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37. 0kુુ નાનકની ક�ટલામી જ3મજયતંીના ંઉપPમે પીએમ મોદ%એ થાઈલે3ડમા ં)8િૃત િસWા6ુ ંલોકાપ9ણ ક7ુr - 550�� 
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39. �37આુર%-૨૦૧૯મા ંભારતે કઈ સિમટની 25મી વષ9ગાઠંની યજમાની કર% હતી - 12��-[7�4� �7��  
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41. ભારત આિસયાન સગંઠનનો કયા <કારનો સtય દ�શ છે – "��� к29�    
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43. ર%જનલ કો]lપટ�]3સવ ઈકોનોિમક પાટ9નરિશપ ક�ટલા દ�શ6ુ ંસગંઠન છે – 16  
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52. ભારતની jRુષ અને મ!હલા હોક% ટ%મો કયા ઓgલ]lપકમા ં/વોgલફાય થઈ – ���к4�-2020    

53. ભારતની મ!હલા હોક% ટ%મ ક�ટલામી વખત ઓgલ]lપકની ઈવે3ટ માટ� /વોgલફાય થઈ - j�*  
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56. સાઉથ આ!�કાએ ક�ટલી વખત ર~બી વIડ9 કપ ચે]lપયન  બની છે - j�* ��
    

57. તા-તરમા ંઅવસાન પામનારા નારાયણ ર�ડ% કયા નામથી <િસ� હતા -  m�2��� �к�    

58. માનવ સસંાધન મAંાલયે આગામી શૈ@gણક સA પહ�લા ગામડાઓના બાળકોને આઈઆઈટ%ના િશ@કો ?ારા િશ@ણ 

આપવાના હ�Yસુર ક7ુ ંઅgભયાન લા0 ૂક7ુr - -n	 $�
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59. સીએઆઇટ%ના તા-તરના સવ{ 8જુબ !દવાળ%ના તહ�વારોમા ંભારતમા ંચાઈનીઝ ચીજવ)Yઓુ6ુ ંવચેાણ ક�ટલા ટકા ઘટ�ુ ં- 60 
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61. અમે!રકન કl7િુનટ% સવ{ના ૨૦૧૮ના અહ�વાલ 8જુબ અમે!રકામા ંસૌથી વw ુબોલાતી ભારતીય ભાષા કઈ છે - �#d��   

62. અમે!રકન કl7િુનટ% સવ{ના ૨૦૧૮ના અહ�વાલ 8જુબ અમે!રકામા ં0જુરાતી બોલતા લોકોની સ�ંયા ક�ટલી ન�ધાઈ - 4.19 ��х 

63. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંવોfસએપના સતાવાર લો3ચના ક�ટલા વષ9 થયા – 10  
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65. ભારતમા ંવૉfસઅપ6ુ ંઆગમન કયા વષ9મા ંથ7ુ ં- 2010  

66. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંકઈ રાજય સરકાર ?ારા રાજયમા ં<વશે પહ�લા ંબહારના લોકોની ન�ધણી ફરTજયાત કરવામા ંઆવી- ��]��4  

67. તા.9થી 11 નવેlબર દરિમયાન કયા )થળે સ)ં�ૃત6ુ ં<થમ િવN સમેંલન યો�7 ુ– ��+#�  

68. !દIહ%મા ંયો�યેલા સ)ં�ૃતના <થમ િવN સમેંલન6ુ ંઆયોજન કોણ ેક7ુr - ���qr	 $�
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69. ર�લવે ?ારા નવેlબર-૨૦૧૯મા ં  કઈ U�નમા ં સરદાર પટ�લના �વન ચ!રA, �વનગાથાને ત)વીરો )વRપે દશા9વા7ુ-ં

0������-�
$�"� ! ����
  53�8��  

70. િમનરવાના િસVહ તર%ક� <િસ� સોહરાબ મોદ%નો જ3મ!દવસ જણાવો - 2 ����
-1897   

71. સોહરાબ મોદ%ને કયા વષ9મા ંદાદાસાહ�બ ફાળક� jરુ)કારથી સ3માિનત કરવામા ંઆ"યા હતા1980 –   

72. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં168 ુભારત-આિસઆન િશખર સમેંલન કયા યો�7 ુહY ુ- ��Z��2�� �s"к�к 

