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CA-09-(2019)  

1. તા�તરમા ં�હ
ર કરાયેલ ફાઈનલ NRCમા ંક
ટલા લોકો નાગ�રકતાથી વ�ંચત ર ા ં? – ૧૯,૦૬,૬૫૭ 

2. NRCની '�કયા તા�તરમા ં(ાર
 )ણૂ, થઈ? – ૩૧ ઓગ/ટ-૨૦૧૯ 

3. NRC અમલમા ંહોય તે3ુ ંદ
શ6ુ ંએક મા7 રાજય અને 'થમ 'ારંભ ? – આસામ અને ૧૯૫૧  

4. NRCની સ)ંણૂ, '�<યા કોની દ
ખર
ખ હ
ઠળ )ણૂ, કરવામા ંઆવી ? – @િુ'મ કોટ, 
5. NRCની વેબસાઈટ જણાવો?  - www.nrcassam.nic.in 

6. NRCની ફાઈનલ યાદBમા ંક
ટલા નાગ�રકોને ભારતીય ગણવામા ંઆCયા? – ૩,૧૧,૨૧,૦૦૪ 

7. NRCમા ંબાકાત લોકો ક
ટલા �દવસમા ંફોર
ન �EFGનુલમા ંઅરH કરB શકશે?  – ૧૨૦ �દવસ 

8. આસમના IJુયમ7ંી, રાજયપાલ અને રાજધાની?  - સબા,નદં સોનોવાલ,ે  'ો.જગદBશ Iખુી અને MવુાહાટB 
9. NRC Nતગ,ત કયા વષ, બાદ આસામમા ંઆવેલા લોકોને દ
શ િનકાલ કરવાની જોગવાઈ છે ? – ૧૯૭૧ 

10. NRC6ુ ંિવQRતૃ નામ અને વTુ મથક જણાવો ? – નેશનલ રUજQટર ઓફ િસટBઝન, MવુાહાટB 
11. NRCની પહ
લી અને બીH યાદB કયાર
 �હ
ર કરવામા ંઆવી હતી ? – ૩૧ �ડસેWબર-૨૦૧૭ અને ૩૦ Xૂલાઈ-૨૦૧૮  

12. તા�તરમા ંિનમZકૂ પામેલ નવા રાજયપાલ અને રાજય? –  કલરાજ િમ[-રાજQથાન, બડંા\ દ]ા7ેય-�હમાચલ 'દ
શ, 

ભગત િસ̂હ કો_યારB-મહારા/E, આ�રફ મોહWમદ ખાન-ક
રળ, તિમ�લસાઈ @ુદંરરાજન-તેલગંાણા 
13. તા.૧ સ`ટ
Wબર-૨૦૧૯થી ભારતીયોના કયા દ
શની બaકોના કાળા નાણાની િવગતો ક
bc સરકારને મળશે?- dQવસબaક 

14. કર િવવાદોના એક જ Qથળ ઉપર સ)ંણૂ, સમાધાન માટ
 ૧ સ`ટ
Wબરથી ૩૧ �ડસેWબર-૨૦૧૯ @ધુી કઈ QકBમ લોbચ 
કરવામા ંઆવી ? – સબકા િવfાસ QકBમ 

15. ક
bcીય g ૂટંણી પચં hારા દ
શભરમા ંમતદારયાદB ચકાસણી-@ધુારણા કાય,<મ કયારથી 'ારંભ થયો-૧ સ`ટ
Wબર-૨૦૧૯ 

16. ભારતના IJુય g ૂટંણી કિમશનર? – @િુનલ અરોરા 
17. દ
શમા ંEા�ફકના નવા િનયમો કઈ તારBખથી અમલમા ંઆCયા ? – ૧ સ`ટ
Wબર-૨૦૧૯ 

18. @જુલામ @ફૂલામ જળ યોજના Nતગ,ત છેiલા બે વષ,મા ંMજુરાતમા ંજળસjંહ kમતામા ંક
ટલો વધારો થયો ? – 

૨૩,૫૫૩ લાખ ઘન mટ 

19. @જુલામ @ફૂલામ જળ યોજના Nતગ,ત છેiલા બે વષ,મા ંMજુરાતના ક
ટલા Uજiલામા ંક
ટલા તળાવો nડા કરાયા ? – 

૩૩, ૧૨,૨૭૯ 

20. @જુલામ @ફૂલામ જળ યોજનાનો 'ારંભ કયાથંી થયો હતો ? – મે-૨૦૧૮ કોસમડB-ભ\ચ 

21. Mજુરાતમા ંઆ�દ�િત િવQતારના ક
ટo ુkે7ફળ ધરાવતા નાના ખેTતૂોને બીXુ pૃિષ િવષયક િવજ જોડાણ અપાશે? – ૪ 
એકર kે7ફળ 

22. વેડછBને વડલો તરBક
 ઓળખાતા Xુગતરામ દવેનો જbમ�દવસ અને એ કયા �દવસ તરBક
 ઉજવાય છે - ૧ સ`ટ
Wબર, 

સેવા �દવસ 

23. LICનો Qથાપના �દવસ જણાવો? – ૧ સ`ટ
Wબર-૧૯૫૬ 

24. LIC6ુ ંવTુ મથક ? – Iુબંઈ 

25. 'થમ IJુયમ7ંી Hવરાજ મહ
તાનો જbમ �દવસ ? – ૨૯ ઓગ/ટ-૧૮૮૭ 

26. તા�તરમા ંવડા'ધાનના હQતે �દiહBમા ંકયા Mજુરાતી ભવન6ુ ંલોકાપ,ણ કરાG ુ? – ગરવી Mજુરાત ભવન 

27. નવીન ગરવી Mજુરાત ભવનમા ંકઈ સાQંpૃિતક િવરાસત કંડારવામા ંઆવી છે  ? – કqછથી ડાગં @ધુીની 
28. ગરવી Mજુરાત ભવનને સ�વવામા ંખાસ કયા પrથરોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆCયો છે ? – ધોલ)રુ 

29. તા�તરમા ંMજુરાતમા ંજોવા મળતો કsગો �ફવર વાયરસ શાનાથી ફ
લાય છે ? – ઈતરડB(પuઓુમા ંજોવા મળે) 
િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

30. કsગો �ફવરથી ભારતમા ંસૌથી 'ભાિવત રાજય અને Uજiલો ? – Mજુરાત અને અમર
લી 
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31. Mજુરાતમા ં'ાથિમક શાળાના િશkકોને ઓનલાઈલન હાજરB માટ
 કઈ એપ ફરHયાત બનાવાઈ ? – કાય ઝાલા એપ 
ઈxbQટટyટૂ ઓફ વાઈરોલીH સQંથા (ા ંઆવેલી છે ? - )ણુે મહારા/E 

32. નવા િનયમ 'માણે હવે ભારતીય પાસપોટ,   ધરાવતા એન.આર.આઈને ક
ટલા સમયમા ંઆધારકાડ, ઉપલFધ કરાવાશે 
? - 7ણ માસ 

33. તા�તરમા ંઆમz Qટાફના વાઈસ ચીફ તરBક
 કોની િનમZકુ કરાઈ? - લે{ટનbટ જનરલ મનોજ  Ipંુુદ નારાવને 

34. એટલાbટBક સIcુી વાવાઝોTુ ંડો�રયન તા�તરમા ંકયા દ
શમા ંmકંાGુ ં? - અમે�રકાનો {લો�રડા િવQતાર 

35. આગામી 25 સ`ટ
Wબર 2019 ના રોજ કયા અ�ભયાન માટ
 વડા'ધાન [ી મોદBને �બલ ગે|સ ફાઉbડ
શન એવોડ, 
એનાયત કરાશે ?-  Qવqછ ભારત  અ�ભયાન 

36. Qવqછ ભારત અ�ભયાનનો 'ારંભ (ાર
 થયો હતો ?  - 2  ઓ}ટોબર 2014 

37. સીબીડBટBના આવકવેરાના િનયમોમા ંફ
રફાર Iજુબ કયા નબંરના આધાર
 હવે PAN  કાડ, નબંર મળB જશે ? -  આધાર 
નબંર 

38. પા�કQતાનમા ંઆવેલ નાનકાના સા�હબ ર
iવે Qટ
શન હવે કયા નવા નામથી ઓળખાશે ?- M~ુુનાનક ર
iવે Qટ
શન નવીન 
ગરવી Mજુરાત ભવન નવી �દiહBમા ંકયા રોડ ઉપર આવેoુ ંછે ?-  અકબર રોડ 

39. ચાo ુવષ,મા ંMજુરાતમા ં કોbગો ફBવરના સૌથી વ� ુ૧૧ ક
સ કયા Uજiલામા ંજોવા મ�યા છે ? – અમર
લી 
40. ગાધંીવાદB નેતા gનુીભાઈનો જbમ �દવસ ? – તા.૦૨-૦૯-૧૯૧૮ 

41. ગાધંીવાદB નેતા gનુીભાઈ6ુ ંઉપનામ? – gનુીકાકા  
42. gનુીભાઈ વૈધ6 ુજbમ Qથળ? – સડં
ર (પાટણ)  
43. gનુીભાઈ વૈધની િવશેષ ઓળખાણ જણાવો? – ગાધંીવાદB અને સવ�દય કાય,કર  

44. gનુીભાઈ વૈધ6ુ ંઅવસાન (ાર
 થGુ ં? – ૧૯-૧૨-૨૦૧૪ 

45. ભાદરવા @દુ ચોથ6ુ ંમહ�વ જણાવો ? – ગણેશ ચRથુz  
46. તા�તરમા ંMજુરાતના કયા યા7ાધામને Qવqછ તીથ,ધામ તરBક
નો એવોડ, �હ
ર કરવામા ંઆCયો –સોમનાથ 

47. તા�તરમા ંક
bc સરકારના કયા મ7ંાલય hારા યા7ાધામ સોમનાથને તીથ,ધામ તરBક
નો એવોડ, �હ
ર કરવામા ંઆCયો 
– જલશ�કત, પેયજળ અને Qવqછતા મ7ંાલય 

48. રાજય સરકાર hારા hારકા, સોમનાથની Qવqછતા સફાઇની કામગીરB કઈ કંપનીને સsપવામા ંઆવી છે - BVG ઇbડBયા 
લીમીટ
ડ 

49. Mજુરાત સરકાર hારા રા�યના hારકા, સોમનાથ, NબાH, પાલીતાણા, શામળાH, �ગરનાર અને પાવાગઢ સ�હતના 
યા7ાધામોમા ંQવqછતા અ�ભયાન કયારથી હાથ ધરવામા ંઆCGુ ંછે - તા. ૧ એિ'લ-ર૦૧૭થી 

50. તરણેતરનો મેળો દર વષ� (ા યો�ઈ છે અને તેમા ંકઈ હ�રફાઈ6ુ ંઆયોજન કોના hારા કરવામા ંઆવે છે – 

@રુ
bcનગર6 ુતરણેતર, પu ુ'દશ,ન હ�રફાઈ, Mજુરાત સરકાર6 ુપuપુાલન ખાR ુ

51. રાજયમા ંહાલ ક
ટલા ઇ-Qટ
Wપ�ગ @િુવઘા ક
bcો કાય,રત છે - ૪૭૪  

52. ઇ-Qટ
Wપ�ગ \iસ-૨૦૧૪ની જોગવાઇ Iજુબ કયા Qથળે ઇ-Qટ
Wપ�ગ @િુવઘા ક�c આપી શકાતા હતા ં- શીડGલુ બaક, 

સરકાર hારા િનય7ંીત એકમો, પોQટ ઓફBસો અને સબ રHQEાર કચેરB  
53. તા�તરમા ંરાજય સરકાર hારા ઇ-Qટ
Wપ�ગ વધારવાનો િનણ,ય લેવાયો તે Nતગ,ત કઈ જ�યાએ ઈ-Qટ
Wપની @િુવધા 

શ\ કરાશે - લાયસbસી Qટ
Wપ વેbડર, ચાટ,ડ એકાઉbટbટ, કંપની સે<
ટરB, કોમન સિવ�સ સેbટર અને નોટરBની કચરેB 
Mજુરાતના મહ
@લૂ મ7ંી6 ુનામ જણાવો - કૌિશકભાઈ પટ
લ 

54. તા�તરમા ંકયા અ�યા�િુનક હ
�લકો`ટરને ભારતીય વાGસેુનામા ંસામેલ કરવામા ંઆCG ુ- 8 અપાચે 
55. ભારતે ૨૦૧૫મા ંઅપાચે હ
�લકો`ટર ખરBદવા માટ
 માટ
 કયા દ
શ અને કઈ કંપની સાથે સોદો કય� હતો – અમે�રકા, બો�ગ કંપની 

56. અમે�રકા પાસેથી મળેલા અપાચે હ
�લકો`ટરને કયાર
 પઠાકોટ એરબેઝ પર તહ
નાત કરાયા - ૩H સ`ટ
Wબર-૨૦૧૯ 
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57. ભારતે અમે�રકા પાસે ક
ટલા \િપયાના ખચ� ક
ટલા અપાચે હ
�લકો`ટર ખરBદવા સોદો કય� હતો – ૪૧૬૮ કરોડ અને ૨૨ 
હ
�લકો`ટર 

58. અપાચે હ
�લકો`ટર એક િમનીટમા ંક
ટલા િનશાન સાધી શકશે - 128 લ�યો પર 

59. હાલમા ંક
bcીય સરંkણ મ7ંી અને એર ચીફ માશ,લ કોણ છે – રાજનાથ િસ̂હ અને બી.એસ.ધનોવા 
60. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા IDBI બaકમા ંક
ટલી IડુB ઉમેરવા માટ
 મXૂંરB આપવામા ંઆવી - \. 4,557 કરોડ 

61. IDBI બaક6 ુિવQRતૃ નામ જણાવો - ઈbડQEBયલ ડ
વલોપમેbટ બaક ઓફ ઈ�bડયા 
62. ઓગQટ, 2018મા ંમ7ંીમડંળની મXૂંરB પછB કોણ ેઆઇડBબીઆઈ બaકમા ં51 ટકા �હQસાની ખરBદB હતી - LIC 

63. તા�તરમા ંકયા Mજુરાતી ગઝલકારની વષ,-૨૦૧૯ના નરિસ̂હ મહ
તા એવોડ, માટ
 પસદંગી કરવામા ંઆવી – ખલીલ 
ધનતેજવી  

64. નરિસ̂હ મહ
તા એવોડ,ની શ\આત કયારથી થઈ અને 'થમ એવોડ, કોને આપવામા ંઆCયો હતો – ૧૯૯૯, રા�bc શાહ  

65. નરિસ̂હ મહ
તા એવોડ, કોના તરફથી અને કઈ જ�યાએ એવોડ, અપ,ણ કરવામા ંઆવે છે - નરિસ̂હ મહ
તા સા�હ�ય િનિધ 
EQટ, Xૂનાગઢ અને \પાયતન  

66. દ
શના ક
ટલા એરપોટ, પર `લા�Qટકના વપરાશ પર 'િતબધં Iકૂાયો - 55 

67. Mજુરાતના કયા એરપોટ,ને `લા�Qટક I}ુત એરપોટ, �હ
ર કરાયા છે – અમદાવાદ, વડોદરા, @રુત, રાજકોટ, �જુ, 

�મનગર 

68. તા�તરમા ંકઈ ભારતીય મ�હલા �<ક
ટ ખેલાડBએ ટB-૨૦ �<ક
ટમાથંી િન3િૃ] �હ
ર કરB – િમતાલી રા� 

69. હ
વમોર કંપનીએ ક
ટલા વષ, બાદ નામ બદiGુ ંઅને તેની ર
Qટોરbટ6ુ ંનામ બદલી u ુરાખવામા ંઆCG ુ– ૭૫ વષ, અને ' હોકકો'  
70. હ
વમોર
 બે વષ, અગાઉ કઈ દ
શની કઈ કંપનીને તેની આઇસ<Bમ કંપની વેચી દBધી હતી. - દ�kણ કો�રયાની લો�
 કંપનીને  

71. તા�તરમા ંFoમૂબગ, hારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ બીલીનીયર ઇbડ
}સમા ંભારતના કયા ઉ�ોગપિત ક
ટલી સપંિ] 
સાથે 'થમ નબંર
 છે - Iકુ
શ Nબાણી અને 50.4 �બ�લયન ડોલર 

72. �હ̂દના દાદા તરBક
 ઓળખાતા દાદાભાઈ નવરોHનો જbમ �દવસ  – ૪થી સ`ટ
Wબર ૧૮૨૫ 

73. દાદાભાઈ નવરોH કG ુસામિયક ચલાવતા હતા – રાQત ગોફતાર  

74. તા�તરમા ંMજુરાતે કયા દ
શના કયા રાજય સાથે સૌ'થમ વખત િસQટર Qટ
ટ MOU કયા�-અમે�રકાના ડ
લાવેયર  

75. તા�તરમા ંવડા'ધાન નર
bc મોદB તા.૫-૬ સ`ટ
Wબર
 કયા દ
શના કયા શહ
રના 'વાસે હતા - રિશયા અને 
Cલા�દવોQતોક 

76. તા�તરમા ંવડા'ધાન [ી નર
bc મોદBના રિશયા 'વાસ દરિમયાન ભારત-રિશયા વqચ ેક
ટલા કરાર થયા – ૧૫  

77. તા�તરમા ંભારત અને કયા દ
શ વqચે ગગનયાન સ�હતના િવિવધ I�ેુ કરાર થયા – રિશયા 
78. રિશયાના રા/E 'Iખુ )ટુBને વડા'ધાન મોદBને રિશયા6 ુકG ુસવ�qચ નાગ�રક સbમાન આપવાની �હ
રાત કરB- 

ઓડ,ર ઓફ સેbટ એb� ધ એપોQટલ 

79. વત,માનમા ં��ટનના વડા'ધાન કોણ છે અને તેમણે કયા I�ેુ સસંદમા ંબ�મુિત Mમુાવી – બો�રસ જોનસન અને 
�ેd}સટ I�ેુ  

80. ભારત અને રિશયાના 'િતિનિધ મડંળો વqચે ૨૦I ુરા/EBય સમેંલન (ા ંયો�Gુ ં- રિશયાના પોટ, ટાઉન અને 
Cલા�દવોQતોક 

81. મહા�મા ગાધંીની ૧૫૦મી જbમજયતંી િનિમ]ે (ો દ
શ િવશેષ ટપાલ �ટ�કટ �રB કરશે – રિશયા 
82. તા�તરમા ંસૌ'થમવાર Mજુરાતમા ં@ભુાષ પાલેકર 'ાpૃિતક ખેતી Nગે એક �દવસીય કાય,શાળા કયા ંઅને કયાર
 

યો�ઈ - મહા�મા મ�ંદર, ગાધંીનગર અને ૪ સ`ટ
Wબર-૨૦૧૯ 

83. @ભુાષ પાલેકર 'ાpૃિતક ખતેીના િપતા – પ�[ી @ભુાષ પાલેકર  

84. @ભુાષ પાલેકર 'ાpૃિતક ખેતીનો વત,માન રાજયપાલે કયા રાજયમા ંરાજયપાલ તરBક
 સફળ 'યોગ કય� છે – �હમાચલ'દ
શ  
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85. ઓગ�િનક ખેતીનો ભારતમા ંસૌ'થમવાર 'ારંભ કોણે અને કયાર
 કય� હતો- અમે�રકન ડો. એiબટ, હાવડ,-૧૯૩૧ 

86. @ભુાષ પાલેકર 'ાpૃિતક ખતેી હ
ઠળ એક ગાયના છાણ અને ગૌI7ૂમાથંી ક
ટલા એકરમા ંખેતી થઈ શક
 – ૩૦  
87. UAPA6ુ ંિવQRતૃ નામ – ધ અનલોmલ એ�}ટિવટBઝ િ'વેbશન અમaડમેbટ  

88. નવા કા6નૂ UAPA હ
ઠળ ભારતે તા�તરમા ંકયા આતકંવાદBઓને ટ
રર �લQટમા ંIકુયા–મ@દૂ અઝહર, હા�ફઝ સઈદ, 

દાઉદ ઈ�ા�હમ અને ઝાકBર ઉલ રહ
માન લકવી 
89. Qવત7ંતા �દન-૨૦૧૯ના ડ
કોર
શનમા ં22 એરપોટ,મા ં'થમ <મે આવનાર – વડોદરા 
90. JEE Main-૨૦૨૦ની પરBkા પેટન,મા ંફ
રફાર કરBને ૯૦ના બદલે ક
ટલા '� )છુવાનો િનણ,ય કરાયો - ૭૫  

91. NTA6 ુિવQRતૃ નામ- નેશનલ ટ
�Qટ�ગ એજbસી  
92. JEE6ુ ંિવQRતૃ નામ - જોઇbટ એxbજિનયર�ગ એbEbસ એકઝાિમનેશન  

93. તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર hારા અગ�રયાઓ માટ
 રણમા ંજ મોબાઇલ ટ
Qટ�ગ વાન hારા કG ુ'માણ �ણવા નવતર 
'યોગ હાથ ધરાયો - સોડBયમ-ક
xiશયમ6ુ ં'માણ  

94. ઈકોનોિમQટ ઈbટ
�લ�bસ Gિુનટના �લોબલ �લવે�બ�લટB ઈbડ
}સ Iજુબ િવfના રહ
વાલાયક શહ
રોમા ં�દiહB અને 
Iુબંઈનો <મ – ૧૧૮ અને ૧૧૯ 

95. સભંિવત ચે�ઇ-Cલા�દવોQતોક જળમાગ, ક
ટલો લાબંો  હશે–10495 �ક.મી 
96. વષ,-2019મા ંભારત-રિશયાનો �hપkી વેપાર ક
ટલા ટકા વધીને ક
ટલો થયો - 17%વધીને 79,320કરોડ 

97. ��ોસ િમસાઈલની ર
bજ ક
ટલા �કમીની હશે–600 

98. ૫મી ઇQટન, ઇકોનોિમક ફોરમ (EEF) કયા Qથળે યો�ઈ –Cલા�દવોQતોક 

99. ઇQટન, ઇકોનોિમક ફોરમના IJુય દ
શ – ભારત, રિશયા, �પાન અને મલેિશયા 
100. રિશયાના )વૂz િવQતારના િવકાસના 'ો�}ટ માટ
 ભારત ક
ટલા \િપયા આપશે- 72 હ�ર કરોડ 

101. કયો એક પહ
લો એવો દ
શ છે �ણે Cલા�દવોQતોકમા ંપોતા6ુ ં�ૂતાવાસ ખોiGુ–ંભારત 

102. ઓગ/ટ-2019મા ંહsગકsગમા ં'ચડં લોકિવરોધ વqચે ચીને કG ુ�બલ પરત લી� ુ- હsગકsગે '�યાપ,ણ �બલ 

103. ઓગ/ટ-2019મા ંહsગકsગમા ંથયેલા Qવત7ંતા �દોલનના 7ણ મહ�વના ંપા7ો - જોuઆુ વsગ, એ�નેસ ચાઉ અને 
એbડB ચાન 

104. ઓગ/ટ-2019ના વiડ, ગોiડ કાઉdbસ�લ (WGC)ના �રપોટ,  Iજુબ ગોiડ �રઝવ,(સોનાભડંાર)ની યાદBમા ંભારતનો <મ – નવમો 

105. ઓગ/ટ-2019ના વiડ, ગોiડ કાઉdbસ�લ(WGC)ના  �રપોટ, Iજુબ ગોiડ �રઝવ,(સોના ભડંાર)ની યાદBમાનંા  'થમ, બીજો 
અને 7ીજો <મ જણાવો –1.અમે�રકા, 2. જમ,ની અને 3. ઇbટરનેશનલ મોનેટરB ફડં(IMF) 

106. ઓગ/ટ-2019ના વiડ, ઇકોનોિમક ફોરમની પય,ટન  ર
�bક�ગની140 દ
શોની યાદBમા ંભારત6ુ ંQથાન -34 

107. 2017ની વiડ, ઇકોનોિમક ફોરમની પય,ટન  ર
�bક�ગમા ંભારત કયા Qથાન પર હR ુ–40 

108. ઓગ/ટ-2019ના વiડ, ઇકોનોિમક ફોરમની પય,ટન ર
�bક�ગમા ં'થમ પાચં દ
શો – Qપેન, �ાbસ,જમ,ની, �પાન અને અમે�રકા  

109. તા�તરમા ંનેશનલ ટBચસ, એવોડ,-૨૦૧૯ કયા ંયો�યો અને ક
ટલા િશkકોને રા/Eપિત રામનાથ કોિવ̂દ
  સbમાિનત કયા, 
– િવ ાન ભવન, નવી �દiહB અને 46 

