જાહેર કરે લ દાયકાની T‐20 ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ છે - મહ િસહ ધોની
754. તા તરમાં ICC ારા જાહેર કરે લ દાયકાની ટે ટ ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ છે - િવરાટ કોહલી
755. તા તરમાં ICC ારા જાહેર કરે લ દાયકાની મિહલા વન-ડે અને T‐20 ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ છે મેગ લેિનગ
756. તા તરમાં ICC ારા જાહેર કરે લ દાયકાની મિહલા વન-ડે અને T‐20 ટીમમાં કઈ ભારતીય ખેલાડીઓને
છે - િમતાલી રાજ, ુ લન ગો વામી

હરમનિ ત કૌર અને

757. ICCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ
758. કે દ્ર સરકાર

થાન અપાયું

ૂનમ યાદવ

કટ કાઉ સલ

ારા તા તરમાં કેટલા પ્રાચીન મારકોમાં િવનામ ૂ યે શ ૂિટંગ અને ફોટોગ્રાફી કરવાની મંજૂરી આપી છે -

200
759. કે દ્ર સરકાર

ારા તા તરમાં

કયા સમયગાળા માટે પ્રાચીન મારકોમાં િવનામ ૂ યે શ ૂિટંગ અને ફોટોગ્રાફી કરવાની

મંજૂરી આપી છે - 25 ડસે બર થી 15 ઓગ ટ 2021
760. કે દ્ર સરકાર ારા કેટલા પ્રાચીન મારકોની શ ૂિટંગ અને ફોટોગ્રાફી માટે િવનામ ૂ યે મંજૂરી અપાઈ નથી - 27
761. તા તરમાં ભારતના કયા શહેરની વાઇનરીઝને GI ટે ગ આપવામાં આ યું છે - નાિસક
762. ગુજરાતમાં કયા

થળે રોબોિટક ગેલેરી સાથે દે શનું સૌથી મોટું એક્વેિરયમ બનવા જઈ ર ું છે - સાય સ િસટ ,

અમદાવાદ
763. વડા પ્રધાન મોદી ૧ જા યુઆરી‐૨૦૨૧ના રોજ નવી િદ હીથી વીિડયો કો ફર સ ારા ગુજરાત સિહત ૬ રા યોના ૬
શહેરોમાં સૌપ્રથમવાર અ યાધુિનક ટેક્નોલોજીથી બનનારા કયા પ્રો ક્ સનું ખાતમુહત
ૂ ર્ કરશે ‐ એફોડબલ હાઉિસગ
764. રાજકોટમાં પહેલીવાર સરકારી આવાસ યોજનાઓમાં કઈ ટે ક્નોલોજીવાળા મકાનો બનશે - મોનો લિથક ક

ટક

શન

બાય ટનલ ફોમ વક
765. કે દ્ર સરકાર ારા દે શના પ્રથમ કયા લુ લેગ બીચને િવિધવત મા યતા અપાઇ ‐ િશવરાજ રુ , જ. દવ ૂિમ ારકા
766. કે દ્ર સરકાર

ારા ગુજરાતના કયા પ્રથમ બીચને લુ લેગની મા યતા આપવામાં આવી - િશવરાજ રુ , જ.દવ ૂિમ

ારકા
767. વતર્માન કે દ્રીય પયાર્વરણ મંત્રી કોણ છે -

કાશ

વડકર

768. બાર યોિતિલર્ંગ પૈકીનું પ્રથમ કયુ છે - સોમનાથ મં દર
769. PM મોદીના સ ૂચનાથી કરાયેલા સંશોધનમાં પુરાત વના તા તરના સરવે મુજબ કયા મંિદર

