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                                                      C. A. – 8 (2019) Q & A (31 ����-2019� ������) 
 

�. �જુરાતમા ંમ
હલા સશ��તકરણ પખવા
ડ�ુ ંકયાર� ઉજવા�?ુ –�ા.1�� 14 ����-2019 

�. �જુરાતમા ંમ
હલા સશ��તકરણ પખવા
ડયા દરિમયાન ૧થી ૧૪ તાર#ખે કયો 
દવસ ઉજવાય છે? –����ા � !"ા, 

$%�& $'ા(), $%�& *+ા�, ����ા �(ા(�,$, ����ા %- ./(, ����ા 0!)12, ����ા 3.�4, ����ા �ш"6, 

����ા �(78�ા 9:.��, ����ા к<2ા6, ����ા $ા= *)46 9:.��, ����ા к�>2)��, ����ા кા? @� 9:.��, 

A�B(� ����ા C% шા!&�!к DE�F( �G(D �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

P. �જુરાતમા ંમ
હલા સશ��તકરણ પખવા
ડયાનો કોના કાય'કાળમા ં)ારંભ થયો હતો? –Q R2�,S� 0,G&$% *�H� 

T. િવ+ ,તનપાન સ-તાહ કયાર� ઉજવાય છે – 1 �� 7 ����  

L. કલા�.ુ રિવશકંર રાવળનો જ/મ
દવસ?–1 ����-1892 

M. જ01 ુકા2મીરમા ંસવણ' આિથ4ક પછાતોને ક�ટલા ટકા અનામતનો લાભ અપાશે ?–10 �кા 

O. 7)ુીમ કોટ'મા ંજ8સની સ9ંયા ૩૦થી વધાર#ન ેક�ટલી કરવામા ંઆવી ?–33 

N. વષ'૨૦૧૮-૧૯ના BતરરાCD#ય મઈેલ Fબઝનેશ અન ે�,પડ પો,ટ 
ડલેવર#ની સવIJચ રાજયકLામા ંMેCઠ કામગીર# 

બદલ કોને Pરુ,કાર અપાયો ?: W!ા� *)��� Dк>� 

K. તાQતરમા ં ક�/Rીય યાદ#મા ંઅ/ય પછાત વગIમા ંપટેાMેણીઓ બનાવવા બાબત ે િવચાર કરવા બધંારણની કલમ 

340 Wતગ'ત રચાયેલા પચંનો કાય'કાળ કયા 7ધુી વધારાયો?-P� X �ાY, �Z�K�� P� 9[\ 0!&, �Z�Z � J� 

�Z. તાQતરમા ંક�/Rીય મXંીમડંળે સશંોધન અને શાિંતPણુ' હ�Yઓુ માટ� બાZ Wત
રL વપરાશના સહકાર માટ�ના કઈ બે 

સ,ંથા વJચ ેસમ[ૂતી કરારને મ[ૂંર#આપવામા ંઆવી - ]ા!��2 C(кાш D,ш)J D,�F C% $)^��(2 �*%D 

�W[D� �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

��. )ધાનમXંી નર�/R મોદ#ની અ]યLતામા ંમXંીમડંળે રિશયાના મો,કો ખાતે ઇસરોના કયા �િુનટની ,થાપનાન ેમ[ૂંર# 

આપી છે- �H�_к� �ા2` \ �� (ITLU) 

��. બાZ અવકાશના ઉપયોગ અને સશંોધન LXેમા ં સહયોગ સાધવા ભારતે કયા દ�શ સાથે સમ[ૂિત કરાર કયા_ -

$�H!&  

�P. સસંદમા ંપસાર કર�લ મોટ `aહકલ 7ધુા
રત ખરડાનો અમલ દ�શમા ંકયારથી કરાશે –1 De�Hf$!-2019�� 

�T. વાહન aયવહાર મXંાલયના અહ�વાલ 1જુબ દ�શમા ંદર વષb WદાQ ક�ટલા લોકો માગ' અક,માતમા ં1dૃ� ુપામ ેછે –

G)+ �ાх�� (h  

�L. Dા
ફક િનયમના ભગં બદલ િમિનમમ દંડ .િપયા ૧૦૦થી વધાર# ક�ટલો કરાયો– j.500 

�M. 
હટ એ/ડ રન ક�સમા ં1dૃ� ુપર 25000 iુિપયાjુ ંવળતર વધાર# ક�ટk ુકરા�ુ ં- � �ાх j�*2ા 

�O. દા. પીને ગાડ# ચલાવવા પર દંડની રકમ 2 હlર iુિપયાથી વધાર# ક�ટલી કરવામા ંઆવી –j. �Z,000 

�N. "કંપની એમે/ડમે/ટ Fબલ 2019" નવા કાયદા હ�ઠળ કંપનીનો નફો .િપયા 5 કરોડ કરતા ંવp ુહોય, ટન'ઓવર .િપયા 

100 કરોડ કરતા ંવp ુહોય અને નેટ વથ' .િપયા 500 કરોડ કરતા ંવp ુહોય તો તણેે દર વષ'ના ચો9ખા નફામાથંી 

ઓછામા ંઓછ# ક�ટલા ટકા રકમ સીએસઆર પાછળ ખચ' કરવી પડશે–2 �кા 

�K. CSRjુ ંિવ,Yતૃ નામ - к)*l!H� D)�ш2� �!�*)�[D^$^��& 
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�Z. તાQતરમા ંઅટલ સા1દુાિયક ઈનોવેશન ક�/R uાથંી લો/ચ કરા�ુ ં–(� �G<�& 

��. AIMjુ ંિવ,Yતૃ નામ, કોના yારા uાર� મ[ૂંર# આપવામા ંઆવી અને 19ુય મથક - C�� m)(%ш ��ш, ��� 

02)�, �T nHo 0!& �Z�M, (� �G<�& �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

��. અટલ સા1દુાિયક ઈનોવેશન ક�/Rનો હ�Y ુ- DાQ Gા�2к ��! p*! m)(%ш� ]ા(ા% q)/Dા� 0*(ા) 

�P. તાQતરમા ંગહન મહાસાગરમા ં શોધ કરવાના હ�Yથુી ભારત સરકાર� કયા િમશનને મ[ૂંર# આપી - I&* �ш 

��ш �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�T. ડ#પ ઓશન િમશન હ�ઠળ ક�ચલા વષ'મા ંક�ટલો ખચ' કરાશે –5 (4>�ા, j. 8 �9! к!)I  

�L. "�એુન ઇ/ટરનેશનલ સી(sea) બેડ ઓથો
રટ#"એ ભારતના કયા બિેસનમા ંક�ટલા વગ' 
કલોમીટરમાLેંX ફાળવલે 

છે. - ��rG ��ાDા�!, OL �9! (�> �к�)���! 

�M. ભારતjુ ંિવિશCટ આિથ4ક LેX (એ�સ�kFુઝવ ઈકોનોિમક ઝોન-EEZ) ક�ટલા િમFલયન વગ' 
ક.મી.મા ંફ�લાયેk ુ ંછે - �.� 

�O. aહાલી 
દકર# યોજનાનો )ારંભ uારથી કરવામા ંઆaયો-  � ���� �Z�K 

�N. aહાલી 
દકર# યોજનાનો )ારંભ કોણે અને uાથંી કરાaયો -  Q R2�,S� A� �(W2]ાY j*ા6� C% !ાWк)� 

�K. aહાલી દ#કર# યોજનાનો લાભ  uારથી મળશે-  $�B ���� �Z�K кH /2ા!$ાG�� W[�%�� G&к!&% 

PZ. aહાલી 
દકર# યોજના Wતગ'ત uાર� અને ક�ટલી સહાય આપવામા ંઆવશે –q�� J)!6-j.TZZZ, (Q  J)!6- 

j.MZZZ C%  C+ા! (4> $ાG j. 1 �ાх 

P�. �જુરાતના મ
હલા અને બાળિવકાસ િવભાગના ક�Fબનેટ અને રા�યકLાના મXંીઓના નામ જણાવો-  �6*�]ાY 

(Dા(ા C% �(]ા(!&$% G(% 

P�. �જુરાતના પાટનગર ગાધંીનગરનો ,થાપના 
દવસ અને વષ' જણાવો -  2 ���� �KML 

PP. તાQતરમા ંબી8 ઓગCટ-2019ના રોજ પાટનગર ગાધંીનગરનો ક�ટલામો ,થાપના 
દવસ ઉજવાયો - LL 

PT. ગાધંીનગર નામ ભારતના રાCDિપતા મહાdમા ગાધંીના નામ પરથી રાખવાjુ ં7ચૂન કયા 19ુયમXંી અને uાર� ક�ુ_ 

હY ુ ં- : W!ા�ા q�� Q R2�,S� I). B(!ાW ��H�ા� �M �ા'> �KMZ 

PL. ગાધંીનગર �જુરાત રા�યની રાજધાની બની તે સમયે �જુરાતના 19ુયમXંી કોણ હતા - ���%[s]ાm GHDાm(1971) 

PM. ગાધંીનગર શહ�રની રચનાjુ ંઆયોજન કોણે કોણે ક�ુ_ હY ુ ં -Q R2 0�кt�Hк �'.кH. �%(ાIા  C% �%�ા D�2)�� 

qкાш ��.0e�H 

PO. 19ુયમXંી Mી િવજયભાઈ .પાણીનો જ/મ uાર� અને uા ંથયો હતો -  � ���� �KLM !,: ($�ા>) 

PN. િવ+ ,તનપાન સ-તાહની ઉજવણી કયા વષ'થી શ. કરવામા ંઆવી- (4> �KK� 

PK. િવ+ ,તનપાન સ-તાહની ઉજવણી કોના yારા કરવામા ં આવે છે -(<I> ��ા2,D�D n)!  u%��-n&�Ir� 

�_ш(WABA) �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

TZ. િવ+ ,તનપાન સ-તાહની ઉજવણી િવ+ના ક�ટલા દ�શોમા ંથાય છે- �OZ�� (h  GHш 

T�. )ધાનમXંી 7રુLા વીમા યોજનાના અમલીકરણમા ંક�ુ ંરા�ય )થમ �મે છે - py! qGHш 

T�. )ધાનમXંી 8વન �યોિત વીમા યોજનાના  અમલીકરણમા ંઉ�ર )દ�શjુ ંક�ટલા1ુ ં,થાન છે - $�X  ��ા 

TP. )ધાનમXંી 7રુLા વીમા યોજનાની શ.આત )ધાનમXંી Mી નર�/Rભાઈ મોદ#એ uાર� અન ેuાથંી કર# હતી -  K �% 

�Z�L к)�кા�ા 

TT. qJા�,S� B( (��ા 2)Wા�ા, к2) �ા] �=%  8% -  z {>�ા�� Q ./\  C�(ા �) ��ા2 C*,��ાા �к�Dા�ા, j. 

� �ાх  ��ા |�шк C*,��ાા �к�Dા�ા,j�*2ા �к �ાх 

TL. )ધાનમXંી 8વન વીમા યોજનાનો લાભ કઈથી કઈ આ� ુવJચેના લોકોને મળે છે - �N �� OZ (4>� 0\   
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TM. )ધાનમXંી 8વન વીમા યોજના Wતગ'ત વાિષ4ક ક�ટલા .િપયાjુ ં)ીિમયમ ભરવાjુ ંહોય છે -  12 j�*2ા 

TO. )ધાનમXંી 8વન વીમા યોજનાનો વહ#વટ કોના હ,તક છે -  W!� m[}2)![D к)*l!Hш 

TN. )ધાનમXંી 8વન �યોિત વીમા યોજનાનો )ારંભ )ધાનમXંી Mી નર�/Rભાઈ મોદ#એ uાર� અને uાથંી કય� -  9 

�% 2015 к)�кyા 

TK. )ધાનમXંી 8વન �યોિત વીમા યોજના Wતગ'ત વાિષ4ક ક�ટલા .િપયાjુ ં)ીિમયમ ભરવાjુ ંહોય છે- j�*2ા 330 

LZ. )ધાનમXંી 8વન �યોિત વીમા યોજના Wતગ'ત ક�ટલા .િપયાjુ ં8વન વીમા કવચ Piંુૂ પડાઈ છે -  j�*2ા $% 

�ાх �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

L�. )ધાનમXંી 8વન �યોિત વીમા યોજના Wતગ'ત કઈ વયના લોકો લાભ લઇ શક� -  18 �� 50 (4> 

L�. )ધાનમXંી 8વન �યોિત વીમા યોજનાનો વહ#વટ કોના હ,તક છે -  ]ા!��2 B( (��ા ���(LIC) 

LP. તાQતરમાસંવIJચ /યાયાલય અિધિનયમ ૧૯૫૬  સશંોધન િવધેયકને મ[ૂંર# આપવામા ંઆવી તે Wતગ'ત હવે 

સવIJચ /યાયાલયમા ં/યાયાધીશોની સ9ંયા ક�ટલીથી  વધી ક�ટલી થઈ- P��� (J�% PT 

LT. સવIJચ /યાયાલયમા ં/યાયાધીશની સ9ંયા વધારવાની જોગવાઈ બધંારણના કયા અjJુછેદમા ંકરવામા ંઆવી - ��T(�) 

LL. સવIJચ /યાયાલયમા ં/યાયાધીશની સ9ંયા વધારવા માટ� �ુ ંજોગવાઈ છે - D,DG&2 �(J%2к �ા!ા (Jા!) к!& 

шкા2 �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

LM. શ.આતમા ંસવIJચ /યાયાલયમા ં/યાયાધીશની સ9ંયા 19ુય /યાયાધીશ િસવાય ક�ટલી હતી - �Z 

LO. સવIJચ /યાયાલય અિધિનયમ ૧૯૫૬મા ંછે�લે uાર� સશંોધન કરવામા ંઆa�ુ ંહY ુ ં- (4> �ZZK�ા, 

LN. સવIJચ /યાયાલય અિધિનયમ ૧૯૫૬મા ંછે�લે વષ' 2009મા ંસશંોધન કરવામા ંઆa�ુ ંત ેWતગ'ત /યાયાધીશની 

સ9ંયા (19ુય /યાયાધીશ િસવાય) ક�ટલીથી વધાર#ને ક�ટલી કરવામા ંઆવી - �L �� (Jા!&% PZ 

LK. સવIJચ /યાયાલયમા ંવત'માનમા ં19ુય /યાયાધીશ તર#ક� કોણ ફરજ બlવી રZા ંછે -  W���D !,W �)�)Y 

MZ. ભારતના કયા રા�યને ચાj ુઘર ગણવામા ંઆવે છે - 0Dા�  

M�. તાQતરમા ંઆસામની �ુલ'ભ ગણાતી ચા ની કઇ )lિત સૌથી મ�ઘી અને તનેી 
ક�મત - �)�!& �)<I 'ા, 

q���к�) LZ,ZZZ j�*2ા 

M�. તાQતરમા ંક��ેસના સીિનયર નેતા સલમાન �શુ�દના કયા P,ુતકjુ ંિવમોચન કરવામા ંઆa�ુ ં - �(^`$� Q ���� 

Y�(^`$� D��&` C[I!��H�[I�� Y��ા�� Y m�[I2 IH�)�HD� 

MP. તાQતરમા ંકણા'ટક િવધાનસભાના ,પીકર તર#ક� કોની િનમ�કુ કરવામા ંઆવી -  �(�%�! �H�IH к�%!& 

MT. ભારતમા ંઆપિ� aયવ,થાપન LેX ે)શસંનીય કામગીર# બદલ રાCD#ય ,તર� કયો એવોડ' આપવામા ંઆવે છે -  

� ]ા4',s $)`  0*�y �2(��ા* 

ML. 7ભુાષચRં બોઝ આપિ� aયવ,થાપન એવોડ' Wતગ'ત કોને કોને ક�ટલા .િપયા આપવામા ંઆવે છે -�()I> �(��ા 

�2�_�%  q�ા6*S Dા�% *ા,' �ાх j�*2ા ��ા �()I> �(��ા D,��ા% q�ા6*S Dા�% L� �ાх j�*2ા 

MM. 7ભુાષચRં બોઝ આપિત aયવ,થાપન એવોડ' Wતગ'ત આપવામા ંઆવેલ રકમનો શનેા માટ� ઉપયોગ કરવામા ંઆવે 

છે-  �ાS 0*�y �2(��ા* D,$J�� кા2> �ા�H 

MO. તાQતરમા ંસસંદમા ંપસાર થયેલા નેશનલ મે
ડકલ કિમશનના ંનવા ખરડામા ં�ુ ંજોગવાઈ છે -�%�Iк� кાp�[D� 