73. થાઇલે3ડના વત9માન <ધાનમAંી6ુ ંનામ જણાવો -  86 P	 ��-:-��  

74. ઇ3ડોનેિશયાના વત9માન રાeUપિત6ુ ંનામ જણાવો -!�к� 7�����  

75. વષ9-૨૦૧૯મા ંભારત અન ેઇ3ડોનેિશયા વ=ચ ેરાજ?ાર% સબંધંો )થાિપત થવાની ક�ટલામી વષ9ગાઠંની ઉજવણી થઈ રહ% છે – 70 

76. lયા3મારના ંવત9માન )ટ�ટ કાઉ3સેલર6ુ ંનામ જણાવો - W" �� � P к� 

77. વષ9-૨૦૧૮મા ંથાઈલે3ડ-ભારત વ=ચનેા >?પ@ીય વેપારમા ંક�ટલા ટકાની h>ૃ� ન�ધાઈ – 20 

78. થાઈલે3ડ-ભારત <ધાનમAંી વ=ચે કયા બે )થળ વ=ચ ેસીધી �લાઇટ શR કરવા ચચા9 થઈ - �s"к�к 0� "t#��� 

79.  થાઈલે3ડ-ભારત <ધાનમAંી વ=ચ ેથાઇલે3ડના ંકયા પોટ9  અને ભારતના ંકોલકાતા, ચેxાઈ અને િવશાખાપટનમ વ=ચ ેસાથ 

સહકાર માટ� સમ�ૂતીને �િતમ ઓપ આaયો - 
Y" ���)   

80. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં૩૫મી આિસયાન સિમટ કયા )થળે યો�ઈ - ��Z��2�� �s"к�к 

81. ભારતે કયા વષ9મા ંઈ)ટ એ/ટ નીિત ક� jવૂ9 તરફ �ુઓ નીિત શR કર% હતી - �I)-1991 

82. ભારતે વષ9-1991મા ંઈ)ટ એ/ટ નીિત શR કર% હતી `યાર�, દ�શના વડા<ધાન કોણ હતા - ��.��. 
7�d#
��   
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83. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંભારત-ઉઝબે!ક)તાની વ=ચે કયા @Aેે MoU પર હ)તા@ર કરાયા - �u24, ����к� 0� 7шv  v�j  

84. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંભારત-ઉઝબે!ક)તાન વ=ચે થયેલી સમ�ૂિત 8જુબ બનેં દ�શ પોતાના સ)ંથાનોમા ંએકબી�ના )�ુડ3fસને 

કઈ U�િનVગ આપશે - �u24 7шv  

85. <ધાનમAંી �ી નર�34 મોદ%એ Aી� નવેlબર-૨૦૧૯મા ંથાઇલે3ડમા ંકયા �પૂની Kવુણ9 જયિંત કાય9Pમમમા ંહાજર% આપી - 

[��g4 B�
�� 

86. ભારત સરકાર� નવlેબર-૨૦૧૯મા ંપહ�લીવાર કયા િવશષે jરુ)કારની �હ�રાત કર%– ‘[Zк wG "�+� x6 PB��� wG ZhG�’  

87. <થમ ‘આઇકન ઑફ ગોIડન m7gૂબલી ઑફ ઇ�ફ%’ jરુ)કારથી કોન ેસ3માિનત કરાશે – 0B$�	� 
!�к��	  

88. IFFI6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - 12�
�ш� �G+� G�\���� :G 1\2�4�  

89. અgભનેતા રજનીકાતંનો જ3મ કયા-ંકયાર� થયો હતો – к �)�к 0� 12 ������
, 1950  

90. અgભનેતા રજનીકાતં6 ુ ંઅસલી નામ જણાવો - 7ш��* 
�� "�4к��� 

91. 50મા ંdતરરાeU%ય !ફIમ મહો`સવ 2019 કયા ંયો�શે – � *-"���    

92. ભારતના ં50મા ંdતરરાeU%ય !ફIમ મહો`સવ 2019મા ંક�ટલા દ�શોની ક�ટલી �ેeઠ !ફIમો  ભાગ લશેે - 76 0� 200 

93. OECD6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - :"N�ZH�ш G�
 Zк��7�к к�:�
�ш 52� �������2�  

94. તા-તરમા ંOECDએ ભારતમા ંવષ9-૨૦૨૦થી વષ9-૨૦૨૪ વ=ચ ેક�ટલા ટકાનો sોથ રહ�વા6 ુ ંઅ6મુાન ક7ુr - 6.6    

95. 0જુરાતમા ં કયા બદંર� ૯મી �ૂન ૧૯૯૮ના રોજ આવેલા િવનાશક વાવાઝોડામા ં એક હ�રના મોત, તથા 10,000 લોકો 

