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CA-08-(2020) Q & A
TOTAL Q & A – 900
1.

સમાજવાદી પક્ષના કયા નેતાનું તા તરમાં 01 ઓગ ટના રોજ 64 વષેર્ અવસાન થયું - અમરિસહ

2.

ભારતીય રાજનીિતના કોપ રે ટ ઠાકુર તરીકે કોણ ઓળખાત ું હત ું - અમરિસહ

3.

ુ
સમાજવાદી પક્ષના નેતા અમરિસંહનું તા તરમાં 01 ઓગ ટના રોજ 64 વષેર્ કયાં અવસાન થયુ-ં િસગા ર

4.

માટર્ ઈિ ડયા હેકથાન 2020નું તા તરમાં કયારે આયોજન થયું - તા.01 થી 03 ઓગ ટ

5.

માટર્ ઈિ ડયા હેકથાન 2020નો મુખ્ય હેત ુ જણાવો - િવ ાથ ઓને રોજબરોજના
સમ યાઓના ઉકલ માટ એક રા

6.

વનમાં પડતી

યાપી મંચ

માટર્ ઈિ ડયા હેકથાન 2020નું તા તર ઓગ ટમાં આયોજન કરાયું હત ું તેમાં કોના
વડા ધાન નર

ુ કલીઓ અને

ારા સંબોધન કરાયું હત ું -

મોદ

7.

તા તરમાં GSTમાં કેટલા કરોડના ટનૅ ઓવર માટે ઈ-િબલ ફરિજયાત કરાયુ-ં . 500/‐

8.

અગાઉ GSTમાં કેટલા કરોડના ટનૅ ઓવર માટે ઈ-િબલ ફરિજયાત હત ું - .100 કરોડ

9.

GSTમાં 500/‐ કરોડના ટનૅઓવર માટે ઈ-િબલ ફરિજયાત કરાયું તેનો અમલ કયારથી કરાશે - 01 ઓકટોબર 2020

10.

તા તરમાં ભગવાન

ી રામલ લા અયો યામાં કેટલી જમીનના િવિધવત માિલક બ યા - 2.77 એકર

11.

તા તરમાં ભગવાન

ી રામલ લા અયો યામાં 2.77 એકર જમીનના િવિધવત માિલક બ યા તેની મહેસ ૂલી ભાષામાં

શું કહેવાય - અમલદરામદ
12.

ભારતીય સેના સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓને િફ મ અથવા વેબ સીરીઝમાં ટેલીકા ટ કરતા પહેલા કોની પરિમશન જ રી
છે - ર ા મં ાલય

13.

ુ ર ભારતીય સેના સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓને િફ મ અથવા વેબ સીરીઝમાં ટે લીકા ટ કરતા પહેલા રક્ષા
ક્યા હેતસ
મંત્રાલયની પરિમશન લેવાનો િનણર્ય કરાયો હતો પહ ચાડનારા

યો પર

રુ ા બળોની છબી બગાડતા અને તેમની ભાવનાઓને ઠસ

ુ શ લાવવા

14.

િવ

તનપાન સ તાહ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે - તા.1 થી 7 ઓગ ટ

15.

િવ

તનપાન સ તાહ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Support breastfeeding for a healthier planet”

16.

િવ

તનપાન સ તાહ ઉજવવાનો પ્રારં ભ ક્યા વષર્થી થયો હતો – વષર્-1991

17.

WABAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો ‐ World Alliance for Breastfeeding Action

18.

ગુજરાતના કલાગુ તરીકે કોણ ઓળખાય છે –

19.

કલાગુ પ ૂ. રિવશંકર રાવળનો જ મ િદવસ જણાવો - 01 ઓગ ટ 1892

20.

કલાગુ પ ૂ. રિવશંકર રાવળનું અવસાન કયારે થયુ હતુ– 9 ડસે બર 1977

21.

િહ દી િફ મોની ટ્રે ડી િક્વન તરીકે કઈ અિભનેત્રીને ઓળખવામાં આવે છે - મીના ુમાર

22.

િહ દી િફ મોની ટ્રે ડી િક્વન મીનાકુમારીનો જ મ િદવસ જણાવો – 1 ઓગ ટ-1933

23.

રિવશંકર રાવળનો જ મ ક્યાં થયો હતો – ભાવનગર

24.

રિવશંકર રાવળે હાજી મોહ મદ અલારિખયાના સંપકર્ થી પ્રેરાઈને કયુ મેગેિઝન શ કયુર્ં હતુ - ‘ ુ માર’

25.

‘કુમાર’ મેગેિઝનના સં થાપક કોણ હતા - રિવશંકર રાવળ

26.

‘કુમાર’ મેગેિઝનનો પ્રારં ભ કયારે થયો હતો – 1924

27.

રિવશંકર રાવળની આ મકથાનું નામ જણાવો - ‘આ મકથાનક’

28.

ગુજરાતી સાિહ યનો પ્રિતિ ઠત રણિજતરામ સુવણર્ચદ્રં ક કોના ારા આપવામાં આવે છે -

29.

ગુજરાતી સાિહ યનો વષર્-૧૯૩૦નો રણિજતરામ સુવણર્ચદ્રં ક કોને આપવામાં આ યો હતો- રિવશંકર રાવળ

ૂ. રિવશંકર રાવળ

ુ રાત િવ ાસભા
જ
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30.

રિવશંકર રાવળને ક્યા વષર્માં ભારત સરકારે પ

ીથી સ માિનત કયાર્ં હતા- વષ-1965

31.

તા તરમાં મુખ્યમંત્રી ીની ઈ-ઉપિ થિતમાં કઈ તારીખે ગુજરાતમાં રા યકક્ષાનો વન મહો સવ યોજાયો – 02 ઓગ ટ
2020

32.

મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ પાણી ારા ઓગ ટ 2020માં રા યકક્ષાના કેટલામાં વન મહો સવનો ઈ- પ્રારં ભ કરવામાં

આ યો - 71મો
33.

ગુજરાતમાં ઓગ ટ 2020માં રા યકક્ષાનો વનમહો સવ કયા શહેરમાં યોજાયો- રાજકોટ

34.

ગુજરાતમાં ઓગ ટ 2020માં યોજાયેલા રા ય કક્ષાના વનમહો સવમાં કયા સાં કૃિતક વનનું િનમાર્ણ કરાયું - રામ વન

35.

ગુજરાતમાં ઓગ ટ 2020માં યોજાયેલા રા ય કક્ષાના વનમહો સવમાં કે ટલામાં સાં કૃિતક વનનું િનમાર્ણ કરાયું 20મા

36.

ગુજરાતના પ્રથમ સાં કૃિતક વનનું નામ જણાવો -

37.

ગુજરાતમાં ઓગ ટ 2020માં યોજાયેલા રા યકક્ષાના વનમહો સવમાં રાજકોટમાં કયા ડેમની બાજુમાં સાં કૃિતક વનનું
િનમાર્ણ કરાયું - આ

િુ નત વન, ગાંધીનગર

ડમ

38.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ પાણીનો તા તરમાં કેટલામો જ મ િદવસ ઉજવાયો- 65મો

39.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ પાણીનો જ મ િદવસ જણાવો- 02/08

40.

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી

ુ (બમૉ)
ી િવજયભાઈ પાણીનો જ મ કયા શહેરમાં થયો હતો- રં ન

41.

ગુજરાતમાં વતૅમાનમાં વન િવ તારની બહારના વ ૃક્ષોની સંખ્યા જણાવો - 34.53 કરોડ

42.

ગુજરાતના વતૅમાન વન મંત્રીનું નામ જણાવો- ગણપતભાઈ વસાવા

43.

આગામી સમયમાં 19 સ ટે બરથી કયા દે શમાં IPL 2020િસઝનનો પ્રારં ભ થશે - UAE

44.

આગામી સમયમાં 19 સ ટે બરથી કે ટલામી IPL 2020 િસઝનનો પ્રારં ભ થયો - 13મી

45.

તા તરમાં રાજ થાન યાિયક સેવામાં અિત પછાત વગૅને કેટલા ટકા અનામત આપવામાં આવી - 5 ટકા

46.

તા તરમાં રાજ થાન

યાિયક સેવામાં અિત પછાત વગૅને પાંચ ટકા અનામત આપવામાં આવી તેમાં કઈ કઈ

જાિતઓનો સમાવેશ થાય છે -

ુ ર, રાયકા-રબાર , ગાડ યા- હુ ાર, વણઝારા અને ગડ રયા

47.

કે દ્ર સરકાર ારા તા તરમાં નાના યવસાયકારોને આવરી લેવા કઈ યોજનાનો

48.

ECLGSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઈમરજ સી

49.

-ECLGS હેઠળ કે ટલા ટકા કોલેટરલ ક્રેિડટ આપવામાં આવશે - 20%

50.

ગુજરાતના પાટનગર ગાંધીનગરનો જ મ િદવસ જણાવો - 02/08/1965

51.

તા તરમાં પાટનગર ગાંધીનગરનો કેટલામો જ મ િદવસ ઉજવાયો - 56મો

52.

સમગ્ર િવ માં ઓગ ટનો પ્રથમ રિવવાર કયા િદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે -

53.

અયો યાની રાજકુમારી સુરી ર નાના લગ્ન કોિરયાના કયા રાજા સાથે થયા હતા - કમ

54.

તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦માં બે મિહનાની ISSની સફળ યાત્રા બાદ કોનું સમુદ્રમાં સફળ ઉતરાણ થયુ - SpaceX ગન
ક

55.

ડટ લાઈન ગે રટ

યાપ વધાય - ECLGS

કમ

ડિશપ ડ
ૂરો

ૂલ

તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦માં બે મિહનાની ISSની ૬૩ િદવસની સફળ યાત્રા બાદ કયા બે અવકાશ યાત્રીનું પ ૃ વી પર
ઉતરાણ થયુ - બોબ બેહનકન અને ડ લસ હલ

56.

ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કેટલા વષર્ બાદ બીજીવાર અવકાશ યાત્રીનું દિરયામાં સફળ ઉતરાણ થયું - 45

57.

ISSનું િવ ત ૃત નામ જણાવો-ઈ ટરનેશનલ પેસ ટશન

58.

ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ISSમાં બે મિહના વીતા યા બાદ પેસ એક્સ કંપનીના ડ્રેગન કે ય ૂલ અવકાશયાનનું કયા થળે
સફળતાપ ૂવર્ક ઉતરાણ થયુ-ં મે સકોની ખાડ

59.

પેસએક્સ કે ય ૂલ શું છે -

ગન પેસએ સ કં પની ંુ અવકાશયાન
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60.

પ ૃ વીથી ઇ ટરનેશનલ પેસ સે ટર સુધી પહ ચવામાં કેટલા કલાકનો સમય લાગે છે - 19

61.

તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦માં
અવકાશમાં શું કામ કયુર્ં
અવકાશમાં વો કગ ક ,ુ

પેસ એક્સ કંપનીના ડ્રેગન કે ય ૂલ અવકાશયાનના અવકાશયાત્રીઓએ બે મિહના
- ISSની ખરાબ થયેલી બેટર ઓ બદલાવી, ISSના હાડવેર સંબિં ધત કામો

ૃ વીના ફોટા લીધા તથા નાસાને મોકલા યા

62.

સંઘ પ્રદે શ દાદરાનગર હવેલીનો મુિક્ત િદવસ જણાવો – 2 ઓગ ટ

63.

૨ ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ સંઘ પ્રદે શ દાદરાનગર હવેલીનો કેટલામો મુિક્ત િદવસ ઉજવાયો - 67

64.

દિક્ષણ ભારતમાં બ્રા ણો નવી યજ્ઞોપિવત પહેરીને કયા િદવસે અ યયન શ કરે છે – ાવણ

65.

ૂરાં કયા,

ુ
દ

ૂનમ

ાવણ સુદ પ ૂનમના િદવસે દિક્ષણ ભારતમાં બ્રા ણો નવી યજ્ઞોપિવત પહેરીને અ યયન શ કરે છે તેને કયા નામે
ઓળખવામાં આવે છે - અવિન અિવ મ

66.

મ ય ભારતમાં

ુ ની પ્રાથર્ના કરે છે તેને કયા નામે
ીઓ ઘરે ઉગાડેલા જવ નદીમાં િવસિ ત કરીને સંતાનોના દીઘાર્ યષ

ઓળખવામાં આવે છે - કજર પવ
67.

ગુજરાતમાં કાવિડયાઓ નદીઓમાંથી લાવેલા જળથી િશવિલંગ પર અિભષેક કરીને કાવડયાત્રા પુરી કરે છે . તેને કયા
પવર્ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે - પિવ ોપ

68.

ઉ ર ભારત, બંગાળ, ઓિડશામાં રક્ષાબંધન િનિમતે
આવે છે -

69.

ીકૃ ણને િહંડોળે

લાવવામાં આવે છે તેને કયા નામે ઓળખવામાં

લા પવ

દીવ-દમણ, મહારા ટ્રના તટીય િવ તારોમાં માછીમારો કયા િદવસે સમુદ્રના દે વતા વરુણદે વને નાિળયેર ચઢાવીને કામ
શ કરે છે -ના ળયેર

ૂનમ (ર ાબંધન)

સં કૃત િદવસ’ની ઉજવણી કયારે કરવામાં આવે છે -

દર વષેર્ ‘િવ

71.

પોરબંદરનો થાપના િદવસ જણાવો -

72.

રસાયણશા ી ટી.કે. ગ જરનો જ મ િદવસ જણાવો - 3 ઓગ ટ 1863

73.

રસાયણશા ી ટી.કે. ગ જરનું અવસાન કયારે થયું હત ું - 16

74.

રસાયણશા ી િત્રભુવનદાસ ક યાણરાય ગ જરનું હલ
ુ ામણુ નામ જણાવો - ટ .ક. ગ જર

75.

રસાયણશા ી ટી.કેગ જરનો જ મ ક્યાં થયો હતો –

76.

ફેક ટી ઓફ ફાઈન આટર્ સ તરીકે પિસ

થયેલી "કલાભવન"ના પ્રયોજક તરીકે કોણ જાણીતા છે - ટ .ક. ગ જર

77.

ફેક ટી ઓફ ફાઈન આટર્ સ તરીકે પિસ

થયેલી "કલાભવન"ની થાપના ક્યા વષર્માં થઈ હતી – વષ-1890

78.

તા તરમાં પાિક તાન

ાવણ

ુ
દ

ાવણ

ૂ ણમાના દવસે

70.

ુ મ (ર ાબંધન)
ન
ુ લાઈ-1920

રુ ત

ુ

ારા ભારતના કયા પ્રદે શને પોતાના નવા રાજકીય નકશામાં દશાર્ વવામાં આ યા છે - જ

ક મીર, િસર ક, િસયાચીન, લદાખ, ુ નાગઢ અને માણાવદર
79.

તા તરમાં પાિક તાન ારા ગુજરાતના કયા પ્રદે શને પોતાના નવા રાજકીય નકશામાં દશાર્વવામાં આ યા છે - િસર ક,
ુ નાગઢ અને માણાવદર

80.

પાિક તાન હવે તેના નવા રાજકીય નકશામાં ભારતના જ મુ-કા મીરને
ઇ ડયન ઈલ લગલી ઓ

પ
ુ ાઈડ જ

કયા નામથી ઓળખાવે છે - પા ક તાન

ુ એ ડ કા મીર

81.

કલમ 370 રદ થવાના િવરોધમાં પાિક તાન ારા ક્યારે એક િમિનટનું મૌન પાડવામાં આ યું હત ું - 05 ઓગ ટ

82.

અયો યામાં િનમાર્ણ પામનર

ભગવાન

ી રામ મંિદર કઈ શૈલીમાં તૈયાર કરવામાં આવશે - નાગર શૈલી અને

અ ટકોણીય િશખર બંધી મં દર
83.

અયો યામાં િનમાર્ણ પામનર ભગવાન

ી રામ મંિદરનું ભ ૂિમ પ ૂજન કેટલા કલાકે કરાયું - બપોર 12.39.20 (મા

32

સેક ડ)
84.

ભારતીય નૌસેનાના કયા િનવ ૃ

અિધકારીની પાિક તાન

કરવામાં આવી છે - ુ લ ૂષણ

ધવ

ારા ખોટા આરોપસર ધરપકડ કરીને ફાંસીની સજા જાહેર
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85.

કુલભ ૂષણ જાધવ કે સમાં તા તરમાં પાિક તાન કોટર્

86.

ભારતીય નૌસેનાના િનવ ૃ

ારા કે ટલા વકીલોની કોટર્ િમત્રની િનમણ ૂક કરવામાં આવી છે - 3

અિધકારી કુલભ ૂષણ જાધવની પાિક તાન

સજા જાહેર કરવામાં આવી છે તેને કઈ વૈિ ક કોટર્

ારા ખોટા આરોપસર ધરપકડ કરીને ફાંસીની

ારા રોક લગાવવામાં આવી છે -

87.

કયા ગુજરાતી પત્રકાર પત્રકાર વની પાઠશાળા તરીકે જાણીતા હતા - કાંિત ભ

88.

કાંિત ભ નું હુલામણુ નામ અને જ મ થળ – બ ુ અને ઝાંઝમેર-ભાવનગર

89.

કાંિત ભ ને વજુ કોટક એવોડર્ કયારે અપાયો હતો –વષ-2006

90.

ભગવાન

91.

અયો યામાં ભગવાન

92.

અયો યા શહેર કઈ નદીને િકનારે આવેલ ું છે - સર ૂ

93.

વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી ારા અયો યામાં ભગવાન

તરરા

ય કોટ

ી રામ મંિદર િનમાર્ણ ભ ૂિમ પ ૂજન કયા થળે કરવામાં આ યું - અયો યા (ઉ ર દશ)
ી રામ મંિદર િનમાર્ણ ભ ૂિમ પ ૂજન કયારે કરવામાં આ યું – 5મી ઓગ ટ-2020
ી રામ મંિદર િનમાર્ ણનું ભ ૂિમ પ ૂજન કયા સમયે કરવામાં આ યુ -

12:48:08 કલાક
94.

વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદી

ારા કેટલી સેક ડના મુહત
ૂ ર્માં

ી રામ મંિદર િનમાર્ ણનો સંક પ લઈને પ ૂજનિવિધ પ ૂણર્

કરવામાં આવી - 32
95.

અયો યામાં ભગવાન
ઈંટો આવેલી

96.

ી રામ મંિદર િનમાર્ણ ભ ૂિમ પ ૂજન વેળાએ વષર્-૧૯૮૯માં દુિનયાભરમાંથી અયો યામાં કે ટલી

પૈકી કે ટલી ઈંટોનો પ ૂજામાં સમાવેશ કરાયો-2.75 લાખ

અયો યામાં ભગવાન

ટોમાંથી 9

ટો

ી રામ મંિદર િનમાર્ણ ભ ૂિમ પ ૂજનમાં કે ટલા પિવત્ર થળો અને કેટલી પિવત્ર નદીઓનાં પાણીનો

પ ૂજન સંક પમાં સમાવેશ કરાયો હતો - 2000થી વ ુ તથા 100થી વ ુ
97.

રામજ મભ ૂિમ જનારા દે શના પહેલા વડા પ્રધાનનું નામ જણાવો –

98.

તા. ૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન

ી નર

મોદ

ી મોદી ારા અયો યામાં ભગવાન

ી રામ મંિદર િનમાર્ણનું ભ ૂિમ પ ૂજન

કરવાની સાથે કેટલી સદીથી ચાલી રહેલા િવવાદનો અંત આ યો – પાંચ
99.

તા. ૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ વડાપ્રધાન

ી મોદી ારા અયો યામાં ભગવાન

ી રામ મંિદર િનમાર્ણનું ભ ૂિમ પ ૂજન

કરવાની સાથે કેટલા વષર્થી ચાલી રહેલા કાયદાકીય િવખવાદનો સુખદ અંત આ યો હતો - 134
100. તા. ૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ અયો યામાં ભગવાન

ી રામ મંિદર િનમાર્ણ ભ ૂિમ પ ૂજન કાયર્ક્રમમાં પીએમ મોદી

સાથે બીજા કેટલા લોકોએ હાજરી આપી હતી-16
101. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કયા થળે ૨,૭૫૦ ટન િવ ફોટક એમોિનયમ નાઇટ્રેટના પ્રચંડ િવ ફોટમાં ૧૦૦થી વધું લોકોના મોત,
૪૦૦૦થી વધુને ઈજા થઈ હતી - બૈ તના બંદરગાહમાં આવેલા વેરહાઉસ
102. લેબેનોન દે શની રાજધાનીનું નામ જણાવો – બૈ ત
103. લેબેનોન દે શના વતર્માન વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો - હસન દયાબ
104. તા તરમાં લેબનોનની રાજધાની બૈ તમાં થયેલા િવ ફોટના કારણે શહેરને કે ટલું નુકસાન થયું હત ુ – 3 થી 5
બ લયન અમે રકન ડોલર
105. જ મુ કા મીરમા બંધારણની કલમ ૩૭૦ કયારે નાબ ૂદ કરવામાં આવી હતી – 5મી ઓગ ટ-2020
106. જ મુ કા મીરમા બંધારણની કલમ ૩૭૦ નાબ ૂદ કરવાની સાથે જ મુ અને કા મીરને ક્યા બે કે દ્રશાિસત પ્રદે શમાં
િવભાિજત કરાયા હતા - લદાખ અને જ

ુ કા મીર

107. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં SEBIના ચેરમેન તરીકે કોની પુનઃિનમણ ૂક કરવામાં આવી 108. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં SEBIના ચેરમેન તરીકે પુનઃિનમણ ૂક મેળવનાર
01/09/2020 થી તા. 28/02/2022
109. SEBIનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - િસ

ી અજય યાગી

ી અજય યાગીનો નવો કાયર્કાળ જણાવો - તા.

ુ ી
ધ
ો રટ ઝ એ ડ એ સચે જ બોડ ઓફ ઇ ડયા

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

4|P a g e

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721
110. ભારતીય સં કૃિતમાં સા ટાંગ પ્રણામ કોને કહેવાય છે - મા ,ુ હાથ, પગ, દય,

ખ,

ગ, વચન અને મન આ આઠને

ુ ંુ

ભેગા કર જમીન પર સીધા

111. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં USના ઉ ર કેરાલીના િવ તારમાં કયા વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી હતી - ઈસાયસ વાવાઝો ુ ં
112. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં USના ઉ ર કે રાલીના િવ તારમાં તબાહી મચાવનાર ઈસાયસ વાવાઝોડુન
ં ા પવનની ઝડપ જણાવો
-

િત કલાક 105 ક.મી.