110. કયા મ7ંાલય hારા નેશનલ ટBચસ, એવોડ, આપવામા ંઆવે છે – માનવ સસંાધન મ7ંાલય 

111. િશkક�દન િનિમ] ેવષ,-2019 માટ
 રા�યના ક
ટલા િશkકોને [ે/ઠ િશkક પા�રતોિષક આપી સbમાિનત કરાયા –36 

112. )વૂ, રા/Eપિત ડૉ.સવ,પiલી રાધાpૃ/ણનના  જbમ�દવસને ભારત સ�હત િવfના ક
ટલા દ
શોમા ંિશkક �દવસ  તરBક
 
ઉજવવામા ંઆવે છે – ૫૬ 

113. રાજયના વત,માન િશkણમ7ંી અને રા�ય િશkણમ7ંી - �પેૂbcિસ̂હ gડૂાસમા, િવભાવરBબેન દવે 

114. તા�તરમા ંરા�યમા ંjામ પચંાયત િવકાસ યોજના  (HપીડBપી) પર રા�યકkાની કોbફરbસ6ુ ંઆયોજન  (ા ંકરવામા ં
આCGુ ંહR ુ– ગાધંીનગર 
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115. આગામી ગાધંી જયતંી ૨H ઓકટોબરથી રા�યભરમા ંકG ુક
Wપેઈન શ\ કરાશે - ‘પીપiસ `લાન ક
Wપેઇન’ 

116. ૧૩મી વાિષ�ક �લોબલ હ
iથક
ર સિમટ (ા ંયો�ઈ અને તે6 ુ@7ૂ – હ¢cાબાદ અને ટB.બી.�B ઇ�bડયા 
117. ભારતમાથંી ૨૦૨૫@ધુીમા ંટB.બી.રોગને ના£દુ કરવા ક
bc સરકાર કG ુઅ�ભયાન ચલાવી રહB છે - ટB.બી. �B ઇ�bડયા 

અ�ભયાન 

118. િન3તૃ અિધકારB ક
 કમ,ચારBને કરાર આધા�રત )નુનોકરB આપવા માટ
 િવભાગે કોની )વૂ, મXૂંરB લેવાની  રહ
શે - 
રા�ય સરકાર 

119. કયા )વૂ, રા/Eપિતના જbમ�દવસ ૫ સ`ટ
Wબરને િશkક �દવસ તરBક
 મનાવવામા ંઆવે – ડૉ.  સવ,પiલી રાધાpૃ/ણન 

120. �¤'દ
શ Gિુનવિસ�ટBના પહ
લા pુલપિત - ડૉ.સવ,પiલી રાધાpૃ/ણન (1926) 

121. દ
શની 'થમ ખાનગી E
ન કઈ છે - તેજસ એ}સ'ેસ 

122. ખાનગી E
ન તેજસ એ}સ'ેસ કયારથી અને કયા બ ેશહ
રો વqચે દોડશે - 4 ઓ}ટોબર, લખનૌ-�દiહB વqચ ે

123. IJુયમ7ંી [ી િવજયભાઈ \પાણીએ ‘IJુયમ7ંી સાથે મોકળા મને’ (મનની મોકળાશ) કાય,<મની બીH  ¥ખૃલામા ંકયાર
 
અને કોની સાથે વાતા,લાપ યો�યો – ૫ સ`ટWબર-૨૦૧૯(િશkક �દન), રા�ય )રુQpૃત  િશkકો  

124. તા�તરમા ંઉપરા/Eપિત કયા મહા6ભુાવના ભાષણનો સjંહ '  લોકત7ં ક
 Qવર  અને  ધ �રપ¦Fલક   એિથક'ના �hતીય 
jથં6ુ ંિવમોચન કGુ�? - રા/Eપિત રામનાથ કોિવ̂દ 

125. ભારતના વત,માન રા/Eપિત [ી રામનાથ કોિવ̂દના  ભાષણોને ક
ટલી [ેણીમા ંવહ�ચવામા ંઆCયા છે ? - 8 

126. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા બેટB બચાવો બેટB પઢાવો અ�ભયાનમા ં[ે/ઠ અવેરનેસ અને આઉટ રBચ એ�}ટિવટBઝ 
માટ
 Mજુરાતમાથંી કયા Uજiલાને એવોડ, આપવામા ંઆCયો ?-  અમદાવાદ 

127. દ
શમા ંબેટB બચાવો, બેટB પઢાઓ કાય,<મનો 'ારંભ (ાર
 થયો?-  22 �bGઆુરB 2015 

128. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા દ
શમા ંજbમ સમયે �િત Mણુો]રમા ં@ધુારા માટ
 ક
ટલા Uજiલાઓની પસદંગી  કરવામા ં
આવી ? - 10 

129. ક
bc સરકારના મ�હલા અને બાળ િવકાસ મ7ંી કોણ છે ?-  QIિૃત §બીન ઇરાની 
130. વષ, 2014 -15મા ંદ
શમા ંજbમ સમયેએ �તીય Mણુો]ર દર 918 હતો � આ� વષ, 2018-19 વધીને ક
ટલો  થયો છે ?- 931  

131. તા�તરમા ંનવમી pૃિષ એિશયા 'દશ,ન -2019  (ા ંયો�Gુ ં?-  મહા�મા મ�ંદર, ગાધંીનગર 

132. તા.12 ઓગQટને કયા �દવસ તરBક
  ઉજવવામા ંઆવે છે ?-  �તરરા/EBય Gવુા �દવસ 

133. નવમા એjી એિશયા 'દશ,ન -2019ની થીમ જણાવો - ટ
કનોલોHના મા¨યમથી ખેTતૂોની આવક બમણી કરવી 
134. ભારત સરકારના pૃિષ અને ખેTતૂ કiયાણ, jામીણ િવકાસ તથા પચંાયતરાજ મ7ંી જણાવો- નર
bcિસ̂હ તોમર 

135. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા કૌશiયવધ,ન અને સાહિસકતા  �Mતૃતા  Nગેના કામો માટ
  Mજુરાતના  કયા Uજiલાની 
QકBલ ડ
વલોપમેbટ એવોડ, માટ
 પસદંગી કરવામા ંઆવી છે ? કqછ Uજiલો- )વૂ, મ�હલા  કલેકટર [ીમતી  ર
Wયા  મોહન 

136. તા�તરમા ં�ઝWબાFવેના  કયા )વૂ, રા/Eપિત6ુ ંઅવસાન થGુ ં?-  રોબટ, Iગુાબ ે

137. તા�તરમા ંટ
Qટ મેચમા ંસૌથી નાની વયનો ક
`ટન બનનાર �ખલાડB અને દ
શ ? રાિશદ ખાન- અફઘાિનQતાન 

138. બે વખત ચાર બોલમા ંચાર િવક
ટ લેનાર િવfનો 'થમ બોલર અને દ
શ જણાવો ? - લિસથ  મ�લ^ગા-[ીલકંા  
139. �<ક
ટની 7ણેય ફોમ�ટમા ં100 વ� ુિવક
ટ લેનાર િવfનો 'થમ બોલર અને દ
શ ?-  લિસથ મ�લ^ગા-[ીલકંા 
140. તા�તરમા ંક
bcીય માનવ સસંાધન િવકાસ મ7ંાલય hારા દ
શની ક
ટલી Gિુનવિસ�ટBઓને ઉ�pૃ/ઠ સQંથાનો  દર©જો 

અપાયો? -  5 સQંથાઓ 

141. ક
bcીય માનવ સસંાધન િવકાસ મ7ંી6ુ ંનામ જણાવો. -  રમેશ પોખરBયાલ િનશકં 

142. દ
શમા ંઉ�pૃ/ઠ સQંથાનો દર©જો ધરાવતી Gિુનવિસ�ટBને GHુસી hારા ક
ટલા કરોડની jાbટ આપવામા ંઆવશે  ?-  1000 કરોડ 

143. તા�તરમા ંઆઈ.આઈ.ટB ખડગ)રુ અને એમેઝોન વેબ સિવ�સ hારા કGુ ંપોટ,લ લોbચ કરાGુ ં? - નેશનલ  આ�ટª�ફિશયલ 
ઇbટ
�લજbસ �રસોટ, પોટ,લ 
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144. આઈ.આઈ.ટB ખડગ)રુ કયા રા�યમા ંઆવેલી છે ? - પિ«મ બગંાળ 

145. ભારત6ુ ં'થમ ગાબ�જ ક
ફ
 શહ
ર કG ુબનવા જઈ ર¬ુ ંછે અને રા�ય? - અWબીકા)રુ - છ]ીસગઢ 

146. છતીસગઢ6ુ ંકGુ ંશહ
ર  ભારત6ુ ં'થમ ડQટ�બન I}ુત શહ
ર બનશે ? -  અWબીકા)રુ  

147. તા�તરમા ંgoogle, ક
bcીય ઇલે}Eોિન}સ અને આઈટB મ7ંાલય hારા સGં}ુત \પે ઇજનેરBના િવ�ાથzઓ માટ
  કયો 
કાય,<મ લોbચ કય� ? - બીiડ  ફોર �ડUજટલ ઇ�bડયા 

148. તા�તરમા ંવૈ/ણોદ
વી તીથ,Qથળને  Qવqછતા માટ
 કGુ ં સbમાન અપાGુ ં? -  બેQટ Qવqછ આઇકોિનક `લેસ 

149. અ6બુેન ઠર6 ુઉપનામ અને જbમ ? - jામ માતા, તારBખ 06/09/1944 

150. ભારતે િવfમા ંસૌ'થમવાર કયા િમશનને દ�kણ ®વુ ઉપર ઉતારવામા ં૯૫ ટકા સફળતા  મેળવી  – ચcંયાન-૨ 

151. ઈસરોના કયા લેbડરને તા�તરમા ંચcં ઉપર ઉતારવા માટ
 'યાસ કરાયો – િવ<મ 

152. ચcંયાન-૨ િમશનને સૌ'થમ કયા વડા'ધાને કયાર
 મXૂંરB આપી હતી-મનમોહન િસ̂ઘ અને ૧૮ સ`ટ
Wબર- ૨૦૦૮  

153. ચcંયાન-૨ પાછળ Nદા� ક
ટલો ખચ, કરાયો – ૮૭૮ કરોડ 

154. ચcંયાન-૨ Nતગ,ત િવ<મ લેbડરના ચcંની ધરતી ઉપરના ઉતરાણની '�<યાની ક
ટલા �ક.મી. પહ
લા  કમાbડ  સેbટર 
સાથેનો સપંક, Rટૂયો હતો – ૨.૧ �ક.મી. 

155. ચcંયાન-૨ િમશનનો IJુય હ
R ુuુ ંહતો – ચcં ઉપર Hવનની શોધ 

156. ચcંયાન-૨ Nતગ,ત િવ<મ લેbડર કઈ તારBખે મધરાતે ચcંની ¯મણકkામા ંપહsqGુ ંહR ુ ં– ૭ સ`ટ
Wબર- ૨૦૧૯  
157. તા�તરમા ંઅ\ણ �ટલીના અdQથ6ુ ંિવસ°ન Mજુરાતમા ંકયા Qથળે અને કઈ નદB �કનાર
 કરાGુ ંહR ુ ં–  સોમનાથ ઘાટ-

કરનાળB અને નમ,દા નદB 
158. તા�તરમા ંિસઓલ સરંkણ વાતા,(વાટાઘાટો) 2019" કયા દ
શમા ંયો�ઈ હતી �મા ંભારતના સરંkણ  મ7ંી રાજનાથ 

િસ̂હ
 સબંોધન કGુ� હR ુ ં- દ�kણ કો�રયા 
159. તા�તરમા ંઆગામી વષ,થી ભારતમા ંપેEોલમા ંક
ટલા ટકા ઈથેલોન િમ}સ કરવાનો િનણ,ય કરાયો – ૭  ટકા  
160. ભારતમા ંપેEોલમા ંહાલ ક
ટલા ટકા ઈથેલોન િમ}સ કરવામા ંઆવR ુહR ુ– ૬ ટકા 
161. ભારતમા ંઆગામી ૨૦૨૧-૨૨ @ધુીમા ંપેEોલમા ંક
ટલા ટકા ઈથેલોન િમ}સ કરવાનો લ�યાકં છે – ૧૦ ટકા 
162. ભારતમા ંપેEોલમા ંઈથેલોન િમ}સ કરવાની સૌ'થમ શ\આત કયાર
 કરાઈ હતી- વષ,-૨૦૦૨ 

163. Mજુરાતમા ં@જુલાI ્@ફુલાI ્જળ અ�ભયાનનો 'થમ 'ારંભ કયાર
 અને કયાથંી થયો હતો- મે-૨૦૧૮  ભ\ચ  
164. તા�તરમા ંપીએમ મોદBએ મહારા/Eમા ંકયા Qથળે ક
ટલા \િપયાના ખચ, તૈયાર થનાર ક
ટલા મેEો કો�રડોરનો  

િશલાbયાસ કય� – Iુબંઈ, 19,000 કરોડ અને 7ણ 

165. )rૃવીને લ²jુહથી બચાવવા માટ
 આગામી સમયમા ંકયા Qથળે વૈ ાિનકોની બેઠક યો�શે અને 'થમ િમશન  કયાર
 
શ\ થશે – રોમ અને ૨૦૨૨ 

166. તા�તરમા ંકયા સગંઠને કયા દ
શને કયો રોગ I}ુત �હ
ર કય� - િવf પu ુઆરો�ય, ભારત અને એચ.એન.- 1 એટલે 
ક
 બડ,ફo ૂI}ુત 

167. િવf પu ુઆરો�ય સગંઠન6ુ ંIJુયમથક – પે�રસ 

168. આ વષ� અ�યાર @ધુીમા ંભારતમા ંસૌથી વ� ુકયા Qથળે Nદા� ૭૬૩૧ િમ�લિમટર વરસાદ નsધાયો છે –  મહાબળેfર 
(હાલમા ંમોિસનરમમા ં૬૫૦૦ મી.મી. વરસાદ)  

169. આગામી ૫ વષ,મા ંદ
શના '�યેક ઘરમા ંનળ hારા પાણી પહોચાડવાના હ
Rથુી કયા િમશન હ
ઠળ ક
ટલો  ખચ,  કરવાની 
વડા'ધાન hારા �હ
રાત કરવામા ંઆવી છે - નવ ર�ચત જળHવન િમશન અને \.  ૩.૫ લાખ કરોડ  

170. વડા'ધાન નર
bc મોદBએ તા�તરમા ંકયા શહ
ર6ુ ંદ
શના 'થમ Qમાટ, ઈbડQEBયલ િસટB તરBક
 ઉ³ાટન  કGુ,  અને તેને 
કG ુનામ આપવામા ંઆCG ુછે – ઔરંગાબાદ અને ઓ�રક િસટB 
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171. ક
bc સરકાર દ
શમા ંવષ,-૨૦૧૪ થી ૨૫ @ધુીમા ંક
ટલા લાખ કરોડના ઇb�ાQE}ચરના 'ો�}ટો અમલી  બનાવવા માટ
 
એક હાઇ લેવલની ટાQક ફોસ,ની રચના કરવાની �હ
રાત કરB છે - ૧૦૦ લાખ કરોડ 

172. તા�તરમા ંખેલ મહાpંુભ 2019નો 'ારંભ (ાથંી અને કોના હQતે થયો.- સQંકારધામ અમદાવાદ, IJુયમ7ંી  િવજયભાઈ 
\પાણી અને ક
bcીય રમત ગમત મ7ંી [ી �કરણ �ર©Xુ 

173. તા�તરમા ંઅમદાવાદ ખાતેથી ક
ટલામા ંખેલ મહાpંુભનો 'ારંભ થયો- 10 

174. રા�યના ખેલાડBઓને આિથ�ક ઉ�સાહન આપવા Mજુરાત સરકાર
 કઈ યોજના લોbચ કરB છે- શd}ત�ૂત યોજના 
175. ઇસરોના વત,માન  અ¨યk ડો}ટર ક
. િસવાન6ુ ં)~ંુૂ નામ  જણાવો-  ક¢લાશવાદBવો  િસવાન 

176. ઇસરોના વત,માન  અ¨યk ડો}ટર ક
. િસવાન  કયા રા�યના વતની છે -  તિમલનાTુ 

177. ઈસરોના વત,માન અ¨યk અbય કયા નામથી ઓળખાય છે-  ઇ�bડયાઝ રોક
ટ મેન 

178. ઈસરોના વત,માન અ¨યk ડો}ટર ક
. િસવાને  બેચલર ઓફ એxbજિનય�ર̂ગની પદવી કઈ સQંથામાથંી મેળવી-   એમ 
આઈ ટB, મcાસ 

179. આગામી સમયમા ં)rૃવીને લ²jુહથી બચાવવા માટ
 કયા Qથળે િવfના વૈ ાિનકોની બેઠક યો�શે-  રોમ 

180. )rૃવીને લ²jુહથી બચાવવા માટ
6ુ ંપહ
oુ ંિમશન સભંિવત (ા ં@ધુીમા ંશ\ કરાશે-  વષ, 2022 

181. તા�તરમા ં૮મી સ`ટ
Wબર 2019ના રોજ કયા એક �ણીતા વકBલ અને )વૂ, ક
bcીય મ7ંી6ુ ં૯૫ વષ� અવસાન  થGુ ં-  
રામ £લૂચદં �ઠમલાણી 

182. �ણીતા વકBલ રામ �ઠમલાણીનો જbમ�દવસ અને Qથળ જણાવો- 14 સ`ટ
Wબર 1923, િશકાર)રુ, િસ̂ધ  'ાતં, 

પા�કQતાન 

183. રામ �ઠમલાણી 1996મા ંઅટલ �બહારB વાજપાઇની સરકારમા ંતેમજ 1988મા ંખાતાના મ7ંી બbયા હતા-    કાયદા 
મ7ંી અને શહ
રB િવકાસ મ7ંી 

184. રામ �ઠમલાણી સૌ'થમ કયા વષ� કયા રા�યમાથંી કયા પkના સાસંદ તરBક
 g ૂટંાયા હતા-  1971, મહારા/E  અને િશવસેના  

185. તા�તરમા ંકોના નેR�ૃવમા ંકઈ ટBમ કોની સામે �ુલીપ EોફB િવ�તા બની- Mજુરાતી િ'યાકં પચંાલ, ઇ�bડયા  ર
ડ ટBમ 
અને ઇ�bડયા jીન 

186. �ુલીપ EોફBની રમત જણાવો-  ટ
Qટ �<ક
ટ 

187. �ુલીપ EોફBની  શ\આત (ાર
 થઈ હતી.- 1961-62 

188. તા�તરમા ંMજુરાત હાઇકોટ,ના નવા ચીફ જ�Qટસ તરBક
 કોની િનમZકૂ કરવામા ંઆવી-   જજ િવ<મ નાથ 

189. Mજુરાત હાઇકોટ,ના નવા વત,માન IJુય bયાયIિૂત� િવ<મ નાથ અગાઉ કઈ હાઇકોટ,મા ંજજ હતા - 'યાગરાજ  

(અiહાબાદ) હાઈકોટ,  
190. તા�તરમા ંકયા રા�ય hારા નવા થમ,લ પાવર `લાbટ Qથાપવાની મXૂંરB નહ� આપવાનો િનણ,ય કરાયો-  Mજુરાત 

191. Mજુરાત રા�યમા ંઉનાળા િસવાય દ¢ િનક માગં Nદા� ક
ટલા મેગાવોટની રહ
 છે- 12,000  મેગા વોટ 

192. Mજુરાતમા ંQથાિપત વીજ ઉ�પાદન kમતા ક
ટલા મેગાવોટ છે- 33,287.06 મેગા વોટ 

193. ભારત અને  dQવ|ઝલµbડ વqચે થયેલા કરાર હ
ઠળ કઈ તારBખથી ભારતીયોના dQવસ બaકના ખાતાઓની  �ણકારB 
ઉપલFધ કરાવવામા ંઆવી-  તારBખ 1 સ`ટ
Wબર 2019 

194. આગામી સમયમા ંMજુરાત સરકાર ગીર ગાયોની વQતી વધારવા કયા દ
શ પાસેથી u<ુાZઓુ મગંાવશે-  �ા�ઝલ 

195. સૌ'થમ ભાવનગરના કયા રા�એ �ા�ઝલને ગીર '�િતની ગાય અને વાછડા ભેટ આ`યા હતા- રા� 
pૃ/ણpુમારિસ̂હH 

196. તા�તરમા ંક
bcીય જળ શd}ત મ7ંાલય hારા કયા Qથળે Qવqછતા મહો�સવ 20196ુ ંઆયોજન કરાGુ-ં    િવ ાન ભવન, 

નવી �દiહB 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR   M  9925698721 

િવવેકાનદંએક
ડમી,ગાધંીનગરમો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org       8 | P a g e  

 

197. તા�તરમા ંQવqછ ભારત )રુQકાર 2019 Nતગ,ત [ે/ઠ Qવqછ આઇકોિનક એવોડ, કોને અપાયો- માતા  વૈ/ણોદ
વી 
[ાઈન  બોડ, િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

198. Qવqછ ભારત )રુQકાર 2019 Nતગ,ત  કયા ગામને jામ ગગંા )રુQકાર અપાયો-  બાઘોરB 
199. �તરરા/EBય સાkરતા �દવસ (ાર
 ઉજવવામા ંઆવે છે-  8 સ`ટ
Wબર 

200. �તરરા/EBય સાkરતા �દવસ- 2019ની થીમ જણાવો- સાkરતા અને બ� ુભાષાવાદ.(2018મા ંસાkરતા અને  કૌશiય 
િવકાસ)  

201. સગંીતકાર  ભારતર�ન �પેુન હ�રBકા અને હોકBના �ખલાડB \પિસ̂હનો જbમ�દવસ જણાવો-  8 સ`ટ
Wબર 

202. તા�તરમા ંIJુયમ7ંી[ી િવજયભાઇ \પાણીના હQતે Mજુરાત હાઇકોટ,-અમદાવાદના 'ાગંણમા ંદ
શના કયા  'થમ 
ભવન6ુ ંલોકાપ,ણ કરાG ુ- ‘કાયદા ભવન’ 

203. Mજુરાતના વત,માન કાયદા મ7ંી અને કાયદા રાજયમ7ંી જણાવો - કાયદા મ7ંી[ી �પેૂbcિસ̂હ gડુાસમા  અને  કાયદા 
રાજયમ7ંી [ી '�દપિસ̂હ �ડ
� 

204. ભારતના વત,માન સોલીસીટર જનરલ અને Mજુરાત હાઈકોટ,ના એડવોક
ટ - Rષુાર મહ
તા અને જનરલ  કમલ બી.િ7વેદB 

205. ચાo ુવષ� Mજુરાતમા ંક
ટલા pુ¶ંુબોને સોલાર \ફટોપ યોજના હ
ઠળ આવરB લેવાશે - ર લાખ 

206. સોલાર \ફટોપ યોજના Nતગ,ત Mજુરાતમા ંચાo ુવષ� ક
ટલા મેગાવોટ સૌરઊ�,6ુ ંઉ�પાદન કરાશે - ૬૦૦ મેગાવોટ 

207. સોલાર \ફટોપ યોજના Nતગ,ત બચત થયેલી વીજળB સરકાર hારા 'િત Gિુનટ ક
ટલા \િપયાના દર
 ક
ટલા  વષ,ના 
કરારથી ખરBદવામા ંઆવશે - \। ૨.૨૫ અને ૨૫ વષ, 

208. રહ
ણાકં હ
Rનુા િવજ jાહકોને સોલાર \ફટોપ માટ
 ક
ટલા �ક.વો. @ધુી ક
ટલા ટકા સબસીડB અપાશે – ૩ �ક.વો.  @ધુી ૪૦ 
ટકા ૩ થી ૧૦ �ક.વો.ની kમતા @ધુી ૨૦ ટકા   

209. Mજુરાતમા ંઆવનારા ૩ વષ,મા ંક
ટલા લાખ સોલાર \ફટોપ થકB ક
ટલા મેગાવોટ સૌર વીજ ઉ�પાદનનો  લ�યાકં નB 
કરાયો - ૮ લાખ અને ૧૮૦૦ મે. વોટ 

210. ક
bc સરકાર hારા વષ,-૨૦૨૨ @ધુીમા ંદ
શમા ંક
ટલા લાખ મેગાવોટ )નુ:'ા`ય ઊ�, kમતાનો 'ધાનમ7ંીએ  િનધા,ર 
કય� છે – ૧.૭૫ લાખ 