લાપતા થયા હતા – к���� ���
 

96. તા-તરમા ં0જુરાતના દ!રયા !કનાર� આવેલા વાવાઝોડાને કયાર અને મહા નામ આપનાર દ�શ – �4���
 0� :��    

97. વાવાઝોડા6 ુ ંનામ અને તેનો <કાર નW% કરતી વૈિNક સ)ંથા6 ુનામ જણાવો - �+�) ��9���@!к� :"N�1H�ш  

98. WMO6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - �+�) ��9���@!к� :"N�1H�ш  

99. વષ9-2019મા ંિવિવધ વાવાઝોડાને આપવામા ંઆવેલા નામ6ુ ંલી)ટ ફર%થી કયા વષ9મા ંઉપયોગમા ંલવેાશે – �I)-2025    

100. અરબી સ84ુ અને બગંાળની ખાડ%મા ંસ�9તા વાવાઝોડાના નામની યાદ% કયા દ�શો તૈયાર કર� છે – 8 ��ш $�
	, y���к�, 

���C����ш, �����z�, �4���
, :��, ���к�	� 0� ��1��2�   

101. આઈઆઈટ% 8ુબંઈના <ોફ�સર બી.રિવ �ુમાર� ક�ટલી મે!ડકલ !ડવાઈસની પેટ3ટ મેળવી છે - 55    

102. !દIહ%મા ંવા7 ુ<Jૂષણ ઘટાડવાના હ�Yથુી કઈ તાર%ખથી ફર% એકવાર ઓડ-ઈવન િનયમ લા0 ુકરાયો - 4�� ����
 

103. જl8 ુકાvમીર અને લuાખને ક�34 શાિસત <દ�શ �હ�ર કરાતા @Aેફળની 4neટએ કયો TજIલો દ�શનો સૌથી મોટો બ3યો – к�2{ 

ш�7�	 8��ш �|�х� ��#  

104. લેહ દ�શનો સૌથી મોટો TજIલો બ3યો તે પહ�લા કયો TજIલો @Aેફળની 4neટએ સૌથી મોટો હતો – &�!
�	� кeJ  

105. ડાયર�/ટર જનરલ ઓફ િશિપVગ) ?ારા ૧ �37આુર%-૨૦૨૦થી  ભારતીય જહાજોમા ં કોના ઉપયોગ પર પિતQબધં લા0 ુ

કરવાનો િનણ9ય કરાયો - 7�d"� 6�H }��\��к  

106. DGS6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - ��4
�3�
 !
� :G 7ш7�d"  

107. તા-તરમા ંભારતીય સેના ?ારા  કાvમીરમા ંઆતકંવાદ ફ�લાવતા સગંઠનોમા ંજોડાયેલા )થાિનક 7વુાનોને ઘર� પરત લાવવા 

શR કરાયેલા ઓપર�શનને 'ુ ંનામ અપા7ુ ં - :�
�ш ��  

108. ભારતીય આમ�ની કઈ કોaસ9 ?ારા ઓપર�શન મા લો3ચ કરવામા ંઆ"7ુ ં- 53�-�� [�~ к�}�)  
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109. કાvમીરમા ં િવિવધ િવ)તારોમાથંી લાપતા થયેલા 7વુાનોની યાદ% કોના ?ારા બનાવવામા ંઆવી હતી -  B��
 к�}�) 	
�к� 

:Tх�	� [�~� 15-к�}�) ઓકટોબર-૧૯મા ંપીએમ મોદ% ?ારા ખે�ૂતો, વેપાર%ઓ, ઉ�ોગોના ં!હતો �ળવવા કયા કરારમા ં

નહ� જોડાવવાનો િનણ9ય કરાયો – RCEP 

110. Aી� RCEP સિમટ કયાર� અને �ા ંયો�ઈ – 4 ����
-2019 0� ��1��2�� �s"к�к  

111. RCEPમા ંઆિસયાનના ક�ટલા દ�શો સામેલ છે – 10 

112. વષ9-૨૦૧૪-૧૫મા ંભારતની ચીન સાથેની વેપાર ખોટ ક�ટલા Rિપયા હતી – '. 2,600 0�!  

113. વષ9-૨૦૧૮-૧૯મા ંભારતની ચીન સાથેની વેપાર ખોટ ક�ટલા Rિપયા હતી – '. 3,700 0�!  