�n Y�[I2ા% х�� к!&% %ш� �%�Iк� к��ш� !'ા к!(ા� W)�(ાY 

MN. નેશનલ મે
ડકલ કિમશનના ંનવા ખરડા અjસુાર મે
ડકલ િશLણ, મે
ડકલ સ,ંથાઓ અને ડો�ટસ'ના ર8,D�શનjુ ં

કામ કોના બદલે કોણ કરશ-ે �%�Iк� кાp�[D� �n Y�[I2ા% $G�% %ш� �%�Iк� к��ш 

MK. નેશનલ મે
ડકલ કિમશનના ં નવા ખરડાની જોગવાઈ 1જુબ  ડો�ટસ'ને મે
ડકલ  )ે`�ટસjુ ં લાયસ/સ કયાર� 

આપવામા ંઆવશે - I)_�D� C�2ાD � @6> к2ા> $ાG �%�Iк� �H�� 0*(� *Iш% C% �%�Iк� �H�� к2ા> $ાG 

�ા2D[D �=ш% 
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OZ. તાQતરમા ં િવ+ બ�ક yારા તૈયાર કરાયેલા Bકડાઓ  અjસુાર વષ'-2018મા િવ+ અથ'તXંમા ંભારતjુ ં ,થાન -  

Dા�Q   

O�. તાQતરમા િવ+ બ�ક yારા lહ�ર કરાયેલા વષ' 2018ના  ટોપ સેવન ઇકોનોમી ધરાવનારા દ�શોના નામ જણાવો -  

C�%�!кા, '�, 9*ા, W�>, ^u�, �ા,D C% ]ા!� 

O�. િવ+ બ�કjુ ં19ુય મથક - ()�шr1� I&D� (USA) 

OP. િવ+ બ�કની ,થાપના uાર� કરવામા ંઆવી - X �ાY �KTT 

OT. િવ+ બ�કના વત'માન અ]યLjુ ંનામ જણાવો -  IH�(I 0!. �ા�*ાD 

OL. 7ભુાષચRં બોઝ આપિ� aયવ,થાપન Pરુ,કારjુ ંઆયોજન કોના yારા કરવામા ં આવે છે -  !ા��&2 0*�y 

�2(��ા* qા�Jк!6(NDMA) �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

OM. તાQતરમા ંરા�યકLાનો ક�ટલામો વન મહોdસવ uા ંયોlયો –70�) C% �+(, C�Gા(ાG 

OO. તાQતરમા ં૭૦મા ંવન મહોdસવમા ંક�ટલા1 ુઅને ક� ુસા,ં�ૃિતક વનjુ ંલોકાપ'ણ કરા�ુ ં–19Q , C% WIH�! ( 

ON. જડ�+ર સા,ં�ૃિતક વન ક�ટલા હ�કટરમા ંફ�લાયkેુ ંછે –8.55 �Hк�! 

OK. લોકભાગીદાર#થી �Lૃો વાવવામા ં ઉd�ૃCટ યોગદાન આપનાર aય��તઓને કયો Pરુ,કાર આપવામા ં આવે છે - 

“(*,�I� � !�кા!” 

NZ. �જુરાતjુ ં)થમ સા,ં�ૃિતક વન, ,થળ અને તાર#ખ જણાવો –� �� (, �ા,J��!, 6 X@�ાY-2004 

N�. �જુરાતમા ંસા,ં�ૃિતક વનોનો )ારંભ કયા 19ુયમXંીના સમયમા ંથયો હતો –!H[s]ાY �)G& 

N�. વષ'-૨૦૧૬મા ંકયા સા,ં�ૃિતક વનો તૈયાર કરાયા –���Dા�!, 0�(, �к�ા( C% ш��G( 

NP. વષ'-૨૦૧૯ના ર�મન મે�સેસે એવોડ' માટ� ભારતમાથંી કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી અને તેjુ ં LેX - NDTVા 

*Sкા! !(�ш3 �ા! 

NT. ર�મન મ�ેસેસે એવોડ' કયા ,થળેથી આપવામા ંઆવે છે –���ા �n^�*ાY[D 

NL. એિશયાના નોબલે )ાઈઝ તર#ક� કયા એવોડ'ને ઓળખવામા ંઆવે છે -  !H� �%1D%D% �()I> 

NM. તાQતર-૨૦૧૯મા ંક�ટલા લોકોન ેક�ટલામો ર�મન મે�સસેે એવોડ' અપાયો –5 C% 61�) 

NO. ર�મન મ�ેસેસે એવોડ' 8તનાર )થમ ભારતીય અને વષ' -�()$ા ]ા(%, (4> 1958 

NN. ખેલ મહા�ંુભ : ૨૦૧૯મા ંકઈ નવી પાચં ,પધા'ઓ ઉમેરાઈ - !)�$)�, �кH���, 0����&к �кH���, {)IHD(ા!& 

(]ાm�) C% u�W �*Jા>  

NK. તાQતરમા ં �જુરાતની ,વFણ�મ �જુરાત ,પોટ'સ �િુનવિસ4ટ#ના નવા �ુલપિત તર#ક� કોની િનમ�કૂ કરાઈ - 

I).CX >�Dr� D�. !ા6ા  

KZ. તાQતરમા ંદાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ4ટ#ના નવા �ુલપિત તર#ક� કોની િનમ�કૂ કરાઈ -I�. 0!. кH. *�H� ('EJ!&) 

K�. �જુરાત ટ�કનોલો�જકલ �િુનવિસ4ટ# (8ટ#�)ુને 
દ�હ#ની ઇ`/ટ�ેટ�ડ ચે0બસ' ઓફ કોમસ' એ/ડ ઇ/ડ,D# yારા ટ�કિનકલ 

એ��.ુ સે�ટરમા ંMેCઠ કામગીર# બ�લ કયો એવોડ' એનાયત કરાયો - $%�� �Hк)�)�Wк� \ �(�D��& 

K�. રાCD#ય ખાધ 7રુLાન ે)ોdસાહન આપવાના હ�Yથુી ક�/R સરકાર કઈ યોજનાની lહ�રાત કરાઈ-�к GHш-�к !Hш кાI> 

93. એક દ�શ-એક ર�શન કાડ' યોજના દ�શના કયા ચાર રા�યો પાયલોટ )ોQકટ તર#ક� શ. કરવામા ંઆવી - �%�,�ા6ા 

|�qGHш, ��ા!ા�� C% : W!ા� �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

94. એક દ�શ-એક ર�શન કાડ' યોજના સમ� દ�શમા ંસભંિવતકયારથી લા� ુકરવામા ંઆવશે - 30 X@ 2020 
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95. વત'માન ક�`/Rય �ાહક બાબતો, ખાધ અને lહ�ર િવતરણ મXંી - !ા� �(�ાD *ાD(ા  

96. કિવ મિૈથલીશરણ �-ુતની જ/મજયિંત અને ભાષા –3 ����-1886, ��[G& Dા��/2 

97. (4>-૨૦૨૧ની વ,તી ગણતર#ની િવશેષતા - પેપરલેસ અને એપના મા]યમથી આકડા )ા-ત કરાશ ે

98. (4>-૨૦૨૧ની વ,તી ગણતર#મા ંક�ટલી ભાષાઓમા ંમા
હતી એકિXત કરાશ ે–18  

99. તાQતરમા ંકોના yારા મગજના િવચારો )માણે ટાઈપ કરતી ટ��નોલો8 િવકસાવવામા ંઆવી છે - nHD� @к 

100. ICMRyારા ક�ટલા �જ�લાઓમા ંહાઇ બીપી કંDોલ )ો�ામjુ ંિવ,તરણ કરા�ુ ં- 100 

101. ICMRjુ ંિવ,Yતૃ નામ - m�[I2 кાp�[D� �n �%�Iк� �!D'> 

102. દ�શમા ં હાઈ �લડ )ેશર કંDોલ )ો�ામ કયાર� અને ક�ટલા �જ�લાઓમા ં સૌ)થમ શ. કરાયો હતો - (%f$! 

2017�ા, GHшા !* �W<�ા��ા, �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

103. હાઈ �લડ )શેર કંDોલ )ો�ામ Wતગ'ત આવનાર ચાર વષ'મા ંદ�શના ક�ટલા લોકોને બીપીની સાર# �ણુવ�ાની 

સારવાર આપવાjુ ંલ�યાકં રખા� ુછે- 15 к!)I 

104. ICMRના સવb 1જુબ ]ા!��ા, � R�(2ા G! 'ા!�ા,�� кH��� �2�_�% �ાY ��I q%ш!�)2 8%–એક 

105. પXકારdવની પાઠશાળા તર#ક� ઓળખાતા કયા એક �જુરાતી પXકારjુ ંતાQતરમા ંિનધન થ�ુ ં-кા,�� ]�  

106. કાિંત ભ jુ ં¡લુામ� ુનામ અને જ/મ ,થળ –$�  C% `ા,̀ �%!-]ા(�! 

107. તાQતરમા ં કાિંત ભ jુ ં કયા ,થળે અવસાન થ� ુઅને તેમને વ[ુ કોટક એવોડ' કયાર� અપાયો હતો –кા,�G(�� 

Q ,$Y C% (4>-2006 

108. ક�/R સરકાર� પો,ટઓ
ફસને કઈ એક અગdયની બ�ક બનાવવાનો િનણ'ય લીધો - ��)� $�к 

109. તાQતરમા ંક�ટલી ક�/Rીય સાવ'જિનક કંપનીઓની ભાગીદાર#થી શાની ,થાપના કરવામા ંઆવી–S6 C% "кા^$�" 

110. KABILjુ ંિવ,Yતૃ નામ જણાવો - Khanij Bidesh India Ltd 

111. ભારતીય િશ�પકારોના ઉdપાદનના )ોdસાહન માટ� flipkart એ કઈ એક પહ�લ લો/ચ કર#- "D��> *�H�" 

112. તાQતરમા ંભારતની 7મી આિથ4ક જનગણનાની શ.આત કયા રાજયમાથંી કરવામા ંઆવી-�S� !ા 

113. તાQતરમા ંક�/Rના નવાનાણાસFચવ તર#ક� કોની િન��ુ�ત કરવામાઆંવી–!ાB(3 �ા! 

114. "લે̀ /ડ£ગ �ાફટ �
ુટFલટ# એલ-56"ન ેભારતીય નૌ સેનામા ંકયા ડોકયાડ' ખાતેથી સામેલ કરા�ુ ં- %(� I)к2ાI> �(шાхા*�� 

115. અમે
રકા અનેરિશયા વJચે કરવામા ંઆવલેી કઈ સિંધ તાQતરમા ંરદ કરવામા ંઆવી–INF (m[�!��I&2%� !H[W 

[\ �_�2! n)D�W) 

116. તાQતરમા ંભારતેરિશયાસાથે કઈ િમસાઈલ ખર#દવા માટ� 1500 કરોડની સમ[ૂતી પર હ,તાLર કયા'- "R-�O �! 

   �! ��DાY�" �((%кા,G �кHI��, D%.22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

117. ઓગ,ટના )થમ રિવવારસમ� િવ+મા ંકયા 
દવસ તર#ક� ઉજવવામા ંઆવે છે-��S�ા �G(D 

118. કાગળ મ�ઘા થતા ંતાQતરમા ં રાજય સરકાર yારા ,ટ�0પના ભાવમા ં ક�ટલા ટકાનો વધારો કરાયો અને કયારથી 

અમલ–PZZ C% 5 ���� 

119. મ
હલા સશ��તકરણના હ�Yસુર તા.૫થી ૧૪મી ઓગ,ટ દરિમયાન રાખી મેળો કયા યોlયો–C�Gા(ાG 

120. સફળ પા
રવા
રક 
ફ�મ હમ આપક� હ¥ કૌન’ને તાQતરમા ંક�ટલા વષ' Pણૂ' કયા_–�L 

121. �નુાઈટ�ડ નેશનના બાળ 
હ�સા Wગેના 
રપોટ' 1જુબ કયા દ�શમા ંસૌથી વp ુબાળકો 
હ�સક ઘટનાઓના ભોગ બ/યા 

- PZM� $ા=к) –Cn{ા���ા 

122. ર�લવ ેyારા નવી બાયોમે
Dક સી,ટમ શ. કરાઇ છે - Q ,$m�� �хp W�� � �*к �_Dq%D �H  

123. ર�લવ ેyારા કઈ D�નમા ંસૌ)થમ નવી બાયોમે
Dક સી,ટમ શ. કરાઇ -Q ,$m�� �хp W�� � �*к �_Dq%D �H  

124. ભારતના વત'માન ર�લવે મXંી કોણ છે -*�\ 4 �)2�% 
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125. : W!ા� D!кા!�ા, *,'ા2� �(]ા� �HF=� (�>- 3� )к!& �ા�H кY ш¡"^6к �ા2кા� n!�W2ા� к!(ા�ા, 

0(� –¢%£\ �ш (C�ાp 12 *ાD) �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

��M. તાQતરમા ંઐિતહાિસક ર#તે ૭૨ વષ' બાદ જ01 ુક2મીરન ેિવશેષ રાજયનો દરજજો આપતી કઈકલમ રદ કરવામા ંઆવી - 

370 

��O. જ01 ુક2મીરને િવશેષ રાજયનો દરજજો આપતીકલમ-૩૭૦રદ કરવા સસંદમા ંક� ુFબલ પસાર કરા�ુ ં- WfQ  C% кા}��! 

� :�F ^$� 

��N. કલમ-૩૭૦મા ંકયા ખડંન ેબાદ કરતા તમામ જોગવાઈ બદલવામા ંઆવી - х,I-1 

��K. કલમ-૩૭૦ રદ કરાયા બાદજ01 ુકા2મીરમાથંી કયા બે ક�/Rશાિસત )દ�શ બનાવાયા - 1. WfQ  кા}��! �(% �G<�&� �� 

UT2. �¥ાх �(% ',G&�+� *%� q�ા6%  

�PZ. જ01 ુઅન ેકા2મીર Pનુ:ગઠન Fબલ કઈ તાર#ખે અને ક�ટલા મતના સમથ'ન સાથ ેરાજયસભા અન ેલોકસભામા ંપસાર 

કરા� ુ ં– 5 C% 6 ���� C? ��% 125 C% 370  

�P�. નવીન ક�/R શાિસત )દ�શ જ01 ુકા2મીર અને લ§ાખમા ંક�ટલા �જ�લાનો સમાવશે થાય છે –20 C% 2 

�P�. અdયાર7ધુી કા2મીરના ,થાયી િનવાસી કોને ગણવામા ંઆવતા હતા –1T �%, �KLT�� C�(ા � �Z (4> кH �%ા�� 

(Jા!H D�2�� кા}��!�ા, !�H�ા �)2    

�PP. જ01-ુકા2મીર સરકારને રાજયના ,થાયી િનવાસીની aયા9યા ન¨# કરવાનો અિધકાર કઈ કલમ હ�ઠળ અપાયો હતો 

–35-� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�PT. આ
ટ©કલ ૩૫એને કયા વષb રાCDપિતના આદ�શના મા]યમથી બધંારણમા ંઉમેરવામા ંઆવી હતી– ૧૪ મે 1954 

135. DEq�� (х� к��-370 к2ા!H Gાх� к!ાY ��� - ૧૭ ઓકટોબર-૧૯૪૯ 

136. જ01 ુકા2મીરના વત'માન રાજયપાલ –D/2ા*� �^�к 

137. તાQતરમા ંકયા Pવૂ' િવદ�શ મXંીjુ ંિનધન થ� ુ- � ��ા �(!ાW 

138. Pવૂ' િવદ�શ મXંી7Cુમા ,વરાજjુ ંકયાર� અને uા ંઅવસાન થ� ુ–6 ����-2019 C%�YfD �)��*��-�G<�& 

139. 7Cુમા ,વરાજનો જ/મ 
દવસ અને ,થળ –14 nHo 0!&-1953 C% ¦$ા�ા кH[� ��!2ા6ા 

140. 7Cુમા ,વરાજ સૌ)થમ વખત કયા વષb સાસંદ બ/યા હતા –��q�-1990 

141. 7Cુમા ,વરાજ અટલ Fબહાર# વાજપેયીની સરકારમા ંકયા મXંી તર#ક� હતા- � @'ા C% qDા!6 

142. ઈ`/દરા ગાધંી બાદ બીl િવદ�શ મXંી બનનારા ભારતીય મ
હલા - � ��ા �(!ાW 

143. 7Cુમા ,વરાજવષ'-૧૯૭૭મા ંમાX ૨૫ વષ'ની વયે કઈ સરકારમા ંસૌથી �વુા મXંી બ/યા હતા –��!2ા6ા 

144. 7Cુમા ,વરાજ ૧૯૯૮મા ં
દ�હ#ના ક�ટલામા ં19ુયમXંી બ/યા હતા –*ા'�ા 

145. મોદ# સરકારમા ં7Cુમા ,વરાજનો િવદ�શ મXંી તર#ક�નો સમયગાળો –26 �%-2014 �� 30 �%-2019 

146. 7Cુમા ,વરાજ �ુલ ક�ટલી વખત સાસંદ તર#ક� ª ૂટંાયા – Dા� (х� 

147. 7Cુમા ,વરાQ આદશ' �ામ યોજના હ�ઠળ મ]ય)દ�શjુ ંક� ુગામ દ�ક લીp ુહY ુ– અજનસ 

148. ભાજપના )થમ મ
હલા )વકતા – � ��ા �(!ાW �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

149. તાQતરમા ં કઈ �િુનવસ�ટ# yારા ડ�ર# સાય/સના ંવૈ«ાિનકો yારા ,વદ�શી િવકસીત ટ�કનોલો8નો ઉપયોગ કર#ન ે

લેકટોઝ ¬# �ૂધ તૈયાર કરા�ુ ં– 3.�4 \ �(�D��& 06,G  

150. તાQતરમા ં �જુરાતના કયા એકમાX �જ�લાના ખૂેતોને ફોન પર વાતાવરણની આગાહ#-મા
હતી મળે તે માટ� 

ક�/Rના પાઇલોટ )ોQકટમા ંસામેલ કરાયો - !ાWк)�  

151. ખેૂતોને ફોન પર વાતાવરણની આગાહ#-મા
હતી મળે તે માટ� ક�/Rના પાઇલોટ )ોQકટમા ં�જુરાતના રાજકોટ 

િસવાય દ�શના અ/ય કયા બે �જ�લા સામેલ કરાયા –��ા!ા��) ા,GH! C% �§2 qGHш) ])*ા� 
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152. તાQતરમા ંસસંદમા ંપસાર કરાયેલ સરોગેસી ( ભાડાની �ુખ) િવિનયમન િવધેયક Wતગ'ત કોને આ 7ધુારો લા� ુ

પડશે - �1ા * (4> � J� �¨D,�ા G,*�� W 0 �(к<* C*ા(� шкш% C% Bкા D,$,J� ����ા W D!)�%� 

$� шкш%. 