211. સોલાર \ફટોપ યોજનાની IJુય નોડલ એજbસી6ુ ંનામ - Mજુરાત ઉ�, િવકાસ િનગમ �લિમટ
ડ – બરોડા 
212. તા�તરમા ંક
bcીય રમતગમત મ7ંી �કરણ �રUજXૂ hારા �ફટ ઈ�bડયા અ�ભયાનનો 'ારંભ Mજુરાતમા ંકયાથંી  કરાયો – 

અમદાવાદ  
213. દ
શમા ંગેરકાયદ
 વસાહતીઓની દ
શ િનકાલ માટ
ની કલમ - ૩૭૧ અને કલમ-૩૭૧-એ  

214. \. 50 લાખથી વ�6ુુ ંઘર હોય તો મેbટ
નbસ પર ક
ટલા ટકા TDS  લાM ૂપડશે- 1 % TDS 

215. Gએુસ ઓપન jાbડQલેમ ટ
િનસ ¶ુના,મેbટ-૨૦૧૯મા ંમ�હલા ઓપનના િવ�તા, દ
શ અને હ�રફ - �બયાકંા  �cQp-ૂક
નેડા 
અને સેર
ના િવ�લયWસ-Gએુસએ 

216. Gએુસ ઓપન jાbડQલેમ ટ
િનસ ¶ુના,મેbટ-૨૦૧૯મા ં)~ુુષ ઓપનના િવ�તા, દ
શ અને હ�રફ - રફ
લ નડાલ- Qપેન અને 
મેડવેડ
વ-રિશયા 

217. તા�તરમા ંભારતના અ¨kQથાને કોપ-૧૪ સમેંલન કયા ંયો�G ુ– jેટર નોઈડા (ઉ]ર'દ
શ) 
218. COP6 ુિવQRતૃ નામ – કોbફરbસ ઓફ પાટºઝ 

219. UNCCD 6ુ ંિવQRતૃ નામ -  Gનુાઇટ
ડ નેશbસ કbવેbશન ¶ુ કોWબેટ ડ
�ઝ»ટ�ફક
શન  

220. કોપ-૧૪ સમેંલનમા ંpુલ ક
ટલા દ
શોએ ભાગ લીધો - ૧૯૬  

221. વષ,-૨૦૩૦ @ધુીમા ંભારતમા ંક
ટલા હ
કટર �બન ફળ¼પુ જમીનને ફળ¼પૂ બનાવવાનો લ�યાકં છે - ૨.૬ કરોડ 

222. ક
bc સરકાર આ�િુનક ટ
કનોલોHના મા¨યમથી શહ
રB Hવનને સરળ બનાવવા Qમાટ, િસટB િમશન હ
ઠળ કયા ં @ધુીમા ં
તમામ શહ
રોનો ડ
ટાબેઝ તૈયાર કરશે - વષ,-૨૦૨૪ 
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223. તા�તરમા ંફ
}સાઈ વાવઝોTુ ંકયા દ
શમા ંmકંાGુ ં- �પાન 

224. દ�રયાઈ નવલકથાના લેખક Mણુવતંરાય આચાય, જbમ �દવસ અને Qથળ - 9 સ`ટ
Wબર-1990  �તલસર(�મનગર) 
225. વત,માન ક
bcીય પયા,વરણ મ7ંી – 'કાશ �વડ
કર Mજુરાતના નવા Eા�ફક િનયમો કયારથી અમલી – ૧૬  સ`ટ
Wબર-

૨૦૧૯  
226. ક
bcીય મોટર વાહન કાયદાની કલમ-૯૩મા ંરાજય સરકાર
 ક
ટલા @ધુારા કયા� – ૨૧૫ 

227. Mજુરાતમા  Eા�ફકના નવા િનયમ 'માણ ે લાયસbસ, વીમો, પીGસુી અને આરસી £કુ સાથે ન હોય એવા  �કQસામા ં
'થમ વાર અને બીH વાર ક
ટલો દંડ નB કરાયો – \. 500  અને \. 1000 

228. Mજુરાતમા  Eા�ફકના નવા િનયમ 'માણ ે  હ
iમેટ ન  પહ
Gુ� હોય એવા �કQસામા ં બનેં સવારB  માટ
 ક
ટલો  દંડ નB 
કરાયો- \. 500  

229. Mજુરાતમા  Eા�ફકના નવા િનયમ 'માણ ે ચાo ુવાહને મોબાઈલ ઉપર  વાત કરવા બદલ 'થમ વાર અને  બીH વાર 
ક
ટલો દંડ નB કરાયો- \. 500  અને  \. 1000 

230. Mજુરાતમા  Eા�ફકના નવા િનયમ 'માણ ે સીટબેiટ  ન  બાં̈ યો હોય એવા �કQસામા ં ક
ટલો દંડ નB કરાયો  - \. 500   

231. Mજુરાતમા  Eા�ફકના નવા િનયમ 'માણ ે લાયસbસ િવના વાહન ચલાવવા બદલ ¶ુ CહBલર અને ½ી  CહBલરથી  
ઉપરના વાહનો માટ
 ક
ટલો દંડ નB કરાયો- \. 2000  અને  \. 3000 

232. તા�તરમા ં'ધાનમ7ંી મોદB અને નેપાળના ં'ધાનમ7ંી ક
.પી.શમા, ઓલી એ દ�kણ એિશયાની 'થમ સરહદ  પાર 
જતી પેEો�લયમ ઉ�પાદનોની કઈ પાઇપલાઇન6ુ ંઉદઘાટન કGુ� - મોિતહારB (�બહાર) - અમલેખગજં  (નેપાળ) 
પાઇપલાઇન  

233. મોિતહારB (�બહાર) -અમલેખગજં (નેપાળ) પાઇપલાઇનની લબંાઈ - 69 �કલો િમટર 

234. તા�તર સ`ટ
Wબર-2019મા ંકયા દ
શના  કયા 'ધાનમ7ંી ભારતની 'થમ વખત Iલુાકાતે આCયા ં- સેbટ  િવbસેbટ અને 
jેનેડાઇbસના ં'ધાનમ7ંી ડૉ. રાiફ એવરાડ, ગોbઝાxiવસ 

235. સGં}ુત રા/Eની @રુkા પ�રષદના ંઅQથાયી સ¾ય Qવ\પે ‘અ�યાર @ધુીના ંસૌથી નાના ંદ
શ’ Qવ\પે કયો દ
શ  gટૂાયો - 
સેbટ િવbસેbટ અને jેનેડાઇbસ 

236. તા�તરમા ંMજુરાત હાઇકોટ,ના IJુય bયાયાધીશ તરBક
 કોણે શપથ લીધા - જ�Qટસ િવ<મ નાથ 

237. Mજુરાત હાઈકોટ,ની Qથાપના (ાર
 થઈ અને હાલમા ં(ા ંઆવેલી છે - 1 મે 1960 અને અમદાવાદ 

238. તા�તરમા ંક
bc સરકાર
 જWI-ુકા_મીરની સપંિ] અને જવાબદારBના િવતરણ માટ
 કોની અ¨યkતામા ંક
ટલા  સ¾યોની 
સિમિત6ુ ંગઠન કGુ� - અ¨યk સજંય િમ7ા સ�હત 3 સ¾યો 

239. તા�તરમા ંCROSPC hારા કયો �રપોટ, બહાર પાડવામા ંઆCયો ક
 � ભારતનો સૌ'થમ �રપોટ, છે - મીડ  મોન@નુ 
2019 લાઈટિન̂ગ �રપોટ,  

240. તા�તરમા ંCROSPC hારા બહાર પાડવામા ંઆવેલ મીડ મોન@નુ 2019 લાઈટિન̂ગ �રપોટ,મા ંકઈ  ઘટનાઓને આવરB 
લેવામા ંઆવી - Qકાય લાઈટિન̂ગ (આકાશી વીજળB) 

241. મીડ મોન@નુ 2019 લાઈટિન̂ગ �રપોટ, Iજુબ (ા રા�યમા ંસૌથી વધાર
 આકાશી વીજળB પડવાની ઘટનાઓ  સામે 
આવી અને આકાશી વીજળB પડવાના કારણે I�ૃG ુથવાના �કQસામા ં¿ ુરાજય સૌથી અj<મે - ઓ�રQસા  અને ઉ]ર 
'દ
શ 

242. CROSPC સQંથા કયા િવભાગ અને કયા મ7ંાલય હ
ઠળ કાય, કર
 છે - ભારતીય મૌસમ િવ ાન િવભાગ અને  )rૃવી 
િવ ાન મ7ંાલય  

243. ભારત અને ADBએ ક
ટલા િમ�લયન ડોલરની લોન Nગેની સમXૂતી પર હQતાkર કયા� - 200 

244. ADBની Qથાપના (ાર
 થઇ અને તે6ુ ંિવQRતૃ નામ - 19 �ડસેWબર 1966 અને એિશયન ડ
વલપમેbટ બaક  
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245. એિશયન ડ
વલપમેbટ બaક6ુ ંIJુય મથક, વત,માન અ¨યk અને સ¾ય દ
શોની સJંયા – મિનલા  (ફBલીપાઈbસ), ટ
ક
�હકો 
નાકોઓ-�પાન અને 68 

246. 24મી િવf ઊ�, કsjસે6ુ ંઆયોજન કયા ંકરવામા ંઆCG ુ- અ£ધુાબી 
247. તા�તરમા ંચીનની કઈ ઈ-કોમસ, કંપનીના કયા ચેરમેને 55 વષ,ની વયે િન3તૃી લીધી - અલીબાબા Àપુ  અને �ક મા  
248. ચીનની ઈ-કોમસ, કંપની અલીબાબાની શ\આત (ાર
 થઈ- 1999 

249. િવf આ�મહ�યા 'િતબધંક �દવસ (ાર
 મનાવવામા ંઆવે છે અને આ વષ,ની થીમ - 10 સ`ટ
Wબર અને  આ�મહ�યા 
અટકાવવા માટ
 એક થઈને કાય, કર3ુ ં

250. કઈ ખેલાડB Mજુરાતના QGસૂાઇડ િ'વેbશનની �ાbડ એWબેસેડર બનશે - પીવી િસ̂� ુ 

251. સમj ભારતમા ં11 સ`ટ
Wબર કયા �દવસ તરBક
 ઉજવવામા ંઆવે છે-  િવf �દd�વજય �દવસ 

252. ભારતમા ં11 સ`ટ
Wબરના રોજ  ઉજવાતો િવf �દd�વજય �દવસ6ુ ંમહ�વ જણાવો-  Qવામી િવવેકાનદં આ �દવસે   

અમે�રકાના  િશકાગોમા ં િવf ધમ, પ�રષદ સબંોધી હતી. 
253. 11 સ`ટ
Wબર 2001ના રોજ કયા શહ
રની કઈ એક ઈમારત ઉપર િવfનો સૌથી ભયાનક �તકવાદB �મુલો થયો  હતો 

-  bGયૂોક,, વiડ, E
ડ સેbટર  
254. તા�તરમા ંભારતના વડા'ધાને  કયા વષ, @ધુીમા ં દ
શના પuઓુમા ંરોગ ના£દૂ કરવા  કયો  'ોjામ  લોbચ  કય�-  

વષ, 2024  અને નેશનલ એિનમલ �ડિસઝ કંEોલ  'ોjામ 

255. ભારતમા ં આગામી વષ, 2024 @ધુીમા ંક
ટલા કરોડના ખચ�  ક
ટલા પuઓુ6ુ ં રસીકરણ માટ
ની યોજના લોbચ  કરાઈ – 

\.12,652  કરોડ  અને Nદા� 500  િમ�લયન પuઓુ 

256. તા�તરમા ં mટ એbડ  માઉથ �ડિસઝ અને  Áસેુલોિસસ  રોગ ના£દૂ  કરવા માટ
ની યોજનાનો   તારBખ 11  સ`ટ
Wબરના 
રોજ  (ાથંી 'ારંભ કરાયો-  મÂરુા 

257. બે}ટ
�રયાથી ફ
લાતો Áસેુલોિસસ રોગ સામે લડવા  આ 'ોjામ  હ
ઠળ   ક
ટલી વાછરડBઓને રસી આપવાનો  લ�યાકં  

કરાયો છે-  36 િમ�લયન 

258. ભારતમાથંી આગામી કયા વષ, @ધુીમા ંપuઓુમા ંફ
લાતા Ãટ એbડ માઉથ �ડિસઝ અને Áસેુલોિસસ  રોગોને ના£દૂ   

કરવાનો  લkાકં નB કરાયો છે-   વષ, 2030  

259. ઉ]ર'દ
શના વત,માન રાજયપાલ અને IJુયમ7ંી  – આનદંBબહ
ન પટ
લ અને યોગી આ�દ�યનાથ 

260. તા�તરમા ંકા_મીર િવવાદ I�ેુ ભારત અને પા�કQતાન વqચે મ¨યQથતા કરવાનો કયાર
ક વૈિfક સગંઠનને ઇનકાર 
કય�  હતો-  Gનુાઇટ
ડ નેશbસ  

261. Gએુનના વત,માન મહાસ�ચવ6ુ ંનામ જણાવો- એbટોિનયો Mટુર
સ 

262. તા�તરમા ં સ`ટ
Wબર 2019મા ંUNHRCની ક
ટલામી બઠેક  કયા શહ
રમા ંયો�ઇ-  ૪૨મી અને Hનીવા 
263. તા�તરમા ંભારતીય સેના hારા �¤'દ
શની કઈ ફાય�ર̂ગ ર
bજમા ંકયા િમસાઇલ6ુ ંસફળતા)વૂ,ક પરBkણ કરાGુ-ં  

મેન  પોટÄબલ એbટB ટ
bક ગાઇડ
ડ િમસાઇલ  

264. UNHRC6ુ ંિવQRતૃ નામ - Gનુાઈટ
ડ નેશbસ ¬મુન રાઈ|સ કાઉdbસલ 

265. UNHRC6ુ ંIJુય મથક અને Qથાપના – Hનીવા અને ૧૫-૩-૨૦૦૬ 

266. UNHRCમા ંભારતનો સ¾ય તરBક
નો સમયગાળો – વષ,-૨૦૧૯ થી ૨૦૨૧ 

267. UNHRCમા ંસ¾ય તરBક
ની I�ુત – ૩ વષ,  
268. એbટB ટ
bક ગાઈડ
ડ િમસાઈલ કોના hારા તૈયાર કરવામા ંઆવી – DRDO  

269. MPATGM6ુ ંિવQRતૃ નામ - મેન પોટÄબલ એbટB ટ
bક ગાઇડ
ડ િમસાઇલ  

270. વત,માન ક
bcીય રkામ7ંી – રાજનાથ િસ̂હ  
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271. તા�તરમા ંગાયોને દ]ક આપવાની ઓનલાઇન યોજના કયા રાજય hારા શ\ કરવામા ંઆવી – મ¨ય'દ
શ 

272. તા�તરમા ંવડા'ધાન નર
bc મોદBના અj સ�ચવ તરBક
 તેમજ IJુય સલાહકાર તરBક
 કયા બે  અિધકારBઓની 
િનમZકૂ કરવામા ંઆવી - 'મોદpુમાર િમ[ા પી.ક
.િસ̂હાની િનમZકૂ  

273. IJુયમ7ંી[ી િવજયભાઇ \પાણીએ NબાH મહામેળામા ંિવÅટૂા પડ
લા બાળકો6ુ ંપ�રવાર સાથે િમલન  કરાવવા કયો 
'ો�}ટ શ\ કરાયો - માR ૃિમલન 'ો�કટ  

274. ર
મન મે�સેસે એવોડ, Hતનાર 'થમ ભારતીય – િવનોબા ભાવે (વષ, ૧૯૫૮) 
275. �દૂાનયા7ી િવનોબા ભાવેનો જbમ �દવસ – ૧૧ સ`ટ
Wબર-૧૮૯૫ 

276. ૨૧ શીખ સૈિનકો અને ૧૦,૦૦૦ અફઘાન આ<ાતંાઓ વqચે બેટલ ઓફ સારાગઢB G³ુ કયાર
 લડાG ુહR ુ ં-   ૧૨ 
સ`ટ
Wબર-૧૮૯૭ 

277. બેટલ ઓફ સારાગઢB G³ુ ઉપર તા�તરમા ંકઈ �ફiમ બની અને તેના IJુય અ�ભનેતા – ક
સરB અને  અkયpુમાર  
278. ભારત સરકારના વા�ણ�ય અને ઉ�ોગ મ7ંાલયે 'િસ³ કર
લા લોUજQટBકસ ઇઝ અ<ોસ �ડફરbટ Qટ
ટસ  ઇbડ
k-�લડસ 

ર૦૧૯મા ંસતત બી� વષ� 'થમ <મ મેળવનાર રાજય – Mજુરાત 

279. લોUજQટBકસ ઇઝ અ<ોસ �ડફરbટ Qટ
ટસ ઇbડ
k-�લડસ ર૦૧૯મા ંબી� અને 7ી� <મે આવનાર રાજય –  પ�ંબ અને 
�¤'દ
શ 

280. નીિત આયોગ hારા તા�તરમા ં~ુસા યોજના Nતગ,ત  ક
ટલા Uજiલાઓની પસદંગી કરવામા ંઆવી – ૧૧૭ 

281. RUSA6ુ ંિવQRતૃ નામ અને કયા વષ,થી અમલી- રા/EBય ઉqચતર િશkા અ�ભયાન અને ૨૦૧૩  

282. �દCયાગંોના અિધકારો માટ
6 ુ ંસGં}ુત રા/Eની સિમિત6ુ ંક
ટલાI ુસમેંલન કયા શહ
રમા ંયો�Gુ ં– 22 અને  Hનીવા 
283. ક
bcીય @ચૂના 'ૌ�ો�ગકB મ7ંી [ી રિવશકંર 'સાદ hારા તા�તરમા ંઆઈઆઈટB ગાધંીનગર ખાતે કયા બ ે સેbટર ઓફ 

એકસેલbસ6ુ ંઉદઘાટન કરાGુ ં- IOT અને AI 

284. IOT6ુ ંિવQRતૃ નામ - ઈbટરનેટ ઓફ િથ̂�સ 

285. AI6ુ ંિવQRતૃ નામ - આટºફBશીયલ ઈbટ
લીજbસ 

286. વડા'ધાન નર
bc મોદBએ તા�તરમા ં�કસાન માનધન યોજનાની શ\આત કયાથંી અને કયાર
 કરB -  ઝારખડંના 
રાચંીમા ંઅને ૧૨ સ`ટ
Wબર-૨૦૧૯ 

287. 'ધાનમ7ંી �કસાન માનધન યોજના હ
ઠળ ખેTતૂોને ક
ટલા \િપયા પેbશન આપવામા ંઆવશે – માિસક \. 3૦૦૦ 

288. 'ધાનમ7ંી �કસાન માનધન યોજના હ
ઠળ ખેTતૂોને ક
ટલા વષ,ની Æમર બાદ માિસક પેbશન આપવામા ંઆવશે – ૬૦  

289. 'ધાનમ7ંી �કસાન માનધન યોજના Nતગ,ત ખેTતૂોને દર મ�હને લ²તુમ અને મહતમ ક
ટલા \િપયા જમા  કરાવવા 
પડશે – \િપયા ૫૫ થી ૨૦૦  

290. Mજુરાતના )વૂ, IJુયમ7ંી �હતેbcભાઈ દ
સાઈ6ુ ંઅવસાન કયાર
 થGુ ંહR ુ ં– ૧૨ સ`ટ
Wબર-૧૯૯૩ 

291. કયા IJુયમ7ંીના કાય,કાળમા ંગાધંીનગર Mજુરાત6ુ ંપાટનગર બbGુ ંહR ુ ં- �હતેbcભાઈ દ
સાઈ 

292. ભારતના 'થમ IPCL (Indian Petrochemicals Corporation Limited)- વડોદરાની Qથાપના કયા IJુયમ7ંીના  
કાય,કાળમા ંકરવામા ંઆવી હતી - �હતેbcભાઈ દ
સાઈ 

293. Mજુરાતમા ંકયા IJુયમ7ંીના કાય,કાળમા ંપછાત વગ,ના િવ�ાથzઓ માટ
 મફત િવ�ાલય, ફB માફB,  િશ/ય3િૃ]ઓ, 

મફત કbયા ક
ળવણીની �હ
રાત કરવામા ંઆવી હતી - �હતેbcભાઈ દ
સાઈ 

294. તા�તરમા ં૧૨મી સ`ટ
Wબરના રોજ વડા'ધાન નર
bc મોદBએ ઝારખડંના રાચંીમાથંી કઈ 7ણ યોજનાઓનો  'ારંભ  

કરાCયો - �કસાન માનધન યોજના, Qવરોજગાર પેbશન યોજના અને એકલCય મોડ
લ ર
િસડ
dbસયલ Qpલૂ યોજના 
295. તા�તરમા ંTRAI hારા મોબાઈલ નબંર પોટÄ�બ�લટB માટ
 કયા નવો દર નB કરાયો અને અમલ કયારથી  કરાશે - \. 

૫.૭૪ અને ૩૦ સ`ટ
Wબર 
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296. TRAI6ુ ંિવQRતૃ નામ – Telecom Regulatory Authority of India 

297. TRAIના વત,માન ચેરમેન - આર.એસ. શમા, 
298. તા�તરમા ંONGC hારા કયા રાજયમા ંતેલ અને ગસેના સશંોધન માટ
 ક
ટલા કરોડના MOU કરાયા – આસામ  અને 

૧૩,૦૦૦ કરોડ  
299. ONGC6ુ ંિવQRતૃ નામ - ઓઈલ એbડ નેચરલ ગેસ કોપ�ર
શન  

300. ONGC6ુ ંIJુય મથક - દહ
રા�ૂન (ઉતરાખડં) 
301. ONGC hારા ૨૦૨૨ @ધુીમા ંતેલની આયાત ક
ટલા ટકા ઘટાડવા6ુ ંલ�યાકં છે – ૧૦ ટકા 
302. SCO6ુ ંલ_કરB મે�ડિસન Nગે6 ુ'થમ બ ે�દવસીય સમેંલન ભારતમા ંકયા ંયો�Gુ ં- નવી �દiહB 
303. SCO6ુ ંિવQRતૃ નામ - શાઘંાઈ કોઓપર
શન ઓગ�નાઇઝેશન  

304. SCOઓમા ંકયા સ¾ય દ
શ છે - ભારત, ચીન, કઝા�કQતાન, �કગzQતાન,  પા�કQતાન, રિશયા, તાUજ�કQતાન અને  

ઉઝબે�કQતાન  

305. SCO સગંઠનમા ંભારત-પા�કQતાન કયાર
 જોડાયા હતા – વષ,-2017 

306. SCOની Qથાપના અને વTુ મથક - ૨૦૦૧ અને બેઈઝ�ગ(ચીન) 
307. 'મેરા અ�ભમાન' સદંભ� ૬૪ ગામોને બદલે રા�યના ૧૪૯ ગામડાઓને સkમ ગામોમા ંફ
રવવા બદલ પોQટલ  સક,લ 

એવોડ, કયા રાજયને અપાયો - Mજુરાત  

308. CBDT hારા લાબંાગાળાના IડૂB નફા પર ક
ટલા ટકા ટ
}સ �હ
ર કરાયો - ૨૦ ટકા 
309. CBDT6ુ ંિવQRતૃ નામ - સેbEલ બોડ, ડાયર
}ટ ટ
}સીસ 

310. તા�તરમા ંIMF hારા નાણાકBય વષ, 2019-20મા ંભારતનો આિથ�ક િવકાસદર ઘટાડBને ક
ટલા ટકા કરાયો  અને અગાઉ 
ક
ટલા ટકા Nદાજવામા ંઆCયો હતો - 7% અને 7.3 %  

311. IMF hારા નાણાકBય વષ, 2021 માટ
 આિથ�ક 3�ૃ³ દર ક
ટલો Nદાજવામા ંઆCયો - 7.2 ટકા  
312. IMF6 ુIJુય મથક – વોિશ�ટન ડBસી (અમે�રકા) 
313. તા�તરમા ંગોવામા ંલાઈટ કોWબેટ એર<ા{ટ તેજસે કયા G³ુ જહાજ ઉપર સફળતા)વૂ,ક લે�bડ�ગ કGુ� -  આઈએનએસ 

િવ<મા�દ�ય  
314. અર
Qટ
ડ લે�bડ�ગ એટલે uુ ં- � G³ુજહાજના નાનકડા રન-વે ઉપર હળવેકથી લે�bડ�ગ કરB શક
 
315. ભારત-[ીલકંન નૌસેના hારા બગંાળની ખાડBમા ંકયા બદંર
 કયો છ �દવસીય સGં}ુત G³ુ અ¾યાસ યો�યો  – િવઝાગં 

