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CA-10-(2019) Q & A 

1. તા�તરમા ંરા�ય સરકાર �ારા 17,595 દદ�ઓ માટ� િવના��ૂયે મેગા મેડ કલ ક�"પ $ા ંયો&યો �ને  વ�ડ' (કુ ઓફ  

ર�કોડ'મા ં+થાન મ-.ુ-ં������ 

2. મહા1મા ગાધંી4ની  જ6મ શતા8દ  િનિમ9ે :જુરાત સરકાર ક�ટલા ક�દ ઓને �લ �;ુત કરવાનો િનણ'ય કય=- ��� 

3. ભારતમા ંઆગામી સમયમા ંપાણી પીધા બાદ &તે નAટ થઈ &ય તેવી CલાD+ટકની બોટલ  બનાવવાEુ ંસશંોધના1મક 

કામ કઈ સ+ંથા �ારા થઈ રFુ ંછે -  ����� �������  � !" #��$��к 	��%��&'�(� 	�� �
к����) 

4. ભારતને આગામી કયા વષ' Iધુીમા ંCલાD+ટક �;ુત બનાવવાEુ ંલJયાકં નK  કરા.ુ ંછે- �*+ ,-,,  

5. Lરઝવ' બે6ક ઓફ ઇD6ડયાના સCટ�"બર 2019ના અહ�વાલ �જુબ છે�લા પાચં વષ'મા ંરા�યના બાક  દ�વાEુ ં+તર વધીને 

4ડ પીના ક�ટલા ટકા Iધુી પહST.ુ ંછે- ,�% 

6. દ�શના રા�યોએ પોતાની Vોસ Lફ+કલ ડ�Lફિસટ વત'માન નાણા વષ' માટ� 4ડ પીના ક�ટલા ટકાની િનિWત મયા'દાની 

Xદર રાખી છે- / % 

7. દ�શમા ંવત'માન નાણા વષ' માટ� રા�યોએ પોતાની એકંદર Vોસ  Lફ+કલ ડ�Lફિસટ ક�ટલા ટકા Iધુી સીિમત રહ�વાનો  

ક�6Z �ારા Xદાજ  �કુાયો હતો- ,.1-% 

8. તા�તરમા ં ક�6Z સરકાર �ારા કયા એક અથ'શા[ીની આઇએમએફના એ\;ઝ]Lુટવ Lડર�;ટર તર ક� િનમ^કૂ કરાઈ- 

23�4%5 �6�� 

9. આઇએમએફના નવા એ\;ઝ]Lુટવ Lડર�;ટર  Iરુ_જત ભ�લાનો  કાય'કાળ જણાવો- / �*+ 

10. તા�તરમા ંSWACના નવા વડા તર ક� કોને ચાa સભંા-યો-  એર માશ'લ એસ.ક� ઘોટ યા 

11. SWACEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો- ��78 �����+ 	� к���� 

12. SWACEુ ંવfુ મથક $ા ંઆવેgુ ંછે-  ������� 

13. વત'માનમા ંચાઇનાની શાસક પાટ�Eુ ંનામ જણાવો અને તેની +થાપનાના ક�ટલા વષ' hણૂ' થયા તેની ઉજવણી કરાઈ-  

к9�3���� :��;  <��  =- �*+ 

14. ચાઇનાની DF-41 િમસાઇલની ર�6જ જણાવો-��,--- к?.�  

15. :જુરાતના �kુયમlંી આગામી 19  ઓ;ટોબરમા ંકયા દ�શમા ંયો&નાર mબઝનેસ મીટ-2019ના �kુય અિતિથ તર ક� 

હાજર  આપશે-7@A�'к�5�� 

16. ભારત કયા દ�શ પાસેથી S-400 િમસાઈલ Lડફ�6સ િસ+ટમ ખર દશે-  ��ш&� 

17. ભારતના વત'માન િવદ�શ મlંીEુ ંનામ જણાવો-  	�.%&ш�к� 

18. સવાઈ ભારતીય nીમતી એની બેસ6ટનો જ6મ $ાર� થયો હતો- -� !C��A� ��D= 

19. nીમતી એની બેસ6ટનો જ6મ  $ા ં થયો હતો  અને એમનો �ળૂ દ�શ જણાવો-  ����  <�� E&�F�� 

20. િવo pqૃ જન Lદવસ $ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે- -�  !C��A� 

21. અમેLરકાના નાણાક ય વષ'નો rારંભ  $ારથી થાય છે - -�  !C��A� 

22. હોમsલ tદોલનના rણેતા nીમતી એની બેસ6ટEુ ં અવસાન $ાર� થ.ુ ંહd ુ-ં ,- �#�
9A� �G/� 

23. તા�તરમા ં 2  ઓ;ટોબર 2019ના રોજ મહા1મા ગાધંી4ની  ક�ટલામી જ6મ જયતંી  ઊજવાઈ- ��- � 

24. તા�તરમા ં 2  ઓ;ટોબર 2019ના રોજ  hવૂ' વડાrધાન લાલ બહાvુર શા[ીની  ક�ટલામી જ6મ જયતંી  ઊજવાઈ- ���  

25. સાધૅ શતા8દ  એટલ ે ક�ટલા વષ' - ��- 
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26. તા�તરમા ં મહા1મા ગાધંી +વTછ ભારત અmભયાનના  પાચં વષ' hણૂ'  થયા તે િનિમ9ે  વડાrધાનની ઉપx+થિતમા ં

રાAy ય કzાની ઉજવણી $ા ંયો&ઈ-  ��A��5 EH�  <��  '���I��, <������ 

27. મહા1મા ગાધંી +વTછ ભારત અmભયાનનો સૌrથમ rારંભ $ાર� થયો હતો- ,  !C��A� ,-�D 

28. ભારતમા ંસૌrથમવાર  ઓ;ટોબર- 2019મા ં '+વTછ ભારત Lદવસ' $ાર�  ઉજવાયો- , !C��A� 

29. વડાrધાન nી નર�6Zભાઈ મોદ એ  '|�ુલામા ંશૌચ �;ુત ભારત' ની &હ�રાત $ાર� અને $ાથંી કર - ,  !C��A� 

,-�G  <��  <������ 

30. અમદાવાદ ખાતે રાAy ય કzાના +વTછ ભારત Lદવસની ઉજવણી કઈ થીમ ઉપર કરવામા ંઆવી-  �J&�KL8  

��MN�KL 

31. +વતlં ભારતના ઇિતહાસમા ંrથમવાર  કયા મહાEભુાવની  યાદમા ંઅAટકોણીય ટપાલ LટLકટ લો\6ચ}ગ અને $ાર� 

કરા.ુ ં- �L�J�� ����  <�� ,  !C��A� ,-�G 

32. મહા1મા ગાધંીની 150 મી જ6મ જયિંત િનિમ9ે કઈ ધાdનુો  ક�ટલા sિપયાનો િસKો બહાર પાડવામા ંઆ~યો-  O���?  

<�� P.��- 

33. તા�તરમા ં 2  ઓ;ટોબર 2019ના રોજ સાબરમતી આnમ, અમદાવાદ ખાતે વડાrધાનnીના હ+તે  ગાધંી4ના 

4વનને આવર  લતેા કયા એક h+ુતકEુ ંિવમોચન કરા.ુ-ં  '��Q3�  )�� 	 % ���� ���
ш' 

34. +વTછ ભારત અmભયાન Xતગ'ત છે�લા 60 માસમા ં 60 કરોડ લોકો માટ� ક�ટલા નવા શૌચાલય િનમા'ણ કરા.ુ ં અને 

તેમા ંક�ટલા રોજગાર  ઉપલ8ધ કરાવાઈ- �� к���  <�� =� ��х8 �S3 

35. +વTછ ભારત અmભયાન Xતગ'ત :જુરાતમા ંક�ટલા ગામો  અને _જ�લા |�ુલામા ંશૌચ �;ુત કરાયા- ��,,1� <��  

5��� //  4%6�� 

36. +વTછ ભારત અmભયાન Xતગ'ત કયા િવષય ઉપર  પl +પધા' યો&ઇ હતી  �મા ં1 થી 6 ધોરણ  તેમજ 7  થી 12  

ધોરણની ક�ટ�ગર મા ં કોને  hરુ+કાર આપી સ6માિનત કરાયા-   'A�T3 к� :U' ,  	�. ��V�- :��X3O��?  <��  ���  

"��+��?@-���� 

37. +વTછ ભારત અmભયાન  Xતગ'ત ભારતના કયા રા�યને  સવ' nેAઠ રા�યનો hરુ+કાર અપ'ણ કરાયો-  5�����X3  

38. +વTછ ભારત અmભયાન Xતગ'ત  કયા રા�યના  કયા સરપચંને  hરુ+કાર આપી સ6માિનત કરાયા- �. ш��Y�� �
�-  

ZAL�� ,.  �����AL
�- �L���[� 

39. Lદ~યાગંો માટ� શૌચાલયમા ંકરાયેલા  ખાસ ઇનોવેશન માટ� �ુબંઈના કયા સaકને એવોડ' એનાયત કરાયો-  �\&� 

O]��? 

40. +વTછતા સવ�zણ -2019 Xતગ'ત  કયા  રા�યના  કયા _જ�લાને એવોડ' આપી સ6માિનત કરાયો-  5�����^�, 

4%6��- :���:6� 

41. દ�શમા ં+વTછતા અmભયાન Xતગ'ત 30 લાખ શૌચાલય  બનાવવા બદલ NARSSનો ચાg ુવષ� સવ' nેAઠ રા�યનો 

એવોડ' કોને અપાયો-  _3%��5 

42. NARSSEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો-  ��ш�� 	��3<� P�� �����
ш� ���� 

43. તાર ખ 2 ઓ;ટોબર 2019ના રોજ  કયા ંએક  દ�શની રાજધાનીમા ંમહા1મા ગાધંીની rથમવાર rિતમાEુ ં અનાવરણ 

કરા.ુ-ં  ��:�` - к�a��X3 

44. 2  ઓ;ટોબર 2019ના રોજ  િવજયભાઈ sપાણી �ારા  કયા +થળે  મહા1મા ગાધંી4ને nqાજંmલ અપાઈ-  к?�5Y ��'�� 

:��A��� 
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45. hવૂ' વડાrધાન  લાલ બહાvુર શા[ીનો  જ6મ કયા એક શહ�રમા ં$ાર� થયો હતો-  b3�����&( 7d� e�
ш) ,  

!C��A� �G-D 

46. hવૂ' વડાrધાન લાલ બહાvુર શા[ીEુ ંઅવસાન $ાર� અને $ા ંથ.ુ ંહd ુ-ં 11 &6.આુર  1966  અને તાશકંદ 

47. ભારતમા ંસૌrથમ પચંાયતી રાજનો rારંભ $ાર� અને $ા ંથયો હતો-  , !C��A� �G�G  <��  ����� 4%6��, 

��%�8�� 

48. :જુરાતમા ં વ6ય4વ સCતાહ  $ાર� ઉજવાય છે- 5�. ,  8 �  !C��A� 

49. ભારતમા ંનશાબધંી સCતાહ $ાર� ઉજવાય છે- 5�. ,  8 �  !C��A� 

50. તા�તરમા ં  સCટ�"બર- 2019ના  વ�ડ' બ�કના ઇ6ટરનેશનલ ડ�8ટ  +ટ�LટD+ટ;સ  Lરપોટ' અEસુાર વષ' 2018 મા ં

િવકાસશીલ દ�શોEુ ંદ�p ુ ંવધીને ક�ટgુ ં થ.ુ ંછે - =.�  '�Z�&� ���� 

51. તા�તરમા ંWTO  �ારા  વષ' 2019નો વૈિoક ~યાપાર p�ૃqનો  Xદાજ ક�ટલા ટકાથી ઘટાડ ને ક�ટલા ટકા કરાયો- ,.1 

%  8 �., % 

52. WTO  �ારા આગામી વષ' 2020નો વૈિoક વેપાર p�ૃqનો Xદાજ lણ ટકાથી ઘટાડ   ક�ટલા ટકા કરાયો- ,.1 %  

53. તા�તરમા ં 2  ઓ;ટોબર 2019ના રોજ  અવસાન પામનાર :જુરાતી ડો;ટર એચ. એલ. િlવેદ ની  િવશેષતા 

જણાવો- ���5��� 'к�� ����#������ e �̂5� 

54. ભારતમા ં+ટ�મ સેલ Lરસચ' અને yા6સCલા6ટના પાયોિનયર Lરસચ'ર તર ક� કોણ ઓળખાય છે- �g. 	O 	� �U���? 

55. Lકડની +પેિશયાmલ+ટ  ડો;ટર એચ એલ િlવેદ નો જ6મ $ાર� અને $ા ં થયો હતો- /�  !��� �G/,  <��  

O�����( L`��) 

56. ડો;ટર એચ.એલ િlવેદ ને કયા વષ� પ�nી એનાયત કરાયો હતો-  �*+ ,-�� 

57. તા�તરમા ં  ઓ;ટોબર -2019મા ંનોબલ કિમટ એ  કયા મહાEભુાવને  શાિંતનો નોબલ hરુ+કાર  માટ� પસદંગી ન 

કરવા બદલ  િવo સમz ખેદ ~ય;ત કય= છે-  �L�J�� ���� 

58. h�ૂય મહા1મા ગાધંીEુ ંનામ  કયા કયા વષ�  શાિંતના નોબલ hરુ+કાર માટ� માl નોિમનેટ કરવામા ંઆ~.ુ ંહd ુ-ં �*+-

�GD1, �GD=, �GD� <�� Ah ��V �3i� :L
�� A� �х5 	� j3� :��O �х5 

59. :જુરાતમા ંતાર ખ ૨ થી ૮ ઓ;ટોબર વ6ય4વ સCતાહ કયા િવભાગ �ારા ઉજવવામા ંઆવે છે-વન િવભાગ 

60. ડો;ટર એચ એલ િlવેદ  �ારા કયા શહ�રમા ં  કયા વષ� આ�િુનક Iિુવધાઓ ધરાવતી ભારતની rથમ Lકડની 

ઇ\6+ટટ�ટૂની +થાપના કરવામા ંઆવી હતી-   િસિવલ હોx+પટલ અમદાવાદ  અને  વષ' 1990 

61. Lકડની િનAણાતને કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે-  ને�ોલો_જ+ટ 

62. 'к�� ��[^�5�� к&� ���8 !`х����� E�� N�-  ��I���4%�� 

63. તા�તરમા ંકયા દ�શ �ારા મહા1મા ગાધંી4ની 150મી જયિંત િનિમ9ે  ટપાલ LટLકટ બહાર પાડવામા ંઆવી-  ��ш&�  

64. તા�તરમા ંm�ટનની હાઇકોટ� 70 વષ' �ૂના કયા  બે દ�શો વTચેના  ક�સમા ં હ�દરાબાદના િનઝામના   વશંજોને ક�ટલી 

રકમ  આપવાનો �કુાદો આCયો છે -  ���5 <�� :�'к�5��,  k��l �-,-=,GD- :�7�� 

65. તા�તરમા ં m�ટનની હાઈકોટ' �ારા સપંિ9ના ક�સમા ંહ�દરાબાદના િનઝામના  તરફ�ણમા ં�કુાદો આ~યો છે આ ફડંના 

માmલક કોણ હતા-  Lm���A���� =  ��@��  7���� <� х��. 

66. તા�તરમા ં  :જુરાત સરકાર  �ારા MSME  એકમોની  +થાપના અને સચંાલન માટ� જsર  િવિવધ મ�ૂંર ઓ લવેામાથંી 

ક�ટલા વષ'ની �xુ;ત આપવામા ંઆવી-  3 �*+  
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67. :જુરાતમા ં  નવા MSME એકમો  +થાપવામા ંસહાય તેમજ સહયોગ આપવા રા�ય કzાએ અને _જ�લાકzાએ  ક�ટલી  

નોડલ એજ6સીઓ  ઈ6વે+ટર  ફ�િસmલટ�શન એજ6સી તર ક� કાય'રત કરાશે - 2 

68. MSMEની  સkંયાની ZDAટએ :જુરાત દ�શમા ંક.ુ ં+થાન ધરાવે છે - 10 

69. MSME Eુ ંિવ+dતૃ નામ  જણાવો-  ��no� ����  	�� �'�&� 	���e��@ 

70. તા�તરમા ં :જુરાત સરકાર �ારા tતરરાAy ય કzાની  સાપના ઝેરમાથંી દવા બનાવતી  સશંોધન સ+ંથા કયા ં

+થાપવાની &હ�રાત કરાઈ છે- ���T3�(�����) 

71. ભારતમા ંસૌrથમ  સાપના ઝેરમાથંી દવા બનાવનાર સ+ંથાન $ા ંઆવેલી છે-  O�pn(  _3%��5 Aq3 � ��r& A�ш�) 

72. ભારતમા ંઅને :જુરાતમા ંસાપની  િવિવધ ક�ટલી &િતઓ જોવા મળે છે- 350  <�� 52 

73. તા�તર  ઓ;ટોબર- 2019મા ં  સપ'દંશ  ~યવ+થાપન Xગેનો  એક Lદવસ  વક'શોપ $ા ંયો&યો-  ������� 

74. તા�તરમા ં ઓ;ટોબર- 2019મા ં  વદં� ભારત એ;સrેસ y�નને  :હૃ મlંી અિમત શાહ� $ાથંી r+થાન  કરા~.ુ ં અને તેનો 

sટ જણાવો- �� '�6L? 5��%  '�6L?8  к��� 

75. આગામી  વષ' 2022 Iધુીમા ંImૂચત  ક�ટલી વદં� ભારત એ;સrેસ y�ન  તૈયાર કરાશે - 40 

76. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર �ારા ક�6Zીય કમ'ચાર ઓના HBAનો  ~યાજ દર 8.5 %  થી ઘટાડ  ક�ટલો  કરાયો- 7.9% 

77. તા�તરમા ં:જુરાતમા ં  એrેD6ટસિશપ દરિમયાન +નાતક કzાના .વુાનોને અપાd ુ ં  +ટાઇપે6ડ  વધાર ને ક�ટgુ ં  કરા.ુ-ં 

P.9000 

78. ઈસરો �ારા  4 થી 10 ઓ;ટોબર દરિમયાન  ક.ુ ંસCતાહ ઉજવવામા ંઆવે છે-  ��V k5�?s  �#5�L 

79. WHO �ારા  ઓ;ટોબર- 2019મા ંભારતના .િુનવસ'લ  હ��થ ક�ર સિવ�સ ઈ6ડ�;સ +કોરમા ંક�ટલા Xકનો Iધુારો કરાયો- 3   

80. WHOના .િુનવસ'લ  હ��થ ક�ર સિવ�સ કવર�જ  ઈ6ડ�;સમા ંભારતનો  વષ' 2015-17 વTચ ે +કોર વધીને ક�ટલો થયો- 52.4 

%  8  ���� 55.4 % 8&� 

81. પિWમ ર�લવેના અમદાવાદ િવભાગમા ંVીન કવર &ળવી રાખવામા ંક.ુ ંર�લવે +ટ�શન rથમ �મે છે- ������� 

82. બોડ'ર રોડ ઓગ�નાઈઝેશન �ારા  ચીન સરહદ ન4કનો ભીમ-બેઝ ડોકલા માગ'  $ા ંIધુીમા ંhણૂ' કરાશે-  �*+ 2021 

83. tતરરાAy ય pqૃ જ6મLદવસ 1  ઓ;ટોબર 2019ની થીમ જણાવો-  ��Z�t�'�(�  !6�� u3��  ��n�2v  O�w9:&�� 

