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CA-01-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 701 
 

1. તા તરમા ં 1 જા યઆુરી 2020ની િ થિતએ ગજુરાત સરકાર ારા કમર્ચારીઓના મ ઘવારી ભ થામા ં  કેટલા ટકાનો 
વધારો કરવામા ંઆ યો- 5% 

2. 1 જા યઆુરી 2020ની િ થિતએ ગજુરાત સરકાર ારા  કમર્ચારીઓન ેકુલ કેટલા ટકા મ ઘવારી ભ થુ ંઆપવામા ંઆવે છે-17% 
3. ગજુરાત સરકાર ારા કયા- કયા િજ લામા ં નવી મેિડકલ કોલેજો શ  કરવા તા તરમા ં કે દ્ર સરકારને દરખા ત 

કરવામા ંઆવી છે-  પચંમહાલ, ગીર સોમનાથ,  બેટ ારકા , બોટાદ અને મોરબી 
4. કે દ્ર સરકારના િડપાટર્મે ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇ ડ ટ્રી એ ડ ઇ ટનર્લ ટે્રડ  ારા આંકડા મજુબ વષર્ 2019-20  પ્રથમ 

છ માસમા ંગજુરાતમા ંકેટલુ ંિવદેશી રોકાણ આ યુ-ં 24,012 કરોડ 
5. નવા બદલાવ મજુબ સમગ્ર ગજુરાત પોલીસના યિુનફોમર્ ઉપર હવે કયો નવો બઝે લાગશે- જુરાત પોલીસ 
6. િવ મા ંનવા વષર્ની  શ આત 1 જા યઆુરીથી  કયા કેલે ડર મજુબ થાય છે-- ેગોર યન  કલે ડર 
7. દર કેટલા વષેર્ લીપ યર આવે છે-4 
8. વષર્ 2020મા ં લીપ યર હોવાથી કયા મિહનામા ં29  િદવસ  હશે-  ફ આુર  
9. ઈસરો ારા કયા વષર્ સધુીમા ંચદં્રયાન- 3  લો ચ કરવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે-  વષૅ 2021 
10. ઈસરો ારા કયા િમશન માટે ભારતીય એર ફોસર્ના ચાર પાયલોટની અવકાશયાત્રી તરીકે પસદંગી કરાઈ છે- 

ગગનયાન 
11. ગગનયાન માટે પસદંગી કરાયેલા  ભારતીય એર ફોસર્ના પાયલોટને કયા દેશમા ંતાલીમ માટે મોકલવામા ંઆવશ-ે રિશયા 
12. ભારતના મહ વના ગગનયાન પ્રો ક્ટમા ંકયો દેશ ભારતને  સહયોગ કરી ર ો છે- રિશયા 
13. ઈસરો ારા ભારતના કયા રા ય અને થળ ઉપર  દેશનુ ંબીજુ ં  પેસ પોટર્  િનમાર્ણ કરવાનુ ંનક્કી કરાયુ ં છે-  

તિમલના ુ- તુીકોર ન( ુ ુ ુડ ) 
14. ઇસરોના વતર્માન  અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો- ક.િસવન 
15. વષૅ 1991થી કયા બે દેશો વ ચે દર તા.1 જા યઆુરીના રોજ પરમાણ ુમથકોની યાદી, લમા ંરહલેા નાગિરકો વી 

માિહતીની આપ-લે કરવામા ંઆવે છે - ભારત અને પા ક તાન 
16. તા તરમા ંતારીખ 4 થી 12 જા યઆુરી દરિમયાન કયા થળે રા યકક્ષાનો લાવર શો યોજાયો- સાબરમતી રવર ટ 

-અમદાવાદ 
17. RBI ારા  તા તરમા ંપ્રજ્ઞાચ ,ુ મકુ -બધીર લોકો  નકલી  ચલણી નોટો  ઓળખી શકે તે માટે એપ લો ચ કરાઈ-  

મની એપ 
18. તારીખ 9 જા યઆુરીથી ત્રીજી િવ ટર યથુ ઓલિ પક ગે સ-2020નો પ્રારંભ કયા શહરેમાથંી થયો- સુાને( વ ઝલ ડ) 
19. ત્રીજી િવ ટર યથુ ઓલિ પક ગે સ-2020ની  િવશેષતા જણાવો-  મા  બરફના મેદાન પર રમાતી રમત 
20. ત્રીજી િવ ટર યથુ ઓલિ પક ગે સ-2020મા ં ભારત િસવાય કેટલા દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લઈ ર ા છે- 70 
21. ત્રીજી િવ ટર યથુ ઓલિ પક ગે સ-2020મા ં કુલ કેટલી રમતો યોજાશે- 08 
22. સમગ્ર દેશમા ં ટાટર્અપ કે્ષતે્ર ગજુરાત કેટલા ટકા ટાટર્અપ શેર સાથે પ્રથમ ક્રમે છે- 43% 
23. િવ મા ં ટાટર્અપ કે્ષત્રે ભારત કયુ ં થાન ધરાવે છે-  ી ુ  ં
24. તા તરમા ં1 જા યઆુરી 2020 થી કેટલા રા યોમા ં'વન નેશન વન  રેશનકાડર્' યોજના અમલી બની છે- 12 
25. કયા કયા રા યમા ં 'વન નેશન વન  રેશનકાડર્ ' યોજના અમલી બની છે- જુરાત,  દશ, તેલગંાણા, મહારા , 

હ રયાણા, રાજ થાન, કણાટક, કરળ, મ ય દશ, ગોવા, ઝારખડં અને િ રુા 
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26. ભીમા- કારેગાવ  યુ ની  તા તરમા ં202મી  વરસી ક્યારે અને કયા રા યમા ંઉજવાઈ- 1 આુર   અને મહારા  
27. ગજુરાતના  વતની વેડછીની વડવાઈ એવા  મકનજી બાબાનો જ મ ક્યારે થયો હતો- 01.01 
28. ગજુરાત સરકાર ારા ટાટર્અપને  ઇનોવેિટવ પ્રિક્રયા, રો- મટીરીયલ  અને સસંાધનો માટે કેટલા સધુીની સહાય 

કરવામા ંઆવે છે- .10 લાખ  
29. જા યઆુરી 2020ના પ્રથમ સ તાહમા ં ગ્લોબલ પાટીદાર િબઝનેસ સમીટ કયા અને ક્યારે યોજાઇ હતી- હલીપેડ 

ગાધંીનગર અને 3,4, 5  આુર -2020  
30.  ગજુરાત સરકારના આરોગ્ય િવભાગના કમર્ચારીઓને પચંકમર્ અને િવપ યના માટે ઓન ડ ટુી રજા આપવાનો િનણર્ય 

કયા િવભાગ ારા રદ કરવામા ંઆ યો-  નાણા િવભાગ 
31. તા તરમા ંઅમદાવાદ ખાતે કયા થાન ઉપર સરદાર વ લભભાઈ પટેલની 50 ટની િવશાળ પ્રિતમાનુ ં મખુ્યમતં્રીના 

હ તે અનાવરણ કરાયુ-ં  સરદારધામ 
32. 5Gનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- ફ થ  જનરશન 
33. ભારતમા ં4G  ક્યારે લો ચ કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ-ં વષ 2009 
34. 5Gમા ં4G કરતા ઈ ટરનેટની ઝડપ  કેટલી  વધ ુહોય છે-100 ગણી વ -ુ 10 ગીગાબાઈટ િત સેક ડ  ઝડપ 
35. ભારતમા ંકે દ્ર સરકારે કામચલાઉ ધોરણે  કઈ કંપનીને 5Gના ટ્રાયલ માટે મજૂંરી આપી છે- ુવાવે 
36. TRAIના આદેશ મજુબ કઈ તારીખથી  કેબલ ઓપરેટરોએ માિસક .153 ( મહ મ .160)મા ં200 ફ્રી ટુ એર ચેનલ 

ફરિજયાત ઉપલ ધ કરાવવી પડશે- 1 માચ 2020 
37. TRAIનુ ંવડુમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે-  ુબંઈ 
38. TRAIનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો-  ટ લકોમ ર લેુટર  ઓથો રટ  ઓફ ઇ ડયા 
39. જા યઆુરી 2020મા ં  વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે ડીઆરડીઓ ારા નવિનિમર્ત કેટલી લેબોરેટરીઓ દેશને 

સમિપર્ત કરાઈ- 05 
40. ડીઆરડીઓ ારા કયા કયા શહરેોમા ંલેબોરેટરીઓ  તયૈાર થઇ રહી છે- બગ ુ ુ, કોલકાતા, ચે ઈ, હદરાબાદ અને ુબંઈ 
41. SDG ઇિ ડયા ઈ ડેક્સ-2019 મજુબ ગજુરાતમા ંગણુવ ાયકુ્ત િશક્ષણ, આિથર્ક અસમાનતા દૂર કરવા   અને  ભખૂમરો 

દૂર કરવા સદંભેર્ કેટલા  પોઈ ટનો  ઘટાડો ન ધાયો છે- 20-20 અને 10 
42. SDGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- સ ટનેબલ ડવલોપમે ટ ગોલ 
43. ગજુરાતમા ંદેશ-િવદેશના િવ ાથીર્ઓ ઉ ચ િશક્ષણ મેળવી શકે તેવા હતેથુી ગજુરાત સરકારે જા યઆુરી- 2020મા ંકયુ ં

અિભયાન લો ચ કયુર્ં- Study in Gujarat 
44. Study in Gujarat અંતગર્ત કેટલા દેશોના િવ ાથીર્ઓને ગજુરાતમા ંઉ ચ િશક્ષણ માટે આમિંત્રત કરાશે-12 
45. સામાિજક કે્ષતે્ર કરેલ ઉ કૃ ઠ કામગીરી બદલ  જા યઆુરી 2020મા ં રા ટ્રપિતના હ તે કયા કયા ગજુરાતીઓનુ ંસ માન 

કરાયુ-ં 1). ુસંર  માટ િવલેજના સ ક  વૂ સરપચં- હમાં  ુપટલ 2). િવચરતી િતના ક યાણ માટ કાયરત  
િમ લબેન પટલ 3). જળ યવ થાપનની કામગીર  બદલ ી બ લબ કતન. 4). હ તકલાના ણકાર ી  ઈ માઈલ 
ખ ી(ક છ)  

46. િવ ભરમા ંવષર્-2020ના પ્રારંભે કેટલા ંબાળકોનો જ મ થયો - 3.92 લાખ  
47. િવ ભરમા ંવષર્-2020ના પ્રારંભે સૌથી વધ ુબાળકોનો જ મ કયા દેશમા ંથયો – ભારત 67,385 બાળકો  
48. વષર્ 2020મા ંપ્રથમ બાળકનો જ મ કયા દેશમા ંથયો હતો - ફ  
49. UNના અહવેાલ મજુબ વષર્-2050 સધુીમા ંભારત વ તી મામલે િવ મા ં કેટલામા ંક્રમે હશે - 27.3 કરોડની વ તીની 

ૃ  સાથે થમ મે 
50. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંિવ ની પ્રથમ ડ્રાઈવરલેસ હાઈ પીડ માટર્ ટે્રનનુ ંકયા દેશમા ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- ચીન 
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51. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં િવ ની પ્રથમ ડ્રાઈવરલેસ હાઈ પીડ માટર્ ટે્રન ચીનના કયા બે શહરેો વ ચે સફળ પરીક્ષણ 
કરાયુ ં-  બેઈ જગ અને ઝાગં જયાકો  

52. વષર્-2022નો િવ ટર ઓિલિ પક્સ કયા દેશમા ંયોજાશે – ચીન 
53. રક્તકણોમા ંિહમોગ્લોિબનનુ ંપ્રમાણ ઉંમર પ્રમાણે ખબૂ જ ઓ  ંહોય તેને શુ ંકહવેામા ંઆવ ેછે - એિનિમયા  
54. ૧૫ થી ૪૯ વષર્નુ ંવય જૂથ ધરાવતી ભારતીય મિહલાઓમા ંએિનિમક મામલે ગજુરાતની મિહલાઓનુ ં થાન જણાવો – 13 
55. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંNMCના પ્રથમ અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - AIIMSના ો. રુશ ચં ા શમા 
56. NMCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ મે ડકલ કાઉ સલ 
57. કે દ્ર સરકાર ારા દેશમા ં મેિડકલ િશક્ષણના િનયમન માટે મેિડકલ કાઉિ સલ ઓફ ઈિ ડયાના થાને કયા નવા 

કિમશનની રચના કરી- નેશનલ મે ડકલ કિમશન  
58. નેશનલ મેિડકલ કાઉિ સલના અ યક્ષનો કાયર્કાળ જણાવો - ણ વષ અથવા 70 વષ ધુી 
59. એકલવાય ુજીવન જીવતા વ ૃ ો માટે અમદાવાદ પોલીસ ારા કઈ નવી યોજના શ  કરવામા ંઆવી છે- અપનાપન યોજના 
60. ગજુરાતની પ્રથમ સરકારી માટર્ કૂલનુ ંનામ જણાવો – અમદાવાદની કાકં રયા િુન. શાળા ન.ં 5 અને 6  
61. તા તરમા ં3 થી 7 જા યઆુરી 2020 દરિમયાન ભારતીય સાય સ ક ગે્રસ -2020  ક્યા ંયોજાયુ ંહત ુ-ં  બગ ુ ુ 
62. તા તરમા ંજા યઆુરી 2020મા ંકેટલાકમી ભારતીય સાય સ ક ગે્રસ -2020 યોજાઈ -107 
63. ભારતીય સાય સ ક ગે્રસ -2020ની  થીમ જણાવો-  સાય સ એ ડ ટકનોલો : રલ ડવલપમે ટ 
64. ભારતીય સાય સ ક ગે્રસનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ ક્યારે  અને  ક્યા ંથયો હતો- 1914  અને કોલક ા 
65. ભારતીય સાય સ ક ગે્રસ-2020ના ઉ ાટન દરિમયાન વડાપ્રધાન ી નરે દ્રભાઈ મોદીએ  સરકારી વહીવટમા ં

નોકરશાહી ઘટાડવા કય ુપોટર્લ લો ચ કયુર્ં-  I-STEM 
66. ઇનોવશેનમા ંભારતનુ ંરેિ કંગ િવ મા ંકયા ક્રમે છે- 52મા 
67. તા 03 જા યઆુરી 2020ના રોજ  અમેિરકી ડ્રોનના હમુલામા ં કયા દેશની સેનાના કયા જનરલનુ ંમોત થયુ ં હત ુ-ં  

ઈરાન અને  જનરલ  કાસીમ  લેુમાની 
68. ઇરાનની સેનાનો વડો  જનરલ કાસીમ  સલુેમાની  કઈ ફોસર્નો વડો હતો-  ઇરાિનયન રવો શુનર  ગા સૅ કો સૅ -

IRGC: ુ સ ફોસૅ 
69. તા 03 જા યઆુરી 2020ના રોજ અમેિરકી ડ્રોનના હમુલામા ંઈરાની સેનાના વડા કાસીમનુ ંકયા એરપોટર્ ઉપર મોત થયુ ં

હત ુ-ં તરરા ય એરપોટ બગદાદ (ઇરાક) 
70. ઈરાક સમિથર્ત લડાકુનુ ંસગંઠન કયા નામે ઓળખાય છે -  પો લુર મો બલાઇઝેશન ફોસ સ-PMF 
71. યએુસના દાવા મજુબ ઇરાિનયન િરવો યશુનરી ગા સ ૅકો સૅ -IRGC: કુ સ ફોસૅ  કોની હ યા માટે જવાબદાર હતી- 

600થી વ  ુઅમે રકન સૈિનક 
72. જનરલ કાસીમ સલુેમાનીના અનગુામી તરીકે કોની િનયિુક્ત કરાઇ-  ઈ માઈલ કાની 
73. ઈરાનના સવ ચ નેતાનુ ંનામ જણાવો- આયાતોલા ખામૈની 
74. ઈરાનની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો- તહરાન 
75. ઈરાકની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો- બગદાદ 
76. ઇરાનનુ ંત્રીજુ ંસૌથી ધિનક સગંઠનનુ ંનામ જણાવો- IRGC 
77. તા તરમા ંકયા ગજુરાતી િક્રકેટરે આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટના ત્રણેય ફોમેર્ટમાથંી િનવિૃ  લીધી-  ઇરફાન પઠાણ 
78. િક્રકેટર ઇરફાન પઠાણનુ ં ઉપનામ નામ જણાવો-  વગનો લુતાન 
79. વ તી ગણતરીની  કામગીરી  માટે કમર્ચારી  ઇનકાર કરે તો કેટલા વષર્ની કેદની જોગવાઇ કરાઇ છે- 3 વષ 
80. િજ લામા ં મખુ્ય વસતી ગણતરી અિધકારી તરીકે કોને જવાબદારી સ પાઈ છે-  જ લા કલેકટર 
81. બેલગામ  િવવાદ કયા બે રા યો વ ચે ચાલી ર ો છે-  મહારા  અને કણાટક 
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82. અરબી સમદુ્રમા ંમાછીમારી કરવા આવતા  અ ય રા યના માછીમારોને રોકવા કય ુરા ય નવુ ંકાયદો બનાવશ-ે  જુરાત  
83. ગજુરાતના મખુ્યમતં્રીની ઉપિ થિતમા ંસામા ય લોકો સાથે સીધો સવંાદ કરવા 'મોકળા મને'કાયર્ક્રમ ક્યા ંયોજાય છે-  

ુ યમં ી ી ુ ંિનવા થાન, ગાધંીનગર 
84. તા તર  જા યઆુરી 2020મા ંપાટીદાર પિરવાર ટ્ર ટ- ગજુરાત તરફથી 'પાટીદાર િશરોમણી એવોડર્ ' કોને અપર્ણ 

કરાયો-  દ ય ભા કરના કટાર લેખક ણુવતં શાહ 
85. અમેિરકા ારા ઈરાનના જનરલ સલેુમાનીની હ યા  માટે કયા ડ્રોનનો ઉપયોગ કય  હતો- M-Q ર ટર ોન 
86. અમેિરકન  બનાવટના M-Q  રે ટર ડ્રોનની રે જ જણાવો-1850 કલોમીટર 
87. ભારત આગામી સમયમા ં કેટલા M-Q  રે ટર ડ્રોન  ખરીદશે- 22 
88. િવ  બે્રઇલ િલિપ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે- 4  આુર  
89. ભારતના રા યોને  જીએસટીના કારણે આવકમા ંપડતી ઘટનુ ંવળતર કે દ્ર સરકાર આગામી ક્યા ંસધુી આપશે- 30  

ૂન 2022 ( એસટ ના અમલથી પાચં વષ ધુી) 
90. ભારતમા ંજીએસટીનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો- 01  ુલાઈ 2017 
91. વૈિ ક તરે િશયા મિુ લમોમા ં મિ જદ ઉપર લાલ ઝડંો ફરકાવવો તે શુ ં િનદશ કરે છે- અ યાયી  ર તે લોહ  

વહવડાવવામા ંઆ ુ ંહોવા ુ ંઅને તેનો બદલો લેવાશે 
92. તા તરમા ંગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ િવ   બૌિ ક સપંિત સગંઠનના ' ટેકનોલોજી- ઇનોવેશન સપોટર્ સે ટર' નો પ્રારંભ 

ક્યારે થયો-  ટ ,ુ ગાધંીનગર 
93. જીટીયનુા વતર્માન વાઇસ ચા સેલરનુ ંનામ જણાવો-  ડો. નવીન  શેઠ 
94. તા તરમા ં7 જા યઆુરી 2020ના રોજ અમદાવાદમા ં  કેટલામો રા યકક્ષાનો આંતરરા ટ્રીય પતગં મહો સવ યોજાઈ 

ગયો- 31મો 
95. ગજુરાતમા ંતા તરમા ંયોજાયેલા 31 મા આંતરરા ટ્રીય પતગં મહો સવનો સમયગાળો જણાવો- 7 થી 14  આુર  
96. તા તરમા ં  અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલ આંતરરા ટ્રીય પતગં મહો સવ-2020મા ં  કેટલા દેશોના પતગંબાજોએ ભાગ 

લીધો હતો- 43 
97. ગજુરાતમા ંઆંતરરા ટ્રીય પતગં મહો સવનુ ંઆયોજન કોના ારા કરવામા ંઆવે છે- જુરાત વાસન િનગમ લિમટડ 
98. ભારતમા ંધમર્ પિરવતર્ન કરનાર યિક્તને અનામતનો લાભ નહીં મળે  તેવો ચકુાદો તા તરમા ંકોના ારા અપાયો -  

ુ ીમ કોટ, નવી દ હ  
99. CAA કાયદાનો અમલ કરનાર  દેશનુ ં સભંિવત પ્રથમ રા ય જણાવો-  ઉ ર દશ 
100. ભારતના કયા રા યમા ંસૌથી વધ ુપાિક તાનના શરણાથીર્ઓ વસવાટ કરે છે-  ઉ ર દશ 
101. જા યઆુરી 2020ની િ થિતએ  ગજુરાતમા ં પ્રિત 1000 બાળકોએ બાળમ ૃ ય ુદર કેટલો છે- 25 
102. દેશમા ં પ્રિત એક હજાર બાળકોએ  સરેરાશ બાળમ ૃ ય ુદર કેટલો છે- 33 
103. વષર્ 2017મા ંજાહરે  કરાયેલ  રા ટ્રીય તરે બાળ મ ૃ યદુરમા ં સૌથી ઓછો દર કયા રા યનો કેટલો છે- કરલ અને 10 
104. તા તરમાભંારતીય નૌકાદળમા ં આિટર્િફિશયલ ઇ ટેિલજ સ અને િબગ ડેટા એનાિલિટક્સ લેબોટરીનો પ્રારંભ ક્યા 

કરાયો- INS -વાલ રુા( મનગર) 
105. ભારતીય નૌકાદળના વતર્માન એડિમરલનુ ંનામ જણાવો- કરમબર િસહ 
106. ભારતના  આમીર્, નેવી  અને  એરફોસર્  તમામ ક્ષેત્રોમા ં િડિજટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે  યારે  હવે પછીના 

જગં માટે  કયો શ દ વાપરવામા ંઆવે છે-  ઇલે ોિનક વોરફર 
107. તા તરમા ંવ ડર્ ટેબલ ટેિનસ  રેિ કંગ  અંડર-21મા ંનબંર વનનુ ં થાન પ્રા ત કરનાર ગજુરાતીનુ ંનામ જણાવો-  

માનવ ઠ ર 
108. ક્રાિંતવીર બારી દ્ર ઘોષનો જ મિદવસ જણાવો- 5  આુર  
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109. 31મ ુમાગર્ સલામતી સ તાહ:2020 કયારે ઉજવવામા ંઆ યુ ં- તાર ખ 11 થી 17 આુર  2020 
110. 31મ ુમાગર્ સલામતી સ તાહ:2020નુ ંઆયોજન કોના ારા કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ- ક ીય માગ વાહન યવહાર મં ાલય 

111. ભારતીય સેનાની સૌથી જૂની રેિજમે ટનુ ંનામ જણાવો - આસામ રાયફલ 

112. આસામ રાયફલ રેિજમે ટ ારા વષર્-2020મા ં કયા પ્રવાસ અ વયે ઉતર પિૂવર્ય રા યોની ગ્રામીણ શાળાઓના ૫૦ 
ટલા િવ ાથીર્ઓના ગજુરાત પ્રવાસનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ- નેશનલ ઇ ટર ટ વ રૂ 

113. નેશનલ ઇ ટરેક્ટીવ ટરૂ-2020નો મખુ્ય હતે ુજણાવો - અ પિવકસીત દશો-રા યોના ત રયાળ ગામોના બાળકોને 
દશના અ ય રા યોના િવકાસ અને યોજનાઓની ગહન ણકાર  આપવાનો  

114. તા તર જા યઆુરી-2020મા ં મખુ્યમતં્રી િવજયભાઈ પાણી ારા ગજુરાત યિુનવિસર્ટીમા ં કયુ ં સે ટર શ  કરવાની 
જાહરેાત કરી - િવ મ સારાભાઈ ચ ન ઇનોવેશન  

115. ગજુરાત યિુનવિસર્ટીમા ંિવક્રમ સારાભાઈ િચ ડ્રન ઈનોવેશન સે ટર શ  કરવાનો મખુ્ય હતે ુજણાવો - રા યમા ંબાળકો 
ારા થતા ઈનોવેશનને શોધવા અને ‘ટકો’ને ો સાહન આપવા  

116. તા તર જા યઆુરી-2020મા ંઈરાને વષર્-2015મા ંકરવામા ંઆવેલી કઈ સમજૂતીનુ ંપાલન કરવાનો ઈ કાર કય  – 
પરમા  ુસમ ૂિત 

117. કઈ ઘટનાને પગલે ઈરાને વષર્-2015મા ંકરવામા ંઆવેલી પરમાણ ુસમજૂિતનુ ંપાલન કરવાનો ઈ કાર કય  – USના 
ોન મુલામા ંમાયા ગયેલા જનરલ કાસીમના િવરોધમા ં 

118. યનુાઇટેડ નેશ સની કઈ સિમિતના ંપાચં કાયમી સ યો િબ્રટન, ફ્રા સ, ચીન, રિશયા અને અમેિરકા તમેજ જમર્ની વ ચે 
વષર્-૨૦૧૫મા ંપરમાણુ ંસમજૂતી પર હ તાક્ષર કરવામા ંઆ યા હતા – રુ ા સિમિત  

119. યનુાઇટેડ નેશ સની સરુક્ષા સિમિતના ંપાચં કાયમી સ યો ારા વષર્-2015મા ંકરવામા ંઆવેલી પરમાણ ુસમજૂિત મજુબ 
ઈરાન પર લગાડવામા ંઆવેલા કયા પ્રિતબધંોને ખતમ કરવાના બદલામા ંઈરાન તેની કઈ ગિતિવિધઓને સીિમત 
કરવા અને આંતરરા ટ્રીય િનરીક્ષકોને યા ંજવા પરવાનગી આપશે - આિથક િતબધંો અને પરમા ુ ંગિતિવિધ 

120. યનુાઇટેડ નેશ સની સરુક્ષા સિમિતના ંપાચં કાયમી સ યો ારા વષર્-2015મા ંકરવામા ંઆવેલી પરમાણ ુસમજૂિત મજુબ 
ઈરાને કયા વષર્ સધુીમા ંતેના યરેૂિનયમ સવંધર્ન યતં્રો ૫,૦૦૦થી વધારે નહીં રાખે – વષ-2026 

121. યનુાઇટેડ નેશ સની સરુક્ષા સિમિતના ંપાચં કાયમી સ યો ારા વષર્-2015મા ંકરવામા ંઆવેલી પરમાણ ુસમજૂિત મજુબ 
યરેુિનયમના ટેરેજની ક્ષમતા કેટલા ટકા રાખવાનુ ંનક્કી થયુ ંહત ુ ં- 3.76 ટકા   

122. ઈરાન પાસે કેટલા યરેૂિનયમ સવંધર્ન યતં્રો હોવાનો અંદાજ છે - 20,000થી વધાર  
123. ગણેશ વાસદેુવ માવળંકર સસંદીય અ યાસ અને તાલીમ યરુો ગજુરાત િવધાનસભા ગાધંીનગર ારા કય ુસામિયક 

પ્રિસ  કરવામા ંઆવે છે - સંચત-  
124. ગણેશ વાસદેુવ માવળંકર સસંદીય અ યાસ અને તાલીમ યરુો ગજુરાત િવધાનસભા ગાધંીનગર ારા પ્રિસ  સિંચત 

સામિયક કેટલા મિહને પ્રિસ  થાય છે – ચાર માસ 

125. ગજુરાત િવધાનસભાના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ડૉ. રા  િ વેદ  

126. તા તર જા યઆુરી-2020મા ં હમેચદં્રાચાયર્ ઉ ર ગજુરાત યિુનવિસર્ટી પાટણના ં ઉપકુલપિત તરીકે કોની િનમણકૂ 
કરવામા ંઆવી - ડૉ. બાલી . વોરા 

127. હમેચદં્રાચાયર્ ઉ ર ગજુરાત યિુનવિસર્ટી પાટણના ંઉપકુલપિત તરીકે િનમણકૂ પામેલા ડૉ. બાલી . વોરાની મદુત 
જણાવો - ણ વષ  

128. તા તર જા યઆુરી-2020મા ંકેટલામો ગો ડન ગ્લોબ એવોડર્ યોજાયો - 77  
129. તા તર જા યઆુરી-2020મા ં77મો ગો ડન ગ્લોબ એવોડર્ સમારોહ કયા ંયોજાયો - લોસ એ જલસ ( .ુએસ.એ.) 
130. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ં ે ઠ િફ મનો એવોડર્ િવ તાનુ ંનામ જણાવો - ‘1917’ 
131. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ં ે ઠ િફ મનો એવોડર્ િવ તા િફ મ ‘1917’ શેના પર આધાિરત છે- થમ િવ  ુ  આધા રત  
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132. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ં ે ઠ િડરેક્ટરનો પાિરતોિષક કોને અને કઈ િફ મ માટે મ યો - સેમ મે ડસ અને ‘1917’ 
133. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ંકઈ િફ મના અિભનેતાને ે ઠ અિભનેતાનો એવોડર્ આપવામા ંઆ યો  - જોકર અને 

જો કન ફિન સ 

134. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ંકઈ િફ મની અિભનેત્રીને ે ઠ અિભનેત્રીનો  એવોડર્ આપવામા ંઆ યો  - ૂડ  અને 
રની લવેગર 

135. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ંવેબસીિરઝની કેટેગરી માટે બે ટ સીિરઝનો એવોડર્ કોને આપવામા ંઆ યો – સ સેશન 

136. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ંબે ટ ટેિલિવઝન એક્ટરનો એવોડર્ કોને આપવામા ંઆ યો - ાયન કો સ 

137. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ંબે ટ ટેિલિવઝન એક્ટે્રસનો એવોડર્ કોને આપવામા ંઆ યો - ઓલિવયા કોલમેનને ધ 
ાઉન માટ 

138. 77મા ંગો ડન ગ્લોબ એવોડર્મા ં ે ઠ િવદેશી ભાષાની િફ મ તરીકે કોને એવોડર્ આપવામા ંઆ યો - પેરાસાઈટ 
139. WHOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- વ ડ હ થ ઓગનાઈઝેશન  
140. કોના ારા એસોિસએશન ઓફ ટેિનસ લેયસર્ને ઇયર ઓફ નસર્ એ ડ િમડવાઈફસ ઘોિષત કરવામા ંઆ યુ ંછે - વ ડ 

હ થ ઓગનાઈઝેશન 

141. તા તર જા યઆુરી-2020મા ંિત્રપરુામા ંકયા પવર્ની ઉજવણી થઈ હતી – લાઇ હારાબા 
142. લાઇ હારાબાનો અથર્ જણાવો - ઈ રને સ  કરવા  
143. કયા થળે રા ટ્રીય આઇસ હોકી ૨૦૨૦નો પ્રારંભ થયો હતો - લેહ ખાતે 

144. તા તર જા યઆુરી-2020મા ંઈસરોએ નાના ઉપગ્રહોના પ્રકે્ષપણ માટે કયા રાજયમા ંનવુ ંપ્રકે્ષપણ કે દ્ર થાિપત કયુર્ં – 
તિમલના ુ  

145. તા તરમા ંકયા દેશ ારા અમેરીકન આમીર્ને આતકવાદી જાહરે કરતો  કાયદો સસંદમા ં પસાર કરવામા ંઆ યો-  ઈરાન  
146. ઈરાનના વતર્માન રા ટ્રપિતનુ ંનામ જણાવો- હસન હાની 
147. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા ભારતનો  વષર્ 2019-2020 માટે એડવા સ  GDP ગ્રોથ રેટ  કેટલા ટકા અંદાજવામા ં

આ યો છે- 5% 
148. ભારતનો વષર્ 2018-19મા ં કેટલા ટકા GDP ગ્રોથ રેટ હાસંલ કરવામા ંઆ યો હતો- 6.8% 
149. ભારતમા ંકયા પાયાના વષર્ને યાનમા ંલઈને કો ટ ટ પ્રાઈઝના આધારે  જીડીપી ગ્રોથ રેટ નક્કી કરવામા ંઆવે છે- 

વષ 2011-12 
150. ભારતમા ંગ્રોસ વે ય ુએડેડ ગ્રોથ વષૅ 2019-20મા ંકેટલો રહશેે- 4.9% 
151. ભારતમા ંગ્રોસ વે ય ુએડેડ ગ્રોથ GVA વષૅ 2018-19મા ંકેટલા ટકા હતો- 6.6% 
152. ગજુરાતમા ં િવ  યોગ િદવસ-2019ની ઉજવણી દરિમયાન  બે ટ કવરેજ માટે કઈ ચેનલને  કે દ્ર સરકાર ારા બે ટ 

કવરેજ એવોડર્ આપી સ માિનત કરાઇ-  સદંશ ઝૂ 
153. ભારત સરકારના માિહતી અને પ્રસારણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  ી કાશ વડકર 
154. તા તરમા ંગજુરાતના કયા મિંદરે તેના યાિત્રકો માટે કુલ િપયા 25 કરોડનો વીમો ઉતરા યો છે- સોમનાથ મં દર- વેરાવળ 
155. 'ઓપરેશન મેઘદૂત'ના હીરોનુ ં  નામ જણાવો મનુ ંતા તરમા ંચદંીગઢ ખાતે અવસાન થયુ ં - લે ટન ટ જનરલ 

ેમનાથ ણુ 
156. વષર્ 1984મા ં િસયાચીન ગ્લેિશયર  િવ તાર પરત લેવા માટે  ભારતીય સેનાએ કયુ ં  ઓપરેશન ચલા યુ ં હત ુ-ં   

ઓપરશન મેઘ ૂત 
157. વષર્ 2015મા ંલખાયેલ પુ તક 'The Untold truth' ના લેખક જણાવો-  લે ટન ટ જનરલ ેમનાથ ુણ 
158. લે ટન ટ જનરલ પે્રમનાથ હણૂનો જ મ ક્યા ં થયો હતો- વષૅ 1929  એબોટાબાદ( પા ક તાન) 
159. તા તરમા ંઅવસાન પામનાર અકબર પદમશીનુ ં  મળૂ કે્ષત્ર જણાવો-  ચ કાર 
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160. ગજુરાતમા ંસગભાર્ મિહલાઓની માિહતી એકિત્રત કરવા માટે ટેકો સો ટવેર કયા િવભાગ ારા લો ચ કરવામા ંઆ યુ ં
છે-  આરો ય િવભાગ 

161. જા યઆુરી -2020ના પ્રથમ સ તાહમા ં  દેશની પ્રથમ ઇિ ડયન બા કેટ બોલ લીગનો પ્રારંભ કયા રા યમા ંથયો-  
છ ીસગઢ 

162. ધમર્જ ડેની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 12 આુર  

163.  ધમર્જ ડેની ઉજવણીનો હતે ુજણાવો - ી સશ તકરણની ભાવનાને ઉ ગર કરવાનો  
164. ધમર્જનો અથર્ જણાવો – િવ ગામ 

165. ૧૨ જા યઆુરી-૨૦૨૦ના રોજ કેટલામો ધમર્જ ડ ેઉજવાયો - 14 
166. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં ગજુરાતની કઈ યિુનવિસર્ટી પિરસરને રા ટ્રીય મહ વ સં થાનનો દરજજો અપાયો- 

મનગરની જુરાત આ વુદ િુનવિસટ  

167. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા કંપનીમા ંMMTC, BHEL, NMDC, ઓિપકોલ, OMC OMC અને 
મેકોન સિહત કુલ છ PSUનો ૧૦૦ ટકા િહ સો વેચવા માટે મજૂંરી આપી - િનલાચંલ ઈ પાત િનગમ લિમટડ(NINL) 

168. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કોલસાની ખાણોની હરાજી બાબતે કયો િનણર્ય લેવાયો - કોલસાની 
ખાણોની હરા  અ ય સેકટરની કંપનીઓ માટ ખોલવામા ંઆવશે 

169. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કઈ િલિમટેડની પવૂ ર ગેસ િગ્રડ યોજના માટે ઓછી પડી રહલેી 
રકમ માટે વાયાિબિલટી ગેપ ફંિડંગને મજૂંરી આપવામા ંઆવી - ઈ ધ ષુ ગેસ ડ 

170. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા વા ય અને પિરવાર ક યાણ િવભાગ અને િબલ એ ડ મેિલ ડા 
ગે સ ફાઉ ડેશન વ ચે કયા કે્ષત્રમા ંસહયોગ સમજૂતીને મજૂંરી આપવામા ંઆવી  - વા ય 

171. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનટે ારા ભારતીય રેલવેને ઉજાર્ના મામલે આ મિનભર્ર બનાવવા ભારત કયા દેશ 
વ ચે સમજૂતીને મજૂંરી - ટન  

172. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા દેશ સાથે વુીય િવજ્ઞાનમા ંસહયોગની સમજૂતીને મજૂંરી 
આપવામા ંઆવી - વીડન  

173. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા દેશ સાથે ટિૂરઝમ સિહતના સેક્ટરમા ંમજૂંરી આપી - ાસં  
174. તા તર જા યઆુરીમા ંગજુરાતની કઈ િસંચાઈ યોજનાને િલ ટ ઈિરગેશન કીમને બે ટ ઈ પિલમે ટેશન ઓફ વૉટર 

િરસોિસર્ંગ પ્રો ક્ટ એવોડર્-૨૦૨૦નુ ંસ માન અપાયુ ં- કડાણા-દાહોદ ઉદવહન િસચાઈ યોજના 
175. કે દ્ર સરકારની કઈ સં થા ારા ગજુરાતની કડાણા-દાહોદ ઉદવહન િસંચાઈ યોજનાને િલ ટ ઈિરગેશન કીમને બે ટ 

ઈ પિલમે ટેશન ઓફ વૉટર િરસોિસર્ંગ પ્રો ક્ટ એવોડર્-૨૦૨૦થી સ માિનત કરવામા ંઆવી  - સે લ બોડ ઇર ગેશન 
એ ડ પાવર ારા  

176. તા તર જા યઆુરીમા ં ગજુરાતની કડાણા-દાહોદ ઉદવહન િસંચાઈ યોજનાને િલ ટ ઈિરગેશન કીમને બે ટ 
ઈ પિલમે ટેશન ઓફ વૉટર િરસોિસર્ંગ પ્રો ક્ટ એવોડર્-૨૦૨૦થી સ માિનત કરવામા ંઆવી આ યોજના ગજુરાતના કયા 
બે િજ લામા ંકડાણા જળાશય આધાિરત છે - દાહોદ અને મ હસાગર  

177. દેશની માથાદીઠ માિસક આવક નાણાકીય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦મા ંકેટલા ટકાથી વધીને અંદા  કેટલા િપયા રહશેે - 6.8 
ટકા અને . 11,254 

178. રા ટ્રીય આવકો પર સરકારના આંકડાઓ અનસુાર, 2018‐19મા ંમાથાદીઠ માિસક આવક કેટલા િપયા રહી હતી - . 
10,534  

179. રા ટ્રીય આવકો પર સરકારના આંકડાઓ કોના ારા જાહરે કરવામા ંઆવે છે - િમિન  ઓફ ટ ટ સ એ ડ ો ામ 
ઈ લમે શન  

180. દેશનો પ્રથમ માટર્ ઈ ટરનેશનલ એ લેિટક્સ ટે્રક કયા બનાવવામા ંઆ યો છે – મહારા  
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181.  કયા દેશ ારા આગામી સમયમા ં૧૦ હજાર ઊંટ મારવાનો િનણર્ય કરવામા ંઆ યો - ઓ લયા 
182. ઊંટ વષર્મા ંકેટલા ટન િમથને ગસે ઉ સિ ત કરે છે - 12  
183. મહાન રચના મક પરીિક્ષતલાલ લ લભુાઈ મજમદુારનો જ મ િદવસ જણાવો - 8 આુર  1901 
184. જ્ઞાનપીઠ પરુ કૃત આશાપણૂર્ દેવી અને બ્ર ોસમાજી કેશવચદં્ર સેનનો જ મિદવસ જણાવો – 8 આુર  

185. ગજુરાત સરકાર ારા કઈ તારીખ દરિમયાન કરુણા અિભયાન-2020નુ ંઆયોજન કરાયુ ંહત ુ ં- તા.10થી 20 આુર  

186. દર વષેર્ ઉ રાયણની િસઝનમા ંપતગંના દોરાથી ઘાયલ થતા પક્ષીઓની સારવાર માટે ગજુરાત સરકાર ારા કય ુ
અિભયાન ચલાવવામા ંઆવે છે - ક ુણા અભયાન 

187. ગજુરાત સરકારના કરુણા અિભયાન માટેનો હે પલાઈન નબંર જણાવો - 1962  
188. ગજુરાતમા ંકરુણા અિભયાનનુ ંઆયોજન સરકારના કયા બે િવભાગ ારા કરવામા ંઆવે છે - વન અને પ પુાલન િવભાગ 

189. ગજુરાતના વન અને પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી ગણપતિસહ વસાવા 
190. વ ડર્બેંક ારા નાણાકીય વષર્-2020 માટે ભારતના ગ્રોથ રેટ અંદાજ ઘટાડીને કેટલા ટકા કય  - 5 
191. વ ડર્બેંક અનસુાર િવ નો ગ્રોથરેટ વષર્-૨૦૨૦મા ંકેટલા ટકા અંદાજવામા ંઆ યો છે - 2.5 ટકા 
192. વ ડર્ બે કનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે – વોિશ ટન (USA)  
193. વ ડર્ મો ટ પાવર લ પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ-2020મા ંભારતનુ ં થાન જણાવો – 84 
194. વ ડર્ મો ટ પાવર લ પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ-2019મા ંભારતનુ ં થાન કયુ ંહત ુ– 82  
195. વ ડર્ મો ટ પાવર લ પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ કઈ સં થા ારા જાહરે કરવામા ંઆવે છે - હનેલે એ ડ પાટર્નસર્ 
196. વ ડર્ મો ટ પાવર લ પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ-2020 મજુબ પ્રથમ ક્રમના દેશો જણાવો - પાન (191 દશમા ં િવઝા વગર 

વાસ) અને િસગા રુ (190 દશ) 
197. વ ડર્ મો ટ પાવર લ પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ-2020 મજુબ િવ નો સૌથી બદતર પાસપોટર્વાળો દેશ જણાવો - 

અફઘાિન તાન (26 દશમા ંિવઝા વગર સુાફર ) 
198. વ ડર્ મો ટ પાવર લ પાસપોટર્ ઈ ડેક્સ-2020 અનસુાર ભારતીય પાસપોટર્ધારક કેટલા ંદેશોમા ંવીઝા વગર ફરી શકે 

છે - 58 દશ 

199. ગજુરાતમા ંજા યઆુરી-2020મા ંજમીનને નકુસાન ન થાય તેવા 6 ખાતર કોના ારા તૈયાર કરાયા ં- જુરાત એ ો  
200. ગજુરાતમા ંજમીનને નકુસાન ન થાય તેવા 6 ખાતર ગજુરાત એગ્રો ારા તૈયાર કરાયા ંતેનો હતે ુજણાવો -  

ઓછ  કમતે વ  ુગણવ ાવા  ખાતર આપવાનો 
201. ગજુરાત એગ્રોના વતર્માન ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો - ી મ  ુ ીવા તવ  
202. કે દ્ર સરકાર ારા દેશમા ંદુ કમર્ના કેસને ઝડપી પણૂર્ કરવા કેટલી ફા ટટે્રક કોટર્ બનાવવાની યોજના છે - 1023 
203. કે દ્ર સરકાર ારા દેશમા ંદુ કમર્ના કેસને ઝડપી પણૂર્ કરવા 1023 ફા ટટે્રક કોટર્ બનાવવાની યોજના છે તમેા ંદેશના કેટલા ં

રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશોનો સમાવેશ કરાયો છે - 31 રા ય અને 24 ક શાિસત દશ  
204. તા તર જા યઆુરી-2020મા ં US  સિહતના કેટલા દેશોના પ્રિતિનિધઓ કા મીરની પિરિ થિતનો તાગ મેળવવા 

કાિ મરની મલુાકાત લીધી હતી - 15 દશ 

205. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 9 આુર  

206. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ ઉજવવાનો હતે ુજણાવો - િવદશી ભારતીયોને ો સાહન આપવા  
207. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ ઉજવવાનો પ્રારંભ કયા વષર્થી કરવામા ંઆ યો – વષ-2003 
208. કે દ્ર સરકારના કયા િવભાગ ારા પ્રવાસી ભારતીય િદવસનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે - િવદશ મં ાલય 

209. પ્રવાસી ભારતીય િદવસ ઉજવવાનુ ંકારણ જણાવો – વષ-1915મા ંમહા મા ગાધંી દ ણ આ કાથી પરત આ યા 
તેની યાદમા ં 

210. વષર્-2020મા ંકયા થળે પ્રવાસી ભારતીય િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી – નવી દ હ  
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211. ગજુરાત િવધાનસભામા ં તા.૧૦મી જા યઆુરી-૨૦૨૦ના રોજ યોજાયેલા સત્રમા ં કયા બે પ્ર તાવ પસાર કરાયા - 
CAAને સમથન અને SC, ST વગની રાજક ય અનામત વધારવા ગે 

212. SC, ST વગર્ની રાજકીય અનામતને કેટલા વષર્ વધારવાના ઠરાવને ૨૫ જા યઆુરી પવૂેર્ ભારતના ૫૦ ટકા રા યોના 
િવધાન મડંળોનુ ંસમથર્ન અિનવાયર્ છે - 10 વષ  

213. SC, ST વગર્ની રાજકીય અનામતને વધ ુ૧૦ વષર્ લબંાવવા અંગે બધંારણમા ંકેટલામો સધુારો કરાયો– 126મો ધુારો  
214. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઓ ટે્રિલયાના આગ પીિડત લોકોને મદદ માટે ફંડ એકિત્રત કરવા કયા િક્રકેટસેર્ તેની 

ટે ટ કેપની હરાજી કરી - ઓ લયન કટર શેન વોન 
215. ઓ ટે્રિલયાના આગ પીિડત લોકોને મદદ માટે ફંડ એકિત્રત કરવા ઓ ટે્રિલયન િક્રકેટર શેન વોનર્ની ટે ટ કેપની હરાજી 

કેટલા િપયામા ંકરવામા ંઆવી -  િપયા પાચં કરોડ 
216. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઓ ટે્રિલયન િક્રકેટર શેન વોનર્ની ટે ટ કેપની હરાજી િપયા પાચં કરોડમા ં કરવામા ં

આવી તે કેપનુ ંનામ જણાવો- બેગી ીન કપ 
217. ઓ ટે્રિલયન ટુિરઝમની એ બેસેડરનુ ંનામ જણાવો - ભારતીય અભને ી પ રણીિત ચોપરા  
218. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં 4800 િકલોમીટરની સાયકલ રેસ અક્રોસ અમેિરકા માટે ક્વોિલફાય થનાર પ્રથમ 

ગજુરાતી ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - િવવેક શાહ 
219. ગજુરાતી ખેલાડી િવવેક શાહ ેગોવા ખાતે યોજાયેલી રેમ ક્વોિલફાઈંગ રેસમા ં૬૦૦ િક.મી.નુ ંઅંતર કેટલા કલાકમા ંપરંુૂ 

કરીને ક્વોિલફાય થયો હતો – 29 કલાક   
220. િવ ની સૌથી કપરી રેસ ગણાતી RAAM (રેસ અક્રોસ અમેિરકા) અ ટ્રા સાઇિક્લગ રેસ માટે ક્વોિલફાય થયેલા 

ભારતીય ખેલાડીઓના નામ જણાવો – 1. િવવેક શાહ 2. ભરત પ  ુઅને 3. કબીર રાય રૂ  
221. નાગિરકતા સધુારા કાયદો કઈ તારીખથી  દેશભરમા ંલાગ ુકરાયો -  10 આુર  2020 
222. નાગિરકતા સધુારા કાયદો દેશભરમા ંલાગ ુકરવા માટે કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલયે કઈ તારીખે નોિટિફકેશન બહાર પાડય ુ- 

10 આુર  2020 
223. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંRBI ારા મા ટર KYCની ગાઈડલાઈ સમા ંસધુારો કય  તેનો ફાયદો જણાવો - ાહકોએ 

બકમા ંજ ુ ંપડશે નહ  
224. RBI ારા મા ટર KYCની ગાઈડલાઈ સમા ંકરેલા સધુારા મજુબ બે કો તેના ગ્રાહકોની KYC (નૉ યોર ક ટમર)ની 

ઓળખ શેના મા યમ ારા કરી શકશે - મોબાઈલ વી ડયો ારા  
225. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંખેલો ઈિ ડયા યથુ ગે સ-2020ની કેટલામી િસઝનનો પ્રારંભ થયો - ી  
226. ખેલો ઈિ ડયા યથુ ગે સ-2020ની ત્રીજી િસઝનનો પ્રારંભ ક્યાથંી થયો - વુાહાટ  (આસામ) 
227. ખેલો ઈિ ડયા યથુ ગે સ-2020ની ત્રીજી િસઝનનુ ંઆયોજન કયારે કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ- તા.10થી 22 આુર -2020 
228. ખેલો ઈિ ડયા યથુ ગે સ-2020ની ત્રીજી િસઝનમા ં કુલ કેટલી રમત તથા કેટલા ં ખેલાડીઓ ભાગ લેશે – 20 અને 

6800થી વ  ુખેલાડ   
229. ખેલો ઈિ ડયા યથુ ગે સ-2020ના પ્રથમ ગો ડ મેડલ િવ તા ખેલાડી અને તેનુ ંરાજય જણાવો – ના ટ િ યકંા 

દાસ ુ તા અને િ રુા 
230. આસામના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો – ી સવાનદં સોનોવલ  
231. વતર્માન કે દ્રીય રમતગમત મતં્રીનુ ંનામ જણાવો – ી કરણ ર જ ુ 
232. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસપુ્રીમ કોટ ઈ ટરનેટને કયો અિધકાર ગણા યો - જ મિસ  અિધકાર (કલમ-19 હઠળ)  
233. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસપુ્રીમ કોટ ઈ ટરનેટને બધંારણની કઈ કલમ અંતગર્ત જ મિસ  અિધકાર ગણા યો-કલમ-19 
234. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઅરબી સમદુ્રમા ંચીન અને પાિક તાન નૌસેનાની સયંકુ્ત નૌસેના કવાયત યોજાઈ તેનુ ં

નામ જણાવો- સીગા ડયન  
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235. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય ઊજાર્ મતં્રાલયે કયો નવો િનયમ તા.01-01-2020થી અમલી બના યો - 
ઉ પા દત નવા AC ુ ંતાપમાન 24 ડ ીથી ઓ ં થશે નહ   

236. િવ  િહ દી િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 10 આુર  
237. પ્રથમ િવ  િહ દી કો ફર સ કયારે યોજાઈ હતી - તાર ખ 10 થી 12 આુર  1975 
238. પ્રથમ િવ  િહ દી કો ફર સ તારીખ 10 થી 12 જા યઆુરી 1975નો રોજ કયા થળે યોજાઈ હતી – નાગ રુ (મહારા )  
239. ભારત િસવાય િવદેશમા ંપ્રથમ િહ દી કો ફર સ કયા થળે યોજાઈ હતી - મોરિશયસ 
240. દર વષેર્ િવ  િહ દી િદવસ ઊજવવાની જાહરેાત કયા વષેર્ કયા વડાપ્રધાન ારા કરવામા ંઆવી હતી - 2006મા ંઅને 

મનમોહનિસહ  
241. રા ટ્રીય િહ દી િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 14 સ ટ બર 
242.  જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસાયબર સરુક્ષાના હતેથુી ગહૃ િવભાગના િવિવધ પ્રક પોનો કે દ્રીય ગહૃ મતં્રી ી અિમત શાહના 

હ તે કયા થળેથી પ્રારંભ કરાયો – મહા મા મં દર, ગાધંીનગર  
243. VISHWAS પ્રો ક્ટનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - Video Integration and State Wide Advanced Security 

244. VISWAS પ્રો ક્ટ અંતગર્ત રા યના િજ લા મખુ્ય મથક અને પયર્ટક થળો સિહત કુલ કેટલા શહરેોમા ંએડવા સ 
એનાિલિટક્સ આધાિરત સીસીટીવી કેમેરા લગાવામા ંઆવેલ છે - 41  

245. AASHVAT પ્રો ક્ટનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો‐ Assured Assistant Services Helpline For Victims at Shortest Time  

246. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંGTU યિુનવિસર્ટીનો કેટલામો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો - નવમો 
247. GTU  યિુનવિસર્ટીના નવમા પદવીદાન સમારોહમા ં દેશમા ં પહલેીવાર શેના માટે GTU  ારા િવ ાથીર્ઓને ગો ડ 

આપવાનો પ્રારંભ કરવામા ંઆ યો - ટાટઅપ 

248. નાસાના ચદં્ર-મગંળ િમશન માટે ભારતવશંી અમેિરકા એરફોસર્ માટે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી - કનલ રા  જોન ચાર  

249. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંભારતીય નૌકાદળના કયા નેવલ વઝર્નનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં– તેજસ 

250. ભારતના કયા વદેશી ફાઈટર ટએ પ્રથમ વખત આઈએનસ િવક્રમાિદ ય ઉપર સફળ લેિ ડંગ કયુર્ં છે -  તેજસ 

251. આઈએનએસ િવક્રમાિદ ય શુ ંછે - િવમાન વાહક જહાજ  
252. તેજસ વદેશી ફાઈટર ટએ પ્રથમ વખત આઈએનસ િવક્રમાિદ ય ઉપર સફળ લેિ ડંગ કરતાની સાથે ભારત અરે ટેડ 

લેિ ડંગ કરાવનારો કેટલામો દેશ બ યો - છ ો  
253. જા યઆુરી-2020મા ંકોલક ા પોટર્ ટ્ર ટની કેટલામી જ મજયિંતની ઉજવણી કરવામા ંઆવી - 150મી  
254. જા યઆુરી-2020મા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ પિ મ બગંાળના પ્રવાસ દરિમયાન કયા પોટર્ ટ્ર ટનુ ંગીત લૉ ચ કયુર્ં - કોલકાતા  
255. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ પિ મ બગંાળના પ્રવાસ દરિમયાન તા.12 જા યઆુરીએ વામી િવવેકાનદંની જ મજયિંત 

િનિમતે કયા મઠની મલુાકાત લીધી હતી - બૈ રુ  
256. કે દ્ર સરકાર ારા દેશના પાચં આઇકોિનક યિુઝયમને આંતરરા ટ્રીય કક્ષાના હિેરટેજ ટુિરઝમ સે ટર તરીકે 

િવકસાવવાના ભાગ પે કયા યઝુીયમના પ્રારંભ સાથે કય  – ઇ ડયન ુ ઝયમ કોલકાતા 
257. ભારતીય િરઝવર્ બે ક શેના કારોબાર ારા નફો કમાય છે - િવદશી ચલણો અને સરકાર  બો ડના કારોબાર ારા  
258. ગયા નાણાકીય વષર્મા ંિરઝવર્ બે કે કેટલા િપયાની વધારાની કમાણી કરી હતી - 1.23 લાખ કરોડ 
259. વષર્-૨૦૧૮મા ંઆરબીઆઇ ારા કયા પવૂર્ ગવનર્રના નેત ૃ વમા ં રચાયેલી સિમિતએ સરકાર સાથે આરબીઆઇના 

નફાની વહચણીની ફો યુર્લા તૈયાર કરી આપી હતી - બમલ લાન  
260. ભારતમા ંતૈયાર થનાર પ્રથમ અંતિરક્ષ યાત્રી ટે્રિનંગ સે ટરનુ ંનામ જણાવો - મુન પેશ લાઈટ સે ટર  
261. ભારતના કયા રાજયમા ંદેશનુ ંપ્રથમ અંતિરક્ષ યાત્રી સે ટર મુન પેશ લાઈટ સે ટર તૈયાર થશે - કણાટક  
262. ભારતમા ંતૈયાર થનાર પ્રથમ અંતિરક્ષ યાત્રી ટે્રિનંગ સે ટર કેટલા વષર્મા ંતૈયાર થશે અને તેની પાછળ કેટલો ખચર્ 

થવાનો અંદાજ છે – ણ વષ અને . 2700 કરોડ 
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263. NBTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ કૂ ટ  
264. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંનેશનલ બકુ ટ્ર ટના ડાયરેક્ટર તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી-લેફ. જનરલ વુરાજ મલક  
265. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકોના ારા .10ની લડ ટે ટ િકટ િવકસાવવામા ંઆવી છે - IIT ખડક રુ (કોલકતા)  
266. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકયા દેશના સલુતાન કાબસુ િબન સૈદનુ ં79 વષેર્ અવસાન થય ુ- ઓમાન 

267. ઓમાનની રાજધાની જણાવો – મ કત  
268. આરબ િવ મા ંસૌથી લાબંા સમય સધુી શાસન કરનારા સલુતાનનુ ંનામ જણાવો - કા સુ બન સૈદ 
269. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકાર ારા િબન યોજનાકીય ખચર્મા ંકેટલા ટકા કાપ મકૂવાનો િનણર્ય કરાયો – 20 ટકા  
270. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્ર સરકાર ારા િબન યોજનાકીય ખચર્મા ં૨૦ ટકા કાપ મકૂવાનો િનણર્ય શા હતેથુી કરવામા ં

આ યો - વાસ અને ભોજન સ હતના બન યોજનાક ય ખચમા ંકાપ કૂ  દાજપ ીય િશ તનો યાસ માટ 
271. વડાપ્રધાનના નેત ૃ વ હઠેળની કે દ્રની કઈ કેિબનેટ કિમટીની બેઠકમા ં િબન યોજનાકીય ખચર્મા ં૨૦ ટકા કાપ મકૂવાનો 

િનણર્ય લેવાયો - રોકાણ અને િવકાસ પરની ક બનેટ કિમટ  
272. કોલક ા િ થત વામી રામકૃ ણ િમશનનુ ંવડુ મથકનુ ંનામ જણાવો - બે રૂ મઠ   
273. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકયા પોટર્ ટ્ર ટનુ ંનામ બદલીને યામાપ્રસાદ મખુજીર્પોટર્ ટ્ર ટ કરાયુ-ંકોલક ા પોટ ટ 
274. ચીનમા ંતૈયાર થયેલા િવ નુ ંસૌથી મોટુ રેિડયો ટેિલ કોપનુ ંનામ જણાવો – ફા ટ (FAST)  
275. િવ નુ ંસૌથી મોટુ રેિડયો ટેિલ કોપ FASTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-ફાઈવ હ ડ મીટર અપચર ફ રકલ ર ડયો ટ લ કોપ  
276. ચીનના ગઈુઝોઉ પ્રાતંમા ં થાિપત ફા ટ ટેિલ કોપને તૈયાર થતા ંકેટલા વષર્નો સમય લાગ્યો – 20 વષ 
277. BCCI–વાિષર્ક એવોડર્ 2018-19મા ંબે ટ ઈ ટરનેશનલ િક્રકેટર તરીકે પોલી ઉમરીગર એવોડર્ કોને અપાયો - જુરાતી 

કટર જસિ ત મૂરાહ 
278. BCCI–વાિષર્ક એવોડર્ 2018-19મા ંગજુરાતી ખેલાડી જસિપ્રત બમૂરાહન ે ટે ટમા ંસવાર્િધક િવકેટ બદલ કયા એવોડર્થી 

સ માિનત કરાયો- દલીપ સરદસાઈ એવોડ 
279. વષર્-2018-19મા ં ટે ટમા ંસવાર્િધક રન ફટકારવા બદલ કયા ગજુજુ િક્રકેટરને િદલીપ સરદેસાઈ એવોડર્થી સ માિનત 

કરાયો - ચેતે ર ૂ રા  
280. BCCI–વાિષર્ક એવોડર્ 2018-19મા ં બે ટ ઈ ટરનેશનલ મિહલા િક્રકેટરની એવોડર્ િવ તા ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - 

નૂમ યાદવ  
281. વન ડેમા ં 2018-19ની િસઝનમા ં હાઈએ ટ ઈ ટરનેશનલ િવકેટ ઝડપવા બદલ કઈ મિહલા િક્રકેટ ખેલાડીને એવોડર્ 

અપાયો - લન ગો વામી :  
282. વન ડેમા ં 2018-19ની િસઝનમા ં હાઈએ ટ ઈ ટરનેશનલ રન ફટકારવા બદલ કઈ મિહલા િક્રકેટ ખેલાડીને એવોડર્ 

અપાયો - મિત મધંાના 
283. BCCI–વાિષર્ક એવોડર્ 2018-19મા ંલાઈફ ટાઈમ એિચવમે ટ એવોડર્થી કયા ખેલાડીને સ માિનત કરાયા - ક. ીકાતં 

અને ુમ ચોપરા    
284. BCCI–વાિષર્ક એવોડર્ 2018-19મા ંજુિનયર િક્રકેટમા ંહાઈએ ટ રન ફટકારવા બદલ કોને એવોડર્ અપાયો-  જુરાતના 

મનન હગરા યા 
285. ઓમાનના નવા શાસકનુ ંનામ જણાવો - લુતાન કા સુ હલથામ બન તાર ક અલ સઈદ  
286. રા ટ્રીય યવુા િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 આુર   
287. તા. 12 જા યઆુરીના રોજ મખુ્યમતં્રી ી િવજય પાણીની ઉપિ થિતમા ંમહા મા મિંદર ગાધંીનગર ખાતે કયો કાયર્ક્રમ 

યોજાયો હતો - ગુ ુ ુષ વુા પ રષદ  
288. વામી િવવેકાનદંનો જ મ િદવસ જણાવો અને આ િદવસને કયા િદવસથી ઉજવવામા ંઆવે છે -  12 આુર - 

1863 અને  રા ય વુા દવસ 
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289. ગજુરાત રા ય યવુક બોડર્ન ુ ંનવુ ંનામાિભધાન શ ુકરવામા ંઆ ય ુ- વામી િવવેકાનદં જુરાત રા ય વુા બોડ  
290. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં િલ ટેડ કંપનીઓની કઈ પો ટને િવભક્ત કરવાના SEBIના આદેશના અમલ માટે બે વષર્ની 

મદુત વધી - ચેરમેન અને MD  
291. િફિલપાઈ સના સૌથી સક્રીય જવાળામખુીનુ ંનામ જણાવો - તાલ જવાળા ખુી   
292. િફિલપાઈ સના સૌથી સક્રીય તાલ જવાળામખુી છે લા ં૪૫૦ વષર્મા ંકેટલીવાર સક્રીય થયો છે - 34  
293. તા તરમા ંપાિક તાનના પવૂર્ રા ટ્રપિત પરવેઝ મશુરફર્ની ફાસંીની સજા કઈ કોટ માફ કરી - લાહોર હાઈકોટ 
294. પાિક તાનના પવૂર્ રા ટ્રપિત પરવેઝ મશુરફર્ને પાિક તાનની િવશેષ અદાલતે કયા આરોપસર ફાસંીની સજા ફટકારી 

હતી - રાજ ોહ 
295. પ્રજાસ ાક પવર્ ૨૬ જા યઆુરી-૨૦૨૦ની રાજયકક્ષાની ઉજવણી કયા થળે કરાઈ - રાજકોટ  
296. ટે ય ૂઓફ યિુનટી-SOUને િવ ની કેટલામી અજાયબી તરીકે પ્ર થાિપત કરવાની જાહરેાત કરાઈ - આઠમી  
297. SCOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - શાઘંાઈ કોપ રશન ઓગનાઈઝેશન  
298. કઈ સં થા ારા ટે ય ૂઓફ યિુનટી-SOUને િવ ની આઠમી અજાયબી તરીકે પ્ર થાિપત કરવાની જાહરેાત કરાઈ – 

શાઘંાઈ કોપ રશન ઓગનાઈઝેશન (SCO)  
299. જૂન-૨૦૧૯મા ંકયા થળે યોજાયેલી scoની બેઠકમા ં8 અજાયબી અંગેની પ્રક્રીયા હાથ ધરાઈ હતી - બ જગ (ચીન)  
300. શાઘંાઈ કોપ રેશન ઓગેર્નાઈઝેશન (SCO) ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલી િવ ની આઠ અજાયબીઓ જણાવો – (1) 

કઝા ક તાનના તામગેલીના રુાત વીય થળો (2) ચીનનો ડિમગ પેલેસ (3) ક ગ તાન ુ ંઈ સીક ુલ સરોવર (4) 
પા ક તાનમા ં ઘુલવશંનો ઐિતહાિસક વારસો ધરાવતા ંસમારકો (5) રિશયાની ગો ડન ર ગ (6) તા ઝ ક તાનના 
નવ ુઝ પેલેસ (7) ઉઝબે ક તાનના ખુારાના હ ટો રક સે ટર અને (8) ટ  ૂઓફ િુનટ  

301. ટે ય ૂઓફ યિુનટીનુ ંલોકાપર્ણ કયારે અને કોના હ તે કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં - 31 ઓ ટોબર 2018 અને વડા ધાન 
નર  મોદ  

302. શાઘંાઈ કોપ રેશન ઓગેર્નાઈઝેશનના વતર્માન જનરલ સેકે્રટરીનુ ંનામ જણાવો – લા દમીર નોરોવ  
303. તા તરમા ંસૌરા ટ્રના િવરપરુમા ંજલારામ બાપાએ શ  કરેલા અ ક્ષેત્રના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા - 200  
304. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંહવામાનનો અ યાસ કરવા ભારતના ૩૪ િવજ્ઞાનીઓની ટીમ કયા ખડંની સફરે રવાના થઈ - 

એ ટાક ટકા 
305. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંહવામાનનો અ યાસ કરવા ભારતના ૩૪ િવજ્ઞાનીઓની ટીમ એ ટાકર્ િટકા ખડંની યાત્રા પર છે, 

આ યાત્રાને  શુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે - ધ ઈ ડયન સાય ટ ફક એ સિપ ડશન ુ ધ સધન ઑશન 
306. ધ ઈિ ડયન સાયિ ટિફક એક્સિપિડશન ટુ ધ સધનર્ ઑશન જ્ઞાનયાત્રા કયા વષર્થી િનયિમત રીતે યોજાય છે અને વષર્-

૨૦૨૦મા ંઆ કેટલામી યાત્રા છે – વષ-2004 અને 11મી યા ા  
307. એક માત્ર તારીખ આધારીત ઉજવાતો િહ દુ તહવેાર જણાવો - મકરસં ાિંત ઉ સવ(તા. 14 આુર ) 
308. કઈ િવદેશી કંપની . ૭૧,૦૦૦ કરોડની ભારતીય પ્રો ક્ટસ િનકાસ કરશે - એમઝોન  
309. એમેઝોનના થાપક-CEOન ુનામ જણાવો - ફ બેજોસ  
310. એમેઝોન કંપની કયા વષર્ સધુીમા ં૧૦૦ ટકા સ ટેનેબલ ઈલેિક્ટ્રિસટીનો ઉપયોગ કરશે- વષ-2030 
311. ભદૂાનના પ્રણેતા ભારતર નનુ ંનામ જણાવો - િવનોબા ભાવે  
312. ભદૂાનના પ્રણેતા ભારતર ન ી િવનોબા ભાવેની કેટલામી જ મજયતંી ઉજવાઈ રહી છે – 125  
313. ‘જય જગત’નુ ંસતુ્ર કોણે આ યુ ંહત ુ–ં ી િવનોબા ભાવે 
314. ICC એવોડર્-૨૦૧૯મા ંવન-ડે િક્રકેટર ઓફ ધ યરનો એવોડર્ િવ તા ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - રો હત શમા 
315. ICC એવોડર્-૨૦૧૯મા ંભારતીય િક્રકેટ ટીમના કે ટન િવરાટ કોહલીને કયા એવોડર્થી સ માિનત કરાયો -  2019 

પ રટ ઓફ ધ યર  
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316. ICC એવોડર્-૨૦૧૯મા ંિક્રકેટર ઓફ ધ યરનો એવોડર્ કોને અપાયો – લે ડના કટર બેન ટોકસ 
317. ICC એવોડર્-૨૦૧૯મા ંકયા ખેલાડીને વનડે તથા ટે ટ ટીમના સકુાની તરીકે પસદંગી કરવામા ંઆવી - ભારતીય કટ 

ટ મના ક ટન િવરાટ કોહલી  
318. બશુ ફાયર અસરગ્ર તો માટે િવ ના ટેિનસ ટાસર્ ચેિરટી મેચ રમીને કેટલુ ં ફંડ એકિત્રત કયુર્ં - . 48 લાખ 

ઓ લયન ડોલર 
319. શીખ િવરોધી રમખાણો-૧૯૮૪મા ંપોલીસની ભિૂમકા સામે તપાસ માટે રચાયેલ સિમિતનુ ંનામ જણાવો- જ ટ સ ઢ ગરા  
320. જિલક  એ કયા રા યના ગ્રામીણ િવ તારોમા ંયોજાતી એક પરંપરાગત રમત છે - તિમલના ુ 
321. પરંપરાગત જિલક  રમતનુ ંઆયોજન કયા તહવેાર વખતે કરવામા ંઆવે છે - પ ગલ 
322. ગજુરાતી હા ય સાિહ યકાર િવનોદ ભ નો જ મિદવસ જણાવો - 14 આુર -1938  
323. હા ય લેખક િવનોદ ભ ની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો – એવા ર અમે એવા  
324. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના કયા થળે ભારતની ત્રીજી ભારતીય કૌશલ સં થાનનો ગહૃમતં્રી ી અિમત 

શાહના હ તે િશલા યાસ કરાયો - ના મેદ, તા. કલોલ, જ.ગાધંીનગર  
325. ભારતીય કૌશલ સં થાનનો હતે ુજણાવો - ક લ ડવલપમે ટની તાલીમ આપવી 
326. ભારતીય કૌશલ સં થાનમા ંકયા કે્ષત્રોમા ંપ્રિશક્ષણ અપાશે - એરો પેસ સરં ણ AI તથા ઓઈલ અને ગેસ  
327. કે દ્ર સરકારના કૌશલ િવકાસ અને ઉ મિશલતા મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી મહ નાથ પાડંય  
328. ભારતમા ંકેટલી અને કઈ ભારતીય કૌશલ સં થાન આવેલી છે -  બે અને કાન રુ તથા ુબંઈ  
329. વષર્-૨૦૨૦મા ંદેશમા ંકેટલામી આિથર્ક ગણતરી યોજાશે - સાતમી 
330. ગજુરાતમા ંસાતમી આિથર્ક ગણતરીનો પ્રારંભ કયારથી થયો - તા. 15મી આુર -2020થી  
331. સાતમી આિથર્ક ગણતરીનુ ંઆયોજન કે દ્ર સરકારના કયા મતં્રાલય હ તક છે - િમિન  ઓફ ટટ ટ સ એ ડ ો ામ 

ઈ લમે ટશન  
332. ગજુરાતમા ંસાતમી આિથર્ક ગણતરીમા ં કેટલા ગણતરીદારો અને કેટલા સપુરવાઈઝરો ારા મોબાઈલ એિ લકેશનના 

ઉપયોગથી માિહતી એકત્ર કરાશે   -  40 હ રથી વ  ુઅને 6500થી વ  ુ
333. ગજુરાતમા ંસાતમી આિથર્ક ગણતરીનો સરવે તેમજ ડટેા એકત્રીકરણની કામગીરી કયા ંસધુીમા ં પણૂર્ કરી દેવામા ં

આવશે - 30 ૂન 2020 અને 30 સ ટ બર 
334. ભારતીય સેના િદવસની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 15 આુર  
335. ભારતીય સેનાના પ્રથમ કમા ડર-ઇન-ચીફ કોણ હતા - લે ટન ટ જનરલ, ક એમ. ક ર પા 
336. સગંીતકાર ઓ. પી. નૈયરનો જ મ િદવસ જણાવો – 15 આુર -1926  
337. સગંીતકાર ઓ. પી. નૈયરનુ ંપુ  નામ જણાવો - ઓમકાર સાદ નૈયર 
338. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસરુતમા ંL&T  ારા િનિમર્ત ૫૧મી K‐9  જ ટે ક કોના હ તે સૈ યને સ પાઈ - સરં ણ ધાન ી 

રાજનાથિસહ 
339. સરકારે મેઈક ઈન ઈિ ડયા હઠેળ એલ એ ડ ટીને કેટલા કરોડમા ંકેટલી જ ટે ક ટે કનો ઓડર્ર આ યો હતો - 4500 

કરોડમા ં100 
340. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસરંક્ષણ પ્રધાન ી રાજનાથિસંહના હ તે સરુત ખાતે  ટે ક ભારતીય સૈ યને સ પી તેનુ ં

વદેશી તથા કોિરયનમા ંશુ ંનામ રાખવામા ંઆ યુ ંછે ‐  જ ટ ક અને K‐9 
341. કે દ્ર સરકારનો એરો પેશ િડફે સ એ ડ સિવર્િસસમા ંવષર્-2025 સધુીમા ંકેટલા િપયાનો ટન ઓવરટનર્નો લ યાકં છે - 

. 1845 અબજ 

342. એલ.એ ડ ટી. પુના વતર્માન ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો - અિનલ નાયક 
343. જીવલેણ િમિલયોઈડોિસસ રોગનો ગજુરાતનો પ્રથમ કેસ કયાથંી મળી આ યો - નવસાર   
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344. તા તર જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં િમિલયોઈડોિસસ રોગનો પ્રથમ િક સો ગજુરાતમા ંન ધાયો એ રોગ કયા દેશોમા ંજોવા 
મળે છે - િવયેટનામ ઉ ર વૂ ય થાઈલે ડ તથા ઈશાન એિશયા 

345. જા યઆુરી-૨૦૨૦ સધુીમા ંિમિલયોઈડોિસસ રોગના ભારતમા ંકેટલા કેસ ન ધાયા છે – 585 
346. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંગજુકોમાસોલના ચેરમેનપદે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - વૂ મં ી ી દલીપ સઘંાણી 
347. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં ી િદલીપ સઘંાણીની ગજુકોમાસોલના ચેરમેનપદે કેટલા ંવષર્ માટે િનમણકૂ કરાઈ – અઢ  વષ  
348. ગજુકોમાસોલનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જુરાત ટટ કો-ઓપર ટવ માક ટગ ફડરશન લિમટડ 
349. ગજુરાતની પ્રથમ ખાનગી ટે્રનનુ ંનામ જણાવો - તેજસ  
350. ગજુરાતની પ્રથમ ખાનગી તેજસ ટે્રન કયા બે શહરેો વ ચે દોડશે - અમદાવાદથી ુબંઈ સે લ  
351. ગજુરાતની પ્રથમ ખાનગી તેજસ ટે્રન કયારે અને કોના ારા પ્રારંભ કરાવાયો - તા.17મી આુર -2020 અને 

ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 
352. BCCIએ ઓક્ટોબર-2019 થી સ ટે બર 2020 સધુીના સમય માટે ભારતના ટોચના કેટલા ખેલાડીઓને કો ટ્રાક્ટ આ યા – 27 
353. BCCIએ ઓક્ટોબર-2019 થી સ ટે બર 2020 માટે 27 ખેલાડીઓને કેટલી-કઈ કેટેગરીમા ં કો ટ્રાક્ટ આ યા – ચાર 

કટગર  : A+, A, B, C  
354. BCCIના કો ટ્રાક્ટ મજુબ A+ કેટેગરીની િરટેનર વાિષર્ક ફી કેટલી રાખવામા ંઆવી છે - . 7 કરોડ 
355. BCCIના કો ટ્રાક્ટ મજુબ A કેટેગરીની િરટેનર વાિષર્ક ફી કેટલી રાખવામા ંઆવી છે - . 5 કરોડ 
356. BCCIના કો ટ્રાક્ટ મજુબ B કેટેગરીની િરટેનર વાિષર્ક ફી કેટલી રાખવામા ંઆવી છે - . 3 કરોડ 
357. BCCIના કો ટ્રાક્ટ મજુબ C કેટેગરીની િરટેનર વાિષર્ક ફી કેટલી રાખવામા ંઆવી છે - . 1 કરોડ 
358. BCCIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બોડ કટ ફોર કં ોલ ઈન ઈ ડયા 
359. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય ારા 22 વષર્થી હગંામી િશિબરોમા ંરહતેા કયા આિદવાસીઓ િત્રપરુામા ંકાયમી વસવાટ કરી શકશે 

તેવી મહ વની જાહરેાત કરી -  ૂઆદવાસી 
360.  ૂસમદુાય મખુ્ય વે કયા રાજયમા ંવસવાટ કરે છે - િ રુા, િમઝોરમ અને આસામ  
361. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંભારતીય િક્રકેટ ટીમના સપુરફેન દાદીનુ ં87 વષેર્ િનધન થયુ ંતેનુ ંનામ જણાવો - ચા ુલ ા પટલ 

362. વોલેમી પાઇ સના ંવકૃ્ષો િવ મા ંકયા એકમાત્ર થળે જ બ યા ંછે - િસડની 
363. વોલેમી પાઇ સના ંવકૃ્ષની પ્રજાિત કેટલી જૂની છે – દા  20 કરોડ વષ  
364. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંએગ્રીક ચર ટડેૂ પૃ ારા કઈ ડેરીને દેશની સૌથી મોટી ઈિ ડયન ડેરી‐2020નો એવોડર્ અપાયો - 

ૂધસાગર ડર  

365. દૂધસાગર ડેરી કયા ંઆવેલી છે - મહસાણા 
366. મહસેાણા િ થત દૂધસાગર ડેરીની થાપના ક્યારે કરવામા ંઆવી હતી – વષ-1960 
367. રિશયા ભારતને કયા વષર્ સધુીમા ંિવ ની સૌથી શિક્તશાળી S‐400 િડફે સ િમસાઈલ િસ ટમ આપશે - વષ-2025 
368. S‐૪૦૦ ટ્રાય ફ એર િડફે સ િસ ટમ એક જ વખતે કેટલા િનશાન તાકી શકે છે - 36  
369. S‐૪૦૦ ટ્રાય ફ એર િડફે સ િસ ટમથી એક સાથે કેટલી િમસાઇ સ છોડી શકાય છે - 72  
370. જા યઆુરી-2020મા ંવષર્-2019‐20 માટે ભારતના ંGDPનો UN ારા અંદાજ કેટલા ટકાથી ઘટાડીને કેટલા ટકા કરાયો - 

1.9  અને 5.7    
371. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકોમનવે થ ારા મહા મા ગાધંી માટે કયો એવોડર્ જાહરે કરાયો - કોમન વે થ પીસ ાઈઝ 

372. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકોમનવે થ ારા સરદાર પટેલ માટે કયો એવોડર્ જાહરે કરાયો - કોમન વે થ પીસ ફંડ ફોર ડુ 
ગવન સ એવોડ 

373. કોમનવે થના વતર્માન સેકે્રટરી જનરલનુ ંનામ જણાવો - બેસો સ પે કા  
374. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંભારતના સૌથી શિક્તશાળી કયા સચંાર ઉપગ્રહનુ ંસફળ લોિ ચંગ કરાયુ ં- GSET‐30  
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375. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંભારતના સૌથી શિક્તશાળી સચંાર ઉપગ્રહ GSET‐30નુ ંસફળ લોિ ચંગ કરાયુ ંતે કોનુ ં થાન લેશે 
- ઈ સેટ-4A 

376. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંભારતના કયા પવૂર્ િક્રકેટરનુ ં86 વષેર્ અવસાન થયુ ં- બા  ુનાડકણ  

377. કયા પવૂર્ િક્રકેટ ખેલાડીએ વષર્-1964મા ંઈંગ્લે ડ સામેની ટે ટમા ંસળંગ 21 ઓવર મેડન નાખી હતી - બા  ુનાડકણ  

378. NCRBના વષર્-2018ના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ંપ્રિત માસ સરેરાશ કેટલા રાહદારીઓના ંમાગર્ અક માતમા ંમ ૃ ય ુ
થાય છે - 55  

379. NCRBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ ાઈમ રકો ્સ રુો (નવી દ હ ) 
380. પ્રિસ  તાિમલ અિભનેતા તેમજ રાજકીય નેતા એમ.જી. રામચદં્રનનો જ મિદવસ જણાવો - 17 આુર  -1917 
381. પ્રિસ  તાિમલ અિભનેતા એમ.જી. રામચદં્રન કયા રા યના મખુ્યમતં્રી બ યા હતા – તાિમલના ુ  
382. પ્રિસ  તાિમલ અિભનેતા એમ.જી. રામચદં્રનને કયા રાજકીય પક્ષની થાપના કરી હતી - ઓલ ઇ ડયા િવડ નેુ  

કઝગમ (એઆઈડ એમક) 
383. પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના હઠેળ દરેક ખેડૂત પિરવારને દર વષેર્ કેટલા િપયાની સહાય આપવામા ં

આવે છે - . 6000 
384. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાનથી કેટલો વધારાના પાણીનો સગં્રહ થયો છે - 23,000 લાખ ઘન ટ 
385. સરેરાશ કેટલા ટકા કૃિષ િવકાસ દર સાથે ગજુરાત દેશમા ંમોખરે છે - 9.3 ટકા 
386. િદવેલાના ૯૫ ટકા ઉ પાદન સાથે દેશમા ંગજુરાત કયા થાન ઉપર છે. નબંર વન  
387. વિરયાળી અને જીરંુના ઉ પાદનમા ંદેશમા ંગજુરાત કયા થાન ઉપર છે. નબંર વન  
388. પપૈયા અને દાડમના ઉ પાદનમા ંદેશમા ંગજુરાત કેટલામા ં થાને છે - બી  
389. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કયા ભારતીય કાયદાશા ીની િબ્રટનની મહારાણીના કાનનૂી સલાહકાર તરીકે િનમણકૂ થઈ - 

હર શ સા વે 
390. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંિબ્રટનની મહારાણી માટે કેટલા વકીલોની વરણી કરવામા ંઆવી - 114  
391. િબ્રટનની વતર્માન મહારાણીનુ ંનામ જણાવો - એલઝાબેથ 
392. ભારતીય કાયદાશા ી હરીશ સા વે કયા વષર્મા ંભારતના સોિલિસટર જનરલ બ યા હતા – વષ-1995  
393. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંિવ  આિથર્ક મચંની બેઠક કયા થળે યોજાઈ – દાઓસ ( વ ઝલ ડ)  
394. િ વ ઝલેર્ ડના દાઓસમા ંિવ  આિથર્ક મચંની બેઠક-૨૦૨૦ યોજાઈ તેમા ંભારત તરફથી કોણે ભાગ લીધો હતો- રલવે 

મં ી ી પી ષૂ ગોયલ અને પોટ મં ી ી મન ખુ માડંવીયા 
395. ગજુરાતમા ંવષર્-૨૦૨૦નો કલા મહાકંુભ કયા મિહના દરિમયાન આયોજન કરાયુ ં- આુર  અને ફ આુર  
396. ગજુરાતમા ંવષર્-૨૦૨૦ના કલા મહાકંુભ દરિમયાન કુલ કેટલા પ્રકારની પધાર્ઓ યોજાશે - 23 
397. ગજુરાતમા ંવષર્-૨૦૨૦ના કલા મહાકંુભનો સમાપન સમારોહ કયારે તથા ક્યા ંયોજાશે - તા.29મી ફ આુર -2020ના 

રોજ વડનગર ખાતે  
398. ગજુરાતમા ંકયા િવભાગ ારા કલા મહાકંુભનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે- વુક સેવા-સાં ૃિતક અને રમત ગમત િૃ  
399. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંનહરુે મેમોિરયલ યઝુીયમ એ ડ લાયબે્રરી(NMML) િદ હીના કારોબારી પિરષદના ચેરમેન તરીકે 

કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - વડા ધાનના વૂ અ સચવ ી પેૃ  િમ ા 
400. નહરુે મેમોિરયલ યઝુીયમ એ ડ લાયબે્રરી(NMML)ના વતર્માન ચેરમેન -વડા ધાન નર  મોદ  

401. િવ મા ંપ્રથમવાર એ યલુ સને જવા માટે રેડ લાઈટવા  િસગ્નલ આપમેળે ર તો કરી આપશે એવો પ્રયોગ કયા ં
કરાશે – અમદાવાદ 

402. યાયમિૂતર્ મહાદેવ ગોિવંદ રાનડેનો જ મ િદવસ જણાવો - 18 આુર -1842 
403. મહા મા ગાધંીના રાજકીય ગુ નુ ંનામ જણાવો - ગોપાલ ૃ ણ ગોખલે  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   16 | P a g e  

 

404. મહા મા ગાધંીના રાજકીય ગુ  ગોપાલકૃ ણ ગોખલેના ગરુુનુ ંનામ જણાવો - મહાદવ ગોિવદ રાનડ 
405. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંિપ્ર સ હરેી અને પ ની મેગનના રાજવી દર જો છોડવા પર કોણે મહોર મારી - ટનના શાહ  પ રવાર 
406. કયા વષર્મા ંિકંગ એડવડર્  8માએં US મિહલા સાથે લગ્ન કરી રાજવી તાજ છોડયો હતો – વષ-1936  
407. ગજુરાતમા ંકયા થળએ પારંપાિરક રીતે દિરયાઈ ઉ રાયણ ઊજવવામા ંઆવે છે – ખભંાત 

408. ગજુરાત સરકાર ારા પોલીયો રસીકરણ-2020નો પ્રારંભ કયારે કરા યો - તા.19  આુર  

409. પોલીયો રસીકરણ અંતગર્ત કયા વષર્ના બાળકોને પોલીયાના ટીપા ંપીવડાવવામા ંઆવે છે - 0 થી 5 
410. ગજુરાતમા ંકયા વષર્થી પોલીયોનો એક પણ કેસ ન ધાયો નથી- વષ-2007 
411. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઆંધ્ર પ્રદેશ અને ઓિડશા વ ચેના દિરયાિકનારા પરની ચાદંીપરુની રે જ પરથી કઈ િમસાઈલનુ ં

સફળ પિરક્ષણ કરાયુ ં– K‐4 બેલા ટક િમસાઈલ 

412. K‐4 બેલાિ ટક િમસાઈલ કેટલા િક.મી.ની રે જ ધરાવે છે - 3500  ક.મી. 
413. DRDOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િડફે સ િરસચર્ એ ડ ડેવલપમે ટ ઓગેર્નાઇઝેશન 
414. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંલેવાયેલા િનણર્ય અનસુાર ઉ રાખડંના રેલવે ટેશનો પર ઉદુર્ના થાને કઈ ભાષામા ંસાઈન બોડર્ 

લગાવાશે - સં ૃત 

415. કયા વષર્મા ંઉ રાખડં સરકાર ારા સં કૃતને બીજા ક્રમની ભાષાનો દર જો આપી આ બાબતે દેશની પહલેી સરકાર 
બની હતી - વષ 2010 

416. ગજુરાતના કયા અખબાર ારા ‘નો નેગેિટવ સોમવાર’ અિભયાન ચલાવવામા ંઆવે છે - દ ય ભા કર 
417. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંિદ ય ભા કર અખબારના ‘નો નેગેિટવ સોમવાર’ અિભયાનને કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા – પાચં વષ  
418. કે દ્ર સરકાર ારા છે લા ં 6 વષર્મા ં કેટલા ંપાિક તાની, અફઘાની અને બાગં્લાદેશી નાગિરકોને ભારતની નાગિરકતા 

સ પાઈ – અ ુ મે 2838, 914 અને 172 
419. જા યઆુરી-2020મા ંદાવોસમા ંવ ડર્ ઇકોનોિમક ફોરમની કેટલામી વાિષર્ક બેઠક યોજાઈ - 50મી  
420. વ ડર્ ઈકોનોિમક ફોરમની ૫૦મી વાિષર્ક બેઠકમા ં Oxfam  ારા િવ ની આિથર્ક અસમાનતા અંગે રજૂ કરાયેલા 

અહવેાલનુ ંનામ જણાવો - “ટાઈમ ુ કર” 
421. વ ડર્ ઈકોનોિમક ફોરમની ૫૦મી વાિષર્ક બેઠકમા ંOxfam  ારા રજૂ કરાયેલા અ યાસ મજુબ ભારતના 1% ધિનકો પાસે 

દેશની કેટલા ટકા વ તી કરતા ચાર ગણી વધ ુસપંિ  છે – 70 ટકા 
422. દુિનયાના એક ટકા ધિનકો પાસે િવ ના કેટલા લોકોની કુલ સપંિ  કરતા ંબમણી સપંિ  છે - 6.9 અબજ 

423. પરુુષોની સપંિ  તમામ મિહલાઓની સપંિ  કરતા ંકેટલા ટકા વધારે છે - 50 
424. હાલમા ંદુિનયામા ંકેટલા ધનકુબેરો પાસે િવ ની ૬૦ ટકા એટલે કે ૪.૬ અબજની વસતીની કુલ સપંિ  કરતા ંવધારે 

સપંિ  છે - 2153  
425. આંધ્ર પ્રદેશમા ંકેટલી રાજધાની બનશે – ત્રણ  
426. આંધ્ર પ્રદેશમા ં કઈ ત્રણ રાજધાની બનશે - અમરાવતી ખાતે વૈધાિનક પાટનગર,  િવશાખાપ નમ ખાતે વહ વટ  

ુ યાલય અને ક લુ ખાતે યાયક ય પાટનગર 
427. આંધ્રપ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી જગમોહન ર  

428. પાચં નાયબ મખુ્યમતં્રી ધરાવત ુદેશનુ ંપ્રથમ અને એકમાત્ર રા યનુ ંનામ જણાવો -  દશ 

429. ભારતીય જનતા પાટ ના 11મા ંરા ટ્રીય અ યક્ષ તરીકે કોન ચ ૂટંાયા – ી જય કાશ ન ા 
430. જા યઆુરી-2020મા ંરક્ષા શિક્ત યિુનવિસર્ટીના ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - ડૉ. બમલ પટલ 

431. જા યઆુરી-2020મા ંIMFએ ભારતનો વષર્ 2019-20નો GDP ગ્રોથ રેટનો અંદાજ ઘટાડીને કેટલો કય  - 4.8 
432. જા યઆુરી-2020મા ં IMFએ ગ્લોબલ જીડીપીમા ંવષર્-૨૦૧૯, ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧મા ં કેટલા ટકાના દરે વધારો થવાનો 

અંદાજ મકૂ્યો - અ ુ મે 2.9 ટકા, 3.3 ટકા અને 3.4 ટકા 
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433. પ્રધાનમતં્રી ી નરે દ્રભાઈ મોદી િવ ાથીર્ઓને તણાવમકુ્ત રહવેાનો મતં્ર આપવા કયો કાયર્ક્રમ યોજયો - પર ા પે 
ચચા-2020 

434. પ્રધાનમતં્રી ી નરે દ્રભાઈ મોદી ારા પરીક્ષા પે ચચાર્-2020 કાયર્ક્રમ કયા થળે યોજાયો - દ હ ના તાલકટોરા 
ટ ડયમમા ં 

435. રાજકોટના 17મા ઠાકોર તરીકે કોની િતલક િવિધ તારીખ ૨૩મી જા યઆુરી 2020ના રોજ યોજાઈ-માધાતંા િસહ ડ  

436. ભગવાન ીરામની િતલકિવિધ કયા મહુર્તમા ંકરાઈ હતી ‐ અભ ત ુ તૂ 

437. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસરુક્ષાના હતેથુી દિક્ષણ ભારતમા ં IAFનુ ંસખુોઇ-30 MKIની પ્રથમ કઈ ક્વોડ્રન તહનેાત કરાઈ - 
ટાઈગર શાક 

438. દિક્ષણ ભારતમા ંIAFનુ ંસખુોઇ-30 MKIની પ્રથમ  ક્વોડ્રન ટાઈગર શાકર્ કયા થળે તહનેાત કરાઈ - તાં રૂ (તાજંોર) 
તાિમલના ુ  

439. સખુોઈ િવમાન કયા દેશની બનાવટ છે ‐ રિશયા 
440. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંભારત ારા ઇ લાિમક દેશ મલેિશયાથી આયાત કરાતી કઈ વ ત ુઉપર પ્રિતબધં મકુાયો – પામ તેલ  
441. સોિશયલ મોિબલીટી ઇ ડેક્ષ એટલે કે સામાિજક પિરવતર્ન સચૂકાકં 2020મા ંકેટલા દેશોનો સમાવેશ કરાયો- 82  
442. સોિશયલ મોિબલીટી ઇ ડેક્ષ એટલે કે સામાિજક પિરવતર્ન સચૂકાકં 2020મા ંપ્રથમ ક્રમનો દેશ જાણાવો - ડનમાક  
443. સોિશયલ મોિબલીટી ઇ ડેક્ષ એટલે કે સામાિજક પિરવતર્ન સચૂકાકં 2020મા ંભારતનો ક્રમ જણાવો – 76મો મ 
444. િબ્રટનના રાજવી હરેી અને પ ની મેગ અને શાહી પિરવારથી દૂર થવાની ઔપચારીક સમજૂતી કયા નામે ઓળખાય છે 

- મે ગટ  
445. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંચીનમા ંરહ યમય રીતે કયા વાઈરસના 220થી વધુ ંકેસ ન ધાયા– કોરોના વાઈરસ 
446. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંચીનમા ંજોવા મળેલા કોરોના વાઇરસ સામા ય રીતે કોનામા ંજોવા મળે છે - પ  ુઅને ાણીઓ  
447. બે િદવસીય ઉ રાધર્ મહો સવ-2020 કયા ંયોજાયો - યૂમં દર મોઢરા (મહસાણા) 
448. સયૂર્મિંદર મોઢેરા ખાતે આયોિજત ઉ રાધર્ મહો સવ-2020નો પ્રારંભ કોણે કરા યો હતો- ુ યમં ી િવજયભાઈ પાણી 
449. સયૂર્મિંદર મોઢેરા ખાતે ઉ રાધર્ મહો સવ-2020 કયારે યોજાયો હતો - તા.21 અને 22 આુર  2020  
450. પાટણના કયા રાજવીએ મોઢેરામા ંપુ પાવતી નદીના િકનારે રેિતયા પ થરમાથંી કલા મક સયૂર્મિંદરનુ ંિનમાર્ણ કરા યુ ં

હત ુ ં- ભીમદવ સોલકં   
451. પાટણના ભીમદેવ સોલકંીએ કયા વષર્મા ંમોઢેરામા ંપુ પાવતી નદીના િકનારે રેિતયા પ થરમાથંી કલા મક સયૂર્મિંદરનુ ં

િનમાર્ણ કરા યુ ંહત ુ ં- ઇ.સ. 1026 
452. મોઢેરા સયૂર્મિંદર ખાતે કયા વષર્થી ઉ રાધર્ મહો સવનો પ્રારંભ થયો હતો - વષ-1992 
453. મોઢેરા સયૂર્મિંદર કઈ શૈલી ધરાવે છે - ચૌ ુ  શૈલી 
454. િદ હી ખાતે 71મા ંપ્રજાસ ાક પવર્-2020મા ંમખુ્ય અિતિથ તરીકે કોણ હાજરી આપશે - ા ઝલના રા પિત યર 

બોલસોનારો 
455. યર બોલસોનારો ભારતના ગણતતં્ર સમારોહમા ંઉપિ થત રહનેારા બ્રાિઝલના કેટલામા ંરા ટ્રપિત છે - ી   
456. કયા વષર્મા ંબ્રાિઝલના ત કાલીન રા ટ્રપિત ભારતના ગણતતં્ર સમારોહમા ંઉપિ થત રહી ચકૂ્યા છે – વષ 1996 અને 

2004 
457. UNના વ ડર્ એ લોયમે ટ એ ડ સોિશયલ આઉટલકૂના વાિષર્ક અહવેાલ અનસુાર િવ મા ંકેટલા લોકો બેરોજગાર છે - 

47 કરોડથી વ  ુ 
458. UNના વ ડર્ એ લોયમે ટ એ ડ સોિશયલ આઉટલકૂના વાિષર્ક અહવેાલ અનસુાર વષર્-૨૦૨૦મા ંબેકારીનો દર કેટલા 

ટકા રહવેાનો અંદાજ છે– 5.4 ટકા 
459. ILOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગનાઈઝેશન  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   18 | P a g e  

 

460. ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશનનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - નીવા 
461. ચેિ પયન ઓફ ચે જ એવોડર્ 2019થી કોને સ માિનત કરાયા - અભને ી િશ પા શે ી અને પિત રાજ ુ ા 
462. અિભનેત્રી િશ પા શે ી અને પિત રાજ કુ દ્રાને કયા અિભયાનને પ્રો સાિહત કરવા બદલ ચેિ પયન ઓફ ચે જ એવોડર્ 

2019થી સ માિનત કરાયા- વ છ ભારત અભયાન 
463. ગજુરાતી સાિહ યના પ્રિસ  સાિહ ય સ ક દલપતરામનો જ મ િદવસ જણાવો – 21 આુર -1820  
464. અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહ યની પ્રથમ કિવતા બાપાની પીંપરની રચના કોણે કરી છે – કિવ ર દલપતરામ 
465. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ-2019મા ંિવ ના કુલ કેટલા દેશોનો િચતાર રજૂ કરાયો – ુલ-167 દશો 
466. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ-2019મા ંપ્રથમ ક્રમનો દેશ જણાવો – નોવ  
467. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ-2019મા ંભારતનો ક્રમ જણાવો - 51 
468. વૈિ ક ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ કઈ રીતે નક્કી થાય છે ‐ કોઈ પણ દશના ુલ પાચં ે ોને યાનમા ંરાખીને 

469. વૈિ ક ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ કોઈ પણ દેશના કયા પાચં ક્ષેત્રોને યાનમા ંરાખીને નક્કી કરવામા ંઆવે છે –  (1) ૂટંણી 
યા (2) સરકારની કાય ણાલી (3) રાજનૈિતક ભાગીદાર  (4) રાજનૈિતક સં ૃિત અને (5) સામા જક વાતં ય 

470. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ- 2017મા ં ભારત કયા ક્રમે હત ુ– 42  મે 

471. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ- 2018મા ં ભારત કયા ક્રમે હત ુ – 41  મે 

472. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ જાહરે કરનારી સં થાનુ ંનામ જણાવો - ધ ઇકોનોિમ ટ ઇ ટ લજ સ િુનટ 
473. ગ્લોબલ ડેમોકે્રસી ઇ ડેક્સ જાહરે કરવાની શ આત કયા વષર્થી કરવામા ંઆવી – વષ-2006થી ારંભ 

474. ISROએ ભારતના મહ વના ગગનયાન પ્રો ક્ટ પહલેા અવકાશમા ંઅ યાસ માટે મોકલવામા ંઆવનાર મુનોઈડને 
િવ  સમક્ષ રજૂ કય  તેને શુ ંનામ આ યુ ંછે - યોમિમ  

475. યોમ શ દ કઈ ભાષાનો છે અને યોમિમત્રનો અથર્ જણાવો- યોમ સં ૃત શ દ અથ આકાશ િમ   
476. ઈસરો ારા ગગનયાન િમશનને અંદા  કયારે લો ચ કરવામા ંઆવશે - વષ-2021 ડસે બર અથવા વષ-2022  
477. ઈસરો ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલો મુનોઇડ યોમિમત્ર અંતિરક્ષમા ંજઈને શુ ંકામગીરી કરશે - માનવશર ર ઉપર 

થતી અસરો અને અ ય બાબતો ુ ંઅ યયન કરશે  
478. ઇસરોન ુહડેક્વાટર કયા ંઆવેલુ ંછે – બ ુ (કણાટક)  
479. ભારતે જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકઈ તોપનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં - સારંગ તોપ  
480. ભારતે જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકયા થળેથી સારંગ તોપનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં - ખમ રયા ર જ જબલ રુ 
481. ભારતે જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસારંગ તોપનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં તેની રે જ જણાવો - 40 થી 50 ક.મી. 
482. સારંગ તોપનુ ંિનમાર્ણ કયા ં થળે કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ- ઓડન સ ફ ટર  કાન રુ  
483. ભારત ારા પ્રથમ, િ તીય અને તતૃીય તબક્કામા ંકેટલી સારંગ તોપનુ ંિનમાર્ણ કરવાનુ ંલ યાકં છે – અ ુ મે 30, 70 

અને 100 
484. સારંગ તોપની મારકક્ષમતા કેટલા િકલોમીટરની છે - 36  
485. લ ૂકોનર્ર નોિટસ કોના માટે જારી કરવામા ંઆવે છે - ભાગે ુ નેુગારની શોધખોળ માટ  
486. ગનુાિહત કેસોમા ંદોષી ઠરેલા કોઈ યિક્તને શોધવામા ંઅને હગંામી ધોરણે તેની ધરપકડ કરવા કઈ નોિટસ જારી 

કરવામા ંઆવે છે - રડ કોનર નો ટસ  
487. ખેલો ઈિ ડયા ગે સ-2020 કયા થળે યોજાઈ - વુાહાટ  (આસામ)  
488. ખેલો ઈિ ડયા ગે સ-2020મા ંકય ુરાજય સતત બીજા વષેર્ પ્રથમ ક્રમે ર ુ ં– મહારા  

489. ખેલો ઈિ ડયા ગે સ-2020મા ંમહારા ટ્ર કેટલા મેડલ સાથે પ્રથમ ક્રમે ર ુ–ં 78 ગો ડ, 77 િસ વર અને 101 ો ઝ મેડલ  
490. ખેલો ઈિ ડયા ગે સ-2020મા ંગજુરાત કેટલા મેડલ સાથે કેટલામા ંક્રમે ર ુ ં-  16 ગો ડ, 16 િસ વર અને 20 ો ઝ 

મેડલ સાથે નવમા મે 
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491. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા જ મ ુકા મીરના િવકાસ માટે કેટલા િપયાનુ ંપેકેજ જાહરે કરાયુ ં - . 80 
હ ર કરોડ 

492. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંજીઓલોજી, િમનરલ િરસોસર્ માટે ભારત અને કયા દેશ વ ચે કરાર થયા - ા ઝલ  
493. NITનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ ઇ ટટ ટૂ ઓફ ટકનોલો  
494. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા NITના કાયમી પિરસરના િનમાર્ણ માટે વષર્-૨૦૨૧ અને વષર્-૨૦૨૨ માટે 

કેટલા ફંડની મજૂંરી આપવામા ંઆવી - 4,371.90 કરોડ 
495. 71મા ંપ્રજાસ ાક િદન પરેડમા ંગજુરાત સરકાર ારા કયો ટે લો રજૂ કરાયો - પાટણની ‘રાણીની વાવ’ 
496. 71મા ંપ્રજાસ ાક િદન પરેડમા ંગજુરાત સરકાર ારા પાટણની ‘રાણીની વાવ’નો  ટે લો રજૂ કય  તેમા ં કેટલા 

કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો – 26 કલાકારો 
497. પ્રજાસ ાક િદન પરેડમા ંગજુરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા ટે લો રજૂ કરવામા ંઆવ ેછે – મા હતી ખાતા ારા 
498. પાટણની ‘રાણીની વાવ’ કઈ સદીમા ંબનાવવામા ંઆવી હતી - 11મી સદ  

499. પાટણની ‘રાણીની વાવ’ સોલકંી વશંની કઈ રાણીએ પોતાના પિત રાજા ભીમદેવ પહલેાની મિૃતમા ંબનાવેલી હતી - 
રાણી ઉદયમતી 

500. બાલશિક્ત પરુ કાર-2020 કાયર્ક્રમ કયા થળે યોજાયો - રા પિત ભવન, નવી દ હ  

501. બાલશિક્ત પરુ કાર-2020મા ંરા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદના હ તે કેટલા બાળકોને સ માિનત કરાયા - 49  
502. રા ટ્રપિતના હ તે બાલશિક્ત પરુ કારથી કેટલા વષર્ના બાળકોને સ માિનત કરવામા ંઆવે છે – 5 થી 18 વષ 

503. DACનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડફ સ એ વેઝશન કાઉ સલ 

504. િડફે સ એક્વિેઝશન કાઉિ સલના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે – સરં ણ મં ી ી રાજનાથિસહ  
505. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસરંક્ષણ મતં્રાલયે કેટલા િપયાની સૈ ય સામગ્રી ખરીદીને મજૂંરી આપી - 5100 કરોડ  
506. FDIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો– ફોરન ડાયર ટ ઈ વેસમે ટ  
507. UNના કો ફર સ ઓન ટે્રડ એ ડ ડેવલપમે ટના અહવેાલ અનસુાર વિૈ ક તરે ૨૦૧૯મા ંએફડીઆઇ કેટલા ટકા ઘટીને 

કેટલુ ંર ુ ંહત ુ ં- એક ટકા ઘટ ને 1390 અબજ ડોલર 
508. કો ફર સ ઓન ટે્રડ એ ડ ડેવલપમે ટના અહવેાલ અનસુાર વષર્-૨૦૧૯મા ંભારતમા ંએફડીઆઇ કેટલા ટકા વધીને 

કેટલુ ંર ુ ંહત ુ ં- 16 ટકા વધીને 49 અબજ ડોલર  
509. કો ફર સ ઓન ટે્રડ એ ડ ડેવલપમે ટના અહવેાલ અનસુાર વષર્-૨૦૧૮મા ંવૈિ ક તરે એફડીઆઈ કેટલુ ંહત ુ ં- 1410 

અબજ ડોલર 
510. ગજુરાતી સાિહ યકાર આચાયર્ આનદંશકંર વુનો જ મિદવસ જણાવો - 22  આુર ‐1869 

511. ગજુરાતી સાિહ યકાર આચાયર્ આનદંશકંર વુે કયા સાિહિ યક સામિયકોના તતં્રી તરીકે સેવા આપી છે - " દુશન અને "વસતં"  
512. ગજુરાત પોષણ અિભયાન-2020-22નો પ્રારંભ કોણે કરા યો – ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી  
513. ગજુરાત પોષણ અિભયાન-2020-22નો પ્રારંભ મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીએ કયાથંી શ  કરા યો - દાહોદ 
514. ગજુરાત પોષણ અિભયાન-2020-22નો પ્રારંભ કયારથી કરાયો - તા. 23  આુર -2020 
515. ગજુરાત પોષણ અિભયાન-2020-22નુ ંઆયોજન કયા િવભાગ ારા કરવામા ંઆ યુ ંછે - મ હલા અને બાળ િવકાસ 

516. ગજુરાત પોષણ અિભયાન-2020-22 અંતગર્ત આંગણવાડી કાયર્કરો‐આશા વકર્ર અને ANM વકર્રને કયો પરુ કાર 
આપવાની ઘોષણા કરવામા ંઆવી - િ વેણી 

517. ગજુરાતના વતર્માન મિહલા અને બાળ િવકાસ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો  - ગણપતભાઈ વસાવા 
518. ગજુરાતના વતર્માન રાજયકક્ષાના મિહલા અને બાળ િવકાસ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - િવભાવર  બહન દવે 

519. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકયા ંમતં્રાલય ારા ઈ-વે ટથી િડઝલ બનાવવાનો પ્રથમ લા ટ શ  કરાયો – રલવે  
520. ઈ-વે ટથી િડઝલ બનાવવાના લા ટથી રેલવેને વાિષર્ક કેટલા િપયાની આવક થશે - 17.5 લાખ  
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521. કે દ્ર સરકાર દુ મન દેશની ભારતમા ંઆવલેી સપંિ  વચેીને કેટલા િપયા સરકારી તીજોરીમા ંજમા કરશે - એક લાખ કરોડ  
522. કે દ્ર સરકાર ારા કયા અિધિનયમ અંતગર્ત દુ મન દેશની ભારતમા ંઆવેલી સપંિ  વેચીને સરકારી તીજોરીમા ંજમા 

કરશે ‐ શ  ુસપંિ  

523. કે દ્ર સરકારે દુ મનોની સપંિ  વેચવા કેટલી ઉ ચ તરીય સિમિતની રચના કરી – ણ 

524. કે દ્ર સરકાર  ારા દુ મનોની સપંિ  વેચવા કોની અ યક્ષતામા ંત્રણ ઉ ચ તરીય સિમિતની રચના કરી - હૃ મં ી અિમત શાહ 
525. દેશના કયા રાજયમા ંદુ મન દેશની સપંિ  સૌથી વધ ુઆવેલી છે – ઉ ર દશ 

526. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના કયા બદંરે LNG ટિમર્નલ કાયર્રત કરાયુ ં- ું ા 
527. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના મુદં્રા બદંરે કોના ારા LNG ટિમર્નલ કાયર્રત કરાયુ ં– GSPC 
528. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના મુદં્રા બદંરે GSPC ારા કેટલા િપયાના ખચેર્ LNG ટિમર્નલ કાયર્રત કરાયુ ં- . 5 હ ર કરોડ 
529. CNGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – કો પહ સવ નેચરલ ગેસ  
530. GSPCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો –  જુરાત ટટ પે ોનેટ કોપ રશન 

531. નેતાજી સભુાષચદં્ર બોઝનો જ મ િદવસ જણાવો - 23  આુર ‐1897 

532. નેતાજી સભુાષચદં્ર બોઝનો જ મિદન કયા િદવસ તરીકે ઊજવાઈ છે - રા ેમ 

533. યિક્તના મગજની ચોક્કસ નસ કે ચેતા ઉપર ઈજા થઈ હોય યારે યિક્ત કઈ િ થિતમા ંજઈ શકે છે - કોમામા ં
534. યિક્તના મગજમા ંગભીર ઈજા થઈ હોય અને સતત રક્ત ાવને કારણે મગજના કોષોને નકુસાન થયુ ંહોય તેને કઈ 

િ થિત ગણી શકાય - ેઇન ડડ  
535. કઈ િ થિતમા ં યિક્તની બચવાની શક્યતા હોતી નથી - ેઈન ડડની થિતમા ં 
536. કોમા અને બ્રેઈન ડેડ મામલે ગાઇડલાઇન વીકારનાર દેશના પ્રથમ રા યનુ ંનામ જણાવો - કરળ 

537. કેરળ બે્રઇન ડડે સિટર્િફકેશન મુ ે કઈ પ્રોિસજર વીકારનારંુ દેશનુ ંપ્રથમ રા ય બ યુ ં- ટા ડડ ઓપર ટગ ોિસજર (SOP) 
538. કેરળ કયા વષર્થી બે્રઇન ડેડ સિટર્િફકેશન મુ ે ટા ડડર્ ઓપરેિટંગ પ્રોિસજર (SOP) વીકાયુર્ં – વષ-2018  
539. કર શન પરસે શન ઈ ડેક્સ(CPI)–2019મા ંકુલ કેટલા ંદેશોનો સમાવેશ કરાયો છે – 180 
540. કર શન પરસે શન ઈ ડેક્સ(CPI)–2019મા ંભારત કયા થાન પર છે - 80મા ં થાને 

541. કર શન પરસે શન ઈ ડેક્સ(CPI)–2018મા ંભારત કયા થાન પર હત ુ ં- 78મા ં થાને 
542. કઈ બેઠકમા ંકર શન પરસે શન ઈ ડેક્સ (CPI)–2019 અહવેાલ રજૂ કરાયો–દાવોસ ખાતેની WEF‐2020 બેઠકમા ં 
543. કર શન પરસે શન ઈ ડેક્સ(CPI) કઈ સં થા ારા રજૂ કરવામા ંઆવે છે - ા સપર સી ઈ ટરનેશનલ  
544. કર શન પરસે શન ઈ ડેક્સ(CPI)–2019 મજુબ િવ ના સૌથી ભ્ર ટ ટોપ‐3 દેશના નામ જણાવો – ડ માક,  ઝૂીલે ડ અને ફનલે ડ   
545. ટ્રા સપરે સી ઈ ટરનેશનલના કર શન પરસે શન ઈ ડેક્સના અહવેાલ મજુબ કોઈ પણ દેશમા ંભ્ર ટાચાર વધવાનુ ં

સૌથી મોટુ કારણ કય ુછે - ૂટંણી અભયાનોમા ંનાણાનો ધોધ ુ તપણે વહવાને કારણે 

546. પ્રધાનમતં્રી બાળ પરુ કાર મેળવનારા િવ તા બાળકોન ેશુ ંઆપવામા ંઆવે છે -  મેડલ,    . 1 લાખ રોકડા અને 
સ ટ ફકટ તેમજ શ ત પ   

547. ICCW  ારા આ વષેર્ કયા પાચં િવશેષ પરુ કાર જાહરે કરાયા હતા – (૧) માકડય એવોડ (2)  વુ એવોડ (3) અભમ  ુ
એવોડ (4)  હલાદ એવોડ અને (5) વણ એવોડ 

548. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંચીનમા ંફેલાયેલા વાઈરસને ‘નોવેલ કોરોના વાઈરસ’ નામ કોણે આ યુ ં- જમન વૈ ાિનકોએ 

549. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંચીનમા ં ફેલાયેલા ‘નોવેલ કોરોના વાઈરસ’ કોના ારા ફેલાયો હોવાનો અંદાજ છે - ચાઈનીઝ 
કો ા અને ચાઈનીઝ કટમાથંી  

550. NBRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ બઝનેસ ર ટર  
551. નેશનલ િબઝનેસ રજી ટરનો હતે ુજણાવો - સિવસ સેકટરની મા હતી મેળવવા  
552. કયા રા યમા ંઆવેલી તમામ કંપનીઓ માટે યિુનક િબઝનેસ રિજ ટે્રશન નબંર ધરાવત ુ ંરિજ ટર તૈયાર કયુર્ છે - રાજ થાન 
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553. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઓક્સફડર્ િડક્સનરીની કેટલામી એિડશન રજૂ કરાઈ -  10 
554. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઓક્સફડર્ િડક્સનરીની 10મી એિડશનમા ંકેટલા ભારતીય શ દો સમાવાયા - 26 
555. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઓક્સફડર્ િડક્સનરીની 10મી એિડશનમા ંિવ ના કુલ કેટલા નવા શ દો ઉમેરાયા - 1000 
556. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંઓક્સફડર્ િડક્સનરીની 10મી એિડશનમા ંસમાિવ ટ ૨૬ નવા ભારતીય શ દો પૈકી ન ધપાત્ર 

શ દો જણાવો – આધાર,  હડતાલ, ચાવલ, ડ બા, શાદ  

557. ઓક્સફડર્ િડકશનરીમા ંભારતના શ દોની સખં્યા કેટલી છે - 384  
558. ઓક્સફડર્ િડક્શનરીની એપમા ંકેટલા શ દો સામેલ થયા છે - 86,000  
559. તા તરમા ં26મી  જા યઆુરીએ  કેટલામો પ્રજાસ ાક પવર્ ઉજવાયો- 71મો 
560. ભારતમા ં25મી જા યઆુરી 2020ના રોજ કે દ્ર સરકાર ારા કુલ  કેટલા  પ  પરુ કાર  આપવાની જાહરેાત કરી છે- 141 
561. ભારતમા ં25 મી જા યઆુરી 2020ના રોજ કે દ્ર સરકાર ારા કયા કયા અને કેટલા પ  પરુ કાર  આપવાની જાહરેાત 

કરી છે-  પ િવ ષૂણ- 07, પ ષૂણ- 16 અને  પ ી- 118 
562. ભારત સરકાર ારા 26 જા યઆુરી 2020ના રોજ કેટલા ગજુરાતીઓને કયા કયા પરુ કાર એનાયત કરાયા-  ુલ -8 

મા ં01  પ ષૂણ  અને 07  પ ી 
563. ભારત સરકાર ારા 26 જા યઆુરી 2020ના રોજ કયા 8 ગજુરાતીઓને પ  પરુ કારથી સ માિનત કરાયા અને તેમનુ ં

કે્ષત્ર જણાવો – (1) ગ રભાઇ એમ બલા ખયા,  ડ એ ડ ઇ ટ  (2) એચ.એમ. દસાઇ, સા હ ય-િશ ણ (3) ધુીર ન, 
િવ ાન અને એ જિનય રગ (4)  વાય એન કરં જયા,  કળા  (5) નારાયણ  જોશી કારાયાલ  (6) સા હ ય-િશ ણ, 

શાહ ુ ન રાઠોડ સા હ ય-િશ ણ  (7)  ડૉ. રુદ પ િસહ, મે ડસીન અને (8) પ ષૂણ: બાલ ૃ ણ દોશી- વા કુાર 
564. ભારત સરકાર ારા 26 જા યઆુરી 2020ના રોજ  કયા ગજુરાતીને પ ભષૂણ પરુ કાર એનાયત કરાયો  અને તેનુ ં

કે્ષત્ર-બાલ ૃ ણ દોશી અને  થપિત (આકટ ટ) 
565. ચીનમા ંકોરોના વાઇરસ સૌપ્રથમ કયા ભારતીયમા ંજોવા મ યો હતો-  િશ કા ીિત માહ ર  

566. 26 મી જા યઆુરી 2020થી  કયા ત્રણ સઘંપ્રદેશનુ ંએકીકરણ થયુ-ં દ વ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી 
567. નવીન દીવ-દમણ અને દાદરાનગર હવેલીનુ ંહવેથી  મખુ્ય મથક કયુ ંરહશેે- દમણ 

568. તા તર જા યઆુરી 2020મા ંત્રીજી માટર્ િસટી કો ફર સ  ક્યા ંયોજાઈ-  િવશાખાપ નમ 

569. માટર્ િસટી િમશન એવોડર્ પધાર્-2019 હઠેળ ગજુરાતના ં કયા શહરેને 'બે ટ પફ મ સ શહરે' તરીકે પસદં કરવામા ં
આ યુ ંછે-  અમદાવાદ 

570. જા યઆુરી 2020મા ં ભારત અને બ્રાિઝલ વ ચે  કેટલા  સમજૂતી કરાર સપં  થયા- 15 
571. ભારત અને બ્રાિઝલ વ ચ ેઆગામી કયા વષર્ સધુી સાં કૃિતક આદાન-પ્રદાન માટે કરાર કરવામા ંઆ યા છે-  વષ 2024 
572. ગજુરાતમા ંકયા પોલીસ અિધકારીઓની રા ટ્રપિત ારા 'િવિશ ટ સેવા મેડલ' માટે પસદંગી કરાઈ છે-  આઇપીએસ  

ડો.શમશેરિસઘ  અને  ડ વાયએસપી  ી ક.ટ .કામર યા 
573. 26મી જા યઆુરી 2020 િનિમ  ેગજુરાતમાથંી કેટલા પોલીસ અિધકારીઓની પ્રસશંનીય સેવા મેડલ માટે પસદંગી કરાઈ- 17 
574. 26 મી જા યઆુરી 2020 િનિમ ે ગજુરાતમાથંી કેટલા પોલીસ અિધકારીઓની જીવન રક્ષક પદક માટે પસદંગી કરાઈ- 07 
575. કે દ્ર સરકાર ારા  િવિવધ દળો માટે  26 મી જા યઆુરી િનિમ ે  કુલ કેટલા શૌયર્ એવોડર્ જાહરે કયાર્ મા ંસૌથી વધ ુ

કઈ પોલીસની  પસદંગી કરાઈ- 290  અને  જ -ુ ક મીર પોલીસને 108 
576. વિર ઠ આઇપીએસ  અતલુ કરવાલની  26 મી જા યઆુરીની  પવૂર્ સં યાએ કયા  પ્રિતિ ઠત  એવોડર્ માટે પસદંગી 

કરાઈ- 'પોલીસ  મેડલ ફોર  ગેલે ટર ' 

577. સમગ્ર ભારતમા ં25 જા યઆુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે- રા ય મતદાતા દવસ 

578. રા ટ્રીય મતદાતા િદવસ- 2020ની થીમ જણાવો-  'મજ તૂ લોકશાહ  માટ મતદાર સા રતા'( Electroal literacy for 
Stronger Democracy) 
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579. ભારતીય ચ ૂટંણી પચંનો થાપના િદવસ- 25  આુર  1950 
580. 25 જા યઆુરી 2020ના રોજ ભારતમા ંકેટલામો મતદાતા િદવસ ઉજવાયો - 10મો 
581. ગજુરાતમા ંરા ટ્રીય મતદાતા િદવસની  રા યકક્ષાની  ઉજવણી  ક્યા ંકરાઈ -  ગાધંીનગર 
582. ગજુરાતના વતર્માન સીઇઓનુ ંનામ જણાવો-  ડૉ. એસ. રુલી ના 
583. ભારતમા ં24  જા યઆુરી  કયા િદવસ તરીકે ઉજવાયો-  રા ય બા લકા દવસ 

584. ગજુરાતમા ંરા યકક્ષાનો પ્રજાસ ાક પવર્ કયા શહરેમા ંયોજાયો- રાજકોટ 
585. પ્રજાસ ાક પવર્ િનિમ ે ગજુરાતના રા યપાલ ી વાતતં્ર સેનાની અને નાગિરકોને શભુે છા આપવા મળે છે તે  

કાયર્ક્રમ કયા નામે ઓળખાય છે- એટ હોમ - રાજભવન, ગાધંીનગર 
586. 71મા ં  પ્રજાસ ાક પવર્ િનિમ  ે  રાજપથ, નવી િદ હી ખાતે  યોજાયેલી પરુુષ બટાિલયનનુ ં નેત ૃ વ કરનાર પ્રથમ 

મિહલા ઓિફસર-  ક ટન તા યા શેરગીલ 

587. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ  પ્રજાસ ાક પવર્ િનિમ ે  આ વષેર્ 2020મા ંબદલાવ કરીને  િદ હી ખાતે કયા મારક ઉપર 
શહીદોને ાજંિલ અપીર્-  રા ય ુ  મારક 

588. પ્રથમવાર જ મ ુ-કા મીર કે દ્રશાિસત પ્રદેશનો ટે લો કઈ થીમ પર રજૂ કરાયો-  બેક  ૂિવલેજ 

589. પ્રજાસ ાક પરેડ-2020મા ંભારતીય વાયસેુનાના પ્રથમવાર કયા બે અલગ હિેલકો ટરોએ ભાગ લીધો-  ચ કૂ હવી 
લ ટ હલકો ટર અને અપાચે હલકો ટર 

590. 26 જા યઆુરી 2020ના રોજ અમેિરકાના કયા િદગ્ગજ બા કેટબોલ ખલેાડીનુ ં હિેલકો ટર અક માતમા ંમૃ ય ુથયુ-ં કોબે ાય ટ 
591. બા કેટબોલ ખેલાડી કોબે બ્રાય ટ  કઈ ટીમ તરફથી રમતો હતો-  લોસ એ જલસ લેકસૅ 

592. 26મી જા યઆુરી 2020ના રોજ વડાપ્રધાન ારા કેટલામી 'મન કી બાત' ને સબંોધન કયુર્ં- 61મો 
593. ગજુરાતમા ંગાધંી િવચાર- મ ૂ યોના િવ તાર માટે  કઈ યિુનવિસર્ટી ારા  'બાપ ુ કૂલ મે'   નવતર અિભયાન હાથ ધરાયુ ં

છે- IITE  ગાધંીનગર 
594. 'બાપ ુ કૂલ મે' નવતર અિભયાન ારા અંદા  કેટલા બાળકો સધુી ગાધંી િવચાર પહ ચતો કરાશે- 1.5  લાખ 

595. IITE ના વતર્માન કુલપિતનુ ંનામ જણાવો- ડો ટર હષદભાઇ પટલ 

596. ગજુરાતમા ંપોષણ અિભયાન અંતગર્ત આગામી ક્યા ંસધુીમા ંબાળકોને સપુોિષત કરવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે- 26 
આુર -2021 

597. રાજવી કિવ કલાપી અને ભોગીલાલ ગાધંીનો જ મ િદવસ જણાવો- 26   આુર  

598. તા તરમા ંબોડોલે ડ િવવાદ ઉકેલવા માટે કે દ્ર સરકાર અને બોડો સગંઠન વ ચે તા.27 જા યઆુરી 2020ના રોજ 
કયો સમજૂતી કરાર થયો- આસામ સમ ૂતી-2020 

599. બોડોલે ડ  િવ તાર કયા રા યમા ંઆવેલો છે -  આસામ 

600. બોડો િવ તારના િવકાસ માટે  કે દ્ર સરકાર કેટલા િપયાનુ ંિવકાસ ભડંોળ આપશે- .1500/- કરોડ 
601. દેશમા ંસૌથી વધ ુ6% બોડો  આિદવાસી કયા િવ તારમા ંરહ ેછે- આસામ 

602. 30 જા યઆુરી 2020ના રોજ  આસામમા ં કયા પુના 1550  સ યોએ સરકાર સમક્ષ આ મસમપર્ણ કયુર્ં -  નેશનલ  
ડમો ટક ટ ઓફ બોડોલે ડ(NDFB) 

603. NDFB  ારા આસામના કયા ચાર િજ લા અલગ કરીને અલગ બોડો રા યની  માગંણી કયા વષર્થી શ  થઈ હતી- 
કોકરાઝાર,બા સા,ઉદાલ રુ  અને ચરાગં તેમજ વષૅ 1966-1967 

604. છે લા  27 વષૅમા આસામ સાથે આ કેટલામા ંકરાર છે-3 
605. આસામના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  સબૉનદં સોનોવાલ 

606. આસામની રાજધાની જણાવો-  વુાહાટ  

607. તા તરમા ં અમેિરકા ખાતે કેટલામો ગે્રમી એવોડર્-2020 યોજાયો- 62મો 
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608. સગંીતની દુિનયાનો ઓ કાર એવોડર્ કયા નામે ઓળખાય છે-  ેમી એવોડ 
609. ગે્રમી એવોડર્-2020 અંતગર્ત સૌથી વધ ુએવોડર્ કોને એનાયત કરાયા- બલી એલશ 

610. અમેિરકાના પવૂર્ પ્રમખુના પ ની િમશેલ ઓબામાને કયા આ બમ માટે વષૅ 2020મા ં કયો ગે્રમી એવોડર્ અપાયો- 
આ બમ - બકિમગ  અને બે ટ પોકન વડ  એવોડ 

611. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારે ખોટ કરતી એર ઇિ ડયાનો કેટલા ટકા િહ સો વેચવા માટે  જાહરેનામુ ં બહાર પાડ ુ ંછે- 100% 

612. ગજુરાતમા ંમનુ ય સબંિંધત દવાના ભાવ િનયતં્રણમા ંરાખવા કયા િવભાગનો ક્યાથંી તા તરમા ંપ્રારંભ થયો- ાઈઝ 
મોનીટર ગ એ ડ રસોિસસ િુનટ(PMRU) અને અમદાવાદ 

613. જા યઆુરી 2020મા ં ઉ રપ્રદેશ સરકારે િબ્રિટશ યગુની કઈ રાયફલને િનવ ૃ  જાહરે કરી-એનિફ ડ લી પોઈ ટ  -303 
614. તા તરમા ંએિશયન રેિડયોલોજી ફોરમની 73મી વાિષર્ક  પિરષદ કયા યોજાઈ-  મહા મા મં દર, ગાધંીનગર 
615. જા યઆુરી 2020મા ંકામધેનુ ંયિુનવિસર્ટીનો  કેટલામો  પદવીદાન સમારોહ ગાધંીનગરમા ંયોજાયો- 6th 
616. કામધેનુ ંયિુનવિસર્ટીના વતર્માન કુલપિતનુ ંનામ જણાવો-  ડો.એન.એચ.કલાવાળા 
617. કામધેન ુયિુનવિસર્ટીનુ ંવડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે-  ગાધંીનગર 
618. તા તરમા ંમહા મા મિંદર ખાતે રા ટ્રીય કક્ષાની કેટલામી િત્રદીવિસય ગ્લોબલ પોટેટો કો કલેવ -2020 યોજાઈ - 3 
619. છે લા 11 વષર્મા ં બટાટાના ઉ પાદનનો િવ તાર દેશ અન ેગજુરાતમા ંકેટલા ટકા વ યો- 20% અને 170% 
620. ભારતમા ં બટાટાનુ ંમખુ્ય કે દ્ર કયુ ંરા ય બ યુ ંછે-  જુરાત 

621. ભારત સરકારના કે દ્રીય કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  નર િસહ તોમર 
622. મહા મા મિંદર ખાતે યોજાયેલી ગ્લોબલ પોટેટો કો કલેવ -2020મા ંકઈ વૈિ ક સં થાનો સહયોગ મ યો છે-   

ઇ ટરનેશનલ  પોટટો સે ટર- પે ુ 
623. ગજુરાતના કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  આર.સી.ફળ ુ  
624. િવ  ખા  સગંઠનના  િવ  ભખૂ સચૂકાકં-2019  મજુબ  ભારતનુ ં થાન કેટલામુ ંહત ુ-ં 102 
625. િવ  ખા  સગંઠનના િવ  ભખૂ સચૂકાકં--2019  મજુબ  ભારતની કેટલી વ તીને પરૂત ુ ંપોષણ મળતુ ંનથી- 14.5 % 

626. તા તરમા ંકે દ્રીય િવદેશ મતં્રી એસ.જયશકંરના હ તે 'સરદાર વ લભભાઈ પટેલ સશિક્તકરણ અને આજીિવકા  
કે દ્ર'નો િશલા યાસ ક્યા કરવામા ંઆ યો-  કવ ડયા(નમદા) 

627. કેવિડયા ખાતે આકાર પામનાર 'સરદાર વ લભભાઈ પટેલ સશિક્તકરણ અને આજીિવકા કે દ્ર'મા ં વષેર્ કેટલા  
યવુાનો- ખેડૂતોને યવસાયલક્ષી તાિલમ આપવાનુ ંલ યાકં નક્કી કરાયુ ંછે- 500‐600 

628. તા તરમા ંિવદેશ મતં્રાલય ારા અમેિરકામા ંભારતીય  રાજદૂત તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ- તરન ત સં  ુ
629. આગામી 31 જા યઆુરી 2020થી ભારતના િવદેશ સિચવ તરીકે કોને જવાબદારી સ પાઈ છે- હષવધન ૃગંલા 
630. ઓક્સફડર્ યિુનવિસર્ટી ારા વષૅ 2019મા ં કયો શ દ 'િહ દી વડર્ ઓફ ધી યર 'જાહરે કરાયો-  સિંવધાન 

631. ગુ હાખોરી શોધવા  માટે ઉપયોગી SDS ટે ટનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- સ પે ટ  ડટકશન િસ ટમ 

632. કે દ્ર સરકાર ારા ખોવાયેલ મોબાઈલની  ફિરયાદ માટે કયો નવો હે પલાઇન નબંર શ  કરાયો છે- 14422 
633. તા તરમા ંભારતીય િબિલય સ  િખલાડી પકંજ અડવાણી કેટલામી વખત િસિનયર નેશનલ િબિલય સ ચેિ પયન  

બ યો છે- 33 
634. તા તરમા ંચીનમા ંફેલાયેલ નોવેલ કોરોના વાયરસ બાયોલોિજકલ વેપન હોવાનો કયા દેશના કયા િન ણાત ારા  

દાવો કરાયો છે- ઇઝરાયેલ- િમ લટર  સૂ દાની સોહામ  

635. ચીનના કયા શહરેમા ં ઝેરી વાઇરસ  ઉપર સશંોધન કરતી એકમાત્ર લેબોટરી આવેલી છે- હુાન 
636. કોરોના શ દનો અથર્ જણાવો- ાઉન( રાજ ગુટ) 
637. તા તરમા ંભારતીય પરુાત વ િવભાગને કયા શહરેમાથંી અંદા  3800 વષર્ જુના  મહાભારત કાળના પરુાવા મળી  

આ યા છે-  િસનૌલી, ઉ ર દશ 
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638. ભારતીય પરુાત વ ખાતાની ઉ ર પ્રદેશના િસનૌલી ખાતેથી  મહાભારત કાળના કયા કયા મખુ્ય અવશેષો મળી  
આ યા છે-  રથ, ધ ુ ય બાણ, તલવાર,  ુ  સમયે પહરવામા ંઆવ ુ ંકવચ, શાહ  શબપેટ   વગેર 

639. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટર્ ારા  ભારતમા ંકયા દેશમાથંી િચ ો લાવવાની શરતી મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે-  આ કા 
640. લાલા લજપતરાયનુ ંઉપનામ જણાવો – કસર  
641. લાલા લજપતરાયનો જ મ િદવસ જણાવો - 28 આુર  
642. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટે કેટલા સ તાહ સધુીના ગભર્નો એબોશર્ન કરવની મજૂંરી આપી - 24 
643. કે દ્રીય કેિબનેટે કયા એક્ટમા ંસધુારો કરવા મેિડકલ ટિમર્નેશન ઓફ પ્રેગ્ન સી (એમે ડમે ટ) િબલ ૨૦૨૦ને મજૂંરી  

આપી - મે ડકલ ટિમનેશન ઓફ ે ન સી એ ટ 1971 
644. અ યારસધુી ચોક્કસ કેટેગરીમા ંઆવતી મિહલાઓને કેટલા સ તાહના ગભનુ ંએબોશર્ન કરાવવાની પરવાનગી  

આપવામા ંઆવતી હતી – 20 સ તાહ 
645. િવ ના બાવન ટકા દેશોમા ંગભર્ થ બાળકમા ંઅસામા ય ખામીઓ હોય તો કેટલા સ તાહ કરતા ંવધનુા ગભર્ના  

એબોશર્નની પરવાનગી આપવામા ંઆવે છે - 20  
646. ડે માકર્ ઘાના, કેનેડા, જમર્ની, િવયેટનામ અને ઝાિ બયા સિહતના ૨૩ દેશોમા ંકયા સમયે ગભર્પાતની પરવાનગી  

આપવામા ંઆવે છે – કોઈપણ સમયે 

647. જા યઆુરી-૨૦૨૦મા ંસપુ્રીમ કોટ આગોતરા જામીનની સમયમયાર્દા નક્કી કરવા બાબતે કઈ મહ વની પ ટતા કરી  
– આગોતરા મીનની સમયમયાદા ન  કરવા કોટને કોઈ બા ય કર ુ ંનથી અને તેનાથી આરોપીને સં ણૂ સરં ણ 
મળ ુ ંનથી. 

648. દેશની હાઈ પીડ અને સેમી હાઈ પીડ રેલ કોિરડોર માટે કેટલા રેલમાગર્ની પસદંગી કરાઈ – 6 (છ) 
649. રેલવે બોડર્ ારા કયા વષર્  સધુીની યોજનાઓને રજૂ કરાઈ - 2024 
650. રેલવે બોડર્ના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે - વી.ક યાદવ 

651. પ્રજાસ ાક િદનની ઉજવણીની પણુાર્હુતી કઈ સેરેમની બાદ થાય છે - બી ટગ ર ટ સેરમની  
652. બીિટંગ િરટ્રીટ સેરેમની કોનો ારા રજૂ કરાઈ છે - ભારતીય સેનાની ણેય પાખં 

653. ભારતમા ં નોવેલ કોરોના વાઇરસનો સૌપ્રથમ કેસ  કયા રા યોમા ંજોવા મ યો-  કરળ 
654. 30 જા યઆુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે- ગાધંી િનવાણ દવસ  
655. 30 જા યઆુરી ગાધંી િનવાર્ણ િદનને અ ય તરીકે ઉજવાય છે - શહ દ દવસ  
656. ભારતમા ંકયા િદવસે વષેર્ એકવાર શહીદોના માનમા ંસવારે 11:00 કલાકે બે િમિનટનુ ંમૌન રાખવામા ંઆવે છે-  30  

આુર  
657. ચાર વષર્ની મહનેત બાદ િબ્રટન યરુોિપયન યિુનયનમાથંી સ ાવાર રીતે  ક્યારે અલગ થયુ-ં  31 આુર  2020 
658. યરુોિપયન યિુનયનમાથંી  િબ્રટનને  સ ાવાર રીતે  અલગ થવાની પ્રિક્રયા કયા નામે ઓળખાય છે- BREXIT 
659. BREXITનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- BRITAN EXIT 
660. યરુોિપયન યિુનયનમાથંી સ ાવાર રીતે અલગ થનાર  િવ નો પ્રથમ દેશ જણાવો-  ટન 
661. યરુોિપયન યિુનયનમા ં1 ફે આુરી 2020 ની િ થિતએ કુલ કેટલા દેશ જોડાયેલા છે- 27 
662. EU સસંદે BREXIT કરાર ઉપર કેટલા મતની બહમુતીથી મહોર લગાવી- 621 મત  યાર  િવ ુ મા ં41 મત 
663. યરુોિપયન યિુનયનના ચલણનુ ંનામ જણાવો – EURO( રુો) 
664. યરુોિપયન યિુનયનના ચલણ EURO(યરુો)નો કેટલા દેશ ઉપયોગ કરે છે -  19 દશ 
665. િવ મા ંકયા યુ  બાદ આિથર્ક સહયોગ વધારવા યરુોિપયન યિુનયનની રચના કરવામા ંઆવી હતી-  બી  િવ ુ  
666. ગજુરાતમા ં27 જા યઆુરી 2020ની િ થિતએ  કેટલા હકે્ટરમા ંરિવ  વાવેતર થયુ ંછે- 39.90 લાખ હ ટર 
667. િશયા  વાવેતરને કયા નામે ઓળખાય છે- રિવ પાક 
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668. તા તરમા ંગજુરાતી સાિહ ય અકાદમી ારા વષર્ 2011નો   સાિહ ય ગૌરવ પરુ કાર  કોને અપાયો-  કિવ, િવવેચક- 
મણલાલ હ. પટલ, હ દ ના લેખક  ોફસર . .િ વેદ , યોગે  નાથ િમ   અને ોફસર  આલોક ુ ત 

669. ગજુરાતી સાિહ યનો યવુા ગૌરવ પરુ કાર કોને અપાયો-  ગર જોષી અને સાગર શાહ 
670. ગૌરવ પરુ કાર અને  યવુા ગૌરવ પરુ કારમા ં કેટલી ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવે છે- .1 લાખ 
671. ગજુરાતી સાિહ ય અકાદમીના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો-  ડો ટર િવ  ુપડં ા 
672. ગજુરાતી સાિહ ય અકાદમીનુ ંમખુ્ય મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે- ગાધંીનગર 
673. જયશકંર સુદંરીનો જ મિદવસ જણાવો- 30 આુર  1889 
674. ગજુરાતી રંગભિૂમમા ંભી મ િપતામહ તરીકે કોણ ઓળખાતુ ંહત ુ-ં  જયશકંર ુદંર  
675. જયશકંર ભોજકને  સુદંરી ઉપનામ  કયા નાટક બાદ મ યુ-ં  સૌભા ય ુદંર  
676. કે દ્રીય અંદાજપત્રના એક િદવસ અગાઉ  લોકસભામા ંભારતનો આિથર્ક સરવે કોના ારા રજૂ કરાયો-  નાણા મં ી  

િનમલા સીતારામન 
677. ભારતના આિથર્ક સરવે  મજુબ વષર્ 2020-21મા ંGDP ગ્રોથ રેટ કેટલા ટકાની વ ચે રહશેે - 6  થી 6.5% 
678. વષૅ 2019-20ના  વતર્માન નાણાકીય વષર્નો  ગ્રોથ રેટ કેટલા ટકા રહવેાનુ ંઅનમુાન છે- 5% 
679. વષર્ 2024-25 સધુીમા ં5  િટ્રિલયન ડોલરનુ ંઅથર્તતં્ર બનાવવા ભારતમા ંમાળખાગત સેક્ટરમા ં કેટલ ુરોકાણ કરવુ ં 

જ રી છે- 1.4 લયન ડોલર 
680. આિથર્ક સરવે મજુબ  ભારતમા ં એિપ્રલથી નવે બર- 2019 સધુીમા ંજીએસટી કલેક્શનમા ં કેટલા ટકાની વિૃ  ન ધાઇ  

છે- 4.1% 
681. આિથર્ક સરવે મજુબ  ભારતમા ંવષૅ 2011-12થી 2017-18 સધુીમા ંકેટલી નવી  નોકરીનુ ંસ ન થયુ ંછે- 2.62 કરોડ 
682. આિથર્ક સરવે મજુબ ભારતમા ંવષૅ 2030  સધુીમા ંકેટલી નવી નોકરીના સ નનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે- 8 કરોડ 
683. આિથર્ક સરવે મજુબ ભારતમા ં એસે બલ ઈન ઇિ ડયા અને મેઈક ઇન ઇિ ડયા  ારા વષર્ 2025  અને 2030 સધુીમા ં  

વૈિ ક  િનકાસમા ંભારતનો િહ સો  કેટલા ટકા ઉપર પહ ચશે- 3.5%  અને 6% 
684. કે દ્ર સરકારે વષર્ 2018-19  ગ્રોથ રેટ   કેટલા ટકાથી ઘટાડી  કેટલા ટકા કરાયો- 6.8%  થી 6.1% 
685. આિથર્ક સરવે મજુબ ભારતમા ં આગામી પાચં વષર્મા ં4 કરોડ રોજગારી સ ન માટે કઈ ફો યુર્લા અપનાવવાનુ ંસચૂન  

કયુર્ં છે-  મ અને િનકાસ પર આધા રત ચીનની નીિત 
686. ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રી ારા જાહરે કરેલ ફાટક મકુ્ત ગજુરાત યોજનામા ંકેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી- .757.37 કરોડ 
687. ફાટક  મકુ્ત ગજુરાત યોજના અંતગર્ત  ગજુરાતમા ંકેટલા નવા રેલવે ઓવરિબ્રજ  અને  અંડરિબ્રજને સૈ ાિંતક મજૂંરી  

અપાઈ- 16 અને 10 
688. કે દ્ર સરકારે િડિજટલ ઇકોનોમીને  વધ ુપ્રો સાિહત કરવા કેશ લોનની  વીકૃિત અને ચકૂવણીની દૈિનક મયાર્દા  

ઘટાડીને કેટલી કરી- . 20 હ રથી ઘટાડ  . 10 હ ર કર  
689. CBDTના નવા જાહરેનામા મજુબ કેટલા નવા  ઇલેક્ટ્રોિનક પેમે ટ મોડને સામેલ કરાયા- 7 
690. CBDTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- સે લ બોડ ઓફ ડાયર ટ ટ સસ 
691. IBMના નવા ભારતીય મળૂના CEO તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી-અરિવદ ૃ ણા(એિ લ 2020 થી) 
692. IBMના નવા ભારતીય મળૂના CEO અરિવંદ કૃ ણા ભારતની કઈ IITના અ ડર ગે્ર યએુટ ટડૂ ટ હતા –  

કાન રુ(ઉ ર દશ) 
693. અરિવંદ કૃ ણા IBMના CEO બ યા તે પહલેા ક્યા ંઅન ેકયા હો ા પર હતા - લાઉડ-કો ન ટવ સો ટવેર માટ IBMના  

સીિનયર વાઈસ ેિસડ ટના હો ો પર  
694. IBMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  ઇ ટરનેશનલ બઝનેસ મશીન 
695. IBMએ કયા દેશની કંપની છે - એુસએ 
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696. નોવેલ કોરોના વાયરસ અંગે કઈ સં થા ારા ગ્લોબલ હે થ ઈમરજ સી  જાહરે કરાઈ- WHO 
697. WHO ારા જાહરે કરાયેલ ગ્લોબલ હે થ ઈમરજ સીને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે- પ લક હ થ ઈમરજ સી  

ઓફ  ઇ ટરનેશનલ ક સનૅ(PHEIC) 
698. WHO  ારા  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ગ્લોબલ  હે થ ઈમરજ સી   કેટલા દેશોને  લાગ ુપડશે- 196 
699. WHOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ હ થ ઓગનાઈઝેશન  
700. WHOનુ ંવડુ મથક કયા ંઆવેલુ ંછે – નીવા ( વ ઝલ ડ) 
701. નાસા ારા 30 જા યઆુરી 2020ના રોજ કયા ટેિલ કોપને િનવિૃ  જાહરે કરાયો- પ ઝર પેસ ટ લ કોપ 

..................જય હ દ.................. 
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CA-02-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 953 
 

1. વષર્-૨૦૨૦-૨૧નુ ંકે દ્રીય અંદાજપત્ર ક્યારે અને કોણે રજૂ કયુર્ં– 1 ફ આુર  નાણામં ી ી િનમલા િસતારામન  
2. ભારતનુ ંઅંદાજપત્ર સતત બીજી વખત રજૂ કરનાર મિહલા નાણામતં્રીનુ ંનામ જણાવો – ી િનમલા િસતારામન  
3. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રનુ ંકુલ કદ - .30,42,230 કરોડ  
4. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંગત વષર્ કરતા કેટલી રકમનો વધારો - .2.56 લાખ કરોડ કરતા વ  ુ

5. નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅંદાજપત્રીય ખા  ઉપર પહ ચવાનો અંદાજ છે - . 6,19,210 કરોડ 
6. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંસધુારેલો અંદાિજત ખચર્ - . 26.99 લાખ કરોડ 
7. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆવકનો સધુારેલો અંદાિજત ખચર્ - .19.32 લાખ કરોડ 
8. નાણાકીય વષર્ 2020-21ના અંદાજપત્રની થીમ- મહ વકાં ી ભારત, તમામ ભારતીયોના આિથક િવકાસ અને કાળ  

લેતા સમાજની ક પના 
9. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રના ત્રણ મહ વના િવષયો જણાવો - 1.મહ વાકાં ી ભારત 2. તમામને માટ આિથક 

િવકાસ અને 3. કાળ  લેતો સમાજ 

10. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રના મહ વાકાકં્ષી ભારતના ત્રણ ઘટકો જણાવો - ખેતી,  િસચાઈ અને વ છતા,  િશ ણ 
અને િવિવધ કૌશ યો, આરો ય, પાણી અને વ છતા 

11. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્ર મજુબ જીડીપીની સાધારણ વિૃ  કેટલા ટકા રહવેાન ુ ંઅનમુાન છે - 10 
12. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઅંદાિજત આવક - . 22.46 લાખ કરોડ 
13. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઅંદાિજત ખચર્ - .30.42 લાખ કરોડ 
14. રાજકોષીય ખાધ નાણાકીય વષર્ 2019-20મા ંસધુારેલો અંદાજ કેટલા ટકા અને નાણાકીય વષર્ 2020-21મા ંઅંદાિજત 

ખાધ કેટલા ટકા એમા ંબે ઘટકો સામેલ છે - 3.8 અને 3.5 
15. નાણાકીય વષર્ 2019-20 માટે બજારનુ ંચોખ્ખુ ંઋણ કેટલુ ંહત ુ- . 4.99 લાખ કરોડ  
16. નાણાકીય વષર્ 2020-21 માટે બજારનુ ંચોખ્ખુ ંઋણ કેટલુ ંછે - . 5.36 લાખ કરોડ. 
17. નાણાકીય વષર્ 2020-21ના અંદાજપત્રમા ંનવી વીજ ઉ પાદક કંપનીઓ ઉપર કરવેરાના ં કેટલા દર લાગ ુકરવામા ં

આવશે - 15 ટકા 
18. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપાણી પરૂવઠા માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે - 3.03 લાખ કરોડ 
19. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંગભંીર સમ યાનો સામનો કરી રહલેા કેટલા િજ લામા ંસવર્ગ્રાહી જળ સચંય યોજના 

લાગ ૂકરાશે - 100 
20. નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન સરકારી ખચર્ પેટે પે શન, સરંક્ષણ, સબસીડી, કૃિષ, વેપાર- ઉ ોગ અને ઉ ર 

પવૂર્ના િવકાસ માટે કેટલા રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે - અ ુ મે કરોડમા ં . 2,10,682, .3,23,053, 
.2,27,794, .1,54,775, .27,227  અને .3,049 

21. નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન સરકારી ખચર્ પેટે િશક્ષણ, ઉજાર્, િવદેશનીિત, નાણા, આરોગ્ય અને ગહૃ િવભાગ 
માટે કેટલા નાણાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે- અ ુ મે કરોડમા ં . 99,312, .4,27,725, .17,347, . 41,829, 
.67,484 અને . 1,14,387 

22. નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન સરકારી ખચર્ પેટે યાજ, આઈટી- ટેિલકોમ, આયોજન, ગ્રામીણ િવકાસ, વૈધાિનક 
અને સમાજ ક યાણ માટે કેટલી રકમની ફાળવણી કરાઈ- અ ુ મે કરોડમા ં .7,08,203, .59,349, .6,094, . 
1,44,817, . 30,023, . 53,876 
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23. નાણાકીય વષર્ 2020-21 દરિમયાન સરકારી ખચર્ પેટે કર આયોજન, રા યોને સહાય, વાહન યવહાર, કે દ્રશાિસત 
પ્રદેશ, શહરેી િવકાસ અને અ ય પાછળ કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - અ ુ મે કરોડમા-ં .1,52,962, . 
2,00,447, .1,69,637, .52,864, .50,040 અને .84,256 

24. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં સૌથી વધ ુ આવક કયા કે્ષત્રમાથંી કેટલા ટકા થશે – ધીરાણ અને 
જવાબદાર ઓમાથંી 20 ટકા 

25. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંGST અને બીજા ટેક્સમાથંી કેટલા ટકા આવક થશે – 18 ટકા 
26. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકોપ રેટ ટેક્સમાથંી કેટલા ટકા આવક થશે - 18 ટકા 
27. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઈનકમ ટેક્સમાથંી કેટલા ટકા આવક થશે - 17 ટકા 
28. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંનોન ટેક્સનોન રેવ યમુાથંી કેટલા ટકા આવક થશે - 10 ટકા 
29. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆવકનો સૌથી વધ ુિહ સો કોને ફાળવવામા ંઆવશે કેટલા ટકા – 20 ટકા 
30. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકુલ આવકમાથંી ઈ ટરે ટ પેમે ટ માટે કેટલા ટકા િહ સો ખચાર્શે – 18 ટકા 
31. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકુલ આવક પૈકી સે ટ્રલ સેકટર કીમ માટે કેટલા ટકા િહ સો ફાળવવામા ંઆવશે – 

13 ટકા 
32. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કુલ આવકનો ૧૦-૧૦ ટકા િહ સો કોના પાછળ ખચાર્શે – ફાઈને સ કિમશન અને 

બી  ા સફર તથા બી  ખચ    
33. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કુલ આવકનો સૌથી ઓછો ૬-૬ ટકા િહ સો કોના પાછળ ખચાર્શે – પે શન તથા 

સ સડ  

34. વષૅ 2020-21ના  કે દ્રીય અંદાજપત્રમા ંએક િપયામા ંઇ કમ ટેક્સ,   કોપ રેશન ટેક્સ, જીએસટી, નોન ટેક્સ િરટનર્,  
એક્સાઇઝ ડ ટુી, ક ટમ અને બોરોિવંગ્સ એ ડ અધર લાયિબિલટીસ હઠેળ કેટલા પૈસા- ટકાની આવક થશે- અ ુ મે 
17%, 18%, 18%, 10%, 7%, 4% અને 20% 

35. વષૅ 2020-21ના કે દ્રીય અંદાજપત્રમા ંએક િપયાની સામે કયા કે્ષત્ર પાછળ કેટલા િપયા- ટકા ખચર્ થશે- સે લ 
સેકટર ક મ-13%,  ટટસ શેર ઓફ ટ સ એ ડ  ડ ટુ - 20%,  ફાઈના સ કિમશન એ ડ અધર ા સફસૅ- 10%, 

સબસીડ -06%,  સર ણ- 08%,   યાજ કુવણી- 18%, ક ીય યોજનાઓ- 09%, પે શન -06% અને અ ય ખચ- 10% 

36. ભારતને રોકાણ માટે વધારે આકષર્ક બનાવવા માટે કયો વેરો દૂર કરવામા ંઆ યો - ડ ડ ટ  

37. ડીડીટીનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડિવડ ડ ડ શુન ટ  (લાભાશં િવતરણ વેરો) 
38. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૨.૫ લાખ સધુીની વાિષર્ક આવક પર કેટલો ટેક્સ લાગ ુ

પડશે – 0 ટકા  
39. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૨.૫ લાખ થી ૫ લાખ સધુીની વાિષર્ક આવક પર કેટલો 

ટેક્સ લાગ ુપડશે – 5 ટકા 
40. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૫ લાખ થી ૭.૫૦ લાખ સધુીની વાિષર્ક આવક પર 

કેટલો ટેક્સ લાગ ુપડશ ે– ૧૦ ટકા 
41. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૭.૫૦  લાખ થી ૧૦ લાખ સધુીની વાિષર્ક આવક પર 

કેટલો ટેક્સ લાગ ુપડશ ે– ૧૫ ટકા 
42. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૧૦ લાખ થી ૧૨.૫ લાખ સધુીની વાિષર્ક આવક પર 

કેટલો ટેક્સ લાગ ુપડશ ે– ૨૦ ટકા 
43. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૧૨.૫ લાખ થી ૧૫ લાખ સધુીની વાિષર્ક આવક પર 

કેટલો ટેક્સ લાગ ુપડશ ે– ૨૫ ટકા 
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44. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત આવકવેરામા ં . ૧૫ લાખથી વધનુી વાિષર્ક આવક ઉપર કેટલો ટેક્સ 
લાગ ુપડશે – ૩૦ ટકા 

45. ગત વષર્-૨૦૧૯-૨૦ના અંદાજપત્રમા ં યિક્તગત વાિષર્ક આવકવેરામા ં . ૨.૫,  . ૨.૫ થી . ૫ લાખ, . ૫ લાખથી 
. ૧૦ લાખ તેમજ . ૧૦ લાખથી વધારેની આવક ઉપર કેટલા ટકા ટેક્સ લાગતો હતો - અ ુ મે  0 ટકા, 5 ટકા, 
20 ટકા અને 30 ટકા 

46. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઅનાજના સગં્રહમા ંમિહલાઓની ભિૂમકા વધારવા નાબાડર્ અને મદુ્રાના સહયોગથી 
કઈ યોજના લાગ ૂકરાશે ‐ ધા યલ મી 

47. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઅ દાતા ઉજાર્દાતા બની શકે તે માટે અંદાિજત કેટલા લાખ ખેડૂતોને સોલર પ પ 
લગાડવામાકેં દ્ર સરકાર મદદ કરશે - 20 

48. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલા િપયાનો કૃિષ કે્રિડટ માટે લ યાકં રાખવામા ંઆ યા છે - 15 લાખ કરોડ 
49. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં વ છ ભારત માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે - 12,300 કરોડ 
50. ટીબી હારેગા,  દેશ જીતેગા અિભયાન અંતગર્ત ટીબી રોગને કયા વષર્ સધુીમા ંનાબદૂ કરવાનો લ યાકં રાખવામા ં

આ યો છે - વષ 2025 ધુીમા ં
51. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં દેશના કેટલા રે વે ટેશન અને કેટલી ટે્રન પીપીપી ધોરણે િવકસાવાશ ે – 4 અને 

140 
52. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કેટલા રેલવે ટેશનો પર વાઈફાઈ સેવા શ  કરાશે - 550 
53. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં રેલવે ટે્રકને સમાતંર રેલવેની જ જમીન પર કઈ પેનલ નાખંીને વીજળી ઉ પ  

કરાશે - સોલાર 
54. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલા િકમી ટે્રકનુ ંઈલેિક્ટ્રફીકેશન કરાશે - 27 હ ર  
55. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંનોન ગેઝેટેડ પો ટ માટે રા ટ્રીય તરે કઈ એજ સી બનાવાશે - નેશનલ ર ટમે ટ 

એજ સી 
56. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કેટલી રકમ િ ક ડ ડેવલપમ ટ માટે ફાળવવામા ંઆવી – . 300 કરોડ વષર્-

૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંદેશમા ંપોલીસ માટે કઈ નવી યિુનવિસર્ટી  થપાશે - નેશનલ પોલીસ િુનવિસટ   

57. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલી ફોરેિ સક સાય સ યિુનવિસર્ટી બનાવાનો લ યાકં છે- 11 
58. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકયા સધુીમા ં િડ લોમા માટે કેટલી નવી સં થા શ  કરવાનો લ યાકં છે - માચ, 

2021 ધુી અને 150 
59. FTHનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફાયબર ુ હોમ 

60. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંભારતનેટ પ્રોગ્રામ માટે કેટલા િપયાની દરખા ત કરાઈ છે - . 6000 કરોડ 
61. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કેટલી ગ્રામપચંાયતને કયા પ્રોગ્રામ અંતગર્ત ફાઈબર ઓિ ટક્સથી કનેક્ટ કરાશે - 

એક લાખ અને ભારત નેટ ો ટ ો ામ  
62. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં૨૦૨૪ સધુીમા ંકેટલા નવા એરપોટર્ બનાવાશે – 100 
63. કઈ યોજનાને બળ પરુૂ પાડવા માટે વષર્ ૨૦૨૪ સધુીમા ંવધ ુ૧૦૦ િવમાન મથકો િવકસાવવામા ંઆવશે - ઊડાન 

યોજના 
64. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંિદ હી-મુબંઈ એક્સપે્રસ-વે કયા સધુીમા ંપરૂો કરાશે  - વષ 2023 
65. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં પ્રધાનમતં્રી િકસાન યોજનાના લાભાથીર્ઓને કઈ યોજના હઠેળ આવરી લેવામા ં

આવશે - કસીસી 
66. દિરયાઇ અથર્ યવ થાને અ ય કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે –  ૂઈકોનોમી (Blue Economy) 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   4 | P a g e  

 

67. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંવષર્ 2024-25 સધુીમા ં કેટલા કરોડની મ ય પેદાશોની િનકાસ હાસંલ કરવામા ં
આવશે - . 1 લાખ 

68. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંવષર્ 2022-23 માટે કેટલા ટન મ ય ઉ પાદનનો લ યાકં મકુવામા ંઆ યો છે - 
200 લાખ 

69. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ય ૂઈકોનોમી અંતગર્ત કેટલા સાગર િમત્ર અને ફીશ ફામર્ર પ્રોડ સુર સગંઠનોને 
િવ તરણ યોજનાઓમા ંયવુાનોને સામેલ કરશે – 3477 અને 500 

70. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંભારતીય રેલવે કયા મોડલને આધારે િકસાન રેલવેનુ ંિનમાર્ણ કરશે - પીપીપી 
71. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકયા મતં્રાલય મારફતે કૃિષ ઉડાન શ  કરવામા ંઆવશે - નાગ રક ઉ યન 

72. ઓનલાઈન નેશનલ ઓગેર્િનક પ્રોડક્ટસના માકટીંગને મજબતૂ કરવા કય ુપોટર્લ શ  કરાશે - િવક ખેતી પોટલ 

73. ઓગેર્િનક પ્રોડક્ટસના માકટીંગને મજબતૂ કરવા કઈ યોજનાનુ ંિવ તરણ કરવામા ંઆવશે - ધાનમં ી ુ મુ 

74. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકયા વષર્ સધુીમા ંિમ ક પ્રોસેસીંગની ક્ષમતા બમણી કરવામા ંઆવશે - વષ 2025 
75. હાલની િમ ક પ્રોસેિસંગ ક્ષમતા કેટલી છે અને તેને વધારીને કેટલી કરવામા ંઆવશે. - 5.35 કરોડ ટન અને 10.8 

કરોડ ટન 
76. કૃિત્રમ વીયર્દાન હાલમા ંકેટલા ટકા છે તે વધારીને કેટલા ટકા સધુી લઈ જવાશે – 30 અને 70 
77. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં િવિવધ પશઓુમા ંકયા રોગ નાબદૂ કરવાનુ ંલ યાકં નક્કી કરાયો છે – પશઓુમા ં

ખરવાસા-મોવાસાના રોગ, ઘેટા-ંબકરામંા ંડ  પેટ સ િમન ટ (પીપીઆર) િૂસલોસીસ વા રોગો  
78. િદનદયાળ અં યોદય યોજના અંતગર્ત કેટલા પિરવારોમા ં કેટલા લાખ વ-સહાય જૂથોની થાપના ગરીબી 

િનવારણના હતે ુમાટે કરાશે - 0.5 કરોડ અને 58 
79. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપ્રધાનમતં્રી જન આરોગ્ય યોજના (પીએમ વાય) માટે કેટલી રકમ વાપરવામા ં

આવશે - . 6400 કરોડ  
80. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંજન ઔષિધ કે દ્ર યોજના હઠેળ વષર્ 2024 સધુીમા ંતમામ િજ લાઓમા ં કેટલી 

દવાઓ અને સજીર્ક સ પરૂા પાડવામા ંઆવશે – 200 અને 300 
81. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં વ છ ભારત િમશન માટે કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવી- .12,300 કરોડ 
82. નેશનલ ઈિ ટટ શુનલ રકીંગ ફે્રમવકર્ હઠેળ ડીગ્રી તરના પણૂર્ સમયના ઓનલાઈન એ યકેુશન પ્રોગ્રામ દેશની 

ટોચની કેટલી શૈક્ષિણક સં થાઓમા ંશ  કરવામા ંઆવશે - 100 
83. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકોને અબર્ન લોકલ બોડીઝમા ંએક વષર્ સધુીની ઈ ટનર્શીપ અપાશે - નવા બહાર 

પડલા એ િનયરોને 
84. ઉ ચ િશક્ષણની કેટલી સં થાઓમા ંએપે્ર ટીશીપ સાથે જોડાયેલી ડીગ્રી/ િડ લોમા અ યાસક્રમો માચર્ 2021 સધુીમા ંશ  

કરી દેશ ે- 150 
85. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં આિથર્ક િવકાસ માટે કયા સેલ થાપવાની દરખા ત કરવામા ં આવી છે - 

ઈ વે ટમે ટ લયર સ 
86. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆિથર્ક િવકાસ માટે કઈ ટેક્સટાઈલ િમશનની થાપના કરવામા ંઆવશે - નેશનલ 

ટકિનકલ િમશન 
87. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંગવનર્મે ટ ઈ-માકટ લેસનુ ંટનર્ઓવર કેટલા િપયા સધુી લઈ જવાની દરખા ત છે 

- . 3 લાખ કરોડ 
88. Gemનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ગવનમે ટ ઈ-માકટ  
89. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં તમામ મતં્રાલયો પ્રધાનમતં્રીના ઉ પાદન માટે ગણુવ ાના ધોરણો નક્કી કરતા 

આદેશો બહાર પાડશે - “ઝીરો િડફેક્ટ-ઝીરો ઈફેક્ટ” 
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90. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆગામી 5 વષર્ના ગાળામા ંમાળખાગત સિુવધાઓ માટે કેટલુ ંમડૂી રોકાણ કરવામા ં
આવશે - . 100 લાખ કરોડ 

91. 31 િડસે બર, 2019 સધુીમા ંનેશનલ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર પાઈપલાઈન હઠેળ કેટલા િપયાના પ્રો ક્ટસ શ  કરવામા ંઆ યા 
છે - . 103 લાખ કરોડ 

92. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલા િક.મી.ના એક્સેસ ક ટ્રોલ હાઈવઝે શ  કરવાનો લ યાકં છે - 2500 ક .મી.  
93. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલા િક.મી.ના ઈકોનોિમક કોિરડોર શ  કરવાનો લ યાકં છે- 9000 ક .મી.  
94. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલા િક.મી.ના કો ટલ અને લે ડ પોટર્ માગ  શ  કરવાનો લ યાકં છે- 2000 ક .મી.  
95. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં માટર્ ’ મીટરીંગને પ્રો સાિહત કરવા આગામી ત્રણ વષર્મા ંદેશમા ંકેટલા માટર્ મીટર 

લગાવાશે - ૩૦ કરોડ 
96. છે લા ંપાચં વષર્મા ંઅંદા  કેટલા LED વેચાયા - બે અબજથી વધાર 
97. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ટાટર્-અ સ માટે ભારતના જીનેટીક લે ડ કેપનુ ંમેપીંગ કરી રા ટ્રીય તરની કેટલી 

નવી સાય સ કીમ શ  કરીને ઘિન ટ ડેટાબેઝ ઉભો કરવામા ંઆવશે - બે 

98. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ટાટર્-અ સ માટે ભારતના જીનેટીક લે ડ કેપનુ ંમેપીંગનો લાભ મોટા ટાટર્અપ સધુી 
પહ ચાડવા માટેની હાલ . ૨૫ કરોડની ટનર્ઓવર મયાર્દા વધારીને કેટલી કરવાની દરખા ત કરી છે - 100 કરોડ 

99. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કેિરંગ સોસાયટી અંતગર્ત પોષણલક્ષી કાયર્ક્રમો માટે કેટલા િપયાની  ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી છે - .35,600 કરોડ 

100. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેિરંગ સોસાયટી અંતગર્ત મિહલા સબંિંધત કાયર્ક્રમો માટે કેટલા િપયાની દરખા ત 
કરવામા ંઆવી છે - . 28,600 કરોડ 

101. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કેિરંગ સોસાયટી અંતગર્ત અનસુિૂચત જાિતઓ અને અ ય પછાત વગ ના ક યાણ 
માટે કેટલા િપયા ફાળવવાની દરખા ત કરવામા ંઆવી છે - . 85,000 કરોડ 

102. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેિરંગ સોસાયટી અંતગર્ત અનસુિૂચત જન જાિતઓના વધ ુિવકાસ અને ક યાણ માટે 
કેટલા િપયાની  જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - . 53,700 કરોડ 

103. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કેિરંગ સોસાયટી અંતગર્ત વિર ઠ નાગિરકો અને િદ યાગંો માટેની જોગવાઈ 
વધારીને કેટલા િપયા કરવામા ંઆવી છે - . 9500 કરોડ 

104. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવશે - . 
2500 કરોડ 

105. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંિશિપંગ મતં્રાલય અમદાવાદ નજીક હ પન યગુના કયા મેરીટાઈમ થળે મેરીટાઈમ 
યિુઝયમની થાપના કરશે - લોથલ 

106. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે કેટલા આિકર્ઓલોજીકલ સાઈટસને આદશર્ થળો 
તરીકે ઓન-સાઈટ યિુઝય સ સાથે િવકસાવવામા ંઆવશે – 5 

107. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં પયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે ગજુરાતનીની કઈ આિકર્ઓલોજીકલ સાઈ સને 
આદશર્ થળ તરીકે ઓન-સાઈટ યિુઝય સ સાથે િવકસાવવામા ંઆવશે– ધોળાવીરા 

108. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં પયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે હિરયાણાની કઈ આિકર્ઓલોજીકલ સાઈ સને 
આદશર્ થળ તરીકે ઓન-સાઈટ યિુઝય સ સાથે િવકસાવવામા ંઆવશે – રાખીગઢ  

109. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે ઉ રપ્રદેશની કઈ આિકર્ઓલોજીકલ સાઈ સને 
આદશર્ થળ તરીકે ઓન-સાઈટ યિુઝય સ સાથે િવકસાવવામા ંઆવશે– હ તના રુ 

110. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે આસામની કઈ આિકર્ઓલોજીકલ સાઈ સને આદશર્ 
થળ તરીકે ઓન-સાઈટ યિુઝય સ સાથે િવકસાવવામા ંઆવશે– શીવસાગર 
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111. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપયર્ટન પ્રવિૃ ના પ્રો સાહન માટે તાિમલનાડુની કઈ આિકર્ઓલોજીકલ સાઈ સને 
આદશર્ થળ તરીકે ઓન-સાઈટ યિુઝય સ સાથે િવકસાવવામા ંઆવશે– અ દચ ા રૂ  

112. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપયાર્વરણ અને આબોહવામા ંપિરવતર્નની કામગીરી હાથ ધરવા કેટલા િપયાની 
ફાળવણી કરવામા ંઆવી - . 4400 કરોડ 

113. રા યોએ એક િમિલયનથી વધારે વ તી ધરાવતા શહરેોમા ંયોજનાઓ બનાવી છે અને એના પર અમલ કય  છે 
એમને પ્રો સાહન આપવામા ંઆવશે - વ છ હવા િુનિ ત કરવા માટ 

114. CDRIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - કોઅલશન ફોર ડઝા ટર રસાઇલ ટ ઇ ા ચર 
115. પ્રધાનમતં્રીએ િદ હીમા ંકોની સાથે CDRI શ  કયુર્ં હત ુ ં- સચવાલય 

116. આંતરરા ટ્રીય સૌર ગઠબધંન પછી CDRI પ્રકારની આ કેટલામી પહલે છે - બી  

117. વષર્ 2022મા ંજી-20નુ ંઅ યક્ષપદે કયો દેશ હશે - ભારત 

118. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંવષર્ 2022મા ંજી-20 બેઠકની તૈયારી શ  કરવા કેટલુ ંફંડ ફાળવવામા ંઆવશે - . 
100 કરોડ 

119. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ઉ ર પવૂર્ ભારતના ં રા યોના િવકાસ માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ં
આવશે - . 3049 કરોડ 

120. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કે દ્રશાિસત પ્રદેશ જ મ ુઅને કા મીરના િવકાસ માટે કેટલા િપયાની રકમ પ્રદાન 
કરવામા ંઆવી છે - . 30,757 કરોડ 

121. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં કે દ્રશાિસત પ્રદેશ લ ાખના િવકાસ માટે કેટલા િપયાની રકમ પ્રદાન કરવામા ં
આવી છે - . 5,958 કરોડ 

122. DIGCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડપો ઝટ ઇ યોર સ એ ડ ડટ ગેર ટ  કોપ રશન 
123. DIGCએ િડપોિઝટ વીમા કવરેજ િડપોિઝટર દીઠ . 1 લાખથી વધારીને કેટલા િપયા કરવાની મજૂંરી આપી - . 5 

લાખ 

124. RBI  ારા MSMEના ંઋણ પનુગર્ઠન માટેની તારીખ કયા સધુી લબંાવવામા ંઆવી - 31 માચ, 2021 ધુી 
125. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં િસડબી સાથે સયંકુ્તપણે એિક્ઝમ બેંક ારા કેટલા િપયાની યોજના શ  કરવામા ં

આવી છે - . 1000 કરોડ 
126. કોપ રેટ બો ડમા ંએફપીઆઈ મયાર્દા કેટલા ટકાથી વધારીને કેટલા ટકા કરવામા ંઆવી – 9 થી વધાર ને 15 
127. અગાઉ જાહરે થયેલા નેશનલ ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન પ્રો ક્ સ માટે કેટલા િપયા ફાળવવામા ંઆ યા -  . 103 

લાખ કરોડ 
128. કયુ ંસે ટર આંતરરા ટ્રીય િધરાણનુ ંકે દ્ર તેમજ હાઈ એ ડ ડેટા પ્રોસેિસંગ સે ટર બનવાની સપંણૂર્ ક્ષમતા ધરાવે છે - 

આઇએફએસસી, ગ ટ િસટ (ગાધંીનગર) 
129. િનયમનકારની મજૂંરી સાથે આંતરરા ટ્રીય બજારના ંસહભાગીઓ ારા વેપાર માટે વધારાના ંિવક પ તરીકે કયા થળે 

ઇ ટરનેશનલ બિુલયન એક્સેચ જ થાિપત કરવામા ંઆવશે - ગ ટ િસટ , ગાધંીનગર 
130. સહકારી મડંળીઓ પર કોઈ પણ પ્રકારની ટ/મિુક્ત િવના 22 ટકા કરવેરો ઉપરાતં કેટલા ટકા સરચા  અને કેટલા 

ટકા સેસનો િવક પ પ્રદાન કરવામા ંઆવશે – 10 અને 4 
131. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપ્રાથિમકતા ધરાવતા કે્ષત્રો અને માળખાગત કે્ષત્રોમા ંલઘતુમ 3 વષર્નો લોક-ઇન 

ગાળો ધરાવતા િવદેશી સરકારોના ંસોવેિરયન વે થ ફડંમા ંકયા સમયગાળા અગાઉ કરેલા રોકાણ પર યાજ, િડિવડ ડ 
(લાભાશં) અને મડૂીગત લાભની આવકને કેટલા ટકા કરમિુક્ત આપવામા ંઆવી - 31 માચ, 2024 અને 100 ટકા 

132. અફોડબલ હાઉસ માટે લેવામા ંઆવેલી લોન પર યાજ માટે . 1.5 લાખ સધુીની કરમિુક્તની તારીખ લબંાવીને કયા 
સધુી લબંાવવામા ંઆવી -  31 માચ, 2021 
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133. કઈ યોજનાથી પ્ર યક્ષ કરવેરામા ંકાયદાકીય િવવાદોમા ંઘટાડો થશે -  ‘િવવાદ સે િવ ાસ’ યોજના 
134. ‘િવવાદ સે િવ ાસ’ યોજનાનો લાભ કયા સધુી મળશે - 30 ૂન, 2020 
135. URNનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િુનક ર જ શન નબંર 
136. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંતમામ નવી અને હાલની કઈ સં થાઓને યિુનક રિજ ટે્રશન નબંર આપવામા ંઆવશે 

– ચેિરટી સં થા 
137. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકેટલા વષર્ માટે નવી ચેિરટી સં થાઓ માટે કામચલાઉ ન ધણીને મજૂંરી આપવામા ં

આવશે - ણ 

138. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ઇનવોઇસ મેળવવા ગ્રાહકોને પ્રો સાહન આપવા કઈ િસ ટમનો િવચાર કરવામા ં
આ યો - રોકડ રવોડ િસ ટમ 

139. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ટવેર પર જકાત વેરો કેટલા ટકાથી વધારીને કેટલા ટકા કરવામા ંઆ યો – 25 
અને 35 ટકા  

140. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંફિનર્ચરની ચીજવ તઓુ પર જકાત વેરો કેટલા ટકાથી વધારીને કેટલા ટકા કરવામા ં
આ યો – 20 અને 25 ટકા  

141. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં યઝૂ િપ્ર સ અને ઓ  ંવજન ધરાવતા કોટેડ પેપરની આયાત પર મળૂભતૂ જકાત 
વેરો કેટલા ટકાથી ઘટાડીને કેટલા ટકા કરવામા ંઆ યો – 10 અને 5 ટકા 

142. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકયા ઉપકરણોની આયાત પર 5 ટકા હે થ સેસ લગાવવામા ંઆવશે - તબીબી  
143. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંતબીબી ઉપકરણોની આયાત પર 5 ટકા હે થ સેસ લગાવવામા ંઆવશે તેમા ંકયા 

ઉપકરણોને સામેલ કરાયા નથી - બીસીડ માથંી આયાત થતા ંઉપકરણો 
144. અ યારે ભારત દુિનયામા ંકેટલામ ુસૌથી મોટંુ અથર્તતં્ર છે - પાચં ુ ં
145. ભારતીય અથર્તતં્રની વષર્ 2014થી વષર્ 2019 દરિમયાન સરેરાશ વિૃ  કેટલા ટકા રહી - 7.4 ટકા 
146. ભારતીય અથર્તતં્રની વષર્ 2014થી વષર્ 2019 દરિમયાન સરેરાશ વિૃ  7.4 ટકા રહી તેમા ંમ ઘવારીનો સરેરાશ દર 

કેટલા ટકા હતો - 4.5 ટકા 
147. ભારતમા ંવષર્ 2006થી વષર્ 2016 દરિમયાન કેટલા લોકો ગરીબી રેખામાથંી બહાર આ યા ંહતા ં- 271 િમ લયન 

148. વષર્ 2014થી વષર્ 2019 દરિમયાન ભારતનુ ંપ્ર યક્ષ િવદેશી રોકાણ (એફડીઆઇ) વધીને કેટલુ ંથયુ ં - 284 અબજ 
ડોલર  

149. વષર્ 2009થી વષર્ 2014 દરિમયાન ભારતનુ ંપ્ર યક્ષ િવદેશી રોકાણ (એફડીઆઇ) કેટલુ ંથયુ ંહત ુ ં- 190 અબજ ડોલર 
150. માચર્, 2019 સધુીમા ંભારત સરકારનુ ંઋણ જીડીપીમા ંઘટીને કેટલા ટકા થયુ ંહત ુ ં- 48.7 ટકા 
151. માચર્, 2014 સધુીમા ંભારત સરકારનુ ંઋણ જીડીપીમા ંકેટલા ટકા હત ુ ં- 52.2 ટકા 
152. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકે દ્ર સરકારે દેશમા ંગજુરાત મોડલની કઈ બે યિુનવિસર્ટી થાપવાનુ ંનક્કી કયુર્ં છે - 

ફોર સક સાય સ િુનવિસટ  અને ર ા શ ત િુનવિસટ  

153. કઈ યિુનવિસર્ટી થાપવાથી દેશના અ ય રા યોમા ંઆતકંવાદ અને ઘસૂણખોરી તથા સાઈબર ક્રાઈમ નાથવામા ંમદદ 
મળશે તેવુ ંમાનવામા ંઆવે છે - ફોર સક સાય સ િુનવિસટ  અને ર ા શ ત િુનવિસટ  

154. ગજુરાતમા ંકયા થળે અંડર વોટર યિુઝયમ બનાવવા માટે મજૂંરી અપાઈ ચકૂી છે - ારકા  
155. લોથલના પરૂાત વીય અવશેષો કયા ગામ પાસે બે િકલોમીટર દૂર આ  પણ ભ ય ભતૂકાળની સાક્ષી પરૂતા ઉપલ ધ 

છે - સરગવાલા ગામ, તા. ધોળકા, િજ.અમદાવાદ 

156. અમદાવાદ િજ લાના સરગવાલા ગામ પાસે બે િકલોમીટર દૂર લોથલના પરૂાત વીય અવશેષો મળી આ યા હતા તેનુ ં
ઉ ખનન કોની આગેવાનીમા ંકરવામા ંઆ યુ ંહત ુ- ો.એસ.આર.રાવ 
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157. પ્રો.એસ.આર.રાવના આગેવાનીમા ં કયા વષર્મા ં અમદાવાદ િજ લાના સરગવાલા ગામ પાસે બે િકલોમીટર દૂર 
ઉ ખનન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ - ઈ.સ.1955-62  

158. અમદાવાદ િજ લાના સરગવાલા ગામ પ્રો.એસ.આર.રાવના આગેવાનીમા ં ઈ.સ.1955-62મા ં કરેલા ઉ ખનન 
દરિમયાન કેટલા વષ  જૂની હ પન સં કૃિતના લોથલ બદંર ગામે અવશેષો મ યા હતા - આશર ઈ.સ. વૂ 2500-

1900   
159. અમદાવાદ િજ લાના સરગવાલા ગામમા ં થયલેા ઉ ખનન વેળાએ હ પન સં કૃિતના લોથલ બદંર ગામે કયા 

અવશેષો મ યા હતા - કોટ એટલે ક લો અને નગર 

160. કે દ્રીય બ ટમા ંકયા િજ લામા ંઆવેલા ધોળાવીરાને આિકર્યોલોજીકલ સાઈટ તરીકે િરડેવલપ કરવાની જાહરેાત કરી 
છે – ક છ 

161. ક છના ભચાઉ તાલકુાના ખિડરબેટ િવ તારમા ંઆવેલ ુકય ુ થળ પ્રાચીન મહાનગર સં કૃિતનુ ંલુ તપ્રાય નગર છે - 
ધોળાવીરા 

162. ધોળાવીરા સં કૃિત કેટલા વષર્ જૂની હોવાનો અંદાજ છે - પાચં હ ર  
163. પાચં હજાર વષર્ પહલેા ધોળાવીરા મહાનગરમા ંકેટલા લોકો રહતેા હોવાન ુઅનમુાન છે - લગભગ પચાસ હ ર  
164. પાચં હજાર વષર્ પવૂેર્ ધોળાવીરા મહાનગર તેની કઈ યવ થા માટે િવખ્યાત હત ુ- પાણીની યવ થા, રાજમહલ ક 

ાતંના મહલની રચના, લોકોની રહણી કરણી   
165. ક છના લોકો ધોળાવીરાને કયા નામે ઓળખે છે - કોટડો ક કોટડા ટબા તર ક  
166. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંિદ હી-મુબંઈ એક્સપે્રસ-વેની કામગીરી કયા વષર્ સધુીમા ંપરુી કરવાની જાહરેાત કરી 

છે – વષ-2023 ધુી  
167. િદ હી-મુબંઈ એક્સપે્રસ-વેના કારણે િદ હી-મુબંઈ શહરે વ ચેનુ ંઅંતર કેટલા િક.મી. કપાઈ જશે - 280 ક.મી. 
168. િદ હી-મુબંઈ એક્સપે્રસ-વેના કારણે િદ હી-મુબંઈ શહરે વ ચેનુ ંઅંતર 280 િક.મી. કપાઈ જવાને કારણે કારમા ંફક્ત 

કેટલા કલાકમા ંઆ અંતર કાપી શકાશે - 12 કલાક  
169. િદ હી-મુબંઈ એક્સપે્રસ-વે માટે કુલ કેટલા કો ટ્રાક્ટ આપી દેવાયા છે - 60માથંી 32   
170. િદ હી-મુબંઈ એક્સપે્રસ-વે કયાથંી શ  થઈ કયા સધુી જશે - ુ ુ ામ ન ક સોહનાથી શ  થઈ ુબંઈ  
171. US ારા િવ ના વધ ુ કેટલા અને કયા દેશોના ઈિમગ્ર સ પર પ્રિતબધં લગા યો -  6 દશો તથા નાઈઝ રયા, 

ઈ ર યા, તા ઝાિનયા, દુાન (દ ણ આ કન દશ),  કગ તાન અને યાનમાર  
172. US ારા િવ ના વધ ુ 6 દેશોના ઈિમગ્ર સ પર પ્રિતબધં લગા યો તેનો અમલ કયારથી શ  થશે– 22 ફ આુર -

2020 

173. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંUS ારા િવ ના વધ ુ 6 દેશોના ઈિમગ્ર સ પર પ્રિતબધં લગા યો એ અગાઉ કયા દેશો પર 
પ્રિતબધં લગા યો છે - ઈરાન,  િસર યા, યમન, વેને એલા અને ઉ ર કો રયા  

174. ટેિનસ ઓ ટે્રિલયન ઓપન-૨૦૨૦નુ ંઆયોજન ક્યા ંકરવામા ંઆ ય ુ– મેલબોન  (ઓ લયા)    
175. ટેિનસ ઓ ટે્રિલયન ઓપન-૨૦૨૦ વષર્નુ ંપ્રથમ મિહલા િસગ સ ગ્રા ડ લેમ િવ તા ખેલાડી અને દેશ જણાવો - 

સો ફયા કિનન – USA 

176. ટેિનસ ઓ ટે્રિલયન ઓપન-૨૦૨૦ વષર્નુ ંપ્રથમ મિહલા િસગ સ ગ્રા ડ લેમના ઉપિવ તા ખેલાડી અને દેશ જણાવો 
- ગા બન ુ ુ ુઝાન – પેન  

177. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંભારતીય પેરાિલિ પક સિમિતના નવા પ્રમખુ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - પેરા લ પક 
ખેલાડ  દ પા મલક 

178. ૧ ફે આુરીને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે - ભારતીય તટ ર ક દવસ  
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179. ગાધંીનગર ખાતે ૪૪મા ંતટરક્ષક થાપના િદવસની ઉજવણી કોની ઉપિ થિતમા ંયોજાઈ - રા યપાલ ી આચાય 
દવ ત   

180. ભારતીય તટ રક્ષક િદવસનુ ંસતૂ્ર જણાવો – વયમં ર ામ 

181. આકિ મક દિરયાઈ સશંોધન અને બચવા માટેનો હે પલાઈન નબંર જણાવો - 1554 

182. ભારતીય તટ રક્ષક દળનુ ંદિક્ષણ પિ મનુ ંવડુમથક જણાવો - ગાધંીનગર  
183. તારી આંખનો અફીણી ગીતના રચનકાર કિવ વેણીભાઇ પરુોિહતનો જ મિદવસ જણાવો - 1 ફ આુર - 1918 

184. ગજુરાતનો  ચાલ ુવષર્નો  ઔ ોિગક િવકાસદર  કેટલા ટકા રહવેાનો અંદાજ છે - 9.5% 
185. ગજુરાતે વષર્ 2019-20ના પ્રથમ છ માસમા ંકેટલા કરોડનુ ંFDI  મેળ યુ ં છે-  . 24  હ ર કરોડ 
186. સમગ્ર દેશમા ંશ  કરાયેલ 150 ટાટર્ અપમા ંગજુરાત  કેટલા ટકા િહ સા  સાથે  નબંર વન છે- 43% 
187. એ લોયમે ટ એક્સચે જમા ંકેટલા ટકા િહ સા સાથે ગજુરાત દેશનુ ંઅગ્રણી રા ય ર ુ ંછે - 81% 
188. છે લા ત્રણ વષર્  દરિમયાન સમગ્ર દેશના . 5.47 લાખ કરોડના મ ૂ યના કુલ  પ્રો ક્ટ સામે ગજુરાતમા ંકરોડના  

ઇ વે ટમે ટ પ્રો ક્ટ થાપવામા ંઆ યા છે- . 1.09 લાખ કરોડ 
189. નાણાકીય વષર્ 2018-19મા ંભારતની કુલ િનકાસમા ંગજુરાતનો િહ સો કેટલા ટકા હતો- 20.4% 
190. નોવેલ કોરોના વાયરસનુ ંચીન બહાર કયા દેશમા ંપ્રથમ મ ૃ ય ુન ધાયુ ં- ફલીપાઇ સ 
191. યઝૂીલે ડનો હાઈટવોશ કરીને િક્રકેટમા ંT-20  સીરીઝ જીતનાર િવ નો પ્રથમ દેશ-  ભારત 
192. T-20 િક્રકેટમા ંસૌથી વધ ુમેડન ઓવર નાખનાર િવ નો પ્રથમ બોલર અને દેશ જણાવો- જસ ીત મુરાહ અને   

ભારત 
193. ઓ ટે્રિલયન ઓપન-2020 પરુુષ િસંગ સ િવ તા  અને દેશ જણાવો-  નોવાક જોકોિવચ અને સબયા 
194. ઓ ટે્રિલયન ઓપન-2020 પરુુષ િસંગ સ  હરીફ  અને દેશ જણાવો- ડોિમિનક થીએમ  અને ઓ યા 
195. આઠમી વખત ઓ ટે્રિલયન ઓપન િવ તા અને તેનો દેશ જણાવો- નોવાક જોકોિવચ અને સબયા 
196. થાઈલે ડ ITF -2020 િસંગ સ અને ડબ સ િવ તા િખલાડીનુ ંનામ જણાવો- જુરાતી કતા રના 
197. ITFનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ટરનેશનલ ટિનસ ફડરશન 
198. િવ મા ં2 ફે આુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે-  વ ડ વેટલે ડ ડ (જળ લાિવત દવસ) 
199. વ ડર્ વેટલે ડ ડે-2020ની થીમ જણાવો- વેટલે ડ એ ડ બાયોડાઈવિસટ  
200. ભારતમા ંકુલ કેટલા િવ તારોને વૈિ ક તરે 'રામસર સાઈટ' તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે- 26 
201. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કયા સરોવરને રામસર સાઇટ-  વેટલે ડનો દર જો અપાયો છે-  નળ સરોવર 
202. ભારતના પ્રથમ મિહલા મતં્રી રાજકુમારી અમતૃ કૌરનો જ મિદવસ જણાવો- 02/02/1889 
203. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા CBICના ચેરમેન પદે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે- અજત ુમાર 
204. CBICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- સે લ બોડ ઓફ ઇનડાયર ટ ટ સસ એ ડ ક ટ સ 
205. સામાિજક બદલાવના હતેથુી કયા અખબાર ગપૃ ારા  પોનર્ સાઈ સ પર પ્રિતબધં મકૂવાનનુ ંઅિભયાન  શ  કરાયુ ં 

છે-  ભા કર પુ 
206. તા તરમા ંઇંગ્લે ડમા ંકેટલામો બા ટા એવોડર્ઝ- 2020  કાયર્ક્રમ યોજાયો- 73મો 
207. બા ટા એવોડર્ઝ -2020મા ં સૌથી વધ ુસાત વખત એવોડર્ િવ તા િફ મ- 1917 
208. બા ટા એવોડર્ઝ-2020મા ંસૌથી વધ ુસાત એવોડર્ િવ તા િફ મ 1917 કયા િવષય પર આધાિરત છે- થમ િવ  ુ   

પર આધા રત 
209. BAFTAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ટશ એકડમી ઓફ ફ મ એ ડ ટલિવઝન આટસ 
210. બા ટા એવોડર્ઝ-2020મા ંબે ટ એક્ટર અને બે ટ િહરોઈનનો એવોડર્ કોને અપાયો - કવન  ફિન સ અને રની  

ઝેલવેગર 
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211. અંડર-19 વ ડર્ કપ-2020મા ભારતે કેટલી વખત  ફાઈનલમા ંપ્રવેશ  મળે યો છે- 7 
212. અંડર-19 િક્રકેટ વ ડર્ કપ-2020 કયા દેશમા ંયોજાયો-  દ ણ આ કા 
213. આગામી વષર્ 2020-21થી ગજુરાતની તમામ શાળાઓમા ંસીબીએસસી પેટનૅથી નવુ ંશૈક્ષિણક વષર્ ક્યારે શ  થશે-  

એિ લ 2020થી 
214. તા તર  ફે આુરીમા ં11મો  િડફે સ  એક્સપો -2020  ક્યા ંયોજાયો-  લખનઉ, ઉ ર દશ 
215. 11મા િડફે સ એક્સપો-2020ના મખુ્ય િવદેશી અિતિથનુ ંનામ જણાવો- થાઇલડના વડા ધાન ી નુ ચાન 
216. 11મા િડફે સ  એક્સપો -2020મા ં કેટલા દેશોએ ભાગ લીધો- 70 
217. 11મા િડફે સ  એક્સપો -2020ની  થીમ જણાવો- "ભારત એક ઉભર  ુ ડફ સ મે ફુ ચ રગ હબ" 
218. આગામી પાચં વષર્મા ંકેટલા શ ો વેચવાનો ભારતનો લ યાકં છે - પાચં બલયન ડોલર 
219. તા તરમા ંપાડોશી દેશ માલદીવ સાથે ભારતે બનેં દેશના િવકાસ માટે કયા કે્ષત્રમા ંકરાર કયાર્-  વાસન 
220. એિશયાનો સૌથી નાનો દેશ કયો - માલદ વ 
221. માલદીવની રાજધાની જણાવો- માલે 
222. માલદીવે પોતાના દેશનુ ંકયુ ંસવ ચ સ માન તા તરમા ંકોણે એનાયત કયુર્ં હત ુ-ં િનશાન  ઈ ુ દન અને  

વડા ધાન નર  મોદ  
223. 4 ફે આુરી 1670 કયા એક મરાઠા સેનાપિતની  પુ યિતિથ હતી- તા હા  માલ રુ 
224. મરાઠી ભાષામા'ં ગઢ આલા પણ િસંહ ગેલા' આ કહવેત કોના માટે પડી હતી- તા હા   માલ રુ 
225. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા બેિ કંગ રેગ્યલુેશન એકટમા ંસધુારાને મજૂંરી આપવાથી હવે અંદા  કેટલી સહકારી  

બેંકોનુ ંિનયતં્રણ RBIને સ પવામા ંઆવશે- 1540 
226. ભારત અને ીલકંા વ ચે આંતર રા ટ્રીય ઉડાનો શ  કરી શકાય તે હતેથુી એલાય સ એરની કયામાથંી  કે દ્રીય  

કેિબનેટ ારા િવઘટનની મજૂરી અપાઈ- એર ઇ ડયા 
227. મહારા ટ્રના દહાણ ુનજીક કયા થળે િપયા 65,544 કરોડના ખચેર્ િનમાર્ણની કે દ્રીય કેિબનેટ ારા મજૂંરી અપાઈ-   

વાઘવાન 
228. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા દેશના કયા કયા  શહરેોની IIITને ઇિ ટટયટૂ ઓફ નેશનલ ઈ પોટર્ સનો દર જો  

અપાયો એટલે કે તેને PPP મોડેલથી  િવકિસત કરાશે- રુત, ભોપાલ ભાગલ રુ, અગરતલા  અને રાય રુ 
229. IIITનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ડયન ઇ ટટ ટૂ ઓફ ઇ ફોમશન ટકનોલો  
230. તા તરમા ંઆગામી તા. 10થી 14 ફે આુરી 2020  દરિમયાન  પશ ુરોગો ઉપર સશંોધન માટે વૈિ ક કક્ષાની 'વન  

હે થ પોિ ટ્ર હબ- આંતરરા ટ્રીય પિરષદ-2020' ક્યા ંયોજાશે-  અમદાવાદ 
231. વૈિ ક કક્ષાની 'વન હે થ પોિ ટ્ર હબ-આંતરરા ટ્રીય પિરષદ-2020'મા ંભારત સિહત  કેટલા દેશોના પશ ુિન ણાતો  

ભાગ લેશે- 08 
232. સાઈબીિરયન યાયાવર પક્ષીઓ ઉપર વૈિ ક સશંોધનના હતેથુી  યનુાઇટેડ નશે સ ારા  કેટલામી 'COP CMS- 

2020' તારીખ 15 થી 22  ફે આુરી 2020 દરિમયાન ક્યા ંયોજાશે- 13મી  અને  મહા મા મં દર, ગાધંીનગર 
233. COP CMSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON  

MIGRATORY SPECIES 
234. કે દ્ર સરકાર ારા IIIT  સદંભેર્ કયા  િબલને તા તરમા ંમજૂંરી આપવામા ંઆવી છે- IIIT LAWS BILL-2020 
235. CAA કાયદાના િવરોધમા ંતા તરમા ંકયા રા ય ારા િવધાનસભામા ંઠરાવ પસાર કરવામા ંઆ યો છે-  મ ય દશ 
236. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા અપાયેલી મજૂંરી સદંભેર્ તા.5 ફે આુરી -2020ના રોજ અયો યામા ંરામ મિંદર બનાવવા કયા  

ટ્ર ટની જાહરેાત  વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા લોકસભામા ંકરવામા ંઆવી- ી રામ જ મ િૂમ તીથ ે   ટ 
237. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્ ક્ષેત્ર ટ્ર ટમા ંકુલ કેટલા ટ્ર ટીઓ- સ યોની િનમણકૂ કરાઈ- 15 (8-કાયમી અને 7 નામાં કત) 
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238. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્ ક્ષેત્ર  ટ્ર ટમા ં અનસુિૂચત જાિત(SC)માથંી  કેટલા સ ય કાયમી રહશેે- 01 
239. કે દ્ર સરકાર ારા અયો યામા ંરામમિંદર માટે કેટલી જમીન સપંાદન કરવામા ંઆવી છે- 67.703  એકર 
240. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્ ક્ષેત્ર  ટ્ર ટની મખુ્ય કચેરી ક્યા ંરહશેે-  ેટર કલાશ, દ હ  
241. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્ ક્ષેત્ર  ટ્ર ટના સ યોના તા.5  ફે આુરી 2020ની  િ થિતએ નામ જણાવો- ક. પરાશરન,  

જગદ ુ ુ શકંરાચાય વામી વા દુવાનદં સર વતી  મહારાજ, જગદ ુ  માધવાચાય િવ  સ તીથ  મહારાજ,  
વામી ગોિવદ દવગર  મહારાજ,  િવમલે  મોહન તાપ િમ ા,  ડો. અિનલ િમ , કામે ર ચૌપાલ, મહંત  
દને ાસ  

242. મિુ લમોને મિ જદ માટે અયો યાથી કેટલા િક.મી. દુર  કયા થળે કેટલી જમીન ફાળવવામા ંઆવી છે- 22, રૌનાહ    
અને 5 એકર 

243. સુ ી  વકફ બોડર્  ારા પાચં એકર જમીનના  વહીવટ માટે કયા ટ્ર ટની રચના કરાશે- ઈ ડો ઈ લાિમક ક ચર ટ 
244. ભારતમા ંપ્રવેશતા તીડની ચેતવણી માટે 'તીડ  ચેતવણી સગંઠન' ક્યા ંઆવેલુ ંછે- જોધ રુ (રાજ થાન) 
245. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા વષર્ 2017-18મા ં ભારતનો  બેકારીનો દર કેટલા ટકા જાહરે કરાયો- 6.1% 
246. તા તરમા ંમખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીના હ તે ક્યા શહરેમા ંખાણી-પાણી માટે  મોડર્ન  હાઇ િનક  'હે પી  

ટ્રીટ'નુ ંલોકાપર્ણ કરાયુ-ં  લો ગાડન,અમદાવાદ 
247. આરબીઆઈ ારા 6 ફે આુરી 2020ની  આિથર્ક સમીક્ષા બેઠકમા ં રેપો રેટ, િરવસર્ રેપો રેટ,MSF  અને બેંક રેટ  

કેટલા ટકા યથાવત રખાયો- અ ુ મે 5.15%,4.90%,5.40%  અને 5.40% 
248. આરબીઆઈ ારા તા તરમા ંવષર્ 2020- 21 માટે  ભારતનો GDP ગ્રોથ રેટ  કેટલા ટકા રહવેાનો અંદાજ અપાયો  

છે- 6.0% 
249. આયકર િવભાગ ારા ટેકસની સરળ ગણતરી કરવાના હતેથુી તા તરમા ંકય ુકે લુેટર -પોટર્લ લો ચ કયુર્ં-  ઈ- 

ક લેુટર 
250. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંદેશની સૌથી સલામત સવારીનો  'રોડ સે ટી એવોડર્ ' કયા રા યને  અપાયો-  જુરાત  

એસ ટ  િનગમ 
251. ગજુરાતમા ં1 લાખ  િકલોમીટરે  દેશનો સૌથી ઓછો  અક માત રેટ  કેટલા ટકા છે- 0.06% 
252. તા તરમા ંકયા દેશના કયા રા ટ્રપ્રમખુને  મહાિભયોગની પ્રિક્રયામાથંી મકુ્ત જાહરે કરાયા-  અમે રકા,  ડોના ડ પ 
253. ફે આુરી 2020મા ં પેસ ટેશનમા-ંઅવકાશમા ંસૌથી વધ ુવખત કેટલા િદવસ રહવેાનો  રેકોડર્ કઈ પ્રથમ મિહલા  

ારા બનાવવામા ંઆ યો  અવકાશયાત્રી તા તરમા ંપ ૃ વી પર પરત ફયાર્- 328  દવસ  અને  અમે રકન –  
ટ ના  કોચ(નાસા) 

254. રા ટ્ર કિવ અને દાદાસાહબે ફાળકે એવોડર્થી સ માિનત કિવ પ્રદીપનો જ મ િદવસ જણાવો - 6 ફ આુર  1915 
255. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત કેટલા શહરેોને િસ ટર સીટી તરીકે િવકસાવવાની  યોજના  

જાહરે કરી છે- 20 
256. કે દ્ર સરકારના માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત  માટર્ િસટી ારા  ઓછો રે ક ધરાવતા શહરેને િવકસાવવાના પ્રો ક્ટને  

કયુ ંનામ અપાયુ ંછે -િસ ટર િસટ  
257. વતર્માન માટર્ િસટી ારા િસ ટર િસટીને કેટલા િદવસમા ંરે ક સધુારવાની ચેલે જ અપાઈ છે-100 દવસ 
258. કે દ્ર સરકારના  માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત  િસ ટર િસટી માટે  ગજુરાતના કયા કયા શહરેોને કયા શહરેોની  

જવાબદારી સ પાઈ છે- અમદાવાદને ચદં ગઢ, રુતને સહરાન રુ અને  વડોદરાને રુાદાબાદ. 
259. કે દ્ર સરકારના માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત  િવિવધ શહરેોને  િસ ટર િસટી તરીકે િવકસાવવા  કઈ પ િત નક્કી  

કરાઈ છે-  પાટનગરને બી  પાટનગર, પહાડ  શહરને પહાડ  શહર, તટ યને તટ ય, ઔ ોગકને  ઔ ોગક  
તેમજ  િશ ણ, વા ય તથા ધાિમક- વાસન માટ ણીતા શહરોને  તેવા શહરો તર ક. 
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260. ફે આુરી 2020મા ં40મી નેશનલ ટીમ  ચેસ ચેિ પયનિશપ-2020નો કયા શહરેમા ંપ્રારંભ થયો-  અમદાવાદ 
261. 18મી  નેશનલ ટીમ ચેસ ચેિ પયનિશપ ફોર િવમેન- 2020  તા તરમા ંક્યા ંયોજાઈ-  અમદાવાદ 
262. તા તર 7-8 ફે આુરી- 2020મા ંગજુરાતમા ંકયા બે થાનો ઉપર િવદેશી પક્ષીઓની ગણતરીનો પ્રારંભ થયો- થોળ   

અને નળ સરોવર 
263. ગજુરાતમા ં િવદેશી પક્ષીઓની ગણતરી કયા િવભાગ ારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે -વન િવભાગ 
264.  ગજુરાતમા ંથોળ અને નળ સરોવર પક્ષી અભયાર ય કયા િજ લામા ંઆવેલા છે-  મહસાણા અને અમદાવાદ 
265. તા તરમા ં પવૂર્ મખુ્ય યાયમિૂતર્ના હ તે ' ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019' નુ ંકઈ યિુનવિસર્ટીમાથંી િવમોચન  

કરવામા ંઆ યુ-ં જુરાત નેશનલ લો િુનવિસટ -ગાધંીનગર 
266. ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019 મજુબ સમગ્ર દેશમા ં યાય આપવામા ંપ્રથમ રા ય-  મહારા  
267. ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019 મજુબ સમગ્ર દેશમા ં યાય આપવામા ંગજુરાતનો ક્રમ જણાવો- 8મો 
268. ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019મા ં યાય કરવા માટે આવ યક કયા ચાર આધાર તભંો નક્કી કરાયા છે-  પોલીસ,  

યાયતં , લ અને કા નૂી સહાય 
269. ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019 મજુબ ગજુરાત યાયતતં્ર  કે્ષતે્ર  અને કાનનૂી સહાયમા ંદેશમા ંકયો ક્રમ ધરાવે છે-   

સાતમો અને છ ો 
270. ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019 મજુબ યાય કરવાની ક્ષમતા  અંગેના રેિ કંગમા ં એક કરોડ થી વધ ુવ તી ધરાવતા  

શહરેોમા ંમહારા ટ્ર બાદ કયા રા યો બીજા,ત્રીજા,ચોથા અને પાચંમા ક્રમ ેઆવે છે- કરળ, તિમલના ુ, પં બ અને 
હ રયાણા 

271. ઇિ ડયા જિ ટસ િરપોટર્- 2019 મજુબ યાય આપવામા ં૧ કરોડથી ઓછી વ તી ધરાવતા શહરેોમા ંકયુ ંરા ય   
અગે્રસર છે-  ગોવા 

272. ફે આુરી- 2029મા ં ીલકંાના કયા વડાપ્રધાન ભારત પ્રવાસે હતા-  મ હદા રાજપ ે 
273. ભારતના વડાપ્રધાન અને ીલકંાના વડાપ્રધાન વ ચે નવી િદ હીમા ંકયા થળે  િ પક્ષી રાજ ારી સબંધંો અંગે બેઠક  

યોજાઇ હતી- હદરાબાદ હાઉસ 
274. ફે આુરી -2029મા ંચીન ારા કોરોના વાઈરસને હગંામી ધોરણે કયુ ંનામ અપાયુ-ં  નોવેલ  કોરોના વાયરસ  

યમુોિનયા- NCP 
275. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારમા ંસીબીઆઈના િડરેક્ટર પદે કયા ગજુરાતી આઈપીએસની િનમણકૂ કરાઈ-મનોજ શશીધરન 
276. ભારતના પ્રથમ મિહલા જ્ઞાનપીઠ ફોટા િવ તાનુ ંનામ જણાવો-  આશા ણૂા દવી 
277. આશાપણૂાર્ દેવીનો જ મિદવસ જણાવો- 8  ફ આુર  1995 
278. ફે આુરી 2020મા ં અંડર-19 િક્રકેટ વ ડર્ કપ િવ તા દેશ-  બાં લાદશ 
279. અંડર-19  િક્રકેટ વ ડર્ કપ -2020 ક્યા ંયોજાયો-  દ ણ આ કા 
280. બાગં્લાદેશ કુલ કેટલા વખત અંડર-19 િક્રકેટ વ ડર્ કપ િવ તા થયો છે-01 
281. અંડર-19  િક્રકેટ વ ડર્ કપ -2020   હિરફ દેશનુ ંનામ જણાવો-  ભારત 
282. અંડર-19  િક્રકેટ વ ડર્ કપ -2020  િવ તા બાગં્લાદેશ િવ નો કયા નબંરનો દેશ છે- 07 
283. સૌરા ટ્રના  દિરયામાથંી છે લા 15 વષર્મા ં અંદા  કેટલી  હલે શાકર્ને બચાવવાઈ- 781 
284. કે દ્ર સરકાર ારા હલે શાકૅને  કયા વષર્થી િશડયલુ એકની સિૂચમા ંમકૂીને તેના િશકાર ઉપર પ્રિતબધં ફરમા યો છે-  

વષ 2001 
285. ગજુરાતમા ંદિરયાઈ માછીમારોને  માછીમારી  દરિમયાન હલે શાકૅને  બચાવવાના કારણે જાળને થતુ ંનકુસાન પેટે  

કયા િવભાગ ારા વળતર આપવામા ંઆવે છે-25000/-  અને વન િવભાગ 
286. ગજુરાતમા ં હલે શાકૅ  અ ય કયા નામે ઓળખાય છે- બેરલ  માછલી 
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287. કે દ્ર સરકારના અહવેાલ મજુબ વષર્ 2016 - 2020 દરિમયાન  પ્રધાનમતં્રી કૌશ ય િવકાસ યોજના  અંતગર્ત અંદા   
કેટલા  યવુાનોને તાલીમ અને રોજગારી અપાઇ- 73 લાખ 47હજાર  અને  રોજગારી- 16 લાખ 61હ ર 

288. PMKVY  અંતગર્ત સૌથી વધ ુ તાલીમ આપવામા ંઅગે્રસર રા ય- ઉ ર દશ 
289. પ ી િગિરરાજ િકશોરનુ ંકે્ષત્ર જણાવો મનુ ંતા તરમા ંકાનપરુ ખાતે અવસાન થયુ-ં  સા હ યકાર 
290. ફોરે ટ સરવે ઓફ ઇિ ડયા- 2019 ના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ં કયા િજ લામા ંચેરના વકૃ્ષોના િવ તારમા ંસૌથી વધ ુ 

વધારો ન ધાયો છે-  મનગર 
291. ફોરે ટ સરવે ઓફ ઇિ ડયા- 2019 ના અહવેાલ મજુબ  ગજુરાતના જામનગર  િજ લામા ંચેર  વન િવ તારમા ંકેટલો  

વધારો થયો છે- 45.50 ચોરસ કલોમીટર 
292. ફોરે ટ સરવે ઓફ ઇિ ડયા- 2019ના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ં ચેર  વન િવ તારમા ં કેટલો વધારો થયો છે-54  

ચોરસ કલોમીટર 
293. ભારતમા ંપિ મ બગંાળ બાદ ચેરના સૌથી વધ ુવનો ક્યા ંરા યમા ંછે-  જુરાત 
294. ભારતમા ંકુલ ચેર વન િવ તારના   અંદા  કેટલા ટકા ભાગ  ગજુરાતમા ંઆવેલો છે-  ચોથો ભાગ 
295. કયા શહરેમા ંકાયર્રત  સં થા ારા  દર કેટલા વષેર્ 'ફોરે ટ સરવે ઓફ ઇિ ડયા'  અહવેાલ રજૂ કરવામા ંઆવે છે-   

દહરા ૂન  અને  દર બે વષ 
296. તા તરમા ંપાિક તાનના કયા િવ તારમા ંઆવેલુ ં200 વષર્ જૂન ુ ંિહ દુ મિંદર િહ દુઓને પરત અપાયુ-ં લોન   

જ લો, બ ુચ તાન 
297. ફે આુરી 2020મા ંઓગેર્નાઈઝેશન ઓફ ઈ લાિમક કોઓપરેશન-2020ની બેઠક યોજાઇ હતી- ાહ (સાઉદ  અરબયા) 
298. ઓગેર્નાઈઝેશન ઓફ ઈ લાિમક કોઓપરેશનમા ંકુલ કેટલા ઈ લાિમક દેશો છે- 57 
299. ઓગેર્નાઈઝેશન ઓફ ઈ લાિમક કોઓપરેશનનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે- ાહ 
300. ગજુરાતના પહલેા મિહલા અનુ નાતકનુ ંનામ જણાવો-  િવનો દની નીલકંઠ 
301. સાિહ યકાર િવનોિદની નીલકંઠનો જ મિદવસ જણાવો- 09 ફ આુર  1907 
302. ગજુરાતના પ્રથમ ગેરક ગે્રસી મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો – બા ભુાઈ જસાભાઈ પટલ  
303. ગજુરાતના પ્રથમ ગેરક ગે્રસી મખુ્યમતં્રી બાબભુાઈ જસાભાઈ પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો -  9 ફ આુર  1911 
304. SC- ST  એક્ટમા ંતપાસ કયાર્ િવના જ ધરપકડ કરી શકાશે તેઓ મહ વનો ચકુાદો તા તરમા ં10  ફે આુરી  

2020મા ંકઈ કોટર્ ારા અપાયો-  ુ ીમ કોટ 
305. SC-ST સદંભર્મા ંકયા એક્ટમા ંબધંારણીય યોગ્યતાને પડકારથી અરજીને સપુ્રીમ કોટર્ ારા ફગાવી હતી- SC-ST(  

અ યાચાર િનવારણ) કાયદો-2018 
306. SC- ST  એક્ટમા ંતપાસ કયાર્ િવના જ ધરપકડ કરી શકાશે  તેઓ મહ વનો ચકુાદો  તા તરમા ં  સપુ્રીમ કોટર્ની  

કયા ત્રણ જજની બે ચે આ યો-  અ ુણ િમ ા,િવનીત શરણ અને રિવ  ભ (2 િવ ુ  1 મત) 
307. CMS COP-13:2020ની થીમ જણાવો- " થાનાતં રત  િતઓ હની જોડ છે અને અમે તેમ ુ ંઘરમા ં વાગત  

કર એ છ એ" 
308. CMS COP-13:2020નો લોગો  કયા બાબતથી પે્રિરત છે-  દ ણ ભારતના પરંપરાગત  આટ ફોમ-' કોલામ' 
309. 'કોલામ' આટર્ ફોમર્નો  ઉપયોગ ભારતમા ંકઈ થળાતંર પ્રજાિતઓ દશાર્વવા માટે કરવામા ંઆવ ેછે- અ રુ ફા કન,  

હ પ બેક હલ  અને દ રયાઈ કાચબા 
310. પયાર્વરણીય સિંધના સરંક્ષણ પર થળાતંર પ્રજાિતઓના રક્ષણ માટે ભારતને યજમાન તરીકે આગામી કેટલા વષર્  

માટે પ્રમખુ તરીકે િનમણકૂ અપાઈ- ણ વષૅ 
311. ભારત સરકાર ારા કયા વષર્થી થળાતંિરત વ યપ્રાણીઓના સરંક્ષણ (CMS)  સમેંલન ઉપર હ તાક્ષર કરેલા છે-  

1983 
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312. ભારત સરકારે કઈ  સાત થળાતંિરત જાિતઓની સરંક્ષણ અને બચાવ માટે યોજના તૈયાર કરી છે મખુ્ય વે  કઈ કઈ  
જાિતઓ છે-  ુગ ગ, હલ શાક  અને સ ુ ી કાચબાની બે િતઓ 

313. CMS COP-13:2020મા ંઅંદા  કેટલા દેશોના પ્રિતિનિધઓ ભાગ લેશે- 130 
314. CMS COP-13:2020નો  મે કોટ  અને તેનુ ંમહ વ જણાવો- "ગબી-ધ  ેટ  ઇ ડયન  બ ટાડ" - ગભંીર ર તે ુ ત  

થતી િત  ને વ ય ાણી સરં ણ અિધિનયમ 1972 તગત સવ ચ સરં ણનો  દર જો અપાયો છે 
315. સે ટ્રલ એિશયન  લાય વે (CAF)  એટલે શુ-ં CAF    આકટ ્ અને  ભારતીય મહાસાગર વ ચેના  ે ને  

આવર  લેતા ખુ પ ી લાય વે  નેટવકનો  ભારત પણ એક ભાગ છે  279ની  વ તીમાથંી 182 થળાતં રત 
િતઓને આવર  લે છે. 

316. કે દ્રીય પયાર્વરણ, વન અને વાય ુપિરવતર્ન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  ી કાશ વડકર 
317. તા તરમા ં કેટલામો ઓ કાર એવોડર્-2020  કાયર્ક્રમ યોજાયો- 92મો 
318. ઓ કાર એવોડર્  કયા કે્ષત્ર માટે અને ક્યાથંી આપવામા ંઆવે છે-  ફ મ ઉ ોગ અને લોસ એ લસ- એુસએ 
319. 92  વષર્મા ંપ્રથમવાર  િબન અંગે્રજી ભાષાની ઓ કાર એવોડર્-2020  િવ તા  ે ઠ ફ મ- પેરાસાઈટ 
320. ઓ કાર એવોડર્-2020  િવ તા બે ટ એક્ટે્રસ, એક્ટર અને િડરેક્ટરનુ ંનામ જણાવો-  રની ઝેલવેગર,વૉ કન  ફિન સ   

અને બો ગ ૂન હો 
321. તા તરમા ંકે દ્રના નાણામતં્રી ારા  કેટલા િપયાની નવી નોટ બહાર પાડવાની જાહરેાત કરાઇ છે-1 
322. ભારતમા ં .1ની  ચલણી નોટ ઉપર  કોના હ તાક્ષર હોય છે-  ક ીય નાણા સચવ 
323. 1ની નવી ચલણી નોટ ઉપર  ગવમેર્ ટ ઓફ ઇિ ડયાને થાને  કયા નવા શ દો લખેલા હશે-  ભારત સરકાર 
324. ભારતનો પ્રથમ  24 કલાક કાયર્રત  ઇિ ડયા વન-સોલર થમર્લ લા ટ ક્યા ંઆકાર પા યો છે-  ા ુમાર ,  

આ રુોડ રાજ થાન 
325. ફે આુરી 2020મા ં પ્રથમવાર  સયૂર્ના વુ પ્રદેશના અ યાસ માટે  િવ ની કઈ બે  અવકાશ િવજ્ઞાનની સં થાઓ  

ારા  સોલાર  ઓિબર્ટર-િમશન લો ચ કરાયુ-ં  નાસા અને  ઈસા 
326. ESAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- રુોિપયન પેસ એજ સી 
327. ફે આુરી 2020મા ંયોજાયેલી િદ હી િવધાનસભા ચ ૂટંણીમા ં કયા પક્ષનો િવજય થયો છે-  આમ આદમી પાટ  
328. િદ હી િવધાનસભા ચ ૂટંણીમા ંસતત ત્રીજી વખત  કયા  પક્ષની સરકાર  રચાઈ છે-  આમ આદમી પાટ  
329. ફે આુરી 2020મા ંિદ હી િવધાનસભાની ચ ૂટંણીમા ં સૌથી મોટા પક્ષ તરીકે આમ આદમી પાટ ને કુલ કેટલી બેઠકો  

મળી હતી- 62 
330. િદ હી િવધાનસભામા ંકુલ કેટલી બેઠકો પર ચ ૂટંણી યોજાઈ હતી- 70 
331. િદ હી િવધાનસભાની ચ ૂટંણીમા ંબીજા નબંરનો સૌથી મોટો પક્ષ  અને બેઠકો જણાવો-  ભારતીય જનતા પાટ - 08 
332. તા તરમા ંઇ ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન ારા  ભારતની  કઈ  મિહલા ખેલાડીને  સવર્ ે ઠ  "રાઈિઝંગ ટાર  ઓફ  

ધી યર -2019" ુ ંસ માન અપા ુ-ં લાલ ર સયામી 
333. "રાઈિઝંગ ટાર  ઓફ ધી યર -2019"નુ ંસ માન અપાયુ ંતે લાલ રેિ સયામી  િખલાડીનુ ં રા ય જણાવો-  િમઝોરમ 
334. FIH નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  ઇ ટરનેશનલ  હોક  ફડરશન 
335. તા તરમા ં હાઇટ હાઉસ- યએુસએ ારા  ભારતને  એર િડફે સ વેપન વેચવા  ફે આુરી 2020 કેટલા િબિલયન  

ડોલરની મજૂંરી આપી -1.867 
336. ભારતને  અમેિરકા ારા  કઈ વેપન િસ ટમ વચેવાની તા તરમા ં હાઇટ હાઉસ ારા મજૂંરી અપાઈ છે- IADWS  
337. IADWSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  ઈ ટ ેટડ  એર  ડફ સ  વેપન  િસ ટમ 
338. નવી િદ હીને સરુક્ષા કવચ પરંુૂ પાડવા  અમેિરકા પાસેથી   કઈ એર  િડફે સ  િસ ટમ  ખરીદવામા ંઆવશે  -  

NASAMS-II  
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339. ફે આુરી 2020મા ંWHO  ારા કોરોના વાયરસને  કયુ ંસ ાવાર નામ આપવામા ંઆ યુ-ં COVID-19 
340. COVID-19નો  િવ તતૃ અથર્ જણાવો - CO-  કોરોના,VI-  વાયરસ  અને D- ડસીઝ 
341. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંરા ટ્રીય નાણા પ્રબધંન  સં થાનને કયુ ંનવુ ંનામ અપાયુ-ં  અ ુણ ટલી રા ય નાણા 

બધંન સં થાન 

342. અરુણ ટલી રા ટ્રીય નાણા પ્રબધંન સં થાન ક્યા ંઆવેલુ ંછે-  ફર દાબાદ 
343. તા તરમા ં કયા રા યમા ં સરકારી કમર્ચારીઓ માટે  સ તાહમા ંકામકાજના પાચં િદવસ નક્કી કરાયા-  મહારા  
344. તા તરમા ંકયા રા યની કૂલ-કોલેજોમા ંરા ટ્રગાન  ગાવાનુ ંફરિજયાત કરાયુ-ં  મહારા  
345. ગજુરાતના િવ ાથીર્ઓમા ં જ્ઞાન, સમજ, કૌશ ય િવકસે અને  રા ટ્રીય તરની પરીક્ષાઓમા ં પધાર્ કરી શકે તે હતેએુ   

આગામી કયા શૈક્ષિણક સત્રથી ધોરણ 03 થી 12ની બધી પરીક્ષાના પ્ર પત્રો રા યકક્ષાએથી તૈયાર કરાશે-એિ લ  
2020થી 

346. ગજુરાત સરકારના  િશક્ષણ   િવભાગની જાહરેાત મજુબ  િમશન- 2024  અંતગર્ત  ધોરણ-3  થી 8  અને  ધોરણ-9   
થી 12  પ્ર પત્રો કોણ તૈયાર કરશે - GCERT  અને જુરાત િશ ણ બોડ  

347. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ  કઈ યિુનવિસર્ટીમા ં'ઇિ ડયન કૂલ ઓફ ઈકોનોિમક્સ'નો પ્રારંભ થશે- જુરાત િુનવિસટ ,  
અમદાવાદ 

348. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમવાર કઈ યિુનવિસર્ટી કે પસમા ંઅથર્શા  ઉપર િરસચર્ બેઝડ સે ટર  શ  કરવામા ંઆવશે-   
જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 

349. તા તરમા ંકઈ વૈિ ક સં થા ારા કોરોના વાઈરસને પિ લક એિનમી  નબંર-01 જાહરે કરવામા ંઆ યો- િવ   
આરો ય સં થા 

350. ફે આુરી- 2020મા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા ત્રણ નવા ખરડાને મજૂંરી આપી- 1). મેજર પોટૅસ  ઓથોિરટી િબલ- 
2020 2). પે ટીસાઈડ મેનેજમે ટ િબલ-2020 3).  િવવાદથી  િવ ાસ િબલ-2020 

351. કે દ્ર સરકાર ારા 'િવવાદથી  િવ ાસ િબલ-2020'  અંતગર્ત ક્યા ંસધુીમા ં ટેક્સ િવવાદનો  ઉકેલ આવે તો દંડ નહીં  
કરવાની જોગવાઇ કરાઇ છે- 31 માચ 2020 

352. મેજર પોટૅસ ઓથોિરટી િબલ-2020 અંતગર્ત ભારતના કેટલા મખુ્ય બદંરોની કાયર્ક્ષમતામા ંવધારો થશે- 12 
353. આયુ માન ભારત યોજના અંતગર્ત બાળકોના આરોગ્ય માટે દેશના એક કરોડથી વધ ુશાળામા ંભણતા  િવ ાથીર્ઓને   

કઈ નવીન  જવાબદારી સ પાશે-  હ થ એ ડ વેલનેસ  'મેસે જર' 
354. આયુ માન ભારત યોજના અંતગર્ત બાળકોના આરોગ્ય માટે કેટલા િશક્ષકોને હે થ એ ડ વલેનેસ 'એ બેસેડર'  

બનાવાશે- 22 લાખથી વ  ુ
355. આયુ યમાન ભારત યોજના કયા મતં્રાલય ારા ચલાવવામા ંઆવે છે - ક ીય આરો ય અને પ રવાર ક યાણ  

મં ાલય 
356. તા તરમા ંકયા દેશોમા ંભયાનક 'િકયારા' વાવાઝોડુ ં ંકાય ુ ંહત ુ-ં રુોિપયન દશો 
357. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારના આરોગ્ય મતં્રાલયના જાહરેનામા મજુબ  માનવી અથવા પ્રાણી પર વપરાતા તબીબી  

સાધનને હવે કઈ કેટેગરીમા ંસમાવાયુ-ં  દવા (અમલ- 01  એિ લ 2020) 
358. આયર્સમાજની થાપના કોણે અને ક્યારે કરી હતી - મહિષ દયાનદં સર વતી અને વષ-1875  
359. મહિષર્ દયાનદં સર વતીનો જ મ િદવસ જણાવો - 12 ફ આુર -1824  
360. તા તરમા ંરાજકીય પક્ષોએ તેમના કલિંકત ઉમેદવારોની  માિહતી ફરિજયાત જાહરે કરવી પડશ ેતેવો મહ વનો  

ચકુાદો કઈ કોટર્ ારા આપવામા ંઆ યો છે-  ુ ીમ કોટ 
361. રાજકીય પક્ષોના કલિંકત ઉમદેવારોએ ઉમદેવારી કયૉના  કેટલા કલાકમા ં તેમની તમામ માિહતી  એક થાિનક  

અખબાર, એક રા ટ્રીય અખબાર અને ફેસબકુ-ટ્િવટર સિહતના સોિશયલ મીિડયા ઉપર પ્રિસ  કરવી પડશ-ે 48 કલાક 
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362. રાજકીય પક્ષોએ ઉમેદવારની માિહતી  જાહરે કયાર્ અંગેનો અહવેાલ કેટલા કલાકમા ંચ ૂટંણીપચંની આપવો પડશે- 72  
કલાક 

363. રાજકીય પક્ષોના કલિંકત ઉમેદવારોની માિહતી જાહરે કરવા અંગેનો મહ વનો ચકુાદો  સપુ્રીમ કોટર્ની   કોની  બેંચ  
ારા આપવામા ંઆ યો છે- જજ  આર એફ નર માન  અને જજ રિવ  ભટ 

364. ભારતના વતર્માન  મખુ્ય યાયમિૂતર્ન ુ ંનામ જણાવો-  ી શરદ  અરિવદ બોબડ 
365. તા તરમા ંભારતીય મળૂના કયા મહાનભુાવનો િબ્રટનના પ્રધાનમડંળમા ં નાણા પ્રધાન તરીકે  સમાવેશ કરાયો છે-   

રશી નુક  
366. તા તરમા ંભારતીય મળૂના કયા મહાનભુાવનો િબ્રટનના પ્રધાનમડંળમા ંગહૃપ્રધાન તરીકે પનુઃ સમાવેશ કરાયો છે -   

જુરાતી ીિત પટલ 
367. તા તરમા ંભારતીય મળૂના કયા મહાનભુાવનો િબ્રટનના પ્રધાનમડંળમા ંવાિણ ય પ્રધાન તરીકે  સમાવેશ કરાયો  

છે-   આલોક શમા 
368. િબ્રટનના  વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો-  બો રસ જો સન 
369. તા તરમા ંઇ ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન ારા ભારતમા ંસૌપ્રથમ કોને  ' લેયર ઓફ ધી યર-2019'નુ ંસ માન  

અપાયુ-ં  ભારતીય હોક  ટ મના ક ટન  મનિ ત િસહ 
370. ઇ ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન ારા કયા ભારતીય ખેલાડીને  પ્રથમવાર ' ે ઠ  રાઇિઝંગ હોકી ટાર'નો એવોડર્  

અપાયો-  િવવેક સાદ 
371. AICTE  ારા તા તરમા ં આગામી કયા વષર્ સધુીમા ં નવી ઇજનેરી કોલેજોની મજૂંરી આપવા  પ્રિતબધં  મકુાયો-   

વષ 2022 
372. AICTEનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- ઓલ ઇ ડયા  કાઉ સલ ફોર ટકનીકલ એજ કુશન 
373. તા તરમા ં િવમોચન કરવામા ંઆવેલ  પુ તક ' વી.પી.મેનન'ના લેખકનુ ંનામ જણાવો-  નારાયણ બ  ુ
374. કે દ્ર સરકાર ારા  તા તરમા ં એર ઇિ ડયાના નવા ચેરમેન અન ેએમ.ડી તરીકે િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે-   

રા વ બસંલ 
375. વૈિ ક રેિટગં એજ સી S&P  ારા  ફે આુરી 2020ની િ થિતએ ભારતનુ ંરેિટંગ કેટલુ ંયથાવત રાખ્યુ ંછે- BBB- 
376. તા તરમા ં કયા પયાર્વરણિવદ અને નોબેલ પીસ પ્રાઈઝ િવ તાનુ ંનવી િદ હી ખાતે અવસાન થયુ-ં આર.ક. પચૌર  
377. TERIના વતર્માન  ડાયરેક્ટરનુ ંનામ જણાવો- ી અજય મા રુ 
378. TERIનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- ધ  એનજ  એ ડ રસોસ ઇ ટટ ટૂ 
379. ભારતમા ંસૌ પ્રથમવાર ત્રીજી  ખેલો ઇિ ડયા િવ ટર ગે સ -2020  ક્યા ંયોજાશે- જ  ુકા મીર અને લદાખ 
380. ભારતના વતર્માન  રમત ગમત મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  કરણ ર જ ૂ 
381. િહ દના બલુબલુ સરોજની નાયડુનો જ મિદવસ જણાવો- 13  ફ આુર  
382. ભારતમા ં13  ફે આુરી કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે-  રા ય મ હલા દવસ 
383. ભારતમા ં'રા ટ્રીય મિહલા િદવસ' કયા મિહલાના જ મિદવસની યાદમા ંઉજવાય છે- સરોજની નાય ુ 
384. ભારતમા ં કોરોના વાઈરસ સામે  સાવચેતીના ભાગ પે કોની અ યક્ષતામા ં  કે દ્રીય પ્રધાનોની ઉ ચ કક્ષાની સિમિત  

રચાઈ-  આરો યમં ી ડો ટર હષવધન 
385. માટીને બદલે મેટે્રસ ફોમનો ઉપયોગ કરીને  ખેતી માટે કઈ નવી પ િત ઉપયોગમા ંઆવી છે- હાઈ- ોપોિન સ  
386. માટી િવના છોડ ઉગાડવામા ંઆવે તેને કઈ પ િત તરીકે ઓળખાય છે- હાઈ- ોપોિન સ 
387. નાસા ારા આંતરરા ટ્રીય અવકાશ મથકમા ંકઈ પ િતથી છોડ ઉગાડવાનો પ્રયાસ કય  હતો- હાઈ- ોપોિન સ 
388. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા અદાણી જૂથને કયા એરપોટર્ન ુ ંસચંાલન જાહરે હરાજી ારા આપવામા ંઆ યુ ંછે-   

અમદાવાદ, મગ ુ ુ અને લખનઉ 
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389. ગ્લોબલ વોિમર્ંગનની  અસરોને પરીણામે આ વષેર્ પ્રથમવાર એ ટાકર્ િટકાનુ ં તાપમાન ક્યા ંસધુી પહ યુ ંહત ુ-ં 20.75   
ડ ી સે સયસ 

390. એ ટાકર્ િટકા  ઉપર  િવ નુ ંકેટલા ટકા તાજુ પાણી સચવાયેલુ ંછે- 70% 
391. તા તરમા ંલાહોરની આંતકવાદ િવરોધી અદાલતે આંતકવાદી હાિફઝ સઇદને મની લો ડિરંગના િક સામા ંકેટલા  

વષર્ની લની સજા ફરમાવી છે- 11 વષ 
392. FATFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ફાઈના સયલ એ શન ટા ક ફોસ 
393. FATFનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે- પે રસ 
394. FATF કુલ કેટલા સ યો દેશો છે - 38 
395. FATFની ભિૂમકા જણાવો- િવ ભરમા ંચાલી રહલા મની લો ડ રગ અટકાવવા માટની નીિત ઘડતર ુ ંકાયૅ 
396. ફે આુરી-2020મા ંપોટુર્ગીઝના કયા રા ટ્રપિત ભારતની મલુાકાતે હતા- માસૅલો ડ  સોસો 
397. તા તરમા ં ભારત અને પોટુર્ગીઝ વ ચે િવિવધ ક્ષેતે્ર કેટલાક કરાર પર સમજૂતી કરાઈ- 07 
398. દેશભરમા ંકા મીરમા ંપલુવામા હુમલાની  પ્રથમ વરસી િનિમ  ેક્યારે ાજંિલ અપાઈ- 14  ફ આુર  
399. પલુવામા ંકયા અધર્લ કરી દળોના કાફલા ઉપર આંતકવાદી હમુલો થયો હતો મા ં40 જવાનો શહીદ થયા હતા- CRPF 
400. પલુવામા ં હમુલાના  શહીદો માટે  કયા શહરેમા ં શહીદ મારક બનાવવામા ંઆ યુ ંછે-  ીનગર  
401. PSAનો િવ તતૃ નામ જણાવો‐  પિ લક સે ટી એક્ટ 
402. રા યમા ં સરુક્ષા અને શાિંત ભગં કરવાનો પ્રય ન કરે  તેની સામે  કયો કાયદો લગાવવામા ંઆવે છે‐  PSA 
403. PSA  સૌપ્રથમ  કોના  ારા  અને ક્યારે અમલી બનાવવામા ંઆ યો હતો‐  શેખ અ દુ લા  અને 1978 
404. PSA મજુબ કોઈપણ જાતની ટ્રાયલ િવના કોઈપણ  યિક્તને વધમુા ંવધ ુકેટલા વષર્ની  લ કરવાની જોગવાઈ છે‐ 02  
405. તા તરમા ંગજુરાતમા ંવનિવભાગ  ારા  કયા  પક્ષી અ યાર યમા ંપક્ષીઓની ગણતરી  કરવામા ંઆવી‐  નળ સરોવર,  

થોળ  અભયાર ય અને  ક છ 
406. ગજુરાતમા ં દર કેટલા વષેર્ પક્ષીઓની ગણતરી કરવામા ંઆવે છે‐ 02 
407. ગજુરાતમા ંકયા પ્રદેશમા ં પ્રથમ વખત  પક્ષીઓની ગણતરી કરવામા ંઆવી‐  ક છ 
408. તા તર  ફે આુરી ‐ 2020મા ંકઈ તારીખે  ગણતરી હાથ ધરવામા ંઆવી‐ તા.8  અને 9  
409. તા તરમા ં  યોજાયેલી પક્ષી ગણતરી મજુબ  નળ સરોવરમા ં  કેટલી પ્રજાિતઓ  મળી આવી છે‐ 131 
410. તા તરમા ં યોજાયેલી પક્ષી ગણતરી મજુબ  થોળ  અ યાર યમા ં  કેટલી પ્રજાિતઓ  મળી આવી છે‐ 87 
411. તા તર  ફે આુરી ‐2020મા ંયોજાયેલી પક્ષી ગણતરી મજુબ  થોળ  અ યાર યમા ં કેટલા પક્ષીઓ  ન ધાયા છે‐  

57,000(2018મા ં40,000) 
412. તા તર  ફે આુરી ‐2020મા ંયોજાયેલી પક્ષી ગણતરી મજુબ  નળ સરોવરમા ં કેટલા પક્ષીઓ ન ધાયા છે ‐ 3.15 લાખ  

(2018મા ં1.33 લાખ) 

413. તા તર  ફે આુરી ‐2020મા ંયોજાયેલી પક્ષી ગણતરી મજુબ  ક છના મોટા અને નાના રણમા ં કેટલા પક્ષીઓ  ન ધાયા છે  
‐ 4,85,000 અને 4  લાખ 

414. તા તર  ફે આુરી ‐2020મા ંયોજાયેલી પક્ષી ગણતરી મજુબ  ક છના મોટા અને નાના રણમા ંકેટલા  લેિમંગો ન ધાયા છે ‐  
5,50,000 થી  વ  ુ

415. આધિુનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ક છમા ંપ્રથમવાર કઈ સં થાના વૈજ્ઞાિનકો  ારા  લેિમંગોની  ગણતરી કરાઈ‐   
વાઈ ડલાઈફ ઇ ટટ ટૂ ઓફ ઇ ડયા 

416. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ નળ સરોવરને કયા વષેર્ જલ  લાિવત‐ રામસર સાઇટનો  દર જો  અપાયો‐ 2012 
417. ગજુરાતના વન અને પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો‐   ી ગણપતભાઈ વસાવા 
418. ફે આુરી ‐2020મા ં ભયાનક  ડેિનસ  વાવાઝોડુ  કયા  દેશમા ં  ંકાય ુ ંહત ુ‐ં   ટન 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   18 | P a g e  

 

419. વડાપ્રધાન  ી નરે દ્ર મોદી  ારા વારાણસી ખાતેથી કઈ હમસફર ક્લાસની િવિશષે  ટે્રનને લીલીઝડંી અપાઈ ‐ કાશી  
મહાકાલ  એ સ ેસ 

420. તા તરમા ં શ  કરાયેલ કાશી મહાકાલ  એક્સપે્રસ   કયા ત્રણ  યોિતિલર્ંગને  જોડશે‐  બાબા િવ નાથ, મહાકાલે ર અને  

ઓમકાર ર 
421. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા  લોક રક્ષક દળમા ં અનામત અને િબન અનામત  કેટેગરીના ઉમેદવારોની ભરતી 

માટે  કેટલુ ંમેરીટ નક્કી કરાયુ ંછે - 62.5% 
422. ફે આુરી 2020મા ંસતત ત્રીજી વખત િદ હીના મખુ્યમતં્રી તરીકે કોને શપથ ગ્રહણ કયાર્- ી  અરિવદ કજર વાલ 
423. તા તરમા ં િદ હીના નાયબ મખુ્યમતં્રી તરીકે  કોની િનયિુક્ત કરાઈ-  ી મનીષ િસસો દયા 
424. ી નરે દ્ર મોદીના વડાપ્રધાન બ યા બાદ  ફે આુરી 2020મા ંઅમદાવાદમા ં કેટલામા ં વડાપ્રધાન/ રા ટ્રપ્રમખુ  

આવી ર ા છે-  પાચંમા ં
425. ભારતમા ં  સૌપ્રથમ કયા શહરેમા ં  અમેિરકાના  રા ટ્ર પ્રમખુ  ી ડોના ડ ટ્ર પ પ્રથમ વાર આવી ર ા છે-  

અમદાવાદ 
426. ટે ય ુઓફ યિુનટી ખાતે પ્રવાસન અને રોજગારને પ્રો સાહન આપવા કયા  પ્રો ક્ટનો અમલ કરવામા ંઆવશે - હોમ 

ટ ો ટ 
427. હોમ ટે પ્રો ક્ટ માટે ટે ય ુઓફ યિુનટીની આજુબાજુના  કેટલા ગામોની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે- 20 
428. 'હોમ ટે પ્રો ક્ટ' કયા િવભાગ ારા અમલી બનાવવામા ંઆ યો છે -  રા ય વાસન િવભાગ 
429. તા તરમા ંવડાપ્રધાન  ીનરે દ્ર મોદી ારા વારાણસી ખાતે  કેટલા કરોડની  કેટલી યોજનાઓનુ ંલોકાપર્ણ અને 

િશલા યાસ કરાયો- .1,254 કરોડ, 36 યોજનાઓ ુ ં લોકાપણ  અને 14 આપણાનો િશલા યાસ 
430. વારાણસી ખાતે  વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીએ  પિંડત િદનદયાલ ઉપા યાય  મમેોિરયલ સે ટર ખાતે 63 ટ ઊંચી  

કોની મિૂતર્ન ુ ંલોકાપર્ણ કયુર્ં- પં ડત દનદયાલ ઉપા યાય  
431. બ્રસે સ  આંતકી હુમલામા ં પીડાના પ્રિતક બનેલા  ભારતીય  એર હો ટેસ િનિધ ચાફેકર ઉપર લખાયેલા પુ તકનુ ં

નામ જણાવો- અન ોકન ધ  સે સ  ટરર એટક  સવાઇવર 
432. બેિ જયમ ારા  મળૂ ભારતીય એર હો ટેસ િનિધ ચાફેકરને  કયુ ંસ માન અપાયુ ંછે-  ગોડ મધર 
433. ભારત બહાર કયા શહરે- દેશમા ંપ્રથમ યોગ યિુનવિસર્ટીની થાપના કરવામા ંઆવી- લોસ એ લસ-  .ુએસ.એ 
434. નદીઓમા ંપરૂ, ગગંા સફાઈ અને પ્રદૂષણ આ અંગે અગાઉથી માિહતી આપવા કઈ સં થા ારા સો ટવેર તૈયાર 

કરાયુ ંછે- આઈ.આઈ.ટ , દ હ  અને  ઈ ટ ેટડ  નેચરલ  રસોસ  મેનેજમે ટ 
435. તા તરમા ંભારતના કયા લે ડરી ટેિનસ ખેલાડીએ 46  વષેર્  પ્રોફેશનલ ટેિનસ ખેલાડી તરીકે  િનવિૃ   જાહરે કરી-  

લયે ડર પેસ 
436. 24 ફે આુરી 2020મા ંમોટેરા ટેિડયમ અમદાવાદના  ખાતે યોજાયેલા કાયર્ક્રમને સ ાવાર કયુ ંનામ આપવામા ં

આ યુ-ં  'નમ તે પ'  
437. લોકસાિહ યના સીમાિચ હ પ સશંોધક, લોકસં કૃિતકાર પુ કર ચદંરવાકરનો જ મ િદવસ જણાવો - 16 ફ આુર  

1921 
438. ફે આુરી 2020મા ં  સપુ્રીમ કોટર્ ારા કયા દળની મિહલા ઓિફસરોને કાયમી કિમશનના લાભ આપવાનો આદેશ 

કરાયો-  આમ  
439. શોટર્ સિવર્સ કિમશન હઠેળ કેટલા વષર્થી ઓછી કે તેથી વધ ુસેવા આપનાર મિહલા ઓિફસરોને કાયમી કિમશનની 

તક આપવામા ંઆવશે- 14 વષ 
440. યુ  લડવામા ંમિહલાઓની સીધી કામગીરીને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવ ેછે-  કો બેટ  રોલ 
441. આમીર્ના  કોઈ યિુનટ, કોર કે કમાનનુ ંનતે ૃ વ કરનારી  પોિ ટંગ કયા નામે ઓળખાય છે-  કમા ડો પો ટ 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   19 | P a g e  

 

442. આમીર્મા ંમિહલા ઓિફસરોને કાયમી કિમશનનો લાભ આપવાનો ચકુાદો  સપુ્રીમ કોટર્ની કોની બે ચ ારા આપવામા ં
આ યો-  જજ ડ .વાય. ચં ડૂ  અને જજ  અજય  ર તોગી 

443. તા તરમા ંભારતમા ં સૌપ્રથમ  યાયાવર પક્ષીઓના સરક્ષણ માટેની વૈિ ક પિરષદ તા. 17 થી 22 ફે આુરી-
2020ના રોજ  ક્યા ંયોજાઈ- મહા મા મં દર, ગાધંીનગર 

444. CMS COP 13: 2020નો િવડીયો કો ફર સના  મા યમથી કોના ારા પ્રારંભ  કરાવાયો-  વડા ધાન ી નર ભાઈ 
મોદ  

445. CMS COP 13: 2020મા ં કેટલા દેશો ભાગ લઇ ર ા છે - 130 
446. CMS COP 13: 2020નુ ં  આયોજન કોના ારા કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ-ં .ુએન.- એ વાયરમે ટ ો ામ, ક ીય 

પયાવરણ, વન અને લાઈમેટ ચે જ તેમજ  વન અને પયાવરણ િવભાગ જુરાત સરકાર 
447. CMS COP 13: 2020નો   મે કોટ જણાવો-  કોલામ 
448. ભારતમા ંવષર્ -2020મા ંદિરયાઈ જીવસિૃ ટના સવંધર્ન માટે  આગામી સમયમા ં કઈ નીિત જાહરે કરીને તેની ઉપર 

અમલ કરાશે- 1. દ રયાઈ કાચબા  નીિત   અને 2. દ રયાઈ થાયી  યવ થાપન નીિત 
449. ભારતમા ંસૌથી વધ ુગે્રટ ઇિ ડયન બ ટડર્ની સખં્યા કયા રા યમા ં કેટલી છે-  રાજ થાન  અને 130 
450. ગજુરાત સિહત પાચં રા યોમા ં ગે્રટ ઇિ ડયન બ ટડર્ની  સખં્યામા ં વિૃ  કરવા કે દ્ર સરકાર ારા કેટલી રકમ 

ફાળવવામા ંઆવી છે - .30 કરોડ 
451. કે દ્ર સરકાર ારા  ગે્રટ ઇિ ડયન બ ટડર્ એિશયન હાથી, ગઆુર, બેંગલ લોિરકન, િલટર બ ટડ ૅ અને સફેદ શાકર્ 

સિહત કેટલી પ્રજાતીને ભારતમા ં અનસુિૂચ -1 મા ંસમાવેશ કરાશે- 10 
452. ભારતમા ંકુલ કેટલા પશ-ુપક્ષી એવા છે કે  લુ ત થવાને આરે છે- 116 
453. ભારતમા ંલુ ત િસવાયની અ ય પ્રજાિતને કઈ અનસુિૂચમા ંસમાવવાનો િનણર્ય કરાયો છે- 2  
454. કે સૅ કપ ચેસ  ચેિ પયનિશપ- 2020  િવ તા અને  યજમાન-  કોને ુ હ પી  અને  એુસએ 
455. આગામી ICC  િવમે સ T-20 વ ડર્ કપ- 2020 ક્યા ંયોજાશે-  િસડની ઓ લયા 
456. આગામી ICC  િવમે સ T-20 વ ડર્ કપ- 2020  કુલ કેટલા દેશો ભાગ લેશે- 10 
457. આગામી ICC  િવમે સ T-20 વ ડર્ કપ- 2020મા ં ભારતીય મિહલા ટીમના  કે ટન જણાવો- હરમન ીત કૌર 
458. 'ગાધંીને સમજવાનો આ જ સમય' તા તરમા ંપ્રકાિશત થયેલ પુ તકના લેખકનુ ંનામ જણાવો- ય.એસ.રાજ તૂ 
459. ગગનયાનની તૈયારીના ભાગ પે ભારતના ચાર  વાયદુળના પાયલોટને કયા સે ટર ખાતે તાલીમ આપવામા ંઆવે 

છે અને દેશ જણાવો- ેગ રન  રસચ એ ડ ટ ટ કો મોનોટ  િનગ સે ટર અને રિશયા 
460. તા તરમા ં પ્રિસ  થયેલ 'બેક ટેજ: ધ ટોરી િબહાઇ ડ  ઇિ ડયા હાઈ ગ્રોથ યસૅ'ના લેખકનુ ં નામ જણાવો -  

આયોજન પચંના વૂ અ ય  મો ટકિસહ આહ વુા લયા 
461.  ભારતમા ંફે આુરી 2020ની  િ થિતએ  અંદા  કેટલા  વાઘ આવેલા છે  -2967 
462. અમેિરકી પ્રમખુની  સરુક્ષા માટે  વપરાતી કારનુ ંનામ જણાવો- આરમોડ િલમોઝીન - ધી બ ટ 
463. એમેઝોનના માિલક અને સીઈઓ તેમજ િવ ના સૌથી ધિનક યિક્ત ફ બેઝોસે ક્લાઈમેટ ચે જ સામે લડવા કેટલા 

િપયાનુ ંદાન કરશે – . 71,419 કરોડ 
464. ફ બેઝોસે ક્લાઈમેટ ચે જ સામે લડવા . ૭૧,૪૧૯ કરોડ િપયાનુ ંદાન કરશે એ માટે કય ુફંડ રચાશે – ‘બેઝોસ 

અથ ફંડ’ 
465. એમેઝોનના ં ૩૫૦થી વધ ુ કમર્ચારીઓએ સહી બેંશ ચલાવી ક્યા વષર્ સધુીમા ં કાબર્ન ઉ સ નને શ ૂ ય તરે 

લાવવાની વાત હતી – વષ-2030 
466. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંમુબંઈના પવૂર્ પોલીસ કિમશનર રાકેશ માિરયાની આ મકથા પ્રગટ થઈ તેનુ ંનામ જણાવો - Let 

Me Say It Now’  
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467. મુબંઈના પવૂર્ પોલીસ કિમશનર રાકેશ માિરયાની આ મકથામા ંLet Me Say It Now’ મુબંઇમા ંતાજ હમુલા અંગે કયો 
મહ વનો ખલુાસો છે - આતકંવાદ  સગંઠન લ કર-એ-તોયબાએ ુબંઈ પરના મુલાને હ ુ  આતકંવાદના નામે 
ખપાવી દવાનો કારસો ઘડ ો હતો 

468. લૉિરયસ પોિટર્ંગ મોમે ટ એવોડર્-2020નો એવોડર્ કોને આપવામા ંઆ યો - ભારતીય કટર સચન ત ુલકર 
469. રમતોની દુિનયાના સૌથી પ્રિતિ ઠત લોિરયસ એવોડર્ કેટલી કેટેગરીમા ંઆપવામા ંઆવે છે - 13 
470. રમતોની દુિનયાના સૌથી પ્રિતિ ઠત લોિરયસ એવોડર્ની શ આત કયારે અને કોના ારા કરવામા ંઆવી - વષ-

1999મા ંલો રયસ પો ્સ ફોર ડુ ફાઉ ડશનના ડમલર તથા રચીમો ટ  
471. કઈ અમેિરકન િજ ના ટે ચાર વષર્મા ંત્રીજી વખત લૉિરયસ પોટર્સ વમૂન ઓફ ધ યરનો એવોડર્ જી યો  ઍવોડર્ના 

ઇિતહાસમા ંચોથી વખત બ યુ ંછે - િસમોન બાઇ સ 

472. FATFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફાઈના શયલ એકશન ટા ક ફોસ  
473. અમેિરકી િથ ક ટે ક વ ડર્ પો યલેુશન િર યનુા િરપોટર્ અનસુાર વષર્-૨૦૧૯મા ંભારતીય અથર્તતં્ર િબ્રટન અને ફ્રા સને 

પાછળ પાડીને િવ નુ ંકેટલામા ંનબંરનુ ંઅથર્તતં્ર બ ય ુ– પાચં ુ ં
474. ભારતનો તથા અમેિરકાનો માથાદીઠ જીડીપી કેટલો છે – અ ુ મે . 2,170 ડોલર અને . 62,794 ડોલર 
475. IDSA નવા ક્યા નામે ઓળખાશે - ધ મનોહર પા રકર ઈ ટટ ટૂ ફોર ડફ સ ટડ ઝ એ ડ એના લિસસ 

476. ઈિ ટટ ટૂ ફોર િડફે સ ટડીઝ એ ડ એનાિલિસસ કયા ંઆવેલુ ંછે તથા તેની થાપના કયારે કરવામા ંઆવી હતી – 
દ હ  અને તા. 11-11-1965  

477. SOU ખાતે દેશનો સૌથી મોટા ૩૭૫ એકરમા ંતૈયાર કરાયેલા કયા પાકર્નો તા.૧૮મી ફે આુરી-૨૦૨૦ના રોજ શભુારંભ 
થયો - જગંલ સફાર  પાક 

478. જગંલ સફારી પાકર્મા ંઆિફ્રકા, એિશયા, ઓ ટે્રિલયા અને અમેિરકાની િવિવધ પ્રજાિત મળી કેટલી જાતના ંકેટલા પ્રાણી-
પક્ષીનો સમાવેશ કરાયો – 62 અને 1500થી વ  ુ

479. FIFA U‐17 િવમે સ વ ડર્કપ-૨૦૨૦ માટે ભારત કેટલામીવાર યજમાન બ યુ ં– થમવાર 
480. FIFA U‐17 િવમે સ વ ડર્કપ-૨૦૨૦મા ંકુલ કેટલા દેશોની ટીમ ભાગ લેશે - 16  
481. FIFA U‐17 િવમે સ વ ડર્કપ-૨૦૨૦મા ં૧૬ ટીમ વ ચે કયા શહરેોમા ંકુલ કેટલી મેચો રમાશે – અમદાવાદ, વુને ર, 

વુાહાટ , કોલકાતા અને નવી ુબંઈ તથા ુલ 32 મેચો  
482. ફે્રબઆુરી-૨૦૨૦મા ંબેંગલુ  પાસેના માિંડયાની ધરતીમાથંી કયા ખનીજનો અંદા  ૧૪,૧૦૦ ટન જ થો મળી આ યો 

– લિથયમ 

483. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકયા ંસશંોધકો ારા બેંગલુ  પાસનેા માિંડયાની ધરતીમાથંી િલિથયમનો જ થો શોધી કઢાયો - 
'એટોિમક એનજ  કિમશન' િવભાગના 'એટોિમક િમનરલ ડરો ટરટ'ના સશંોધકો 

484. ૨૦૦ વષર્ પહલેા વષર્-1817મા ં િલિથયમ ધાતનુી સૌ પ્રથમ વાર હાજરી િ વડનના કયા રસાયણિવજ્ઞાનીએ શોધી 
કાઢી હતી - જોન ઓગ ટસ 

485. 1,10,000 પે્રક્ષકોની બેઠક ક્ષમતા સાથે િવ નુ ં સૌથી મોટંુ િક્રકેટ ટેિડયમનુ ં નામ જણાવો – મોટરા ટ ડયમ, 
અમદાવાદ  

486. કણાર્ટકમા ંરમાતી ભેસની પરંપરાગત રેસનુ ંનામ જણાવો – ક બાલા 
487. િવ ની િવિવધ ભાષાઓની યાદી, ઉ પિત અને િવકાસ અંગેની માિહતી માટે ‘કયો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે - 

એથનલોગ 

488. કોને િવ નુ ંભાષાશા  ગણવામા ંઆવે છે - એથનલોગ ડટાબેઝ 

489. એથનલોગના ૨૦૧૯ના િરપોટર્ મજુબ િવ ની વધ ુબોલાતી પ્રથમ ત્રણ ભાષા જણાવો – 1. ે , 2.મે ડર ન અને 
3. હ દ   
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490. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના કયા િજ લાઓમા ં નવી મેિડકલ કોલેજ શ  કરવા કે દ્ર સરકારે મજૂંરી આપી – 
નમદા, નવસાર  અને પોરબદંર  

491. ગજુરાતના નમર્દા નવસારી અને પોરબદંર િજ લાઓમા ંમજૂંર થયેલી નવી મેિડકલ કોલેજ માટે કેટલો ખચર્ થવાનો 
અંદાજ છે - . 975 કરોડ 

492. ગજુરાતના નમર્દા નવસારી અને પોરબદંર િજ લાઓમા ં થપાનારી નવી મેિડકલ કોલેજમા ં કે દ્ર તથા રા ય 
સરકારના ખચર્નો રેિશયો જણાવો – અ ુ મે 60 ટકા ( .585 કરોડ) અને 40 ટકા ( . 390 કરોડ)  

493.  ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંગજુરાત કેિબનેટે િચ ડ્ર સ યિુનવિસર્ટીના નવા ભવન માટે કયા થળે કેટલી જમીન ફાળવવાનો 
િનણર્ય લેવાયો - ગાધંીનગરના શાહ રુમા ંિવના ૂ ય 30 એકર જમીન ફાળવાશે 

494. ી રામ જ મભિૂમ ટ્ર ટ અયો યાના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - મં દર દોલન ુ ંને ૃ વ કર  
રહલા મહંત ૃ ય ગોપાલદાસ  

495. ી રામ જ મભિૂમ ટ્ર ટ અયો યાના મખુ્ય સિચવ પદે કોની વરણી કરવામા ંઆવી - િવ હપના ચપંત રાય  
496. ી રામ જ મભિૂમ મિંદર િનમાર્ણ સિમિતના ચેરમેનપદે કોની વરણી કરવામા ંઆવી - વૂ ક બનેટ સચવ પેૃ  િમ ા 
497. દેશભરના પેટ્રોલપપંો પર કયારથી યરૂો-6 ગે્રડનુ ંપેટ્રોલ અને ડીઝલ મળશે – 1લી એિ લ-2020  
498. નવા ઇંધણથી બીએસ-6 આધાિરત વાહનોમા ંનાઈટ્રોજન-ઓક્સાઈડનુ ંઉ સ ન પેટ્રોલ તથા ડીઝલ કારમા ં કેટલા 

ટકા સધુી ઘટશે - અ ુ મે 25 તથા 70 ટકા 
499. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંભારતના નવા CVC તરીકે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી – સજંય કોઠાર  

500. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંભારતના નવા CIC તરીકે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી – િવમલ કા 
501. CVCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો–ચીફ િવ જલ સ કિમશનર  
502. CICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો– ચીફ ઇ ફમશન કિમશનર  
503. ઈ-વાહનો પર વધ ુભાર મકૂતા ફેમ-2ના પ્રથમ ચરણમા ંઆગામી ત્રણ વષર્મા ંકેટલા લાખથી વધ ુવ તી ધરાવતા 

શહરેોમા ંચાજીર્ંગ ટેશન શ  કરવાનો લ યાકં છે - 40 લાખ  
504. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટે કઈ પાક વીમા યોજનામા ંસધુારાને મજુંરી આપી - PM 

505. FPOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ફામર ોડ સુ ઓગનાઇઝેશન  
506. કે દ્ર સરકાર આગામી 5 વષર્મા ંકેટલા ફામર્ર પ્રોડ સુ ઓગેર્નાઈઝેશન (એફપીઓ)ની રચના કરશે- 10 હ ર  
507. કે દ્ર સરકાર ફામર્ર પ્રોડ સુ ઓગેર્નાઈઝેશન (એફપીઓ)ને કેટલા િપયાની આિથર્ક મદદ આપશે - .4496 કરોડ 
508. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટે કેટલામા ંકાયદાપચંની રચનાને મજૂંરી આપી - 22મા ં
509. 22મા ંકાયદાપચંનુ ંકાયર્ તથા તેની મુ ત જણાવો – જ ટલ કા નૂી ુ ાઓ પર સરકારને સલાહ આપવા ુ ંકાય તથા 

ુ ત 3 વષ  
510. સસંદના વતર્માન સત્રમા ં રજૂ થનાર આિસ ટેડ િરપ્રોડિક્ટવ ટેક્નોલોજી રેગ્યલેુશન િબલ શેના સબંિધત છે - 

મ હલાઓના જનનના અિધકાર સબંિંધત  
511. વેપારની દૃિ ટએ ભારતનો પ્રથમ નબંરનો મોટો ભાગીદાર દેશ કયો છે - ચીન   
512. વેપારની દૃિ ટએ ભારતનો બીજા નબંરનો મોટો ભાગીદાર દેશ કયો છે – અમે રકા 
513. અમેિરકા માટે ભારત કેટલામ ુસૌથી મોટુ આયાતકાર રા ટ્ર છે - 12  ુ 
514. ઈ ડો પેિસિફક દિરયામા ંછે લા ં૭૫ વષર્મા ં હલે શાકર્ની વસતીમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો - 63 ટકા 
515. WTIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – વાઈ ડ લાઈફ ટ ઓફ ઈિ ડયા 
516. પ્રિસ  નવલકથાકાર અને પત્રકાર ભપૂત વડોદિરયાનો જ મિદવસ જણાવો - 19 ફ આુર -1929  
517. ગજુરાતના પવૂર્ મખુ્યમતં્રી ી બળવતંરાય મહતેા,    RSSના િ િતય વડા ી માધવ સદાિશવ ગોલવલકર અને 

છત્રપિત િશવાજીનો જ મ કઈ તારીખે થયો હતો - 19 ફ આુર  
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518. તા તરમા ં  'િવ ના બાળકોનુ ંભિવ ય'- ચાઈ ડ લોિરિશંગ  ઈ ડેક્સ  કઈ સં થા ારા જાહરે કરાયો- WHO, 
િુનસેફ  અને મેડ કલ જનલ લે સેટ 

519. ચાઈ ડ લોિરિશંગ  ઈ ડેક્સમા ં િવ ના 180 દેશોમા ંભારતનો ક્રમ જણાવો-131 
520. ચાઈ ડ લોિરિશંગ  ઈ ડેક્સમા ં કેટલી  વયથી નીચેના બાળકો  ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવે છે- 5 વષ 
521. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ ગ્લોબલ સ ટેનેબલ ઇ ડેક્સમા ં ભારત કયા ક્રમે છે- 77 
522. ચાઈ ડ લોિરિશંગ  ઈ ડેક્સમા ંપહલેા અને બીજા થાને  કયા દેશો થાન ધરાવે છે- નોવ  અને દ ણ કો રયા 
523. ચાઈ ડ લોિરિશંગ  ઈ ડેક્સમા ં  િવ મા ંસૌથી ખરાબ  દેશ કયો છે અને તેનુ ં રેિ કંગ જણાવો- મ ય આ કા 

(180)અને ચાડ(179) 
524. તા તરમા ંઅરુણાચલ પ્રદેશનો કેટલામા ં થાપના િદવસ ક્યારે ઉજવાયો- 34મો  અને  20  ફ આુર   
525. આટ કલ-371 કેટલા રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશોમા ં લાગ ુકરાઈ છે -11  અને 4 
526. અરુણાચલ પ્રદેશના વતર્માન રા યપાલ અને મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી બી ડ  િમ ા  અને પેમા ંખાં ુ  
527. કઈ સં થા ારા િવ નુ ંસૌથી ઊંચુ ંમા ઉિમયાનુ ંમિંદર  કયા થળે બનવા જઈ ર ુ ં છે- િવ  ઉિમયા ફાઉ ડશન, 

સ રુ અમદાવાદ. 
528. ESPN  પોટ્ર્સ ઈિ ડયા એવોડર્-2019 કઈ મિહલા ખેલાડીને પોટ્ર્સ પસર્ન ઓફ ધ યરનુ ં સ માન અપાયુ-ં 

પી.વી.િસ  ુ
529. તા તરમા ં કંટ્રોલ સી અને કંટ્રોલ વી  ના શોધકનુ ં74ની વયે ક્યા અવસાન થયુ-ં  એુસએ 
530. - િજયોલોિજકલ સવેર્ ઓફ ઇિ ડયાના અંદાજ મજુબ ઉ ર પ્રદેશના કયા િજ લામાથંી મોટી માત્રામા ંસોનાના ભડંારો 

મળી આ યાનુ ંઅનમુાન છે – સોનભ  
531. િવ  માતભૃાષા િદવસની ઊજવણી કયા િદવસે કરવામા ંઆવે છે - 21 ફ આુર  

532. યનેુ કોએ કયારથી માતભૃાષા િદન ઊજવવાનુ ંનક્કી કયુર્ં - નવે બર-1999 
533. યનેુ કો ારા કયા વષર્થી માતભૃાષા િદન ઊજવવામા ંઆવે છે - ફ આુર , 2000થી 
534. ભાષા અને સં કૃિતની િવિવધતાને સ માન આપવા તથા બહુભાષાવાદને પ્રો સાહન આપવા યનેુ કો ારા કયો િદવસ 

ઊજવવામા ંઆવે છે - િવ  મા ભૃાષા દવસ 

535. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંઉ ર પ્રદેશના સોનભદ્ર િજ લામા ંઅને હરદી કે્ષત્રની પહાડીઓમા ંઅંદા  સોનાનો કેટલો 
ભડંાર મળી આ યો - 3500 ટન 

536. ફે આુરી-૨૦૨૦ની િ થિતએ સૌથી વધ ુસોનુ ંિરઝવર્ કયા દેશ પાસે છે -  અમે રકા (8,133 ટન)   
537. ફે આુરી-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભારત પાસે કેટલુ ંસોનુ ંિરઝવર્ છે - 626 ટન 

538. દર વષેર્ ભારત કેટલુ ંસોનુ ંઆયાત કરે છે - 900 ટન 

539. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંFATFની બેઠક ક્યા ંયોજાઈ હતી - પે રસ 

540. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંપેિરસમા ંયોજાયેલી FATFની બેઠકમા ંપાિક તાનને ક્યા સમયગાળા સધુી ગે્ર િલ ટમા ંરાખવાનો 
િનણર્ય લેવાયો - ુન 2020 ધુી  

541. પાિક તાને જૂન ૨૦૨૦ સધુીમા ંઆતકંવાદ રોકવા અને ટેરર પૂને કરાત ુ ં ફંિડંગ રોકવા FATFના ં કેટલા ધોરણો 
સતંોષવા પડશે - 27 

542. કે દ્ર સરકાર ારા ગરીબીના અંદાજ - િનવારણ માટે કયો સરવે કરાશે - નવો નેશનલ સરવે 

543. કે દ્ર સરકાર ારા ગરીબીના અંદાજ - િનવારણ માટેના નવા નેશનલ સરવેના પિરણામોના આધારે કોના ારા 
ગરીબીનો સચૂકાકં તૈયાર કરાશે - નીિત આયોગ 

544. કે દ્ર સરકાર ારા ગરીબીના અંદાજ - િનવારણ માટેના નવા નેશનલ સરવે કઈ સં થા ારા હાથ ધરાશ ે- િમિન  
ઓફ ટટ ટ સ એ ડ ો ામ ઇ લમે ટશન 
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545. ભારતમા ંમડૂીરોકાણ દરખા તોમા ંકયા રાજયનો િહ સો સૌથી વધ ુછે – જુરાત 

546. ભારતમા ંમડૂીરોકાણ દરખા તોમા ંગજુરાતનો િહ સો સૌથી વધ ુકેટલા ટકા છે - 51 ટકા 
547. IEMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ઈ ડ યલ એ ટરિ યોર મેમોર ડમ 

548. ઈ ડ ટ્રીયલ એ ટરિપ્ર યોર મેમોરે ડમ હઠેળ આવેલી કુલ કેટલી મડૂીરોકાણ દરખા તો હતી - . 6.78 લાખ કરોડ 
549. ઈ ડ ટ્રીયલ એ ટરિપ્ર યોર મેમોરે ડમ હઠેળ આવેલી કુલ . 6.78 લાખ કરોડ મડૂીરોકાણ દરખા તોમા ંગજુરાતનો 

િહ સો કેટલો ર ો હતો- . 3.43 લાખ કરોડ  
550. GSIRFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જુરાત ટટ ઇ ટટ શૂનલ  ર ટગ મવક 
551. ગજુરાત ટેટ ઇિ ટટયશૂનલ રેિટંગ ફે્રમવકર્ (GSIRF)‐2020મા ંકઈ યિુનવિસર્ટી નબંર વન રેિટંગ મેળ યુ ંહત ુ- ફાઇવ 

ટાર સાથે જુરાત િુનવિસટ   
552. પ્રિત વષર્ ગજુરાત ટેટ ઇિ ટટયશૂનલ રેિટંગ ફે્રમવકર્ કોના ારા જાહરે કરાઈ છે - કસી  

553. ઉગતા સયૂર્ની મ ભારતીય સેનાનુ ંનવુ ંઆમીર્ ભવન કેટલા િપયાના ખચેર્ કયા થળે બનશે - . 700 કરોડમા ં
નવી દ હ  ખાતે 

554. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકોના હ તે ભારતીય સેનાના નવા આમીર્ ભવનનુ ંભિૂમપજૂન કરાય ુ - સરં ણ મં ી 
રાજનાથિસહ 

555. સપુોિષત ગજુરાત માટે રાજય સરકાર ારા કય ુઅિભયાન ચલાવવામા ંઆવે છે - જુરાત પોષણ અભયાન  
556. THRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટક હોમ રશન  
557. ખેલો ઈિ ડયા યિુનવિસર્ટી ગે સ-2020 કયા થળે યોજાશે - વુને ર (ઓડશા)  
558. ખેલો ઈિ ડયા યિુનવિસર્ટી ગે સ-2020 કયારે યોજાશે - 22મી ફ આુર  થી 1લી માચ-2020 
559. ખેલો ઈિ ડયા યિુનવિસર્ટી ગે સ-2020મા ંકેટલી રમતો સમાિવ ટ કરવામા ંઆવી છે - 17 
560. ખેલો ઈિ ડયા યિુનવિસર્ટી ગે સ-2020મા ંકેટલી યિુનવિસર્ટીના કેટલા ખેલાડીઓ ભાગ લેશ ે- 150થી વ  ુઅને 3500 

ખેલાડ ઓ 

561. આંતરરા ટ્રીય યાય પિરષદ-2020નુ ંઆયોજન કયા ં થળે થય ુહત ુ- નવી દ હ   
562. આંતરરા ટ્રીય યાય પિરષદ-2020નુ ંઉદઘાટન કોણે કયુર્ં હત ુ- વડા ધાન ી નર  મોદ    
563. CMS COP:13–2020નુ ંસમાપન સત્ર કયા થળે યોજાય ુ- મહા મા મં દર, ગાધંીનગર  
564. કો ફર સ ઓફ પાટ ઝ કેટલા દેશોની બનેલી છે - 130 દશો 
565. CMS  COP:13  –  2020મા ં કઈ ત્રણ પ્રજાિતઓનો ભારત સરકારના પ્ર તાવના આધારે ગ્લોબલ વાઇ ડલાઇફ 

એગ્રીમે ટમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆ યો - 1. ેટ ઇ ડયન બ ટડ (ઘોરાડ) 2. એિશયન એલફ ટ અને 3. બગાલ 
લો રકન  

566. CMS COP:13 – 2020મા ંકેટલા દેશના કેટલા પ્રિતિનિધઓએ ભાગ લીધો - 82 દશ અને 2550 િતિનિધ 

567. ઈ દુલાલ યાિજ્ઞક(ચાચા)નો જ મ િદવસ જણાવો - 22 ફ આુર -1892 
568. તા તરમા ં િવિવધ રાજયોને શૈક્ષિણક િ થિત જાણવા માટે કે દ્ર સરકારના MHRD ારા કયો સરવે હાથ ધરાયો -  

પફ મ સ ેડ ઈ ડ સ સરવે 
569. PGI નુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- પફ મ સ ેડ ઈ ડ સ  
570. PGI  સરવે 2018-19મા ં પ્રથમ  કે દ્ર શાિસત પ્રદેશ અને ગજુરાતનો ક્રમ-ચદં ગઢ અને જુરાત બી  મે 
571. તા તરમા ંકરવામા ંઆવેલ PGI સરવેમા ં ગજુરાતને 1000 માથંી કેટલા ગણુ પ્રા ત થયા છે- 870 
572. PGI સરવેમા ં કુલ  કેટલા માપદંડ ઉપર  ભાર મકૂવામા ંઆ યો હતો- 5 
573. PGI સરવેમા ં કયા કયા  માપદંડ  ઉપર ભાર મકૂવામા ંઆ યો છે- 1. લિનગ  વો લટ  2. એ સેસ 3. ઈ ા ચર 

એ ડ ફક ટ  4. ઈ વટ   અને 5. ગવન સ 
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574. ગજુરાતમા ં વષર્ 2018-19 મા ંકુલ કેટલુ ંિવદેશી રોકાણ આ યુ ંછે- 12,618 કરોડ 
575. સમગ્ર દેશના કુલ મડૂીરોકાણના કેટલા ટકાથી વધ ુરોકાણ માત્ર ગજુરાતમા ંઆ યુ ંછે- 50% 
576. IEM  ારા  ભારતમા ં થયેલા .6,78,852 કરોડના મડૂીરોકાણમાથંી  ગજુરાતમા ં કેટલુ ં મડૂી રોકાણ આ યુ-ં  

3,43,834 કરોડ 
577. ગજુરાતમા ંનવા MSME થાપવા માટેની િવિવધ મજૂંરી લેવામા ંકેટલા વષર્ની ટ આપવામા ંઆવી- 3 વષ 
578. ભારતમા ંકુલ ફ ડેડ  ટાટૅઅપમા ં કેટલા ટકા સાથે ગજુરાત પ્રથમ ક્રમ ેછે- 43% 
579. દેશનો કુલ કાગ  હે ડિલંગમાથંી ગજુરાતનો  િહ સો કેટલા ટકા છે- 40% 
580. વષર્ 2018-19 મા ંદેશના કુલ  િનકાસમા ંગજુરાત કેટલા ટકા સાથ ેઅગે્રસર છે- 20.4% 
581. સૌથી વધ ુ ટબોલ મેચ રમનારો િવ નો પ્રથમ ખેલાડી અને દેશ-  ટયાનો રોના ડો અને પો ુગલ 
582. તા તરમા ં23  ફે આુરીના રોજ  પ્રધાનમતં્રી ારા કેટલામી મન કી બાત યોજાઇ- 62મી 
583. ઈસરો ારા યવુાનોને  િવજ્ઞાન સાથે જોડવા  કયો કાયર્ક્રમ લો ચ કરાયો-  િુવકા 
584. યિુવકાનો  િવ તતૃ અથર્ જણાવો- વુા િવ ાની કાય મ 
585. સાબરમતી આ મ-અમદાવાદની મલુાકાત લેનાર પ્રથમ અમેિરકન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો- ડોના ડ  પ 
586. તા તરમા ંએિશયન કુ તી-2020  પધાર્ ક્યા ંયોજાઈ-  નવી દ હ  
587. તા તરમા ં યોજાયેલી એિશયન કુ તી-2020મા ં િવ તા પ્રથમ દેશ  અને ભારતનો ક્રમ જણાવો-  પાન(8 ગો ડ)  

અને ભારત  ી  મે( 5 ગો ડ) 
588. તા તરમા ં યોજાયેલી એિશયન કુ તી-2020મા ં ભારતને  કેટલા મેડલ પ્રા ત થયા-  ગો ડ-05,  િસ વર-06 અને  

ો ઝ-09  ુલ- 20 
589. ફે આુરી- 2020ની  િ થિતએ  ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ યાપાિરક ભાગીદાર કયુ ંરા ટ્ર બ યુ-ં  એુસએ 
590. તા. 24  ફે આુરી 2020ના રોજ  ભારત  ારા અમેિરકી પ્રમખુ  ડોના ડ ટ્ર પના અિભવાદન માટેનો કયો ખાસ  

કાયર્ક્રમ ક્યા ંયોજાયો-  "નમ તે TRUMP"  અને  મોટરા ટ ડયમ, અમદાવાદ 
591. ફે આુરી 2020મા ં અમેિરકન પ્રમખુ ડોના ડ ટ્ર પ  કયા બે િદવસ  ભારતના પ્રવાસે હતા- 24 અને 25  ફ આુર  
592. ડોના ડ ટ્ર પ ભારતની મલુાકાતે આવનાર અમેિરકાના કેટલામા ંપ્રમખુ હતા- 7મા 
593. મોટેરા ટેિડયમ અમદાવાદ ખાતે  નમ તે TRUMP કાયર્ક્રમમા ં  કેટલા લોકોએ  અમેિરકી રા ટ્રપ્રમખુનુ ંઅિભવાદન 

કયુર્ં હત ુ-ં 1.25 લાખ 
594. 'નમ તે'  કઈ ભાષાનો શ દ છે-  સં ૃત 
595. ભારતની પ્રથમ હિેરટેજ િસટી એવા અમદાવાદની મલુાકાત લેનાર પ્રથમ અમેિરકન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો-  ડોના ડ  

પ 
596. નમ તે TRUMP  કાયર્ક્રમમા ંકેટલા િકલોમીટર રોડ શો યોજાયો હતો અને ભારતના કેટલા રા યોએ  િવિવધ ન ૃ યો 

રજૂ કયાર્ હતા- 22  કલોમીટર  અને 28 રા યો 
597. સાબરમતી આ મની મલુાકાત બાદ રા ય સરકાર ારા અમેિરકન પ્રમખુ ટ્ર પને  કઈ ભેટ-સોગાદ અપાઈ-  

ગાધંી ના  ણ  વાદંરાની  િત ૃિત 
598. માત્ર ભારતના જ પ્રવાસે આવીને અ ય દેશોની મલુાકાત લીધા િવના સીધા   અમેિરકા પરત જનાર  પ્રથમ  

અમેિરકી પ્રમખુનુ ં નામ જણાવો- ડોના ડ પ 
599. અમેિરકન પ્રમખુ  ડોના ડ ટ્ર પે  પિરવાર સાથે આગ્રામા ં  કયા ઐિતહાિસક  ધરોહરની મલુાકાત લીધી હતી- 

તાજમહલ 
600. અમદાવાદની મલુાકાતે આવનાર ડોના ડ ટ્ર પ  કેટલામા ંિવદેશી   પ્રમખુ હતા- ચોથા 
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601. અમદાવાદમા ંિવ ની સૌથી જૂની લોકશાહી- અમેિરકા અને િવ ની સૌથી મોટી લોકશાહી-ભારતના  વડાઓનુ ંિમલન 
ક્યા ંનામે ઓળખાય છે- નમ તે TRUMP 

602. 24 ફે આુરી  કયા પક્ષી પે્રમી ગજુરાતીનો જ મિદવસ છે-  લવ ુમાર ખાચર 
603. લવકુમાર ખાચરનુ ંઉપનામ જણાવો-  બડમેન 
604. આગામી 26 માચર્ 2020 ના રોજ ભારતના કેટલા રા યોની  કેટલી બેઠકો માટે રા યસભાની ચ ૂટંણી યોજાશે-  17 

રા યો  અને  55 બેઠકો 
605. આગામી 26 માચર્ 2020ના રોજ ગજુરાતમા ંરા યસભાની કેટલી બેઠકો  માટે મતદાન યોજાશે- 04 
606. રા યસભાની ચ ૂટંણીમા ંકોણ મતદાન કરી શકે-  િવધાનસભાના ૂટંાયેલા સ યો( ધારાસ ય) 
607. રા યસભાની ચ ૂટંણીમા ંકઈ પ િતથી મતદાન કરવામા ંઆવ ેછે- બેલેટ પેપર 
608. રા યસભાના સાસંદની મદુત કેટલી હોય છે- 06 વષ 
609. ફે આુરી-2020ની  િ થિતએ િવ ના ત્રીજા સૌથી મોટા અખબાર(નકલ)નુ ંનામ જણાવો-  દિનક ભા કર 
610. ફે આુરી-2020ની  િ થિતએ િવ ના પ્રથમ અને બીજા સૌથી મોટા અખબાર(નકલ)નુ ંનામ અને દેશ જણાવો- 

યોમીઉર  િશ નુ અને અસાહ  િશ નુા- પાન 
611. સાિહ ય અકાદમી િદ હી ારા સૌ પ્રથમવાર કયા બે અનવુાદકોન ેએવોડર્ આપી સ માિનત કરાશે- આલોક ુ તા- 

હ દ  અ વુાદક અને બ ુલા ઘાસવાલા- જુરાતી અ વુાદક 
612. િવ મા ંસૌપ્રથમ અવકાશયાત્રા માટે સશંોધન કરી ર તો તૈયાર કરનાર કયા મિહલા ગિણતજ્ઞનુ ંતા તરમા ં 102 

વષૅની વયે અવસાન થયુ-ં કથ રન જો સ -  એુસએ 
613. સમગ્ર ભારતમાથંી  પસદં કરેલા 11  'આદશર્ યવુા ધારાસ યો'મા ં  ગજુરાતના કયા ધારાસ યને એવોડર્ આપી 

સ માિનત કરાયા - ઝાના ધારાસ ય ડૉ. આશાબેન પટલ 
614. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી અને અમેિરકાના પ્રમખુ ડોના ડ ટ્ર પ વ ચે િ પક્ષીય મતં્રણા કયા થળે 

યોજાઇ- હદરાબાદ હાઉસ, નવી દ હ  
615. ભારત અને અમેિરકા વ ચે તા તરમા ં કેટલી રકમનો સરંક્ષણ કરાર સપં  થયો- 3  અબજ ડોલર 
616. તા તરમા ંભારત અને અમેિરકા વ ચે  સરંક્ષણની સાથે બીજા કયા અ ય ક્ષેત્રોમા ંકરાર કરવામા ંઆ યા- ઊજૉ, 

હ થ  અને  પરમા  ુ 
617. તા તરમા ંસપં  થયલે પરમાણ ુકરાર મજુબ અમિેરકા  ારા  ભારતન ે કેટલા અણ ુિરએક્ટર આપવામા ંઆવશે-06 
618. તા તરમા ંભારત-અમેિરકા વ ચે થયેલા સરંક્ષણ સોદામા ંઅમેિરકા પાસેથી કયા હિેલકો ટર  ખરીદવામા ંઆવશે- 

24 MH-60 રોિમયો અને 6-AH 64E અપાચે 
619. ભારત અને અમેિરકા વ ચે તા તરમા ંઓઇલ તેમજ ગેસ ક્ષેતે્ર કઈ બે કંપનીઓ વ ચે કરાર થયા-  ઇ ડયન 

ઓઇલ અને એ ઝોનમો બલ 
620. વસતંો સવ-2020ની થીમ જણાવો - ‘એક ભારત ે ઠ ભારત’  
621. 25  ફે આુરી કયા મહાનભુાવનો જ મિદવસ છે -  રિવશકંર મહારાજ 
622. રિવશકંર મહારાજનો જ મ કયા ગામે થયો હતો-ર ુ, ખેડા 
623. ગજુરાત રા યની થાપના 1 મે 1960ના રોજ કોના હ તે કરવામા ંઆવી હતી- ૂ ય રિવશકંર મહારાજ 
624. ગજુરાત સરકારનુ ંઅંદાજપત્ર વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ સતત કેટલી વખત કોણે રજૂ કયુર્ં – આઠમીવાર અને નાણામં ી ી 

નીિતનભાઈ પટલ 
625. ગજુરાત સરકારનુ ંઅંદાજપત્ર વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ કયારે રજૂ થયુ ં– 26મી ફ આુર -2020  
626. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્રનુ ંકુલ કદ કેટલુ ંછે : . 2,17,287 કરોડ  
627. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર અંદાજ પ્રમાણે એકંદર પરુાતં જણાવો : . 605.43 કરોડ 
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628. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર મહસેલૂી આવક જણાવો : . 1,62,447.46 કરોડ 
629. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર મહસેલૂી ખચર્ જણાવો : . 1,61,658.07 કરોડ 
630. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર મહસેલૂી િહસાબ પર પરુાતં જણાવો : + . 789.39 કરોડ  
631. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતનુ ંઅંદાજપત્ર વષર્ : ૨૦૧૯-૨0ના અંદાજ કરતા ં કેટલો વધારો સચુવે છે : લગભગ 

.12,472 કરોડ 
632. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્રમા ં ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમા ંએકંદર કેટલા પરુાતંની અપેક્ષા કેટલા 

િપયાની રાખવામા ંઆવી હતી : .285.12 કરોડ 
633. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર રાજયનો િવકાસલક્ષી ખચર્ કેટલો થવા પામે છે : . 