114. RCEP મAંણાકયા વષ9 મા ંશR થઈ હતી - 2012  

115. RCEP ક�ટલા દ�શો વ=ચનેો વેપાર કરાર છે – 16 

116. દ�વધર Uોફ%-૨૦૧૯ની િવ-તા અને હ!રફ ટ%મ જણાવો – 1\2�4�-�� 0� 1\2�4�-��  

117. દ�વધર Uોફ%-૨૦૧૯ �ા ંયો�ઈ હતી – 
���� (H�
х��) 

118. કયા ખેલાડ%એ વષ9 ૨૦૧૯ની ફોl7ુ9લા-વન વIડ9 ચે]lપયનિશપ6ુ ંટાઇટલ િનિ�ત ક7ુr - ��7�� #�7�+� 

119. સૌથી વw ુ૭ ફોl7ુ9લા-વન વIડ9 ચે]lપયનિશપ �તવાનો ર�કોડ9 કોના નામે છે - ��Zк� ����к
 

120. દ�શમા ંવષ9-૨૦૧૯મા ંસૌથી વw ુકયા )મારક� ક�ટલા Rિપયાની કમાણી કર% - ���e6 P :G 6�7�� 0� '.63 к
�� 

121. વષ9-૨૦૧૯ દરિમયાન �દા�ત ક�ટલા <વાસીઓએ  )ટ�=7 ૂઓફ 7િુનટ%ની 8લુાકાત લીધી હતી - 24 ��х 

122. 0જુરાતના વન િવભાગ હ�ઠળના 0જુરાત ઈકોલોTજકલ ર%સચ9 એ3ડ એm7કુ�શન ?ારા ભારત સરકારના સહયોગથી રાmયની 

ક�ટલી કોલજેોમા ંઈકો /લાબની )થાપના કરાશે – 100 

123. નવેlબર-૨૦૧૯ દરિમયાન રાmયની ક�ટલી )�ૂલોમા ંઈકો /લબ ચાલે છે – 7500 

124. કયા વષ9થી ભારત સરકારના સહયોગથી નેશનલ sીન કોસ9 નામનો કાય9Pમ ચલાવાય છે – 2001 

125. નેશનલ sીન કોસ9 કાય9Pમની )ટ�ટ નોડલ એજ3સી જણાવો - 0જુરાત ઈકોલોTજકલ ર%સચ9 એ3ડ એm7કુ�શન  

126. IFFCO6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - Z\2�4 G��)� G����ZH
 к�:�
���� 

127. ઇn3ડયન ફામ9સ ફટ�લાઇઝર કોઓપર�ટ%વ (ઇફકો) કયા આવેલી છે - "����"
 ш#�
 *к к�� �
�"
 х�	� 

128. આ� Pાિંતકાર% વાKદુ�વ ફડક�નો જ3મ !દવસ જણાવો - 4 ����
 - 1845  

129. આ� Pાિંતકાર% વાKદુ�વ ફડક�એ મહારાeUમા ંકોળ%, ભીલ અને ધાગંડ લોકો6ુ ંસગંઠન સાધીને ક7 ુPાિંતકાર% સગંઠન ઊ�ુ ંક7ુr 

હY ુ ં- 
���ш�  

130. GUJCTOC6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - &�!
�	 к�9�� :G ��
�
H� 52� :"N�ZH� ��Z�  

131. તા-તર-નવેlબર-૨૦૧૯મા ંરાeUપિત રામનાથ કોિવVદ� આતકંવાદને લગતા કયા 8સુદાને મ�ૂંર% આપી – &�!7���к 

132. કયા વષ9મા ં0જુરાત િવધાનસભામા ં<થમવાર 0જુકોક કાયદો પસાર કરાયો હતો – �I)-2003 

133. તા-તરમા ંરાeUપિત ?ારા બહાલી અપાયેલા કયા કાયદા <માણે સરકાર શકંા)પદ લાગતી "ય]/તના કોલ ક� સદં�શા dતર%ને 

ર�કોડ9 કર% શક� છે - &�!7���к  

134. કઈ કંપની 0જુરાતમા ંસૌ<થમ GTUમા ંસે3ટર ઓફ એ/સેલ3સ )થાપશે - k�2�� ����+� к���  

135. ભારતમા ં <થમ તથા >?િતય સે3ટર-ઓફ એ/સેલ3સ કયા )થળે )થાપવામા ં આવેલ છે - 	���" �� #,�
���� 0� 