વડુ ત્રણ માળનું બાંધકામ

ભ ૂગભર્માં GPR ઇ વેિ ટગેશનમાં બહાર આ યું ‐ સોમનાથ
770. કયા વષર્માં ગુજરાતના રાજા કુમારપાળે બંધાવેલ ું સોમનાથાનું પાંચમું મંિદર 13 નવે. 1947ના રોજ ઉતારવામાં આ યું તથા
નવા મંિદરના િનમાર્ણનો સંક પ કરવામાં આ યો હતો – વષ 1169
771. સોમનાથ મંિદરની પાયાિવિધ કયારે થઈ હતી ‐ 8 મે 1950
772. સોમનાથ મંિદરની પ્રાણપ્રિત ઠા મહો સવ કયારે યોજાયો હતો ‐ 11 મે 1951
773. તા. ૨૮મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન મોદી ારા વીિડયો કો ફર સના મા મયથી ભારતની કેટલામી િકસાન
રે લને લીલી ઝંડી અપાઈ - 100
774. તા. ૨૮મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન મોદી ારા વીિડયો કો ફર સના મા મયથી ભારતની ૧૦૦મી િકસાન રે લને
ુ ી
લીલી ઝંડી અપાઈ તેનો ટ જણાવો – સાંગોલા, મહારા થી શાલીમાર, પિ મ બંગાળ ધ
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775. ૧૦૦મી િકસાન રે લ ૪૦ કલાકમાં કેટલા િકલોમીટરનું અંતર કાપશે ‐ 2132
776. સાંગોલાના દાડમ, નાગપુરના નારં ગી અને

ઉર, બે વંડી અને કોપરગાંવના શકરટેટી

વા ઉ પાદનો કોના મા યમથી

ખુબ જ આસાનીથી દે શના ઉ ર‐પ ૂવીર્ય ભાગો સુધી પહ ચાડી શકાશે – 100મી કસાન રલ
777. વતર્માન કે દ્રીય કૃિષ અને ખેડૂત ક યાણ, ગ્રામ િવકાસ, પંચાયતી રાજ અને ડ પ્રોસેિસંગ ઈ ડ ટ્રીઝ મંત્રી કોણ છે - નર
િસહ તોમર
ુ
778. વતર્માન કે દ્રીય રે લવે, કોમસર્ અને ઈ ડ ટ્રી, ક ઝય ૂમર અફેસર્ ડ એ ડ પ લીક િડ ટ્રી યુશન મંત્રી કોણ છે - િપ ષ
ગોયલ
779. નવી િદ હીમાં દે શની સૌપ્રથમ ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ મેટ્રોનો શુભારં ભ કોણે-ક્યારે કરા યો - વડા ધાન ી મોદ તથા તા.
28 ડસે બર-2020
780. નવી િદ હીમાં દે શની સૌપ્રથમ ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ મેટ્રોનો

ટ જણાવો - જનક રુ પિ મથી નોઈડાના બોટોિનકલ

ગાડન
781. નવી િદ હીમાં જનકપુરી પિ મથી નોઈડાના બોટોિનકલ ગાડર્ ન સુધીનો ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ મેટ્રોની લંબાઈ કેટલી છે
- 37 ક.મી
782. ચાલક િવના જ ઓટોમેટેડ િસ ટમથી ચાલતી િદ હી મેટ્રો ટ્રેનમાં એક સાથે કેટલા પ્રવાસી સફર કરી શકશે ‐ 2280
783. િદ હી મેટ્રોએ સૌપ્રથમવાર કયારે ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ મેટ્રોની ટ્રાયલ શ કરી હતી ‐ સ ટ બર 2017
784. ૨૦૧૪માં પાંચ શહેરોમાં મેટ્રો ટ્રેન હતી તેને થાને િડસે બર-૨૦૨૦ની િ થિતએ કેટલા શહેરોમાં મેટ્રો ટ્રેન ઉપલ ધ છે 18
785. િડસે બર-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભારતમાં મેટ્રોનો િવ તાર કેટલો િક.મી.નો છે તથા વષર્ ૨૦૨૫ સુધીમાં કેટલા િક.મી.માં
મેટ્રોનો િવ તાર કરવાનો કે દ્ર સરકારનો લ યાંક છે – 700 તથા 1700 કલોમીટર
786. િવ માં જાપાનમાં પ્રથમ કયા વષેર્ ડ્રાઈવર લેસ મેટ્રો શ થઈ હતી ‐ વષ‐1981
787. NCMCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - નેશનલ કોમન મો બ લટ કાડ
788. વડાપ્રધાન મોદી

ારા તા. ૨૮મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કઈ એક્સપ્રેસ લાઈન પર વન નેશન, વન મોિબિલટી કાડર્

(એનસીએમસી)ને લ ચ કરાયું – એરપોટ એ સ ેસ લાઈન ( દ હ )
789. દે શની સૌથી યુવા મેયરનું નામ જણાવો - આયા રા
790. ૨૧ વષીર્ય આયાર્ રા