84. :જુરાતના વત'માન વન મlંીEુ ંનામ જણાવો-  H �^:5��n ����� 

85. ભારતીય ર�લવે �ારા y�ન-18ને ક.ુ ંનpુ ંનામ અપા.ુ-ં  ���
 ���5 	C�e�� 

86. વદં� ભારત એ;સrેસ  y�નની   મહ9મ +પીડ જણાવો- 160  к?.�  e�5 к��к 

87. સમV િવoમા ં સાપની  િવિવધ  ક�ટલી &િતઓ અx+ત1વ ધરાવે છે- 3500 

88. WHOના તા�તરના  અહ�વાલ �જુબ ભારતમા ંદવાઓ ઉપર થતા ંખચ'મા ંછે�લા દસ વષ'મા ંક�ટલા ટકાનો ઘટાડો થયો 

છે- 10%  

89. તા�તરમા ં4 ઓ;ટોબર 2019ની x+થિતએ આરબીઆઈ �ારા ર�પોર�ટમા ંક�ટલા બેmઝસ પોઈ6ટનો ઘટાડો કરાયો- 0.25 

90. તા�તરમા ં4 ઓ;ટોબર 2019ની x+થિતએ  આરબીઆઈ �ારા ર�પોર�ટમા ંઘટાડો કરાઈને ક�ટલો કરાયો- 5.15% 

91. તા�તરમા ં4 ઓ;ટોબર 2019ની x+થિતએ આરબીઆઈ �ારા સીઆરઆર ક�ટલા ટકા કરાયો- 4%  &8��5 

92. તા�તરમા ં4 ઓ;ટોબર 2019ની x+થિતએ આરબીઆઈ �ારા Lરવસ' ર�પો ર�ટ ક�ટલાથી ટકાથી ઘટાડ  ક�ટલો કરાયો - 5.15 

% 8 x���? 4.9 % 

93. આરબીઆઈ �ારા  ઓ;ટોબર- 19મા ંવષ' 2019 -20 નો GDPનો Xદાજ 6.9 %થી ઘટાડ  ક�ટલો કરાયો-  6.1% 
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94. RBI �ારા ચાg ુવષ� �ુલાઈ થી સCટ�"બર અને  ઓ;ટોબરથી માચ'  દરિમયાન  �ગાવાના દરEુ ં  અEમુાન  ક�ટલા ટકા 

કરા.ુ ંછે- 3.6%  <�� 3.7 % 

95. તા�તર ઓ;ટોબર-2019મા ંRBI �ારા માઈ�ો ફાઇના6સ સ+ંથાઓને િધરાણ મયા'દા sિપયા 1 લાખથી વધાર� ક�ટલી કરાઈ- 

P�:&� 1.25 ��х 

96. તા�તર ઓ;ટોબર-2019મા ંRBI �ારા NBFCના િધરાણ લેનારાઓ માટ�ની પાLરવાLરક આવક મયા'દા વધાર ને Vામીણ 

તેમજ શહ�ર  િવ+તાર માટ� ક�ટલી કરાઈ-  K��^  ���
  P�:&� 1.60 ��х  5��%  шL
�?  ���
  P�:&� 2  ��х 

97. તા�તરમા ં�હો6સન-Lહટાચી એર કD6ડશનીગ �ારા િવoમા ંચોથો અને ભારતનો સૌrથમ �લોબલ  ડ�વલોપમે6ટ સે6ટરનો 

rારંભ $ા ંથયો-  к�?( �L
��^�) 

98. :જુરાતમા ંનવી મા�યિમક શાળા શs કરવી હોય તો ક�ટલા વષ' Iધુી મેદાન ભાડાપ�ા ઉપર લઇ શકાશે- 15 �*+ 

99. તા�તરમા ંક�6Zીય શીપ�ગ રા�યમlંી મનIખુભાઈ માડંવીયા �ારા sિપયા 10.50 કરોડના ખચ� આ�િુનક Iિુવધાથી સ�જ 

નવા yક ટિમ�નલEુ ંકયા બદંર�થી  લોકાપ'ણ કરા.ુ-ં  '���&�� :��+- к���� 

100. તા�તરમા ં ચZંયાન- 2ના ઓmબ�ટર �ારા ચZં ઉપર કયા નવા છ ત1વો શોધાયા- ��'�&�, к
�6ш&�, 	6�3����&�, 

��Z�к��, ����
��&� <�� E&�y 

101. તા�તરમા ંભારતમા ંસોના ઉપર હોલમાક'  ફર_જયાત કરવાનો િનણ'ય કયા મlંાલય �ારા લેવાયો-  ��Z^r& ��U��&  

102. +વTછ ભારત- +વTછ ર�લ અmભયાન Xતગ'ત તા�તર ઓ;ટોબર- 2019મા ં&હ�ર કર�લ દ�શEુ ં સૌથી +વTછ rથમ  ર�લવે 

+ટ�શન  જણાવો-  %&T3� 

103. +વTછ ભારત- +વTછ ર�લ અmભયાન Xતગ'ત  તા�તર ઓ;ટોબર- 2019મા ં  &હ�ર કર�લા +વTછ ર�લવે +ટ�શનમા ં

:જુરાતના  ઉધના ર�લવે +ટ�શનનો �મ જણાવો-  _3%��5��� e8� <��  ��K �
ш��� 16b3  �8�� 

104. RBI  �ારા આગામી  સમયમા ંદ�શની ક�ટલી બે6કોને Lડ_જટલ બેD6ક}ગ સેવા Xતગ'ત જોડવાનો િનણ'ય લવેાયો છે-  5��� 

105. તા�તરમા ં:જુરાતમા ંસરકાર  કમ'ચાર ઓ સામેના ખાતાક ય ક�સોના ઝડપી િનકાલ માટ� કઈ નવીન પqિત અમલમા ં

�કુવામા ંઆવી છે-  ��к <���5 

106. તા�તર  ઓ;ટોબર- 2019મા ં ઇD6ડયા ઇ6ટરનેશનલ િસ]Lુરટ  એ;સપો $ા ંયો&યો-  �� '�6L? 

107. ઓ;ટોબર- 2019મા ં ઇD6ડયા ઈકોનોમી  સિમટ -2019  યો&ઈ $ા ંયો&ઈ-  �� '�6L? 

108. �ાિંત:�ુુ �યામ4 �ૃAણ વમા'નો જ6મ Lદવસ  અને +થળ જણાવો - 4 !C��A� 1857, �����, кMN 

109. ગત 27 ફ��આુર   2019ના રોજ  nીનગર એરબેઝ પર  ભારતીય વા.દુળEુ ંMI-17 હ�mલકોCટર સકંલનના અભાવે કોના 

�ારા તોડ  પડા.ુ ંહdુ-ં   ���5& ���3�` 

110. ઓ;ટોબર- 2019મા ંએિશયન ડ�વલપમે6ટ બ�કના વષ' 2019ના  અહ�વાલ અEસુાર GDP Vોથ સદંભ�  દmzણ એિશયામા ં

rથમ દ�શ-  A��z���
ш 

111. દ�શની સૌrથમ ખાનગી y�નE ુનામ જણાવો – 5�%� 

112. દ�શની સૌrથમ ખાનગી y�ન તેજસ કયા +ટ�શન વTચ ેદોડશે - �х�78 �� '�6L? �MO� 

113. તેજસ y�નને કોણે લીલી ઝડં  આપી r+થાન કરા~.ુ ં- �3:�� b3{&��U &�� E'�J&��8 

114. તેજસ એ;સrેસEુ ંસચંાલન કોણ કરશે - �
��� ���z� IRCTC 

115. ADB -2019ના અહ�વાલ �જુબ  વષ' 2019 અને 2020મા ં   ભારત  અને  બા�ંલાદ�શનો 4ડ પી Vોથ  ક�ટલા ટકા 

Xદાજવામા ંઆ~યો છે-  ���5-6.5%  <�� 7.3%,  A��z���
ш- A��� �*+ 8%   
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116. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંભારત–બા�ંલાદ�શ વTચ ેકયા કયા zેlોમા ંસાત કરાર કરાયા - '�"
��, �
�, :��+�, :�^� 

�L|O^, �шs^, ����j}�5к E��� e���, �'�&�n 23�s�  

117. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંભારત–બા�ંલાદ�શ વTચ ે Lદ�હ  ખાતેથી વીLડયો કો6ફરx6સ}ગ �ારા કયા lણ rો�;ટ લો6ચ 

કરાયા - 1. 	�:)� E&�5, 2. A��z���
ш �$��&� e�"
ш�� �
��:���� �������  ���� ��к
ш�� �
��(� <�� 3. 

��к���� ���j}[^ ��ш���� ����к���� ��� х�5� ���ш&� "
��Z��?  

118. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંબા�ંલાદ�શના કયા વડાrધાન ભારત rવાસે હતા – ш�х L��� 

119. હ�Zાબાદ હાઉસ $ા ંઆવેgુ ંછે - �� '�6L?  

120. :જુરાત સરકાર sિપયા 10  કરોડના ખચ� r�ખુ +વાિમના જ6મ +થળ ચાણસદને કયા યાlાધામ તર ક� િવકિસત કરશે – 

:��U &�U���� - e����  

121. તા�તરમા ં :જુરાતના Irુિસq સાLહ1યકારો સ&'યેલા િવિવધ અ£યાસલેખો, નવmલકા, િવનોLદકા, નાLટકા અને કા~ય 

રચના સમાવતા દ પો1સવી Xક િવ�મ સવંત ૨૦૭૫Eુ ંકયા ખાતા �ારા rકાિશત કરા.ુ ંઅને કોના �ારા િવમોચન કરા.ુ ં– 

��'L5 х�� 3 <�� b3{&��U H ��%&��n P:�^  

122. તા�તરમા ં�kુયમlંીnી િનવાસ+થાને �kુયમlંી સાથે ‘‘મોકળા મને’’ Xતગ'ત કોની સાથે અને ક�ટલામી આpિૃ9 યો&ઈ - 

��%&���� '��&���- ��� '��&��� A�`к�/�&wC5 ��8� <�� U)  

123. �kુયમlંી સાથે ‘‘મોકળા મને’’ કાય'�મ કયાર� યો&ય છે – �� �'L���� Uh ш�����
  

124. :જુરાત સરકાર �ારા તા�તરમા ંLદ~યાગં ક�યાણ માટ� કયા િનગમની +થાપના કરવાની &હ�રાત કરવામા ંઆવી -  

'��&��� ��^� <�� ��к�� ���� 

125. Lદ~યાગં rમાણપl _જ�લા �kુય મથક સLહત રાજય સરકાર સચંાmલત ક�ટલી મેLડકલ કોલેજમાથંી પણ મળશે - 22  

126. તા�તરમા ં:જુરાત સરકાર� Lદ~યાગં સાધન-સહાય rવત'માન s. ૧૦ હ&રથી વધાર  ક�ટલી કરાઈ - P. 20 Lh�  

127. તા�તરમા ં:જુરાત સરકાર �ારા Lદ~યાગં બાળકો અને બાળ સભંાળ :હૃના િનરાધાર બાળકો માટ� હવે rિતમાસ ક�ટલી 

Vાટં અપાશે – e�5 A�`к P. 2160  

128. ઈિમVેશન  િવઝા ઉપર કાયમી વસવાટ માટ� કયા દ�શમા ંજતા નાગLરકો  માટ� આરો�ય કરાયો – <��'�к� 

129. અમેLરકામા ંVીન કાડ' માટ� અર4 કરનારા કયા િવઝા ધારકોના પLરવારજનોને ફર_જયાત વીમામાથંી �xુ;ત અપાશે - H-1B 

130. ભારતીય L�ક�ટર રોLહત શમા'નો  ઓપનર તર ક�ની પદાપ'ણ ટ�+ટના બનેં દાવમા ં  સદ  તેમજ બનેં ઇિન¦�સમા ં  +ટ"પ  

આઉટનો અનોખો ર�કોડ' કયા દ�શ સામે $ા ંબના~યો – �Zs^ E'Iк� <�� ��ш�х�:��� 

131. તા�તરમા ંભારત સરકાર �ારા .qુમા ંશહ દો માટ� અપાતી આિથ�ક સહાય s. ૨ લાખથી વધાર  ક�ટલી કરાઈ – s. ૮ લાખ   

132. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ં _જ�લા કોટ' ગાધંીનગર ખાતે બાળકો-મLહલાઓ �;ુત મને �ુબાની આપી શક� એ માટ� કયા 

સે6ટરનો rારંભ કરાયો - �6��
A� ������ �?:�@ш� ����� 

133. વ�નર�બલ િવટનેસ ડ પોઝીશન સે6ટર :જુરાતના કયા કયા _જ�લામા ંકાય'રત કરાયા - 23�5, ������, ��x��, 

������� <�� <������  

134. :જુરાત હાઇકોટ'ના વત'માન ચીફ જD+ટસ કોણ છે – ��o���8   

135. ઇલેD;yક વાહન ચા_જ §ગ +ટ�શન Xગેની નવી માગ'દિશ�કા �જુબ દ�શભરના શહ�ર-હાઈવે ઉપર ક�ટલા Lક.મી.ના Xતર� 

ચા_જ §ગ +ટ�શન શs કરાશે -  3 'к����� <�� L�n�� 7:� 25 'к.�.  

136. ઇલેD;yક વાહન ચા_જ §ગ +ટ�શન Xગેની નવી માગ'દિશ�કા �જુબ દ�શભરમા ંભાર� ઇલેD;yક વાહનો માટ� ક�ટલા Lક.મી.ના 

Xતર� ફા+ટ ચા_જ §ગ +ટ�શન શs કરાશે - �� 100 'к.�. 
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137. :જુરાતની ક�ટલી rાથિમક-મા�યિમક શાળાઓમા ંઓગ�િનક અને ઝીરો બ�ટ નેચર ફાિમ̈ગ શીખવવા પયા'વરણ લેબ શs 

કરાશે - 6 Lh� 

138. Vીન mબD�ડ}ગ સLટ©Lફક�ટ મેળવનાર દ�શEુ ંrથમ ક. ુર�લવે +ટ�શન બનશે - ��
M�   !" �3���? – к
�'�&� 

139. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯ �જુબ :જુરાતમા ંએિશયાLટક િસ¦હોની સkંયા - 650 к�5�� �S3  

140. ચાg ુવષ� ભારતમા ંપયા'વરણ બચાવવાના હ�dથુી ઈકો ��6ડલી Lદવાળ  મનાવવા ક�6Z સરકાર �ારા કયા ફટાકડા લો6ચ 

કરાયા – K� "��к��  

141. Vીન ફટાકડાના ઉપયોગથી ક�ટલા ંટકા ઓª rvૂષણ ફ�લાશે - 30% к�5�� !� 

142. Vીન ફટાકડામા ંક�ટલા ટકા બેLરયમ નાઈy�ડનો ઓછો ઉપયોગ કરાયો છે - 30%  8 90%   

143. ભારત સરકાર �ારા પાવરCલા6ટમા ંકોલસાના સCલાયEુ ંમોનીટર�ગ કરવાના હ�dથુી ક. ુપોટ'લ લો6ચ કરા.ુ ં- eк�ш :��+� 

144. rકાશ(PRAKASH) પોટ'લEુ ંિવ+dતૃ નામ – :��� �
� к�&�� <����ZAZ��? �3 �#��& L���� :��+�  

145. NBFCE ુિવ+dતૃ નામ - Non-Bank Financial Company  

146. MFIEુ ંિવ+dતૃ નામ - Micro Finance Institutions  

147. તા�તરમા ંકોના �ારા CલાD+ટકને mબ«ુમીનમા ંપLરવિત�ત કરવા માટ�ની પહ�લ લો6ચ કરવામા ંઆવી - �$��&� !�� 

148. hmૂણ�માબેન પકવાસાનો જ6મ Lદવસ જણાવો - 5 !C��A� 1913 

149. hmૂણ�માબેન પકવાસાને કયા ¬લુામણા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે - ������ �?�?  

150. િવo િશzક Lદવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે – 5 !C��A� 

151. વષ'-૨૦૧૯ની િવo િશzક Lદવસ થીમ જણાવો – &�� �?O�+� � "�  O� !" � :�+�  

152. દ�શની કોઈપણ મેLડકલ કોલેજમા ંMBBS માટ� કઈ rવેશ પર zા ફર4યાત કરવામા ંઆવી - NEET   

153. પી4 મેLડકલમા ંવષ'-૨૦૨૧થી નીટના +થાને કઈ rવેશ પર zા ફર4યાત કરાઈ - ��к��  

154. AIIMSEુ ંિવ+dતૃ નામ –  !� n$��&� n������  � !" ��'�к� ��&w��� 

155. JIPMEREુ ંિવ+dતૃ નામ – %��L���� n������  � !" :��� K�r�3	� ��'�к� 	%�3к
ш� 	�� '��O+ 

156. NEETEુ ંિવ+dતૃ નામ – ��ш�� 	Z�4%ZAZ��? к� 	���� �
�� 

157. NEXTEુ ંિવ+dતૃ નામ - ��ш�� 	�C@� �
�� 

158. ભારત સરકાર �ારા ભારતીય નાગLરકને રા�યોની Xદર yાવેલ કરવા માટ� આપવામા ંઆવતો સ9ાવાર ડોક.મેુ6ટ 

કયા નામે ઓળખાય છે - ILP 

159. િમઝોરમ, નાગાલે6ડ અને અ�ુણાચલ rદ�શની બહાર રહ�તા નાગLરકોએ આ lણયે રા�યોના rિતબિંધત િવ+તારોમા ં

yાવેલ કરવા માટ� કયો ડો]મેુ6ટ જsર  છે – ILP 

160. ILPEુ ંિવ+dતૃ નામ - ��� ���� :���� ����� 

161. સભંિવત �ૂન ૨૦૨૦મા ંવડાrધાન નર�6Z મોદ ના  એર ઈD6ડયા-૧ કાફલામા ંિમસાઈલ Lડફ�6સ િસ+ટમથી સજજ કયા 

બે િવમાન સામેલ થશે - A���-777 

162. બો´ગ -૭૭૭ િવમાન કયા દ�શમા ંિનમા'ણ થાય છે – <��'�к� 

163. CBIT&C �ારા +વTછતા એ;શન Cલાન- 2018-19 Xતગ'ત બે+ટ પફ=િમ̈ગ ઝોન એવોડ' િવ�તા - ������ GST @��  

164. CBIT&C �ારા +વTછતા એ;શન Cલાન- 2018-19 Xતગ'ત બે+ટ બે+ટ ક+ટમ ઝોન િવ�તા- к��кd� к��� 

165. દ�શમા ંrથમવાર કઈ સ+ંથા �ારા :જુરાતના ઢોકળા ં -થેપલા,ં રાજ+થાનના દાલબાટ  પર Lરસચ' કરાશે - ��[�?& 

��[�?& E�3�F� ���8��-%&T3� 
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166. આમ¶ +પેિશયલ ફોસ' કયા નામથી ઓળખાય છે - :��
�  � �
)����  

167. નેવી +પેિશયલ ફોસ' કયા નામથી ઓળખાય છે - ��к��  

168. એરફોસ' +પેિશયલ ફોસ' કયા નામથી ઓળખાય છે - �P� к�����  

169. કાપડ પર લખવામા ંઆવેલો િમ�કતનો િવoનો rથમ દ+તાવેજ કોણે તૈયાર કરા~યો હતો - 23�5�� к�:��� ��:��? 