1,33,283.43 કરોડ  
634. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર રાજયનો િબન િવકાસલક્ષી ખચર્ કેટલો થવા પામે છે : . 

80401.45 કરોડ 
635. ગજુરાતના અંદાજપત્રમા ં નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે મહસેલુી આવક કેટલી અંદાજવામા ંઆવેલ છે - . 

1,62,447.46 કરોડ 
636. ગજુરાતના અંદાજપત્રમા ંનાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે મહસેલુી આવક - . ૧,૬૨,૪૪૭.૪૬ કરોડ અંદાજવામા ં

આવેલ છે  નાણાકીય વષર્ : ૨૦૧૯-૨૦ માટેના મહસેલૂી આવક . ૧,૪૯,૮૨૪.૪૫ કરોડના સધુારેલ અંદાજ કરતા ં
કેટલા ટકાનો વધારો સચુવે છે - 8.42 ટકા  

637. ઈ ડિ ટ્રયલ એ ટરપે્ર યોસર્ મેમોરે ડમ ારા ભારતમા ં કેટલા કરોડના મડૂી રોકાણો ન ધાયેલ હતા- . 6,79,000 
કરોડ 

638. ઈ ડિ ટ્રયલ એ ટરપે્ર યોસર્ મેમોરે ડમ ારા ભારતમા ંન ધાયેલ . ૬,૭૯,૦૦૦ કરોડના મડૂી રોકાણો પૈકી એકલા 
ગજુરાતમા ંજ કેટલા રોકાણ માટેના મેમોરે ડમ ન ધાયેલ છે - . 3,44,000 કરોડ  

639. ઈ ડિ ટ્રયલ એ ટરપે્ર યોસર્ મેમોરે ડમ ારા ભારતમા ંન ધાયેલ . ૬,૭૯,૦૦૦ કરોડના મડૂી રોકાણો પૈકી એકલા 
ગજુરાતમા ંજ . ૩,૪૪,૦૦0 કરોડના રોકાણ માટેના મેમોરે ડમ ન ધાયેલ છે,  કુલ રોકાણના કેટલા ટકા થાય છે - 
પ1 ટકા  

640.  સમગ્ર દેશના કેટલા ટકા કરતા વધ ુ ટાટર્-અ સ એકલા ગજુરાતમા ંછે - 43 ટકા 
641. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્ર અનસુાર ૃિષ, ખે ૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ માટ કટલા િપયાની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - . 7,423 કરોડ 
642. પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના(PM KISAN) અંતગર્ત દેશના પ્ર યેક ખેડૂત કુટંુબને વાિષર્ક કેટલા િપયા 

આપવાની યોજના અમલી બનાવી છે - .6000  
643. ગજુરાત સરકારે વષર્-૨૦૧૯-૨૦મા ં રાજયમા ં કમોસમી અને વધ ુ પડતા વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને થયેલા 

નકુસાનને યાને લઈ, કેટલા િપયાનુ ંઅ યાર સધુીનુ ંસૌથી મોટંુ કૃિષ સહાય પેકેજ જાહરે કયુર્ં છે - િપયા 3795 કરોડ  
644. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્રમા ં રાજયના ખેડૂતોને ઝીરો ટકા યાજ દરે એટલે કે યાજ રિહત પાક 

િધરાણ મળે છે.  માટે આ વષેર્ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - . 1000 કરોડ  
645. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્રમા ંકમોસમી વરસાદ, વાવાઝોડુ,ં અિતવિૃ ટ, જીવજતંનુો ઉપદ્રવ અને અ ય 

પિરબળોથી પાક ઉ પાદન બાદનુ ં નકુસાન અટકાવવા માટે કઈ નવી યોજનાની જાહરેાત કરવામા ં આવી - 
ુ યમં ી પાક સં હ યોજના 

646. મખુ્યમતં્રી પાક સગં્રહ યોજના અંતગર્ત ખેડૂતોને ખેતરમા ંનાના ગોડાઉન-ઓન ફામર્ ટોરેજ ટ્રકચર બનાવવા માટે 
એકમ દીઠ કેટલી સહાય આપવામા ંઆવશે – . 30,000  
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647. વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના ગજુરાતના અંદાજપત્રમા ં કૃિષ યાિંત્રકીકરણ અંતગર્ત ૨૯,૦૦૦ ખેડૂતોને ટે્રક્ટર દીઠ કેટલા 
િપયાની સહાય આપવામા ંઆવશે - . 45,000થી . 60,000 

648. ગજુરાતના ખેડૂતો ગાય આધાિરત ખેતી તરફ વળે તે માટે કઈ નવી યોજનાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે - ગાય 
આધા રત ા ૃિતક ખેતી  

649. ગાય આધાિરત પ્રાકૃિતક ખેતી કરનાર ખેડૂતને એક ગાય દીઠ િનભાવ ખચર્ માિસક-વાિષર્ક કેટલી સહાય આપવામા ં
આવશે – માિસક . 900 એટલે ક વાિષક . 10,800 સહાય  

650. પ્રાકૃિતક ખેતી માટે ખેડૂતે શેનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે - ગાય ુ ંછા ણ ુ ંખાતર અને વા તૃનો 
651. ગાય આધાિરત પ્રાકૃિતક ખેતી યોજના અંતગર્ત અંદા  કેટલા ખેડૂતોને આવરી લેવા માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ 

કરવામા ંઆવી છે - 50 હ ર ખે ૂતો તથા . 50 કરોડ 
652. ખેડૂતો પોતાના ઉ પાદન રા યના અ ય શહરેોમા ંઅથવા દેશના અ ય ભાગોમા ંવેચાણ અથેર્ લઇ જઇ શકે તે માટે 

પિરવહન સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવાના હતેથુી ભારત સરકારે કઈ યોજનાની જાહરેાત કરી છે - કસાન રલ અને 
ઉડાન યોજના 

653. ખેડૂતો પોતાના ઉ પાદન રા યના અ ય શહરેોમા ંઅથવા દેશના અ ય ભાગોમા ંવેચાણ અથેર્ લઇ જઇ શકે તે માટે 
પિરવહન સિુવધા ઉપલ ધ કરાવવાના હતેથુી ભારત સરકારે િકસાન રેલ અને ઉડાન યોજનાની જાહરેાત કરી છે તેને 
સસુગંત ગજુરાત સરકાર ારા કઈ નવી જાહરેાત કરી છે - કસાન પ રવહન યોજના 

654. ગજુરાત સરકાર ારા િકસાન પિરવહન યોજના ારા ખેડૂતોને હળવા ભારવાહક વાહનની ખરીદી માટે કેટલા 
િપયાની સહાય આપવામા ંઆવશે - . 50 હ ર થી . 75 હ ર  

655. ગજુરાત સરકારે કયા િમશન હઠેળ ઘઉં, ચોખા, કઠોળ, બરછટ અનાજ, કપાસ, શેરડી તથા તેલીિબયા ંપાકોના 
ઉ પાદનમા ંવિૃ  માટે સહાય આપવા . ૮૭ કરોડની જોગવાઇ કરી છે - રા ય ખા  રુ ા િમશન 

656. પચંમહાલ િજ લાના હાલોલ ખાતે દેશની કઈ પ્રથમ યિુનવિસર્ટી થાપવા માટે ૧૨ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 
છે - જુરાત ઓગિનક એ ીક ચરલ િુનવિસટ   

657. ગજુરાતમા ં લાખો પશપુાલકોને પશદુાણ સહાય કઈ નવી યોજનાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે - ુ યમં ી 
પ દુાણ સહાય  

658. ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રી પ દુાણ સહાય યોજના અંતગર્ત પશપુાલકને તેમના એક ગાય કે ભેંસ દીઠ, એક પશનુા 
િવયાણ દરિમયાન એક માસ માટે દૂધાળા પશઓુને પૌિ ટક આહાર આપવા માટે કેટલા પશદુાણની ખરીદી પર 
કેટલા ટકા રકમની સહાય આપવામા ંઆવશે - 150 કલો ામ પ દુાણની ખર દ  પર પ0 ટકા  

659. ગજુરાતમા ંપાજંરાપોળોને અપગે્રડ કરવા કેટલી વખત સહાય આપવાની નવી યોજના અમલમા ંમકૂવામા ંઆવી – 
એક વખત  

660. ગજુરાતમા ંકેટલા ગામ દીઠ એક પશ ુદવાખાનુ ંશ  કરવામા ંઆવશે - 10 ગામ દ ઠ   
661. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્ર મજુબ િહંમતનગર નજીક રાજપરુ નવા ખાતે નવીન કઈ કોલેજ 

થાપવામા ંઆવશે -  વેટરનર  કોલેજ  
662. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંગજુરાતની કઈ પ્રખ્યાત ગાયના સવંધર્નની િવિવધ પ્રવિૃતઓ માટે . 

૩૨ કરોડની જોગવાઈ - દશી ગીર અને કાકંરજ ગાય 
663. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંમખુ્યમતં્રી િનઃશુ ક પશ ુસારવાર યોજના માટે કેટલી જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે - 27 કરોડ 
664. મ ૂગંા પશપુક્ષીઓની સારવાર માટે કઈ સેવા ૩૧ શહરેોમા ં શ  કરવામા ં આવી છે - ક ુણા એ લુ સ-

1962(હ પલાઈન) 
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665. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં રાજયના કયા શહરેમા ં કરુણા એ યલુ સ-૧૯૬૨(હે પલાઈન) સેવા 
સદુઢ કરવા કુલ ૧૩ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - અમદાવાદ, વડોદરા, રુત, રાજકોટ , ભાવનગર અને 
મહસાણા 

666. હજારો લારીવાળા ભાઇ બહનેો રોડની સાઇડમા ં કે ખુ લી જગ્યામા ંઊભા રહી ફળફળાદી, શાકભાજી વગેરેનુ ંવેચાણ 
કરે છે તે બગડી ન જાય તેના માટે કઈ નવી સિુવધા આપવાની જાહરેાત કરાઈ છે -  મોટ  સાઇઝની છ ીઓ 

667. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઅંદા  કેટલા ટક વચેાણકારો-લારીવાળાઓને મોટી સાઈઝની છત્રી 
આપવામા ંઆવશે - 65 હ ર  

668. ખેડૂતોના બાગાયતી પાકોનુ ં કાપણી પછી થતુ ંનકુસાન અટકાવવા અને મ ૂ યવધર્ન માટે પ્રાયોિગક ધોરણે કયા 
િજ લાઓમા ંફામર્સર્ પ્રોડ સુસર્ ઓડર્ર કંપની (એફ.પી.ઓ.) આધાિરત માળખાકીય સિુવધાઓ િવકસાવવામા ંઆવશે - 
બનાસકાઠંા, મનગર, ક છ, નવસાર  અને છોટાઉદ રુ 

669. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકયા િજ લામા ંનવુ ંસે ટર ઓફ એકસલે સ ઊભુ ંકરવા . ૨ કરોડની 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - મનગર 

670. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકૃિષ યિુનવિસર્ટીઓ માટે કૃિષ સશંોધન અને િશક્ષણના કાયર્ક્રમોને સઘન 
બનાવવા  કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - 750 કરોડ 

671. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપરંપરાગત રીતે માછીમારી કરતા ંનાના માછીમારોને શેની ખરીદીમા ં
સહાય આપવાની નવી યોજનાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે - એ જન  

672. માછીમારોને એિ જન ખરીદીમા ંસહાય યોજના અંતગર્ત દિરયાઈ ફીશીંગ બોટ, ટુ ટ્રોક, ફોર ટ્રોક આઇબીએમ અને 
ઓબીએમ એિ જન ખરીદવા માટે કેટલા િપયાની કેટલા ટકા સહાય આપવામા ંઆવશે - િુનટ કો ટ િપયા એક 
લાખ વીસ હ રના પ0 ટકા સહાય 

673. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંકયા મ યબદંરોના િવકાસ અને હયાત મ યબદંરોના િનભાવ તેમજ 
સિુવધાઓ િવકસાવવા .૧૫૦ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - માગંરોળ, નવાબદંર, વેરાવળ, માઢવાડ, 
પોરબદંર અને ુ ાપાડા 

674. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંિવિવધ ખેતપેદાશોના રક્ષણ માટે બજાર સિમિતઓને કેટલા ટન સધુીની 
ક્ષમતા ધરાવતા ગોડાઉન બનાવવા માટે સહાય માટે . ૫૦ કરોડની  જોગવાઇ કરાઈ છે - 5000 મે ક ટન 

675. ભારત સરકારની યોજના અંતગર્ત વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ના શેરડી પેમે ટ માટે ખાડં સહકારી મડંળીઓએ કેટલી અવધી 
માટે મેળવેલ સોફટ લોનનુ ં યાજ ભારત સરકાર ારા એક વષર્ માટે ચકુ્વવામા ંઆવનાર છે - પાચં વષ  

676. ભારત સરકાર ારા શેરડી પેમે ટ માટે ખાડં સહકારી મડંળીઓએ પાચં વષર્ની અવધી માટે મેળવેલ સોફટ લોનનુ ં
યાજ એક વષર્ માટે ચકુ્વવામા ંઆવનાર છે  અંતગર્ત ગજુરાત સરકાર આ સોફટ લોન સામે ભરવાપાત્ર થતા 
યાજના કેટલા અથવા ખરેખર ચકુવવામા ંઆવનાર યાજ આ બેમાથંી  ઓ  ંહોય તેટલી યાજ સહાય વધમુા ં
વધ ુકેટલા વષર્ સધુી આપશે - 7 % તથા ચાર વષ   

677. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંજળસપંિ  િવભાગની િવિવધ કામગીર  માટ કટલા િપયાની જોગવાઇ 
કરવામા ંઆવી છે - . 7220 કરોડ 

678. સૌરા ટ્ર િવ તાર માટે આશીવાર્દ સાિબત થયેલ સૌની યોજનાના પ્રથમ અને બીજા તબક્કાની અ યાર સધુી પણૂર્ 
થયેલ કામગીરીથી કેટલા જળાશયો, તળાવો અને ચેકડેમોમા ંનમર્દાના પાણી ભરવામા ંઆવેલ છે – 32, 48 અને 
181થી વ  ુ

679. સૌની યોજનાના ંકેટલામા ંતબક્કાના ૨૪૦૩ કરોડના ંપાચં પેકેજના કામો પ્રગિત હઠેળ છે - ી  
680. સૌની યોજના માટે વષર્ ૨૦૨૦-૨૧મા ંકેટલા િપયાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે -  1710 કરોડ 
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681. ભગૂભર્ જળના તર ઊંચા લાવવા તેમજ ભગૂભર્ જળ યવ થાપનને ઉ જેન આપવા ભારત સરકારના સહયોગથી 
કઈ યોજના અમલમા ંછે - અટલ જુલ યોજના 

682. અટલ ભજુલ યોજના હઠેળ કયા િજ લાના ૨૪ તાલકુાઓને પાચં વષર્ના સમયગાળા માટે .૭૫૭ કરોડ ફાળવવાનુ ં
આયોજન છે - ઉ ર જુરાત અને ક છ જ લો 

683. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંસાબરમતી નદી પર . ૨૦૦ કરોડના ખચેર્ હાથ ધરવામા ંઆવી રહલે 
કયા બેરેજ માટે . ૬૦ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - હર રુા અને િવલાસણા 

684. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆિદજાિત િવ તાર માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે -  
. 1142 કરોડ 

685. જમીનની ખારાશ અટકાવવા તથા ભગૂભર્જળની ગણુવ ા સધુારવા માટે કઈ કામગીરી શ  છે - ભાડ તુ બેરજ  
686. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંસ ૂ મ િસંચાઈ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે -  

.750 કરોડ 
687. ખેડૂતોની પ્રગિતશીલ િવચારસરણી અને સરકારના પ્રય નોથી અ યાર સધુીમા ં કેટલા િવ તારમા ં સ ૂ મ િસંચાઈ 

યોજના અમલી કરી શકાઇ છે - 18.74 લાખ હકટર 
688. રાજયના અંદાિજત કેટલા ખેડૂતોએ સ ૂ મ િસંચાઈ પ િત અપનાવીને પાણીના કરકસરયકુત ઉપયોગ ારા 

ગણુવ ાયકુત વધ ુઉ પાદન મેળવેલ છે - 11.51 લાખ  
689.  ખેડૂત જૂથો હયાત કેનાલના ંમાળખામાથંી પાણી મેળવી, માઇક્રો ઇરીગેશન િસ ટમ મારફતે િસંચાઇ કરશે તે ખેડૂત 

જૂથોને પ્રવતર્માન પીયાવાના દરમા ંકેટલા ટકા રાહત આપવામા ંઆવશે - 50 
690. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંનમર્દા યોજના માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - . 

8755 કરોડ 
691. નમર્દા બધં પરથી ચોમાસા દરિમયાન ઉપલ ધ થનાર વધારાના પાણી પૈકી, ક છને કેટલુ ંપાણી પહ ચાડવાનુ ં

આયોજન છે - 1 િમલીયન એકર ફ ટ  
692. નમર્દા યોજનાના નહરે માળખાની િમયાગામ, વડોદરા, સૌરા ટ્ર અને ક છ શાખા ઉપર કુલ કેટલા થળોએ નાના 

વીજ મથકો બનાવવાની કામગીરી પ્રગિત હઠેળ છે તે પૈકી કેટલા વીજ મથક કાયર્રત છે – 18 અને 8  
693. નમર્દા યોજનાના નહરે માળખાના બધા જ વીજ મથકો કાયર્રત થતા ંવીજ ઉ પાદન આશરે કેટલ ુથશે - 86 

મેગાવોટ 
694. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંિશક્ષણ િવભાગ માટે સૌથી વધ ુકુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ં

આવી છે - . 31,9પપ કરોડ  
695. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં સરકારી શાળાઓમા ં ગણુવ ાયકુ્ત િશક્ષણ સિુનિ ત કરવા કઈ 

યોજનાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે - લૂ ઑફ એકસલ સ 
696. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંરાજયની શાળાઓ પૈકી કેટલી શાળાઓને કુલ ઑફ એકસલ સ તરીકે 

િવકસાવવાનુ ંઆયોજન છે - પ00  
697. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપ્રાથિમક શાળાઓના નવા કેટલા વગર્ખડંોના બાધંકામ માટે .૬પ૦ 

કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - 7,000 
698. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંશાળાકીય િશક્ષણમા ંગણુવ ા સધુારણા અને યોજનાઓના ઑનલાઇન 

િરયલ ટાઇમ મોિનટરીંગ માટે કયા સે ટરને વધ ુસદુઢ બનાવવાનુ ંઆયોજન છે - કમા ડ એ ડ કં ોલ   
699. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંશાળાની શૈક્ષિણક કામગીરી અને માળખાકીય સિુવધાઓના મ ૂ યાકંન 

અથેર્ શેના માટે .૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - જુરાત લૂ કવો લ ટ એ ડ ટશન કાઉ સીલ 
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700. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં રાઈટ ટુ એ યકેુશન એકટ અંતગર્ત ખાનગી શાળાઓમા ં પ્રવેશ 
મેળવતા અંદા  કેટલા િવ ાથીર્ઓની ફી, યિુનફોમર્, કૂલ બેગ વગેરે માટે સહાય આપવા કુલ . ૫૫૦ કરોડની 
જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - 4 લાખ 22 હ ર 

701. પ્રાથિમક શાળાના કેટલા વગર્ખડંોમા ંઅંદાિજત ૬ લાખ બાળકોને ઉપયોગી થાય તેવા વ યુર્અલ કલાસ મ અને 
જ્ઞાનકંુજ સવલત ઊભી કરવા .૧૨૫ કરોડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - 15,000 

702. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ઘરથી કૂલનુ ંઅંતર કેટલા િકલોમીટરથી વધ ુ હોય તેવી સરકારી 
શાળાઓમા ંઅ યાસ કરતા ં૧,૫૦,૦૦૦ કરતા વધ ુબાળકોના પિરવહન માટે . ૬૬ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ં
આવી છે – એક 

703. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઉ ચ િશક્ષણ અને ટેકિનકલ િશક્ષણ કોલેજમા ંપ્રવેશ મેળવતા અંદા  
કેટલા િવ ાથીર્ઓને ટેબલેટ યોજના અંતગર્ત ટેબલેટ આપવા . ૨૦૦ કરોડની જોગવાઇ  - ણ લાખ 

704. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંયિુનવિસર્ટી ખાતે સશંોધન કરતા ંિવ ાથીર્ઓ માટે કઈ યોજના અમલમા ં
મકુવામા ંઆવી છે - શોધ યોજના  

705. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં રાજયની શૈક્ષિણક સં થાઓનો રા ટ્રીય અને આંતરરા ટ્રીય કક્ષાએ 
યાપ વધારવા કયા કાયર્ક્રમ અંતગર્ત, . ૧૦ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - ટડ  ઇન જુરાત  

706. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંગજુરાત યિુનવિસર્ટી ખાતે કઈ સં થા સાથે MoU કરી કૂલ ઓફ િડફે સ 
ટડીઝ શ  કરવા માટે . ૭ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે  - D.R.D.0  

707. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆઇ. આઇ. ટી. રામ ખાતે કઈ સં થાના સહયોગથી િડપાટર્મે ટ ઑફ 
એડવા સ િડફે સ ટેકનોલોજીનો અ યાસક્રમ શ  કરવા માટે . ૧૨ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - D.R.D.O 

708. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં ટુડ ટ ટાટર્અપ એ ડ ઇનોવેશન પૉિલસી અંતગર્ત અંદા  કેટલા 
િવ ાથીર્ઓ માટે . ૨૦ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - 14 લાખ િવ ાથ ઓ  

709. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંપ્રાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચ િશક્ષણ મેળવતા લાખો િવ ાથીર્ઓ માટે 
સવર્ગ્રાહી મખુ્યમતં્રી યવુા વાવલબંન યોજના અમલમા.ં, ટ શુન ફી, ભોજનાલય અને છાત્રાલય વી સિુવધાઓ 
માટે સહાય આપવા માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - ુલ . 935 કરોડ  

710. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆરોગ્ય અને પિરવાર ક યાણ િવભાગ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ 
કરાઈ છે - . 11,243 કરોડ 

711. િશશનુા જીવનના પ્રારંિભક કેટલા િદવસ દરિમયાનના વિૃ  અને િવકાસની અસર તેના સમગ્ર જીવનકાળ પર 
અસરકારક બની રહ ેછે - એક હ ર દવસ 

712. સગભાર્ માતા અને બાળકને પરૂતો જ રી પોષક આહાર મળી રહ ેતે માટે સરકારે કઈ યોજનાઓ અમલમા ંમકૂી છે 
ના માટે .૨૦૦૦ કરોડની માતબર રકમની જોગવાઇ કરાઈ છે - રૂક પોષણ યોજના, ધાનમં ી મા વૃદંના 

યોજના, બાળસખા યોજના, ક રુબા પોષણ સહાય યોજના, ણુા યોજના  
713. રાજયમા ંલોકિપ્રય થયેલ મખુ્યમતં્રી અમતૃમ મા અને મા વા સ ય યોજના અંતગર્ત અંદા  કેટલા કુટંુબની ન ધણી 

થયેલ છે - 77 લાખ  
714. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ં આયુ માન ભારત પ્રધાનમતં્રી જન આરોગ્ય યોજના માટે કેટલા 

િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 450 કરોડ 
715. શહરેી િવ તારના નાગિરકોને ઝડપી સારવાર મળી રહ ે તે માટે તેનો યાપ વધારવા કેટલી વ તીએ એક અબર્ન 

હે થ સે ટર કાયર્રત કરાશે - 10,000 
716. કે દ્ર સરકાર ારા ગજુરાતમા ંકઈ ત્રણ નવી મિેડકલ કોલેજો શ  કરવા મજૂંરી આપી - નવસાર , રાજપીપળા અને 

પોરબદંર  
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717. કે દ્ર સરકાર ારા ગજુરાતમા ંત્રણ નવી મેિડકલ કોલેજો શ  કરવા મજૂંરી આપવાની સાથે હવે રાજયમા ંકુલ કેટલી 
મેિડકલ કોલેજો થશે - 32  

718. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંરાજયની લોકિપ્રય ૧૦૮ એ યલુ સ સેવાને સદુઢ કરવા કેટલી નવી 
એ યલુ સ ખરીદવા . ૨૭ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - 150 એ લુ સ 

719. ગજુરાતના વષર્-૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમા ંઆરોગ્યની સેવાઓ માટે પાયાની અને અગ યની કામગીરી કરતી 
આશા બહનેોને આગવી ઓળખ માટે યિુનફોમર્ વ પે કેટલી સાડી પરૂી પાડવા માટે . ૪ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે 
- બે 

720. ગજુરાતમા ંનવજાત િશશનુી સઘન સારવાર માટે ચાર સરકારી હોિ પટલ ખાતે કઈ યિુનટની ક્ષમતા વધારવા માટે 
. ૨૨ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ - સીક નીઓનટલ કર 

721. મેિડકલ કોલેજ, સોલા અમદાવાદ ખાતે કયો કોષર્ શ  કરવા અને કોકલીયર ઈ લા ટ સે ટરો કાયાર્િ વત કરવા . ૨ 
કરોડની જોગવાઈ કરાઈ - બેચલર ઇન ઓડ યોલો  પીચ એ ડ લે વજ પેથોલો  

722. ગજુરાતમા ંમિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ માટે કેટલા કરોડની જોગવાઈ કરાઈ - . 3150 
723. ગજુરાતમા ંપોષણ અિભયાન અંતગર્ત ૧૦૦ % સપુોિષત આંગણવાડીની િસિ  હાસંલ કરનાર પાયાના કમર્ચારીઓને 

કયો પરુ કાર આપવામા ંઆવશે - પોષણ િ વેણી ો સાહન  
724. પોષણ િત્રવેણી પ્રો સાહન પરુ કાર અંતગર્ત આંગણવાડી વકર્ર અને તેડાગરને અનકુ્રમે કેટલી રકમનો તેમજ પોતાના 

કાયર્કે્ષત્રની તમામ આંગણવાડી સપુોિષત ફરનાર પ્ર યેક આશા વકર્ર અને એ.એન.એમ.ને કેટલી રકમનો પરુ કાર 
આપવામા ંઆવશે - . 12,000 અને . 6,000 તથા . 12,000 

725. સરેુ દ્રનગર િજ લાના ૧૫૦૦ ટલા અગિરયા કુટંુબો માટે કઈ આંગણવાડી શ  કરવામા ંઆવશે - રણ ગણવાડ  
726. ગજુરાતમા ં કઈ મ ય થ લોમા ંમીની આંગણવાડીઓ શ  કરવામા ંઆવશે - અમદાવાદ, રુત, વડોદરા અને 

રાજકોટ જ લા 
727. ગજુરાતમા ંગગંા વ પા આિથર્ક સહાય યોજના હઠેળ અંદાિજત કેટલી લાભાથીર્ િવધવા બહનેોને સહાય આપવા માટે 

.૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ - 5 લાખ 
728. બેટી બચાવો બેટી ભણાવોને પ્રો સાહન આપતી લોકિપ્રય હાલી દીકરી યોજના માટે કેટલી જોગવાઇ કરાઈ – 50 

કરોડ 
729. ગજુરાતમા ંકઈ હે પ લાઈન અંતગર્ત મુ કેલ પિરિ થિતમા ંમકુાયેલ બહનેોને મદદ કરવા અને જ િરયાતમદં બહનેો 

અને દીકરીઓનુ ંકાઉ સેલીંગ કરવા .૧૨ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ - 181-અભયમ મ હલા 
730. ગજુરાતમા ંઆંગણવાડી અને પ્રાથિમક શાળાના બાળકો, ધાત્રી માતાઓ સિહત અંદાિજત ૩૦ લાખ લાભાથીર્ઓને કઈ 

યોજના મારફત લેવડર્ દૂધ પરંુૂ પાડવામા ંઆવે છે  - ૂધ સં વની યોજના   
731. ગજુરાતમા ંપાણી પરુવઠા પ્રભાગ માટે અંદાજપત્રમા ંકેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 4317 કરોડ 
732. જલ જીવન િમશન અંતગર્ત ગ્રામીણ િવ તારોમા ંકેટલા ટકા ઘરોમા ંનળ જોડાણની િસિ  હાસંલ કરેલ છે - 78 ટકા  
733. જલ જીવન િમશન અંતગર્ત હર ઘર જલ ના સતૂ્ર સાથે કયા વષર્ સધુીમા ંરાજયના બાકી રહતેા કેટલા ઘરોમા ંનળ 

જોડાણ ારા પીવાનુ ંપાણી પરંુૂ પાડવાના આયોજન માટે .૭૨૪ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ - વષ 2022 અને 17 
લાખ ઘર 

734. આગામી કેટલા વષર્મા ંભગૂભર્ જળ આધાિરત યિક્તગત પાણી પરુવઠા યોજનાના ગામોને પાણીના સરફેસ સોસર્ 
આધાિરત જૂથ પાણી પરુવઠા યોજનાના ભાગ તરીકે આવરી લેવાનુ ંઆયોજન – ણ વષ 

735. સૌરા ટ્ર અને ક છના દિરયાકાઠંાના છેવાડાના ગામોમા ંજળસલામતી પ્રદાન કરવા માટે કયા ંઅને કેટલા િવ તારોમા ં
૨૭ કરોડ લીટર ક્ષમતાના ડીસેલીનેશન લા ટ થાપવાની કામગીરી હાથ ધરાયેલ છે - ક છના માડંવી, ારકા, 
ગીર સોમનાથ, ઘોઘા 
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736. િરયઝૂ ઓફ ટ્રીટેડ વે ટ વોટર નીિત અંતગર્ત કયા િજ લાઓમા ંગદંા પાણીને ટ્રીટ કરી તેના પનુ: ઉપયોગના પ્રો કટ 
પ્રગિતમા ંછે - વડોદરા, મનગર, ગાધંીનગર અને ભાવનગર   

737. રા યના અ ય શહરેોમા ંિરયઝૂ ઓફ ટ્રીટેડ વે ટ વોટર નીિત યોજનાનો યાપ વધારવા કેટલા કરોડની જોગવાઈ છે 
- .100  

738. કયા શહરેમા ં૨૪ કલાક પાણી િવતરણ કરવા .240 કરોડની યોજનાનુ ંઆયોજન છે - ગાધંીનગર 
739. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંસામાિજક યાય અને અિધકાિરતા િવભાગ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 

4321 કરોડ 
740. ગજુરાતમા ંઅનસુિૂચત જાિતના ખાનગી પ્રાથિમક શાળામા ંઅ યાસ કરતા ંધોરણ ૧ થી ૮ના કુમારો અને ધોરણ ૧ 

થી ૫ની ક યાઓને તેમજ ધોરણ ૬ થી ૮ની ક યાઓને કેટલી િશ યવિૃત તેમજ તમામ િવ ાથીર્ઓને કેટલી ગણવેશ 
સહાય અપાશે -  . ૫૦૦ અને . ૭૫૦ િશ યવિૃત તથા . ૬૦૦ ગણવેશ સહાય 

741. ગજુરાતમા ંઅનસુિૂચત જાિત અને િવકસતી જાિતના છાત્રાલયમા ં રહતેા િવધાથીર્ઓને ભોજન િબલ પેટે માિસક 
.૧૨૦૦ સહાય વધારી હવે કેટલા િપયા અપાશે - .1500  

742. ગજુરાતમા ંઆદશર્ િનવાસી શાળાના અનસુિૂચત જાિત અને િવકસતી જાિતના િવ ાથીર્ઓને બટુ મોજા પેટે આપવામા ં
આવતી સહાય .૨૦૦મા ંવધારો કરી હવે કેટલી આપવામા ંઆવશે - .400 

743. ગજુરાતમા ંકયા ધોરણમા ંઅ યાસ કરતી િવકસતી જાિતની અંદા  ૧.૬૦ લાખ ક યાઓ અને અનસુિૂચત જાિતની 
૨૨,૫૦૦ ક યાઓને િવના મ ૂ યે સાયકલ સહાય અપાશે - ધોરણ 9 

744. ગજુરાતમા ંસમહૂ લગ્નોને પ્રો સાહન મળે તે માટે કઈ યોજના અમલમા ંછે - સાત ફરા સ હૂ લ ન યોજના  
745. ગજુરાતમા ં સાત ફેરા સમહૂ લગ્ન યોજના હઠેળ અનસુિૂચત જાિત તથા િવકસતી જાિતની સં થાઓને કેટલાની 

મયાર્દામા ંયગુલદીઠ .૨૦૦૦ તથા યગુલોને .૧૦,૦૦૦ આપવામા ંઆવે છે. તેના બદલે હવે સં થાઓને કેટલી 
સહાય આપવામા ંઆવશે - 25 ગુલ અને ગુલદ ઠ . 3000 તથા ગુલોને .12,000 

746. ગજુરાતમા ંડૉ. સિવતા આંબેડકર આંતરજ્ઞાિતય લગ્ન સહાય યોજના અંતગર્ત કેટલા યગુલોને સહાય આપવા માટે 
.૧૦ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - 1000 

747. ગજુરાતમા ંકઈ યોજના અંતગર્ત િવકસતી જાિતના ૧૬,૮૩૦ લાભાથીર્ઓને તથા કઈ યોજના અંતગર્ત અનસુિૂચત 
જાિતના ૨૯૦૦ લાભાથીર્ઓને મકાન બાધંવા પ્રિત લાભાથીર્  ૧.૨૦ લાખ સધુીની સહાય આપવા .૧૪૨ કરોડની 
જોગવાઇ કરાઈ છે - પં ડત દ ન દયાળ ઉપા યાય આવાસ તથા બેડકર આવાસ યોજના  

748. ગજુરાતમા ંલઘમુતી સમદુાયના િવકાસ માટે કયા કાયર્ક્રમ અંતગર્ત િશક્ષણ, આરોગ્ય અને કૌશ ય િવકાસ માટે 
લઘમુતી િવ તારોમા ંમાળખાગત સિુવધાઓ ઊભી કરવા . ૫૦ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ - ધાનમં ી જન િવકાસ 

749. ગજુરાતમા ંવ ૃ ા મોની િનભાવ ગ્રા ટ માિસક કેટલી કરાશે -  .1500થી વધાર  .2160  
750. ગજુરાતમા ંિનરાધાર વ ૃ  પે શન યોજના અંતગર્ત અ યારે માિસક કેટલી સહાય આપવામા ંઆવે છે - .750  
751. ગજુરાતમા ંિનરાધાર વ ૃ  પે શન યોજના અંતગર્ત માિસક .૭૫૦ સહાય અપાઈ છે મા ંહવે ૭૫ વષર્ કે તેથી વધ ુ

વયના િનરાધાર વ ૃ ોને માિસક કેટલુ ંપે શન આપવામા ંઆવશે - .1000 
752. ગજુરાતમા ંહાલમા ંકેટલા ટકા કે તેથી વધ ુમાનિસક િદ યાગંતા ધરાવતા યિકતઓને માિસક .૬૦૦ સહાય અપાઈ 

છે તેમા ંવધારો કરી કેટલી સહાય આપવામા ંઆવશે – 80 ટકા તથા .1000 
753. ગજુરાતમા ંપાલક માતા-િપતા યોજના અંતગર્ત કેટલા લાભાથીર્ઓ માટે .૫૦ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - 18200 
754. ગજુરાતમા ંરા ટ્રીય કુટંુબ સહાય યોજના અંતગર્ત પિરવારના મખુ્ય યિકતનુ ં કુદરતી કે આકિ મક અવસાન થાય 

તેવા સજંોગોમા ંકેટલી સહાય આપવામા ંઆવે છે – . 20,000  
755. િદ યાગં સાધન સહાય યોજના હઠેળ િદ યાગં યિક્તને વરોજગારી માટેના સાધનો માટે કેટલા િપયાની મયાર્દામા ં

સહાય અપાઈ છે - .20,000 
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756. ગજુરાત િબનઅનામત શૈક્ષિણક અને આિથર્ક િવકાસ િનગમ ારા અમલમા ંમકૂાયેલા શૈક્ષિણક અને રોજગારલક્ષી 
યોજનાઓ માટે કેટલી જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે - .500 કરોડ  

757. ગજુરાત િબનઅનામત શૈક્ષિણક અને આિથર્ક િવકાસ િનગમ ારા હાલમા ંછાત્રાલયમા ંરહતેા  િવધાથીર્ઓને ભોજન 
િબલ પેટે માિસક કેટલી સહાય આપવામા ંઆવે છે તે વધારી હવે કેટલી આપવામા ંઆવશે - .૧૨૦૦ તથા 
.૧૫૦૦  

758. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંઆિદજાિત િવકાસ િવભાગ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 2675 કરોડ 
759. ગજુરાતમા ંકયા વષર્થી વનબધં ુક યાણ યોજનાનો પ્રારંભ થયો હતો – વષ-ર007 
760. ગજુરાતમા ંઅનદુાિનત છાત્રાલયો તથા આ મ શાળાઓમા ંછાત્ર દીઠ માિસક કેટલી િનભાવ ગ્રા ટ અપાતી હતી મા ં

વધારો કરી હવે કેટલા િપયા આપવામા ંઆવશે - .1500 તથા .2160 
761. ગજુરાતમા ંઅનસુિૂચત જનજાિતના છાત્રાલયમા ંરહતેા  િવ ાથીર્ઓને ભોજન િબલ પેટે માિસક .૧૨૦૦ સહાય 

આપવામા ંઆવે છે તે વધારી હવે કેટલી આપવામા ંઆવશે - .1500  
762. ગજુરાતમા ંધોરણ ૯મા ંઅ યાસ કરતી અંદા  ૫૦,૦૦૦ િવ ાથીર્નીઓને કઈ યોજના હઠેળ સાયકલ આપવા .૧૯ 

કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - િવ ાસાધના યોજના 
763. ગજુરાતમા ંકયા થળે િબરસા મુડંા આિદજાિત યિુનવિસર્ટી માટે .૨૦ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - રાજપીપળા  
764. ગજુરાતમા ંટી. બી., કે સર, રકતિપ  અને સીકલસેલ એિનિમયા વા રોગો માટે કઈ યોજના હઠેળ .૧૦ કરોડની 

જોગવાઈ કરાઈ છે - મફત તબીબી સહાય યોજના 
765. ગજુરાતમા ંકઈ યોજના હઠેળ અંદા  ૧૨,૦૦૦ ટલા લાભાથીર્ઓને વરોજગારીનો લાભ આપવા .૧૫ કરોડની 

જોગવાઈ કરાઈ છે - માનવ ગ રમા યોજના 
766. ગજુરાતમા ંઆિદજાિત ખેડતૂોની આવકમા ંવધારો થાય અને જીવન ધોરણ ઊંચુ ંઆવે તે માટે દિક્ષણ ગજુરાતના 

આિદજાિત િવ તારમા ંકયા પ્રો ક્ટ અંતગતર્ ફળાઉ ઝાડના રોપાઓ અને ખાતર પરૂા ંપાડવામા ંઆવ ે છે - વાડ  
ો કટ 

767. ગજુરાતમા ંઆિદજાિત લોકોને બે ક મારફતે વરોજગારી યોજના હઠેળ ધધંા રોજગારના હતેઓુ માટે લીધેલ લોન 
ઉપર કેટલા ટકાના દરે યાજ સહાય આપવા માટે .૨ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - છ ટકા 

768. ગજુરાતમા ંઆિદજાિત લાભાથીર્ઓને મધમાખી ઉછેર માટે પ્રો સાહન આપવા મધ કલેકશન અને પ્રોસેસીંગ સે ટરની 
થાપના માટે સહાય આપવા કેટલી જોગવાઈ કરાઈ છે - . 1 કરોડ 

769. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંપચંાયત ગ્રામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગ માટે કેટલી જોગવાઈ કરાઈ છે - 
.9091 કરોડ 

770. ગજુરાતમા ંવતનના િવકાસમા ંરસ ધરાવતા દાતાઓને પ્રો સાહન આપવા અને ગામડાઓમા ંવધ ુસારી સગવડો 
ઊભી કરવાના ઉમદા આશયથી કઈ નવી યોજનાનો પ્રારંભ કરાયો છે - માદર વતન યોજના 

771. ગજુરાતમા ંનવી માદરે વતન યોજના અંતગર્ત કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે – . 200 કરોડ 
772. માદરે વતન અંતગર્ત િવિવધ સિુવધાઓ િવકસાવવા દાતા ી ારા આપવામા ંઆવતા દાનની રકમ સામે કેટલી 

રકમ રાજય સરકાર ારા ઉમેરવામા ંઆવશે – મે ચગ રકમ-દાનના રકમ ટલી   
773. ગજુરાતમા ંકઈ યોજના અંતગર્ત ગ્રામીણ અને શહરેી િવ તારની મિહલાઓ, મિહલા ઉ કષર્ જૂથ બનાવી ૧ લાખ 

સધુીનુ ં િધરાણ મેળવે તો તેન ુ ંસપંણૂર્ યાજ રાજય સરકાર ારા સીધે સીધુ ંબે કોને આપવામા ંઆવશે - ુ યમં ી 
મ હલા ઉ કષ યોજના  

774. ગજુરાત સરકારની યોજના અંતગર્ત ઘન કચરો ડોર ટુ ડોર કલેકશન ારા એકત્ર માટે હાલ તમામ ગ્રામ પચંાયતોને 
યિકતદીઠ માિસક િપયા બે ગ્રા ટ આપવામા ંઆવે છે તેને બદલે હવે યિકતદીઠ માિસક િપયા કેટલી ગ્રા ટ 
આપવામા ંઆવશે – િપયા ચાર   
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775. ગજુરાતમા ંનવા મજૂંર આવાસની સાથે સાથે બાથ મની સિુવધા ઊભી કરવા માટે લાભાથીર્ ફાળો .૩૦૦૦ની સામે 
રાજય સરકાર ારા કેટલી સહાય આપવામા ંઆવશે - .5000 

776. ગજુરાતમા ં ગ્રામીણ િવ તારની બહનેો માટે કાયમી રોજગારીનુ ં િનમાર્ણ થાય તે ઉ ેશથી કઈ નવી યોજનાની  
જાહરેાત કરાઈ છે -  ુ યમં ી ા ય વિનભર યોજના 

777. ગજુરાતમા ંકઇ યોજના હઠેળ વ-સહાય જૂથોની બહનેોને અનાજ અને મસાલા દળવાની ઘટંી ખરીદવા માટે સહાય 
આપવામા ંઆવશે - ુ યમં ી ા ય વિનભર યોજના 

778. ગજુરાતમા ં વ છ ભારત િમશન - ગ્રામીણ અંતગર્ત કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 803 કરોડ  
779. ગજુરાતમા ંમહા મા ગાધંી રા ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર(મનરેગા) યોજના અંતગર્ત કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ-  

490 કરોડ  
780. ગજુરાતમા ંપ્રધાનમતં્રી કૃિષ િસંચાઈ યોજના અંતગર્ત કેટલા કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - .195 
781. ગજુરાતમા ંગ્રામ પચંાયતોને હાઇ પીડ ઇ ટરનેટથી જોડવા, જ રી હાડર્વેર તેમજ માનવબળ પરંુૂ પાડી ઇ-એનેબલ 

કરવા કેટલી જોગવાઇ કરાઈ છે - .100 કરોડ 
782. ગજુરાતમા ંગ્રામ પચંાયત એસેટ અને રેકડર્ની યવિ થત જાળવણી તેમજ કામોનુ ંડુ લીકેશન ના થાય તે માટે કયા 

રજી ટર તૈયાર કરવા માટે .૫ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - ઓ-ટગ ગ એસેટ ર જ ટર 
783. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંશહરેી િવકાસ અને શહરેી ગહૃ િનમાર્ણ િવભાગ માટે કેટલી જોગવાઇ કરાઈ છે - . 13,440 

કરોડ 
784. ગજુરાતના શહરેોમા ંવસતા કેટલા ટકા નાગિરકોને પાયાની જાહરે સિુવધાઓ પરૂી પાડવામા ંઆવી છે - ૪૫ ટકા  
785. ભારત સરકાર ારા શહરેોને માટર્ િસટી બનાવવાની યોજનાઓ શ  કરવામા ંઆવલે છે, તે જ રીતે રા યના 

નગરોને િવકસાવવા માટે કય ુનવુ ંઆયોજન હાથ ધરાયુ ંછે -  માટ ટાઉન  
786. ગજુરાતમા ંશહરેી િવ તારોમા ંખબૂ લોકિપ્રય અને ઉપયોગી વિણર્મ જયતંી મખુ્યમતં્રી શહરેી િવકાસ યોજના માટે 

કેટલી જોગવાઈ કરાઈ છે - . 4544 કરોડ 
787. ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રી સડક યોજના હઠેળ કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - .500 કરોડ 
788. શહરેો વ ચે જનલક્ષી સિુવધાઓ િવકસાવવા માટે પધાર્ મક વાતાવરણનુ ંિનમાર્ણ થાય તે માટે માટર્ ટાઉન િમશન 

હઠેળ કાય વગર્ની નગરપાિલકાઓ વ ચે પધાર્ યોજાશે - અ અને બ વગ  
789. ગજુરાતમા ંઅમતૃ યોજના અંતગર્ત કેટલી મહાનગરપાિલકા અને કેટલી નગરપાિલકાઓમા ંપાણી પરુવઠા, ગટર, 

વરસાદી પાણીનો િનકાલ, પિરવહન વી સિુવધાઓ માટે .૮૦૦ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે – 8 અને 23  
790. ગજુરાતમા ંરેલવે ફાટકો પર ઓવરબ્રીજ અથવા અ ડરબ્રીજ બનાવવા કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .200 

કરોડ 
791. વ છ ગજુરાત- લાિ ટક મકુ્ત ગજુરાતના ભાગ પે વ છતાની કામગીરી સાથે જોડાયેલ શહરેોમા ંફરીને લાિ ટક 

વીણવાનુ ં કામ કરનાર કયા મજીવીઓને સહાય અને અ ય કામો માટે . ૫૬ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - 
રગિપકસ મ વી 

792. ગજુરાતમા ં આિથર્ક રીતે પછાત વગર્ના નાગિરકોને શહરેી િવ તારોમા ં કેટલા િપયાની મયાર્દામા ં આવાસની 
ખરીદીમા ંરા ય સરકાર તરફથી કેટલા િપયાની સહાય આપવા .૫૦ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - પદંર લાખ 
તથા એક લાખ  

793. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ં મ અને રોજગાર િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .1461 કરોડ 
794. વૈિ ક કક્ષાના તેમજ ઉ ોગોની માગં આધાિરત કૌશ ય િનમાર્ણ માટે ના મેદ, ગાધંીનગર ખાતે ૨૦ એકરમા ંપીપીપી 

ધોરણે ટાટા ગપૃના સહકારથી કઈ સં થાનુ ંિનમાર્ણ કરાયુ ંછે - ઈ ડયન ઈ ટટ ટૂ ઓફ ક સ  
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795. ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રી એપે્રિ ટસશીપ યોજના અંતગર્ત કેટલા એપે્રિ ટસોની ભરતી માટે .૯૨ કરોડની જોગવાઈ 
કરાઈ છે - એક લાખ 

796. ગજુરાત કીલ ડેવલોપમે ટ િમશન મારફતે કઈ યોજના અને અ ય કૌશ ય િવકાસ યોજનાઓના મા યમથી ૭૦ 
હજાર યવુાનોને કૌશ ય તાલીમ અપાશે - ધાનમં ી કૌશ ય િવકાસ યોજના 

797. યવુાનોને રોજગાર માટે તાલીમબ  કરવા ભારત સરકાર ારા કયો પ્રો ક્ટ શરુ કરાયો છે મા ંરાજયની કેટલી 
ઔ ોિગક તાલીમ સં થાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે - ાઈવ ો કટ તથા ુલ 30 

798. ગજુરાતના કયા શહરેોમા ંઅંદા  ૧,૨૦,૦૦૦ બાધંકામ િમકોને કિડયાનાકા તેમજ કામના થળે િસટી બસ મારફતે 
જવા-આવવા માટે મસુાફરી ખચર્મા ંસહાય આપવામા ંઆવશે - અમદાવાદ, રુત, વડોદરા અને રાજકોટ 

799. ગજુરાતમા ં િમક અ પણૂાર્ યોજના અંતગર્ત ન ધાયેલ બાધંકામ િમકોને માત્ર .૧૦મા ંબપોરના ભોજનનો લાભ 
આપવામા ંઆવે છે તેમા ંહવે કયા નવા કાડર્ ધારકોને પણ આ યોજનાનો લાભ આપવામા ંઆવશે -  ુ- વીન કાડ 
ધારકો  

800. ગજુરાતમા ંધ વ તરી આરોગ્ય રથ યોજના અંતગર્ત બાધંકામ િમકોને આરોગ્ય િવષયક સિુવધાઓ પરૂી પાડવામા ં
આવે છે મા ંહવે વધ ુકેટલા આરોગ્ય રથનો સમાવેશ કરાશે - વ  ુ16 આરો ય રથ 

801. ગજુરાતમા ંબાઘંકામ િમકના પ ની તેમજ મિહલા બાધંકામ િમકોને હાલમા ંપ્રસિૂત સહાય પેટે .૭૫૦૦ની સહાય 
આપવામા ંઆવે છે મા ંહવે મિહલા બાધંકામ િમકોને સગભાર્ અવ થા દરિમયાનના છે લા બે માસ અને પ્રસિૂત 
બાદના બે માસ, એમ કુલ ચાર માસ સધુી માિસક કેટલી સહાય આપવામા ંઆવશે - . 5,000 

802. ગજુરાતમા ંમિહલા, બાધંકામ િમકોને બે બાળકો સધુી પ્રસિૂત સહાય પેટે કુલ કેટલી રકમ આપવામા ંઆવશે - ુલ 
. 27,500  

803. ગજુરાતમા ંબાધંકામ િમકોને હાઉિસંગ સબિસડી યોજના હઠેળ બે કમાથંી લીધેલ લોન ઉપર પાચં વષર્ સધુી, પ્રિત 
વષર્ કેટલા િપયાની યાજ સહાય આપવામા ંઆવશ ે- િપયા 20 હ ર  

804. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંમાગર્ અને મકાન િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 10,200 કરોડ 
805. ગજુરાતમા ં કેટલા સમયથી રીકાપેર્ટ ન થયા હોય તેવા બાકી રહતેા ૧૫૦ તાલકુાના ૨૪૯ ર તાઓની ૧૧,ર૦૦ 

િકલોમીટર લબાઇના ર તાઓનુ ંિરસરફેસીંગ .૩૬૦૦ કરોડના ખચેર્ હાથ ધરવામા ંઆવશે - સાત વષ ક તેથી વ  ુ
806. ભારત સરકાર ારા પ્રધાનમતં્રી ગ્રામ સડક યોજનાના ત્રીજા તબક્કાની કામગીરી પણ શ  થનાર છે મા ંગજુરાતના 

કેટલા િકલો મીટરના ગ્રા ય માગ ને પહોળા કરવાની કામગીરી . ૧૮૦૦ કરોડની અંદાિજત િકંમતે હાથ ધરાશે - 
3000  ક.મી.  

807. ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રી ગ્રામ સડક યોજના માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - .2500 કરોડ  
808. કેટલો ટ્રાિફક હોય તેવા રેલવે ક્રોિસંગ ઉપર રેલવે અને રા ય સરકારની ભાગીદારીથી ઓવરબ્રીજ બાધંવાની 

કામગીરી પ્રગિતમા ંછે - એક લાખ ન હ કલ િુનટથી વ  ુ
809. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંબદરો અને વાહન યવહાર િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .1397 

કરોડ 
810. ગજુરાતમા ંજાહરે પિરવહનને વધ ુસગુમ અને સલુભ બનાવવા બી. એસ. ૬ મોડલ આધાિરત કેટલી નવી બસો 

સેવામા ંમકૂાશે - 895 નવી બસો 
811. ગજુરાતમા ંકયા શીપ િરસાયિલંગ યાડર્ન ુ ંઆધિુનકીકરણ કરવા માટે અંદાિજત .૭૧૫ કરોડ ખચાર્શે - અલગં 
812. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંઊજાર્ અને પેટ્રો કેિમક સ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે -  13,917 કરોડ 
813. ક છ ખાતે દુિનયાના સૌથી મોટા કયા પાકર્ના િનમાર્ણથી, તે એક જ થળેથી સૌર અને પવન ઊજાર્ ારા વાિષર્ક 

કેટલા મેગાવોટ ઊજાર્ ઉ પ  કરત ુ ંદુિનયાનુ ંસૌથી મોટંુ થળ બનશ ે- હાઇ ીડ પાક તથા 25,000 
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814. ગજુરાતમા ંખેડૂતોને િદવસ દરિમયાન વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવાના ભાગરુપે નવી કઈ યોજનાની જાહરેાત કરાઈ - 
દનકર યોજના  

815. િદનકર યોજનાની આગામી ત્રણ વષર્મા ંટ્રા સિમશન નેટવકર્ને સદુઢ કરવા તેમજ નવા સબ ટેશનો થાપવા કુલ 
કેટલા િપયાનુ ંઆયોજન માટે આ વષેર્ .૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - .3500 કરોડ 

816. ગજુરાતમા ંઆશરે કેટલા કૃિષ િવષયક વીજ જોડાણો આપવા માટે .૧૪૮૯ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - એક લાખ 
817. ગજુરાતમા ંસયૂર્ ગજુરાત યોજના અંતગર્ત સોલર ફટોપ માટે સબિસડી આપવા માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ 

કરાઈ છે - .912 કરોડ 
818. ગજુરાતમા ંઆગામી વષેર્ કેટલા નવા સબ ટેશનો થાપવાનુ ંઆયોજન છે - 140 
819. GETCOના સબ ટેશનની નજીકમા ંઆવતી સરકારી જમીનમા ંગજુરાત ટેટ ઇલેિકટ્રિસટી કોપ રેશન િલિમટેડ ારા 

તબક્કાવાર ૨૫૦૦ મેગાવોટ સૌર ક્ષમતાના સોલાર પી. વી. પ્રો ક્ટ થાપના અંતગર્ત, આ વષેર્ કેટલા મેગાવોટ 
ઉ પ  કરાશે - 250 મેગાવોટ  

820. ગજુરાતમા ંપ્રધાનમતં્રી કુસમુ યોજના અંતગર્ત કેટલા ગ્રીડ કનેકટેડ પપંને સોલારાઇઝ કરાશે - 18,500  
821. PMKUSUM નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- પ્રધાનમતં્રી િકસાન ઉજાર્ સરુક્ષા અને ઉ થાન મહાિભયાન 
822. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંક્લાઈમેટ ચે જ િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - 1019 કરોડ 
823. ગજુરાતમા ં૮૦૦ નગં ઇ-રીક્ષા માટે પ્રિત રીક્ષા કેટલા િપયાની સહાય આપવામા ંઆવશે - . 40,000 
824. ગજુરાતમા ં૧૦૦૦ નગં બેટરી ઑપરેટેડ િ ચક્રી વાહનો માટે પ્રિત વાહન દીઠ કેટલી સહાય આપવામા ંઆવશે - 

.10,000 
825. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 7017 કરોડ  
826. વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ના પ્રથમ ૬ મિહના દરિમયાન કેટલુ ંઇ વે ટમે ટ મેળવીને, સમગ્ર દેશમા ંગજુરાત બે ટ ઇ વે ટમે ટ 

ડે ટીનેશન બ યુ ંછે - . 24,012 કરોડ  
827. ગજુરાતને વિૈ ક કક્ષાએ રોકાણ માટેના ઉ મ થળ તરીકે પ્ર થાિપત કરનાર વાયબ્ર ટ ગજુરાત સિમટના આયોજન 

માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 95 કરોડ  
828. ગજુરાતમા ંસશંોધન અને નવીનતમ સાહસો માટે યવુા વગર્ વધારે ઉ સાહી બન ે તે માટેની ટાટર્અપ- ઇનોવેશન 

યોજના માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 18 કરોડ  
829. ગજુરાતમા ંવાજપાઇ બે કેબલ યોજના અ વયે ઉધોગ, સેવા અને વેપાર એમ ત્રણ કે્ષત્રમા ં કેટલા િપયા સધુી 

િધરાણ આપવામા ંઆવે છે - .8 લાખ  
830. ગજુરાતમા ં કઈ યોજના અ વયે નાના ધધંા રોજગાર કરતા સમાજના નબળા વગર્ના લોકોને  સહાયભતૂ થવા, 

તેમના ધધંાને અનુ પ સાધન-ઓજાર વ પે સહાય આપવામા ંઆવે છે - માનવ ક યાણ યોજના  
831. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંપ્રવાસન િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે – . 480 કરોડ 
832. ગીરમા ં િસંહ દશર્ન માટે આવતા પ્રવાસીઓની સખં્યાને યાને લઇ અમરેલી ખાતે કયા  સફારી પાકર્ના અ તન 

િવકાસ માટે .૫ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - બરડ  લાયન 
833. બોડર્ર ટુિરઝમના િવકાસ મારફતે નવી પેઢીમા ંદેશભિક્તની ભાવના બળવ ર બનાવવા કયા પ્રો કટ હઠેળ આંતર 

માળખાકીય સવલતો તથા રા ટ્રીય કક્ષાના કાયર્ક્રમોના આયોજન માટે . ૩૫ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - નડાબેટ 
સીમા દશન 

834. બાલાિસનોર ડાયનાસોર ફોસીલ પાકર્ની મલુાકાતે આવનાર પ્રવાસીઓને સખં્યાને યાને લઇ તેના વધ ુિવકાસ માટે 
કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .10 કરોડ 
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835. દિક્ષણ ગજુરાતના કયા થળોને મેગા સિકર્ટ તરીકે િવકાસ કરવા ભારત સરકાર તરફથી . ૨૩ કરોડ ફાળવવામા ં
આવેલ છે. મા ં રા ય સરકાર ારા . ૫ કરોડ ઉમેરીને આ થળોનો િવકાસ કરાશે - કુલતીથ, કબીરવડ, 
મગંલે ર અને ગાર ર 

836. સાબરકાઠંા િજ લાના પોળો ફોરે ટ ખાતે પ્રવાસી સિુવધાઓનો િવકાસ કરવા માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે 
- .પ કરોડ 

837. વેળાવદર ખાતે કાળીયાર અભયાર યનો િવકાસ કરવા માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 3 કરોડ 
838. પ્રિસ  હરેીટેજ શહરે વડનગરનો ભારત સરકારના સયંકુત પ્રયાસથી અંદાિજત કેટલા િપયાના ખચેર્ પ્રવાસન થળ 

તરીકે િવકાસ કરવામા ંઆવી રહલે છે - .200 કરોડ  
839. કો ટલ ટુરીઝમ અંતગર્ત કયા બીચના િવકાસ માટે .૧૫૦ કરોડના કામો પીપીપીના ધોરણે હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે 

- િશવરાજ રુ બીચ 
840. ટ  ુઓફ િુનટ -કવ ડયાને વાસન થળના સવાર્ગી િવકાસ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - 

ુલ . 387 કરોડ 
841. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંપિવત્ર યાત્રાધામ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે – . 147 કરોડ 
842. સરુત િજ લાના મહુવા તાલકુામા ંઆવેલ આિદવાસીઓના આ થાના ધામ અનાવલ, કાવેરો- કાવેરી અને ગુ ત 

સર વતી નદીના િત્રવેણી સગંમ ખાતે િવિવધ સિુવધાઓ કેટલા િપયાના ખચેર્ િવકસાવવામા ંઆવશે - .10 કરોડ 
843. બેટ ારકામા ં કય ુ યિુઝયમ બનાવવા અને યાત્રા ઓ માટે પ્રાથિમક સિુવધાઓ િવકસાવવાનુ ંઆયોજન છે - 

ૃ ણલીલા તાદશ કર ુ ં
844. કઈ યોજના અંતગર્ત પોરબદંર, મુ દ્રા, ભાવનગર અને જામનગર વા િવ તારોને એર કનેક્ટવીટીથી તથા કેવડીયા, 

સાબરમતી અને શે ુજંયને વૉટરડ્રોમથી જોડવા માટે કુલ .૪૫ કરોડની જોગવાઇ કરાઈ છે - ઉડાન યોજના 
845. રાજપીપળા, અમરેલી, કેશોદ અને મહસેાણા ખાતે એરપોટર્ ડેવલપમે ટ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - 

.25 કરોડ 
846. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંવન અને પયાર્વરણ િવભાગ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 1781 કરોડ 
847. CAMPA‐નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો  -  ક પેનસેટરી અફોર ટેશન ફ ડ મેનેજમે ટ એ ડ લાિનંગ ઑથોરીટી 
848. ગજુરાતમા ંવનીકરણ, વન સરંક્ષણ, ભિૂમ, અને ભેજ સરંક્ષણ, વ ય પ્રાણી તેમજ િવક િવિવધતાનુ ં યવ થાપન 

વા કામો માટે કોના અંતગર્ત . ૨પ૦ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે- ક પેનસેટર  અફોર ટશન ફ ડ મેનેજમે ટ એ ડ 
લાિનગ ઑથોર ટ -ક પા 

849. ધરમપરુ ખાતે સપર્ સશંોધન કે દ્ર, વેળાવદર નજીક ખડમોર પક્ષી સવંધર્ન કે દ્ર, દીપડાઓને રેિડયો કોલર લગાવવા, 
આિદવાસી િવ તારમા ંડે્રગન ટ ઉછેર અને પ્રોસેસીંગ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - ુલ .10 કરોડ 

850. લાિ ટક બેગના િવક પ તરીકે પનુઃ ઉપયોગમા ંલઇ શકાય તેવી રોપા ઉછેર માટે િવશેષ રીતે તૈયાર કરેલ ટે્ર ના 
ઉપયોગથી કઈ નસર્રી બનાવવા માટે .૨ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ - િસગલ ઝુ લા ટક બેગ કુત 

851. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંગહૃ િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - .7503 કરોડ  
852. ગજુરાતમા ંગહૃ િવભાગની િવિવધ સવંગર્ની કેટલી નવી જગ્યાઓ ઊભી કરાશે - 11 હ ર  
853. ગજુરાતમા ંજનતાની સરુક્ષા અને સલામતી માટે કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા .૧૧૧ કરોડની 

જોગવાઈ કરાઈ છે- િવ ાસ ો ટ 
854. ગજુરાતમા ંમિહલાઓની સરુક્ષા અને સલામતી માટે કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત િનભર્યા ફંડ માટે .૬૩ કરોડની જોગવાઈ 

કરાઈ છે - સેફ િસટ  ો કટ 
855. ગજુરાતના કયા શહરેમા ંસરુક્ષા યવ થા સદુઢ કરવા નવી પોલીસ કિમ ર કચેરીની રચના કરાશે - ગાધંીનગર 
856. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંઅ  અને નાગિરક પરુવઠા િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .1271 કરોડ 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   38 | P a g e  

 

857. ગજુરાતમા ંગરીબ અને મ યમ વગર્ના નાગિરકોને પ્રોટીનસભર આહાર મળી રહ ેત ેમાટે આ વષેર્ સરકારે જાહરે િવતરણ 
યવ થા હઠેળ અપાતા અનાજમા ંઉમેરો કરી પહલેીવાર કઈ દાળનુ ંપણ િવતરણ કરવાનુ ંનક્કી કરેલ છે - વેુર દાળ  

858. પ્રોટીનસભર આહાર મળી રહ ે તે માટે આશરે ૬૬ લાખ લાભાથીર્ઓને, લાભાથીર્ દીઠ વાિષર્ક કેટલા િકલોગ્રામ 
તવેુરદાળનુ ંરાહત દરે િવતરણ કરવામા ંઆવશે - 12 કલો ામ 

859. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંમહસેલૂ િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - ુલ . 4473 કરોડ 
860. ગજુરાતમા ં ખેતીની જમીનની માપણી આધિુનક પ િતથી સચોટ થાય તે માટે વધ ુ કેટલા તાલકુામા ં નવા 

ડી.જી.પી.એસ મશીનો વસાવવા .૨૭ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - 108 
861. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંિવજ્ઞાન અને પ્રૌધોિગકી િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .497 કરોડ 
862. ગજુરાતની કેટલી સરકારી કચેરીઓને જી વાન કનેકટીવીટીથી જોડવામા ંઆવેલ છે - 6500થી વધાર 
863. ગજુરાતમા ંદરેક ગ્રામ પચંાયતને ઓિ ટકલ ફાયબરથી જોડવા માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .10 કરોડ 
864. ગજુરાતમા ંબાયોટેકનોલોજી કે્ષત્ર ેચાલતા સશંોધનથી ઉ ોગ, પયાર્વરણ, મરીન અન ેજીનોિમક્સ વા કે્ષત્રોને લાભ 

મળે તે હતેથુી કેટલા િપયાની અધતન લેબોરેટરીનુ ંિનમાર્ણ કરાશે - . 7 કરોડ 
865. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંરમત ગમત યવુા અને સાં કૃિતક પ્રવિૃ ઓના િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ 

કરાઈ છે - . 560 કરોડ 
866. ગજુરાતમા ંખેલ મહાકંુભના આયોજન માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 79 કરોડ 
867. ગજુરાતમા ં પ્રિતભાશાળી ખેલાડીઓને પ્રો સાહન આપવા માટેની શિકતદૂત યોજના અંતગર્ત કેટલા િપયાની  

જોગવાઈ - .6 કરોડ 
868. ગજુરાતમા ંકલા મહાકંુભ માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 9 કરોડ 
869. ન ૃ ય, સગંીત, નાટકના અ યાસ અને સશંોધનને ઉ ેજન પરંુૂ પાડવા વડનગર ખાત ેકઈ કોલેજની થાપના કરવા 

. ૧ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે - તાનાર ર  પફ િમગ આટ 
870. ગજુરાતમા ંયોગના પ્રચાર પ્રસાર માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - .2 કરોડ 
871. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંમાિહતી અને પ્રસારણ િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 169 કરોડ 
872. એકે્રિડટેડ પત્રકારોને અક માતે અવસાનના કેસમા ં િપયા પાચં લાખ અને કુદરતી અવસાનના કેસમા ં િપયા પચાસ 

હજારનુ ંવીમા કવચ આપવામા ંઆવે છે તેના બદલે હવે, કુદરતી અવસાનના ંિક સામા ંકેટલા િપયાનુ ંવીમા કવચ 
પરંુૂ પાડવામા ંઆવશે - એક લાખ 

873. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંકાયદા િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - .1681 કરોડ 
874. ગજુરાત અંદાજપત્રમા ંસામા ય વહીવટ િવભાગ માટે કુલ કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ છે - . 1766 કરોડ 
875. િવદેશમા ંવસતા ગજુરાતી યવુાનો રા યની મલુાકાતે આવતા રહ ે તેઓ આપણી માતભૃાષા, સં કૃિત અને ભ ય 

વારસાના પિરચયમા ંરહ ેતે માટે કઇ નવી યોજના શ  કરાશે -  જુરાતને ણો  
876. િવકેિ દ્રત િજ લા આયોજન કાયર્ક્રમ એ. ટી. વી. ટી. અને અ ય યોજનાઓ હઠેળ થાિનક જ િરયાતના િવકાસના 

કામો માટે કેટલા િપયાની જોગવાઇ કરાઈ છે - . 1308 કરોડ  
877. ગજુરાતમા ંકો ડ ટોરેજ ઉપર હાલમા ં૨૦ ટકાના દરે વીજકર લાગ ુકરવામા ંઆવેલ છે. થી આ વીજકરનો દર 

હાલના ૨૦ ટકાથી ઘટાડી કેટલા ટકા કરવાની દરખા ત છે - 10 ટકા  
878. રા યના નાગિરકોની યિક્તલક્ષી રજૂઆતોનો થળ પર જ િનકાલ થાય તે માટે શ  કરેલ સેવાસેત ુ કાયર્ક્રમ 

અંતગર્ત અંદા  કેટલી સેવાઓ નાગિરકોને થળ ઉપર જ પરૂી પાડવામા ંઆવી છે - બે કરોડ સેવાઓ નાણાકીય 
વષર્ ૨૦૨૦-૨૧માટે કરવેરાની દરખા ત  

879. િવિવધ સિવર્સ સેક્ટર તમેજ તમામ યવસાયોના થળોના વીજ વપરાશ ઉપર અ યારે ૨૫ ટકા વીજકર લાગ ુથાય 
છે. મા ંઘટાડો કરીને કેટલા ટકા કરવાની દરખા ત છે  -  20 ટકા 
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880. રાજયમા ંઆવલે મિંદરો, મિ જદો, ચચર્, ગરુુ ારા, દેરાસર, અિગયારી વા િવિવધ ધમ ના ધાિમર્ક થળોના વીજ 
વપરાશ પર હાલ ૨૫ ટકાના દરે વીજકર અમલમા ં છે. હાલનો ૨૫ ટકાનો વીજકર ઘટાડીને ગ્રા ય-શહરેી 
િવ તારોમા ંકેટલા ટકા કરવાની દરખા ત છે -  ા ય િવ તારમા ં7.5 ટકા અને શહર  િવ તારોમા ં15 ટકા  

881. ધમર્શાળામા ંથતા વીજ વપરાશ ઉપર હાલ ૨૫ ટકાના દરે વીજકર લાગ ુથાય છે. આ તમામ ધમર્શાળાઓના દરમા ં
ઘટાડો કરી, એચ. ટી. વીજ જોડાણ ધરાવતી ધમર્શાળાઓને કેટલા ટકા તથા એલ. ટી. વીજ જોડાણ ધરાવતી 
ધમર્શાળાઓને કેટટલા ટકા વીજકર લાગ ુકરાશે - 15 ટકા તથા 10 ટકા 

882. નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧માટે કરવેરાની આ સિૂચત દરખા તના પિરણામે રા યની વેરાકીય આવકમા ંવાિષર્ક કેટલા 
િપયાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે - . 320 કરોડ  

883. સને ૨૦૨૦-૨૧ના વષર્ના અંદાજપત્રની આખરી પિરિ થિત મજુબ વીજકરમા ંસિૂચત ઘટાડો/રાહત બાદ એકંદર 
અંદાિજત પરુાતં જણાવો : (+) 275.27 (રકમ . કરોડમા)ં    

884. 26 ફે આુરી-2020ના રોજ દેશના પ્રથમ હિેરટેજ િસટી અમદાવાદનો કેટલામા જ મિદવસની ઊજવણી કરવામા ં
આવી - 609મો  

885. વીર સાવરકરનુ ંઅવસાન કયારે થયુ ંહત ુ ં- 26 ફ આુર  1966.  
886. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકઈ મિહલા ટેિનસ ખેલાડીએ ટેિનસમાથંી િનવિૃ  જાહરે કરી – રિશયન ખેલાડ  મા રયા 

શારાપોવા  
887. રિશયન ટેિનસ મિહલા ખેલાડી માિરયા શારાપોવાએ આંતરરા ટ્રીય કારિકદ  દરિમયાન કેટલા ગ્રા ડ લેમ જી યા છે - 

પાચં ા ડ લેમ 

888. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંGST હે પ ડે ક માટેનો 0120–24888999ને બદલે કયો  નવો ટોલ ફ્રી નબંર જાહરે કય  
-  1800 103 4786   

889. GST હે પ ડે ક માટેનો નવો ટોલ ફ્રી નબંર 1800 103 4786  કુલ કેટલી ભાષાઓમા ંમાિહતી આપશે - 12 
890. GSTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ુ સ એ ડ સિવિસઝ ટ સ  
891. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ં43મી UNHRC કો ફર સ-2020 કયા થળે યોજાઈ -   જિનવા 
892. UNHRCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો –   નુાઈટડ નેશ સ મુન રાઈ સ કિમશન 

893. આઈ  ૂએર િવઝ અુલના વ ડર્ એર ક્વોિલટી િરપોટર્-2019 િવ ના ૩૦ સૌથી વધ ુપ્રદૂિષત શહરેોમા ંભારતના 
કેટલા શહરેોનો સમાવેશ થયો છે - 21  

894. પીએમનો અથર્ જણાવો - પા ટ લેૂટ મેટર એટલે ક હવામા ંરહલા ૂ મ કણો 
895. સામા ય સજંોગોમા ં૨૪ કલાકમા ંહવામા ંપીએમ ૨.૫નુ ંપ્રમાણ કેટલા માઇક્રોગ્રામ પ્રિત િૂબક મીટર હોવુ ંજોઇએ - 60  
896. પીએમ ૧૦નુ ંપ્રમાણ કેટલા માઇક્રોગ્રામ પ્રિત િૂબક મીટર હોવુ ંજોઇએ - 100 
897. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકોમિશર્યલ સરોગેસી પર પ્રિતબધં મકૂવાના ઉ ેશથી કે દ્રીય કેિબનેટે કયા િબલને મજૂંરી 

આપી-સરોગેસી (ર લેુશન) બલ-2020 
898. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંરેલવે પોલીસ ારા મસુાફરોની સરુક્ષા માટે કઈ મોબાઈલ એપ લો ચ કરી -  ‘ રુ ત 

સફર મોબાઈલ’ એપ  
899. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંપાિક તાનને તીડના આક્રમણથી મકુ્ત કરાવવા માટે કયા દેશ ારા ૧ લાખ તીડખાઉં 

બતકનુ ંસૈ ય તૈયાર કરાયુ ં– ચીન   
900. ગજુરાત સરકાર  ારા તૈયાર કરેલી સામાિજક આિથર્ક સમીક્ષા : 2017-18 વષર્મા ંચાલ ુિકંમતોએ જીડીપીનો વિૃ  દર 

કેટલા ટકા અંકાયો હતો - 13.8 ટકા  
901. ગજુરાત સરકાર  ારા તૈયાર કરેલી સામાિજક આિથર્ક સમીક્ષા : 2017-18 વષર્મા ંચાલ ુિકંમતોએ જીડીપીનો વિૃ  દર 13.8 

ટકા અંકાયો હતો  2018-19મા ંકેટલા ટકા અને 2019-20મા ંકેટલા ટકા ન ધાવવાનો અંદાજ છે - 13.1 અને 10.07 ટકા 
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902. ગજુરાત સરકારને પાછલા ં 2 વષર્મા ંGST વળતર વ પે કે દ્ર પાસેથી કેટલા િપયા મળવાના હતા તેના બદલે 
કેટલા િપયા મ યા ં– . 51371.24 કરોડ અને . 44361.61 કરોડ 

903. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ં યાનમાર(બ્ર દેશ)ના વડાપ્રધાન ભારતના પ્રવાસે હતા તેનુ ંનામ જણાવો - િવન મી ટ 
904. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ં યાનમાર (બ્ર દેશ)ના વડાપ્રધાન િવન મી ટના ભારત પ્રવાસ દરિમયાન બનંે દેશો 

વ ચે િવિવધ કે્ષત્રમા ંકેટલા કરાર થયા- 10  
905. ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંભારતીય સૈ યના કયા મિહલા દેશના પ્રથમ લેફટન ટ જનરલ બ યા - ડૉ. મા રુ  કોિનટકર 
906. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ં ભારતીય સૈ યના ડૉ. માધરુી કોિનટકર દેશના પ્રથમ મિહલા લેફટન ટ જનરલ 

બનવાની સાથે પિત-પ ની બનેં લેફટન ટ જનરલ બ યાની કેટલામી ઘટના બની - થમ ઘટના  
907. પણેૂમા ંએએફએમસીના પહલેા મિહલા ડીનનુ ંનામ જણાવો -  ડૉ. મા રુ  કોિનટકર 
908. ભારતના ત્રીજા ક્વાટર્ર એટલે કે ઓકટોબર-2019થી િડસે બર-2019નો GDP કેટલા ટકા ર ો - 4.7 ટકા    
909. નાણાકીય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ના પ્રથમ કવાટર્ર અને બીજા કવાટર્રના જીડીપી આંકડાઓને સશંોિધત કરીને અનકુ્રમે 

કેટલા ટકાથી વધારી કેટલો કરવામા ંઆ યો છે - પાચં ટકાથી વધાર  5.6 ટકા અને 4.5 ટકાથી વધાર  5.1 ટકા  
910. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકયુ ંઈિ ડયન કો ટ ગાડર્ િશપનુ ંજહાજ ચે ઈ ખાતેથી લો ચ કરાયુ ં- ‘વ ’ 

911. ઈિ ડયન કો ટ ગાડર્ િશપનુ ં‘વજ્ર’ જહાજ કયા ંિનમાર્ણ પા ય ુ- મેઈક ઈન ઈ ડયા હઠળ િનમાણ  
912. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ં ચે ઈ ખાતેથી લો ચ કરાયેલા ઈિ ડયન કો ટ ગાડર્ િશપનુ ં ‘વજ્ર’  જહાજની લબંાઈ, 

પહોળાઈ અને વજન જણાવો - લબંાઈ 98 િમટર, પહોળાઈ 15 િમટર અને વજન 2100 ટન 

913. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંચે ઈ ખાતેથી લો ચ કરાયેલા ઈિ ડયન કો ટ ગાડર્ િશપનુ ં‘વજ્ર’ જહાજનુ ંકેટલા નાિવકો 
સચંાલન કરશે - 121  

914. ઈિ ડયન કો ટ ગાડર્ િશપના વતર્માન DGનુ ંનામ જણાવો  ‐  ક. નટરાજન  
915. ICGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો– ઈ ડયન કો ટ ગાડ િશપ  
916. તા તર ફે આુરી-૨૦૨૦મા ંકણાર્ટકમા ંકયા થળે રા યો સવ યોજાયો - બગા ુ ુના એચએ એલ ખાતે  
917. છે લા બે વષર્મા ંભારતની વાિષર્ક િનકાસ કેટલા િપયા રહી છે – . 17000 કરોડ  
918. વષર્-૨૦૨૪ સધુીમા ંભારતની સરંક્ષણ િનકાસ વધીને કેટલા િપયા થવાનો અંદાજ છે – . 35,000 કરોડ  
919. રા ટ્રીય િવજ્ઞાન િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 28 ફ આુર   
920. રા ટ્રીય િવજ્ઞાન િદવસની વષર્-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો – " મૂન ઈન સાય સ" 
921. દર વષેર્ ૨૮મી ફે આુરીને રા ટ્રીય િવજ્ઞાન િદવસ તરીકે શા માટે ઊજવવામા ંઆવે છે – 28મી ફ આુર એ ભારતીય 

િવ ાની સર સી.વી. રમને રમન ઈફ ટની શોધ કર  તેના માનમા ં 
922. ભારતના િવજ્ઞાની સર સી.વી. રમને રમન ઈફેક્ટની શોધ કયારે કરી હતી - 1928ની 28મી ફ આુર એ 

923. ભારતના િવજ્ઞાની સર સી.વી. રમને શોધેલ રમન ઈફેક્ટ શુ ંછે - કાશની વહચણી ુ ંિવ ાન  
924. ભારતીય િવજ્ઞાની સર સી. વી. રમનને રમન ઈફેક્ટની શોધ બદલ કયા વષર્મા ંભૌિતકશા નુ ંનોબેલ પ્રાઈઝ મ યુ ં

હત ુ ં– વષ-1930  
925. ચદં્ર પર પાણી હોવાના પરુાવા ભારતના કયા િમશન ારા કયારે મ યા હતા – િમશન ચં યાન-1 અને વષ-2008 
926. વડાપ્રધાન નરે દ્રભાઈ મોદીના હ તે કયા થળેથી  ભારતમા ંસૌપ્રથમ 10,000 FPO નો શભુારંભ કરા યો - ચ ટૂ- 

ઉ દશ 
927. FPO નુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો-  કસાન ઉ પાદક સગંઠન/ કંપની 
928. FPO  માટે કે દ્ર સરકાર ારા કેટલા કરોડનુ ંકે્રિડટ  ગેરંટી  ફંડનુ ંસ ન કરાયુ ંછે - .1500 કરોડ 
929. FPO  અંતગર્ત ારા કેટલી રકમ સધુીની કે્રિડટ  ગેરંટીની સિુવધા અપાશે- . 2 કરોડ 
930. પ્ર યેક FPOમા ંઓછા ઓછા કેટલા સ યોની ભાગીદારી જ રી છે- 300 
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931. FPO અંતગર્ત ઉ ર -પવૂર્ તથા  પવર્તીય કે્ષત્રોમા ંકેટલા સ યોની ભાગીદારી આવ યક છે- 100 
932. FPOની  ન ધણી  કયા ભારતીય કંપનીઝ એક્ટ હઠેળ કરવામા ંઆવશે- કો-ઓપરટ વ સોસાયટ ઝ એ ટ 
933. FPO ની યોજના કયા મતં્ર ારા લાવવામા ંઆવી છે-  ૃિષ અને  કસાન ક યાણ મં ાલય 
934. ભારતના વતર્માન કે દ્રીય કૃિષમતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  નર િસહ તોમર 
935. તા તરમા ં 29 ફે આુરી 2020ના રોજ અફઘાિન તાનમા ંયુ િવરામ માટે 18 વષર્ બાદ કોની વ ચે  શાિંત કરાર 

કરાયા- અમે રકા અને તાલીબાન 
936. અમેિરકા અને તાલીબાન વ ચે કયા થળે યુ િવરામ માટે  શાિંત કરાર  કરાયા- દોહા( કતાર) 
937. અમેિરકા અને તાિલબાન વ ચે દોહા ખાતે થયેલા  શાિંત કરારમા ંભારતના કયા પ્રિતિનિધ  હાજર ર ા હતા- 

ભારતીય રાજ ૂત પી. ુમાર 
938. અફઘાિન તાનમા ંઅમિેરકા ારા તાિલબાન  િવરુ  શ  કરાયેલ યુ નુ ંમખુ્ય કારણ જણાવો- 11 સ ટ બર 2001ના 

રોજ  ઓસામા બન લાદન- અલકાયદા ારા   અમે રકાના વ ડ ડ સે ટર ઉપર કરવામા ંઆવેલો ુમલો 
939. િવ મા ંસૌપ્રથમ  પ્રદૂષણ અને ટ્રાિફકના હલ માટે  કયા દેશ ારા જાહરે પિરવહન િવનામ ૂ યે કરાયુ ં-  લ ઝમબગ  
940. ગજુરાતના વતર્માન ઊજાર્ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  સૌરભભાઈ પટેલ 
941. માચર્ -2020ની િ થિતએ છે લા પાચં મિહનામા ંસોલર ફ ટોપ યોજના અંતગર્ત સૌથી વધ ુન ધણી કયા રા યમા ં

થઈ છે-  જુરાત  
942. મલેિશયાના  સમ્રાટ ારા  તા તરમા ંકયા નવા વડા પ્રધાનની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી-મો હઉદ ન  યાસીન 
943. મલેિશયાના વતર્માન સમ્રાટનુ ંનામ જણાવો-અલ  લુતાન  અ ુ લા રય દુ ન 
944. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીની ઉપિ થિતમા ંતા તરમા ંઉ ર પ્રદેશના  કયા શહરેમા ં િદ યાગંો માટે  સૌથી  મોટી 300 

હે ડ ઓપરેટેડ ટ્રાઈિસકલ  પરેડ,  એક કલાકમા ં સૌથી વધ ુ600  ટ્રાઇિસકલનુ ં િવતરણ  અને  સૌથી લાબંી 400 
હીલચેરને  એક જ લાઈનમા ંરાખીને બે  િકલોમીટર લાબંી દોડ યોજીને  ત્રણ િગિનસ બકુ ઓફ વ ડર્ રેકોડર્ ન ધા યો 
છે-  યાગરાજ 

945. વડાપ્રધાન ારા પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ  યોજનાના એક વષર્ પણૂર્ િનિમતે કઈ શ આત કરાવી- FPO 
946. કે દ્ર સરકાર ારા આગામી  કઈ તારીખથી  ખુ લી મીઠાઈઓ ઉપર એક્સપાયરી તારીખ લખવાનુ ં   ફરિજયાત 

કરા યુ-ં 1  ૂન 2020 
947. ગજુરાતમા ંસરુક્ષાના હતેથુી રા યમા ંપ્રથમવાર AI  આધાર  ફેિશયલ રેકિગ્નશન  સો ટવેરનો  પાયલોટ પ્રો ક્ટ 

કયા શહરેમાથંી  પ્રારંભ કરાયો છે - વડોદરા 
948. તા તર ફે આુરી-2020મા ંભારત સરકાર ારા ગજુરાતના કયા પ્રાણીઓની રા ટ્રીય મા યતા આપવામા ંઆવી છે- 

ક છ  ગધેડો, નાર  ગાય  અને ડગર  ગાય 
949. ભારત સરકાર ારા  સમગ્ર દેશમા ં  અ યાર સધુીમા ંગધેડાની કઈ ત્રણ ઓલાદને રા ટ્રીય મા યતા અપાઇ છે- 

પીતી- હમાચલ દશ, હાલાર - મનગર  અને  ક છ  ગધેડા 
950. ફે આુરી -2020મા ંયોજાયેલી રા ટ્રીય કક્ષાની બેઠકમા ંકુલ કેટલા પશ ુઓલાદને  રા ટ્રીય મા યતા અપાઇ-13 
951. ક છમા ંખાસ કરીને કયા િવ તારમા ંક છી ગધેડા જોવા મળે છે - બ ી, પ છમ, જૂ, અબડાસા  અને લખપત 
952. ક છી ગધેડાનો જિનિનક( િજનેિટકલ  મૌિલકયલુર) અ યાસ ગજુરાતની કઈ યિુનવિસર્ટી ારા કરાયો-  આણદં િૃષ િુનવિસટ  
953. ક છના અફાટ રણમા ં સેવાની ધણૂી ધખાવનાર  ક છના કબીર  એવા સતં  દાદા મકેરણના  બે માનીતા  સગંાથી કયા 

હતા  ની  મદદથી દાદા પાણી અને રોટલો  જ રીયાત મદંને પહ ચાડતા- લા લયા ગધેડો  અને  મોતીયો ુતરો 

..................જય હ દ.................. 
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CA-03-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 542 
1. ભારતમા ંજ િવ ના ે ઠ દેશી અપાચે હલેીકો ટર િનમાર્ણનો પ્રારંભ કોના ારા કરાયો - HAL  
2. ભારતમા ંદેશી અપાચ ેહલેીકો ટર િનમાર્ણનો પાયલોટ પ્રો ક્ટ તરીકે કેટલા ટનના હલેીકો ટર તૈયાર કરાશ-ે10 થી 12  
3. ભારતમા ંવષર્-2027 સધુીમા ંકેટલા દેશી અપાચે હલેીકો ટર તૈયાર કરવાનો લ યાકં છે–500 હ લકો ટર 
4. HALનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - હ ુ તાન એરોનો ટ સ લિમટડ 
5. િહંદુ તાન એરોનોિટક્સ િલિમટેડના વતર્માન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - ી આર. માધવન 
6. િહંદુ તાન એરોનોિટક્સ િલિમટેડનુ ંવડુ મથક કયા ંઆવેલ ુછે – બગલોર 
7. NSGના 29 પિેશયલ ક પોિઝટ પૃ કો પલેક્સના નવા પરીસરનુ ંકોના હ તે ઉ ાટન કરાયુ ં- હૃમં ી અમીત શાહ 
8. ગહૃમતં્રી ી અમીત શાહ ારા માચર્-૨૦૨૦મા ં NSGના 29 પિેશયલ ક પોિઝટ પૃ કો પલેક્સના નવા પરીસરનુ ં

ઉ ાટન કરાયુ ં હત ુતે ક્યા આવેલુ ંછે - રા રહાટ, કોલક ા 
9. NSGના જવાનો વષર્મા ંકેટલા િદવસ પિરવાર સાથે રહી શકશે તેવી નીિત ઘડાશે - 100 
10. NSGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ િસ ુ રટ  ગાડ 
11. માચર્-૨૦૨૦મા ંિશવસેનાના મખુપત્ર સામનાના સપંાદક તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ -ઉ વ ઠાકરના પ ની ર મ ઠાકર  
12. િશવસેનાનુ ંમખુપત્ર સામનાનુ ંમખુ્યમથક કયા ંઆવેલુ ંછે – ુબંઈ 
13. નોવેલ કોરાના વાયરસ સામે લડવા એિશયન ડેવલપમે ટ બે ક  સ ય દેશોને કેટલા િપયા આપશે - 29 કરોડ 
14. ફિ ડંગ એજ સી એિશયન ડેવલપમે ટ બે કનુ ંમખુ્યાલય ક્યા ંઆવેલ ુછે -  મિનલા ( ફ લપાઈ સ)  
15. માચર્-૨૦૨૦મા ં ઉ ખનન દરિમયાન ઉ રપ્રદેશના કયા થળે 4000 વષર્ જૂન ુ ંગામ મળી આ યુ ં – વારાણસી ુ ં

બાભિનયાબ ગામ  
16. માચર્-૨૦૨૦મા ંઉ રપ્રદેશના વારાણસીનુ ંબાભિનયાબ ગામે 4000 વષર્ જૂન ુ ંગામ મળી આ યુ ંતેનુ ંઉ ખનન કોના 

ારા કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં– બનારસ હ ુ  િુનવિસટ  
17. યિક્તની સાચી ઉંમર જણાવતી ટેક્નોલોજી-િવજ્ઞાનનુ ંનામ જણાવો - એિપ ને ટ સ િવ ાન  
18. ફે આુરી-2020મા ંCMIE ારા જાહરે કરાયેલા આંકડા મજુબ દેશનો બેરોજગારી દર વધીને કેટલા ટકાએ પહ યો - 7.78 
19. CMIEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે ટર ફોર મોિનટ રગ ઈ ડયન ઈકોનોમી  
20. ફે આુરી-2020મા ંCMIE ારા જાહરે કરાયેલા આંકડા મજુબ શહરેી િવ તારોમા ંબેરોજગારી દર 9.70 ટકાથી ઘટીને 

કેટલા ટકા ર ો – 8.65 ટકા  
21. ફે આુરી-2020મા ં CMIE ારા જાહરે કરાયેલા આંકડા મજુબ ગ્રામીણ કે્ષત્રોમા ં બેરોજગારી દર ફે આુરીમા ંવધીને 

કેટલા ટકા થયો – 7.37 ટકા 
22. િફચ સો યુ શે કોરાના વાઇરસની અસરને કારણે પરુવઠા સ લાયમા ં ગરબડ સજાર્તા તથા ઘરેલ ુ માગ નબળી 

પડવાન ેકારણે ભારતના આિથર્ક વિૃ નુ ંઅનમુાન ઘટાડીને કેટલા ટકા કરી દીધુ ં– 4.9 ટકા  
23. િફચ સો યુ શે એજ સીએ દેશના નાણાકીય વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ના વિૃ  દરનુ ંઅનમુાન 5.9 ટકાથી ઘટાડીને કેટલા ટકા 

કરી દીધુ ં– 5.4 ટકા  
24. કે દ્ર સરકારે િવમાનમા ંકયા સમય દરિમયાન વાઈ-ફાઈ ારા ઈ ટરનેટ સેવાનો ઉપયોગ કરવાની મજૂંરી આપી - ઉડાન   
25. કે દ્ર સરકારે કયા એક્ટમા ંસધુારો કરી િવમાનમા ંઉડાન સમય દરિમયાન વાઈ-ફાઈ ારા ઈ ટરનેટ સેવાનો ઉપયોગ 

કરવાની મજૂંરી આપી - એર ા ટ એ ટ 1937 
26. િવ તારા એ ટાટા પુ અને કઈ એરલાઇ સની સયંકુ્ત કંપની છે - િસગાપોર 
27. ઈ ફ ટ્રીનો અથર્ જણાવો – પગપાળા સેના  
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28. િવ નુ ંબીજુ ંઅને ભારતનુ ંપ્રથમ ઈ ફ ટ્રી યિુઝયમ વષર્-2009થી કયા ં તૈયાર થઈ ર ુ ં છે – ઈ દોરના મ ુ ખાતે 
(મ ય દશ) 

29. ઈ દોરના મહુ ખાતેના ભારતના પ્રથમ ઈ ફ ટ્રી યિુઝયમમા ંકોનો ઈિતહાસ રજૂ કરાયો છે -  બેટલ ઓફ લાસી 
1757, બેટલ ઓફ સારાગઢ  1897, બેટલ ઓફ બ સર, ભારત-પાક ુ  1965 અને 1971ની સાથે જ િશવા  તથા 
ભુાષચં  બોઝનો  ઈિતહાસ 

30. માચર્-૨૦૨૦મા ંભારત ારા કયા દેશને લ કરી હિથયાર વેચવાનો કરાર કરાયો - આમિનયા  
31. સરંક્ષણ સશંોધન અને િવકાસ સગંઠન ારા િવકિસત અને ભારત ઈલેક્ટ્રોિનક્સ િલ. ારા િનિમર્ત કેટલી િકંમતના 

હિથયારો આમેર્િનયા ભારત પાસેથી ખરીદશે - ચાર કરોડ ડોલર (આશર 290 કરોડ ુ િપયા)  
32. ભારત-આમેર્િનયા દેશ વ ચે થયેલા કરાર અંતગર્ત ભારત કયા હિથયાર આમેર્િનયાને પરૂા પાડશે - ચાર “ વાિત 

વેપન લોક ટગ રડાર’’  
33. આમેર્િનયા દેશ ક્યા ંઆવેલો છે - રુોપના કાકશસ ે મા ં 
34. માચર્ 2020મા ંઅમેિરકાના ટેનેસી  પ્રદેશમા ં કય ુભયાનક  વાવાઝોડુ ંત્રાટ ુ ંહત ુ-ં  પુરસેલ 
35. માચર્- 2020ની  િ થિતએ  િવ ના અંદા  કેટલા દેશોમા ંCOVID-13 વાયરસ ફેલાયો હતો- 70 
36. COVID-13નુ ં ઇ ફેક્શન આગળ વધતો રોકવા માટે  સમગ્ર િવ  ારા "હે ડ શેક"ની સામે કયુ ંએક અિભયાન હાથ 

ધરવામા ંઆ યુ-ં "નમ તે"  અભયાન 
37. 3 માચર્ 2020ના રોજ ગજુરાત હાઇકોટર્મા ં કયા ચાર  જજની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી- 1. જજ ઇલેશ વોરા 2. જજ 

રા   શ રન 3. જજ  ગીતા ગોપી  અને 4. જજ  અશોક ુમાર જોશી 
38. માચર્ 2020ની  િ થિતએ ગજુરાત હાઇકોટર્ના મખુ્ય યાયમિૂતર્ન ુ ંનામ જણાવો-  ી િવ મનાથ 
39. માચર્ 2020ની િ થિતએ ગજુરાત હાઇકોટર્મા ંકુલ જજની  સખં્યા  જણાવો- 30 
40. તા તરમા ંકઈ સં થાના 14 વૈજ્ઞાિનકો ારા  મહાસાગરોના તાપમાન  ઉપર સશંોધન કરાયુ-ં  નેશનલ સે ટર ફોર 

એટમો ફ રક  રસચ-  યૂોક 
41. િવ ના મહાસાગરોના તાપમાનમા ંવષર્ 1987થી 2019ના સમયગાળા દરિમયાન કેટલો વધારો થયો છે- 450 ગણો 
42. દિરયાની ગરમી માપવાની આ પ્રિક્રયામા ંસપાટીથી કેટલા મીટર ઊંડાણ સધુી પાણીના તાપમાનને  યાને રાખવામા ં

આવે છે- 2000  મીટર 
43. સમગ્ર િવ મા ં3 માચર્ને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે-  world wildlife day 
44. World Wildlife Day- 2020ની થીમ જણાવો- "SUSTAINING ALL LIFE ON EARTH" 
45. ભારતના મહાન ઉ ોગપિત ી જમશેદજી તાતાનો જ મ િદવસ જણાવો- 3  માચ 1839 
46. જમશેદજી તાતાનો જ મ  કયા શહરેમા ંથયો હતો-  નવસાર  
47. મહાન ઉ ોગપિત જમશેદજી તાતાએ  સૌપ્રથમ  કયા  ક્ષેતે્ર પોતાનો ઉ ોગ શ  કય  હતો-  વહાણવટા 
48. ભારતમા ં  "સઘન  િમશન ઇ દ્રધનષુ 2.0 " અંતગર્ત  કેટલા વષર્થી નાની ઉંમરના  બાળકો  તેમજ  સગભાર્ 

માતાઓને  સાવર્િત્રક રસીકરણ  હઠેળ આવરી લેવાયા છે- 2  વષ 
49. "સઘન િમશન ઇ દ્રધનષુ 2.0"નો મખુ્ય ઉ ેશ જણાવો- સં ણૂ રસીકરણ યાપ 90%થી વધાર  સમાજને રોગ ુ ત બનાવવો  
50. ભારતમા ં"સઘન િમશન ઇ દ્રધનષુ 2.0"ની શ આત ક્યારે થઈ હતી- ડસે બર- 2019 
51. ભારતમા ંસાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો-  વષ 1985 
52. ભારતમા ં  રસીકરણ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત કયા રોગો સામે રક્ષણ પરંુૂ પાડવામા ંઆવે છે- ઝેર  કમળો, બાળ ટ બી, 

પો લયો, ડ થે રયા, ઉટાં ટ ુ,ં ધ રુ, હ બ બે ટ રયા, રોટા વાયરસ, ઓર  અને ુબેલા 
53. ગજુરાતમા ં સાવર્િત્રક રસીકરણ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત  તમામ લાભાથીર્ઓના નામ સાથે કઈ ટે્રિકંગ િસ ટમ ારા 

સમયાનસુાર સેવા પરૂી પાડવામા ંઆવે છે-ટકો + 
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54. માચર્ 2020મા ંગજુરાત િવધાનસભાના અ યક્ષ ારા ધારાસ યો માટે કયો એવોડર્ જાહરે કરાયો- ે ઠ ધારાસ ય એવોડ 
55. ગજુરાતમા ં" ે ઠ ધારાસ ય એવોડર્"નો  આપવાનો પ્રારંભ કયા  વષર્થી કરાશે-  વષ 2019 
56. ગજુરાત િવધાનસભાના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો-  ી રા  િ વેદ  
57. તા તરમા ં િવદેશી રોકાણ વધારવાના હતેથુી NRI ારા એર ઇિ ડયામા ંકેટલા ટકા િહ સો ખરીદવાની કે દ્રીય કેિબનેટ 

ારા મજૂંરી અપાઈ- 100% 
58. આ અગાઉ એર ઇિ ડયામા ંNRI  કેટલા ટકા િહ સો ખરીદી શકતા હતા- 49% 
59. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા વધ ુકેટલી  સરકારી બે કોનુ ંકેટલીક બેંકોમા ંમ ર કરવાની પ્રિક્રયાને મજૂંરી આપી- 

10 સરકાર  બે કોને 4 બે કોમા ંમ ર કરાશ ે
60. ભારતમા ં10  સરકારી બે કોને 4  બે કોમા ંમ ર  કરવાની પ્રિક્રયાનો પ્રારંભ ક્યારથી કરવામા ંઆવશે- 01 એિ લ 

2020થી 
61. ભારતમા ંહવે 27 સરકારી બેંકોની  સખં્યા ઘટીને  ઘટીને  કેટલી થશે - 12 
62. બેંકોના આ િવલીનીકરણથી  દેશમા ં કુલ કેટલી મોટી સરકારી બેંકો  ઊભી થશે  નો કુલ યવસાય �. આઠ લાખ 

કરોડ છે- 07 
63. કે દ્ર સરકારની તા તરની જાહરેાત મજુબ  કઈ 10 બેંકોનુ ં કઈ ચાર બે કોમા ંમ ર થશે- (a)  પં બ નેશનલ બકમા ં

ઓરએ ટલ બક ઓફ કોમસ અને નુાઇટડ બક ઓફ ઇ ડયા ુ ં િવ લનીકરણ (b)  કનેરા બકમા ં િસ ડકટ બક ુ ં
િવ લનીકરણ (c)  િુનયન બક ઓફ ઇ ડયામા ં  બક અને કોપ રશન બક ુ ંિવ લનીકરણ (d)  ઇ ડયન બકમા ં
અ હાબાદ બક ુ ંિવ લનીકરણ 

64. તા તરમા ં  સપુ્રીમ કોટર્ના  ચકુાદા મજુબ ભારતમા ં  કઈ કર સીના સોદા કાયદેસર કરવામા ં આ યા-  
cryptocurrency-  virtual currency 

65. કયા વષેર્  ભારતમા ંRBI  ારા  cryptocurrency ઉપર  પ્રિતબધં મકૂવામા ંઆ યો હતો- 2018 
66. સમગ્ર િવ મા ં  cryptocurrencyનો  સૌપ્રથમ પ્રારંભ  કયા વષેર્  અને કઈ કર સીથી  થયો હતો- વષ 2009  અને  

બટકોઈન-  પાન 
67. ભારતમા ંલોકપાલના નવા િનયમ પ્રમાણે  િનયકુ્ત કરેલી બેંચને  ફિરયાદની િવગતો  અ પ ટ કે  આ યોગ્ય લાગશે 

તો  કેટલા િદવસમા ંફિરયાદ  ફગાવી પણ શકશે- 30  દવસ 
68. લોકપાલના નવા િનયમ પ્રમાણે  વતર્માન કે  પવૂર્ વડાપ્રધાન િવરુ   ભ્ર ટાચારની કોઈ ફિરયાદ થશે તો  

લોકપાલની  કઈ બે ચ  તેની સનુાવણી કરી શકશે-  ણૂ ક ાની બે ચ 
69. લોકપાલના નવા  િનયમ પ્રમાણે   મહ મ કેટલા વષર્ પહલેા વડાપ્રધાન પદ સભંાળતા હોય તો જ તેમની સામે જ 

ફિરયાદ કરી શકાશે- 7  વષ 
70. લોકપાલ અિધિનયમની કલમ 53  મજુબ  અપરાધ થયાના કેટલા વષર્મા ંઅપરાધ અંગે ફિરયાદ કરી શકાશે-7  વષ 
71. લોકપાલના નવા  િનયમ પ્રમાણે   જાહરેસેવક સામે  ફિરયાદ કરનારની ઓળખ ક્યા ંસધુી ગોપનીય રખાશે-  કાયમી 
72. ભારતના વતર્માન લોકપાલનુ ંનામ જણાવો- િપનાક  ચં  ઘોષ 
73. મહા મા ગાધંી વ છ ભારત િમશન અંતગર્ત  માચર્ 2020થી  ગામડામા ં કયા તબક્કાનો પ્રારંભ થયો-  બી  
74. વ છ ભારત િમશન અંતગર્ત  શહરેોની મ  હવે ગામડામા ંપણ  કયો કચરો અલગ કરાશે- ભીનો અને કૂો 
75. તા તરમા ં ઉ રાખડં સરકાર ારા  તેના  ગ્રી મકાલીન પાટનગર  તરીકે  કયા શહરેની  પસદંગી કરાઈ- ગૈરસણ 
76. માચર્ 2020મા ંBCCI  ારા  ટીમ ઈિ ડયાના મખુ્ય પસદંગીકાર તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ- વૂ પીનર િુનલ જોશી 
77. માચર્ 2020મા ંBCCI ારા  ટીમ ઈિ ડયાના પસદંગીકાર તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ- વૂ ઝડપી બોલર હરિવદર િસહ 
78. તા તરમા ં4  માચર્ના રોજ  રા ટ્રીય કક્ષાએ કયો િદવસ ઉજવાયો-  49 મો "રા ય સલામતી દવસ" 
79. "રા ટ્રીય સલામતી િદવસ" કયા કે્ષત્રના િમકો માટે ઉજવવામા ંઆવે છે-  બાધંકામ 
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80. રા ટ્રીય સલામતી િદવસ- 2020ની  થીમ જણાવો- "ENHANCE HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE BY 
USE OF ADVANCED TECHNOLOGY" 

81. તા. 4  માચર્ 2020ની િ થિતએ  કે દ્રના મ મતં્રાલય ારા વષૅ  2019-20 માટે EPF  યાજ દર કેટલા  ટકા નક્કી 
કરાયો :- 8.50% 

82. EPF  ઉપર  વષર્ 2018-19 મા ં કેટલા ટકા યાજ દર  આપવામા ંઆવતો હતો- 8.65% 
83. EPFOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- એ લોઈઝ  ોિવડ ટ  ફંડ  ઓગનાઇઝેશન 
84. કે દ્ર સરકારના મ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  સતંોષ ુમાર ગગંવાર 
85. COVID -19 વા  ભયાનક  રોગચાળાની આગાહી કરતા કયા બે પુ તકો વષ  પહલેા  પ્રકાિશત થયા હતા- 1.  The 

Eyes of Darkness  2. End of Days 
86. તા તરમા ં પ્રિસ  થયેલ  Freedom in the World- 2020  અહવેાલમા ંભારત િવ મા ંકયા ક્રમે છે- 83  
87. ગજુરાત સરકાર ારા COVID-19  અંગે વધ ુમાિહતી કે  મદદ માટે કઈ હે પલાઇન જાહરે કરવામા ંઆવી છે- 104  

ફ વર હ પલાઇન 
88. NASHની સારવાર માટે  િવ મા ંસૌપ્રથમ  કઈ ફામાર્ કંપની ારા સશંોધન કરીન ે  દવા િવકસાવવામા ંઆવી છે-  

ઝાયડસ ક ડલા- અમદાવાદ 
89. NASHનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  નોન આ કોહો લક  ટઈટો  હ પેટાઇ ટસ 
90. NASH રોગ શરીરના કયા અંગને અસર કરે છે-  લીવર 
91. તા તરમા ં 5th  ભારતીય ફામાર્ 2020 અને  ભારતીય તબીબી ઉપકરણ 2020  પિરષદ-પ્રદશર્ન 5-7 માચૅ  

દરિમયાન ક્યા ંયોજાયુ-ં  મહા મા મં દર ગાધંીનગર 
92. ભારતીય ફામાર્ બજાર િવ મા ંજ થાની દ્રિ ટએ કેટલામુ ં થાન ધરાવ ેછે-  ી ુ  ં
93. કે દ્ર સરકારના  રસાયણ અને ખાતર મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- સદાનદં ગૌડા 
94. તા તરમા ં યનુાઇટેડ નેશનના  કયા પવૂર્  મહામતં્રીનુ ં100  વષેર્  અવસાન થયુ ંઅને તેમનો દેશ જણાવો- પેરજ દ 

ુયાર અને પે ુ 
95. ડાગં િજ લાના મખુ્ય તહવેારનુ ંનામ જણાવો- ડાગં દરબાર 
96. ડાગં િજ લામા ં ડાગં દરબારનો પ્રારંભ ક્યારે થાય છે-  હોળ ના  પહલા 
97. ડાગં દરબાર  તહવેાર દરિમયાન  કોની શોભાયાત્રા  નીકાળવામા ંઆવે છે-  ડાગંના રાજવીઓની 
98. માચર્ 2020મા ં ગજુરાત સરકાર ારા આંગણવાડીના કમર્ચારીઓ, તેડાગરની બહનેોના  તેમજ  િમની આંગણવાડીના  

બહનેોના વેતનમા ં કેટલા િપયાનો વધારો કય - અ ુ મે . 600, . 300  અને . 300 
99. રા ય સરકાર ારા  વેતન વધારા બાદ  હાલમા ંઆંગણવાડીના કમર્ચારીઓ, તેડાગરની બહનેોના  તેમજ  િમની 

આંગણવાડીના બહનેોને  માિસક  કેટલ ુવેતન  આપવામા ંઆવે છે-  અ ુ મે . 7800/, .3950/-  અને .4400/- 
100. ગજુરાત સરકાર ારા  આંગણવાડીના કાયર્કરોના  પગાર વધારાનો અમલ કઈ તારીખથી કરવામા ંઆવશે- 01  માચ 

2019થી 
101. ટાઈમ મેગેિઝન ારા  "આંતરરા ટ્રીય મિહલા િદવસ'- 2020  િનિમ ે કયો ખાસ અંક પ્રિસ  કરવામા ંઆ યો છે- 100  

મુન ઓફ ધ યર 
102. ટાઇમ મેગેઝીનના "100  વમુન ઓફ ધ યર" મા ં  ભારતની કઈ બે મિહલાઓનો સમાવેશ થાય છે- રાજ ુમાર   

અ તૃ કૌર  અને  વૂ વડા ધાન  ઇ દરા ગાધંી 
103. ટાઇમ મેગેઝીનના "100  વમુન ઓફ ધ યર" અંકમા ં  ક્યાથંી ક્યા ં સધુીની  િવ ની શિક્તશાળી મિહલાઓનો  

સમાવેશ કરાયો છે-  વષ 1927  થી 2020 
104. તા તરમા ં"વ ડર્ મેરેથોન ચેલે જ-2020" કયા  ખડંમા ંયોજાઇ-  એ ટા ટકા 
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105. વ ડર્ મેરેથોન ચેલે જ-2020  સૌપ્રથમ કયા ભારતીય પણૂર્ કરી-   આદ ય રાજ 
106. વ ડર્ મેરેથોન ચેલે જ-2020  પણૂર્ કરનાર  ભારતીય  આિદ ય રાજનુ ંવતન જણાવો-  ુ ુગાવ 
107. વ ડર્ મેરેથોન ચેલે જ-2020મા ંસાત િદવસમા ંકેટલા મહા ીપ અને  મેરેથોનમા ં િહ સો લેવાનો હોય છે- 7  અને 7 
108. િવ ની એકમાત્ર કયા દેશની સસંદમા ંસૌથી વધ ુ62 %  પ્રિતિનિધ મિહલાઓ છે-  રવા ડા 
109. કૃિષ પ્રધાન દેશ રવા ડાની રાજધાની જણાવો-  કગાલી 
110. ટાઈમ મેગેિઝન  કયા દેશમાથંી પ્રિસ  થાય છે-  અમે રકા 
111. ગજુરાતમા ંતાલકુા અને મહાનગરપાિલકા િવ તારોમા ં કેટલી નારી અદાલતો ારા કેટલા કેસોનો િનકાલ કરવામા ં

આ યા છે – 270 અને 2000થી વ  ુકસ  
112. ગજુરાત મિહલા આયોગનો હે પલાઈન નબંર જણાવો - 1800 233 1111  
113. ગજુરાત સરકારની કઈ યોજના હઠેળ રેિસડેિ શયલ હો ટેલ કમ કૂલોમા ંઅ યાસ કરતી ૨૨,૦૦૦ ક યાઓ માટે િવના 

મ ૂ યે રહવેા તથા ભોજનની યવ થા સિુનિ ત કરાઈ છે - ક રુબા ગાધંી િવ ાલય 
114. ગજુરાત સરકારની દૂધ સજંીવની યોજના હઠેળ આંગણવાડી અન ેપ્રાથિમક શાળાના બાળકો, ધાત્રી માતાઓ સિહત 

કેટલા લાભાથીર્ઓને લેવડર્ દૂધ અપાઈ છે - દા જત 30 લાખ 
115. કેટલા શૌચાલય િનમાર્ણ કરીને ગજુરાત ODF રા ય જાહરે થયુ ંછે - 40 લાખ 
116. ગજુરાતમા ં ી સરુક્ષાને વેગ આપવા રાજયના ૩૪ િજ લા મખુ્ય મથકો, ૬ પિવત્ર યાત્રાધામો અને ટે ય ૂઓફ 

યિુનટી મળી કુલ કેટલા થળોના કેટલા જકંશનો ઉપર ૭૦૦૦થી વધ ુCCTV કેમેરા નેટવકર્ થાપવામા ંઆ યુ ંછે – 
41 અને 1238 

117. ગજુરાતમા ંકઈ યોજના અંતગર્ત ગ્રામીણ અને શહરેી િવ તારની મિહલાઓ જૂથ બનાવી . 1 લાખ સધુીનુ ં િધરાણ 
મેળવે તો તેનુ ંસપંણૂર્ યાજ રા ય સરકાર ારા ચકુવવામા ંઆવે છે - ુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજના  

118. ગજુરાતમા ંકઈ યોજના હઠેળ અંદાિજત પ લાખ લાભાથીર્ િવધવા બહનેોને પ્રિત માસ સહાય ચકૂવવામા ંઆવે છે - 
ગગંા વ પ આિથક સહાય 

119. ગજુરાતમા ંઅનસુિૂચત જાિતની દીકરીઓને લગ્ન સમયે નાણાકીય સહાય આપવા માટે કઈ યોજના કાયર્રત છે - 
ુંવરબાઈ ુ ંમામે  યોજના  

120. કે દ્ર સરકાર ારા મિહલા સશિક્તકરણના પ્રયાસો હઠેળ પ્રધાનમતં્રી માતવૃદંના યોજના અંતગર્ત કેટલા લાભાથીર્ઓને 
લાભ આપવામા ંઆ યો છે - 1 કરોડ 

121. કે દ્ર સરકાર ારા મિહલા સશિક્તકરણના પ્રયાસો હઠેળ  પ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત કેટલા લાભાથીર્ઓને 
લાભ અપવામા ંઆ યો છે - 1.5 કરોડ 

122. માચર્-૨૦૨૦મા ંકયા ભારતીય િક્રકેટસેર્ િનવિૃ  જાહરે કરી - વસીમ ફર  
123. ભારતીય િક્રકેટર વસીમ જાફરે રણજી ટ્રોફીના કેટલા ટાઈટલ પોતાના નામે કયાર્ં છે – 10 
124. ક્યા ભારતીય િક્રકેટરને થાિનક િક્રકેટના રનમશીન તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે - વસીમ ફર 
125. ક્યા ભારતીય િક્રકેટરે વષર્-2009મા ંબીજી જ ફ ટર્ક્લાસ િક્રકેટમા ંત્રેવડી સદી ન ધાવી હતી-વસીમ ફર 
126. દેશભરમા ં7મી માચેર્ કયા િદવસની ઊજવણી કરવામા ંઆવે છે - જન ઔષિધ 
127. કે દ્ર સરકાર ારા દારા િશકોહની કબર શોધવા માટે કોની અ યક્ષતામા ં7 સ યોની કિમટીની રચના કરવામા ંઆવી - 

ટ . . અલોન   
128. િદ હીમા ંદારા િશકોહને કયારે મોતની સજા આપવામા ંઆવી હતી – 30મી ઓગ ટ-1659  
129. ગીતા અને 52 ઉપિનષદનો પહલેીવાર સં કૃતમાથંી ફારસીમા ંઅનવુાદ કરીને િવ ને ભારતીય સનાતન સં કૃિતથી 

વાકેફ કરાવનાર મગુલ બાદશાહનુ ંનામ જણાવો - દારા િશકોહ 
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130. કે દ્ર સરકારના કયા મતં્રાલય ારા દારા િશકોહની કબર શોધવા માટે  ટી. . અલોનની અ યક્ષતામા ં7 સ યોની 
કિમટીની રચના કરવામા ંઆવી - ક ીય સં િૃત મં ાલય 

131. કે દ્રીય સં કૃિત મતં્રાલયે દારા િશકોહની કબર શોધવા ટી. . અલોનની અ યક્ષતામા ંસિમિતની રચના કરી તેના 
સ યોના નામ જણાવો – (1) ક. ક. હુ મદ, (2) બી. આર. મણ, (3) ક. એન. દ ત, (4) બી. એમ. પાડંય, (5) 
અિ ની અ વાલ અને (6) સૈયદ જમાલ હસન  

132. વતર્માન ભારતીય પરુાત વ સવેર્ક્ષણના ડાયરેક્ટરનુ ંનામ જણાવો - ટ . . અલોન    
133. પ્રિત વષર્ િવ  મિહલા િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે -  8 માચ  
134. િવ  મિહલા િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - I am Generation Equality: Realizing Women's Rights  
135. િવ  મિહલા િદવસ િનિમતે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કેટલી મિહલાઓને પોતાનુ ંસોિશયલ મીિડયા એકાઉ ટ 

સ યુ ંહત.ુ મણે વડાપ્રધાનના એકાઉ ટ પરથી પોતાની સફળ કહાની રજૂ કરી હતી -  7 મ હલા   
136. િવ  મિહલા િદવસ િનિમતે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા  સાત મિહલાઓને પોતાનુ ંસોિશયલ મીિડયા એકાઉ ટ 

સ યુ ંહત ુ તે મિહલાઓના નામ જણાવો – (1) માલિવકા ઐયર, (2) િવજયા પવાર, (3)  નેહા મોહનદાસ, (4) 
કલાવતીદવી, (5) વીણાદવી, (6) ક પના રમેશ  અને (7) આરફા ન   

137. કઈ મિહલાએ 13 વષર્ની ઉંમરે એક બો બ લા ટમા ંબ ે હાથ ગમુા યા બાદ પણ િશક્ષણને સૌથી મોટંુ હિથયાર 
બના યુ ંહત ુ- માલિવકા ઐયર 

138. કઈ મિહલાએ ગામડામંા ંવણઝારા હ તકળા જીવતં રાખવા 682 મિહલાને ટે્રિનંગ આપી મિહલાઓને સશક્ત બનાવી 
હતી -િવજયા પવાર   

139. કઈ મિહલાએ દેશમા ંકોઈ ભખૂ્યુ ંન રહ ેતે હતેથુી વષર્-2015મા ં ડબેંક ઇિ ડયા શ  કરી હતી- નેહા મોહનદાસ   
140. કઈ મિહલાઓએ ભીખ માગીને િપયા ભેગા કરી 55 શૌચાલય બધંાવી લોકોને શૌચાલય માટે જાગતૃ કયાર્ - 

કલાવતીદવી   
141. કઈ મિહલાએ લોકોને રેઈન વોટર હાવેર્િ ટંગ માટે જાગતૃ કયાર્ તથા આિકર્ટેક્ટર તરીકે એવા ઘર બના યા યા ં

પાણીનુ ંટીપુયં ન વેડફાય - ક પના રમેશ   
142. કઈ મિહલાએ 28 મિહલાનુ ં એક જૂથ બનાવી કા મીરની ટે્રિડશનલ પ મીના શાલ, જાજમ તથા અ ય ક્રા ટ 

બનાવવાનુ ંશ  કયુર્ં - આરફા ન   
143. 8 માચર્ િનિમતે ભારતની 15 મિહલાઓને નવી િદ હી ખાતે રા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદના હ તે કયો એવોડર્ આપી 

સ માિનત કરાઈ - નાર  શ ત એવોડ 
144. ICC મિહલા T-20 વ ડર્ કપ-2020ના િવ તા દેશનુ ંનામ જણાવો - ઓ લયા ( ુલ પાચંમીવાર િવ તા)  
145. ICC મિહલા T-20 વ ડર્ કપ-2020ના ઉપિવ તા દેશનુ ંનામ જણાવો – ભારત  
146. ICC મિહલા T-20 વ ડર્ કપ-2020નુ ંઆયોજન કયા ંકરવામા ંઆ યુ ંહત ુ– મેલબોન (ઓ લયા)  
147. ICC મિહલા T-20 વ ડર્ કપ-2020 ટાઈટલ િવ તા ઓ ટે્રિલયન કે ટનનુ ંનામ જણાવો – મેગે લેિનગ  
148. તા તર માચર્-2020મા ંકા મીરમા ંકયા નવા પક્ષની રચના કરવામા ંઆવી - જ -ુકા મીર અપની પાટ  
149. તા તર માચર્-2020મા ં કા મીરમા ં રચાયેલા નવા પક્ષ જ મ-ુકા મીર અપની પાટ ના થાપકનુ ં નામ જણાવો - 

અ તાફ ખુાર   
150. તા તર માચર્-2020મા ંજ મ-ુકા મીર અપની પાટ  ( કેએપી)મા ંક ગે્રસ, પીડીપી સિહત અ ય પક્ષોના કેટલા નેતા 

જોડાયા - 30   
151. તા તરમા ં હોળી દહનમા ં પચંગ ય– ગગુળ, ગાયનુ ં ઘી, લીમડાના પાન, સરસવ અને કપરૂની આહિૂત આપી 

વાતાવરણને જતંમુકુ્ત બનાવવા કોના ારા નાગિરકોને અપીલ કરવામા ંઆવી હતી - ુ યમં ી ી િવજય પાણી 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   7 | P a g e  

 

152. તા તર માચર્-2020મા ંગજુરાત સરકાર અને કયા દેશ વ ચે લાઈંગ કાર ઉ પાદન માટે પ્રો ક્ટ શ  કરવા સમજૂિત 
કરાર કરવામા ંઆ યો - નેધરલે ડ 

153. તા તર માચર્-2020મા ંગજુરાત સરકાર અને નેધરલે ડની કઈ કંપની વ ચે ગજુરાતમા ં લાઈંગ કાર ઉ પાદન માટે 
પ્રો ક્ટ શ  કરવા સમજૂિત કરાર કરાયો - PAL-V 

154. તા તર માચર્-2020મા ંગજુરાત સરકાર અને નેધરલે ડની PAL-V કંપની વ ચે ગજુરાતમા ં લાઈંગ કાર ઉ પાદન 
માટે થયેલા સમજૂિત કરાર અનસુાર કંપની ારા કયા વષર્ સધુીમા ંકારનુ ંકોમિશર્યલ ઉ પાદન શ  કરવાનુ ંઆયોજન 
છે – વષ-2021 

155. ગજુરાતમા ંશ  થનારા લાઈંગ કાર ઉ પાદન લા ટમાથંી ભિવ યમા ંકયા દેશોમા ંકારની િનકાસ કરવાનુ ંલ યાકં છે 
– રુોપ અને એુસ  

156. ફલાઈંગ કારની એક વાર ટે ક લ કરવાથી કેટલા િકલોમીટર સધુીની આકાશી સફર કરી શકાશે - 500  
157. તા તર માચર્-2020મા ંકોણે બીજીવાર અફઘાિન તાનના રા ટ્રપિત તરીકે શપથ લીધા - અશરફ ગની 
158.  અફઘાિન તાનની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - કા લૂ  
159. િવ ની સૌથી ઓછી ઉંમરની એ વાયનર્મે ટ એિક્ટિવ ટનુ ંનામ જણાવો-લિસિ યા કં જુમ(9 વષ)  
160. િવ ની સૌથી ઓછી ઉંમરની એ વાયનર્મે ટ એિક્ટિવ ટ િલિસિપ્રયા કંગજુમનુ ંવતન જણાવો - મણ રુ 
161. તા તર માચર્-2020મા ંમિણપરુની 9 વિષર્ય એ વાયરમે ટ એિક્ટિવ ટ, િલિસિપ્રયા કંગજુમ કયા કારણે ચચાર્મા ંહતી - 

લિસિ યાએ વડા ધાન મોદ  તેમનો અવાજ સાભંળતા ન હોવા ુ ંકારણ આપી મ હલા દવસ િનિમતે સ માનનો 
અ વીકાર કય  હતો 

162. દેશના સોલાર ફટોપના કેટલા ટકા લા ટ ગજુરાતમા ંકાયર્રત છે - 64 ટકા 
163. ગજુરાતમા ંમાચર્-2020ની િ થિતએ કેટલા સોલાર ફટોપ લા ટ થપાયા - દા  50,915 
164. તા તરના ટોકહોમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના અહવેાલ અનસુાર ભારત શ ોની આયાતના મામલે 

વષર્-2015-2019 વ ચે િવ મા ંકેટલામા ંક્રમે હત ુ- બી  મે  
165. તા તરના ટોકહોમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના અહવેાલ અનસુાર શ ોની આયાતના મામલે વષર્-

2015-2019 વ ચે િવ નો કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે હતો - સાઉદ  અરબયા 
166. ભારતે માચર્-2020ની િ થિતએ સૌથી વધ ુશ ો કયા દેશ પાસેથી ખરી ા હતા – રિશયા 
167.  િવ ના સૌથી વધ ુશ ોની િનકાસ કરનારા દેશોમા ંભારતનુ ં થાન જણાવો – 25  ુ
168. ભારત કયા કયા દેશોમા ંશ ોની િનકાસ કરે છે – યાનંમાર, ીલકંા અને મોરિશયસ  
169. ગજુરાતમા ં ધોરણ-10 અને 12ની  બોડર્ની પરીક્ષાના પ્ર પત્રોના  ક્લાસ મ સધુીના સવેર્લ સ માટે  તા તરમા ંકઈ 

એપ લો ચ કરાઈ- PATA 
170. PATAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  પેપર બો સ  ઓથે ટકશન એ ડ  િસગ એ લકશન 
171. ગજુરાતના વતર્માન િશક્ષણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  ી પેૂ િસહ ડુાસમા 
172. માચર્ 2020થી  ગજુરાત પોલીસે  તમામ અિધકારી-કમર્ચારીઓને પ્રો સાહન મળે  તે હતેથુી કયો નવો મેડલ 

આપવાની જાહરેાત કરી છે-  શસંા મેડલ- "DGP's: Commendation Disc" 
173. ગજુરાત પોલીસ ારા દર વષેર્ કેટલા અિધકારી- કમર્ચારીન ેપ્રશસંા મેડલ- "DGP's: Commendation Disc  આપી 

સ માિનત કરાશે- 110 
174. ભારતમા ં ધળેુટીનો તહવેાર કઈ િતિથના રોજ ઉજવવામા ંઆવે છે -  ફાગણ વદ એકમ 
175. CM ડેશ બોડ ૅ અંતગર્ત કઈ નવી િસ ટમ િવકસાવવામા ંઆવી છે-  રયલ ટાઇમ પફ મ સ િસ ટમ 
176. ગજુરાત સરકાર ારા તમામ િવભાગોને  એક જ લેટફોમર્ હઠેળ સાકંળી લેતી  કઈ નવી િસ ટમ ગાધંીનગર ખાતે  

િવકસાવવામા ંઆવી છે-   CM ડશ બોડ 
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177. િચત્રકાર ભપેૂન ખખ્ખરનો  જ મિદવસ જણાવો- 10 માચ 1934 
178. મ યપ્રદેશમા ં ભાજપના ‘ઓપરેશન કમળ’ બાદ રાજવી અને ક ગે્રસના કયા િદગ્ગજ નેતા ભાજપમા ં જોડાયા - 

યોિતરા દ ય િસિધયા 
179. જયોિતરાિદ યા િસંિધયાના પ ની િપ્રયદશર્ની રા  કયા પિરવારના રાજકુમારી છે - બરોડાના ગાયકવાડ 
180. અમદાવાદના નાગિરકો કયો નબંર ડાયલ કરી લડ મેળવી શકશે એવો નવતર પહલે શ  કરાઈ - 100   
181. પોલીસની 100 નબંરની હે પલાઈન કઈ કામગીરી િનભાવશે - રુ ાની સાથે હ થ 
182. નાગરીકોને ઈમરજ સીમા ંરક્ત મળી રહ ેતેના માટે અમદાવાદ રેડક્રોસ અને શહરે પોલીસ ારા કઈ હે પલાઈ શ  

કરાઈ - ર ત હ પલાઈન ‘100’  
183. માચર્-2020મા ંકઈ વૈિ ક સં થાએ નોવેલ કોરોના (COVID-19)ને વૈિ ક રોગચાળો(મહામારી) જાહરે કય  - WHO   
184. તા તર માચર્-2020મા ં WHOએ નોવેલ કોરોના રોગને મહામારી જાહરે કય  હતો આ પહલેા વષર્-2009મા ં કયા 

રોગને મહામારી જાહરે કરાયો હતો - વાઈન  ૂ 
185. તા તરમા ંISSના એ ટ્રોનો સે ઉગાડેલા લે સ પ્રયોગને શુ ંનામ અપાયુ ં- વેગ-01  
186. પ ૃ વીની સપાટીથી ૪૦૦ િકલોમીટર ઉપર એક હરતીફરતી પ્રયોગશાળા બનાવવામા ંઆવી છે તેનુ ંનામ જણાવો - 

ઇ ટરનેશનલ પેસ ટશન  
187. પ ૃ વીની સપાટીથી ૪૦૦ િકલોમીટર ઉપર કેટલા િપયાના ખચેર્ હરતીફરતી પ્રયોગશાળા-ઇ ટરનેશનલ પેસ ટેશન 

બનાવાય ુછે - 100 અબજ ડોલર 
188. માચર્-2020ના માટર્ િસટીના નવા િનયમો અંતગર્ત શહરેો વ ચે ચાઈ ડ ફે્ર ડલી િસટી પધાર્મા ંગજુરાતના કયા 

શહરેો સામેલ કરાયા - અમદાવાદ, વડોદરા, રુત અને રાજકોટ  
189. માટર્ િસટી હઠેળ દેશના કેટલા શહરેો વ ચે ચાઇ ડ ફે્ર ડલી િસટી પધાર્ યોજાશે અને તેમાથંી અંિતમ કેટલા શહરેોની 

પસદંગી કરાશ ે– 100 અને 20   
190. મિહલા વન ડે વ ડર્કપ-2021 કયા દેશમા ંયોજાશે - ઝૂીલે ડ 
191. મિહલા વન ડે વ ડર્કપ ટુનાર્મે ટમા-ં2021મા ંકુલ કેટલી ટીમ ઉતરશે - 8  
192. રિશયાના રા ટ્રપિત લાિદમીર પિુટન કયા વષર્થી રિશયાનુ ંનેત ૃ વ કરી ર ા છે – વષ-2000 
193. તા તર માચર્-2020મા ં રિશયાના બધંારણમા ં કરાયેલા મહ વના સધુારાની અસર જણાવો- રિશયાના રા પિત 

લા દમીર ુ ટન આગામી વષ-2036 ધુી પદ ઉપર રહ  શકશે 
194. કયા િદવસને ‘નો મોિકંગ ડે’ તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે – 11 માચ 
195. આગામી  ટોક્યો ઓિલિ પક- 2020  માટે  ટોચર્ િરલેનો પ્રારંભ  તા તરમા ંકયા શહરેમાથંી થયો  અને દેશ જણાવો-

  ઓલ પયા  અને ીસ 
196. ઓિલિ પકની મશાલ આ  પણ કયા મા યમથી  પ્ર વિલત  કરવામા ંઆવે છે - યૂના  સીધા કાશથી 
197. ઓિલિ પક -2020ની મશાલની  કેટલા િકલોમીટરનુ ંઅંતર કાપશે – 3500 
198. ભારતમા ંમાચર્મા ંનોવેલ કોરોના વાઈરસને કારણે  દુઃખદ  પ્રથમ મ ૃ ય ુકયા રા યમા ં ન ધાયુ ં હત ુ-ં કણાટક 
199. એરપોટર્ કાઉિ સલ ઇ ટરનેશનલ  ારા તા તરમા ંકયા એરપોટર્ ને ગ્લોબલ એવોડર્-2019થી  નવાજવામા ંઆ યુ ંછે-

સા યા ફિન સ ઇ ટરનેશનલ એરપોટ-ચીન 
200. ભારતમા ંકયા િદવસે દાડંીકૂચનો પ્રારંભ થયો હતો - 12.03.1930 
201. િવ  િકડની િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 માચ 
202. િવ  િકડની િદવસ-2020નુ ં લોગન જણાવો-સાવચેતી, વહલા િનદાન અને કાળ થી, સવ  સવજનોમા ંતં ુ ર ત  કડની 
203. િવ  િકડની િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - "Kidney Health for Everyone Everywhere- From Prevention to 

Detection and Equitable Access to Care" 
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204. દાડંીકૂચના િચત્રકાર  કનભુાઇ દેસાઇનો જ મિદવસ જણાવો - 12 માચ 1907 
205. દાડંીકૂચનુ ં િચત્રમય દ તાવેજીકરણ કોના ારા કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં-  ચ કાર ક ભુાઇ દસાઇ 
206. ભારતમા ં કે દ્ર સરકાર ારા  કોરોના વાયરસ સામે લોકો માટે જીવન જ રી દવામા ંકઈ ત્રણ બાબતોનો 100 િદવસ 

માટે સમાવેશ કરાયો - મા ક,  હ ડ સેિનટાઈઝૅસ  અને હાથના મો  
207. ભારતમા ં13  માચર્ 2020ની  િ થિતએ કોરોના વાઈરસને કયા રા યોએ મહામારી અને િડઝા ટર જાહરે કય  હતો -

ઉ ર દશ, મહારા  અને ઓડશા- ડઝા ટર 
208. ગજુરાતમા ંવષૅ 2011ની  બીપીએલની યાદી ધારકોને  આગામી કયા વષર્ સધુી સરકારી યોજનાઓનો લાભો  અપાશે 

-  વષ 2022 ધુી 
209. તા તરમા ં કઈ ટીમ પ્રથમવાર રણજી ટ્રોફી-2019-20 િવ તા બની છે – સૌરા  
210. રણજી ટ્રોફી-2019-20ની ફાઇનલ  કઈ બે ટીમો વ ચે યોજાઇ હતી - સૌરા  અને બગંાળ 
211. રણજી ટ્રોફી-2019-20ની ફાઇનલ ક્યા ંરમાઈ હતી –રાજકોટ 
212. સૌરા ટ્રની ટીમ અ યાર સધુીમા ંકેટલી વાર રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમા ંપહ ચી હતી – 4 
213. બગંાળની ટીમ કુલ કેટલી વખત રણજી ટ્રોફી િવ તા બની છે – 2 
214. રણજી ટ્રોફી -2019-20 િવ તા  સૌરા ટ્રની ટીમના કે ટનનુ ંનામ જણાવો - જયદવ ઉનડકટ 
215. રણજી ટ્રોફી-2019-20મા ં બગંાળ ટીમ તરફથી સકુાની પદ કોણે સભંા યુ ંહત ુ ં- અભમ  ુઈ રન 
216. બગંાળની ટીમ  કુલ કેટલી વખત રણજી ટ્રોફીની ફાઇનલમા ંપહ ચી છે – 14 
217. વડાપ્રધાન મોદીએ કોરોના વાયરસનો  સયંકુ્ત રીતે સામનો કરવા યોગ્ય યહૂરચના માટે કયા દેશો સામે િવડીયો 

કો ફર સનો પ્ર તાવ મકૂ્યો હતો -  SAARC 
218. કે દ્ર સરકાર ારા  કે દ્રીય કમર્ચારીઓ માટે તારીખ 13 માચર્ 2020ના રોજ મ ઘવારી ભ થામા ંકેટલા ટકાનો વધારો 

કય  - 4% 
219. તા.13  માચર્ 2020ની િ થિતએ  કે દ્રીય કમર્ચારીઓને મ ઘવારી ભ થુ ં વધીને કુલ કેટલા ટકા થયુ ં- 21% 
220. તા તરમા ં કે દ્ર સરકારના આવાસ અને શહરેી િવકાસ  મતં્રાલય ારા  માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત આપેલા 

રેિ કંગમા ંપ્રથમ  અને િ તીય ક્રમે  કયા શહરેનો સમાવેશ થાય છે - આ ા અને અમદાવાદ 
221. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારના આવાસ અને શહરેી િવકાસ  મતં્રાલય ારા માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત આપલેા રેિ કંગમા ં

ગજુરાતના સરુત અને વડોદરા કયા ક્રમે છે - 5  અને 9 
222. માચર્ 2020ની િ થિતએ ગજુરાતમા ંમનરેગા અંતગર્ત દૈિનક કેટલુ ંભ થુ ંઆપવામા ંઆવે છે - .199/- 
223. તારીખ 12 થી 15  માચર્ 2020  દરિમયાન એિશયાનો સૌથી મોટો િસિવલ એિવએશન પ્રોગ્રામ "િવંગ ઇિ ડયા-

2020"  ક્યા ંયોજાયો - બેગમપટ એરપોટ, હદરાબાદ 
224. ભારતમા ં'ફ ટર્ વમુન ઓફ   ઇિ ડયન િશિપંગ' તરીકે કોણ ઓળખાય છે - મુિત  મોરાર  
225. ી સમુિત મોરારજીનો  જ મિદવસ જણાવો - 13  માચ-1909 
226. ભારતની પ્રિસ  િસંિધયા ટીમ નેિવગેશનના પ્રથમ મિહલા મેનેિજંગ િડરેક્ટરનુ ંનામ જણાવો - ી મુિત મોરાર  
227. ી સમુિત મોરારજીનુ ંમળૂ નામ  જણાવો – ય નુા 
228. SAARCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સાઉથ એિશયન એસોિસએશન  ફોર રજનલ કોઓપરશન 
229. WHO  ારા નોવેલ કોરોના વાઈરસના  કેટલા  તબક્કા નક્કી કરવામા ંઆ યા છે- 04 
230. ભારત  સરકાર ારા કોરોના વાયરસને કઈ તારીખે  જાહરે આફત ઘોિષત કરવામા ંઆ યો હતો- 14  માચ 2020 
231. WHO  ારા 14  માચર્ 2020ના રોજ  કોરોના વાયરસનુ ંમળૂ કે દ્ર  કોને જાહરે કરવામા ંઆ યુ-ં  રુોપ 
232. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંરા યમા ંકેટલા નવા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ ટેશન કાયર્રત કરાયા- 09 
233. ગજુરાતમા ં પોલીસ િવભાગની દ્રિ ટએ કુલ કેટલી રજ આવેલી છે- 09 
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234. તા તરમા ં ભારતીય વાયદુળ ારા તેની કમર્ચારી કઈ મિહલા િક્રકેટરને  સ માિનત કરાઇ- એર ક ોલર િશખા પાડં 
235. જાહરે સપંિ ને થયેલા નકુસાનની ભરપાઈ માટે  તા તરમા ંકયા રા યમા ંસૌપ્રથમવાર વટહુકમ બહાર પાડવામા ં

આ યો- ઉ ર દશ 
236. તા તર માચર્-2020મા ંનવી િદ હી ખાતે GST  કાઉિ સલની  કેટલામી બેઠક યોજાઇ - 39મી 
237. માચર્-2020મા ં  નવી  િદ હી ખાતે  યોજાયેલી GST  કાઉિ સલની બેઠકમા ંમોબાઇલ ઉપર GST કેટલા ટકાથી 

વધારીને કેટલા ટકા કરાયો - 12%થી  વધાર  18%  કરાયો 
238. માચર્-2020મા ંનવી િદ હી ખાતે યોજાયેલી કાઉિ સલની બેઠકમા ંનક્કી થયા મજુબ જીએસટી ચકૂવવામા ં િવલબં 

બદલ  તારીખ યાજ વસલૂાશે- 01 ુલાઈ -2020 
239. GSTની ચોરી પકડવા માટે આગામી તા. 01.04.2020થી ઈ-વેિબલને કઈ િસ ટમ સાથે જોડવામા ંઆવશે - ફા ટગ 
240. દેશમા ંપ્રથમવાર IVF  પ િતથી ગીર ગાય ારા  કયા શહરેમા ં વાછરડાને જ મ થયો- રાજકોટ 
241. COVID-19નુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- CO rona VI rus D-isease 2019 
242. પેનડેિમક  એટલે શુ-ં  વૈિ ક મહામાર  
243. એિપડેિમક  એટલે શુ ં- થાિનક મહામાર  
244. ડબ યએુચઓ ારા કોરોના વાઈરસને કયો રોગ  જાહરે કરાયો - પેનડિમક 
245. કોરોના વાઇરસનુ ં ટેકિનકલ નામ જણાવો - સાસૅ- COV-2 
246. તા તરમા ંકઈ સરકાર ારા "આંબેડકર હાઉસ"ને સગં્રહાલયમા ંતબદીલ કરવાની મજૂંરી અપાઈ - ટન સરકાર 
247. લડંન િ થત 'આંબેડકર હાઉસ'ને સગં્રહાલયમા ંફેરવવા માટે કઈ સરકારે આશરે 31 લાખ પાઉ ડમા ંખરી ો હતો નુ ં

ઉ ાટન વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ વષર્ 2015મા ં કયુર્ં હત ુ ં- મહારા  સરકાર  
248.  વૈજ્ઞાિનક આ બટર્ આઈ ટાઈનનો જ મ અને વતન જણાવો – 14 માચ-1879 તથા જમની 
249. િવ  સાપેક્ષવાદની િવશેષ િથયરી આપનાર વૈજ્ઞાિનકનુ ંનામ જણાવો - આ બટ આઈ ટાઈન 
250. ગજુરાત સરકારે કોરોના વાયરસથી બચવા સાવચેતીના ભાગ પે  કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સધુી   કૂલ-કોલેજો 

િનણર્ય કય  – 16 થી 29 માચ 2020 
251. ગજુરાતમા ંજાહરે થળો ઉપર થ ૂકંવા બદલ કેટલા િપયાનો દંડ જાહરે કરાયો- . 500/- 
252. વૈિ ક મહામારી COVID 19 સામે લડવા SAARC  દેશોને ભારતે કેટલી મદદ કરવાની જાહરેાત કરી- 1 કરોડ ડોલર 
253. વૈિ ક મહામારી COVID 19  સામે લડવા  SAARC  દેશોને ારા કયા ફંડની રચના કરવામા ંઆવશે-  ઇમરજ સી ફંડ  
254. વૈિ ક મહામારી COVID 19  સામે લડવા  SAARC  દેશોને ભારતના વડાપ્રધાન ારા ક્યારે સબંોધન કરવામા ંઆ યુ ં

હત ુ-ં 15  માચ 2020 
255. આિદવાસી સં કૃિતનો આગવી ઓળખ ધરાવતોનો  ગોળ ગધેડાનો  મેળો ક્યા ંઅન ે કયા તાલકુામા ંયોજાય છે- 

સાવાડા અને ગરબાડા 
256. અથર્ મતં્રાલયના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ં આગામી કયા વષર્ સધુીમા ં 48 કલાક પહલેા હવામાન આધાિરત 

ઘટનાઓની આગાહી કરી શકાશે-વષ 2022 
257. અથર્ મતં્રાલય ારા હવામાન સબંિંધત આગાહી માટે  કઈ િસ ટમ િવકસાવાઈ -  ખાસ ક ુ ટગ િસ ટમ 
258. કોઈ િવ તારમા ંએક કલાકમા ં કેટલા ઇંચ વરસાદ પડ ેતેને આભ ફાટ ુ ંતેમ કહવેાય- 4  ચ 
259. ગજુરાતમા ંતા તરમા ંઅમલી  બનાવવામા ંઆવેલ એિપડેિમક એક્ટ અંતગર્ત િવદેશમાથંી ભારતમા ંઆવેલ  કોઈપણ 

યિક્તને કેટલા િદવસ સધુી ઘર બહાર નહીં નીકળવાની સચુના આપવામા ંઆવે છે- 14  દવસ 
260. િવ  ગ્રાહક  અિધકાર િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે- 15  માચ 2020 
261. િવ  ગ્રાહક અિધકાર િદવસ -2020ની થીમ જણાવો - The Sustainable Consume 
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262. માચર્-2020મા ંભારત સરકારના વા ય મતં્રાલય ારા નોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભેર્ કયો નવો ટોલ ફ્રી હે પલાઇન 
નબંર કાયર્રત કરાયો - 1075 

263. માચર્-2020મા ંભારત સરકારના વા ય મતં્રાલય ારા નોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભેર્ નવો ટોલ ફ્રી હે પલાઇન 
નબંર- 1075  કાયર્રત કરાયો આ પહલેા કયો ટોલ ફી નબંર હતો ને પણ યથાવત રખાયો છે - 011-23978046  

264. તા તરમા ંમાચર્-2020મા ંરા ટ્રપિત ી કોિવંદ ારા સપુ્રીમ કોટર્ના કયા પવૂર્ ચીફ જિ ટસ ઓફ ઇિ ડયાને રા યસભા 
માટે નોિમનેટ કયાર્ - ી રંજન ગોગોઈ 

265. ભારતના રા ટ્રપિત જુદા જુદા ક્ષેત્રની કેટલી યિક્તઓને રા યસભાના સ ય તરીકે નોિમનેટ કરી શકે છે - 12 
266. તા તરમા ંમાચર્-2020મા ંરા ટ્રપિત ી કોિવંદે સપુ્રીમ કોટર્ના પવૂર્ ચીફ જિ ટસ રંજન ગોગોઈને રા યસભાના સ ય 

તરીકે નોિમનેટ કયાર્ં તેઓ ભારતના કેટલામા ંચીફ જ ટીસ તરીકે સેવાિનવ ૃ  થયા હતા - 46મા 
267. ઈશાન ભારતમાથંી પહલેા ચીફ જ ટીસ બનનારા રંજન ગોગોઈનુ ંજ મ થળ જણાવો – ડ ગૂઢ 
268. કઈ તારીખથી ગ્રાહક કે્રિડટ અને ડેિબટ કાડર્ પોતે જ લોક અને અન લોક કરી શકશે - 16મી માચ 2020થી 
269. ભારતમા ંકોરોનો વાઈરસની જાગિૃત માટે કયા અિભયાનનો પ્રારંભ કરાયો - "સેફ હ સ ચેલે જ" 
270. ભારતમા ંકોરોનો વાઈરસની જાગિૃત માટેના "સેફ હે સ ચેલે જ" અિભયાન માટે કઈ બોલીવડૂ અિભનેત્રીની પસદંગી 

કરાઈ - િ યકંા ચોપરા અને દ િપકા પા ુ કોણ  
271. કયુ ંભારતીય સરુક્ષા દળ તેના ં2200 શહીદ જવાનોના પિરવાર માટે આરોગ્ય વીમાનુ ંપ્રીિમયમ ભરશે - CRPF 
272. ભારતીય સરુક્ષા દળ CRPF િવિવધ રે કમા ંકેટલા કમીર્ઓ ધરાવે છે - 3.રપ લાખ  
273. કોરોના વાયરસ સામે રક્ષણ માટે િવ મા ંપ્રથમવાર કઈ રસી સાથે ટ્રાયલ શ  થયો છે તનેુ ંનામ જણાવો- mRNA-1273 
274. કોરોના વાયરસ સામે રક્ષણ માટે િવ મા ંપ્રથમવાર કયા શહરે- દેશમા ંનવી શોધાયેલી રસી સાથે ટ્રાયલ શ  થયો છે 

- િસએટલ, અમે રકા 
275. કોરોના વાઇરસ સામે mRNA-1273 રસીનુ ં કઈ સં થા ારા તા તરમા ંપરીક્ષણ હાથ ધરાયુ ં- કાઈસાર  પરમેન ટ 

વોિશ ટન હ થ રસચ ઇ ટટ ટૂ: િસએટલ 
276. અમેિરકા ારા હાથ ધરવામા ંઆવલે િવ ની સૌપ્રથમ કોરોના વાયરસની રસી  પિરક્ષણમા ં કયા દેશ ારા  થાિપત  

કયા સગંઠનને સમથર્ન આ યુ ંછે - ભારત અને નોવ તેમજ કોએલશન ફોર એિપડિમક િ પેડનેસ ઈનોવેશ સ  
277. તા તર માચર્ 2020મા ંસપુ્રીમ કોટર્ ારા કયા સરુક્ષા દળોમા ંમિહલા અિધકારીઓને પણૂર્ સમયની િનયિુક્તની મજૂંરી 

અપાઈ - ભારતીય નૌકાદળ 
278. સરુક્ષા દળોમા ંશોટ સિવર્સ કિમશનમા ંકેટલા વષર્ સધુી ફરજ બજાવી શકાય છે- 10 વષ 
279. કે દ્ર સરકાર ારા વષૅ 2020મા ંકેટલી ઇલેક્ટ્રોિનક ગાડીઓ વેચવાનો લક્ષાકં નક્કી કરાયો છે - 60.70 લાખ 
280. કે દ્ર સરકાર ારા કયા િમશન અંતગર્ત ઇલેક્ટ્રોિનક વાહનો વેચવામા ંઆવશે - નેશનલ ઈલે ક  મો બલીટ  િમશન  

લાન-2020 
281. કે દ્ર સરકારે ફેમ ઇિ ડયા યોજના અંતગર્ત કયા ચરણની મજૂંરી આપી છે અને બ ટમા ંકેટલી  રકમની જોગવાઇ કરી 

છે - બી ુ  ંચરણ  અને 10,000 કરોડ 
282. IMFના આંકડા મજુબ  વ ડર્ ઈકોનોમીમા ંિવ ના ટોપ-10 દેશોનો  કેટલા ટકા છે- 66% 
283. IMFના આંકડા મજુબ વ ડર્ ઈકોનોમીમા ં િવ મા ં  સૌથી મોટી ઈકોનોમી ધરાવતો દેશ અને માચર્ 2020ની િ થિતએ 

જીડીપીમા ંતેની ટકાવારી જણાવો- અમે રકા  અને 21.44% 
284. તા તર માચર્-2020મા ંબેંગલરુુ ખાતેથી કયા વદેશી  યુ  િવમાને ફાઈનલ ઓપરેશન િકલયરસ માટે અંિતમ ઉડાન 

ભરી - LCA  તેજસ 
285. HALની મદદથી આગામી સમયમા ં ભારતમા ંકેટલા નવા LCA  તેજસનુ ંિનમાર્ણ કરવામા ંઆવશે- 15 
286. HALનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - હ ુ તાન એરોનો ટકસ  લિમટડ 
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287. ભારતની અંતિરક્ષ પરી ક પના ચાવલાનો જ મ િદવસ જણાવો - 17 માચ- 1962 
288. ક પના ચાવલાનો જ મ કયા શહરેમા ંથયો હતો -  કરનાલ( હ રયાણા) 
289. નાસાના પ ૃ વી ઉપર પ્રવેશતા તટૂી પડેલા કયા ં  અવકાશયાનમા ંઅવકાશયાત્રી ક પના ચાવલાનુ ં 01.02.2003ના 

રોજ અવસાન થયુ ંહત ુ ં- કોલં બયા યાન 
290. કોરોના વાઈરસના  ટે ટ માટે ભારત સરકારે કયા દેશની કઈ કંપનીને મજૂંરી આપી છે - રોસ ડાય નો ટ સ ઈ ડયા-

વસ. 
291. િવ ના 70થી વધ ુ  ઓિલિ પક ખેલાડીઓ ારા  કોરોના ગ્ર ત લોકોને મદદ માટે કયુ ંઅિભયાન શ  કયુર્ં છે -  

"એ લે સ ફોર રલીફ" 
292. માચર્ 2020ની િ થિતએ  િવ મા ં સૌથી વધ ુ જવાનો ધરાવત ુ ં સૈ ય  કયા દેશ પાસે છે- ભારત 
293. તા તરના  અહવેાલ મજુબ વષૅ 2015થી  કયા દેશ ારા તેના ભિૂમદળની સખં્યામા ંઘટાડો કરવાનો પ્રારંભ કય  હતો 

- ચીન 
294. માચર્ 2020ની િ થિતએ  સૌથી વધ ુસૈ ય જવાનો ધરાવતા િવ ના પ્રથમ ત્રણ દેશો જણાવો - ભારત, ઉ ર કો રયા 

અને ચીન 
295. ભારતના સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા માચૅ-2020મા ં  અંદા   કેટલા હજાર કરોડના સરંક્ષણ સોદાને મજૂંરી અપાઈ- . 

38,000  કરોડ 
296. તા તરમા ંથયેલા સરંક્ષણ સોદામા ંમેઈક ઇન ઇિ ડયાને પ્રો સાહન આપવા કુલ-83માથંી કેટલા યુ  િવમાનો માટે કઈ 

સં થા સાથે કરાર કયાર્- 40 અને HAL 
297. તા તરમા ં  સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા  કરેલા .38,000  કરોડના સોદામા ંકયા વદેશી યુ  િવમાનોનુ ંપણ  િનમાર્ણ 

કરવામા ંઆવશે- LCA  તેજસ  
298. ભારત પાસે માચર્-૨૦૨૦ની િ થિતએ િવ ના સૌથી મોટા ભિૂમદળમા ંઅંદા  કેટલા સૈિનકો સેવા આપી ર ા ં છે – 

12.40 લાખ  
299. માચર્-૨૦૨૦મા ંકયા ભારતીય સરંક્ષણ દળ માટે . ૩૮ હજાર કરોડની મજૂંરી અપાઈ – ભારતીય વા દુળ 
300. ભારત  સરકાર ારા  દેશમા ં સૌપ્રથમવાર કોરોના વાયરસની કીટ બનાવવાની મજૂંરી કઇ કંપનીને અપાઈ- કો-સારા 

ડાય નો ટ સ ા. લ., અમદાવાદ 
301. કો-સારા ડાયગ્નોિ ટક્સ પ્રા. િલ.- અમદાવાદ ારા  કોરોના વાઇરસ સામે રક્ષણ માટે કઈ કીટ તૈયાર કરવામા ં

આવશે- રએજ ટ ક સ 
302. ભારતમા ંકોરોના વાઇરસ સામે લડવા વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા તા. 22  માચર્ના રોજ લોકોને  વયભં ૂ જોડાવા 

કઈ અપીલ કરાઈ-  જનતા કરફ  ુ
303. કોરોના સામે રક્ષણ માટે  ભારતમા ં વે છાએ જનતા કરફ નુો સમયગાળો કયો નક્કી કરાયો- સવાર 7 થી રા ે 9 

કલાક 
304. ભારતમા ંકોરોના સામે સાવચેતીના હતેથુી જનતા કરફ  ુમાટે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા  કયુ ંસતૂ્ર  અપાયુ-ં" 

હમ વ થ તો જગ વ થ" 
305. કોરોના સામે લડવા કે દ્ર સરકાર ારા  કઈ એક ટા ક ફોસર્ની રચના કરાઈ - COVID-19 ઇકોનોિમક ટા ક  ફોસૅ 
306. તા તરમા ંઅમેિરકાની અવકાશ એજ સી NASAના  અહવેાલ મજુબ સભંિવત એિપ્રલ-2020મા ં  કયો  ઉ કા િપંડ  

પ ૃ વીની ખબૂજ નજીકથી પસાર થશે    પ ૃ વીની નકુસાન પહ ચાડી શકે છે - 52768(1998 OR-02) 
307. તા તરમા ંઅંદાજપત્ર સત્ર-2020 દરિમયાન   સસંદમા ંઅપાયેલી માિહતી મજુબ ફે આુરી 2020ની િ થિત કેટલા 

ટકા લોકોને આધારકાડર્ અપાયા - 90% 
308. ભારતમા ંતા તરમા ંજ સૌપ્રથમ ટેઝર ગન ખરીદનાર રા ય અને િવભાગનુ ંનામ જણાવો - જુરાત અને પોલીસ િવભાગ 
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309. ટેઝર ગન  ચલાવવાથી ટાગેર્ટને  સામે શુ ંઅસર થાય છે - શર રમા ંવીજ વાહ ુ ં પ રવહન થતા ં થોડાક સમય 
માટ ના ઓુ જકડાઈને  િશિથલ થઈ ય  

310. ભારતીય બધંારણની  કઈ કલમ અનસુાર  રા યસભામા ં12  સ યો  રા ટ્રપિત ારા િનયકુ્ત કરવામા ંઆવે છે- 80 
311. રા યસભાના સભાપિતનુ ંનામ જણાવો -   ઉપરા પિત- ીવકયા નાય ુ 
312. તા તરમા ં  યએુસએ ારા  આઇએસના  કયા વડાને લેક િલ ટમા ંમકુ્યો છે  ની  માિહતી  આપનાર માટે 50 

લાખ ડોલરના ઇનામની જાહરેાત કરી છે -  આિમર  મોહ મદ અ ુલ રહમાન અલ-માલવી 
313. કોરોના સકં્રિમત યિક્ત  તે ભૌગોિલક થળ ખાતે હાજર હોય તેને શુ ંકહવેાય છે - ક િુનટ  લોકલ ા સિમશન 
314. િસિનયર િસિટઝ સ વે ફર ફંડમા ંજમા રકમ ઉપર તા. ૧ એિપ્રલ, ૨૦૧૯થી તા.૩૧ માચર્ ૨૦૨૦ સધુી કેટલા ટકા 

યાજ મળશે -  6.85 
315. િસિનયર િસિટઝ સ વે ફર ફંડમા ંજમા રકમ ઉપર તા. ૧ એિપ્રલ, ૨૦૧૮થી તા. ૩૧ માચર્, ૨૦૧૯  દરિમયાન કેટલા 

ટકા યાજ મળત ુહત ુ-  7.9 
316. િસિનયર િસિટઝનોથી સબંિંધત તમામ યોજનાઓને એમના િહતમા ંઉપયોગમા ં લેવામા ંઆવે તે હતેથુી કયા એક્ટ 

અંતગર્ત  િસિનયર િસિટઝ સ વે ફર ફડંની થાપના કરવામા ંઆવી છે - ફાઇના સ એ ટ, 2015  
317. તા તર માચર્-2020મા ંભારતના કયા મહાન ટબોલરનુ ંઅવસાન થયુ-ં દપ ુમાર(પી.ક.) બેનર  
318. ભારતીય ટબોલના ગો ડન યગુના સાક્ષી પી.કે. બેનરજીએ કયા વષર્મા ંગો ડ મેળ યો હતો - વષ-1962 
319. ભારતીય ટબોલર પી.કે. બેનરજીને ૧૯૬૧મા ંકયો એવોડર્ મ યો હતો - અ ુન એવોડ 
320. ભારતીય ટબોલર પી.કે. બેનરજીને કયા વષર્મા ંપ ી એવોડર્થી સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા - વષ-1990  
321. વષર્-૧૯૯૦મા ં િફફા ારા પી.કે. બેનરજીને કયા એવોડર્થી સ માિનત કયાર્ હતા.  અ યાર સધુી ભારતના કોઈ 

ખેલાડીને મળેલુ ંઆવુ ંએકમાત્ર સ માન છે - ફર લે એવોડ  
322. ભારત સરકારે કોરોના માટે વો સએપ પર કઈ હે પ ડે કનો પ્રારંભ કરા યો હતો -  MyGov Corona HelpDesk  
323. િનભર્યા ગેંગરેપ હ યા કેસના ચારેય દોિષતોને કઈ તારીખે સવારે 5.30 કલાકે ફાસંી અપાઈ - તા.20/03/2020 
324. કોરોનાની ઓળખ માટે થતો PCR ટે ટનુ ંિવ તતૃ નામ આપો - પો લમરાઈઝ ચેઈન રએ શન  
325. પોિલમર શ દનો અથર્ જણાવો -  સં યાબધં ઉ પાદન  
326. PCR ટે ટના શોધકનુ ંનામ જણાવો - કર  લુીસ 
327. પીસીઆર ટે ટની રીત અમેિરકાના સશંોધક કેરી મલુીસે કયા વષર્મા ંશોધી કાઢી હતી - 1983 
328. કેરી મલુીસને PCR ટે ટની શોધ માટે વષર્-૧૯૯૩મા ંમાઈકલ િ મથ સાથે સયંકુ્ત રીતે કયા એવોડર્થી સ માિનત 

કરાયા હતા - કમે  નોબેલ ાઈઝ  
329. તા તર માચર્-૨૦૨૦મા ં િવ ના સૌથી ફા ટ કયા કો યટુરે કોરોના સામ ેલડી શકતા 77 ત વો શો યા - પુર 

કો ટુર ‘‘સિમટ’’ 
330. IBMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ બઝનેસ મશીન 
331. િવ  ચકલી િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 20 માચ  
332. િદ હીના રા ટ્રીય પક્ષીનુ ંનામ જણાવો – ચકલી 
333. હાઉસ પૈરોને ગજુરાતી તથા િહ દીમા ંકયા નામ ેઓળખવામા ંઆવે છે - ચકલી તથા ગૌરયા  
334. શહરેી િવ તારોમા ંચકલીઓની કેટલા પ્રકારની પ્રજાિતઓ જોવા મળે છે - 06  
335. તા.21/03/2020ની િ થિતએ ભારતમા ં નોવેલ કોરોના વાઈરસ કયા ફેઝમા ં પહ યો હતો - ફઝ-3, કો િુનટ  

ા સિમશનનો ારંભ 
336. માચર્-2020મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કેટલા નવા આયષુ કે દ્રો ખોલવા માટે મજૂંરી આપવામા ંઆવી - 12,500 
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337. માચર્-2020મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કેટલા કુલ કેટલા િપયાના ખચેર્ ૧૨,૫૦૦ નવા આયષુ કે દ્રો ખોલવાની મજૂંરી 
આપી – 34 કરોડ 

338. તા તરમા ંભારત-બેિ જયમ વ ચે થયેલી પ્ર યાપર્ણ સિંધથી શુ ંફાયદો થશે – ભારત-બે જયમ પોતાને યા ં પાયેલા 
અપરાધીઓને એકબી ને સ પી શકશે 

339. માચર્-2020 કે દ્રીય કેિબનેટ ારા ઇલેક્ટ્રોિનક્સ ઉ પાદન ક્લ ટસર્ (EMC) ારા સામા ય સિુવધાઓ અને સવલતો 
સાથે િવ  કક્ષાના ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરના િવકાસ માટે કોને આિથર્ક સહાય આપવાની મજૂંરી અપાઈ - મો ડફાઇડ 
ઇલે ોિન સ ઉ પાદન લ ટસ (EMC 2.0)  

340. ભારતમા ંઆગામી સમયમા ંકેટલા રા યોમા ંમેિડકલ િડવાઈસ પાકર્ ઊભા કરવાનુ ંઆયોજન છે - ચાર  
341. વષર્ ૨૦૧૮મા ંઘડાયેલી નેશનલ ઇલેક્ટ્રોિનક નીિત અંતગર્ત આ ક્ષેત્રમા ંઆગામી સમયમા ં કેટલા િપયાનુ ંરોકાણ 

કરવાનુ ંતથા કેટલી રોજગારી ઉ પ  કરવાનુ ંભારત સરકારનુ ંલ યાકં છે – . 20 લાખ કરોડ અને 20 લાખ નોકર  
342. તા તર માચર્-૨૦૨૦ના IIGના અહવેાલ અનસુાર દેશમા ંભગૂભર્ જળ ઘટતા ં ટેકટોિનક લેટ ખસવાના દરમા ં કેટલા 

ટકાનો ઘટાડો થયો ને કારણે દેશમા ંભકંૂપનુ ંજોખમ પણ ઘણુ ંઘટયુ ં- 12% 
343. IIGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ડયન ઇ ટટ ટૂ ઓફ યોમે ને ટઝમ  
344. ધરતીમા ંકેટલી ટેક્ટોિનક લેટ આવેલી છે – 12 
345. નારી હકોના ચેિ પયન એવા પુ પાબેન મહતેાનો જ મ િદવસ જણાવો - 21 માચ – 1905 
346. િવ  કિવતા િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 21 માચ 
347. આંતરરા ટ્રીય વન િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 21 માચ 
348. આંતરરા ટ્રીય વન િદવસ -2020ની થીમ જણાવો  – FOREST AND BIODIVERSITY 
349. રા ટ્રીય વન નીિત ૧૯૮૮ મજુબ પયાર્વરણ સમતલુા માટે કેટલા ટકા વન િવ તાર હોવો જોઇએ - 33 ટકા 
350. ગજુરાતમા ંકેટલા ટકા વન િવ તાર આવલેો છે-11 ટકા 
351. ફોરે ટ સવેર્ ઓફ ઇિ ડયાના ૨૦૧૯ના અહવેાલ અનસુાર ગજુરાતમા ંવકૃ્ષ આ છાિદત િવ તાર કેટલા ટકા થયેલ છે - 

3.52% 
352. ગજુરાતમા ંકયા વષર્થી રાજયકક્ષાના વન મહો સવનો પ્રારંભ થયો હતો  - વષ-2004  
353. ગજુરાતનુ ંપ્રથમ સાં કૃિતક વન જણાવો – પિુનત વન, ગાધંીનગર (૨૦૦૪) 
354. ગજુરાતનુ ંપ્રથમ સાં કૃિતક પિુનત વન શાના પર આધાિરત છે –  ન  આધા રત 
355.  વષર્-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગજુરાતમા ંકુલ કેટલા સાં કૃિતક વન આવેલા છે – 19 
356. ગજુરાતમા ં કોરોના સામે  બહાર પાડવામા ંઆવેલા  જાહરેનામાના ભગં બદલ  કયા એક્ટ હઠેળ સજાની  જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવેલી છે-' ધ જુરાત એપેડિમક  ર લેુશન-2020' 
357. કોરોના વાયરસના ટે ટ માટે  કે દ્ર સરકારે તા તરમા ંકોન ેમજૂંરી આપી- ખાનગી લેબોટર ઓને 
358. ભારતમા ંખાનગી લેબોરેટરીઓને કોરોના વાઈરસના શકંા પદ કેસોના ટેિ ટંગ માટે કોના ારા મજૂંરી અપાઈ -  

એુસ ડ એ ડ ગ એડિમિન શન  
359. તા.૨૨મી માચર્-૨૦૨૦ની િ થિતએ કોના અહવેાલ અનસુાર ભારતમા ંકોરોના વાઈરસ ટેજ-ટુ અને ટેજ-થ્રી વ ચેના 

તબકકામા ંછે -  ICMR અને ઇ ટટ ટૂ ઓફ જનોિમ સ એ ડ ઈ ટ ે ટવ બાયોલો  
360. ભારતમા ંકોરોના વાયરસના ટે ટ માટે ખાનગી લેબને  િપયા ચકૂવવા પડશે- .4500/- 
361. િવ  જળ િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - ‘Water and Climate Change’ 
362. કયા વષર્મા ં િરયો િડ જાનેરોમા ં યોજવામા ંઆવેલ પયાર્વરણ તથા િવકાસના ં સયંકુ્ત રા ટ્ર સમેંલનમા ં દર વષેર્ 

તા.22મી માચર્ને િવ  જળ િદવસ તરીકે ઊજવવાનુ ંનક્કી કરાયુ ં– વષ-1992 
363. એક સવેર્ અનસુાર િવ ના ંઅંદા  કેટલા લોકોને શુ  પાણી નથી મળતુ ં– 1.5 અબજ 
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364. ગજુરાતના જાણીતા સાિહ યકાર િત્રભવુનદાસ પરુુષો મદાસ લહુારનુ ંતખ્ખલસુ જણાવો – ુદંરમ  
365. ગજુરાતી કિવ-લેખક સુદંરમનો જ મ ક્યારે અને ક્યા ંથયો હતો - 22 માચ-1908 અને ભ ચના િમયામાતર ગામે 
366. કોરોના વાઇરસ સદંભેર્ સાવચેતીના ભાગ પે સપંણૂર્ ગજુરાતન ેકઈ તારીખ સધુી લોકડાઉન જાહરે કરાયુ ં– તા. 24  

થી 31મી માચ- 2020 ધુી 
367. ગજુરાતમા ંલોકડાઉન ભગં કરનારને કઈ સજા અપાશે - છ માસની લ અને એક હ રનો દંડ  
368. ગજુરાત સરકારે માચર્-૨૦૨૦મા ંઈ- ટેિ પંગ માટે ACCને કેટલા ટકા કિમશન તેમજ ઈ- ટે પ દીઠ કેટલુ ંકિમશન 

ચકૂવવાનો િનણર્ય કય  - 0.15 ટકા તથા . 10 
369. ACCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓથોરાઇ ડ કલે શન સે ટર 
370. ગજુરાતના વતર્માન મહસેલૂ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - કૌિશકભાઈ પટલ 
371. માચર્-૨૦૨૦મા ંકોણે ચોથીવાર મ યપ્રદેશના મખુ્યમતં્રી તરીકે શપથ લીધા - િશવરાજિસહ ચૌહાણ 
372. મ યપ્રદેશના વતર્માન રા યપાલનુ ંનામ જણાવો - લાલ  ટંડન  
373. મ યપ્રદેશની રાજધાની જણાવો – ભોપાલ 
374. કયા િનયમ હઠેળ લોકોને અમકુ િનિ ત સમય સધુીમા ંઘરોમા ંરહવેાનુ ંહોય છે તેનો ભગં કરનારને લની સજા 

કરવામા ંઆવે છે - કરફ  ુ
375. ઈમરજ સી વી િ થિતમા ંકોઈ એક જગ્યાને સીિમત કરવા માટે કયો િનયમ લાગ ૂકરાઈ છે - લોકડાઉન  
376. લોકો પોતાની િવવેક મરજી અને સતકર્તા સાથે ઘરમા ંબધં રહ ેતેને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે -  જનતા કરફ  ુ
377. ICMRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઇ ડયન કાઉ સલ મે ડકલ રસચ 
378. ઇિ ડયન કાઉિ સલ મેિડકલ િરચસર્ ારા કોરોના વાઇરસના હાઇ િરક્સ દદ ની સારવાર માટે કઈ મેિડસન કારગત 

હોવાનુ ંજાહરે કરાયુ ં- હાઇ ો સી લોરો વન (HYDROXY CHLOROQUINE)  
379. વૈિ ક કક્ષાએ આરોગ્યના આઠ માપદંડમા ંઆરોગ્ય સિુવધાઓ બાબતે ભારત િવ મા ંકેટલામા ક્રમે છે - 145મા ં મે 
380. વષર્-૨૦૧૮મા ં ૧૯૫ દેશોમા ંલોકો સધુી આરોગ્ય સેવાઓ સધુી પહ ચના િવિવધ માપદંડોના આધારે કોના ારા 

રેિ કંગ બહાર પડાયુ ંહત ુ મા ંભારત ૧૪૫મા ંક્રમ પર હત ુ- જનરલ મે ડકલ જનલ લે સેટ  
381. મહામારીને રોકવાની ક્ષમતાની બાબતે ભારતનો ક્રમ જણાવો - 57મો  
382. મહામારીને રોકવાની ક્ષમતાની બાબતે પ્રથમ ક્રમે કયો દેશ છે – અમે રકા 
383. નાણા િબલ-૨૦૨૦ પસાર થવાને કારણે કે દ્ર સરકાર કેટલા િપયા સધુી પેટ્રોલ-િડઝલમા ંએક્સાઈઝ ડયટૂી વધારી 

શકશે - . 8 
384. કય ુ ફાઉ ડેશન મુબંઈમા ં દેશની પ્રથમ COVID-19 દદ ઓ માટે ૧૦૦ બેડની અલગથી હોિ પટલ બનાવાશે - 

રલાય સ ફાઉ ડશન 
385. િરલાય સ ફાઉ ડેશન કોની સાથે મળીને મુબંઈમા ં દેશની પ્રથમ COVID-19 દદ ઓ માટે અલગથી હોિ પટલ 

બનાવવાની જીહરેાત કરી - ુબંઈ િુનિસપલ 
386. કોરોનાની તપાસ માટે કઈ પ્રથમ િકટને ભારત સરકાર ારા મજૂંરી અપાઈ -  ‘માય લેબ’ 
387. WHOની ગાઈડલાઈન મજુબ કોરોનાની તપાસ માટે કઈ કંપની ારા ‘માય લેબ’ િકટ તૈયાર કરાઈ - માયવેલ 

ક કવર  સો શૂ સ ા.લ. નૂા (મહારા )  
388. મહાન ક્રાિંતકારી ભગતિસંહ, રાજગુ  અને સખુદેવને કયારે ફાસંી અપાઈ હતી – તા. 23 માચ 1931  
389. તા.૨૩ માચર્ ૧૯૩૧ના રોજ મહાન ક્રાિંતકારી ભગતિસંહ, રાજગુ  અને સખુદેવને ફાસંી અપાઈ તેને કયા િદવસ તરીકે 

ઓળખવામા ંઆવે છે – શહ દ દવસ 
390. રામમનોહર લોિહયાનો જ મ િદવસ જણાવો - 23 માચ-1910  
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391. કોરોના વાયરસની ચેઈન આગળ વધતી અટકાવવા  ભારતના ઇિતહાસમા ંસૌપ્રથમવાર તા. 24 માચર્ 2020થી 
આવ યક સેવાઓ િસવાય કેટલા િદવસ માટે સમગ્ર દેશને લૉકડાઉન કરાયો - 21 દવસ (14.04.2020) 

392. કે દ્ર સરકાર ારા કોરોના વાયરસ સામે લડવા  આરોગ્યલક્ષી સિુવધા  વધારવા  માટે  કેટલી રકમનુ ં આિથર્ક પેકેજ 
જાહરે કરાયુ-ં .15,000 કરોડ 

393. ભારતમા ંલૉકડાઉનની િ થિતએ કે દ્રીય નાણા મતં્રાલય ારા ઇ કમટેક્સ િરટનર્ ભરવાની તારીખ ક્યા ંસધુી લબંાવાઇ 
છે - 30.06.2020 

394. ભારતમા ંલૉકડાઉનની િ થિતએ કે દ્રીય નાણા મતં્રાલય ારા પાન કાડર્ સાથે આધાર કાડનેૅ લીંક કરવાની તારીખ ક્યા ં
સધુી લબંાવાઇ છે-30.06.2020 

395. ભારતમા ંલૉકડાઉનની િ થિતએ કે દ્રીય નાણા મતં્રાલય ારા કોઈપણ એટીએમમાથંી ડેિબટ કાડર્ ારા નાણા ઉપાડવા 
ઉપર આગામી કેટલા માસ સધુી  કોઈ પણ ચા   લાગશે નહીં – 3  

396. ટોક્યો ઓલિ પક -2020ને આગામી કેટલા વષર્ સધુી  કોરોનાના કારણે થિગત કરવામા ંઆ યો છે- 1 વષ 
397. ઓલિ પકના સદંભર્મા ંIOCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  ઇ ટરનેશનલ ઓલ પક કિમટ  
398. ઇ ટરનેશનલ ઓિલિ પક કિમટીના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો- થોમસ બાક 
399. તા તરમા ંહતંા  જીવલેણ વાયરસ  કયા દેશમા ંજોવા મ યો છે - ચીન 
400. ચીનમા ંજોવા મળેલ  હતંા વાયરસ શાનાથી ફેલાય છે -  દર ક ખસકોલી ારા 
401. કોરોના વાયરસથી  સાવચેતીના ભાગ પે ગજુરાત સરકાર ારા કયા ધોરણના િવ ાથીર્ઓ માટે માસ પ્રમોશનની 

જાહરેાત કરાઈ - ધોરણ: 1 થી 9 અને 11 
402. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા કંપની કાયદા હઠેળ  કરવામા ંઆવતી CSR  પ્રવિૃ મા ંકયા ભયાનક રોગની  સારવાર 

સામેલ કરવામા ંઆવી છે - કોરોના વાયરસ  
403. CSRનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો – કોપ રટ સોિશયલ ર પો સ બલટ  
404. તા તરના ICMR અહવેાલ મજુબ સોિશયલ િડ ટિ સંગ  ારા કોરોના વાઇરસનો ચેપ કેટલા ટકા ઘટે છે- 62% 
405. કોરોના વાયરસનો ફેલાવો અટકાવવા માટે સૌથી મહ વનો ઉપાય કયો  - સોિશયલ ડ ટ સગ 
406. ICMRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ડયન  કાઉ સલ ઓફ  મે ડકલ રસચ  
407. િવ  ટીબી િદવસ કયારે આવે છે - 24 માચૅ 
408. િવ  ટીબી િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - "ITS TIME TO END TB" 
409. ગજુરાતમા ંલૉકડાઉનના સદંભેર્ લોકોને આવ યક સેવાઓ ઉપલ ધ થાય માટે કઈ નવી બે  હે પલાઈન ગહૃ િવભાગ 

ારા શ  કરાઈ- 1070  અને 51900 
410. ગજુરાત સરકાર ારા લૉકડાઉન દરિમયાન રા યના 60 લાખ BPL- ગરીબ પિરવારોના 3.25 કરોડ લોકોને એક 

માસ સધુી કયુ ંરાશન િવનામ ૂ યે અપાશે- ઘ , ચોખા, દાળ, ખાડં, મી ું 
411. તા. 01.04.2020થી શ  થનારી NPRની પ્રિક્રયા આગામી કયા ંસધુી થિગત કરાશે - અિનિ ત કાળ માટ 
412. કવોરે ટાઈન એટલે  શુ ં- તં ુ ર ત ય તને અલગ રાખવા માટની યવ થા,  ને ચેપ લાગવાની શકંા છે 
413. કવોરે ટાઈનમા ં કેટલા  િદવસ સધુી  યિક્તને અલગ રાખવામા ંઆવ ેછે - 14 દવસ 
414. આઇસોલેશન એટલે શુ ં-  ય તની દર રોગના લ ણ દખાય અને મનો ટ ટ પો ઝ ટવ આ યો હોય 
415. કે દ્ર સરકાર ારા દેશમા ંલૉકડાઉન દરિમયાન કેટલા કરોડ બીપીએલ લાભાથીર્ઓને િવનામ ૂ યે ઘઉં અને ચોખા 

આપવામા ંઆવશે - 80 કરોડ 
416. તા તરમા ંફ્રા સમા ંકયા લોકિપ્રય  કોિમક કાટૂર્ િન ટનુ ં92  આ વષેર્ િનધન થયુ ં- આ બટ ઉદરઝોર 
417. તા તરમા ંલોકિપ્રય કાટૂર્ન કોિમક િસરીઝ "એ ટ્રિક્સ"ના કયા સહ સ કનુ ંઅવસાન થયુ-ં આ બટ ઉદરઝોર 
418. ભારતમા ંચૈત્રી નવરાત્રીનો પ્રારંભ ક્યારથી થાય છે -  ચૈ  દુ એકમ 
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419. ગડુી પડવો કયા રા યના લોકોનો નવા વષર્નો પ્રથમ િદવસ છે - મહારા  
420. ગડુી પડવો  ક્યારે ઉજવાય છે - ચૈ  દુ એકમ 
421. ગજુરાતમા ંઆિથર્ક રા ટ્રવાદના િપતા એવા અંબાલાલ  સાકરલાલ દેસાઈનો જ મિદવસ જણાવો - 25  માચ 1844 
422. કે દ્ર સરકારે નોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભેર્ માચર્-૨૦૨૦મા ંકેટલા િપયાનુ ંપેકેજ જાહરે કયુર્ – . 1.70 લાખ કરોડ 
423. કે દ્ર સરકારે માચર્-૨૦૨૦મા ંનોવેલ કોરોના વાયરસ સદંભેર્ કઈ યોજના અંતગર્ત . 1.70 લાખ કરોડનુ ંપેકેજ જાહરે 

કયુર્ - ધાનમં ી ગર બ ક યાણ યોજના  
424. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત અંદા  કેટલા લોકોને લાભ મળશે - ુલ 80 કરોડ 
425. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત હે થ સેક્ટરમા ંકામ કરતા લોકોને ત્રણ મિહના માટે કેટલા િપયાનો 

વીમો સરકાર તરફથી અપાશે – . 50 લાખ 
426. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત અંદા  ૩ કરોડ ટલા િવધવા, િદ યાગં અને વ ૃ ોન ેઆગામી ત્રણ 

મિહના માટે બે હ તામા ંકેટલી સહાય અપાશે - . 1,000  
427. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત વસહાયતા મિહલા જૂથ સાથે જોડાયેલા પિરવારોને કેટલી કોલેટરલ ફ્રી 

લોન મળશે - 20 લાખ (પહલા 10 લાખ અપાતી હતી)  
428. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત 80 કરોડ ગરીબોને ત્રણ મિહના માટે મફત અનાજ અપાશે આ માટે 

કેટલા િપયાનો ખચર્ થશે -  40 હ ર કરોડ  
429. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત ગરીબ પિરવારોને કઈ યોજના હઠેળ 3 મિહના ગેસ િસિલ ડર મફત 

અપાશે - ઉ જવલા 
430. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત િકસાન સ માન િનિધની . 6 હજારનો વાિષર્ક સહાયના કેટલા િપયાનો 

પહલેો હ તો ચકૂવાશે - . 2 હ ર  
431. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત દેશની 20.5 કરોડ મિહલાઓના જનધન ખાતામંા ં 3 મિહના કેટલા 

િપયાની મદદ કરાશે - . 500-500  
432. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત મનરેગા હઠેળ દૈિનક વતેન . 182ને બદલે કેટલ ુઅપાશે- . 202   
433. દેશના ક ટ્રક્શન સેક્ટર સાથે સકંળાયેલા ૩.૫ કરોડ ન ધાયેલા કામદારોને લાભ આપવા માટે કે દ્ર સરકાર રા ય 

સરકારોને કેટલા િપયાનુ ંક ટ્રક્શન વે ફેર ફડં વાપરવા િનદશ આ યો – . 31,000 કરોડ  
434. કે દ્ર સરકારે કોરોના વાઇરસના કેસોના ક્રીિનંગ અને ટેિ ટંગ માટેની સિુવધાઓ ઊભી કરવા રા ય સરકારોને કયા 

ફંડનો ઉપયોગ કરવા સચૂના આપી - ડ ટ િમનર સ ફંડ 
435. માચર્-૨૦૨૦મા ંિવ  આરોગ્ય સં થાએ કોરોના વાયરસ સદંભેર્ દરેક દેશને કુલ કેટલા પગલા લેવા સચૂન કયુર્ં હત ુ- છ 
436. G-20 બેઠક–2020 કયા યોજાઈ હતી - સાઉદ  અરબયા 
437. સાઉદી અરેિબયાના રાજાનુ ંનામ જણાવો - રા  સલમાન 
438. તા તરમા ં૨૦૨૦મા ંકેટલામી G-20 બેઠક યોજાઈ – 15મી 
439. G-20 બેઠક–2020નો મખુ્ય િવષય કયો હતો - કોરોનાને હરાવવા િવ  એક ૂથ થાય  
440. ગ્લોબલ ઈકોનોમી સધુારવા માટે જી-૨૦ દેશો કેટલુ ંરાહત પેકેજ આપશે - પાચં લયન ડોલર  
441. માચર્-૨૦૨૦મા ંકોરોના વાયરસ અંગે તબીબોએ કઈ અગ યની પ ટતા કરી હતી - શરદ , ખાસંી એ ‘કોરોના’ નથી : 

ખોટો ‘હાઉ' ન રાખો  
442. માચર્-૨૦૨૦મા ંકઈ બોલીવડૂ અિભનેત્રીનુ ં88 વષેર્ મુબંઈમા ંઅવસાન થય ુ- િન મી 
443. માચર્-૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલીવડૂ અિભનેત્રી િન મીનુ ંમળૂ નામ અને તેનો સમયગાળો જણાવો - નવાબ 

બાનો તથા વષ 1950 થી 1960 
444.  દેશની પ્રથમ કોિવડ-19 હોિ પટલ કયા ંિનમાર્ણ પામશે – વૂને ર (ઓડશા) 
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445. આધિુનક મીરા ંતરીકે ઓળખાતા મહાદેવી વમાર્નો જ મ િદવસ જણાવો -  26 માચ- 1907 
446. તા. 27  માચર્ 2020ની િ થિતએ RBI ારા  રેપો રેટમા ં કેટલા બેિઝસ પોઈ ટનો ઘટાડો કરવામા ંઆ યો- 75 

447. તા. 27  માચર્ 2020ની િ થિતએ રેપો રેટનો દર જણાવો - 4.40% 

448. લોન ધારકોના િહતમા ંRBI  ારા EMI  ચકૂવવામા ં કેટલા મિહનાની ટ આપવા  ભારતની  બે કોને િનદશ અપાયા 
છે- 3  માસ 

449. તા. 27  માચર્ 2020ની િ થિતએ RBI ારા  િરવસર્  રેપો રેટમા ં કેટલા બેિઝસ પોઈ ટનો ઘટાડો કરાયો- 90 

450. તા. 27  માચર્ 2020ની િ થિતએ  દેશમા ં િરવસર્  રેપો રેટમા ં કેટલા  ટકા છે- 4 % 

451. તા. 27  માચર્ 2020ની િ થિતએ RBI ારા   કેશ િરઝવર્ રેિશયોમા ં કેટલા બેિઝસ પોઈ ટનો  કરાયો - 100  અથવા 1% 

452. તા. 27  માચર્ 2020ની િ થિતએ  દેશમા ં કેશ િરઝવર્  રેિશયો કેટલા  ટકા છે-  3% 

453. આરબીઆઇના વતર્માન ગવનર્રનુ ંનામ જણાવો-   શ તકાતં  દાસ 

454. કોરોના વાયરસ સામે  લડવા માટે  મખુ્યમતં્રી રાહત િનિધમા ંઆપેલુ ંદાન કઈ કલમ હઠેળ  કરમિુક્તને પાત્ર છે -  
આવકવેરા કલમ 80-G 

455. ભારતમા ંરામાનદં સાગર  િનિમર્ત  કઈ લોકિપ્રય ધાિમર્ક ેણી 33  વષર્ બાદ પનુઃ   દુરદશર્ન  ચેનલ ઉપર શ  કરાઈ-  
રામાયણ 

456. વતર્માન કે દ્રીય માિહતી અને પ્રસારણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી કાશ વડકર 

457. કોરોના વાયરસનો ભોગ બનનાર  િવ ના પ્રથમ વડાપ્રધાન  અને દેશનુ ંનામ જણાવો-  બો રસ જોનસન  અને  ટન 

458. ભારતીય સેના ારા  કોરોના વાયરસ સામે લડવા  િવિવધ આરોગ્યલક્ષી સિુવધાઓ ઉપલ ધ કરાવવા કયુ ંઓપરેશન 
હાથ ધરાયુ-ં " ઓપરશન નમ તે" 

459.  કોરોના વાયરસ સદંભેર્  કે દ્ર સરકાર ારા NSAP  હઠેળ  દેશની ત્રણ  કરોડ  િવધવા બહનેો, િસનીયર િસટીઝન અને  

િદ યાગંોને  એિપ્રલના પ્રથમ માસમા ં કેટલા માસનુ ં પે શન  એડવા સમા ંચકૂવાશે- 3 માસ 

460. NSAPનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો-  નેશનલ  સોિશયલ  આિસ ટ ટ  ો ામ 

461. NSAP  હઠેળ  દેશના 60 થી 79  વષર્ના િસિનયર િસટીઝન તેમજ 80થી  વધ ુઉંમરનાને  માિસક કેટલુ ંપે શન અપાય 
છે- .200  અને .500 

462. NSAP  હઠેળ  દેશના 40  થી 79  વષર્ના  િવધવા બહનેો તેમજ 80થી  વધ ુઉંમરનાને  માિસક કેટલુ ંપે શન અપાય 
છે- .300  અને .500 

463. તા તરમા ં94  વષેર્  િદ હીમા ંઅવસાન પામેલ  પ િવભષૂણ સતીષ ગજુરાલનુ ં કાયર્કે્ષત્ર જણાવો -  ચ કાર અને આકટક 

464. કોરોના વાયરસ સામે લડવા દેશના લોકો કે દ્ર સરકારને આિથર્ક મદદ-સહયોગ કરી શકે તે માટે કયા  નવા ફંડની 
રચના કરવામા ંઆવી - PM-CARES FUND 

465. PM-CARES FUNDનુ ં  િવ તતૃ નામ જણાવો- પ્રાઈમ િમિન ટર - િસટ ઝન  આિસ ટ ટ  એ ડ  ર લફ ઈન  
ઈમરજ સી  િસ એુશ સ ફંડ 

466. PM-CARES FUND પિ લક ચેરીટેબલ ટ્ર ટના  અ યક્ષ કોણ હોય છે - વડા ધાન 
467. PM-CARES FUND ટ્ર ટના હો ાની એ  અ ય સ યો  કોણ હોય છે- નાણામં ી, હૃ મં ી અને સરં ણ મં ી 
468. PM-CARES FUNDમા ંઆપેલુ ંદાન આવકવેરાની કલમ હઠેળ કરમિુક્તની પાત્ર છે - 80 G 
469. ગજુરાતમા ંકોરોના વાયરસ સામે લડવા દરેક િજ લામા ંકેટલા બેડની આઈસોલેશન હોિ પટલ તૈયાર કરવાનો િનણર્ય 

કય  છે - 100 
470. કોરોના સામે ફરજ બજાવતા સરુક્ષાકમીર્ઓનુ ંમૃ ય ુથાય તો ગજુરાત સરકાર તેમના પિરવારને કેટલુ ંવળતર ચકૂવશે- 

.25 લાખ 
471. ગજુરાતમા ંધારાસ યને વાિષર્ક મળતી .1.5 કરોડની ગ્રા ટમાથંી કેટલી રકમ આરોગ્ય માટે ફાળવી શકશ-ે .25 લાખ 
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472. રા યમા ંસામાિજક યાય અિધકારીતા અને આિદજાિત િવભાગના છાત્રાલયમા ંરહતેા િવ ાથીર્ઓને આગામી  એિપ્રલ 
માસ માટે કેટલી રકમ DBTના મા યમથી  તેમના ખાતામા ંજમા કરાશે- .1500/- 

473. USA ારા કોરોના વાયરસનો સામનો કરવા િવ ના કેટલા દેશોને કેટલી આિથર્ક મદદની જાહરેાત કરી- 64  દશ 
અને 174 િમ લયન ડોલર 

474. USA ારા કોરોના સામે લડવા ભારત માટે કેટલી આિથર્ક મદદ જાહરે કરી - 2.9  િમ લયન ડોલર 
475. COVID-19 રોગના કુલ કેટલા તબક્કા છે - 04 
476. COVID-19 રોગમા ંત્રીજો તબક્કો ક્યા ંનામે ઓળખાય છે - ક િુનટ  ા સફર - સૌથી ખતરનાક 
477. ઈ કયબેુશન િપિરયડ એટલે કોરોનાનો ચેપ લાગે પછી યિક્તના શરીરમાથંી કેટલા િદવસમા ંઆ વાયરસ સિક્રય 

થાય છે - 14  દવસ 
478. કોરોના વાયરસ વા રોગો સામે રોગ પ્રિતકારક શિક્ત વધારવા કય ુિવટામીન લેવુ ંસૌથી અગ યનુ ંછે - C 
479. કોરોના વા રોગના સદંભર્મા ંPPEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પસનલ ોટ ટવ ઇ વપમે ટ કટ 
480. કોરોનાની સારવાર કરતા મેિડકલ ટાફને કઈ િકટનો  ઉપયોગ  કરવો ફરજીયાત છે- PPE 
481. PPEનુ ંઅ ય નામ જણાવો- MIN -02 
482. 29  માચર્ 2020ના રોજ વડાપ્રધાન ારા "મન કી બાત"ની  કેટલામી આવિૃત પ્રસાિરત કરાઈ - 63મી 
483. ભારતમા ંવડાપ્રધાન ી ારા "મન કી બાત" ક્યારે પ્રસાિરત કરવામા ંઆવે છે - માસના છે લા રિવવાર 
484. વષર્ 2020ને સમગ્ર િવ   કયા વષર્ તરીકે ઉજવી ર ુ ંછે - "ઇ ટરનેશનલ યર ઓફ નસ એ ડ િમડવાઈફ"  
485. કોની યાદમા ં 2020ને "ઇ ટરનેશનલ યર  ઓફ  નસર્  એ ડ િમડવાઈફ" તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે - 200  વષ 

પહલા ઈટાલીમા ંજ મ લેનાર લોર સ ના ટ ગલ 
486. સમગ્ર િવ મા ંસૌપ્રથમ કોરોના વાઈરસનો ભોગ બનનાર કઈ 57 વષીર્ય મિહલા સારવાર બાદ સપંણૂર્ વ થ થઇ છે 

અને ચાઈનીઝ વેબસાઈટ ારા તેને ક ુ ંસ માન અપાયુ ંછે - વેઈ ુ ઝયાન ( હુાન)પેશ ટ ઝીરો 
487. કોરોના વાયરસ સામે  આિથર્ક મદદ મળી રહ ેતે હતેથુી  ખાનગી કંપનીઓ CSR  ભડંોળ  કયા ફંડમા ંજમા કરાવી 

શકશે- PM-CARES FUND 
488. માત્ર 10 સેક ડમા ં  શરીરને  બહારથી  જતંમુકુ્ત  બનાવત ુ ં  દેશનુ ંપ્રથમ  મેઇડ ઈન  ગજુરાત બોડી સેિનટાઈઝસૅ  

મશીન  ક્યા ંતૈયાર કરાયુ ં- રાજકોટ 
489. ગજુરાતમા ં ક છ અને બનાસકાઠંામા ંઆવેલી વૈિ ક બોડર્ર કઈ પ િતથી તૈયાર કરવામા ંઆવી - કૉ મહ સવ 

ઈ ટ ેટડ બોડર મેનેજમે ટ િસ ટમ  
490. કૉિ મહિે સવ ઈિ ટગે્રટેડ બોડરૅ મેનેજમે ટ િસ ટમ  કયા દેશ ારા ડેવલોપ કરવામા ંઆવી છે - ઇઝરાયેલ 
491. સમગ્ર િવ મા ંવષૅ 2020મા ં"અથર્ અવર ડે" ક્યારે મનાવાયો- 29 માચ 
492. પયાર્વરણ બચાવવાના હતેથુી "અથર્ અવર ડે" કઈ સં થા ારા  મનાવવામા ંઆવે છે - world wide fund 
493. "અથર્ અવર ડ"ે દર યાન લાઈટ ક્યારે બધં રાખવામા ંઆવે છે - રા ે 8.30 થી 9.30 
494. સમગ્ર િવ મા ં"અથર્ અવર ડ"ે દર વષેર્ ક્યારે મનાવાય છે - માચ મ હના છે લા શિનવાર 
495. "અથૅ અવર ડ"ે 2020ની થીમ જણાવો - "રઈઝ યોર વોઇસ ફોર નેચર" 
496. િવ મા ં"ચાઈ ડ િકલર વાયરસ" તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવ ેછે - રોટા વાયરસ 
497. શીતળા વાઈરસ- મોલ પોક્સને અ ય કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - આર-0 અથવા આર-નોટ 
498. COVID-19ની સારવાર કઈ રીતે કરવી તે અંગે  ભારતભરના ડોક્ટરોને તા કાિલક માગર્દશર્ન મળી રહ ેતે હતેથુી 

AIIMS-નવી િદ હી ારા કઈ હે પલાઇન શ  કરવામા ંઆવી છે - CoNTeC 
499. CoNTeCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- Covid-19 National Teleconsulation Centre   
500. AIIMSનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - ઓલ ઇ ડયા ઇ ટટ ટૂ ઓફ મે ડકલ સાય સીસ 
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501. કોરોના વાયરસ વી જીવલેણ િબમારી સમયે  "સોિશયલ િડ ટેિ સંગ" સમયે બે લોકો વ ચે કેટલુ ંઅંતર જાણવુ ં
જ રી છે - 1 મીટરથી વ  ુ

502. સરકારી આદેશ મજુબ લોકોને પોતાના ઘરમાથંી બહાર ન નીકળવાની િ થિતને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે - લૉકડાઉન 
503. કોઈપણ યિક્તને કોઈ ગભંીર રોગનો ચેપ લાગ્યા હોવાની શકંાને આધારે અ ય લોકોથી દૂર રાખવાની િ થિતને શુ ં

કહવેાય છે- વોર ટાઈન 
504. WFHનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-  વક ોમ હોમ 
505. આખા િવ મા ંફેલાયેલી િબમારી માટે WHO ારા કયો શ દ ઉપયોગમા ંલેવાય છે- પે ડિમક 
506. ગજુરાત સરકાર ારા હોમ ક્વોર ટાઈનમા ંરહલેા  લોકોના કાઉ સેિલંગ-પ્ર ોના િનરાકરણ માટે કઈ હે પલાઇન-ટેલી 

મેિડિસન સિુવધાનો પ્રારંભ કય  છે - 1100 
507. COVID-19 અંગેની પ્રોફાઈલેક્સીસ માટેની દવા  ટેબલેટ હાઈડ્રોક્સી ક્લોરોિક્વન નામની દવાને કયા ડ્રગ તરીકે 

જાહરે કરાઈ છે  અિધકૃત ડોક્ટર ારા જ  િપ્ર ક્રાઈબ કરવામા ંઆવે છે - િશડ લુ H1 ગ 
508. WHOની માગર્દિશર્કા મજુબ કોરોના વાયરસના ચેપથી બચવા માટે  કયો મા ક  ઉ મ છે- N-95 
509. કોરોના વાયરસ અંગે માિહતી માટે ગજુરાત સરકારના આરોગ્ય િવભાગનુ ં ટ્િવટર હે ડલ અને  હે પલાઇન  નબંર 

જણાવો - GujHFWDept અને 104 
510. કોરોના વાયરસને રોકવા માટે  વૈિ ક કક્ષાએ  હાલમા ં કયો સયંકુ્ત અ યાસ કરવામા ંઆવી ર ો છે - "કૉપકૉવ" 
511. "કૉપકૉવ"નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - લોરો વન-હાઈ ો સ લોરો વન  િ વે શન ઓફ કોવીડ-19  
512. ટોક્યો ઓલિ પક-2021નો પ્રારંભ ક્યારે થશે - 23  ુલાઈ-2021 
513. પેરાિલિ પક-2021નો પ્રારંભ ક્યારે થશે - 24 ઓગ ટ 2021 
514. પેરાિલિ પક-2021 ક્યા ંયોજાશે - ટો ો- પાન 
515. પેરાિલિ પક ખાસ કરીને કયા ખેલાડીઓ માટે યોજાય છે -  દ યાગં 
516. માચર્ 2020મા ંADB NIIF ારા ભારતમા ંમાળખાગત કે્ષત્રમા ંકેટલુ ંરોકાણ કરવાની જાહરેાત કરી છે- 10 કરોડ ડોલર 
517. ADBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- એિશયન ડવલોપમે ટ બે ક 
518. NIIFનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ઇ વે ટમે ટ  એ ડ  ઈ ા ચર  ફંડ 
519. રજતપટની પ્રથમ ડ્રીમ ગલર્ ી દેિવકા રાનીનો  જ મિદવસ જણાવો - 30 માચ 1908 
520. અિભનેત્રી  દેિવકા રાનીને  પ ી ઉપરાતં  ભારતીય િફ મ જગતમા ં  કયો સવ ચ એવોડર્ અપાયો છે -  

દાદાસાહબ ફાળક  એવોડ 
521. કોરોના વાઈરસના  કારણે િવ નુ ંઅથર્તતં્ર ભયાનક મદંીના ભરડામા ંસપડાશે તેવો  િરપોટર્  યએુનની કઈ સં થા 

ારા  માચૅ 2020મા ંપ્રિસ  કરાયો- UN CTAD 
522. UN CTADના અહવેાલ અનસુાર િવ ના કયા દેશોને  સૌથી વધ ુઆિથર્ક મદંી  અસર કરશે - િવકાસશીલ દશો 
523. UN CTADના  અહવેાલ અનસુાર િવ ના કયા બે દેશો  અ ય દેશોની તલુનામા ંઆિથર્ક મદંીમાથંી ઝડપથી બહાર 

આવશે -  ભારત અને ચીન 
524. UN CTADનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- નુાઇટડ નેશ સ-કો ફર સ ઑન ડ ઍ ડ  ડવલપમે ટ 
525. વ ડર્ બે કના માચૅ 2020ના અહવેાલ મજુબ કોરોનાની વૈિ ક મહામારીના કારણે ઈ ટ એિશયા અને પેિસિફક દેશોના 

અંદા  કેટલા લોકો ગરીબીમા ંધકેલાઈ જવાની િચંતા યક્ત કરી છે - 110 લાખ 
526. UN ારા  કોરોના  મહામારી  સદંભેર્ િવકાસશીલ દેશો માટે  કેટલા ડોલરનુ ંરાહત પેકેજ જાહરે કરવાનુ ંિવ  સમક્ષ 

સચૂ યુ ંછે - 2.5 લયન ડૉલર 
527. તા તરમા ંબ્ર ાકુમારી સં થાના મખુ્ય વડા તરીકે  કોની િનમણકૂ કરાઈ - દાદ   દયમો હની  
528. કોરોના વાયરસના કેસ વધતા કે દ્ર સરકાર ારા ગજુરાતના કયા શહરેને સૌપ્રથમ રા યનુ ં"hotspot" જાહરે કયુર્ં-અમદાવાદ 
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529. કોરોના સદંભેર્ " hotspot"  જાહરે કરવાના માપદંડોમા ં મખુ્ય શુ ંછે - કોઈપણ િવ તારના એક લ ટરમા ં10 થી વ  ુકસ 
હોય તો  તેને hotspot હર કરાય છે  િવ તારમા ંસઘન તપાસ કરવામા ંઆવે છે અને સં ણૂ લૉકડાઉન પણ કરાય છે 

530. ભારતમા ંતબિલગ જમાતનુ ં ઇ ટરનેશનલ હડેક્વાટર્સર્  ક્યા ંઆવેલુ ંછે - મરકઝ( મ જદ) િનઝા ુ ન, નવી દ હ  
531. ઈ લામમા ંમરકઝનો અથૅ શુ ંથાય છે - સ સગં/સભા 
532. ભારતમા ંકોરોના વાયરસના કારણે એકથી વધ ુલોકોએ ભેગા થવા ઉપર પ્રિતબધં હોવા છતા ંમરકઝ  િનઝામુ ીન, 

નવી િદ હી ખાતે કયા આયોજનમા ં  દેશ-િવદેશના 8000થી વધ ુલોકો  ભેગા થયા   દેશમા ં  કોરોના વાયરસ 
ફેલાવવાનુ ંએપીસે ટર સાિબત થઇ ર ુ ંછે - ઈજતેમા 

533. તા તરમા ંમાચૅ 2020મા ં કે દ્ર સરકાર ારા  પો ટ િવભાગમા ંનાની બચતના  યાજ દરોમા ં  કેટલા ટકા સધુીનો 
ઘટાડો કરવામા ંઆ યો છે - 1.40% 

534. ભારતીયોમા ંજ મથી અપાતી કઈ રસીના પિરણામે  કોરોના વાયરસ સામ ે લડવા રોગ પ્રિતકારક શિક્ત  અ ય દેશો 
કરતા ંવધ ુછે- BCG 

535. ભારતમા ં કયા વષર્થી BCG  રસી આપવામા ંઆવે છે - 1949 
536. BCGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-બેિસ લઆ કલમે ટ  ુ રન 
537. IMFના અહવેાલ મજુબ  ભારતમા ં  છે લા દસ વષર્મા ંGDP  કેટલા ટકા વ યો છે  ના પિરણામે ભારત િવ ની  

પ્રથમ પાચં  ઇકોનોમીમા ંસામલે છે- 218% 
538. IMFના અહવેાલ મજુબ વષૅ 2019ના અંત સધુીમા ં ભારતનો GDP ક્યા ંસધુી પહ યો હતો- 223 લાખ કરોડ 
539. ભારતમા ંGDPની ગણના  દર કેટલા મિહને કરવામા ંઆવ ેછે - િ માિસક 
540. ભારતમા ંGDPના મખુ્ય પ્રમખુ ઘટક જણાવો - ૃિષ, ઉ ોગ અને સિવસ સેકટર 
541. ભારતના પ્રથમ મિહલા તબીબીનુ ંનામ અને જ મ િદવસ જણાવો- આનદં બાઈ જોષી અને 31 માચૅ 1865 
542. પ્રથમ મિહલા ડોકટર આનદંીબાઈના જીવન ઉપર વષર્-૧૮૮૮મા ંકેરોિલન િવ સે કય ુજીવનચિરત્ર લખ્યુ ંહત ુ- "The 

Life of dr.anandibai joshee" 
 

..................જય હ દ.................. 
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CA-04-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 625 
1. કોરોના વાયરસની ગભંીરતાને યાને લઈને કઈ જમાતના સ યોના ભારતના પ્રવાસી િવઝા નહીં આપવાની તમામ 

દૂતાવાસોને કડક સચૂના અપાઇ છે-  તબલગ/તબલગી 
2. સમગ્ર િવ મા ંસૌપ્રથમ કોરોના વાયરસનો કેસ  ક્યારે અને કયા દેશમા ંન ધાયો હતો - 7 આુર  2020 અને ચીન 
3. ભારતમા ં સૌપ્રથમ કોરોના વાયરસનો કેસ કઈ તારીખે ન ધાયો હતો- 30 આુર  2020 
4. ભારતમા ં સૌપ્રથમ કોરોના વાયરસનો કેસ કયા િજ લા અને રા યમા ંન ધાયો હતો-િ રુ અને કરળ  
5. કે દ્ર સરકાર દેશમા ંરાજકોષીય ખાધ ઘટાડવા આગામી છ મિહનામા ંકેટલુ ંઋણ બજારમાથંી મેળવશે - .4.88 લાખ 

કરોડ 
6. કે દ્ર સરકારના વષર્ 2020-21ના અંદાજપત્રમા ં બજારમાથંી કુલ કેટલુ ંઋણ લેવાનુ ંજણાવાયુ ંહત ુ ં- . 7.8 લાખ કરોડ 
7. કે દ્ર સરકારે મડૂીકીય ખચર્મા ંકેટલા ટકાની વિૃ  કરવાની જોગવાઈ કરેલી છે- 21 % 
8. વષર્ 2020-21ના કે દ્રીય અંદાજપત્રમા ંસરકારે  દેશમા ંરાજકોષીય ખાધ કેટલા કરોડ રહવેાનો અંદાજ લગા યો છે - 

.7.96 લાખ કરોડ 
9. માચર્-2020ની િ થિતએ ભારતના  અથર્તતં્રને  કોરોના વાયરસથી પ્રભાિવત લૉકડાઉનના કારણે કેટલા કરોડનુ ં

નકુસાન  જવાનો અંદાજ છે - . 9 લાખ કરોડ 
10. RBI  ારા  રા યો-UTની WMA મયાર્દા  આગામી 30  સ ટે બર-2020 સધુી વધારીને કેટલા ટકા કરાઈ  થી કરીને  

બેંકો  તેમની પાસેની  બફર  મડૂીનો  ઉપયોગ  કરી શકશે - 30% 
11. WMAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - 'વેઝ ઍ ડ િમ સ  એડવા સસ' 
12. કોરોના વાયરસની િ થિતમા ંકામદારો, િમકો અને  અસગંિઠત કે્ષત્રના કામદારોને મદદ પ થવા ગજુરાત સરકાર 

તેમના બેંક એકાઉ ટમા ંકેટલા િપયા જમા કરાવશે ના માટે .650/- કરોડનુ ંપેકેજ જાહરે કરાયુ-ં . 1000/-  
13. ગજુરાતમા ંલાભાથીર્ઓને મળવાપાત્ર અ  જ થા  તેમજ જાહરે િવતરણ યવ થા અંગે ફિરયાદ માટે િજ લા કક્ષાએ 

કયો ટોલ ફ્રી નબંર જાહરે કરાયો- 1000 
14. ગજુરાતમા ંકયા કાયદા હઠેળ અંદા  66 લાખ પિરવારોને એિપ્રલ-2020મા ંિવનામ ૂ યે અ  પરુવઠો િવતરણ કરાશે – 

રા ય અ  સલામતી કાયદો (NFSA) 
15. AAYનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – યોદય અ  યોજના 
16. ગજુરાત સરકાર ારા ખેડૂતોને પાક િધરાણ ભરપાઈ કરવાની મદુતમા ં કેટલો વધારો કરવામા ંઆ યો  નુ ં યાજ 

બે કોને ગજુરાત સરકાર ચકૂવશે - 31  મ 2020(બે માસ) 
17. ભારતમા ંતા.01 એિપ્રલ 2020ની  િ થિતએ  કેટલી નાની સહકારી બેંકોનુ ં4  મોટી બેંકોમા ં મ ર  થયુ-ં 6 
18. PM-CARES FUNDમા ં દાન આપનાર  રકમને  આવકવેરામા ં કેટલા ટકા કરમિુક્ત અપાઇ  ના માટે  કે દ્ર સરકારે  

વટહકુમ બહાર પાડયો- 100% 
19. કે દ્રના ગહૃમતં્રાલય ારા તા.02 એિપ્રલ-2020મા ંકે દ્રશાિસત પ્રદેશ જ મ-ુ કા મીરના રહવેાસીઓ માટે  જાહરે કરાયેલ 

નવીન ગેઝેટ પ્રમાણે કેટલા વષર્થી યા ંરહતેા લોકો હવે કાયમી રહીશ કે અિધવાસી ગણાશે- 15 વષૅ ક  તેથી વ  ુ
20. કે દ્રના ગહૃમતં્રાલય ારા તા. 02 એિપ્રલ-2020મા ં કે દ્રશાિસત પ્રદેશ જ મ-ુ કા મીરના  રહવેાસીઓ માટે  જાહરે 

કરાયેલ ડોિમસાઈલના ંનવા િનયમ- ગેઝેટ પ્રમાણે  કેટલા વષર્થી યા ંરહતેા લોકોને હવે કાયમી રહીશ કે અિધવાસી 
ગણવામા ંઆવશે - 15 વષૅ ક  તેથી વ  ુસમય, 7 વષૅથી  યા ં  અ યાસ કરતા હોય અને યા ં  આવેલી  િશ ણ 
સં થાઓમાથંી  ધોરણ-10 ક 12ની  પર ા આપી હોય તેઓ પણ  યાનંા  રહ શ ગણાશે, તેમજ જ -ુકા મીરના 
રલીફ ઍ ડ રહ બલટશન કિમશનર  ારા  મને માઇ ટ તર ક  ન ધવામા ંઆ યા હોય 
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21. જ મ-ુકા મીરમા ંકુલ કેટલા વષર્થી ફરજ બજાવતા અિધકારીઓના સતંાનો કલમ 3A હઠેળ યાનંા રહવેાસી ગણાશે- 10 વષ 
22. આ ઉપરાતં  કલમ 3Aની શરતો સતંોષતા હોય તેવા કયા માતા-િપતાના સતંાનોને પણ જ મ-ુકા મીરના અિધવાસી 

ગણાશે- યાનંા કાયમી રહ શ ગણાતા હોય તેવા 
23. જ મ-ુકા મીરમા ં રહવેાસીના નવા િનયમ પ્રમાણે  કોણ યા ં સરકારી નોકરી માટે અરજી કરી શકશે - કાયમી 

ડોિમસાઈલ ધરાવતા લોકો 
24. જ મ-ુકા મીરમા ં  ડોમીસાઈલના નવા િનયમ પ્રમાણે  કેટલા િપયાનુ ં બેિઝક વેતન ધરાવતા તમામ હો ાઓની 

ભરતીમા ંઆ િનયમ લાગ ુપડશે - .25,500/- 
25. જ મ-ુકા મીરમા ંરહવેાસીઓના નવા િનયમ પ્રમાણે ફક્ત કોના માટે સરકારી નોકરીઓમા ંઅનામત રહશેે - કા મીરના 

અિધવાસીઓ માટ 
26. ડોમીસાઈલના નવા િનયમ પ્રમાણે તમામ ગેઝેટેડ  અને નોન-ગેઝેટેડ જગ્યાઓ તેમજ ક્લાસ-4ની  જગ્યાઓ કોના 

માટે અનામત રહશેે - ક મીર   અિધવાસીઓ 
27. ભારતમા ંવાહન પ્રદૂષણ ઘટાડવાના હતેથુી તારીખ 01 એિપ્રલ 2020થી કયુ ંપેટ્રોલ ડીઝલનુ ંવેચાણ શ  થયુ-ં BS-06 
28. પયાર્વરણના સદંભર્મા ંBSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ભારત ટા ડડ 
29. ભારતમા ંનાણાકીય વષર્નો પ્રારંભ કઈ તારીખથી થાય છે - 01 એિ લ 
30. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલયના આદેશ મજુબ ભારતમા ંકોરોના વાયરસ સદંભેર્  લૉકડાઉનનો  ભગં કરનાર સામે  કયા એક્ટ 

હઠેળ ગનુો ન ધવામા ંઆવશે - ડઝા ટર મેનેજમે ટ એ ટ -2005 
31. િવ ના કયા જાણીતા ગિણતશા ી અને િક્રકેટની રમતમા ં ડકવથૅ લઈુસના િનયમ આપનાર કોનુ ંતા તર એિપ્રલ 

2020મા ંઅવસાન થયુ-ં  ટોની ઇુસ 
32. ડકવથર્ લઈુસનુ ંસાકેંિતક નામ જણાવો- D/L 
33. િવ તરે િક્રકેટની રમતને ડકવથર્ લઈુસના િનયમો આપનાર મહાનભુાવોના નામ જણાવો – ા ક ડકવથ અને ટોની ઈુસ 
34. િક્રકેટમા ંડકવથર્ લઈુસ િનયમનો પ્રથમ પ્રયોગ કયા વષેર્ થયો હતો- 1999 
35. િક્રકેટમા ંડકવથર્ લઈુસ િનયમનો પ્રથમ પ્રયોગ કયા  દેશમા ં થયો હતો- લે ડ 
36. િક્રકેટમા ંડકવથર્ લઈુસ િનયમનો  પ્રથમ પ્રયોગ કઈ ટનૂૉમે ટમા ંથયો હતો - વ ડ કપ-1999 
37. િક્રકેટમા ંવરસાદ અથવા ખરાબ હવામાનથી પ્રભાિવત થયેલી મેચમા ંરન ચેઝ કરવા માટે નવો લ યાકં આપવામા ં

આવે છે તે પ િતને શુ ંકહવેાય છે - ડકવથ ઈુસ  
38. કોરોના વાઈરસથી સાવચેતીના ભાગ પે ગજુરાતના કયા િવ તારમા ં 54 હજાર લોકો માટે સૌથી મોટંુ માસ 

કવૉર ટાઈન ઉભ ુકરાયુ ં- રાદંર, રુત 
39. યએુન િડપાટર્ મે ટ ઓફ ઈકોનોિમક એ ડ સોિશયલ અફેસર્ના અહવેાલ મજુબ કોરોનાના કારણે વષૅ-2020મા ંવૈિ ક 

GDPમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો થવાનો અંદાજ છે - 1% ( દા  1.5% રહશે) 
40. ભારતમા ંકોઈ યિક્ત પોતે કોરોનાના દરદીની આસપાસથી પસાર થઈ છે કે નહીં તે તપાસવા માટે કે દ્રના આરોગ્ય 

મતં્રાલય ારા કઈ ટે્રકર એપ ગગૂલ લે ઉપર ઉપલ ધ કરાવી છે- આરો ય સે  ુ
41. આરોગ્ય સેત ુએપ ગજુરાતી સિહત ભારતની કેટલી ભાષામા ંઉપલ ધ છે - 11 
42. "આરોગ્ય સેત"ુ ટે્રકર એપ કઈ કઈ ભાષામા ંઉપલ ધ છે - જુરાતી, હ દ , ે , તિમલ, તે ુ ,ુક ડ, મલયાલમ, 

ઉ ડયા, મરાઠ , બાં લા અને પં બી 
43. િતિથ મજુબ ચૈત્ર સદુ નોમ એટલે કોની જ મ િતિથ- ભગવાન રામ-રામ નવમી 
44. કોરોના મહામારી સામે લડી રહલેા ભારતના લોકોમા ંઊજાર્નો સચંય થાય તેવા ઉ ેશથી વડાપ્રધાન ી મોદી ારા  

એિપ્રલની કઈ તારીખે સાં  9:00 કલાકે પોતાના ઘરોમા ં9 િમિનટ માટે દીવો, મીણબ ી, ટોચર્ લાઈટ કે મોબાઇલની  
ટોચર્ ચાલ ુરાખવાનો લોકોને અનરુોધ કય  હતો- 5 એિ લ 2020 
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45. કોરોના વાયરસના કારણે ADB ારા વષૅ 2020-21મા ંભારતનો વિૃ દર ઘટીને કેટલા ટકા રહવેાનુ ંઅનમુાન કરાયુ-ં4% 
46. કોરોના વાયરસ સામે લડવા વ ડર્ બેંક ારા ભારતને કેટલા ઇમરજ સી ફંડની મદદ કરવાની  જાહરેાત કરી છે - 1  

અબજ ડોલર ( .76 અબજ) 
47. કોરોના વાયરસ સામે લડવા વ ડર્ બેંક ારા િવ ના કેટલા દેશો માટે  કેટલી રકમની સહાય જાહરે કરી છે - 25 દશ 

અને ુલ 1.9 અબજ ડોલર 
48. કોરોના વાયરસના કારણે વૈિ ક અથર્તતં્રને  કેટલા કરોડનુ ંનકુસાન જવાનો અંદાજ એિપ્રલ-2020મા ંADB ારા રજૂ 

કરાયો છે - . 300  લાખ કરોડ 
49. ADB ારા વષર્ 2022મા ંભારતનો GDP કેટલા ટકા રહવેાનો અંદાજ  મકૂવામા ંઆ યો છે - 6.2% 
50. ADBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- એિશયન ડવલપમે ટ બક 
51. ADBનુ ંવડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે – મિનલા ( ફલીપાઇ સ) 
52. દેશમા ંલૉકડાઉનની િ થિતની પયાર્વરણ ઉપર જોવા મળતી હકારા મક અસરોના પિરણામે એિપ્રલ 2020 દરિમયાન 

અમદાવાદ સિહત દેશના 85 શહરેોમા ંAQI  કેટલા અંકથી નીચે હતો - 100 
53. AQIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એર વો લટ  ઇ ડ  
54. IMFના અહવેાલ મજુબ એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ િવદેશી હૂિંડયામણમા ંભારતનો ક્રમ જણાવો – 08 
55. IMFના અહવેાલ મજુબ એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ ભારતના િવદેશી હૂિંડયામણનુ ંકદ જણાવો- .35 લાખ કરોડ 
56. IMFના અહવેાલ મજુબ એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ િવ મા ંસૌથી વધ ુચીનના િવદેશી હૂિંડયામણનુ ંકદ જણાવો- .255 

લાખ કરોડ 
57. વ ડર્ બેંક ારા આગામી 15 માસમા ંકોરોના વાઈરસ સામે સહાય કરી પગલા લેવા તેમજ વ ડર્ ઈકોનોમીને પનુઃ 

જીિવત કરવા અંદા  કેટલા અબજનુ ંપેકેજ જાહરે કરાશે- 160 અબજ 
58. IMFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-ઇ ટરનેશનલ મોનેટર  ફંડ 
59. "સૌરા ટ્રના સાધ"ુ તરીકે ઓળખાતા અમતૃલાલ પિઢયારનો જ મિદવસ જણાવો - 3  એિ લ 1870 
60. કે દ્ર સરકારે  કોરોના વાયરસ સામે ફેસ કવસૅ માટે  કઈ ગાઈડલાઈન જાહરે કરે છે - DIY 
61. DIYનો િવ તતૃ અથર્ જણાવો- "DO IT YOURSELF"  
62. કોરોના વાયરસના સકં્રમણથી બચવા માટે તા તરમા ંભારત સરકાર સિહત િવ ની કઈ એક સં થાએ "હોમમેડ 

પ્રોટેિક્ટવ કવર ફોર ફેસ ઍ ડ માઉથ મા ક" પહરેવા અંગેની એડવાઇઝરી જાહરે કરી છે - WHO 
63. વતર્માન િ થિતને યાને રાખીને MII અને MIG અિભયાન હઠેળ રાજકોટની કઇ કંપનીએ વદેશી વેિ ટલેટર તૈયાર કયુર્ં 

છે - યોિત CNC 
64. યોિત CNC ારા તયૈાર કરાયલેુ ં વદેશી વેિ ટલેટરને કયુ ંનામ અપાયુ ં- "ધમણ-1" 
65. ગજુરાતમા ં "ધમણ-1" વેિ ટલેટરને સૌપ્રથમ કોરોના સકં્રિમત દરદીઓની સારવાર માટે કઈ હોિ પટલમા ંમકુવામા ં

આ યુ ં નુ ંCM ી િવજયભાઈ પાણીએ િનરીક્ષણ કયુ ઁહત ુ ં- િસિવલ હો પટલ- અમદાવાદ 
66. વદેશી "ધમણ-1" વેિ ટલેટરને તૈયાર કરનાર મખુ્ય ઈજનેરનુ ંનામ જણાવો - ી પરા મિસહ ડ  
67. વદેશી "ધમણ-1" વેિ ટલેટરને તૈયાર કરવામા ંઅંદા  કેટલો ખચૅ થાય છે - . 1 લાખ 
68. વૈિ ક બજારમા ંપ્રિત વેિ ટલેટરની અંદા  િકંમત કેટલી છે - . 6.5 લાખ 
69. રાજકોટની યોિત CNC પ્રથમ કેટલા વેિ ટલેટર ગજુરાત સરકારને િવનામ ૂ યે સેવાના હતેથુી આપશે - 1000 
70. "ધમણ-1" વેિ ટલેટર કયા પ્રકારનુ ંસાધન છે - " ેશર કં ો ડ ઈ વપમે ટ" 
71. વૈિ કકક્ષાની ટબોલની િનયમનકારી સં થા કઈ છે - FIFA  
72. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા કોરોનાની તપાસ અને સારવારને કઈ યોજના હઠેળ સામેલ કરવામા ંઆવી છે - 

આ ુ યમાન ભારત યોજના(PMJAY) 
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73. કોરાના વાયરસને કારણે ભારતમા ંયોજાનાર ટબોલની કઈ વૈિ કકક્ષાની ટનૂૉમે ટ થિગત કરાઈ છે - FIFA U-17 
મ હલા વ ડ કપ 

74. ભારતમા ં"નેશનલ મેરીટાઈમ ડે" ક્યારે મનાવાય છે -5  એિ લ 
75. "નેશનલ મેરીટાઈમ ડે"-2020ની થીમ જણાવો-  "સ ટનેબલ  િશિપગ ફોર અ  સ ટનેબલ લેનેટ" 
76. ભારતમા ં"નેશનલ મેરીટાઈમ ડે" બનાવવાનો પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો- 1964 
77. વષર્ 2020મા ંકેટલામો "નેશનલ મેરીટાઈમ ડે" ઉજવાયો - 57 
78. ભારતમા ં5  એિપ્રલને "નેશનલ મેરીટાઈમ ડે" ઉજવવાનુ ં સચૂન કોને કયુર્ં હત ુ ં- મહા મા ગાધંી 
79. કોરોના વાયરસના અંધકારને હરાવવા હતેથુી  ભારતમા ં"પ્રકાશપવર્"ની  ઉજવણી  ક્યારે કરાઈ- 5 એિ લ-2020, રા ે 

9:00 કલાક 
80. ગજુરાતમા ં કોરોના વાયરસના સકં્રમણને અટકાવવા  ફરજ બજાવતા સબંિંધત િવભાગના કમર્ચારીઓને મ ૃ યનુા 

િક સામા ંકેટલી આિથર્ક સહાયની ગજુરાત સરકારે જાહરેાત કરી છે - . 25  લાખ 
81. ભારતમા ંમેલેિરયાની સારવારમા ં  વપરાતી કઈ દવા  કોરોના વાયરસ સામે લડવા મહ વની સાિબત થઇ રહી છે - 

હાઈ ો સ લોરો વન 
82. ભારતમા ંમેલેિરયાની સારવારમા ંવપરાતી કઈ દવા  કોરોના વાયરસ સામે લડવા મહ વની સાિબત થઇ રહી છે  

દવાની અમેિરકાએ ભારત પાસે માગણી કરી છે, ના િનકાસ ઉપર ભારતે પ્રિતબધં મકૂ્યો છે -હાઈ ો સ લોરો વન 
83. ગજુરાતમા ં  કોરોના વાયરસની  સારવાર દરિમયાન  કોઈ દરદી હોિ પટલમાથંી  ભાગી જાય તો  તેની સામે કયા 

એક્ટ હઠેળ ફોજદારી કાયર્વાહી કરાશે - LAMA 
84. LAMAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - લીવ અગેઈ ટ મે ડકલ એડવાઈઝર  
85. કોરોના સામે  'રેિપડ ટેિ ટંગ' પ િતમા ંદરદીના કયા ટે ટ કરવામા ંઆવે છે - લોહ  અને ૂ  
86. કોરોના સામે 'રેિપડ ટેિ ટંગ' પ િતને કઈ સં થાએ મા યતા આપી છે - ICMR 
87. ICMRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ડયન કાઉ સલ ઓફ મે ડકલ રસચ- નવી દ હ  
88. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કોરોના સામે લડવા માટે ફંડ એકિત્રત કરવા આગામી એક વષૅ સધુી વડાપ્રધાન સિહત તમામ 

સાસંદના પગારમા ંકેટલા ટકાનો કાપ મકુવાનો િનણર્ય કરાયો છે - 30% 
89. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કોરોના સામે લડવા માટે ફંડ એકિત્રત કરવા આગામી કયા માસથી સાસંદના પગારમા ં30%ના 

કાપનો પ્રારંભ થયો - 01.04.2020 
90. કે દ્ર સરકાર ારા  કોરોના મહામારી સામે આિથર્ક સહયોગના હતેથુી  સાસંદોને  તેમના મત િવ તારના િવકાસ માટે 

અપાત ુ ંફંડ કેટલા વષર્ માટે થિગત કરવામા ંઆ યુ ંછે - 2 વષૅ 
91. કે દ્ર સરકાર ારા  સાસંદોને  તેમના મત િવ તારના િવકાસ માટે દર વષેર્ કેટલુ ંફડં આપવામા ંઆવે છે- .10 કરોડ 
92. કે દ્ર સરકાર ારા સાસંદોને તેમના મત િવ તારના િવકાસ માટે આપવામા ંઆવતુ ં ફંડ કયા નામે ઓળખાય છે - 

MPLAD 
93. MPLAD નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - મે બર ઓફ પાલામે ટ લોકલ એ રયા ડવલપમે ટ ફંડ 
94. કોરોના વાયરસ સામે આિથર્ક મદદના હતેથુી બે વષર્ માટે અટકાવવામા ંઆવેલ MPLAD ફંડની અંદા  કેટલી રકમ 

ઉપયોગમા ંલેવાશે- .7900  કરોડ 
95. આગામી બે વષર્ માટે  MPLADની રકમ  કયા  ફંડમા ંજમા ંલેવાશે-  ક સો લડટડ ફંડ ઓફ ઈ ડયા 
96. ગજુરાત સરકારે પણ  કે દ્ર સરકારની મ તમામ મતં્રી અને ધારાસ યના પગારમાથંી કેટલી રકમ  કોરોના મહામારી સામે 

લડવા આપવાનો િનણર્ય કય  છે - 30% 
97. ભારતના  રા ટ્રપિત, ઉપરા ટ્રપિત, વડાપ્રધાન અને  તમામ રા યપાલ પણ તેમના પગારમાથંી કેટલો િહ સો  કોરોના 

મહામારી સામે લડવા આપશે- 30% 
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98. િવ મા ંસૌપ્રથમ  િબન પાલત ુપ્રાણીઓમા ંકોરોના સકં્રમણની પ્રથમ ઘટના કયા શહરેના કયા પ્રાણી સગં્રહાલયમા ં
ન ધાઇ છે - યૂોક- કસ  

99. િવ મા ંસૌપ્રથમ િબન પાલતુ ંપ્રાણીઓમા ંકોરોના સકં્રમણની પ્રથમ ઘટના કયા પ્રાણીમા ંજોવા મળી છે-ના દયા વાઘણ 
100. એિપ્રલ-2020ના પ્રારંભે માટર્ િસટી રેિ કંગમા ં અમદાવાદને સમગ્ર દેશમા ંકયો ક્રમ પ્રા ત થયો છે - 01   
101. "આંતરરા ટ્રીય રમત િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 6  એિ લ 
102. "આંતરરા ટ્રીય રમત િદવસ" કોના ારા ઉજવવામા ંઆવે છે -  ઇ ટરનેશનલ ઓલ પક કિમટ  
103. િવ મા ંસૌપ્રથમ  ઓલિ પકનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો ની યાદમા ં "આંતરરા ટ્રીય રમત િદવસ" ઉજવાય છે- 6  

એિ લ 1896 
104. પ્રથમ ઓલિ પક કયા શહરે-દેશમા ંરમાયો હતો- એથે સ- ીસ 
105. યનુાઇટેડ નેશ સ ારા આંતર રા ટ્રીય રમત િદવસને અ ય કયા નામથી મનાવવામા ંઆવે છે-ઇ ટરનેશનલ ડ ઓફ 

પો ્સ ફોર  ડવલોપમે ટ એ ડ પીસ 
106. IOC  ારા "આંતરરા ટ્રીય  રમત િદવસ"  ઉજવવાનો પ્રારંભ  કયા વષર્થી કરાયો- 2014 
107. વતર્માન િ થિતએ ભારતના સૌથી મોટો રાજકીય પક્ષનુ ંનામ જણાવો - ભારતીય જનતા પાટ  
108. ભારતીય જનતા પાટ ના થાપના િદવસ જણાવો- 6 એિ લ 1980 
109. ભારતીય જનતા પાટ  અગાઉ કયા નામે ઓળખાતી હતી - જનસઘં 
110. જનસઘંના થાપક કોણ હતા - ી યામા સાદ ખુજ   
111. મહાવીર જયિંત કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે – ચૈ  દુ તેરસ  
112. ભગવાન મહાવીરે આપેલા પાચં િસ ાતંો જણાવો - 1.અ હસા 2. સ ય 3. અચૌય 4. ચય 5.અપ ર હ  
113. ગજુરાતના નાટયકાર અને કિવ ી ચદં્રવદન મહતેાનો જ મિદવસ જણાવો – 6 એિ લ-1901  
114. ગજુરાતના િવ ા જગતમા ંચદં્રવદન મહતેા કયા નામે ઓળખાતા હતા – ચ.ંચી. મહતા  
115. ચદં્રવદન મહતેાનુ ંજ મ થળ જણાવો – રુત  
116. ICMR-નવી િદ હીના તારણ મજુબ કોરોના સકં્રમીત એક દરદી લોકડાઉનનુ ંપાલન ન કરે તો ૩૦ િદવસમા ં કેટલા 

લોકોને વાઈરસનો ચેપ લગાડી શકે - દા  406 
117. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંકોરોના અંગે સાવચેતીના ભાગ પે વો સએપ ારા કયો એક મહ વનો િનણર્ય કરાયો –એક વખતમા ં

એક જ ઝુરને મેસેજ ફોરવડ કર  શકાશે  
118. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંકોરોના અંગે સાવચેતીના ભાગ પે વો સએપ ારા એક વખતમા ંએક જ યઝુરને મેસેજ ફોરવડર્ કરી 

શકવાનો મહ વપણૂર્ િનણર્ય કરાયો એ પહલેા ંવષર્-૨૦૧૯થી એક સાથે કેટલા મેસેજ ફોરવડર્ કરી શકાતા હતા - પાચં  
119. ગજુરાત સરકાર ારા MLAને મળતી વાિષર્ક કેટલા િપયાની ગ્રા ટ આગામી એક વષર્ સધુી કોરોના અટકાવવા માટે 

વાપરવાનો િનણર્ય લીધો - . 1.50 કરોડ 
120. નવે બર-૨૦૨૦મા ં૨૬મી COP કયા ંયોજાવાની હતી - લાસગો  
121. COPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - કો ફર સ ઓફ પાટ ઝ 
122. COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે નવે બર-૨૦૨૦મા ંગ્લાસગો ખાતે યોજાનારી ૨૬મી કો ફર સ ઓફ પાટ ઝ  કયા ંસધુી 

મલુતવી રાખવામા ંઆવી  -  વષ-2021 ધુી 
123. COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે ગ્લાસગો ખાતે યોજાનારી ૨૬મી COP વષર્-૨૦૨૧ સધુી મલુતવી રાખવાની જાહરેાત 

કોના ારા કરવામા ંઆવી  -  સં કુત રા  
124. COVID-૧૯ રોગચાળાને કારણે ભારત અને ચીને તેમના રાજ ારી સબંધંોની કેટલામી વષર્ગાઠંની ઉજવણી માટે 

િનધાર્િરત તમામ ઇવે ટ્રસ મલુતવી રાખી - 70મી 
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125. પીપ સ િરપિ લક ઓફ ચાઇના સાથે રાજ ારી સબંધંો થાિપત કરનાર એિશયાના પ્રથમ િબનસા યવાદી દેશનુ ંનામ 
જણાવો - ભારત  

126. કોિવડ-૧૯ રોગ માટે પ્રથમ વખત ભારતમા ં ઉ પાિદત ટે ટ િકટ કોના ારા િવકસાવવામા ંઆવી - ણેૂ થત 
માયલાબ ડ કવર ની સશંોધન અને િવકાસ ટ મ 

127. કોિવડ-૧૯ રોગ માટે પણેૂ િ થત માયલાબ િડ કવરીની સશંોધન અને િવકાસ ટીમ ારા પ્રથમ વખત ભારતમા ં
ઉ પાિદત ટે ટ િકટ િવકસાવવામા ંઆવી તેને શુ ંનામ અપાયુ ંછે - ‘પેથો ડટ ટ' 

128. સામા ય રીતે ત્રણથી ચાર મિહનામા ંકોિવડ-૧૯ રોગ માટે બનતી કીટ પણેૂ િ થત માયલાબ િડ કવરીની સશંોધન અને 
િવકાસ ટીમ ારા કેટલા સમયમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવી - છ અઠવા ડયા 

129. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંપયર્ટન મતં્રાલયે િવદેશી પયર્ટકો માટે કય ુપોટર્લ શ  કયુર્ં - ' ડ ઇન ઇ ડયા’  
130. પયર્ટન મતં્રાલયે િવદેશી પયર્ટકો માટે ' ટે્ર ડ ઇન ઇિ ડયા’ પોટર્લ શ  કયુર્ં તેનો ઉ ેશ જણાવો - COVID-19ના ંજોખમો 

વ ચે પોતાના દશથી ૂર અટવાયેલા િવદશી વાસીઓને મા હતી રૂ  પાડવા 
131. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ં RBI ારા રા યો-કે દ્રશાિસત પ્રદેશોની ઓવરડ્રા ટ સિુવધા ૧૪ િદવસથી વધારીને કેટલા િદવસ 

કરાઈ - 21  
132. RBI ારા રા યો-કે દ્રશાિસત પ્રદેશોની િત્રમાિસક ગાળા માટે ઓવર ડ્રાફટની અવિધ કેટલા િદવસ કરાઈ - 50 
133. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ં CBSE ારા ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે કયો મહ વપણૂર્ િનણર્ય કરાયો - નવ િવષયનો િવક પ 

આપવાનો 
134. CBSE ારા ધોરણ-11 માટે કયા ત્રણ િ કલ કોસર્ િવષય વષર્-2020-21થી શ આત કરવાનો િનણર્ય લેવાયો - ડઝાઈન 

િથ કગ, ફ ઝકલ એ ટિવટ  નર અને આટ ફિશયલ ઈ ટલજ સ 
135. CBSE ારા ધોરણ-11 માટે ત્રણ િ કલ કોસર્ િવષય શ આત કરવાનો િનણર્ય લેવાયો તેનો હતે ુજણાવો - નવી પેઢ ને 

વ  ુરચના મક, ઈનોવે ટવ અને ફઝકલી ફટ બનાવવા 
136. કોિવડ-૧૯ રોગચાળાના પગલે મા ક ફરિજયાત કરનાર દેશનુ ંપ્રથમ રાજયનુ ંનામ જણાવો - ઓડશા  
137. કોિવડ-૧૯ રોગચાળાને યાને લઈ ઓિડશા સરકાર ારા કયારથી મા ક ફરિજયાત બનાવવાનો િનણર્ય કયારથી 

અમલી બનાવાયો - તા. 09-04-2020થી  
138. ઓિડશાની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો – વુને ર  
139. ઓિડશાના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો – નવીન પટનાયક  
140. ગજુરાત સરકાર ારા કોરોનાની ફરજ દરિમયાન કોઈ પણ સરકારી કમર્ચારીઓનુ ંકોરોનાથી અવસાન થાય તો કેટલા 

િપયાનુ ંવળતર ચકૂવવાનો િનણર્ય લેવાયો - . 25 લાખ  
141. િવ  આરોગ્ય િદવસની ઊજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 7મી એિ લ  
142. િવ  આરોગ્ય િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - ‘Support nurses and midwives’ 
143. િવ મા ંસૌપ્રથમ કોરોના અંગે ચેતવણી આપીને શહીદ થનાર યિક્તનુ ંનામ જણાવો - ચીનના ડૉ. લએ 
144. WHOની થાપના કયારે થઇ હતી - 7 એિ લ 1945  
145. WHO દ્રારા ૭મી એિપ્રલ-૨૦૨૦નો િવ  આરોગ્ય િદવસ કોને સમિપર્ત કરવામા ંઆ યો - નસ અને આરો ય કમ ઓને 

146. WHOનુ ંમખુ્ય મથક જણાવો – નીવા ( વ ઝલ ડ) 
147. તા તરમા ં સપુ્રીમ કોટર્ના આદેશ મજુબ કઈ સં થા મા ય લેબોરેટરી ારા જ કોરોના ટે ટની મજૂંરી અપાશે - 

NABL,WHO અને ICMR 
148. તા તરમા ં ી રામ જ મભિૂમ તીથર્કે્ષત્ર ટ્ર ટનો લોગો  કોની જ મ જયતંી િનિમ ે જાહરે કરાયો - હ મુાન જયતંી 
149. હનમુાન જયતંી કઈ િતિથના રોજ આવે છે - ચૈ  દુ નૂમ 
150. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્કે્ષત્ર ટ્ર ટના નવા લોગોનો  યેય મતં્ર જણાવો - " રામો  િવ હ વાન ધમૅ:" 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   7 | P a g e  

 

151. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્કે્ષત્ર ટ્ર ટના નવા લોગોમા ં ભગવાન ીરામની સાથે કોનુ ંિચત્ર સામેલ કરાયુ ંછે -  પરમ ભ ત 
ી હ મુાન  

152. ી રામ જ મભિૂમ તીથર્કે્ષત્ર ટ્ર ટના નવા લોગોના યેય મતં્ર "રામો િવગ્રહ વાન ધમૅ:"નો અથર્ જણાવો - 'રામ ધમ ુ ં
સાકાર પ છે' 

153. કોરોના સામે લડવા માટે તા તરમા ં વી્ટરના સીઈઓ  ક ડૉસીએ સૌથી વધ ુકેટલુ ંદાન કયુર્ં - 1  અબજ ડોલર 
154. કોરોના સામે લડવા માટે તા તરમા ં વી્ટરના સીઈઓ ક ડૉસીએ પોતાની સપંિ નો કેટલા ટકા િહ સો દાન કરવાની 

જાહરેાત કરી છે - 28% 
155. વૈિ ક કે્ષતે્ર િક્રકેટના પ્રિસ  મેગેિઝન 'િવઝડન' ારા વષૅ 2019ના સવર્ ે ઠ િક્રકેટર તરીકે કોને જાહરે કય   અને તેનો 

દેશ જણાવો- બેન ટો સ- લે ડ  
156. િવઝડન  ારા વષૅ 2019ના  સવર્ ે ઠ પાચં િક્રકેટર તરીકે કોની કોની પસદંગી કરાઈ છે - 1.  પેટ કિમ સ 2. માનસૅ 

લા શેુન 3. જો ા આચૅર 4.િસમોન હાપૅર અને 5.મ હલા કટર એલસ પેર  
157. િવઝડનના થાપક અને દેશ જણાવો - જોન િવઝડન  અને લડંન, લે ડ 
158. િવ મા ંિક્રકેટના બાઇબલ તરીકે કયુ ંમેગેઝીન ઓળખાય છે -  િવઝડન 
159. ભારતે પાડોશી દેશોમા ંકોરોના સામે લડવા માટે કઈ દવા પરનો પ્રિતબધં હટા યો - હાઈ ો સ લોરો વન 
160. લૉકડાઉન દરિમયાન ભારતમા ંકાળા બજાર અટકાવવા માટે કયો કાયદો લાગ ુકરવાનો કે દ્ર સરકારે આદેશ કય  છે - 

એસે શયલ કોમો ડટ  એ ટ -1955 
161. કયા દેશે ભારત પાસે કોરોના સામે ઉપયોગી એવી હાઈડ્રોિક્સક્લોરોિક્વન દવાની માગણી કરીને આ દવાને 