113. એમોિનયમ નાઈટ્રેટ શું છે - ગંધિવ હન કિમકલ પદાથ
114. એમોિનયમ નાઈટ્રેટનો ઉપયોગ જણાવો -

ુ ય વે ખેતીમાં ફ ટલાઈઝર તર ક તથા િવ ફોટ કરવા માટ

115. તા તરમાં ભારતના નવા CAG તરીકે કોની િનમણ ૂક કરાઈ - ગર શચં

ુ ૂ

116. નવા CAG િગરીશચંદ્ર મુમ ૂર્ કઇ બેંચ અને કેડરના સનદી અિધકારી છે - 1985 અને
117. CAGનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - કો

ુ રાત
જ

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ઓફ ઇ ડયા

118. જ મુ કા મીરના નવા LGનું નામ જણાવો-મનોજ િસહા
119. રાજકીય ભાષામાં LGનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - લે ટન ટ ગવનર
120. તા તરમાં ઓગ ટ 2020માં RBI ારા યોજાયેલી િ પક્ષીય આિથર્ક સમીક્ષામાં RR, RRR અને MSF કેટલો યથાવત
રાખવામાં આ યો છે - 4%, 3.35% અને 4.25%
121. તા તરમાં ઓગ ટ 2020માં RBI ારા યોજાયેલી િ પક્ષીય આિથર્ક સમીક્ષા બેઠકમાં NBFC અને હાઉિસંગ સેક્ટર માટે
કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી- .10,000 કરોડ
122. તા તરમાં ઓગ ટ 2020માં RBI ારા યોજાયેલી િ પક્ષીય આિથર્ક સમીક્ષા બેઠકમાં સોનાના ઘરે ણાં ઉપર કેટલા ટકા સુધી
લોન આપવાનો િનણયર્ કરાયો - 90%

123. અગાઉ સોનાના ઘરે ણાં ઉપર કે ટલા ટકા બેંક ારા લોન આપવામાં આવતી હતી – 75 %
124.

ટા ડડર્ લોન ખાતા ધરાવતી MSMEની કેટલા રકમ સુધીની લોન િર ટ્રકચર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે –
.25 કરોડ

125. RBI ારા તા તરમાં ચેક પેમે ટની સુરક્ષા માટે કઈ નવી યોજના લો ચ કરવામાં આવી છે - પો ઝ ટવ પે યોજના
126. RBI ારા તા તરમાં ચેક પેમે ટની સુરક્ષા માટે લો ચ કરવામાં આવેલી "પોિઝિટવ પે યોજના" હેઠળ કેટલી રકમથી
વધુ રકમના ચેકનો સમાવેશ થાય છે – . 50,000/-થી વ ુ
127. જાપાનના િહરોિશમામાં દુઃખદ પરમાણુ હુમલાના કેટલા વષૅ પ ૂણર્ થયા- 75 વષૅ
128. જાપાનના િહરોિશમામાં દુઃખદ પરમાણુ હુમલા કયારે થયો હતો - 06.08.1945
129. જાપાનના િહરોિશમામાં દુઃખદ પરમાણુ હુમલા કયા દે શ ારા અને બો બનું નામ જણાવો - અમે રકા અને લટલ બોય
130. િવ માં િવિવધ દે શો પાસે કેટલા પરમાણુ બો બ હોવાની માિહતી કઈ સં થા ારા પ્રિસ
ઈ ટરનેશનલ પીસ રસચ ઈ
131.

કરવામાં આવે છે - ટૉકહોમ

ટટ ૂટ

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટનો અહેવાલ મુજબ ઓગ ટ 2020ની િ થિતએ િવ માં સૌથી વધુ પરમાણુ
બો બ કયા દે શ પાસે છે –રિશયા (6375)

132.

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટનો

અહેવાલ મુજબ ઓગ ટ 2020ની િ થિતએ ભારત પાસે કે ટલા

પરમાણુ બો બ છે - 130-140
133. મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ પાણીના નેત ૃ વવાળી ગુજરાત સરકાર તા તરમાં કઈ તારીખે સફળતા પ ૂવૅક 4 વષૅ પ ૂણર્

કયૉ - 07.08.2020
134. મુખ્યમંત્રી

ી િવજયભાઈ

પાણીના નેત ૃ વવાળી ગુજરાત સરકારના તા તરમાં સફળતાપ ૂવૅક શાસનકાળના 1460

િદવસમાં કેટલા જનહીતના િનણયર્ કયૉ - 1500
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135. તા તરમાં ભ ચ અને અંકલે ર માટે મીઠા પાણીની કઈ યોજનાના કાયૅનો મુખ્યમંત્રી

ીના હ તે ઈ-પ્રારં ભ કરાયો -

ભાડ ૂત બેરજ યોજના
136. નમૅદા નદીમાંથી દિરયામાં વહી જતું હજારો

ુ ેક પાણી અટકાવવા માટે તૈયાર થનાર સૌથી મોટી યોજનાનું નામ
સ

જણાવો - ભાડ ૂત બેરજ યોજના
137. ભાડભ ૂત બેરેજ યોજના કાયૉિ વત થવાથી કેટલા ઘન ટ મીઠા પાણીનો સંગ્રહ થશે - 21,000 િમ લયન ઘન ટ
138. ભાડભ ૂત બેરેજ યોજનાનું કુલ કદ જણાવો - . 5300 કરોડ
139. ભાડભ ૂત બેરેજ યોજનાની લંબાઈ જણાવો - 1648 િમટર
140. ભાડભ ૂત બેરેજ યોજના કયા તાલુકામાં તૈયાર થઇ રહી છે - ભ ચ
141. તા તરમાં કયા ટ ઉપર ભારતની પ્રથમ "િકસાન રે લવે"નો પ્રારં ભ કરાયો -દવાલીથી દાન રુ (મહારા )
142. સે ટ્રલ રે લવે

ારા ખેતર-બજાર અને ગ્રાહકોના જોડાણ માટે સૌપ્રથમ કઈ મ ટી-કોમોિડટી ટ્રેનની શ આત કરવામાં

આવી - કસાન રલવે
143. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020નો સમયગાળો જણાવો – 5 વષૅ
144. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020માં થ્ર ટ સેકટરને કયા બે જૂથમાં િવભાજન કરવામાં
આ યું છે - કોર સેકટર અને સનરાઈઝ સેકટર
145. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ મોટા ઉ ોગોને GSTના લાભો રદ કરીને
તાલુકા કેટેગરી મુજબ રોકાણ સામે કે ટલા ટકા રોકડ સબિસડી અપાશે - 4 થી 12%
146. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ મોટા ઉ ોગોને GSTના લાભો રદ કરીને
તાલુકા કેટેગરી મુજબ રોકાણ સામે 4 થી 12% રોકડ સબિસડી અપાશે

માં મહ મ કેશ સબિસડી કેટલી કેટલા વષૅ

માટે અપાશે - .40 કરોડ અને 10 વષૅ
147. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ નવા ઉ ોગોને કેટલા વષૅ માટે ઈલેિક્ટ્રિસટી
ડ ટુ ી માફી યથાવત રખાઈ - 5 વષૅ
148. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ કેટલા વષૅ માટે ઉ ોગોને જમીન લીઝ ઉપર
આપવામાં સરકાર સહાય કરશે - 50 વષૅ
149. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ ટાટૅ અપમાં મિહલા, િદ યાંગ અને SC ‐STને
કેટલા ટકા વધુ યાજ સબિસડી અપાશે- 1 %
150. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ MSME સેકટરને િધરાણની રકમના કે ટલા
ટકા એટલે મહ મ કેટલી કેિપટલ સબિસડી અપાશે- 25% અને .35 લાખ
151. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ મ યમ કદના ઉ ોગોમાં

.10 કરોડથી

વધુન ું રોકાણ હશે તો વધારાની કેટલી સહાય અપાશે - . 10 લાખ
152. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ સેવાક્ષેત્રેના કયા કયા MSME માટે 7% સુધી
યાજ સબિસડી અપાશે - નાણાક ય, આરો યલ ી, એ જિનય રગ, અને પયાવરણીય
153. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં જાહેર કરે લી નવી ઉ ોગ નીિત-2020 મુજબ પછાત તાલુકામાં MSMEને કેટલા વષૅ સુધી
ખાસ ઈ સેિ ટવ બેિનિફટ મળતા રહેશે - 10 વષૅ
154. દે શના કુલ પ્ર તાિવત મ ૂડીરોકાણમાં ગુજરાતનો િહ સો કેટલા ટકા છે - 51 %
155. ગુજરાત દે શમાં સૌથી ઓછો કે ટલા ટકા બેરોજગારીનો દર ધરાવે છે - 3.4%
156. ગુજરાતમાં ફરજ બજાવતા બજાવતા કોરોના વાયરસથી મુ યુ પામેલા સરકારી કમૅચારીઓના પિરવારજનો માટે
મુખ્યમંત્રી ીએ કયા ત્રણ લાભ આપવાની તા તરમાં જાહેરાત કરી – 1.
ૃતક કોરોના વો રયસના પ રવારના સદ યને લક

ધાનમં ી- ુ યમં ી આવાસના મકાનોમાં

ો કયા િવના મકાન ફાળવાશે 2.
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પ રવારના સદ યને આરો ય સેવા મફત મળ રહ તેના માટ િપયા 3 લાખની સહાય કરાશે. અને 3.
કોરોના વો રયસના બાળકોને અ યાસ માટ

ુ યમં ી

ૃતક સરકાર

વાવલંબન યોજના હઠળ ખાનગી ક સરકાર કોલેજના

ડ લોમા સ હત અ ય કોષ તેમજ સરકાર ભરતી કરવા માટ 50 ટકા રાહત અપાશે.
157. તા તરમાં તા.07 ઓગ ટે

મુખ્યમંત્રી ી સાથે "મોકળા મને" સંવાદ કાયૅક્રમ કયાં યોજાયો -

ુ ય મં ી ી િનવાસ

થાન, ગાંધીનગર
158. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં પડોશી દે શ

ીલંકામાં યોજાયેલી સામા ય ચટં ૂ ણીમાં કયા પક્ષને

પ ટ બહુમતી મળી - SLPP

(145 બેઠક)
159.

ીલંકન રાજકીય પક્ષ SLPPનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -

160.

ીલકાના વતર્માન વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો - મ હદા રાજપ ે

161.

ીલંકાની રાજધાની જણાવો - કોલંબો

ીલંકા પીપ સ પાટ

162. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કેરળના કયા એરપોટર્ ઉપર એર ઈિ ડયાની એક્સપ્રેસ

લાઈટ AXB1344ને અક માત નડયો -

કો ઝકોડના ક ર રુ ઈ ટરનેશનલ
163. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કેરળના કોિઝકોડના કિરપુરી ઈ ટરનેશનલ એરપોટર્ ઉપર એર ઈિ ડયાની એક્સપ્રેસ

લાઈટ

AXB1344ને અક માત નડયો તેનો ટ જણાવો - ુ બઈથી કો ઝકોડ
164. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કેરળના કોિઝકોડના કિરપુરી ઈ ટરનેશનલ એરપોટર્ ઉપર એર ઈિ ડયાની એક્સપ્રેસ

લાઈટ

ુ બઈમાં ફસાયેલા 190

AXB1344ને અક માત નડયો તેમાં કોણ મુસાફરી કરતાં હતા - વંદમાતરમ િમશન હઠળ
ુ ાફરો
સ

165. ચોક્કસ અંતર પછી આગળના ભાગમાં ઊંડી ખીણ હોય તેવા રનવેના ક્યા નામથી ઓળખવામાં આવે છે - ટબલટોપ
રનવે
166. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦માં અયો યામાં

ીરામ િનમાર્ણ જ મભ ૂિમ પ ૂજન વેળાએ ભારતીય પો ટ િવભાગ ારા કેટલા

િપયાની પો ટ િટિકટ લો ચ કરાઈ હતી – .5
167. તા તર ઓગ ટ-૨૦૨૦માં અયો યામાં

ીરામ િનમાર્ણ જ મભ ૂિમ પ ૂજન વેળાએ ભારતીય પો ટ િવભાગના ઉપક્રમે

કોના ારા રામમંિદર આધાિરત . ૫ની પો ટ િટિકટ લો ચ કરાઈ હતી – વડા ધાન

ી નર

મોદ

168. ગુજરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલનો જ મ િદવસ જણાવો - 7 ઓગ ટ 1934
169. ગુજરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલનું જ મ થળ/વતન જણાવો - સો

( જ.મહસાણા, હાલમાં ગાંધીનગર)

170. ગુજરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલે કયા વષેર્ અને કયા િવષય પર પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવી હતી – વષ1978 તથા ‘અ ેય: એક અ યયન’ િવષય
171. ગુજરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલે કેટલા વષ સુધી ‘પરબ’ના તંત્રી તરીકે સેવા આપી - 25
172. ગુજરાતી સાિહ ય સામિયક પરબ કોના ારા પ્રકાિશત કરવામાં આવે છે –

ુ રાતી સા હ ય પ રષદ
જ

173. ગુજરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલના પ્રથમ પુ તકનું નામ જણાવો - ‘ રુ દાસની કિવતા’ (1972)
174. વષર્-૧૯૯૭માં લખાયેલ ું પુ તક ‘મળી માત ૃભાષા મને ગુજરાતી’ના લેખકનું નામ જણાવો – ભોળાભાઈ પટલ
175. વષર્-૨૦૦૩ લખાયેલ ું પુ તક ‘આવ િગરા ગુજરાતી’ના લેખકનું નામ જણાવો – ભોળાભાઈ પટલ
176. સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલને ક્યા વષેર્ ગુજરાત સાિહ યસભા ારા રણિજતરામ સુવણર્ચદ્રં કથી સ માિનત કરાયા હતા
– વષ-1995
177. સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલને ક્યા વષેર્ િહ દી સાિહ યસેવી સ માન મ યુ હતુ – વષ-2000
178.

ી વામી સિ ચદાનંદ સ માન કોના ારા આપવામાં આવે છે -

179. ગુજરાતી સાિહ ય પિરષદ

ારા ક્યા વષેર્ ભોળાભાઈ પટેલને

ુ રાતી સા હ ય પ રષદ
જ
ી વામી સિ ચદાનંદ સ માન આપવામાં આ યું હત ુ –

વષ-2005
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180. ભોળાભાઈ પટેલને સાિહ ય ગૌરવ પુર કાર કયા વષેર્ મ યો હતો – વષ-2005
181. ભારત સરકાર તરફથી વષર્-૨૦૦૮માં ભોળાભાઈ પટેલનું કયા એવોડર્ થી સ માન કરવામાં આ યું હત ુ - ‘પ

ી’

182. ગુજરાતી સાિહ યકાર ભોળાભાઈ પટેલને કયા વષેર્ અનંતરાય રાવળ િવવેચન એવોડર્ પ્રા ત થયો હતો – વષ-1996
183. વષર્-૨૦૦૭નો મનુભાઈ પંચોળી દશર્ક ફાઉ ડેશનનો સાિહ ય એવોડર્ કોને આપવામાં આ યો હતો -

ુ રાતી
જ

સા હ યકાર ભોળાભાઈ પટલ
184. તા તરમાં ગુજરાતના કયા શહેરમાં 40 સેક ડ અગાઉ SMS

ારા ભ ૂકંપની માિહતી આપતી િસ ટમ િવકસાવાની

જાહેરાત કરાઈ છે - અમદાવાદ
185. અમદાવાદમાં અગાઉથી ભ ૂકંપની માિહતી કઈ નવી િસ ટમ અમલી બનાવાશે - "એડવા સ અલ અથૅ વેક વૉિનગ
િસ ટમ"
186. અમદાવાદમાં કઈ સં થા ારા "એડવા સ અલીર્ અથૅક્વેક વૉિનર્ંગ િસ ટમ"તૈયાર કરાશે - ISR
187. ISRનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઈ

ટટ ૂટ ઑફ િસ મોલો કલ રસચ

188. ISR સં થા કયાં આવેલી છે - રાયસણ,ગાંધીનગર
189. તા તરમાં UPSCના નવા અ યક્ષ તરીકે કોની િનમણ ૂક કરવામાં આવી છે -

ો. દ પ ુ માર જોશી

190. તા તરમાં િનમણ ૂક પામેલા UPSCના નવા અ યક્ષ પ્રો.પ્રદીપકુમાર જોશીનો કાયૅકાળ જણાવો - 4 એિ લ 2022
191. UPSC અંતગૅત મુખ્ય ચાર સેવાઓના નામ જણાવો- ભારતીય વહ વટ સેવા(IAS),

ભારતીય પોલીસ સેવા(IPS),

ભારતીય િવદશી સેવા(IFS), ભારતીય ફોર ટ સેવા(IFS)
192. UPSCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -

િુ નયન પ લક સિવસ કિમશન

193. તા તરમાં PM નરે દ્રભાઈ મોદીના હ તે ભારતના પ્રથમ "રા ટ્રીય વ છતા કે દ્ર"નું ઉ ાટન કયારે કરવામાં આ યું 8 ઓગ ટ 2020
194. તા તરમાં PM નરે દ્રભાઈ મોદીના હ તે ભારતના પ્રથમ "રા ટ્રીય વ છતા કે દ્ર"નું ઉ ાટન કયાં કરવામાં આ યું રાજઘાટ
195. "અંગ્રેજો ભારત છોડો આંદોલન"ની 78 વષૅગાંઠ િનિમ ે PM નરે દ્રભાઈ મોદી

ારા વ છતા માટે કયો નવો નારો

અપાયો - "ગંદક ભારત છોડો"
196. ભારતના નવા CAG જી.સી. મ ૂમુન
ર્ ો કાયૅકાળ જણાવો - 20 નવે બર 2024
197. ભારતમાં "નેશનલ હે ડલ ૂમ ડે" કયારે ઉજવવામાં આવે છે - 7 ઓગ ટ
198. ભારતમાં "નેશનલ હે ડલ ૂમ ડે" કયારથી ઉજવવામાં આવે છે - 7 ઓગ ટ 2015
199. ભારતમાં સૌ પ્રથમ "નેશનલ હે ડલ ૂમ ડે" કયાંથી ઉજવવામાં આ યો હતો - ચે ાઈ
200. ભારતમાં "નેશનલ હે ડલ ૂમ ડે" કઇ ઐિતહાિસક ઘટનાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે - 7 ઓગ ટ 1905

ેજો

સામે" વદશી ચળવળ"(કોલક ા)
201. "અંગ્રેજો ભારત છોડો આંદોલન"નો પ્રારં ભ ભારતમાં કયારે થયો હતો - 8 ઓગ ટ 1942
202. "અંગ્રેજો ભારત છોડો આંદોલન"નો પ્રારં ભ ભારતમાં કયાંથી થયો હતો 203. ‘નેશનલ હે ડલ ૂમ ડે’-૨૦૨૦ના િદવસે વડાપ્રધાન

ી મોદી

બ
ંુ ઈ

ારા ટ્ િવટર પર કયુ અિભયાન ચલાવાયું હત ુ -

#vocal4handmade
204. ગુજરાતી નાટકના પ્રણેતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે -રણછોડરામ ઉદયરામ દવે
205. ગુજરાતી નાટકના પ્રણેતા રણછોડરામ ઉદયરામ દવેનો જ મ િદવસ જણાવો - 08 ઓગ ટ 1837
206. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત કે ટલા શ

અને સરં જામની આયાત પર

પ્રિતબંધ મ ૂક્યો - 101
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207. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત ૧૦૧ શ

અને સરં જામની આયાત પર

પ્રિતબંધ મ ૂક્યો તેનો હેત ુ જણાવો - સંર ણ સેકટરમાં આ મિનભરતા માટ MIIને વ ુ વેગ આપવા અને ભારતને
આ મિનભર બનાવવા
208. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત ૧૦૧ શ

અને સરં જામની આયાત પર

કેટલા સમય માટે પ્રિતબંધ લાદયો - ડસે બર-2020 થી ડસે બર-2025
209. ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયે કોની સાથે ચચાર્ ક્યા બાદ ૧૦૧ શ

અને સરં જામની આયાત પર પ્રિતબંધ મ ૂકવા

નેગેિટવ િલ ટ તૈયાર કયુર્ં હતુ - આમ , નેવી, એરફોસ, ડ આરડ ઓ, ડફ સ સે ટરની

હર ે ની કં પનીઓ, ઓડન સ

ફ ટર બોડ અને ખાનગી કં પનીઓ
ુ તૈયાર કરાશે
210. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત સંરક્ષણ મંત્રાલય ારા સેના-વાયુ સેના માટે આશરે કેટલા િપયાની વ તઓ
– . 1,30,000 કરોડ
211. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત સંરક્ષણ મંત્રાલય

ારા નેવી માટે આશરે કેટલા

િપયાની વ ત ુઓ તૈયાર કરાશે –

.

1,40,000 કરોડ
212. આ મિનભર્ર ભારત અંતગર્ત સંરક્ષણ મંત્રાલય

ારા વષર્ 2020-21માં ઘરે લ ુ સંરક્ષણ ઉ ોગ માટે કેટલા

િપયાનું

અલગ બ ટ રખાશે - . 52 હ ર કરોડ
213. ભારતીય

સંરક્ષણ મંત્રાલય

ારા પ્રિતબંિધત મુખ્ય સંરક્ષણ સાધનો-સામગ્રી આયાતની યાદી જણાવો - 7.62 X 51

નાઈપર રાઈફલ, આિટર્લરી ગન, શોટર્ રે જ જમીનથી હવામાં પ્રહાર કરતી િમસાઈલ, 155 એમએમ/39 કોલ અ ટ્રા
હાઈ હોિવ ઝર તોપ, બુલેટ ૂફ

કે ટ, બેલેિ ટક હેલમેટ, િમસાઈલ િડ ટ્રોયર, મ ટીપપર્ઝ વેસ સ, વોટર

ટ ફા ટક અટે ક

એરક્રા ટ, એ ટી સબમરીન રોકેટ, િશપ બોનર્ મીિડયમ રે જ ગન, રોકેટ લો ચર, ઈિ ટગ્રેટેડ િશ સ િબ્રજ િસ ટમ, લાઈટ
કો બેટ હેિલકો ટર, ટ્રા સપોટર્ ર એરક્રા ટ, જીસેટ-6 સેટેલાઈટ ટિમર્નલ, લૉ લેવલ ટ્રા સપોટબલ રડાર, પેરાશ ૂટ ટેિક્ટકલ
અસૉ ટ, િ હલ આ ડર્ ફાઈિટંગ િ હકલ, લાઈટ મશીન ગન
214. કોના િરપોટર્ અનુસાર 2005માં ભારતે તેની જ િરયાત મુજબના હિથયારોનો 70 ટકા િહ સો દે શમાં તૈયાર કરવાનું
લ ય રાખ્યું હત ું - ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ રસચ ઈ
215.

ટટ ૂટ

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટના િરપોટર્ અનુસાર 2005માં ભારતે તેની જ િરયાત મુજબના
હિથયારોનો 70 ટકા િહ સો દે શમાં તૈયાર કરવાનું લ ય હત ું તે પૈકી હાલ આશરે કેટલા ટકા હિથયારો બ યા છે - 35
ટકા

216.

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટના િરપોટર્ અનુસાર વષર્ 2010થી 2014 દરિમયાન િવ

હિથયાર

આયાતમાં ભારતનો િહ સો કેટલા ટકા હતો – 15
217.

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટના િરપોટર્ અનુસાર વષર્ 2010થી 2014 દરિમયાન હિથયાર આયાત
મામલે ટોચના ક્રમના દે શનું નામ જણાવો – ભારત

218.