ન

દ્રન કયા શહેરના મેયર બનવાની સાથે દે શની સૌથી યુવા મેયર તરીકેની િસિ

મેળવી -

ુ ,્ કરળ
િથ ુ વનંત ર
791. દે શની સૌથી યુવા મેયર બનનારા આયાર્ રા

દ્રન કયા પક્ષના છે - માકસવાદ પાટ

792. વષર્‐૨૦૨૧થી ભારતમાં કઈ કંપની ઈલેિક્ટ્રક કારનું વેચાણ શ કરશે ‐ ટ લા
793. િવ ની સૌથી મોટી ઈલેિક્ટ્રક કાર ઉ પાદન કંપની કઈ છે - ટ લા, USA
794. િવ ની સૌથી મોટી ઈલેિક્ટ્રક કાર ઉ પાદન કંપની ટે લાના માિલક કોણ છે - ઈલોન મ ક
795. િડસે બર-૨૦૨૦માં કોના ારા જાહેરાત કરવામાં આવી કે વષર્‐૨૦૨૧થી ભારતમાં ટે લા કંપની ઈલેિક્ટ્રક કારનું વેચાણ
શ કરશે - ક ીય પ રવહન મં ી ી નીિતન ગડકર
796. િડસે બર-૨૦૨૦માં કોના ારા ય ૂમોિનયાની પ્રથમ વદે શી રસી તૈયાર કરાઈ ‐ િસરમ ઈ
797. િડસે બર-૨૦૨૦માં િસરમ ઈિ ટટ ૂટ, પ ૂના

ટટ ૂટ,

ૂના

ારા ય ૂમોિનયાની પ્રથમ વદે શી રસી તૈયાર કરાઈ તેન ું નામ જણાવો ‐

ૂમોિસલ
798. િડસે બર-૨૦૨૦માં કોના ારા ય ૂમોિનયાની પ્રથમ વદે શી ય ૂમોિસલ રસી લૉ ચ કરાઈ ‐ ક

ય આરો ય મં ી હષવધન

799. િવ માં કોરોના વેિક્સનના િવ તરણ માટે કોના ારા ખાસ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરાયો છે – WHO
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800. વ ડર્ હે થ ઓગેર્નાઈઝેશન(WHO)એ કોરોના રસીના વૈિ ક િવતરણ‐આયોજન માટે કયો પ્રોગ્રામ લો ચ કય ‐ કોવા સ
801. WHO કોરોના રસીના િવતરણ માટે ના કોવાક્સ પ્રોગ્રામ અનુસાર શુ કાયર્ કરાશે - રસી, તેની ઉ પાદન

મતા, િવતરણ,

રસીની અસરકારકતા વગેરની ન ધ રખાશે તથા ખાસ તો રસી ંુ સમાન ધોરણે િવતરણ થાય એ માટ યાસ થશે
ુ ાવાલા
802. િસરમ ઈિ ટટ ૂટ, પ ૂનાના વતર્માન સીઈઓ કોણ છે - આદર ન
803. િડસે બર-૨૦૨૦માં બૌ
ુ સ
એ

હ તાક્ષર કરાયા -

ુ ુ દલાઈ લામાના વારસદારના મામલે ચીનને અવગણી કોના
ધમર્ગર
ુ
ખ

ારા િતબેટ િબલ પર

પ

804. યુએસ ારા કયા એક્ટ અંતગર્ત િતબેટમાં એક અમેિરકન કો યુલેટની થાપના કર◌ાશે – િતબે ટયન પો લસી એ ડ સપોટ
એ ટ ઓફ 2020
805. USAમાં કયા બે મહાન યિક્તઓના સંયક્ુ ત અ યાસ માટે ફોરમની થાપના કરાઈ - ગાંધી ‐મા ટન

ૂથર

806. િડસે બર-૨૦૨૦માં US પ્રમુખ ટ્ર પે ગાંધીજી-માિટર્ન ય ૂથરના સંયક્ુ ત અ યાસ માટે ફોરમની થાપના અંગેના કયા લૉ
પર સહી કરી હતી ‐ 'ગાંધી‐ કગ કોલરલી એ સચે જ ઇિનિશયે ટવ'
807. ICC ારા દશકના એવોડર્ ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ મે સ િક્રકે ટર તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ – ભારતીય