હનમુાનજીની સજંીવની બુ ી સાથે સરખામણી કરી છે -  ા ઝલ 
162. બ્રાિઝલના વતર્માન રા ટ્રપિતનુ ંનામ જણાવો- ઝાયર  બો સોનારો 
163. તા. 26 જા યઆુરી 2020 પ્રજાસ ાક પવર્ની  ઉજવણીમા ંભારતમા ંમખુ્ય અિતિથ કોણ હત ુ ં -  ા ઝલના રા પિત 

ઝાયર  બો સોનારો 
164. વાયરસ સામે સાવચેતીના ભાગ પે "માસ સેિનટાઈઝ ટનલ" ધરાવત ુ ં દેશનુ ંપ્રથમ રેલવે ટેશન જણાવો -  કા ુ રુ 

અમદાવાદ 
165. કોરોના વાયરસમા ંવધ ુચિચર્ત "ક્વૉર ટાઈન"/ "ક્વૉર ટીન" શ દ કઈ ભાષાનો છે - ઇટા લયન 
166. ક્વૉર ટાઈન" શ દ કયા અ ય શ દ પરથી આ યો - વોર તા ઓની 
167. ક્વૉર ટાઈન" એટલે શુ ં- 40 દવસનો એકાતંવાસ 
168. ગાધંીયગુના સાિહ ય ગરુુ રા.િવ.પાઠકનો જ મિદવસ જણાવો - 08.04.1877 
169. સાિહ યકાર રા.િવ. પાઠકનુ ં પણૂર્ નામ જણાવો -  રામનારાયણ  િવ નાથ  પાઠક 
170. સાિહ યકાર રા.િવ. પાઠકના  ઉપનામ જણાવો - ા , લુારામ, રફ, વૈરિવહાર , શેષ... 
171. કે દ્ર સરકારે કોરોના વાઈરસનો સામનો કરવા  તા તરમા ંકેટલા તબક્કાનો એક્શન લાન તૈયાર કય  છે- ણ 
172. કે દ્ર સરકારે કોરોના વાઈરસનો સામનો કરવા  તા તરમા ંકયો એક્શન લાન તૈયાર કરવામા ંઆ યો છે- "COVID-

19  ઈમરજ સી ર પો સ એ ડ હ થ િસ ટમ િ પેડનેસ પેકજ" 
173. કે દ્ર સરકાર  ારા  કોરોના વાઈરસ સામે  લડવા રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશોને કેટલા કરોડનુ ંઈમરજ સી પેકેજ  

અપાયુ-ં 15,000 કરોડ 
174. કે દ્ર સરકારે કોરોના વાયરસ સામે લડવા તૈયાર કરેલ એક્શન લાનનો સમયગાળો જણાવો - આુર -2020થી 

માચૅ 2024 
175. નેશનલ હે થ િમશન હઠેળ પ્રથમ તબક્કામા ંક્યા ંસધુીનુ ંભડંોળ ફાળવવામા ંઆવશે - ૂન-2020 
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176. કોરોના વાયરસ સામે લડવા  કે દ્ર સરકાર ારા તૈયાર કરાયેલ ત્રણ તબક્કાનો સમયગાળો જણાવો- (1) આુર  
2020 થી માચૅ 2020 (2) ુલાઈ 2020 થી માચ 2021 અને (3) એિ લ 2021 થી માચ 2024 

177. કે દ્ર સરકાર ારા તેના  તમામ  મતં્રાલયોને  પ્રથમ ક્વાટર્રની ખચર્ યોજનાઓમા ં કેટલા ટકા કાપ મકૂવાનો આદેશ 
કય  છે- 60% 

178. 10 એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ દેશના  કેટલા રા યોએ  કોરોના ખચર્ને પહ ચી વળવા .37,500 કરોડના બો ડ ઉભા 
કયાર્- 19   

179. કોરોના સામે લડવા માટે રા યો અને કે દ્ર શાિસતપ્રદેશોને આપવામા ંઆવનાર પેકેજનો કેટલો ખચર્ કે દ્ર સરકાર 
આપશે - 100% 

180. ગજુરાત સરકાર કેટલા APL-1  કાડર્ધારકોને  એિપ્રલ-2020મા ં િવનામ ૂ યે અનાજ ફાળવશે- 60 લાખ 
181. SARIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- િસિવયર એક ટૂ ર પરટર  ઈ ફ શન 
182. ILIનો િવ તતૃ અથર્ જણાવો - એુ ઝા લાઈક ઈલનેસ 
183. સૌથી વધ ુરોગ પ્રિતકારક શિક્ત ધરાવતા કોરોનાના ચેપગ્ર ત યિક્ત ના ારા ચેપ ફેલાય પણ તેના પોતાના ઉપર 

જલદી અસર જોવા ન મળે તેને તબીબી ભાષામા ંશુ ંકહ ેછે-  સાઇલ ટ ક રયર 
184. કોરોનાના દરદીઓની સેવા કરતા કોરોના સકં્રમણને કારણે મ ૃ યનુો  ભોગ બનનાર  ભારતના પ્રથમ તબીબ અને શહરે 

જણાવો- ડૉ. શ ુ ન પજંવાણી અને ઈ દોર 
185. રામાયણ ટીવી ેણીમા ંવાનરરાજ સગુ્રીવનનુ ંપાત્ર ભજવનાર કયા કલાકારનુ ંતા તરમા ંહિરયાણા ખાતે અવસાન 

થયુ ં- યામ ુદંર કાલાની 
186. ભારતમા ં"રા ટ્રીય વીરતા/શૌયર્ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 9  એિ લ 
187. "રા ટ્રીય વીરતા િદવસ" કયા અધર્ લ કરી દળની પરાક્રમ ગાથાની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે- CRPF 
188. ભારતમા ં "રા ટ્રીય વીરતા/શૌયર્ િદવસ" ક્યા યુ ની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - ભારત-પા ક તાન 1965 
189. "સરદાર પટેલ પો ટ" કઈ આંતરરા ટ્રીય સીમા ઉપર કયા િજ લામા ંઆવેલી છે - ભારત-પા ક તાન અને ક છ 
190. કોરોના સામેના જગંમા ંમદદ કરવા ADB ભારતને કેટલા િપયાની સહાય કરશે - .16,500 કરોડ 
191. એિશયન ડેવલપમે ટ બે કના વતર્માન વડાનુ ંનામ જણાવો – મા ુ  ુઅસકાવા  
192. NPSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ પે શન ક મ  
193. 10 એિપ્રલ 2020ના રોજ કયા દેશોના ઊજાર્ મતં્રીઓની અસાધારણ વ યુર્અલ બેઠક યોજાઈ - G-20 
194. એિપ્રલ 2020ના રોજ કોની અ યક્ષતામા ંG-20 દેશોના ઊજાર્ મતં્રીઓની અસાધારણ વ યુર્અલ બેઠક યોજાઈ – સાઉદ  

અરબયાના ઊ  મં ી િ સ અ ુલાઝીઝ 
195. વતર્માન કે દ્રીય પેટ્રોિલયમ અને કુદરતી ગેસ તેમજ ટીલ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી ધમ  ધાન 
196. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંIWF ારા કયા વેઇટ લીફટીંગ સઘંો પર પ્રિતબધં લાદવામા ંઆ યો - થાઈલે ડ અને મલેિશયા 
197. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંIWF ારા થાઈલે ડ માટે અને મલેિશયા માટે કેટલા વષર્નો પ્રિતબધં લગા યો – અ ુ મે ણ અને 

એક વષ 
198. IWFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ વેઈટ લ ટગ ફડરશન    
199. IWFનુ ંમખુ્યમથક કયા આવેલુ ંછે- ડુાપે ટ (હંગેર ) 
200. િવ  હોમીયોપેથી િદવસની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 10 એિ લ 
201. ભારતીય વાય ુસેનાએ કયા ઓપરેશન હઠેળ કોરોના વાયરસ ફેલાતો રોકવા માટે માલી અને માલિદવ માટે તબીબી 

ઉપકરણો પરૂા ંપાડયા ં- સં વની  
202. િવ  હોમીયોપેથી િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - ‘Enhancing the scope of Homoeopathy in Public Health’   
203. હોમીયોપેથીના સં થાપકનુ ંનામ જણાવો -  ડો. ડ રક સે અુલ હનીમેન 
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204. જમર્નીના કયા પ્રિસ  ડૉકટરની જ મ જયતંી િનિમતે િવ  હોમીયોપેથી િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - ડો. ડ રક 
સે અુલ હનીમેન 

205. CCRHનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ કાઉ સલ ફોર રસચ ઈન હોિમયોપેથી   
206. કયા ંઅને ક્યારે આયર્સમાજની થાપના કરવામા ંઆવી હતી – ુબંઈ તથા 10 એિ લ 1875  
207. વષર્-1889મા ંકોણે લાહોરમા ં‘દયાનદં એંગ્લો વૈિદક કોલેજની થાપના કરી હતી - લાલા હંસરાજ 
208. વામી ાનદેં ક્યા ંઅને કયારે ‘કાગંડી ગરુુકુળ’ થા યુ ંહત ુ ં- હર ાર પાસે તથા વષ-1902 
209. ક્રાિંતવીર સરદારિસંહ રાણાનો જ મ િદવસ જણાવો – 10 એિ લ-1870 
210. ક્રાિંતવીર સરદારિસંહ રાણાનુ ંજ મ થળ જણાવો - ૂના લ બડ  રા યના કંથા રયા ગામ  
211. મિહલા ગજુરાતી સાિહ યકાર વષાર્ અડાલજાનો જ મ િદવસ જણાવો - 10 એિ લ 1940  
212. મિહલા ગજુરાતી સાિહ યકાર વષાર્ અડાલજાને તેમની કઈ પ્રથમ નવલકથા માટે સાિહ ય અકાદમી એવોડર્ પ્રા ત થયો 

હતો - “અણસાર”   
213. ગજુરાતી લેિખકા વષાર્ અડાલજાની અણસાર નવલકથા પરથી કઈ િફ મ બની હતી - લેપરોઝી 
214. ગજુરાતી નવલકથાકાર વષાર્ અડાલજાને રણિજતરામ સવુણર્ ચદં્રક ક્યારે મ યો હતો – વષ-2005  
215. સેટઅપ બોક્સ  એક કરતા ંવધ ુકેબલ કે DTH  માટે પોટબલ કરવા માટે TRAI ારા કોને ભલામણ કરવામા ંઆવી છે 

- ચૂના અને સારણ મં ાલય 
216. સેટઅપ બોક્સને સપંણૂર્ પોટબલ બનાવવા માટે ઓપરેટસર્ને નવા ધારા-ધોરણ અપનાવવા કેટલો સમય આપવામા ં

આવશે- 06 માસ 
217. ટીવી દશર્કો બાદ  હવે ટ્રાઇ ારા  અ ય કોના માટે કેવાયસી ફરિજયાત બનાવાયુ ંછે -DTH  સબ ાઇબસૅ 
218. તા તરમા ંIMF ારા 11 સલાહકારોના જૂથમા ં ભારતના કયા પવૂર્ આરબીઆઈ ગવનર્રને અપાયુ ંછે -  ર રુામ રાજન 
219. IMFના  વતર્માન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - ટા લના જોર વો 
220. IMFનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો-ઇ ટરનેશનલ મોનીટર  ફંડ 
221. તા તરમા ંIMF ારા રિચત બહારના 11 સલાહકારોના જૂથનુ ં મખુ્ય કાયર્ જણાવો – કોરોના વાયરસની મહામાર  સામે 

િવ  સામે ઊભા થયેલા સકંટ અને  પ રવતનનો વ ચે નીિતગત ુ ે સલાહ ચૂન કર ુ ં
222. તા તર એિપ્રલ-2020મા ંઇ ડોનેિશયામા ંકયો વાળામખુી પનુઃ સિક્રય થયો છે - અનાક કાકાટાઓ 
223. ઇ ડોનેિશયાની રાજધાની જણાવો- કૉતા 
224. ભારતમા ંપ્રથમવાર લડ લાઝમાથી કોરોના વાયરસની સારવાર માટે  કોના ારા મજૂંરી અપાઈ - ICMR 
225. ભારતમા ં"રા ટ્રીય સરુિક્ષત માત ૃ વ" િદવસ કોની યાદીમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - ક રુબા ગાધંીની જ મ જયતંી  
226. ભારતમા ં"રા ટ્રીય સરુિક્ષત માત ૃ વ" િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 11  એિ લ 
227. ICMR ારા કોરોના વાયરસથી સાજા થયેલા  દદ ઓના લડ લાઝમાથી આ રોગથી પીડાતા  દદ ઓની સારવાર 

માટે કઈ સં થાને ટ્રાયલ માટે મજૂંરી અપાઈ - ચ ા િત ુનાલ આ િુવ ાન તથા ટકનોલો  સં થાન, િત ુવનતં રુમ 
228. ક તરુબા ગાધંીનો જ મ િદવસ જણાવો- 11  એિ લ  
229. ભારતમા ં"રા ટ્રીય સરુિક્ષત માત ૃ વ" િદવસ કયા વષૅથી ઉજવવામા ંઆવે છે - વષૅ 2003 
230. સમાજ સધુારક મહા મા યોિતરાવ લેનો જ મિદવસ જણાવો – 11 એિ લ 1827 
231. ભારતના મહાન સમાજ સધુારક મહા મા યોિતરાવ લેનો જ મ કયા ંથયો હતો- ણેૂ 
232. વષૅ-1888મા ંમુબંઈમા ં યોિતરાવ લેને એક સભામા ંકયુ ંિબરુદ આપવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- મહા મા 
233. ભારત સરકારે એિપ્રલ 2020મા ંકોરાના વાઈરસના દરદીઓ માટે કેટલા દેશોમા ંકઈ દવા િનકાસ કરવાની મજૂંરી 

આપી છે - 13 અને HCQ 
234. HCQનો અથૅ જણાવો- હાઈ ો લોરો વન 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   10 | P a g e  

 

235. બાગં્લાદેશના રા ટ્રિપતા તરીકે ઓળખાતા કયા નેતાની વષૅ 2010મા ંહ યા બદલ તા તરમા ંસેનાના કે ટનને ફાસંી 
અપાઈ - બગંબં  ુશેખ ુ રુ રહમાન 

236. કોરોના વાઈરસથી સાવચેતીના ભાગ પે  ગજુરાતના કયા મખુ્ય શહરેમા ંમા ક ફરિજયાત કરાયો - અમદાવાદ, રુત, 
રાજકોટ અને વડોદરા 

237. -કોરોના વાઈરસથી સાવચેતીના ભાગ પે  ગજુરાતના કયા મખુ્ય ચાર શહરેોમા ંમા ક ફરિજયાત કરાયો છે નુ ં
પાલન ન કરનાર માટે કેટલો દંડ અને સજા જાહરે કરાઈ છે- .5000/- અને 3 વષૅની લ 

238. ગજુરાતમા ં કોરોના સકં્રિમત દરદીને ડોક્ટર કઈ દવાના િમ ણથી સારવાર કરીને સાજા કરી ર ા છે - HCQ, 
હ જ ોમાઈસીન,પેરાિસટામોલ અને ટમી  ૂ

239. એિપ્રલ-2020ના દિક્ષણ એિશયાઈ દેશમા ંકોરાનાની અસર અંગે વ ડ ૅબે કના અહવેાલ મજુબ ચાલ ુનાણાકીય વષૅમા ં
ભારતનો GDP કેટલા ટકા રહવેાનુ ંઅનમુાન કરાયુ ંછે - 1.5 થી 2.8 ટકા 

240. એિપ્રલ-2020ના દિક્ષણ એિશયાઈ દેશોમા ંકોરાનાની અસર અંગે વ ડ ૅબે કના અહવેાલ મજુબ ચાલ ુનાણાકીય વષૅમા ં
આ દેશોમા ંGDP કેટલા ટકા રહવેાનુ ંઅનમુાન કરાયુ ંછે - 1.5 થી 2.8 ટકાથી વ ચે 

241. એિપ્રલ-2020ના દિક્ષણ એિશયાઈ દેશોમા ં GDP ઉપર  કોરાનાની અસર અંગે વ ડ ૅબે કના અહવેાલમા ંકયા કયા 
દેશોનો સમાવેશ કરાયો છે - ભારત, ીલકંા, નેપાળ, તૂાન, માલદ વ, અફઘાિન તાન, બાં લાદશ અને પા ક તાન 

242. એર કવોિલટી ફોર ફાિ ટંગ એ ડ િરસચર્ સં થાના તા તરના અહવેાલ મજુબ ભારતના કયા શહરેોમા ંઅ ટ્રાવાયોલેટ  
િકરણોની અસર વધી છે  ચામડીના કે સર  માટે જવાબદાર છે- અમદાવાદ, ુબંઈ, દ હ  અને ણેૂ 

243. અ ટ્રાવાયલેટ િકરણોના કયા માપદંડ મજુબ જરાય જોખમ ન ગણાય (નો િર ક)  – 0 - 4  
244. અ ટ્રાવાયલેટ િકરણોના કયા માપદંડ અનસુાર કોને ઓ  ંજોખમ (લો િર ક) ગણવામા ંઆવે છે - 4 - 5 
245. અ ટ્રાવાયલેટ િકરણોના કયા માપદંડ અનસુાર મ યમ તરનુ ંજોખમ (િમિડયમ િર ક) ગણવામા ંઆવે છે - પ - 7  
246. અ ટ્રાવાયલેટ િકરણોના કયા માપદંડ અનસુાર ઘણુ ંજોખમ (હાઈિર ક) ગણવામા ંઆવે છે - 7 - 10  
247. અ ટ્રાવાયલેટ િકરણોના હાઈિર ક  માટેનો સાકેંિતક રંગ કયો હોય છે - લાલ (રડ)  
248. અ ટ્રાવાયલેટ િકરણોના હાઈિર ક માટેનો સાકેંિતક ‘રેડ િસગ્નલ'નો અથર્ શુ ંથાય છે - સરકાર લોકોને ઘર બહાર નહ  

નીકળવાની કડક ચૂના આપે 

249. ભારતના મહાન પરુા વિવદ રખાલદાસ બેનરજીનો જ મ િદવસ જણાવો- 12.04.1885 
250. ભારતના મહાન પરુા વિવદ રખાલદાસ બેનરજીએ કઈ બે પ્રાચીન પરુાિ વય સાઈટનુ ંઉ ખનન કયુ ઁહત ુ-ં હડ પા અને 

મોહ જોદરો 
251. ભારતના મહાન પરુા વિવદ રખાલદાસ બેનરજીનો જ મ કયા રા યમા ંથયો હતો- પિ મ બગંાળ  
252. વૈિ ક તરે તેલ ઉ પાદનમા ંઘટાડો કરવા એિપ્રલ-2020મા ંકોની કોની વ ચે સહમિત થઈ છે-ઓપેક દશો અને રિશયા 
253. આગામી મે અને જૂન 2020 દરિમયાન તેલ ઉ પાદનમા ંદૈિનક કેટલા બેરલનો કાપ મકૂવામા ંઆવશે- 97 લાખ બેરલ 
254. આગામી જુલાઈ 2020 પછી તેલ ઉ પાદનમા ંઆ કાપ ઘટાડીને દૈિનક કેટલો કરાશે - 80 લાખ બેરલ 
255. કોરોનાના કારણે ડ ઓઈલની વૈિ ક સ લાયમા ંલગભગ કેટલા ટકા ટલો ઘટાડો ન ધાશે - 20 % 
256. વૈિ ક તરે તેલ ઉ પાદન ઘટાડવાનો િનણર્ય કયા ંસધુી ચાલ ુરાખવામા ંઆવશે- વષૅ 2020 
257. OPECનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ઓગનાઇઝેશન ઓફ ધ પે ો લયમ એ સપો ટગ ક ઝ  
258. OPECનુ ં થાપના વષૅ જણાવો - 14.09.1965 ( ળૂ-1960) 
259. OPECનુ ંવતૅમાન વડુમથક જણાવો - િવયાના- ઓ યા 
260. OPECના કુલ સ ય દેશો જણાવો-13 
261. દુઃખદ  જિલયાવંાલા બાગ હ યાકાડંની તારીખ જણાવો - 13.04.1919 
262. વષૅ 2020મા ંજિલયાવંાલા બાગ હ યાકાડંની કેટલામી વરસી છે- 101 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   11 | P a g e  

 

263. ADBએ કોરોના સામે લડતા દિક્ષણ એિશયન દેશોને આપવાની નાણાકીય સહાયમા ં કેટલો વધારો કય  -13.05 
બલયન ડૉલર 

264. ADB ારા કોરોના સામે લડતા દિક્ષણ એિશયન દેશોને હવે  કુલ કેટલી નાણાકીય સહાયમા ંકરવામા ંઆવશે- 20 
બલયન ડૉલર 

265. જિલયાવંાલા બાગ કયા શહરે-રા યમા ંઆવેલો છે- અ તૃસર,પં બ  
266.  દરદી કોરોનાથી સાજા થયા હોય અને તમેના લોહીમા ંરહલેા લાઝમાને અલગ તારવીને કોરોનાથી િપડાતા દરદીમા ં

ઈ ક્ટ કરવામા ંઆવે તેને કઈ થરેપી કહવેાય છે ને તા તરમા ંસફળતા મળી છે - કો વાલેસે ટ લાઝમા થેરપી  
267. ભારતમા ંકોરોના વાયરસને હરાવવા આગામી કઈ તારીખ સધુી લૉકડાઉન લબંાવાયુ-ં 03 મે 2020 (19 દવસ) 
268. ભારતમા ંકોરોના વાયરસને હરાવવા વડાપ્રધાન ી ારા દેશના લોકોને કયા મતં્રનુ ંઅવ ય પાલન કરવા કય  છે -  

સ તપદ  મં - સાત પગલા 
269. લૉકડાઉન દરિમયાન ભારતના વડાપ્રધાન ારા રા ટ્ર જોગ સદેંશમા ંકહવેામા ંઆવેલ "વય ંરા ટ્ર જાગ્રયામ"નો અથર્ 

જણાવો - "આવો આપણે રા ને જગાડ ને તેની રુ ા કર એ" 
270. ભારતમા ંકોરોના વાયરસને હરાવવા માટેના લૉકડાઉનના પ્રથમ બે તબક્કા કેટલા િદવસના હતા - 21 અને 19 દવસ 
271. કાયદો- યવ થા જાળવવાના હતેથુી અમદાવાદના કોરોના વાયરસથી કયા સૌથી વધ ુપ્રભાિવત  િવ તારમા ંતા.15 

એિપ્રલથી  કરફ  ુલાદવામા ંઆ યો- કોટ િવ તાર અને દાણીલીમડા 
272. તા તરમા ંICMR ારા ચામાચીિડયામાથંી વધ ુએક નવો વાયરસ શોધાયો- બેટ કોરોના 
273. તા તરમા ંICMR ારા ચામાચીિડયાની કઈ બ ેપ્રજાિતઓમાથંી "બેટ કોરોના" નવો વાયરસ શોધો- ોપસ અને રાઉ ટસ  
274. ICMR ારા કરાયેલી પ ટતા મજુબ નવા શોધાયેલા  બેટ કોરોના વાયરસને વતર્માન કયા વાયરસ સાથે કોઈ જોડાણ 

નથી- COVID-19 
275. તા તરમા ં ICMR ારા નવા શોધાયેલા બેટ કોરોના  માટે કયા રા યોમાથંી  લેવામા ંઆવેલ ચામાચીિડયાના નમનૂા  

પોિઝિટવ મ યા હતા -  કરળ, હમાચલ દશ, ુ ુ ચેર   અને તિમલના ુ 
276. કોરોના સકં્રિમત દદ ઓને સરુિક્ષત હવા યાત્રા માટે  ભારતીય નૌકાદળ ારા કયુ ંનવુ ંપોડ િવકસાવવામા ંઆ યુ ં - 

"એર ઈવા એુશન પોડ" 
277. "એર ઈવા એુશન પોડ" ભારતીય નેવીના કયા કમા ડ ારા િવકસાવવામા ંઆ યુ ંછે - દ ણ કમા ડ- કોચી(કરળ) 
278. તા તરના એિપ્રલ-2020ના IMF અને વ ડર્ બેંકના  ઇકોનોિમક આઉટલકૂ અહવેાલ મજુબ વષર્ 2020-21મા ં  ભારત 

અને ચીનનો િવકાસ દર કેટલા ટકા રહવેાનો  અંદાજ છે - 1.9 % અને 1.3 % 
279. એિપ્રલ 2020મા ંદેશનુ ંપ્રથમ "કોરોના કેર સે ટર" કયા ંકાયર્રત કરાયુ ં- સમરસ હો ટલ, અમદાવાદ 
280. દેશના પ્રથમ "કોરોના કેર સે ટર"ની સારવાર ક્ષમતા જણાવો - 2000 દરદ  
281. બધંારણના ઘડવૈયા, ભારતર ન ડોક્ટર બાબા સાહબે આંબેડકરની જ મ જયતંી જણાવો - 14 એિ લ 
282. ડોક્ટર બાબા સાહબે આંબેડકરની વષૅ 2020મા ં કેટલામી જ મ જયતંી ઉજવાઇ - 129મી  
283. ભારતમા ંકોરોના વાયરસ સામે લડવા અમલી બનાવેલ લૉકડાઉનમા ંકે દ્ર સરકાર ારા તા.20 એિપ્રલથી કેટલા મખુ્ય 

સેક્ટરોમા ંઆંિશક ટછાટ આપવામા ંઆવી - 12 સે ટર 
284. િવ મા ંઘઉં ઉ પાદનમા ંપ્રથમ અને બીજા ક્રમનો દેશ જણાવો- ચીન અને ભારત 
285. ભારતમા ંઆ વષેર્  કેટલા કરોડ ટન ઘઉંનુ ંઉ પાદન થવાનો અંદાજ છે - 10.62 કરોડ ટન 
286. ભારતમા ંઘઉંનુ ંઉ પાદન કરતા ટોચના પાચં રા યોના નામ જણાવો - ઉ ર દશ, પં બ, હ રયાણા, મ ય દશ 

અને રાજ થાન 
287. તા તર એિપ્રલ-2020મા ંગજુરાતી રંગભિૂમ અને  ચલિચત્રના કયા અિભનેત્રીનુ ંઅમદાવાદ ખાતે 86 વષેર્ િનધન 

થયુ-ં ી પ લવીબેન મહતા  
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288. ગજુરાતી ચલિચત્રના અિભનેત્રી ી પ લવીબેન મહતેાને કઈ િફ મ માટે િશકાગો આંતરરા ટ્રીય િફ મ ફેિ ટવલમા ં ે ઠ 
અિભનેત્રીનો એવોડર્ મ યો હતો- કં ુ 

289. કોરોના મહામારી સામે લડવા સમગ્ર દેશમા ંમા ક પહરેવાનુ ંફરિજયાત કરતી માગર્દિશર્કા કયા મતં્રાલય ારા જાહરે 
કરાઈ - હૃ મં ાલય 

290. કોરોનાની મહામારી સામે યએુસ અથર્તતં્રને પનુઃ જીવતં બનાવવા  પ્રમખુ ડોના ડ ટ્ર પના  ારા  પસદં કરવામા ં
આવેલા િવિવધ પુમાનંા 200 મહાનભુાવમા ં કયા કયા 06 મળૂ ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે -  ટકનોલો  પુ-
ુદંર િપચાઈ-google, સ યા નાડલા-  માઈ ોસો ટ, અરિવદ ૃ ણ-IBM, સજંય મેહરો ા- micron, િવિનમાણ પુમા-ં

એન. ખુજ  તેમજ  ફાઇના સયલ પૂમા-ં  અજય બગંા- મા ટર કાડ 
291. કોરોનાની મહામારી સામે યએુસ અથર્તતં્રને પનુઃ જીવતં બનાવવા  પ્રમખુ ડોના ડ ટ્ર પ  ારા  કયા પુની રચના 

કરાઈ - " ેટ અમે રકન  ઇકોનોિમક  રવાઇવલ  ઇ ડ   પુ" 
292. તા તર એિપ્રલ-2020મા ં ગજુરાતના કયા જૂની પેઢીના ગાયક અને રાવણ હ થાના િસ હ ત લોક કલાકારનુ ં

અવસાન થયુ ં- બા ભુાઈ બારોટ 
293. રાવણહ થાના િસ હ ત લોક કલાકાર બાબભુાઈ બારોટનુ ંવતન જણાવો-  વાકંાનેર( મોરબી) 
294. ગજુરાતમા ંરણપ્રદેશનુ ંલોકગીત અને મહમેાનગિતનુ ંઉદાહરણ આપતુ ં"ઓંિટયો (ઊંટીયો) ધીમો હાકં.......અમે ઓરડા 

આપીશુ.ં..." કોના ારા ગવાયુ ંહત ુ ં- બા ભુાઈ બારોટ   
295. WHOના માપદંડ મજુબ ભારતમા ંસૌપ્રથમ N-99 મા કનુ ંકાપડ  કઈ સં થા ારા તૈયાર કરાયુ ં- ATIRA 
296. ATIRA ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ N-99 મા કના કાપડની ગાળણ ક્ષમતા કેટલા ટકા છે- 99.99% 
297. N-95 મા કની ગાળણ ક્ષમતા કેટલા ટકા છે - 95% 
298. ATIRA સાથે અ ય કઈ સં થા મળીને લગભગ 100% ગાળણ ક્ષમતા ધરાવતા મા ક તૈયાર કરવામા ંઆવશે - DRDO  
299. નવીન N99 મા ક કેટલા સરુિક્ષત લેયર ધરાવ ેછે- 05 
300. નવીન N99 મા કનુ ં કાચુ ંમટીરીયલ  કયા દેશ ારા િવનામ ૂ યે અપાયુ ંછે - જમની 
301. નવીન N99 મા કનુ ંિફ ટર લેયર શાનુ ંબનેલુ ંછે - કોટડ ફાયબર 
302. કોરોનાની દવા તૈયાર કરવા માટે મહ વનુ ં"િજનોમ િસકવ સ" તા તરમા ંકઈ સં થા ારા તૈયાર કરાયુ ં-  જુરાત 

બાયોટકનોલો કલ રસચ સે ટર  
303. N99  મા ક તૈયાર કરવા માટે કયા પ્રકારનુ ંનાયલોન િફ ટરના ઉ પાદનમા ંવાપરવામા ંઆવે છે–પો લએમાઈડ-06 
304. ATIRAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - અમદાવાદ ટ સટાઇ સ ઇ ડ યલ રસચ એસોિસએશન 
305. દરેક સજીવના શરીરની અંદર કયા બે અિતસ ૂ મ ત વો રહલેા હોય છે- DNA અને RNA 
306. માનવ શરીરમા ંરહલેી કેટલી ક્રમબ  માિહતી ઓળખવામા ંસશંોધકો સફળ થયા છે તેને કયા નામ ેઓળખાય છે - 

" જનોમ િસકવ સ" 
307. IMFના તા તરના અહવેાલ મજુબ કોરોના મહામારીના કારણે એિશયાનો વષર્ 2020મા ંગ્રોથ રેટ કેટલા ટકા રહવેાનુ ં

અનમુાન છે - 0% 
308. કોરોના મહામારીના કારણે  BCCI ારા તા તરમા ંકઈ બે ટુનાર્મે ટ મલુતવી રાખવામા ંઆવી છે - IPL અને T-20 
309. તા તરમા ંભારતીય મિહલા િક્રકેટ ટીમે વષર્ -2021મા યોજનાર કયા વ ડર્ કપ માટે ક્વોિલફાઈ કયુર્ં છે- ICC  િવમે સ 

કટ વ ડ કપ-2021 
310. ICC િવમે સ િક્રકેટ વ ડર્ કપ-2021 કયા દેશમા ંયોજાશે - ઝૂીલે ડ  
311. િવ ની પ્રથમ ઈ ટરનેશનલ વ યુર્અલ શિૂટંગ ચેિ પયનિશપ-2020  ક્યારે યોજાઇ - એિ લ-2020 
312. િવ ની પ્રથમ ઈ ટરનેશનલ વ યુર્અલ શિૂટંગ ચેિ પયનિશપ-2020મા ંભારત સિહત કેટલા દેશોએ ભાગ લીધો - 07 
313. ગજુરાત સરકારે કયા રોગના દદ ઓને િવનામ ૂ યે સારવાર આપવાનો િનણર્ય કય  છે - કોરોના વાયરસ 
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314. ગજુરાત સરકાર કોરોનાના દદ ઓને િવનામ ૂ યે સારવાર આપવા િજ લાની ખાનગી હોિ પટલો સાથે  કેટલા મિહનાનો 
કરાર કરીને કેટલી રકમ એડવા સ સારવાર પેટે આપશે- 2 માસ અને . 15/- લાખ 

315. કે દ્ર સરકાર ારા વષર્ 2020-21મા ં ભારતમા ંઅનાજ ઉ પાદનો લ યાકં કેટલો નક્કી કરાયો છે - 29.83 કરોડ ટન 
316. કે દ્ર સરકાર ારા વષર્ 2020-21મા ંભારતમા ંઅનાજ ઉ પાદનો લ યાકં ચાલ ુપાક વષૅ કરતા ં કેટલા ટકા વધ ુનક્કી 

કરાયો છે - 2% 
317. વતમૅાન કે દ્રીય કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- નર િસહ તોમર 
318. ભારતીય રેલવેનો થાપના િદવસ જણાવો - 16 એિ લ 1853 
319. ભારતીય રેલવેનો કેટલામો થાપના િદવસ 2020મા ંમનાવવામા ંઆ યો - 167મો 
320. ગજુરાતના સાિહ યકાર ઝીણાભાઇ રતનજી દેસાઈનો જ મ િદવસ જણાવો- 16 એિ લ 1903 
321. ગજુરાતના સાિહ યકાર ઝીણાભાઇ દેસાઈનુ ંઉપનામ જણાવો - " નેહર મ" 
322. ભારતીય  અથર્તતં્રને વેગ આપવા  એિપ્રલ 2020મા ં આરબીઆઈ ારા કેટલા લાખ કરોડનુ ંબીજુ COVID-19  પેકેજ 

જાહરે કયુર્ં- .1 લાખ કરોડ 
323. ભારતીય અથર્તતં્રને વેગ આપવા  એિપ્રલ 2020મા ં  આરબીઆઈ ારા  જાહરે કરાયેલા બીજુ COVID-19  પેકેજમા ં

કોને કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી - TLTRO- .50,000 કરોડ   NABARD- . 25,000 કરોડ, SIDBI- .15,000 
કરોડ અને NHB- .10,000 કરોડ 

324. એિપ્રલ 2020 આરબીઆઈ ારા RRRમા ંકેટલા બેઝીસ પોઈ ટનો ઘટાડો કરાયો અને હાલ RRR  કેટલા ટકા છે- 25 
અને 3.75% 

325. આરબીઆઈ ારા  રા યોની WMA  િલિમટમા ંકેટલા ટકા સધુીનો વધારો કરાયો- 60% 
326. આરબીઆઈ ારા કોમિશર્યલ બે કોનો liquidity coverage ratio 80 ટકાથી વધારીને કેટલો કરાયો - 100% 
327. TLTROનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટાગટડ લ ગ ટમ રપો ઓપરશન 
328. NBFCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  નોન-બે કગ ફાયના સઅલ કંપની 
329. MFIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  માઈ ો ફાયના સ ઈ ટટ ટૂ  
330. NHBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ હાઉિસગ બક  
331. NPAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  નોન-પફ િમગ એસેટ  
332. NABARDનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  નેશનલ બક ફોર એ ીક ચર એ ડ રલ ડવલપમે ટ 
333. SIDBIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  મૉલ ઈ ડ ઝ ડવલપમે ટ બક ઓફ ઓફ ઈ ડયા 
334. WMAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- વેઝ એ ડ મી સ એડવા સ  
335. RNAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  રબો ૂ લક એિસડ  
336. DNAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ડઓ સ રબો ૂ લક એિસડ 
337. i-Createનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ઇ ટરનેશનલ સે ટર ફોર િ યોર એ ડ ટકનોલો   
338. RBIના વતર્માન ગવનર્રનુ ંનામ જણાવો - શ તકા ત દાસ 
339. RBIનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - ુબંઈ 
340. ગજુરાતમા ંકઈ સં થા ારા માત્ર 10 િમિનટમા ંચીજવ તઓુને 100 ટકા જતંમુકુ્ત કરત ુ ંઉપકરણ તયૈાર કરાયુ-ં i-Create 
341. કોરોના મહામારીના સમયે દેશના ખેડૂતોને કૃિષ ઉ પાદનોના પિરવહનમા ંસરળતા રહ ે તે માટે  તા તરમા ં કે દ્ર 

સરકાર ારા કઈ એપ લો ચ કરાઈ-  કસાન રથ મોબાઇલ એપ 
342. કોરોના વાયરસની તપાસ માટે એક સાથે પાચં યિક્તના નમનૂા લઈને  તે તમામને િમક્સ કરીને તપાસ કરવાની 

પ િત કયા નામે ઓળખાય છે- લુ ટ ટગ પ િત 
343. કોરોના વાયરસના શોધક જૂન અ મેડાનો દેશ જણાવો -  કોટલે ડ 
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344. ગજુરાતમા ં  શ  કરવામા ંઆવનાર  કોરોના વાયરસ અંગેની "પલુ ટેિ ટંગ પ િત" મળૂ કયા રા યમા ં  સૌપ્રથમ 
ઉપયોગમા ંલેવાઈ છે - ઉ ર દશ 

345. કોરોના વાયરસનો  ચેપ લાગ્યો હોય પરંત ુએના િચ હો ન દેખાતા હોય તેવા દદ ને તબીબી ભાષામા ંશુ ંકહવેામા ં
આવે છે- એિસ ટોમે ટક દરદ  

346. ગજુરાતમા ં કોરોના વાયરસનો ભોગ બનેલ "એિસ ટોમેિટક દરદી" માટે કઈ પ િતથી તપાસ કરવામા ંઆવશે -  
રિપડ લડ ટ ટ 

347. સમગ્ર િવ મા ંસૌપ્રથમ  કયા વષેર્ અને કયા  મિહલા િવજ્ઞાની ારા કોરોના વાયરસની ઓળખ કરવામા ંઆવી હતી -  
વષ 1964  અને  ૂન અ મેડા 

348. ભારતમા ંલોક આંદોલનના પહલેા શહીદનુ ંનામ અને વતન રા ય જણાવો - ધીરન ચ ામલાઇ અને પિ મ તાિમલના ુ 
349. ભારતમા ંલોક આંદોલનના પહલેા શહીદ ધીરન િચ ામલાઇનો જ મિદવસ જણાવો-17  એિ લ 1757 
350. અ  સરુક્ષા ધારા હઠેળ ગજુરાત સરકાર રા યના 66 લાખ બીપીએલ કાડર્ ધારકોના  બેંક ખાતામા ંકેટલી રકમ જમા 

કરાવશે- .1000/- 
351. પ્રધાનમતં્રી  ગરીબ ક યાણ યોજના હઠેળ કે દ્ર સરકાર એિપ્રલ, મે અને જૂન-2020 એમ ત્રણ મિહના માટે  

કમર્ચારીઓના પ્રોિવડ ટ ફંડ ખાતામા ંતેના માિસક વેતનના  કેટલા ટકા રકમ જમા કરાવશે - 24% 
352. એિપ્રલ 2020મા ં ભારત સરકારે તકવાદી અિધગ્રહણ પર િનયતં્રણ રોકવા માટે વતર્માન એફડીઆઇના િનયમોમા ંકયા 

મહ વના ફેરફાર કયાર્ -  દશોની સરહદ ભારત સાથે સકંળાયેલી હશે તેવા દશોના  રોકાણકારો ભારત સરકારની 
મં ૂર  િવના ભારત સરકારની મં ૂર  િવના રોકાણ કર  શકશે નહ . 

353. FDIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફોરન ડાયર ટ ઇ વે ટમે ટ 
354. ભારતમા ંકોરોનાના ટે ટ માટે વૈજ્ઞાિનકો ારા શોધાયેલ પેપર બેઝડ ટે ટ િ ટ્રપને કયુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે - Feluda 
355. િમનીટોમા ંકોરોના વાયરસ ટે ટનુ ંપિરણામ આપતી પેપર બેઝડ ટે ટ િ ટ્રપ-"Feluda"કઈ સં થા ારા તૈયાર કરાઈ છે- IGIB 
356. "Feluda"તૈયાર કરનાર IGIB સં થાનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ટટ ટૂ ઓફ જનોિમ સ એ ડ ઇ ટગે ટવ બાયોલો  
357. િમનીટોમા ંકોરોના વાયરસ ટે ટનુ ંપિરણામ આપતી પેપર બેઝડ ટે ટ િ ટ્રપ-"Feluda" ારા ટે ટ કરાવવાનો અંદાજીત 

ખચર્ કેટલો થાય છે - .500/- 
358. િમનીટોમા ંકોરોના વાયરસ ટે ટનુ ંપિરણામ આપતી પેપર બેઝડ ટે ટ િ ટ્રપ-"Feluda" કઈ ટેકનોલોજી આધારે તૈયાર 

કરવામા ંઆવી છે - CRISPR 
359. "Feluda" કીટનો અથર્ જણાવો-ભારતના મહાન ફ મ િનમાતા સ ય ત રના"કા પિનક સૂ" ુ ંનામ 
360. ભારતમા ંસૌપ્રથમ કોરોના દરદી ઉપર સામે " લાઝમા થેરાપી"થીસારવાર કઈ હોિ પટલમા ંશ  કરાઈ - સરદાર 

વ લભભાઈ પટલ(SVP), અમદાવાદ 
361. કે દ્ર સરકારની કઈ સં થા ારા સમગ્ર દેશમા ં સૌપ્રથમ ગજુરાતમા ં કોરોનાના દદ ઓ ઉપર લાઝમા થેરાપીથી 

સારવારની મજૂંરી અપાઈ - ICMR 
362. કોરોના વાયરસથી મકુ્ત અમદાવાદની કઈ દીકરીએ દેશની પ્રથમ લાઝમા ડોનર તરીકેનુ ંગૌરવ પ્રા ત કયુર્ં - િૃત ઠ ર 
363. યનુાઇટેડ નેશ સ યિુનવિસર્ટીના એિપ્રલ 2020ના અહવેાલ મજુબ  કોરોનાની િ થિતના કારણે  ભારતમા ંવધ ુ કેટલા 

લોકો ગરીબીમા ં ધકેલાશે છે - 10.4 કરોડ 
364. િવ  બે કના માપદંડ અનસુાર ભારતમા ંહાલ એિપ્રલ-2020ની િ થિતએ આશરે કેટલા લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવે છે 

- 81.2  કરોડ 
365. િવ  બેંક ારા નક્કી કરેલા માપદંડ મજુબ ભારતમા ં પ્રિત િદવસ કેટલા ડોલર- િપયાથી ઓછા કમાનાર લોકોને 

ગરીબી રેખા નીચે  ગણવામા ંઆવે છે - 3.2$  અથવા .243/- 
366. ભારતની એકમાત્ર હિેરટેજ િસટી જણાવો - અમદાવાદ 
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367. િવ  બેંક ારા ગરીબ દેશો માટે ગરીબીના માપદંડ પ્રમાણે પ્રિત િદવસ કેટલી આવક નક્કી કરવામા ંઆવી છે - 1.9$ 
અથવા .145/- 

368. ભારત ારા કોરોના સકંટ સામે િવ ના દેશોની કરેલી  દવાની મદદ બદલ આભાર માટે કયા દેશ ારા મેટરહોનૅ અને 
ઝેરમટ પવર્ત ઉપર 1000 મીટરનો િડિજટલ  િતરંગો લહરેા યો હતો - વ ઝલ ડ 

369. વ ડર્ હિેરટેજ ડે ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે- 18 એિ લ 
370. વ ડર્ હિેરટેજ ડે-2020ની થીમ જણાવો - "શેર ્ ક ચર, શેર ્ હ રટજ, શેર ્ ર પો સ બલટ " 
371. ભારતર ન, મહિષઁ ધો ડુ ંકેશવ કવેર્નો જ મિદવસ જણાવો - 18.04.1858 
372. ભારતર ન, મહિષઁ ધો ડુ ંકેશવ કવેર્નો જ મ કયા ં રા યમા ંથયો હતો - કાકંણ, મહારા  
373. કોરોનાની તપાસ માટેના RTPCRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - રવસ ા સ શન પો લમરઝ ચેઈન રએ શન 
374. કોરોના વાયરસમા ં લોહીના નમનૂા આધાિરત ટે ટ કરવામા ં આવે છે તેને કયા નામે ઓળખવામા ં આવે છે -  

એ ટબૉડ  રિપડ ટ ટ 
375. હોટ પોટ એિરયામા ં મોટેભાગે પોિઝિટવ દદ ઓમા ં હવે  તાવ, ઉધરસ કે કોરોનાના કોઇ લક્ષણો હોતા નથી તેને 

મેિડકલની પિરભાષામા ંશુ ંકહવેામા ંઆવે છે - એ િસમટો સ 
376. કોઈ એક કોરોનાગ્ર ત યિક્ત  એકથી વધ ુ િવ તારમા ં ફરીને અનેક યિક્તને ચેપ ફેલાવે છે તેને  કયા નામે  

ઓળખવામા ંઆવે છે - પુર ેડર 
377. એિપ્રલ 2020મા ંજ COVID-19ને પરા ત કરનાર દેશનુ ંપ્રથમ રા ય જણાવો- ગોવા 
378. ગોવાના વતૅમાન CMનુ ંનામ જણાવો - મોદ સાવતં 
379. આરબીઆઈ ારા તા તરમા ંકેટલા િપયાનો નવો િસક્કો તૈયાર કરાયો છે - . 20/- 
380. આરબીઆઈ ારા તા તરમા ં તૈયાર કરવામા ંઆવેલ  .20/-ના નવા િસક્કામા ંકેટલા ખણૂા રાખવામા ંઆ યા છે - 

12(વજન- 8.54 ામ) 
381. આરબીઆઈ ારા તા તરમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ  .20/-ના નવા િસક્કાના મખુ્ય ભાગમા ંકોનુ ંિચત્ર દશાર્વવામા ં

આ યુ ંછે - અનાજ( ૃિષ ધાન દશની ઓળખ) 
382. આરબીઆઈ ારા તા તરમા ંતૈયાર કરવામા ંઆવેલ  .20/-ના નવા  િસક્કામા ંકઈ કઈ ટંકશાળામા ંતૈયાર કરવામા ં

આ યા છે - ુબંઈ, કોલક ા, નોઈડા અને હદરાબાદ 
383. િવ  વારસા િદવસ-18 એિપ્રલ-2020ના રોજ ભારત સરકારના સાં કૃિતક મતં્રાલય ારા કેટલી કલાઓની યાદી જાહરે 

કરી – 101 
384. ભારત સરકારના સાં કૃિતક મતં્રાલય ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ 101 કલાઓની યાદીમા ંગજુરાતની કઈ કઈ 

કલાઓનો સમાવેશ કરાયો છે- 1).પાટણ ુ ંપટો ં 2).સખેંડા ુ ંલાકડા ુ ંકામ- ફિનચર 3).રાઠવા ુ ંઘેર-આદવાસી લોક ૃ ય  
385. કોરોના મકુ્ત દેશનુ ંબીજુ ંઅને ત્રીજુ ંરા ય જણાવો - અ ણાચલ દશ અને મણ રુ 
386. મિણપરુના વતૅમાન CMનુ ંનામ જણાવો- ી બરનિસહ 
387. તા તરમા ંઉ રપ્રદેશના મખુ્યમતં્રી ી યોગી આિદ યનાથના િપતા ીનુ ં89 વષૅની વયે કયા ંઅવસાન થયુ-ં AIIMS - 

નવી દ હ  
388. ઉ રપ્રદેશના મખુ્યમતં્રી ી યોગી આિદ યનાથના િપતા ીનુ ંનામ જણાવો- આનદં િસહ બ ટ 
389. ઉ રપ્રદેશના મખુ્યમતં્રી ી યોગી આિદ યનાથના િપતા ીનો જ મ કયા ંથયો હતો- પં રૂ, ગઢવાલ (ઉ રાખડં) 
390. િવ  પ્રિસ  કાટૂર્ન સ કનુ ંનામ જણાવો મનુ ંએિપ્રલ 2020મા ંઅવસાન થયુ-ં જન ડાઈચ 
391. "ટોમ એ ડ રી" કાટૂર્ન પાત્રોના સ કનુ ંનામ જણાવો - જન ડાઈચ 
392. િવ  પ્રિસ  કાટૂર્ન સ ક િજન ડાઈચની કઈ કાટૂર્ન િફ મને ઓ કાર એવોડર્ મ યો હતો- નેુરો 
393. િવ  પ્રિસ  કાટૂર્ન સ ક િજન ડાઈચનુ ંતા તરમા ંકયા ંઅવસાન થયુ-ં ાગ(ઝેક રપ લક) 
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394. િવ  પ્રિસ  કાટૂર્ન સ ક િજન ડાઈચ અગાઉ કયા ંકે્ષતે્ર કાયૅરત હતા- સેના, ઉ ર  અમે રકા 
395. "ટોમ એ ડ રી" કયા બે પ્રાણીઓની જોડી છે- બલાડ  અને દર 
396. ભારતમા ંસૌપ્રથમ કોરોનાના બે દરદી ઉપર લાઝમા થેરાપી ારા સારવારનો પ્રારંભ કઈ હોિ પટલમા ંથયો- SVP- 

અમદાવાદ 
397. કે દ્ર સરકાર ારા દેશમા ંસૌપ્રથમ " લાઝમા િરસચર્ સે ટર" શ  કરવાની મજૂંરી કઈ હોિ પટલની અપાઇ- SVP- 

અમદાવાદ 
398. ભારતમા ં"નાગિરક સેવા િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે- 21 એિ લ 
399. ભારતની મખુ્ય નાગિરક સેવાના નામ જણાવો – IAS, IPS, IFS 
400. ભારતની મખુ્ય નાગિરક સેવાના સદંભર્મા ંIASનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ભારતીય વહ વટ  સેવા  
401. ભારતની મખુ્ય નાગિરક સેવાના સદંભર્મા ંIPSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ભારતીય પોલીસ સેવા  
402. ભારતની મખુ્ય નાગિરક સેવાના સદંભર્મા ંIFSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-ભારતીય િવદશ સેવા અને ભારતીય વન સેવા 
403. ગજુરાતમા ં"સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાન"નો 20 એિપ્રલથી કયા તબક્કાનો પ્રારંભ થયો - ી  
404. ગજુરાતમા ં"સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાન"નો સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો - વષ 2018 
405. ગજુરાતમા ં"સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાન"નો સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયા થળેથી કોના હ તે કરવામા ંઆ યો હતો – 

ભ ચ જ લાના કોસમડ  ગામેથી અને ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 
406. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાન-2020 ત્રીજા તબક્કાનો સમયગાળો દશાર્વો - તા. 20.04.2020થી 10.06.2020 
407. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાન-2020મા ંત્રીજા તબક્કામા ંકેટલા કરોડનો ખચર્ કરાશે - . 414 કરોડ 
408. "સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાન-2020"મા ંત્રીજા તબક્કામા ંજળસચંયના અંદા  કેટલાક કામો કરવામા ંઆવશે - 

14,694 
409. BCAના નવા કોચ તરીકે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી - વૂ કટર ડવ વોટમોર 
410. ડેવ વોટમોર  કયા દેશના વતની છે -  ઓ લયા 
411. BCAના નવા કોચ તરીકે પવૂર્ િક્રકેટર ડેવ વોટમોરની  કેટલા વષર્ માટે પસદંગી કરવામા ંઆવી- બે વષૅ 
412. િક્રકેટ સદંભર્મા ંBCAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બરોડા કટ એસોિસયેશન 
413. ગજુરાતમા ં કયા કયા િક્રકેટ એસોિસએશન આવેલા છે -  જુરાત કટ એસોિસયેશન-અમદાવાદ, બરોડા કટ 

એસોિસયેશન-વડોદરા અને સૌરા  કટ એસોિસએશન -રાજકોટ 
414. કોરોના સામે લડતા ફ્ર ટ વોિરયસર્ના અવસાન િક સામા ંદેશમા ંસૌપ્રથમવાર કઈ રા ય સરકાર ારા શહીદનો દર જો 

આપવાની જાહરેાત કરાઈ - ઓડશા 
415. કોરોના સામે લડતા ફ્ર ટ વોિરયસર્ના અવસાન િક સામા ંદેશમા ંસૌપ્રથમવાર  કઈ રા ય સરકાર ારા  તેમની િનવિૃ  

સધુી પિરવારને પરૂો પગાર અને .50 લાખ આપવાની જાહરેાત કરાઇ છે -  ઓડશા 
416. ઓિડશાના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - નવીન પટનાયક 
417. પ્રથમ ગજુરાતી નવલકથાકારનુ ંનામ જણાવો -  નદંશકંર મહતા 
418. નદંશકંર મહતેાનો જ મ િદવસ જણાવો- 21 એિ લ 1835 
419. પ્રથમ ગજુરાતી નવલકથાકાર  ી નદંશકંર મહતેાનો જ મ  કયા શહરેમા ંથયો હતો- રુત   
420. ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથાનુ ંનામ જણાવો – કરણઘેલો  
421. ગજુરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા કરણઘેલાની રચના કયારે કરવામા ંઆવી હતી – વષ-1966  
422. દેશમા ંઆરોગ્ય કમીર્ઓની સરુક્ષા માટે તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કેટલા વષર્ જૂના એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ -

1897મા ં સધુારો કરાયો- 123 વષૅ 
423. મગંળ ઉપર  કરોડો વષર્ સધુી જીવન હોવાના નક્કર સકેંત તા તરની કઈ એક શોધ ઉપરથી કહી શકાય- કાબ િનક િમ ણ 
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424. દેશમા ંઆરોગ્ય કમીર્ઓની સરુક્ષા માટે તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ં  સધુારો 
કરાયો તેમા ંકયા કયા આરોગ્ય કમીર્ને સરંક્ષણ મળશે- ડો ટર, નસ, પેરામે ડકલ કમચાર ઓ  અને આશા વકર વગેર 

425. એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ં કરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્ય કમીર્ઓ ઉપરના હમુલાના િક સામા ં
કેટલા િદવસમા ંતપાસ પરૂી કરવાની રહશેે- 30 દવસ 

426. -એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ંકરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્ય કમીર્ઓ ઉપરના હમુલાના િક સામા ં
તપાસ પરૂી કરીને  કેટલા સમયમા ં ચકુાદો આપી દેવાનો રહશેે- 1 વષૅ 

427. એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ં કરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્ય કમીર્ઓ ઉપરના સામા ય પ્રકારના 
હમુલાના િક સામા ંકેટલી સજા નક્કી કરવામા ંઆવી છે - 3 માસ થી 5 વષૅની કદ 

428. એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ં કરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્ય કમીર્ઓ ઉપરના સામા ય પ્રકારના 
હમુલાના િક સામા ંકેટલી દંડની જોગવાઈ  કરવામા ંઆવી છે - . 50,000 થી . 2 લાખ ધુી 

429. એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ંકરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્યકમીર્ઓ ઉપરના ગભંીર પ્રકારની ઈજા 
સાથેના હુમલાના િક સામા ંકેટલી સજાની જોગવાઈ  કરવામા ંઆવી છે - 6 માસથી 7 વષૅ 

430. એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ંકરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્ય કમીર્ઓ ઉપરના ગભંીર પ્રકારની ઈજા 
સાથેના હુમલાના િક સામા ંકેટલી દંડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - . 1 લાખથી . 5 લાખ ધુી 

431. એિપડેિમક િડસીઝ એક્ટ-1897મા ંતા તરમા ં કરાયેલા સધુારો મજુબ આરોગ્ય કમીર્ઓ ઉપરના હમુલાના િક સામા ં
સપંિ ને નકુસાન થાય તો કેટલી દંડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - બ ર ૂ ય કરતા ંબમણી રકમ 

432. કોરોના મહામારી સામે લડતા આરોગ્ય કમીર્ઓની પરુતી સરુક્ષા માટે કે દ્ર સરકાર ારા િજ લા કક્ષાએ 24 કલાક માટે 
કયા અિધકારીની િનમણકૂ કરવા આદેશ કરાયા છે - નોડલ ઓફસર 

433. નાસાના કયા ંરોવર ારા એિપ્રલ-2020મા ંમગંળની માટીમાથંી કાબ િનક િમ ણ શોધાયુ ં- ૂરયોિસટ  રોવર 
434. નાસાના રોવર ારા એિપ્રલ-2020મા ંમગંળની માટીમાથંી કાબ િનક િમ ણ શોધાયુ ંતેન ુ ંનામ જણાવો - થાયોફ સ 
435. NASAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ એરોનો ટ સ એ ડ પેસ રસચ એડિમિન શન 
436. NASA કયા દેશની પેસ એજ સી છે - USA 
437. "િવ  પ ૃ વી િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 22  એિ લ 
438. વષૅ 2020મા ંકેટલામો "િવ  પ ૃ વી િદવસ"  ઉજવવામા ંઆ યો - 50મો 
439. "િવ  પ ૃ વી િદવસ"-2020ની  થીમ જણાવો -  ' લાઇમેટ એ શન' 
440. "િવ  પ ૃ વી િદવસ" ઉજવવાનો પ્રારંભ ક્યા વષેર્, કયા ંથયો હતો- 1970 અને અમે રકા 
441. 'િવ  પ ૃ વી િદવસ'ની ઉજવણીના થાપકનુ ંનામ અને દેશ જણાવો- ગેલાડ ને સન -  અમે રકા  
442. કોરોના મહામારીના કારણે કે દ્ર સરકારે કે દ્રીય કમર્ચારીઓ અને પે શનરોના મ ઘવારી ભ થા અને મ ઘવારી 

રાહતમા ંક્યા ંસધુી વધારો નહીં કરવાનો િનણર્ય કરાયો છે-  ુલાઈ 2021 
443. કે દ્ર સરકાર ારા મ ઘવારી ભ થા અને મ ઘવારી રાહતના દરો કઈ ભાિવ અસરથી લાગ ુકરાશે- 01 ુલાઈ 2021 
444. તા તર એિપ્રલ 2020મા ં  ગજુરાતના પોલીસ વડા ી  િશવાનદં ઝાને  કેટલા માસ માટે એક્સટે શન આપવામા ં

આ યુ-ં ણ માસ( ુલાઈ 2020) 
445. ગજુરાતના પોલીસ વડા ી િશવાનદં ઝા કઈ બેંચના આઈપીએસ અિધકારી છે- વષ 1983 ( જુરાત કડર) 
446. વ ડર્ બે કના અહવેાલ મજુબ કોરોના વિૈ ક મહામારીને કારણે  વષર્ 2020મા ંNRI  ગત વષર્ની સરખામણીએ અંદા  

ભારતમા ંટકા ઓછા નાણા ંમોકલશે- 23%(64 અબજ ડોલર) 
447. વ ડર્ બેંકના અંદાજ મજુબ વષર્ 2019મા ંNRI ારા  કેટલા નાણા ભારતમા ંમોકલવામા ંઆ યા હતા- 83 અબજ ડોલર 
448. યારે િવદેશમા ંરહતેી કોઇ પણ યિક્ત પોતાના મળૂ દેશની બેંક, પો ટ ઓિફસ અથવા ઓનલાઇન ટ્રા સફર ારા 

નાણા મોકલે તો તેના માટે  કયો શ દ વપરાય છે - રિમટ સ 
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449. "િવ  પુ તક િદવસ" ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે- 23 એિ લ 
450. "િવ  પુ તક િદવસ" કયા મહાન નાટયકાર-સાિહ યકારના જ મિદવસની યાદમા ંમનાવવામા ંઆવે છે -  િવ લયમ 

શે સિપયર 
451. મહાન નાટયકાર અને સાિહ યકાર િવિલયમ શેકસિપયરનો જ મ અને મ ૃ ય ુિદવસ જણાવો- 23  એિ લ 
452. યનેુ કો ારા કયા વષર્થી 23 એિપ્રલને "િવ  પુ તક અને કોપીરાઇટ િદવસ"ની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે-વષ 1995 
453. ભારતમા ંકયા વષર્થી "િવ  પુ તક િદવસ"ની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે -  વષ 2021 
454. િવ  પુ તક અને કોપીરાઇટ િદવસ-2020ની રાજધાની-કેિપટલ કયા શહરેને પસદં કરવામા ંઆવી છે - ુઆલા ુ રુ 
455. કુઆલાલુ પરુ  કયા દેશની રાજધાની છે - મલેિશયા 
456. િવ  પુ તક િદવસ-2020મા ંકુલ કેટલી થીમ પસદં કરવામા ંઆવી છે - 04 
457. િવ  પુ તક િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - 1) Reading in all its forms, 2) Development of the book industry 

infrastructure, 3) Inclusiveness and digital accessibility, 4) Empowerment of children through reading. 
458. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા "રા ટ્રીય રાજ િદવસ" િનિમ ે  કઈ ત્રણ યોજનાઓ  લ ચ  કરવામા ંઆવી- 1). ઇ- ામ  

વરાજ પોટલ 2). મોબાઇલ એપ  અનેઅને 3). વાિમ વ યોજના 
459. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા  દેશભરના સરપચંો સાથે કયા િદવસ િનિમ ે  વીિડયો કો ફર સથી સવંાદ કય  હતો- 

રા ય પચંાયતી રાજ દવસ 
460. ભારતમા ંગ્રામીણ કે્ષત્રને લગતી તમામ માિહતી પચંાયતમા ંએક સાથે ઉપલ ધ થઈ શકે તેવા હતેથુી  તા તરમા ં

કય ુપોટર્લ લો ચ કરાયુ ં- ઈ- ામ વરાજ પોટલ 
461. ભારતના ગામોમા ંસપંિ ના િવવાદો ઉકેલવા માટે તા તરમા ંકઈ યોજનાનો પ્રારંભ કરવામા ંઆ યો- વાિમ વ યોજના 
462. ભારતમા ંપાયલોટ પ્રો ક્ટ તરીકે  પચંાયત માટેની " વાિમ વ યોજના"  એિપ્રલ 2020થી કયા રા યોમા ંશ  કરાઈ - 

ઉ ર દશ, મહારા , કણાટક, હ રયાણા, મ ય દશ  અને ઉ રાખડં 
463. તા તરમા ંલો ચ કરાયેલી કઈ યોજના અંતગર્ત ગામના લોકોને સપંિ ની માિલકીનુ ંતમારો પત્ર આપવામા ંઆવશે-  

વાિમ વ યોજના 
464. ભારતના ગામ પચંાયતોની િવકાસ યોજનાઓ માટે િસંગલ લેટફોમર્ તરીકે કય ુપોટર્લ લો ચ કરાયુ-ંઈ- ામ વરાજ પોટલ 
465. રા ટ્રીય પચંાયતી રાજ િદન િનિમ ે વડાપ્રધાન ારા ગ્રામપચંાયત માટેની ત્રણ યોજના િવડીયો કો ફર સના 

મા યમથી ક્યાથંી લો ચ કરાઈ - નવી દ હ  
466. ભારતના વતર્માન કે દ્રીય પચંાયત મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- નર િસહ તોમર  
467. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય ારા કોરોના વાયરસના  સકં્રમણને અટકાવવા કયા ચાર શહરેોમા ંવધારાની ટીમો બનાવી-

અમદાવાદ, રુત, ચે ાઈ અને હદરાબાદ 
468. ભારતમા ં"રા ટ્રીય પચંાયતી રાજ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે-24  એિ લ 
469. ભારતમા ં"રા ટ્રીય પચંાયતી રાજ િદવસ"  ઉજવવાનો પ્રારંભ ક્યારથી થયો  -24  એિ લ 2010 
470. ભારતમા ંઅમલી િત્ર તરીય  પચંાયતી માળખુ ંજણાવો- ામ પચંાયત, તા કુા પચંાયત અને  જ લા પચંાયત 
471. થાિનક સમદુાય ારા પસદં કરાયેલ  પાચં વડીલોનો સમહૂ એટલે- પચંાયત 
472. પચંાયતી રાજ મખુ્ય વે કયા દિક્ષણ એિશયાઈ દેશોમા ંઆવેલી  રાજકીય  પ્રથા છે-  ભારત, પા ક તાન  અને નેપાળ 
473. પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટર સિચન તેંડુલકરનો જ મ િદવસ જણાવો- 24  એિ લ 1973 
474. સિચન તેંડુલકરને કયા વષેર્ ભારત સરકાર ારા પરુ કાર "ભારત ર ન" એનાયત કરાયો-  વષ 2013 
475. સિચન તેંડુલકરને કયા વષેર્ ભારત સરકાર ારા પરુ કાર "પ ભષૂણ" એવોડર્થી સ માિનત કરાયો હતો - વષ 2008 
476. ભારતીય િક્રકેટ ટીમના પવૂર્ ખેલાડી સિચન તેડુલંકરને વષર્-1994મા ંકયા રમત એવોડર્થી સ માિનત કરાયો હતો – 

અ ુન એવોડ  
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477. સિચન તેંડુલકરને કયા વષેર્ ભારત સરકાર ારા પરુ કાર "પ ી" એવોડર્થી સ માિનત કરાયો હતો - વષ 1999 
478. પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટર સિચન તેડુલંકરને વષર્-1997મા ંકયા રમત એવોડર્થી સ માિનત કરાયો હતો – રા વ ગાધંી 

ખેલ ર ન એવોડ   
479. તા તર  એિપ્રલ 2020મા ંભારતના નવા CVC તરીકે  કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે - િન ૃ  IAS સજંય કોઠાર  
480. CVCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ િવ જલ સ કિમશનર 
481. CVCનો કાયર્કાળ જણાવો - ચાર વષ અથવા 65 વષની આ  ુ
482. નવા CVCને કયા મહાનભુાવે શપથ લેવડા યા -  રા પિત રામનાથ કોિવદ 
483. નવા CVC  ી સજંય કોઠારી કઈ બે ચ અને કેડરના  િનવિૃ  આઇએએસ અિધકારી છે - 1978 અને  હ રયાણા કડર 
484. તા તરમા ંકયા દેશમા ંમાનવ અિધકારના જતન માટે કોરડા ફટકારવાની વષ  જૂની સજા નાબદૂ કરાઈ-સાઉદ  અરબ 
485. ભારતમા ં કોરોના વાયરસના કારણે લૉકડાઉન દરિમયાન  લોકોને મદદ કરવા કયા મા યમથી સામા ય લોકો 

પાસેથી ઓનલાઈન નાણા ંએકિત્રત કરવામા ંઆવે છે -  ાઉડ ફં ડગ 
486. આગામી 21 ઓક્ટોબર 2020 સધુી કે દ્ર સરકાર ારા સરકારી બે કોને કઈ સેવામા ંસામેલ કરાઇ છે  ના પિરણામે  

કમર્ચારીઓ હડતાલ કે િવરોધ પ્રદશર્ન કરી શકશે નહીં - જનસેવા  
487. મહામારીના ફેલાવા અને િનયતં્રણને લગતી "હડ ૅ ઇ યિુનટી" િથયરી કયા વષેર્ અને કોને આપી- 1930 અને 

એ.ડબ .ુ હ ચ  
488. અંગે્રજી ભાષામા ં"હડ"ૅ  એટલે શુ ં- ટો ં 
489. "ઇ યિુનટી"  એટલે શુ ં- િતરોધક મતા/ યાિધ મ વ 
490. "હડ ૅઇ યિુનટી"નો મળૂભતૂ અિભગમ સમજાવો - મહામાર  ફલાઈ હોય યાર સં મણથી બચતા રહવાને બદલે શર રમા ં

િવ નુો પસાર થતો હોય તો થવા દવો અને રોગ િતકારક શ ત વડ િવષા  ુસામે લડ  તે વાયરસને નાથવો 
491. "હડ ૅ ઇ યિુનટી"ના  મખુ્ય વે કેટલા તબક્કા છે - 3 
492. "િવ  મલેિરયા િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે-25  એિ લ 
493. િવ  મલેિરયા િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - "END MALARIA FOR GOOD" 
494. કે દ્ર સરકાર ારા ભારતમાથંી ક્યા ંસધુીમા ંમલેિરયા નાબદૂ કરવાનુ ંલક્ષ નક્કી કરાયુ-ં વષૅ 2022 
495. િવ મા ંમલેિરયા અટકાવવા માટે વષર્ 2020થી કયા કે પેઇનનો પ્રારંભ કરાયો - "ZERO MALARIA STARTS 

WITH ME"  
496. તા તરમા ંએિપ્રલ 2020ના છે લા રિવવારે PM ી મોદી ારા કેટલામી "મન કી બાત"ના મા યમથી રા ટ્રને 

સબંોધન કરાયુ ં- 64મી 
497. ભારતમા ંમન કી બાતનો પ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો- 03.10.2014 
498. "મન કી બાત"નુ ંજીવતં પ્રસારણ કોના મા યમથી થાય છે- AIR, DD NATIONAL, DD NEWS 
499. ભારતમા ંકયા બે પ્રકારનો કોરોના વાયરસ જોવા મળે છે - 1)એલ- ઈન અને 2) એસ- ઈન 
500. ભારતમા ંજોવા મળતા બે પ્રકારના કોરોના વાયરસ સૌથી જીવલેણ કયો છે - એલ- ઈન 
501. ભારતમા ંજોવા મળતા બે પ્રકારના કોરોના વાયરસ સૌથી જીવલેણ કયો વાયરસ ગજુરાતમા ંજોવા મળે છે - એલ- ઈન 
502. ભારતમા ંજોવા મળતા બે પ્રકારના કોરોના વાયરસનો ઓછો જીવલેણ કયો વાયરસ કેરળમા ંજોવા મળે છે -એસ ઈન 
503. ભારતમા ંજોવા મળતા બે પ્રકારના કોરોના વાયરસ સૌથી જીવલેણ એલ- ટે્રઈન અ ય કયા નામથી ઓળખાય છે- 

હુાન વાયરસ 
504. ભારતમા ંસૌપ્રથમ PCR આધાિરત કોરોના વાયરસ ટે ટ િકટ તયૈાર કરનાર દેશની પ્રથમ િશક્ષણ સં થા જણાવો-IIT દ હ  
505. ભારતમા ંસૌપ્રથમ PCR આધાિરત કોરોના વાયરસ ટે ટ િકટ તૈયાર કરનાર દેશની પ્રથમ િશક્ષણ સં થા IIT િદ હીની 

કઈ સાય સ ટીમ આ િકટ તૈયાર કરી છે - ુ મુા લૂ ઓફ બાયોલો જકલ સાય સ 
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506. ભારતમા ંસૌપ્રથમ PCR આધાિરત કોરોના વાયરસ ટે ટ િકટ તૈયાર કરનાર દેશની પ્રથમ િશક્ષણ સં થા IIT  િદ હીને 
આ િકટ માટે કઈ સં થાએ મા યતા આપી છે - ICMR 

507. કોરોના ટે ટ સદંભેર્ PCRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- પોલીમેસૅ ચેઈન ર એ શન ટ ટ 
508. િવ મા ંસૌપ્રથમવાર કઇ યિુનવિસર્ટીના વૈજ્ઞાિનકો ારા કોરોના વાયરસ થશે કે નહીં તેવી િકટ તૈયાર કરાઈ છે  

માત્ર 20 િમિનટમા ંપિરણામ આપશે - ઑ સફડ િુનવિસટ - લે ડ  
509. એિપ્રલ 2020મા ંઆરબીઆઈ ારા યુ યઅુલ ફં સ માટે કેટલા કરોડનુ ં િલિક્વિડટી પેકેજ જાહરે કયુર્ં- .50,000/- 

કરોડ 
510. યુ યઅુલ ફં સ માટે બજારમા ંનાણાકીય તરલતા જાળવવા િબડની ઓછામા ંઓછી રકમ કેટલાના ગણુાકંમા ંરહશેે- 

.1 કરોડ ક તેના ણુાકંમા ં
511. ગજુરાતમા ંકઈ સં થાના વડપણ હઠેળ રા યની શૈક્ષિણક સં થાઓમા ંકોરોના ટેિ ટંગની સિુવધા શ  કરાશે- NIPER 
512. ગજુરાતમા ંNIPER સં થાના વડપણ હઠેળ રા યની કઈ કઈ શૈક્ષિણક સં થાઓનો કોરોના ટેિ ટંગની સિુવધા  માટે 

મેિડકલ ક્લ ટરમા ંસમાવેશ કરાયો છે - 1.NIPER  2. જુરાત િુનવિસટ  3. આઈઆઈટ - ગાધંીનગર  અને 4. 
જુરાત ટકનોલો જકલ રસચ સે ટર- ગાધંીનગર 

513. COVID-19ની ભાિવ િ થિતને  પહ ચી વળવા કે દ્રના િડપાટર્મે ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી ારા દેશમા ં કોરોના 
સે પલના ટેિ ટંગ માટે કેટલા ચે ટર તૈયાર કરવામા ંઆવશે - 10 

514. COVID-19ની ભાિવ િ થિતને  પહ ચી વળવા  કે દ્રના િડપાટર્મે ટ ઓફ બાયોટેકનોલોજી ારા દેશમા ં  કોરોના 
સે પલના ટેિ ટંગ માટે તૈયાર કરવામા ંઆવનાર  ચે ટર  માટે  ગજુરાતમાથંી નોડલ તરીકે  કઇ સં થાની  પસદંગી 
કરાઈ છે-NIPER, ગાધંીનગર 

515. NIPERનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- નેશનલ ઇ ટટ ટૂ ઓફ ફામસી એ કુશન એ ડ રસચ 
516. રા યની શૈક્ષિણક સં થાઓ પાસે  કેવા પ્રકારની લેબ ઉપલ ધ હોય  તેમા ં કોરોનાના સે પલના ટેિ ટંગ માટે 

સકંલનની જવાબદારી આપવામા ંઆવશે- RTPCR  અને બાયોસેફટ  લેબ 
517. સરંક્ષણ પાછળ ખચર્ કરતા િવ ના દેશોનો અહવેાલ કઈ સં થા ારા તૈયાર કરવામા ં આવે છે - ટોકહૉમ 

ઇ ટરનેશનલ પીસ રસચ  ઇ ટટ ટૂ 
518. " ટોકહૉમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિ ટટયટૂ"  ક્યા દેશમા ંઆવેલી છે - વડન 
519. " ટોકહૉમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્  ઇિ ટટયટૂ"ના  તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલ વષૅ 2019ના અહવેાલ મજુબ 

સરંક્ષણ પાછળ ખચર્ કરતા િવ ના ટોચના એકથી ત્રણ દેશોના નામ જણાવો -  અમે રકા, ચીન અને ભારત 
520. " ટોકહૉમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્  ઇિ ટટયટૂ"ના  તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલ વષૅ 2019ના અહવેાલ મજુબ 

સરંક્ષણ પાછળ ખચર્ કરતા િવ ના ટોચના એકથી ત્રણમા ંકયા દેશનો પ્રથમવાર સમાવેશ થયો છે-ભારત 
521. " ટોકહૉમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઇિ ટટયટૂ"ના  તા તરમા ં પ્રિસ  થયેલ વષૅ 2019ના અહવેાલ મજુબ 

સરંક્ષણ પાછળ ખચર્ કરતા િવ ના ટોચના એકથી ત્રણ દેશોનો ખચૅ જણાવો- અમે રકા- 732 અબજ ડૉલર, ચીન-
261 અબજ ડૉલર અને ભારત-71.1 અબજ ડૉલર 

522. " ટોકહૉમ ઇ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્  ઇિ ટટયટૂ"ના  તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલ વષૅ 2019ના અહવેાલ મજુબ 
સરંક્ષણ પાછળ  ખચૅ કરતા ં દેશોએ વષૅ 2018 કરતા ંખચૅમા ંકેટલા ટકાનો વધારો  કય  છે- 3.6% 

523. પચંાયતી રાજની નવી પહલે સમાન  વાિમ વ યોજનાનો હતે ુજણાવો  ‐ ગામડાનંા લોકોને  તેમની  િનવાસી  િમલકતોના 
યો ય દ તાવેજો  રૂા પાડવાનો  થી તે તેમની આિથક અ કયામતોનો આિથક હ  ુમાટ ઉપયોગ કર  શક 

524. કે દ્ર સરકારની  વાિમ વ યોજના શાના માટેની છે ‐ પચંાયતી રાજ મં ાલય, રા યોના પચંાયતી રાજ  િવભાગો અને સવ 

ઓફ ઈ ડ યાનો  ામ િવ તારોને િમલકતોની મા યતાના  સુકં લત ઉપાયો આપવા માટની યોજના  
525. CORSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ક ટ અુસ ઓપરટ ગ રફર સ  ટશ સ  
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526. વતર્માન કે દ્રીય ગ્રામ િવકાસ અને પચંાયતી રાજ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  ી નર િસહ તોમર 
527. SWAYAMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -   લેટફોમ ‘ ટડ  વે સ ઓફ એ ટવ લિનગ ફોર યગં એ પાય રગ માઇ સ’  
528. કયા િલ ટમા ં2019ના  ે ઠ 30 ઓનલાઇન કોસર્મા ં વયમંના છ કોસર્ને  થાન મ ય ુ– ધ  લાસ સે લ 

529. કોિવડ‐19 લૉકડાઉન  દરિમયાન  કઈ  લાઇ સ અંતગર્ત સમગ્ર  દેશમા ંઆવ યક અને તબીબી સામાન પહ ચાડાયો  ‐ 
લાઇફલાઇન ઉડાન 

530. કોિવડ‐19 લૉકડાઉન દરિમયાન કયા મતં્રાલય  ારા લાઇફલાઇન ઉડાન  લાઇ સ અંતગર્ત સમગ્ર દેશમા ંઆવ યક અને 
તબીબી સામાન પહ ચાડાયો – ક ીય નાગ રક ઉ યન મં ાલય 

531. ભારતના મહાન સાિહ યકાર મહાદેવી વમાર્ને 27  એિપ્રલ (1982)ના રોજ સાિહ યનો કયો સવ ચ પરુ કાર અપાયો 
હતો ની યાદમા ંgoogle ારા ડૂડલ  બના યુ ંહત ુ-ં  ' ાનપીઠ  રુ કાર' 

532. મહાદેવી વમાર્ને કયા કિવતાના સકંલન માટે 'જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર' અપાયો હતો - "યામા" 
533. મહાન સાિહ યકાર મહાદેવી વમાર્ને અ ય કયા નામે ઓળખવામા ંઆવ ેછે-  આ િુનક મીરા 
534. 'િવ  ગ્રાિફક િડઝાઇન િદવસ' ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 27 એિ લ 
535. કોરોના સકં્રિમત દદ ઓ માટે કે દ્રની નવી માગર્દિશર્કા મજુબ કોણ હોમ આઇસોલેશનમા ંરહી શકશે – ને ારં ભક 

લ ણ ધરાવતા હોવા ુ ં માણ અપાય તે   
536. કોરોના સકં્રિમત દદ ઓ માટે કે દ્રની નવી માગર્દિશર્કા મજુબ દદ એ કઈ એપ ફરિજયાત ડાઉનલોડ કરી સતત 

એિક્ટવ રાખવી પડશે - આરો ય સે  ુ
537. કોરોના સકં્રિમત દદ ઓ માટે ભારત સરકારના કયા િવભાગ ારા નવી માગર્દિશર્કા જાહરે કરાઈ હતી - આરો ય 

મં ાલય  
538. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંકોના ારા UFOની મા યતા પર પ્રથમવાર મહોર મારવામા ંઆવી હતી - એુસના પે ટાગોન    
539. યએુસનુ ંસરંક્ષણ હાઉસ કયા નામે ઓળખાય છે – પે ટાગોન    
540. પરગ્રહવાસી એિલય સ ારા પ ૃ વીની મલુાકાત અને તેમના યાનને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે-  UFO 
541. UFOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - અનઆઇડ ટફાઇડ લાઇગ ઓ ટ  
542. અમેિરકી નેવીના પાઇલટ ારા કયા વષર્મા ંયએુફઓના વીિડયો તૈયાર કરાયા હતા - વષ 2004 અને 2015  
543. સૈકાઓથી આકાશમા ં ઊડતી  રકાબીને માનવી કયા નામે ઓળખે છે - અનઆઇડ ટફાઇડ લાઇગ ઓ ટ 

( એુફઓ) 
544. તા.૨૯મી એિપ્રલ-૨૦૨૦ના રોજ કયો લઘગુ્રહ પ ૃ વીની અ યતં નજીકથી પસાર થયો હતો - પ2768 (1998 OR2) 
545. તા.૨૯મી એિપ્રલ-૨૦૨૦ના રોજ પ૨૭૬૮ (૧૯૯૮ OR૨) નામનો લઘગુ્રહ પ ૃ વીની અ યતં નજીકથી પસાર થયો 

હતો તેની પહોળાઈ જણાવો - 1.2 માઇલ પહોળો  
546. શેરબજારમા ંિલ ટેડ કંપની શા માટે રાઇ સ ઇ ય ૂકરતી હોય છે - ડૂ  ઊભી કરવા 
547. શેરબજારમા ં િલ ટેડ કંપની રાઇ સ ઇ ય ૂઅંતગર્ત શુ ંકરતી હોય છે -  કંપની તેના હાલના શેરહો ડસને કંપનીના 

શેર ન  કરલા ભાવથી ખર દવાની ઓફર કરતી હોય છે 
548. રાઇ સ ઇ યથૂી આપવામા ંઆવનાર શેરથી કંપનીના માિલકીહકમા ંશુ ંફરક પડે છે - કોઈ ફરક પડતો નથી 
549. ADB ારા ભારતને કેટલી લોન અપાશે - 1.5 અબજ ડોલર 
550. ADB ારા કયા હતેસુર ભારતને 1.5 અબજ ડોલરની લોન આપશે - નોવલ કોરોનો વાઈરસનો સામનો કરવા 

ભારતને મદદ કરવા  
551. ADBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એિશયન ડવલોપમે ટ બે ક  
552. એિશયન ડેવલોપમે ટ બે કના વતર્માન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - મસા ુ  ુઅસાકાવા 
553. એિશયન ડેવલોપમે ટ બે કનુ ંમખુ્ય મથક કયા આવેલુ ંછે - મિનલા ( ફ લપાઈ સ)   
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554. િવ  કાયર્ થળ વા ય અને સરુક્ષા િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 28 એિ લ  
555. િવ  કાયર્ થળ વા ય અને સરુક્ષા િદવસ વષર્-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - "stop the pandemic: safety and health 

at work can save lives"  
556. પ્રિત વષર્ ૨૮ એિપ્રલના રોજ કયા સગંઠન ારા િવ  કાયર્ થળ વા ય અને સરુક્ષા િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - 

તરરા ય મ સગંઠન 
557. ILOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- તરરા ય મ સગંઠન 
558. આંતરરા ટ્રીય મ સગંઠન ારા કયા વષર્થી પ્રિત વષેર્ ૨૮ એિપ્રલના રોજ કયા સગંઠન ારા િવ  કાયર્ થળ વા ય 

અને સરુક્ષા િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે – વષ-2003  
559. ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશનની થાપના કયારે થઈ હતી - 29 ઓ ટોબર 1919  
560. ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશન કોની િવશેષ એજ સી છે - સં ુ ત રા  
561. ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશનન ુમખુ્યમથક કયા આવેલુ ંછે - નીવા, વ ઝરલૅ ડ  
562. એિપ્રલ-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશનના સ ય દેશોની સખં્યા કેટલી છે- 187  
563. ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગેર્નાઈઝેશનને કયા વષર્મા ંનોબેલ શાિંત પરુ કાર મ યો હતો – વષ-1969   
564. તા તરમા ં29 એિપ્રલના રોજ બોિલવડૂના કયા અિભનતેાનુ ં મુબંઈ ખાતે કે સરથી અવસાન થયુ-ં  ઈરફાન ખાન 
565. અિભનેતા ઈરફાન ખાનનો જ મિદવસ જણાવો- 07.01.1967 
566. અિભનેતા ઈરફાન ખાનનો જ મ ક્યા ંથયો હતો- જય રુ(રાજ થાન) 
567. અિભનેતા ઇરફાન ખાને  પોતાની કારિકદ ની શ આત 1988મા ં કઈ િફ મથી કરી હતી- સલામ  બો બે 
568. ગજુરાતી લેખક ચદં્રકાતં બક્ષીની કઈ ગજુરાતી લોકિપ્રય વાતાર્ ઉપરથી બનેલી િહ દી િસરીયલમા ંઈરફાન ખાને અિભનય 

કય  હતો–એક સાજંની લુાકાત 
569. અિભનેતા ઇરફાન ખાનને પ્રિતિ ઠત પ ી પરુ કાર કયા વષેર્ અપાયો હતો- 2011 
570. અિભનેતા ઇરફાન ખાનને કઈ િફ મ માટે આઇફા એવોડર્ ફોર બે ટ એક્ટર-2018 એનાયત  કરાયો હતો-  હ દ  

મીડ યમ 
571. અિભનેતા ઇરફાન ખાનને કયા વષેર્ દુબઈ ઇ ટરનેશનલ િફ મ ફેિ ટવલમા ં "લાઈફ ટાઈમ એિચવમે ટ એવોડર્" 

અપાયો હતો- વષૅ 2017 
572. અિભનેતા ઇરફાન ખાનને કઈ િફ મ માટે નેશનલ  િફ મ એવોડર્-2013 એનાયત  કરાયો હતો - પાન િસહ તોમર 
573. કે દ્ર સરકાર ારા કમર્ચારીઓ માટે કોરોના વાયરસની  અપડેટ િવગત આપતી કઈ એપ ડાઉનલોડ કરવાનુ ં

ફરિજયાત કરાયુ ંછે - આરો ય સે  ુ
574. એિપ્રલ 2020મા ંયએુન ખાતે ભારતના નવા થાયી પ્રિતિનિધ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઇ છે - ટ .એસ. િત ુ િૂત 
575. સિચવ ટી.એસ. િતરુમિૂતર્ કઈ બે ચના IFS અિધકારી છે - વષૅ 1985 
576. તા તરમા ંઆબોહવામા ંપિરવતર્ન સબંિંધત મુ ા ઉપર ચચાર્ માટે પ્રથમ વ યુર્અલ "િપ સબગર્ ક્લાઇમેટ ડાયલોગ-

11" ક્યારે યોજાઈ - તા.27-28 એિ લ 2020 
577. તા તરમા ંયોજાયેલી પ્રથમ વ યુર્અલ "િપ સબગર્ ક્લાઇમેટ ડાયલોગ-11"મા ંભારતના પ્રિતિનિધ તરીકે કોને ભાગ 

લીધો હતો - ી કાશ વડકર 
578. વતર્માન કે દ્રીય પયાર્વરણ, વન અને આબોહવા પિરવતર્ન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી કાશ વડકર  
579. તા તરમા ંયોજાયેલી પ્રથમ વ યુર્અલ "િપ સબગર્ ક્લાઇમેટ ડાયલોગ-11" ભારત સિહત કુલ કેટલા દેશોએ ભાગ 

લીધો- 30 
580. તા તરમા ંયોજાયેલી પ્રથમ વ યુર્અલ "િપ સબગર્ ક્લાઇમેટ ડાયલોગ-11"ની સહ અ યક્ષતા કયા બે દેશો ારા 

કરાઇ-  જમની અને  ટન 
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581. તા તરમા ંયોજાયેલી પ્રથમ વ યુર્અલ "િપ સબગર્ ક્લાઇમેટ ડાયલોગ-11"નો પ્રથમ પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો- વષૅ 2010 
582. આગામી સમયમા ંયોજાનાર UNFCCC માટેની 26મી conference of parties(COP-26)ના અ યક્ષ કોણ છે- જમની 

અને ટન 
583. "આંતરરા ટ્રીય ન ૃ ય િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 29  એિ લ 
584. "આંતરરા ટ્રીય ન ૃ ય િદવસ" ઉજવવાનો પ્રારંભ  કોના ારા ક્યારથી થયો હતો- તરરા ય રંગમચં સં થા- 

unesco અને વષૅ 1982થી 
585. કોની યાદમા ં"આંતરરા ટ્રીય ન ૃ ય િદવસ" ઉજવાય છે -  ચ બેલે ડા સર ન યો યસ 
586. કાપડ ઉ ોગના િપતા રણછોડલાલ છોટાલાલનો જ મિદવસ જણાવો - 29 એિ લ 1823 
587. કાપડ ઉ ોગના િપતા રણછોડલાલ છોટાલાલનો જ મ  ક્યા ંથયો હતો-  ડાકોર 
588. તા.26 મે 1864ના રોજના "અમદાવાદ િ પિનંગ એ ડ િવિનંગ મીલ કંપની" થાપીને અમદાવાદમા ં ભાિવ 

મા ચે ટરનો પાયો કોને નાખ્યો હતો - રણછોડલાલ છોટાલાલ 
589. ગજુરાતના 60મા ં થાપના િદવસ િનિમતે ગજુરાત સરકારે મા-વા સ ય અને મા-અમતૃમ કાડર્ ધારકો માટે કયો 

મહ વનો િનણર્યો કય  -  મા કાડ ધરાવતા 77 લાખ પ રવારોમા ં કોઈને મે ડકલ સ ર , ે ન સી વખતે ક 
ઓપરશનના સજંોગોમા ંકોિવડ 19ના ટ ટનો ખચ પણ સરકાર ઉઠાવશે   

590. ગજુરાત સરકારે લોકડાઉનમા ં૬૧ લાખ APL-1 કાડર્ ધારકો માટે ક્યો મહ વનો િનણર્ય કય  - મે મ હનામા ંપણ 
પ રવાર દઠ 10 કલો ઘ , 3 કલો ચોખા, 1 કલો દાળ અને 1 કલો ખાડં િવતરણ કરવાનો  

591. ગજુરાત કોરોના વોિરયસર્ િવષય પર શાળા-કોલેજોના િવ ાથીર્ઓ માટે િનબધં, કિવતા અને િચત્ર પધાર્ન ુ ંઆયોજન 
કયારે કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ- 1 થી 10 મે-2020 દરિમયાન 

592. રા યની પ્રાથિમક, મા યિમક અને કોલેજના િવધાથીર્ઓ માટે કેટલી કેટેગરીમા ંગજુરાત કોરોના વોિરયસર્ િવષય 
ઉપર િનબધં, કિવતા અને િચત્ર પધાર્ન ુ ંઆયોજન કરાયુ ંહત ુ– ણ કટગર  

593. ગજુરાત કોરોના વોિરયસર્ િવષય ઉપર િનબધં, કિવતા અને િચત્ર પધાર્ અંતગર્ત િજ લા કક્ષાએ પ્રથમ, િ તીય અને 
તિૃતય િવ તાને કેટલા િપયાના ઈનામો અપાશે- અ ુ મે .5 હ ર, .11 હ ર અને .15 હ ર  

594. ગજુરાત કોરોના વોિરયસર્ િવષય ઉપર િનબધં, કિવતા અને િચત્ર પધાર્ અંતગર્ત રા યકક્ષાએ ૫ િવ તાઓને દરેક 
કેટેગરીમા ંપ્ર યેકને કેટલો પરુ કાર આપવામા ંઆવશે - . 25 હ ર 

595. કોરોના સામે લોકજાગિૃ  અિભયાન અંતગર્ત મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીએ ગજુરાત થાપના િદવસ િનિમતે 
રાજયના પ્રજાજનોને કયા સકં પો લેવા અનરુોધ કય  હતો – (1) ું મા ક પહયા વગર ઘરની બહાર નીકળ શ નહ  
(2) ું સો યલ ડ ટ સ ુ ં હંમેશા યાન રાખીશ, દો ગજ ૂર  સકં પ ુ ંપાલન કર શ અને (3) દવસમા ંવારંવાર 
સા થુી હાથ ધોઈશ 

596. કોરોના સામે લોકજાગિૃ  અિભયાન અંતગર્ત મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીએ ગજુરાત થાપના િદવસ િનિમતે 
રાજયના પ્રજાજનોને ત્રણ સકં પ લઈ તેનો વીિડયો કયા હશેટેગ સાથે સો યલ મીિડયા ઉપર અપલોડ કરવા 
અનરુોધ કય   - #VijaySankalp  

597. તા.૩૦મી એિપ્રલ-૨૦૨૦ના રોજ બોલીવડૂના કયા રોમા સ િકંગ અિભનેતાનુ ંઅવસાન થયુ ં- રશી ક રૂ 
598. રોમા સ િકંગ અિભનેતા િરશી કપરૂનુ ંહુલામણ ુનામ જણાવો – ચ ુ  
599. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલીવડૂ અિભનેતા િરશી કપરૂનો જ મ િદવસ જણાવો - 04-09-1952  
600. તા તરમા ંએિપ્રલ-૨૦૨૦મા ં મનુ ં િનધન થય ુએ બોલીવડૂ અિભનેતા િરશી કપરૂ કઈ િબમારીથી પીડાતા હતા - 

કુિમયા રોગ  
601. િરશી કપરૂની હીરો તરીકે કઈ પ્રથમ િફ મ માટે 1974મા ંબે ટ એક્ટરનો એવોડર્ મ યો હતો – બોબી 
602. બોલીવડૂ અિભનેતા િરશી કપરૂને કઈ િફ મ માટે િફ મફેરનો બે ટ િક્રિટક એવોડર્ મ યો હતો- દો ૂની ચાર 
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603. બોલીવડૂ અિભનેતા િરશી કપરૂને 2016મા ંકઈ િફ મ માટે બે ટ સપોિટંગ એક્ટર માટે તેમજ કયા વષેર્ લાઈફટાઈમ 
એિચવમે ટ એવોડર્ મ યો હતો - ક રૂ એ ડ સ સ અને વષ-2008 

604. બોલીવડૂ અિભનેતા િરશી કપરૂની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - ુ લમ ુ લા 
605. બોલીવડૂ અિભનેતા િરશી કપરૂની કઈ અંિતમ િફ મ હતી  વષર્-2019મા ંઆવી હતી - બોડ  
606. એિપ્રલ-૨૦૨૦ના રોજ કયા જાણીતા ગજુરાતી લેિખકાનુ ંઅવસાન થયુ ંહત ુ ં- ુંદિનકા કાપ ડયા 
607. એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંજાણીતા ગજુરાતી લેિખકા કંુદિનકા કાપિડયાએ કયા થળે અંિતમ ાસ લીધા હતા - વલસાડના 

નં દ ામ આ મમા ં 
608. વલસાડ િજ લાના ધરમપરુ નજીકના નિંદગ્રામ આ મ થાપક-સહ થાપકનુ ંનામ જણાવો -  મકરંદ દવે અને 

ુંદિનકા કાપ ડયા 
609. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા કિવ-લેખક ઋિષ વ.મકરંદ દવેના પ નીનુ ંનામ જણાવો - ુંદિનકા કાપ ડયા 
610. ગજુરાતી સાિહ યની પ્રખ્યાત નવલકથા ‘સાત પગલા ંઆકાશમા’ંના સ કનુ ંનામ જણાવો- ુંદિનકા કાપ ડયા 
611. જાણીતા નવલકથા સ ક કંુદિનકા કાપિડયાને કયા વષેર્ સાિહ ય અકાદમી િદ હી તરફથી પરુ કાર મ યો હતો – 

વષ-1985 
612. ગજુરાતી લેિખકા કંુદિનકા કાપિડયાને તેમની કઈ નવલકથા માટે વષર્-1985નો સાિહ ય અકાદમી િદ હીનો એવોડર્ 

મ યો હતો - ‘સાત પગલા ંઆકાશમા’ં 
613. સાિહ ય અકાદમી િદ હી પરુ કાર પ્રા ત કરનાર પ્રથમ ગજુરાતી મિહલા સાિહ યકારનુ ંનામ જણાવો - ુંદિનકા 

કાપ ડયા 
614. ગજુરાતી મિહલા સાિહ યકાર કંુદિનકા કાપિડયાની પ્રથમ રચના કઈ છે – ‘ ેમના ’ુ વાતા 
615. ગજુરાતી મિહલા સાિહ યકાર કંુદિનકા કાપિડયાનુ ંઉપનામ જણાવો – ‘ નેહધન’ 
616. તા.૩૦મી એિપ્રલ-૨૦૨૦ના રોજ કયા રમતવીરનુ ંઅવસાન થયુ ં- બુીમલ નુી ગો વામી 
617. તા તર એિપ્રલ-૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર સબુીમલ ચનુી ગો વામી કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા હતા - ટબોલ  
618. ટબોલર સબુીમલ ચનુી ગો વામીના નેત ૃ વમા ંભારતીય ટીમે કયા વષર્મા ંએિશયન ગે સમા ંગો ડ મેડલ જી યો 

હતો – વષ-1962 
619. ટબોલર સબુીમલ ચનુી ગો વામીને ભારત સરકારના કયા મહ વના એવોડર્ મ યા હતા - પ ી અને અ ુન 

એવોડ 
620. ટબોલમાથંી 1964મા ં 27 વષર્ની વયે િનવિૃ  લીધા બાદ સબુીમલ ચનુી ગો વામીએ િક્રકેટ રમતા કઈ ટીમના 

કે ટન બ યા હતા - બગંાળની રણ  ટ મ  
621. તા.૩૦ એિપ્રલ-૨૦૨૦ના રોજ િફ મ ઉધોગના જનક સમાન કયા યિક્તનો ૧૫૦મો જ મ િદવસ ઉજવવામા ંઆ યો 

- દાદાસાહબ ફાળક 
622. દાદાસાહબે ફાળકે પરુ કાર મના નામથી અપાય છે તેવા દાદાસાહબે ફાળકેનુ ંમળૂનામ જણાવો - ૂડં રાજ ગોિવદ 
623. દાદાસાહબે ફાળકેનો જ મ કયારે અને કયા ં થયો હતો – તા.30 એિ લ-1870 અને મહારા ના નાિસકના 

યબંક ર  
624. ભારતીય િસનેમા જગતની પ્રથમ િફચર િફ મ કઈ હતી - “રા  હ ર ’’  
625. ભારતીય િસનેમા જગતની પ્રથમ િફચર િફ મ “રાજા હિર દ્ર’’ના િનમર્તાનુ ંનામ જણાવો-દાદાસાહબ ફાળક 

..................જય હ દ.................. 
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CA-05-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 788 
1. તા. 1લી મે-2020ના રોજ ગજુરાત રાજયનો કેટલામો થાપના /ગૌરવ િદવસ ઉજવવામા ંઆ યો – 60 
2. િહરક જયિંતની ઉજવણી કેટલા વષેર્ કરવામા ંઆવે છે - 60 
3. ગજુરાત રા યનો થાપના િદવસ જણાવો - તા. 1લી મે-1960  
4. ગજુરાત હાઈકોટર્નો થાપના િદવસ જણાવો - તા. 1લી મે -1960  
5. ગજુરાત હાઈકોટર્ કઈ થળે આવેલી છે - અમદાવાદ  
6. ગજુરાત હાઈકોટર્ના વતર્માન મખુ્ય યાયમિૂતર્ન ુ ંનામ જણાવો – ી િવ મનાથ  
7. ગજુરાત હાઈકોટર્ના સૌથી પહલેા ંચીફ જિ ટસ કોણ બ યા હતા - જ ટસ એસ. ટ . દસાઇ  
8. ગજુરાત હાઇકોટર્ના ચીફ જિ ટસ રહી ચકેૂલા કયા જિ ટસ બાદમા ંસપુ્રીમ કોટર્ના ચીફ જિ ટસ બ યા હતા - જ ટસ 

પી. એન. ભગવતી  
9. ભારતમા ંલૉકડાઉન 3.0નો સમયગાળો જણાવો - તા. 4 મે થી 17 મે 2020  
10. ભારતમા ંલૉકડાઉનના પ્રથમ ફેઝનો સમયગાળો જણાવો – 25 માચથી 14 એિ લ   
11. ભારતમા ંલૉકડાઉનના બીજા ફેઝનો સમયગાળો જણાવો – 15 એિ લથી 3 મે   
12. ભારતમા ંકોરોના સામે લડવા કયા િદવસે જનતા કફ ૂર્ કરવામા ંઆ યો હતો –  22 માચ 
13.  િજ લામા ંકોરોના વાઇરસના પ્રસારનો દર અને મોતનો આંકડો ઊંચો હોય તેને કયા ઝોનમા ંરખાયો છે-રડ ઝોન  
14. સનતતં્રના ઓછા કેસ સામે આ યા હોય તેવા િજ લાને કયા ઝોનમા ંરાખવામા ંઆ યા છે – ઓર જ ઝોન  
15. છે લા ૨૧ િદવસમા ંકોરોનાનો એક પણ કેસ સામે નથી આ યો તેવા િજ લાને કયા ઝોનમા ંરાખવામા ંઆ યા છે - 

ીન ઝોન ભારતમા ંપ્રથમવાર કોરોના ટે લટની મુન ટ્રાયલ માટે કઈ કંપનીને મજૂંરી અપાઈ -  લેન માક ફામા - 
ુબંઈ  

16. DCGIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ગ ક ોલર જનરલ ઑફ ઈ ડયા  
17. મુબંઈની ગ્લેન માકર્ ફામાર્ કંપનીને કઈ ટે લટની મુન ટ્રાયલ માટે મજૂંરી અપાઈ - ફાવાિપ રિવરા ટબલેટ 
18. મે-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના રણજી ટીમના કયા પવૂર્ કે ટનનુ ં75 વષેર્ િનધન થય ુ- પકંજ ઝવેર  
19. ચીન ારા કયા પવર્ત ઉપર 5G નેટવકર્નો પ્રારંભ કય  - માઉ ટ એવર ટ   
20. ચીન ારા માઉ ટ એવરે ટ  ઉપર 5G નેટવકર્ થાપવા માટે કેટલુ ંરોકાણ કયુર્ં - દા  . 10 કરોડ  
21. તા તરમા ંદૂરદશર્ન ઉપર કઈ ેણીઓ પનુઃ પ્રસારણનો નવો રેકોડર્ સ ય -  રામાયણ 
22. તા તરમા ંદૂરદશર્ન ઉપર તારીખ ૧૬મી એિપ્રલ 2020ના રોજ િવ મા ંસૌથી વધ ુજોવાયેલી ેણી અને તેના અંદા  

દશર્કો જણાવો- રામાયણ  અને 7.7 કરોડ 
23. ધાિમર્ક ટીવી ેણી રામાયણના સ કનુ ંનામ જણાવો-  ી રામાનદં સાગર 
24. "િવ  મ િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 1 મે 
25. િવ  મ િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - "MAINTAINING SAFETY AND SECURITY AT THE WORK PLACE" 
26. સગંીત સાધના એવા ભારતના મહાન સગંીતજ્ઞ મ ા ડનેો જ મિદવસ જણાવો - 1 મે 1919 
27. મ ા ડેનનુ ંમળૂ નામ જણાવો- બોધ ચં  ડ 
28. ગજુરાતના ગામડામા ંપાણીની સમ યાના હલ માટે તા તરમા ંગજુરાત સરકારે કઈ હે પલાઇન કાયર્રત કરી છે - 

1916 
29. સગંીત સાધના એવા ભારતના મહાન સગંીતજ્ઞ મ ા ડેને પ ી, પ ભષૂણ અને દાદા સાહબે ફાળકે એવોડર્ અનકુ્રમે 

કયા વષેર્ અપાયા - 1971, 2005 અને 2007 
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30. AICTE એ છે લા ંપાચં વષર્મા ંકેટલા ટકા બેઠકો ભરનારી કોલેજોની કેટલા ટકા બેઠકો રદ કરવાનો િનણર્ય કય  - 30 
અને 50  

31. AICTE એ છે લા ંપાચં વષર્મા ં૩૦ ટકા બેઠકો ભરનારી કોલેજોની ૫૦ ટકા બેઠકો રદ કરવાનો િનણર્ય કય  તેનો 
અમલ કયા વષર્થી થશે - વષ-2020-21થી  

32. AICTE એ છે લા ંપાચં વષર્મા ં૩૦ ટકા બેઠકો ભરનારી કોલેજોની ૫૦ ટકા બેઠકો રદ કરવાનો િનણર્ય કય  તે કોને 
લાગ ૂપડશે - ઈજનેર , ફામસી, MBA, MCA  

33. AICTEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઑલ ઈ ડયા કાઉ સલ ઓફ ટ નકલ એ કુશન  
34. કોરોના મહામારી સામે કે દ્ર સરકાર મિહલાઓના કયા ખાતામા ં િપયા જમા કરાવશે - જન ધન બક ખાતા 
35. કોરોના મહામારી સામે કે દ્ર સરકાર મિહલાઓના જન ધન ખાતામા ંકેટલા િપયાનો બીજો હ તો જમા કરા યો - . 

500  
36. કોરોના મહામારીના પગલે કે દ્ર સરકાર કયા ંસધુી મિહલાઓના જન ધન બેંક ખાતામા ં . ૫૦૦-૫૦૦ જમા કરાવશે - 

એિ લ, મે અને ૂન-2020 
37. USA ારા કોરોના મહામારી સામે લડવા િવિવધ કેટલા દેશોને આિથર્ક સહાય કરી – 120 દશ 
38. USA ારા કોરોના મહામારી સામે લડવા િવિવધ ૧૨૦ દેશોને કેટલી આિથર્ક સહાય કરી - ુલ 77.5 કરોડ ડોલર 
39. USA ારા કોરોના મહામારી સામે લડવા િવિવધ ૧૨૦ દેશોને કુલ ૭૭.૫ કરોડ ડોલરની આિથર્ક સહાય કરી મા ં

ભારતને કેટલી મદદ મળશે - 59 લાખ ડોલર 
40. વતર્માન USA પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો – ડોના ડ પ 
41. કયા જાણીતા ભારતીય િફ મ સ કનો બીજી મે ૨૦૨૦થી જ મ શતાિ દ વષર્નો પ્રારંભ થયો - સ ય જત ર 
42. ભારતીય િફ મ સ ક સ યિજત રેનો જ મ કયા ંથયો હતો – કોલક ા (પિ મ બગંાળ) 
43. સ યિજત રે ની કારિકદ નો પ્રારંભ શેનાથી શ  થઈ હતી - ચ કાર 
44. સ યજીત રે એ િફ મ િનમાર્ણના કે્ષતે્ર કઈ કઈ જવાબદારીઓ વહન કરી હતી - િનમાતા, પટકથા લેખન, ગીતકાર   
45. પાથર પાચંાલી, જતરે અપરાિજતો, અપરૂ સસંાર, સોનાર કે લા, ચારુલતા વી જાણીતી િફ મોનુ ંસ કનુ ંનામ 

જણાવો - સ ય ત ર  
46. ૨જી મે એ કયા જાણીતા ગજુરાતી સાિહ યકારનો જ મિદવસ છે - નુીલાલ વધમાન શાહ  
47. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાખં ારા દેશભરમા ંકોના માટે આકાશી સલામ તેમજ વાયદુળની 

લાય પા ટ કરવામા ંઆવી- કોરોના વોર યસ 

48. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાખં ારા દેશભરમા ંકોરોના વોરીયસર્ માટે આકાશી સલામ તેમજ 
વાયદુળની લાય પા ટ કરવામા ંઆવી તેનો હતે ુજણાવો - કોરોના વોર યસ ુ ંઅભવાદન કરવા અને તેમનામા ં
ુ સો વ  ુ લુદં કરવા 

49. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાખં ારા દેશના કેટલા રા યો તથા કે દ્રશાિસત પ્રદેશોમા ંકોરોના 
વોરીયસર્ માટે આકાશી સલામ તેમજ વાયદુળની લાય પા ટ કરવામા ં આવી - દશભરના 17 રા યો અને 
ક શાિસત દશ 

50. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાખં ારા દેશભરમા ંકોરોના વોરીયસર્ માટે આકાશી સલામી અપાઈ 
તેમા ં કોણ જોડાયુ ં હત ુ -  વા સેુનાના િમગ-29,  ખુોઇ-30  જ આુર ુ િવમાનો અને સારંગ,  ચ કુ,  ચેતક 
હ લકો ટરો આમ ,  એરફોસ અને નેવીના બે ડ ઇ ટન અને વે ટન નેવલ કમા ડ અને કો ટગાડના સં યાબધં 
ુ જહાજો  
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51. તા. ૩ મે-૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સેનાની ત્રણેય પાખં ારા દેશભરમા ં કોરોના વોરીયસર્ માટે આકાશી સલામી 
આપીને ક્યા ં થળે પુ પવષાર્ કરાઈ - દશની તમામ એઇ સ અને િસિવલ હો પટલો, તમામ કોિવડ-19 હો પટલો પર, 
િવધાનસભાઓ પર 

52. કોના ારા નેશનલ ઈ-કોમસર્ માકટ લેસ તરીકે હવે દેશભરમા ં‘ભારત માકટ’ લો ચ કરાશે-અખલ ભારતીય વેપાર  
સઘં  

53. િવ  પે્રસ વતતં્રતા િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 3 એિ લ 

54. અ યારસધુી ભારતના ક્યા શહરેોમા ં ‘ભારત માકટ’નો પ્રયોગ સફળ ર ો છે- વારાણસી, લખનઉ, બગ ુ ુ સ હત 90 
શહર 

55. અિખલ ભારતીય વેપારી સઘં ારા કોના માટે નેશનલ ઈ-કોમસર્ માકટ લેસ તરીકે દેશભરમા ં ‘ભારત માકટ’ લો ચ 
કરશે - દશના રટઈલ વેપાર ઓ માટ 

56. નેશનલ ઈ-કોમસર્ માકટ લેસ તરીકે દેશભરમા ં ‘ભારત માકટ’   લો ચ કરવાથી શો ફાયદો થશે - ઉ પાદકોને સીધા 
ાહકો ધુી ોડ ટની હોમ ડલવર  કરવાની િુવધા મળશે 

57. સામાિજક અંતર સાથે વેપારનો ગજુરાતમા ં કયા િજ લામા ંઓડ ઈવન પ િતથી દુકાનો ખોલવાનો પ્રથમ પ્રયોગ 
કરાયો - અમરલી  

58. િવ  પે્રસ વતતં્રતા િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - Journalism Without  Fear or favour  

59. તા.૩મેના રોજ કોના ારા િવ  પે્રસ વતતં્રતા િદવસ ઊજવવાની જાહરેાત કરી હતી- સં ુ ત રા ની સહ સં થા 
નેુ કો 

60. રા ટ્રીય પે્રસ િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 16 નવે બર 
61. પત્રકાર વ કે્ષત્રનો િવ નો સૌથી પ્રિતિ ઠત પરુ કાર કયો છે - ુ લ ઝર રુ કાર  
62. િવ  હા ય િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - મે મ હનાના થમ રિવવાર  
63. િવ  હા ય િદવસની પ્રથમ ઉજવણી કયારે-ક્યા ંકરવામા ંઆવી હતી - 10 મે 1998ના ંરોજ ુબંઇમા ં
64. િવ  હા ય યોગ ચળવળના ં થાપક કોણ છે  ભારતમા ંફેિમલી ડૉક્ટર છે - ડૉ ટર મદન કટાર યા 
65. આંતરરા ટ્રીય સયુર્ િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 3 મે 

66. આંતરરા ટ્રીય સયુર્ િદવસ ઉજવવાની શ આત ક્યારે કરવામા ંઆવી - 3 મે 1978 
67. ગજુરાત બ ટ 2020-21મા ંસરકારી અને એકલ ય શાળાઓની હો ટેલો, યાત્રાધામો કઈ ઊજાર્ આધાિરત હોટ વૉટર 

સી ટમ નાખવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે – સૌર ઊ  

68. ભારતની સવર્પ્રથમ િફ મ દાદાસાહબે ફાળકેની 'રાજા હિર દં્ર'! કયારે રીલીઝ થઇ હતી - 3  મે, 1913 
69. તા તરમા ંભારત સરકારે પાિક તાનને ભારતની મળૂ કયો િવ તાર ખાલી કરવાનો કડક સદેંશો આ યો છે-  ગલગટ 

અને બા ટ તાન 
70. િગલિગટ અને બાિ ટ તાનમા ં ચ ૂટંણી યોજવાના કોના િનણર્ય સામે ભારત સગંીન િવરોધ ન ધા યો છે -  પા ક તાન 

ુ ીમ કોટ 
71. પાિક તાને તાકીદે તેના ગેરકાયદેસર કબજામા ંરહલેા ભારતના િવ તારોને ખાલી કરવા ભારતીય સસંદે કયા વષેર્ 

ઠરાવ પસાર કય  હતો- 1994 
72. તા.3 મે 2020મા ંભારતના કયા રા યમા ંઆિફ્રકી વાઇન લનૂો પ્રથમ િક સો જોવા મ યો છે-  આસામ 
73. તા તરમા ંભારતમા ંઆિફ્રકી વાઇન લ ૂકયા પ્રાણીઓ જોવા મ યો છે - વૂર 
74. આિફ્રકી વાઇન લ ૂ માનવી ઉપર કોઇ અસર કરતો નથી તે બાબતે ભારત સરકારની કઇ સં થાએ સમથર્ન આ યુ ં

છે - રા ય ઉ ચ રુ ા પ  ુરોગ સં થાન 
75. રા ટ્રીય ઉ ચ સરુક્ષા પશ ુરોગ સં થાન ક્યા ંશહરેમા ંઆવેલી છે - ભોપાલ 
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76. આિફ્રકી વાઇન લ ૂસવૂરમાથંી કયા મા યમથી ફેલાય છે - માસં,લાળ  અને લોહ  
77. વષૅ 2019ના રા ટ્રીય આંકડા મજુબ આસામમા ં હાલની િ થિતએ સવૂરની અંદા  સખં્યા કેટલી છે - 30 લાખ 
78. તા તરમા ં"NAM વ યુર્અલ સમેંલન-2020" કઈ તારીખે યોજાયુ-ં 04.05.2020 
79. "NAM  વ યુર્અલ સમેંલન -2020"નો મખુ્ય િવષય જણાવો - કોરોના વાયરસથી ઊભા થયેલા વૈિ ક જોખમ ગે 

ચચા અને ઉકલ 
80. "NAM વ યુર્અલ સમેંલન-2020"મા ંકેટલા દેશોના વડાઓએ ભાગ લીધો- 120 
81. "NAM વ યુર્અલ સમેંલન-2020"મા ંભારત તરફથી કોને ભાગ લઈને સબંોધન કયુર્ં-વડા ધાન નર  મોદ  
82. કોરોના મહામારી સામે લડવા NAM સિહત ભારતે િવ ના કેટલાક દેશોન ેદવાઓ સિહતની મદદ કરી- 123 
83. "NAM"નુ ંિવ તતૃ અથૅ જણાવો- નોન એલાઈન વૂમે ટ 
84. "NAM"નુ ં વડુમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે- સે લ કાતા (ઈ ડોનેિશયા) 
85. "NAM"મા ં ભારત સિહત કુલ કેટલા સ ય દેશો છે તે જણાવો- 120 
86. "NAM"ના થાપક સ યોમા ંભારતના કયા પવૂર્ વડાપ્રધાનનો સમાવેશ થાય છે - પં ડત જવાહરલાલ નહ ુ 
87. "NAM"ની  થાપના કયા વષેર્ થઈ હતી- 1961 
88. કોિવડ-19 મહામારીના  સમયમા ં વાલીઓ અને િવ ાથીર્ઓના શારીિરક અને માનિસક પ્ર ોના ઉકેલ માટે ગજુરાતના 

િશક્ષણ િવભાગ ારા કઈ હે પલાઇન શ  કરાઈ- કોિવડ કરણ 
89. દદ ઓ ઉપર કોરોનાની સારવાર માટે ચાર દવાઓના કયા િક્લિનકલ ટ્રાયલની કે દ્ર સરકારે ગજુરાતને મજૂંરી આપી 

- 'સોલીડા રટ   ાયલ' 
90. 'સોલીડાિરટી  ટ્રાયલ'મા ં કઈ ચાર દવાઓ ારા  કોરોનાના દદ ઓ પર પિરક્ષણ કરાશે- 1. REMDESIVIR 

2.LOPINAVIR 3.INTERFERON (BETA 1 a) 4.Hydroxychloroquine/Chloroquine 
91. 'સોલીડાિરટી ટ્રાયલ' માટે કે દ્રના ICMR ારા ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કઈ હોિ પટલને મજૂંરી અપાઈ- બી.  મેડ કલ 

કોલેજ, અમદાવાદ 
92. ભારતમા ં'સોલીડાિરટી ટ્રાયલ' માટે ICMR િવ ની કઈ સં થા સાથે મળી આ પરીક્ષણ હાથ ધરશે- WHO  
93. કોરોના મહામારી સામે સરકારી વીજ ગ્રાહકોને રાહત માટે  ગજુરાત સરકારે ફ અૂલ સરચા મા ંએિપ્રલથી જૂન 2020 

સધુી કેટલાથી ઘટાડીને કેટલા પૈસા કરાયો છે - . 2.06 થી ઘટાડ ને . 1.90  
94. ગજુરાત સરકારની વીજ કંપનીઓના નામ જણાવો- 1. UGVCL 2. MGVCL 3. PGVCL 4. DGVCL 
95. ગજુરાતના વતર્માન ઊજૉ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- ી  સૌરભભાઈ પટલ 
96. વ ડર્ "મેિડિસન મકેર પાવર િલ ટ-2020"મા ંકયા ભારતીય મિહલાનો સમાવેશ કરાયો છે - કરણ મ ુમદાર શો 
97. ભારતની દવા બનાવતી કંપની "બાયોકોન"ના થાપક અને અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - કરણ મ ુમદાર શો 
98. તા તરમા ં BRICSના દેશોના િવદેશ મતં્રીઓની વીિડયો કો ફર સમા ંભારત તરફથી કોને ભાગ લીધો હતો- િવદશ 

મં ી એસ. જયશકંર 
99. BRICSમા ંકયા દેશોનો સમાવેશ થાય છે - ા ઝલ, રિશયા, ઈ ડયા, ચાઈના અને સાઉથ આ કા 
100. તા તરમા ં"પિુલ ઝર પરુ કાર-2020" ભારતમા ંકોને કોને અપાયો- 1. કવલ આનદં(ચ ી) 2. ુ તાર ખાન 3. ડાર 

યાસીન 
101. "પિુલ ઝર પરુ કાર-2020" િવ તા ભારતીયોની ેણી અને રા ય જણાવો-ફ ચર ફોટો ાફ  અને જ -ુકા મીર 
102. "પિુલ ઝર પરુ કાર-2020" િવ તા ભારતીયો કઈ સં થા સાથે જોડાયેલા છે- AP 
103. APનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એસોિસએટડ ેસ 
104. પિુલ ઝર પરુ કારનો પ્રારંભ કયા વષમા ંકયા દેશમા ંથયો હતો- 1917 અને અમે રકા 
105. ે ઠ પત્રકાર વ માટે અપાતો િવ નો સવ ચ પરુ કાર જણાવો - ુ લ ઝર રુ કાર 
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106. "પિુલ ઝર પરુ કાર"ના થાપકનુ ંનામ જણાવો-  જોસેફ ુ લ ઝર 
107. ભારત સરકાર ારા ખેડૂતોને ભાડા અને સ લાય ચેનથી જોડવા માટે તા તરમા ંકઈ એપ લો ચ કરવામા ંઆવી-  

" કસાનસભા" 
108. "િકસાનસભા" એપ  કોના ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી છે - વૈ ાિનક અને ઔ ોગક સશંોધન પ રષદ- ક ીય માગ 

સશંોધન સં થા 
109. તા તરમા ં "એક રા ટ્ર એક રેશનકાડર્" હઠેળ કેટલા કયા કયા રા યો-કે દ્રશાિસત પ્રદેશોને કે દ્ર સરકાર ારા  

એકીકરણની મજૂંરી આપી છે - પં બ, ઉ ર દશ, બહાર, દાદરા અને નગર હવેલી, દ વ અને દમણ  અને 
હમાચલ દશ 

110. કે દ્ર સરકાર ારા "એક રા ટ્ર એક રેશનકાડર્" અંતગર્ત  એકીકરણ માટે અગાઉ કેટલા રા યોને મજૂંરી આપી છે - 12 
111. મનરેગા અંતગર્ત મે-2020ની  િ થિતએ  રોજગારી આપવામા ંકયુ ંરા ય અગે્રસર છે -  છ ીસગઢ 
112. મનરેગા અંતગર્ત મે-2020ની  િ થિતએ  રોજગારી આપવામા ં બીજા અને ત્રીજા ક્રમે કયા રા યો છે- રાજ થાન અને 

ઉ ર દશ 
113. દેશભરમા ંમનરેગા અંતગર્ત મે-2020ની  િ થિતએ અંદા  કેટલા કામદારો ન ધાયા છે- 77.85 લાખ 
114. મિહલાઓના ઉ થાન માટે કામ કરનાર વતતં્ર સેનાની અને ગાધંીવાદી િસ ાતંો અનયુાયી કયા મિહલાનુ ં 101 વષેર્ 

િનધન થયુ ં-  પ ી  હમા ભારાલી 
115. કોરોના મહામારીમા ં િવદેશમા ંફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવા ભારતીય નૌસેનાએ મે-2020મા ંકયુ ંઓપરેશન 

લો ચ કયુર્ં-  ઓપરશન "સ ુ સે "ુ   
116. ભારતીય નૌસેનાએ "ઓપરેશન સમદુ્રસેત"ુ હઠેળ  સૌપ્રથમ કયા બે યુ  જહાજો માલદીવ મોક યા - INS જલ વ 

અને INS મગર  
117. ભારત સરકારે તા તરમા ંમે 2020મા ંપેટ્રોલ ઉપર કેટલા િપયા  એક્સાઇઝ ડ ટુી વધારી છે- . 2 
118. ભારત સરકારે તા તરમા ંમે 2020મા ંપેટ્રોલ ઉપર કેટલા િપયા રોડ સસે વધાય  છે - . 8 
119. ભારત સરકારે મે 2020મા ંપેટ્રોલ ઉપર કુલ કેટલા િપયા એક્સાઇઝ ડ ટુી વધારી- . 10 
120. ભારત સરકાર મે -2020ની  િ થિતએ  પેટ્રોલ ઉપર  કુલ કેટલા િપયા એક્સાઇઝ ડ ટુી ઉઘરાવે છે - . 32.98 
121. ભારત સરકારે તા તરમા ંમે 2020મા ંડીઝલ ઉપર કેટલા િપયા એક્સાઇઝ ડ ટુી વધારી છે- . 5 
122. ભારત સરકારે તા તરમા ંમે 2020મા ંડીઝલ ઉપર કેટલા િપયા રોડ સેસ  વધાય  છે - . 8 
123. ભારત સરકારે  મે 2020મા ંડીઝલ ઉપર  કુલ કેટલા િપયા  એક્સાઇઝ ડ ટુી વધારી- . 13 
124. ભારત સરકાર મે -2020ની  િ થિતએ  ડીઝલ ઉપર  કુલ કેટલા િપયા એક્સાઇઝ ડ ટુી ઉઘરાવે છે - . 31.83 
125. તા તરમા ં ભારતીય સેના ારા દિક્ષણ કા મીરમા ંઆતકંવાદીઓના સફાયા માટે કયુ ંઓપરેશન શ  કરાયુ ં છે- 

"ઓપરશન ક ટૂ" 
126. ભારત સરકાર ારા તા તરમા ં પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપર એકસાઇઝ ડયટૂી વધારવાથી ચાલ ુ નાણાકીય વષર્મા ં

આવકમા ંઅંદા  કેટલા કરોડનો વધારો થશે- . 1.06 લાખ કરોડ 
127. ભારતીય સેના ારા મે 2020મા ં "ઓપરેશન કબટૂ" હઠેળ ઠાર કરાયેલ મો ટ વો ટેડ કમા ડર િરયાઝ નાયકુ કયા 

આતકંવાદી સગંઠન સાથે જોડાયેલો હતો- હઝ લુ ઝુા હદ ન 
128. તા તર મે 2020મા ં PACના નવા અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ-ક ેસ સાસંદ અધીર રંજન ચૌધર  
129. હાલમા ંલોકસભામા ંક ગે્રસના સસંદીય પક્ષના નેતા કોણ છે - અધીર રંજન ચૌધર  
130. સસંદીય ભાષામા ંPACનો અથૅ જણાવો - પ લક એકાઉ ટ કિમટ  
131. તા તરમા ંિનમાયેલા PACના નવા અ યક્ષ અધીર રંજન ચૌધરીની મદુત જણાવો- 01 મે 2020થી 30 એિ લ 2021 
132. સસંદમા ંPACના નવા અ યક્ષની િનમણકૂ કોણ કરે છે - લોકસભાના અ ય  
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133. ભારતીય  લોકસભાના  વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ઓમ બરલા 
134. આ  પત્રકાર એવા દેવિષર્ નારદની જ મિતિથ જણાવો -  વૈશાખ વદ એકમ 
135. બ્ર ાજીના "માનસ પતુ્ર" તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે - દવિષ નારદ 
136. ગાધંીવાદી, સમાજ સેવક અને નારી શિક્ત માટે જીવન આપનાર મદુૃલાબેન સારાભાઈનો જ મ િદવસ જણાવો - 

06.05.1911 
137. ગાધંીવાદી, સમાજ સેવક અને નારી શિક્ત માટે જીવન આપનાર મદુૃલાબેન સારાભાઈનો જ મ  કયા શહરેમા ંથયો 

હતો-  અમદાવાદ 
138. અમદાવાદમા ંઆવેલી યોિતસઘં અને  િવકાસ ગહૃને વધ ુમજબતૂ બનાવવામા ંસૌથી મહ વનુ ંપ્રદાન  કોને આ યુ ં

હત ુ ં- ૃ ુ લાબેન સારાભાઈ 
139. તા તરમા ંવષર્ 2020ની સપુરમનૂની અંિતમ ખગોળીય ઘટના ભારતમા ંક્યારે જોવા મળી- 7 મે 2020 ( ુ  ૂણમા) 
140. સપુરમનૂ વી ઘટના સમયે ચદં્ર પોતાના રોિજંદા આકાર કરતા  કેટલા ટકા વધ ુમોટો હોય છે - 06% 
141. "સપુરમનૂ"  એટલે શુ ં- ૃ વીથી સૌથી ન કના તર ચં  હોવાની ઘટના 
142. િવશાખાપ નમમા ંઆવેલી એલજી પોલીમસર્ ઈિ ડયા  કેિમકલ લા ટમા ંતા તરમા ંકયો ઝેરી ગેસ િલકેજ થવાથી 

દુઘર્ટના સજાર્ઇ હતી - ટ રન  
143. િ ટિરન ગેસને અ ય કયા નામે ઓળખાય છે - એથનીલબે ઝન 
144. એલજી પોલીમસર્ ઈિ ડયા કેિમકલ લા ટ મળૂ કયા દેશની કંપની છે - દ ણ કો રયા  
145. િ ટિરન ગેસને યટુ્રલાઈઝ કરવા વાપી-ગજુરાતમાથંી કયુ ંખાસ કેિમકલ મોકલાયુ ંહત ુ-ં PTBC 
146. PTBC એટલે શુ ં- પેરા-ટર ટયાર  ટુાઈલ કટચોલ 
147. િ ટિરન ઝેરી ગેસ માનવના કયા અંગ ઉપર ગભંીર અસર કરે છે - સે લ નવ િસ ટમ, વણ મતા અને માનિસક 

સં લુન ઉપર અસર 
148. કોરોના મહામારીમા ં િવિવધ દેશોમા ં ફસાયેલા 15,000થી વધ ુભારતીયોને પરત લાવવા કે દ્ર સરકારે કયુ ં િમશન 

લો ચ  કયુર્ં - "વદં ભારત િમશન" 
149. ભારતીય હવામાન િવભાગે હવામાન ખાતાના બલેુિટનમા ં તા તરમા ં ભારતના િહ સા વાળા કયા નવા પ્રદેશો 

સમા યા છે - POK હઠળના  ગલગટ, બા ટ તાન અને ઝુ ફરાબાદ 
150. ભારતે જ મ ુકા મીર અને લદાખને અલગ કે દ્રશાિસત પ્રદેશ જાહરે કયાર્ પછી તેના નવા નકશામા ંક્યા ંત્રણ  િજ લા 

સામેલ કયાર્ છે - ઝુફફરાવ, ુચં અને મીર રુ 
151. મે 2020મા ંમહા મા ગાધંીજીના કયા પૌત્રવધનૂુ ં94  વષેર્ સરુત ખાતે િનધન થયુ ં- િશવાલ મી 
152. ી િશવાલ મી એ મહા મા ગાધંીજીના કયા દીકરાના દીકરાના પૌત્રવધ ુહતા - ગાધંી ના ી  નબંરના દ કરા 

રામદાસના ુ  ી ક ભુાઈના પ ની 
153. મે 2020મા ંગજુરાતમા ંધારી-ગીરના પવૂર્ િવ તારોમા ંએિશયાઈ િસંહોમા ંકયો જીવલેણ રોગચાળો જોવા મ યો છે - 

બેબસીયા 
154. ગજુરાતી તળપદા સ ક ી પ ાલાલ પટેલનો જ મિદવસ જણાવો - 07 મે 1912 
155. પ ાલાલ પટેલનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - માડંલી, ુ ંગર રુ( રાજ થાન) 
156. પ ાલાલ પટેલની અગ યની કૃિતઓના નામ જણાવો-  મળેલા વ, માનવીની ભવાઈ, પાનેતરના રંગ, વા કના 

કાઠં, રુ ભ, ભા યના ભે ુ, બધંાણી..... 
157. ગજુરાતી સાિહ યકાર પ ાલાલ પટેલને કયા વષેર્ "જ્ઞાનપીઠ એવોડર્"થી સ માિનત કરાયા – વષ-1985  
158. ગજુરાતી સાિહ યકાર પ ાલાલ પટેલને વષર્ ૧૯૮૫મા ંકયા સ ન માટે "જ્ઞાનપીઠ એવોડર્" આપવામા ંઆ યો હતો – 

માનવીની ભવાઈ નવલકથા 
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159. ગજુરાતની પ્રથમ વદેશી પીપીઈ ઇિક્વપમે ટ િકટ કોણે બનાવી - . . હો પટલ- મનગરના ડોકટસ  
160. જી.જી. હોિ પટલ-જામનગર ારા બનાવવામા ંઆવેલી ગજુરાતની પ્રથમ વદેશી પીપીઈ ઇિક્વપમે ટ િકટને શુ ંનામ 

અપાયુ ં– ‘કવચ’  
161. જી.જી. હોિ પટલ-જામનગર ારા બનાવવામા ંઆવેલી ગજુરાતની પ્રથમ વદેશી પીપીઈ ઇિક્વપમે ટ િકટને કોણે 

મા યતા આપી - SITRA  
162. SITRAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સાઉથ ઇ ડયન ટ સટાઇલ રસચ એસોિસયેશન 
163. ગજુરાતની પ્રથમ વદેશી પીપીઈ ઇિક્વપમે ટ િકટ ‘કવચ’ની મખુ્ય ત્રણ િવશેષતા જણાવો - (1) આખા શર ર માટ ુ ં

ડુ સાથે ુ ં ટુ, (2) ગોઠણ ધુી લાબંા -ૂકવર અને (3) ચહરા માટ ફસ િશ ડ.  
164. ગજુરાતની પ્રથમ વદેશી પીપીઈ ઇિક્વપમે ટ િકટ ‘કવચ’નુ ંક્યા બે પ્રકારના સેટનુ ંઉ પાદન કરવામા ંઆ યુ ંછે - 

(1) કવચ લસ (2) કવચ એન એ સ 
165. કવચ લસ િકટની અંદાિજત િકંમત જણાવો - . 550 
166. કવચ એક્સ િકટની અંદાિજત િકંમત જણાવો- . 850 
167. કોરોના મહામારીમા ં િવદેશમા ંફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવાનુ ંએર ઇિ ડયા અને ભારતીય નૌકાદળનુ ં િવશેષ 

અિભયાનનુ ંનામ જણાવો - વદં ભારત િમશન 
168. કોરોના મહામારીમા ંિવદેશમા ંફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવા એર ઇિ ડયા અને ભારતીય નૌકાદળનુ ંિવશેષ વદેં 

ભારત િમશન અિભયાનનો પ્રથમ તબક્કાનો સમયગાળા જણાવો - તાર ખ 7મી મેથી 13મી મે 2020 
169. કોરોના મહામારીમા ંિવદેશમા ંફસાયેલા ભારતીયોને પરત લાવવા એર ઇિ ડયા અને ભારતીય નૌકાદળનુ ંિવશેષ વદેં 

ભારત િમશન અિભયાનનો બીજો તબક્કાનો સમયગાળા જણાવો - તાર ખ 15મી મેથી  
170. મે-૨૦૨૦મા ં કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે ઉ રાખડંમા ં૧૭,૦૦૦ ટની ઊંચાઈ પર કયા નવીન માગર્નુ ંઉ ાટન 

કરાયુ ં- લ લેૂખ-ધારો લૂા 
171. કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે ઉ રાખડંમા ં૧૭,૦૦૦ ટની ઊંચાઈ પર િલપલેૂખ-ધારોચલૂા નવીન માગર્નુ ંઉ ાટન 

કરાયુ ંતેની લબંાઈ જણાવો - 80 કલોિમટર  
172. કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે ઉ રાખડંમા ં િલપલેૂખ-ધારોચલૂા નવીન માર્ગનો ફાયદો જણાવો - ણ સ તાહની 

યા ા એક સ તાહમા ં ણુ થશે 
173. કૈલાસ-માનસરોવર યાત્રા માટે ઉ રાખડંમા ં૧૭,૦૦૦ ટની ઊંચાઈ પર નવીન િલપલેૂખ-ધારોચલૂા માગર્નુ ંઉ ાટન 

કોના ારા કરાયુ ં- સરં ણ મં ી ી રાજનાથિસહ ારા વી ડયો કો ફર સથી  
174. ગજુરાતમા ં૧૨૦૦ િદવસમા ંનવો ઉ ોગ શ  કરનારને કયા કાયદામા ં ટછાટ અપાઈ - મ કાયદા 
175. ગજુરાતમા ં૧૨૦૦ િદવસમા ંનવો ઉ ોગ શ  કરનારને નવા પ્રો ક્ટમા ં મ કાયદાઓની કઈ ત્રણ ટછાટ નહીં 

અપાય -  (1) લ તુમ વેતનધારો પાળવો પડશે (2) ફ ટર મા ં સે ટ  રુ ાના  વતમાન કાયદા છે તેમા ંકોઈ 
ટછાટ, ઢ લ નહ  અપાય અને (3) કામદારને ફ ટર મા ંઅક માત થાય, મા ંએના કોઈ ગને ઈ  થાય ક તે ુ ં
ૃ  ુથાય તો  હાલના કાયદામા ંજોગવાઈ છે, તે જુબ તેને વળતર આપ ુ ંપડશે.  

176. ગજુરાતમા ં  નવા ઉ ોગો રા યમા ંઆવે તેમને મજુંરીની બધી જ પ્રિક્રયા ઓનલાઇન કરીને માત્ર કેટલા િદવસમા ં
જમીન ફાળવણી અને અ ય જ રી પરવાનગીઓ કેટલા િદવસમા ંઆપી દેવાશે –7 અને 15 

177. દર વષેર્ ૮મી મેના રોજ કયો િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - રડ ોસ ડ-થેલેસેમીયા ડ 
178. દર વષેર્ ૮મી મેના રોજ કોની યાદમા ંરેડક્રોસ િદવસ ઉજવાય છે-રડ ોસના થાપક હનર  ડ ટના જ મ દનની યાદમા ં 
179. રેડક્રોસ ડેનો પ્રથમ પ્રારંભ જણાવો – તા. 8 મે 1948  
180. રેડક્રોસ િદવસ ઉજવવાનો હતે ુજણાવો- “ તરરા ય રડ ોસ અને રડ સ ટ દોલન” ઉજવણી કરવા  
181. ‘કયા પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર ‘ઠુમરીના રાણી’ તરીકે ઓળખાય છે – ગર  દવી 
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182. પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર િગરીજા દેવીનો જ મ િદવસ જણાવો - 8 મે - 1929 
183. પ્રિસ  ગજુરાતી સાિહ યકાર વુ ભ નો જ મ િદવસ જણાવો - 8, મે- 1947,  
184. ગજુરાતી ભાષાની ‘સમદુ્રાિ તકે’, ‘ત વમિસ’ અને ‘અત્રિપ’  નવલકથાના લેખકનુ ંનામ જણાવો– વુ ભ  
185. તા તરમા ંગજુરાતી િફ મ રેવાને કયો મહ વનો એવોડર્ મ યો હતો - રા ય ફ મ એવોડ  
186. રા ટ્રીય િફ મ એવોડર્ િવ તા ગજુરાતી િફ મ રેવા કઈ નવલકથા પરથી બનાવવામા ંઆવી છે - ‘ત વમિસ’  
187. રેવાનુ ંબીજુ નામ જણાવો – નમદા 
188. ગજુરાતી કિવ વુ ભ ના કયા કિવતા સગં્રહને ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદનો એવોડર્ મ યો છે -  ‘ગાય તેના ંગીત’ 
189. ભારત સિહત િવ મા ંગીતા-ઉપિનષદનુ ંજ્ઞાન વહચવા માટે િચ મય િમશનના ૩૦૦થી વધ ુકે દ્રની થાપના કોણે કરી 

હતી - વામી ચ મયાનદં  
190. વામી િચ મયાનદંજીનો જ મ ક્યારે અને ક્યા ંથયો હતો – તા. 8મી મે-1916 અને કરળના એના ુલમ  
191. કે દ્ર સરકારે કોરોના વાયરસના દદ ઓ માટે તા તરમા ંજાહરે કરેલ નવી ગાઇડલાઇન પ્રમાણે હોિ પટલમાથંી રજા 

આપતા પહલેા કેવા દદ ઓનો જ કોરોના ટે ટ કરવામા ંઆવશે-અ યતં ગભંીર ( ટ કલ) 
192. કે દ્ર સરકારે કોરોના વાયરસના દદ ઓ માટે તા તરમા ંજાહરે કરેલ નવી ગાઇડલાઇન પ્રમાણે આ દદ ઓને કયા 

કયા ત્રણ પ્રકારમા ંવહચવામા ંઆ યા - 1. અ યતં ગંભીર 2. અ યતં હળ ુ ંસં મણ અને 3.  મ યમ ક ા ુ ંસં મણ 
193. કે દ્રની નવી ગાઇડલાઇન પ્રમાણે અ યતં હળવુ ંસકં્રમણ  ધરાવતા  કોરોનાના દદ ઓને  સતત કેટલા િદવસ તાવ ન 

રહતેો  કેટલા િદવસ બાદ  ટે ટ િવના રજા આપવામા ંઆવશે અને તેમને કેટલા િદવસ હોમ આઈસોલેશનમા ંરહવે ુ ં
પડશે- 10 દવસ અને 7 દવસ 

194. નવી ગાઇડલાઇન મજુબ કોરોનાના દદ ઓને ત્રણ િદવસમા ંતાવ ન ઉતરે અને સતત ઓિક્સજન પર રાખવા પડે 
તેને કઇ કેટેગરીમા ંસામેલ કરાશે- મોડરટ 

195. તા તરમા ંબીજા િવ યુ ના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા- 75  વષ   
196. તા તરમા ંબીજા િવ યુ ના 75 વષર્ કઈ તારીખે પણૂર્ થયા- 08.05.2020 
197. બીજા િવ યુ ના 75 વષર્ પણુર્ િનિમતે કોના ારા િબ્રટનની દેશજોગ સદેંશો આપવામા ંઆ યો - રાણી એલઝાબેથ-2 
198. 75  વષર્  પણૂર્ થવાથી  કઈ ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - લે ટનમ  ુ બ લ 
199. રામ મિંદરના િનમાર્ણ માટે ટ્ર ટમા ંદાન આપનારની  રકમને કઈ કલમ હઠેળ આવક વેરામાથંી મિુક્ત અપાવશે-80 G 
200. ગજુરાતમા ંખાસ કરીને અમદાવાદમા ં કોરોના વાયરસના મુ યનુા કેસ વધતા  તેની સમીક્ષા માટે  કયા તજજ્ઞ 

ગજુરાત મલુાકાતે આ યા હતા – AIIMS ( દ હ ) ડાયર ટર ડો ટર રણદ પ ગલે રયા 
201. ભારત સેવક એવા "ગોપાલ કૃ ણ ગોખલે"નો જ મિદવસ જણાવો- 9 મે 1866 
202. ભારતના નાયક એવા ગોપાલ કૃ ણ ગોખલેનો જ મ ક્યા ંથયો હતો-  કોથા રુ, મહારા  
203. ગોપાલ કૃ ણ ગોખલે "ભારત સેવક સમાજ"ની થાપના કયા વષેર્ કરી હતી- 1904 
204. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઈ ર પેટલીકરનો જ મિદવસ  જણાવો- 09.05.1916 
205. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઈ ર પેટલીકરનો જ મ કયા ંથયો હતો - પેટલાદ તા કુાના પેટલી ગામે 
206. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઇ રભાઇ મોતીભાઈ પટેલનુ ંઉપનામ જણાવો-  "ઈ ર પેટલીકર" 
207. જ મટીપ- નવલકથા  અને લોહીની સગાઈ  વી ટૂંકી વાતાર્ના લેખક જણાવો-  ઈ ર પેટલીકર 
208. સાિહ યકાર ઈ ર પેટલીકરને કયા વષેર્  "રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક" એવોડર્ અપાયો હતો- 1961 
209. ભારતમા ંલૉકડાઉન બાદ ઉ ોગો અને કામદારોની સરુક્ષા માટે  તા તરમા ં કોના ારા નવી ગાઇડલાઇન બહાર 

પાડવામા ંઆવી-NDMA 
210. ભારતમા ં લૉકડાઉન બાદ ઉ ોગો અને કામદારોની સરુક્ષા માટે પ્રથમ સ તાહમા ં ટ્રાયલ બેઝ પર કામ કરવા 

તા તરમા ંકોના ારા નવી ગાઇડલાઇન બહાર પાડવામા ંઆવી-NDMA 
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211. ભારતમા ંલૉકડાઉન બાદ ઉ ોગો અને કામદારોની સરુક્ષા માટે તા તરમા ં NDMA ારા નવી ગાઇડલાઇન બહાર 
પાડવામા ંઆવી છે મા ંમેનેજમે ટ અને  વહીવટી ટાફના કેટલા ટકા કમર્ચારીઓ હાજર રહશેે - 33% 

212. NDMAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- નેશનલ ડઝા ટર મેનેજમે ટ ઓથો રટ  
213. મે માસના બીજા રિવવારને િવ મા ંકયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે- મધસ ડ 
214. ICMR ારા  દેશના કેટલા રા યો અને િજ લાઓમા ંક યિુનટી ટ્રા સફર ચેક કરવા કોરોનાના ટે ટ કરવામા ંઆવશે- 

10 અને 75 
215. ક યિુનટી ટ્રા સફર ચેક કરવા કોરોનાના ટે ટ કરવા માટે ICMR ારા દેશભરમા ંકઈ કીટનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવશે- 

ELISA 
216. ELISAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એ ઝાઈમ લ કડ ઈ નૂોસોરબ ટ એ સે 
217. ICMR ારા દેશના કયા કયા રા યોમા ંક યિુનટી ટ્રા સફર ચેક કરવા  કોરોનાના  ટે ટ કરવામા ંઆવશે- જુરાત, 

તિમલના ુ, ઉ ર દશ, દ હ , રાજ થાન, મ ય દશ, પં બ, પિ મ બગંાળ,  દશ અને  તેલગંાણા 
218. ઇઝરાઇલના તેલ અવીવ શહરેના એક માગર્ને તા તરમા ંક્યા ંએક મહાન ભારતીય કિવવરનુ ંનામ અપાયુ ં- ટાગોર માગ 
219. તા તરમા ંતા.7 મે 2020ના રોજ મહાન કિવવર રિવ દ્રનાથ ટાગોરની કેટલામી જ મ જયતંી ઉજવાઇ- 159મી 
220. સમગ્ર િવ મા ંમે માસના બીજા રિવવારને કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - મધસ ડ 
221. "મધસર્ ડે"ની સૌપ્રથમ ઉજવણીનો પ્રારંભ કયા વષેર્ કયા દેશમા ંથયો હતો- 1914-  અમે રકા  
222. 'મેઈક ઇન ઇિ ડયા' અંતગર્ત PPE કીટને ખાસ ટેપથી સપંણૂર્ સરુિક્ષત બનાવત ુ ંભારતનુ ંસૌપ્રથમ "હોટ એર સીમ 

િસિલંગ મશીન" કયા શહરેમા ંિવકસાવવામા ંઆ યુ ં- રાજકોટ 
223. PPE કીટને ખાસ ટેપથી સપંણૂર્ સરુિક્ષત બનાવતુ ંભારતનુ ંસૌપ્રથમ "હોટ એર સીમ િસિલંગ મશીન" કઈ કંપની ારા 

િવકસાવવામા ંઆ યુ ં- મેક પાવર સી.એન.સી  મશી સ  લિમટડ 
224. "હોટ એર સીમ િસિલંગ મશીન"ની PPE િકટના સદંભર્મા ં િવશેષતા જણાવો- કટમા ં િસલાઈ યામા ં  છ ો રહ  

ગયા હોય તેને આ ટપના ઉપયોગથી  સીલ કર ને વાયરસ િતકાર માટ વોટર એ ડ એર  ફુ બનાવવામા ંઆવે છે 
225. PPE િકટ તૈયાર કરવા"હોટ એર સીમ િસિલંગ મશીન" અ યારે કયા દેશ પાસેથી મગંાવવામા ંઆવે છે- ચાઇના અને 

કો રયા 
226. કે દ્રના આરોગ્ય મતં્રાલયની 11 મેની નવી ગાઇડલાઇન મજુબ કોરોનાના હળવા લક્ષણો ધરાવતા ંદદ ઓને કેટલા 

િદવસ સધુી હોમ આઈસોલેશનમા ંરહવે ુ ંપડશે - 17  દવસ 
227. કે દ્રના આરોગ્ય મતં્રાલયની 11 મેની નવી ગાઇડલાઇન મજુબ કોરોનાના હળવા લક્ષણો ધરાવતા ંદદ ઓને કેટલા 

િદવસ સધુી તાવ ન આ યો હોય તો 17 િદવસ બાદ હોમ આઈસોલેશનમાથંી મિુક્ત મળશે- 10 
228. િવ મા ંકોરોનાના અ યાર સધુીના અનભુવ મજુબ કેટલા ટકા કેસ હળવા લક્ષણોવાળા છે- 80% 
229. તા તરમા ં"િશયાન H-20" ટી થ સપુરસોિનક  બો બર  િવમાન  કયા  દેશ ારા તૈયાર કરાયુ ં- ચીન 
230. ચીન ારા તૈયાર કરાયેલ"િશયાન H-20" ટી થ સપુરસોિનક બો બર િવમાનની રે જ જણાવો- 8500 ક.મી. 
231. ગજુરાતના ખેડૂતોને તેમના ઉ પાદનના પધાર્ મક ભાવ મળી રહ ેતે માટે કયા વષર્ના"ગજુરાત ખેત ઉ પ  બજાર 

અિધિનયમ"મા ંસધુારો કરી વટહકુમ બહાર પાડવામા ંઆ યો - વષ 1963 
232. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા APMC એક્ટમા ં કયા મહ વના ફેરફાર કરવામા ંઆ યા છે - તમામ વેપાર ઓના 

લાઈસ સ રા ય યાપી ગણાશે, કોઈ મડં -બ ર માટ લાઈસ સ ઈ  ુકરાશે નહ , કોઈપણ ડર રા યમા ંગમે યા ં
ખર દ અને વેચાણ કર  શકશે, તમામ હયાત લાઈસ સ ધારકોને 6 મ હનામા ં િુનફાઈડ લાઈસ સમા ંતબદ લ કરાશે.  

233.  ખેલકદૂ સબંિંધત PCIના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી– વૅૂ પેરા લ પક ખલાડ  દ પા મલક 
234. પેરાિલિ પક રમતો સવ 2016મા ંિસ વર મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મિહલા િખલાડી-દ પા મલક 
235. દીપા મિલકને કયા વષેર્ "રાજીવ ગાધંી ખેલ ર ન એવોડર્" એનાયત કરાયો હતો- 2019 
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236. PCIનુ ંિવ તતૃ નામ  જણાવો - પેરાઓલ પક કિમટ  ઓફ ઇ ડયા 
237. પેરાિલિ પક િખલાડી  દીપા મિલકની રમત જણાવો- ગોળા ફક 
238. પેરાિલિ પક િખલાડી  દીપા મિલકને કયારે અજુ ર્ન એવોડર્ અને પ ી અપાયો - 2012 અને 2017 
239. મે 2020મા ંનાણા મતં્રી િનમર્લા સીતારમણ ારા  વીિડયો કો ફર સથી એિશયાના સૌપ્રથમ ફોરેન કર સી એક્સચે જ 

સે ટરનો પ્રારંભ ક્યા ંકરવામા ંઆ યો-  ગ ટ િસટ , ગાધંીનગર 
240. એિશયાના સૌપ્રથમ ફોરેન કર સી એક્સચે જ સે ટરમા ં  ભારતીય નાણા સિહત કયા દેશોની કર સી  એક્સચે જનુ ં

કામ થઈ શકશે- .ુએસ.એ., કનેડા, ઓ લયા વગેર 
241. તા તર મે-૨૦૨૦મા ંચીને ભારતથી ૬૮૪ િકલોમીટરના અંતરે કયા દેશની જળસીમામા ંકૃિત્રમ ટાપ ુબનાવવાનુ ંકામ 

શ  કયુર્ં – માલ દ સ 

242. તા તર મે-૨૦૨૦મા ંચીને કયા કારણોસર માલિદ સની જળસીમામા ં કૃિત્રમ ટાપ ુબનાવવાનુ ંકામ શ  કયુર્ં ‐  હદ 
મહાસાગરમા ંપોતાની પકડ જમાવવા 

243. તા તરમા ં11 મેના રોજ ભારતમા ંકયો િદવસ ઉજવવામા ંઆ યો - રા ય ટકનોલો  દવસ 
244. "રા ટ્રીય ટેકનોલોજી િદવસ" 2020ની થીમ જણાવો- ‘Rebooting the Economy through Science, Technology 

and Research Translations titled RESTART’. 
245. ભારતમા ંકઈ ઘટનાની યાદમા ં"રા ટ્રીય ટેકનોલોજી િદવસ"ઉજવવામા ંઆવે છે - ભારતે વષૅ 1998મા ં વડા ધાન 

અટલ બહાર  વાજપેયીના ને ૃ વમા ં પોખરણ ખાતે  કર ુ ંબી ુ  ંઅ  ુપર ણ 
246. ભારતે વડાપ્રધાન અટલ િબહારી બાજપેયી અને  વૈજ્ઞાિનક ડોક્ટર અ દુલ કલામના નેત ૃ વમા ં કરેલા બીજા અણ ુ

પરીક્ષણને કયુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં-  ઓપરશન શ ત 
247. પ્રિસ  ગજુરાતી જગન મહતેાનો  જ મિદવસ જણાવો- 11 મે 1909 
248. ગજુરાતી જગન મહતેાનુ ંકે્ષત્ર જણાવો – તસવીર કળાના કસબી 
249. ભારત સરકાર ારા કોરોના સામે જગં જીતવા મે 2020મા ં કયા આિથર્ક અિભયાનની જાહરેાત કરવામા ંઆવી - 

"આ મિનભર ભારત અભયાન" 
250. ભારત સરકારે "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન"  અંતગર્ત અ યાર સધુીના સૌથી મોટા કેટલી રકમની આિથર્ક પેકેજની 

જાહરેાત કરી - . 20 લાખ કરોડ 
251. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન"ના મખુ્ય પાચં તભં જણાવો - અથ યવ થા, માળખાગત િુવધા, િસ ટમ, ડમો ાફ  

અને  ડમા ડ 
252. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત જાહરે કરેલુ ંઆિથર્ક પેકેજ દેશના GDPના કેટલા ટકા ટલુ ંરહશેે- 10 % 
253. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત  જાહરે કરેલ પેકેજ કોને કે દ્ર થાને રાખીને તૈયાર કરાયુ ંછે -  લે ડ, લેબર, 

લ વ ડટ  અને લૉ 
254. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત  વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી  નાગિરકોને કયા બે મતં્ર ઉપર ભાર મકૂવા 

અનરુોધ કય  છે - લોકલ માટ વોકલ બનો  અને  લોકલથી લોબલ માટ વદશી અપનાવો  
255. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન"ના મખુ્ય પાચં તભંનો િવ તતૃ અથૅ જણાવો- (1) ઈકોનોમી: એક એવી ઈકોનોમી  

ઈ મે ટલ ચે જ નહ  પણ વો ટમ જ પ લાવે. (2) ઈ ા ચર: એક એ ુ ંઈ ા ચર  આ િુનક ભારતની 
ઓળખ બને. (3) િસ ટમ: એક એવી િસ ટમ  િવતેલી સદ ના ર તે નહ  પણ 21મી સદ ની ટ નોલો  વન 
યવ થા ઉપર આધા રત હોય. (4) ડમો ાફ : ુ િનયાની સૌથી લોકશાહ ની ડમો ાફ  આ મિનભર ભારત માટ 
આપણી ઊ નો ોત હોય. (5) ડમા ડ: તેના માગં-ચ  અને તેની તાકાતનો ઉપયોગ કરવાની હવે જ ર છે. 

256. સયંકુ્ત રા ટ્રના કયા અિભયાનના સદભાવના એ બેસેડર તરીકે ભારતીય અિભનેત્રી િદયા િમઝાર્નો  કાયર્કાળ 
લબંાવાયો- બીટ ધ પો શુન 
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257. સયંકુ્ત રા ટ્રના 'બીટ ધ પો યશુન' અિભયાનના સદભાવના એ બેસેડર તરીકે ભારતીય અિભનેત્રી િદયા િમઝાર્નો  
કાયર્કાળ  ક્યા ંસધુી લબંાવાયો- વષૅ 2022 

258. 'બીટ ધ પો યશુન' અિભયાન અંતગર્ત કયા વષર્ સધુીમા ંભારતને 'િસંગલ યઝુ લાિ ટક'થી સપંણૂર્પણે મકુ્ત કરાશે- 
વષૅ 2022 

259. તા તરમા ંભારતીય સેનાના કયા દળને PPE િકટ તૈયાર કરવાની મા યતા આપવામા ંઆવી છે -ભારતીય નૌકાદળ 
260. ભારતીય નૌકાદળની કઈ ટીમ ારા PPE િકટ િવકસાવવામા ંઆવી છે - ઈ ટટ ટૂ ઑફ નેવલ મે ડિસન, ુબંઈ  

તેમજ નેવલ ડોકયાડ, ુબંઈ 
261. "વદેં ભારત િમશન-02"નો સમયગાળો દશાર્વો - તા. 16 થી 22 મે 2020 
262. તા તરમા ં િગલિગટ-બાિ ટ તાનના સમથર્નમા ંભારતે સ ાવાર કયુ ંનવુ ં ટ્િવટર એકાઉ ટ લ ચ કયુર્ં છે - ગલગટ-

બા ટ તાન, લદાખ(UT)  ભારત 
263. સમગ્ર િવ મા ં"આંતરરા ટ્રીય નસર્ િદવસ"તરીકે ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 મે  
264. "આંતરરા ટ્રીય નસર્ િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to Health, 

demonstrates how nurses are central to addressing a wide range of health challenges. 
265. સમગ્ર િવ મા ં"આંતરરા ટ્રીય નસર્ િદવસ" કોના  જ મિદવસની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - થમ નસ  લોર સ 

નાઈ ટગલ 
266. પ્રથમ નસર્  લોરે સ નાઈિટંગલની  આ વષેર્ 2020મા ં કેટલામી  જ મ જયતંી  ઉજવાય છે - 200મી 
267. પ્રથમ નસર્  લોરે સ નાઈિટંગલનો જ મ  કયા દેશમા ંથયો હતો - ઇટાલી( લોર સ શહર) 
268. પ્રથમ નસર્ લોરે સ નાઈિટંગલ કયા નામથી કયા નામથી પ્રખ્યાત હતા - " લૅડ  વીથ ધ લે પ" 
269. યગુમિૂતર્ સાિહ યકાર ર.વ. દેસાઈનો જ મિદવસ જણાવો - 12 મે 1892 
270. યગુમિૂતર્ સાિહ યકાર ર.વ. દેસાઈનુ ંઆખુ ંનામ જણાવો -  રમણલાલ  વસતંલાલ  દસાઈ 
271. યગુમિૂતર્ સાિહ યકાર ર.વ. દેસાઈની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો-  ‘ગઈકાલ’ (1950) અને ‘મ યાહનના ગૃજળ’ (1956)   
272. યગુમિૂતર્ સાિહ યકાર ર.વ. દેસાઈને કયા વષેર્  "રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક" એવોડર્ અપાયો હતો- 1932 
273. યગુમિૂતર્ સાિહ યકાર ર.વ. દેસાઈની  જાણીતી નવલકથાઓના નામ જણાવો- ‘ દ યચ ’ુ,  ‘ભારલો અ ન’,  શૌય 

તપણ, ઠગ,  િતજ,  ામલ મી, અ સરા, જયતં 

274. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર  ભારત અિભયાન" અંતગર્ત પેકેજ-1મા ં  કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ંઆવી- 
.5.94  લાખ કરોડ 

275. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત જાહરે કરાયેલ  પેકેજ-1 મા ંસૌથી વધ ુભાર કયા કે્ષત્ર 
ઉપર મકૂવામા ંઆ યો છે- MSME 

276. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત MSME એકમો માટે કેટલી રકમની જામીનગીરી િવનાની 
લોનની ઘોષણા કરી- .3  લાખ કરોડ 

277. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત MSME એકમો માટે કેટલી રકમની િલિક્વિડટીની  
જાહરેાત કરી છે- . 20,000 કરોડ 

278. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત MSME એકમો માટે કેટલી રકમની એક્સપા સન મડૂીની 
જાહરેાત કરી છે - .50,000 કરોડ 

279. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત જાહરે કરાયેલ  પેકેજ-1 મા ં  સૌથી વધ ુભાર MSME 
ઉપર મકૂવામા ંઆ યો છે નાથી અંદા   કેટલા એકમોને ફાયદો થશે - 45  લાખ  

280. કે દ્ર સરકારે ગ્લોબલ ટે ડરની યાખ્યામા ંસધુારો કરીને હવેથી કેટલી રકમ સધુીના ટે ડરને ગ્લોબલ ટે ડર નહીં 
ગણવા જાહરેાત કરી છે- .200 કરોડ 
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281. કે દ્ર સરકાર ારા વડાપ્રધાન ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત  કંપની અને કામદારોનો કેટલા ટકા િહ સો આગામી 
કેટલા મિહના સધુી સરકાર ચકૂવશે- 12-12%  અને  ૂન, ુલાઈ,ઓગ ટ 

282. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત એમએસએમઇ એકમોને કેટલા વષર્ માટે લોન મળશે અને 
શ આતના ક્યા ંસધુી મડૂી ચકૂવવામાથંી મિુક્ત અપાઇ છે- 4  વષ  અને  1 વષ 

283. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર  ભારત અિભયાન" અંતગર્ત આગામી ત્રણ માસ માટે સરકારી કંપનીઓના  
કમર્ચારીએ PFમા ં કેટલા ટકા ફાળો આપવાનો યારે સરકાર કેટલા ટકા ફાળો આપશે- 10%  અને 12% 

284. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત કમર્ચારી અને નોકરીદાતાઓનો EPF િહ સો  આગામી 
ત્રણ માસ સધુી કેટલા ટકા રહશેે - 10-10% (બે ટકાનો ઘટાડો) 

285. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત ટીડીએસ અને ટીસીએસના વતર્માન દર  કરતા કેટલા 
ટકાનો ઘટાડો કરાયો- 25% 

286. ભારતમા ંવષર્ 2020મા ંIT િરટનર્ ભરવાની તારીખ વધારીને ક્યા ંસધુી લબંાવાઈ- 30 નવે બર 2020 
287. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત NBFC, HFC અને અને MFI માટે કેટલા કરોડની 

પિેશયલ િલિક્વિડટી કીમ આપવામા ંઆવી - . 30,000 કરોડ 
288. કે દ્ર સરકાર ારા કોરોનાને રેરા હઠેળ કઈ આપિ  માનવામા ંઆવશે -  ુદરતી 
289. તમામ કો ટ્રાક્ટરને સે ટ્રલ એજ સીઓ ારા કામ પણૂર્ કરવા માટેની મદુતમા ંકેટલો વધારો કરાયો - 06  માસ 
290. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત પાવર જનરેટર કંપનીઓ માટે કેટલા કરોડ ફાળવવામા ં

આ યા- . 90,000  કરોડ 
291. કે દ્ર સરકાર ારા "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત જાહરે કરાયેલ રાહત પેકેજ િવ નુ ંકયા ક્રમનુ ંસૌથી મોટંુ 

રાહત પેકેજ છે- 5th 
292. કોરોના વાયરસને પગલે મે-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે અથર્તતં્રને વધ ુવેગવતં ુબનાવવા શાની રચના કરી –  ઉ ચ 

તર ય સિમિત 
293. કોરોના વાયરસને પગલે મખુ્યમતં્રી િવજય પાણીએ અથર્તતં્રને વધ ુવેગવતં ુકરવા ભલામણ આપવા બનાવેલી છ 

સ યોની ઉ ચ તરીય સિમિતના અ યક્ષ પદે કોની િનમણકૂ કરી -  વૂ ક ીય નાણા સચવ હસ ખુ અ ઢયા 
294. કોરોના વાયરસને પગલે મખુ્યમતં્રી િવજય પાણીએ અથર્તતં્રને વધ ુ વેગવતં ુ કરવા ભલામણ આપવા બનાવેલી 

ઉ ચ તરીય સિમિતના અ યક્ષ પવૂર્ કે દ્રીય નાણા સિચવ હસમખુ અિઢયા િસવાયના અ ય સ યોના નામ જણાવો – 
IIM અમદાવાદના વૂ ા યાપક ો. રિવ  ધોળક યા, ણીતા ટ  ક સલટ ટ કૂશ પટલ, ફાયના સીયલ 
એકસપટ દપ શાહ, વૂ આઇ.એ.એસ. અિધકાર  કર ટ શેલત, સ ય સચવ તર ક GIDC ના એમ.ડ . એમ. 
થે ારસન 

295. કોરોના વાયરસને પગલે મખુ્યમતં્રી િવજય પાણીએ અથર્તતં્રને વધ ુ વેગવતં ુ કરવા ઉ ચ તરીય સિમિતએ 
તલ પશીર્ કાયર્યોજના એકશન લાન સાથે તેની ભલામણોનો અહવેાલ સરકારને કેટલા સમયમા ંઆપવાનો રહશેે - 
એક માસમા ં

296. બેંકના સદંભર્મા ંNDBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ૂડવલપમે ટ બે ક 
297. કઈ બે કને િબ્રક્સ દેશોની િવકાસ બે ક તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે -  ૂડવલપમે ટ બે ક 
298. િબ્રક્સ દેશોની િવકાસ બે ક NDB ારા કોરોના માટે ભારતને કેટલુ ંિધરાણ આ યુ ં- એક અબજ ડોલર 
299. િબ્રક્સ કયા દેશોનુ ંસગંઠન છે - બા ઝલ, રિશયા, ભારત, ચીન અને દ ણ આ કા 
300. ય ૂડેવલપમે ટ બે કની રચના કોના ારા કરવામા ંઆવી હતી - બ સ સગંઠન ારા  
301. િબક્સ સગંઠન ારા ય ૂડેવલપમે ટ બે કની રચના કયારે કરવામા ંઆવી હતી – વષ-2014 
302. ય ૂડેવલપમે ટ બે કનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - શાઘંાઇ (ચીન)  
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303. ય ૂડેવલપમે ટ બે કના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો – ભારતના ણીતા બે કર ક.વી.કામથ  
304. MSMEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - માઇ ો મોલ એ ડ મી ડયમ એ ટર ાઇઝસ 
305. MSMEની નવી યાખ્યા મજુબ કેટલા િપયા સધુી ઇ વે ટમે ટ અને કેટલા િપયા સધુી ટનર્ઑવરવાળી કંપની 

માઇક્રો એ ટરપ્રાઈઝની કેટેગરીમા ંઆવશે - 1 કરોડ અને 5 કરોડ 
306. MSMEની નવી યાખ્યા મજુબ કેટલા િપયા સધુી ઇ વે ટમે ટ અને કેટલા િપયા સધુી ટનર્ઑવરવાળી કંપની મોલ 

એ ટરપ્રાઈઝની કેટેગરીમા ંઆવશે - 1 કરોડથી 10 કરોડ અને અને 5 કરોડથી 50 કરોડ 
307. MSMEની નવી યાખ્યા મજુબ કેટલા િપયા સધુી ઇ વે ટમે ટ અને કેટલા િપયા સધુી ટનર્ઑવરવાળી કંપની 

મીિડયમ એ ટરપ્રાઈઝની કેટેગરીમા ંઆવશે - 10-20 કરોડ અને 50-100 કરોડ 
308. ભારતની કઈ કેિ ટનોમા ં વદેશી વ તઓુ જ વેચાશે – CAPF ક ટન 
309. ભારતની CAPF કેિ ટનોમા ંક્યારથી વદેશી વ તઓુ જ વેચાશે –  1લી ૂન-2020 
310. દેશભરમા ંસીએપીએફના કમર્ચારીઓની સખં્યા જણાવો - 10 લાખ  
311. CAPFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – સે લ આ ડ પોલીસ ફોિસસ 
312. કોના ારા િવ ની શિક્તશાળી કંપનીઓની ગ્લોબલ-૨૦૦૦ યાદી બહાર પાડવામા ંઆવે છે– ફો સ મેગે ઝન-અમે રકા 
313. ફો સર્ મેગેિઝન ારા વષર્-૨૦૨૦મા ંગ્લોબલ-૨૦૦૦ની કેટલામી વાિષર્ક યાદી બહાર પાડવામા ંઆવી - 18મી  
314. ફો સર્ મેગેિઝન ારા વષર્-૨૦૨૦મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલી ગ્લોબલ-૨૦૦૦ની ૧૮મી વાિષર્ક યાદીમા ંપ્રથમ ક્રમે 

કઈ કંપની હતી- 'ઈ ડ અલ એ ડ કમિશઅલ બે ક ઑફ ચાઈના-ચીન  
315. ફો સર્ મેગેિઝન ારા વષર્-૨૦૨૦મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલી ગ્લોબલ-૨૦૦૦ની ૧૮મી વાિષર્ક યાદીમા ંભારતની 

કેટલી કંપનીઓનો સમાવેશ કરાયો છે - 50 
316. ફો સર્ મેગેિઝન ારા ક્યા વષર્થી ગ્લોબલ-૨૦૦૦ની વાિષર્ક યાદી બહાર પાડવાનો પ્રારંભ થયો હતો – વષ-2003  
317. ફો સર્ મેગેિઝન ારા પ્રિત વષર્ બહાર પાડવામા ંઆવતા ગ્લોબલ-૨૦૦૦ની યાદીમા ં કઈ કંપનીઓનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવે છે - ુ િનયાની સૌથી પાવર લ 2000 કંપની 
318. ફો સર્ મેગેિઝન ારા વષર્-૨૦૨૦મા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલી ગ્લોબલ-૨૦૦૦ની ૧૮મી વાિષર્ક યાદીમા ંસમાિવ ટ ૫૦ 

ભારતીય કંપનીઓમા ંપ્રથમ ક્રમે કોણ છે - રલાય સ ઈ ડ ઝ  
319. ફો સર્ મેગેિઝન ારા પ્રિત વષર્ બહાર પાડવામા ંઆવતા ગ્લોબલ-૨૦૦૦ કંપનીઓની કુલ સપંિત, રેવ ય ુઅને નફો 

કેટલો છે – ુલ સપંિ  201.4 લયન ડૉલર, રવ  ુ42.3 લયન ડૉલર યાર, નફો 3.3 લયન ડૉલર  
320. ભારતના પવૂર્ રા ટ્રપિત ી નીલમ સજંીવ રે ીનો જ મ િદવસ જણાવો - 13 મે 1913 
321. ભારતના પવૂર્ રા ટ્રપિત  ફકરુદીન અલી એહમદનો જ મ િદવસ જણાવો - 13 મે 1913 
322. આ ધ્રપ્રદેશના પહલેા મખુ્યમતં્રી અને તેનો કાયર્કાળ જણાવો - ી નીલમ સં વ ર  (1962-64) 
323. ભારતના પવૂર્ રા ટ્રપિત ી નીલમ સજંીવ રે ી કેટલીવાર લોકસભાના પીકર બ યા હતા - બે વાર  
324. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત કે દ્રીય નાણામતં્રી ારા કેટલી રકમનુ ંપેકેજ-૨ જાહરે કરાયુ-ં . 3.16 લાખ કરોડ 
325. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૨મા ંકયા વગર્ને લાભ અપાશે - વાસી િમક, ખે ૂત, ફ રયા અને લાર વાળા 

સ હતના ામીણ અને શહર  ગર બો તથા મ યમવગ  
326. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત ૮ કરોડ પ્રવાસી િમકોને કયા ંસધુી મફત અનાજ અપાશે – ૂલાઈ-

2020 ધુી 
327. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત રાસનકાડર્ ન ધરાવતા િમકોને કેટલુ ંરાશન િવનામ ૂ યે અપાશે - પાચં 

કલો ઘ  અથવા ચોખા અને પ રવાર દ ઠ એક કલો ચણા અથવા દાળ  
328. વન નેશન વન રેશન કાડર્ અંતગર્ત ઓગ ટ-૨૦૨૦ સધુીમા ં કેટલા રા યોના કેટલા કરોડ રેશનકાડર્ધારકોને લાભ 

અપાશે - 23 રા યોમા ં67 કરોડ એટલે ક 83 ટકા 
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329. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત કેટલા કરોડ નાના ખેડૂતોને પાકની વાવણી માટે નાણાકીય સહાય 
અપાશે - 3 કરોડ ખે ૂત 

330. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત િકસાન કે્રિડટ કાડર્ ારા કેટલા કરોડ ખેડૂતોને કેટલા કરોડની કે્રિડટ  
અપાશે - 2.5 કરોડ તથા િપયા 2 લાખ કરોડ  

331. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત મદુ્રા િશશ ુલોનધારકોને આગામી એક વષર્ સધુી યાજમા ં કેટલા ટકા 
સધુીની રાહત અપાશે – 2 ટકા 

332. હાલમા ંમદુ્રા િશશ ુલોન અંતગર્ત િપયા ૧.૬૨ લાખ કરોડની લોન અપાઇ છે, મા ંમહ મ કેટલા િપયાની લોન 
અપાય છે – .50,000 

333. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત શેરી ફેિરયાઓ માટે કેટલા કરોડની પિેશયલ કે્રિડટ ફેિસિલટી અપાઈ – 
. 5,000 કરોડ 

334. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત શેરી ફેિરયાઓને કેટલી રકમ સધુી લોન અપાશે -  . 2 હ ર થી . 
10 હ ર ધુી 

335. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત  િપયા ૬ થી ૧૮ લાખની વાિષર્ક આવક ધરાવતા મ યમવગર્ માટે 
કે્રિડટ િલ ક સબિસડી કીમ કયા ંસધુી લબંાવાઈ - માચ 2021   

336. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત  હાઉિસંગ સકે્ટર માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી– . 
70,000 કરોડ 

337. લેબર કોડ અંતગર્ત પ્રવાસી િમકો માટે વે ફેર બેિનિફ સની પોટિબિલટી, દેશભરના િજ લાઓ અને કેટલાથી વધ ુ
કમર્ચારીને નોકરી રાખતા સં થાનોમા ંESIC કવરેજનુ ંિવ તરણ  કરાશે - 10  

338. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત પ્રવાસી િમકોની સધુારેલી યાખ્યા મજુબ  કેટલા કરતા ંઓછા કામદાર 
હોય તો પણ નકુસાનકારક ઉ ોગોમા ંESIC કવરેજ ફરિજયાત - 10 

339. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત રોજગાર માટે ગે્ર યઇુટી-પાચંને બદલે કેટલા વષર્ની સેવા પરૂી થતા ં
આપવાની જોગવાઈ – એક વષ 

340. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત વતન પરત આવતા પ્રવાસી િમકોને કઈ રોજગાર આપતી યોજનામા ં
સમાવાયા - મનરગા 

341. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત મનરેગા િમકોન◌ુ◌ં વેતન કેટલાથી વધારી કેટલુ ંકરાયુ ં - 182થી 
વધાર ને  . 202 

342. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત ગજુરાત સરકારે નાના વેપારીઓ, મ યમ વગર્, કારીગરો, પરંપરાગત 
યવસાિયકો, રીક્ષાચાલકો, બાધંકામ િમકો વગેરેને સ તા દરે લોન આપવા કઈ યોજના જાહરે કરી – આ મિનભર 
જુરાત સહાય યોજના 

343. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ અંતગર્ત ગજુરાત સરકારે જાહરે કરેલી આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના 
અંતગર્ત ૨ ટકાના વાિષર્ક યા  કેટલી લોન અપાશે - ા.1 લાખ ધુી 

344. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના અંતગર્ત િપયા એક લાખ સધુીની લોનમા ંપ્રથમ કેટલા મિહના યાજ અને 
મુ લ ચકૂવવામાથંી રાહત અપાઈ છે – થમ 6 માસ 

345. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના અંતગર્ત કોઈ પણ જામીન િવના માત્ર અરજીના આધારે અપાનાર લોનની મુ ત 
જણાવો – ણ વષ 

346. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના અંતગર્ત રા ય સરકાર ારા કેટલા િપયાનુ ંપેકેજ જાહરે કરાયુ-ં . 5500 કરોડ 
347. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના અંતગર્ત લાભાથીર્એ કેટલા સરખા હ તામા ંબેંકોને િધરાણ પરત કરવાનુ ંરહશેે - 30  
348. કોરોના વાયરસ મહામારી સદંભેર્ PM-CARES ફંડમાથંી કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી - . 3,100 કરોડ 
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349. કોરોના વાયરસ મહામારી સદંભેર્ PM-CARES ફંડમાથંી 50,000 મેક ઈન ઇિ ડયા વેિ ટલેટર માટે કેટલા િપયાની 
ફાળવણી કરવામા ંઆવી - . 2000 કરોડ 

350. કોરોના વાયરસ મહામારી સદંભેર્ PM-CARES ફંડમાથંી પરપ્રાતંીય િમકો માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ં
આવી -  . 1000 કરોડ  

351. PM-CARES ફંડમાથંી કોિવડ-19ની રસીના સશંોધન માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી - .100 કરોડ 
352. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત કુલ કેટલા િપયાની ફાળવણી કરવામા ંઆવી - .1,62,843 કરોડ  
353. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત મખુ્ય ક્યા કે્ષત્રો માટે િવિવધ જાહરેાત કરવામા ંઆવી - ૃિષ, 

પ પુાલન, ડર  ઉ ોગ, મ યપાલન, મધમાખી ઉછેર વગેર 
354. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત નાના અને સીમાતં ખેડૂતોને ઘરઆંગણે માળખાકીય સિુવધાઓ પરૂી 

પાડવા કેટલા િપયાના એિગ્ર-ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડની તા કાિલક રચના કરાશે - િપયા 1 લાખ કરોડ 
355. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત નાની ડ પ્રોડક્ટ કંપનીઓ માટે કેટલા િપયાની યોજના જાહરે 

કરાઈ – . 10,000 કરોડ 
356. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત કઈ યોજના થકી માછીમારો માટે િપયા ૨૦,૦૦૦ કરોડની 

ફાળવણી કરવામા ંઆવી - ધાનમં ી મ ય સપંદા યોજના 
357. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત પશપુાલનના માળખાકીય િવકાસ માટે કેટલુ ંભડંોળ અપાશે - 

15,000 કરોડ 
358. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત હબર્લ ખેતીને પ્રો સાહન માટે કેટલા િપયાની ફાળવણી કરાઈ - 

િપયા 4,000 કરોડ 
359. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત મધ ઉ પાદન માટે કેટલા િપયાની જોગવાઈ કરાઈ - િપયા 500 

કરોડ 
360. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત ઓપરેશન ગ્રીનમા ં કોનો સમાવેશ કરાયો - તમામ ફળ અને 

શાકભા  
361. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત ખેડૂતોને ઊપજ વચેાણની પસદંગી આપવા માટે કયા કે્ષત્રમા ંત્રણ 

મહ વના સધુારા કરાયા - ૃિષ માક ટગ 
362. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત કૃિષ, મ યપાલન, ડેરી ઉ ોગ, પશપુાલન અને સલંગ્ન પ્રવિૃ ઓ 

માટે કુલ કેટલા પગલાનંી ઘોષણા કરી - 11 પગલા ં
363. વડાપ્રધાન મોદીના વોકલ ફોર લોકલના આ ાનને પિરપણૂર્ કરવા કોના માટે િપયા ૧૦,૦૦૦ કરોડની યોજનાની 

જાહરેાત કરાઈ - માઇ ો ડ કંપનીઓ   
364. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત દેશના પશધુનના ંસરંક્ષણ માટે અને તેમને બીમારીઓથી બચાવવા 

સરકારે કયા પ્રોગ્રામની જાહરેાત કરી-નેશનલ એિનમલ ડિસઝ ક ોલ ો ામ  
365. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત નેશનલ એિનમલ િડિસઝ ક ટ્રોલ પ્રોગ્રામ માટે કેટલા િપયાની 

ફાળવણી કરવામા ંઆવી- .13,343 કરોડ 
366. નેશનલ એિનમલ િડિસઝ ક ટ્રોલ પ્રોગ્રામ અંતગર્ત દેશના કેટલા ટકા પશધુનનુ ંરસીકરણ કરાશે – 100 ટકા  
367. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત આગામી બે વષર્મા ં કેટલી જમીનને હબર્લ ખેતી અંતગર્ત આવરી 

લેવાશે ના કારણે ખેડૂતોને િપયા ૫,૦૦૦ કરોડની આવક થશે - 10 લાખ હ ટર  
368. ગગંા નદીના િકનારા પર ૮૦૦ હકે્ટર જમીન પર કયો કોિરડોર તૈયાર કરાશે - મે ડિસનલ લા સ  
369. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત મધ ઉ પાદન કરતા ખેડૂતો માટે િપયા ૫૦૦ કરોડની ફાળવણી 

કરી છે  અંતગર્ત કયા સે ટરો િવકસાવાશ ે- બી કિપગ ડવલપમે ટ સે ટર, માક ટગ અને ટોરજ સે ટરો  
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370. ઓપરેશન ગ્રીન અંતગર્ત ટોરેજ પર કેટલા ટકા અને સર લસ માકટથી ખાધ ધરાવતા માકટ સધુીના પિરવહનમા ં
કેટલા ટકાની સબિસડી અપાશે - 50 ટકા અને 50 ટકા 

371. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૩ અંતગર્ત આવ યક ચીજવ ત ુધારામા ંક્યા મોટા વિહવટી સધુારા કરાશે - 
(1) શાસન-વહ વટ  ધુારા, (2) ૃિષ ઉ પાદનની કમત અને ણુવ ાની ખાતર , (3) ખે ૂતોને ઊપજ વેચાણની 
પસદંગી આપવા માટ ૃિષ માક ટગ ધુારા 

372. ખેડૂતોને ઊપજની સારી િકંમત મળી રહ ેતે માટે ક્યા એક્ટમા ંસધુારા કરાશે - એસે શયલ કોમો ડટ  એ ટ 
373. દેશમા ંઅછતના સમયમા ંક્યો એક્ટ લાગ ુકરાયો હતો - એસે શયલ કોમો ડટ  એ ટ 1955 
374. મે-૨૦૨૦મા ંબગંાળના અખાતમા ંસજાર્યેલા કયા વાવાઝોડાથી દેશના પવૂર્ કાઠંાના ૮ રા યોને અસર થઈ – અ ફાન/ 

એ ફાન વાવાઝો ુ 
375. મે-૨૦૨૦મા ં બગંાળના અખાતમા ં સજાર્યેલા રહલેા વાવાઝોડાને અ ફાન/ એ ફાન નામ કયા દેશે આ યુ ં હત ુ - 

થાઈલે ડ  
376. થાઈ ભાષામા ંઅ ફાનનો અથર્ શો થાય છે - આકાશ 
377. મે-૨૦૨૦મા ંએિશયાઈ ટાપ ુદેશ િફિલપાઈ સમા ંત્રાટકેલ ુવાવાઝોડાનુ ંનામ જણાવો - વ ગફ ગ 
378. મે-૨૦૨૦મા ંકોરોના સામે લડવા િવ  બે ક ારા ભારતને કેટલા ડોલરની સહાય આપવાની જાહરેાત કરી - 1 અબજ  
379. IBRDનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ બે ક ફોર રક શન એ ડ ડવલપમે ટ  
380. ભારત સરકારે નૌકાદળ માટે U.S. પાસેથી કુલ કેટલા MH-60R ચોપસર્ ખરીદવા સોદો કય  - 24 
381. ભારત સરકારે નૌકાદળ માટે U.S. પાસેથી કુલ 24 MH-60R ચોપસર્ ખરીદવા સોદો કય  તે બનાવનાર કંપનીનુ ં

નામ જણાવો - લોક હડ મા ટન કંપની, USA 
382. ભારત સરકારે નૌકાદળ માટે U.S. પાસેથી MH-60R ચોપસર્ ખરીદવા સોદો કય  તેન ુ ં કાયર્ જણાવો - ભારતના 

દ રયામા ંચીન અને પા ક તાનની સબમ રન પર નજર રાખશે 
383. કોરોના વાઈરસ, આ મિનભર્રતા માટે કઈ કોિવડ કવચ વદેશી રેિપડ ટે ટ િકટ િવકસાવાઈ - ‘એલાઈઝા’ 
384. કોિવડ કવચ વદેશી રેિપડ ટે ટ ‘એલાઈઝા’ િકટ િવકસાવનાર સં થાનુ ંનામ જણાવો - ICMR અને NIV ( નૂા)  
385. મહારા ટ્રના પનૂા િ થત NIV સં થાનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ઈ ટટ ટૂ ઓફ વાયરોલો  
386. ગજુરાતની કઈ કંપનીન ેકોિવડ કવચ વદેશી રેિપડ ટે ટ ‘એલાઈઝા’ િકટના ઉ પાદન કરવાનો કો ટ્રાક્ટ અપાયો -  

ફામા કંપની ઝાયડસ ક ડલા 
387. કોિવડ કવચ વદેશી રેિપડ ટે ટ ‘એલાઈઝા’ િકટની સૌથી મોટી ખાિસયત જણાવો - એક વખતમા ં90 ટ ટ મા  અઢ  

કલાકમા ંથઈ શકશે  
388. િવ નો સૌથી મોટો અને આક્રમક જવાળામખુીનુ ંનામ જણાવો - ગાડનર િપના સલ(USA)   
389. િવ નો સૌથી મોટો અને આક્રમક જવાળામખુી ગાડર્નર િપના સલ ક્યા ંઆવેલો છે - હવાઈ ટા  ુ(USA) 
390. િવ નો સૌથી મોટો અને આક્રમક જવાળામખુી ગાડર્નર િપના સલની ઊંચાઈ જણાવો - 4500 મીટર 
391. િવ નો સૌથી મોટો અને આક્રમક જવાળામખુી ગાડર્નર િપના સલનો જ થો જણાવો - 1.5 ઘન કલોમીટર 
392. િવ નો સૌથી મોટો અને આક્રમક જવાળામખુી ગાડર્નર િપના સલનુ ંતાપમાન જણાવો - 6.5 કરોડ વષથી ગરમ 
393. િવ  પિરવાર િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 15 મે  
394. અમર શિહદ સખુદેવ થાપરનો જ મ િદવસ જણાવો - 15 મે 
395. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત કે દ્ર સરકાર ારા  પેકેજ -04મા ં  કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - 

દા   .1.63 લાખ કરોડ 
396. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત કે દ્ર સરકાર ારા  પેકેજ-04 મા ં મખુ્ય વે  કયા કે્ષત્રોને  લાભ આપવામા ં

આ યો છે - કોલસા, ખનીજ, સરં ણ, એર પેસ , વીજ કંપનીઓ, પેસ અને એટોિમક એનજ . 
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397. "આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન" અંતગર્ત કે દ્ર સરકાર ારા  પેકેજ-04  સરંક્ષણ ઉ પાદનમા ંઓટોમેિટક ટ  ારા 
એફડીઆઈની મયાર્દા વધારીને કેટલા ટકા કરાઈ- 49% થી વધાર  74% 

398. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત દેશમા ંઆગામી સમયમા ં કેટલા હકે્ટર જમીનમા ં ઉ ોગો થાપવા  માટે  
ફાળવવામા ંઆવશે- 5  લાખ હ ટર 

399. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત  દેશમા ં કુલ ત્રણ રાઉ ડમા ંકેટલા એરપોટર્ન ુ ંખાનગીકરણ કરાશે- 18 
400. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત  ખાનગી કંપનીઓને પારદશર્ક હરાજી પ્રિક્રયા ારા કેટલી  બોકસાઈટ અને 

કોલસાની ખાણની ઓફર કરાશે- 500 
401. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત  કોલ સેક્ટરના િવકાસ માટે કેટલી રકમની ફાળવણી કરાઈ- .50,000 
402. કોલ ઇિ ડયાના વષૅ 2023-24 સધુીમા ંકોલસા ઉ પાદન કેટલુ ં લક્ષાકં  નક્કી કરાયુ ંછે- 1 અબજ ટન 
403. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત ભારતને  એરો પેસ ક્ષેતે્ર  કોન ુ વૈિ ક હબ બનાવવામા ંઆવશે-   એર ા ટ 

મેઈ ટન સ, ર પેર અને ઓવરહોલ 
404. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત ભારતમા ં સોિશયલ ઈ ફ્રા ટ્રક્ચર  માટે  કેટલા કરોડની ફાળવણી કરાઈ- . 

8100 કરોડ 
405. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૪ અંતગર્ત ભારતીય એર પેસના ઉપયોગ પરના િનયતં્રણો હળવા બનાવાશે 

ને લીધે એિવએશન સેક્ટરને કેટલા િપયાનો લાભ થશે - િપયા 1000 કરોડ 
406. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૦૪ અંતગર્ત કયા પ્રદેશોમા ંવીજ કંપનીઓનુ ંખાનગીકરણ કરાશે – ક શાિસત 

દશ 
407.  ખાણથી રેલવે સાઇિડંગ સધુી ક વેયર બે ટ ારા કોલસાને પહ ચાડવા કેટલા િપયાનુ ં રોકાણ કરાશે - િપયા 

18000 કરોડ 
408. .અમેિરકા ારા  ભારતને  કેટલા નગં વેિ ટલેટસૅ ભેટમા ંઆપવામા ંઆવશે- 200 
409. તા તરમા ંકોરોના મહામારી સામે  લડવા કયા દેશ ારા ભારત સાથે મળીને વેિક્સન બનાવવાની જાહરેાત કરી છે-  

અમે રકા 
410. US ભારતને ૨૦૦ વેિ ટલેટસર્ ભેટમા ંઆપશે તેની અંદાિજત િકંમત જણાવો - 2.6 િમ લયન ડોલર ( િત નગં કમત 

13,000 ડોલર)  
411. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંપ્રવાસી િમકોના  આવાગમનની માિહતી માટે કયુ ંનવુ ંપોટર્લ લો ચ કરવામા ંઆ યુ ં

છે - "નેશનલ માઈ ટ ઇ ફોિસ ટમ  પોટલ" 
412. "નેશનલ માઈગ્ર ટ  ઇ ફોિસ ટમ  પોટર્લ"  કોના ારા લો ચ કરાયુ-ં NDMA 
413. કે દ્ર સરકાર ારા પ્રવાસી િમકો માટે લો ચ કરવામા ંઆવેલ ‘નેશનલ માઈગ્ર ટ ઈ ફોિસ ટમ’નો હતે ુજણાવો - 

િમકોને આવાગમન સરળ બનાવવા અને તેની મા હતી માટ  
414. ભારતમા ંહિરયાળી ક્રાિંતનો પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો- 1966-67 
415. દેશમા ંકૃિષ ઉ પાદન વધારવા માટે કઈ આિથર્ક નીિત લાગ ૂકરાઈ હતી - હ રયાળ  ( ીન) ાિંત  
416. ભારતને આ મિનભર્ર બનાવવા " ટાટર્ અપ ઇિ ડયા"નો પ્રારંભ ક્યારે કરવામા ંઆ યો હતો - 16  આુર  2016 
417. ભારતને વધ ુઆ મિનભર્ર બનાવવા "મેઈક ઇન ઇિ ડયા"નો શભુારંભ ક્યારે કરવામા ંઆ યો હતો-25 સ ટ બર 2014 
418. યવુાનોને  વરોજગાર આપવાના  હતેથુી  મદુ્રા યોજનાનો પ્રારંભ  ક્યારે કરવામા ંઆ યો હતો - 8  એિ લ 2015 
419. ભારતમા ં"રા ટ્રીય ડે ગ્ય ૂિદવસ" ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે- 16 મે 
420. ડે ગ્ય ૂરોગનો વાહક  જણાવો - એડ સ  ઇ જ ત  માદા મ છર 
421. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત દેશના ંકયા સેક્ટર પ્રાઇવેટ કંપનીઓ માટે ખુ લા ંકરાશે–તમામ સેકટર 
422. એડીસ  ઇિજ ત માદા મ છર  અ ય કયા નામથી  ઓળખાય છે- ટાઈગર 
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423. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત કયા કે્ષત્રોને લાભ અપાશે -  માઈ ે ટ વાસીઓને, રોજગાર, 
આરો ય, િશ ણ, બઝનેસ, કંપની એ ટ, ઈઝ ઓફ ૂ ગ બઝનેસ, હર ે ની કંપનીઓ 

424. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત દેશની ટોચની કેટલી યિુન.ને ૩૦ મે ૨૦૨૦થી ઓનલાઇન 
અ યાસક્રમોની મજૂંરી આપી - 100  

425. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત ઇનસો વ સીની પ્રિક્રયા શ  કરવા માટેની મયાર્દા કેટલાથી વધારીને 
કેટલી કરાઈ - િપયા 1 લાખ તથા િપયા 1 કરોડ 

426. કોરોના મહામારી િ થિતન ેઆધારે નવી ઇનસો વ સી પ્રિક્રયાઓ કેટલા સમય સધુી શ  નહીં કરાય- એક વષ 
427. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત ટેિક્નકલ અને પ્રિક્રયાના કારણે થયેલી નાની ભલૂોને સાકંળતા કંપની 

એક્ટના ઉ લઘંનોને કઈ ેણીમાથંી હટાવાયા ં- અપરાધ  
428. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત ભારતીય કંપનીઓને િવદેશમા ં શાની પરવાનગી અપાઈ - 

િસ ુ રટ ઝ ડાયર ટ લ ટગ 
429. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત શેરબજારોમા ંકયુ ં િલ ટ કરાવતી ખાનગી કંપનીઓને િલ ટેડ કંપની 

ગણાશે નહીં - NCD 
430. કે દ્ર સરકારે ૨૦૨૦-૨૧ માટે રાજયોની નેટ બોરોઇંગ િલિમટ GDPના કેટલા ટકાથી વધારી કેટલા ટકા કરી - 3 થી 

વધાર  5 ટકા  
431. કે દ્ર સરકારે ૨૦૨૦-૨૧ માટે રાજયોની નેટ બોરોઇંગ િલિમટ GDPના ૩ થી વધારી ૫ ટકા કરી તેના કારણે રા ય 

સરકારો વધારાના કેટલા િપયા ઊભા કરી શકશે - . 4.28 લાખ 
432. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત સરકાર મનરેગા અંતગર્ત વધારાના કેટલા િપયાની ફાળવણી કરશે 

– . 40,000 કરોડ 
433. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત સરકાર ારા મનરેગા અંતગર્ત વધારાના . ૪૦,૦૦૦ કરોડની 

ફાળવણી કરવાથી કેટલા યિક્ત િદવસની રોજગારીનુ ંસ ન થશે - 300 કરોડ 
434. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત કોઈપણ મહામારીને પહ ચી વળવા દેશના તમામ િજ લાઓમા ંકઈ 

હોિ પટલો બનાવાશે- ચેપી રોગની હો પટલો 
435. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત આરોગ્ય સદંભેર્ કઈ મહ વની યોજના ઘડવામા ંઆવશે - નેશનલ 

ડ જટલ હ થ િમશન 
436. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન પેકેજ-૫ અંતગર્ત મોટી સખં્યામા ંએમએસએમઇને સરુિક્ષત કરવા નાદારીની પ્રિક્રયા શ  

કરવા માટેની મયાર્દા કેટલાથી વધારી કેટલા િપયા કરાઈ- .1 લાખથી વધાર ને . 1 કરોડ 
437. કોિવડ-૧૯ પછી ટેક્નોલોજીની સહાયથી િડિજટલ, ઓનલાઇન િશક્ષણ માટે તા કાિલક કઈ યોજનાનો પ્રારંભ કરાશે - 

વડા ધાન ઇ-િવ ા યોજના 
438. રા યોમા ં શાળા િશક્ષણ માટે કઈ યોજના અંતગર્ત તમામ ધોરણો માટે ઇ-ક ટે ટ અને આૂર કોડ સાથેના ં

પાઠયપુ તકો તૈયાર કરાશે - દ ા યોજના 
439. કયા ધોરણ માટે ટીવી ચેનલ શ  કરાશે - ધોરણ 1થી 12 દરક માટ ચેનલ 
440. ભારતમા ંલૉકડાઉન ૪.૦નો સમયગાળો જણાવો - તા. 18 થી 31 મે-2020  
441. કોિવડ-૧૯ના પગલે રા ય સરકારે જાહરે જગ્યાએ થ ૂકંવા બદલ એક સરખો કેટલા િપયાનો દંડ વસલૂાશે - . 200 
442. કોિવડ-૧૯ના પગલે રા ય સરકારે મા ક ન પહરેનાર પાસેથી એક સરખો કેટલા િપયાનો દંડ વસલૂાશે - . 200 
443. ગજુરાતમા ંલૉકડાઉનમા ં તા.19 મેની િ થિતએ સમગ્ર રા યમા ં કયા સમયગાળા દરિમયાન કફ ુર્નો કડક અમલ 

કરવામા ંઆ યો હતો-સાં  7.00થી સવાર 7.00 
444. ભારતમા ંકોરોના પરીક્ષણ માટે કઈ સં થા ારા પનુ: માગર્દિશર્કામા ંસધુારો કરાયો - ICMR 
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445. લૉકડાઉન 4.0મા ં ગજુરાતમા ં કોરોના મહામારી  સામે જગં જીતવા કો પલેક્ષમાનંી દુકાનો કઈ પ િતથી ચાલ ુ
રાખવાની યોજના બનાવી છે-  ODD - EVEN 

446. લૉકડાઉન 4.0મા ંગજુરાતમા ંખાનગી કાર અને મોટરસાયકલ ઉપર કેટલા પેસે જરની મજૂંરી અપાઈ - 2 અને 1 
447. ગજુરાતમા ં  કોરોના સામે જગં જીતવા રા યભરના અમલૂ પાલર્ર ઉપરથી કેટલા સ તા દરે થ્રી લેયર અને N-95 

મા ક ઉપલ ધ કરવામા ંઆવે છે - .05 અને .65 
448. ICMR ારા કોરોનાના લક્ષણ દેખાય અને છે લા કેટલાક િદવસમા ં િવદેશમાથંી આ યા હોય તેનુ ં  પિરક્ષણ કરાશે - 

14 દવસ 
449. એ ફાન વુ ંસપુર સાયક્લોન સભંિવત કેટલા વષર્ બાદ ભારતમા ંતોફાન મચાવશે- 21 વષૅ 
450. અંદા  કેટલા કી.મી કલાકની ઝડપે વાવાઝોડુ ં ંકાય તેને સપુર સાયક્લોન કહ ેછે - 150-200 
451. UGCની ગાઈડલાઈન મજુબ હવે કયા અ યાસક્રમમા ંકોરોના સાથે કઈ રીતે જીવવુ ંતેનુ ંપ્રકરણ સામેલ થશે - UG 

અને PG 
452. વૈિ ક તરે સૌપ્રથમવાર WHOની  બે િદવસીય  વ યુર્અલ બેઠક ક્યારે યોજાઈ- તા. 18/19 મે 2020 
453. WHOનુ ં થાપના વષૅ જણાવો - 1948 
454. WHOનુ ં વડુ મથક જણાવો - જનીવા 
455. કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગતનો જ મિદવસ જણાવો - 18 મે 1926 
456. કિવ-િવવેચક િનરંજન ભગતન ુઉપનામ જણાવો -  ભગત સાહબ  
457. તા તરમા ંપાડોશી દેશ નેપાળે ભારતના કયા િવ તારો તેના નવા રાજકીય નકશામા ંસામેલ કરી િવવાદ સ યો હતો 

- કાલાપાની, લિપયા રુા, અને લ લેુખ  
458. િલપલેુખ િવ તાર ક્યા ંઆવેલો છે - ભારત, નેપાળ અને ચીનની સરહદ સાથે જોડાયેલ વ ચેનો િવ તાર  
459. ભારતે િલપલુેખ િવ તારમા ંયાત્રીઓ અને થાિનક વેપારીઓની સવલત માટે કેટલા િક.મીનો ર તો બના યો - 80  
460. ભારત અને નેપાળ વ ચે ૧૮૧૬મા ંકઈ મહ વની સિંધ થઈ હતી - ગુૌલી સિંધ  
461. સગુૌલી સિંધ કયા દેશ વ ચે અને શા માટે થઈ હતી – ભારત-નેપાળ તથા દશની સરહદ ન  કરવા 
462. મહાકાલી નદીના પિ મ િવ તાર ઉપર ભારતનો અને પવૂર્ િવ તાર ઉપર કયા દેશનો કબજો છે - નેપાળ 
463. ભારત ારા તા.૮ મે-૨૦૨૦ના રોજ નેપાળ સરહદે ક્યા માગર્નુ ંઉ ાટન કર◌્યુ ંહત ુ ં- લ લેુખ-ધારા લૂા 
464. તા તર મે-૨૦૨૦મા ંજાહરે થયેલા એનજીર્ ટ્રાિ ઝશન ઈ ડેક્સમા ંભારતનો ક્રમ જણાવો - 74મો  
465. WEFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ ઈકોનોમી ફોરમ 
466. એનજીર્ ટ્રાિ ઝશન ઈ ડેક્સ કોના ારા જાહરે કરવામા ંઆવે છે - વ ડ ઈકોનોમી ફોરમ 

467. વીિડયો કો ફર સના મા યમથી SCOનુ ંિશખર સમેંલન જૂલાઈ-૨૦૨૦ ક્યા થળે યોજાયુ ં- સે ટ િપટસબગ (રિશયા)  
468. SCOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – શાઘંાઈ કો-ઓપરશન ઓગનાઈઝેશન 
469. શાઘંાઈ કો-ઓપરેશન ઓગેર્નાઈઝેશનના સ ય દેશોના નામ જણાવો - ભારત, કઝા ક તાન, કગ તાન, ચીન, 

પા ક તાન, રિશયા, તા જ ક તાન અને ઉઝબે ક તાન 
470. વ છ ભારત અિભયાન અંતગર્ત જાહરે થયેલા કચરામકુ્ત શહરેોના રેિટંગમા ંફાઈવ ટાર ધરાવનાર શહરેોના નામ 

જણાવો - જુરાતના રુત અને રાજકોટ, મ ય દશ ુ ંઈ દોર, મહારા ુ ંનવી ુબંઈ, કણાટક ુ ંમૈ રુ  
471. વ છ ભારત અિભયાન અંતગર્ત જાહરે થયેલા કચરામકુ્ત શહરેોના રેિટંગમા ંથ્રી ટાર ધરાવનાર શહરેોના નામ 

જણાવો - જુરાત ુ ંઅમદાવાદ અને ગાધંીનગર, નવી દ હ , ચદં ગઢ, હ રયાણા ુ ંકરનાલ, દશ ુ ં િત ુપિત 
અને િવજયવાડા તથા છ ીસગઢ ુ ંભીલાઈનગર 

472. વ છ ભારત અિભયાન અંતગર્ત જાહરે થયેલા કચરામકુ્ત શહરેોના રેિટંગમા ંવન ટાર ધરાવનાર શહરેોના નામ 
જણાવો - જુરાત ુ ંવડોદરા તથા દ હ ુ ંકટ અને રોહતક 
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473. વ છ ભારત અિભયાન અંતગર્ત કચરામકુ્ત શહરેોને રેિટંગ કયા મતં્રાલય ારા આપવામા ંઆવે છે - ક ીય આવાસ 
અને શહર  મં ાલય 

474. વતર્માન કે દ્રીય આવાસ અને શહરેી મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી હર દપિસહ રૂ   
475. ભાવનગરના પ્રજાવ સલ શાસક મહારાજા કૃ ણકુમારિસંહનો જ મિદવસ જણાવો - 19 મે 1912 
476. ભાવનગરના મહારાજા કૃ ણકુમારિસંહના નામ સાથે ગજુરાતની કઈ યિુનવિસર્ટીનુ ંનામ જોડાયેલુ ં છે – ભાવનગર 

િુનવિસટ   
477. લોકશાહી સં થાઓની શ આત માટે ક્યા મહારાજાને યાદ યાદ કરાય છે - મહારા  ૃ ણ ુમારિસહ 
478. ભાવનગરના મહારાજા કૃ ણકુમારિસંહ આઝાદી પછી રા યના ઉપરા ય પ્રમખુ બ યા હતા - નવા સૌરા   
479. મહારાજા કૃ ણકુમારિસંહ ક્યારે અને કયા રા યના ગવનર્ર બ યા હતા અને ગવનર્ર તરીકે માત્ર 1 િપયો પગાર લેતા 

– વષ-1948મા ંમ ાસ 
480. તા તરમા ંપિ મ બગંાળ અને ઓિર સામા ં કંાયેલા  "અ ફાન"વાવાઝોડાનો અથર્ જણાવો- આકાશ 
481. "અ ફાન" મળૂ કઈ ભાષાનો શ દ છે - થાઈ 
482. વષર્-2004થી િહંદ મહાસાગરમા ંઉદભવતા વાવાઝોડાના નામ કેટલા દેશો ારા આપવામા ંઆવે છે - 08 
483. કોરોનાના દદ ઓ માટે તેમના વજનોને ફોન ારા માિહતી આપવા માટે રા યમા ંસૌપ્રથમ વાર 'કમા ડ એ ડ કંટ્રોલ 

મ' ક્યા ંશ  કરાયો છે -િસિવલ હો પટલ, અમદાવાદ  
484. ગજુરાતના મખુ્યમતં્રીએ કોરોના વાયરસ સામે જાગિૃત માટે સોિશયલ મીિડયામા ંએક સ તાહનુ ંકયુ ંઅિભયાન લો ચ 

કયુર્ં - " ું પણ કોરોના વો રયસ"/" ું પણ કોરોના યો ા" 
485. "હુ ંપણ કોરોના વોિરયસર્" જાગિૃત અિભયાનમા ંકયા ત્રણ સકં પ લેવા મખુ્યમતં્રીએ સામા ય જનતાને અપીલ કરી છે 

- (1) વડ લો-બાળકો ઘરમા ંજ રહ તેની તકદાર  રાખે. (2) મા ક પહયા વગર ક કારણ વગર ઘર બહાર ન નીકળે. 
(3) ‘દો ગજ ક  ૂર ’ સોિશયલ ડ ટ સગ ળવે 

486. "હુ ંપણ કોરોના વોિરયસર્" જાગિૃત અિભયાનનો સમયગાળો જણાવો - તાર ખ 21મે થી 27 મે 2020 
487. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટના િનણર્ય મજુબ MSME  એકમોને િપયા 3 લાખ કરોડના િધરાણની ગેરંટી કોણ આપી 

શકશે - NCGTC 
488. NCGTCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ડટ ગેરંટ  ટ  કંપની લિમટડ 
489. તા તરના કે દ્રીય કેિબનેટના િનણર્ય મજુબ માચર્ 2020મા ંબધં કરેલી વડીલો માટેની કઈ યોજના  ફરીથી શ  કરાશે 

-  ધાનમં ી વય વદંના યોજના  
490. "પ્રધાનમતં્રી વય વદંના યોજના"મા ંજોડાવા માટેની અંિતમ મદુત જણાવો - માચ 2023 
491. "પ્રધાનમતં્રી વય વદંના યોજના" અંતગર્ત પે શન યોજનાનો લાભ કેટલા વષર્ની ઉંમર પછી મળે છે - 60 વષ 
492. પ્રધાનમતં્રી વય વદંના યોજનામા ંજોડાવા યિક્તએ કેટલા િપયાનુ ંરોકાણ કરવાનુ ંરહ ેછે - . 1.50 લાખ 
493. તા તરમા ંWHOના કારોબારી બોડર્ના અ યક્ષ પદે  કયા ભારતીયની બહુમતીથી િનમણકૂ કરાઈ - ક ીય આરો ય 

મં ી ડૉ. હષવધન 
494. કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રી ડૉ. હષર્વધર્ન આગામી કેટલા વષર્ સધુી WHOના  કારોબારી અ યક્ષ રહશેે- 3 વષૅ 
495. WHOના કારોબારી બોડર્મા ંકેટલા સ યો છે - 34 
496. WHOના કારોબારી બોડર્ના અ યક્ષ તરીકે ભારતના પ્રિતિનિધની વરણી માટે િવ ના કેટલા દેશોએ  સમથર્ન આ યુ ં- 194 
497. ડૉ.હષર્વધર્ન WHOમા ંબોડર્ના કારોબારી અ યક્ષ તરીકે  કોનુ ં થાન લેશે -  ડૉ. હરોક  નકાતાની, પાન 
498. તા તરમા ં "નેચર કલાઈમેટ ચે જ જનૅલ"મા ંપ્રિસ  થયેલા અહવેાલ મજુબ લૉકડાઉનના કારણે િવ ભરમા ંકાબર્ન 

ઉ સ નના પ્રમાણમા ંકેટલા ટકાનો સરેરાશ ઘટાડો  થયો છે - 17% 
499. તા તરમા ંતાઈવાનના પ્રમખુ પદે કોની બીજીવાર જીત થઈ છે - સાઈ- ગ વે 
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500. લૉકડાઉનના કારણે એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ  અમેિરકા, ચીન, યરુોિપયન દેશો અન ેભારતમા ં  કાબર્ન ઉ સ નમા ં
અનકુ્રમે કેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો છે - 33, 25, 27 અને 26 

501. િવ ના વૈજ્ઞાિનકોના મતે દર વષેર્ કાબર્ન ઉ સ નમા ંઆ પ્રકારે ઘટાડો થાય તો પ ૃ વીનુ ંતાપમાન કેટલા િડગ્રી ઓ  ં
થઈ શકે - 1.8 

502. "િવ  મધમાખી િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે -20 મે 
503. િવ  મધમાખી િદવસ-2020ની થીમ જણાવો -  મધમાખીઓને બચાવો 
504. િવ  મધમાખી િદવસ સૌપ્રથમ યનુાઇટેડ નેશ સ ારા  ઉજવવાનો પ્રારંભ કયા વષર્થી થયો - 20.05.2018 
505. કોના જ મિદવસની યાદમા ં20 મે િવ  મધમાખી િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે - એ ટોન સના ( લોવેિનયા) 
506. િવ મા ંમધમાખી પાલક અને આધિુનક મધમાખી ઉછેરના પાયોનીયર તરીકે કોણ ઓળખાય છે - એ ટોન સના ( 

લોવેિનયા) 
507. "િવ  યિુઝયમ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 18 મે 
508. "િવ  યિુઝયમ િદવસ"-2020ની થીમ  જણાવો - “Museums for Equality: Diversity and Inclusion” 
509. કે દ્ર સરકારે દેશમા ંકેટલા ટકા ડોમેિ ટક લાઈટ શ  કરવા માટે મજૂંરી આપી – 33.33 
510. કોરોના મહામારી સદંભેર્ લોકડાઉન બાદ દેશમા ં૩૩.૩૩ ટકા ડોમેિ ટક લાઈટને પનુ: ક્યારથી શ  કરવામા ંઆવી 

હતી -  તા.25મી મે-2020 
511. કે દ્ર સરકાર ારા સાત ડોમિે ટક લાઈટના આધારે લઘતુમ-મહ મ ભાડુ કેટલા માિહના માટે નક્કી કરાયુ ં - ણ 

મ હના (તા.24-08-2020)  
512. કે દ્ર સરકાર ારા સાત ડોમેિ ટક લાઈટના આધારે ૪૦ િમિનટની મસુાફરી માટે લઘતુમ-મહ મ ભાડુ કેટલુ ંનક્કી કયુર્ં – . 

2,000 તથા . 6,000  
513. કે દ્ર સરકાર ારા સાત ડોમિે ટક લાઈટના આધારે ૧૮૦ થી ૨૧૦ િમિનટની મસુાફરી માટે લઘતુમ-મહ મ ભાડુ કેટલુ ંનક્કી 

કયુર્ં – . 6,500 તથા . 18,600  
514. કોની ગાઈડલાઈન અનસુાર ભારતમા ંદરેક મતૃકના દેહનો કોરોના ટે ટ કરાશે ‐ ICMR 

515. ચેપી વાઈરસની મહામારી ફેલાયેલી હોય અને તેની રસી શોધાઈ જ ન હોય યારે માત્ર સામા ય લોકોની યિક્તગત 
રોગપ્રિતકારક શિક્તના બળે જ જગં લડવાની રણનીિતને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે - હડ ઈ િુનટ   

516. આતકંવાદ િવરોધી િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 21 મે  
517. પ્રિત વષર્ તા. ૨૧ મેના રોજ કોની યાદમા ંઆતકંવાદ િવરોધી િદવસ ઉજવવામા ંઆવે છે- વૂ વડા ધાન રા વ ગાધંી 
518. આતકંવાદ િવરોધી િદવસ ઉજવવાનો હતે ુજણાવો -   આતકંવાદ િવશ ેલોકોને મા હતગાર કરવા, લોકોની વેદના અને 

લોકોના વન પર થતી આતકંવાદની અસર િવશે ગ કતા ફલાવવા 
519. તા. ૨૧મી મે-૨૦૨૦ના રોજ પવૂર્ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાધંીની કેટલામી પ ૂ યિતિથ હતી – 29મી ૂ યિતિથ  
520. પવૂર્ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાધંીનુ ંઅવસાન ક્યારે થય ુહત ુ ં- 21 મે 1991  
521. RBI  ારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ રેપોરેટ (RR)મા ંકેટલો ઘટાડો કય  -  40 બે ઝસ પોઈ ટ 
522. RBI  ારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ રેપોરેટ (RR)મા ં૪૦ બેિઝસ પોઈ ટ ઘટાડો કરવાની સાથે હાલ RR કેટલા ટકા છે - 

4 ટકા  
523. RBI ારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ િરવસર્ રેપોરેટ (RRR)મા ંકેટલો ઘટાડો કરાયો - 40 બે ઝસ પોઈ ટ 
524. RBI  ારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ િરવસર્ રેપોરેટ (RRR)મા ં૪૦ બેિઝસ પોઈ ટના ઘટાડા સાથે હાલ RRR કેટલા ટકા 

છે - 3.35 ટકા  
525. RBI ારા ૨૨ મે-૨૦૨૦ના રોજ ગ્રાહકોને ટમર્ લોનના EMI ચકૂવવામા ંકેટલા સમયની રાહત અપાઈ – ણ મ હના 

(તા. 1 ૂનથી 31 ઓગ ટ) 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   22 | P a g e  

 

526. દેવા મોકૂફીની મુ ત અથવા ત પરુતી બધંી-િવલબંને શુ ંકહવેાય - મોરટો રયમ   
527. RBI ારા મે-૨૦૨૦મા ંકરેલી જાહરેાત અ વયે કોપ રેટ લોનની મયાર્દા ૨૫ થી વધારીને કેટલા ટકા કરાઇ - 30  
528.  RBI ારા મે-૨૦૨૦મા ંકરેલી જાહરેાત અ વયે િનકાસકારોનો કે્રિડટ િપિરયડ કેટલા મિહના કરાયો – 15 
529. RBI ારા મે-૨૦૨૦મા ંકરેલી જાહરેાત અ વયે કઈ બે કને  ૧૫,૦૦૦ કરોડ  િપયાની કે્રિડટ લાઇન અપાશે - એ ઝમ  
530.   RBI ારા મે-૨૦૨૦મા ંકરેલી જાહરેાત અ વયે રા યો માટે વધારાના કેટલા િપયાની ઉપાડની ટછાટ અપાઈ – . 

13,300 કરોડ 
531. RBIના વતર્માન ગવનર્રનુ ંનામ જણાવો - શ તકા તા દાસ  
532. WHOના કારોબારી બોડર્ના ચેરમેન તરીકે કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રી ી ડૉ. હષર્વધર્ને પદભાર કયારે સભંા યો – તા. 22 

મે-2020 
533. WHOના કયા પુ ારા ગત વષેર્ ભારતને ત્રણ વષર્ના કાયર્કાળ માટે કાયર્કારી બોડર્ માટે પસદં કરવા સવર્સમંિતથી 

િનણર્ય કરાયો હતો - દ ણ વૂ એિશયા પુ 
534. અ ફાન સપુરસાઈક્લોનથી થયેલી તબાહી માટે કે દ્ર સરકારે પિ મ બગંાળને કેટલા િપયાની રાહત આપવાની 

જાહરેાત કરી - . 1 હ ર કરોડ 
535. અ ફાન સપુરસાઈક્લોનથી થયેલી તબાહી માટે કે દ્ર સરકારે ઓિડશાને કેટલા િપયાની રાહત આપવાની જાહરેાત 

કરી - . 500 કરોડ 
536. આંતરરા ટ્રીય વ િવિવધતા િદવસ (બાયો ડાયવિસર્ટી ડે) ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 22 મે  
537. આંતરરા ટ્રીય વ િવિવધતા િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Our solutions are in nature” 
538. ય.ુએન. ારા ઉજવાયેલ"ડીકેડ ઑન બાયોડાઈવિસર્ટી" નો સમયગાળો જણાવો-  વષ 2011-2020 
539. વ વૈિવ ય સદંભેર્ યનુાઇટેડ નેશ સ ારા આગામી વષર્-2021-2030 કયા િવષયને લઈને દશક ઉજવાશે-  - "ધ 

.ુએન. ડ કડ ઓફ ઓશન સાય સ ફોર સ ટઈનેબલ ડવલપમે ટ એ ડ ધ .ુએન. ડ કડ ઓન ઈકો િસ ટમ 
ર ટોરશન" 

540. ભારતીય નવજાગરણના િપતા રાજા રામમોહનરાયનો જ મ િદવસ જણાવો - 22 મે-1772 
541. ભારતીય નવજાગરણના િપતા રામમોહનરાયને રાજાનુ ંિબરુદ કોણે આ યુ ં- ઘુલ બાદશાહ અકબર બી એ  
542. રાજા રામમોહનરાયનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - બગંાળના ગુલી જ લાના રાધાનગર ગામે  
543. RBI ારા જાહરે કરરાયેલા મોરેટોિરયમને પસદં કરવાથી બે ક તરફથી કેટલા િવક પ મળી શકે – ણ 
544. GST એક્ટ ૨૦૧૭મા ંઅ ય કોઈપણ પ્રકારની ચીજવ તઓુ કે માલસામગ્રી પર ચીજવ તનુી અંદાિજત િકંમતને 

આધારે એડવેલોરમ કેટલા ટકા સધુી વધારાનો સેસ લાદવાની જોગવાઈ કર◌ાઈ છે - 15 ટકા  
545. દેશનુ ંએવ ુકય ુપ્રથમ રા ય છે કે ણે બે વષર્ માટે અમલમા ંઆવ ેતેવી રીતે GST પર ૧ ટકાનો વધારાનો સેસ 

લા ો હતો – કરળ 
546. કેરળે કઈ તારીખથી બે વષર્ માટે અમલમા ંઆવ ે તેવી રીતે GST પર ૧ ટકાનો વધારાનો સેસ લા ો હતો - 1 

ઓગ ટ 2019થી   
547. કેરળે કેટલા ટકા GST ધરાવતી ચીજો પર ૧ ટકાનો વધારાનો સેસ લા ો હતો - 12 ટકા, 18 ટકા અને 28 ટકા 
548. છે લા ં૫૦ વષર્મા ંપ્રથમવાર કયા થળે બે એિશયાિટક વાઈ ડ ડૉગ દેખાયા - વાસંદા નેશનલ પાક 
549. વાસંદા નેશનલ પાકર્મા ંછે લા ં૫૦ વષર્મા ંપ્રથમવાર બે એિશયાિટક વાઈ ડ ડૉગ દેખાયા તેનુ ંશુ ંનામ છે -  ઢોલ  
550. કયા એક્ટના િશડ લૂ-02 હઠેળના સરંિક્ષત પ્રાણીની યાદીમા ંઢોલનો સમાવેશ થાય છે - ઈ ડયન વાઈ ડ લાઈફ 

( ોટ શન) એ ટ-1972 
551. છે લે વાસંદાના કયા મહારાજાએ એિશયાિટક વાઇ ડ ડોગને છે લી વખત જોયાનો િવ સનીય પરુાવો છે - 

દ વે િસહ  
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552. કયા વષર્મા ં વાસંદાના મહારાજા િદગ્વે દ્રિસંહજી એ એિશયાિટક વાઇ ડ ડોગને છે લી વખત જોયાનો િવ સનીય 
પરુાવો છે – વષ-1970 

553. અમેિરકાના છે લા પરમાણ ુપરીક્ષણો કયા નામે ઓળખાય છે - ઓપરશન ુ લન  
554. અમેિરકાએ ઓપરેશન જુિલન નામ હઠેળ કયા વષર્ દરિમયાન પરમાણ ુપરીક્ષણો કયાર્ં હતા- વષ 1991-92  
555. અમેિરકાએ ઓપરેશન જુિલન નામ હઠેળ કુલ કેટલા પરમાણ ુપરીક્ષણ કયાર્ં હતા એમા ંસૌથી છે લુ ંપરીક્ષણ ક્યારે 

કયુર્ં હત ુ- ુલ સાત તથા 1992ની 23મી સ ટ બર 
556. અમેિરકાએ કયા થળે ઓપરેશન જુિલન હઠેળ કુલ સાત પરમાણ ુપરીક્ષણ કયાર્ં હતા - અમે રકાના નેવાડા રા યના 

રણ દશમા ંઆવેલી ટ ટગ સાઈટ ખાતે  
557. રિશયાએ છે લુ ંપરમાણ ુપરીક્ષણ ક્યારે કયુર્ં હત ુ- ઑ ટોબર 1990 
558. ચીને છે લુ ંપરમાણ ુપરીક્ષણ કયારે કયુર્ં હત ુ ં- ુલાઈ 1996  
559. કયા બાદશાહ ેમહાભારતનો ફારસીમા ંઅનવુાદ કરા યો હતો - મોગલ બાદશાહ અકબર 
560. બાદશાહ અકબરે મહાભારતનો ફારસીમા ંઅનવુાદ કયારે કરા યો હતો - ઈ.સ. 1580  
561. ઈ.સ.૧૫૭૪મા ંકયા થળે મહાભારતનો ફારસીમા ંઅનવુાદ માટે ખાસ મ તૈયાર કરાયો હતો - ફતે રુ િસકર  
562. સયૂર્ન ુ ંતેજ ઘટી ર ુ ંછે, સયૂર્ની સપાટી પર ચાલતી ગિતિવિધમા ંઅસામા ય ઘટાડો ન ધાયો તેને વૈજ્ઞાિનકો કઈ રીતે 

ઓળખાવે છે - સોલર િમિનમમ 
563. મે-૨૦૨૦ની ICMRની નવી માગર્દિશર્કા મજુબ ડૉકટર્સ, નસર્, પોલીસ કોરોનાથી બચવા કઈ દવાનો ઉપયોગ કરી 

શકશે - હાઈ ો સ લોરો વન (HCQ)  
564. મે-૨૦૨૦મા ંચીન ારા સરહદ પર સૈિનકોનો જમાવડો કરતા ભારતે કયો િડ લોયમે ટનો પ્રારંભ કય  - િમરર  
565. સરંક્ષણ સદંભેર્ BDRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બોડર ડફ સ ર જમે ટ  
566. મે-૨૦૨૦મા ંગજુરાતમા ંકયા થળે ઉ ખનન સમયે સાકેંિતક બૌ  તપૂ મળી આ યો – વડનગર 
567. મે-૨૦૨૦મા ંવડનગરમા ંઉ ખનન સમયે કઈ સદીના બે ચોરસ મીટરના સાકેંિતક બૌ  તપૂ મળી આ યા - ી -

ચોથી સદ  
568. મે-૨૦૨૦મા ંવડનગરમા ંઉ ખનન સમયે સમાિધ અવ થામા ંકઈ સદીનુ ંહાડપીંજર મળી આ યુ ં- 7મી-8મી 
569. વડનગરમા ંકયા વષર્થી ઉ ખ ની કામગીરી શ  છે – વષ-2005 
570. કોરોના વાઈરસ ક્યાથંી આ યો તેની વૈિ ક તરે તપાસ કરાવવા માટે કયા દેશે તૈયાર◌ી બતાવી - ચીન  
571. ચીનના વતર્માન િવદેશમતં્રીનુ ંનામ જણાવો- વાગં યી 
572. ચીનની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - બેઈ જગ  
573. કયા િમશનના ભાગ પે ભારતીય નૌસેનાનુ ંજહાજ 23 મે 2020ના રોજ મોરેિશયસના લઇુસ બદંરે પહ યુ ં- િમશન સાગર  
574. િમશન સાગર અંતગર્ત ભારતીય નૌસનેાનુ ંકય ુજહાજ 23 મે 2020ના રોજ મોરેિશયસના લઇુસ બદંરે પહ યુ ં- કસર  
575. િમશન સાગર અંતગર્ત ભારત સરકાર પોતાના િમત્ર રા ટ્રોને કોની સામે લડવા માટે મદદ પહ ચાડી રહી છે - કોિવડ-19 

મહામાર   
576. કોમનવે થ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - માચના બી  સોમવાર 
577. કોમનવે થનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - લડંન ( નુાઇટડ કગડમ)  
578. કોમનવે થ વષર્-૨૦૨૦ થીમ જણાવો - 'Delivering a Common Future' 
579. કોમનવે થ દેશોની સ ય સખં્યા જણાવો – 54 
580. શિહદ કરતારિસંઘ સરાભાનો જ મ િદવસ જણાવો - 24 મે-1896 
581. 'ગદર'નો અથર્ જણાવો - બળવો ક ાિંત  
582. અમેરીકાની ધરતી પર ગદર પક્ષના અ યક્ષ કોણ હતા - કરતારસ ઘ સરાભા 
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583. શિહદ કરતારિસંઘ સરાભાનુ ંજ મ થળ જણાવો - પં બના ધુીયાણા પાસે ુ ંસરાભા ગામ  
584. ભારતમા ંસશ  અને િહંસક ક્રાિંતની યોજના બદલ અંગે્રજ સરકારે કઈ તારીખે કરતારિસંઘ સરાભાને સાથીઓ સાથે 

ફાસંીએ લટકાવી દીધા હતા - 16 નવે બર-1915 
585. શિહદ ક્રાિંતકારી કરતારિસંઘ સરાભાને અંગે્રજ સરકારે ફાસંી આપી એ વખતે તેમની ઉંમર કેટલી હતી - 19  
586. મે-૨૦૨૦મા ંકોરોના વાયરસના સકં્રમણને કારણે િવ ની કઈ સૌથી ઊંડી સોનાની ખાણ બધં કરાઈ - પોનગ ગો ડ 

માઈ સ  
587. મે-૨૦૨૦મા ંકોરોના વાયરસના સકં્રમણને કારણે િવ ની સૌથી ઊંડી સોનાની ખાણ પોનેંગ ગો ડ માઈ સ બધં કરાઈ 

તે ક્યા થળે આવેલી છે - જહોિનસબગ (દ ણ આ કા) 
588. મે-૨૦૨૦મા ંકોરોના વાયરસના સકં્રમણને કારણે િવ ની સૌથી ઊંડી સોનાની ખાણ પોનેંગ ગો ડ માઈ સ બધં કરાઈ 

હતી તે ખાણ કઈ કંપનીની છે - લો ગો ડ  
589. મે-૨૦૨૦મા ંકોરોના વાયરસના સકં્રમણને કારણે જહોિનસબગર્ (દિક્ષણ આિફ્રકા) િ થત િવ ની સૌથી ઊંડી સોનાની 

ખાણ પોનેંગ ગો ડ માઈ સ બધં કરાઈ તે ખાણની ઊંડાઈ અને લબંાઈ જણાવો – અ ુ મે 4 કલોમીટર તથા 380 
કલોમીટર 

590. કોરોના વાયરસની મહામારી વ ચે ગજુરાતમા ં૨૫મી મે-૨૦૨૦ની િ થિતએ મનરેગામા ંસૌથી વધ ુકયા િજ લામા ં
િમકોન ેરોજગારી અપાઈ - દાહોદ  

591. કોરોના વાયરસની મહામારી વ ચે ગજુરાતમા ંમનરેગામા ંસૌથી વધ ુ દાહોદ િજ લામા ં કેટલા િમકોને રોજગારી 
અપાઈ - 1,06,956 

592. ગજુરાત રા યમા ંકુલ કેટલા ગરીબ અને જ િરયાતવાળા પિરવારોના ૩૮ લાખ લોકોને મનરેગાના જોબકાડર્ અપાયા 
છે - 60 લાખ 

593. ગજુરાત રા યમા ં કુલ ૬૦ લાખ ગરીબ અને જ િરયાતવાળા પિરવારોના ૩૮ લાખ લોકોને મનરેગાના જોબકાડર્ 
અપાયા તે પૈકી મે-૨૦૨૦ની િ થિતએ કેટલા જોબકાડર્ એિક્ટવ છે - 15 લાખ  

594. ગજુરાત સરકાર ારા છે લા ત્રણ વષર્મા ંસરેરાશ કેટલા લોકોને મનરેગા હઠેળ રોજગારી અપાઈ છે - 26 લાખ 
595. મનરેગા યોજના અંતગર્ત િમકોને પ્રિત િદન કેટલુ ંવેતન આપવામા ંઆવ ેછે – . 202 
596. મે-૨૦૨૦ કોરોના વાયરસ મહામારીના પગલે કયા રા યોના િમકોને કામ ઉપર રાખતા પહલેા ં યાનંી સરકારની 

મજૂંરી લેવી પડશે તેવો િનણર્ય લેવાયો – ઉ ર દશ 
597. કોરોના વાયરસ મહામારીના પગલે ઉ રપ્રદેશ સરકાર ારા િમકોની સલામિત માટે કઈ પેનલની રચના કરવાનો 

િનણર્ય લીધો - ‘માઈ ેશન પેનલ’  
598. કોરોના વાયરસ મહામારીના પગલે ઉ રપ્રદેશ સરકાર ારા િમકોની સલામિત માટે ‘માઈગે્રશન પેનલ’ની રચના 

કરવાનો િનણર્ય લીધો તે આયોગનુ ંનામ જણાવો - ’ િમક કામગાર ક યાણ આયોગ’ 
599. મે-૨૦૨૦મા ંHCQ િક્લિનક ટ્રાયલ ઉપર કોના  ારા પ્રિતબધં મકૂાયો -  WHO   
600. દવાના સદંભેર્ HCQનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  હાઈ ો સ લોરો વન  
601. WHOનુ ંમખુ્યમથક કયા ંઆવેલ ુછે - નીવા 
602. મે-૨૦૨૦મા ંછે લા ંદાયકાનુ ંસૌથી શિક્તશાળી માગંા વાવાઝોડુ ક્યા ં ંકાય ુ- પિ મ ઓ લયા 
603. દર વષેર્ કયા મિહનાના અંતમા ં'નૌતપા' લાગે છે - મે  
604. િહ દુ પચંાગ મજુબ વષર્મા ંએક વખત ૧૫ િદવસ માટે સયૂર્ કયા નક્ષત્રમા ંઆવે છે તેના શ આતના નવ િદવસ 

દરિમયાન સયૂર્ અને પ ૃ વી વ ચે સૌથી ઓ  ંઅંતર હોય છે - રો હણી  
605. મે-૨૦૨૦મા ંભારતના કયા લે ડરી હોકી ખેલાડીનુ ં૯૫ વષેર્ િનધન થય ુ- બલબીર િસઘ 
606. લે ડરી હોકી ખેલાડી વ. બલબીર િસંઘનો જ મ િદવસ જણાવો - 10-10-1924 
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607. બલબીર િસંઘ સતત કેટલી હોકી ઓિલિ પક ગો ડ મેડલ જીતનાર ભારતીય હોકી ટીમના સદ ય હતા - ણ  
608. પવૂર્ ભારતીય હોકી ખેલાડી બલબીર િસંઘની આગેવાનીમા ંભારતીય હોકી ટીમે કયા વષર્મા ંગો ડ જી યો હતો – 

1956 (મેલબોન ગે સ) 
609. ભારતીય હોકી ખેલાડી બલબીર િસંઘે વષર્ ૧૯૫૨ની ઓિલિ પકમા ંકઈ ટીમની સામે ફાઈનલમા ંકેટલા ગોલ ફટકાયાર્ 

હતા -  નેધરલે ડ તથા પાચં ગોલ 
610. હોકી ઓિલિ પકની ફાઈનલમા ંસવાર્િધક ગોલ ફટકારનાર ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો – બલબીર િસઘ (પાચં)  
611. હોકી ઓિલિ પક ડે ય ૂમેચમા ંડબલ હિેટ્રકનો રેકોડર્ કયા ખેલાડીના નામે છે – બલબીર િસઘ (છ) 
612. વષર્-1975મા ંભારતીય હોકી વ ડર્કપ ચેિ પયન ટીમના મેનેજર કોણ હતા - બલબીર િસઘ 
613. કયા ઓિલિ પક દરિમયાન િવિવધ રમતોમાથંી પસદં કરાયેલા 16 મહાન ખેલાડીઓમા ંબલબીર િસંહનો સમાવેશ 

કરાયો  હતો - 2012 લડંન ઓલ પક 
614. ભારત સરકાર ારા કયા વષર્મા ંહોકી ખેલાડી બલબીરિસંઘને પ ી એવોડર્થી સ માિનત કરાયા હતા - વષ 1957 
615. પવૂર્ ભારતીય હોકી ખેલાડી બલબીરિસંઘે ઈ ટરનેશનલ કિરયર દરિમયાન કેટલા મેચમા ંકેટલા ગોલ ફટકાયાર્ હતા - 

61 મેચ, 246 ગોલ  
616. પવૂર્ ભારતીય હોકી ખેલાડી બલબીરિસંઘે કેટલા ઓિલિ પક મેચમા ંકેટલા ગોલ ફટકાયાર્ હતા -  8 મેચ, 22 ગોલ 
617. કયા ટેિડયમને હોકી ખેલાડી બલબીરિસંઘનુ ંનામ અપાશે - મોહાલી  
618. પવૂર્ ભારતીય હોકી ખેલાડી બલબીરિસંઘની બાયોગ્રાફીનુ ંનામ જણાવો - ‘ધ ગો ડન હ ક’ 
619. ગજુરાતી સાિહ યના લોકિપ્રય સ ક હરિકશન મહતેાનો જ મ િદવસ જણાવો –  25 મે-1928 
620. ગજુરાતી સાિહ યના લોકિપ્રય સ ક હરિકશન મહતેાએ કયા સા તાિહકના સામિયકના સપંાદક તરીકે અંદા  ત્રણ 

દાયકા સધુી ખતંપવૂર્ક કામ કરી તે સમાિયકને અ યતં લોકિપ્રય બના યુ ં- ચ લેખા 
621. ગજુરાતી સાિહ યના લોકિપ્રય સાિહ યકાર-પત્રકાર હરિકશન મહતેાએ કયા શીષર્ક હઠેળ પ્રવાસ વણર્ન લખ્યુ ં છે - 

વીડન સોના ુ ંિપજર  
622. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો – 25 મે-1926 
623. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલે વષર્ ૧૯૬૩-૧૯૬૪મા ંકય ુપ્રકાશન શ  કયુર્ં - ક ક ગજુરાતી 

સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલે વષર્ ૧૯૭૫ સધુી કયા સા તાિહકના ંતતં્રી ર ા ં- ‘ ધુા’ 
624. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલને ક્યા વષર્મા ંરણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક મ યો – વષ 1980  
625. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલને તેમની કઈ નવલકથા માટે સાિહ ય અકાદમીનુ ંપાિરતોિષક 

મ ય ુહત ુ- આગં કુ 
626. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલ કયા વષર્મા ંગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના પ્રમખુ બ યા – વષ 

2003 
627. ગજુરાતી સાિહ યના જાણીતા લેિખકા ધીરુબેન પટેલની જાણીતી નવલકથા-લઘનુવલોના નામ જણાવો – ‘આગં કુ’, 

‘વડવાનલ’ ‘ ધળ  ગલી’, ‘વાસંનો ુર’ 
628. તા. ૨૬મી મે-૨૦૨૦ના રોજ સૌથી વધ ુતાપમાન સાથે કય ુશહરે િવ નુ ંસૌથી ગરમ શહરે બ ય ુ- ુ ુ (રાજ થાન) 
629. તા. ૨૬મી મે-૨૦૨૦ના રોજ રાજ થાનનુ ંચરુુ શહરે કેટલા તાપમાન સાથે િવ નુ ંસૌથી ગરમ શહરે બ ય ુ -  50 

ડ ી  
630. તા. ૧૯ મે-૨૦૧૬ના રોજ રાજ થાનના ચરુુ શહરેમા ંસૌથી વધુ ંકેટલા ડીગ્રી તાપમાન ન ધાયુ ંહત ુ- 50.2 
631. તા તરમા ંજૂનાગઢના ખેડુતો દ્રારા શગુર ફ્રી કેરીની કઈ નવી જાત િવકસાવવામા ંઆવી-  'ટોમી એટ ક સ' 
632. જૂનાગઢના ખેડુતો દ્રારા શગુર ફ્રી 'ટોમી એટિક સ' નામની કેરીની નવી જાત િવકસાવાઈ તેનો પ્રિત િકલો ભાવ 

જણાવો - . 300 
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633. 'ટોમી એટિક સ' નામની કેરીનો એિસિડક ટે ટ, અ ય કેરીની તલુનાએ કેટલા ટકા ઓછી શગુર હોય છે-75 ટકા  
634. જૂનાગઢ તેમજ ઉ ર ભારતના કેટલાક ભાગોમા ંપણ 'ટોમી એટિક સ' કેરીની નવી વેરાઈટી ડેવલપ કરવા ક્યા 

વષર્થી પ્રયાસો હાથ ધરાયા હતા – વષ 2010 
635. ચુદંડીવાળા માતાજીનુ ંમળૂનામ જણાવો - હલાદભાઈ ની  
636. છે લા ૭૬ વષર્થી અ -જળનો યાગ કરનાર કયા માતાજીનુ ંઅવસાન-બ્ર લીન થયા – ુદંડ વાળા માતા  
637. ચુદંડીવાળા માતાજીનુ ંવતન જણાવો – ચરાડા (ગાધંીનગર) 
638. ICMRની નવી ગાઈડલાઈન અનસુાર કઈ દવાની કોઈ આડઅસર થતી નથી - HCQ   
639. ભારતીય આમીર્મા ં મિહલા ઓિફસર તરીકે ફરજ બજાવતા કયા મિહલા શાિંતદૂતનુ ં સયંકુ્ત રા ટ્ર સૈ ય ડર 

એડવોકેટ ઓફ ધ યર ઍવૉડર્ ારા સ માન કરાશે - મેજર મુન ગાવની  
640. મેજર સમુન ગાવનીનુ ંસયંકુ્ત રા ટ્ર સૈ ય ડર એડવોકેટ ઓફ ધ યર ઍવૉડર્ ારા સ માન કરાશે, કોઈ ભારતીય 

શાિંત રક્ષકનુ ંયએુન ારા સ માન કરાત ુ ંહોય તેવી આ કેટલામી ઘટના છે - પહલી  
641. UN ારા ભારતીય આમીર્મા ંમિહલા ઓિફસર મેજર સમુન ગાવની ઉપરાતં અ ય કયા દેશની સૈ ય કમા ડરનુ ંસયંકુ્ત 

રા ટ્ર સૈ ય ડર એડવોકેટ ઓફ ધ યર ઍવૉડર્થી સ માન કરાશે - ા ઝલની સૈ ય કમા ડર કલા મો ટઇરો દ કા ો 
અરાઉઝો 

642. બ્રાિઝલના ંશાિંતદૂતને સતત કેટલામા ંવષેર્ સયંકુ્ત રા ટ્ર સૈ ય ડર એડવોકેટ ઓફ ધ યર ઍવૉડર્ ારા સ માિનત 
કરાશે  - બી   

643. ભારતીય આમીર્મા ંમિહલા ઓિફસર મેજર સમુન ગાવની યએુન િમશન હઠેળ કઈ જગ્યાએ તહનેાત હતા યા ંથોડા 
સમય પહલેા ંજ તેમણે તેમનુ ંિમશન પણૂર્ કયુર્ં હત ુ ં- દ ણ દુાન 

644. જાણીતા ગજુરાતી ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ લભ ભાયાણીનો જ મ િદવસ જણાવો – તા.26-05-1917 
645. ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ લભ ભાયાણીનો જ મ કયા ંથયો હતો – મ ુવા 
646. ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ લભ ભાયાણીને ક્યા વષર્મા ંરણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક મ યો હતો – વષ 1963 
647. િદ હી સાિહ ય અકાદમી ારા ક્યા વષેર્ ભાષાિવજ્ઞાની હિરવ લભ ભાયાણીને સાિહ ય અકાદમી એવોડર્થી સ માિનત 

કરાયા હતા – વષ 1981 
648. તા તરમા ંભારતની સખત પ્રિતિક્રયા બાદ કયા પાડોશી દેશ ારા તેના િવવાિદત નકશા માટે બધંારણીય સધુારો 

થિગત કરાયો -  નેપાળ 
649. તા તરમા ંનેપાળ ારા ભારતના કયા ત્રણ પ્રદેશો તેના નવા નકશામા ંદશાર્વવામા ંઆવતા િવવાદ સજાર્યો હતો - 

કાલાપાની, લ લેુખ અને લ પયા રુા 
650. વતર્માનમા ંપાડોશી દેશ નેપાળના મખુ્ય રાજકીય પક્ષનુ ંનામ જણાવો - જનતા સમાજવાદ  પ  
651. નેપાળના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો -  ક.પી. શમા ઓલી 
652. ગજુરાતના ંગામડાઓંમા ંપીવાના પાણીના પ્ર ોની ફિરયાદ અને તેના ઉકેલ માટે ગજુરાત સરકાર ારા કયો ટોલ ફ્રી 

હે પલાઇન નબંર શ  કરાયો છે- 1916 
653. મે 2020મા ં કયા દેશ ારા િવ ના સૌથી ઊંચા પવર્ત "માઉ ટ એવરે ટ"ની ઊંચાઇ માપવામા ંઆવી- ચીન 
654. મે 2020મા ંચીન ારા િવ ના સૌથી ઊંચા પવર્ત "માઉ ટ એવરે ટ"ની ઊંચાઇ માપવામા ંઆવી છે તેની ઊંચાઈ 

જણાવો - 8844.43 મીટર 
655. અગાઉ નેપાળ ારા માપવામા ંઆવેલી માઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઇ કેટલી છે - 8848.13 મીટર 
656. ભારતીય વાયદુળ ારા વદેશી 'તજેસ માકૅ -1' ફાઈટર િવમાનને સૌપ્રથમ કઈ કવૉડ્રનમા ંસામેલ કરાયુ-ં કવૉ ન - 45 
657. તા તર મે 2020મા ંભારતીય વાયદુળ ારા વદેશી 'તેજસ માકૅ-1'ફાઈટર િવમાનને કઈ કવૉડ્રનમા ં સામેલ કરાયુ ં

- કવૉ ન-18 
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658. તા તર મે 2020મા ંભારતીય વાયદુળ ારા વદેશી 'તેજસ માકૅ -1'ફાઈટર િવમાનને  કવૉડ્રન-18મા ંકયા એરબેઝ 
ઉપરથી સામેલ કરાયુ ં- ુ રુ એરબેઝ, કોઈ બ રુ 

659. વષર્ 1965મા ંરચાયેલી કવૉડ્રન-18ને ભારતીય વાયદુળ ારા પનુ: ક્યારે સિક્રય કરાઈ- એિ લ-2020 
660. LCA  તેજસ કઈ ભારતીય કંપની ારા તૈયાર કરાયુ ંછે -  હ ુ તાન એરોનો ટ સ લિમટડ 
661. તા તર મે 2020મા ંભારતીય વાયદુળ ારા વદેશી 'તેજસ' ફાઈટર િવમાનને કવૉડ્રન-18મા ંકોના ારા ઉ યન 

કરીને સામેલ કરાયુ-ં એર ચીફ માશલ આર. ક. એસ. ભદૌર યા 
662. ભારતીય વાયદુળના વતર્માન વડાનુ ંનામ જણાવો- એર ચીફ માશલ આર. ક. એસ.ભદૌર યા 
663. LCA 'તેજસ' નામ કયા વડાપ્રધાન ારા અપાયુ ંહત ુ-ં  વૂ વડા ધાન અટલ બહાર  બાજપેઈ 
664. તેજસના શ આતી વઝર્ન કરતા ંવતર્માન વઝર્ન વધારે એડવા સ છે તેને કયા નામે ઓળખાય છે - તેજસ માક-1 
665. વૈિ ક કે્ષત્રે સૌર ઊજાર્મા ંપોતાની ભિૂમકા િનિ ત કરવા માટે ભારત સરકાર કઈ યોજના- પ્રો ક્ટ લો ચ કરવા જઇ 

રહી છે- OSOWOG 
666. OSOWOGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- વન સન, વન વ ડ, વન ડ 
667. ભારત હવે વૈિ ક ભિૂમકામા ંઆગળ વધવા "વૈિ ક ઇલેિક્ટ્રક િસટી"બનાવવાના હતેથુી  કઈ યોજના લો ચ કરવા જઈ 

ર ુ ંછે- OSOWOG 
668. OSOWOG પ્રો ક્ટ ચીનની કઈ યોજના સામે  ભારતનો પડકારના પમા ંજોવામા ંઆવે છે- વન બે ટ, વન રોડ 
669. ભારત અને ફ્રા સની સહયોગથી કાયર્રત ISAમા ંહાલ કેટલા દેશો  જોડાયા છે- 67 
670. ISAનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ટરનેશનલ સોલાર એલાય સ  
671. OSOWOG  પ્રો ક્ટમા ં  પવૂર્ અને પિ મ ઝોનમા ં કયા કયા દેશોનો સમાવેશ થાય છે - વૂ ઝોન- યાનમાર, 

િવયેતનામ, થાઇલડ અને ક બો ડયા  વા દશો,  પિ મ ઝોન-  મ ય વૂ અને આ કન દશો 
672. તા તરમા ંચીનની સસંદમા ંકયા દેશમા ંિસ િુરટી લૉ અમલી બનાવત ુ ંિબલ બહુમતીથી પસાર કરાયુ-ં  હ ગક ગ 
673. વતર્માનમા ંચીનનો મખુ્ય શાસક પક્ષ જણાવો-  નેશનલ પીપ સ ક ેસ 
674. મે 2020ના  વ ડર્ બે કના અહવેાલ મજુબ કોરોનાના કારણે િવ નુ ંસૌથી લાબંી મદુતનુ ંલૉકડાઉન  િવ ના કેટલા 

લોકોને અ યતં ગરીબીમા ંધકેલી દેશે - 4.9 કરોડ 
675. -મે 2020ના  વ ડર્ બે કના અહવેાલ મજુબ કોરોનાના કારણે િવ નુ ંસૌથી લાબંી મદુતનુ ંલૉકડાઉન ભારતના કેટલા 

લોકોને અ યતં ગરીબીમા ંધકેલી દેશે-1.2 કરોડ 
676. મે 2020ના વ ડર્ બે કના અહવેાલ મજુબ  વતર્માનમા ં પ્રિતિદન  કેટલા ડોલરની આવકમા ંજીવન િનવાર્હ કરી રહલેા 

લોકો કોરોનાના કારણે અ યતં ગરીબીમા ંધકેલાઈ જશે- 1.90 $ 
677. યિુનસેફના મે 2020ના અહવેાલ મજુબ કોરોના મહામારીના કારણે િવ મા ંકેટલા બાળકો વષર્ 2020ના અંત સધુીમા ં

ગરીબીમા ંહોમાશે - 8.6  કરોડથી વ  ુ
678. મે 2020મા ં  કે દ્રીય નાણામતં્રી િનમર્લા સીતારામને વિરત પાન કાડર્ મેળવવા માટેની કઈ યોજના લો ચ કરી - 

આધાર-  ઇ ટ ટ પાનકાડ(e-PAN કાડ)/ ઇલે ોિનક પાનકાડ 
679. ગજુરાતમા ંખાનગી હોિ પટલમા ંકોરોનાના દદ ઓ માટે કેટલા ટકા પથારીઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે- 50% 
680. વષર્ 2019-20મા ભારતમા ંએફડીઆઇમા ંકેટલા ટકાનો વધારો થયો - 13% 
681. વષર્ 2019-20ની િ થિતએ ભારતમા ંકેટલી રકમનુ ંએફડીઆઇ- સીધુ ંિવદેશી રોકાણ થયુ ં- 49.98  અબજ ડોલર 
682. વષર્ 2018-19ની િ થિતએ ભારતમા ંકેટલી રકમનુ ંએફડીઆઇ- સીધુ ંિવદેશી રોકાણ થયુ ંહત ુ ં- 44.36  અબજ ડોલર 
683. વષર્ 2019-20મા ંસૌથી વધ ુિવદેશી રોકાણ મેળવનાર દેશ અને રોકાણ જણાવો - િસગાપોર અને 14.67 અબજ ડોલર 
684. વષર્ 2019-20મા ંભારતમા ંસૌથી વધ ુિવદેશી રોકાણ કયા કે્ષત્રમા,ં કેટલુ ંઆ યુ ં- સિવિસઝ  અને 7.85 અબજ ડોલર 
685. ભારત અને ચીનનુ ંજમીન િવ તારનુ ંક્ષતે્રફળ જણાવો-ભારત-33 લાખ વગ કલોમીટર અને ચીન-96 લાખ વગ કલોમીટર 
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686. તા તરમા ંASI ારા કયા દેશમા ં જીણો ાર ારા નવમી સદીનુ ંિશવિલંગ મળી આ યુ ંછે - િવયેતનામ 
687. તા તરમા ંિવયેતનામમા ંકયા મિંદર સકુંલમાથંી નવમી સદીનુ ં િશવિલંગ મળી આ યુ ંછે - ચામ મં દર 
688. નવમી સદીમા ંિવયેતનામમા ંચામ મિંદર કયા રાજાએ બધંા યુ ંહત ુ ં- રા  ઇ દરવમન બીજો 
689. ચામ મિંદરને યનેુ કો ારા કયો દર જો અપાયો છે - વ ડ હ રટજ સાઈટ 
690. ચામ મિંદર એ િવયેતનામમા ંકયા ંઅને કયા પ્રાતંમા ંઆવેલુ ંછે - માયસોન અને ુ ગ ાતં 
691. ASIનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - આકયોલો જકલ સરવે ઓફ ઇ ડયા 
692. ક્રાિંતવીર વીર સાવરકરનો જ મિદવસ જણાવો - 28 મે 1883 
693. વીર સાવરકરનુ ંજ મ થળ જણાવો- ભ રુ, મહારા  
694. સજાએ કાલાપાની દરિમયાન આંદામાનની લમા ંવીર સાવરકર ારા લખાયેલ પુ તકો નામ જણાવો-  ગોમા તક 

મહાકા ય, હ ુ  પદ પાદશાહ , મેરા આજ મ કારાવાસ 
695. ક્રાિંતવીર વીર સાવરકરનુ ંઆખુ ંનામ જણાવો-  િવનાયક દામોદર સાવરકર 
696. વીર સાવરકરનુ ંઅવસાન ક્યારે થયુ ંહત ુ ં- 26  ફ આુર  1966 
697. િવ મા ં"એવરે ટ આરોહણ" તરીકે કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - 29 મે, 1953 
698. કયા ભારતીય પવર્તારોહક ારા સૌપ્રથમ એવરે ટ આરોહણ કરીને િવ ના સૌથી ઉંચા િશખર ઉપર િતરંગો ફરકા યો 

હતો-  શેરપા તેનિસગ 
699. મે 2020ની િ થિતએ કે દ્ર સરકારની  કઈ સં થા ારા ભારતના વષૅ 2019-20ના આિથર્ક િવકાસના આંકડા જાહરે 

કરવામા ંઆ યા - NSO  
700. NSO મજુબ વષર્ 2019-20મા ંભારતનો GDP વિૃ દર કેટલા ટકા ન ધાયો છે,  છે લા 11 વષર્મા ંસૌથી ઓછો છે - 4.2% 
701. NSO મજુબ વષર્ 2018-19મા ંભારતનો GDP વિૃ દર કેટલા ટકા ન ધાયો હતો- 6.1 % 
702. NSO મજુબ વષર્ 2019-20મા ંભારતમા ં જા યઆુરીથી માચૅ 2020નો છે લા િત્રમાિસક ગાળામા ંGDP વિૃ દર કેટલા 

ટકા ર ો -  3.1 % 
703. NSO મજુબ વષર્ 2019-20મા ંભારતમા ં જા યઆુરીથી માચૅ 2020નો   છે લા િત્રમાિસક ગાળામા ં સૌથી વધ ુકૃિષમા ં

વિૃ દર કેટલા ટકા ર ો - 5.9 % 
704. NSO મજુબ વષર્ 2019-20મા ં ભારતમા ંજા યઆુરીથી માચૅ 2020નો   છે લા િત્રમાિસક ગાળામા ં  બાધંકામ, 

મે યફેુક્ચિરંગ  અને હોિ પટલ  કે્ષતે્ર વિૃ દર કેટલા ટકા ર ો -  અ ુ મે 2.2%, 1.4%  અને 2.6% 
705. NSO મજુબ વષર્ 2019-20મા ંભારતમા ંપ્રથમ, િ તીય અને તતૃીય  િત્રમાિસક ગાળામા ંGDP વિૃ દર કેટલા ટકા ર ો 

હતો -  અ ુ મે 5.2 %, 4.4 % અને 4.1 % 
706. ભારતમા ંપ્રિત યિક્ત આવક કેટલા ટકા વધીને કેટલી  થઈ - 6.1 %  અને .1.4  લાખ 
707. NSOનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ટ ટ ટકલ  ઓફસ 
708. ગજુરાતમા ંવષર્ 2019-20મા ંઔ ોિગક ક્ષેતે્ર કેટલા કરોડનુ ંજગંી િવદેશી રોકાણ આ યુ ંછે - . 42,976  કરોડ   
709. રોકાણના સૌથી વધ ુઈરાદા પત્રો મેળવવામા ંપણ ગજુરાતે સમગ્ર દેશમા ંકેટલા ટકા IEM  મેળવવાની િસિ  પ્રાિ ત 

કરી છે - 51% 
710. IEM એટલે શુ ં-ઇ ડ યલ એ ટર ે યોસૅ  મેમોર ડમ 
711. તા તરમા ંછ ીસગઢના કયા પ્રથમ મખુ્યમતં્રીનુ ં74  વષેર્ અવસાન થયુ-ં અજત જોગી 
712. છતીસગઢ રા યની રચના કયા વષેર્, કયા  વડાપ્રધાન ીના સમયગાળામા ં  કરવામા ંઆવી હતી -વષ 2000 અને  

ી અટલ બહાર  બાજપેઈ 
713. િશક્ષણિવદ અને ઈનોવેટર ી સોનમ વાગંચકૂના  જીવન ઉપરથી બોિલવડૂમા ંકઈ એક િફ મ બની હતી-  3 idiots 
714. તા તરમા ંભારતના કયા િવખ્યાત યોિતષશા ીનુ ં90 વષેર્ અમદાવાદ ખાતે અવસાન થયુ ં- બે ન દા વાલા 
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715. ભારત અને ચીનની વતર્માન િ થિતને યાને રાખીને " બોયકોટ મેડ ઈન ચાઇના" બેંશનો પ્રારંભ  કોના ારા 
કરવામા ંઆ યો છે - િશ ણિવદ અને ઈનોવેટર  ી  સોનમ  વાગં કૂ- લદાખ 

716. ી બેજાન દા વાલાનો જ મ કયા ંઅને કયા  પિરવારમા ંથયો હતો - ુબંઈ અને  પારસી પ રવાર 
717. િહ દી િફ મોના "િજંદગી કેસી હ ેપહલેી" અને "િરમિઝમ િગરે સાવન"  વા પ્રચિલત ગીતોના  કયા રચિયતાનુ ં

તા તરમા ંમુબંઈ ખાતે અવસાન થયુ ં-  ી યોગેશ  ગૌર 
718. િહ દી િફ મોના ગીતકાર ી યોગેશ ગૌરનો  જ મ ક્યા ંથયો હતો - લખનૌ ઉ ર દશ 
719. "UN િમિલટરી ડર એડવોકેટ ઓફ ધી યર" એવોડર્ િવ તા પ્રથમ ભારતીય મિહલા મેજર - ી મુન ગવાની  
720. િવ ભરના 13 થી 17 વષર્ના  િવ ાથીર્ઓ- િકશોરોને  તમાકુના યસનથી બચાવવા તા તરમા ં કઈ સં થા ારા 

'ઇનોવેિટવ ટલૂિકટ' લો ચ કરવામા ંઆવી છે - WHO 
721. ભારતમા ંવષૅ 2019-20મા ંનાણાકીય ખાધ વધીને જીડીપીના કેટલા ટકા  થઈ છે - 4.6% 
722. CAGના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ંવષૅ 2019-20મા ં આવક ખાધ જીડીપીના કેટલા ટકા  છે - 3.27 % 
723. દેશમા ંકોરોના મહામારીના કારણે અમલી લૉકડાઉનમાથંી દેશને તબક્કાવાર બહાર લાવવા  કે દ્ર સરકાર ારા કયા 

નવા શ દનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ યો છે- અનલૉક 1.0 
724. કોરોના મહામારીના કારણે અમલી લૉકડાઉનમાથંી દેશને કેટલા તબક્કામા ં બહાર લાવવા  કે દ્ર સરકારના ગહૃ 

મતં્રાલય ારા જાહરેાત કરાઈ છે - અનલૉક 1.0,અનલૉક 2.0 અને અનલૉક 3.0 
725. દેશના તમામ ક ટેનમે ટ ઝોનમા ંઆગામી ક્યા ંસધુી લૉકડાઉન 5.0 અમલમા ંરહશેે- 30 ૂન 2020 
726. તા તર મે 2020મા ંઅમેિરકા ારા કઈ સં થા સાથ ેઆિથર્ક સબંધંો તોડવાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે- WHO 
727. અમેિરકા ારા વાિષર્ક કેટલા કરોડ િપયાની અંદા  સહાય WHOને આરોગ્યલક્ષી સિુવધા માટે આપવામા ંઆવે છે- 

.3375 કરોડ 
728. ભારતમા ંહ દીઘાટીનુ ંયુ  ક્યારે થયુ ંહત ુ ં- 30/05/1576 
729. ભારતમા ં  રાજ થાન પ્રદેશમા ંહ દીઘાટીનુ ંયુ  કોની કોની વ ચે થયુ ંહત ુ-ં મહારાણા તાપ અને અકબરના ુ  

સલીમ વ ચે 
730. કે દ્રની એનડીએ સરકારે  તા તરમા ંકઈ તારીખે તેની બીજી ટમૅ-મદુતનુ ંએક વષર્ પણૂર્ કયુર્ં - 30/05/2020 
731. િવ મા ંવન-જગંલોની વૈિ ક િ થિત અંગે તા તરમા ંયનુાઇટેડ નશે સની કઈ સં થા ારા 2020નો િરપોટર્ રજૂ કય - FAO 
732. િવ મા ંવન-જગંલોની વૈિ ક િ થિત અંગે તા તરમા ં યનુાઇટેડ નેશ સની પેટા સં થા FAO ારા 2020નો િરપોટર્ કયા 

નામથી રજૂ કરાયો - "ધ  ટ સ ઑફ ધ  વ ્સ  ફોર ટ-2020" 
733. FAOના "ધ  ટે સ ઑફ ધ વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020" અહવેાલ મજુબ સમગ્ર િવ મા ંહાલમા ં કુલ કેટલા િવ તારમા ં

જગંલો આવેલા છે- 4.06 અબજ હકટર 
734. "ધ  ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ UN  ારા  આગામી  કયા વષર્ સધુીમા ં કેટલા ટકા વનનો 

િવ તાર  કરવાનુ ંઆયોજન છે - 2030  અને 3% 
735. FAOના "ધ  ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ વષેઁ 1990થી એટલે કે છે લા 30 વષૅ દરિમયાન 

પ ૃ વી ઉપરથી  કેટલા  િવ તારમા ંજગંલો ઓછા થયા છે- 17.8  લાખ ચોરસ કલોમીટર 
736. FAOના "ધ  ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ  િવ ના કુલ જગંલો પૈકી 50 ટકાથી વધારે 

જગંલો કયા પાચં દેશોમા ંઆવેલા છે-  રિશયન ફડરશન, ા ઝલ, કનેડા, અમે રકા અને ચીન 
737. FAOના "ધ  ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ  િવ ના જગંલો પૈકી  સૌથી વધ ુ20.1% જગંલો 

કયા દેશ પાસે છે - રિશયન ફડરશન  એટલે  રિશયા અને આસપાસના દશો 
738. FAOના "ધ ટે સ ઑફ ધ વ ડ્ર્સ ફોરે ટ-2020" અહવેાલ મજુબ ભારત પાસે કેટલા ટકા જગંલો છે- 1.8% 
739. FAOના"ધ ટે સ ઑફ ધ વ ડ્ર્સ ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ સમગ્ર િવ મા ંઅંદા  કેટલા પ્રકારના વકૃ્ષો ઉગે છે -60,082 
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740. FAOના "ધ  ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ  િવ મા ંજગંલો  કાપવાનુ ંમખુ્ય કારણ શુ ંછે -  
ખેતી માટ જમીન ુ લી કરવી 

741. FAOના "ધ  ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ સમગ્ર િવ મા ંઆ પ્રકારના  છોડ અને વેલાનો 
આયવુેર્િદક દવા માટે ઉપયોગ  કરવામા ંઆવે છે- 28 હ ર 

742. FAOના "ધ ટે સ ઑફ ધ વ ડ્ર્સ ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ િવ મા ંકેટલા લોકોને જગંલને કારણે સીધી રોજગારી 
મળે છે- 8.6 કરોડ 

743. FAOના "ધ ટે સ ઑફ ધ વ ડ્ર્સ ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ િવ મા ંલોકોને જગંલને કારણે સીધી રોજગારી-ધધંો 
મળે છે તેના માટે કયો શ દ  વપરાય છે- ' ીન જોબ' 

744. FAOના "ધ ટે સ ઑફ ધ  વ ડ્ર્સ  ફોરે ટ-2020" અહવેાલ મજુબ િવ મા ં  જગંલ િવ તારમાથંી  કેટલા ટકા 
િવ તારમા ંજગંલો, નેશનલપાકર્ અને સે યરુી એમ િવિવધ રીતે આરિક્ષત કરાયેલો છે- 18% (70 લાખ ચોરસ ક.મી.) 