153. ૨૦૧૧ની વ,તી ગણતર# 1જુબ દ�શમા ંDા/સQ/ડરની સ9ંયા - 4.80 �ાх�� (h  

154. ૬ઠ# ઓગCટ કયા એક સા
હdયકાર-પXકારનો જ/મ
દવસ છે - ',sкા[� ��H�ા 

155. તાQતરમા ંફો�સ' મેગેઝીનની યાદ# 1જુબ સૌથી વp ુકમાણી કરતી એકમાX ભારતીય મ
હલા બેડિમ/ટન ખેલાડ# - 

 *�.(�.�Drh   

�LM. 
ડ8ટલ પેમે/ટને )ોdસાહન આપવા RBI yારા NEFTની 7િુવધા કયારથી ૨૪ કલાક ઉપલ�ધ કરાવાશે -�ID%f$!-

2019 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

157. NEFTjુ ંિવ,Yતૃ નામ -%ш� Y�%�)�к n,©D �ા[Dn! 

158. ૬ ઓગCટ-૨૦૧૯ની �,થિતએ RBI yારા ર�પોર�ટના દરમા ંક�ટલો ઘટાડો કરાયો અને હાલમા ંક�ટલા ટકા -35 $%^`D 

*)Y[� C% 5.40 �кા  

159. ૬ ઓગCટ-૨૦૧૯ની �,થિતએ
રવસ' ર�પોર�ટ - 5.15 �кા  

�MZ. તાQતરમા ં1ુબંઈ ખાતે 1dૃ� ુપામનાર Q.ઓમ )કાશjુ ંLેX - �(R2ા� �n<� ��ા>�ા 

�M�. ક�/Rીય WદાજપX સXમા ંરાજયસભાની �ુલ ૩૫ બેઠકોમા ં�ુલ ક�ટલા Fબલ પસાર કરાયા -32 

�M�. ક�/Rીય WદાજપX સXમા ંલોકસભામા ં�ુલ ક�ટલા Fબલ પસાર કરાયા -��ા� 33 

�MP. રાજયસભાના વત'માન સભાપિત – p*!ા��*�� A� ��.(¡кª2ા ા2«  

�MT. લોકસભાના વત'માનઅ]યL– A� �� ^$!�ા 

�ML. ,ટ�J� ૂઓફ �િુનટ# પાસે સભંિવત ક�ટલા એકરમા ંજગંલ સફાર# બનશે - 100 

166. તાQતરમા ંમહારાCDjુ ંક� ુ,થળ બી[ુ ચેરાPુ8ં બ/�–ુ�ાf�&{ા� 

167. તાQતરમા ંજમીન-િમલકત િવવાદના ક�સના ર8,D�શનથી ઓડ'ર 7ધુીની કામગીર# બદલ જમીન-િમલકત િવવાદ 

કોટ'ને 19ુયમXંી Mી િવજયભાઈ .પાણીના હ,ત ેક� ુસ/માન અપા�ુ ં- J �()I>D �n �_D%�[D 

168. તાQતરમા ં19ુયમXંી િવજયભાઈ .પાણીની સરકાર� કઈ તાર#ખ ેXણ વષ' Pણૂ' કયા' –7 ����-2019 

169. તાQતરમા ં19ુયમXંી િવજયભાઈ .પાણીની સરકારના Xણ વષ' િનિમતે કયા નામથી કયા ંઉજવણી કરવામા ંઆવી 

–D,к<* D% �D¬ к& ®! C¢%D! C% ��ા/�ા �,�G!-�ા,J��!  

170. તાQતરમા ં રાજ,થાનના Qસલમેરમા ં તા.૬²ી ઓગ,ટ-૨૦૧૯થી ક�ટલામા ંઅને કયા રમતોdસવ યોlયો - 5�� 

0�¯ |�!!ા��&2 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

171. દ�શjુ ં સૌથી મો³ંુ િમલDે# ,ટ�શન– �D��%!-!ાW��ા  

172. વડા)ધાન Mી નર�/R મોદ#ની મન ક# બાત કાય'�મની Qમ હવે 19ુયમXંી Mી િવજય .પાણી દર મ
હને19ુયમXંી 

િનવાસે લોકોને આમXંીને કયા મા]યમથી �જુરાતના લોકો સાથે સવંાદ કરશે –Q R2�,S� Dા�% �)к=ા �%(�� 

�)к=ાш) 

173. 19ુયમXંી સાથે મોકળા મને(મનની મોકળાશ) કાય'�મનો )થમ એિપસોડ કયાર� યોlયો –8 ����-2019, 

�ા,J��!   

174. ૬ ઓગCટ-૨૦૧૯ની �,થિતએ RBIyારા મા�´ન ,ટ�`/ડ£ગ ફ�સFેલટ# (એમએસએફ) ર�ટ અને બ�ક ર�ટ ક�ટલો કરાયો - 

*.6* �кા 

175. ૬ ઓગCટ-૨૦૧૯ની �,થિતએ RBIyારા ૨૦૧૯-૨૦ના 8ડ#પી Wદાજ સાત ટકાથી ઘટાડ# ક�ટલો કરાયો - 6.9 �кા 

176. રા�યમા ંન�ધણી અિધિનયમ ૧૯૦૮ હ�ઠળ ન�ધણી ફ#ના 7ધુાર�લા નવા દરો કયારથી અમલમા ંઆaયા - �ા.07 

����-2019 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 
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177. રા�યમા ંન�ધણી અિધિનયમ ૧૯૦૮ હ�ઠળ િમલકતની ખર#દ# કયા_ પછ# ઈ/ડ�કસની નકલ લવેાનો ખચ' .. ૧૧૦થી 

વધાર#ને ક�ટલો કરાયો - j. 320 

178. �જુરાતી નાટકના )ણેતા રણછોડરાય ઉદયરામ દવનેો જ/મ 
દવસ –8 ����-1837 

179. ૮ ઓગCટ-૧૯૪૨j ુમહdવ –��rG 8)I) '=(=) qા!,]  

180. તાQતરમા ંરાCDપિત ભવન ખાત ેકઈ તાર#ખે કયા કયા મહાjભુાવોjુ ંભારતરdનથી સ/માન કરા� ુ– 8 ����-

2019 C% q6( Q х!B, ાાB GHшQ х(�!6)*!ા,�) ° *% �`ા�!кા(�!6)*!ા,�) 

181. તાQતરમા ંભારતરdન-૨૦૧૯થી સ/માિનત )ણવ 1ખુર8, નાના8 દ�શ1ખુ અનેµપુેન હઝા
રકાjુ ંLેX જણાવો – 

!ાWкા!6, D�ાWD%(ા C% D,���кા! 

182. તાQતરમા ં ¶�લે/ડની કાઉ/ટ# ટ#મ Fલ,ટશાયરના 7કુાની એવો કયો ખલેાડ# ટ#-૨૦ 
�ક�ટમા ં ૭ િવક�ટ લેનાર 

�ુિનયાનો )થમ બોલર બ/યો - к)^� �к!� 

183. તાQતરમા ં િવ+નો સૌથી મોટો આટ' ફ�`,ટવલ ક�ટલા 
દવસ 7ધુી કયા યોlયો - �� �G(D C% �к)��%[I� 

!ાWJા� ��I$�> િવવેકાનદં એક�ડમી, સેકટર-૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

184. કોફ# ટ�બલ ·કુ ‘રાlિધરાજ’jુ ંિવમોચન 19ુયમXંીના ંહ,તે uાથંી કરા� ુઅને તેના લેખક –C�Gા(ાG C% A� 

J!ાW �(ા6� 

185. BતરરાCD#ય આ
દવાસી 
દવસ કયાર� ઉજવાય છે –9 ���� 

186. વષ'-૨૦૧૯ના BતરરાCD#ય આ
દવાસી 
દવસ રા�યકLાની ઉજવણી કયા ંકરવામા ંઆવી –Gા�)G 

187. વષ'-૨૦૧૯ના BતરરાCD#ય આ
દવાસી 
દવસ ઉજવણીની થીમ –��ા�к ]ા4ા� 

188. BતરરાCD#ય આ
દવાસી 
દવસ અ/ય કયા 
દવસ તર#ક� ઓળખાય છે - BતરરાCD#ય 1ળૂ િનવાસી 

189. તાQતરમા ં 
કસાન પ/ેશન યોજનાનો )ારંભ ક�/Rીય �ૃિષમXંી નર�/Rિસ�હ તોમર� કયાર� અને કયાથંી કરાaયો–9 

����-2019 C% (� �G<�&   

190. 
કસાન પ/ેશન યોજનાની 19ુય જોગવાઈ - G! ���% j.100 ]!(ાા, 60 (4� G! ���% j.3000? , *%[ш 

191. 
કસાન પ/ેશન યોજનામા ંખૂેતોની આ� ુક�ટલી ન¨# કરવામા ંઆવી–18 �� 40 

192. રાCD#ય હ�/ડkમૂ 
દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - 7�� ���� 

193. રાCD#ય હ�/ડkમૂ 
દવસ ઉજવવાનો )ારંભ ભારતમા ંસૌ)થમવાર કયાર� અને uાથંી થયો –2015 C% '%±Y 

194. 7 ઓગ,ટ રાCD#ય હ�/ડkમૂ 
દવસ તર#ક� ક�મ પસદં કરાયો - �KZLા !)W  ]ા!��ા, �(GHш� '=(=� шj0� 

�Y ��� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

195. તાQતર-૨૦૧૯મા ંક�ટલામો રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ યોlયો - 66 

196. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ-૨૦૧૯મા ંlહ�ર થયેલી બે,ટ �જુરાતી 
ફ�મ અને બ,ેટ 
ફચર 
ફ�મ–!H(ા C% �H�ાj 

197. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ-૨૦૧૯મા ંબે,ટ 
હ/દ# 
ફ�મ અને તેના િનદ̧શક –¦Jાh @ 

198. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ-૨૦૧૯મા ંબે,ટ ડાયર�કશન માટ� કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી અને 
ફ�મ –0�G/2 J!-� @!& 

199. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ-૨૦૧૯મા ંlહ�ર થયેલા બે,ટ 
હરો અને 
હરોઈન –0\ 4�ા ² !ાા, (�к& кEш� C% 

к&��� � !Hш �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

200. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ-૨૦૧૯મા ંસોિશયલ ઈ,� ૂપર બનલેી બે,ટ એવોડ' િવQતા 
ફ�મ –*%I�% 

201. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલ-૨૦૧૯મા ંપયા'વરણ પર બનેલી બે,ટ એવોડ' િવQતા 
ફ�મ –*ા�(�!ાF&) 

202. રાCD#ય 
ફ�મ ફ�`,ટવલjુ ંઆયોજન કયા મXંાલય yારા કરવામા ંઆવે છે –�ા���� C% qDા!6 

203. NADAjુ ંિવ,Yતૃ નામ -%ш� ��[� I)�*r� �W[D� 

204. WADAjુ ંિવ,Yતૃ નામ - (<I> ��[� I)�*r� �W[D� 

205. તાQતરમા ંફ,ટ' �લાસ 
�ક�ટમા ંબેવડ# સદ# ફટકારનાર સૌથી �વુા ભારતીય ખેલાડ# - ³ ]� ^�� 
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206. આગામી તા.૧ [ુન-૨૦૨૦ 7ધુીમા ંદ�શભરમા ંએક રાCD, એક ર�શનકાડ' પ]ધિતનો અમલ કરવાના ભાગ.પે ક�/Rએ 

ર�શનકાડ'ની Bતરરા�યની પોટ̧FબFલ
ટનો તાQતરમા ંકયા રાજયો વJચે )ારંભ કયI- �%�,�ા6ા-|�qGHш ��ા 

��ા!ા��-: W!ા� 

207. િવ+ િસ�હ 
દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે– 10 ���� 

208. િવ+ િસ�હ 
દવસ ઉજવવાનો )ારંભ કયા વષ'થી કરવામા ંઆaયો –�ZZO 

209. િસ�હના િશકાર મામલ ેક�ટલા વષ'ની સlની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે –3 �� 7 (4> кHG 

210. છે�લી ગણતર# વષ'-૨૦૧૫ 1જુબ �જુરાતમા ંિસ�હની વસતી –523 

211. એિશયા
ટક િસ�હ ક� ુ�ૂળ ધરાવે છે –^$�ાI& 3@= 

212. સા
હdયકાર અને પXકાર ઈJછારામ દ�સાઈનો જ/મ 
દવસ –10�� ����-1853 

213. �જુરાત સરકાર� તાQતરમા ં નેશનલ 
ફ�મ એવોડ' િવQતા બે,ટ
ફચર
ફ�મ‘
હ�લોર�’ અને બ,ેટ �જુરાતી 
ફ�મ 

ર�વાને ક�ટલી રોકડ રકમ આપવાની lહ�રાત કર# –$%к!)I C% �кк!)I 

214. આગામી 31 ઓ�ટોબર-૨૦૧૯ સરદાર જયતંી િનિમત ેકયા બે નવા ક�/R શાિસત )દ�શ અમલમા ંઆવશે -WfQ -

кા}��! C% �Gાх �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

215. એક ક�સૂેક એટલે �ુ ં- �к D%к[I�ા, �к {´�*ા6� (�& Wµ , 

216. તાQતરમા ં૧૧ થી ૧૩ ઓગCટ દરિમયાન 19ુયમXંી િવજયભાઇ .પાણીએ કયા દ�શના )વાસે હતા – !�ш2ા 

217. તાQતરમા ં7)ુીમ કોટ'ના ªકૂાદા 1જુબક�ટલા વષ'થી )ોપટ¹ ઉપરક�જો હોય એ તેનો કાjનૂી માFલક બને – 12 

218.  તાQતરમા ંઉપભોકતા સરંLણ ખરડામા ં�ાહકને ક�ટલા નવા અિધકાર મºયા – *ા,'  

219. ઉપભોકતા સરંLણ ખરડા હ�ઠળ »ામક lહ�રાત પર ક�ટલો દંડ તેમજ ખરાબ )ોડકટથી કોઇને હાિન પહ�ચે તો 

ક�ટલો દંડ ન¨# કરાયો - 10 �ાх C% *0 к!)I � J�) G,I 

220. 11 ઓગ,ટ 1979ના રોજ �જુરાતમા ંકઈ એક �ુખદ ઘટના બની હતી–�7¶ �)ા!� �)!$� 

221. વીર શહ#દ �દુ#રામ બોઝની P¼ુયિતિથ–11�� ����-1908 

222. ઇનસાઇડર D�
ડ�ગની મા
હતી આપનારને સેબી ક�ટk ુ ંઇનામ આપશે - �к к!)I � J�? , 

223. ઇનસાઇડર D�ડ½ગ એટલે �ુ ં- mDાmI! �HI���ા, �кr�� Dા�% D,к=ા2%� C6Jા!& D,(%Gш�� �ા���� *)�ા� 