કટર-ક ટન

િવરાટ કોહલી
808. ICC ારા દશકના એવોડર્ ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ વનડે મે સ િક્રકેટર તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ – ભારતીય

કટર-

ક ટન િવરાટ કોહલી
809. ICC ારા દશકના એવોડર્ ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ ટે ટ મે સ િક્રકે ટર તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ – ઓ

લયન

કટર

ટવ મથ
810. ICC ારા દશકના એવોડર્ ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ T‐20 મે સ િક્રકેટર તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ – અફઘાિન તાનના
લેગ પનર રાિશદ ખાન
811. ICC ારા દશકના એવોડર્ ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત ખેલ ભાવના િ પિરટ ઓફ િક્રકેટ તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ –

ૂવ ભારતીય

કટર-ક ટન મહ િસહ ધોની
812. ICC ારા દશકના એવોડર્ ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ મિહલા T‐20 અને વન‐ડે િખલાડી તરીકે કોની પસંદગી કરાઈ –
ઓ

લયન

કટસ એ લસ પેર

813. િક્રકેટની વૈિ ક સં થા ICCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઇ ટરનેશનલ

કટ કાઉ સલ

814. િક્રકેટની વૈિ ક સં થા ICCનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલ ું છે - ુ બઈ
815. ભારતીય રા ટ્રીય ક ગ્રેસનો થાપના િદવસ જણાવો- 28

ડસે બર 1885

816. સફળ ઉ ોગપિત ધી ભાઇ અંબાણીનો જ મિદવસ જણાવો-28

ડસે બર-1932

817. ઉ ોગપિત ધીરુભાઇ અંબાણીનુ જ મ થળ અને મ ૂળ નામ જણાવો - ચોરવાડ અને ધીરજલાલ
818. િરલાય સ ઈ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડના ફાઉ ડર ચેરમેનનું નામ જણાવો –
819. િડસે બર-૨૦૨૦માં મુખ્યમંત્રી

ી ધી ભાઇ

બાણી

ુ રાત
ી િવજયભાઈ પાણી ારા સોલર પાવર અંગે કઈ નીિતની જાહેરાત કરાઈ - ‘ જ

સોલર પાવર પો લસી-2021’
820. ‘ગુજરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’ ક્યારથી અમલી બનશે - 1લી
821. ‘ગુજરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’નો મુખ્ય હેત ુ કયો છે ુ િનયાભરમાં મેઈડ ઈન

ુ રાત
જ

ુ ર -2021
આ

ુ રાતના ઉ ોગકારોની
જ

ોડ શન કો ટ નીચી

ય,

ા ડ છવાય

822. નવી ‘ગુજરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’પોિલસી ક્યાં સુધી અમલી રહેશે - આગામી પાંચ વષ એટલે ક 31
ડસે બર 2025

ુ ી
ધ
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823. ‘ગુજરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’ અંતગર્ત થાિપત સોલર પ્રો ક્સ માટે ના લાભો કેટલા વષર્ના સમયગાળા માટે
મેળવી શકાશે ‐ 25
824. ‘ગુજરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’માં કયા ઉ ોગો માટે બેંિકગ ચા

પ્રિત યુિનટે

૧૦.૧. કરાયો - લ ુ અને

મ યમ ક ાના ઉ ોગો
825. ‘ગુજરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’ હેઠળ થપાતા સોલર પ્રો ક્ટમાં રહેણાંકના ગ્રાહકોને અંદા

પ્રિત યુિનટે કે ટલા

િપયા સુધીનો ફાયદો થશે ‐ . 1થી 77.. 3પૈસા 78.
826. કોરોના વાયરસને કોષમાં પ્રવેશતા અટકાવવા તા તરમાં કઈ સં થા

ારા ડ્રગ તૈયાર કરવામાં આ યું છે - સે લ

સો ટ એ ડ મ રન કિમક સ રસચ
827. કોરોના વાયરસને કોષમાં પ્રવેશતા અટકાવવા તા તરમાં કયું ડ્રગ તૈયાર કરવામાં આ યું છે - કમો ટટ મીથાયલેટ
828. સે ટ્રલ સો ટ એ ડ મિરન કેિમક સ િરસચર્ સં થા ક્યાં આવેલી છે - ભાવનગર
829. EDFC નું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઇ ટન ડ ડકટડ ઇટ કો રડોર
830. તા. ૨૯મી િડસે બરના રોજ વડા પ્રધાન મોદીના હ તે વીિડયો કો ફરિ સંગના મા યમથી ૩૫૧ િકમી લાંબો કયો
કોિરડોર દે શને સિમર્પત કરાયો 831.