��%& A��3��� 23����  

170. તા�તરમા ં આમ'ડ ફોસ¶સ +પેિશયલ ઓપર�શન Lડિવઝન rથમ તાલીમ કયા +થળે યો&ઇ હતી - _3%��5��� 

:�'к�5�� ��L�
 �Z�&� :��� !:�
ш� ���Z�(� '"6� 

171. :જુરાતમા ંપાLક+તાન સરહદ� નmલયા પાસે આમ'ડ ફોસ¶સ +પેિશયલ ઓપર�શન Lડિવઝન rથમ તાલીમ યો&ઇ હતી 

તેને ·ુ ંનામ આપવામા ંઆ~.ુ ંહd ુ ં - !:�
ш� ���Z�(� '"6�  

172. આમ'ડ ફોસ¶સ +પેિશયલ ઓપર�શન ફોસ'ની જsર હોવાની ભલામણ કોના �ારા અને કયાર� કરવામા ંઆવી હતી - 

,-�,��� �O�&�� ��
ш O��� к���? !� '�"
�� ����%����  

173. ગોવા મેર ટાઇમ કSકલવે 2019Eુ ંઉ¸ાટન કોના �ારા કરવામા ંઆ~.ુ ંહd ુ ં- ��[�?& 23�s� ���Lк�� <)5 �����  

174. ગોવા મેર ટાઇમ કSકલેવ 2019ની થીમ જણાવો - Common Maritime Priorities in IOR and need for Regional 

Maritime Strategy 

175. વૈ¹ાિનક-ગmણત¹-મેઘનાથ સહાનો જ6મ Lદવસ જણાવો- 6  !к��A�-1893 

176. કાળાનાણા ઉપર કાય'વાહ ના હ�dથુી તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંકયા દ�શ �ારા ભારતીયોના બ�ક ખાતાઓની પહ�લી 

યાદ  ભારત સરકારને આપી - w��J@�F��  

177. તા.૧ &6.આુર  ૨૦૧૭થી ઓટોમેLટક એ;સચે6જ ઓફ ઇ6ફમ�શન (AEOI)Xતગ'ત કયા દ�શે તા�તર ઓકટોબર-

૨૦૧૯થી બ�ક ખાતાઓની માLહતી આપવાનો rારંભ કય= – w��J@�F�� 

178. તા�તરમા ં�ળૂ વડોદરાના વતની nી કમલેશ રાજhતૂને  m�ટનમા ં  કયા એવોડ'થી સ6માિનત કરાયા -  Zt'�ш 

	к�7����-2019 

179. કયા એવોડ'ને એકાઉ6ટ6સી rોફ�શન�સમા ં'નોબેલ' સમાન ગણવામા ંઆવે છે - 'Zt'�ш 	к�7���� 	���+  

180. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ં રાAyપિત રામનાથ કોિવ¦દ� દ�શની હાઈકોટ'મા ં કયા કયા �kુય 6યાયાધીશોની િન.xુ;ત 

કર  – (1) ��%�8�� - ���)5 ��L�5 (2) 'L��O� e�
ш-Z�(�:#:� ����&^ ���� (3) :�hA 58� L'�&�^� - 

���ш�к� @� (4) к
�` - 	� �^j3��� (5) ��4°� - <P: ������ (6) _3��L��? - <%& ���A� (7) ±²e�
ш 

- l к
 �L
V�? 

181. તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ં +પેિશયલ rોટ�;શન Àપૂ (SPG)મા ં િવદ�શી rવાસ Xગ ે કયો ફ�રફાર કરાયો – 

�L�³3����� ���
ш e��� ����&�� 	�:) %��� :^ ���
ш b3��к�5 к�? шкш�.  

182. વષ'-૨૦૧૯નો મેLડિસનનો નોબલ hરુ+કાર કોને અપાયો અને તેનો દ�શ - <��'�к��� ��Z�&� ).к
Z�� q ��&� 

<�� K�� <� �����h, Zt���� �� :�� l. �
��C�к��  

183. વષ'-૨૦૧૯નો મેLડિસનનો નોબલ hરુ+કાર કયા સશંોધન માટ� અપાયો - !wC�%�³3� �5� кn �?5� E:^� 

���6�3�� ����A�Z�@� <�� ш��?�?к ��5����!�� e����5 к�
 N� 

184. તા�તરમા ં:જુરાત સરકાર �ારા મLહલા અને બાળ િવકાસની િવિવધ યોજનાના અમલીકરણ અને તેની કામગીર નો   

િનયિમત  ડ�ટા  મળ   રહ�  તે  હ�dથુી કયા એક દ�શના rથમ સે6ટરનો rારંભ કરાયો-  ��
� ����%���� ����� 
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185. તા�તરમા ં:જુરાતની 53,000 tગણવાડ ઓમા ં 9  લાખ બાmલકાઓના ' vુગા' બાmલકા hજૂન'  કાય'�મ મLહલા અને 

બાળ િવકાસ િવભાગ �ારા $ાર� યો&યો- 5�. 7 !C��A�,2019  E�� 23� ���( ��b3� ���� 3�) 

186. :જુરાતના વત'માન મLહલા અને બાળ િવકાસ મlંીEુ ંનામ  જણાવો-  �^:5��n ����� 

187. :જુરાતમા ંદાsબધંીનો અમલ $ારથી કરાયો છે - 1 �� 1960 

188. tતકવાદ ઓને  ભડંોળ h�ંુૂ પાડનારા [ોતો ઉપર નજર રાખનાર  વૈિoક સ+ંથા- FATF 

189. FATFEુ ં િવ+dતૃ નામ જણાવો-  "�n��w��&� 	Cш� ���к  "��+  

190. FATFEુ ં�kુય મથક જણાવો-  :�'�� 

191. FATF હાલમા ં ઓ;ટોબર- 2019ની x+થિતએ ક�ટલા સ£ય  દ�શ ધરાવે છે- 38 

192. તા�તરમા ં સતત 16 મી  +પેિનશ Âટબોલ લીગ લા લીગા  િસઝનમા ં  ગોલ કરનાર િવoનો rથમ ખલેાડ -  

��&��� ���� 

193. સૌથી વ� ુપાચં Lકલોમીટરમા ંયો&તી દ�શની એકમાl 250  વષ' �ૂની રામલીલા -  к�ш (7d� e�
ш) 

194. તા�તર ઓ;ટોબર-2019મા ંવનિવભાગ �ારા :જુરાતની  કઈ નદ મા ંમગરોની ગણતર  કરાઈ-  ��V���U 

195. ઓ;ટોબર-2019ની x+થિત  િવoાિમlી નદ ના 27  Lકલોમીટરના પટમા ં ક�ટલા  મગર મળ  આ~યા- 170 

196. તા�તરમા ં દોહા ખાતે યો&યેલ વ�ડ' એÃલેLટ;સ ચેx"પયનિશપ-2019મા ં સૌથી વ� ુ ગો�ડ મેડલ િવ�તા દ�શ અને 

ભારતનો �મ-  �3.	�.	- 14  <��  ���5 -58 (0- ����) 

197. આગામી વ�ડ' એÃલેLટ;સ ચેx"પયનિશપ $ાર� અને $ા ંયો&શે-  �*+-2021  <��  �3.	�.	 

198. િવo કપાસ Lદવસ $ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે-  7 !C��A� 

199. કપાસનો સૌથી મોટો ઉ1પાદક દ�શ-  O� 

200. ચીન બાદ કપાસના સૌથી મોટા ઉ1પાદક દ�શ અE�ુમે જણાવો- ���5, <��'�к� <�� t�Z@� 

201. િવoનો સૌથી  rિતDAઠત નોબલ hરુ+કાર આપવાની &હ�રાત  દર વષ�  કયા મLહનામા ંકરવામા ંઆવે છે-  !C��A�  

202. િવo કપાસ Lદવસ  કોના �ારા ઉજવવામા ંઆવે છે-   �6�+ �
� !�F���@�ш�  

203. િવજયાદશમીના રોજ સરંzણ મlંી રાજનાથ િસ¦હ  �ારા  �ા6સમા ંકયા  ફાઈટર િવમાનEુ ંશ[ hજૂન  કરા.ુ-ં  ��"
� 

"�n�� 

204. �ા6સ �ારા રાફ�લ ફાઈટર ભારતને કયાર�ય આપવામા ંઆવશે-  ��,2020 

205. રાફ�લનો અથ'  જણાવો- ±� 

206. રાફ�લ કયા rકારEુ ંફાઈટર િવમાન છે-  ��?&� �6�? ���� к�9A�C�  	�o�´� 

207. રાફ�લ ફાઈટર Cલેન કઈ કંપની બનાવે છે-   ���6� 	��	ш� 

208. તા�તરમા ં8  ઓ;ટોબરના રોજ ભારતીય વા.દુળનો  ક�ટલામો  +થાપના Lદવસ ઉજવાયો- 87 

209. તા�તરમા ં ક�6Z સરકાર �ારા  મની લો6ડLર¦ગની તપાસ માટ�  ૧૯ સ£યોની કઈ નવી કિમટ ની રચના કરાઈ- IMCC  

210. IMCCEુ ં િવ+dતૃ નામ જણાવો-  ���� ������?<�  к�-!'�µ��ш�  к���? 

211. IMCCના  હોÄાની sએ અ�યz કોણ છે-  к
��&  �L
23�  �ZO� 

212. ગાધંીનગર _જ�લામા ંsપાલ ગામમા ંપ�લી $ાર� યો&ય છે-  E�� 23� ��� 

213. પાટણ _જ�લાના િસqhરુમા ંઉતરાયણ $ાર� મનાવવામા ંઆવે છે-  દશેરા 

214. દ�શવાસીઓને મૌmખક +વા+Ãયના મહ1વ Xગ ે&:તૃ કરવા નેશનલ  ઓરલ હ��થ  rોVામ Xતગ'ત કયો કાય'�મ લો6ચ 

કરાયો-  �-��5 ���� 
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215. ઓ;ટોબર 2019ની x+થિત  rધાનમlંી જન આરો�ય યોજના હ�ઠળ એક વષ'મા ંક�6સર પીLડતોએ આ યોજનાનો લાભ 

લીધો- 90,000 

216. તા�તરમા ંઓ;ટોબર 2019મા ં Lહમ િવજય .qુ અ£યાસ  કયા રા�યમા ંયો&યો-  <Q3^�O� e�
ш 

217. 11મો DEFEXPO INDIA -2020 $ા ંયો&યો-  �х�7, 7d� e�
ш 

218. તા�તરમા ં2019મા ંભૌિતકના  નોબલ  hરુ+કાર માટ�  કોની પસદંગી કરાઈ અને તેમનો દ�શ જણાવો- ��ш�� ��&�  <��  

'�'�<� C����% - w��¶@�·�� ,  l9� �:A6� - к
��'�&� <��'�к� 

219. વષ' 2019નો  ભૌિતકશા[નો  નોબલ rાઈઝ કયા સશંોધન માટ� અપાયો-  

220. ��ш�� ��&�  <��  '�'�<� C����% - �]� ���`� AL��  	к KL- 	C@�#����� ш�� ���
,  l9� �:A6� - t¸��� 

��¹����� к������)��� ��º���5к ш�� 

221. તા�તરમા ંભારત અને  મગંોmલયા વTચ ેકયા રા�યમા ંકયો .qુ અ£યાસ યો&યો- 14�� ����'�к  	Z�"�� -2019 

222. ભારતીય વા. ુસેના વત'માન વડા જણાવો-  	� O" ��ш+�  E� к
 	� ����?&� 

223. િવo Xતર z સCતાહ  $ાર� ઉજવાય છે- 4 8 10  !C��A� 

224. િવo Xતર z  સCતાહ -2019ની થીમ જણાવો-  O��: 5���!³3� »�� 

225. િવo આવાસ Lદવસ $ાર� ઉજવાય છે-  !C��A� �'L���� :L
�� ������
 

226. ભારતીય વા.સેુનાEુ ં�યેય વા$- ��� �T }ш�  '�#5�  

227. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંક�6Z સરકાર �ારા કમ'ચાર ઓના મSઘવાર  ભÃથામા ં ક�ટલા ટકાનો વધારો કરાયો - �% 

228. તા. 10 ઓ;ટોબર 2019ની x+થિત  ક�6Zીય કમ'ચાર ઓને �ુલ ક�ટgુ ંમSઘવાર  ભÃÅુ ંઆપવામા ંઆવે છે- �=%  

229. ક�6Z સરકાર �ારા  આશાવક'ર બહ�નોને અપાd ુ ંભÃÅુ ંવધાર ને ક�ટgુ ંક.ુÆ- P.�---8 ����? P. ,--- к���3� 

230. ક�6Z સરકાર �ારા સરકારના hનુવૉસ પેક�જ હ�ઠળ પરત આવેલા જ"�-ુકા�મીરના 5,300 િવ+થાિપત પLરવારોને rિત 

પLરવાર ક�ટલી આિથ�ક સહાય કરાશે- P. �.� ��х 

231. ક�6Z સરકારની આ.Aુમાન યોજના હ�ઠળ ઓ;ટોબર 2019  Iધુીમા ંક�ટલા લોકોને િવના��ૂયે  સારવાર અપાઈ- /� 

��х 

232. ભારતમા ંrથમવાર પયા'વરણ  બચાવવા તેમજ રણથી રzણ મેળવવાના હ�dથુી  :જુરાત થી Lદ�હ - હLરયાણા Iધુી 

1400 Lકમી લાબંી કઈ એક વોલ બનાવાશે-  K� ��� !" �$��&� 

233. તા�તરમા ં2019મા ં ક�મે+y ના  નોબલ  hરુ+કાર માટ�  કોની પસદંગી કરાઈ અને તેમનો દ�શ જણાવો- %�� � _3� 

n�"-  <��'�к�,  ��
�� ��'��� -  Zt��  <��  <'к�� &��ш��-  h:�� 

234. વષ' 2019નો રસાયણશા[નો  નોબલ rાઈઝ કયા સશંોધન માટ� અપાયો- Z��8&�  E&�  A���? A�������� 

�LJ�� ¼  ��к� A�� 

235. mલિથયમ બેટર નો સૌrથમ  આિવAકાર કયા વષ� થયો હતો- વષ'-�GG� 

236. અ1યાર Iધુીમા ંસૌથી વયોpqૃ 97 વષ� નોબલ rાઈઝ િવ�તા અને િવષય-જોન વી :ડુ ઈનફ-  <��'�к�, <��  к
����? 

237. તા�તર ઓ;ટોબર- 2019મા ંવ�ડÈ ઇકોનોિમક ફોરમના �લોબલ rિત+પધા' ઇ6ડ�;સમા ંભારતનો �મ  જણાવો- 68 ( 

ગત વષ� 58 �મે હd ુ)ં 

238. તા�તર ઓ;ટોબર- 2019મા ંવ�ડÈ ઇકોનોિમક ફોરમના  �લોબલ rિત+પધા' ઇ6ડ�;સમા ંrથમ �મે કયો દ�શ આ~યો છે 

-  �.��(��:�� ,.  <��'�к� /.  L½�к½� D. �������� 

239. ઓ;ટોબર 2019મા ંÉ+ૂતરશા[ીઓએ 10 વષ'ની મહ�નત બાદ .રુોપમાથંી કયો આઠમો મહા�ીપ શોધી કાઢÊો-K��� 	'�&� 
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240. તા�તરમા ં કઈ  mખલાડ   વૈિoક L�ક�ટમા ં 20  વષ' hણૂ' કરનાર  િવoની rથમ મLહલા L�ક�ટર બની-  ���5&  

�'L�� к
#��  ��5�� ��% 

241. તા�તરમા ંઓ;ટોબર 2019મા ં39� ુ િવo કિવ સમેંલન $ા ંયો&.ુ-ં  ¼3���V�- !'��� 

242. ઓ;ટોબર 2019મા ંચીનના r�ખુ શી _જનિપગ  અને વડાrધાન નર�6Z મોદ  વTચે કયા +થળે ઔપચાLરક બેઠક 

યો&ઇ-  �L�A�T3��, 5�����X3 

243. વષ' 1014મા ંચીનમા ંવેપાર માટ� દmzણ ભારતના કયા વશંના રા&એ  મડંળ મોક�.ુ ંહd ુ-ં  O]� ��ш 

244. ભારતની સવ'rથમ તરતી બા+ક�ટબોલ કોટ'  કયા શહ�રમા ંબનાવાઈ-  b3�An 

245. સાLહ1યકાર  જોસેફ મેકવાનનો જ6મLદવસ જણાવો- -G  !C��A� 

246. જોસેફ મેકવાનની ચLરl કથા જણાવો-  ���? Z�6¾3 

247. :જુરાતની rથમ દmલત નવલકથાના સaક અને નામ-  %���" ��к��� <�� ±�Z`&�5  

248. તા�તરમા ંકઈ તાર ખે સેવા સેd ુકાય'�મના કયા તબKાનો rારંભ થયો - 5�.�- !C��A� ,-�G,  :��O�� 5A°� 

249. ઓ;ટોબર- 2019મા ં પાચંમા તબKાના સેવા સેd ુકાય'�મનો rારંભ $ાથંી થયો - k5���,  4%6��- ��L��  

250. સેવા સેd ુકાય'�મના rથમ ચાર તબKામા ંXદા� ક�ટલા લોકોએ િવિવધ સેવાઓનો લાભ લીધો- �.�/ к���8 �S3 

251. :જુરાતમા ંસેવા સેd ુકાય'�મ Xતગ'ત ક�ટલીક સેવાઓ ઘર tગણે ઉપલ8ધ કરાવવામા ંઆવે છે- �= 

252. :જુરાતમા ંસેવા સેd ુકાય'�મનો સૌrથમ rારંભ $ાર� અને $ા ંથયો હતો - ���9A� ,-�1, ¼3%��?- кMN 

253. તા�તરમા ં2018  અને 2019ના સાLહ1ય નોબલ hરુ+કાર માટ� કોની પસદંગી કરાઈ અને તેમનો દ�શ જણાવો - �*+ 

,-�� ���
 ��Zхк� !6�� 5�к�¿�к-  :�����  <��  �*+ ,-�G  ���
  :��  L
��к-  !$��&� 

254. સાLહ1યનો નોબેલ hરુ+કાર 2018 અને 2019 કયા િવષયવ+d ુમાટ� અપાયો - ,-��-��L�� E�:���� )���� 

	кP: �ш�+���� к�6:��к5� ���
 <�� ,-�G- ��*�к?& ��`5� »��� ���� <³3��� :'��� <�� 

���ш[�5�� ш�� к����� �LJ�T  ̂ + к�&+ ���
 

255. ભારતીય ર�લવે �ારા  નવતર rયોગના ભાગsપે સૌrથમ કયા ર�લવે +ટ�શન ઉપર 'ક\"Cલટ હ��થ ચેકઅપ Lરપોટ' 

મશીન' �કુાયા -  �х�7 <�� '�6L? 