*ાD% !ાх�% �Dк2)!&�&�ા, �HI�� к!(ા�ા, 0(% 8%  

224. ઓગCટ-૨૦૧૯મા ં�એુનની �લાઇમેટ ચે/જ ઇ/ટરગવમb/ટ પેનલની ક�ટલા દ�શોની બઠેક કયા ંમળ#–117 C% 

B�(ા(��(·`!�%[I) �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

225. પોલે/ડમા ંજ/મલેા પૌલબરાને અનેક કો0-�ટુરને એકસાથે જોડતી કઈ નવી પ¾િત શોધી હતી – *)кH� ��(^'r� 

226. ૨૦૧૯મા ંઇ`/ડયન 
ફ�મ એક�ડમી એવોડ' સમારંભ કયા ંયોlશે– Q ,$Y 

227. પાવર�ીડ કોપIર�શન ઓફ ઇ`/ડયાના નવા ચેરમને તથા મેને�જ�ગ ડાયર��ટર– кા,G&3 e*ા A�кા,� 

228. દ�શjુ ંસૌથી મો³ંુ ઉl' Dા/સિમશન ક�/R અને તેjુ ં19ુયાલય –*ા(!¢�I C% : j¢ા�  

229. પાવર�ીડમા ંસરકારની ભાગીદાર# ક�ટલા ટકા છે – 56.91 �кા 

230. ભારતના ,પસે )ો�ામના િપતામહ તર#ક� કોણ ઓળખાય છે - I). �(�� Dા!ા]ાm 

231. આ વષb કયા )9યાત વૈ«ાિનકની જ/મ શતા`�દ વષ'ની ઉજવણી થઈ રહ# છે- I). �(�� Dા!ા]ાm(W[� 12 

����-2019) �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

232. િવ�મ સારાભાઈની જ/મ શતા�દ#ની કઈ સ,ંથા એક વષ' 7ધુી ઉજવણી કર# દ�શના ક�ટલા શહ�રમા ં ક�ટલા 

કાય'�મોjુ ંઆયોજન કરશે – YD!) 100 C% 100 

233. ઈ`/ડયન ,પેસ 
રસચ' ઓગbનાઈઝશેન(ઈસરો)ની ,થાપના કોણે અને કયાર� કર# હતી - I). �(�� Dા!ા]ાm C% 

15�� ����-1969 
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234. િવ�મ સારાભાઈની 100મી જ/મજયિંત અવસર પર કયા )9યાત સચ' એ¿/જનએ કઈ ર#તે WજFલ આપી યાદ 

કયા_ – D'> ��[W : ��% « I� �ા!ા  

235.   ડૉ. િવ�મ સારાભાઈનો જ/મ કયા અને કયાર� થયો હતો - ���� ����, �K�K C% C�Gા(ાG 

236. વષ'-1975મા ં ડૉ. િવ�મ સારાભાઈએનાસા સાથે મળ#ને શેની ,થાપના કરવામા ં મહdવની µિૂમકા ભજવી - 

D%�H�ાY� Y[��_ш �H^��(` �_D�*�!�%[� (�D0Y�&Y)  

237.  ડૉ. િવ�મ સારાભાઈન ે ભારત સરકાર yારા 1966 અને 1972મા ં કયા કયા એવોડ'થી સ/માિનત કરાયા - *¸ 

° @46, C% *¸ �(° @46 (�!6)*!ા,�) �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

238.  ડૉ. િવ�મ સારાભાઈના માનમા ંભારત સરકાર� કયા વષ'મા ંટપાલ 
ટ
કટ lર# કર#–�KO� 

239. કઈ સ,ંથાએ1973મા ંચRં પર પડ�લા ‘બેસલ’એ નામના ��ટર (ખાડો)ને તેમની યાદમા ં‘સારાભાઈ ��ટર’ નામ આ-�ુ ં

હY ુ ં- Y[�!%ш� ���))��к� \ �2 

240. તાQતરમા ં ૧૨મી ઓગCટના રોજ 
ડ,કવર# ચેનલમા)ંસા
રત થયેલા કયા કાય'�મમા ં )ધાનમXંી મોદ# જોવા 

મºયા અને આ કાય'�મના હો,ટ કોણ હતા - Man Vs WildC% $%2! ^¢<D 

241. તાQતરમા ં૧૨મી ઓગCટના રોજ 
ડ,કવર# ચેનલમા ં)સા
રત થયેલા Man Vs Wild કાય'�મ ક� Qમા ં)ધાનમXંી 

મોદ#એ ભાગ લીધો હતો તે શોj ુ�
ુટ�ગ કયા પાક'મા ંકરવામા ંઆa� ુહY ુ- py!ાх,Iા �W� к�$�� �ાm�! �!`(>ા 

q�D �+кા�ા `)�ા,  

242. 
ડ,કવર# ચેનલના )9યાત Man Vs Wild કાય'�મ ક� Qમા)ંધાનમXંી મોદ#એ ભાગ લીધો હતો તે શોને ભારતની 

ક�ટલી ભાષામા ંઅને િવ+ના ક�ટલા દ�શોમા ં)સા
રત કરવામા ંઆaયો હતો – 8 ]ા4ા, 180 GHш 

243. 
ડ,કવર# ચેનલના )9યાત Man Vs Wild કાય'�મમા ં)ધાનમXંી મોદ# પહ�લા ંકયા દ�શના કયા રાCDપિતએ ભાગ 

લીધો હતો – C�%�!кા C% $!ાк �$ા�ા  

244. ભારતjુ ંપહ�kુ ંટાઇગર 
રઝવ' - �W� к�$�� 

245. ભારતમા ંવ/ય 8વ સરંLણ માટ�ના િવિવધ ઉપાયોના હ�Yથુી તાQતરમા ંપીએમ yારા કયો કાય'�મ ર[ૂ કરાયો - 

Man Vs Wild �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. 99256 98721 

246. �જમ કૉબbટનેશનલ પાક' ૧૯૩૬મા ંસૌ)થમ કયા નામે ઓળખાY ુહY ુ– �H�� %ш� *ાк>  

247. �જમ કૉબbટ નેશનલ પાક' નામ કયાર� અપા� ુ– 1955 

248. W�ેજ અિધકાર# �જમ કૉબbટની િવશષેતા – q�D �шкા!& 

249. વાઘની k-ુત થતી )lિત બચાવવા )ોQકટ ટાઈગરનો )ારંભ કયાર� અને કોના વખતમા ંથયો – 1973 C% 

Y�[G!ા �ા,J� 

250. 19ુયમXંી િવજયભાઈ .પાણી ૧૧ થી ૧૩ ઓગCટ-૨૦૧૯મા ં કયા દ�શના કયા શહ�રમા ં કયા સેિમનારમા ં હાજર# 

આપવા માટ� િવદ�શ )વાસે હતા –!�ш2ા, ��ા�G()��)к, Iા2�[I D%к�! ¦�% 

251. lણીતા રાજક#ય પXકાર રાજદ#પ સરદ�સાઈને તાજતરમા ંકયો એવોડ' અપાયો - q%� ]ા�&2ા 

252. સૌથી વp ુપય'ટકો માટ�પlંબના કયા 0�Fુઝયમને એિશયા ·કુ ઓફ ર�કોડસ'મા ં,થાન મº� ુ- �(!ાD�-�-хા�Dા 

253. દ�શભરમા ં �ુCકમ' Wગેના પ/ેડ½ગ ક�સ માટ� ઝડપથી ªકુાદો આવે તે Wગે 7િુ)મ કોટ'  yારા ક�ટલી ફા,ટ D�ક 

,પેિશયલ કોટ'  આગામી બી8 ઓ�ટોબરથી અમલી બનશે – ¦Gા� �ZZZ 

254. તાQતરમાઈ`/ડયન નેશનલ સાય/સ એક�ડ�મીના 85 વષ'ના ઈિતહાસમા ં)થમ મ
હલા )1ખુ તર#ક� કોણ િનમાયા - 

MM (4¯2 ',�s�ા шા� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

255. તાQતરમા ંસસંદ#ય સશંોધન માટ� ક�ટલા .િપયાની યોજના શ. કરવામા ંઆવી - LN �ાх 

256. 19ુયમXંી િવજયભાઈ .પાણી તાQતરમા ંરિશયા )વાસ દરિમયાન સેિમનારમા ંસહભાગી થયા - m�[I2ા !�ш2ા 

к)-�*!Hш m J !�ш2 nા! m�� 
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257. તાQતરમા ંઉતર)દ�શ સરકાર� અયો]યામા ં7Fૂચત Mી રામચRં એરપોટ' માટ� .િપયા મ[ુંર કયા' - $% C$W 

258. 73મા ં,વાતÃંય પવ'ની �જુરાતમા ંરા�યકLાની ઉજવણી કયા નવરFચત �જ�લામા ંથઈ હતી -8)�ાpGH� @!  

�LK. નાયબ 19ુયમXંી Mી નીિતનભાઇ પટ�લે ૧૫મી ઓગCટ-૨૦૧૯મા ંકયા ,થળેથી ]વજવદંન ક�ુ_ હY ુ- X@ા�+ા 

�(Dા(G! િવવેકાનદં એક�ડમી, સેકટર-૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

�MZ.  નવરFચત છોટાઉદ�Pરૂ �જ�લાjુ ં19ુય મથક –8)�ાpGH� ! 

�M�. �જુરાત રા�ય કાjનૂી સેવા સ�ા મડંળના jતૂન ભવનjુ ં લોકાપ'ણ કયા ં કરા� ુ - : W!ા� �ાYк)�>  *�!D! 

: W!ા� !ા£2 *)��D�ા, n!W $9(�ા, *)��D C�Jкા!& ��ા W(ા)% qD,�% ¦�%ા  

�M�. ૧૫મી ઓગ,ટ ૨૦૧૯ના રોજ રાCDપિતના હ,ત ે�જુરાતના ક�ટલા પોFલસ જવાનોને િવિશCટ સેવા/)શસંનીય સવેા 

પોલીસ ચRંકો એનાયત કરાયા – 12  

�MP. તાQતરમા ં�ા0ય ,તર� તબીબી સવેાઓનો aયાપ વધારવા રા�ય સરકાર yારા કયો મહdવનો િનણ'ય કરાયો -¢ાf2 

��!H I)_�!)� S6 (4>� n!B2ા� D%(ા� {�ાI&% �к (4> к!ાm C% $)[I ��ા �%!,�&� !к� j. 5 �ાх�� 

(Jા!&% j. 20 �ાх к!ાm   

�MT. રા�યjુ ંપહ�kુ ંસૌથી Åªુ ંર�િસડ��/શયલ Fબ�ડ½ગ કયા ંઅને ક�ટલા માળjુ ંઆકાર પામશે - : W!ા� m[�!%ш� 

nાmા[D �Hк-�D�& (^�¹� �D�&) C% 33 �ા=   

�ML.  �kમૂબગ' Fબલયોનેર ઇ/ડ��સમા ંટોપ-૧૦૦મા ંક�ટલા ભારતીયોનો સમાવેશ – 'ા!  

�MM. તાQતરમા ં૨૪ વષ' બાદ કોમનવે�થ ગે0સમા ંકઈ રમતનો સમાવેશ કરાયો – �&-20 ����ા ��кH� 

�MO.  આગામી વષ'-ર૦૨રમા ંકોમનવે�થ ગે0સ કયા યોlશે - $��º{� 

�MN. 15 ઓગ,ટ-૨૦૧૯મા ંદ�શમા ંક�ટલામો ,વાતÃંય પવ' ઉજવાયો–OP 

�MK. 15 ઓગ,ટ� ,વતXં થયેલા િવ+ના દ�શો – ]ા!�, G^"6 к)�!2ા, $�H�! C% к»�) �)к�,S�к �6!ાW2 

�OZ.  ઈસરો yારા અવકાશ િવ«ાન, તકિનક અને સશંોધન LેXે પXકારdવ માટ� કયો Pરુ,કાર આપવાની lહ�રાત 

કરવામા ંઆવી - �(�� Dા!ા]ાm *Sкા!/( � !�кા! 

�O�. િવ�મ સારાભાઇ પXકારdવ Pરુ,કારમા ં)થમ અને બી8 કLામા ંક�ટk ુરોકડ ઈનામ અપાશ ે– q�� j. 5 �ાх 

C% $�Bк"ા�ા, C? ��% 3, 2 C% 1 �ાх 

�O�. સરકાર# અિધકાર#/કમ'ચાર#ઓને મળવાપાX �ે��ઇુટ#ની રકમમા ં�જુરાત સરકાર ..૧૦ લાખન ેબદલે હવે ક�ટલા 

લાખની મયા'દામા ં��ે�ઇુટ# ªકૂવશે - j.20 �ાх 

�OP. તાર#ખ- 16 ઓગ,ટ 2019થી �જુરાત ટપાલ િવભાગ yારા કયા કયા શહ�રોમા ંમ
હલા પો,ટ ઓ
ફસ શ. કરવામા ં

આવી - C�Gા(ાG, (I)G!ા C% !ાWк)� 

ક�/R સરકાર� સશંોધન ક�/Rો અને ઉÆોગોને એક તાતંણે બાધંવા દ�શના ક�ટલા શહ�રોને િસટ# નોલેજ એ/ડ ઈનોવેશન 

�લ,ટસ' તર#ક� િવકસાવવાનો )ોQ�ટ હાથ ધયI છે તેમા ં �જુરાતના કયા શહ�ર પસદંગી કરવામા ંઆવી– 6 C% 

C�Gા(ાG �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�OT.  Pવૂ' જ`,ટસ અને ભારતીય મદન લો�ુરની કયા દ�શની 7િુ)મ કોટ'ના જજ તર#ક� િનમ�કૂ કરવામા ંઆવી –�nB 

�OL. અ/ય દ�શમા ંજજ બનનારા )થમ ભારતીય અને તમેનો કાય'કાળ - �G �)3 ! C% S6 (4> 

�OM. �જુરાતી મ
હલા પીઆઈ લÇl ગો,વામીએ તાQતરમા કયા દ�શમાયંોlયેલી વ�ડ' પોલીસ એ/ડ ફાયર ગે0સ-

�Z�K�ા, к2ા C% кH��ા �%I� �%=�2ા - '�ા '��«  хા�%, $% �)<I�%I�  

�OO.  તાQતરમા ં1ુબંઈ ખાતે 71 વષ'ની Èમર� અવસાન પામનાર િવÆા િસ�હાjુ ંLેX - $)^�µ @I �_�HD 

�ON.  તાQતરમા ં ક�/R સરકાર� Xણેય સેનાઓ વJચે સકંલન અને )ભાવશાળ# નેYdૃવ માટ� કયા નવા પદની રચના 

કરવાની lહ�રાત કર# -  '�n �n �InH[D  

�OK. CDSjુ ંિવ,Yતૃ નામ- '�n �n �InH[D �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 
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�NZ. ચીફ ઓફ 
ડફ�/સની ભલામણ કઈ સિમિતએ કર# હતી – �ા�3.�6 CI(ા6� 

�N�. વડા)ધાન મોદ#એ 73મા ં ,વતXંતા 
દવસે લાલ 
ક�લા પરથી ક�ટલામી વખત િતરંગો લહ�રાaયો અને કોની 

બરાબર# કર# - 8¼� (х�, C�� ^$�ા!& (ાW*%2� 

�N�.  અdયાર7ધુીમા ંસૌથી વp ુ૧૭ વખત લાલ 
ક�લા પરથી િતરંગો લહ�વનાર વડા)ધાન – W(ા�!�ા� �H½  

�NP.  િવ�ગ કમા/ડર અFભનદંનન ેતાQતરમા ંકયા એવોડ'થી સ/માિનત કરાયા – (�!'� 

�NT.  ૭૩મા ં,વાતંÃંય પવ' 
દવસ િનિમતે ક�ટલા જવાનોને િવરતા Pરુ,કાર અપાયા – 208  

�NL.  ભારતીય ર�લવેએ તાQતરમા ંપોતાની કઈ નવી ફોસ' તૈયાર કર# – к�ા[I) n)D> к)!D 

�NM. ચીનની સરહદ પાસે આવેલા કયા Wિતમ ગામને ચાર કરોડના ખચb હ�
રટ�જ િવલજે બનાવાશે – �ા6ા �ા�-

p�!ાх,I �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�NO. તાQતરમા ં ભારતીય દોડવીર પી.ટ#. ઉષાને કયા મહાસઘંની સÊય બનાવવામા ં આવી - ��ш2ા �}�%��_D 

��ાD,{ �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�NN. Pલુવામા જવાનોની યાદમા ંસીઆરપીએફએ 15 ઓગ,ટના અવસર� ક� ુગીત લો/ચ ક�ુ_ - '-   GHш �%!ા’   