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટના િરપોટર્ અનુસાર વષર્ 2010થી 2014 દરિમયાન િવ નો ત્રીજો સૌથી
મોટો હિથયાર િનયાર્ તક દે શનું નામ જણાવો - ચીન

219.

ટૉકહોમ ઈ ટરનેશનલ પીસ િરસચર્ ઈિ ટટ ૂટના િરપોટર્ અનુસાર દુિનયાભરમાં સૈ ય ખચર્માં દર વષેર્ કેટલા ટકાનો
વધારો થઈ ર ો છે - 1.2 ટકા

220. ભારતના વતર્માન સંરક્ષણ મંત્રીનું નામ જણાવો - રાજનાથિસહ
221. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં વડાપ્રધાન મોદીએ કે ટલા

િપયાના એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડનો પ્રારં ભ કરા યો -

. 1 લાખ

કરોડ
222. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં વડાપ્રધાન મોદીએ .૧ લાખ કરોડના એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડનો પ્રારં ભ કરા યો આ ફંડ કયાં
સુધી અમલમાં રહેશે - વષ-2029

ુ ી એટલે ક 10 વષ
ધ
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ારા કયા પ્રો ક્ટમાં રોકાણ કરાશે - પો ટ હાવ ટ મેનેજમે ટ ઇ ા

223. એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડ
કો

િુ નટ ફાિમગ એસે સ

વા

ચર અને

ે ો

224. એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડ અંતગર્ત કોને લોન અપાશે ઉ પાદન સંગઠનો, િૃ ષ ઉ ોગ સાહિસકો, ટાટ અપ, એ

ાથિમક

ૃિષ

ડટ સોસાયટ ઓ, ખે ૂત સંગઠનો, ૃિષ

-ટક કં પનીઓ

225. એિગ્રક ચર ઈ ફ્રા ટ્રકચર ફંડ અંતગર્ત િવિવધ નાણાં િધરાણ સં થાઓ સાથે ભાગીદારી કરીને કેટલું ફંડ મંજૂર કરાશે –
. 1 લાખ કરોડ
226. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત કે ટલા ટકાની યાજ સબિસડી અને કે ટલા

િપયા સુધીની ક્રે િડટ ગેરંટી

અપાશે – 3 ટકા તથા . બે કરોડ
227. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત ચાલુ વષર્માં કેટલા િપયાને મંજૂરી સાથે ચાર વષર્ સુધી લોન અપાશે 10,000 કરોડ
228. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત આપવામાં આવતી લોનની પુનઃચુકવણી માટે મોરાટોિરયમ લઘુતમ કે ટલા
મિહનાથી મહ મ બે વષર્ રહેશે – 6 મ હના
229. નવા એિગ્રક ચર ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર ફંડ અંતગર્ત કઈ કઈ લોન આપવામાં આવશે - કો ડ ટોર અને કો ડ ટોરજ, ચેઇન,
વેર હાઉિસગ, િસલોસ, એસેિયગ,

ે ડગ અને પેક જગ

– ોપ એ

ો

ગે શન માટ પીપીપી

િુ નટ, ઇ- માક ટગ પોઇ ટ, ઇ- ડગ લેટફોમ, રાઇપિનગ ચે બસ

ટ

230. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં વડા પ્રધાન મોદીએ પ્રધાનમંત્રી િકસાન સ માન િનિધ અંતગર્ત કેટલા ખેડૂત લાભાથીર્ઓ માટે કે ટલા
િપયાનો છ ો હ તો જારી કય હતો - 8.55 કરોડ તથા . 17,100 કરોડ
231. પ્રધાનમંત્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના ક્યા વષર્માં શ કરવામાં આવી હતી - વષ-2018
232. કે દ્ર સરકાર ારા પ્રધાનમંત્રી િકસાન સ માન િનિધ યોજના અંતગર્ત દર વષેર્ ૧૪ કરોડ ખેડૂતોના બે ક ખાતાંમાં કે ટલા
હ તામાં કેટલી આિથર્ક સહાય જમા કરાવવામાં આવે છે - 3 હપતામાં . 6000
233. વતર્માન કે દ્રીય કૃિષ મંત્રીનું નામ જણાવો –

ી નર િસહ તોમર

234. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલય ારા ઇઝરાયલ પાસેથી હેરોન ડ્રોનની ખરીદી માટે ક્યા પ્રો ક્ટનો પ્રારં ભ
કરાયો - ' ચતા'
235. ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલય
જણાવો –

દા

ારા ઇઝરાયલ પાસેથી હેરોન ડ્રોનની ખરીદી માટે શ

કરાયેલા િચતા પ્રો ક્ટનો ખચર્

. 3500 કરોડ

236. ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયના િચતા પ્રો ક્ટ હેઠળ આમીર્, નેવી અને એરફોસર્ ત્રણે સૈ યના કે ટલા હેરોન ડ્રોનને લેસર
ગાઈડેડ બો બ, હવાથી જમીનમાં અને હવામાં પ્રહાર કરી શકતી ટે ક િમસાઈલોથી સ જ કરી અપગ્રેડ કરાશે - 90
237. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં
238.

ીલંકાના વડા પ્રધાન તરીકે કોણે ચોથી વખત શપથ લીધા - મહ દા રાજપકશે

ીલંકાના વતર્માન વડા પ્રધાન મહીંદા રાજપકશેના રાજકીય પક્ષનું નામ જણાવો -

239. પ્રિત વષેર્ કઈ તારીખે રા ટ્રપિત ભવન ખાતે ‘એટ હોમ’ કાયર્ક્રમ અંતગર્ત દે શના

ીલંકા પીપ સ પાટ
વાતં ય સેનાનીઓનું સ માન

કરવામાં આવે છે - 9 ઓગ ટ
240. દે શના

વાતં ય સેનાનીઓનું સ માન અંતગર્ત પ્રવતર્માન કોરોના કાળ દરિમયાન ગુજરાતના કેટલા

વતંત્રતા

સેનાનીનું કલેકટર ી ારા તેમના ઘરે જઈ સ માન કરાયું - આઠ
241. આંતરરા ટ્રીય આિદવાસી િદવસ/ િવ

મ ૂળ િનવાસી િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 9 ઓગ ટ

242. ગુજરાત સરકારે આિદજાિત િવકાસ માટે કુલ કેટલા િપયાની ફાળવણી કરી છે - .1,00,956 કરોડ
243. ગુજરાતમાં આિદવાસીઓને ગુણવ ાસભર િશક્ષણ મળી રહે તે માટે કુલ કેટલી એકલ ય શાળાઓ કાયર્રત છે - 117
244. આિદજાિત િવ ાથીર્ઓને ઉ ચિશક્ષણની તક પુરી પાડવા અને તેને વધારે ગુણવ ાયુક્ત બનાવવા રા ય સરકાર ારા
કઈ યુિનવિસર્ટીની થાપના કરવામાં આવી છે - બરસા

ડ
ંુ ા ાયબલ

િુ નવિસટ
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245. િબરસા મુડં ા ટ્રાયબલ યુિનવિસર્ટી ક્યાં આવેલી છે - રાજપીપળા ( જ.નમદા)
246. ગુજરાતમાં ક્યાં થળે આઝાદીની ચળવળમાં મહ વનો ભાગ લેનાર આિદવાસી વાતં ય સેનાનીઓના બિલદાનને
ઉજાગર કરત ું ૨૫ એકર જમીનમાં રા ટ્રીયકક્ષાનું ટ્રાયબલ યુિઝયમ બનશે - ગ ડ ર, રાજપીપળા ખાતે
247. ગુજરાતના વતર્માન આિદવાસી અને વન પયાર્વરણ મંત્રીનું નામ જણાવો – ી ગણપતભાઈ વસાવા
248. ગુજરાતના વતર્માન આિદવાસી રા ય મંત્રીનું નામ જણાવો – ી રમણ પાટકર
249. ગુજરાતના પ ૂવર્ મુખ્યમંત્રી િહતે દ્ર દે સાઈનો જ મ િદવસ જણાવો - 9 ઓગ ટ-1915
250. ગુજરાતના પ ૂવર્ મુખ્યમંત્રી િહતે દ્ર દે સાઈનું અવસાન કયારે થયું હતુ - 12 સ ટ બર-1993
251. ગ્રંથપાલ િદન ક્યારે મનાવવામાં આવે છે – 9 ઓગ ટ
252. ગુજરાતી નટવયર્ અમ ૃત જાનીની પુ યિતિથ જણાવો - 9 ઓગ ટ
રુ ત

253. પ ૂવર્ મુખ્યમંત્રી િહતે દ્ર દે સાઈ આઝાદી પછી કઈ મહાનગરપાિલકાના વાઈસ ચેરમેન બ યા હતા –
254. પ ૂવર્ મુખ્યમંત્રી િહતે દ્ર દે સાઈએ કયા આંદોલનમાં ભાગ લઇ

લવાસ ભોગ યો હતો - 1942ના હ દ છોડો

255. િહતે દ્ર દે સાઈ કયા સમયગાળા દરિમયાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ર ા હતા - 1965 થી 1971

દોલન

ુ ી
ધ

256. ક્યા મુખ્યમંત્રીના સમયકાળ દરિમયાન ગુજરાતના વતર્માન પાટનગર ગાંધીનગરનો પાયો નંખાયો હતો – હતે
દસાઈ
257. ગુજરાત સરકારે ખેડૂતોએ કોઈપણ પ્રકારના પ્રીિમયમ ભયૉ િવના પાક િવમો મળી રહે તે માટે તા તરમાં કઈ
મહ વની યોજના લો ચ કરી છે - " ુ યમં ી કસાન સહાય યોજના"
258. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"ક્યારથી અમલમાં આવશે-

11ઓગ ટ 2020
259. ગુજરાત સરકાર ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"કયા પાક િસઝને લાગું પડશે- ખર ફ
260. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના" ખરીફના કયા કયા પાકોને લાગું

પડશે - તમામ પાક
261. ગુજરાત સરકાર ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં કયા વષૅ માટે લાગું કરાશે- વષૅ
2020
262. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં કયા કયા કુદરતી જોખમ

સમાવાયા છે - ુ કાળ-અના ૃ ટ, અિત ૃ ટ-વાદળ ફાટ ંુ અને માવ ું ક કમોસમી વરસાદ
263. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં 33 ટકાથી 60 ટકા નુકસાનના

િક સામાં પ્રિત હેકટર કેટલી સહાય મળશે- . 20,000/- (મહ મ .80,000/-)
264. ગુજરાત સરકાર ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં 33 ટકાથી 60 ટકા કે 60 ટકા થી
વધુ નુકસાનના િક સામાં મહ મ કે ટલા હેકટર સુધી સહાય મળશે- 4 હકટર
265. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં 60 ટકાથી વધુ નુકસાનના

િક સામાં પ્રિત હેકટર કેટલી સહાય મળશે- . 25,000/- (મહ મ .1 લાખ)
266. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં ચોમાસામાં

કેટલા ઈંચથી આછો વરસાદ થયો હોય તો દુ કાળ ગણાશે - 10
267. ગુજરાત સરકાર

તે તાલુકામાં

ચ

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં ચોમાસામાં અિતવ ૃિ ટની

યાખ્યામાં શું આવે છે - સતત ભાર વરસાદની
તે િસવાય રા યમાં 48 લાકમાં 25

થિતમાં દ

ણ

ુ રાતમાં 48 કલાકમાં 35
જ

ચ ક તેથી વ ુ વરસાદ પડ તો પાક

ચ ક તેથી વ ુ અને

કુ શાન ંુ જોખમ ગણાશે

268. ગુજરાત સરકાર ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં અંદા

રા યના કે ટલા ખેડૂતોને

લાભ મળશે- તમામ 56 લાખ
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269. ગુજરાત સરકાર

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં ચોમાસામાં કમોસમી અથવા

માવઠાની યાખ્યામાં શું આવે છે - 15 ઓ ટોબરથી 15 નવે બર વ ચે સળગ 48 કલાકમાં પ0 મી.મી. એટલે ક બે
ચથી વ ુ વરસાદ પડ અને ખેતીના પાકને ખેતરમાં
270. ગુજરાત સરકાર

કુ શાન થાય તો કમોસમી વરસાદથી જોખમ ગણાશે

ારા તા તરમાં જાહેર કરે લી "મુખ્યમંત્રી િકસાન સહાય યોજના"માં સહાય માટે કોના મા યમથી

અરજી કરી શકાશે- ઇ-ગામ ક
271. તા તરમાં એમ.વી.વાકાિશઓ(જાપાન) નામના

ડ ઓઈલ ભરે લા જહાજમાંથી સમુદ્રમાં ઓઈલ લીકે જ થતા કયા

દે શના વડાપ્રધાન ારા િહ દ સમુદ્રમાં પયૉવરણીય કટોકટી જાહેર કરી છે - મો રિશયસ
272. મોિરિશયસના ભારતીય મ ૂળના વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો 273. તા તરમાં વડાપ્રધાન

િવ દ જગ ાથ

ી મોદી ારા જાહેર કરાયેલા "ગંદકી મુક્ત ભારત "અિભયાનનો સમયગાળો જણાવો – તા. 08

થી 15 ઓગ ટ-2020
274. તા તરમાં વડાપ્રધાન

ી નરે દ્રભાઈ મોદી

ારા કયા ટાપુ ઉપર કેબલ નેટવકર્ કનેિક્ટિવટીનો પ્રારં ભ કરા યો -

દામાન અને િનકોબાર
275. આંદામાન અને િનકોબાર ઉપર તા તરમાં શ કરાયેલ કેબલ નેટવકર્ ને કયું નામ અપાયું છે - સબમર ન ઓ ટકલ
ફાયબર કબલ
276. આંદામાન અને િનકોબાર ટાપુઓને સબમરીન ઓિ ટકલ ફાયબર કેબલ

ારા કયા શહેર સાથે જોડવામાં આ યા-

ચે ાઈ
277. આંદામાન અને િનકોબાર ટાપુઓને કેટલા િકલોમીટરના
જોડવામાં આ યા - 2312

સબમરીન ઓિ ટકલ ફાયબર કે બલ

ારા

ચે ાઈ સાથે

કલોમીટર

278. તા તરમાં ભારત સરકારના કયા પ્રો ક્ટ અંતગર્ત સબમરીન ઓિ ટકલ ફાયબર કેબલનો પ્રારં ભ કરવામાં આ યો છે CANI
279. CANI પ્રો ક્ટનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ચે ાઈ-

દામાન ઍ ડ િનકોબાર આઈસલે ડ

280. મદ્રાસ ક્રોકોડાઈલ બેંક કયાં આવેલી છે - મહાબ લ રુ મ (TN)
281. કાગળમાંથી જુદા જુદા પ્રકારના રમકડાં બનાવાની કળા કયા નામે ઓળખાય છે - ઓ રગામી
282. "િવ

િસંહ િદવસ" કયારે ઉજવવામાં આવે છે - 10 ઓગ ટ

283. "િવ

િસંહ િદવસ"-2020ની થીમ જણાવો-"BIG CATS-PREDATORS UNDER THREAT"

284. "િવ

િસંહ િદવસ"ની ઉજવણીનો પ્રથમ પ્રારં ભ કયારે કરવામાં આ યો હતો - વષૅ 2013

285. ગુજરાતમાં 2020ની િ થિતએ િસંહોની સંખ્યા કે ટલી છે - 674
286. જગલમાં
ં
િસંહનું આયુ ય કેટલું હોય છે - 15 વષૅ
287. પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં િસંહનું આયુ ય કેટલું હોય છે - 20 વષૅ
288. સાક્ષરવયૅ ઈ છારામ દે સાઈનો જ મિદવસ જણાવો- 10 ઓગ ટ
289. સાક્ષરવયૅ ઈ છારામ દે સાઈનો જ મ કયા શહેરમાં થયો હતો-

રુ ત

290. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કયા દે શે િવ માં પહેલી કોરોના વેિક્સન બનાવી હોવાની જાહેરાત કરી હતી – રિશયા
291. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં રિશયાએ િવ માં પહેલી કોરોના વેિક્સન બનાવી હોવાની જાહેરાત કરી તેન ું નામ જણાવો –
‘‘Sputnik(5)’’
292. રિશયા ારા િવ માં સૌપ્રથમવાર વષર્-૧૯૫૭માં અવકાશમાં છોડેલા પ્રથમ ઉપગ્રહનું નામ જણાવો - ‘‘

ટુ િનક’’

293. રિશયાની રાજધાની કઈ છે - મૉ કો
294. રિશયાના વતર્માન રા ટ્રપિતનું નામ જણાવો - લા દમીર

ુ ટન

295. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કયા મશહરૂ શાયરનું ૭૦ વષેર્ ઈ દોરમાં અવસાન થયુ હત ુ - ડૉ. રાહત ઈ દોર
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296. રિશયાએ િવ માં પહેલી કોરોના વેિક્સન બનાવી હોવાની જાહેરાત કરી તે બનાવનાર સં થા કઈ છે - ગામલેયા રસચ
ઈ

ટટ ૂટ

297. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં

મનુ અવસાન થયુ તે મશહર
ૂ શાયર ડૉ. રાહત ઈ દોરીનો જ મિદવસ જણાવો - 01/01/1949

298. મશહરૂ શાયર ડૉ. રાહત ઈ દોરી કોના માટે ગીતકાર તરીકે ની ભ ૂિમકા ભજવી હતી - બો લ ૂડ

ુ ારા) કાયદો299. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં સુપ્રીમ કોટ કયા િહ દુ કાયદા અંગે મહ વનો ચ ૂકાદો આ યો - હ ુ ઉ રાિધકાર ( ધ
2005

300. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં સુપ્રીમ કોટ પૈત ૃક સંપિ
ચ ૂકાદો આ યો –

અને વારસામાં પુત્રની સાથે કોને સરખા ભાગનો અિધકાર આપવાનો

ુ ી

301. કોની અ યક્ષતાવાળી સુપ્રીમ કોટર્ ની ત્રણ જજની બેંચએ તા તરમાં પુત્રીઓને પણ પૈત ૃક સંપિ

અને વારસામાં સરખા

ભાગનો અિધકાર અંગેનો ચ ૂકાદો આ યો ‐ જ ટસ અ ુ ણ િમ ા
302. સુપ્રીમ કોટર્ ના જજ અરુણ િમ ા એ કયા કેસનો ચ ૂકાદા સંભળાવતી વેળાએ ‘િદકરો તો માત્ર લગ્ન સુધી જ િદકરો રહે છે
યારે િદકરીઓ આજીવન િદકરી રહે છે ’ િનવેદન ટાં
અિધકાર

ગે ના

ુ હત ુ - પૈ ૃક સંપિ

અને વારસામાં

ુ ીને સરખા ભાગનો

ૂકાદા વેળાએ

303. ભારતીય સંસદે ક્યા વષેર્ પુત્રીઓને સમાન અિધકાર આપવાની જાહેરાત કરે લી હતી – વષ-2005
304. િહ દુ કાયદા હેઠળ પ્રોપટ ના કેટલા પ્રકાર પડે છે – બે
305. િહ દુ કાયદા હેઠળ પ્રોપટ ના કયા બે પ્રકાર પડે છે – 1). એક િપતા ારા ખર દવામાં આવેલી અને 2). પૈ ૃક સંપિ
306. િહ દુ કાયદા મુજબ છે લી ચાર પેઢીઓથી પુરુષોને મળતી આવતી સંપિ ને કઈ સંપિ

તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ‐

પૈ ૃક સંપિ
307. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ભારત સરકાર તરફથી આ મિનભર્ર એપ એવોડર્ માં સવર્ ે ઠ એપ ઓનલાઇન એજ સી એવોડર્ થી
કોને સ માિનત કરવામાં આવી – ટલે ટ હ ટ એપ
308. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ભારત સરકાર તરફથી આ મિનભર્ર એપ એવોડર્ માં સવર્ ે ઠ એપ ઓનલાઇન એજ સી એવોડર્
મેળવનારી ટે લે ટ હ ટ એપ કોના ારા શ કરવામાં આવી હતી –
309. આ મિનભર્ર એપ એવોડર્ િવ તા ટેલે ટ હ ટ એપના મા યમ

િુ નલ શે ી
ારા ઓગ ટ-૨૦૨૦ની િ થિતએ કે ટલા લોકોને

એ ટરટે ઇનમે ટ ઇ ડ ટ્રીમાં નોકરી મળી છે – સવા લાખ
310. મ

નદીના િકનારે કયુ શહેર આવેલ ું છે – મોરબી

311. 11 ઓગ ટ 1979ના રોજ ગુજરાતમાં કઈ એક દુખદ ઘટના બની હતી – મ
312. મોરબીમાં સજાર્યેલી મ
313. મ

હોનારત મોરબી

જળ હોનારત આધાિરત બનેલી િફ મનું નામ જણાવો - ‘મ

જળ હોનારત પર કોણે પુ તક લખ્યું છે - ઊ પલ સાડસરા અને તેનાં િમ

314. ઊ પલ સાડસરા અને તેનાં િમત્ર ટોમ વ ૂડે મ

ટોમ

એ ટ ઓફ ગોડ’
ૂડ

જળ હોનારત પર લખેલા પુ તકનું નામ જણાવો - ‘નો વન હડ અ

ટ ગ ૂ પીચ’
315. મ
રમ

જળ હોનારત પર લખાયેલા પુ તક ‘નો વન હેડ અ ટ ગ ટૂ પીચ’નો અનુવાદ કોણે-ક્યા નામે કય છે - ‘ઝીલો
ંનાં પડકાર’

316. ભારતમાં 19મા સૈકાના મેડમ‐સાં કૃિતક આંદોલનના પ્રણેતા રિશયન મિહલા લેવટ કીનો જ મ ક્યારે થયો હતો - 11
ઓગ ટ 1831
317. 7 સ ટે બર 1875ના રોજ કોના ારા િથયોસોિફકલ (ઈ રીય જ્ઞાન) સોસાયટીની થાપના કરવામાં આવી હતી - કનલ
ઓલકોટ અને લેવટ ક
ુ રી 1879માં કોના િનમંત્રણથી ભારત આ યાં હતા - વામી દયાનંદ સર વતી
318. મેડમ લવટ કી ફે આ
319.

વાધીનતા સંઘષર્ના મહાનાયક ખુદીરામ બોઝની પુ યિતિથ જણાવો - 11 ઓગ ટ 1908
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320.