745. FAOના "ધ ટે સ ઑફ ધ વ ડ્ર્સ ફોરે ટ-2020"અહવેાલ મજુબ િવ ના જગંલોમા ંઅંદા   કેટલા કરોડ પ્રજાિતના 
સજીવો રહ ેછે - 10 કરોડ 

746. FAOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડ એ ડ એ ક ચર  ઓગનાઇઝેશન 
747. FAOનુ ંવડુ ંમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - રોમ, ઇટાલી 
748. FAOનો  થાપના િદવસ  જણાવો- 16/05/1945 
749. તા.૩૦મી મે-૨૦૨૦થી કયા આધિુનક ગજુરાતી સાિહ યકારની જ મ શતાિ દ મહો સવનો પ્રારંભ થયો -  રુશ જોશી 
750. ગજુરાતી આધિુનક ગજુરાતી સાિહ યકાર સરેુશ જોશીનો જ મિદવસ જણાવો – 30 મે 1921 
751. ગજુરાતી સાિહ યકાર સરેુશ જોશીને નમર્દ સવુણર્ ચદં્રક કયા વષર્મા ંમ યો હતો – 1971 
752. ગજુરાતી સાિહ યકાર સરેુશ જોશીએ તેમને વષર્-૧૯૮૩મા ંમળેલા ક્યા પ્રિતિ ઠત એવોડર્નો અિ વકાર કય  હતો- દ હ  

સા હ ય અકાદમી રુ કાર 
753. તા તરમા ં  િવ નુ ંસૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  કોના ારા સફળતાપવૂર્ક લો ચ કરાયુ-ં  નાસા અને  

પેસ એ સ 
754. તા તરમા ં િવ નુ ં  કયુ ંસૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  અમેિરકાની ભિૂમ ઉપરથી સફળતાપવૂર્ક લો ચ 

કરાયુ-ં   ગન 
755. તા તરમા ં િવ નુ ંસૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગન અમેિરકાની ભિૂમ ઉપર  કયા લોિ ચંગ પેડ 

ઉપરથી સફળતાપવૂર્ક  છોડાયુ-ં કનેડ   પેસ ટશન, લો રડા 
756. તા તરમા ંિવ નુ ંસૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગન કઈ તારીખે લો ચ કરાયુ-ં 31/05/2020 
757. તા તરમા ંછોડાયેલુ ંિવ નુ ં સૌપ્રથમ  ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગન  કઈ કંપની ારા તૈયાર કરાયુ ંછે - 

SpaceX 
758. SpaceX  કંપનીના સીઈઓ-માિલકનુ ંનામ જણાવો - એલન મ ક 
759. તા તરમા ંછોડાયેલુ ં િવ નુ ંસૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગનમા ંપ્રથમ કયા બે અવકાશયાત્રીઓ 

જોડાયા છે - 1. રોબટ  બેનકન 2. ડ લાસ  હલ 
760. તા તરમા ંછોડાયેલુ ં િવ નુ ં  સૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગન સફળતાપવૂર્ક  ક્યા ંપહ ય ુહત ુ ં -  

ઈ ટરનેશનલ પેસ ટશન(ISS) 
761. તા તરમા ંછોડાયેલ ુ ંિવ નુ ંસૌપ્રથમ  ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડ્રેગન કયા રોકેટ ારા છોડવામા ંઆ યુ-ંફા કન-09 
762. તા તરમા ં છોડાયેલા િવ ના સૌપ્રથમ ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગનમા ંઅવકાશયાત્રીઓની સાથે કયા એક 

નાના રમકડાને  પણ લઈ જવામા ંઆ યુ ંછે - ડાયનાસોર 
763. SpaceX કંપનીના સીઈઓ- માિલક એલન મ કનુ ં મળૂ વતન જણાવો - દ ણ આ કા 
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764. તા તરમા ં  છોડાયેલુ ં િવ નુ ં  સૌપ્રથમ  ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગન અંદા  કેટલા િદવસ ISS ઉપર 
રોકાશે - 110 

765. તા તરમા ંછોડાયેલા િવ ના સૌપ્રથમ  ખાનગી સમાનવ અંતિરક્ષ યાન  ડે્રગનમા ંઅવકાશયાત્રીઓની સાથે  એક 
નાના ડાયનાસોરના રમકડાને  પણ લઈ જવામા ંઆ યુ ંછે તે શા માટે મોક યુ ંછે - ક લુમા ં ેિવટ  માપવા 

766. અમેિરકાની પેસ એક્સ કંપની સાથે ભારતીયનુ ંનામ જોડાયેલુ ંછે - ળૂ ચે ાઇના વતની બાલચં  રામ િૂત 
767. SpaceX કંપનીનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પેસ  એ લોરશન ટ નોલો સ કોપ રશન( થાપના-2002) 
768. SpaceX કંપનીના સીઈઓ-માિલક એલન મ કનો IQ લેવલ કેટલો છે – 155 
769.  આ બટર્ આઇ ટાઇન, એપલના પવૂર્ C.E.O. ટીવ જો સ અને માઇક્રોસોફટના થાપક િબલ ગેટસનો I.Q. કેટલો છે – 160 
770. મનો I.Q. ૧૬૦ ઉપર હોય તેમની ગણના કેવા યિક્ત તરીકે થાય છે – જિનયસ ય ત 
771. તા.૩૧મી મે-૨૦૨૦ને રિવવારના રોજ પ્રધાનમતં્રી મોદીના ‘મન કી બાત’ કાયર્ક્રમની કેટલામી આવિૃત યોજાઈ - 

65મી આ િૃ  
772. પ્રધાનમતં્રી મોદીનો ‘મન કી બાત’ કાયર્ક્રમનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ જણાવો - 3  ઓકટોબર-2014 
773.  પમી જૂને િવ  પયાર્વરણ િદવસની આ વષર્ની થીમ જણાવો - બાયો ડાઈવિસટ  એટલે ક વ િવિવધતા 
774.  તા તર મે-૨૦૨૦મા ં નેપાળે ભારતના સદંભેર્ કયો બધંારણીય ખરડો સસંદમા ં રજૂ કય  – ભારતના કાલાપાની, 

લ પયા રુા અને લ લેુખ િવ તારને પોતાના ગણાવતા ન શાને અને રા ય િતકમા ંમં ૂર  માટનો ખરડો 
775. િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - તા. 31 મે 
776. િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - વુાનોને ઉ ોગના ગેરમાગથી બચાવવા અને તેમને તમા ુ અને 

િનકો ટનના ઉપયોગ કરવાથી અટકાવવા' (Protecting youth from industry manipulation and preventing them 
from tobacco and nicotine use) 

777.  સૌપ્રથમવાર િવ  વા ય સગંઠન ારા કયા વષેર્ િવ  તમાકુ િનષેધ િદવસ મનાવવામા ંઆ યો હતો -  1987 
778.  િવ મા ં મોકલેસ તમા ુ એટલે ક ચાવવાની તમા ુથી દર વષ કટલા લોકોના ં ૃ  ુથાય છે, મા ં ણ ચ થુાશ 

ભારતમા ંછે - અઢી લાખ 
779.  િવ મા ંતમાકુના ઉ પાદનમા ંભારતનો ક્રમ જણાવો – બીજો 
780. ભારતમા ંસૌથી વધ ુતમાકુ ક્યા રા યમા ંપાકે છે – દશ 45 ટકા 
781. દેશમા ંથતી કુલ તમાકુમાથંી ગજુરાતમા ંકેટલા ટકા તમાકુ પાકે છે – 14 ટકા  
782.  તમાકુનુ ંઉ પાદન ઘટાડી ખેડૂતોને બીજા પાકો તરફ વાળવા સરકારે કયો પ્રોગ્રામ બના યો છે - ોપ ડાઈવિસ ફકશન 
783.  દેશના કૃિષ િનકાસમા ંકેટલા ટકા િહ સો તમાકુનો છે - 4%  
784. દેશમા ંતમાકુની બનાવટો પરથી મળતી ટેક્સની આવક કેટલી છે - 14000 કરોડ 
785. િવ મા ંતમાકુની સૌથી વધ ુિનકાસ કરનાર પ્રથમ અને બીજા નબંરનો દેશ જણાવો – થમ ા ઝલ, બીજો ભારત 
786.  માળવા પ્રા તના ઈ દોર રા યના રાણી અહ યાબાઈ હોલકર, ભતૂપવૂર્ િક્રકેટર પકંજ રોય અને સાિહ યકાર 

ભગવતીકુમાર શમાર્નો જ મ િદવસ જણાવો– 31મી મે   
787.  માળવા પ્રા તના ઈ દોર રા યના રાણી અહ યાબાઈ હોલકરનુ ંજ મ થળ જણાવો-મહારા ના અહમદનગર જ લાના 

છ ડ  (ચાઉડ ) ગામ 
788.  કયા વષર્મા ં કંુભેરના યુ મા ંપિત અને તરત સસરાનુ ંઅવસાન થતા રાણી અહ યાબાઈ હોલકર માળવા રા યના 

શાસક બ યા ં- 1754 

..................જય હ દ.................. 
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CA-06-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 781 
1. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા 14 ખરીફ પાક માટેના  ટેકાના લઘુ મ ભાવમા ં કેટલા ટકા સધુીનો વધારો કરાયો - 

50 થી 83 ટકા 
2. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા તા તર જૂન 2020મા ંકયા મખુ્ય ત્રણ કે્ષત્રો માટે િવિવધ પ્રો સાહનો જાહરે  કયાર્ છે-  ૃિષ, 

એમ.એસ.એમ.ઈ. અને ટ વે ડસ-ફ રયાઓ 
3. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટમા ંએમ.એસ.એમ.ઈ. માટે કેટલા કરોડના ંઇિક્વટી રોકાણ ફડંની જાહરેાત કરવામા ંઆવી - 

.50,000 કરોડ 
4. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા આિથર્ક મુ કેલીમા ંફસાયેલા એમ.એસ.એમ.ઈ. એકમો માટે  કેટલી રકમની લોન કીમને મજૂંરી 

આપી- .20,000 કરોડ 
5. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા ખેડૂતો માટે કેટલા લાખ સધુીની રકમની લોન સમયસર ચકૂવે તો યાજમા ં કેટલા ટકા રાહત 

માટેની યોજના 31 ઓગ ટ 2020 સધુી લબંાવાઈ - . 3 લાખ અને 3% 
6. િકસાન કે્રિડટ કાડર્ ારા ખેડૂતોને સરકાર નવ ટકાને બદલે યાજમા ંકેટલા ટકા રાહત આપશ-ે 2% ( ુલ-7%) 
7. કે દ્ર સરકાર ટ્રીટ વે ડસર્ને કેટલી રકમની ખાસ લોન આપશે - .10,000 
8. સમયસર લોન પરત કરનાર ટ્રીટ વે ડસર્ના  ખાતામા ંકેટલા ટકા યાજ સબસીડી જમા કરાશે- 7% 
9. જૂન 2020ના  કે દ્ર સરકારના અહવેાલ પ્રમાણે  સમગ્ર િવ મા ંમોબાઈલ ઉ પાદનમા ંભારત કયા ક્રમે છે-  બી  
10. ભારતમા ંસેમસગં ારા િવ ની સૌથી મોટી મોબાઈલ ક્યા ં થાપવામા ંઆવી છે – નોઈડા (ઉ ર દશ) 
11. જૂન-2020ની િ થિતએ  િવ મા ંPPE િકટ સ લાયરમા ં ભારત કયા ક્રમે છે - બી  
12. PPEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પસનલ  ોટ ટવ  ઇ વપમે ટ 
13. તા તરમા ંબોિલવડૂના કયા યઝુીક ડાયરેક્ટર અને ગાયકનુ ં  42 વષેર્ મુબંઈ ખાતે દુઃખદ અવસાન થયુ-ં  વા જદ 

ખાન 
14. બોિલવડૂમા ં િફ મ ગીતકાર તરીકે  વાિજદ ખાન સાથે અ ય કઈ જોડી ખબૂ પ્રિસ  હતી- સા જદ-વા જદની જોડ  
15. અમેિરકામા ં મે 2020મા ં કયા એક અ તે નાગિરકની િમિનયાપોિલસની પોલીસ ારા હ યા બદલ ગહૃ યુ ની 

પિરિ થિત ઉભી થઇ છે - યો  લોઈડ 
16. મહારા ટ્ર અને ગજુરાતમા ંતા.3 અને 4 જૂનના રોજ કયુ ંવાવાઝોડુ-ંચક્રવાત કાયુ ંહત ુ ં- િનસગૅ 
17. "િનસગૅ" વાવાઝોડાનુ ંનામ કયા દેશ ારા આપવામા ંઆ યુ ંછે - બાં લાદશ 
18. "િનસગૅ" વાવાઝોડા  કયા સમદુ્રમા ંઆકાર પા યુ ંહત ુ ં- અરબી સ ુ  
19. "િનસગૅ"નો અથર્ જણાવો - ૃિત/ ુદરતી 
20. ભારતમા ંકોરોના વાયરસના દદ ઓની સારવાર માટે  તા તરમા ંઅમેિરકાની કઈ દવા-ઈ કશનને મજૂંરી આપવામા ં

આવી છે - રમડિસિવર 
21. 'રેમડેિસિવર' દવા કઈ કંપની ારા બનાવવામા ંઆવે છે - ગલયાડ-USA  
22. ગજુરાતના પ્રથમ મિહલા નાતકનુ ંનામ જણાવો - િવ ાગૌર  નીલકંઠ 
23. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના પહલેા ંમિહલા પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો – િવ ાગૌર  નીલકંઠ 
24. ગજુરાતના પ્રથમ મિહલા નાતક િવ ાગૌરી નીલકંઠને વષર્ ૧૯૨૬મા ંિબ્રટશ સરકાર તરફથી ક્યો ઈ કાબ મ યો હતો 

– ‘‘કસર હ દ’’ 
25. ગજુરાતી લેિખકા િવ ાગૌરી નીલકંઠનો જ મ િદવસ જણાવો - 1 ૂન-1876 
26. િનસગર્ વાવાઝોડા પહલેા ંછે લે ક્યા વષર્મા ંકય ુવાવાઝોડુ ંત્રાટ ુ ંહત ુ ં- 2009મા ંફ ાન 
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27. વતર્માન કે દ્રીય માગર્ પિરવહન અને રાજમાગર્ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - નીિતન ગડકર  
28. કે દ્રીય માગર્ પિરવહન મતં્રી નીિતન ગડકરીએ ઉ રાખડંમા ંકઈ ટનલનુ ંઉ ાટન કયુર્ં હત ુ- ચબંા 
29. ઉતરાખડંમા ંનવી બનેલી ચબંા ટનલ કઈ યોજના હઠેળ બનાવવામા ંઆવી છે- ચારધામ ો ટ યોજના 
30. ઉતરાખડંની ચબંા ટનલ કોના ારા બનાવવામા ંઆવી છે - બોડર રોડ ઓગનાઈઝેશન (બીઆરઓ) 
31. ચબંા ટનલ ગગંોત્રી, કેદારનાથ, યમનુોત્રી અને બદ્રીનાથને કનેિક્ટિવટી સિુવધા આપવા માટે કેટલા િપયાનો પ્રો ક્ટ 

છે - . 12,000 કરોડ  
32. ઋિષકેશ-ધારસ ુમાગર્ પર ચબંા શહરે હઠેળ કેટલા મીટર લાબંી ટનલ બનાવવામા ંઆવી છે - 440 
33. જૂન-૨૦૨૦મા ંકોના ારા “મેરા જીવન મેરા યોગ’’ પ્રિતયોિગતા વીિડયો લોગ ારા શ  કરાયો છે - ધાનમં ી નર  મોદ  
34. જૂન-૨૦૨૦મા ંકયા મતં્રાલય ારા ટીસીએસ સાથે ભાગીદારીમા ંકારિકદ  કુશળતા પ્રિશક્ષણ આપવાની યોજના ઘડી - 

મ અને રોજગાર મં ાલય 
35. કે દ્રીય મ અને રોજગાર મતં્રાલય ારા કયા પ્રો ક્ટ હઠેળ કારિકદ  કુશળતા પ્રિશક્ષણ આપવાની યોજના ઘડી - 

રા ય કાર કદ  સેવાઓ ો ટ  
36. જૂન-૨૦૨૦મા ંકઈ ચેનલે પીવાના પાણી અને સેિનટેશન મતં્રાલયના સહયોગથી એક શોટર્ િફ મ બનાવી - નેશનલ 

યો ા ફક 
37. નેશનલ યોગ્રાિફક ચેનલે પીવાના પાણી અને સેિનટેશન મતં્રાલયના સહયોગથી કઈ શોટર્ િફ મ રજૂ કરી -  '' વ છ 

ભારત : વ છતા રવો શુન ઓફ ઇ ડયા" 
38. કયા દેશ ારા યકેુ્રનના ક્રીિમયામા ંદખલગીરી શ  કયાર્ના િવરોધમા ંG 8 દેશોએ 2014મા ંG 8માથંી તેને બહાર કાઢી 

નાખં્યુ ંહત ુ ં– રિશયા 
39. G 7 સમહૂના દેશના નામ જણાવો - અમે રકા, ટન, કનેડા, ાસં, જમની, ઈટાલી અને પાન 
40. જૂન-૨૦૨૦મા ંકોના અહવેાલમા ંકોરોના મહામારી વ ચે સાઇબર ક્રાઇમમા ંવધારો થયો હોવાનુ ંજણાવાય ુછે - UNના 

સલામતી સિમિ  અહવાલ 
41. જૂન-૨૦૨૦ UNના સલામતી સિમિ ના અહવેાલ મજુબ િવ મા ંશકંા પદ ઇમેલની સખં્યામા ં કેટલા ટકાનો વધારો 

ન ધાયો છે – 600  
42. િવદેશી કંપનીઓને ભારત લાવવા અને રોકાણોને આકષર્વા કે દ્ર સરકાર ારા કયા પૂને મજૂંરી આપી - એ પાવડ પુ 
43. દેશમા ંક્યા ંબદંરનુ ંનામ યામાપ્રસાદ મખુરજી અપાયુ ં- કોલકાતા 
44. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ કયારે કોલકાતા પોટર્ન ુ ંનામ યામાપ્રસાદ મખુરજી પોટર્ રાખવાની જાહરેાત કરી હતી - 11 

આુર -2020  
45. કે દ્રીય કેિબનેટે ફામાર્કોિપયા કિમશનની રચનાનો િનણર્ય લીધો  અંતગર્ત આયષુની કઈ બે લેબને મ  કરાશે - 

હોિમયોપથી અને ભારતીય ઔષધ 
46. ભારત કેટલી જીવનરક્ષક દવાઓના ઉ પાદન અંગે આ મિનભર્ર બનવાની યોજના બનાવી - પ3  
47. PLIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ોડ શન લ ડ ઈ સે ટવ ક મ 
48.  કે દ્ર સરકારે જીવનરક્ષક દવાઓના ઉ પાદન અંગે આ મિનભર્ર બનાવવા માટે કઈ કીમને મજૂંર કરી  - ોડ શન 

લ ડ ઈ સે ટવ ક મ  
49. પ્રોડક્શન િસંકડ ઈ સેિ ટવ કીમ યોજના હઠેળ દવા ઉ પાદકોને પહલેા ચાર વષર્ સધુી સરકાર વષેર્ વેચાણ વધારાના 

કેટલા ટકા િહ સો પ્રો સાહન તરીકે આપશે – 20 
50. પ્રોડક્શન િસંકડ ઈ સેિ ટવ કીમ યોજના હઠેળ દવા ઉ પાદકોને પહલેા ચાર વષર્ સધુી સરકાર વષેર્ વેચાણ વધારાના 

૨૦ ટકા િહ સો પ્રો સાહન તરીકે આપશે એ બાદ પાચં અને છ ા વષર્મા ંએ પ્રો સાહન ક્રમશ: ઘટાડીને કેટલા ટકા કરાશે 
– મશ 15 અને 5   
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51. કે દ્ર સરકાર કેિમકલી િસ વેિસસથી થતા ઉ પાદનો પર પાચં વષર્ સધુી વેચાણ વધારાના ૧૦ ટકા િહ સા ટલુ ંએટલે 
કે લગભગ કેટલા િપયા ખચર્ કરશે - 6940 કરોડ 

52. તા. ૩જી મે-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા મહ વના િનણર્યો કરાયા – ખે ૂતો માટ વન નેશન વન માકટ 
માટ કાયદો ઘડાશે, ખે ૂત પોતાની ઊપજ દશમા ંગમે યા ંવેચી શકશે, તમામ મં ાલયમા ં ો ટ ડવલપમે ટ સેલની 
રચના થશે, કોલકાતા પોટ ુ ંનામ શયામા સાદ ખુર  પોટ રખાશે, ફામ કોિપયા પચંની રચના થશે 

53. િનસગર્ વાવાઝોડુ મહારા ટ્રના કયા થળે ટકરાયુ ંહત ુ– અલીબાગ (રાયગઢ જ લો)  
54. િનસગર્ વાવાઝોડુ ંજમીનને ટકરાયુ ં યારે પવનની ઝડપ પ્રિત કલાક કેટલી હતી - 140 કલોમીટર 
55. િનસગર્ વાવાઝોડાની કયા બે રા યો પર નિહવત અસર થઈ - ગજુરાત અને કણાટક 
56. િવ  સાઈકલ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 3 ૂન 
57. િવ  સાઈકલ િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - "ENJOY THE WORLD FROM THE SEAT OF YOUR BIKE" 
58. સયંકુ્ત રા ટ્ર ારા િવ  સાઈકલ િદવસ મનાવવાની શ આત કયારે કરવામા ંઆવી – વષ-2018 
59. સાઈકલની શોધ કોણે અને કયારે કરી હતી - મેકિમલને ( કોટલે ડ) તથા વષ-1840  
60. કયા વષર્મા ં'ધ ટુર ડી ફ્રા સ' નામની શ  થયેલી સાઈકલ રેસ િવ ભરમા ંજાણીતી બની – વષ-1903 
61. વૈિ ક સબંધંોના ભાગ પે તા.04 જુન 2020ના કયા બે દેશો વ ચે સૌપ્રથમ વ યુર્અલ સિમટ યોજાઇ- ભારત 

ઓ લયા 
62. તા તરમા ંભારત અને ઓ ટે્રિલયા વ ચે વ યુર્અલ સિમટના મા યમથી કુલ કેટલા કરાર સપં  થયા- 07 
63. તા તરમા ંભારત અને ઓ ટે્રિલયા વ ચે  વ યુર્અલ સિમટના મા યમથી કયા કયા કે્ષત્રોમા ંકરાર કરાયા -  ઇ ડો-

પેિસ ફક ર જયનમા ંમે રટાઇમ સહકાર માટ હરાત, સાયબર અને સાયબર ટકલ ટ નોલો મા ંસહકાર માટ કરાર, 
ખિનજ અને હૂા મક ખિનજોના સે ટરમા ંસહકાર માટ એમઓ ,ુ ુ અુલ લો જ ટક સપોટ કરાર, ડફ સ સાય સ 
અને ટ નોલો મા ંસહકાર માટ એમઓ ,ુ હર વહ વટ અને શાસક ય ધુારામા ંસહકાર માટ એમઓ ,ુ વોકશનલ 
એ કુશન અને િનગમા ંસહકાર માટ એમઓ ,ુ વોટર રસ િસસઝ મેનેજમે ટ માટ એમઓ  ુ

64. તા તરમા ંભારત અને ઓ ટે્રિલયા વ ચે સરંક્ષણ કે્ષતે્ર કયો એક મહ વનો કરાર  કરાયો - બનેં દશો વ ચે િમ લટર  
બેઝનો ઉપયોગ, લ કર  જહાજો અને િવમાનોને ધણની િુવધા, મરામત અને અ ય સ લાય 

65. તા તરમા ંભારત અને ઓ ટે્રિલયા વ ચે સરંક્ષણ કે્ષતે્ર િમિલટરી બેઝનો ઉપયોગ અંગે મહ વનો કરાર કરાયો તેનાથી 
શુ ંફાયદો થશે - ભારતીય ઉપખડં અને  ઇ ડો -પેિસ ફક ર યનમા ંચીનનો વધતા ભાવ અટકાવવા 

66. ઓ ટે્રિલયાના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો- કોટ  મો રસન 
67. તેજસ લડાયક િવમાનને INS િવક્રમાિદ ય પર  સફળ લેિ ડંગ બાદ કઈ એજ સી ારા હવે બે એિ જન ધરાવત ુ ંમેઈડ 

ઈન  ઇિ ડયા  લડાયક િવમાન  તૈયાર કરવાની મજૂંરી આપી છે - એરોનો ટકલ ડવલોપમે ટ એજ સી 
68. તા તરમા ંમુબંઈ ખાતે 90 વષર્ની ઉંમરે અવસાન પામેલ બાસ ુચેટરજીનુ ંકે્ષત્ર જણાવો-બો લ ડૂના ફ મ સ ક 
69. બોિલવડૂના િફ મ સ ક બાસ ુચેટજીર્નો જ મ ક્યા ંથયો હતો- અજમેર 
70. બોિલવડૂના િફ મ સ ક બાસ ુચેટજીર્ને  વષૅ 1992મા ં  કઈ િફ મ માટે નેશનલ િફ મ એવોડર્ ફોર બે ટ િફ મ ઓન 

ફેમીલી વેલફેર અપાયો હતો - ુ ગા 
71. ગજુરાતમા ંRTE એક્ટમા ંનવા સધુારા મજુબ હવે કેટલા વષર્ની ઉંમર પણૂર્ કયાર્ બાદ બાળકને  પ્રથમ ધોરણમા ંપ્રવેશ 

અપાશે - 6 વષૅ 
72. ગજુરાતમા ંRTE  એક્ટમા ંનવા સધુારા મજુબ હવે 6 વષર્ની ઉંમર પણૂર્ કયાર્ બાદ બાળકને  પ્રથમ ધોરણમા ંપ્રવેશ 

અપાશે તેનો અમલ કયા વષર્થી કરાશે - ૂન 2023થી 
73. જૂન-૨૦૨૦મા ંગજુરાત કેડરના ક્યા IAS અિધકારીની વ ડર્ બેંકના એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર તરીકે િનમણ ૂકં થઈ- રા વ ટોપનો 
74. IAS રાજીવ ટોપનો ગજુરાત કેડરના કઈ બેચના અિધકારી છે - 1996  
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75. IAS અિધકારી રાજીવ ટોપનોની વ ડર્ બેંકના એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર તરીકે િનમણ ૂકં થઈ તે પહલેા ંત ેક્યા ંહો ા પર 
ફરજ બજાવતા હતા - વડા ધાન નર  મોદ ના ગત સચવ  

76. ભારતમા ંવ ડર્ બેંકના એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટરનો હો ો કયા મતં્રાલયના અિધકારકે્ષત્રમા ંઆવે છે - નાણા ં 
77. IAS અિધકારી રાજીવ ટોપનો વ ડર્ બેંકના એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર પદ પર ક્યા ંસધુી રહશેે - 3 ૂન 2023  
78. IAS અિધકારી રાજીવ ટોપનો વ ડર્બેંકના એિક્ઝ િુટવ િડરેક્ટર પદે રહી કઈ કામગીરી કરશે - ભારત માટ નાણાકં ય 

સહાય રૂ  પડ તે માટ િવ  બકને ભારત વતી ભલામણ અને સયંોજનની કામગીર  
79. જૂન-૨૦૨૦મા ંભારત સરકાર કઈ મિ ટનશેનલ કંપની પાસથેી િડિજટલ ટેક્સ વસલૂશે - એમેઝોન, ગૂલ, ફસ કૂ વગર 
80. િવદેશી વેબસાઇટ પરથી કંઈક ખરીદી કરીએ તો તે અંતગર્ત વેબસાઈટે કેટલા ટકા ટેક્સ કે દ્ર સરકારને ચકૂવવો પડશ ે- 2%  
81. િવદેશી વેબસાઇટ ારા ભારતીય ગ્રાહકોએ કેટલા િપયાથી વધનુી િકંમતના માલ અથવા સેવાઓ વેચવા પર કે દ્ર 

સરકારને બે ટકા ટેક્સ ચકૂવવો પડશે - . 2 કરોડથી વ  ુ
82. તા તરમા ંમુબંઈ ખાતે 70 વષેર્ અવસાન પામેલ અનવર સાગરનુ ંક્ષેત્ર જણાવો - બોલી ડુના ગીતકાર 
83. કોરોના મહામારી બાદ ગજુરાતના અથર્તતં્રને પનુઃ  ધબકતુ ંકરવા ગજુરાત સરકાર ારા 04 જૂન 2020ના િદવસે  

કેટલી રકમનુ ંકયુ ં આિથર્ક પેકેજ જાહરે કયુર્ં- .14,022 કરોડ અને "આ મિનભર જુરાત" 
84. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ "આ મિનભર્ર ગજુરાત પેકેજ"મા ં  કયા કયા કે્ષત્રો માટે કુલ કેટલી 

રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - ોપટ  ટ ,વીજ બીલ અને વાહન કરમા ંમાફ  અને રાહતો 2300 કરોડ, ઉઘોગ 
યવસાય માટ ો સાહક સબસીડ  3038 કરોડ, જુરાત ઔધો ગક વસાહતોમા ંઉધોગોને આિથક ો સાહન 458.59 
કરોડ, હાઉસ ગ સે ટરમા ંસબસીડ  સહાય 1000 કરોડ, ૃિષ,પ પુાલન અને મ યયો યોગ 1190 કરોડ, અ ય 
રાહતો 5044 કરોડ, ઉ ોગો માટ 3038 કરોડની સબિસડ  

85. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ "આ મિનભર્ર ગજુરાત પેકેજ"મા ંમિહને કેટલા યિુનટથી ઓછો વીજ 
વપરાશ કરતા હોય તેવા રહઠેાણના લોકોને વીજળી િબલમા ંકેટલા યિુનટની માફી આપવામા ંઆવશે - 100 િુનટ 

86. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ "આ મિનભર્ર ગજુરાત પેકેજ"મા ંઆિદવાસી  બાધંકામ િમકો અને 
મજૂરોને તેમના વતનમા ંપાકુ મકાન બાધંવા કેટલા લાખ મજૂરો માટે કેટલી સહાય આપશે- 1 લાખ અને  .35,000/- 

87. આ મિનભર્ર ગજુરાત પેકેજમા ંનાના વેપારીઓ માટે  ઓછા યા  કેટલા િપયા સધુીનુ ં  લોન કો-ઓપરેિટવ બે કો 
ારા  અપાશે - િપયા 1 લાખથી 2.5 લાખ 

88. આ મિનભર્ર ગજુરાત પેકેજ કઈ કિમટીની ભલામણ ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆ યુ ંછે - ડો ટર હસ ખુ અ ઢયા કિમટ  
89. " ટેટ ઓફ ઇિ ડયાઝ એ વાયરમે ટ ઈન િફગસૅ-2020"ના અહવેાલ  મજુબ કોરોના મહામારીને કારણે  િવ મા ં કેટલા 

લોકો પર ભખૂમરાનુ ંજોખમ  ઊભુ ંથયુ ંછે - 26.5 કરોડ 
90. " ટેટ ઓફ ઇિ ડયાઝ એ વાયરમે ટ ઈન િફગસૅ-2020"ના અહવેાલ  મજુબ કોરોના મહામારીને કારણે   ભારતમા ં

કેટલા લોકો પર ભખૂમરાનુ ંજોખમ ઊભુ ંથયુ ંછે - 1.20 કરોડ 
91. " ટેટ ઓફ ઇિ ડયાઝ એ વાયરમે ટ ઈન િફગસૅ-2020" અહવેાલ કઈ સં થા ારા રજૂ કરાયો - સે ટર ફોર સાય સ 

એ ડ એ વાયૅમે ટ  
92. કોરોના મહામારીના પગલે  કે દ્રીય નાણા મતં્રાલય ારા બ ટમા ંમજૂંર યોજનાઓનો અમલ આગામી કઈ તારીખ 

સધુી મલુતવી રાખવામા ંઆ યો છે - 31 માચ 2021 
93. કોરોના મહામારીના પગલે કે દ્રીય નાણા મતં્રાલય ારા બ ટમા ંમજૂંર કઈ યોજનાઓ  િસવાય  અ ય યોજનાઓનો 

અમલ આગામી વષર્ સધુી મલુતવી રાખવામા ંઆ યો છે- ધાનમં ી ગર બ ક યાણ પેકજ  અને  આ મિનભર ભારત 
અભયાન પેકજ 

94. તા તરમા ં કોરોનાથી બચવા રોગપ્રિતકારક શિક્ત વધારવા આયષુ મતં્રાલય ારા કયો કાવો તૈયાર કરાવી છે- 
ઇ િુનટ  ુ ટર કાવો 
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95. ઇ યિુનટી બુ ટર કાવામા ંકઈ કઈ ઔષિધઓ- ગરમ મસાલાનુ ં િમ ણ કરાયુ ંછે- તજ, લુસી, મર  અને ૂઠં 
96. ઇ યિુનટી બુ ટર કાવાના એક પાઉચની િકંમત કેટલી નક્કી કરાઇ છે- . 8/- 
97. તા તરમા ંભારતની કઈ દીકરીને UNADAP ારા "ગડુિવલ એ બેસેડર ટુ ધ પઅુર"નુ ંસ માન આપવામા ંઆ યુ ં -  

ને ા, (મ ૂરાઈ- તિમલના ુ) 
98. UNADAPનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઇટડ નેશ સ અસોિસએશન  ફોર ડવલપમે ટ એ ડ પીસ 
99. ભારતની  દીકરી નેત્રાન ેUNADAP ારા "ગડુિવલ એ બેસેડર ટુ ધ પઅુર"નુ ંસ માન  કઈ િસિ  બદલ આપવામા ં

આ યુ ં- િપતાની અ મુિતથી તેમના બચતના  8.5 લાખમાથંી લૉકડાઉન દરિમયાન ગર બ લોકોને ભોજન કરા ુ ં
100. િવ  યોગ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે - 21 ૂન 
101. િવ  યોગ િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - "યોગ એટ હોમ એ ડ  યોગ િવથ ફિમલી" 
102. િવ  યોગ િદવસની ભારતમા ંકયા મતં્રાલય ારા ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - આ ષુ મં ાલય 
103. િવ  યોગ િદવસ-2020 િનિમ ે કઈ પધાર્ બે તબક્કામા ંયોજાશે - "માઈ લાઈફ, માય યોગ" 
104. આગામી મિહલા ટબોલ એિશયા કપ-2022ની યજમાનની તા તરમા ંકયા દેશને સૌપ્રથમ આપવામા ંઆવી - ભારત 
105. મિહલા એિશયા કપ-2022મા ંકેટલી ટીમો ભાગ લેશે- 12 
106. મિહલા એિશયા કપ-2022 ટબોલ કપ કઈ વૈિ ક સં થા ારા યોજવામા ંઆવે છે - એિશયન ટબોલ ક ફડરશન (AFC)  
107. આગામી સમયમા ંયોજાનાર મિહલા એિશયા કપ-2022નુ ં ભારતમા ંકઈ સં થા ારા આયોજન કરાશે - ઓલ ઇ ડયા 

ટબોલ ફડરશન- AIFF 
108.  AIFFના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ી લ પટલ 
109. વરસાદ સાથે જોડાયેલો " મુોલોિન બસ" મળૂ કઈ ભાષાનો શ દ છે - લેટ ન 
110. મુલુસનો અથૅ જણાવો- હ ડ એટલે ક વાદળો ભેગા કરવા 
111. િન બસનો અથર્ જણાવો - વરસાદ 
112. મુોલોિન બસ એટલે શુ-ં આકાશમા ંઅચાનક એકસાથે વાદળો ભેગા થઈને વરસાદ વરસવો 
113. "િવ  પયાર્વરણ િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 5  ૂન 
114. િવ  પયાર્વરણ િદવસ- 2020ની  થીમ જણાવો -  સે લ ેટ બાયોડાઈવિસટ ( વ િવિવધતા) 
115. િવ  પયાર્વરણ િદવસ-2020નુ ં યજમાન શહરે અને દેશ જણાવો - કોલ બયા, એુસએ 
116. િવ  પયાર્વરણ િદવસ-2020નો પાટર્નર દેશ જણાવો - જમની 
117. િવ  પયાર્વરણ િદવસની ઉજવણીનુ ંઆયોજન વૈિ ક તરે કઈ સં થા ારા કરવામા ંઆવે છે - નુાઇટડ નેશ સ 
118. ભારતના પ્રથમ "મરીન નેશનલ પાકર્"નુ ં થાન જણાવો - મનગર  
119. િવ  પયાર્વરણ િદવસ િનિમ ે  કે દ્ર સરકાર ારા શહરેી વનીકરણ માટે કઈ નવી યોજના શ  કરાઈ-  "નગર વન" 
120. કે દ્રની શહરેી વનીકરણ યોજના અંતગર્ત આગામી કેટલાક વષર્મા ં કેટલા "નગર વન"નુ ંિનમાર્ણ કરાશે- 5 વષ અને 

200 વન 
121. ભારતના વતર્માન પયાર્વરણ અને વન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - કાશ વડકર 
122. કે દ્ર સરકાર ારા િવ  પયાર્વરણ િદવસ-2020 િનિમ ે  વ યુર્અલ ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી મા ંકઈ થીમને કે દ્ર 

થાને રાખવામા ંઆવી હતી - નગર વન/ શહર  વનીકરણ 
123. સમગ્ર િવ મા ં વ િવિવધતામા ંભારત કેટલા ટકા િહ સો ધરાવ ેછે - 8% 
124. તા તર જૂન 2020મા ંચીની સેનાના કયા પ્રદેશોમા ંઘસૂણખોરી અંગે  ભારત સાથે િવવાદ ચાલી ર ો છે-  વૂ 

લદાખના પગ ગ લેક, ફગર ફોર અને ફગર એઈટ 
125. વૈિ ક તરે વેપાર, સરુક્ષા, માનવ અિધકાર, િવ તારવાદી નીિત સામે ખતરો બનેલા ચીન સામે લડવા 08 દેશોના 

સાસંદોએ કયુ ંનવુ ંગઠબધંન બના યુ ં- IPAC 
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126. વૈિ ક તરે વેપાર, સરુક્ષા, માનવ અિધકાર, િવ તારવાદી નીિત સામે ખતરો બનેલા ચીન સામે લડવા  કેટલા કયા 
કયા 08 દેશોના સાસંદોએ નવુ ંગઠબધંન બના યુ ં- અમે રકા, જમની, ટન, પાન, ઓ લયા, કનેડા, વીડન, નોવ 
અને રુોપના દશો 

127. IPACનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ઇ ટર પાલામે ટર  અલાય સ  ઑન ચાઈના  
128. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના િવ ાથીર્ઓ માટે જાિત-આવક  પ્રમાણપત્રના 

દાખલાની મદુત કયા ંસધુી વધારવામા ંઆવી - 31 માચ 2021 
129. આગામી નવે બર 2020મા ં અમેિરકાના રા ટ્રપિત પદની યોજાનાર ચ ૂટંણીમા ં ડેમોકે્રટ પક્ષના કયા ઉમેદવારનુ ં 

તા તરમા ં નોિમનશેન કરાયુ ં-જો બડન 
130. તા તરમા ંબોિલવડૂના િદગ્દશર્ક અિનલ સરુીનુ ં77 વષેર્ કોરોનાના કારણે કયા શહરેમા ંઅવસાન થયુ ં- ુબંઈ 
131. બે આકાશ ગગંા વ ચે પદાથ નો પલુ રચાતો હોવાનુ ં સશંોધન  કયા મળૂ  ભારતીય  અવકાશ િવજ્ઞાની ારા આ યુ ં

ને નાસાએ સમથર્ન આ યુ ં– ડો ટર િવરલ પારખ 
132. અવકાશ િવજ્ઞાની ડોક્ટર િવરલ પારેખ કઈ સં થા સાથે જોડાયેલા છે -દ ણ આ કન ર ડયો એ ોનોિમ  ઓ ઝવ  
133. અવકાશ િવજ્ઞાની ડોક્ટર િવરલ પારેખનુ ંમળૂ વતન જણાવો - બીલીમોરા, નવસાર   
134. ભારતવીર તરીકે ઓળખાતા એ.ઓ. મુનો  જ મિદવસ જણાવો - 6 ૂન 
135. ભારતમા ંBS-VI વાહનોમા ંઈંધણની માિહતી માટે આગામી સમયમા ંકઈ નવી િસ ટમ ફરિજયાત કરાશે- " િુનક ીન 

પ" 
136. ભારતમા ં BS-VI વાહનોમા ં ઈંધણની માિહતી માટે આગામી સમયમા ં કયારે "યિુનક ગ્રીન િ ટ્રપ" નવી િસ ટમ 

ફરિજયાત કરાશે- 01 ઓ ટોબર 2020 
137. BS-VI વાહનમા ંઈંધણની માિહતી આપતી "યિુનક ગ્રીન ટ્રીપ"મા ંપેટ્રોલ અને સી.એન.જી માટે કયા રંગનુ ં ટીકર 

લગાવવામા ંઆવશે - આછો રૂા રંગ 
138. BS-VI વાહનમા ંઈંધણની માિહતી આપતી "યિુનક ગ્રીન ટ્રીપ"મા ંડીઝલ માટે કયા રંગનુ ં ટીકર લગાવવામા ંઆવશે - 

નારંગી રંગ 
139. કે દ્ર સરકારના માગર્ અને પિરવહન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - િનતીન  ગડકર  
140. તા તરમા ં"િરચડ ૅડૉિક સ એવોડર્-2020" િવ તા એકમાત્ર અને પ્રથમ ભારતીય – બોલી ડુ ગીતકાર- પટકથા લેખક 

વેદ અખતર 
141. જૂન 2020મા ંકયા જાણીતા ગજુરાતી નાટય લેખકનુ ંઅમેિરકામા ં71 વષેર્ અવસાન થયુ ં- ઉ મ ગ ા 
142. ગજુરાતી નાટય લેખક ઉ મ ગ ાનુ ંપ્રથમ નાટક મા ંપરેશ રાવલ અિભનય કય  હતો - મહારથી 
143. જૂન 2020મા ંકયા દેશ ારા સૌપ્રથમ કોરોના વાયરસ -મહામારી અંગે ' તેપત્ર' જાહરે કરાયુ ં- ચીન 
144. તેપત્રમા ંજણા યા મજુબ ચીનમા ંસૌપ્રથમ કઈ તારીખે વાયરલ યમુોિનયા તરીકે  કોરોના વાયરસની  જાણ થઇ 

હતી- 27 ડસે બર 2019 
145. "World food safety day" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે- 7 ૂન 
146. "World food safety day" સૌપ્રથમ ઉજવવાનો  પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો- 2019 
147. "World food safety day"2020ની થીમ જણાવો -"food safety,  everyone's business" 
148. "World food safety day" કોના ારા ઉજવવામા ંઆવે છે- WHO 
149. FSSAI ારા "World food safety day" 2020  િનિમ ે જાહરે કરાયેલા " ડ સે ટી ઇ ડેક્સ"મા ં  ગજુરાતનો  ક્રમ 

જણાવો - થમ  
150. FSSAI ારા "World food safety day" 2020  િનિમ ે જાહરે કરાયેલા " ડ સે ટી ઇ ડેક્સ"મા ં તિમલનાડુ, મહારા ટ્ર 

અને કેરલનો ક્રમ જણાવો -  અ ુ મે  બીજો, ીજો અને ચોથો 
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151. ઉપયોગ કરાયેલા ખા તેલમાથંી બાયોડીઝલ બનાવવા  ભારતમા ંશ  થયેલી અનોખી પહલે અંતગર્ત  ગજુરાતે 5  
લાખથી વધ ુિકલોગ્રામ  તેલનો જ થો જમા કરાવી દેશમા ંકયો ક્રમ મેળ યો છે -  થમ 

152. દેશમા ંFSSAIની "BHOG"  પહલે શુ ંછે - ધાિમક થળો ઉપર િપરસવામા ંઆવતો સાદ તેમજ અ ય ખોરાક ગેની 
ણુવ ાની તપાસ કર  ઓડ ટ ારા યો ય ણુ અપાઈ છે  

153. BHOGનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - Blissful Hygienic Offering to God  
154. કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ડો ટર હષવધન 
155. િવ ાનગરના િવ કમાર્ તરીકે ઓળખાતા ભાઈકાકાનો જ મિદવસ જણાવો - 7  ૂન 1888 
156. સરદાર પટેલ યિુનવિસર્ટી આણદંના પ્રથમ ઉપકુલપિતનુ ંનામ જણાવો - ભાઈલાલભાઈ પટલ (ભાઈકાકા) 
157. ગજુરાત સરકારના મહસેલૂ િવભાગ ારા  કેટલા કરોડ સધુીની પ્રિતબિંધત સ ા પ્રકારની જમીનને  િબનખેતી કરવાની 

સ ા િજ લા કલેકટર ીને આપી- .15 કરોડ 
158. ગજુરાતમા ં અગાઉ કેટલા કરોડ સધુીની પ્રિતબિંધત સ ા પ્રકારની જમીનને િબનખેતી કરવાની સ ા  િજ લા 

કલેકટર ી પાસે હતી- . 5 કરોડ 
159. ગણોત, નવી અિવભા ય શરતમા  કેટલા કરોડથી વધનુી જમીનોની પણ  િજ લા કલેકટર ીને સતા અપાવામા ં

આવી- .5 કરોડ 
160. મહસેલૂી ભાષામા ંNA એટલે શુ ં- નોન એ ીક ચર (બનખેતી) 
161. ગજુરાતના વતર્માન મહસેલૂ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- ી કૌિશકભાઈ પટલ 
162. તા. 8 જૂન 2020ની  િ થિતએ કોરોના મકુ્ત જાહરે કરનાર િવ નો પહલેો દેશ જણાવો- ઝુીલે ડ 
163. યઝૂીલે ડના વડાપ્રધાન અને રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - િસ ડા આડન અને વે લ ટન 
164. વ ડર્ બેંકના જૂન 2020ના ગ્લોબલ ઇકોનોિમક પ્રો પેક્ટ મજુબ નાણાકીય વષર્ 2020-21મા ં ભારતના જીડીપીમા ંકેટલા 

ટકાનો ઘટાડો થવાનો અનમુાન છે- 3.2% 
165. વષર્ 2019-20મા ંભારતનો GDP કેટલા ટકા હતો - 4.2 
166.  વષર્ 2017-18નો ભારતનો GDP જણાવો- 7 ટકા 
167. વષર્ 2018-19નો ભારતનો GDP જણાવો- 6.1 ટકા 
168. તા તરમા ંભારતે વષર્ 2015મા ંકયા દેશમા ંભકંૂપ વખતે તટૂી ગયેલી 56 શાળાઓને  િપયા 184 કરોડના ખચેર્ તૈયાર 

કરવાના કરાર ઉપર હ તાક્ષર કયાર્ છે - નેપાળ 
169. દૂર-સદૂુરના ગભંીર અને કોરોનાના દદ ઓને ભારતીય વાય ુસેના ારા એરિલ ટ કરવા કયુ ંએક ખાસ િવમાન  તૈયાર 

કરાયુ ંછે- ‘એરબોન  ર  ુપોડ’ 
170. ગજુરાતી સાિહ ય જગતમા ં “જયિભખ્ખ”ુના નામે પિસ  થયેલા લેખકનુ ંપુ  નામ જણાવો - બાલાભાઈ વીરચદંભાઈ 

દસાઈ 
171. ગજુરાતી સાિહ યના લેખક બાલાભાઈ વીરચદંભાઈ દેસાઈએ “જયિભખ્ખ”ુ ઉપનામ શાના પરથી રાખ્યુ ંહત ુ - પ ની 

િવજયાબેનમાથંી “જય” અને પોતાના નામમાથંી “ભ ”ુ લઇ ઉપનામ જયભ  ુરા ુ ં
172. ગજુરાતી લેખક “જયિભખ્ખ”ુનો જ મ ક્યારે અને ક્યા ંથયો હતો - 8 ૂન-1908 તથા રાજકોટ જ લાના િવિછયામા ં 
173. સાિહ યકાર જયિભખ્ખનેુ કયા વષેર્ કુમારચદં્રક પ્રા ત થયો હતો – વષ-1948  
174. વતર્માન ગજુરાતી સાિહ યકાર-લેખક ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈના િપતાનુ ંનામ જણાવો – ‘‘જયભ ’ુ’ 
175. ભારતના કડક વલણ બાદ કયા સરહદી પ્રદેશમાથંી ચીની સેનાને 2.5 િકમી પરત ખસવુ ંપડ ુ-ં ગાલવાન ઘાટ   
176. ભારતમા ંગાલવાન ઘાટી સરહદી િવ તાર ક્યા ંઆવેલો છે - વૂ લદાખ 
177. આગામી સમયમા ંયોજાનાર UNGAની બેઠકમા ંવૈિ ક કોરોના મહામારીને કારણે કેટલા વષર્ના ઇિતહાસમા ંપ્રથમ વાર 

કોઇ નેતા  હાજર  રહશેે નિહ- 75 વષૅ 
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178. UNGAની બેઠક આગામી સમયમા ંક્યારે યોજાશે- 15  સ ટ બર 2020 
179. UNGAનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઇટડ નેશ સ  જનરલ એસે બલી 
180. UNGA-2020ની આગામી બેઠક યોજાશે - યૂોક 
181. કોરોના વૈિ ક મહામારીને કારણે અ યાર સધુી 60 વષર્ના ઇિતહાસમા ં"રેમન મેગ્સેસે એવોડર્" આ વષેર્  પણ કેટલામી 

વખત રદ કરાયો - ી  વખત 
182. "રેમન મેગ્સેસે એવોડર્" કયા દેશ ારા આપવામા ંઆવે છે - ફલીપાઇ સ 
183. એિશયાના નોબલ પ્રાઈઝ તરીકે કયો પરુ કાર ઓળખાય છે- "રમન મે સેસે એવોડ"   
184. "ઈનર વ ડ"ૅ યિુઝક આ બમ કોના ારા તૈયાર કરાયો છે - બૌ  ધમ ુ ુ દલાઈ લામા 
185. "ઈનર વ ડ"ૅ યિુઝક આ બમનુ ંિવષયવ ત ુજણાવો- દલાઈ લામાના મં ો અને ાથનાઓને સગંીત સાથે રાગબ  કરાયા 
186. બૌ  ધમર્ ગરુુ દલાઈ લામાનો જ મ િદવસ જણાવો - 6  ુલાઈ 
187. જૂન-૨૦૨૦ વૈિ ક પયાર્વરણ ઈ ડેક્સ મજુબ પ્રથમ ક્રમનો દેશ જણાવો – ડ માક  
188. જૂન-૨૦૨૦ વૈિ ક પયાર્વરણ ઈ ડેક્સમા ંભારતનો ક્રમ જણાવો – 168  
189. જૂન-૨૦૨૦ વૈિ ક પયાર્વરણ ઈ ડેક્સમા ંજાપાન, USA અને ચીનનો ક્રમ જણાવો – અ ુ મે 12, 24 અને 120  
190. જૂન-૨૦૨૦ વૈિ ક પયાર્વરણ ઈ ડેક્સમા ંકેટલા દેશનો સમાવેશ કરાયો છે – 180  
191. વૈિ ક પયાર્વરણ ઈ ડેક્સ કોના ારા તૈયાર કરાયો છે - યેલ અને કોલ બયા િુનવિસટ  USA 
192. કોના અહવેાલમા ંભારતમા ં કોરોનાનો ચેપ યરુોપ, મ ય પવૂર્ એિશયા અને દિક્ષણ એિશયાઈ િવ તારમાથંી આ યો 

હોવાનુ ંતારણ નીક ય ુછે - IISC – બ ુ  
193. IISCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ડયન ઇ ટટ ટૂ ઑફ સાય સ 
194. ભારતમા ંકોરોનાનો પ્રવેશ ક્યારે થયો હતો - આુર , ફ આુર  અને માચ-2020 
195. કયા અંગ્રેજી નવલકથાકાર-સાિહ યકારની ૧૫૦મી પ ૂ યિતિથ ઉજવાઈ રહી છે - ચા સ ડક સ 
196. અંગે્રજી નવલકથાકાર-સાિહ યકાર ચા સર્ િડક સનો જ મ તથા અવસાન િદવસ જણાવો -  7 ફ આુર -1812 તથા 9 

ૂન-1870  
197. UKમા ં૧૯મી સદીનો સમયગાળો કયા યગુ તરીકે ઓળખાય છે - િવ ટો રયન ગુ 
198. પિંડતયગુના જાણીતા રાજવી કિવનુ ંનામ જણાવો – કલાપી  
199. કિવ કલાપીનુ ંમળૂનામ જણાવો -  રુિસહ  ત તિસહ  ગો હલ 
200. કિવ કલાપીનો જ મ કયા ંઅને ક્યારે થયો હતો – તા.26-1-1874 તથા લાઠ (અમરલી)  
201. કિવ કલાપીના સવર્ કા યસગં્રહનુ ંનામ જણાવો – ‘કલાપીનો કકારવ’  
202. કલાપીનો કેકારવ કા યસગં્રહનુ ંકોણે પ્રકાિશત કય  હતો – કિવ કા ત  
203. કિવ કા તે ક્યા વષર્મા ંકલાપીનો કેકારવ કા યસગં્રહ પ્રકાિશત કય  હતો – 1903મા ંમરણો ર 
204. કિવ કલાપીના જીવન િવશેના પુ તકનુ ંનામ જણાવો – ‘રાજવી કિવ કલાપી’ 
205. ગજુરાતી સાિહ યમા ંકલાપી એવોડર્ કોના ારા આપવામા ંઆવે છે – આઈ.એન.ટ . સં થા ારા  
206.  ગજુરાતી સાિહ યમા ંક્યા ક્ષેત્રમા ંિવિશ ટ યોગદાન બદલ કલાપી એવોડર્ આપવામા ંઆવે છે – ગઝલ  
207. ગજુરાતી સાિહ યમા ંગઝલ ક્ષેત્રમા ંઉ મ પ્રદાન બદલ અપાતો કલાપી એવોડર્ની શ આત કયારથી થયો – વષ-

1997  
208. ગજુરાતી ચલિચત્ર ‘કલાપી’ કયારે બ ય ુહત ુકે મા ંઅિભનેતા સજંીવ કુમારે કલાપીની ભિૂમકા ભજવેલી – વષ-1966 
209. જૂન 2020ના  યનુાઈટેડ નેશ સના અહવેાલ મજુબ  કોરોના મહામારીના કારણે વષર્ 2020મા ં  િવ મા ં કેટલા લોકો  

અિત ગરીબીનો ભોગ બનશે- 4.9 કરોડ 
210. યનુાઈટેડ નેશ સના વતર્માન મહામતં્રીનુ ંનામ જણાવો- એ ટોિનયો ટુરસ 
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211. યનુાઈટેડ નેશ સના તા તરના અહવેાલ મજુબ વૈિ ક જીડીપીમા ંએક ટકાનો ઘટાડો થાય તો કેટલા બાળકોના િવકાસ  
ઉપર  ગભંીર અસર પડે - 7 લાખ 

212. તા તરમા ંજૂન -2020મા ં એિશયાઇ િસંહોની ગણતરી  કયા આધાર-પ િતથી કરવામા ંઆવી - " નૂમ અવલોકન" 
213. ગજુરાતમા ંવનિવભાગ ારા "પનૂમ અવલોકન" આધાર યોજાયેલી  ગણતરીમા ંગીરના િસંહોની સખં્યા કેટલા ટકા  

વધીને  કુલ કેટલી થઈ છે - 28.87(29%) અને 674 
214. ગજુરાતમા ંતા તરમા ંયોજાયેલ િબન સ ાવાર િસંહોની વસિત ગણતરીમા ં કેટલા િજ લા અને  કેટલા િવ તારને  

આવરી લેવાયો છે - 09  જ લા  અને 30  હ ર ચોરસ કલોમીટર 
215. ગજુરાતમા ંછે લા 30 વષર્મા ંિસંહોના રહઠેાણ િવ તારમા ંકેટલા ચોરસ િકલોમીટરનો વધારો થયો - 23,400 
216. ગજુરાતમા ંછે લા 05 વષર્મા ંિસંહોના રહઠેાણ િવ તારમા ંકેટલા ચોરસ િકલોમીટરનો વધારો થયો - 8,000 (36%) 
217. ગજુરાતમા ં દર કેટલા વષેર્ િસંહોની ગણતરી યોજાય છે – 5 વષ 
218. ગજુરાતમા ંવષર્ 2015મા ંસ ાવાર રીતે કેટલા િસંહ ન ધાયા હતા - 523 
219. તા તરમા ંકયા દેશની સસંદે ભારતના અમકુ િવ તારોને તેનામા ં  દશાર્વતા  નવા નકશાને  મજૂંરી આપી છે નો 

ભારતે સખત િવરોધ ન ધાવીને અ વીકાર કય  છે - નેપાળ 
220. નેપાળની સસંદે તેના નકશામા ંભારતના કયા િવ તારને નેપાળનો િહ સો ગણા યો છે - લ લેુખ, કાલાપાની અને 

લ પયા રુા 
221. તા તરમા ં સજુલામ  સફુલામ જળ અિભયાનનો  કયો તબક્કો તા.10 જૂન 2020ના રોજ પણૂર્ થયો -  ીજો 
222. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાનના ત્રીજા તબક્કાનો સમયગાળો જણાવો - તા.20 એિ લથી 10 ૂન 2020 
223. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાનના ત્રીજા તબક્કામા ં લૉકડાઉન દરિમયાન કેટલાક કામો થકી કેટલા માનવિદન 

રોજગારીનુ ંિનમાર્ણ થયુ ં- 10,703  અને 29 લાખ  માનવ દન 
224. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાનના કુલ ત્રણ તબક્કાથી ગજુરાતની જળસગં્રહ ક્ષમતામા ંકેટલો વધારો થયો - 40,628 

લાખ ઘન ટ 
225. સજુલામ સફુલામ જળ અિભયાનનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ ગજુરાતમા ંક્યારે અને ક્યા ંથયો- 01 મે 2018 અને કોસમડ , ભ ચ 
226. ચાઇના ારા ભારતીય ગ્રાહકોને ગેર માગેર્ દોરવા તેની પ્રોડક્ટ ઉપર કયા નામનો  ઉ લેખ કરે છે - મેઈડ ઈન PRC 
227. ચાઇનાનુ ંસ ાવાર નામ PRCનો િવ તતૃનો અથૅ જણાવો - િપપ સ  રપ લક ઓફ ચાઇના 
228. "િવ  મહાસાગર  િદવસ" ક્યારે ઉજવાય છે - 8 ૂન 
229. "િવ  મહાસાગર િદવસ"-2020ની થીમ જણાવો - "ઇનોવેશન ફોર અ  સ ટનેબલ ઓશન" 
230. UN ડીકેડ ઓફ ઓશન સાય સ ફોર સ ટેનેબલ ડેવલપમે ટ ઉજવણી માટેનો  દસકો જણાવો - વષૅ 2021થી 2030 
231. ગોપાલ કેસરી સરુાભાઈ પનુાભાઈ ભરવાડનો  જ મિદવસ જણાવો - 10 ૂન 1917 
232. જૂન-૨૦૨૦મા ં સપુ્રીમ કોટ તાિમલનાડુની મેિડકલ કોલેજોમા ંઓબીસી ઉમેદવારો માટેના ક્વૉટા પર અરજીઓનો 

િનકાલ કરતા ંઅનામત અંગે કઈ મહ વની ટી પણી કરી - અનામત મા  કાયદો છે, ળૂ તૂ અિધકાર નથી 
233. તા તર જૂન 2020મા ંઅનામત માત્ર કાયદો છે, મળૂભતૂ અિધકાર નથી તેવી સનુાવણી સપુ્રીમ કોટૅની કઈ બે ચ ારા 

કરવામા ંઆવી - જજ એલ.નાગે ર રાવ 
234. તાિમલનાડુની મેિડકલ કોલેજોમા ંઓબીસી ઉમદેવારો માટેના ક્વૉટા પર અનામત અંગે ચકૂાદો આપતા સપુ્રીમ કોટ કોઈ 

ભારતીય નાગિરક અનામતને કયો અિધકાર હોવાનો દાવો કરી શકે નહીં તેમ જણા યુ ં- ળૂ તૂ  
235. કોના ારા વષર્:૨૦૨૦ -૨૧મા ંઅંડર ગે્ર યએુટ , પો ટગે્ર યએુટ મેિડકલ અને ડે ટલ અ યાસક્રમો માટે ઓલ ઇિ ડયા 

ક્વૉટામા ંતાિમલનાડુ ારા સર ડર કરાયેલી બેઠકોમા ં૫૦ ટકા ઓબીસી અનામતની માગ કરતી િપિટશન દાખલ કરાઈ 
હતી – CPI, DMK  

236. મળૂભતૂ અિધકારોનુ ંઉ લઘંન થઇ ર ુ ંહોય તો જ બધંારણની કઈ કલમ અંતગર્ત કોટૅમા ંપડકારી શકાય- 32 
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237. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા ભારતની ઉ ચ શૈક્ષિણક સં થાઓનુ ંવષૅ 2020નુ ં રેિ કંગ કયા નામથી જાહરે કરાયુ-ં 
NIRF 

238. NIRF-૨૦૨૦ ભારતની ઉ ચ િશક્ષણ સં થામા ંકુલ કેટલી કેટેગરીમા ંરેિ કંગ જાહરે કરાયા - 10 કટગર  
239. ભારતની ઉ ચ િશક્ષણ સં થાના NIRF-૨૦૨૦ ઓવરઓલ રેિ કંગમા ંપ્રથમ ક્રમે આવનાર સં થાનુ ંનામ જણાવો - IIT-

મ ાસ 
240. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંપ્રથમ ક્રમની યિુનવિસર્ટીનુ ંનામ જણાવો -  IISC-બગ ુ ુ 
241. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંપ્રથમ ક્રમની મેનેજમે ટ સં થાનુ ંનામ જણાવો – IIM, અમદાવાદ 
242. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંપ્રથમ ક્રમની મેડીકલનુ ંનામ જણાવો - AIIMS-નવી દ હ  
243. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંપ્રથમ ક્રમની લૉ કૂલનુ ંનામ જણાવો- નેશનલ લો લૂ ઇ ડયા િુનવિસટ -બ ુ   
244. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ં ે ઠ કોલેજનુ ંનામ જણાવો –િમ ર ડા હાઉસ-નવી દ હ   
245. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંપ્રથમવાર કઈ કેટેગરીનો સમાવેશ કરાયો – ડ ટલ 
246. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ં ડે ટલ કેટેગરીમા ંપ્રથમ ક્રમની સં થાનુ ંનામ જણાવો - મૌલાના આઝાદ ઈ ટટ ટૂ ઓફ 

ડ ટલ સાય સસ દ હ  - 
247. ભારતમા ંઉ ચ િશક્ષણ સં થાઓમા ંNIRF રેિ કંગ આપવાનુ ંકયારથી શ  કરવામા ંઆ યુ ં- વષ 2016 
248. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંઆિકર્ટેક્ચર કેટેગરીમા ંપ્રથમ ક્રમની સં થાનુ ંનામ જણાવો- ખડક રુ, પ.બગંાળ 
249. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંઈજનેરી કેટેગરીમા ંપ્રથમ ક્રમની સં થાનુ ંનામ જણાવો - IIT-મ ાસ  
250. NIRF-૨૦૨૦ રેિ કંગમા ંફામર્સી કેટેગરીમા ંપ્રથમ ક્રમની સં થાનુ ંનામ જણાવો- િમયા હમદદ–નવી દ હ  
251. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને આિકર્ટેક્ચર કેટેગરીમા ં

ચોથો ક્રમ અપાયો છે - CEPT-અમદાવાદ 
252. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને લૉ કેટેગરીમા ંસાતમો 

ક્રમ અપાયો છે- જુરાત નેશનલ લૉ િુનવિસટ ,  ગાધંીનગર  
253. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ફામર્સી  કેટેગરીમા ં

આઠમો ક્રમ અપાયો છે-NIPER, ગાધંીનગર 
254. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ફામર્સી કેટેગરીમા ં14મો 

ક્રમ અપાયો છે - એમએસ િુનવિસટ , વડોદરા 
255. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ફામર્સી કેટેગરીમા ં17મો 

ક્રમ  અપાયો છે - િનરમા િુનવિસટ , અમદાવાદ 
256. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ઇજનેરી કેટેગરીમા ં24મો 

ક્રમ અપાયો છે - IIT, ગાધંીનગર 
257. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને કોલેજ કેટેગરીમા ં24મો 

ક્રમ અપાયો છે - પી.ડ .પટલ ઇ ટટ ટૂ ઓફ અ લાઈડ સાય સીસ-ચાગંા 
258. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ઓવરઓલ કેટેગરીમા ં

35મો ક્રમ અપાયો છે- IIT, ગાધંીનગર 
259. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને યિુનવિસર્ટી કેટેગરીમા ં

44મો ક્રમ અપાયો છે - જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 
260. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને  મેનેજમે ટ કેટેગરીમા ં

44મો ક્રમ અપાયો છે - િનરમા િુનવિસટ , અમદાવાદ 
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261. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ફામર્સી કેટેગરીમા ં45મો 
ક્રમ અપાયો છે - એલ એમ કોલેજ ઑફ ફામસી, અમદાવાદ 

262. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ઇજનેરી કેટેગરીમા ં54મો 
ક્રમ અપાયો છે - SVNIT, રુત 

263. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને કોલેજ કેટેગરીમા ં59મો 
ક્રમ અપાયો છે - સે ટ ઝેિવયસ કોલેજ, અમદાવાદ 

264. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે NIRF-2020મા ંગજુરાતમા ંઆવેલી કઈ સં થાને ઓવરઓલ કેટેગરીમા ં
60મો ક્રમ અપાયો છે- જુરાત િુનવિસટ , અમદાવાદ 

265. ભારતમા ંઉ ચ િશક્ષણ સં થાઓમા ંNIRF રેિ કંગ કયા માપદંડના આધારે જાહરે કરવામા ંઆવે છે -  ટ ચગ, લિનગ 
એ ડ રસોિસસ, રસચ એ ડ ોફશનલ ે ટિસસ, રઝ ટ અને લેસમે ટ, વૈિ ક તર સં થાની ભાગીદાર  અને સં થા 
ગે લોકોની મા યતા  

266. NIRFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ઇ ટટ શૂનલ ર કગ મવક 
267. ભારતમા ંઉ ચ િશક્ષણ સં થાઓમા ંNIRF રેિ કંગ આપવાનુ ંકાયર્ કયા મતં્રાલય ારા કરવામા ંઆવે છે - માનવ િવકાસ 

સસંાધન મં ાલય(MHRD) 
268. િરવસર્ કવોર ટાઈન પ િતનો અમલ કરનાર દેશનુ ંપ્રથમ રા યનુ ંનામ જણાવો - કરળ  
269. િરવસર્ કવોર ટાઈન પ િતનો અમલ કરનાર ગજુરાતના પ્રથમ િજ લાનુ ંનામ જણાવો - અમદાવાદ  
270. આંતરરા ટ્રીય લેવલ ક્રોિસંગ જાગ કતા િદવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામા ંઆવે છે - 11 ૂન  
271. આંતરરા ટ્રીય લેવલ ક્રોિસંગ જાગ કતા િદવસ -૨૦૨૦ ની થીમ જણાવો - Dia Internacional De Sensibilizacion En 

Los Pasos a Nivel 
272. ક્રાિંતવીર રામપ્રસાદ િબ મીલનો જ મ િદવસ જણાવો - 11 ૂન, 1897 
273. ‘સરફરોશી કી તમ ા અબ હમારે િદલ મેં હૈ, દેખના હૈ જોર િકતના બાજુએ કાિતલ મૈ હૈ’ કા ય પિંક્તના લેખકનુ ંનામ 

જણાવો – ાિંતવીર રામ સાદ બ મીલ 
274.  ક્રાિંતવીર રામપ્રસાદ િબ મીલ રાજકીય િવચારસરણીમા ંકોના ગાઢ અનયુાયી હતા- લોકમા ય િતલક  
275. ક્રાિંતવીર રામપ્રસાદ િબ મીલે કયા ક્રાિંતકારી સગંઠનો બના યા હતા - મા દૃવી, િશવા  સિમિત  
276. કયા હ યાકાડં બદલ રામપ્રસાદ િબ મીલને ગોરખપરુ લમા ંફાસંીની સજા થઈ હતી - મૈન રૂ  અને કાકોર  
277. તા તર જૂન 2020મા ંનવી િદ હી ખાતે જીએસટી કાઉિ સલની  કેટલામી બેઠક યોજાઈ- 40મી 
278. જૂન 2020મા ંયોજાયેલી જીએસટી કાઉિ સલની બેઠકમા ં લેવાયેલ િનણર્ય મજુબ િપયા કેટલા કરોડથી ઓ  ં ટન 

ઓવર  ધરાવતા વેપારીએ હવે  ચકૂવવાના બાકી ટેક્સ પર 18  ટકાને બદલે કેટલા ટકા  ઓ  ં યાજ ચકૂવવુ ંપડશે - 
. 5  કરોડ અને 9% 

279. GSTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ુ સ એ ડ સિવસ ટ સ 
280. તા તર જૂન 2020મા ંનવી િદ હી ખાતે જીએસટી કાઉિ સલની 40મી  બેઠક  કોના અ યક્ષ થાને યોજાઈ - ક ીય 

નાણામં ી  િનમલા સીતારમણ 
281. જીએસટી કાઉિ સલની 40મી બેઠકમા ં લેવાયેલ િનણર્ય મજુબ કયા સમયગાળા સધુીના વેપારીઓ ટેક્સની NIL 

જવાબદારી ધરાવતા હોય તેમની લેટ ફી માફ કરવામા ંઆવી- ુલાઈ 2017થી આુર  2020 ધુી 
282. જૂન 2020મા ંકઈ વૈિ ક સં થા ારા ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી-2020 રજૂ કરાયો - UN WOMEN   
283. ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી -2020"  મજુબ િવ મા ં કેટલા ટકા પરુુષોના મતે િવકાસ-  પ્રગિત માટે 

મિહલાઓને ઉ ચ િશક્ષણ આપવુ ંજ રી છે - 93% 
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284. " ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી -2020" ના અહવેાલ મજુબ  કેટલા ટકા ભારતીયોએ ક ુ ં કે ભારતમા ંમિહલાઓ 
યિક્તગત િનણર્ય લેવા  વતતં્ર છે - 60% 

285. " ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી-2020"ના અહવેાલ મજુબ િવ મા ંકેટલા ટકા લોકોએ ક ુ ંકે મિહલાઓ તમેના જીવન 
પર સપંણૂર્ િનયતં્રણ ધરાવે છે - 56% 

286. " ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી-2020"ના સરવે માટે મિહલાઓની િ થિતમા ંકયા કયા કે્ષત્રોનો અ યાસ કરાયો છે 
- રાજનીિત, િશ ણ, રોજગાર  અને યાય ે   

287. " ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી -2020"ના સરવે મજુબ  ભારતમા ં કેટલા ટકા લોકો મિહલાઓને ઉ ચ િશક્ષણ 
આપવાના પક્ષમા ંછે - 90% 

288. " ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી-2020"ના સરવે  મજુબ િવ મા ં સૌથી વધ ુ કોલિંબયામા ં કેટલા ટકા લોકો 
મિહલાઓને ઉ ચ િશક્ષણ આપવાના પક્ષમા ંછે - 96% 

289. " ડર ઇક્વાિલટી એટીટ ુ સ ટડી-2020"ના સરવે  મજુબ  િવ મા ંસૌથી વધ ુ  સમૃ -િશિક્ષત એવા અમેિરકામા ં
કેટલા ટકા લોકો મિહલાઓને ઉ ચ િશક્ષણ આપવાના પક્ષમા ંછે - 84% 

290. િવ મા ં"બાળ મજુરી િવરોધી િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 ૂન 
291. "બાળ મજુરી િવરોધી િદવસ"-2020ની થીમ જણાવો - ‘COVID-19-Protect children from child labour now, more 

than ever’ 
292. િવ મા ં"બાળ મજુરી િવરોધી િદવસ" કઈ સં થા ારા ઉજવવામા ંઆવે છે - ઇ ટરનેશનલ લેબર ઓગનાઇઝેશન(ILO) 
293. જૂન 2020મા ંભારતના િવ તારોને  સમાવતા નવા નકશાને નેપાળી સસંદના  નીચલા ગહૃ ારા મજૂંરી અપાઈ- 

લ લેુખ, કાલાપાની અને લ પયા રુા 
294. નેપાળ અને િબ્રિટશ ઈ ટ ઈિ ડયા કંપની વ ચે આ િવ તારના ઉકેલ માટે સિંધ-સમજૂતી થઈ હતી - ગુૌલી સમ ૂતી 
295. "સગુૌલી સમજૂતી" કયા વષેર્ થઈ હતી - 1816 
296. કઈ સમજૂતી અંતગર્ત કાલી નદીને ભારત અને નેપાળની પિ મી સરહદ ઠરાવવામા ંઆવી હતી -" ગુૌલી સમ ૂતી"  
297. જૂન 2020મા ંિવ ના સૌથી વધ ુવયના કયા ફ ટર્ ક્લાસ િક્રકેટરનુ ંમુબંઈ ખાતે અવસાન થયુ ં- વસતં રાય  
298. પવૂર્ િક્રકેટર વસતં રાયજીનુ ંતા તરમા ંકેટલી વષૅની  ઉંમરે અવસાન થયુ ં- 100 
299. પવૂર્ િક્રકેટર વસતં રાયજીએ કયા દશકામા ંપ્રથમ કક્ષાની િક્રકેટ રમવાનો પ્રારંભ કય  હતો - 1940 
300. પવૂર્ િક્રકેટર વસતં રાયજી  કઈ ટીમો માટે ફ ટર્ ક્લાસ િક્રકેટ ર યા હતા - ુબંઈ અને બરોડા 
301. કોરોના મહામારીના કારણે ગજુરાતના િવ ાથીર્ઓનુ ં  િશક્ષણ ન બગડે તે હતેથુી  ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી ારા કયો 

િડિજટલ કાયર્ક્રમ લો ચ કરાયો - "હોમ લિનગ કાય મ" 
302. ગજુરાત સરકાર ારા શ  કરાયેલ"હોમ લિનર્ંગ કાયર્ક્રમ" અંતગર્ત કયા ધોરણના બાળકોને આવરી લેવાશે- ધો.3 થી12 
303. ગજુરાત સરકાર ારા શ  કરાયેલ"હોમ લિનર્ંગ કાયર્ક્રમ" અંતગર્તનો સમયગાળો જણાવો - તા.15 ૂનથી 15 ઓગ ટ 2020 
304. ગજુરાત સરકાર ારા શ  કરાયેલ"હોમ લિનર્ંગ કાયર્ક્રમ" અંતગર્ત કઈ ચેનલ ારા િવ ાથીર્ઓને ઘરે બેઠા ઈ-િશક્ષણ 

અપાશે - ડ ડ  ગરનાર અને  બાયસેગના મા યમથી "વદં જુરાત ચેનલ" 
305. ગજુરાત સરકાર ારા શ  કરાયેલ"હોમ લિનર્ંગ કાયર્ક્રમ" ઉપરાતં અ ય કયા 'વન નેશન, વન લેટફોમર્' ઉપરથી 

સપંણૂર્ સાિહ ય ઉપલ ધ થશે-DIKSHA 
306. 'વન નેશન,વન લેટફોમર્' - DIKSHA   ભારત સરકારના કયા મતં્રાલય ારા શ  કરવામા ંઆ યુ ંછે - MHRD 
307. ઓનલાઇન પોટર્લ 'DIKSHA' શુ ંછે - નેશનલ ડ જટલ ઈ ા ચર ફોર અવર ટ ચસ 
308. ભારતને આ મિનભર્ર બનાવવા અને ચીનને પાઠ ભણાવવાના િમશન સાથે "ચીની સામાન બિહ કાર"ની  બેંશ કયા 

વેપારી સગંઠન ારા શ  કરાઇ છે - CAIT 
309. CAITનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - ક ફડરશન ઑફ  ઓલ ઇ ડયા ડસૅ 
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310. ભારતને આ મિનભર્ર બનાવવાના િમશન સાથે "ચીની સામાન બિહ કાર"ની  બેંશ  CAIT ારા શ  કરાઇ છે તેમા ં
પ્રથમ તબકે્ક કેટલી ચાઈનીઝ વ તઓુનો બિહ કાર કરવામા ંઆવશે - 3,000 

311. CAIT ારા ચાલ ુવષેર્ 2020 સધુીમા ંકેટલા ડોલરની ચીની સામાનનો બિહ કાર કરવાનો  લક્ષાકં નક્કી કરાયો છે - 13 
અબજ ડોલર ( .1 લાખ કરોડ) 

312. CAIT અંદા  ભારતભરના કેટલા વેપાર સઘંોનુ ંનેત ૃ વ કરે છે - 4,000 
313. આંતરરા ટ્રીય આિ બિનઝમ જાગિૃત િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 13  ૂન 

314. આંતરરા ટ્રીય આિ બિનઝમ જાગિૃત િદવસ‐2020ની થીમ જણાવો ‐ Made to Shine  

315. આિ બિનઝમ કયા દ્ર યોની ખામીને કારણે થતો રોગ છે ‐ રંજક  
316. કયા  િદવસે સયંકુ્ત રા ટ્ર માનવ અિધકાર આયોગના પ્ર તાવના મા યમથી 13 જૂનને આંતરરા ટ્રીય આિ બિનઝમ જાગિૃત 

િદવસના  પે મનાવવાની ઘોષણા કરવામા ંઆવી ‐ 26  ૂન 2014 

317. ગણેશ દામોદર સાવરકરનો જ મ િદવસ જણાવો - 13 ૂન 1879  
318. કયા વાતતં્ર સેનાનીએ અિભનવ ભારત સોસાયટીના થાપના કરી હતી - ગણેશ દામોદર સાવરકર 
319. ગજુરાતમા ંતા.14 જૂન 2020ના રોજ રાતે્ર 8.13 કલાકે કેટલી તી તાનો ભકંૂપ આ યો હતો- 5.3 
320. ગજુરાતમા ંતા.14 જૂન 2020ના રોજ આવેલા  ભકંૂપનુ ં કે દ્ર િબંદુ-એપી ટર જણાવો - ગામ-વ ધ, હલરા અને વામકા 
321. ગજુરાતમા ંતા.14 જૂન 2020ના રોજ આવેલા ભકંૂપનુ ં કે દ્ર િબંદુ-એપી સે ટર કયા તાલકુામા ંઆવેલુ ંછે- ભચાઉ, ક છ 
322. ગજુરાતમા ંતા.14 જૂન 2020ના રોજ આવેલા  ભકંૂપનુ ં કે દ્ર િબંદુ-એપી સે ટર કેટલા કી.મી જમીનમા ંહત ુ ં- 10 કમી 
323. ગજુરાતમા ંતા.14 જૂન 2020ના રોજ આવેલા  ભકંૂપની અસરો કેટલા િજ લામા ંથઈ હતી- 12 
324. ગજુરાતમા ંતા.14 જૂન 2020ના રોજ આવેલા  ભકંૂપની હાલની સિક્રય ફો ટ લાઇન છે ટેકિનકલી તે કયા ઝોનમા ંઆવે 

છે - ઝોન-05 
325. ભકંૂપના સશંોધન માટે ગજુરાતમા ંઆવેલી રા ટ્રીય કક્ષાની એકમાત્ર સં થાનુ ંનામ અને થળ જણાવો – ઇ ટટ ટૂ 

ઓફ િસ મોલો કલ ર સચ(ISR) રાયસણ, ગાધંીનગર 
326. તા.14 જૂનના રોજ બોિલવડૂના કયા નવોિદત અિભનેતાનુ ં મુબંઈ ખાતે અવસાન થયુ ં- શુાતં િસહ રાજ તૂ 
327. બોિલવડૂના અિભનેતા સશુાતં િસંહ રાજપતૂનુ ંમળૂ વતન કયુ ંહત ુ ં- પટના, બહાર 
328. સશુાતં િસંહ રાજપતૂની વષૅ 2013મા ંપ્રથમ કઈ િફ મ રજૂ થઈ હતી - કાઈપો છે 
329. સશુાતં િસંહ રાજપતૂ બોિલવડૂમા ંકયા ઉપનામથી ઓળખાતો હતો - બો લ ડૂનો ધોની 
330. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા કેટલી નવી કે દ્રીય િવ ાલય જાહરે કરવામા ંઆવી - 04 
331. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા કયા કયા રા યમા ંનવી કે દ્રીય િવ ાલય જાહરે કરવામા ંઆવી - ઉતરાખડં-02 અને 

ઉ ર દશ-02 
332. કે દ્ર સરકારના વતર્માન MHRD મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  ી રમેશ પોખર યાલ (િનશકં) 
333. ભારતના પ્રથમ વે ટ એક્સચે જ લેટફોમર્નો સૌપ્રથમ  કયા શહરેમા ંપ્રારંભ થયો - ચે ાઈ 
334. ભારતના પ્રથમ વે ટ એક્સચે જ લેટફોમર્ન ુ ંનામ જણાવો - મ ાસ વે ટ એ સચે જ 
335. િવ  રક્તદાન િદવસ ક્યારે મનાવાય છે – 14 ૂન 
336. "િવ  રક્તદાન િદવસ"-2020ની થીમ જણાવો - "સેફ લડ સે સ લાઈ સ" 
337. કેટલી ઉંમરના યિક્ત દર ત્રણ મિહને રક્તદાન કરી શકે - 18 થી 65 વષૅ 
338. "િવ  રક્તદાન િદવસ" ઉજવવાનો પ્રારંભ કયા વષર્થી થયો - 2007  
339. કોિવડ-19ના કારણે આિથર્ક ભારણ ઘટાડવાના હતેથુી ગજુરાતમા ં તા.16 જૂનથી પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમા ં  કેટલા 

િપયાનો વધારો કરાયો- . 2 
340. ગજુરાત સરકારના "યોગ કરીશુ,ં કોરોનાને હરાવીશુ"ં જન અિભયાનનો સમયગાળો દશાર્વો - તા.15થી 20 ૂન 
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341. ગજુરાતમા ં જૂનમા ં કરેલા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવવધારાથી રા ય સરકારની આવકમા ંઅંદા  વાિષર્ક કેટલો વધારો 
થશે- .1800 કરોડ 

342. ગજુરાત સરકારે "આંતરરા ટ્રીય યોગ િદવસ"  ઉજવણીના ભાગ પે કયુ ંજન અિભયાન શ  કરા યુ ંછે - "યોગ કર ુ ં
કોરોનાને હરાવી ુ"ં 

343. "આંતરરા ટ્રીય યોગ િદવસ" 2020ની વૈિ ક થીમ જણાવો - "યોગા એટ હોમ, યોગા વીથ ફિમલી" 
344. આ વષેર્ 2020મા ંકેટલામો આંતરરા ટ્રીય યોગ િદવસ  ઉજવાશે - 6th 
345. સરુત અને  મુબંઈના હીરા ઉ ોગના ભી મ િપતામહ તરીકે ઓળખાતા કયા મહાનભુાવનનુ ં 80 વષેર્ મુબંઈ ખાતે 

અવસાન થયુ ં- અ ુણ ુમાર મહતા 
346. કયા ભારતીય ખેલાડીઓના નામ ઉપરથી  ઓ ટે્રિલયાના મેલબોનર્મા ં ભારતીય રોકાણકારોને આકષર્વા  િવિવધ 

માગર્ના નામ અપાયા - ત ુલકર ાઈવ,  કોહલી સે ટ અને કિપલ દવ (દવ ટરસ) 
347. તા તરમા ંપરમાણ ુશ ો અંગે લેટે ટ વૈિ ક અહવેાલ-2020 યરબકુ કોના ારા જાહરે કરાયો - SIPRI  
348. SIPRIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ટોકહૉમ ઈ ટરનેશનલ પીસ રસચ ઈ ટટ ટૂ 
349. પરમાણ ુશ ો અંગે લેટે ટ વૈિ ક અહવેાલ-2020 યરબકુ મજુબ સૌથી વધ ુ પરમાણ ુહિથયાર  કયા દેશ પાસે કેટલા 

છે - અમે રકા અને 5,800 
350. પરમાણ ુશ ો અંગે લેટે ટ વૈિ ક અહવેાલ-2020 યરબકુ મજુબ રિશયા પાસે કેટલા પરમાણ ુહિથયાર છે - 6,375  
351. પરમાણ ુશ ો અંગે લેટે ટ વૈિ ક અહવેાલ-2020 યરબકુ મજુબ ભારત પાસે કેટલા પરમાણ ુહિથયાર છે - 150 
352. SIPRIનુ ંવડુ ંમથક કયા ંઆવેલુ ંછે - ટોકહૉમ 
353. ટોકહૉમ કયા દેશની રાજધાની છે - વીડન 
354. નેશનલ કલાઈમેટ ચે જ એસેસમે ટ-2020 મજુબ 21મી સદીના અંતે ભારતમા ંતાપમાન સરેરાશ કેટલુ ંવધી જશે - 

4.4 ડ ી 
355. નેશનલ કલાઈમેટ ચે જ એસેસમે ટ-2020 મજુબ 1951ની સરખામણીએ જૂનથી સ ટે બર દરિમયાન આવતા 

વરસાદમા ંભારત કેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો છે - 6 ટકા 
356. સે ટર ફોર કલાઈમટે ચે જ િરસચર્ ભારત સરકારના કયા મતં્રાલય હઠેળ કાયૅરત છે - ૃ વી િવ ાન 
357. પ્રિત વષર્ િવ  વ ૃ  દુ યર્વહાર િદવસની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 15 ૂન  
358. સયંકુત રા ટ્ર (UN)ની સામા ય સભા ારા કયારે ઠરાવ પસાર કરીને આ િદવસ ઉજવવાની શ આત કરી- ડસે બર, 2011   
359. વ ૃ ો સાથેના દુ યર્વહાર તેમજ પીડાના િવરુ મા ંઅવાજ ઉઠાવતી િવ ની અગ્રણી સં થાનુ ંનામ જણાવો - INPEA  
360. INPEAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - International Network for the Prevention of Elder Abuse  
361. સૌપ્રથમ િવ  વ ૃ  દુ યર્વહાર િદવસની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવી હતી - 15 ૂન, 2012 
362. િવ  વ ૃ  દુ યર્વહાર િદવસ ઉજવવાનો મખુ્ય ઉ ે ય જણાવો - અસહાય ૃ  લોકો સાથે શાર રક, ભાવના મક તેમજ 

નાણાક ય ુ થ યહારની સમ યા પર વૈિ ક સ દુાયો ુ ં યાન ક ત કરવાનો  
363. િવ  વા ય સગંઠન (WHO)ના અનમુાન મજુબ કેટલી વ ૃ  યિકત કોઈને કોઈ પમા ંદુ યવહારનો િશકાર બને છે - 6 

માથંી 1   
364. વ ૃ ોની િ થિત અંગે જાગિૃત લાવવા દર વષેર્ 21 ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - િવ  વ ર ઠ 

નાગ રક દવસ (World senior Citizen Day)   
365. વ ૃ  યિકતઓના યોગદાન તેમજ તેમના જીવનને પ્રભાિવત કરતા ંમુ ાઓને ઓળખવા માટે દર વષેર્ 1 ઓકટોબરના 

રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - ૃ  ય કતઓનો તરરા ય દવસ  
366. તા.15 જૂનના રોજ ભારત અને ચીન વ ચે કઈ ઘાટીમા ંઅથડામણ દરિમયાન  ભારતના અંદા  20 ટલા સૈિનકો  

સરહદની રક્ષા કરતા શહીદ થયા હતા- ગાલવાન ઘાટ  
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367. તા.15 જૂનના રોજ ભારત અને ચીન વ ચે ગાલવાન ઘાટીમા ંઅથડામણ દરિમયાન ભારતના સેના ારા અંદા  કેટલા 
ચીની સૈિનકોનો ખા મો બોલા યો હતો- 43 

368. ચીન સરહદે ગાલવાન ઘાટી ભારતના કયા િવ તારમા ંઆવેલી છે - વૂ લદાખ 
369. ભારત અને ચીન વ ચે 1962નુ ંયુ   કયા િવ તારમાથંી શ  થયુ ંહત ુ ં- ગાલવાન ઘાટ  
370. પવૂર્ લદાખમા ંભારતીય સેના માટે કેટલા િકલોમીટર લાબંો  મહ વનો માગર્ બનાવવામા ંઆ યો છે - 255  કલોમીટર 
371. ભારત અને ચીન વ ચે કયા વષર્મા ંથયેલા કરાર મજુબ LAC થી કેટલા િકલોમીટરના અંતરમા ંએક બીજા સૈિનકો પર  

એક પણ ગોળી છોડી શકાતી નથી-  વષ 1996  અને બે  કલોમીટર 
372. LACનુ ંિવ તતૃ નામ આપો - લાઈન ઑફ એ અુલ કં ોલ 
373. ગલવાન ખીણનુ ંનામ કયા થાિનક પ્રવાસી ઉપરથી પડ ુ ંછે - હમાલયના ભોિમયા લુામ ર લુ ગલવાન 
374. ગલવાન ઘાટીમા ંકઈ નદી આવેલી છે- ગલવાન નદ  
375. 80 િકલોમીટર લાબંી ગલવાન નદી કયા િવ તારમાથંી નીકળી કઈ નદીને મળે છે- અ સાઇ ચીન અને યોક નદ  
376. યોક નદીનુ ંઉપનામ જણાવો- રવર ઑફ ડથ 
377. પેંગ ગ લેક ક્યા ંઆવેલુ ંછે અને દિરયાઈ સપાટીથી કેટલા ટ ઉંચે છે - વૂ લદાખ અને 14,000 
378. પવૂર્ લદાખમા ંભારત અને ચીન માટે કયુ ંસરોવર મહ વની ભિૂમકા ભજવે છે - પગ ગ લેક  
379. ચીને ભારત સાથેના કયા િ પક્ષીય કરારનુ ંઉ લઘંન કયુર્ં છે - 1). વષૅ 1993 2) વષૅ 1996 અને 3) વષૅ 2013 
380. ભારતના કયા પાડોશી દેશો ચીનની િધરાણ નીિતમા ંફસાયા છે ના કારણે ચીને ભારતની ઘેરાબધંી કરી છે - ીલકંા, 

પા ક તાન, બાં લાદશ, નેપાળ અને માલદ વ 
381. તા તરમા ંનવી શોધાયેલ કરોિળયાની  પ્રજાિતને  કયુ ંનામકરણ કરાયુ ં-  ેટા થનબગ 
382. કરોિળયાની નવી પ્રજાિતના શોધક અને  દેશનુ ંનામ જણાવો - જમન  રુાત વિવદ પીટર ગર 
383. ગે્રટા થનબગર્નો પિરચય અને વતન જણાવો-  પયાવરણ ચળવળકાર અને  વીડન 
384. ભારતીય હવાઈદળને તા તરમા ં પ્રથમવાર કયા િમસાઇલને િ લટ રીિલઝ કો બેક્ટ િક્લયર સ મ યુ-ં  ોસ 

િમસાઈલ 
385. બ્ર ોસ િમસાઈલને મજૂંરી મળતા હવે તેને કયા ફાઈટરમાથંી  છોડી શકાશે - ખુોઈ -30 
386. સરંક્ષણની ભાષામા ંિ લટ રીિલઝ કો બેક્ટ િક્લયર સ એટલે શુ ં- હિથયાર ક િમસાઈલનો ુ મા ંસમાવેશ કરવો 
387. સપુર સોિનક ઝ િમસાઈલ બ્ર ોસ કેટલા િકલોમીટરની રે જ ધરાવે છે - 290-300 કમી 
388. ભારતે વષર્ 2018-19મા ંચીન પાસેથી કેટલા અબજ ડોલરના માલ સામાનની આયાત કરી હતી- 70.03  અબજ ડોલર 
389. ભારતે વષર્ 2018-19મા ંચીનને કેટલા અબજ ડોલરના માલ સામાનની િનકાસ કરી હતી- 16.07 અબજ ડોલર 
390. અંદા  2 લાખ કરોડના ભારતના માટર્ફોન બજારમા ં ચીન કેટલા ટકા િહ સો ધરાવે છે - 73% 
391. ભારતમા ંજૂન 2020ની િ થિતએ કેટલા ટકા એિ ટબાયોિટક ચીનથી આયાત કરવી પડે છે - 75% 
392. ભારતમા ંઓટોમોબાઇલ પાટ્ૅસમા ંચીની કંપનીઓની ભાગીદારી કેટલા ટકા છે - 26% 
393. જૂન 2020ની િ થિતએ સરદાર સરોવર ડેમ ખાતે આવેલા પાવર હાઉસમાથંી દૈિનક કેટલા મેગાવોટ વીજ ઉ પાદન 

થાય છે - 1100 
394. સરદાર સરોવર ડેમ ખાતે 200 મેગા વોટના કેટલા ટબૉઈનર આવેલા છે - 5-(200×5) 
395. તા તરમા ંલા લીગા ટબોલ-2020 ટાઈટલ િવ તા ટીમ જણાવો- જમન ટબોલ લબ બાયનૅ િૂનચ આઠમી વાર 
396. તા તરમા ંલા લીગા ટબોલ-2020 ટનૂૉમે ટ કયા દેશમા ંયોજાઈ- ેમેન જમની 
397. ભારત અને ચીન સરહદે હવેલી ગલવાન ખીણ કેટલા હજાર ફીટની ઊંચાઈ પર આવેલી છે - 14,000 
398. ભારતીય સરહદ ઉપર સેના LAC ખાતે  કયો  નવો રોડ બનાવી રહી છે નો ચીન ારા િવરોધ થઈ ર ો છે - ઑલ 

વેધર રોડ 
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399. કોરોના વાઇરસની રસી બનાવવા સૌ પહલેા જા યઆુરી-2020મા ંકયા નોમને  ઓળખીને તેમના ઉપર પ્રયોગો શ  
કયાર્ હતા - સાસૅ-કોવ-2 

400. િવ મા ંકોરોનાને હરાવવા ભારત સિહત અંદા  કેટલા દેશોમા ંવેકસીન-રસી ઉપર કામ ચાલી ર ુ ંછે - 145 
401. વૈિ કકક્ષાએ નવી રસી સશંોધનની પ્રિક્રયાના િવિવધ તબક્કા જણાવો - 1. િ લિનકલ ટ ટગ 2.  થમ તબ ો-  

સેફટ  ાયલ,3. બીજો તબ ો એ સપા ડડ ાયલ 4. ીજો તબ ો એ ફ સી  ાયલ 5. મં ૂર  6. રપ પડ 7. 
ક બાઈ ડ ફઝ  

402. LACનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- લાઈન ઓફ એક અૂલ કં ોલ  
403. તા તરમા ં18 જૂન 2020ના રોજ  ભારત UNSCના અ થાયી સ ય તરીકે પનુઃ કેટલામી વાર ચ ૂટંાય ુછે - 8મી વખત 
404. ભારત UNSCના અ થાયી સ ય તરીકે કેટલા વષૅ  માટે ચ ૂટંાયુ ંછે - 2 વષૅ 
405. ભારતની UNSCના અ થાયી સ ય તરીકેની મદુત ક્યારથી શ  થાય છે - આુર  -2021થી 
406. ભારતે UNSCમા ં55 સ ય સમહૂવાળી કઈ બેઠક જીતી લીધી છે -  એિશયા પેિસ ફક 
407. UNSCમા ંિવ ના કેટલા સ ય દેશો પ્રિતિનિધ વ ધરાવે છે - 193 દશ 
408. ભારતને UNSCના અ થાયી સ ય તરીકે પસદં કરવા માટે  કેટલા સ ય દેશોએ સમથર્ન કયુર્ં - 184 
409. તા તરમા ંભારતની સાથે UNSCના અ થાયી સ ય તરીકે અ ય કયા કયા દેશો ચ ૂટંાયા - આયલ ડ, મે સકો અને 

નોવ 
410. ભારત સૌપ્રથમ કયા વષેર્ UNSCના અ થાયી સ ય પદે ચ ૂટંાયુ ંહત ુ ં- વષૅ 1950-51 
411. UNSCમા ં થાયી સ ય દેશોના નામ જણાવો - અમે રકા, રિશયા, ાસં,  લે ડ  અને  ચીન 
412. UNSCમા ં જૂન-2020ની િ થિતએ અ થાયી સ ય દેશોના નામ જણાવો -  બે યમ(2020), કોટ ડ -આઈવર  

ડોિમિનકન રપ લક (2020), ઈ ટોિનયા (2021), જમની(2020), ઈ ડોનેિશયા (2020), નાઈજર (2021), દ ણ 
આ કા(2020), ટ નેુિશયા (2021), િવયેતનામ (2021) અને સેઈ ટ િવ સેટ ઍ ડ ધ ીના ડનીસ (2021) 

413. તા તરમા ંભારતની UNSCના અ થાયી સ ય તરીકેની પસદંગી UN મહાસભાના કેટલામા ંસત્ર દરિમયાન કરાઈ - 
75મા  

414. ભારત UNSCના અ થાયી સ ય પદે ચ ૂટંાયા બાદ કયા પાચં એજ ડા ઉપર કામ કરશે - સવંાદ, સહયોગ, શાિંત, 
સ ૃ  અને સ માન 

415. UNSCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઇટડ નેશ સ િસ ુ રટ  કાઉ સલ ( રુ ા પ રષદ) 
416. ભારત અ યાર સધુીમા ં કયા કયા વષેર્ UNSCના અ થાયી સ ય પદે ચ ૂટંાયુ ં છે - 1950-51, 1967-68, 1972-73, 

1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 અને 2021-22 
417. તા તરમા ંકોપા ઇટાિલયન કપ-2020 ટાઈટલ િવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો - નેપોલી 
418. તા તરમા ં કોપા ઇટાિલયન કપ-2020 ટાઈટલ ઉપ િવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો - ુ વે ટ  ્ 
419. તા તરમા ંકોપા ઇટાિલયન કપ-2020 કયા ંયોજાયો-  બલન (જમની) 
420. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત જૂન 2020મા ં વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા સૌપ્રથમ ખાનગી કે્ષત્ર માટે કેટલા 

કોલસાની ખાણોની કોમિશર્યલ હરાજીનો પ્રારંભ કરા યો - 41 
421. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત આગામી વષર્ 2030 સધુીમા ંકેટલા કરોડ ટન કોલસાનુ ંગેસમા ં પાતંર કરાશે - 

10 કરોડ ટન 
422. આ મિનભર્ર ભારત અિભયાન અંતગર્ત આગામી વષર્ 2030 સધુીમા ં 10 કરોડ ટન કોલસાનુ ં ગેસમા ં પાતંર કરવા 

કેટલા કરોડના રોકાણનુ ંલ યાકં નક્કી કરાયુ ંછે - .20,000 કરોડ 
423. તા તરમા ંકોરોના મહામારીના કારણે દેશની સૌથી મોટી કઈ રથયાત્રાના આયોજનનો ઉપર આ વષેર્ સપુ્રીમ કોટર્ ારા 

પ્રિતબધં મકૂવામા ંઆ યો છે -  ભગવાન જગ ાથની રથયા ા, રુ  
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424. ભારતની સૌથી મોટી ભગવાન જગ ાથની રથયાત્રા (પરુી) છે લા કેટલા વષર્થી િનયિમત યોજાય છે -285 વષૅ 
425. ભારતની સૌથી મોટી ભગવાન જગ ાથની રથયાત્રા (પરુી) કેટલા િદવસ માટે યોજાય છે - 9 દવસ 
426. ભારતની સૌથી મોટી ભગવાન જગ ાથની રથયાત્રા (પરુી)મા ંકોના કોના રથ જોડાય છે - 1. ભગવાન જગ ાથ 2. 

ભગવાન બાલભ  અને 3. દવી ભુ ા 
427. ભારતની સૌથી મોટી ભગવાન જગ ાથની રથયાત્રા (પરુી) અગાઉ કયા વષેર્ મોગલો ારા અટકાવવામા ંઆવી હતી - 

વષૅ 1735 
428. તા તરમા ં 18 જૂન 2020મા ંકયા પાડોશી દેશ ારા ભારતના ત્રણ િવ તારોને ખોટી રીતે પોતાનામા ંદશાર્વતા નવા 

નકશાન ેઅંિતમ મજૂંરી અપાઈ- નેપાળ 
429.  તા તરમા ં 18 જૂન 2020મા ંપાડોશી દેશ નેપાળ ારા ભારતના કેટલા ચોરસ િકલોમીટરના ત્રણ િવ તારોને ખોટી 

રીતે પોતાનામા ંદશાર્વતા નવા નકશાને અંિતમ મજૂંરી અપાઈ- 395  
430. તા તરમા ં 18 જૂન 2020ના રોજ ગજુરાત સરકાર ારા કઈ છ મહાનગરપાિલકાની હદમા ં વધારો કરાયો-  

અમદાવાદ, ગાધંીનગર, વડોદરા, રુત, ભાવનગર  અને રાજકોટ 
431. ઝાસંીની રાણી ી લ મીબાઈની પુ યિતિથ જણાવો – 18મી ૂન-1858 
432. ઝાસંીની રાણી ી લ મીબાઈનુ ંબાળપણનુ ંનામ જણાવો - મણકણકા  
433. તા.19 જૂન 2020ના રોજ ભારતમા ંરા યસભાની કેટલી કુલ બેઠકો માટે ચ ૂટંણી યોજાઈ- 19 
434. તા.19 જૂન 2020ના રોજ ભારતમા ંકેટલા રા યોમા ંરા યસભાની 19 બેઠકો માટે ચ ૂટંણી યોજાઈ - 08 
435. તા.19 જૂન 2020ના રોજ ભારતમા ંયોજાયેલી રા યસભાની 19 બેઠકો માટે ચ ૂટંણીમા ંકયા પક્ષની કેટલી બેઠક મળી - 

ભાજપ-08, ક ેસ-04, YSR ક ેસ-04,JMM-01,NPP-01 અને MNF-01 
436. તા.19 જૂન 2020ના રોજ ભારતમા ંયોજાયલેી રા યસભાની ચ ૂટંણીમા ંગજુરાતમા ંકેટલી બેઠક ઉપર ચ ૂટંણી યોજાઈ - 04 
437. તા.19 જૂન 2020ના રોજ ભારતમા ંયોજાયેલી રા યસભાની ચ ૂટંણીમા ંગજુરાતમા ં કયા પક્ષનો કેટલી બેઠક ઉપર 

િવજય થયો - ભાજપ-03  અને ક ેસ-01 
438. તા.19 જૂન 2020ના રોજ ભારતમા ંયોજાયેલી રા યસભાની ચ ૂટંણીમા ંગજુરાતમા ંકયા કયા ઉમેદવારોનો િવજય થયો 

અને તેમનો પક્ષ જણાવો - ભાજપ- અજય ભાર ાજ, રમીલાબેન બારા અને નરહ ર અમીન, ક ેસ-શ તિસહ ગો હલ 
439. રા યસભાની મદુત કેટલા વષૅની હોય છે - 06 
440. ગજુરાતમા ંરા યસભાની કુલ કેટલી બેઠકો છે - 11 
441.  જૂન 2020ની િ થિતએ ગજુરાતમા ં  રા યસભાની કુલ 11 બેઠકોમાથંી કયા પક્ષ પાસે કેટલી બેઠકો છે - ભાજપ-07 

અને ક ેસ- 04 
442. તા તરમા ંNIPFPના ચેરમેન તરીકે  કોની િનમણકૂ કરાઈ - વૂ આરબીઆઇ ગવનર ી ઉ ત પટલ 
443. તા તરમા ંNIPFPના ચેરમેન તરીકે  પવૂર્ આરબીઆઇ ગવનર્ર  ી ઉિ ત પટેલની  કેટલા વષર્ માટે િનમણકૂ કરાઈ – 

04 (22 ૂન 2020થી) 
444. NIPFPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ઇ ટટ ટૂ ઓફ પ લક ફાઈના સ ઍ ડ પો લસી 
445. કોઈપણ પ્રોડક્ટ ભારતીય છે કે નહીં તે કહી એપના મા યમથી જાણી શકાય છે - મેડ ઇન ઇ ડયા 
446. કઈ નવી નીિત મજુબ કંપનીઓએ આ પ્રોડક્ટ ભારતીય છે કે નહીં તે જણાવવુ ંપડશે - નવી ઈ-કોમસ નીિત  
447. ભારત સરકારના વાિણ ય અને ઉ ોગ મતં્રાલયના આંકડા મજુબ 31 માચર્ 2020ના રોજ પણૂર્ થતા ંનાણાકીય વષર્ના 

શ આતના 11 માસમા ંચીનનો ભારત સાથે વેપાર કેટલા અબજ ડોલર સધુી પહ યો હતો-47 અબજ ડૉલર(3.57 લાખ કરોડ) 
448. કોરોના દદ ઓની સારવાર માટે કઈ ભારતીય કંપનીની દવા ફેિવિપરાિવરને ઈમરજ સી ઉપયોગ માટે મજૂંરી અપાઈ - લેનમાક  
449. કોરોના દદ ઓની સારવાર માટે પહલેી વખત ભારતીય કંપની ગ્લેનમાકર્ની દવા ફેિવિપરાિવરને ઈમરજ સી ઉપયોગ 

માટે કોના ારા મજૂંરી અપાઈ - CDSCO 
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450. કોરોના દદ ઓની સારવાર માટે પહલેી વખત ભારતીય કંપની ગ્લેનમાકર્ની દવા ફેિવિપરાિવરને ઈમરજ સી ઉપયોગ 
માટે મજૂંરી અપાઈ અગાઉ કયા દેશે પણ આ દવાને મજૂંરી આપી હતી - રિશયા  

451. CDSCOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ સ ટા ડડ ક ોલ ઓગનાઈઝેશન  
452. અગાઉ 2014મા ંકયા દેશ ારા ફેિવિપરાિવર દવાનો ઉપયોગ ઈ લએૂ ઝા બીમારીની સારવારમા ંથયો હતો – પાન   
453. કયા ગજુરાતી અિભનેતાને ગજુરાતી ચાલીર્ ચે લીન તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવ ેછે - પી.ખરસાણી  
454. ગજુરાતી ચાલીર્ ચે લીન તરીકે ઓળખાતા પી. ખરસાણીનો જ મ િદવસ જણાવો - 19મી ૂન, 1926 
455. ગજુરાતી અિભનેતા પી.ખરસાણીનુ ંઆખુ ંનામ જણાવો - પ્રાણલાલ દેવજીભાઈ ખરસાણી અ 
456. ગજુરાતી અિભનેતા પી.ખરસાણીનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - કલોલ પાસેના ભાટવાડા ગામે 
457. ગજુરાતી િફ મ કે્ષતે્ર અિભનેતા પી.ખરસાણીનુ ંપ્રદાન જણાવો - પ ાની જોડ, પર યા છતા ં ુંવારા, ું કઈક કર  

બેસીસ, માફ કરજો આ નાટક ન હ થાય, રણછોડ રણ છોડ ુ,ં રા ને ગમી તે રાણી વા નાટકો અને માડં  યા ુ ં
મામે ું , નાર  ુ ંનારાયણી, લાખો લાણી, ગોરલ ગરાસણી, ભાથી  મહારાજ, મેના ુ ર  અને ભવની ભવાઈ  

458. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે ભારતમા ં"ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના"નો ઈ- લોિ ચંગથી પ્રારંભ ક્યારે થયો- 
20 ૂન 2020 

459. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે ભારતમા ં"ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના"નો ઈ- લોિ ચંગથી પ્રારંભ 
ક્યાથંી થયો- તે લહાર, બહાર 

460. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે ભારતમા ં"ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના"નો ઈ- લોિ ચંગથી પ્રારંભ 
કરાયો તેનો મખુ્ય હતે ુજણાવો થયો - કોરોના સકંટને કારણે પોતાના વતન અને ગામ પરત ફરલા વાસી મ ૂરોને 
ઘર ગણે રોજગાર  આપવી 

461. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના" અંતગર્ત સૌપ્રથમ કેટલા િજ લાઓની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - 116 
462. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના" અંતગર્ત સૌપ્રથમ કેટલા િદવસની રોજગારી પરૂી પાડવામા ંઆવશે - 125 દવસ 
463. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના" અંતગર્ત સૌપ્રથમ કેટલા િમકોને રોજગારી પરૂી પાડવામા ંઆવશે - 25,000 
464. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના" અંતગર્ત  િમકોને રોજગારી પરૂી પાડવા કેટલા કરોડના ખચેર્ માળખાગત 

સિુવધાઓ ઉભી કરાશે- .50,000/- કરોડ 
465. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના" અંતગર્ત પ્રથમ તબક્કામા ં કયા કયા રા યના િમકોને રોજગારી ઉપલ ધ 

કરાવવામા ંઆવશે - બહાર,  ઉ ર દશ, મ ય દશ, રાજ થાન, ઓડશા અને ઝારખડં 
466. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના" અંતગર્ત  િમકોને  કયા કયા કામો અંતગર્ત રોજગારી ઉપલ ધ કરાવાશે - 

કો િુનટ  સેિનટાઇઝેશન કો લે સ, ામપચંાયત ભવન, નાણાપચં હઠળના કામો, નેશનલ હાઇવેને લગતા કામ, જળ 
સરં ણ અને િસચાઈ, વૂા ુ ંખોદકામ, ૃ ારોપણ, હો ટક ચર, ગણવાડ  ક , પીએમ આવાસ યોજના, પીએમ 
ામ સડક યોજના, રલવે, યામા ં સાદ ખુર  RURBAN િમશન, પીએમ KUSUM ભારત નેટ હઠળ ફાઇબર 

ઓ ટક બછાવવી, જળ વન િમશન વા કામ 
467. "ગરીબ ક યાણ રોજગાર યોજના"ને વધ ુબળ આપવા માટે કે દ્ર સરકાર ારા મનરેગાનુ ંબ ટ વધારીને  કેટલુ ંકરાયુ ં

- . 40 હ ર કરોડ વધાર ને . 1 લાખ કરોડ કરા ુ ં
468. કે દ્ર સરકારના અહવેાલ મજુબ તા.19 જૂન 2020ની િ થિતએ રહણેાકં મકાનો ઉપર સોલાર ફ ટોપ પેનલ ઇ ટોલ 

કરવામા ંભારતનુ ંપ્રથમ રા ય જણાવો -  જુરાત 
469. કે દ્ર સરકારના અહવેાલ મજુબ તા.31 મે 2020ની િ થિતએ રહણેાકં મકાનો ઉપર કેટલા મેગાવોટ કેપેિસટીના સોલાર 

ફ ટોપ પેનલ ઇ ટોલ કરાયા - ુલ 558.17 મેગાવોટ 
470. આગામી વષર્ 2022 સધુીમા ંગજુરાતમા ંકેટલા ઘરોને  "સયૂર્ ગજુરાત સોલાર ફ ટોપ યોજના" હઠેળ આવરી લેવાનો 

લ યાકં નક્કી કરાયો છે - 8 લાખ 
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471. કે દ્ર સરકારના અહવેાલ મજુબ તા.19 જૂન 2020ની િ થિતએ રહણેાકં મકાનો ઉપર  સોલાર ફ ટોપ પેનલ ઇ ટોલ 
કરવામા ંભારતના પ્રથમ 5 રા યોના નામ ક્રમશઃ જણાવો - જુરાત, રાજ થાન, મહારા , કણૉટક, દ હ  

472. તા તરમા ંપો ટલ િવભાગ ારા ભારતનુ ંપ્રથમ આુર કોડેડ ચેિરટી કવર કયાથંી લૉ ચ કરાયુ ં- ગાધંીનગર- જુરાત  
473. તા તરમા ંગજુરાત પો ટલ િવભાગ ારા ભારતનુ ંપ્રથમ આુર કોડેડ ચેિરટી કવર લૉ ચ કરાયુ ંતેની થીમ જણાવો - 

કોિવડ-19ને  કારણે મ ુ ય વનમા ંઆવેલા બદલાવ ગે જન િૃત માટ 
474. તા તરમા ંપો ટલ િવભાગ ારા લૉ ચ કરાયેલ ભારતનુ ંપ્રથમ આુર કોડેડ ચેિરટી કવરની રકમ કેટલી નક્કી 

કરાઈ- .100/- 
475. તા તરમા ં પો ટલ િવભાગ ારા લૉ ચ કરાયેલ ભારતનુ ં પ્રથમ આુર કોડેડ ચેિરટી કવરની કેટલા ટકા રકમ 

મખુ્યમતં્રી રાહત ફંડમા ંઆપવામા ંઆવશે - 75% 
476. તા.21 જૂને જોવા મળેલુ ંસયૂર્ગ્રહણ અ ય કયા નામે ઓળખાય છે - કંકણા ૃિત/કંકણાકાર 
477. કંકણાકૃિત/કંકણાકાર સયૂર્ગ્રહણ અંગ્રેજીમા ંકયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - એ લુર સોલર એલસ 
478. કંકણાકૃિત/કંકણાકાર સયૂર્ગ્રહણનો નજારો કેવા આકારે દેખાતો હતો- ધ રગ ઓફ ફાયર 
479. તા તરમા ંભારત સરકારે છે લા 120 વષૅના પયાર્વરણનુ ંસમગ્ર િચત્ર દશાર્વતો કયો પ્રથમ અહવેાલ રજૂ કય  - 

એસેસમે ટ ઑફ લાઈમેટ ચે જ ઑવર ધ ઇ ડયન ર જન રપોટ-2020 
480. ભારત સરકારના એસેસમે ટ ઑફ ક્લાઈમેટ ચે જ ઑવર ધ ઇિ ડયન રીજન િરપોટર્-2020 મજુબ  સદીના અંત સધુી 

ભારતના સરેરાશ તાપમાનમા ંકેટલા િડગ્રીનો વધારો થશે- 4.4 
481. ભારત સરકારના "એસેસમે ટ ઑફ ક્લાઈમેટ ચે જ ઑવર ધ ઇિ ડયન રીજન િરપોટર્-2020" મજુબ ગરમ િદવસો 

અને ગરમ રાતોની િફ્રકવિ સમા ંકેટલા ટકાનો વધારો થશે - 55 થી 70% 
482. ભારત સરકારના "એસેસમે ટ ઑફ ક્લાઈમેટ ચે જ ઑવર ધ ઇિ ડયન રીજન િરપોટર્-2020" મજુબ છે લા 30 વષૅમા ં

સૌથી ગરમ િદવસના તાપમાન અને સૌથી ઠંડી રાતોના તાપમાનમા ંકેટલા િડગ્રીનો વધારો થયો છે - 0.63 અને 0.4 
483. ભારત સરકારના "એસેસમે ટ ઑફ ક્લાઈમેટ ચે જ ઑવર ધ  ઇિ ડયન રીજન િરપોટર્-2020" મજુબ  પયાર્વરણની 

પિરિ થિત હજુ વધ ુબગડશે તો દેશના GDPને અંદા  કેટલુ ંનકુસાન થઈ શકે છે - 117.8  અબજ ડોલર 
484. ભારત સરકારના "એસેસમે ટ ઑફ ક્લાઈમેટ ચે જ ઑવર ધ ઇિ ડયન રીજન િરપોટર્-2020" મજુબ ભારતમા ં

ક્લાઇમેટ ચે જની સૌથી વધ ુઅસર કયા શહરેોને થશે - ુબંઈ, ચે ાઈ  અને કોલક ા 
485. તા તરમા ં વાતતં્ર સેનાની, ગાધંીવાદી અને પ ી િવ ાબેન શાહનુ ં98 વષેર્ કયા શહરેમા ંઅવસાન થયુ-ં નવી દ હ  
486. વાતતં્ર સેનાની, ગાધંીવાદી અને પ ી િવ ાબેન શાહનુ ં મળૂ વતન જણાવો -  રાજકોટ 
487. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના-02 હઠેળ સ તા યા  ધધંા-રોજગાર માટે  કેટલી રકમ સધુીનુ ંિધરાણ આપવામા ં

આવશે- .1 લાખથી .2.50 લાખ ધુી 
488. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના-02 હઠેળ સ તા યા  ધધંા-રોજગાર માટે વાિષર્ક કેટલા ટકાના યા  િધરાણ 

આપવામા ંઆવશે – 4 % 
489. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના-02 હઠેળ સ તા યા  ધધંા-રોજગાર માટે અપાતા િધરાણમા ંવાિષર્ક કેટલા ટકાની 

યાજ સહાય ગજુરાત સરકાર આપશે – 4 % 
490. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના-02 હઠેળ લાભાથીર્એ પ્રથમ કેટલા માસ હ તા ભરવાના નથી-06  
491. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના-02 હઠેળ કેટલી રકમનુ ંપેકેજ જાહરે કરાયુ ંછે – . 5000 કરોડ 
492. આ મિનભર્ર ગજુરાત સહાય યોજના-02 કયા િવભાગ ારા આયોિજત છે - ૃિષ, ખે ૂત ક યાણ અને સહકાર િવભાગ 

493. તા તરમા ં21 જૂને 2020નુ ંકયુ ંઅંિતમ સયૂર્ગ્રહણ જોવા મ યુ ંહત ુ ં- કંકણા ૃિત/કંકણાકાર 
494. હવે આગામી કયા વષેર્ ભારતમા ંવલયાકાર અને પણૂર્ સયૂર્ગ્રહણ જોવા મળશે - 31 મે 2031અને 20 માચૅ 2034 
495. હવેથી JEE અને NEETની પરીક્ષા અંગે્રજી િસવાય અ ય કઈ ભાષામા ંઆપી શકશે - હ દ  
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496. તા તરમા ંNTA  ારા કઈ એપ લૉ ચ કરાઈ - નેશનલ ટ ટ અ યાસ એપ 

497. ભારતમા ંJEE અને NEET કઈ એજ સી ારા યોજવામા ંઆવે છે - NTA 
498. NTAનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ટ ટ એજ સી 
499. જૂન 2020મા ંિવકટરી ડે કયા દેશમા ંઉજવાયો મા ંભારતના 75 સૈિનકોએ ભાગ લીધો - રિશયા 
500. "િવકટરી ડે" કોની યાદમા ંમનાવવામા ં આવે છે -  બી  િવ ુ મા ંજમની સામે  સોિવયત સઘંની ત 

501. બીજા િવ યુ મા ંજમર્ની સામે સોિવયત સઘંની જીતના આ વષૅ 2020મા ંકેટલા વષૅ પણૂર્ થયા - 75 
502. વામી િવવેકાનદં ગજુરાત રા ય યવુક બોડર્ ારા  તા તરમા ંિવ  સગંીત િદવસના રોજ ગજુરાત માટે કયુ ંનવુ ંગીત 

મખુ્ય મતં્રી ીના હ તે  લો ચ કરાયુ ં-  "નવી સવાર"- હોપ એ થમ ઑફ જુરાત 

503. તા. ૨૧મી જૂન-૨૦૨૦ના રોજ કેટલામો આંતરરા ટ્રીય યોગ િદવસ ઉજવાયો - 6 ો  
504. કયા વષેર્ પ્રથમવાર યોગ િદવસની િડિજટલ ઊજવણી કરાઈ – વષ-2020  
505. આંતરરા ટ્રીય યોગ િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - યોગ એટ હોમ યોગ િવથ ફિમલી  
506. આંતરરા ટ્રીય યોગ િદવસનો પ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો - 21 ૂન 2015 
507. વષર્નો સૌથી લાબંામા ંલાબંો િદવસ જણાવો - 21 ૂન 

508. િવ  સે ફી િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 21 ૂન  
509. િવ  સે ફી િદવસનો પ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો - 21 ૂન-2014  
510. ફાધસર્ ડે કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - મે માસના ી  રિવવાર  
511. િવ  યિુઝક િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 21 ૂન  
512. િવ  યિુઝક િદવસનો પ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો – 21 ૂન-1981  
513. વ ડર્ હાઇડ્રોગ્રાફી િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 21 ૂન  
514. IHOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ હાઇ ો ા ફક ઓગનાઇઝેશન 

515. વ ડર્ હાઇડ્રોગ્રાફી િદવસની ઉજવણી કોના ારા કરવામા ંઆવે છે  -  તરરા ય હાઇ ો ા ફક ઓગનાઇઝેશન અને 
તેના તરરા ય સ યો ારા  

516. વ ડર્ હાઇડ્રોગ્રાફી ડે-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Hydrography enabling autonomous technologies 

517. કયા જાણીતા વતતં્રતા સૈિનક‐રચના મક કાયર્કરન ેડુગંળીચોર ઉપનામ મળેલુ ંછે -  મોહનલાલ પડં ા 
518. મોહનલાલ પડંયાને ડુગંળીચોરનુ ંઉપનામ કોના ારા આપવામા ંઆ યુ ંહત ુ– મહા મા ગાધંી  

519. ડુગંળીચોરના ઉપનામથી જાણીતા મોહનલાલ પડંયાનો જ મ િદવસ જણાવો - 21 ૂન-1872 
520. જાણીતા વતતં્રતા સૈિનક મોહનલાલ પડંયાનો જ મ ક્યા થયો હતો - ખેડા જ લાના કઠલાલ 

521. ક્યા સ યાગ્રહ વેળાએ જમીન મહસેલુ વધારા િવરુ ના સ યાગ્રહમા ંઅંગ્રેજ સરકારે ખેતરો ખાલસા કયાર્. તેની સામે 
મોહનલાલના નેત ૃ વમા ંખેડાના નવા ગામ ગામેથી 200 ખેડૂતોએ રાતોરાત ખેતરમાથંી ડુગંળીનો ઊભો પાક ઉપાડી 
ઘર ભેગો કય  તેની સામે મોહનલાલ પડંયા સામે કેસ ચલાવી તેઓને 20 િદવસની કેદની સજા કરાઈ હતી - ખેડા 
સ યા હ 

522. મહા મા ગાધંીજીની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - સ યના યોગો 
523. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટર્ ારા ભારતની સૌથી મોટી કઈ રથયાત્રાન ેશરતી મજૂંરી અપાઈ - ભગવાન જગ ાથ રુ  

ઓડ શા 
524. ભારત અને ચીન વ ચે કેટલા િકલોમીટર લાબંી LAC આવેલી છે - 3488 કલોમીટર 
525. ગજુરાતમા ંપશઓુની િચંતા કરીને ગજુરાત સરકાર ારા દેશમા ંસૌપ્રથમ કેટલા ગામ દીઠ એક ફરત ુ ંપશ ુદવાખાનુ ંશ  

કરવામા ંઆ યુ ં– 10 ગામ 
526. આગામી સમયમા ંગજુરાતમા ંકુલ કેટલા ફરતા પશ ુદવાખાના શ  કરવામા ંઆવશે - 460 
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527. તા તરમા ં મખુ્યમતં્રીના હ તે ગાધંીનગર ખાતેથી પ્રથમ તબક્કામા ંકેટલા િવનામ ૂ યે ફરતા પશ ુદવાખાના રા યના 
33 િજ લાની અપર્ણ કરાયા - 108 

528. ગજુરાતમા ંદેશભરમા ંપ્રથમ પશઓુ માટે 24 કલાક  કઈ ઑન કોલ તા કાિલક િવનામ ૂ યે સારવાર શ  કરવામા ંઆવી 
- 1962 

529. ગજુરાતના વતર્માન પશપુાલન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી ુંવર ભાઈ બાવળ યા 
530. તા તરમા ંગજુરાતના નવા લોકાયકુ્ત તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - હાઇકોટના િન ૃ  જજ ી રા શ ુ લા 
531. તા તરમા ંWWEના કયા સપુર ટાર રેસલરે ત્રણ દાયકા બાદ િનવિૃ  જાહરે કરી - ડરટકર 
532. િવ  પ્રિસ   રેસલર અંડરટેકરનુ ંઉપનામ જણાવો - ડડમેન 
533. િવ  પ્રિસ  રેસલર અંડરટેકરનુ ંમળૂ નામ જણાવો - માક કાલાવે 
534. WWEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ રસલગ એ ટરટઇ મે ટ 
535. િવ  પ્રિસ  રેસલર અંડરટેકરે ભારતમા ંકઈ ફે્ર ચાઇઝ સાથે કરાર કયાર્ હતા - ુબંઇ ઇ ડય સ 
536. AIIBએ કોરોના સામેના જગંમા ંભારતને કેટલા િમિલયન ડોલરની મદદ માટે સમજૂતી કરાર કયાર્ -  750 
537. AIIB ારા ભારતની કયા કાયર્ક્રમ અંતગર્ત  તા તરમા ં$750 િમિલયનની મદદ માટે સમજૂતી કરાર થયા છે - કોિવડ-

19 સ ય િતભાવ અને ખચ સહાય કાય મ 
538. AIIBનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - એિશયન ઈ ા ચર ઇ વે ટમે ટ બક 
539. AIIBનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - બેઈ જગ, ચીન 
540. ગજુરાતી િફ મોમા ંપ્રિસ  હા ય કલાકાર રમેશ મહતેાનો જ મિદવસ જણાવો - 22  ૂન 1932 
541. ગજુરાતી િફ મોમા ંપ્રિસ  હા ય કલાકાર રમેશ મહતેાનુ ંજ મ થળ જણાવો - નવાગામ, રાજકોટ  
542. તા તરમા ંજૂન 2020મા ંઅમેિરકાના પ્રમખુ ડોના ડ ટ્ર પ ારા કયા િવઝા ધારકો માટે અમેિરકામા ંપ્રવેશ પર પ્રિતબધં 

મકૂવામા ંઆ યો છે - H‐1B,H‐2B,J‐1 અને L‐1 
543. આ મિનભર્ર ભારતન ેવધ ુમજબતૂ બનાવવા હવે સરકારી ખરીદી માટે GeM  પ્રોડક્ટસ ઉપર શુ ં દશાર્વવુ ંફરિજયાત છે 

- ક  ઑફ ઓરજન 

544. ભારત સરકારનુ ંઓનલાઇન ખરીદી પોટર્લનુ ંનામ જણાવો - GeM 

545. GeMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ગવમ ટ ઈ- માકટ લેસ 

546. GeM  પોટર્લનો પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો - વષ 2016 
547. ગજુરાત િવધાનસભામા ંલોકાયકુ્ત આયોગ િબલ  સૌપ્રથમ કયા વષેર્ પસાર કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- 2013 
548. લોકાયકુ્ત આયોગ એક્ટ-2013ના નવા કાયદા મજુબ લોકાયકુ્તના દાયરામા ંકોનો કોનો સમાવેશ થાય છે - તલાટ  

સરપચંથી લઈને ુ યમં ી, અિધકાર ઓ અને હર સેવકો તેમજ થાિનક વરાજની સં થાઓ 

549. નવા કાયદા મજુબ લોકાયકુ્તનો  કાયર્કાળ અથવા િનવિૃ  વય કેટલા વષર્ની નક્કી કરાઇ છે - 5 વષ  અથવા 72 વષ 

550. જૂન 2020મા ંજાહરે કરાયેલ િવ ના ટોપ-500 ફા ટે ટ સપુર ક યટુરમા ંકયા ક યટુરને પ્રથમ ક્રમ અપાયો છે- ગા ુ 
551. જૂન 2020મા ંજાહરે કરાયેલ િવ ના ટોપ-500 ફા ટે ટ સપુર ક યટુરમા ંકયા દેશના ક યટુરને પ્રથમ ક્રમ અપાયો 

છે - પાન 

552. " ગાકુ" ફા ટેટ સપુર કો યટુર એક સેક ડમા ંકેટલી ગણતરી કરી શકવા સક્ષમ છે - 4.15 લાખ અબજ 

553. ગાકુ"ફા ટેટ સપુર કો યટુરની ક્ષમતા જણાવો -415.5 પેટા લોપ 

554. જૂન 2020મા ંજાહરે કરાયેલ િવ ના ટોપ-500 ફા ટે ટ સપુર ક યટુરમા ં ભારતના કેટલા ક યટુરનો સમાવેશ  
કરાયો છે અને તેનો ક્રમ જણાવો - ુલ-02,   મ-67 અને 120 

555. જૂન 2020મા ંજાહરે કરાયેલ િવ ના ટોપ-500 ફા ટે ટ સપુર ક યટુરમા ંભારતના 67મા ંક્રમના ક યટુરનુ ંનામ 
જણાવો અને તેને કયા ંમકુવામા ંઆ યુ ંછે - શુ અને ઇ ડયન ઇ ટટ ટૂ ઓફ ોિપકલ િમ ટ રયોલો  
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556. વૈિ ક બજારમા ંપોતાનો પ્રભાવ વધારવા ચીન ારા તા તરમા ંકયો નેિવગેશન પ્રો ક્ટ પણૂર્ કરાયો -બેઈ ુ  
557. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા PM CARES ફંડમાથંી કેટલા નવા મેડ ઇન ઇિ ડયા વેિ ટલેટર ખરીદવાનો િનણર્ય લેવાયો 

– 50 હ ર 
558. ભારતમા ંPM CARES અંતગર્ત  ફાળવવામા ંઆવેલી કુલ .2000  કરોડની રકમમાથંી સૌથી વધ ુ30 હજાર  વેિ ટલેટર 

ભારત સરકારની કઈ સં થા બનાવશે-  ભારત ઇલે ોિન સ 

559. કે દ્ર સરકાર ારા દેશમા ંકોરોના વાઈરસ મહામારીને પગલે કયા મહ વના ફંડની રચના કરવામા ંઆવી છે - પીએમ 
કસ ફંડ  

560. પીએમ કેસર્ ફંડમા ંકેટલા િપયાની ફાળવણી કરાઈ છે ‐ 2,000 કરોડ  
561. પીએમ કેસર્ તરફથી પ્રવાસી મજૂરો માટે કેટલા િપયા જાહરે કરાશે ‐ 1,000 કરોડ  
562. ક્યા િદવસે સમગ્ર દેશ સિહત અમદાવાદમા ંભગવાન જગ ાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે - અષાઢ  બીજ  
563. તા તરમા ંઅમદાવાદમા ંભગવાન જગ ાથજીની કેટલામી રથયાત્રા નીકળી - 143મી 
564. અમદાવાદમા ંભગવાન જગ ાથજીની રથયાત્રા િનિમતે મખુ્યમતં્રી િવજયભાઈ પાણી ારા આ વખતે સતત કેટલામી 

વખત પિહંદિવિધ કરાઈ – ચાર 
565. ભગવાન જગ ાથજીની રથયાત્રા સદંભેર્ રથમા ંસોનાની સાવરણી મારી રથ પિવત્ર કરવો તેને શા નામે ઓળખવામા ં

આવે છે - પ હદિવિધ 

566. અષાઢી બીજ િનિમતે નીકળતી રથયાત્રા દરિમયાન ભગવાન જગ ાથજીની સાથે રથમા કોણ િબરાજમાન હોય છે - 
ભાઈ બલરામ અને બહન ભુ ા  

567. ક છી માડુઓ પોતાનુ ંનવુ ંવષર્ કયારે ઉજવે છે – અષાઢ  બીજ  
568. સં કૃતના મહાકિવ કાિલદાસનો જ મ િદવસ જણાવો - અષાઢ  બીજ  
569. અષાઢી બીજના િદવસે ગજુરાતમા ંસં કૃતના કયા ઉ સવની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - સં ૃતો સવ 

570. જાણીતા ગજુરાતી લેિખકા ઇલા આરબ મહતેાનો જ મ િદવસ કયો છે - 23 ૂન, 1938  
571. જાણીતા ગજુરાતી લેિખકા બહનેો ઇલા આરબ મહતેા તથા વષાર્ અડાલજાના િપતાનુ ંનામ જણાવો - ણુવતંરાય 

આચાય  
572. વાતાર્કાર ઇલા આરબ મહતેાના વાતાર્સગં્રહનુ ંનામ જણાવો – એક િસગરટ એક પૂસળ   
573. ગજુરાતી વાતાર્કાર-નવકલકથાકાર ઇલા આરબ મહતેાને સાિહ ય કે્ષત્રના કયા બે મહ વના એવોડર્ મ યા હતા - 

જુરાતી સા હ ય અકાદમીનો રુ કાર તથા જુરાતી સા હ ય પ રષદનો રુ કાર 
574. ૧૯૮૨મા ંપ્રગટ થયેલી નવલકથા ‘બત્રીસ પતૂળીની વેદના’ની રચના કોણે કરી છે – ઇલા આરબ મહતા 
575. ઇલા આરબ મહતેાની જાણીતી નવલકથા ‘બત્રીસ પતૂળીની વેદના’મા ં કોની સમ યાઓનુ ં કુશળતાપવૂર્ક આલેખન 

કરવામા ંઆ યુ ંછે - નાર   
576. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા તા તરમા ંભારતની સહકારી બેંકોને કોના સીધા િનયતં્રણમા ંલાવવાનો િનણર્ય કય  છે - RBI 
577. ભારતની કેટલી સહકારી બેંકોને હવેથી આરબીઆઈના સીધા િનયતં્રણ હઠેળ લાવવામા ંઆવી છે - 1,540 
578. ભારતની સહકારી બેંકોનુ ંઑિડટ હવેથી કોના િનયમ હઠેળ કરવામા ંઆવશે - RBI 
579. ભારતમા ંખાનગી કંપનીઓને પણ અંતિરક્ષ કાયર્ક્રમમા ંભાગ લેવા માટે કયા નવા પેસ બોડર્ની રચના કરવામા ં

આવશે - IN-SPACE 
580. IN-SPACEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -ઇ ડયન નેશનલ પેસ  મોશન એ ડ ઓથોરાઇઝેશન 
581. ભારતના વતર્માન અંતરીક્ષ િવભાગના રા યકક્ષાના મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી તે  સાદ 
582. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા તા તરમા ંઓબીસી કિમશનની મદુત વધારીને કેટલી કરવામા ંઆવી - 31 આુર  2021 
583. કે દ્રીય કેિબનેટ ારા મુ દ્રા લોન અંતગર્ત િશશ ુલોનના યાજમા ંકેટલા ટકાની ટછાટ અપાઇ - 2% 
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584. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા ઉ ર પ્રદેશના કયા નગરમા ં આંતરરા ટ્રીય િવમાન મથકની મજૂંરી અપાઈ - 
ુશીનગર 

585. કયા દેશમા ંબીજા િવ યુ ના પણૂૉહિૂત-િવજયના 75 વષર્ િનિમ ે ભ ય ઉજવણી કરાઈ - મો કો, રિશયા 
586. તા તરમા ંરિશયામા ંબીજા િવ યુ ના િવજયના 75 વષર્ િનિમ ે ભ ય ઉજવણી કરાઈ તેમા ં  ભારત સિહત  કેટલા 

દેશોએ ભાગ લીધો હતો - 119 
587. તા તરમા ં રિશયામા ંબીજા િવ યુ ના િવજયના 75 વષર્ િનિમ ે ભ ય ઉજવણી કરાઈ તેમા ંભારતના કયા મતં્રી 

પ્રિતિનિધ તરીકે ઉપિ થત ર ા હતા - સરં ણ મં ી રાજનાથ િસહ 
588. તા તરમા ંરિશયામા ંબીજા િવ યુ ના િવજયના 75 વષર્ િનિમ  ેભ ય ઉજવણી કરાઈ તેમા ંભારતના કેટલા સૈિનકોએ 

પરેડમા ંભાગ લીધો હતો હતા - 75 
589. ઈંગ્લે ડમા ંએિ જિનયિરંગના કે્ષત્રમા ંમહ વનુ ંપ્રદાન કરનારી ટોચની 50 મિહલાઓમા ંભારતીય મળૂની  કેટલી‐કયા કે્ષત્રમા ં

કામ કરનારી મિહલાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે ‐ પાચં તથા પયાવરણ 

590. ઈંગ્લે ડમા ં એિ જિનયિરંગના  ક્ષેત્રમા ં મહ વનુ ં પ્રદાન  કરનારી  ટોચની  50  મિહલાઓમા ં ભારતીય  મળૂની  કઈ  પાચં 

મિહલાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆ યો છે  ‐ (1)  ચ ા  ીિનવાસન, (2)  ર  ુગગ, (3) ડૉ. બરનાલી ઘોષ, (4) અ ષુા શાહ 
તથા (5)  ુ મુ િ ખા  

591. કોના  ારા  દર  વષેર્  એિ જિનયિરંગના  કે્ષત્ર  સાથે  જોડાયેલી  મિહલાઓની  પ્રિતભાના  સ માન  માટે  ટોચની  50  મિહલા 
એિ જિનયસર્ની યાદી બહાર પાડવામા ંઆવે છે ‐ મ હલા એ જય રગ સોસાયટ   

592. ઇ લામાબાદમા ંપ્રથમવાર િહંદુઓ માટે કય ુમિંદર બનવા જઈ ર ુ ંછે - ભગવાન ી ૃ ણ 
593. ઇ લામાબાદમા ંપ્રથમવાર િહંદુઓ માટે મિંદર બનાવવા કેટલો ખચર્ થશે  પાિક તાન સરકાર  આપશે - .10 કરોડ 
594. તા તર જૂન-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે દર સ તાહ ે કયા વારે મતં્રી ીઓ/સિચવ ીઓ સિચવાલયમા ં હાજર રહીને 

જન પ્રિતિનિધઓ ધારાસ યો/સાસંદોની રજુઆતો સાભંળે એવો મહ વપણૂર્ િનણર્ય કય  – મગંળવાર (બપોર 2.00 થી 
6.00)   

595. GADનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જનરલ એડિમિન શન ડપાટમે ટ 
596. વડાપ્રધાન ઇિ દરા ગાધંી  ારા સમગ્ર દેશમા ંકયારે સે સરિશપ લાગ ુકરાઈ હતી – 25 ૂન 1975 
597. 25 જૂન‐2020ના રોજ ભારતમા ંરા ટ્રીય કટોકટીના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા - 45  
598. જૂન-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર ારા ખાનગી લેબમા ંકોિવડ-19ના ટે ટ માટે કેટલો ચા  લેવાનો િનણર્ય કરાયો ‐  . 

2500 
599. જૂન-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર ારા ખાનગી લેબમા ંકોિવડ-19ના ટે ટ માટે . 2500નો ચા  લેવાનો િનણર્ય કય  તે 

અગાઉ કેટલો ચા  લેવાતો હતો ‐  . 4500  
600. જૂન-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર ારા ખાનગી લેબમા ંકોિવડ-19નો ટે ટ ઘરેથી કે હોિ પટલમાથંી દદ ના સે પલ લઈને 

કરવાનો હોય તો તેવી િ થિતમા ંવધમુા ંવધ ુકેટલો ચા  લઈ શકાશે તેવો િનણર્ય કય  -   . 3000 
601. ગજુરાત સરકાર ારા કોિવડ-19 ટે ટ માટે  ચાિ સ નક્કી કરાયો છે તેના કરતા જો કોઈ લેબ ારા વધ ુવસલૂાત 

કરશે તો તેમની સામે કઈ કાયર્વાહી કરાશે – લેબની મા યતા રદ કરાશે  
602. MCCના નવા અ યક્ષ તરીકે કઈ પવૂર્ મિહલા િક્રકેટરની પસદંગી કરાઈ - લેયર કોનોર    
603. MCCના નવા અ યક્ષ ક્લેયર કોનોર કયારથી પદભાર સભંાળશે - 01 ઓકટોબર-2020થી  
604. એમસીસીના 233 વષર્ના ઈિતહાસમા ંઅ યક્ષ બનનાર પ્રથમ મિહલાનુ ંનામ જણાવો -  લેયર કોનોર    
605. પવૂર્ મિહલા િક્રકેટર ક્લેયર કોનોર 01 ઓકટોબર-2020થી MCCના ક્યા વતર્માન અ યક્ષનુ ં થાન લેશે - ીલકંન 

કટર ુમાર સગંાકારા 
606. એમસીસી સં થાનુ ંકાયર્ જણાવો - કટના િનયમ બનાવવા 
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607. MCCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - મે રલબોન કટ લબ 

608. જૂન-૨૦૨૦મા ંટ્રાઈ ારા TV ચેનલ પસદં કરવાના હતેથુી કઈ એપ લો ચ કરવામા ંઆવશે - ચેનલ િસલેકટર એપ 

609. ટ્રાઈ ારા TV  ચેનલ પસદં કરવાના હતેથુી  ચેનલ િસલેકટર એપ લો ચ કરાશે તેનો ફાયદો જણાવો - ાહક 
પસદંગીની ચેનલ પસદં તથા નાપસદં ચેનલ હટાવી શકશે 

610. TRAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટ લકોમ ર લેુટર  ઓથો રટ  ઓફ ઈ ડયા  
611. જૂન-૨૦૨૦મા ંFATFએ પાિક તાનને કયા ંસધુી ગે્ર િલ ટમા ંમ ૂ ુ ં– ઓ ટોબર‐2020 
612. કયા વષર્થી પાિક તાન FATFના ગ્રે િલ ટમા ંછે – વષ- 2018થી  
613. FATF  ારા દર વખત ેપાિક તાનને કયા કારણે ગે્ર િલ ટમા ંમકૂવામા ંઆવે છે  ‐ આતકંવાદ  સગંઠનો સામે પગલા ં

ભરવાનો ટાગટ આપવામા ંઆવે છે, પરં  ુલ યાકં રૂો થતો ન હોવાથી  
614. FATFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફાયના સયલ એ શન ટા ક ફોસ  
615. જૂન-૨૦૨૦મા ંગુ ના કયા ઉપગ્રહની સપાટી નીચેથી સમદુ્ર મ યો મા ંજીવનની શક્યતા છે - ‘ રુોપા’  
616. જૂન-૨૦૨૦મા ંકઈ સં થા ારા ગુ ના ‘યરુોપા’ ઉપગ્રહની સપાટી નીચેથી સમદુ્ર મ યો મા ંજીવનની શક્યતા છે તેવુ ં

સશંોધન કરાય ુ- NASA (અમે રકા) 
617. અમેિરકન અવકાશ સશંોધન સં થા NASAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ એરોનો ટ સ એ ડ પેસ એડિમિન શન  
618. અમેિરકન અવકાશ સશંોધન સં થા NASAની કઈ લેબોરેટરના સશંોધકોએ ગુ ના ‘યરુોપા’ ઉપગ્રહની સપાટી નીચેથી 

સમદુ્ર હોવાનુ ંસશંોધન કરાય ુ- ક લફોિનયા થત ટ ો ુ સયન લેબોરટર  

619. અમેિરકન અવકાશ સશંોધન સં થા NASAના સશંોધકોની ટીમે કયા યાન તથા ટેિલકો પ ારા પ્રા ત થયેલી માિહતીનો 
ઉપયોગ કરીને  ‘યરુોપા’ ઉપગ્રહની સપાટી નીચેથી સમદુ્ર હોવાનુ ંસશંોધન કયુર્ં ‐  ગે લલીયો યાન તથા હબલ પેસ 
ટલકો પ 

620. કયા વષર્મા ંહબલ ટેિલ કોપે યરુોપાની સપાટી પર ભેજની હાજરી ન ધી હતી – વષ-2016 
621. તા તરમા ંઅમેિરકાએ તેના સૈિનકોને યરુોપથી ખસેડીને કયા ખડંમા ંતહનેાત કરવાની જાહરેાત કરી છે -  એિશયા 
622. અમેિરકા કયા કયા દેશોમા ં27,000થી વધ ુસૈિનકો  તેના કરશે - િવયેતનામ,  ઈ ડોનેિશયા,  મલેિશયા,  ફલીપાઇ સ અને 

દ ણ કો રયા 
623. અમેિરકા ારા યરુોપ ખડંમાથંી તેના સૈિનકો  એિશયા ખડંમા ંતહનેાત કરવાનો  િનણર્ય કેમ લેવાયો -  ચીન ારા 

દ ણ- વૂ એિશયા અને ભારત સામે ઊભી થયેલી થિતને પહ ચી વળવા 
624. અમેિરકાના વતર્માન િવદેશ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-માઈક પો પયો 
625. NSSOના જૂન 2020ના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ંસૌથી ઓછો બેરોજગારીનો દર કયુ ંરા ય ધરાવે છે -  જુરાત 

626. NSSOના જૂન 2020ના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ંગજુરાત સૌથી ઓછો બેરોજગારીનો કેટલા ટકા દર ધરાવ ેછે - 3.4% 
627. NSSOના જૂન 2020ના અહવેાલ ગજુરાત સમગ્ર દેશમા ંસૌથી વધ ુરોજગારી આપવામા ંકયા વષેર્ પ્રથમ છે -બી  

628. ગત વષેર્ ગજુરાતમા ંબેરોજગારીનો દર કેટલા ટકા હતો - 4.5% 
629. ગજુરાત રા ય ભારતમા ંશહરેી િવ તારોમા ં કેટલા વષર્ની વય જૂથમા ંસૌથી ઓછો 3.4%નો બેરોજગારીનો દર ધરાવે 

છે - 15 થી 59 વષૅ 

630. NSSOના જૂન 2020ના ભારતમા ંબેરોજગારી અંગેના અહવેાલમા ંઅનકુ્રમે કણાર્ટક, મહારા ટ્ર, તિમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
હિરયાણા, કેરળ અને તેલગંાણા કેટલા ટકા બેરોજગારીનો દર ધરાવે છે - અ ુ મે 5.3 %, 6.6 %, 7.2 %,  7.8 %,  9 %, 11 
% અને 11.5% 

631. NSSOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ સે પલ સવ ઓગનાઇઝેશન,  દ હ  

632. જૂન-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય માગર્ પિરવહન મતં્રાલય ારા ડ્રાઇિવંગ લાઇસ સ સદંભેર્ િનયમોમા ંક્યો સધુારો કરાયો - 
ભારતમા ંહળવા ક મ યમ ક ાના કલર લાઈ ડ પણ હવે ાઈિવગ લાઈસ સ કઢાવી શકશે  
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633.  કલર લાઇ ડનેસ એ કઈ પ્રકારની બીમારી છે - ને ટક  
634. કલર લાઇ ડનેસની િબમારીવાળા યિક્ત કયો રંગ જોવામા ંમુ કેલી અનભુવે છે - લીલા ક લાલ 

635. કે દ્રીય માગર્ અને પિરવહન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો – ી નીિતન ગડકર   
636. જૂન-૨૦૨૦મા ંકયા દેશમા ંસૌથી લાબંો આકાશી વીજળીનો શેરડો ન ધાયો – ા ઝલ  
637. જૂન-૨૦૨૦મા ંબ્રાિઝલમા ંકેટલા િક.મી. સૌથી લાબંો આકાશી વીજળીનો શેરડો ન ધાવાનો નવો િવ  િવક્રમ ન ધાયો - 

700 ક.મી. 
638. જૂન-૨૦૨૦મા ંબ્રાિઝલમા ં૭૦૦ િક.મી. સૌથી લાબંો આકાશી વીજળીનો શેરડો ન ધાયો આ પહલેા આ રેકોડર્ કયા દેશમા ં

ન ધાયો હતો – આજ ટના 
639. WMOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ મે ોલો જકલ ઓગનાઇઝેશન  
640. ઇ ટરનેશનલ લાઇિટંગ સે ટી ડ ેકયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 28 ૂન 

641. તા તરમા ંકઈ ગજુરાતી િફ મ "કા સ િફ મ ફેિ ટવલ"માટે સૌપ્રથમવાર નામાિંકત થઈ છે- હ લારો 
642. હે લારો િફ મના િદગૅદશર્કનુ ંનામ જણાવો - અભષેક શાહ 
643. "હે લારો" ગજુરાતી િફ મ કયા પ્રદેશની થીમ પર બનેલી છે- ક છ 

644. કા સ િફ મ ફેિ ટવલ  ક્યા ંયોજાય છે - કા સ,  ાસં 

645. કા સ િફ મ ફેિ ટવલ દર વષેર્ ક્યારે ઉજવાય છે - મે 

646. કા સ િફ મ ફેિ ટવલનો િનયિમત પ્રારંભ કયા વષર્થી થયો હતો- 1946 
647. વડાપ્રધાન મોદી ારા 27 જૂને કેરળના ચચર્ના કયા વડાની 90મી જ મ જયતંી િનિમ ે શભેુ છાઓ આપી હતી - 

ડો ટર જોસેફ માર થોમા મે ોપો લટન 

648. કેરળનુ ં માર થોમા ચચૅ કયા ંઆવેલુ ં છે - પથનમિથ ા 
649. કેરળના ડોક્ટર જોસેફ માર થોમા મેટ્રોપોિલટન  કયા કે્ષત્ર સાથે જોડાયેલા છે - ગર બી ના દૂ , મ હલા સશ તકરણ, 

આરો ય રુ ા અને િશ ણ 

650. કે દ્રીય સામાિજક યાય મતં્રાલય ારા કયા િદવસે 272 િજ લાઓ માટે નશામકુ્ત ભારત વાિષર્ક યોજનાની શ આત 
કરાઈ - 26 ૂન તરરા ય માદક પદાથના સેવન અને ત કર  િનવારણ 

651. નશા મકુ્ત ભારત યોજના અંતગર્ત ગજુરાતના કેટલા વધ ુબધંાણી િજ લાઓનો સમાવેશ કરાયો છે – 08 (અમદાવાદ, 
રુત, વડોદરા, રાજકોટ, ભ ચ, પોરબદંર,  મનગર અને મહસાણા)  

652. નશા મકુ્ત ભારત યોજનાનો હતે ુ જણાવો - દા  અને સનો ુ ુપયોગ તેમજ તેની ગેરકાયદ હરાફર  અટકાવવા 
653. દેશમા ંદા  અને ડ્રગ્સનો દુરુપયોગ તેમજ તેની ગેરકાયદે હરેાફેરીમા ંસૌથી વધ ુઅસરગ્ર ત ૩૩ િજ લા ક્યા રાજયમા ં

છે - રાજ થાન તથા  ઉ ર દશ  
654. જૂન-૨૦૨૦મા ંઆયલેર્ ડના નવા વડાપ્રધાન તરીકે કોણ ચ ૂટંાયા - માઈકલ મા ટન   
655. આયલેર્ ડની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો -  ડબલન 

656. જૂન-૨૦૨૦મા ંઆયલેર્ ડના નવા વડાપ્રધાન તરીકે માઈકલ માિટર્ન ચ ૂટંાયા તેમના પક્ષનુ ંનામ જણાવો - ફયાના ફોલ 
પાટ   

657. જૂન-૨૦૨૦મા ંદેશનુ ંસૌથી મોટંુ ૧૦ હજાર બેડવા  કોિવડ સે ટરનો કઈ જગ્યાએ પ્રારંભ થયો – દ હ  (રાધા વામી 
સ સગં યાસ, છતર રુ)  

658. જૂન-૨૦૨૦મા ંિદ હીમા ંદેશનુ ંસૌથી મોટંુ ૧૦ હજાર બેડવા  કોિવડ સે ટરનો પ્રારંભ થયો તેનુ ંનામ જણાવો - સરદાર 
પટલ કોિવડ કર સે ટર 

659. િદ હીમા ં૧૦ હજાર બેડવા ં દેશનુ ંસૌથી મોટંુ કોિવડ કેર સે ટરની યવ થા કોણ સભંાળશે - ITBPના ડૉ ટર-નસ તથા 
અ ય કમ ઓ  
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660. આંતરરા ટ્રીય માદક પદાથર્ના સેવન અને ત કરી િનવારણ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 26 ૂન  
661. આંતરરા ટ્રીય માદક પદાથર્ના સેવન અને ત કરી િનવારણ િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - Better knowledge  for 

better care  

662. નેશનલ ટીબી નાબદૂી પ્રોગ્રામ હઠેળ સવર્ ે ઠ પ્રદશર્ન કરી દેશમા ંપ્રથમ ક્રમ પ્રા ત કરનારુ રા ય જણાવો - જુરાત 

663. ગજુરાતી િવ કોશના િવ કમાર્ તરીકે કોણ ઓળખાય છે - ધી ુભાઈ ઠાકર 
664. ગજુરાતી િવ કોશના િવ કમાર્ તરીકે જાણીતા ધીરુભાઈ ઠાકરનો જ મિદવસ જણાવો - 27 ૂન, 1918 
665. રાહુલદેવ બમર્નનુ ંકે્ષત્ર જણાવો અને તેનો જ મ િદવસ જણાવો – સગંીતકાર અને તા. 27મી ૂન  
666. િવ ભરના િવકલાગંોના પે્રરણામિૂતર્ તરીકે કોણ ઓળખાય છે - હલન કલર  
667. િવકલાગંોના પે્રરણામિૂતર્ સમાન હલેર કેલરનો જ મ િદવસ જણાવો – તા. 27મી ૂન 

668. દેશના પ્રથમ િફ ડ માશર્લનુ ંનામ જણાવો - સામ માણેકશા 
669. ગજુરાતી સાિહ ય-ઈિતહાસકાર ધીરુભાઈ ઠાકરનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – કોડ નાર 
670. ગજુરાતી સાિહ યમા ંધીરુભાઈ ઠાકરે ક્યા ક્યા ક્ષેત્રોમા ંપ્રદાન કયુર્ં છે - િવવેચન, િનબધં, ચ ર  અને સશંોધન-સપંાદન  
671. તા તરમા ં 28 જૂનના રોજ  વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા  કેટલામી મન કી બાત  યોજાઇ - 66મી 
672. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા તા તરમા ં 66મી  મન કી બાત આવિૃ મા ં કયા િવષય ઉપર ચચાર્ કરી હતી - 

લદાખમા ંચીન સાથે સઘંષ, કોરોના મહામાર , ચોમાસામા ં રુ, િવ  શાિંત અને િવકાસમા ંભારતની િૂમકા અને જળ સચંય 
673. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા તા તરમા ં66મી  મન કી બાત આવિૃ મા ંકયા પવૂર્ વડાપ્રધાનને તેમના જ મિદવસ 

પર ાજંિલ આપી - વૂ પીએમ પી.વી. નરિસહરાવ 

674. દર માસના કયા રિવવારે મન કી બાત યોજાય છે - માસના છે લા રિવવાર 
675. મન કી બાતનો પ્રારંભ સૌપ્રથમ ક્યારે થયો હતો - 03  ઓ ટોબર 2014 
676. સહારાના રણમા ં જૂન 2020મા ંઉદભવેલા ધળૂના વાદળને પયાર્વરણિવદોએ કયુ ંનામ આ યુ ં છે - ગોડઝીલા ડ ટ 

લાઉડ 
677. ગોડઝીલા ડ ટ ક્લાઉડની કેટલા કી.મી.નુ ંઅંતર કાપીને  અમેિરકા સધુી પહ યુ ં- 8,000 
678. ગોડઝીલા ડ ટ ક્લાઉડ અંદા  કેટલા િવ તારમા ં ફેલાયેલુ ંછે - 5600 કલોમીટર 
679. ગોડઝીલા ડ ટ ક્લાઉડ ઉપર સતત કઈ સં થા નજર રાખી રહી છે - નાસા 
680. પવૅૂ લદાખમા ંચીનના માશર્લ આટર્ ટે્રનર સૈિનકો સામે ભારતીય સેનાએ કયા કમા ડો તહનેાત કયાર્ છે -  ‘ઘાતક’ 
681. ભારત અને ચીન વ ચે સરહદ ઉપર િવ ાસ વધારવા  પેટ્રોિલંગ સમયે એકબીજા સામે ફાયિરંગ ન કરવા બદલ કયા 

વષેર્ સમજૂતી કરવામા ંઆવી છે - 1996  અને 2005 
682. ભારત અને ચીન વ ચે િવ ાસ વધારવા માટે વષર્ 1996 અને 2005મા ંથયેલી સમજૂતી મજુબ બનેં દેશ કયા 

િવ તારમા ંપેટ્રોિલંગ દરિમયાન તેમની રાઈફલના બેરલ પણ જમીન તરફ રાખે છે - એલએસીના બે ક.મી. િવ તારમા ં  
683. ૨૮મી જૂન-૨૦૨૦થી ક્યા પવૂર્ વડાપ્રધાનની જ મ શતા દી મહો સવનો પ્રારંભ થયો - પી.વી નરિસહરાવ  
684. ૨૮મી જૂન-૨૦૨૦થી કઈ રા ય સરકાર પવૂર્ વડાપ્રધાન પી.વી નરિસંહરાવની જ મ શતા દી ઉજવી રહી છે - 

તેલગંણા સરકાર  
685. ભારતના નવમા વડાપ્રધાન કોણે હતા - પી.વી નરિસહરાવ 
686. પવૂર્ વડાપ્રધાન પી.વી.નરિસંહરાવનુ ંઆખુ ંનામ જણાવો - પા લુા પરની વકટ નરિસહરાવ  
687. પવૂર્ વડાપ્રધાન પી.વી.નરિસંહરાવનો જ મ કયા થયો હતો - દશના કર મનગરમા ં 
688. ભારતમા ંક્યા પ્રધાનમતં્રીના સમય દરિમયાન વષર્ ૧૯૯૧મા ંઆિથર્ક સધુારાઓ અને ઉદારીકરણનો હતો - પી.વી 

નરિસહરાવ 

689. ૨૯ જૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકારે કયા દેશની 59 એપ પર ભારતમા ંપ્રિતબધં મકૂ્યો – ચીન  
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690. ૨૯ જૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકારે 59 ચાઈનીઝ એપ પર ભારતમા ંશા માટે પ્રિતબધં મકૂ્યો - આ એપને કારણે 
ભારત ુ ંસાવભૌમ વ,  રુ ા, અખં ડતતા તેમજ હર જનતાના ડટાની રુ ા સામે ખતરાને યાને લઈ  

691. કે દ્ર સરકારના ંકયા મતં્રાલયે ચીનની ૫૯ એપ પર પ્રિતબધં મકુત ુ ંનોિટિફકેશન બહાર પાડયુ ંહત ુ ં‐ મા હતી ટકનોલો   
692. ૨૯ જૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકારે કઈ 59 ચાઈનીઝ એપ પર ભારતમા ંપ્રિતબધં મકૂ્યો - 1. ટકટોક 2. શેર ઇટ 

3. વાઇ 4. સુી ાઉઝર 5. બાઇ ુ  મેપ 6. શીન 7. લેશ ઓફ ક સ 8. ડ  ુબેટર  સેવર 9. હલો 10. લાઈક  11. 
કુમ મેકઅપ  12. એમઆઈ કો િુનટ   13. સીએમ ાઉઝર  14. વાઇરસ લનર  15. એપી એુસ ાઉઝર  16. 

રોમવી 17. લબ ફ ટર  18. ઝૂડોગ 19. ૂ  લસ 20. વીચેટ 21. સુી ઝૂ 22. .ૂ  ૂમેઇલ 23. વેઈબો 
24. ઝે ડર 25. .ૂ  ૂ ુ ઝક 26. .ૂ  ૂ ઝૂફ ડ 27. બગો લાઇવ 28. સે ફ િસટ  29. મેઇલ મા ટર 30. પેરલલ 
પેસ 31. એમ.આઈ વી ડયો કોલ-ઝીઓમી 32. વીસી ક 33. ઈએસ ફાઇલ એ લોરર 34. વીવા વી ડયો-  ૂ  ૂ
વી ડયો ઈ ક 35. મેઇ  ુ36. વીગો વી ડયો 37.  ૂવી ડયો ટટસ 38. ડ  ુરકોડર 39. વો ટ-હાઈડ 40. કચ લનર 
ડ  ુએપ ુ ડયો 41. ડ  ુ લનર 42. ડ  ુ ાઉઝર 43. હગો લે િવથ  ૂ ઝ 44. કમ કનર 45. લન મા ટર-
ચતા મોબાઇલ 46. વડંર કમેરા 47. ફોટો વડંર 48. .ૂ  ૂ લેયર 49. વી મીટ 50. વીટ સે ફ  51. બૈ ુ  ા સલેટ 
52. વીમેટ 53. .ૂ  ૂઇ ટરનેશનલ 54. .ૂ  ૂ િસ ો રટ  સે ટર 55. .ૂ .ૂ લો ચર 56.  ૂવી ડયો 57. વી 
લાય ટટસ વી ડયો 58. મોબાઇલ લેજ સ 59. ડ  ુ ાઇવસી 

693. ભારતનો સૌથી મોટો ઓનલાઈન ગ્રોસરી ટોર કયો છે - બગ બા કટ  
694. ભારતમા ંઓનલાઈન એ યકેુશન આપતુ ંસૌથી મોટંુ લેટફોમર્ કય ુછે - બાય ૂસ   
695. ભારતનુ ંસૌથી મોટંુ ટ્રાવેલ પોટર્લ કય ુછે - મેકમાય પ  
696. ભારતમા ંઓનલાઈન વીમા પોિલસી વેચતી કંપની કઈ છે - પો લસી બા ર  
697. ભારતમા ંઓનલાઈન સેક ડ હે ડ ચીજો ખરીદવા-વેચવાનુ ં લેટફોમર્ કય ુછે - વકર  
698. ભારતની સૌથી મોટી ઓનલાઈન ડ િડિલવરી કંપની કઈ છે – ઝોમેટો  
699. ભારતમા ંઓનલાઈન ડ િડિલવરી કંપની, ઝોમેટો પછી સૌથી મોટી કંપની કઈ છે - વગી  
700. ૨૯ જૂન-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકારે 59 ચાઈીઝ એપ પર ભારતમા ંકયા એક્ટ-કલમ હઠેળ પ્રિતબધં મકૂ્યો - IT 

એ ટ-2009ની કલમ 69 A હઠળ કાયવાહ  

701. ભારતમા ંઅનલોક-02 કયારથી લાગ ૂકરાય ુ– 1 ૂલાઈ-2020થી  
702. ભારતમા ંઅનલોક-02ની નવી ગાઇડલાઇન કયા મતં્રાલય ારા જાહરે કરવામા ંઆવી – હૃમં ાલય  
703. ભારતના વતર્માન સોિલિસટર જનરલ કોણ છે – ષુાર મહતા 
704. કે દ્ર સરકાર ારા વતર્માન સોિલિસટર જનરલ તરીકે તષુાર મહતેાની મદુતમા ંકેટલો વધારો કરાયો - ણ વષ એટલે 

ક 2023 ધુી 
705.  ગજુરાત હાઇકોટર્ના એિડશનલ સોિલિસટર જનરલ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - દવાગં ગીર  યાસ   
706. ગજુરાત હાઇકોટર્ના કયા િસિનયર કાઉ સેલને સપુ્રીમ કોટર્મા ંત્રણ વષર્ માટે એિડશનલ સોિલિસટર જનરલ તરીકે 

િનમણકૂ કરાઈ - એસ. વી. રા ુ  
707. વષાર્ જલિનિધ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત કયા િજ લાની ૧૦૦૦ સરકારી શાળાઓમા ંવરસાદી પાણી માટે રેઈન હાવેર્િ ટંગનો 

સફળ પ્રયોગ કરાયો - વડોદરા  
708. ૧૦૦૦ સરકારી શાળાઓમા ંવરસાદી પાણી માટે રેઈન હાવેર્િ ટંગનો સફળ પ્રયોગની િસિ  મેળવનાર દેશનો કયો 

િજ લો પ્રથમ બ યો – વડોદરા 
709. વડોદરા િજ લામા ં ૧૦૦૦ સરકારી શાળાઓમા ં વરસાદી પાણી માટે રેઈન હાવેર્િ ટંગના પ્રો ક્ટસથી વષેર્ કેટલા 

વરસાદી પાણીનો સગં્રહ થશે ‐ 10 કરોડ લટર 
710. IAFના કયા મિહલા પાયલટ કારિગલ ગલર્ તરીકે ઓળખાય છે - ુજંન સકસેના  
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711. વડોદરા િજ લામા ં૧૦૦૦ સરકારી શાળાઓમા ંવરસાદી પાણી માટે રેઈન હાવેર્િ ટંગના પ્રો ક્ટસનો કોના હ તે ઈ-
લોકાપર્ણ યોજાયો - ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 

712. IAFના કયા મિહલા પાયલટ ગુજંન સકસેનાએ કયા યુ મા ંભારતના ઘાયલ સૈિનકોને બચાવવામા ંમહ વની ભિૂમકા 
અદા કરી હતી - કાર ગલ ુ  (વષ-1999)  

713. IAFના મિહલા પાયલટ ગુજંન સકસેના કે  કારિગલ ગલર્ તરીકે ઓળખાય છે તે IAFમા ંક્યારે સામેલ થયા હતા – 
વષ-1994  

714. IAFના મિહલા પાયલટ ગુજંન સકસેનાને કયો િવરતા પરુ કાર મ યો છે - શૌય વીર રુ કાર  
715. યુ  કે્ષત્રમા ંપ્રવેશ મેળવનાર પ્રથમ મિહલા કો બેટ એિવએટરનુ ંનામ જણાવો - ુજંન સકસેના     
716. દેશની પ્રથમ લાઝમા ંબે ક કયા શ  કરાશે ‐ નવી દ હ   
717. જૂન-૨૦૨૦મા ંભારતના ક્યા રા યમા ંિવ ની સૌથી મોટી લાઝમા થેરાપી ટ્રાયલ શ  કરવામા ંઆવી હતી – મહારા   
718. નવી િદ હીમા ંકયા થળે દેશની પ્રથમ લાઝમા ંબે ક શ  કરાશે ‐ ઇ ટટ ટૂ ઓફ લીવર એ ડ  બાઇલયર  સાય સ 

(ILBS) 
719. િવ નો સૌથી મોટો પરમાણ ુફ ઝુન પ્રો ક્ટ કયા ંઆવેલો છે –  ા સ  
720. પરમાણ ુફ ઝુન પ્રોજક્ટનુ ં દય કોને ગણવામા ંઆવે છે - ‘ ાયો ટટ’ 
721. ફ્રાસં ખાતે બનનાર િવ નો સૌથી મોટો પરમાણ ુફ ઝુન પ્રો ક્ટના ‘ક્રાયો ટેટ’નુ ંિનમાર્ણ કયા ંદેશમા ંથાય છે – ભારત 

722. ફ્રાસં ખાતે બનનાર િવ નો સૌથી મોટો પરમાણ ુફ ઝુન પ્રો ક્ટના ‘ક્રાયો ટેટ’નુ ંિનમાર્ણ કઈ કંપનીએ કયુર્ં છે - L & T, 
હ રા- રુત  

723. ક્રાયો ટેટ પ્રો ક્ટ કોને કહવેાય છે - કોઇ રએ ટર વધાર ગરમી પેદા કર તો તેને ઠં ુ કરવા માટ એક િવશાળ 
ર જરટરની જ ર પડ તેને ાયો ટટ કહવાય  

724. ITERનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ થમ ુ લયર એ સપે રમે ટલ રએ ટર 
725. ક્રાયો ટેટનુ ંકુલ વજન કેટલુ ંછે તથા  તેનો 50મો અને છે લો ભાગ આશરે કેટલુ ંવજન ધરાવે છે - 3,850 ટન તથા 

650 ટન 

726. ક્રાયો ટેટ પ્રો ક્ટ અંતગર્ત તમામ િહ સાને જોડીને ચે બરનો આકાર આપવા માટે ભારતે કયા થળે એક વકર્શોપ 
બના યુ ંછે ‐ કાદાશ ન ક ( ાસં)   

727. ભારત-અમેિરકા, જાપાન સિહત કુલ કેટલા દેશ મળીને પરમાણ ુફ ઝુન પ્રો ક્ટ બનાવી ર ા છે ‐ 7 
728. પરમાણ ુફ ઝુન પ્રો ક્ટનો હતે ુજણાવો - ૃ વી પર માઈ ો યૂ પેદા કરવાનો 
729. જૂન-૨૦૨૦મા ંભારતમા ંTRIFEDની નવી વેબસાઇટની શ આત કોણે કરાવી  ‐ ક ીય મં ી ી અ ૂન ુડંા 
730. વતર્માન કે દ્રીય આિદજાિત બાબતોના મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી અ ૂન ુડંા 
731. કે દ્ર સરકાર ારા આિદજાિતઓની આજીિવકાના ટકાઉક્ષમ િવકાસ અને તેમની ખાડે જઇ રહલેી આિથર્ક પ્રવિૃ ઓમા ં

નવા પ્રાણ ંકવા માટે કઈ નવી વેબસાઇટની શ  કરાઈ – TRIFED 
732. જૂન-૨૦૨૦મા ં "પીએમ વિનિધ" પોટર્લના બીટા સં કરણની શ આત  કોણે કરાવી – ક ીય હાઉિસગ અને અબન 

અફસના સે ટર  ી ુ ગાશકંર િમ ા 
733. કે દ્ર સરકાર ારા િડિજટલ ટેકનોલોજી સો યશુ સની મદદથી વપરાશકતાર્ઓને યોજના હઠેળ લાભ મેળવવા માટે 

એકીકૃત સિુવધા પરૂી પાડવા માટે કય ુપોટર્લ શ  કરાય ુ-  "પીએમ વિનિધ" 
734. પીએમ વિનિધ યોજના કયા શ  થઈ હતી ‐ 1 ૂન, 2020 
735. પીએમ વાિનિધ પોટર્લ કયારથી શેરી િવકે્રતાઓ પાસેથી લોનની રસીદ માટે અરજીઓ વીકારવાનુ ંશ  કયુર્ - 2 

ુલાઈ‐2020થી  
736. જૂન-૨૦૨૦મા ંUNની રેફ જુી એજ સી  ારા કયો અહવેાલ રજૂ કરાયો - િવ મા ંિવ થાિપત ગે અહવાલ-2019  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   29 | P a g e  

 

737. UNની રેફ જુી એજ સી  િવ મા ં િવ થાિપત અંગેના અહવેાલ મજુબ વષર્ 2019મા ંનવા કેટલા લોકો િવ થાિપત થયા ‐ 
1.1 કરોડ 

738. UNના વતર્માન મહામતં્રીનુ ંનામ જણાવો - એ ટો યો ટુરસ 

739. જૂન-૨૦૨૦મા ંકઈ વદેશી ટોરિપડો િસ ટમ ભારતીય નૌકાદળમા ંશામેલ કરવામા ંઆવી ‐ માર ય 

740. પાણીમા ંપ્રવાસ કરી શકતો એક પ્રકારનો બો બ કે  દુ મન જહાજ કે સબમિરનના પડખામા ંમોટંુ કાણુ ંપાડી તેને 
ડૂબાડી શકે તેને શુ ંકહવેાય છે ‐ ટોરિપડો  

741. ભારતની ટોરિપડો િસ ટમ કોણે િવકસાવી છે ‐  ડફ સ રસચ એ ડ ડવલમે ટ લેબોરટર   
742. રા ટ્રીય આંકડા િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 29 ૂન 

743. ભારતમા ંપ્રિત વષર્ ૨૯ જૂનના રોજ રા ટ્રીય આંકડા િદવસ કોની યાદમા ંઉજવાય છે - ો. શાતંચં  મહાલનો બસ 

744. રા ટ્રીય આંકડા િદવસ ઉજવવાનો હતે ુજણાવો - સામા જક-આિથક આયોજન અને નીિત ઘડવામા ં કડાઓની િૂમકા 
િવશે વુાનોમા ં િૃત લાવવા  

745. રા ટ્રીય આંકડા િદવસનો પ્રથમ પ્રારંભ જણાવો - 29મી ૂન 2007 
746. ભારતીય આંકડાઓના િપતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ‐  ોફસર શાતંચં  મહાલનો બસ   
747. અરદેશર કોટવાળનો જ મ િદવસ જણાવો – 29 ૂન-1796 
748. અરદેશર કોટવાળનો જ મ કયા પિરવારમા ંથયો હતો – પારસી પ રવાર રુત  
749. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા ૩૦મી જૂન-૨૦૨૦ના રોજ કરવામા ંઆવેલી જાહરેાત મજુબ દેશભરમા ં 80 કરોડ લોકોને 

આગામી કેટલા મિહના સધુી િવનામ ૂ યે અનાજ અપાશે – પાચં 
750. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા ૩૦મી જૂન-૨૦૨૦ના રોજ કરવામા ંઆવેલી જાહરેાત મજુબ દેશભરમા ં80 કરોડ લોકોને ક્યા ં

સધુી િવનામ ૂ યે અનાજ અપાશે - નવે બર 2020ના ત ધુી  
751. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત પ્રિત યિક્ત માિસક િવનામ ૂ ય ેઅનાજનો કેટલો જ થો આપવામા ંઆવે છે 

– પાચં કલો ઘ  અથવા ચોખા અને પ રવાર દ ઠ એક કલો દાળ અથવા કઠોળ 
752. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત નવે બર 2020ના અંત સધુી કેટલા િપયાના ખચેર્ ગરીબોને મફત 

અનાજ અપાશે – . 1,50,000 કરોડ 
753. વન નેશન વન રેશન કાડર્ યોજનાનો લાભ કોને મળશે - માઈ ટ વકસ 
754. પ્રધાનમતં્રી ગરીબ ક યાણ યોજના અંતગર્ત નવે બર 2020ના અંત સધુી ગરીબોન ેમફત અનાજ આપવાથી કે દ્ર 

સરકાર પર વધારાનો કેટલો બોજ પડશે – .90,000 કરોડ િપયા  
755. જૂન-૨૦૨૦મા ંગજુરાત યિુનવિસર્ટીના કુલપિત તરીકે કોની ત્રણ વષર્ માટે િનમણકૂ કરાઈ– ો. હમાં  ુપડં ા 
756. ગજુરાત યિુનવિસર્ટીના કુલપિત તરીકે પનુ: ત્રણ વષર્ માટે િનમણ ૂકં પામેલા પ્રો. િહમાશં ુપડંયાનો કાયર્કાળ ક્યા ંસધુીનો 

રહશેે - 1લી ુલાઈ 2020થી 3 વષ માટ 
757. િસિવલ હોિ પટલ અમદાવાદની કોિવડ હોિ પટલમા ં દેશની સૌપ્રથમ લાઝમા બેંક ક્યારથી કાયર્રત થઈ - તા. 24 

ૂન-2020  
758. IHBTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઇ નુો હમેટોલો  એ ડ લડ ા સફ ઝુન  
759. આગામી સમયમા ંગાધંીનગરમા ંઘટાટોપ જગંલનુ ંસ ન કરવા કઈ જાપાનીઝ પ િતથી વકૃ્ષારોપણ થશે - િમયાવાક  
760. વકૃ્ષારોપણ માટેની િમયાવાકી પ િત કોણે િવકસીત કરી છે - પાનના વન પિતશા ીએ  
761. િમયાવાકી પ િતથી વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવે તો  તે રોપાનો ગ્રોથ સામા ય કરતા કેટલા ગણો વધ ુથાય છે - દસ  
762. િમયાવાકી પ િતથી વકૃ્ષારોપણ કરવામા ંઆવે તો વકૃ્ષારોપણ સામા ય કરતા કેટલા ગણ ુવધ ુથાય છે - 30  
763. િમયાવાકી પ િત દેશના કયા રા યોએ અપનાવી છે - પિ મ બગંાળ તથા તેલગંાણા  
764. ગજુરાતના આિદવાસી વસિત ધરાવતા િજ લાના વન બધં ુખેડૂતો માટે કઈ યોજના અમલી છે– ૃિષ વૈિવ યકરણ યોજના 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   30 | P a g e  

 

765. કૃિષ વૈિવ યકરણ યોજના હઠેળ ખેડૂતને એક એકર માટે કેટલા િકલો યિુરયા, એનપીકે તથા એમોિનયમ સ ફટની િકટ 
અપાઈ છે – અ ુ મે 45 50 50 

766. ભારતની પ્રથમ કોરોના વેિક્સન-કોવેિક્સનને કોના ારા માનવીય પરીક્ષણની મજૂંરી અપાઈ - DCGI, ક ીય આરો ય 
મં ાલય 

767. ભારતની પ્રથમ કોરોના વેિક્સન–કોવેિક્સન કે ન ેDCGI તથા કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રાલય ારા માનવીય પરીક્ષણની 
મજૂંરી અપાઈ તે કઈ કંપનીએ બનાવી છે - ભારત બાયોટક, હદરાબાદ  

768. ભારતની પ્રથમ કોરોના વેિક્સન–કોવેિક્સનને DCGI તથા કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રાલય ારા ક્યારથી માનવીય પરીક્ષણની 
મજૂંરી અપાઈ - ુલાઈ 2020થી 

769. DCGIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ગ ક ોલર જનરલ ઓફ ઇ ડયા 
770. UNFPAના વૈિ ક વ તીની િ થતી-2020ના અહવેાલ અનસુાર ભારતમા ંભેદભાવના કારણે દર વષેર્ કેટલી બાળકીઓ 

લાપતા થાય છે - 12-15 લાખ  
771. UNFPAના વૈિ ક વ તીની િ થતી-2020ના અહવેાલ અનસુાર િવ ભરમા ં છે લા ં 50 વષર્મા ં કેટલી મિહલા લાપતા 

થઈ - 14.26 કરોડ  
772. UNFPAના વૈિ ક વ તીની િ થતી-2020ના અહવેાલ અનસુાર િવ ભરમા ં છે લા ં 50 વષર્મા ં 14.26 કરોડ મિહલા 

લાપતા થઈ માથંી ભારતની કેટલી મિહલાઓનો સમાવેશ થાય છે - 4.58 કરોડ  
773. UNFPAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - United Nations Fund four population Activities 
774. સોિશયલ મીિડયા ડે ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 30 ૂન 
775. સમગ્ર િવ મા ંલઘગુ્રહ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 30 ૂન 
776. િવ મા ં૩૦ જૂન ૨૦૨૦ના રોજ કેટલામો “એ ટેરોઈડ ડે" (લઘગુ્રહ િદવસ) મનાવવામા ંઆ યો – છ ો 
777. પ્રિસ  સગંીતકાર બેલડી ક યાણજી-આણદંજી પૈકીના ક યાણજીભાઈનો જ મ ક્યારે થયો હતો – 30 ૂન- 1928 
778. મુબંઈમા ંપહલેી કાપડ િમલના થાપક કોણ હતા - સર દનશા માણેક  પીટ ટ  
779. સગંીતકાર ક યાણજીભાઈનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - ક છના ુ દોડ  ગામે  
780. સગંીતકાર ક યાણજીભાઈને તેમના ભાઈ સાથે કયા વષર્મા ંનાગીનથી બોિલવડૂમા ંબેક  ૂમ યો હતો – વષ 1954 
781. સગંીતકાર ક યાણજીભાઈને ક્યા મહ વના એવોડ્ર્સ મ યા છે - સગંીત સાધના િસને ૂઝક એવોડ, સગંીતનો નેશનલ 

એવોડ અને પ ી  

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



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   1 | P a g e  

 

CA-07-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 924 
1. ભારત સરકાર ારા હાઈવે પ્રો ક્ સમા ંહવે કયા દેશની કંપનીઓને સામેલ નહીં કરાય ‐ ચાઈનીઝ    
2. ગાલવાન સઘંષર્ બાદ ભારતીય રેલવેએ ચાઈનીઝ કંપનીનો િપયાનો કો ટ્રાક્ટ રદ કય  - . 471 કરોડ  
3. િબહારમા ંકયા પ્રો ક્ટમા ંસામેલ ચીન કંપનીઓનુ ંટે ડર રદ કરાય ુહત ુ- મેગા ગગંા 
4. બીએસએનએલ એ ચીની કંપનીઓને બાકાત રાખવા કય ુટે ડર રદ કયુર્ં હત ુ- 4-  

5. ભારતીય વેપારીઓ ારા ચીની માલનો બિહ કારને કારણે વષર્ ૨૦૨૧ સધુીમા ં ચીનને  અંદા  કેટલા િપયાના 
નકુસાનનો અંદાજ છે - 1 લાખ કરોડ 

6. ચીનની સરકારની માિલકીનુ ંઅખબારનુ ંનામ જણાવો - લોબલ ટાઈ સ  
7. ICCના ચેરમેન તરીકે કોની મુ ત પણૂર્ થતા રાજીનામ ુઆ ય ુ- શશાકં મનોહર 
8. ી શશાકં મનોહર કુલ કેટલી ટમર્-વષર્ ICCના ચેરમેન પદે ર ા - બે ટમ તથા 4 વષ  
9. ICCના ચેરમેન પદેથી ી શશાકં મનોહરના રાજીનામા બાદ કાયર્કારી ચેરમેન કોણ બ યા - ઈમરાન વા   
10. િક્રકેટના સદંભર્મા ંICCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ કટ કાઉ સલ  
11. ઈ ટરનેશનલ િક્રકેટ કાઉિ સલ મખુ્ય મથક ક્યા ંઆવેલ ુછે - ુ બઈ  
12. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય ારા કેટલા ખાિલ તાની એિક્ટિવ ટને આતકંવાદી જાહરે કરાયા – નવ 

13. કયા કાયદામા ંસધુારા બાદ સ ટે બર-૨૦૧૯મા ંમા ં કે દ્ર સરકારે મસદૂ અઝહર, હાિફઝ સઈદ, જકી-ઉર-રહમેાન અને 
દાઉદ ઈબ્રાિહમને આતકંવાદી ઘોિષત કયાર્ હતા - UAPA 

14. UAPAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - અનલો લ એ ટિવઝ િ વે શન એ ટ 
15. રા ટ્રીય ડૉકટસર્ ડે ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 1 ુલાઈ  
16. ભારતમા ંરા ટ્રીય ડૉકટસર્ ડે કોની યાદમા ંમનાવવામા ંઆવે છે - ડૉ. બી.સી. રોય  
17. ડૉ. બી.સી. રોયનુ ંવતન જણાવો – બગંાળ 

18. રા ટ્રીય ડૉકટસર્ ડે-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - 'Lessen the mortality of Covid‐19' 

19. રા ટ્રીય ડૉકટસર્ ડેની પ્રથમ ઉજવણી કયારે થઈ હતી - 1લી ુલાઈ-1991  
20. કઈ ભારતીય સં થા રા ટ્રીય ડૉકટસર્ ડે ઉજવવામા ંઆવે છે - IMA 

21. મેિડકલ સદંભેર્ IMAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ડયન મે ડકલ એસોિસએશન 

22. RBIના નાણાકંીય વષર્નો પ્રારંભ  જણાવો - 1 ુલાઈ  
23. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સેના માટે કેટલા િપયાના શ ો ખરીદવાની મજૂંરી મળી – . 38,900 કરોડ 
24. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સેના માટે . ૩૮,૯૦૦ કરોડના શ ો ખરીદવાની મજૂંરી મળી તે પૈકી કેટલા િપયા મેઈક 

ઈન ઈિ ડયા અંતગર્ત ભારતમા ંજ શ ો બનાવવા-અપગે્રડ કરવા ખચર્ કરાશે – . 31,130 
25. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંસરંક્ષણ મતં્રાલય ારા ભારતીય સેના માટે મેઈક ઈન ઈિ ડયા અંતગર્ત ભારતમા ંજ શ ો બનાવવા-

અપગે્રડ કરવા અંદા  કેટલા ટકા ખચર્ કરાશે –  દા  80 ટકા  
26. ભારતીય સેના માટે કેટલા િપયાના ખચેર્ ૨૧ િમગ-૨૯ િવમાન, ૫૯ િવમાનનુ ંઅપગે્રડેશન કરાશે – . 7,418 કરોડ  
27. ભારતીય સેના માટે કેટલા િપયાના ખચેર્ HAL પાસેથી ૧૨ સખુોઇ-૩૦ િવમાન ખરીદાશે - .10,730 કરોડ  
28. ભારતીય સેના માટે કેટલા િપયાના ખચેર્ ઝ િમસાઇલ િસ ટમ અને એ ટ્રા િમસાઇલ ખરીદાશે - . 20,400 કરોડ 
29. સરંક્ષણ સદંભેર્ HALનુ ંિવ ત નામ જણાવો - હ ુ તાન એરોનો ટ સ લિમટડ  
30. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ક્યા દેશ પાસેથી ૨૧ િમગ-૨૯ િવમાન ખરીદશે - રિશયા  
31. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય કોની પાસેથી ૧૨ સખુોઈ ખરીદશે - હ ુ તાન એરોનો ટ સ  
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32. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય કેટલી એર િમસાઈલ િસ ટમ ખરીદશે ‐ 48 
33. અ  િમસાઈલ કોના ારા િવકસાવવામા ંઆવી છે - ડ આરડ ઓ  
34. અ  િમસાઈલ ઉડતા િવમાનમાથંી કલાકના કેટલા િકલોમીટરની ઝડપ ેફાયર કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે– 5500 ક.મી.  
35. ભારતના મોટા ભાગના ફાઈટર ટ સાથે ફીટ થઈ શકતા અ  િમસાઈલની રે જ કેટલી છે ‐ 80 કલોમીટર 
36. ભારતીય િમગ-૨૯ કલાકના કેટલા િકલોમીટરની ઝડપે ઉડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે – 2500 ક.મી. 
37. જમીન પરથી ફાયર થતી મિ ટપલ રોકેટ િસ ટમનુ ંનામ જણાવો - િપનાક  
38. એક મિ ટબેરલ લોિચંગ િસ ટમમા ંસામા ય રીતે કેટલા િપનાક હોય છે ‐ 12  
39. િપનાક રોકેટ કેટલા િકલોમીટર સધુીની રે જ ધરાવે છે - 75 ક.મી.  
40. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંકોના ારા ભારતીય સેના માટે . ૩૮,૯૦૦ કરોડ િપયાના શ ો ખરીદવા અંગેનો િનણર્ય લેવાયો - 

ક ીય સરં ણમં ી રાજનાથિસહની અ ય તામા ંમળેલી ડફ સ એ વઝશન કાઉ સલની બેઠકમા ં 
41. રિશયન પ્રમખુ લાિદમીર પિુટન કયા વષર્ સધુી પ્રમખુપદે રહશેે - 2036  
42. રિશયાની રાજધાની કઈ છે - મો કો  
43. રિશયન પ્રમખુ લાિદમીર પિુટને વષર્‐૨૦૩૬  સધુી પ્રમખુપદે રહવેા કઈ જોગવાઈ કરાઈ - ખાસ જોગવાઈ ારા 

રિશયાના બધંારણમા ં ધુારો કરવા મતદાન કરા  ુ 
44. રિશયન પ્રમખુ લાિદમીર પિુટને વષર્‐૨૦૩૬ સધુી પ્રમખુપદે રહવેા ખાસ જોગવાઈ ારા રિશયાના બધંારણમા ંસધુારો 

કરવા કરાયેલા મતદાનમા ંકેટલા ટકા મતદાતાએ સમથર્ન કયુર્ં – 78 ટકા  
45. ભારતમા ંકયા વષર્થી ખાનગી પેસે જર ટે્રનો શ  થશે - 2023 
46. કયો દેશ િવ મા ંચોથા નબંરનુ ંસૌથી મોટંુ રે વે નેટવકર્ ધરાવે છે – ભારત  
47. ભારતીય રેલવે  ારા ટે્રનના ખાનગીકરણ માટે કેટલી પેસે જર ટે્રનનુ ં કેટલા ટ પર સચંાલન કરવા માટે પ્રાઇવેટ 

કંપનીઓને તેમની ઓફર રજૂ કરવા જણા યુ ંછે – 151 તથા 109   
48. ભારતીય રેલવેને ૧૫૧ પેસે જર ટે્રનના ખાનગીકરણથી કેટલા િપયાના રોકાણની આશા છે – . 30,000 કરોડ 
49. ચીનની સરકારી યઝૂ ચેનલના દાવા મજુબ રિશયાનુ ં લાિદવો તોક શહરે ક્યા સમયગાળા પહલેા ંચીનનો િહ સો હત ુ ં

– વષ 1860  
50. રિશયાનુ ં લાિદવો તોક શહરે પહલેા ંકયા નામે ઓળખાત ુહત ુ– હશેનવાઈ 

51. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંનેપાળના વડાપ્રધાન કે.પી. શમાર્ ઓલીને કયા કારણે સસંદ ભગં કરવા રા ટ્રપિતની મજૂંરી મળી હતી 
- પાટ  િવભાજન માટનો વટ કુમ માટ 

52. નેપાળના વડાપ્રધાન કે.પી. શમાર્ ઓલી કયા રાજકીય પક્ષના નેતા છે - નેપાળ કો િુન ટ પાટ  

53. નેપાળની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - કાઠંમા ુ  
54. ભારતના વડાપ્રધાને તા તરમા ં3 જુલાઈએ લદાખમા ંઆવેલી કઈ ચોકીની મલુાકાત લીધી હતી - ની  ૂ સૈ ય ચોક  

55. નીમ ૂ સૈ ય ચોકી  ગલવાન  ખીણથી  કેટલા િકલોમીટર દૂર આવેલી છે - 150  
56. નીમ ૂ સૈ ય ચોકી  દિરયાઇ સપાટીની કેટલા ટની ઉંચાઈએ આવેલી છે - 11,000 
57. સૌપ્રથમ વષર્ 1971મા ંકયા ત કાલીન વડાપ્રધાન લદાખની મલુાકાતે ગયા હતા - ઇ દરા ગાધંી 
58. કયા ભારતીય મહાન કિવએ ભારતની સેના માટે ક ુ ંછે કે "શૌયર્, સ માન, મયાર્દા પણૂર્ વહવેાર અને િવ સનીયતા આ 

ચાર ગણુ ભારતીય સેનામા ંજોવા મળે છે"- તિમલ કિવ િત ુવ વુર 
59. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભામા ંકેટલી સિમિતઓની  પનુ:રચના કરાઈ - 18 
60. ગજુરાત િવધાનસભામા ંતા તરમા ંજાહરે િહસાબ સિમિતના અ યક્ષ તરીકે કોની પનુઃ િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - 

ધારાસ ય ું ભાઈ વશં 

61. ગજુરાત િવધાનસભામા ંતા તરમા ંઅંદાજ સિમિતના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - બા ભુાઈ બો ખર યા 
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62. ગજુરાત િવધાનસભામા ં તા તરમા ં જાહરે સાહસો અંગેની સિમિતના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - 
ડૉ.િનમાબહન આચાય 

63. ગજુરાત િવધાનસભામા ંતા તરમા ંિવશેષાિધકાર અંગેની સિમિતના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ- રાકશ શાહ 
64. ગજુરાત િવધાનસભામા ંતા તરમા ંપચંાયતી રાજ અંગેની સિમિતના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ- ગોિવદ પટલ 
65. તા તરમા ંબોિલવડૂના કોિરયોગ્રાફર સરોજ ખાનનુ ં71 વષર્ની વયે ક્યા ંઅવસાન થયુ ં- ુબંઈ 

66. કોિરયોગ્રાફર સરોજ ખાનનુ ંમળૂ નામ જણાવો -  િનમલા નાગપાલ 

67. કોિરયોગ્રાફર સરોજ ખાનનુ ંમળૂ વતન જણાવો -પા ક તાન 

68. કોિરયોગ્રાફર સરોજ ખાનને કયા કયા વષેર્ નેશનલ એવોડર્ અપાયો હતો - 2003, 2006, 2008 
69. સરોજ ખાનની કોિરયોગ્રાફર તરીકેની છે લી િફ મ જણાવો - કલકં(2019) 
70. -કોિરયોગ્રાફર સરોજ ખાન કયા ઉપનામથી ઓળખાતા હતા - મા ટર  

71. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય રેલવેના કયા િડિવઝને ૨૫૧ વેગનની લાબંી ટે્રન/માલગાડી દોડાવી રેકોડર્ બના યો  ‐ 
નાગ રુ ડિવઝન 

72. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય રેલવેના નાગપરુ િડિવઝને કેટલા િકલોમીટર લાબંી ટે્રન/માલગાડી દોડાવી રેકોડર્ બના યો  
‐ 2.8 કલોમીટર 

73. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય રેલવેના નાગપરુ િડિવઝને ૨.૮ િકલોમીટર લાબંી ટે્રન/માલગાડી દોડાવી રેકોડર્ બના યો  તે 
ટે્રનનુ ંનામ શુ ંહત ુ‐ ‘શેષનાગ’  

74. નાગપરુ રે વે િડિવઝને સૌથી લાબંી શેષનાગ ટે્રન દોડાવી રેકોડર્ બના યો તે પહલેા ંઆ રેકોડર્ ક્યા ટે્રનના નામે હતો - 
પુર એનાકો ડા (177 ડ બાની ન)  

75. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંકોના ારા ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 જાહરે કરાયો – UN 
76. UNના ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર િવ મા વષર્ 2019મા ંકેટલો ઈ-વે ટ થયો હતો ‐ 5.36 કરોડ ટન  
77. ક યટુર, મોબાઈલ,  લેપટોપ,  િવિવધ ઈલેક્ટ્રોિનક્સ ઉપકરણો વપરાય ગયા બાદ ખરાબ થઈ જાય એટલે તેને કયા 

નામે ઓળખાય છે - ઈ-વે ટ  
78. UNના ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર િવ મા વષર્ 2019મા ં૫.૩૬ કરોડ ટન ઈ-વે ટ થયો એટલે કે 

ધરતી પરના દરેક રહવેાસીએ સરેરાશ કેટલો ઈ-વે ટ પેદા કય  ‐ 7.3 કલો ામ  
79. UNના ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર ઈ-વે ટના પ્રમાણમા ંછે લા ંપાચં વષર્મા ંકેટલા ટકાનો વધારો 

થયો -  21  
80. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર 2014મા ં કચરાનુ ંપ્રમાણ 4.44 કરોડ ટન હત ુ,ં   2030 સધુીમા ં

વધીને કેટલો થવાનો અંદાજ છે ‐ 7.47 કરોડ ટન  
81. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર સૌથી વધ ુઈ-વે ટ પેદા કરનાર પ્રથમ ત્રણ નબંરના દેશ જણાવો - 

અ ુ મે ચીન, અમે રકા તથા ભારત  
82. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર ચીને 2019મા ંકેટલો ઈ-વે ટ પેદા કય  હતો-1.01 કરોડ ટન  
83. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર અમેિરકાએ 2019મા ંકેટલો ઈ-વે ટ પેદા કય  હતો - 69 લાખ ટન  
84. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર ભારતે 2019મા ંકેટલો ઈ-વે ટ પેદા કય  હતો - 32 લાખ ટન  
85. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 પ્રમાણે ઈ-વે ટ સાથે દર વષેર્ અંદા  કેટલા િકંમતની સોના- લેિટનમ વી 

ધાત ુભગંારમા ંજાય છે ‐ 10 અબજ ડૉલર 
86. ગ્લોબલ ઈ-વે ટ મોિનટર િરપોટર્-2019 અનસુાર િવિવધ ઈલેક્ટ્રોિનક ઉપકરણોમા ં િવિવધ કેટલા પ્રકારની ધાતનુો 

ઉપયોગ થાય છે ‐ 69  
87. દૂધસાગર ડેરી કયા આવેલી છે – મહસાણા 
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88. જૂલાઈ-૨૦૨૦ ભારતીય ચ ૂટંણીપચેં મતદાન માટે કઈ નવી જોગવાઈ કરી - 65 વષથી વ  ુવયના લોકો અને 
કોરોનાના દરદ ઓ પો ટલ બેલેટથી મત આપી શકશે  

89. જૂલાઈ-૨૦૨૦ ભારતીય ચ ૂટંણીપચંે ૬૫ વષર્થી વધ ુવયના લોકો અને કોરોનાના દરદીઓ પો ટલ બેલેટથી મત આપી 
શકશે એવી જોગવાઈ માટે કયા સમા ંફેરફાર કય  ‐  ક ડ ટ ઓફ ઈલે શન સ-1961 

90. ભારતના પહલેા મિહલા કુલપિત કોણ હતા – હંસાબહન મહતા 
91. હસંાબહને મહતેા કઈ યિુન.ના પહલેા ંકુલપિત બ યા ંહતા ં- મહારા  સયા રાવ િુન. (વડોદરા) 
92. દૂધસાગર ડેરી મહસેાણાના જનક તરીકે કોણ ઓળખાય છે - મોતીભાઈ ચૌધર   
93. ભારત સરકારે હસંાબહને મહતેાને કયા વષેર્ પ ભષૂણથી સ માિનત કયાર્ં હતા – વષ 1959  
94. કઈ યિુનવિસર્ટીએ વષર્-૧૯૫૮મા ં હસંાબહને મહતેાને ડી.િલટની પદવી એનાયત કરી હતી – અ હાબાદ િુન. 
95. હસંાબહને મહતેાના િપતા મનભુાઈ મહતેા કયા રા યના દીવાન હતા – વડોદરા 
96. ગજુરાતના પહલેા મખુ્યમતં્રી ડૉ. જીવરાજ મહતેાના પ નીનુ ંનામ જણાવો – હંસાબહન મહતા  
97. દિક્ષણ ચીન સમદુ્ર ઉપર 90% ગેરકાયદેસર િહ સો કયો દેશ ધરાવે છે - ચીન 

98. તા તરમા ંચાલી રહલેા ભારત-ચીન સરહદી િવવાદ વ ચે ભારતની મદદ કરવા કયા દેશ ારા સાઉથ ચાઈના 
સમદુ્રમા ંપરમાણ ુયુ  જહાજો તહનેાત કરવામા ંઆ યા છે - USA 

99. સાઉથ ચાઈના સમદુ્રમા ં મખુ્ય વે કયા કયા દેશો સાથે ચીનના કારણે િવવાદ ચાલે છે - મલેિશયા,  િવયેતનામ, 
નેુઈ, ફલપાઈ સ અને તાઈવાન 

100. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા જાહરે કરાયેલી સોસાયટી રીડેવલપમે ટ નીિત અંતગર્ત કેટલા વષર્ જૂની સોસાયટીનુ ં
નવીનીકરણ કરી શકાય - 25વષૅ 

101. સોસાયટી રીડવેલપમે ટ નીિત અંતગર્ત સોસાયટીના કેટલા સ યોની મજૂંરીથી સોસાયટીનુ ંનવીનીકરણ કરી શકાય - 75% 

102. ગજુરાતમા ંસોસાયટી રી-ડેવલોપ કરવા માટે કયા એક્ટમા ંક્યારે સધુારો કરાયો હતો - જુરાત ઑનરિશપ લેટ- 
1971 અને 21 મે 2019 

103. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ીના હ તે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત િડિજટલ ઈિ ડયાને પ્રો સાહન-સશંોધન માટે કઈ નવી 
ચેલે જ યવુાનો માટે જાહરે કરાઈ - આ મિનભર ભારત એપ ઇનોવેશન ચેલે જ 

104. "આ મિનભર્ર ભારત એપ ઇનોવેશન ચેલે જ" અંતગર્ત પધાર્ઓની િવિવધ-8 કેટેગરીઓ જણાવો – (1) ઓફસ 
ોડ ટિવટ  એ ડ વક ફોમ હોમ (2) સોિશયલ નેટવ કગ (3) ઇ-લિનગ (4) એ ટરટઇનમે ટ (5) હ થ એ ડ વેલનેસ 

(6) બઝનેસ (7) એ ટક એ ડ ફનટક (8) ઝૂ એ ડ ગે સ. 
105. "આ મિનભર્ર ભારત એપ ઇનોવેશન ચેલે જ" અંતગર્ત પધાર્ઓમા ંપ્રથમ િ તીય અને તતૃીય ક્રમ ેઆવનારને કેટલી 

ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવશે – .20 લાખ, 15 લાખ અને 10  લાખ 

106. ભારતના યવુાનોને પ્રો સાિહત કરવા "આ મિનભર્ર ભારત એપ ઇનોવશેન ચેલે જ" કોના ારા શ  કરાઈ છે - નીિત આયોગ 

107. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંઆકાશી વીજળીથી બચવા કઈ એપ િવકસાવવામા ંઆવી - દાિમની  
108. આકાશી વીજળીથી બચવા કોના ારા દાિમની કઈ એપ િવકસાવવામા ંઆવી – ક ીય અથ સાય સ િવભાગ અને નુા 

થિત આઇઆઇટ એમ િવભાગ 

109. આકાશી વીજળીથી બચવા  િવકસાવેલી દાિમની એપ કઈ રીતે કામ કરે છે - તેના મદદથી  તે િવ તારના પીએસ 
લોકશનના આધાર તે િવ તારમા ંિવજળ  થવાની સભંાવના ય ત કરાય છે 

110. આકાશી વીજળીથી બચવા  િવકસાવેલી દાિમની એપ  જીપીએસ લોકેશનના કેટલા િકલોમીટરના િવ તારની ત્રણ 
તબક્કામા ંઆગાહી કરે છે ‐ 20 થી 40   

111. દેશનુ ંએ પ્રથમ કમા ડનુ ંનામ જણાવો કે ના ારા જમીન માગર્, દિરયાઈ માગેર્ તેમજ હવાઈ માગેર્ દુ મન દેશોની 
ગિતિવિધઓ પર નજર રાખવાનુ ંનક્કી કરાયુ ંહત ુ ં‐  દમાન િનકોબાર કમા ડ 
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112. ક્યા વષર્મા ંઆંદમાન િનકોબાર કમા ડની રચના કરાઇ હતી – વષ 2001  
113. અંદામાન િનકોબાર કમા ડને િવકસાવવા કેટલો િપયાનો ખચર્ માટેનો ૧૦ વષીર્ય એક્શન લાન ઘડાયો - 5,650 કરોડ 
114. ક્યા ટાપ ુપર ૧૦,૦૦૦ ટનો રનવૅ બનાવીને એરબેઝ બનાવાશે યા કે દ્ર સરકાર ફાઇટર ટનો બેઝ બનાવવા માગે 

છે ‐ કમોતા ટા  ુ 
115. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંઇિ ડયન ઓઇલ કોપ રેશનના નવા ચેરમેન તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ- ીકાતં માધવ વૈ   
116. યવુાનોના આદશર્ સમાન વામી િવવેકાનદંની પુ યિતિથ જણાવો – 4,  ુલાઈ-1902 
117. વામી િવવેકાનદંનુ ંબાળપણનુ ંનામ શુ ંહત ુ- નર નાથ દ  

118. વામી િવવેકાનદંનુ ંઅવસાન ક્યા થળે થયુ ંહત ુ - બે રુ મઠ, હાવરા (કોલક ા) 
119. USAનો વાતં ય િદવસ જણાવો - 4 ૂલાઈ-1776 
120. તા તરમા ંભારતમા ંસૌથી વધ ુબેડ ધરાવત ુ ંકોિવડ કેર સે ટર ક્યા ંશ  કરાયુ ં- નવી દ હ  
121. તા તરમા ંનવી િદ હીમા ંશ  કરાયલે ભારતના સૌથી મોટા કોિવડ કેર સે ટરને કયુ ંનામ અપાયુ ં - સરદાર પટલ 

કોિવડ કર સે ટર 
122. તા તરમા ંનવી િદ હીમા ંશ  કરાયલે ભારતના સૌથી મોટા કોિવડ કેર સે ટરમા ં કેટલા બેડની યવ થા કરાઈ છે - 

10,000 
123. તા તરમા ંનવી િદ હીમા ંશ  કરાયેલ ભારતના  સૌથી મોટા કોિવડ કેર સે ટર કોના ારા તૈયાર કરાયુ ંછે - ITBP 
124. ITBPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ડો િતબેટ બોડર પોલીસ 

125. ચીન ારા દિક્ષણ ચીન સમદુ્રમા ંકઈ કા પિનક સરહદ  બનાવવામા ંઆવી છે - નાઈન ડશ લાઈન 
126. દિક્ષણી ચીની સમદુ્રમા ંઆવેલા મખુ્ય દેશોના નામ જણાવો-ઈ ડોનેિશયા, િસગા રુ, થાઇલડ, ફ લપાઈ સ, િવયેતનામ, 

મલેિશયા 
127. ચીન ારા નતનુા ટાપ ુઉપર પોતાનો દાવો કરવામા ંઆ યો છે તે મળૂ કયા દેશનો છે - ઈ ડોનેિશયા 
128. દિક્ષણ પવૂર્ એિશયામા ંસૌથી મોટો દેશ જણાવો -  ઈ ડોનેિશયા 
129. િવ તારવાદી ચીનની નજર દિક્ષણી સમદુ્રમા ંઆવેલા કેટલા ટાપ ુપર છે - 250 
130. તા તરમા ં ચીન ારા ભતૂાનના કયા અભયાર ય ઉપર ગેરકાયદેસર પોતાનો દાવો રજૂ  કય  છે - સાકતગ 

અભયાર ય 
131. ભારતમા ંપયાર્વરણના જતન માટે અ યાર સધુીમા ં કેટલા િકલોમીટર લાબંા લાિ ટક વે ટના રોડ તૈયાર કરવામા ં

આ યા છે - 1 લાખ કલોમીટર 
132. ભારતમા ંપયાર્વરણના જતન માટે અ યાર સધુીમા ંકેટલા રા યોમા ં લાિ ટક વે ટના રોડ તૈયાર કરવામા ંઆ યા છે - 

11 રા યો 
133. ભારતમા ંએક  િકલોમીટરના લાિ ટક રોડમા ં કેટલી વે ટ લાિ ટક બેગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે - દા  10 

લાખ 
134. ભારતમા ંવે ટ લાિ ટક રોડનુ ંકેટલા વષેર્ સમારકામ કરાવુ ંપડે છે – 10 વષૅ 
135. ભારતમા ંવે ટ લાિ ટક રોડ સામા ય ર તાની તલુનામા ંકેટલા ટકા સ તા પડે છે - 08% 
136. ભારતમા ંવે ટ લાિ ટક રોડ  કેટલા િડગ્રી સેિ સયસ તાપમાન સધુી  પીગળતા નથી - 66 
137. ભારતમા ંચાલ ુવષેર્ 2020મા ંપ્રથમવાર કયા રા યમા ં નેશનલ હાઈવે ઉપર લાિ ટક વે ટના ઉપયોગનો પ્રારંભ 

કરવામા ંઆ યો છે - આસામ 
138. દિક્ષણી ચીની સાગરમા ંમખુ્ય ટાપઓુ કયા છે - ેટલી, પારાસેલ અને કારબોરાધ શોએલ 

139. લાિ ટક વે ટના ઉપયોગથી પ્રથમ રોડ બનાવવાનો િવચારનો અમલ વષર્-૨૦૦૪મા ંસૌપ્રથમ કયા શહરેમા ંકરાયો 
હતો -  ચે ાઈ 
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140. ભારત ગરુુ પિૂણર્મા ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - અષાઢ દુ નૂમ 
141. ગરુુ પિૂણર્મા અ ય કયા નામે ઓળખાય છે - યાસ ૂણમા 
142. તા તરમા ં સરહદી િવવાદમા ંભારત અને ચીન સીમા વ ચે કયા િવ તારમા ંબફર ઝોન નક્કી કરાયો - ગાલવાન 
143. ભારત અને ચીન વ ચે સરહદી સીમા ઉપર સઘંષર્ની શ આત કયા સરોવરથી થઈ હતી - પગ ગ સરોવર 
144. તા તરમા ંતા.06 જુલાઇની િ થિતએ ચીન ારા  પવૂર્  લદાખમા ંગલવાન િરવર વલેીમા ં  કેટલા િક.મી સેના પરત 

ખેંચવાનો િનણર્ય કય  છે- 1 થી 1.5 કલોમીટર 
145. તા તરમા ંભારતમા ં118 વષર્ બાદ કઈ એક દુલર્ભ પ્રજાિતનુ ં લ મળી આ યુ ંછે - ઓકડ  
146. તા તરમા ંભારતમા ં118 વષર્ બાદ ઓિકર્ડ દુલર્ભ પ્રજાિતનુ ં લ ક્યાથંી મળી આ યુ ંછે - ુ ધવા ટાઈગર રઝવ 
147. તા તરમા ંભારતમા ં 118 વષર્ બાદ ઓિકર્ડ દુલર્ભ પ્રજાિતનુ ં લ મળી આ યુ ં છે તેની મળૂ પ્રજાિત કઈ - લુો ફયા 

ઓ સુા 
148. દુલર્ભ પ્રજાિત ઓિકર્ડ લનુ ંઅ ય નામ જણાવો - ાઉ ડ ઓકડ 
149. તા તરમા ંભારતમા ં118 વષર્ બાદ મળી આવેલી ઓિકર્ડ દુલર્ભ પ્રજાિતનુ ં લ છે લે 1902મા ંક્યા ંજોવા મ યુ ંહત ુ ં-

પીલીભીત 
150. તા તરમા ંકયા દેશમા ંિવદેશી નાગિરક ખરાડાને મજૂંરી અપાઈ ની સૌથી વધ ુઅસર ભારતીયોને થશે - ુવૈત 
151. તા તરમા ં કુવૈતમા ંરજૂ કરાયેલા િવદેશી નાગિરક ખરડામા ં િવદેશી નાગિરકોની વ તી કેટલા ટકા કરવાનો  પ્ર તાવ 

રજૂ કરાયો છે - 30% 
152. તા તરમા ં કુવૈતમા ંરજૂ કરાયેલા િવદેશી નાગિરક ખરડામા ંઅંદા  કેટલા લાખ ભારતીયો ઉપર દેશિનકાલનુ ંજોખમ 

રહલે ુ ંછે - 8 લાખ 
153. કુવૈતની કુલ 43 લાખની વ તીમા ંકેટલા લાખ ભારતીયો છે - 14.50 લાખ 
154. વતર્માનમા ંકુવૈતમા ંતેની કુલ વ તીના કેટલા ટકા િવદેશી નાગિરકો છે - 70% 
155. ભારતમા ંદેશભરના હાઈ-વેની  ગણુવ ા સધુારવાના હતેથુી કોના ારા રેિ કંગ અપાશે - NHAI 
156. ભારતમા ંNHAI ારા ગણુવ ા માટે કયા માપદંડને આધારે દેશના હાઇ-વેને રેિ કંગ અપાશે - યો યતા-45%, રુ ા-

35% અને ઉપયોગકતૉ-20% 
157. NHAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ હાઈ-વે ઓથો રટ  ઓફ ઇ ડયા 
158. કોરોના મહામારીના કારણે અસર પામેલા ભારતના MSME એકમોને પનુઃ ચાલ ુકરવા વ ડર્ બેંક ારા કેટલા ડોલર 

ફાળવવા માટે સમજૂતી કરવામા ંઆવી છે - 75  કરોડ ડોલર 
159. કોરોના મહામારીના કારણે  અસર પામેલા ભારતના MSME એકમોને પનુઃ ચાલ ુકરવા વ ડર્ બેંક ારા 75 કરોડ ડોલર 

ફાળવવા માટે સમજૂતી કરવામા ંઆવી છે  તેનાથી ભારતમા ંઅંદા  કેટલા એકમોને લાભ મળશે - 15 લાખ 
160. વ ડર્ બે કે ક્યા પ્રોગ્રામ હઠેળ ભારતના MSME એકમોને બળ આપવા ૭૫ કરોડ ડોલર ફાળવશે – MSME   ઈમરજ સી 

ર પો સ 
161. િવ મા ંસૌપ્રથમ વાર કયા દેશમા ંસયૂર્ ઊજાર્થી ટે્રન દોડાવવાનો પાયલોટ પ્રો ક્ટ શ  કરાશે - ભારત 
162. ભારતમા ંસયૂર્ ઊજાર્થી ટે્રન દોડાવવા માટે પ્રાયોિગક ધોરણે કયા શહરે-રા યમા ંસોલર પાવર લા ટની થાપના 

કરવામા ંઆવી છે - બીના-મ ય દશ 
163. બીના સોલર પાવર લા ટ કેટલા મેગા વૉટ વીજળી ઉ પ   કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે - 1.7 મેગા વૉટ 
164. ધમર્ ચક્ર િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 4 ુલાઈ 
165. તા.૪થી જુલાઈ-૨૦૨૦ના રોજ ભારત સરકારના સાં કૃિતક મતં્રાલયના નેજા હઠેળ કોના ારા ધમર્ચક્ર િદવસની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી- ઈ ટરનેશનલ ુ ટ ફડરશન  
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166. પ્રિત વષર્ ૪ જુલાઈએ ધમર્ ચક્ર િદવસ શા માટે ઉજવવામા ંઆવે છે - ભગવાન ગૌતમ ુ ે બનારસ જ લાના 
સારનાથમા ંપાચં ુ ત િશ યોને આપેલા થમ વચનની યાદમા ં 

167. ભગવાન ગૌતમ બુ ે બનારસ િજ લાના રીસીપ મા ંપાચં ચુ ત િશ યોને પ્રથમ પ્રવચન આપેલ ુહત ુએ રીસીપત 
આ  ક્યા નામે ઓળખાય છે – સારનાથ 

168. તા તરમા ં6 જુલાઈના રોજ િતબેટના કયા આ યાિ મક ધમર્ ગરુુનો 85મો જ મિદવસ ઉજવવામા ંઆ યો હતો – ધમ 
ુ ુ દલાઈ લામા 

169. દલાઈ લામા તીબેટના કેટલામા ધમર્ગુ  છે – 14મા ં
170. ભારતની એકતા અને અખિંડતતા માટે પોતાના પ્રાણોનુ ંબિલદાન આપનાર  જનસઘંના થાપકનુ ંનામ જણાવો - 

ડૉ. યામા સાદ ખુર  
171. જનસઘં એટલે હાલના BJPના થાપક ડૉ. યામા પ્રસાદ મખુરજીનો જ મિદવસ જણાવો - 06 ુલાઈ 
172. નારી જાગરણના ંઅગ્રણી-રા ટ્રીય વયસેંિવકા સિમતીના ંસં થાપકનુ ંનામ જણાવો - લ મીબાઈ કલકર 
173. તા તરમા ંસી.બી.એસ.ઈ. ારા ચાલ ુશૈક્ષિણક વષર્ 2020-21મા ંધોરણ 9થી 12ના અ યાસક્રમમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો 

કરાયો - 30% 
174. CISCE ારા ચાલ ુશૈક્ષિણક વષર્ 2020-21મા ંધોરણ 10 અને 12ના અ યાસક્રમમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો કરાયો - 25% 
175. CBSEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ બોડ ઓફ સેક ડર  એ કુશન 
176. CISCEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - કાઉ સલ ફોર ધ  ઇ ડયન લૂ સટ ફ કટ એ ઝાિમનેશન 
177. ભારતના વતર્માન કે દ્રીય માનવ સસંાધન િવકાસ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- રમેશ પોખર યાલ(િનશકં) 
178. તા તરમા ંકયા દેશ ારા ફોલ સેમે ટરમા ંઓનલાઇન ક્લાસીસમા ંઅ યાસ કરતા લાખો િવ ાથીર્ઓને નવી નીિત 

મજુબ દેશ છોડવા આદેશ કરાયો છે -  અમે રકા 
179. અમેિરકામા ંઅ યાસ કરી રહલેા કઈ કેટેગરીના િવઝા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓને પરત પોતાના મળૂ દેશમા ંજવુ ંપડશે - 

F-1 અને M-1 
180. અમેિરકામા ંઅ યાસ કરતા િવ ાથીર્ઓ માટેની તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ નવી નીિત મજુબ અંદા  કેટલા  ભારતીયોને 

તેની અસર થશે - 2 લાખ 
181. ગજુરાત સરકાર ારા દેશી ગાય આધાિરત પ્રાકૃિતક ખેતીને પ્રો સાહન માટે ગાય દીઠ માિસક કેટલી  સહાય આપવામા ં

આવે છે- . 900/- 
182. ગજુરાતમા ંદેશી ગાય આધાિરત પ્રાકૃિતક ખેતી માટે  સધુારો કરીને તા તરમા ંકેટલા ગુઠંાની મયાર્દા કરાઈ - 40 ુઠંા  
183. 40 ગુઠંા  એટલે કેટલા એકર - 1 એકર 
184. તા તરમા ંઓનલાઇન હરાજીમા ં"ભૈરવા" પેઇિ ટંગ કેટલી િકંમતમા ંવેચાયુ ં– . 5.1 કરોડ 
185. ભૈરવા" પેઇિ ટંગના સ કનુ ંનામ જણાવો - સદ ુ ુ જ ગી વા દુવ 
186. ભૈરવા" પેઇિ ટંગ ારા હરાજીમા ંમળેલી રકમમાથંી કોને મદદ કરવામા ંઆવશે - કોરોના વો રયસ 
187. સદગરુુ જગ્ગી વાસદેુવ ારા કયા ફાઉ ડેશનની થાપના કરવામા ંઆવી છે - ઈશા ફાઉ ડશન 

188. કયા રોગચાળા અંગે સયંકુ્ત રા ટ્રસઘંના એ વાયનર્મે ટ પ્રોગ્રામ (UNEP) અહવેાલ-૨૦૨૦  તૈયાર કરાયો ‐ ભિવ યના 
નો ટક   

189. િવિવધ પ્રાણીઓમાથંી મનુ યમા ંઆવી ચડે એવા રોગચાળાનેશુ ંકહવેાય છે - નો ટક   
190. સયંકુ્ત રા ટ્રસઘંના કયા િરપોટર્મા ંકહવેાયુ ંછે કે છે લા કેટલાક વષ મા ંપ્રાણીમાથંી મનુ યમા ંઆવતા રોગ વ યા છે - 

“િ વે ટગ ધ ને ટ પે ડિમક : નો ટક ડિસઝ એ ડ હાઉ ુ ેક ધ ચેઈન ઓફ ા સિમશન’’  
191. વતર્માનમા ંEUના કાઉિ સલનુ ંનેત ૃ વ કોણ કરી ર ુ ંછે ‐ જમની 
192. EU‐યરુોપના કેટલા દેશોનુ ંસગંઠન છે - 27  
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193. ગજુરાતમા ંસરકારી અને િબનસરકારી અનદુાિનત ઉ ચ અને ટેિક્નકલ િશક્ષણની કોલેજોમા ંએકસરખા મા યમથી 
ઓનલાઈન શૈક્ષિણક કાયર્ થઇ શકે અને એકસતૂ્રતા જળવાય તે માટેની યવ થા ઉભી કરવા ક્યા પ્રો ક્ટ કાયર્રત છે – 
UDAYAM 

194. ગજુરાતમા ંUDAYAM પ્રો ક્ટ કયા િવભાગ ારા ચલાવવામા ંઆવે છે – િશ ણ  
195. પ્રો ક્ટ UDAYAMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - Unlimited Digital Advanced Year Long Academic Method  

196. ગજુરાતમા ંUDAYAM પ્રો ક્ટનો પ્રારંભ કયારથી કરાયો ‐  તા. 22 ૂન, 2020 
197. UDAYAM પ્રો ક્ટનો હતે ુ જણાવો - િશ ણ િવભાગ હ તકની કચેર ઓ સં થાઓ,  સોસાયટ ઓ ખાતે કાય કરતા 

અિધકાર ઓ અને સરકાર  િુનવિસટ ઓ, સરકાર  અને અ દુાિનત કોલેજો,  ામિવ ાિપઠો ખાતે કાય કરતા આચાય, 
અ યાપકો તથા અ ય ટાફ ગેની િવગતો સહલાઇથી મળ  રહ તે હ  ુ

198. COGENTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - Common Gateway of Education and Technology 

199. KCGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નોલેજ કો સો ટયમ ઓફ જુરાત  
200. િશક્ષણ િવભાગ ારા UDAYAM પ્રો ક્ટ અંતગર્ત ક્યા મા યમથી અ યાપકોને માઈક્રોસો ટ લેટફોમર્ પર તાલીમ 

આપવામા ંઆવી રહી છે ‐ નોલેજ કો સો ટયમ ઓફ જુરાત 

201. એ.કે. ફો સર્ન ુ ંપુ  નામ જણાવો - એલે ઝા ડર ક લોક ફો સ 

202. એલેક્ઝા ડર િક લોક ફો સર્નો જ મ િદન જણાવો - 7 ુલાઈ-1821 
203. એલેક્ઝા ડર િક લોક ફો સર્ કયાનંા વતની હતા – કોટલે ડ 
204. એલેક્ઝા ડર િક લોક ફો સર્ સનદી અિધકારી તરીકે ભારત કયારે આ યા હતા - 15 નવે બર 1843 
205. એલેક્ઝા ડર િક લોક ફો સર્એ ‘રાસમાળા’ નામનુ ંપુ તક કયા વષેર્ પ્રિસ  કયુર્ં – વષ 1856 
206. ગજુરાતના ઇિતહાસનુ ંપહલેુ ંપુ તક કહી શકાય એવુ ં ‘રાસમાળા’ પુ તક શાના પરથી તૈયાર કરાયુ ંહત ુ - ભાટચારણો 

પાસેથી કથા વાતાઓ સાભંળ  

207. એલેક્ઝા ડર િક લોક ફો સર્ કોની પાસેથી માત્ર છ મિહનામા ંગજુરાતી શીખ્યા હતા – કિવ ર દલપતરામ 

208. કોરોના વાયરસ હવાથી ફેલાતા હોવાના પરુાવા તા તરમા ંમળી ર ા છે એવુ ંકોણે ારા જાહરે કરાયુ ં- WHO 

209. કોરોના વાયરસ હવાથી ફેલાય છે તેવુ ંસશંોધન તા તરમા ંકેટલા દેશોના 239 વૈજ્ઞાિનકો ારા કરવામા ંઆ યુ ંછે- 32 
210. WHOનુ ં મખુ્ય મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - જિનવા 
211. તા તરમા ં" લેક  લાઈ સ  મેટર" અિભયાનનો  િવ  યાપી પ્રારંભ કયા દેશમાથંી થયો છે - અમે રકા 
212. તા તરમા ંશ  થયેલ " લેક લાઈ સ મેટર"  અિભયાનમા ંકઈ નીિત સામે િવરોધ દશૉવવામા ંઆવી ર ો છે - અ ેત 

સામેની રંગભેદ નીિત 

213. ભારત સરકારના ગહૃ મતં્રાલય ારા તા તરમા ં કયા ત્રણ ટ્ર ટ સામે મની લો ડિરંગ આરોપસર તપાસ માટે  
સિમિતની રચના કરાઈ- 1. રા વ ગાધંી ફાઉ ડશન 2.રા વ ગાધંી  ચેર ટબલ ટ 3. ઇ દરા ગાધંી મેમો રયલ ટ 

214. ભારત સરકારના ગહૃ મતં્રાલય ારા તા તરમા ંત્રણ ટ્ર ટ સામે મની લો ડિરંગ આરોપસર તપાસ માટે કઈ સિમિતની 
રચના કરાઈ છે - તર મં ાલય સિમિત 

215. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે સોલર પાવર પોિલસીની મદુત ક્યા ંસધુી વધારી છે - 31 ડસે બર 2020 
216. ગજુરાત "સોલર પાવર પોિલસી" કયા વષેર્ બનાવવામા ંઆવી હતી - વષૅ 2015 
217. ગજુરાતના વતર્માન ઊજાર્ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - સૌરભભાઈ પટલ 

218. રાજીવ ગાધંી ફાઉ ડેશનનુ ં થાપના વષર્ જણાવો - 21 ૂન 1991 
219.  રાજીવ ગાધંી ચેરીટેબલ ટ્ર ટનુ ં થાપના વષૅ જણાવો - 2002 
220.  ઇિ દરા ગાધંી મેમોિરયલ ટ્ર ટનુ ં થાપના વષૅ જણાવો - 1985 
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221. દર વષેર્ િવ ભરના સમાજ સેવક અથવા સગંઠનોને  "ઇિ દરા ગાધંી શાિંત પરુ કાર" કોના ારા આપવામા ંઆવે છે - 
ઇ દરા ગાધંી મેમો રયલ ટ 

222. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંબોિલવડૂના ક્યા હા ય અિભનેતાનુ ં૮૧ વષેર્ મુબંઈમા ંિનધન થય ુહત ુ- જગદ પ 

223. બોલીવડૂની જાણીતી િફ મ શોલેમા ંપ્રખ્યાત સરૂમા ભોપાલીનો રોલ કોણે ભજ યો હતો - હા ય અભનેતા જગદ પ 

224. બોિલવડૂના હા ય અિભનેતા જગદીપે તેમની કારિકદ નો પ્રારંભ કયા વષર્થી કય  હતો - વષ 1951 
225. બોિલવડૂના હા ય અિભનેતા જગદીપનુ ંમળૂ નામ જણાવો - સૈયદ ઈિશયાક અહમદ  ફર   

226. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં સે ટ્રલ મરીન  િફશરીઝ રીસચર્ ઇ ટીટયટુના અહવેાલ અનસુાર માછલીના વાિષર્ક ઉ પાદનમા ંપ્રથમ 
ક્રમનુ ંરા ય જણાવો - તિમલના ુ  

227. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં સે ટ્રલ મરીન  િફશરીઝ રીસચર્ ઇ ટીટયટુના અહવેાલ અનસુાર માછલીના વાિષર્ક ઉ પાદનમા ંબીજા 

ક્રમનુ ંરા ય જણાવો – જુરાત 

228. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંઉ રપ્રદેશમા ંકઈ દુલર્ભ પ્રજાિતનો સાપ જોવા મ યો હતો - રડકોરલ  ુકર   

229. તા તરમા ંઉ રપ્રદેશમા ંદુલર્ભ પ્રજાિતનો રેડકોરલ કુકરી સાપ જોવા મ યો હતો આ પહલેા આ સાપ ક્યારે જોવા મ યો 
હતો – વષ 1936 ( ૂધવાના બગંલામા ંજોવા મ યો હતો)  

230. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં િવમોચીત થયેલ ‘ઓવરડ્રા ટ સેિવંગ ધ ઇિ ડયન સેવર’ પુ તકના લેખકનુ ંનામ જણાવો  ‐ RBIના  વૂ 

ગવનર ઉ ત પટલ  

231. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંકયા દેશે કોલસાનો ઉપયોગ બધં કરવાની જાહરેાત કરી હતી - જમની  
232. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંજમર્ની એ કયા હતેસુર કોલસાનો ઉપયોગ બધં કરવાની જાહરેાત કરી હતી - લોબલ વોિમગ અને 

ૂષણ ઘટાડવા  
233. બાહબુલી આિદવાસી નેતા જોિરયા પરમે રનો જ મ િદવસ જણાવો – 8  ુલાઈ, 1838 
234. આિદવાસી નેતા જોિરયા પરમે રનુ ંપરુુ નામ જણાવો - જો રયા કા લયા નાયક 
235. આિદવાસી નેતા જોિરયા પરમે રનો જ મ ક્યા થયો હતો - વડક ગામ, તા. ં ઘુોડા,  જ. પચંમહાલ  

236. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા "ઇિ ડયા ગ્લોબલ વીક-2020"નુ ંઈ-ઉ ાટન ક્યારે કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં - 09 ૂલાઈ 
2020 

237. "ઇિ ડયા ગ્લોબલ વીક-2020"ની થીમ જણાવો - "બી ધ રવાઇવલ ઇ ડયા અ બેટર  ુવ ડ" 
238. "ઇિ ડયા ગ્લોબલ વીક-2020"મા ંકુલ કેટલા દેશોએ ભાગ લીધો - 30 
239. "ઇિ ડયા ગ્લોબલ વીક-2020"નો આયોજક દેશ જણાવો - લે ડ 
240. કે દ્ર સરકારના ારા પ્રવાસન ઉ ોગને વેગ આપવા દીવાદાડંી િવકાસ પ્રો ક્ટ  હઠેળ ભારતની કુલ કેટલી  

દીવાદાડંીનો િવકાસ કરાશે - 194 
241. દીવાદાડંી િવકાસ પ્રો ક્ટ હઠેળ ગજુરાતમા ંકઈ કઈ  દીવાદાડંીનો િવકાસ કરાશે - ારકા, ગોપનાથ અને વેરાવળ 

242. દીવાદાડંી િવકાસ પ્રો ક્ટ હઠેળ અંદા  કેટલા વષર્ જૂની દીવાદાડંીને નવી ઓળખ આપવાનો પ્રયાસ કરાશે - 100 
243. દીવાદાડંી િવકાસ પ્રો ક્ટ કયા મતં્રાલય ારા શ  કરવામા ંઆ યો છે - િશિપગ મં ાલય 

244. ભારત સરકારના વતર્માન િશિપંગ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - મન ખુભાઈ માડંવીયા 
245. MSME એકમોની નવી યાખ્યા કયારથી અમલી બની છે - તા. 1 ુલાઈ 2020 
246. તા. ૧ જુલાઈ ૨૦૨૦થી MSME એકમોની અમલી બનેલી નવી યાખ્યાન ેપિરણામે દેશના કેટલા ટકા વેપાર ગહૃો 

MSMEની ેણીમા ંસામેલ થયા - 99 
247. કોઈ ઉપક્રમનુ ંઈ વે ટમે ટ િપયા ૧ કરોડ સધુીનુ ંહોય અને તેનુ ંટનર્ઓવર િપયા પાચં કરોડથી વધ ુન હોય તો તે 

કઈ ઉપક્રમની યાખ્યામા ંઆવે છે - માઈ ો 
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248. કોઈ ઉપક્રમનુ ંઈ વે ટમે ટ િપયા ૧૦ કરોડ સધુીનુ ંહોઈ અને તેન ુટનર્ઓવર ૫૦ કરોડથી વધ ુન હોય તો તે કઈ 
ઉપક્રમની યાખ્યામા ંઆવે છે - માઈ ો મોલ ઉપ મ  

249. કોઈ ઉપક્રમનુ ંઈ વે ટમે ટ િપયા ૫૦ કરોડ સધુીનુ ંહોઈ અને તેનુ ંટનર્ઓવર િપયા ૨૫૦ કરોડથી વધ ુન  હોય તો 
તે કઈ ઉપક્રમની યાખ્યામા ંઆવ ેછે - મી ડયમ  

250. MSMEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - માઇ ો મોલ એ ડ િમ ડયમ એ ટર ાઇઝ 

251. ધ ઇિ ડયા પોરા િબઝનેસ લીડસર્ િલ ટ -૨૦૨૦ અનસુાર દુિનયાભરના ટોચના ૧૧ દેશમા ંફેલાયેલા ભારતીય મળૂના 
૫૮ એિક્ઝકયિુટવ-કોપ રેટર અિધકારીઓ મળીને કેટલા લોકોને રોજગારી આપે છે - 36 લાખ 

252. અમેિરકા િ થત પરદેશી ભારતીઓના મોટા સગંઠનનુ ંનામ જણાવો - ધ ઈ ડયા પોરા બઝનેસ લડસ  
253. દુિનયાભરમા ં ફેલાયેલા ભારતીય મળૂના ટોચના ૫૮ એિક્ઝકયિુટવ -કોપ રેટર ઑિફસરો પાસે કુલ કેટલી રેવ ય ુતથા 

કેટલી માકકેપ  છે – અ ુ મે 1 લાખ કરોડ ડૉલર તથા 4 લાખ કરોડ ડૉલર 
254. િવ  પ્રિસ  આ ફાબેટ-ગગૂલ કંપનીના વતર્માન CEOનુ ંનામ જણાવો - ુદંર પીચાઇ 
255. િવ ની જાણીતી માઇક્રોસો ટ કંપનીના વતર્માન CEOનુ ંનામ જણાવો - સ યા નાદલા   
256. િવ ની જાણીતી આઈબીએમ કંપનીના વતર્માન CEOનુ ંનામ જણાવો - અરિવદ ના  
257. આસેર્લરિમ લ કંપનીના વતર્માન CEO-ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો - લ મી િમ લ  
258. ફેડએક્સ કંપનીના વતર્માન પે્રિસડે ટ-CEOનુ ંનામ જણાવો - રાજ ુ મ યમ  
259. આ બટર્સ સ કંપનીના વતર્માન પે્રિસડે ટ-CEOનુ ંનામ જણાવો - િવવેક શકંરન  
260. નોવાિટર્સ કંપનીના વતર્માન CEOનુ ંનામ જણાવો - વસતં નરિસહમન  
261. િડલોઈટ ગ્લોબલ કંપનીના વતર્માન CEOનુ ંનામ જણાવો - િુનત રંજન  
262. ટીડી બે ક કંપનીના વતર્માન પુ પે્રિસડે ટ-CEOનુ ંનામ જણાવો - ભરત મસરાની  
263. બે ટ બાય કંપનીના વતર્માન પે્રિસડે ટ-CEOનુ ંનામ જણાવો - માઈક મોહન  
264. કાળા નાણાનેં કાયદેસરના બનાવવાની પ્રિક્રયાને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - મની લો ડ રગ  
265. કઈ પ્રિક્રયા ારા ગેર કાયદેસર આવકને કાયદેસર બનાવી દેખાડવામા ંઆવે છે - મની લો ડ રગ 

266. તા તરમા ં10 જૂલાઈએ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર એનજીર્ પ્રો ક્ટનુ ંઉ ાટન િવડીયો કો ફર સના મા યમથી કોના 
ારા કરાયુ ં- વડા ધાન નર  મોદ  

267. તા તરમા ં 10 જૂલાઈએ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર એનજીર્ પ્રો ક્ટનુ ં ઉ ાટન ક્યા ં કરવામા ંઆ યુ ં - ર વા, 
મ ય દશ 

268. તા તરમા ં 10 જૂલાઈએ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર એનજીર્ પ્રો ક્ટનુ ં  ઉ ાટન કરાયુ ં  તેની  ઉ પાદન ક્ષમતા  
કેટલા મેગાવોટ છે - 750 MW 

269. તા તરમા ંરીવા ખાતે  શ  કરાયેલ એિશયાના સૌથી મોટા સોલર એનજીર્ પ્રો ક્ટનો કુલ િવ તાર જણાવો -1500 
હકટર 

270. સૌર ઊજાર્ ઉ પાદનમા ંભારત િવ ના કેટલા ટોચના દેશોમા ંછે - 05 
271. મ યપ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  િશવરાજિસહ ચૌહાણ 
272. તા તરમા ંઅમેિરકાની બોઈંગ કંપનીએ ભારતીય વાયદુળને કયા બે પ્રકારના હિેલકો ટર આપવાની પ્રિક્રયા પણૂર્ કરી 

- અપાચે અને ચ કૂ 
273. અમેિરકાની બોઈંગ કંપની ારા ભારતીય વાયદુળને અ યાર સધુીમા ં કુલ કેટલા અપાચે અને િચનકૂ  હિેલકો ટર 

આપવામા ંઆ યા છે - અપાચે-22 અને ચ કૂ-15 
274. અપાચે હિેલકો ટરનુ ં મળૂ નામ જણાવો - AH64-E 
275. અપાચે હિેલકો ટરની િવશેષતા જણાવો - ફાઇટર હ લકો ટર 
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276. ફાઇટર હિેલકો ટર અપાચે પ્રિત કલાકે કેટલી ઝડપે ઉડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે - 350 કલોમીટર 
277. ભારતીય વાયદુળમા ંસમદુ્ર ઉપર ઉડાન ભરવાની ક્ષમતા કઈ હિેલકો ટર ધરાવે છે - અપાચે 
278. િચનકૂ હિેલકો ટરની િવશેષતા જણાવો - માલવાહક અને પાણીમા ંપણ તર  શક 
279. તા તરના અહવેાલ પ્રમાણે એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ "િવ ની ટોપ-100 મો ટ વે યએુબલ બ્રા ડ"મા ં પ્રથમ ક્રમે કઈ 

કંપની છે – એમેઝોન  
280. તા તરના અહવેાલ પ્રમાણે એિપ્રલ 2020ની િ થિતએ "િવ ની ટોપ-100 મો ટ વે યએુબલ બ્રા ડ"મા ં  પ્રથમ 10 

કંપનીઓ અને દેશનુ ંનામ જણાવો – 1. એમેઝોન(અમે રકા) 2. એપલ(અમે રકા) 3. માઈ ોસો ટ(અમે રકા) 4. ગુલ 
5. િવઝા(અમે રકા) 6. અલીબાબા(ચીન) 7. ટ સ ટ(ચીન) 8. ફસ કૂ (અમે રકા) 9. મેકડોના ડ(અમે રકા) 10. મા ટર 
કાડ (અમે રકા) 

281. તા તરમા ંભારત કયા વ ય પ્રાણીની વ તી ગણતરીને "િગિનસ બકુ ઓફ વ ડર્ રેકોડર્"મા ં થાન અપાયુ ં- વાઘ 
282. ભારતમા ં કયા વષર્ની વાઘની વસતી ગણતરીના ચોથા તબક્કાને "િવ ના સૌથી મોટા કૅમેરા ટે્રપ વ યજીવ 

સવેર્ક્ષણ"ને િગિનસ બકુ ઓફ વ ડર્ રેકોડર્મા ં થાન અપાયુ ંછે - વષ 2018 
283. ભારત વાઘની વ તી બમણી કરવાના લ યાકંને કેટલા વષર્ પહલેા ંજ પણૂર્ કરી દીધો હતો - 4 વષ 

284. ભારતમા ંહાલમા ંવાઘની સખં્યા કેટલી છે - 2967 
285. િવ ના કુલ વ તીના કેટલા ટકા વાઘ ભારત પાસે છે - 75% 
286. વષર્ 2010મા ંિવ ના કયા શહરેમા ંભારતે વષર્ 2022 સધુીમા ંવાઘની સખં્યા બમણી કરવાનો સકં પ લીધો હતો - સે ટ 

િપ સબગ 

287. ભારતમા ંવષર્ 2018 વાઘની વ તી ગણતરી મજુબ કયા રા યમા ંસૌથી વધ ુવાઘ છે  અને અંદા  કેટલા - મ ય 
દશ, 526 

288. ભારતના મખુ્ય વે કયા કયા રા યોમા ંવાઘની વસતી જોવા મળે છે - મ ય દશ,  કણાટક,  ઉ રાખડં, મહારા , 

તિમલના ુ, આસામ, કરળ અને  ઉ ર દશ 

289. ભારત સરકારના  કે દ્રીય પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - કાશ વડકર 
290. "સાસંદ આદશર્ ગ્રામ યોજના" અંતગર્ત ભારતના ગહૃ મતં્રી ારા કયા લોકસભા મતિવ તારમા ંપાચં ગામ દ ક 

લેવામા ંઆ યા - ગાધંીનગર 
291. સાસંદ આદશર્ ગ્રામ યોજના અંતગર્ત તા તરમા ંભારતના ગહૃ  મતં્રી દ્રારા પોતાના મતિવ તારમા ંકયા પાચં ગામ 

દ ક લેવામા ંઆ યા-  માણકોલ, મોડાસર, બલે ર રુા, રામનગર અને પાલ 

292. સાણદં તાલકુામા ંઆવેલુ ંમાણકોલ ગામની િવશેષતા જણાવો-અવકાશ િવ ાની ડૉ.િવ મ સારાભાઈ ુ ંવતન 

293. તા તરમા ંિસંગાપોરમા ંકયા પક્ષની સરકાર પનુ: સતા પર આવી છે - પીપ સ  એ શન  પાટ (PAP) 
294. િસંગાપોરના નવા વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - લી સીએન ુગં 

295. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંIRDA  ારા ભારતની કેટલી વીમા કંપનીઓને કોરોના કવચ પોલીસી લો ચ કરવાની મજૂંરી આપી – 
29 

296. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ં IRDA  ારા ભારતની 29 વીમા કંપનીઓને કેટલા વષર્ની ઉંમરની યિક્તઓ માટેની કોરોના કવચ 
પોલીસી લો ચ કરવાની મજૂંરી આપી – 18 થી 65 વષ 

297. IRDAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ યોર સ ર લેુટર  એ ડ ડવલપમે ટ ઓથો રટ  

298. િવ  વ તી િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Putting  the brakes on COVID‐19: how  to safeguard  the health and 

rights of women and girls now 

299. િવ  વ તી િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 11 ૂલાઈ 

300. વતર્માનમા ંિવ ની વ તી કેટલી છે - દા  776 કરોડ 70 લાખ 
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301. વતર્માનમા ંભારતની વ તી કેટલી છે – દા  138 કરોડ 3 લાખ 

302. વતર્માનમા ંિવ ની વ તીમા ંભારતનો િહ સો કેટલા ટકા છે - 17.7 
303. ભારતમા ંએક વ તી ગણતરીથી બીજી વ તી ગણતરી દરિમયાન થયેલા પિરવતર્ન પર નજર રાખવા માટે ક્યો સરવે 

કરવામા ંઆવે છે - સે પલ ર જ શન સરવે  
304. વ તી ગણતરી કાયાર્લયના વષર્ 2018 સધુીની િ થિતના સે પલ રિજ ટે્રશન સરવેનો િરપોટર્ અનસુાર ભારતમા ં

મિહલાની લગ્નની વયમા ંકેટલો વધારો થયો છે - 19.3 થી વધી 22.3 વષ 

305. સે પલ રિજ ટે્રશન સરવેના આંકડા મજુબ ભારતમા ંવષર્ 1991થી 2018 વ ચે િવધવા,  ટાછેડાવાળી અને યક્તા 
મિહલાઓની વ તીમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો ‐ 2.6 

306. નેશનલ કિમશન ઓફ પો યલેુશન ારા નવે બર, 2019મા ંજાહરે કરાયેલા પો યલુેશન પ્રો ક્શન િરપોટર્  અનસુાર વષર્ 
2021મા ંગજુરાતની સભંિવત વ તી જણાવો - 6,97,88,000 (6.97 કરોડ)   

307. 2011ની વસતી ગણતરી પ્રમાણે રા યમા ંપરુુષ-મિહલાની સખં્યા કેટલી હતી  ‐ 3.14 કરોડ ુ ુષ અને 2.890 કરોડ 
મ હલાઓ  

308. નેશનલ કિમશન ઓફ પો યલેુશન ારા નવે બર,  2019મા ંજાહરે કરાયેલા પો યલેુશન પ્રો ક્શન િરપોટર્  અનસુાર 
ગજુરાતમા ં2021મા ંકેટલા લોકો 20થી 50 વષર્ની વયની હોવાનો અંદાજ છે - 3.25 કરોડ લોકો  

309. 2011ની વસતી ગણતરી પ્રમાણે, વસતી ગીચતાનુ ંપ્રમાણ પ્રિત ચોરસ િકમીએ કેટલુ ંહત ુ ં  2021મા ંવધીને કેટલો 
થવાનો અંદાજ છે – 308 તથા 356  

310. પ્ર યેક અમેિરકન બાળક સમગ્ર જીવનમા ંવાતાવરણમા ંકેટલો CO2 વધારે છે ‐ 10 હ ર મે ક ટન  
311. ભારતમા ંમાથાદીઠ કાબર્ન ઉ સ ન કેટલો છે ‐ 1.73 મે ક ટન 

312. દુિનયામા ંસૌથી ઓછો પ્રજનન દર ક્યા દેશમા ંછે – તાઈવાન 

313. િવ મા ંકયા દેશના લોકોનુ ંસરેરાશ આયુ ય સૌથી ઓ  ંછે - આ કાના દશ નાઈજર 
314. િવ મા ંસૌથી ઓ  ંઆયુ ય આિફ્રકાના દેશ નાઈજરમા ંકેટલા વષર્નુ ંછે - 15.2 વષ 

315. િવ મા ં18મી સદીમા ંકેટલી વ તી હતી - 100 કરોડ  
316. કઈ સદીમા ંિવ ની વ તી 200 કરોડે પહ ચી હતી - 20મી સદ  

317. િવ ની વ તી 300 કરોડે કયારે પહ ચી હતી – વષ 1960 
318. વષર્ 1974મા ંિવ ની વ તી કેટલી હતી - 400 કરોડ  
319. વષર્ 1987મા ંિવ ની વ તી કેટલી હતી - 500 કરોડ 
320. િવ ની વ તી 600 કરોડે ક્યારે પહ ચી હતી – વષ 1999  
321. વષર્ 2011મા ંિવ ની વ તી કેટલી હતી - 700 કરોડ 
322. ભારતીય સેનામા ંકયા દેશ પાસેથી 72,000 ટલી રાયફલ ખરીદવામા ંઆવશે - અમે રકા 
323. ભારતીય સેનામા ંઆગામી સમયમા ંઅમેિરકા પાસેથી કઇ નવી રાયફલ ખરીદવામા ંઆવશે - એસો ટ 
324. અમેિરકન બનાવટની એસો ટ રાયફલ અ ય કયા નામ ેઓળખાય છે - SIG 716 
325. તા તર જુલાઈ 2020મા ંકોરોના વાયરસની વેિક્સન તમામ િક્લિનકલ પરીક્ષણો પણૂર્ કરનાર િવ નો પ્રથમ દેશ - 

રિશયા 
326. રિશયાની રાજધાની જણાવો - મો કો  
327. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના કયા શહરેને ભારતમા ં WWF ગ્લોબલ વન લાનેટ િસટી ચેલે જ-૨૦૨૦નો પ્રિત ઠીત 

એવોડર્ પ્રા ત થયો – રાજકોટ 
328. રાજકોટ શહરેને સતત કેટલામા વષેર્ વખત ગ્લોબલ વન લાનેટ િસટી ચેલે જ એવોડર્ મ યો - સતત ી  વષ 
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329. કયા હતેસુર રાજકોટ શહરેને ગ્લોબલ વન લાનેટ િસટી ચેલે જ-૨૦૨૦ એવોડર્ મ યો - વષ 2015-16 કરતા ં2022-
23મા ં ુલ વાષ ક સીએચ  એિમશન 14 ટકા ધુી ઘટાડવા બદલ  

330. ગજુરાતના રાજકોટ શહરે ઉપરાતં ભારતના અ ય ક્યા શહરેોને ગ્લોબલ વન લાનેટ િસટી ચેલે જ એવોડર્-૨૦૨૦ 
મ યો - ગગંટોક, વુાહાટ , ઇ દોર, પણ , નાગ રુ, ણેુ અને કોચીન 

331. તા તરમા ંસરુત ખાતે અવસાન પામેલ પ ી નગીનદાસ સઘંવીનુ ં કે્ષત્ર જણાવો- કટાર લેખક, પ કાર, રાજક ય 
સમી ક  અને લેખક 

332. પ ી નગીનદાસ સઘંવી ગજુરાતના કયા પ્રિસ  દૈિનકમા ંકોલિમ ટ તરીકે કાયર્રત હતા - દ ય ભા કર 
333. પ ી નગીનદાસ સઘંવી િદ ય ભા કર દૈિનકમા ંરિવવારની રસરંગ પિૂતર્મા ંકઈ કોલમ લખતા હતા - પ ર મા 
334. પ ી નગીનદાસ સઘંવી િદ ય ભા કર દૈિનકમા ંબધુવારની કળશ પિૂતર્મા ંકઈ કોલમ લખતા હતા - તડ ને ફડ 
335. પ ી નગીનદાસ સઘંવીએ કયા િવષયના અ યાપક તરીકે મુબંઈની મીઠી બાઈ કોલેજમા ં સેવા આપી હતી - 

ઇિતહાસ 
336. પ ી નગીનદાસ સઘંવીના મહ વના પુ તકોના નામ જણાવો - રામાયણ, મહા મા ગાધંી, સરદાર પટલ, નર  

મોદ , યોગનો ઈિતહાસ, ગીતા િવમશૅ અને મહામાનવ ૃ ણ 
337. નગીનદાસ સઘંવીને કયા વષેર્ ભારત સરકાર ારા પ ી પરુ કાર અપાયો - 2019 
338. પ ી નગીનદાસ સઘંવીનો જ મ કઈ તારીખે ક્યા ંથયો હતો – 10 માચ 1920 અને ભાવનગર 
339. તા તરમા ંપ ી નગીનદાસ સઘંવીએ તેમનો કેટલામો જ મિદવસ ઉજ યો હતો -100 
340. પ ી નગીનદાસ સઘંવીને નવી પેઢી કયા લાડકા નામથી ઓળખતી હતી - નગીનબાપા 
341. ગજુરાતી કટાર લેખક નગીનદાસ સઘંવીએ કઈ કોલેજમાથંી પોિલિટકલ સાય સના િવષયમા ં નાતકની પદવી મેળવી 

હતી - ભાવનગરની શામળદાસ આ ્સ કોલેજ 
342. તા તરમા ં13 જૂલાઇ 2020ના રોજ ગગૂલ ફોર ઈિ ડયાની કેટલામી વાિષર્ક વ યુર્અલ બેઠક યોજાઇ - 6th 
343. તા તરમા ંયોજાયેલી ગગૂલ ફોર ઈિ ડયાની વાિષર્ક વ યુર્અલ બેઠક-2020મા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી સાથે ચચાર્ બાદ 

ગગૂલના CEO ારા ભારતમા ંકેટલા કરોડની  રોકાણની જાહરેાત કરી છે - . 75,000/- કરોડ (10 અબજ $) 
344. ગગૂલ ારા ભારતમા ંકયા કે્ષત્રમા ં10 અબજ ડોલરનુ ંરોકાણ કરવામા ંઆવશે- ડ જટલ િશ ણ અને ડ જટલ ઇ ડયા 
345. ગગૂલ ારા ભારતમા ંઆગામી કેટલા વષર્મા ં10 અબજ ડોલરનુ ંરોકાણ કરવામા ંઆવશે – 5 થી 7 વષ 
346. આ ફાબેટના વતર્માન સીઈઓનુ ંનામ જણાવો - ુદંર િપચાઇ 
347. સચર્ એિ જન ગગૂલના વતર્માન સીઇઓનુ ંનામ જણાવો - ુદંર િપચાઇ 
348. ગગૂલ ારા આગામી સમયમા ંભારતમા ં સભંિવત કયા ચાર કે્ષત્રોમા ંરોકાણ કરવામા ંઆવશે - 1. દરક ભારતીય માટ 

તેની પોતાની ભાષા હ દ , તાિમલ, પં બી ક મા ભૃાષા િસવાયની અ ય કોઈપણ બી  ભાષામા ંમા હતી રૂ  
પાડવાના યાસો કરાશે. 2.ભારતની જ રયાત જુબ નવી ોડ ટ અને સેવા શ  કરાશે. 3. ડ જટલ ા સફોમશન 
જુબ બઝનેસને િવકસાવાશે. 4. હ થ, એ કુશન, ૃિષ સ હતના ં ે ોમા ં સામા જક ક યાણ માટ આ િુનક 

ટકનોલો  અપનાવવી તેમજ આટ ફિશયલ ઈ ટલજ સનો ઉપયોગ કરવો 
349. ગગૂલ ારા આ વષર્ 2020ના અંત સધુીમા ંભારતમા ંકેટલા િશક્ષકોને  ગગૂલ ટુ સના ઉપયોગ ારા િશક્ષણ કઈ રીતે 

વધ ુસરળ બનાવવુ ંતેના માટે ઓનલાઇન િશક્ષણ આપી તાલીમબ  કરાશે - 10 લાખ 
350. ગગૂલ ારા આ વષર્ 2020ના અંત સધુીમા ંભારતમા ંકયા િશક્ષકોને ઓનલાઇન િશક્ષણ આપી તાલીમબ  કરાશે - 

CBSE 
351. ગગૂલ ારા આ વષર્ 2020ના અંત સધુીમા ંભારતમા ંકેટલી શાળાના િશક્ષકોને ઓનલાઇન િશક્ષણ આપી તાલીમબ  

કરાશે - 22 હ ર 
352. ગગૂલ દ્રારા ભારતમા ંસૌપ્રથમ કયા વષેર્ ઓિફસ શ  કરવામા ંઆવી હતી - વષૅ 2004 
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353. ગગૂલ ારા ભારતમા ંસૌપ્રથમ કયા શહરેમા ંઓિફસ શ  કરવામા ંઆવી હતી – હદરાબાદ અને બગ ુ ુ 
354. તા તરમા ંદિક્ષણ આિફ્રકા ખડંના કયા દેશમા ંવાયરસના કારણે 400 ટલા હાથીના મ ૃ ય ુથયા હતા - બો સાવાના 
355. તા તરમા ંદિક્ષણ આિફ્રકાના  બો સાવાના દેશમા ંહાથીઓમા ંસભંિવત કયા વાયરસને કારણે મોટા પ્રમાણમા ંમ ૃ ય ુ

થયા છે - નોવેલ એલફ ટ વાઈરસ  અથવા પેથોજન વાઈરસ 
356. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટર્ ારા કેરળના કયા મિંદરના મેનેજમે ટ અિધકાર શાહી ઘરાનાને સ પી દેવાનો ઐિતહાિસક 

ચકુાદો આ યો છે - પ નાભ વામી મં દર 
357. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટર્ ારા પ નાભ વામી મિંદરનો અિધકાર કોને સ પવામા ંઆ યો છે - ાવણકોર શાહ  ઘરાના 
358. ત્રાવણકોરનુ ંપ નાભ વામી મિંદર કઈ સદીમા ંતૈયાર કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- 18મી સદ  
359. ત્રાવણકોરનુ ંપ નાભ વામી મિંદર કયા રા યના રાજા ારા તૈયાર કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં-  ાવણકોરના રા   
360. િવ નુ ંસૌથી ધનાઢય પ નાથ વામી મિંદરની સપંિ  કેટલી હોવાનો અંદાજ છે - 20 અબજ ડોલર 
361. િવ નુ ંસૌથી ધનાઢય પ નાથ વામી મિંદર કયા રા યમા ંઆવેલુ ંછે - કરળ 
362. નીિત આયોગ ારા UNમા ંતા તરમા ંભારતે તેનો કેટલામો રા ટ્રીય સમીક્ષા િરપોટર્ રજૂ કય  - બીજો 
363. નીિત આયોગ ારા UNમા ંતા તરમા ંરજૂ કરેલા રા ટ્રીય સમીક્ષા િરપોટર્ મજુબ કયા વષર્ સધુીમા ં 17 સતત િવકાસ 

લક્ષાકં પ્રા ત કરવા ભારતના જીડીપીમા ંકેટલા ટકાનો વધારાનો ખચર્ કરવો પડશે - વષૅ 2020 અને 6.2% 
364. તા તરમા ંપોલે ડના કયા રા ટ્રપિત ફરીથી સ ામા ંચ ૂટંાયા - જ ૂડા 
365.  પોલે ડની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - વોસ  
366. 13 જુલાઈ 1885 કયા ગજુરાતી યાયામ પ્રચારકનો  જ મ િદવસ છે - છો ુભાઈ રુાણી 
367. ગજુરાતી યાયામ પ્રચારક  છોટુભાઈ પરુાણીનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – ડાકોર 
368. NGTના આદેશ મજુબ ભારતમા ંક્યા ંસધુીમા ંRO  યોિરફાયર ઊપર પ્રિતબધં મકુવામા ંઆવશે- ડસે બર 2020 
369. ભારતમા ંવષર્ 2020ના અંત સધુીમા ંિલટર દીઠ કેટલા િમલીગ્રામથી ઓછી TDS  ધરાવતા RO ઉપર પ્રિતબધં મકુવામા ં

આવશે- 500  
370. તા તરમા ંકયા વિૈ ક સં થાના અહવેાલ મજુબ ROના કારણે પાણીમા ં રહલેા ખનીજ ત વો નાશ પામે છે - WHO 

371. પીવાના પાણી માટે વપરાતા શ દ TDSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- ટોટલ  ડસો ડ સો લડ  ્

372. NGTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- નેશનલ ીન નુલ 

373. NGTના વતર્માન ચેરપસર્ન જણાવો - જજ આદશ ુમાર ગોયલ 

374. ગજુરાતમા ંઆગામી સમયમા ંસભંિવત કયા ચાર થાનો પર વોટર એરોડ્રામ તૈયાર કરાશે – 1.સાબરમતી રવર ટ 
– અમદાવાદ, 2. કવ ડયા - નમદા, 3. ધરોઈ ડમ – મહસાણા, 4.શે ુંજય ડમ - પાલીતાણા (ભાવનગર) 

375. વોટર એરોડ્રામમા ંઉતરાણ કે ઉડાન માટે ક્યા ંિવમાનનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે - એ ફ બયસ  િવમાન 

376. તા તરમા ં પ્રિસ  કરવામા ંઆવેલ યએુનના "ખા  સરુક્ષા અને પોષણ અહવેાલ" મજુબ  ભારતમા ં છે લા એક 
દાયકામા ંકેટલા કરોડ લોકો પરથી ભખૂનુ ંસકંટ દૂર થયુ ંછે - 06 કરોડ 

377. તા તરમા ંપ્રિસ  કરવામા ંઆવેલ યએુનના "ખા  સરુક્ષા અને પોષણ અહવેાલ" મજુબ ભારતમા ં વષર્ 2004-06મા ં
કુપોિષતની સખં્યા કેટલી હતી   2017-19મા ંઘટીને કેટલી થઈ છે - 24.94 કરોડ અને 18.92 કરોડ 

378. યએુનના અહવેાલ મજુબ વષર્ 2019મા ંકેટલા કરોડ લોકો કુપોિષત મ યા હતા - 69 કરોડ 
379. યએુનના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ંહજુ કેટલા ટકા લોકો પર ભખૂનુ ંજોખમ છે - 14 % 

380. તા તરમા ં જુલાઈ 2020મા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ"ખા  સરુક્ષા અને પોષણ અહવેાલ" કઈ સં થાઓ ારા તૈયાર 
કરવામા ંઆ યો છે - સં ુ ત રા ના ખા - ૃિષ સગંઠન,  તરરા ય ૃિષ િવકાસ ફંડ,  િુનસેફ, સં ુ ત રા  િવ  
ખા  કાય મ અને ડ એુચઓ 
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381. તા તરમા ંમળૂ ભારતીય વશંના ચિંદ્રકા પ્રસાદ સતંોખી કયા દેશના નવા  રા ટ્ર પ્રમખુ તરીકે  િબન હરીફ  ચ ૂટંાયા છે 
- રુ નામ 

382. મળૂ ભારતીય વશંના રા ટ્રપ્રમખુ ચિંદ્રકા પ્રસાદ સતંોખીનો પક્ષ જણાવો -  ો ેિસવ રફૉમ પાટ  

383. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંMHRD મતં્રાલય ારા ઓનલાઈન અ યાસક્રમની કઈ માગર્દિશર્કા જાહરે કરાઈ - ‘ ાતા’  
384. MHRD મતં્રાલય ારા ઓનલાઈન અ યાસક્રમની જાહરે કરાયેલી ‘પ્રજ્ઞાતા’ માગર્દિશર્કા અનસુાર પ્રી-પ્રાઈમરીના એક 

સેશન માટે કેટલો સમય નક્કી કરાયો – 30 િમિનટ  
385. MHRD મતં્રાલય ારા ઓનલાઈન અ યાસક્રમની જાહરે  કરાયેલી ‘પ્રજ્ઞાતા’ માગર્દિશર્કા અનસુાર ધો.૧ થી ૮ના બે 

સેશન માટે મહ મ કેટલો સમય નક્કી કરાયો – 1.30 કલાક   
386. MHRD મતં્રાલય ારા ઓનલાઈન અ યાસક્રમની જાહરે કરાયેલી ‘પ્રજ્ઞાતા’ માગર્દિશર્કા અનસુાર ધો.૯ થી ૧૨ના ચાર 

સેશન માટે મહ મ કેટલો સમય નક્કી કરાયો – 2 થી 3 કલાક   
387. જૂલાઈ-૨૦૨૦મા ંBCCIના નવા વચગાળાના CEO તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - IPLના CEO હમાગં અમીન 