બદંર અને Qલીને}સ-૨૦૧૯ 

316. િવઝાગં બદંર કયા આવેલ છે - િવશાખાપ�નમ (�¤'દ
શ)  
317. UNના અહ
વાલ 'માણે કયા દ
શમા ંHIV પો�ઝટBવ ક
સમા ં૧૩ ટકાનો વધારો નsધાયો છે – પા�કQતાન 

318. તા�તરમા ંધ વiડ, Gિુનવિસ�ટB ર
�bક�ગ ર૦ર૦મા ંભારતની ક
ટલી Gિુનવિસ�ટBને Qથાન  મ�G ુ– ૫૬ 

319. ધ વiડ, Gિુનવિસ�ટB ર
�bક�ગ ર૦ર૦મા ંMજુરાતની ક
ટલી અને કઈ Gિુનવિસ�ટBને Qથાન  મેળCGુ ં– ૨ અને IIT  ગાધંીનગર 
તથા એમએસ Gિુનવિસ�ટB વડોદરા 

320. ધ વiડ, Gિુનવિસ�ટB ર
�bક�ગ ર૦ર૦મા ંભારતની [ે/ઠ ર
�bક�ગ ધરાવતી સQંથા કઈ - ઈbડBયન ઈbQટBટGટુ  ઓફ સાયbસ-
બa�લોર  

321. ધ વiડ, Gિુનવિસ�ટB ર
�bક�ગ ર૦ર૦મા ંક
ટલા દ
શની ક
ટલી સQંથાઓનો સમાવેશ છે – ૯૨ અને ૧૩૯૬ 

322. તા�તરમા ંનાણામ7ંી [ીમતી િનમ,લા સીતારમણે દ
શના અથ,ત7ંને વેગ આપવા કયા સેકટર માટ
 બીજો  £Qૂટર ડોઝ 
આ`યો - હાઉિસ̂ગ અને એ}સપોટ,   

323. હાઉિસ̂ગ kે7ને ગિત આપવા સરકાર
 ક
ટલા કરોડ6ુ ંફડં આપવાની �હ
રાત કરB – ૧૦,૦૦૦  
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324. ક
ટલા લાખ @ધુીના ટ
}સ  �ડફૉiટર પર તા�કા�લક કાય,વાહB નહ� કરવામા ંઆવશે અને તેના માટ
  િસિનયરની મXૂંરB 
લેવી પડશે – ૨૫ લાખ  

325. �ુબઈમા ંિનકાસને 'ો�સાહન આપવા માટ
 લ² ુઅને મ¨યમ કkાના ઉ�ોગો માટ
 શે6ુ ંઆયોજન કરવામા ં આવે છે - 
મેગા શોિપ̂ગ ફ
QટBવલ  

326. ભારતમા ં�ુબઈની �મ મેગા શોિપ̂ગ ફ
QટBવલ6ુ ંઆયોજન કયાર
 અને ક
ટલા શહ
રમા ંકરાવામા ંઆવેશે –  માચ,-૨૦૨૦ 
અને ૪ શહ
ર  

327. િવદ
શ બ�રમા ંમોકલવામા ંઆવતી વા�ણ�ય ચીજવQR ુપર કરવેરા અને ચા°ના બોજને ખતમ કરવા માટ
  કઈ નવી 
યોજનાની �હ
રાત કરવામા ંઆવી - રBિમશન ઓફ ડÇટુB ઔર ટ
}સેઝ ઓન એ}સપો¶્,સ 'ોડ}|સ  

328. RODTEP6ુ ંિવQRતૃ નામ - રBિમશન ઓફ ડÇટુB ઔર ટ
}સેઝ ઓન એ}સપો¶્,સ 'ોડ}|સ  

329. ર
િમશન ઓફ FGટુBશ ઓન ટ
}સેસન ઓફ એ}સપટ, યોજના કયારથી લાM ૂપડશે – �bGઆુરB-૨૦૨૦ 

330. કરદાતાઓ-આકારણી અિધકારBઓ વqચે ઘષ,ણ ટાળવા તેમજ \બ\ Iલુાકાત hારા આચરવામા ંઆવતા  ¯/ટાચારને 
Npુશમા ંલેવા આવકવેરા િવભાગે કરદાતાઓના ંટ
}સના ં�રટbસ, માટ
 તા�તરમા ંકઈ QકBમ અમલમા ં IકૂB - ફ
સલેસ 
એસેસમેbટ QકBમ 

331. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા ક
ટલા \િપયાના સૈbયના હિથયારો ખરBદવાની મXૂંરB આપી - \. ૨૦૦૦ કરોડ 

332. તા�તરમા ંખા�લQતાન સમથ,ક ક
ટલા શીખોના ભારતમા ં'વેશ ઉપરનો 'િતબધં હટાવાયો – 312 

333. તા�તરમા ંસGં}ુત રા/E @રુkા પ�રષદ
 લી�બયામા ંપોતાના સહાયતા િમશન અ�ભયાનની સમય મયા,દા  ક
ટલો સમય 
વધારB ક
ટલી કરવામા ંઆવી -  એક વષ, અને 15 સ`ટ
બર 2020  

334. તા�તરમા ંકઈ િવધાનસભા દ
શની 'થમ વાઈ-ફાઈ @િુવધા અને પેપરલેસ બની – ઝારખડં િવધાનસભા 
335. તા�તરમા ંખગોળ વૈ ાિનકોએ કયો jહ શોધી કાઢÈો ક
 �ના ઉપર પાણી હોવાના )રૂાવા મ�યા – K2-18  

336. કઈ �<ક
ટ ટBમે એસીસી અbડર-૧૯ એિશયા કપની ફાઈનલમા ંિવ�તા બની અને સતત ક
ટલામી વખત  ટાઈટલ H�Gુ ં
- ભારતીય અbડર-૧૯ અને સાતમી 

337. સાઇબર િસકયો�રટB �રસચ,ના ૨૦૧૯ના એbGઅુલ ½ેડ �રપોટ, Iજુબ વષ,-૨૦૧૮મા ંિવfમા ંક
ટલા સાઇબર  �મુલા થયા 
અને ક
ટલા \િપયા6ુ ં6કુસાન થG ુ- ૨૦ લાખ અને \. ૩૨૨૨ અબજ  

338. ભારત અને અમે�રકાના સૈbય વqચે ૧૫મી સGં}ુત લ_કરB કવાયત કયા Qથળે યો�ઈ - વોિશ̂�ટનના જોઈbટ  બેઝ 
oઇુસ મેકકાડ, ખાતે  

339. તા�તરમા ં�હbદB �ફiમના કયા મ�હલા સગંીતકારને લતા મગંેશકર એવોડ, આપવાની �હ
રાત કરવામા ં આવી - ઉષા 
ખ�ા  

340. લતા મગંશેકર એવોડ, કઈ રાજય સરકાર hારા આપવામા ંઆવે છે - મહારા/E  

341. Mજુરાત સરકાર hારા તા�તરમા ંEWS 'માણપ7ની માbયતા ક
ટલા વષ,થી વધારB ક
ટલી કરવામા ંઆવી -  ૧ વષ,ને 
બદલે ૩ વષ, @ધુી  

342. �બન અનામત વગ, પૈકB આિથ�ક નબળા વગ,ને શૈk�ણક સQંથામા ં'વેશ ક
 સરકારB નોકરB માટ
 ક
ટલા ટકા  અનામતનો 
લાભ આપવામા ંઆવે છે - ૧૦ 

343. રા/EBય �હbદB �દવસ કયાર
 ઉજજવામા ંઆવે છે - ૧૪ સ`ટ
Wબર 

344. હવે MEIS6ુ ંQથાન કઈ નવી યોજના લેશે – RoDTEP 

345. તા�તર સ`ટ
Wબર 2019 મા ં ભારતીય અથત7ં અને વ� ુવેગ આપવા  ક
bc સરકાર hારા ક
ટલા કરોડ6ુ ં �QટWGલુસ 
પેક
જ �હ
ર કરાGુ-ં  \િપયા 70,000 કરોડ 
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346. તા�તરમા ંકયા ઉjવાદBઓ hારા સાઉદB અર
�બયાની કઈ તેલ કંપની ઉપર Éોન hારા �મુલા કરાયા -  હૌતી(હૌથી)  
લડાpુઓ અને અરામકો  

347. હૌતી(હૌથી) લડાpુઓનો દ
શ અને કયા દ
શને સમથ,ન આપે છે – યમન અને ઈરાન 

348. ભારતને Êડ અને રાધંણ ગસેની સ`લાય કરનાર િવfનો બીજો સૌથી મોટો દ
શ – સાઉદB એર
�બયા 
349. દ
શનો 'થમ £લુેટ E
ન 'ો�}ટ સભંિવત (ા ં@ધુીમા ં)ણૂ, થશે- �ડસેWબર 2023 

350. £લુેટ E
ન 'ો�}ટ )ણૂ, કરવા કયા કોપ�ર
શનની રચના કરવામા ંઆવી છે - NHSRCL (નેશનલ હાઇ Qપીડ ર
લ  

કોપ�ર
શન �લિમટ
ડ) 
351. સભંિવત ઓકટોWબરમા ં�હમ િવજય G³ુ અ¾યાસ કયા ંયો�શે - અ~ુણાચલ 'દ
શમા ંચીન સાથેની બોડ,ર ઉપર 

352. NGT 6 ુિવQRતૃ નામ અને Qથાપના કયાર
 કરવામા ંઆવી - નેશનલ jીન �EFGનુલ અને વષ,-૨૦૧૦ 

353. તા�તરમા ં આઈબીએસએફ  વiડ,   �બ�લયT્,સ ચેdWપયનિશપ- 2019  િવ�તા અને હરBફ  જણાવો. -  ભારતીય પકંજ 
અડવાણી  અને  થાવે ઓને-  Wયાનમાર 

354. IBSF6ુ ંિવQRતૃ નામ –ઈbટરનેશનલ �બ�લયT્,સ એbડ Q6કૂર ફ
ડર
શન 

355. પકંજ અડવાણી pુલ ક
ટલી વાર  �બ�લયT્,સમા ંવiડ, ચેdWપયન રહB g(ૂા છે- 22 

356. સ`ટ
Wબર 2019 મા ંભારતના રા/Eપિત [ી રામનાથ કોિવ̂દ કયા દ
શના 'વાસે હતા-  dQવ|ઝલµbડ 

357. તા�તરમા ં કયા દ
શ તરફથી સGં}ુત રા/Eના IJુયાલય - bGયૂોક, માટ
 સોલર પેનલ દાનમા ંઅપાઈ- ભારત 

358. �કસાન માન ધન યોજના Nતગ,ત પેbશન 'ા`ત કરતા ખેTતૂ6ુ ંI�ૃG ુથાય તો તેના પેbશનનો ક
ટલા ટકા  �હQસો કોને 
મળવાપા7 થશે - 50 ટકા અને ખેTતૂના પિત અથવા પ�નીને 

359. ભારતના  િન3]ૃ લે{ટનbટ જનરલ  અ�ભHત  Mહુાને  તા�તરમા ંકયા દ
શમા ં સGં}ુત રા/E સઘંના 'Iખુ   પસદં 
કરવામા ંઆCયા-  યમન 

360. તા�તરમા ંભારતના કયા એWબેસેડરને સGં}ુત આરબ અમીરાત hારા  ઓડ,ર ઓફ  �વેદ-2  થી  સbમાિનત કરવામા ં
આCયા-  નવદBપ િસ̂હ @રૂB 

361. તા�તરમા ંભારતે  Gરુોપીય દ
શો સ�હત ક
ટલા દ
શમા ં£લુેટ Ëફૂ �ક
ટની િનકાસનો 'ારંભ કય�- 100 

362. આગામી તારBખ 26 થી 29 સ`ટ
Wબર દરિમયાન મેઘાલય ખાતે મૈ7ી-2019  સGં}ુત સૈbય અ¾યાસ કયા બ ે દ
શો વqચે 
યો�શે-  ભારત અને થાઇલbેડ 

363. તા�તરમા ંિવયેતનામ ઓપન  મેbસ   િસ̂ગલ ટાઇટલ -2019  િવ�તા અને દ
શ-  સૌરભ વમા,, ભારત 

364. HએસટBની gકૂવણીમા ં કરચોરB અને  ગેરરBિત  અટકાવવા નવા ડBલસ, માટ
 (ારથી આધાર વેરBફBક
શન  ફરUજયાત 
કરાGુ-ં  �bGઆુરB 2020  

365. ભારતના વત,માન  માનવ સસંાધન િવકાસ મ7ંી જણાવો-  ડો}ટર રમેશ પોખરBયાલ-િનશકં. 
366. Mજુરાતમા ંઆગામી કઈ તારBખથી મા7 �ડUજટલ Qટ
dWપ�ગ પ¨ધિતનો ઉપયોગ કરાશે -  1 ઓ}ટોબર 2019 

367. Mજુરાતમા ંનોન �GડુB_યલ �ફ�ઝકલ Qટ
Wપ પેપર કઈ તારBખથી બધં કરવામા ંઆવશે-  1 ઓ}ટોબર 2019 

368. Mજુરાતમા ં�ડUજટલ Qટ
dWપ�ગ માટ
 કઈ વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરB શકાશે-www.shcilestamp.com 

369. Mજુરાતના વત,માન મહ
@લૂ મ7ંી6ુ ંનામ જણાવો-  કૌિશકભાઈ પટ
લ 

370. તા�તરમા ંભારતીય વાG ુસેના ને Qપાઇસ- 2000 બોWબનો પહ
લો જrથો 'ા`ત થયો તે કયા દ
શ પાસેથી  મગંાવવામા ં
આCયો છે-  ઇઝરાઇલ િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૧, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

371. Qપાઇસ- 2000ને  અbય કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે-  �બiડ�ગ  FલાQટર 

372. ભારતીય વાG ુસેનાએ ક
ટલા Qપાઈસ બોWબ મેળવવા ઇઝરાયલ સાથે કરાર કયા, છે- 100 

373. આગામી સમયમા ંકોની મદદથી ભારતની �ગૂોળનો �ડUજટલ મેપ તૈયાર કરાશે-  Éોન 
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374. ભારતના  �ગૂોળ6ુ ંસૌ'થમ Éોનની મદદથી  કયા રા�યમા ં�ડUજટલ મેિપ̂ગ 'ારંભ કરાયો- મહારા/E, કણા,ટક અને 
હ�રયાણા 

375. ભારતની �ગૂોળનો �ડUજટલ મેપ કઇ સQંથાની મદદથી તૈયાર કરાશે-�ડપાટ,મેbટ ઓફ સાયbસ એbડ ટ
કનોલોHના 
સહયોગથી  સવ� ઓફ ઇ�bડયા hારા 

376. ભારતની �ગૂોળનો  નવો �ડUજટલ મેપ તૈયાર કરવા માટ
 કયા નેટવક,નો ઉપયોગ કરાશે-  ક�bટbGઅુસ�લ   ઓપર
ટ�ગ 
ર
ફરbસ Qટ
શન(CORS) 

377. સભંિવત આગામી ક
ટલા વષ,મા ંભારતનો નવો �ડUજટલ મેપ તૈયાર કરાશે- 2  વષ,મા ં 
378. તા�તરમા ં463 �ક.મી.ની એbTુ રોમન  Eાયrલોન  ર
સ )ણૂ, કરનાર 'થમ એિશયન-   મયકં વૈદ 

379. Eાયrલોનમા ં કઈ કઈ રમતો નો સમાવેશ થાય છે-  dQવિમ̂ગ, રન�ગ અને સાયક�લગ̂ 

380. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા એપીએમસીમા ંક
ટલા કરોડથી વ�નુા ક
શ પેમેbટ ઉપર બે ટકા ટBડBએસ  રદ કરાયો-  
\િપયા 1 કરોડ 

381. તારBખ 23 ઓગQટ થી 31 માચ, 2020 @ધુી વાહનોની  ખરBદB ઉપર  વ� ુક
ટલા ટકા  ઘસારો આપવામા ંઆવશે- 15%( 

pુલ-30%) 

382. તા�તરમા ંઈકોનોિમQટ ઇbટ
�લજbસ Gિુનટ hારા બહાર પડાયેલ િવfના  60 દ
શોના  સૌથી @રુ�kત શહ
રોમા ં 'થમ 
અને ભારતના શહ
રો જણાવો-  ટો(ો  'થમ �યાર
 Iુબંઈ-45 અને �દiહB-52 <મે 

383. QકBલ  ઇ�bડયા િમશનને ગિત આપવા ઇ�bડયન ઇxbQટટGટૂ ઓફ �Qકiસ સQંથાનો કયા શહ
રમા ંિશલાbયાસ કય� -  Iુબંઈ 

384. ક
bc hારા પીપીપી મોડલથી Iુબંઈ િસવાય અbય કયા શહ
રોમા ંઇ�bડયન ઇxbQટટGટૂ ઓફ �Qકiસ શ\ કરાશે-  
અમદાવાદ અને કાન)રુ 

385. દ
શની Gિુનવિસ�ટBઓમા ં ક
bcીય માનવ સસંાધન મ7ંાલય hારા કયો નવો અ¾યાસ<મ શ\ કરાયો-  Hવન કૌશiય 

386. 24. �ફફા મ�હલા  Nડર-17  વiડ, કપ આગામી 2020મા ં(ા ંયો�શે-  ભારત  
387. FIBA  બાQક
ટબોલ વiડ, કપ 2019 િવ�તા અને હરBફ દ
શ-  Qપેન  અને આજ ��bટના. યજમાન-ચીન 

388. 16 સ`ટ
Wબરની િવશેષતા અને 2019ની થીમ- િવf ઓઝોન �દવસ અને 32 ઈયસૅ એbડ હB�લગ 

389. ભારતમા ંએxbજિનયર �દવસ (ાર
  અને કોની યાદમા ંઉજવાય છે-  15 સ`ટ
Wબર અને એમ. િવffર¢યા 
390. Mજુરાતી પ7કાર,  નાટÈકાર અને કિવ [ી pૃ/ણલાલ [ીધરાણીનો જbમ�દવસ જણાવો-  16 સ`ટ
Wબર 

391. કયા ઐિતહાિસક �દવસે સરદાર સરોવર બધંની જળ સપાટB તેની સવ�qચ Æચાઈને 138.68  મીટર ઉપર પહsચી-  
તારBખ 15 સ`ટ
Wબર 2019  

392. ભારતમા ંસૌ'થમ વષ, ૧૯૪૬ મા ંનમ,દા નદB ઉપર બધં બાધંવા માટ
6ુ ંસપ6ુ ંકોને જોGુ ંહR ુ-ં  સરદાર વiલભભાઈ 
પટ
લ 

393. સરદાર સરોવર યોજના- નમ,દા બધંનો િશલાbયાસ (ાર
 થયો હતો- 5  એિ'લ 1961 

394. િસ̂ચાઇ માટ
ની િવfની સૌથી  મોટB નહ
ર અને તેની લબંાઈ જણાવો-  નમ,દા નહ
ર અને લબંાઈ ૪૫૮ �ક.મી 
395. ભારતના વડા'ધાન નર
bc મોદBનો તા�તરમા ંકઈ તારBખે ક
ટલામો જbમ �દવસ ઉજવાયો-  તારBખ 17 

સ`ટ
Wબર(1950) અને 69 મો 
396. સરદાર સરોવર યોજના6ુ ંપાણી કયા રા�યોને મળે છે-  Mજુરાત અને રાજQથાન 

397. સરદાર સરોવર ખાતે ઉ�પ� થતી વીજળBમા ંકયા રા�યોને લાભ આપવામા ંઆવે છે-  મ¨ય 'દ
શ, મહારા/E અને 
Mજુરાત 

398. સરદાર સરોવરની  138.68  મીટરની  સવ�qચ જળ સપાટBના વધામણા કોના hારા  (ાર
 કરવામા ંઆCયા-  'ધાન [ી 
નર
bc ભાઈ મોદB અને IJુયમ7ંી િવજયભાઈ \પાણી, તારBખ 17 સ`ટ
Wબર 2019 
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399. સરદાર સરોવર ડ
મ 138. 68 મીટર એટલે ક
 455 mટ @ધુી  ભરાયો એટલ ે હવે  ક
ટલા એકર mટ જળસjંહ શ( થયો- 
4.73 િમ�લયન એકર mટ 

400. નમ,દા કંEોલ ઓથો�રટBની ક
ટલામી બેઠકમા ં કયા વષ�  સરદાર સરોવરના દરવા� બધં કરવાની મXૂંરB અપાઈ- 89  

અને 16 Xૂન 2017   

401. Mજુરાતમા ંકઈ તારBખે સરદાર સરોવર બધંના તમામ,  ક
ટલા દરવા� બધં કરવામા ં આCયા-  17 Xૂન 2017 અને 30  

દરવા� 

402. ખલવાણી  ઈકો  ¶ુ�રઝમ સાઇટ, �રવર રા�{ટ�ગ, જગંલ સફારB, ક
કટસૅ ગાડ,ન, બટર{લાય ગાડ,ન, એકતા નસ,રB, િવf 
વન અને �ચiÉન  bG�ુEશન પાક,   (ા ંઆવેલા છે �ને તા�તરમા ંવડા'ધાન [ી Iલુાકાત લીધી હતી-  સરદાર 
સરોવર- નમ,દા 

403. સરદાર સરોવર બધંની  લબંાઈ જણાવો- 1210  મીટર 

404. સરદાર સરોવર બધંની  જળ વીજ ઉ�પાદન kમતા જણાવો- 1450  મેગા વોટ 

405. સરદાર સરોવર યોજના હ
ઠળ Mજુરાતમા ંક
નાલ નેટવક, ક
ટલા કB.મી છે- 75,000 �ક.મી 
406. ક
bc સરકાર hારા આગામી તહ
વારો માટ
 TુગંળBના  'િત ટન લ²]ુમ િનકાસ ભાવ ક
ટલા નB કરાયા -850 ડોલર 

407. દ
શ6ુ ંસૌથી મો¶ંુ TુગંળB બ�ર મહારા/E (ા ંઆવેoુ ંછે- લાસલગાવ  
408. ક
bc સરકાર hારા  વષ, 2018-19  માટ
 EPFના Cયાજદર  ક
ટલા બે�ઝસ  પોઇbટથી વધારB  હાલમા ંક
ટલા  ટકા કરાયા- 

10  અને 8.65 

409. ક
bc સરકારના [મ અને રોજગાર મ7ંી જણાવો-  [ી સતંોષ ગગંવાર 

410. રાજધાની �દiહBમા ંઆગામી (ારથી '�ુષણ અટકાવવાના હ
Rથુી  ફરBથી એકવાર વાહનો માટ
  odd- even  શ\ 
કરાશે-  તારBખ 4  થી 15  નવેWબર 2019 

411. તા�તરમા ં ભારત6ુ ંસવ, 'થમ  ઇbટરનેશનલ  િવમેbસ  E
ડ સેbટર (ા ંરા�યમા ંQથાિપત કરવામા ંઆCGુ-ં  ક
રળ 

412. તા�તરમા ં ભારતની કઈ આGવુ��દક ઔષધીને  િવfની ટોપ-20 ઔષિધઓમા ંQથાન અપાGુ ંઅને કયા રોગની સારવાર 
માટ
 તૈયાર કરાઈ- BGR 34  અને  ડાયા�બટBસ 

413. તા�તરમા ંસ`ટ
Wબર-2019મા ંઇbટરનેશનલ સોલાર  એલાયbસમા ં79મા ંસ¾ય તરBક
 જોડાનાર દ
શ-  સેbટ િવbસેbટ  

અને jેના�ડbસ 

414. ISAની Qથાપના અને IJુય મથક- વષ, 2015 અને  M~ુુjામ, હ�રયાણા 
415. ���ટશ અખબાર
 �હ
ર કર
લી  સૌથી [ે/ઠ 100 �ફiમોમા ં59મા ં<મે કઈ ભારતીય �ફiમનો સમાવેશ થયો છે- ગa�સ ઓફ 

વાસે)રુ 

416. ઇbટરનેશનલ Gિુનયન ફોર કbઝવ�શન ઓફ નેચરના અહ
વાલ Iજુબ આ��કાના જગંલોમા ંછેiલા 15 વષ,મા ંUજરાફની 
સJંયામા ં ક
ટલા  ટકાનો ઘટાડો જોવા મ�યો છે- 40% 

417. Uજરાફની �િૂમ તરBક
 કયો ખડં ઓળખવામા ંઆવે છે-  આ��કા 
418. '�ૂષણને Npુિશત કરવા ETS િસQટમનો 'ારંભ Mજુરાતમા ં કયા શહ
રમાથંી કરાયો-  @રુત 