વાધીનતા સંઘષર્ના મહાનાયક ખુદીરામ બોઝનું જ મ થાન જણાવો - હબીબ રુ , જ. િમ ાપોર (ત કાલીન અિવભા જત
પિ મ બંગાળ)

321. 11 ઓગ ટ 1908ના રોજ વીર ક્રાંિતકારી ખુદીરામ બોઝને ફાંસી આપવામાં આવી યારે તેમની ઉંમર કેટલી હતી - મા
19 વષ
322. િવિવધ તપાસ કેસોમાં તપાસની

ે ઠ કામગીરી માટે કે દ્રના ગૃહમંત્રી ારા વષૅ 2020માં કેટલા પોલીસ કમૅયોગીઓને

ચંદ્રકથી સ માિનત કરાયા - 121
323. િવિવધ તપાસ કેસોમાં તપાસની

ે ઠ કામગીરી માટે કે દ્રના ગૃહમંત્રી ારા કયા વષૅથી પોલીસ કમૅયોગીઓને ચંદ્રકથી

સ માિનત કરવામાં આવે છે - 2018
324. વતૅમાન કે દ્રીય ગૃહમંત્રીનું નામ જણાવો -

ી અિમત શાહ

325. તા તરમાં િટવટર ારા કયું નવું ફીચર એડ કરાયુ-ં લિમટ ર લાય ફ ચર
326.

ાવણ વદ આઠમ એટલે- ૃ ણનો જ મ- જ મા ટમી

327.

ી કૃ ણ ભગવાન િવ ણુના કેટલામાં અવતાર હતા- આઠમા

328. "િવ
329. -"િવ

હાથી િદવસ" કયારે ઉજવવામાં આવે છે - 12 ઓગ ટ
હાથી િદવસ"ઉજવવાનો સૌપ્રથમ પ્રારં ભ કયારે કરવામાં આ યો હતો - 12 ઓગ ટ 2012

330. તા તરમાં કે દ્ર સરકાર ારા હાથીઓની સુરક્ષા માટે કયું પોટૅલ લો ચ કરાયું -

રુ ા

331. ભારત સરકારે કયા વષેર્ હાથીને "રા ટ્રીય િવરાસત પ્રાણી" જાહેર કયુર્ં છે - 2010
332. થાઈલે ડનું રા ટ્રીય પ્રાણી જણાવો - હાથી
333. આંતરરા ટ્રીય યુવા િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 12 ઓગ ટ
334. આંતરરા ટ્રીય યુવા િદવસ-૨૦૨૦ની થીમ જણાવો - “Youth Engagement for Global Action”
335. "આંતરરા ટ્રીય યુવા િદવસ" કઈ સં થા ારા ઉજવવામાં આવે છે - UNO
336. "આંતરરા ટ્રીય યુવા િદવસ" કયા વષૅથી ઉજવવામાં આવે છે - 2000
337. UNO ારા કયા વષૅને "આંતરરા ટ્રીય યુવા વષૅ" તરીકે ઉજવવામાં આ યું - 1985
338. ભારતના પેસ પ્રોગ્રામના િપતામહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે ‐ ડો. િવ મ સારાભાઇ
339. પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાિનક ડો. િવક્રમ સારાભાઇનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 12 ઓગ ટ-1919
340. ઈિ ડયન પેસ િરસચર્ ઓગેર્નાઈઝેશન(ઈસરો)ની થાપના કોણે અને કયારે કરી હતી ‐ ડો.િવ મ સારાભાઇ અને 15મી
ઓગ ટ‐1969
341. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈનો જ મ કયા થયો હતો ‐ અમદાવાદ
342. વષર્‐1975માં ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈએ નાસા સાથે મળીને શેની થાપના કરવામાં મહ વની ભ ૂિમકા ભજવી - સેટલાઈટ
ઈ

શન ટ લિવઝન એ સિપ રમે ટ (એસઆઈટ ઈ)

343. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈને ભારત સરકાર ારા 1966 અને 1972માં કયા કયા એવોડર્ થી સ માિનત કરાયા ‐ પ

ૂષણ, અને

પ િવ ૂષણ (મરણોપરાંત)
344. ડૉ. િવક્રમ સારાભાઈના માનમાં ભારત સરકારે કયા વષર્માં ટપાલ િટિકટ જારી કરી – 1972
345. કઈ સં થાએ 1973માં ચંદ્ર પર પડેલા ‘બેસલ’એ નામના ક્રેટર (ખાડો)ને તેમની યાદમાં ‘સારાભાઈ ક્રેટર’ નામ આ યું
હત ું - ઈ ટરનેશનલ એ ોનોિમકલ

િુ નયન

346. તા તરમાં વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ ભારતમાં કઈ નવી આવક વેરા યવ થાનો પ્રારં ભ કરા યો હતો - ‘પારદશક
કર યવ થા- મા ણકો ંુ સ માન’
347. વડાપ્રધાન નરે દ્ર મોદીએ ભારતમાં નવી આવક વેરા યવ થા ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’નો પ્રારં ભ
કયારે કરા યો હતો - તા.13મી ઓગ ટ-2020
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348. નવી આવક વેરા યવ થા ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’નો મુખ્ય ઉ ે ય જણાવો - િનબાધ, પીડાર હત
અને ઓળખિવહ ન કર યવ થા
349. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત ફેસલેસ એસેસમે ટ અને ટેક્સપેયસર્ ચાટર્ ર કયારથી અમલમાં આવશે - તા.13મી
ઓગ ટ-2020
350. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત ફેસલેસ અપીલ ક્યારથી અમલ થશે - તા. 25મી સ ટ બર-2020
351. નવી આવક વેરા યવ થા ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’ અંતગર્ત કયા ત્રણ મહ વના સુધારા કરાયા (1) ફસલેસ એસેસમે ટ (2) ફસલેસ અપીલ અને (3) અપીલટ સ પેયર ચાટર
352. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત એક કેસનું એસેસમે ટ કેટલા શહેરોની અલગ-અલગ ટીમ કરશે -

ણ

353. રે ટ્રો પેિક્ટવ ટેક્સ એટલે શું - ગત તાર ખથી લગાવવામાં આવતો ટ સ
354. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત ચીફ કિમશનર સિહત કે ટલા અિધકારી સરવે કરાવી શકશે -

ણ

355. નવી આવક વેરા યવ થા અંતગર્ત આઈટી એક્ટ-1961ની કઈ કલમમાં સુધારો કરી હવે સરવેના અિધકાર મયાર્િદત
કરાયા છે - 133એ
356. નવી આવક વેરા યવ થા ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’ અંતગર્ત કોને-કોને ફિરયાદ કરી શકાશે - ટ સ
ઓ ફસર

ક

અિધકાર ના

25998285/25998000, પોટલ

મેનેજર,

આિસ ટ ટ

ડાયર ટર

ક ટમરકર,

http://www.finance.gov.mt, ક ટમરકર

લોકપાલને ફ રયાદ કર શકાશે, ગંભીર

ક

ઈમેલ

info.mfin@gov.mt,

નાણાંમં ાલયની

વેબસાઈટ

ફોન
ારા

ુ ા હત આરોપસર પોલીસમાં ફ રયાદ થઈ શકશે
ન

357. કેટલા િપયાથી વધુની રોકડ ઉપાડ પર ટીડીએસ કપાશે – .1 કરોડ( રટન ન ભરનાર માટ .20 લાખ)
358. ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’ યવ થા અંતગર્ત શેના પર ટીસીએસ

િપયા ૧૦ લાખ થશે - મોટર

હકલ
359. કેટલા િપયાના ફોરે ન રે િમટ સ અથવા િવદે શ પ્રવાસ પેકેજ પર ટીસીએસ – . 7.5 લાખ કરતાં વ ુ
360. કેટલા િપયાના સામાનની ખરીદી પર ટીસીએસ અને ઇ-કોમસર્ સ લાયસર્ પર ટીડીએસ કપાશે – . 50 લાખ કરતા
વ ુ
361. ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’ યવ થા અંતગર્ત કર ટ એકાઉ ટમાં કેટલા

િપયા કે તેથી વધુની કે શ

િડપોિઝટ અથવા ઉપાડ કરી શકાશે - . 50 લાખ
362. ‘પારદશર્ક કર યવ થા-પ્રમાિણકોનું સ માન’ યવ થા અંતગર્ત નોન-કર ટ એકાઉ ટમાં કે ટલા

િપયા કે તેથી વધુની

કેશ િડપોિઝટ થઈ શકશે - .10 લાખ
363. ભારતમાં ઝડપથી ટેક્સ િવવાદોનો અંત લાવવાની યવ થા આપતી પ્રિક્રયા માટે કયો કાયદો અમલી છે - િવવાદ સે
િવ ાસ એ ટ 2020
364. નવી કર યવ થામાં િવવાદ સે િવ ાસ એક્ટ ૨૦૨૦ અંતગર્ત ITAT સમક્ષ અપીલની મયાર્દા વધારી કે ટલી કરવામાં
આવી - . 20 લાખથી વધાર 50 લાખ
365. નવી કર યવ થામાં િવવાદ સે િવ ાસ એક્ટ ૨૦૨૦ અંતગર્ત હાઇકોટર્ તથા સુપ્રીમ કોટર્ સમક્ષ અપીલની મયાર્દા
કેટલી કરાઈ - .50 લાખથી વધાર 1 કરોડ તથા . 1 કરોડથી વધાર બે કરોડ
366. િવવાદ સે િવ ાસ એક્ટ ૨૦૨૦ અંતગર્ત ચ ૂકવવાનો થતા ડાયરે ક્ટી ટેક્સની મુદત કયા સુધી લંબાવાઇ – તા. 31
ડસે બર 2020
367. વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ના આઇટી િરટનર્ જમા કરાવવાની મુદત કયાં સુધી લબાવાઇ – તા. 30 નવે બર 2020
368. આવકવેરાની ચુક્વણીમાં િવલંબ માટેના યાજનો દર ઘટાડીને પ્રિત વષર્ કે ટલા ટકા કરાયો - 9
ુ ર્ કરમુિક્ત આપવામાં આવી છે - પીએમ કસ ફં ડ
369. કયા ફંડમાં આપેલા દાનને સંપણ
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370. િબન-ક ગ્રેસી વડાપ્રધાન તરીકે સૌથી લાંબો સમય દે શનું સુકાન સંભાળનારા દે શના પ્રથમ વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો નર

મોદ

371. તા.13મી ઓગ ટ-2020ના રોજ વડાપ્રધાન

ી નરે દ્ર મોદીએ સૌથી લાંબો સમય સ ામાં રહેનાર ભારતીય

વડાપ્રધાનની યાદીમાં કે ટલામુ થાન પ્રા ત કયુર્ં - ચોથા વડા ધાન
372. પ ૂવર્ વડાપ્રધાન અટલ િબહારી વાજપેયી તેમના ત્રણ કાયર્કાળમાં કુલ કેટલા િદવસ વડાપ્રધાન તરીકે સેવા આપી 2,272
373. સૌથી લાંબો સમય વડાપ્રધાન તરીકે રહેનાર ક ગ્રેસી PMનું નામ જણાવો - જવાહરલાલ નહ ુ
374. પ ૂવર્ PM જવાહરલાલ નહેરુએ વડાપ્રધાન તરીકે સતત કેટલા વષર્નો સૌથી લાંબો કાયર્કાળ ધરાવે છે - 17
375. ઈિ દરા ગાંધી કુલ કેટલા વષર્ વડાપ્રધાન પદે ર ાં હતા- આશર 15 વષ
376. મનમોહન િસંહ કુલ કેટલા વષર્ વડાપ્રધાન પદે ર ાં હતા - 10 વષ
377. AMCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ રશન

378. AMC ારા ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કેટલા નવા ઓવર િબ્રજનું િવિવધ નામકરણ કરાયુ - પાંચ
379. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં AMC ારા . 40 કરોડના ખચેર્ બનેલા બાપુનગર િ થત િદનેશ ચે બર િબ્રજને
મહારાણા

ું નામ અપાયુ -

તાપ

380. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં AMC ારા
છ પિત િશવા

મહારાજ

381. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં AMC ારા
આ મિનભર

. 34.5 કરોડના ખચેર્ બનેલા હાટકે ર ચાર ર તા િ થત િબ્રજને કયુ નામ અપાયું . 59 કરોડના ખચેર્ િનમાર્ણ પામેલા રાણીપ રે લવે ઓવરિબ્રજને કયુ નામ અપાયું –

ુ રાત
જ

382. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં AMC ારા . 58 કરોડના ખચેર્ િનમાર્ ણ પામેલા ઇનકમટેક્સ લાયઓવર િબ્રજને કયુ નામ અપાયું –
વ. અ ણ

ટલી

383. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં AMC ારા . 88 કરોડ કરોડના ખચેર્ િનમાર્ણ પામેલા અંજિલ લાયઓવર િબ્રજને કયુ નામ અપાયું
– વ.

ુ મા વરાજ

384. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ક્યા બે દે શ વ ચે પ્રથમવાર ઐિતહાિસક શાંિત કરાર થયો – ઈઝરાયેલ અને UAE વ ચે
385. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ઈઝરાયેલ-UAE વ ચે થયેલા શાંિત કરારના પગલે ઇઝરાયલે કયા િવ તાર પર કબજાનો િવચાર
પડતો મ ૂક્યો ‐ વે ટ બે ક
386. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ઈઝરાયેલ-UAE વ ચે થયેલા શાંિત કરારથી ઈઝરાયેલને શો ફાયદો થશે - િવ ના
ઇઝરાયલની વીકાયતા વધવા ઉપરાંત તેની

રુ ા અને

387. ઇઝરાયલ દે શના વતર્માન વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો - બે

ુ લમ દશોમાં

થરતાને પણ લાભ થશે
િમન નેત યા ૂ

388. UAEના ક્રાઉન િપ્ર સનું નામ જણાવો - શેખ મોહ મદ બન ઝાયેદ
389. ઈ ટરનેશનલ લે ટહે ડસર્ ડે ક્યારે મનાવવામાં આવે છે - 13 ઓગ ટ
ુ ર પ્રિત વષર્ 13 ઓગ ટના રોજ ઈ ટરનેશનલ લે ટહે ડસર્ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે - ડાબા હાથે કં ઈક
390. કયા હેતસ
દાન કરતા લોકોને બરદાવવા માટ
391. તા તર ઓગ ટ 2020માં RBI ારા કે દ્ર સરકારને િડિવડ ડ પેટે કે ટલી રકમ ચ ૂકવવામાં આવી છે - .57,128 કરોડ
392. RBI ારા કે દ્ર સરકારને કયા િહસાબી વષૅ માટે આ રકમ સર લસ તરીકે ચ ૂકવાઈ - 2019-20
393. વષૅ 2019-20ના નાણાકીય વષૅમાં RBI ારા કે દ્ર સરકારને સર લસ તરીકે કુલ કે ટલી રકમ ચ ૂકવાઈ- . 1,23,414
394. RBIનું નાણાકીય વષૅ જણાવો -

ૂનથી

ુ લાઈ

395. RBIના વતૅમાન ગવનૅરનું નામ જણાવો - શ કતકા ત દાસ
396. ભારતીય િત્રરં ગામાં કુલ 24 ચક્ર કોને આપેલા જીવન મ ૂ યોને પ્રકાિશત કરે છે - ભગવાન

ુ
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397. કે દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય ારા તા તરમાં ગુજરાતમાં ગુનાઓ ઉકેલવા બદલ પાંચ પોલીસને કયા એવોડર્ થી સ માન નીિત
કરાયા - મેડલ ફોર એ સલે સ ઈન ઈ વે ટગે શન-2020
398. િત્રરં ગામાં આવેલા 24 જીવન મ ૂ યો જણાવો – સંયમ, આરો ય,સેવા,
શીલ, ઉ ોગ,

મા, બં ુ વ, સંગઠન, ક યાણ, સહકાય, સ ૃ ,

ુ મ ા, િનયમ, યાગ, સમાનતા, યાય, કત ય, અિધકાર, મૈ ી, અથ, નીિત, રુ ા, શાંિત, ેમ

399. તા તરમાં ISROના ચંદ્રયાન-2 ારા મોકલવામાં આવેલી ખાડાની ત વીરને કયું નામ અપાયું છે - સારાભાઇ ટર
400. 74માં વાતં ય પવૅ િનિમ ે ગુજરાતમાંથી કેટલા પોલીસ અિધકારી-કમૅયોગીઓને િવિશ ટ સેવા મેડલ અને પ્રશંસનીય
સેવા મેડલ અપાયા - 02 અને 17
401. 74માં વાતં ય પવૅ િનિમ ે ગુજરાતમાંથી કયા કયા પોલીસ અિધકારીઓને િવિશ ટ સેવા મેડલ અપાયા-ડૉ.િનર
ગોટ DIG અને એન.વી.વઘાસીયા PSI
402. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ દે શમાં કેટલામાં વાતં ય પવર્ની ઉજવણી કરવામાં આવી - 74માં
403. ગુજરાતમાં ૭૪માં વાતં ય પવર્ની રા યકક્ષાની ઉજવણી કયાં યોજાઈ હતી - વ ણમ પાક ગાંધીનગર404. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ ગુજરાતમાં વાતં ય પવર્ની ઉજવણી િનિમતે કોનું સ માન કરાયું ‐ રા યના 57
કોરોના વૉ રયસ તબીબો ંુ

માણપ

આપી સ માન

405. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી સતત કે ટલામી વખત

વજવંદન કરાયું - 7માં
406. NDHMનું િવ ત ૃત નામ આપો - નેશનલ ડ જટલ હ થ િમશન
407. PM મોદીએ તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ વાતં ય પવર્ િનિમતે આરોગ્યને લગતી કઈ મહ વની યોજના/િમશનની
જાહેરાત કરી - નેશનલ ડ જટલ હ થ િમશન
408. નેશનલ િડિજટલ હે થ િમશન અંતગર્ત દે શના દરે ક નાગિરકને કયુ કાડર્ અપાશે ‐ િુ નક હ થ આઇડ ટડ ટટ
409. નેશનલ િડિજટલ હે થ િમશન અંતગર્ત દરે ક નાગિરકને આપવામાં આવનાર યુિનક હે થ આઇડેિ ટડેિ ટટીમાં કઈ
બાબતોનો સંગ્રહ થશે - આરો યની તમામ મા હતી
410. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

દે શમાં સાઇબર ક્રાઇમ અટકાવવા માટે કઈ નીિતનો અમલ કરવાની જાહેરાત કરી - નવી સાઇબર
411. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

રુ ા નીિત

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

નેશનલ કેડટ
ે કો સર્ન ું િવ તરણ કરી કેટલા નવા કેડેટને સેના ારા તાલીમ આપવાની જાહેરાત કરી - 1 લાખ
412. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

આગામી ૧૦૦૦ િદવસમાં કયા પ્રદે શને સબમિરન ઓિ ટકલ ફાઇબર કેબલથી જોડવાની જાહેરાત કરી - લ
413. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ીપ

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

દે શના દરે ક ગામને શાનાથી જોડવાની જાહેરાત કરી - ઓ ટકલ ફાઇબર કબલ
414. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

જગલો
ં
અને વનસ ૃિ ટનાં સંરક્ષણ માટે કયા પ્રો ક્ટની જાહેરાત કરી - લાયન એ ડ ડો ફન
415. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

સમગ્ર દે શને કેટલા િપયાના ખચેર્ મોડેલ કનેિક્ટિવટી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચરથી જોડવાની જાહેરાત કરી – . 100 લાખ કરોડ
416. ભારતમાં મોડેલ કનેિક્ટિવટી ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર માટે અલગ અલગ સેક્ટરમાં કેટલા પ્રો ક્ટ ક્રાંિત લાવશે - 7000
417. તા.૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ PM મોદી

ારા નવી િદ હીના લાલ િક લા ઉપરથી દે શવાસીઓને સંબોધન કરતાં

કયા રા યમાં ઝડપથી ચટં ૂ ણીના આયોજનની જાહેરાત કરી – જ

-ુ કા મીર

418. NCCનું િવ ત ૃત નામ આપો – નેશનલ કડટ કોપસ
419. દે શના કેટલા સરહદીય તથા તટીય િજ લામાં NCCના િવ તરણ સંબિં ધત દરખા તને મંજૂરી આપવામાં આવી - 173
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420. વતર્માન કે દ્રીય સંરક્ષણમંત્રીનું નામ જણાવો -

ી રાજનાથિસહ

421. ૧૫ ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ ક્યા ભારતીય િક્રકેટ િવકે ટિકપર કે ટને આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટમાંથી િનવ ૃિ

જાહેર કરી -

મહ િસહ ધોની
422. ભારતીય િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીનું ઉપનામ જણાવો - િમ ટર લ
ૂ /માહ
423. ભારતીય િક્રકેટ ટીમના સૌથી વધુ સફળ કે ટનનું નામ જણાવો - મહ િસહ ધોની
424. ભારતીય િક્રકે ટ ટીમના પ ૂવર્ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીએ ICCની કેટલી ટ્રોફીમાં કે ટનશીપ કરી દે શને જીત અપાવી છે –
ણ
425. પ ૂવર્ ભારતીય િક્રકે ટ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીએ કે ટલા વન-ડે અને T‐20માં જીત અપાવી છે - 151 વાર
426. િક્રકેટમાં િવકેટકીપર તરીકે સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારનાર ખેલાડીનું નામ જણાવો - મહ િસહ ધોની
427. પ ૂવર્ ભારતીય િક્રકેટ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીએ બોલર તરીકે કેટલી િવકેટ લીધી - એક િવકટ (2009માં વે ટ ઈ ડઝ
િવ ુ )
428. પ ૂવર્ ભારતીય િક્રકે ટ કે ટન મહે દ્રિસંહ ધોનીનો ટી-શટર્ નંબર જણાવો - 7
429. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને ભારતીય સેના ારા ક્યારે માનદ લે ટન ટ કનર્લની પદવી અપાઈ - નવે બર-2011
430. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષર્માં રાજીવ ગાંધી ખેલર નથી સ માિનત કરવામાં આ યા હતા - વષ: 2007-08
431. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષર્માં પ

ી એવોડર્ થી સ માિનત કરવામાં આ યા હતા – વષ : 2009

432. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષર્માં પ ભ ૂષણ એવોડર્ થી સ માિનત કરવામાં આ યા હતા – વષ:2018
433. ICC ારા િક્રકે ટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને કયા વષેર્ વન-ડે લેયર ઓફ ધ યરથી સ માિનત કરવામાં આ યા હતા - વષ :
2008-09
434. ૧૫મી ઓગ ટ-૨૦૨૦ના રોજ િક્રકેટર મહે િસંહ ધોની સાથે ક્યા અ ય એક િક્રકે ટરે આંતરરા ટ્રીય િક્રકેટમાંથી િનવ ૃિ
જાહેર કરી -

રુ શ રના

435. િક્રકેટ બે સમેન સુરેશ રૈ નાએ કયા વષર્માં ડે યુ કયુર્ં તથા ક્યા વષર્માં ઈંગ્લે ડ સામે અંિતમ મેચ રમી હતી. – વષ
2005માં ડ

ુ તથા વષ 2008માં

િતમ મેચ
રુ શ રના

436. આંતરરા ટ્રીય િક્રકે ટના ત્રણેય ફોમેર્ટમાં સદી ફટકારનારો ભારતનો પ્રથમ બે સમેન કયો છે –
437. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કયા પ ૂવર્ ભારતીય િક્રકેટરનું અવસાન થયુ હતુ – ચેતન ચૌહાણ
438. પ ૂવર્ ભારતીય િક્રકે ટર ચેતન ચૌહાણ કયા રા યના મંત્રી હતા – ઉ ર દશ
439. મહિષર્