ૂ ભાઉ રુ ઇટ
ૂ

ુ

-

ય ૂ ભાઉપુર- ય ૂ ખુજાર્ ફ્રેઇટ કોિરડોર કયા રા યમાં આવેલો છે - ઉ ર દશ

832. ભારતમાં ડેિડકેટેડ ફ્રેઇટ કોિરડોરની યોજના કયા વષેર્ તૈયાર હતી પરં ત ુ તેના પર વષર્ ૨૦૧૪ પછી કામ શ થયું હત ું ‐
વષ 2006
833. ભારતમાં ડેિડકેટેડ ફ્રેઇટ કોિરડોરની યોજના અંતગર્ત વષર્-૨૦૧૪ થી િડસે બર-૨૦૨૦ સુધીમાં કે ટલા િકલોમીટરના ટ્રે ક
તૈયાર કરાયો છે - 1100
834. ઇ ટનર્ ડેિડકેટેડ ફ્રેઇટ કોિરડોરની કુલ લંબાઈ કેટલી છે - 1,840 કમી
835. ઇ ટનર્ ડેિડકેટેડ ફ્રેઇટ કોિરડોર ક્યાં સુધી િવ તરે લો છે - પં બના

િુ ધયાણાથી પિ મ બંગાળના કોલકાતા

ુ ી
ધ

836. કેટલા િકલોમીટર લાંબાઈના વે ટનર્ ડેિડકે ટેડ ફ્રેઇટ કોિરડોરનું િનમાર્ણ હાલ પ્રગિ માં છે ‐ 1504 ક.મી.
837. ભારતીય ટે ટ ટીમ કે ટન અિજંક્ય રહાણેને ૧૫૨ વષર્ જૂનો કયો મેડલ અપાયો ‐ ‘‘જોગી

ુ ાગ’’
લ

838. ભારતીય ટે ટ ટીમ કે ટન અિજંક્ય રહાણેને કયા કારણોસર-કયારે ઓ ટ્રેિલયાના ૧૫૨ વષર્ જૂનો ‘‘જોગી મુલાગ’’ મેડલ
અપાયો – ઓ
839. કે દ્ર સરકાર

લયાની બી

ટ ટમાં મેન ઓફ ધ મેચ થવા બદલ તા. 29 ડસે બર-2020

ારા િપ્રવે શન ઓફ મની લો ડિરંગ એક્ટની નવી જોગવાઈ અનુસાર

સ એ ડ જવેલરીના વેપારમાં

કેટલા િપયાથી વધુના કેશ યવહાર માટે રે કોડર્ ફરિજયાત કરાયો ‐ લાખ 10 .
840. ભારતમાં પ્રથમ વખત મીટરની ઊંચાઇએ 3500કયા થળે હવામાન કે દ્રની થાપના કરવામાં આવી – ક

શાિસત

દશ લ ાખ
841. ભારતમાં પ્રથમ વખત

મીટરની ઊંચાઇએ 3500કે દ્ર શાિસત પ્રદે શ લ ાખમાં હવામાન કે દ્રનું ઉદઘાટન કોના

ારા

કરાયું હતુ – ક ીય મં ી ડૉ. હષવધન
842. વતર્માન કે દ્રીય અથર્ સાય સ પ્રધાનનું નામ જણાવો – ડૉ. હષવધન
843. તા તરમાં કે દ્ર શાિસત પ્રદે શ લ ાખમાં હવામાન કે દ્ર શ