419. ETS6ુ ંિવQRતૃ નામ-  ઈમીશન E
�ડ̂ગ QકBમ 

420. તા�તરમા ંહ�રયાણા Qપો¶્,સ Gિુનવિસ�ટBના  'થમ pુલપિત તરBક
 કોની િનમZકૂ કરાઈ - )વૂ, �<ક
ટર કિપલ દ
વ 

421. તા�તરમા ં 17 સ`ટ
Wબર 2019ના રોજ ભારતના વડા'ધાન  [ી મોદBનો ક
ટલામો જbમ �દવસ ભારતભરમા ં 
ઉજવવામા ંઆCયો- 69  

422. હ¢દરાબાદ Idુ}ત સjંામ �દવસ અને વષ, જણાવો- 17  સ`ટ
Wબર 1948 

423. ભારતના િવકાસ તરBક
 ઓળખાતા �ચ7કાર એમ એફ �સેુનનો  જbમ�દવસ જણાવો- 17  સ`ટ
Wબર,1915 
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424. તા�તરમા ંડBઆરડBઓ hારા એર ¶ુ સરફ
સ િમસાઈલ અÎ6ુ ંકયા Qથળેથી  સફળ પરBkણ કરાGુ-ં  બગંાળની ખાડB 
425. તા�તરમા ંપરBkણ કરાયેલ 'થમ Qવદ
શી અÎ િમસાઈલને  કયા એક  G³ુ િવમાન hારા છોડવામા ંઆCGુ ંહR ુ ં અને 

તેની ર
bજ-  @ખુોઈ 30 MKI  અને 70 �ક.મી 
426. 36. વડા'ધાન [ી નર
bcભાઈ મોદB6ુ ં જbમ વષ, અને Qથળ જણાવો- 1950 અને વડનગર 

427. તા�તરમા ં૧૬મી સ`ટ
Wબર
 સફળ પરBkણ કરાયેલ એર ¶ુ  એર Qવદ
શી િમસાઈલ અÎ િનમા,ણ કઇ સQંથા hારા કરાGુ-ં 
DRDO 

428. @ખુોઈ 30MKI ફાઈટર `લેન કયા દ
શની બનાવટ છે-  રિશયા 
429. આગામી સ`ટ
Wબરના Nતમા ંQકોિપ�યન }લાસની કઈ બીH   સબમરBન ભારતીય નેવીમા ંસામેલ કરાશે-  ખડં
રB 
430. આઈએનએસ ખડં
રB સબમરBન દ�રયા �કનાર
થી નેવીમા ંસામેલ કરાશે-   Iુબંઈ 

431. ટોરિપડો વડ
 �મુલો કરવા સkમ ભારતની બીH સબમરBન6ુ ંનામ જણાવો-  ખડં
રB 
432. આગામી સમયમા ંP17A  }લાસના કયા પહ
લા G³ુ જહાજ6ુ ં જલાવરણ કરવામા ંઆવશે - INS નીલ�ગરB 
433. સજzકલ QEાઈક  કરવા અને સાઇબર Qપેસ એટ
ક રોકવા માટ
   ભારતમાઆંગામી સમયમા ંકઈ 7ણ નવી એજbસીની 

રચના કરાશે- 1.  �ડફ
bસ સાઈબર એજbસી 2. �ડફ
bસ Qપેસ �રસચ, એજbસી  અને 3. આWડ, ફોિસ�ઝ Qપેિશયલ ઓપર
શન 

434. ભારતીય ટ
કિનકલ અને આિથ�ક સહકાર કાય,<મ Nતગ,ત ભારતમા ંકયા બે દ
શોના 2800 �ટલા વહBવટB અિધકારBઓ 
કયા Qથળે તાલીમ  લઈ ર ા છે - માલદBવ અને બા�ંલાદ
શ,  મ@રુB અને  �દiહB( તા.16  થી 28  સ`ટ
Wબર) 

435. વડા'ધાન [ી નર
bc મોદBના  Hવન ઉપર  તૈયાર કરાયેલી  શોટ, �ફiમ "મન બૈરાગી"ના િનમા,તા અને 'ોડÇસુર 
જણાવો-  સજંય લીલા ભણસાલી  અને મહાવીર Ðન 

436. શોટ, �ફiમ મન બૈરાગીમા ંઅ�ભનયકોને કય� છે- અભય વમા, 
437. WHOઓ hારા કયા વષ,થી 17 સ`ટ
Wબરને 'દદº સલામતી �દવસ'તરBક
 ઉજવવાનો િનણ,ય કય� છે- 2019 

438. WHOના અહ
વાલ Iજુબભારતમા ંસારવારમા ંબેદરકારBથી  દર વષ� ક
ટલા લોકોના I�ૃG ુથાય છે-  26 લાખ 

439. તા�તરમા ંભારતીય નેવી અને નેશનલ િસ¿�ુરટB ગાડ,ના સહયોગથી િનરમા Gિુનવિસ�ટB અમદાવાદ ખાતે કયો 
કાય,<મ યો�યો, �6ુ ંઉÑાટન રા�યપાલ [ી આચાય, દ
વÒત hારા કરાGુ-ં  'વેગ- 2019 

440. તા�તરમા ંઅમે�રકાની કઈ મ�હલા ચાર વખત ઈx�લશ ચેનલ પાર કરનારB 'થમ મ�હલા  dQવમર બની- સારા થોમસ 

441. ૧૮મી સ`ટ
Wબર કયા <ાિંતકારBનો જbમ�દવસ છે-  <ાિંતવીર મદનલાલ ઢBગરા-1883 

442. ભારતીય�ફiમ ફ
�Qટવલ બોQટનમા ંનીના Mુ̀ તાની કઈ �ફiમને સવ,[ે/ઠ ફBચર �ફiમનો )રુQકાર અપાયો-ધ લાQટ કલર 

443. તા�તરમા ંભારતીય �ફiમ ફ
�Qટવલ બોQટન ખાતે કઈ ભારતીય �હરોઈનને સવ, [ે/ઠ અ�ભને7ીનો એવોડ, અપાયો-  
નીના Mુ̀ તા 

444. તા�તરમા ંક
bcીય ક
�બનેટ
 ઈ-�ુાબાર અને કઈ એક િસગાર
ટ ઉપર  દ
શCયાપી 'િતબધં Iકુવાની �હ
રાત કરB-  ઈ-
િસગાર
ટ  

445. ઇલે}Eોિનક િસગાર
ટ કયા ઉપકરણથી સચંા�લત છે-બેટરB 
446. Mજુરાતના IJુયમ7ંી તરBક
 નર
bc મોદBનો સમયગાળો દશા,વો- તા. 07 -10-2001  થી 22-05-2014 

447. વત,માન વડા'ધાન નર
bc ભાઇ મોદBનો વડા'ધાન તરBક
નો <મ જણાવો- 15 

448. Qથાિનક ટBવી ઉ�પાદનને વેગ આપવાનો હ
Rથુી ભારતમા ંક
ટલા ટકા ઈWપોટ, ડÇટૂB ના£દૂ કરવાની �હ
રાત કરાઈ – ૫ 
ટકા  

449. સGં}ુત રા/Eના અહ
વાલ 'માણે વષ,-૨૦૧૯મા ંQથળાતંરની બાબતે િવfમા ં'થમ દ
શ અને ક
ટલી સJંયામા ંQથળાતંર 
– ભારત અને ૧.૭૫ કરોડ ભારતીયો  

450. UNDESA6ુ ંિવQRતૃ નામ- Gનુાઈટ
ડ નેશbસ �ડપાટ,મેbટ ઓફ ઇકોનોિમક એbડ સોિશયલ અફ
સ, 
451. ભારતને )ઃુન કયો દર©જો અપાવવા ૪૪ Gએુસ સાસંદોએ  ડોનાiડ EWપને રXૂઆત કરB - GSP  
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452. GSP6ુ ંિવQRતૃ નામ – જનરલાઈÔડ િસQટમ ઓફ 'ેફરdbસસ 

453. તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર hારા સોલર 'ો�}ટના ઇbQટોલેશનના મXુંર લોડના  ક
ટલા ટકા ક
પેસીટBની મયા,દા �ૂર 
કરાઈ- 50 % 

454. તા�તરમા ંMજુરાતમા ંએમ.એસ.એમ.ઈને 'ો�સાહન આપવા કઈ પો�લસીમા ં@ધુારા કરાયા- સોલાર પો�લસી -2015 

455. સોલર પો�લસી-2015મા @ધુારા કરવાથી વીજ વપરાશ માટ
 હાલ gકૂવવા પડતા 'િત Gિુનટ  \િપયા 8મા ંNદા� 
ક
ટલો ફાયદો થશે- \. 2.75  થી \.3.80 

456. સોલાર પો�લસી 2015મા ં@ધુારા કરવાથી રા�યના ક
ટલા એમ.એસ.એમ.ઈ. એકમોને લાભ થશે - 33  લાખથી વ� ુ

457. MSME િવQRતૃ નામ-  માઈ<ો, Qમોલ એbડ મી�ડયમ એbટર'ાઇઝ 

458. તા�તરમા ંરા�યCયાપી રોજગાર અને એ'ેbટBસ ભરતી મેળાનો 'ારંભ (ાથંી અને કોના હQતે થયો-  ગાધંીનગર અને 
IJુયમ7ંી [ી િવજયભાઈ \પાણી 

459. રા�યમા ં33  Uજiલામા ંરોજગાર અને એ'ેbટBસ ભરતી મેળા (ા ં@ધુી યો�શે-  તારBખ 19 સ`ટ
Wબર થી 5 ઓ}ટોબર 
2019 

460. તા�તરમા ંગાધંીનગર ખાતેથી ક
ટલા નવા આઈ.ટB.આઈ મકાનો6ુ ંઈ-લોકાપ,ણ કરાGુ-ં 26 

461. ચદંBગઢ લેબર FGરુોના અહ
વાલ Iજુબ સમj દ
શમા ં1000 Gવુાનોએ ક
ટલા Gવુાનો બેરોજગાર છે �યાર
 Mજુરાતમા ં
આ સJંયા ક
ટલી છે- 50 અને 09 

462. Mજુરાતમા ંરોજગાર અને એ'ેbટBસશીપ ભરતીમેળામા ંપખવાડBયા દરWયાન ક
ટલા Gવુાનોને રોજગારB આપવાનો 
લ�યાકં નB  કરાયો છે- 35,000 

463. Mજુરાતમા ંલેબર ઇbQપેકશનની '�<યામા ંવ� ુપારદશ,કતા લાવવા તા�તરમા ંIJુયમ7ંી[ીના હQતે કઈ એપ લોbચ 
કરાઈ- SIMPLE 

464. સમj દ
શમા ં'થમવાર  કારખાનામા ંકામ કરતા ં[મયોગીઓની  QવાQrયની સભંાળ માટ
 તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર
  
કઈ એપ લોbચ કરB- SACHET 

465. SIMPLE 6ુ ંિવQRતૃ નામ-  [મ ઇbQપે}શન મોબાઈલ પોટ,લ ફોર લબેર એbડ એW`લોયર 

466. SACHET6ુ ંિવQRતૃ નામ- સેફટB એbડ કોW'ીહ
bસીવ હ
iથ એbવાયરમેbટ ટ
Qટ 

467. તા�તરમા ંફાઇટર િવમાન તેજસ ઉડાન ભરનાર ભારતના 'થમ રkા મ7ંી-  રાજનાથિસ̂ઘ-  Qથાન- એચએએલ 
બaગo~ુુ 

468. ફાઈટર `લેન  તેજસે  પોતાની 'થમ ઉડાન (ાર
 ભરB હતી-  4 �bGઆુરB 2001 

469. Qવદ
શી ફાઈટર `લેન તેજસ6ુ ંનામ કયા વડા'ધાન hારા અપાGુ ંહR ુ-ં  અટલ �બહારB બાજપેઈ 

470. ભારતમા ંવષ, 2024-25 @ધુીમા ંક
ટલા નવા bGxુ}લયર �રએ}ટસ, િનમા,ણ કરાશે-21 

471. તા�તરમા ંભારતીય પહ
લવાન િવનેશ ફોગટ, બજરંગ )િુનયા અને રિવpુમાર દ�હયાએ આગામી કઈ વૈિfક રમત માટ
 
}વો�લફાઇ કGુ� છે-  ટો(ો ઓલdWપક- 2020 

472. તા�તરમા ંઅવસાન પામનાર �ફiમ સ°ક _યામ રામસેની િવશેષતા જણાવો- હોરર �ફiમોના બેતાજ બાદશાહ  
473. તા�તરમા ંભારતીય પોQટ િવભાગ hારા કયા છ દ
શોમા ં Qપીડ પોQટ શ\ કરવાની �હ
રાત કરાઇ છે-  બોdQનયા અને 

હરગોિવ̂િનયો, �ા�ઝલ, ઈ}વાડોર, કઝા�કQતાન,  oિુથયાના અને ઉ]ર મેસેડોિનયા 
474. આગામી  30 સ`ટ
Wબરથી  ભારતીય વાGદુળના  નવા એર ચીફ માશ,લ તરBક
  કોની િનમZકૂ કરાઈ- રાક
શ pુમાર  િસ̂હ 

ભદોરBયા 
475. એર ચીફ માશ,લની િન3િૃ] વય  જણાવો- 62  વષ, 
476. આરબીઆઇના અહ
વાલ 'માણે  ભારતના pુલ દ
વામા ંિવદ
શી દ
વાનો �હQસો ક
ટલા ટકા છે- 19.7% 
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477. તા�તરમા ંઆરબીઆઇના અહ
વાલ Iજુબ આગામી એક વષ, @ધુી ભારતમા ંમsઘવારBનો દર ક
ટલા ટકાની  નીચે 
રહ
વાનો Nદાજ છે- 4% 

478. ક
bcના નાણા મ7ંાલય hારા  બaક  લોન મેળા અ�ભયાન Nતગ,ત આગામી સમયમા ંદ
શના ક
ટલા Uજiલા સાકંળB 
લેવાશે-  બે તબામા ંpુલ 400 Uજiલા 

479. તા�તરમા ંઆઇફા એવોડ,-2019 સમારોહ કયા Qથળે યો�યો-  Iુબંઈ 

480. આઇફા એવોડ,-2019મા ં બેQટ �ફiમ, બેQટ એ}E
સ, બેQટ એ}ટર, બેQટ િસ̂ગર અને બQેટ ડાયર
}ટરનો એવોડ, કોને - કોને 
અપાયો- રાH, આ�લયા ભ�, રણવીર િસ̂હ, અU°તિસ̂ગ  અને [ીરામ માધવ 

481. IIFA6ુ ંિવQRતૃ નામ જણાવો-  ઇbટરનેશનલ ઇ�bડયન �ફiમ એક
ડ
મી  
482. મણીલાલ ન�ભુાઈ �hવેદBનો જbમ�દવસ, જbમ Qથળ,ઉપનામ અને તેમની આ�મકથા જણાવો-  તારBખ 19 સ`ટ
Wબર 

1858, ન�ડયાદ, ��િન/ઠ, અભેદ માગ,ના ં'વાસી તેમજ આ�મ3તૃાતં. 
483. તા�તરમા ં અમદાવાદના 'મીની કાકં�રયા' તરBક
 ઓળખાતા કયા તળાવમા ંનમ,દા6ુ ંપાણી  છોડવામા ંઆCGુ-ં  વÎા)રુ 

લેક 

484. અમદાવાદ ખાતે આવેલ વÎા)રુ તળાવ6ુ ં વષ, 2013મા ં કGુ ંન3ુ ંનામ અપાGુ-ં  ભ}ત કિવ નરિસ̂હ મહ
તા સરોવર  
485. તા�તરમા ંકોમસ, અને ઉ�ોગ મ7ંી [ી િપGષુ ગો�હલ ે આયાતકારને  િનકાસકાર અને  ઉ�પાદન કરનારની  સચોટ 

મા�હતી મળB રહ
 તે માટ
 કઈ િસQટમ લોbચ કરB-QટBલ આયાત મોિનટ�ર̂ગ િસQટમ 

486. તા�તરમા ંભારત સરકાર
 આગામી ક
ટલા વષ,મા ંક
ટલા નવા @પુર કW`Gટુર બનાવવાની �હ
રાત કરB છે-  3 વષ, 
અને 60 

487. તા�તરમા ંઈસરો અને ડB આર ડB ઓ  વqચ ેકયા એક અગ�યના િમશન માટ
 સમXૂતી કરવામા ંઆવી-  માનવ 
Nત�રk િમશન 

488. ભારત hારા સભંિવત માનવ Nત�રk િમશન (ા ં@ધુીમા ં)ણૂ, કરાશે-  વષ, 2022 

489. ક
bc સરકાર
 Xુના સેવા વેરા અને સેbEલ એ}સાઇઝ સબંિંધત પડતર િવવાદો માટ
 �હ
ર કર
લી યોજનાનો સમયગાળો 
જણાવો  અને નામ જણાવો- તારBખ 01 સ`ટ
Wબરથી 31 ડBસેWબર 2019  અને સૌનો િવfાસ- કાયદ
સર િવવાદ 
સમાધાન યોજના- 2019 

490. તા�તરમા ં�તરરા/EBય રામાયણ ઉ�સવની  પાચંમી આ3િૃ]6ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆCGુ-ં  નવી �દiહB, ભારત. 
491. વષ, 2019નો  ડો}ટર કલામ QIિૃત ઇbટરનેશનલ  એકસેલbસ   એવોડ, કોને અપાયો અને દ
શ-  બા�ંલાદ
શના 'ધાનમ7ંી 

શેખ હસીના 
492. તારBખ 20 સ`ટ
Wબર  કયા એક  Qવાત7ં સેનાનીનો  જbમ�દવસ છે-  શહBદ  િવનોદ �કનારBવાલા, અમદાવાદ  
493. શહBદ િવનોદ �કનારBવાલા �હ̂દ છોડો �દોલનમા ં(ાર
  અને કયા Qથળે શહBદ થયા હતા-  9 ઓગQટ 1942, Mજુરાત 

કોલેજ, અમદાવાદ 

494. Mજુરાત સરકાર
 તા�તરમા ંકયા બ ે બોડ,ની કામગીરB અલગ કરB છે-  Mજુરાત ¶ુ�રઝમ બોડ, અને Mજુરાત પિવ7 
યા7ાધામ િવકાસ બોડ, 

495. તા�તર  સ`ટ
Wબર 2019મા ંHએસટB કાઉdbસલની  બેઠક (ા ંયો�ઈ હતી-  ગોવા 
496. MAT6ુ ંિવQRતૃ નામ જણાવો-  િમિનમમ અiટરનેટ ટ
}સ 

497. હાલમા ં કંપનીને  MAT  ક
ટલા ટકા આપવો પડ
 છે  �ને હવે ઘટાડBને ક
ટલા ટકા કરાયો-18.5%  અને  હવે 15% 

498. તા�તરમા ંસરકાર
 શેરબ�રમા ંરોકાણ કરનારાઓને રાહત આપતા ક
િપટલ ગેbસ  ટ
}સ પરથી કયો ટ
}સ હટાવવાની 
�હ
રાત કરાઈ-   સરચા° 

499. શેરબ�રમા ંIડૂBને વેચવાથી મળતા નફાની રકમ પર  � ચા° લાM ુપડ
 છે તેને uુ ંકહ
વાય છે- ક
િપટલ ગઇેન ટ
}સ  
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500. વત,માનમા ંક
ટલા વષ,થી ઓછા સમયમા ંઅને ક
ટલા સમય બાદ મળતા નફાને uુ ંકહ
 છે-  3 વષ,  શોટ, ટમૅ ક
િપટલ 
ગેન  અને લsગ ટમૅ ક
િપટલ ગેન 

501. કંપની �યાર
 પોતાના જ  શેર રોકાણકારો પાસેથી ખરBદ
 �યાર
 તેને uુ ંકહ
વાય છે-  બાયબેક 

502. તા�તરમા ં Mજુરાત સરકાર hારા Mટુકા, તમાpુ અને  િનકોટBનG}ુત  પાન મસાલાના વેચાણ, સjંહ અને િવતરણ ઉપર 
ક
ટલા વષ,નો 'િતબધં Iકુાયો- 1  વષ, (11 સ`ટ
Wબર 2019થી) 

503. Mજુરાતમા ં (ારથી Mટુકા, તમાpુ અને િનકોટBનG}ુત  પાન મસાલાના વેચાણ, સjંહ અને િવતરણ ઉપર 'િતબધં છે- 
11/09/2012 

504. તા�તર 20 સ`ટ
Wબર-2019મા HએસટB કાઉdbસલની બેઠક (ા ંયો�ઈ હતી-  પણH, ગોવા 
505. તા�તરમા ંભારતીય અથ,ત7ંને વ� ુવેગ આપવા કોપ�ર
ટ સે}ટર માટ
 ક
bcીય નાણા મ7ંાલય hારા  ક
ટલા \િપયાનો 

ચોથો £Qૂટર ડોઝ અપાયો- 1.45 લાખ કરોડ 

506. તા�તરમા ં ભારતમા ં ઘર
o ુકંપનીઓ માટ
  કોપ�ર
ટ ટ
}સ ક
ટલા ટકાથી ઘટાડB ક
ટલા ટકા કરાયો  અને અમલ (ારથી 
થશે-34.94%  થી  ઘટાડB 25.17 %  અને અમલ 01  એિ'લ 2019 

507. ભારતમા ંનવી મેbGફુ
}ચ�ર̂ગ કંપનીઓ માટ
નો કોપ�ર
ટ ટ
}સ ક
ટલા ટકા કરાયો અને (ારથી અમલમા ંઆવશે- 
17.1%  અને 01ઓ}ટોબર-2019 

508. ભારતમા ંક
ટલા કરોડ \િપયાના વાિષ�ક ટન,ઓવર ઉપર  HએસટB �રટન,માથંી Idુ}ત અપાઇ -  \િપયા બ ે કરોડ 

509. \િપયા 1001  થી  \િપયા 7500  @ધુીના ભાડા ધરાવતી હોટલો ઉપર હવે 18 ટકાના બદલે ક
ટલો ટ
}સ લેવાશે- 12 % 

510. \િપયા 1000થી ઓછા  ભાડા ધરાવતી હોટલો પર  ક
ટલા ટકા HએસટB લાM ુપડશે-  0 % 

511. દ
શમા ંહBરાના જોબ વક, પર HએસટB ક
ટલા ટકા ઘટાડBને ક
ટલા ટકા કરાયો-  5 ટકાથી ઘટાડB 1.5 ટકા 
512. અbય જોબ- વક,   પર  HએસટB 18 ટકાથી ઘટાડB ક
ટલો કરાયો- 12 ટકા 
513. પોલીથીન બેગ પર ક
ટલા ટકા HએસટB લાM ુપડશે- 12  ટકા 
514. ભારતીય કંપનીઓ પર  22 ટકા ઇbકમટ
}સ ,સરચા° અને  સેસ સ�હત pુલ ક
ટલા ટકા  કોપ�ર
ટ ટ
}સ  લાM ુપડશે- 

25.17 

515. 1 ઓ}ટોબર 2019 બાદ Qથપાનારા કંપનીઓએ કયો ટ
}સ gકૂવવો પડશે નહ�- MAT 

516. MAT6ુ ંિવQRતૃ નામ-  િમિનમમ  ઓiટરને�ટવ ટ
}સ 

517. કંપનીઓને અપાયેલી રાહતમા ં કયા  શેર  ઉપર  20% ટ
}સની વ@લુાત કરB શકાશે નહ�-  બાયબેક 

518. MAT 18.5 ટકાથી ઘટાડB ક
ટલો કરાયો- 15  ટકા 
519. \િપયા બેથી પાચં કરોડની આવક  ઉપર ક
ટલા ટકા @પુર રBચ  ટ
કસ યથાવત રખાયો છે- 25  થી 37  ટકા 
520. ક
ફBનેટ
ડ પીણા પરનો HએસટB ક
ટલા ટકાથી વધારB ક
ટલા ટકા કરાયો- 18  ટકા થી  વધારB 28 ટકા કરાયો 
521. આઉટ સાઈડ ક
ટ�ર̂ગ પરનો HએસટB ઘટાડBને ક
ટલો કરાયો- 5 ટકા  
522. ક
bc સરકાર hારા આગામી કઈ તારBખથી સમj દ
શમા ંિસ̂ગલ Gઝુ `લા�Qટક ઉપર તબાવાર 'િતબધં Iકૂાશે- 2  

ઓ}ટોબર 2019 

523. ભારતમાથંી  આગામી કયા વષ, @ધુીમા ંિસ̂ગલ Gઝુ `લા�Qટકનો ઉપયોગ બધં કરવા6ુ ંલ�યાકં નB કરાGુ ંછે-  વષ, 
2022 