ી અરિવંદનો જ મ િદવસ જણાવો - 15 ઓગ ટ-1872

440. રામકૃ ણ પરમહંસ, મહાદે વ દે સાઈ, ભ ૂતપ ૂવર્ મુખ્યમંત્રી અમરિસંહ ચૌધરી અને બાંગ્લા નેતા શેખ મુઝીબુર રહેમાનની
પુ યિતિથ જણાવો – 15મી ઓગ ટ
441. મહિષર્

ી અરિવંદનો જ મ ક્યાં થયો હતો – કોલકાતા(પિ મ બંગાળ)

442. મહિષર્

ી અરિવંદ ક્યા વષર્માં િબ્રટનથી ભારત પરત ફયાર્ અને વડોદરામાં રાજકીય િવ ાલયમાં ઉપાચાયર્ના હો ે

િબરા યા હતા, યાં તેઓ ઇિતહાસ ભણાવતા હતા – વષ : 1893
443. ‘વંદે માતરમ’્ ના સંપાદકનું નામ જણાવો - અરિવદ ઘોષ
444. મહિષર્ અરિવંદ માચર્ 1910માં કઈ જગ્યાએ થાયી થયા અને અરિવંદ ઘોષમાંથી

ી અરિવંદ બ યા - પોડચેર

445. રિવ દ્રનાથ ટાગોરે મહિષર્ અરિવંદને કયા નામે િબરદા યા હતા - ‘ વદશની આ મવાણી’
446. ભારતમાં સૌપ્રથમવાર કઈ હાઈકોટમાં "ઈ-મેઈલ માય કે સ ટેટસ" સેવાનો પ્રારં ભ થયો -

ુ રાત હાઈકોટ
જ

447. ગુજરાત હાઈકોટમાં "ઈ-મેઈલ માય કેસ ટેટસ" સેવાનો પ્રારં ભ થયો કયારથી થયો - 15.08.2020
448. ગુજરાત હાઈકોટમાં "ઈ-મેઈલ માય કે સ ટેટસ" સેવા શ કરવાનો મુખ્ય હેત ુ જણાવો - અરજદાર-વક લ ઘર બેઠા
કસના ક
ુ મ- ટટસ

ણી શકશે
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449. ગુજરાત હાઈકોટના વતૅમાન મુખ્ય યાયમ ૂિતર્ન ું નામ જણાવો - જજ

ી િવ મનાથ

450. તા તરમાં ગુજરાતના પ્રથમ "સતમ આયુવેર્િદક કોિવડ કે ર સે ટર"નો પ્રારં ભ કયા શહેરમાં થયો - રાજકોટ
451. 16 ઓગ ટ 2020ના રોજ કયા મહાનુભાવની બીજી પુ યિતિથ હતી - અટલ બહાર વાજપેયી
452. અટલ િબહારી વાજપેયીનું અવસાન કયારે થયું હત ું - 16.08.2018
453. પારસીઓનું નવુ વષૅ કયા નામથી ઉજવાય છે - પતેતી
454. પારસીઓનું ધમૅ થાન કયા નામે ઓળખાય છે - અ ગયાર
455. "નવરોઝ મુબારક" શ દ પ્રયોગ કયારે કરવામાં આવે છે - પારસીઓના નવા વષની
456. તા તરમાં ભારતના પ્રિસ
457. તા તરમાં પ્રિસ

ુ ે છાઓ માટ
ભ
ૂજસ USA

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજીનું કયાં અવસાન થયું -

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજીનું કયારે અવસાન થયું - 17.08.2020

458. પ્રિસ

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજીનું જ મ થળ જણાવો - પીપીમંદોર (હ રયાણા)

459. પ્રિસ

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજીનો જ મ ક્યારે થયો હતો - 28.01.1930

460. પ્રિસ

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજી કયા ઘરાનાના હતા - મેવાતી ઘરાના

461. પ્રિસ

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજીને કયા વષેર્ પ

ી અને પ ભ ૂષણ અપાયો - 1975 અને

1990
462. પ્રિસ

શા ીય સંગીતકાર અને ગાયક પંિડત જસરાજજીને કયા વષેર્ પ િવભ ૂષણ અપાયો - 2000

463. ભારતમાં સૌપ્રથમ કયા ગ્રહને "પંિડત જસરાજ" નામ અપાયું -

ૂય મંડળના

હને નામ અપા ંુ

ારા કયા ત્રણ જજને મંજૂરી અપાઈ - વૈભવી નાણાવટ , િનઝૅર દસાઇ અને િન ખલ

464. ગુજરાત હાઈકોટમાં સુપ્રીમ કોટૅ
કા રયાલ

465. તા તરમાં BSFના નવા DGP તરીકે કયા IPS અિધકારીની િનમણ ૂક કરાઈ - રાકશ આ થાના
466. IPS અિધકારી રાકેશ આ થાનાની બેંચ અને કે ડર જણાવો - 1984 અને
467. BSFના નવા DGP રાકેશ આ થાનાનો સમયગાળો જણાવો - 31

ુ રાત
જ

ુ લાઈ 2021

468. િસક્રેટ યુિનટ -"61398" કયા દે શનું છે - ચીન
469. ચીની િસક્રેટ યુિનટ-"61398"નું કાયૅ જણાવો - સાઈબર એટક
470. ગુજરાતના વતૅમાન CSની મુદત કેટલી વધારવામાં આવી - 6 માસ
471. ગુજરાતના વતૅમાન CSનું નામ જણાવો -

ી અિનલ

ૂક મ

472. તા તરમાં કોરોના વાયરસ સામે લડવા િબ્રટને ભારત કેટલું ફંડ આપવાની જાહેરાત કરી છે - . 29 કરોડ
473. તા તરમાં કોરોના વાયરસ સામે લડવા િબ્રટને ભારત ફંડ આપવાની જાહેરાત કરી છે તે કયા નામે ઓળખાય છે ઈનોવેશન ચેલે જ ફં ડ
474. ભારતમાં સૌપ્રથમ ઇ ટરનેટ સેવાનો પ્રારં ભ કયા વષેર્ થયો હતો - 15.08.1995
475. ભારતમાં ઇ ટરનેટ સેવાના પ્રારં ભને કેટલા વષર્ પ ૂણર્ થયા - 25 વષૅ
476. તા તરમાં 4 ઓગ ટ 2020ના રોજ કયા રાજયમાં સૌપ્રથમવાર ઈ ટરનેટ સેવાનો પ્રારં ભ થયો - અ ુ ણાચલ
477. તા તરમાં િનવ ૃિ

દશ

લેનાર િક્રકેટર સુરેશ રૈ નાના ટી શટૅનો નંબર જણાવો - 3

478. તા તરમાં મુખ્ય પાંચ શહેરોમાં ગુજરાત સરકાર ારા કેટલા માળની ગગનચુબ
ં ી ઇમારતો બનાવવાની મંજૂરી અપાઈ
- 70 માળ
479. તા તરમાં

ગુજરાત સરકાર

ારા કયા મુખ્ય પાંચ શહેરોમાં ગગનચુબી
ં
ઇમારતો બનાવવાની મંજૂરી અપાઈ -

અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા,

રુ ત અને રાજકોટ

480. ગુજરાતમાં 70 માળની ઇમારતો બનાવવાની મંજૂરી કે ટલા મીટરથી વધુ પહોળા રોડ હશે એવા િવ તારોમાં જ અપાશે
- 30 મીટર
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481. ગુજરાતમાં અ યાર સુધી કેટલા માળ સુધી ઇમારત બનાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવતી હતી - 22-23 માળ
482. ભારતની ઉ ચ શૈક્ષિણક સં થાઓ, કોલેજો અને યુિનવિસર્ટીઓ સિહત િવિવધ સં થાઓને પ્રો સાહન આપવા ભારતના
િશક્ષણ મંત્રાલય ારા કયું રે િ કંગ-એવૉડર્ જાહેર કરવામાં આ યા છે - ARIIA
483. ARIIAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - અટલ ર કગ ઑફ ઈ

ટટ ૂટશન ઑન ઈનોવેશન અ ચવમે ટ ્

484. તા તર ઓગ ટ 2020માં કોના ારા "ARIIA-2020" રે િ કંગ જાહેર કરાયું - ઉપરા પિત

ી વકયા નાય ુ

485. ARIIAનો સૌપ્રથમ પ્રારં ભ કયા વષેર્ કરવામાં આ યો હતો - વષ 2019
486. "ARIIA-2020" રે િ કંગ કયા િવભાગ ારા જાહેર કરવામાં આવે છે - િશ ણ મં ાલય
487. "ARIIA-2020" રે િ કંગમાં યુિનવિસર્ટી કેટેગરીમાં ગુજરાતની કઈ સં થાએ ચોથો ક્રમ પ્રા ત
એ ીક ચર

કય છે - આણંદ

િુ નવિસટ

488. "ARIIA-2020" રે િ કંગમાં યુિનવિસર્ટી કે ટેગરીમાં GTUને કયો ક્રમ અપાયો - પાંચમો
489. "ARIIA-2020" રે િ કંગમાં ગુજરાત યુિનવિસર્ટીને કયો ક્રમ પ્રા ત થયો છે - 7
490. "ARIIA-2020" રે િ કંગમાં IIT ગાંધીનગરને કયો ક્રમ પ્રા ત થયો - 09
491. -"ARIIA-2020"રે િ કંગમાં પ્રથમ આવનાર યુિનવિસર્ટી અને રા ય જણાવો - ઇ

ટટ ૂટ ઓફ કિમકલ ટકનોલો ,

મહારા
492. "ARIIA-2020" રે િ કંગમાં પ્રથમ આવનાર એિ જિનયિરંગ કોલેજ અને રા ય જણાવો - કોલેજ ઓફ એ જિનય રગુ ે, મહારા
ણ
493. "ARIIA-2020" રે િ કંગમાં પ્રથમ આવનાર IIT અને રા ય જણાવો - IIT ચે ાઈ, તિમલના ુ
494. મેઘાલયના નવા રા યપાલનું નામ જણાવો - એસ. પી. મ લક
495. તા તરમાં કયા મેગેિઝનના અહેવાલ મુજબ ઉ ર

ુ નો બરફ આગામી 15 વષૅમાં ઓગળી જશે - સાય સ જનૅલ
વ

"નેચર"
496. તા તરમાં કે દ્રીય કેિબનેટ

ારા"એક દે શ એક પરીક્ષા" માટે કઈ એજ સીને મંજૂરી આપી છે - નેશનલ ર ટમે ટ

એજ સી (NRA)
497. ભારતમાં નોન-ગેઝેટેડ સરકારી નોકરીઓ માટે કઈ એક જ કોમન પરીક્ષા લેવાશે - કોમન એ લ જ બ લટ
498. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા કયા

ટ ટ (CET)

ુ ની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવશે - B અને C
પ

499. કોમન એિલિજિબિલટી ટે ટ(CET) ભારતની કેટલી ભાષાઓમાં યોજાશે - 12
500. કોમન એિલિજિબિલટી ટે ટ(CET)માં મેળવેલ ગુણ કે ટલા વષર્ સુધી મા ય રહેશે - 03
501. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા દરે ક ઉમેદવારને ટીમનો કોર સુધારવા માટે કેટલી વધારાની તક આપવામાં
આવશે - 02
502. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા આગામી સમયમાં કે ટલા નવા પરીક્ષા કે દ્રો શ કરવામાં આવશે - 1,000
503. નેશનલ િર ટમે ટ એજ સી(NRA) ારા આગામી સમયમાં દરે ક િજ લામાં ઓછામાં ઓછા કેટલા નવા પરીક્ષા કે દ્રો
શ કરવામાં આવશે - 01
504. તા તરમાં કે દ્રીય કેિબનેટ
ુ ,
જય ર

ારા કયા ત્રણ એરપોટર્ ને જાહેર ખાનગી ભાગીદારી-PPP થી ચલાવવા મંજૂરી અપાઈ -

ુ ાહાટ , િથ ુ વનંત રુ ્
વ

505. તા તરમાં કે દ્રીય કેિબનેટ ારા શેરડીના FRPમાં .10થી વધારીને પ્રિત િક્વ ટલ કે ટલો કરાયો- .285/506. તા તરમાં કે દ્રીય કેિબનેટ

ારા વીજળી િવતરણ કંપનીઓને તેમની વિકર્ંગ કેિપટલના કેટલા ટકાથી વધારે લોન

આપવાની મંજૂરી અપાઈ - 25%
507. ગુજરાત સરકાર ારા માદરે વતન યોજના-2020 અંતગર્ત તા તરમાં કેટલા િવકાસ કામોની યાદી જાહેર કરી - 25
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508. માદરે વતન યોજના-2020 અંતગર્ત કોઈ દાતા ગામમાં િવકાસ કામ માટે

કુલ ખચર્ના કેટલા ટકા રકમ આપે તો

તેના નામની તકતી મુકવામાં આવશે - 50%
509. તા તરમાં પ્રકાિશત થયેલ "અવર ઓ લી હોમ અ ક્લાઇમેટ અપીલ ટુ ધ વ ડર્ " પુ તકના લેખક જણાવો - દલાઈ
લામા
510. ભારત સરકારે દે શમાંથી કયા વષર્ સુધીમાં ઝીરો રોડ અક માતનો નક્કી કય છે - વષ 2030
511. સમગ્ર િવ માં 13 ઓગ ટ કયા િદવસ તરીકે ઉજવાય છે - િવ

ગદાન દવસ

512. વ ડર્ ફોટોગ્રાફી ડે ક્યારે ઉજવાય છે - 19 ઓગ ટ
513. િવ માં સૌપ્રથમ વાર "વ ડર્ ફોટોગ્રાફી ડે" ઉજવવાનો પ્રારં ભ કયા દે શમાં થયો - ાંસ
514. ભારત સરકાર ારા તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં કયા શહેરને પુનઃ સૌથી વ છ
શહેરોમાં પ્રથમ ક્રમ અપાયો- ઇ દોર
515. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક

વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં મ યપ્રદે શના ઈ દોર શહેરને પુનઃ સતત

કેટલીવાર સૌથી વ છ શહેરોમાં પ્રથમ ક્રમ અપાયો - ચોથીવાર
516. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં પ્રથમવાર ગુજરાતના કયા કયા શહેરોને થાન
મ યું છે -

રુ ત,અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા

517. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં એક લાખથી વધુ વ તીવાળા શહેરમાં બીજા ક્રમે
કયું શહેર છે -

રુ ત

518. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં 10 લાખથી વધુ વ તીવાળા શહેરોમાં 1 થી 10
ુ રાત, 3.નવી
ક્રમના શહેરો અને રા ય જણાવો – ૧.ઈ દોર-મ ય દશ, 2. રુ ત- જ

બ
ંુ ઈ–મહારા , 4.િવજયવાડા–

ુ રાત, 6.રાજકોટ– જ
ુ રાત, 7.ભોપાલ-મ ય દશ 8.ચંદ ગઢ, 9.િવશાખાપ નમદશ, 5.અમદાવાદ– જ

દશ 10.

ુ રાત
વડોદરા– જ

519. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં 1 લાખથી વધુ વ તીવાળા શહેરોમાં 1 થી 07
ુ રાત, 3.નવી
ક્રમના શહેરો અને રા ય જણાવો - 1.ઈ દોર- મ ય દશ, 2. રુ ત- જ

બ
ંુ ઈ– મહારા , 4.

ુ –
બકા ર

ુ રાત
છ ીસગઢ, 5.મૈ રુ –કણાટક, 7.અમદાવાદ– જ
520. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં 10 લાખથી વધુ વ તી ધરાવતા 1 થી 5 ક્રમના
સૌથી ગંદા શહેરો અને રા ય જણાવો – 1.પટના( બહાર), 2. ૂવ દ હ , 3.ચે ાઇ (તિમલના ુ ), 4.કોટા (રાજ થાન) અને
5.ઉ ર દ હ
521. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં 10 લાખથી ઓછી વ તી ધરાવતા 1 થી 5 ક્રમના
સૌથી ગંદા શહેરો અને રા ય જણાવો – 1.ગયા( બહાર), 2.બ સર( બહાર), 3.અબોહર(પં બ), 4. ભાગલ રુ ( બહાર)
અને 5.પારસા બ ર( બહાર)
522. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં ઈ દોર, સુરત,અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાનો
કોર જણાવો - અ ુ મે 5647, 5519, 5207, 5157 અને 4870
523. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક

વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં ઈનોવેશન અને બે ટ પ્રેિક્ટસમાં પ્રથમ ક્રમે

આવનાર શહેર જણાવો - ગાંધીનગર
524. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગમાં િવિવધ કેટેગરીમાં કુલ કે ટલા એવોડર્ અપાયા- 129
525. તા તરમાં જાહેર કરાયેલા વાિષર્ક વ છ સવેર્ક્ષણ-2020 રે િ કંગ કયા મંત્રાલય

ારા જાહેર કરાયું - ક ીય હાઉિસગ

અને શહર બાબતો
526. કે દ્રીય હાઉિસંગ અને શહેરી બાબતોના મંત્રીનું નામ જણાવો 527.

ી હર દપિસહ

ુ
ર

વ છ સવેર્ક્ષણ રે િ કંગનો સૌપ્રથમ કયા વષૅથી પ્રારં ભ થયો - 2 ઓકટોબર 2017
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528. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૧૦૦ કરતાં વધુ શહેર ધરાવત ું સૌથી વ છ રા ય ‐
છ ીસગઢ
529. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ગંગા િકનારે આવેલ ું સૌથી વ છ શહેર ‐ વારાણસી
530. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૧૦૦ કરતાં ઓછાં શહેર ધરાવત ું સૌથી વ છ રા ય ‐
ઝારખંડ
531. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ શહેરની વ છતામાં મહ મ નાગિરક ભાગીદારી ‐
શાહજહાં રુ
532. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૪૦ લાખથી વધુ વસતી ધરાવત ું સૌથી વ છ મેગાિસટી ‐
અમદાવાદ
533. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ વ છતાના મામલે ઝડપી પ્રગિત કરનાર શહેર ‐ જોધ રુ
534. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૧૦ લાખથી વધુ વસતી ધરાવત ું વ છતા મામલે
આ મિનભર્ર શહેર ‐ રાજકોટ
535. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૧૦ લાખથી ઓછી વસતી ધરાવત ું વ છતા મામલે
આ મિનભર્ર શહેર ‐ મૈ રુ
536. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ સૌથી વ છ નાના શહેર ‐

બકા રુ અને

ુ હાન ર
ુ
ર

537. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૧ થી ૩ લાખની વસતી ધરાવત ું સૌથી વ છ શહેર ‐
િત ુ પિત
538. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ સૌથી વ છ રાજધાની‐ નવી દ હ
539. સૌથી ઝડપથી વ છ બનતી રાજધાની ‐ લખનઉ
540. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ સૌથી વ છ કે ટોનમે ટ એિરયા ‐ જલંધર, દ હ અને
મેરઠ
541. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ મુજબ ૨૫,૦૦૦ની વ તી ધરાવતા શહેરોની કેટેગરીમાં દે શનું
ત્રીજુ સૌથી વ છ શહેર ‐ પાટણ
542. તા તરમાં જાહેર કરાયેલ વ છ સવેર્ક્ષણ‐૨૦૨૦ના રે િ કંગ અંતગર્ત દે શના કુલ કે ટલા શહેરોનો સવેર્ કરાયો હતો – 4242
543. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં ગણોત કાયદામાં કેટલા મહ વના સુધારા કયૉ ‐ 02
544. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં ગણોત કાયદામાં ઔ ોિગક હેત ુ માટેની જમીનમાં કયો મહ વનો સુધારા કય ‐રા યમાં
ઔ ો ગક હ ુ માટની જમીન હવે 25થી 100 ટકા જ ં ી કમત સરકારને

ુ વી વેચી શકાશે
ક

545. ગુજરાત સરકારે તા તરમાં ગણોત કાયદામાં શૈક્ષિણક હેત ુ માટે ની જમીન ખરીદમાં કયો મહ વના સુધારા કય ‐ રા યમાં
ુ ાલન
િૃ ષ-પ પ

િુ નવિસટ , મે ડકલ ક ઇજનેર કોલેજ ક અ ય શૈ

ુ
ણક હ સર
જમીન ખર દવા માટ જ લા કલે ટરની

ૂવ

મં ૂર લેવી નહ પડ

546. તા તરમાં ખેલ મંત્રાલય ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ કયા કયા એવૉડર્ ની રકમમાં વધારો કય છે – રા વ ગાંધી ખેલર ન એવોડ,
અ ુ ન એવોડ, યાનચંદ લાઈફ ટાઈમ અ ચવમે ટ એવોડ અને ોણાચાય એવોડ
547. તા તરમાં ખેલ મંત્રાલય ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવૉડર્ ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ ‐ . 25 લાખ
548. તા તરમાં ખેલ મંત્રાલય ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ અજુ ર્ન એવૉડર્ ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ‐ .15 લાખ
549. તા તરમાં ખેલ મંત્રાલય ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ મેજર યાનચંદ એવૉડર્ ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ ‐ .15 લાખ
550. તા તરમાં ખેલ મંત્રાલય ારા રા ટ્રીય કક્ષાએ દ્રોણાચાયર્ એવૉડર્ ની રકમ વધારીને કેટલી કરાઈ‐ .10 લાખ
551. ગુજરાતમાં પ્રથમવાર "વૈન ુ બ પુ મેમોિરયલ એવૉડર્ " માટે કોની પસંદગી કરાઈ છે ‐ ડૉ. પંકજ જોશી
552. "વૈન ુ બ પુ મેમોિરયલ એવૉડર્ " કઈ સં થા ારા આપવામાં આવે છે ‐ઈ ડયન નેશનલ સાય સ
્ એકડમી
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553. "વૈન ુ બ પુ મેમોિરયલ એવૉડર્ "આપવાની શ આત કયા વષૅમાં થઈ ‐ 1985
554. "વૈન ુ બ પુ મેમોિરયલ એવૉડર્ " કે ટલા વષેર્ આપવામાં આવે છે ‐ 03
555. "વૈન ુ બ પુ મેમોિરયલ એવૉડર્ "કયા ક્ષેત્રેના વૈજ્ઞાિનકોને આપવામાં આવે છે ‐એ ોનોમસૅ અને એ ો ફ ઝ સ
556. "વૈન ુ બ પુ મેમોિરયલ એવૉડર્ "કોની યાદમાં આપવામાં આવે છે ‐ િસ એ ોનોમર ડૉ.મનાલી વૈ ુ બ

ુ

557. વ ડર્ મો કીટો ડે કયારે મનાવવામાં આવે છે ‐20 ઓગ ટ
ુ ર પ્રિત વષર્ વ ડર્ મો કીટો ડે મનાવવામાં આવે છે ‐મ છરજ ય રોગો સામે લડાઈ‐જન
558. કયા હેતસ
559. મ છરજ ય રોગોના શોધકનું નામ જણાવો ‐ આમ ઓ ફસર ડૉ. સર રોના ડ રોસ( ૂળ

િૃ ત માટ

ટ શર)

560. મ છરજ ય રોગોના શોધક ડૉ. સર રોના ડ રોસનો જ મ કયારે ‐ક્યા થયો હતો – વષ‐1857 તથા અ મોરા (ભારત)
561. ડૉ. સર રોના ડ રોસ એ મ છરના સંક્રમણથી ફેલાતા મેલેિરયા વા રોગ ઉપર કયારે સંશોધન કયુર્ં હત ુ ‐ 20 ઓગ ટ
્ ‐1897
562. ગુજરાતી સાિહ યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીનો જ મ કયારે થયો હતો ‐ 20 ઓગ ટ‐1932
563. ગુજરાતી સાિહ યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીનું જ મ થાન જણાવો – પાલન રુ
564. ગુજરાતી સાિહ યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીનું ક્યા‐કયારે અવસાન થયુ હત ુ – અમદાવાદ તથા 25 માચ‐2006
565. ગુજરાતી સાિહ યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીની આ મકથાનું નામ જણાવો ‐ બ ીનામા
566. સંશોધક રિસકલાલ પરીખ, નારાયણ ગુરુ અને રાજીવ ગાંધીનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 20 ઓગ ટ
567. ગુજરાતી સાિહ યકાર ચંદ્રકાંત બક્ષીના મહ વના પુ તકોના નામ જણાવો ‐ પડઘા ૂબી ગયા, રોમાં, એકલતાના કનારા,
ુ ાકાત, ંુ કોનાક શાહ, બ ીની ે ઠ વાતાઓ, ચં કાંત બ ીના ે ઠ િનબંધો,
આકાર, અતીતવન, પેર લિસસ, એક સાંજની લ
તવાર ખ, વાતાયન
ુ ન શાહ
568. કયા િવવેચકે ગુજરાતી સાિહ યમાં ચંદ્રકાંત બક્ષીને લેખનના મામલે ઘટનાના બેતાજ બાદશાહ ગણા યા હતા– ડૉ. મ
569.