256. 'ક\"Cલટ હ��થ ચેકઅપ Lરપોટ' મશીન' �ારા ર�લવે +ટ�શન ઉપર s. 50મા ં10 િમિનટમા ંક�ટલા મેડ કલ ટ�+ટ કરવામા ં

આવશે  �ની યાlીઓને ઈમેલ �ારા &ણ કરવામા ંઆવશે- �1 

257. ઓ;ટોબર-2019મા ં�ડૂ ઝ ઇ6વે+ટસ'  સિવ�સ �ારા ભારતના 4.ડ .પી p�ૃqદરનો Xદાજ 6.2% ઘટાડ  ક�ટલો કરાયો - �.�% 

258. �ડૂ ઝ ઇ6વે+ટસ' સિવ�સ �ારા વષ' 2020-21મા ંભારતનો p�ૃqદર ક�ટલા ટકા Xદાજવામા ંઆ~યો - 1.1% 

259. વષ' 2019-20મા ંિવિવધ એજ6સીઓ �વી ક� એિશયન ડ�વલોપમે6ટ બે6ક, આરબીઆઈ, +ટા6ડડ' એ6ડ hઅૂસૅ અને Lફચ 

�ારા ભારતના 4ડ પીનો Xદાજ ઘટાડ ને ક�ટલો દશા'વવામા ંઆ~યો છે - 1.�%,1.�%,1./% <�� 1.1%  

260. તા�તરમા ંઆસામના બોગાગાવ  _જ�લામા ં Cલાસ શેર  CલાD+ટક  અmભયાન શs કરા.ુ ંતેની િવશેષતા જણાવો - 

#��$��к 	к�U5 к������ ����b  6&� N�� E:����� E�ш� 

261. તા�તરમા ંચmચ�ત 'Cલો_જ¦ગ ' શ8દ એટલ ે·ુ ં-  %�Z�(� к�5 �х5� #��$��к <�� кO�� 7:���� 

262. તા�તરમા ં'ધી ગાધંીવાદ ચલેે6જ' કઈ સ+ંથાઓ �ારા શs કરાઈ - <�� '�(к�À� ��Á� (<�� �����ш� ��ш�) 

<�� �3����" 

263. 'ધી ગાધંીવાદ ચેલે6જ' એટલે ·ુ ં- E ��O :� ��Â�8Ã! ����)�� ��º��5��� 7:&�� к�? ��   �$��&� ���
 

:�5��� ��� 2  O�� �q3 к�? шкш� 
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264. તા�તર ઓ;ટોબર- 2019 મા ં ક�6Zીય મlંી +�િૃત ઇરાનીએ નોઈડામા ંશામાથંી બનેલા દ�શના સૌથી મોટા ચરખાEુ ં 

ઉદઘાટન ક.ુÆ - #��$��к ���� 

265. તા�તરમા ં ઓ;ટોબર- 2019મા ંકયા તેg:ુ ુકિવને તેમના  કયા કા~ય સVંહ  માટ� 'સર+વતી એવોડ''થી નવાજવામા ં

આ~યા-  к
 .к
. �ш� �
Ä?  <��  :°�к?  !�?Z���n� 

266. મહ9મ મતદાન માટ� તા�તરમા ંઅmભનેlી મા�રુ  દ mzતને કયા રા�યની િવધાનસભાની � ૂટંણી માટ� :ડુિવલ 

એ"બેસેડર તર ક� િનમ^કૂ કરાઈ - �L���[� 

267. ઓ;ટોબર-2019મા ંસૌથી rભાવશાળ  સેિનટ�શન એ"બસેેડર એવોડ'થી કોને સ6માિનત કરાયા - �ZO� 5ÅX3�к� 

268. તા�તરમા ં'MYGOV INDIA' ના સીઈઓ તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ- E�.	.	�. <Z�*�к ��(x (�GG�-��������  к
��) 

269. તા�તરમા ંમmલ�બોન L�ક�ટ ;લબના rથમ mબન-m�Lટશ r�ખુ તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ - j3��� ����к��� (H��к�) 

270. XVે4 સાLહ1યકાર આર.ક�. નારાયણનો જ6મLદવસ જણાવો - �- !C��A� �G-1 

271. આર.ક� નારાયણEુ ંઆ|ુ ંનામ જણાવો - ����T3�� j}[^����� Æ&�  

272. િવo માનિસક આરો�ય Lદવસ $ાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - �-  !C��A� 

273. િવo માનિસક આરો�ય Lદવસ 2019ની થીમ જણાવો - EJ�LJ&�8 AO�� (�] ��8� �`?�� EJ�LJ&� <�к��	) 

274. નેશનલ �ાઇમ ર�કોડ' 8.રુોના અહ�વાલ rમાણ ેઆ1મહ1યાના સૌથી વ� ુLક+સા કયા રા�યમા ંબને છે અને :જુરાતનો 

�મ - ��°�  <��  _3%��5-���� o�� 

275. નેશનલ �ાઈમ ર�કોડ' 8.રૂોના અહ�વાલ �જુબ ભારતમા ંઆ1મહ1યાનો દર rિત લાખે  ક�ટલો છે - �-8 ����
 

276. નેશનલ �ાઈમ ર�કોડ' 8.રૂોના અહ�વાલ �જુબ આ1મહ1યાના Lક+સાઓમા ંrથમ ક�6Zશાિસત rદ�શ -   :½'�O��?  

277. ઓ;ટોબર- 2019 મા ંચીનના રાAyr�ખુ શી _જનિપ¦ગ અને વડાrધાન નર�6Z મોદ  વTચે તિમલનાfુના કયા +થળે  

ક.ુ ંસમેંલન યો&.ુ ં-  ���6��T  ��  <�� <�Ç:O�'�к �шх� ������ 

278. મામ�લાhરૂમ  ખાતે  તા�તરમા ંક�ટલા�ુ ંઅનૌપચાLરક  િશખર સમેંલન યો&.ુ ં-  È»5& 

279. ભારત અને ચીન વTચે rથમ અનઔપચાLરક  િશખર સમેંલન $ા ંયો&.ુ ંહd ુ ં-  O� 

280. મહાબmલhરુમની  �લુાકાત લેનાર શી _જનિપ¦ગ ક�ટલામા ંચીની નેતા હતા -  Uh 

281. અગાઉ સાતમી સદ મા ં સૌrથમવાર મહાબલીhરુમની �લુાકાત  કયા ચીની યાlીએ લીધી હતી - u3� 	� ����  

282. મહાબલીhરુમ અને ચીન વTચે ક�ટલા વષ= �ૂના સબંધં છે - �=--  �*+  

283. ઓ;ટોબર -2019મા ંભારત-ચીન વTચે  યો&યેલા િશખર સમેંલનમા ંભારતે ચીનના rવાસીઓ માટ� કઈ યોજના 

લો6ચ કર -  � �*+ ���
�� e��� �- ��@�  

284. ઐિતહાિસક +થળો �વા ક�  પચં રથ, અ�ુ 'ન તપ+યા  અને શોર મLંદર  $ા  રા�યમા ંઆવેલા છે-  5�����X3 

285. 250 ટનનો  બટર બોલ- �ૃAણ  મkખન લÎ  કયા રા�યમા ંઆવેલો છે - 5�����X3 

286. ભારતમાથંી વષ' 1014મા ં કયા વશંના રા&એ ચીનમા ંવેપાર માટ� rિતિનિધમડંળ મોક�.ુ ંહdુ-ં  O]�  ��ш 

287. તિમલનાfુમા ંચૌલ વશંEુ ંશાસન કયા સમયગાળામા ંહdુ-ં n.�. 960 8 1279 

288. ઓ;ટોબર -2019 મા ં  ફો8સ' ઇD6ડયા મેગેmઝન �ારા &હ�ર કરાયેલ ભારતીય ધિનકોની યાદ મા ં  સતત બાર વષ'થી કયા 

ઉÏોગપિત  rથમ  �મે છે - b3к
ш kA�^ 

289. તા�તર  ઓ;ટોબર -2019મા ં  ઊ&' અને hનુઃrાCય ઉ&' મlંીઓની  રાAy ય  પLરષદ  $ા ંયો&ઈ- �
�� ��? (��
M�   

!" �3���?)- к
�'�&�  
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290. દ�શમા ં�ુલ-41 વીજ િવતરણ કંપનીઓમા ં પાવર  ફાઈના6સ zlેે  વષ' -2017-18ના ર�Lટ¦ગમા ં :જુરાતની કઈ ચાર વીજ 

કંપનીઓ અVેસર છે- 1. �Zs^ _3%��5 �% к�:� Z����
�, 2. 7d� _3%��5 �% к�:� Z����
�, 3. �i& _3%��5 

�% к�:� Z����
�, 4. :�É� _3%��5 �% к�:� Z����
� 

291. વષ' 2019નો  શાિંતનો નોબલ hરુ+કાર  કોને અપાયો અને તેનો દ�શ જણાવો-�8��:&��� ���e���  	A <L�� <� 

292. વષ' 2019ના  શાિંતના નોબલ  hરુ+કાર  િવ�તાEુ ં rદાન જણાવો - E'Iк� х���� �
ш �8��:&� <�� n'�'�&�  �MO� 

19988  O��5�  ��L�? �������  ш���5T  ̂ + �?5� 7к
� ����� A�� 

293. વષ' 2019મા ંક�ટલામો શાિંતનો નોબલ hરુ+કાર અપાયો- 100�� 

294. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર �ારા :જુરાતને  ક�ટલી નવી મેLડકલ કોલેજ ફાળવવામા ંઆવી - 5 

295. :જુરાતમા ંકયા કયા _જ�લાઓમા ંનવી મેLડકલ કોલેજો શs કરાશે -  :��A���,  ��+��-��%::`� <�� �����?  

296. :જુરાત સરકારની  સીએન4 સહભાગી યોજના Xતગ'ત તા�તર  ઓ;ટોબર 2019મા ંક�ટલા નવા  +ટ�શનનોની મ�ૂંર  

અપાઈ- 214 

297. સીએન4 સહભાગી યોજના Xતગ'ત  વષ' -2020 Iધુીમા ં  :જુરાતમા ંક�ટલા નવા સીએન4 Lફmલ¦ગ +ટ�શન શs કરવાEુ ં

લJયાકં નK  કરા.ુ ંછે - 1000 

298. ઓ;ટોબર- 2019ની x+થિતએ  દ�શના �ુલ સીએન4 +ટ�શનના  ક�ટલા ટકા માl :જુરાત પાસે છે - 31%( j3� 1815  :\к? 

558 _3%��5���) 

299. તા�તર  ઓ;ટોબર-2019મા ં:જુરાતના કયા 6 _જ�લાઓમા ંદ�શની સૌથી મોટ  ક�િમકલ Lડઝા+ટર એ;સરસાઇઝ યો&ઇ - 

<������, ������, h����,  �PO, 23�5 <��  ����� 

300. ભારતીય L�ક�ટ ટ મે તા�તરમા ં  ઘર tગણ ેસતત ક�ટલી ટ�+ટ nેણી 4તવાનો વ�ડ' ર�કોડ' નSધા~યો  તેમજ આ ર�કોડ' 

અગાઉ  કયા દ�શના નામે હતો-  11  <��  !��
Z�&� 

301. તા�તરમા ંનવમી વખત 150 થી વ� ુરન કરનાર િવoના rથમ ક�CટનEુ ંનામ જણાવો - ����� к�L� 

302. hÃૃવીથી આશર�-48 Lકલોમીટર પછ ના વા.મુડંળના અ£યાસ Xગ ે તા�તરમા ં નાસા �ારા કયો સેટ�લાઈટ  છોડાયો - 

Enк� ���
��n� 

303. ક�6Zીય મહ�Iલૂ િવભાગના અહ�વાલ �જુબ  આકારણી વષ' 2018-19 મા ં ભારતમા ં કરોડપિત કરદાતાઓની સkંયામા ં

ક�ટલા ટકાનો વધારો થયો- 20% 

304. ભારતીય વા. ુ સેના �ારા 8 ઓ;ટોબરના રોજ કયા વડાની યાદમા ં  ટપાલ Lટક ટ બહાર પાડવામા ં આવી-  ��ш+� 

<Ê���(L(1965 -  ���5-:�к �3º��� �LJ�� ¼  ��к�)  

305. ભારતીય વા. ુસેના �ારા કયા વા. ુસેના r�ખુEુ ંજ6મ શતા8દ  વષ' ઉજવાઈ રFુ ંછે-  ��ш+� <Ê���(L 

306. :જુરાતમા ં  Iરુmzત દ કર ,  Iરુmzત :જુરાતના ં િનમા'ણ માટ�  દ કર ઓને આ1મરzણની તાલીમ આપવા કઈ નવી 

પહ�લ કર  છે - 'к�O'  к�&+o� 

307. હવામાન િવભાગ tકડા અEસુાર :જુરાતમા ંવષ' 2019મા ંચોમાસાની ઋdમુા ંસર�રાશ વરસાદ ક�ટલા ટકા નSધાયો - 

141.95% (45.60 ËO) 

308. હવામાન િવભાગના tકડા અEસુાર વષ' 2019મા ં  રા�યના તમામ 33 _જ�લાઓમા ં  સર�રાશ  ક�ટલા ટકાથી  વ� ુ 

વરસાદ નSધાયો- 100% 

309. ૯ ઓ;ટોબર કયા Lદવસ તર ક� ઉજવાય છે-  ��V �:�� '��� 

310. 11 ઓ;ટોબર  કયા મહાન અmભનેતાનો જ6મLદવસ છે-  <��5�� AMO�  
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311. ઓ;ટોબર- 2019 મા ંચીનના રાAyr�ખુ શી _જનિપ¦ગ અને વડાrધાન નર�6Z મોદ  વTચે તિમલનાfુના કયા +થળે  

ક.ુ ંસમેંલન યો&.ુ ં-  ���6��T  ��  <�� <�Ç:O�'�к �шх� ������ 

312. તા�તર ઓ;ટોબર  - 2019 મા ં &પાનના  હો6· ુટાh ુપર  ક.ુ ંભયાનક વાવાઝોfુ ં lાટ]ુ ંહd ું  -  LZ�ZA� 

313. તા�તરમા ં&પાનમા ંઆવેલા  ભયાનક હmગmબસ  વાવાઝોડાEુ ંનામ કયા દ�શ �ારા અપા.ુ ંઅને તેનો અથ' જણાવો - 

 '"�:���� <��  �"5�� 

314. તા�તર ઓ;ટોબર મા ં &હ�રાત કયા'2019 �જુબ શિનના ઉપVહોની સkંયા  વધીને ક�ટલી થઈ82 - 

315. ઇ6ટરનેશનલ એ+yોનોિમકલ .િુનયનના માઈનર  Cલેનટે સે6ટરની &હ�રાત �જુબ  હવે સૌથી વ� ુ ઉપVહ ધરાવતો 

Vહ  કયો છે -  ш�� 

316. અગાઉ શિન ક�ટલા ઉપVહ  ધરાવતો હતો )62 -���(20 -  

317. શિનના નવા -20  ઉપVહની શોધ સાથે િવorિસ�ધ ખગોળશા[ી અને ધી ઇD6ડયન Cલેનેટર  સોસાયટ ના  કયા 

અ�યz �ારા  વષ' 1989 મા ંર�ુ કર�લા સશંોધન પlને સમથ'ન મ-.ું-  ��C�� l l ���� 

318. તા�તરમા ં રાAyપિત રામનાથ કોિવ¦દ :જુરાતના ગાધંીનગર ખાતે તાર ખ 13 ઓ;ટોબર 2019  દરિમયાન કયા એક 

Òન ક�6Zની �લુાકાતે હતા   -Ì�  E����� к
��к�A� - 

319. તા�તરમા ંrિસq થયેલા અહ�વાલ �જુબ સૌથી વ� ુસોનાના ભડંાર કયા દ�શ પાસે છે અને ક�ટલા ટન  - <��'�к� 

<�� �� 8,133 

320. વૈિoક અહ�વાલ �જુબ ભારત પાસે ક�ટલા ટન સોEુ ંછે અને િવoમા ંકયા નબંર� છે ��  <�� ��5�� o�  618.17 - 

321. ઓ;ટોબર 2019ની x+થિતએ  અિત ��ૂયવાન રાAy �ા6ડમા ંિવo rથમ નબંર� કયો દ�શ આવે છે  – �3	�	 – k��l 

1970 ��х к���� ��6�3 

322. ઓ;ટોબર 2019ની x+થિતએ  અિત ��ૂયવાન રાAy �ા6ડમાં ભારતનો નબંર અને ��ૂય – ��5�� o� <�� P. 180 

��х к���  

323. અિત ��ૂયવાન રાAy �ા6ડનો માપદંડ જણાવો -  �
ш�� )�?:� j3� E�к 5�?к
 �^����� E�� N� 

324.  તા�તરમા ંબ ેકલાકથી ઓછા સમયમા ં મેર�થોન hરૂ  કરનારો િવoનો rથમ દોડવીર અને દ�શ - �Z��3� 'к:O�� 

<�� к
�&� 

325. .4ુસી અને AICTE સલં�ન કોલેજોમા ંપયા'વરણ સવંધ'ન માટ� +માટ' મીટર લગાવવાથી ક�ટલા ટકા વીજળ -પાણીની 

બચત થશે - 40 �к�  

326. ચાર વેઈટ ક�ટ�ગર મા ંઆઠ મેડલ 4તનાર િવoની rથમ મLહલા ખેલાડ  - A�к�� 	�.�.��'�к�� 

327. તા�તરમા ંવ�ડ' બોx;સ}ગ ચેx"પયનિશપ-૨૦૧૯ $ા ંયો&ઈ – ��ш&�   

328. ઈ\6+ટટ�ટૂ ઓફ વાઈરોલો4-hનૂાના અહ�વાલ �જુબ :જુરાતમા ંગીરના  િસ¦હ અને દ પડા કયા 4વલેણ વાઈરસનો 

ભોગ બ6યા છે - к
��n� '���
9:� ��n�� 

329. 4વલેણ ક�નાઈન Lડ+ટ�"પર વાઈરસ ખાસ કર ને કયા rાણીઓમા ંજોવા મળે છે – j 5�� <�� �ш&�` 

330. રબરના ટાયર પર દોડતી િવoની પહ�લી મેyો y�ન $ા ંશs થશે - ����к 

331. ઓકટોબર  -૨૦૧૯માં િવoની rથમ કલોન ગાય-કાગાEુ ં૨૧ વષ� તા�તરમા ંકયા અવસાન થ.ુ ં– h:�� 

332.  િવoની rથમ કલોન ગાય-કાગાનો જ6મ કયાર� અને કઈ સ+ંથામા ંથયો હતો – �*+-1998 <�� nшк��� �e"
кO�� 

��n�����к '��O+ ����� <�� 'к�к? ��V ��Â��&� ���3C5 ш��Q3:�  

333. L�ક�ટર િવજય મચ'6ટનો જ6મ Lદવસ જણાવો - �, !C��A� �G��  
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334. ભારતમા ંમLહલાઓને મતાિધકાર અપાવનાર કાિમની રાયની તા�તરમા ંકઈ તાર ખે ક�ટલામી જ6મજયિંત ઉજવાઈ – 

12� !к��A� <�� 155� %&�5 

335. ઇ6ટરનેશનલ ગલ' ચાઇ�ડ ડ� કયાર� ઉજવાય છે - 5�. �� !C��A�  

336. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંિવo બ�ક �ારા વષ' 2019-20મા ં ભારતનો 4ડ પી Vોથ ર�ટ  Xદાજ 7.2%  ઘટાડ  ક�ટલા 

ટકા કરાયો - 6% 

337. વષ' 2018 -19મા ંભારતનો Vોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા હતો - 6.8% 

338. િવo બે6કના અહ�વાલ rમાણે વષ' 2021મા ં ભારતના 4ડ પી Vોથ ર�ટને hનુઃ ક�ટલા ટકા Lરકવર કર  શકાશે - 6.9% 

339. િવo બે6કના અહ�વાલ rમાણે વષ'- 2022મા ં ભારતનો Vોથર�ટ  ક�ટલો  Xદાજવામા ં આ~યો છે - 7.2%  

340. ભારતમા ં ચાg ુખાતાની ખાઘ નાણાક ય વષ' 2018-19ના 4ડ પીના ક�ટલા ટકા રહ  - 2.1% 

341. તા�તરમા ં ક�6Zીય આરો�ય અને પLરવાર ક�યાણ મlંાલય તથા .િુનસેફના સ.ં;ુત ઉપ�મે વષ'-2016 થી 2018  

દરિમયાન  કયો  સરવે યો&યો -  к�w9eL
w���  ��ш��  ��3'�ш&� ���� 

342. કોx"rહ�x6સવ  નેશનલ  6.Lુyશીયન સરવેમા ં કયા માપદંડ નK  કરવામા ંઆ~યા હતા - 0-4  �*+, 5-9 �*+  <�� 

10-19  �*+ U^ �&  q 8 E��? ����&� 

343. આપાતકાલીન પLરx+થિતઓમા ંસેવા આપતી િવિવધ સરકાર  ક� mબન સરકાર   ઈમરજ6સી એજ6સીઓમા ંહાલમા ંકઈ 

ચેલે6જ વાયરલ થઈ છે - �
'��  

344. ટ�Lyસ  ચેલે6જ સૌrથમ કયા શહ�રની પોલીસે આપી હતી - @�3'�к :��� 

345. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા વ�ડ'  .થુ ચેસ  ચેx"પયનિશપ  $ા ંયો&ઈ - b3�An 

346. વ�ડ'  .થુ ચેસ  ચેx"પયનિશપ-2019મા ં Xડર-18  ઓપન ક�ટ�ગર મા ંગો�ડ મેડલ િવ�તા અને તેEુ ંવતન - E�. 

e�������� <�� O�pn 

347. વ�ડ'  .થુ ચેસ ચેx"પયનિશપ-2019મા ં ભારત �ુલ ક�ટલા મેડલ િવ�તા થ.ુ ંછે - 07 

348. તા�તર ઓ;ટોબર-2019મા ંકયા રા�યના કયા નનને  વેLટકન િસટ  ખાતે પોપ �ાx6સસ �ારા  સતંની ઉપાિધ અપાઈ 

-  к
�`  <��  �'�&� Î���&� 

349. તા�તરમા ંસતંની ઉપાિધ rાCત થનાર નન  મLરયમEુ ંઅવસાન $ાર� થ.ુ ંહd ુ ં- 8  q � 1926 

350. ઓ;ટોબર- 2019મા ંઇ6+ટાVામમા ંસૌથી વ� ુlણ કરોડ ફોલોઅસ' ધરાવનાર િવoના નેતા -  ���e��� ��
�� ���? 