�NK.  સ,ં�ૃત 
દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે – !"ા$,J  

�KZ. ભારત કો lનો કાય'�મની ક�ટલામી આ�િૃ� યોlઈ – 54�� 

�K�.  ભારત કો lનો કાય'�મ-૨૦૧૯મા ંક�ટલા દ�શો સામેલ થયા – 9  

�K�.  ભારત કો lનો કાય'�મ-૨૦૧૯ના ભાગીદાર રાજયો – ��!2ા6ા C% *,9$ 

�KP. 1ુબંઈમા ંનીિત આયોગની હાઈપાવર કમીટ# ઓફ ચીફ િમની,ટસ' ઓફ Dા/સફોમbશન ફોર ઈ/ડ#યન એ�ીક�ચરની 

ક�ટલામી બેઠક યોlઈ - $�B $%Fк �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�KT. તાQતરમા ંડૉ.એપીQ અ��ુલ કલામ એવોડ' કોન ેઅને કયા રાજય તરફથી અપાયો અને રકમ - mD!)ા '%!�% 

кH.�D(, �ા���ા«  C% j. 5 �ાх 

�KL.  તાQતરમા ંચેËઈ ખાતે અવસાન પામનાર વીબી ચRંશેખર LેX – ��кH�  

�KM.  તાQતરમા ંતા.17-18મી ઓગCટ-2019 એમ બે 
દવસવડા)ધાન નર�/R મોદ# કયા દ�શના )વાસે હતા- ° @�ા  

�KO.  તાQતરમા ંBCCIના 19ુય કોચ તર#ક� બી8વાર કોની િનમ�કૂ કરવામા ંઆવી અને કાય'કાળ– !�( шાÀ� C% 

�&-20 (<I>к*-2021 � J� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

�KN. Pવૂ' વડા)ધાન અટલFબહાર# વાજપેયીની P¼ૂયિતિથ અન ેવષ' - �M�� ����-2018 

�KK.  િવ�ગ કમા/ડર અFભનદંનન ેકમા/ડ આપનાર �¾ુ સવેા મડેલથી સ/માિનત થનાર )થમ મ
હલા - ��[�& C¢(ા� 

PZZ. વડા)ધાન મોદ#એ તાQતરમા ંિસ�ગાPરુ બાદ બીl કયા દ�શમા ં.પે કાડ' અને નેશનલ નોલજે નેટવક' લો/ચ ક�ુ_ – 

° @�ા �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PZ�.  િવદ�શમા ંસૌ)થમ .પે કાડ' કયા દ�શમા ંલો/ચ કરા�ુ ંહY ુ– �Dr�ા� ! 

PZ�. RuPayjુ ંિવ,Yતૃ નામ - Rupee and Payment. 

PZP.  µટૂાનના રાજધાની, વત'માન રાl અન ેવડા)ધાન – ��f� , �W1�% х%D! ા�12ા� (ા,�� к C% �)�% ш%�!r� 

PZT. ભારત-µટૂાન વJચે તાQતરમા ંક�ટલા કરાર થયા – 10  

PZL. તાQતરમા ંભારતના વડા)ધાન Mી નર�/R મોદ# તાર#ખ 17 અને 18 ઓગ,ટ 2019  બે 
દવસ કયા દ�શના )વાસ ે

હતા ? - ° @�ા 

PZM. વડા)ધાન Mી મોદ#નો µતૂાનનો આ  ક�ટલામો )વાસ હતો ? - $�W) 

PZO. ભારત અને µતૂાન વJચે તાQતરમા ંક�ટલા કરાર કરાયા ? - �Z 

PZN. તાQતરમા ં વડા)ધાન Mી મોદ#એ કયા દ�શમા ં .પે કાડ' અને નેશનલ નોલેજ નેટવક'નો �ભુારંભ કરાaયો ? - 

° @�ા �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 
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PZK. RuPayjુ ંિવ,Yતૃ નામ જણાવો - j*� �[I *%�%[� 

P�Z. તાQતરમા ં ભારત અને µતૂાન વJચે  કયા  કયા કયા અગdયના કરાર સપંË થયા -  �ાmÌ) *ા(!  q)�_�, 

)�%W %�(к> , �<�& �*%}2ા^��& �)��*��, �*%D D%�H�ાY�  , ¬�*"�2 (%*ા!,�ш"6  C% j*% кાI> 

P��. µતૂાનના વત'માન વડા)ધાનjુ ંનામ જણાવો. -  I)_�! �)�% ш%�!r� 

P��.  µતૂાનના વત'માન રાljુ ંનામ જણાવો -  !ા9  B1�% х%D!  ા�12ા�  (ા,�� к 

P�P.   µતૂાનની વત'માન રાજધાની જણાવો -  ��f�  �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

P�T.  ભારત yારા  µતૂાનને  12 મા  પચંવષ�ય -લાન માટ�  ક�ટલા કરોડની સહાય કરવામા ંઆવશે -  j. LZZZ к!)I 

P�L. µતૂાનમા ંભારતના વડા)ધાન yારા કયા પાવર )ોQ�ટjુ ંઉÐાટન કરા�ુ ં-  �%{GHÍ  

P�M.  િવ+ હ�પીનસે ઇ/ડ��સની ભટે કયા દ�શ yારા િવ+ને આપવામા ંઆવી છે-   ° @�ા 

P�O. િવ+ હ�પીનસે ડ� uાર� ઉજવવામા ંઆવે છે- �Z �ા'> 

P�N.  ભારતે  પાડોશી દ�શ µતૂાન સાથ ે કઈ પોFલસી 1જુબ િમXતા  ક�ળવી  છે -  %$DÎ n��>  *)��D�  C%   �_� 

m�� *)^�D 

P�K. ભારત અને µતૂાન વJચે કયા વષb ઔપચા
રક  રાજyાર# સબંધંોના 50 વષ' Pણૂ' થયા Qને ગો�ડન ��Fુબલી યર 

મનાવવામા ંઆa�ુ-ં  (4> �Z�N 

P�Z. દદ¹ને કઈ  િસ,ટમ yારા  �ૃિXમ ફ�ફસાની મદદથી સમ� શર#રમા ંલોહ# પહ�ચાડવામા ંઆવ ેછે - ���)к)*)�!2� 

�%1%ા ��_DW( ECMO) 

P��. તાQતરમા ં મેક ઈન ઈ`/ડયા હ�ઠળ ઈસરો yારા  uા અન ે ક�ટલા લો¿/ચ£ગ aહ#કલના  િનમા'ણ માટ� ,વદ�શી 

કંપનીઓન ેઆમિંXત કરાઈ-  *��D��(�  C% L 

P��. પીએસએલવીjુ ંિવ,Yતૃ નામ-  *)�! D%�H�ાY� �)[' ���к<D 

P�P. �જુરાતમા ં)થમવાર કઈ નદ#મા ંઅને કઈ તાર#ખથી 
રવર રા`Òટ£ગ 7િુવધાનો )ારંભ થયો-  �>Gા G& C% � 

De�Hf$! �Z�K �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

P�T. તાQતરમા ંપિÓમ ભારતની )થમ 
રવર રા`Òટ£ગ 7િુવધાનો )ારંભ  કઈ નદ#માથંી થયો-  �>Gા G& 

P�L. ઈસરોના વત'માન અ]યL  જણાવો-  I)_�! кH. �D(ા 

P�M. નમ'દા નદ#મા ં
રવર રા`Òટ£ગની 7િુવધા િવ,તારમા ંઆપવામા ંઆવશે - х�(ા���  �)I$)�% �%� 

P�O. તાQતરમા ંર��વે ,ટ�શન અને પેસે/જરોની 7રુLા માટ� કયા કમા/ડો ફોસ'ની રચના કરવામા ંઆવી-  к)!D 

P�N. CORASjુ ંિવ,Yતૃ નામ-  к�ા[I)D  n)! !H<(% �DÑ �!�& 

P�K. ભારતના વત'માન ર��વેમXંીjુ ંનામ જણાવો-  �*\ 4 �)2� 

PPZ. �જુરાતમા ંકયા ,થળે નવો બટરÒલાય પાક' િનમા'ણ પામશે-  ��H7\  �n \ ��&, кH(I&2ા к)�)� 

PP�. તાQતરમા ં�જુરાત વનિવભાગ yારા  કયા બટરÒલાયને  ,ટ�ટ બટરÒલાય તર#ક� lહ�ર કરવાની આ )
�યા હાથ 

ધર# છે-  �ાY�! $�!¹�ા2 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PP�. તાQતરમા ંPવૂ' વડા)ધાન ડો�ટર મનમોહનિસ�હ કયા રા�યમાથંી રા�યસભાના સÊય ª ૂટંાયા-  !ાW��ા 

PPP. તાQતરમા ંવ�ડ' બેડિમ/ટન ચ�ે0પયનિશપ 2019 uા ંયોlઈ- $ાD%�, ��(·`�Ò[I 

PPT. BતરરાCD#ય �વુા 
દવસ અને ૨૦૧૯ની થીમ – 12 ���� C% �ા[Dn)��º� �W\ кHш 

PPL. દ�શના )થમ મ
હલા એ¿/જિનયર 7ધુા નારાયણ 1િૂત4નો જ/મ 
દવસ – 19 ����- 1950 

PPM.  ૩૭૦ કા2મીર 1§ેુ સ�ં�ુત રાCD પ
રષદના ક�ટલા દ�શોjુ ં ભારતને સમથ'ન અને કયા એક દ�શે પાક. ન ે સાથ 

આ-યો - �T GHш C% '� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PPO. તાQતરમા ંકઈ સ,ંથાના સશંોધકોએ પોથોલો8 ટ�,ટ માટ� નવી 
કટ િવકસાવી - 0Y0Y�& хI�� ! 

PPN. રાCD#ય રમત 
દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - ૨૯મી ઓગ,ટ   
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339. હોક#ના l�ૂગર મેજર ]યાનચદંની તાQતરમા ંક�ટલામી જ/મજયતંી ઉજવાઈ?  - ૧૧૫મી 

340. રાCD#ય રમત 
દવસ-૨૦૧૯ની થીમ - 
ફટ ઇ`/ડયા, યગં ઇ`/ડયા 

341. 
ફટ ઇ`/ડયા 1વૂમે/ટનો )ારંભ પીએમ yારા કયાર� અને uાથંી કરાયો ? -  ૨૯મી ઓગCટ-૨૦૧૯, ઈ`/દરા ગાધંી 

,ટ�
ડયમ, 
દ�હ# 

342. રા8વ ગાધંી ખેલ રdન એવોડ' ૨૦૧૮ િવQતા – ૧. બજરંગ Pિુનયા (�ુ,તી) અને ૨. દ#પા મFલક (પેરા એÕલીટ) 

343. રા8વ ગાધંી ખેલરdન એવોડ' મેળવનાર )થમ મ
હલા પેરા એÕલે
ટક - G&*ા �^�к 

344. Rોણાચાય' એવોડ' (MેCઠ કોચ માટ�) -૨૦૧૮ િવQતા ? - િવમલ�ુમાર(બેડિમ/ટન), સ
ંદપ �-ુતા( ટ�બલ ટ�િનસ), 

મો
હ/દર િસ�હ (એÕલે
ટક) �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

345. અ[ુ 'ન એવોડ'-૨૦૧૮ િવQતા �જુરાતી -રિવ/R lડ�l(
�ક�ટ) અને હરમીત દ�સાઈ (ટ�બલ ટ�િનસ)  

346. મેજર ]યાનચદંની આdમકથા ? – ગોલ  

347. િવિવધ રાCD#ય રમત એવોડ'મા ં ક�ટલી ઈનામી રકમ અપાય છે ? - રા8વ ગાધંી ખેલ રdન એવોડ'– .. ૭.૫૦ 

લાખ, અ[ુ 'ન, Rોણાચાય' અને ]યાનચદં એવોડ' – .. ૫-૫ લાખ 

PTN.  દ�શમા ં કયા રાજયમા)ંથમ સે/Dલ ઇ¿/,ટટÖટૂ ઓફ ક�િમકલ એ¿/જિનય
ર�ગ એ/ડ ટ�કનોલો8 (સીઆઈસીઈટ#) 

,થપાશે - : W!ા� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PTK. CIPETjુ ંિવ,Yતૃ નામ - D%[�� m�[���Ó @� �n e�ા���к ��[W�2�!r� �[I �Hк)�)B 

350. રા8વ ગાધંીનો ક�ટલામો જ/મ 
દવસ કયાર� ઉજવાયો – 75 C% 20 ����-1944 

351. િવ+ મJછર 
દવસ કયાર� ઉજવાઈ છે – 20 ����  

352. સૌથી વp ુSO2 પેદા કરવામા ંદ�શમા ં�જુરાતમા ંકયા �જ�લાનો સમાવેશ થયો – к78 

PLP. �ા��!�ા, K� (4>� (2% C(Dા *ા�ા! х¡Ô2ા�? , "%S– સગંીતકાર 

PLT. ]ા!��2 !H�(% �ા!ા $�B pG2 I$� IHк! �_Dq%D  �H к2ા $% ш�H!) (7'% шj к!ાш% - િવશાખાપ નમ અન ે

િવજયવાડા 

PLL. W=(ા\  *�!(�> p*! кH��ા�� BASIC �,S� ��!&2 $%Fк к2ા 2)9Y -  28  અને ×ાFઝલ  

356. BASIC�ા, к2ા к2ા GHш) Dા�%� - ×ાFઝલ, સાઉથ આ
¬કા, ઇ`/ડયા અને ચાઈના 

357. !ા��&2 х%� � !�кા! �Z�K� *D,G�� D����ા qQ х - જ`,ટસ 1�ંુુદકમ શમા' 

358. �(� �ા(�ા(ાG& �G(D к2ા!H pW(ા2 8% C% (4>-2019� ��� – ૧૯ ઓગCટ અને મ
હલા 

માનવતાવાદ#ઓ �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

359. રા8વ ગાધંી ખેલ રdન Pરુ,કાર છે�લા ક�ટલા વષIમા ંસવ'MેCઠ )દશ'ન કરનાર ખેલાડ#ને આપવામા ંઆવે છે – 

'ા! 

360. �ા��!�ા, : W!ા� !ાW2 2)� $)I>ા C§2" �!&кH к)� ��Õ @к к!ાY -  અમદાવાદના Mી શીશપાલ 

શોભરામ રાજPતૂ 

361. તાQતરમા ં ¬ાસંીસી એવોડ' શેવFલયર ડ#આ
ડડØ ૂમે
રટ� એF�કોલે (ઓડ'ર ઓફ એ�ીક�ચર મે
રટ)થી સ/માિનત 

થનારા પહ�લા ભારતીય - \ (ા ш%n �q2� '%�W¯ 

362. તાQતરમા ં)વાસન મXંીઓj ુરાCD#ય સમંલન કયા ંયોl� ુ- (� �G<�& 

PMP. અY�ૂય ભારતની નવી કઈ ભાષાની વેબસાઈટ (પોટ'લ) લો/ચ કરવામા ંઆવી – ��[G&  

PMT. તાQતરમા ંરાCDપિત Mી રામનાથ કોિવ�દ� કયા શહ�રના રાજ ભવનમા ંµિૂમગત બકંર સ�ંહાલય ઉÐાટન ક�ુ_ –

Q ,$Y �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PML. ક�/Rીય �હૃ મXંાલય yારા તમામ ક�/Rીય સશÙ પોલીસ દળના કમ'ચાર#ઓની સેવા િન�િૃ�ની વય મયા'દા 

ક�ટલીથી વધાર# ક�ટલી કરવામા ંઆવી - 57 (4>�� (Jા!&% 60 (4>  
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PMM. સદભાવના 
દવસ કયાર� અને કોની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે – 20 ���� C% � @(> (IાqJા !ાB( �ા,J� 

PMO.  દ�શની પહ�લી ખાનગી D�ન ‘તેજસ’ સ-ટ�0બરથી કયા બે ,ટ�શનો વJચે દોડશે - C�Gા(ાG-Q ,$Y (7'%  

PMN. મા અને PMJAY યોજના હ�ઠળ ક�ટલા )કારની સારવાર સરકાર# હો�,પટલમા ંઆપવાની lહ�રાત કરવામા ંઆવી - 

8 qкા!�  

PMK. તાQતરમા ંઅફઘાિન,તાનના ,વતXંતના ક�ટલા વષ' ઉજવાય રZા છે – 100 

POZ. �ા��!�ા, GHш� DEq��  !H� \ �(�D��&ા ��ા>6 �ા�H к2ા ш�H!�ા, W�� nા=((ા�ા, 0(�-  (ા{)�I2ા, 

(I)G!ા �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PO�. �ા��!�ા, �  De�Hf$!ા !)W  (� �G<�& хા�%  к2ા (� : W!ા� ]( �)кા*>6 к!ા\ ,-  �!(� : W!ા� 

]( 

PO�. �(�� Dા!ા]ાY�  ш�ા�G& ���y% �%�� 2ાG�ા, Öા, �  J� �(�(J кા2>��)  2)9ш% -  W[� �G(D �� 

���� �Z�K ��  �(ા>6 �G(D PZ �ID%f$! �Z�Z � J� 

POP. 0�ા�� кY �ા!&х�� !H�(%% e�ા���к  Q _� $ા((ા? , C^]2ા �ા� J!ાш%-  � �_�)$! �Z�K 

POT. 0�ા�� $�B �_�)$! �Z�K �� ]ા!��2 !H�(% к2ા e�ા���к p*! q��$,J Q кાш%-  single use plastic 

POL. !H�(%  ��Hш) p*! кH��ા �ાm�)�� *ા�=ા e�ા���к (ા*!& шкાш% ��- LZ 

POM. ���� �Z�K�ા,  0��к GHш  `ા�f$2ાા к2ા !ા��*�� S6 �G(Dા ]ા!� q(ાD ��ા- �I�! 'ા1(ા  

Ü ,: @ �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

POO. : W!ા��  кY кY �H�!�HW Dાm�  хા�� к,*��% �%ા D,!"6 �ા�H D»*(ા�ા, 0(ш%- � @2>�,�G! �)+H!ા, 

!ા6�� (ા(, � ¬�� : nા� X ા�+ �H�!�HW pJા- 'ા,*ા%! 