388. BCCIનુ ંવડુ મથક કયા ંઆવેલ ુછે –  ુબંઈ 

389. ગજુરાતના ઓટો િરક્ષાચાલકો માટે એપ્રોનનો યિુનફોમર્નો કયો કલર નક્કી કરાયો ‐ વાદળ  

390. ગજુરાત  સરકારના કયા િવભાગ ારા ઓટો િરક્ષાચાલકો માટે એપ્રોનનો યિુનફોમર્નો વાદળી કલર નક્કી કરવા 
જાહરેનામુ ંપ્રિસ  કરાયુ ં- બદંરો અને વાહન યવહાર િવભાગ  

391. કયા ગજુરાતી કલાકારને અિભનય સમ્રાટનુ ંિબરુદ મળેલુ ંછે – ઉપે  િ વેદ  

392. ગજુરાતી અિભનય સમ્રાટ ઉપે દ્ર િત્રવેદીનો જ મ િદન જણાવો - 14 ુલાઈ 1937 
393. અિભનય સમ્રાટ ઉપે દ્ર િત્રવેદીનુ ંમળૂ ગામ કય ુછે – ુક ડયા ગામ, તા. ઈડર  
394. અિભનય સમ્રાટ ઉપે દ્ર િત્રવેદીનો જ મ ક્યા થયો હતો – ઈ દોર(મ ય દશ)  
395. ઉપે દ્ર િત્રવેદીએ કયા જાણીતા નાટકોમા ંઅિભનય કય  છે - ભીતરના વહણ,  ઝેર તો પીધા ં ણી ણી, અભનય 

સ ાટ  
396. ઉપે દ્ર િત્રવેદીએ 1971મા ંકઈ િફ મથી ગજુરાતી ચલિચત્રોમા ંપ્રવેશ કય  હતો - સલ તોરલ  
397. ઉપે દ્ર િત્રવેદીએ કઈ મહ વની ગજુરાતી િફ મોમા ંઅિભનય કય  છે - સોન કંસાર , વીર માગંડાવાળો, માનવીની 

ભવાઈ, હોથલ પદમણી, જોગીદાસ મુાણ, રા નવઘણ, રા  ગોપીચદં, લી ડુ  ધરતી, કા ુ  મકરાણી, અમરિસહ રાઠોડ, 
પાતળ  પરમાર, ગરવો ગરાિસયો,  વેરની વ લૂાત,  રૂજ ચં ની સાખે, હલામણ ઠવો,  મે લુો હુાર અને સોરઠની 
પદમણી  

398. ઓનલાઇન અ યાસક્રમમા ંજોડાયેલા િવદેશી િવ ાથીર્ઓ માટેની િવઝા રદ કરવાની અગાઉની નીિત કયા દેશ ારા 
તા તરમા ંપરત ખેંચવામા ંઆવી છે - અમે રકા 

399. સરંક્ષણ મતં્રાલય ભારતીય સેનાને કેટલા કરોડના શ ો ખરીદવા માટે તા તરમા ં િવશેષાિધકાર આ યો છે - .300  
કરોડ 

400. સરંક્ષણ મતં્રાલય માટે શ ો ખરીદવા માટેની મજૂંરી કઈ કિમટી ારા આપવામા ંઆવે છે - સરં ણ ખર દ  પ રષદ 
401. ભારતના વતર્માન િશક્ષણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- રાજનાથ િસહ 
402. તા તરમા ંગજુરાતમા ંકરચોરી અટકાવવા અને કરચોરને પકડવા કયુ ંનવુ ંઅિભયાન લો ચ કરાયુ ંછે - "કરિમ " 
403. "કરિમત્ર" અિભયાન કોના ારા શ  કરાયુ ંછે - CGST, ગાધંીનગર 
404. CGSTનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ ુ સ એ ડ સિવસ ટ સ 

405. "કરિમત્ર" અિભયાનમા ં માિહતી આપનારને રા ય સરકાર ારા કયા પ્રકારે સ માન કરાશે - રુ કાર અથવા રવોડ 
406. "કરિમત્ર" અિભયાન અંતગર્ત કયા નબંર ઉપર whatsapp અથવા એસએમએસથી માિહતી આપી શકાશે - 91570 

02006 
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407. તા તરમા ંADBના નવા ઉપા યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે - ભારતના વૂ ૂટંણી કિમશનર અશોક 
લવાસા 

408. ADBનુ ંમખુ્ય મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - મિનલા,  ફલીપાઇ સ 

409. ADBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-એિશયન ડવલોપમે ટ બે ક 
410. તા તર જુલાઈ-2020મા ંઅમેિરકાના કયા રણપ્રદેશમા ંસૌથી વધ ુગરમીનો પારો ન ધાયો હતો -  વૂ ક લફોિનયા 
411. જુલાઈ-2020મા ંઅમેિરકાના "ડેથ વેલી"િવ મા ંસૌથી વધ ુકેટલા િડગ્રી ગરમી તાપમાન ન ધાયુ ં હત ુ ં- 53.3 ડ ી 
412. િવ નુ ંસૌથી ગરમ થળ "ડેથ વલેી" ક્યા ંઆવેલુ ંછે - પવૂર્ કેિલફોિનર્યાના રણપ્રદેશમા ં
413. િવ નુ ંસૌથી ગરમ થળ "ડેથ વલેી"મા ંઅ યાર સધુીમા ંકયા વષેર્ સૌથી વધ ુકેટલુ ંતાપમાન ન ધાયુ ંછે - 1913 અને 

56.7 ડ ી 
414. તા તરમા ંમુબંઈમા ંડાકર્ નેટ ઉપર કોરોના દદ ઓ માટે લાઝમા પ્રિત િલટર કેટલામા વેચાત ુ ંહોવાનો ઘટ ફોટ થયો 

હતો – . 10 લાખ 

415. ડાકર્ નેટ કોને કહવેાય છે - ડાક નેટ ઈ ટરનેટનો ભાગ છે ને સામા ય ર તે વપરાતા સચ એ જનથી એ સેસ ન કર  
શકાય 

416. ડાકર્ નેટનો ઉપયોગ  શામા ં થાય છે - માનવ ત કર ,  નશીલા પદાથ ના ખર દ વેચાણ,  હિથયારોની ત કર  વી 
િૃ ઓમા ં 

417. ડાકર્ નેટને ઈ ટરનેટ પર અ ય કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - ડાક વેબ તથા ડ પ વેબ.  
418. ઈ ટરનેટની દુિનયા કેટલા ટકા છે તથા બાકી કેટલા ટકા દુિનયા ડાકર્ છે ‐ 4 તથા 96 
419. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંUSની સસંદમા ંકયા દેશની વતતં્રતા કાયદો પસાર કરાયો - હ ગક ગ  
420. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંUSની સસંદમા ંહ ગક ગ  વતતં્રતા કાયદો પસાર કરાયો તેમા ંકઈ જોગવાઈ કરાઈ છે - ચીન સરકાર 

હ ગક ગના લોકો પર દમનકાર  હરકતો માટ જવાબદાર હશે અને અમે રકાને આવી હરકતો સામે કાયવાહ નો 
અિધકાર હશે 

421. િવ  યવુા કૌશલ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 15 ુલાઈ 

422. િવ  યવુા કૌશલ િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Skills For a Resilient Youth 
423. તા તરમા ં16 જુલાઇના રોજ  િવ ના ઈિતહાસમા ંસૌપ્રથમવાર કેટલા ટ્િવટર એકાઉ ટ યઝુસર્ હકે કરવામા ંઆ યા  

ટ્િવટર ઇિતહાસનુ ંસૌથી મોટંુ હિેકંગ તરીકે ઓળખાય છે - 373 
424. તા તરમા ં િવ ના કયા કયા ભાગોમા ં ટ્િવટર હિેકંગનો લોકો ભોગ બ યા - અમે રકા, રુોપ  અને એિશયાના 

બટકોઈન રોકાણકારો 
425. તા તરમા ંિવ ના હકેરોએ કઈ પ િતથી મોટી હ તીઓના ટ્િવટર એકાઉ ટ હકે કયાર્ હતા - એ લોઈ ડ શય સના  

ઉપયોગ ારા 
426. પીઓકેમા ં ભારતના િવરોધ વ ચે પણ કઈ નદી ઉપર પાિક તાન-ચીન ગેરકાયદેસર બધંમાથંી ર ુ ંછે - ઝેલમ 
427. POKમા ંઝેલમ નદી ઉપર કયો િવશાળ બધં બાધંવામા ંઆવી ર ો છે - દયામોર-ભાષા ડમ 
428. િદયામોર-ભાષા ડેમ માટે પાિક તાન અને ચીન વ ચે  કેટલા ડોલરનો સમજૂતી કરાર થયો છે - 442 બલયન ડોલર 
429. િદયામોર-ભાષા ડેમ પ્રો ક્ટને ભારતે કયા કે દ્રશાિસત પ્રદેશનો િહ સો ગણા યો છે - જ  ુકા મીર 
430. યનુાઇટેડ નેશ સના થાપના વષૅની 2020મા ંકેટલામી ઉજવણી કરવામા ંઆવી રહી છે - 75 વષ 
431. યનુાઇટેડ નેશ સનુ ંમખુ્ય મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - યૂોક ( એુસએ) 
432. યનુાઇટેડ નેશ સનો થાપના િદવસ જણાવો - 24 ઓ ટોબર 1945 
433. તા તરમા ં ભારતીય ચ ૂટંણી પચેં અગાઉ કરેલો તેનો કેટલા વષર્થી મોટી યિક્તઓને પો ટર બેલેટ પેપર ારા 

મતદાન કરવાનો અિધકાર 16  જુલાઇના રોજ રદ કરાયો - 65 વષૅ 
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434. તા તરમા ં વાિમનારાયણ ગાદી સં થાન મિણનગરના કયા આચાયર્નુ ં78 વષેર્ અક્ષરવાસી થયા - આચાય ુ ુષો મ 
િ યદાસ  

435. મણીનગર ગાદી સં થાનના વામીનુ ંમળૂ વતન જણાવો -  ભારાસર, ક છ 
436. મણીનગર ગાદી સં થાન ક્યા ંઆવેલુ ંછે – અમદાવાદ 
437. તા તર જૂલાઇ 2020મા ંકઈ એજ સીના મા યમથી સયૂર્ની અ યાર સધુીની સૌથી નજીકની તસવીર લેવામા ંઆવી છે 

- રુોિપયન પેસ એજ સી 
438. ‐યરુોિપયન પેસ એજ સીના મા યમથી  કયા ઓિબર્ટર ારા સયૂર્ની સૌથી નજીકની તસવીર લેવામા ંઆવી - પેસ 

ા ટ સોલાર ઓબટર 
439. " પેસ ક્રા ટ સોલાર ઓિબર્ટર" ારા તા તરમા ંકેટલા નજીકના અંતરેથી સયૂર્ની તસવીર લેવાઇ - 7.7 કરોડ ક.મી. 
440. તા તરમા ં વદેશી કોરોના વેિક્સન માટે કઈ લેબ ારા  પ્રથમ માનવી પરીક્ષણનો પ્રારંભ કરાયો - ICMR અને ભારત 

બાયોટક 
441. ICMR અને ભારત બાયોટેક ારા તૈયાર કરવામા ંઆવનાર વદેશી કોરોના વેિક્સનને કયુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે - 

Covaxin 

442. જુલાઈ 2020મા ં પેિનશ ટબોલ  લીગ લાલીગા-2020  ચેિ પયન ટીમનુ ંનામ જણાવો - ર યલ મે ડ 
443. પિેનશ ટબોલ લીગ લાલીગા-2020 ઉપિવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો - િવલારલ 

444. તા તરમા ં પેિનશ ટબોલ લીગ લાલીગા-2020 ચેિ પયન  ટ્રોફી  ક્યા ંયોજાઈ -  મે ડ,  પેન 

445. તા તરમા ં 16 જુલાઇના રોજ  વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા યએુનની કેટલામી વષર્ગાઠં િનિમ ે  પ્રથમવાર UN 
આિથર્ક-સામાિજક પિરષદને સબંોધન કયુર્ં - 75મી 

446. ભારતનુ ં યએુનની થાપના કરનાર સૌપ્રથમ કેટલા દેશોમા ંનામ સામેલ છે - 50 
447. વતર્માનમા ંUNOના કુલ સ ય દેશો જણાવો - 193 
448. HCLના નવા ચેરપસર્ન તરીકે તા તરમા ંકોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે - રોશની નાદાર મ હો ા 
449. પાિક તાનના આંતકી સગંઠન તહરીક-એ તાલીબાનના વડાનુ ંનામ જણાવો - રૂવલી મહ દૂ  
450. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ં કોના ારા પાિક તાનના આંતકી સગંઠન તહરીક-એ તાલીબાનના વડા નરૂવલી મહસેદૂને વૈિ ક 

આંતકવાદી જાહરે કરાયો - UNSC 
451. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે શાનો અ યાસ કરતા ંતમામ વષર્ના િવ ાથીર્ઓને ‘‘કોિવડ સહાયક’’ બનાવવાનો 

િનણર્ય કય  - મે ડકલ અને પેરામે ડકલ  
452. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ગજુરાત  સરકારે કયા હતેસુર મેિડકલ અને પેરામેિડકલના તમામ વષર્ના િવ ાથીર્ઓને ‘‘કોિવડ 

સહાયક’’ બનાવવાનો િનણર્ય કય  - કોરોનાના કસ વધતા ંમાનવ બળની અછતને પહ ચી વળવા  
453. ગજુરાત સરકારે કોરોના મહામારીમા ંમાનવ સસંાધનની અછતને પહોચી વળવા રા યના કેટલા મેિડકલ-પેરામેિડકલ 

િવ ાથીર્ની કોિવડ સહાયક તરીકે મદદ લેવા િનણર્ય કય  ‐ 80 હ રથી વ  ુ

454. ગજુરાત સરકારે મેિડકલ-પેરામેિડકલ િવ ાથીર્ની કોિવડ સહાયક તરીકે કઈ કઈ પ્રકારની કામગીરી સ પી - િ વે ટવ 
કર,  લિનકલ કર, લો જ ટક તથા અ ય કામગીર  

455. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ં‘ગજુરાત સમાચાર’ના ક્યા પ્રિસ  કાટુર્ િન ટનુ ં૯૩ વષેર્ મુબંઈ ખાતે અવસાન થયુ ં- ઈ દવ આચાય 

456. પ્રિસ  કાટુર્ િન ટ ઈ દ્રદેવ આચાયર્ કયા શીષર્ક હઠેળ આવતા ંતેમના ંપોકેટ કાટૂર્નોથી જાણીતા બ યા હતા - “આચાયની 
આજકાલ’’  

457. ગજુરાતના જાણીતા નટવયર્ અમતૃ જાનીનો જ મ િદવસ જણાવો - 17 ુલાઈ 1912 
458. ઈ દુલાલ યાિજ્ઞકની પુ યિતિથ જણાવો - 17 ુલાઈ  
459. ગજુરાતી રંગભિૂમની પ્રયોગશાળા સમા અમતૃ જાનીનો જ મ કયા ંથયો હતો - મોરબી પાસે ટંકારામા ં 
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460. અયો યામા ંનવીન પ્રાચીન રામ મિંદર  કઈ િવશેષ પ િત પ્રમાણે આકાર લેશે - સોમ રુા િશ પ િવ ા કૉલ બે લગ 
461. અયો યામા ંનવીન રામ મિંદરમા ં િશલાઓને એકબીજા સાથે જોડીને મિંદર િનમાર્ણ કરવામા ંઆવશે તેને શુ ંકહવેામા ં

આવે છે - કૉલ બે લગ 
462. અયો યામા ંિનમાર્ણ પામનાર રામ મિંદરમા ંકયા રા યના િશ પકારો જોડાશે - જુરાત અને રાજ થાન 
463. અયો યામા ંિનમાર્ણ પામનાર રામ મિંદરમા ંકયા િશ પકારો જોડાશે - સોમ રુા િશ પકારો 
464. તા તર જુલાઈ 2020મા ં ભારતીય નૌકાદળ ારા કયા સમદુ્રમા ં જગંી લ કરી કવાયત યોજવામા ંઆવી હતી - 

દામાન િનકોબાર 
465. ભારત માટે ખબૂ જ યહૂા મક એવી મલાક્કા ટ્રીટ ક્યા ંઆવેલી છે - દામાન િનકોબાર 
466. ચીન, લકંા અને પાિક તાન સિહત િવિવધ દેશોના વેપારી તેમજ યુ  જહાજો િહંદ મહાસાગરમા ંક્યાથંી પ્રવેશ કરે છે - 

મલ ા ટ 
467. ઇિતહાસકાર છોટુભાઈ નાયકનો જ મિદવસ જણાવો - 18  ુલાઈ 1913 
468. ઇિતહાસકાર છોટુભાઈ નાયકનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - ભાગોદ, વલસાડ 
469. વષર્ 1964મા ંછોટુભાઈ નાયક  કઈ યિુનવિસર્ટીમા ંફારસીના અ યાપક તરીકે જોડાયા હતા - જુરાત િુનવિસટ  
470. ને સન મડેંલા આંતરરા ટ્રીય િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે - 18 ુલાઈ 1918 
471. ને સન મડેંલા આંતરરા ટ્રીય િદવસ કઈ સં થા ારા ઉજવવામા ંઆવે છે - UNO 
472. દિક્ષણ આિફ્રકાના "ગાધંી" તરીકે કોણ ઓળખાય છે - ને સન મડંલા 
473. ને સન મડેંલાને કયા વષેર્ ભારતર ન એનાયત કરાયો હતો - 1990 
474. ને સન મડેંલાને  કયા વષેર્  શાિંતનો નોબલ પાિરતોિષક અપાયો હતો – 1993 
475. તા તરમા ં િહંદ મહાસાગરમા ંભારતીય સેનાને સહયોગ કરવા અમેિરકા ારા કયુ ંશિક્તશાળી યુ જહાજ તહનેાત 

કરવામા ંઆ યુ ંછે - િનિમ ઝ 
476. "િનિમ ઝ" યુ  જહાજ કયા વષેર્ અમિેરકન નૌકાદળમા ંસામેલ થયુ ંહત ુ ં- 3 મે 1975 
477. "િનિમ ઝ" યુ  જહાજની લબંાઈ જણાવો - 332 મીટર 
478. "િનિમ ઝ" યુ  જહાજ ઉપર એક સાથે કેટલા યુ  િવમાન અને સૈિનકો તહનેાત કરી શકાય છે - 90  અને 3,000 
479. ચીનનો ગ ફ દેશો સાથેનો ડ તેમજ ઊજૉનો વેપાર કયા સમદુ્ર માગેર્ થાય છે -  હદ મહાસાગર 
480. અયો યા ખાતે ભગવાન રામનુ ંમિંદર જમીન િનમાર્ણ પામશે - 5.5 એકર 
481. અયો યા ખાતે ભગવાન રામના મિંદર પિરસરની કુલ કેટલી જમીન ઉપર યાત્રા ઓ માટે િવિવધ સિુવધા ઊભી કરાશે 

- 62.2 એકર 
482. અયો યા ખાતે ભગવાન રામના મિંદર પિરસરની કુલ કેટલી જમીન છે- 67.7 એકર 
483. 1857ના અરુણોદય એવા શહીદ મગંલ પાડેંનો જ મિદવસ જણાવો - 19 ુલાઈ 1827 
484. મગંલ પાડેંને ક્યારે ફાસંી આપવામા ંઆવી હતી - 8  એિ લ 1857 
485. મગંલ પાડેંનુ ંજ મ થળ જણાવો – નાગવા (ઉ ર દશ) 
486. મગંલ પાડેં 1850મા ંસૌપ્રથમ કઈ લ કરી ટુકડીમા ંજોડાયા હતા - બરાક રુ સૈિનક ુકડ  
487. તા તર 20 જૂલાઇના રોજ UAE  ારા  કયુ ંઅવકાશ યાન લો ચ કરાયુ ં– અલ અમલ યાન 
488. "અલ અમલ યાન" કયા ગ્રહના અ યાસ માટે છોડવામા ંઆ યુ ંછે - મગંળ 
489. "અલ અમલ યાન" કયા લોિ ચંગ પેડ ખાતેથી છોડાયુ ંઅને દેશનુ ંનામ જણાવો - તનેગાિશયા અવકાશ મથક, પાન 
490. "અલ અમલ યાન"નો અથર્ અને કઈ ભાષાનો શ દ છે - આશા/ઉ મીદ અને અરબી 
491. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા ICCના નવા કાયર્ક્રમ મજુબ  આગામી T-20 વ ડર્ કપ ક્યારે યોજાશે - ઓ ટોબર અને 

નવે બર 2021  
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492. UAE કેટલા આરબ અમીરાતનુ ંસગંઠન છે - 07 
493. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા ICCના નવા કાયર્ક્રમ મજુબ આગામી T-20 વ ડર્ કપ2022મા ંક્યા ંયોજાશે -ભારત 
494. તા તરમા ં જાહરે કરાયેલા ICCના નવા કાયર્ક્રમ મજુબ આગામી વન ડે વ ડર્ કપ કયારે અને ક્યા ં યોજાશે -  

ઓ ટોબર-નવે બર 2023 અને ભારત 
495. ICCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ટરનેશનલ કટ કાઉ સલ 
496. તા તર જૂલાઇ 2020મા ંઆંદામાન-િનકોબાર ખાતે કયા બે દેશો વ ચે નૌકાદળનો સયંકુ્ત યુ  અ યાસ યોજાયો - 

ભારત-અમે રકા 
497. તા તરમા ંગજુરાતમા ંભારતીય જનતા પક્ષના  પ્રદેશ પ્રમખુ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - નવસાર ના 

સાસંદ સી. આર. પાટ લ 
498. ભારત સરકાર ારા નવા સધુારેલા  ગ્રાહક  સરુક્ષા કાયદાનો અમલ ક્યારથી કરવામા ંઆ યો - 21 ુલાઈ 2020 
499. ભારતમા ંનવા સધુારેલા ગ્રાહક સરુક્ષા કાયદા મજુબ ખરાબ વ તથુી ગ્રાહકનુ ંમ ૃ ય ુથાય તો આરોપી કેટલા વષર્ની કેદ 

થશે - 07 
500. ભારતમા ંનવા સધુારેલા ગ્રાહક સરુક્ષા કાયદા મજુબ  ક ઝ મુર ફોરમ અને  રા ય ગ્રાહક આયોગમા ં  કેટલી રકમ 

સધુીનો કેસ ચલાવવામા ંઆવશે- .1 કરોડ ધુીનો અને . 1 થી 10 કરોડ 
501. કે દ્રના ગ્રાહક,અ  અને જાહરે િવતરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો – રામ િવલાસ પાસવાન 
502. જુલાઈ 2020મા ં િબ્રટન ારા કયા દેશ સાથેની 30 વષૅ જુની પ્ર યાપર્ણ સિંધ તા તરમા ંરદ કરાઈ -હ ગક ગ 
503. કયા દેશ ારા હ ગક ગમા ંનવો રા ટ્રીય સરુક્ષા કાયદો લાગ ુકરાતા તા તરમા ં િબ્રટન ારા 30 વષર્ જૂની સિંધ રદ 

કરાઈ છે - ચીન 
504. કયા વષર્ સધુી હ ગક ગ ઉપર િબ્રટનનુ ંશાસન હત ુ ં- 1997 
505. કોરોના મહામારીનો પ્રસાર સામા ય લોકોમા ંકેવી રીતે થઈ ર ો છે તેની જાણકારી મળી રહ ેતે માટે તા તરમા ંભારત 

સરકારના આરોગ્ય મતં્રાલય ારા  કયો ખાસ સરવે કરાયો -િસરો િ વેલ સ સરવે 

506. કોરોના સકં્રમણ સમયે આરોગ્ય િવભાગ ારા યિક્તનો એિ ટબોડી ટે ટ કેમ કરવામા ંઆવે છે - ય તના શર રમા ં
એ ટ બોડ ની હાજર  છે ક કમ તે તપાસવા અને તૂકાળમા ંતેને કોરોના વાયરસનો ચેપ લા યો હતો ક નહ  

507. તા તરમા ંભારત સરકારના આરોગ્ય મતં્રાલય ારા કોરોના મહામારી અંગેનો િસરો િપ્રવેલ સ સરવે કયા શહરેમા ં
કરાયો - નવી દ હ  

508. તા તરમા ં દેશમા ંકોરોના મહામારીના કારણે સતત બીજા વષેર્ અમરનાથ યાત્રા કોના ારા રદ કરાઈ - અમરનાથ 
ાઈન  બોડ 

509. ગત વષેર્ 2019મા ંઅમરનાથ યાત્રા કયા કારણોસર અધવ ચે રદ કરવામા ંઆવી હતી - આટકલ 370 રદ કરાઈ હતી 
510. અમરનાથ ાઈન બોડર્ની રચના ક્યારે કરવામા ંઆવી હતી - વષૅ 2000 
511. હો ાની એ અમરનાથ ાઈન બોડર્ના અ યક્ષ થાને કોણ હોય છે - જ -ુકા મીરના રા યપાલ/ઉપ રા યપાલ 

512. ભારતીય જળસીમામા ં યાપારી અને િફિશંગ જહાજો માટે અલગ ટ િસ ટમનો પ્રારંભ કઈ તારીખથી કરવામા ંઆવશે 
– 01 ઓગ ટ 2020 

513. ભારતીય િશિપંગ મતં્રાલય ારા કયા કારણસર વેપારી-િફિશંગ જહાજોના માગર્ સમદુ્રમા ંઅલગ કરવાની જાહરેાત કરી 
છે - નેિવગેશન સલામતી, પયાવરણની રુ ા અને અરબી સ ુ  

514. ભારતના વતર્માન કે દ્રીય િશિપંગ રા ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  મન ખુભાઈ માડંવીયા 
515. ચીન પર નજર રાખવા ભારતીય સેના ારા તા તરમા ંકયુ ં વદેશી ડ્રોન ખરીદવામા ંઆ યુ ં-"ભારત" 
516. વદેશી "ભારત" ડ્રોન કઈ સં થા ારા તૈયાર કરાયુ ંછે - DRDO, ચદં ગઢ 
517. રા યસભામા ંતા.21 જુલાઇના રોજ કુલ કેટલા નવા સ યોએ લીધા - 61 
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518. દુ મનના રડારમા ંપકડી ન શકાત ુ ંભારત ારા બનાવેલુ ંઅ યાર સધુીનુ ંસૌથી શિક્તશાળી ડ્રોનનુ ંનામ જણાવો -  
"ભારત" 

519. રા યસભામા ંનવા સ યોના આગમનથી ભાજપનુ ંતા.21જૂલાઇ 2020ની િ થિતએ કુલ સખં્યાબળ જણાવો - 86 
520. કોરોના મહામારી સામે લડવા તા તરમા ંEU  ારા તનેા દેશો માટે કેટલી સહાય ફાળવવામા ંઆવી - 855 અબજ $  
521. EUમા ંહાલમા ંકેટલા સ ય દેશો જોડાયેલા છે - 27 
522. EUનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - રુોિપયન િુનયન 

523. તા તરમા ંNCERT  ારા કયા ધોરણના અ યાસક્રમમા ંજ મ-ુકા મીરના િવશેષ દર જા માટેની કલમ 370 રદ કરત ુ ં
ઐિતહાિસક પ્રકરણ કયા િવષયમા ંઉમેરવામા ંઆ યુ ંછે - ધોરણ 12, િવ ાન 

524. જ મ ુક મીરને િવશેષ દર જો આપતી કલમ 370ને કઈ તારીખે રદ કરવામા ંઆવી હતી - 05 ઓગ ટ 2019 
525. તા તરમા ંNCERT  ારા કયા ધોરણના અ યાસક્રમમાથંી અલગતાવાદનુ ંપ્રકરણ દૂર કરવામા ંઆ યુ ંછે - ધોરણ 12 
526. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંમ ય પ્રદેશના ક્યા રા યપાલનુ ં૮૫ વષર્ની ઉંમરે લખનઉ ખાતે િનધન થય ુ- લાલ  ટંડન 

527. તા તરમા ંઅવસાન પામેલા મ યપ્રદેશના રા યપાલ   લાલજી ટંડને ક્યા વષેર્ લોકસભા ચ ૂટંણી જીતી અને લખનઉના 
સાસંદ બ યા હતા – 2009 

528. ૨૧ જુલાઈ ૨૦૨૦ના રોજ કિવ ઉમાશકંર જોશીની કેટલામી જ મજયિંતની ઉજવણી કરાઈ – 110મી  
529. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશીનુ ંજ મ થળ જણાવો - ૂના ઈડર રા યના બામણા ગામે 

530. ગજુરાતી સગંીતકાર અિવનાશ  યાસનો જ મ િદવસ જણાવો – 21મી ુલાઈ  
531.  પ્રચલીત કા ય પિંક્ત “ભખૂ્યાજનોનો જઠરાગ્ની જાગશે ને ખડેંરની ભ મકણી ન લાધશે” કોની રચના છે – કિવ ઉમાશકંર 

જોશી  
532. કિવ ઉમાશકંર જોશીનુ ંઉપનામ જણાવો - વા કુ   

533. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશીને કયા વષેર્ જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર મ યો હતો ‐ વષ-1967 
534. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશીને કયા વષેર્ રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક મ યો હતો ‐ વષ-1939 
535. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશીને કયા વષેર્ નમર્દ સવુણર્ ચદં્રક મ યો હતો ‐ વષ-1947 
536. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષેર્ નેશનલ બકુ ટ્ર ટના સ યપદે ર ા ંહતા ‐ વષ-1965 
537. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષેર્ કે દ્રીય ભાષા સલાહકર સિમિતના સ ય પદે ર ા ંહતા ‐ વષ-1966 
538. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષેર્ ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના પ્રમખુ બ યા હતા ‐ વષ-1968 
539. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી ક્યા વષ  દરિમયાન ગજુરાત યિુનવિસર્ટીના ઉપ કુલપિત પદે ર ા ંહતા ‐ 1970 
540. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષેર્ રા યસભાના સ યપદે સેવા આપી હતી – વષ- 1970‐1976 
541. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષેર્ િવ ભારતી યિુનવિસર્ટી, શાિંતિનકેતનના કુલપિત પદે સેવા આપી હતી – વષ-

1979‐1982 
542. સાિહ યકાર ઉમાશકંર જોશી કયા વષેર્ િદ હી સાિહ ય અકાદમીના પ્રમખુ પદે ર ા ંહતા– વષ-1978‐1983 
543. ગ્લોબલ વોિમર્ંગ ઘટાડવાના  લ યાકં સાથે તા તરમા ંસાય સ બે ડ ટાગેર્ટ  ઈિનિશયેિટવ ઉપર હ તાક્ષર કરનાર 

ભારતના પ્રથમ પોટર્ન ુ ંનામ જણાવો -  અદાણી પોટ 
544. પેિરસ ક્લાયમેટ એગ્રીમે ટ અંતગર્ત SBIT ઉપર હ તાક્ષર કરનાર  અદાણી િવ નુ ંકેટલામુ ંછે - 7th 
545. પેિરસ ક્લાયમેટ એગ્રીમે ટ અંતગર્ત SBIT ઉપર અદાણી પોટર્ની સાથે અ ય કોને હ તાક્ષર કયાર્ - પેિશયલ ઇકોનોિમક 

ઝોન લિમટડ 
546. SBIT કઈ કઈ સં થાઓ સાથે ગ્લોબલ વોિમર્ંગ ઘટાડવાના હતેથુી સાથે કાયર્રત છે - સીડ પી,  નુાઈટડ નેશ સ લોબસ 

કો પેકટ, વ ડ રસોસ ઈ ટટ ટૂ  અને વ ડ વાઈડ ફંડ ફોર નેચર 
547. ઇિ ડયા આઈિડયા સિમટ-2020નુ ંઆયોજન કોના ારા કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- US‐ઇ ડયા બઝનેસ કાઉ સલ USIBC 
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548. તા તરમા ં22 જૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતમા ંરોકાણ માટે અમેિરકા સાથે કઈ એક સિમટ યોજાઇ ને વડાપ્રધાન ી 
મોદી ારા સબંોધન કરાયુ ં- ઇ ડયા આઈ ડયા સિમટ-2020 

549. "ઇિ ડયા આઈિડયા સિમટ-2020"નો  િવષય જણાવો - "બ ડ ગ અ બેટર ફ ચુર" 
550. "ઇિ ડયા આઈિડયા સિમટ-2020"મા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ ભારતમા ંકયા સાત કે્ષત્રમા ંરોકાણ માટે અમેિરકન 

રોકાણકારોને આમતં્રણ આ યુ ં- હ થ, એનજ , ઈ ા ચર,  ડફ સ- પેસ,  ૃિષ, વીમા, િસિવલ એિવયેશન 

551. ભારતમા ંસરંક્ષણ ક્ષેતે્ર િવદેશી રોકાણની મયાર્દા કેટલા ટકા છે - 74% 

552. ભારતમા ંવીમા કે્ષતે્ર િવદેશી રોકાણની મયાર્દા કેટલા ટકા છે - 100 ટકા 
553. તા તરમા ંભારતમા ંસૌપ્રથમવાર વદેશી ટેકનોલોજીથી કુલ 700 મેગાવોટ પરમાણ ુઊજાર્  ઉ પાદન લા ટનો પ્રારંભ 

ક્યા ંથયો - કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટ 
554. કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટ કયા િજ લામા ંઆવેલો છે - તાપી 
555. કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટ ખાતે આગામી સમયમા ંક્યારે ચોથ ુપરમાણ ુિરએક્ટર શ  કરાશે- વષૅ 2021 
556. કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટમાથંી ગજુરાતને  કેટલા ટકા વીજળી મળશે - 50% 

557. કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટમા ંઅગાઉથી 2  યિુનટ  કેટલા મેગાવોટ વીજળી ઉ પાદન કરી ર ા છે - 220-220 
558. કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટ ભારત સરકારની કઈ સં થા ારા ક્યારે થાપવામા ંઆ યો છે -  ુ લયર પાવર 

કોપ રશન ઓફ ઈ ડયા:1984 
559. કાકરાપાર એટોિમક પાવર લા ટ ખાતે  તા તરમા ં 22 જુલાઈ 2020ના રોજ કયા યિુનટની પ્રિક્રયા સફળતાપવૂર્ક 

પણૂર્ કરાઇ - ી  

560. પરમાણ ુઊજાર્ની બાબતમા ંિક્રટીકલનો અથર્ જણાવો - થર અને સલામત 

561. ભારતમા ંહાલ કુલ કેટલા પરમાણ ુિરએક્ટર કાયર્રત છે - 22 
562. ભારતમા ં 22 જુલાઈ 2020ની િ થિતએ હાલ કાયર્રત પરમાણ ુ િરએક્ટરોમા ં કુલ કેટલા મેગાવોટ વીજળી ઉ પાદન 

કરવામા ંઆવે છે - 6780 મેગાવોટ 
563. આગામી સમયમા ંભારત કુલ કેટલા મેગાવોટ પરમાણ ુઊજાર્ મેળવવાનુ ંલ યાકં ધરાવે છે - 9000 મેગાવોટ 
564. ભારતમા ંહાલની િ થિત કુલ કેટલા નવા પરમાણ ુિરએક્ટર િનમાર્ણાધીન છે - 09 
565. નવા િનણર્ય મજુબ રામ મિંદર અયો યામા ંમિંદરની ઉંચાઇ કેટલા ટ  રાખવામા ંઆવશે - 161 ટ 
566. નવા િનણર્ય મજુબ રામ મિંદર અયો યામા ંએક સાથે કેટલા લોકો દશર્ન કરી શકે તેવી યવ થા ઉભી કરાશે - 10,000 
567. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સેના ારા કઈ િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- વુા   
568. ભારતની હિેલકો ટરથી લો ચ થનારી કઈ િમસાઈલ કોઈપણ ટે કને ઉડાવી શકવા સક્ષમ છે - ‘નાગ’  
569. ‘ધવુા ’ િમસાઈલની પ્રિત સેકે ડની ગિત ક્ષમતા જણાવો - 230 મીટર  
570. ‘ધવુા ’ િમસાઈલ તેની સાથે કેટલો વોરહડે (દા ગોળો) લઈ જઈ શકે છે - 8 કલો 
571. ‘ધવુા ’ િમસાઈલની મારક ક્ષમતા જણાવો - 7 ક.મી.  
572. ‘ધવુા ’ િમસાઈલનો વજન જણાવો - 45 કલો  
573. ‘ધવુા ’ િમસાઈલ લબંાઈ- યાસ જણાવો - 19 મીટર તથા 0.16 મીટર  
574. ભારતમા ંબનેલી એિ ટ ટે ક ગાઈડેડ િમસાઈલનુ ંનામ જણાવો - વુા   
575. ધવુા  િમસાઈલનુ ંપરીક્ષણ કયારે કરવામા ંઆ યુ ં- 15 અને 16 ુલાઈ-2020 
576. તા.15 અને 16 જુલાઈ-2020ના રોજ ધવુા  િમસાઈલનુ ંપરીક્ષણ ક્યા થળેથી કરાય ુ– બાલાસોર(ઓડશા) 
577. આિફ્રકાના ગાધંી તરીકે ઓળખાતા ને સન મડેંલાની યાદમા ંપ્રિત વષર્ કયો પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે - ને સન 

મડંલા  રુ કાર  
578. ને સન મડેંલા પરુ કાર‐૨૦૨૦થી કોને સ માિનત કરવામા ંઆ યા - મો રસાના કોયેટ અને મા રઆના વદ નોય  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   22 | P a g e  

 

579. પ્રિત વષર્ કયા િદવસે અને કોના ારા ને સન મડેંલા પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે – 18 ુલાઈ તથા UN 
580. ભારતીય િતરંગા િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 22મી  ુલાઇ  
581. પ્રિત વષર્ 22મી  જુલાઇના રોજ શા માટે ભારતીય  િતરંગા  િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - ભારતના વતમાન રા વજ 

િતરંગાનો 22મી  ુલાઇના રોજ બધંારણસભા  ારા  વીકાર કરાયો હતો  
582. આંતરરા ટ્રીય ચેસ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 20મી  ુલાઇ 
583. ઇ ટરનેશનલ ચેસ ફેડરેશનની  થાપના કયા વષેર્ થઇ હતી – વષ-1924 
584. યનેુ કોના પ્ર તાવને માન આપીને ક્યારથી પ્રિત વષેર્ આંતરરા ટ્રીય ચેસ િદવસની ઉજવણી થાય છે – વષ-1966 
585. પ્રચડં બિુ  માગી લેતી રમત ચેસની શોધ ક્યા ંદેશમા ંથઈ હતી – ભારત 

586. કોરોના-19ના વે ટ િનકાલ માટે કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંબહાર પાડવામા ંઆવેલ ગાઈડલાઈન મજુબ ઉપયોગમા ં
લેવાયેલ મા કને  કાપીને  કેટલા કલાક સધુી પેપર બેગમા ંમકૂી રાખવાનો રહશેે - 72 કલાક 

587. કોરોના અંગે વે ટ િનકાલની કે દ્રની નવી ગાઇડલાઇન પ્રમાણે સામા ય લોકો ારા ઉપયોગ કરાયેલ PPE િકટને  
કેટલા િદવસ સધુી કચરાપેટીમા ંઅલગ મકૂી રાખવાનો રહશેે - 3 દવસ 

588. ભારતના સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા તા કાિલક ધોરણે રાફેલ ફાઈટર માટે ઉપયોગમા ંલેવાનાર "હમેર િમસાઈલ"કયા દેશ 
પાસેથી ખરીદવામા ંઆવશે - ાસં 

589. "HEMER"નો અથર્ જણાવો - હાઈલી એ ઈલ  મોડ લુર િુનશન એ સટ ડડ  ર જ 
590. "હમેર િમસાઈલ"ની રે જ જણાવો -60-70 કલોમીટર 
591. "હમેર િમસાઈલ"ની મારક ક્ષમતા જણાવો - લદાખ વા પહાડ  િવ તારમા ંપણ મજ તૂ બકંર તબાહ કરવા સ મ 
592. તા તરમા ંગજુરાતમા ંGCMMFના નવા ચેરમેન તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - શામળ ભાઇ પટલ 
593. તા તરમા ંગજુરાતમા ં GCMMFના નવા વાઈસ ચેરમેન તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - ી વાલમ  ુંબલ (સરહદ 

ડર , ક છ) 
594. િહંમતનગરમા ંઆવેલી સાબરડેરીના ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો - ી શામળ  પટલ 
595. નવા ચ ૂટંાયેલા GCMMFના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનનો કાયર્કાળ જણાવો - 2.5 વષ 
596. GCMMFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જુરાત કો-ઓપરટ વ િમ ક માક ટગ ફડરશન- આણદં 
597. તા તરમા ંગજુરાત મ ય ઉ ોગ વટહકુમ-2020  મજુબ ગજુરાત બહારની િફિશંગ બોટ સામે  સીમા ઉ લઘંન બદલ 

કેટલો દંડ અને  મ ય પેદાશમાથંી કેટલી રકમ વસલુ કરશે - . 1 લાખ અને મ ય પેદાશની હરા  કર   રકમ 
મળે તેની પાચં ગણી 

598. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમવાર કયા મિંદરન ે ે ઠ સચંાલન માટે પ્રિતિ ઠત ISO-9001:2015 પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામા ં
આ યુ ંછે - આ  શ તપીઠ બા  મં દર 

599. ગજુરાતના યાત્રાધામ િવકાસ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી દલીપભાઈ ઠાકોર 
600. "નલ સે જલ" યોજના અંતગર્ત તા તરમા ં"મિણપરુ વોટર પ્રો ક્ટનો" ઇ-િશલા યાસ  કોના ારા કરાયો - વડા ધાન 

નર  મોદ  
601. મિણપરુ વોટર પ્રો ક્ટ પાછળ કેટલા કરોડના ખચેર્  અંદા  2.80 લાખ ઘરોને નળ જોડાણ આપવામા ંઆવશે - . 

3054 કરોડ 
602. કે દ્ર સરકાર ારા કયા વષર્ સધુીમા ં"જળ જીવન િમશન" અંતગર્ત ગ્રામીણ િવ તારમા ંદરેક ઘર સધુી પીવાનુ ંપાણી 

આપવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે - વષ 2024 
603. મિણપરુના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  એન. બરન િસહ 
604. મિણપરુના વતર્માન રા યપાલનુ ંનામ જણાવો - નજમા હપ ુ લા 
605. વાયરસ સામે લડનાર એિ ટબોડી કયા આકારના પ્રોટીન હોય છે - ે ના-Y 
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606. એિ ટબોડી અ ય કયા નામે ઓળખાય છે -ઈ નૂો લો ુલન 
607. લોકમા ય િટળકનો જ મિદવસ જણાવો - 23  ુલાઈ 1856 
608. " વરાજ મારો જ મિસ  અિધકાર છે અને તે હુ ં મેળવીને જ જપંીશ" આઝાદીની ચળવળમા ંઆ  સતૂ્ર કોના ારા 

અપાયુ ંહત ુ ં- લોકમા ય ટળક 
609. કેસરી અને મરાઠા વા સામિયકોનુ ં મખુ્ય વે કોણ ચલાવત ુ ંહત ુ ં- લોકમા ય ટળક 
610. મહારા ટ્રમા ં"ગણપિત ઉ સવ" અને "િશવાજી જયિંત" વા ઉ સવ ઉજવવાનો પ્રારંભ કોના ારા કરાયો-લોકમા ય ટળક 
611. "ગીતા રહ ય" પુ તકના લેખકનુ ંનામ જણાવો -લોકમા ય ટળક 
612. લોકમા ય િટળકનુ ંઅવસાન ક્યારે થયુ ંહત ુ ં- 01  ઓગ ટ 1920 
613. ગજુરાતમા ંકેટલા િવિવધ સરકારી વીજ લા ટ આવેલા છે - 14 
614. ગજુરાતમા ંઆવેલા સરકારી વીજ લા ટની વીજ ઉ પાદન ક્ષમતા કેટલા મેગાવોટ છે - 3840 મેગાવોટ 
615. ગજુરાતમા ંકોલસા  બળતણ આધાિરત વીજ લા ટ કયા કયા આવેલા છે - ગાધંીનગર, વણાકબોર  ુલ-2, ઉકાઇ, 

િસ ા-3, િસ ા-4 
616. ગજુરાતમા ંગેસ બળતણ આધાિરત વીજ લા ટ કયા કયા આવેલા છે - વુારણ 1,2 અને 3 અને ઉતરાણ 
617. ગજુરાતમા ંિલગ્નાઇટ બળતણ આધાિરત વીજ લા ટ કયા કયા આવેલા છે - ક છ-3 અને 4, ભાવનગર 1 અને 2 
618. તા તરમા ં ગાધંીનગર લોકસભા મતકે્ષત્રમા ં કઈ યોજના અંતગર્ત પ્રજાપિત સમાજના પ્રિશિક્ષત  કારીગરોને 

આ મિનભર્ર બનાવવા 100  ટલા  િવ તુ ચાકનુ ંિવતરણ કરાયુ ં- ુંભાર સશ તકરણ યોજના 
619. કે દ્ર સરકારના િશિપંગ મતં્રાલય ારા જળ પિરવહનને પ્રો સાહન આપવા કેટલા વષર્ માટે જળ માગર્ વપરાશ શુ ક 

માફ કરવામા ંઆ યુ ંછે - 3 વષ 
620. હાલમા ંભારતમા ંકુલ કાગ  ટ્રાિફકના માત્ર કેટલા ટકા જ જળ માગર્ પિરવહનથી થાય છે- 02% 
621. તા તરમા ંભારતને એિશયન ગે સ-2018ના ચાર બાય 400 મીટર િમક્સ િરલેમા ંિસ વર થાને હવે કયો મેડલ પ્રા ત 

થયો - ગો ડ 
622. એિશયન ગે સ-2018મા ંચાર બાય 400 મીટર િમક્સ િરલેમા ંકયા કયા ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે - 

મોહ મદ અનસ, એમ.આર. વૂ મા, હમા દાસ  અને આરો કયા  રા જવની 
623. એિશયન ગે સ-2018 કયા ંયોજાઈ હતી - કાતા 
624. એિશયન ગે સ-2018મા ંતા તરમા ંથયેલ અપડેટ બાદ ભારતને કયા કયા મેડલ પ્રા ત થયા છે - ગો ડ-08, િસ વર-

09  અને  ો ઝ- 03 
625. તા તરમા ંકોલક ામા ં101 વષેર્ અવસાન પામેલ અમલા શકંરનુ ંકે્ષત્ર જણાવો - ૃ યાગંના અને  કો રયો ાફર 
626. ડ સે ટી એ ડ ટા ડડર્ ઓથોિરટી  ારા આગામી કઈ તારીખથી ભારતમા ંમીઠાઈના ઉ પાદન અને ઉપયોગની 

તારીખ ફરિજયાત કરાઈ છે - 01  ઓ ટોબર 2020 
627. ભારતમા ંનક્સલી પ્રવિૃ  સાથે જોડાયેલ પ થલગડી ચળવળએ  કયા રા યમા ં વેગ પકડયો છે - જ લા- ૂટં , 

ઝારખડં 
628. ભારતીય સેનામા ંમિહલા અિધકારીઓના થાયી કિમશને  તા તરમા ંઅિધકૃત રીતે કોને મજૂંરી આપી છે - સરં ણ 

મં ાલય,  ભારત સરકાર 
629. ભારતીય સેનામા ં" થાયી કિમશન" એટલે શુ ં-  કોઇપણ અિધકાર  િન િૃતની મર ધુી િસહનો કામ કર  શક અને 

િન િૃ  બાદ પે શનના હકદાર પણ બને  
630. ભારતીય સેનામા ંશોટર્ સિવર્સ કિમશન અંતગર્ત  કેટલા વષર્ બાદ અિધકારીઓને િનવ ૃ  કરી દેવામા ંઆવ ેછે -14 વષ 
631. ભારતમા ં રેિડયો પ્રસારણ સેવાનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો ને "રા ટ્રીય પ્રસારણ િદવસ"તરીકે ઓળખાય છે - 23 

ુલાઈ 1927 
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632. ભારતીય સેનામા ં થાયી કિમશનના અમલથી મિહલાઓને કઈ કઈ ટ્રીમમા ંલાભ મળશે - આમ  એર ડફ સ, િસ નલ, 

એ જિનયસ, આમ  એિવએશન, ઇલે ોિન સ એ ડ િમકિનકલ એ જિનયસ, આમ  સિવસ કોર, આમ  ઓડન સ કોર અને 
ઇ ટલજિનસ કોર 

633. ભારતમા ં"રા ટ્રીય પ્રસારણ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે – 23 ુલાઈ 
634. તા તરમા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા અમેિરકા પાસેથી કયા 6 લો ગ રે જ િવમાન ખરીદવાનો િનણર્ય કરાયો છે 

- P‐8 
635. યએુસ બનાવટના P‐8 આઈ િવમાનનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પો ઝડોન-8 
636. તા તરમા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા અમેિરકા પાસેથી કેટલા ડોલરના ખચેર્ 6 લો ગ રે જ P‐8 આઇ િવમાન 

ખરીદવાનો િનણર્ય કરાયો છે - 1.8 અબજ ડૉલર 
637. ભારતમા ંહાલમા ંકયા દળમા ંકુલ આઠ P‐8 આઈ  િવમાન યાપક ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે - નૌકાદળ 

638. ભારત સરંક્ષણના હતેથુી આગામી સમયમા ંઅમેિરકા પાસેથી અ ય છ નગં કયા ડ્રોન ખરીદશે - િ ડટર-B વેપનાઈ ડ 
ગા ડયન ોન 

639. તા તરમા ંભારતના સમથર્નમા ંકયા દેશ ારા  પજંાબ 2020 રેફરે ડમ ફગાવી દેવામા ંઆ યો છે - કનેડા 
640. પજંાબ 2020 રેફરે ડમનો મખુ્ય હતે ુજણાવો -  ભારતના પં બમાથંી અલગ ખા લ તાન દશની માગણી 
641. SFJ  પૂ એટલે શુ ં- િશ સ ફોર જ ટસ 

642. ભારતના પજંાબમાથંી અલગ ખાિલ તાન દેશની માગણી  કેનેડામા ં કોના ારા કરવામા ંઆવે છે - SFJ 
643. કેનેડા સરકારમા ંપજંાબ 2020 રેફરે ડમ કોના ારા  રજૂ કરવામા ંઆ યો હતો - SFJ 
644. SFJની  થાપના અલગતાવાદીઓ ારા કયા વષર્મા ંથઈ હતી - 2007 
645. તા તરમા ંપ્રિસ  કરાયેલ UNના અહવેાલ મજુબ  કયા રા યમા ંઅંદા  200 ટલા ISના આંતકીઓ સિક્રય છે – 

કરળ અને કણાટક 
646. IS  ારા ભારતમા ંકઈ નવી શાખા શ  કરાઇ છે - િવલાયાર ઑફ હ દ 
647. આંતકવાદી સગંઠન ISનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ઈ લાિમક ટટ 
648. આંતકવાદી સગંઠન IS  અ ય કયા નામે ઓળખાય છે -ISIS, ISIL અને દાએશ 

649. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંપ્રથમવાર ભારતમા ંબનેલુ ંકય ુસૌથી શિક્તશાળી  વદેશી એિ જનના સફરનો પ્રારંભ થયો - VG 12‐B 
650. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંપ્રથમવાર ભારતમા ંબનેલુ ંસૌથી શિક્તશાળી  વદેશી એિ જન VG  12‐Bના સફરનો પ્રારંભ થયો તેની 

ક્ષમતા જણાવો - 12 હ ર H.P  
651. ભારત◌ીય રે વે કેટલા હોસર્ પાવરના એિ જન ધરાવનાર દુિનયાનો છ ો દેશ બ યો ‐ 10 હ રથી વ  ુ 

652. કઈ પવર્તમાળાને િવંધીને રેલવેએ હિરયાણામા ંડબલ ક ટેનર ઈલેિક્ટ્રક ટનલ બનાવી – અરવ લી  
653. ભારતીય રે વે ારા કયા રા યમા ંિવ ની પ્રથમ ડબલ ક ટેનર ઈલેિક્ટ્રક ટનલ બનાવવામા ંઆવી – હ રયાણા 
654. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય રે વે ારા અરવ લીની પવર્તમાળાને  િવંધીને કેટલી લાબંી ઈલેકટ્રીફાઈડ રેલવે ટનલ તૈયાર 

કરી - એક  કલોમીટર 
655. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંભારતીય રે વે ારા હિરયાણામા ંઅરવ લીની પવર્તમાળાને  િવંધીને  તૈયાર કરાયેલી ઈલેકટ્રીફાઈડ 

ટનલમાથંી કેટલી માલગાડી કેટલી ઝડપે દોડી શકશે – બે તથા 100  ક.મી. 
656. ભારતીય રે વેનો ઈ ટનર્ કોિરડોર પિ મ બગંાળથી પજંાબના કયા થળને જોડશે ‐  િુધયાના 
657. વષર્-૨૦૨૧ પણૂર્ થનાર ભારતીય રે વેના ઈ ટનર્ કોિરડોરની લબંાઈ જણાવો - 18પ6  કલોમીટર 
658. ભારતીય રે વેનો ઈ ટનર્ કોિરડોર કયા રા યોને જોડશે - પિ મ બગંાળ, ઝારખડં,  બહાર, ઉ ર  દશ, હ રયાણા અને 

પં બ 

659. વષર્-૨૦૨૧ પણૂર્ થનાર ભારતીય રે વેના વે ટનર્ કોિરડોરની લબંાઈ જણાવો - 1506  કલોમીટર  
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660. ભારતીય રે વેનો વે ટનર્  કોિરડોર  કયા રા યો માટે ફાયદા પ  બનશે  ‐  હ રયાણા,  પં બ,  રાજ થાન,  જુરાત અને 

મહારા   

661. ગજુરાતમા ંકોરોના વાયરસના કયા ઘાતક લક્ષણનુ ંસૌથી વધ ુપ્રમાણ ન ધાયુ ં‐ GH  લેડ 
662. ગજુરાતમા ંકોરોના વાયરસના ઘાતક GH ક્લેડ લક્ષણનુ ંસૌથી વધ ુકેટલુ ંપ્રમાણ ન ધાયુ ં‐ 51.8 ટકા  
663. ગજુરાતમા ંકોના ારા કરાયલેા સવેર્ક્ષણમા ંકોરોના વાયરસના ઘાતક GH ક્લેડ લક્ષણનુ ંસૌથી વધ ુપ્રમાણ ન ધાયુ ં‐ IIM‐GBRC  

664. ગજુરાતમા ંકોરોના વાયરસના ઘાતક GH ક્લેડ લક્ષણ સદંભેર્ IIM‐GBRC  ારા કેટલા િજ લાઓમા ંસવેર્ક્ષણ કરાયુ ં- 18 જ લા 
665. કોઈ વાયરસની  રસી બનાવવા માટે  કે  દાવાને લગતા સશંોધન માટે  કઈ માિહતી જ રી બને  છે  – વાયરસના ોટ ન 

કચર,  પ, ઘાતકતા વગેર મા હતી  
666. હાલની કોરોના વાયરસ એ જુના કયા પૂનો જ નવા મે બર છે ‐ SARS cov 
667. િવ  આરોગ્ય સં થા WHO  ારા કોિવડ-૧૯ને કયા ૭ ક્લેડમા ંવહચવામા ંઆ યો - S, V, L, G, GH, GR અને 0  
668. GBRCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જુરાત બાયોટકનોલો   રસચ સે ટર 
669. IIMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ડયન ઇ ટટ ટૂ ઓફ મેનેજમે ટ  
670. ગજુરાતના  યથૂર િકંગ અને પત્રકાર કરસનદાસ મળૂજીનો જ મ િદવસ જણાવો – 25  ુલાઈ‐1832 

671. ગજુરાતી સાિહ યકાર-પત્રકાર કરસનદાસ મળૂજી 1862મા ંથયેલા કયા કેસથી જાણીતા બ યા - મહારાજ લાયબલ  

672. વષર્-1855મા ંપત્રકાર કરસનદાસ મળૂજીએ કય ુસામિયક શ  કયુર્ં હત ુ- ‘સ ય કાશ’ 
673. કયો કેસ સમગ્ર પિ મ ભારતમા ંચચાર્ન ુ ંકે દ્ર બ યો હતો તેમજ તેને કારણે કરસનદાસ મળુજી ગજુરાતના અગ્રણી સધુારક 

તરીકે પ્ર થાિપત થયા હતા ‐ મહારાજ લાયબલ કસ  
674. કરસનદાસ મળુજી 1862મા ંઇંગ્લે ડનો પ્રવાસ ખેડ◌ીને કય ુપ્રવાસ વણર્ન પુ તક લખ્ય ુહત ુ- “ લે ડમા ં વાસ”  
675. કરસનદાસ મળુજીનુ ંપ્રવાસ વણર્ન પુ તક “ઇંગ્લે ડમા ંપ્રવાસ”નો કઈ ભાષામા ંઅનવુાદ થયો છે – મરાઠ  

676. કરસનદાસ મળૂજીનુ ંઅવસાન કયારે થયુ ંહત ુ ં‐ 28 ઓગ ટ 1871 
677. તા તરમા ં26 જુલાઈ 2020ના રોજ રિવવારે  "મન કી બાત"  કાયર્ક્રમની  કેટલામી  આવિૃ  યોજાઈ- 67મી 
678. "મન કી બાત" કાયર્ક્રમ દર મિહનાના કયા રિવવારે  યોજાય છે - છે લા રિવવાર 
679. તા તરમા ં facebook  ારા એક સાથે 5,000 લોકો  વીિડયો કો ફર સથી વાતચીત કરી શકે તે માટે કયુ ંનવુ ં િફચર 

લો ચ કરાયુ ં- ROOMS 

680.  સાઇબર ક્રાઇમ તરીકે ઓળખાતો રે સમવેર હુમલો કોની ઉપર કરવામા ંઆવે છે - ક ટુર 
681. આપણા ક યટુર ઉપર રે સમવેર હમુલો થાય તો તેને  દૂર કરવા માટે કયા ટૂ સનો ઉપયોગ થાય છે  તમારી 

ફાઇલ 90 ટકા રીકવર કરી આપે છે - decrypt 
682. ક યટુરમા ંકયા ટૂ સ રે સમવેર હમુલોને જાણી શકાય છે - ID ર સમવેર અને ટો શેર ફ ર સમવેર 
683. ક યટૂર પર રે સમવેર હુમલો થાય તો મખુ્ય કેટલા પ્રકારની માિહતીને  લોક કરે છે ‐ સાત 

684. ક યટૂર પર  રે સમવેર  હુમલો થાય તો મખુ્ય ક્યા સાત પ્રકારની માિહતીને  લોક કરે  છે  ‐ માય ડો મેુ ટ ફો ડર,  બે ક 
રલેટડ સો ટવેર અથવા ફાઈલો,   ડટ કાડની મા હતી, પાસવડ  કારની કોઈ ફાઇલ બનાવી હોય તો તે, ઇમેલ એકાઉ ટ, 
ક ટૂરમા ં ોટ ટ કરલી અથવા Hidden કરલી ફાઈલો અને  ાઉઝર  કારની  યાઓ  

685. ક યટૂરમા ં રે સમવેર  વાયરસના હમુલા  મખુ્ય વે  વધ ુક્યા ં થવાની શક્યતા રહલેી છે - સરકાર   ઓ સ,  સરં ણ 

સં થાઓ, શાળાઓ, કોલેજો અને  િુનવિસટ ,  બે કો  બે કના એટ એમ, રલવેના સો ટવેર, એરપોટના સો ટવેર, સમાચાર 
સં થાઓ સોના‐ચાદં ના વેપાર ઓ, દવાખાના, મી ડયા હાઉસ અને હોટલો 

686. ચીન અને પાિક તાનની સરહદો પરની ગિતિવિધની માિહતી આપનાર ભારતીય જાસસૂી ઉપગ્રહનુ ંનામ જણાવો - કૌ ટ ય 

687. DRDOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ડફ સ  રસચ એ ડ ડવલપમે ટ ઑગનાઇઝેશન 

688. EMISAT શુ ંછે – ભારતીય સુી ઉપ હ   
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689. ભારતીય જાસસુી ઉપગ્રહ EMISAT કોના ારા બનાવવામા ંઆ યો છે -  ઇસરો  
690. ભારતીય જાસસુી ઉપગ્રહ EMISATની િવશેષતા જણાવો - EMISATની ELINT  િસ ટમ  ુ મનના ં િવ તારમા ં ા સિમશન 

માટ ઉપયોગ થનારા ર ડયો િસ ન સને વાચંી શક છે  

691. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંસપુ્રીમ કોટ IT એક્ટની કઈ કલમ ર  કરી - 66A   
692. ભારતીય બધંારણના કયા આિટર્કલ હઠેળ દરેક નાગિરકને અિભ યિક્તની  વતતં્રતાનો અિધકાર છે – 19A  
693. આઈટી એક્ટની કઈ કલમ મજુબ સોિશયલ મીિડયા પર વાધંાજનક લખનાર  યિક્તની ધરપકડ કરવાની સરકારની સ ા 

હતી ‐ 66A 
694. સપુ્રીમ કોટર્ની કઈ ખડંપીઠે સરકાર  ારા કાયદાના  દુરુપયોગ અંગે  IT એક્ટની કલમ 66A ર  કરતો ચકુાદો આ યો  ‐ 

જ ટસ   ચેલેમે ર અને  યાયાધીશ રો હટન નર માન  

695. સપુ્રીમ કોટ IT એક્ટની કલમ 66A ર  કરતા ચકુાદામા ંઆઇટી એક્ટ  પ ટ રીતે કયા અિધકારનુ ંઉ લઘંન કરત ુહોવાનુ ં
નો ય ુ- people's right to know  

696. ક યટૂર અથવા મોબાઇલ ફોન કે ટેબલેટ  વા સદેંશા યવહાર ઉપકરણ  ારા "અપમાનજનક" સદેંશા મોકલવા અંગે િશક્ષા 
માટે IT એક્ટની કલમ કઈ છે ‐ 66A  

697. IT એક્ટની કલમ 66A મજુબ દોિષતને વધમુા ંવધ ુકેટલા વષર્  લ અને કેટલા િપયાના દંડની જોગવાઈ છે –  ણ વષ 
તથા પાચં લાખ ધુીનો દંડ 

698. કારિગલ િવજય િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 26મી  ુલાઇ 
699. તા.26મી જુલાઈ 2020ના રોજ કેટલામો કારિગલ િવજય િદવસ મનાવવામા ંઆ યો - 21મો   
700. ભારતે પાિક તાન સાથેના કારિગલ યુ મા ં‘ઓપરેશન િવજય’ સફળ થયાની ઘોષણા કયારે કરી હતી ‐ 26  ુલાઈ 1999 

701. કયા ઓપરેશન અંતગર્ત ભારતીય સૈિનકોએ ઘસૂણખોર પાિક તાની સૈિનકો પર બહાદૂરીભયુર્ં આક્રમણ કયુર્ હત ુ‐ ‘ઓપરશન 

િવજય’ 
702. ‘ઓપરેશન િવજય’ અંતર્ગત ભારતીય સૈિનકોએ પાિક તાની સૈિનકો પર આક્રમણ કરી હાલના કે દ્રશાિસત પ્રદેશ લદાખના 

કારિગલ િજ લાના કયા થળ પર ક જો મેળ યો હતો - ુ કોહ વેલીમા ંઆવેલા   ૂટોપ  થળ 

703. કારિગલ યુ  કેટલા િદવસ ચા યુ ંહત ુ ં– 60 
704. તા તરમા ં29 જૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ દળમા ંકયા આધિુનક ફાઈટર ટ યુ  િવમાન સામેલ કરાયા - 

રાફલ 

705. "રાફેલ" યુ  િવમાનો કયા દેશ પાસેથી ખરીદવામા ં આ યા છે -  ાસં 

706. "રાફેલ" યુ  િવમાનોનુ ંિનમાર્ણ કઈ કંપની ારા કરવામા ંઆવે છે - દસો ટ 
707. "રાફેલ" યુ  િવમાનોને કયુ ંભારતીય નામ આપવામા ંઆ યુ ંછે - RB  
708. તા તરમા ં29 જૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ દળમા ં કેટલા આધિુનક ફાઈટર ટ રાફેલ યુ  િવમાન સામેલ 

કરાયા - 05 
709. નવા "રાફેલ" યુ  િવમાનોને કયા ભારતીય એરબેઝ ઉપર તહનેાત કરાશે- બાલા (હ રયાણા) તથા હાિશમારા 

(પિ મ બગંાળ) 
710. અંબાલા એરબેઝ અને હાિશમારા એરબેઝ કયા રા યમા ંઆવેલા છે – હ રયાણા અને પિ મ બગંાળ 

711. "રાફેલ" યુ  િવમાનો બનાવનાર કંપનીનુ ંનામ જણાવો - દસો ટ 
712. તા તરમા ં29 જૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ દળમા ંઆધિુનક ફાઈટર ટ રાફેલ યુ  િવમાન સામેલ કરાયા 

નુ ંસૌપ્રથમ આગમન કયા એરબેઝ થયુ ં- બાલા એરબેઝ, હ રયાણા 
713. ભારતે વષૅ 2016મા ંફ્રા સ સાથે કેટલા રાફેલ ખરીદવા કેટલા કરોડની સમજૂતી કરી હતી - 36 અને . 59 હ ર કરોડ 
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714. તા તરમા ં29 જૂલાઇ 2020ના રોજ ભારતીય હવાઈ દળમા ંઆધિુનક ફાઈટર ટ રાફેલ યુ  િવમાન સામેલ કરાયા 
તેને કયા એરબેઝ ઉપર પ્રથમ ઉડાન ભરી હતી - મે રનેક એરબેઝ,  ા સ  

715. "રાફેલ" યુ  િવમાનોની રે જ જણાવો - 3700 ક.મી. 
716. "રાફેલ" યુ  િવમાનની મહ મ પીડ જણાવો - 2130 ક.મી. િત કલાક 
717. પરમાણ ુહુમલા માટે સક્ષમ"રાફેલ" યુ  િવમાન કેટલા ટન બો બ-િમસાઈલ લઈ જવા સક્ષમ છે - 16 ટન  
718. "રાફેલ" યુ  િવમાન પોતાના વજન કરતા ંકેટલો વધ ુવજન ઉપાડવા સક્ષમ છે - 1.5 (દોઢ ગણો) 
719. "રાફેલ" યુ  િવમાનમા ંવપરાતી "ફાયર ઍ ડ ફરગેટ ઝ િમસાઈલ એટલે શુ ં- િમસાઈલ તે જ ટાગટ શોધીને માર 

કર છે 

720. "રાફેલ" યુ  િવમાન સતત કેટલા કલાક ઉડી શકે છે - 10 કલાક 
721. ભારત સરકાર તા તરમા ં 27 જૂલાઇ 2020ના રોજ ચીન ઉપર વધ ુએક િડિજટલ ટ્રાઈક કરીને કેટલી એપ ઉપર 

પ્રિતબધં લગા યો છે - 47 ( ુલ-106) 
722. ભારત સરકારના કયા મતં્રાલય ારા ચાઈનીઝ એપ ઉપર પ્રિતબધં મકુવા આવે છે – ઈલે ોિનક ઍ ડ ઈ ફોમશન 

ટકનોલો  

723. તા તરમા ંભારતમા ંઆંતકવાદીઓની તમામ સપંિ  જ ત કરવા કઈ નવી ટીમની રચના કરવામા ંઆવી છે - 
પેિશયલ-44 

724.   પિેશયલ-44 ટીમની રચના કયા એકટ હઠેળ કરવામા ંઆવી છે - UAPA 
725.   પિેશયલ -44 ટીમમા ં કે દ્ર અન ે રા ય સરકારોની કઈ કઇ એજ સીઓના અિધકારીઓ સામેલ હશે - ઇ ટલજ સ 

રૂો (આઇબી),  ફાઇના શયલ ઇ ટલજ સ (FIU)  રઝવ બે ક,  હૃ મં ાલય,  સેબી,  રા યોની એટ એસ,  રા યોની 
સીઆઇડ  સ હત બી  િવભાગ સામેલ 

726. પિેશયલ -44 ટીમમા ંકેટલા અિધકારીઓ સામેલ હશે-44 
727. ભારતમા ંજુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંકોના હ તે ત્રણ આધિુનક કોરોના વાયરસ ટેિ ટંગ લેબનુ ંઈ‐લોકાપર્ણ કરાયુ ં– વડા ધાન નર  

મોદ  

728. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીના  હ તે  કઈ ત્રણ  કોરોના વાયરસ  ટેિ ટંગ  લેબનુ ંઈ‐લોકાપર્ણ  કરાયુ ં ‐ નોઈડા 
(ઉ ર દશ),  ુબંઈ (મહારા ) તથા કોલક ા (પિ મ બગંાળ)  

729. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીના હ તે ઈ‐લોકાપર્ણ કરવામા ંઆવેલી ત્રણ લેબની  ટેિ ટંગની ક્ષમતા  કેટલી છે – 
િત લેબ 10,000  ધુી  

730. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંભારતમા ંિ ચક્રી વાહનમા ંપાછળ બેસનાર માટે કઈ સિુવધા ફરિજયાત કરવાનુ ંજાહરેનામ ુપ્રિસ  કરાયુ ં‐ 
પાછળ બેસનાર માટ પકડવા હ ડલ ફર જયાત  

731. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંભારતમા ં િ ચક્રી વાહનમા ંપાછળ બેસનાર માટે પકડવા હે ડલ ફરિજયાત કરત ુજાહરેનામ ુપ્રિસ  કરાયુ ં
તેને લાગ ુકરવા કંપનીઓને કેટલો સમય અપાયો છે ‐ દોઢ વષ  

732. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંભારતમા ં િ ચક્રી વાહનમા ંપાછળ બેસનાર માટે પકડવા હનેડ્લ ફરિજયાત કરત ુજાહરેનામ ુપ્રિસ  કરાયુ ં
તે કયારથી અમલી બનશે ‐  આુર  2022 

733. જુલાઈ‐૨૦૨૦ની  િ થિતએ એક અંદાજ મજુબ  દેશમા ં કુલ  કેટલા વાહનો  છે  તે  પૈકી  િ ચક્રી વાહનોની સખં્યા  કેટલી  છે  ‐ 21 
કરોડ તથા 14 કરોડ   

734. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય માગર્ પિરવહન મતં્રાલયના નવા જાહરેનામા મજુબ િ ચક્રી વાહનમા ંઅક માત રોકવા કયા પૈડાને 
કવર કરવાનુ ંરહશેે  થી સાડી, દુપ ો કે કોઈ કપડુ ંફસાય નહીં ‐ જમણી તરફના પૈડા 

735. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય માગર્ પિરવહન મતં્રાલયના નવા જાહરેનામા મજુબ  િ ચક્રી વાહનમા ં િડિલવરી બોક્સની સાઈઝ 

કેટલી િનિ ત કરવામા ંઆવી છે ‐ લબંાઈ 550 િમમી, પહોળાઈ 510 િમમી,  ચાઈ 500 િમમી  
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736. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંUSમા ંકયુ ંવાવાઝોડુ ંત્રાટ ુ ં‐ હ ા અને ડગલસ  

737. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંUSમા ંતોફાન મચાવનાર ડગલસ વાવાઝોડાની  પીડ જણાવો ‐ 145  ક.મી.  
738. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંગજુરાત પોલીસ  ારા ઉ કૃ ટ કામગીરી બદલ રા યના કેટલા પોલીસ અિધકારી‐કમર્ચારીઓને  િવિશ ટ 

એવોડર્થી સ માિનત કરાયા - 110  
739. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ં ગજુરાત  પોલીસ  ારા ઉ કૃ ટ  કામગીરી  બદલ  રા યના  110  પોલીસ  અિધકારી‐કમર્ચારીઓને  કયા 

િવિશ ટ એવોડર્થી સ માિનત કરાયા - DGP કમે ડશન  ડ ક  
740. પોલીસ  ારા ઉ કૃ ટ કામગીરી બદલ DGP કમે ડેશન િડ ક એવોડર્ આપનાર ગજુરાત કેટલામ ુરા ય બ યુ ં- સાત  ુ 

741. દેશના કયા રા યોમા ંપોલીસ  ારા ઉ કૃ ટ કામગીરી બદલ િવિશ ટ એવોડર્ આપવામા ંઆવે છે - આસામ,  હમાચલ 

દશ, પં બ, િ રુા, ઉ ર દશ અને કરાલા 
742. ભારતમા ંકયા પેરામીલીટરી ફોસર્દળોમા ંઉ કૃ ટ કામગીરી બદલ િવિશ ટ પદકો આપવામા ંઆવે છે - સીમા રુ ા 

બળ અને સી.આર.પી.એફ.  
743. ગજુરાતમા ંપ્રથમવાર ક્યારે DGP કમે ડેશન િડ ક એવોડર્ આપવાની પ્રથાનો પ્રારંભ થયો - તા. 27મી ુલાઈ-2020થી  
744. ગજુરાત  પોલીસની  ઉ મ  કામગીરીને  િબરદાવવા અને  મનોબળ  વધારવાના હતેથુી પોલીસને કયો િવિશ ટ એવોડર્ 

આપવાની પ્રથાનો પ્રારંભ થયો - DGP કમે ડશન  ડ ક 
745. ગજુરાત પોલીસ ારા કઈ કેડરના કેટલા પોલીસ જવાનોને DGP કમે ડેશન િડ ક-૨૦૨૦થી સ માિનત કરાયા - 2 

એ ડ.ડ , 5 આઈ. ., 1 ડ આઈ , 6 એસ.ર . 16 ડ વાયએસપી, 16 પીઆઈ, 10  
746. કોના હ તે DGP  કમે ડેશન  િડ ક‐૨૦૨૦ એવોડર્ આપી પોલીસ કમર્ચારી-અિધકારીઓને સ માિનત કરાયા -  રા ય 

પોલીસ વડા  ી િશવાનદં ઝા 
747. DGP  કમે ડેશન  િડ ક‐૨૦૨૦ એવોડર્ સ માન સમારોહ કયા થળે યોજાયો હતો - જુરાત પોલીસ એકડમી,  કરાઈ‐

ગાધંીનગર  
748. CRPFનો  થાપના િદવસ જણાવો ‐ 27  ુલાઈ, 1939 
749. CRPFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ ક ીય  રઝવ પોલીસ દળ  

750. કે દ્રીય િરઝવર્ પોલીસ દળ કયા મતં્રાલય હઠેળ કાયર્રત છે –  હૃ મં ાલય  

751. કે દ્રીય  િરઝવર્ પોલીસ દળનુ ંમખુ્ય કાયર્ જણાવો  ‐ આર ણ કાયવાહ ઓમા ંરા યો/સઘં  દશોની સહાયતા કરવા  તેમજ 

તકવાદ   તૃીઓ સબંિંધત તથા સામા ય  ૂટંણીમા ંનીિત‐ યવ થા  ળવવા 
752. કે દ્રીય િરઝવર્ પોલીસ દળનો મદુ્રાલેખ જણાવો ‐ સેવા અને િન ઠા 
753. ભારતના ક્યા વૈજ્ઞાિનક િમસાઈલમેનના ઉપનામથી જાણીતા બ યા છે – ડૉ. એ.પી. . અ ુલ કલામ 

754. િમસાઈલમેન ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામ ભારતના કેટલામા ંરા ટ્રપિત બ યા હતા ‐ 11મા ં 
755. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનો રા ટ્રપિત તરીકેનો સમયગાળો જણાવો – વષ 2002થી 2007 
756. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનો જ મ િદવસ જણાવો – 15 ઑ ટોબર, 1931 
757. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનુ ંજ મ  થળ જણાવો – રામે રમ (તાિમલના ુ)  
758. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનુ ંઅવસાન ક્યારે થય ુહત ુ‐ 27  ુલાઈ, 2015 (શીલ ગ) 

759. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનુ ંપુ  નામ જણાવો ‐ અ લુ પા કર  લુા દ ન અ ુલ કલામ  

760. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામને ક્યા વષેર્ ભારતના સવ ચ પરુ કાર ભારત ર નથી સ માિનત કરાયા હતા – વષ 1997  
761. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનો કેટલામો જ મિદવસ યનુાઇટેડ નેશ સે િવ  િવ ાથીર્ િદવસ તરીકે ઉજ યો હતો ‐ 79 
762. યનુાઇટેડ  નેશ સે કયા વષર્મા ંડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામનો જ મિદવસ  િવ   િવ ાથીર્  િદવસ તરીકે ઉજ યો હતો – વષ 

2012 
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763. ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામને કેટલી િવ િવ ાલયો (યિુનવિસર્ટીઓ)માથંી માનદ ડોક્ટરેટની પદવી પણ એનાયત કરવામા ં
આવી હતી ‐ 40 

764. ભારત સરકારે કયા વષર્મા ંડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામને પ ભષૂણ સ માિનત કયાર્ હતા‐ વષ 1981  
765. ભારત સરકારે કયા વષર્મા ંડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામને પ િવભષૂણથી સ માિનત કયાર્ં હતા – વષ 1990 
766. વષર્ ૨૦૦૫મા ંડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામની કયા  દેશની મલુાકાત દર યાન તે  દેશે ૨૬ મેને  િવજ્ઞાન  િદવસ ઘોિષત કય  

હતો ‐  વ ઝલ ડ 
767. કયા વષર્મા ંનેશનલ  પેસ સોસાયટી તરફથી ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામને વોન બ્રાઉન એવોડર્  મ યો   મેળવનાર તેઓ 

સૌપ્રથમ  યિક્ત હતા – વષ 2013 
768. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંઅબધુાબીથી ભારત તરફ પ્રયાણ કરી રહલેા પાચં રાફેલને કેટલા  ટની ઊંચાઈએ િરફયઅૂલ કરાયા હતા ‐ 

30 હ ર  
769. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંઅબધુાબીથી ભારત તરફ પ્રયાણ કરી રહલેા પાચં રાફેલને ૩૦ હજાર  ટની ઊંચાઈએ  િરફયઅૂલ કરાયા 

યારે ઇિ ડયન એરફોસર્ના કયા િવમાન  ારા એિરયર િરફ અૂિલંગ સપોટર્  પરૂો પડાયો હતો ‐ રિશયન ilyushin‐78  
770. રાફેલ યુ  િવમાનને ઉડાડનાર પ્રથમ ભારતીય પાઈલટનુ ંનામ જણાવો ‐ એર કોમોડોર  હલાલ અહમદ રાઠર 
771. રાફેલની પ્રથમ બેચે કયારે ફ્રા સથી ઉડાન ભરી હતી ‐ તા. 26મી  ુલાઈ‐2020 
772. રાફેલ ઉડાવનાર પહલેા ભારતીય પાઇલટ િહલાલ અહમેદનુ ંવતન જણાવો ‐ કા મીરના અનતંનાગ  જ લાના રહવાસી 
773. રાફેલ ઉડાવનાર પહલેા ભારતીય પાઇલટ િહલાલ ભારતીય વાયસેુનામા ં લાઇટ લેફ. તરીકે ક્યારે જોડાયા હતા  ‐ વષ‐

1988  
774. રાફેલ ઉડાવનાર પહલેા ભારતીય પાઇલટ િહલાલ પાસે કયા િવમાનો ઉડાવવાનો બહોળો અનભુવ છે ‐ 3000 કલાક િમગ‐

21, િમરાઝ 2000 અને  કરણ એ કાર  
775. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ં450 શહરેના હવામાનની સચોટ માિહતી માટે કઈ સરકારી એપ લો ચ કરાઈ ‐ ‘મૌસમ’  
776. દેશના 450 શહરેના હવામાનની સચોટ માિહતી માટે લો ચ કરાયેલી સરકારી એપ ‘મૌસમ’ની િવશેષતા જણાવો ‐ હવામાન, 

તાપમાન, વરસાદ, પવનની ઝડપ, હવામા ંભેજ સ હતની ઘણી બધી મા હતી  રુ  પાડશે 

777. હવામાનની સચોટ માિહતી માટેની ‘મૌસમ’ એપ ક્યા મતં્રાલય ારા બનાવવામા ંઆવી છે – અથ એ ડ સાય સ મં ાલય  
778. વતર્માન કે દ્રીય અથર્ એ ડ સાય સ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐ ડૉ. હષવધન 

779. ગજુરાત સરકારે જાહરેમા ંમા ક ના પહરેનાર‐થ ૂકંનારને  .200નો દંડ વધારીને કેટલો કય  ‐  .500 

780. ગજુરાતમા ંજાહરેમા ંમા ક ના પહરેનાર‐થ ૂકંનારને  .200ના બદલે  .500  દંડના  િનયમનો અમલ ક્યારથી કરાયો  ‐  1લી 
ઓગ ટ‐2020થી  

781. ગજુરાત સરકારના નવા િનણર્ય મજુબ રા યના અમલૂ પાલર્ર ઉપરથી કેટલા  િપયામા ંકેટલા મા ક મળશે ‐  .10મા ં5 મા ક  
782. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંકઈ બોલીવડૂ અિભનેત્રીનુ ં86 વષેર્ મુબંઈમા ંિનધન થયુ ં– ુમ ુમ 

783. અિભનેત્રી કુમકુમનુ ંમળૂનામ જણાવો- િુ સા 
784. અિભનેત્રી કુમકુમનુ ંજ મ થળ જણાવો - બહાર 
785. અિભનેત્રી કુમકુમની પહલેી િફ મનુ ંનામ જણાવો - આરપાર 
786. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલીવડૂ અિભનેત્રી  કુમકુમની જાણીતી  િફ મોના નામ જણાવો  ‐  "મધર  ઇ ડયા", 

આરપાર,  સીઆઇડ ,  કો હ રૂ,  નયા દૌર,  ીમાન ફં શૂ, ગગંા ક  લહર, રા  ઔર રંક અને   ખે  

787. જુલાઈ‐૨૦૨૦મા ંઅવસાન પામનાર બોલીવડૂ અિભનેત્રી  કુમકુમ પર  િફ માવાયેલા ંખબૂ લોકિપ્રય ગીતોના નામ જણાવો  ‐ 
કભી આર કભી પાર તથા મ બુન મ રાિધકા નાચે ર  

788. િવ ના કેટલા દેશોને િહ દ મહાસાગરની સરહદ પશર્ કરે છે - 36 
789. િવ નો કેટલા ટકા વેપાર દિરયાઈ માગેર્ થાય છે- 95% 
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790. િહ દ મહાસાગર અંદા  કેટલા ચોરસ િકલોમીટરમા ંફેલાયેલો છે - 6.85 કરોડ ચોરસ ક.મી. 
791. િહ દ મહાસાગરનો મોટા ભાગનો િવ તાર કયા દેશના નૌકાદળના તબામા ંઆવે છે - ભારતીય નૌકાદળના વે ટન અને 

ઈ ટનૅ કમા ડ 
792. વ ડર્  હપેેટાઈિટસ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 28  ુલાઈ  

793. વ ડર્  હપેેટાઈિટસ િદવસ‐2020ની થીમ જણાવો ‐ “Hepatitis‐free future,” 
794. હપેેટાઈિટસ ફાઉ ડેશન અનસુાર િવ ભરમા ંહપેેટાઈિટસ બી નુ ંસૌથી મખુ્ય કારણ કય ુછે ‐ લવરમા ંચેપ  

795. WHOના 2016ના િરપોટર્  અનસુાર િવ ભરમા ંકેટલા લોકો હપેેટાઈિટસ‐બી થી સકં્રિમત છે ‐ લગભગ 25 કરોડ  
796. WHOના 2016ના  િરપોટર્  અનસુાર  િવ ભરમા ંદર વષેર્ અંદા   કેટલા લોકોનુ ંમોત હપેેટાઈિટસ અને તેની જિટલતાના લીધે 

થાય છે ‐ લગભગ 7 લાખ  

797. WHOના  2016ના  િરપોટર્  અનસુાર ભારતમા ંહપેેટાઈિટસ‐બીના દદ ઓની સખં્યા  કેટલી હતી અને દર વષેર્ અંદા   કેટલા 
લોકોના ંમોત થાય છે ‐ 6.5 કરોડ તથા 2.50 લાખ 

798. જ્ઞાનની પરબ સમાન કે.કા. શા ીનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 28  ુલાઈ‐1905 

799. હાલતી ચાલતી િવ ાપીઠ સમા મહામહોપા યાય કે.કા. શા ીન ુઅવસાન કયારે થય ુહત ુ– 9 સ ટ બર‐2006  
800. ગજુરાતી િવ ાન કે.કા. શા ીનો જ મ કયા થયો હતો ‐  ૂનાગઢના માગંરોળમા ં
801. ગજુરાતી િવ ાન કે.કા. શા ીની મળૂ અટક કઈ હતી ‐ બાભંણીયા  
802. િવ ાન કે.કા. શા ીએ કયા પેપરના તતં્રી તરીકે સેવા આપી છે ‐ અ ુ હ અને  બં  ુ
803. ભારત સરકાર ારા તા તરમા ંતા. 29 જુલાઇના રોજ કઈ નવી િશક્ષણ નીિત જાહરે કરવામા ંઆવી છે - રા ય 

િશ ણ નીિત-2020 (NEP‐2020) 
804. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020 કયા મતં્રાલય ારા જાહરે કરાઈ - માનવ સશંોધન િવકાસ મં ાલય 

805. માનવ સશંોધન િવકાસ મતં્રાલયનુ ંનવુ ંનામ જણાવો - િશ ણ મં ાલય 

806. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંશાળાઓ માટે કઈ િસ ટમ લાગ ૂકરવામા ંઆવશે - 5+3+3+4 
807. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ં નાતક માટે કેટલા વષૅ નક્કી કરાયા - 4 
808. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંકયા ધોરણ સધુી માતભૃાષા-પ્રાદેિશક ભાષામા ંજ િશક્ષણ આપવામા ંઆવશે - 5 
809. ભારતમા ંછે લે કયારે રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત ઘડવામા ંઆવી હતી – 1986 ( ધુારો-1992) 
810. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંફાઉ ડેશન ટેજ કેટલા વષૅ અને િપ્ર કૂલ તેમજ પ્રાઈમરી કૂલમા ંકયા ધોરણનો 

સમાવેશ થાય છે – 3 વષૅ+2 વષૅ, ધોરણ 1 અને 2 (3 થી 8 વષૅ) 
811. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંસેક ડરી ટેજમા ંકયા ધોરણનો સમાવેશ થાય છે - 9 થી 12 
812. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંતમામ ધોરણમા ંકયો િવષય ફરિજયાત કરાયો છે - સં ૃત 

813. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંકયા ધોરણથી જ વૉકેશનલ િશક્ષણ અપાશે - 06 
814. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંવૉકેશનલ અને ઉ ચ િશક્ષણમા ંગ્રોસ એનરોલમે ટ રેિશયો કયા વષૅ સધુીમા ં

કેટલા ટકા સધુી લઈ જવાશે - વષૅ 2035 અને 50 ટકા 
815. હાલમા ંિશક્ષણ પાછળ ભારતમા ંGDP કેટલા ટકા ખચૅ કરવામા ંઆવે છે  વધારીને કેટલા ટકા કરાશે-4.43 % અને 6 % 
816. નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત-2020મા ંકયો અ યાસક્રમ રદ કરાયો - એમ. ફલ 

817. ભારતમા ંરાફેલ યુ  િવમાનોનુ ંઆગમન કયારે અને કયા ંથયુ-ં તા.29મી જુલાઈ-૨૦૨૦, બપોરે 3.00 કલાકે તથા 
અંબાલા એરબેઝ (પજંાબ) 

818. "રાફેલ"નો અથૅ જણાવો - ફૂાન, હવાની તી  લહર 
819. ભારતમા ંરાફેલ યુ  િવમાનો કઈ કવોડ્રનનો િહ સો બનશે - 17મી ગો ડન એરો 
820. ભારતીય વાયદુળના વતર્માન વડા - એર ચીફ માશલ  આર.ક ભદોર યા 
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821. તા તરમા ંસરુતની કઈ બે  િવ ાિથર્નીઓએ પ ૃ વીથી નજીકના એ ટરોઇડની શોધ કરી ની નાસાએ  મા યતા આપી 
છે - વૈદહ  વેકર યા અને રાિધકા લખાણી 

822. તા તરમા ંસરુતની બે િવ ાિથર્નીઓએ પ ૃ વીથી નજીકના એ ટરોઇડની શોધ કરી તેનુ ંનામ જણાવો -  HLV‐2514 
823. મેડન જુિલયન ઓિક્સલેશન કોને કહવેાય છે – તે વાદળ  અને વરસાદની પ સ ગણાય છે,   ુદા ુદા મહાસાગરમા ં

િવ વુ ૃ ની આ ુબા ુ ફર છે,  નો સાઈકલ િપ રયડ 30 થી 90 દવસનો હોય છે 

824. મેડન જુિલયન ઓિક્સલેશન કયા સમદુ્રમાથંી બગંાળની ખાડીમા ંઅને યાથંી આગળ વધીને પેસેિફક મહાસાગર તરફ 
આગળ વધે છે – અરબી સ ુ  

825. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંગજુરાતમા ંપ્રથમવાર કયા વકૃ્ષની ન ધ કરાઈ - સ ુ ફળ  
826. સમદુ્રફળ વકૃ્ષનુ ંબોટિનકલ નામ જણાવો - બે રગટોિનઆ એ ટુ લુા  
827. ગજુરાતમા ંપ્રથમવાર સમદુ્રફળ તરીકે ઓળખાતા વકૃ્ષની ન ધ કરાઈ તેની શોધ કરનારનુ ંનામ જણાવો - ડૉ. કા મીરા 

તુર યા, ભાવનગર  
828. સમદુ્રફળ વકૃ્ષ ભારતના ક્યા િવ તારોમા ંજોવા મળે છે - ઓર સા, આસામ, બગંાળ અને દ ણ ભારતમા ંવહતી 

નદ ના કનાર  
829. ક્યા વકૃ્ષને મીઠા પાણીના મે ગવૃ તરીકે પણ ઓળખવામા ંઆવે છે -  સ ુ ફળ 

830. યુ  િવમાન રાફેલની િકંમત જણાવો – િત િવમાન દા  . 1640 કરોડ 
831. ભારતીય વાયસુનેામા ંસામેલ ફાઈટર ટ પૈકી સૌથી મ ઘા ફાઈટર ટ કયુ ંછે – રાફલ ફાઈટર ટ   
832. ક્યા થળે િવ નો સૌથી મોટા યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટનો આરંભ થયો છે – ા સના દ ણ ભાગમા ં 
833. ક્યા હતેસુર ફ્રા સમા ં િવ ના સૌથી મોટા યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટનો આરંભ થયો - બે પરમા  ુભેગા કર ને ઊ  

મેળવવા  
834. િવ ના સૌથી મોટા યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટમા ંઅંદા  કેટલો ખચર્ થશે - 23.5 અબજ ડૉલર (1760 અબજ િપયા)  
835. િવ ના સૌથી મોટા યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટથી કેટલી ઊજાર્ મળવાનો અંદાજ છે - દસ હ ર ટન કોલસા ારા 

મળતી ઊ  ટલો  
836. ફ્રાસં િ થત યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટના કેટલાક પાટ્ર્સ કઈ ભારતીય કંપની ારા તૈયાર કરાયા છે - એલ એ ડ ટ   
837. ફ્રાસં િ થત યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટમા ંપેદા થનારા લાઝમાનુ ંતાપમાન ૧૫ કરોડ અંશ સેિ ટગે્રડ એટલે કે સયૂર્ના 

તાપમાન કરતા ંકેટલા ગણ ુવધારે હશે - દસગ  ુ 
838. ફ્રાસં િ થત યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટથી લાઝમા પી પેદા થનાર ઊજાર્નો જ થો જણાવો - 500 મેગાવોટ ટલો  
839. આઈટીઈઆરનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ થમ ુ લયર એ સપે રમે ટલ રએ ટર 
840. ફ્રાસં િ થત યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટનુ ંસચંાલન કોના ારા કરવામા ંઆવી ર ુ ંછે - ઈ ટરનેશનલ થમ ુ લયર 

એ સપે રમે ટલ રએ ટર  
841. ફ્રાસં િ થત યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટમા ંભારત સિહત કુલ કેટલા ભાગીદાર દેશનો સમાવેશ થાય છે – 35 દશ 

842. ફ્રાસં િ થત યિુક્લયર ફ ઝુન પ્રો ક્ટમા ંિવ ભરના કેટલા િવજ્ઞાની-એિ જનીયરો અને કામદારો જોડાયેલા છે - 2300  
843. પરમાણ ુફ ઝુન એટલે શુ ં- અ ટૂ ઊ   
844. વ ડર્ ટાઈગર ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 29 ુલાઈ  
845. ભારતમા ંવાઘની વ તી અંગે કે દ્ર સરકાર અહવેાલ-૨૦૨૦ અનસુાર િવ ના કેટલા ટકા ટાઈગર ભારતમા ંછે - 70  
846. ભારતમા ંવાઘની વ તી અંગે કે દ્ર સરકારના અહવેાલ-૨૦૨૦ અનસુાર ભારતમા ંસૌથી વધ ુવાઘની વ તી કયા ંજોવા 

મળે છે - જમ કાબટ નેશનલ પાક, ઉ રાખડં 
847. વષર્-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતરી મજુબ ભારતમા ંઉ રાખડં િ થત િજમ કાબેર્ટ નેશનલ પાકર્મા ંસૌથી વધ ુકેટલા વાઘ છે - 231 
848. વષર્-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતરી મજુબ ભારતમા ંવાઘની સખં્યા કેટલી હતી - 2967  
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849. વષર્-૨૦૧૮ની વાઘની વ તીના આંકડા કોણે જાહરે કયાર્ હતા - વડા ધાને  
850. ભારતમા ંહાલમા ંવાઘના સરંક્ષણ માટે કુલ કેટલા ટાઈગર િરઝવર્ છે - 50  
851. વષર્-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતરી દરિમયાન ભારતના ટાઈગર િરઝવર્ પૈકી ક્યા થળે વ તી ગણતરી વખતે કોઈ વાઘ 

જોવા મ યા ન હતા - િમઝોરમ ુ ંદા ફા રઝવ, પિ મ બગંાળ ુ ંબકસા અને ઝારખડં ુ ંપાલા  ુ 
852. વષર્-૨૦૧૮ની વાઘ ગણતરી મજુબ કયા રા યમા ંવાઘની સૌથી વધ ુસખં્યા છે – મ ય દશ 

853. િવ મા ંવાઘની કુલ કેટલી રે જ છે,  યા ંવાઘ રહ ેછે - 13 ર જ  
854. વતર્માન કેિ દ્રય પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - કાશ વડકર  
855. નવો ગજુરાત પોલીસ મે યઅુલ-૨૦૨૦ ડ્રા ટ મખુ્યમતં્રીને કયારે સપુરત કરાયો – 30મી ુલાઈ-2020 
856. ગજુરાત પોલીસ મે યઅુલની રચના કયારે થઈ હતી - વષ-1975  
857. નવો પોલીસ મે યઅુલ-૨૦૨૦ કુલ કેટલા ભાગમા ંછે - ણ  
858. નવા પોલીસ મે યઅુલ-૨૦૨૦ના કુલ ત્રણ ભાગમા ંશાનો સમાવેશ થાય છે - CRPC, IPC,  રુાવા અિધિનયમ, POCSO, 

Act.2012,  એસ.સી-એસ.ટ . ધુારા અિધિનયમ-2015,  ુ વેનાઇલ જ ટસ (સીપીસ) એ ટ 2015,  અનલો લૂ 
એ ટિવટ ઝ (િ વે શન) ધુારા અિધિનયમ એ ટ-2014 

859. નવા ગજુરાત પોલીસ મે યઅુલ-૨૦૨૦ કોના ારા તૈયાર કરાયો – ત કાલીન રા ય પોલીસ વડા ી િશવાનદં ઝા  
860. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કયા દેશની સપુ્રીમ કોટર્ના નવા િબિ ડંગન ુઈ-ઉદઘાટન કરાયુ ં - 

મો રિશયસ 

861. ભારતની મદદથી કયા દેશની સપુ્રીમ કોટર્ન ુ ંનવુ ંિબિ ડંગ બનાવાયુ ંછે – મો રિશયસ 

862. મોરેિસયસની સપુ્રીમ કોટર્ કયા ંઆવેલી છે - પોટ ઈૂસ  
863. મોિરિશયસના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - ી િવ દ જગ ાથ  
864. મોરેિસયસના વતર્માન વડાપ્રધાન  ી પ્રિવ દ જગ ાથનુ ંમળૂ વતન જણાવો – ભારત  
865. SAGARનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િસ ુ રટ  એ ડ ોથ ફોર ઓલ ઈન ધ ર જયન  
866. ભારતે માલદી ઝ સાથે કેટલા MOU કયાર્ છે ‐ 18  
867. ભારતે માલદી ઝને કેટલી સહાય કરી છે ‐ 1.4 અબજ ડૉલર  
868. ભારતે ીલકંાને કેટલી સહાય કરી છે ‐ 3.45 અબજ ડૉલર 
869. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંકયા દેશમા ં‘ગાધંી-િકંગ એક્સચે જ એકટ’ ખરડો પસાર કરાયો - US 
870. કયા હતેસુર USમા ં ‘ગાધંી-િકંગ એક્સચે જ એકટ’ ખરડો પસાર  કરાયો - મહા મા ગાધંી અને મા ટન થુર કગ 

ુ િનયરની ધરોહરોનો ચાર કરવા  
871. ગજુરાતમા ંતા. ૧ થી ૧૪ ઓગ ટ દરિમયાન કય ુપખવાિડય ુઉજવાશે- મ હલા સશ તકરણ પખવા ડ  ુ

872. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૧લી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા રુ ા દવસ  

873. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૨જી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - બેચી 
બચાવો બેટ  પઢાઓ 

874. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૩જી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા વાલબંન દવસ  

875. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૪થી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા ને ૃ વ દવસ  

876. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૫મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા આરો ય દવસ  
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877. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૬ ી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા ૃિષ  દવસ  

878. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૭મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા િશ ણ દવસ 

879. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૮મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા વ છતા િૃત દવસ  

880. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૯મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા ક યાણ દવસ  

881. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૧૦મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા બાળપોષણ િૃત દવસ  

882. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૧૧મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા કમયોગી દવસ  

883. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૧૨મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા અને કા નૂી િૃત દવસ  

884. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૧૩મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ વી મ હલા દવસ  

885. ગજુરાતમા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયા અંતગર્ત તા. ૧૪મી ઓગ ટના રોજ કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવશે - 
મ હલા શાર રક સૌ ઠવ દવસ 

886. ગજુરાતમા ંઓગ ટ મિહનામા ંમિહલા સશિક્તકરણ પખવાિડયાની ઉજવણી ક્યા મા યમથી કરાશે - TV અને સોિશયલ 
મી ડયાના મા યમથી  

887. અમેિરકન અવકાશ સશંોધન સં થાનુ ંનામ જણાવો – NASA  
888. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંઅમેિરકન અવકાશ સશંોધન સં થા NASA  ારા કયા ગ્રહ ઉપર જીવસિૃ ટની શોધ માટે  િમશન લો ચ 

કરાયુ ં‐ મગંળ 

889. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ંNASA  ારા મગંળ ગ્રહ ઉપર જીવસિૃ ટની શોધ માટે કયુ ંિમશન લો ચ કરાયુ ં‐ ‘પસવર સ િમશન’  
890. જુલાઈ-૨૦૨૦મા ં NASA  ારા મગંળ ગ્રહ ઉપર જીવસિૃ ટની શોધ માટે  પસેર્વર સ િમશન’ ક્યાથંી લો ચ કરાયુ ં ‐ 

ફલો રડાના કપ કાનવેરલ 

891. NASA  ારા મગંળ ગ્રહ ઉપર જીવસિૃ ટની શોધ માટે લો ચ કરવામા ંઆવેલ પસેર્વર સ િમશન’ પાછળ કેટલો ખચર્ થયો 
- આશર 2.4 અબજ ડોલર (આશર 134 અબજ ભારતીય િપયા) 

892. NASA  ારા મગંળ ગ્રહ ઉપર જીવસિૃ ટની શોધ માટે લો ચ કરવામા ંઆવેલ પસેર્વર સ િમશન’ કેટલા મિહનાનો પ્રવાસ 
ખેડીને મગંળ ગ્રહ પર પહ ચશે ‐ સાત 

893. NASA  ારા મગંળ ગ્રહ ઉપર જીવસિૃ ટની શોધ માટે લો ચ કરવામા ંઆવેલ પસેર્વર સ િમશન’ કયારે મગંળ ગ્રહ પર 
પહ ચશે ‐ ફ આુર , 2021 

894. WMOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ધ વ ડ મેટ ઓરોલો કલ ઓગનાઈઝેશન 

895. UN સલંગ્ન એજ સી WMOના તા તરના અહવેાલ મજુબ આગામી ૫ વષર્મા ંપ ૃ વીનુ ંસરેરાશ તાપમાન કેટલ ુવધી 
જશે ‐ 1.5 ડ ી 

896. િવ  હવામાન સગંઠન‐WMOનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે –  નીવા ( વસ)  
897. UN  સલંગ્ન એજ સી WMOના તા તરના અહવેાલ મજુબ વષર્-૨૦૨૪ સધુીમા ં પ ૃ વીનુ ં સરેરાશ તાપમાન કેટલુ ં

વધવાનુ ંઅનમુાન છે - 1 ડ ી  
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898. િવ  હવામાન િવજ્ઞાન સગંઠનના તા તરના અહવેાલ મજુબ વષર્-૧૮૫૦ થી ૧૯૦૦ દરિમયાન  તાપમાન હત ુ ં
તેનાથી ૨૦મી સદીનુ ંતાપમાન કેટલુ ંવ ય ુછે – 1 ડ ી  

899. િવ  હવામાન િવજ્ઞાન સગંઠનના તા તરના અહવેાલ મજુબ ૨૧મી સદીના મ યાહન સધુીમા ંસરેરાશ તાપમાનમા ં
કેટલો વધારો થવાની શક્યતા છે – 1.5 થી 2 ડ ી  

900. ગજુરાતમા ંિશવાનદં ઝાની િનવિૃ  બાદ નવા DGP તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - આિશષ ભા ટયા 
901. આિશષ ભાિટયાની કેટલામા ંDGP  તરીકે િનમણકૂ કરાઈ – 38મા ં 
902. ગજુરાતના નવા DGP આિશષ ભાિટયા કઈ બેચ-કેડરના અિધકારી છે - IPS‐1985 તથા જુરાત કડર   
903. DGPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડાયર ટર જનરલ ઓફ પોલીસ  
904. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારની કઈ પિરયોજનામા ંશિક્તપીઠ અંબાજીનો સમાવેશ કરાયો - સાદ 
905. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારની પ્રસાદ પિરયોજનામા ંશિક્તપીઠ અંબાજીનો સમાવેશ કરાયો આ પહલેા ંગજુરાતના કયા બે 

યાત્રાધામનો પ્રસાદ યોજનામા ંસમાવેશ થયેલો છે - સોમનાથ અને ારકા  
906. કે દ્ર સરકારની પ્રસાદ પિરયોજના કયા મતં્રાલય હઠેળની યોજના છે – વાસન મં ાલય  
907. ગજુરાતના કયા યાત્રાધામને તા તરમા ં ે ઠ યાત્રીક સિુવધાઓ માટે ISO ૯૦૦૧ સટ િફકેટ પ્રા ત થય ુછે – બા  

908. કે દ્ર સરકારની પ્રસાદ યોજનાનો હતે ુજણાવો - દશના યા ાધામોમા ં વાસીઓ માટ વ ડ લાસ િુવધાઓ ઊભી 
કરવા અને થાિનક રોજગાર  તથા થાિનક કલા સં ૃિતને ો સાહન આપવા  

909. દેશના કુલ કેટલા યાત્રાધામનો પ્રસાદ યોજના હઠેળ સમાવેશ કરાયો છે - 41  
910. PRASADનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િપલ મ ર ુ િવનેશન એ ડ પ ર અૂલ ઓગમે ટશન ાઈવ  
911. તા તરમા ં નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્-૨૦૨૦ પસદંગી સિમિતના અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - ુ ીમ કોટના 

િન ૃ  યાયાધીશ ુ ુંદકમ શમા  
912. ભારતમા ંનેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્ અંતગર્ત કયા કયા એવોડર્ આપવામા ંઆવે છે -  રા વ ગાધંી ખેલ ર ન,  ોણાચાય 

એવોડ, અ ુન એવોડ,  યાનચદં એવોડ, રા ય રમત ો સાહન એવોડ  
913. ગજુરાત ટેટ પોલીસ ક પલેઈન ઓથોિરટીના ચેરમેન તરીકે કોને બે વષર્ન ુએક્સટે શન અપાયુ ં - િન ૃ  IAS 

બલવતંિસઘ    
914. ગજુરાત ટેટ પોલીસ ક પલેઈન ઓથોિરટીના ચેરમને બલવતંિસઘંનો કાયર્કાળ જણાવો - 1લી ઓગ ટ-2020થી બે વષ  
915. ગજુરાતના પહલેા આિદવાસી મખુ્યમતં્રી કોણ હતા - અમરિસહ ચૌધર  

916. ગજુરાતના પવૂર્ મખુ્યમતં્રી અમરિસંહ ચૌધરીનો જ મિદવસ જણાવો - 31 ુલાઈ-1941 
917. પ્રિસ  કળા મમર્જ્ઞ ડો.મધસુદૂન ઢાકંી, સમાજશા ી આઈ.પી.દેસાઈ તથા સાિહ યકાર મનુશી પે્રમચદંની જ મ તારીખ 

જણાવો – 31 ુલાઈ 

918. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી અમરિસંહ ચૌધરીનો જ મ થળ જણાવો – ડોલવણ, તા. યારા 
919. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી અમરિસંહ ચૌધરી કોની સરકારમા ંરા યકક્ષાના મતં્રી બ યા હતા - ઘન યામ ઓઝા 
920. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી અમરિસંહ ચૌધરી પ્રથમ વખત ક્યારે ઘન યામ ઓઝા સરકારમા ંરા યકક્ષાના મતં્રી બ યા  
921. હતા – વષ-1972  
922. અમરિસંહ ચૌધરીનો મખુ્યમતં્રીનો કાયર્કાળ જણાવો - 6 ુલાઈ 1985 થી 9 ડ સે બર 1989 
923. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી અમરિસંહ ચૌધરીનુ ંકયારે તથા ક્યા અવસાન થયુ ંહત ુ-ં 15 ઓગ ટ 2004 તથા અમદાવાદ 
924. અમરિસંહ ચૌધરીના મખુ્યમતં્રીકાળ દરિમયાન થયેલા ન ધપાત્ર કાય  જણાવો - નમદા કોપ રશનની રચના, 

નમદામાથંી પીવાના પાણીની યોજનાની મં ુર , કામને બદલે અનાજની યોજના, બેકલોગ જ યાઓ પર ભરતી વગેર  

..................જય હ દ..................  
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CA-08-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 900  
1. સમાજવાદી પક્ષના કયા નતેાનુ ંતા તરમા ં01 ઓગ ટના રોજ 64 વષેર્  અવસાન થયુ ં- અમરિસહ 
2. ભારતીય રાજનીિતના કોપ રેટ ઠાકુર તરીકે કોણ ઓળખાત ુ ંહત ુ ં- અમરિસહ 
3. સમાજવાદી પક્ષના નેતા અમરિસંહનુ ંતા તરમા ં01 ઓગ ટના રોજ 64 વષેર્  કયા ંઅવસાન થયુ-ં િસગા રુ 
4. માટર્ ઈિ ડયા હકેથાન 2020નુ ંતા તરમા ંકયારે આયોજન થયુ ં- તા.01 થી 03 ઓગ ટ 
5. માટર્ ઈિ ડયા હકેથાન 2020નો મખુ્ય હતે ુજણાવો - િવ ાથ ઓને રોજબરોજના વનમા ંપડતી ુ કલીઓ અને 

સમ યાઓના ઉકલ માટ એક રા યાપી મચં 

6. માટર્ ઈિ ડયા હકેથાન 2020નુ ં તા તર ઓગ ટમા ંઆયોજન કરાયુ ં હત ુ ં તેમા ં કોના ારા સબંોધન કરાયુ ં હત ુ ં - 
વડા ધાન નર  મોદ  

7. તા તરમા ંGSTમા ંકેટલા કરોડના ટનૅ ઓવર માટે ઈ-િબલ ફરિજયાત કરાયુ-ં . 500/‐ 

8. અગાઉ GSTમા ંકેટલા કરોડના ટનૅ ઓવર માટે ઈ-િબલ ફરિજયાત હત ુ ં- .100 કરોડ  
9. GSTમા ં500/‐ કરોડના ટનૅઓવર માટે ઈ-િબલ ફરિજયાત કરાયુ ંતેનો અમલ કયારથી કરાશે - 01 ઓકટોબર 2020 
10. તા તરમા ંભગવાન ી રામલ લા અયો યામા ંકેટલી જમીનના િવિધવત માિલક બ યા - 2.77 એકર 
11. તા તરમા ંભગવાન ી રામલ લા અયો યામા ં2.77 એકર જમીનના િવિધવત માિલક બ યા તેની મહસેલૂી ભાષામા ં

શુ ંકહવેાય - અમલદરામદ 
12. ભારતીય સેના સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓને િફ મ અથવા વેબ સીરીઝમા ંટેલીકા ટ કરતા પહલેા કોની પરિમશન જ રી 

છે - ર ા મં ાલય 

13. ક્યા હતેસુર ભારતીય સેના સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓન ે િફ મ અથવા વેબ સીરીઝમા ં ટેલીકા ટ કરતા પહલેા રક્ષા 
મતં્રાલયની પરિમશન લેવાનો િનણર્ય કરાયો હતો - રુ ા બળોની છબી બગાડતા અને તેમની ભાવનાઓને ઠસ 
પહ ચાડનારા યો પર ુશ લાવવા 

14. િવ  તનપાન સ તાહ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - તા.1 થી 7 ઓગ ટ   
15. િવ  તનપાન સ તાહ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Support breastfeeding for a healthier planet” 

16. િવ  તનપાન સ તાહ ઉજવવાનો પ્રારંભ ક્યા વષર્થી થયો હતો – વષર્-1991  
17. WABAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો  ‐ World Alliance for Breastfeeding Action  

18. ગજુરાતના કલાગુ  તરીકે કોણ ઓળખાય છે – .ૂ રિવશકંર રાવળ  
19. કલાગુ  પ.ૂ રિવશકંર રાવળનો જ મ િદવસ જણાવો - 01 ઓગ ટ 1892 
20. કલાગુ  પ.ૂ રિવશકંર રાવળનુ ંઅવસાન કયારે થય ુહત–ુ 9 ડસે બર 1977 
21. િહ દી િફ મોની ટે્ર ડી િક્વન તરીકે કઈ અિભનેત્રીને ઓળખવામા ંઆવે છે - મીના ુમાર   
22. િહ દી િફ મોની ટે્ર ડી િક્વન મીનાકુમારીનો જ મ િદવસ જણાવો – 1 ઓગ ટ-1933 
23. રિવશકંર રાવળનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – ભાવનગર 
24. રિવશકંર રાવળે હાજી મોહ મદ અલારિખયાના સપંકર્થી પે્રરાઈને કય ુમેગેિઝન શ  કયુર્ં હત ુ- ‘ ુમાર’ 
25. ‘કુમાર’ મેગેિઝનના સં થાપક કોણ હતા - રિવશકંર રાવળ 

26. ‘કુમાર’ મેગેિઝનનો પ્રારંભ કયારે થયો હતો – 1924  
27. રિવશકંર રાવળની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો -  ‘આ મકથાનક’ 
28. ગજુરાતી સાિહ યનો પ્રિતિ ઠત રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક કોના ારા આપવામા ંઆવે છે - જુરાત િવ ાસભા  
29. ગજુરાતી સાિહ યનો વષર્-૧૯૩૦નો રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક કોને આપવામા ંઆ યો હતો- રિવશકંર રાવળ 
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30. રિવશકંર રાવળને ક્યા વષર્મા ંભારત સરકારે પ ીથી સ માિનત કયાર્ં હતા- વષ-1965 
31. તા તરમા ંમખુ્યમતં્રી ીની ઈ-ઉપિ થિતમા ંકઈ તારીખે ગજુરાતમા ંરા યકક્ષાનો વન મહો સવ યોજાયો – 02 ઓગ ટ 

2020 
32. મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી ારા ઓગ ટ 2020મા ંરા યકક્ષાના  કેટલામા ંવન મહો સવનો ઈ- પ્રારંભ કરવામા ં

આ યો - 71મો 
33. ગજુરાતમા ંઓગ ટ 2020મા ંરા યકક્ષાનો વનમહો સવ કયા શહરેમા ંયોજાયો- રાજકોટ 
34. ગજુરાતમા ંઓગ ટ 2020મા ંયોજાયેલા રા ય કક્ષાના વનમહો સવમા ંકયા સાં કૃિતક વનનુ ંિનમાર્ણ કરાયુ ં- રામ વન  
35. ગજુરાતમા ંઓગ ટ 2020મા ંયોજાયેલા રા ય કક્ષાના વનમહો સવમા ં કેટલામા ંસાં કૃિતક વનનુ ં િનમાર્ણ કરાયુ ં - 

20મા  
36. ગજુરાતના પ્રથમ સાં કૃિતક વનનુ ંનામ જણાવો - િુનત વન, ગાધંીનગર 
37. ગજુરાતમા ંઓગ ટ 2020મા ંયોજાયેલા રા યકક્ષાના વનમહો સવમા ંરાજકોટમા ંકયા ડેમની બાજુમા ંસાં કૃિતક વનનુ ં

િનમાર્ણ કરાયુ ં- આ  ડમ 
38. ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીનો તા તરમા ંકેટલામો જ મ િદવસ ઉજવાયો- 65મો 
39. ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીનો જ મ િદવસ જણાવો- 02/08 
40. ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીનો જ મ કયા શહરેમા ંથયો હતો- રં નુ(બમૉ) 
41. ગજુરાતમા ંવતૅમાનમા ંવન િવ તારની બહારના વકૃ્ષોની સખં્યા જણાવો - 34.53 કરોડ 
42. ગજુરાતના વતૅમાન વન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- ગણપતભાઈ વસાવા 
43. આગામી સમયમા ં19 સ ટે બરથી કયા દેશમા ંIPL 2020િસઝનનો પ્રારંભ થશે - UAE 
44. આગામી સમયમા ં19 સ ટે બરથી કેટલામી IPL 2020 િસઝનનો પ્રારંભ થયો - 13મી 
45. તા તરમા ંરાજ થાન યાિયક સેવામા ંઅિત પછાત વગૅને કેટલા ટકા અનામત આપવામા ંઆવી - 5 ટકા 
46. તા તરમા ં રાજ થાન યાિયક સેવામા ંઅિત પછાત વગૅને પાચં ટકા અનામત આપવામા ંઆવી તેમા ં કઈ કઈ 

જાિતઓનો સમાવેશ થાય છે - ુ ર, રાયકા-રબાર , ગાડ યા- હુાર, વણઝારા અને ગડ રયા 
47. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંનાના યવસાયકારોને આવરી લેવા કઈ યોજનાનો  યાપ વધાય - ECLGS 
48. ECLGSનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - ઈમરજ સી ડટ લાઈન ગેરટ  ક મ 
49. -ECLGS હઠેળ કેટલા ટકા કોલેટરલ કે્રિડટ આપવામા ંઆવશે - 20% 
50. ગજુરાતના પાટનગર ગાધંીનગરનો જ મ િદવસ જણાવો - 02/08/1965 
51. તા તરમા ંપાટનગર ગાધંીનગરનો કેટલામો જ મ િદવસ ઉજવાયો - 56મો 
52. સમગ્ર િવ મા ંઓગ ટનો પ્રથમ રિવવાર કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે - ડિશપ ડ 
53. અયો યાની રાજકુમારી સરુી ર નાના લગ્ન કોિરયાના કયા રાજા સાથે થયા હતા - કમ રૂો  
54. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંબે મિહનાની ISSની સફળ યાત્રા બાદ કોનુ ંસમદુ્રમા ંસફળ ઉતરાણ થય ુ - SpaceX  ગન 

ક લૂ  
55. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંબે મિહનાની ISSની ૬૩ િદવસની સફળ યાત્રા બાદ કયા બે અવકાશ યાત્રીનુ ંપ ૃ વી પર 

ઉતરાણ થય ુ- બોબ બેહનકન અને ડ લસ હલ  

56. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકેટલા વષર્ બાદ બીજીવાર અવકાશ યાત્રીનુ ંદિરયામા ંસફળ ઉતરાણ થયુ ં- 45 
57.  ISSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો-ઈ ટરનેશનલ પેસ ટશન 

58. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં ISSમા ંબે મિહના વીતા યા બાદ પેસ એક્સ કંપનીના ડ્રેગન કે યલૂ અવકાશયાનનુ ંકયા થળે 
સફળતાપવૂર્ક ઉતરાણ થયુ-ંમે સકોની ખાડ  

59. પસેએક્સ કે યલૂ શુ ંછે -  ગન પેસએ સ કંપની ુ ંઅવકાશયાન  
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60. પ ૃ વીથી ઇ ટરનેશનલ પેસ સે ટર સધુી પહ ચવામા ંકેટલા કલાકનો સમય લાગે છે - 19 
61. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં પેસ એક્સ કંપનીના ડે્રગન કે યલૂ અવકાશયાનના અવકાશયાત્રીઓએ બે મિહના 

અવકાશમા ં શુ ં કામ કયુર્ં  - ISSની ખરાબ થયેલી બેટર ઓ બદલાવી,  ISSના હાડવેર સબંિંધત કામો રૂા ં કયા, 
અવકાશમા ંવો કગ ક ,ુ  ૃ વીના ફોટા લીધા તથા નાસાને મોકલા યા  

62. સઘં પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીનો મિુક્ત િદવસ જણાવો – 2 ઓગ ટ  
63. ૨ ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ સઘં પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીનો કેટલામો મિુક્ત િદવસ ઉજવાયો - 67 
64. દિક્ષણ ભારતમા ંબ્રા ણો નવી યજ્ઞોપિવત પહરેીન ેકયા િદવસે અ યયન શ  કરે છે –  ાવણ દુ નૂમ  
65. ાવણ સદુ પનૂમના િદવસે દિક્ષણ ભારતમા ંબ્રા ણો નવી યજ્ઞોપિવત પહરેીને અ યયન શ  કરે છે તેને કયા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - અવિન અિવ મ  
66. મ ય ભારતમા ં ીઓ ઘરે ઉગાડેલા જવ નદીમા ંિવસિ ત કરીને સતંાનોના દીઘાર્યષુની પ્રાથર્ના કરે છે તેને કયા નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - કજર  પવ 

67. ગજુરાતમા ંકાવિડયાઓ નદીઓમાથંી લાવેલા જળથી િશવિલંગ પર અિભષેક કરીને કાવડયાત્રા પરુી કરે છે. તેને કયા 
પવર્ તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે - પિવ ોપ 

68. ઉ ર ભારત, બગંાળ, ઓિડશામા ંરક્ષાબધંન િનિમતે ીકૃ ણને િહંડોળે લાવવામા ંઆવે છે તેને કયા નામે ઓળખવામા ં
આવે છે  - લા પવ  

69. દીવ-દમણ, મહારા ટ્રના તટીય િવ તારોમા ંમાછીમારો કયા િદવસે સમદુ્રના દેવતા વરુણદેવને નાિળયેર ચઢાવીને કામ 
શ  કરે છે-ના ળયેર  નૂમ (ર ાબધંન)  

70. દર વષેર્ ‘િવ  સં કૃત િદવસ’ની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - ાવણ ૂણમાના દવસે  
71. પોરબદંરનો થાપના િદવસ જણાવો - ાવણ દુ નુમ (ર ાબધંન)  
72. રસાયણશા ી ટી.કે. ગ જરનો જ મ િદવસ જણાવો - 3 ઓગ ટ 1863 
73. રસાયણશા ી ટી.કે. ગ જરનુ ંઅવસાન કયારે થયુ ંહત ુ ં- 16 ુલાઈ-1920 
74. રસાયણશા ી િત્રભવુનદાસ ક યાણરાય ગ જરનુ ંહલુામણ ુનામ જણાવો -  ટ .ક. ગ જર 
75. રસાયણશા ી ટી.કેગ જરનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – રુત 

76. ફેક ટી ઓફ ફાઈન આટર્સ તરીકે પિસ  થયેલી "કલાભવન"ના પ્રયોજક તરીકે કોણ જાણીતા છે - ટ .ક. ગ જર  
77. ફેક ટી ઓફ ફાઈન આટર્સ તરીકે પિસ  થયેલી "કલાભવન"ની થાપના ક્યા વષર્મા ંથઈ હતી – વષ-1890 
78. તા તરમા ંપાિક તાન ારા ભારતના કયા પ્રદેશને પોતાના નવા રાજકીય નકશામા ં  દશાર્વવામા ંઆ યા છે - જ  ુ

ક મીર, િસર ક, િસયાચીન, લદાખ, ુનાગઢ અને માણાવદર 

79. તા તરમા ંપાિક તાન ારા ગજુરાતના કયા પ્રદેશને પોતાના નવા રાજકીય નકશામા ંદશાર્વવામા ંઆ યા છે - િસર ક, 

ુનાગઢ અને માણાવદર 

80. પાિક તાન હવે તેના નવા રાજકીય નકશામા ં ભારતના જ મ-ુકા મીરને  કયા નામથી ઓળખાવે છે - પા ક તાન 
ઇ ડયન ઈલલગલી ઓ પુાઈડ  જ  ુએ ડ  કા મીર 

81. કલમ 370 રદ થવાના િવરોધમા ંપાિક તાન ારા ક્યારે એક િમિનટનુ ંમૌન પાડવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- 05 ઓગ ટ 

82. અયો યામા ં િનમાર્ણ પામનર  ભગવાન ી રામ મિંદર કઈ શૈલીમા ં તૈયાર કરવામા ંઆવશે - નાગર શૈલી અને 
અ ટકોણીય િશખર બધંી મં દર 

83. અયો યામા ં િનમાર્ણ પામનર ભગવાન ી રામ મિંદરનુ ંભિૂમ પજૂન કેટલા કલાકે કરાયુ ં- બપોર 12.39.20 (મા  32 
સેક ડ) 

84. ભારતીય નૌસેનાના કયા િનવ ૃ  અિધકારીની પાિક તાન ારા ખોટા આરોપસર ધરપકડ કરીને ફાસંીની સજા જાહરે 
કરવામા ંઆવી છે - ુલ ષૂણ ધવ 
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85. કુલભષૂણ જાધવ કેસમા ંતા તરમા ંપાિક તાન કોટર્ ારા  કેટલા વકીલોની કોટર્ િમત્રની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે - 3 

86. ભારતીય નૌસેનાના િનવ ૃ  અિધકારી કુલભષૂણ જાધવની પાિક તાન ારા ખોટા આરોપસર ધરપકડ કરીન ેફાસંીની 
સજા જાહરે કરવામા ંઆવી છે તેને કઈ  વૈિ ક કોટર્ ારા રોક લગાવવામા ંઆવી છે - તરરા ય કોટ 

87. કયા ગજુરાતી પત્રકાર પત્રકાર વની પાઠશાળા તરીકે જાણીતા હતા - કાિંત ભ   
88. કાિંત ભ નુ ંહુલામણ ુનામ અને જ મ થળ – બ  ુઅને ઝાઝંમેર-ભાવનગર 

89. કાિંત ભ ને વજુ કોટક એવોડર્ કયારે અપાયો હતો –વષ-2006  
90. ભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણ ભિૂમ પજૂન કયા થળે કરવામા ંઆ યુ ં- અયો યા (ઉ ર દશ)  
91. અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણ ભિૂમ પજૂન કયારે કરવામા ંઆ યુ ં– 5મી ઓગ ટ-2020  
92. અયો યા શહરે કઈ નદીને િકનારે આવલેુ ંછે - સર  ૂ

93. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણનુ ંભિૂમ પજૂન કયા સમયે કરવામા ંઆ ય ુ- 
12:48:08 કલાક  

94. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા કેટલી સેક ડના મહુતૂર્મા ં ી રામ મિંદર િનમાર્ણનો સકં પ લઈને પજૂનિવિધ પણૂર્ 
કરવામા ંઆવી - 32 

95. અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણ ભિૂમ પજૂન વેળાએ વષર્-૧૯૮૯મા ં દુિનયાભરમાથંી અયો યામા ં કેટલી 
ઈંટો આવેલી  પૈકી કેટલી ઈંટોનો પજૂામા ંસમાવેશ કરાયો-2.75 લાખ ટોમાથંી 9 ટો 

96. અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણ ભિૂમ પજૂનમા ંકેટલા પિવત્ર થળો અને કેટલી પિવત્ર નદીઓના ંપાણીનો 
પજૂન સકં પમા ંસમાવેશ કરાયો હતો - 2000થી વ  ુતથા 100થી વ  ુ

97. રામજ મભિૂમ જનારા દેશના પહલેા વડા પ્રધાનનુ ંનામ જણાવો – ી નર  મોદ  

98. તા. ૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન ી મોદી ારા અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણનુ ંભિૂમ પજૂન 
કરવાની સાથે કેટલી સદીથી ચાલી રહલેા િવવાદનો અંત આ યો – પાચં  

99. તા. ૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન ી મોદી ારા અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણનુ ંભિૂમ પજૂન 
કરવાની સાથે કેટલા વષર્થી ચાલી રહલેા કાયદાકીય િવખવાદનો સખુદ અંત આ યો હતો  - 134 

100. તા. ૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ અયો યામા ંભગવાન ી રામ મિંદર િનમાર્ણ ભિૂમ પજૂન કાયર્ક્રમમા ંપીએમ મોદી 
સાથે બીજા કેટલા લોકોએ હાજરી આપી હતી-16  

101. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકયા થળે ૨,૭૫૦ ટન િવ ફોટક એમોિનયમ નાઇટે્રટના પ્રચડં િવ ફોટમા ં૧૦૦થી વધુ ંલોકોના મોત, 
૪૦૦૦થી વધનેુ ઈજા થઈ હતી - બૈ તના બદંરગાહમા ંઆવેલા વેરહાઉસ  

102. લેબેનોન દેશની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો – બૈ ત 

103. લેબેનોન દેશના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - હસન દયાબ 

104. તા તરમા ં લેબનોનની રાજધાની બૈ તમા ં થયેલા િવ ફોટના કારણે શહરેને કેટલુ ં નકુસાન થયુ ં હત ુ – 3 થી 5 
બલયન અમે રકન ડોલર  

105. જ મ ુકા મીરમા બધંારણની કલમ ૩૭૦ કયારે નાબદૂ કરવામા ંઆવી હતી – 5મી ઓગ ટ-2020 
106. જ મ ુ કા મીરમા બધંારણની કલમ ૩૭૦ નાબદૂ કરવાની સાથે જ મ ુઅન ે કા મીરને ક્યા બે કે દ્રશાિસત પ્રદેશમા ં

િવભાિજત કરાયા હતા - લદાખ અને જ  ુકા મીર  
107. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંSEBIના ચેરમેન તરીકે કોની પનુઃિનમણકૂ કરવામા ંઆવી - ી અજય યાગી  
108. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંSEBIના ચેરમેન તરીકે પનુઃિનમણકૂ મેળવનાર ી અજય યાગીનો નવો કાયર્કાળ જણાવો - તા. 

01/09/2020 થી તા. 28/02/2022 ધુી 
109. SEBIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િસ ો રટ ઝ એ ડ એ સચે જ બોડ ઓફ ઇ ડયા 
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110. ભારતીય સં કૃિતમા ંસા ટાગં પ્રણામ કોને કહવેાય છે - મા ,ુ હાથ, પગ,  દય,  ખ,  ગ, વચન અને મન આ આઠને 
ભેગા કર  જમીન પર સીધા ુ ુ ં

111.  ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંUSના ઉ ર કેરાલીના િવ તારમા ંકયા વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી હતી - ઈસાયસ વાવાઝો ુ ં 
112. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંUSના ઉ ર કેરાલીના િવ તારમા ંતબાહી મચાવનાર ઈસાયસ વાવાઝોડુનંા પવનની ઝડપ જણાવો 

- િત કલાક 105 ક.મી. 
113. એમોિનયમ નાઈટે્રટ શુ ંછે - ગધંિવ હન કિમકલ પદાથ 

114. એમોિનયમ નાઈટે્રટનો ઉપયોગ જણાવો - ુ ય વે ખેતીમા ંફ ટલાઈઝર તર ક તથા િવ ફોટ કરવા માટ 
115. તા તરમા ંભારતના નવા CAG તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - ગર શચં  ુ  ૂ
116. નવા CAG િગરીશચદં્ર મમુ ૂર્ કઇ બેંચ અને કેડરના સનદી અિધકારી છે - 1985 અને જુરાત 
117. CAGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - કો ોલર એ ડ ઓડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા 
118. જ મ ુકા મીરના નવા LGનુ ંનામ જણાવો-મનોજ િસહા 
119. રાજકીય ભાષામા ંLGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  લે ટન ટ ગવનર 
120. તા તરમા ંઓગ ટ 2020મા ંRBI ારા યોજાયેલી િ પક્ષીય આિથર્ક સમીક્ષામા ંRR, RRR અને MSF  કેટલો યથાવત 

રાખવામા ંઆ યો છે - 4%, 3.35%  અને 4.25% 
121. તા તરમા ંઓગ ટ 2020મા ંRBI ારા યોજાયેલી િ પક્ષીય આિથર્ક સમીક્ષા બેઠકમા ંNBFC અને હાઉિસંગ સેક્ટર માટે 

કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી- .10,000 કરોડ 
122. તા તરમા ંઓગ ટ 2020મા ંRBI ારા યોજાયેલી િ પક્ષીય આિથર્ક સમીક્ષા બેઠકમા ંસોનાના ઘરેણા ંઉપર કેટલા ટકા સધુી 

લોન આપવાનો િનણયર્ કરાયો - 90% 
123. અગાઉ સોનાના ઘરેણા ંઉપર કેટલા ટકા બેંક ારા લોન આપવામા ંઆવતી હતી – 75 % 
124. ટા ડડર્ લોન ખાતા ધરાવતી MSMEની કેટલા રકમ સધુીની લોન િર ટ્રકચર કરવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે – 

.25 કરોડ 
125. RBI ારા તા તરમા ંચેક પેમે ટની સરુક્ષા માટે કઈ નવી યોજના લો ચ કરવામા ંઆવી છે - પો ઝ ટવ પે યોજના 
126. RBI ારા તા તરમા ંચેક પેમે ટની સરુક્ષા માટે લો ચ કરવામા ંઆવેલી "પોિઝિટવ પે યોજના" હઠેળ કેટલી રકમથી 

વધ ુરકમના ચેકનો સમાવેશ થાય છે – . 50,000/-થી વ  ુ
127. જાપાનના િહરોિશમામા ંદુઃખદ પરમાણ ુહુમલાના કેટલા વષૅ પણૂર્ થયા- 75 વષૅ 
128. જાપાનના િહરોિશમામા ંદુઃખદ પરમાણ ુહુમલા કયારે થયો હતો - 06.08.1945 
129. જાપાનના િહરોિશમામા ંદુઃખદ પરમાણ ુહુમલા કયા દેશ ારા અને બો બનુ ંનામ જણાવો - અમે રકા અને લટલ બોય 
130. િવ મા ંિવિવધ દેશો પાસે કેટલા પરમાણ ુબો બ હોવાની માિહતી કઈ સં થા ારા પ્રિસ  કરવામા ંઆવે છે - ટૉકહોમ 

ઈ ટરનેશનલ પીસ રસચ ઈ ટટ ટૂ 
131. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂનો  અહવેાલ મજુબ ઓગ ટ 2020ની િ થિતએ િવ મા ંસૌથી વધ ુપરમાણ ુ

બો બ કયા દેશ પાસે છે–રિશયા (6375) 
132. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂનો  અહવેાલ મજુબ ઓગ ટ 2020ની િ થિતએ ભારત પાસે કેટલા 

પરમાણ ુબો બ છે - 130-140 
133. મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીના નેત ૃ વવાળી ગજુરાત સરકાર તા તરમા ંકઈ તારીખે સફળતા પવૅૂક 4 વષૅ પણૂર્ 

કયૉ - 07.08.2020 
134. મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીના નેત ૃ વવાળી ગજુરાત સરકારના તા તરમા ંસફળતાપવૅૂક શાસનકાળના 1460 

િદવસમા ંકેટલા જનહીતના િનણયર્ કયૉ - 1500 
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135. તા તરમા ંભ ચ અને અંકલે ર માટે મીઠા પાણીની કઈ યોજનાના કાયૅનો મખુ્યમતં્રી ીના હ તે ઈ-પ્રારંભ કરાયો - 
ભાડ તૂ બેરજ યોજના 

136. નમૅદા નદીમાથંી દિરયામા ંવહી જતુ ંહજારો સેુક પાણી અટકાવવા માટે તૈયાર થનાર સૌથી મોટી યોજનાનુ ંનામ 
જણાવો - ભાડ તૂ બેરજ યોજના 

137. ભાડભતૂ બેરેજ યોજના કાયૉિ વત થવાથી કેટલા ઘન ટ મીઠા પાણીનો સગં્રહ થશે - 21,000 િમ લયન ઘન ટ 
138. ભાડભતૂ બેરેજ યોજનાનુ ંકુલ કદ જણાવો - . 5300 કરોડ 
139. ભાડભતૂ બેરેજ યોજનાની લબંાઈ જણાવો - 1648 િમટર 
140. ભાડભતૂ બેરેજ યોજના કયા તાલકુામા ંતૈયાર થઇ રહી છે - ભ ચ 

141. તા તરમા ંકયા ટ ઉપર ભારતની પ્રથમ "િકસાન રેલવે"નો પ્રારંભ કરાયો -દવાલીથી દાન રુ(મહારા ) 
142. સે ટ્રલ રેલવે ારા ખેતર-બજાર અને ગ્રાહકોના જોડાણ માટે સૌપ્રથમ કઈ મ ટી-કોમોિડટી ટે્રનની શ આત કરવામા ં

આવી - કસાન રલવે 

143. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020નો સમયગાળો જણાવો – 5 વષૅ  
144. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020મા ંથ્ર ટ સેકટરને કયા બે જૂથમા ંિવભાજન કરવામા ં

આ યુ ંછે - કોર સેકટર અને સનરાઈઝ સેકટર 
145. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ મોટા ઉ ોગોને GSTના લાભો રદ કરીને 

તાલકુા કેટેગરી મજુબ રોકાણ સામે કેટલા ટકા રોકડ સબિસડી અપાશે - 4 થી 12% 

146. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ મોટા ઉ ોગોને GSTના લાભો રદ કરીને 
તાલકુા કેટેગરી મજુબ રોકાણ સામે 4 થી 12% રોકડ સબિસડી અપાશે મા ંમહ મ કેશ સબિસડી કેટલી કેટલા વષૅ 
માટે અપાશે - .40 કરોડ અને 10 વષૅ 

147. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ નવા ઉ ોગોને કેટલા વષૅ માટે ઈલેિક્ટ્રિસટી 
ડ ટુી માફી યથાવત રખાઈ - 5 વષૅ 

148. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ કેટલા વષૅ માટે ઉ ોગોને જમીન લીઝ ઉપર 
આપવામા ંસરકાર સહાય કરશે - 50 વષૅ 

149. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ ટાટૅ અપમા ંમિહલા, િદ યાગં અને SC ‐STને 
કેટલા ટકા વધ ુ યાજ સબિસડી અપાશે- 1 % 

150. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ MSME  સેકટરને િધરાણની રકમના કેટલા 
ટકા એટલે મહ મ કેટલી કેિપટલ સબિસડી અપાશે- 25% અને .35 લાખ 

151. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ મ યમ કદના ઉ ોગોમા ં .10 કરોડથી 
વધનુુ ંરોકાણ હશે તો વધારાની કેટલી સહાય અપાશે - . 10 લાખ 

152. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ સેવાક્ષેતે્રના કયા કયા MSME માટે 7% સધુી 
યાજ સબિસડી અપાશે - નાણાક ય, આરો યલ ી, એ જિનય રગ, અને પયાવરણીય 

153. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંજાહરે કરેલી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મજુબ પછાત તાલકુામા ંMSMEને કેટલા વષૅ સધુી 
ખાસ ઈ સેિ ટવ બેિનિફટ મળતા રહશેે - 10 વષૅ 

154. દેશના કુલ પ્ર તાિવત મડૂીરોકાણમા ંગજુરાતનો િહ સો કેટલા ટકા છે - 51 % 

155. ગજુરાત દેશમા ંસૌથી ઓછો કેટલા ટકા બેરોજગારીનો દર ધરાવે છે - 3.4% 

156. ગજુરાતમા ં ફરજ બજાવતા બજાવતા કોરોના વાયરસથી મુ ય ુ પામેલા સરકારી કમૅચારીઓના પિરવારજનો માટે 
મખુ્યમતં્રી ીએ કયા ત્રણ લાભ આપવાની તા તરમા ંજાહરેાત કરી – 1. ધાનમં ી- ુ યમં ી આવાસના મકાનોમા ં
તૃક કોરોના વો રયસના પ રવારના સદ યને લક  ો કયા િવના મકાન ફાળવાશે 2. તૃક કોરોના વો રયસના 
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પ રવારના સદ યને આરો ય સેવા મફત મળ  રહ તેના માટ િપયા 3 લાખની સહાય કરાશે. અને 3. તૃક સરકાર  
કોરોના વો રયસના બાળકોને અ યાસ માટ ુ યમં ી વાવલબંન યોજના હઠળ ખાનગી ક સરકાર  કોલેજના 
ડ લોમા સ હત અ ય કોષ તેમજ સરકાર  ભરતી કરવા માટ 50 ટકા રાહત અપાશે. 

157. તા તરમા ંતા.07 ઓગ ટે  મખુ્યમતં્રી ી સાથે "મોકળા મને" સવંાદ કાયૅક્રમ કયા ંયોજાયો - ુ ય મં ી ી િનવાસ 
થાન, ગાધંીનગર 

158. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંપડોશી દેશ ીલકંામા ંયોજાયેલી સામા ય ચ ૂટંણીમા ં કયા પક્ષને પ ટ બહુમતી મળી - SLPP 
(145 બેઠક) 

159. ીલકંન રાજકીય પક્ષ SLPPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ીલકંા પીપ સ પાટ  

160. ીલકાના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - મ હદા રાજપ ે  
161. ીલકંાની રાજધાની જણાવો - કોલબંો  
162. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં કેરળના કયા એરપોટર્ ઉપર એર ઈિ ડયાની એક્સપે્રસ લાઈટ AXB1344ને અક માત નડયો - 

કો ઝકોડના ક ર રુ  ઈ ટરનેશનલ  
163. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં કેરળના કોિઝકોડના કિરપરુી ઈ ટરનેશનલ એરપોટર્ ઉપર એર ઈિ ડયાની એક્સપે્રસ લાઈટ 

AXB1344ને અક માત નડયો તેનો ટ જણાવો - ુ બઈથી કો ઝકોડ  
164. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં કેરળના કોિઝકોડના કિરપરુી ઈ ટરનેશનલ એરપોટર્ ઉપર એર ઈિ ડયાની એક્સપે્રસ લાઈટ 

AXB1344ને અક માત નડયો તેમા ં કોણ મસુાફરી કરતા ં હતા - વદંમાતરમ િમશન હઠળ ુ બઈમા ં ફસાયેલા 190 
સુાફરો 

165. ચોક્કસ અંતર પછી આગળના ભાગમા ંઊંડી ખીણ હોય તેવા રનવેના ક્યા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે -  ટબલટોપ 
રનવે  

166. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંઅયો યામા ં ીરામ િનમાર્ણ જ મભિૂમ પજૂન  વેળાએ ભારતીય પો ટ િવભાગ  ારા કેટલા 
િપયાની પો ટ િટિકટ લો ચ કરાઈ હતી – .5  

167. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંઅયો યામા ં ીરામ િનમાર્ણ જ મભિૂમ પજૂન  વેળાએ ભારતીય પો ટ િવભાગના ઉપક્રમે 
કોના ારા રામમિંદર આધાિરત . ૫ની પો ટ િટિકટ લો ચ કરાઈ હતી – વડા ધાન ી નર  મોદ  

168. ગજુરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો - 7 ઓગ ટ 1934 
169. ગજુરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલનુ ંજ મ  થળ/વતન જણાવો - સો  ( જ.મહસાણા, હાલમા ંગાધંીનગર)  
170. ગજુરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલે કયા વષેર્ અને કયા િવષય પર પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવી હતી – વષ-

1978 તથા ‘અ ેય: એક અ યયન’ િવષય  
171. ગજુરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલે કેટલા વષ  સધુી ‘પરબ’ના તતં્રી તરીકે સેવા આપી - 25  
172. ગજુરાતી સાિહ ય સામિયક પરબ કોના ારા પ્રકાિશત કરવામા ંઆવે છે – જુરાતી સા હ ય પ રષદ 
173. ગજુરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલના પ્રથમ પુ તકનુ ંનામ જણાવો - ‘ રુદાસની કિવતા’ (1972)  
174. વષર્-૧૯૯૭મા ંલખાયેલુ ંપુ તક ‘મળી માતભૃાષા મને ગજુરાતી’ના લેખકનુ ંનામ જણાવો – ભોળાભાઈ પટલ 
175. વષર્-૨૦૦૩ લખાયેલુ ંપુ તક ‘આવ િગરા ગજુરાતી’ના લેખકનુ ંનામ જણાવો – ભોળાભાઈ પટલ  

176. સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલને ક્યા વષેર્ ગજુરાત સાિહ યસભા ારા રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રકથી સ માિનત કરાયા હતા 
– વષ-1995  

177. સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલને ક્યા વષેર્ િહ દી સાિહ યસેવી સ માન મ ય ુહત ુ– વષ-2000  
178. ી વામી સિ ચદાનદં સ માન કોના ારા આપવામા ંઆવે છે - જુરાતી સા હ ય પ રષદ 
179. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદ ારા ક્યા વષેર્ ભોળાભાઈ પટેલને ી વામી સિ ચદાનદં સ માન આપવામા ંઆ યુ ંહત ુ– 

વષ-2005  
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180. ભોળાભાઈ પટેલને સાિહ ય ગૌરવ પરુ કાર કયા વષેર્ મ યો હતો – વષ-2005  
181. ભારત સરકાર તરફથી વષર્-૨૦૦૮મા ંભોળાભાઈ પટેલનુ ંકયા એવોડર્થી સ માન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ-  ‘પ ી’   
182. ગજુરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલને કયા વષેર્ અનતંરાય રાવળ િવવેચન એવોડર્  પ્રા ત થયો હતો – વષ-1996  
183. વષર્-૨૦૦૭નો મનભુાઈ પચંોળી દશર્ક ફાઉ ડેશનનો સાિહ ય એવોડર્ કોને આપવામા ં આ યો હતો - જુરાતી 

સા હ યકાર ભોળાભાઈ પટલ  

184. તા તરમા ંગજુરાતના કયા શહરેમા ં 40 સેક ડ અગાઉ SMS ારા ભકંૂપની માિહતી આપતી િસ ટમ િવકસાવાની 
જાહરેાત કરાઈ છે - અમદાવાદ 

185. અમદાવાદમા ંઅગાઉથી ભકંૂપની માિહતી કઈ નવી િસ ટમ અમલી બનાવાશે - "એડવા સ અલ  અથૅ વેક વૉિનગ 
િસ ટમ" 

186. અમદાવાદમા ંકઈ સં થા ારા "એડવા સ અલીર્ અથૅક્વેક વૉિનર્ંગ િસ ટમ"તૈયાર કરાશે - ISR 
187. ISRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટટ ટૂ ઑફ િસ મોલો કલ રસચ 
188. ISR સં થા કયા ંઆવેલી છે - રાયસણ,ગાધંીનગર 
189. તા તરમા ંUPSCના નવા અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે - ો. દ પ ુમાર જોશી 
190. તા તરમા ંિનમણકૂ પામેલા UPSCના નવા અ યક્ષ  પ્રો.પ્રદીપકુમાર જોશીનો  કાયૅકાળ જણાવો - 4 એિ લ 2022 
191. UPSC અંતગૅત મખુ્ય ચાર સેવાઓના નામ જણાવો- ભારતીય વહ વટ  સેવા(IAS),  ભારતીય પોલીસ સેવા(IPS),  

ભારતીય િવદશી સેવા(IFS),  ભારતીય ફોર ટ સેવા(IFS) 
192. UPSCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િુનયન પ લક સિવસ કિમશન 
193. તા તરમા ંPM નરે દ્રભાઈ મોદીના હ તે ભારતના પ્રથમ "રા ટ્રીય વ છતા કે દ્ર"નુ ંઉ ાટન કયારે કરવામા ંઆ યુ ં- 

8 ઓગ ટ 2020 
194. તા તરમા ંPM નરે દ્રભાઈ મોદીના હ તે ભારતના પ્રથમ "રા ટ્રીય વ છતા કે દ્ર"નુ ંઉ ાટન કયા ંકરવામા ંઆ યુ ં - 

રાજઘાટ 
195. "અંગે્રજો ભારત છોડો આંદોલન"ની 78 વષૅગાઠં િનિમ ે PM નરે દ્રભાઈ મોદી ારા વ છતા માટે કયો નવો નારો 

અપાયો - "ગદંક  ભારત છોડો" 
196. ભારતના નવા CAG જી.સી. મમૂુર્નો કાયૅકાળ જણાવો - 20 નવે બર 2024 
197. ભારતમા ં"નેશનલ હે ડલમૂ ડે" કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 7 ઓગ ટ  
198. ભારતમા ં"નેશનલ હે ડલમૂ ડે" કયારથી ઉજવવામા ંઆવે છે - 7 ઓગ ટ 2015 
199. ભારતમા ંસૌ પ્રથમ "નેશનલ હે ડલમૂ ડે" કયાથંી ઉજવવામા ંઆ યો હતો - ચે ાઈ 
200. ભારતમા ં "નેશનલ હે ડલમૂ ડે" કઇ ઐિતહાિસક ઘટનાની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - 7 ઓગ ટ 1905 ેજો 

સામે" વદશી ચળવળ"(કોલક ા) 
201. "અંગે્રજો ભારત છોડો આંદોલન"નો પ્રારંભ ભારતમા ંકયારે થયો હતો - 8 ઓગ ટ 1942 
202. "અંગે્રજો ભારત છોડો આંદોલન"નો પ્રારંભ ભારતમા ંકયાથંી થયો હતો - ુબંઈ 
203. ‘નેશનલ હે ડલમૂ ડે’-૨૦૨૦ના િદવસે વડાપ્રધાન ી મોદી ારા ટ્િવટર પર કય ુ અિભયાન ચલાવાયુ ં હત ુ -  

#vocal4handmade 
204. ગજુરાતી નાટકના પ્રણેતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે -રણછોડરામ ઉદયરામ દવે 
205. ગજુરાતી નાટકના પ્રણેતા રણછોડરામ ઉદયરામ દવેનો જ મ િદવસ જણાવો - 08 ઓગ ટ 1837 
206. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત કેટલા શ  અને સરંજામની આયાત પર 

પ્રિતબધં મકૂ્યો - 101   
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207. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત ૧૦૧ શ  અને સરંજામની આયાત પર 
પ્રિતબધં મકૂ્યો તેનો હતે ુજણાવો - સરં ણ સેકટરમા ંઆ મિનભરતા માટ MIIને વ  ુ વેગ આપવા અને ભારતને 
આ મિનભર બનાવવા 

208. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત ૧૦૧ શ  અને સરંજામની આયાત પર 
કેટલા સમય માટે પ્રિતબધં લાદયો - ડસે બર-2020 થી ડસે બર-2025  

209. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયે કોની સાથે ચચાર્ ક્યા બાદ ૧૦૧ શ  અને સરંજામની આયાત પર પ્રિતબધં મકૂવા 
નેગેિટવ િલ ટ તૈયાર કયુર્ં હત ુ- આમ , નેવી, એરફોસ, ડ આરડ ઓ,  ડફ સ સે ટરની હર ે ની કંપનીઓ, ઓડન સ 
ફ ટર  બોડ અને ખાનગી કંપનીઓ  

210. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા સેના-વાય ુસેના માટે આશરે કેટલા િપયાની વ તઓુ તૈયાર કરાશે 
– . 1,30,000 કરોડ 

211. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા નેવી માટે આશરે કેટલા િપયાની વ તઓુ તૈયાર કરાશે – . 
1,40,000 કરોડ  

212. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા વષર્ 2020-21મા ંઘરેલ ુસરંક્ષણ ઉ ોગ માટે કેટલા િપયાનુ ં
અલગ બ ટ રખાશે - . 52 હ ર કરોડ  

213. ભારતીય  સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા પ્રિતબિંધત મખુ્ય સરંક્ષણ સાધનો-સામગ્રી આયાતની યાદી જણાવો - 7.62 X 51 
નાઈપર રાઈફલ, આિટર્લરી ગન, શોટર્ રે જ જમીનથી હવામા ંપ્રહાર કરતી િમસાઈલ, 155 એમએમ/39 કોલ અ ટ્રા 
હાઈ હોિવ ઝર તોપ, બલેુટ ફૂ કેટ, બેલેિ ટક હલેમેટ, િમસાઈલ િડ ટ્રોયર, મ ટીપપર્ઝ વેસ સ, વોટર ટ ફા ટક અટેક 
એરક્રા ટ, એ ટી સબમરીન રોકેટ,  િશપ બોનર્ મીિડયમ રે જ ગન, રોકેટ લો ચર, ઈિ ટગે્રટેડ િશ સ િબ્રજ િસ ટમ, લાઈટ 
કો બેટ હિેલકો ટર, ટ્રા સપોટર્ર એરક્રા ટ, જીસેટ-6 સેટેલાઈટ ટિમર્નલ, લૉ લેવલ ટ્રા સપોટબલ રડાર, પેરાશટૂ ટેિક્ટકલ 
અસૉ ટ, િ હલ આ ડર્ ફાઈિટંગ િ હકલ, લાઈટ મશીન ગન  

214. કોના િરપોટર્ અનસુાર 2005મા ંભારતે તેની જ િરયાત મજુબના હિથયારોનો 70 ટકા િહ સો દેશમા ં તૈયાર કરવાનુ ં
લ ય રાખ્યુ ંહત ુ ં- ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ રસચ ઈ ટટ ટૂ  

215. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના િરપોટર્ અનસુાર 2005મા ં ભારતે તેની જ િરયાત મજુબના 
હિથયારોનો 70 ટકા િહ સો દેશમા ંતૈયાર કરવાનુ ંલ ય હત ુ ંતે પૈકી હાલ આશરે કેટલા ટકા હિથયારો બ યા છે - 35 
ટકા   

216. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના િરપોટર્ અનસુાર વષર્ 2010થી 2014 દરિમયાન િવ  હિથયાર 
આયાતમા ંભારતનો િહ સો કેટલા ટકા હતો – 15 

217. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના િરપોટર્ અનસુાર વષર્ 2010થી 2014 દરિમયાન હિથયાર આયાત 
મામલે ટોચના ક્રમના દેશનુ ંનામ જણાવો – ભારત   

218. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના િરપોટર્ અનસુાર વષર્ 2010થી 2014 દરિમયાન િવ નો ત્રીજો સૌથી 
મોટો હિથયાર િનયાર્તક દેશનુ ંનામ જણાવો - ચીન   

219. ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ટૂના િરપોટર્ અનસુાર દુિનયાભરમા ંસૈ ય ખચર્મા ંદર વષેર્ કેટલા ટકાનો 
વધારો થઈ ર ો છે - 1.2 ટકા  

220. ભારતના વતર્માન સરંક્ષણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - રાજનાથિસહ  
221. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન મોદીએ કેટલા િપયાના એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડનો પ્રારંભ કરા યો - . 1 લાખ 

કરોડ 
222. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન મોદીએ .૧ લાખ કરોડના એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડનો પ્રારંભ કરા યો આ ફડં કયા ં

સધુી અમલમા ંરહશેે - વષ-2029 ધુી એટલે ક 10 વષ  
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223. એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડ ારા કયા પ્રો ક્ટમા ં રોકાણ કરાશે - પો ટ હાવ ટ મેનેજમે ટ ઇ ા ચર અને 
કો િુનટ  ફાિમગ એસે સ વા ે ો  

224. એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડ અંતગર્ત કોને લોન અપાશે - ાથિમક ૃિષ ડટ સોસાયટ ઓ,  ખે ૂત સગંઠનો,  ૃિષ 
ઉ પાદન સગંઠનો,  ૃિષ ઉ ોગ સાહિસકો,  ટાટ અપ, એ -ટક કંપનીઓ 

225. એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડ અંતગર્ત િવિવધ નાણા ં િધરાણ સં થાઓ સાથે ભાગીદારી કરીને કેટલુ ંફંડ મજૂંર કરાશે – 
. 1 લાખ કરોડ 

226. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત કેટલા ટકાની યાજ સબિસડી અને કેટલા િપયા સધુીની કે્રિડટ ગેરંટી 
અપાશે – 3 ટકા તથા . બે કરોડ  

227. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત ચાલ ુવષર્મા ંકેટલા િપયાને મજૂંરી સાથે ચાર વષર્ સધુી લોન અપાશે - 
10,000 કરોડ 

228. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત આપવામા ંઆવતી લોનની પનુઃચકુવણી માટે મોરાટોિરયમ લઘતુમ કેટલા 
મિહનાથી મહ મ બે વષર્ રહશેે – 6 મ હના 

229. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત કઈ કઈ લોન આપવામા ંઆવશે - કો ડ ટોર અને કો ડ ટોરજ, ચેઇન, 
વેર હાઉિસગ, િસલોસ, એસેિયગ,  ે ડગ અને પેક જગ િુનટ, ઇ- માક ટગ પોઇ ટ, ઇ- ડગ લેટફોમ, રાઇપિનગ ચે બસ 
–  ોપ એ ગેશન માટ પીપીપી ો ટ 

230. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંવડા પ્રધાન મોદીએ પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ અંતગર્ત કેટલા ખેડૂત લાભાથીર્ઓ માટે કેટલા 
િપયાનો છ ો હ તો જારી કય  હતો - 8.55 કરોડ તથા . 17,100 કરોડ 

231. પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના ક્યા વષર્મા ંશ  કરવામા ંઆવી હતી - વષ-2018 
232. કે દ્ર સરકાર ારા પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના અંતગર્ત દર વષેર્ ૧૪ કરોડ ખેડૂતોના બે ક ખાતામંા ંકેટલા 

હ તામા ંકેટલી આિથર્ક સહાય જમા કરાવવામા ંઆવે છે  - 3 હપતામા ં . 6000 
233. વતર્માન કે દ્રીય કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો –   ી નર િસહ તોમર  
234. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા ઇઝરાયલ પાસેથી હરેોન ડ્રોનની ખરીદી માટે ક્યા પ્રો ક્ટનો પ્રારંભ 

કરાયો - 'ચતા'  
235. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા ઇઝરાયલ પાસેથી હરેોન ડ્રોનની ખરીદી માટે શ  કરાયેલા િચતા પ્રો ક્ટનો ખચર્ 

જણાવો – દા  . 3500 કરોડ 
236. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયના િચતા પ્રો ક્ટ હઠેળ આમીર્, નેવી અને એરફોસર્ ત્રણે સૈ યના કેટલા હરેોન ડ્રોનને લેસર 

ગાઈડેડ બો બ, હવાથી જમીનમા ંઅને હવામા ંપ્રહાર કરી શકતી ટે ક િમસાઈલોથી સ જ કરી અપગ્રેડ કરાશે - 90 
237. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં ીલકંાના વડા પ્રધાન તરીકે કોણે ચોથી વખત શપથ લીધા - મહ દા રાજપકશે  
238. ીલકંાના વતર્માન વડા પ્રધાન મહીંદા રાજપકશેના રાજકીય પક્ષનુ ંનામ જણાવો - ીલકંા પીપ સ પાટ   
239. પ્રિત વષેર્ કઈ તારીખે રા ટ્રપિત ભવન ખાતે ‘એટ હોમ’  કાયર્ક્રમ અંતગર્ત દેશના વાતં ય સેનાનીઓનુ ં સ માન 

કરવામા ંઆવે છે - 9 ઓગ ટ 
240. દેશના વાતં ય સેનાનીઓનુ ં સ માન અંતગર્ત પ્રવતર્માન કોરોના કાળ દરિમયાન ગજુરાતના કેટલા વતતં્રતા 

સેનાનીનુ ંકલેકટર ી ારા તેમના ઘરે જઈ સ માન કરાયુ ં-  આઠ 
241. આંતરરા ટ્રીય આિદવાસી િદવસ/ િવ  મળૂ િનવાસી િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 9 ઓગ ટ 
242. ગજુરાત સરકારે આિદજાિત િવકાસ માટે કુલ કેટલા િપયાની ફાળવણી કરી છે - .1,00,956 કરોડ  
243. ગજુરાતમા ંઆિદવાસીઓને ગણુવ ાસભર િશક્ષણ મળી રહ ેતે માટે કુલ કેટલી એકલ ય શાળાઓ કાયર્રત છે - 117  
244. આિદજાિત િવ ાથીર્ઓને ઉ ચિશક્ષણની તક પરુી પાડવા અને તેને વધારે ગણુવ ાયકુ્ત બનાવવા રા ય સરકાર ારા 

કઈ યિુનવિસર્ટીની થાપના કરવામા ંઆવી છે - બરસા ુડંા ાયબલ િુનવિસટ  
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245. િબરસા મુડંા ટ્રાયબલ યિુનવિસર્ટી ક્યા ંઆવેલી છે - રાજપીપળા ( જ.નમદા) 
246. ગજુરાતમા ંક્યા ં થળે આઝાદીની ચળવળમા ંમહ વનો ભાગ લેનાર આિદવાસી વાતં ય સેનાનીઓના બિલદાનને 

ઉજાગર કરત ુ ં૨૫ એકર જમીનમા ંરા ટ્રીયકક્ષાનુ ંટ્રાયબલ યિુઝયમ બનશે - ગ ડ ર, રાજપીપળા ખાતે  
247. ગજુરાતના વતર્માન આિદવાસી અને વન પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો –  ી ગણપતભાઈ વસાવા  
248. ગજુરાતના વતર્માન આિદવાસી રા ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો –  ી રમણ પાટકર  
249. ગજુરાતના પવૂર્ મખુ્યમતં્રી િહતે દ્ર દેસાઈનો જ મ િદવસ જણાવો - 9 ઓગ ટ-1915 
250. ગજુરાતના પવૂર્ મખુ્યમતં્રી િહતે દ્ર દેસાઈનુ ંઅવસાન કયારે થયુ ંહત ુ- 12 સ ટ બર-1993 
251. ગ્રથંપાલ િદન ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે – 9 ઓગ ટ 
252. ગજુરાતી નટવયર્ અમતૃ જાનીની પુ યિતિથ જણાવો - 9 ઓગ ટ 
253. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી િહતે દ્ર દેસાઈ આઝાદી પછી કઈ મહાનગરપાિલકાના વાઈસ ચેરમને બ યા હતા – રુત 

254. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી િહતે દ્ર દેસાઈએ કયા આંદોલનમા ંભાગ લઇ લવાસ ભોગ યો હતો - 1942ના હ દ છોડો દોલન 

255. િહતે દ્ર દેસાઈ કયા સમયગાળા દરિમયાન ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી તરીકે ર ા હતા - 1965 થી 1971 ધુી 
256. ક્યા મખુ્યમતં્રીના સમયકાળ દરિમયાન ગજુરાતના વતર્માન પાટનગર ગાધંીનગરનો પાયો નખંાયો હતો – હતે  

દસાઈ 

257. ગજુરાત સરકારે ખેડૂતોએ કોઈપણ પ્રકારના પ્રીિમયમ ભયૉ િવના પાક િવમો મળી રહ ે તે માટે તા તરમા ં કઈ 
મહ વની યોજના લો ચ કરી છે - " ુ યમં ી કસાન સહાય યોજના" 

258. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ં જાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"ક્યારથી અમલમા ં આવશે- 
11ઓગ ટ 2020 

259. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"કયા પાક િસઝને લાગુ ંપડશે- ખર ફ 
260. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના" ખરીફના કયા કયા પાકોને લાગુ ં

પડશે - તમામ પાક  
261. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ંકયા વષૅ માટે લાગુ ંકરાશે- વષૅ 

2020 
262. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ં કયા કયા કુદરતી જોખમ 

સમાવાયા છે - ુ કાળ-અના ૃ ટ, અિત ૃ ટ-વાદળ ફાટ ુ ંઅને માવ ું ક કમોસમી વરસાદ 
263. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ં33 ટકાથી 60 ટકા નકુસાનના 

િક સામા ંપ્રિત હકેટર કેટલી સહાય મળશે- . 20,000/- (મહ મ .80,000/-) 
264. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ં33 ટકાથી 60 ટકા કે 60 ટકા થી 

વધ ુનકુસાનના િક સામા ંમહ મ કેટલા હકેટર સધુી સહાય મળશે- 4 હકટર 
265. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ં 60 ટકાથી વધ ુનકુસાનના 

િક સામા ંપ્રિત હકેટર કેટલી સહાય મળશે- . 25,000/- (મહ મ .1 લાખ) 
266. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ંચોમાસામા ં  તે તાલકુામા ં

કેટલા ઈંચથી આછો વરસાદ થયો હોય તો દુ કાળ ગણાશે - 10 ચ 
267. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ં જાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ં ચોમાસામા ં અિતવિૃ ટની  

યાખ્યામા ંશુ ંઆવે છે - સતત ભાર વરસાદની થિતમા ંદ ણ જુરાતમા ં48 કલાકમા ં35 ચ ક તેથી વ  ુઅને 
તે િસવાય રા યમા ં48 લાકમા ં25 ચ ક તેથી વ  ુવરસાદ પડ તો પાક કુશાન ુ ંજોખમ ગણાશે  

268. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ંઅંદા  રા યના કેટલા ખેડૂતોને 
લાભ મળશે- તમામ 56 લાખ 
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269. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ંચોમાસામા ં કમોસમી અથવા 
માવઠાની યાખ્યામા ંશુ ંઆવે છે - 15 ઓ ટોબરથી 15 નવે બર વ ચે સળગ 48 કલાકમા ંપ0 મી.મી. એટલે ક બે 
ચથી વ  ુવરસાદ પડ અને ખેતીના પાકને ખેતરમા ં કુશાન થાય તો કમોસમી વરસાદથી જોખમ ગણાશે 

270. ગજુરાત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરેલી "મખુ્યમતં્રી િકસાન સહાય યોજના"મા ંસહાય માટે કોના મા યમથી 
અરજી કરી શકાશે- ઇ-ગામ ક  

271. તા તરમા ંએમ.વી.વાકાિશઓ(જાપાન) નામના ડ ઓઈલ ભરેલા જહાજમાથંી સમદુ્રમા ંઓઈલ લીકેજ થતા કયા 
દેશના વડાપ્રધાન ારા િહ દ સમદુ્રમા ંપયૉવરણીય કટોકટી જાહરે કરી છે - મો રિશયસ 

272. મોિરિશયસના ભારતીય મળૂના વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - િવ દ જગ ાથ 
273. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી મોદી ારા જાહરે કરાયેલા "ગદંકી મકુ્ત ભારત "અિભયાનનો સમયગાળો જણાવો – તા. 08 

થી 15 ઓગ ટ-2020 
274. તા તરમા ં વડાપ્રધાન ી નરે દ્રભાઈ મોદી ારા કયા ટાપ ુ ઉપર કેબલ નેટવકર્ કનેિક્ટિવટીનો પ્રારંભ કરા યો - 

દામાન અને િનકોબાર 
275. આંદામાન અને િનકોબાર ઉપર તા તરમા ંશ  કરાયેલ કેબલ નેટવકર્ને કયુ ંનામ અપાયુ ંછે - સબમર ન ઓ ટકલ 

ફાયબર કબલ 
276. આંદામાન અને િનકોબાર ટાપઓુને સબમરીન ઓિ ટકલ ફાયબર કેબલ ારા કયા શહરે સાથે જોડવામા ંઆ યા- 

ચે ાઈ 
277. આંદામાન અને િનકોબાર ટાપઓુને કેટલા િકલોમીટરના  સબમરીન ઓિ ટકલ ફાયબર કેબલ ારા  ચે ાઈ સાથે 

જોડવામા ંઆ યા - 2312  કલોમીટર 
278. તા તરમા ંભારત સરકારના કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત સબમરીન ઓિ ટકલ ફાયબર કેબલનો પ્રારંભ કરવામા ંઆ યો છે - 

CANI 
279. CANI પ્રો ક્ટનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ચે ાઈ- દામાન ઍ ડ િનકોબાર આઈસલે ડ 
280. મદ્રાસ ક્રોકોડાઈલ બેંક કયા ંઆવેલી છે- મહાબલ રુમ (TN) 
281. કાગળમાથંી જુદા જુદા પ્રકારના રમકડા ંબનાવાની કળા કયા નામે ઓળખાય છે - ઓરગામી 
282. "િવ  િસંહ િદવસ" કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 10 ઓગ ટ 
283. "િવ  િસંહ િદવસ"-2020ની થીમ જણાવો-"BIG CATS-PREDATORS  UNDER THREAT" 
284. "િવ  િસંહ િદવસ"ની ઉજવણીનો પ્રથમ પ્રારંભ કયારે કરવામા ંઆ યો હતો - વષૅ 2013 
285. ગજુરાતમા ં2020ની િ થિતએ િસંહોની સખં્યા કેટલી છે - 674 
286. જગંલમા ંિસંહનુ ંઆયુ ય કેટલુ ંહોય છે - 15 વષૅ 
287. પ્રાણી સગં્રહાલયમા ંિસંહનુ ંઆયુ ય કેટલુ ંહોય છે - 20 વષૅ 
288. સાક્ષરવયૅ ઈ છારામ દેસાઈનો જ મિદવસ જણાવો- 10 ઓગ ટ 
289. સાક્ષરવયૅ ઈ છારામ દેસાઈનો જ મ કયા શહરેમા ંથયો હતો- રુત  
290. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકયા દેશે િવ મા ંપહલેી કોરોના વેિક્સન બનાવી હોવાની જાહરેાત કરી હતી – રિશયા 
291. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં રિશયાએ િવ મા ં પહલેી કોરોના વેિક્સન બનાવી હોવાની જાહરેાત  કરી તેનુ ં નામ જણાવો – 

‘‘Sputnik(5)’’ 
292. રિશયા ારા િવ મા ંસૌપ્રથમવાર વષર્-૧૯૫૭મા ંઅવકાશમા ંછોડેલા પ્રથમ ઉપગ્રહનુ ંનામ જણાવો - ‘‘ ટુિનક’’  
293. રિશયાની રાજધાની કઈ છે - મૉ કો 
294. રિશયાના વતર્માન રા ટ્રપિતનુ ંનામ જણાવો - લા દમીર ુ ટન  
295. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકયા મશહરૂ શાયરનુ ં૭૦ વષેર્ ઈ દોરમા ંઅવસાન થય ુહત ુ- ડૉ. રાહત ઈ દોર   
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296. રિશયાએ િવ મા ંપહલેી કોરોના વેિક્સન બનાવી હોવાની જાહરેાત કરી તે બનાવનાર સં થા કઈ છે - ગામલેયા રસચ 
ઈ ટટ ટૂ  

297. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં મન ુઅવસાન થય ુતે મશહરૂ શાયર ડૉ. રાહત ઈ દોરીનો જ મિદવસ જણાવો - 01/01/1949  
298. મશહરૂ શાયર ડૉ. રાહત ઈ દોરી કોના માટે ગીતકાર તરીકેની ભિૂમકા ભજવી હતી - બો લ ડૂ 
299. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંસપુ્રીમ કોટ કયા િહ દુ કાયદા અંગે મહ વનો ચકૂાદો આ યો - હ ુ  ઉ રાિધકાર ( ધુારા) કાયદો-

2005  
300. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંસપુ્રીમ કોટ પૈતકૃ સપંિ  અને વારસામા ંપતુ્રની સાથે કોને સરખા ભાગનો અિધકાર આપવાનો 

ચકૂાદો આ યો – ુ ી 
301. કોની અ યક્ષતાવાળી સપુ્રીમ કોટર્ની ત્રણ જજની બેંચએ તા તરમા ંપતુ્રીઓને પણ પૈતકૃ સપંિ  અને વારસામા ંસરખા 

ભાગનો અિધકાર અંગેનો ચકૂાદો આ યો  ‐ જ ટસ અ ુણ િમ ા 
302. સપુ્રીમ કોટર્ના જજ અરુણ િમ ા એ કયા કેસનો ચકૂાદા સભંળાવતી વેળાએ ‘િદકરો તો માત્ર લગ્ન સધુી જ િદકરો રહ ેછે 

યારે િદકરીઓ આજીવન િદકરી રહ ે છે’   િનવેદન ટાં  ુહત ુ - પૈ કૃ સપંિ  અને વારસામા ં ુ ીને સરખા ભાગનો 
અિધકાર ગેના કૂાદા વેળાએ 

303. ભારતીય સસંદે ક્યા વષેર્ પતુ્રીઓને સમાન અિધકાર આપવાની જાહરેાત કરેલી હતી – વષ-2005  
304. િહ દુ કાયદા હઠેળ પ્રોપટ ના કેટલા પ્રકાર પડે છે – બે  
305. િહ દુ કાયદા હઠેળ પ્રોપટ ના કયા બે પ્રકાર પડે છે – 1). એક િપતા ારા ખર દવામા ંઆવેલી અને 2). પૈ કૃ સપંિ  

306. િહ દુ કાયદા મજુબ છે લી ચાર પેઢીઓથી પરુુષોને મળતી આવતી સપંિ ને કઈ સપંિ  તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે ‐  
પૈ કૃ સપંિ  

307. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંભારત સરકાર તરફથી આ મિનભર્ર એપ એવોડર્મા ંસવર્ ે ઠ એપ ઓનલાઇન એજ સી એવોડર્થી 
કોને સ માિનત કરવામા ંઆવી – ટલે ટ હ ટ એપ  

308. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં ભારત સરકાર તરફથી આ મિનભર્ર એપ એવોડર્મા ં સવર્ ે ઠ એપ ઓનલાઇન એજ સી એવોડર્  
મેળવનારી ટેલે ટ હ ટ એપ કોના ારા શ  કરવામા ંઆવી હતી – િુનલ શે ી 

309. આ મિનભર્ર એપ એવોડર્   િવ તા ટેલે ટ હ ટ એપના મા યમ ારા ઓગ ટ-૨૦૨૦ની િ થિતએ કેટલા લોકોને 
એ ટરટેઇનમે ટ ઇ ડ ટ્રીમા ંનોકરી મળી છે – સવા લાખ  

310. મ  નદીના િકનારે કય ુશહરે આવેલુ ંછે – મોરબી 
311. 11 ઓગ ટ 1979ના રોજ ગજુરાતમા ંકઈ એક દુખદ ઘટના બની હતી – મ  હોનારત મોરબી 
312. મોરબીમા ંસજાર્યેલી મ  જળ હોનારત આધાિરત બનેલી િફ મનુ ંનામ જણાવો - ‘મ  એ ટ ઓફ ગોડ’  
313. મ  જળ હોનારત પર કોણે પુ તક લખ્યુ ંછે - ઊ પલ સાડસરા અને તેના ંિમ   ટોમ ડૂ 
314. ઊ પલ સાડસરા અને તેના ંિમત્ર  ટોમ વડેૂ મ  જળ હોનારત પર લખેલા પુ તકનુ ંનામ જણાવો - ‘નો વન હડ અ 

ટ ગ  ૂ પીચ’ 
315. મ  જળ હોનારત પર લખાયેલા પુ તક ‘નો વન હડે અ ટ ગ ટ ૂ પીચ’નો અનવુાદ કોણે-ક્યા નામે કય  છે - ‘ઝીલો 

ર મ ંના ંપડકાર’ 
316. ભારતમા ં19મા સૈકાના મેડમ‐સાં કૃિતક આંદોલનના પ્રણેતા રિશયન મિહલા લેવટ કીનો જ મ ક્યારે થયો હતો - 11 

ઓગ ટ 1831 
317. 7 સ ટે બર 1875ના રોજ કોના ારા િથયોસોિફકલ (ઈ રીય જ્ઞાન) સોસાયટીની થાપના કરવામા ંઆવી હતી - કનલ 

ઓલકોટ અને લેવટ ક  

318. મેડમ લવટ કી ફે આુરી 1879મા ંકોના િનમતં્રણથી ભારત આ યા ંહતા - વામી દયાનદં સર વતી  
319. વાધીનતા સઘંષર્ના મહાનાયક ખદુીરામ બોઝની પુ યિતિથ જણાવો -  11 ઓગ ટ 1908 
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320. વાધીનતા સઘંષર્ના મહાનાયક ખદુીરામ બોઝનુ ંજ મ થાન જણાવો - હબીબ રુ,  જ. િમ ાપોર (ત કાલીન અિવભા જત 
પિ મ બગંાળ) 

321. 11 ઓગ ટ 1908ના રોજ વીર ક્રાિંતકારી ખદુીરામ બોઝને ફાસંી આપવામા ંઆવી યારે તેમની ઉંમર કેટલી હતી - મા  
19 વષ 

322. િવિવધ તપાસ કેસોમા ંતપાસની ે ઠ કામગીરી માટે કે દ્રના ગહૃમતં્રી ારા વષૅ 2020મા ંકેટલા પોલીસ કમૅયોગીઓને 
ચદં્રકથી સ માિનત કરાયા - 121 

323. િવિવધ તપાસ કેસોમા ંતપાસની ે ઠ કામગીરી માટે કે દ્રના ગહૃમતં્રી ારા કયા વષૅથી પોલીસ કમૅયોગીઓને ચદં્રકથી 
સ માિનત કરવામા ંઆવે છે - 2018 

324. વતૅમાન કે દ્રીય ગહૃમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી અિમત શાહ 
325. તા તરમા ંિટવટર ારા કયુ ંનવુ ંફીચર એડ કરાયુ-ં લિમટ ર લાય ફ ચર 
326. ાવણ વદ આઠમ એટલે-  ૃ ણનો  જ મ- જ મા ટમી 
327. ી કૃ ણ ભગવાન િવ ણનુા કેટલામા ંઅવતાર  હતા-  આઠમા 
328. "િવ  હાથી િદવસ" કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 ઓગ ટ 
329. -"િવ  હાથી િદવસ"ઉજવવાનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયારે કરવામા ંઆ યો હતો - 12 ઓગ ટ 2012 
330. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા હાથીઓની સરુક્ષા માટે કયુ ંપોટૅલ લો ચ કરાયુ ં- રુ ા 
331. ભારત સરકારે કયા વષેર્ હાથીન ે"રા ટ્રીય િવરાસત પ્રાણી" જાહરે કયુર્ં છે - 2010 
332. થાઈલે ડનુ ંરા ટ્રીય પ્રાણી જણાવો - હાથી 
333. આંતરરા ટ્રીય યવુા િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 12 ઓગ ટ 
334. આંતરરા ટ્રીય યવુા િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Youth Engagement for Global Action” 

335. "આંતરરા ટ્રીય યવુા િદવસ" કઈ સં થા ારા ઉજવવામા ંઆવે છે - UNO 
336. "આંતરરા ટ્રીય યવુા િદવસ" કયા વષૅથી ઉજવવામા ંઆવે છે - 2000 
337. UNO  ારા કયા વષૅને "આંતરરા ટ્રીય યવુા વષ"ૅ તરીકે ઉજવવામા ંઆ યુ ં- 1985 
338. ભારતના  પેસ પ્રોગ્રામના િપતામહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે ‐ ડો. િવ મ સારાભાઇ 
339. પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાિનક ડો. િવક્રમ સારાભાઇનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 12 ઓગ ટ-1919 
340. ઈિ ડયન  પેસ  િરસચર્ ઓગેર્નાઈઝેશન(ઈસરો)ની  થાપના  કોણે અને  કયારે  કરી  હતી  ‐  ડો.િવ મ સારાભાઇ અને  15મી 

ઓગ ટ‐1969 
341. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈનો જ મ કયા થયો હતો ‐ અમદાવાદ 
342. વષર્‐1975મા ં ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈએ નાસા સાથે મળીને શેની થાપના કરવામા ંમહ વની ભિૂમકા ભજવી - સેટલાઈટ 

ઈ શન ટ લિવઝન એ સિપ રમે ટ (એસઆઈટ ઈ)  

343. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈને ભારત સરકાર ારા 1966 અને 1972મા ંકયા કયા એવોડર્થી સ માિનત કરાયા  ‐ પ   ષૂણ, અને 

પ  િવ ષૂણ (મરણોપરાતં)  
344. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈના માનમા ંભારત સરકારે કયા વષર્મા ંટપાલ િટિકટ જારી કરી – 1972 
345. કઈ સં થાએ 1973મા ંચદં્ર પર પડેલા ‘બેસલ’એ નામના કે્રટર (ખાડો)ને તેમની યાદમા ં ‘સારાભાઈ કે્રટર’ નામ આ યુ ં

હત ુ ં- ઈ ટરનેશનલ એ ોનોિમકલ િુનયન 

346. તા તરમા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ ભારતમા ંકઈ નવી આવક વેરા યવ થાનો પ્રારંભ કરા યો હતો - ‘પારદશક 
કર યવ થા- મા ણકો ુ ંસ માન’  

347. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ ભારતમા ંનવી આવક વેરા યવ થા  ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’નો પ્રારંભ 
કયારે કરા યો હતો - તા.13મી ઓગ ટ-2020 
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348. નવી આવક વેરા યવ થા  ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’નો મખુ્ય ઉ ે ય જણાવો - િનબાધ, પીડાર હત 
અને ઓળખિવહ ન કર યવ થા 

349. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત ફેસલેસ એસેસમે ટ અને ટેક્સપેયસર્ ચાટર્ર કયારથી અમલમા ંઆવશે - તા.13મી 
ઓગ ટ-2020 

350. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત ફેસલેસ અપીલ ક્યારથી અમલ થશે - તા. 25મી સ ટ બર-2020  
351. નવી આવક વેરા યવ થા ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’ અંતગર્ત કયા ત્રણ મહ વના સધુારા  કરાયા - 

(1) ફસલેસ એસેસમે ટ (2) ફસલેસ અપીલ અને (3) અપીલટ સ પેયર ચાટર  
352. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત એક કેસનુ ંએસેસમે ટ કેટલા શહરેોની અલગ-અલગ ટીમ કરશે - ણ 

353. રેટ્રો પેિક્ટવ ટેક્સ એટલે શુ ં- ગત તાર ખથી લગાવવામા ંઆવતો ટ સ 

354. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત ચીફ કિમશનર સિહત કેટલા અિધકારી સરવે કરાવી શકશે - ણ 

355. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત આઈટી એક્ટ-1961ની કઈ કલમમા ંસધુારો કરી હવે સરવેના અિધકાર મયાર્િદત 
કરાયા છે -  133એ  

356. નવી આવક વેરા યવ થા ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’ અંતગર્ત કોને-કોને ફિરયાદ કરી શકાશે - ટ સ 
ઓફસર ક અિધકાર ના મેનેજર,  આિસ ટ ટ ડાયર ટર ક ટમરકર,  ઈમેલ info.mfin@gov.mt,  ફોન 
25998285/25998000,  પોટલ http://www.finance.gov.mt,  ક ટમરકર ક નાણામંં ાલયની વેબસાઈટ ારા 
લોકપાલને ફ રયાદ કર  શકાશે, ગભંીર નુા હત આરોપસર પોલીસમા ંફ રયાદ થઈ શકશે 

357. કેટલા િપયાથી વધનુી રોકડ ઉપાડ પર ટીડીએસ કપાશે – .1 કરોડ( રટન ન ભરનાર માટ .20 લાખ)  
358. ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’  યવ થા અંતગર્ત શેના પર ટીસીએસ િપયા ૧૦ લાખ થશે - મોટર 

હકલ 

359. કેટલા િપયાના ફોરેન રેિમટ સ અથવા િવદેશ પ્રવાસ પેકેજ પર ટીસીએસ – . 7.5 લાખ કરતા ંવ  ુ

360. કેટલા િપયાના સામાનની ખરીદી પર ટીસીએસ અને ઇ-કોમસર્ સ લાયસર્ પર ટીડીએસ કપાશે – . 50 લાખ કરતા 
વ  ુ

361. ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’  યવ થા અંતગર્ત કર ટ એકાઉ ટમા ં કેટલા િપયા કે તેથી વધનુી કેશ 
િડપોિઝટ અથવા ઉપાડ કરી શકાશે - . 50 લાખ 

362. ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનુ ંસ માન’  યવ થા અંતગર્ત નોન-કર ટ એકાઉ ટમા ં કેટલા િપયા કે તેથી વધનુી 
કેશ િડપોિઝટ થઈ શકશે - .10 લાખ  

363. ભારતમા ંઝડપથી ટેક્સ િવવાદોનો અંત લાવવાની યવ થા આપતી પ્રિક્રયા માટે કયો કાયદો અમલી છે - િવવાદ સે 
િવ ાસ એ ટ 2020  

364. નવી કર યવ થામા ં િવવાદ સે િવ ાસ એક્ટ ૨૦૨૦ અંતગર્ત ITAT સમક્ષ અપીલની મયાર્દા વધારી કેટલી કરવામા ં
આવી - . 20 લાખથી વધાર  50 લાખ 

365. નવી કર યવ થામા ં િવવાદ સે િવ ાસ એક્ટ ૨૦૨૦ અંતગર્ત હાઇકોટર્ તથા સપુ્રીમ કોટર્ સમક્ષ અપીલની મયાર્દા 
કેટલી કરાઈ - .50 લાખથી વધાર  1 કરોડ તથા . 1 કરોડથી વધાર  બે કરોડ  

366. િવવાદ સે િવ ાસ એક્ટ ૨૦૨૦ અંતગર્ત ચકૂવવાનો થતા ડાયરેક્ટી ટેક્સની મદુત કયા સધુી લબંાવાઇ – તા. 31 
ડસે બર 2020  

367. વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ના આઇટી િરટનર્ જમા કરાવવાની મદુત કયા ંસધુી લબાવાઇ – તા. 30 નવે બર 2020 
368. આવકવેરાની ચકુ્વણીમા ંિવલબં માટેના યાજનો દર ઘટાડીને પ્રિત વષર્ કેટલા ટકા કરાયો - 9  
369. કયા ફંડમા ંઆપેલા દાનને સપંણુર્ કરમિુક્ત આપવામા ંઆવી છે - પીએમ કસ ફંડ 
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370. િબન-ક ગ્રેસી વડાપ્રધાન તરીકે સૌથી લાબંો સમય દેશનુ ંસકુાન સભંાળનારા દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો -  
નર  મોદ  

371. તા.13મી ઓગ ટ-2020ના રોજ વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીએ સૌથી લાબંો સમય સ ામા ં રહનેાર ભારતીય 
વડાપ્રધાનની યાદીમા ંકેટલામ ુ થાન પ્રા ત કયુર્ં - ચોથા વડા ધાન   

372. પવૂર્ વડાપ્રધાન અટલ િબહારી વાજપેયી તેમના ત્રણ કાયર્કાળમા ં કુલ કેટલા િદવસ વડાપ્રધાન તરીકે સેવા આપી - 
2,272  

373. સૌથી લાબંો સમય વડાપ્રધાન તરીકે રહનેાર ક ગે્રસી PMનુ ંનામ જણાવો - જવાહરલાલ નહ ુ 
374. પવૂર્ PM જવાહરલાલ નહરુેએ વડાપ્રધાન તરીકે સતત કેટલા વષર્નો સૌથી લાબંો કાયર્કાળ ધરાવે છે - 17 
375. ઈિ દરા ગાધંી કુલ કેટલા વષર્ વડાપ્રધાન પદે ર ા ંહતા- આશર 15 વષ   
376. મનમોહન િસંહ કુલ કેટલા વષર્ વડાપ્રધાન પદે ર ા ંહતા - 10 વષ 

377. AMCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – અમદાવાદ િુનિસપલ કોપ રશન  
378. AMC  ારા ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકેટલા નવા ઓવર િબ્રજનુ ંિવિવધ નામકરણ કરાય ુ- પાચં  
379. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંAMC  ારા . 40 કરોડના ખચેર્ બનેલા બાપનુગર િ થત િદનેશ ચે બર  િબ્રજને ુ ંનામ અપાય ુ - 

મહારાણા તાપ 

380. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંAMC  ારા . 34.5 કરોડના ખચેર્ બનેલા હાટકે ર ચાર ર તા િ થત િબ્રજને કય ુનામ અપાયુ ં - 
છ પિત િશવા  મહારાજ 

381. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંAMC  ારા . 59 કરોડના ખચેર્ િનમાર્ણ પામેલા રાણીપ રેલવે ઓવરિબ્રજને કય ુનામ અપાયુ ં –  
આ મિનભર જુરાત  

382. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંAMC  ારા . 58 કરોડના ખચેર્ િનમાર્ણ પામેલા ઇનકમટેક્સ લાયઓવર િબ્રજને કય ુનામ અપાયુ ં–  
વ. અ ણ ટલી  

383. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંAMC  ારા . 88 કરોડ કરોડના ખચેર્ િનમાર્ણ પામેલા અંજિલ લાયઓવર િબ્રજને કય ુનામ અપાયુ ં
– વ. ુ મા વરાજ 

384. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંક્યા બે દેશ વ ચે પ્રથમવાર ઐિતહાિસક શાિંત કરાર થયો – ઈઝરાયેલ અને UAE વ ચે  

385. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંઈઝરાયેલ-UAE વ ચે થયેલા શાિંત કરારના પગલે ઇઝરાયલે કયા િવ તાર પર કબજાનો િવચાર 
પડતો મકૂ્યો ‐ વે ટ બે ક  

386. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંઈઝરાયેલ-UAE વ ચે થયેલા શાિંત કરારથી ઈઝરાયેલને શો ફાયદો થશે - િવ ના ુ લમ દશોમા ં
ઇઝરાયલની વીકાયતા વધવા ઉપરાતં તેની રુ ા અને થરતાને પણ લાભ થશે 

387. ઇઝરાયલ દેશના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - બે િમન નેત યા  ૂ 
388. UAEના ક્રાઉન િપ્ર સનુ ંનામ જણાવો - શેખ મોહ મદ બન ઝાયેદ  
389. ઈ ટરનેશનલ લે ટહે ડસર્ ડે ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 13 ઓગ ટ 
390. કયા હતેસુર પ્રિત વષર્ 13 ઓગ ટના રોજ ઈ ટરનેશનલ લે ટહે ડસર્ ડેની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - ડાબા હાથે કંઈક 

દાન કરતા લોકોને બરદાવવા માટ  
391. તા તર ઓગ ટ 2020મા ંRBI ારા કે દ્ર સરકારને િડિવડ ડ પેટે કેટલી રકમ ચકૂવવામા ંઆવી છે - .57,128 કરોડ 
392. RBI ારા કે દ્ર સરકારને કયા િહસાબી વષૅ માટે આ રકમ સર લસ તરીકે ચકૂવાઈ - 2019-20 
393. વષૅ 2019-20ના નાણાકીય વષૅમા ંRBI ારા કે દ્ર સરકારને સર લસ તરીકે કુલ કેટલી રકમ ચકૂવાઈ- . 1,23,414 
394. RBIનુ ંનાણાકીય વષૅ જણાવો - ૂનથી ુલાઈ 
395. RBIના વતૅમાન ગવનૅરનુ ંનામ જણાવો - શ કતકા ત દાસ 
396. ભારતીય િત્રરંગામા ંકુલ 24 ચક્ર કોને આપેલા જીવન મ ૂ યોને પ્રકાિશત કરે છે - ભગવાન ુ  
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397. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય ારા તા તરમા ંગજુરાતમા ંગનુાઓ ઉકેલવા બદલ પાચં પોલીસને કયા એવોડર્થી સ માન નીિત 
કરાયા - મેડલ ફોર એ સલે સ ઈન ઈ વે ટગેશન-2020 

398. િત્રરંગામા ંઆવેલા 24 જીવન મ ૂ યો જણાવો – સયંમ, આરો ય,સેવા,  મા, બં ુ વ, સગંઠન, ક યાણ, સહકાય, સ ૃ , 
શીલ, ઉ ોગ,  ુ મ ા, િનયમ,  યાગ, સમાનતા,  યાય, કત ય, અિધકાર, મૈ ી, અથ, નીિત,  રુ ા, શાિંત,  ેમ 

399. તા તરમા ંISROના ચદં્રયાન-2 ારા મોકલવામા ંઆવેલી ખાડાની ત વીરને કયુ ંનામ અપાયુ ંછે - સારાભાઇ ટર 
400. 74મા ં વાતં ય પવૅ િનિમ ે ગજુરાતમાથંી કેટલા પોલીસ અિધકારી-કમૅયોગીઓને િવિશ ટ સેવા મેડલ અને પ્રશસંનીય 

સેવા મેડલ અપાયા - 02 અને 17 
401. 74મા ં વાતં ય પવૅ િનિમ ે ગજુરાતમાથંી  કયા કયા પોલીસ અિધકારીઓને િવિશ ટ સેવા મેડલ અપાયા-ડૉ.િનર  

ગોટ  DIG અને એન.વી.વઘાસીયા PSI 
402. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ દેશમા ંકેટલામા ં વાતં ય પવર્ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી - 74મા ં
403. ગજુરાતમા ં૭૪મા ં વાતં ય પવર્ની રા યકક્ષાની ઉજવણી કયા ંયોજાઈ હતી - વણમ પાક ગાધંીનગર- 
404. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ ગજુરાતમા ં વાતં ય પવર્ની ઉજવણી િનિમતે કોનુ ંસ માન કરાયુ ં ‐  રા યના 57 

કોરોના વૉ રયસ તબીબો ુ ં માણપ  આપી સ માન 

405. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી સતત કેટલામી વખત 
વજવદંન કરાયુ ં- 7મા ં

406. NDHMનુ ંિવ તતૃ નામ આપો - નેશનલ ડ જટલ હ થ િમશન  
407. PM મોદીએ તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ વાતં ય પવર્ િનિમતે આરોગ્યને લગતી કઈ મહ વની યોજના/િમશનની 

જાહરેાત કરી - નેશનલ ડ જટલ હ થ િમશન 
408. નેશનલ િડિજટલ હે થ િમશન અંતગર્ત દેશના દરેક નાગિરકને કય ુકાડર્ અપાશે ‐  િુનક હ થ આઇડ ટડ ટટ  

409. નેશનલ િડિજટલ હે થ િમશન અંતગર્ત દરેક નાગિરકને આપવામા ંઆવનાર યિુનક હે થ આઇડેિ ટડેિ ટટીમા ં કઈ 
બાબતોનો સગં્રહ થશે - આરો યની તમામ મા હતી 

410. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં
દેશમા ંસાઇબર ક્રાઇમ અટકાવવા માટે કઈ નીિતનો અમલ કરવાની જાહરેાત કરી - નવી સાઇબર રુ ા નીિત  

411. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં
નેશનલ કેડેટ કો સર્ન ુ ંિવ તરણ કરી કેટલા નવા કેડેટને સેના ારા તાલીમ આપવાની જાહરેાત કરી - 1 લાખ  

412. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં
આગામી ૧૦૦૦ િદવસમા ંકયા પ્રદેશને સબમિરન ઓિ ટકલ ફાઇબર કેબલથી જોડવાની જાહરેાત કરી - લ ીપ 

413. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં
દેશના દરેક ગામને શાનાથી જોડવાની જાહરેાત કરી - ઓ ટકલ ફાઇબર કબલ 

414. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં
જગંલો અને વનસિૃ ટના ંસરંક્ષણ માટે કયા પ્રો ક્ટની જાહરેાત કરી - લાયન એ ડ ડો ફન 

415. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં
સમગ્ર દેશને કેટલા િપયાના ખચેર્ મોડેલ કનેિક્ટિવટી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરથી જોડવાની જાહરેાત કરી – . 100 લાખ કરોડ 

416. ભારતમા ંમોડેલ કનેિક્ટિવટી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર માટે અલગ અલગ સેક્ટરમા ંકેટલા પ્રો ક્ટ ક્રાિંત લાવશે - 7000 
417. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દેશવાસીઓને સબંોધન કરતા ં

કયા રા યમા ંઝડપથી ચ ૂટંણીના આયોજનની જાહરેાત કરી – જ -ુકા મીર  
418. NCCનુ ંિવ તતૃ નામ આપો – નેશનલ કડટ કોપસ 

419. દેશના કેટલા સરહદીય તથા તટીય િજ લામા ંNCCના િવ તરણ સબંિંધત દરખા તને મજૂંરી આપવામા ંઆવી - 173 
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420. વતર્માન કે દ્રીય સરંક્ષણમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી રાજનાથિસહ  
421. ૧૫ ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ ક્યા ભારતીય િક્રકેટ િવકેટિકપર કે ટને આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટમાથંી િનવિૃ  જાહરે કરી - 

મહ િસહ ધોની  
422. ભારતીય િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીનુ ંઉપનામ જણાવો - િમ ટર લૂ/માહ   
423. ભારતીય િક્રકેટ ટીમના સૌથી વધ ુસફળ કે ટનનુ ંનામ જણાવો - મહ િસહ ધોની 
424. ભારતીય િક્રકેટ ટીમના પવૂર્ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીએ ICCની કેટલી ટ્રોફીમા ંકે ટનશીપ કરી દેશને જીત અપાવી છે – 

ણ 

425. પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીએ કેટલા વન-ડે અને T‐20મા ં જીત અપાવી છે - 151 વાર  
426. િક્રકેટમા ંિવકેટકીપર તરીકે સૌથી વધ ુછગ્ગા ફટકારનાર ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - મહ િસહ ધોની 
427. પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીએ બોલર તરીકે કેટલી િવકેટ લીધી - એક િવકટ (2009મા ંવે ટ ઈ ડઝ 

િવ ુ ) 
428. પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીનો ટી-શટર્ નબંર જણાવો - 7  
429. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને ભારતીય સેના ારા ક્યારે માનદ લે ટન ટ કનર્લની પદવી અપાઈ - નવે બર-2011  
430. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષર્મા ંરાજીવ ગાધંી ખેલર નથી સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા - વષ: 2007-08  
431. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષર્મા ંપ ી એવોડર્થી સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા – વષ : 2009  
432. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષર્મા ંપ ભષૂણ એવોડર્થી સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા – વષ:2018  
433. ICC  ારા િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષેર્ વન-ડે લેયર ઓફ ધ યરથી  સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા  - વષ : 

2008-09  
434. ૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ િક્રકેટર મહે િસંહ ધોની સાથે ક્યા અ ય એક િક્રકેટરે આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટમાથંી િનવિૃ  

જાહરે કરી - રુશ રના  
435. િક્રકેટ બે સમેન સરેુશ રૈનાએ કયા વષર્મા ં ડે ય ુકયુર્ં તથા ક્યા વષર્મા ંઈંગ્લે ડ સામે અંિતમ મેચ રમી હતી. – વષ 

2005મા ંડ  ુતથા વષ 2008મા ં િતમ મેચ  
436. આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટના ત્રણેય ફોમેર્ટમા ંસદી ફટકારનારો ભારતનો પ્રથમ બે સમેન કયો છે – રુશ રના   
437. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકયા પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટરનુ ંઅવસાન થય ુહત ુ– ચેતન ચૌહાણ 

438. પવૂર્ ભારતીય િક્રકેટર ચેતન ચૌહાણ કયા રા યના મતં્રી હતા – ઉ ર દશ 

439. મહિષર્ ી અરિવંદનો જ મ િદવસ જણાવો - 15 ઓગ ટ-1872 
440. રામકૃ ણ પરમહસં, મહાદેવ દેસાઈ, ભતૂપવૂર્ મખુ્યમતં્રી અમરિસંહ ચૌધરી અને બાગં્લા નેતા શેખ મઝુીબરુ રહમેાનની 

પુ યિતિથ જણાવો – 15મી ઓગ ટ  
441. મહિષર્ ી અરિવંદનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – કોલકાતા(પિ મ બગંાળ)  
442. મહિષર્ ી અરિવંદ ક્યા વષર્મા ં િબ્રટનથી ભારત પરત ફયાર્ અને વડોદરામા ંરાજકીય િવ ાલયમા ંઉપાચાયર્ના હો ે 

િબરા યા હતા,  યા ંતેઓ ઇિતહાસ ભણાવતા હતા – વષ : 1893 
443. ‘વદેં માતરમ’્ના સપંાદકનુ ંનામ જણાવો - અરિવદ ઘોષ  
444. મહિષર્ અરિવંદ માચર્ 1910મા ંકઈ જગ્યાએ થાયી થયા અને અરિવંદ ઘોષમાથંી ી અરિવંદ બ યા - પોડચેર   
445. રિવ દ્રનાથ ટાગોરે મહિષર્ અરિવંદને કયા નામે િબરદા યા હતા - ‘ વદશની આ મવાણી’ 
446. ભારતમા ંસૌપ્રથમવાર કઈ હાઈકોટમા ં"ઈ-મેઈલ માય કેસ ટેટસ" સેવાનો પ્રારંભ થયો - જુરાત હાઈકોટ 
447. ગજુરાત હાઈકોટમા ં"ઈ-મેઈલ માય કેસ ટેટસ" સેવાનો પ્રારંભ થયો કયારથી થયો - 15.08.2020 
448. ગજુરાત હાઈકોટમા ં "ઈ-મેઈલ માય કેસ ટેટસ" સેવા શ  કરવાનો મખુ્ય હતે ુજણાવો - અરજદાર-વક લ ઘર બેઠા 

કસના કુમ- ટટસ ણી શકશે 
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449. ગજુરાત હાઈકોટના વતૅમાન મખુ્ય યાયમિૂતર્ન ુ ંનામ જણાવો - જજ ી િવ મનાથ 
450. તા તરમા ંગજુરાતના પ્રથમ "સતમ આયવુેર્િદક કોિવડ કેર સે ટર"નો પ્રારંભ કયા શહરેમા ંથયો - રાજકોટ 
451. 16 ઓગ ટ 2020ના રોજ કયા મહાનભુાવની બીજી પુ યિતિથ હતી - અટલ બહાર  વાજપેયી 
452. અટલ િબહારી વાજપેયીનુ ંઅવસાન કયારે થયુ ંહત ુ ં- 16.08.2018 
453. પારસીઓનુ ંનવ ુવષૅ કયા નામથી ઉજવાય છે - પતેતી 
454. પારસીઓનુ ંધમૅ થાન કયા નામે ઓળખાય છે - અગયાર  
455. "નવરોઝ મબુારક" શ દ પ્રયોગ કયારે કરવામા ંઆવે છે - પારસીઓના નવા વષની ભેુ છાઓ માટ 
456. તા તરમા ંભારતના પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજીનુ ંકયા ંઅવસાન થયુ ં- જૂસ  USA 
457. તા તરમા ંપ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજીનુ ંકયારે અવસાન થયુ ં- 17.08.2020 
458. પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજીનુ ંજ મ થળ જણાવો - પીપીમદંોર  (હ રયાણા) 
459. પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજીનો જ મ ક્યારે થયો હતો - 28.01.1930 
460. પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજી કયા ઘરાનાના હતા - મેવાતી ઘરાના 
461. પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજીને કયા વષેર્ પ ી અને પ ભષૂણ અપાયો - 1975 અને 

1990 
462. પ્રિસ  શા ીય સગંીતકાર અને ગાયક પિંડત જસરાજજીને કયા વષેર્  પ િવભષૂણ અપાયો - 2000 
463. ભારતમા ંસૌપ્રથમ કયા ગ્રહને "પિંડત જસરાજ" નામ અપાયુ ં- યૂ મડંળના હને નામ અપા ુ ં
464. ગજુરાત હાઈકોટમા ંસપુ્રીમ કોટૅ ારા કયા ત્રણ જજને મજૂંરી અપાઈ - વૈભવી નાણાવટ , િનઝૅર દસાઇ અને િન ખલ 

કા રયાલ 
465. તા તરમા ંBSFના નવા DGP તરીકે કયા IPS અિધકારીની િનમણકૂ કરાઈ - રાકશ આ થાના 
466. IPS અિધકારી રાકેશ આ થાનાની બેંચ અને કેડર જણાવો - 1984 અને જુરાત 
467. BSFના નવા DGP રાકેશ આ થાનાનો સમયગાળો જણાવો - 31 ુલાઈ 2021 
468. િસકે્રટ યિુનટ -"61398" કયા દેશનુ ંછે - ચીન 
469. ચીની િસકે્રટ યિુનટ-"61398"નુ ંકાયૅ જણાવો - સાઈબર એટક 
470. ગજુરાતના વતૅમાન CSની મદુત કેટલી વધારવામા ંઆવી - 6 માસ 
471. ગજુરાતના વતૅમાન CSનુ ંનામ જણાવો - ી અિનલ કૂ મ 
472. તા તરમા ંકોરોના વાયરસ સામે લડવા િબ્રટને ભારત કેટલુ ંફંડ આપવાની જાહરેાત કરી છે - . 29 કરોડ 
473. તા તરમા ંકોરોના વાયરસ સામે લડવા િબ્રટને ભારત ફડં આપવાની જાહરેાત કરી છે ત ેકયા નામે ઓળખાય છે - 

ઈનોવેશન ચેલે જ ફંડ 
474. ભારતમા ંસૌપ્રથમ ઇ ટરનેટ સેવાનો પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો - 15.08.1995 
475. ભારતમા ંઇ ટરનેટ સેવાના પ્રારંભને કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા - 25 વષૅ 
476. તા તરમા ં4 ઓગ ટ 2020ના રોજ કયા રાજયમા ંસૌપ્રથમવાર ઈ ટરનેટ સેવાનો પ્રારંભ થયો - અ ુણાચલ દશ 
477. તા તરમા ંિનવિૃ  લેનાર િક્રકેટર સરેુશ રૈનાના ટી શટૅનો નબંર જણાવો - 3 
478. તા તરમા ંમખુ્ય પાચં શહરેોમા ં ગજુરાત સરકાર ારા કેટલા માળની ગગનચુબંી ઇમારતો બનાવવાની મજૂંરી અપાઈ 

- 70 માળ 
479. તા તરમા ં  ગજુરાત સરકાર ારા કયા મખુ્ય પાચં શહરેોમા ં ગગનચુબંી ઇમારતો બનાવવાની મજૂંરી અપાઈ - 

અમદાવાદ, ગાધંીનગર, વડોદરા, રુત અને રાજકોટ 
480. ગજુરાતમા ં70 માળની ઇમારતો બનાવવાની મજૂંરી કેટલા મીટરથી વધ ુપહોળા રોડ હશે એવા િવ તારોમા ંજ અપાશે 

- 30 મીટર 
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481. ગજુરાતમા ંઅ યાર સધુી કેટલા માળ સધુી ઇમારત બનાવવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવતી હતી - 22-23 માળ 
482. ભારતની ઉ ચ શૈક્ષિણક સં થાઓ, કોલેજો અને યિુનવિસર્ટીઓ સિહત િવિવધ સં થાઓને પ્રો સાહન આપવા  ભારતના 

િશક્ષણ મતં્રાલય ારા કયુ ંરેિ કંગ-એવૉડર્ જાહરે કરવામા ંઆ યા છે - ARIIA 
483. ARIIAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - અટલ ર કગ ઑફ ઈ ટટ ટૂશન ઑન ઈનોવેશન અચવમે ટ  ્
484. તા તર ઓગ ટ 2020મા ંકોના ારા "ARIIA-2020"  રેિ કંગ જાહરે કરાયુ ં- ઉપરા પિત ી વકયા નાય ુ 
485. ARIIAનો  સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયા વષેર્ કરવામા ંઆ યો હતો - વષ 2019 
486. "ARIIA-2020" રેિ કંગ  કયા િવભાગ ારા જાહરે કરવામા ંઆવે છે - િશ ણ મં ાલય 
487. "ARIIA-2020" રેિ કંગમા ં યિુનવિસર્ટી કેટેગરીમા ં ગજુરાતની કઈ સં થાએ ચોથો ક્રમ પ્રા ત  કય  છે - આણદં 

એ ીક ચર િુનવિસટ  
488. "ARIIA-2020" રેિ કંગમા ંયિુનવિસર્ટી કેટેગરીમા ંGTUને કયો ક્રમ અપાયો - પાચંમો 
489. "ARIIA-2020" રેિ કંગમા ંગજુરાત યિુનવિસર્ટીને કયો ક્રમ પ્રા ત થયો છે - 7 
490. "ARIIA-2020" રેિ કંગમા ંIIT ગાધંીનગરને કયો ક્રમ પ્રા ત થયો - 09 
491. -"ARIIA-2020"રેિ કંગમા ંપ્રથમ આવનાર યિુનવિસર્ટી અને રા ય જણાવો - ઇ ટટ ટૂ ઓફ કિમકલ ટકનોલો , 

મહારા  
492. "ARIIA-2020" રેિ કંગમા ંપ્રથમ આવનાર  એિ જિનયિરંગ કોલેજ અને  રા ય જણાવો - કોલેજ ઓફ એ જિનય રગ-

ણેુ, મહારા  
493. "ARIIA-2020" રેિ કંગમા ંપ્રથમ આવનાર IIT અને રા ય જણાવો - IIT ચે ાઈ, તિમલના ુ 
494. મેઘાલયના નવા રા યપાલનુ ંનામ જણાવો - એસ. પી. મલક 
495. તા તરમા ંકયા મેગેિઝનના અહવેાલ મજુબ ઉ ર વુનો બરફ આગામી 15 વષૅમા ંઓગળી જશે - સાય સ જનૅલ 

"નેચર" 
496. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા"એક દેશ એક પરીક્ષા" માટે કઈ એજ સીને મજૂંરી આપી છે - નેશનલ ર ટમે ટ 

એજ સી (NRA) 
497. ભારતમા ંનોન-ગેઝેટેડ સરકારી નોકરીઓ માટે કઈ એક જ કોમન પરીક્ષા લેવાશે - કોમન એલજબલટ   ટ ટ (CET) 
498. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા કયા પુની પરીક્ષાઓ લેવામા ંઆવશે - B અને C 
499. કોમન એિલિજિબિલટી  ટે ટ(CET)  ભારતની કેટલી ભાષાઓમા ંયોજાશે - 12 
500. કોમન એિલિજિબિલટી ટે ટ(CET)મા ં મેળવેલ ગણુ કેટલા વષર્ સધુી મા ય રહશેે - 03 
501. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા દરેક ઉમેદવારને ટીમનો કોર સધુારવા માટે કેટલી વધારાની તક આપવામા ં

આવશે - 02 
502. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા આગામી સમયમા ંકેટલા નવા પરીક્ષા કે દ્રો શ  કરવામા ંઆવશે - 1,000 
503. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા આગામી સમયમા ં દરેક િજ લામા ં ઓછામા ંઓછા કેટલા નવા પરીક્ષા કે દ્રો 

શ  કરવામા ંઆવશે - 01 
504. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા ત્રણ એરપોટર્ ને જાહરે ખાનગી ભાગીદારી-PPP થી ચલાવવા મજૂંરી અપાઈ - 

જય રુ, વુાહાટ , િથ ુવનતં રુ  ્ 
505. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા  શેરડીના FRPમા ં .10થી વધારીને પ્રિત િક્વ ટલ કેટલો કરાયો- .285/- 
506. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા વીજળી િવતરણ કંપનીઓને તેમની વિકર્ંગ કેિપટલના કેટલા ટકાથી વધારે લોન 

આપવાની મજૂંરી અપાઈ - 25% 
507. ગજુરાત સરકાર ારા માદરે વતન યોજના-2020 અંતગર્ત તા તરમા ંકેટલા િવકાસ કામોની યાદી જાહરે કરી - 25 
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508. માદરે વતન  યોજના-2020 અંતગર્ત કોઈ દાતા ગામમા ં િવકાસ કામ માટે  કુલ ખચર્ના કેટલા ટકા રકમ આપે તો 
તેના નામની તકતી મકુવામા ંઆવશે - 50% 

509. તા તરમા ંપ્રકાિશત થયેલ "અવર ઓ લી હોમ અ ક્લાઇમેટ અપીલ ટુ ધ વ ડર્" પુ તકના લેખક જણાવો - દલાઈ 
લામા 

510. ભારત સરકારે  દેશમાથંી કયા વષર્ સધુીમા ંઝીરો રોડ અક માતનો નક્કી કય  છે - વષ 2030 
511. સમગ્ર િવ મા ં13 ઓગ ટ  કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે -  િવ  ગદાન દવસ 
512. વ ડર્ ફોટોગ્રાફી ડે ક્યારે ઉજવાય છે - 19 ઓગ ટ 
513. િવ મા ંસૌપ્રથમ વાર "વ ડર્ ફોટોગ્રાફી ડે" ઉજવવાનો પ્રારંભ  કયા દેશમા ંથયો - ાસં 
514. ભારત સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ંકયા શહરેને પનુઃ સૌથી વ છ 

શહરેોમા ંપ્રથમ ક્રમ અપાયો- ઇ દોર 
515. તા તરમા ં જાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ં મ યપ્રદેશના ઈ દોર શહરેને પનુઃ સતત 

કેટલીવાર સૌથી વ છ શહરેોમા ંપ્રથમ ક્રમ અપાયો - ચોથીવાર 
516. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ંપ્રથમવાર ગજુરાતના કયા કયા શહરેોને થાન 

મ યુ ંછે - રુત,અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા 
517. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ંએક લાખથી વધ ુવ તીવાળા શહરેમા ંબીજા ક્રમે 

કયુ ંશહરે છે - રુત 

518. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ં 10 લાખથી વધ ુવ તીવાળા શહરેોમા ં 1 થી 10  
ક્રમના શહરેો અને રા ય જણાવો – ૧.ઈ દોર-મ ય દશ,  2. રુત- જુરાત,  3.નવી ુબંઈ–મહારા ,  4.િવજયવાડા–

દશ, 5.અમદાવાદ– જુરાત, 6.રાજકોટ– જુરાત, 7.ભોપાલ-મ ય દશ 8.ચદં ગઢ, 9.િવશાખાપ નમ- દશ 10. 
વડોદરા– જુરાત 

519. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ં 1 લાખથી વધ ુવ તીવાળા શહરેોમા ં 1 થી 07  
ક્રમના શહરેો અને રા ય જણાવો - 1.ઈ દોર- મ ય દશ, 2. રુત- જુરાત, 3.નવી ુબંઈ– મહારા , 4. બકા રુ– 
છ ીસગઢ, 5.મૈ રુ–કણાટક, 7.અમદાવાદ– જુરાત 

520. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ં 10 લાખથી વધ ુવ તી ધરાવતા 1 થી 5 ક્રમના 
સૌથી ગદંા શહરેો અને રા ય જણાવો – 1.પટના(બહાર), 2. વૂ દ હ , 3.ચે ાઇ (તિમલના ુ), 4.કોટા (રાજ થાન) અને 
5.ઉ ર દ હ  

521. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ં10 લાખથી ઓછી વ તી ધરાવતા 1 થી 5 ક્રમના 
સૌથી ગદંા શહરેો અને રા ય જણાવો – 1.ગયા(બહાર), 2.બ સર(બહાર), 3.અબોહર(પં બ), 4. ભાગલ રુ(બહાર) 
અને 5.પારસા બ ર(બહાર) 

522. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ંઈ દોર, સરુત,અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો 
કોર જણાવો - અ ુ મે 5647, 5519, 5207,  5157 અને 4870 

523. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ં ઈનોવેશન અને બે ટ પે્રિક્ટસમા ં પ્રથમ ક્રમે 
આવનાર શહરે જણાવો - ગાધંીનગર  

524. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગમા ંિવિવધ કેટેગરીમા ંકુલ કેટલા એવોડર્ અપાયા- 129 
525. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રેિ કંગ કયા મતં્રાલય ારા જાહરે કરાયુ ં - ક ીય હાઉિસગ 

અને શહર  બાબતો 
526. કે દ્રીય હાઉિસંગ અને શહરેી બાબતોના મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી હર દપિસહ રુ  

527. વ છ સવેર્ક્ષણ રેિ કંગનો સૌપ્રથમ કયા વષૅથી પ્રારંભ થયો - 2 ઓકટોબર 2017 
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528. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ ૧૦૦ કરતા ંવધ ુશહરે ધરાવત ુ ંસૌથી  વ છ રા ય  ‐ 
છ ીસગઢ  

529. તા તરમા ંજાહરે કરાયલે  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રેિ કગં મજુબ ગગંા િકનારે આવલેુ ંસૌથી  વ છ શહરે ‐ વારાણસી  
530. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ ૧૦૦ કરતા ંઓછા ંશહરે ધરાવત ુ ંસૌથી  વ છ રા ય  ‐ 

ઝારખડં  
531. તા તરમા ંજાહરે  કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ શહરેની  વ છતામા ંમહ મ નાગિરક ભાગીદારી  ‐ 

શાહજહાં રુ  
532. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રેિ કંગ મજુબ ૪૦ લાખથી વધ ુવસતી ધરાવત ુ ંસૌથી  વ છ મેગાિસટી ‐ 

અમદાવાદ  
533. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રેિ કંગ મજુબ  વ છતાના મામલે ઝડપી પ્રગિત કરનાર શહરે ‐ જોધ રુ  
534. તા તરમા ંજાહરે  કરાયેલ  વ છ  સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ  મજુબ  ૧૦ લાખથી  વધ ુવસતી ધરાવત ુ ં વ છતા  મામલે 

આ મિનભર્ર શહરે ‐ રાજકોટ  
535. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ ૧૦ લાખથી ઓછી વસતી ધરાવત ુ ં વ છતા મામલે 

આ મિનભર્ર શહરે ‐ મૈ રુ  
536. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રેિ કંગ મજુબ સૌથી  વ છ નાના શહરે ‐  બકા રુ અને  રુહાન રુ 
537. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ ૧ થી ૩ લાખની વસતી ધરાવત ુ ંસૌથી  વ છ શહરે  ‐ 

િત ુપિત  

538. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રેિ કંગ મજુબ સૌથી  વ છ રાજધાની‐ નવી  દ હ   

539. સૌથી ઝડપથી  વ છ બનતી રાજધાની ‐ લખનઉ  
540. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ સૌથી  વ છ  કે ટોનમે ટ એિરયા  ‐ જલધંર,  દ હ  અને 

મેરઠ  
541. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના  રેિ કંગ મજુબ ૨૫,૦૦૦ની વ તી ધરાવતા શહરેોની  કેટેગરીમા ં દેશનુ ં

ત્રીજુ સૌથી  વ છ શહરે ‐ પાટણ 

542. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ  વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રેિ કંગ અંતગર્ત દેશના કુલ કેટલા શહરેોનો સવેર્ કરાયો હતો – 4242 
543. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંગણોત કાયદામા ંકેટલા મહ વના સધુારા કયૉ ‐ 02 
544. ગજુરાત  સરકારે  તા તરમા ં ગણોત  કાયદામા ં ઔ ોિગક  હતે ુ માટેની  જમીનમા ં કયો  મહ વનો  સધુારા  કય ‐રા યમા ં

ઔ ોગક હ  ુમાટની જમીન હવે 25થી 100 ટકા જ ં ી કમત સરકારને કુવી વેચી શકાશે  
545. ગજુરાત સરકારે તા તરમા ંગણોત કાયદામા ંશૈક્ષિણક હતે ુમાટેની જમીન ખરીદમા ંકયો મહ વના સધુારા કય  ‐ �રા યમા ં

ૃિષ-પ પુાલન િુનવિસટ , મે ડકલ ક ઇજનેર  કોલેજ ક અ ય શૈ ણક હ સુર જમીન ખર દવા માટ જ લા કલે ટરની વૂ 
મં ૂર  લેવી નહ  પડ 

546. તા તરમા ંખેલ મતં્રાલય  ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ કયા કયા એવૉડર્ની રકમમા ંવધારો કય  છે – રા વ ગાધંી ખેલર ન એવોડ, 
અ ુન એવોડ,  યાનચદં લાઈફ ટાઈમ અચવમે ટ એવોડ અને  ોણાચાય એવોડ 

547. તા તરમા ંખેલ મતં્રાલય  ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવૉડર્ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ ‐  . 25 લાખ 

548. તા તરમા ંખેલ મતં્રાલય  ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ અજુ ર્ન એવૉડર્ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ‐  .15 લાખ 

549. તા તરમા ંખેલ મતં્રાલય  ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ મેજર  યાનચદં એવૉડર્ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ ‐  .15 લાખ 

550. તા તરમા ંખેલ મતં્રાલય  ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ દ્રોણાચાયર્ એવૉડર્ની રકમ વધારીન ેકેટલી કરાઈ‐  .10 લાખ 

551. ગજુરાતમા ંપ્રથમવાર "વૈન ુબ પ ુમેમોિરયલ એવૉડર્" માટે કોની પસદંગી કરાઈ છે ‐ ડૉ. પકંજ જોશી 
552. "વૈન ુબ પ ુમેમોિરયલ એવૉડર્" કઈ સં થા  ારા આપવામા ંઆવે છે‐ઈ ડયન નેશનલ સાય સ્ એકડમી 
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553. "વૈન ુબ પ ુમેમોિરયલ એવૉડર્"આપવાની શ આત કયા વષૅમા ંથઈ ‐ 1985 
554. "વૈન ુબ પ ુમેમોિરયલ એવૉડર્" કેટલા વષેર્ આપવામા ંઆવે છે ‐ 03 
555. "વૈન ુબ પ ુમેમોિરયલ એવૉડર્"કયા ક્ષેતે્રના વૈજ્ઞાિનકોને આપવામા ંઆવે છે ‐એ ોનોમસૅ અને એ ો ફઝ સ 

556. "વૈન ુબ પ ુમેમોિરયલ એવૉડર્"કોની યાદમા ંઆપવામા ંઆવે છે ‐  િસ  એ ોનોમર ડૉ.મનાલી વૈ  ુબ  ુ

557. વ ડર્ મો કીટો ડે કયારે મનાવવામા ંઆવ ેછે‐20 ઓગ ટ  
558. કયા હતેસુર પ્રિત વષર્ વ ડર્  મો કીટો ડે મનાવવામા ંઆવે છે‐મ છરજ ય રોગો સામે લડાઈ‐જન  િૃત માટ  
559. મ છરજ ય રોગોના શોધકનુ ંનામ જણાવો ‐ આમ  ઓફસર ડૉ. સર રોના ડ રોસ( ળૂ  ટ શર)  
560. મ છરજ ય રોગોના શોધક ડૉ. સર રોના ડ રોસનો જ મ કયારે‐ક્યા થયો હતો – વષ‐1857 તથા અ મોરા (ભારત)   
561. ડૉ. સર રોના ડ રોસ એ મ છરના સકં્રમણથી ફેલાતા મેલેિરયા  વા રોગ ઉપર કયારે સશંોધન કયુર્ં હત ુ‐ 20 ઓગ ટ્‐1897 
562. ગજુરાતી સાિહ યકાર ચદં્રકાતં બક્ષીનો જ મ કયારે થયો હતો ‐ 20 ઓગ ટ‐1932 
563. ગજુરાતી સાિહ યકાર ચદં્રકાતં બક્ષીનુ ંજ મ  થાન જણાવો – પાલન રુ 
564. ગજુરાતી સાિહ યકાર ચદં્રકાતં બક્ષીનુ ંક્યા‐કયારે અવસાન થય ુહત ુ–  અમદાવાદ તથા 25 માચ‐2006 

565. ગજુરાતી સાિહ યકાર ચદં્રકાતં બક્ષીની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો ‐ બ ીનામા  
566. સશંોધક રિસકલાલ પરીખ, નારાયણ ગરુુ અને રાજીવ ગાધંીનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 20 ઓગ ટ 
567. ગજુરાતી સાિહ યકાર ચદં્રકાતં બક્ષીના મહ વના પુ તકોના નામ જણાવો  ‐ પડઘા  ૂબી ગયા, રોમા,ં એકલતાના  કનારા, 

આકાર, અતીતવન, પેર લિસસ, એક સાજંની  લુાકાત,  ું કોનાક શાહ, બ ીની  ે ઠ વાતાઓ, ચં કાતં બ ીના  ે ઠ િનબધંો, 
તવાર ખ, વાતાયન  

568. કયા િવવેચકે ગજુરાતી સાિહ યમા ંચદં્રકાતં બક્ષીને લેખનના મામલે ઘટનાના બેતાજ બાદશાહ ગણા યા હતા– ડૉ.  મુન શાહ  
569. જુરાતી સા હ યના  ણીતા લેખક ચં કાતં બ ી કયા વતમાનપ મા ંકટાર લખતા હતા ‐  દ ય ભા કર 
570. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચ ૂટંણી યોજવા માટે તા તરમા ં કોના ારા નવી માગૅદિશર્કા જાહરે 

કરાઈ - ભારતીય ૂટંણી પચં 

571. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચ ૂટંણી યોજવા માટે તા તરમા ંનવી માગૅદિશર્કા જાહરે કરાઈ તેમા ં
કોને કોને પો ટલ બેલેટ પેપર ારા મતદાનની મજૂંરી અપાઈ - દ યાગં,80 વષૅથી વ  ુ વય,કોરોના સં િમત, 
ઈમરજ સી સેવાના કમૅયોગીઓને, હોમ કોરો ટાઈન 

572. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચ ૂટંણી યોજવા માટે તા તરમા ંનવી માગૅદિશર્કા જાહરે કરાઈ મા ં
ઉમેદવાર સાથે કેટલા લોકો ડૉર ટુ ડૉર પ્રચાર કરી શકશે - 5 

573. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચ ૂટંણી યોજવા માટે તા તરમા ંનવી માગૅદિશર્કા જાહરે કરાઈ મા ં
નવા સધુારા મજુબ મતદાન મથકે એકસાથે કેટલા મતદાર બોલાવી શકાશે - 1000 

574. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચ ૂટંણી યોજવા માટે તા તરમા ંનવી માગૅદિશર્કા જાહરે કરાઈ મા ં
ઉમેદવારી પત્ર ભરતી વખતે કેટલા લોકો હાજર રહી શકશે - 02 

575. ભારતીય વાય ુસેના ારા તા તરમા ંકયા કયા એરબેઝ ઉપર વદેશી યુ  િવમાન તેજસ કવૉડ્રન તહનેાત કરાશે - 
નલયા અને ફલૌદ  

576. નિલયા અને ફલૌદી ઍરબેઝ કયા રા યમા ંઆવેલા છે - જુરાત અને રાજ થાન 

577. ઈિ ડયન એરફોસર્ કોની પાસેથી માકર્ ‐૧ તેજસ િવમાન ખરીદશે ‐ HAL 
578. િવ ના સૌથી હળવા ફાઇટર  ટ તેજસની  ક્વોડ્રન કયા એરબેઝ પર તહનેાત કરાશે ‐  જુરાતના નલયા અને રાજ થાનના 

ફલૌદ   

579. નિલયા એરબેઝમા ંકેટલા તેજસ ફાઇટર  લેન તહનેાત કરાશે ‐ 18 ક તેથી વ  ુ

580. તેજસ િવમાનની  પીડ જણાવો ‐ 1.6 મેક (અવાજની ગિત કરતા દોઢ ગણી વ  ુઝડ5) 2200  કમી  િત કલાક 
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581. તેજસ િવમાનનુ ંવજન જણાવો ‐ 6560 િકલો 
582. તેજસ િવમાનની ફ અુલ ક્ષમતા જણાવો ‐ 2458  કલો  ધુી ુ ંફ અુલ લઈને ઊડ  શક 
583. તેજસ િવમાન કેટલા િકમી સધુી સતત ઊડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે ‐  2800   
584. ઓગ ટ‐૨૦૨૦મા ંદેશના નવા ચ ૂટંણી કિમશનર પદે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી ‐ રા વ  ુમાર   
585. ઓગ ટ‐૨૦૨૦મા ંરાજીવ કુમાર◌ે દેશના નવા ચ ૂટંણી કિમશનર પદે કોની જગ્યાએ િનમણકૂ કરાઈ ‐ અશોક લવાસા   
586. ઓગ ટ‐૨૦૨૦મા ં દેશના નવા ચ ૂટંણી  કિમશનર પદે  િનમણકૂ  મેળવનારા  રાજીવ કુમાર  કઈ બેંચના  િનવતૃ આઇએએસ 

અિધકારી છે – વષ‐1984 
587. દેશના નવા ચ ૂટંણી કિમશનરની િનમણકૂ કોના  ારા કરવામા ંઆવે છે ‐ રા પિત  

588. ખેલ મતં્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્-૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ અપાશે 
– પાચં ખેલાડ  

589. ખેલ મતં્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્-૨૦૨૦ અંતગર્ત  પાચં ખેલાડીઓને રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ 
આપવામા ંઆવશે તેના નામ તથા રમત જણાવો - 1. કટર રો હત શમા –  કટ, 2.િવનેશ ફોગાટ-મ હલા રસલર, 
3.મિનકા બ ા-ટબલ ટિનસ ખેલાડ , 4.મ રય પન થગંવે -ુપેરા એ લીટ અને 5.રાની રામપાલ-મ હલા હોક  ક ટન 

590. અ યાર સધુીમા ંિક્રકેટમા ંકુલ કેટલા ખેલાડીને રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે – ણ 

591. અ યાર સધુીમા ંિક્રકેટમા ંકયા ખેલાડીને રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે - સચન ત ુલકર, 
મહ િસહ ધોની અને િવરાટ કોહલી 

592. િક્રકેટર સિચન તેંદુલકરને ક્યા વષેર્ રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે - વષ-1998 
593. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને ક્યા વષેર્ રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે – વષ-2007 
594. િક્રકેટર િવરાટ કોહલીને ક્યા વષેર્ રાજીવ ગાધંી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે – વષ-2018 
595. ખેલ મતં્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્-૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને અજુ ર્ન એવોડર્ અપાશે - 27 ખેલાડ  

596. ખેલ મતં્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્-૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને દ્રોણાચાયર્ એવોડર્ અપાશે – લાઈફ 
ટાઈમ કટગર મા ં8 ખેલાડ  તથા ર લુર કટગર મા ંપાચં ખેલાડ  

597. ખેલ મતં્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્-૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને મેજર યાનચદં એવોડર્ અપાશે – 15 
ખેલાડ  

598. ખેલ મતં્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્સ એવોડર્ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને તેનિજંગ નોગેર્ નેશનલ એડવે ચર એવોડર્-
૨૦૧૯ અપાશે – સાત ખેલાડ  તથા એક ખેલાડ ને લાઈફ ટાઈમ અચવમે ટ  

599. મૌલાના અબલૂ કલામ આઝાદ ટ્રોફી(MAKA) ‐૨૦૨૦ કોને આપવામા ંઆવશે - પં બ િુનવિસટ  ચદં ગઢ  
600. કે દ્ર સરકાર ારા કયા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ન ુ ંઆયોજન કરાયુ ંહત ુ – વતં તા 

દવસ  
601. મનોરંજન કે્ષત્ર સદંભેર્ NFDCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - રા ય ફ મ િવકાસ િનગમ 

602. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંકોના ારા વતતં્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ન ુ ંઆયોજન કરાયુ ંહત ુ
- રા ય ફ મ િવકાસ િનગમ (એનએફડ સી) અને મા હતી અને સારણ મં ાલય  

603. કે દ્ર સરકાર ારા વતતં્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ને ક્યારથી ઓનલાઈન મકુવામા ં
આવી હતી - 14મી ુલાઈ, 2020 

604. કે દ્ર સરકાર ારા વતતં્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ને કયા પોટર્લ પર ઓનલાઈન 
મકુવામા ંઆવી હતી - MyGov 

605. કયા હતેસુર પ્રિત વષર્ 21 ઓગ ટે િવ  વિર ઠ નાગિરક િદવસ મનાવવામા ં આવે છે - વ ર ઠ નાગ રકોની 
પ ર થિતઓ-તેમની સામા જક થિતને અસર કરતા પ રબળો િવશે િૃત લાવવા અને તેમને મદદ કરવા ઓગ ટ-
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૨૦૨૦મા ં કે દ્ર સરકાર ારા વતતં્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે આયોિજત ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્મા ંપ્રથમ 
ત્રણ િવ તા-િફ મનુ ંનામ જણાવો – 1. અભ ત પોલ-એમ આઈ?, 2. દબોજો સં વ-અબ ઇ ડયા બનેગા ભારત 
તથા 3. વુરાજ ગો ુલ-10 પીઝ 

606. પ્રિત વષર્ િવ  વિર ઠ નાગિરક િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 21 ઓગ ટ  
607. િવ  વિર ઠ નાગિરક િદવસ મનાવવાની શ આત કોણે-કયારે કરી હતી - અમે રકાના વૂ રા પિત રોના ડ રગને 19 

ઓગ ટ 1988ના રોજ  
608. સયંકુ્ત રા ટ્ર મહાસભાએ કયા િદવસે 21 ઓગ ટને િવ  વિર ઠ નાગિરક પના મનાવવાની ઘોષણા કરી હતી – 

તા.14 ડસે બર 1990 
609. તા તરમા ંપાિક તાન ારા FATFના લેક િલ ટથી બચવા કેટલા આંતકવાદીઓ-સગંઠનો ઉપર પ્રિતબધં મકુ્યો છે-88 
610. તા તરમા ંપાિક તાન ારા પ્રિતબિંધત કરાયેલ 88 આંતકવાદીઓ-સગંઠનોની યાદી કોને જાહરે કરી હતી - UNSC 
611. UNSCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઈટડ નેશ સ િસ ુ રટ  કાઉ સલ  
612. તા તરમા ંપાિક તાન ારા FATFના લેક િલ ટથી બચવા કયા કયા મખુ્ય આંતકવાદીઓ-સગંઠનો ઉપર પ્રિતબધં 

મકુ્યો છે - જમાત ઉદ દાવા, શ-એ-મહંમદ, તા લબાન, દાએશ,હ ાની ૂથ  અને અલ કાયદા 
613. FATFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -ફાઈના સયલ એકશન ટા ક ફોસૅ 
614. FATF ારા પાિક તાનને કયા વષેર્ ગે્ર યાદીમા ંમકુવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- ૂન 2018 
615. 1993મા ંમુબંઈ િસિરયલ લા ટનો કયો મખુ્ય આરોપી કરાચંીમા ંહોવાનુ ંતા તરમા ંપાિક તાને વીકાયુર્ં છે - દાઉદ 

ઈ ાહ મ 
616. FATFનુ ંવડુ ંમથક કયા ંઆવેલુ ંછે - પે રસ 
617. તા તરમા ંમહા મા ગાધંીજીના ગો ડન ફે્રમ ચ મા ં હરાજીમા ં કેટલી િકંમતમા ં વેચાયા - .2.50 કરોડ (2.60 લાખ 

પાઉ ડ) 
618. તા તરમા ંમહા મા ગાધંીજીના ગો ડન ફે્રમ ચ માનંી હરાજીમા ંકયા દેશમા ંથઈ  .2.50 કરોડમા ંવેચાયા - ટન 
619. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે કયા નવા િશપ બે્રિકંગ યાડનૅ ેમજૂંરી આપી - સચાણા 
620. સચાણા િશપ બે્રિકંગ યાડમૅા ંકેવા પ્રકારના જહાજને તોડવાની મજૂંરી અપાઈ - નાના અને મ યમ કદના 
621. સચાણા િશપ બે્રિકંગ યાડ ૅકયા વષૅથી કાયૅરત હત ુ ં- 1977 
622. સચાણા િશપ બે્રિકંગ યાડ ૅકયા િજ લામા ંઆવેલુ ંછે - મનગર 
623. ગજુરાતનુ ંપ્રથમ િશપ બે્રિકંગ યાડ ૅજણાવો - અલગં, ભાવનગર 
624. સચાણા િશપ બે્રિકંગ યાડનૅ ુ ંસચંાલન કોના ારા કરાશે - જુરાત મેર ટાઈમ બોડ 
625. ગણેશ ચતથુીર્ કયારે આવે છે - ભાદરવા દુ ચોથ 
626. "સવં સરી" કયા ધમર્ સાથે જોડાયેલ તહવેાર છે - ન 
627. તા તરમા ં IRDAના નવા િનયમ મજુબ હવે વાહનોની વીમા પોલીસી િર યઅુલ વખતે કયુ ંપ્રમાણપત્ર  ફરિજયાત 

કરાયુ ં- PUC 
628. PUCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પો શુન ડર કં ોલ 
629. IRDAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ુ રય સ ર લેુટર  ઍ ડ ડવલપમે ટ ઓથો રટ  ઑફ ઈ ડયા 
630. ભારતનુ ં40 ટકા ખિનજ ભડંારમા ંધરાવત ુ ંએકમાત્ર રા ય જણાવો - ઝારખડં 
631. ભારતમા ંકોલસાના ભડંારમા ંપ્રથમ રાજય જણાવો - ઝારખડં 
632. ભારતમા ંલોખડંના ઉ પાદનમા ંબીજુ ં થાન ધરાવત ુ ંરાજય જણાવો - ઝારખડં 
633. ભારતમા ંતાબંાના ઉ પાદનમા ંત્રીજુ ં થાન ધરાવત ુ ંરાજય જણાવો - ઝારખડં  
634. IIT ધનબાદના અહવેાલ મજુબ ઝારખડંમા ંકેટલા વષૅ સધુી ખિનજ મેળવી શકાશે - 50 
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635. IIT ધનબાદના અહવેાલ મજુબ ઝારખડંમા ંયરુોિપયન અને કોપરનો જ થો કેટલા વષૅ સધુી મળતો રહશેે - 20 અને 
25 વષૅ 

636. પેસે જરોને ટે્રન કયા ંપહ ચી તેનુ ંલોકેશનની જાણકારી માટે ISRO ારા કઈ નવી િસ ટમ શ  કરાઈ - રયલ ટાઈમ 
ઈ ફરમેશન િસ ટમ 

637. આગામી કયા વષૅ સધુીમા ંભારતની તમામ ટે્રનમા ંGPS સિુવધાનો અમલ કરાશે - વષૅ 2021 
638. સાયબર ટેકનોલોજીમા ંનવીન શ દ e-અટકચાળાને ટેકિનકલ ભાષામા ંશુ ંકહવેાય છે - PRANK 
639. કોઇ યિક્તને મોબાઈલ અથવા ઈમેલમા ંમેસેજ ારા હરેાન-પરેશાન કરવાની વિૃ ને કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે 

છે - e-અટકચાળા 
640. ટૂંકમા ંe-અટકચાળાને અ ય કયા નામથી ઓળખી શકાય – પામ 
641. ભારતીય રેલવેનો મ વનો"વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફે્રઈટ કોિરડોર"કયા શહરેો વ ચે આકાર લઈ ર ો છે - જવાહરલાલ નહરુે 

પોટૅ, મુબંઈ અને દાદરી, હિરયાણા 
642. "વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફે્રઈટ કોિરડોર"ની કુલ લબંાઈ જણાવો - 1,504 ક.મી. 
643. "વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફે્રઈટ કોિરડોર"પ્રો કટ ગજુરાતનો કેટલા િકલોમીટરનો િહ સો છે - 565 ક.મી. એટલે 37.6 % 
644. "વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફે્રઈટ કોિરડોર" કેટલી રેલવે લાઈન ટે્રક ધરાવ ેછે - બે 
645. તા તરમા ંઉ ત યુ  જહાજ કયા નૌકાદળમા ંસામેલ કરાયુ ં- પા ક તાન નેવી 
646. તા તરમા ંતૈયાર કરાયેલ ઉ ત યુ  જહાજ કયા દેશ ારા બનાવાયુ ંછે - ચીન 
647. તા તરમા ંભારતનો સૌથી લાબંો િરવર રોપ-વે કઈ નદી ઉપર ખુ લો મકુાયો - બ ુ ા 
648. તા તરમા ંશ  થયેલા ભારતના સૌથી લાબંો િરવર રોપ-વેની લબંાઈ જણાવો - 1.8 ક.મી. 
649. તા તરમા ંભારતનો સૌથી લાબંો િરવર રોપ-વે કયા થળે તૈયાર કરાયો - વુાહાટ (આસામ) 
650. આ મિનભર્ર ભારત હઠેળ DRDO કેટલી સૈ ય િસ ટમનુ ંભારતમા ંિનમાણર્ કરશે - 108 
651. આ મિનભર્ર ભારત હઠેળ DRDO ારા કયા વષૅ સધુીમા ંઆ િસ ટમ અને શ ોનુ ંઉ પાદન કરશે - વષૅ 2024 
652. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયના લ યાકં મજુબ આગામી 5 વષૅમા ંભારતમા ં કેટલા કરોડના શ ોનુ ંઉ પાદન કરાશે - 

.1.75 લાખ કરોડ 
653. DRDOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડફ સ રસચ એ ડ ડવલપમે ટ ઓગનાઇઝેશન 

654. કંઈ સં થાના વૈજ્ઞાિનકો ારા ચદં્રની માટીનો ઉપયોગ કરીને ચદં્ર પર કામ આપે તેવી ખાસ પ્રકારની પેસ ઈંટો તૈયાર 
કરવામા ંઆવી ‐ ISRO અને IISC 

655. ભારતીય અવકાશ િવજ્ઞાન સં થા ISROનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ઇ ડયન પેસ રસચ ઓગનાઇઝેશન  
656. IISCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ઇ ડયન ઇ ટટ ટુ ઓફ સાય સ  
657. અવકાશ િવજ્ઞાન સં થા ISRO અને IISC ક્યા ંઆવેલી છે – બગ ુ ુ 
658. ISRO અને IISCના વૈજ્ઞાિનકો   ારા ચદં્ર પર-અંતરીક્ષમા ંમાનવ વસાહત બનાવવા માટેની ખાસ પ્રકારની ઈંટ◌ો તૈયાર 

કરવામા ંઆવી તેને ક્યા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ‐  પેસ સ 

659. ISRO અને IISCના વૈજ્ઞાિનકો   ારા કઈ સામગ્રીના િમ ણથી અંતરીક્ષમા ં માનવ વસાહત બનાવવા માટેની ખાસ 
પ્રકારની ઈંટ◌ો તૈયાર કરવામા ંઆવી ‐  ુ રયા, બે ટ રયા,  વુાર ગમ અને ચં ની માટ   

660. વતર્માન સમયમા ંએક પાઉ ડ ટલા વજનની કોઇપણ વ ત ુકે સામગ્રી ચદં્ર પર મોકલવાનો અંદાિજત ખચર્ કેટલો થાય 
છે ‐ સાડા સાત લાખ િપયા 

661. િવ  ગજુરાતી િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 24 ઓગ ટ  
662. 24 ઓગ ટના રોજ કયા ગજુરાતી સાિહ યકારના જ મિદવસ િનિમતે િવ  ગજુરાતી િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે – નમદ 
663. ગજુરાતી અિ મતાના પ્રિતક સમા વીર નમર્દનો જ મ િદવસ જણાવો  ‐ 24 ઓગ ટ 1833 
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664. ગજુરાતી  સાિહ યની જાણીતી  પિંક્ત  “સૌ  ચાલો જીતવા  જગં  યગુલો  વાગે,  યા  હોમ  કરીને  પડો  ફતેહ  છે આગે”  કયા 
સાિહ યકારની રચના છે -  નમદ 

665. ગજુરાતી સાિહ યકાર નમર્દની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો ‐ માર  હક કત  

666. નમર્ કિવતા, નમર્કોશ, નમર્ગ ના રચિયતાનુ ંનામ જણાવો – નમદ 
667. ગજુરાતી સાિહ યના ડાિંડયો સા તાિહકના સપંાદકનુ ંનામ જણાવો – નમદ 
668. ગજુરાતી સાિહ યકાર નમર્દનુ ંક્યા‐ંક્યારે અવસાન થય◌ુ◌ં હત ુ– ુબંઈ તથા 26 ફ આુર ‐1886 

669. ક્રાિંતકારી િશવરામ હરી રાજગરુુનો જ મ િદવસ જણાવો – 24 ઓગ ટ 1908 
670. અંગે્રજો  ારા ક્રાિંતકારી િશવરામ રાજગરુુને ક્યારે ફાસંી આપવામા ંઆવી હતી – 23 માચ 1931 

671. ફે આુરી ૨૦૧૯મા ંજ મ-ુકા મીરના પલુવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર થયેલ આ મઘાતી હમુલામા ંCRPFના કેટલા 
જવાનો શહીદ થયા હતા - 40 

672. ફે આુરી ૨૦૧૯મા ંજ મ-ુકા મીરના પલુવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર થયેલ આ મઘાતી હુમલાના કેસમા ંજ મનુી 
કોટર્મા ંકઈ એજ સીએ 13,500 પાનાનંી ચા શીટ દાખલ કરી હતી – NIA  

673. તા તરમા ંપલુવામા હુમલાના કેસમા ંNIAએ જ મનુી કોટર્મા ંદાખલ કરેલી ચા શીટમા ંમખુ્ય વે કોના પર આરોપ 
ઘડવામા ં આ યા છે - આતકંવાદ  સગંઠન શ એ મોહ મદના વડા મૌલાના મ દૂ અઝહર સ હત 19 પાક. 
આતકંવાદ  સામે 

674. પાક. સમથર્ક આતકંવાદીઓ ારા જ મ-ુકા મીરના પલુવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર કયારે આ મઘાતી હુમલો 
કરવામા ંઆ યો હતો – 14 ફ આુર  2019  

675. NIAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ ઈ વે ટગેશન એજ સી 
676. ગજુરાત સરકાર ારા કયા સમયગાળા દરિમયાન ઔ ોિગક સરુક્ષા બેંશનુ ંઆયોજન કરાયુ ં- તા. 17 ઓગ ટથી તા. 