કરાયું તેનો કયા કામ માટે ઉપયોગ કરાશે - હવામાન

ચેતવણી
844. િહ દી િફ મોના પ્રથમ સુપર ટાર અિભનેતાનું નામ જણાવો – રા શ ખ ા
845. અિભનેતા રા શ ખ ાનો જ મ િદવસ જણાવો - 29 ડસે બર, 1942
846. અિભનેતા રા શ ખ ાનો જ મ ક્યાં થયો હતો - અ ૃતસર (પં બ)
847. અિભનેતા રા શ ખ ાનું મ ૂળ નામ જણાવો – જતીન
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848. અિભનેતા રા શ ખ ાની પ્રથમ િફ મનું નામ જણાવો - ‘આખર ખત’
849. કઈ િફ મથી અિભનેતા રા શ ખ ાને સુપર ટારનું િબરુદ મ યું હત ુ - ‘આરાધના’
850. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ ઇથેનોલના ઉ પાદનને પ્રો સાહન આપવા ઉ ોગોને કેટલા િપયાની
રાહત આપી – . 4પ73 કરોડ
851. વષર્-૨૦૨૨ તથા ૨૦૩૦ સુધીમાં કે ટલા ટકા ઇથેનોલ પેટ્રોલમાં િમક્સ કરવાની કે દ્ર સરકારની યોજના છે – 10 તથા
20 ટકા
852. કે દ્ર સરકારે વષર્ ૨૦૧૯-૨૦માં ૧૭૩ કરોડ લીટર ઇથેનોલની ખરીદી કરી હતી.

ને ૨૦૩૦ સુધીમાં કે ટલા લીટર

કરાશે ‐ 1000 કરોડ
853. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ . ૭૭૨૫ કરોડના ખચેર્ કે ટલી નોકરીનું સ ન કરવાની યોજનાને
મંજૂરી આપી -

ણ લાખ

854. કયા પોટર્ માં . ૨૧૩૯ કરોડના ખચેર્ ઓ ોિગક સેક્ટરનો િવકાસ કરવામાં આવશે ‐ ૃ ણાપ નમ
855. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ ભારત અને ભ ૂતાન વ ચેની કઈ સમજુતીને મંજૂરી આપી ‐ આઉટ
પેસના શાંિત ૂણ ઉપયોગ

ગે

856. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કયા પોટર્ માં . ત્રણ હજાર કરોડના ખચેર્ વે ટનર્ ડોક બનાવવા માટે
મંજૂરી આપી – પારાદ પ
857. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કઈ િમસાઇલ િસ ટમની િનકાસને મંજૂરી આપી - આકાશ
858. આકાશ િમસાઇલની રે જ કે ટલી છે - 25 કલોમીટર
859. આકાશ િમસાઇલ કોણે બનાવી છે ‐ DRDO
860. કે દ્ર સરકારે નાણાકીય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટે EPF ઉપર એકસાથે કે ટલા ટકા યાજ આપવાનો િનણર્ય કય છે – 8.5
861. EPFનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - એ લોઈઝ

ોિવડ ટ ફં ડ

862. ક્યા થળે દે શનો પ્રથમ પોિલનેટર-પરાગનયન પાકર્ ખુ લો મ ૂકાયો ‐ હ દવાની, ઉ રાખંડ
863. પરાગ કહેવાતી રજ એક છોડ પરથી લઈ જઈ બીજા છોડ પર રોપવાની કામગીરી કોણ કરે છે - િવિવધ

કારનાં

વડાં, પતંગીયા, માખી વગેર
864. તા. ૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ િબ્રટન સરકારે ઓક્સફોડર્ -એ ટ્રા નેકાની કઈ વેિક્સનના ઈમરજ સી ઉપયોગને
મંજૂરી આપી - ‘કોિવિશ ડ’
865. િબ્રટન સરકારે સૌપ્રથમ કઈ વેિક્સનને ઈમરજ સી ઉપયોગને મંજૂરી અપાઈ છે - ફાઈઝર
866. ભારતમાં ઓક્સફોડર્ ની વેિક્સનનું ઉ પાદન કયાં થઈ ર ું છે ‐