PON. �ા��!�ા, : W!ા�ા ��=)% 0mк)�к e�%2! 9�H! к!(ા�ા, 0�2ા-  D)�ા� C% J)=ા(�!ા( ]ા!�ા 

3 � �O ��=)) 

POK. ¢� ��I�  к!ા(ા! !ા£2� q�� \ �(�D��& W6ા()-  �� �D \ �(�D��& $!)Iા 

PNZ. �ા��!�ા, кH[s�2 кH^$%� D^'( �!&кH к)� ��Õ @к к!ાm 8%-  !ાB( �ા$ા 

PN�. *Sкા! n!z B � >̀$ા  C% Dા��/2кા! qા6B( *ાFк) W[��G(D W6ા()- ��  ���� 

PN�. �ા��!�ા, ]ા!��2 ��кH� �&�ા $%��r� к)' �!&кH к)� ��Õ@к к!ાY-  �(�� !ાFE! 

PNP. ]ા!��2 ��кH� �&�ા $)^�r� к)' C%  �n<I�� к)' �!&кH к)� ��Õ @к к!ાY- $�. C½ 6 C% A�J!  

PNT. ���� �Z�K�ા,  ]ા!�ા (IાqJા �ા.22 �� 26 ���� G!��2ા к2ા GHшા q(ાD% ��ા-�ા,D, \ .�.Y  

C% $�H!& �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

PNL. �ા��!�ા,  24-26 ���� �Z�K�ા, G-O  �шх! �,S6ા Öા, ш�H! C% GHш�ા, 2)9Y-  $ા2�!·`, �ા,D 

PNM. ���� �Z�K�ા, 2)92%�� G-O  �шх!) �� – 45 

PNO. ���� �Z�K �ા, 2)92%�� G-O� $%Fк�ા, D�2  �)(ા 8�ા, к2ા �к GHшા (IાqJા% хાD �к�Dા�ા, 

]ા� �%(ા 0�,S6 C*ા\ , �-  ,-  ]ા!� 

PNN. �ા[D qQ х  C% (IાqJા? , ા� W6ા()-  m�%[\ C� �%�)  C% �I(I> �n^�eD 

PNK. (IાqJા �)G&% \ �Yા к2ા D(l7' ા��!к D[�ા (ાW(ા�ા, 0�2ા-  �I>! �n `ા2%G 

PKZ. m*��nા *%[ш Jા!к) кH��ા (4> � J� �/P  *%[ш� !к� {�ાI&  �к Dા�%  �%=(� шкш%- �L  (4> 

PK�. �(� q�D �ાY� �%�%`� �ા!ા �ા��!�ા, �(�ા �ZZ  W)(ા�ા2к D(ly� ��=)�ા, : W!ા� C% 

��ા!ા��ા к2ા ��=) D�ા(%ш к2l 8%-  ��H7\  �n \ ��& C% D)�) �ાpD Q ,$Y 

PK�. �ા��!�ા, кY �ા!&х% � @(> ા6ા�,S�  C½ 6 ����? , C(Dા �\ ,-  �T  ���� �Z�K  

PKP. C½ 6 ����) W[��G(D W6ા()-  �ા!&х �N �ID%f$! �KL� 
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PKT. C½ 6 ���� C��^$�ા!& $ાW*ાY D!кા!�ા, DEq�� к2ા �,S� $[2ા ��ા-� @'ા C% qDા!6 !ા£2 �,S� 

PKL. C½ 6 ����) : W!ા��ા, !ા£2D]ાા D�2 �!&кH) кા2>кા=-   �ZZM �� �Z��   C% �Z��  �� �Z�N  

PKM. C½ 6 ����)   �)G& D!кા!�ા, ા6ા�,S� �!&кH) кા2>кા= W6ા()-  �M �% �Z�T�� PZ �% �Z�K 

PKO. C½ 6 ����) !ા£2 D]ા : .�ા %�ા �!&кH  D�2�ા=)  W6ા()-  �M �% �Z�T�� ��X@  �Z�K 

PKN. C½ 6 ����) W[� к2ા ш�H!�ા, �2) ��)-  
દ�હ# 

PKK. C½ 6 ���� к2ા �2(Dા2 Dા�% W)Iા2%�ા ��ા-  (к&�ા� 

TZZ.  @,к D�2�ા, к2ા GHш�ા,   *6 j*% кાI>�� �%(I-GH(I к!& шкાш%-  $�H!& 

TZ�. ]ા!� C% �ા[D  (7'% к2ા (4� PM !ાnH� �(�ા �ા�H D)G) �2) ��)-  (4> �Z�M 

TZ�. �ા��!�ા, '%±Y G�!2ાкા,FH к2ા $% GHш)  к)���ાI> (7'%  D,\ _� к(ા2� 2)9m-  ]ા!� C% C�%�!кા 

TZP. Aા(6 (G 0F� ���%-  3.�6)  W[�- W[�ા���� 

TZT. A� 3.�6ા ]�(ા �(�Õ ા кH��ા�ા, C(�ા!  ��ા-  0F�ા 

�((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

TZL. તાQતરમા ંવે,ટન ઝોનલ કાઉ�/સલની  24મી બેઠક  uા ંયોlઈ-  *6B, �)(ા 

TZM. વે,ટન ઝોનલ કાઉ�/સલની 24 મી બેઠકમા ં કયા કયા રા�યો નો સમાવેશ થયો હતો-   : W!ા�, �)(ા, ��ા!ા�� 

, G�6 C% G&( ��ા GાG!ા C% �! �(%�� 

TZO. તાQતરમા ં મXંી Mી,1િૃત ઇરાનીએ  કયા ,થળેથી વષ' 2018- 19 માટ�ના પોષણ અFભયાન Pરુ,કારો એનાયત 

કયા'-  (� �G<�& 

TZN. પોષણ અFભયાન Pરુ,કારો-2018-19  માટ� ક�ટલા રા�યો  અને  ક�/Rશાિસત )દ�શોને સ/માિનત કરાયા-  ( 

!ા£2) C% P кH[s шા�D� qGHш 

TZK. ભારતના મ
હલા અને બાળ િવકાસ મXંીjુ ંનામ જણાવો-  �Q .�� m!ા� 

T�Z. ASHAjુ ંિવ,Yતૃ નામ જણાવો-  ���IH�HI  D)�ш2� �H<� ��_��(�� 

T��. પોષણ અFભયાન Pરુ,કારમા ં�જુરાતમાથંી �જ�લા,તર�  કયા �જ�લાની પસદંગી કરાઈ -  ��HDા6ા 

T��. તાQતરમા ંકયા રા�યની સરકાર� મ
હલાઓને ચાલક તર#ક�ની ભરતી કરવાની મ[ૂંર# આપી-  кH!= 

T�P. છે�લા ૨૫ વષ'મા ં�એુસ ઓપનમા ંપહોચનાર  સૌથી �વુા ભારતીય-  � ��� ા��- �H�D 

T�T. તાQતરમા ંવ�ડ' પેરા બેડિમ/ટન ચ�ે0પયનિશપ-2019 મા ંભારતીય ખેલાડ#ઓએ ક�ટલા મેડલ 8dયા-  P  �)<I, T 

�D<(!  C% L  u)[` 

T�L. વ�ડ' પેરા બેડિમ/ટન ચ�ે0પયનિશપ -2019મા ં 8તનાર �જુરાતી ખેલાડ#-  *ા½ � *!�ા!, �ા,J��! 

T�M. વ�ડ' બેડિમ/ટન ચ�ે0પયનિશપમા ંગો�ડ મડેલ 8તનાર )થમ ભારતીય મ
હલા-  *� (� �Drh  

T�O. વ�ડ' બેડિમ/ટન ચ�ે0પયનિશપ-2019મા ંપી વી િસ�pનુી હર#ફ અને દ�શ-  )`)��   �3 �ા!ા  C% 9*ા 

T�N. ભારતીય શટલર પી વી િસ�pjુુ ં આ�ુ ંનામ જણાવો- � D!�ા   (�к�  �Drh  

T�K. પી વી િસ�pjુુ ંજ/મ ,થળ-  �ßG!ા$ાG 

T�Z. ભારતમા ંિસ,ટમમા ંરોકડની અછત �ૂર કરવા ક�ટલા .િપયા આપવામા ંઆવશ-ે j�*2ા L �ાх к!)I 

T��. દ�શમા ંએમએસએમઈના  8એસટ# સબંિંધત )Ýોનો ક�ટલા 
દવસમા ંઉક�લ લાવવામા ંઆવશ-ે PZ 

T��. તાQતરમા ં ક�/Rીય નાણા મXંાલય yારા લોનની સરળતા માટ� સરકાર# બ/ેકોને ક�ટલા .િપયા આપવાની lહ�રાત 

કરાઈ- OZ �9! к!)I �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

T�P. બેડિમ/ટન વ�ડ' ફ�ડર�શનjુ ંવુ મથક uા ંઆવkેુ ંછે-  3 0Ü f� !, ��%�ш2ા 

T�T. તાQતરમા ંક�/Rીય સા,ં�ૃિતક અને )વાસન મXંી )હલાદ િસ�હ પટ�લ  નવી 
દ�હ#મા ંકયા P,ુતકjુ ંિવમોચન ક�ુ_-  

J Iા2!& �n �?  �ા,J�(�KTP-TT) 
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T�L. રિશયા yારા તાQતરમા ં  િવ+મા ં સૌ)થમ કયો રોબટ'   Wત
રLમા ંમોકલાaયો-  nHI)! 

T�M. કિવ નમ'દનો જ/મ 
દવસ જણાવો-  24 ���� �NPP 

T�O. કિવ નમ'દનો જ/મ 
દવસ 24 ઓગ,ટ કયા 
દવસ તર#ક� ઉજવાય છે-  : W!ા�� ]ા4ા �G(D 

�((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

T�N. નીિત આયોગ yારા lહ�ર કરવામા ંઆવેલ  ક0પોFઝટ વોટર મેનેજમે/ટ ઇ/ડ�L 2.0 મા ંકયા રા�ય એ સતત Xી8 

વખત )થમ �મ મેળaયો - : W!ા� 

T�K. ક0પોFઝટ વોટર મેનેજમે/ટ ઈ/ડ�Lની શ.આત કોણે અને uારથી કર# હતી - નીિત આયોગ અને 2018 

TPZ. �જુરાતના ં ગામડાઓમા ં કોના મા]યમ Rારા  મતદાતાઓને મતદાર યાદ#મા ં 7ધુારા વધારા સ
હતની િવિવધ 

સેવાઓ મળશે -  ¢ા� к)fe\ �! Dા��Dк 

TP�. VCEjુ ંિવ,Yતુ નામ - ¢ા� к)fe\ �! Dા��Dк 

TP�. �જુરાતના કયા શહ�રોમા ં8એસટ# D#��નુલ શ. થશે -  C�Gા(ાG, !ાWк)� C% � !� 

TPP. તાQતરમા ંPÕૃવીના ંફ�ફસા ંતર#ક� ઓળખાતા કયા જગંલોમા ંદાવાનળ લા�યો - ��%`� 

TPT. તાQતરમા અવસાન પામનાર P�ૂય બાપ8 એ કઈ )િસ¾ સ,ંથાની ,થાપના કર# હતી- �(ા��ા!ા26 �,�G! 

(ાD6ા D,��ા(SMVS) 

TPL. તાQતરમા ભારતની રાCD#ય ડોપ ટ�,ટ લેબોર�ટર# કોણે અને ક�ટલા સમય માટ� સ,પે/ડ કર# - (<I> �[�& I)�*r� 

�W[D� C%  M ���ા 

TPM. ટ�રર ફં
ડ�ગ અને મની લો/ડ
ર�ગ પર નજર રાખી રહ�લી BતરરાCD#ય સ,ંથા FATFના એિશયા પેિસ
ફક ßપુે 

તાQતરમા ંકયા દ�શને ડાઉનલોડ કર#ને �લકેFલ,ટમા ં1કૂ# દ#ધો -  *ા�к��ા 

TPO. FATFjુ ંિવ,Yતુ નામ -  nાYા�[D2� �_ш �ા�к n)D> 

TPN. ભારત રdન અન ેનોબલ િવQતા મધર ટ�ર�સાનો જ/મ 
દવસ -  �M �� ���� �K�Z 

TPK. મધર ટ�ર�સાન ેકયા LેXમા ંઅને uાર� નોબલ પા
રતોિષક મºયો હતો -  шા,�� C% �KOK 

�((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

TTZ. તાQતરમા ંઆઇલે/ડ ડ�વલોપમે/ટ ઓથોર#ટ#ની )થમ બઠેક uા ંયોlય -  �ા,J��! 

TT�. �જુરાતના ક�ટલા આઇલે/ડ બેટનો )થમ તબ¨ે )વાસનધામ સ
હત હોFલ`,ટક ડ�વલ-ડ આઈલે/ડ તર#ક� િવકાસ 

કરાશે - �P 

TT�. તાQતરમા ંPCR વાન સમકL અÆતન 7િુવધાથી સÇજ ક�ટલા મોટરબાઈક �જુરાત પોલીસ દળમા ંસામેલ થયા - 

LZ �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

TTP. ભારત વષ' 2030 7ધુીમા ંક�ટલા હ��ટર બીન ઉપlઉ જમીનન ેફળàપુ બનાવવા ક
ટબ¾ -  50 �ાх �H_�! 

TTT. COP 14  સમંેલનjુ ંuાર� અને uા ં આયોજન કરવામા ંઆa�ુ ં-  2B �� 13�� De�Hf$! �Z�K C% m�[I2ા 

�"*) D%[�! �[I �ા�> , ¢%�! )mIા (py! qGHш) 

TTL. સે/ટર ઓફ એકસલ/સ uા ં,થાિપત કરવામા ંઆવશે -  G�H!ાz@ 

TTM. 
દ�હ#ના 
ફરોઝશાહ કોટલાjુ ંનામ બદલીને � ુરાખવામા ંઆa�ુ ં-  C½ 6 ���� ��H�I2� 

TTO. તાQતરમા ંઆરબીઆઈ Rારા 
ડિવડ/ડ અને સર-લસ 
રઝવ'માથંી સરકારને ક�ટkુ ં ફંડ આપવાનો િનણ'ય કરવામા ં

આaયો અને કઈ સિમિતએ તેની ભલામણ કર# હતી -  �.OM �ાх к!)I C% 9� D���� 

TTN. ભારત અને એિશયાjુ ં)થમ ડો`�ફન 
રસચ' સે/ટર  uા ંશ. થ�ુ ં-  *�ા (^$�ા!) 

