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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  
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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..................  