524. તા�તરમા ંપયા,વરણ બચાવવાના હ
Rથુી 139  દ
શોના 50 લાખથી વ� ુબાળકો6ુ ં વૈિfક �દોલન યો�Gુ ંતે કયા 
નામે ઓળખાય છે અને તેના Qથાપક કોણ છે-  �લોબલ }લાયમેટ QEાઈક અને Qવીડનના 16  વષzય પયા,વરણવાદB 
એ�}ટિવQટ  jેટા થનબગ ૅ

525. તા�તરમા ં�ાbસ hારા ભારતીય વાGસેુનાને કG ુ'થમ ફાઈટર `લેન આપવામા ં  આCGુ ં અને તેનો  ટ
લ નબંર જણાવો- 
રાફ
લ  અને RB 01 

526. કારની નબંર `લેટની �મ ફાઈટર િવમાનોને અપાતા નબંરને કયા નામથી ઓળખાય છે-  ટ
લ નબંર 
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527. િવfમા ંએકમા7 Fલેક કોટ, પર રમાતી ટ
િનસ ¶ુના,મેbટ6ુ ંનામ  અને 2019મા ં(ા ંયો�શે-  લેવર કપ  અને Hનીવા 
528. તા�તરમા ં�દCયભાQકરને  કયા અ�ભયાન માટ
 Mજુરાત િમડBયા કલબ hારા  બેQટ િ'bટ bGઝુ �રપોટ, ઓફ ધી યરનો 

એવોડ, અપાયો-  જળ [ી pૃ/ણ 

529. Mજુરાત િમડBયા કલબ hારા 2019મા ંકયા કટારલેખકને  લાઈફ ટાઈમ એચીવમેbટ એવોડ, અપાયો-જયદ
વ પટ
લ 

530. Mજુરાત િમડBયા કલબ hારા 2019મા ંકયા bGઝુ એ�ડટરને [ે/ઠ કામગીરB બદલ એવોડ, અપાયો- િ'તેશ િ7વેદB  
531. તા�તરમા ંMજુરાતે અમે�રકાના કયા રા�ય સાથે િસQટર Qટ
ટ માટ
ના સબધંો   િવકસાવવા આિથ�ક િવકાસ, }લીન 

એનજz, ઉqચ િશkણ, 'વાસન, સાQંpૃિતક આદાન'દાન, આરો�ય અને વેપાર રોકાણ  kે7ે પરQપર કરાર કયા,-  bGજૂસz 
532. તા�તરમા ંભારત IJુય g ૂટંણી કિમશનર
 કયા રા�યની િવધાનસભાની g ૂટંણીની �હ
રાત કરB છે-  મહારા/E અને 

હ�રયાણા 
533. આગામી સમયમા ંમહારા/E અને હ�રયાણા િવધાનસભાની  ક
ટલી બેઠકો ઉપર g ૂટંણી યો�શે- 288  અને 90 

534. આગામી 21 ઓ}ટોબર 2019ના રોજ Mજુરાતમા ંકઈ કઈ િવધાનસભાની પેટાg ૂટંણી યો�શે-  ખેરાo,ુ અમરાઈવાડB, 
થરાદ અને oણુાવાડા 

535. IJુય g ૂટંણી કિમશનર6ુ ંનામ જણાવો-  @િુનલ અરોરા 
536. @'ુીમ કોટ,ના ઈિતહાસમા ં'થમવાર કાયમી બધંારણીય બેbચ (ારથી અમલમા ંઆવશે-  1 ઓ}ટોબર 2019 

537. @'ુીમ કોટ,ની  કાયમી બધંારણીય બેbચમા ંક
ટલા જજ સેવા આપશે- 5િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 
99256 98721 

538. આરબીઆઈ hારા તા�તરમા ં�હ
રાત કયા, Iજુબ ઓનલાઇન લેવડદ
વડ દરિમયાન બaક ખાતેદારના  \િપયા અટવાયા 
હોય તો  ક
ટલા �દવસમા ંપરત ન આવે તો  'િતદBન  ક
ટoુ ંવળતર  ખાતેદારને gકુવવામા ંઆવશે- 5  �દવસ  અને  

'િત�દન ₹ 100/- 

539. તા�તરમા ંવiડ,  બોd}સ�ગ ચેdWપયનિશપમા ં'થમવાર ફાઇનલમા ંિસiવર મેડલ િવ�તા ભારતીય  અને ક
ટ
ગરB-  
અિમત પઘંાલ 

540. કqછની દ�રયાઈ �<ક  ચેરના 3kૃો6ુ ં િનકંદન કાઢતા મીઠાના અગર બધં કરવાનો  આદ
શ Mજુરાત સરકારને કોના hારા 
કરાયો  િપ}ચર-  એનHટB 

541. તા�તરમા ંક
bcીય  Mહૃ મ7ંાલય hારા ઉ]ર 'દ
શના કયા Qથળે રા/EBય પોલીસ િવfિવ�ાલય Qથાપવાની મXૂંરB 
અપાઈ-  jેટર નોઇડા 

542. ક
bc સરકાર hારા હડ`પીય સQંpૃિતના કયા ંએક મહ�વના બદંર ઉપર Nદા� \િપયા 400  થી 500 કરોડના ખચ�  
 આ�િુનક મેરBટાઈમ હ
�રટ
જ કોW`લે}સ તૈયાર કરાશે-  લોથલ 

543. ક
bc સરકાર hારા ગાધંીનગર -�ગ{ટ િસટB ખાતે કયો એક પાક, બનાવવાની તા�તરમા ં�હ
રાત કરવામા ંઆવી છે- 
મેરBટાઈમ પાક,  

544. ક
bc સરકાર hારા  આગામી પાચં વષ,મા ં વહાણવટા k7ેે ક
ટલી નવી રોજગારB સ°ન6ુ ંલ�ય  નB  કરાGુ ંછે-  5  

લાખ 

545. ભારતમા ંિશિપ̂ગ મ7ંાલય hારા  કયા પાચં Qથળોએ Õઝ ટિમ�નલ બનાવવામા ંઆવી ર ા છે- Iુબંઈ, ચે�ઈ, કોલક]ા, 
િવશાખાપ�નમ અને ગોવા 

546. ક
bcીય િશિપ̂ગ ( Qવત7ં હવાલો) તથા રસાયણ અને ખાતર મ7ંી નામ જણાવો-  [ી મન@ખુભાઈ માડંવીયા 
547. તા�તરમા ંવiડ, બોd}સ�ગ ચેdWપયનિશપ-2019મા ં ફાઇનલમા ં'વેશનાર  'થમ ભારતીય  અને  તે  કયો મેડલ  િવ�તા 

થયો-  અિમત પઘંાલ  અને િસiવર મેડલ 

548. તા�તરમા ંનીિત આયોગના  2018ના ¯/ટાચાર  બાબતે થયેલા ક
સ Nગેના અહ
વાલમા ં'થમ, �hતીય અને Rતૃીય 
રા�ય  જણાવો-  તિમલનાTુ, ઓ�ડશા અને Mજુરાત 
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549. નીિત આયોગના ¯/ટાચારના Mનુાઓના 2018ના અહ
વાલ Iજુબ Mજુરાતમા ંએક કરોડની વQતી દBઠ ક
ટલા Mbુહા 
નsધાયા છે - 1677.24 

550. મોટર CહBકલ એ}ટ Iજુબ કોઇ વાહનચાલક Eા�ફકના િનયમ તોડશે તો તેને  દંડ  Qવ\પે કઈ સામાUજક સેવા6ુ ંકાય,  
સsપવામા ંઆવશે-  3³ૃા[મમા ંસેવા કરવી, ગરBબ બાળકોને ભણાવવા, ચાર રQતા પર Eા�ફક પાલન કરાવ3ુ,ં Eા�ફકના 
િનયમો Nગ ે�Mિૃત લાવવી વગેર
  સમાજ  સેવા કાય� 

551. ક
bc સરકાર hારા તા�તરમા ંખાવાના મીઠામા ં આયોડBનની સાથે  કG ુત�વ ઉમેરવા6ુ ં ફરUજયાત કરવામા ંઆCGુ ંછે-  
આયનૅ 

552. ભારતમા ંક
ટલા ટકા મ�હલાઓ અને બાળકો લોહBની ઉણપથી પીડાય છે- 54%  અને 60% 

553. તા�તરમા ંભારતીય શાકભાH સશંોધન સQંથા hારા 23  વષ,ના પ�ર[મ બાદ ભ�ડાની કઈ એક નવી '�િત શોધવામા ં
આવી છે  અને તેનો રંગ જણાવો-  કાશી  લા�લમા  અને લાલ રંગ 

554. તા�તરમા ં શોધાયેલ  ભ�ડાની નવી '�િત  કાશી  લા�લમામા ં IJુય કયા પોષક ત�વો ભર)રૂ મા7ામા ંજોવા મળે છે-  
એbટB  ઓd}સડ
bટ , આયનૅ  અને ક
xiશયમ 

555. ભારતીય શાકભાH  સશંોધન સQંથા(IIVR)  (ા ંઆવેલી છે-  વારાણસી 
556. ભ�ડાની નવી '�િત  કાશી  લા�લમાના IJુય શોધક- IIVR ના )વૂ,  �ડર
}ટર ડો}ટર �બ�bc 

557. તા�તરમા ં પયા,વરણ બચાવવાના હ
Rથુી  ભારત સ�હત િવfના ક
ટલા દ
શોમા ં સIcુ-નદB �કનારા  u³ુ કરવા  કયો 
એક �દવસ કયા નામથી ઉજવવામા ંઆCયો- 120, 21 સ`ટ
Wબર, કોQટલ �કલનઅપ ડ
 

558. રાક
શ pુમાર િસ̂હ ભદોરBયા ભારતીય વાG ુસેનાના ક
ટલામા ંએર ચીફ માશ,લ તરBક
 િનમાયા- 26 

559. તા�તરમા ં'ધાનમ7ંી માR ૃવદંના યોજનાના લાભાથzઓની સJંયા ક
ટલા  ઉપર પહsચી-  એક કરોડથી વ� ુ

560. 'ધાનમ7ંી માR ૃવદંના યોજનાનો 'ારંભ   (ાર
 થયો હતો- 01  �bGઆુરB 2017 

561. સૌરા/E (1948 )રા�યના 'થમ IJુયમ7ંી  અને તેમનો જbમ �દવસ જણાવો-  લોકનેતા ઉqછગંરાય  ઢ
બર  અને 21 

સ`ટ
Wબર 1895.  

562. તા�તરમા ં૨૨મી સ`ટ
Wબર
 ૫૦ હ�રથી વ� ુભારતીય અમે�રકન સIદૂાયના લોકો વqચ ેવડા'ધાન મોદBનો કયો 
કાય,<મ (ા ંયો�યો – Howdy Modi! NRG Qટ
�ડયમ ¬Qુટન 

563. Howdy Modi! કાય,<મની થીમ - SHARED DREAMS, BRIGHT FUTURES  

564. Howdy Modi! કાય,<મના આયોજક - ટ
}સાસ ઈ�bડયા ફોરમ િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

565. Howdy નો અથ, જણાવો – HOW DO YOU DO 

566. પીએમ મોદB6ુ ંસbમાન ¬Qુટનના મેયર િસiવેQટર ટન,ર hારા કઈ રBતે કરાGુ ં- ‘કB ઓફ ¬Qુટન’ સsપીને  

567. Howdy Modi! કાય,<મ કોની િવશેષ ઉપdQથિતમા ંયો�યો – અમે�રકન રા/Eપિત ડોનાiડ EWપ 

568. અમે�રકા 'વાસના 'થમ �દવસે વડા'ધાન મોદBની ઉપdQથિતમા ંકયા k7ેે કયા MoU સાઈન થયા - ઉ�, k7ે અને 
પાચં િમ�લયન ટન LNG માટ
  

569. ભારત-અમે�રકાની કઈ કંપનીઓ વqચે LNG માટ
 MoU થયા - ટ
iG�ુરયન અને પેEોનેટ એલએનH �લિમટ
ડ 

570. આ કરાર Nતગ,ત અમે�રકા ભારતને દર વષ� ક
ટલા લાખ ટન એલએનH આયાત કરશે - ૫૦ 

571. અમે�રકાના ¬Qુટન શહ
રની િવશેષતા - ઊ�,, અવકાશ અને મે�ડકલ સેbટર6ુ ંપાટનગર 

572. ભારત-અમે�રકા વેપારમા ંટ
}સાસ ક
ટલા ટકા યોગદાન આપે છે – 10 

573. Mજુરાત િવધાનસભાની કઈ બેઠકો ઉપર પેટાg ૂટંણી યો�શે- બાયડ, રાધન)રુ, થરાદ,ખેરાo,ુ અમરાઈવાડB અને 
oણુાવાડા 

574. તા�તરમા ંસૌ'થમવાર ખેTતૂો માટ
 કઈ બaક
 એપ લોbચ કરB- બરોડા �કસાન એપ 
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575. ભારતમા ંક
સલેસ gકૂવણીને બળ આપવા કGુ ંઅ�ભયાન હાથ ધરવામા ંઆCGુ ંછે-  �ડUજટલ પેમેbટ અ�ભયાન 

576. �ડUજટલ પેમેbટ અ¾યાન માટ
 કઈ સQંથાઓ સાથે મળBને કામ કરB રહB છે- ભારતીય ડ
ટા @રુkા પ�રષદ,  ક
bcીય 
ઇલે}Eોિન}સ 'ો�ો�ગક મ7ંાલય  અને Mગૂલ ઇ�bડયા 

577. @ગુમ ભારત અ�ભયાન હ
ઠળ તા�તરમા ંકG ુપોટ,લ લોbચ કરાGુ-ં  મેનેજમેbટ ઇbફમ�શન િસQટમ 

578. ક
bc સરકારના સામાUજક bયાય અને અિધકારBતા મ7ંી6ુ ંનામ જણાવો-  થાવરચદં ગેહલોત 

579. �દCયાગંો માટ
ના @ગુWય ભારત અ�ભયાનનો 'ારંભ કયાર
 થયો હતો-  ૩ �ડસેWબર ૨૦૧૫ 

580. આગામી વષ, 2020ને  આ�ટª�ફિશયલ ઇbટ
�લજbસ વષ, �હ
ર કરનાર રા�ય- તેલગંાના 
581. દ
શ6ુ ં'થમ ઈ-એસેસમેbટ6ુ ંનેશનલ સેbટર કયા ંશ\ કરાશે – �દiહB 
582. બી� વષ� દ
શમા ં[ે/ઠ મેનેજમેbટ એસોિસએશનનો એવોડ, કોને અપાયો-AMAઅમદાવાદ 

583. AMA6ુ ંિવQRતૃ નામ – અમદાવાદ મેનેજમેbટ એસોિસયેશન 

584. બે�bક�ગ, કરદાતાઓ, એર અને E
ન Eાવેલ સબંિંધત Mુ̀ ત મા�હતી એક7 કરવા માટ
 વષ,-2020 @ધુીમા ંદ
શમા ં
'થમવાર કઈ jીડ કાય,રત કરાશે - નેશનલ ઇbટ
�લજbસ jીડ 

585. ઓQકાર એવોડ,-૨૦૧૯ માટ
 ભારતની કઈ દQતાવેH �ફiમ નોિમનેટ થઈ છે – મોતીબાગ 

586. મોતીબાગ દQતાવેH �ફiમના િનદÄશક – િનમ,લ ચcં 

587. ઓQકાર એવોડ, મેળવનાર 'થમ ભારતીય મ�હલા- ભા6 ુઅથૈયા 
588. ૨૧ સ`ટ
Wબર અને તેની થીમ જણાવો – �તરરા/EBય શાિંત �દવસ અને }લાઈમેટ એકશન ફોર પીસ   

589. નીિત આયોગ hારા તૈયાર કરાયેલ AI FOR ALL દQતાવેજ ઉપર સહB કરનાર 'થમ રા�ય- તેલગંાના િવવેકાનદં 
એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

590. તા�તરમા ંઆG/ુમાન ભારત િમશન  Nતગ,ત PM JAYના 'ારંભને 23 સ`ટ
Wબર-2019ના રોજ ક
ટલા વષ, )ણૂ, થયા 
અને Mજુરાતમા ંતેની  રા�યકkાની ઉજવણી (ા કરવામા ંઆવી- એક વષ, અને ગાધંીનગર  

591. તા�તરમા ં23 સ`ટ
Wબરના રોજ Mજુરાતમા ંઆ�મહ�યા િનવારણ માટ
 કઈ એક હ
iપલાઇન શ\ કરાઇ- 104 હ
iથ 
હ
iપલાઇન-QGસુાઈડ િ'વેbશન  હ
iપલાઇન 

592. Mજુરાતના નાગ�રકોને આરો�યલkી સલાહ અને માગ,દશ,ન માટ
 તા�તરમા ંગાધંીનગર ખાતેથી કઈ હ
iપલાઇન શ\ 
કરાઇ- 104  હ
iથ હ
iપલાઇન 

593. અગાઉથી જ Mજુરાતમા ં૧૦૪ હ
iપલાઇન  કયા રોગ માટ
 કાય,રત છે- તાવ 

594. 104 હ
iથ હ
iપલાઇન-QGસુાઈડ િ'વેbશન  હ
iપલાઇન  સેવા શ\ કરનાર દ
શ6ુ ં'થમ રા�ય-  Mજુરાત 

595. Mજુરાતમા ંઆગામી બ ેવષ,મા ંક
ટલા હ
iથ એbડ વેલનેસ સેbટર િવકસીત કરાશે અને તેમા ંક
ટલી સેવાઓ  ઉપલFધ 
કરાવાશે- 11 હ�ર  અને 12થી વ� ુસેવાઓ 

596. તા�તરમા ંગાધંીનગર ખાતેથી ક
ટલી નવી �ખલ�ખલાટ વાન6ુ ંલોકાપ,ણ કરાGુ-ં 174 

597. Mજુરાત �ખલ�ખલાટ વાનનો સૌ'થમ 'ારંભ કોના વખતમા ં(ાર
 થયો હતો-  4 સ`ટ
Wબર 2012  અને  IJુયમ7ંી 
નર
bcભાઈ મોદB 

598. તા�તરમા ંગાધંીનગર ખાતેથી ક
ટલી નવી 108 એWFGલુbસ વાન6 ુલોકાપ,ણ કરાGુ-ં 324 

599. Mજુરાતમા ંસૌ'થમ 108 એWFGલુbસ સેવાનો 'ારંભ (ાર
 અને કોના વખતમા ં આCયો હતો- 29 ઓગQટ 2007 અને 
IJુયમ7ંી નર
bcભાઈ મોદB 

600. CGDCR6ુ ંિવQRતૃ નામ જણાવો-  કોW'ીહ
bસીવ જનરલ ડ
વલોપમેbટ કંEોલ ર
�Gલુેશન 

601. તા�તરમા ં<
ડાઇ Mજુરાત hારા આયોUજત jોથ એWબસેેડર સિમટ-2019  (ા ંયો�ઈ-  અમદાવાદ 
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602. Mજુરાતમા ં CGDCRને  વ� ુસરળ અને @રુ�kત બનાવવાના ભાગ\પે કોના hારા આખરB મXૂંરB આપવામા ંઆવી-  
IJુયમ7ંી [ી િવજયભાઈ \પાણી 

603. અમદાવાદ સ�હત Mજુરાતના  કયા કયા શહ
રોમા ંગગનgુબંી ઇમારતો માટ
  FSI  વધારવામા ંઆવી-  અમદાવાદ, 

ગાધંીનગર, વડોદરા, @રુત અને રાજકોટ 

604. વ� ુFSI  માટ
   Mજુરાતમા ંD-1 ક
ટ
ગરBમા ં  કયા કયા સમાવેશ થાય છે - અમદાવાદ, ગાધંીનગર, વડોદરા, @રુત અને 
રાજકોટ 

605. Mજુરાતના  વત,માન મહ
@લુ મ7ંી6ુ ંનામ  જણાવો-  [ી કૌિશકભાઈ પટ
લ િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર 
મો.ન.ં 99256 98721 

606. FSI6ુ ં િવQRતૃ નામ જણાવો-  {લોર Qપેસ  ઈbડ
}સ 

607. Gનુાઇટ
ડ ઈન સાયbસના તા�તરના �રપોટ, Iજુબ વષ, 2011-2015ની સરખામણીએ છેiલા પાચં વષ,મા ંતાપમાનમા ં
ક
ટલા �ડjીનો વધારો થયો- 0.2 �ડjી 

608. Gનુાઇટ
ડ ઈન સાયbસના અહ
વાલ Iજુબ 2018મા ં કાબ,ન ડાયો}સાઇડમા ંક
ટલા ટકાનો વધારો થયો- 2% 

609. છેiલા 40 વષ, દરિમયાન આ�કªટ
કમા ંબરફ દર 10 વષ�  ક
ટલા ટકા પીઘળB ર ો છે - 12% 

610. સGં}ુત રા/Eના મહાસ�ચવ6ુ ંનામ જણાવો- એbટોિનયો  Mટુર
સ 

611. તા�તરમા ંMજુરાતમા ંરા�ય g ૂટંણી પચંનો  Qથાપના �દવસ (ાર
 અને (ા ંઉજવાયો- 23  સ`ટ
Wબર  અને આણદં 

612. Mજુરાતના વત,માન રા�ય g ૂટંણી કિમશનર અને IJુય િનવા,ચન અિધકારB6ુ ંનામ જણાવો- સજંય 'સાદ  અને  ડો. 
Iરુલી�</ણા 

613. ભારતમા ંઆગામી (ાર
 અને ક
ટલામી વસતી ગણતરB હાથ ધરવામા ંઆવશે-  વષ, 2021થી  અને 16 

614. આગામી વસતી ગણતરB 2021 ક
ટલી ભાષાઓમા ંકરવામા ંઆવશે-16 

615. વસતી ગણતરB કયા મ7ંાલય hારા કરવામા ંઆવે છે-  Mહૃ મ7ંાલય 

616. વQતી ગણતરB દરિમયાન યાદB અને િવગતો શામા ં તૈયાર કરવામા ંઆવે છે - નેશનલ પો`Gલુેશન રHQટર  
617. ભારતમા ંઆગામી ક
ટલાક વષ�મા ંતમામ બસોને ઇલે}Eોિનક  બસમા ં\પાતં�રત કરાશે-  બ ે વષ, 
618. ભારતના વત,માન  ક
bcીય માગ,- પ�રવહન મ7ંી  જણાવો-  નીિતન ગડકરB 
619. pૃિષ મ7ંાલય hારા ભારતમા ંવષ, 2019-20મા ં  ખરBફ પાકમા ંઅનાજ ઉ�પાદન  ક
ટoુ ંNદાજવામા ંઆCGુ ંછે- 14.06 

કરોડ ટન 

620. ભારતમા ંગત વષ� 2018-19મા ં ખરBફ ઉ�પાદન ક
ટoુ ંથGુ ંહR ુ-ં 14.17 કરોડ ટન 

621. તા�તરમા ંમાનવ િવકાસ મ7ંાલયના સવ� Iજુબ ભારતમા ં)~ુુષ અને મ�હલા િશkકોની  ટકાવારB જણાવો- 57.8 %  

અને 42% 

622. માનવ િવકાસ મ7ંાલય તા�તરના સવ� Iજુબ દ
શમા ંસૌથી વ� ુઅને સૌથી ઓછા મ�હલા ટBચર ધરાવતા રા�યો-  
ક
રળ અને �બહાર 

623. તા�તરમા ં178  વષ,  Xૂની ��ટનની કઈ  Eાવેલ કંપનીએ નાદારB નsધાવી-  થોમસ pકૂ 

624. તા�તરમા ંક
bcીય Mહૃ રા�યમ7ંી �કશન ર
ÖBએ  કયા  @�ૂચત ક
bc  શાિસત  'દ
શમા ં50 હ�રથી વ� ુનવા  મ�ંદરો 
ખોલવાની,  બધં પડ
લી શાળાઓ તેમજ  દર
ક ગામમા ં5 Gવુાનોને સરકારB નોકરB આપવાની �હ
રાત કરB છે-  જWI ુ
ક_મીર 

625. જWI ુ-કા_મીરના મહારા� હ�રિસ̂હનો જbમ�દવસ જણાવો- 23 સ`ટ
Wબર 

626. સ`ટ
Wબર 2019મા ંGનુાઇટ
ડ નેશન  }લાયમેટ ચેbજ એ}શન સિમટ  (ા ંયો�ઈ �મા ંભારતના વડા'ધાન સામેલ 
થયા હતા-  bGયૂોક,(G.ુએસ.એ.) 
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627. Gનુાઇટ
ડ નેશન }લાયમેટ ચેbજ એ}શન સિમટ-2019 મા ં pુલ ક
ટલા દ
શો સામેલ થયા હતા- 60 િવવેકાનદં એક
ડમી, 
સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