TTK. ક�/R સરકાર yારા કયા )ોQ�ટ મારફત ગામડાઓમા ં વાઇ-ફાઇની 7િુવધા તથા 100 એમ.બી.પી.એસ ,પીડ 

આપવામા ંઆવશે -  ¢ા�%� q)�_� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 
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TLZ. ક�/R સરકાર yારા ખેૂતો માટ�ની �ૃિષ લોન મ[ુંર કરવા માટ�ની મયા'દા ક�ટલા 
દવસની ન¨# કરવામા ંઆવી અને 

કઈ ફ# અને ચા´ �ૂર કરાયો -  14 �G(D, q)D%�Dr�  n& C% �!&"6 'ાá z@! к!ા2) 

TL�. આરબીઆઈjુ ં19ુય મથક અને વત'માન ગવન'ર - Q ,$Y C% шш�кા,�ા GાD 

TL�. તાQતરમા ંક�/R સરકાર� જન ઔષધી ક�/R પર વેચાતા સેનટેર# નેપક#નની 
ક�મતમા ંઘટાડો કર#ન ે)િત પેડ ક�ટલા 

કરવાની lહ�રાત કર# -  q�� *%I �к j�*2ા (*�H�ા C+& ½ �*2ા �кr�� ���) 

TLP. ચીનમા ંભારતીય Qનર#ક દવાjુ ંવેચાણ uારથી શ. થશ ે-  � �ID%f$! �Z�K 

TLT. અ1તૃસરમા ં�.ુ �થં સાહ�બની ,થાપના uાર� કરવામા ંઆવી -  �O ����-�MZT 

�((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

455. ભારતીય વા�સુેનામા ંિનમ�કૂ પામનાર દ�શની )થમ મ
હલા Òલા¶ગ �િુનટ કમા/ડર ?  - Dા��`ા Jા�� 

456. NISHTHA? , �(�- .� ા� – નેશનલ ઈિનિશએ
ટવ ફોર ,�ૂલ હ�áસ એ/ડ ટ#ચસ' હોFલ`,ટક એડવા/સમે/ટ   

457. તાQતરમા ંઅવસાન પામનાર 7)ુિસ¾ રમશે ઐયરjુ ંLેX જણાવો - ^��ા�!��($)^�µ @I) 

458. તાQતરમા ં1ુબંઈ ખાત ેઅવસાન પામનાર દ�શના )થમ મ
હલા DGPjુ ંનામ જણાવો – к,' 'EJ!& ]�ા'ા2>-IPS 

(1973) 

459.  �ૂરદશ'ન yારા ઉડાન ટ#વી Mેણી કોના 8વન પરથી )ેરણા લઈ પસાર કરવામા ંઆવી હતી? - к,' 'EJ!& ]�ા'ા2>-IPS 

(1973)  

460. તાQતરમા ંક�/Rીય ક�Fબનેટ yારા કોલ માઈિન�ગમા ંઓટોમે
ટક .ટ Wતગ'ત ક�ટલા ટકા FDIને મ[ૂંર# અપાઈ ? - 100 �кા  

461.   ક�/R સરકાર આગામી ૫ વષ'મા ંક�ટલી મ
ેડકલ કોલેજ શ. કરશે ? – 75 �%�Iк� к)�%W 

462.  આગામી 
દવસોમા ંમે
ડકલ કોલજેોમા ંક�ટલા નવા તબીબોની ભરતી કરાશ ે? – 15,700  

463.  કો/Dા�ટ મે/�ફુ��ચ
ર�ગમા ંઓટોમે
ટક .ટથી FDIમા ંક�ટલા ટકા મ[ૂંર# આપવામા ંઆવી ? - 100 �кા  

464.  િ)/ટ અને 
ડ8ટલ મી
ડયામા ંક�ટલા ટકા FDIની મ[ૂંર# આપવામા ંઆવી ? – 26 �кા 

465. તાQતરમા ંટાઇમ મેગેઝીન yારા બહાર પડાયેલા �ુિનયાના ૧૦૦ મહdવના ,થળોમા ંભારતના કયા બે ,થાનોને 

સમાવેશ કરાયો છે ? – 1. ��H7\  �n \ ��& C% 2. D)�ા �ાpD-Q ,$Y 

466. આગામી સમયમા ં�જુરાતના ,�સૂાઇડ િ)વે/શનના ×ા/ડ એ0બસેેડર તર#ક� કોની િનમ�કૂ કરાશે ? - $%I��r� 

��ા! *�.(�.�Drh  �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

467. આગામી સમયમા ં�જુરાતમા ં,�સૂાઇડ િ)વે/શન માટ� કઈ હ��પલાઈન શ. કરાશે ? – 104   

468. વ�ડ' ,�સૂાઇડ િ)વે/શન ડ� કયાર� ઉજવાય છે ? – 10�� De�Hf$! 

TMK. તેન8ગ નોગb રાCD#ય સાહિસક કાય' Pરુ,કાર કઈ-કઈ Mેણીમા ંઆપવામા ંઆવે છે ? - �. ° @Dા��Dк кા2> (LAND 

ADVENTURE), �.W= Dા��Dк кા2> (WATER ADVANTURE), P. (ા\  !)�ા,' ( AIR ADVENTURE), T. B( 

- *2>� p*���J� (LIFE TIME ACHIVMENTS)  

470. તેન8ગ નોગb રાCD#ય સાહિસક કાય' Pરુ,કાર-૨૦૧૮ િવQતા અને તમેjુ ંLેX ? - 1. C*6ા>3 �ા! - ° Dા��Dк 

кા2>, 2. �G*ા2,к! {)4 – °  Dા��Dк кા2>, 3. �^6к,G кH. - ° Dા��Dк кા2>, 4. *]ા� !ાX  к)��- W= Dા��Dк 

кા2>, 5. !ા�%�! 9,�Iા – (ા\  Dા��Dк кા2>, 6.(ા�� к ш%!*ા–B( *2>[� p*���J 

471. તાQતરમા ંભારતીય ફ�શન ઉÆોગને ,વJછ વાતાવરણ આપવા માટ� કાપડ મXંી ,1િૃત ઈરાની yારા કયો )ોQ�ટ 

લો/ચ કરાયો ? - SU.RE (D��H%$� !&`)<\ ш)  

472. ક�/R સરકાર પાસ ેરહ�લા �જુરાતના ફાળાના ..૫૪૦૦ કરોડના ક�0પા ફંડમાથંી ક�ટલી રકમ �જુરાતને ફળવવામા ં

આવી ? - 1500 к!)I  �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 
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473. CAMPA (ક�0પા)jુ ંિવ,Yતૃ નામ ?  – кf*[D%�!& �n)!H��Hш n,I �%%W�%[� �[I e�ા�r� ��)�!�& 

474. CAMPA (ક�0પા) ફંડની ક�ટલા ટકા રકમ રાજયોન ેવનીકરણ સ
હતના કામો માટ� પરત કરવાની હોય છે ? – 90 

�кા  

475. તમા�ુના પેક�ટ ઉપર સ-ટ�0બર-૨૦૧૯થી કઈ સFચX ચેતવણી જોવા મળશે – �_(�  @IH к)�-1800 11 2356 

476. જગંલમા ંવસતા હાથીઓની વષ'-૨૦૧૭ની વસતી ગણતર# 1જુબ )થમ અને ãyિતય રાજય – к6ા>�к C% кH!= 

TOO. ક�/R અન ે�જુરાતના વત'માન વન મXંીના નામ જણાવો ? - кH[s�2 (�,S� – qкાш 9(IHк! C% : W!ા� 

( �,S� – �6*� (Dા(ા  

TON. તાQતરમા ંએિનમલ એ�સચે/જ )ો�ામ માટ� [ૂનાગઢ åમા ંક�ટલા ઇ`/ડયન વાઇ�ડ ડોગ લાવવામા ંઆaયા ? - � 

! C% P �ાGા �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

TOK.  રાCD#ય શાયર ઝવેરચદં મેઘાણીનો જ/મ 
દવસ ? – 28�� ����-1897  

480. રાCD#ય રમત 
દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - ૨૯મી ઓગ,ટ  

481.  હોક#ના l�ૂગર મેજર ]યાનચદંની તાQતરમા ંક�ટલામી જ/મજયતંી ઉજવાઈ?  - ૧૧૫મી  

482. રાCD#ય રમત 
દવસ-૨૦૧૯ની થીમ - 
ફટ ઇ`/ડયા, યગં ઇ`/ડયા 

483. 
ફટ ઇ`/ડયા 1વૂમે/ટનો )ારંભ પીએમ yારા કયાર� અને uાથંી કરાયો ? -  ૨૯મી ઓગCટ-૨૦૧૯, ઈ`/દરા ગાધંી 

,ટ�
ડયમ, 
દ�હ# �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

484. રા8વ ગાધંી ખેલ રdન એવોડ' ૨૦૧૮ િવQતા – ૧. બજરંગ Pિુનયા (�ુ,તી) અને ૨. દ#પા મFલક (પેરા એÕલીટ)  

485.  રા8વ ગાધંી ખેલરdન એવોડ' મેળવનાર )થમ મ
હલા પેરા એÕલે
ટક - દ#પા મFલક 

486.  Rોણાચાય' એવોડ' (MેCઠ કોચ માટ�) -૨૦૧૮ િવQતા ? - િવમલ�ુમાર(બેડિમ/ટન), સ
ંદપ �-ુતા( ટ�બલ ટ�િનસ), 

મો
હ/દર િસ�હ (એÕલે
ટક) 

487.  અ[ુ 'ન એવોડ'-૨૦૧૮ િવQતા �જુરાતી -રિવ/R lડ�l(
�ક�ટ) અને હરમીત દ�સાઈ (ટ�બલ ટ�િનસ)  

488.  મેજર ]યાનચદંની આdમકથા ? – ગોલ  

489. િવિવધ રાCD#ય રમત એવોડ'મા ંક�ટલી ઈનામી રકમ અપાય છે ? - રા8વ ગાધંી ખેલ રdન એવોડ'– .. ૭.૫૦ 

લાખ, અ[ુ 'ન, Rોણાચાય' અને ]યાનચદં એવોડ' – .. ૫-૫ લાખ 

490. તાQતરમા ંભારતીય ખલાસીઓને નોકર#મા ંમદદ મળે તેવા હ�Yથુી ક�/R સરકાર yારા કઈ બાયોમે
Dક િસ,ટમ 

લો/ચ કરાઈ ? – બાયોમે
Dક નાિવક ઓળખ દ,તાવેજ (BSID)  

491. તાQતરમા ં 
�ક�ટમા ં ભારત-એ અને Wડર-૧૯ના 19ુય કોચ તર#ક� કોની િનમ�કૂ કરાઈ ? - િસતા�ં ુ કોટક 

(સૌરાCD) ભારત-A અને પારસ 0હા×ં ેWડર-19  

492. તાQતરમા ં નેશનલ 
�ક�ટ એક�ડ�મી (NCA)ના 
�ક�ટ ઓપર�શનના હ�ડ તર#ક� કોની િનમ�કૂ કરવામા ં આવી? -  

રા¡લુ Rિવડ 

493. તાQતરમા ંપ
ંડત દ#નદયાળ પેDોFલયમ �િુનવિસ4ટ#(PDPU), ગાધંીનગરનો ક�ટલામો પદવીદાન સમારોહ યોlયો? 

– સાતમો �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

494. પ
ંડત દ#નદયાળ પેDોFલયમ �િુનવિસ4ટ#ના અ]યL? – 1કુ�શ Wબાણી 

495. તાQતરમા ં ક�/Rીય �હૃમXંી અિમત શાહ� પયા'વરણ સરંLણ અFભયાન Wતગ'ત અમદાવાદમા ં કઈ અને ક�ટલી 

બસોને ),થાન કરાa�ુ?ં - ઈલે�D#ક બસ – ૮ 
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496. �જુરાતમા ં108 એ0��લુ/સ ઈમરજ/સી સિવ4સને ૨૯ ઓગCટ-૨૦૧૯એ ક�ટલા વષ' Pણૂ' થયા? - 12 વષ'  

497. �જુરાતમા ં 108 એ0��લુ/સ ઈમરજ/સી સિવ4સ કયાર� શ. થઈ હતી ? – ૨૯મી ઓગCટ, ૨૦૦૭ ()થમ 

Bæ)દ�શ અન ેબી[ુ �જુરાત)  

498. તાQતરમા ં)ાઇવટે સે�ટરની કઈ બ�ક� દ�શભરમા ં)થમવાર નોટોની ગણતર# માટ� રોબટ'નો ઉપયોગ શ. કયI છે ? 

-  આઇસીઆઇસીઆઇ (ICICI)  

499. િવધાનસભામા ંહો§ાની .એ િનયમો માટ�ની સિમિત અને �થંાલય સિમિતના અ]યL કોણ હોય છે? -  િવધાનસભા 

અ]યL રાQ/R િXવેદ# �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

500.   સરદાર પટ�લ �િુનવિસ4ટ#ના �ુલપિત તર#ક� તાQતરમા ંકોની Pનુ: પસદંગી કરવામા ંઆવી?  - િશ
રષ �ુલકણ�  

501. તાQતરમા ંપા
ક,તાને કઈ બેલે̀ ,ટક િમસાઈલjુ ંપર#Lણ ક�ુ_ અને તેની ર�/જ? - ‘ગઝનવી’, ૨૯૦ થી ૩૨૦ 
ક.મી. 

502. પયા'વરણની lળવણી માટ� �જુરાત સ
હત ૨૭ રાજયો માટ� ક�/R સરકાર� કયા ફંડ હ�ઠળ ક�ટkુ ં ફંડ ફાળa�ુ?ં – 

ક�0પા અને .. ૪૭,૪૭૬ કરોડ �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

503. ર�લવ ેyારા તાQતરમા ં�જુરાતના કયા બ ે,ટ�શનને MેCઠ પયા'વરણ માટ� ISO 14001: 2015  સ
ટ©
ફક�ટ એનાયત 

કરા�ુ ં? - અમદાવાદ અને ગાધંીધામ ,ટ�શન 

504. ક�/Rના ,વા,Õય અન ેપ
રવાર ક�યાણ મXંાલયના અહ�વાલ 1જુબ ,તનપાનને )ોdસાહન આપનાર )થમ રાજય 

– મFણPરુ 

505.  ‘‘�જુરાત દશ'ન યોજના’’ હ�ઠળ રા�યની 1લુાકાતે આવતા )િત વ
રCઠ Fબન-િનવાસી �જુરાતી માટ� રાજય સરકાર 

yારા ક�ટલો ખચ' કરવાની તાQતરમા ંlહ�રાત કરવામા ંઆવી છે ? - jા. 10 �9!  

506. ‘‘�જુરાત દશ'ન યોજના’’ હ�ઠળ રા�યની 1લુાકાતે આવતા ક�ટલી Èમરના વ
રCઠ Fબન-િનવાસી �જુરાતીઓ માટ� 

.. ૧૦ હlરનો ખચ' કરાશે ? – 60�� 70 (4>   

507.  તાQતરમા ંઅ/ય રાજયોમા ં�જુરાતી સમાજોના ભવનો ખર#દવા િવ,તરણ તેમજ હયાત મકાનના સમારકામ માટ� 

અપાતી રકમ વધાર#ને ક�ટલી કરાઈ ? – j. 40 �ાх C% j. 10 �ાх 

508. પોષણ અFભયાનને બળ આપવા સમ� દ�શમા ંસ-ટ�0બર-૨૦૧૯ને કયા માસ તર#ક� ઉજવાશે ? – *)46 �ાD 

509. તાQતરમા ંક�/Rના નાણા મXંાલય yારા ક�ટલી સરકાર# બ�કોjુ ંિવFલિનકરણ કરા�ુ ં? – 10 $�к  

510. દ�શમા ંઆ સૌથી મોટા મ´ર બાદ સરકાર# બ�કોની સ9ંયા ક�ટલી ઘટ#ને હાલમા ંક�ટલી થઈ ? – 27�� 12 �m Wш% 

511. ૨૦૧૪થી અdયાર 7ધુીમા ંકયા કયા વષb બ�કોjુ ંઅ/ય બ�કોમા ંિવFલનીકરણ થ�ુ ં? – 3 � S6 �á! 1. ��q�-

2017 2. ��q�-2019 C% 3. ����-2019 

512. હાલમા ંદ�શની સૌથી મોટ# સરકાર# બ�ક – SBI �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

513. હાલમા ંદ�શમા ંકઈ કઈ સરકાર# બ�કો આવેલી છે ? – 1.]ા!��2 ��H� $%[к, 2.*,9$ %ш� $%[к, 3.$%[к �n 

$!)Iા, 4.кH%!ા $%[к, 5.\ �2 $%[к �n Y�[I2ા, 6.$%[к �n Y�[I2ા, 7.C<�ા$ાG $%[к, 8.D%[�� $%[к �n 

Y�[I2ા, 9.Y�[I2 �(!D�D $%[к, 10.\ D�� $%[к, 11.$%[к �n ��ા!ા��, 12.*,9$ C% �DrJ $%[к 

514. તાQતરમા ંમ´ થયેલી બ�કો અને તેjુ ંન� ુનામ ? – પીએનબી, ઓ
રએ/ટલ બે/ક ઓફ કોમસ', �નુાઈટ�ડ બે/ક 