17 સ ટ બર-2020 
677. કયા હતેસુર ગજુરાત સરકાર ારા તા.17 ઓગ ટથી તા.17 સ ટે બર-2020 દરિમયાન ઔ ોિગક સરુક્ષા બેંશનુ ં

આયોજન કરાયુ ં- રા યમા ંઔ ોગક ુ ઘટનાઓમા ંઘટાડો કરવા અને કામદારોની રુ ા માટ  
678. DISHનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ડર ટર ઈ ડ યલ સે ટ  એ ડ હ થ  
679. ગજુરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા તા. 17 ઓગ ટથી તા. 17 સ ટે બર દરિમયાન ઔ ોિગક સરુક્ષા બેંશનુ ં

આયોજન કરાયુ ં- મ અને રોજગાર  
680. ટે ટ િક્રકેટમા ં600 િવકેટ પરૂી કરનારો િવ નો પ્રથમ પેસ બોલરનુ ંનામ જણાવો - સ એ ડરસન 

681. ટે ટ િક્રકેટમા ં 600 િવકેટ પરૂી કરનારો િવ નો પ્રથમ પેસ બોલર સ એ ડરસન કયા દેશ વતી િક્રકેટ રમે છે – 
લે ડ  

682. િક્રકેટર સ એ ડરસન ટે ટ િક્રકેટમા ં600 િવકેટ પરૂી કરનારો િવ નો કેટલામો બોલર બ યો - ચોથો  
683. િક્રકેટર સ એ ડરસન કુલ કેટલી ટે ટમા ં600 િવકેટ પરૂી કરી - 156 ટ ટ  
684. iORAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટ ેટડ ઓનલાઈન રવ  ુએપલકશન 

685. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે જમીન માપણી અંગે કયો મહ વનો િનણર્ય કય  - iORA પોટલથી જમીન માપણી  
686. ગજુરાત સરકાર ારા iORA પોટર્લથી જમીન માપણી કરવાના િનણર્યને કારણે હવેથી નાગિરકોએ કઈ કચેરીએ બ મા ં

અરજી કરવા જવુ ંનહીં પડ ે- જ લા જમીન દફતર િનર ક- DILR  
687. ગજુરાતમા ંiORA પોટર્લથી કેટલી મહસેલૂી સેવાઓની ઓનલાઈન અરજી થાય છે – 21 ટલી  
688. ગજુરાતના વતર્માન મહસેલૂ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો –  ી કૌિશકભાઈ પટલ  
689. ગજુરાતના જાણીતા પત્રકાર અમતૃલાલ શેઠનો જ મ િદવસ જણાવો - 25 ઓગ ટ 1891 
690. ગજુરાતના જાણીતા પત્રકાર અમતૃલાલ શેઠનુ ંઅવસાન કયારે થય ુહત ુ– 30 ુલાઈ 1954 
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691. ગજુરાતી પત્રકાર અમતૃલાલ શેઠની જ મભિૂમ અને કમર્ભિૂમ જણાવો - લ બડ  અને રાણ રુ 
692. અમતૃલાલ શેઠે એ કયા પત્રમા ંકાઠીયાવાડ લેટર લખવાથી પોતાનુ ંપત્રકાર વ શરુ કયુર્ં હત ુ ં- "બો બે ોિનકલ" 
693. અમતૃલાલ શેઠ એ કયાથંી-કય ુસા તાિહક શ  કયુર્ં હત ુ– રાણ રુથી "સૌરા "સા તા હક 
694. અમતૃલાલ શેઠ એ કઈ તારીખથી રાણપરુથી "સૌરા ટ્ર"સા તાિહક શ  કયુર્ં હત ુ– તા. 2 ઓકટો.1921 
695. અમતૃલાલ શેઠ એ કયા વષર્મા ંમુબંઈથી "જ મભિૂમ" સા તાિહક શ  કયુર્ં – વષર્ ૧૯૩૪ 
696. 25 ઓગ ટ‐2020ના રોજ વીરચદં રાઘવજી ગાધંીનો કેટલામો જ મિદવસ ઉજવવામા ંઆ યો ‐ 157મો 
697. વીરચદં ગાધંીનો જ મ કયા ંથયો હતો ‐ ભાવનગર ન ક મ વુામા ં 
698. વષર્‐1893મા ંિશકાગોમા ંમળેલી પ્રથમ ધમર્ સસંદમા ંભારતવતી િહંદુ ધમર્નુ ંપ્રિતિનિધ વ કોણે કયુર્ં હત ુ‐  વામી િવવેકાનદં 
699. કયા વષર્મા ંિશકાગોમા ંપ્રથમ ધમર્ સસંદ મળી હતી – વષ‐1893  

700. વષર્‐1893મા ંિશકાગોમા ંમળેલી પ્રથમ ધમર્ સસંદમા ંભારતવતી  ન ધમર્નુ ંપ્રિતિનિધ વ કોણે કયુર્ં હત ુ‐વીરચદં ગાધંી 
701. વષર્‐1899મા ંયોજાયેલા આંતરરા ટ્રીય વાિણ ય સમેંલનમા ંએિશયાનુ ંપ્રિતિનિધ વ કોણે કયુર્ં હત ુ- વીરચદં ગાધંી  
702. તા તરમા ં કે દ્ર સરકારની કઈ સં થા ારા પ્રથમવાર દેશમા ં "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020 જાહરે કરાયો - 

નીિત આયોગ 

703. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ંઑવર ઑલ રેિ કંગમા ંપ્રથમ 
રા ય જણાવો - જુરાત 

704. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ંપ્રથમ આવનાર ગજુરાતનો કોર 
જણાવો - 75.19 

705. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ં િબઝનેસ ઈકોિસ ટમ િપલરમા ં
પ્રથમ આવનાર રા ય અને કોર જણાવો- જુરાત અને 90.61 

706. તા તરમા ં નીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020 મજુબ દેશની કુલ િનકાસમા ં
ગજુરાતનો િહ સો જણાવો - 20 % 

707. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ંઑવર ઑલ રેિ કંગમા ંબીજા 
અને ત્રીજા ક્રમે આવનાર રા ય - મહારા  અને તિમલના ુ  

708. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ંિનકાસમા ંકેટલા રા યો પાસે 70 
ટકા િહ સો છે - મહારા ,  જુરાત, કણૉટક,તિમલના ુ અને તેલગંણા 

709. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020 મજુબ ગજુરાતમાથંી કેટલા દેશોમા ં
િનકાસમા ંકરવામા ંઆવે છે - 180 

710. દેશની કુલ કાગ  વહન ક્ષમતાના કેટલા ટકા ગજુરાતમાથંી વહન થાય છે - 40% 
711. તા તરમા ં નીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ં કેટલા માપદંડ ગણતરીમા ં

લેવાયા - 50 
712. તા તરમા ં નીિત આયોગ ારા જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ં કેટલા રા યો અને UTનો 

સમાવેશ કરાયો - 28 અને 08 
713. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા પ્રથમવાર જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ંમખુ્ય કયો આધાર 

લેવાયો છે - ઈઝ ઑફ ુ ગ બઝનેસ 

714. તા તરમા ં નીિત આયોગ ારા પ્રથમવાર જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ં મખુ્ય કયા કયા 
આધાર લેવાયા છે - નીિત, બઝનેસ ઈકોિસ ટમ, એ સૅપૉટ ઈકોિસ ટમ અને એ સપૉટ પફ મ સ 

715. "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ" એટલે - િનકાસ ત પરતા ચૂકાકં 
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716. તા તરમા ંનીિત આયોગ ારા પ્રથમવાર જાહરે કરેલા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020મા ં 40 ટકા ભાર કોની 
ઉપર મકુાયો છે - બઝનેસ ઈકોિસ ટમ 

717. ઓગ ટ‐૨૦૨૦મા ં ીલકંાના  િવદેશ સિચવ  ી જયનાથ કોલબગેં સરુક્ષાના સદંભેર્  ીલકંા દ્રારા કઈ નીિત અપનાવાશે એવુ ં
િનવેદન આ યુ ંહત ુ‐ ઇ ડયા ફ ટ નીિત 

718. ીલકંા  ારા ચીનને કય ુબદંર ૯૯ વષર્ની લીઝ પર આપવામા ંઆ યુ ંછે ‐ હંબનટોટા  
719. ીલકંાએ  કયા  કારણોસર  હબંનટોટા બદંર ચીનની મરચ ટ પોટર્   હોિ ડંગ્સ  િલિમટેડ  કંપનીને ૧.૧૨ અબજ  ડોલરમા ં૯૯ 

વષર્ના ભાડા પેટે આ યુ ંછે ‐ દ ુ ંન  કૂવી શકવા બદલ 

720. ીલકંાના વતર્માન રા ટ્રપિતનુ ંનામ જણાવો ‐ ગોટબાયા રાજપ ે  
721. ીલકંાની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો ‐ કોલબંો 
722. ગજુરાતની જીવાદોરી ગણાતી જળ યોજનાનુ ંનામ જણાવો ‐ સરદાર સરોવર યોજના  
723. નમર્દાની મખુ્ય કેનાલની લબંાઇ જણાવો ‐ 458  કલોમીટર 
724. નમર્દા કેનાલની કુલ સગં્રહ ક્ષમતા કેટલી છે ‐ 22,000 કરોડ લટર 
725. રા યના કેટલા શહરે‐ગામને નમર્દાનુ ંપાણી પીવા માટે મેળ◌ે છે ‐ 10,000 ગામ‐175 શહર 
726. નમર્દા કેનાલથી રા યની કેટલી જમીનને િસંચાઇનો લાભ મળે છે ‐18 લાખ હ ટર જમીન 

727. નમર્દા કેનાલમા ં  પાણી છે તેનાથી અમદાવાદને કેટલા સમય માટે પીવાનુ ંપાણી મળી રહ ેતેમ છે – એક વષ  

728. નમર્દા આધાિરત રા ય યાપી પાણી પરુવઠા ગ્રીડથી રા યની કેટલા ટકા વ તીને પીવાનુ ંપાણી પુ  પાડવામા ંઆવે છે ‐ 75  
729. નમર્દા  કેનાલના પાણીથી રા યભરના 18 લાખ હકે્ટર એટલે  કે  કુલ ખેતીલાયક  િવ તારની  કેટલા ટકા જમીનને  િસંચાઇનો 

લાભ મળે છે ‐ 15 ટકા 
730. ઓગ ટ‐૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય નાગિરક ઉ યન મતં્રાલયે કઈ યોજના હઠેળ નવા 78  ટ મજૂંર કયાર્ ‐ ઉડાન‐4 યોજના  
731. કે દ્ર સરકાર  ારા ઉડાન-4 યોજના અંતગર્ત ગજુરાતના ક્યા બે  ટ મજૂંર કરાયા – રુત‐દ વ અને વડોદરા‐દ વ 

732. જમીન માગેર્ સરુતથી દીવ પહ ચવા માટે કેટલો સમય લાગ ેછે – 8 કલાક 
733. ઉડાન-4 યોજના અંતગર્ત સરુત-દીવ ટ મજૂંર થતા જમીન માગેર્ થતા ૮ કલાકના સમયને બદલે હવે હવાઈ માગેર્ કેટલો 

સમય થશે – એક કલાક 
734. ઓગ ટ‐૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય નાગિરક ઉ યન મતં્રાલયે ઉડાન-4 યોજના હઠેળ કયા રાજયોના શહરેોના નવા 78  ટ મજૂંર કયાર્ ‐ 

મ ય  દશ, છ ીસગઢ, હ રયાણા,  હમાચલ દશ અને ઉ રાખડં 
735. કે દ્ર સરકાર  ારા ઉડાન-4 યોજના અંતગર્ત ઉ રપ્રદેશની 5 ધાિમર્ક નગરી માટે કેટલા  ટ મજૂંર કરાયા – 10 
736. દયાની દેવી તરીકે જાણીતા મધર ટેરેસાનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 26 ઓગ ટ 1910 
737. સમાજ સેિવકા મધર ટેરેસાનુ ંમળૂ નામ જણાવો ‐ ઇ નેશ ગોનએકસહ બો હ ુ ં 
738. સમાજ સેિવકા મધર ટેરેસાનો જ મ ક્યા ંથયો હતો ‐  સ ાક મેસેડોિનયાની રાજધાની ઉ ુલમા ં
739. મધર ટેરેસાના નામમા ંગોનએકસહનેો મતલબ શુ ંથાય છે ‐ “ લુાબની કળ ’’  

740. મધર ટેરેસા કયા વષર્મા ંભારત આ યા હતા – વષ 1929 
741. ભારત સરકારે મધર ટેરેસાની સેવા પ્રવિુતઓને ક્યા એવોડર્  આપી િબરદા યા છે ‐ પ ી અને ભારત ર ન  

742. મધર  ટેરેસાને કયો નોબેલ પાિરતોિષક મ યો હતો – શાિંતનો નોબેલ  

743. તા તરમા ં27 ઓગ ટના રોજ GST કાઉિ સલની કેટલામી બેઠક યોજાઇ - 41 
744. તા તરમા ં27 ઓગ ટના રોજ GST કાઉિ સલની 41મી ઈ-બેઠક કોના અ યક્ષ થાને યોજાઈ હતી - ક ીય નાણા મં ી 

ી િનમૅલા િસતારામન 

745. 2020‐21ના નાણાકીય વષૅમા ંGSTની આવકમા ંઅંદા  કેટલા કરોડની ઘટ પડશે - . 2.35 લાખ કરોડ 
746. કે દ્ર ારા રા યોને ચકૂવવાના થતા GST વળતર બાબતે કેટલા િવક પ આ યા છે - 2 
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747. રા યો અનામત આપવા SC અને STમા ંવગીર્કરણ કરી શકે તેવો ચકૂાદો તા તરમા ંકઈ કોટૅ ારા અપાયો- ુ ીમ કોટ 
748. રા યો અનામત આપવા SC અને STમા ંવગીર્કરણ કરી શકે તેવો ચકૂાદો કોની નેત ૃ વ હઠેળની પાચં જજની બેંચે 

આ યો હતો - જજ અ ણ િમ ા 
749. કયા વષેર્ ઈ.વી િચ ૈયાહ કેસમા ંબધંારણીય  બે ચે ચકૂાદો આ યો હતો કે SC અને ST  કેટેગરીમા ંરા ય ારા નક્કી 

કરાતી સબ કેટેગરી બધંારણીય છે - 2004 
750. તા તર ઓગ ટ 2020મા ં164 વષૅબાદ USA મા ંકયુ ંસૌથી મોટંુ - ભયાનક હ રકન-ચ વાત આ ુ-ંલોરા 
751. ઓગ ટ 2020મા ં 164  વષૅબાદ USAમા ંલોરા વાવાઝોડુ ંઆ યુ ં તેને સૌથી વધ ુ કયા પ્રદેશને નકુસાન કયુર્ં હત ુ ં - 

ઈુિસયાના અને ટ સાસ 

752. રિશયાએ કયા વષેર્ િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હોવાનો દાવો કય  હતો ‐ વષ‐1961 

753. રિશયાએ  કયા પ્રસગંની  75મી  વષર્ગાઠં  િનિમતે ખલુાસો કય  કે,  વષર્-1961મા ં રિશયાએ િવ ના સૌથી શિક્તશાળી 
હાઈડ્રોજન બો બનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હત ુ ં- પરમાણ ુઉ ોગની વષર્ગાઠં 

754. અમેિરકાએ કયા વષેર્ િહરોિશમા પર 4400 િકગ્રા વજનનો બો બ ઝીંક્યો હતો ‐ 1945  
755. રિશયાએ વષર્-1961મા ંિવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બનુ ંસફળ પરીક્ષણ કય  હોવાનો દાવો કય  તેનુ ંનામ શુ ં

હત ુ– સાર 
756. વષર્-1961મા ં રિશયાએ કયા થળે િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બ ‘સાર’નુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હત ુ ં - 

આક ટક સાગરના સેવેન  ટા  ુ

757. વષર્-1961મા ંરિશયાએ િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બ ‘સાર’નુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હત ુ ંતે જાપાનના િહરોિશમા 
પર ફકાયેલા બો બના િવ ફોટથી કેટલા ગણો વધ ુશિક્તશાળી િવ ફોટ હતો - 3333 

758. તા તરમા ંUSના કયા પ્રખ્યાત ટેિનસ લે ડ બ્રધસેર્ િનવિૃ  જાહરે કરી ‐  ાયન 

759. USના પ્રખ્યાત ટેિનસ લે ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ ડબ સમા ંકેટલા ગ્રા ડ લેમ ટાઈટલ જી યા હતા - 16  
760. USના પ્રખ્યાત  ટેિનસ લે ડ બ્રાયન બ્રધસર્ તેમની સમગ્ર કારિકદ  દરિમયાન કુલ કેટલી  ટુનાર્મે ટમા ં ચેિ પયન બ યા 

હતા - 119 
761. USના ટેિનસ લે ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કેટલી વખત-ક્યારે ફે્ર ચ ઓપન ક  કય  હતો – બે વષ 2003 તથા  વષ 2013  
762. USના ટેિનસ લે ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કેટલી વખત-ક્યારે િવ બલડન જી યો હતો – ણ વખત વષ 2006, 2011, 2013  
763. USના  ટેિનસ  લે ડ બ્રાયન બ્રધસેર્  કેટલી વખત-ક્યારે ઓ ટે્રિલયન ઓપન પર ક જો જમા યો હતો – 6 વખત વષ 

2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013  
764. USના  ટેિનસ  લે ડ બ્રાયન બ્રધસેર્  કેટલી વખત-ક્યારે ય ુએસ ઓપન જી યો હતો – પાચં વખત વષ 2005, 2008, 

2010, 2012, 2014  
765. USના ટેિનસ લે ડ બ્રાયન બ્રધસેર્  કયા ઓિલિ પકમા ંગો ડ મેડલ મેળ યો હતો – 2012ના લડંન ઓલ પકમા ં 
766. સનદી સેવાના િસંહ સમાન એચ.એમ.પટેલનો જ મ કયારે થયો હતો –  27 ઓગ ટ 1904 
767. એચ.એમ.પટેલનો જ મ કયા થયો હતો –  ુબંઈ (વતન‐ધમજ) 
768. એચ.એમ.પટેલ કયા વષેર્ આઈ.સી.એસ થઇ િસંધના લારખાનામા ંઆસી. કલેકટર તરીકે નીમાયા હતા - 1926   
769. આઝાદ ભારતના પ્રથમ કેિબનેટ સેકે્રટરીનુ ંનામ જણાવો – એચ.એમ. પટલ  
770. એચ.એમ.પટેલ  કઈ લોકસભાની  બેઠક પર િવજયી બ યા બાદ મોરારજી  દેસાઈ સરકારમા ંનાણામતં્રી બ યા  હતા - 

સાબરકાઠંા 
771. એચ.એમ.પટેલ કોની સરકારમા ંગહૃમતં્રી બ યા હતા ‐ ચરણિસહ 
772. એચ.એમ.પટેલના મહ વના પુ તકના નામ જણાવો - "Rites of  passege", "A policy for foreign trade", "Defence of 

india", "Vithalbhai patel", The first flush of freedom"  
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773. તા. 28/08/2020ના રોજ કે દ્ર સરકારની કઈ યોજનાને 6 વષર્ પણુર્ થયા ં- ધાનમં ી જન ધન યોજના  
774. પ્રધાનમતં્રી જન ધન યોજનાનો પ્રારંભ ક્યારે થયો હતો - 28/08/2014 
775. કે દ્રની મોદી સરકારે કયા વગર્ના લોકોના બે ક ખાતાઓ ખોલવા જન ધન યોજના શ  કરી હતી - ગર બો અને 

જ રયાતમદં વગના લોકો 
776. પ્રધાનમતં્રી જન ધન યોજના અંતગર્ત ગરીબો અને નબળા વગર્ના ં લોકોને સરકારની ક યાણ યોજનાઓ હઠેળ 

મળવાપાત્ર રકમ કઈ રીતે આપવામા ંઆવે છે – સીધી લાભાથ ના બે ક ખાતામા ંજમા કરવાય છે 
777. ઓગ ટ 2020ની િ થિતએ પ્રધાનમતં્રી જન ધન યોજના હઠેળ દેશમા ંઅંદા  કેટલા લોકોને લાભ આપવામા ંઆવે છે - 

40.35 કરોડ 
778. ઓગ ટ 2020મા ંક્યા દેશના વડાપ્રધાને નાદુર ત તિબયતન ેકારણે હો ા પરથી રાજીનામુ ંઆ યુ ં- પાન 
779. ઓગ ટ 2020મા ંજાપન દેશના વડાપ્રધાને નાદુર ત તિબયતને કારણે હો ા પરથી રાજીનામુ ંઆ યુ ં તેમન ુનામ 

જણાવો - ી િશ જો આબે 
780. ી િશ જો આબેનો સૌથી વધ ુકેટલા િદવસ જાપાનના વડાપ્રધાન પદે રહવેાનો રેકોડર્ છે - 2803 
781. જાપાન દેશની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો  - ટો કયો  
782. ભારતમા ંપ્રથમવાર સમાનતાનો સદેંશો આપનાર વૈ ણવ સતંનુ ંનામ જણાવો - રામા ુ ચાય વામી 
783. તેલગંાણામા ંકયા વૈ ણવ સતંનુ ંમિંદર િનમાર્ણાિધન છે - રામા ુ ચાય વામી 
784. તેલગંાણામા ંવૈ ણવ સતં રામાનજુાચાયર્ વામીના મિંદરમા ં  મકુવામા ંઆવેલી મિૂતર્ને શુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ંછે- 

‘ ટ  ૂઑફ ઇ વા લટ ’ (સમાનતાની િૂત) 
785. િબ્રટન માટે બીજા િવ  યુ મા ંજાસસુી કરનાર ભારતીય મિહલા ‐  રૂ ઈનાયત ખાન 

786. ઈંગ્લે ડ  ારા અપાતો ‘ લ ુ લક’ એવોડર્  મેળવનાર પ્રથમ મિહલા ‐  રૂ ઈનાયત ખાન 

787. ઈંગ્લીશ હિેરટેજ ચેિરટા  ારા સચંાિલત  લ ુ લક એવોડર્  કયા હતે ુમાટે આપવામા ંઆવે છે – લે ડ માટ કોઇ ખાસ સેવા 
બદલ  

788. િબ્રટન માટે બીજા િવ  યુ  દરિમયાન નરૂ ઈનાયત ખાને કયા દેશની સેનાની જાસસુી કરી હતી – જમની 
789. ‘નરૂ ઇનાયત ખાન ઉપર ઇિતહાસકાર શરબની બાસએુ કય ુપુ તક લખ્યુ ંછે ‐ ‘ પાય  ી સેસ : ધી લાઇફ ઓફ  રૂ ઇનાયત 

ખાન’  
790. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ મ િદવસ જણાવો જણાવો - 28/08/1897 
791. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – ચોટ લા 
792. કયા ગજુરાતી સાિહ યકારને રા ટ્રીય શાયરનુ ંિબરુદ મળેલ છે - ઝવેરચદં મેઘાણી 
793. ઝવેરચદં મેઘાણીને રા ટ્રીય શાયરનુ ંિબરુદ કોના ારા આપવામા ંઆ યુ ંહત ુ ંહત ુ ં- રા િપતા મહા મા ગાધંી 
794. ગજુરાતી સાિહ યનો પ્રથમ રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક  મેળવનાર સાિહ યકારનુ ંનામ જણાવો - ઝવેરચદં મેઘાણી 
795. ઝવેરચદં મેઘાણીને કયા વષેર્ રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક ારા સ માિનત કરવામા ંઆ યા હતા - 1928 
796. ઝવેરચદં મેઘાણીના કયા કા યસગં્રહન ેઅંગે્રજો ારા ારા જ ત કરવામા ંઆ યો હતો - િસ ડુો 
797. ગજુરાતી સાિહ યકાર ઝવેરચદં મેઘાણીએ કયા સાિહ ય કે્ષતે્ર  િવિશ ટ યોગદાન આપેલુ ંછે – લોકસા હ ય 
798. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ં 29 ઓગ ટના રોજ કોરોના મહામારી સદંભેર્ કઈ ગાઈડલાઈન જાહરે કરી - 

અનલૉક 4.0 

799. ગહૃ મતં્રાલય ારા જાહરે કરાયેલ અનલૉક 4.0નો સમયગાળો જણાવો - 01 થી 30 સ ટ બર 2020 

800. ગહૃ મતં્રાલય ારા જાહરે કરાયેલ અનલૉક 4.0મા ંજાહરે કાયૅક્રમમા ં કેટલા માણસોની એકિત્રત થવાની ટ 
આપી છે - 100 
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801. તા તરમા ં વડાપ્રધાન ી નરે દ્રભાઇ મોદી ારા કઈ કૃિષ યિુનવિસર્ટીનુ ં ઈ-ઉદઘાટન કરાયુ ં - રાણી 
લ મીબાઈ સે લ એ ક ચર િુનવિસટ  

802. િવ નુ ંસૌથી મોટંુ સિૂચત બાલભવન કયા ંઆકાર પામવા જઈ ર ુ ંછે - શાહ રુ,ગાધંીનગર 

803. િવ નુ ંસૌથી મોટંુ સિૂચત બાલભવન અંદા  કેટલા કરોડના ખચેર્ આકાર પામશે- .1500/- કરોડ 

804. િવ નુ ંસૌથી મોટંુ સિૂચત બાલભવન કઇ યિુનવિસર્ટી ારા તૈયાર કરાશે - ચ ન િુનવિસટ , ગાધંીનગર 

805. િવ નુ ંસૌથી મોટંુ સિૂચત બાલભવન અ ય કયા નામથી ઓળખાશે - ટોયઝ ુ ઝયમ 

806. િચ ડ્રન યિુનવિસર્ટી, ગાધંીનગરના વતૅમાન કુલપિતનુ ંનામ જણાવો - ડૉ. હષૅદભાઇ શાહ 

807. િવ ના સૌથી મોટા સિૂચત બાલભવન- ટોયઝ યિુઝયમમા ંભારતભરમાથંી િવિવધ  પ્રાિચન અને આધિુનક 
પ્રકારના  કેટલા રમકડા ંલાવવામા ંઆવશે - 11 લાખ 

808. અંદા  વાિષર્ક કેટલા કરોડના રમકડા ચાઈનાથી ભારતમા ંઆયાત કરવામા ંઆવે છે ને અટકાવીને 
ભારતને વધ ુઆ મિનભર્ર બનાવી શકાય - . 2500/- કરોડ 

809. એિશયાના સૌથી મોટા ફામાર્ કલ ટર જીનોમ વેલી ક્યા ંઆવેલ છે - હદરાબાદ (  દશ) 
810. ભારતમા ંક્યા ં થળે હાલ 3 મોટી કંપનીના 1,000થી વધ ુિવજ્ઞાનીઓ કોરોનાની રસી પર િદવસ-રાત કામ કરી ર ા છે 

- નોમ વેલી  
811. જીનોમ વૈલીમા ં1 વષર્મા ંકોરોના રસીના અંદા  ડોઝ બની શકે એમ છે - 400 કરોડ 
812. જીનોમ વૈલીમા ંકેટલા દેશના ંતથા કેટલી કંપનીના િવજ્ઞાનીઓ િરસચર્ કરી ર ા છે - 18 દશ તથા 200 કંપની 
813. િસટી ઑફ વેિક્સન તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે - નોમ વેલી 
814. જીનોમ વૅલીની થાપના ક્યારે  થઇ હતી - વષ 1999 
815. ગજુરાતમા ંકયા બે થળો વ ચે સૌપ્રથમ સી લેન પ્રો ક્ટ સેવાનો પ્રારંભ થશે - રવર ટ અમદાવાદથી ટ  ૂઓફ 

િુનટ  કવ ડયા વ ચે 

816. સી લેન એટલે શુ?ં ‐ પાણીમા ંટ ્ ઓ ્-લે ડગ કર  શક તેને સી લેન કહવાય  
817. ક્યારે-કોના ારા સૌપ્રથમ  સી લેન બનાવવામા ંઆ યુ ં- ઈ.સ. 1898મા ંઓ લયાના િવ હ મ સ  
818. અમદાવાદ-કેવિડયા વ ચેના સી લેનની ઝડપ કેટલી હશે - િત કલાક દા  170 કલોમીટર  
819. અમદાવાદ-કેવિડયા વ ચેના સી લેનમા ંપ્રિત યિક્તનુ ંઅંદાિજત ભાડુ ંકેટલુ ંહશે - દા  . 4,800    
820. સી લેનથી અમદાવાદથી ટે ય ૂઓફ યિુનટી કેટલા સમયમા ંપહ ચાશે - 50 થી 60 િમિનટ 
821. ઓગ ટ-2020મા ંપયાર્વરણના જતન માટે ભારતને કોલસા આધાિરત પાવર લા ટ ઉજાર્ ઘટાડવા કોના ારા અનરુોધ 

કરવામા ંઆ યો - UN 
822. િવ નો કયો દેશ કોલસાથી સૌથી વધ ુકેટલા ટકા ઊજાર્ મેળવે છે  - ચીન તથા 49.1 ટકા 
823. કોલ ઉજાર્ મામલે વૈિ ક ઉ પાદનમા ંભારતની ટકાવારી જણાવો -  11.2 ટકા  
824. વષર્ 2018મા ંવૈિ ક કોલ ઊજાર્મા ંભારતનો િહ સો કેટલા ટકા હતો  વષર્ 2020 સધુીમા ંકેટલા ટકાએ પહ યો હતો - 

17 તથા 12 ટકા 
825. રા ટ્રીય રમત િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 29 ઓગ ટ 
826. 29 ઓગ ટના રોજ કોની યાદમા ંરા ટ્રીય રમત િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે  ‐ હોક ના  ુ ગર મેજર  યાનચદંનો 

જ મ દવસ  

827. રા ટ્રીય ખેલ એવોડર્  કયા િદવસે એનાયત કરવામા ંઆવે છે ‐ 29મી ઓગ ટ (રા ય રમત દવસ)   
828. ગજુરાતના પહલેા મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો – ડૉ.  વરાજ મહતા 
829. ગજુરાતના પહલેા મખુ્યમતં્રી ડૉ. જીવરાજ મહતેાનો જ મ કયારે થયો હતો - 29 ઓગ ટ 1887 
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830. ગાધંી િફ મના િનમાર્તા કોણ હતા ‐  રચાડ એડનબરો 
831. સાિહ યકાર કરુણાશકંર ભ  અને આિદવાસી િવ ાના અ યાસી વેિરયર એિ વનનો જ મિદવસ જણાવો ‐ 29 ઓગ ટ   
832. સાિહ યકાર‐િચંતક મનભુાઈ પચંોળી (દશર્ક) તથા હા યકાર ધનસખુલાલ મહતેાની પુ યિતિથ જણાવો ‐ 29 ઓગ ટ  
833. ડૉ. જીવરાજ મહતેા િબ્રટનથી એમડીની પદવી  મેળવી ભારતમા ં કયા મહારાજાના અંગત તબીબ તરીકે  સેવા આપી  ‐ 

સયા રાવ ગાયકવાડ 
834. ડૉ. જીવરાજ મહતેા દેશ આઝાદ થયો એ પછી મુબંઈ રા યના પ્રધાનમડંળમા ંકયા િવભાગના મતં્રી પદે ર ા હતા ‐ ઉધોગ, 

નશાબધંી અને  હર બાધંકામ  

835. ઓગ ટ-૨૦૨૦મા ં કે દ્ર સરકાર ારા િબનકાયર્ક્ષમ‐ભ્ર ટ સરકારી કમર્ચારીઓની  િનવિૃ  સદંભેર્ કઈ મહ વની જોગવાઈ 
કરાઈ - 50 વષની  મર પછ  અથવા 30 વષની સેવા બાદ સેવા રકોડની સમી ા કર  જ ર  લાગે તો સેવા િન તૃ કરવા 

836. િબનકાયર્ક્ષમ-ભ્ર ટ સરકારી કમર્ચારીઓની 50 વષર્ની ઉંમર પછી અથવા 30 વષર્ની સેવા બાદ સેવા રેકોડર્ની સમીક્ષા 
કરી જ રી લાગે તો સેવા િનવતૃ કરવા કયા મતં્રાલય ારા આદેશ જાહરે કરાયો - કમચાર  બાબત ુ ંમં ાલય  

837. કે દ્ર સરકાર ારા િબનકાયર્ક્ષમ-ભ્ર ટ સરકારી કમર્ચારીઓની 50 વષર્ની ઉંમર પછી અથવા 30 વષર્ની સેવા બાદ કયા 
િનયમો હઠેળ સેવા રેકોડર્ની સમીક્ષા કરી જ રી લાગે તો સેવા િનવતૃ કરાશે - કમચાર ઓની   (પે શન)  િનયમો, 19ના 
િનયમ 48 (1) (બી) હઠળ  

838. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા તા.29મી ઓગ ટ‐2020ના રોજ મન કી બાતની કેટલામી આવિૃ મા ંદેશવાસીઓને સબંોિધત 
કયાર્ - 68મી આ િૃ   

839. પ્રધાનમતં્રી  ી મોદી  ારા દર મિહને કયારે મન કી બાતના મા યમથી દેશવાસીઓને સબંોિધત કરવામા ંઆવે છે - 
માસના  િતમ રિવવાર◌ે  

840. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા તા.29મી ઓગ ટ‐2020ના રોજ મન કી બાતની  68મી આવિૃ મા ંદેશવાસીઓને મખુ્ય કયા 
િવષય પર સબંોિધત કયાર્ - આ મિનભર ભારત માટ લોકલ રમકડા માટ હવે વોકલ બનીએ 

841. િવ નુ ંટોયઝ માકટ કેટલા િપયાનુ ંછે ‐  . 7 લાખ કરોડ 
842. દેશમા ંકોરોનાની િવકટ પિરિ થિતમા ંગત વષર્ની તલુનાએ ખરીફ પાકની કેટલા ટકાથી વધ ુવાવણી થઈ - 7%  
843. ભારતીય બ્રી સના ડૉગ્સની િવિવધ કેટેગરી જણાવો - ધુોલ હાઉ ડ,  હમાચલી હાઉ ડ રા પલાયમ, ક ી,  ચ પીપરાઇ 

તથા કો બાઇ 
844. કયા વષેર્ દેશની  વતતં્રતાના 75 વષર્નુ ંપવર્ મનાવાશે ‐ વષ 2022  

845. કે દ્ર સરકાર ારા સ ટે બરને કયા મિહના તરીકે મનાવાશે – પોષણ માસ 

846. ગજુરાતના કયા શહરેમા ંિચ ડ્રન યિુનવિસર્ટી આવેલી છે - ગાધંીનગર 
847. તા તરમા ંયએુઈ  ારા ઇઝારયેલના બિહ કાર માટે ઘડાયેલો કેટલા વષર્ જૂનો કાયદો રદ કરવામા ંઆ યો ‐ 48 વષ  

848. સયંકુ્ત આરબ અિમરાત (UAE)ની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - આ ધુાબી 
849. સયંકુ્ત આરબ અિમરાતના વતર્માન વડાનુ ંનામ જણાવો - ખલીફા બન  વેદ 
850. ભારતે નાણાકીય વષર્ 2019‐20મા ંકેટલા જ થામા ંગરમ મસાલાની િનકાસ કરી ‐ 11.83 લાખ ટન 

851. વષર્ 2018‐19 કેટલા પ્રકારના મસાલાની િનકાસ કરાઈ હતી, તેમા ંમરચ,ુ જીરુ, હળદર,  દીનાની િનકાસ મખુ્ય છે, તેનો િહ સો 
કુલ િનકાસમા ંકેટલા ટકા છે – 219 તથા 80 ટકા  

852. ભારત કેટલા દેશમા ંમસાલાની િનકાસ કરે છે – 185 
853. ભારત 185 દેશમા ંમસાલાની િનકાસ કરે છે તેમા ંચીન‐અમેિરકાનો િહ સો કેટલો છે - અ ુ મે 24% અને 16%   

854. ભારત ારા વષર્ 2019‐20મા ંસૌથી વધ ુકેટલા ટન મરચાની િનકાસ કરાઈ ‐ 4,84,000 ટન 

855. ભારત ારા વષર્ 2019‐20મા ંસૌથી વધ ુ4,84,000 ટન મરચાની િનકાસ કરાઈ તેના  ારા કેટલા િપયાની આવક થઈ –  . 
6,221.70 કરોડ  
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856. ભારત ારા વષર્ 2019‐20મા ંમરચા બાદ કયા મસાલાની સૌથી વધ ુિનકાસ કરવામા ંઆવી છે – ુ 
857. વષર્ 2019‐20મા ંભારતના કયા મસાલાની િવદેશમા ંસૌથી વધ ુમાગ વધી છે ‐ આ ુ   
858. વષર્-2018‐19ની તલુનાએ વષર્ 2019‐20મા ંઆદુની િનકાસ કેટલા ટકા વધી છે - 178%  
859. ઓગ ટ-2020મા ંઓ ટે્રિલયામા ંપ્રથમ ભારતીય િહ દુ મિહલા સાસંદ તરીકે કોણે શપથ લીધા ંકૌશ યા વાઘેલા 
860. ઓગ ટ-2020મા ંઓ ટે્રિલયામા ંપ્રથમ ભારતીય િહ દુ મિહલા સાસંદ તરીકે શપથ લેનાર કૌશ યા વાઘેલાનુ ંવતન કય ુછે 

– પાટડ ,  જ.  રુ નગર 
861. ચેસ ઓલિ પયાડમા ંભારતે સૌપ્રથમ ગો ડ મેડલ ક્યારે મેળ યો હતો – વષ-2020  
862. તા તરમા ંચેસ ઓલિ પયાડમા ંક્યા બે દેશોને પ્રથમવાર સયંકુ્ત રીતે ગો ડ મેડલ અપાયો  - ભારત અને રિશયા 
863. પે્રમશકંર ભ નો જ મ િદવસ જણાવો – 30 ઓગ ટ 1914 
864. નગીનદાસ  પારેખ,  મઘુલ  બાદશાહ  જહાગંીર,  િહ દીના  નામાિંકત  સાિહ યકાર  ભગવતીચરણ  વમાર્,  ગીતકાર  શૈલે દ્રનો 

જ મિદવસ જણાવો - 30 ઓગ ટ 
865. છોટે સરદાર તરીકે પ્રિસ   યિક્તનુ ંનામ જણાવો - ચં ુલાલ દસાઈ  

866. પે્રમશકંર ભ નુ ંજ મ  થળ જણાવો - રાજસીતા રુ ગામ (તા. ધાગં ા)   
867. તા તર ઓગ ટમા ં નેશનલ ટેિટિ ટક્સ ઑગેર્નાઈઝેશનના આંકડાકીય અહવેાલ મજુબ નાણાકીય વષૅ 2020‐21ના 

પ્રથમ િત્રમાિસક ગાળામા ંભારતનો GDP ગ્રોથ રેટ કેટલા ટકા ન ધાયો - 23.9 ટકા (માઈનસ)  
868. ઓગ ટમા ંનેશનલ ટેિટિ ટક્સ ઑગેર્નાઈઝેશનના આંકડાકીય અહવેાલ મજુબ ગત નાણાકીય વષૅ 2019‐20ના પ્રથમ 

િત્રમાિસક ગાળામા ંભારતનો GDP ગ્રોથ રેટ કેટલા ટકા હતો - 5.2 ટકા 
869. નાણાકીય વષૅ 2020‐21ના પ્રથમ િત્રમાિસક ગાળામા ંચીનનો GDP ગ્રોથ રેટ કેટલા ટકા ન ધાયો - 3.2 ટકા 
870. ઓગ ટમા ં નેશનલ ટેિટિ ટક્સ ઑગેર્નાઈઝેશનના આંકડાકીય અહવેાલ મજુબ નાણાકીય વષૅ 2020‐21ના પ્રથમ 

િત્રમાિસક ગાળામા ંકયા એકમાત્ર સેકટરના ગ્રોથ રેટમા ંકેટલા ટકા ન ધાયો હતો - ૃિષ અને 3.4 ટકા 
871. GDPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ોસ ડોમે ટક ોડ શન 

872. નાણાકીય વષૅનો પ્રથમ િત્રમાિસક સમયગાળો દશૉવો - એિ લથી ૂન  
873. નાણાકીય વષૅ 2019‐20ના ચોથા િત્રમાિસક સમયગાળામા ંGDPમા ંકેટલા ટકાનો વધારો થયો હતો - 3.1% 
874. ગજુરાત સિહત ભારતભરમા ંપોષણ માસ તરીકે કયા માસમા ંઉજવાય છે - સ ટ બર 
875. કે દ્ર સરકારના "પોષણ અિભયાન"નો યેય મતં્ર જણાવો - "સહ  પોષણ, દશ રોશન"  
876. બાળક જ મના કેટલા િદવસ સોનેરી સોપાન તરીકે ઓળખાય છે - 1000 
877. તા તરમા ંભારત કયા પ્રથમ મિહલા કાિડર્ઓલોજી ટનુ ં103 વષેર્ અવસાન થયુ ં- ડૉ.પ ાવતી 
878. ડૉ.પ ાવતીનુ ંઉપનામ જણાવો - "ગોડ મધર ઑફ કા ડઓલો " 
879. ભારત પ્રથમ મિહલા કાિડર્ઓલોજી ટ ડૉ.પ ાવતીનો જ મ વષૅ 1917મા ંકયા દેશમા ંથયો હતો - બમૉ 
880. ‐ભારત પ્રથમ મિહલા કાિડર્ઓલોજી ટ ડૉ.પ ાવતી કયા વષેર્ ભારત આ યા હતા- વષૅ 1942 
881. તા.31મી ઓગ ટ-2020ના રોજ ભારતના કયા પવૂર્ રા ટ્રપિતનુ ં84 વષર્ની વયે નવી િદ હી ખાતે િનધન થયુ ં- ણવ 

ખુર   
882. પવૂર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મખુરજીનુ ંહુલામણ ુનામ જણાવો - ણવદા  
883. પવૂર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મખુરજીનો જ મ કયારે થયો હતો – તા. 11-12-1935 
884. પવૂર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મખુરજીનુ ંજ મ થળ જણાવો - િમરાટ ,  જ. વીર મૂ (પ.બગંાળ)   
885. પવૂર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મખુરજીને કયા વષેર્ ભારત ર નથી સ માિનત કરાયા હતા - વષ-2019 
886. પ્રણવ મખુરજીએ દેશના કેટલામા રા ટ્રપિત તરીકે સેવા આપી હતી -13મા ં 
887. પ્રણવ મખુરજીનો રા ટ્રપિત તરીકેનો કાયર્કાળ જણાવો - વષ 2012 થી વષ 2017 ધુી 
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888. સાચા ટે સમેન પ્રણવદાએ રા ટ્રપિત તરીકે કયા  શ દનો ઉપયોગ ન કરવાનો ઐિતહાિસક િનણર્ય કય  હતો - 
‘મહામ હમ’ 

889. પ્રણવ મખુરજીની રાજકીય કારિકદ નો પ્રારંભ કયારથી થયો હતો - વષ 1969 
890. પ્રણવ મખુરજી કયારે રા યસભાના સાસંદ બ યા હતા – વષ 1975, 1981, 1993 અને 1999 
891. પ્રણવ મખુરજી પ્રથમ વખત કયારે નાણામતં્રી બ યા હતા – વષ 1982 થી 1984 દરિમયાન 

892. પ્રણવ મખુરજી કયા પ્રધાનમતં્રીના કાયર્કાળ દરિમયાન બીજી વખત નાણામતં્રી બ યા હતા - મનમોહન િસહની 
સરકારમા ંવષ 2009 થી 2012 દરિમયાન 

893. પ્રણવ મખુરજી કયારે સરંક્ષણ મતં્રી બ યા હતા – વષ 2004 થી 2006  
894. પ્રણવ મખુરજી કેટલી વખત-કયારે િવદેશ મતં્રી બ યા હતા - 1995થી 1996 અને 2006 થી 2009  
895. પ્રણવ મખુરજી કુલ કેટલી વખત અલગ અલગ સરકારોમા ંકેિબનેટ મતં્રી બ યા હતા - સાત વખત 

896. પ્રણવ મખુરજીના િનધનના પગલે કે દ્ર સરકાર ારા કેટલા િદવસનો રા ટ્રીય શોક જાહરે કરવામા ંઆ યો હતો - સાત  
897. કવિયત્રી અમતૃા િપ્રતમનો જ મિદવસ જણાવો – તા. 31 ઓગ ટ 1919 
898. ગજુરાત પે્રમી અંગે્રજ અિધકારી એ.કે. ફો સર્ની પુ યિતિથ. જણાવો - 31 ઓગ ટ  
899. કવિયત્રી અમતૃા િપ્રતમની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - રવ  ુ ટ પ  
900. અમતૃા િપ્રતમના મહ વના પુ તકોના નામ જણાવો - નુહર ડ,  દ હ  ક  ગલયા, િપજર,  બ કતરા, કોરા કાગઝ  

..................જય હ દ.................. 
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CA-09-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 877 
1. ગજુરાત સરકાર ગુડંા-અસામાિજક પ્રવિૃતઓમા ંસડંોવાયેલી યિક્તઓ સામે કડક કાયર્વાહી કરવાના હતેસુર કયો એક્ટ 

લાવશે - ‘ધ જુરાત ુડંા એ ડ એ ટ સોિશયલ એ ટિવટ ઝ (િ વે શન) એ ટ’  
2. ગજુરાત સરકાર ારા પ્ર તાિવત ‘ધ ગજુરાત ગુડંા એ ડ એ ટીસોિશયલ એિક્ટિવટીઝ (િપ્રવે શન) એક્ટ’ની કઈ 

યાખ્યા કરવામા ંઆવી છે - ” ય તગત અથવા ુથમા ં હસાની ધમક  આપવી, ધાક ધમક  આપવી અથવા અ ય 
ર તે હર યવ થાને કુશાન પહ ચવાના ઉ ે યથી કામ કરતી અસામા જક િૃતઓમા ંસડંોવાયેલી ય તઓનો 
સમાવેશ”  

3. ગજુરાત સરકાર ગુડંા-અસામાિજક પ્રવિૃતઓમા ં સડંોવાયેલી યિક્તઓ સામે કડક કાયર્વાહી કરવાના હતેસુર કયા 
રા યની માફક ગુડંા એક્ટ લાવશે - ઉ ર દશ  

4. ગજુરાત સરકાર ારા પ્ર તાિવત ‘ધ ગજુરાત ગુડંા એ ડ એ ટીસોિશયલ એિક્ટિવટીઝ (િપ્રવે શન) એક્ટ’મા ંગુડંાગીરી 
કરનારા સામે સજાની શુ ંજોગવાઈ છે - આરોપી સામે 7 વષથી 10 વષની લની સ , વ ા . 50 હ ર ક તેથી 
વ  ુદંડ. 

5. પ્ર તાિવત ‘ધ ગજુરાત ગુડંા એ ડ એ ટીસોિશયલ એિક્ટિવટીઝ (િપ્રવે શન) એક્ટ’ મજુબ સરકારી સેવક ગુડંાને મદદ 
કરે તો કેટલા વષર્ સધુી લ અને દંડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે - 3થી 10  

6. ગુડંા એક્ટમા ંસાક્ષી અંગે મહ વની બાબત જણાવો - સા ીઓની ઓળખ ુ ત રખાશે 

7. ગુડંા એક્ટમા ંકઈ કોટર્ની રચનાની જોગવાઈ છે - પેિશયલ કોટ  
8. યિુનસેફના અહવેાલ અનસુાર િવ મા ંદર ત્રણમાથંી કેટલા બાળક સીસાનંા ઝેરનો િશકાર બને છે - એક  
9. સીસુ ંક્યા ંજોવા મળે છે - ળૂ,  ચમનીઓમાથંી આવતો મુાડો, આગ, ગા ડયોની બેટર , પાણીની પાઇપ, ઇલે ોિનક 

અને કો ટ ટક સામાનમા ં 
10. યિુનસેફના અહવેાલ અનસુાર દર વષેર્ સીસાના ઝેરના કારણે  કેટલા લોકોના મોત થાય છે - એક િમ લયન 

11. UNની કઈ સં થા બાળકો માટે કામ કરે છે - િુનસેફ  
12. વેડછીનો વડલા તરીકે કોણ ઓળખાય છે - ુગતરામ દવે  
13. જુગતરામ દવેનો જ મ િદવસ જણાવો - 1 સ ટ બર 1888  
14. જુગતરામ દવેનુ ંજ મ થળ જણાવો – લખતર ( જ. રુન નગર) 
15. જુગતરામ દવેના મહ વના પુ તકના નામ જણાવો - ગાધંી ,  ુગતરામના પાઠો, ચાલણગાડ ,  ધળા ુ ંગા ું, આ મ 

કળવણી, કૌિશકા યાન, માર  વનકથા 
16. જુગતરામ દવે એ કયા સામિયકો સેવા આપી છે - વીસમી સદ , નવ વન, યગં ઇ ડયા, બારડોલી સ યા હ પિ કા 

અને વટ ૃ   
17. કોના જ મિદવસને સેવાિદન તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે - ુગતરામ દવે  
18. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકાર ારા PUBG સિહત કેટલી ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પર પ્રિતબધં મકૂાયો - 118 
19. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકારે IT એક્ટની કઈ ધારા અંતગર્ત ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ ઉપર પ્રિતબધં મકૂ્યો– 69 A 
20. કયા કારણોસર કે દ્ર સરકાર ારા ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પર પ્રિતબધં મકૂાયો છે - આ એ સ દશના સાવભૌમ વ 

અને એકતા સામે પડકાર પ િૃ ઓમા ંસામેલ હોવાથી તથા દશની રુ ા અને કાયદો યવ થા જોખમમા ં કુાતા ં
હોવાના કારણોસર 

21. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકાર ારા 118 ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પર પ્રિતબધં મકૂવાની સાથે પ્રિતબિંધત ચાઈનીઝ 
મોબાઈલનો એપનો કુલ આંક કેટલાએ પહ યો - 224  
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22. કે દ્ર સરકાર  ારા 29 જૂનના રોજ તથા  જુલાઇના અંત ભાગમા ં કેટલી ચાઈનીઝ  મોબાઈલ એપ પર પ્રિતબધં 
લગાવવામા ંઆ યો હતો – 59 તથા 47 

23. કે દ્ર સરકાર ારા પ્રિતબિંધત ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પબજીના ભારતમા ંકેટલા યઝુર છે તે પૈકી એિક્ટવ યઝુસર્ની 
સખં્યા કેટલી છે - 5 કરોડ તથા 3.5 કરોડ 

24. કે દ્ર સરકાર ારા પ્રિતબિંધત ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પબજીની ભારતમા ંકેટલી રેવ યુ ંછે - 22 હ ર કરોડ  
25. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ં કે દ્ર સરકારના કયા મતં્રાલય ારા ભારતમા ં કુલ 224 ચાઈનીઝ મોબાઈલ એપ પર પ્રિતબધં 

મકૂ્યો છે - ઇલે ોિન સ એ ડ ઇ ફમશન ટ નોલો   
26. ૨જી સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટ ારા ક્યા ત્રણ મહ વના િનણર્યો લેવાયા – 1.કમયોગી યોજના, 2.જ -ુ

કા મીર રાજભાષા બલને મં ૂર  તથા 3. HR કાઉ સલની રચના ગે 

27. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા અિધકારીઓની કુશળતા િવકસાવવા કઈ યોજનાને મજૂંરી અપાઈ - કમયોગી 
28. સ ટે બર-૨૦૨૦ કે દ્રીય કેિબનેટ ારા જ મ-ુકા મીર રાજભાષા િબલને મજૂંરી અપાઈ,  મા ંકઈ ભાષાને સામેલ કરાઈ 

ને આ જ મ-ુકા મીરની સ ાવાર ભાષા તરીકે મા યતા આપવામા ંઆવી - કા મીર  ઉપરાતં હ દ , ઉ ૂ, ડોગર  અને 
ે   

29. ૨જી સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા દેશ સાથનેા ત્રણ નવા MOUને મજૂંરી આપવામા ંઆવી – 
પાન  

30. કે દ્રની જુદીજુદી િનયિુક્ત પર િવચારણા કરવા કઈ કાઉિ સલની રચના કરાઈ – મુન રસોસ 

31. કે દ્ર  સરકારની જુદીજુદી િનયિુક્ત પર િવચારણા કરવા રચાયેલી મુન િરસોસર્ કાઉિ સલના વડા કોણ હશે – 
વડા ધાન મોદ  

32. ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ-2020 યાદીમા ંિવ ના ટોચના 50 ઇનોવેિટવ દેશોમા ંભારતનો ક્રમ કયો છે– 48 
33. ગત વષર્ની  ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ-2020 યાદીમા ંભારત કયા ક્રમ ેહત ુ- 52મા ં મે  
34. ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડેક્સમા ંકુલ કેટલા દેશોનુ ંરેિ કંગ કરવામા ંઆવે છે - 131 
35. ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડકે્સ કોના ારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે - વ ડ ઇ ટલે અુલ ોપટ  ઓગનાઈઝેશન કોનવલ 

િુનવિસટ   
36. ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડેક્સ-2020મા ંપ્રથમ પાચં ક્રમ પ્રા ત કરનાર દેશના નામ જણાવો – 1. વ ઝલ ડ  
             2. વીડન 3. એુસએ 4. ટન તથા 5. નેધરલે ડ 
37. કોિવડ-૧૯ની પિરિ થિતને યાને લઈ કરકસરના ભાગ પે ગજુરાત સરકાર ારા CM‐Dy.CM, મતં્રી MLA તથા િનવિૃ  

બાદ કરારવાળા કમીર્ઓના પગારમા ંએક વષર્ માટે કેટલા ટકાનો કાપ મકૂ્યો - 30  
38. કોિવડ-૧૯ની પિરિ થિતને યાને લઈ કરકસરના ભાગ પે ગજુરાત સરકાર ારા CM‐Dy.CM, મતં્રી MLA તથા િનવિૃ  

બાદ કરારવાળા કમીર્ઓના પગારમા ંકયા સમયગાળા માટે ૩૦ ટકાનો કાપ મકૂ્યો - 1 એિ લ 2020 થી 31 માચ 
2021  

39. NHRCLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ હાઈ પીડ રલ કોપ રશન લિમટડ 
40. ભારતીય રેલવે એ અમદાવાદ-મુબંઈ સાથે જોડતા હાઈ પીડ (બલેુટ) રેલ કોિરડોરની કામગીરી કઈ કંપનીને સ પી - 

NHRCL 

41. ભારતીય રેલવે  ારા NHRCLને અમદાવાદ-મુબંઈ બલેુટ ટે્રન ઉપરાતં દેશના અ ય કેટલા ટ પર બલેુટ ટે્રન પ્રો કેટની 
કામગીરી સ પવામા ંઆવી - 6 

42. દેશના સૌથી લાબંા મોટા અમદાવાદને િદ હી સાથે જોડતા અમદાવાદ-ઉદયપરુ-જયપરુ-િદ હી ટની લબંાઈ કેટલી છે 
- 886 કલોમીટર  
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43. ભારતીય રેલવે ારા NHRCLને િદ હી-નોઈડા-આગરા- લખનઉ - વારાણસી બલેુટ ટે્રન ટ કામગીરી સ પવામા ંઆવી 
તેની લબંાઈ જણાવો – 865 

44. ભારતીય રેલવે ારા NHRCLને મુબંઈ - પણેૂ – હૈદરાબાદ બલેુટ ટે્રન ટ કામગીરી સ પવામા ંઆવી તેની લબંાઈ 
જણાવો – 711 

45. ભારતીય રેલવે ારા NHRCLને મુબંઈ - નાિસક – નાગપરુ બલેુટ ટે્રન ટ કામગીરી સ પવામા ંઆવી તેની લબંાઈ 
જણાવો – 753 

46. ભારતીય રેલવે ારા NHRCLને અમદાવાદ - વડોદરા - સરુત – મુબંઈ બલેુટ ટે્રન ટ કામગીરી સ પવામા ંઆવી તેની 
લબંાઈ જણાવો – 503  

47. ભારતીય રેલવે ારા NHRCLને િદ હી-ચડંીગઢ- લિુધયાના-જલધંર- અમતૃસર બલેુટ ટે્રન ટ કામગીરી સ પવામા ં
આવી તેની લબંાઈ જણાવો – 459 

48. ભારતીય રેલવે ારા NHRCLને ચે ઈ - બેંગલોર - મૈસરૂ બલેુટ ટે્રન ટ કામગીરી સ પવામા ંઆવી તેની લબંાઈ 
જણાવો – 435 

49. તા તરમા ંISROના ટેિલ કોપે કેટલા અબજ વષર્ દૂર નવી આકાશગગંા શોધી - 9.3 
50. તા તરમા ંISROના ટેિલ કોપે 9.3 અબજ વષર્ દૂર નવી આકાશગગંા શોધી તેનુ ંકામચલાઉ નામ જણાવો - AUDFs01 
51. એ ટ્રોસેટ એ શુ ંછે – ટ લ કોિપક ઉપ હ 
52. ઈસરોના અવકાશી ટેિલ કોપનુ ંનામ જણાવો - એ ોસેટ  
53. ઇ ટર- ટેટ યિુનવિસર્ટી સે ટર ફોર એ ટ્રોનોમી એ ડ એ ટ્રોિફિઝક્સ ક્યા ંઆવેલી છે - નુા  
54. ગાધંીવાદી કમર્શીલ ચનુીભાઈ વૈધનો જ મ િદવસ જણાવો – 2 સ ટ બર 1918 
55. ગાધંીવાદી કમર્શીલ ચનુીભાઈ વૈધનુ ંજ મ થળ કય ુછે – સડંર(પાટણ) 
56. ચનુીભાઈ વૈધનુ ંહલુામણ ુનામ શ ુછે - નુીકાકા 
57. વષર્-1975મા ંચીનભુાઈ વૈધ ેકટોકટીનો િવરોધ કરી અ યતં િવકટ સજંોગોમા ંકયા સામિયકનુ ંસપંાદન સભંા યુ ંહત ુ ં- 

િૂમ ુ   
58. ચીનભુાઈ વૈધનુ ં“સરૂજ સામે ધળૂ સાચુ ંશુ?ં ખોટંુ શુ?ં પુ તકનો ભારતની કેટલી ભાષામા ંઅનવુાદ થયો છે - 12 
59. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાત રા ય માનવ અિધકાર આયોગના અ યક્ષપદે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - હાઈકોટના 

િન ૃ  જજ રિવ ુમાર િ પાઠ  

60. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાત રા ય માનવ અિધકાર આયોગના અ યક્ષપદે જજ રિવકુમાર િત્રપાઠીની િનમણકૂ કોના 
ારા કરવામા ંઆવી તથા થપથ કોના ારા લેવડાવવામા ંઆ યા – રાજયપાલ ી આચાય દવ ત  

61. ગજુરાત રા ય માનવ અિધકાર આયોગના નવિનયકુ્ત અ યક્ષ જજ રિવકુમાર િત્રપાઠીનો કાયર્કાળ જણાવો-03 
સ ટ બર-2020થી ણ વષ માટ 

62. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા કયા બોડર્ન ુ ંકોપ રેટ મોડલ વ પમા ંપનુ: ગઠન કરવાની મજૂંરી આપી - રલવે   
63.  ભારતીય રેલવે બોડર્ના પનુ: ગઠીત થનાર કોપ રેટ મોડલ વ પના પ્રથમ ચેરમેન-CEO તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ - 

ી િવનોદ ુમાર યાદવ 

64. રેલવે બોડર્ના વતર્માન ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો – ી િવનોદ ુમાર યાદવ 

65. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંસરંક્ષણ પ્રધાન રાજનાથિસંહ કયા દેશના ત્રણ િદવસના પ્રવાસે હતા - રિશયા  
66. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ં AK‐47 203 રાઈફલનુ ંભારતમા ંઉ પાદન કરવા ભારત અને કયા દેશ વ ચે સમજૂતી થઈ - 

રિશયા  
67. રિશયન બનાવટની AK‐47 20૩ રાયફલ ભારતની કઈ રાયફલનુ ં થાન લેશે ‐ 5.56 X 45 એમએમ એસો ટ 
68. AK‐47 20૩ રાયફલનુ ંભારતમા ંકયા સયંકુ્ત સાહસ હઠેળ ઉ પાદન થશે ‐ ભારત-રિશયા રાયફલ ાઇવેટ લિમટડ  
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69. ભારતમા ંક્યા થળે રિશયન શ   AK‐47 20૩ રાયફલનુ ંઉ પાદન થશે ‐ ઉ ર દશમા ંકોરવા આ ધુ ફ ટર  ખાતે  
70. ભારત 5.56 X 45 એમએમ એસો ટ રાયફલનો ઉપયોગ કયા વષર્થી કરી ર ુ ંછે ‐ 1996  
71. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંયએુસ-ઇિ ડયા ટે્રટેિજક એ ડ પાટર્નરિશપ ફોરમની કેટલામી વાિષર્ક બેઠક યોજાઈ - ી   
72. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંયએુસ-ઇિ ડયા ટે્રટેિજક એ ડ પાટર્નરિશપ ફોરમની ત્રીજી વાિષર્ક બેઠકમા ંભારત તરફથી કોણે ઈ-

સબંોધન કયુર્ં હત ુ- વડા ધાન નર  મોદ   
73. િવ ના સૌથી ઓછા કરવેરા ધરાવતો દેશ કયો છે - ભારત  
74. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકોના ારા ‘‘40 અંડર 40’’ની વાિષર્ક યાદી જાહરે કરાઈ - ફો નૂ મેગે ઝન   
75. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંફો ય ૂર્ન મેગેિઝન ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલી ‘‘40 અંડર 40’’ની વાિષર્ક યાદીમા ંભારતના કેટલા 

પ્રિતભાશાળી યવુાનોને થાન મ યુ ં– ચાર 
76. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંફો ય ૂર્ન મેગેિઝન ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલી ‘‘40 અંડર 40’’ની વાિષર્ક યાદીમા ંભારતના કયા 

પ્રિતભાશાળી યવુાનોને થાન મ યુ ં–ઈશા‐આકાશ બાણી, બૈ ુ રિવ ન, મ  ુ ુમાર ન તથા અદર નૂાવાલા  
77. ભારતની સૌથી મોટી એ યકેુશન ટેક્નોલોજી કંપની ટેક ટાટર્અપ બૈજુના સં થાપકનુ ંનામ જણાવો - બૈ ુ રિવ ન 

78. િવ ની સૌથી મોટી વેિક્સન બનાવનારી કંપની િસરમ ઇિ ટટ ટૂ ઓફ ઇિ ડયાના વતર્માન સીઇઓનુ ંનામ જણાવો - 
અદર નૂાવાલા 

79. ફો ય ૂર્ન મેગેિઝન ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલી ‘‘40 અંડર 40’’ની વાિષર્ક યાદીમા ંકઈ કેટેગરીનો સમાવેશ કરાયો છે - 
ફાઈના સ, ટકનોલો , હ થકર, પો લ ટ સ અને મી ડયા તથા એ ટરટઈનમે ટ 

80. ઈિ ડયા સાયકલ ફોર ચેલે જ પ્રો ક્ટમા ંગજુરાતના કયા શહરેનો સમાવેશ કરાયો છે - માટ િસટ  અમદાવાદ  
81. ઈિ ડયા સાયકલ ફોર ચેલે જ પ્રો ક્ટમા ંદેશના કુલ કેટલા શહરેોનો સમાવેશ કરાયો છે - 95  
82. લોકો ઈધણ આધારીત વાહનોન ેબદલે સાયકલનો ઉપયોગ કરતા થાય અન ે વ થ રહ ેએ માટે દેશના ટોચના 

શહરેોમા ંકયો પ્રો કટ શ  કરવામા ંઆ યો છે ‐ સાયકલ ફોર ચેલે જ 

83. કઈ પોલીસી હઠેળ િવિવધ શહરેોમા ંવસતા લોકોને સાયકલના મહ મ ઉપયોગ કરવા તરફ વાળવા ઈિ ડયા સાયકલ 
ફોર ચેલે જ પ્રો કટ અમલમા ંમકુવામા ંઆ યો ‐ ઈ ટ ટ ટૂ ફોર ા સપોટશન એ ડ ડવલપમે ટ 

84. ગજુરાતી સાિહ યકાર નરિસંહરાવ િદવેિટયાનો જ મિદવસ જણાવો - 03 સ ટ બર 1859 
85. ગજુરાતી ભાષાના કિવ, િવવેચક અને ભાષાશા ી નરિસંહરાવ િદવેિટયાનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – અમદાવાદ 
86. ગજુરાતી ભાષાના કિવ,  િવવેચક અને ભાષાશા ી નરિસંહરાવ િદવેિટયાના જણીતા પુ તકોના નામ જણાવો - 

ુ મુમાળા,  દય વીણા,  ૂ રુ ઝકંાર,  મરણ ુ ુર,  મરણ સં હતા, મનો ુ ુર,  ુ  ચ રત, અભનય કલા, નરિસહરાવની 
રોજનીશી  

87. ગજુરાતી મિૃતિચત્રોનુ ંપહલેુ ંપુ તકનુ ંનામ જણાવો - મરણ ુ ુર  
88. કયા ં પુ તકમા ં ગજુરાતી રેખાિચત્રો વ પમા ં ગજુરાતના 1850થી 1900 દરિમયાનની અડધી સદીનુ ં સાં કૃિતક 

આલેખન થયેલુ ંછે ‐  મરણ ુ ુર  
89. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંઆરબીઆઈ  ારા પ્રાયોિરટી સેક્ટરને િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ સ જાહરે કરાઈ  ને લીધે કયા વગર્ના ં

લોકો બે કો પાસેથી સરળતાથી િધરાણ મેળવી શકશે‐  ટાટઅ સ, ખે ૂતો તેમજ નબળા વગ 

90. RBIની પ્રાયોિરટી સેક્ટરને િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ સ મજુબ કેટલા  િપયા સધુીના ં ટાટર્અ સને સરળતાથી લોન અપાશે 
‐  . 50 કરોડ 

91. FPOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફામસ  ોડ સુસ ઓગનાઈઝેશન  

92. FPCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફામસ  ોડ સુસ કંપનીઓ  

93. RBIની પ્રાયોિરટી સેક્ટરને િધરાણની નવી ગાઈડલાઈ સ મજુબ કયા કે્ષત્રો માટે લોનની મયાર્દા બમણી કરવામા ંઆવી છે ‐ 
ર એુબલ ઉ  માટ તેમજ હ થ ઈ ા કચર  
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94. RBIની  પ્રાયોિરટી સેક્ટરને  િધરાણની  નવી ગાઈડલાઈ સ  મજુબ  હે થ ઈ ફ્રા ટ્રકચર ક્ષેત્ર  માટે લોનની  મયાર્દા બમણી 
કરવામા ંઆવી છે તેમા ંકઈ યોજનાની સેવાનો સમાવેશ કરાયો છે ‐ આ ુ યમાન ભારત હઠળની સેવા 

95. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત ગ્રાહક તકરાર િનવારણ કિમશનમા ંનવા પ્રમખુ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ ‐ હાઇકોટના િન ૃ  
જજ વી.પી. પટલ   

96. SCOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - શાઘંાઈ કોઓપરશન ઓગનાઇઝેશન 

97. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા  થળે િત્રિદવસીય SCO સિમટ યોજાઈ – મો કો(રિશયા) 
98. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંરિશયાના મો કોમા ંયોજાયેલી િત્રિદવસીય SCO સિમટમા ંભારત તરફથી કોણે ભાગ લીધો હતો ‐ સરં ણ 

ધાન રાજનાથિસહ  
99. રિશયા રાજધાની કઈ છે ‐ મો કો 
100. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર  ારા કોના વેચાણ‐સગં્રહ પર વધ ુએક વષર્ માટે પ્રિતબધં લગાવાયો ‐  ટુકા‐તમા ુ  
101. ગજુરાતમા ંગટુકા-તમાકુના વેચાણ‐સગં્રહ પર સૌપ્રથમ કયારે પ્રિતબધં લગાવવામા ંઆ યો છે – 11 સ ટ બર-વષ 2012 
102. ગજુરાત સરકારે વષર્ ૨૦૧૦‐૧૧મા ંકયા કાયર્ક્રમની ઉજવણી પ્રસગંે રા યમા ંગટુકા-તમાકુ  વા ંનશાકારક પદાથ  (પાઉચ) 

વેચાણ, િવતરણ અને સગં્રહ ઉપર પ્રિતબધં મકુવામા ંઆ યો હતો ‐  વણમ  જુરાત ઉજવણી  
103. કે દ્ર સરકાર  ારા પ્રિતબિંધત ચાઈનીઝ ગે સ પબજીની અવેજીમા ંકઈ  વદેશી ગેમ લો ચ કરાઈ ‐ FAU‐G  વદશી ગેમ  

104. કયા બોલીવડૂ અિભનેતા  ારા પ્રિતબિંધત ચાઈનીઝ ગે સ પબજીની સામે પ્રથમ મેડ ઈન ઈિ ડયા બેટલ રોયલ ગેમ FAU‐G 
લો ચ કરાઈ – અ ય ુમાર 

105. FAU‐G ગેમનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - Fearless and United: Guards 
106. ઓનલાઇન  વદેશી ગેમ FAU‐Gની આવકનો કેટલા ટકા િહ સો ભારતના વીર સૈિનકોને અપાશે – 20 ટકા 
107. કયા  હતેસુર  બોલીવડૂ  અિભનેતા  અક્ષયકુમાર  વદેશી  ગેમ  FAU‐G  લો ચ  કરવામા ંઆવી  ‐  વુાનો  મનોરંજન  સાથે 

સૈિનકોમાથંી  ેરણા મેળવે તથા દશ ભ ત શીખી શક તેવા હ સુર 
108. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંથાઈલે ડ ારા ચીન પે્રરીત કયો કેનાલ પ્રો ક્ટ ર  કરાયો - થાઈ કનાલ ો ટ 
109. ચીન સિહતના પવૂ ર દેશોએ િહ દ મહાસાગરમા ં પ્રવેશવા સમદુ્રધનુીમાથંી પ્રવેશ કરવો પડે છે - મલ ાની 

સ ુ નુી 
110. િહંદના દાદા તરીકે કોણ ઓળખાય છે ‐ દાદાભાઈ નવરો  

111. િહંદના દાદા તરીકે ઓળખાતા દાદાભાઈ નવરોજી જ મ િદવસ જણાવો ‐ 04 સ ટ બર 1825 
112. પિસ  ગ્રથં “તહકીક ‐ઉલ‐ િહ દ’’ના લેખક કોણ છે – અ બે ુની 
113. વષર્‐1874મા ંદાદાભાઈ નવરોજી કયા રા યના દીવાન બ યા હતા ‐ વડોદરા  
114. દાદાભાઈ નવરોજી િહ દી રા ટ્રીય મહાસભા (ક ગ્રેસ)ના કેટલી વાર પ્રમખુ બ યા હતા – ણ 

115. દાદાભાઈ નવરોજીએ તેમના કયા પુ તકમા ંરજૂ કરેલો ડે્રઈન િથયરીનો ખ્યાલ ભારતમા ંઆિથર્ક રા ટ્રવાદના ઉદય 
માટે ઘણો ઉપકારક નીવડયો હતો - “Poverty and unbritish rule in india”   

116. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ-2019 રેિ કંગમા ંપ્રથમ ક્રમ મેળવનાર રા ય કયુ ંછે - દશ 

117. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ-2019 રેિ કંગમા ંગજુરાતનો ક્રમ જણાવો – 10મો મ  
118. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ-2019 રેિ કંગમા ં પ્રથમ પાચં ક્રમ મેળવનારા રા યોના નામ 

જણાવો – 1. દશ 2. ઉ ર દશ 3. તેલગંણા 4. મ ય દશ 5. ઝારખડં 
119. ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ રેિ કંગ માટેના માપદંડો ક્યા કયા છે - રા યોને બાધંકામ પરિમટ,  મ કાયદા, પયાર્વરણનુ ં

રિજ ટે્રશન, યોગ્ય સમયે યોગ્ય માિહતી, જમીનની પ્રાિ ત અને િસંગલ િવ ડો િસ ટમ આધારે ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ 
રેિ કંગ િબઝનેસ િરફોમર્ એક્શન લાન હઠેળ િડપાટર્મે ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઇ ડ ટ્રીઝ એ ડ ઇ ટરનલ ટે્રડ  

120. ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ રેિ કંગનો પ્રથમ પ્રારંભ ક્યા વષર્થી કરવામા ંઆ યો - વષર્-2015‐16 થી 
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121. ક્યા હતેસુર ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ રેિ કંગ આપવામા ંઆવે છે - દશ-િવદશના ં રોકાણકારોને આકષવા તેમજ 
કારોબારના માહોલમા ં ધુારા લાવવા રા યો વ ચે પધા ઊભી કરવા 

122. વ ડર્ બે કના ઈઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ િરપોટર્મા ંત્રણ વષર્મા ંભારતે કેટલા ક્રમની મોટી છલાગં લગાવી છે - 158 
123. વષર્-2020ની કારોબારીઓ માટે અનકૂુળ દેશોની યાદીમા ંભારતનો કયો ક્રમ છે - 27 
124. વષર્-2015ના ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ રેિ કંગમા ંગજુરાત ક્યા ક્રમ ેહત ુ-  થમ મે 

125. વષર્-2018ના ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ રેિ કંગમા ંગજુરાત ક્યા ક્રમ ેહત ુ-  પાચંમા મે 

126. કે દ્ર સરકારના કયા મતં્રાલય ારા ઇઝ ઓફ ડુઇંગ િબઝનેસ રેિ કંગ જાહરે કરવામા ંઆવ ેછે - વા ણ ય અને ઉ ોગ 
મં ાલય  

127. તા તરમા ંભારત કયા પાડોશી દેશ સાથે આંતરદેશીય જળમાગર્થી જોડાયુ ં ‐ બાં લાદશ  

128. ભારત અને બાગં્લાદેશ વ ચે જળમાગર્ માટે કઈ બે નદીનુ ંજોડાણ થય ુછે – ભારતની ગોમતી અને બાં લાદશની મેઘના નદ  

129. ભારત‐બાગં્લાદેશ જળમાગર્  ારા પહલે ુ ંજહાજ કયા  થળે આવી પહ યુ ંહત ુ‐ સોના રુા (િ રુા) 
130. ભારત‐બાગં્લાદેશ વ ચે થયેલી સમજૂતી અનસુાર જળમાગર્  ારા કયા બે  ટનો સમાવેશ થાય છે ‐ સોના રુા (િ રુા) તથા 

દાઉદકા ડ  (બાં લાદશ) 
131. 5મી સ ટે બર 2020ના રોજ િશક્ષક િદન િનિમ ે ગજુરાતના કેટલા િશક્ષકોનુ ંરા યપાલ તથા મખુ્યમતં્રી ીના હ તે 

સ માન કરવામા ંઆ યુ ં- 44 
132. રા યકક્ષાના િશક્ષક િદન-2020ની કયા થળે ઉજવણી કરવામા ંઆવી - પાટનગર ગાધંીનગર 
133. ભારતમા ંિશક્ષક િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે – 5 સ ટ બર 
134. ભારતમા ંપ્રિત વષર્ 5 સ ટે બરના રોજ કોની યાદમા ંિશક્ષક િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે – ડૉ. સવપ લી રાધા ૃ ણન 

135. દાશર્િનક રા ટ્રપિત ડો. સવર્પ લી રાધાકૃ ણનનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 05 સ ટ બર 1888 
136. પવૂર્ રા ટ્રપિત ડો. સવર્પ લી રાધાકૃ ણનનુ ંઅવસાન કયારે થય ુ‐ 17 એિ લ 1975 

137. આંધ્ર યિુન.ના પહલેા કુલપિત કોણ હતા ‐  ડો. સવપ લી રાધા ૃ ણન 

138. ડો. સવર્પ લી રાધાકૃ ણન કયા વષેર્ આંધ્ર યિુન.ના પહલેા કુલપિત બ યા હતા – વષ 1926  

139. ડો. સવર્પ લી રાધાકૃ ણન આઝાદી પછી કયા દેશના રાજદૂત બ યા હતા – રિશયા 
140. . ઓગ ટ 2020ના અંતમા ં  આરબીઆઇના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ં ફોરેક્સ િરઝવર્ ડોલરની ઓલટાઇમ હાઇ 

સપાટીએ હત ુ ં- 541.431 બલયન ડોલર 
141. ફોરેક્સ િરઝવર્ એટલે શુ ં- િવદશી ૂ ડયામણ અનામત ભડંોળ 

142. વષર્-1991મા ંભારતનુ ંફોરેક્સ િરઝવર્ કેટલા ડોલર હત ુ-ં5.8 બલયન ડોલર 
143. ભારતે સૌપ્રથમ કયા વષર્મા ંપોતાનુ ંસોનુ ંગીરવે મકુવુ ંપડ ુ ંહત ુ ં- વષ 1991 
144. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કયા શહરેમા ંકોરોના સકં્રમણનો ભોગ બનેલ લોકોના મતૃદેહોનુ ંસશંોધનના હતેથુી પો ટમોટર્મ 

કરવામા ંઆવશે - રાજકોટ 
145. ભારતમા ંસૌપ્રથમ કોરોના સકં્રિમત લોકોના મતૃદેહોનુ ં  કઈ હોિ પટલમા ંપો ટમોટર્મ કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં - AIIMS, 

ભોપાલ 

146. સ ટે બર 2020મા "કેરળના શકંરાચાયર્" તરીકે ઓળખાતા ક્યા સતંનુ ં79 વષેર્ અવસાન થયુ ં- સતં કશવાનદં ભારતી 
147. સતં કેશવાનદં ભારતી કયા મઠના વડા હતા - ઇડનીર મઠ 
148. કેરળમા ંસપુ્રિસ  ઈડનીર શૈવ મઠ કેટલા વષર્ જૂનો છે - 1200 
149. 1200  વષર્ જૂના ઇડનીર મઠની સપંિ ને સરકારી સપંાદનથી બચાવવા 29મા બધંારણીય સધુારાને સિુપ્રમ કોટર્મા ં

પડકારી હતી ત ેકેટલા િદવસની લાબી સનુાવણી બાદ કેટલા મતથી તેમના તરફેણમા ંચકુાદો આ યો હતો - 68 દવસ 
અને 01 મત 
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150. કેશવાનદં ભારતીએ 1200  વષર્ જૂના ઇડનીર મઠની સપંિ ને સરકારી સપંાદનથી બચાવવા કયા બધંારણીય 
સધુારાને સિુપ્રમ કોટર્મા ંપડકાય  હતો - 29મા 

151. ભારતમા ંબધંારણને બચાવનાર તરીકે કોનુ ંનામ ઓળખાય છે - કશવાનદં ભારતી 
152. કેશવાનદં ભારતી કેસ માટે સપુ્રીમ કોટર્ની કેટલા જજની  બે ચ ારા  ચકુાદો આપવામા ંઆ યો હતો -13  જજ 

153. સૌપ્રથમ ક્યારે ‘ઈ ટરનેશનલ ક્લીન એર ડે ફોર  ય ૂ કાય’ મનાવવામા ંઆ યો – તા.7મી સ ટ બર-2020 
154. સૌપ્રથમ તા.૭મી સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ ‘ઈ ટરનેશનલ ક્લીન એર ડે ફોર  ય ૂ કાય’ મનાવવાની કોના ારા જાહરેાત 

કરાઈ હતી – સં ુ ત રા સઘં   
155. સયંકુ્ત રા ટ્રસઘંના આંકડા મજુબ ખુ લામા ંપ્રદૂષણથી દુિનયામા ંલોકોના ંઆરોગ્યને  ટલુ ંનકુસાન થાય છે, તે ગ્લોબલ 

જીડીપીના કેટલા ટકા બરાબર થાય છે - 4.8% (570 અબજ અમે રકન ડોલર) 
156. સયંકુ્ત રા ટ્રના વતર્માન મહાસિચવ કોણ છે - એ ટોિનયો  ટુરસ  

157. મોબાઈલ ટેકનોલોજીના કે્ષતે્ર 1‐G એટલે કે ફ ટર્  જનરેશન કઈ સાલમા ંઆવી હતી – વષ-1980 
158. મોબાઈલ ટેકનોલોજીના કે્ષતે્ર 2‐G એટલે કે સેકે ડ જનરેશન કઈ સાલમા ંઆવી હતી – વષ-1990 
159. મોબાઈલ ટેકનોલોજીના કે્ષતે્ર 3‐G એટલે કે થડર્ જનરેશન કઈ સાલમા ંઆવી હતી – વષ-2000 
160. મોબાઈલ ટેકનોલોજીના કે્ષતે્ર 4‐G એટલે કે ફોથર્ જનરેશન કઈ સાલમા ંઆવી હતી – વષ-2010 
161. 5‐G નેટવકર્થી કેટલા સમયમા ંપણૂર્ એચડી મવૂી ડાઉનલોડ કરી શકાશે – 3 સેક ડ  
162. 5‐G ટ્રાિફક ક્ષમતા અને નેટવકર્  કાયર્ક્ષમતામા ંપ્રિત સેક ડ ગિત કેટલા જીબી પહ ચાડવા માટે સક્ષમ છે – 20 GB  
163. િવ મા ંસૌપ્રથમ 5‐G ટેકનોલોજી કયા દેશમા ંશ  થઈ – દ ણ કો રયા 
164. િવ મા ંસૌપ્રથમ દિક્ષણ કોિરયામા ંકયા વષેર્ 5‐G ટેકનોલોજી શ  થઈ – વષ-2019 
165. સ ટે બર‐2020મા ંજાપાનના દિક્ષણ કાઠેં કય ુવાવાઝોડુ ં ંકાય ુ ંહત ુ- હશેન  

166. સ ટે બર‐2020મા ંજાપાનના દિક્ષણ કાઠેં  શુ ુટાપ ુ(યાકુિશમા) પર કેટલાની ઝડપે હૈશેન વાવાઝોડ◌ુ  ંકાય ુ ંહત ુ- િત 

કલાક 162  ક.મી.  
167. સ ટે બર‐2020મા ંકયા દેશમા ંિવ ની સૌથી મોટી કેમલ હૉિ પટલનો પ્રારંભ થયો - સાઉદ  અરબ   

168. સ ટે બર‐2020મા ંસાઉદી અરબમા ંકયા થળે િવ ની સૌથી મોટી કેમલ હૉિ પટલનો પ્રારંભ થયો- બરાઈદાહ (અલકાિસમ)  
169. સાઉદી અરબમા ંબનેલી િવ ની સૌથી મોટી કેમલ હૉિ પટલ પાછળ કેટલો ખચર્ થયો છે – .73.24 કરોડ (10 િમ લયન ડોલર) 
170. સમાજસેિવકા અનબેુન ઠક્કરનુ ંહલુામણ ુનામ જણાવો ‐  ામમાતા  
171. સમાજસેિવકા અનબેુન ઠક્કરનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 6 સ ટ બર 1944 
172. અનબેુન ઠક્કરનો જ મ કયા ંથયો હતો તથા ઉછેર કયા ંથયો હતો –  ર (ક છ) તથા સાણદં  
173. અનબેુન ઠક્કરનુ ંકયા વષેર્ અશોક ગ િધયા એવોડર્થી સ માન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ– 1996 
174. અનબેુન ઠક્કરને સમાજસેવા બદલ કયા એવોડર્થી સ માન કરવામા ંઆ યુ ંછે ‐  નક દવી બ જ એવોડ  
175. તા તરમા ંભારતમા ંપ્રથમવાર નવી પેઢીના હાઇપરસોિનક િ હકલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કઈ સં થા ારા કરાયુ ં- DRDO 
176. િમસાઇલને 7000  િકલોમીટર પ્રિત કલાકનો વેગ આપવા કે્રમ એિ જન અને હાઇપર સોિનક ટેકનોલોજી ડેમો ટે્રટર  

િ હકલનુ ંિનમાર્ણ કરનાર ભારત િવ નો કેટલામો દેશ બ યો છે - ચોથો 
177. હાઇપર સોિનક એટલે શુ ં- અવાજ થી છ ગણી ઝડપ 

178. ભારત આગામી કેટલા વષર્ હાઇપર સોિનક િમસાઈલનુ ંિનમાર્ણ કરશે - 5 વષ 

179. ભારત ારા તા તરમા ંહાઇપર સોિનક હીકલનુ ંક્યાથંી સફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં  - ડૉ. એપી  કલામ ટ ટગ ર જ 
હ લર આઇલે ડ બાલાસોર (ઓર સા) 

180. હાલમા ંભારત િસવાય કયા કયા દેશો પાસે હાઇપર સોિનક ટેકનોલોજી ડેમો ટે્રટર હીકલ  ઉપલ ધ છે - અમે રકા 
રિશયા અને ચીન 
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181. DRDOના વતર્માન વડાનુ ંનામ જણાવો - સતીશ ર  

182. હાઇપર સોિનક ટેકનોલોજીમા ંકયા એિ જનમાથંી શિક્ત પેદા કરવામા ંઆવશે - મ ટ એ જન 

183. કે દ્ર સરકાર નવી િશક્ષણ નીિતમા ંકઈ બાબતો પર ખાસ ભાર મકૂવા જઇ રહી છે-િશ ણને બદલે શીખવા ઉપર ભાર 
કૂવો 

184. NEPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ એ કુશન પો લસી 
185. ભારતમા ંવષર્ 2019મા ંકેટલી નવી વ યજીવ પ્રજાિતઓ મળી આવી છે - 368 
186. ભારતમા ંનવી વ યજીવ પ્રજાિતઓની િવગતો કોના ારા પ્રકાિશત કરવામા ંઆવે છે - લો જકલ સવ ઓફ ઇ ડયા 
187. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંઆિફ્રકાના સૌથી િહંસાગ્ર ત કયા દેશમા ંલોકશાહીની થાપના થઈ – દુાન 

188. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંઆિફ્રકન દેશ સદુાનમા ંલોકશાહીની થાપના થતા કેટલા વષર્ જૂના ઇ લાિમક શાસનનો અંત 
આ યો - 30 

189. સદુાન દેશના વતર્માન વડા પ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - અ ુ લા હમદોક  
190. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંસદુાનમા ંલોકશાહીની થાપના માટે સદુાનના વડા પ્રધાન અ દુ લા હમદોક અને િવદ્રોહી સમહૂના 

નેતા અ દુલ અઝીઝ અલ િહલનુી વ ચે કયા થળે કરાર પર હ તાક્ષર થયા - અદ સ અબાબા 
191. ઇથોિપયા દેશની વતર્માન રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - અદ સ અબાબા 
192. સદુાન દેશની વતર્માન રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - ખા મૂ  
193. પ્રિસ  ગજુરાતી પિંક્ત ‘જનનીની જોડ સખી નિહ મળે રે લોલ’ના સ ક કોણ છે – કિવ બોટાદકર  
194. કિવ બોટાદકરનુ ંમળૂ નામ જણાવો - દામોદર શુાલદાસ 

195. કિવ બોટાદકરના મખુ્ય કા યસગં્રહોના નામ જણાવો - ક લો લની,  ીત વની, િનઝ રણી, રાસતરં ગણી  
196. કિવ બોટાદકરનુ ંઅવસાન ક્યારે થય ુ– તા. 7 સ ટ બર 1924  
197. તા તરમા ંરા યના મહસેલૂ િવભાગ ારા કેટલી નવી સેવાઓને ઓનલાઈન કરવામા ં આવી છે - 03 
198. ગજુરાત સરકાર ારા અ યાર સધુીમા ંકુલ કેટલી મહસેલૂી સેવાઓ ઓનલાઇન ઉપલ ધ કરાવવાની છે - 23 
199. ગજુરાત સરકારના મહસેલૂ િવભાગ ારા  કયા િડિજટલ લેટફોમર્ના મા યમથી  સેવા ઓનલાઇન કરવામા ંઆવી છે - 

i‐ORA  પોટલ 

200. ગજુરાતના વતર્માન મહસેલૂ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  કૌિશકભાઈ પટલ 

201. તા તરમા ંભારત અને ચીન સરહદ ઉપર LAC  ઉપર કેટલા વષર્ બાદ પ્રથમવાર ગોળીઓ ચલાવવામા ંઆવી છે - 45 
202. LACનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - લાઇન ઑફ એ અુલ કં ોલ 

203. તા તરમા ંચીન ારા LAC પ્રથમવાર ગોળીબાર કરીને કયા વષર્ના કરારનુ ંઉ લઘંન કયુર્ં છે - 1993 
204. કરાર મજુબ LAC    ઉપર કેટલા િકમી િવ તારમા ં કોઈ સેના,ફાયિરંગ,  િવક હિથયાર  અને બદૂંકનો ઉપયોગ નહીં 

કરવાનો કરાર કરાયો હતો – 2  ક.મી િવ તારમા 
205. વષર્ 1993મા ં  કયા ત કાલીન વડાપ્રધાનના વખતમા ંભારત  અને ચીન વ ચે  બોડર્ર ઉપર  ગોળીબારનો ઉપયોગ 

નહીં કરવાના કરાર કયાર્ હતા- નરિસ હા રાવ 

206. અંતિરક્ષ યાત્રીઓના પેશ શટૂ બનાવવા ભારત-રિશયાની કઈ એજ સી વ ચે કરાર થયા - ISRO અને રિશયન 
ત ર  એજ સી  

207. ઈસરોએ કયા અંતરીક્ષ િમશન માટે રિશયન અંતિરક્ષ એજ સી ગ્લાયકોસમોસ સાથે કરાર કય  છે - ગગનયાન 

208. ઈસરોએ ગગનયાન િમશન માટે રિશયન અંતિરક્ષ એજ સી ગ્લાયકોસમોસ સાથે અંતિરક્ષ યાત્રીઓના પેશ શટૂ 
બનાવવા કરાર કય  છે આ શટૂની િવશેષતા જણાવો - બેકપેકમા ં ાસ લેવા માટ ઓ સજન હશે તથા તેમા ં ાસમાથંી 
નીકળતો કાબન ડાયો સાઈડ પણ બહાર નીકળ  જશે  

209. ભારતમા ંરેિડયો ટેિલ કોપના ફાધર તરીકે કોણ ઓળખાય છે - ડો.ગોિવદ વ પ 
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210. ભારતમા ંરેિડયો ટેિલ કોપના ફાધર ગણાતા ડો.ગોિવંદ વ પનુ ંક્યા-ંક્યારે અવસાન થય ુ– નૂા, તા.07-09-2020 
211. ડો.ગોિવંદ વ પનો જ મ ક્યા-ંક્યારે થયો હતો – મોરાદાબાદ, વષ-1929 
212. ડો.ગોિવંદ વ પનુ ંઉપનામ જણાવો - ‘‘ફાધર ઓફ ધ ઈ ડયન ર ડયો ટ લ કોપ’’  
213. ભારતમા ંરેિડયો ટેિલ કોપની શ આત કોણે કરાવી હતી – ડો.ગોિવદ વ પ 

214. ડો.ગોિવંદ વ પના પ્રયાસોથી જ કયા વષેર્ ઊટી તથા પનુા ખાતે રેિડયો ટેિલ કોપ બધંાયા હતા - વષ-1970 
215. રેિડયો એ ટ્રોનોિમની શુ ંછે - ાડંના અ યાસમા ંએક મહ વની શાખા 
216. રેિડયો ટેિલ કોપનુ ંમખુ્ય કાયર્ શુ ંછે - ાડંમા ં ૂરથી આવતા અ યા કરણોનો અ યાસ કરવો  
217. ORTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઊટ  ર ડયો ટ લ કોપ  
218. GMRTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ય ટ િમટરવેવ ર ડયો ટ લ કોપ 
219. પનુા પાસ ેઆવેલા કયા રેિડયો ટેિલ કોપ ારા રેિડયો એ ટ્રોનોિમ કે્ષત્રમા ંમહ વનુ ંપ્રદાન કયુર્ં છે – GMRT 

220. ડો.ગોિવંદ વ પ પનુામા ં આવેલી કઈ વૈજ્ઞાિનક સં થાના ફાઉ ડર િડરેક્ટર હતા - નેશનલ સે ટર ફોર ર ડયો 
એ ોનોિમ (એનસીઆરએ)  

221. ભારત સરકાર ારા ડો.ગોિવંદ વ પનુ ંક્યો એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા હતા - પ ી  
222. િવ  સાક્ષરતા િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 8 સ ટ બર 
223. યનેુ કોએ િવ  સાક્ષરતા િદવસ ઉજવવાની જાહરેાત કયારે કરી હતી - 17 નવે બર 1965 
224. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ં  કયુ ંરા ય 

સૌથી વધ ુસાક્ષરતા દર ધરાવે છે - કરળ 

225. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ંકયુ ંરા ય 
સૌથી વધ ુકેટલા ટકા સાક્ષરતા દર ધરાવે છે -  કરળ અને 96.2 % 

226. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ં  ગજુરાત 
કેટલા ટકા સાક્ષરતા દર સાથે કયુ ં થાન ધરાવે છે - 09 અને 82.4% 

227. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ંભારતમા ં
પરુુષ અને મિહલાઓનો સાક્ષરતા દર  જણાવો - 84.7% અને 70.3% 

228. ભારતનો સરેરાશ સાક્ષરતા દર જણાવો - 77.3% 

229. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ંટોપ ટેન 
રા યોના નામ ટકાવારી સાથે જણાવો - કરળ-96.2,  દ હ -88.7, ઉ રાખડં-87.6,  હમાચલ દશ-86.6, આસામ-85.9, 
મહારા -84.8, પં બ-83.7, તિમલના ુ-82.9,  જુરાત-82.4 અને હ રયાણા-80.4  

230. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ંગજુરાતમા ં
પરુુષો અને મિહલાઓ કેટલા ટકા  સાક્ષરતા દર ધરાવે છે - 85.8% અને 69.7% 

231. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ંગજુરાતમા ં
ગ્રા ય અને શહરેી િવ તારનો સાક્ષરતા દર જણાવો - 71.7% અને 86.3% 

232. તા તરમા ંNSO    ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલા જુલાઈ 2017 થી જૂન 2018 સાક્ષરતા અંગેના સવેર્ક્ષણમા ંગજુરાતમા ં
સૌથી વધ ુસાક્ષરતા દર ધરાવતો િજ લો અને ટકાવારી જણાવો – રુત અને 85.5 ટકા 

233. િવ  સાક્ષરતા િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - “Literacy teaching and learning in the COVID‐19 crisis and beyond,”.  
234. વષર્ 1961મા ંગજુરાતનો કુલ સાક્ષરતા દર કેટલા ટકા હતો - 31.5 ટકા 
235. વષર્-2011મા ંગજુરાતનો કુલ સાક્ષરતા દર કેટલા ટકા હતો - 78 ટકા 
236. ગજુરાતમા ંસૌથી ઓછો સાક્ષરતા દર કયા િજ લામા ંઅને કેટલા ટકા છે - દાહોદ અને 58.8 ટકા 
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237. ગજુરાતમા ંતમામ બાળકોને કેટલા િકમીના ઘરેાવામા ંપ્રાથિમક િશક્ષણ યારે કેટલા િકમી સધુીમા ંમા યિમક િશક્ષણ 
ઉપલ ધ છે – 3 તથા 5 

238. સાક્ષર યિક્તની યાખ્યા જણાવો -  ય ત કોઇપણ ભાષામા ંસમજ વૂક વાચંી અને લખી શક  
239. રા ટ્રીય આંકડાશા  કચેરીએ જુલાઈ-2017 થી જૂન-2018 દરિમયાન દેશભરમા ંસવેર્ક્ષણ હાથ ધરી કયા  શીષર્ક હઠેળ 

િરપોટર્ બહાર પાડયો છે - ‘િશ ણના કૌ ું બક સામા જક ઉપયોગ બાબતના ુ ય ચૂકો’ 
240. વષર્ 1981થી 1991ના દશકામા ંભારતમા ંસાક્ષરતા દરમા ંસૌથી વધ ુક઼ેલા ટકાનો વધારો થયો હતો – 16 ટકા  
241. તા તરમા ંસ ટે બર 2020મા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ંકુલ કેટલા  રા યમા ંસવેર્ 

કરાયો - 22 
242. તા તરમા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયાનો સમયગાળો જણાવો - ુલાઈ 2017  થી  ૂન 

2018 

243. તા તરમા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ં  સરેરાશ કેટેગરીમા ં1000  પરુુષોએ  સૌથી 
વધ ુ મિહલાની વ તી ધરાવતુ ંપ્રથમ રા ય- કરળ 

244. તા તરમા ંNSO  ારા  જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ં સરેરાશ કેટેગરીમા ંપ્રથમ  રા ય - કરળ 

245. તા તરમા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ં સરેરાશ કેટેગરીમા ંગજુરાતનો ક્રમ  જણાવો  
- 14 

246. તા તરમા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ં સરેરાશ કેટેગરીમા ં1000 પરુુષોએ  સૌથી વધ ુ
મિહલાની વ તી  કેરળમા ંકેટલી છે - 1048 

247. તા તરમા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ં સરેરાશ કેટેગરીમા ં1000 પરુુષોએ બીજા ક્રમે 
િહમાચલપ્રદેશમા ંમિહલાની વ તી  કેટલી છે - 1030 

248. તા તરમા ંNSO   ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ં સરેરાશ કેટેગરીમા ં1000 પરુુષોએ  ત્રીજા ક્રમે 
તિમલનાડુમા ંમિહલાની વ તી  કેટલી છે -1014 

249. તા તરમા ંNSO  ારા જાહરે કરવામા ંઆવેલ ભારતના ડર રેિશયામા ંસરેરાશ કેટેગરીમા ં1000 પરુુષોએ  ચોથા ક્રમે 
આંધ્રપ્રદેશમા ંમિહલાની વ તી કેટલી છે -1003 

250. ભારતનો સરેરાશ સેક્સ રેિશયો જણાવો - 927 
251. ગજુરાતનો સરેરાશ સેક્સ રેિશયો જણાવો - 911 
252. ભારતનો શહરેી િવ તારનો સરેરાશ સેક્સ રેિશયો જણાવો - 914 
253. ગજુરાતનો શહરેી િવ તારનો સરેરાશ સેક્સ રેિશયો જણાવો - 843 
254. ભારતના મોટા 22  રા યમા ંશહરેી િવ તારમા ંસરેરાશ સેક્સ રેિશયામા ંગજુરાતનો ક્રમ જણાવો - 21 
255. તા.૧૦મી  સ ટે બર‐૨૦૨૦ના  રોજ  મખુ્યમતં્રી  ી  િવજય પાણીના  હ તે  સાત  પગલા ં ખેડૂત  ક યાણ અંતગર્ત  કઈ બે 

યોજનાનો ગાધંીનગરથી ઈ‐શભુારંભ કરાયો ‐  કસાન પ રવહન યોજના અને  ુ યમં ી પાક સં હ યોજના  
256. ગજુરાત સરકારે ખેડૂત પોતાનો પાક લ◌ાવવા-લઈ જવા તેમજ સારા ભાવે વેચાણ કરી શકે તે માટે કઈ યોજના અમલી છે ‐ 

કસાન પ રવહન યોજના  
257. ગજુરાત સરકારની  િકસાન પિરવહન યોજના અંતગર્ત નાના/િસમાતં/મિહલા/અન.ુજાિત/અન.ુ જનજાિતના  ખેડૂતો માટે 

કેટલા  િપયાની સહાય કરવામા ંઆવે છે ‐  .75,000/‐  
258. ગજુરાત સરકારની િકસાન પિરવહન યોજના અંતગર્ત સામા ય/અ ય ખેડૂતો માટે કેટલા  િપયાની સહાય કરવામા ંઆવે છે 

‐  .50,000/‐  
259. ગજુરાત સરકારની િકસાન પિરવહન યોજના અંતગર્ત ટાટા, મિહ દ્રા, અશોક લેલે ડ, મા તી સુ કી કંપનીના ંપ્રખ્યાત માલ 

વાહક વાહનો  વા કે છોટા હાથી, સપુ્રો, દો ત, સપુર કેરી સિહત કેટલા મા યતા પ્રા ત મોડલો છે ‐ 45 
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260. ગજુરાત સરકાર  ારા ખેડૂતો પોતાની ખેત પેદાશ સગં્રહ કરી સારા ભાવ મળે  યારે વેચાણ કરી વધ ુઆિથર્ક વળતર મેળવી 
શકે તે માટે નાના ગોડાઉન બાધંવા માટે કઈ યોજના અમલી છે ‐  ુ યમં ી પાક સં હ યોજના  

261. ગજુરાત સરકાર  ારા મખુ્યમતં્રી પાક સગં્રહ યોજના અંતગર્ત ખેડૂતને  કેટલી સહાય આપવામા ંઆવે  છે  ‐  . 30,000/‐ 
ધુી  

262. ગજુરાત સરકાર  ારા મખુ્યમતં્રી પાક સગં્રહ યોજના અંતગર્ત ખેડૂતને ગોડાઉન બાધંવા  યનૂ મ  કેટલા બાધંકામ સધુી 
સહાય આપવામા ંઆવે છે ‐ 330 ચો. ટ  

263. ગજુરાત સરકારની મખુ્યમતં્રી પાક સગં્રહ યોજના અંતગર્ત કુલ કેટલા ખેડૂતોને લાભ મળશે ‐ 1,16,000 
264. ગજુરાત સરકારની િકસાન પિરવહન યોજના અને મખુ્યમતં્રી પાક સગં્રહ યોજનાનુ ંઅમલીકરણ કયા િવભાગ  ારા કરવામા ં

આવે છે ‐  ૃિષ, ખે ૂત ક યાણ અને સહકાર  
265. ગજુરાતના વતર્માન કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  ી આર.સી. ફળ ુ   
266. પી.એમ.  ટ્રીટ વે ડસર્ આ મિનભર્ર િનિધ (PM SVANidhi)  કીમ હઠેળ 1.40 લાખ  ટ્રીટ વે ડસર્ને કેટલી સહાય અપાશે ‐  . 140 

કરોડ 
267. પી.એમ.  ટ્રીટ વે ડસર્ આ મિનભર્ર િનિધ (PM SVANidhi)  કીમ હઠેળ કેટલા ટ્રીટ વે ડસર્ને  . 140 કરોડની સહાય આપવામા ં

આવી હતી ‐ 1.40 લાખ  
268. પી.એમ.  ટ્રીટ વે ડસર્ આ મિનભર્ર િનિધ (PM SVANidhi) યોજના હઠેળ કેટલા  ટ્રીટ વે ડસર્ન ુ ંરિજ ટે્રશન કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં‐ 

4.50 લાખ  

269. રણ િસવાય િવ મા ંક્યાયં ન જોવા મળતા અને રણનુ ંઆગવુ ંઘરેણુ ંગણાતા એવા દુલર્ભ પ્રાણીનુ ંનામ જણાવો –  ડૂખર 
270. માચર્‐2020મા ંયોજાયેલી ગણતરી અનસુાર ઘડૂઘરની વ તી કેટલી ન ધાઈ - 6082  
271. વષર્ 2014મા ંયોજાયેલી ગણતરી અનસુાર ઘડૂખરની સખં્યા કેટલી ન ધાઇ હતી ‐ 4451  
272. તા.13‐14મી માચર્‐2020ના રોજ  કેટલા િજ લાના કેટલા િવ તારમા ંઘડૂખરની ગણતરી યોજાઇ હતી  ‐ 5  લાના 15000 

વગ  ક.મી. 
273. ગજુરાતમા ંઘડૂખરનુ ંઅ યાર ય ક્યા ંઆવેલુ ંછે - ક છના મોટા રણમા ં  
274. ગજુરાત સરકારે ક છના નાના રણ િવ તારને ઘડૂખરનુ ંઅભય થાન િવ તાર કયારે ઘોિષત કય  હતો –  તા. 12  આુર  

1973  

275. કયા વષેર્ ક છના મોટા  રણનો થોડો ભાગ ઉમેરીને  કુલ  4953.71 ચો.િક.મી.િવ તાર ઘડૂખર અભયાર યના નામે  રિક્ષત 
કરવામા ંઆ યો હતો  –  વષ 1978  

276. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ ક્યારે ઘડૂખરની ગણતરી કરવામા ંઆવી હતી - વષ 1946  

277. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ વષર્ 1946મા ંઘડૂખરની ગણતરી કરવામા ંઆવી યારે ઘડૂખરની સખં્યા કેટલી હતી ‐ 3500  
278. UNના બાળ મૃ ય ુદર અહવેાલ‐2020 અનસુાર િવ મા ં5 વષર્થી નાના બાળકોના મોતનો આંકડો 1990મા ં1.25 કરોડથી 

ઘટીને 2019મા ંકેટલો થયો ‐ 52 લાખ  

279. UNના બાળ મ ૃ ય ુદર અહવેાલ‐2020 અનસુાર ભારતમા ં5 વષર્થી નાના બાળકોના ંમોતનો આંકડો  1990મા ં34 લાખ હતો   
ઘટીને 2019મા ંકેટલો થયો - 8.24 લાખ  

280. UN  ારા આગામી 5 વષર્મા ંતાપમાનમા ંકેટલા વધારાની શક્યતા દશાર્વી છે - 1.5  ડ ી  ધુી 
281. ક્યા વષેર્ પેિરસ ક્લાયમે ટ સમજૂતી થઈ હતી – વષ 2015  
282. વષર્ 2015મા ંથયેલી પેિરસ ક્લાયમે ટ સમજૂતીમા ંતાપમાન કેટલા િડગ્રી  સેલ◌્િસયસની મયાર્દા નક્કી કરવામા ંઆવી 

હતી – 1.5  
283. ગજુરાતી સાિહ યકાર ગણુવતંરાય આચાયર્નો જ મ િદવસ જણાવો-  9 સ ટ બર 1900 
284. ગજુરાતી સાિહ યકાર ગણુવતંરાય આચાયર્નો જ મ ક્યા ંથયો હતો - મનગર  જ લાના  તલસર ગામે  
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285. સાિહ યકાર  ગણુવતંરાય આચાયર્ની મખુ્ય સાિહ ય કૃિતનુ ં નામ જણાવો – દ રયાલાલ,  દ રયા  સારંગ,  હાથીદાતંનો 
સોદાગર, દ રયાપીર, હા  કાસમ તાર  વીજળ , કાળ વૈભવ, જળ સમાિધ, સોરઠની સં યા,  ું બાવો ને મગંળદાસ 

286. ગણુવતંરાય આચાયર્ તેમની કઈ નવલકથાથી યાપક પ્રિસિ  મેળવી હતી - દ રયાલાલ  

287. ક્યા વષેર્ ગણુવતંરાય આચાયર્નુ ંગજુરાતી સાિહ યના પ્રિતિ ઠત રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રકથી સ માન કરાયુ ંહત ુ ં‐ 1945 
288. ગજુરાતી લેિખકા ઈલા આરબ મહતેા અને વષાર્ અડાલજાના િપતાનુ ંનામ જણાવો – ણુવતંરાય આચાય 

289. તા તરમા ંભારતીય એરફોસર્મા ંકયા પાચં નવા યુ  િવમાનો િવિધવત રીતે સામેલ  કરાયા - રાફલ 

290. તા તરમા ંભારતીય એરફોસર્મા ંરાફેલ યુ  િવમાનો િવિધવત રીતે કઈ કવોડ્રનમા ંસામેલ કરાયા- 17 મી  ગો ડન 
એરોઝ 

291. રાફેલનો અથર્ જણાવો - ફૂાન 

292. રાફેલની  રે જ જણાવો - 3700 કલોમીટર 
293. રાફેલ યુ  િવમાનને કયા એર બેઝ ઉપર તહનેાત કરવામા ંઆ યા છે – બાલા (હ રયાણા) 
294. રાફેલ યુ  િવમાનનુ ંભારતીય નામ જણાવો - RB  એટલે ક રાકશ ુમાર  ભદૌર યા 
295. 17મી ગો ડન એરોઝની રચના કયા વષેર્ કરાઇ હતી - 1951 
296. 17મી ગો ડન એરોઝને પનૂ: ક્યારે  શ  કરાઈ - 2019 
297. ક્યારે અને કયા દેશના સરંક્ષણ મતં્રીની ઉપિ થિતમા ં રાફેલ યુ   િવમાનને  ભારતીય વાયસેુનામા ંસામેલ કરાયા - 

ભારત:- રાજનાથિસઘ તેમજ ાસંના સરં ણ મં ી લોર સ પલ  

298. તા તરમા ં  માછલી ઉ પાદન વધારવા અને િનકાસને વેગ આપવા  માટેની  કઈ યોજના વડાપ્રધાન ારા ક્યાથંી 
લો ચ કરાઈ - PMMSY  અને બહાર 

299. PMMSYનુ ંનામ જણાવો - ધાનમં ી મ ય સપંદા યોજના 
300. PMMSY અંતગર્ત  કુલ  કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - .20,500 કરોડ 
301. PMMSY  કેટલા રા યોમા ંલો ચ કરવામા ંઆવી - 21 
302. આ મિનભર્ર ભારત પેકેજ અંતગર્ત PMMSYનો  સમયગાળો જણાવો - વષ 2020-21 થી 2024-25 
303. તા તરમા ંસ ટે બર 2020મા ંવડાપ્રધાનના હ તે ખેડૂતોને બહિુવધ ઉપયોગ માટે  કઈ નવી એપ લો ચ કરી -  ઈ-

ગોપાલા એપ 

304. વીટ િરવો યશુન એટલે શુ ં- મધમાખી ઉછેર 
305. તા તરમા ંભારતે કયા દેશ સાથે લ કરી સહયોગ માટે િવિવધ કરારો કયાર્ - પાન 

306. િફ મ-મનોરંજન સાથે સકંળાયેલ સં થા નેશનલ NSDનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ લૂ ઓફ  ામા 
307. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંNSDના ચેરમેન પદે કોની િનમણકૂ કરાઈ - અભનેતા‐ વૂ સાસંદ પરશ રાવલ 

308. અિભનેતા પરેશ રાવલ કેટલા સમયગાળ◌ા માટે  NSDના ચેરમેન પદે રહશેે - 4 વષ  

309. ભારત સરકારે અિભનેતા પરેશ રાવલને ક્યા વષેર્ પ ીથી સ માિનત કયાર્ં હતા - વષ‐2014  
310. નેશનલ કૂલ ઓફ ડ્રામા સં થા ક્યા ંઆવેલી છે - નવી  દ હ  

311. USના  પેસ ક્રા ટ (કે યલૂ)ને કઈ મળૂ ભારતીય અમેિરકન અવકાશયાત્રીનુ ંનામ અપાયુ ં‐ ક પના ચાવલા  
312. અમેિરકાની  કઈ એરો પેસ  કંપની  એ પોતાના  નવા  લો ચ  થનાર  િસગ્નસ  પસેક્રા ટનુ ં નામ  અવકાશયાત્રી  ક પના 

ચાવલાના નામ પરથી ર◌ાખ્ય ુછે  ‐ નોથરોપ  મેુન કોપ રશન  

313. અંતિરક્ષમા ંજનાર ભારતીય મળૂની પહલેી મિહલા અવકાશયાત્રીનુ ંનામ જણાવો - ક પના ચાવલા 
314. ક પના ચાવલાનુ ંઅંતિરક્ષ યાનમા ંબનેલી એક દુઘર્ટનામા ંક્યારે મોત થયુ ંહત ુ ં‐  1 ફ આુર ‐2003  

315. ક પના ચાવલાનુ ંકયા અંતિરક્ષ યાનમા ંબનેલી એક દુઘર્ટનામા ંમોત થયુ ંહત ુ ં‐ કોલં બયા યાન  

316. ક પના ચાવલાએ કયારે પોતાનુ ંપહલેુ ંઅંતિરક્ષ િમશન શ  કયુર્ં હત ુ ં ‐ 19 નવે બર 1997  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   13 | P a g e  

 

317. સ ટે બર૨૦૨૦મા ંRBIએ રેિમટ સ  કીમમા ંપૈસા  િવદેશ મોકલવા ઉપર  કેટલા ટકાના દરે TCS લગાવવાનો િનણર્ય કય  
હતો - 5 

318. સ ટે બર૨૦૨૦મા ંRBIએ રેિમટ સ  કીમમા ંપૈસા િવદેશ મોકલવા ઉપર 5 ટકાના દરે TCS લગાવવાનો િનણર્ય કય  હતો તે 
ક્યારથી અમલી બનશે - 1 ઓ ટોબર‐2020  

319. ભજુ તાલકુાનો કયો પ્રદેશ એિશયાના  ે ઠ ઘાસીયા મેદાન તરીકે પ્રખ્યાત છે - બ ી  દશ  

320. ક છની ઉ રે આવેલા ંકેટલા ગામોનો સમહૂ િવ તાર બ ી પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે - 48 
321. ક છની ઉ રે આવેલા બ ી પ્રદેશ કેટલા ચોરસ િકલોમીટરમા ંફેલાયેલો છે ‐ 2489   
322. ભારતનો પ્રથમ ૧૬ િક.મી. લાબંો એિનમલ અંડર પાસ ક્યા આવેલો છે - NH‐44 (કા મીરથી ક યા ુમાર ને જોડતો માગ)  

323. િવ  આ મહ યા િનવારણ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 10 સ ટ બર  
324. િવ  આ મહ યા િનવારણ િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - working together to prevent suicide  
325. ટેટ  ટાટર્અપ રેિ કગ કોના ારા જાહરે કરવામા ંઆવે છે – ક ીય ઉ ોગ મં ાલય  
326. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય ઉ ોગ મતં્રાલય ારા જાહરે કરાયેલા ટેટ  ટાટર્અપ રેિ કગમા ંકય ુરાજય સતત બીજા વષેર્ 

પ્રથમ નબંરે આ યુ ં- જુરાત 

327. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે હિેરટેજ સદંભેર્ કઈ નવી પોિલસી જાહરે કરી - નવી  હ રટજ  ૂ રઝમ પો લસી‐
2020  

328. ગજુરાત સરકાર ારા જાહરે કરાયેલી નવી હિેરટેજ ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦નો સમયગાળો જણાવો – 2020થી પાચં વષ  

329. ગજુરાત સરકારની નવી  હિેરટેજ  ટિૂરઝમ  પોિલસી‐૨૦૨૦ અંતગર્ત ક્યા સમય પહલેાનંા  મહલેો,  િક લા, ઐિતહાિસક 
િવરાસતો‐ઈમારતોમા ંમળૂભતૂ માળખા‐  ટ્રક્ચરમા ં કોઈપણ પ્રકારનો  ફેરફાર  કયાર્  િવના  તેને  હિેરટેજ  રે ટોરનટ્,  હિેરટેજ 
બે કવેટ હોલ ફેરવી તેની જાળવણી માટે રા ય સરકાર પ્રો સાહનો આપશે – ૧લી  આુર ‐1950 

330. ગજુરાત સરકાર ારા જાહરે કરાયેલી નવી  હિેરટેજ  ટિૂરઝમ  પોિલસી‐૨૦૨૦નો હતે ુ જણાવો - રા યમા ં આવેલા 
રાજમહલો‐ ઐિતહાિસક ઈમારતો‐  ક લા‐ સાં ૃિતક િવરાસતોની  ળવણી થાય,  ૂ રઝમ વધે  

331. નવી હિેરટેજ ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦મા ંએક વષર્ સધુી કઈ ડયટૂી માફીની જોગવાઈ છે - ઇલે િસટ   

332. નવી હિેરટેજ ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦ અંતગર્ત નવી હિેરટેજ હોટેલમા ંકેટલા િપયા સધુીનુ ંરોકાણ હશે તો સરકાર ારા ૨૦ 
ટકા સબિસડી યાને મહ મ  . ૫ કરોડ સહાય અપાશે - . 25 કરોડ 

333. નવી હિેરટેજ ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦ અંતગર્ત નવી હિેરટેજ હોટેલમા ં . ૨૫ કરોડથી વધ ુરોકાણમા ંસરકાર ારા મહ મ 
કેટલી સહાય અપાશે - . 10 કરોડ  

334. નવી હિેરટેજ ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦ અંતગર્ત નવા હિેરટેજ  યિુઝયમ‐ બે કવેટ હોલ‐ રે ટોરા ંમાટે તથા વતર્માન રે ટોરામંા ં
િરનોવેશન‐ િર ટોરેશન માટે સરકાર ારા કેટલા િપયા સધુીના રોકાણમા ં૧૫ ટકા લેખે સબિસડી યાને મહ મ  . ૪૫ લાખ 

અપાશે - . 3 કરોડ 
335. નવી હિેરટેજ ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦ અંતગર્ત નવા હિેરટેજ  યિુઝયમ‐ બે કવેટ હોલ‐ રે ટોરા ંમાટે તથા વતર્માન રે ટોરામંા ં

િરનોવેશન‐ િર ટોરેશન માટે  . ૩ કરોડથી વધ ુરોકાણમા ંસરકાર ારા મહ મ કેટલી સહાય કરાશે - . 1 કરોડ 
336. નવી  હિેરટેજ  ટિૂરઝમ પોિલસી‐૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા મ સધુીના આવાસો  હોમ  ટે પોિલસીનો લાભ લઈ શકશે તથા 

ટેક્સમા ંરાહત મળશે ‐ 6 
337. ગજુરાત સરકારની હોમ  ટે પોિલસી કયા વષર્ સધુીની હતી   સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંલબંાવીને વધ ુ પ ટ બનાવાઈ છે ‐ વષ 

2014થી 2019 
338. વૈિ ક આિથર્ક  વતતં્રતા રેિ કંગ‐૨૦૧૮મા ંભારતે કયો ક્રમ મેળ યો – 105મો  મ  

339. વૈિ ક આિથર્ક  વતતં્રતા રેિ કંગ‐૨૦૧૭મા ંભારતે કયા ક્રમે હત ુ– 79મો  મ  

340. વૈિ ક આિથર્ક  વતતં્રતા રેિ કંગ‐૨૦૧૮મા ંિવ ભરના કુલ કેટલા દેશોનો સમાવેશ કરાયો હતો ‐162  
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341. કયા સમયગાળા દરિમયાન રા ટ્રીય િશક્ષણ પવર્ની ઉજવણી કરાશે - તા. 8 થી 25 સ ટ બર‐2020 
342. કે દ્ર સરકાર ારા ટાટર્અપ રેિ કંગ કેટલા એક્શન પોઇ ટના આધારે આપવામા ંઆવે છે - 30 
343. કે દ્ર સરકાર ારા  આપવામા ંઆવેલ ટાટર્અપ રેિ કંગમા ં કેટલા રા યો અને   કે દ્રશાિસત પ્રદેશોએ ભાગ લીધો હતો- 

22 અને 03 
344. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ ટાટર્અપ રેિ કંગમા ંબે ટ પફ મ સ રા ય-UT જણાવો - જુરાત 

અને   દામાન િનકોબાર 
345. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ ટાટર્અપ રેિ કંગમા ંટોપ પફ મ સ રા ય-UT જણાવો - કણાટક 

અને કરળ 

346. કે દ્ર સરકાર ારા કયા વષર્થી   ટાટર્અપ રેિ કંગ ફે્રમવકર્ શ  કરવામા ંઆ યુ ંછે -  2018 
347. તા તરમા ંકઈ વૈિ ક સં થા ારા"િલિવંગ લાનેટ િરપોટર્" જાહરે કરાયો છે- વ ડ વાઈ ડ લાઈફ ફંડ  
348. વ ડર્ વાઈ ડલાઈફ ફંડ ારા તા તરમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ િલિવંગ લાનેટ િરપોટર્   મજુબ  1970 થી 2016 સધુીના 

46 પ ૃ વી ઉપરના કેટલા ટકા વ ય જીવો ન ટ થયા છે - 68 % 
349. વ ડર્ વાઈ ડ લાઈફ ફંડ   ારા તા તરમા ંજાહરે કરવામા ંઆવેલ િલિવંગ લાનેટ િરપોટર્   મજુબ    માનવીઓ પોતાની 

જ િરયાત કરતા પયાર્વરણીય સસંાધનોનો કેટલા ટકા વધ ુઉપયોગ કરી ર ા છે - 56% 
350. િલિવંગ લાનેટ અહવેાલ મજુબ િવ મા ંઔ ોિગક ક્રાિંતથી લઈને આજ સધુીમા ંતાજા પાણીના કેટલા ટકા જળાશયો 

નાશ પા યા છે - 85 % 
351. CPIના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ં િર યએુબલ એનજીર્ ક્ષેતે્ર 2016 થી 2018 દરિમયાન કુલ કેટલા હજાર કરોડનુ ંરોકાણ 

આ યુ ંછે - . 248 હ ર કરોડ 
352. ભારતમા ં ક્લાઈમેટ ચે જ ઉપર કામ કરતી િથ ક ટે ક CPIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - લાઇમેટ પો લસી ઇિનિશયેટ વ 

353. િદિગ્વજય િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 11 સ ટ બર 
354. વામી િવવેકાનદં  ારા િશકાગો ધમર્ પિરષદને કયારે સબંોધી હતી ‐  11 સ ટ બર 1893 
355. આતકંવાદીઓ ારા અમેિરકાના વ ડર્  ટે્રડ સે ટર ઉપર કયારે હુમલો કરાયો હતો – તા.11મી સ ટ બર-2001 
356. ભદૂાન યાત્રી િવનોબા ભાવેનો જ મ િદવસ જણાવો – 11 સ ટ બર-1895  
357. ૧૧ સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ ભદૂાન યાત્રી િવનોબા ભાવેની કેટલામી જ મ જયિંત ઉજવાઈ – 125મી   
358. ભદૂાન યાત્રી િવનોબા ભાવેનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - મહારા ના ગગોદામા ં 
359. િવનોબા ભાવેએ કયા થળેથી ભદૂાન યજ્ઞનો પ્રારંભ કય  હતો - તેલગંાણાના પોચમપ લી 
360. િવનોબા ભાવેએ કયારે તેલગંાણાના પોચમપ લીથી ભિૂમહીનો માટે ભિૂમની માગંણી કરી ભદૂાન યજ્ઞનો પ્રારંભ કય  હતો - 

18 એિ લ 1951  

361. િવનોબા ભાવેના જાણીતા ગ્રથંોનો નામ જણાવો - ગીતા  વચનો અને  વરા ય શા  િવનોબા   

362. તા તરમા ં ભારતના ઘરોમા ં ક યટુર અને ઇ ટરનેના વપરાશ અંગે" હાઉસહો ડ સોિશયલ ક ઝ શન  ઓન 
એ યકેુશન ઇન ઇિ ડયા" અહવેાલ કોના ારા રજૂ કરાયો - NSO 

363. તા તરમા ં"હાઉસહો ડ સોિશયલ ક ઝ શન  ઓન એ યકેુશન ઇન ઇિ ડયા" સવેર્ કયા સમયગાળા દરિમયાન કરાયો 
- ુલાઈ 2017 થી ૂન 2018 

364. "હાઉસહો ડ સોિશયલ ક ઝ શન ઓન એ યકેુશન ઇન ઇિ ડયા" સવેર્  મજુબ  ભારતના કેટલા ટકા ઘરોમા ં જ 
ક યટુરની સિુવધા  ઉપલ ધ છે - 10.7% 

365. "હાઉસહો ડ સોિશયલ ક ઝ શન ઓન એ યકેુશન ઇન ઇિ ડયા"  સવેર્  મજુબ  ભારતના કેટલા ટકા ઘરોમા ંજ  
ઇ ટરનેટની સિુવધા  ઉપલ ધ છે - 23.8% 
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366. "હાઉસહો ડ સોિશયલ ક ઝ શન ઓન એ યકેુશન ઇન ઇિ ડયા" સવેર્  મજુબ  ભારતના  કયા રા યમા ંસૌથી વધ ુ
ક યટુર અને ઇ ટરનેટની સિુવધા ઉપલ ધ છે - દ હ  

367. "હાઉસહો ડ સોિશયલ ક ઝ શન ઓન એ યકેુશન ઇન ઇિ ડયા" સવેર્  મજુબ  ગજુરાતમા ં કેટલા ટકા ઘરોમા ંક યટુર 
અને ઇ ટરનેટની સિુવધા ઉપલ ધ છે -11.2% અને 33.2% 

368. ભારતમા ંકો યટુર અને ઇ ટરનેટની સિુવધામા ં ગજુરાતનો ક્રમ જણાવો - 07 
369. ભારતમા ંકો યટુર અને ઇ ટરનેટની સિુવધામા ં એકથી પાચં રા યોનો ક્રમ જણાવો - દ હ , કરળ, તિમલના ુ, પં બ 

અને ઉ રાખડં 
370. ઈઝરાયેલ સાથે અખાતી દેશ UAE સાથે શાિંત સમજૂતી કરાર બાદ અ ય બીજા ક્યા દેશ સાથે શાિંત કરાર થયો ‐ બહર ન 

371. કયા કાયર્ક્રમ પ્રસગેં ઈઝરાયેલ સાથે વધ ુએક અખાતી દેશ બહરીન સાથે શાિંત સમજૂતી કરારની જાહરેાત થઈ  ‐ 11મી 
સ ટ બર 2001ના રોજ એુસના વીન ટાવર ઉપર થયેલા ુમલાના 19મી વાિષક િતિથ િનિમ ે  

372. ઈઝરાયેલ અને અખાતી દેશ બહરીન વ ચે શાિંત સમજૂતી કરારની જાહરેાત કોના  ારા કરવામા ંઆવી  ‐  એુસ ખુ 
ડોના ડ પ  

373. ઈઝરાયેલના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો ‐ બે િમન નેત યા  ૂ 
374. બહરીનના વતર્માન િકંગનુ ંનામ જણાવો ‐ હાિમદ બન ઈશા અલ ખલીફા  
375. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંબોિલવડૂના ક્યા અિભનેતા યિુનસેફ ઇિ ડયા સાથે  સેિલિબ્રટી એડવોકેટ તરીકે જોડાયા  ‐ આ ુ યમાન 

રુાના  
376. તા તરમા ંબોિલવડૂના અિભનેતા આયુ યમાન ખરુાના યિુનસેફ ઇિ ડયા સાથે સેિલિબ્રટી એડવોકેટ તરીકે જોડાયા તેની કઈ 

ભિૂમકા‐કામગીરી હશે ‐ બાળકો પર થતી  હસા િવશે લોક  િૃત ફલાવશે  

377. અિભનેતા આયુ યમાન ખરુાના યિુનસેફ ઇિ ડયાના કયા અિભયાન સાથે જાડાયા ‐ ‘રાઈ સ ફોર એવર  ચ ન’ 
378. િફરોઝ ગાધંીનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 12 સ ટ બર 1912 
379. બગંાળી નવલકથાકાર િવભિૂતભષૂણ બદંોપા યાયની જ મ તારીખ જણાવો ‐  12 સ ટ બ 

380. િફરોઝ ગાધંીએ  વતતં્રતા આંદોલનના ગાળામા ંકયા સામિયકો  ારા પત્રકાર વ કે્ષતે્ર ખેડાણ કયુર્ હત ુ ં ‐ નેશનલ હરા ડ અને 

નવ વન  

381. વષર્‐1924મા ંિફરોઝ ગાધંીના લગ્ન કોની સાથે થયા હતા ‐ ઇ દરા ગાધંી 
382. તા તરમા ં કોરોનાથી  સાજા થયેલા દદ ઓ માટે કયા મતં્રાલય ારા પ્રથમવાર ગાઇડલાઇન જાહરે કરવામા ંઆવી છે 

- આ ષુ મં ાલય 

383. નેિવગેશન અને GPSનો તફાવત જણાવો - નેિવગેશન ડાયર શન આપે છે યાર GPS   તે ડ ટનેશન ચો સ 
લોકશન બતાવે છે 

384. પહલેો GPS ઉપગ્રહ કયા વષેર્ લો ચ કરવામા ંઆ યો હતો - 1978 
385. સામા ય રીતે GPSના  મખુ્ય પાચં ઉપયોગ જણાવો - લોકશન, નેિવગેશન,  કગ, મેિપગ અને ટાઈિમગ 

386. તા તરમા ંભારતની કઈ સં થા ારા વૈિ ક કક્ષાનો વદેશી બલુેટ ફુ કેટ તૈયાર કરવાની જાહરેાત કરી છે - િમ  
ધા  ુિનગમ લિમટડ 

387. તા તરમા ં િમ  ધાત ુ િનગમ િલિમટેડ ારા વૈિ ક કક્ષાનો વદેશી બલેુટ ફુ કેટ તૈયાર કરવાની જાહરેાત કરી છે 
તેનુ ંનામ જણાવો - ભાભા કવચ 

388. િમ  ધાત ુિનગમ િલિમટેડ કયા ંઆવેલી છે- હદરાબાદ 
389. તા તરમા ં"મનરેગા મેન" તરીકે ઓળખાતા કયા પવૂર્ કે દ્રીય મતં્રીનુ ંઅવસાન થયુ ં છે - ર વુશં સાદ 
390. તા તરમા ં "મનરેગા મેન" તરીકે ઓળખાતા પવૂર્ કે દ્રીય મતં્રી રઘવુશં  પ્રસાદનુ ં  રા ય  અને  પક્ષ જણાવો  - 

બહાર અને RJD 
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391. ગજુરાતમા ં મિહલાઓને વધ ુઆ મિનભર્ર બનાવવા માટે તા તરમા ં કઈ નવી યોજના લો ચ કરવામા ંઆવી - 
ુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજના 

392. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે જાહરે કરેલી મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનામા ં કેટલા મિહલા જૂથોને કેટલા કરોડની  
વગર યા  લોન અપાશે - 1 લાખ  અને .1,000 કરોડ 

393. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે "મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના" કયા િદવસે જાહરે કરી - 17 સ ટ બર- વડા ધાન ી 
નર  મોદ નો જ મ દવસ 

394. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે જાહરે કરેલી મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનામા ંકયા કયા મિહલા જૂથોને લાભ અપાશે - 
50 હ ર ામીણ તેમજ 50 હ ર શહર  મ હલા ૂથ 

395. ગજુરાતમા ંમિહલા જૂથ રચવામા ંસહાય કરનારને કેટલા િપયાનુ ં પ્રો સાહન  અપાશે - .300/‐ 
396. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે  જાહરે કરેલી મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનામા ંલાભ લેવા એક જૂથમા ંકેટલી મિહલાઓ  

હોવી જોઈએ - 10 
397. તા તરમા ં ગજુરાત સરકારે  જાહરે કરેલી મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજનામા ં પ્રિત મિહલા જૂથને કેટલી લોન 

આપવામા ંઆવશે-  . 1 લાખ 

398. ચીનની સરહદે દુગર્મ પહાડો પર સરળતાથી ચડી શકતા િતબેટીયન યો ાઓની ફોસર્ કયા નામે ઓળખાય છે - SFF 
399. SFFનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો- પેિશયલ ટયર ફોસ 

400. તા તરમા ંકયા રા યમા ંિવ નો સૌથી ઊંચો મોટરેબલ  રોડ તૈયાર કરાયો છે - ઉ રાખડં 
401. તા તરમા ંભારતમા ંિવ નો સૌથી ઊંચો  મોટરેબલ  રોડ તૈયાર કરાયો છે તેનુ ંનામ જણાવો - માણા પાસ 

402. US  ઓપન: 2020 મિહલા િસંગ સ િવ તા અને દેશ - નાઓમી ઓસાકા અને પાન 

403. US  ઓપન: 2020 મિહલા િસંગ સમા ંઉપ િવ તા અને દેશ - િવ ટો રયા અઝાર કા  અને બેલા ુસ 

404. તા તરમા ંકેટલા વષર્ બાદ િલપ યર અને અિધક માસનો સયંોગ  એક સાથે ઉભો થયો છે - 160 વષ 

405. NSO  ારા તા તરમા ંજાહરે થયેલા સવેર્ક્ષણ અનસુાર જુલાઈ-૨૦૧૭ થી જૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન ભારતનો સરેરાશ ડ્રોપ 
આઉટ દર કેટલા ટકા હતો - 12.6 

406. NSO  ારા તા તરમા ંજાહરે થયેલા સવેર્ક્ષણ અનસુાર જુલાઈ-૨૦૧૭ થી જૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન ગજુરાતના ગ્રામીણ 
તથા શહરેી િવ તારનો ડ્રોપ આઉટ રેિશયો કેટલા ટકા હતો – અ ુ મે 20.5 તથા 13.8 ટકા   

407. NSO  ારા તા તરમા ંજાહરે થયેલા સવેર્ક્ષણ અનસુાર જુલાઈ-૨૦૧૭ થી જૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન સૌથી વધ ુ કયા 
રાજયનો કેટલા ટકા ડ્રોપ આઉટ રેિશયો હતો – પિ મ બગંાળ તથા 23.5 ટકા 

408. NSO  ારા તા તરમા ંજાહરે થયેલા સવેર્ક્ષણ અનસુાર જુલાઈ-૨૦૧૭ થી જૂન-૨૦૧૮ દરિમયાન સૌથી ઓછો કયા 
રાજયનો કેટલા ટકા ડ્રોપ આઉટ રેિશયો હતો – ઉ રાખડં તથા 3.4 ટકા 

409. ગજુરાત સરકાર ારા કયા પાકર્ બનાવવા માટે કંપનીઓ કે ડેવલપસર્ને સરકારી પડતર જમીન આપવામા ંઆવે છે - 
િવ ડ, સોલાર અને િવ ડ સોલાર હાઈ ડ 

410. ગજુરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા િવ ડ, સોલાર અને િવ ડ સોલાર હાઈિબ્રડ પાકર્ બનાવવા માટે કંપનીઓ કે 
ડેવલપસર્ને સરકારી પડતર જમીન આપવામા ંઆવે છે – મહ લૂ િવભાગ  

411. ગજુરાત સરકાર ારા કયા પાકર્ માટે જમીનની ભાડાપ ાની મદુ  ૪૦ વષર્ માટેની રાખવામા ંઆવી છે - ર એુબલ 
એનજ  જનરશન  

412. US ઓપન ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-૨૦૨૦ મે સ િસંગ સ િવ તા ખેલાડી-દેશ જણાવો - ડોિમિનક િથએમ તથા ઓ યા 
413. US ઓપન ટેિનસ ટુનાર્મે ટ િવ તા પ્રથમ ઓિ ટ્રયન ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - ડોિમિનક િથએમ 

414. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંABCના નવા અ યક્ષ તરીકે કોણ ચ ૂટંાઈ આ ય ુ- દવે  દડા  
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415. લોકમત મીિડયા પૂના મેનેિજંગ િડરેક્ટર દેવે દ્ર િવજય દડાર્ કયા સમયગાળા માટે ABCના અ યક્ષ તરીકે ચ ૂટંાયા - 
વષ 2020‐21  

416. ABCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓડટ રૂો ઑફ સ લેુશન  
417. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકઈ ચીની કંપની ારા ભારત સિહત આખા િવ ના અંદા  ૨૪ લાખ નાગિરકોની જાસસુી કરવાની 

ઘટના પ્રકાશમા ંઆવી - ઝેન આુ ડટા ઈ ફોમશન ટ નોલો  

418. હાઈબ્રીડ વૉરફેર કોને કહવેામા ંઆવે છે - કોઈ ય તની બધી મા હતી મેળવી તે ુ ં ેઇન વોિશગ કર ુ ં 
419. રા ટ્રીય િહ દી ભાષા િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 14 સ ટ બર  
420. બધંારણ સભાએ કયારે િહ દીને ભારતની સ ાવાર ભાષા પસદં કરી હતી - 14 સ ટ બર 1949 
421. બધંારણ સભાએ કયા અનુ છેદ હઠેળ િહ દીને ભારતની સ ાવાર ભાષા પસદં કરી હતી - 343 
422. સૌપ્રથમ િહ દી િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆ યો હતો - 14 સ ટ બર 1953 
423. િહ દી ભાષાને કઈ િલિપમા ંલખવામા ંઆવે છે - દવનાગર   
424. બધંારણમા ંકુલ અનસુિૂચત ભાષાઓ કેટલી છે - 22 
425. ભારતમા ંઅંદા   કેટલા ટકા લોકો િહ દી લખી, વાચંી, બોલી અને સમજી શકે છે - 70 
426. િહ દી ભાષા િવ મા ંસૌથી વધ ુબોલાનારી ભાષાઓમા ંકેટલામા ંક્રમે આવે છે - ી  મે 

427. 2011ની વ તી ગણતરી અનસુાર કેટલા ટકા ભારતીયો િહ દી ભાષાનો ઉપયોગ માતભૃાષાના પે કરતા હતા - 43.63 
428. િહંદી પ્રિત લોકોને પ્રો સાિહત કરવા માટે િહ દી િદવસના અવસરે રા ટ્રપિત ારા કયા પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે - 

"રાજભાષા ક િત રુ કાર" અને "રાજભાષા ગૌરવ રુ કાર"  
429. ભારત િસવાય િવ ના કયા દેશોમા ંિહ દી ભાષા બોલાય છે - પા ક તાન, મો રિશયસ,  ીનીદાદ અને રુ નામ 

430. અંગે્રજી અને િફજીયન સાથે િહ દી પણ કયા દેશની રા ટ્રીય ભાષા છે - ફ  

431. િહ દી સાિહ યના જાણીતા સ ક મુ શી પે્રમચદંનો જ મ િદવસ જણાવો – 14 સ ટ બર 
432. તા તરમા ંયનુાઇટેડ નેશ સ  કિમશન ઑન   ટે સ ઑફ વમૂનના  સ યની  ચ ૂટંણીમા ં કયા દેશ   િવ તા થયા - ભારત 

અને અફઘાિન તાન 

433. તા તરમા ંયનુાઇટેડ નેશ સ  કિમશન ઑન   ટે સ ઑફ વમૂનના  સ યની  ચ ૂટંણીમા ં કયા કયા દેશે  ઉમેદવારી કરી 
હતી- ભારત, અફઘાિન તાન અને ચીન 

434. તા તરમા ંયનુાઇટેડ નેશ સ  કિમશન ઑન   ટે સ ઑફ વમૂનમા ં ભારત કેટલા વષર્ માટે સ ય તરીકે રહશેે - 4  વષ 

435. તા તરમા ંયનુાઇટેડ નશે સ  કિમશન ઑન   ટે સ ઑફ વમૂનના  સ યની  ચ ૂટંણીમા ં કેટલા દેશોએ મતદાન કયુર્ં હત ુ ં- 54 
436. UNનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - વોિશ ટન ડ .સી ( એુસએ) 
437. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા ક્યા ંબદંર ઉપર િવ ના સૌપ્રથમ સીએનજી ટિમર્નલ થાપવાની મજૂંરી અપાય છે - 

ભાવનગર 
438. સીએનજી અને એલએનજી પોટર્ ટિમર્નલ ધરાવત ુ ંકયુ ંદેશનુ ંપ્રથમ રા ય  કય ુબનશે - જુરાત 

439. ગજુરાતમા ંLNG  પોટર્ ટિમર્નલ ક્યા ંઆવેલુ ંછે -  હ રા અને દહજ 

440. ભાવનગરમા ં અંદા  કેટલા  અબજના ખચેર્ સીએનજી ટિમર્નલ કાયર્રત થશે- .19 અબજ 

441. ભાવનગર ખાતે તૈયાર થનાર સીએનજી ટિમર્નલમા ં કેટલા લાખ ટન ક્ષમતાનુ ંસીએનજી ટિમર્નલ તૈયાર કરાશે -  15 
લાખ ટન 

442. CNGનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - કો ે ડ નેચરલ ગેસ 

443. LNGનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - લ વફાઇડ નેચરલ ગેસ 

444.  ક છમા ંચાલ ુવષેર્ કેટલા ટકા વરસાદ થયો છે -267% 
445. એિશયાના સૌથી મોટા ઘાિસયા મેદાનો ક્યા ંઆવેલા છે -  ક છ 
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446. એિશયાના સૌથી મોટા ઘાિસયા મેદાનો કયા નામથી ઓળખાય છે - બ ી 
447. એિશયાનુ ંસૌથી મોટંુ અને ે ઠ ચિરયાણ પ્રદેશ ક્યા ંઆવેલો છે - બ ી, ક છ 

448. ક છનો બ ી  પ્રદેશ કયા તાલકુામા ંઆવેલો છે - જુ 

449. તા તરમા ંચચાર્મા ંઆવેલ પુ તક ‘‘ધ એનડ્ ઓફ એન એરા ઈિ ડયા એિક્ઝ સ  િતબેટ’’ના લેખકનુ ંનામ જણાવો ‐  લાઉડ 
અપ ,  ા સ  

450. ફ્રા સના લેખક  ક્લાઉડ અપીર્એ  તેમના પુ તક  ‘‘ધ એ ડ ઓફ એન એરા ઈિ ડયા એિક્ઝ સ  િતબેટ’’મા ંભારત અંગે કયો 
મહ વનો દાવો કય  છે ‐ લ ાખમા ંચીન ર તો બાધેં છે એવી મા હતી છતા ંવષ‐1957મા ંનહ ુ સરકાર િન ય રહ  હતી 

451. એિ જિનયર િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે ‐ 15 સ ટ બર 
452. એિ જિનયર િદવસ કોની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે ‐ સર મો ુડંમ િવ ે રયા 
453. ભારતમા ંકયા વષર્થી ૧૫ સ ટે બરને એિ જિનયર િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે ‐ વષ 1968  
454. ભારતીય એિ જિનયર મોક્ષગુડંમ િવ ે રૈયાનો જ મ કયારે થયો હતો ‐ 15 સ ટ બર 1860  
455. ભારતીય એિ જિનયર મોક્ષગુડંમ િવ ે રૈયાનુ ંજ મ  થળ જણાવો  ‐  મૈ રૂ  (વતમાન કણાટકના  ચ બ લા રુ  જ લાના 

ુ ેનાહ લી ગામમા)ં 
456. મોક્ષગુડંમ િવ ે રૈયા કયા શહરેની િસિવલ એિ જિનયર સોસાયટીમા ંમાનદ સ ય હતા ‐ લડંન 

457. િબ્રિટશ સરકારે મોક્ષગુડંમ િવ ે રૈયાને કયા હો ાથી સ માિનત કયાર્ હતા ‐ KCIE (નાઈટ કમા ડર ઓફ ધ  ટશ ઇ ડયન 

એ પાયર) 
458. ભારત સરકારે મોક્ષગુડંમ િવ ે રૈયાને  કયા વષેર્ સવ ચ ભારતીય સ માન ભારતર નથી સ માિનત  કયાર્  હતા  – વષ 

1955 
459. રિશયા ભારતને કઈ વેિક્સનના ૧૦ કરોડ ડોઝ વેચાતા આપશે ‐ Sputnik‐V 
460. રિશયા  ારા ભારતની કઈ લેબ સાથે િક્લિનક ટ્રાયલ અને િવતરણ માટે સમજૂિત થઈ ‐ ડૉ. ર ઝ 

461. USની નોવાવેક્સ માટે ભારતની કઈ ઈિ ટટયટૂ વેિક્સનના બે અબજ ડોઝ બનાવશે ‐ સીરમ 

462. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંUSના અલાબામા ત્રાટકેલા ભયાનક વાવાઝોડુનં ુ ંનામ જણાવો ‐ સૈલી વાવાઝો ુ    
463. USના અલાબામા ત્રાટકેલા સૈલી વાવાઝો ુ   દરિમયાન પવનની ઝડપ કેટલા િક.મી. પ્રિત કલાક હતી ‐ 165 
464. નવી િદ હી ખાતે અંદા  કેટલા  િપયાના ખચેર્ નવીન સસંદ ભવન તૈયાર થશે ‐  . 889 કરોડ 
465. નવી િદ હી ખાતે િનમાર્ણ પામાનારા નવા સસંદ ભવનનો આકાર ક◌ેવો હશે ‐ િ કોણ  

466. ભારતીય સસંદના નવા ભવનમા ંકેટલી બેઠક  યવ થા તૈયાર કરાશે ‐ 1350 
467. ભારતીય સસંદના નવા ભવનના િનમાર્ણની કામગીરી કઈ કંપનીને સ પાઈ છે ‐ ટાટા કંપની  
468. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંઆયવુેર્દને લગત ુ કય ુ િબલ  સસંદમા ં પસાર  કરાયુ ં ‐  ધ  ઈ ટટ ટૂ ઓફ  ટ ચગ એ ડ  રસચ  ઈન 

આ વુદ બલ‐2020  
469. ધ ઈિ ટટ ટૂ ઓફ ટીિચંગ એ ડ િરસચર્ ઈન આયવુેર્દ િબલ-૨૦૨૦મા ં દેશની  કેટલી  આયવુેર્દ  યિુનવિસર્ટીને 

રા ટ્રીયકક્ષાનો દરજજો અપાયો ‐  ણ  

470. ધ ઈિ ટટ ટૂ ઓફ ટીિચંગ એ ડ િરસચર્ ઈન આયવુેર્દ િબલ-૨૦૨૦ અંતગર્ત  કઈ ત્રણ યિુનવિસર્ટીને  રા ટ્રીયકક્ષાનો 
દરજજો અપાયો ‐ ઈ ટટ ટૂ ઓફ પો ટ  ે એુટ ટ ચગં એ ડ  રસચ ઇન આ વુદ ( મનગર),  લુાબ ુંવરબા આ વુદ 
મહાિવ ાલય અને ઈ ટટ ટૂ ઓફ આ વુદ ફામા ુ ટકલ સાય સીસ 

471. િવ  ઓઝોન િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 16 સ ટ બર  
472. િવ  ઓઝોન િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - Ozone for Life: 35 years of ozone layer protection' 
473. ગજુરાતી કિવ  ી કૃ ણલાલ  ીધરાણીનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 16 સ ટ બર 1911 
474. ગજુરાતી પત્રકાર  ી કૃ ણલાલ  ીધરાણીની કઈ  સા તાિહક કોલમ ઘણી લોકિપ્રય બની હતી ‐ ‘ઇનસાઇડ  દ હ ’ 
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475. કૃ ણલાલ  ીધરાણીના જાણીતા પુ તકોના નામ જણાવો ‐ વડલો, ઈ સાન, િમટા‐ ૂંગા, પીળા પલાશ, પ ની, મોરના  ડા, 
કો ડયા,  નુરપી  

476. વડાપ્રધાન  નરે દ્રભાઈ  મોદીના  ૭૦મા ં જ મિદન  િનિમ ે ગજુરાત  સરકાર  ારા  િવિવધ  કેટલા  પ્રજાલક્ષી  પ્રક પોના  ઈ‐
લોકાપર્ણ અને ઈ‐ખાતમહુતૂર્ કરાયા – પાચં 

477. વડાપ્રધાન નરે દ્રભાઈ મોદીના ૭૦મા ંજ મિદન  િનિમ ે ગજુરાત સરકાર  ારા  િવિવધ કયા પાચં પ્રજાલક્ષી પ્રક પોના ઈ‐
લોકાપર્ણ અને ઈ‐ખાતમહુતૂર્ કરાયા  ‐  (1) સાત પગલા ંખે ૂત ક યાણના  તગત  ુલ‐2 પગલાનંો  ારંભ  (2) ગાધંીનગર 
મહાનગરપા લકા િવ તારમા ં24X7 પીવા ુ ંપાણી  ૂ ું  પાડવાની યોજના ુ ંખાત ુ તૂ (3) આદવાસી િવ તારમા ંસાગબારા‐
ડડ યાપાડા  ૂથ પાણી  રુવઠા યોજનાનો  ભુારંભ (4) ‘‘બ ડગ અ  લાઈમેટ રિસ લય ટ  જુરાત” ુ ં ુ યમં ી  ી િવજય 

પાણીના હ તે િવમોચન અને (5)  ુ યમં ી મ હલા ઉ કષ યોજનાનો  ભુારંભ  

478. ગજુરાત સરકાર  ારા ખેડૂતો માટે એક ગાયના િનભાવ માટે માિસક કેટલી સહાય અપાશે – .900/‐  
479. ગજુરાત સરકાર  ારા ખેડૂતો માટે એક ગાયના િનભાવ માટે વાિષર્ક કેટલી સહાય અપાશે – .10,800/‐  
480. PM મોદીના જ મિદન  િનિમતે ગજુરાત સરકાર  ારા સાત પગલા ં ખેડૂત ક યાણના અંતગર્ત કયા બે પગલાનંો પ્રારંભ 

કરાયો – (1)  ા ૃિતક  ૃિષ ક ટ સહાય યોજના (2) ખે ૂતો માટ ગાય િનભાવ ખચ સહાય યોજના 
481. ગજુરાત સરકાર  ારા પ્રાકૃિતક કૃિષ પ િત  ારા જીવામતૃ બનાવવા માટે કુલ એક લાખ લાભાથીર્ ખેડૂતો માટે કેટલા  િપયાની 

જોગવાઈ કરાઈ છે ‐  . 13.50 કરોડ 
482. કય ુશહરે ૨૪X૭ પીવાનુ ંપાણી પરંુૂ પાડનાર દેશનુ ંપ્રથમ શહરે બનશે ‐  ગાધંીનગર 
483. PM  મોદીના  ૭૦મા ં જ મિદન  િનિમ ે  કોના  હ તે  ગાધંીનગર  મહાનગરપાિલકા  િવ તારમા ં ૨૪X૭  પીવાનુ ં પાણી  પરંુૂ 

પાડવાની યોજનાનુ ંખાતમહુતૂર્ કરાયુ ં‐  હૃમં ી અિમતભાઈ શાહની ઉપ થિતમા ં ુ યમં ી  ી િવજયભાઈ  પાણી  ારા 
484. PM મોદીના ૭૦મા ંજ મિદન િનિમ ે આિદવાસી િવ તારમા ંકઈ જૂથ પાણી પરુવઠા યોજનાનો શભુારંભ કરાયો ‐ સાગબારા‐

ડડ યાપાડા 
485. કેટલા  િપયાના ખચેર્ ઉકાઈ જળાશય આધાિરત સાગબારા‐ડેડીયાપાડા જૂથ પાણી પરુવઠા યોજના તૈયાર થશે‐  .308 કરોડ 
486. ઉકાઈ જળાશય આધાિરત સાગબારા‐ડેડીયાપાડા  જૂથ પાણી પરુવઠા યોજનાથી નમર્દા‐તાપી  િજ લાના  કુલ  કેટલા ગામ‐

લોકોને દૂરદરાજથી પાણી મેળવવાની હાડમારીમાથંી મિુક્ત મળશે ‐ 205 ગામોના 2.73 લાખ લોકો 
487. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારના કયા િવભાગના  થાપનાના ૧૦ વષર્ પણૂર્ થયા ‐ કલાઈમેટ ચે જ  ડપાટમે ટ 
488. કલાઈમેટ ચે જ િડપાટર્મે ટના ૧૦ વષર્ની કામગીરીના કયા ડો મેુ ટનુ ંમખુ્યમતં્રી  ી િવજય  પાણીના હ તે િવમોચન થય ુ

‐ ‘‘બ ડગ અ  લાઈમેટ રિસ લય ટ  જુરાત” 
489. મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના અંતગર્ત  કેટલી  વસહાય જૂથોની  કેટલી મિહલાઓને વગર  યા  લોન મળશે  ‐ 1 લાખ 

તથા 10 લાખ  

490. મખુ્યમતં્રી મિહલા ઉ કષર્ યોજના અંતગર્ત મિહલા જૂથોને કેટલુ ંિધરાણ અપાશે – એક હ ર કરોડ  
491. PM મોદીના જ મિદને લેખક હિરશ દં્ર વણર્વાલના કયા પુ તકનુ ંિવમોચન થય ુ‐ લોડ ઓફ રકોડસ  

492. PM મોદીના જ મિદને  લેખક હિરશ દં્ર વણર્વાલ  ારા રિચત પુ તક લોડર્  ઓફ  રેકોડસર્ની થીમ જણાવો  ‐ નર  મોદ ની 
િસ ઓ  

493. PM મોદીના જ મિદને ગજુરાત સરકાર  ારા ગ્રીન એનજીર્ માટે કેટલી નવી યોજનાઓની જાહરેાત કરાઈ – ણ 

494. PM મોદીના જ મિદને ગજુરાત સરકાર  ારા ગ્રીન એનજીર્ માટે કઈ ત્રણ નવી યોજનાઓની જાહરેાત કરાઈ – (1)  ુ‐ હ લર 
ખર દવા સબિસડ  (2) ઈ‐ ર ા સબિસડ  તથા (3) પ લક ચા જગ  ટશન  થાપવા સબિસડ  

495. PM મોદીના જ મિદને ગજુરાત સરકારના કયા  િવભાગ  ારા ગ્રીન એનજીર્ માટે  ટુ‐ હીલર, ઈ‐િરક્ષા અને   પિ લક ચાિજ ર્ંગ 

ટેશન  થાપવા સબિસડી માટેની યોજના જાહરે કર◌ાઈ ‐  લાયમેટ ચે જ િવભાગ  
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496. ગજુરાત સરકાર  ારા ૧૦ હજાર િવ ાથીર્ઓને  .૬૦ હજારની િકંમતના બેટરીથી ચાલતા ટુ‐  હીલર ખરીદવા યિુનટદીઠ તથા 
કુલ કેટલા  િપયાની સબિસડી અપાશે ‐  . 12 હ ર તથા  . 12 કરોડ 

497. ગજુરાત સરકાર  ારા ૫ હજાર નગં ઈ‐િરક્ષા માટે યિુનટદીઠ તથા કુલ કેટલા  િપયાની સબિસડી અપાશે ‐  . 48 હ ર તથા  . 
24 કરોડ 

498. ગજુરાત સરકાર  ારા ૧૦ પિ લક ચાિજ ર્ંગ  ટેશન  થાપવા એકમદીઠ તથા કુલ કેટલા  િપયાની સબિસડી અપાશે ‐  . 5 લાખ 

તથા  ુલ  . 50 લાખ 

499. વડાપ્રધાન ી  નરે દ્રભાઈ મોદીના વતનને વૈિ ક ઓળખ આપવા કે દ્ર- રા ય સરકાર ારા કેટલા કરોડના ખચેર્  
હિેરટેજ િસટી તરીકે િવકાસ કરવામા ંઆવશે- . 200/‐ 

500. વડનગરમા ંડ્રીમ પ્રો ક્ટ તરીકે એથે સના "એક્રોપોિલસ"  યિુઝયમની મ  કેટલા માળ નીચે  િવ નુ ંબીજુ ંસૌથી 
મોટંુ  હિેરટેજ યિુઝયમ બનશે- 07 

501. વડનગરની આજુબાજુના કેટલા તળાવોને ડેવલપ કરીને ગજુરાતની સૌપ્રથમ લેક િસટી તરીકેનુ ં િબરુદ  આપવામા ં
આવશે - 70 

502. તા તરમા ંવ ડર્ બેંક ારા જાહરે કરાયલે મુન કેિપટલ ઈ ડેક્સ-2020મા ંભારતનો ક્રમ જણાવો- 116 
503. તા તરમા ંવ ડર્ બેંક ારા જાહરે કરાયલે મુન કેિપટલ ઈ ડેક્સ-2020મા ંકુલ કેટલા દેશોનો સમાવેશ કરાયો - 174 
504. તા તરમા ંવ ડર્ બેંક ારા જાહરે કરાયલે મુન કેિપટલ ઈ ડેક્સ-2020મા ં ભારતનો કોર કેટલો થયો છે - 0.49  
505. તા તરમા ંસરદાર સરોવર ડેમ તેની સપંણૂર્ કેટલી ઉંચાઈએ તા.17 સ ટે બરે છલકાયો હતો - 138.68 
506. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ માટર્ િસટી વૈિ ક ઇ ડેક્સ-2020મા ંભારતના હૈદરાબાદ શહરેને સૌપ્રથમ  કેટલામો ક્રમ 

અપાયો છે - 85મો 
507. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ માટર્ િસટી વૈિ ક ઇ ડેક્સ-2020મા ં  પ્રથમ દસ માટર્ શહરેો  અને દેશ જણાવો -(1) 

િસગાપોર (2) હલિસક  ( ફનલે ડ) (3) ર ચ ( વ ઝરલે ડ) (4) ઓકલે ડ ( ુ ઝલે ડ) (5) ઓ લો (નોવ) (6) 
કોપનહગન (નેધરલે ડ) (7) નીવા ( વ ઝરલે ડ) (8) તાઈપેઈ (તાઈવાન) (9) આમ ટડમ (નેધરલે ડ)  (10) 

યૂોક (અમે રકા) 
508. ‐ તા તરમા ંકઈ સં થા ારા માટર્ િસટી વૈિ ક ઈ ડેક્સ-2020 જાહરે કરાયો- ઇ ટટ ટૂ ફોર મેનેજમે ટ ડવલપમે ટ 

વ ઝરલે ડ અને િસગા રુ ટ નોલો  િુનવસ ટ  ફોર ડઝાઇન 

509. તા તરમા ંવડાપ્રધાન નરે દ્રભાઇ મોદીનો તા. 17  સ ટે બર-2020 કેટલામો જ મ િદવસ ઉજવાયો- 70 
510. ભારતના િચત્રકાર એમ.એફ. એસ હસેુનનો જ મિદવસ જણાવો - 17  સ ટ બર 
511. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંભારતમા ંરા ટ્રીય સરુક્ષા ડેટા ધરાવતા ક્યા નેટવકર્  પર સાયબર એટેક થયો હતો – NIC 
512. NICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નેશનલ ઈ ફોમ ટ સ સે ટર 
513. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંભારતમા ંNIC નેટવકર્  પર થયેલા સાયબર એટેકમા ંકેટલા કો યટૂસર્ હકે કરાયા ‐ 100થી વ  ુક ટૂર 
514. હકેરોએ કઈ રીતે NICના કો યટુરોમાથંી માિહતી‐  ડેટાની ચોરી કરી હતી – હકસ NICને એક ઇ‐મેલ મોક યો, આ ઇ‐મેલ 

સાથેની એટચમે ટ પર  લક કરતા ંકો ટુરોમા ંરહલા ડટા ચોરાયા હતા  
515. NICની કામગીરી જણાવો ‐ દશમા ંઅ યતં મહ વના સાઇબર ઇ ફા ચરની  ળવણી ુ ંકામ  

516. સરકાર માટે ઇ ફમેર્શન અને કો યિુનકેશન ટેકનોલોજી તથા િસ િુરટીની જવાબદારી કોણ સભંાળે છે ‐ NIC 
517. તા.19મી સ ટે બરથી IPL‐2020 લીગની કેટલામી િસઝનનો પ્રારંભ થયો ‐ 13મી સીઝન 

518. IPL‐2020 લીગની 13મી સીઝનનુ ંઆયોજન કયા  થળે કરાયુ ં‐ UAE 
519. IPLની 12મી િસઝનની િવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો ‐  ુબંઇ ઇ ડય સ  

520. IPL‐2020 લીગની 13મી સીઝનમા ંકુલ કેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો – આઠ 
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521. IPL‐2020 લીગની 13મી સીઝનમા ંભાગ લેનારી આઠ ટીમ તથા ટીમના  કે ટનનુ ંનામ જણાવો – (1) કોલકાતા  :  દનેશ 

કાિતક (2)  દ હ  :  ેયસ ઐયર (3) બ લોર : કોહલી (4) ચે ઈ : ધોની (5)  ુબંઈ : રો હત શમા (6) પં બ : ક. એલ. રા ુલ 

(7) હ ાબાદ : વોનર (8) રાજ થાન :  મથ  

522. તા તરમા ં .516 કરોડના ખચેર્ તૈયાર થયેલ કોસી રેલ મહાસેતનુ ુ ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કયા રા યમા ંઇ-
લોકાપર્ણ કરવામા ંઆ યુ ં- જ લો- પુાલ, બહાર 

523. ભારતીય રેલવે ારા કોસી રેલ મહા સેત ુકઈ નદી ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆ યો છે - કોસી 
524. તા તરમા ંકેટલામી "ટરૂ દી ફ્રાસં" સાયકલ પધાર્ યોજાઇ - 107 
525. િવ ની સૌથી લાબંામા ંલાબંી સાયકલ પધાર્ કયા નામે ઓળખાય છે - " રૂ દ  ાસં"  
526. "ટરૂ દી ફ્રાસં" સાયકલ પધાર્મા ં પધર્કોએ કેટલા  િકલોમીટરનુ ંઅંતર કાપવાનુ ંહોય છે - 3484.02 કલોમીટર 
527. "ટરૂ દી ફ્રાસં" પધાર્મા ંચાલ ુવષેર્ કેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો - 22 
528. "ટરૂ દી ફ્રાસં" પધાર્મા ંએક ટીમમા ંકેટલા ખેલાડીઓ હોય છે - 08 
529. "ટરૂ દી ફ્રાસં" પધાર્મા ંઅ ય કયા નામે ઓળખાય છે -  ાસંનો વાસ 

530. "ટરૂ દી ફ્રાસં" પધાર્નો ટ જણાવો -  ા સના દ ણ છેડ આવેલા નાઈસ શહરથી પે રસ ધુી 
531. "ટરૂ દી ફ્રાસં" પધાર્ સૌપ્રથમ કયા વષેર્ શ  થઈ હતી – 1903 
532. ક્રાિંતવીર મદનલાલ ઢીંગરાનો જ મ ક્યારે-ક્યા ંથયો હતો - 18 સ ટ બર 1883 તથા અ તૃસર (પં બ) 
533. મદનલાલ ઢીંગરા કોના પ્રભાવમા ં અિભનવ ભારત સં થાના સ ય બ યા હતા - યામ ૃ ણ વમા અને 

વી.ડ .સાવરકર 
534. મદનલાલ ઢીંગરા એ તા. 1 જુલાઈ 1909ના રોજ કોની ગોળીઓ મારી હ યા કરી પોતે પણ ગોળી છોડી આ મહ યા 

કરવાનો પ્રયાસ કય  હતો - લડંનની ઇ ડયા ઓફસના ુ ય સલાહકાર અને ભારત સચવના રાજક ય સલાહકાર 
કઝન વાયલી 

535. ક્રાિંતકારી મદનલાલ ઢીંગરાને ક્યારે ફાસંી અપાઈ હતી - 17 ઓગ ટ 1909 
536. ભારતના સૌથી જૂના યુ જહાજ આઈએનએસ િવરાટને િનવ ૃ  કરીને તા તરમા ં કયા બદંરે તેના િવસ ન માટે 

લાવવામા ંઆ યુ ંછે - અલગં, ભાવનગર 
537. INS િવરાટને કયા વષર્મા ંભારતીય નેવીમાથંી િનવ ૃ  કરવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- માચ 2017 
538. INS િવરાટે  કેટલા વષર્ સધુી નેવીમા ંસેવા આપી છે - 30 
539. INS  િવરાટનુ ંઉપનામ જણાવો -  ા ડ ઑ ડ લેડ  

540. INS  િવરાટ  મળૂ કયા દેશની બનાવટનુ ં યુ  જહાજ છે -  ટન 

541. િબ્રટન અને ભારતીય નેવીમા ંસેવાઓ આપી હોય તેવુ ંિવ નુ ંએકમાત્ર  યુ  જહાજ જણાવો - INS િવરાટ  
542. આઈએનએસ િવરાટે અલગં આવવા માટે તેની અંિતમ સફર ક્યાથંી શ  કરી - ગેટવે ઓફ ઇ ડયા,  ુબંઈ 

543. INSનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - indian naval ship 
544. ગજુરાત કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે શહીદ થનાર વીર િવનોદ િકનારીવાલાનો જ મિદવસ જણાવો - 19.09 
545. ભારત સરકાર ારા  તા તરમા ંગજુરાતના કયા બીચન ેએિશયાના બીજા નબંરના બીચ તરીકે જાહરે કરવામા ંઆ યો 

છે - િશવરાજ રુ બીચ 

546. ગજુરાત સરકારના પ્રવાસન િવભાગ ારા િશવરાજપરુને વૈિ ક કક્ષાએ   કયા પ્રકારના બીચ તરીકે   િવકસાવવામા ં
આ યો છે -  ૂ  લેગ 

547. િશવરાજપરુ બીચ કયા ઐિતહાિસક  યાત્રાધામ નજીક આવેલો છે -  ારકા 
548. ભારત સરકાર ારા વ ડર્ બેંક  પ્રાયોિજત કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત િશવરાજપરુના સમદુ્ર િકનારાની પસદંગી કરાઈ છે- 

ઈિ ટગે્રટેડ કૉ ટલ- ઝૉન મેનેજમે ટ ો ટ 
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549. િવ મા ંહાલ મખુ્ય વે કેટલા બીચ આવેલા છે મા ંિશવરાજપરુ બીચની કયા ક્રમે પસદંગી થઇ છે -  ુલ 75 અને 76 
550. ભારત સરકારના કયા મતં્રાલય ારા િશવરાજપરુ બીચની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - વન અને પયાવરણ તેમજ 

કલાઈમેટ ચે જ મં ાલય 

551. તા તરમા ં કોરોના મહામારીમા ંબાળકોની િ થતી અંગેના વૈિ ક અહવેાલમા ં  સ ટે બર 2020 સધુીમા ં કેટલા ટકા 
બાળકો ગરીબીનો ભોગ બ યા છે - 15  કરોડથી વ  ુ

552. તા તરમા ંકોરોના મહામારીમા ંબાળકોની િ થતી અંગેનો વૈિ ક અહવેાલ સ ટે બર 2020મા ંકઈ બે વૈિ ક સં થાઓ 
ારા રજૂ કરાયો છે - િુનસેફ અને સેવ ધ ચ ન 

553. સયંકુ્ત રા ટ્રના તા તરના સ ટે બર 2020ના અહવેાલ મજુબ દર મિહને અંદા  કેટલા બાળકો િવ મા ં કુપોષણનો 
ભોગ બને છે - 5.50 લાખ 

554. સમગ્ર િવ મા ંપયાર્વરણ બચાવોના ભાગ પે  કયા િદવસે "આંતરરા ટ્રીય કૉ ટલ િકલનઅપ ડે" તરીકે ઉજવવામા ં
આવે છે - સ ટ બર મ હનાનો ીજો શિનવાર 

555. સમગ્ર િવ મા ંપયાર્વરણ બચાવોના ભાગ પે  આ વષેર્ 2020મા ં કયા િદવસે"આંતરરા ટ્રીય કૉ ટલ િકલનઅપ ડે" 
તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે -  19 સ ટ બર 

556. "આંતરરા ટ્રીય કૉ ટલ િકલનઅપ ડે"તરીકે ઉજવવાનો  સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયા વષેર્ કરવામા ંઆ યો હતો - વષ 1986 
557. "આંતરરા ટ્રીય કૉ ટલ િકલનઅપ ડે"ની  ઉજવણીમા ંશુ ંકાયર્ કરવામા ંઆવે છે - િવિવધ એન ઓ- લોકો ારા દ રયા 

કનારાની સફાઈ 

558. તા તરમા ંરા યસભામા ંકયા ત્રણ કૃિષ ખરડા વિન મતથી પસાર કરાયા – (૧) ફામર્સર્ એ ડ પ્રોડયસુ ટે્રડ એ ડ 
કોમસર્ (પ્રમોશન એ ડ ફેિસિલટેશન) િબલ-૨૦૨૦ (૨) ફામર્સર્ (એ પાવરમે ટ એ ડ પ્રોટેક્શન) એિગ્રમે ટ ઓન પ્રાઈસ 
એ યોર સ એ ડ ફામર્ સિવર્સીસ િબલ-૨૦૨૦ અને (3) એશેિ શયલ કોમોિડટીઝ (અમે ડમે ટ) િબલ 

559. તા તરમા ં રા યસભામા ં પસાર કરાયેલ  કૃિષ  અંગેના  ફામર્સર્ પ્રોડ સુ ટે્રડ  એ ડ કોમસર્ ( પ્રમોશન  એ ડ 
ફેિસિલયેશન) િબલ 2020 ની �મખુ્ય જોગવાઈઓ જણાવો - ૃિષ ઉપજના ઇલે ોિનક ડગ, સીધા ઓનલાઇન લે-વેચ 
માટના ા ઝે શન લેટફોમની પરવાનગી આપે છે 

560. તા તરમા ંરા યસભામા ંપસાર કરાયેલ કૃિષ  અંગેના  ફામર્સર્ (એ પાવરમે ટ એ ડ ફોટોપ્રોટેક્શન) એગ્રીમે ટ ઓન 
પ્રાઇસ  એ યોર સ &   ફામર્ સિવર્સ િબલ 2020ની મખુ્ય જોગવાઈઓ જણાવો - કોઇપણ ૃિષ ઊપજના ઉ પાદન ક 
લણણી પહલા ં ૃિષ કરારની પરવાનગી, આ કારના કરારમા ંગેરંટડ ૂ ય દશાવવા ુ ંરહશે 

561. કૃિષ િબલ એશેિ શયલ કોમોિડટીઝ (અમે ડમે ટ) િબલ કયા કાયદાની જોગવાઈની યાખ્યા કરે છે - 1955મા ં
બનાવાયેલા આવ યક વ  ુકાયદાની જોગવાઈઓમા ંફરફારની યા યા  

562. કૃિષ િબલ એશેિ શયલ કોમોિડટીઝ (અમે ડમે ટ) િબલની મખુ્ય જોગવાઈઓ જણાવો – સરકાર તેની જોગવાઈઓમા ં
અનાજ, કઠોળ, ખા  તેલ,  ુ ંગળ , બટાકા વગેરને આવ યક વ નુી યાદ માથંી હટાવી દ ધા 

563. ભારતના વતર્માન કે દ્રીય કૃિષ  મતં્રીનુ ંનામ જણાવો-  નર િસહ તોમર 
564. MSPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -િમિનમમ સપોટ ાઈઝ  
565. ગજુરાતમા ંકોરોના  ફરજ દરિમયાન  મ ૃ ય ુપામનાર સરકારી કમર્ચારીઓના સતંાનોને કઈ યોજના અંતગર્ત  કોઈપણ 

માપદંડ યાને લીધા િસવાય શૈક્ષિણક હતે ુમાટે લાભ આપવામા ંઆવશે - MYSY 

566. MYSYનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ુ યમં ી વુા વાવલબંન યોજના 
567. ગજુરાતમા ંકોરોના  ફરજ દરિમયાન  મ ૃ ય ુપામનાર સરકારી કમર્ચારીઓના સતંાનોને MYSY અંતગર્ત  શૈક્ષિણક હતે ુ

માટે લાભ કયા વષર્થી આપવામા ંઆવશે - વષ 2020‐21 
568. ગજુરાતમા ંકોરોના ફરજ દરિમયાન મ ૃ ય ુપામનાર સરકારી કમર્ચારીઓના સતંાનોને MYSY અંતગર્ત  શૈક્ષિણક હતે ુમાટે 

કેટલા ટકા ફી માફીનો લાભ  આપવામા ંઆવશે - 50 ટકા 
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569. ભારતમા ંસૌથી પહલેો સિૂચત વિટર્કલ િલ ટ રેલવે િબ્રજ ક્યા ંતૈયાર થઈ ર ો છે - રામે રમ 

570. ભારતમા ંસૌથી પહલેો સિૂચત વિટર્કલ િલ ટ રેલવે િબ્રજ ક્યા ંઆગામી કયા વષર્ સધુીમા ંતૈયાર થઈ જશે -  વષ 2022 
571. ‐ ભારતના 12   યોિતિલર્ંગમાનં ુ ંએક રામે રમ કયા રા યમા ંઆવેલુ ંછે - તિમલના ુ  
572. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાતમા ંનવી પ્રજાિતની દેશી ઓલાદની કઈ બકરીની ઓળખ કરાઈ ‐ વઘર  બકર  

573. ગજુરાતમા ંનવી પ્રજાિતની દેશી ઓલાદની વઘરી બકરીની ઓળખ કરાઈ તે ક્યા િવ તારમા ંજોવા મળે છે ‐  મનગર  ા ય  

574. ગજુરાતમા ંનવી પ્રજાિતની  દેશી ઓલાદની  વઘરી બકરીની ઓળખ  કરાઈ  તે પહલેા અ ય  કઈ બે  ઘેટા‐બકરીની  દેશી 
ઓલાદની ઓળખ કરાઈ હતી ‐ પાચંાલી ઘેટા તથા કાહમી બકર   

575. કઈ સં થા  ારા જામનગર િજ લાના ગામડાઓમા ંવઘરી બકરીની ઓળખ કરાઈ‐ સહ વન સં થા(ક છ)  
576. નવી ઓળખ  કરાયેલી વઘરી બકરીને  કોની પાસેથી મા યતા મળે  તે માટે પ્રયાસો શ   કરાયા  છે  ‐  નેશનલ  રુો ઓફ 

એિનમલ  જને ટક  રસોિસસ 

577. અ યારસધુી ગજુરાતમા ંમા યતા પ્રા ત પશઓુના નામ જણાવો ‐ ખારાઇ  ટ, હાલાર  ગધેડો, કાહમી બકર , ડગર  ગાય  

578. નવી ઓળખ કરાયેલી વઘરી બકરીની િવશેષતાઓ જણાવો ‐ સફદ ગરદન અને કાળા રંગ ુ ંશર ર, રોજ દોઢ‐બે  લટર  ૂધ 

આપે છે   

579. વઘરી બકરીનુ ંદૂધ કયા રોગમા ંઅકસીર દવા સમાન છે ‐  ટાટ  ુ

580. વઘરી નર બકરા‐બકરીની િકંમત જણાવો – અ ુ મે  .10‐12 હ ર તથા  ા.7‐8 હ ર 
581. વઘરી બકરીને રા ટ્રીય મા યતા માટે કઈ  કૃિષ યિુનવિસર્ટી  તેની પ્રજનન ક્ષમતા,  દૂધ ઉ પાદન,  દેખાવ, શરીરની રચના 

સિહતની િવગતો સાથે પ્રોફાઇલ તૈયાર કરી રહી છે ‐  ૂનાગઢ 
582. શિહદ િવનોદ િકનારીવાલાનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 20 સ ટ બર 1924 
583. િવનોદ િકનારીવાલા કયા આંદોલનમા ંશિહદ થયા હતા ‐ 1942ના  હ દ છોડો  દોલન  

584. 1942ના િહ દ છોડો આંદોલન વેળાએ ક્યારે િવનોદ િકનારીવાલા શિહદ થયા હતા – 9 ઓગ ટ 1942 
585. તા તરમા ંગજુરાતના નવા   રા ય માિહતી કિમશનર તરીકે   કયા બે   િનવ ૃ  અિધકારીઓની િનમણકૂ કરાઈ - ી 

અ તૃભાઈ પટલ  અને   ી ભુાષચં  સોની 
586. રા ય માિહતી કિમશનરને શપથ કોના ારા લેવડાવવામા ંઆવે છે - રા યપાલ ી 
587. તા તરમા ં વૈિ ક સબંધંોના ભાગ પે કયા બે દેશો વ ચે પ્રથમવાર સીધી કાગ  ફેરી સિવર્સનો પ્રારંભ થયો - ભારત 

અને માલદ વ 

588. માલદીવ જવા માટે  સૌપ્રથમ ભારતના કયા બદંરેથી જહાજ રવાના થયુ ં- કોચી 
589. ભારત અને માલદીવના કયા બે બદંરો વ ચે સૌપ્રથમ કાગ  ફેરી સિવર્સનો પ્રારંભ થયો - કોચી અને ુ ુ ુ શી  પોટ 
590. ભારત અને માલદીવ વ ચે તા તરમા ંશ  થયેલી  કાગ  ફેરી સિવર્સ કોના ારા ઓપરેટ કરવામા ંઆવશે- િશપ ગ 

કોપ રશન ઓફ ઈ ડયા 
591. રા યકક્ષાના કે દ્રીય જહાજ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો -   ી મન ખુભાઈ માડંવીયા 
592. તા તરમા ં સ ટે બર 2020મા ં કે દ્ર સરકાર ારા આગામી રિવ  સીઝન માટે કયા કયા પાકના MSPમા ંવધારો કય  - 

ઘ , જવ, સરસવ, ચણા, મ રૂ અને   યૂ ખુી 
593. કે દ્ર સરકાર એમ એસ પી  કોની ભલામણને આધારે નક્કી કરે છે - કિમશન ફોર એ ક ચર કો ટ એ ડ ાઇિસસ 

594. તા તરમા ં  વૈિ ક કે્ષતે્ર બે િટ્રિલયન ડોલરનુ ંમની લો ડિરંગ કૌભાડં  કઈ સં થા ારા બહાર લાવવામા ંઆ યુ ં છે - 
ઇ ટરનેશનલ કો સો ટયમ ઑફ  ઇ વે ટગે ટવ જના લ ટ 

595. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે અિતવિૃ ટને કારણે ખરીફ પાકમા ંનકુસાનીના વળતર પેટે કેટલા કરોડનુ ંખેડૂતો માટે 
રાહત પેકેજ જાહરે કયુર્ં છે - .3,700 કરોડ 
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596. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે અિતવિૃ ટને કારણે ખરીફ પાકમા ંનકુસાનીના વળતર પેટે જાહરે કરેલા પ્રથમ પેકેજમા ં
કેટલાક ખેડૂતોને લાભ મળશે - 27 લાખ 

597. તા તરમા ંભારતીય નેવીના ઇિતહાસમા ંપ્રથમવાર કયા બે મિહલા પાયલટ યુ  જહાજ પરથી  હિેલકો ટર  ઉડાડશે - 
સબ.લે. ુ ુ દની યાગી અને સબ.લે. ર િતિસહ 

598. તા તરમા ં લોકસભા ારા ગજુરાતની કઈ બે સં થાઓને" રા ટ્રીય કક્ષાનો" દર જો અપાયો - FSU    અને RSU 
ગાધંીનગર 

599. FSUનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફોર સક સાય સસ િુનવિસટ   
600. RSUનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ર ાશ ત િુનવિસટ -લવાડ  
601. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંUSA ખાતે કેટલામો એમી એવોડર્ન ુ ંઆયોજન કરાયુ ંહત ુ- 72  
602. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંઆયોિજત ૭૨મા ંએમી એવોડર્મા ંગજુરાત મળૂના કયા યિક્તને બે ટ  િડરેકટરનો એવોડર્  અપાયો  ‐ 

જ પારખ 

603. ગજુરાત મળૂના  િડરેક્ટર‐સીનેમેટૉગ્રાફર આંિદ્રજ પારેખને શાના માટે  બે ટ  િડરેકટરનો એમી એવોડર્  અપાયો - HBOની 
િસર ઝ સ સેશનના  ડટકશન માટ   

604. અમેિરકાની ટેિલિવઝન ઈ ડ ટ્રીના સવ ચ એવોડર્ન ુ ંનામ જણાવો - એમી એવોડ  
605. એમી એવોડર્‐૨૦૨૦નો સમારોહ કઈ રીતે યોજાયો હતો ‐ વ અુલ ઓનલાઈન  

606. TRAIના તા તરના અહવેાલ અનસુાર માચર્ 2020ની િ થિતએ ઈ ટરનેટ વપરાશ કરનારાઓની સખં્યા કેટલી ન ધાઈ હતી 
‐ 74.31 કરોડ  

607. TRAIના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ઈ ટરનેટના વાયરલેસ  કનેક્શન વપરાશકારોની કેટલી સખં્યા ન ધાઈ હતી - 
72.02 કરોડ  

608. TRAIના તા તરના અહવેાલ અનસુાર વાયર સાથેનુ ંઈ ટરનેટ કનેકશન વપરાશકારોની કેટલી સખં્યા ન ધાઈ હતી - 
સવા બે કરોડ  

609. TRAIના તા તરના અહવેાલ અનસુાર વાયડર્ કનેક્શન વાપરનારા સવા બે કરોડમાથંી ૧.૧૨ કરોડ વપરાશકારો સાથે 
પ્રથમ ક્રમે કઈ કપનંી હતી – બીએસએનએલ (50.3 ટકા હ સો) 

610. TRAIના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ભારતમા ંસૌથી વધ ુપર.૩ ટકા માકટ શેર કઈ કંપનીનો છે - રલાય સ જયો 
611. TRAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટ લકોમ ર લેુટર  ઓથો રટ  ઓફ ઈ ડયા 
612. તા.16મી સ ટે બર 2020ના રોજ કોણે જાપાનના નવા વડાપ્રધાન તરીકે  કાયર્ભાર સભંા યો - યોિશ હદ  ગુા 
613. જાપાનના નવા વડાપ્રધાન  ી યોિશિહદે સગુાએ તે યગુને કય ુનામ આપય્ુ ં‐ "ર વા"  
614. જાપાની શ દ "રીવા"નો અથર્ જણાવો - ુદંર સદભાવ  

615. જાપાનના નવા વડાપ્રધાન  ી યોિશિહદે સગુાનુ ંહલુામણ ુનામ જણાવો - " કલ ર વા" 
616. વ ડર્  અ જાઇમસર્ ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 21 સ ટ બર 
617. પ્રિત વષર્ વ ડર્  અ જાઇમસર્ ડે ઉજવવા પાછળનો ઉ ેશ જણાવો–અ ઈમર‐ ડમે શયા િવશે  તૃતા લાવવા  
618. કયા વષેર્ ડો. એલોઈસ અ જાઈમરે અ જાઇમસર્ રોગ િવશે શોધ કરી હતી  ને લીધે આ રોગને તેમનુ ંનામ આપવામા ંઆ યુ ં

હત ુ ં– વષ-1906 
619. ઇ ટરનેશનલ ડે ઓફ પીસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 21 સ ટ બર  
620. ઇ ટરનેશનલ ડે ઓફ પીસ‐2020ની થીમ જણાવો - ‘શેિપગ પીસ  ુગેધર’  
621. સયંકુ્ત રા ટ્ર મહાસભાએ કયા વષેર્ ઇ ટરનેશનલ ડે ઓફ પીસની  થાપના કરી હતી  – વષ-1981  
622. કયા હતેસુર યનુાઈટેડ નેશ સ  ારા પ્રિત વષેર્ ઇ ટરનેશનલ ડે ઓફ પીસ  િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - તમામ 

રા  અને લોકોને અ હસા ુ ંમહ વ જણાવવા  
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623. મિણપરુનો ભારતમા ંિવલય ક્યારે થયો હતો - 21 સ ટ બર 1949  
624. ક્યા વષેર્ મિણપરુને ભારતમા ંઅલગ રા યનો દર જો મ યો હતો – વષ-1972 
625. RAWનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ર સચ એ ડ એનાલીસીસ િવગ 

626. RAWનો  થાપના િદવસ જણાવો - 21 સ ટ બર 
627. ભારતની આંતરરા ટ્રીય ગુ તચર સં થા (RAWનુ ંવડુમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - દ હ   

628. લોકનેતા ઉ છગંરાય ઢેબરનો જ મ િદવસ જણાવો –  21 સ ટ બર‐1895 
629. લોકનેતા ઉ છગંરાય ઢેબરનુ ંજ મ થળ-વતન જણાવો - મનગરના ગગંાજળા ગામે તથા ખભંા ળયા  
630. આઝાદી પછી ઉ છગંરાય ઢેબર કયા રા યના મખુ્યમતં્રી બ યા હતા ‐ સૌરા  

631. ઉ છગંરાય ઢેબર આઝાદી બાદ કયારે સૌરા ટ્ર રા યના મખુ્યમતં્રી બ યા હતા ‐ 15 ફ આુર  1948 

632. ગરાસદારી અને બારખલી પ્રથા નાબદૂ કરી દાખલ થયેલી જમીન સધુારણાનો  ેય કોના ફાળે જાય છે ‐ ઉ છંગરાય ઢબર  
633. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભામા ંપસાર કરાયેલા ગજુરાત ઔ ોિગક તકરાર સધુારા િવધેયક મજુબ કેટલા કામદારો 

ધરાવતી કંપની બધં કરતા પવૂેર્ સરકારની મજૂંરી લેવાની રહશેે - 300 ક તેથી વ  ુ(અગાઉ 100 ક તેથી વ )ુ 
634. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભામા ંપસાર કરાયેલા ગજુરાત કો ટ્રાક્ટ મજુર સધુારા િવધેયક મજુબ હવે 20ના બદલે 

કેટલા કામદાર હશે તેને લાગ ુપડશે - 50 
635. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભામા ંપસાર કરાયેલા  કારખાના અિધિનયમ સધુારા મજુબ હવે 10ને બદલે કેટલા 

કામદારોએ આ કારખાના અિધિનયમ લાગ ુપડશે - 20 
636. તા તરમા ંકોરોનાની પિરિ થિતમા ંદેશભરની યિુનવિસર્ટીઓમા ંયજુીસીના િનણર્ય પ્રમાણે UG અને PG  કોસર્મા ંનવુ ંસત્ર 

ક્યારથી શ  થશે - 1 નવે બર 2020 
637. તા તરમા ંકૃિષ સધુારા માટેનો કયો ત્રીજો ખરડો રા યસભામા ંપસાર થયો - એસે સયલ કોમો ડટ  ધુારા ખરડો 
638. એસેિ સયલ કોમોિડટી સધુારા ખરડા અંતગર્ત કઈ ચીજવ તઓુને આવ યક વ તઓુની યાદીમાથંી બહાર કરાઈ - દાળ, 

કઠોળ, તેલી બયા, ખા તેલ,  ુ ંગળ  અને બટાકા 
639. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાને યનુાઇટેડ નેશ સની કેટલામી વષર્ગાઠં િનિમ  ેયએુનની જનરલ એસે બલીને સબંોધી 

હતી - 75 
640. ભારત આગામી 1 જા યઆુરી 2021 થી કેટલા વષર્ માટે UNSCના હગંામી સ ય તરીકે  સેવા આપશે - 2 વષ 

641. UNSCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઇટડ નેશ સ િસ ુ રટ  કાઉ સલ 

642. િવ મા ંસૌથી વધ ુ10 વખત માઉ ટ એવરે ટ સર કરનાર કયા પવર્તારોહકનુ ંતા તરમા ંઅવસાન થયુ ં- ગ રટા 
શેરપા 

643. પવર્તારોહક અંગ િરટા શેરપાનુ ંવતન જણાવો - કાઠમં ુ , નેપાળ 

644. પવર્તારોહક અંગ િરટા શેરપા  કયા હલુામણા નામથી ઓળખાતા હતા - નો લેપડ 
645. તા તરમા ંડીઆરડીઓ ારા કયા વદેશી લડાકુ ડ્રોનનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- "અ યાસ" 
646. તા તરમા ંડીઆરડીઓ ારા વદેશી લડાકુ ડ્રોન "અ યાસ"નુ ંસફળ પરીક્ષણ  ક્યા કરાયુ ં- બાલાસોર, ઓડશા 
647. ડીઆરડીઓનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડફ સ રસચ એ ડ ડવલપમે ટ ઓગનાઇઝેશન 

648. તા તરમા ંસયૂર્ના નવા કેટલામા ંસૌર ચક્રની શ આત થઇ ‐  25મા ં 
649. કેટલા વષેર્ સૌર ચક્ર બદલાય છે – 11 વષ 

650. સયુર્ એવી રીતે ગિત કરે છે કે  ના કારણે તેના ઉ ર અને દિક્ષણ  વુમા ંઅદલાબદલી થયા કરે છે અને આ પ્રિક્રયામા ં૧૧ 
વષર્નો સમય લાગે છે, સતત ચાલતી આ પ્રિક્રયાને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - સોલર સાઇકલ એટલે ક સૌરચ   

651. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંUSના ટેકસેસ િકનારે કય ુવાવાઝોડુ ત્રાટ  ુહત ુ- બીટા  
652. તા તરમા ંUSના ટેકસેસ િકનારે ત્રાટકેલા વાવાઝોડ◌ા દરિમયાન પવનની ઝડપ કેટલી હતી - 72  ક.મી.  િત કલાક  
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653. િવ ભરમા ંકાર ફ્રી ડે ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 22 સ ટ બર 
654. ક્યા હતેસુર પ્રિત વષર્ ૨૨ સ ટે બરે િવ ભરમા ં કાર  ફ્રી  ડે ઉજવવામા ંઆવે છે - ૂષણ  ુ ત વાતાવરણ,  ા ફક 

સમ યા ુ ંસમાધાન,  ધણ બચત, સમય બચત અને આિથક બચત સાથોસાથ આરો ય દ  વન  

655. ખગોળ િવજ્ઞાન અનસુાર કયારે િદવસ અને રાત બનેંનો સમય એક સરખ◌ો હોય છે - 22 સ ટ બર  
656. િદવસ અને રાત બનેંના સમય એક સરખા હોય આ ઘટનાને ખગોળ શા મા ંક્યા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે - શરદ 

સપંાત  

657. તા તરમા ં િવ  પ્રિસ  "ટાઈમ મેગેિઝન" ારા વષર્ 2020ના સૌથી પ્રભાવશાળી કેટલા મહાનભુવોની યાદી જાહરે 
કરાઇ - 100 

658. તા તરમા ંિવ  પ્રિસ  "ટાઈમ મેગેિઝન" ારા વષર્ 2020ના િવ ના સૌથી પ્રભાવશાળી મહાનભુવોની યાદીમા ં કેટલા 
ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે - 05 

659. તા તરમા ં િવ  પ્રિસ  "ટાઈમ મેગેિઝન" ારા વષર્ 2020ના િવ ના સૌથી પ્રભાવશાળી મહાનભુવોની યાદીમા ંકયા 
કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો - 1. વડા ધાન નર  મોદ  2. બો લ ડૂ અભનેતા આ ુ યમાન રુાના 3. 
શા હનબાગ દોલનનો ચહરો બ કસ બાનો 4. HIV ‐ એઇ ઝ એ ટિવ ટ ોફસર રવી  ુ તા અને 5. આ ફાબેટ 
અને ગૂલના CEO  ુદંર િપચાઇ 

660. તા તરમા ંિવ  પ્રિસ  "ટાઈમ મેગેિઝન" ારા વષર્ 2020ના િવ ના સૌથી પ્રભાવશાળી મહાનભુવોની યાદી કયા કયા 
નેતાઓની પસદંગી કરાઈ છે - અમે રક  ખુ ડોના ડ પ,  ચીનના રા પિત શી જનિપગ,  જમન ચા સેલર 
એ જલા મકલ, અમે રક  ખુપદની ૂટંણીના ડમો ટ ઉમેદવાર જો બાઈડન, કમલા હ રસ,  િવ  આરો ય સં થાના 
વડા ટ ોસ 

661. િવ પ્રિસ  ટાઈમ મેગેિઝન ારા અગાઉ કયા કયા વષેર્ ભારતના વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીને ટાઈમની યાદીમા ં
થાન અપાયુ ંછે - 2014, 2015 અને 2017 

662. િવ  પ્રિસ  ટાઈમ મેગેિઝન કયા દેશમાથંી પ્રિસ  થાય છે - અમે રકા 
663. તા તરમા ંડીઆરડીઓ ારા  અજુ ર્ન  ટે ક ઉપરથી કયા િમસાઈલનુ ંસફળ પિરક્ષણ કરાયુ ં - લેસર એ ટ  ગાઈડડ 

િમસાઈલ 

664. તા તરમા ંપરીક્ષણ કરાયેલા ATGM નુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એ ટ  ગાઈડડ િમસાઈલ 

665. ATGMની રે જ જણાવો - 03  કલોમીટર 
666. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારે કોરોના સકં્રિમત રા યોને  કોરોના સામે જગં લડવા  ટેટ િડઝા ટર રીલીફ ફંડના કેટલા ટકા 

ખચર્ કરવાની મજુંરી આપી–50 (અગાઉ  35%) 
667. તા તરમા ંિબ્રટનની કઈ સં થાએ ભારતમા ંિરવો વર બનાવવા ભારતની કંપની સાથે સમજૂતી કરી છે - વે લે એ ડ 

કોટ 
668. વે લે એ ડ કોટ કંપની ભારતમા ંકયા શહરેમા ંિરવો વરનુ ંઉ પાદન કરશે - હરદોઇ, ઉ ર દશ 

669. આગામી સમયમા ંભારતમા ંશ ો િનમાર્ણ કરતી પ્રથમ િવદેશી કંપની કઈ બનશે ‐ વે લે એ ડ  કોટ  
670. વે લે એ ડ  કોટ િરવો વર કંપની કયા દેશની છે– ટન 

671. વે લે એ ડ  કોટ ભારતમા ંક્યા  થળે િરવો વર બનાવશે – હરદોઈ (ઉ ર  દશ) 
672. વે લે  એ ડ કોટ કંપનીએ  ભારતમા ં િરવો વર  બનાવવા  માટે  લખનઉની  કઈ  કંપની  સાથે  કરાર  કય   છે  ‐  યાલ 

મે ફુ ચરસ  ાઈવેટ લિમટડ  
673. જ મ‐ુકા મીરના પવુર્ રાજા મહારાજા હિરિસંહનો જ મ િદવસ જણાવો – તા.23/09/1895 
674. તા. ૨૩મી સ ટે બર‐૨૦૨૦ના  રોજ જ મ‐ુકા મીરના પવુર્  રાજા મહારાજા  હિરિસંહની  કેટલામી જ મ જયિંત મનાવવામા ં

આવી ‐ 125  
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675. તા તરમા ંગજુરાતમા ંજમીન પચાવી પાડવા ઉપર પ્રિતબધં મકૂતો કયો નવો કાયદો િવધાનસભામા ં પસાર કરાયો - 
લે ડ ે બગ ો હ બશન એ ટ 

676. ગજુરાતમા ંતા તરમા ંપસાર કરાયેલા લે ડ ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ  અંતગર્ત જમીન પચાવી પાડવાના કેસમા ં
ઓછામા ંઓછી અને વધમુા ંવધ ુકેટલી સજાની કરાઈ છે - 10  વષ  અને 14 વષ 

677. ગજુરાતમા ંતા તરમા ંપસાર કરાયેલા લે ડ ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ  અંતગર્ત જમીન પચાવી પાડવાના કેસમા ં
તપાસ માટે કોની અ યક્ષતામા ંસિમિત બનશે- જ લા કલે ટર ી 

678. ‐ગજુરાતમા ંતા તરમા ંપસાર કરાયેલા લે ડ ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ  અંતગર્ત જમીન પચાવી પાડવાના કેસમા ં
કેટલા મિહનામા ં યાય અપાશે- 6 માસ 

679. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભામા ંગજુરાત યિુનવિસર્ટી કાયદા સધુારા િવધેયક  પસાર કરાયુ ં મા ં  સધુારા મજુબ 
કેટલી કૃિષ યિુનવિસર્ટીઓ અને કોલેજોને કામધેન ુયિુનવિસર્ટીમા ંતબદીલ કરાશે - 04  અને 11 

680. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત િવધાનસભા ગહૃ  ારા પ્રથમવાર કયો એવોડર્  એનાયત કરાયો ‐ બે ટ પાલામે ટ રયન એવોડ 
681. ગજુરાત  િવધાનસભા  ારા પ્રથમ(વષર્‐૨૦૧૯નો)  બે ટ પાલાર્મે ટિરયન એવોડર્થી  કયા ધારાસ યને સ માિનત  કરાયા‐ 

મોહનિસહ રાઠવા (છોટા ઉદ રુના ધારાસ ય)  
682. ક ગે્રસના  છોટા ઉદેપરુના ધારાસ ય મોહનિસંહ રાઠવા કુલ કેટલામી વખત MLA તરીકે ચ ૂટંાયા – 9મી  
683. ગજુરાત  િવધાનસભા  ારા  વષર્‐૨૦૨૦નો  બે ટ પાલાર્મે ટિરયન એવોડર્થી  કયા  ધારાસ યને  સ માિનત  કરાયા  ‐  ી 

પેૂ િસહ  ડૂાસમા 
684. ગજુરાત  િવધાનસભા  ારા બે ટ પાલાર્મે ટિરયન એવોડર્   િવ તાને કઈ ટ્રોફી આપી સ માિનત કરાઈ છે ‐ 1.5  કલોની  ુ  

ચાદં ની િવધાનસભાની  િત િૃતની  ોફ   

685. ગજુરાત  િવધાનસભા  ારા  બે ટ પાલાર્મે ટિરયન એવોડર્   પસદંગી  સિમિતના  વડા  કોણ  હોય  છે  ‐ અ ય ી  જુરાત 

િવધાનસભા 
686. ગજુરાત િવધાનસભાના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે ‐  ી રા  િ વેદ   

687. તા તરમા ં૨૫મી સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્ર સરકારની કઈ બેંશનુ ંએક વષર્ પણૂર્ થયુ ં- ફટ ઈ ડયા બેંશ   
688. તા તરમા ં િફટ ઈિ ડયા બેંશના એક વષર્ િનિમતે વડાપ્રધાન ી મોદીએ કયા વગર્ સાથે ઈ-સવંાદ કય  હતો – 

દશના ખેલાડ ઓ 

689. તા તરમા ંિફટ ઈિ ડયા બેંશના એક વષર્ િનિમતે વડાપ્રધાન ી મોદીએ િફટનેસ માટે કયો નવો મતં્ર આ યો હતો - 
‘ ફટનેસ કા ડોઝ, આધા ઘટંા રોજ’ 

690. યનેુ કો નેટેક્સ લો એવોડર્-2020મા ં િવિવધ કેટેગરીમા ં િવ ના ૧૦ શહરેોમા ંભારતમાથંી માત્ર કયા શહરેની પસદંગી 
થઈ હતી - ‘ રુત’ 

691. યનેુ કો નેટેક્સ લો એવોડર્-2020મા ં માટર્ િસટીઝ એક્સલેટર અંતગર્ત સરુતને કયો એવોડર્ મ યો - ‘‘ ે ઠ 
ર ઝલય સ’’ ( થિત થાપકતા)  

692. યનેુ કો નેટેક્સ લો એવોડર્-2020 અંતગર્ત સરુતને કયા કે્ષતે્ર િરિઝિલય સ એટલે કે ‘િ થિત થાપકતા‘  માટે એવોડર્ 
અપાયો - પયાવરણ 

693. કયા વષેર્ સરુતમા ંપરૂ આવેલા પરૂ બાદ ખરાબ વ છતા માટે અપરૂતા ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરને લીધે લેગ ફેલાવાથી 50 
ટલા લોકોએ જીવ ગમુા યા હતા - વષ 1994   

694. DRDO  ારા સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકઈ પરમાણ ુિમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં - ‘ ૃ વી‐2’ 
695. પરમાણ ુિમસાઈલ ‘પ ૃ વી‐૨’ની રે જ કેટલી છે- 300  ક.મી.  
696. DRDO  ારા સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંપરમાણ ુિમસાઈલ ‘પ ૃ વી‐૨’નુ ંકયા થળેથી સફળ પરીક્ષણ કરાય ુ- બાલાસોર (ઓડશા)  
697. િવ  દિરયાઈ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 24 સ ટ બર 
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698. િવ  દિરયાઈ િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - "Sustainable shipping for a sustainable planet"  
699. આંતર રા ટ્રીય  તરે માલ પિરવહન‐વાિણજય સિુવધા માટે સૌથી વધ ુકાયર્ક્ષમ અને ઓછી ખચાર્ળ પિરવહન પ ધિત કઈ 

છે -  િશિપગ  

700. મેડમ કામાનુ ંપુ  નામ જણાવો - મેડમ ભીખાઈજી  તમજી કામા 
701. મેડમ કામાનો જ મ ક્યારે થયો હતો - 24 સ ટ બર 1861 
702. ભીખાઈજી  તમજી કામાનો જ મ કયા-ંક્યા પિરવારમા ંથયો હતો –  ુબંઈ તથા પારસી 
703. મેડમ કામાએ ક્યારે ટટૂગાડર્મા ંસૌપ્રથમ ભારતનો િત્રરંગો લહરેા યો હતો – ઓગ ટ‐1907 
704. વષર્ 1974ના પરમાણ ુિવ ફોટના કણર્ધાર  યિક્તનુ ંનામ જણાવો - ડો.રા  રમ ા 
705. તા તરમા ં ગજુરાત િવધાનસભામા ંપસાર કરવામા ંઆવેલ મ યો ોગ કાયદા-2020 સધુારા િવધેયક મજુબ ગજુરાત 

બહારની િફશીંગ બોટો સામે ઉ લઘંન બદલ કેટલા દંડની જોગવાઇ કરાઇ છે -   . 1 લાખ 

706. ગજુરાતની િફિશંગ બોટ આંતરરા ટ્રીય સીમા ઓળંગે નહીં તે માટે જીપીએસની ખરીદી માટે કેટલી  નાણાકીય સહાય 
આપવામા ંઆવશે - . 20,000/‐ 

707. આગામી ઓક્ટોબરમા ંિબહાર િવધાનસભામા ંકુલ કેટલી બેઠકો માટે ત્રણ તબક્કામા ંમતદાન યોજાશે- 243 
708. ભારતીય ચ ૂટંણી પચં ારા િવધાનસભાની ચ ૂટંણીમા ં કોરોનાની પિરિ થિત યાને રાખી કેટલા લોકોને ડોર ટુ ડોર 

પ્રચારની મજૂંરી અપાઇ છે - 5 
709. િબહાર િવધાનસભામા ંમતદાનનો સમય કેટલો વધારવામા ંઆ યો છે - 1 કલાક 
710. તા તરમા ંકોરોનાના કારણે 74 વષેર્ અવસાન પામનાર એસ પી બાલાસબુ્રમ યમ કે્ષત્ર જણાવો - હ દ  અને તે ુ  ુ

ફ મોના પા ગાયક 
711. એસ પી બાલાસબુ્રમ યમનો કેટલી ભાષામા ં કેટલા ગીત ગાવાનો િગિનસ બકુ ઓફ વ ડર્ રેકોડર્ ન ધાયેલો છે -  16  

ભાષા અને 40,000 ગીત 

712. એસ પી બાલાસબુ્રમ યમને ભારત સરકાર ારા કયા વષેર્ પ ી અને પ ભષૂણ નાગિરક સ માન અપાયા હતા - 
2001 અને 2011 

713. એસ પી બાલાસબુ્રમ યમને કેટલી  વખત  રા ટ્રીય િફ મ પરુ કારથી  નવાજવામા ંઆ યા છે - 06 
714. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા મહા મા ગાધંીજીની 150મી જ મ જયિંત ઉજવણીનુ ંસમાપન  િનિમ ે ક્યા ંસધુી ગાધંી 

િફ મો સવનુ ંઆયોજન કયુર્ં છે - તાર ખ 26 સ ટબરથી બી  ઓ ટોબર 2020 
715. AIFF  ારા વષર્ ૨૦૧૯‐૨૦નો  લેયર ઓફ ધ યરનો એવોડર્  કોને આપવામા ંઆ યો - ટબોલ ગોલક પર  ુ ુ િ તિસહ સં  ૂ

અને મ હલા િમડ  ફ ડર સં ુ  
716. AIFFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓલ ઈ ડયા  ટબોલ ફડરશન  

717. ગજુરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા ગજુરાત ટ્રાવે સ એ ડ ટુિરઝમ એક્સલ સ એવોડર્  આપવામા ંઆવે છે - જુરાત 

વાસન િવભાગ  

718. ગજુરાત ટ્રાવે સ એ ડ ટુિરઝમ એક્સલ સ એવોડર્-૨૦૨૦ કયા થળેથી મખુ્યમતં્રી  ી  િવજયભાઈ  પાણીના હ તે વીિડયો 
કો ફર સના મા યમથી એનાયત કરાયો – ગાધંીનગર 

719. િવિવધ કેટેગરીમા ંગજુરાત ટ્રાવે સ એ ડ ટુિરઝમ એક્સલ સ એવોડર્-૨૦૨૦ એવોડર્   િવ તાનુ ંનામ જણાવો - બે ટ ફાઈવ 

ટાર  હોટલઃ  હયાત  રજ સી,  અમદાવાદ,  બે ટ  હ રટજ  હોટલઃ  હ રટજ  ખીરસરા  પેલેસ,  રાજકોટ,  બે ટ  ઈ બાઉ ડ  રૂ 
ઓપરટરઃ  હષ  ાવે સ, અમદાવાદ, લી ડગ  ૂ રઝમ  ઈિન ય ટવ બાય અ  ડ ટઃ  ડ ટ  કલે ટર,  નમદા,  પેશલ 

ક શુન  ુ  ાવેલ એ ડ  ુ રઝમ ઇ ડ ઃ મહ િસહ વાઘેલા 
720. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાતના પ્રવાસન િવભાગ ારા તૈયાર કય ુ કે પેઈન તૈયાર કરાય ુછે - “બનો સવાયા  જુરાતી” 
721. વ ડર્  ફામાર્િસ ટ ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 25 સ ટ બર  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   29 | P a g e  

 

722. ચદુંલાલ દેસાઈનો જ મિદવસ જણાવો - 25 સ ટ બર 1882 
723. કોણ છોટે સરદાર તરીકે ઓળખાય છે- ચં ુલાલ દસાઈ  

724. પિંડત દીનદયાલ ઉપા યાયનો જ મિદવસ જણાવો -  25 સ ટ બર 1916  
725. તા તરમા ં ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી ારા "સાત પગલા ંખેડૂત ક યાણના" અંતગર્ત કયા છે લા 

ત્રણ પગલાનુ ંઇ-લોકાપર્ણ કયુર્ં - િસમાતં ખે ૂતો અને ખેત મ ૂરોને માટ હ ડ ુ સ ક ટ, કાટંાળ  તારની વાડ માટની 
યોજના તથા ફળ,  લ, શાકભા ના વેચાણકારોને િવના ૂ યે છ ી 

726. સીમાતં ખેડૂતો અને ખેત મજુરોને માટર્ હે ડ ટુ સ  કીટ માટે  .10,000ની મયાર્દામા ં કેટલા ટકા સહાય કરવામા ં
આવશે - 90% 

727. "સાત પગલા ંખેડૂત ક યાણના" અંતગર્ત જગંલી પશઓુથી પાક રક્ષણ માટે  કાટંાળી વાડ બનાવવા કેટલા હકે્ટરના 
ક્લ ટરને લાભ આપવામા ંઆવશ ે- 5  હકટર 

728. "સાત પગલા ંખેડૂત ક યાણના" અંતગર્ત જગંલી પશઓુથી પાક રક્ષણ માટે કાટંાળી વાડ બનાવવા કેટલા  પ્રિત 
રનીંગ મીટર કેટલી સહાય આપવામા ંઆવશે - . 200/- 

729. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાન ારા યએુનની કેટલામી વષર્ગાઠં િનિમ  ેસામા ય સભા સબંોધી હતી – 75 વષ 

730. તા તરમા ંકયા થળે ી કૃ ણ જ મભિૂમ ઉપર અદાલતમા ંપોતાનો દાવો રજૂ કરાયો છે - મ રુા 
731. તા તરમા ંકોના ારા કોટર્મા ં ી કૃ ણ જ મભિૂમ માટે દાવો રજૂ કરાયો છે- ી ૃ ણ િવરાજમાન 

732. ીકૃ ણ િવરાજમાને મથરુાની િસિવલ કોટર્મા ં કેટલા એકર જમીન ઉપર ી કૃ ણ જ મભિૂમનો દાવો રજૂ કય  છે - 
13.37 એકર 

733. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંભારત ‐ ઇઝરાયલ વ ચે કયો સમજૂતી કરાર થયો - નવી હાઇટક વેપ સ િસ ટમ માટ  
734. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંભારત‐જાપાન વ ચે સયંકુ્ત રીતે કઈ ટેકનોલોજી માટે સમજૂતી થઈ -  5G અને 5G+   

735. ભારતની પ્રથમ RRTS  ટે્રન કયા બે શહરેો વ ચે દોડશે ‐   દ હ  અને મેરઠ  
736. RRTSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ર જયોનલ રિપડ  ા ઝટ િસ ટમ 

737. ભારતના ક્યા રા યમા ંિવ નો સૌથી લાબંો  પાન કોિક્રટ કેબલ  ટે િબ્રજ આવેલો છે ‐ તેલગંાણા   
738. તેલગંાણા ક્યા  થળે િવ નો સૌથી લાબંો  પાન કોિક્રટ કેબલ  ટે િબ્રજ આવેલો છે ‐   ુ ગમ ચે ુ  ુલેક, માધવ રુ ( જ. રંગાર )  

739. માધવપરુમા ં નવિનિમર્ત  િવ નો  સૌથી  લાબંો  પાન  કોિક્રટ  કેબલ  ટે  િબ્રજનુ ં િનમાર્ણ  કોણે  કયુર્ં  છે  ‐  ેટર  હદરાબાદ 
િુનિસપલ કોપ રશન  

740. ીલકંામા ંબૌ   થળોના િવકાસ માટે ભારત તરફથી કેટલી સહાય અપાશે – . 111 કરોડ 
741. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંભારત‐ ીલકંાના  PM  વ ચે  યોજાયેલી  િ પક્ષીય  વ યુર્લ બેઠકમા ં ી  મોદીએ  ીલકંન બધંારણના 

કેટલામા ંસધુારાના અમલ પર િવશેષ ભાર મકૂયો હતો ‐ 13મા ં 
742. ીલકંામા ંબધંારણનો ૧૩મો સધુારો કયા સમાજને સ ાની સ પણીની સિુવધા પરૂી પાડે છે ‐ તિમલ  

743. કયા વષેર્ ભારત‐ ીલકંા વ ચે થયેલા કરાર પછી બધંારણના ૧૩મા ંસધુારાના અમલ માટે ભારત  ીલકંા પર દબાણ કરી 
ર ુ ંછે ‐ 1987  

744. સગંીતકાર એસ.પી. બાલાસબુ્રમ યમની ચે ઈમા ંકેટલી તોપોની સલામી સાથે અંિતમિવિધ કરાઈ હતી ‐ 24 
745. સગંીતકાર એસ.પી. બાલાસબુ્રમ યમનુ ંખાસ ઉપનામ જણાવો ‐ "િસ ગગ  નૂ" 
746. પિંડતયગુના સાક્ષર સ ક મિણલાલ નભભુાઈ િ વદેીનો જ મ િદવસ જણાવો - 26 સ ટ બર 1858 
747. મિણલાલ નભભુાઈ િ વદેી કયા ંમહાનભુાવના િશક્ષક હતા – ગાધંી  

748. મિણલાલ નભભુાઈ િ વદેીનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – ન ડયાદ 
749. મુબંઈ યિુન.માથંી સં કૃતના પરીક્ષક નીમાનાર સૌ પહલેા ગજુરાતી કોણ હતા ‐ મણલાલ ન ભુાઈ  વેદ   
750. મિણલાલ નભભુાઈની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - આ મ ૃ ાતં  
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751. મિણલાલ નભભુાઈ િ વદેીએ કયા સામિયકના તતં્રી તરીકે સવેા આપી છે - િ યવદંા તથા  દુશન  

752. ભારતીય નવજાગરણના અગ્રદૂત સમાન ઈ રચદં્ર િવ ાસાગરનો જ મ િદવસ જણાવો - 26 સ ટ બર 1820 
753. ઈ રચદં્ર િવ ાસાગરનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – બગંાળના મેદની રુ  જ લાના બીરિસઘ (આજ ુ ંબાં લાદશ) ગામે 

754. ઈ રચદં્ર િવ ાસાગરનુ ંનામ મખુ્ય વે ક્યા પ્રકારના સમાજસધુારા સાથે િવશેષ સકંળાયેલુ ંછે  ‐ િવધવા  નુ:લ નો અને  ી 
િશ ણ   

755. ઈ રચદં્ર િવ ાસાગરના આંદોલનના પિરણામ ેકયા વષર્મા ંિવધવા પનુ:લગ્નનો કાયદો બ યો - 1856 
756. ફ્રા સ  ારા નવા વધ ુકેટલા રાફેલ યુ  િવમાન ભારતને અપાયા   આગામી ઓક્ટોબર‐૨૦૨૦મા ંભારત આવશે ‐ પાચં 

757. આગામી ઓક્ટોબર‐૨૦૨૦મા ંભારત આવનારા નવા પાચં રાફેલ યુ  િવમાન કયા એરબેઝ ખાતે તહનેાત કરાશે ‐ પિ મ 

બગંાળના કલઈ ુંડા  
758. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંભાજપના કયા  થાપક સ યનુ ં૮૨ વષેર્ િનધન થયુ ં‐ જશવતંિસહ  
759. જસવતંિસંહજી કોની સરકારમા ંસરંક્ષણ, િવદેશ તેમજ નાણા મતં્રાલય સભંા યુ ંહત ુ ં– અટલ બહાર  વાજપેયી  
760. જસવતં િસંહ કયા વષેર્ આતકંીઓને લઈને ક◌ંદહાર ગયા અને બદલામા ંઈિ ડયા એરલાઈ સની  લાઈટ આઈસી‐814ના 

યાત્રીઓ અને   મે બસર્ને લઈને પાછા આ યા હતા – વષ‐1999  
761. તા.૨૭મી સ ટે બર‐૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન  ી નરે દ્ર મોદી  ારા ‘મન કી બાત’ની કેટલામી આવિૃતમા ંદેશવાસીઓને 

સબંોિધત કયાર્ં ‐ 69મી 
762. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંક્યા દેશના ૮ શહરેોના પીવાના પાણીમા ંજીવલેણ મગજભક્ષી અમીબા દેખાયો ‐ દ ણ- વૂ ટ સાસ 

અમે રકા  
763. સ ટે બર‐૨૦૨૦મા ંUSના ૮ શહરેોના પીવાના પાણીમા ંજીવલેણ મગજભક્ષી અમીબા દેખાયો તેનુ ંનામ જણાવો ‐ ને લે રયા 

ફોલર  બેકટ રયા(અમીબા) 
764. િવ  પ્રવાસન િદવસ ક્યારે ઊજવવામા ંઆવે છે ‐ 27 સ ટ બર  
765. િવ  પ્રવાસન િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો ‐ “Tourism and Rural Development” 

766. િવ  નદી િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ સ ટ બર માસના છે લા ંરિવવાર 
767. િવ  નદી િદવસ ઊજવવાનો પ્રારંભ કયાર્ વષર્થી થયો ‐ વષ‐2005 
768. ક્યા હતેસુર પ્રિત વષર્ િવ  નદી િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે ‐ સમ  િવ  નદ ઓને બચાવવા માટ ચતન‐મનન કર તે માટ 
769. િદકરી િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ સ ટ બર માસના છે લા ંરિવવાર 
770. લોખડંી પરુુષ વ લભભાઈ પટેલના મોટા ભાઈનુ ંનામ જણાવો ‐  ી િવ લભાઈ પટલ  

771. ગજુરાત િવધાનસભાને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ‐ િવ લભાઈ પટલ ભવન 

772. ી િવ લભાઈ પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો – તા. 27‐09‐1893 
773. તા.૨૭મી સ ટે બર‐૨૦૨૦ના રોજ  ી િવ લભાઈ પટેલની કેટલામી જ મ જયતંી ઉજવવામા ંઆવી ‐ 128મી 
774. તા તરમા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા કયા દેશ પાસેથી નવી 72,000 રાયફલ ખરીદવા મજૂંરી આપવામા ંઆવી 

છે - અમે રકા 
775. તા તરમા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલય ારા કઇ નવી 72,000 રાયફલ ખરીદવા મજૂંરી આપવામા ંઆવી છે - એસો ટ  

રાયફલ 

776. ભારતીય  લ કર માટે ખરીદવામા ંઆવનાર નવી એસો ટ રાયફલની રે જ જણાવો- 500 મીટર 
777. ભારતમા ંહિથયારોનુ ંઉ પાદન વધારવા તા તરમા ંકઈ નવી પોિલસી લો ચ કરાઈ - નવી ડફ સ પો લસી-2020 
778. નવી િડફે સ પોિલસી-2020 ક્યારથી અમલમા ંઆવશે- 01 ઓ ટોબર 2020 
779. TRAI નવા ચેરમેન તરીકે તા તરમા ંકોની િનમણકૂ કરાઈ - િન ૃ  આઇ.એ.એસ  ડૉ. પી ડ  વાઘેલા 
780. TRAIના નવા ચેરમેનનો કાયર્કાળ જણાવો -  3 વષ 
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781. િનવ ૃ  IAS  પી ડી વાઘેલા કઈ બે ચના અને કઈ કેડરના અિધકારી છે - 1986  અને જુરાત કડર 
782. TRAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટલીકોમ ર લેુટર  ઓથો રટ  ઓફ ઈ ડયા 
783. TRAIનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - નવી દ હ  

784. ગજુરાતમા ંINS  િવરાટને અંિતમ િવદાય આપવા કયો ખાસ કાયર્ક્રમ ક્યા ંયોજાયો - થે  ુિવરાટ-અલગં 

785. ભારતીય નેવી ારા કયા જહાજવાડામા ંનવા INS  િવક્રાતંનુ ંનવસ ન થઈ ર ુ ંછે – કોચી (કરલ) 
786. INS  િવરાટે કુલ કેટલા વષર્ કયા બે દેશોની નેવીમા ંસેવા આપી - 26 વષ  ટશ નેવી અને 30 વષ  ભારતીય નેવી 
787. કે દ્રીય જહાજ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - મન ખુભાઈ માડંવીયા 
788. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંએિશયા અને યરુોપના કયા બે નાનકડા દેશો વ ચે યુ  વી િ થિત હતી - આમિનયા અને 

અઝરબૈ ન 

789. એિશયા અને યરુોપના કયા બે નાનકડા દેશો આમેર્િનયા અને અઝરબૈજાન વ ચે કયા િવ તારને લઈને દાયકાઓથી 
સઘંષર્ની િ થિત છે - નાગોના-કારાબાખ (4400 ચો. ક.મી.)  

790. આમેર્િનયા અને અઝરબૈજાન બ ે પ્રદેશો કોનો િહ સો હતો – સોિવયેત રિશયા 
791. આમેર્િનયા અને અઝરબૈજાન બ ે દેશો વ ચે સઘંષર્ની શ આત કયારથી થઈ હતી – વષ-1980 
792. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંમુબંઈ ખાતે અવસાન પામનારા ગીતકાર અિભલાષની જાણીતી- ે ઠ રચના કઈ છે - ાથના-

‘ઈતની શ ત હમે દના દાતા’ 
793. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકોના ારા વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગ જાહરે કરાયુ ં- ફાઈના શયલ ટાઈ સ   
794. ફાઈનાિ શયલ ટાઈ સ ારા જાહરે કરાયેલા વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગમા ંકુલ કેટલી ટોચની કોલેજોનુ ં

મ ૂ યાકંન કરાયુ ંહત ુ- 114 
795. ફાઈનાિ શયલ ટાઈ સ ારા જાહરે કરાયેલા વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગમા ંભારતની કઈ ઈિ ટટ ટૂનો 

સમાવેશ થયો છે -  આઈઆઈએમ અમદાવાદ, કોલ ા, બ ુ  અને ઉદય રુ 
796. ફાઈનાિ શયલ ટાઈ સ ારા જાહરે કરાયેલા વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગમા ંકુલ કેટલા માપદંડો નક્કી કરાયા 

હતા - 17 
797. ફાઈનાિ શયલ ટાઈ સ ારા જાહરે કરાયેલા વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગમા ંઆઈઆઈએમ અમદાવાદ કયા ક્રમે 

છે – 20મા ં મે  
798. ગત વષેર્ આઈઆઈએમ અમદાવાદ વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગમા ંકયા ક્રમે હત ુ- 21મા ં મે  
799. ફાઈનાિ શયલ ટાઈ સ ારા જાહરે કરાયેલા વૈિ ક મેનેજમે ટ ઈિ ટટ ટૂ રેિ કંગમા ંઆઈઆઈએમ ક્લક ા કયા ક્રમે 

હત ુ– 21મા ં મે  
800. આંતરરા ટ્રીય સરુિક્ષત ગભર્પાત િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - 28 સ ટ બર   
801. આંતરરા ટ્રીય સરુિક્ષત ગભર્પાત િદવસ ઊજવવા પાછળનો હતે ુજણાવો - મ હલાઓના શર ર પર તેમના અિધકાર  ગે 

એક  યાસ માટ   
802. આંતરરા ટ્રીય સરુિક્ષત ગભર્પાત િદવસને પહલેીવાર અમેિરકા અને કેરેિબયન દેશોમા ંકયારે ગભર્પાતના ઉ મલૂન માટે 

કાયર્વાહીનો િદવસ તરીકે મનાવાયો હતો ‐ 28 સ ટ બર 1990  
803. ગભર્પાતના ઉ મલૂન માટે કાયર્વાહીનો િદવસ ને બદલે “આંતરરા ટ્રીય સરુિક્ષત ગભર્પાત િદવસ”  કયારથી મનાવવામા ં

આવે છે - વષ‐2015  
804. ક્રાિંતકારી ભગતિસંહનો જ મ િદવસ જણાવો - 28 સ ટ બર 1907 
805. ક્રાિંતકારી ભગતિસંહ◌ે કયારે શિહદી વહોરી હતી -23 માચ 1931 

806. ભગતિસંહનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - લયાલ રુ  જ લાના બગંામા ં 
807. ભગતિસંહ ેકયારે નવજવાન ભારત સભાની  થાપના કરી હતી – વષ-1925 
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808. જિલયાવાલા બાગ હ યાકાડં સમયે ભગતિસંહની ઉંમર કેટલી હતી – 12 વષ  
809. ભારત ર ન ગાિયકા  ી લતા મગેંશકરનો જ મ િદવસ જણાવો - તા.28‐09‐1929  
810. તા.૨૮મી સ ટે બર-૨૦૨૦ના રોજ ગાિયકા ી લતા મગેંશકરનો કેટલામો જ મ િદવસ મનાવવામા ંઆ યો - 91મો  
811. ગાિયકા ી લતા મગેંશકરનુ ંજ મ થળ જણાવો - ઈ દોર (મ ય દશ) 
812. તા તરમા ંકે દ્રીય ચ ૂટંણીપચં  ારા ગજુરાત સિહત કેટલા રાજયો તથા કેટલી િવધાનસભા બેઠકો માટે નવે બરમા ંપેટાચ ૂટંણી 

યોજવાની જાહરેાત કરી હતી – 11 રા યો તથા 56 બેઠક 
813. તા તરમા ંકે દ્રીય ચ ૂટંણીપચં  ારા ગજુરાતની કઈ કઈ બેઠકો  માટે નવે બરમા ંપેટાચ ૂટંણી યોજવાની જાહરેાત કરી હતી – 

અબડાસા, લ બડ , મોરબી, ધાર , ગઢડા, કરજણ, ડાગં અને કપરાડા 
814. તા તરમા ંકે દ્રીય ચ ૂટંણીપચં  ારા ગજુરાત સિહત કેટલા રાજયો તથા કેટલી િવધાનસભા બેઠકો માટે નવે બરમા ંપેટાચ ૂટંણી 

યોજવાની જાહરેાત કરી હતી – 11 રા યો તથા 56 બેઠક 
815. તા તરમા ંકે દ્રીય ચ ૂટંણીપચં  ારા ગજુરાતની કઈ કઈ બેઠકો  માટે નવે બરમા ંપેટાચ ૂટંણી યોજવાની જાહરેાત કરી હતી – 

અબડાસા, લ બડ , મોરબી, ધાર , ગઢડા, કરજણ, ડાગં અને કપરાડા 
816. તા તરમા ંભારત સરકાર  ારા કયા આંતરરા ટ્રીય માનવ અિધકાર સગંઠનના ભારત િ થત તમામ બે ક એકાઉ ટ  થિગત 

કરાયા ‐ એ ને ટ  ઇ ટરનેશન‐UK 

817. તા તરમા ંભારતે ચીન  ારા કયા વષર્ના એકપક્ષીય રીતે નક્કી કરેલી LACનો ભારતે અિ વકરા કય  છે ‐ વષ‐1959  
818. ભારત અને ચીનના મતે LACની કુલ લબંાઈ જણાવો ‐ 3488  ક.મી. તથા 2000  ક.મી.  
819. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંFTIIના નવા ચેરમેન તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - ફ મ ડાયર ટર શેખર ક રૂ 
820. મનોરંજન સાથે સકંળાયેલી FTIIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફ મ એ ડ ટલિવઝન ઈ ટટ ટૂ ઓફ ઇ ડયા  
821. FTIIનુ ંવડુમથક જણાવો – નૂા (મહારા )  
822. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી લાઇસ સ‐આરસી બકુ અંગે કયો નવો િનણર્ય અમલમા ંઆ યો - લાઇસ સ‐આરસી  કુ 

સાથે નહ  રાખવી પડ તેમની સો ટ કોપી પણ મા ય ગણાશે  

823. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી વાહન ચલાવતી વખતે મોબાઇલ યઝુ કરવા અંગે કયો નવો િનણર્ય અમલમા ંઆ યો - 
વાહન ચલાવતી વખતે  ટ નેિવગેશન માટ મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કર  શકાશે 

824. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી ખુ લી મીઠાઇ અંગે કયો નવો િનણર્ય અમલમા ંઆ યો - ુ લી મીઠાઇ પર 
એ સપાયર  ડટ લખવી ફર જયાત  

825. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી આરોગ્ય વીમા પોિલસીમા ંકયો નવો ફેરફાર અમલમા ંઆ યો – પો લસી ધારક સતત 8 
વષ  ીિમયમ  કૂ ુ ંહોય તો કંપનીઓ  લેમ  ર ટ નહ  કર  શક  

826. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી િવદેશમા ંનાણા મોકલવા અંગે કયો નવો િનણર્ય અમલમા ંઆ યો - િવદશમા ંનાણા 
મોકલવા તથા ોપટ  ખર દ ની રકમ ઉપર 5 ટકા TCS કૂવવો પડશે  

827. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી સરસવના તેલ અંગે કયો નવો િનણર્ય અમલમા ંઆ યો – સરસીયાના તેલમા ંબી  

તેલ િમલાવવા પર  િતબધં  
828. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી કલર ટીવીના ભાવ બાબતે નવો શુ ંફેરફાર થશે - કલર ટ વીના એસે બલગમા ં

વપરાતા ઓપન સેલ ક પોન ટની આયાત પર 5 ટકા ક ટમ ડ ટુ  લાગતા તે મ ઘા થશે 

829. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી ગગૂલ મીટ પર ફ્રી મીિટંગ અંગે શુ ંફેરફાર અમલી બ યો –  ઓનલાઇન મી ટગ માટ 
ગૂલ મીટનો ઉપયોગ મયા દત થશે,    ઝુર મહ મ 60 િમિનટ મી ટગ કર  શકશે 

830. દેશમા ં૧લી ઓકટોબર‐૨૦૨૦થી ઉ જવલા ગેસ કનેક્શન અંગે નવો કયો ફેરફાર અમલી બ યો - એલપી  (રાધંણગેસ) 
કનેકશન િવના  ૂ ય નહ  મળે  
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831. કોરોના વાયરસની મહામારી વ ચે સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંચીનમા ંકયા વાયરસ દેખાયો  ભારત માટે જોખમી તથા ચેપ 
ફેલાવી શકે તેમ છે એવી ICMRએ ચેતવણી આપી છે - કટ   ૂ 

832. ચીની વાયરસ કેટ   ૂસૌ પ્રથમ કયા વષર્મા ંજોવા મ યો હતો – વષ-2004 
833. કેટ  ૂકયા પૂનો વાયરસ છે - િસ  ુસેરો પૂ 

834. ચીન અને િવયેતનામમા ંકેટ   ૂવાઈરસની હાજરી કયા પ્રાણીઓમા ંમળી આવી - લેુ સ મ છર અને  વુર  
835. ભારતમા ંચાલ ુવષેર્ કુલ કેટલા ટકા વરસાદ ન ધાયો ‐ 109 ટકાથી વ  ુ (સ ટ બર-2020ની થિતએ) 
836. ભારતમા ંગત વષર્-૨૦૧૯મા ંકુલ કેટલા ટકા વરસાદ ન ધાયો હતો ‐ 110 ટકા 
837. િટહરી સરોવર કયા રા યમા ંઆવેલુ ંછે ‐ ઉ રાખડં  
838. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકયા થળે ભારતનો સૌથી લાબંો સ પે શન િબ્રજ તૈયાર થયો - ટહર  સરોવર (ઉતરાખડં)  
839. ઉ રાખડંના િટહરી સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતના સૌથી લાબંા સ પે શન િબ્રજની કુલ લબંાઈ જણાવો‐725 મીટર 
840. ઉ રાખડંના િટહરી સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતના સૌથી લાબંા ંસ પે શન િબ્રજની લબંાઈ જણાવો ‐ 440 મીટર 
841. ઉ રાખડંના િટહરી સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતનો સૌથી લાબંો સ પે શન િબ્રજ બનાવવા પાછળ કુલ કેટલો ખચર્ 

થયો છે ‐  . 270 કરોડ  
842. િટહરી સરોવર ઉપર તૈયાર થયેલો ભારતનો સૌથી લાબંો સ પે શન િબ્રજ બાદનો લેહનો સૌથી મોટા િબ્રજનુ ંનામ તથા 

લબંાઈ જણાવો - મૈ ી  લુ તથા લબંાઈ 80 મીટર 
843. તા તરમા ંUNO  ારા અિભનેતા સોન ુસદૂને કયા એવોડર્થી સ માિનત કરાયા ‐ એસડ ઝી  પેિશયલ  મેુિનટર યન એ શન 

844. UNOની કઈ સિમિત ારા અિભનેતા સોન ુસદૂને એસડીઝી પેિશયલ મેુિનટેરીયન એક્શન એવોડર્ આપવામા ંઆ યો - 
નૂાઇટડ નેશ સ ડવલપમે ટ  ો ામ સિમિત  

845. તા તરમા ંUNO  ારા અિભનેતા સોન ુસદૂને તેમના કયા કાય  બદલ એસડીઝી પેિશયલ મેુિનટેરીયન એક્શન 
એવોડર્થી સ માિનત કરાયા ‐ કોરોના સકંટ દરિમયાન પર ાતંીય મ ૂરોને મદદ, ગર બ બાળકો માટ  કોલરિશપ તથા 
વાસી મ ૂરોને નોકર  મળ  શક◌ે તે માટ એક એક એપ ુ ં લેટફોમ શ  ક  ુ 

846. અિભનેતા સોન ુસદેૂ પ્રવાસી મજૂરોને નોકરી મળી શકે તે હતેથુી શ  કરેલી એપનુ ંનામ જણાવો - વાસી રોજગાર  
847. વ ડર્  હાટર્  ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 29 સ ટ બર 
848. વ ડર્  હાટર્  ડે‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - ‘‘Use Heart To Beat Cardiovascular disease’’  
849. તા તરમા ં28 વષર્ બાદ બાબરી િવ વસં કેસમા ંકઈ અદાલતે 32 આરોપીઓને િનદ ષ કરાર આ યો છે -  CBI ખાસ 

અદાલત, લખનઉ 
850. અયો યામા ંબાબરી િવ વસં ક્યારે થયો હતો - 6  ડસે બર 1992 
851. ચાલ ુિસઝનમા ંગજુરાત સરકાર 21 ઓક્ટોબર 2020થી  કેટલા િપયા પ્રિત મણ  મગફળીની ખરીદી કરશે- . 1055/‐ 

852. તા તર સ ટે બર 2020મા ંડીઆરડીઓ ારા કયા ઝ િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- ોસ પુરસોિનક  
853. બ્ર ોસ સપુરસોિનક  ઝ િમસાઈલની રે જ  જણાવો -  400‐450 કલોમીટર 
854. બ્ર ોસ સપુરસોિનક ઝ િમસાઈલની  કેટેગરી જણાવો - હવામાથંી હવામા ં
855. બ્ર ોસ સપુરસોિનક  ઝ િમસાઈલનુ ં સફળ પરીક્ષણ ક્યાથંી કરવામા ંઆ યુ ં- ચાદં રુ, ઓડશા 
856. બ્ર ોસ સપુરસોિનક ઝ િમસાઈલ કઈ બે સં થાઓ ારા તૈયાર કરવામા ંઆવી છે - ડ આરડ ઓ અને NPO  રિશયા 
857. તા તરમા ં કુવૈતના નવા ક્રાઉન િપ્ર સ તરીકે  કોની વરણી કરાઈ - નવાફ અલ  અહમદ અલ સબાહ 
858. મ ૃ ય ુબાદ અંગદાન કરવાના શપથની િનશાની  વ પે કઈ રીબીન પહરેવામા ંઆવ ેછે - ીન ર બીન 
859. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકયા બોલીવડૂ અિભનેતાએ ઑગર્ન ડોનેટ કરવાની જાહરેાત કરી હતી - અિમતાભ બ ચન 

860. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકયા જાણીતા િચત્રકારનુ ં૯૭ વષેર્ ચે ઈ ખાતે િનધન થય ુ- ક. સી. િશવશકંર 
861. કે. સી. િશવશકંર કયા બાળ સામિયક માટે િચત્ર દોરતા હતા – ચાદંામામા 
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862. કે. સી. િશવશકંર કઈ િસિરઝના િચત્રો માટે વધારે જાણીતા હતા ‐ િવ મ-વૈતાળ 

863. બાળ સામિયક ચાદંામામા કયા વષેર્ તેલગુ ુભાષામા ંશરૃ થય ુહત ુ ં– વષ-1947 
864. બાળ સામિયક ચાદંામામા િવિવધ કેટલી ભાષામા ંપ્રગટ થત ુહત ુ ં‐ બાર  
865. બાળ સામિયક ચાદંામામા વાચકોના અભાવે કયા વષેર્ બધં થયુ ંહત ુ ં‐ 2013  
866. કે. સી. િશવશકંરે કયા વષેર્ ખભે વૈતાલનુ ંમડદંુ, હાથમા ંતલવાર લઈને ખોપરીઓ વ ચેથી મધરાતે પસાર થતા 

િવક્રમનુ ંિચત્ર તૈયાર કયુર્ં હત ુ ં  બાદમા ંએ િચત્ર જ િવક્રમની ઓળખ તરીકે પ્ર થાિપત થઈ ચ ૂ  ુહત ુ– વષ-1960  
867. જાણીતા િચત્રકાર કે. સી. િશવશકંરનુ ંજ મ  થળ જણાવો – તાિમલના ુના ઈરોડ  જ લો   
868. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકેિ દ્રય આરોગ્ય મતં્રાલય ારા કયો અહવેાલ જાહરે કરાયો હતો - 'વોટ ઈ ડયા ઈ સ'   
869. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકેિ દ્રય આરોગ્ય મતં્રાલય ારા જાહરે કરાયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલમા ંશાની િવગતો 

જાહરે કરવામા ંઆવી - દશની લાઈફ ટાઈલ ખાન-પાન આરો ય વગેર ટવોની િવગતો  
870. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંકેિ દ્રય આરોગ્ય મતં્રાલય ારા જાહરે કરાયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલ કઈ સં થા ારા તૈયાર 

કરાયો હતો - ઈ ડયન કાઉ સલ ઓફ મે ડકલ રસચ અને નેશનલ ઈ ટટ ટૂ ઓફ ુ િશયન 

871. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંજાહરે થયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલ મજુબ પરુુષો‐ ીઓનુ ંકેટલ ુવજન યોગ્ય ગણાય - 65 
ક. ા. તથા 55 ક. ા.  

872. વષર્ ૨૦૧૦મા ંરજૂ થયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' િરપોટર્ મજુબ પરુુષો‐ ીઓનુ ંકેટલ ુવજન યોગ્ય ગણાય - 60 ક. ા. 
તથા 50 ક. ા.  

873. શરીરના પ્રમાણમા ંવજન કેટલુ ંહોવુ ંજોઈએ તેની ગણતરી કયા નામે ઓળખાય છે ‐ બોડ  માસ ઈ ડ સ  
874. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંજાહરે થયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલ મજુબ નવી સરેરાશ પ્રમાણે પરુુષોની એવરેજ હાઈટ ૫ 

ટ ૬ ઈંચથી વધારીને કેટલી નક્કી કરવામા ંઆવી ‐ પાચં ટ આઠ ચ  
875. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંજાહરે થયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલ મજુબ નવી સરેરાશ પ્રમાણે ીઓની એવરેજ હાઈટ ૫ 

ટથી વધારીને કેટલી નક્કી કરવામા ંઆવી ‐ પાચં ટ ણ ચ 

876. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંજાહરે થયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલ મજુબ સરેરાશ શહરેીજન રોજના કેટલા ફેટનુ ંસેવન 
કરે છે ‐ 51.6 ામ 

877. સ ટે બર-૨૦૨૦મા ંજાહરે થયેલા 'વોટ ઈિ ડયા ઈ સ' અહવેાલ મજુબ સરેરાશ ગ્રા ય રહવેાસી રોજના કેટલા ફેટનુ ં
સેવન કરે છે ‐ 36 ામ 

..................જય હ દ.................. 
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CA-10-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 998 
1. તા તરમા ંમખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી ારા રમત ગમત િવભાગ અંતગર્ત કઈ ત્રણ નવી યોજનાઓ લો ચ કરી- 

(1) મોબાઈલ ુ પો ્સ (2) ા ય રમતગમત િવકાસ યોજના અને (3) પદક િવ તા રમતવીરો માટ રોજગાર 
માગદશન ક  

2. ગજુરાતના યવુાનોને રમતગમત પ્રવિૃ ઓ તરફ આકિષર્ત કરવા કઈ નવી યોજના લો ચ કરી - mobile to sports 

3. પોટર્સ ઓથોિરટી ઓફ  ગજુરાત ારા યવુાનો ઘરમા ંરહીને જ રમતો રમી શકે તે માટે કઈ નવી પ િત િવકસાવી છે 
- ઘરમા ંજ રમીએ- લે  એટ હોમ 

4. મોબાઈલ 2 પોટ્ર્સ અંતગર્ત બે ટ હોમ િફટનેસ વીિડયો િવ તાને કેટલુ ંઇનામ આપવામા ંઆવશે- .2500/‐ 

5. mobile to sports યોજના અંતગર્ત દર મિહને િફટનેસ ચેલે જને કેટલુ ંઇનામ અપાશે - .2500/‐ 

6. તા તરમા ંકઈ નવી યોજના અંતગર્ત ગજુરાતના 500  ગામોમા ંરમતના મેદાન તૈયાર કરાશે - ા ય રમતગમત 
િવકાસ યોજના 

7. ગ્રા ય રમત ગમત િવકાસ યોજના અંતગર્ત કઈ રમતના મેદાનો ગ્રા ય તરે તૈયાર કરાશે-  કબડ , બા કટબોલ, 

ટબોલ, વોલીબોલ, ખો ખો અને એ લેટ સ 

8. ગ્રા ય રમત ગમત િવકાસ યોજના અંતગર્ત તાલકુા દીઠ કેટલા ગામમા ંરમતના મેદાનો  તૈયાર કરાશે -02 
9. ગ્રા ય રમત ગમત િવકાસ યોજના અંતગર્ત પસદં કરાયેલ ગામને મેદાન તૈયાર કરવા અંદા  કેટલી રકમ 

ફાળવવામા ંઆવશે - .60,000/‐ 

10. રા ટ્રીય અને વૈિ ક કક્ષાએ પદક િવ તા  ગજુરાતી ખેલાડીઓને સરકારી કોટામા ંનોકરી મેળવવા ગજુરાત સરકારે 
કયુ ંનવુ ંમાળખુ ંલો ચ કયુર્ં છે - રોજગાર માગદશન ક   

11. ગજુરાતમા ંપદક િવ તા રમતવીરો માટે દરેક િજ લામા ંકઈ કચેરીમા ંરોજગાર માગર્દશર્ન કે દ્ર શ  કરાશે - જ લા 
રમતગમત અિધકાર ની કચેર  

12. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાન, રા ટ્રપિત, ઉપરા ટ્રપિત  વા VVIP     મહાનભુાવો માટે કયુ ંનવુ ં િવમાન ખરીદવામા ં
આ યુ ંછે - એર ઇ ડયા વન  બો ગ 777‐300 

13. એર ઇિ ડયા વન બોઈંગ 777‐300 કઈ િસ ટમથી સ જ છે - ટટ ઓફ  આટ િમસાઈલ ડફ સ િસ ટમ 

14. એર ઇિ ડયા વન બોઈંગ 777‐300 િવમાન કયા મોડેલને આધારે તૈયાર કરાયુ ં છે - એરફોસ વન-  એુસ ખુ ુ ં
સૌથી ખાસ િવમાન 

15. એર ઇિ ડયા વન િવમાન  કયા દેશની કઈ કંપની ારા તૈયાર કરાયુ ંછે - બો ગ,  એુસએ 

16. રા ટ્રીય વૈિ છક રક્તદાન િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 1લી ઓ ટોબર  
17. ૧૮ થી ૬૫ વષર્ની વય ધરાવતા તદુંર ત યિક્ત દર કેટલા મિહને િનયિમત રક્તદાન કરી શકે છે - ણ-ચાર 
18. િવ  વ ૃ જન િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 1લી ઓ ટોબર 
19. િવ  વ ૃ જન િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Pandemics: Do They Change How We Address Age and Ageing?” 

20. િવ  વ ૃ જન િદવસ મનાવવાનો પ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો - તા. 01-10-1991થી  
21. ય.ુએસ.એના નાણાકીય વષર્નો પ્રથમ િદવસ જણાવો - 1લી ઓ ટોબર 
22. ચીનનો રા ટ્રીય િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 1લી ઓ ટોબર 
23. વદેશીને બળ આપવા તા તરમા ંગાધંીજયતંી િનિમ ે ગજુરાત સરકારે ખાદી ઉપર  કેટલા ટકા વળતર આપવાની 

જાહરેાત કરી છે - 20% 
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24. ગજુરાત સરકાર ારા ખાદી ઉપર કયા ંસધુી િડ કાઉ ટ આપવામા ંઆવશે - 31 ડ સે બર 2020 
25. તા તરમા ં  બેિ જયમના સ ાવાર રાજકુમારી તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઇ છે - ડ ફ ન બોએલ (આ બટ તીય 

અનૌરસ દ કર ) 
26. ચાલ ુવષેર્ ભારતીય િશિપંગ કોપ રેશનની કેટલામી  જ મ જયતંી ઉજવાઈ રહી છે - 60મી 
27. ભારતીય િશિપંગ કોપ રેશનની હીરક જયતંી િનિમ ે  કોના ારા ખાસ લોગોનુ ંઅનાવરણ કરાયુ ં- િશિપગ રા યમં ી 

ી મન ખુભાઈ માડંવીયા 
28. ગજુરાતમા ંલઘમુતી િવ તારોમા માળખાગત સિુવધા  માટે કે દ્ર અને રા ય સરકાર ારા કેટલી રકમ ફાળવવામા ં

આવી - . 200 કરોડ 
29. કે દ્ર સરકારની કઈ યોજના અ વયે લઘમુતી િવ તારોમા ંમાળખાગત સિુવધા માટે નાણા ં ફાળવવામા ંઆવે છે - 

PMJVK‐MCA 

30. PMJVK‐MCAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધાનમં ી જન િવકાસ કાય મ- માઈનોર ટ   કો સ શન એર યા 
31. તા તર ઓક્ટોબર 2020મા ંકયા દેશમા ંભયાનક એલેક્સ વાવાઝોડુ ં ંકાય ુ ંહત ુ ં- ટન 

32. ગાધંીજીની 151 જ મ જયતંી િનિમ ે તા તરમા ંકયા દેશની રાજધાનીમા ંગાધંીજીની બ્રો ઝની પ્રિતમાનુ ં  અનાવરણ 
કરાયુ ં- ુ ન 

33. તા. ૩ થી ૫ ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ દરિમયાન કયા બે દેશોના નૌકાદળની િત્રિદવસીય લ કરી કવાયત યોજાઈ - ભારત-
બાં લાદશ  

34. તા. ૩ થી ૫ ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ દરિમયાન ભારત-બાગં્લાદેશ વ ચે કયા થળે નૌકાદળની િત્રિદવસીય લ કરી કવાયત 
યોજાઈ - બગંાળનો અખાત  

35. ભારત-બાગં્લાદેશ વ ચેના દળોમા ંસહકાર વધારવા ચોથી અને પાચંમી ઓકટોબરે બે િદવસીય કય ુપેટ્રોિલંગ યોજાય ુ
- સં ુ ત મે રટાઇમ 

36. ભારત-બાગં્લાદેશ વ ચે ઉ રીય બગંાળી આખાતમા ંકોઓિડર્નેટેડ પેટ્રોલની કેટલામી આવિૃ  યોજાઈ- ી   
37. ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંભારત-બાગં્લાદેશ વ ચે કોઓિડર્નેટેડ પેટ્રોલની પહલેી કવાયત કયા યોજાઇ હતી - ‘બો ગોસાગર’ 
38. બાગં્લાદેશની ગાઈડેડ િમસાઇલ સબમિરનનુ ંનામ જણાવો - ‘અ  ુબ ’   

39. ગજુરાત સરકાર ારા ૨જી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ સૌપ્રથમ ગજુરાતના કયા ચાર િજ લાના ગ્રા ય િવ તારમા ં૧૦૦ 
ટકા પીવાના પાણીના નળ જોડાણની જાહરેાત કરાઈ – ગાધંીનગર, મહસાણા, આણદં તથા પોરબદંર   

40. ગજુરાતમા ંકયા વષર્ સધુી તમામ ઘરને નળ ારા પાણી અપાશે – વષ 2022 
41. ગજુરાત સરકાર ારા નલ સે જલ યોજનામા ંરા યના કયા િજ લાના કેટલા ઘર આવરી લેવાની જાહરેાત કરવામા ં

આવી - ગાધંીનગર - 3,10,000, મહસાણા - 5,11,000, આણદં- 4,01,000 તથા પોરબદંર - 67000 ઘર ( ુલ 12.89 
લાખ ઘર) 

42. મિહલા અને બાળ ક યાણ િવભાગ ારા તા. ૨જી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ ૫ લાખ બહનેોનુ ં કેટલા થળોએ હે ડ 
વોિશંગ સેનેટાઈઝ કે પેઈન યોજાય ુ– 3800 

43. મિહલા અને બાળ ક યાણ િવભાગ ારા તા.૨ ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ના રોજ કયા િદનની હે ડ વોશીંગ ડે તરીકે ઉજવણી 
કરવામા ંઆવી - વ છતા 

44. વષર્-૨૦૨૦ના રા યકક્ષાનો માતા યશોદા એવોડર્  કુલ કેટલી બહનેોને અપાયો - બે  
45. બે બહનેોને વષર્-૨૦૨૦ના રા યકક્ષાનો માતા યશોદા એવોડર્  કોના હ તે અપાયો – ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 
46. તા.૨જી ઓકટોબર-૨૦૨૦, ગાધંી જયિંત િનિમતે મહા મા ગાધંી યિુઝયમ-રાજકોટના કયા ડાક કવરનુ ંમખુ્યમતં્રી ીના 

હ તે ઈ-લોિ ચંગ કરાયુ ં- પેિશયલ 

47. િવ  અિહંસા િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 2 ઓ ટોબર  
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48. રા ટ્રીય વ છતા િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆ યો - 2 ઓ ટોબર  
49. નશાબધંી સ તાહ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - તા.2 થી 8 ઓકટોબર 
50. ગજુરાત સરકાર ારા કયા હતેસુર તા.૨ થી ૮ ઓકટોબર દરિમયાન નશાબધંી સ તાહ મનાવવામા ંઆવે છે - 

સમાજને િવિવધ યસનની બ દઓમાથંી ુ ત કરાવવા 
51. ગજુરાત વન િવભાગ ારા વ યજીવ સ તાહ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - તા.2 થી 8 ઓકટોબર 
52. ગજુરાત સરકાર ારા કયા હતેસુર તા.૨ થી ૮ ઓકટોબર દરિમયાન વ યજીવ સ તાહ મનાવવામા ંઆવે છે -  વ ય 

વોના જતન-સરં ણ માટ  
53. ભારતમા ંપચંાયતી રાજનો પ્રથમ અમલ કયારથી કરવામા ંઆ યો – તા.2  ઓકટોબર 1959 
54. ભારતમા ંક્યા થળે સૌપ્રથમ પચંાયતી રાજનો પ્રયોગ શ  થયો હતો - રાજ થાનના નાગોર જ લામા ં
55. બધંારણના કયા સધુારા અંતર્ગત પચંાયતીરાજને બધંારણીય દર જો મળેલો છે - 73મા ં
56. કયારે બધંારણમા ં૭૩મા ંસધુારા અંતર્ગત પચંાયતીરાજ સં થાઓને બધંારણીય દર જો આપવામા ંઆ યો – તા.24 

એિ લ 1993 
57. તા. ૨જી ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ના રોજ મહા મા ગાધંીજીની કેટલામી જ મજયિંત મનાવવામા ંઆવી - 151મી 
58. પવૂર્ વડાપ્રધાન લાલ બહાદૂર શા ીજીનો જ મ િદવસ જણાવો - 2 ઓ ટોબર 1904 
59. પવૂર્ વડાપ્રધાન લાલ બહાદૂર શા ીજીનુ ંજ મ થળ જણાવો – ગુલસરાય(ઉ ર દશ)  
60. આઝાદી બાદ લાલ બહાદૂર શા ીએ કે દ્રીય મતં્રીમડંળના કયા-કયા િવભાગોનો હવાલો સભંા યો હતો -  ર વે, 

પ રવહન અને સચંાર િવભાગ, વા ણ ય અને ઉ ોગ મં ી,  હૃમં ી 
61. વષર્-૧૯૬૫મા ંભારત-પાિક તાન વ ચે યુ  થયુ ં યારે ભારતના વડાપ્રધાનપદે કોણ હત ુ– લાલ બહા ૂર શા ી 
62. વષર્-૧૯૬૫મા ંભારત-પાિક તાન યુ  વેળાએ ખા ા  સકંટને ટાળવા શા ીજીએ દેશવાસીઓને એક િદવસના ઉપવાસ 

કરવાની અપીલ કરી તેમજ કૃિષ ઉ પાદનમા ંઆ મિનભર્રતા માટે તેમણે કયો નારો આ યો હતો - 'જય જવાન જય 
કસાન' 

63. 10 જા યઆુરી 1966ના રોજ  પાિક તાન સાથે શાિંત અંગેના કરારના કયાર્ના માત્ર 12 કલાક પછી 11 જા યઆુરી 
1966ના રોજ શા ીજીનુ ંકયા થળે રહ યમય અવસાન થય ુહત ુ- તાશકંદ 

64. તા તર તા.03 ઓક્ટોબરે રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશની આંતિરક સલામતી માટે "વે ટન િરિજયન પોલીસ કો-
ઓિડર્નેશન કિમટી"ની કેટલામી વ યુર્અલ બેઠક યોજાઇ - 7 th 

65. તા તર તા.03 ઓક્ટોબરે રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશની આંતિરક સલામતી માટે "વે ટન િરિજયન પોલીસ કો-
ઓિડર્નેશન કિમટી"ની ગહૃમતં્રીઓની  વ યુર્અલ બેઠક યોજાઇ તેમા ંગજુરાતમાથંી કોણ ઉપિ થત ર ુ ં હત ુ ં - હૃ 
રા યમં ી દ પિસહ ડ  

66. તા તર તા.03 ઓક્ટોબરે રા યો અને કે દ્રશાિસત પ્રદેશની આંતિરક સલામતી માટે "વે ટન િરિજયન પોલીસ કો-
ઓિડર્નેશન કિમટી"ની કેટલામી વ યુર્અલ બેઠક યોજાઇ તેમા ં કયા કયા રા યો ઉપિ થત ર ા હતા - 
જુરાત,મહારા , રાજ થાન,મ ય દશ, ગોવા, દ વ દમણ અને દાદરા નગર હવેલી 

67. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ંઓક્ટોબર 2020ની િ થિતએ  એિશયાઇ િસંહોની સખં્યા જણાવો - 674 
68. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ં2016ની િ થિતએ િદપડાની સખં્યા જણાવો - 1395 
69. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ં2015ની િ થિતએ કાિળયારની સખં્યા જણાવો - 1428 
70. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ં2020ની િ થિતએ ઘડુખરની સખં્યા જણાવો - 6082 
71. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ં2015ની િ થિતએ સાભંરની સખં્યા જણાવો - 7176 
72. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ં2020ની િ થિતએ રીંછની સખં્યા જણાવો - 393 
73. વન િવભાગના અહવેાલ મજુબ ગજુરાતમા ં2016ની િ થિતએ ગે્રટ ઇિ ડયન બ ટડર્ની સખં્યા જણાવો - 25 
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74. તા તરમા ં 03 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા િવ ની સૌથી લાબંી કઈ ટનલ રા ટ્રને 
અપર્ણ કરાઈ - "અટલ ટનલ" 

75. "અટલ ટનલ" કયા રા યમા ંતૈયાર કરાઈ - રોહતાગં,  હમાચલ દશ 

76. "અટલ ટનલ"  કયા હાઇવે પર આવેલી છે - મનાલી-લેહ હાઈવે 

77. "અટલ ટનલ"ની લબંાઈ જણાવો - 09.02 કલોમીટર 
78. "અટલ ટનલ" કયા બે થાનને જોડે છે - મનાલી ન કની સોલાગં વેલી અને લાહોલ પિત જ લાના િસ  ુ

79. "અટલ ટનલ"નો સૌપ્રથમ િશલા યાસ કોને ક્યારે કય  હતો- વૂ પીએમ અટલ બહાર  બાજપેઈ, વષ 2002 
80. "અટલ ટનલ" જમીનની સપાટીથી કેટલા ટ ઊંચાઈ પર આવેલી છે - 10,000 
81. "અટલ ટનલ"નો અંદાજીત ખચર્ જણાવો- .3200 કરોડ 
82. "અટલ ટનલ" કે દ્ર સરકારની કઈ એજ સી ારા તૈયાર કરાઈ - BRO 
83. BROનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બોડર રોડ ઓગનાઇઝેશન 

84. િહમાચલ પ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી જયરામ ઠા ુર 
85. િહમાચલ પ્રદેશની રાજધાની જણાવો - મનાલી 
86. તા તર જૂન 2020મા ંભારતીય સેના અને ચીન વ ચે ગાલવાન ઘાટી સઘંષર્મા ંશહીદ થયેલા 20 ભારતીય  શિહદ 

જવાનોની યાદમા ંકયા િવ તારમા ંનવીન મારક-મેમોિરયલ તૈયાર કરાયુ ં- ચોક -120,  વૂ ય લદાખ 

87. તા તર જૂન 2020મા ંભારતીય સેના અને ચીન વ ચે ગાલવાન ઘાટી સઘંષર્મા ંચીની સેનાને હટાવવા ભારતીય સનેા 
ારા કયુ ંઓપરેશન ચલાવવામા ંઆ યુ ંહત ુ ં- "ઓપરશન નો લઓપાડ" 

88. ઓક્ટોબર -૨૦૨૦માં DRDO  ારા કઈ િમસાઈલના નવા વઝર્નનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાય ુ - ‘શૌય’ 
89. તા તરમા ંDRDO  ારા પરીક્ષણ કરાયેલી ‘શૌયર્’ િમસાઈલનુ ંમળૂ નામ જણાવો  -K 15 
90. ‘શૌયર્’ િમસાઈલની રે જ જણાવો-700થી 1000 ક મી. 
91. ‘શૌયર્’ િમસાઈલની ઝડપ જણાવો  -9000 ક મી િત કલાક. 
92. ઓક્ટોબર -૨૦૨૦માં DRDO  ારા કયા થળેથી ‘શોયર્’  િમસાઈલના નવા વઝર્નનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાય ુ -કલામ ટા ,ુ 

ચાદં રુ, ઓડશા 
93. ‘શૌયર્’ કઈ કેટેગરીની િમસાઈલ છે - જમીનથી જમીન 

94. ‘શૌયર્’ િમસાઈલની વૉરહડે ક્ષમતા જણાવો  - 1000 કલો ામ  
95. ગજુરાત હાઇકોટર્ના પસદંગીના ચકૂાદાને કઈ ભાષામા ંવેબસાઈટ પર મકુાશે - જુરાતી 
96. કોની ભલામણ બાદ હાઈકોટર્ના ચીફ જિ ટસે હાઈકોટર્ની વેબસાઈટ પર દરરોજ એક આદેશ કે ચકુાદો ગજુરાતીમા ં

મકૂવા િનદશ આ યો - આટ ફિશયલ ઈ ટલજ સ કિમટ ના જજો 
97. NFSUનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ફોર સીક સાય સીસ િુનવસ ટ  

98. NFSUના પ્રથમ વાઇસ ચા સેલર તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ   -ડૉ યાસ .એમ.  . 
99. GFSUની થાપના ક્યારે થઈ હતી - વષ 2009 
100. નેશનલ ફોરે સીક સાય સીસ યિુનવસીર્ટીનુ ંવડુમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - ગાધંીનગર 
101. કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રાલયના લ યાકં મજુબ આગામી જુલાઈ 2021મા ંભારતમા ંકેટલા લોકોને કોરોના વેિક્સન અપાશે - 

25 કરોડ 
102. ભારતમા ંકોરોના વેિક્સનના િવતરણ માટે કયો  પોગ્રામ તૈયાર કરવામા ંઆ યો છે - કોરોના વે સન પો ામ 

103. ભારતના વતર્માન કે દ્રીય આરોગ્ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ડૉ.હષવધન 

104. ભારતમા ંકોરોના યિક્તના િવતરણ માટે કોના નેત ૃ વમા ંઉ ચ તરીય કિમટીની રચના કરાઈ છે - નીિત પચંના સ ય 
ડો ટર વી. ક. પોલ 
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105. તા તરમા ંગજુરાત હાઇકોટર્મા ં  કયા ત્રણ જજની  િનમણકૂ કરાઈ – એડવોકટ વૈભવી નાણાવટ ,  ક ના ટ ડગ 
કાઉ સેલ િનઝર દસાઈ તથા િન ખલ કા રયાલ 

106. ગજુરાત હાઇકોટર્ના વતર્માન મખુ્ય યાયમિૂતર્ન ુ ંનામ જણાવો - ી િવ મનાથ 

107. ગજુરાત હાઇકોટર્મા ંઓક્ટોબર 2020ની િ થિતએ  જજની કુલ સખં્યા જણાવો - 30 
108. તા તરમા ંગજુરાતના મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી ારા ગરીબોને સ તા અનાજનો લાભ મળે  તે હતેથુી કેટલા 

પિરવારોને સમાવવાનો િનણર્ય કય  છે - 10 લાખ પ રવાર 
109. તા તરમા ંગજુરાતમા ંકયા એક્ટ અંતગર્ત સ તા અનાજ માટે કયા એક્ટ હઠેળ 50 લાખ લોકોને સમાવાયા છે - NFSA 
110. NFSAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ડ િસ ો રટ  એ ટ 
111. તા તરમા ંગજુરાતના કયા શહરેમા ંનવા બાયોડાઈવિસર્ટી પાકર્ન ુ ંલોકાપર્ણ કરાયુ ં- સાબરમતી રવર ટ અમદાવાદ 
112. નવીન બાયોડાઈવિસર્ટી પાકર્મા ંિવિવધ કુલ કેટલા પ્રકારના  ઔષધીય વકૃ્ષો તૈયાર કરાયા છે - 120 
113. સાબરમતી િરવરફ્ર ટ ઉપર આવલેો બાયોડાયવિસર્ટી પાકર્ કેટલા િવ તારમા ંફેલાયેલો છે-20 હ ર ચો.મીટર 
114. તા તરમા ંગજુરાતના ક્યા આંતરરા ટ્રીય કાર રેિલ ટનુ ં૬૮ વષેર્ અવસાન થય ુ‐ ભરત દવે 

115. આંતરરા ટ્રીય કાર રેિલ ટનુ ંઉપનામ તથા વતન જણાવો ‐ ઝાલાવાડ ુ ંર ન તથા  રુ નગર  
116. ઈ ટરનેશનલ કાર રેલીમા ંભાગ લેનારા પ્રથમ ભારતીય કોણ હતા ‐ ભરત દવે 

117. વષર્ 2019મા ંભરત દવેએ પીએમ નરે દ્ર મોદીના કયા અિભયાનની  કે દ્રવતીર્ થીમ સાથે 29  િદવસમા ં29 રા ય અને 29 
પાટનગરની મલુાકાત લઈ િવ  િવક્રમ  થાિપત કય  હતો ‐  વ છતા 

118. ભારત સરકારે ભરત દવેને કયા પરુ કારથી સ માિનત કયાર્ં હતા – એકલ ય 

119. ભરત દવે કેટલી વાર રા ટ્રીય અને કેટલી વાર આંતરરા ટ્રીય કાર રેલીમા ંચેિ પયન બનવાનો િવક્રમ ધરાવે છે-પાચં તથા બે  

120. ભરત દવેએ કયા વષેર્  યિૂઝલૅ ડમા ંયોજાયેલી રેસમા ંપ્રથમ  થાન મેળવી, આ રેસમા ંજીતનારા પ્રથમ ભારતીય બ યા હતા 
‐ 1993   

121. િવ  પશ ુક યાણ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 4 ઓ ટોબર  
122. ક્રાિંત ગુ   યામજી કૃ ણ વમાર્નો જ મ કયારે થયો હતો ‐ 4 ઓકટોબર‐1857  
123. ક્રાિંત ગુ   યામજી કૃ ણ વમાર્ન ુ ંજ મ  થળ જણાવો ‐ માડંવી‐ક છ 

124. યામજી કૃ ણ વમાર્એ લડંનમા ંક્રાિંતકારી પ્રવિૃ  માટે કોની  થાપના કરી હતી ‐ ઈ ડયા હાઉસ  

125. ત કાલીન  મખુ્યમતં્રી  ી નરે દ્રભાઈ મોદીએ  યામજી  કૃ ણ વમાર્ના અિ થ  કયા  થળેથી લાવીને વીરાજંિલ યાત્રા  ારા 
ક છના માડંવીમા ંઅિ થ િવસ ન કરાયા હતા ‐  િનવા 

126. યામજી કૃ ણ વમાર્ની યાદમા ંક્યા  થળે ક્રાિંત તીથર્  મારકની  થાપના કરવામા ંઆવી છે – માડંવી (ક છ)  
127. ક છ યિુનવિસર્ટી કયા નામથી ઓળખાય છે ‐  યામ   ૃ ણ વમા  િુનવિસટ  

128. િવિવધ દેશોના િવદેશ મતં્રીઓની કવાડ બેઠક-2020 ક્યારે યોજાઇ - 06 ઓ ટોબર 2020 
129. િવિવધ દેશોના િવદેશ મતં્રીઓની કવાડ બેઠક-2020મા ભારતમાથંી કોણ ઉપિ થત હત ુ ં- િવદશ મં ી એસ. જયશકંર 
130. કવાડ સગંઠનમા ંકયા કયા દેશો સમાવેશ થાય છે - ભારત, અમે રકા,  પાન અને ઓ લયા 
131. "કવાડ સગંઠન" અ ય કયા નામે ઓળખાય છે- િૂસડ 
132. િૂસડનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - કવા લેટરલ િસ ુ રટ  ડાયલોગ 

133. "કવાડ" ભારતમા ંકયા નામે ઓળખાય છે - ચ ુ જુ રુ ા સવંાદ 
134. "કવાડ સગંઠન"નો મળૂ હતે ુજણાવો – શાિંત અને રુ ા ળવવી 
135. "કવાડ સગંઠન"ની થાપનામા ંસૌથી પાયાની ભિૂમકા કયા દેશની છે - પાન 

136. ઓક્ટોબર-2020મા ંજીએસટી કાઉિ સલ કેટલામી બેઠક યોજાઇ - 42 
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137.  જીએસટી કાઉિ સલની તા તરમા ં યોજાયેલી 42મી  વ યુર્અલ બેઠકમા ં રા યોને IGSTની કેટલી રકમ તા કાિલક 
ફાળવવાની જાહરેાત કરાઈ- . 24,000 કરોડ 

138. આગામી 01 જા યઆુરી 2020થી  વાિષર્ક  કેટલા કરોડથી ઓ  ંટન ઓવર ધરાવતા કરદાતાઓને માિસક  િરટનર્ 
ભરવામાથંી મિુક્ત અપાઇ - . 5 કરોડ 

139. GST સરચા  કેટલા વષર્ પછી પણ ચાલ ુરાખવા કાઉિ સલે મજૂંરી આપી - 5 વષ 

140. જીએસટી કાઉિ સલની 42મી બેઠકમા ંસેટેલાઈટ લોિ ચંગની કામગીરીને કયા કરમાથંી મિુક્ત અપાઇ - GST 
141. જીએસટી કાઉિ સની 42મી બેઠકમા ંસેટેલાઈટ લોિ ચંગ ઉપરનો કેટલા ટકા જીએસટી સપંણૂર્ માફ કરાયો -18 % 
142. વષર્ 2020નુ ંમેિડિસનનુ ંનોબલ પાિરતોિષક સયંકુ્ત રીતે કયા વૈજ્ઞાિનકોને અપાયુ ંઅને દેશ જણાવો - હાવ . અ ટર 

– USA, માઈકલ ટુન – USA તથા ચા સ એમ. રાઇસ – UK 
143. નોબલ કિમટી ારા સૌપ્રથમ કયા એવોડર્ની જાહરેાત કરવામા ંઆવે છે - મે ડિસન 

144. વષર્ 2020નુ ંમેિડિસનનુ ંનોબલ કઈ શોધ માટે અપાયુ ં- હપેટાઇ ટસ સી વાઇરસની શોધ બદલ 

145. નોબેલ કિમટી ારા કુલ કયા કયા છ કે્ષત્રોમા ંએવોડર્ આપવામા ંઆવે છે - મે ડિસન, ભૌિતકશા , રસાયણશા , શાિંત 
અને અથશા  

146. મેિડિસન નોબલ પાિરતોિષકમા ં કેટલી ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવશે - 11.18 લાખ ડોલર 
147. ઓક્ટોબર‐૨૦૨૦મા ંDRDOએ કઈ સપુર સોિનક િમસાઈલનુ ંસફળ પિરક્ષણ કયુર્ં – SMART 

148. સપુર સોિનક િમસાઈલ SMARTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  પુર સોિનક િમસાઈલ આિસ ટડ  ર લઝ ઓફ ટોરિપડો  
149. સપુર સોિનક િમસાઈલ SMARTની રે જ જણાવો ‐ 650 થી 1000  ક.મી.  
150. સપુર સોિનક િમસાઈલ SMART કયા યુ મા ંભારતની ક્ષમતા વધારશે ‐ સબમ રનથી થતા 
151. DRDO  ારા સપુર સોિનક િમસાઈલ SMARTનુ ંકયા  થળેથી પરીક્ષણ કરાયુ ં‐ કલામ ટા  ુ(ઓડશા)  
152. તા તરમા ંગજુરાત િશક્ષણ િવભાગ ારા વૈિ ક મહામારી કોરોના સદંભેર્ ધો.૯ થી ધો.૧૨ના કોષર્મા ંકેટલા ટકા ઘટાડાનો 

િનણર્ય કરાયો - 30 
153. BRICS  વ ય ૂર્અલ બેઠક‐૨૦૨૦ કઈ તારીખે યોજાશે - તા. 17 નવે બર‐2020  
154. તા. ૧૭ નવે બરે યોજાનારી BRICS  વ ય ૂર્અલ બેઠક‐૨૦૨૦નો િવષય શ ુહશ ે- ‘‘પાટનરશીપ ફોર  લોબલ  ટ બલટ  શેર 

િસ ુ રટ  એ ડ ઈનોવે ટવ  ોથ’’  
155. BRICSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ા ઝલ, રિશયા, ઈ ડયા, ચાઈના અને સાઉથ આ કા  
156. ગજુરાતી સાિહ યકાર િકશોરલાલ મશ વાળાનો જ મ િદવસ જણાવો – તા. 5 ઓ ટોબર 1890 
157. ગજુરાતના ંપ્રથમ મિહલા કેળવણીકારનુ ંનામ જણાવો - હર ુંવર શેઠાણી  
158. ગજુરાતી સાિહ યકાર િકશોરલાલ મશ વાળાનુ ંજ મ થળ જણાવો – ુબંઈ 

159. િકશોરલાલ મશ વાળાના મહ વના પુ તકોના નામ જણાવો - રામ અને ૃ ણ, ઈ  ુ ત,  ુ  અને મહાવીર,  વન 
શોધન, સ ળૂ  ાિંત, ગાધંી િવચાર, મશ વાળા દોહન, કળવણીના પાયા, ગાધંી  અને સા યવાદ 

160. વષર્ 2020નુ ંભૌિતકશા નુ ંનોબલ પાિરતોિષક સયંકુ્ત રીતે કયા વૈજ્ઞાિનકોને અપાયુ ંઅને તેમનો દેશ જણાવો - રોઝર 
પેનરો-UK, રઈનહાડ ગઝેલ-જમની તથા એ યો ગેઝ-USA 

161. નોબલ કિમટી ારા સૌપ્રથમ કયા એવોડર્ની જાહરેાત કરવામા ંઆવે છે - મે ડિસન 

162. વષર્ 2020નુ ંભૌિતકશા નુ ંનોબલ  કઈ શોધ માટે અપાયુ ં- લેક હોલ ઉપર િવિવધ સશંોધન અને રહ ય બદલ 

163. ભૌિતકશા નુ ંનોબલ િવ તા રોઝરનુ ંપ્રદાન જણાવો - આ બટ આઈ ટાઈનની જનરલ િથયર  ઓફ રલે ટિવટ  િવશે 
ણકાર  શોધવા માટ મેથેમે ટકલ મેથડ તૈયાર કરવા બદલ  

164. ભૌિતકશા નુ ંનોબલ િવ તા ગે ઝેલ અને ગેઝનુ ંપ્રદાન જણાવો - લેક હોલ તથા િમ ક  વે (આકાશ ગગંા)ને લગતા 
નવા સશંોધન કરવા બદલ  
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165. નોબેલ કિમટી ારા કુલ કયા કયા  છ કે્ષત્રોમા ંએવોડર્ આપવામા ંઆવે છે - મે ડિસન, ભૌિતકશા , રસાયણશા , શાિંત 
અને અથશા  

166. તા.૮મી ઓક્ટોબરના રોજ કઈ  સેવાના િડિજટલ વઝર્નનુ ંમખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીના હ તે લોિ ચંગ  કરાયુ ં ‐ 
સેવાસે  ુ

167. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે કયા કાયર્ક્રમ હઠેળ િડિજટલ સેવાઓ શ  કરી ‐ ભારત નેટ કાય મ 

168. ગજુરાત સરકાર  ારા  િડિજટલ સેવા સેતમુા ંપ્રથમ તબક્કામા ંગ્રામ પચંાયતમા ંકઈ ૨૨ સેવા-દાખલાઓ ઓનલાઇન 
કરાયા ‐ રશનકાડમા ંનામ દાખલ, રશનકાડમાથંી નામ કઢાવ ુ,ં રશનકાડમાથંી સરના ુ ંબદલ ુ,ં ન ુ ંરશનકાડ કઢાવ ુ,ં 
રશનકાડ અલગ કર ુ,ં  ુ લકટ રશનકાડ,  રશનકાડ સ યવાલી માટ અર ,  કામચલાઉ રહણાકં દાખલો, આવકનો 
દાખલો, બનઅનામત િત દાખલો, ભાષાગત લ મુતીનો દાખલો, િવધવા દાખલો, ધાિમક લ મુતી દાખલો, િવકસતી-
િવચરતી િતનો દાખલો,  ુ યમં ી ૃિષ સહાય, આવકના દાખલા માટ એ ફડિવટ,  િવધવા સહાય માટ એ ફડિવટ, 
રશનકાડ માટ એ ફડિવટ,  િતના દાખલા માટ એ ફડિવટ, નામ ધુારવા એ ફડિવટ, અ ય તૈયાર એ ફડિવટ તથા 
વ ર ઠ નાગ રક માણપ . 