к �)�к� �sC�' х�	�  

136. 0જુરાત ટ�કનોલોTજકલ 7િુનવિસQટ%ના વત9માન �ુલપિતની નામ જણાવો – �p. �� ш�� 
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137. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંભારતના કયા પરમા� ુaલા3ટ ઉપર નોથ9 કો!રયાના હ�કસ9 ?ારા માલવેર એટ�ક કરવામા ંઆ"યો હોવાના 

ઓનલાઇન jરુાવા મ�યા - 	�7������ q��q��� 

138. તા-તરમા ંનોથ9 કો!રયાના હ�કસ{ ક�ટલાક ટોચના ભારતીય અ� ુવૈ�ાિનકોને પણ ટાગ{ટ બના"યા હતા એવો દાવો કોના ?ારા 

કરવામા ંઆ"યો - Z�6 P ��к�) ��� (IML) 

139. 0kુુનાનક દ�વના 550મા <કાશપવ9 િનિમLે એર ઇn3ડયાએ કયા બે શહ�રો વ=ચે નવી િવમાની સેવા શR કર% - 0f r	�
�� 

���� �������  

140. PMI6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - �
��@!d" ���!�) 12��3�  

141. કયા Kચુકાકંનો ઉપયોગ મ3ે7ફુ��!રVગ અન ેસિવQસ સ/ેટરની ])થિત6ુ ંdકલન કરવા માટ� થાય છે - �
��@!d" ���!�) 12��3�  

142. પરચTેજVગ મેનેજસ9 ઈ3ડ�/સ dકડાઓમા ંક�ટલા બેgઝસ પોઈ3ટ આધાર ગણાય - 50  

143. વષ9 2019મા ં ક�ટલા નવા )ટાટ9અaસ સાથે ભારત િવNની Aી� નબંરની સૌથી મોટ% )ટાટ9અપ ઈકોિસ)ટમ ધરાવતો દ�શ 

બ3યો – 1300 

144. આઈટ% ઈ3ડ)U% સગંઠન નાસકોમના તા-તરના !રપોટ9  અ6સુાર 1300 નવા )ટાટ9અaસ સાથે ભારત િવNની ક�ટલામા 

નબંરની સૌથી મોટ% )ટાટ9અપ ઈકોિસ)ટમ ધરાવતો દ�શ બ3યો – j�U  

145. 7નુાઈટ�ડ નેશ3સના મહાસgચવ એ3ટોિનયો 0ટુ�ર�સે કયા )થળેથી /લાઈમેટ ચે3જના ખતરા �ગે ભારત સ!હતના દ�શોને 

સાવચતે કયા9 - ��1��2�� 
�!��� �s"к�к���  

146. /લાઈમેટ ચે3જના કારણે સ84ુ જળ)તર ઝડપથી વધી રyુ ંછે તેનો સૌથી વw ુખતરો કયા દ�શને છે - $�
	, U��, �� 

0� ���C����ш  

147. નેશનલ હ�Iથ <ોફાઇલ-૨૦૧૯ના !રપોટ9  8જુબ ભારતમા ંએક વષ9ની �દર ક�3સરની બીમાર%મા ંક�ટલા ટકાનો વધારો થયો 

-મા ંક7 ુરાજય સૌથી મોખર� છે – 324 �к� 0� &�!
�	  

148. દ�શબwં ુgચLરંજન દાસનો જ3મ !દવસ જણાવો - 5 ����
 1870 

149. દ�શબwં ુgચLરંજન દાસ �ી અરિવVદ સામેનો <િસ� ક�સ કઈ -લમા ંલડ�ા હતા `યારબાદ તેઓ રાeU%ય વક%લ તર%ક� <�યાત 

થયા હતા – 0��%�
 

150. દ�શબwં ુgચLરંજન દાસે વષ9-1920મા ંઢાકામા ંકઈ રાeU%યની )થાપના કર%ને તેમની તમામ િમલકત દાનમા ંઆપી દ%ધી હતી 

- 
��9�4 7����4 

151. નવેlબર 2019મા ં ક�34ના નાણા મAંાલય ?ારા દ�શમા ંઅwરૂા હાઉિસVગ <ો-/ટ  jણૂ9 કરવા માટ�  ક�ટ�ુ ંભડંોળ �હ�ર ક7ુr-'. 

