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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 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

િવવેકાનદં એકડમી,ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org                   15 | P a g e  

 

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 
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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.................. 
 