ુ રાતી સા હ યના
જ

ણીતા લેખક ચં કાંત બ ી કયા વતમાનપ માં કટાર લખતા હતા ‐ દ ય ભા કર

570. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચટં ૂ ણી યોજવા માટે તા તરમાં કોના
કરાઈ - ભારતીય

ારા નવી માગૅદિશર્કા જાહેર

ટ
ં ૂ ણી પંચ

571. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચટં ૂ ણી યોજવા માટે તા તરમાં નવી માગૅદિશર્કા જાહેર કરાઈ તેમાં
કોને કોને પો ટલ બેલેટ પેપર

ારા મતદાનની મંજૂરી અપાઈ - દ યાંગ,80 વષૅથી વ ુ વય,કોરોના સં િમત,

ઈમરજ સી સેવાના કમૅયોગીઓને, હોમ કોરો ટાઈન
572. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચટં ૂ ણી યોજવા માટે તા તરમાં નવી માગૅદિશર્કા જાહેર કરાઈ

માં

ઉમેદવાર સાથે કેટલા લોકો ડૉર ટુ ડૉર પ્રચાર કરી શકશે - 5
573. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચટં ૂ ણી યોજવા માટે તા તરમાં નવી માગૅદિશર્કા જાહેર કરાઈ

માં

નવા સુધારા મુજબ મતદાન મથકે એકસાથે કેટલા મતદાર બોલાવી શકાશે - 1000
574. કોરોના મહામારી દરિમયાન સામા ય અને પેટાચટં ૂ ણી યોજવા માટે તા તરમાં નવી માગૅદિશર્કા જાહેર કરાઈ

માં

ઉમેદવારી પત્ર ભરતી વખતે કે ટલા લોકો હાજર રહી શકશે - 02
575. ભારતીય વાયુ સેના

ારા તા તરમાં કયા કયા એરબેઝ ઉપર વદે શી યુ

િવમાન તેજસ કવૉડ્રન તહેનાત કરાશે -

ન લયા અને ફલૌદ
576. નિલયા અને ફલૌદી ઍરબેઝ કયા રા યમાં આવેલા છે -

ુ રાત અને રાજ થાન
જ

577. ઈિ ડયન એરફોસર્ કોની પાસેથી માકર્ ‐૧ તેજસ િવમાન ખરીદશે ‐ HAL
578. િવ ના સૌથી હળવા ફાઇટર ટ તેજસની ક્વોડ્રન કયા એરબેઝ પર તહેનાત કરાશે ‐

ુ રાતના ન લયા અને રાજ થાનના
જ

ફલૌદ
579. નિલયા એરબેઝમાં કેટલા તેજસ ફાઇટર લેન તહેનાત કરાશે ‐ 18 ક તેથી વ ુ
580. તેજસ િવમાનની પીડ જણાવો ‐ 1.6 મેક (અવાજની ગિત કરતા દોઢ ગણી વ ુ ઝડ5) 2200 કમી િત કલાક
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581. તેજસ િવમાનનું વજન જણાવો ‐ 6560 િકલો
ુ ી ંુ ફ અ
ુ લ લઈને ઊડ શક
ુ લ ક્ષમતા જણાવો ‐ 2458 કલો ધ
582. તેજસ િવમાનની ફ અ
583. તેજસ િવમાન કેટલા િકમી સુધી સતત ઊડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે ‐ 2800
584. ઓગ ટ‐૨૦૨૦માં દે શના નવા ચટં ૂ ણી કિમશનર પદે કોની િનમણ ૂક કરવામાં આવી ‐ રા વ ુ માર
585. ઓગ ટ‐૨૦૨૦માં રાજીવ કુમાર◌ે દે શના નવા ચટણી
ંૂ
કિમશનર પદે કોની જગ્યાએ િનમણ ૂક કરાઈ ‐ અશોક લવાસા
586. ઓગ ટ‐૨૦૨૦માં દે શના નવા ચટં ૂ ણી કિમશનર પદે િનમણ ૂક મેળવનારા રાજીવ કુમાર કઈ બેંચના િનવ ૃત આઇએએસ
અિધકારી છે – વષ‐1984
587. દે શના નવા ચટં ૂ ણી કિમશનરની િનમણ ૂક કોના ારા કરવામાં આવે છે ‐ રા પિત
588. ખેલ મંત્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્ સ એવોડર્ -૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્ અપાશે
– પાંચ ખેલાડ
589. ખેલ મંત્રાલય

ારા નેશનલ

પોટ્ર્ સ એવોડર્ -૨૦૨૦ અંતગર્ત

પાંચ ખેલાડીઓને રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્

આપવામાં આવશે તેના નામ તથા રમત જણાવો - 1. કટર રો હત શમા –

કટ, 2.િવનેશ ફોગાટ-મ હલા રસલર,

3.મિનકા બ ા-ટબલ ટિનસ ખેલાડ , 4.મ રય પન થંગવે -ુ પેરા એ લીટ અને 5.રાની રામપાલ-મ હલા હોક ક ટન
590. અ યાર સુધીમાં િક્રકેટમાં કુલ કેટલા ખેલાડીને રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે –

ણ

591. અ યાર સુધીમાં િક્રકે ટમાં કયા ખેલાડીને રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે - સ ચન ત ુ લકર,
મહ િસહ ધોની અને િવરાટ કોહલી
592. િક્રકેટર સિચન તેંદુલકરને ક્યા વષેર્ રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે - વષ-1998
593. િક્રકેટર મહે દ્રિસંહ ધોનીને ક્યા વષેર્ રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે – વષ-2007
594. િક્રકેટર િવરાટ કોહલીને ક્યા વષેર્ રાજીવ ગાંધી ખેલર ન એવોડર્ આપી સ માિનત કરાયા છે – વષ-2018
595. ખેલ મંત્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્ સ એવોડર્ -૨૦૨૦ અંતગર્ત કે ટલા ખેલાડીઓને અજુ ર્ન એવોડર્ અપાશે - 27 ખેલાડ
596. ખેલ મંત્રાલય

ારા નેશનલ પોટ્ર્ સ એવોડર્ -૨૦૨૦ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને દ્રોણાચાયર્ એવોડર્ અપાશે – લાઈફ

ટાઈમ કટગર માં 8 ખેલાડ તથા ર

ુ ર કટગર માં પાંચ ખેલાડ
લ

597. ખેલ મંત્રાલય ારા નેશનલ પોટ્ર્ સ એવોડર્ -૨૦૨૦ અંતગર્ત કે ટલા ખેલાડીઓને મેજર યાનચંદ એવોડર્ અપાશે – 15
ખેલાડ
598. ખેલ મંત્રાલય

ારા નેશનલ પોટ્ર્ સ એવોડર્ અંતગર્ત કેટલા ખેલાડીઓને તેનિજંગ નોગેર્ નેશનલ એડવે ચર એવોડર્ -

૨૦૧૯ અપાશે – સાત ખેલાડ તથા એક ખેલાડ ને લાઈફ ટાઈમ અ ચવમે ટ
599. મૌલાના અબ ૂલ કલામ આઝાદ ટ્રોફી(MAKA) ‐૨૦૨૦ કોને આપવામાં આવશે - પં બ
600. કે દ્ર સરકાર

િુ નવિસટ ચંદ ગઢ

ારા કયા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ન ું આયોજન કરાયું હત ુ – વતં તા

દવસ
601. મનોરં જન ક્ષેત્ર સંદભેર્ NFDCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - રા

ય ફ મ િવકાસ િનગમ

602. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કોના ારા વતંત્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ન ું આયોજન કરાયું હત ુ
- રા

ય ફ મ િવકાસ િનગમ (એનએફડ સી) અને મા હતી અને

સારણ મં ાલય

603. કે દ્ર સરકાર ારા વતંત્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ને ક્યારથી ઓનલાઈન મુકવામાં
આવી હતી - 14મી
604. કે દ્ર સરકાર

ુ લાઈ, 2020

ારા વતંત્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્ને કયા પોટર્ લ પર ઓનલાઈન

મુકવામાં આવી હતી - MyGov
ુ ર પ્રિત વષર્ 21 ઓગ ટે િવ
605. કયા હેતસ
પ ર થિતઓ-તેમની સામા જક

વિર ઠ નાગિરક િદવસ મનાવવામાં આવે છે - વ ર ઠ નાગ રકોની

થિતને અસર કરતા પ રબળો િવશે

િૃ ત લાવવા અને તેમને મદદ કરવા ઓગ ટ-
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૨૦૨૦માં કે દ્ર સરકાર

ારા વતંત્રતા િદવસની ઉજવણી િનિમતે આયોિજત ઓનલાઈન શોટર્ િફ મ પધાર્માં પ્રથમ

ત્રણ િવ તા-િફ મનું નામ જણાવો – 1. અ ભ ત પોલ-એમ આઈ?, 2. દબોજો સં વ-અબ ઇ ડયા બનેગા ભારત
તથા 3.

ુ રાજ ગો ુ લ-10 પીઝ
વ

606. પ્રિત વષર્ િવ
607. િવ

વિર ઠ નાગિરક િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે - 21 ઓગ ટ

વિર ઠ નાગિરક િદવસ મનાવવાની શ આત કોણે-કયારે કરી હતી - અમે રકાના

ૂવ રા પિત રોના ડ રગને 19

ઓગ ટ 1988ના રોજ
608. સંયક્ુ ત રા ટ્ર મહાસભાએ કયા િદવસે 21 ઓગ ટને િવ

વિર ઠ નાગિરક

પના મનાવવાની ઘોષણા કરી હતી –

તા.14 ડસે બર 1990
609. તા તરમાં પાિક તાન ારા FATFના લેક િલ ટથી બચવા કેટલા આંતકવાદીઓ-સંગઠનો ઉપર પ્રિતબંધ મુક્યો છે -88
610. તા તરમાં પાિક તાન ારા પ્રિતબંિધત કરાયેલ 88 આંતકવાદીઓ-સંગઠનોની યાદી કોને જાહેર કરી હતી - UNSC
611. UNSCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો 612. તા તરમાં પાિક તાન

ુ ાઈટડ નેશ સ િસ
ન

ારા FATFના

મુક્યો છે - જમાત ઉદ દાવા,

ુ રટ કાઉ સલ

લેક િલ ટથી બચવા કયા કયા મુખ્ય આંતકવાદીઓ-સંગઠનો ઉપર પ્રિતબંધ

શ-એ-મહંમદ, તા લબાન, દાએશ,હ ાની

ૂથ અને અલ કાયદા

613. FATFનું િવ ત ૃત નામ જણાવો -ફાઈના સયલ એકશન ટા ક ફોસૅ
614. FATF ારા પાિક તાનને કયા વષેર્ ગ્રે યાદીમાં મુકવામાં આ યું હતું 615. 1993માં મુબ
ં ઈ િસિરયલ

ૂન 2018

લા ટનો કયો મુખ્ય આરોપી કરાંચીમાં હોવાનું તા તરમાં પાિક તાને વીકાયુર્ં છે - દાઉદ

ઈ ાહ મ
616. FATFનું વડું મથક કયાં આવેલ ું છે - પે રસ
617. તા તરમાં મહા મા ગાંધીજીના ગો ડન ફ્રેમ ચ માં હરાજીમાં કેટલી િકંમતમાં વેચાયા -

.2.50 કરોડ (2.60 લાખ

પાઉ ડ)
618. તા તરમાં મહા મા ગાંધીજીના ગો ડન ફ્રેમ ચ માંની હરાજીમાં કયા દે શમાં થઈ

.2.50 કરોડમાં વેચાયા -

ટન

619. તા તરમાં ગુજરાત સરકારે કયા નવા િશપ બ્રેિકંગ યાડૅને મંજૂરી આપી - સચાણા
620. સચાણા િશપ બ્રેિકંગ યાડૅમાં કેવા પ્રકારના જહાજને તોડવાની મંજૂરી અપાઈ - નાના અને મ યમ કદના
621. સચાણા િશપ બ્રેિકંગ યાડૅ કયા વષૅથી કાયૅરત હત ું - 1977
622. સચાણા િશપ બ્રેિકંગ યાડૅ કયા િજ લામાં આવેલ ું છે -

મનગર

623. ગુજરાતનું પ્રથમ િશપ બ્રેિકંગ યાડૅ જણાવો - અલંગ, ભાવનગર
624. સચાણા િશપ બ્રેિકંગ યાડૅન ું સંચાલન કોના ારા કરાશે 625. ગણેશ ચત ુથીર્ કયારે આવે છે - ભાદરવા

ુ રાત મેર ટાઈમ બોડ
જ

ુ ચોથ
દ

626. "સંવ સરી" કયા ધમર્ સાથે જોડાયેલ તહેવાર છે -

ન

627. તા તરમાં IRDAના નવા િનયમ મુજબ હવે વાહનોની વીમા પોલીસી િર યુઅલ વખતે કયું પ્રમાણપત્ર

ફરિજયાત

કરાયું - PUC
628. PUCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - પો
629. IRDAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઈ

ુ ન
શ

ડર કં ોલ

ુ રય સ ર

ુ ેટર ઍ ડ ડવલપમે ટ ઓથો રટ ઑફ ઈ ડયા
લ

630. ભારતનું 40 ટકા ખિનજ ભંડારમાં ધરાવત ું એકમાત્ર રા ય જણાવો - ઝારખંડ
631. ભારતમાં કોલસાના ભંડારમાં પ્રથમ રાજય જણાવો - ઝારખંડ
632. ભારતમાં લોખંડના ઉ પાદનમાં બીજુ ં થાન ધરાવત ું રાજય જણાવો - ઝારખંડ
633. ભારતમાં તાંબાના ઉ પાદનમાં ત્રીજુ ં થાન ધરાવત ું રાજય જણાવો - ઝારખંડ
634. IIT ધનબાદના અહેવાલ મુજબ ઝારખંડમાં કે ટલા વષૅ સુધી ખિનજ મેળવી શકાશે - 50
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635. IIT ધનબાદના અહેવાલ મુજબ ઝારખંડમાં યુરોિપયન અને કોપરનો જ થો કે ટલા વષૅ સુધી મળતો રહેશે - 20 અને
25 વષૅ
636. પેસે જરોને ટ્રે ન કયાં પહ ચી તેન ું લોકે શનની જાણકારી માટે ISRO

ારા કઈ નવી િસ ટમ શ કરાઈ - રયલ ટાઈમ

ઈ ફરમેશન િસ ટમ
637. આગામી કયા વષૅ સુધીમાં ભારતની તમામ ટ્રેનમાં GPS સુિવધાનો અમલ કરાશે - વષૅ 2021
638. સાયબર ટે કનોલોજીમાં નવીન શ દ e-અટકચાળાને ટે કિનકલ ભાષામાં શું કહેવાય છે - PRANK
639. કોઇ યિક્તને મોબાઈલ અથવા ઈમેલમાં મેસેજ ારા હેરાન-પરે શાન કરવાની વ ૃિ ને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે
છે - e-અટકચાળા
640. ટૂંકમાં e-અટકચાળાને અ ય કયા નામથી ઓળખી શકાય – પામ
641. ભારતીય રે લવેનો મ વનો"વે ટનર્ ડેિડકે ડેટ ફ્રેઈટ કોિરડોર"કયા શહેરો વ ચે આકાર લઈ ર ો છે - જવાહરલાલ નહેરુ
પોટૅ, મુબ
ં ઈ અને દાદરી, હિરયાણા
642. "વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફ્રેઈટ કોિરડોર"ની કુલ લંબાઈ જણાવો - 1,504 ક.મી.
643. "વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફ્રેઈટ કોિરડોર"પ્રો કટ ગુજરાતનો કેટલા િકલોમીટરનો િહ સો છે - 565 ક.મી. એટલે 37.6 %
644. "વે ટનર્ ડેિડકેડેટ ફ્રેઈટ કોિરડોર" કે ટલી રે લવે લાઈન ટ્રેક ધરાવે છે - બે
645. તા તરમાં ઉ ત યુ જહાજ કયા નૌકાદળમાં સામેલ કરાયું - પા ક તાન નેવી
646. તા તરમાં તૈયાર કરાયેલ ઉ ત યુ જહાજ કયા દે શ ારા બનાવાયું છે - ચીન
647. તા તરમાં ભારતનો સૌથી લાંબો િરવર રોપ-વે કઈ નદી ઉપર ખુ લો મુકાયો - બ

ુ ા

648. તા તરમાં શ થયેલા ભારતના સૌથી લાંબો િરવર રોપ-વેની લંબાઈ જણાવો - 1.8 ક.મી.
649. તા તરમાં ભારતનો સૌથી લાંબો િરવર રોપ-વે કયા થળે તૈયાર કરાયો -

ુ ાહાટ (આસામ)
વ

650. આ મિનભર્ર ભારત હેઠળ DRDO કેટલી સૈ ય િસ ટમનું ભારતમાં િનમાણર્ કરશે - 108
651. આ મિનભર્ર ભારત હેઠળ DRDO ારા કયા વષૅ સુધીમાં આ િસ ટમ અને શ ોનું ઉ પાદન કરશે - વષૅ 2024
652. ભારતીય સંરક્ષણ મંત્રાલયના લ યાંક મુજબ આગામી 5 વષૅમાં ભારતમાં કે ટલા કરોડના શ ોનું ઉ પાદન કરાશે .1.75 લાખ કરોડ
653. DRDOનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ડફ સ રસચ એ ડ ડવલપમે ટ ઓગનાઇઝેશન
654. કંઈ સં થાના વૈજ્ઞાિનકો ારા ચંદ્રની માટીનો ઉપયોગ કરીને ચંદ્ર પર કામ આપે તેવી ખાસ પ્રકારની પેસ ઈંટો તૈયાર
કરવામાં આવી ‐ ISRO અને IISC
655. ભારતીય અવકાશ િવજ્ઞાન સં થા ISROનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઇ ડયન પેસ રસચ ઓગનાઇઝેશન
656. IISCનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ધ ઇ ડયન ઇ

ુ ઓફ સાય સ
ટટ ટ

657. અવકાશ િવજ્ઞાન સં થા ISRO અને IISC ક્યાં આવેલી છે – બગ ુ ુ
658. ISRO અને IISCના વૈજ્ઞાિનકો

ારા ચંદ્ર પર-અંતરીક્ષમાં માનવ વસાહત બનાવવા માટેની ખાસ પ્રકારની ઈંટ◌ો તૈયાર

કરવામાં આવી તેને ક્યા નામે ઓળખવામાં આવે છે ‐ પેસ
659. ISRO અને IISCના વૈજ્ઞાિનકો

ારા કઈ સામગ્રીના િમ ણથી અંતરીક્ષમાં માનવ વસાહત બનાવવા માટેની ખાસ

પ્રકારની ઈંટ◌ો તૈયાર કરવામાં આવી ‐
660. વતર્માન સમયમાં એક પાઉ ડ

સ

ુ રયા, બે ટ રયા,

ુ ાર ગમ અને ચં ની માટ
વ

ટલા વજનની કોઇપણ વ ત ુ કે સામગ્રી ચંદ્ર પર મોકલવાનો અંદાિજત ખચર્ કેટલો થાય

છે ‐ સાડા સાત લાખ િપયા
661. િવ ગુજરાતી િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે – 24 ઓગ ટ
662. 24 ઓગ ટના રોજ કયા ગુજરાતી સાિહ યકારના જ મિદવસ િનિમતે િવ ગુજરાતી િદવસ મનાવવામાં આવે છે – નમદ
663. ગુજરાતી અિ મતાના પ્રિતક સમા વીર નમર્દનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 24 ઓગ ટ 1833
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664. ગુજરાતી સાિહ યની જાણીતી પંિક્ત “સૌ ચાલો જીતવા જગ
ં
યુગલો વાગે, યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે” કયા
સાિહ યકારની રચના છે - નમદ
665. ગુજરાતી સાિહ યકાર નમર્દની આ મકથાનું નામ જણાવો ‐ માર હક કત
666. નમર્ કિવતા, નમર્કોશ, નમર્ગ ના રચિયતાનું નામ જણાવો – નમદ
667. ગુજરાતી સાિહ યના ડાંિડયો સા તાિહકના સંપાદકનું નામ જણાવો – નમદ
668. ગુજરાતી સાિહ યકાર નમર્દનું ક્યાં‐ક્યારે અવસાન થય◌ુ◌ં હત ુ –

ુ ર ‐1886
બ
ંુ ઈ તથા 26 ફ આ

669. ક્રાંિતકારી િશવરામ હરી રાજગુરુનો જ મ િદવસ જણાવો – 24 ઓગ ટ 1908
670. અંગ્રેજો ારા ક્રાંિતકારી િશવરામ રાજગુરુને ક્યારે ફાંસી આપવામાં આવી હતી – 23 માચ 1931
ુ રી ૨૦૧૯માં જ મુ-કા મીરના પુલવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર થયેલ આ મઘાતી હમ
671. ફે આ
ુ લામાં CRPFના કેટલા
જવાનો શહીદ થયા હતા - 40
ુ રી ૨૦૧૯માં જ મુ-કા મીરના પુલવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર થયેલ આ મઘાતી હુમલાના કે સમાં જ મુની
672. ફે આ
કોટર્ માં કઈ એજ સીએ 13,500 પાનાંની ચા શીટ દાખલ કરી હતી – NIA
673. તા તરમાં પુલવામા હુમલાના કેસમાં NIAએ જ મુની કોટર્ માં દાખલ કરે લી ચા શીટમાં મુખ્ય વે કોના પર આરોપ
ઘડવામાં આ યા છે - આતંકવાદ સંગઠન

શ એ મોહ મદના વડા મૌલાના મ ૂદ અઝહર સ હત 19 પાક.