25,000 к
�� 

152. નવેlબર 2019મા ં  ક�34ના નાણા મAંાલય ?ારા દ�શમા ંઅwરૂા હાઉિસVગ <ો-/ટ  jણૂ9 કરવા માટ�  કઈ  �હ�રાત કરાઈ-  

���7ш4� 7�2�� 

153. નવેlબર 2019મા ં ક�34ના નાણા મAંાલય ?ારા દ�શમા ંઅwરૂા હાઉિસVગ <ો-/ટ  jણૂ9 કરવા માટ�  કરાયેલી �હ�રાતથી  દ�શમા ં 

ક�ટલા હાઉિસVગ <ો-/ટ jણૂ9 કરાશે- 1600 

154. ક�34ના નાણા મAંાલયની  અwરૂા હાઉિસVગ <ો-/ટ jરૂા કરવા �ગનેી �હ�રાતમા ંકોના ?ારા ક�ટ�ુ ંફં!ડVગ આપવામા ંઆવશે - 

к�2{ �
к�
 '.10,000 к
��  0�  SBI 	��! LIC D�� 024 � �к�4 �����: ��
� '.15,000  к
�� 

155. તા-તરમા ં ક�34 સરકાર ?ારા jનુઃરચના કરાયેલ નહ�kુ મેમો!રયલ l7gુઝયમ એ3ડ લાઇ¡ેર% સોસાયટ%ના <8ખુ અને 

ઉપ<8ખુ6ુ ંનામ જણાવો-  ���8�� 
�2{ ���� 0�  
�!�� 7�d#  
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156. તા-તરમા ં ક�34 સરકાર ?ારા jનુઃરચના કરાયેલ  નહ�kુ મેમો!રયલ l7gુઝયમ એ3ડ લાઇ¡ેર% સોસાયટ%મા ં  કયા Aણ 

0જુરાતીઓની સtય તર%ક� િનમ�કૂ કરાઇ છે - 7шv 7�� к���ш !�ш�%�
�, Z7	#��к�
- ��ш��к  �
H�� к��
�  0�  

�jк�
-  ��хк  �кш�
 �к�� � 

157. તા-તરમા ંક�34 સરકાર ?ારા  jનુઃરચના કરાયેલ નહ�kુ મેમો!રયલ l7gુઝયમ એ3ડ લાઇ¡ેર% સોસાયટ%ની  )થાપના  �ાર� 

થઈ હતી  અને �ા ંઆવેલી છે - 1964  0�  	� f P7	? к��}��3�, �� ��+#� 

158. આગામી 14 થી 24  નવેlબર 2019  દરિમયાન  અમદાવાદ ખાતે ક�ટલામા ંનેશનલ _કુ ફ�ર યો�શે- 8th 

159. 8ડૂ%રોકાણના હ�Yથુી  રાઇgઝVગ !હમાચલ: ~લોબલ ઇ3વે)ટસ9 મીટ- 2019  �ા ંયો�ઈ-  ��)ш�T� 

160. આગામી 26મી નવેlબર 2019ના રોજ  બધંારણના ક�ટલા વષ9 jણૂ9 થવા િનિમL ે સસંદ6ુ ંસ7ં/ુત સA યો�શે- 70 �I) 

161. SWAC -  ગાધંીનગરના વત9માન વડા જણાવો-  5
 ��ш)�  y� q���
 8$�к
 

162. તા-તરમા ંતાના-ર%ર% મહો`સવ �ાર� ઉજવાયો-  6 0� 7 ����
-2019 

163. 0જુરાતમા ંતાના ર%ર% મહો`સવ દર વષ{ કઈ િતિથના !દવસે અને �ા ંયો�ય છે- к�
	к ��� �� 0� ��"
 

164. તાના ર%ર% મહો`સવમા  8�ુયમAંી ?ારા કો6ુ ંવષૅ 2019નો તાનાર%ર% એવોડ9 આપી સ3માન કરા7ુ-ં  07��  $���  ��ш�����  

0�  7�6�  �
х�� 

165. તાનાર%ર% મહો`સવ 2019મા ંઆ વષ{ કયા Aણ િવN ર�કોડ9 ન�ધાયા - 1. 150 	������к�5 30 7�7���� 28  
�" 
�P 

к4�), 2. 125  ���T����к�5  �u� �! 0� 
��9"�	 5 7�7��� 
��  к6��, 3. 5к 7�7���� $�
	���� шu����� � 


� 
�� к
�4� 

166. તાનાર%ર% મહો`સવનો <ારંભ કયા વષ{ થયો હતો -  2003 

167. તાનાર%ર% એવોડ9મા ં ક�ટલી રોકડ રાિશ આપવામા ંઆવે છે - '. 5  ��х 

168. )�ૂલ અtયાસPમમા ંclimate change  શR કરનાર િવNનો <થમ દ�શ જણાવો -  Z���� 

169. ભારતમા ંઓઇલ અન ેગસે સે/ટરમા ંઆગામી પાચં વષ9મા ંક�ટ�ુ ંરોકાણ આવવા6 ુઅ6મુાન નW% કરા7ુ ંછે- 10,000 к
�� ���
 