351. તા�તરમા ં તાિમલનાfુના મહાબmલhરુમના દLરયાLકનાર� વડાrધાન નર�6Z મોદ એ સાગર સાથે સવંાદ કર ને કઈ 

કિવતાની રચના કર  છે -  'L
.....���� !!!  � 3� L
 ���� e^��!' 

352. સમV ભારતમા ંઆગામી કઈ તાર ખથી નેશનલ હાઈવેના  ટોલ Cલાઝા ઉપર ફા+ટ�ગ િસ+ટમ ફર_જયાત કરાશે - 1  

'���9A� 2019 

353. ઓ;ટોબર- 2019મા ં ભારત-અમેLરકા વTચ ે  કયો અને $ા ંસ.ં;ુત સૈ6ય અ£યાસ યો&યો -  �Ð  eL��  <��  

��	��( �3	�	) 

354. જયrકાશ નારાયણ- �પીનો જ6મLદવસ જણાવો - 11 !C��A� 1902 

355. જયrકાશ નારાયણEુ ંઉપનામ જણાવો-  ��к��&к 

356. જયrકાશ નારાયણને કયા વષ�  ભારતર1ન અપાયો હતો - �*+ 1998  

357. ઓ;ટોબર 2019મા ં  :જુરાત સરકાર� &પાનની  કંપની સાથે  કઈ બેટર ના ઉ1પાદન માટ� કરાર કયા' છે - Z��8&� - 

E&�y  A���? 
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358. :જુરાતમા ં mલિથયમ -આયનૅ  બેટર Eુ ં ઉ1પાદન કયા વષ'થી કરવામા ંઆવશે -  �*+-2020 

359. &પાનની કઈ કંપની  �ારા  :જુરાતમા ંmલિથયમ-આયનૅ  બેટર  બનાવવાના 6 Cલા6ટ +થાપવામા ંઆવશે-  !�����?� 

���C����к�  :��� e����� Z����
�  

360. mલિથયમ -આયનૅ  બેટર નો ઉપયોગ �kુય1વે $ા ંકરવામા ંઆવે છે-  ���C����к ��L�� 

361. &પાનની કંપની �ારા mલિથયમ આયનૅ  બેટર  Cલા6ટ $ા ં+થાપવામા ંઆવશે -  L����T3� 

362. તા�તર ઓ;ટોબર-2019મા ં:જુરાત સરકાર �ારા કયા સે;ટરોને બોનાફાઇડ ઉÏોગનો દર�જો આપવામા ંઆ~યો છે -  

��4%$��к,E�.�?. <�� E�.�?. 	��A6�  ���Y�@  5��% �����(� ��к�� 

363. બોનાફાઇડ ઉÏોગનો  દરજજો મળતા ં  હવે mબનખેતી પરવાનગી માટ� તેમજ ખેતીની જમીન ખર દવા કોની આગોતર  

મ�ુંર  લેવી પડશે નહ� -  4%6��  к��к��(30  '���� k�� h^ к���� �L
ш�) 

364. :જુરાતના વત'માન મહ�Iલૂ મlંીEુ ંનામ જણાવો-  к]�шк��n :�
� 

365. ઓ;ટોબર -2019મા ં  અથ'શા[ના નોબલ hરુ+કાર માટ� કોની કોની પસદંગી કરાઈ અને તેમનો દ�શ  જણાવો- 1.e�. 

<Z�)5 A���)-  b  ̀  ���5&, L����� �3.	�.	. 2.  	�8� X3"��-  I
�O- <��'�к� 3.e�.��nк�  o
��-  

�3.	�.	. 

366. વષ' 2019નો નોબલ hરુ+કાર કયા િવશેષ rદાન બદલ સ.ં;ુત ર તે lણ અથ'શા[ીઓએ અપાયો -  �\�Vк �5�
 ��?A 

�����^�� ���3C5 e&��� к����� ���P:� 

367. નોબલ િવ�તા અથ'શા[ી ડો;ટર અmભ4ત બલેે6સનો જ6મ $ા ંથયો હતો-  к��кd�- 1961 

368. નોબલ િવ�તા rોફ�સર  અmભ4ત બેનર4 હાલ કઈ સ+ંથામા ં સેવા આપી રÓા છે - ����M�3��¶� �������  � !" 

�
C����)- USA 

369. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંનોબલ rાઈઝ મેળવનાર િવoના છÔા દંપતીEુ ંનામ  અને  zેl જણાવો -  e�"
�� <Z�)5 

A���)  <�� 	�8� X3"�� 

370. નોબલ િવ�તા rથમ ભારતીય, વષ'  અને  zેl-  �������8 �����, 1913  <�� ��'LJ& 

371. ઓ;ટોબર -2019મા ં:જુરાત રા�ય �ટબોલ એસોિસએશનના r�ખુ તર ક� કોણ � ૂટંાયા - ����� :'��� �8��^ 

372. તા�તરમા ં  :જુરાતમાથંી નેશનલ મેLડકલ કાઉx6સલના સ£ય તર ક� કોની પસદંગી કરાઈ - _3%��5 �3�����Y�?�� 

j3�:�5 ��C�� 'L����3 :��Ñ� 

373. ઓ;ટોબર -2019મા ં બીસીસીઆઈના r�ખુ તર ક� કોની પસદંગી કરાઈ -  T  �+ к
#�� �]�� ���_3� 

374. ઓ;ટોબર- 2019મા ંબીસીસીઆઈના સે��ટર  અને ખ&નચી તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ - %& ш�L <��  <P^��(L a�j3� 

375. આઈપીએલના ચેરમેન તર ક� તા�તરમા ંકોની પસદંગી કરાઈ -  Ztlш :�
� 

376. BCCIEુ ં િવ+dતૃ નામ જણાવો-  A��+ !" к���� "�� 'oк
� n�  �$��&� 

377. BCCIEુ ં વfુ મથક $ા ંઆવેgુ ંછે -  ���х��
  ��
'�&�, b3�An  

378. RCEPEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો - '�4%&���  к�w9eL
w���  �к�����к :��+��ш: 

379. િવoના 16  દ�શોની વTચ ે �;ુત વેપાર કરાર  કયા નામથી ઓળખાય છે - RCEP 

380. તા�તર  ઓ;ટોબર- 2019મા ં નેધરલે6ડEુ ંક.ુ ંશાહ  પLરવાર પાચં Lદવસની ભારતની �લુાકાતે છે -  ��h ��Z�&� 

	��C@���� <��  ��^ ��wC��� 

381. દ�શની rથમ r¹ાચÕ ુમLહલા આઈએએસ ઓLફસર અને તેEુ ંવતન રા�ય- e��%�  :��?� <�� �L���[�( к
�� -  к
�`) 

382. નમ'દા  ક�નાલ  માટ� િવoEુ ંસૌથી મો«ંુ એકવેડ;ટ  કઈ નદ   ઉપર તૈયાર કરવામા ંઆ~.ુ ંછે -  �L?( ��A�n 600 ���) 
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383. નદ ની ઉપરથી ક�નાલને પસાર કરવાના +y;ચરને કયા નામથી ઓળખાય છે- 	C���C�  

384. કાળાનાણા ઉપર કાય'વાહ ના હ�dથુી તા�તર ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંકયા દ�શ �ારા ભારતીયોના બ�ક ખાતાઓની પહ�લી 

યાદ  ભારત સરકારને આપી - w��J@�F��  

385. વષ' 2019નો સાLહ1યનો (કુર rાઈઝ કોને આપવામા ંઆ~યો અને તેનો દ�શ જણાવો -  ��Zхк� ����+�
� 	�Ò3� -   

к
���� <��  A��+'�µ�  	�'���� -  Óz�� ���)'�&�( L����� ���� х�5� х�5�) 

386. ક�નેLડયન લેmખકા માગા'ર�ટ એડpડુને  તેના કયા h+ુતક માટ� વષ' 2019Eુ ં(કુર rાઈઝ આપવામા ંઆ~.ુ ંછે -  'The 

Testaments'  

387. Ö�લો-નાઇ4Lરયન લેmખકા બના'Lડ©ન એવLર+ટોને તેના કયા h+ુતક માટ� વષ' 2019Eુ ં(કુર rાઈઝ અપા.ુ ં - 'Girl, 

Woman,Other' 

388. સાLહ1ય માટ�નો rિતDAઠત (કુર rાઈઝ  કયા  શહ�ર- દ�શ �ારા આપવામા ંઆવે છે - ����- Zt�� 

389. (કુર rાઈઝમા ંક�ટલી ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવે છે - �-,---  ���� 

390. (કુર rાઈઝને અ6ય કયા નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે -  ��� �3к� e�n@ 

391. ઓ;ટોબર-2019મા ં ઇ6ટરનેશનલ મોનીટLર¦ગ ફડંના �ારા ભારતના 4ડ પી Vોથ ર�ટનો Xદાજ ક�ટલા ટકાથી ઘટાડ   

ક�ટલા ટકા કરાયો - =  �к�8 x���? 1.� �к�  

392. IMFના Xદાજ �જુબ  વષ' 2021મા ં ભારતનો 4ડ પી Vોથ ર�ટ  ક�ટલા ટકા રહ�વાનો Xદાજ છે - =.,% 

393. ભારતના અથ'તlંમા ંIધુારા માટ� ઓ;ટોબર 2019મા ંઆઈએમએફ �ારા ક�ટલા Iચૂનો કરવામા ંઆ~યા છે - -�  

394. આઇએમએફના Xદાજ �જુબ  2019મા ંવૈિoક આિથ�ક િવકાસ દર  ક�ટલા ટકા  રહ�વાનો Xદાજ છે - /% 

395. FATFના િનયમો અEસુાર ડાક' Vેનો અથ' ·ુ ંથાય છે -��A���5 �
ш�� k�5� <�� Eх�? O�5�^ E:����� E�� N� 

396. FATF ના િનયમો અEસુાર Vે mલ+ટ અને 8લેક mલ+ટ વTચે એક જsર  +ટ�જ આવે છે - ��к+  K� Z��� 

397. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ં ઇD6ડયન મોબાઈલ કSVેસ $ા ંયો&ઈ - �� '�6L? 

398. ઓ;ટોબર 2019મા ંપો«ુ'ગલના Âટબોલર L�D+ટયાનો રોના�ડોએ ક�ટલા ગોલ hણૂ' કયા' - =-- 

399. તા�તરમા ંટ�િુનિશયા દ�શની રાAyપિતની � ૂટંણીમા ં અપz ઉમેદવાર તર ક� કોનો િવજય થયો છે - кm� �\&�  

400. તા�તરમા ં15 ઓ;ટોબરના રોજ NSGનો ક�ટલામો +થાપના Lદવસ $ા ંઉજવાયો - /��� <�� ������ (L'�&�^�) 

401. NSGની  +થાપના કયા વષ� થઈ હતી - �G�D 

402. િવoમા ંસૌથી વ� ુ805 ગોલ કરનાર ખેલાડ  અને તેનો દ�શ જણાવો - ZAк
�  <��  !$��&� 

403. તા�તરમા ંએમ.એસ..િુનવિસ�ટ ના સ+ં�ૃત િવભાગના અ�યાપક આર.ક�.પાડંા �ારા મહારા&  સયા4રાવના 4વન 

ઉપર સ+ં�ૃતમા ંક.ુ ંમહાકા~ય રચા.ુ ં-  'H�&�) �]���' 

404. ક�6Z સરકાર �ારા  �ુદરતી આપિ9 સમયે ખલાસીઓને Lદશા Iચૂન અને માLહતી માટ� ગગનથી સzમ  ક.ુ ંસાધન 

પરંd ુઉપલ8ધ કરાવા.ુ ં- GEMINI 

405. ઓ;ટોબર 2019મા ંરાAy ય સ+ં�ૃિત મહો1સવ $ા ંયો&યો - %A�T3�, �i&e�
ш 

406. તા�તરમા ંસૌ rથમવાર ભારતના ઉપરાAyપિત nીનાયfુને  કોમોરોસ દ�શ �ારા ક.ુ ંસવ=Tચ સ6માન  અપા.ુ ં- ' � 

!�+� !" � K� o?�����' 

407. ઓ;ટોબર-2019મા ંભારતે એિશયન ડ�વલપમે6ટ બ�ક સાથે ક�ટલી લોનની સમ�ૂતી કરાર ઉપર હ+તાzર કયા' છે - 

�=- ��Z�&� ���� 

408. ડો;ટર એપી� અ8vુલ કલામનો જ6મLદવસ જણાવો -  �� !C��A� �G/� 

409. ડૉ;ટર અ8vુલ કલામનો જ6મLદવસ 15 ઓ;ટોબર કયા ખાસ Lદવસ તર ક� ઉજવાય છે -  ��V ��Â�8Ã '��� 
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410. ડો;ટર અ8vુલ કલામને કયા વષ� ભારતર1નથી નવાજવામા ંઆ~યા હતા- �GG= 

411. NSGના વત'માન વડાEુ ંનામ જણાવો - 23�?: �х5�'кE (!C��A�- ,-�G) 

412. િવo માનક Lદવસ $ાર� ઉજવાય છે - �D  !C��A� 

413. િવo માનક Lદવસ- 2019ની થીમ જણાવો-  Video Standards  create a global stage 

414. ભારતમા ંરાAy ય  પો+ટ સCતાહ  $ાર� ઉજવાય છે - G  8 ��  !C��A� 

415. tતરરાAy ય Vામીણ મLહલા Lદવસ $ાર� ઉજવાય છે - �� !C��A�   

416. tતરરાAy ય Vામીણ મLહલા Lદવસ-2019ની થીમ જણાવો – P�� Ò  �� 	�� �6�y ZA6�À� C������ �?��&���  

417. ઓ;ટોબર 2019મા ંક�6Z સરકાર �ારા અમદાવાદના કયા આરો�ય ક�6Zને NQIS rમાણપl આપી સ6માિનત કરા.ુ ંછે - 

��A���� e�8��к E��z& к
�� 

418. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંrિસq થયેલ �લોબલ હગંર ઈ6ડ�;સ -2019મા ંભારતનો �મ જણાવો - 102 

419. �લોબલ હગંર ઈ6ડ�;સ -2019મા ંભારતનો +કોર જણાવો - 30.3 

420. �લોબલ હગંર ઈ6ડ�;સ-2019 કોના �ારા &હ�ર કરવામા ંઆ~યો - n�����ш�� Ô� :�Z�� '��Oy n������  �- ���ш(z�� 

421. �લોબલ હગંર ઈ6ડ�;સ -2018મા ંભારતનો �મ કયો હતો - 103  

422. �લોબલ હગંર ઈ6ડ�;સ -2019મા ં�ુલ ક�ટલા દ�શનો સમાવેશ કરાયો છે - 117 

423. તા�તરમા ં:જુરાત સરકાર� કર�લા િનણ'ય �જુબ તલાટ  કમ મlંી એક જ Lદવસમા ંVામ પચંાયતમાથંી ક�ટલા sિપયા 

Iધુીની આવકનો દાખલો-rમાણપl આપી શકશે - P. :��O ��х 

424. તા�તરમા ં:જુરાત સરકાર� yા6સપોટ'  વાહનોના લાયસ6સ માટ�ની કઈ લાયકાત રદ કર  -  ���^- 8  :�� 

425. ભારતીય ર�લવે �ારા Lફ�મ rમોશન માટ� કઈ નવી યોજના લો6ચ કર  - promotion on wheels  

426. ઓ;ટોબર 2019મા ં 17 વષૅની સૌથી નાની વયે બેવડ  સદ  મારનાર ભારતીય L�ક�ટર અને ટ મ - &ш�� %&����- 

b3�An 

427. ઓ;ટોબર 2019મા ંSAFF Xડર-15  (મLહલા) િવ�તા અને હર ફ  દ�શ જણાવો - ���5  <�� A��z���
ш 

428. 2019મા ંSAFF Xડર-15  $ા ંયો&ઈ - �89T3(¼  5��) 

429. SAFFEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો - ��78 	�ш&� Ô�A�� "
��
ш� 

430. ઓ;ટોબર 2019મા ંભારતીય મLહલા Âટબોલ ટ મ સતત ક�ટલામી વાર સૈફ Xડર-૧૫ ચેx"પયન બની – :��O���� 

431. આગામી નવે"બર-2019મા ં'ધમ' ગાLડ×યન .qુ' અ£યાસ કયા બે દ�શો વTચ ે$ા ંયો&શે - ���5 <�� h:��,  ��@��� 

432. તા�તરમા ંકઈ નદ મા ંડોD�ફનની વાિષ�ક વસતી ગણતર નો rારંભ થયો - ���� ��? 