628. તા�તરમા ં2017-18ના વષ,મા ં pૃિષ ઉ�પાદનની ઉ�pૃ/ટતા માટ
 ભારત સરકાર hારા 'pૃિષ કમ,ણ એવોડ,' કયા રા�યના  
કયા  િવભાગને અપાયો-  Mજુરાત  અને pૃિષ િવભાગ 

629. Mજુરાત સરકારને વષ, 2017- 18નો pૃિષ કમ,ણ એવોડ, કયા એક પાકના  મબલખ ઉ�પાદન માટ
  અપાયો-  કઠોળ  
630. pૃિષ કમ,ણ એવોડ,મા ક
ટલી રકમનો રોકડ )રુQકાર આપવામા ંઆવે છે- \. 1 કરોડ 

631. Mજુરાતે  વષ, 2017-18મા ં ક
ટલા લાખ હ
}ટર  વાવેતરમાથી ક
ટલા મે�Eક ટન કઠોળ6ુ ં ઉ�પાદન મેળCGુ ંહR ુ-ં 9.08 

લાખ હ
}ટર  વાવેતર  અને 9.22 લાખ મેEBક ટન  ઉ�પાદન 

632. Mજુરાતમા ંવષ, 2017-18 મા ંએવર
જ 'િત હ
}ટર ક
ટલા �કલોjામ કઠોળ6ુ ંઉ�પાદન  થGુ-ં 1015   �કલોjામ 

633. દ
શના રા�યોમા ં અનાજ ઉ�પાદનને 'ો�સાહન આપવાના હ
Rસુર ભારત સરકાર hારા િવિવધ [ેણીમા ંઉ]મ કામગીરB 
કરનાર રા�યોને કયો એવોડ, આપીને  કયા વષ,થી સbમાિનત કરવામા ંઆવે છે-  pૃિષ કમ,ણ એવોડ, અને વષ, 2010-11 

634. ક
bc સરકારના pૃિષ મ7ંી6ુ ંનામ જણાવો-  [ી નર
bcિસ̂હ તોમર 

635. Mજુરાત સરકારના pૃિષ મ7ંી6ુ ંનામ જણાવો-  આર.સી.ફળ�ુ 

636. Mજુરાતમા ંવષ, 2017-18મા ંIJુય�વે  કયા કયા કઠોળ6ુ ંઉ�પાદન થGુ ંહR ુ-ં ચણા અને Rવેુર  તેમજ  મગ, અડદ અને 
મઠ 

637. RTE6ુ ંિવQRતૃ નામ - રાઇટ ¶ુ એ�Gકુ
શન 

638. ક
bc સરકાર cારા 10 મી �bGઆુરB 2019ના ંરોજ આર.ટB.આઈ અિધિનયમ ૨૦૦૯ની કઈ કલમમા ં@ધુારો કય� હતો - 
કલમ-16  

639. 'ાથિમક િશkણને વ� ુMણુવ]ાG}ુત બનાવવા કયા ધોરણના બાળકોએ િનયત Mણુ  મેળCયા ન હોય તો  નાપાસ 
કરવાનો િનણ,ય  તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર hારા કરાયો- ધોરણ 5 અને  8 

640. Mજુરાતમા ં'ાથિમક શાળાના બાળકોને ધોરણ 5 અને 8મા ંિનયત Mણુ ન  મેળCયા હોય તો  નાપાસ કરB શકાય તેવા 
િનણ,યનો અમલ (ારથી કરવામા ંઆવશે-  શૈk�ણક વષ, 2019-20 

641. Mજુરાતના વત,માન િશkણ મ7ંી6ુ ંનામ જણાવો-   �પેુbcિસ̂હ gડુાસમા 
642. Qટ
ટ ઓફ પોલીસ ઇ�bડયા �રપોટ, 2019 Iજુબ �દવસમા ંસૌથી વ� ુ સમય ફરજ બ�વતા પોલીસ કમzઓની યાદBમા ં 

'થમ રા�ય અને Mજુરાતનો <મ-ઓ�ડશા અને Mજુરાત 14મા ં<મે 

643. ક
bcીય ખેલ મ7ંાલયે  કઈ વૈિfક રમત માટ
  ખેલાડBઓ તૈયાર કરવાના હ
Rથુી દ
શમા ં20 નેશનલ સેbટર ઓફ 
એકસેલbસ �હ
રાત કરB છે-  ઓલdWપક 2024, પે�રસ અને ઓલdWપક 2028  લોસ એb�લસ 

644. ખેલ મ7ંાલય hારા Qથાપવામા ંઆવનાર 20 નવા નેશનલ સેbટર ઓફ એકસેલbસમા ં Mજુરાતના કયા શહ
રમા ં સેbટર 
ફાળવવામા ંઆCGુ ંછે-  ગાધંીનગર 

645. તા�તરમા ંનીિત આયોગ hારા  'િસ³ કરાયેલ 2018ના સQટ
નેબલ ડ
વલપમેbટ ગોલ ઇ�bડયા ઇbડ
}સમા ં Mજુરાતમા ં
'િત એક લાખની વQતીએ  ક
ટલા એટBએમ ઉપલFધ છે- 17 

646. 'િત એક લાખની વQતી  વqચે સર
રાશ  ક
ટલા એટBએમ હોવા જોઈએ - 15 િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર 
મો.ન.ં 99256 98721 

647. સૌથી વધાર
 એટBએમની યાદBમા ં ભારત6ુ ં'થમ રા�ય જણાવો-  ગોવા  
648. તા�તરમા ંવષ, 2018નો દાદા સાહ
બ ફાળક
 એવોડ, કોને  અપાયો-  અિમતાભ બqચન 

649. દાદા સાહ
બ ફાળક
 એવોડ, કોના hારા આપવામા ંઆવે છે-  મા�હતી અને 'સારણ મ7ંાલય, ભારત સરકાર 

650. દાદા સાહ
બ ફાળક
 એવોડ, િવ�તા 'થમ મહા6ભુાવ-  અ�ભને7ી દ
િવકા રાણી 
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651. દાદા સાહ
બ ફાળક
 એવોડ, આપવાનો 'ારંભ  (ાર
 થયો હતો- વષ, 1969 

652. દાદા સાહ
બ ફાળક
 એવોડ, િવ�તાને ક
ટલી  રકમ  ઈનામ Qવ\પે આપવામા ંઆવે છે- \.10  લાખ અને @વુણ, કમળ  
653. ભારતીય �ફiમ જગતના િપતા દાદાસાહ
બ ફાળક
6ુ ંIળૂ નામ  અને વતન- �નૂડBરામ  ગોિવ̂દ   ફાળક
  અને મહારા/E 

654. અિમતાભ બqચનને કયા વષ� પ� િવ�ષૂણ  આપવામા ંઆCયો હતો- 2015 

655. અિમતાભ બqચની જbમ તારBખ અને જbમ Qથળ  જણાવો- 11 ઓ}ટોબર 1942  અને  'યાગરાજ  

656. ( અiહાબાદ) 
657. તા�તરમા ંFIFA  `લેયર ઓફ ધી યર 2018-19  િવ�તા મ�હલા અને )~ુુષ ખલેાડB  તેમજ તેમ6ુ ંવતન- લાયોનેલ 

મેQસી, આજ �bટBના  અને  મેગન  ર
િપનો, અમે�રકા 
658. તા�તરમા ંFIFA  `લેયર ઓફ ધ યર એવોડ, છ×ી વાર િવ�તા mટબોલ �ખલાડB - લાયોનેલ મેQસી 
659. FIFA -2018 -19  [ે/ઠ )~ુુષ કોચ અને ગોલકBપર - Xુગ�ન }લોપ અને એ�લસન 

660. અમે�રકાના ફોFસ, મેગે�ઝન hારા તા�તરમા ં�હ
ર કરાયેલ વષ, 2019 ની િવfની અjણી કંપનીઓમા ં'થમ, �hતીય 
અને Rતૃીય  કંપની  તેમજ ભારતની pુલ ક
ટલી કંપનીઓનો સમાવેશ થયો- 1. િવઝા-  �લોબલ પેમેbટ ટ
}નોલોH 
કંપની 2. ફ
રારB-  ઇટાલી, 3. આઈટB કંપની-  ઈbફોિસસ  અને  pુલ 17 કંપની  

661. દ
શમા ં'થમવાર નવતર 'યોગના ભાગ\પે આગામી સમયમા ં @રુkા અને આરો�ય સબંિંધત" હ
iલો SOS "સેવા  કયા 
Uજiલામા ંશ\ કરાશે-  ગાધંીનગર 

662. SOS6ુ ંિવQRતૃ નામ જણાવો -  સેવ અવર સાઉલ 

663. 24 સ`ટ
Wબર
 કયા Qવાત7ં સેનાનીનો જbમ�દવસ છે-  મેડમ ભીખાઈH કામા 
664. મેડમ કામા6ુ ં)~ુુ નામ જણાવો - ભીખાઈH \QતમH કામા િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

665. Qવત7ંતા સેનાની અને સામાHક કાય,કર G@ુફુ મહ
રઅલી મચ,bટ
 કયા મહ�વના @7ૂો ઘડયા હતા- "સાયમન ગો બેક" 
(સાયમન પાછો �) અને "}વીટ ઇbડBયા" (ભારત છોડો) 

666. તા�તરમા ં@'ુીમ કોટ,મા ંકયા ચાર  જજની  િનમZકૂ કરવામા ંઆવી-  રામ @�ુમØયમ, pૃ/ણ IરુારB, એસ રિવbc ભ� 
અને ઋિષક
શ રોય  

667. વત,માનમા ં@'ુીમ કોટ,મા ંજજની સJંયા ક
ટલી થઈ- 34 

668. 'ધાનમ7ંી [ી નર
bcભાઈ મોદBના  સ`ટ
Wબર 2019ના અમે�રકા 'વાસ દરિમયાન ભારત અને અમે�રકા વqચ ેક
ટલી 
રકમના વેપારB કરાર થયા �ના પ�રણામે Nદા� ક
ટલા લોકોને રોજગારB ઉપલFધ થશે-  4.25 લાખ કરોડ  અને  

50,000 

669. @'ુીમ કોટ,મા ંજજોની pુલ ક
ટલા ટકા સJંયા  વધારવા તા�તરમા ંસસંદમા ં�બલ પસાર કરાGુ-ં 10% 

670. આગામી 2 ઓ}ટોબર 2019 દ
શભરમા ંકયા �દવસ તરBક
 ઉજવાશે-  Qવqછ ભારત �દવસ 

671. મહા�મા ગાધંીHની 150મી  જbમ જયતંીની ઉજવણી  Mજુરાતમા ંકયા Qથળે  વડા'ધાન[ીની ઉપdQથિતમા ંકરવામા ં
આવશે -  સાબરમતી �રવર�bટ, અમદાવાદ. 

672. વડા'ધાન [ી નર
bcભાઈ મોદB કયા �દવસે સમj દ
શને Åiુલામા ંશૌચ�<યાથી I}ુત �હ
ર કરશે- 2  ઓ}ટોબર 2019 

673. આગામી 02 ઓ}ટોબર  2019 ના રોજ વડા'ધાન [ી ઉપdQથિતમા ંMજુરાત સ�હત િવિવધ રા�યોના ક
ટલા સરપચંોને 
Qવqછતાના શપથ  લેવડાવશે- 20,000 

674. તારBખ 25 સ`ટ
Wબર
 કોનો જbમ�દવસ છે- પ�ંડત �દનદયાલ ઉપા¨યાય 

675. દ
શમા ંpૃિષ kે7ે @ધુારણા Nગેની છ રા�યોના  રા�યપાલની સિમિતના  અ¨યk તરBક
 રા/Eપિત[ી hારા કોની િનમZકૂ 
આવી છે-  Mજુરાતના રા�યપાલ [ી આચાય, દ
વÒત િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 
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676. દ
શમા ંpૃિષ kે7ે @ધુારણા Nગેની છ રા�યના રા�યપાલની સિમિતમા ંકયા કયા રા�યોનો સમાવેશ થાય છે-  Mજુરાત, 

મહારા/E, મ¨ય 'દ
શ, હ�રયાણા, �¤ 'દ
શ અને તેલગંાણા 
677. દ
શમા ંpૃિષkે7ે @ધુારણા Nગેની છ રા�યોના  રા�યપાલ[ીની સિમિતની તા�તરમા ંસ`ટ
Wબર 2019મા ં'થમ બેઠક 

(ા ંયો�ઈ-  M\ુpળૂ  pુ~ુkે7- હ�રયાણા 
678. તા�તરમા ં ભારત hારા સGં}ુત રા/E સઘંની ઇમારત ઉપર  ક
ટલા  �કલો વોટનો  કયો સોલર પાક,   Qથાપવામા ંઆCયો - 

50  અને ગાધંી સોલર પાક, 
679. તા�તરમા ંસGં}ુત રા/Eસઘંની  ઇમારત ઉપર Qથાપવામા ંઆવેલા ગાધંી સોલર પાક,ની  પેનલ ઉપર ક
ટલા દ
શોના 

નામની પેનલ લગાવામા ંઆવી છે-  તમામ 193 સ¾ય દ
શ િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

680. તા�તરમા ંસGં}ુત રા/Eસઘં hારા વડા'ધાન [ી મોદBની હાજરBમા ંકઈ એક ટપાલ �ટ�કટ બહાર પાડવામા ંઆવી- 
મહા�મા ગાધંીHની 150 મી જbમ જયિંત િનિમ] ે 

681. તા�તરમા ંbGયૂોક, ખાતે ભારતના વડા'ધાન કયા અ�ભયાન માટ
 �બલ એbડ મે�લbડા ગે|સ ફાઉbડ
શન hારા �લોબલ 
ગોલકBપર એવોડ,થી સbમાિનત કરાયા-  Qવqછ ભારત અ�ભયાન 

682. ભારતમા ંઆગામી વષ�મા ંઆ�િુનક માળખાકBય @િુવધાઓમા ંNદા� ક
ટoુ ંIડૂBરોકાણ  કરવાનો લkાકં નB કરાયો 
છે- 100 લાખ  કરોડ 

683. તા�તરમા ંભારત અને અમે�રકા વqચે ક
ટલા લાખ કરોડના વેપારB કરાર થયા તેમા ંNદા� ક
ટલા લોકોને રોજગારB 
ઉપલFધ થશે- 4.25  અને 50,000 

684. વડા'ધાન [ી મોદB ભારતના િવકાસ  માટ
  કયા ચાર પ�રબળોને  અગ�યના ગણાCયા છે- 4D  ડ
મો<
સી, �ડમાbડ, 

ડ
મોjાફB  અને �ડિસિસવનેશ 

685. ભારતમા ંછેiલા પાચં વષ,મા ંjામીણ Qવqછતાનો Cયાપ  ક
ટલા ટકાએ પહsqયો છે- 60% 

686. ભારત hારા  Gએુસ ખાતે યો�યેલી બેઠકમા ંઇ�bડયા-  પેિસ�ફક આઇલેbડ ડ
વલોપ�ગ Qટ
|સ Xૂથને ક
ટલા કરોડની લોન 
આપવાની �હ
રાત કરાઈ છે- 15 કરોડ ડોલર 

687. તા�તરમા ંવડા'ધાન  [ી મોદBની  ઉપdQથિતમા ંિવfના  સીઈઓની  Foમૂબગ ૅ �લોબલ �બઝનેસ ફોરમ (ા ંયો�ઈ-  
bGયૂોક, િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

688. તા�તરમા ંએિશયન ડ
વલપમેbટ બaક  hારા  વષ, 2019-20 માટ
 ભારતમા ં3�ૃ³દર  Nદાજ 7%થી ઘટાડB  ક
ટલો  કય�- 
6.5% 

689. ADB  hારા  વષ, ૨૦૨૧ નો ભારત 3�ૃ³દર ક
ટલા ટકા  Nદાજવામા ંઆCયો છે- 7.20% 

690. તા�તરમા ંIBSF  વiડ, Q6કૂર  ચેdWપયનિશપ -2019   િવ�તા  અને  યજમાન  દ
શ  જણાવો-  ભારતીય પકંજ અડવાણી 
અને આ�દ�ય મહ
તા, યજમાન-  Wયાનમાર 

691. તા�તરમા ંકઈ )વૂ, ભારતીય મ�હલા દોડવીરને  �તરરા/EBય એrલેટB}સ  મહાસઘં IAAF વેટરન  િપન  એવોડ,  
અપાયો-  પી ટB ઉષા 

692. ભારતની એકતા અને અખ�ંડતતાના  kે7મા ંમહ�વ)ણૂ, યોગદાન આપનાર નાગ�રકને  'થમવાર કGુ ંસbમાન આપી 
'ો�સા�હત કરાશે-  સરદાર પટ
લ રા/EBય એકતા એવોડ, 

693. સરદાર પટ
લ રા/EBય એકતા એવોડ, આપવાનો 'ારંભ  (ારથી કરવામા ંઆવશે - 31  ઓ}ટોબર 2019 

694. સરદાર પટ
લ રા/EBય એકતા એવોડ,  એક વષૅમા ંવ�મુા ંવ� ુ ક
ટલા અપાશે- 3 

695. સરદાર પટ
લ રા/EBય એકતા એવોડ,મા ં ક
ટલી રકમ આપવામા ંઆવશે-  ubૂય િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર 
મો.ન.ં 99256 98721 

696. સરદાર પટ
લ રા/EBય એકતા  )રુQકાર કયા મ7ંાલય hારા આપવામા ંઆવશે-  Mહૃ મ7ંાલય 
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697. સરદાર પટ
લ રા/EBય એકતા )રુQકાર માટ
ની  પા7તા જણાવો- ભારત6ુ ંકોઈપણ સગંઠન, સQંથા, Cયd}ત  

698. તા�તરમા ંસરkણ મ7ંીના હQતે ચે�ઈ પોટ, EQટ ખાતેથી કોQટ ગાડ,ના કયા જહાજ6ુ ંજળાવતરણ  કરાGુ-ં ICG વરાહ 

699. ICG વરાહ6ુ ંIJુય કાય, જણાવો- શોધખોળ, બચાવકાય,, પેEો�લ^ગ  અને  સરહદB @રુkા 
700. ICG વરાહનો અથૅ  જણાવો-  �યાગ, ધરતીને @રુkા, સોહાદÚ  અને તાકાત-  શd}ત 

701. તા�તર  સ`ટ
Wબર- 2019મા ંભારત- ક
રBકોમ  નેતાઓને 'થમ  સિમટ  (ા ંયો�ઈ-  bGયૂોક, 
702. ભારત hારા ક
ર
�બયન દ
શોના  િવકાસ લkી 'ો�}ટ માટ
 ક
ટલા ડોલરની સહાય �હ
ર કરવામા ંઆવી- 14  િમ�લયન 

ડોલર 

703. CARICOM6ુ ંિવQRતૃ નામ  જણાવો-  ક
ર
�બયન કWGિુનટB એbડ કોમન  માકÄટ 

704. ક
ર
�બયન દ
શોનો સIહૂ કયા નામથી ઓળખાય છે- CARICOM 

705. ક
ર
�બયન દ
શોમા ંસોલાર પાવર, �રbGએુબલ એનજz, }લાઈમેટ  ચેbજ �વા 'ો�}ટ માટ
 ભારત hારા ક
ટલા ડોલરની 
લોન અપાઈ- 150 િમ�લયન ડોલર 

706. ક
રBકોમ  Àપુમા ંpુલ ક
ટલા સ¾ય દ
શો  તેમજ સહયોગી દ
શોનો સમાવેશ થાય છે- 15  અને 5 

707. bGxુ}લયર સ`લાયર Àપુ pુલ ક
ટલા સ¾યો6ુ ંબનેoુ ંછે- 48 િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

708. તા�તરમા ંઅમદાવાદ WGિુનિસપલ કોપ�ર
શન hારા હ
�રટ
જ િસટB અમદાવાદમા ંવ� ુક
ટલા ઐિતહાિસક મકાનોની  
હ
�રટ
જ યાદBમા ંસમાવાયા  અને pુલ ક
ટલા- 08  અને 2254 

709. ઈQત£ંલુમા ંસાઉદBના  �ૂતાવાસમા ં  કરાયેલી વૈિfક પ7કાર જમાલ ખાશોગીની હ�યાની જવાબદારB તા�તરમા ં  કોને 
QવીકારB છે-  સાઉદB અરબના <ાઉન િ'bસ મહમંદ  �બન સલમાન 

710. તા�તરમા ં દ
શમા ંસૌ'થમ તિમલનાTુ �<ક
ટ એસોિસએશનના 'થમ મ�હલા 'Iખુ તરBક
  કોની િનમZકૂ કરાઈ-  \પા 
M~ુુનાથ 

711. તારBખ 27  સ`ટ
Wબરથી 6 ઓ}ટોબર 2019 દરિમયાન  વiડ, એટલા�bટક ચેdWપયનિશપ  (ા ંયો�ઈ રહB છે-  દોહા, 
કતાર 

712. વiડ, એrલે�ટ}સ ચેdWપયનિશપ-2019  કયા મેદાનમા ં યો�ઈ રહB છે-  ખલીફા ઇbટરનેશનલ ઓપન  એbડ  

 વાતા6pુ�ૂલ  Qટ
�ડયમ 

713. તા�તર  સ`ટ
Wબર- 2019મા ં નેશનલ કોbફરbસ ઓન િસQટમ ફોર EાbસફોિમÛગ ઈ�bડયા (ા ંયો�ઈ-  SAC , ઈસરો 
અમદાવાદ 

714. ઈસરોના ચેરમેન  ક
. િસવન hારા  સમાનવ ગગનયાન આગામી �યા ં@ધુીમા ંલોbચ કરવાની  તા�તરમા ં�હ
રાત 
કરવામા ંઆવી છે-  �ડસેWબર  2021 િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

715. આગામી સમાનવ ગગનયાન  માટ
 ક
ટલા એQEોનેટસ  રિશયા તાલીમ માટ
 મોકલવામા ંઆવશે- 12 

716. તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર
  મ¨યાન ભોજન ખચ,મા ં બાળકદBઠ  ધોરણ ૧ થી ૫ મા ં ધોરણ 6થી 8મા ંક
ટલો વધારો 
કય�- \. 2.03  અને \. 3.15 

717. Mજુરાતમા ંહાલમા ંમ¨યાન ભોજન માટ
 'િત બાળક ક
ટલી રકમ gકુવવામા ંઆવે છે-  ધોરણ ૧ થી ૫ મા ં\. 4.41  

અને ધોરણ 6 થી 8 મા ં\. 6.71 

718. તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર hારા ધોરણ 10 અને 12ના િવ�ાથzઓ માટ
 ક
ટલા 'કારની �દCયાગંતાનો સમાવેશ કરાયો  
અને  કઈ કઈ - 7 ,  એિસડ િવ}ટBમ, ઓટBઝમ,  સેર
બલપાiસી, થેલેસેિમયા, �ડQક
�લયા, �હમોફB�લયા અને િસ}સ સેલ 
�ડસીઝ(અગાઉ મા7-4) 

719. આગામી 2  ઓ}ટોબર -2019 ગાધંીHની 150 મી જbમ જયિંત િનિમ]ે Mજુરાતમા ંખાદB-  પોલીવÎના Üટક વેચાણ 
ઉપર ક
ટલા ટકા ખાસ �ડQકાઉbટ અપાશે  અને  (ા ં@ધુી  અપાશે- 20%   અને 31-12-2019 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR   M  9925698721 

િવવેકાનદંએક
ડમી,ગાધંીનગરમો.ન.ં 99256 98721  www.vivekanandacademy.org       29 | P a g e  

 

720. તા�તરમા ં Mજુરાત હાઇકોટ,ના gકુાદા Iજુબ આGવુ�દ અને હોિમયોપેથીના િવ�ાથzઓએ કઈ પરBkા આપવી 
ફરUજયાત કરાઈ છે- NEET 

721. તા�તરમા ંક
bc સરકારની �હ
રાત Iજુબ કઈ તારBખથી  ક
ડBટ કાડ,થી  �ધણ  ભરાવવા ઉપર  આપવામા ંઆવતી  
ક
ટલી Üટ બધં કરવામા ંઆવશે-  01-10-2019  અને  'િત લીટર 0.75 ટકા 

722. તા�તરમા ં વiડ, ફામા,િસQટ ડ
 (ાર
 ઉજવાયો- 25  સ`ટ
Wબર 2019 િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 
99256 98721 