170. ભારતના વત9માન પેUોgલયમ મAંી6ુ ંનામ જણાવો-  ��N2{ 8�� 

171. ’BIMSTEC  પોટ9 ’ સમંેલન-૨૦૧૯ કયા ંઅને કયાર� યો�7 ુ– 	�. 7-8 ����
, 2019� 
�! 7�ш�х����  

172. તા. 7-8 નવેlબર, 2019ના રોજ િવશાખાપ£નમ ખાતે યો�યેલા ’BIMSTEC  પોટ9 ’ સમેંલન6ુ ંઉદઘાટન કોણ ેક7ુr હY ુ  - 

7ш7�d" 
�!4 ��j� ���х ����7�4� 

173.  ’ BIMSTEC  પોટ9 ’ પ!રષદનો 8�ુય હ�Y ુજણાવો - ��
4�Z �#к�
, ���
 [���
	 !���  0� �b4 ��ш� �e�� y��� 

8 ���:� [��-8�� �!o P	 к
�� ���� ��� % P
� ������ 

174. SAGAR6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - 7����
�� 52� m�� G�
 :� Z � �
BH4 

175. ’BIMSTEC  પોટ9 ’ પ!રષદ દરિમયાન થાઈલે3ડ અને ભારતના બદંરો વ=ચ ેકયા સમ�ૂતી કરાર ઉપર હ)તા@ર કરવામા ં

આ"યા ં- 
�"�" ���
 (���)  :���
�� :G ��Z��2�) 	�� ��n�Z, 7�ш�х���� 0� к��к�	� 

176. BIMSTEC6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - �� :G �s"�� Z77ш5��� G�
 �+��-��к9� ��к7к� 52� Zк��7�к к�:�
�ш 

177. BIMSTEC @ેA િવNની ક�ટલા ટકા વ)તી અને ક�ટલા લોકોને આવર% લે છે - 22% 0� 167 0�! 

178. BIMSTEC દ�શોની સ7ં/ુત �ડ%પી ક�ટલી છે - 3.71 �9B�4 0���
к ���
 

179. વષ9-૨૦૧૯મા ં  ’ BIMSTEC  પોટ9 ’ પ!રષદની ક�ટલામી બેઠક યો�ઈ – 5��  

180. ’BIMSTEC  પોટ9 ’ પ!રષદની બેઠક કયા કયા વષ9મા ંયોજવામા ંઆવી હતી – �I)-2004, �I)-2008, �I)-2014, �I)-

2018 0� �I)-2019   
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181. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંમહ�Kલૂ િવભાગ ?ારા ખતેીની જમીન બાબતે કયો મહ`વનો િનણ9ય કયX - х�	�� !����� ��U ���� 

�  B� х�	� (N.A.) �
��"� �T� шкш� 

182. મહ�Kલૂ િવભાગ ે તા-તરમા ં લીધેલા નવા િનણ9ય 8જુબ TજIલા કલે/ટર ખે�ૂતની ખરાઇ કયા મા¤યમથી કર% શકશે - 

:��Z 

183. માના jIૂસ નેશનલ પાક9 �ા ંઆવેલો છે – BH������ 

184. તા-તરમા ંઝીlબાqવેના કયા િવ)તારમા ંભીષણ Jુeકાળથી �દા- ક�ટલા હાથીના મોત થયા – ��� 0� 150�� ���  

185. ક)ટમર સેટ%)ફકશન સવ{ કોના ?ારા કરવામા ંઆવે છે- 5
���)  :��
��� :G Z2��4� 

186. એરપોટ9  ઓથોર%ટ% ઓફ ઇ3ડ%યાના તા-તરના ક)ટમર સેટ%)ફકશન સવ{ 8જુબ ક7 ુએરપોટ9  <થમ Pમે છે – ����
�  

187. તા-તરમા ંકયો ભારતીય !Pક�ટર ટ%-2૦મા ં2500 + રન કરનારો િવNનો <થમ ખલેાડ% બ3યો - 
��#	 ш��) 

188. ભારતીય !Pક�ટર રો!હત શમા9 કયા દ�શ સામે ટ%-૨૦ રમતા 2500 + રન કરનારો િવNનો <થમ ખલેાડ% બનવાની િસ>� 