433. ગગંા નદ મા ંમળ  આવતી ડોD�ફનEુ ંવૈ¹ાિનક નામ જણાવો - #��������� �����?к� 

434. ભારતEુ ંરાAy ય જળચર rાણી જણાવો - ����'�к '��� ��$6"� 

435. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંભારતીય સેના �ારા સગંમ .વુા મહો1સવ $ા ંયો&યો - �����L( %9b3- кÕ��) 

436. RECPમા ંકયા દ�શો વTચ ે�;ુત વેપાર સમ�ૂતી  કરાઈ-10  E�ш&� �
ш  <��  6 FTA  �������  �MO�( j3�-16 �
ш) 

437. 6 FTA  દ�શોમા ંકોનો કોનો સમાવેશ થાય છે - !��
Z�&�, ��3@����, ���5, O�, h:�� <�� �Zs^ к�'�&� 

438. FTA એટલે ·ુ ં-  Free Trade Agreement   

439. ક�6Z સરકાર �ારા લોકોને pzૃારોપણ માટ� rેLરત કરવા તા�તરમા ંકઈ એપ લો6ચ કર  છે - 	�- L'�&�`? 	:  

440. િવo ખાÏ Lદવસ/ ખેfતૂ Lદવસ $ાર� ઉજવાય છે -  16 !к��A� 

441. િવo ખાÏ Lદવસ  કોના  �ારા ઉજવાય છે - FAO 
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442. િવo ખાÏ Lદવસ-2019ની જણાવો - 'OUR  ACTIONS ARE OUR FUTURE .HEALTHY DIETS FOR A #  
ZeroHungerWorld'  

443. સૌરાAyના સાવજ  છેલભાઈ દવેનો જ6મLદવસ જણાવો - 16 !к��A� 1889 

444. પોલીસ અિધકાર  છેલભાઈ દવેને  સરદાર વ�લભભાઈ પટ�લ કયા નામથી નવા�યા હતા-  ��[��� 

445. છેલભાઈ દવેનો જ6મ $ા ંથયો હતો -  ����^ 

446. FAOની  +થાપના $ાર� થઈ હતી - 16  !C��A� 1945  

447. ઓ;ટોબર- 2019મા ં ભારતીય સેનામા ંકઈ નવી તોપ સામેલ કરાઇ - �³3*  L���J@�  5�: 

448. ધEષુ  હોિવ1ઝર  તોપની  ર�6જ જણાવો - D--�-  'к�����  

449. ધEષુ  હોિવ1ઝર  તોપ માટ� ભારતે કયા વષ� sિપયા 5070 કરોડમા ંક�ટલી તોપ ખર દવાનો સોદો કય= હતો -  �*+ 

,-�1  <�� �D� 

450. ધEષુ  હોિવ1ઝર  તોપ કયા દ�શ પાસેથી ખર દવામા ંઆવશે - �3	�	 

451. ધEAુય હોિવ1ઝર તોપ સભંિવત ચીની સરહદ કયા રા�યમા ંતહ�નાત કરાશે-  <Q3^�O� e�
ш 

452. ધEષુ  હોિવ1ઝર  તોપEુ ં ટ�કિનકલ નામ જણાવો - M-===  <6��  ��n� 

453. ભારતીય સેના આગામી સમયમા ં હોિવ1ઝર તોપોની  ક�ટલી ર�4મે6ટ બનાવશે - -= 

454. ભારતીય સેનાના અિધકાર ઓના ર�કોડ'  Iરુmzત ર તે રાખવા માટ� કઈ નવી િસ+ટમ અમલી બનાવાઈ-  !'"��+ 

!�����
� ��"��Fш� ����� 

455. ક�6Z સરકારના આરો�ય મlંાલયના કયા અmભયાનના પLરણામે માતા �1ૃ.દુર અને પાચં વષ'થી નીચનેા બાળ 

�1ૃ.દુરમા ંઘટાડો જોવા મ-યો છે -  ��ш�� P�� L
68 ��ш�/ ��ш�� L
68 ��ш� 

456. ભારતમા ંવષ' 2017ની dલુનાએ હાલમા ંમેલેLરયાના ક�સોની  સkંયાના કારણે થતા �1ૃ.દુરમા ંક�ટલા ટકાનો ઘટાડો 

થયો છે - �-.�,% 

457. ઓ;ટોબર-2019મા ં ક�6Zીય મ1+યપાલન અને ડ�ર  મlંાલય �ારા ક�ટલામી પ· ુગણતર  કરવામા ંઆવી- ,-�  

458. વષ' 2012ની  ગણતર   �જુબ દ�શમા ંપ·ઓુની વ+તી  ક�ટલા ટકાથી વધીને ક�ટલા ટકા થઈ છે - D.1% 8 ���� 

/�.=�% 

459. 2019ની ગણતર  �જુબ  દ�શમા ંvુધાળા પ·ઓુ એટલ ેક� ગાય -ભેસની સkંયા વધીને ક�ટલા ટકા થઈ છે - 1 % 8 

����  к
�� 8n N�-�,.�/ к��� 

460. 2019ની  ગણતર  �જુબ  દ�શમા ં�ુલ પ·ધુનની સkંયા જણાવો- �/.� к��� 

461. લાઈવ+ટોક સે6સસ -2019ના tકડા �જુબ દ�શના ક�ટલા ગામ અને શહ�ર  િવ+તારમા ંપ·ઓુની ગણતર  કરાઈ - 1.1 

��х ���  <�� �G Lh� шL
�? ���5���� ���× 

462. દ�શમા ં rથમવાર ઓ;ટોબર- 2019મા ં :જુરાત સરકાર� કઈ  �ૃિષ વીમા કંપનીને બનાસકાઠંાના hરૂ  વખતના 

ખેfતૂોના પાક વીમાના દાવા મ�ૂંર ન કરવા બદલ 8લકે mલ+ટ કરાઈ છે - 	�AE� %��� ���&���� к�:� 

463. તા�તરમા ં:જુરાત સરકાર �ારા ધોરણ 10 અને 12ની બોડ'ની પર zાની ફ મા ંક�ટલા ટકાનો વધારો કય= - �-% 

464. તા�તરમા ંનાસા �ારા કયા ઉપVહEુ ંવાતાવરણ તૈયાર કર  શાકભા4 ઉગાડવાનો સફળ rયોગ કરાયો-  ���` <�� O�� 

465. વાઈ�ડ લાઈફ ફોટોVાફર ઓફ ધ યર-  2019 િવ�તા અને દ�શ જણાવો- &��'к(� A�!- O� 

466.  સાઉદ  અર�mબયાEુ ંસ9ાવાર નાગર 1વ ધરાવતી અને માણસની �મ સવંાદ સાધી શકતી રોબોટEુ ંનામ જણાવો - 

��'"&� ��A�� 
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467. સાઉદ  અર�mબયાEુ ંસ9ાવાર નાગર 1વ ધરાવતી સોLફયા રોબોટ ઓકટોબર-૧૯મા ંLદ�હ ના કયા કાય'�મમા ંભાગ લેવા 

આવી - Ennn к��"��� !� ��A�� 	�� u3�� n���
к�?� к�9�3��к
ш 

468. :જુરાતી સાLહ1યકાર ક�શવલાલ હષ'દરાય Øવુનો જ6મ Lદવસ જણાવો - �= !C��A� ���G 

469.  1907મા ંભરાયેલી બી4 :જુરાતી સાLહ1ય પLરષદના r�ખુEુ ંનામ જણાવો - к
ш���� L*+���& Ø3�  

470. વષ'-1915મા ં:જુરાત કૉલજે-અમદાવાદ, :જુરાતીના rથમ rા�યાપકEુ ંનામ જણાવો - к
ш���� L*+���& Ø3�  

471. ભારતમા ં vૂધની :ણુવ9ા Xગે FSSAI  �ારા તા�તરમા ંકરાયેલા સરવેમા ં  ક�ટલા ટકા સે"પલની :ણુવ9ા ઉતરતી 

કzાની હતી - 41%  

472. તા�તરમા ંભારતમા ંકરાયેલા vૂધ Xગેના  સરવેમા ં rોસે+ડ vૂધમા ં �ુલ 5.7%  સે"પલમા ં કયા rકારની Âગ મળ  

આવી છે - e�5A���5 	´��wC��-1  

473. તા�તરમા ંભારતમા ંકરાયેલા vૂધ Xગેના સરવેમા ં vૂધના 7  ટકા સે"પલમા ં એD6ટબાયોLટકEુ ંrમાણ ક�ટલા ટકા 

મળ  આ~.ુ ંછે - 1.2% 

474. તા�તરમા ંભારતમા ંvૂધની :ણુવ9ા Xગે કઈ સ+ંથા �ારા સરવે કરાયો - FSSAI 

475. FSSAIEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો - Ô� ��´�? 	�� ������+ !8�'��? !" �$��&� 

476. ભારતમા ંવષ' 2022 Iધુીમા ંક�ટલા  લાખ  ટન vૂધ ઉ1પાદનનો લJયાકં રાખવામા ંઆ~યો છે - 2543.5 ��х ��  

477. તા�તર 18 ઓ;ટોબર 2019ના રોજ NSG નવા ડ 4 તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ - _3%��5 к
���� En:	�(1985) 

	.к
.��(x 

478. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર �ારા  િનમ^કૂ  કરાયેલ NSGના નવા DG  એ.ક�.િસ¦ઘની �દુત જણાવો- 30 �#�
9A� 2020 

479. તા�તર  ઓ;ટોબર 2019મા ંનાસાના કયા rથમ  મLહલા XતLરzયાlીઓએ  ક�ટલા�ુ ં+પેસ વોક કર  ઇિતહાસ રTયો 

-  <��'�к� �'L�� 'o��?�� к�O  <��  l��к� ��, 421 

480. ઓ;ટોબર 2019મા ં  sિપયા 9 લાખ કરોડની  માક�ટ ક�Cચર Iધુી પહSચનાર  ભારતની rથમ કંપની -  '���&�� 

�����?@ Z����
� 

481. ઓ;ટોબર 2019મા ંFATFની બેઠકમા ં પાLક+તાનને આગામી $ા ંIધુી Vે mલ+ટમા ંયથાવત રખા.ુ ં-  "
Ù3E�? 2020 

482. FATFના વત'માન અ�યz -  4%&������ Z�7 

483. તા�તરમા ંકન'લ ચવેાગં Lર6ચેન  m�જ  કઈ નદ  ઉપર  કયા િવ+તારમા ં|�ુલો �કુાયો - Õ&�к ��? <�� ��L ���х 

484. m�જEુ ંનામ �ના પરથી આપવામા ંઆ~.ુ ંતે મહાવીર ચ� િવ�તા કન'લ ચેવાગં Lર6ચને $ાનંા વતની હતા -  ���х 

485. તા�તરમા ં11 +� નવાÙં દ�શEુ ંસૌથી મો«ંુ મD�ટCલે;સ $ા ંતૈયાર કરા.ુ ં- b3�An 

486. આરો�ય િવભાગ �ારા ઓ;ટોબર 2019 મા ં:જુરાતEુ ં rથમ હ��થ ATM  $ા ંશs કરવામા ંઆ~.ુ ં -   ���-x��?, 

5�¾3к�- :��5�^�, 4%6��- ������ 

487. આ.Aુમાન ભારત Xતગ'ત  પીએચસીમા ંહ��થ એ6ડ વેલનેસ સે6ટરમા ં શs  કરાયેલ રા�યના rથમ હ��થ ATMમા ં

20 િમિનટમા ં ક�ટલા ટ�+ટ કર  શકાય છે- 41 

488. તા�તરમા ં19 ઓ;ટોબર 2019થી 5  Lદવસ માટ�  :જુરાતના �kુયમlંી  િવજયભાઈ  sપાણી  કયા દ�શના rવાસે 

હતા - 7@A�'к�5�� 

489. ઓ;ટોબર 2019મા ં:જુરાતના �kુયમlંી િવજયભાઈ sપાણી ઉઝબેLક+તાનમા ંrથમવાર યો&નાર કઈ  ઇ6વે+ટમે6ટ 

સિમટમા ં ભાગ લેવા ગયા હતા -  ������ш��  ����������  "���  !:� 	$��h� 
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490. �kુયમlંી િવજયભાઈ sપાણીએ ઉઝબેLક+તાનના એD6ડ&નમા ં કઈ .િુનવિસ�ટ Eુ ં ઉ¸ાટન ક.ુÆ હd ુ ં -  ш���� 

�3�����Y�? 

491. એD6ડ&ન શહ�રની શેર ને કયા એક ભારતીય મહાEભુાવEુ ંનામ આપવામા ંઆ~.ુ ંછે - ��LT3Q3* ����� :�
�  

492. ઉઝબેLક+તાનના  વત'માન રાAyr�ખુEુ ંનામ જણાવો-  ш�к�5 ���Z@&�&��  

493. Irુીમ કોટ'ના વત'માન �kુય 6યાયાધીશEુ ંનામ જણાવો - જD+ટસ રંજન ગોગોઈ  

494. Irુીમ કોટ'ના વત'માન ચીફ જD+ટસ રંજન ગોગોઈની િનpિૃ9નો સમય જણાવો - 17 ���9A�-2019  

495. Irુીમ કોટ'ના નવા �kુય 6યાયાધીશ માટ� ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંજD+ટસ રંજન ગોગોઈએ ક�6Z સરકારને કોના નામની 

ભલામણ કર  – %��?� ш�� <���(� A�A�
 

496. Iિુrમ કોટ'ના જ+ટ સ શરદ અરિવ¦દ બોબડ�નો જ6મ $ા ંઅને કયાર� થયો હતો - 24 	�e�, 1956�� ��% ���T3����  

497. 6યાિયક rL�યા અEુસંાર Iિુrમ કોટ'ના નવા �kુય 6યાયાધીશના નામની ભલામણ કોણ કર� છે – ��Ò }d 85� b3{& 

�&�&��ш E��� �lEn�� ���� ����^ к�
 N�  

498. :જૂરાત િવÏાપીઠની +થાપના Lદવસ જણાવો- 18  !C��A� 1920 

499. :જૂરાત િવÏાપીઠની +થાપના- 2019મા ંક�ટલા વષ' hણૂ' થયા- 100 

500. :જૂરાત િવÏાપીઠની +થાપના કયા હ�d ુમાટ� કોને કર  હતી - ���
ш �шs^ <�� �L�J�� ����  

501. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંભારતીય hરુાત1વ િવભાગ �ારા  મહાભારત કાળ  ક�ટલા વષ' પહ�લાનો હોવાનો  સાmબતી 

સાથે દાવો કય= છે -  ����� T  �F- 1500-2000 

502. તા�તરમા ંભારતીય hરુાત1વ િવભાગને મહાભારત કાળ  ઇસવીસન hવૂ�- 1500  કરતા ંપણ �ૂનો હોવાના  hરુાવા $ાથંી 

મળ  આ~યા છે -  ����( '�6L? �)к) 

503. આગામી વષ' 2020મા ંભારતમા ંદ�શનો સૌrથમ  કયો Lડ_જટલ મોલ  અx+ત1વમા ંઆવશે-  '�4%�� ��� !" 	�ш&�  

504. ઇ6ટરનેશનલ મોનીટર  ફડંના અહ�વાલ �જુબ વષ' 2020મા ંઇD6ડયન ઈકોનોમી ક�ટલા ટકાના િવકાસ દર સાથે આગળ 

વધશે - 7% 

505. ઓ;ટોબર 2019મા ં  યો&યેલ rોફ�શનલ કબÚ  લીગમા ં  િવ�તા અને હર ફEુ ંનામ  જણાવો -  A���`  ��'�&�y  <��  

�A�� '�6L? 

506. તા�તરમા ંrોફ�શનલ  કબÚ  લીગ-2019ની ફાઇનલ મેચ $ા ંયો&ઈ-  	�?�� ��
'�&�- <������ 

507. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ં ક�ટલામી rોફ�શનલ કબÚ  લીગ યો&ઇ- ��5� 

508. ભારતમા ંસૌrથમ rોફ�શનલ કબÚ  લીગનો rારંભ કયા વષ� થયો હતો-  �*+-2014 

509. તા�તરમા ં�kુયમlંી િવજયભાઈ sપાણી �ારા ઉઝબેLક+તાનના કયા શહ�રમા ંસરદાર વ�લભભાઈ પટ�લની અધૅrિતમાEુ ં 

અનાવરણ અને  +y ટEુ ંનામ સરદાર પટ�લ આપવામા ંઆ~.ુ-ં k'�h� 

510. ભારત અને ઉઝબેLક+તાન વTચેના ��પzીય વેપાર 300 િમmલયન અમેLરકન ડોલર વધાર ને ક�ટgુ ંકરવાEુ ંલJયાકં નK  

કરા.ુ ંછે- 1 ZA�&�  ���� 

511. :જુરાત અને XLદ&ન  વTચ ેકયા વષ� પર+પર સહયોગ અને  ભાગીદાર  માટ� એમઓ. ુથયા હતા-  �*+ 2018 

512. ઉઝબેLક+તાનના  કયા શહ�રમા ં�kુયમlંીnીના હ+તે શારદા .િુનવિસ�ટ નો rારંભ કરા~યો- k'�h� 

513. ઈસરોએ દ�શના લોકો માટ� પહ�gુ ંLડ_જટલ મેપ તૈયાર ક.ુÆ તેEુ ંનામ જણાવો - ����к 

514. ઈસરોએ નાિવક માટ� પહ�gુ ંસેટ�લાઈટ IRNSS 1-Aને $ાર� rzેિપત ક.ુ' હd ુ- � q3��n ,-�/ 
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515. તા�તર ઓ;ટોબર-2019મા ંએક જ ટ�+ટ સીર ઝમા ંસૌથી વ� ુ17 છ�ગા  મારનાર  િવoનો rથમ ખેલાડ   અને કયા દ�શ 

સામે -  ��'L5 ш��+ <��  �Zs^ E'Iк� 

516. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ં  રોLહત શમા'એ દmzણ આL�કા સામેની  ટ�+ટમા ંસૌથી વ� ુ17  છ�ગા કયા શહ�રમા ંલગા~યા 

હતા -  ���O 

517. તા�તરમા ં Lરલાય6સ  ઇ6ડ+y ઝના ઇD6ડપે6ડ6સ  ડાયર�;ટર તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ-  ��Ò }d IAS  <��  T  �+ CVC  

к
.�. O]��?  

518. ભારતમા ંહાલમા ં+વTછ ઊ&'ને rો1સાહન આપવાના  હ�dથુી  ક�ટલા નવા Cલા6ટEુ ંિનમા'ણ થઇ રFુ ંછે - 07 

519. ભારતમા ંવષ' 2030 Iધુીમા ં ક�ટલા પરમા^ ુCલા6ટ બનાવવાની યોજના છે - 21 

520. એિશયાનો rથમ પરમા^ ુLરસચ' Cલા6ટ કયા દ�શમા ંતૈયાર કરાયો છે – ���5   

521. ભારતમા ંબનેgુ ંપહ�gુ ંIપુરસોિનક િવમાન િમગ-21 હવાઇ દળને $ાર� મ-.ુ ંહd ુ.ં - �G !C��A�-�G=-  

522. અમેLરકન માઇ�ોબાયોલો_જ+ટ આ�બટ' શાÛઝે +y�Cટોમાઇસીન નામની ટ બીની પહ�લી એD6ટબાયોLટક $ાર� શોધી હતી 

- �G !C��A�-�GD/ 

523. XતLરzમા ં 8લેક હોલની ગાmણિતક િથયર ની શોધ કરનાર ભારતીય �ળૂના અમેLરકન િવ¹ાનીEુ ં નામ જણાવો – 

O��ш�х�  

524. ભારતીય �ળૂના અમેLરકન િવ¹ાની ચZંશેખરને કયા વષ'મા ંઅને $ા zlે માટ� નોબેલ પાLરતોિષક અપા.ુ ં હd ુ ં – 

�*+ -1983 <�� '"Z@C� 

525. h.ૂ દાદા4ના ં નામે ઓળખાતા પાfુંરંગ શા[ી આઠવલેનો જ6મ Lદવસ કયા Lદવસ તર ક� ઉજવવામા ં આવે છે - 

�³3[& �]�� '��  

526. સૌરાAy તરફથી રણ4 L�ક�ટ રમનારા િશતાÜં ુકોટકનો જ6મLદન જણાવો - 19 !к��A�-1972 

527. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ંભારતીય સેના �ારા POKની  કઈ ઘાટ મા ં  ¬મુલો કર ને  4  tતકવાદ   ક�"પ અને લો6ચ 

પેડ ઉડાવી દ�વાયા- ���� x��? 