આતંકવાદ સામે
674. પાક. સમથર્ક આતંકવાદીઓ

ારા જ મુ-કા મીરના પુલવામા ખાતે CRPFના કાફલા પર કયારે આ મઘાતી હમ
ુ લો

ુ ર 2019
કરવામાં આ યો હતો – 14 ફ આ
675. NIAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો – નેશનલ ઈ વે ટગેશન એજ સી
676. ગુજરાત સરકાર ારા કયા સમયગાળા દરિમયાન ઔ ોિગક સુરક્ષા

બ
ં ેશનું આયોજન કરાયું - તા. 17 ઓગ ટથી તા.

17 સ ટ બર-2020
ુ ર ગુજરાત સરકાર
677. કયા હેતસ

ારા તા.17 ઓગ ટથી તા.17 સ ટે બર-2020 દરિમયાન ઔ ોિગક સુરક્ષા

આયોજન કરાયું - રા યમાં ઔ ો ગક ુ ઘટનાઓમાં ઘટાડો કરવા અને કામદારોની
678. DISHનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ધ ડર ટર ઈ ડ
679. ગુજરાત સરકારના કયા િવભાગ
આયોજન કરાયું -

બ
ં ેશનું

રુ ા માટ

યલ સે ટ એ ડ હ થ

ારા તા. 17 ઓગ ટથી તા. 17 સ ટે બર દરિમયાન ઔ ોિગક સુરક્ષા

બ
ં ેશનું

મ અને રોજગાર

680. ટે ટ િક્રકે ટમાં 600 િવકેટ પ ૂરી કરનારો િવ નો પ્રથમ પેસ બોલરનું નામ જણાવો 681. ટે ટ િક્રકેટમાં 600 િવકેટ પ ૂરી કરનારો િવ નો પ્રથમ પેસ બોલર

સ એ ડરસન

સ એ ડરસન કયા દે શ વતી િક્રકેટ રમે છે –

લે ડ
682. િક્રકેટર

સ એ ડરસન ટે ટ િક્રકેટમાં 600 િવકેટ પ ૂરી કરનારો િવ નો કેટલામો બોલર બ યો - ચોથો

683. િક્રકેટર

સ એ ડરસન કુલ કે ટલી ટે ટમાં 600 િવકેટ પ ૂરી કરી - 156 ટ ટ

684. iORAનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ઈ ટ ેટડ ઓનલાઈન રવ

ુ એપ લકશન

685. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં ગુજરાત સરકારે જમીન માપણી અંગે કયો મહ વનો િનણર્ય કય - iORA પોટલથી જમીન માપણી
686. ગુજરાત સરકાર ારા iORA પોટર્ લથી જમીન માપણી કરવાના િનણર્યને કારણે હવેથી નાગિરકોએ કઈ કચેરીએ બ માં
અરજી કરવા જવું નહીં પડે - જ લા જમીન દફતર િનર

ક- DILR

687. ગુજરાતમાં iORA પોટર્ લથી કેટલી મહેસ ૂલી સેવાઓની ઓનલાઈન અરજી થાય છે – 21

ટલી

688. ગુજરાતના વતર્માન મહેસ ૂલ મંત્રીનું નામ જણાવો – ી કૌિશકભાઈ પટલ
689. ગુજરાતના જાણીતા પત્રકાર અમ ૃતલાલ શેઠનો જ મ િદવસ જણાવો - 25 ઓગ ટ 1891
690. ગુજરાતના જાણીતા પત્રકાર અમ ૃતલાલ શેઠનું અવસાન કયારે થયુ હતુ – 30

ુ લાઈ 1954
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ૃ લાલ શેઠની જ મભ ૂિમ અને કમર્ભ ૂિમ જણાવો - લ બડ અને રાણ રુ
691. ગુજરાતી પત્રકાર અમત
692. અમ ૃતલાલ શેઠે એ કયા પત્રમાં કાઠીયાવાડ લેટર લખવાથી પોતાનું પત્રકાર વ શરુ કયુર્ં હત ું - "બો બે ોિનકલ"
693. અમ ૃતલાલ શેઠ એ કયાંથી-કયુ સા તાિહક શ કયુર્ં હત ુ – રાણ રુ થી "સૌરા "સા તા હક
694. અમ ૃતલાલ શેઠ એ કઈ તારીખથી રાણપુરથી "સૌરા ટ્ર"સા તાિહક શ કયુર્ં હત ુ – તા. 2 ઓકટો.1921
695. અમ ૃતલાલ શેઠ એ કયા વષર્માં મુબ
ં ઈથી "જ મભ ૂિમ" સા તાિહક શ કયુર્ં – વષર્ ૧૯૩૪
696. 25 ઓગ ટ‐2020ના રોજ વીરચંદ રાઘવજી ગાંધીનો કેટલામો જ મિદવસ ઉજવવામાં આ યો ‐ 157મો
697. વીરચંદ ગાંધીનો જ મ કયાં થયો હતો ‐ ભાવનગર ન ક મ વ
ુ ામાં
698. વષર્‐1893માં િશકાગોમાં મળે લી પ્રથમ ધમર્ સંસદમાં ભારતવતી િહંદુ ધમર્ન ું પ્રિતિનિધ વ કોણે કયુર્ં હત ુ ‐ વામી િવવેકાનંદ
699. કયા વષર્માં િશકાગોમાં પ્રથમ ધમર્ સંસદ મળી હતી – વષ‐1893
700. વષર્‐1893માં િશકાગોમાં મળે લી પ્રથમ ધમર્ સંસદમાં ભારતવતી ન ધમર્ન ું પ્રિતિનિધ વ કોણે કયુર્ં હત ુ ‐વીરચંદ ગાંધી
701. વષર્‐1899માં યોજાયેલા આંતરરા ટ્રીય વાિણ ય સંમેલનમાં એિશયાનું પ્રિતિનિધ વ કોણે કયુર્ં હત ુ - વીરચંદ ગાંધી
702. તા તરમાં કે દ્ર સરકારની કઈ સં થા

ારા પ્રથમવાર દે શમાં "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020 જાહેર કરાયો -

નીિત આયોગ
703. તા તરમાં નીિત આયોગ
રા ય જણાવો -

ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં ઑવર ઑલ રે િ કંગમાં પ્રથમ

ુ રાત
જ

704. તા તરમાં નીિત આયોગ ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં પ્રથમ આવનાર ગુજરાતનો કોર
જણાવો - 75.19
705. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં િબઝનેસ ઈકોિસ ટમ િપલરમાં

પ્રથમ આવનાર રા ય અને કોર જણાવો706. તા તરમાં નીિત આયોગ

ુ રાત અને 90.61
જ

ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020 મુજબ દે શની કુલ િનકાસમાં

ગુજરાતનો િહ સો જણાવો - 20 %
707. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં ઑવર ઑલ રે િ કંગમાં બીજા

અને ત્રીજા ક્રમે આવનાર રા ય - મહારા

અને તિમલના ુ

708. તા તરમાં નીિત આયોગ ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં િનકાસમાં કેટલા રા યો પાસે 70
ટકા િહ સો છે - મહારા ,
709. તા તરમાં નીિત આયોગ

ુ રાત, કણૉટક,તિમલના ુ અને તેલગ
જ
ં ણા
ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020 મુજબ ગુજરાતમાંથી કેટલા દે શોમાં

િનકાસમાં કરવામાં આવે છે - 180
710. દે શની કુલ કાગ વહન ક્ષમતાના કેટલા ટકા ગુજરાતમાંથી વહન થાય છે - 40%
711. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં કેટલા માપદં ડ ગણતરીમાં

લેવાયા - 50
712. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં કેટલા રા યો અને UTનો

સમાવેશ કરાયો - 28 અને 08
713. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા પ્રથમવાર જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં મુખ્ય કયો આધાર

લેવાયો છે - ઈઝ ઑફ ુ ગ બઝનેસ
714. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા પ્રથમવાર જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં મુખ્ય કયા કયા

આધાર લેવાયા છે - નીિત, બઝનેસ ઈકોિસ ટમ, એ સૅપૉટ ઈકોિસ ટમ અને એ સપૉટ પફ મ સ
715. "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ" એટલે - િનકાસ ત પરતા

ૂચકાંક
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716. તા તરમાં નીિત આયોગ

ારા પ્રથમવાર જાહેર કરે લા "એક્સપૉટૅ િપ્રપેડનેસ ઈ ડેક્સ"-2020માં 40 ટકા ભાર કોની

ઉપર મુકાયો છે - બઝનેસ ઈકોિસ ટમ
717. ઓગ ટ‐૨૦૨૦માં

ીલંકાના િવદે શ સિચવ

ી જયનાથ કોલબંગે સુરક્ષાના સંદભેર્

ીલંકા દ્રારા કઈ નીિત અપનાવાશે એવું

િનવેદન આ યું હત ુ ‐ ઇ ડયા ફ ટ નીિત
718.

ીલંકા ારા ચીનને કયુ બંદર ૯૯ વષર્ની લીઝ પર આપવામાં આ યું છે ‐ હંબનટોટા

719.

ીલંકાએ કયા કારણોસર હંબનટોટા બંદર ચીનની મરચ ટ પોટર્ હોિ ડંગ્સ િલિમટેડ કંપનીને ૧.૧૨ અબજ ડોલરમાં ૯૯
વષર્ના ભાડા પેટે આ યું છે ‐ દ ંુ ન

ૂકવી શકવા બદલ

720.

ીલંકાના વતર્માન રા ટ્રપિતનું નામ જણાવો ‐ ગોટબાયા રાજપ ે

721.

ીલંકાની રાજધાનીનું નામ જણાવો ‐ કોલંબો

722. ગુજરાતની જીવાદોરી ગણાતી જળ યોજનાનું નામ જણાવો ‐ સરદાર સરોવર યોજના
723. નમર્દાની મુખ્ય કેનાલની લંબાઇ જણાવો ‐ 458 કલોમીટર
724. નમર્દા કેનાલની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતા કેટલી છે ‐ 22,000 કરોડ લટર
725. રા યના કેટલા શહેર‐ગામને નમર્દાનું પાણી પીવા માટે મેળ◌ે છે ‐ 10,000 ગામ‐175 શહર
726. નમર્દા કેનાલથી રા યની કેટલી જમીનને િસંચાઇનો લાભ મળે છે ‐18 લાખ હ ટર જમીન
727. નમર્દા કેનાલમાં

પાણી છે તેનાથી અમદાવાદને કેટલા સમય માટે પીવાનું પાણી મળી રહે તેમ છે – એક વષ

728. નમર્દા આધાિરત રા ય યાપી પાણી પુરવઠા ગ્રીડથી રા યની કેટલા ટકા વ તીને પીવાનું પાણી પુ પાડવામાં આવે છે ‐ 75
729. નમર્દા કેનાલના પાણીથી રા યભરના 18 લાખ હેક્ટર એટલે કે કુલ ખેતીલાયક િવ તારની કેટલા ટકા જમીનને િસંચાઇનો
લાભ મળે છે ‐ 15 ટકા
730. ઓગ ટ‐૨૦૨૦માં કે દ્રીય નાગિરક ઉ યન મંત્રાલયે કઈ યોજના હેઠળ નવા 78 ટ મંજૂર કયાર્ ‐ ઉડાન‐4 યોજના
731. કે દ્ર સરકાર ારા ઉડાન-4 યોજના અંતગર્ત ગુજરાતના ક્યા બે ટ મંજૂર કરાયા –

રુ ત‐દ વ અને વડોદરા‐દ વ

732. જમીન માગેર્ સુરતથી દીવ પહ ચવા માટે કેટલો સમય લાગે છે – 8 કલાક
733. ઉડાન-4 યોજના અંતગર્ત સુરત-દીવ ટ મંજૂર થતા જમીન માગેર્ થતા ૮ કલાકના સમયને બદલે હવે હવાઈ માગેર્ કેટલો
સમય થશે – એક કલાક
734. ઓગ ટ‐૨૦૨૦માં કે દ્રીય નાગિરક ઉ યન મંત્રાલયે ઉડાન-4 યોજના હેઠળ કયા રાજયોના શહેરોના નવા 78 ટ મંજૂર કયાર્ ‐
મ ય દશ, છ ીસગઢ, હ રયાણા, હમાચલ દશ અને ઉ રાખંડ
735. કે દ્ર સરકાર ારા ઉડાન-4 યોજના અંતગર્ત ઉ રપ્રદે શની 5 ધાિમર્ક નગરી માટે કેટલા ટ મંજૂર કરાયા – 10
736. દયાની દે વી તરીકે જાણીતા મધર ટેરેસાનો જ મ િદવસ જણાવો ‐ 26 ઓગ ટ 1910
737. સમાજ સેિવકા મધર ટેરેસાનું મ ૂળ નામ જણાવો ‐ ઇ નેશ ગોનએકસહ બો
738. સમાજ સેિવકા મધર ટેરેસાનો જ મ ક્યાં થયો હતો ‐

હ ંુ

સ ાક મેસેડોિનયાની રાજધાની ઉ ુ લમાં

ુ ાબની કળ ’’
739. મધર ટેરેસાના નામમાં ગોનએકસહેનો મતલબ શું થાય છે ‐ “ લ
740. મધર ટેરેસા કયા વષર્માં ભારત આ યા હતા – વષ 1929
741. ભારત સરકારે મધર ટેરેસાની સેવા પ્રવુિતઓને ક્યા એવોડર્ આપી િબરદા યા છે ‐ પ

ી અને ભારત ર ન

742. મધર ટેરેસાને કયો નોબેલ પાિરતોિષક મ યો હતો – શાંિતનો નોબેલ
743. તા તરમાં 27 ઓગ ટના રોજ GST કાઉિ સલની કેટલામી બેઠક યોજાઇ - 41
744. તા તરમાં 27 ઓગ ટના રોજ GST કાઉિ સલની 41મી ઈ-બેઠક કોના અ યક્ષ થાને યોજાઈ હતી - ક ીય નાણા મં ી
ી િનમૅલા િસતારામન
745. 2020‐21ના નાણાકીય વષૅમાં GSTની આવકમાં અંદા

કેટલા કરોડની ઘટ પડશે - . 2.35 લાખ કરોડ

746. કે દ્ર ારા રા યોને ચ ૂકવવાના થતા GST વળતર બાબતે કે ટલા િવક પ આ યા છે - 2
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747. રા યો અનામત આપવા SC અને STમાં વગીર્કરણ કરી શકે તેવો ચ ૂકાદો તા તરમાં કઈ કોટૅ ારા અપાયો-

ુ ીમ કોટ

748. રા યો અનામત આપવા SC અને STમાં વગીર્કરણ કરી શકે તેવો ચ ૂકાદો કોની નેત ૃ વ હેઠળની પાંચ જજની બેંચે
આ યો હતો - જજ અ ણ િમ ા
749. કયા વષેર્ ઈ.વી િચ ૈયાહ કેસમાં બંધારણીય

બે ચે ચ ૂકાદો આ યો હતો કે SC અને ST કેટેગરીમાં રા ય

ારા નક્કી

કરાતી સબ કે ટેગરી બંધારણીય છે - 2004
750. તા તર ઓગ ટ 2020માં 164 વષૅબાદ USA માં કયું સૌથી મોટું - ભયાનક હ રકન-ચ વાત આ

-ંુ લોરા

751. ઓગ ટ 2020માં 164 વષૅબાદ USAમાં લોરા વાવાઝોડું આ યું તેને સૌથી વધુ કયા પ્રદે શને નુકસાન કયુર્ં હત ું ુ િસયાના અને ટ સાસ
ઈ
752. રિશયાએ કયા વષેર્ િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બનું સફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હોવાનો દાવો કય હતો ‐ વષ‐1961
753. રિશયાએ કયા પ્રસંગની 75મી વષર્ગાંઠ િનિમતે ખુલાસો કય કે , વષર્-1961માં રિશયાએ િવ ના સૌથી શિક્તશાળી
હાઈડ્રોજન બો બનું સફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હત ું - પરમાણુ ઉ ોગની વષર્ગાંઠ
754. અમેિરકાએ કયા વષેર્ િહરોિશમા પર 4400 િકગ્રા વજનનો બો બ ઝીંક્યો હતો ‐ 1945
755. રિશયાએ વષર્-1961માં િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બનું સફળ પરીક્ષણ કય હોવાનો દાવો કય તેન ું નામ શું
હત ુ – સાર
756. વષર્-1961માં રિશયાએ કયા

થળે િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બ ‘સાર’નું સફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હતું -

આક ટક સાગરના સેવેન ટા ુ
757. વષર્-1961માં રિશયાએ િવ ના સૌથી શિક્તશાળી હાઈડ્રોજન બો બ ‘સાર’નું સફળ પરીક્ષણ કયુર્ં હત ું તે જાપાનના િહરોિશમા
પર ફકાયેલા બો બના િવ ફોટથી કેટલા ગણો વધુ શિક્તશાળી િવ ફોટ હતો - 3333
758. તા તરમાં USના કયા પ્રખ્યાત ટેિનસ લે
759. USના પ્રખ્યાત ટેિનસ લે
760. USના પ્રખ્યાત ટેિનસ લે

ડ બ્રધસેર્ િનવ ૃિ

જાહેર કરી ‐

ાયન

ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ ડબ સમાં કેટલા ગ્રા ડ લેમ ટાઈટલ જી યા હતા - 16
ડ બ્રાયન બ્રધસર્ તેમની સમગ્ર કારિકદ દરિમયાન કુલ કેટલી ટુનાર્ મે ટમાં ચેિ પયન બ યા

હતા - 119
761. USના ટેિનસ લે

ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કેટલી વખત-ક્યારે ફ્રે ચ ઓપન ક

કય હતો – બે વષ 2003 તથા વષ 2013

762. USના ટેિનસ લે

ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કેટલી વખત-ક્યારે િવ બલડન જી યો હતો –

763. USના ટેિનસ લે

ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કેટલી વખત-ક્યારે ઓ ટ્રેિલયન ઓપન પર ક જો જમા યો હતો – 6 વખત વષ

ણ વખત વષ 2006, 2011, 2013

2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013
764. USના ટેિનસ લે

ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કેટલી વખત-ક્યારે યુ એસ ઓપન જી યો હતો – પાંચ વખત વષ 2005, 2008,

2010, 2012, 2014
765. USના ટેિનસ લે

ડ બ્રાયન બ્રધસેર્ કયા ઓિલિ પકમાં ગો ડ મેડલ મેળ યો હતો – 2012ના લંડન ઓ લ પકમાં

766. સનદી સેવાના િસંહ સમાન એચ.એમ.પટે લનો જ મ કયારે થયો હતો – 27 ઓગ ટ 1904
767. એચ.એમ.પટેલનો જ મ કયા થયો હતો – બ
ંુ ઈ (વતન‐ધમજ)
768. એચ.એમ.પટેલ કયા વષેર્ આઈ.સી.એસ થઇ િસંધના લારખાનામાં આસી. કલેકટર તરીકે નીમાયા હતા - 1926
769. આઝાદ ભારતના પ્રથમ કેિબનેટ સેક્રેટરીનું નામ જણાવો – એચ.એમ. પટલ
770. એચ.એમ.પટેલ કઈ લોકસભાની બેઠક પર િવજયી બ યા બાદ મોરારજી દે સાઈ સરકારમાં નાણામંત્રી બ યા હતા સાબરકાંઠા
771. એચ.એમ.પટેલ કોની સરકારમાં ગહૃ મંત્રી બ યા હતા ‐ ચરણિસહ
772. એચ.એમ.પટેલના મહ વના પુ તકના નામ જણાવો - "Rites of passege", "A policy for foreign trade", "Defence of
india", "Vithalbhai patel", The first flush of freedom"
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773. તા. 28/08/2020ના રોજ કે દ્ર સરકારની કઈ યોજનાને 6 વષર્ પુણર્ થયાં -

ધાનમં ી જન ધન યોજના

774. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજનાનો પ્રારં ભ ક્યારે થયો હતો - 28/08/2014
775. કે દ્રની મોદી સરકારે કયા વગર્ના લોકોના બે ક ખાતાઓ ખોલવા જન ધન યોજના શ

કરી હતી - ગર બો અને

જ રયાતમંદ વગના લોકો
776. પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના અંતગર્ત ગરીબો અને નબળા વગર્નાં લોકોને સરકારની ક યાણ યોજનાઓ હેઠળ
મળવાપાત્ર રકમ કઈ રીતે આપવામાં આવે છે – સીધી લાભાથ ના બે ક ખાતામાં જમા કરવાય છે
777. ઓગ ટ 2020ની િ થિતએ પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના હેઠળ દે શમાં અંદા

કે ટલા લોકોને લાભ આપવામાં આવે છે -

40.35 કરોડ
778. ઓગ ટ 2020માં ક્યા દે શના વડાપ્રધાને નાદુર ત તિબયતને કારણે હો ા પરથી રાજીનામું આ યું -

પાન

779. ઓગ ટ 2020માં જાપન દે શના વડાપ્રધાને નાદુર ત તિબયતને કારણે હો ા પરથી રાજીનામું આ યું તેમનુ નામ
જણાવો 780.