ૂણેની સીરમ ઈ

ટટ ૂટ

867. િડસે બર-૨૦૨૦માં ક્યા દે શે ૧૪ સ તાહમાં ગભર્પાતને કાયદે સર મા યતા આપી - આજ ટના
868. ગભર્પાતને મંજૂરી આપનાર પહેલો લેિટન અમેિરકન દે શ કયો છે – આજ ટના
869. ગુજરાતી સાિહ યકાર કનૈયાલાલ મુનશી કઈ સરકારના પ્રધાન મંડળના મંત્રી બ યા હતા ‐ બ
ંુ ઈ
870. ક.મા.મુનશીએ આઝાદી પછી સરદાર પટે લ સાથે કોના િવલીનીકરણમાં મહ વપ ૂણર્ ભ ૂિમકા ભજવી હતી ‐ હદરાબાદ
871. ક.મા.મુનશી કયા રા યના રા યપાલ બ યા હતા – ઉ ર દશ
ુ શી
872. મુબ
ં ઈમાં ભારતીય િવ ાભવન સં થાની થાપના કોણે કરી હતી – ક.મા. ન
873. ક.મા.મુનશી િલિખત જાણીતા પુ તકના નામ જણાવો લોપા ુ ા, તપ વની,

ુ રાતનો નાથ, પાટણની
જ

ૃ વીવ લભ, કાકાની શશી, પૌરા ણક નાટકો,

ુ ા, રા િધરાજ, ૃ ણઅવતાર,
ત

ુ રાતની અ મતા
જ

874. ક.મા.મુનશી કયા વષેર્ ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદના પ્રમુખ બ યા હતા – વષ 1937, 1949 અને 1955
875. કનૈયાલાલ મુનશીનો જ મ િદવસ જણાવો-30

ડસે બર 1887
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876. કનૈયાલાલ મુનશીનો જ મ ક્યાં થયો હતો- ભ ચ
877. તા તરમાં 31 િડસે બર 2020ના રોજ ગુજરાતના કયા શહેરમાં સૌપ્રથમ AIIMSનો વડાપ્રધાન

ી નરે દ્ર મોદીના હ તે

ઈ-િશલા યાસ કરાયો - રાજકોટ
878. રાજકોટ ખાતે ભારતની કેટલામી AIIMSનું ભ ૂિમપ ૂજન કરાયું - 21
879. રાજકોટ ખાતે કેટલા બેડની કેટલા ડોક્ટરો સાથેની AIIMS હોિ પટલ તૈયાર કરાશે- 750 અને 1,000
880. રાજકોટ AIIMSમાં OPDનો સંભિવત પ્રારં ભ કયા વષર્થી કરવામાં આવશે - સ ટ બર 2022
881. AIIMSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઓલ ઇ ડયા ઇ

ટટ ૂટ ઓફ મે ડકલ સાય સીસ

882. ભારતમાં આગામી 6 વષર્માં કેટલી નવી AIIMS શ કરવાનો કે દ્ર સરકારનો લ યાંક છે - 10
883. તા તરમાં SAC‐અમદાવાદના નવા િડરે ક્ટર તરીકે કયા ગુજરાતીની િનમણ ૂક કરવામાં આવી છે -

વૈ ાિનક િનલેશ

દસાઈ
884. SACનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - પેસ એ લીકશન સે ટર
885. વષર્ 2021માં અમદાવાદ ખાતે કેટલામાં સ તક સંગીત સમારોહનો પ્રારં ભ થશે - 41
886. અમદાવાદમાં વષર્ 2021માં ઑનલાઇન યોજાનાર સ તક સંગીત સમારોહનો સમયગાળો જણાવો - 01
13

ુ ર 2021
આ

887. 31 િડસે બર 2020ના રોજ ભારતના કયા પ્રથમ એવરે ટ હીરોનું અવસાન થયું - ઇ ડયન આમ ના
નર

ુ ર થી
આ

ુ ર ટાર કનલ
પ

ુ માર

888. ઇિ ડયન આમીર્ના સુપર ટાર કનર્લ નરે દ્રકુમારનો જ મ ક્યાં થયો હતો - રાવલિપડ , પા ક તાન
889. વષર્ 1984માં િસયાચીન િશખર પરત લેવાના ઇિ ડયન આમીર્ના ઓપરે શન મેઘદૂ તના મુખ્ય હીરો કોણ હતા - કનલ
નર

ુ માર

890. ધરતીના ગોળા પર કુલ કેટલા ટાઈમઝોન છે - 38
891. સાદી ભાષામાં ટાઈમઝોન એટલે શું - એક દશમાંથી બી

ુ વાતો સમયનો તફાવત.
દશમાં જઈએ યાર અ ભ

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