723. સ`ટ
Wબર 2019મા ંભારતના વડા'ધાન નર
bc મોદBએ સGં}ુત રા/E મહાસભાના ક
ટલામા ંસ7ને સબંોધન કGુ� હR ુ-ં 74 

724. સ`ટ
Wબર 2019મા ંસGં}ુત રા/E મહાસભા 74 I ુ સ7 (ા ંયો�Gુ ંહR ુ ં-  bGયુોક,, Gએુસએ 

725. વડા'ધાન નર
bc મોદBએ  સGં}ુત રા/E મહાસભાના સ7ને  સબંોધતા 7ણ હ�ર વષ, Xૂના કિવ ક�ણયન )MુbુTનૂારનો 
ઉiલખે કય�  હતો તે કઈ ભાષાના કિવ હતા - તાિમલ િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

726. સમj િવf અને ભારતને  (ા ં@ધુીમા ંટBબી I}ુત કરવા6ુ ંલ�યાકં  નB કરાGુ ંછે- વષ, 2030  અને  વષ, 2025 

727. ભારત ક
ટલા ગીગા વોટ �રbGએુબલ એનજz ઉ�પાદન માટ
 કાય, કરB  ર ો છે- 450  ગીગા  વોટ 

728. સGં}ુત રા/E6ુ ંવTુમથક (ા ંઆવેoુ ંછે- bGયૂોક, , Gએુસએ 

729. તા�તરમા ંબદંરBય '3િૃ] - પોટ, સે}ટર તેમજ ઉ�ોગોમા ંવ� ુરોકાણને 'ો�સાહન આપવા  Mજુરાત સરકાર
 કઈ નવી 
નીિત �હ
ર કરB- પારદશz પોટ, પો�લસી - 2019 

730. Mજુરાત સરકારની નવી પારદશz પો�લસીના પ�રણામે  માળખાગત @િુવધાઓમા ંક
ટલા કરોડ6ુ ંરોકાણ વધશે  અને 
સભંિવત ક
ટલી રોજગારBની તકો6ુ ંિનમા,ણ થશે-  \િપયા 4,000 કરોડ  અને 25,000 

731. નવી પોટ, પો�લસીના પ�રણામે રા/EBય કાગ� હ
bડ�લ^ગમા ં Mજુરાતનો સભંિવત �હQસો ક
ટલા ટકાથી વધીને ક
ટલો થશે 
- 41%  થી  વધીને 46% થશે 

732. નવી પોટ, પો�લસીના પ�રણામે Mજુરાતને સભંિવત ક
ટલો આિથ�ક લાભ થઈ શક
 છે - 70,000 કરોડ 

733. Mજુરાતની નવી પોટ, પો�લસી Nતગ,ત નવા સાહિસકોએ ઓછામા ંઓÝ ં ક
ટલા કરોડ6ુ ંIડૂBરોકાણ તેમજ ક
ટલા મે�Eક 
ટનની બદંરBય kમતા ઊભી કરવી પડશે - ₹300  કરોડ અને 5  િમ�લયન મેEBક ટન 

734. Mજુરાત સરકાર
  તા�તરમા ં અસરકારક અને  @cુઢ  વોટર �રસોિસ�સ મેનેજમેbટની િવિવધ કામગીરB માટ
  કઈ િસQટમ 
વસાવવાની  \િપયા 26.25  કરોડના ખચ� મXુંરB આપી-   રBયલ  ટાઈમ ઇbફોમ�શન  િસQટમ 

735. Mજુરાતમા ંરBયલ ટાઈમ ઇbફોમ�શન િસQટમ Nતગ,ત ક
ટલા નવા ઓટોમેટBક વેધર Qટ
શન Qથાપવામા ંઆવશે- 82 

િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 98721 

736. Mજુરાતમા ં રBયલ ટાઈમ  ઇbફોમ�શન િસQટમ Nતગ,ત ક
ટલા નવા ઓટોમેટBક  વોટર લેવલ ર
કોડ,ર  Qથાપવામા ં
આવશે- 104 

737. Mજુરાત સરકારના મા�હતી ખાતા hારા  ગાધંીHની 150મી જbમ જયતંીની ઉજવણી િનિમ] ેતેમના િવચારોને Iિૂત�મતં 
કરવા કઈ એક Qપધા, યોજવા6ુ ંઆયોજન કરાGુ ંછે-  શોટ, �ફiમ Qપધા,- ગાધંીH 

738. શોટ, �ફiમ Qપધા,-ગાધંીH  માટ
 િવ�તા  એક થી 7ણ <મને ક
ટoુ ંઇનામ આપવામા ંઆવશે - \₹. 2  લાખ, \₹. 1 લાખ 
અને \₹. 50 હ�ર 

739. શોટ, �ફiમ Qપધા,-ગાધંીHની મહ]મ અને લ²]ુમ અવિધ જણાવો  - 2  િમિનટ  અને 1 િમિનટ 

740. Mજુરાત સરકાર
 �ફ�ઝકલી Qટ
Wપ પેપર  આગામી કઈ તારBખ @ધુી  માbય રાખવાનો િનણ,ય કય� છે- 31-12-2019 

741. Mજુરાતમા ંઆગામી કઈ તારBખથી  ક
ટલા \િપયાથી વ�નુા Qટ
Wપ ઉપર �ડUજટલ Qટ
dWપ�ગ ફરUજયાત  કરાશે - તારBખ 
01  ઓ}ટોબર 2019  અને ₹\. 500 

742. તા�તરમા ંભારતના છેiલા  ચીફ ઓફ Qટાફ કિમટB તરBક
 કોની િનમZકૂ કરાઈ- સેનાના 'Iખુ જનરલ  �બિપન  રાવત 
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743. તા�તરમા ંબરોડા, હ¢દરાબાદ, �હમાચલ 'દ
શ અને બગંાળ �<ક
ટ એસોિસયેશનના અ¨યk તરBક
  પસદંગી કરાઈ- 
'ણવ અમીન, મહWમદ અઝહ\�Bન, વ\ણ  �મુલ અને સૌરવ ગાMંલુી 

744. વiડ, એrલે�ટ}સ ચેdWપયનિશપ- 2019મા ક
ટલા દ
શો ભાગ લઇ ર ા છે અને pુલ Qપધા,ઓ જણાવો- 209  અને 24 

745. તા�તરમા ંસGં}ુત રા/E Nતગ,ત ઇbટરગવમ�bટલ  પેનલ ઓન  }લાઈમેટ ચેbજના અહ
વાલ 'માણ ે વષ, 2100  

@ધુીમા ંદ�રયાની સપાટB ક
ટલા ગણી ઝડપે વધવાની શ(તા છે �મા ંભારતના કયા શહ
રોને વ� ુઅસર થશે-  દસ 
ગણી  અને  Iુબંઈ, @રુત, ચે�ઈ, કોલકાતા, િવશાખાપ�નમ 

746. વષ, 2018મા ંચચા,મા ંરહ
લા વ�ર/ઠ પ7કાર જમાલ ખાશોગી કયા અખબાર માટ
 કામ કરતા હતા-  વોિશ̂�ટન પોQટ( Gએુસએ) 

747. આગામી તારBખ 30 સ`ટ
Wબરથી 1 ઓ}ટોબર-2019 દરિમયાન ગાધંીHના િશkણ સબંધંી િવચારો ઉપર ભારતના 
િવિવધ રા�યોના pુલપિતઓની રા/EBય  પ�રષદ (ા ંયો�શે-  Mજૂરાત િવ�ાપીઠ, અમદાવાદ 

748. તા�તરમા ંિવf 'વાસન �દવસ (ાર
 ઉજવાયો- 27 સ`ટ
Wબર િવવેકાનદં એક
ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 99256 

98721 

749. િવf 'વાસન �દવસ-2019ની થીમ જણાવો- ¶ુ�રઝમ એbડ જોFસ- અ બેટર ફÞચુર  ફોર  ઓલ 

750. િવf 'વાસન �દવસ કોના hારા ઉજવવામા ંઆવે છે -  Gનુાઇટ
ડ નેશન વiડ, ¶ુરBઝમ ઓગ�નાઇઝેશન (UNWTO) 

751. વષ, 2018 મા ંભારતના  HડBપીમા ં¶ુરBઝમ સે}ટર6ુ ં યોગદાન  ક
ટલા ટકા ર¬ુ-ં 9.2% 

752. Mજુરાતમા ં2019મા ંિવf ¶ુરBઝમ �દવસની  રા�યકkાની ઉજવણી (ા કરવામા ંઆવી- મહા�મા મ�ંદર, ગાધંીનગર 

753. આગામી તારBખ 2 થી 13 ઓ}ટોબર દરિમયાન 'વાસનના હ
Rથુી કG ુપવ, ઉજવાશે-   પય,ટન પવ, 
754. Mજુરાત સરકારની 'વાસનને 'ો�સાહન આપવા માટ
ની નીિતનો  સમયગાળો -  વષ, 2015-2020 

755. તા�તરમા ંિવf 'વાસન �દવસે Mજુરાતને વષ, 2017-18 માટ
 રા/EBય Qતર
 ક
bc સરકાર hારા કયા 7ણ )રુQકાર 
અપાયા- 1. અમદાવાદ WGિુનિસપલ કોપ�ર
શનને-બેQટ  િસિવક  મેનેજમેbટ  ઓફ  ¶ુ�રQટ  ડ
�Qટનેશન 2. અમદાવાદ 
હ
રBટ
જ વોક  અને 3. ધોરડો - કqછ( રણો�સવ) 

756. Mજુરાતના વત,માન 'વાસન મ7ંી જણાવો -  જવાહરભાઈ ચાવડા 
757. તા. 27 સ`ટ
Wબર કયા મહા6ભુાવનો જbમ�દવસ છે-   Qવત7ં સેનાની [ી િવ×લભાઇ પટ
લ 

758. સ`ટ
Wબર મ�હનાના છેiલા M~ુુવારને  કયા �દવસ તરBક
 ઉજવવામા ંઆવે છે-  િવf સIcુી �દવસ 

759. િવf સIcુી �દવસ-2019ની થીમ જણાવો - સIcુી સIદુાયમા ંમ�હલાઓ6ુ ંસશd}તકરણ 

760. ઇbટરનેશનલ મે�રટાઇમ ઓગ�નાઇઝશેનના pુલ સ¾યો  અને ભારતનો સમાવેશ કયા વષ� થયો- 171 અને 1959  

761. ઇbટરનેશનલ મેરBટાઈમ ઓગ�નાઇઝશેન6ુ ંવTુમથક  જણાવો-  લડંન 

762. સચ, એxbજન Mગૂલે કયા વષ,ના કયા �દવસથી તેના જbમ �દવસ ઉજવવાની શ\આત કરB – 27 સ`ટ
Wબર-2002 

763. સચ, એxbજન Mગૂલના Qથાપક કોણ હતા - લેરB પેજ અને સેગ� �ીન  

764. સચ, એxbજન Mગૂલના વત,માન સીઈઓ6ુ ંનામ જણાવો - @ુદંર િપચાઇ 

765. સચ, એxbજન Mગૂલે તા�તરમા ંકોને �હbદB અને NjHેમા ંવાચંવામા ંમદદ\પ થવા માટ
 કઈ એપ લોbચ કરB – 

બાળકો અને "બોલો" એપ  

766. 2019મા ં િવf સIcુી �દવસ કઈ તારBખે ઉજવાયો- 26  સ`ટ
Wબર 

767. pૃિષ િવભાગના અહ
વાલ Iજુબ Mજુરાતમા ં23 સ`ટ
Wબર 2019ની dQથિતએ  આ વષ� ક
ટલા િવQતારમા ંખરBફ વાવેતર 
થGુ-ં 85,87,826  હ
}ટર(101.31%) 

768. pૃિષ િવભાગના અહ
વાલ Iજુબ Mજુરાતમા ં23  સ`ટ
Wબર 2019ની dQથિતએ  ધાbય પાકો6ુ ંવાવેતર  ક
ટલા હ
કટર 
િવQતારમા ંથGુ ંછે- 13,66,544 

769. ચોમા@ ુ પાક અને િશયાß  પાકને કયા નામથી ઓળખાય છે -  ખરBફ અને રિવ 
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770. તા�તર  સ`ટ
Wબર 2019મા ંMજુરાતમા ંસૌ'થમ કયા Uજiલામા ં 'થમ સેbEલ એસી જન સેવા ક
bc અને મોડલ સબ 
રUજQટાર કચેરB6ુ ંIJુયમ7ંીના હQતે લોકાપ,ણ કરાGુ-ં  ગાધંીનગર 

771. રા�યમા ંસૌ'થમવાર હ
iલો SOS @રુkા સેવાનો 'ારંભ કરનાર  Uજiલો-  ગાધંીનગર 

772. તા�તરમા ંક
bc સરકાર hારા પાનકાડ,ને આધાર કાડ, સાથે જોડવાની Iદુત (ા ં@ધુી લબંાવાઈ-  તારBખ 31 �ડસેWબર 2019 

773. તા�તરમા ં@'ુીમ કોટÄ  કલમ 370  ના£દૂ કરવાના િવરોધમા ંઆવેલી અરHઓની  @નુાવણી કરવા કોની 
અ¨યkતામા ં ક
ટલા જજની બધંારણીય ખડંપીઠ
ની રચના કરB છે-  જજ એન. વી. રામ�ા  અને 5  જજ 

774. ભારતમા ંએિશયા6ુ ંબીXુ ંસૌથી મો¶ંુ ફળફળાદB બ�ર6ુ ં (ા ંઆવેoુ ંછે- સોપોર-  કા_મીર 

775. દ
શના સફરજનના  pુલ ઉ�પાદનમાથંી 75 ટકા ઉ�પાદન કયા િવQતારમા ંથાય છે-  કા_મીર 

776. તા�તરમા ંકયા રા�યની હાઇકોટ,   hારા મ�ંદરોમા ંપu-ુપkીઓની બલી ચઢાવવા ઉપર 'િતબધં  Iકુાયો-  િ7)રુા  
777. આગામી કયા વષ, @ધુીમા ંભારતીય ર
લવેના તમામ ડBઝલ એxbજનને ઈલ}ેEBક એxbજનમા ં તબદBલ કરવા6ુ ંલ�ય 

રાખવામા ંઆCGુ ંછે-  વષ, 2021 

778. તા�તરમા ંMજુરાત �<ક
ટ એસોિસયેશનના નવા ઉપ'Iખુ તરBક
 કોની િનમZકૂ કરાઈ- ધનરાજ નથવાણી 
779. ભારતના વડા'ધાન નર
bc મોદB સ`ટ
Wબર 2019મા ંક
ટલા �દવસના  કયા દ
શના 'વાસે હતા- તા. 22 થી 28  

સ`ટ
Wબર(7)  અને  અમે�રકા 
780. તા�તરમા ંકયા  આરબ દ
શ hારા  સૌ'થમવાર  'વાસનને  'ો�સાહન આપવાના હ
Rથુી  ¶ુ�રQટ િવઝા આપવાની 

�હ
રાત કરB છે-  સાઉદB અર
�બયા 
781. તા�તરમા ંઅ�ભનેતા ગોિવ̂દાને કયા રા�યના �ાbડ એWબેસેડર  તરBક
 જવાબદારB  અપાઇ છે-  મ¨ય 'દ
શ 

782. 'થમવાર ટાઈગર EાયWફ  િ7-સેવા અ¾યાસ  કયા દ
શ વqચે (ા ંયો�યો-  ભારત-અમે�રકા અને �¤ 'દ
શ 

783. તા�તરમા ં28  સ`ટ
Wબર 2019ના રોજ  સરkણ મ7ંી  રાજનાથિસ̂હ hારા કયા Qથળે  નૌકાદળના  કયા કયા 'કiપો6 ુ 

લોકાપ,ણ કરાGુ ં- નેવલ યાડ,Iુબંઈ 1. આઈએનએસ ખડં
રB સબમરBન 2. 17A  'કારના 7  QટBiથ   ��ગેટ  પૈકB INS  

નીલગીરB 'ો�}ટ6ુ ં લોકાપ,ણ  અને 3. ભારતના સૌથી મોટા નવા Éાય ડોક6ુ ંઉÑાટન 

784. તા�તરમા ંનૌકાદળમા ંસામેલ કરાયેલ INS  ખડં
રB કયા નામથી ઓળખાય છે-  સાયલbટ �કલર 

785. ભારતની Qકોિપ�યો [ેણીની બીH G³ુ  સબમરBન6ુ ંનામ જણાવો-  આઈએનએસ ખડં
રB 
786. ખડં
રB સબમરBન નામ કયા મહાન મરાઠા શાસકના �કiલા ઉપરથી રાખવામા ંઆCGુ ંછે- છ7પિત િશવાH મહારાજ 

787. ખેTતૂોને નવીન ખેતી ટ
કનીક, બીજ ભડંાર અને હવામાન સબંિંધત �ણકારB માટ
 ક
bcના pૃિષ મ7ંાલય hારા કઈ  

મોબાઈલ એx`લક
શન  તા�તરમા ંલોbચ કરાઈ-  pૃિષ �કસાન મોબાઇલ એપ 

788. તા�તરમા ંબા�ંલાદ
શ hારા ભારતમા ંિનકાસ થતી કઈ માછલી પરનો 'િતબધં  �ૂર કય� છે-  �હiસા 
789. બા�ંલાદ
શની રા/EBય માછલી6ુ ંનામ જણાવો-�હiસા 
790. શહBદ ભગતિસ̂હનો જbમ�દવસ જણાવો- 28 સ`ટ
Wબર 1907 

791. ભારત ર�ન અને કો�કલ કંઠB [ી લતા મગંેશકરનો જbમ�દવસ જણાવો- 28  સ`ટ
Wબર 

792. ભારતના વત,માન ક
bcીય pૃિષ  અને ખેTતૂ કiયાણ મ7ંી-  [ી નર
bcિસ̂હ તોમર 

793. તા�તરમા ંરા�યભરમા ંસૌ'થમ પેપરલેસ પરBkા લવેાનો િનણ,ય કઈ Gિુનવિસ�ટB hારા લેવામા ંઆCયો -  ચરોતર 
Gિુનવિસ�ટB ઓફ સાયbસ એbડ ટ
કનોલોH-  ચાગંા,  પેટલાદ. 

794. ભારતર�ન લતા મગંશેકરનો જbમ  (ા ંથયો હતો-  ઈbદોર 

795. શ�હદ ભગિસ̂હનો જbમ �દવસ જણાવો - 28  સ`ટ
Wબર  
796. તા�તર સ`ટ
Wબર-2019મા ં ભારતને �બઝનેસ �
bડલી સૌથી વ� ુ@ધુારા કરનારા કઈ બેbકની 20 દ
શોની યાદBમા ં

Qથાન અપાGુ ં છે- િવf બaક 

797. વષ, 2018મા ંઇઝ ઓફ  T�ૂગ �બઝનેસની યાદBમા ં ભારતને   કGુ ંQથાન અપાGુ ંહR ુ-ં 77 
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798. ઈઝ ઓફ Tૂ�ગ �બઝનેસમા ં િવf બaક ક
ટલી '�<યાના આધાર
  ટોપ- 20 દ
શોની યાદB બહાર પાડB છે- 3  થી 10  '�<યા 

799. તા�તરમા ં29  સ`ટ
Wબરના રોજ મોદB સરકારનો  બી�  કાય,કાળનો  ક
ટલામો મન કB બાત કાય,<મ યો�યો- 4 

800. તા.29  સ`ટ
Wબર  2019 ના રોજ યો�યેલી મન કB બાત કાય,<મમા ંવડા'ધાને  દBકરBઓના સbમાન માટ
  
દ
શવાસીઓને  કઈ અપીલ કરB છે-  'ભારત કB લ�મી'  અ�ભયાન ચલાવવા 

801. તા�તરમા ં 'થમવાર Nડર-18  સેફ  કપ- 2019 )~ુુષ  િવ�તા દ
શ-  ભારત 

802. Nડર- 18  સેફ  કપ- 2019 ઉપ િવ�તા દ
શ-  બા�ંલાદ
શ 

803. Nડર- 18  સેફ  કપ- 2019  (ા ંયો�યો-  કાઠમTું, નેપાળ  
804. SAAF6ુ ંિવQRતૃ નામ- સાઉથ એિશયન mટબોલ  ફ
ડર
શન 

805. તા�તરમા ંક
bc સરકારના  jાહક મ7ંાલય hારા TુગંળBના સjંહ ઉપર ક
ટલો 'િતબધં Iકુાયો છે-  Üટક વેપારB માટ
- 
100 કિવbટલ  અને  જrથાબધં િવ<
તાઓ માટ
- 500 કિવbટલ 

806. ભારતમા ંTુગંળBની િનકાસ કરતા IJુય દ
શો જણાવો-  બા�ંલાદ
શ, [ીલકંા અને પા�કQતાન 

807. તા�તરમા ંસાઉદB અર
�બયા hારા ભારતમા ંિવિવધ kે7ોમા ંક
ટલા �બ�લયન ડોલર6ુ ંરોકાણ કરવાની તૈયારB દશા,વી 
છે- 100 �બ�લયન ડોલર 

808. તા�તરમા ંMજુરાતના IJુયમ7ંી hારા વાઇ�bટ નવરા7ી -2019નો (ાથંી 'ારંભ કરવામા ંઆCયો-  અમદાવાદ  

809. ભારતમા ંઆસો @દુ એકમથી કયા એક ઉ�સવનો 'ારંભ થાય છે-  નવરા7ી 
810. તા�તરમા ંMજુરાત સરકાર hારા રા�યની Gિુનવિસ�ટBઓમા ંિવદ
શોના 'િતભાશાળB િવ�ાથzઓને વ� ુ'માણમા ં'ે�રત 

કરવા કઈ નવી પો�લસી  (ાથંી �હ
ર કરાઈ-QટડB ઈન  Mજુરાત ક
Wપેઇન  અને રાજકોટ 

811. તા�તરમા ં નવી �દiહB ખાતે CSIRના 77  Qથાપના �દવસે  ક
ટલા વૈ ાિનકોને શાિંતQવ\પ  ભટનાગર )રુQકાર-2019 

આપવાની �હ
રાત કરાઈ છે- 12 

812. CSIRનો Qથાપના �દવસ જણાવો- 26  સ`ટ
Wબર 

813. -શાિંતQવ\પ  ભટનાગર )રુQકાર ક
ટલાક kે7ોમા ંઆપવામા ંઆવે છે- 07 

814. તા�તરમા ંડBઆરડBઓ, સરંkણ મ7ંાલય તથા જWI ુક
bcીય િવf િવ�ાલય  hારા િવ ાન અને ટ
કનોલોH માટ
 કયા 
ક
bcની Qથાપના માટ
  કરાર કરાયા-કલામ ક
bc 

815. બાળકો અને મ�હલાઓમા ં પોષણ Nગે �Mતૃતા લાવવા તા�તરમા ંકયા રા�ય  hારા Gિુનસેફ સાથે મળB ' ટBB 
મૌસી'   uભુકંર લોbચ કરાGુ-ં  ઓ�ડશા 

816. તા�તરમા ંિવf 'વાસન �દવસના રોજ ક
bc સરકાર hારા  િવિવધ [ેણીના ક
ટલા  રા/EBય પય,ટન )રુQકાર-2017-18 

આપવામા ંઆCયા- 76 

817. ક
bc સરકાર hારા પય,ટનના [ે/ઠ િવકાસ માટ
 સવ,[ે/ઠ રા�યનો રા/EBય પય,ટન )રુQકાર -2017-18  કયા રા�યને 
એનાયત કરાયો-  �¤ 'દ
શ 

818. તા�તર  સ`ટ
Wબર- 2019મા ં િવf �હb�ુ આિથ�ક ફોરમ  કયા શહ
રમા ંયો�ઈ-  Iુબંઈ 

819. આગામી  3 થી 15 ઓ}ટોબર દરિમયાન   ચોથો KAZIND -2019 સGં}ુત G³ુ અ¾યાસ (ા ંઅને કયા દ
શો  વqચે  
યો�શે-  િપથોરાગઢ, ઉતરાખડં  અને ભારત- ક��કQતાન 

820. સ`ટ
Wબર -2019મા ંઇbટરનેશનલ  ર
સ�લ^ગ ફ
ડર
શન hારા �હ
ર  કરાયેલા નવા વiડ, ર
�bક�ગમા ં86  �કલોjામ 
ક
ટ
ગરBમા ં 'થમ <મે આવનાર -  ભારતીય દBપક )િુનયા 

821. િવf àદય �દવસ (ાર
 ઉજવવામા ંઆવે છે- 29  સ`ટ
Wબર 

822. િવf àદય �દવસ-2019ની થીમ જણાવો-  'માય હાટ, , યોર હાટ, ' 

......................������.................. 