169. ગજુરાત સરકાર  ારા ગ્રામપચંાયત કક્ષાએ નોટરીની માફક એિફડેિવટ કરવાની સ ા કોને આપવાનો  િનણર્ય કરાયો  ‐ 
તલાટ -કમ-મં ી 

170. ભારત નેટ કાયર્ક્રમ હઠેળ અ યાર સધુી ઓિ ટકલ ફાઇબર નેટવકર્થી જોડાયેલા રા યના ૩,૫૦૦ પૈકી કેટલી 
ગ્રામપચંાયતોમા ંપ્રથમ તબક્કામા ંસેવા સેત ુઅંતગર્ત િડિજટલ સેવા અપાશે ‐ 2,700  

171. ભારત નેટ કાયર્ક્રમ હઠેળ ક્યા ંસધુીમા ંરા યની ૮,૦૦૦ ગ્રામપચંાયતોમા ંઅને યારબાદ ક્રમશઃ રા યની તમામ ૧૪ 
હજાર ગ્રામપચંાયતોમા ંિડિજટલ સેવા ઉપલ ધ થશે – ડસે બર‐2020  

172. ગજુરાત સરકાર  ારા  િડિજટલ  સેવા અંતગર્ત પ્ર યેક દાખલા દીઠ  . ૨૦ વસલૂવામા ંઆવશે  તેમાથંી ઈ-ગર્ામ  સેવામા ં
જોડાયેલા ઓપરેટરોને કેટલ ુમહનેતાણ ુચકૂવાશે તથા ગ્રામપચંાયતને કેટલા  િપયા અપાશે – અ ુ મે  . 16 તથા  .4  

173. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંભારતની સૌથી મોટી રા ટ્રીયકૃત બેંક એસબીઆઈના ચેરમેન તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ ‐  દનેશ ખારા 
174. SBIના નવા ચેરમેન િદનેશ ખારાનો કાયર્કાળ જણાવો ‐  તા. 6 ી ઓ ટોબર 2020થી 3 વષ માટ 
175. ગજુરાતમા ંક્યા ં થળે દેશનુ ંપ્રથમ ઈન હાઉસ ડાયાિલિસસ સેનટ્ર તૈયાર કરાયુ ં‐ િસિવલ હો પટલ અમદાવાદ  
176. િસિવલ હોિ પટલ અમદાવાદમા ં કેટલા બેડની કોિવડ હોિ પટલમા ં દેશનુ ંસૌપ્રથમ ઈન હાઉસ ડાયાિલિસસ  સે ટર  તૈયાર 

કરાયુ ં યા ંકોરોનાના દદ ને સે ટરમા ંજ ડાયાિલિસસની સારવાર અપાશે ‐ 1200 
177. તા તરમા ંIIT‐Madras  ારા ભારતનુ ંપ્રથમ કયુ ં વદેશી માઇક્રોપ્રોસેસર તૈયાર કરાયુ ં- "મૌિશક" 
178. ઇલેક્ટ્રોિનક્સ પ્રોડક્ટનુ ંમગજ એટલે - માઇ ો ોસેસર 
179. "મૌિશક" માઇક્રોપ્રોસેસરનુ ંકદ જણાવો - 5.315  િમલીમીટર બાય  5.155 િમલીમીટર 
180. વદેશી "મૌિશક" માઇક્રોપ્રોસેસરની  અંદાિજત િકંમત જણાવો - .5000/‐ 

181. વદેશી "મૌિશક" માઇક્રોપ્રોસેસરની મદદથી ભારત  કેટલા ઇનપટુ આઉટપટુ પોઈ ટ ઉપર કરી શકશે-103 
182. તા તરમા ંવડોદરાના 15 વષર્ના હતે કણસાગરાએ  ભારતમા ંસૌ પ્રથમવાર કયુ ંિશખર સર કયુર્ -  જગત ખુ િશખર 
183. જગતસખુ િશખર કયા પ્રદેશમા ં અને કઈ પવર્ત ેણીમા ંઆવેલુ ંછે - હમાચલ દશ અને પીર પં લ 

184. જગતસખુ િશખરની  ઊંચાઈ જણાવો - 16,700 ટ 
185. વષર્-2020નુ ં  રસાયણશા નુ ં નોબલ પાિરતોિષક સયંકુ્ત રીતે કયા વૈજ્ઞાિનકોને અપાયુ ંઅને તેમનો દેશ જણાવો - 

ઇમ અુલ કારપે ટર : ાસં તથા િનફર ડોડના : USA 
186. નોબલ કિમટી ારા સૌપ્રથમ કયા એવોડર્ની જાહરેાત કરવામા ંઆવે છે - મે ડિસન 

187. વષર્ 2020નુ ં    રસાયણશા નુ ં નોબલ   કઈ શોધ માટે અપાયુ ં - DNA‐રંગ ૂ મા ં ફરફાર કરવાની પ િત જને ટક 
સીઝરની શોધ 
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188. િજનેિટક ટેકનોલોજી માટે મહ વના ઉપકરણ તરીકે CRISPR/Cas 9 િવકસા યુ ંછે તેને શુ ંકહવેાય છે - જને ટક સીઝર 
189. રસાયણશા નુ ંનોબલ  િવ તાને  સયંકુ્ત રીતે કેટલી ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવશે - 11.10 $  
190. રસાયણશા નુ ંનોબલ કયા વષર્થી આપવામા ંઆવે છે - વષ 1901 
191. નોબેલ કિમટી ારા કુલ કયા કયા છ ક્ષેત્રોમા ંએવોડર્ આપવામા ંઆવે છે - મે ડિસન, ભૌિતકશા , રસાયણશા , શાિંત 

અને અથશા  

192. ભૌિતકશા  અને રસાયણશા ના નોબેલ મેળવનાર એકમાત્ર વૈજ્ઞાિનકનુ ંનામ જણાવો - મેડમ રુ  

193. તા તરમા ંયોજાયેલી UNHRCની બેઠકમા ંકેટલા સ ય દેશોએ ચીનની માનવ અિધકાર નીિતઓની ટીકા કરી હતી - 40 
194. GI એટલે શુ ં- યો ા ફકલ ઈ ડકશન 

195. સામા ય રીતે પાટણના પટોળાનુ ંવજન કેટલા ગ્રામથી ઓ  ંહોય છે - 450 ામ 

196. તા તરમા ંયરુોિપયન યિુનયનના  હવામાન િવભાગના  અહવેાલ મજુબ વષર્ 2020મા ંકયો મિહનો સૌથી ગરમ મિહનો 
સાિબત થયો - સ ટ બર 

197. ગત વષર્  2019  કરતા આ વષર્નો સ ટે બર માસ સરેરાશ કેટલા ટકા ગરમ ન ધાયો - 0.05% 
198. ગજુરાતમા ંમખુ્યમતં્રી ીના હ તે િડિજટલ સેવાસેતનુો પ્રારંભ ક્યારે-ક્યાથંી કરાયો - તા.8મી ઓકટોબર-2020 તથા 

ગાધંીનગર 
199. િડિજટલ સેવાસેત ુઅંતગર્ત અગાઉ  ૨૨ ઓનલાઈન સેવાઓ હતી તે વધારીને તા. ૮મી ઓકટોબરે કેટલી કરવામા ં

આવી - 27  
200. િડિજટલ સેવાસેત ુહઠેળ ગજુરાતમા ંપ્રથમ તબક્કામા ંકેટલા ગામોમા ંઓનલાઈન સેવા શ  કરાઈ - 2792  
201. ગજુરાતમા ંઘરે બેઠા તબીબોની િવનામ ૂ યે સારવાર મળી રહ ેતે માટે ક્યા પ્રક પનો પ્રારંભ કરાયો -eSanjeevaniOPD  
202. ચેનલની દુિનયામા ંTRP ચકાસતા બેરોિમટર પર નજર કોણ રાખે છે – BARC 
203. ચેનલની દુિનયામા ં TRP ચકાસતા બેરોિમટર પર નજર રાખનાર સં થા BARCનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો -  ોડકા ટ 

ઓડય સ રસચ કાઉ સલ .  
204. TRPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ટ લિવઝન ર ટગ પોઇ ટ  
205. તા.૮મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ કયા કે દ્રીય મતં્રીનુ ં AIIMS‐િદ હી ખાતે ૭૪ વષેર્ અવસાન થય ુ - ક ીય ાહક 

બાબતો અ - હર િવતરણ મં ી રામિવલાસ પાસવાન 

206. લોકજન શિક્ત પાટ ના સં થાપકનુ ંનામ જણાવો -  રામિવલાસ પાસવાન 

207. રામિવલાસ પાસવાન કેટલી વાર લોકસભા અને કેટલીવાર રા યસભાના સાસંદ બ યા હતા–9 તથા 2  
208. િદવગંત કે દ્રીય મતં્રી ી રામિવલાસ પાસવાનનુ ંજ મ થળ જણાવો – બહાર 
209. ફો સર્ની ભારતના સૌથી વધ ુઅમીર યિક્તની યાદીમા ંવષર્-૨૦૨૦મા ંસતત કેટલામા ંવષેર્ મકેૂશ અંબાણી પ્રથમ 

થાને ર ા ં- 13મા ંવષ  
210. ફો સર્ ારા ૧૦૦ ભારતીય ધિનકોની યાદી-૨૦૨૦મા ંટોપ ટેન અમીર યિક્તઓના નામ તથા તેની સપંિ  જણાવો - 

કુશ બાણી - 88.7 અબજ ડૉલર, ગૌતમ અદાણી - 25.2 અબજ ડૉલર, િશવ નાદર - 20.4 અબજ ડૉલર, 
રાધા કશન દામાણી - 15.4 અબજ ડૉલર, હ ુ  ધસ - 12.8 અબજ ડૉલર, સાયરસ નૂાવાલા - 11.5 અબજ 
ડૉલર, પાલોન  િમ ી - 11.4 અબજ ડૉલર, ઉદય કોટક - 11.3 અબજ ડૉલર  

211. ગોદરજ પ રવાર - 11 અબજ ડૉલર, લ મી િમ લ - 10.3 અબજ ડોલર  
212. પ્રિત વષેર્ િવ ની સૌથી ધિનક યિક્તઓની યાદી જાહરે કરનાર ફો સર્ મેગેઝીનનુ ંવડુ મથક કયા દેશમા ંઆવેલુ ંછે - 

USA  

213. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકોના ારા ભારતમા ંપ્રથમવાર ઉ પાિદત વદેશી કેિ શયમ નાઈટે્રટ અને બોરોનેટેડ કેિ શયમ 
નાઈટે્રટના વેચાણનો પ્રારંભ કરાયો - GSFC  
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214. ભારતમા ંપ્રથમ કયા રા યોમાથંી કે દ્રીય િશિપંગ અને રસાયણ-ખાતર રા યમતં્રી મનસખુભાઈ માડંવીયાના હ તે 
વદેશી કેિ શયમ નાઈટે્રટ અને બોરોનેટેડ કેિ શયમ નાઈટે્રટના વેચાણનો પ્રારંભ કરાયો - હમાચલ દશ અને જુરાત 

(ભાવનગર) 
215. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંગજુરાત હાઈકોટર્ ારા કઈ સેવા ગજુરાતના તમામ િજ લા-તાલકુા કોટર્મા ંઅમલી બનાવવાનો 

િનણર્ય કરાયો‐ ‘ઈ-મેઈલ માય કસ ટટસ’ 
216. ગજુરાત હાઈકોટર્ની ‘ઈ-મેઈલ માય કેસ ટેટસ’ સેવાથી કોને શ ુફાયદો થશે - દરક સં થા ક ય ત તેમના કસની 

વતમાન થિત અને ણૂ થાય યા ં ધુીની થિતની મા હતી િવના ૂ ય ઈ-મેઈલ ારા મેળવી શકશે  
217. ગજુરાત હાઈકોટ ઈ-મેઈલ માય કેસ ટેટસની સિુવધા કયારથી શરુ કરી હતી નો યાપ હવે રા ય તરે વધારાયો છે 

- તા. 15.08.2020 
218. ગજુરાતમા ંPSI, ASI, કો ટેબલ સિહત વગર્-૩ની કુલ ૬ સવંગર્ની ભરતીઓ હવે કોણ કરશે - હૃ િવભાગ ુ ંપોલીસ 

ભરતી બોડ  
219. ગજુરાતમા ંઅગાઉ PSI, ASI, કો ટેબલ સિહત વગર્-૩ની કુલ ૬ સવંગર્ની ભરતી પ્રિક્રયા કોના ારા કરવામા ંઆવતી 

હતી - જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  
220. વષર્-૨૦૨૦ના સાિહ યના નોબેલ પાિરતોિષક માટે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી – અમે રકન કવિય ી ો. ઈુસ લેક  
221. વષર્-૨૦૨૦ના સાિહ યના નોબેલ પાિરતોિષક િવ તા અમેિરકન કવિયત્રી પ્રો. લઈુસ ગ્લેકનો જ મ ક્યા-ંક્યારે થયો 

હતો – યૂોક તથા વષ 1943 
222. અમેિરકન કવિયત્રી લઇૂસ ગ્લકુના પ્રથમ  કિવતાસગં્રહનુ ંનામ જણાવો - ‘ફ ટબોન’ (વષ 1968)  
223. અમેિરકન કવિયત્રી લઇૂસ ગ્લકુના ઓકટોબર-૨૦૨૦ સધુીમા ંકેટલા કિવતા સગં્રહ પ્રકાિશત થયા છે ‐ 12  
224. સાિહ યના નોબેલ પાિરતોિષકની શ આત ક્યારે થઈ હતી - વષ-1901 
225. વષર્-૨૦૨૦ સધુીમા ંકુલ કેટલી મિહલાઓને સાિહ યનો નોબેલ પાિરતોિષક મ યો છે – 16  
226. અમેિરકન કવિયત્રી લઇૂસ ગ્લકુને ક્યા વષેર્ પિુલ ઝર પ્રાઇઝ‐નેશનલ બકૂ એવોડર્ મ યો છે – વષ 1993 તથા વષ 

2014 
227. સાિહ યનો નોબેલ પરુ કાર મેળવનારા સૌથી યવુા કોણ હતા – ટશ પ કાર ુડયાડ કપલગ (ઉમર વષ-41)  
228. સાિહ યનો નોબેલ પરુ કાર મેળવનારા સૌથી યવુા િબ્રિટશ પત્રકાર ૪૧ વષીર્ય રુડયાડર્ િકપિલંગને  ક્યારે-શેના માટે 

એવોડર્ મ યો હતો – વષ-1907 તથા જગંલ કુ  
229. સાિહ યનો નોબેલ પરુ કાર સૌથી વયોવ ૃ  સાિહ યકાર િબ્રટેનની ડોિરસ લેિસંગ(88)ને ક્યા વષેર્ આપવામા ંઆ યો હતો 

– વષ-2007 
230. સૌપ્રથમવાર સાિહ યના નોબેલ પરુ કાર િવ તા મિહલા કોણ હતી - વી ડશ લે ખકા સેલમા લેગરલોઉ (વષ-1909)  
231. સાિહ યનો નોબેલ િવ તા પ્રથમ એિશયાઈ સાિહ યકારનુ ંનામ જણાવો – બગંાળ  સા હ યકાર રિવ નાથ ટાગોર 
232. બગંાળી સાિહ યકાર રિવ દ્રનાથ ટાગોરને ક્યારે-ક્યા સાિહ ય સ ન માટે સાિહ યનો નોબેલ અપાયો હતો – વષ-

1913તથા ‘ગીતાજં લ’ કિવતા સં હ  
233. ઈિ ડયન એરફોસર્નો થાપના િદવસ જણાવો – 8 ઓ ટોબર 1932 
234. ૮ ઓક્ટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ ઈિ ડયન એરફોસર્નો કેટલામો થાપના િદવસ મનાવવામા ંઆ યો - 88મો  
235. ૮ ઓક્ટોબર ૧૯૩૨ના રોજ ઈિ ડયન એરફોસર્ની થાપના વેળાએ IAFનુ ંનામ શ ુહત ુ- ‘રોયલ ઈ ડયન એરફોસ’  
236. વતર્માનમા ંઈિ ડયન એરફોસર્મા ંકેટલી ક્વોડ્રન છે ‐ ૨8  
237. ૮૮મા ં ઈિ ડયન એરફોસર્નો થાપના િદવસની રા ટ્રીય ઉજવણી કયા થળે કરવામા ં આવી - હડન એરબેઝ 

ગા ઝયાબાદ (UP) 
238. િવ  દ્રિ ટ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - ઓ ટોબર મ હનાના બીજો ુ ુવાર 
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239. વષર્ 2020નુ ં"શાિંતનુ ંનોબેલ" પાિરતોિષક  કઈ વિૈ ક સં થાને અપાયુ ં- World Food Programme 

240. World Food Programme કયા વૈિ ક સગંઠન અંતગર્ત કાયર્ કરે છે - UNO 
241. વષર્ 2020મા ંકેટલામો શાિંત નોબેલ પરુ કાર અપાયો - 101 
242. વષર્ 2020મા ંશાિંત નોબેલ પરુ કાર િવ તા સં થાને કેટલી ઇનામી રકમ અપાઈ - 1.1  િમ લયન US $ 
243. WFPની સૌપ્રથમ રચના કયા વષેર્ કરવામા ંઆવી હતી - 1961 
244. WFPનો UNOની િવિધવત સં થા તરીકે કયા વષેર્ પ્રારંભ થયો - 1965 
245. WFPની કામગીરી જણાવો - જ રયાત મદંોને  ખોરાક- અનાજ પહ ચાડ ુ ં
246. WFPનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - રોમ 

247. WFP  ારા કૂલમા ંબાળકોને ભોજન પરંુૂ પાડવાની  મ યાન ભોજન યોજનાસૌપ્રથમ કયા વષેર્ કયા દેશમાથંી કરી હતી 
- 1963 અને દુાન 

248. ભારતમા ંસૌપ્રથમ મ યાન ભોજન યોજનાનો પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો - 1995 
249. માનવતાવાદી સં થા WFP  ારા વષર્ 2019મા ંકેટલા દેશોમા ંકેટલા કરોડ લોકોને અનાજ પરંુુ પાડ ુ ંહત ુ ં- 88 દશ અને 

10 કરોડ લોકો 
250. નોબેલ કિમટીના પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - બેર ટ ર સ  એ ડરસન 

251. નોબલ કિમટી ારા સૌપ્રથમ કયા એવોડર્ની જાહરેાત કરવામા ંઆવે છે - મે ડિસન 

252. નોબેલ કિમટી ારા કુલ કયા કયા છ કે્ષત્રોમા ંએવોડર્ આપવામા ંઆવે છે - મે ડિસન, ભૌિતકશા , રસાયણશા , શાિંત 
અને અથશા  

253. DRDO  ારા તારીખ 10 ઓક્ટોબરના રોજ કયા વદેશી િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- ુ મ-1 
254. વદેશી રુદ્રમ-1ની િવશેષતા જણાવો - ભારત ુ ં થમ  એ ટ  ર ડયેશન િમસાઈલ 

255. રુદ્રમ-1 િમસાઇલની રે જ અને ઝડપ જણાવો - 250  કલોમીટર અને દા  2500 કલોમીટર િત કલાક 
256. વદેશી રુદ્રમ-1 િમસાઈલનુ ંકયા ટેિ ટંગ રે જ ઉપરથી સફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- બાલાસોર ટ ટ ર જ, ડો ટર કલામ ટા ,ુ 

ઓડશા 
257. વદેશી રુદ્રમ-1 િમસાઈલનુ ંકયા સપુર સોિનક ફાઈટર ારા પરીક્ષણ કરાયુ ં-  ખુોઈ 30 
258. વદેશી રુદ્રમ-1 િમસાઈલની ખાિસયત જણાવો – કોઈપણ  કારના િસ નલ અને ર ડયેશન પોતાના રડાર ઉપર ઝીલીને 

તેને ન ટ કર છે 

259. તા તરમા ંપ્રિસ  ફો સર્ મેગેિઝનની યાદીમા ંભારતની સૌથી અમીર  પાચં મિહલાઓમા ંકોનો કોનો સમાવેશ થાય છે 
અને તેમની કંપનીનુ ંનામ જણાવો – સાિવ ી જદાલ-ઓ પી જદાલ પૃ,  કરણ મ ુમદાર-બાયોકોન ફામા ુ ટકલ, 

િવનોદરાય ુ તા-હવ સ ઇ ડયા, લીના િતવાર - એુસવી ઇ ડયા, મ લકા ીિનવાસ-ટાફ 
260. તા તરમા ંકોલક ાના મેટ્રો ટેશનને સૌપ્રથમ રમત કે્ષત્રનુ ંકયુ ંનામ અપાયુ ં- ઇ ડયન ટબોલ એસોિસએશન સો ટ 

લેક ટ ડયમ 

261. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા ટેકનીકલ યિુનવિસર્ટી અને કોલેજોને કયુ ંખાસ કો યટુર આપવામા ંઆ યુ ં છે  -  
"પરમ શવક પુર ક ટુર" 

262. તા તરમા ંગજુરાત સરકારના સાય સ એ ડ ટેકનોલોજી કાઉિ સલ ારા ટેકનીકલ યિુનવિસર્ટી અને કોલેજોને ખાસ 
કો યટુર આપવામા ંઆ યુ ંછે  તે કઈ  સં થા ારા  તૈયાર કરાયુ ંછે - સી-ડક 

263. ગજુરાત સરકાર ારા કઈ કઈ ટેકનીકલ યિુનવિસર્ટી અને કોલેજોને "પરમ શવક  િસ ટમ સપુર કો યટુર" આપવામા ં
આ યુ ં છે  ‐  ટ ,ુ અમદાવાદ િુન.,  િસ વર ઑક િુન., ધી ભાઈ બાણી િુન., ગણપત િુન., મારવાડ  િુન., 
સાકળચદં િુન., તથા ભાવનગર સરકાર  એ જિનય રગ કોલેજ સ હતની 10 ટકિનકલ િશ ણ સં થા 

264. RBI ારા RTGS િસ ટમને આગામી કયા મિહનાથી 24 કલાક ઉપલ ધ કરાવવાની જાહરેાત કરી છે - ડસે બર 2020 
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265. તા તરમા ંઆરબીઆઇની યોજાયેલી બેઠકના અહવેાલ મજુબ ચાલ ુનાણાકીય વષર્ 2020‐21મા ભારતનો GDP  કેટલા 
ટકા માઇનસ રહવેાનો અંદાજ જાહરે કરાયો છે - 9.5 % 

266. RTGSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ર યલ ટાઈમ ોસ સેટલમે ટ િસ ટમ 

267. RBIના વતર્માન ગવનર્રનુ ંનામ જણાવો - શ તકાતંા દાસ 

268.  િવ  ટપાલ િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 09  ઓ ટોબર 
269. ગજુરાતી દિલત સાિહ યના સવર્ ે ઠ સાિહ યકાર જોસેફ મેકવાનનો જ મ‐વતન જણાવો - આણદં તા કુાના  ણોલી તથા 

ઓડ, આણદં 
270. ગજુરાતી દિલત સાિહ યના સવર્ ે ઠ સાિહ યકાર જોસેફ મેકવાનનુ ંપરંુૂ નામ જણાવો - જોસેફ ઇ નાસ મેકવાન  

271. ગજુરાતી  દિલત  સાિહ યકારની જાણીતી નવલકથાના નામ જણાવો - ગળયાત,  માર   પરણેતર,  લ મણની 
અ નપર ા, બીજ‐ ીજના તેજ, દ રયા,  ીત  માણી પગલે પગલે 

272. યથાના ંવીતક તથા  હાલના ંવલખા ંવાતાર્સગં્રહ કોના છે - જોસેફ મેકવાન 

273. જોસેફ મેકવાનની ચિરત્રકથાનુ ંનામ જણાવો – માર  ભ  ુ

274. જોસેફ મેકવાનને સાિહ ય અકાદમી, િદ હીનો પરુ કાર ક્યારે મ યો હતો - 1989 
275. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલયે કોની સરુક્ષા માટે ગાઈડલાઈનના પાલન માટે રા યોને એડવાઇઝરી જાહરે કરી ‐ 

મ હલા 
276. મિહલા અપરાધ મામલે  કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલયે જાહરે કરેલી એડવાઇઝરી અનસુાર પોલીસે CRPCની કઈ ધારા‐પેટા કલમ 

અંતગર્ત સજાપાત્ર અપરાધ માટે ફરિજયાત FIR ન ધવાની રહશેે – ધારા 154ની પેટા કલમ‐1  
277. મિહલા અપરાધ મામલે પોલીસની અિધકારકે્ષત્રની બહાર અપરાધ થયો હોય તો પણ કાયદો પોલીસને કઈ FIR ન ધવાની 

પરવાનગી આપે છે ‐ ઝીરો  
278. જો પોલીસ FIR ન ધવામા ંિન ફળ રહ ેતો IPCની કઈ ધારા અંતગર્ત સબંિંધત અિધકારી સામે પગલાનંી જોગવાઈ છે ‐ 166  
279. CRPCની કઈ ધારા અંતર્ગત બળા કારના  કેસમા ંપોલીસે બે મિહનામા ંતપાસ પરૂી કરી  લેવી, તપાસ અિધકારીને મદદ 

કરવા ઓનલાઇન પોટર્લ ITSSની જોગવાઈ કરાઈ છે ‐ 173 
280. CRPCની  કઈ ધારા અંતગર્ત બળા કાર થયાની જાણ થયાના  ૨૪  કલાકમા ંપીિડતાની  મેિડકલ તપાસ  રિજ ટડર્  મેિડકલ 

પે્રિક્ટશનર  ારા કરાવી લેવાની રહશેે ‐ 164  
281. ફ્રચ ઓપન ૨૦૨૦મા ંિવ તા ખેલાડી અને તેનો દેશ જણાવો - ઈગા વયાતેક(19) - પોલે ડ  
282. ફ્રચ ઓપન ગ્રા ડ લેમ જીતનારી પોલે ડની પ્રથમ ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - ઈગા વયાતેક 
283. ફ્રચ ઓપન ૨૦૨૦મા ંપોલે ડની ખેલાડી ઈગા િ વયાતેકએ કોને હરાવીને ગ્રા ડ લેમ જી યો - સો ફયા કિનન-USA 
284. ટેિનસ ફ્રચ ઓપન ૨૦૨૦ કયા થળે યોજાયો હતો - કલે કૉટ મેદાન (પૅ રસ) 
285. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારતમા ંસરંક્ષણ માટે કયા ડ્રોનનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- તમ‐2  
286. ભારતીય ડ્રોન તમ-૨ સતત કેટલા કલાક ૧૬,૦૦૦  ટની ઊંચાઈએ ઉડી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે - આઠ   
287. તમ‐૨ િમશનના લ યના આધારે કોના િવિવધ કોિ બનેશ સને વહન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે ‐ પેલોડસ  

288. ભારતીય ડ્રોન તમ-૨નુ ંપરીક્ષણ કયા  થળ◌ેથી કરાયુ ંહત ુ- ચ ૂગા, કણાટક 
289. ભારતીય ડ્રોન તમ-૨નુ ંિનમાર્ણ કઈ સં થાએ કયુર્ં છે - DRDO 
290. ટાઈમ  મેગેિઝન  ારા વષર્‐૨૦૨૦ના નવી  પેઢીના  િવ ના ૧૦ સપુર  ટાર  ખેલાડીની પસદંગી  કરાઈ  તેમા ંભારતમાથંી 

એકમાત્ર કઈ િદ યાગં બેડિમ ટન ખેલાડીની પ્રથમ  થાને પસદંગી કરાઈ - માનસી જોષી (22) 
291. ભારતીય િદ યાગં બેડિમ ટન ખેલાડી માનસી જોષીનુ ંવતન કય ુછે - ુબંઈ 

292. સિૃ ટના રચિયતા બ્ર ાજી સાથે જોડાયેલ ુકયા પુ પની પાખંડીઓ સયૂાર્ ત બાદ જ ખીલે છે – બ્ર કમળ 

293. સિૃ ટના રચિયતા બ્ર ાજી સાથે જોડાયેલા બ્ર કમળનુ ંઉપનામ જણાવો - હમાલયન  ુ પ સ ાટ 
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294. િહમાલયન પુ પ સમ્રાટ ઉપનામ ધરાવત ુ ંબ્ર કમળ પુ પ ક્યા મળી આવે છે - હમાલય પવતીય િવ તાર, ઉ રાખડં 
295. IIMA અમદાવાદ ૧૯૭૬‐૭૮ની બેચના કયા યિક્તની અમેિરકાની પ્રિસ  હાવર્ડર્  િબઝનેસ  કુલના બીજા ભારતીય મળૂના 

ડીન તરીકે િનમણકૂ - ો. ીકાતં દાતાર 
296. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારતીય મળૂના પ્રો. ીકાતં દાતારની હાવર્ડર્ િબઝનેસ  કુલના ડીન તરીકે િનમણકૂ કરવામા ંઆવી 

તેમની અગાઉ કયા મળૂ ભારતીય િડન તરીકે સેવા આપી ચકૂયા છે ‐  ો.િનિતન િનહા રઆ  

297. ૨૫ વષર્થી િબઝનેસ  કુલમા ંકાયર્રત પ્રોફેસર દાતાર િબઝનેસ  કુલના કેટલામા ંડીન બનશે - 11મા 
298. રા ટ્રીય પો ટ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 10 ઓ ટોબર  
299. તા તર ઓક્ટોબર 2020મા ંકોના  ારા  વાિમ વ યોજના અંતગર્ત એક લાખથી વધ ુગ્રામીણ લાભાથીર્ઓને પ્રોપટ  કાડર્ના 

માિલકી હકની ઈ‐ વહચણી કરાઈ ‐ વડા ધાન  ી નર  મોદ    

300. કે દ્ર સરકારે  વાિમ વ યોજના થકી ગ્રામીણ ભારતને શુ ંબનાવવા માટેનુ ંઐિતહાિસક પગલા સમાન ગણા ય ુછે ‐ આ મિનભર  
301. કે દ્ર સરકાર દ્રારા  વાિમ વ યોજનામા ં  ુકાડર્  લાભાથીર્ને આપવામા ંઆવે છે ‐  ોપટ  કાડ 
302. વાિમ વ યોજના અંતગર્ત લાભાથીર્ને આપવામા ંઆવત ુપ્રોપટ કાડર્ શુ ં છે  ‐ કા નૂી દ તાવેજ  છે   દશાવે  છે ક સબંિંધત 

ય ત ુ ંઘર તે ુ ંજ છે અને તે ુ ંજ રહશે  

303. વાિમ વ યોજના હઠેળના પ્રોપટ  કાડર્ને દશાર્વીને લોકો કોની પાસેથી આસાનીથી લોન લઈ શકશે ‐ બે ક 
304. કે દ્ર સરકાર  ારા  વાિમ વ યોજના સૌપ્રથમ ક્યારે લો ચ કરાઈ હતી ‐ તા. 24 એિ લ 2020  
305. રા ટ્રીય પચંાયતી િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ તા.24 એિ લ  

306. Swamitva  યોજનાનુ ં મળૂ નામ જણાવો  ‐ સવ ઓફ  િવલે જસ એ ડ  મેિપગ  િવથ  ઈ વૂાઈઝડ  ટકનોલો  ઈન  િવલેજ 

એ રયાસ  

307. કે દ્ર સરકારની ડ્રોન થકી ગામોની જમીનોનુ ંસીમાકંન કરવાની યોજનાનુ ંનામ જણાવો ‐   વાિમ વ યોજના 
308. વાિમ વ યોજનાનો હતે ુજણાવો  ‐ ગામની દરક સપંિ નો  ડ જટલ નકશો  તૈયાર કર  લોકોને  તેમના ઘર અને જમીનની 

સપંિ ુ ંકાડ આપવાનો  
309. કે દ્ર સરકાર  ારા  વાિમ વ યોજના અંતગર્ત ક્યા ંસધુીમા ંદેશના ૬.૬૨ લાખ ગામ સધુી આ યોજના પહ ચાડવાનુ ંલ ય છે ‐ 

વષ 2024 
310. વાિમ વ યોજના અંતગર્ત કે દ્ર સરકાર  ારા પ્રથમ તબક્કામા ંકેટલા રા યોના કેટલા ગામને પ્રોપટ  કાડર્  આપવાનુ ંલ ય છે 

‐ 6 રા યોમા ં763 ગામ 
311. વાિમ વ યોજના અંતગર્ત કે દ્ર સરકાર  ારા પ્રથમ તબક્કામા ંકયા રા યના કેટલા ગામને પ્રોપટ  કાડર્  આપવામા ંઆવશે ‐ 

ઉ ર દશ‐346, હ રયાણા‐221, મહારા ‐100, મ ય દશ‐44, ઉ રાખડં‐50, કણાટક‐02 
312. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર◌ે રા યની કેવી પાજંરાપોળો માટે િવિવધ સહાય યોજના જાહરે કરી ‐ ન ધાયેલી   
313. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર◌ે કયા હતેસુર રા યની ન ધાયેલી પાજંરાપોળો માટે િવિવધ સહાય યોજના જાહરે 

કરી‐ ઘાસચારો ઉગાડવા પાજંરાપોળોને આ મિનભર બનાવવા  
314. ગજુરાતની ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને િવિવધ સહાય યોજના માટે વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ના બ ટમા ંકેટલા  િપયાની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી હતી ‐ 100 કરોડ  
315. ગજુરાત સરકાર  ારા ૧થી ૧૦ હકે્ટર જમીન ધરાવતી ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને ટયબૂવેલ માટે કેટલા  િપયા સધુીની 

સહાય અપાશે ‐  . 10 લાખ 

316. ગજુરાત સરકાર ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને સોલાર પેનલ નાખવા માટે કેટલા  િપયાની મયાર્દામા ંસહાય આપશે ‐  . 8 
લાખ 

317. ગજુરાત સરકાર ચાફકટર માટે ૧થી ૧૦ હકે્ટર જમીન ધરાવતી ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને કેટલા  િપયા સધુીની સહાય 
આપશે ‐  . 1.25 લાખ 
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318. ગજુરાત સરકાર લીલા ઘાસની ગાસંડી બાધંી ટોરેજ માટે ઉપયોગમા ંલેવાતા બેલર વસાવવા ૪થી ૧૦ હકે્ટર જમીન 
ધરાવતી પાજંરાપોળોને કેટલા  િપયા સધુીની સહાય આપશે ‐  . 3.50 લાખ 

319. ગજુરાત સરકાર ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને પશઓુના શેડ સધુી પાણીની પાઇપલાઇન માટે પ્રથમ હકે્ટરે  કેટલા,  યાર 
પછીના પ્રિત હકે્ટરે કેટલા અને મહ મ કેટલા  િપયા સધુીની સહાય આપશે – અ ુ મે  . 30 હ ર,  . 20 હ ર તથા 
. 2.10 લાખ 

320. ગજુરાત સરકાર ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને  િ પ્ર કલર ઇિરગેશન િસ ટમ માટે પ્રિત હકે્ટરે કેટલા  િપયાની અને મહ મ 
કેટલા  િપયાની સહાય આપશે ‐  . 50 હ ર તથા  . 5 લાખ 

321. ગજુરાત સરકાર ન ધાયેલી પાજંરાપોળોને  રેઇનગન ઇિરગેશન િસ ટમ માટે ૧થી ૩ હકે્ટર માટે કેટલી, ૪થી ૭ હકે્ટર 
માટે કેટલી અને ૮થી ૧૦ હકે્ટર માટે કેટલી સહાય આપશે ‐  . 35 હ ર,  . 70 હ ર તથા  . 1.05 લાખ 

322. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે  કેવી પાત્રતા ધરાવતી પાજંરાપોળ માટે  િવિવધ સહાય યોજના જાહરે  કરી  હતી  ‐ 
રા યમા ંર જ ટડ તથા પોતાની મા લક ની જમીન ધરાવતી પાજંરાપોળ 

323. ઓકટોબર‐૨૦૨૦ની  િ થિતએ ગજુરાતમા ં કુલ કેટલી  પાજંરાપોળો તથા કેટલી ગૌશાળા ન ધાયેલી છે – 220  તથા 
1,420 

324. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકારે રા યની િવિવધ પાજંરાપોળ માટે િવિવધ સહાય યોજના જાહરે કરી તે માટેની અરજી 
કયા‐ંકઈ રીતે કરવાની રહશેે ‐ ખે ૂત પોટલ તથા ગૌસેવા િવકાસ બોડ  

325. પરુુષ ફ્રચ ઓપન-૨૦૨૦ િવ તા ખેલાડી અને દેશ જણાવો ‐ ટિનસ ટાર રફાલ નડાલ- પેન 

326. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંરફાલ નડાલે કેટલામુ ંફે્ર ચ ઓપન જીતી નવો રેકોડર્  બના યો ‐ 13 ુ ં
327. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંરફાલ નડાલે કેટલામુ ંગ્રા ડ લેમ જીતી નવો રેકોડર્ બના યો ‐ 20 ુ ં
328. ટેિનસ ખેલાડી રફાલ નડાલનુ ંઉપનામ જણાવો ‐  લે કોટ કગ  
329. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંયોજાયેલી પરુુષ ફ્રચ ઓપન-૨૦૨૦ ઉપ  િવ તા ખેલાડી અને દેશ જણાવો  ‐ નોવાક યોકોિવચ, 

સબયા 
330. ટેિનસમા ંસૌથી વધ ુવખત ફે્ર ચ ઓપન ગ્રા ડ લેમ જીતવાનો રેકોડર્  કોના નામે છે ‐ રફાલ નડાલ (13 ટાઈટ સ) 
331. ટેિનસમા ંસૌથી વધ ુમે સ િસંગ સ ગ્રા ડ લેમ િવ તા ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો –  વ ઝલ ડના રોજર ફડરર તથા પેનના 

રફાલ નડાલ (20 ટાઈટ સ)  
332. તા. ૧૧ ઓક્ટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ બોલીવડૂ અિભનેતા અિમતાભ બ ચનનો કેટલામો જ મિદવસ મનાવવામા ંઆ યો  ‐ 

78મો 
333. કે દ્ર સરકાર ભારતીય ઈકોનોમીને બળ આપવા આગામી માચર્ 2021 સધુીમા ંકેટલુ ંઆિથર્ક પેકેજ આપશે - .73,000 

કરોડ 
334. કે દ્ર સરકાર ારા રા યોને કેટલા કરોડની લોન િવના યા  આપવામા ંઆવશે - .12,000 કરોડ 
335. કે દ્ર સરકાર ારા રા યોને આપવામા ંઆવનાર .12,000 કરોડની લોન કેટલા વષર્મા ંપરત કરવાની રહશેે - 50 વષ  
336. કે દ્રીય કમર્ચારીઓને કેટલી રકમનો યાજ મકુ્ત ફે ટીવલ એડવા સ આપવાનો િનણર્ય કરાયો છે - .10,000 
337. તા તરમા ંજાહરે કરેલી કે દ્ર સરકાર ારા કમર્ચારીઓ માટેની એલટીસી કીમમા ંકેટલા ટકાથી વધ ુજીએસટી ધરાવતી 

વ તઓુને ખરીદી કરવાની રહશેે - 12 % 
338. કમર્ચારીઓએ યાજ મકુ્ત ફેિ ટવલની રકમ ક્યા ંસધુીમા ંખચર્ કરવાની રહશેે - 31 માચ 2020 
339. કમર્ચારીઓએ ફેિ ટવલ એડવા સની રકમ કેટલા હ તામા ંપરત ચકૂવણી કરવાની રહશેે -  10 
340. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંકેટલા કરોડના વધારાના કેિપટલ ખચર્ની પણ જાહરેાત કરાઇ છે - .25,000 કરોડ 
341. કે દ્ર સરકાર ારા એલટીસી કેશ વાઉચર માટે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - .28,000 કરોડ 
342. BROનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ બોડર રોડ ઓગનાઇઝેશન  
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343. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંBRO  ારા ચીન સરહદે એક સાથે કેટલા પલૂ તથા કેટલી ટનલનુ ંઈ‐લોકાપર્ણ કરાયુ ં‐ 44 તથા 01 
344. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંBRO  ારા ચીન સરહદે એક સાથે ૪૪ પલૂ તથા ૦૧ ટનલનુ ંકોના  ારા ઈ‐લોકાપર્ણ કરાયુ ં– સરં ણ 

ધાન રાજનાથિસહ  
345. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંસરંક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ  િસંહ ેઅરુણાચલમા ં૨૯૦  િક.મી. લાબંી બે લેનની કઈ ટનલનુ ંઉ ાટન કયુર્ં  ‐ 

ને ચ  

346. અરુણાચલ પ્રદેશ િ થત ૨૯૦ િક.મી. લાબંી નવિનિમર્ત નેિચ  ટનલ કયા પ્રદેશને જોડે છે ‐ તવાગંને બારમાસ ને ચ  પાસ 

347. પાિક તાન અને ચીન સાથે ભારત કેટલા િક.મી.ની સરહદ ધરાવે છે ‐ 7000  
348. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંBRO  ારા ચીન સરહદે એક સાથે ૪૪ પલૂનુ ંઈ‐લોકાપર્ણ કરાયુ ં તે  પૈકી કયા રાજયના  કેટલા પલુનો 

સમાવેશ થાય  છે – જ ‐ુકા મીરમા ં10, લદાખ, ઉ રાખડં અને અ ુણાચલ દશમા ં8‐8,  હમાચલમા ં2,  િસ મ તથા 
પં બમા ં4‐4  લુ  

349. વષર્‐૨૦૨૦ અથર્શા નુ ંનોબેલ પાિરતોિષક િવ તાનુ ંનામ અને દેશ જણાવો ‐  ો. પોલ િમ ગામ (73) USA રોબટ િવ સન 

(83) USA 
350. અથર્શા ના નોબેલ પ્રાઈઝનુ ંસ ાવાર નામ જણાવો ‐  વી રઝેઝ  ર સબે ક  ાઈઝ ઈન ઈકોનોિમ સ સાય સીસ ઈન મેમર  

ઓફ આ ડ નોબેલ 

351. ક્યા સશંોધન‐પ્રદાન માટે વષર્‐૨૦૨૦ અથર્શા નુ ંનોબેલ પાિરતોિષક આપવામા ંઆ યુ ં – ઓ શનની  િથયર મા ં ધુારા 
તેમજ ઓ શનના નવા ફોમટની શોધ માટ 

352. અથર્શા ના નોબેલ પરુ કારની ઇનામી રકમ કેટલી છે ‐  . 8.27 કરોડ (11 લાખ ડોલર) + ગો ડ મેડલ  

353. વષર્‐૨૦૨૦મા ંકુલ કેટલા િવષય માટે કેટલા મહાનભુાવોને નોબેલ પરુ કાર આપવાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી ‐ 6 િવષયમા ં
ુલ 11 મહા ભુાવ 

354. વષર્‐૨૦૨૦ માટે કુલ ૬ િવષય માટે ૧૧ મહાનભુાવોને નોબેલ પરુ કાર આપવાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી તે પૈકી સૌથી વધ ુ
કયા દેશના કેટલા મહાનભુાવનો સમાવેશ થાય છે ‐ 7 તથા USA  

355. વષર્‐૨૦૨૦ના ૬ નોબેલ પરુ કાર સભંિવત કઈ તારીખે અપાશે ‐ તા.10  ડસે બર‐2020  
356. વૈિ ક સગંઠન FEEનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  ફાઉ ડશન ફોર એ વાયનમે ટલ એ કુશન 

357. વૈિ ક સગંઠન FEE  ારા ગજુરાતના  િશવરાજપરૂ િબચ સિહત ભારતના આઠ સમદૃ્રકાઠંાને કય ુઆંતરરા ટ્રીય પ્રમાણપત્ર‐
સ માન અપાયુ ં‐ ‘  ૂ લેગ બચ’  

358. વૈિ ક સગંઠન  FEE  ારા ભારતના ક્યા આઠ સમદૃ્રકાઠંાને  લ ૂ લેગ  િબચનુ ંઆંતરરા ટ્રીય પ્રમાણપત્ર‐સ માન અપાયુ ં– 
રાધાનગર‐ દામાન, િશવરાજ રુ‐ ારકા‐ જુરાત, ક પડ‐કરળ, ઘોઘલા‐દ વ, ઋિષકો ડા‐  દશ, કાસાકરોડ‐કણાટક, 
પા ુ બદર ‐કણાટક, ગો ડન‐ઓડશા 

359. વૈિ ક સગંઠન  FEE  ારા ક્યા માપદંડને આધારે ભારતના આઠ સમદૃ્રકાઠંાને  લ ૂ લેગ  િબચનુ ંઆંતરરા ટ્રીય પ્રમાણપત્ર‐
સ માન અપાયુ ં– પયાવરણીય  ળવણી,  બચની  વ છતા,  વાસીઓ માટ  િુવધા‐સલામિત‐સ ૃ ‐ ૂષણ  વા  ુલ 

33 માપદંડ 
360. વૈિ ક સગંઠન ફાઉ ડેશન ફોર એ વાયનર્મે ટલ એ યકેુશનનુ ંમખુ્યમથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે – કોપનહગન (ડનમાક)  
361. તા.૧૨મી ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ કયા મહાનભુાવનો જ મ શતા દીનો સમાપન સમારોહ યોજાયો  ‐ રાજમાતા  િવજયા 

રા  િસધીયા  
362. તા.૧૨મી  ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના  રોજ  રાજમાતા િવજયા રા  િસંધીયાના  જ મ  શતા દીનો  સમાપન  સમારોહ  પ્રસગંે 

વડાપ્રધાન  ી નરે દ્ર મોદી  ારા કેટલા  િપયાના િવશેષ િસક્કાનુ ંિવમોચન કરાય ુ‐  .100/‐ 
363.  કયા રાજનેતા લોકનાયકના ઉપનામથી જાણીતા છે ‐ ડૉ. રામમનોહર લો હયા 
364. ડૉ. રામમનોહર લોિહયાનો જ મ કયારે થયો હતો – 12 ઓકટોબર‐1910  
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365. ડૉ. રામમનોહર લોિહયાનુ ંજ મ  થળ જણાવો ‐ ફઝાબાદના અકબર રુમા ં(ઉ ર દશ)  
366. IMF વ ડર્ ઇકોનોિમક આઉટલકૂ ૨૦૨૦ના અહવેાલ અનસુાર વષર્ ૨૦૨૧મા ંભારતનો ઈકોનોમીક ગ્રોથ  રેટ  કેટલો રહશેે  ‐ 

8.8 ટકા  
367. IMF વ ડર્ ઇકોનોિમક આઉટલકૂ ૨૦૨૦ના અહવેાલ અનસુાર વષર્ ૨૦૨૧મા ંચીનનો ઈકોનોમીક ગ્રોથ રેટ કેટલો રહશેે ‐ 8.2 

ટકા  
368. IMF વ ડર્ ઇકોનોિમક આઉટલકૂ ૨૦૨૦ના અહવેાલ અનસુાર વષર્ ૨૦૧૯મા ંભારતનો ગ્રોથ રેટ કેટલો હતો ‐ 4.2 ટકા 
369. IMF વ ડર્ ઇકોનોિમક આઉટલકૂ ૨૦૨૦ના અહવેાલ અનસુાર વષર્ ૨૦૨૦મા ંભારતીય અથર્તતં્રના ગ્રોથરેટમા ંકેટલો ઘટાડો 

થશે ‐ 10.3 ટકા 
370. કે દ્ર સરકારે જીએસટી મહસેલૂી ઘટ પરૂવા માટે ૨૦ રા યોને ઓપન માકટમાથંી કેટલા  િપયાનો ઋણ લેવાની મજૂંરી આપી ‐ 

. 68,825 કરોડ   
371. કે દ્ર સરકારે જીએસટી મહસેલૂી ઘટ પરૂવા માટે ૨૦ રા યોને ગ્રોસ  ટેટ ડોમેિ ટક પ્રોડક્ટના કેટલા ટકાના દરે અિધક ઋણ માટે 

મજૂંરી આપી ‐ 0.50  
372. કે દ્ર સરકારે રા યોને આરબીઆઈની  પેિશયલ  િવ ડોમાથંી કેટલા તેમજ ઓપન માકટમાથંી કેટલા  િપયાના ઋણ લેવાના 

બે િવક પો સચૂ યા હતા –  . 97,000 કરોડ તથા  . 2.35 લાખ કરોડ 
373. કે દ્ર સરકારે જીએસટી મહસેલૂી ઘટ પરૂવા માટે ૨૦ રા યોને ઓપન માકટમાથંી ઋણ લેવાની મજૂંરી આપી તે ઋણનો િવક પ 

પસદં  કરનારા  ૨૦  રા યના  નામ  જણાવો  ‐  , અ ુણાચલ, આસામ,  બહાર, ગોવા,  જુરાત,  હ રયાણા,  હમાચલ, 

કણાટક, મ. દશ, મહારા , મણ રુ, મેઘાલય, િમઝોરમ, નાગાલે ડ, ઓડશા, િસ મ, િ રુા, ઉ. દશ અને ઉ રાખડં  
374. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ં ગજુરાત◌ી  સગુમ  સગંીતના  કયા  ખ્યાતનામ  ગાિયકાનુ ં ૯૧  વષેર્  મુબંઈ  ખાતે  અવસાન  થય ુ ‐ 

કૌ દૂ બહન  નુશી   
375. ગજુરાત◌ી સગુમ સગંીતના ખ્યાતનામ ગાિયકા કૌમદુીબેનના ં િવખ્યાત ગીત જણાવો  ‐ મને જરાક  કં વાગી ગઈ,  ચૈતર 

ચપંો મોહ રયો, આ રંગ ભીના ભવંરા, ચોરાસી રંગનો સાિથયો 
376. ગજુરાત◌ી સગુમ સગંીતના પ્રિસ  ગાિયકા કૌમદુીબેનનુ ંજ મ થળ તથા મળૂ જણાવો – બનારસ તથા વડનગર 
377. પાસપોટર્   ઇ ડેક્સ  રેિ કંગ‐૨૦૨૦  અનસુાર  િવ ના  સૌથી  શિક્તશાળી  પાસપોટર્મા ં પ્રથમ  ક્રમના  દેશનુ ં નામ  જણાવો  ‐ 

ઝૂીલે ડ 
378. પાસપોટર્  ઇ ડેક્સ રેિ કંગ‐૨૦૨૦ અનસુાર અમેિરકા અને મલેિશયાનુ ંરેિ કંગ જણાવો – 21 
379. પાસપોટર્  ઇ ડેક્સ રેિ કંગ‐૨૦૨૦ અનસુાર િવ ના સૌથી શિક્તશાળી પાસપોટર્મા ંબીજા ક્રમના દેશના નામ જણાવો ‐  પાન, 

જમની, ઓ યા, લ ઝમબગ,  વ ઝલ ડ, આયલ ડ, સાઉથ કો રયા અને ઓ લયા  
380. પાસપોટર્  ઇ ડેક્સ રેિ કંગ‐૨૦૨૦ અનસુાર િવ ના સૌથી શિક્તશાળી પાસપોટર્મા ંભારતનો પાસપોટર્નો ક્રમ જણાવો ‐ 58  
381. પાસપોટર્  ઇ ડેક્સ રેિ કંગ‐૨૦૨૦ અનસુાર ભારતના પાસપોટર્  ધારકને કેટલા દેશમા ંિવઝા િવના પ્રવેશ મળે છે ‐ 18 
382. પાસપોટર્  ઇ ડેક્સ  રેિ કંગ‐૨૦૨૦ અનસુાર  િવ ના સૌથી શિક્તશાળી પાસપોટર્મા ં૫૮મા ંક્રમે ભારત સાથે અ ય કયા  દેશો 

થાન ધરાવે છે ‐ બેિનન, ગેબોન, જોડન, અ જ રયા  
383. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંકોના હ તે પવૂર્ કે દ્રીય મતં્રી બાલાસાહબે િવખે પાટીલની આ મકથાનુ ંિવમોચન કરાયુ ં‐ વડા ધાન  ી 

નર  મોદ   

384. રા ટ્રીય કામધેન ુઆયોગ ક્યા ંઆવેલુ ંછે ‐ નવી  દ હ     

385. રા ટ્રીય કામધેન ુઆયોગ  ારા  'કામધેન ુદીપાવલી અિભયાન' અંતગર્ત ગાયના ગોબરમાથંી બનાવેલી કઈ મોબાઈલ ચીપ 
લો ચ કરવામા ંઆવી – ગૌસ વ એ ટ ર ડયેશન ચીપ 

386. ગૌસ વ એિ ટ રેિડયેશન ચીપ બનાવનાર સં થાનુ ંનામ જણાવો ‐  ી  ગૌસેવા‐રાજકોટ  
387. ગૌસ વ એિ ટ રેિડયેશન ચીપની અંદાિજત િકંમત જણાવો ‐  .50 થી 100ની વ ચે 
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388. રા ટ્રીય કામધેન ુઆયોગ‐નવી િદ હીના વતર્માન ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો ‐  ી વ લભ કથી રયા 
389. UNના  મુન કો ટ ઓફ િડઝા ટસર્  ારા તા તરમા ંક્યા સમયગાળાનો અહવેાલ રજૂ કરાયો – વષ 2000‐2019 
390. UNના  મુન કો ટ ઓફ િડઝા ટસર્ ૨૦૦૦‐૨૦૧૯ અહવેાલ મજુબ પરૂની સૌથી વધ ુકેટલા ટકા ઘટના બની ‐ 40 ટકા  
391. રા યની બધી જ સરકારી  કૂલોને િડિજટલ બનાવનાર દેશનુ ંપ્રથમ રા યનુ ંનામ જણાવો ‐ કરળ 

392. કેરળે કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત બધી જ સરકારી  કલૂોને િડિજટલ બનાવી ‐ હાઈટક  લૂ  ો ટ 
393. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર અને  વેદા તા વ ચે કયા  થળે  િવ નુ ંસૌથી મોટંુ ઝીંક  મે ટર કો લેક્સ  થાપવા 

MOU કરાયા ‐ દોસવાડા (તાપી)  
394. ગજુરાત સરકારે વેદા તા જૂથની કઈ  કંપની સાથે તાપીના દોસવાડા ખાતે ઝીંક  મે ટર કો લેક્સ  થાપવા MOU કયાર્ં    ‐ 

હ ુ તાન ઝ ક લિમટડ કંપની  
395. વેદા તા જૂથની િહ દુ તાન  િઝ ક કંપની ઝીંક  મે ટર કો લેક્સ  લા ટ  થાપવા માટે કેટલા  િપયાનુ ંરોકાણ કરશે ‐  . 10 

હ ર કરોડ 
396. વેદા તા જૂથની  િહ દુ તાન  િઝ ક  કંપની  ારા દોસવાડા ખાતે  થપાનારા ઝીંક  મે ટર કો લેક્સ  લા ટ  લા ટની વાિષર્ક 

ક્ષમતા કેટલી હશે ‐ 300  કલો ટન  

397. વષર્‐૨૦૨૦નો  નોબેલ  પાિરતોિષક  મેળવનાર  સં થા  WFP  ારા આગામી  કયા  વષર્  સધુીમા ં િવ માથંી  ભખૂમરો  ખતમ 
કરવાનો લ યાકં છે ‐ વષ‐2030 

398. િવ ના તી  ભખૂમરો ધરાવતા દેશોના નામ જણાવો ‐ હતી, ઝા બયા, યમન, ઈિથયોિપયા, ચાડ,  દુાન, કોમોરોસ,  ટમોર‐
લે ટ, ઈ ર યા,  ુ ડ , િસએરા લઓન, મડાગા કર, નાઈઝર અને મોઝા બક  

399. િવ મા ંભખૂમરા સબંિંધત કામ કરનાર નોબેલ િવ તા સં થા WFPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ વ ડ  ડ  ો ામ  

400. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકારે કોને આિથર્ક સકંટમાથંી બહાર લાવવાનો મહ વનો િનણર્ય કય  ‐ BSNL‐MTNL  

401. કે દ્ર સરકારે BSNL‐MTNLને આિથર્ક સકંટમાથંી બહાર લાવવા માટે કયો મહ વનો  િનણર્ય કય   ‐ ક ના તમામ મં ાલયો, 
સરકાર  િવભાગો PSUમા ંBSNL‐MTNL નેટવકનો ઉપયોગ ફર જયાત કરાયો 

402. BSNLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  ભારત સચંાર િનગમ લિમટડ  
403. MTNLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ મહાનગર ટ લફોન િનગમ લિમટડ  
404. તા. ૧૪મી ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટે કઈ નીિત હઠેળ  ટાસર્ પ્રો ક્ટને મજૂંરી આપી ‐ નવી િશ ણ નાિત   

405. પ્રથમ તબકે્ક ભારતના કેટલા રા યોમા ં ટાસર્ પ્રો ક્ટનો અમલ કરાશે ‐ છ 

406. કે દ્ર સરકાર કોની મદદથી છ રા યોમા ં‘ ટે ધિનંગ િટિચંગ લિનર્ંગ એ ડ િરઝ સ ફોર  ટે સ’ અથાર્ત  ટાસર્ પ્રો ક્ટ અમલી 
બનાવશે ‐ િવ  બે ક  

407. કે દ્ર સરકાર િવ  બે કની મદદથી કયા છ રા યોમા ં ટાસર્ પ્રો ક્ટ અમલી બનાવશે ‐  હમાચલ દશ, રાજ થાન, મહારા , 

મ ય દશ, કરળ અને ઓડશા  
408. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંUNના માનવાિધકાર પિરષદની યોજાયેલ◌ી ચ ૂટંણીમા ંકયા સ ય દેશો ચ ૂટંાયા  ‐ નેપાળ, પા ક તાન, 

ચીન, રિશયા, ક બૂા  
409. UNHRCન ુિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  નુાઈટડ  મુન રાઈટ કિમશન 

410. નવરાિત્રમા ંમા દુગાર્ના નવ વ પના નામ જણાવો - શૈલ ુ ી,  ચા રણી, ચ ઘટંા,  ૂ માડંા,  ક દમાતા, કા યાયની, 
કાલરાિ , મહાગૌર  અને િસ દા ી 

411. ગજુરાતમા ંખેડૂતોને િસંચાઈ માટે િદવસે વીજળી આપવા માટેની નવી યોજનાનુ ંનામ જણાવો -  દનકર યોજના 
412. ગજુરાતમા ંકઈ તારીખે વડાપ્રધાન ીના હ તે  િદનકર યોજના ઇ-લોિ ચંગ કરાશે - 24 ઓકટોબર 
413. ગજુરાતમા ંિદનકર યોજના અંતગર્ત પ્રથમ તબક્કામા ં કેટલાક ગામોને જોડવામા ંઆવશે - 1055 
414. િદનકર યોજના અંતગર્ત ક્યા ંસધુીમા ંસમગ્ર રા યને આવરી લેવાશે - માચ 2022 
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415. િદનકર યોજના હઠેળ ખેડૂતોન ેકેટલા કલાક િસંચાઈ માટે પાણી અપાશ ે- આઠ કલાક 
416. િદનકર યોજના અંતગર્ત પ્રથમ તબક્કામા ંસિૂચત કયા િજ લાનો સમાવેશ કરાયો -દાહોદ, ગીર સોમનાથ અને ુનાગઢ 
417. િદનકર યોજના અંતગર્ત સૌપ્રથમ કયા િજ લાના તમામ  692 ગામોને સમાવી લેવાયા છે - દાહોદ 
418. કે દ્રીય િશિપંગ મતં્રાલય ારા તા તરમા ંિડરેક્ટર જનરલ િશિપંગને કયો દર જો અપાયો - નેશનલ ઓથો રટ  

419. તા તરમા ંકે દ્રીય િશિપંગ મતં્રાલય ારા DG િશિપંગને  નેશનલ ઓથોિરટી જાહરે કરાઈ તેનુ ંકાયાર્લય ક્યા ંશ  કરાશે 
- ગાધંીનગર 

420. તા તરમા ંજોજીલા સરંુગના બાધંકામનો ઇ-શભુારંભ કોના ારા કરાયો હતો - કે દ્રીય માગર્ મતં્રી ી  નીિતન  ગડકરી 
421. સિૂચત જોજીલા સરંુગની લબંાઈ જણાવો - 14.5 કલોમીટર 
422. જોજીલા સરંુગ રા ટ્રીય રાજમાગર્ ઉપર તૈયાર થઇ રહી છે - ીનગર કારગીલ- લેહ  રા ય રાજમાગ 

423. તા તરમા ંિવ ના કયા દેશ ારા સૌપ્રથમ િલિથયમ આયન બેટરી સચંાિલત ભ ય સબમરીન તૈયાર કરાઈ - પાન 

424. િલિથયમ આયન બેટરી સામા ય રીતે કયા ઉપકરણમા ંવપરાય છે - મોબાઈલ બેટર  

425. જાપાન કયા ક્લાસની નવી સબમરીનો લો ચ કરવા જઈ ર ુ ંછે - તેઈગી મોટ  હલ 

426. િલિથયમ આયન બેટરી સચંાિલત સબમિરન ધરાવતો િવ નો પ્રથમ દેશ કયો છે - પાન 

427. જાપાને છે લા બે દાયકામા ંકઈ ટેકનોલોજી પર સશંોધન કરી તેના માટે ખાસ િલિથયમ આયન બેટરી તૈયાર કરી ‐ સબમ રન  

428. જાપાનની કઈ કંપનીએ  િલિથયમ આયન બેટરી સચંાિલત સબમિરન તૈયાર કરી છે  ૨૭૬ ફીટ લાબંી તથા ૩૦ ફીટની 
ગોળાઈ ધરાવે છે ‐ િમ ુબશી  

429. જાપાન  ારા તૈયાર કરાયેલી િલિથયમ આયન બેટરી સચંાિલત સબમિરન પાછળ કેટલો ખચર્ કરાયો - સવા પાચં હ ર 
કરોડ  િપયા  

430. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારતના કયા ઓ કાર િવ તા કો યમૂ િડઝાઈનરનુ ંિનધન થય ુ- ભા  ુઅથૈયા 
431. ભારતના પહલેા ંઓ કાર એવોડર્  િવ તા  યિક્તનુ ંનામ જણાવો - કો મૂ  ડઝાઈનર ભા  ુઅથૈયા 
432. કો યમૂ િડઝાઈનર ભાન ુઅથૈયાનો જ મ કયારે-ક્યા ંથયો હતો – વષ 1929 કો હા રુ   
433. કો યમૂ િડઝાઈનર ભાન ુઅથૈયા અને કયા િબ્રિટશ િડઝાઈનરને સયંકુ્ત રીતે ઓ કાર એવોડર્  અપાયો હતો ‐  નમાલ   

434. કોણે ભારત માટે પહલેો અકાદમી અને ઓ કાર એવોડર્  જી યો હતો ‐ કો મૂ  ડઝાઈનર ભા  ુઅથૈયા 
435. ભાન ુઅથૈયાને કયા વષેર્ એટનબરોની  િફ મ ગાધંી માટે ઓ કારમા ં બે ટ કો યમૂ  િડઝાઇનર એવોડર્  મ યો હતો - વષ 

1983 
436. ભાન ુઅથૈયાએ કઈ િફ મોમા ંકો યમૂ િડઝાઈનર તરીકે કાયર્ કયુર્ં હત ુ- કાગઝ ક  લ (1959), ચૌદવી કા ચાદં (1960), 

ગાઈડ  (1965), આ પાલી  (1966), હરાફર   (1976),  હુાગ  (1979), ગાધંી  (1982), રામ  તેર  ગગંા  મૈલી  (1985), 
અ ૂબા (1991), 1942:અ લવ  ટોર  (1993), લગાન (2001),  વદશ (2004)  

437. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકેરળના કયા મલયાલમ કિવનુ ં૯૪ વષેર્ િત્રશરૂ ખાતે અવસાન થય ુ- અ થમ અ તૂમ નં ુ દર 
438. મલયાલમ કિવ અિક્કથમ અ યતૂમ નબંિુદરને કયારે જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર મ યો હતો - 24 સ ટ બર‐2020 
439. મલયાલમ કિવ અિક્કથમ અ યતૂમ નબંિુદરને કઈ રચના માટે ૫૫મો જ્ઞાનપીઠ પરુ કાર મ યો હતો - દવયાનમ   

440. મલયાલમ કિવ અિક્કથમ અ યતૂમ નબંિુદરને કયા વષેર્ સાિહ ય એકેડમી પરુ કાર મ યો હતો- વષ‐1973  
441. મલયાલમ કિવ અિક્કથમ અ યતૂમ નબંિુદરને ભારત સરકાર ારા કયા વષેર્ પ ીથી સ માિનત કરાયા હતા  ‐ વષ‐

2017  
442. ભારતના પવૂર્ રા ટ્રપિત ડૉ. એપી  અ દુલ કલામનો જ મ િદવસ જણાવો - 15 ઓકટોબર 1931 
443. તાિમલનાડુ સરકાર ારા ડો. કલામની યાદમા ંતેમના જ મિદવસની ખાસ કયા િદવસ તરીકે ઉજવણી કરવામા ંઆવી 

હતી - વુા નુરો થાન દવસ 

444. FAOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ડ એ ડ એ ીક ચર ઓગનાઇઝેશન 
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445. ડ એ ડ એગ્રીક ચર ઓગેર્નાઇઝેશનન ુવડુ મથક કયા ંઆવેલ ુછે – રોમ (ઇટાલી) 
446. ૧૬ ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ FAOનો કેટલામો થાપના િદવસ મનાવવામા ંઆ યો - 75 
447. ૧૬ ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ FAOના ૭૫મા ં થાપના િદવસ િનિમતે મિૃત પે વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી દ્રારા કેટલા 

િપયાનો ચલણી િસક્કો લૉ ચ કરાયો - . 75  
448. ૧૬ ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ FAOના ૭૫મા ં થાપના િદવસ િનિમતે વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી દ્રારા ૮ પાકની િવકિસત 

કરાયેલી કેટલી નવી વેરાઈટી રા ટ્રને સમિપર્ત કરી હતી – 17 
449. ૧૬ ઓકટોબરના રોજ FAOના થાપના િદવસને ક્યા િદવસ તરીકે મનાવવામા ંઆવે છે - િવ  ખા  દવસ 

450. િવ  ખા  િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - "Grow, Nourish, Sustain. Together. Our actions are our future. ” 
451. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારતની કઈ લડ બે કને ે ઠ લડ બે કનો એવોડર્ આપવાની જાહરેાત કરાઈ - અમદાવાદની 

રડ ોસ લડ બે ક  
452. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકયા પ્રસગેં અમદાવાદની રેડ ક્રોસ લડ બે કને ભારતની ે ઠ લડ બે કનો એવોડર્ આપવાની 

જાહરેાત કરાઈ – ઇ ડયન રડ ોસ ોસ સોસાયટ ના 100 વષ િનિમ ે  
453. અમદાવાદની રેડ ક્રોસ લડ બે કને ભારતની ે ઠ લડ બે કનો એવોડર્ આપવાની જાહરેાત કોના ારા કરવામા ંઆવી 

– ક ીય આરો ય મં ી ી ડો.હષવધન  
454. અમદાવાદની રેડ ક્રોસ લડ બે કને ભારતની ે ઠ લડ બે કના એવોડર્ અંતગર્ત કેટલી ઇનામી રકમ અપાશે - . 50 

લાખ 

455. મેિડકલ  જનર્લ  ધ  લા સેટના તા તરના  અહવેાલ  અનસુાર વષર્ ૧૯૯૦થી વષર્-૨૦૧૯ દરિમયાનના વષ મા ં 
ભારતીયોના સરેરાશ આયુ યમા ંકેટલા વષર્નો વધારો થયો - 10 

456. મેિડકલ જનર્લ ધ લા સેટના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ભારતમા ંવષર્-૧૯૯૦મા ંલોકોનુ ંસરેરાશ આયુ ય    કેટલા વષર્ 
હત ુ ં‐ 59.6  

457. મેિડકલ જનર્લ ધ લા સેટના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ભારતમા ંવષર્-૨૦૧૯મા ંલોકોનુ ંસરેરાશ આયુ ય   કેટલા વષર્ 
થય ુ‐ 70.8  

458. મેિડકલ જનર્લ ધ લા સેટના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ભારતીયોના સરેરાશ આયુ યમા ં૧૦ વષર્નો વધારો થયો છે આ 
સશંોધનમા ંમ ૃ યનુા ૨૮૬ કારણો, ૩૬૯ બીમારી અને ૮૭  ટલા જોખમોનુ ંિવ લેષણ કરીને કેટલા દેશોનો અ યાસ કય  છે ‐ 
204  

459. મેિડકલ જનર્લ ધ લા સેટના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ભારતના કયા રા યના લોકોનુ ંસરેરાશ આયુ ય સૌથી વધ ુ
કેટલુ ંછે – કરળ તથા 77.3  

460. મેિડકલ જનર્લ ધ લા સેટના તા તરના અહવેાલ અનસુાર ઉ રપ્રદેશના લોકોનુ ંસરેરાશ આયુ ય કેટલા વષર્ છે - 66.9  
461. ગજુરાત સરકાર◌ે નવરાિત્ર પવર્ િનિમ ે કય ુિવશેષ અિભયાન શ  કયુર્ં હત ુ- શ તવદંના અભયાન  
462. નવરાિત્ર પવર્  િનિમ ે મખુ્યમતં્રી  ી  િવજયભાઈ  પાણીના હ તે સોિશયલ મીિડયા  ારા કયા અિભયાનનો પ્રારંભ કરાયો 

હતો- શ તવદંના અભયાન  
463. મખુ્યમતં્રી  ી  િવજયભાઈ  પાણીએ શિક્ત વદંના અિભયાન  હઠેળ  કયો વીિડયો  #ShaktiVandana પર અપલોડ  કરવા 

અપીલ કરી હતી - દરકના  વનમા ંયોગદાન આપનાર નાર  શ કત  યે આભાર‐ધ યવાદ  ય ત કરતો વી ડયો  
464. મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી શિક્તવદંના અિભયાન મારફત તા. 19, 21 અને 23 ઓકટોબર‐૨૦૨૦ દરિમયાન અલગ 

અલગ કે્ષત્રની કેટલી નારી શિક્ત સાથે સવંાદ કરી તેમની જીવન યાત્રાનો પિરચય કરશે – નવ 

465. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકારે કઈ વ તનુા આયાત પર પ્રિતબધં મકૂ્યો - AC અને ર જરટર 
466. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ં કે દ્ર સરકારે કયા હતેસુર AC અને  રેફ્રીજરેટરની આયાત પર પ્રિતબધં મકૂ્યો - ઘર ુ ંઉ પાદન 

યાને વેગ આપવા તેમજ બનજ ર  ચીજવ ઓુની આયાતમા ંઘટાડવા  
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467. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકારે રેફ્રીજરેટર અને એરકિ ડશનરને આયાત નીિતમા ંમકુ્ત  ેણીમાથંી હટાવીને કઈ ેણીમા ં
મકૂ્યા - િતબધંા મક  ેણી  

468. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકારના કયા મતં્રાલય ારા AC અને રેફ્રીજરેટરની આયાત પર પ્રિતબધં મકૂ્યો હતો - િવદશ 

યાપાર મં ાલય  

469. સૌરા ટ્રના સાવજ  છેલભાઈ દવેનો જ મિદવસ જણાવો - 16 ઓકટોબર 1889 
470. પોલીસ અિધકારી છેલભાઈ દવેને  સરદાર વ લભભાઈ પટેલ કયા નામથી નવા યા હતા-  રા વીર 
471. છેલભાઈ દવેનો જ મ ક્યા ંથયો હતો -  વઢવાણ 

472. ભારતમા ંસિૂચત કોરોના રસીકરણ કાયર્ક્રમમા ંપ્રથમ તબક્કામા ંસભંિવત કેટલા નાગિરકોને રસી આપવામા ંઆવશે - 
30 કરોડ 

473. કે દ્ર  સરકાર ારા  પ્રથમ તબક્કામા ંકોરોનાના કેટલા કરોડ ડોઝ ખરીદવામા ંઆવશે - 60 કરોડ 
474. કે દ્ર સરકાર ારા કોરોના રસીકરણ માટે પ્ર તાિવક કેટલી કેટેગરી નક્કી કરાઇ છે - 04 
475. કે દ્ર સરકાર ારા કોરોના રસીકરણ માટે પ્ર તાિવક  કઈ કઈ કેટેગરી નક્કી કરાઇ છે – 1. 70 લાખ ટલા ંઆરો ય 

કમચાર , 2. બે કરોડથી વ  ુપોલીસ,  િુનિસપલ કમચાર ,  રુ ાદળના કમ , 3. 26 કરોડ 50 વષથી વ  ુવયના 
નાગ રકો અને 4. 1 કરોડ ટલા ંગભંીર બીમાર  ધરાવતા 50થી ઓછ  આ નુા નાગ રક 

476. તા તરમા ં યઝૂીલે ડની સામા ય ચ ૂટંણીઓમા ંકયા વડાપ્રધાન  ત્રણ વષર્ માટે  ફરીથી જગંી બહુમતીથી ચ ૂટંાયા છે - 
િસ ડા આડન 

477. યઝૂીલે ડના વડાપ્રધાન િસ ડા આડર્નના પક્ષનુ ંનામ જણાવો - લેબર પાટ  

478. તા તરમા ંજાહરે કરેલા ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ-2020મા ંભારતનો ક્રમ જણાવો - 94 
479. તા તરમા ંજાહરે કરેલા ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ-2020  કુલ કેટલા દેશનો સવેર્ કરાયો - 107 
480. તા તરમા ંકઈ સં થા ારા ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ-2020  જાહરે કરાયો - IFPRI 
481. IFPRIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ટરનેશનલ ડ  પો લસી  રસચ  ઇ ટટ ટૂ 
482. તા તરમા ંજાહરે કરેલા ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ-2020  મજુબ િવ ના અંદા  કેટલા કરોડ લોકો કુપોિષત છે - 69 

કરોડ 
483. ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ -2020  મજુબ િવ મા ં કયા વષર્ સધુીમા ંભખૂમરાનો અંત લાવવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે 

- વષ 2030 
484. ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ -2020 મજુબ ભારતમા ં2015-19મા ંકુપોષણનુ ં તર વધીને  કેટલા ટકા થયુ ંછે -17.3 ટકા 
485. ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ -2020  મજુબ ભારતમા ંકેટલા ટકા વ તીને પરૂતો ખોરાક મળતો નથી - 14 ટકા 
486. ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ-2020 મજુબ ભારતનો 100માથંી કેટલો કોર ન ધાયો  છે - 27.2 
487. ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ -2020 મજુબ  કેટલાથી વધારે કોર હોય તે દેશની િ થિત ગભંીર ગણવામા ંઆવે છે - 26 
488. ગ્લોબલ હગંર ઈ ડેક્સ -2020  મજુબ  કેટલાથી  ઓછો કોર હોય તે દેશની િ થિત  સારી ગણવામા ંઆવે છે - 5 
489. ગ્લોબલ હગંર ઇ ડેક્સ-૨૦૨૦ના અહવેાલનો સમયગાળો જણાવો - વષ-2015થી વષ-2019  
490. ગ્લોબલ હગંર ઇ ડેક્સ-૨૦૨૦ના અહવેાલ મજુબ સૌથી ઓછો ભખૂમરો ધરાવતા ટોપ ૧૦ દેશના નામ જણાવો – 1. 

બેલા ુસ, 2. બો નયા, 3. ા ઝલ, 4.ચલી, 5.ચીન, 6.કો ટા રકા, 7. ોએિશયા, 8. બૂા, 9. ઇ ટોિનયા, 10. ુવૈત 

491. ગ્લોબલ હગંર ઇ ડેક્સ-૨૦૨૦ના અહવેાલ મજુબ સૌથી ખરાબ ભખૂમરો ધરાવતા દેશોના ક્રમ સિહત નામ જણાવો – 
70.ઇ ડોનેિશયા,  73.નેપાળ,  75. બાં લાદશ,  88.પા ક તાન,  94.ભારત,  97.રવા ડા,  98.નાઇ રયા, 
99.અફઘાિન તાન, 102.લાઇબે રયા, 103.મોઝા બક, 107.ચાડ 

492. IFPRI સં થાની થાપના કયા વષેર્ થઈ હતી - વષ-1975  
493. વૈિ ક સં થા IFPRIનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - વોિશ ટન DC, USA 
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494. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંUIDAI  ારા સરુક્ષાના નવા ફીચર સાથેનુ ંનવુ ંકય ુઆધાર કાડર્ લો ચ કરાયુ ં- PVC  
495. આધિુનક સરુક્ષા ફીચસર્ સાથેના નવા આધાર પીવીસી કાડર્મા ંશેની મદદથી યિક્તની ઓળખ ઓફલાઇન સરળતાથી 

ચકાસી શકાશે – કાડ પરના આૂર કોડ  
496. UIDAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િુનક આઇડ ટ ફકશન ઓથો રટ  ઓફ ઇ ડયા  
497. કયો દેશ દુિનયાની છત તરીકે ઓળખાય છે - િતબેટ  
498. કયા કારણોસર િતબેટ દેશ દુિનયાની છત તરીકે ઓળખાય છે - િતબેટનો મોટા ભાગનો હ સો પવતો વ ચે ઘેરાયેલો 

હોવાથી  
499. િતબેટના લોકોની વતર્માન વાિષર્ક આવક કેટલી છે - 9328 આુન (આશર 1.02 લાખ િપયા)  
500. િતબેટની રાજધાની કઈ છે - હાસા  
501. CPCBનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  સે લ પો શુન કં ોલ બોડ  
502. CPCB  ારા દૈિનક દેશના કુલ કેટલા શહરેોની હવાની શુ તા મપાય છે - 115 
503. CPCBના તા તરના અહવેાલ મજુબ ઉ ર ભારતના ૫૪માથંી કેટલા શહરેોની હવા અિત દૂિષત છે - 27  
504. AQIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એર વો લટ  ઈ ડ સ 

505. AQIના માપદંડ અનસુાર AQI ૨૦૦ થી ૩૦૦ની િ થિત કેવી ગણાય –  અૂર 
506. AQIના માપદંડ અનસુાર AQI ૩૦૦ થી ૪૦૦ની િ થિત કેવી ગણાય – વેર  અૂર  
507. CPCBનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ંછે -  નવી દ હ  

508. ચીનના સરકારી મખુપત્ર‐અખબારનુ ંનામ જણાવો ‐  લોબલ ટાઇ સ 

509. ચીન મામલે ભારત અ યાર સધુી કઈ પોિલસીને સમથર્ન આપતો ર ો છે ‐ વન ચાઇના  
510. ગ્લોબલ ટાઈ સના દાવા મજુબ ભારતના કયા ઉ ર‐પવૂીર્ય રા યોમા ંવસતા  કેટલાકં નાગિરકો અલગ વશંના  છે  ઓ 

પોતાને ભારતનો  િહ સો માનતા નથી અને  તેમાનંા ઘણા  િવ તારો  િબ્રિટશ શાસન અગાઉ  યામંારનો ભાગ હતા ં ‐  િ રુા, 
મેઘાલય, િમઝોરમ, મણ રુ, આસામ અને નાગાલે ડ 

511. દિક્ષણી રા ય કણાર્ટકના નાગિરકો નવરાિત્ર દરિમયાન કયો ઉ સવ ઉજવે છે ‐ ‘‘દશેરા ઉ સવ’’   
512. દિક્ષણી  રા ય  કણાર્ટકમા ં નવરાિત્ર  દરિમયાન  યોજાતા  ‘‘દશેરા  ઉ સવ’’નો  પ્રારંભ  કોણે‐કઈ  રીતે  કરા યો  – કણાટકના 

ુ યમં ી  ી બી.એસ.યે રુ પાની હાજર મા ં21 તોપોની સલામી આપી  
513. તા તરમા ંકઈ સરકારે મિહલા સરુક્ષા અંતગર્ત િમશન શિક્ત અિભયાનનો પ્રારંભ કરા યો – ઉ ર દશ 

514. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંઉ રપ્રદેશ સરકારે મિહલા સરુક્ષા અંતગર્ત કેટલા િદવસના િમશન શિક્ત અિભયાનનો પ્રારંભ કય  ‐ 

180  દવસ 

515. ઉ રપ્રદેશ સરકારનુ ંિમશન શિક્ત અિભયાન શુ ંછે ‐ મ હલા પોલીસની ‘િપ ક પે ોલ’ ટ મ દવસ-રા ે પે ો લગ કરશે  

516. કયા હતેસુર ઉ ર પ્રદેશ સરકારે િમશન શિક્ત અિભયાન શ  કયુર્ ‐ મ હલાઓની  રુ ા, સ માન અને  વાવલબંન માટ  
517. ઉ રપ્રદેશ સરકારે  િમશન શિક્ત અિભયાન અંતગર્ત કયા નામથી મિહલા પોલીસની નવી  પેટ્રોિલંગ ટીમ બનાવી   રાતે્ર 

પેટ્રોિલંગ કરશે ‐ “િપ ક પે ોલ”  

518. ઉ રપ્રદેશમા ંમિહલા સરુક્ષા માટે કોણે લખનઉમા ં િપ ક પેટ્રોલ ટીમને લીલી ઝડંી આપી  િમશન શિક્ત અિભયાનનો પ્રારંભ 

કરા યો– ઉ ર દશના રા યપાલ  ીમતી આનદં બેન પટલ 

519. કે દ્ર સરકાર કઈ પ્રકારની ખેતીને પ્રો સાહન આપવા ખાસ યોજના તૈયાર કરશે ‐  ુદરતી ખેતી  
520. કે દ્ર  સરકારની  સિૂચત  કુદરતી  ખેતી  યોજનાથી ખેડૂતને શો ફાયદો થશે ‐  માટ ની  ણુવ ા  અને  વ  વૈિવ યામા ં

ધુારવામા ંમદદ પ થશે  
521. કુદરતી ખેતી અંતગર્ત દેશમા ંઆગામી પાચં વષર્મા ંકેટલા િવ તારમા ંકુદરતી ખેતી શ  થવાનુ ંઅનમુાન છે ‐ 12 લાખ હ ટર 
522. દેશમા ંહાલ આશરે કેટલા ખેડૂત કુદરતી ખેતી કરે છે – 25 લાખ 
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523. કુદરતી ખેતીથી પાણી કેટલા ટકા ઓ  ંવપરાય છે અને ઉ પાદન ખચર્ કેટલા ટકા ઓછો આવે છે ‐ ૨5 ટકા તથા 10 ટકા 
524. કે દ્ર સરકારની સિૂચત કુદરતી ખેતી યોજના અંતગર્ત ૬૦૦ મોટા  લોકમા ંકેટલા હકે્ટરમા ંક્લ ટર બનાવાશે – 2000 
525. કે દ્ર સરકારની સિૂચત કુદરતી ખેતી યોજના અંતગર્ત ખેડૂત ખાતરના બદલે શાનો ઉપયોગ કરશે ‐ વી તૃ, પચંગ ય અને 

ધન વા તૃ  

526. સિૂચત કુદરતી ખેતી યોજના અંતગર્ત ખેડૂતોને ત્રણ વષર્ માટે કેટલી સહાય અપાશે ‐  .12,000 
527. કે દ્ર સરકારની સિૂચત કુદરતી ખેતી યોજનાના આયોજક કોણ છે ‐ નીિત આયોગ અને  ૃિષ મં ાલય  

528. વતર્માન કે દ્રીય કૃિષ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  ી નર િસહ તોમર  
529. નીિત આયોગના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો ‐ વડા ધાન  ી નર  મોદ   

530. નીિત આયોગના વતર્માન ઉપા યક્ષ કોણ છે ‐  ી રા વ  ુમાર  
531. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંક્યા  થળેથી સપુર સોિનક બ્ર ોસ િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં‐ INS ચે ઈ  

532. સપુર સોિનક બ્ર ોસ િમસાઈલ અવાજની ગિત કરતા ંકેટલા ગણી વધ ુઝડપે પોતાનુ ંલ ય ભેદવાની ક્ષમતા ધરાવે છે ‐ 2.8  
533. સપુર સોિનક બ્ર ોસ િમસાઈલની વૉર હડેની ક્ષમતા જણાવો ‐ 300  ક. ા.  
534. સપુર સોિનક બ્ર ોસ િમસાઈલની રે જ જણાવો ‐ 450  ક.મી. 
535. DRDOના વતર્માન ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો - ી સિતષ ર   
536. તા. ૧૯-૧૦-૨૦૨૦થી ભારત- ીલકંન નેવી વ ચે કઈ િત્રિદવસીય કવાયત યોજાઈ - લને સ કવાયત  
537. તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦થી ભારત- ીલકંન નેવી વ ચે કયા થળે િત્રિદવસીય િ લનેક્સ કવાયત યોજાઈ-િ કોમાલી  
538. તા.૧૯-૧૦-૨૦૨૦થી ભારત- ીલકંન નેવી વ ચે કેટલામી િ લનેક્સ કવાયત યોજાઈ - આઠમી  
539. તા.૧૮મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ ગજૂરાત િવ ાપીઠનો કેટલામો થાપના િદવસ ઉજવાયો- 101 
540. ગજૂરાત િવ ાપીઠ થાપના ક્યારે-કોણે કરી હતી - તા.18મી ઓકટોબર-1920 તથા .ૂ મહા મા ગાધંી   
541. ગજૂરાત િવ ાપીઠ ક્યા ંઆવેલી છે - અમદાવાદ  
542. ગજૂરાત િવ ાપીઠના પ્રથમ કુલપિત કોણ હતા - મહા મા ગાધંી  

543. ગજૂરાત િવ ાપીઠના બીજા કુલપિત કોણ હતા - સરદાર વ લભભાઈ પટલ  
544. ગજૂરાત િવ ાપીઠના વતર્માન કુલપિત - ઈલા રમેશ ભ   
545. એિશયા પેિસિફકમા ંપ્રભુ વ ધરાવતા સૌથી વધ ુશિક્તશાળી‐વગદાર  દેશ માટે ક્યો ઈ ડેક્સ જાહરે  કરવામા ંઆવે  છે  ‐ 

એિશયા પાવર ઈ ડ સ 

546. તા તરમા ંપ્રિસ  કરાયેલા "એિશયા પાવર ઈ ડેક્સ-2020" મજુબ એિશયા પિેસિફકમા ંસૌથી શિક્તશાળી દેશમા ંકયા 
દેશનો સમાવેશ થાય છે - અમે રકા 

547. તા તરમા ં પ્રિસ  કરાયેલા "એિશયા પાવર ઈ ડેક્સ-2020"  મજુબ એિશયા પેિસિફકમા ં સૌથી શિક્તશાળી દેશમા ં
ભારતનો ક્રમ અન ે કોર જણાવો-04 અને 39.7 

548. તા તરમા ંપ્રિસ  કરાયેલા "એિશયા પાવર ઈ ડેક્સ-2020" મજુબ એિશયા પિેસિફકમા ંસૌથી શિક્તશાળી ટોપ-10 દેશ 
અને તેમનો કોર જણાવો - અમે રકા‐81.6, ચીન‐76.1,  પાન‐41.0, ભારત‐39.7, રિશયા‐33.5, ઓ લયા‐32.4, 
સાઉથ કો રયા‐31.6, િસગા રુ‐27.4, થાઈલે ડ‐20.8 અને મલેિશયા‐20.7 

549. તા તરમા ંકઈ સં થા ારા "એિશયા પાવર ઈ ડેક્સ-2020" પ્રિસ  કરાયો - લૉવી ઇ ટટ ટૂ, સીડની, ઓ લયા 
550. તા તરમા ંપ્રિસ  કરાયેલા "એિશયા પાવર ઈ ડેક્સ-2020"મા ંકુલ કેટલા દેશોનો સમાવેશ કરાયો છે - 26 
551. ભારતમા ંયોજાનાર િત્રપક્ષીય મલાબાર નૌકા કવાયતમા ંઆ વષેર્ નવો કયો દેશ સામલે થશે-  ઓ લયા 
552. ભારતમા ંયોજાનાર િત્રપક્ષીય મલાબાર નૌકા કવાયતમા ંઆ વષેર્ કયા કયા દેશો ભાગ લેશે -  ભારત, અમે રકા, પાન 

અને ઓ લયા 
553. ભારતમા ંયોજાનાર િત્રપક્ષીય મલાબાર નૌકા કવાયતમા ંઆ વષેર્ કયા સમદુ્રમા ંયોજાશે - બગંાળનો અખાત 
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554. મલાબાર નૌકા યુ  કવાયતનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ કયા વષેર્ થયો હતો - વષ 1992, ભારત અને અમે રકા 
555. DRDO િનિમર્ત SANT િમસાઈલનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો  ‐  ટ ડ ઓફ એ ટ ટ ક  
556. તા.૧૯મી ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ DRDO  ારા કઈ િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં ‐  ટ ડ ઓફ એ ટ ટ ક(SANT)   
557. DRDO  ારા એરફોસર્ માટે િવકસાવાયેલી SANT િમસાઈલમા ંલો ચ પછી કયા બે ઓ શન હશે ‐ લૉક ઓન અને લો ચ પહલા 

લૉક ઓન 

558. DRDO િનિમર્ત SANT િમસાઈલની રે જ જણાવો ‐ 15થી 20  કલોમીટર  
559. તા.૧૯મી ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ DRDO  ારા  િનિમર્ત SANT  િમસાઈલનુ ંકયા  થળેથી સફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં ‐ ઈ ટ ેટડ 

ટ ટ ર જ (ITR) ડૉ. કલામ ટા ,ુ ઓડશા 
560. DRDO િનિમર્ત SANT િમસાઈલનો પ્રકાર જણાવો ‐ એર  ુ સરફશ  

561. ગલગોટાની ખેતીમા ંગજુરાતનો કયો િજ લો પ્રથમ ક્રમે છે ‐ અમદાવાદ  
562. અમદાવાદ િજ લાના કયા તાલકુાઓમા ંગલગોટાનુ ં૯૫ ટકા વાવેતર થાય છે ‐ દસ ોઈ અને ધોળકા  
563. ગલગોટાના બે પ્રકાર જણાવો ‐  ચ મેર ગો ડ અને આ કન મેર ગો ડ  
564. લોની ખેતીમા ં૪ હકેટર દીઠ મોટા ખેડૂતો તથા નાના અને િસમાતં ખેડૂતોને કેટલી સબિસડી મળે છે – . 16 હ ર 

તથા  . 22 હ ર  
565. લોની ખેતીમા ંSC અને ST જાિતના ખેડૂતો માટેનુ ંસહાયનુ ંધોરણ મોટા ખેડૂતો માટે તથા નાના-િસમાતં ખેડૂતો માટે 

કેટલુ ંછે – .20 હ ર તથા  .26 હ ર  
566. કઈ મોબાઈલ કંપની વષર્-૨૦૨૨ સધુીમા ંચદં્ર પર 4G નેટવકર્ શ  કરશે – નો કયા 
567. મોબાઈલ કંપની નોિકયાએ વષર્-૨૦૨૨ સધુીમા ંચદં્ર પર 4G નેટવકર્ શ  કરવા કોની સાથે કરાર કય ‐ નાસા  
568. ચદં્ર પર 4G નેટવકર્ શ  કરવા અંતિરક્ષ સં થા નાસા નોિકયાને કેટલ ુફંડ આપશે ‐  . 14 લાખ ડોલર  
569. પ.ૂ પાડુંરંગ શા ી આઠવલેજીનો જ મ કયારે થયો હતો ‐ તા.19-10-1920  
570. પ.ૂ પાડુંરંગ શા ી આઠવલેજીનો જ મ િદન કયા િદવસ તરીકે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ મ ુ ય ગૌરવ દવસ  
571. પ.ૂપાડુંરંગ શા ી આઠવલેજીને ધમર્ ક્ષેતે્ર ક્રાિંત માટે નોબલ પાિરતોિષક સમકક્ષ કયો એવોડર્  મ યો છે ‐ ટ પલટન એવોડ   
572. પ.ૂપાડુંરંગ શા ી આઠવલેજીને સામાિજક ક્રાિંત માટે કયો એવોડર્  મ યો છે ‐ મે સેસે એવોડ  
573. ભારત સરકારે પ.ૂપાડુંરંગ શા ી આઠવલેજીને કયા સવ ચ નાગિરક સ માનથી સ માિનત કયાર્ હતા ‐ પ  િવ ષૂણ  
574. કઈ યિુનવિસર્ટી દ્વારા પ.ૂપાડુંરંગ શા ી આઠવલેજીને  ડોક્ટરેટ  ઇન  િલટરેચરની પદવી એનાયત  કરવામા ંઆવી  છે  ‐ 

સૌરા  િુનવિસટ  

575. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા "િદનકર યોજના"નુ ં કયુ ંનવુ ંનામ અપાયુ ં- " કસાન સવ દય યોજના" 
576. " કસાન સવ દય યોજના"નો ુ ય હ  ુજણાવો -  ખે ૂતોને િસચાઈ માટ દવસે વીજળ  આપવી 
577. ગજુરાત સરકારના વતર્માન ઊજાર્ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - સૌરભભાઈ પટલ 

578. "િકસાન સવ દય યોજના"  હઠેળ કયા  બે લોટમા ં ખેડૂતોને િસંચાઈ માટે વીજળી આપવામા ંઆવશે - સવાર 5  થી 1  
અને  બપોર 1  થી  રા ે 9 

579. કે દ્ર સરકારની KCC  યોજના હઠેળ ખેડૂતોન ેકોઈપણ ગેરંટી િવના લોનની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ - .1 લાખથી 
વધાર  .1.60 લાખ કરાઈ 

580. KCC હઠેળ લોનમા ંકે દ્ર સરકાર ખેડૂતોને કેટલા ટકા યાજ રાહત આપશે – 2 ટકા 
581. કે દ્ર સરકારની KCC યોજના હઠેળ ઓક્ટોબર 2020 સધુીમા ંકેટલાક ખેડૂતોને લાભ અપાયો છે - 1.5 કરોડ 
582. કે દ્ર સરકારની KCC યોજના હઠેળ કેટલા ખેડૂતોને  જોડવાનો લ યાકં નક્કી કરાયો છે - 2.5 કરોડ 
583. તા તરમા ંકે દ્રીય ચ ૂટંણી પચં ારા લોકસભા અને િવધાનસભાની ચ ૂટંણી દરિમયાન ઉમેદવારની ચ ૂટંણી પ્રચાર ખચર્ 

મયાર્દામા ંકેટલા ટકાનો વધારો કરાયો છે – 10 ટકા 
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584. ભારતીય ચ ૂટંણી પચં ારા તા તરમા ંકરાયેલા સધુારા મજુબ હવે લોકસભાની ચ ૂટંણીમા ંઉમેદવાર પ્રચારમા ં કેટલો 
ખચર્ કરી શકશે- . 77 લાખ 

585. ભારતીય ચ ૂટંણી પચં ારા તા તરમા ંકરાયેલા સધુારા મજુબ હવે િવધાનસભાની ચ ૂટંણીમા ંઉમેદવાર પ્રચારમા ંકેટલો 
ખચર્ કરી શકશ ે- .30.08 લાખ 

586. ભારતના વતર્માન મખુ્ય ચ ૂટંણી કિમશનરનુ ંનામ જણાવો - િુનલ અરોરા 
587. ગજુરાતના વતર્માન ચીફ ઇલેક્ટ્રોરલ ઓિફસર- CEOનુ ંનામ જણાવો - ી રુલી ૃ ણા 
588. CPIનુ ંબેઝ યર ક્યારથી બદલાશે - 21 ઓ ટોબર 2020 
589. CPIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ક ઝ મુર ાઇસ ઈ ડ સ/ ક િુન ટ પાટ  ઓફ ઇ ડયા 
590. 21 ઓક્ટોબર 2020ની િ થિતએ લેબર યરુો ારા CPIનુ ં બેઝ યર 2001થી બદલીને કયા વષર્થી ગણવાનુ ંનક્કી 

કરવામા ંઆ યુ ંછે - વષ 2016 
591. CPIનુ ંબેઝ યર હવે દર કેટલા વષેર્ બદલવાનો િનણર્ય કરાયો છે- પાચં વષ 

592. તા તરમા ંકયા થાન ઉપરથી નવા યગુની રામલીલાનુ ંરા ટ્ર યાપી જીવતં પ્રસારણ કરવામા ંઆવે છે - અયો યા 
593. િવ મા ંપયાર્વરણ બચાવવાના ભાગ પે સાઇકલ િસટી તરીકે કયુ ંશહરે ઓળખાય છે - કોપનહગન 

594. કોપનહગેન  કયા દેશની રાજધાની છે - ડનમાક 
595. િવ મા ંએકમાત્ર કોપનહગેન શહરેમા ંકેટલા ટકાથી વધ ુલોકો સાઇકલ ચલાવે છે – 42 ટકા 
596. કોપનહગેન શહરેમા ંકાર કરતા કેટલા ઘણી વધ ુસાયકલો છે - 5  
597. VTS સો ટવેર એટલે શ ુ- જહાજ  ા ફક સેવાઓ  

598. VTMS સો ટવેર એટલે શ ુ- જહાજ  ા ફક દખરખ  ણાલી 
599. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકોણે નવી  િદ હીમા ંઇ‐લોિ ચંગ  ારા જહાજ ટ્રાિફક સેવાઓ (VTS) અને જહાજ ટ્રાિફક દેખરેખ પ્રણાલી 

(VTMS) માટે  વદેશી સો ટવેર િવકસાવવાનો પ્રારંભ કરા યો – ક ીય મં ી ી મન ખુ માડંિવયા 
600. વતર્માનમા ંકે દ્રીય રા ય જહાજ મતં્રી ( વતતં્ર પ્રભાર)નુ ંનામ જણાવો - ી મન ખુ માડંિવયા  
601. VTS/VTMS સોફટવેરની કામગીરી જણાવો - જહાજોની  થિત, અ ય  ા ફકની  થિત અથવા હવામાન સબંિંધત જોખમોની 

ચેતવણી આપવા ુ ંતેમજ બદંર અથવા જળમાગમા ંસઘન  ા ફક  યવ થાપન ુ ંકાય 

602. IIT ચે ઇને  વદેશી VTS/VTMS સો ટવેર સો યશુન તૈયાર કરવા કેટલા િપયા મજૂંર કરાયા છે- .10 કરોડ 
603. કોના અંતગર્ત VTMS સો ટવેર ફરિજયાત છે - IMO ક વે શન SOLAS (દ રયાઇ  વનની સલામતી) 
604. સાિહ યકાર ગોવધર્નરામ િત્રપાઠીનો જ મિદવસ જણાવો -  20 ઓ ટોબર 1855  
605. મહાન ગ્રથં 'સર વતીચદં્ર'ના રચિયતાનુ ંનામ જણાવો -  ગોવધનરામ િ પાઠ   
606. ભારત સરકારે સાિહ યકાર ગોવધર્નરામ િત્રપાઠીની યાદમા ંકયારે ટપાલ િટકીટ બહાર પાડી હતી – તા. 27, એિ લ-

2016 
607. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કયા વગર્ના કમર્ચારીઓ માટે િદવાળી બોનસ જાહરે કયુર્ં - નોન  ગેઝેટડ 
608. તા તરમા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા કે દ્રીય કમર્ચારીઓને િદવાળી બોનસ  માટે  કુલ કેટલી રકમ જાહરે કરી - . 3,737 

કરોડ 
609. તા તરમા ં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા જાહરે કરવામા ંઆવલે િદવાળી બોનસનો લાભ કુલ કેટલા વગર્-૩ના કમર્ચારીઓને 

મળશે - 30.67 લાખ 

610. તા તરમા ંનાસા ારા પ ૃ વીથી 33.40 કરોડ િકમીએ આવેલા કયા સ ૂ મ ગ્રહ ઉપરથી માટી, ધળૂ અને  ખડકોના  
પરુાવા લેવામા ંઆ યા - બે  ુ

611. તા તરમા ંઅમેિરકન અવકાશ એજ સી નાસા ારા કયા અવકાશયાનની મદદથી બે  ુગ્રહ પરથી િવિવધ પરુાવા 
એકિત્રત કરાયા – રોબો ટક અવકાશયાન ઓિસ રસ-ર સે 
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612. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારના પયર્ટન મતં્રાલય ારા વષર્ 2019ના પ્રવાસન ક્ષેતે્ર ે ઠ 10 રા યોનો અહવેાલ કયા નામે 
રજૂ કરાયો - ુ રઝમ ટ ટ ટકસ 2020  અહવાલ 

613. તા તરમા ં કે દ્ર  ારા  પ્રિસ  કરાયેલ "ટુિરઝમ ટેિટિ ટકસ 2020" અહવેાલ  મજુબ ભારતના વષર્ 2019ના રા યો 
અને પયર્ટકોની ટકાવારી જણાવો - ઉ ર દશ-23.10, તિમલના ુ-21.30,  દશ-10.20, કણાટક-9.80, મહારા -
6.40, પિ મ બગંાળ-4.00, મ ય દશ-3.80, તેલગંાણા-3.60,  જુરાત-2.50 તથા રાજ થાન-2.20 

614. તા તરમા ં કે દ્ર  ારા પ્રિસ  કરાયેલ "ટુિરઝમ ટેિટિ ટકસ 2020" અહવેાલ મજુબ  દેશના કેટલા ટકા પયર્ટકો ટોપ 
ટેન રા યમા ંફરવાનુ ંપસદં કરે છે - 85  

615. તા તરમા ં કે દ્ર ારા પ્રિસ  કરાયેલ "ટુિરઝમ ટેિટિ ટકસ 2020" અહવેાલ  મજુબ ગજુરાત સતત કેટલી વાર ટોપ 
ટેનમા ંનવમા ક્રમે  આ યુ ંછે - 05 

616. તા તરમા ંકે દ્ર ારા પ્રિસ  કરાયેલ "ટુિરઝમ ટેિટિ ટકસ 2020" અહવેાલ  મજુબ  પ્રવાસીઓની પસદંગીમાનં ુ ંસૌથી 
અગે્રસર રા ય જણાવો - ઉ ર દશ 

617. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંIIT ખડગપરુ ારા કોરોના ટે ટ માટે કય ુમશીન િવકસાવાયુ ં‐ કોિવરપ 

618. IIT ખડગપરુ ારા િવકસાવવામા ંઆવેલા કોિવરેપ કોરોના ટે ટ મશીનથી કેટલા સમયમા ંકોરોના ટે ટનુ ંપિરણામ મળે 
છે – એક કલાક 

619. IIT ખડગપરુ ારા િવકસાવવામા ંઆવેલા કોિવરેપ કોરોના ટે ટ મશીનને ભારતમા ં કોના ારા મા યતા આપવામા ં
આવી છે - ICMR  

620.  IIT ખડગપરુ કયા રા યમા ંઆવેલી છે - પિ મ બગંાળ  
621. IPL સાથે સકંળાયેલા તમામ લોકોએ એક પેરામીટર સધુી સીિમત રહીને બહારની દુિનયા સાથે કટ -ઑફ થઈ જવા ની 

િ થિત કયા નામે ઓળખાય છે – IPL બાયો બબલ 

622. ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર -૨૦૨૦ મા ંકઈ િ થિતનો અહવેાલ રજૂ કરાયો છે - હવા ૂષણની વૈિ ક થિત  
623.   ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર-૨૦૨૦ અહવેાલ અનસુાર ભારતમા ંવષર્-૨૦૧૯ના એક જ વષર્મા ંહવા પ્રદૂષણથી કેટલા 

નાગિરકોના મોત થયા હતા – 16.67 લાખ 

624. ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર-૨૦૨૦ અહવેાલ અનસુાર વષર્-૨૦૧૯ના એક જ વષર્મા ંસૌથી વધ ુપીએમ-૨.૫ ધરાવતા 
ટોપ-૧૦ દેશોના નામ જણાવો – ભારત, નેપાળ, નાઈજર, કતાર, નાઇ જ રયા, ઈ જ ત, મો રટાિનયા, કમે ુન, બાં લાદશ 
અને પા ક તાન 

625. ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર-૨૦૨૦ અહવેાલ મજુબ હવા પ્રદૂષણને કારણે આખા િવ મા ંવષર્-૨૦૧૯ દરિમયાન કેટલા 
લોકોના મ ૃ ય ુથયા - 67 લાખ  

626. ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર-૨૦૨૦ અહવેાલ મજુબ હવા પ્રદૂષણન ેકારણે વષર્-૨૦૧૯ દરિમયાન સૌથી વધ ુકેટલા મોત 
કયા િવ તારમા ંન ધાયા - 21 લાખ તથા દ ણ એિશયા  

627. ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર -૨૦૨૦  અહવેાલ મજુબ ઓઝોન પ્રદૂષણ ધરાવતા ટોપ-૩ દેશના નામ જણાવો – થમ-
કતાર, બીજો-નેપાળ તથા ીજો - ભારત  

628. કયા આધારે પ્રદૂષણ માપવામા ંઆવે છે - હવાના દસ લાખ કણોમા ંરહલા રજકણોના આધાર  
629. હવામા ંરહલેા રજકણો કયા નામે ઓળખાય છે - 'પ ટ લુર મેટર (પીએમ)'  
630. ટેટ ઓફ ધ ગ્લોબલ એર-૨૦૨૦ અહવેાલ તૈયાર કરનાર દેશ અને સં થાનુ ંનામ જણાવો - અમે રકાની 'હ થ ઈફ ટ 

ઈ ટટ ટૂ',  'કનેડાની િુનવિસટ  ઓફ ટશ કોલં બયા'  અને અમે રકાની 'ઈ ટટ ટૂ ઓફ હ થ મે સ એ ડ 
ઈવો શુન'  

631. ગજુરાતમા ંપોલીસનો તનાવ દૂર કરવાના હતેસુર કયા સમયગાળા દરિમયાન એ લેિટક્સ મીટ અને પોટ્ર્સ સિહતના 
કાયર્ક્રમો યોજાશે – તા.21 થી 31 ઓકટોબર 2020 
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632. પોલીસ સભંારણા (શહીદ) િદવસ-૨૦૨૦ િનિમતે કોની ઉપિ થિતમા ંગજુરાત પોલીસ એકેડમી કરાઈ ખાતે પોલીસ 
જવાનોને ાજંિલ અપાઈ - હૃ રા યમં ી ી દપિસહ ડ  

633. 21 ઓક્ટોબરના રોજ  કયો િદવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - પોલીસ િૃત-સભંારણા દવસ 

634. ભારતમા ં પોલીસ સભંારણા- મિૃત િદવસ કોની યાદમા ં મનાવવામા ં આવે છે– 21 ઓ ટોબર 1959;    લદાખના 
િવ તારમા ંસૈિનકો ારા કપટથી કરવામા ંઆવેલા ુમલામા ં10 પોલીસ કમચાર ઓ શહ દ થયા હતા 

635. પોલીસ કમર્ચારીઓના બિલદાનની યાદ અપાવતુ ં ભ ય "રા ટ્રીય પોલીસ મારક" કયા વષેર્ રા ટ્રને સમિપર્ત કરાયુ ં- 
21 ઓ ટોબર 2018 

636. પોલીસ કમર્ચારીઓના બિલદાનની યાદ અપાવત ુ ં ભ ય "રા ટ્રીય પોલીસ  મારક"  કયા  આવેલુ ંછે - નવી દ હ  

637. તા તરમા ંઅવસાન પામેલ ગજુરાતી હસમખુ ભાવસારનુ ંકે્ષત્ર જણાવો - જુરાતી નાટક અને ફ મોના પીઢ કલાકાર  
638. હા યકાર   યોતી દ્ર દવેનો  જ મિદવસ  જણાવો - 21  ઓ ટોબર 1901 
639. હા યકાર   યોતી દ્ર દવેનો  જ મ કયા ંથયો હતો – રુત  
640. તા તરમા ં22 ઓક્ટોબરના રોજ ભારતીય નેવીમા ંકયુ ં વદેશી યુ  જહાજ સામેલ કરાયુ ં- INS કવર ી 
641. યુ  જહાજને INS કવર ી નામ કયા કે દ્રશાિસત પ્રદેશની  રાજધાની ઉપરથી અપાયુ ં- લ ીપ 

642. તા તરમા ંયુ  જહાજ INS કવર ીને કોના હ તે નેવીમા ંસામેલ કરાયુ ં- સેના જનરલ એમ. એમ. નરવણે 

643. તા તરમા ંયુ  જહાજ INS કવર ીને કયાથંી સેનામા ંસામેલ કરાયુ ં- ડોકયાડ, િવશાખાપ નમ 

644. તા તરમા ંસામેલ કરાયેલા યુ  જહાજ INS કવર ીનો પ્રકાર જણાવો - ટ થ 

645. " ટી થ" પ્રકાર એટલે શુ ં–  ના ઉપર ુ મન રડારના તરંગોની અસર થતી નથી. 
646. તા તરમા ંસામેલ કરાયેલા યુ  જહાજ INS કવર ી  કયા પ્રો ક્ટ હઠેળ તૈયાર કરાયેલ અંિતમ અને ચોથુ ંજહાજ છે - 

ો ટ 28 
647. "પ્રો ક્ટ 28" હઠેળ ભારતીય નેવીમા ંકયા કયા યુ જહાજ સામેલ કરાયા - વષ 2014મા ંઆઇએનએસ કમોતા, વષ 

2016મા ંઆઇએનએસ કદમ  અને વષ 2017મા ંઆઇએનએસ કલટન 

648. યુ  જહાજ INS  કવર ીની િડઝાઇન અને િનમાર્ણ કોના ારા કરાયુ ં - ભારતીય નૌસેનાના ડાયર ટરટ ઓફ નેવલ 
ડઝાઈન િુનટ આઈએનએસની ડઝાઈન અને કોલકાતાના ગાડન રસચ િશપબ ડસ એ ડ એ જિનયસ ારા િનમાણ 

649. અગાઉ યુ  જહાજ INS કવર ી કયા યુ મા ંમહ વની ભિૂમકા ભજવી હતી - વષ 1971 ભારત-પા ક તાન 

650. તા તરમા ંDRDO  ારા પોખરણમા ંકયા િમસાઈલનુ ંસફળ પિરક્ષણ કરાયુ ં- નાગ 

651. તા તરમા ંપરીક્ષણ કરાયેલા" નાગ" િમસાઈલની િવશેષતા જણાવો - થડ જનરશન વદશી એ ટ  ટ ક ગાઇડડ િમસાઈલ 

652. તા તરમા ંપરીક્ષણ કરાયેલા નાગ િમસાઇલની ેણી જણાવો - ફાયર એ ડ ફરગેટ 
653. તા તરમા ંપરીક્ષણ કરાયેલા નાગ િમસાઇલની  હિેલકો ટર અને જમીન ઉપરથી પ્રહાર કરવાની  રે જ જણાવો - 5  

અને 4  કલોમીટર 
654. નાગ માટે વપરાતા ATGMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એ ટ  ટ ક ગાઈડડ િમસાઇલ 

655. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકે દ્ર સરકાર ારા સગંિઠત કે્ષત્રના કામદારો–કમર્ચારીઓ માટે શાનો નવો ઈ ડકે્સ જાહરે કરાયો- ગાવા 
656. CPI‐IWનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ક ઝ મુર ાઈઝ ઈ ડ સ-ઔ ોગક કામદાર   
657. સરકારી કમર્ચારીઓના મ ઘવારી ભ થા,ં ઔ ોિગક કામદારોના લઘતુમ વેતન અને પે શનસર્ માટે મ ઘવારી રાહત 

નક્કી કરવા માટેનો માપદંડનુ ંનામ જણાવો- ક ઝ મુર ાઈઝ ઈ ડ સ-ઔ ોગક કામદાર 
658. કે દ્ર સરકાર ારા નવી ેણીમા ંCPI‐IWની ગણતરીનુ ંઆધાર વષર્ ૨૦૦૧ના થાને કય ુવષર્ ગણવાનુ ંનક્કી કયુર્ં-વષ 2016  
659. કે દ્ર સરકાર ારા સગંિઠત કે્ષત્રના કામદારો–કમર્ચારીઓ માટે જાહરે કરાયેલા ગાવાનો નવો ઈ ડેક્સમા ંકઈ વ તનુે 

કેટલો ભારાકં અપાયો છે - ખોરાક-46.2 ટકાથી ઘટાડ ને 39 ટકા, હાઉિસગ-15.2 ટકાથી વધાર ને 16.8 ટકા, િશ ણ-
16 ટકાથી વધાર ને 30 ટકા, આરો ય સેવા-16 ટકાથી વધાર ને 30 ટકા 
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660. જુલાઈ તથા ઓગ ટ-૨૦૨૦ મિહનામા ંCPI‐IW કેટલા ટકા હતો - 5.3 તથા 5.6 ટકા 
661. કે દ્ર સરકાર ારા સગંિઠત ક્ષેત્રના કામદારો–કમર્ચારીઓ માટે જાહરે કરાયેલા ગાવાના નવા ઈ ડેક્સ મજુબની 

ગણતરી કયા મિહનાથી કરાશે - સ ટ બર 2020  
662. સગંિઠત કે્ષત્રના કામદારો–કમર્ચારીઓ માટે ગાવાનો ઈ ડકે્સ કયા વષર્થી દર મિહને જારી કરવામા ંઆવે છે – વષ 

1946 
663. દર કેટલા વષેર્ CPI–IWમા ંસધુારો કરવામા ંઆવે છે - પાચં  

664. ભારતમા ંહાલ કેટલા ક ઝયમુર પ્રાઇઝ ઇ ડાઇિસસ છે – પાચં 

665. ભારતમા ં હાલ કયા પાચં ક ઝયમુર પ્રાઇઝ ઇ ડાઇિસસ છે તથા તેનો આધાર વષર્ જણાવો – CPI‐IW‐ઔ ોગક 
કામદારો માટ (હવે આધાર વષ 2016), CPI‐AL‐ખેતમ ૂરો માટ (આધાર વષ 1986-87), CPI‐RL‐ ામીણ િમકો માટ 
(આધાર વષ 1986-87), CPI‐Urban‐શહર  રહવાસીઓ માટ તથા CPI Rural‐ ામીણ રહવાસીઓ માટ 

666. કયા યિક્તને ગજુરાતમા ં ેતક્રાિંતના બીજ સમાન ગણવામા ંઆવે છે - િ વુન પટલ  
667. સહકારી આગેવાન િત્રભવુનભાઈ પટેલનો જ મિદવસ જણાવો – તા. 22 ઓ ટોબર 1903 
668. સહકારી આગેવાન િત્રભવુનભાઈ પટેલનો જ મ કયા ંથયો હતો – આણદં 
669. િત્રભવુનભાઈ પટેલનુ ંરાજકીય ઘડતર ગજુરાતના કયા બે મહાનભુાવોના સાિ યમા ંથયુ ંહત ુ ં - મહા મા ગાધંી અને 

સરદાર પટલ  
670. વરા ય પ્રાિ તના ગાળામા ં કઈ ડેરીની ઇજારાશાહી સામે િત્રભવુન પટેલે દૂધ ઉ પાદકોનો સઘં ર યો હતો. તેમા ં

સરદાર પટેલની પે્રરણા રહી હતી - પોલસન 

671. કયારે પહલેી દૂધ સહકારી મડંળી અિ ત વમા ંઆવી કે મા ંઆજની " ટે ટ ઑફ ઇિ ડયા" અમલૂ ડેરીનુ ંબીજ પડ ુ ં
હત ુ ં- તા. 7 ઑ ટોબર 1946 

672. તા તરમા ંILO  ગવિનર્ંગ બૉડીના ચેરમેન પદે કયા ભારતીયની િનમણકૂ કરાઈ- મ સચવ અ વૂ ચં ા 
673. તા તરમા ંILO ગવિનર્ંગ બૉડીના ચેરમેન પદે  કેટલા વષર્ બાદ ભારતીયની િનમણકૂ કરાઈ - 35 વષ 

674. ILOની ગવિનર્ંગ બોડીના ચેરમેન પદે ભારતીય અપવૂર્ ચદં્રાનો કાયર્કાળ જણાવો - ઓ ટોબર 2020થી ૂન  2021 
675. ILOનુ ંવડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - નીવા 
676. ILOનુ ં થાપના વષર્ જણાવો - 11  એિ લ 1919 
677. તા તરમા ંFATF  ારા પાિક તાનને પનુ: ક્યા ંસધુી ગે્ર  િલ ટમા ંરાખવાનો િનણર્ય  કરાયો છે - ફ આુર  2021 
678. FATFની વૈિ ક ભિૂમકા જણાવો - િવ મા ં તકવાદ  િૃ ઓ પર ચાપંતી નજર રાખવા 
679. FATFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફાઇના સયલ એ શન ટા ક ફોસ 

680. િવિવધ રોગોથી પીડાતા વડીલો માટે તેમના ઘરે સારવાર આપવા કઇ મહાનગર પાિલકામા"ં વડીલ સખુાકારી 
સેવા"ની નવતર પહલે કરવામા ંઆવી છે -  અમદાવાદ 

681. તા તરમા ંગજુરાતની કઈ એકમાત્ર સરકારી યિુનવિસર્ટીને ઇંગ્લે ડ ારા એકેડિેમક િડજીટાઇઝેશનમા ં"ઇ-લીડ" કેટેગરી 
માટે પસદં કરવામા ંઆવી છે - GTU 

682. તા તરમા ંએકમાત્ર GTUની "ઇ-લીડ" કેટેગરી માટે પસદં કરવામા ંઆવી છે તે શુ ંછે - "ઈ-લિનગ એ સેલે સ ફોર 
એકડિમક ડ ટાઇઝેશન" 

683. GTUના વતર્માન વાઇસ ચા સેલરનુ ંનામ જણાવો -  ોફસર નવીન શેઠ 
684. USAના  િવ   િવખ્યાત  ટાઇમ  મેગેિઝન◌ે કેટલા વષર્ના ઈિતહાસમા ંપહલેીવાર  મેગેિઝનના  કવર પર લોગોની જગ્યાએ 

"VOTE" મકૂય ુછે - 97 
685. તા તર ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંટાઇમ મેગેિઝને કયા હતેસુર મેગેિઝનના કવર પર લોગોની જગ્યાએ "VOTE" મકૂય ુહત ુ- 

લોકોને મતદાન માટ અપીલ કરવાના હ થુી  
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686. અમદાવાદ  યિુનિસપલ કોપ રેશન  ારા ભારતનો પ્રથમ કઈ ટેકનોલોજી સાથેનો  માટર્   ટ્રીટ લાઈટ રીટ્રોફીટ પ્રો ક્ટનો 
અમલ શ  કરાયો - લોરાવન 

687. AMC  ારા લોરાવન ટેકનોલોજી સાથેનો  માટર્   ટ્રીટ લાઈટ રીટ્રોફીટ પ્રો ક્ટનો શ  કરાયો તેનાથી શો ફાયદો થશે - 
રથયા ા  ટ, તા જયા  ટ,  િસ ભુવન રોડ,  રવર ટ રોડ સ હતના રોડ ઉપરની 20 હ રથી વ  ુ ટ લાઇટ 12,087 
કં ોલર સાથે કં ોલ  મથી જોડ  કં ોલ થશે 

688. ઇય,ુ વ ડર્  બે ક, કાબર્ન મોિનટરના આંકડા અનસુાર વષર્ ૨૦૧૯થી વષર્ ૨૦૨૦ સધુી  િવ મા ંકાબર્ન ઉ સ ન કેટલા ટકા 
ઘટ ુ ંછે - 6.5 ટકા   

689. ઇય,ુ વ ડર્  બે ક, કાબર્ન મોિનટરના આંકડા અનસુાર વષર્ ૨૦૧૯થી વષર્ ૨૦૨૦ સધુી ભારતમા ંકાબર્ન ઉ સ ન કેટલા ટકા 
ઘટય ુછે – 13.40 ટકા 

690. ઇય,ુ વ ડર્ બે ક, કાબર્ન મોિનટરના આંકડા અનસુારિવ ના કુલ પ્રદૂષણમા ંચીનનો િહ સો કેટલા ટકા છે - 30 ટકા 
691. અમેિરકા‐ભારતમા ંપ્રિત  યિક્ત કાબર્ન ઉ સ નનુ ંપ્રમાણ કેટલુ ંછે - 16.56 તથા 196 મે ક ટન  

692. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકોણ અમલૂ ડેરીના ચેરમેન તરીકે િબનહરીફ ચ ૂટંાયા ‐ રામિસહ પરમાર 
693. ગજુરાતની જાણીતી સહકારી કંપની AMULનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - આણદં િમ ક  િુનયન લિમટડ  
694. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના નવા પ્રમખુ તરીકે કોણ ચ ૂટંાયા ‐  કાશ ન. શાહ 
695. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના નવ િનયકુ્ત પ્રમખુ પ્રકાશ ન. શાહનો કાયર્કાળ જણાવો - ર્ણ વષ  

696. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદ ક્યા ંઆવેલી છે - અમદાવાદ 
697. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદન◌ુ◌ં મખુપત્ર કય ુછે - પરબ  

698. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના પ્રથમ પ્રમખુ કોણ હતા – ગોવધનરામ માધવરામ િ પાઠ   
699. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદન◌ી થાપના ક્યારે-કોણ કરી હતી – વષ-1905 તથા રણ તરામ મહતા 
700. ગજુરાતી સાિહ યકાર બળવતંરાય ક યાણરાય ઠાકોરનો જ મ િદવસ જણાવો - તા.23 ઓકટોબર 1869 
701. ગજુરાતી  સાિહ યના ં મોટા ંગજાના  કિવ,  િવવેચક અને  ઇિતહાસ  િચંતક બળવતંરાય  ક યાણરાય  ઠાકોરનુ ં   જ મ  થળ 

જણાવો – ભ ચ  
702. ગજુરાતી સાિહ યકાર બળવતંરાય ક યાણરાય ઠાકોરનુ ંઉપનામ જણાવો - સેહની  
703. ગજુરાતીના ક્યા સાિહ ય સ ક સોનેટના જનક/સોનેટના િપતા તરીકે જાણીતા ંછે ‐  બ.ક. ઠાકોર 
704. બ.ક. ઠાકોરનુ ંકયા એવોડર્-ઇલકાબોથી સ માન થયુ ંહત ુ ં‐ ગગા ઓઝા  ાઈઝ અને  દવાન બહા ુ ર  
705. તા તરમા ંતારીખ 24 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ  વડાપ્રધાન નરે દ્રભાઈ મોદી અને મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી 

ારા ગજુરાતમા ંકઈ ત્રણ યોજનાઓનુ ં િડિજટલ ઇ-લોકાપર્ણ કરાયુ ં‐ 1. કસાન યૂ દય યોજના 2.િવ નો સૌથી મોટો 
ગરનાર ટ પલ રોપ વે અને 3.ભારતની સૌથી મોટ  દય રોગ હો પટલ- અમદાવાદ 

706. િકસાન સયૂ દય યોજનામા ંપ્રથમ તબક્કામા ંકેટલાક ગામોને સમાવી લેવામા ંઆ યા છે - 1055 
707. િકસાન સયૂ દય યોજનામા ંપ્રથમ તબક્કામા ંકયા કયા િજ લા આવરી લેવાયા - ુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પાટણ અને 

દાહોદ 
708. ગજુરાતના ખેડૂતોને િસંચાઈ માટે િદવસે વીજળી આપવા તા તરમા ંકઈ યોજનાનો પ્રારંભ કરાયો - કસાન યૂ દય 

યોજના 
709. િકસાન સયૂ દય યોજના માટે ગજુરાત સરકારે ત્રણ વષર્ માટે કુલ કેટલી રકમ ફાળવી છે - . 3500 કરોડ 
710. િવ ના સૌથી મોટા િગરનાર ટે પલ રોપ-વેની લબંાઈ જણાવો - 2320 મીટર 
711. િવ ના સૌથી મોટા િગરનાર ટે પલ રોપ-વેની ઊંચાઇ જણાવો - 900 મીટર 
712. ભારતની સૌથી મોટી દયરોગ હોિ પટલ કયા કે પસમા ંકેટલાના ખચેર્ તૈયાર કરવામા ંઆવી છે -  િસિવલ હો પટલ 

અમદાવાદ અને . 470 કરોડ 
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713. ભારતની સૌથી મોટી દય રોગ હોિ પટલ અમદાવાદમા ં  હાલમા ં કેટલા બેડની સિુવધા ઉપલ ધ કરાવી છે – 450 
(આગામી સમયમા ં1251 કરાશે) 

714. કે દ્રના નાણા મતં્રાલય ારા તા તરમા ંકેટલા કરોડ સધુીની લોનના યાજનુ ં યાજ માફ કરવાનો િનણર્ય કરાયો છે - 
. બે કરોડ 

715. કે દ્રના નાણા મતં્રાલય ારા તા તરમા ં લોનના યાજનુ ં યાજ માફ કરવાનો  િનણર્ય  કરાયો છે તમેા ં કયા 
સમયગાળા માટે લોન ધારકોને આ લાભ આપવામા ંઆવશે - તા. 1 માચથી 31 ઓગ ટ 2020 

716. કે દ્રના નાણા મતં્રાલય ારા તા તરમા ં લોનના યાજનુ ં યાજ માફ કરવાનો  િનણર્ય  કરાયો છે  તેમા ંકોને કોને આ 
યોજનાનો લાભ મળશે– લોકડાઉન બાદ લોનધારકો માટ હર કરાયેલા મોરટો રયમનો લાભ લેનાર અને નહ  લેનાર 
તમામ લોનધારકો 

717. કે દ્રના નાણા મતં્રાલય ારા તા તરમા ં  લોનના યાજનુ ં યાજ માફ કરવાનો  િનણર્ય  કરાયો છે  તેમા ં  કઈ કઈ 
પ્રકારની લોન સમાવી લેવામા ંઆવી છે - હાઉિસગ લોન, એ કુશન લોન,  ડટ કાડની બાક  રકમ, ઓટોમોબાઇલ 
લોન, એમએસએમઇ લોન, ક ઝ મુર ડ રૂબલ લોન, ક ઝ પશન લોન, પસનલ- ોફશનલ લોન 

718. તા તર ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાત સરકાર  ારા  કે દ્રની કઈ યોજના હઠેળ પ્રધાનમતં્રી જન આરોગ્ય યોજના સાથે મા 
અને મા વા સ ય કાડર્  યોજનાનુ ંએકિત્રકરણ કરાય ુ‐ આ ુ યમાન ભારત  

719. રા યમા ંઆયુ યમાન ભારત કાડર્  સાથે આધાર કાડર્  લઇને જનાર દદ ઓને િનયત કરેલી હોિ પટલમા ંકેટલા  િપયા સધુીની 
સારવાર િવનામ ૂ યે મળશે ‐  . 5 લાખ 

720. ગજુરાતના વતર્માન આરોગ્ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  ી નીિતનભાઇ પટલ  

721. ગજુરાતની કઈ રમતવીર ભારતની ગો ડન ગલર્ તથા ડાગં એક્સપે્રસ તરીકે ઓળખાય છે‐ સ રતા ગાયકવાડ 
722. તા તર ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંરમતવીર સિરતા ગાયકવાડની ગજુરાત પોલીસમા ં કયા પદ પર સીધી  િનમણકૂ કરવામા ં

આવી‐નાયબ પોલીસ અિધ ક‐Dysp 
723. ગજુરાત પોલીસ  ારા રમતવીર સિરતા ગાયકવાડને Dysp તરીકે કેટલી તાલીમ અપાશે ‐ 15 મ હના 
724. સિરતા ગાયકવાડે કેટલામી એિશયન ગે સની ૪×૪૦૦ મીટર િરલે દોડમા ંમેડલ જી યો હતો ‐ 18મી  
725. સિરતા ગાયકવાડન ુજ મ  થળ જણાવો ‐ ડાગં  જ લાના કરાડ   બા ગામે  

726. ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના સપુ્રીમ કોટ  િનિ ત સમયમા ંશુ ંન થાય તો આરોપીને જામીન મેળવવાનો મળૂભતૂ અિધકાર રહ ેછે  ‐ 
ચા શીટ 

727. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટ CRPCની કલમ ૧૬૭ મજુબ આરોપીને કરવામા ંઆવનાર સજા ૧૦ વષર્ની હોય  કે આજીવન  કેદની 
હોય તો તપાસ સં થાએ કેટલા િદવસમા ંચા શીટ ફાઈલ કરવી પડશે તેમ જણા યુ ં‐ 90 

728. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટ CRPCની કલમ ૧૬૭ મજુબ આરોપીને કરવામા ંઆવનાર  કેદની સજા અનસુાર સજાનો ગાળો ૧૦ 
વષર્થી ઓછો હોય તો તપાસ સં થાએ કેટલા િદવસમા ંચા શીટ ફાઈલ કરવી પડશે તેમ જણા યુ ં‐ 60  

729. UAPA  વા  પિેશયલ કાયદા હઠેળના ં કેસમા ંતપાસ સં થા  ારા ચા શીટ ફાઈલ કરવાનો સમયગાળો  કેટલા  િદવસ સધુી 
લબંાવી શકાય છે ‐ 180  

730. તા તરમા ંસપુ્રીમ કોટ કયા કેસમા ંતપાસ સં થા ારા િનિ ત સમયમા ંચા શીટ ન થાય તો આરોપીને જામીન મેળવવાનો 
મળૂભતૂ અિધકાર રહ ેછે તેમ જણા યુ ં‐ પં બ એ ડ હ રયાણા હાઈકોટના ંઆદશ સામે  હ યાના ંઆરોપી બ મિસહનો કસ  

731. ભેદભાવ િવના કોરોનાની રસી તમામ માટે ઉપલ ધ કરાવવા ભારત સિહત કેટલા દેશોનુ ંજોડાણ થય ુ– 184 
732. કોવાક્સ એટલે શુ ં‐ કોિવડ-19 વે સ સ લોબલ એ સ ેસ ફિસ લટ  

733. કોવાક્સ યોજનાની રચના કોણે કરી છે – ડબ એુચઓ, ગાવી અને સીઈપીઆઈ 

734. વષર્ ૨૦૨૧ના અંત સધુીમા ંકોરોનાના કેટલા ડોઝ તૈયાર કરીને લોકો માટે ઉપલ ધ કરાવવાનો કોવાક્સનો લ યાકં છે ‐ 
બે અબજ 
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735. યરુોિપયન યિુનયન દેશોએ કોવાક્સ યોજના અંતગર્ત કેટલ ુભડંોળ ફાળ યુ ંછે ‐ 16 અબજ રૂો 
736. મહારાજા ભગવતિસંહજીનો જ મિદવસ જણાવો- 24 ઓ ટોબર 1865 
737. મહારાજા ભગવતિસંહજીન ુ ઉપનામ જણાવો -  ગ ડલ બા  ુ

738. મહારાજા ભગવતિસંહજીએ  કે કા શા ી વા િવ ાનો પાસે  ભારતીય ભાષામા ં તૈયાર કરાવેલ નવ  ગ્રથં નામે 
ઓળખાય છે -  ભગવદગોમડંલ 

739. તા તર ઓક્ટોબરના અંતમા ંવડાપ્રધાન ી ારા  કેટલામી "મન કી બાત"ની આવિૃ  યોજાઇ - 70મી 
740. વડાપ્રધાન ી મોદી ારા "મન કી બાત" ક્યારે યોજવામા ંઆવે છે - દર માસના િતમ રિવવાર  
741. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીએ મન કી બાતમા ં મેિક્સકોના કયા િવ તારમા ંગ્રામીણ  ખાદી પ્રિસ  બની રહી છે તેની 

વાત કરી હતી - ઓહાકા ખાદ   
742. ભારતની અખાડાની કઈ રમત અ યારે અમેિરકા સિહત 20 દેશોમા ંશીખવાડવામા ંઆવે છે - મલખભં 

743. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીએ મન કી બાતમા ં  રા ટ્રીય એકતાના  જોવા માટે કઈ  વેબસાઈટ  જોવાનો  યવુાનોને 
અનરુોધ કય  હતો - ekbharat.gov.in 

744. Covid‐19 રસી અિભયાન અંતગર્ત ભારતમા ંરસીના ટોકન ેિડિજટલ ટે્રક કરવા શાનો ઉપયોગ કરાશે-eVIN 
745. eVINનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇલે ોિનક વે સન ઈ ટલજ ટ નેટવક 
746. તા તરમા ંયનુાઇટેડ નેશ સના ભારત સિહત કેટલા દેશો વ ચે વૈિ ક શાિંત માટે  કઈ સમજૂતી ઉપર  હ તાક્ષર 

કરવામા ંઆ યા છે - 50 દશ અને પરમા  ુશ  િતબધંક સમ ૂતી 
747. તા તરમા ં"પરમાણ ુશ  પ્રિતબધંક સમજૂતી" ઉપર હ તાક્ષર કરાયા તેનો અમલ આગામી કેટલા િદવસમા ંકરવામા ં

આવશે - 90 દવસ 

748. તા તર ઓકટોબરમા ંકયા ગજુરાતી અિભનેતા અને ગાયકનુ ં૮૩ વષેર્ અવસાન થય ુ- મહશ કનો ડયા  
749. તા તર ઓકટોબરમા ંઅવસાન પામનાર મહશે કનોિડયાનુ ંજ મ થળ જણાવો - કનોડા જ. પાટણ 

750.  ગજુરાતી િફ મોમા ંમહશે-નરેશની જોડી તરીકે ઓળખાતી સગંીત બેલડીનુ ંઆખ ુનામ જણાવો – નરશ કનો ડયા અને 
મહશ કનો ડયા 

751. ગજુરાત સરકાર ારા મહશે કનોિડયાને વષર્ ૧૯૭૦-૭૧મા ં િફ મ જીગર અને અમી માટે કયો એવોડર્ મ યો હતો - 
ે ઠ સગંીત માટનો એવોડ 

752. ગજુરાત સરકાર ારા મહશે કનોિડયાને વષર્ ૧૯૭૪-૭૫મા ં િફ મ જીગર અને અમી માટે કયો એવોડર્ મ યો હતો - 
ે ઠ સગંીત માટનો એવોડ 

753. ગજુરાત સરકાર ારા મહશે કનોિડયાને વષર્ ૧૯૮૦-૮૧મા ં કઈ િફ મના િનમાર્તા માટે િ તીય ે ઠ િફ મ માટેનો 
એવોડર્ મ યો હતો - જોગ સજંોગ  

754. ગજુરાત સરકાર ારા મહશે કનોિડયાને વષર્ ૧૯૮૦-૮૧મા ં િફ મ જોગ સજંોગ માટે કયો એવોડર્ મ યો હતો - ે ઠ 
સગંીત માટનો એવોડ 

755. ગજુરાત સરકાર ારા મહશે કનોિડયાને વષર્ ૧૯૮૧-૮૨મા ંકઈ િફ મ માટે ે ઠ પા ર્ગાયક માટેનો એવોડર્ મ યો હતો 
- અખડં ડૂલો  

756. ગજુરાત સરકાર ારા મહશે કનોિડયાને વષર્ ૧૯૯૧-૯૨મા ં િફ મ લાજુ લાખણ માટે કયો એવોડર્ મ યો હતો - ે ઠ 
સગંીત માટનો એવોડ 

757. આસો સદુ દશમ ભારત ભરમા ંકયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - િવજયાદશમી  
758. ભગવાન ીરામે કયા િદવસે અસરુ રાવણનો વધ કય  હતો – આસો દુ દશમ 

759. ભારતભરમા ંવષર્મા ંએકવાર કયા િદવસે પરંપરાગત રીતે શ ોનુ ંપજૂન કરવામા ંઆવે છે – િવજયાદશમી  
760. રા ટ્રીય વયસેંવક સઘં-RSSનો થાપના િદવસ અને વષર્ જણાવો – િવજયાદશમી તથા 1925 
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761. સાિહ યકાર રણિજતરામ વાવાભાઇ મહતેાનો જ મ િદવસ જણાવો - 25 ઓ ટોબર 1881,  રુત 

762. ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદ ારા સાિહ યમા ં પ્રદાન બદલ કયો ે ઠ પરુ કાર આપવામા ંઆવે છે - રણ જતરામ 
વુણચં ક 

763. તા તરમા ં2+2 મતં્રણા કયા બે દેશો વ ચે ક્યા ંયોજાઈ - ભારત અને અમે રકા, નવી દ હ  

764. ‐તા તરમા ં2+2 મતં્રણા કયા કયા િવભાગના પ્રધાનો વ ચે યોજાઇ - િવદશ અને સરં ણ ધાન  
765. તા તરમા ં 2+2 મતં્રણામા ંભાગ લેવા માટે અમેિરકાના કયા િવદેશ મતં્રી અને િવદેશ પ્રધાન ભારત પ્રવાસે હતા  - 

માઈક પો પયો  અને માક એ પર 
766. તા તરમા ં2+2 મતં્રણા ભારતમા ંકઈ તારીખે યોજાઇ -  27 ઓ ટોબર 2020 
767. તા તરમા ં યોજાયેલી 2+2  મતં્રણાના મખુ્ય ચાર  એજ ડા જણાવો  -  1. ાદિશક રુ ા સહયોગ,  2. ડફ સ 

ઈ ફમશનની આપ- લે, 3. લ કર  બાબતો અને મા હતી ુ ંઆદાન દાન અને 4. ડફ સ ડને લગતા ુ ા 
768. ભારત અને અમેિરકા વ ચે પ્રથમ 2+2 મતં્રણા કયા વષેર્ અને ક્યા ંયોજાઇ હતી - 2018 અને નવી દ હ  

769. ભારતના િવદેશ મતં્રી અને સરંક્ષણ પ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - એસ. જયશકંર અને રાજનાથિસહ 
770. તા તર ઓક્ટોબર 2020મા ંગજુરાતમા ંતમામ પ્રકારની મહસેલૂી પરવાનગીઓ, હકપત્રની ન ધો  અને મહસેલૂી કેસોની 

તપાસ ઓનલાઇન કરવા નવી િસ ટમ લો ચ કરાઈ - iRIS 
771. iRISનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટ ેટડ રવ  ુ ઇ પે શન િસ ટમ 

772. મહસેલૂમા ંતપાસની કામગીરી ઓનલાઇન કરનાર ભારતનુ ંપ્રથમ રા ય  જણાવો - જુરાત 

773. ગજુરાતના વતર્માન મહસેલૂ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી કૌિશકભાઈ પટલ 

774. ગજુરાતમા ંiORA  પોટર્લ ઉપર કેટલી નાગિરક સેવાઓ િસંગલ િવ ડો િસ ટમથી કાયર્રત છે - 27 
775. ભારતભરમા ંદુગાર્ પજૂાની પણુાર્હતૂી કયા ઉ સવથી કરવામા ંઆવે છે - િસ ુ ર ખેલા 
776. િસંદુર ખેલાની ઉજવણી ખાસ કરીને કયા પ્રદેશમા ંકરવામા ંઆવે છે-  પિ મ બગંાળ 

777. તા તરમા ં26 ઓક્ટોબરે કેટલામી "ઇિ ડયા એનજીર્ ફોરમ"ની બેઠક યોજાઇ - 4th 
778. તા તરમા ં "ઇિ ડયા એનજીર્ ફોરમ"ની બેઠકમા ં  વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના સબંોધન મજુબ  વષર્ 2022 સધુીમા ં

ભારતની ઇલેિક્ટ્રિસટી ગ્રીડમા ં કેટલા િગગા વોટ  અક્ષય ઊજાર્નો ઉમેરો કરવાનુ ંલ ય નક્કી કરાયુ ંછે - 175  
779. ભારતમા ંગ્રીન હાઉસ ગેસ એિમશનમા ંઅંદા  કેટલા કરોડ ટનનો ઘટાડો થયો છે - 4.5  કરોડ ટન 

780. તા.૨૬મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ કોટર્ કામગીરીનુ ંય-ુટયબૂ પર જીવતં પ્રસારણ કરનાર કઈ હાઈકોટર્ દેશની પ્રથમ 
કોટર્ બની - જુરાત હાઈકોટ 

781. તા.૨૬મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ  ગજુરાત હાઈકોટ કુલ કેટલા કેસની સનુાવણીનુ ંય-ુટયબૂ પર જીવતં પ્રસારણ કયુર્ં 
હત ુ– પાચં 

782. ગજુરાત હાઈકોટર્ના વતર્માન ચીફ જિ ટસનુ ંનામ જણાવો - િવ મનાથ  
783. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કમર્ચારીઓના સેવા િનયમમા ંકયા ત્રણ સધુારા કરાયા - (1) એકલા હાથે બાળકનો ઉછેર 

કરતા ંિસગલ પેર ટ ુ ુષોને ચાઈ ડ કર લવ મળશે (CCL),  (2) લવ ાવેલ એલાઉ સનો પણ લાભ લઈ શકશે (3) 
દ યાગં બાળકોની દખરખ માટ નવા િનયમ  

784. BECA કરારનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બે ઝક એ સચે જ એ ડ કો-ઓપરશન એ ીમે ટ  
785. ભારત માટે ‘બેકા'  કરારનુ ંમહ વ જણાવો - ભારત ુ  વખતે અમે રકાના જયો મેપનો ઉપયોગ કર  શકશે તથા 

સ કલ ાઈક વા ંઓપરશનમા ંમદદ મળશે  
786. ભારત-અમેિરકા વ ચેના GSOMIA કરારનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જનરલ િસ ુ રટ  ઓફ િમ લટર  ઈ ફમશન એ ીમે ટ  
787. ભારત-અમેિરકા વ ચેનો GSOMIA‐૨૦૦૨ કરાર શુ ંછે- અમે રકાની કંપનીઓ- ભારત સરકાર વ ચે આદાન- દાન ગે  
788. ભારત-અમેિરકા વ ચેના LEMOA કરારનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – લો જ ટક એ સચે જ મેમોર ડમ ઓફ એ ીમે ટ  
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789. ભારત-અમેિરકા વ ચેના LEMOA‐૨૦૧૬ કરાર શુ ંછે - એકબી ના લ કર મથકો વાપરવા ગે 

790. ભારત-અમેિરકા વ ચેના COMCASA કરારનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ક િુનકશન ક પટબલટ  એ ડ િસ ુ રટ  એ ીમે ટ  
791. ભારત-અમેિરકા વ ચેના COMCASA‐૨૦૧૮ કરાર શુ ંછે - લ કર  ટકનોલો ના ખર દ-વેચાણ ગે 

792. ભારત-અમેિરકા વ ચેના BECA કરારનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ધ બે ઝક એ સચે જ એ ડ કોઓપરશન એ ીમે ટ  
793. ભારત-અમેિરકા વ ચેના  BECA‐૨૦૨૦  કરાર શુ ં છે – બનેં દશ સેટલાઈટ તસવીરો સ હતની હૂા મક લ કર  

મા હતીના આદાન- દાન કર  શકાશે  
794. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંCBIના પવૂર્ વડા આર.કે.રાઘવન ારા લખાયેલી આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - ‘અ રોડ વેલ ાવે ડ’  
795. ગજુરાતમા ંવષર્ ૨૦૦૨મા ંથયેલા રમખાણો બાદ સિુપ્રમ કોટર્ ારા SITની રચના કરાઈ હતી તેના અ યક્ષ કોણ હતા - 

આર.ક. રાઘવન 

796. ઓકટોર-૨૦૨૦મા ંઅમેિરકન અવકાશ સં થા NASAએ કઈ મહ વપણૂર્ જાહરેાત કરી હતી - ચં  પર આપણી ક પના 
કરતા ંવધાર પાણી છે  બરફના કણોના વ પે ઉપલ ધ છે નો અવકાશયા ીઓ ઉપયોગ કર  શકશે 

797. ચદં્ર ઉપર પાણીની હાજરીના સૌપ્રથમ પરુાવા કોણે-ક્યારે આ યા હતા-ભારતના ચં યાન તથા વષ-2020 
798. અમેિરકન અવકાશ સં થા NASAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ એરોનો ટ સ એ ડ પેશ એડિમિન શન  

799. તા તરમા ં26 ઓક્ટોબરે  કયા કે દ્રશાિસત પ્રદેશમા ંકોઈપણ ભારતીય ખેતી િસવાયની જમીન અને િમલકત ખરીદી 
શકે ત ેમાટે જાહરેનામુ ંબહાર પાડવામા ંઆ યુ ંછે - જ -ુકા મીર અને લ ાખ 

800. જ મ ુકા મીર અને લ ાખમા ંસામા ય લોકો માટે િમલકત ખરીદવા માટે કરવામા ંઆવેલા આદેશ કયા નામે ઓળખાય 
છે - જ  ુકા મીર ર -ઓગનાઇઝેશન (એડો શન ઓફ સે લ લૉઝ) ીજો આદશ 2020 

801. જ મ-ુકા મીરના પનુગઠનની  પ્રથમ  વષર્ગાઠં ક્યારે  ઉજવવામા ંઆવી - 31 ઓ ટોબર 2020 
802. જ મ-ુકા મીર અને લ ાખમા ંકોઈપણ ભારતીય િમલકત ખરીદી શકે તે માટેનુ ંજાહરેનામુ ંકયા મતં્રાલય ારા બહાર 

પાડવામા ંઆ યુ ં- હૃ મં ાલય 

803. જ મ-ુકા મીરમા ંકઈ કલમના કારણે  બીજા રા યના લોકો જમીન ખરીદી શકતા ન હતા - 35-એ 

804. જ મ-ુકા મીરના વતર્માન લે ટન ટ ગવનર્ર કોણ છે -  ી મનોજ િસહા 
805. તા તરમા ંભારત અને યએુસ વ ચે 2+2 ડાયલોગ દરિમયાન કેટલા મહ વના કરાર પણૂર્ થયા - 05 
806. તા તરમા ંભારત અને યએુસ વ ચે BECA  સિહત કયા કયા મહ વના કરાર થયા – અથ સાય સમા ંટ નકલ સહકાર 

ુ ે એમઓ ,ુ પરમા  ુસહકારમા ંપણ વધારાના એ મે ટ,  પો ટલ સિવસ સાથે જોડાયેલા કરાર તથા આ વુદ અને 
ક સર રસચમા ંપણ ભાગીદાર  

807. BECAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - બે ઝક એ સચે જ એ ડ કો-ઓપરશન એ મે ટ 
808. 2+2 ડાયલોગ દરિમયાન ભારત અને અમેિરકા વ ચે કઈ મહ વની સિંધ કરાઈ - સૈ ય ટકનોલો  નકશા અને 

સેટલાઈટ ડટા આદાન- દાન-BECA 
809. તા તરમા ં27 ઓક્ટોબરના રોજ કયા ગજુરાતી  િફ મ અિભનેતાનુ ં77 વષેર્ દુઃખદ અવસાન થયુ ં- નરશ કનોડ યા 
810. ગજુરાતી િફ મ અિભનેતા નરેશ કનોડીયાનો જ મિદવસ જણાવો - 20 ઓગ ટ 1943 
811. ગજુરાતી અિભનેતા નરેશ કનોડીયા કયા પક્ષમાથંી કયા વષેર્ ધારાસ ય તરીકે ચ ૂટંાયા હતા - ભાજપ અને  વષ 2002 
812. નરેશ કનોડીયા કઈ બેઠક ઉપરથી ધારાસ ય તરીકે ચ ૂટંાયા હતા - કરજણ 

813. નરેશ કનોડીયા તેમની 50 વષર્ની કારિકદ મા ંકેટલી િફ મોમા ંઅિભનય કય  હતો - 125 
814. ગજુરાતી અિભનેતા નરેશ કનોિડયાનુ ંજ મ થળ જણાવો - કનોડા,  તા કુો- બ ુચરા ,  જ લો-પાટણ 

815. ગજુરાતી અિભનેતા નરેશ કનોિડયાની પ્રથમ િફ મ અને વષર્ જણાવો - "વેણીને આ યા લ" અને 1970 
816. વષર્ 2012મા ં નરેશ કનોિડયાને કયા એક પ્રિતિ ઠત  િફ મ એવોડર્થી કયાર્ હતા - દાદા સાહબ ફાળક  એકડમી એવોડ 
817. વતર્માન સે ટ્રલ િવિજલ સ કિમશનરનુ ંનામ જણાવો -  ી સજંય કોઠાર   
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818. ભારતમા ંઆમીર્,  નેવી અને એરફોસર્ની કામગીરીના સકંલન માટે આગામી કયા વષર્ સધુીમા ંપાચં િમિલટરી િથયેટર 
કમા ડ પનુઃ ગઠીત કરાશ ે- 2022 

819. ભારતના પ્ર તાિવત િમિલટરી િથયેટર કમા ડ અને તેનુ ંવડુમથક જણાવો – (1) નોધન કમા ડ કારાકોરમ પાસથી 
અ ુણાચલમા ં ક બ  ુ ધુી,  ુ યમથક- લખનઉ (UP),  (2) વે ટન કમા ડ િસયાચીનથી જુરાત ધુી,  ુ યમથક – 
જય રુ (રાજ થાન),  (3) પેિન લુર કમા ડ મ ય-દ ણ ભારતનો સમ  િવ તાર,  ુ યમથક –  િત ુવનથં રુમ 
(કરળ), (4) સં ણૂ એર- ડફ સ કમા ડ – ભારતીય હવાઈદળ (5) મે રટાઇમ કમા ડ – ભારતીય નૌકાદળ 

820. ઓકટોબર-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગજુરાતમા ંકેટલા ડાયાિલિસસ કે દ્ર કાયર્રત છે - 47 ક ો  
821. ગજુરાત સરકાર ારા રા યમા ંકેટલા નવા ડાયાિલિસસ કે દ્રો શ  કરાશે – 13 ક   
822. ગજુરાત સરકારનુ ંદર કેટલા િક.મી. િત્ર યા િવ તારમા ંએક ડાયાિલસીસ કે દ્ર ઊભુ ંકરવાનુ ંલ યાકં છે - 30  
823. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારત સરકારે UAPA હઠેળ પાિક તાન િ થત કેટલા આતકંી સરગણાને  યિક્તગત આતકંી જાહરે કયાર્ં 

‐ 18 
824. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારત સરકાર◌ે UAPA હઠેળ પાિક તાન િ થત ૧૮ આતકંી સરગણાને  યિક્તગત આતકંી જાહરે કયાર્ં 

બાદ હવે તે તમામ ૧૮ આતકંવાદીઓની ક્યા ંઆવેલી સપંિ  જ ત કરશે ‐ ભારત  

825. આતકંવાદ િવરોધી UAPA એક્ટનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - અનલો લ એ ટિવટ ઝ િ વે શન એ ટ  
826. તા તર ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંક્યા થળે િવિજલ સ એ ડ એિ ટ કર શન નેશનલ કો ફર સ યોજાઈ ‐ નવી  દ હ    

827. નેશનલ િવિજલ સ અવેરનેસ સ તાહ ક્યારે મનાવવામા ંઆવશે - તા. 27 ઓકટોબરથી તા.2  નવે બર‐2020  
828. કોના ારા તા. ૨૭ ઓકટોબરથી તા.૨જી નવે બર-૨૦૨૦ દરિમયાન નેશનલ  િવિજલ સ અવેરનેસ સ તાહ ઉજવવામા ં

આવશે – CVC 
829. કે દ્રીય સં થા CVCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ િવ જલ સ કિમશન   

830. દેશમા ંપ્રથમવાર ફળ અને શાકભાજીના MSP નક્કી કરનાર પ્રથમ રા ય કય ુછે - કરળ  

831. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકેરળ સરકાર  ારા ખેડૂતોને તેમના પાકનુ ંપરેૂપુ  વળતર મળે તે મુ ાને  યાનમા ંરાખીને રાજયમા ંકુલ 

કેટલી ચીજવ તઓુની MSP નક્કી કરવામા ંઆવી ‐ 21  
832. કેરળ સરકાર ારા ખેડૂતોને  તે જણસનો પાક લેવા પાછળ   ખચર્ થાય છે તેના કરતા કેટલા ટકા ઉંચી રાખવામા ંઆવી 

છે ‐ 20 ટકા 
833. કેરળ સરકાર  ારા ખેડૂતોને તેમના પાકનુ ંપરેૂપુ  વળતર મળે તે મુ ાને  યાનમા ંચીજવ તઓુની MSP નક્કી કર◌ાઈ તેનો 

અમલ ક્યારથી કરાશે - તા. 1 નવે બર‐2020થી  
834. કેરળના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી પી. િવજયન 

835. કેરળની વતર્માન રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - થી વનતં રુમ 

836. MSPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િમિનમમ સપોટ  ાઈઝ 

837. UNCTADના તા તરના અહવેાલ અનસુાર કોરોનાના કારણે વષર્ ૨૦૧૯ની સરખામણીએ વષર્ ૨૦૨૦ના પ્રથમ છ માસમા ં
વૈિ ક FDIમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો - 49 

838. UNCTADનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઈટડ નેશ સ કો ફર સ ઓન  ડ એ ડ ડવલપમે ટ  
839. તા. ૨૭ ઓક્ટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ કેટલામો ઇ ફ ટરી ડે ઉજવવામા ંઆ યો - 74  
840. પ્રિત વષર્ ૨૭ ઓક્ટોબરના રોજ કોના ારા ઇ ફ ટરી ડે ઉજવવામા ંઆવે છે ‐ ભારતીય સેના  
841. આગામી G‐20 િશખર મતં્રણા 2020 ક્યા ંદેશમા ંયોજાશે - સાઉદ  અરબ 

842. આગામી G‐20 િશખર મતં્રણા 2020 ક્યારે યોજાશે - 21‐22 નવે બર 2020 
843. આગામી G‐20 િશખર મતં્રણા 2020ની યાદમા ંસાઉદી અરબ ારા કેટલા િરયાલની નવી બેંક નોટ પ્રિસ  કરવામા ં

આવી છે - 20 
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844. આગામી G‐20 િશખર મતં્રણા 2020ની યાદમા ંસાઉદી અરબ ારા પ્રિસ  કરવામા ંઆવેલ િરયાલની નવી બેંક નોટમા ં
િવ ના નકશા પરથી પાિક તાનના નકશામાથંી કયા પ્રદેશો હટાવવામા ંઆ યા છે -પીઓક,  ગલગટ અને બા ટ તાન 

845. સાઉદી અરેિબયાની કર સી જણાવો - રયાલ 

846. ઈ લાિમક દેશો સાથે જોડાયેલ OICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓગનાઇઝેશન ઑફ ઈ લાિમક ક ઝ 

847. ઈ લાિમક દેશો સાથે જોડાયેલ OICના કુલ સ ય દેશ જણાવો - 12 
848. G‐20  એટલે શુ ં- િવ ની 85% ઈકોનોમી ધરાવતા 20 દશોનો સ હૂ, (GROUP‐20) 
849. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા ઓક્ટોબરથી િડસે બર 2020ના િત્રમાિસક સમયગાળાનો GPF  યાજ દર કેટલા ટકા જાહરે 

કરાયો - 7.1 % 
850. GPFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - જનરલ ોિવડ ટ ફંડ 
851. અગાઉ જુલાઈથી સ ટે બર 2020નો GPF  યાજ દર કેટલા ટકા હતો - 7.1 % 

852. તા. ૨૮મી ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ ગજુરાત સરકારે વીજ િબલમા ંવસલૂાતા ફ અૂલ સરચા મા ંયિુનટે કેટલો ઘટાડો 
કય  હતો ‐ 19 પૈસા  

853. GEDAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ગજુરાત ઊજાર્ િવકાસ િનગમ  
854. GEDA હઠેળની ચાર વીજ િવતરણ કંપનીના નામ જણાવો – UGVCL, PGVCL, DGVCL અને MGVCL  

855. UGVCLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઉતર જુરાત વીજ કંપની લિમટડ  
856. PGVCLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પિ મ જુરાત વીજ કંપની લિમટડ  
857. DGVCLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - દ ણ જુરાત વીજ કંપની લિમટડ  
858. MGVCLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – મ ય જુરાત વીજ કંપની લિમટડ 
859. ગજુરાતના વતર્માન ઊજાર્ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી સૌરભભાઈ પટલ  
860. તા તરમા ંકયા િવ તારને ચીનનો પ્રદેશ બતાવવા બદલ ટ્િવટરે ભારતના સસંદીય સિમિતની માફી માગી - લેહ 
861. ભારતીય સં કૃિતના ઉદગાતા ભિગની િનવેિદતા કયા નામે ઓળખાય છે - લોકમાતા  
862. લોકમાતા ભિગની િનવેિદતાનો જ મ િદવસ જણાવો - 28 ઓકટોબર-1867 
863. લોકમાતા ભિગની િનવેિદતાનુ ંમળૂ નામ જણાવો - માગારટ એલઝાબેથ નોબલ 

864. તા તરમા ંભારતના નવા મખુ્ય માિહતી કિમશનર તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - યશવધન િસ હા 
865. તા તરમા ંભારતના નવા માિહતી કિમશનર તરીકે કયા વિર ઠ પત્રકારની િનમણકૂ કરાઈ -ઉદય મા ુરકર 
866. CICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ચીફ  ઇ ફોમશન કિમશન/કિમશનર 
867. ભારતમા ંઆર.ટી.આઈ.નો અમલ ક્યારે થયો હતો - 12 ઓ ટોબર 2005 
868. ભારતમા ંસૌ પ્રથમવાર કયા શહરેમા ંહવા પ્રદૂષણ અટકાવવા તા તરમા ંરા ટ્રપિત ારા વટહકુમ બહાર પડાયો - 

નવી દ હ  

869. તા તરની જોગવાઈ મજુબ નવી િદ હીમા ં હવામા ં  પ્રદૂષણ  ફેલાવનારને કેટલા વષર્ની કેદ અને દંડની સધુીની 
જોગવાઇ કરાઇ છે - પાચં વષ અને િપયા 1 કરોડ ધુીનો દંડ 

870. કે દ્ર સરકારે પ્રથમ વાર એ વાયરમે ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 અંતગર્ત ધારાકીય પચંની રચના કરવાની મજૂંરી આપી 
છે તેમા ંકેટલા સ યો રહશેે - 18 

871. નવી િદ હીમા ંપ્રદૂષણ અટકાવવા  બહાર પાડવામા ંઆવેલા નવા વટહકુમ કયા િવ તાર સમાવી લેવામા ંઆ યા છે - 
પં બ, હ રયાણા, રાજ થાન અને ઉ ર દશના કટલાક િવ તાર 

872. દેશનુ ંકય ુરા ય વીજ ગ્રાહકોને 24 X 7 વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંઅગે્રસર છે - જુરાત  
873. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ં કોના ારા સયંકુ્ત  રીતે  માટર્   પાવર  ઇિ ડયા  ઇલેિક્ટ્રિસટી  એક્સસે  એ ડ  બેંચ  માિકર્ંગ  ઓફ 

િડ ટ્રી યશુન યિુટિલટીઝ પર ૧૦ રા યમા ંઅ યાસ હાથ ધર◌ાયો હતો ‐ નીિત આયોગ અને રોકફલર ફાઉ ડશન  
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874. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંભારતીય સૈ યએ સરળ અને સરુિક્ષત કઈ મેસેિજંગ એપ િવકસાવી ‐ SAI  
875. ભારતીય સૈ ય  ારા વકિસત મેસેિજંગ એપ SAIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - િસ ોર એ લકશન ફોર ઈ ટરનેટ 
876. તા. ૨૯મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ ગજુરાતના કયા પવૂર્ મખુ્યમતં્રીનુ ં૯૨ વષેર્ ગાધંીનગર ખાતે અવસાન થય ુ– ી 

ક ભુાઈ પટલ  
877. કોણ ગજુરાત ભાજપના િભ મ િપતામહ તરીકે ઓળખાય છે – ી ક ભુાઈ પટલ 

878. ગજુરાના પવૂર્ મખુ્યમતં્રી  ી કેશભુાઈ પટેલનુ ંઉપનામ જણાવો - બાપા  
879. ી કેશભુાઈ પટેલનો જ મ  કયા-ંક્યારે થયો હતો – િવસાવદર,  જ. ૂનાગઢ તથા તા. 24‐07‐1928  
880. ી કેશભુાઈ પટેલ કયારથી ભારતીય જનસઘંના સ ય બ યા હતા - 1952મા ંભારતીય જનસઘંની  થાપનાકાળથી  
881. ગજુરાતમા ંભારતીય જનતા પાટ ના થાપક પ્રમખુ કોણ હતા - ી ક ભુાઈ પટલ 

882. પવૂર્ મખુ્યમતં્રી ી કેશભુાઈ પટેલ કયા મત િવ તારમાથંી ધારાસ ય તરીકે ચ ૂટંાયા છે - િવસાવદર, મોરબી, કાલાવડ 
અને ગ ડલ 

883. ી કેશભુાઈ પટેલ સૌપ્રથમ વખત કયારે-કયા મતં્રી બ યા હતા – વષ 1975થી 1977  ધુીમા ંબા ભુાઈ જશભાઈ 

પટલની જનતા મોરચા સરકારમા ંિસચાઈ મં ી  
884. ી કેશભુાઈ પટેલે કયારે-કોની સરકારમા ંનાયબ મખુ્યમતં્રીપદ સભંા યુ ંહત ુ ં‐ 1990મા ંચીમનભાઈ પટલની જનતાદળ‐

ભાજપની સં ુ ત સરકારમા ં 
885. ી કેશભુાઈ પટેલ કેટલી વાર-ક્યારે મખુ્યમતં્રીપદે ર ા ં હતા – બે વાર તથા  થમવાર માચ 1995 થી ઓ ટોબર 

1995 તેમજ માચ 1998મા ંબી વાર  ુ યમં ી બ યા ં
886. ી કેશભુાઈ પટેલના  નેત ૃ વ  હઠેળ ૧૯૯૮મા ંભાજપને  િવધાનસભામા ં કેટલી બેઠકો મળી  હતી  આજ સધુી ક્યારેય 

ભાજપને મળી નથી – 121 
887. ી કેશભુાઈ પટેલ કયા વષેર્ રા યસભાના સ ય તરીકે ચ ૂટંાયા ‐ 2004 
888. વષર્-૨૦૧૨મા ં ી કેશભુાઈ પટેલ કઈ પાટ મા ંજોડાયા હતા - જુરાત પ રવતન પાટ  

889. ી કેશભુાઈ પટેલના મખુ્યમતં્રીના કાયર્કાળમા ંકઈ મહ વપણૂર્  યોજનાનો પ્રારંભ થયો હતો ‐ ‘ગો ુળ ગામ’  
890. ગજુરાતનુ ંપ્રથમ ગોકુિળય ુગામ કય ુછે - રાયસણ‐ગાધંીનગર  
891. SOU  િ થત યિુનટી ગ્લો ગાડર્ન  કેટલા  િવ તારમા ંપથરાયલે ુછે  મા ંLED લાઈટથી ઝગમગતા ંપ્રાણીઓની પ્રિતકૃિત, વકૃ્ષો 

અને  વારાઓ આકષર્ણનુ ંકે દ્ર બને છે ‐ 3.61 એકર 
892. પ્રવાસીઓ  ટે ય ૂઓફ યિુનટીની મલુાકાતે આવે  યારે નમર્દા નદીમા ંબોટીંગ  ારા સાતપડુા તથા િવ યાચંળ પવર્તમાળાની 

હિરયાળીનો આનદં મળે તે હતેથુી કયો પ્રો કટ કાયર્રત છે ‐ ફર  બોટ સિવસ ‐ એકતા  ઝ  

893. SOU િ થત એકતા  ઝ  ારા પ્રવાસીઓ કેટલા િક.મી. સધુી અને કેટલી િમનીટ બોટીંગનો આનદં મેળવી શકશે – 6 તથા 40 
894. એકતા  ઝની લબંાઈ‐પહોળાઈ કેટલી છે તથા કેટલા પ્રવાસીની ક્ષમતા ધરાવે છે ‐ ર6 મીટર, 9 મીટર તથા ર00  વાસીની 

મતા  
895. માનવ સમદુાયના  વા ય અને સખુાકારીના િવષય વ તનેુ  યાનમા ંરાખીને જુદા જુદા વૈિદક વકૃ્ષો સાથેનુ ંSOU િ થત 

આરોગ્ય વન કેટલા િવ તારમા ંપથરાયલેુ ંછે ‐ 17 એકર  
896. SOU િ થત આરોગ્ય વનમા ંકયા બાબતોને ખાસ મહ વ આપવામા ંઆ યુ ંછે‐યોગ, આ વુદ અને  યાન  

897. SOU િ થત આરોગ્ય વનમા ંકેટલી પ્રજાિતના જુદા જુદા પ લાખ વકૃ્ષો વાવવામા ંઆવેલા છે ‐ 380  
898. SOU િ થત આરોગ્ય વનના આરોગ્ય વેલનેસ સે ટરમા ંકયા રા યના ડૉકટર‐િન ણાત  ટાફ  ારા જુદી જુદી નેચર થેરાપીનો 

પ્રવાસીઓને લાભ મળે છે ‐ કરળ 

899. અ તન ટેકનોલોજી સચંાિલત િવ નો સૌ પર્થમ િચ ડ્રન  યિુટ્રશન પાકર્  કયા ંઆવેલો છે – SOU, કવ ડયા 
900. િચ ડ્રન  યિુટ્રશન થીમ બેઝ પાકર્  કેટલા િવ તારમા ંપથરાયલેો છે ‐ 3પ000 ચો.મી.  
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901. SOU ખાતે બાળકોને જ્ઞાન સાથે ગ મત મળે તે હતેથુી અ તન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી કયો ખાસ પાકર્  તૈયાર કરાયો છે 
મા ંબાળકો મીની ટે્રન  ારા ૬૦૦ મીટર પ્રવાસ કરી શકે છે ‐  ચ ન  ુ શન પાક 

902. SOU િ થત જગંલ સફારી જાણીત ુછે ‐ સરદાર પટલ  ઓલો કલ પાક  
903. SOU િ થત જગંલ સફારી પાકર્  કેટલા િવ તારમા ંિવ તરેલુ ંછે ‐ 37પ એકર 
904. જગંલ સફારીમા ંકેટલા પક્ષીઓ‐પ્રાણીઓ જોવા મળશે ‐ ુલ‐1100 પ ીઓ અને 100  િતઓના  ાણીઓ  

905. જગંલ સફારીમા ંિવ મા ંસૌથી મોટા કયા બે ડોમ છે ‐ ‘‘ ઓડસીક ડોમ એવીયર ઝ’’ 

906. દેશ‐િવદેશના પ્રવાસીઓ કેવિડયાની મલુાકાત દરિમયાન ખરીદીનો િવિશ ટ પ્રકારનો અનભુવ લઈ શકે તે માટે બે માળ અને 
૩પ,૦૦૦ ચો. ટમા ંપથરાયેલ કયા મોલનુ ંિનમાર્ણ કરવામા ંઆ યુ ંછે ‐ એકતા મોલ 

907. SOU િ થત એકતા મોલમા ંજુદાજુદા રાજયોમાથંી કેટલા પરંપરાગત હે ડલમુ અને હે ડીક્રાફટ એ પોરીયા છે ‐ ર0 
908. SOU િ થત એકતા મોલમા ંપરંપરાગત હે ડલમુ અને હે ડીક્રાફટના કયા એ પોરીયા આવેલા છે ‐ ગરવી  ુ ર ,  રુબ ી, 

કરાલી,  ગુનૈની,  ુ હુર, ગગંો ી, કાવેર , ખાદ  ઈ ડયા, કા મીર અને CCI  

909. સરદાર સરોવર ડેમ નજીક નમર્દા નદીના ડાબા કાઠેં કેટલા િવ તારમા ંકેક સ ગાડર્ન પથરાયલેો છે. ‐ રપ એકર 
910. કેક સ ગાડર્નમા ંકઈ‐કેટલી પ્રજાિત તથા કેક સના કેટલા છોડ આવેલા છે ‐ 4પ0  કારની ક ટ  અને સે લુ ટસ  િત 

તથા 17 દશોના  ુલ 6 લાખ  ટલા ંકક સના છોડ  
911. જુદા જુદા રોપાઓના પ્રદશર્ન‐વેચાણ થકી એકતાના િવચારના થીમ ઉપર બનેલુ ંએક્તા નસર્રી કેટલા િવ તારમા ંપથરાયેલુ ં

છે ‐ 10 એકર  
912. એકતા નસર્રીમા ંઆવેલ ુ‘‘એકતા હે ડીકાફ્રટ’’મા ંશાનુ ંપ્રદશર્ન‐વેચાણ આવેલ ુછે ‐ બા  ુકા સ, સોપાર ના પાદંડાઓમાથંી 

બનતી વ ઓુ અને ઓગિનક પો સ 

913. એકતા નસર્રીમા ંઆવેલા સોવીનીયર શોપમા ંકઈ વ તઓુ પ્રવાસીઓના વેચાણ અથેર્ મકૂવામા ંઆવી છે ‐ સા ,ુ મધ, 
રોપાઓ  

914. એકતા નસર્રીમા ંઆવેલા સોવીનીયર શોપ મિહલાઓના ‘‘સે ફ‐હે પ ગપૃ’’ થકી કેટલા કુટંુબોને આિથર્ક લાભ મળે છે ‐ 311  
915. SOU ખાતે પ્રવાસીઓને કુદરતના સાિન યમા ંરહવેા અને સાહિસક પ્રવિૃ ઓ કરવા માટે કય ુ થળ આવેલુ ંછે ‐ ખલવાણી 

ઈકો- ુ રઝમ  
916. ખલવાણી ઈકો‐ટુિરઝમ  થળ કેટલા િવ તારમા ંપથરાયેલ છે  મા ં૮ર એકર િવ તારમા ં૧.૩ લાખ વકૃ્ષોની હિરયાળી છે ‐ 

100 એકર  
917. ગજુરાતનુ ંએકમાત્ર રીવર રાફટીંગ કયા આવેલુ ંછે – ખલવાણી ઈકો‐ ુ રઝમ, SOU 
918. ગજુરાતનુ ંએકમાત્ર રીવર રાફટીંગની લબંાઈ કેટલી છે ‐ 4.પ  ક.મી. 
919. સરદાર સરોવર ડેમમા ંજળ િવ તુ મથકના રીવસેર્બલ ટબાર્ઈનના સચંાલન માટે નીચે વાસમા ંતળાવનુ ંિનમાર્ણ કરવા માટે 

શુ ંબનાવવામા ંઆ યુ ંછે ‐ ગ ડ ર િવયર 
920. ગ ડે ર િવયર નમર્દા ડેમથી કેટલા નીચે વાસમા ંઆવેલ ુછે ‐ 1ર.10  ક.મી.   
921. ગ ડે ર િવયરની લબંાઈ જણાવો ‐ 609 મીટરના ં પીલવે સાથે  ુલ‐ 1ર18 મીટર   
922. ગ ડે ર િવયરની સગં્રહ શિક્ત જણાવો ‐ 87.ર0 મીલીયન ક બુીક મીટર  
923. ગ ડે ર િવયરમા ંકેટલુ ંજળિવ તુ ઉ પ  કરવાની ક્ષમતા છે ‐ 9 મે.વો 
924. હોમ  ટે પ્રો ક્ટ એટલે શ ુ‐ કોઇકના ઘરમા ં ુંક સમય માટ ભાડથી રોકાણ કર ુ ં 
925. હોમ  ટે પ્રો ક્ટથી પ્રવાસી‐ થાિનકોને શો લાભ થશે ‐  વાસીઓ આદવાસી સમાજના પ રચયમા ંઆવશે અને આદવાસી 

સમાજની પરંપરા અને સં ૃિત િવશે  ણી શકશે   તથા  થાિનક  ુ ટંબોને આ િવકા મળશે  

926. કેવિડયામા ંઆવેલા ૬ ગામોના ંઅસરગ્ર ત ૪૦૦ કુટંુબોને કઈ યોજના અંતગર્ત જ રી તમામ સવલતો સાથે વસવાટ 
ઉપલ ધ કરાવાશે ‐ “આદશ ગામ” યોજના 
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927. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન  ી મોદી ક્યા બે િદવસ દરિમયાન ગજુરાત પ્રવાસે હતા – તા.30 તથા 31 ઓકટોબર 
928. તા.૩૦મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ કેવિડયા ખાતે વડાપ્રધાન ીના હ તે કુલ કેટલા  િપયાના કેટલા પ્રો ક્ સનુ ં

લોકાપર્ણ અને ૪ નવા પ્રો ક્ટનો િશલા યાસ કરવામા ંઆ યો – 1 હ ર કરોડથી વ નુા 11  ો સ 

929. �તા.૩૦મી ઓકટોબર-૨૦૨૦ના રોજ કેવિડયા ખાતે કોની ખાસ ઉપિ થિતમા ંવડાપ્રધાન ીના હ તે િવિવધ પ્રો ક્ સનુ ં
લોકાપર્ણ‐િશલા યાસ કરવામા ંઆ યો ‐ રાજયપાલ ી આચાય દવ ત અને ુ યમં ી ી િવજયભાઈ પાણી 

930. ગજુરાતમા ંસરકારી શાળા-િશક્ષણને વધ ુસદુઢ બનાવવા નવુ ંિમશન લો ચ કરાશે - "િમશન ૂ સ ઓફ એ સલ સ" 
931. ગજુરાતમા ં"િમશન કૂ સ ઓફ એક્સલ સ" અંતગર્ત આગામી છ વષર્મા ંકેટલુ ંરોકાણ કરાશે - 1 અબજ ડોલર 
932. ગજુરાતમા ં"િમશન કૂ સ ઓફ એક્સલ સ" અંતગર્ત કઈ કઈ વૈિ ક સં થાઓ રોકાણ કરશે - વ ડ બક, એિશયન 

ડવલપમે ટ બક, એિશયન ઈ ા ચર ઇ વે ટમે ટ  બક અને જુરાત સરકાર 
933. ગજુરાતમા ં"િમશન કૂ સ ઓફ એક્સલ સ" અંતગર્ત  કેટલી સરકારી પ્રાથિમક શાળાઓ, મા યિમક અને ઉ ચતર 

મા યિમક શાળાઓની પસદંગી કરાશે -6,500 અને 5,000 
934. ગજુરાતમા ં"િમશન કૂ સ ઓફ એક્સલ સ" અંતગર્ત   ધોરણ ૬ થી ૧૨મા ં કેટલી િનવાસી શાળાઓ થપાશે - 250 
935. ગજુરાતમા ં"િમશન કૂ સ ઓફ એક્સલ સ" અંતગર્ત  કેટલી પ્રાથિમક શાળાઓને ઇમિજ ર્ંગ કૂલ ઓફ એક્સલ સમા ં

પિરવિતર્ત કરાશે - 6,000 
936. ગજુરાતના વતર્માન િશક્ષણ મતં્રીનુ ંજણાવો - પેુ િસહ ડુાસમા 
937. તા તરમા ંબગંાળના અખાતમાથંી ભારતીય નેવી ારા કયા એિ ટ-િશપ િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- કાવટ 
938. ભારતે તા તરમા ંકયા જહાજમાથંી એિ ટ- િશપ િમસાઈલ કાવેર્ટનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં - INS કોરા 
939. તા તરમા ંતારીખ 28 ઓક્ટોબરથી ત્રણ િદવસ માટે કેટલામો કા સ ફેિ ટવલ-2020 યોજાયો - 73મો 
940. તા તરમા ંકા સ ફેિ ટવલ-2020  ક્યા ંયોજાયો - ાસં 

941. મલાબાર નૌકા કવાયત 2020 કુલ કેટલા તબક્કામા ંયોજાશે - બે 

942. મલાબાર નૌકા કવાયત 2020 કયા બે તબક્કામા ંયોજાશે - તાર ખ 3 થી 6 નવે બર અને તાર ખ 17થી 20 નવે બર 
943. આગામી સમયમા ંમલાબાર નૌકા કવાયત 2020 બે તબક્કામા ંકયા થળે  યોજાશે - િવશાખાપ નમ અને અરબી સ ુ  
944. મલાબાર નૌકા કવાયત 2020મા ંકયા કયા દેશ જોડાશે - ભારત, અમે રકા,  પાન અને ઓ લયા 
945. કે દ્ર સરકારનો પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 શુ ંછે -  રા યો ુ ં શુાસન ર કગ  
946. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 અનસુાર સશુાસનમા ંમોટા-નાના રા યોમા ંપ્રથમ થાને કોણ છે - કરળ અને ગોવા 
947. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020નો હતે ુજણાવો - ભારતમા ંઆિથક અને સામા જક ુ ાઓ પર રા યો- ક શાિસત 

દશોની થિત પર કાશ પાડવાનો 
948. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 મજુબ દેશના મોટા રા યોની કેટેગરીમા ંપ્રથમ ચાર થાન મેળવનારા રા યો અને તેનો 

કોર જણાવો - કરળ(1.388 પોઈ ટ), તિમલના ુ (0.912),   દશ (0.531) અને કણાટક (0.468)   
949. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 મજુબ દેશના મોટા રા યોની કેટેગરીમા ંનકારા મક કોર ધરાવતા છે લા ંમોટા રા યો 

અને તેનો કોર જણાવો - ઉ ર દશ માઈનસ 1.461, ઓડશા માઈનસ 1.201 અને બહાર માઈનસ 1.158 પોઈ ટ 
950. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 મજુબ દેશના નાના રા યોની કેટેગરીમા ંપ્રથમ ચાર થાન મેળવનારા રા યો અને તેનો 

કોર જણાવો - ગોવા 1.742 પોઈ ટ, મેઘાલયે 0.797 પોઈ ટ,  હમાચલ દશે 0.725 પોઈ ટ  
951. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 મજુબ દેશના નાના રા યોની કેટેગરીમા ંનકારા મક કોર ધરાવતા છે લા ંનાના રા યો 

અને તેનો કોર જણાવો - મણ રુ (-0.363),  દ હ  (-0.289), ઉ રાખડં (-0.277)  
952. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 મજુબ પ્રથમ ત્રણ થાન મેળવનારા કે દ્ર શાિસત પ્રદેશ-તેનો કોર જણાવો -ચડં ગઢ 

1.05 પોઈ ટ,  ુ ુ ચેર  (0.52), લ ય પ (0.003) 
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953. પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ 2020 મજુબ નકારા મક કોર ધરાવતા કે દ્ર શાિસત પ્રદેશ-તેનો કોર જણાવો - દાદરા નગર 
હવેલી (-0.69),  જ -ુકા મીર (-0.50),  દામાન, અને િનકોબાર (-0.30). 

954. કયા માપદંડને આધારે પિ લક અફેસર્ ઈ ડેક્સ જાહરે કરવામા ંઆવે છે - ઈ વટ ,  ૃ  અને સાત ય ણૂ િવકાસના 
આધાર શાસનના પરફોમ સ અ સુાર 

955. PAIના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે - ઈસરોના વૂ ચેરમેન ક. ક રુ રંગન  
956. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંકઈ રા યની સરકારે સરકારી શાળાના િવ ાથીર્ઓને એમબીબીએસ, બીડીએસ સિહતના નાતક 

મેિડકલ કોસર્મા ં7.5 ટકા અનામત આપવાનો િનણર્ય કય  - તિમલના ુ  
957. તિમલનાડુ સરકાર ારા કયા શૈક્ષિણક વષર્થી મેિડકલ કોસર્ (અ ડર ગે્ર યએૂટ)મા ંએડિમશન માટે સરકારી કૂલોના 

િવ ાથીર્ઓ માટે 7.5 ટકા અનામતનો આદેશ જાહરે કય  છે - વષ 2020-21  
958. તાિમલનાડુની રાજધાની કઈ છે - ચે ઈ  
959. ક્યા વૈજ્ઞાિનકને ભારતમા ંઅણશુિક્તના જનક તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે – ડૉ. હોમીભાભા  
960. જાણીતા વૈજ્ઞાિનક ડૉ. હોમીભાભાનો જ મ િદવસ જણાવો - 30 ઓ ટોબર 1909 
961. જાણીતા વૈજ્ઞાિનક ડૉ. હોમીભાભાનો જ મ ક્યા-ંકયા પિરવારમા ંથયો હતો – ુબંઈ તથા પારસી પ રવાર 
962. ડૉ. હોમીભાભાએ કોના નેત ૃ વમા ંકોિ મક રે ઇિ ટટ ટૂની થાપના કરી હતી - સી.વી.રામન  
963. જાણીતા વૈજ્ઞાિનક ડૉ. હોમીભાભાએ કોની મદદથી મુબંઈમા ંટાટા ઇિ ટટ ટૂ ઓફ ફંડામે ટલ િરસચર્ સં થાની થાપના 

કરી હતી - .આર.ડ  ટાટા  
964. ક્યા વષેર્ એટોિમક એનજીર્ ઓફ ઇિ ડયાની થાપના થવાની સાથે ભારતની અણશુિક્તયાત્રા શ  થઈ હતી – વષ 1948  
965. હોમીભાભા કયા વષેર્ જીનીવામા ંઆયોિજત સયંકુ્ત રા ટ્રની અણશુિક્તના શાિંતમય ઉપયોગની સભાના પ્રમખુ ર ા 

હતા – વષ 1955  
966. આયર્સમાજના થાપક વામી દયાનદં સર વતીની પુ યિતિથ કઈ છે – 30 ઓકટોબર 
967. તા.૩૧ ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ સરદાર વ લભભાઈ પટેલની કેટલામી જ મજયતંીની ઊજવણી કરવામા ંઆવી ‐ 145  
968. રા ટ્રીય એકતા િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે ‐ તા. 31 ઓકટોબર સરદાર પટલના જ મ  દવસે 

969. તા. ૩૧ ઓકટોબર‐૨૦૨૦ના રોજ  ટે ય ૂઓફ યિુનટી‐કેવિડયા ખાતે કોની ઉપિ થિતમા ંCRPF  ારા રા ટ્રીય એકતા પરેડનુ ં
આયોજન કરાયુ ંહત ુ‐ વડા ધાન  ી નર  મોદ   

970. PM મોદી  ારા તા.૩૧‐૧૦‐૨૦૨૦ના રોજ SOU‐કેવિડયાથી અમદાવાદ  િરવરફ્ર ટ વ ચે કઈ સેવાનો પ્રારંભ કરા યો હતો  ‐ 
દશની પહલી સી‐ લેન સિવસ  

971. ગજુરાત  િ થત કઈ પ્રિતમા  િવ ની સૌથી ઊંચી તેમજ ભારતની એકતા અને અખિંડતતાનુ ંપ્રિતક સમાન છે  ‐ “ ટ  ૂઓફ 
િુનટ ”  

972. વષર્ ૨૦૧૮થી અ યાર સધુીમા ંકેટલા લોકોએ SOUની મલુાકાત લઈ ચકૂ્યા ંછે ‐ 45 લાખથી વ  ુ 

973. કોના  ારા  ટે ય ૂઓફ યિુનટીને િવ ની આઠમી અજાયબી તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવી હતી ‐ SCO  
974. સી‐ લેનના મા યમથી  ટે ય ૂઓફ યિુનટી, કેવિડયા અને સાબરમતી િરવરફ્ર ટ વ ચે ૪ કલાકની યાત્રા કેટલા સમયમા ંપણૂર્ 

થશે ‐ 45 િમિનટ 
975. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંકયા પ્રથમ  સ બો ડ અિભનેતાનુ ં૯૦ વષેર્ અવસાન થયુ ં‐ સર શોન કોનેર   

976. સૌપ્રથમવાર કયારે ડૉ. નો‐િફ મમા ં સ બો ડનુ ંપાત્ર ભજ યુ ંહત ુ‐ વષ 1962  
977. અિભનેતા શોન કોનેરી કયા નામે પ્રિસ  હતા ‐ િબ્રિટશ એજ ટ – 007  
978. હોિલવડૂમા ંપ્રચિલત કા પિનક સ બો ડના પાત્રની મખુ્ય ભિૂમકા કઈ છે – સૂી પા  

979. અિભનેતા શોન કોનેરીને ક્યા વષેર્ અનટચેબ સમા ંપોલીસની ભિૂમકા માટે ઓ કાર મ યો હતો ‐ વષ 1988  

980. અિભનેતા શોન કોનેરીને વષર્ 2000મા ંિક્વન એિલઝાબેથ  ારા કયો િખતાબ એનાયત કરાયો હતો ‐ નાઇટ ડૂ  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   38 | P a g e  

 

981. અિભનેતા શોન કોનેરી જ મ કયા ંથયો હતો ‐  કૉટલે ડ (UK)  
982. ઓકટોબર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાતના િનવ ૃ  IAS સગંીતા િસંઘની કયા પદે િનમણકૂ કરાઈ હતી ‐ િવ જલ સ કિમશનર  
983. કે દ્રીય સરંક્ષણ મતં્રાલય  ારા વષર્ ૨૦૨૧‐૨૨થી  દેશભરની ૩૧  સૈિનક  કૂલોમા ંOBCને નોન  િક્રિમિલયર માટે  કેટલા ટકા 

બેઠક અનામત રાખવાનો િનણર્ય કરાયો ‐ 27 ટકા  
984. સૈિનક  કલૂોમા ંઅનામત બેઠક ન ભરાય તો કોને પ્રવેશ અપાશે ‐ હોમ  ટટના િમ લટર  અને જનરલ કટગર   

985. હાલમા ંસૈિનક  કૂલોમા ંSC, ST અને િડફે સ કેટેગરી અંતગર્ત િમિલટરી કમર્ચારીઓના સતંાનો માટે કેટલા ટકા બેઠકો અનામત 
રાખવામા ંઆવે છે – અ ુ મે 15 ટકા, 7.5 ટકા અને 25 ટકા 

986. કે દ્ર સરકાર  ારા સામાિજક યોજનાઓનો લાભ આપવા ભારતના ફેિરયાઓ અને પાથરણાવાળાઓ સામાિજક અને આિથર્ક 
ડેટા બેઝ તૈયાર કરવા કઈ યોજના કાયાર્િ વત કરશે ‐ માઈ ો  ડટ  ક મ 

987. માઈક્રો કે્રિડટ કાયર્ક્રમ હઠેળ  ટ્રીટ વે ડસર્ને વિકર્ંગ કેિપટલ તરીકે કેટલી રકમ આપવામા ંઆવશે ‐  . 10,000  
988. રા ટ્ર િનમાર્તા સરદાર વ લભભાઈ પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો – તા.31 ઓ ટોબર 1875 
989. તા.૩૧મી ઓકટોબરે કોની પ ૂ યિતિથ મનાવવામા ંઆવે છે ‐  વૂ PM ઈ દરા ગાધંી, એસ. ડ . બમન, અને અ તૃા ીતમ 

990. કઈ જાણીતી સામાિજક સં થા ભારતમા ંગરીબ બાળકોને ભોજન પરંુૂ પાડ◌ે છે - અ યપા  ચે રટ   

991. જાણીતી સં થા અક્ષયપાત્ર ભારત બાદ હવે કયા દેશના ગરીબ બાળકોન ેભોજન આપશે –  ટન 

992. ઓકોટોબર-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય  ારા પોલીસકમીર્ઓ માટે ક્યા મેડલની જાહરેાત કરાઈ - િવશેષ ઓપરશન 

મેડલ 

993. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય  ારા પોલીસકમીર્ઓ માટે જાહરે   કરવામા ંઆવેલા િવશેષ ઓપરેશન મેડેલ માટે ગજુરાતના ક્યા 
કમીર્ઓની પસદંગી કરવામા ંઆવી - જુરાત ATSના નવા વડા  હમાં  ુ ુ લા સ હત પાચં અિધકાર   

994. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય  ારા પોલીસકમીર્ઓ માટે જાહરે  કરવામા ંઆવેલા િવશેષ ઓપરેશન મેડેલ  અંતગર્ત કયા રા યોના 
કેટલા પોલીસની પસદંગી કરવામા ંઆવી – દ હ  : 15, કરળ : 08, કણાટક : 06, તાિમલના ુ  : 05 

995. ીનગર‐કા મીરમા ંકયારે કેસર િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - 27 ઓ ટોબર  
996. ીનગર‐કા મીરમા ંકયા િદવસથી સૌથી મ ઘા કેસરના પાકની લણણી શ  કરવામા ંઆવે છે -  27 ઓ ટોબર  ‐ કસર 

દવસથી 
997. ભારતમા ંએક માત્ર કેસરની ખેતી કયા પ્રદેશમા ંથાય છે – ીનગર-જ  ુકા મીર 
998. કેસરનો એક િકલોનો કેટલો ભાવ હોય છે -  .1.60 લાખથી 3 લાખ  

..................જય હ દ.................. 
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CA-11-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 803 
1. આગામી તારીખ 08 નવે બર 2020થી ગજુરાતમા ં  રો- પેક્સ સેવા કયા બે બદંરો વ ચે  શ  કરવામા ંઆવશે  - 

ઘોઘાથી હ રા 
2. અ યારે બાય રોડ ઘોઘાથી હજીરા વ ચે કેટલુ ંઅંતર છે  રો-પેક્સ શ  થયા બાદ ઘટીને કેટલુ ંથશે - 370  કલોમીટર 

અને 90 કલોમીટર 
3. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ રો-પેક્સ સવેા કયા બે બદંરો વ ચે શ  કરવામા ંઆવશે - ઘોઘાથી હ રા  
4. કઈ કંપની ારા ઘોઘાથી હજીરા વ ચે રો- પેક્સ સેવા શ  કરવામા ંઆવશે – અદાણી  પુ, કંપની-વોયાજ િસ ફની 
5. કે દ્રીય િશિપંગ રા યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - મન ખુભાઈ માડંવીયા 
6. તા તર નવે બર 2020મા ંપાિક તાન ારા POK હઠેળના  કયા િવ તારને પ્રોિવઝનલ પ્રાતં તરીકે જાહરે કયાર્ છે નો 

ભારત ારા સખત િવરોધ ન ધાવવામા ંઆ યો છે - ગલગટ અને બા ટ તાન 

7. પીઓકે હઠેળના િગલિગટ અને બાિ ટ તાન િવ તારને પાિક તાન ારા કેટલામા ંપ્રાતં તરીકે જાહરે કરવામા ંઆ યુ ંછે-પાચંમા 
8. તા તરમા ંિગલિગટ અને બાિ ટ તાન િવ તારના  કેટલામો વાતતં્ર િદવસની ઉજવણી કરાઈ - 73મા 
9. રડાર એટલે શુ ં- આકાશમા ંનજર રાખતી બાજ નજર  
10. રડારનુ ંકામ શુ ંહોય છે - તરંગો ક કરણોને હવામા ંઆકાશ તરફ ફકવા ુ ંઅને રસીવ કરવા ુ ં 
11. સરંક્ષણ ટિમર્નોલોજી મજુબ લાબંા અંતર સધુી મારણ કરી શકે એને શ ુકહવેાય – ટ જક 
12. સરંક્ષણ ટિમર્નોલોજી મજુબ ઓછા અંતરે વાર કરી શકે એને શુ ંકહવેાય - ટ ટકલ 

13. ખતરનાક મારક ક્ષમતા ધરાવતા િવમાનને શ ુકહવેાય - લથલ 

14. કાપેર્ટ બોિ બંગ માટે અમેિરકાના કયા િવમાનો ે ઠ ગણાય છે - બી52 
15. કયા િવમાનને દુિનયાનુ ંસૌથી ખતરનાક િવમાન પૈકીનુ ંએક ગણવામા ંઆવે છે - બી 2 
16. ઓકટોબર-૨૦૨૦મા ંિફલીપાઇ સના સૌથી મોટા લઝુોન ટાપ ુપર કય ુવાવાઝોડુ કંાય ુહત ુ- ગોની ટાય ન  
17. િ લીપાઇ સમા ંવષર્ ૨૦૨૦નુ ંસૌથી શિકતશાળી વાવાઝોડુ ંગોની ત્રાટ ુ ંહત ુ ં તેની ઝડપ કેટલી હતી - િત કલાક 

225 ક.મી.  
18. િવ ભરમા ંહલેોવીન ડેની ઉજવણી કયારે કરવામા ંઆવે છે - 31 ઓકટોબર 
19. કયા વષેર્ પહલેી વખત ૩૧મી ઓક્ટોબરે હલેોવીન ડેની ઉજવણી સમયે લ ૂમનૂના દુલર્ભ દ યો જોવાયા ં હતા ં - 

1944મા ંબી  િવ  ુ  પછ   
20. તા તરમા ંઅફઘાિન તાનની કઈ યિુનવિસર્ટી ઉપર આતકંવાદી હુમલામા ંઅંદા  25 નાગિરકોના મ ૃ ય ુથયા - કા લુ 

િુનવિસટ  

21. અફઘાિન તાનના રા ટ્રપ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - અશરફ ગની 
22. અફઘાિન તાનની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - કા લુ 

23. અફઘાિન તાનની સૌથી જૂની યિુનવિસર્ટીનુ ંનામ જણાવો - કા લુ િુનવિસટ   
24. તા તરમા ંનવી જોગવાઈ મજુબ ગજુરાત િવધાનસભા ગહૃમા ંધારાસ યો હવેથી છે લા કેટલા વષર્ની માિહતી અંગે 

અતારાિંકત પ્ર  પછૂી શકશે - 3 વષ 

25. અગાઉ ગજુરાત િવધાનસભા ગહૃમા ંધારાસ યો કેટલા વષર્ની માિહતી અંગે અતારાિંકત પ્ર  પછૂી શકતા હતા-પાચં વષ 

26. ગજુરાત િવધાનસભાના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ી રા  િ વેદ  

27. ગજુરાતમા ંવષર્ 2018થી પાચં વષર્ માટે કેટલામી િવધાનસભા અિ ત વમા ંછે - 14મી 
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28. તા તર તા. 02 નવે બર 2020ના  િદવસે ભારતમા ંરા યસભાની કેટલી બેઠકો માટે ચ ૂટંણી યોજાઈ -  11 
29. તા તર તા.02 નવે બર 2020ના િદવસે  ઉ રપ્રદેશમાથંી ભારતીય જનતા પાટ ન ેરા યસભાની કેટલી બેઠકો મળી - 08 
30. તા તર તા.02 નવે બર 2020ની િ થિતએ રા યસભામા ંભારતીય જનતા પાટ   અન ે ક ગે્રસ કેટલી બેઠકો ધરાવે છે 

- 92 અને 38 
31. તા તર તા.02 નવે બર 2020ની િ થિતએ રા યસભામા ંNDA કુલ કેટલી બેઠકો ધરાવે છે - 112 
32. ભારતમા ંરા યસભાની કુલ બેઠકો જણાવો - 245 
33. રા યસભામા ંબહુમતી માટે કેટલી બેઠકો જ રી છે - 122 
34. રા યસભામા ંકેટલી બેઠકોની પસદંગી રા ટ્રપિત ારા કરવામા ંઆવે છે - 12 
35. તા. બીજી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ કોણ યઝૂીલે ડના પ્રથમ ભારતીય મળૂના પ્રધાન બ યા ‐ િ યકંા રાધા ૃ ણન 

36. નવે બર-૨૦૨૦મા ં યઝૂીલે ડના પ્રથમ ભારતીય મળૂના પ્રધાન બનનાર િપ્રયકંા રાધાકૃ ણનનો પક્ષ જણાવો - લેબર પાટ    
37. ભારતીય મળૂના યિુઝલે ડના રાજકારણી િપ્રયકંા રાધાકૃ ણનનુ ંવતન જણાવો - એના ુલમ જ લો, કરળ  
38. યઝૂીલે ડના પ્રથમ ભારતીય મળૂના પ્રધાન બનનાર િપ્રયકંા રાધાકૃ ણનને કયા મતં્રાલયની જવાબદારી સ પવામા ં

આવી - સોિશયલ ડવલપમે ટ અને થુ વેલફર, રોજગાર 
39. િપ્રયકંા રાધાકૃ ણન લેબર પાટ  તરફથી પ્રથમ વખત કયારે સસંદના સ ય તરીકે ચ ૂટંાયા હતા ‐ સ ટ બર 2017  
40. યઝૂીલે ડના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - સી ડા આડન 

41. કોરોના સકં્રમણ વ ચે અનલૉકની કે દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈનના આધારે રા ય સરકાર ારા નવે બર-૨૦૨૦મા ં
રા યમા ંલગ્ન પ્રસગંમા ં૧૦૦ લોકોને બદલે મહ મ કેટલા લોકોને એકત્ર થવાની ટ આપવાનો િનણર્ય કય  – 200 

42. રા યના ગહૃ િવભાગ ારા લગ્ન પ્રસગંમા ં૨૦૦ લોકોને એકત્ર થવાની ટ આપત ુ  જાહરેનામ ુબહાર પાડ  ુત ે
ક્યારથી અમલી બનશે – તા. 3  નવે બર-2020 

43. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકયા ગજુરાતી િફ મ િડરેક્ટર અિભનેતા, વોઈસ ઓવર આિટર્ ટનુ ં૪૯ વષેર્ હાટર્ એટેકથી અવસાન 
થય ુ- આિશષ ક ડ 

44. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકયા થળે ગજુરાતી િફ મ િડરેક્ટર અિભનેતા, વોઈસ ઓવર આિટર્ ટ આિશષ કક્કડનુ ંઅવસાન 
થય ુ– કોલક ા (પ.બગંાળ)   

45. િફ મ િડરેક્ટર આિશષ કક્કડે કઈ ગજુરાતી િફ મો િડરેક્ટ કરી છે- વષ 2010મા ં‘બેટર  હાફ’, 2016મા ં‘િમશન મ મી’ 
46. આિશષ કક્કડે કઈ િફ મોમા ંઅિભનય કય  છે - જુરાતી ફ મો ‘બે યાર’, ‘િવટાિમન સી’, ‘તમે કવા’ તથા હ દ  ફ મ 

‘કાઇ પો છે’ 
47. િદવગંત અિભનેતા સશુાતં િસંઘ રાજપતૂની પ્રથમ િફ મ કઈ હતી ‐  ‘કાઇ પો છે’  
48. તા તરમા ંઅમેિરકામા ંકેટલામા ંપ્રમખુપદ માટેની ચ ૂટંણી યોજાઈ - 46મા ં
49. તા તરમા ંઅમેિરકામા ંપ્રમખુપદ માટેની ચ ૂટંણીમા ંકોને કોને ઉમેદવારી ન ધાવી હતી - ડોના ડ પ અને જો બાઇડન 

50. અમેિરકામા ંપ્રમખુપદ માટેની ચ ૂટંણી કઈ તારીખે યોજાઇ હતી - 3 નવે બર 2020 
51. તા તરમા ંઅમેિરકામા ંપ્રમખુપદ માટેની ચ ૂટંણીમા ંસાથેસાથે ઉપ-પ્રમખુ પદે કોને કોને ઉમેદવારી  ન ધાવી હતી - 

માઈક  પે સ અને કમલા હ રસ ( ળૂ ભારતીય) 
52. તા તરમા ંકયા થળે ત્રીજી િવમે સ T‐20 ચેલે જ 2020નો  તારીખ 4 નવે બરે પ્રારંભ થયો - શાર હ 
53. ત્રીજી િવમે સ T‐20 ચેલે જ 2020મા ંકયા કયા દેશોની ખેલાડીઓ ભાગ લઇ રહી છે - ભારત,  લે ડ વે ટ ઈ ડઝ 

અને સાઉથ આ કા 
54. આગામી સમયમા ં િડસે બર 2020મા ંકયા થળે યોજાનાર ઇ ટરપોલની 89મી સામા ય સભા  કોરોના મહામારીના 

કારણે મોકૂફ રાખવામા ંઆવી છે - UAE 
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55. ઈ ટરપોલમા ંભારત સિહત કુલ સ ય દેશો જણાવો - 194 
56. ઈ ટરપોલનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ઇ ટરનેશનલ િમનલ પોલીસ ઓગનાઇઝેશન 

57. ઈ ટરપોલનુ ંવડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - લયોન,  ાસં 

58. કોરોના કાળમા ંિફ મી દુિનયામા ંકયા લેટફોમર્ ારા દશર્કોને ભરપરૂ મનોરંજન પરુુ પાડવામા ંઆ યુ ંછે -OTT 
59. OTTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓવર ધ ટોપ 

60. તા તરમા ંકોરોના મહામારીના કારણે િફ મી દુિનયાના કયા વૈિ ક એવોડર્ની પસદંગીની આ શરતોમા ં  પ્રથમવાર 
ટછાટ આપવામા ંઆવી છે - ઓ કાર એવોડ 

61. વૈિ ક કે્ષત્રે િફ મી દુિનયાનો સવર્ ે ઠ "ઓ કાર એવોડર્" કોના ારા આપવામા ંઆવે છે - એકડમી ઓફ મોશન  
િપ ચર આટસ એ ડ સાય સ  

62. તા. 30 ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ના રોજ ફ્રા સની સેનાએ કયા થળ નજીક એર ટ્રાઈક કરી મા ંઅલકાયદાના ૫૦થી વધ ુ
આતકંવાદી ઠાર મરાયા – માલી (પિ મ આ કા)  

63. તા. 30 ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ના રોજ ફ્રા સની સેનાએ પિ મ આિફ્રકાના માલી ખાતે શા માટે એર ટ્રાઈક કરી હતી - 
પિ મ આ કાના માલી, નાઈજર વગેર દશોમા ંઆતકં  સગંઠન IS અને અલ-કાયદાના આતકંવાદ ઓ તથા તેમના 
ક પનો ખા મો કરવા  

64. કઈ ઘટનાને પગલે ફ્રાસી સેનાએ માલીમા ંએર ટ્રાઈક કરી હતી - પયગબંર ુ ં ચ  દોરવાના ુ ે એક િશ ક ુ ંગ ં 
કાપીને હ યા કરાયા બાદ ધમાધોએ ા સમા ંિવ ભ  થળે આતકં  મુલાઓ કયા હતા  

65. ફ્રાસંના વતર્માન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - ઈમે અુલ મે ોન 

66. તા તરમા ંIS  ારા ઓિ ટ્રયામા ંકયા થળે મુબંઈ વો આતકંવાદી હુમલો કરાયો - રાજધાની િવએના 
67. ઓિ ટ્રયાના વતર્માન ચા સેલર કોણ છે - સેબા ટયન ઝૂ  
68. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકેરેિબયન સમદૃ્રમા ંકય ુવાવાઝોડુ ઉદભ ય ુહત ુ- એટા વાવાઝો ુ  
69. એટા વાવાઝોડાથી મ ય અમેિરકાના કયા દેશો પ્રાભાિવત થયા હતા - િનકારા આુ અને હો ુરાસ સ હતના દશ 

70. નવે બર-૨૦૨૦મા ંમ ય અમેિરકાને ઘમરોળનારા એટા વાવાઝોડાની ઝડપ જણાવો - િત કલાક 240 ક.મી. 
71. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકેટલામો મલાબાર સયંકુ્ત આંતરરા ટ્રીય યુ  અ યાસ યોજાયો - 24  
72. પ્રિત વષર્ કયા દેશો વ ચે મલાબાર યુ  અ યાસ થાય છે અને આ વષેર્ કયો નવો દેશ આ યુ  અ યાસમા ંસામેલ 

થયો - ભારત, US,  પાન તથા ઓ લયા  
73. શાસક અને િવજ્ઞાની સવાઈ જયિસંહ બીજાનો જ મ િદવસ જણાવો - 03 નવે બર 1688 
74. કોણે વષર્ 1727મા ંિનયોજન અને વા તકુલાના અદભતુ નમનૂા સમાન જયપરુ નગરની થાપના કરી હતી – જયિસહ બી  

75. વતતં્ર ભારતની સવ ચ અદાલતના પહલેા મખુ્ય યાયધીશ કોણ હતા - હ રલાલ કાણીયા  
76. સવાઈ ઉપનામનો અથર્ જણાવો – એક ય ત કરતા પા ગણા મોટા 
77. જયિવનોદ પચંાગં અને સમ્રાટ િસ ાતં તથા જીજ મહુ મદશાહી પુ તકો કોણે લખ્યા હતા - જયિસહ બી  

78. તા તરમા ંકોણ બનાસ ડેરીના ચેરમેન તરીકે સતત બીજી ટમર્ માટે ચ ૂટંાયા ‐  ી શકંરભાઇ ચૌધર  

79. બનાસડેરીમા ંવતર્માન સચંાલક મડંળે ડેરીનુ ંટનર્ઓવર . ૪ હજાર કરોડથી વધારી હાલમા ંકેટલા સધુી પહોચાડ  ુછે – . 

1ર હ ર કરોડ  
80. બનાસ ડેરી ક્યા આવેલી છે ‐ પાલન રુ (બનાસકાઠંા) 
81. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંફ્રા સથી વધ ુકેટલા રાફેલ િવમાન ભારતમા ંઆ યા ‐  ણ    
82. નવે બર‐૨૦૨૦ની િ થિતએ કેટલા રાફેલ િવમાન ભારતીય સેનામા ંસામેલ છે – આઠ 
83. ભારતે તા.૪ નવે બર ૨૦૨૦ના રોજ કઈ મિ ટ‐બેરેલ રોકેટ િસ ટમના નવા વઝર્નનુ ંસફળતાપવૂર્કર્  પરીક્ષણ કયુર્ં હત ુ ં‐ િપનાક  
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84. વષર્ ૨૦૧૬મા ંભારત‐ફ્રા સ વ ચે  કેટલા  િપયામા ં૩૬ રાફેલ લડાયક ટ માટે સમજૂતી કરાર થયા હતા – . 58 
હ ર કરોડ 

85. ભારતે તા.૪ નવે બર ૨૦૨૦ના રોજ કયા  થળેથી િપનાક મિ ટ‐બેરેલ રોકેટ િસ ટમના નવા વઝર્નનુ ંસફળતાપવૂર્ક પરીક્ષણ 

કયુર્ં હત ુ ં‐ ઓર સાના કાઠં ચાદં રુમા ંઇ ટ ેટડ ટ ટ ર જ  

86. DRDO  ારા તૈયાર કરાયલેા િપનાક મિ ટ‐બેરેલ રોકેટની રે જ જણાવો – 60 થી 90 ક.મી. 
87. ભારતે તા.૪ નવે બર ૨૦૨૦ના રોજ િપનાક મિ ટ‐બેરેલની કેટલી રોકેટ િસ ટમ લો ચ કરાઈ હતી – છ  

88. િવ ની ૯૦ ટકા ગલુાબી હીરા પરૂી પાડતી ૩૭ વષર્ જૂની ખાણનુ ંનામ જણાવો ‐ આગલ ડાયમડં માઇ સ 

89. તા તર નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા  થળે આવેલી િવ ની ૯૦ ટકા ગલુાબી હીરા પરૂી પાડતી ૩૭ વષર્ જૂની ખાણ બધં કરવામા ં
આવી ‐  ક બલે ઓ લયા 

90. ઓ ટે્રિલયાના િક બલે િ થત આિગર્લ ડાયમડં માઇનસ ખાણને કયા વષેર્ શોધવામા ંઆવી હતી – 1979 
91. અમેિરકન પ્રમખુ અને ઉપ પ્રમખુની ચ ૂટંણીમા ંઅમેિરકાના મતદારો સીધા પ્રમખુ કે ઉપ‐પ્રમખુને બદલે કોને મત આપે છે  ‐ 

ઈલે ટોરલ કોલેજ 

92. અમેિરકાના િવિવધ રા યોને શાના આધારે ઈલેક્ટરોની બેઠક ફાળવવામા ંઆવે છે – વસતી 
93. અમેિરકાના ૫૦ રા યમા ંમતદારો કુલ કેટલા ઈલેક્ટર ચ ૂટેં છે ‐ 538  
94. અમેિરકન મતદારોએ કરેલુ ંમતદાન કયા નામે ઓળખાય છે ‐ ‘પો લુર વૉટ’ 
95. તા તર અમેિરકામા ંયોજાયેલા મતદાન માટે  બેલેટ  પેપરમા ંઅંગે્રજીની સાથે  કઈ ભારતીય ભાષામા ંપણ લખાણ  હત ુ ‐ 

જુરાતી  
96. આ  ક્રાિંતકારી વાસદેુવ ફડકેનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 4 નવે બર 1845 
97. ક્રાિંતકારી વાસદેુવ ફડકેએ મહારા ટ્રમા ંકોળી, ભીલ અને ધાગંડ લોકોનુ ંસગંઠન સાધીન ેકય ુક્રાિંતકારી સગંઠન ઊભુ ંકયુર્ં હત ુ ં‐ 

“રામોશી’’  
98. ગજુરાતના સપુ્રિસ  સદા તી સતં િશરોમિણ ભક્ત  ી જલારામબાપાનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 4 નવે બર 1799  
99. સતં ી જલારામબાપાનો જ મ  થળ જણાવો – વીર રુ 
100. સતં ી જલારામબાપાએ કયા વષેર્ વીરપરુમા ંસાધસુતંો અને ગરીબ ગરુબાઓં માટે સદા ત ચાલ ુકયુર્ં – 1822 
101. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકયો  ટેિનસ ખેલાડી પ્રોફેશનલ ટેિનસમા ં૧૦૦૦ િવજય મેળવનારો  િવ નો ચોથો ખેલાડી બ યો અને 

તેનો દેશ ‐ રફલ નડાલ અને પેન 

102. પ્રોફેશનલ ટેિનસમા ંહાઇએ ટ િવજય મેળવનાર પ્રથમ ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો ‐  જમી કોનસ (1274 િવજય)  
103. નવે બર‐૨૦૨૦મા ં દેશભરમા ંયિુનવિસર્ટી અને કોલેજોને શ  કરવા કોના  ારા નવી ગાઈડલાઈન જાહરે કરાઈ હતી – 

UGC 

104. UGCની નવી ગાઈડલાઈન અનસુાર કોલેજ શ  કરવા કોની મજૂંરી જ રી છે તથા કયા  િવ તારમા ંકોલેજ ખોલી શકાશે  ‐ 
રા ય સરકાર તથા ક ટનમે ટ ઝોન બહારના િવ તારમા ં

105. UGCની નવી ગાઈડલાઈન અનસુાર શાળા‐કોલેજમા ંસોિશયલ િડ ટ સ જળવાય રહ ે તે મજુબ વગર્ખડંોમા ંતબક્કાવાર 
િશક્ષણ આપી શકાય તે હતેસુર કેટલા િદવસનુ ંસ તાહ સચૂવવામા ંઆ યુ ંછે ‐ છ 

106. UGCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  િુનવિસટ  ાટં કિમશન  
107. USના ઈિતહાસમા ંપ્રમખુ પદના ઉમેદવાર જો િબડેન િવક્રમજનક કેટલા િમિલયન પો યલુર મત મેળ યા ‐ 70.7 
108. અમેિરકાના પ્રથમ પ્રમખુનુ ંનામ-વષર્ જણાવો – યો  વોિશ ટન તથા 1789  
109. તા.૫મી નવે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ગજુરાત  મયોગી ક યાણ બોડર્  હ તકના િવિવધ ૭ પ્રક પોનુ ંકોના હ તે ઈ‐લોકાપર્ણ કરાયુ ં

‐  ુ યમં ી  ી િવજયભાઈ  પાણી 
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110. તા.૫મી નવે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ગજુરાત  મયોગી ક યાણ બોડર્  હ તકના  િવિવધ કયા ૭ પ્રક પોનુ ંઈ‐લોકાપર્ણ કરાયુ ં– 
1.અમદાવાદ અને વડોદરા  િવભાગીય કચેર ના નવિનિમત મકાન ુ ંલોકાપણ, 2. 9836 લાભાથ ઓને DBT મારફતે  . 

232 લાખ ુ ં કુવ ુ,ં 3.  મયોગી તાલીમ યોજના  તગત સરકાર  નોકર   મેળવેલ તાલીમાથ ઓ ુ ંસ માન, 4.  IOCL 
ારા CSR હઠળ આપેલ રકમમાથંી 3 મોબાઇલ  મે ડકલ વાન ુ ંઇ‐લોકાપણ, 5. ફકટર  મા લકોને  મે ડકલ વાન ુ ં ુ કગ 

કરવા માટની મોબાઇલ એપ ુ ંલો ચગ,  6.  .  1 લાખની સહાય આપતી  મયોગી અક માત  ૃ  ુસહાય યોજનાનો 
ભુારંભ તથા 7.  મયોગીઓને  . 1500ની રકમ આપતી સાયકલ સબસીડ  યોજનાનો  ભુારંભ  

111. િમકોના સવાર્ંગી ક યાણ માટે ગજુરાતમા ંકેટલી યોજનાઓ અમલી છે ‐ 22  ટલી 
112. ભારતનો સૌથી મોટો ડબલ ડેકર લાઇ ઑવર કયા થળે બનાવવામા ંઆ યો છે -  છપરા (બહાર)  
113.  ુરા ય જાહરે સેવા આયોગની પરીક્ષામા ંટ્રા સ ડસર્ને સામેલ કરનારંુ ભારતનુ ંપ્રથમ રા ય બ યુ ં- આસામ 

114. ક્યા ટાઇગર રીઝવર્મા ંપહલેી વખત મિહલા ગાઇડની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - કાબટ 
115. ભારતનો પ્રથમ રા ટ્રીય ઉ ાન કયો છે -  કાબટ નેશનલ પાક  
116. ક્યા વષેર્ કાબેર્ટ નેશનલ પાકર્ની થાપના થઈ હતી - 1936 
117. કાબેર્ટ નેશનલ પાકર્ન ુ ંજૂન ુનામ જણાવો - હલી નેશનલ પાક  
118. કોના નામ ઉપરથી કાબેર્ટ નેશનલ પાકર્ન ુ ંનામ પાડવામા ંઆ યુ ંછે - ણીતા ૃિત-સરં ણવાદ  મ કાબટ 
119. કયા વષેર્ હલેી નેશનલ પાકર્ન ુ ંનામ બદલી કાબેર્ટ નેશનલ પાકર્ રાખવામા ંઆ યુ ંહત ુ- 1957 
120. તા તર નવે બર ૨૦૨૦મા ંક્યા દેશના સશંોધકોએ િસંધ ુઘાટી સ યતામા ંડેરી ઉ પાદનના પરુાવા શો યા છે - ભારત 

અને કનેડા  
121. વષેર્-2020મા ંિસંધ ુખીણની સં કૃિતનના સશંોધનના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા - 100  
122. ગજુરાતમા ંપાઠક સાહબે તરીકે પકંાયેલા દેવ ત પાઠકનો જ મિદવસ જણાવો -  તા.5 નવે બર 1920 
123. ગજુરાતના રા યશા  મડંળ વી અનેક ગાધંીવાદી અને લોકશાહીવાદી સં થાઓના તેઓ થાપક અને સવંધર્કનુ ંનામ 

જણાવો ‐ દવ ત પાઠક  
124. તા. ૧૨મી નવે બર‐૨૦૨૦ના રોજ  કે દ્રીય ગહૃમતં્રી અિમત શાહ અને મખુ્યમતં્રી  ી  િવજયભાઈ  પાણીની ઉપિ થિતમા ં

ગજુરાતમા ંપ્રથમવાર કયો કાયર્ક્રમ યોજાશે – સરહદ  િવ તાર િવકાસ કાય મ 

125. તા. ૧૨મી નવે બર‐૨૦૨૦ના રોજ કયા થળે કે દ્રીય ગહૃમતં્રી અિમત શાહ અને મખુ્યમતં્રી  ી  િવજયભાઈ  પાણીની 
ઉપિ થિતમા ંપ્રથમવાર સરહદી િવ તાર િવકાસ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત ત્રણ િજ લાના વસાહતીઓનુ ંસમેંલન યોજાશે ‐ ક છના 
ધોરડો  

126. સરહદી િવ તાર િવકાસ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત કે દ્ર-રા ય સરકારની ખચર્ની  િહ સેદારી  કેટલી હોય છે - 60 ટકા તથા 40 
ટકા  

127. વતર્માન કે દ્રીય ગ્રામ િવકાસ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - નર િસહ તોમર 
128. નવે બર-૨૦૨૦મા ંરિશયા અને પાિક તાન સેના વ ચે કયો સયંકુ્ત યુ  અ યાસ યોજાયો- ઝબા  ુ  અ યાસ  

129. નવે બર-૨૦૨૦મા ંરિશયા અને પાિક તાન સેના વ ચે કયા થળે-કેટલામો સયંકુ્ત યુ  અ યાસ યોજાયો - રાવલિપડ  

તથા પાચંમો    
130. દેશનુ ંસૌથી ધનાઢય ગામ કયુ ંછે - આણદં  જ લા ુ ંધમજ 

131. દેશનુ ંસૌથી ધનાઢય ધમર્જ ગામમા ંકેટલી બે કો છે તથા તેનુ ંટનર્ઓવર જણાવો - 13 બે કો તથા . 1300 કરોડ  
132. નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારતીય સેનાના જનરલ એમ.એમ.નરવણે કયા દેશની ત્રણ િદવસન◌ી મલુાકાતે હતા - નેપાળ  

133. નવે બર-૨૦૨૦મા ંનેપાળ સરકાર ારા ભારતીય સેનાના જનરલ એમ.એમ.નરવણેને કય ુપદ આપી સ માિનત કરાયા 
- સેનાના માનદ અ ય  
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134. નેપાળના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - ક.પી. શમા ઓલી  
135. નેપાળના વતર્માન રા ટ્રપિતનુ ંનામ જણાવો - િવ ા દવી ભડંાર  

136. નેપાળમા ં કોના ારા ભારતીય  સેનાના જનરલ એમ.એમ.નરવણેને સેનાના માનદ અ યક્ષનુ ંપદ આપી સ માિનત 
કરાયા હતા – નેપાળના રા પિત િવ ા દવી ભડંાર  

137. નેપાળની સેનાના કયા જનરલને ગત વષેર્ રા ટ્રપિત રામ નાથ કોિવંદે ભારતની સેનાના માનદ અ યક્ષની પદવી આપી હતી 
‐  ણૂ ચં  થાપા  

138. નેપાળ સરકાર ારા સૌપ્રથમ  ભારતીય  સેનાના  કયા કમા ડર‐ઇન‐ચીફને કયારે માનદ  અ યક્ષની  પદવી  આપી 
સ માિનત કરાયા હતા - જનરલ ક. એમ. ક રય પા તથા વષ 1950 

139. નેપાળની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - કાઠમાં ુ   
140. નવે બર-૨૦૨૦મા ં કઈ સોિશયલ મેસેિજંગ એપની ભારતમા ં UPI આધાિરત  પેમે ટ  સેવાનો  પ્રારંભ  કરાયો હતો – 

વૉ સએપ 

141. કોની મજૂંરી મ યા બાદ ભારતમા ંવૉ સએપની UPI આધાિરત પેમે ટ સેવાનો પ્રારંભ થયો - નેશનલ પેમે સ કોપ રશન 

ઓફ ઈ ડયા 
142. ભારતમા ંવૉ સએપની UPI આધાિરત પેમે ટ સિવર્સમા ંિવિવધ કેટલી બેંકોનો સમાવેશ થશે – 160 
143. યુ  અને સશ  સઘંષર્મા ંપયાર્વરણના શોષણને રોકવા માટેનો આંતરરા ટ્રીય િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 6 

નવે બર 
144. ગજુરાતી કિવ અરદેશ ખબરદારનો જ મ િદવસ જણાવો - 6 નવે બર 1881 
145. ગજુરાતી ગઝલકાર આિદલ મ સરુી તથા કિવ ઉશનસની પુ યિતિથ જણાવો -  6 નવે બર 
146. ગજુરાતી કિવ અરદેશર ફરામજી ખબરદારનો જ મ ક્યા ંથયો હતો ‐ દમણ  

147. અરદેશર ફરામજી ખબરદારના કુટંુબની પહલેી અટક કઈ હતી ‐  હગવાલા  
148. ગજુરાતી સાિહ યની જાણીતી પિંક્તઓ “ ઉડતા વાય ુથભંી ગયા, થં યા વાદળ યે  યોમ, થભંી થભંી િસંધ ુપછૂતો આજ રોતી 

શે ભોમ” અને “આ યો  યા ંઆઝાદીના અમતૃનો કંુભ  યા,ં અમતૃનો પાનારો ચાલી ગયો, સયૂર્ વધાવવાને ઉષા પધારી  યા ં
ઉષાનો રંગ ન એકે ર ો.”ના રચનાકારનુ ંનામ જણાવો - અરદશર ખબરદાર 

149. તા તર નવે બર 2020મા ંઅમેિરકાના નવા રા ટ્રપ્રમખુ તરીકે કોણ ચ ૂટંાઇ આ યુ ં- જો બાઇડન 

150. તા તરમા ંનવે બર 2020મા ચ ૂટંાયેલા અમેિરકાના નવા રા ટ્રપ્રમખુનો ક્રમ જણાવો - 46 
151. તા તરમા ંઅમેિરકાના ચ ૂટંાયેલા નવા ઉપપ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - કમલા હ રસ 

152. અમેિરકાના પ્રથમ અ તે ભારતીય મળૂના વાઇસ પે્રિસડે ટનુ ંનામ જણાવો - કમલા હ રસ 

153. કમલા હિેરસના માતાનુ ંજ મનુ ંરા ય જણાવો - તિમલના ુ  
154. અમેિરકાના નવા રા ટ્રપ્રમખુ જો બાઇડેનનો પક્ષ જણાવો - ડમો ટક 
155. જો બાઇડેન કારિકદ ના પ્રારંભમા ંકયા યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા - વક લાત 

156. અગાઉ જો બાઇડેન કયા વષેર્ કોના સમયમા ંઅમેિરકાના ઉપ પ્રમખુ હતા - 2009, બરાક ઓબામા 
157. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા દેશે  યિક્તગત  વાતં ય માટે ઈ લાિમક કાયદાઓમા ં ટછાટના નવા િનયમોની જાહરેાત કરી હતી 

‐ UAE  

158. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંUAE એ કયા હતેસુર ઈ લાિમક કાયદાઓમા ં ટછાટના નવા  િનયમોની જાહરેાત કરી હતી  ‐ પિ મના 
પયટકો, બઝનેસમેનને આકષવા  

159. UAEનુ ંપુ  નામ જણાવો ‐  નુાઈટડ આરબ અિમરાત  

160. UAEની વતર્માન રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો ‐  ુ બઈ 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   7 | P a g e  

 

161. ભારતીય અંતિરક્ષ એજ સી ISRO  ારા તા. ૭મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ કેટલા સેટેલાઈટ સફળતાપવૂર્ક ભ્રમણકક્ષામા ં
થાિપત કરાયા – 10 

162. તા. ૭મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ ISRO  ારા ભારતનો કયો સેટેલાઈટ પ્રકે્ષિપત કરાયો - EOS‐01  
163. ઇસરો ારા વષર્-૨૦૨૦નુ ંપ્રથમ સફળ લોિ ચંગ કય ુહત ુ- તા.7મી નવે બર-2020ના રોજ 10 સેટલાઈટ ુ ંલો ચગ 

164. ઈસરો ારા કયા હતેસુર EOS‐01 સેટેલાઈટ લો ચ કરાયો - ૃ વી ુ ંિનર ણ કરવા  
165. EOS‐01 કયા પ્રકારનો સેટેલાઇટ છે - રડાર ઇમે જગ 

166. તા.૭મી નવે બર-૨૦૨૦ની િ થિતએ ઈસરો ારા કુલ કેટલા િવદેશી સેટેલાઇ સને અવકાશમા ંપહ ચાડાયા - 328  
167. ભારતીય અંતિરક્ષ એજ સી ISRO  ારા તા. ૭મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ કયા દેશના કેટલા સેટેલાઈટ સફળતાપવૂર્ક 

ભ્રમણકક્ષામા ં થાિપત કરાયા – લ િુનયા-01, લ ઝમબગ-04, USA‐04 ( ુલ-9 િવદશી તથા એક ભારતીય)  
168. ભારતીય અંતિરક્ષ એજ સી ISRO  ારા તા. ૭મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ કયા થળેથી ૧૦ સેટેલાઈટ લો ચ કરાયા - 

સિતશ ધવન પેશ સે ટર (SDSC)  ી હ રકોટા ( દશ) 
169. ISROના વતર્માન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - ક.િસવન  
170. ISROનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ડયન પેશ રસચ ઓગનાઈઝેશન 

171. ભારતીય અંતરીક્ષ એજ સી ઈસરોનુ ંમખુ્ય મથક જણાવો - બગ ૂ  
172. નવે બર-૨૦૨૦મા ંUNOની મહ વની સલાહકાર સિમિતમા ંકયા ભારતીય રાજદૂત ચ ૂટંાયા-િવ દશા મૈ ા  
173. ભારતીય રાજદૂત િવિદશા મૈત્રા સયંકુ્ત રા ટ્રસઘંની સલાહકાર સિમિતમા ં કઈ બાબતોના સ ય તરીકે ચ ૂટંાયા - 

વહ વટ  અને બ ટ સબંિંધત સવાલો  
174. યયૂોકર્ ખાતે સયંકુ્ત રા ટ્રસઘંમા ંભારતના થાયી િમશનના પ્રથમ સિચવ મૈત્રાને કેટલા મત મ યા હતા - 126  
175. એિશયા પ્રશાતં પૃમા ંમૈત્રાના હરીફ ઇરાકના અલી મોહ મદ ફઇક અલ-દબગને કેટલા મત મ યા હતા - 64  
176. UNOની મહ વની સલાહકાર સિમિતમા ંચટૂાયેલા ભારતીય રાજદૂત િવિદશા મૈત્રાની મદુત કેટલી હશે અને તે ક્યારથી 

શ  થશે - ણ વષ તથા આુર  2021  
177. નવે બર-૨૦૨૦મા ંUSA,  પને, ઈટલી, નેધરલે ડ અને િ વડનમા ંકયા પ્રાણીમા ંકોરોના વાઈરસનુ ંસકં્રમણ મળી આ યુ ં- 

િમ ક  
178. ગ્રા ય કક્ષાએ 15મા નાણાપચંની પોિલસીના ફેરફારથી િજ લા પચંાયતને કેટલા ટકા રકમ મળશે - 10  
179. 15મા નાણાપચંની પોિલસીના ફેરફાર મજુબ ગ્રા ય કક્ષાએ કુલ ગ્રા ટ પૈકી ગ્રામપચંાયત, સરપચં, તાલકુા પચંાયત અને 

િજ લા પચંાયતને કેટલા ટકા ગ્રા ટની ફાળવણી કરાશે – અ ુ મે 70, 20 તથા 10‐10 ટકા 
180. અમદાવાદના હવાઈ મથકનુ ંનામ જણાવો - સરદાર વ લભભાઈ પટલ એરપોટ 
181. કઈ કંપનીને અમદાવાદ એરપોટર્ ૫૦ વષર્ માટે અપાયુ ં‐ અદાણી  
182. રા ટ્રીય કે સર જાગિૃત િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવ ેછે - 7 નવે બર 
183. કોની યાદમા ંરા ટ્રીય કે સર જાગિૃત િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - વૈ ાિનક મેડમ  રુ ની જ મજયિંતની યાદમા ં
184. પ્રિત વષર્ કયા હતેસુર તા. ૭મી નવે બરના રોજ રા ટ્રીય કે સર જાગિૃત િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - ક સર િનવારણ 

િવશે  િૃત લાવવા અને લોકોમા ંક સરની તપાસના મહ વને ઉ ગર કરવા 
185. ભારતમા ંપ્રિત વષર્ અંદા  કે સરના કેટલા નવા કેસો ન ધાય છે ‐ 1.1 િમલીયન  ટલા 
186. ગજુરાત િવધાનસભાના પ્રથમ  પીકરનુ ંનામ જણાવો - ક યાણ  મહતા 
187. ગજુરાત િવધાનસભાના પ્રથમ  પીકર ક યાણજી મહતેાનો જ મ િદવસ જણાવો - 7 નવે બર 1890 
188. ગજુરાતના પ્રથમ મખુ્યમતં્રી કોણ હતા - વરાજ મહતા  
189. ક યાણજી મહતેાનુ ંજ મ થળ જણાવો - વાઝં ગામ, તા.ચોયાસી  જ. રુત  
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190. ક યાણજી મહતેા એ રા ટ્રના  વતતં્રતા સગં્રામમા ંભાગ લેવા બદલ તથા કયા સામિયકમા ંક્રાિંતકારી લેખો લખવા બદલ 
અનેકવાર  લવાસ વેઠયો હતો - નવ ગુ  

191. તા. 8 નવે બર 2020ના રોજ હજીરા (સરુત)થી ઘોઘા (ભાવનગર)ને જોડતી કઈ સેવાનો પ્રારંભ કરાયો હતો ‐ રો‐રો પે સ 

192. તા.  8 નવેમબ્ર  2020ના  રોજ  કોના  ારા  હજીરા  (સરુત)થી ઘોઘા  (ભાવનગર)ને જોડતી  રો‐રો  પેક્સ  સેવાનો વ યુર્અલ 

લોકાપર્ણ કરાયો હતો ‐ વડા ધાન નર  મોદ  (નવી  દ હ થી)  
193. તારીખ 8 નવે બર 2020ના રોજ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી  ારા હજીરા  (સરુત)થી ઘોઘા  (ભાવનગર)ને જોડતી રો‐રો  પેક્સ 

સેવાનો  નવી  િદ હીથી  વ યુર્અલ  લોકાપર્ણ  કરવામા ંઆ ય ુઆ  પ્રસગેં  હાજીરા  ખાતે  ખાસ  કોણ  ઉપિ થિત  ર ા ં હતા  ‐ 
ુ યમં ી  ી િવજયભાઈ  પાણી અને ક ીય િશિપગ મં ી  ી મન ખુભાઈ માડંવીયા 

194. હજીરા (સરુત)થી ઘોઘા (ભાવનગર)ને જોડતી રો‐રો પેક્સના જહાજનુ ંનામ જણાવો ‐ DG SEA CONNECT 
195. હજીરા (સરુત)થી ઘોઘા (ભાવનગર)ને જોડતી રો‐રો પેક્સનુ ંજહાજ બનાવનાર કંપનીનુ ંનામ જણાવો ‐  વોય◌ાજ િસ ફોની  
196. હજીરાથી ઘોઘાને જોડતી રો‐રો પેક્સ સેવા શ  થતા કેટલા કલાકનો પ્રવાસ હવે કેટલા કલાકમા ંપણૂર્ થશે – 12 તથા 4  
197. રો‐રો પેક્સ ફેરી સિવર્સ એટલે શુ ં‐ દ રયાઈ માગ વાહનો અને  સુાફરોને સાથે લઈ જતા જહાજને રો‐રો પે સ કહવાય 

198. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંિશિપંગ મતં્રાલયને કય ુનવુ ંનામ અપાયુ ં‐ બદંરો, િશિપગ અને જળમાગ  મં ાલય 

199. હજીરાથી ઘોઘા વ ચેનુ ંજમીન માગર્‐જળ માગર્નુ ંઅંતર જણાવો ‐ 370  ક.મી. તથા 90  ક.મી.  
200. હજીરાથી ઘોઘાને જોડતી રો‐રો પેક્સ સેવાને કારણે કાબર્ન ઉ સ નમા ંવાિષર્ક  કેટલો ઘટાડો થશે  ના લીધે  વ છતા અને 

પયાર્વરણ સરંક્ષણને પ્રો સાહન મળશે ‐ લગભગ 8,600 MT  

201. વતર્માન કે દ્રીય જહાજ રા યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  ી મન ખુ માડંવીયા 
202. પ્રથમ અમેિરકન મિહલા ઉપપ્રમખુનુ ંનામ જણાવો ‐ કમલા હ રસ  

203. મળૂ ભારતીય અમેિરકન મિહલા ઉપપ્રમખુ કમલા હિેરસનુ ંમળૂ વતન જણાવો‐થાલાસે રુમ (તાિમલના ુ) 
204. તા તરમા ંિમસ યિુનવસર્ ઓ ટે્રિલયા  પધાર્ના િવ તાનુ ંનામ જણાવો ‐  મા રયા થ લે 

205. તા તરમા ં િમસ યિુનવસર્ ઓ ટે્રિલયા  પધાર્ના  િવ તા માિરયા થિ લેના માતા‐િપતા ક્યાનંા વતની  છે  ‐   કોલકાતા તથા 
કરળ  

206. ભારતમા ંનોટબધંી કયારે કરવામા ંઆવી હતી ‐ તા. 08 નવે બર‐2016  
207. તા. ૦૮ નવે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારતમા ંનોટબધંીના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા ‐ 4 વષ  

208. ભારતમા ંકયા હતેસુર નોટબધંી કરવામા ંઆવી હતી ‐ કાળા નાણાને  ુશમા ંલાવીને પારદશકતા વધારવા 
209. તા તરમા ંગજુરાતના કયા સૌપ્રથમ ટાઉન લાનરનુ ં104  વષેર્  અવસાન થયુ ં- જમનાદાસ પટલ 

210. ગજુરાતના પ્રથમ ટાઉન લાનર જમનાદાસ પટેલનો જ મ થળ જણાવો - સાણદં 
211. વતર્માન અંબાજી મિંદરના જુના મિંદરને યથાવત રાખીને નવુ ંભ ય મિંદર બનાવનાર ઇજનેરનુ ંનામ જણાવો - 

જમનાદાસ પટલ 

212. ગજુરાતમા ંટિૂરઝમના હતેથુી સાપતુારા િહલ ટેશન તૈયાર કરનાર ઇજનેરનુ ંનામ જણાવો-જમનાદાસ પટલ 

213. આઝાદી વખતે ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કયા શહરેમા ં કોને પ્રથમ રેફ જુી વસાહત તૈયાર કરી હતી - વાડજ, અમદાવાદ 
અને જમનાદાસ પટલ 

214. ગજુરાતના પ્રથમ ટાઉન લાનર જમનાદાસ પટેલની કમર્ભિૂમ જણાવો - અમદાવાદ 
215. સૌથી પ્રાચીન "ખરડ"વણાટકલા કયા પ્રદેશમા ંજોવા મળે છે - ક છ 

216. હાલ ક છના કયા એકમાત્ર ગામમા ંકાપડની ખરડ વણાટકલા જોવા મળે છે - ુરન 

217. ગજુરાતી સફળ િફ મ "હે લારો"નુ ંશિૂટંગ ક છના કયા ગામમા ંથયુ ંહત ુ ં- ુરન 

218. ક છના ગામોમા ંઆવતા મહમેાનોના વાગત માટે કઈ િવશેષ ચટાઈનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે -ખરડ 
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219. તા તરમા ંિવમે સ ચેલે જ T‐20 ટુનાર્મે ટ 2020  િવ તા ટીમનુ ંનામ જણાવો - લ લેઝસ  
220. િવ તા ટીમ ટે્રલ લેઝસર્ના કે ટનનુ ંનામ જણાવો - િૃત મધંાના 
221. િવમે સ ચેલે જ T‐20 ટુનાર્મે ટ 2020 હરીફ ટીમ  અને કે ટનનુ ંનામ જણાવો – પુરનોવાસ અને  હરમનિ ત કૌર 
222. તા તરમા ંનાયબ મખુ્યમતં્રી ી નીિતનભાઇ પટેલના હ તે કયા શહરેમા ંગટરની સફાઇ માટે રોબોટનુ ંલોકાપર્ણ કરાયુ ં

- ગાધંીનગર 
223. તા તરમા ંસરુત બાદ રોબોટ ારા ગટરની સફાઇ કરત ુ ંગજુરાતનુ ંબીજુ ંશહરે જણાવો - ગાધંીનગર 
224. તા તરમા ંકયા દેશમા ંસૌપ્રથમ હાઇપરલપૂ ટ બુ ટે્રનનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- અમે રકા 
225. િવ ની પ્રથમ હાઇપરલપૂ ટ બુ ટે્રન બનાવનાર કંપનીનુ ંનામ જણાવો - વ ન 

226. "CNG સહભાગી યોજના" કયા રા યમા ંઅમલી બનાવવામા ંઆવી છે - જુરાત 

227. "CNG સહભાગી યોજના" અંતગર્ત તા તરમા ંગજુરાતમા ંબીજા તબક્કામા ં કેટલા નવા સીએનજી ટેશનને મજૂંરી 
અપાઈ - 164 

228. ગજુરાતમા ંપયાર્વરણ જાળવણી સાથે એનજીર્નો યાપ વધારવા કઈ યોજના અમલી બનાવી છે - CNG   સહભાગી 
યોજના 

229. CNG સહભાગી યોજના અંતગર્ત ગજુરાતમા ંનવે બર  2020ની િ થિતએ કેટલા સીએનજી ટેશન આવેલા છે-690 
230. શાિંત જાળવવા માટે કયા કયા દેશો વ ચે  ઐિતહાિસક "અબ્રાહમ સમજૂતી" કરવામા ંઆવી છે - ઇઝરાઇલ, UAE અને 

બહર ન 

231. ઈ દ◌ોર શહરેથી આશરે 20  િકમી દૂર આવેલી કઈ વેલીના નામ ેપ્રિસ  ગલુાવટ િદવાળી સમયે ત્રણ લાખ કમળના ં લ 
તૈયાર થાય છે ‐ લોટસ 

232. ઈ દોરમા ં300 એકરમા ંપથરાયેલી લોટસ વેલીમા ંકેટલા ખેડૂતો કમળની ખેતી કરે છે ‐ 300 ટલા  
233. NGT  ારા વાય ુપ્રદૂષણ અટકાવવા સમગ્ર દેશમા ંકયા સમયગાળા સધુી ફટાકડા ફોડવા પર પ્રિતબધં મકૂાયો ‐ તા. 30 

નવે બર‐2020 
234. NGTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ નેશનલ ીન નુલ-નવી દ હ  

235. ગજુરાતી સાિહ યમા ંકયા સાિહ યકારોને 'સવાયા ગજુરાતી'નુ ંિબ દ મળેલુ ંછે – કાકાસાહબ કાલેલકર તથા ફાધર વાલેસ 

236. ગજુરાતી સાિહ યકાર ફાધર વાલેસનુ ંજ મ  થળ જણાવો ‐ લો ો યો ( પેન) 
237. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા લ ધ પ્રિતિ ઠત ગજુરાતી સાિહ યકારનુ ં૯૬ વષેર્  પેનના મેડ્રીડમા ંખાતે િનધન થય ુ‐ ફાધર વાલેસ 

238. ગજુરાતી સાિહ યકાર ફાધર વાલેસની જ મ તારીખ જણાવો ‐ 4 નવે બર, 1925 
239. ગજુરાતીમા ંફાધર વાલેસ નામે જાણીતા સાિહ યકારનુ ંમળૂ નામ જણાવો ‐ વાલેસ કાલોસ જોસેફ 
240. ફાધર વાલેસ સૌપ્રથમ કયા વષેર્ ગજુરાત‐અમદાવાદમા ંઆ યા હતા ‐ પહલી મે, 1960 
241. ફાધર વાલેસ 1960થી 1982 સધુી સે ટ ઝેિવયસર્ કોલેજમા ંકયા િવષયના અ યાપક તરીકે સેવા આપી હતી ‐ ગણતશા   

242. ફાધર વાલેસે પોતાનુ ંકય ુપુ તક કાકાસાહબે કાલેલકરને અપર્ણ કયુર્ં હત ુ‐ 'નાઈન નાઈ સ ઈન ઈ ડયા'  
243. ફાધર વાલેસેનુ ંપ્રથમ પુ તક કય ુહત ુ‐ સદાચાર  
244. ફાધર વાલેસેના જાણીતા પુ તકના નામ જણાવો  ‐  વન  વતા,ં સાધકની  તરકથા, શ દયોગ, લ નસાગર, પરદશ, 

ગૃચયાના લાભ, સમાજ ઘડતર, આ મીય  ણો,  વન ુ ંવળતર, ઘરના  ો, ત ુણા મ, ગાધંી‐ હસાનો િવક પ, ગાધંી  

અને નવી પેઢ ,  વન ઘડતરના  યેયથી, એક રા  માટ એક િશ ક,  હમાલય  વડ   લૂ, સં કાર તીથ  

245. ફાધર વાલેસને ગજુરાતી ભાષામા ંકરેલા ઉ કૃ ટ સાિહ ય સ ન માટે વષર્ 1966મા ંકયા એવોડર્થી સ માિનત કરાયા હતા – 
ુમારચં ક 

246. ફાધર વાલેસને રણિજતરામચદં્રક કયારે મ યો હતો ‐ 1998  
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247. ફાધર વાલેસને કયા વષર્મા ંકાલેલકર અવોડર્થી સ માિનત કરાયા હતા – 1995 
248. ફાધર વાલેસને વષર્‐1997મા ંસવર્ધમ મા ંઆંતરરા ટ્રીય સવંાિદતા પ્ર થાિપત કરવા માટે કયો અવોડર્  એનાયત કરાયો હતો ‐ 

રાધા ૃ ણ જયદાલાલ 

249. ફાધર વાલેસે વષર્ 1999મા ં74 વષર્ની વયે કઈ ભાષામા ંપોતાની www.carlosvalles.com વેબસાઈટ શ  કરી હતી ‐  પેિનસ 

અને  ે   

250. શામળદાસ ગાધંી આરઝી હકૂમત સરકારમા ંકયા હો ા પર સેવારત હતા ‐ વડા ધાન અને િવદશમં ી 
251. ફાધર વાલેસ કઈ આઠ ભાષા જાણતા હતા – જુરાતી,  હ દ ,  ે ,  પેિનશ, લે ટન, જમન,  ચ અને ઈટા લયન  

252. જૂનાગઢનો આઝાદી િદવસ જણાવો‐9 નવે બર‐1947  
253. િબ્રટનમા ંિરમે બ સ ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 9 નવે બર  
254. િબ્રટનમા ંકોની યાદમા ં9 નવે બરના રોજ  િરમે બ સ  ડેની ઉજવણી કરવામા ંઆવે  છે  ‐  થમ  િવ ુ મા ંશહ દ થયેલા 

સૈિનકોની યાદમા ં 
255. િબ્રટનમા ંિરમે બનસ્ ડે ને અ ય કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે ‐ પોપી ડ  
256. રા ટ્રીય  યાિયક સેવા િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 9 નવે બર 
257. બધંારણની કઈ કલમમા ંતમામ નાગિરકોને સમાન  યાિયક સિુવધાઓ આપવી એ પ્ર યેક રા યનુ ંકતર્ ય છે ‐ 39 A  
258. ભારતના પ્રિસ  કિવ મહમંદ ઇકબાલનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 9 નવે બર 1877 
259. 1904મા ંકયા સામિયકથી સાિહ ય સ ન શ  કરનાર ઇકબાલે અસરાર‐ઈ‐ખદુી, એ ખદુી, બગં‐ઈ‐દારા  વા પુ તકો લખ્યા છે 

‐ ઇ ેહાદ  
260. “સારે જહા ંસે અ છા િહ દો તા હમારા “તરાના‐ઈ‐િહ દો તા” રચના કોનો ભાગ છે ‐ બગં‐ઈ‐દારા  
261. તા તરમા ંગજુરાતમા ંકેટલી બેઠક ઉપર પેટાચ ૂટંણી પેટાચ ૂટંણી યોજાઇ - 08 
262. ગજુરાતમા ંતા તરમા ંયોજાયેલી પેટાચ ૂટંણીમા ં ભાજપ અને ક ગે્રસને કેટલી બેઠક મળી - 08 અને 00 
263. ગજુરાતમા ંહાલમા ંકેટલામી િવધાનસભા કાયર્રત છે - 14મી 
264. ગજુરાત િવધાનસભાની વતર્માન િ થિતએ કયા પક્ષ પાસે  કેટલી બેઠકો છે - ભાજપ-111, ક ેસ-65, BTP‐ 02,NCP‐01  

અને અપ  01 
265. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભામા ંકઈ કઈ બેઠકો પર પેટાચ ૂટંણી યોજાઇ – અબડાસા, મોરબી, ધાર , ડાગં, કપરાડા, 

લબડ , કરજણ અને ગઢડા 
266. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા આરોગ્યલક્ષી કઈ કઈ ત્રણ યોજનાઓનુ ંએકત્રીકરણ કરાયુ ં- ુ યમં ી અ તૃમ-મા, 

મા વા સ ય અને ધાનમં ી જન આરો ય યોજના 
267. તા તરમા ંIPL‐2020  િવ તા ટીમ  જણાવો - ુબંઇ ઇ ડય સ 

268. તા તરમા ંIPL‐2020 રનસર્-અપ ટીમ જણાવો - દ હ  કિપટ સ 

269. મુબંઇ ઇિ ડય સ અને િદ હી કેિપટ સના કે ટનનુ ંનામ જણાવો - રો હત શમા  અને  ેયસ ઐયર 
270. IPL‐2020ની ફાઇનલ ક્યા મેદાનમા ંયોજાઈ - ુ બઈ ઇ ટરનેશનલ ટ ડયમ 

271. IPL‐2020ની તા તરમા ંકેટલામી આવિૃ  યોજાઇ - 13મી 
272. IPL‐ 2020મા ઓરે જ અને પપર્લ કેપ િવ તા અને ટીમ - લોકશ રા ુલ- ક સ ઇલેવન પં બ  અને   કાગીઓ  

રબાડા- દ હ  કિપટ સ 

273. IPL‐2020મા ચેિ પયન ટીમની પ્રાઈઝ મની જણાવો - .10 કરોડ 
274. િવ તા મુબંઇ ઇિ ડય સ ટીમના માિલકનુ ંનામ જણાવો - નીતા બાણી 
275. અ યાર સધુીમા ંમુબંઇ ઇિ ડય સ ટીમ કુલ કેટલી વખત IPLમા ંિવ તા બની છે - 05 
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276. IPLનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ડયન ીિમયર લીગ 

277. IPLમા ં ે ઠ બેટસમેન અને ે ઠ બોલરને કયુ ંસ માન અપાય છે - ઓર જ કપ અને પપલ કપ  
278. ભારતના ગ્લેડ ટન અન ેરા ટ્રગરુુ તરીકે કોણ ઓળખાય છે- રુ નાથ બેનર  

279. ભારતીય રાજનીિતના થાપક સરેુ દ્રનાથ બેનરજીનો જ મ િદવસ જણાવો - 10 નવે બર 1848  
280. િવ  િવજ્ઞાન િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે -  10 નવે બર 
281. િવ  િવજ્ઞાન િદવસની થાપના કયા વષર્મા ંઅને કોના ારા કરવામા ંઆવી – વષ-2001 અને નેુ કો 
282. િવ  િવજ્ઞાન િદવસની પ્રથમ વખત ઉજવણી કયા વષર્મા ંકરવામા ંઆવી હતી – વષ-2002 
283. નવે બર-૨૦૨૦મા ંછ અઠવાિડયાના સઘંષર્ બાદ કયા બે દેશ વ ચે શાિંત સમજૂતી થઈ - આમિનયા અને અઝરબૈઝાન 

284. આમેર્િનયા અને અઝરબૈઝાન વ ચેના િવવાિદત કે્ષત્રનુ ંનામ જણાવો - નાગ ના‐કારાબાખ  

285. કોની મ ય થતાથી આમેર્િનયા અને અઝરબૈઝાનએ શાિંત સમજૂતી માટેના કરાર પર હ તાક્ષર કયાર્ – રિશયા 
286. આમેર્િનયાના વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો - િનકોલ પિશનયાન  

287. અઝરબૈઝાનના રા ટ્રપિતનુ ંનામ જણાવો - ઇ હામ અલીયેવ  

288. આમેર્િનયા અને અઝરબૈઝાન વ ચે શાિંત સમજૂતી બાદ િવવાિદત પ્રદેશ નાગોન ‐કારાબાખમા ંહવે કયા દેશના શાિંતરક્ષક 
દળો તહનેાત કરાશે ‐ રિશય◌ા 

289. SCOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - શાઘંાઈ સહયોગ સગંઠન 

290. નવે બર-૨૦૨૦મા ંSCOનુ ંકેટલામુ ંવ યુર્અલ િશખર સમેંલન યોજાયુ ં– 20 
291. SCO કેટલા દેશોનુ ંસગંઠન છે - આઠ  
292. SCO  કયા ંઆઠ દેશોનુ ંસગંઠન છે – ભારત, ચીન,  રિશયા, પા ક તાન,  કઝા ક તાન,  કગ તાન,  ઉઝબે ક તાન અને 

ુ ક તાન  

293. SCO સગંઠનનુ ં થાપના વષર્ જણાવો ‐ 2001  
294. SCO સગંઠનનુ ંમખુ્યમથક જણાવો - બેઈ જગ (ચીન)  
295. SCO સગંઠનની સ ાવાર ભાષા કઈ છે - ચાઈિનઝ અને રિશયન  

296. SCOમા ંભારત અને પાિક તાન કયારથી જોડાયુ ંછે - તા.09‐06‐2017 
297. અમદાવાદ શહરેમા ંરાતે્ર ૮ થી ૧૦ દરિમયાન માત્ર કયા ફટાકડા ફોડવાની ટ છે – ીન 

298. કોના ારા ગ્રીન ફટાકડાનુ ંસશંોધન કરાયુ ંછે - CSIR  
299. ભારતના સૌથી મોટા દાનવીર‐૨૦૨૦ની યાદીમા ંપ્રથમ ક્રમે કોણ છે - અઝીમ  ેમ  દિનક  .22 કરોડ ુ ંદાન  

300. હરુુન ઈિ ડયા અને એડલિગવે 2020ના ભારતીય દાનવીરોની યાદી જાહરે કરી છે,   ભારતના સૌથી ઉદાર લોકોનુ ંકેટલામ ુ
વાિષર્ક રેિ કંગ છે ‐ સાત ુ ં 

301. હરુુન ઈિ ડયા અને એડલિગવે 2020ની યાદીમા ંકુલ કેટલા ભારતીયનો સમાવેશ કરાયો છે ‐ 112  
302. િવ મા ંસૌપ્રથમ વાર કોના ારા દહીંની  ટ્રીપ  િવકસાવાઈ  ‐ CSIR‐CSMCRIના ં િ સપાલ સાય ટ ટ ડૉ.સૌ ય હલદરના ં

પુરિવઝન હઠળ પી.એચ.ડ   ુડ ટ ડૉ. ેતા બીનોદ  ુમાર  
303. િવ મા ંસૌપ્રથમ વાર દહીંની  ટ્રીપ િવકસાવનાર સં થાનુ ંનામ જણાવો - સે લ સો ટ ઈ ટટ ટૂ ઓફ  રસચ‐ભાવનગર 
304. છત્રપિત િશવાજી ારા અફઝલ ખાનનો વધ કયારે કરાયો હતો - તા.10 નવે બર-1659 
305. િવ  િવજ્ઞાન િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - “Science for and with Society in dealing with COVID‐19”  
306. નવે બર 2020મા  કેટલી  િવધાનસભાની બેઠક ઉપર પેટાચ ૂટંણી યોજાઇ - 59  
307. નવે બર 2020મા યોજાયેલી પેટાચ ૂટંણીમા ંસૌથી વધ ુ40 બેઠક કયા પક્ષને મળી છે - ભારતીય જનતા પાટ  

308. તા તરમા ંનવે બર 2020મા ંકયા રા યની િવધાનસભાની ચ ૂટંણી યોજાઈ - બહાર 
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309. નવે બર 2020મા કયા કયા રા યમા ં પેટાચ ૂટંણી યોજાઇ - જુરાત, ઉ ર દશ, મ ય દશ, ઓડશા,  હ રયાણા, 
ઝારખડં, તેલગંણા, મણ રુ, છ ીસગઢ, નાગાલે ડ, કણાટક અને બહાર( લોકસભા) 

310. િબહાર િવધાનસભાની કુલ બેઠકો જણાવો – 243 
311. US પ્રમખુ બાઈડેનની ARTs ટીમમા ંકેટલા ભારતીય અમેિરકનનો સમાવેશ કરાયો - 20 
312. US પ્રમખુ બાઈડેનની ARTs ટીમનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એજ સી ર  ુટ મસ 

313. નવે બર 2020મા ંકે દ્ર સરકાર ારા કયા િમિડયા પર િનયતં્રણ અંગેનુ ંજાહરેનામુ ંબહાર પડાયુ ં- ડ જટલ મી ડયા 
314. OTTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓવર ધ ટોપ લેટફોમ 
315. સરકારના સીધા િનયતં્રણ હઠેળના OTTના નામ જણાવો - ઓનલાઇન ઝૂ પોટલ, ઇ ટરનેટ અથવા ઓપરટરના 

નેટવક પર ઉપલ ધ નેટ લ સ વી વી ડયો િમગ સિવસ,  ડ જટલ મી ડયા લેટફોમ 

316. નવે બર-૨૦૨૦મા ં કે દ્ર સરકારે ઓટીટી  લેટફોમર્ અને વીિડયો  ટ્રીિમંગ સિવર્સને કયા મતં્રાલયના ંસીધા ં િનયતં્રણ હઠેળ 

લાવવાનુ ંજાહરેનામુ ંબહાર પાડયુ ંહત ુ- ક ીય મા હતી અને  સારણ .  