ઓફ ઈ`/ડયા હવે પlંબ નેશનલ બ/ેક,  ક�નરા બે/ક, િસ`/ડક�ટ બ/ેક હવે ક�નરા બે/ક, �િુનયન બે/ક ઓફ ઈ`/ડયા, 

Bæ બે/ક, કોપIર�શન બે/ક હવે �િુનયન બે/ક ઓફ ઈ`/ડયા તેમજ ઈ`/ડયન બે/ક, અ�હાબાદ બે/ક હવ ે

અ�હાબાદ બે/ક 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M: 99256 98721 

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR  Page 21 

 

515. તાQતરમા ંએિ)લ-[ૂન-૨૦૧૯ના પહ�લા િXમાિસકનો GDP ? – 5 �кા  

516. આ વષb દ�શમા ંક�ટલા નવા આ�ષુ ક�/Rો શ. કરાશે GDP ? – 4,000 (3 � 12,500)  

517. તાQતરમા લાઈફ િમશનના )ણેતા અને લ�ુલેશ �િુનવિસ4ટ#(અમદાવાદ)ના કયા માગ'દશ'કને વડા)ધાનMી yારા 

યોગના )ચાર માટ� એવોડ' અપાયો? – �(ા�� !ાW�4� Q �  

518. વ�ડ' પેરા બેડિમ/ટન ચ�ે0પયનિશપમા ંકઈ �જુરાતી ખેલાડ#એ ગો�ડ મેડલ 8dયો ? – �ાD� W)4� 

519. આગામી ૧લી સ-ટ�0બર-૨૦૧૯થી ક�ટલા કરોડથી વધારાની રકમના ઉપાડ ઉપર ક�ટલા ટકા કયો ટ��સ લાગશ?ે – 

1 к!)I�� (h , 2 �кા C% TDS  

520. તાQતરમા ં lહ�ર કરાયેલા િવ+ના સૌથી 7રુFLત શહ�રોમા ં )થમ અને ભારત બે શહ�રોના નામ જણાવો? – 

9*ા? , �)�к2) q����% �%�W Q ,$Y? , ��ા TLQ , C% (� �G<�& L��ા, ��% 

L��. તાQતરમા ંશહ�ર# િવકાસ મXંાલય yારા lહ�ર કરાયેલા ભારતના સૌથી મોટા ,માટ' િસટ#ની યાદ#મા ંકયા �જુરાતી 

શહ�રોનો સમાવેશ થાય છે ? – C�Gા(ાG, (I)G!ા C% � !�  

L��. તાQતરમા ંચોથી ઈ/ટરનેટ ઓફ િથ��સ ઈ`/ડયા ક��ેસ uા ંયોlઈ – $��Ü @j 

L�P. તાQતરમા ંકયા રાજયમા ંદા.બધંી બાદ પાન મસાલાના ઉdપાદન-વેચાણ-સ�ંહ પર એક વષ'નો )િતબધં 1કૂાયો 

છે ? – ^$�ા! �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

L�T. તાQતરમા ંકયા રાજયમા ંમોબ Fલ¿/ચ£ગ બદલ ફાસંી 7ધુીની સl અને ૫ લાખ 7ધુીનો દંડ કરતો કાયદો પસાર 

કરાયો ? –  *�ä� $,�ા= 

L�L. TDSjુ ંિવ,Yતૃ નામ જણાવો? – �H_D �IIк�HI �� D)D> 

L�M. તાQતરમા ં19ુયમXંી Mી િવજયભાઈ .પાણીjુ ં1ુબંઈ ખાતે કઈ સ,ંથા yારા કયા એવોડ'થી સ/માન કરા�?ુ - 

A��G !ાW'[s ��ш J!�� ! C% шાD!/ �()I> 

L�O.  તાQતરમા ં૩૧મી ઓગCટ-૨૦૧૯ના રોજ કઈ ભારતીય કિવયXીના જ/મ શતા`�દ વષ'નો )ારંભ થયો? - CQ.�ા 

�q�� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

L�N. કિવયXી અ1તૃા િ)તમની આdમકથા? – J !H([\ @ ��Hf* 

L�K.  કિવયXી અ1તૃા િ)તમને  ભારતના સવIJચ સા
હ�dયક Pરુ,કાર «ાનપીઠ Pરુ,કારથી કયા વષb સ/માિનત કરાયા 

હતા? – વષ'-�KN� 

LPZ.  તાQતરમા ંકઈ ભારતીય કિવયXીની 100મ½ જયતંી પર �ગૂલએ એક ખાસ ૂડલ બનાવી તેમને સમિપ4ત ક�ુ_ 

હY?ુ - CQ .�ા �q�� 

LP�. કિવયXી અ1તૃા િ)તમનો જ/મ અને અવસાન જણાવો? - W[� - 31 ���� 1919 C% C(Dા - 31 

�к�)$! 2005 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

LP�.  કિવયXી અ1તૃા િ)તમjુ ંજ/મ અને 1dૃ� ુ,થળ? – W[� : W!ા(ા�ા(*,9$), Q ./\  ��=-�G<�& 

LPP.  �જુરાતના દ
રયા 
કનાર� વાવાઝોડાની આગોતર# ચેતવણી માટ� રાજય સરકાર� ક�ટલા કરોડના ખચb કઈ નવી 

િસ,ટમને મ[ૂંર# આપી? - j.45 к!)I C% “C�¯ ()�º� �I�D��%ш �D���” 

LPT. રાજયમા ંઆગામી સમયમા ં“અલ� વોિનèગ 
ડિસિમનેશન િસ,ટમ”નો અમલ કઈ ઓથો
રટ# yારા કરાશ?ે - : W!ા� 

��H� �I`ા��! �%%W�%[� ��)�!�& 

LPL. GSDMAjુ ંિવ,Yતૃ નામ અને 19ુય મથક? - : W!ા� ��H� �I`ા��! �%%W�%[� ��)�!�&, !ા2D6 �ા,J��!  
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LPM. રાજયમા ંઆગામી સમયમા ં“અલ� વોિનèગ 
ડિસિમનેશન િસ,ટમ”નો અમલ કયા )ોQ�ટ Wતગ'ત અન ેકોના ઉપ�મે 

કરાશે? - %ш� Dા2_�) �!�к �����%ш q)�_� C% %ш� �I`ા��! �%%W�%[� ��)�!�& ��ા (<I> 

$%[кા D,\ _� p*��% 

LPO. ઘોઘા અને દહ�જ બાદ �જુરાતમા ંઆગામી સમયમા ંવp ુકઈ એક નવી ફ�ર# સિવ4સને મ[ૂંર# આપવામા ંઆવી? - 

�B!ા-$ા[sા Q ,$Y *%D%[W! nH!& D�(�D  

LPN. હ8રા-બા/Rા 1ુબંઈ પેસે/જર ફ�ર# સિવ4સમા ં1સુાફરોની Wદા�જત Lમતા અને કયાર� )ારંભ થશે? - 300 Q Dાn! 

C% D,]�(� (%f$!-2019 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

LPK. દ�શભરના ક,ટમ એરપોટ'મા ંઆ વખત ે105%ના પેસે/જર �ોથ સાથે )થમ, બી[ુ અને Xી[ુ એરપોટ'? - � !� 

к��� �!*)�> , ',G&�+ C% $ા�I)�!ા (GાW¯^�r�-*�ä� $,�ા=)  

LTZ. �જુરાત હાઇકોટ̧ lતીય �નુાઓ સ
હતના િવિવધ �નુાઓના બાળ સાLી-ભોગ બનનારા માટ� સવંદેનશીલ સાLી 

[ુબાની ક�/R રા�યના કયા બે �જ�લાઓમા ં,થાપવાની lહ�રાત કર# છે? - � !� C% ]j'  

LT�. ëટબોલ ,પો³્'સ ડ�વલપમ/ેટ Fલિમટ�ડ અને 
રલાય/સ ફાઉ/ડ�શનના ચેરપસ'ન કોણ છે? - ��ા ¦$ા6� 

LT�. દ�શમા ંëટબોલની રમતને )ોdસાહન આપવા ëટબોલ ,પો³્'સ ડ�વલપમે/ટ Fલિમટ�ડ yારા આગામી Xણ વષ'મા ં

ક�ટલા રાજયો અને �જ�લાઓમા ંઆઈએસએલ Fચ�í/સ લીગjુ ંઆયોજન કરાશે? - 12 !ા£2)ા 40 �W<�ા�ા 

¦Gા� 38,000 $ા=к) �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

543. 
ફ¨# અjસુાર ૨૦૧૯-૨૦મા ંભારતનો સભંિવત 8ડ#પી ક�ટલો રહ�શે – 6 �кા 

LTT. આગામી 
ફફા િવમે/સ અ/ડર-૧૭ વ�ડ' કપ ³ુના'મે/ટ કયાર� યોlશે? – (%f$!-2019 

545. િવમાની સૌથી મોટો ટોયમેકર હîસ×ો ઈ/ક uા ંઆવેલ છે – '�  

546. ૨૦૨૦મા ંબXીસમો ઓFલ�0પક રમતોdસવ uા ંયોlશે – �)�к2)  

547. બXીસમો ઓFલ�0પક કયાર� યોlનાર છે -  X �ાm-���� 2020   

548. કારFગલ િવજયન ેક�ટલા ંવષ' Pરૂા ંથયા ં– 20 �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

549. બો
રસ જોનસન F×ટનના ક�ટલામા ંવડા)ધાન બ/યા - 77  

550. �ુિનયાjુ ં)થમ એ�ુ ંક�ુ ંએરપોટ'  છે ક� �યા ંબીચ પર બનેલા રન-વે પર િવમાન ઊતર� છે - $ા!ા�ા�   

551. િવ+ની સૌથી [ૂની મ`�ટપલ ,ટ�જ સાઈકલ ર�સ ³ૂર ડ# ¬ા/સ uાર� શ. થઈ હતી - 1903  

552. F×ટનની નવી સરકારમા ં)ીિત પટ�લ કયા િવભાગના મXંી બ/યા ં- :.�  

553. મેર# ðરૂ# કયા િવભાગનો નોબલ Pરુ,કાર 8તનાર# )થમ મ
હલા હતી - �(åા  

554. �રુોપના કયા ભાગમા ંઅડધી મ
હલાઓ વૈ«ાિનક છે - � @(¯2  

555. F×ટનના વડા)ધાન બો
રસ જોનસને ક�
રયરની શ.આત કઈ ર#તે કર# હતી - *Sкા!  

556. ઓનલાઇન ગિેમ�ગની સૌથી )ાઈઝ મનીવાળ# ³નૂા'મે/ટ ફોટ'નાઇટ વ�ડ'કપ કયા ંરમાયો - [\ @2)к>   

557. કઈ રમતાના એમેJયોર માટ� િવ+ની )થમ લીગ ભારતમા ં શ. થઈ રહ# છે – $)к�Dr�  

558. સોથી વp ુ૭૬ વષ'ની વયના 19ુયમXંીMી ભારતમા ંકોણ છે - $�.�D.2%�G\ !e*ા к6ા>�к 

559. �ુિનયાjુ ં)થમ Wડરવોટર િમFલD# 0�Fુઝયમ uા ંબ/�ુ ંછે – W)I>  



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M: 99256 98721 

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR  Page 23 

 

560. િવધાનસભાના ઇિતહાસમા ંસૌ)થમવાર ૨૭મી [ુલાઈના રોજ ક�ટલા વા�યા 7ધુી �હૃ ચા��ુ ંહY ુ ં– D(ા!ા 3.40 

� J� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

561. િવ+ )�ૃિત સરંLણ 
દવસ uાર� ઊજવાય છે - 28 X �ાY  

562. Qમjુ ંહમણા ંજ અવસાન થ�ુ ંએવા ,વ.લાલિસ�હ8 માનિસ�હ8 રાઓલ કયા LેXના િવ9યાત મહાjભુાવ હતા - 

*"��(G �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

563. ડોસવાડા ડ�મ uા ંઆવેલો છે - D)�+  

564. તાQતરમા ંપિÓમ બગંાળના િસFલ�ડૂ# અને નેપાળના કયા શહ�ર વJચ ે)થમવાર બાસ સેવા શ. કરવામા ંઆવી – 

કાઠમાું 

565. સૌથી વp ુિવ9યાત એવા “ધ ઓ)ાહ િવ/સે શો’’ કયા િવષય પર સૌ)થમ શ. થયો હતો - ����ા�� D��2ા 

566. આઈસીસી હોલ ઓફ ફ�મમા ં કયા ભારતીય ખેલાડ#ને  છ²ા ભારતીય ખેલાડ# તર#ક� સમાવેશ કરવામા ંઆaયો 

હતો- D^' ��« �к! �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 

567. આચાય' દ�વñત �જુરાતના કોણ છે - !ા£2*ા� 

568. િવમાન િનમા'તા કંપની બોòગ કયા )કારના િવમાનને  �ુઘ'ટનાના કારણે બધં કર# રહ# છે- 737 �%_D 

569. અમે
રકન ,પો³્'સ મેગેઝીન ,પો³્'સ ઇલ,D�D�ડ એ  કયા ખેલાડ#ને  િવ+ના સૌથી ફ�શનેબલ ખેલાડ# તર#ક� )થમ 

,થાન આ-�ુ ંછે- D%!Hા �(^�2fD 

570. દ�શમા ં)થમવાર óવ ¶ધણના ઉપયોગન ે)ોdસાહન આપવા કયા રાજય yારા બાયોફôઅૂલ નીિત લા� ૂકરાય – 

રાજ,થાન 

571. ò�લે/ડના 
�ક�ટર બને ,ટો�સન ેuા દ�શે  ઓફ ધ યર એવોડ'  માટ� નોિમનેટ કરવામા ંઆવયો - [\ ̀ ��%[I 

572. F×ટનની ઇ/ટરનેટ માક̧ટ 
રસચ' અને ડ�ટા એનાલીસીસ ફમ' �ગુોવેએ આ વષ'નો સૌથી  લોકિ)ય મ
હલામા ંકોને 

,થાન આ-�ુ ંછે- ��ш%� �$ા�ા  

573. ભારતના  �ુલ મીઠા ઉdપાદનjુ ંક�ટલા ટકા મીõુ �જુરાતમા ંપાક� છે-70% 

574. કયા દ�શમા ંરાCD#ય �Lૃારોપણના 
દવસે રાCD#ય રl lહ�ર કરવામા ંઆવી છે--  к� 

575. સોલર સહ�લી )ોQ�ટથી કઈ રાજયની મ
હલાઓ ઘરને રોશન કર# રહ# છે- !ાW��ા 

576. િવ+jુ ંસૌ)થમ હાઈ,પીડ D�ન સાઉ/ડ  બરે#યર કયા દ�શમા ંબનાવવામા ંઆa�ુ ંછે-'� 

577. ચRંયાન - ૨jુ ંસફળ )Lેપણ uાર� કરા�ુ ં-  22 X �ાY, 2019  

578. અ
હકા 1ખુજ�એ કઈ રમતમા ંગો�ડ મેડલ 8તીને ઇિતહાસ આલે9યો  ટ�બલ - �H�D 

579. /�ઝુીલ/ેડની મ
હલા ટ#મે ૧૬ વષ' બાદ શેમા ંવ�ડ'કપ 8dયો - %�$)�  

580. બે રા�યો છ�ીસગઢ અન ેઓ
ડશાની સૌથી મોટ# નદ# કઈ છે - ��ા  

581. બો
રસ જોનસન કયા દ�શના વડા)ધાન છે –^u� 

582. ભારતે કયા વષ' બાદ નો ફ,ટ'  �ઝૂ પરમા� ુનીિત લા� ૂકર# છે – 1999 

583. દ�શમા ં.ફટોપ સોલાર પેનલ લગાવવામા ંક�ુ ંરા�ય )થમ ‘ �મે છે - : W!ા�  

584. ભારતના ૭૦ વષ'ના ઇિતહાસમા ંમાX ૧૫ વષ'ના આય'ન નહ�રાએ કઈ રમતની વ�ડ' ચે�0પયનિશપમા ંભાગ લઈને 

સૌથી �વુા ખેલાડ#jુ ંFબiુદ મેળa�ુ ં- ��(��r� �((%кા,G �кHI��, D%к�!-22, �ા,J��! �).,. KK�LM KNO�� 
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585. �,)/ટર 
હમાદાસ ેએક માX [ુલાઈ માસમા ંજ ક�ટલા ઇ/ટરનેશનલ ગો�ડ મેડલ મેળaયા હતા - *ા,'  

586. પ´/ય ય« શનેા માટ� કરવામા ંઆવે છે - (!DાG �ા((ા �ા�H  

587. ઇ/ટરનેશનલ ચેસ 
દવસની ઉજવણી uાર� કરવામા ંઆવે છે - 20�� X �ાY 
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