ી િશ જો આબે

ી િશ જો આબેનો સૌથી વધુ કે ટલા િદવસ જાપાનના વડાપ્રધાન પદે રહેવાનો રે કોડર્ છે - 2803

781. જાપાન દે શની રાજધાનીનું નામ જણાવો - ટો કયો
782. ભારતમાં પ્રથમવાર સમાનતાનો સંદેશો આપનાર વૈ ણવ સંતનું નામ જણાવો - રામા ુ ચાય વામી
783. તેલગ
ં ાણામાં કયા વૈ ણવ સંતનું મંિદર િનમાર્ણાિધન છે - રામા ુ ચાય વામી
784. તેલગ
ં ાણામાં વૈ ણવ સંત રામાનુજાચાયર્ વામીના મંિદરમાં મુકવામાં આવેલી મ ૂિતર્ને શું નામ આપવામાં આ યું છે ‘ ટ

ૂ ઑફ ઇ વા લટ ’ (સમાનતાની

ૂિત)

785. િબ્રટન માટે બીજા િવ યુ માં જાસુસી કરનાર ભારતીય મિહલા ‐
786. ઈંગ્લે ડ ારા અપાતો ‘ લુ લક’ એવોડર્ મેળવનાર પ્રથમ મિહલા ‐

ૂર ઈનાયત ખાન
ૂર ઈનાયત ખાન

787. ઈંગ્લીશ હેિરટે જ ચેિરટા ારા સંચાિલત લુ લક એવોડર્ કયા હેત ુ માટે આપવામાં આવે છે –

લે ડ માટ કોઇ ખાસ સેવા

બદલ
788. િબ્રટન માટે બીજા િવ યુ દરિમયાન ન ૂર ઈનાયત ખાને કયા દે શની સેનાની જાસુસી કરી હતી – જમની
789. ‘ન ૂર ઇનાયત ખાન ઉપર ઇિતહાસકાર શરબની બાસુએ કયુ પુ તક લખ્યું છે ‐ ‘ પાય

ી સેસ : ધી લાઇફ ઓફ

ૂર ઇનાયત

ખાન’
790. ગુજરાતી સાિહ યકાર ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જ મ િદવસ જણાવો જણાવો - 28/08/1897
791. ગુજરાતી સાિહ યકાર ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જ મ ક્યાં થયો હતો – ચોટ લા
792. કયા ગુજરાતી સાિહ યકારને રા ટ્રીય શાયરનું િબરુદ મળે લ છે - ઝવેરચંદ મેઘાણી
793. ઝવેરચંદ મેઘાણીને રા ટ્રીય શાયરનું િબરુદ કોના ારા આપવામાં આ યું હતું હત ું - રા િપતા મહા મા ગાંધી
794. ગુજરાતી સાિહ યનો પ્રથમ રણિજતરામ સુવણર્ચદ્રં ક મેળવનાર સાિહ યકારનું નામ જણાવો - ઝવેરચંદ મેઘાણી
795. ઝવેરચંદ મેઘાણીને કયા વષેર્ રણિજતરામ સુવણર્ચદ્રં ક ારા સ માિનત કરવામાં આ યા હતા - 1928
ુ ો
796. ઝવેરચંદ મેઘાણીના કયા કા યસંગ્રહને અંગ્રેજો ારા ારા જ ત કરવામાં આ યો હતો - િસ ડ
797. ગુજરાતી સાિહ યકાર ઝવેરચંદ મેઘાણીએ કયા સાિહ ય ક્ષેત્રે િવિશ ટ યોગદાન આપેલ ું છે – લોકસા હ ય
798. કે દ્ર સરકાર

ારા તા તરમાં 29 ઓગ ટના રોજ કોરોના મહામારી સંદભેર્ કઈ ગાઈડલાઈન જાહેર કરી -

અનલૉક 4.0
799. ગૃહ મંત્રાલય

ારા જાહેર કરાયેલ અનલૉક 4.0નો સમયગાળો જણાવો - 01 થી 30 સ ટ બર 2020

800. ગૃહ મંત્રાલય

ારા જાહેર કરાયેલ અનલૉક 4.0માં જાહેર કાયૅક્રમમાં કેટલા માણસોની એકિત્રત થવાની

આપી છે - 100
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801. તા તરમાં વડાપ્રધાન

લ મીબાઈ સે લ એ

ી નરે દ્રભાઇ મોદી
ક ચર

ારા કઈ કૃિષ યુિનવિસર્ટીનુ ં ઈ-ઉદઘાટન કરાયુ ં - રાણી

િુ નવિસટ

ુ ,ગાંધીનગર
802. િવ નુ ં સૌથી મોટું સ ૂિચત બાલભવન કયાં આકાર પામવા જઈ ર ું છે - શાહ ર
803. િવ નુ ં સૌથી મોટું સ ૂિચત બાલભવન અંદા

કેટલા કરોડના ખચેર્ આકાર પામશે- .1500/- કરોડ

804. િવ નુ ં સૌથી મોટું સ ૂિચત બાલભવન કઇ યુિનવિસર્ટી

ારા તૈયાર કરાશે - ચ

805. િવ નુ ં સૌથી મોટું સ ૂિચત બાલભવન અ ય કયા નામથી ઓળખાશે - ટોયઝ

ન

િુ નવિસટ , ગાંધીનગર

ુ ઝયમ

806. િચ ડ્રન યુિનવિસર્ટી, ગાંધીનગરના વતૅમાન કુલપિતનુ ં નામ જણાવો - ડૉ. હષૅદભાઇ શાહ
807. િવ ના સૌથી મોટા સ ૂિચત બાલભવન- ટોયઝ યુિઝયમમાં ભારતભરમાંથી િવિવધ પ્રાિચન અને આધુિનક

પ્રકારના કેટલા રમકડાં લાવવામાં આવશે - 11 લાખ
808. અંદા

વાિષર્ક કેટલા કરોડના રમકડા ચાઈનાથી ભારતમાં આયાત કરવામાં આવે છે

ને અટકાવીને

ભારતને વધુ આ મિનભર્ર બનાવી શકાય - . 2500/- કરોડ
809. એિશયાના સૌથી મોટા ફામાર્ કલ ટર જીનોમ વેલી ક્યાં આવેલ છે - હદરાબાદ (

દશ)

810. ભારતમાં ક્યાં થળે હાલ 3 મોટી કંપનીના 1,000થી વધુ િવજ્ઞાનીઓ કોરોનાની રસી પર િદવસ-રાત કામ કરી ર ા છે
-

નોમ વેલી

811. જીનોમ વૈલીમાં 1 વષર્માં કોરોના રસીના અંદા

ડોઝ બની શકે એમ છે - 400 કરોડ

812. જીનોમ વૈલીમાં કેટલા દે શનાં તથા કેટલી કંપનીના િવજ્ઞાનીઓ િરસચર્ કરી ર ા છે - 18 દશ તથા 200 કં પની
813. િસટી ઑફ વેિક્સન તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે -

નોમ વેલી

814. જીનોમ વૅલીની થાપના ક્યારે થઇ હતી - વષ 1999
815. ગુજરાતમાં કયા બે થળો વ ચે સૌપ્રથમ સી લેન પ્રો ક્ટ સેવાનો પ્રારં ભ થશે - રવર ટ અમદાવાદથી ટ

ૂ ઓફ

િુ નટ કવ ડયા વ ચે
816. સી લેન એટલે શુ?ં ‐ પાણીમાં ટ ્ ઓ ્-લે ડગ કર શક તેને સી લેન કહવાય
817. ક્યારે -કોના ારા સૌપ્રથમ સી લેન બનાવવામાં આ યું - ઈ.સ. 1898માં ઓ

818. અમદાવાદ-કેવિડયા વ ચેના સી લેનની ઝડપ કે ટલી હશે -

િત કલાક

દા

લયાના િવ હ મ સ
170 કલોમીટર

819. અમદાવાદ-કેવિડયા વ ચેના સી લેનમાં પ્રિત યિક્તનું અંદાિજત ભાડું કેટલું હશે -

દા

. 4,800

820. સી લેનથી અમદાવાદથી ટે ય ૂ ઓફ યુિનટી કે ટલા સમયમાં પહ ચાશે - 50 થી 60 િમિનટ
821. ઓગ ટ-2020માં પયાર્વરણના જતન માટે ભારતને કોલસા આધાિરત પાવર લા ટ ઉજાર્ ઘટાડવા કોના ારા અનુરોધ
કરવામાં આ યો - UN
822. િવ નો કયો દે શ કોલસાથી સૌથી વધુ કેટલા ટકા ઊજાર્ મેળવે છે - ચીન તથા 49.1 ટકા
823. કોલ ઉજાર્ મામલે વૈિ ક ઉ પાદનમાં ભારતની ટકાવારી જણાવો - 11.2 ટકા
824. વષર્ 2018માં વૈિ ક કોલ ઊજાર્માં ભારતનો િહ સો કેટલા ટકા હતો

વષર્ 2020 સુધીમાં કે ટલા ટકાએ પહ યો હતો -

17 તથા 12 ટકા
825. રા ટ્રીય રમત િદવસ કયારે મનાવવામાં આવે છે ‐ 29 ઓગ ટ
826. 29 ઓગ ટના રોજ કોની યાદમાં રા ટ્રીય રમત િદવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે ‐ હોક ના

ુ ગર મેજર યાનચંદનો

જ મ દવસ
827. રા ટ્રીય ખેલ એવોડર્ કયા િદવસે એનાયત કરવામાં આવે છે ‐ 29મી ઓગ ટ (રા
828. ગુજરાતના પહેલા મુખ્યમંત્રીનું નામ જણાવો – ડૉ.

ય રમત દવસ)

વરાજ મહતા

829. ગુજરાતના પહેલા મુખ્યમંત્રી ડૉ. જીવરાજ મહેતાનો જ મ કયારે થયો હતો - 29 ઓગ ટ 1887
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830. ગાંધી િફ મના િનમાર્તા કોણ હતા ‐ રચાડ એડનબરો
831. સાિહ યકાર કરુણાશંકર ભ અને આિદવાસી િવ ાના અ યાસી વેિરયર એિ વનનો જ મિદવસ જણાવો ‐ 29 ઓગ ટ
832. સાિહ યકાર‐િચંતક મનુભાઈ પંચોળી (દશર્ક) તથા હા યકાર ધનસુખલાલ મહેતાની પુ યિતિથ જણાવો ‐ 29 ઓગ ટ
833. ડૉ. જીવરાજ મહેતા િબ્રટનથી એમડીની પદવી મેળવી ભારતમાં કયા મહારાજાના અંગત તબીબ તરીકે સેવા આપી ‐
સયા રાવ ગાયકવાડ
834. ડૉ. જીવરાજ મહેતા દે શ આઝાદ થયો એ પછી મુબ
ં ઈ રા યના પ્રધાનમંડળમાં કયા િવભાગના મંત્રી પદે ર ા હતા ‐ ઉધોગ,
નશાબંધી અને

હર બાંધકામ

835. ઓગ ટ-૨૦૨૦માં કે દ્ર સરકાર

ારા િબનકાયર્ક્ષમ‐ભ્ર ટ સરકારી કમર્ચારીઓની િનવ ૃિ

સંદભેર્ કઈ મહ વની જોગવાઈ

કરાઈ - 50 વષની મર પછ અથવા 30 વષની સેવા બાદ સેવા રકોડની સમી ા કર જ ર લાગે તો સેવા િન ૃત કરવા
836. િબનકાયર્ક્ષમ-ભ્ર ટ સરકારી કમર્ચારીઓની 50 વષર્ની ઉંમર પછી અથવા 30 વષર્ની સેવા બાદ સેવા રે કોડર્ ની સમીક્ષા
કરી જ રી લાગે તો સેવા િનવ ૃત કરવા કયા મંત્રાલય ારા આદે શ જાહેર કરાયો - કમચાર બાબત ંુ મં ાલય
837. કે દ્ર સરકાર

ારા િબનકાયર્ક્ષમ-ભ્ર ટ સરકારી કમર્ચારીઓની 50 વષર્ની ઉંમર પછી અથવા 30 વષર્ની સેવા બાદ કયા

િનયમો હેઠળ સેવા રે કોડર્ ની સમીક્ષા કરી જ રી લાગે તો સેવા િનવ ૃત કરાશે - કમચાર ઓની (પે શન) િનયમો, 19ના
િનયમ 48 (1) (બી) હઠળ
838. વડાપ્રધાન

ી મોદી ારા તા.29મી ઓગ ટ‐2020ના રોજ મન કી બાતની કેટલામી આવ ૃિ માં દે શવાસીઓને સંબોિધત

કયાર્ - 68મી આ ૃિ
839. પ્રધાનમંત્રી
માસના

ી મોદી ારા દર મિહને કયારે મન કી બાતના મા યમથી દે શવાસીઓને સંબોિધત કરવામાં આવે છે -

િતમ રિવવાર◌ે

840. વડાપ્રધાન

ી મોદી ારા તા.29મી ઓગ ટ‐2020ના રોજ મન કી બાતની 68મી આવ ૃિ માં દે શવાસીઓને મુખ્ય કયા

િવષય પર સંબોિધત કયાર્ - આ મિનભર ભારત માટ લોકલ રમકડા માટ હવે વોકલ બનીએ
841. િવ નું ટોયઝ માકટ કેટલા િપયાનું છે ‐ . 7 લાખ કરોડ
842. દે શમાં કોરોનાની િવકટ પિરિ થિતમાં ગત વષર્ની ત ુલનાએ ખરીફ પાકની કેટલા ટકાથી વધુ વાવણી થઈ - 7%
843. ભારતીય બ્રી સના ડૉગ્સની િવિવધ કેટેગરી જણાવો -

ુ ોલ હાઉ ડ, હમાચલી હાઉ ડ રા પલાયમ, ક ી, ચ પીપરાઇ
ધ

તથા કો બાઇ
844. કયા વષેર્ દે શની વતંત્રતાના 75 વષર્ન ું પવર્ મનાવાશે ‐ વષ 2022
845. કે દ્ર સરકાર ારા સ ટે બરને કયા મિહના તરીકે મનાવાશે – પોષણ માસ
846. ગુજરાતના કયા શહેરમાં િચ ડ્રન યુિનવિસર્ટી આવેલી છે - ગાંધીનગર
847. તા તરમાં યુએઈ ારા ઇઝારયેલના બિહ કાર માટે ઘડાયેલો કેટલા વષર્ જૂનો કાયદો રદ કરવામાં આ યો ‐ 48 વષ
ુ ાબી
848. સંયક્ુ ત આરબ અિમરાત (UAE)ની રાજધાનીનું નામ જણાવો - આ ધ
849. સંયક્ુ ત આરબ અિમરાતના વતર્માન વડાનું નામ જણાવો - ખલીફા બન

વેદ

850. ભારતે નાણાકીય વષર્ 2019‐20માં કેટલા જ થામાં ગરમ મસાલાની િનકાસ કરી ‐ 11.83 લાખ ટન
851. વષર્ 2018‐19 કેટલા પ્રકારના મસાલાની િનકાસ કરાઈ હતી, તેમાં મરચુ, જીરુ, હળદર, દીનાની િનકાસ મુખ્ય છે , તેનો િહ સો
કુલ િનકાસમાં કેટલા ટકા છે – 219 તથા 80 ટકા
852. ભારત કેટલા દે શમાં મસાલાની િનકાસ કરે છે – 185
853. ભારત 185 દે શમાં મસાલાની િનકાસ કરે છે તેમાં ચીન‐અમેિરકાનો િહ સો કેટલો છે - અ ુ મે 24% અને 16%
854. ભારત ારા વષર્ 2019‐20માં સૌથી વધુ કેટલા ટન મરચાની િનકાસ કરાઈ ‐ 4,84,000 ટન
855. ભારત ારા વષર્ 2019‐20માં સૌથી વધુ 4,84,000 ટન મરચાની િનકાસ કરાઈ તેના ારા કેટલા િપયાની આવક થઈ – .
6,221.70 કરોડ
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856. ભારત ારા વષર્ 2019‐20માં મરચા બાદ કયા મસાલાની સૌથી વધુ િનકાસ કરવામાં આવી છે –

ુ

857. વષર્ 2019‐20માં ભારતના કયા મસાલાની િવદે શમાં સૌથી વધુ માગ વધી છે ‐ આ ુ
858. વષર્-2018‐19ની ત ુલનાએ વષર્ 2019‐20માં આદુની િનકાસ કેટલા ટકા વધી છે - 178%
859. ઓગ ટ-2020માં ઓ ટ્રેિલયામાં પ્રથમ ભારતીય િહ દુ મિહલા સાંસદ તરીકે કોણે શપથ લીધાં કૌશ યા વાઘેલા
860. ઓગ ટ-2020માં ઓ ટ્રેિલયામાં પ્રથમ ભારતીય િહ દુ મિહલા સાંસદ તરીકે શપથ લેનાર કૌશ યા વાઘેલાનું વતન કયુ છે
– પાટડ , જ. રુ નગર
861. ચેસ ઓલિ પયાડમાં ભારતે સૌપ્રથમ ગો ડ મેડલ ક્યારે મેળ યો હતો – વષ-2020
862. તા તરમાં ચેસ ઓલિ પયાડમાં ક્યા બે દે શોને પ્રથમવાર સંયક્ુ ત રીતે ગો ડ મેડલ અપાયો - ભારત અને રિશયા
863. પ્રેમશંકર ભ નો જ મ િદવસ જણાવો – 30 ઓગ ટ 1914
864. નગીનદાસ પારે ખ, મુઘલ બાદશાહ જહાંગીર, િહ દીના નામાંિકત સાિહ યકાર ભગવતીચરણ વમાર્, ગીતકાર શૈલે દ્રનો
જ મિદવસ જણાવો - 30 ઓગ ટ
865. છોટે સરદાર તરીકે પ્રિસ

યિક્તનું નામ જણાવો - ચં ુ લાલ દસાઈ

866. પ્રેમશંકર ભ નું જ મ થળ જણાવો - રાજસીતા રુ ગામ (તા. ધાંગ ા)
867. તા તર ઓગ ટમાં નેશનલ

ટેિટિ ટક્સ ઑગેર્નાઈઝેશનના આંકડાકીય અહેવાલ મુજબ નાણાકીય વષૅ 2020‐21ના

પ્રથમ િત્રમાિસક ગાળામાં ભારતનો GDP ગ્રોથ રે ટ કેટલા ટકા ન ધાયો - 23.9 ટકા (માઈનસ)
868. ઓગ ટમાં નેશનલ ટેિટિ ટક્સ ઑગેર્નાઈઝેશનના આંકડાકીય અહેવાલ મુજબ ગત નાણાકીય વષૅ 2019‐20ના પ્રથમ
િત્રમાિસક ગાળામાં ભારતનો GDP ગ્રોથ રે ટ કેટલા ટકા હતો - 5.2 ટકા
869. નાણાકીય વષૅ 2020‐21ના પ્રથમ િત્રમાિસક ગાળામાં ચીનનો GDP ગ્રોથ રે ટ કેટલા ટકા ન ધાયો - 3.2 ટકા
870. ઓગ ટમાં નેશનલ

ટેિટિ ટક્સ ઑગેર્નાઈઝેશનના આંકડાકીય અહેવાલ મુજબ નાણાકીય વષૅ 2020‐21ના પ્રથમ

િત્રમાિસક ગાળામાં કયા એકમાત્ર સેકટરના ગ્રોથ રે ટમાં કે ટલા ટકા ન ધાયો હતો - ૃિષ અને 3.4 ટકા
871. GDPનું િવ ત ૃત નામ જણાવો - ોસ ડોમે ટક

ોડ શન

872. નાણાકીય વષૅનો પ્રથમ િત્રમાિસક સમયગાળો દશૉવો - એિ લથી

ૂન

873. નાણાકીય વષૅ 2019‐20ના ચોથા િત્રમાિસક સમયગાળામાં GDPમાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો હતો - 3.1%
874. ગુજરાત સિહત ભારતભરમાં પોષણ માસ તરીકે કયા માસમાં ઉજવાય છે - સ ટ બર
875. કે દ્ર સરકારના "પોષણ અિભયાન"નો યેય મંત્ર જણાવો - "સહ પોષણ, દશ રોશન"
876. બાળક જ મના કેટલા િદવસ સોનેરી સોપાન તરીકે ઓળખાય છે - 1000
877. તા તરમાં ભારત કયા પ્રથમ મિહલા કાિડર્ઓલોજી ટનું 103 વષેર્ અવસાન થયું - ડૉ.પ ાવતી
878. ડૉ.પ ાવતીનું ઉપનામ જણાવો - "ગોડ મધર ઑફ કા ડઓલો "
879. ભારત પ્રથમ મિહલા કાિડર્ઓલોજી ટ ડૉ.પ ાવતીનો જ મ વષૅ 1917માં કયા દે શમાં થયો હતો - બમૉ
880. ‐ભારત પ્રથમ મિહલા કાિડર્ઓલોજી ટ ડૉ.પ ાવતી કયા વષેર્ ભારત આ યા હતા- વષૅ 1942
881. તા.31મી ઓગ ટ-2020ના રોજ ભારતના કયા પ ૂવર્ રા ટ્રપિતનું 84 વષર્ની વયે નવી િદ હી ખાતે િનધન થયું ુ ર
ખ
882. પ ૂવર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મુખરજીનું હુલામણુ નામ જણાવો -

ણવદા

883. પ ૂવર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મુખરજીનો જ મ કયારે થયો હતો – તા. 11-12-1935
884. પ ૂવર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મુખરજીનું જ મ થળ જણાવો - િમરાટ , જ. વીર ૂમ (પ.બંગાળ)
885. પ ૂવર્ રા ટ્રપિત પ્રણવ મુખરજીને કયા વષેર્ ભારત ર નથી સ માિનત કરાયા હતા - વષ-2019
886. પ્રણવ મુખરજીએ દે શના કેટલામા રા ટ્રપિત તરીકે સેવા આપી હતી -13માં
887. પ્રણવ મુખરજીનો રા ટ્રપિત તરીકેનો કાયર્કાળ જણાવો - વષ 2012 થી વષ 2017

ુ ી
ધ
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888. સાચા

ટે સમેન પ્રણવદાએ રા ટ્રપિત તરીકે કયા શ દનો ઉપયોગ ન કરવાનો ઐિતહાિસક િનણર્ય કય હતો -

‘મહામ હમ’
889. પ્રણવ મુખરજીની રાજકીય કારિકદ નો પ્રારં ભ કયારથી થયો હતો - વષ 1969
890. પ્રણવ મુખરજી કયારે રા યસભાના સાંસદ બ યા હતા – વષ 1975, 1981, 1993 અને 1999
891. પ્રણવ મુખરજી પ્રથમ વખત કયારે નાણામંત્રી બ યા હતા – વષ 1982 થી 1984 દરિમયાન
892. પ્રણવ મુખરજી કયા પ્રધાનમંત્રીના કાયર્કાળ દરિમયાન બીજી વખત નાણામંત્રી બ યા હતા - મનમોહન િસહની
સરકારમાં વષ 2009 થી 2012 દરિમયાન
893. પ્રણવ મુખરજી કયારે સંરક્ષણ મંત્રી બ યા હતા – વષ 2004 થી 2006
894. પ્રણવ મુખરજી કેટલી વખત-કયારે િવદે શ મંત્રી બ યા હતા - 1995થી 1996 અને 2006 થી 2009
895. પ્રણવ મુખરજી કુલ કેટલી વખત અલગ અલગ સરકારોમાં કેિબનેટ મંત્રી બ યા હતા - સાત વખત
896. પ્રણવ મુખરજીના િનધનના પગલે કે દ્ર સરકાર ારા કેટલા િદવસનો રા ટ્રીય શોક જાહેર કરવામાં આ યો હતો - સાત
897. કવિયત્રી અમ ૃતા િપ્રતમનો જ મિદવસ જણાવો – તા. 31 ઓગ ટ 1919
898. ગુજરાત પ્રેમી અંગ્રેજ અિધકારી એ.કે. ફો સર્ની પુ યિતિથ. જણાવો - 31 ઓગ ટ
899. કવિયત્રી અમ ૃતા િપ્રતમની આ મકથાનું નામ જણાવો - રવ
900. અમ ૃતા િપ્રતમના મહ વના પુ તકોના નામ જણાવો -

ુ ટ પ

ુ હર ડ, દ હ ક ગ લયા, િપજર, બ કતરા, કોરા કાગઝ
ન

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