317. અ યાર સધુી દેશમા ંિડિજટલ ક ટે ટને િનયિંત્રત કરવા માટે દેશમા ંકયો કાયદો કે  વાય  સં થા અિ ત વમા ંછે – કોઈ પણ નહ  

318. પે્રસ કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા શાના પર િનયતં્રણ રાખે છે -  િ ટ મી ડયા  
319. યઝૂ બ્રોડકા ટસર્ એસોિસયેશન શાના પર િનયતં્રણ રાખે છે - ઝૂ ચેનલો   
320. એડવટાર્ઇિઝંગ  ટા ડડ્ર્સ કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા શાના પર િનયતં્રણ રાખે છે - હરાતો   
321. સે ટ્રલ બોડર્ ઓફ િફ મ સિટર્િફકેશન શાના પર િનયતં્રણ રાખે છે -  ફ મો   
322. નવે બર-૨૦૨૦મા ં CBIC  ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલા જાહરેનામા અનસુાર કેટલા િપયાથી  વધ ુ ટનર્ઓવર  માટે 

જીએસટી ઇનવોઇસ ફરિજયાત ‐ . 100 કરોડ 
323. CBICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - સે લ બોડ ઓફ ઇનડાયર ટ ટ સીસ એ ડ ક ટ સ 

324. નવે બર-૨૦૨૦મા ં CBIC  ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલા જાહરેનામા અનસુાર . ૧૦૦ કરોડથી વધ ુ ટનર્ઓવર માટે 
જીએસટી ઇનવોઇસ ફરિજયાત કરાય ુતનેો અમલ ક્યારથી થશે – તા. 1લી  આુર  2021  

325. નવે બર-૨૦૨૦મા ં િવ મા ંસૌથી વધ ુસમય માટે વડાપ્રધાન પદે  રહનેાર  કયા દેશના વડાપ્રધાનનુ ં૮૪ વષેર્ USAમા ં
અવસાન થય ુ– બહર ન 

326. િવ મા ંસૌથી વધ ુસમય માટે વડાપ્રધાન પદે  રહનેાર બહિેરનના વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો ન ુતા તર નવે બર-
૨૦૨૦મા ંઅવસાન થય ુ- િ સ ખલીફા બન સલમાન અલ‐ખલીફા 

327. નવે બર-૨૦૨૦મા ં મનુ ં િનધન થય ુતે બહિેરનના વડાપ્રધાન કયા વષર્થી વડાપ્રધાન પદે િબરાજમાન હતા - વષ‐

1971 
328. PLIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ોડકશન લ કડ ઇ વે ટમે ટ 
329. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા િવિવધ ૧૦ સેકટસર્ માટે કેટલા િપયાની PLI યોજનાને મજુંર◌ી આપવામા ંઆવી 

- . 1.46 લાખ કરોડ  
330. કે દ્ર સરકારની PLI યોજનાનો હતે ુજણાવો - ુ િનયાભરના ઉ પાદકો ભારતમા ંઆવે, ભારત ઉ પાદન ુ ંક  બને  

331. વતર્માન કે દ્રીય નાણામતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી િનમલા સીતા રમન 

332. િવ ના મોટાભાગના દેશો કયારે િસંગ સ ડે ઉજવે છે - 11 નવે બર 
333. આઝાદ ભારતના પ્રથમ િશક્ષણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐ મૌલાના અ લુ કલામ આઝાદ 
334. મૌલાના અબલુ કલામ આઝાદનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 11 નવે બર 1888 (સાઉદ  અરબમા)ં 
335. વાતં ય  સેનાની મૌલાના અબલુ કલામ આઝાદની જ મજયિંત ૧૧ નવે બરે કયા  િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે  છે  ‐ 

રા ય િશ ણ  દવસ 
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336. તા તરમા ં12મી નવે બરે "સરહદી કે્ષત્ર િવકાસો સવ -2020" ક્યા ંયોજાયો – ધોરડો, ક છ 

337. "સરહદી કે્ષત્ર િવકાસો સવ -2020"નો મખુ્ય હતે ુજણાવો  -  જુરાતમા ંસરહદ  િવ તારમા ંવસતા લોકોના ખુાકાર  
અને માળખાગત િુવધાઓ માટ 

338. "સરહદી કે્ષત્ર િવકાસો સવ-2020"મા ગજુરાતના કયા કયા િજ લાઓનો સમાવેશ કરાયો હતો  - ક છ, પાટણ  અને 
બનાસકાઠંા 

339. "સરહદી કે્ષત્ર િવકાસો સવ -2020" કોની અ યક્ષતામા ંયોજાયો હતો - ક ીય હૃમં ી અિમત શાહ 
340. તા તરમા ં12મી નવે બરે કે દ્રના નાણા મતં્રાલય ારા કયુ ંઆિથર્ક પેકેજ જાહરે કરાયુ ં- આ માિનભર ભારત- 3.0 
341. આ મિનભર્ર ભારત- 3.0 પેકેજનુ ંકુલ કદ જણાવો – . 2.65 લાખ કરોડ 
342. આ મિનભર્ર ભારત-3.0 પેકેજ અ ય કયા નામથી ઓળખાય છે - આ મિનભર ભારત રોજગાર યોજના 
343. આ મિનભર્ર ભારત-3.0 પેકેજ અંતગર્ત ભારત રોજગાર યોજનાનો સમયગાળો જણાવો - ઓ ટોબર 2020 થી બે વષ 

માટ 
344. આ મિનભર્ર ભારત-3.0 પેકેજ ભારતના કુલ જી.ડી.પી.ના કેટલા ટકા છે - 15% 

345. આ મિનભર્ર ભારત-3.0 પેકેજ  અંતગર્ત  િવિવધ સેક્ટર મજુબ કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી છે - 1,45,980 : કરોડ 
PLI યોજના તગત 10 સે ટરને, 18,000 : કરોડ િપયા પીએમ આવાસ યોજના, 65,000 : કરોડ િપયા ખે ૂતોને 
ખાતર સબિસડ  માટ,  10,000 : કરોડ િપયા પીએમ ગર બ ક યાણ યોજના,  10,200 : કરોડ ઇ ડ યલ 
એ સપે ડચર માટ, 900 : કરોડ િપયા કોરોનાની રસીના સશંોધન માટ 

346. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા  જહાજ મતં્રાલયને કયુ ંનવુ ંનામ અપાયુ ં- જહાજ પ રવહન અને જળમાગ મં ાલય 

347. તા તરમા ંગજુરાત સરકારના કમર્ચારીઓને પે કાડર્  વ પે કેટલી રકમની તહવેાર પેશગી િવના યા  આપવાની 
જાહરેાત કરાઈ - .10,000/- 

348. તા તરમા ં ગજુરાત સરકાર ારા ગજુરાતમા ં િબન અનામત વગર્મા ંવધ ુકેટલી િહ દુ જાિતઓનો  સમાવેશ કરાયો - 
20 

349. તા તરમા ં  ગજુરાત સરકાર ારા ગજુરાતમા ં િબન અનામત વગર્મા ં  વધ ુ  કેટલી  મિુ લમ જાિતઓનો  સમાવેશ 
કરાયો - 12 

350. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા ગજુરાતમા ંિબન અનામત વગર્મા ંવધ ુકઈ કઈ િહ દુ જાિતઓનો  સમાવેશ કરાયો – 
1) હ ુ  વાલમ ા ણ, 2) ખડંલવાલ ( ળેૂ જુરાતમા ં થાયી થયેલ), 3) મોઢ વણક-મોઢ વા ણયા, 4) રાયકવાળ 
ા ણ, 5) ખેડાવાળ ા ણ, બાજખેડાવાળ ા ણ, સૌરા  બાજ ખેડાવાળ ા ણ, 6) ઠ  મ લ,  ઠ  મ લ, જયે ઠ  

મ લ, 7) રુ બયા રાજ તૂ િ ય, 8) હ ુ  આર ઠયા, 9) વાિવયા, 10) હ ુ  મહતા, 11) મોર બયા, 12) જોબન ુ ા, 
13) ુ કણા ા ણ, 14) િસ ુ  ા ણ,  15) સાચંીહર ા ણ, 16) રુો હત, રાજ રુો હત, 17) માહ ર , અ વાલ, 

અ વાલ (વૈ ણવ વણક),  અ વાલ (વૈ ણવ વા ણયો),  18) ઠ ર,  19) મા  રાજ તૂ,  20) અમદાવાદ રાવત 
(રાજ તૂ) 

351. તા તરમા ંગજુરાત સરકાર ારા ગજુરાતમા ંિબન અનામત વગર્મા ંવધ ુકઈ કઈ મિુ લમ જાિતઓનો  સમાવેશ કરાયો 
– 1) ુરશી ુ લમ, 2) ુ ી સુલમાન હોરા પટલ,  ુ ી સુલમાન, 3) િશયા ફર  મોિમન જમાત,  સુલમાન 
મોિમન, 4) મોિમન, વૈ  ાિત, મોિમન થુાર,  થુાર ( ુ લમ),  મુન , 5) ખેડવાયા ુ લમ, 6) ચૌહાણ ( સુલમાન), 
7) ુ લમ ખ ી, 8) ખુાર , 9) ુ લમ રાઉમા,  ુ લમ રાયમા, 10) િમરઝા, બેગ, 11) િપઢારા, 12) ુ લમ વેપાર  

352. તા તરમા ં12થી 15 નવે બર 2020 દરિમયાન કેટલામી આિસયાન િશખર સિમટ 2020 યોજાઇ -17th 
353. તા તરમા ંયોજાયેલી 17મી આિસયાન િશખર  સિમટમા ંઅ યક્ષ દેશ જણાવો - િવયેટનામ 

354. તા તર 12 નવે બરે ભારતીય નેવી ારા કઈ સબમિરન લો ચ કરવામા ંઆવી - કોિપયન લાસ સબમર ન વા ગર 
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355. તા તરમા ંયોજાયેલી આિશયાન-ભારત સિમટનુ ં  વ યુર્અલ ઉ ાટન કોના ારા કરવામા ંઆ યુ ં હત ુ ં - વડા ધાન 
નર  મોદ  

356. તા તરમા ંલો ચ કરાયેલા કોિપર્યન ક્લાસ સબમરીન વાિગર  કયા ડૉકયાડર્ ખાતે તૈયાર કરવામા ંઆવી છે - 
મઝગાવં, દ ણ ુબંઈ 

357. કોિપર્યન ક્લાસ સબમરીન "વાિગર"નો અથર્ જણાવો- ડા સ ુ મા ંજોવા મળતી એક માછલી 
358. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા કયા વષર્ના FCRAમા ંસધુારા - વષ 2010 
359. FCRAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ફોરન ક શુન  ર લેુશન એ ટ 
360. તા તરમા ં ટેનફોડર્ યિુનવિસર્ટીની  ે ઠ વૈજ્ઞાિનકોની  યાદીમા ં  ભારત કેટલા વૈજ્ઞાિનકો નો સમાવેશ કરાયો છે - 

1494 
361. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ારા વામી િવવેકાનદંની ભ ય પ્રિતમાનુ ંભારતની કઈ પ્રિસ  યિુનવિસર્ટીમા ંઅનાવરણ કરાયુ ં

- જવાહરલાલ નહ ુ િુનવિસટ - નવી દ હ  

362. તા તરમા ંકયા દેશમા ંભયાનક "વા કો"વાવાઝોડુ ંકાયુ ં- ફ લપાઇ સ  
363. સતત બે કવાટર્સમા ંGDP માઇનસ થાય તો  અથર્શા ની ભાષામા ંશુ ંકહવેામા ંઆવે છે - ટકિનકલ મદં  

364. ભારતના પ્રથમ પક્ષીશા ીનુ ંનામ જણાવો - સલીમ અલી  
365. પક્ષીશા ી સલીમ અલીએ 1985મા ંલખેલી આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - ધ ફોલ ઓફ એ પેરો 
366. ભારતના પ્રથમ પક્ષીશા ી સલીમ અલીનો જ મ િદવસ જણાવો - 12 નવે બર, 1896 
367. શીખ ધમર્ના થાપક ગરુુ નાનક દેવની 12 નવે બર-2020ના રોજ કેટલામી જ મ જયતંી ઉજવવામા ંઆવી - 551 
368. જાહરે સેવા પ્રસારણ િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 નવે બર 
369. યપુી સરકાર ારા અયો યામા ંદીપાવલી પવર્ િનિમ  ેકઈ નદી િકનારે સૌથી વધ ુદીવા પ્રગટાવવાનો વ ડર્ રેકોડર્ 

બનાવવામા ંઆ યો - સર  ુનદ ( ુલ 24 ઘાટ) 
370. તા તરમા ંઅયો યામા ંયપુી સરકાર ારા દીપાવલી પવર્ િનિમ  ે કેટલા દીવા એકસાથે એક જ થાને પ્રગટાવવાનો 

રેકોડર્ બના યો - 5,84,572 
371. ઉ ર પ્રદેશના વતર્માન રા યપાલનુ ંનામ જણાવો - ી આનદં બેન પટલ 

372. તા તરમા ંઅમેિરકાના પવૂર્ પ્રમખુ બરાક ઓબામા ારા રાજકીય સં મરણો ધરાવતો કયુ ંપુ તક લખવામા ંઆ યુ ંછે - 
"અ ોિમ ડ લે ડ" 

373. તા તરમા ં13 નવે બરે DRDO  ારા ITR  ખાતે કયા િમસાઈલનુ ંસફળ પિરક્ષણ કરાયુ ં- ઓલ વેધર વક  રએ શન 
સરફસ ુ એર િમસાઈલ 

374. તા તરમા ંડીઆરડીઓ ારા "ઓલ વેધર િક્વક  િરએક્શન સરફેસ ટુ એર િમસાઈલ"નુ ંપરીક્ષણ કરાયુ ં તેની રે જ 
જણાવો - 30 કલોમીટર 

375. તા તરમા ં13 નવે બરે DRDO  ારા ITR  ખાતે કયા  રોકેટનુ ંસફળ પિરક્ષણ કરાયુ ં- બસંી 
376. ખાસ કરીન ેઉ ર ગજુરાતમા ંકયા સમયગાળા દરિમયાન " મુન એિનમલ િરલેશનિશપ સ તાહ"ની ઉજવણી કરવામા ં

આવે છે - તાર ખ 9 થી 15  નવે બર (નવે બર ુ ંબી ુ  ંસ તાહ) 
377. હવામાન િવભાગ મજુબ ભારતમા ં120 વષર્મા ંપ્રથમવાર  આ કેટલામુ ં"અલ નીનો" વષર્  જાહરે કયુર્ં છે - 40 
378. "અલ નીનો"નો પેિનશ ભાષામા ંઅથર્ જણાવો -  નાની બાળક  

379. તા તરમા ંનવે બર 2020મા ંભારતના કયા સરોવરને વેટલે ડ કે્ષત્ર જાહરે કરવામા ંઆ યુ ંછે - લોનાર  
380. "લોનાર"સરોવર કયા રા યમા ંઆવેલુ ંછે - લુઢાણા, મહારા  

381. "લોનાર" સરોવરને ભારતની કેટલામી રામસર સાઈટ જાહરે કરાઈ - 41 
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382. "લોનાર" સરોવરને કેટલા હજાર વષર્ પહલેા ઉ કાિપંડથી સજાર્યુ ંહત ુ ં– 50 હ ર 
383. ભારતના કયા કયા રા યમા ં 41 રામસર સાઈટ આવેલી છે – રાજ થાન, મ ય દશ,  હમાચલ દશ,  બહાર,  પુી, 

જુરાત, આસામ, પ.બગંાળ,  દશ, મણ રુ, તિમલના ુ, િ રુા, કરળ, ઓડશા અને જ -ુકા મીર 
384. "વેટલે ડ" એટલે શુ ં-એ ુ ં ે  યા ંભર રૂ ભેજ હોય તેમજ સરોવર ુ ંઆ ુબા ુનો િવ તાર કાદવવાળો હોય 

385. કયા વષેર્ ઈરાનના રામસરમા ંવેટલે ડ ઉપર "આંતરરા ટ્રીય ક વે શન" યોજાયુ ંહત ુ ં- 1972 
386. "રા ટ્રીય આયવુેર્દ િદવસ" ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - ધનતેરસ 
387. વષર્ 2020મા ંકેટલામો "રા ટ્રીય આયવુેર્દ િદવસ" ઉજવાયો - 5th 
388. આ વષેર્ "રા ટ્રીય આયવુેર્દ િદવસે" વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કઈ બે આયવુેર્િદક િશક્ષણ સં થાઓનુ ંઇ-ઉ ાટન 

કરાયુ ં – જુરાત ઈ ટટ ટૂ ઓફ ટ ચગ એ ડ રસચ ઈન આ વુદ (આઈટ આરએ),  મનગર તથા નેશનલ 
ઈ ટટ ટૂ ઓફ આ વુદ (એનઆઈએ), જય રુ-રાજ થાન 

389. આસો સદુ તેરસ એટલે - ધનતેરસ 

390. આયવુેર્દના ભગવાન ધ વ તરીનો જ મિદવસ જણાવો – ધનતેરસ (આસો વદ તેરસ) 
391. કિવ મકરંદ દવેને કયા વષેર્ રણિજતરામ સવુણર્ચદં્રક એનાયત કરાયો હતો - 1979 
392. કિવ મકરંદ દવેનુ ંજ મ થળ જણાવો - ગ ડલ 

393. મકરંદ દવેએ વલસાડ િજ લામા ંકયો આ મ થા યો હતો - નદં ામ 

394. કિવ મકરંદ દવેન ુઉપનામ જણાવો‐ અલગાર  કિવ  

395. ગજુરાતી કિવ મકરંદ દવેનો જ મિદવસ જણાવો - 13  નવે બર 1922 
396. ભારતમા ંબાળ િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 14 નવે બર 
397. બાળ િદવસ કોના જ મિદવસની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - પં ડત જવાહરલાલ નહ ુ 
398. વ ડર્ ડાયાિબટીસ ડે ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 14 નવે બર 
399. િવ  મધપુ્રમેહ િદવસ 2020ની થીમ જણાવો - નસ ડાયા બટ સનો ભેદ સમ વે 

400. િદપાવલી ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે - આસો વદ ચૌદશ 

401. વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા 2020ની િદવાળી  જવાનો સાથે ક્યા ંઉજવી - લ ગેવાલા પો ટ 
402. "લ ગેવાલા પો ટ" કઈ આંતરરા ટ્રીય સરહદ ઉપર આવેલી છે - ભારત પા ક તાન 

403. લ ગેવાલા પો ટ ક્યા ંઆવેલી છે- સલમેર-રાજ થાન 

404. વડાપ્રધાન  મોદી ારા આ વષેર્ દીપાવલી પવર્ િનિમ  ેભારતીય સેનાના જવાનોને કઈ ત્રણ અપીલ કરવામા ંઆવી છે 
– (1) કંઈ ને કંઈ ન ુ ંઇનોવેટ વ કરો એને વનનો ભાગ બનાવો, (2) યોગને તમારા વનનો ભાગ બનાવીને રાખો 
અને (3) આપણે તમામ મા ભૃાષા બોલીએ છ એ, કોઈ હ દ  તો કોઈ ે  બોલે છે. તમારા સાથી િમ  પાસેથી 
ભારતની કોઈ એક ભાષા જ ર શીખજો 

405. નરે દ્ર મોદીએ વડાપ્રધાન તરીકે તેમની પહલેી િદવાળી વષર્ 2014મા ંજવાનો સાથે  ક્યા ઉજવી હતી - િસયાચીન 

406. તા તરમા ંિહમાલયન ગ્લેિશયરના અ યાસ મજુબ  કયુ ંગ્લેિશયર છે લા 450 વષર્મા ંકેટલા કી.મી પાછળ ખ યુ ંછે - 
ગગંો ી લેિશયર અને 1.9 કલોમીટર 

407. તા તરમા ંિહમાલય ગ્લેિશયરનો અ યાસ  કઈ સં થા ારા કરવામા ંઆ યો છે - વા ડયા ઇ ટટ ટૂ ઓફ હમાલયન 
ઓલો  

408. "વાિડયા ઇિ ટટયટૂ ઓફ િહમાલયન જીઓલોજી" સં થા  ક્યા ંઆવેલી છે - દહરા ૂન, ઉતરાખડં 
409. તા તરમા ં કે દ્રીય મતં્રાલય ારા 2020નો િહ દી  અખબાર કેટેગરીમા ં "જળ શિક્ત એવોડર્"કોને અપાયો - દિનક 

ભા કર  
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410. પવૂર્ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહરુેનો જ મ િદવસ જણાવો –14 નવે બર-1889 
411. િબહારના મખુ્યમતં્રી તરીકે નીિતશ કુમારે સૌપ્રથમ કયા વષેર્ શપથ લીધા હતા - 3 માચ 2000 
412. તારીખ 15 નવે બર 2020મા ંિબહારમા ંકેટલામી િવધાનસભાની મદુત પણૂર્ થઇ - 16મી 
413. િબહારના મખુ્યમતં્રી તરીકે નીિતશ કુમાર કેટલામી વખત શપથ ગ્રહણ કરશે - 7th 
414. નીિતશકુમારનો પક્ષ જણાવો – જનતાદળ ( )ુ JDU 
415. િબહારમા ંનીિતશ કુમાર સતત કેટલી વખત મખુ્યમતં્રી બ યા - 4th 
416. તા તરમા ં15 નવે બરે કયા બગંાળી અિભનેતાનુ ં85 વષેર્ અવસાન થયુ ં- સૌિમ  ચેટજ  

417. બગંાળી અિભનેતા સૌિમત્ર ચેટજીર્નુ ંવતન જણાવો - ૃ ણનગર, પિ મ બગંાળ 

418. અિભનેતા સોમનાથ ચેટરજીને "દાદા સાહબે ફાળકે એવોડર્" કયા વષેર્ અપાયો હતો - 2012 
419. તા તરમા ંઆિસયન દેશોની બેઠકમા ંવેપાર માટે કઈ નવી સમજૂતી કરાઈ - RCEP 
420. RCEPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - રજનલ  કો હ સીવ ઇકોનોિમક પાટનરિશપ 

421. તા તરમા ંઆિસયાન અને અ ય કેટલા દેશો વ ચે િવ ના સૌથી મોટા વેપાર લોકની રચના માટે સમજૂતી કરાઈ-15 
422. આિસયાનના કુલ 10 સ ય દેશોના નામ જણાવો - નેુઈ,  ક બો ડયા,  ઈ ડોનેિશયા,  લાઓસ,  મલેિશયા,  યામંાર, 

ફ લપાઈ સ, િસગા રુ, થાઈલે ડ અને િવયેતનામ 

423. ભારતમા ંતારીખ 16 નવે બર 2020થી કયા િવક્રમ સવંત-નતૂન વષર્નો પ્રારંભ થયો - 2077 
424. આિદવાસીના નાયક તરીકે કોણ ઓળખાય છે - બરસા ુડંા 
425. આિદવાસીના નાયક િબરસા મુડંાનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 15 નવે બર‐1872  
426. િબ્રટનમા ંસભંિવત કયા વષર્થી પેટ્રોલ અને ડીઝલ કારના વેચાણ પર પ્રિતબધં મકુાશે ‐ વષ 2030 
427. િબ્રટનમા ંકયા કારણોસર નવી પયાર્વરણ નીિત તૈયાર કરાશે ‐  ીનહાઉસ ગેસ ઘટાડવા 
428. િબ્રટનના વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો ‐ બો રસ જો સન 

429. નીતીશકુમારે િબહારના મખુ્યમતં્રી તરીકે સતત કેટલામી તથા કુલ કેટલામી વખત શપથ લીધા – ચોથી તથા સાતમી 
430. િબહારમા ંમખુ્યમતં્રી તરીકે નીિતશકુમારની સાથે નાયબ મખુ્યમતં્રી તરીકે કોણે‐કોણે શપથ લીધા  ‐  ી તારા  કશોર સાદ  

તથા  ીમતી ર  ુદવી 
431. િબહારના પ્રથમ મિહલા નાયબ મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ીમતી ર  ુદવી  
432. િબહારની રાજધાની કઈ છે ‐ પટના 
433. સમદુ્ર માગેર્ બોટમા ંિવ  ભ્રમણ  પધાર્ કયા નામે ઓળખાય છે ‐ વે ડ   લોબ 

434. આ વષેર્ વે ડી ગ્લોબ  પધાર્મા ંકુલ કેટલા  પધર્ક ભાગ લેશે તથા કેટલી મિહલા સાહિસક ખેલાડી રેસમા ંસામેલ થશે – 33 તથા 
6  

435. િવ ની મો ટ ચેલેિ જંગ રેસ ‘વે ડી ગ્લોબ'  પધાર્ કયા નામે ઓળખાય છે ‐ 'એવર ટ ઓફ ધ સી'  
436. વે ડી ગ્લોબ  પધાર્ન ુ ંકુલ અંતર જણાવો ‐ 26,000 નો ટકલ માઈલ 

437. કોણે વષર્ 2016‐17મા ં74 િદવસમા ંભ્રમણ કરીને વે ડી ગ્લોબ રેસ જીતવાનો રેકોડર્  બના યો હતો ‐ આમલ લી  લીચે 

438. દેશની કેટલી ખાનગી  પોટ્ર્સ એકેડેમીને કે દ્ર સરકાર નાણાકીય સહાય કરશે ‐ 500 
439. કયા હતેસુર  કે દ્ર સરકાર  ારા  દેશની ૫૦૦ ખાનગી  પોટ્ર્સ એકેડેમીને નાણાકીય સહાય આપવાનો  િનણર્ય કય   ‐ રમત‐

ગમતને  ો સાહન આપવા અને 2028ની ઓલ પક માટ વ નેુ વ  ુ ે ઠ ખેલાડ ઓ તૈયાર કરવા  
440. કઈ યોજના અંતગર્ત કે દ્ર સરકાર વષર્ 2020‐21થી ચાર વષર્ માટે ખાનગી  પોટ્ર્સ એકેડેમીને નાણાકીય સહાય કરશે ‐ ખેલો 

ઈ ડયા યોજના 
441. વતર્માન કે દ્રીય રમતગમત મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  કરણ  ર ુ  
442. સજંાણ ડે કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 16 નવે બર 
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443. ૧૬ નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ કેટલામો સજંાણ ડે ઉજવવામા ંઆ યો – 103 
444. કયો િદવસ નેશનલ પે્રસ ડે તરીકે ઊજવવામા ંઆવે છે - 16 નવે બર 
445. પે્રસ કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયાની થાપના કયારે થઈ હતી - 16 નવે બર 1966 
446. સાિહ યકાર િશવકુમાર જોશીનો જ મિદવસ જણાવો ‐ 16 નવે બર 1916 
447. તા તરમા ં17 નવે બરે કેટલામી BRICSની વ યુર્અલ બેઠકનો  પ્રારંભ થયો - 12th 
448. 12Th BRICS 2020નો  યજમાન દેશ જણાવો - રિશયા 
449. 12Th BRICS 2020નો  યજમાન  શહરે જણાવો - સે ટ િ ટસબગ 

450. 12Th BRICS 2020ની થીમ જણાવો – BRICS પાટનરિશપ ફોર ' લોબલ  ટબલટ , શેડ િસ ુ રટ  એ ડ ઇનોવે ટવ  ોથ'    
451. BRICSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ા ઝલ, રિશયા, ઇ ડયા, ચાઇના અને સાઉથ આ કા 
452. BRICSનુ ં થાપના વષર્ જણાવો - 2009 
453. BRICSની સ ાવાર ભાષાઓ કઈ કઈ છે - પો ુગીઝ, રિશયન,  હ દ , મેડ રન અને ે  

454. આગામી સમયમા ંક્યારે BRICS summit યોજાશે - 2021 
455. આગામી BRICS Summit 2021 કયા દેશમા ંયોજાશે - ભારત 

456. ભારત અગાઉ કયા કયા વષેર્ િબ્રક્સ સિમટનુ ંયજમાન ર ુ ંછે - વષ 2014 અને 2016 
457. િબ્રક્સનુ ંવડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - શાઘંાઇ ચીન 

458. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીની વ યુર્અલ ઉપિ થિતમા ં ન િવજય વ લભ સિુર ર મહારાજની કેટલામી 
જ મ જયતંીની ઇ-ઉજવણી કરાઈ - 151 

459. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે ન સિુર ર મહારાજની 151 ઇંચની કઈ પ્રિતમા પ્ર થાિપત કરાઈ - 
" ટ  ૂઓફ પીસ" 

460. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે ન સિુર ર મહારાજની 151 ઇંચની પ્રિતમા ક્યા ંપ્ર થાિપત કરાઈ - 
તા રુ, રાજ થાન 

461. તા તરમા ંસૌપ્રથમ આરબીઆઇના ઇનોવેશન હબના  પ્રથમ અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણકૂ કરાઈ - સ ગોપાલ ૃ ણન 

462. ભારતીય સેના ારા સૈિનકો માટે કયા િવ તારમા ં ઠંડીમા ંમાઇનસ 40  િડગ્રી સધુી રક્ષણ આપી શકે તેવા આધિુનક 
આવાસ તૈયાર કયાર્ં – લ ાખ 

463. 17 નવે બર ભારતના કયા કયા મહાનભુાવની પુ યિતિથ છે - પં બ કસર , લાલા લજપતરાય,  િશવસેના ુ ીમો 
બાલા સાહબ ઠાકર, િવ  હ ુ  પ રષદના અશોક િસઘલ અને માનગઢ વનવાસી બલદાન દવસ  

464. અમાસના તારા, જી સીની આંખે, િહમાલયની પદયાત્રા અને અમાસથી પનૂમ ભણી  વા આ મકથના મક પુ તકના લેખકનુ ં
નામ જણાવો ‐  કશનિસહ ચાવડા 

465. જી સીના ઉપનામથી ઓળખાતા િકશનિસંહ ચાવડાનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 17 નવે બર 1904 
466. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા કયા પક્ષીના સરંક્ષણ માટે પચંવષીર્ય યોજના જાહરે કરી છે - ગીધ પ રયોજના 
467. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયેલ ગીધ પિરયોજના સમયગાળો જણાવો - વષ 2020 થી 2025 
468. કુદરતના સફાઈ કામદાર તરીકે કય ુપક્ષી ઓળખાય છે - ગીધ 

469. કે દ્રીય પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  ી કાશ વડકર 
470. તા તરમા ંપાડોશી દેશ યાનમારમા ંયોજાયેલી સામા ય ચ ૂટંણીઓમા ંકયા પક્ષને જગંી બહુમતી પ્રા ત થઇ છે - NLD 
471. યાનમારના પ્રિતિ ઠત નેતા  આંગ સાન સકુીનો પક્ષ જણાવો - NLD 
472. તા તરમા ંયોજાયેલી યાનમારની સામા ય ચ ૂટંણીઓમા ંકયો પકે્ષ 396 બેઠક સાથે બહમુતી  મેળવી છે - NLD 
473. NLDનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ લગ ફોર ડમો સી 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   18 | P a g e  

 

474. તા તરમા ં િદ હી સરકારે covid‐19ના દદ ઓના પિરવહન માટે કઈ નવી એિ લકેશન લો ચ કરી છે - વન સેવા 
એ લકશન 

475. નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારત અને કઝાિક તાને િવડીયો કો ફર સ  ારા ફોરેન ઓિફસ ક સ ટેશનનો કેટલામો રાઉ ડ યો યો ‐ 
સાતમો   

476. નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારત અને કઝાિક તાને કયા મુ ે હ તાક્ષર કયાર્  ‐ "કઝા ક તાનમા ંહાઇ ઇફ ટ ક િુન ટ  ો સના 
અમલીકરણ માટ ભારતીય  ા ટ‐ઇન‐એડ" 

477. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકોણે કોિવડ‐૧૯ રસી અંગે ખોટી માિહતી ફેલાતી અટકાવવા ટીમ હલેો લો ચ કરી ‐ સં ુ ત રા સઘં 

478. સયંકુ્ત રા ટ્રસઘંની "ટીમ હલેો" પ્રો ક્ટમા ં િવ ના તથા ભારતના કેટલા વૈજ્ઞાિનકો જોડાયા હતા - 100થી વ  ુતથા 
22થી વ  ુ 

479. કયા થળે એિશયાની પર્થમ સૌર સચંાિલત ટેક્સટાઇલ િમલ શ  થશે ‐ મહારા ના પરભણી  જ લામા ં  
480. મહારા ટ્રના પરભણી િજ લામા ંઆવેલી કઈ ટેક્સટાઇલ  િમલ એિશયાની પ્રથમ સૌર સચંાિલત  ટેક્સટાઇલ  િમલ બનશે  ‐ 

જય ભવાની મ હલા સહકાર  

481. ભારતની કુલ િનકાસ આવકમા ંકાપડ ઉ ોગનો િહ સો કેટલા ટકા છે - આશર 15 ટકા  
482. િવ  સીઓપીડી (ક્રોિનક ઓ ટ્રિક્ટવ પ મોનરી િડસીઝ) િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – િત વષ નવે બરના 

ી  ધુવાર 
483. િવ  સીઓપીડી (ક્રોિનક ઓ ટ્રિક્ટવ પ મોનરી િડસીઝ) િદવસ‐૨૦૨૦ની થીમ જણાવો -  Living Well with COPD‐

Everybody, Everywhere  

484. ગજુરાતી સાિહ યકાર જયતંી દલાલનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 18 નવે બર‐1909  
485. ગજુરાતમા ંકોરોનાના કારણે  ધોરણ 9,10 અને 11   િવજ્ઞાન અને 12 સામા ય પ્રવાહમા ંપરીક્ષાના પ્ર પત્રમા ંહતેલુક્ષી 

પ્ર ોનુ ંપ્રમાણ વધારીને કેટલા ટકા કરાયુ ં- 30 ટકા 
486. તા તરમા ંગજુરાત િવધાનસભાની આઠ બેઠકો માટે  યોજાયેલી પેટાચ ૂટંણીમા ં  િવ તા ધારાસ યોને કોના ારા હો ાના 

શપથ લેવડાવવામા ંઆ યા - જુરાત િવધાનસભા અ ય  

487. ગજુરાત િવધાનસભાના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ી રા  િ વેદ  

488. નવે બર 2020ની િ થિતએ ગજુરાત િવધાનસભામા ંભાજપની કુલ કેટલી બેઠકો જણાવો - 111 
489. તા તરમા ં"બેંગલરુુ ટેક િશખર-2020" ક્યારે યોજાયુ ં નુ ંઇ-ઉ ાટન વડાપ્રધાન ી મોદીના હ તે કરવામા ંઆ યુ ં -

 તાર ખ 19 થી 21 નવે બર 2020 
490. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારે કોરોના વોિરયસર્ના સતંાનોને કયા કોસર્મા ંઅનામત આપવાની જાહરેાત કરી છે - MBBS અને 

BDS 

491. ભારતમા ંકઈ તારીખથી ISL 2020નો પ્રારંભ થયો -19 નવે બર 
492. ISL 2020ની તમામ મેચો ક્યા રા યમા ંયોજાશે -  ગોવા 
493. ISL 2020મા ંકુલ કેટલી ટીમો ભાગ લઇ રહી છે- 111 
494. ISLનુ ંિવ તતૃ નામ અને રમત જણાવો - ઇ ડયન પુર લીગ- ટબોલ 

495. ISL 2020 િવ તા ટીમને કેટલુ ંઈનામ મળશે - િપયા 8 કરોડ 
496. તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલા "ક્લાઇમેટ ટ્રા સપર સી  િરપોટર્-2020"મા ંકયા દેશોની િ થિત રજૂ કરાઇ છે - G‐20 
497. તા તરમા ંપ્રિસ  થયેલા "ક્લાઇમેટ ટ્રા સપર સી   િરપોટર્-2020" મજુબ ક્લાઈમેટ ચે જના કારણે ભારતને કયા વષ  

દરિમયાન દર વષેર્ અંદા  1 લાખ કરોડનુ ંનકુસાન થયુ ંછે – વષ 1999થી 2018 
498. "વોટર એક્શન ડીકેડ"નો સમયગાળો જણાવો - વષ 2018થી 2028 
499. િવ  શૌચાલય િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે‐ 19  નવે બર 
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500. "િવ  શૌચાલય િદવસ"2020ની થીમ જણાવો - "સ ટનેબલ સેિનટશન એ ડ લાઈમેટ ચે જ" 
501. મિણકિણર્કા‐રાણી લ મીબાઈનો જ મ  અને વષર્ જણાવો ‐ 19  નવે બર 1828 
502. લોખડંી મિહલા અને પવૂર્ વડાપ્રધાન ઇિ દરા ગાધંીનો જ મ િદવસ જણાવો‐ 19  નવે બર 1917 
503. િવ  પુ ષ િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે- 19  નવે બર 
504. ICC િવમે સ T‐20  વ ડર્ કપ આગામી વષર્ 2022ના થાને હવે કયા વષેર્ યોજાશે - વષ 2023 
505. આગામી ICC િવમે સ T‐20 વ ડર્ કપ કયા દેશમા ંયોજાશ ે- સાઉથ આ કા 
506. ICCનુ ંવડુમથક જણાવો - ુ બઈ 

507. આગામી કયા વષેર્ કોમનવે થ ગે સ યોજાશે - વષ  2022 
508. દેશભરમા ંગટર અને સેિ ટક ટે ક સિહતની સફાઈ માટે માનવીના થાને મશીનથી સફાઈ કરી શકાય તેવા હતેથુી કઈ 

યોજના  શ  કરાઈ છે - "સફાઈ િમ  રુ ા ચેલે જ યોજના" 
509. કે દ્ર સરકારની "સફાઈ િમત્ર સરુક્ષા ચેલે જ યોજના"  અંતગર્ત ગટરની સફાઇ માટે રા યોએ આગામી ક્યા ંસધુીમા ં

મશીન, ઓિક્સજન ટે ક વગેરે સાધનોની ફરિજયાત જોગવાઈ કરવાની રહશેે - એિ લ 2021 
510. કે દ્ર સરકાર માથે મેલુ ંઉપાડવાની પ્રથાનો અંત લાવવા કયા કાયદામા ંસધુારો કરશે - મે અુલ કવે જગ એ ટ 
511. સફાઈિમત્ર સરુક્ષા ચેલે જ યોજના અંતગર્ત મેનહોલના  થાને સ ાવાર રીતે કયા શ દનો પ્રયોગ કરાશે ‐ મશીન હોલ 

512. તા તરમા ં"િવ  શૌચાલય િદવસ" િનિમ ે કે દ્ર સરકાર ારા ભારતના 243 મોટા શહરેોમા ંકઈ યોજનાનો પ્રારંભ કય  
- "સફાઈ િમ  રુ ા ચેલે જ યોજના" 

513. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીએ  કયા દેશમા ંબીજા તબક્કાનુ ં Rupay  કાડર્ન ુ ંઇ-લોિ ચંગ કયુર્ં - 
તૂાન 

514. ભતૂાનમા ંકઈ બેંક ારા પે  કાડર્ લો ચ કરાયુ ંછે-  તૂાન નેશનલ બક 
515. ભતૂાનના વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો- લોટયે  શે રગ 

516. ટીપ ુસલુતાનનો જ મિદવસ જણાવો - 20.11.1750 
517. ટીપ ુસલુતાનનુ ંજ મ થળ જણાવો - દવનહાલી, બગ ુ ુ 
518. ટીપ ુસલુતાનનુ ંઉપનામ જણાવો - મૈ રુનો વાઘ 

519. ટીપ ુસલુતાનનુ ંઆખુ ંનામ જણાવો - લુતાન ફતેહઅલી ખાન સાહબ 

520. ટીપ ુસલુતાનનુ ંઅવસાન ક્યારે થયુ ંહત ુ-ં04.05.1799  
521. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા દેશ  ારા ભારતનો ખોટો નક્શો ધરાવતી બૅ ક નોટ પરત લેવાઈ ‐ સાઉદ  અરબીયા 
522. સાઉદી અરેબીયાની કેટલા િરયાલની બેંક નોટ પર ભારતનો ખોટો નકશો છપાયો હતો – 20  
523. સાઉદી અરેબીયાની ૨૦  િરયાલની  િવવાિદત બેંક નોટની બનેં બાજુ શુ ંહત ુ ‐ એક બા ુ   કગ સલમાન અને  ‐20  િશખર 

સમેંલનનો લોગો હતો બી  બા ુ   ‐20 દશોનો વૈિ ક નકશો  
524. G‐20 સમેંલનનો યજમાન બનનાર પહલેો આરબ દેશ કયો છે ‐ સાઉદ  અરબીયા 
525. G‐20 િશખર સમેંલન‐2020ના અ યક્ષ દેશનુ ંનામ જણાવો ‐ સાઉદ  અરબીયા 
526. G‐20 એટલે શુ ં‐  પુ 20 (20 દશોનો સ હૂ) 
527. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંPDPUનો કેટલામો પદવીદાન યોજાયો ‐ આઠમો  
528. PDPUના આઠમા  પદવીદાન  ઈ‐સમારોહને  કોના  ારા  વ યુર્લ  સબંોધન  કરાયુ ં હત ુ ‐  વડા ધાન  ી  નર   મોદ  અને 

ુ યમં ી  ી િવજયભાઈ  પાણી 
529. PDPUના ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો ‐ ઉ ોગપિત  ી  કુશ  બાણી 
530. PDPU યિુનવિસર્ટીનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ પં ડત દ નદયાળ પે ો લયમ  િુનવિસટ   
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531. ભારતમા ં "એિલફ ટ મેન"તરીકે ઓળખાતા હાથીઓના  કયા િન ણાતનુ ંતા તરમા ં62 વષેર્ અવસાન થયુ ં - અજય 
દસાઈ 

532. હાથીઓ માટે જીવન સમિપર્ત કરનાર અજય દેસાઈનુ ંવતન રા ય જણાવો - કણાટક 
533. "એિલફ ટ મેન"તરીકે ઓળખાતા અજય દેસાઇએ કયા કયા રા યોમાથંી પસાર થતા "વે ટનર્ ઘાટ એિલફ ટ કોિરડોર" 

ઉપર િવગતવાર અ યાસ કય  હતો - ગોવા, મહારા , કણાટક અને કરળ 

534. નારે રના નાથ રંગ અવધતૂનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 21 નવે બર‐1898 
535. ીરંગ અવધતૂનુ ંમળૂ નામ જણાવો - પાં ુ રંગ િવ લપતં વાલમે  
536. ીરંગ અવધતૂનુ ંજ મ થળ કય ુછે – ગોધરા  
537. ીરંગ અવધતૂજીના જાણીતા પુ તકોના નામ જણાવો - દ  બાવની,  રંગ દયમ,  રંગ તરંગ અવ તૂી આનદં,  ી 

ુ ુ િૂત ચ ર , પ  મં ુષા અને નામ મરણ  
538. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા કઈ તબીબી શાખાના અનુ નાતકોને સ રી કરવાની કાયદાકીય મજૂંરી આપવામા ંઆવી 

છે - આ વુદ 
539. આયવુેર્દના અનુ નાતકોને કે દ્ર સરકાર ારા કુલ કેટલા પ્રકારની સ રી કરવાની તા તરમા ંમજૂંરી આપવામા ંઆવી 

છે - 58 
540. િવ મા ંસૌથી વધ ુટ્િવટર ઉપર ફોલૉઅસર્ ધરાવનાર  પ્રથમ બેંક જણાવો - RBI 
541. તા તરમા ંકયા રા યની સરકાર ારા સોિશયલ મીિડયામા ંઆપિ જનક પો ટ માટે પાચં વષર્ની સજાની જોગવાઈ 

કરી છે - કરળ 

542. તા તરમા ંકેરળ સરકાર ારા વાધંાજનક પો ટ મકૂનાર યિક્ત સામે કેટલા હજાર દંડની જોગવાઇ કરવામા ંઆવી છે 
- .10 હ ર 

543. કેરળ રા યના વતર્માન રા યપાલનુ ંનામ જણાવો -  આર ફ મહમદ ખાન 

544. કેરળની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - િથ ુવનતં રુ  ્

545. કેરળના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - પી. િવજયન 

546. તા.૨૧-૨૨ નવે બર-૨૦૨૦મા ંકયા દેશો વ ચે નેવલ સયંકુ્ત એક્સરસાઇઝ યોજાઈ - ભારત, િસગા રુ અને થાઈલે ડ 
547. તા.૨૧-૨૨ નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારત,  િસંગાપરુ અને થાઈલે ડ વ ચે યોજાયેલી નેવલ સયંકુ્ત એક્સરસાઇઝનુ ંનામ 

જણાવો - SITMEX‐2020  
548. ભારત, િસંગાપરુ અને થાઇલે ડ ારા કયા થળે નેવલ એક્સરસાઈઝ યોજાઈ - દામાનના દ રયામા ં 
549. કયા મીિડયા સં થાન ારા કોરોનાથી બચવા માટે ‘હાલ મા ક જ વેિક્સન’ અિભયાન ચલાવાય ુ- દ ય ભા કર 
550. ઉ રપ્રદેશના કયા સરોવરને રામસર સાઈટ‐વેટલે ડનો દરજજો મ યો – રૂ સરોવર 
551. નવે બર-૨૦૨૦મા ંસાઉદી અરેિબયા ખાતે G‐20ની કેટલામી બેઠક યોજાઈ – 15 
552. G‐20  સમહૂના  સ ય  દેશોના નામ જણાવો - ભારત,  આજ ટ ના,  ઓ લયા,  ા ઝલ,  કનેડા,  ચીન,  ા સ,  જમની, 

ઇ ડોનેિશયા, ઇટાલી,  પાન, મે સકો, રિશયા, સાઉદ  અરબયા, દ ણ આ કા, દ ણ કો રયા,  કુ ,  ટન, અમે રકા અને 

રૂોિપયન િુનયન  
553. G‐20 બેઠકમા ંયરૂોિપયન યિુનયનનુ ંપ્રિતિનિધ વ કોણ કરે છે  ‐  રૂોિપયન કિમશન 

554. િવ ના કુલ જીડીપીના કેટલા ટકા િહ સો G‐20ના સ ય દેશ◌ોનો થાય છે - 85  
555. G‐20મા ંિવ ની કેટલી વ તીનો સમાવેશ થાય છે - બે  તૃીયાશં 

556. G‐20  િશખર  સમેંલનમા ં ભાગ  લેતા  થાયી  અિતિથઓ જણાવો - આ કન  િુનયન,  એિશયા  પેિસ ફક  ઇકોનોિમક 
કોઓપરશન (એપેક),  તરરા ય  ુ ા કોષ (આઇએમએફ),  .ૂએન., િવ  બક, વ ડ  ડ ઓગનાઇઝેશન અને  પેન 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   21 | P a g e  

 

557. કયા વષર્ના આિથર્ક સકંટ બાદ અમેિરકા, જમર્ની, ફ્રા સ, ઇટાલી, જાપાન અને  િબ્રટન સિહતની છ મહાસ ાઓ એક સાથે 
આવી – 1975 

558. આ  G‐20નુ ં   વ પ છે એની સૌથી પહલેી બેઠક કયારે અને ક્યા યોજાઇ – નવે બર-2008 તથા અમ રકા  
559. G‐8 અને G‐20ને કઈ રીતે અલગ પાડવામા ંઆ યા ંછે ‐ રાજક ય તથા આિથક મચં 

560. G‐20 િશખર સમેંલનનો મખુ્ય મુ ો જણાવો – આિથક બાબતો 
561. નવે બર-૨૦૨૦મા ં કઈ વદેશી GPS  િસ ટમને  વૈિ ક મા યતા મળતા આ બાબત ેભારત  િવ નો ચોથો  દેશ બ યો – 

IRNSS 

562. IMOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઈ ટરનેશનલ મે રટાઈમ ઓગનાઈઝેશન 

563. IMO  ારા ભારતની  વદેશી GPS  િસ ટમ IRNSSને  િ વકૃિત આપતા તેનો ઉપયોગ હવે િહ દ મહાસાગરમા ંભારતની ભિૂમથી 
કેટલા િવ તારમા ંનેિવગેશન માટે થશે ‐ 1500  કલોમીટર 

564. વૈિ ક િસ ટમ જીપીએસમા ંકેટલા ઉપગ્રહોનો વપરાશ થાય છે – 31 
565. ભારતે દેશ અને તેના સમદુ્રી િવ તાર પરુતી (િરજનલ) નેિવગેશન િસ ટમ િવકસાવી છે,  મા ંકેટલા ઉપગ્રહનો ઉપયોગ થાય 

છે ‐ સાત 

566. ભારત િસવાય અગાઉ અ ય કયા ત્રણ દેશ પાસ ેમા યતા પ્રા ત GPS િસ ટમ છે - US, ચીન અને EU 

567. IRNSSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  ઈ ડયન  રજનલ નેિવગેશન સેટલાઈટ િસ ટમ  

568. ભારત વષર્-૨૦૩૦ સધુીમા ંિર યએૂબલ એનજીર્ને વધારીને કેટલા ગીગાબાઈટ સધુી પહ ચાડવાના લ ય ઉપર કામ કરી 
ર ો છે – 450 

569. ભારત વષર્-૨૦૩૦ સધુીમા ંકેટલી િબન ઉપજાઉ જમીનને િર ટોર કરવાનુ ંલ ય ધરાવે છે ‐ 26 િમ લયન હ ટર 
570. G‐20 બેઠકમા ંસબંોધન વેળાએ વડા પ્રધાન મોદીએ કયા રોગચાળાને બીજા  િવ યુ  બાદના િવ  સામેના સૌથી મોટા 

પડકાર તરીકે અને માનવજાતના ઇિતહાસમા ંઅગ યના ટિનર્ંગ પોઈ ટ તરીકે ઓળખા યો હતો ‐ કોિવડ‐19 
571. પ્રિત વષર્ કયારે આિફ્રકા ઔ ોિગકરણ િદવસ તરીકે ઉજવાય છે ‐ 20 નવે બર  
572. ઝલકારીદેવીનુ ંજ મ થળ જણાવો - ઝાસંી પાસે ભોજલાગામ 

573. વીરાગંના ઝલકારી દેવીનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 22 નવે બર‐1830  
574. ગજુરાતમા ંરમકડા બનાવતા એકમો માટે કોના ારા અલાયદો પાકર્ તૈયાર કરાશે - GIDC 
575. GIDCના વતર્માન અ યક્ષનુ ંનામ જણાવો - ી બલવતંિસહ રાજ તૂ 

576. ATP ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-2020 િવ તા ખેલાડી-દેશનુ ંનામ જણાવો  – ડિનયલ મેડવેડવ તથા રિશયા 
577. ATP ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-2020 હિરફ ખેલાડી-દેશનુ ંનામ જણાવો  – ડોમેિનક િથએમ તથા ઓ લયા  
578. ATP ટેિનસ ટુનાર્મે ટ-2020નુ ંયજમાન કોણ હત ુ- લડંન (U.K.)  
579. 2009 બાદ ATP ટેિનસ ટુનાર્મે ટ જીતનાર પ્રથમ રિશયન ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો - ડિનયલ મેડવેડવ  
580. ATPનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એસોિસએશન ટિનસ ોફશન સ  
581. કયા વષેર્ જ મ ુકા મીરમા ંઅંદા  . ૨૫,૦૦૦ કરોડનુ ંજમીન કૌભાડં આચરાય ુહત ુ ની તા તરમા ંCBI તપાસ શ  

થઈ - વષ-1999 
582. વષર્-૧૯૯૯મા ંજ મ ુકા મીરમા ંઅંદા  . ૨૫,૦૦૦ કરોડનુ ંજમીન કૌભાડં આચરવામા ંઆ ય ુહત ુતેન ુ ંનામ જણાવો - 

રોશની જમીન કૌભાડં 
583. જ મ ુકા મીરમા ંવષર્ ૧૯૯૯મા ંઆચરવામા ંઆવેલુ ંરોશની જમીન કૌભાડં શુ ંછે - સરકાર  જમીન પર ગેરકાયદ વસી 

રહલા ગર બ લોકોને કાયદસર ર તે મા લૂી કમતે જમીન ઉપલ ધ કરાવવા કાયદો ઘડાયો હતો તેમાથંી થનાર  
આવકનો ઉપયોગ જ -ુકા મીરના પાવર ો ટમા ંકરવાનો હતો.  

584. જ મ ુકા મીરમા ંરોશની એક્ટનો અમલ કયારથી શ  થયો હતો - માચ 2002 
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585. તા. ૨૨‐૧૧‐૨૦૨૦ના રોજ કેરળ સરકાર ારા સખત  િવરોધના કારણે કયો િનણર્ય મૌકૂફ રખાયો ‐ સોિશયલ મી ડયા પર 
વાધંાજનક પો ટ માટ  લ અને દંડની સ  આપતો પોલીસ એ ટ  

586. તા. ૨૩-૧૧-૨૦૨૦ના રોજ આસામના કયા પવૂર્ મખુ્યમતં્રી અને ક ગ્રેસના વિર ઠ નેતાનુ ંઅવસાન થય ુ- ત ુણ ગોગોઈ 

587. તા તરમા ંઅવસાન પામનારા તરુણ ગોગોઈ કેટલી વખત આસામના મખુ્યમતં્રી પદે,  સાસંદ પદે તથા  કે દ્રીય મતં્રી 
પદે ર ા ંહતા – 3, 6 તથા 2 

588. આસામના વતર્માન રાજયપાલનુ ંનામ જણાવો - ો.જગદ શ  ખુી 
589. આસામના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐ સબાનદં સોનોવાલ 

590. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકેટલામો ઇ ટરનેશનલ એમી અવોડર્  યોજાયો – 48  
591. આસામની રાજધાની કઈ છે - ગૌહાટ   

592. ૪૮મા ંઇ ટરનેશનલ એમી અવોડર્મા ંભારતની કઈ િસરીઝને બેસટ્ ડ્રામાનો એવોડર્ મ યો - ‘ દ હ   ાઇમ’  
593. ૪૮મા ં ઇ ટરનેશનલ  એમી  અવોડર્મા ં ભારતની બે ટ  ડ્રામાનો  એવોડર્ મેળવનારી ‘િદ હી ક્રાઇમ’  િસરીઝ શાના પર 

આધાિરત છે - 2012મા ંથયેલા િનભયા ગગ રપ કસના ઇ વે ટગેશન પર આધા રત 

594. OTT  લેટફોમર્ નેટિ લક્સ પર ‘િદ હી ક્રાઇમ’ િસરીઝ કયારે િરલીઝ થઇ હતી - 22 માચ, 2019  

595. ૪૮મા ં ઇ ટરનેશનલ એમી અવોડર્મા ં બે ટ  કોમેડી  િસરીઝ  િવ તાનુ ંનામ જણાવો - નોબડ 'ઝ  ૂ કગ  (Ninguem  Ta 

Olhando) ( ાઝીલ) 

596. ૪૮મા ં ઇ ટરનેશનલ એમી અવોડર્મા ં બે ટ  ટીવી મવૂી/મીની  િસરીઝ  િવ તાનુ ંનામ જણાવો - ર પો સબલ ચાઈ ડ 
( નુાઇટડ  ક ડમ) 

597. ૪૮મા ંઇ ટરનેશનલ એમી અવોડર્મા ંબે ટ એક્ટે્રસ એવોડર્ િવ તાનુ ંનામ જણાવો - લે ડા  સન  ‐ એલઝાબેથ ઇસ 

િમિસગ ( નુાઇટડ  ક ડમ) 
598. ૪૮મા ંઇ ટરનેશનલ એમી અવોડર્મા ંબે ટ એકટર એવોડર્ િવ તાનુ ંનામ જણાવો - બલી બેરટ ‐  ર પો સબલ ચાઈ ડ 

( નુાઇટડ  ક ડમ) 
599. તા તરમા ંગજુરાતના કયા  િજ લામાથંી કયો દુલર્ભ છોડ મળી આ યો છે - ક છ અને જુરાતી ઓલે સ 

600. "ઓલેક્સ" દુલર્ભ છોડ ક છી ભાષામા ંકયા નામથી ઓળખાય છે - ુ દયો 
601. "ઓલેક્સ" દુલર્ભ છોડ 110 વષર્ અગાઉ છે લે કયા િજ લામા ંજોવા મ યો હતો - પોરબદંર 
602. તા તરમા ંમળી આવેલા "ઓલેક્સ" દુલર્ભ છોડને કઈ યિુનવિસર્ટીના સશંોધકો ારા ખરાઈ કરવામા ંઆવી છે -  

સયા રાવ િુનવિસટ  વડોદરા  
603. તા તરમા ંભારતીય નૌકાદળમા ંકયુ ં વદેશી ટોરપીડો સામેલ કરાયુ ં- વ ુણા  

604. વદેશી દિરયાઈ રોકેટ"વરુણા " કઈ સં થા ારા તૈયાર કરાયુ ં- ભારત ડાયનેિમકસ  લિમટડ 
605. વદેશી  દિરયાઈ રોકેટ"વરુણા "ની રે જ જણાવો -40  કલોમીટર 
606. રા યની સૌથી મોટી ગજુરાત યિુનવિસર્ટીની  થાપના િદવસ જણાવો‐ 23  નવે બર 1949 
607. આધિુનક િશપયાડર્ના િપતા ઉ ોગપિત ગજુરાતી વાલચદં હીરાચદં દોશીનો જ મિદવસ જણાવો ‐ 23  નવે બર 1882 
608. તા.૨૩ નવે બર‐૨૦૨૦ના રોજ NCC  ારા કેટલામા રાઈિઝંગ ડેની ઉજવણી કરવામા ંઆવી ‐  72 
609. NCC  ારા દર વષેર્ કયારે રાઈિઝંગ ડેની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે – નવે બરના ચોથા રિવવાર 
610. વષર્ ૨૦૧૯-૨૦નો તાનારીરી સગંીત સ માન એવોડર્  કોને સયંકુ્ત રીતે આપવામા ંઆ યો  ‐ અ રુાધા પ ડવાલ,  ુબંઈ 

અને વષાબેન િ વેદ , ભાવનગર 
611. કયારથી અને કોણે તાનારીરી સગંીત સ માન એવોડર્ની શ આત કરી હતી  ‐ વષ 2010 તથા ત કાલીન ુ યમં ી અને 

હાલના વડા ધાન નર  મોદ   
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612. સૌપ્રથમ તાનારીરી સગંીત સ માન એવોડર્ કોને આપવામા ંઆ યો હતો ‐  રૂસા ા ી લતા મગેંશકર અને ઉષા મગેંશકર  
613. ગજુરાત યિુનવિસર્ટીની  થાપના કોણે કરી હતી ‐ સરદાર વ લભભાઈ પટલ  
614. ગજુરાત યિુનવિસર્ટીના વતર્માન કુલપિતનુ ંનામ જણાવો ‐  હમાં  ુપડંયા 
615. તા તર નવે બર 2020મા ંભારત સરકાર ારા િડિજટલ ટ્રાઇક કરીને ચીનની વધ ુ કેટલી મોબાઈલ એપ ઉપર 

પ્રિતબધં મકૂવામા ંઆ યો છે - 43 
616. કે દ્ર સરકારે તા તરમા ંકયા એક્ટ અંતગર્ત ચીનની  િવિવધ મોબાઈલ એપ ઉપર ભારતમા ંપ્રિતબધં મકૂ્યો છે - 

ઇ ફોમશન ટકનોલો  એ ટ 69A 
617. ભારત સરકાર ારા અ યાર સધુીમા ંનવે બર 2020ની િ થિતએ કેટલી ચીની મોબાઇલ એપ પ્રિતબિંધત કરાઈ છે - 

267 
618. તા તરમા ંગજુરાતમા ંસૌપ્રથમવાર કયા થળે  કેટલામી "ઓલ ઇિ ડયા િપ્રસાઇિડંગ ઓિફસસર્ કો ફર સ"  યોજાઇ - 

ટ ટ િસટ , કવ ડયા, નમદા અને 80th 
619. તા તરમા ં"80મી અિખલ ભારતીય પીઠાસીન અિધકારી સમેંલન" કઈ તારીખે ગજુરાતમા ંયોજાયુ ં-  તાર ખ 25 અને 

26 નવે બર 2020 
620. "80મી અિખલ ભારતીય પીઠાસીન અિધકારી સમેંલન"નો મખુ્ય િવષય જણાવો - સશ ત લોકતં  માટ િવધાિયકા, 

કાયપા લકા અને યાયપા લકાનો આદશ સમ વય  
621. ભારતમા ંસૌપ્રથમ "અિખલ ભારતીય પીઠાસીન અિધકારી સમેંલન"નો પ્રારંભ  કયા વષેર્ થયો હતો - વષ  1921 
622. વતતં્ર ભારતના ઇિતહાસમા ં સૌપ્રથમ વખત ભારતના રા ટ્રપિત ી રામનાથ કોિવંદે કયા "અિખલ ભારતીય 

પીઠાસીન અિધકારી સમેંલન"નુ ંઉદઘાટન કયુર્ં - 80th, કવ ડયા- જુરાત 

623. તા તરમા ં 24 નવે બર 2020ના રોજ કયા રા ય ારા ધમર્ પિરવતર્ન િવરુ  વટહકુમ બહાર પાડવામા ંઆ યો - 
ઉ ર દશ 

624. ધમર્ પિરવતર્ન-લવ હાદ િવરુ  વટહકુમ બહાર પાડનાર ઉ રપ્રદેશ ભારતનુ ંકેટલામુ ંરા ય બ યુ-ં3rd 
625. ભારતમા ં અ યાર સધુીમા ંકયા કયા રા યો ારા લવ હાદ િવરુ  વટહકુમ લાવવામા ંઆ યો છે - મ ય દશ અને 

હ રયાણા 
626. ભારતમા ંલવ હાદ િવરુ  વટહકુમ લાવનાર પ્રથમ રા ય જણાવો - મ ય દશ 

627. નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારતમા ંતાિમલનાડુ અને પડુુચેરીના દિરયાઈ િકનારે કય ુચક્રવાત ત્રાટકય ુ- િનવાર  
628. નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારતમા ંિનવાર ચક્રવાત ત્રાટકય ુતેનુ ંઉદભવ થાન જણાવો - બગંાળની ખાડ   

629. ટેિલકોમ િવભાગ  ારા લે ડ લાઈનથી મોબાઈલ પર કોલ કરવા કયો નબંર ડાયલ કરવો ફરિજયાત બનાવાશે - ‘‘0’’ 
630. ટેિલકોમ િવભાગ  ારા લે ડ લાઈનથી મોબાઈલ પર કોલ કરવા ‘‘0’’ નબંર ડાયલ કરવાની જોગવાઈનો અમલ કયારથી 

થશે - તા. 1લી  આુર ‐2021થી  
631. િવ  હવામાન સં થાના વષર્ ૨૦૧૯ના િરપોટર્  અનસુાર કાબર્ન ડાયોક્સાઇડનુ ં તર દસ લાખે કેટલુ ંહત ુ ં  છે લા દસ વષર્ની 

સરેરાશ કરતા વધારે છે - 410.5  
632. તા તરના િવ   હવામાન સં થાના અહવેાલ મજુબ કોરોના મહામારીમા ંલાગ ુ કરાયેલા લૉકડાઉન  દરિમયાન કાબર્ન 

ડાયોક્સાઇડનુ ંઉ સ ન ગયા વષર્ કરતા કેટલા ટકા ઘટયુ ંહત ુ ં- 17 ટકા  
633. િવ  હવામાન સં થા એ કઈ વિૈ ક સં થા અંતગર્ત કાયર્રત છે – UN 
634. WMOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - World Meteorological Organization 

635. િવ  હવામાન સં થાની થાપના કયારે થઈ હતી - તા.23-03-1950 
636. િવ  હવામાન સં થાનુ ંવડુ મથક જણાવો - નીવા ( વ ઝલ ડ)  
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637. વાતતં્ર સેનાની પ ાિભ સીતારામૈયાનો જ મિદવસ જણાવો - 24  નવે બર 1880 
638. ભારત સરકાર ારા  વષર્ 2015થી 24  નવે બરને  કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - લા ચત બડ લન  દવસ 

639. મહાન યો ા લાિચત બડ લન  કયા િવ તારમા ંથઈ ગયા- ગૌહાટ ,આસામ 

640. લાિચત બડ લનને ઉ ર-પવૂર્ કે્ષત્રમા ંકયુ ંિબરુદ આપવામા ંઆ યુ ંછે -  િશવા  

641. લાિચત બડ લનના નામનો િવજય તભં  ક્યા ંઆવેલો છે - ગૌહાટ  

642. ઉ ર પવૂર્ના મહાન યો ા લાિચત બડ લને  કયા યુ મા ંઅિપ્રતમ સાહસ દશાર્ ય ુ ંહત ુ ં– સરાઈઘાટ 
643. દુરદશર્ન પર પ્રસાિરત' લાિચત મારક યાખ્યાન'નો શભુારંભ સૌપ્રથમ કોના ારા કરવામા ંઆ યો હતો -  ડો. એપી  

અ ુલ કલામ 

644. ઈ‐સ તક સગંીત સમારોહ‐2021 કયા શહરેમા ંયોજાશે - અમદાવાદ  
645. અમદાવાદમા ંકયા સમયગાળા દરિમયાન ઈ‐સ તક સગંીત સમારોહ‐2021 યોજાશે - તા. 1 થી 13  આુર  2021 

646. કયા હતેસુર સ તક સગંીત સમારોહ યોજવામા ંઆવે છે - આપણા ંસગીતને  િવ  સમ  લઈ જવા તથા પરંપરાગત 

ભારતીય શા ીય સગંીત અને કલાકારોને  ો સાહન આપવા 
647. ગજુરાતમા ંપ્રિત વષર્ કયારે સ તક સગંીત સમારોહનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે - આુર ુ ં થમ પખવા ડય◌ુ 
648. તા.૨૫ નવે બર-૨૦૨૦મા ંક ગે્રસના ચાણક્ય, પથદશર્ક અને રા યસભાના સાસંદ કયા નેતાનુ ં૭૧ વષેર્ અવસાન થય ુ - 

એહમદ પટલ 

649. િદગ્ગજ ક ગે્રસ નેતા એહમદ પટેલનો જ મ કયા-ંકયારે થયો હતો - િપરામણ  જ. ભ ચ તથા તા. 21/08/1949 
650. ક ગે્રસના વિર ઠ નેતા એહમદ પટેલ કયા વષેર્ લોકસભાના સાસંદ તરીકે ચ ૂટંાયા હતા – વષ 1977, 1980 અને 1984  
651. ક ગે્રસી નેતા એહમદ પટેલ કયા વષર્થી સતત પાચં વખત રા યસભાના સાસંદ તરીકે ચ ૂટંાયા હતા ‐ 1993  
652. તા. 25 અને 26 નવે બર 2020ના રોજ કઈ કો ફર સનુ ંગજુરાતમા ંપ્રથમવાર આયોજન થય ુ- 'ઓલ ઇ ડયા િ સાઇ ડગ 

ઓફસસ કો ફર સ' 
653. કેવડીયાના  ટે ટ  િસટી  ખાતે યોજાયેલી ૮૦મી 'ઓલ ઇિ ડયા િપ્રસાઇિડંગ ઓિફસસર્ કો ફર સ'મા ં કોણ પ્રથમવાર 

ઉપિ થિત ર ુ ંહત ુ ં– રા પિત ી 
654. કેવડીયાના ટે ટ  િસટી ખાતે યોજાયેલી ૮૦મી 'ઓલ ઇિ ડયા િપ્રસાઇિડંગ ઓિફસસર્ કો ફર સ'નુ ંઉદઘાટન કોણે કયુર્ં હત ુ

અને કયા મહાનભુાવો આ કાયર્ક્રમમા ંઉપિ થત ર ા ંહતા - રા પિત  ી રામનાથ કોિવદ તથા ઉપરા પિત  ી એમ 

વકયા નાય ુ, લોકસભા અ ય   ી ઓમ  બરલા,  રા યપાલ  ી આચાય  દવ ત,  ુ યમં ી  ી  િવજયભાઈ  પાણી, 
જુરાત િવધાનસભા અ ય   ી રા  િ વેદ  

655. નવે બર-૨૦૨૦મા ંઉ રપ્રદેશ સરકારે અયો યા એરપોટર્ન ુ ંનવુ ંનામ શુ ંઆ યુ ં- મયાદા  ુ ષો મ  ીરામ એરપોટ  
656. કોમી એક્તા અને રા ટ્રીય અખડંીતતાની ભાવનાને વધ ુસદુ્રઢ બનાવવા કય ુસ તાહ ઉજવવામા ંઆવે છે ‐ ‘કોમી સવંા દતા 

અભયાન સ તાહ’ 
657. કયા સમયગાળા દરિમયાન ‘કોમી સવંાિદતા અિભયાન સ તાહ’‐૨૦૨૦  ઉજવવામા ંઆ યુ ં- તા.19 થી 25 નવે બર  
658. કયા િદવસની ‘ વજિદન’ તરીકે ઉજવણી કરાઈ છે - 25 નવે બર 
659. કોના ારા કોમી એક્તા અને રા ટ્રીય અખડંીતતાની ભાવનાને વધ ુસદુ્રઢ બનાવવાના હતેસુર  ‘કોમી સવંાિદતા અિભયાન 

સ તાહ’ની ઉજવણી કરવામા ંઆવ ેછે – ક ીય  હૃ મં ાલય તથા નેશનલ ફાઉ ડશન ફોર કો નુલ હામની 
660. નવે બર-૨૦૨૦મા ંરમતગમત મતં્રાલયે આઠ વષર્ બાદ કયા રમત સઘંને એક વષર્ માટે મા યતા આપી - ભારતીય 

તીરંદા  સઘં  

661. ટોક્યો ઓિલિ પક પહલેા આઠ વષર્ના સ પે શન પછી ભારતીય તીરદાજી સઘંને રમત ગમત મતં્રાલય તરફથી કયા ખેલ 

સઘં તરીકે એક વષર્ માટે મા યતા અપાઈ – રા ય ખેલ સઘં  
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662. ભારતીય તીરદાજી સઘંના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે - અ ુન  ુડં   

663. ખેલ મતં્રાલયે કયા વષેર્ યોગ્ય રીતે ચ ૂટંણી ન કરાવવા અને ગોટાળાના કારણે ભારતીય તીરદાજી સઘંની મા યતા ર  કરી 
હતી – વષ 2012  

664. નવે બર-૨૦૨૦મા ં દિક્ષણ ભારતમા ંતબાહી ફેલાવનાર વાવાઝોડાને િનવાર નામ આપનાર દેશનુ ંનામ જણાવો - 
ઈરાન 

665. િનવારનો અથર્ જણાવો - અટકાવ ુ ં 
666. નવે બર-૨૦૨૦મા ંઆજ ેર્ ટીના કયા જાણીતા ટબોલરનુ ં60 વષેર્ હાટર્  એટેકથી િનધન થય ુ- ડએગો મારાડોના 
667. આજ ેર્ ટીના  ટબોલર િડએગો મારાડોના કયા નામે જાણીતા હતા - ‘હ ડ ઓફ ગોડ’  
668. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકયા દેશના ભારતીય મળૂના સાસંદ◌ે સં કૃતમા ંશપથ લીધા હતા – ઝૂીલે ડ 
669. નવે બર-૨૦૨૦મા ંભારતીય મળૂના  યઝૂીલે ડના કયા સાસંદ◌ે સં કૃતમા ંશપથ લીધા હતા - ડો. ગૌરવ શમા 
670. નવે બર-૨૦૨૦મા ં યઝૂીલે ડમા ંસાસંદ તરીકે ચ ૂટંાયેલા ડો. ગૌરવ શમાર્ન ુ ંમળૂ વતન જણાવો - હમાચલ  દશ ુ ં

હિમર રુ 
671. નવે બર-૨૦૨૦મા ં સેનેટરી  પેડઝ  વી તમામ  િપિરયડ પ્રોડક્ટ તમામ મિહલાઓને  િવનામ ૂ યે ઉપલ ધ કરાવવા બદલ 

કાયદો ઘડનાર કયો દેશ િવ નો પ્રથમ દેશ બ યો - કોટલે ડ   
672. નવે બર-૨૦૨૦મા ંICCના નવા ચેરમેન તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - ેગ બાકલ  

673. િક્રકેટની આંતરરા ટ્રીય સં થા ICCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ટરનેશનલ  કટ કાઉ સલ  

674. ઇ ટરનેશનલ િક્રકેટ કાઉિ સલ મખુ્યમથક કયા ંઆવેલુ ંછે - ુ બઈ  

675. ઈ ટરનેશનલ ‘‘મીટ લેસ ડે એ ડ એિનમલ રાઈ સ ડે’’ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 25 નવે બર  
676. એકમાત્ર કયા દેશમા ંશાકાહારીઓની સખં્યામા ં૪૦૦ ટકાનો વધારો થયો છે ‐ પો ુગલ  

677. િવ મા ંકયો એક માત્ર દેશ એવો છે કે  યા ંઓછામા ંઓ  ંમીટ ખવાય છે ‐ ભારત  

678. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમવાર કઈ જગ્યાએ કોરોનોની કોવાિક્ષન વેિક્સનનુ ંટ્રાયલ શ  કરાયુ ં- સોલા િસિવલ અમદાવાદ 
679. ભારતમા ં કોવાિક્ષન  વેિક્સન  કઈ સં થાઓ ારા સયંકુ્ત રીતે તૈયાર કરવામા ં આવી છે - ભારત બાયોટક, 

આઈસીએમઆર તથા નેશનલ ઈ ટટ ટુ ઓફ વાયરોલો   

680. નવે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાત સમાચારના કયા કોલિમ ટનુ ં93 વષેર્ અવસાન થય ુહત ુ- ડૉ.  ુ ુંદ મહતા 
681. ડૉ. મકંુુદ મહતેાનુ ંકે્ષત્ર જણાવો – કટાર લેખક અને લા ફગ થેરાપી લબના થાપક  
682. ડૉ. મકંુુદ મહતેાની ગજુરાત સમાચાર કઈ કોલમ પ્રિસ  થતી હતી - રિવ િૂતમા ં ફટનેસ તથા શતદલ  િૂતમા ંટ ટ બ સ 

683. તા તરમા ંભારતીય નૌકાદળના US બનાવટના કયા બે ડ્રોન નૌકાદળમા ંસામેલ કરાયા - િ ડટર 
684. ગજુરાતી કિવ ‐ગઝલકાર  બરકત અલી િવરાણીનો જ મિદવસ જણાવો‐25  નવે બર 1923 
685. ગઝલકાર બરકત િવરાણીનુ ંતખ લસુ જણાવો ‐  બેફામ 

686. તાનારીરી મહો સવ-૨૦૨૦નો કોના ારા ગાધંીનગરથી ઈ-શભુારંભ કરવામા ંઆ યો હતો - ુ યમં ી ી િવજયભાઈ 
પાણી 

687. પ્રધાનમતં્રી ી નરે દ્ર મોદીના વતન વડનગરમા ંદર વષેર્ કેટલા િદવસના તાના-રીરી મહો સવનુ ંઆયોજન કરવામા ં
આવે છે – દવસીય 

688. વડનગરમા ંકયા વષર્થી તાના-રીરી મહો સવનો પ્રારંભ થયો હતો - વષ ર003 
689. તાના-રીરી મહો સવનુ ંઆયોજન કોના ારા કરવામા ંઆવે છે - રમત-ગમત વુા સાં ૃિતક િૃ ઓ િવભાગ તથા 

સગંીત નાટય અકાદમી 
690. ગજુરાતના વતર્માન રમત-ગમત યવુા સાં કૃિતક પ્રવિૃ ઓના રા ય મતં્રી કોણ છે - ી ઇ રિસહ પટલ 
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691. ૮૦મી 'ઓલ ઇિ ડયા િપ્રસાઇિડંગ ઓિફસસર્ કો ફર સ'‐2020ને સબંોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કઈ ચ ૂટંણી માટે એક જ 
મતદાર યાદી બનાવવા સચૂન કયુર્ં હત ુ-  લોકસભા, િવધાનસભા અને પચંાયત 

692. તા તરમા ંજાહરે કરાયેલા ટ્રા સપર સી ઇ ટરનેશનલ-2020ના અહવેાલ મજુબ એિશયામા ં ભ્ર ટાચારનુ ં સૌથી વધ ુ
પ્રમાણ કયા દેશમા ંછે - ભારત 

693. ટ્રા સપર સી ઇ ટરનેશનલ-2020ના અહવેાલ મજુબ એિશયામા ંસૌથી વધ ુભારતમા ંભ્ર ટાચારનુ ંપ્રમાણ  કેટલા ટકા છે 
– 39 % 

694. ટ્રા સપર સી ઇ ટરનેશનલ-2020ના અહવેાલ મજુબ એિશયામા ંસૌથી ઓ  ંભ્ર ટાચારનુ ંપ્રમાણ કયા દેશમા ં  અને 
કેટલા ટકા છે - તાઇવાન અને 17 ટકા 

695. ભ્ર ટાચાર ઉપર નજર રાખતી આંતરરા ટ્રીય વોચ ડોગ સં થાનુ ંનામ જણાવો- ા સપર સી ઇ ટરનેશનલ 

696. ટ્રા સપર સી ઇ ટરનેશનલનુ ંવડુ મથક જણાવો - બલન, જમની 
697. નવે બર-૨૦૨૦મા ંઈટાલીની ક્લબ નેપોલીએ સાઓપાઉલો ટેિડયમનુ ંનામ શ ુરાખવાની જાહરેાત કરી - મારાડોના 
698. ટબોલર મારાડોનાએ કયા વષેર્ નેપાલી ટાઈટલ અપા યુ ંહત ુ- વષ 1987 અને 1990 
699. િવ મા ંદૂધ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે- 01 ૂન 

700. ભારતમા ંરા ટ્રીય દૂધ િદવસ કોની જ મજયતંી િનિમ ે  ઉજવાય છે-  ડૉ. વગ સ ુ રયન  
701. ભારતના' િમ કમેન' તરીકે  કોણ ઓળખાય છે- ડૉ. વગ સ ુ રયન  
702. ભારતના' િમ કમેન' તરીકે જાણીતા ડૉ. વગીર્સ કુિરયનનો જ મ કયારે થયો હતો - 26 નવે બર 1921 
703. ડૉ.વગીર્સ કુિરયનની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો-  મા ુ વ ન 

704. ડૉ.વગીર્સ કુિરયનની જ મભિૂમ અને કમર્ભિૂમ જણાવો-  કોઝીકોડ, કરળ અને જુરાત 

705. ભારતમા ં તેક્રાિંતના િપતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે- ડૉ.વગ સ ુ રયન 

706. ભારતમા ંબધંારણ િદવસ તરીકે કયો િદવસ ઉજવાય છે - 26 નવે બર 
707. 26 નવે બર 1949નુ ં મહ વ જણાવો - ભારતની બધંારણ સભા ારા બધંારણનો વીકાર 
708. 26 નવે બર 2020મા ં કેટલામો બધંારણીય િદવસ ઉજવાયો-71 
709. િવ  પયાર્વરણ સરંક્ષણ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે - 26  નવે બર 
710. ભારતમા ંબધંારણ િદવસ ક્યારથી ઉજવવામા ંઆવે છે- 26 નવે બર 2015 
711. મુબંઈમા ંતાજ હોટલ ઉપર આંતકવાદી હુમલો ક્યારે થયો હતો - 26 નવે બર 2008 
712. તા તર નવે બર 2020મા ંગજુરાત સરકારે કયા મ કાયદામા ંસધુારો કય  છે - કો ા ટ લેબર( જુરાત) િનયમ 

1972 

713. ગજુરાત સરકારે કો ટ્રાક્ટ લેબર િનયમમા ંતા તરમા ંકરેલા ફેરફાર મજુબ હવે કેટલા કામદારો ધરાવતા એકમોએ 
કોઈપણ પ્રકારની કો ટ્રાક્ટ ફી ભરવાની રહશેે નહીં- 50 ક તેથી ઓછા 

714. ગજુરાત સરકારના મ અને રોજગાર મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી દલીપ ઠાકોર 
715. અમદાવાદ-મુબંઈ બલેુટટે્રન પ્રો ક્ટનુ ંકામ તા તરમા ંકઇ કંપનીને આપવામા ંઆ યુ ં- એલ એ ડ ટ  

716. અમદાવાદ-મુબંઈ બલેુટ ટે્રનના કુલ િકલોમીટર જણાવો - 325 
717. અમદાવાદ-મુબંઈ બલેુટ ટે્રન પ્રો ક્ટ માટે કઇ કંપનીની રચના કરવામા ંઆવી છે - નેશનલ હાઈ પીડ રલ કોપ રશન 

લિમટડ 
718. તા તરમા ંગજુરાતમા ંએફડીઆઈ અંગે કે દ્રની કઈ સં થા ારા અહવેાલ રજૂ કરાયો - ડપાટમે ટ ઓફ મોશન ઑફ 

ઇ ડ ઝ એ ડ ઇ ટરનેશનલ ડ (DPIIT) 
719. DPIITના  અહવેાલ મજુબ બીજા ક્વાટર્સર્-2020મા ંગજુરાતમા ંસૌથી વધ ુકેટલુ ંિવદેશી રોકાણ આ યુ-ં  1.19 લાખ કરોડ 
720. તા તરના DPIITના અહવેાલ મજુબ છે લા એક વષર્મા ંગજુરાતમા ંકુલ કેટલુ ંિવદેશી રોકાણ આ યુ ં-1.38 લાખ કરોડ 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   27 | P a g e  

 

721. તા તરના DPIITના અહવેાલ મજુબ છે લા એક વષર્મા ંસૌથી વધ ુFDI  ધરાવતા ભારતના પાચં રા યના નામ જણાવો 
- જુરાત, મહારા , કણાટક,  દ હ , ઝારખડં 

722. FDIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ફોરન ડાયર ટ ઇ વે ટમે ટ 
723. દેશની કુલ િર યએુબલ એનજીર્ ઉ પાદનમા ંગજુરાતનુ ંપ્રદાન કેટલા ટકા છે - 13 
724. દેશની  િર યએુબલ એનજીર્  કેપેિસટી ૮૯,ર૩૦  મેગાવોટની સામે ગજુરાતે  કેટલી મેગાવોટ  કેપેિસટીનુ ંયોગદાન આ યુ ં ‐ 

11,ર64 
725. ગજુરાતે ૨૦૧૦મા ં કયા થળે એિશયાનો સૌથી મોટો સોલાર પાકર્   થાપીને વન સન‐વન વ ડર્‐વન ગ્રીડનો સફળ  રાહ 

િવ ને બતા યો ‐ ચારણકા 
726. ધોલેરા  પે યલ ઇ વે મે ટ િરજીયનમા ંકેટલા મેગાવોટ અ ટ્રા મેગા સોલાર પાકર્ન ુ ંિનમાર્ણ થઇ ર ુ ંછે ‐ પાચં હ ર 
727. ગજુરાતમા ં૩૦ ગીગાવોટ ક્ષમતામા ંિર યએુબલ એનજીર્નો ફાળો કેટલા ટકા છે ‐ 37 ટકા  
728. િર યએુબલ એનજીર્ સેકટરના મજબતૂ ઇ ફ્રા ટ્રકચરને પિરણામે કયા વષર્ સધુીમા ંિર યએુબલ એનજીર્ સેકટરમા ં૬પ થી વધ ુ

ગીગાવોટની ક્ષમતા પ્રા ત થઇ શકશે ‐ ર030  
729. USA દ્રારા 26/11 મુબંઈ હમુલાના મા ટર માઇ ડ આતકંી સાિજદ મીર ઉપર  કેટલા ડોલરનુ ંઈનામ જાહરે કયુર્ - 50 લાખ 

ડોલર 
730. તા તરમા ંહદયરોગના હુમલાથી અવસાન પામનારા ટબોલર િડઓગો મારાડોનાનો જસીર્ં નબંર કયો હતો ‐ 10  
731. થે ક્સિગિવંગ ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 27 નવે બર  
732. 27 નવે બર-2020મા ંકેટલામો થે ક્સિગિવંગ ડે મનાવવામા ંઆ યો - 94  
733. છ અક્ષરનુ ંનામ કિવતા સગં્રહ કોનો છે – કિવ રમેશ પારખ  
734. કિવ રમેશ પારેખનો જ મ ક્યારે-ક્યા ંથયો હતો – 27 નવે બર 1940 તથા અમરલી 
735. ‘ધીમે ધીમે ઢાળ ઉતરતી ટેકરીઓની સાખે, તમને લ દીધાનુ ંયાદ છે’ કા ય પિંક્ત કોની છે - કિવ રમેશ પારખ  
736. 27  નવે બરે  ગજુરાતમા ંકયા મહાનભુાવની જ મ જયતંી ઉજવાઇ ‐  ગણેશ વા દુવ માવલકંર  
737. નવે બર-૨૦૨૦મા ંત્રાટકેલા ગિત વાવાઝોડ◌ાનુ ંઉદભવ  થાન કય ુહત ુ- દ ણ‐પિ મ અરબી સ ુ  
738. નવે બર-૨૦૨૦મા ંદિક્ષણ-પિ મ અરબી સમદુ્રમા ંઉદભવેલુ ંવાવાઝોડાનુ ં‘ગિત’ નામ કોના ારા આપવામા ંઆ યુ ંહત ુ- 

ભારત 

739. ૧૦૦ ટકા ઘરમા ંએલપીજી કનેક્શનવા ં દુિનયાનુ ંપ્રથમ રા ય કય ુછે ‐  હમાચલ  દશ 

740. તા તરમા ં "ગ્લોબલ માટર્  િસરીઝ ફોરમ 2020"  ક્યારે યોજાઇ-  તાર ખ 27  અને 28 નવે બર 
741. "ગ્લોબલ માટર્  િસરીઝ ફોરમ 2020"મા ં માટર્ િસટી પ્રો ક્ટ અંતગર્ત અમદાવાદને ગો ડન કેટેગરીમા ંકયા પ્રો ક્ટમા ં

એવોડર્ પ્રા ત થયા- માટ પા કગ અને માટ િસટ  લાઇટ 
742. તા તરમા ંસૌપ્રથમ ગજુરાતની કઈ સં થાને UN‐ECOSCO  ારા સલાહકારનો વૈિ ક દર જો અપાયો - ીમદ રાજચં  

લવ એ ડ કર 
743. ીમદ રાજચદં્ર લવ એ ડ કેર સં થા ક્યા ંઆવેલી છે - ધરમ રુ, વલસાડ 
744. UN‐ECOSCO િવ તતૃ નામ જણાવો - નુાઇટડ નેશ સ ઇકોનોિમક એ ડ સોિશયલ કાઉ સલ 

745. UN‐ECOSCO  ારા કયા પ્રકારની સં થાને િવશેષ સલાહકારનો ઉ ચતમ દર જો અપાય છે - સેવાક ય િૃ  

746. તા તરમા ંવડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા ભારતમા ં કોરોનાની વદેશી વેિક્સનની તૈયારી માટે કઈ સં થાઓની  
પ્ર યક્ષ મલુાકાત લીધી હતી - ઝાયડસ બાયોટક અમદાવાદ, ભારત બાયોટક હદરાબાદ અને િસરમ  ઇ ટટ ટૂ  ઓફ 
ઇ ડયા,  ણેુ 

747. ઝાયડસ બાયોટેક અમદાવાદ ારા શોધનાર કોરોના વેિક્સનનુ ંનામ જણાવો - ઝાયકોવ-ડ  
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748. ભારત બાયોટેક હૈદરાબાદ ારા શોધનાર કોરોના વેિક્સન નામ જણાવો - કોવે સન 

749. િસરમ ઇિ ટટયટૂ ઓફ ઇિ ડયા, પણેુ ારા શોધનાર  કોરોના વેિક્સન નામ જણાવો - કોિવશી ડ 
750. નવે બર-૨૦૨૦મા ંકયા ટાઇગર રીઝવર્ને વાઘની વ તી ડબલ કરવા માટે આંતરરા ટ્રીય પરુ કાર મ યો - પીલીભીત 

751. ભારતે અફઘાિન તાન માટે કેટલી પિરયોજનાઓની જાહરેાત કરી ‐ 100થી વ  ુ

752. ભારતમા ંિ ચક્રી વાહન ચાલકો માટે કયારથી BIS પ્રમાિણત હે મેટ ફરિજયાત થશે ‐  ૂન 2021 

753. BISનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  રુો ઓફ ઈ ડયન  ટા ડડ  
754. વતર્માન કે દ્રીય માગર્ પિરવહન અને ધોરી માગર્ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો – નીિતન ગડકર  

755. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા આરબ દેશના ટોચના પરમાણ ુિવજ્ઞાની તહરેાનમા ંગોળી મારી હ યા કરાઈ – ઈરાન 

756. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંઈરાનના કયા પરમાણ ુિવજ્ઞાનીની તહરેાનમા ંગોળી મારી હ યા કરાઈ ‐ મોહિસન ફખર દહની  
757. ઈરાનના વતર્માન પ્રમખુનુ ંનામ જણાવો ‐ હસન  ુહાની  
758. ઇઝરાયેલની ગુ તચર એજ સીનુ ંનામ જણાવો ‐ મોસાદ  
759. િશખ ગરુુ તેગ બહાદૂર શહાદત િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 24 નવે બર  
760. િશખ ગરુુ તેગ બહાદૂરનુ ંવતન કય ુછે - અ તૃસર, પં બ 

761. આંતરરા ટ્રીય ઘરેલ ુિહંસા િનવારણ િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 25 નવે બર  
762. ગજુરાતના પહલેા મિહલા મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - પ ી ઈ ુબહન શેઠ 
763. ી ઈ દુબહને શેઠનો જ મિદવસ જણાવો‐ 28  નવે બર 1906 
764. તા તર નવે બર 2020મા ંભારતના વડાપ્રધાન ી મોદી ારા કેટલામી "મન કી બાત" રજૂ કરાઈ - 71મી 
765. તા તરમા ં  71મી "મન કી બાત"મા ં કયા દેવીની 100 વષર્ જૂની પ્રિતમા કયા દેશમાથંી પરત લાવવાની વાત 

કરવામા ંઆવી હતી - અ ણૂા અને કનેડા 
766. ભારતની નવી રા ટ્રીય િશક્ષણ નીિત કોના ારા દ તાવેજ કરવામા ંઆવી હતી - અરબદો ઘોષ 

767. તા તરમા ંવષર્ 2020નુ ંઅંિતમ ચદં્રગ્રહણ ભારત િસવાય ક્યારે જોવા મળશે - 30 નવે બર 
768. આગામી સમયમા ંક્યારે ખગ્રાસ ચદં્રગ્રહણ જોવા મળશે - 26 મે 2021 
769. 30 નવે બર 2020ના ચદં્રગ્રહણને અ ય કયા નામથી ઓળખાય છે - છાયા હણ એટલે ક પે ુ લ 

770. ચદં્રગ્રહણના ત્રણ પ્રકાર જણાવો - ખ ાસ(સં ણૂ), ખડં ાસ ( િશક) અને છાયા (ઝાં )ુ 
771. તા તર નવે બર 2020મા ં કયા ભારતીય ખેલાડી ારા િવ મા ંસૌથી વધ ુ 22,000 રનનો વ ડર્ રેકોડર્ બનાવવામા ં

આ યો - િવરાટ કોહલી 
772. ભારતીય િક્રકેટર િવરાટ કોહલીએ નવે બર 2020મા ંકુલ કેટલી મેચમા ંસૌથી વધ ુ22,000 રન પણૂર્ કયાર્ - 418 
773. ભારતીય રેલવેએ પ્રથમ તબક્કામા ંકેટલા રેલવે ટેશન ઉપર લાિ ટક કપના થાને કયા કપમા ંચા આપવાનો િનણર્ય 

કય  છે – 400 અને માટની ુલડ  

774. ભારતના વતર્માન રેલવે મતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  િપ ષુ ગોયલ 

775. ઠક્કરબાપાના ઉપનામથી ઓળખાતા અમતૃલાલ િવ લદાસ ઠક્કરનો જ મિદવસ જણાવો‐ 29  નવે બર 1869 
776. પ ૂ ય ઠક્કરબાપાની વષર્ 2020મા ંકેટલામી જ મજયિંત ઉજવાય ‐ 151મી 
777. . ભારતમા ંસૌપ્રથમ ગજુરાત પોલીસે િવદેશમા ંવપરાતી કઇ ઇલેિક્ટ્રક શૉક આપતી ગન િવકસાવી છે - ટ ઝર 
778. ગજુરાત પોલીસના વતર્માન DGPનુ ંનામ જણાવો - આિશષ ભા ટયા 
779. તા તરમા ંભારતના વડાપ્રધાને કયા થળે દેવ િદવાળીની ઉજવણી કરી િવિવધ િવક પોની ભેટ આપી હતી - 

વારાણસી, ઉ ર દશ 

780. તા તર  તારીખ 27 થી  29  નવે બર દરિમયાન OIC‐2020ની િવદેશ મતં્રીઓની બેઠક ક્યા ંયોજાઈ - નાએમે, નાઇઝર 
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781. OICમા ંકુલ કેટલા સ યો દેશો છે - 57 
782. OICનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધ ે એુશન ઑફ  ઈ લાિમક કોઓપરશન 

783. OICનુ ં વડુ મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - જ ાહ, સાઉદ  અરબયા 
784. OIC‐2020ની િવદેશ મતં્રીઓની બેઠકમા ંભારત િવરુ  મા ંકયો ખરડો પસાર કરાયો -  કલમ 370 રદ કરવી સ હતના 

ુ ે ભારતની ટ કા 
785. તા તરમા ંઈરાનના પરમાણ ુિવજ્ઞાની મોહિસનની  હ યા કયા આધિુનક હિથયારોથી કરાઈ હોવાની શકંા છે - ઉપ હ 

સચંા લત હિથયાર- સેટલાઈટ વેપ સ 

786.  50 િકલોમીટર સધુીના શહરેીમા ંમાગર્મા ંએક પણ  િસગ્નલ આવતુ ંન હોય તેવો ગજુરાતનો પ્રથમ માગર્ જણાવો- 
અમદાવાદ-ગાધંીનગર-ચલોડા 

787. કઈ સોિશયલ મીિડયા સાઈટના ભારતીય યઝુસર્નો ડેટા હવે ભારતમા ંજ રહશેે - ગુલ, ફસ કૂ, એમેઝોન અને ્ િવટર  
788. ભારતમા ંકયા થળે પ્રથમ ડેટા સે ટરનુ ંિનમાર્ણ થશે – નોઈડા (UP)  
789. તા.૩૦મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ નોઈડામા ં600 કરોડના ખચેર્ બનનારા ડેટા સે ટરનો કોના હ તે િશલા યાસ કરાયો - 

ુ યમં ી ી યોગી આદ યનાથ 

790. ઉ રપ્રદેશના નોઈડામા ંબનનારા ભારતના પ્રથમ ડેટા સે ટર કેટલા િવ તારમા ંફેલાયેલુ ંહશે - 20 એકર  
791. ઉ રપ્રદેશના નોઈડામા ંબનનારા ભારતના પ્રથમ ડેટા સે ટર કઈ કંપની ારા બનાવાશે - હરાનદં ૂથ,  ુબંઈ  
792. SCOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - શાઘંાઈ સહયોગ સગંઠન  
793. ૩૦મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ યોજાયેલી શાઘંાઈ સહયોગ સગંઠનની બેઠકનો યજમાન દેશનુ ંનામ જણાવો - ભારત 

( થમવાર)  
794. ૩૦મી નવે બર-૨૦૨૦ના રોજ યોજાયેલી શાઘંાઈ સહયોગ સગંઠનની બેઠકમા ંભારતના પ્રિતિનિધ તરીકે કોણ જોડાયુ ં

હત ુ– ઉપરા પિત એમ વૈકયા નાય ુ  
795. ભારતે કયા વષેર્ શાઘંાઈ સહયોગ સગંઠનનુ ંપણૂર્ સ યપદ હાસંલ કયુર્ં હત ુ ં- વષ 2017 
796. નવે બર-૨૦૨૦મા ંસેનેગલના કયા ટાર ટબોલર ખેલાડીનુ ં૪૨ વષેર્ પેિરસ ખાતે અવસાન થય ુ- પાપા બાઉબા 
797. સેનેગલના ટાર ટબોલર ખેલાડી પાપા બાઉબાનો જ મ ક્યારે-ક્યા ંથયો હતો – તા. 28/01/1978 તથા ડકાર 
798. સેનેગલના ટાર ટબોલર ખેલાડી પાપા બાઉબાનુ ંઉપનામ જણાવો - સેનેગલનો વ ડકપ હ રો 
799. પવન ઊજાર્ ારા ચાલત ુિવ નુ ંપ્રથમ અને સૌથી મોટા માલવાહક જહાજનુ ંનામ જણાવો - ઓિશયન બડ   
800. પવન ઊજાર્ ારા ચાલત ુિવ નુ ંપ્રથમ અને સૌથી મોટા માલવાહક જહાજ ઓિશયન બડર્નુ ંિનમાર્ણ કરનાર કંપની-

દેશનુ ંનામ જણાવો - િશપ બલમ કંપની તથા વીડન 

801. િહંદુ પચંાગં પ્રમાણે દેવ િદવાળી કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - કારતક માસની નૂમ 
802. દેવ િદવાળી કયા પાચં િદવસ માટે ઉજવવામા ંઆવે છે - અગીયારસથી નૂમ ધુી  
803. તા તરમા ંશીખ સપં્રદાયના જગતગરુુ ગરુુ નાનકની કેટલામી જયતંી મનાવવામા ંઆવી - 551 

..................જય હ દ.................. 
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CA-12-(2020) Q & A  
 

TOTAL Q & A – 891 
1. તા તરમા ંમહસેલૂ િવભાગ ારા ગજુરાતમા ંપ્રધાનમતં્રી આવાસ યોજના અંતગર્ત મિહલાઓના નામે થતા દ તાવેજમા ં

કેટલી ફી લેવાનો િનણર્ય  કરવામા ંઆ યો છે - .100 
2. ગજુરાતમા ંિમલકત દ તાવેજ રજી ટે્રશન માટે કેટલી ફી વસલૂવામા ંઆવે છે - 4.9 % ટ પ ડ ટુ  અને દ તાવેજના 

1% 

3. કે દ્ર સરકાર ારા શ  કરાયેલા ગીધ સરંક્ષણ માટેના એક્શન લાનનો સમયગાળો જણાવો - 2020-2025 
4. કે દ્રના એક્શન લાન અંતગર્ત ગજુરાત વન િવભાગ ારા તા તરમા ંગીધ સરંક્ષણ માટે કેટલા ગીધ ઉપર િરસચર્નો 

પ્રારંભ કરવામા ંઆ યો છે - 12 
5. ગજુરાત વન િવભાગ ારા ગીધના લોકેશન માટે   કઈ પ િતનો ઉપયોગ કરાયો છે - સૌર ઊ   સચંા લત ટ ગગ 

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

7. તા તરમા ંભાજપના ગજુરાતમાથંી ચ ૂટંાયેલા રા યસભાના કયા સાસંદનુ ંતારીખ 01 િડસે બરના રોજ ચે ઈ ખાતે 66 
વષેર્ અવસાન થયુ ંહત ુ ં- અભય ભાર ાજ 

8. રા યસભાના સાસંદ વ. અભય ભાર ાજનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - ગુા ડા 
9. રા યસભાના સાસંદ વ. અભય ભાર ાજનુ ંવતન  જણાવો - રાજકોટ 
10. રા યસભાના સાસંદ વ. અભય ભાર ાજ ભારત સરકારના કેટલામા ંલૉ કિમશનમા ંસ ય હતા - 21મા 
11. રા યસભાના સાસંદ વ. અભય ભાર ાજ મળૂ કયા યવસાય સાથે જોડાયેલા હતા - વક લાત 

12. તા તરમા ં "વેિવશાળ" નવલકથાનુ ં કઇ કઇ ભાષાઓમા ંઅનવુાદ કરવામા ંઆ યુ ં છે - રિશયન અને ચાઈનીઝ 
(મે ડ રન) 

13. તા તરમા ંરા ટ્રીય સાિહ ય અકાદમી, નવી િદ હી ારા 10 ઉ મ કૃિતઓમા ંગજુરાતની કઇ કૃિતનો સમાવેશ કરાયો છે 
- વેિવશાળ 

14. "વેિવશાળ" અમર નવલકથાના લેખક જણાવો - ઝવેરચદં મેઘાણી-1939 
15. ગજુરાતી નવલકથા "વેિવશાળ"નુ ંભારતની કઇ કઇ ભાષાઓમા ંઅનવુાદ કરવામા ંઆ યુ ંછે – ગજુરાતી, અસિમયા, 

બગંાળી, િહ દી, ક ડ, ઓિડયા, તિમલ, તેલગુ,ુ પજંાબી અને ઉદુર્  
16. ભારતની ચ ૂટંણીમા ંસૌ પ્રથમવાર પો ટલ બેલેટ પેપરથી કોણ મત આપી શકે તે માટે ભારતીય ચ ૂટંણી પચં ારા  

કવાયત શ  કરાઇ છે - NRI 
17. વષર્ 2020મા ંખાસ કરીને દિક્ષણ ભારતમા ંકયા કયા વાવાઝોડાએ કહરે વતાર્ યો હતો - અ ફાન, િનસગ, િનવાર અને 

રુવી 
18. અરબી સમદુ્ર અને પિ મ બગંાળની ખાડીમા ંઆવતા દિરયાઈ વાવાઝોડાના નામ આપવાનો પ્રારંભ કયા વષર્થી થયો 

- 2004 
19. આગામી એિપ્રલ 2021થી સરકારી નોકરી માટે તમાકુનુ ં સેવન નહીં કરતા હોવાનુ ં સોગદંનામ ુ કયા રા ય ારા 

ફરિજયાત કરાશે- ઝારખડં 
20. ઝારખડં સરકારે કયા સાત િજ લાને ધમુ્રપાન મકુ્ત જાહરે કયાર્ – રાચંી, ધનબાદ, બોકારો, ૂટં , સરાયકલા 

હ ર બાગ, િસહ મૂનો શહર  િવ તાર  
21. દિક્ષણ-પવૂર્ એિશયામા ંમેલેિરયાને સૌથી સારી રીતે િનયતં્રણમા ંલેવા બદલ WHO દ્રારા કયા દેશના પ્રયાસોની પ્રશસંા 

કરી - ભારત 
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22. વ ડર્ મલેિરયા િરપોટર્ અનસુાર વષર્ 2000મા ંબે કરોડ કેસની સામે ગત વષેર્ કેટલા કેસ ન ધાયા હતા - 56 લાખ 

23. વષર્ ૨૦૦૦મા ંભારતમા ંમેલેિરયાના ંકારણે કેટલા લોકો તથા ગત વષેર્ કેટલા લોકો મ ૃ ય ુપા યા હતા - 29,500 તથા 
7700  

24. વૈિ ક આરોગ્ય સં થા WHOનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ હ થ ઓગનાઈઝેશન  
25. વ ડર્ હે થ ઓગેર્નાઈઝેશન મખુ્ય મથક જણાવો - જિનવા,  વ ઝરલે ડ  
26. કોઈ ખાનગી કંપની કે ખાનગી ટાટર્અપનુ ંમ ૂ ય ૧ અબજ ડૉલર કરતા વધી જાય યારે તેને શુ ંકહવેામા ંઆવે છે - 

િુનકોન  
27. કઈ દેશની લોકકથાઓમા ંમળૂભતૂ રીતે ઘોડા વા દેખાતા અને માથામા ંશીંગ ધરાવતા પ્રાણીને યિુનકોનર્ તરીકે 

ઓળખવામા ંઆવે છે - રુોપ  
28. વતર્માન િ થિત અનસુાર હાલમા ંિવ મા કુલ કેટલા યિુનકોનર્ ટાટર્અપ ન ધાયા છે - 501  
29. િવ ના ન ધાયેલા ૫૦૧ યિુનકોનર્ ટાટર્અપમા ંભારતના કેટલા ટાટર્અપનો સમાવેશ થાય છે - 25  
30. કઈ કંપનીએ વૈિ કકક્ષાએ તમામ ટાટર્અપનો રેકોડર્ રાખ્યો છે - લોબલ રસચ ફમ સીબી ઈ સાઈટ 
31. િવ ના તમામ યિુનકોનર્ ટાટર્પઅની કુલ સપંિ  કેટલી થાય છે - 1592 અબજ ડૉલર  
32. િવ ના ૫૦૧ ટાટર્અપમા ંસૌથી વધારે કેટલા ટાટર્અપ કયા દેશના છે - 242 તથા અમે રકા 
33. િવ ના ૫૦૧ ટાટર્અપ પૈકી બીજા અને ત્રીજા ક્રમનો ટાટર્અપ વાળા દેશના નામ જણાવો - ચીન તથા ભારત  
34. વષર્ 2008 બાદ પ્ર યેક વષર્ની થીમને િવ  એઇ સ અિભયાનની કઈ કિમટી ારા નક્કી કરાઈ છે - લોબલ ટ ય રગ 

35. એઇ સ હે પ લાઇન નબંર જણાવો - 1097  
36. ભારતમા ંપ્રથમ એઇ સનો કેસ કયા વષેર્ જોવા મ યો હતો - વષ 1986   
37. િવ  એઇ સ િદવસ સૌપ્રથમ ઑગ ટ 1987મા ંકઈ યિક્તએ મના યો હતો - સ  ૂ નુ અને થોમસ નેટર  
38. કાકાસાહબે કાલેલકરનો જ મિદવસ જણાવો- 1  ડસે બર 1885 
39. કાકાસાહબે કાલેલકરનુ ંઉપનામ-  સવાઈ જુરાતી 
40. કાકાસાહબે કાલેલકરનો  જ મ ક્યા ંથયો હતો- સતારા (મહારા ) 
41. િવ  એ સ િદવસ ક્યારે ઉજવાય છે- 01  ડસે બર 
42. િવ  એઇ સ િદવસ -2020ની થીમ જણાવો- 'વૈિ ક  એ , સા ૂહક જવાબદાર ' 

43. બીએસએફનો થાપના િદવસ જણાવો- 01  ડસે બર 1965 
44. બીએસએફના વતર્માન DG – રાકશ અ થાના 
45. ભારતમા ંકોરોના િનયતં્રણમા ંના આવે યા ંસધુી કઈ સં થા ારા ફટાકડા ફોડવા ઉપર પ્રિતબધં મકૂવામા ંઆ યો છે - 

NGT 

46. ભારતમા ંનવા વષર્ની ઉજવણીમા ંકયા પ્રકારના ફટાકડા ફોડવાની મજૂંરી NGT  ારા અપાઇ છે -  ીન ફટાકડા 
47. NGTનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ ીન નુલ, નવી દ હ  

48. આગામી 26 જા યઆુરી 2021ના રોજ ભારતમા ંપ્રજાસ ાક પવર્ની રા ટ્રીય કક્ષાની ઉજવણીમા ંમખુ્ય  મહમેાન તરીકે 
કયા PMને આમતં્રણ અપાયુ ંછે - U.K 

49. ઇંગ્લે ડના વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો -બોર સ જો સન 

50. તા તરમા ંકયા દેશ ારા ભારત પાસેથી ચોખાની ખરીદી માટે પ્ર તાવ મોકલવામા ંઆ યો છે - ચીન 

51. તા તરના અહવેાલ મજુબ ચોખાના િવ  બજારમા ંસૌથી મોટો િનકાસકાર દેશ જણાવો - ભારત 

52. િવ મા ંચોખાનો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ જણાવો - ચીન 

53. તા તરમા ંઉ ર ભારતમા ંસૌપ્રથમ કયા રા યના  કયા નગર િનગમ ારા જાહરે સેવા માટે BSE બો ડ લ ચ કરવામા ં
આ યા - ઉ ર દશ અને લખનઉ 
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54. લખનઉ નગર િનગમ ારા સૌ પ્રથમવાર માટે જાહરે સેવા માટે કેટલા કરોડના BSE   બો ડ લો ચ કરવામા ંઆ યા - 
.200 કરોડ 

55. તા તરમા ં િવરાટ કોહલી ારા વન-ડેમા ં કેટલી ઇિનંગમા ં કેટલા રન કરી સિચન તેંડુલકરનો રેકોડર્ તોડયો છે - 242 
અને 12,000 

56. તા તરમા ંકયો િક્રકેટર વન-ડે િક્રકેટમા ંસૌથી ઓછી ઈિનંગમા ં૧૨ હજાર રન બનાવનાર િવ નો છ ો ખેલાડી બ યો – 
િવરાટ કોહલી 

57. િડસે બર 2020મા ંિવ મા ંસૌપ્રથમ કોરોના વેિક્સનને ત્રણ ટ્રાયલ બાદ મજૂંરી આપનાર દેશ - ટન 

58. િડસે બર 2020મા ં િવ મા ં સૌપ્રથમ િબ્રટન ારા કઈ  કોરોના વેિક્સનને મજૂંરી આપવામા ં આવી - ફાઈઝર- 
બાયોએનટક 

59. ફાઈઝર-બાયોએનટેક કોરોના વેિક્સન કયા દેશની કંપનીઓ ારા સયંકુ્ત રીતે તૈયાર કરવામા ં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 સગંઠન ારા સમથર્ન અપાયુ ંછે - WHO  
62. વ ડર્  મેલેિરયા  િરપોટર્ ‐૨૦૨૦ અનસુાર િવ મા ં૨૦ વષર્ પહલેા મેલેિરયાથી ૭.૩૬ લાખ લોકોના મ ૃ ય ુથયા હતા   ઘટીને 

૨૦૧૯મા ંકેટલા થયા-4.09 લાખ   

63. વ ડર્  મેલેિરયા  િરપોટર્ ‐૨૦૨૦ અનસુાર વષર્ ૨૦૧૯મા ં દુિનયાના ૮૭ મેલેિરયા પીિડત  દેશોમા ં કુલ  કેટલા લોકોને મેલેિરયા 
થયો હતો ‐ 22.9 કરોડ  

64. ભારતના આરોગ્ય મતં્રાલય મજુબ વષર્ ૨૦૦૦ની સરખામણીમા ં૨૦૧૯મા ંમેલેિરયાના કેસમા ંકેટલા ટકાનો ઘટાડો થયો છે ‐ 
71.8 

65. ભારતના આરોગ્ય મતં્રાલય મજુબ વષર્ ૨૦૦૦થી વષર્ ૨૦૧૯ના ગાળામા ંમરણ આંક કેટલા ટકા ઘટયો છે‐ 83.84 
66. વ ડર્  મેલેિરયા  િરપોર્ટ‐૨૦૨૦ અનસુાર છે લા ૨૦ વષર્મા ં િવ મા ં કેટલા લોકો મેલેિરયાનો ભોગ બ યા હતા  માથંી ૭૬ 

લાખથી વધનુા મુ ય ુથયા હતા ‐ 1.50 અબજ 

67. વ ડર્  મેલેિરયા િરપોટર્ ‐૨૦૨૦ અનસુાર િવ મા ંમલેિરયાથી થતા મોતમા ં૯૫ ટકા કેટલા દેશોમા ંથાય છે  મા ંભારતનો પણ 

સમાવેશ થાય છે - 31  
68. કયારે-ક્યા ંવૈિ ક પયાર્વરણ સિંધની જાહરેાત થઈ હતી – વષ-2015 તથા પે રસ 

69. UNના ટેટ ઓફ ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહવેાલ મજુબ વષર્‐૨૦૨૦ કયા વષર્ પછીનુ ંઆજ સધુીનુ ંત્રીજુ સૌથી ગરમ 
વષર્ ન ધાય ુ‐ 1850 

70. ટેટ ઓફ ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહવેાલ મજુબ આ વષેર્ સરેરાશ કરતા ંકેટલી િડગ્રી વધારે તાપમાન ન ધાયુ ં‐ 1.2 
71. ટેટ ઓફ  ગ્લૉબલ ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦ અહવેાલ મજુબ સ ટે બર 2019થી ઓગ ટ 2020 સધુીના એક વષર્મા ં વુ પ્રદેશોનો 

કેટલો બરફ પીગળી ગયો હતો ‐ 152 અબજ ટન 

72. એટલાિ ટક મહાસાગરમાથંી આ વષેર્ કેટલા વાવાઝોડા ંઉદભ યા છે ‐ 30 
73. ટેટ  ઓફ  ગ્લૉબલ  ક્લાઈમેટ‐૨૦૨૦  અહવેાલ  જાહરે  કરનાર  સં થાનુ ં નામ જણાવો - વ ડ  િમ ટ રયોલો કલ 

ઓગનાઈઝેશન 

74. વ ડર્ િમિટિરયોલોજીકલ ઓગેર્નાઈઝેશનનુ ંવડુ મથક કયા ંઆવેલુ ંછે - નીવા ( વ ઝલ ડ)  
75. તા તરમા ંકયા દેશના રેિડયો ટેિલ કોપે માત્ર ૩૦૦ કલાકમા ંજ ૩૦ લાખ આકાશગગંાનુ ંમેિપંગ પણૂર્ કયુર્ં – ઓ લયા 
76. ઓ ટે્રિલયન રેિડયો ટેિલ કોપ તૈયાર કરનાર સં થાનુ ંનામ જણાવો - ઓ લયાની િવ ાન એજ સી CSIRO  
77. િવ મા ં2જી િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે-  નેશનલ પો શુન િ વે શન ડ 
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78. નેશનલ પો યશુન િપ્રવે શન ડે-2020ની થીમ જણાવો – raise awareness about the importance of pollution control 

measures and to educate people on how to prevent pollution 

79. ભારતમા ં સૌથી ભયાનક ભોપાલ ગેસ દુઘર્ટના  ક્યારે બની હતી-  2‐3 ડસે બર 1985 
80. વ ડર્ કો યટૂર િલટરસી ડે કયારે મનાવવામા ંઆવે છે – 2   ડસે બર 
81. અ પૃ યતા િનવારણ માટે  જીવન આપનાર સાિંદપની ઋિષ િવ લ લ મણ ફડકે-મામા સાહબેનો જ મિદવસ  જણાવો- 

2   ડસે બર 
82. તા તરમા ંગજુરાતમા ંમાત્ર 24 કલાકમા ંબાધંકામ લાનની ઓનલાઇન મજૂંરી માટે ભારતમા ંસૌપ્રથમ કઈ નવી 

િસ ટમ લો ચ કરવામા ંઆવી છે - ODPS 2.0 
83. ODPSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઑનલાઇન ડવલપમે ટ પરિમશન િસ ટમ 

84. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ ODPSનુ ં  લોિ ચંગ  મખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણીના હ તે ક્યાથંી કરવામા ંઆ યુ ં - મહા મા 
મં દર, ગાધંીનગર 

85. ODPS 2.0મા ંબાધંકામની પરવાનગી માટે કેટલી વાઇટલ બાબતોનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે - 15 
86. તા તરમા ંMDH મસાલાના માિલકનુ ં98 વષેર્ અવસાન થયુ ંતેમનુ ંનામ જણાવો - ધમપાલ નુીલાલ લુાટ  

87. ધમર્પાલ ચનુીલાલ ગલુાટીનુ ંજ મ થળ જણાવો -  િસયાલકોટ, પા ક તાન 

88. ધમર્પાલ ચનુીલાલ ગલુાટીને  ભારત સરકાર ારા  પ્રિતિ ઠત પ િવભષૂણ કયા વષેર્ અપાયો હતો - વષ 2019 
89. MDH  મસાલાનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો - મહાિશયા ંદ  હ ી 
90. તા તર િડસે બર 2020મા ંઅમેિરકન સેનેટ ારા  એ લોયમે ટ આધાિરત કયા  એક્ટને સવર્ સમંિતથી મજૂંરી અપાઈ 

- ફરનેસ ફોર હાઇ ક ડ ઇિમ સ 

91. તા તરમા ંકયા દેશ ારા એ લોયમે ટ આધાિરત  ઈિમગે્રશન િવઝામા ંદેશ દીઠ સખં્યાની મયાર્દા દૂર કરાઈ,  યારે 
ફેિમલી આધાિરત િવઝા વધારવામા ંઆ યા - એુસએ 

92. તા તરમા ંસયંકુ્ત રા ટ્રસઘં ારા WHOની ભલામણને આધારે ભાગંને  કઇ યાદીમાથંી દૂર કરી દવા તરીકે મા યતા 
આપી છે - સ 

93. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય  ારા સૌથી  ે ઠ કામગીરી કરનારા દેશના ટોચના કેટલા પોલીસ  ટેશનની યાદી 
જાહરે કરી – 10 

94. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય  ારા જાહરે કરાયેલા દેશના ે ઠ ૧૦ પોલીસ  ટેશન અને રા યનુ ંનામ જણાવો 
- ન ગપોસે મી  (મણ રુ), એસડ પુીસી‐ રુામગંલમ  (તિમલના ુ), ચાગંલાગં ખારસાગં  (અ ણાચલ  દશ),  રૂજ રૂ 
ઝલિમલ  (છ ીસગઢ), સં ઇૂમ  (ગોવા), કા લઘાટ  ( દમાન‐િનકોબાર), પાકય ગ  (િસ મ), કાઠં(ઉ ર  દશ), ખાનવેલ 

(દાદર અને નગર હવેલી), જ મી ુંટા (તેલગંણા)  
95. કે દ્રીય ગહૃ મતં્રાલય  ારા વષર્ 2020 માટે દેશના કેટલા પોલીસ  ટેશનોમાથંી 10 પોલીસ  ટેશનની પસદંગી કરવામા ંઆવી 

હતી - 16671 
96. ભારત સરકાર ારા કઈ નદી પર ચીન સરહદ નજીક સૌથી લાબંો ૧૯ િક.મી.નો િબ્રજ તૈયાર કરાશે ‐  ુ ા 
97. ભારત સરકાર ારા બ્ર પતુ્રા નદી પર ચીન સરહદ નજીક સૌથી લાબંો ૧૯ િક.મી.ના િબ્રજ બનાવવાની પિરયોજના માટે 

કયા દેશની ટેકિનકલ મદદ મળશે ‐  પાન  

98. ભારત સરકાર ારા બ્ર પતુ્રા નદી પર ચીન સરહદ નજીક સૌથી લાબંો ૧૯ િક.મી.ના િબ્રજના કારણે ભારતના કયા બે 
થળો જોડાવાથી ર તો ખબૂ જ ટૂંકો થવાના કારણે  િત્રપરુા સધુી જવાનુ ંસરળ બનશે  ‐ આસામના  બુર થી  મેઘાલયની 
લબાર  

99. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં િસંધદુુગર્ના  ૪૯૦  વષર્  જૂના  કયા સરોવરને  વ ડર્   હિેરટેજ  ઇરીગેશન  ટ્રકચરનો  દર જો  મ યો - 
ધામા રુ 
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100. WHISનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - વ ડ હ રટજ ઇર ગેશન  કચર 
101. કોના તરફથી  મહારા ટ્રના  ધામાપરુ  સરોવર  સિહત  ક બમ  ટે ક,  પો મામી લા  ટે ક‐આંધર્  પ્રદેશ અને  કન ૂર્લ  ‐કડ પા 

કેનાલને વ ડર્  હિેરટેજ ઇરીગેશન  ટ્રકચરનો દર જો આપવામા ંઆ યો  છે  ‐ ઇ ટરનેશનલ કિમશન ઓન ઇ રગેશન એ ડ 
ઇનેશન  

102. કયા વષેર્ ધામાપરુ અને કળશના ગ્રામજનોએ ભેગા મળીને ધામાપરુ જળાશયનુ ંિનમાર્ણ કયુર્ં હત ુ ં– વષ 1530  
103. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંટાઈમ મેગેિઝન  ારા પ્રથમ વાર કયા એવોડર્ની જાહરેાત કરવામા ંઆવી - ' કડ ઓફ ધ યર' 
104. ટાઈમ  મેગેિઝન  ારા પ્રથમ વાર  'િકડ ઓફ ધ યર' માટે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી - ભારતીય  ળૂની 15 વિષય 

ગતાજંલી 
105. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકઈ દેશની સરકાર અને તાિલબાન વ ચે પ્રથમ લેિખત સમજૂિત થઈ - અફઘાન સરકાર  
106. અફઘાિન તાન સરકાર‐તાિલબાન વ ચે શાિંત મતં્રણમા ંકયા દેશની મ ય થી તરીકે ભિૂમકા રહી - અમે રકા  
107. િવ  િદ યાગં/ િવકલાગં િદવસ ક્યારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 3 ડસે બર 
108. િવ   િદ યાગં/ િવકલાગં િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - બ ટ, બેક એ ડ બેટર 
109. મહીપતરામ રુપરામનો જ મિદવસ  જણાવો - 3  ડસે બર, 1829 
110. જલારામ િવરપરુ મિંદરના વતર્માન ગાદીપિત કોણ છે - ર રુામ બાપા  
111. અયો યા  રામ મિંદરમા ં રામ લ લાને  દરરોજ  બે  ટાઇમ  કોના ારા આજીવન ભોજનથાળ આપવામા ંઆવશે  ‐ વીર રુ 

જલારામ ધામ 

112. તા.૪ િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ RBI  ારા જાહરે કરાયેલી પોિલસીમા ં૨૦૨૦‐૨૧મા ંજીડીપી  કેટલા ટકાનો ઘટાડો દશાર્વે 
તેવી અપેક્ષા  યક્ત કરી - 7.5 

113. તા.૪ િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ RBI  ારા જાહરે કરાયેલી પોિલસીમા ંનાણાકીય વષર્ ૨૦૨૧‐૨૨ના પ્રથમ છ માસ દરિમયાન 
કેટલા ટકાની આસપાસ રહવેાનો અંદાજ  યક્ત કય  - 6.5 

114. પેટા પસર્ન ઓફ ધ યર‐૨૦૨૦ તરીકે કોની પસદંગી થઈ - અભનેતા  હોન અ ાહમ 

115. વૈિ ક સં થા PETAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો -  પીપ સ ફોર ધ એિથકલ ટમે ટ ઓફ એિનમલ  
116. પ્રાણીઓના અિધકાર અને પશ ુપે્રમ અને પ્રાણીઓ સાથે દુવર્ યહાર કરવાની િવરોધ કરનારી વૈિ ક સં થાનુ ંનામ જણાવો – 

PETA 

117. અિભનેતા હોન અબ્રાહમની કયા કારણોસર પેટા પસર્ન ઓફ ધ યર તરીકે પસદંગી કરવામા ંઆવી - ાણીઓ  યેના 
ેમ અને તેમના અિધકારની વાત કરવા માટ 

118. પ્રાણી ક યાણ માટે વૈિ કકક્ષાએ કામ કરતી સં થા PETAનુ ંમખુ્ય મથક કયા ંઆવેલુ ં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-૨૦૨૦મા ંFICCI નવા ચેરમેન તરીકે કોણ ચ ૂટંાયા - ી ઉદય શકંર  
121. િફક્કીના  ચેરમેન તરીકે ચ ૂટંાય◌ેલા ઉદય શકંરે અગાઉ કયા હો ા પર સેવા આપી છે - ટાર ઇ ડયાના  ચેરમેન તથા 

વો ટ  ડઝની કંપનીના એિશયા પેિસ ફકના  ેિસડ ટ  
122. િફક્કીના નવા ચેરમેન ઉદય શકંરનો કાયર્કાળ કેટલો રહશેે – એક વષ 

123. મીિડયા અને એ ટરટેઈમે ટ ઉ ોગમાથંી િફકકીના ચેરમેન બનનાર પ્રથમ  યિક્ત કોણ છે - ઉદય શકંર 
124. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંભારત પાિક તાન વૉર‐1971ના કેટલા વષર્ થશે – 50 
125. પાિક તાનમાથંી અલગ બાગ્લાદેશનુ ંિનમાર્ણ કયારે થય ુહત ુ– 16  ડસે બર 1971 
126. ગ્લોબલ ટીચર પરુ કાર‐2020 મેળવનાર િશક્ષકનુ ંનામ જણાવો - રણ જતિસહ ડસાલે 

127. ગ્લોબલ ટીચર પરુ કાર મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય િશક્ષકનુ ંનામ જણાવો - રણ જતિસહ ડસાલે 
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128. ગ્લોબલ ટીચર પરુ કાર‐2020 મેળવનાર િશક્ષક રણિજતિસંહ િડસાલે કઈ શાળામા ંસેવારત છે - મહારા ના સોલા રુ 
જ લામા ં 

129. ગ્લોબલ ટીચર પરુ કાર‐2020 મેળવનાર િશક્ષક રણિજતિસંહ િડસાલેને કેટલી ઇનામ◌ી રકમ અપાશે– . 7 કરોડ   
130. ભારતીય સેના  ારા િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકરાયેલા નવા સધુારા મજુબ જવાનો રે કની જગ્યાએ હવે શાના આધારે HRA લઈ 

શકશે ‐ કાર કદ  

131. ભારતીય સેના  ારા કરાયેલા નવા સધુારા મજુબ આમીર્ જવાનો રે કની જગ્યાએ હવે કારિકદ ના આધારે HRA લઈ શકશે 
આ નવી  યવ થા કયારથી લાગ ુકરાશે ‐ વષ 2006 

132. આમીર્ જવાનો ભાડેથી ક્વાટર્ર લઈને રહ ે છે  તે  રે કને બદલે પોતાની સિુનિ ત કારિકદ ની પ્રગિતવાળા પગારના આધારે 
ભાડાના મકાનનુ ંભ થુ ંમેળવી શકે છે તેને આમીર્મા ંશુ ંકહવેાય છે - િમિનમમ એ યોડ ક રયર  ો ેશન (એમએસીપી)  

133. ભારતીય  સેના  ારા િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકરાયેલા નવા સધુારા મજુબ 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 કાળમા ંમદદ બદલ કયા ખેલાડીને  પને દ્રારા 'ગ્રા ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓડર્ર ઓફ ડી કોરોસ એવોડર્થી સ માિનત કરાયો 
- ટિનસ  ટાર રફલ નડાલ   

135. પનેની વતર્માન રાજધાની કઈ છે - મે ડ 
136. 'ઇિ ડયન નેવી ડે' ક્યારે ઉજવાય છે - 4  ડસે બર 
137. ભારતીય નેવી ારા 4 િડસે બર 1971મા ંપાિક તાન  નેવીના મખુ્ય મથક  કરાચંી બદંર ઉપર હમુલો કરવા કય ુસફળ 

ઓપરેશન હાથ ધયુર્ં હત ુ ં-ઓપરશન ાઈડટ 
138. િડસે બર 2020ની િ થિતએ ભારતના નૌકાદળના વડાનુ ં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 સસંદના નવા ભવનનો  િશલા યાસ કરવામા ંઆવશે - PM નર  મોદ  

141. ભારતની નવી સસંદ ભવનનુ ંકામ આગામી ક્યા ંસધુી પણૂર્ કરાશે - વષ 2022 
142. ભારતની નવી સસંદ ભવનનો અંદાિજત ખચર્ જણાવો - . 971 કરોડ 
143. ભારતીય સસંદ ભવનની િડઝાઇન કોના ારા તૈયાર કરવામા ંઆવશે - જુરાતી આકટ ટ િવમલ પટલ 

144. સસંદ ભવનની નવી ઇમારતમા ંલોકસભા અને રા યસભાની કેટલી બેઠક યવ થા તૈયાર કરાશે - 888 અને 384 
145. લોકસભાના વતર્માન પીકરનુ ંનામ જણાવો - ી ઓમ બરલા  
146. ભકંૂપ પ્રિતરોધક સસંદ ભવનની નવી ઇમારતનો આકાર જણાવો - િ કોણીય 

147. નવી સસંદ ભવનનો િવ તાર જણાવો - 65,000 ચોરસ મીટર 
148. વતર્માન સસંદ ભવન કયા વષેર્ કયા આિકર્ટેક ારા િડઝાઇન કરાયુ ંહત ુ ં - ટશ આકટ ટ એડિવન ુ ટય સ અને 

વષ 1911  
149. િવધાનસભા ધરાવતા ત્રણ કે દ્ર શાિસત પ્રદેશો અને 28 રા યોએ જીએસટીની આવકમા ં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 િપયાનુ ંઉધાર લીધુ ંછે ‐ 30,000 કરોડ  
151. કે દ્ર સરકાર  ારા જીએસટીની આવકમા ંથયેલા ઘટાડાના વળતર  પેટે  26 રા યો અને ત્રણ  કે દ્ર શાિસત પ્રદેશોને  કેટલા 

હ તામા ંક્યારે રકમ ચકુવવામા ંઆવી – પાચં હ તામા ંતથા 23 ઓ ટોબર, 2 નવે બર, 9 નવે બર, 23 નવે બર અને 1 

ડસે બર 
152. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકોણ MMA કુ તી ટાઇટલ િવ તા બ યુ ં- ર  ુફોગાટ 
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153. ભારતની ખેલાડી રીત ુફોગાટે કેટલામી વખત MMA કુ તી ટાઇટલ જી યુ ં- ચોથી વખત  

154. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકોણે MMA કુ તી ટાઇટલ હરીફ‐દેશનુ ંનામ જણાવો - જોમાર  ટોરસ‐ ફ લપાઈ સ 

155. MMA કુ તી ટાઇટલ‐૨૦૨૦નુ ંયજમાન જણાવો - િસગાપોર  
156. કયો દેશ ચદં્ર પર પોતાનો ઝડંો ફરકાવનાર દુિનયાનો બીજો દેશ બ યો ‐ ચીન 

157. કયા દેશે સૌપ્રથમવાર ચદં્ર પર પોતાનો ઝડંો ફરકા યો હતો – અમે રકા 
158. અમેિરકાએ કયા વષેર્ ચદં્ર પર સૌપ્રથમ પોતાનો  વજ ફરકા યો હતો ‐ 1968  
159. ચીનની અવકાશી સં થાનુ ંનામ જણાવો - નેશનલ  પેસ એડિમિન શ 

160. અમેિરકાએ 1969થી 1972 સધુીના સમયગાળામા ંકેટલી વખત ચદં્ર પર પોતાનો ઝડંો ફરકા યો હતો - પાચં  

161. ચીને 2019મા ંકયા યાનને ચદં્ર પર મોક ય ુહત ુ‐ ચાગં ઈ‐4 

162. ચીને છે લા સાત વષર્મા ંકેટલામ ુમનૂ િમશન સફળતાપવૂર્ક પાર પાડ  ુ‐ પાચં  ુ

163. કેિ બ્રજ િડક્ષનરીએ કયા શ દને વડર્  ઑફ ૨૦૨૦ ઘોિષત કય  - વોર ટાઇન 

164. ધનવાનો પર સૌપ્રથમ વખત "કોરોના ટેક્સ" લગાવનાર દેશનુ ંનામ જણાવો - અજ ટના  
165. અજ ેર્િ ટનાની સરકારે કયા કારણોસર સૌપ્રથમ વખત "કોરોના ટેક્સ" લગા યો - કોરોના વાયરસના ંવધતા  કોપને રોકવા 

માટ કરવામા ંઆવેલા નાણા કય ખચને પહોચી વળવા અને તે માટ ફંડ ઉ ુ ંકરવા  
166.  ૂઆર કોડ કયા પ્રકારનો બાર કોડ છે ‐  ડ જટલ  

167. NPCIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ નેશનલ પેમે ટ કોપ રશન ઓફ ઇ ડયા 
168. કયા હતેસુર નેશનલ પેમે ટ કોપ રેશન ઓફ ઇિ ડયાએ ભારત   ૂઆર કોડ (BHARAT QR) નામની ચકુવણી સિુવધા શ  કરી 

છે ‐  ડ જટલ પેમે ટ અને કશલેસ  ા ઝેકશનને  ો સાહન આપવા  
169. નેશનલ  પેમે ટ કોપ રેશન ઓફ ઇિ ડયા  ારા કયારથી ભારત   ૂઆર કોડ  (BHARAT QR) નામની ચકુવણી સિુવધા શ  

કરવામા ંઆવી હતી ‐ સ ટ બર 2016  
170. ઓક્ટોબર ૨૦૨૦ની  િ થિતએ ભારતમા ંકેટલા વેપારીઓ ભારત QR કોડ સિુવધાનો ઉપયોગ કરી ર ા હતા ‐  દા જત 94 

લાખ  

171. ભારત   ૂઆર કોડ કયા મોડેલ પર આધાિરત ચકૂવણી મા યમ છે ‐ પી  ુ એમ (PERSON TO MERCHANT)  

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

કા ્સ 

173. ઇમ સી યઝુ ઓથોરાઇઝેશન શાના માટે લેવામા ંઆવે છે ‐ વે સન, દવા, ડાય નો ટક ટ ટ અને મે ડકલ ડવાઇસ  
174. ભારતમા ંઇમ સી યઝુ ઓથોરાઇઝેશન માટે કઈ રેગ્યલેુટરી સં થા છે ‐ સે લ સ ટા ડડ ક ોલ ઓગનાઇઝેશન  
175. વેિક્સન એ વુલનો સૌથી ઓછો કેટલો સમય ન ધાયો છે ‐ ચાડા ચાર વષ 

176. િડસે બર‐૨૦૨૦મા ંભારતીય િક્રકેટ ટીમ ઓ ટે્રિલયન િક્રકેટ ટીમ સામે  ેણી િવજય સાથે સતત કેટલી ટી20 ેણી જીતવાનો 
રેકોડર્  બના યો ‐ 5મી  

177. ઓ ટે્રિલયામા ંટે ટ, વન-ડે અને ટી- વે ટી ેણી જીતનાર પ્રથમ એિશયન કે ટન કોણ છે – ભારતીય ક ટન િવરાટ કોહલી  
178. િડસે બર‐૨૦૨૦મા ંકોને િફટ ઇિ ડયા મવૂમે ટના એ બેસેડર બનાવવામા ંઆ યા ‐  ુલદ પ હાં ુ  
179. કે દ્રશાિસત પ્રદેશોના પ્રથમ દ્રોણાચાયર્ એવોડર્ મેળવનાર ખેલાડીનુ ંનામ જણાવો ‐  ુલદ પ હાં ુ  
180. િફટ ઇિ ડયા મવૂમે ટના એ બેસેડર બનનાર કુલદીપ હાડું કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા છે ‐  ુ  ુ
181. ફીટ ઇિ ડયાના થાપક કોણ છે ‐  પુણ  સતપથી  
182. િફટ ઇિ ડયા મવૂમે ટ ક્યારે શ  કરવામા ંઆવી હતી ‐ ઓગ ટ 2019  
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183. કયા  હતેસુર  િફટ ઇિ ડયા મવૂમે ટ શ   કરવામા ંઆવી  હતી  – દશના નાગ રકોને તં ુ ર ત અને ફ ટ વનશૈલી માટ 
ો સા હત કરવા  

184. રા ટ્રીય હોમગાડર્  િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 6  ડસે બર 
185. તા. ૬ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ હોમગાડર્નો કેટલામા ં થાપના િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી – 58 
186. હોમગાડર્  દળની  થાપના કોણે કરી હતી ‐ ડો.ઝા કર શેુન 

187. ડૉ. બાબાસાહબે સાહબે આંબેડકરનો મહાપિરિનવાર્ણ િદવસ જણાવો- 6  ડસે બર 1956 
188. આ વષેર્ 2020મા ં ડોક્ટર બાબા સાહબેનો  કેટલામો મહાપિરિનવાર્ણ િદવસ ઉજવાયો-65મો 
189. બાબરી વસં-અયો યાની તારીખ જણાવો - છ ી ડસે બર 
190. ભારતમા ંનાગિરક સરંક્ષણ િદવસ તરીકે ક્યારે ઉજવાય છે- 6   ડસે બર.  
191. દેશના નાગિરકો ારા કટોકટી કે આકિ મક કુદરતી, માનવસિ ત આપિ  પહલેા‐પછી તથા આપિ  દરિમયાન આંતિરક 

બચાઉ માટેનુ ંસઆુયોિજત બચાવ તતં્ર કયા નામે ઓળખાય છે ‐ નાગ રક સરં ણ દળ 

192. ગજુરાતી સાિહ ય સશંોધન જગતના મોટા સશંોધક ભગૃરુાય દુલર્ભજી અંજાિરયાનો જ મિદવસ જણાવો - 6 ડસે બર 
1913 

193. ગજુરાત સરકાર ારા ખભંાતના અખાતમા ંિવ નો કયો સૌથી લાબંો ડેમ તૈયાર થવા જઈ ર ો છે -  ક પસર ો ટ 
194. ખભંાતના અખાતમા ંકયા બે શહરેો વ ચે 30 િકલોમીટર લાબંો ડેમ બનવા જઈ ર ો છે -  ભાવનગર અને દહજ 

195. ક પસર પ્રો ક્ટ સાકાર થવાથી અંદા  કેટલા ઘનમીટર મીઠંુ પાણી ગજુરાતને ઉપલ ધ થશે -77,700 લાખ ઘન 
મીટર 

196. ક પસર પ્રો ક્ટથી અંદા  િસંચાઇની કેટલા  હકેટર જમીન નવસા ય થશે - 10.54 લાખ હકટર જમીન 

197. રાજયમા ંસૌપ્રથમ કઈ યિુનવિસર્ટીએ માકર્શીટમા ંQR કોડ ઉમેય  – સૌરા  િુન.  
198. સૌરા ટ્ર યિુન.નો કોઈપણ િવ ાથીર્ માકર્શીટનો કયો કોડ મોબાઈલમા ં કેન કરી માકર્શીટ ઓનલાઈન મેળવી તથા 

ડાઉનલોડ કરી શકશે - QR કોડ 
199. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંવડા પ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ વીિડયો કો ફરિ સંગના મા યમથી ઉ રપ્રદેશમા ંકયા મેટ્રો પ્રો ક્ટનો 

પ્રારંભ કરા યો - આ ા 
200. ઉ રપ્રદેશમા ંઆગ્રા મેટ્રો પ્રો ક્ટ પાછળ અંદાિજત કેટલો ખચર્ થશે - આઠ હ ર કરોડ 
201. આગ્રા મેટ્રો પિરયોજનામા ંકુલ કેટલા િક.મી.ની લબંાઇ ધરાવતા બે કોિરડોર સામેલ છે - 29.4  
202. આગ્રા મેટ્રો પ્રો ક્ટના પ્રથમ તબક્કામા ંકયો ઇ ટ ગેટ કોિરડોર તૈયાર કરાશે - િસકંદરાથી તાજ 

203. આગ્રા મેટ્રો પ્રો ક્ટના પ્રથમ ચરણમા ંકયા ંસધુીમા ંિસકંદરાથી તાજ ઇ ટ ગેટ સધુીની મેટ્રો સેવા શ  થશે - ડસે બર 
2022  

204. વષર્-૨૦૨૦મા ંચીનમાથંી ભારતની િનકાસ કેટલા ટકા વધી - 16%  
205. વષર્-૨૦૨૦મા ંચીનમાથંી ભારતની આયાત કેટલા ટકા ઘટી - 13% 

206. ભારતીય સૈ ય ૪૦૦ હોિવ ઝર તોપની જ િરયાત સામે આગામી ૧૮ થી ૨૪ મિહનામા ં કેટલી મેડ ઇન ઇિ ડયા 
એડવા સ ટાવર આિટર્લરી ગન િસ ટમ હોિવ ઝર તૈયાર કરશે - 200થી વ  ુ

207. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંWHOના CEO તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - અિનલ સોની 
208. WHOના આગામી CEO અિનલ સોનીનો કાયર્કાળ જણાવો - આુર , 2021થી 
209. કયા કારણોસર WHOએ અિનલ સોનીની CEO તરીકે િનમણકૂ કરી – સં થાને વધાર  માણમા ં ાઇવેટ ડોનેશન મળે 

થી કોઇ દશ ભડંોળ ન આપે તો તેને પોતાની  િૃ ઓ ચલાવવામા ંતકલીફ ન પડ  
210. અિનલ સોની કયા ફાઉ ડેશનના સલાહકાર રહી ચકૂ્યા છે ‐ બલ એ ડ મે લ ડા ગે સ 

211. ડ યએુચઓ ફાઉ ડેશનની થાપના કયારે થઈ હતી - મે, 2020 
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212. ડ યએુચઓ ફાઉ ડેશનનુ ંમખુ્યાલય કયા ંઆવેલુ ંછે - િનવા 
213. વતર્માન સમયમા ંકોની ઓળખ ‘પ્રવાહી સોના' તરીક થાય છે - કોરોના વે સન 

214. કયા દેશમા ંયનુાઈટેડ નેશ સના િમશન સાથે સકંળાયેલા ૮૦૦થી વધ ુશાિંતદૂતોને તેમની સમિપર્ત સેવા અને બિલદાન માટે 
પદક આપી સ માિનત કરાયા ‐ દ ણ  દુાન  

215. દિક્ષણ સદુાનમા ંયનુાઈટેડ નેશ સના િમશન સાથે સકંળાયેલા   શાિંતદૂતોને સ માિનત કરાયા તેમા ંમેડલ મેળવનાર એક 
માત્ર મિહલા અિધકારીનુ ંનામ જણાવો - ચેતના  

216. ગત વષેર્ યએુન  િમશન ઇન સાઉથ સદુાન  (યએુનએમઆઇઅએસએ)મા ં કાયર્રત  કેટલા શાિંતદૂતોને  મેડલથી સ માિનત 
કરાયા હતા ં‐ 150 

217. કયા હતેસુર પ્રિત વષર્ ૭મી િડસે બરે સશ  સેના  વજ િદવસ મનાવવામા ંઆવે છે - સૈિનકોના પ રવારના ક યાણ માટ 
ઉદાર હાથે ફાળો આપવા  

218. આંતરરા ટ્રીય નાગિરક ઉ યન િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવે છે - 7  ડસે બર 
219. આંતરરા ટ્રીય નાગિરક ઉ યન િદવસ પ્રથમ પ્રારંભ કયારે થયો હતો - વષ 1996 
220. લોકોને સામાિજક, આિથર્ક  િવકાસ માટે નાગિરક ઉ યન  િવશે જાગતૃ કરવા કયો આંતરરા ટ્રીય િદવસ ઉજવવાય છે - 

તરરા ય નાગ રક ઉ યન  દવસ  

221. ભારતમા ંનાગિરક ઉ યનની શ આત કયારે થઈ હતી - 18 ફ આુર  1911  
222. ભારતમા ંહનેરીએ સૌપ્રથમવાર કયા થળો વ ચે ૬ માઇલની મસુાફરી કરી હતી ‐  યાગરાજથી નૈની 
223. સશ  સેના વજ િદવસ કયારે ઉજવવામા ંઆવ ેછે – 7 ડસે બર 
224. સતં િશરોમિણ પ્રમખુ વામી મહારાજનો જ મ િદવસ જણાવો - 7 ડસે બર 1921 
225. પ.ૂ પ્રમખુ વામી મહારાજનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - ચાણસદ ગામ 

226. પ.ૂ પ્રમખુ વામી મહારાજનુ ંબાળપણનુ ંનામ શુ ંહત ુ– શાિંતલાલ 

227. પ.ૂ પ્રમખુ વામીએ કયારે-કોની પાસેથી વાિમનારાયણ સપં્રદાયમા ંદીક્ષા લીધી - 22 નવે બર 1939 તથા શા ી  
મહારાજ 

228. પ.ૂ પ્રમખુ વામી કયા વષેર્ બોચાસણવાસી અક્ષર પરુુષો મ સં થા (BAPS)ના ગરુુ બ યા – વષ 1950 
229. ઇિ ડયા મોબાઇલ ક ગ્રેસ‐2020નુ ંઆયોજન કયારે કરાયુ ંહત ુ– તા. 8 થી 10  ડસે બર 2020 
230. નવે બર‐૨૦૨૦મા ંકઈ  વદેશી ટે કનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં‐ અ ુન માક A‐1 
231. નવે બર‐૨૦૨૦મા ં વદેશી ટે ક અજુ ર્ન માકર્ A‐1નુ ંકયા  થળેથી સફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં‐ પોખરણ ફાય રગ ર જ (રાજ થાન)  
232. કઈ  વદેશી ભારતીય ટે કને હ ટર િકલર કહવેામા ંઆવે છે – અ ુન માક A‐1 
233. તા.૮મી  િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ઇંગ્લે ડમા ંકયા  થળેથી  વૈિ ક સામિૂહક રસીકરણ કાયર્ક્રમની શ આત કરવામા ંઆવી  ‐ 

લડંન  

234. િવ મા ંપ્રથમવાર તા.૮મી િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ િબ્રટનમા ંકઈ રસીકરણનો પ્રારંભ કરાયો ‐ ફાઇઝર‐બાયોએનટક  
235. કોરોનાની રસીનો ડોઝ મેળવનારા િવ ના પ્રથમ  યિક્તનુ ંનામ જણાવો ‐ માગારટ ક નેન 

236. િબ્રટનમા ંકયા િદવસને વી‐ડે જાહરે કરાયો – તા.8  ડસે બર 2020 (મગંળવાર) 
237. વી‐ડે એટલે શુ ં‐ વે સન ડ 
238. તા. ૮ િડસે બર‐૨૦૨૦ની િ થિતએ માઉ ટ એવરે ટની નવી ઊંચાઈ જણાવો ‐ 8848.86 મીટર  
239. કોના  ારા વષર્ 1954મા ંએવરે ટની ઊંચાઈ 8848.86 મીટર જાહરે કરાઈ હતી ‐ સરવે ઓફ ઇ ડયા 
240. િડસે બર‐૨૦૨૦મા ંકયા  દેશ  ારા સયંકુ્ત રીતે માઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઈ માપવાની કામગીરી પણૂર્ કરાઈ  ‐  નેપાળ અને 

ચીન  
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241. ચીન  ારા એવરે ટની ઊંચાઈ માપવા માટે કેટલા સ યોની ટીમ મોકલવામા ંઆવી હતી ‐ 30  
242. ચીનની ૩૦ સ યની ટીમ  ારા માઉ ટ એવરે ટના  િશખર ઉપર પહ ચીને કઈ  િસ ટમની મદદથી  િશખરનુ ંમાપ  લેવામા ં

આ યુ ંહત ુ ં‐  લોબલ સેટલાઈટ 
243. વષર્ ૨૦૦૫મા ંએવરે ટની ઊંચાઈ કેટલી હતી ‐ 8844.43 મીટર  
244. કયા દેશ  ારા એવરે ટ િશખર ઉપર ૬,૫૦૦ મીટરની ઊંચાઈએ 5G િસગ્નલ લગાવાયુ ં– ચીન 

245. ભારતે કઈ સપાટીના સદંભર્મા ંમાઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઈ માપી હતી અને નેપાળ પણ આ સપાટીને સદંભર્ માની ચાલતુ ંહત ુ ં
‐ બગંાળના અખાત  

246. ચીને કયા સદંભર્મા ંમાઉ ટ એવરે ટની ઊંચાઈ માપી હતી ‐ પીળા સ ુ  
247. માઉ ટ એવરે ટની સૌપ્રથમ ઊંચાઈ માપનાર ભારતીય ગિણતશા ી અને સરવે ઓફ ઇિ ડયાના પવૂર્ કમર્ચારીનુ ંનામ 

જણાવો ‐ રાધાનાથ િસકદર 
248. કયા અંગે્રજ અિધકારીના નામ પરથી માઉ ટ એવરે ટ િશખરને નામ અપાયુ ંહત ુ‐  યો  એવર ટ  
249. િતબેટીયન ભાષામા ંમાઉ ટ એવરે ટને કયા નામે ઓળખાય છે ‐ કોમોલગંમા 
250. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંફો સર્ મેગેઝીન-USAની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની કેટલામી યાદી જાહરે થઈ – 17 
251. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમા ં િવ ની સૌથી શિક્તશાળી કેટલી મિહલાઓનો સમાવેશ કરાયો 

હતો - 100  
252. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમા ં ભારતની કઈ મિહલાઓને થાન મ ય ુ છે - િનમલા 

િસતારામણ,  કરણ મજ દુાર, રોશની નાદર મ હો ા, ર કુા જગિતયાની 
253. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમા ંકે દ્રીય નાણામતં્રી િનમર્લા િસતારમનનુ ં થાન જણાવો – 41 
254. ફો સર્ની સૌથી શિક્તશાળી મિહલાઓની 17મી યાદીમા ંિવ ની પ્રથમ ત્રણ સૌથી શિક્તશાળી મિહલાના નામ જણાવો – 

અ ુ મે લા માકલ,  ટને લેગાડ તથા કમલા હ રસ 

255. ગજુરાતના જ્ઞાનજગતના તેજ વી તારલા સમાન પિંડત સખુલાલજીનો જ મિદન જણાવો ‐ 8  ડસે બર, 1880 
256. પ.ં સખુલાલજીનો જ મ કયા ંથયો હતો – લ બડ ,  જ. રુ નગર  
257. ભારત સરકારે પ.ં સખુલાલજીને ક્યા પ્રિતિ ઠત એવોડર્થી સ માિનત કયાર્ં હતા - પ ષૂણ 

258. તા તરમા ં9  િડસે બરે  િક્રકેટના ત્રણેય ફોમેર્ટમાથંી  કયા ભારતીય િક્રકેટર િનવિૃ  જાહરે કરી - જુરાતી પાિથવ 
પટલ 

259. ગજુરાતની િક્રકેટ ટીમે સૌપ્રથમ રણજીત ટ્રોફી કયા વષેર્ જીતી હતી - વષ 2017 
260. ગજુરાતની િક્રકેટ ટીમે સૌપ્રથમ રણજીત ટ્રોફી કોની કે ટનશીપમા ંજીતી હતી - પાિથવ પટલ 

261. ગજુરાતી િક્રકેટર પાિથર્વ પટેલે ફ ટર્ ક્લાસ િક્રકેટમા ંકેટલા રન પણૂર્ કયાર્ છે - 10,000 + 
262. ટે ટ રમનાર ભારતના સૌથી યવુા િવકેટકીપરનુ ંનામ જણાવો - પાિથવ પટલ 

263. તા તર િડસે બર 2020મા ંકે દ્રીય કેિબનેટ ારા  દેશમા ંપિ લક વાઇફાઇ નેટવકર્ના િવકાસ-પ્રો સાહન માટે કઈ નવી 
યોજનાને મજૂંરી આપી છે - PM‐WANI 

264. ભારતભરમા ંPM‐WANI અંતગર્ત કેટલા વાઇફાઇ નેટવકર્ માટે કેટલા કરોડ પિ લક ડેટા ઓિફસ શ  કરાશે - 1 કરોડ 
265. PM‐WANIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ધાનમં ી પ લક wifi  એ સેસ નેટવક ઇ ટરફસ 

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

268. ભારતના કે દ્રીય મ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - સતંોષ ુમાર ગગંવાર 
269. તા તરમા ંકયા રા યમાથંી મશ મની નવી પ્રજાિત  મળી આવી છે - મેઘાલય 
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270. કે દ્રની નવી િશક્ષણ નીિત અંતગર્ત નવી કૂલબેગ નીિતમા ં કૂલ બેગનુ ંવજન િવ ાથીર્ના વજનના કેટલા ટકાથી વધ ુ
હોવુ ંજોઈએ નહીં - 10% 

271. તા તરમા ંમેઘાલયમાથંી મશ મની કઈ નવી પ્રજાિત મળી આવી છે - રો રડોમાયસેસ િસલી ટ ચડ સ 

272. િવ મા ંઅ યાર સધુીમા ંકેટલી ગની પ્રજાિત એવી છે માથંી પ્રકાશ આવે છે - 96 
273. મેઘાલયમાથંી મશ મની નવી શોધ કયા દેશના વૈજ્ઞાિનકો ારા કરાઈ હતી - ભારત અને ચીન  
274. મેઘાયલમાથંી મળી આવેલા અનોખા મશ મ કયા રંગનો પ્રકાશ પ્રસાિરત કરે છે ‐ લીલા  
275. ટ્િવટેડ પસર્ન ઓફ ધ યર‐2020ની યાદીમા ંપ્રથમ તથા બીજા ક્રમે કોનો સમાવેશ થયો -  એુસ  ખુ ડોના ડ  પ 

તથા એુસના નવા ૂટંાયેલા ખુ જો બાઈડન 

276. ભારતના વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીનો ટ્િવટેડ પસર્ન ઓફ ધ યર‐2020ની યાદીમા ંકયા ક્રમે સમાવેશ થયો છે – સાત 

277. વષર્‐૨૦૨૦  દરિમયાન  ટોપ  ત્રણ  સૌથી  વધ ુ હશેટેગ  વીટનુ ં નામ જણાવો - #Covid19,  #blacklivesmatter  તથા 
#stayhome 

278. તારીખ 21 િડસે બર 2020ના રોજ કેટલા વષર્ પછી ગરુુ અને શિન ગ્રહ નજીક આવશે ‐ 400 
279. તારીખ 21 િડસે બર 2020ના રોજ ગુ  અને શિન ગ્રહ માત્ર કેટલી િડગ્રીના અંતરે રહશેે ‐ 0.1  
280. ગરુુ અને શિન ગ્રહ નજીક આવવાની ઘટનાને કયા નામે ઓળખવામા ંઆવે છે -  ેટ કંજકશન 

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

િવ ુ   ગ કતા ફલાવવા  
287. સયંકુ્ત રા ટ્ર સઘં એટલે કે યનુોમા ંકયા િદવસે 'આંતરરા ટ્રીય ભ્ર ટાચાર િવરોધી િદવસ' મનાવવા એક સમજૂિત થઈ હતી ‐ 

31મી ઓ ટોબર‐ર003  
288. ભારતના પ્રથમ મિહલા ફોટોગ્રાફરનુ ં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 કયા ંથયો હતો – નવસાર  

291. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં િબરસા મુડંા આિદજાિત યિુનવિસર્ટીના પ્રથમ કુલપિત તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી - 
ડૉ.મ કુર પાડવી   

292. િબરસા મુડંા આિદજાિત યિુનવિસર્ટી ગજુરાત સરકારના કયા િવભાગ ારા સચંાિલત છે - આદવાસી િવકાસ 

293. િબરસા મુડંા યિુનવિસર્ટી ક્યા ંઆવેલી છે – રાજપીપળા,  જ.નમદા  
294. િબરસા મુડંા આિદજાતી યિુનવિસર્ટી કયારે શ  થઈ હતી - ઓકટો બર-2017 
295. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંગજૂરાત િવ ાપીઠના કુલનાયક તરીકે કોની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી -  રા  ખીમાણી 
296. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંગજૂરાત િવ ાપીઠના પવૂર્ રિજ ટ્રાર રા દ્ર ખીમાણીની કેટલામા ંકુલનાયક તરીકે િનમણકૂ કરાઈ - 

16  
297. તા તરમા ંBCCIના  સેકે્રટરી  ારા ગજુરાતમા ંકયા  થળે નવીન ઈ ડોર એકેડમીનો પ્રારંભ કરાયો  ‐  જુરાત કોલેજ  કટ 

ાઉ ડ અમદાવાદ  
298. BCCIના વતર્માન સેકે્રટરી કોણ છે ‐ જય શાહ 
299. GCAના નવા ક સ ટ ટ તરીકે તા તરમા ંકોની િનમણકૂ કરાઈ ‐  કટસ પાિથવ પટલ  
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300. િવ નુ ંસૌથી મોટુ  ટેિડયમ   ુછે ‐ સરદાર વ લભભાઈ પટલ  કટ  ટ ડયમ –અમદાવાદ 
301. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકણાર્ટક િવધાનસભા ારા ગૌહ યા િવરોધી કયો કાયદો પસાર કરાયો - ગૌહ યા િતબધંક અને 

પ  ુબચાવ ( ધુારા) િવધેયક 
302. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં કણાર્ટક િવધાનસભા ારા પસાર કરાયેલા ગૌહ યા િવરોધી કાયદામા ંદોિષતો માટે કઈ સજાની 

જોગવાઈ છે -  સાત વષની સ  ક .10 લાખ ધુીનો દંડ ક બનેં  
303. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકણાર્ટક િવધાનસભા ારા પસાર કરાયેલા ગૌહ યા િવરોધી કાયદામા ંગાય, વાછરડા, બળદ અને 

ભેંસ કે પાડાના માસંન ેકઈ કક્ષામા ંમકુાયુ ં- બીફ 
304. કણાર્ટકના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - બી.એસ. યે રુ પા  
305. કણાર્ટકની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - બ ુ  
306. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંDRDO  ારા કઈ વદેશી સબમશીનગનનુ ંસફળ પિરક્ષણ કરાયુ ં- જોઈ ટ વે ચર  ોટ ટવ કાબાઈન‐ 

હાઈટક સબમશીનગન  

307. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં DRDO  ારા પિરક્ષણ કરાયેલી કાબાર્ઈન  સબમશીનગનની  મારક  ક્ષમતા‐વજન જણાવો - 100 
મીટરથી વ  ુતથા 300  ક. ા  

308. કયા ભારતીય મળૂના એ ટ્રોનેટને NASA  ારા ચદં્ર ઉપર મોકલાશે – રા ચાર  

309. ભારતીય મળૂના એ ટ્રોનેટ રાજાચારી NASAના કયા વષર્ના મનૂ િમશનનો િહ સો બનશે – વષ-2024  
310. ભારતીય મળૂના એ ટ્રોનેટ રાજાચારીએ શેમાથંી એ ટ્રોનોિટક્સ અને એરોનોિટક્સમા ંમા ટર કયુર્ં છે - એમઆઈટ   

311. ફ્રાસં  ારા તમેના સૈિનકોને અ ય બનાવવા કયા પ્રકારના સૈિનકો તૈયાર કરાશે ‐ બાયોિનક સૈિનક  
312. ફ્રા સનુ ંસરંક્ષણ િવભાગ તેમના સૈિનકોને મ તકમા ંપીડા કે દદર્નો અહસેાસ ન થાય તથા તેમન ુમગજ વધ ુઝડપથી ચાલ◌ે 

તે માટે શુ ંકરશ ે– સૈિનકોમા ંમાઈ ો ચીપ લગાવશે  

313. UNHCRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – નુાઈટડ નેશ સ હાઈ કિમ ર ફોર રફ ુ   

314. UNHCR અહવેાલ‐૨૦૨૦ કયારે જાહરે કરવામા ંઆ યો હતો ‐ માનવ અિધકાર  દવસે  

315. UNHCR અહવેાલ‐૨૦૨૦ મજુબ કોરોના પહલેા ંકેટલા લોકો બે‐ઘર હતા તથા કોરોના બાદ વધ ુકેટલા લોક બે‐ઘર બ યા હતા 
‐ સાત કરોડ તથા એક કરોડ લોકો  

316. UNHCR અહવેાલ‐૨૦૨૦ અનસુાર  િવ ની  કુલ વસિતની  કેટલા  ટકા વસિત  રેફ જુી  કે પોમા ં કે  રઝળપાટ  કરીને જીવન 
વીતાવે છે ‐ એક 

317. વૈજ્ઞાિનક આ ફે્રડ નૉબેલની પ ૂ યિતિથ જણાવો - 10  ડસે બર 
318. િ વડન ખાતે તા.10મી  િડસે બરે વષર્‐2020ના રોજ તમામ નૉબેલ  િવ તાને કયા મા યમ ારા એવોડર્  એનાયત કરાયા - 

વ અૂલી 
319. વૈજ્ઞાિનક આ ફે્રડ નૉબેલનો જ મ કયારે-કયા ંથયો હતો – 21 ઓકટોબર‐1833 તથા ટોકહોમ 

320. િવ  માનવ અિધકાર િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 10  ડસે બર 
321. િવ  માનવ અિધકાર િદવસ-2020ની થીમ જણાવો - Recover Better ‐ Stand Up for Human Rights 

322. પરુાત વચાયર્ હસમખુ સાકંિળયાનો જ મ કયારે-કયા ંથયો હતો – 10મી  ડસે બર‐1908 તથા ુબંઈ  

323. પરુાત વચાયર્ હસમખુ સાકંિળયાની આ મકથાનુ ંનામ જણાવો - બોન ફોર આકય લો , એન ઓટોબાયો ાફ  

324. પરુાત વચાયર્  હસમખુ  સાકંિળયાની આ મકથા  બોનર્  ફોર આકય લોજી, એન ઓટોબાયોગ્રાફી  ગજુરાતીમા ં કયા નામથી 
પ્રકાિશત થઈ છે - રુાત વના ચરણે 

325. સરદાર સાહબેના પ્રબળ પુ ષાથર્ની પિરણામકારી ગાથા  તથા ભારતના  562 રજવાડાના ઇિતહાસની ગૌરવ ગાથા 
દશાર્વત ુ ંભ ય ઐિતહાિસક યિુઝયમ કયા  થળે બનશે – ટ  ૂઓફ  િુનટ ‐કવ ડયા  
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326. કયા  હતેસુર  કેવડીયા ટે ય ુ ઓફ યિુનટી પિરસરમા ં 562 રજવાડાના ઇિતહાસની ગૌરવ ગાથા દશાર્વત ુ ં ભ ય 
ઐિતહાિસક યિુઝયમ બનશે ‐ આવનાર  પેઢ  અને િવ ભરના લોકો ભારતના ભ ય તેમજ એ તા અને અખં ડતતાના 
વારસાથી પ રચત થાય તે હ થુી  

327. ગજુરાતમા ંજમીન તકરારી ન ધની સનુાવણી મામલતદારના બદલે હવે કયા અિધકારી કક્ષાએ થશે – ાતં અિધકાર  

328. ગજુરાતમા ંજમીન તકરારી ન ધની સનુાવણી સીધી પ્રાતં અિધકારી કક્ષાએ થશે આ  િનણર્ય કયારથી અમલી બનશે – 
તાર ખ 11મી ડસે બર 2020 

329. ગજુરાતના વતર્માન મહસેલુ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો ‐  ી કૌિશકભાઈ પટલ 

330. િડસે બર‐૨૦૨૦મા ંગજુરાતના લોકસાિહ ય-સગંીત કે્ષતે્ર ઉંડો અ યાસ કરનાર કયા મહાનભુાવનુ ંઅવસાન થય ુ ‐ ડો.હ  ુ
યા ક  

331. ગજુરાતી સાિહ યના સશંોધક ડો.હસભુાઇ યાિજ્ઞકનો જ મ કયારે‐ક્યા ંથયો હતો – તા.12 ફ આુર , 1938 તથા રાજકોટ 
332. ગજુરાતી સાિહ યના સશંોધક ડો.હસભુાઇ યાિજ્ઞકના ઉપનામ જણાવો ‐ ઉપમ ,ુ  ુ પધ વા, બી.કા યપ,  જનદંન ની, 

ીધર  
333. ટાઈમ મેગેિઝન‐USA  ારા 'ટાઈમ પસર્ન ઓફ ધ યર 2020' તરીક કોની પસદંગી કરી ‐ US  ખુ જો બાઈડન અને ઉપ ખુ 

કમલા હ રસ  

334. USAના ઉપપ્રમખુ તરીકે 'ટાઈમ પસર્ન ઓફ ધ યર 2020' સ માન મેળવનાર પ્રથમ  યિક્તનુ ંનામ જણાવો ‐ કમલા હ રસ  

335. ટાઈમ મેગેઝીન  ારા વષર્‐2020 અ યાર સધુીનુ ંસૌથી ખરાબ વષર્‐"ધ વ ટર્  યર એવર" બતાવવા માટે કયા પ્રકારનુ ંકવર 
પેજ તૈયાર કરાયુ ં‐ વષ 2020 પર લાલ ચોકડ  

336. ટાઈમ મેગેઝીન  ારા છે લા સો વષર્મા ંકેટલામી વાર ચોકડી વા  કવર પેજ તૈયાર કરાયુ ં‐ પાચંમી 
337. િબઝનેસ પસર્ન ઓફ ધ યર 2020 તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ ‐  મ એપના CEO  ી એ રક  આુન 

338. એ ટરટેઈનર ઓફ ધ યર‐2020 તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ ‐ કો રયન બે ડ BTS  
339. ટાઇમ મેગેઝીન  ારા "એ લીટ ઓફ ધ યર" 2020 તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ ‐ બા કટબોલ ખેલાડ  લે ન  સ : USA 

340. અમેિરકામા ંજાિતભેદની અનેક ઘટનાઓ પછી લેબ્રન  સે કયા નામથી એક અિભયાન ચલા યુ ંહત ુ ં‐ 'મોર ધેન અ વોટ'  
341. WTA  દ્રારા " લેયર ઓફ ધ યર"‐2020 એવોડર્થી કોને સ માિનત કરાયા ‐ સો ફયા કિનન : USA 

342. WTA દ્રારા  લેયર ઓફ ધ યરનો એવોડર્  કયા વષર્થી આપવામા ંઆવે છે ‐ 1977  
343. અ યાર સધુીમા ંસવાર્િધક કેટલી વખત અમેિરકન ખેલાડીઓએ " લેયર ઓફ ધ યર" એવોડર્ન ુ ંસ માન મેળ યુ ંછે – 20 
344. WTAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ િવમે સ ટિનસ એસોિસએશન  

345. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડકે્સ‐2020 અનસુાર ભારતનો સતત કેટલામા ંવષેર્ ટોપ ટેનમા ંસમાવેશ ‐ બી  

346. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડકે્સ‐2020 અનસુાર ભારતને કયા પ્રથમ દસ દેશોમા ં થાન મ યુ ં ‐   દશો કાબન ઉ સ ન 

ઘટાડવા માટ ઝડપથી  યાસ કર  ર ા ંછે  

347. કાબર્ન ઉ સ ન ઘટાડવાના મામલે કોઇ પણ  દેશે હજુ સધુી સપંણૂર્ સફળતા હાસંલ ન કરી શકવાના કારણે સીસીપીઆઇમા ં
ગયા વષર્ની  મ આ વષેર્ પણ કેટલા  થાન ખાલી રાખવામા ંઆ યા ં– થમ  ણ 

348. ક્લાયમેટ ચે જ પરફોમર્ સ ઇ ડકે્સ‐2020 અનસુાર કાબર્ન ઉ સ ન ઘટાડવા માટે ઝડપથી પ્રયાસ કરનારા ટોપ‐૧૦ દેશનો 
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 ડકે્સ તૈયાર કરવાનો માપદંડ જણાવો ‐ કોઇ દશે કોલસાનો વપરાશ ઓછા કરવા સ હત એવા 
કયા ઉપાયો  યો યા છે  મા ંઝેર  ગેસો ુ ંઉ સ ન ન થાય 
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350. અ યાર સધુી   ૫૭ દેશો સૌથી વધારે કાબર્ન ઉ સિ ત કરી ર ા ંહતા ંએમાનંા કેટલા દેશોએ કાબર્ન ઉ સ ન ઓ  ંકરવા માટે 
બીજા િવક પો અજમાવવાની શ આત કરી દીધી છે ‐ 31  

351. ભારતની કુલ ઊજાર્માથંી કેટલા ટકા ઊજાર્ કોલસાથી ઉ પ  થાય છે ‐ 80  
352. ભારત ૨૦૨૨ સધુી કેટલી મેગા વોટ ઊજાર્ િબનપરંપરાગત ઊજાર્  ોતોમાથંી પ્રા ત કરશે ‐ 1 લાખ 75 હ ર  
353. ભારતમા ંપ્રિત  યિક્ત કાબર્ન ઉ સ ન કેટલ ુછે ‐ 1.8 ટન 

354. યાન થ ઇિતહાસકાર એમ.એસ.કોિમસેિરયેટનો જ મ કયારે થયો હતો ‐ 11  ડસે બર 1881 
355. ઇિતહાસકાર એમ.એસ.કોિમસેિરયેટનુ ંમળૂનામ જણાવો ‐ માણેકશા સોરાબ  કોિમસે રયટ  
356. ગજુરાત કોલેજના મેગેિઝનના પહલેા સપંાદક 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 કુશન સિવસ) અને ખાનબહા ુ ર ઈ કાબ  

358. નેશનલ  ફેિમલી  હે થ  સરવેના  િડસે બર‐2020ના  અહવેાલ  અનસુાર  ગજુરાતમા ં કેટલા  ટકા  પરુુષ  તથા  મિહલાઓ 

ડાયાિબટીસની સમ યાથી પીડાય છે ‐ 33 તથા 30  
359. નેશનલ  ફેિમલી હે થ સરવેના  િડસે બર‐2020ના અહવેાલ અનસુાર ગજુરાતમા ં કેટલા ટકા પરુુષ તથા મિહલાઓ હાઈપર 

ટે શનની સમ યાથી પીડાય છે ‐ 37 તથા 38  
360. નેશનલ  ફેિમલી  હે થ સરવેના  િડસે બર‐2020ના અહવેાલ અનસુાર ગજુરાતમા ંવષર્  2015‐16ના સરવેની સરખામણીમા ં

2019‐20મા સેક્સ રેિશયો વધીને કેટલો થયો ‐ 950થી 965   
361. નેશનલ  ફેિમલી હે થ સરવેના  િડસે બર‐2020ના અહવેાલ અનસુાર ગજુરાતમા ં   કેટલા ટકા લોકોને વીજળી અને પાણીની 

સિુવધા મળી રહ ેછે ‐ 97 
362. નેશનલ  ફેિમલી હે થ સરવેના  િડસે બર‐2020ના અહવેાલ અનસુાર ગજુરાતમા ં કેટલા ટકા યવુતીઓ‐યવુકો લગ્નની નક્કી 

કરેલી ઉંમર કરતા ંવહલેા પરણી જાય છે. – 22 તથા 28 
363. િડસે બર‐2020મા ં ઉ રપ્રદેશ  સરકારે  પિેશયાિલ ટ  ડોક્ટરોની અછત  િનવારવા  કયો  મહ વનો  િનણર્ય  કય   ‐  10  વષ 

ફર જયાત તબીબી સેવા ન કરનાર PMS તબીબને  િપયા એક કરોડનો દંડ  
364. િડસે બર‐2020મા ંઉ રપ્રદેશ સરકારે લીધેલા મહ વના િનણર્ય અનસુાર PG કોષર્ અધવ ચેથી છોડનાર તબીબને કેટલા વષર્ 

માટે િડબાર કરવામા ંઆવશે ‐  ણ 

365. PMSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐  ોિવ સયલ મે ડકલ સિવસ  

366. ઉ રપ્રદેશના વતર્માન મખુ્યમતં્રી કોણ છે ‐ યોગી આદ યનાથ  

367. ઉ રપ્રદેશની વતર્માન રાજધાની કઈ છે ‐ લખનઉ 
368. આગામી જા યઆુરી 2021મા ંપ્રકાિશત કયા પુ તકમા ંભારતર ન અને પવૂર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મખુરજીના અવસાન પહલેાનંા 

સં મરણો છે ‐ ધ  ેિસડ સઅલ યસ   

369. ધ પે્રિસડેિ સઅલ યસર્ પુ તકનુ ંપ્રકાશન કોણે કયુર્ં છે ‐  પા  
370. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ વષર્ 2020મા ંકાબર્ન ઉ સ નમા ંકેટલો ઘટાડો થયો છે - 2.4 અબજ 

મે ક ટન 

371. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ વષર્ 2020મા ંપ ૃ વી ઉપર કાબર્નનુ ંપ્રદૂષણ કેટલા ટકા ઓ  ંથયુ ંછે - 
7 ટકા 

372. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ વષર્ 2019મા ંહવામા ંકેટલો કાબર્ન ઠલવાયો હતો - 36.4 અબજ ટન 

373. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ  િવ ના ચાર મોટા કાબર્ન ઉ સ ન દેશ જણાવો -  ચીન, અમે રકા, 
રુોિપયન સઘં અને ભારત 
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374. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ ભારતે વષર્ 2020મા ંકેટલો કાબર્ન ઉ સ ન કય  હતો -  2.4 અબજ 
ટન 

375. િવ મા ંસૌથી વધ ુકાબર્ન કયા ઉ સ કથી ઉ પ  થાય છે - કોલસો-39%, ઓઇલ-33%, ગેસ-21% 
376. િવ ના સૌથી મોટા 65% કાબર્ન પ્રદૂષણ 6 દેશ, સગંઠનના નામ અને ટકાવારી જણાવો - ચીન-28%, અમે રકા-15%, 

રુોિપયન સઘં-8%, ભારત-7%, રિશયા-5% અને પાન-3% 
377. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ કાબર્ન ઉ સ ક અને યિક્તદીઠ ઉ પાદન જણાવો - અમે રકા-16.1%,  

રિશયા-11.5,  પાન-8.7, ચીન-7.1,  રુોપ-6.6 અને ભારત-1.9% 
378. ગ્લોબલ કાબર્ન પ્રો ક્ટ-2020ના અહવેાલ મજુબ  વૈિ ક યિક્તદીઠ કાબર્ન ઉ સ નનુ ંસરેરાશ પ્રમાણ જણાવો - 4.7 

ટન 

379. ભારતમા ંસૌથી વધ ુપ્રદૂષણ ફેલાવનાર ત વ અને ટકાવારી જણાવો - કોલસો અને 1.6 અબજ ટન 

380. તા તરના એનજીર્,  એ વાયરમે ટ એ ડ વેધર કાઉિ સલના અહવેાલ મજુબ કેટલા ટકા ભારતના વાતાવરણમા ં
ભયાનક ફેરફારો આ યા છે - 75% 

381. એનજીર્, એ વાયરમે ટ એ ડ વેધર કાઉિ સલના અહવેાલ મજુબ તાપમાન કેટલા ટકા વ યુ ંછે - 0.6% 
382. UNના પયાર્વરણના અહવેાલ મજુબ િવ નુ ંતાપમાન આ સદીના અંત સધુીમા ંસરેરાશ કેટલા િડગ્રી વધવાની ચેતવણી 

અપાઈ છે - 3   ડ ી 
383. આંતરરા ટ્રીય સાવર્ભૌિમક  વા ય કવરેજ િદવસ ક્યારે મનાવવામા ંઆવે છે ‐ 12  ડસે બર  
384. આંતરરા ટ્રીય સાવર્ભૌિમક  વા ય કવરેજ િદવસ‐2020ની થીમ જણાવો ‐ ‘બધા માટ આરો ય ‐ બધા માટ સલામતી’ 
385. પ્રિત વષર્ 12  િડસે બરે કયા હતેસુર આંતરરા ટ્રીય સાવર્ભૌિમક  વા ય કવરેજ  િદવસ મનાવવામા ંઆવે  છે  ‐ દરક  ધુી 

આરો ય  િુવધા પહ ચાડવાની જ રયાત િવશે  તૃ કરવા  
386. ટકાઉ  િવકાસ માટે એજ ડા‐2030 હઠેળ બધા  દેશોએ કયા વષર્ સધુીમા ંસાવર્િત્રક આરોગ્ય કવરેજ પ્રા ત કરવા પ્રિતબ તા 

યકત કરી છે ‐ વષ 2030 

387. ગજુરાતી સાિહ યમા ંટૂંકીવાતાર્ના િભ મ િપતામહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે ‐  મૂક  ુ 

388. ગજુરાતી સાિહ યકાર ધમૂકેતનુો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 12  ડસે બર 1892 
389. ગજુરાતી સાિહ યકાર ગૌરીશકંર ગૌવધર્નરામ જોષીનુ ંતખ્ખલસુ જણાવો – મૂક  ુ 

390. િવ પ્રિસ  ગજુરાતી વાતાર્ પો ટ ઓિફસના સ કનુ ંનામ જણાવો‐  મૂક  ુ

391. તા તર િડસે બર 2020મા ંકઈ ગજુરાતી ખેલાડી દુબઈ ATF  ડબ સમા ં ચેિ પયન બની છે - કતા  રના 
392. દુબઈ ATF  2020 ડબ સમા ં ચેિ પયન મિહલા જોડીનુ ંનામ અને દેશ જણાવો - કતા રના, ભારત અને કટર ન 

ગોગોઇ,  યો યા 
393. તા તરમા ંદુબઈ ATF ટુનાર્મે ટ કયા કોટર્ ઉપર રમાઈ -  હાડ કોટ 
394. તા તરમા ંદેશમા ંસૌપ્રથમવાર કયા રા ય ારા નવી ફાયર પોલીસી જાહરે કરવામા ંઆવી છે - જુરાત સરકાર 
395.  ગજુરાત સરકાર ારા િડસે બરમા ંજાહરે કરેલી નવી ફાયર પોલીસીનો અમલ ક્યારે થશે - 26  આુર  2020 
396.  ગજુરાતની નવી ફાયર પોલીસી અંતગર્ત કંઈ નવી જગ્યા ઊભી કરાશે - ડાયર ટર ઓફ ફાયર અને ચાર ઝોનમા ં

ફાયર ઓફસર 
397. નવા મકાનો માટે ફાયર સેફટી કેટલા વષર્ માટે મા ય રહશેે - 3 
398. નવી ફાયર પોિલસી અંતગર્ત િર યઅૂલ સિટર્િફકેટ  કેટલા વષર્ માટે મા ય રહશેે - 2 વષ 

399. ભારતીય સેનાને તા તરમા ંકેટલા િદવસ સધુીના યુ   ટોકને-શ  સરંજામની મજૂંરી અપાઈ - 15 દવસ 

400. ભારતીય સેનાને ઇમ સીમા ંકેટલા કરોડની ખરીદી કરવાની સ ાઓ આપેલી છે - .300 કરોડ 
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401. RTGSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ ધ ર અલ ટાઇમ  ોસ સેટલમે ટ િસ ટમ  

402. ગજુરાત સરકારની નવી ફાયર પોલીસી કઈ એજ સી ારા તૈયાર કરાઈ - જુરાત ઇ ટટ ટૂ ઓફ ડઝા ટર 
મેનેજમે ટ 

403. RBI  ારા તા તરમા ંમોટી રકમના ટ્રા ઝેક્શન માટે કઈ સિુવધા ૨૪ કલાક ઉપલ ધ કરાવી ‐ RTGS 
404. ભારતમા ંકયારથી  RTGSની સિુવધા ઉપલ ધ થશે ‐ 14  ડસે બર‐2020થી 
405. ભારતમા ંરોજના કેટલા  િ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 સસંદ ઉપરના આંતકી હમુલાની કેટલામી વરસી ઉજવવામા ંઆવી – 19 
409. નવી િદ હી ખાતે ભારતીય સસંદ ઉપર આંતકવાદી હુમલો કયારે થયો હતો ‐ તા. 13‐12‐2001  
410. હાજી મહમદ િશવજીનો જ મિદવસ જણાવો-13 ડસે બર 1878  
411. હાજી મહમદ અલારખા િશવજીનુ ંજ મ થળ જણાવો- જૂ (ક છ) 
412. હાજી મહમદ અલારખા િશવજીએ વષર્-1910મા ંકયા સામિયક ારા પત્રકાર વની શ આત કરી હતી - “ લુશન’’  
413. ભારતમા ંકોિવડ િવતરણ માટેની KOVINનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો- કોિવડ વે સન ઇ ટલજ સ નેટવક િસ ટમ 

414. તા તરમા ંભારતમા ંકોિવડ રસીકરણ માટેની નવી ગાઇડલાઇન મજુબ શ આતમા ંએક બથુ ઉપર કેટલા લોકોને રસી  
અપાશે - 100 

415. ભારતમા ંકોરોના રસી માટે કઈ િસ ટમ ઉપર ન ધાયેલા લોકોને રસી આપવામા ંઆવશે - કોિવન KOVIN 
416. ભારતમા ંકોરોના રસીની ન ધણી માટે કેટલા ંપરુાવા મા ય રાખવામા ંઆ યા છે - 12 
417. િડસે બર-2020મા ંભારતીય નેવી ારા કયુ ંયુ  જહાજ લો ચ કરવામા ંઆ યુ ંછે - INS  હમગીર  

418. તા તરમા ંભારતીય નેવી ારા INS િહમગીરી કઈ નદીમાથંી તરતુ ંમકુાયુ ં- ગુલી, કોલક ા 
419. તા તરમા ંભારતીય નેવી ારા પ્રથમ INS િહમગીરી યુ  જહાજ કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત લો ચ કરાયુ ં-  ો ટ-17 
420. INSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - indian naval ship 
421. ભારતના પ્રથમ CDSનુ ં નામ જણાવો - બપીન રાવત 

422. િડસે બરમા ંકયા રા ય ારા સૌપ્રથમ જાહરેખબર માટેનુ ંERP  સો ટવેર લો ચ કરાયુ ં- હ રયાણા 
423. ERP સો ટવેરનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એ ટર ાઇઝીસ રસોસ લાિનગ 

424. 14 િડસે બરે કયા િદવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે ‐ રા ય ઊ  સરં ણ 

425. હિરયાણાના વતર્માન મખુ્યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - મનોહરલાલ ખ ર 
426. વષ  અગાઉ લુ ત થયેલુ ં"િહમાલયન શેરો" િડસે બર 2020મા ંપ્રથમવાર ક્યા ંજોવા મ યુ ંછે - પિત વેલી,  હમાચલ 

દશ 

427. "િહમાલયન શેરો" મળૂ કયા પ્રકારનુ ંપ્રાણી છે - હરણ 

428. 14 િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - રા ય ઊ  સરં ણ દવસ 

429. િહ દી િફ મના અિભનેતા‐િદગ્દશર્ક રાજકપરૂનો જ મ િદવસ જણાવો ‐  14  ડસે બર, 1924 
430. પ્રખ્યાત િફ મ  ટિૂડયો આર.કે. ટિૂડયોનુ ંિનમાર્ણ કોણે કયુર્ં હત ુ ં– રાજક રૂ  
431. રાજકપરેૂ પોતાને િફ મી કારિકદ  કઈ િફ મ ારા કરી હતી - ઈ કલાબ 1935 
432. તા તરમા ં 15  િડસે બર 2020 ના રોજ વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કયા ત્રણ પ્રો ક્ટનુ ંક છમા ં  ભિૂમપજૂન 

કરાયુ ં– (1)  ર ખાતે સરહદ ડર  (2) ખાવડા ખાતે ર એૂબલ એનજ  પાક (3) માડંવી ખાતે ડસે લનેશન લા ટ  
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433. તા તરમા ં વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કઈ ડેરી અંતગર્ત સપંણૂર્ વયસંચંાિલત દૂધ પ્રોસેિસંગ - પેકેિજંગ 
લા ટનો િશલા યાસ કરાયો - સરહદ ડર ,  ર 

434. તા તરમા ં 15 િડસે બરના રોજ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા િવ નો સૌથી મોટો કેટલી ક્ષમતાના  હાઇબ્રીડ 
િર યએુબલ એલજીર્ પાકર્ન ુ ંભિૂમ પજૂન કરાયુ ં- 30 GW અથવા 30,000 મેગાવોટ 

435. તા તરમા ં 15 િડસે બરના રોજ વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા ક છના માડંવીમા ં કેટલા કરોડ લીટર દૈિનક ક્ષમતાના 
િડસેિલનેશન લા ટનુ ંભિૂમપજૂન કરાયુ ં- 10 કરોડ લટર 

436. ક છના રણમા ંઅંદાિજત કેટલા હકે્ટર િવ તારની ફાજલ જમીન ઉપર િવ નો સૌ પ્રથમ હાઇબ્રીડ  એનજીર્ પાકર્ બનવા 
જઈ ર ો છે - 72,600 હ ટર 

437. ભારતમા ંવષર્ 2030 સધુીમા ંકેટલા ગીગાવોટ પરંપરાગત ઊજાર્ ઉ પાદન કરવાનુ ંલ યાકં નક્કી કરાયુ ંછે - 450GW 

438. ગજુરાતમા ંકયા કયા થળે િડસેિલનેશન લા ટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે – સરહદ ડર  ૂધ િવ તરણ ક પ અને 
ું દયાળ  માડંવી તથા દહજ, સૌરા ના ારકા, ગીર સોમનાથ સ હતના 37 એમએલડ  ડસે લનેશન લા ટ 

439. સોલર ઊજાર્ નીિત બનાવનાર ભારતનુ ંપ્રથમ રા ય જણાવો - જુરાત 

440. ક છમા ંવડાપ્રધાન ી ારા િવિવધ 3 િશલા યાસ પ્રસગેં ટેજ બેનર કઈ ભાષામા ંતૈયાર કરાયુ ંહત ુ ં - સં ૃત સ હત 
ુલ 4 ભાષામા ં 

441. નવી  િદ હી ખાતે તા. ૨૬ જા યઆુરી‐૨૦૨૧ પ્રજાસ ાક પરેડના  િદવસે મખુ્ય અિતિથ તરીકે કોણ ઉપિ થત રહશેે  ‐ 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 ચકુવણીની પોિઝિટવ પે િસ ટમ અંતગર્ત    યિક્ત ચેક આપે તેમા ંલાભાથીર્ની કઈ િવગત બે કને SMS કે મોબાઈલ 

એપથી આપવાની રહશેે ‐ લાભાથ ુ ંનામ અને રકમની િવગત  

445. તા તરમા ં િવમોચન કરાયેલા પુ તક ‘ઇિ ડયા‘ઝ બ્રેવહાટસર્ અનટો ડ ટોિરઝ ફ્રોમ ધ ઈિ ડયન આમીર્’નુ ં િવષયવ ત ુશુ ં
છે ‐ ભારતીય સૈ યના જવાનોના સાહસોના સગંો ુ ંવણન  

446. વદેશી LCA તેજસ િવમાન િનમાર્ણમા ંમહ વની ભિૂમકા ભજવનારા કયા વૈજ્ઞાિનકનુ ંિડસે બર‐૨૦૨૦મા ં૮૭ વષેર્ િનધન  
થયુ ં– ો.રોડમ નરિસ હા 

447. ભારતમા ં એરો પેસ કે્ષતે્ર મહ વનુ ં યોગદાન આપનારા  વૈજ્ઞાિનક  પ્રો. રોડમ નરિસ હાને  ક્યા  વષેર્  પ િવભષૂણથી 
સ માિનત કરાયા હતા ‐ વષ-2013  

448. ભારતીય વૈજ્ઞાિનક પ્રો. રોડમ નરિસ હાનો જ મ કયારે‐ક્યા ંથયો હતો ‐ તા.20 ુલાઈ 1933 તથા બગ ુ ુ 
449. ICC  ારા આગામી મિહલા વન-ડે વ ડર્કપ કયારે યોજાશે ‐ 4 માચથી 3 એિ લ 2022  
450. આગામી વષર્‐૨૦૨૨મા ંકયા  થળે મિહલા વન-ડે વ ડર્કપ યોજાશે ‐  ઝુીલે ડ  
451. િક્રકેટની સવ ચ સં થા ICCનુ ં િવ તતૃ નામ જણાવો ‐ ઈ ટરનેશનલ કટ કાઉ સલ  
452. ICCનુ ંમખુ્યમથક કયા ંઆવેલુ ંછે ‐  ુ બઈ 

453. સરદાર વ લભભાઈ પટેલની પુ યિતથી જણાવો- 15  ડસે બર 1950 
454. સરદાર વ લભભાઇ પટેલનુ ંઅવસાન કયા શહરેમા ંહત ુ-ં  ુબંઈ 

455. ચ ૂટંણી સધુારક વ. ટી.એન. શેષાનનો  જ મિદવસ જણાવો- 15   ડસે બર- 1932 
456. પવૂર્ ચ ૂટંણી કિમશનર ટી. એન. શેષાનનો જ મ ક્યા ંથયો હતો - ૂના મ ાસ રા યના પલ ડ ખાતે  
457. પવૂર્ ચ ૂટંણી કિમશનર ટી. એન. શેષાનનુ ંપુ નામ જણાવો - િત ુને લાઈ નારાયણ ઐયર  
458.  ‘ધ ગજુરાત ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ કાયદાનો અમલ કયારથી કરાશે–તા.16/12/2020થી 
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459. કયા હતેસુર ગજુરાત સરકાર ારા ‘ધ ગજુરાત ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ અમલી બનાવાયો છે -  જુરાતમા ં
જમીન પચાવી પાડવાની ગેરકાયદસર િૃ  ડામવા  

460. ‘ધ ગજુરાત ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ની જોગવાઇ મજુબ લે ડ ગે્રિબ્રંગ પ્રોિહબીશન એકટ અ વયે મળતી 
ફિરયાદોની ચકાસણી માટે કોની અ યક્ષતામા ંકિમટીની રચના કરાશે - જ લા કલેકટર 

461. લે ડ ગે્રિબં્રગ પ્રોિહિબશન એકટ અ વયે મળતી ફિરયાદોની ચકાસણી માટે િજ લા કલેકટરની અ યક્ષતામા ંરચાયેલી 
કિમટીની બેઠક કયારે મળશે - ફર જયાતપણે દર 15 દવસે  

462. ‘ધ ગજુરાત ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ અ વયે ગનુાઓની તપાસ કયા અિધકારી કરશે - નાયબ પોલીસ 
અિધ ક-Dy.SP દર ના અિધકાર   

463. ‘ધ ગજુરાત ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ અ વયે િવશેષ અદાલતો સમક્ષ ચલાવવામા ંઆવનારા કેસોનો વધમુા ં
વધ ુકેટલા મિહનામા ંિનકાલ કરાશે - 6  

464. ‘ધ ગજુરાત ગે્રિબંગ પ્રોિહિબશન એક્ટ-૨૦૨૦’ હઠેળ ગનેુગાર દોિષત ઠરે તો સજાની શુ ંજોગવાઈ છે - ઓછામા ંઓછ  
10 વષ અને વ મુા ંવ  ુ14 વષની કદની સ  

465. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંદેશભરમા ંગડુ ગવનર્ સ ક્ષેતે્ર ગજુરાતના ગહૃ િવભાગની કઈ એિ લકેશન પ્રથમ ક્રમે આવી - ઈ-
જુકોપ 

466. ગજુરાતમા ંઈ-ગજુકોપ એિ લકેશનનો પ્રારંભ ક્યારે-કયા મખુ્યમતં્રીના શાસનમા ંથયો હતો – 19 સ ટ બર 2013 
તથા નર  મોદ  

467. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંગજુરાતમા ં કોરોનાથી સાજા થયેલા ડાયાિબટીસના દદ ઓમા ં કયો રોગ જોવા મ યો - કુર 
માઈ ોિસસ 

468. ICMRના તા તરના િરપોટર્ પ્રમાણે ગજુરાતમા ંકેટલા લોકો ડાયાિબટીસના દદ  છે - 45 લાખ ટલા  
469. ICMRના તા તરના િરપોટર્ પ્રમાણે ગજુરાતમા ંકેટલા ટકા લોકો ડાયાિબટીસના દદ  છે - 7.1 
470. NTPC 750 ટન ઘનકચરામાથંી િવજળી પેદા કરી ગજુરાતની કઈ મહાનગરપાિલકાને આપશે - રુત 

471. કવાસ િ થત NTPC યિુનટ ારા વષર્ 2032 સધુી કેટલી વીજ ક્ષમતાનુ ંલ ય નક્કી કરાય ુછે - 1.30 લાખ મેગાવોટ  
472. તા. ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટે કયા કે્ષત્રે 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) ખાડંની િનકાસ પર .3500 

કરોડની સબસીડ , (2) માચ 2021મા ં તાિવત પે મની હરા ના બી   રાઉ ડને મં ૂર , (3) નેશનલ િસ ુ રટ  
ડર કટવને મં ૂર , (4) રુ ાના કારણોસર ચીનના ટ લકોમ ઇ વપમે ટ લેક લ ટ પાવર ડ શુન કરાશે  

474. કે દ્ર સરકારે માકિટંગ વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ માટે કેટલી ખાડંની િનકાસ પર ખાડંની િમલોને િપયા ૩,૫૦૦ કરોડની સબિસડી 
આપવા મજૂંરી આપી- 60 લાખ ટન  

475. કે દ્રીય કેિબનેટે કેટલા િપયાની અનામત િકંમત ધરાવતા ૨,૨૫૧.૨૫ મેગાહટ્ર્ઝની હરાજીના પ્ર તાવને મજૂંરી 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 મેગાહટ્ર્ઝની હરાજીના પ્ર તાવને મજૂંરી આપી હતી આ હરાજીના િનયમો કયા વષર્મા ં
યોજાયેલી હરાજી પ્રમાણે રહશેે – વષ-2016 

478. કેિબનેટની કઈ સિમિતએ ટેિલકો યિુનકેશન સેક્ટર પરના નેશનલ િસ િુરટી િડરેિક્ટવને મજૂંરી આપી - રુ ા મામલા 
સિમિત 

479. ભારતમા ંસરુક્ષાના કારણોસર કયા દેશના ટેિલકોમ ઇિક્વપમે ટને લેક િલ ટ પાવર િડ ટ્રી યશુન કરાશે -ચીન  
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480. વતર્માન કે દ્રીય સચૂના પ્રસારણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - કાશ વડકર  
481. વતર્માન કે દ્રીય ટેિલકો યિુનકેશ સ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - રિવશકંર સાદ  
482. UNના મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦મા ંકુલ કેટલા દેશનો સમાવેશ કરાયો હતો – 189 
483. UNના મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦મા ંભારતનો ક્રમ જણાવો - 131 
484. UNના મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૧૯મા ંભારત કયા ક્રમે હતો – 130 
485. UN  ારા કયા માપદંડને આધારે મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ તૈયાર કરાઈ છે - રા ની આરો ય,  િશ ણ અને 

વનધોરણની થિતના આધાર   
486. મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦ પ્રમાણે ભારતમા ં૨૦૧૯મા ંસરેરાશ આયુ ય કેટલા વષર્ ન ધાય ુ- 69.7  
487. મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦પ્રમાણે ભારતની માથાદીઠ આવક ૨૦૧૮મા ં૬૮૨૯ ડૉલર હતી એ ઘટીને કેટલી 

થઈ હતી - 6681 ડૉલર 
488. મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦પ્રમાણે ભારતમા ંકોની સપંિ મા ંવધારો થઈ ર ો છે – મ હલાઓ 

489. મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦મા ંટોપ ફાઈવ ક્રમાકં ધરાવતા દેશના નામ જણાવો – અ ુ મે નોવ, આયલ ડ,  
વ ઝરલે ડ,  હ ગક ગ તથા આઈસલે ડ 

490. મુન ડેવલપમે ટ ઈ ડેક્સ-૨૦૨૦મા ંસૌથી છે લા ક્રમે કયો દેશ છે – નાઇઝર (189 મે) 
491. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંભારત-ઓ ટે્રિલયા 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 ટે્રિલયાની વીમે સ ટીમ વ ચે વન-ડે રમાઈ હતી – વષ-2009  
493. આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટમા ંિપ ક બોલ વડે સૌપ્રથમ ટે ટ મેચ કયા બે દેશ વ ચે રમાઈ હતી - ઓ લયા અને ઝૂીલે ડ 
494. િપ ક બોલનુ ંઉ પાદન ઓ ટે્રિલયાની કઈ કંપની ારા કરવામા ંઆવે છે – કૂા રૂા  
495. વષર્ ૧૯૭૧મા ંભારત પાિક તાન યુ ની કઈ જયિંત ઉજવાય રહી છે – વુણ (50 વષ)  
496. વષર્ ૧૯૭૧મા ંભારત પાિક તાન વ ચે યુ નો પ્રારંભ કયારે થયો હતો - તા. 3 ડસે બર 
497. વષર્ ૧૯૭૧ના ભારત પાિક તાન યુ મા ંપાિક તાને કયારે શરણાગિત િ વકારી હતી - તા. 16 ડસે બર  
498. વષર્ ૧૯૭૧ના ભારત પાિક તાન યુ મા ંભારત તરફથી કોણે મહ વની ભિૂમકા ભજવી હતી - ફ ડ માશલ માણેક શો 
499. સમગ્ર દેશમા ં16  િડસે બર કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - િવજય દવસ 

500. સમગ્ર દેશમા ં16  િડસે બર કઈ ઘટનાની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - પા ક તાનથી બાં લાદશની આઝાદ  આપવા 
સામે  ભારતીય સેનાની ત-1971 

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

502. વિણર્મ િવજય મશાલ પ્રગટાવીને કોના ારા વિણર્મ િવજય વષર્નો પ્રારંભ કરાવાયો – PM નર  મોદ  

503. કે દ્ર સરકાર ારા આગામી કેટલા વષર્મા ંટોલ લાઝા પર ઓટોમેિટક ટોલ વસલૂવાની જાહરેાત કરી - બે 

504. કે દ્ર સરકાર ારા આગામી બે વષર્મા ંતમામ ટોલ લાઝા પર ટોલ ફ્રી કરી કઈ રીતે ટોલ વસલૂશે - તમામ ટોલ 
લાઝા GPS લગાવી ઓટોમે ટક વ લૂાશે  

505. વતર્માન કે દ્રીય માગર્-પિરવહન મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી નીિતન ગડકર   
506. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંISRO  ારા કેટલામો કો યિુનકેશન સેટેલાઈટ (CMS‐01) લો ચ કરાયો – 42 
507. તા તરમા ંCMS‐01 સેટેલાઈટ કયા રોકેટ ારા ક્યાથંી લો ચ કરાયુ ં- PSLV‐C50 તથા ી હ રકોટા  
508. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયે સૈ યની ત્રણેય પાખં માટે થાિનક ઉ ોગો પાસેથી હિથયાર-

શ ો/ઉપકરણો ખરીદવા કેટલા િપયાના સોદાને મજૂંરી આપી - . 28 હ ર કરોડ 
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509. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયની કઈ પિરષદે સૈ યની ત્રણેય પાખં માટે થાિનક ઉ ોગો પાસથેી 
હિથયાર-શ ો/ઉપકરણો ખરીદવા . ૨૮ હજાર કરોડના સોદાને મજૂંરી આપી - સરં ણ ા ત પ રષદ (DAC)  

510. ભારતીય સરંક્ષણ મતં્રાલયની સરંક્ષણ પ્રાિ ત પિરષદ (DAC)ના વતર્માન અ યક્ષ કોણ છે - સરં ણ મં ી રાજનાથિસહ  
511. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંભારત અને બાગં્લાદેશ વ ચે િ પક્ષીય સબંધંો વધ ુમજબતૂ બનાવવા િવિવધ કેટલા કરાર કરાયા 

– સાત 

512. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંભારત અને બાગં્લાદેશ વ ચે િ પક્ષીય સબંધંો વધ ુમજબતૂ બનાવવા કયા મખુ્ય કે્ષત્રોમા ંકરાર 
કરાયા - હાઈ ોકાબન,  ૃિષ અને ટ સટાઈ સ  

513. તા તરમા ંવષર્ ૧૯૬૫ના પાિક તાન સાથેના યુ  બાદ ભારત અને કયા દેશ વ ચે થિગત કરાયેલી ટે્રન સેવાનો 
પનુઃપ્રારંભ કરાયો હતો - બાં લાદશ  

514. ભારતના વડા પ્રધાન નરે દ્ર મોદી અને બાગં્લાદેશના વડા પ્રધાન શેખ હસીના વ ચે તા.૧૭-૧૨-૨૦૨૦ના રોજ 
યોજાયેલી વ યુર્અલ બેઠકમા ંકઈ રેલવે િલ કના પ્રારંભ કરાયો - ચ હાટ -હ દ બાર   

515. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંPM મોદી અને શેખ હસીનાએ બાગં્લાદેશના થાપક મજુીબરૂ રહમેાન અને મહા મા ગાધંી પરના 
કયા િડિજટલ પ્રદશર્નનુ ંઉ ાટન કયુર્ં હત ુ ં- બગંબં -ુબા  ુ

516. ‘િચકન નેક’ ભારતના ક્યા િવ તારમા ંઆવેલુ ંછે - વૂ ર 
517. િસિલગડુી કોિરડોરના ભાગ પ િચ હાટી-હ દીબારી રેલવેલાઈન કયા નામે ઓળખાય છે - ‘ચકન નેક’ 
518. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં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 આયષુ રા યમતં્રી કોણ છે - ીપદ નાઈક  
521. વતર્માન કે દ્રીય રમતગમત મતં્રી કોણ છે - કરણ ર ૂ  
522. PETA  ારા વષર્ ૨૦૨૦ના હોટે ટ વેિજટેિરયન તરીકે કયા અિભનેતા‐અિભનેત્રીની પસદંગી કરી - સો  ૂ દૂ અને ા 

ક રૂ  
523. PETAનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પીપલ ફોર ધ ઇિથકલ ટમે ટ ઓફ પીપલ 

524. PETA  તરફથી હોટે ટ વેિજટેિરયન   સ માન મેળવનરા ભારતીયોના નામ જણાવો – PM    નર  મોદ , અિમતાભ 
બ ચન, રખા, મા ષુી િછ લર,  નુી  છે ી, અ ુ કા શમા, કાિતક આયન,  િવ તુ મવાલ, કંગના રનૌત અને શા હદ 
ક રૂ  

525. કે દ્રીય ગહૃ િવભાગના તા તરના જાહરેનામા મજુબ તમામ ખાનગી સરુક્ષા ગાડ કેટલા િદવસની તાલીમ લેવી પડશે ‐ 
20 

526. કે દ્રીય ગહૃ િવભાગના તા તરના જાહરેનામા મજુબ પ્રાઈવેટ િસ િુરટી એજ સી ૨૦૦૫ એક્ટ (રેગ્યલુેશન) અંતગર્ત 
િસ િુરટી ગાડર્સે કેટલો સમય ક્લાસ મ અને કેટલો સમય િફ ડ તાલીમ લેવાની રહશેે – 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 વધ ુનજીક આ યા હતા – વષ 1623 તથા વષ 1226 
529. તા તર િડસે બર 2020મા ંમખુ્યમતં્રી ીએ "મોકળા મને" સવંાદ કોની સાથે યો યો હતો - પ પુાલક ભાઈ બહનો 
530. િડસે બર 2020મા ંયોજાયેલ મોકળા મને સવંાદમા ં કેટલા િજ લાના પશપુાલક ભાઈ બહનેો જોડાયા હતા - 20 જ લા 
531. તા તર 18 િડસે બર 2020મા ં SATCOMના મા યમથી  મખુ્યમતં્રી ી પાણીએ પ્રથમવાર થાિનક વરા યના કયા 

મહાનભુાવો સાથે ઇ- સવંાદ યો યો હતો - ગામના સરપચં ીઓ સાથે 

532. મખુ્યમતં્રી ીએ તા તરમા ં કયા થળેથી સરપચં ીઓ સાથે ઇ- સવંાદ યો યો હતો - ુ યમં ી િનવાસ થાન, 
ગાધંીનગર 
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533. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ મોકળા મને કાયર્ક્રમનો પ્રારંભ કોના ારા કરાયો - ુ યમં ી િવજયભાઈ પાણી  
534. ‘‘િફફા  લેયર ઓફ ધ યર‐૨૦૨૦’’ િવ તા ખેલાડી અને દેશનુ ંનામ જણાવો ‐ રોબટ લેવા ડોવ ક ‐પોલે ડ ‘‘િવમે સ  લેયર 

ઓફ ધ યર‐૨૦૨૦’’ િવ તા ખેલાડી અને દેશનુ ંનામ જણાવો ‐  સૂી  ો ઝ‐ લે ડ  
535. િફફા  ારા વષર્‐૨૦૨૦ના બે ટ કોચ તરીકે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી અને તેમનો દેશ જણાવો ‐  ુગન  લોપ‐લવર લુ  

536. િફફા  ારા વષર્‐૨૦૨૦ના બે ટ ગોલકીપર તરીકે કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી અને તેમનો દેશ જણાવો  ‐મે અુલ  એૂર‐
બાયન  િૂનચ  

537. િફફા  ારા વષર્‐૨૦૨૦ના બે ટ ગોલ માટે કોને પુ કાસ એવોડર્  આપવામા ંઆ યો ‐ સોન  ુગં િમન‐ ટોટનહામ 

538. િફફા વ ય ૂર્અલ એવોડર્  સેરેમની કયા  થળે યોજાઈ હતી ‐ જ ૂરચ  

539. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2020મા ંિવ ના કુલ કેટલા દેશોનો સમવાશે કરાયો હતો – 162 
540. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2020મા ંભારતનો ક્રમ જણાવો – 111 
541. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2019મા ંભારત કયા  થાને હત ુ‐ 94 
542. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2020મા ંપ્રથમ ત્રણ ક્રમ મેળવનારા દેશના નામ જણાવો ‐ અ ુ મે  ઝૂીલે ડ,  વ ઝરલે ડ અને 

હ ગક ગ  

543. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2020 અનસુાર ભારતે  યિક્તગત  વતતં્રતાને મુ ે ૧૦માથંી કેટલા ગણુ મેળ યા હતા ‐ 6.3  
544. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2020 અનસુાર ભારતે આિથર્ક આઝાદીને મુ ે કેટલા ગણુ મેળ યા હતા ‐ 6.56  
545. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં‐2020  િરપોટર્  કઈ સં થા  ારા  તૈયાર કરાયો હતો  ‐ અમે રકાની  િથક ટ ક કટો ઇ ટટ ટૂ તથા 

કનેડાની  ઝર ઇ ટટ ટૂ સં ુ ત ર તે  

546. માનવીય આઝાદી સચૂકાકં કયા માપદંડના આધારે તૈયાર કરવામા ંઆવે છે ‐ 76 માપદંડ  ય તગત, નાગ રક અને આિથક 
આઝાદ  િવષે તાળો  ચૂવે છે 

547. રાજનીિતજ્ઞ તેજ બહાદુર સ નુો જ મ િદવસ જણાવો – 18  ડસે બર‐1875 
548. તેજ બહાદુર સ નુો જ મ ક્યા ંથયો હતો – અલીગઢ (UP)  
549. તેજ બહાદુર સ  ુગોળમેજી પિરષદોમા ંકઈ િવચારધારાના પ્રિતિનિધ તરીકે ગયા હતા - ઉદારવાદ   
550. તા તરમા ં  વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા એસોચેમ એ ટરપ્રાઇઝ ઑફ સે યરુી એવોડર્-2020 કયા ઉ ોગ પુને 

અપાયો - તાતા પુ 

551. તા તરમા ંએસોચેમનો કેટલામા ં થાપના િદવસ વડાપ્રધાન  નરે દ્ર મોદીની ઉપિ થિતમા ંયોજાયો -101 
552. ASSOCHAMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એસોિસએડટ ચે બસ ઓફ કોમસ એ ડ ઇ ડ ટ ઓફ ઇ ડયા 
553. તા તરમા ંDRDO  ારા કઈ વદેશી તોપનુ ંસફળ પરીક્ષણ કરાયુ ં- હોિવ ઝર તોપ 

554. તા તરમા ંડીઆરડીઓ ારા પરીક્ષણ કરાયેલા વદેશી હોિવ ઝર તોપની રે જ જણાવો - 48 કલોમીટર 
555. િવ મા ંસૌથી શિક્તશાળી વદેશી હોિવ ઝર તોપનુ ં સફળ પરીક્ષણ તા તરમા ંક્યાથંી કરાયુ ં- બાલાસોર, ઓડશા 
556. DRDOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડફ સ રસચ એ ડ ડવલોપમે ટ ઓગનાઇઝેશન 

557. િડસે બર 2020મા ંભારતીય  િક્રકેટ ટીમ કયા દેશ સામે ટે ટમા ંસૌથી ઓછા માત્ર 36 રનમા ંઓલ આઉટ થઇ હતી અને 
તે ટે ટ કયા શહરેમા ંરમાઈ હતી - ઓ લયા અને એ ડલેડ   

558. વૈિ ક સગંઠન ILOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ લેબર ઓગનાઈઝેશન  

559. િવ  મ સગંઠનના તા તરના અહવેાલ અનસુાર  કોરોના વાઇરસને કારણે પડેલા આિથર્ક ફટકાના પગલે એિશયા-
પ્રશાતં પ્રદેશમા ંત્રણ ક્વાટ્ર્સ દરિમયાન િમકોની આવકમા ંએકંદરે કેટલા ટકાનો ઘટાડો ન ધાયો છે ‐ 9.9  

560. કોરોના વાઇરસને કારણે પડેલા આિથર્ક ફટકાના પગલે એિશયા-પ્રશાતં પ્રદેશમા ંકેટલા ગણા યવુાનોએ નોકરી ગમુાવી ‐ 
3થી 18   
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561. ગ્રીન પાસપોટર્ આપનાર પ્રથમ દેશ કયો છે ‐ ઇઝરાયલ  
562. ઈઝરાયલ  ારા અપાનારા ગ્રીન પાસપોટર્થી કઈ બાબત જાણી શકાશે ‐ પાસપોટ હો ડર વે સન લઈ લીધી છે અને હવે 

તેને કોઈ જોખમ નથી 
563. ગજુરાતના રાજકુમાર ગોપાળદાસ દેસાઈનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 19  ડસે બર, 1887 
564. ગોપાળદાસ દેસાઈનો જ મ ક્યા ંથયો હતો – વસો 
565. ગોપાળદાસ દેસાઈએ ગજુરાત કક્ષાએ થયેલી કઈ સં થાકીય પ્રવિૃ ઓમા ંસિક્રય યોગદાન આ યુ ંહત ુ ં- વડોદરા રા ય 

 પ રષદ, કા ઠયાવાડ રાજક ય પ રષદ, હર રુા ક ેસ અને વાતં યની બધી જ લડત 

566. ગજુરાતી રંગભિૂમના કલાકાર શાતંા ગાધંીનો જ મિદવસ જણાવો - 20 ડસે બર 
567. ગજુરાતી રંગભિૂમના કલાકાર શાતંા ગાધંીને ભારત સરકારે કયો એવોડર્ આપી સ માન કયુ ં છે - પ ી  
568. તા તરમા ંકયા પાડોશી દેશની સસંદને ભગં કરવામા ંઆવી છે - નેપાળ 

569. નેપાળના રા ટ્રપ્રમખુનુ ંનામ જણાવો - િવ ા દવી ભડંાર  

570. નેપાળમા ંસામા ય ચ ૂટંણીઓ ક્યારે યોજાશે - તાર ખ 30 એિ લથી 10  મે 2021 
571. નેપાળની રાજધાનીનુ ંનામ જણાવો - કાઠમં ુ  
572. ગજુરાત સરકાર ારા આગામી સમયમા ંએક લાખની વ તી ધરાવતા મખુ્ય શહરેોમા ં કયા િક્લિનક શ  કરાશે - 

દનદયાલ લિનક 
573. ગજુરાતમા ંગીચ િવ તારમા ંવસતા ગરીબોને ઘર આંગણે કઈ નવી સારવાર આપવામા ંઆવશે - દનદયાલ લિનક 
574. ગજુરાતના વતર્માન આરોગ્ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - નીિતનભાઇ પટલ 

575. આ વષેર્ 2020મા ંયનેુ કો ારા એિશયા પેિસિફક એવોડર્ની બે કેટેગરી માટે િદ હીમા ંકોની પસદંગી કરાઈ - ુદંર નસર  

576. યનેુ કો ારા સાં કૃિતક વારસાના સરંક્ષણ માટે આ એવોડર્ કયા વષર્થી ખાનગી સં થાઓને આપવામા ંઆવે છે - વષ 
2000 

577. ભારતનો બીજો સૌથી મોટો ગ્લાસ િબ્રજ તા તરમા ંકયા રા યમા ંકયા થળે તૈયાર કરવામા ંઆ યો છે - બહાર અને 
રાજગીર 

578. તા તરમા ંતૈયાર થયેલો િબહારનો ગ્લાસ િબ્રજ કયા પવર્ત ઉપર આવેલો છે - બૈભાર ગ ર  
579. ભારતમા ંસૌથી પહલેા  કાય િબ્રજ કયા રા યમા ંઆવેલો છે - િસ મ 

580. તા તરમા ંકે દ્ર સરકારના જહાજ અને જળમાગર્ મતં્રાલય ારા  કેટલા નવા જળમાગર્ ટની જાહરેાત કરવામા ંઆવી છે 
- 13 

581. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંજાહરે કરાયલે  ભારતના નવા 13 જળમાગર્મા ં ગજુરાતના કેટલા જળ માગર્નો  સમાવેશ 
થાય છે - 09 

582. કે દ્ર સરકાર ારા કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત તા તરમા ંનવા જળમાગર્ જાહરે કરવામા ંઆ યા છે - સાગરમાલા ો ટ 
583. સાગરમાલા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત ભારતમા ંકેટલા િકલોમીટરના દિરયા િકનારો કરવામા ંઆવે  છે- 7500 
584. ભારત સરકાર ારા સાગરમાલા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત  કેટલા આંતરરા ટ્રીય થળોને જોડવામા ં કેટલા આંતરરા ટ્રીય 

જળમાગર્ની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - 4 અને 6 
585. ભારત સરકારના બદંર, જહાજ અને જળ માગર્ રા યમતં્રીનુ ંનામ જણાવો - મન ખુભાઈ માડંવીયા 
586. તા તરમા ંમખુ્યમતં્રી ી  િવજય પાણીના હ તે  કયા શહરેમા ંAIIMSની પ્રથમ બેચનો ઇ-પ્રારંભ કરાયો -  રાજકોટ 
587. ગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ AIIMSનો પ્રારંભ કયા શહરેમા ંકરવામા ંઆ યો છે - રાજકોટ 
588. AIIMSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઑલ ઇ ડયા  ઇ ટટ ટૂ ઓફ મે ડકલ સાય સ 

589. તા તરના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ંવષર્ 2014થી 2018 દરિમયાન િદપડાની વ તીમા ંકેટલા ટકાનો વધારો થયો–60% 
590. તા તરના અહવેાલ મજુબ ભારતમા ંવષર્ 2014થી 2018 દરિમયાન િદપડાની વ તી વધીને કેટલી થઈ છે - 12,852 
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591. ભારતમા ંકયા રા યમા ંસૌથી વધ ુદીપડાની વસતી છે અને કેટલી - મ ય દશ અને 3421 
592. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા જાહરે કરાયેલ  વીજળી (ગ્રાહક અિધકાર) િનયમ-2020 મજુબ મેટ્રો શહરેમા ં અરજી કયાર્ 

બાદ કેટલા િદવસમા ંવીજ જોડાણ ઉપલ ધ કરાવવાનુ ંરહશેે - 07 
593. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા જાહરે કરાયલે વીજળી (ગ્રાહક અિધકાર) િનયમ-2020 મજુબ  અ ય શહરેમા ં  અરજી 

કયાર્ બાદ કેટલા િદવસમા ંવીજ જોડાણ ઉપલ ધ કરાવવાનુ ંરહશેે - 15 
594. તા તરમા ંકે દ્ર સરકાર ારા જાહરે કરાયેલ વીજળી (ગ્રાહક અિધકાર) િનયમ-2020 મજુબ ગામડામા ંઅરજી કયાર્ બાદ 

કેટલા િદવસમા ંવીજ જોડાણ ઉપલ ધ કરાવવાનુ ંરહશેે - 30 
595. કે દ્રીય ઊજાર્ રા ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો- આર.ક િસહ 
596. િડસે બર‐૨૦૨૦મા ંિબ્રટનમા ંકોરોના વાયરસનુ ંકય ુનવ ુ વ પ શોધાયુ ં‐  ઈન 

597. તા. ૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ  ભારત‐જાપાન વ ચે કેટલામ ુસવંાદ સમેંલન યોજાય ુ‐ 6Th 
598. ભારત‐જાપાન 6Th સવંાદ સમેંલનમા ંભારત તરફથી કોણ વીિડયો કો ફર સથી જોડાયા હતા ‐ વડા ધાન નર  મોદ   

599. તા. ૨૧ િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ  ભારત અને કયા દેશ વ ચે ઈ‐િશખર બેઠક યોજાઈ ‐ િવયેતનામ  

600. તા.૨૧  િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારત‐િવયેતનામ વ ચે યોજાયેલી ઈ‐િશખર બેઠકમા ં િવિવધ કેટલા સમજૂતી કરાર થયા ‐ 
સાત  

601. તા.૨૧  િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ ભારત‐િવયેતનામ વ ચે કયા  િવિવધ  કે્ષતે્ર સમજૂતી કરાર થયા  ‐ સરં ણ,  પે ોકિમક સ, 
પરમા  ુઊ  સ હતના  ે ે  

602. િવયેતનામ ભારતની કઈ નીિતનો મહ વનો િપલર છે ‐ એ ટ ઇ ટ  
603. ભારત હાલમા ંકયો દેશ ૧૨ હાઇ  પીડ પેટ્રોલ બોટ પ્રા ત કરી શકે તે માટે તેને આપવામા ંઆવેલી ૧૦ કરોડ ડોલરની સરંક્ષણ 

કે્રિડટ લાઇનનો અમલ કરી ર ુ ંછે ‐ િવયેતનામ  

604. િવયેતનામની ૧૨ હાઇ  પીડ પેટ્રોલ બોટ પૈકી ભારતમા ંક્યા  થળે પાચં બોટ તૈયાર થઇ રહી છે ‐ ચે ાઇના લાસન એ ડ ટ ો 
િશપયાડમા ં

605. ભારતીય  કંપનીની  દેખરેખ હઠેળ  િવયેતનામની ૧૨ હાઇ  પીડ  પેટ્રોલ બોટ  પૈકી સાત બોટનુ ં િનમાર્ણ  િવયેતનામના કયા 
બદંરગાહ ખાતે થશે ‐ હાઇ ફ ગ  

606. િવયેતનામ વતર્માન વડાપ્રધાનનુ ંનામ જણાવો ‐ ન આુન  આુન  ક  
607. વષર્ની સૌથી લાબંી રાત અને ટૂંકો િદવસ કયો છે ‐ 21  ડસે બર 
608. વષર્ના સૌથી ટૂંકા િદવસ‐૨૧ િડસે બરને કયા નામે ઓળખવામા ં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 શુ ંથાય છે ‐  રૂજ ુ ં થર થઈ જ ુ ં
611. તા. ૨૧  િડસે બર‐૨૦૨૦ના રોજ કેટલા વષર્ બાદ ગુ  અને શિન સીધી લીટીમા ંદેખાયા  ને સયંોજન તરીકે ઓળખાય છે – 

800 
612. WHOની માગર્દિશર્કા મજુબ ભારતમા ંકેટલી વ તીએ એક તબીબ હોવો જોઈએ - 1,000 
613. WHOની માગર્દિશર્કા મજુબ ભારતમા ંતબીબો ઉપલ ધ કરાવવા વષર્ 2021 સધુીમા ંડોક્ટરોની બેઠકો વધારી કેટલી 

કરાશે - 80,000 
614. ભારતમા ંિડસે બર 2020ની િ થિતએ દેશમા ંએમબીબીએસની કુલ બેઠક કેટલી છે - 42,495 
615. ભારત સરકારના વતર્માન આરોગ્ય મતં્રીનુ ંનામ જણાવો -  હષવધન 

616. તા તરમા ંઅલીગઢ મિુ લમ યિુનવિસર્ટીની થાપના કેટલા વષર્ પણૂર્ થયા - 100 
617. અલીગઢ મિુ લમ યિુનવિસર્ટીનુ ં થાપના વષર્ જણાવો - 1920 
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618. AMUમા ં56 વષર્ બાદ કયા વડાપ્રધાન ારા સબંોધન કરાયુ ં- નર  મોદ  

619. AMUની  થાપના કોણે કરી હતી - સર સૈયદ અહમદ ખાન 

620. તા તરના ICMRના વાય ુપ્રદૂષણ અંગેના અહવેાલમા ંબીમારીના કારણે ભારતમા ંએક વષર્મા ંઅંદા  કેટલા લોકોના 
મ ૃ ય ુથયા છે - 17 લાખ 

621. તા તરના ICMRના અહવેાલ મજુબ ઇ ડોર પો યશુન  કેટલા ટકા ઘટયુ ં છે યારે આઉટડોર પો યશુન કેટલા ટકા 
વ યુ ંછે – 64 %  અને 115 % 

622. તા તરના ICMRના અહવેાલ મજુબ વાય ુપ્રદૂષણથી સૌથી વધ ુઆિથર્ક બોજ કયા રા ય પર આવશે -  જુરાત 

623. ICMRનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ડયન કાઉ સલ ઑફ  મે ડકલ  રસચ 

624. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકયા દેશે વડાપ્રધાન મોદીને ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ પરુ કારથી સ માિનત કયાર્ં હતા - US  
625. US ારા કયા કારણોસર PM મોદીને USના સવ ચ િમિલટરી સ માન ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ પરુ કારથી સ માિનત કયાર્ં 

હતા - વડા ધાન મોદ  ારા ટૂનીિતક સબંધંોને મજ તૂ બનાવવા માટ થયેલા યાસો બદલ  
626. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંવડાપ્રધાન મોદી વતી કોના ારા ‘‘િલજન ઓફ મેિરટ’’ સ માન િ વકાયુર્ં હત ુ ં – USના ભારતના 

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

પાનના વૂ PM િશ જો આબે અને ઓ લયાના PM  કૉટ મો રસન  
628. અમેિરકી સસંદ ારા કયારથી િલજન ઓફ મેિરટ મેડલ આપવાની શ આત કરવામા ંઆવી હતી ‐ 20 ુલાઈ 1942  
629. સાઉદી અરબે કયા વષેર્ PM મોદીને ઓડર્ર ઓફ અ દુલઅિઝઝ અલ -સાઉદથી સ માિનત કયાર્ હતા  ‐ 2016  
630. PM મોદીને કયા વષેર્ ટેટ ઓડર્ર 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 એવોડર્થી સ માિનત કરાયા હતા -  2018 
632. વષર્-૨૦૧૯મા ં કયા દેશે PM મોદીને ઓડર્ર ઓફ ઝાયેદ એવોડર્ આપી સ માિનત કયાર્ હતા - નુાઈટડ આરબ 

અિમરાત 

633. વષર્  -૨૦૧૯મા ંકયા દેશે PM મોદીને ઓડર્ર ઓફ સે ટ  .એ ડ્ર ુ એવોડર્ આપી સ માિનત કયાર્ હતા - રિશયા  
634. વષર્  -૨૦૧૯માં  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‐ 2020 ટોપ એવોડર્ િવ તા ખેલાડી અને દેશનુ ંનામ જણાવો - નોવોક યોકોિવચ‐ વ ઝરલે ડ, રોજર ફડરર‐સબયા, 

રાફલ નડાલ‐ પેન તથા ા સસ ટયાફો‐અમે રકા 
636. ભારતમા ંરા ટ્રીય ગિણત િદવસ કયારે મનાવવામા ંઆવે છે - 22  ડસે બર 
637. ભારતમા ંકોની યાદમા ં22  િડસે બરે રા ટ્રીય ગિણત િદવસની ઊજવણી કરવામા ંઆવે છે - ગણતશા ી ીિનવાસ 

રામા જુનના જ મ દવસ િનિમતે 

638. એસ  .રામાનજુનની કેટલામી જ મજયતંી િનિમતે ભારતના ત કાલીન વડાપ્રધાન ડો .મનમોહન િસંહે આ િદવસને 
રા ટ્રીય ગિણત િદવસ તરીકે ઉજવવાની જાહરેાત કરી હતી ‐ 125 

639. કયા વષેર્ ત કાલીન વડાપ્રધાન ડો .મનમોહન િસંહે ૨૨ િડસે બરને રા ટ્રીય ગિણત િદવસ તરીકે ઉજવવાની જાહરેાત 
કરી હતી ‐ વષ  2012 

640. ી િનવાસ રામાનજુનનો જ મ કયા ંથયો હતો  – ઈરોડ 
641. ીિનવાસ રામાનજુનના માનમા ંભારતીય ટપાલ િવભાગ ારા કયારે મારક ટપાલ િટિકટ બહાર પાડવામા ંઆવી હતી 

- 26 ડસે બર 2011 અને 22 ડસે બર 2012 
642. ભારતના મહાન ગિણતશા ી  ીિનવાસ રામાનજુનનો જ મિદવસ જણાવો‐22  ડસે બર 
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643. તા. ૨૩ િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કે દ્રીય કેિબનેટમા ંઅનસુિૂચત જાિત(SC)ના િવ ાથીર્ઓ માટે કયો મહ વનો િનણર્ય 
લેવાયો - પો ટ મે ક કોલરશીપ યોજનાના બ ટમા ંપાચં ગણો વધારો  

644. અનસુિૂચત 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 અનસુિૂચત જાિતના િવ ાથીર્ઓ માટે કેટલા િપયાની પો ટ મેિટ્રક કોલરશીપ યોજનાને મજૂંરી આપી – 
. 59 હ ર કરોડ  

646. અનસુિૂચત જાિતના િવ ાથીર્ઓ માટેની પો ટ મેિટ્રક કોલરશીપ યોજના અંતગર્ત આગામી પાચં વષર્મા ંSCના કેટલા 
િવ ાથીર્ઓને લાભ મળશે - 4 કરોડ 

647. કે દ્રીય સામાિજક સરુક્ષા અને સશક્તીકરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - ી થાવરચદં ગેહલોત 

648. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં કે દ્રીય નાણા મતં્રાલયે નકલી ઈનવોઈસ ારા થતી કરચોરી રોકવા GST અંગે કયો મહ વનો 
િનણર્ય લીધો - મ હનામા ં . 50 લાખથી વ નુો વેપાર થાય તો 1 ટકા GST રોકડમા ંભરવો પડશે  

649. કે દ્રીય નાણા મતં્રાલયે મિહનામા ં . ૫૦ લાખથી વધનુો વેપાર થાય તો ૧ ટકા GST રોકડમા ંભરવો પડશે એવો િનણર્ય 
કય  આ િનયમો કોને લાગ ૂપડશે નહીં - કંપનીના MD ક પાટનર .1 લાખથી વ  ુરકમ આવકવેરા તર ક આપી 
હોય,  એસટ મા ંર જ ટડ ય તએ ઇન ટુ ટ સ ડટનો ઉપયોગ ન કય  હોય અને તે કારણે િવતેલા વષમા ં .1 
લાખથી વ નુી રકમ ુ ં રફંડ મ ુ ંહોય. 

650. નવા િનયમ મજુબ DTH લાઇસ સ ૧૦ વષર્ને બદલે હવે કેટલા વષર્ માટે ઈ ય ૂકરાશે - 20  
651. લાઇસ સ ફી ગ્રોસ રેવ યનૂા ૧૦ ટકા હતી તેને એડજ ટેડ ગ્રોસ રેવ યનુા કેટલા ટકા કરવામા ંઆવી - આઠ  
652. DTHનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ડાયર ટ ુ હોમ 

653. ૨૩મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ DRDO  ારા ભારતીય આમીર્ માટે કઈ િમસાઈલનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયુર્ં - MRSAM   
654. DRDOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ડફ સ રસચ એ ડ ડવલપમે ટ ઓગનાઈઝેશન 

655. MRSAMનુ ંિવ તતૃ 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 કેટલો છે - 2.7 ટન  
659. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMની વોરહડે ક્ષમતા કેટલી છે - 60 કલો ામ બો બ 

660. ભારતીય િમસાઈલ MRSAMનુ ંસફળ પરીક્ષણ કયા થળેથી કરાયુ ંહત ુ- ચાદં રુ ર જ, ઓડસા  
661. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંઇઝરાયલના કયા વતર્માન વડાપ્રધાન સરકારનુ ંપતન થય ુ- બે િમન નેત યા  ૂ

662. છે લા બે વષર્મા ંઈઝરાયલમા ંકેટલામી વાર ચ ૂટંણીઓ યોજાશે - ચોથી 
663. ઈઝરાયલની રાજધાની કઈ છે - ુસલેમ  
664. રા ટ્રીય િકસાન િદવસ કયારે ઊજવવામા ંઆવે છે - તા. 23 ડસે બર  
665. પ્રિત વષર્ તા. ૨૩ િડસે બરે કોની યાદમા ંરા ટ્રીય િકસાન િદવસ ઊજવવામા ંઆવે છે - ખે ૂત નેતા અને વૂ PM  વ. 

ચૌધર  ચરણિસહની જ મજયિંત 

666. અ  બ્ર  યોજના કયા રા યમા ંઅમલી છે - જુરાત  
667. તા તરમા ંગજુરાત સરકારે અ  બ્ર  યોજના હઠેળ 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 વકર્ર મિહલાઓ પાસે કયા પરુાવા માગવાના રહશેે 

નહીં ‐ ઓળખ ગે 
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669. NACOનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો ‐ નેશનલ એઇ સ ક ોલ ઓગનાઇઝેશન  
670. ગજુરાત સરકારના ક્યા િવભાગ ારા અ  બ્ર  યોજનાનુ ંઅમલીકરણ કરવામા ંઆવે છે – અ , નાગ રક રુવઠા 

િનગમ 

671. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંસમ ત રબારી સમાજના કયા મહતંનુ ં૧૦૧ વષેર્ અવસાન થયુ ં- બળદવગીર  બા  ુ

672. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંબ્ર લીન થનારા બળદેવગીરી બાપ ુકયા અખાડાના મહતં હતા - ુ ુગાદ  વાળ નાથ અખાડા, 
તરભ-વીસનગર  

673. દેશની સૌથી જૂની કે દ્રીય યિુનવિસર્ટી કઈ છે-ક્યા ંઆવેલી છે– િવ ભારતી  િુન.શાિંતિનકતન (પ.બગંાળ) 
674. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકોલક ા િ થત િવ ભારતી યિુનનો કયો મહો સવ ઊજવવામા ંઆ યો - શતા દ  

675. િવ ભારતી યિુનવિસર્ટીના શતા દી મહો સવમા ંમખુ્ય અિતિથપદે કોણ સહભાગી થય ુહત ુ - નવી દ હ થી વી ડયો 
કો ફર સ મારફત વડા ધાન નર  મોદ  

676. કયા વષેર્ સસંદમા ંએક કાયદો પસાર કરીને િવ  ભારતીને કે દ્રીય યિુનવિસર્ટી અને રા ટ્રીય મહ વ ધરાવતી સં થા 
જાહરે કરવામા ંઆવી હતી ‐ 1951  

677. દેશમા ંફા ટેગ ક્યારથી ફરિજયાત કરાયુ ંછે – 1 આુર -2021  
678. વતર્માન કે દ્રીય સડક પિરવહન અને રાજમાગર્ મતં્રી કોણ છે - નીિતન ગડકર  

679. કયા હતેસુર દેશભરમા ં૧ જા યઆુરી-૨૦૨૧થી ફા ટેગનો અમલ કરાશે - સમય અને ઈંધણની બચત  
680. િવ ભારતી યિુનવિસર્ટી ક્યા આવેલી છે - શાિંત િનકતન, િવર મૂ (પિ મ બગંાળ)  
681. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંBCCIની AGM ક્યા ં થળે યોજાઈ હતી –મોટરા ટ ડયમ-અમદાવાદ 
682. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંઅમદાવાદમા ંયોજાયેલી BCCIની AGMમા ંકયો મહ વનો િનણર્ય લેવાયો - IPL‐2022મા ંબે નવી 

ટ મ સામેલ કરાશે 
683. ૨૦૨૨મા ંરમાનારી આઇપીએલની ૧૫મી િસઝનમા ંઆઠને બદલે કેટલી ટીમ રમશે – દસ 

684. BCCI ના વતર્માન ડાયરેક્ટર કોણ છે - સૌરવ ગાં લુી  
685. BCCI ના વતર્માન સેકે્રટરી કોણ છે - જય શાહ  
686. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંBCCIના ઉપપ્રમખુ તરીકે કોની વરણી કરવામા ંઆવી - ક ેસના વ ર ઠ નેતા રા વ ુ લા 
687. AGMનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – એ અુલ જનરલ િમ ટગ (વાિષક સામા ય સભા)  
688. BCCIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – બોડ ઓફ કં ોલ ફોર  કટ ઈન ઈ ડયા 
689. િડસે બર 2020મા ંભારતની 42મી અને લદાખની પ્રથમ "રામસર સાઇટ" તરીકે કોને જાહરે કરવામા ંઆવી - મીઠા-

ખારા પાણીના પર પર જોડાયેલા બે તળાવ 

690. 42મી રામસર સાઇટ તરીકે જાહરે કરાયેલ બનેં તળાવના નામ જણાવો - મી ું પાણી- તાતૉસા કુ સો  અને  ખા ું 
પાણી- સો કર 

691. 42મી રામસર સાઇટ તરીકે જાહરે કરાયેલ બનેં તળાવનો િવ તાર જણાવો - ચાગંથાન, લદાખ 

692. દિક્ષણ એિશયામા ંસૌથી વધ ુરામસર સાઈટ કયા દેશમા ંઆવેલી છે - ભારત 

693. રામસર શહરે કયા દેશમા ંઆવેલુ ંછે - ઈરાન 

694. કે દ્રીય પયાર્વરણ મતં્રીનુ ંનામ જણાવો - કાશ વડકર 
695. તા તરમા ંભારતીય િક્રકેટ ટીમના નવા મખુ્ય પસદંગીકાર તરીકે કોની પસદંગી કરવામા ં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 મૂર  
698. રા ય ગ્રાહક હે પલાઇન ટોલ ફ્રી નબંર કયો છે - 1800 233 0222  
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699. ગાધંીવાદી નારાયણભાઈ દેસાઈનો જ મિદવસ જણાવો- 24  ડસે બર 1924 
700. ગાધંીજીના બાબલા તરીકે કોણ ઓળખાય છે - નારાયણ દસાઈ  
701. 'ગાધંીજીના હનમુાન' તરીકે કોણ ઓળખાય છે ઓ તેમને અંગત સિચવ પણ હતા - મહાદવ દસાઈ 

702. નારાયણ દેસાઈને કયા મહ વના પરુ કાર/એવોડર્ મ યા હતા - રણ જતરામ રુ કાર, સા હ ય અકાદમી રુ કાર, 
જમનાલાલ બ જ એવોડ અને િૂતદવી રુ કાર  

703. તા તરમા ંગજુરાતમા ંસૌપ્રથમ કયા િજ લામા ંઅટલ- સેવા-શટલ આરોગ્ય રથનો મખુ્યમતં્રી ીના હ તે ઇ- પ્રારંભ 
કરવામા ંઆ યો છે - ધરમ રુ,વલસાડ 

704. અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય  રથનો  મખુ્ય હતે ુજણાવો - ધરમ રુ અને કપરાડાના આદવાસી િવ તારના લોકોને 
સારવાર અને ુપોષણથી ુ ત કરાવવા 

705. અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય રથનો કોના સયંકુ્ત ઉપક્રમે પ્રારંભ કરવામા ંઆ યો - જ લા વહ વટ  તં , વલસાડ અને 
ીમદ રાજચં  િમશન, ધરમ રુ 

706. અટલ-સેવા-શટલ આરોગ્ય રથનો ઈ-શભુારંભ ક્યારે કરવામા ંઆ યો - 25 ડસે બર 2020 
707. વષર્ 2023મા ંહોકી વ ડર્ કપ કયા દેશમા ંરમાશે - ભારત 

708. અંદા  20 હજાર દશર્કોની ક્ષમતાવા ં ભારતનુ ં સૌથી મોટંુ હોકીનુ ં ટેિડયમ કયા થળે બનવા જઈ ર ુ ં છે - 
રાઉરકલા, ઓડશા 

709. કે દ્ર સરકાર ારા િડસે બર 2020મા ંકોરોના રસીકરણના  પ્રથમ ટ્રાયલ માટે 'ડ્રાય રન' યોજવા કયા કયા રા યોની 
પસદંગી કરવામા ંઆવી છે - જુરાત, પં બ, આસામ  અને દશ 

710. રસીકરણ માટે વપરાતો શ દ 'ડ્રાય રન' એટલે શુ ં- કોઈને પણ રસી આ યા િવના સમ  યાની ચકાસણી કરવી 
711. તા તરમા ં25મી િડસે બરે વ.અટલિબહારી બાજપાઈની કેટલામી જ મ જયતંી ઉજવાઇ - 96 
712. વ.અટલિબહારી બાજપાઈની જ મ જયતંી િનિમ ે  તેમના જીવન આધાિરત કયા પુ તકનુ ંવડાપ્રધાન  ીમોદી ારા 

િદ હી ખાતે િવમોચન કરાયુ ં- 'અટલ બહાર  બાજપાઈ ઈન પાલામે ટ : એ કોમેમોર ટવ વો મૂ' 
713. તા તરમા ં કે દ્ર સરકાર ારા તેની તમામ સપંિ ની માિહતી માટે કયા પોટર્લનો પ્રારંભ કરાયો - 

www.esampada.mohua.gov.in  

714. તા તરમા ંકયા રા યમા ંપ્રથમ મુન મધર િમ ક બેંકનો પ્રારંભ કરાયો - વુાહાટ , આસામ 

715. તા તરમા ંગવુાહાટી, આસામ  ખાતે ભારતની કેટલામી મુન મધર િમ ક બેંકનો પ્રારંભ કરાયો - 15 
716. ભારત સરકાર ારા ભારતર ન વ.અટલજીના જ મિદવસ 25 િડસે બરને કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે - 

શુાસન દવસ 

717. તા તરમા ંમહા મા મિંદર ખાતે "િકસાન ક યાણ કાયર્ક્રમ" ક્યારે યોજાયો - 25 ડસે બર,  શુાસન દવસ 

718. 25 િડસે બર-સશુાસન િદવસે ગજુરાતમા ંએક સાથે  િવિવધ મતં્રીઓની ઉપિ થિતમા ં કેટલાક તાલકુાઓમા ં "િકસાન 
ક યાણ કાયર્ક્રમ" યોજાયો હતો - 248 

719. તા તરમા ં 25  િડસે બર-સશુાસન િદવસે વડાપ્રધાન ી નરે દ્રભાઈ મોદી ારા પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ 
યોજના અંતગર્ત કેટલા ખેડૂતોના ખાતામા ંDBT  ારા કેટલા િપયા જમા કરા યા - 9 કરોડ ખે ૂત અને .18,000 કરોડ 

720. તા તરમા ં 25  િડસે બર-સશુાસન િદવસે વડાપ્રધાન ી નરે દ્રભાઈ મોદી ારા પ્રધાનમતં્રી િકસાન સ માન િનિધ 
યોજના અંતગર્ત ગજુરાતના કેટલા ખેડૂતોના ખાતામા ંDBT  ારા કેટલા િપયા જમા કરા યા - 51.34 લાખ ખે તૂ અને 
.1026 કરોડ  

721. પવૂર્ વડાપ્રધાન-ભારતર ન અટલજીનો જ મિદવસ જણાવો - 25  ડસે બર 1924 
722. ભારતર ન પિંડત મદનમોહન માલિવયનો જ મિદવસ જણાવો - 25  ડસે બર 1861 
723. દુગાર્રામ મહતેાજીનો જ મ િદવસ જણાવો- 25  ડસે બર 1809 
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724. તા તર િડસે બર 2020મા ંકયા ઐિતહાિસક થળને ગજુરાત સરકારના પ્રવાસન િવભાગ ારા પ્રવાસનધામ તરીકે 
સમાવેશ કરાયો છે - ઈડ રયો ગઢ 

725. ગજુરાત સરકારના પ્રવાસન િવભાગના કયા મેગેિઝનમા ંઈડિરયા ગઢને  પ્રવાસન  ધામમા ં થાન અપાયુ ંછે - ુ  ુ
જુરાત ક  

726. િડસે બર 2020મા ંવડાપ્રધાન નરે દ્ર  મોદી ારા જ મ ુકા મીરના લોકો માટે કઈ આરોગ્ય સેવા યોજનાનો પ્રારંભ કય  
છે - PMJAY‐SHEHAT 

727. -PMJAY‐SHEHAT  યોજના અંતગર્ત જ મ-ુકા મીરના તમામ પિરવારોને કેટલા િપયાનુ ંઆરોગ્ય  વીમા કવચ  અપાશે- 
. 5  લાખ 

728. PMJAY‐SHEHAT યોજના અંતગર્ત જ મ-ુકા મીરના તમામ કુલ કેટલા પિરવારોને  લાભ મળશે - 21 લાખ પ રવાર 
729. તા તરમા ંિડસે બર 2020ના અંતમા ંરા ટ્રપિત ી કોિવંદ ારા કયા થળે ખકુરી મારકનુ ં ઉ ાટન કરાયુ ં- દ વ 

730. INS ખકુરી કયા યુ ની યાદ અપાવે છે - ભારત-પા ક તાન ુ ,1971 
731. વષર્ 1971 ભારત-પાિક તાન યુ  વખતે INS ખકુરીએ અંદા  કેટલા જવાનો સાથે કયા સમદુ્રમા ંજળસમાિધ લીધી હતી 

- 194 અને અરબી સ ુ  
732. 25  િડસે બર 2020ના રોજ  90 વષેર્ અમદાવાદમા ંઅવસાન પામેલા પ્રેમજીભાઈ પટેલનુ ં કાયર્કે્ષત્ર જણાવો - 

પયાવરણ વો રયર અને ઝાડવાવાળા બાપા 
733. પયાર્વરણના સાચા રક્ષક પે્રમજીભાઈ પટેલે 45 વષર્મા ંકેટલા વકૃ્ષો અને ચેકડેમ ગજુરાતભરમા ંતૈયાર કરા યા હતા - 

1 કરોડ અને 2400 
734. પયાર્વરણના રક્ષક પે્રમજીભાઈ પટેલનુ ંજ મ થળ જણાવો - ભાયાવદર, ઉપલેટા 
735. િવ ની પ્રથમ અને સૌથી લાબંી મોટી સોલાર પેનલ  કયા િબ્રજ ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆવી છે - દાં ડયાબ ર જ, 

અકોટા, વડોદરા 
736. ભારતના પ્રથમ ચરખાવાળા િતરંગાની શતા દી વષર્ કયારે શ  થય ુ– 26 ડસે બર 2020 
737. તા. 26 િડસે બર‐1921ના રોજ કયા થળે રા ટ્રિપતા મહા મા ગાધંીએ દેશના પહલેા ચરખાવાળા િત્રરંગા વજ લહરેાયો 

હતો – અમદાવાદ 
738. પ્રથમ ચરખાવાળા વજ પર કયા રંગ ઉપરાતં રિટયાનુ ંિચત્ર દોરેલુ ંહત ુ ં - લાલ અને લીલો 
739. અમદાવાદમા ંરા ટ્રિપતા મહા મા ગાધંીએ દેશના પહલેા ચરખાવાળા િત્રરંગા વજ લહરેાયો હતો તે થળે આ  શુ ંછે  - 

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

સચૂન કયુર્ં હત ુ  બાદમા ંભારતનો રા ટ્ર વજ બ યો હતો - લાલ, લીલો અને ભ ય પર ર ટયા ુ ંચ વાળો  
741. ગજુરાતમા ંવકૃ્ષ પે્રમ સેવા ટ્ર ટની થાપના 1968  કોને કરી હતી - ૃ ેમી ેમ બાપા 
742. કયા રા યમાથંી તા તરમા ં10 હજાર ટન યરેુિનયમ મળી આ યુ ંછે - િસકર, રાજ થાન 

743. 10 હજાર ટન યરેુિનયમમાથંી અંદા  કેટલા વષર્ સધુી  વીજળી મેળવી શકાશે - 40 વષ 

744. ગાધંીવાદી િવચારધારા ધરાવતા બાબા આ ટેનો જ મિદવસ જણાવો- 26 ડસે બર -1914 
745. બાબા આ ટેનુ ં મળૂ નામ જણાવો- રુલીધર દવીદાસ આ ટ  
746. તા તરમા ંિડસે બર 2020ના અંિતમ રિવવારે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા કેટલામી 'મન કી બાત' યોજાઇ - 72મી 
747. તા તરમા ંિડસે બર 2020ના અંિતમ રિવવારે વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદી ારા યોજાયેલી 'મન કી બાત'મા ંકઈ બાબત 

ઉપર ખાસ ભાર મકૂવામા ંઆ યો હતો - વોકલ ફોર લોકલ 

748. કા મીરના કેસરને ક્યારે GI ટેગ આપવામા ંઆ યો હતો - મે 2020 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   29 | P a g e  

 

749. GIનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓ ાફ કલ ઈ ડકશન  
750. તા તરમા ંકઈ સં થા ારા 'ટીમ ઑફ ધ ડીકેડ એવોડર્ ' 2011‐2020 જાહરે કરવામા ંઆ યો છે - ICC 
751. તા તરમા ં'ટીમ ઑફ ધ ડીકેડ એવોડર્ ' િક્રકેટના કયા ફોમેર્ટ માટે જાહરે કરવામા ંઆ યો - વન ડ,T‐20  અને ટ ટ 
752. તા તરમા ંICC  ારા જાહરે કરેલ દાયકાની વન-ડે ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ છે - મહ િસહ ધોની 
753. તા તરમા ંICC  ારા જાહરે કરેલ દાયકાની T‐20 ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ છે - મહ િસહ ધોની 
754. તા તરમા ંICC  ારા જાહરે કરેલ દાયકાની ટે ટ ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ છે -  િવરાટ કોહલી 
755. તા તરમા ં ICC  ારા જાહરે કરેલ દાયકાની મિહલા વન-ડે અને T‐20 ટીમના કે ટન તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ છે - 

મેગ લેિનગ 

756. તા તરમા ંICC  ારા જાહરે કરેલ દાયકાની મિહલા વન-ડે અને T‐20 ટીમમા ંકઈ ભારતીય ખેલાડીઓને  થાન અપાયુ ં
છે - િમતાલી રાજ,  ુલન ગો વામી   હરમનિ ત કૌર અને નૂમ યાદવ 

757. ICCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો – ઈ ટરનેશનલ કટ કાઉ સલ 

758. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ંકેટલા પ્રાચીન મારકોમા ં િવનામ ૂ યે શિૂટંગ અને ફોટોગ્રાફી કરવાની મજૂંરી આપી છે - 
200 

759. કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમા ં  કયા સમયગાળા માટે પ્રાચીન મારકોમા ં િવનામ ૂ યે શિૂટંગ અને ફોટોગ્રાફી કરવાની 
મજૂંરી આપી છે - 25 ડસે બર થી 15  ઓગ ટ 2021 

760. કે દ્ર સરકાર ારા કેટલા પ્રાચીન મારકોની શિૂટંગ અને ફોટોગ્રાફી માટે િવનામ ૂ યે મજૂંરી અપાઈ નથી - 27 
761.  તા તરમા ંભારતના કયા શહરેની વાઇનરીઝને GI  ટેગ આપવામા ંઆ યુ ંછે - નાિસક 
762. ગજુરાતમા ં કયા થળે રોબોિટક ગેલેરી સાથે દેશનુ ંસૌથી મોટંુ એક્વેિરયમ બનવા જઈ ર ુ ં છે - સાય સ િસટ , 

અમદાવાદ 
763. વડા પ્રધાન મોદી  ૧ જા યઆુરી‐૨૦૨૧ના રોજ નવી  િદ હીથી વીિડયો  કો ફર સ  ારા ગજુરાત સિહત  ૬  રા યોના  ૬ 

શહરેોમા ંસૌપ્રથમવાર અ યાધિુનક ટેક્નોલોજીથી બનનારા કયા પ્રો ક્ સનુ ંખાતમહુતૂર્ કરશે ‐ એફોડબલ હાઉિસગ  

764. રાજકોટમા ંપહલેીવાર સરકારી આવાસ યોજનાઓમા ંકઈ ટેક્નોલોજીવાળા મકાનો બનશે - મોનો લિથક ક ટ ક શન 

બાય ટનલ ફોમ વક 
765. કે દ્ર સરકાર  ારા દેશના પ્રથમ કયા લ ુ લેગ બીચને િવિધવત મા યતા અપાઇ ‐  િશવરાજ રુ,  જ. દવ િૂમ  ારકા 
766. કે દ્ર સરકાર ારા ગજુરાતના કયા પ્રથમ બીચને  લ ુ લેગની મા યતા આપવામા ંઆવી - િશવરાજ રુ,  જ.દવ િૂમ 

ારકા 
767. વતર્માન કે દ્રીય પયાર્વરણ મતં્રી કોણ છે - કાશ  વડકર  
768. બાર  યોિતિલર્ંગ પૈકીનુ ંપ્રથમ કય ુછે - સોમનાથ મં દર  
769. PM મોદીના સચૂનાથી કરાયેલા સશંોધનમા ંપરુાત વના તા તરના સરવે મજુબ કયા મિંદર  વડુ ત્રણ માળનુ ંબાધંકામ 

ભગૂભર્મા ંGPR ઇ વેિ ટગેશનમા ંબહાર આ યુ ં‐ સોમનાથ 

770. કયા વષર્મા ંગજુરાતના રાજા કુમારપાળે બધંાવેલુ ંસોમનાથાનુ ંપાચંમુ ંમિંદર 13 નવે. 1947ના રોજ ઉતારવામા ંઆ યુ ંતથા 
નવા મિંદરના િનમાર્ણનો સકં પ કરવામા ંઆ યો હતો – વષ 1169  

771. સોમનાથ મિંદરની પાયાિવિધ કયારે થઈ હતી ‐ 8 મે 1950 

772. સોમનાથ મિંદરની 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 
રેલને લીલી ઝડંી અપાઈ - 100  

774. તા. ૨૮મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન મોદી  ારા વીિડયો કો ફર સના મા મયથી ભારતની ૧૦૦મી િકસાન રેલને 
લીલી ઝડંી અપાઈ તેનો ટ જણાવો –  સાગંોલા, મહારા થી શાલીમાર, પિ મ બગંાળ  ધુી 
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775. ૧૦૦મી િકસાન રેલ ૪૦ કલાકમા ંકેટલા િકલોમીટરનુ ંઅંતર કાપશે ‐ 2132 
776. સાગંોલાના દાડમ, નાગપરુના નારંગી અને  ઉર,  બે વડંી અને કોપરગાવંના શકરટેટી  વા ઉ પાદનો કોના મા યમથી 

ખબુ જ આસાનીથી દેશના ઉ ર‐પવૂીર્ય ભાગો સધુી પહ ચાડી શકાશે – 100મી કસાન રલ 

777. વતર્માન કે દ્રીય કૃિષ અને ખેડૂત ક યાણ, ગ્રામ િવકાસ, પચંાયતી રાજ અને  ડ પ્રોસેિસંગ ઈ ડ ટ્રીઝ મતં્રી કોણ છે - નર  

િસહ તોમર  
778. વતર્માન કે દ્રીય રેલવે,  કોમસર્ અને ઈ ડ ટ્રી,  ક ઝયમૂર અફેસર્  ડ એ ડ પ લીક  િડ ટ્રી યશુન મતં્રી કોણ છે - િપ ષુ 

ગોયલ  

779. નવી િદ હીમા ંદેશની સૌપ્રથમ ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ મેટ્રોનો શભુારંભ કોણે-ક્યારે કરા યો - વડા ધાન  ી મોદ  તથા તા. 
28 ડસે બર-2020 

780. નવી  િદ હીમા ં દેશની સૌપ્રથમ  ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ  મેટ્રોનો ટ જણાવો - જનક રુ  પિ મથી નોઈડાના બોટોિનકલ 

ગાડન  

781. નવી િદ હીમા ંજનકપરુી પિ મથી નોઈડાના બોટોિનકલ ગાડર્ન સધુીનો ડ્રાઇવરલેસ ઓટોમેટેડ મેટ્રોની લબંાઈ કેટલી છે 
- 37  ક.મી  

782. ચાલક િવના જ ઓટોમેટેડ િસ ટમથી ચાલતી િદ હી મેટ્રો ટે્રનમા ં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. ૨૦૧૪મા ંપાચં શહરેોમા ંમેટ્રો  ટે્રન હતી તેને થાને િડસે બર-૨૦૨૦ની િ થિતએ કેટલા શહરેોમા ંમેટ્રો ટે્રન ઉપલ ધ છે - 

18  
785. િડસે બર-૨૦૨૦ની િ થિતએ ભારતમા ં મેટ્રોનો  િવ તાર  કેટલો િક.મી.નો  છે તથા વષર્  ૨૦૨૫ સધુીમા ં કેટલા િક.મી.મા ં

મેટ્રોનો િવ તાર કરવાનો કે દ્ર સરકારનો લ યાકં છે  – 700 તથા 1700 કલોમીટર  
786. િવ મા ંજાપાનમા ંપ્રથમ કયા વષેર્ ડ્રાઈવર લેસ મેટ્રો શ  થઈ હતી ‐ વષ‐1981 
787. NCMCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - નેશનલ કોમન મો બલટ  કાડ 
788. વડાપ્રધાન મોદી ારા તા. ૨૮મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કઈ એક્સપે્રસ લાઈન પર  વન નેશન, વન મોિબિલટી કાડર્  

(એનસીએમસી)ને લ ચ કરાયુ ં– એરપોટ એ સ ેસ લાઈન ( દ હ )  
789. દેશની સૌથી યવુા મેયરનુ ંનામ જણાવો - આયા રા ન   

790. ૨૧  વષીર્ય આયાર્ રા દ્રન કયા શહરેના મેયર બનવાની સાથે દેશની  સૌથી  યવુા  મેયર  તરીકેની િસિ  મેળવી - 
િથ ુવનતં રુ ,્ કરળ 

791. દેશની સૌથી યવુા મેયર બનનારા આયાર્ રા દ્રન કયા પક્ષના છે - માકસવાદ  પાટ   

792. વષર્‐૨૦૨૧થી ભારતમા ંકઈ કંપની ઈલેિક્ટ્રક કારનુ ં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-૨૦૨૦મા ંકોના ારા જાહરેાત કરવામા ંઆવી કે વષર્‐૨૦૨૧થી ભારતમા ંટે લા કંપની ઈલેિક્ટ્રક કારનુ ંવેચાણ 

શ  કરશે - ક ીય પ રવહન મં ી  ી નીિતન ગડકર   

796. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકોના ારા  યમૂોિનયાની પ્રથમ  વદેશી રસી તૈયાર કરાઈ ‐ િસરમ ઈ ટટ ટૂ,  નૂા 
797. િડસે બર-૨૦૨૦મા ં િસરમ ઈિ ટટ ટૂ, પનૂા ારા યમૂોિનયાની પ્રથમ  વદેશી રસી  તૈયાર કરાઈ  તેનુ ંનામ જણાવો ‐ 

મૂોિસલ  

798. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંકોના ારા  યમૂોિનયાની પ્રથમ  વદેશી  યમૂોિસલ રસી લૉ ચ કરાઈ ‐ ક ય આરો ય મં ી હષવધન  

799. િવ મા ં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 માટેના કોવાક્સ પ્રોગ્રામ અનસુાર શ ુ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 

802. િસરમ ઈિ ટટ ટૂ, પનૂાના વતર્માન સીઈઓ કોણ છે - આદર  નુાવાલા 
803. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંબૌ   ધમર્ગરુુ  દલાઈ લામાના  વારસદારના  મામલે ચીનને અવગણી  કોના ારા િતબેટ  િબલ  પર 

હ તાક્ષર કરાયા - એુસ  ખુ  પ 

804. યએુસ ારા કયા એક્ટ અંતગર્ત િતબેટમા ંએક અમેિરકન કો યલેુટની  થાપના કર◌ાશે – િતબે ટયન પો લસી એ ડ સપોટ 
એ ટ ઓફ 2020 

805. USAમા ંકયા બે મહાન યિક્તઓના સયંકુ્ત અ યાસ માટે ફોરમની  થાપના કરાઈ - ગાધંી ‐મા ટન  થૂર 
806. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંUS પ્રમખુ ટ્ર પે ગાધંીજી-માિટર્ન યથૂરના સયંકુ્ત અ યાસ માટે ફોરમની  થાપના અંગેના કયા  લૉ 

પર સહી કરી હતી ‐ 'ગાધંી‐ કગ  કોલરલી એ સચે જ ઇિનિશયે ટવ' 
807. ICC  ારા દશકના એવોડર્ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ મે સ િક્રકેટર તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ – ભારતીય કટર-ક ટન 

િવરાટ કોહલી  
808. ICC  ારા દશકના એવોડર્ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ વનડે મે સ  િક્રકેટર તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ – ભારતીય કટર-

ક ટન િવરાટ કોહલી  
809. ICC  ારા દશકના એવોડર્ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ ટે ટ મે સ િક્રકેટર તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ – ઓ લયન કટર 

ટવ  મથ  

810. ICC  ારા દશકના એવોડર્ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ T‐20 મે સ  િક્રકેટર તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ – અફઘાિન તાનના 
લેગ  પનર રાિશદ ખાન  

811. ICC  ારા દશકના એવોડર્ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત ખેલ ભાવના િ પિરટ ઓફ િક્રકેટ તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ –  વૂ ભારતીય 
કટર-ક ટન મહ િસહ ધોની  

812. ICC  ારા દશકના એવોડર્ઝ‐૨૦૨૦ અંતગર્ત સવર્ ે ઠ મિહલા  T‐20 અને વન‐ડે  િખલાડી તરીકે કોની પસદંગી કરાઈ – 
ઓ લયન કટસ એલસ પેર   

813. િક્રકેટની વૈિ ક સં થા ICCનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઇ ટરનેશનલ  કટ કાઉ સલ  

814. િક્રકેટની વૈિ ક સં થા ICCનુ ંમખુ્ય મથક ક્યા ંઆવેલુ ંછે - ુ બઈ  

815. ભારતીય રા ટ્રીય ક ગે્રસનો 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 અંબાણીન ુજ મ થળ અને મળૂ નામ જણાવો  -  ચોરવાડ અને ધીરજલાલ  
818. િરલાય સ ઈ ડ ટ્રીઝ િલિમટેડના ફાઉ ડર ચેરમેનનુ ંનામ જણાવો – ી ધી ભાઇ બાણી 
819. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંમખુ્યમતં્રી ી િવજયભાઈ પાણી ારા સોલર પાવર અંગે કઈ નીિતની જાહરેાત કરાઈ - ‘ જુરાત 

સોલર પાવર પો લસી -2021’   
820. ‘ગજુરાત સોલર પાવર પોિલસી૨૦૨૧-’ ક્યારથી અમલી બનશે - 1લી આુર -2021 
821. ‘ગજુરાત સોલર પાવર પોિલસી -૨૦૨૧ ’નો મખુ્ય હતે ુકયો છે - જુરાતના ઉ ોગકારોની ોડ શન કો ટ નીચી ય, 

ુ િનયાભરમા ંમેઈડ ઈન જુરાત ા ડ છવાય  
822. નવી ‘ગજુરાત સોલર પાવર પોિલસી -૨૦૨૧ ’પોિલસી ક્યા ંસધુી અમલી રહશેે - આગામી પાચં વષ એટલે ક 31 

ડસે બર 2025 ધુી  
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823. ‘ગજુરાત સોલર પાવર પોિલસી -૨૦૨૧ ’ અંતગર્ત થાિપત સોલર પ્રો ક્સ માટેના લાભો કેટલા વષર્ના સમયગાળા માટે 
મેળવી શકાશે ‐ 25 

824. ‘ગજુરાત સોલર પાવર પોિલસી -૨૦૨૧ ’મા ંકયા ઉ ોગો માટે બેંિકગ ચા  પ્રિત યિુનટે .૧.૧૦  કરાયો - લ  ુઅને 
મ યમ ક ાના ઉ ોગો 

825. ‘ગજુરાત સોલર પાવર પોિલસી -૨૦૨૧ ’ હઠેળ થપાતા સોલર પ્રો ક્ટમા ંરહણેાકંના ગ્રાહકોન ેઅંદા  પ્રિત યિુનટે કેટલા 
િપયા સધુીનો ફાયદો થશે ‐  . 1થી 77.. 3પૈસા 78. 

826. કોરોના વાયરસને કોષમા ંપ્રવેશતા અટકાવવા  તા તરમા ંકઈ સં થા ારા ડ્રગ તૈયાર કરવામા ંઆ યુ ંછે - સે લ 
સો ટ એ ડ મ રન કિમક સ રસચ 

827. કોરોના વાયરસને કોષમા ંપ્રવેશતા અટકાવવા  તા તરમા ંકયુ ંડ્રગ તૈયાર કરવામા ંઆ યુ ંછે - કમો ટટ મીથાયલેટ 
828. સે ટ્રલ સો ટ એ ડ મિરન કેિમક સ િરસચર્ સં થા ક્યા ંઆવલેી છે - ભાવનગર 
829. EDFC નુ ંિવ તતૃ 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 લાબંો કયો 

કોિરડોર દેશને સિમર્પત કરાયો -  ૂભાઉ રુઇટ  ૂ ુ    - 
831. ય ૂભાઉપરુ- ય ૂખજુાર્ ફે્રઇટ કોિરડોર કયા રા યમા ંઆવેલો છે - ઉ ર દશ  
832. ભારતમા ંડિેડકેટેડ ફે્રઇટ કોિરડોરની યોજના કયા વષેર્ તૈયાર હતી પરંત ુતેના પર વષર્ ૨૦૧૪ પછી કામ શ  થયુ ંહત ુ ં‐ 

વષ 2006  
833. ભારતમા ંડિેડકેટેડ ફે્રઇટ કોિરડોરની યોજના અંતગર્ત વષર્-૨૦૧૪ થી િડસે બર-૨૦૨૦ સધુીમા ંકેટલા િકલોમીટરના ટે્રક 

તૈયાર કરાયો છે - 1100  
834. ઇ ટનર્ ડેિડકેટેડ ફે્રઇટ કોિરડોરની કુલ લબંાઈ કેટલી છે - 1,840 કમી  
835. ઇ ટનર્ ડેિડકેટેડ ફે્રઇટ કોિરડોર ક્યા ંસધુી િવ તરેલો છે -  પં બના િુધયાણાથી પિ મ બગંાળના કોલકાતા ધુી 
836. કેટલા િકલોમીટર લાબંાઈના વે ટનર્ ડેિડકેટેડ ફે્રઇટ કોિરડોરનુ ંિનમાર્ણ હાલ પ્રગિ મા ંછે ‐ 1504 ક.મી. 
837. ભારતીય ટે ટ ટીમ કે ટન અિજંક્ય રહાણેને ૧૫૨ વષર્ જૂનો કયો મેડલ અપાયો ‐ ‘‘જોગી લુાગ’’  
838. ભારતીય ટે ટ ટીમ કે ટન અિજંક્ય રહાણેને કયા કારણોસર-કયારે ઓ ટે્રિલયાના ૧૫૨ વષર્ જૂનો ‘‘જોગી મલુાગ’’ મેડલ 

અપાયો – ઓ લયાની બી  ટ ટમા ંમેન ઓફ ધ મેચ થવા બદલ તા. 29 ડસે બર-2020   
839. કે દ્ર સરકાર ારા િપ્રવે શન ઓફ મની લો ડિરંગ એક્ટની નવી જોગવાઈ અનસુાર સ એ ડ જવેલરીના વેપારમા ં

કેટલા િપયાથી વધનુા કેશ યવહાર માટે રેકોડર્ ફરિજયાત કરાયો ‐  લાખ 10 . 
840. ભારતમા ંપ્રથમ વખત 3500 મીટરની ઊંચાઇએ કયા થળે હવામાન કે દ્રની થાપના કરવામા ંઆવી – ક  શાિસત 

દશ લ ાખ  
841. ભારતમા ંપ્રથમ વખત 3500 મીટરની ઊંચાઇએ કે દ્ર શાિસત પ્રદેશ લ ાખમા ંહવામાન કે દ્રનુ ંઉદઘાટન કોના ારા 

કરાયુ ંહત ુ– ક ીય મં ી ડૉ. હષવધન 

842. વતર્માન કે દ્રીય અથર્ સાય સ પ્રધાનનુ ંનામ જણાવો – ડૉ. હષવધન 

843. તા તરમા ં કે દ્ર શાિસત પ્રદેશ લ ાખમા ંહવામાન કે દ્ર શ  કરાયુ ં તેનો કયા કામ માટે ઉપયોગ કરાશે - હવામાન 
ચેતવણી  

844. િહ દી િફ મોના પ્રથમ સપુર ટાર અિભનેતાનુ ં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 ક્યા ંથયો હતો - અ તૃસર (પં બ)  
847. અિભનેતા રા શ ખ ાનુ ંમળૂ નામ જણાવો – જતીન 
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848. અિભનેતા રા શ ખ ાની પ્રથમ િફ મનુ ંનામ જણાવો - ‘આખર  ખત’ 
849. કઈ િફ મથી અિભનેતા રા શ ખ ાને સપુર ટારનુ ંિબરુદ મ યુ ં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 સધુીમા ંકેટલા ટકા ઇથેનોલ પટે્રોલમા ંિમક્સ કરવાની કે દ્ર સરકારની યોજના છે – 10 તથા 

20 ટકા 
852. કે દ્ર સરકારે વષર્ ૨૦૧૯-૨૦મા ં૧૭૩ કરોડ લીટર ઇથેનોલની ખરીદી કરી હતી. ને ૨૦૩૦ સધુીમા ં કેટલા લીટર 

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

મજૂંરી આપી - ણ લાખ  
854. કયા પોટર્મા ં . ૨૧૩૯ કરોડના ખચેર્ ઓ ોિગક સેક્ટરનો િવકાસ કરવામા ંઆવશે ‐  ૃ ણાપ નમ 

855. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ ભારત અને ભતૂાન વ ચેની કઈ સમજુતીને મજૂંરી આપી ‐ આઉટ 
પેસના શાિંત ણૂ ઉપયોગ ગે  

856. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કયા પોટર્મા ં . ત્રણ હજાર કરોડના ખચેર્ વે ટનર્ ડોક બનાવવા માટે 
મજૂંરી આપી – પારાદ પ 

857. કે દ્રીય કેિબનેટે તા.૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ કઈ િમસાઇલ િસ ટમની િનકાસને મજૂંરી આપી - આકાશ 

858. આકાશ િમસાઇલની રે જ કેટલી છે - 25 કલોમીટર  
859. આકાશ િમસાઇલ કોણે બનાવી છે ‐ DRDO 
860. કે દ્ર સરકારે નાણાકીય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટે EPF ઉપર એકસાથે કેટલા ટકા યાજ આપવાનો િનણર્ય કય  છે – 8.5 
861. EPFનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - એ લોઈઝ ોિવડ ટ ફંડ  
862. ક્યા થળે દેશનો પ્રથમ પોિલનેટર-પરાગનયન પાકર્ ખુ લો મકૂાયો ‐ હ દવાની, ઉ રાખડં  
863. પરાગ કહવેાતી રજ એક છોડ પરથી લઈ જઈ બીજા છોડ પર રોપવાની કામગીરી કોણ કરે છે - િવિવધ કારના ં

વડા,ં પતગંીયા, માખી વગેર  
864. તા. ૩૦મી િડસે બર-૨૦૨૦ના રોજ િબ્રટન સરકારે ઓક્સફોડર્-એ ટ્રા નેકાની કઈ વેિક્સનના ઈમરજ સી ઉપયોગને 

મજૂંરી આપી - ‘કોિવિશ ડ’ 
865. િબ્રટન સરકારે સૌપ્રથમ કઈ વેિક્સનને ઈમરજ સી ઉપયોગને મજૂંરી અપાઈ છે - ફાઈઝર  
866. ભારતમા ંઓક્સફોડર્ની વેિક્સનનુ ંઉ પાદન કયા ંથઈ ર ુ ંછે ‐  ણેૂની સીરમ ઈ ટટ ટૂ  
867. િડસે બર-૨૦૨૦મા ંક્યા દેશે ૧૪ સ તાહમા ંગભર્પાતને કાયદેસર મા યતા આપી - આજ ટના 
868. ગભર્પાતને મજૂંરી આપનાર પહલેો લેિટન અમેિરકન દેશ કયો છે – આજ ટના  
869. ગજુરાતી સાિહ યકાર કનૈયાલાલ મનુશી કઈ સરકારના પ્રધાન મડંળના મતં્રી બ યા હતા ‐  ુબંઈ  
870. ક.મા.મનુશીએ આઝાદી પછી સરદાર પટેલ સાથે કોના િવલીનીકરણમા ંમહ વપણૂર્ ભિૂમકા ભજવી હતી ‐ હદરાબાદ  
871. ક.મા.મનુશી કયા રા યના રા યપાલ બ યા હતા – ઉ ર દશ  
872. મુબંઈમા ંભારતીય િવ ાભવન સં થાની થાપના કોણે કરી હતી – ક.મા. નુશી 
873. ક.મા.મનુશી િલિખત જાણીતા પુ તકના નામ જણાવો - જુરાતનો નાથ, પાટણની તુા, રા િધરાજ,  ૃ ણઅવતાર, 

લોપા ુ ા, તપ વની,  ૃ વીવ લભ, કાકાની શશી, પૌરા ણક નાટકો,  જુરાતની અ મતા  
874. ક.મા.મનુશી કયા વષેર્ ગજુરાતી સાિહ ય પિરષદના પ્રમખુ બ યા હતા – વષ 1937, 1949 અને 1955  
875. કનૈયાલાલ મનુશીનો જ મ િદવસ જણાવો-30  ડસે બર 1887 
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876. કનૈયાલાલ મનુશીનો જ મ ક્યા ંથયો હતો- ભ ચ  
877. તા તરમા ં31 િડસે બર 2020ના રોજ ગજુરાતના કયા શહરેમા ંસૌપ્રથમ AIIMSનો વડાપ્રધાન ી નરે દ્ર મોદીના હ તે 

ઈ-િશલા યાસ કરાયો - રાજકોટ 
878. રાજકોટ ખાતે ભારતની  કેટલામી AIIMSનુ ં ભિૂમપજૂન કરાયુ ં- 21 
879. રાજકોટ ખાતે કેટલા બેડની કેટલા ડોક્ટરો સાથેની AIIMS હોિ પટલ તૈયાર કરાશે- 750 અને 1,000 
880. રાજકોટ AIIMSમા ંOPDનો સભંિવત પ્રારંભ કયા વષર્થી કરવામા ંઆવશે - સ ટ બર 2022 
881. AIIMSનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - ઓલ ઇ ડયા ઇ ટટ ટૂ ઓફ મે ડકલ સાય સીસ 

882. ભારતમા ંઆગામી 6 વષર્મા ંકેટલી નવી AIIMS  શ  કરવાનો કે દ્ર સરકારનો લ યાકં  છે - 10 
883. તા તરમા ંSAC‐અમદાવાદના નવા િડરેક્ટર તરીકે  કયા ગજુરાતીની િનમણકૂ કરવામા ંઆવી છે -   વૈ ાિનક િનલેશ 

દસાઈ 

884. SACનુ ંિવ તતૃ નામ જણાવો - પેસ એ લીકશન સે ટર 
885. વષર્ 2021મા ંઅમદાવાદ ખાતે કેટલામા ંસ તક સગંીત સમારોહનો પ્રારંભ થશે - 41 
886. અમદાવાદમા ંવષર્ 2021મા ંઑનલાઇન યોજાનાર સ તક સગંીત સમારોહનો  સમયગાળો જણાવો - 01  આુર થી 

13 આુર  2021 
887. 31 િડસે બર 2020ના રોજ ભારતના કયા પ્રથમ એવરે ટ હીરોનુ ંઅવસાન થયુ ં- ઇ ડયન આમ ના પુર ટાર કનલ 

નર ુમાર 
888. ઇિ ડયન આમીર્ના સપુર ટાર કનર્લ નરે દ્રકુમારનો જ મ ક્યા ંથયો હતો -  રાવલિપડ , પા ક તાન 

889. વષર્ 1984મા ંિસયાચીન િશખર પરત લેવાના ઇિ ડયન આમીર્ના ઓપરેશન મેઘદૂતના મખુ્ય હીરો કોણ હતા -  કનલ 
નર ુમાર 

890. ધરતીના ગોળા પર કુલ કેટલા ટાઈમઝોન છે - 38  
891. સાદી ભાષામા ંટાઈમઝોન એટલે શુ ં- એક દશમાથંી બી  દશમા ંજઈએ યાર અ ભુવાતો સમયનો તફાવત.  

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