528. તા�તરમા ં �લોબલ ર�કોડ'ઝ એ6ડ  Lરસચ' ફાઉ6ડ�શન સ+ંથા �ારા  કયા શહ�રના પાઘડ -  સાફા બાધંવાના  િનAણાતોને 

�લોબલ આઈકોન  એવોડ' અપાયો- h����   

529. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ં rથમવાર કયા બે શહ�રો વTચ ે ક�ટલા Xતરનો નોન+ટોપ ફલાઇટનો ર�કોડ' બના~યો -   

��  &�к+   <��  ���, 16 Lh� 'к����� 

530. તા�તરમા ંસૌથી વ� ુ6.યૂોક'  અને સીડની વTચેEુ ંXતર િવમાનમા ક�ટલા કલાકમા ંhણૂ' કરા.ુ ંઅને એરલાઈ6સEુ ંનામ - 

19 к��к 16 �����  <�� C����� 	������ 

531. તા�તરમા ં  વડાrધાન nી મોદ  �ારા Lદ�હ મા ં િવમોચન કરાયેલ h+ુતક 'Bridgital Nation : Solving Technology's 

People Problem'  ના લખેક જણાવો - 5�5� ��� A��+�� <i&s  	� .O��ш�х�  <�� 5�5� Ú  :�� <8+ш�Û  P:� 

T3Q3*�d� 

532. તા�તરમા ં ઓ;ટોબર 2019મા ંરાAyપિત રામનાથ કોિવ¦દ� તેમના Lફલીપાઇ6સ  rવાસ દરિમયાન  કયા શહ�રમા ં મહા1મા 

ગાધંીની rિતમાEુ ંક.ુÆ હdુ ં-  ����� 

533. તા�તર  ઓ;ટોબર 2019મા ં કયા શહ�રમા ં ક�ટલામી  ઇD6ડયન Iપુર લીગ િસઝનનો rારંભ થયો - к�O, NÜ 

534. ઇD6ડયન Iપુર લીગ -2019મા ં ક�ટલી ટ મ ભાગ લઇ રહ  છે - 10 

535. ઇD6ડયન Iપુર લીગ -2019 ફાઇનલ $ાર� યો&શે - 8  ��O+ 2020 
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536. તા�તરમા ંઅ(ધુાબીમા ંક�ટલા હ&ર વષ' �ૂEુ ં પાષાણ.ગુEુ ંમોતી મળ  આ~.ુ ંછે- 8000  

537. પયા'વરણ જતનના હ�dથુી  :જુરાત  ઊ&' િવકાસ એજ6સી તરફથી બેટર  સચંાmલત ર zા માટ�  ક�ટલી  સહાય આપવામા ં

આવે છે-  P�:&� 40,000/- 

538. તા�તરમા ંઓ;ટોબર 2019મા ં દ�શનો સૌrથમ મેઘા લીગલ સિવ�સીસ ક�"પ $ા ંયો&યો-  �3к�58+( �PO) 

539. તા�તરમા ંઓ;ટોબર 2019મા ં  યો&યેલ દ�શના સૌrથમ મેઘા લીગલ સિવ�સીસ ક�"પEુ ં  આયોજન કોના �ારા કરવામા ં

આ~.ુ ંહdુ-ં  ��ш�� ��� ���Y� !8�'��? <��  _3%��5 ��r& к�³  � ���� �d� ���` 

540. ઓ;ટોબર 2019મા ં  આઇએમએફની વાિષ�ક બેઠક $ા ંયો&ઈ  �મા ં  ભારતના rિતિનિધ તર ક� કોન ઉપx+થત  રFુ ં -  

���ш(z��( �3	�	)  <��  ��^���U  ���+�� �5���� 

541. આઈ.એસ.એલ.Eુ ંિવ+dતૃ નામ  અને રમત-  Indian super league  <��  Ô�A�� 

542. કોલકાતા ભારતની રાજધાની કયાર� બની હતી - ,- !C��A�, �==D 

543. ભારતીય હાઈકોટ'ના rથમ મLહલા 6યાયાધીશ લીલા શેઠનો જ6મLદવસ જણાવો - ,- !C��A�, �G/- 

544. hવૂ' ભારતીય L�ક�ટર િવર�6Z સહ�વાગનો જ6મLદવસ જણાવો – ૨૦ ઓકટોબર-૧૯૭૮  

545. ભારત તરફથી બે િlપલ સે6T.રૂ  અને પાLક+તાનમા ં િસ;સર સાથે િlપલ સે6T.રૂ  hરૂ  કરનાર ભારતના rથમ 

બેÛસમેનEુ ંનામ જણાવો – િવર�6Z સહ�વાગ  

546. સાLહ1યકાર ગોવધ'નરામ િlપાઠ નો જ6મLદવસ જણાવો -  20 !C��A� 1855  

547. મહાન Vથં 'સર+વતીચZં'ના રચિયતા  જણાવો-  ����+���� �U:�a?   

548. ભારતમા ંઆવેgુ ં િવoEુ ંસૌથી Ý�ુ ં.qુ zlે જણાવો -  ��&�O� z���ш&�( ���х) 

549. તા�તરમા ંભારત સરકાર �ારા પય'ટકો માટ� ક.ુ ંસૌથી Ý�ુ ં.qુ zેl |�ુg ુ�કુવામા ંઆ~.ુ ંછે -  ��&�O� z���ш&�  

550. રzા મlંી રાજનાથિસ¦હ �ારા તા�તરમા ં 21 ઑ;ટોબરના રોજ  .qુzેl િસયાચીન �લેિશયરને જોડતો  કયા m�જEુ ં 

લોકાપ'ણ કરવામા ંઆ~.ુ-ં  к�+� O����� '��O��  Zt% 

551. �kુયમlંી એrે6ટ સશીપ યોજના  Xતગ'ત  વષ' 2018-19મા ં સૌથી વ� ુભરતી કરનાર  દ�શEુ ંrથમ રા�ય -  _3%��5 

552. વષ' 2018- 19મા ં :જુરાતમા ં�kુયમlંી એrે6ટ સશીપ યોજના હ�ઠળ ક�ટલા લોકોને રોજગાર  અપાઇ - 77,574 

553. :જુરાતના વત'માન nમ અને રોજગાર મlંીEુ ંનામ જણાવો -  '��:��n a�к�� 

554. તા�તરમા ં આઈ.એમ.એફ. �ારા  આગામી વષ' 2024 પછ   વૈિoક 4ડ પીમા ં ભારતEુ ં યોગદાન ક�ટલા ટકા રહ�વાEુ ં

અEમુાન કરા.ુ ંછે - 15.5% 

555. ઓ;ટોબર 2019મા ં 40,000  ભારતીય સૈિનકોનો  િસ¦� ુ rદશ'ન .qુ અ£યાસ $ા ં યો&યો - :�х�^ '"6� "�&'�(�, 

��%�8�� <������ 

556. િસ¦� ુrદશ'ન .qુ અ£યાસ-2019નો �kુય હ�d ુ જણાવો - 48 к��к���  шÝ3� %�� 7:�  кA%� %������  �^��5 

557. સેના �ારા દર ક�ટલા વષ� એકવાર  રાજ+થાનના પોખરણમા ં21 +yાઇક કોર .qુ અ£યાસ યો&ય છે -  U^ �*F 

558. તા�તરમા ં21ઓ;ટોબરના રોજ  :જુરાતમા ંછ િવધાનસભાની  પેટા� ૂટંણીમા ં�ુલ ક�ટલા ટકા મતદાન થ.ુ ં- 53.69% 

559. તા�તરમા ં 21 ઓ;ટોબરના રોજ  :જુરાતમા ં કઈ છ િવધાનસભાની  પેટા� ૂટંણી  યો&ઇ - <���n���?, 8���, 

����T3�, х���¾3, A�&�  <�� ¾3̂ ����� 

560. તા�તરમા ં21 ઓ;ટોબરના રોજ કયા  કયા રા�યની િવધાનસભાની � ૂટંણીઓ  યો&ઇ - �L���[� <�� L'�&�^� 

561. 21 ઓ;ટોબરના રોજ  કયો Lદવસ ઉજવવામા ંઆવે છે - :��� �b }�5- �����^�/ �8�:�� '��� 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721  

����к���� 	к
��,������� ��.��. 99256 98721  www.vivekanandacademy.org              24 | P a g e  

 

562. ભારતમા ંપોલીસ સભંારણા Lદવસ  કોની યાદમા ંnqાજંmલ આપવા ઉજવાય છે - 1959���  O���  �\��к� ���� ��5� 

шL?� 8&��� �E�:	"�� 10  AL�Þ3 � %����� &����� 

563. હા+યકાર  �યોતી6Z દવેનો  જ6મLદવસ  જણાવો - 21  !C��A� 1901 

564. જનસઘં (હાલ ભારતીય જનતા પાટ�)નો  +થાપના Lદવસ જણાવો - 21  !C��A�  

565. ક�6Z સરકાર �ારા આગામી $ા ંIધુીમા ં સોિશયલ મીLડયાને  િનયિંlત કરતા  નવા િનયમો અમલી બનશે - �� 

h��3E�?,,-,- 

566. ભારતના વત'માન સોmલિસટર જનરલEુ ંનામ જણાવો - �3*�� �L
5�  

567. તા�તરમા ંx+વસ  બ�ક  ��Lડટ Iસૂીના અહ�વાલ અEસુાર વષૅ 2019મા ં ભારતીય પLરવારની સપંિ9 ક�ટલી દશા'વાઈ 

છે - �,.1 '�Z�&� ���� 

568. તા�તરમા ંrિસq થયેલ નેશનલ �ાઇમ  ર�કોડ'  8.રુો - 2017ના  અહ�વાલ �જુબ દ�શમા ંસૌથી વ� ુઅપરાધ ધરાવdુ ં

rથમ  અને બી�ુ ંરા�ય - 7d�e�
ш <�� �i&e�
ш 

569. તા�તરમા ં rિસq થયેલ  નેશનલ �ાઇમ  ર�કોડ'  8.રુો - 2017ના  અહ�વાલ �જુબ દ�શમા ં સૌથી વ� ુઅપરાધ 

ધરાવતા ઉ9ર rદ�શમા ંઅપરાધની ટકાવાર  જણાવો - �-.�% 

570. તા�તરમા ં rિસq થયેલ  નેશનલ �ાઇમ  ર�કોડ'  8.રુો - 2017ના  અહ�વાલ �જુબ દ�શમા ં સૌથી વ� ુ Lહ¦સાની 

ઘટનાઓ કયા રા�યમા ંબને છે -  ZAL�� 

571. તા�તરમા ંઇD6ડયન એરફોસ' �ારા મોબાઇલ  Cલેટફોમ'ના મા�યમથી  Xદમાન િનકોબાર ખાતેથી   કયા  િમસાઈલEુ ં

સફળ પર zણ કરા.ુ ં- t¸�� 

572. તા�તરમા ંhÃૃવી �વા Vહને  સ+ં�ૃત તેમજ બગંાળ  નામ આપવા માટ� કોના �ારા Iચૂનો મગંાવવામા ંઆ~યા છે -  

� ������ш�� 	�������к� �3��&� 

573. hÃૃવી �વા Vહને  સ+ં�ૃત તેમજ બગંાળ  નામ આપવા માટ�  ભારતીયો કઈ વેબસાઈટ ઉપર  $ા ંIધુીમા ંવોLટ¦ગ 

કર  શકશે - https://astron-soc.in/  <�� -�  ���9A� ,-�G 

574. Iયૂ'માળાની બહાર જોવા મળતા  hÃૃવી �વા Vહોને  ·ુ ંકહ�વામા ંઆવે છે - 	C��#����� 

575. એ+yોનોિમકલ સોસાયટ  ઓફ ઇD6ડયાના  વત'માન rથમ મLહલા r�ખુEુ ં નામ જણાવો - �g �.). <³3:�� 

576. ડૉ સી.4. અEપુમાનો  r�ખુ તર ક�નો સમયગાળો જણાવો -  �*+ ,-�G 8 ,-,, 

577. ભારતમા ંરાAy ય આ.વુ�Lદક Lદવસ $ાર� ઉજવાય છે -  ��5��� 

578. રાAy ય આ.વુ�Lદક Lદવસ કોની યાદમા ંઉજવાય છે - E�3�F��� ����� ����5'� 

579. આગામી $ારથી વાિષ�ક sિપયા 50 કરોડના ટનૅઓવર  ધરાવતા વેપાર ઓ માટ�  ઇ -પેમે6ટ ફર_જયાત કરા.ુ ં -  

5��?х. -�  ���9A� ,-�G 

580. તા�તરમા ં:જૂરાત િવÏાપીઠનો ક�ટલામા ંપદવીદાન સમારોહ $ાર� યો&યો- 11��  <��  ,, !C��A� ,-�G  

581. તા�તરમા ં:જૂરાત િવÏાપીઠના 66મા ંપદવીદાન સમારોહમા ં�kુય અિતિથ તર ક� કોણ હd ુ ં- ��e��� O����� <�� 

����� <@� e��) 

582. ક�6Z સરકાર�  ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંભીમ એપEુ ંક. ુનpુ ંવઝ'ન લો6ચ ક.ુÆ - 2.0 

583. પીએમ મોદ એ Lડ_જટલ ઈD6ડયા િમશન હ�ઠળ ભીમ એપ કયાર� લો6ચ કર  હતી - 30 Lડસે"બર 2016 

584. ભીમ 2.0Eુ ંનpુ ંવઝ'ન હાલની 13 ભાષાઓ ઉપરાતં કઈ lણ વધારાની ભાષાઓ સપોટ' આપશે - к½к^, ��%T3�? 

<�� L'�&�^� ��*� 
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585. NPCI Eુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો -  ��ш�� :����� к�:��
ш� !" n$��&�  

586. NPCIની +થાપના કયાર� કરવામા ંઆવી હતી-�*+ ,--� 

587.  NPCIએ 'sપે' સેવા કયાર� શs કર  હતી - 	�e� ,-�/ 

588. તા�તરમા ં ભારત અને ઓમાન વTચ ે ��પzી સ.ં;ુત વા.સેુના સૈ6ય – અ£યાસ કયાર� યો&યો - 178 26 

!к��A�-2019 

589. ઓ;ટોબર 2019મા ં12 વષ' બાદ રોકાણના હ�dથુી � પી મોગ'ન ઇ6ટરનેશનલ કાઉx6સલની બેઠક $ા ંયો&ઈ - �� 

'�6L? 

590. આગામી તા. 01  &6.આુર  2021થી  કયા રા�યમા ંબેથી વ� ુબાળક ધરાવનાર દંપતીને સરકાર  નોકર  ઉપર  

rિતબધં �કુાશે - E��� 

591. તા�તરમા ં ઉ9ર rદ�શ સરકાર �ારા Lદવાળ  િનિમ9 ે  અયો�યામા ં યો&નાર દ પો1સવી કાય'�મને  કયો દર�જો 

અપાયો - ��`��� ��ß%�( �.���х  �?: e�����ш�) 

592. તા�તરમા ં ઇ6ટરનેશનલ ઓmલx"પક કિમટ  �ારા  કયા ઓmલx"પક અને પેરાmલx"પક  માટ� લોગો લો6ચ કરાયો - 

:�'��-,-,D 

593. તા�તર  ઓ;ટોબર-2019મા ં &પાનમા ં  કયા નવા રા&નો રા�યાmભષેક કરાયો- ��Q3'L5� 

594. &પાનના નવા રા& ના�ુLહતોનો  �મ જણાવો - �,1�� 

595. તા�તરમા ં યો&યેલ &પાનના નવા રા&ના  રા�યાmભષેક સમયે  ભારતમાથંી કોણ ઉપx+થત હd ુ ં - ��[�:�5 

�����8 к���(� 

596. &પાનમા ંનવા રા& ના�ુLહતો અગાઉ રા& તર ક� કોણ હd ુ ં- <'к'L5� 

597. ઈx"પLરયલ પેલેસ $ા ંદ�શમા ંઆવેલો છે - &પાન 

598. તા�તરમા ં કયા િવભાગ �ારા િવદ�શમાથંી આયાત થતા ભારતીય રાAy�વજ ઉપર rિતબધં �કૂવામા ંઆ~યો છે -  

'��
к���
� %���  !"  "��
� �
� 

599. તા�તરમા ંFATF �ારા ભારતના કયા  પાડોશી દ�શને  શકંા+પદ Imૂચમાથંી બહાર કરવામા ંઆ~.ુ ં છે-  H��к�(�*+ 

20168 �����) 

600. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર  ક�ટલી રકમના +વદ�શી સૈ6ય ઉપકરણો ખર દવા મ�ૂંર  આપી છે- P.3300  к��� 

601. દ�શભરના વગ'ખડંોમા ં Lડ_જટલ સવંાદના મા�યમથી સા+ં�ૃિતક િશzણ આપવા ક�6Zના સા+ં�ૃિતક મlંાલય �ારા 

તા�તરમા ંક.ુ ંઈ-પોટ'લ અને .ટુ�બુ ચેનલ શs કરાઈ - '�4%�� �$��&� '�4%�� к6O� <�� CCRT  

602. ભારતના વત'માન :હૃમlંી અિમત શાહનો જ6મLદવસ જણાવો - ,,  !C��A�  

603. તા�તરમા ંભારત સરકાર� mચLક1સાની પરંપરાગત ~યવ+થાઓના zેlમા ંસહયોગ માટ�  કયા દ�શ સાથેના સમ�ૂતી  

કરારને મ�ૂંર  આપી  -  ���� �������  <��  K�����n�� 

604. ક�6Zીય ક�mબનેટ �ારા તા�તરમા ંભારત અને અમેLરકા વTચ ેકયા zેlના સહયોગ r+તાવને મ�ૂંર  આપી  - ��¹�� 

<�� �
к����) 

605. તા�તરમા ં ક�6Zીય ક�mબનેટ �ારા ભારત અને �ુવૈત વTચે કયા સમ�ૂતી કરાર અને મ�ૂંર  આપી-	к�7$��à�,  

"�n���� <�� !'��³3�  ¹�� 

606. ક�6Z સરકાર �ારા કયા Iરુzા દળના જનરલ ડßટુ  અને mબન જનરલ ડßટુ  સવંગ'ની ક�ડરની સમીzાની મ�ૂંર  આપી   

  -���� �5A��?&� A��+� :���- 
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607. ITBPની રચના  સૌrથમ $ાર� કરવામા ંઆવી હતી  - �G1,  

608. તા�તરમા ંર�લવે મlંાલય �ારા Iધુારા અને િનયમન Xગે કયા .િુનયન સાથે વહ વટ  ~યવ+થાને મ�ૂંર  આપવામા ં

આવી - �3���:&�  �3��&� 

609. BSNLને Eકુસાનમાથંી બહાર કાઢવા કોની સાથે િવલય કરવાનો િનણ'ય કરાયો છે  -MTNL 

610. ક�6Z સરકાર �ારા bsnl અને mtnlને  ઉગારવા ક�ટg ુનાણાક ય ભડંોળ h�ંુૂ પાડવામા ંઆવશે  - ,-,--- к��� 

611. ભારતમા ંÉખૂ અને �ુપોષણ સામે &:િૃત લાવવા 'ફ ડ અવર ફèચુર'  અmભયાન કોના �ારા શs કરવામા ંઆ~.ુ ંછે  -  

�3����
� ��ш� world food programme 

612. ફ ડ અવર ફèચુર'  અmભયાન  ખાસ કર ને  કોના મા�યમથી ર�ૂ કરવામા ંઆવશે -  ������ 

613. ભારતમા ંઆગામી 20 નવે"બરથી 28 નવે"બર 2019 ભારતીય tતરરાAy ય Lફ�મ ઉ1સવ $ા ંયો&શે  -  ���� 

614. ભારતીય tતરરાAy ય Lફ�મ  ઉ1સવને વષ' 2019મા ં ક�ટલા વષ' hણૂ' થાય છે - �- 

615. નવે"બર 2019મા ં50મો tતરરાAy ય Lફ�મ ફ�D+ટવલ $ા ંયો&શે - :^), ���� 

616. તા�તરમા ંભારતની કઈ સ+ંથાએ હાઇપર સોિનક હિથયાર પર  સશંોધન કાય' શs ક.ુÆ છે  - DRDO 

617. ને;+ટ જનર�શનના  હાઇપર સોિનક હિથયારો rિત સેક6ડ  ક�ટલી ઝડપે આગળ વધવાની zમતા ધરાવે છે  -  � 

��n� 

618. તા�તરમા ંએસએસસીના નવા અ�યz તર ક� કોની પસદંગી કરાઈ  -  t% ��% ш��+ 

619. SSCEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો  -  ���" ����Cш� к��ш� 

620. .આુઈડ એઆઈના નવા સીઈઓ તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ -  En		� :�к%j3��� 

621. વડાrધાનnી નર�6Zભાઈ મોદ ની  પહ�લ 'ભારત ક  લJમી'ના �ા6ડ એ"બેસેડર તર ક� કોની પસદંગી કરાઈ -  

<Z���U �?�:к� :�Þ3 к�^ <��  A������� х����? :��(S  .�. 

622. 23 ઓકટોબર 2019ના રોજ  સોનેટના િપતા બ .ક.ઠાકોરની ક�ટલામી જ6મ જયતંી ઉજવાઇ   - ��-  

623. તા�તર  ઓ;ટોબર- 2019મા ંવ�ડ' બ�ક �ારા &હ�ર કરાયેલ  ઈઝ ઓફ fુ´ગ mબઝનેસ  ર�D6ક}ગમા ંભારતનો �મ જણાવો - 
63  

624. ભારતે ગત વષ' કરતા ઈઝ ઓફ fુ´ગ mબઝનેસ  ર�D6ક}ગ  વષ' 2019મા ં ક�ટલા �મની  rગિત કર  છે - 14 

625. ભારતે ગત વષ' 2018મા ંઈઝ ઓફ fુ´ગ mબઝનેસ  ર�D6ક}ગમા ં કયો �મ મેળ~યો હતો - 77 

626. વ�ડ' બ�ક �ારા  તા�તરમા ં&હ�ર કરાયેલ ઈઝ ઓફ fુ´ગ mબઝનેસ ર�D6ક}ગમા ં દmzણ એિશયાઈ દ�શોમા ંકયો દ�શ rથમ 

+થાન ધરાવે છે - ���5 

627. ઓ;ટોબર 2019મા ં ર�Lટ¦ગ એજ6સી Lફચે ભારતનો  વષ' 2019-20નો 4ડ પી Vોથ ર�ટ Xદાજ ક�ટલા ટકાથી ઘટાડ  ક�ટલા 

ટકા કય=- 6.6%  x���? 5.5%  

628. તા�તરમા ંયો&યેલી :જુરાત િવધાનસભાની પેટા� ૂટંણીમા ં�ુલ છ બેઠકોમાથંી કયા પzે ક�ટલી બેઠકો 4તી-  3 Al: 

<�� 3 к½K�� 

629. ઓ;ટોબર 2019મા ંમહારાAy િવધાનસભાની �ુલ ક�ટલી બઠેકો માટ�  � ૂટંણી યો&ઈ હતી- 288 

630. તા�તરમા ંયો&યેલી મહારાAy િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં�kુય પzીઓની x+થિત જણાવો - ��%:- 105, �ш�����-56, 

NCP-54 <�� к½K��-44 

631. તા�તરમા ંયો&યેલી  હLરયાણા િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ં�kુય પzીઓની x+થિત જણાવો - ��%:- 40,  к½K��-31<��  

%���&к %�5� :��;- 10 
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632. ઓ;ટોબર 2019 મા ં&હ�ર કરાયેલ વ�ડ' ગો�ડ કાઉx6સલના અહ�વાલ �જુબ ભારતીય પાસે Xદા� ક�ટલા ટન સોEુ ં છે - 

24,000  8 25,000 �� 

633. વ�ડ' ગો�ડ કાઉx6સલના તા�તરના અહ�વાલ �જુબ vુિનયાભરમા ં આવેલા સોનાના �ુલ ભડંારનો ક�ટલા ટકા Lહ+સો 

ભારતીય ઘરો અને મLંદરોમા ં પાસે છે - 15% 

634. વ�ડ' ગો�ડ કાઉx6સલના અહ�વાલ rમાણ ે  હાલમા ંસૌથી વ� ુ  ક�ટલા ટન સોEુ ંકયા દ�શની ક�6Zીય બ�કમા ં  આવેgુ ં છે - 

8,133.5  ��  <�� �3.	�.	 

635. ભારતમા ં ક�ટલા ટકા સોનાની માગં  લ�ન rસગંો ઉપર િનભ'ર હોય છે - 50% 

636. તા�તરમા ંક�6Zના િનણ'ય rમાણે Àપુ -એ અને બી ક�ટ�ગર ના સરકાર  કમ'ચાર ઓ હવે િવદ�શી મહ�માનો પાસેથી ક�ટલી 

મSઘી mગêટ લઇ શકશે -  P�:&� 5,000 

637. ' સી 'ક�ટ�ગર ના કમ'ચાર ઓ માટ� આ  મSઘી mગêટની મયા'દા વધાર ને ક�ટલી કરાઈ- P.2,000 

638. તા�તરમા ંકરતારhરુ કોLરડોર  Xતગ'ત  િવઝા �xુ;ત માટ� કયા બે દ�શ વTચ ેહ+તાzર કરાયા - ���5 <�� :�'к�5��  

639. કરતારhરુ કોLરડોરના મા�યમથી  ભારતીય nqાÙઓ કોના દશ'ન કર  શકશે - _3Q3»��� ��'LA 

640. ભારતીય  શીખ nqાÙઓને પાLક+તાનમા ંઆવેલ :�ુુ�ારા દરબાર સાLહબના દશ'ન માટ� ક�ટલી ફ  �કૂવવી પડશે- 20 $ 

641. કરતારhરુ કોLરડોર  ભારત અને પાLક+તાનના કયા +થળોને જોડ� છે -  ���5��� �
�� A�A� ��&к _3Q3»��� <�� 

:�'к�5���� к�5��T3���� ��A�� ��L
A 

642. તા�તરમા ં Âટબોલ નેશનલ «ુના'મે6ટ  Xડર -17મા ં  કયા રા�યની ગ�સ' ટ મ rથમવાર ફાઈનલમા ં પહSચી હતી -  

_3%��5 

643. ઓ;ટોબર 2019મા ં p·ુ ુ વ�ડ' ચેx"પયનશીપમા ં ગો�ડ મેડલ 4તનાર rથમ ભારતીય - e�^ j3���(48 'к��K�� 

к
�
��?) 

644. ઓ;ટોબર 2019 મા ં p·ુ ુવ�ડ' ચેx"પયનિશપ  કયા શહ�રમા ંયો&ઇ-  ш��x�n 

645. તા�તરમા ંMEAના નીિત સલાહકાર તર ક� કોની િનમ^કૂ કરવામા ંઆવી -  <ш�к �Z�к 

646. મહારા& ભગવતિસ¦હ4નો જ6મLદવસ જણાવો- 24 !C��A� 1865 

647. મહારા& ભગવતિસ¦હ4E ુ ઉપનામ જણાવો -  �½�� A�T3 

648. મહારા& ભગવતિસ¦હ4એ  ક� કા શા[ી �વા િવ�ાનો પાસે  ભારતીય ભાષામા ંતૈયાર કરાવેલ નવ  Vથં નામે ઓળખાય છે 

-  ���������� 

649. સ.ં;ુત રાAy Lદવસ (UNO)જણાવો -   24 !C��A� 1945  

650. ઓ;ટોબર 2019મા ં  ક�6Z સરકાર �ારા  ક�6Zશાિસત rદ�શ જ"�-ુક�મીરના  rથમ લêેટન6ટ ગવન'ર તર ક� કોની િનમ^કૂ 

કરાઈ -  _3%��5 к
��(1985)�� E�		�   Z��?ш O�� b3b  ä 

651. ઓ;ટોબર 2019મા ં ક�6Z સરકાર �ારા ક�6Zશાિસત rદ�શ  લદાખના rથમ લêેટન6ટ ગવન'ર તર ક� કોની િનમ^કૂ કરાઈ - 

���� j}[^� ��å3�  

652. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર �ારા ગોવાના રા�યપાલ તર ક�  કોની િનમ^કૂ કરાઈ -   �J&:�� �Z�к 

653. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર �ારા  િમઝોરમના રા�યપાલ તર ક�  કોની િનમ^કૂ કરાઈ -  H��� �:6�n 

654. ઓ;ટોબર 2019મા ં :જુરાતના કયા hવૂ' �kુયમlંીEુ ંઅમદાવાદ ખાતે અવસાન થ.ુ ં- '��: :�?х 

655. nી  Lદલીપ પર ખ :જુરાતના ક�ટલામા ં�kુયમlંી હતા - 13��  
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656. :જુરાતમા ંસૌથી ઓછો સમય �kુયમlંી તર ક� રહ�વાનો  ક�ટલા Lદવસનો ર�કોડ' કોના નામે હતો - 128  '���  <�� 

'��: :�?х 

657. :જુરાતના �kુયમlંી તર ક� nી Lદલીપ પર ખનો સમયગાળો જણાવો- 28  !C��A� 1997  8 4  ��O+ 1998 

658. rધાનમlંી  નર�6Z મોદ ને rાCત થયેલી ભેટ-સોગાદોની હરા4 દરિમયાન આવેલી રકમ કયા ભડંોળમા ંદાન કરવામા ં

આવી છે-  ����� ���� <Z�&�� 

659. ઓ;ટોબર 2019મા ં ' 6.રુોલો4કલ Lડસ ઑડÈર  એ6ડ  થેરાC.Lુટ;સ ' િવષય ઉપર tતરરાAy ય પLરષદ $ા ંયો&ઈ- 

NIPER -  ������� 

660. NIPEREુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો-  ��ш�� �������  � !" "���+��3'�к� 	r�3к
ш� 	�� '��O+ 

661. તા�તરમા ંઅમદાવાદની કઈ કંપનીને  નવીન સસંદ ભવનની કામગીર  સSપવામા ંઆવી છે -  	O.�.:. 

662. તા�તરમા ં rિસq થયેલ "Ten studies in kashmir: History and Politics" h+ુતકના લખેક જણાવો -  ���5& 

��5L��к��  :æH  к�ш��8 :�'�5 

663. તા�તરમા ંક�6Z સરકારના GeM �ારા કોની સાથે �કુવણી સબંિંધત સેવાઓ માટ� હ+તાzર કરાયા -  "
��� AÅк 

664. GeMEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો-  ���F�� n- ��кç� #��� 

665. બાળક ના જ6મ વખતે sિપયા 15000Eુ ંભડંોળ આપતી કઈ યોજના  ઉ9રrદ�શ સરકાર �ારા કરવામા ંઆવી-  b3{&��U 

к�&� 23���`� &�%�� 

666. તા�તરમા ંક�6Z સરકાર� AII અને NHAIના અ�યz તર ક� કોની િનમ^કૂ કર  - <���(� ��(L <��  23хA� ��(L ��S3 

667. આગામી  તાર ખ 21  થી 23  નવે"બર દરિમયાન  ભારતમા ંrથમવાર  �લોબલ બાયો ઇD6ડયા-2019  સિમટ $ા ંયો&શે 

- �� '�6L? 

668. તા�તરમા ંજ"� ુઅને nીનગર ની વTચ ેઆવેલી  ૯ Lકમી લાબંી ચેનાિન-નાશર  ટનલને  ક.ુ ંનpુ ંનામ અપા.ુ-ં  Õ&��� 

e��� b3х%Ã 

669. તા�તરમા ં24 ઓ;ટોબર� ITBP  �ારા તેનો ક�ટલામો રાઇmઝ¦ગ ડ� ઉજવાયો- 58 

670. 16 સCટ�"બરથી 30 સCટ�"બર 2019  દરિમયાન િશિપ¦ગ મlંાલયે કયા પખવાLડયાની ઉજવણી કર - ��MN5� L? ���� 

671. ઓ;ટોબર 2019ના ફો8સ'ના Lરપોટ'  �જુબ vુિનયાના સૌથી અમીર ~યx;ત જણાવો-  ���o���´��� ZA� ��¶� 

672. તા�તર ઓ;ટોબર 2019મા ં�ાmઝલ �ારા કયા દ�શના  rવાસીઓ અને વેપાર ઓ  માટ�  િવઝાની �xુ;ત આપી -  ���5 

673. �ાmઝલના વત'માન રાAyપિતEુ ંનામ જણાવો - l&�  A�6������ 

674. સાLહ1યકાર રણ_જતરામ વાવાભાઇ મહ�તાનો જ6મ Lદવસ જણાવો - 25 !C��A� 1881, 23�5 

675. :જુરાતી સાLહ1ય પLરષદ �ારા સાLહ1યમા ંrદાન બદલ કયો nેAઠ hરુ+કાર આપવામા ંઆવે છે -  �^4%5��� 23� +̂O��к 

676. ભારતમા ંસામા6ય � ૂટંણીઓની શsઆત $ાર� થઈ હતી - 25  !C��A� 1951 

677. િવoEુ ંસૌથી મો«ંુ L�ક�ટ +ટ�Lડયમ $ા ંઆકાર લઇ રFુ ંછે -  ���
�� ��
'�&� <������  

678. ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંકોના હ+તે કયા _જ�લાને રાજયનો rથમ ક�રોસીન �;ુત _જ�લો &હ�ર કરાયો – к
��& _ }L��U 

<��5 ш�L <�� ������� 4%6�� 

679. к
�� ��к��
 ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ં RTI 	к���� к�
�� 23���� b3%A ��'L5 к��ш����� к�&+к�` x���? к
��� 

к��&� - પાચં વષ'થી ઘટાડ  lણ વષ'  

680. к
�� ��к��
 ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંRTI 	к���� к�
�� 23���� b3%A b3{& ��'L5 к��ш�� <�� ��'L5 કિમશનરનો 

પગાર ક�ટલો નK  કરાયો - P. ,.�- ��х 58� P. ,.2� ��х 
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681. રાઇટ «ુ ઇ6ફરમેશન એ;ટ, 2005નો અમલ કયારથી થયો – 12 !к��A�-2005  

682. વત'માન �kુય માLહતી કિમશનરEુ ંનામ જણાવો – 23�� ���+�   

683. rથમ �kુય માLહતી કિમશનરEુ ંનામ જણાવો – �hL5 LZA�36��L  

684. �નોમ મેિપ¦ગ હ�ઠળ rથમવાર ભારતમા ંક�ટલા ~યx;તનો 4નેLટક ડ�ટા એકિlત કરાયો – 1008 

685. ભારતના Fમુન �નોમ મેિપ¦ગ rો�;ટને ·ુ ંનામ આપા.ુ ંછે - “n$��l�” 

686. તા�તરમા ં ભારતમા ં કોના �ારા  Fમુન �નોમ મેિપ¦ગ rો�;ટ શs કરાયો- � к�7w��� è" ��&$��'"к 	�� 

n��$��&� '��O+'   

687. 4નેLટક ડ�ટા એટલે · ુ- к�n :^ �)��� ш�?��� A����^� b  ̀ ¼  5 ���5�  

688. ડ એનએમા ંરહ�લી િવગતોને ·ુ ંકહ�વામા ંઆવે છે - u3�� l���  

689. Fમુન �નોમ મેિપ¦ગ rો�;ટમા ંસીએસઆઈઆરની કઈ બે સ+ંથાઓ સકંળાયેલી છે - '�6L? w�85 ‘l����C� 	�� 

n$��K�'�� A�&���)” 58� Lm���A��� ‘ ����� "�� ��6�3�� 	�� ��� é3�� A�&���)'  

690. _જનેLટક ડ�ટા બે6કનો Xદા4ત ક�ટલો ખચ' થશે - 70 ��х  

691. ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ં Irુીમ કોટ� એડ�+ટ Vોથ ર�વ6. ુ હ�ઠળ ટ�mલકોમ કંપનીઓ �ારા ક�6Zના Lડપાટ' મે6ટ ઓફ 

ટ�mલકો".િુનક�શનને ક�ટલા sિપયા �કૂવવા આદ�શ કય= – P. �./3 ��х к���  

692. એ4આરની ~યાkયાનો િવવાદ કોની વTચે અને કયારથી ચાલી રÓો છે - �
Z�к�� ����� <�� �
Z�к�� ���Y� 

e������+ �MO� �*+ ,--�8 

693. પાLક+તાને કા�મીર -ખાmલ+તાની આતકં  �ૂથો સાથે મળ  ક.ુ ંનpુ ંસગંઠન બના~.ુ ં– KKRF 

694. આતકં  �ૂથ KKRFEુ ંિવ+dતૃ નામ જણાવો -  ‘к�Õ�� х�Z��5�� �
"
�|�� I��'  

695. pમૂન ટ�િનસ એસોિસએશનએ ફાઈન�સની rાઈઝ મની ક�ટલાથી વધાર  ક�ટલી કર  - P. �-.=, к���8 ����? P. 

�-- к��� к�? 

696. િવજય હઝાર� yોફ -૨૦૧૯ની િવ�તા ટ મ અને ક�ટલામી વખત િવ�તા બની - к^�+�к O�8 �х5 O�w9:&�  

697. કણા'ટક� િવજય હઝાર� yોફ ની ફાઇનલમા ંકઈ ટ મને હરાવી ચેx"પયન બ6.ુ ં– 5������X3  

698. િવજય હઝાર� yોફ ની ફાઇનલમા ંવરસાદના કારણે મેચE ુપLરણામ લાવવા કઈ rણાલીનો સહારો લેવામા ંઆ~યો-��l�?   

699. િવજય હઝાર� yોફ ની ચેx"પયન ટ મ કણા'ટકના ક�CટનEુ ંનામ જણાવો - ���* :���
   

700. િવઝડન ઈD6ડયા આpિૃ9–૨૦૧૯-૨૦ ભારતના કયા hsુષ-મLહલાને 'L�ક�ટર ઓફ ધ યર' &હ�ર કરાયા -  %��e5 

�3���L <�� �b }�5 ������  

701. િવઝડન ઈD6ડયા આpિૃ9–૨૦૧૯-૨૦ કયા િવદ�શી ખેલાડ ઓને 'L�ક�ટર ઓફ ધ યર'થી સ6માિનત કરાયા - H��к��� 

кQ3^��J��, <"x����5���� ���ш� х�� <�� :�'к�5���� "х� @��� 

702. િવઝડન ઈD6ડયા �ારા ભારતના કયા ખેલાડ ઓને 'હોલ ઓફ ફ�મ'મા ં +થાન અપા.ુ ં - _3��#:� ��V��8 <�� ���� 

<����8 

703. ભારતની કઈ મLહલા L�ક�ટસ'ને િવઝડન ઈD6ડયા અ�માનક� L�ક�ટર ઓફ ધ યરથી સ6માિનત કરવામા ં આવી – 

��5�� ��%, �?�#5 ш��+ <�� �b }�5 ������  

704. કયા મેગેઝીનને L�ક�ટના બાઈબલ તર ક� ઓળખવામા ંઆવે છે - ��@�� ����Z@� 

705. ઓકટોબર-૨૦૧૯મા ંક�ટલામી х�-х� q3 ��&� ��ш�� O�w9:&�ш: &�h& - ૩૯મી  

706. ૩૯મી �ુમાર ખો-ખો �ુિનયર નેશનલ ચેx"પયનશીપ-૨૦૧૯ની િવ�તા-હLરફ ટ મ જણાવો – �L���[� <�� к�6L�T3�  
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707. ૩૯મી ક6યા ખો-ખો �ુિનયર નેશનલ ચેx"પયનશીપ-૨૦૧૯ની િવ�તા-હLરફ ટ મ જણાવો – �L���[� <�� к^�+�к 

708. ૩૯મી �ુમાર ખો-ખો �ુિનયર નેશનલ ચેx"પયનશીપ-૨૦૧૯ની ફાઈનલ કયા રમાઈ – ����^� к����ш� �����-23�5 

709. ૩૯મી ખો-ખો �ુિનયર નેશનલ ચેx"પયનશીપ-૨૦૧૯ :જુરાતની ક6યા ટ મે કયો મેડલ મેળ~યો તથા �ુમાર ટ મનો 

�મ જણાવો - к�&��� t��@ 58� j3���� �?� :��O�� o� 

710.  તા�તરમા ંhવૂ'-મ�ય અરબી સ�Zુ ઉદભવેલા $ાર વાવાઝોડાનો rભાિવત િવ+તાર જણાવો - �Zs^ _3%��5 <�� 

�]��[��� �'�&� 'к���� 

711. મહા1મા ગાધંીના આnય હ�ઠળ ઓલ ઈD6ડયા sરલ ઇ6ડ+y ઝ એસોિસએશનની +થાપના કયાર� કરવામા ંઆવી હતી - 

,1 !C��A�, �G/D 

712. ભારત પર ચીન �ારા ¬મુલો કરાયા બાદ ત1કાલીન રાAyપિતએ કયાર� પહ�લી વાર કટોકટ  &હ�ર કર  - ,1 

!C��A�, �G1,  

713. ઓકટોબર  - મા ંવડાrધાન નર�6Z મોદ એ જવાનો સાથે કયા +થળે દ વાળ  મનાવી૨૦૧૯ -%9b3 к�Õ����� 	�!�-

 <�� :a�^к�� :��� ��%]�?  
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