ન�ધાવી – ���C����ш (
�!к�� ��-20 ���)  

189. રો!હત શમા9એ ટ%-૨૦ !Pક�ટમા ંક�ટલામી વખત 50 + નો )કોર ન�ધાવી િવરાટ કોહલીની બરાબર% કર%  - 22�� �х	 

190. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં બગંાળના અખાતમા ં ઉદભવેલા વાવાઝોડાને _લુ_લુ નામ કયા દ�શ ?ારા આપવામા ં આ"7 ુ હY ુ – 

���к�	�  

191. 0જુરાત આરો~ય િવભાગ ?ારા તા-તરમા ં!દ"યાગંોને શર%રના કયા �ગોના Uા3સaલા3ટ માટ� R. 7.50થી 10 લાખની સહાય 

આપવાનો િનણ9ય કયX - ��4 0� G�G���  

192. 0જુરાત આરો~ય િવભાગ ે!દ"યાગંોને ¥દય અને ફ�ફસાનંા ંUા3સaલા3ટ માટ� R. 7.50થી 10 લાખની સહાય આપવાનો િનણ9ય 

કયX આ સહાય કયા ફંડમાથંી આપવામા ંઆવશે - f�i4��j� 
�#	G�������  

193. બોલીhડૂ અgભનેતા અિમતા¦ બ=ચને તા.૭ નવેlબર-૨૦૧૯ના રોજ બોલીhડૂમા ંકાર!કદ�ના ક�ટલા વષ9 jણૂ9 કયાr – 50  

194. બોલીhડૂ અgભનેતા અિમતા¦ બ=ચને તેની બો�ીૂhડૂ કાર!કદ�ની શRઆત કયાર� અને કઈ !ફIમથી કર% હતી - 7�� ����
-

1969 0� 8�� �G+� ��	 �#2�� �	�� 

195. અgગયાર8ુ ંBRICS સમેંલન કયા ંઅને કયાર� યો�7 ુ–  ��BH� 0� 13-14 ����
-2019 

196. BRICS સમેંલન ક�ટલા અને કયા દ�શો6 ુ ંસગંઠન છે – ���� - ��BH�, 
7ш4�, $�
	, �� 0� �Bv  [�kк� 

197. તા-તરમા ં િવNના ૧૧૦૦૦ કરતા ં વw ુ િવ�ાનીઓએ માનવ <hિૃLમા ં અસરકારક બદલાવ લા"યા િવના અઘોિષત 

માનવ@િત જોખમ ઊ�ુ ંથઈ શક� એવા Kરૂ દશા9વતા કયા ઘોષણાપA પર હ)તા@ર કયાr - 3��Z��� Z�
!2�� 

198. તા-તરના સેlપલ રTજ)U�શન િસ)ટમ _લુ!ેટન 2016 8જુબ ભારતમા ંમાતા 8 ૃ̀ 7દુરમા ં 2013 પછ%  ક�ટલા ટકાનો ઘટાડો 

ન�ધાયો - 26.9% 

199. કમ9વીર કIયાણ� મહ�તાનો જ3મ !દવસ જણાવો - 7 ����
 1890 

200. અgખલ ભારતીય રાneUય શૈ@gણક મહાસઘં-૭8ુ ંઅિધવેશન કયા ં)થળે યો�7 ુહY ુ- " �	 6�7�7�?��-х�
�� 

201. તા.૮ થી ૧૦ નવેlબર-૨૦૧૯ દરિમયાન અgખલ ભારતીય રાneUય શૈ@gણક મહાસઘં6ુ ં ક�ટલા8ુ ં અિધવેશન ગણપત 

7િુનવિસQટ%-ખેરવા ખાતે યો�7 ુહY ુ– 7f�  

202. અgખલ ભારતીય રાneUય શૈ@gણક મહાસઘં અિધવેશનનો હ�Y ુજણાવો - 
��9$
� 7шvк� ��
� $�"� �1� 7шv  ���� 

B�d	-��� 

203. અgખલ ભારતીય રાneUય શૈ@gણક મહાસઘં6ુ ં)થાપના વષ9 જણાવો – �I)-1988 

204. અgખલ ભારતીય રાneUય શૈ@gણક મહાસઘં6ુ ંરાeU%ય અિધવેશન ક�ટલા વષ{ યો�ઈ છે - �
 j  �IN 
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205. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં સમચારપA સદં�શના કટાર લેખક દ�વે34 પટ�લના ં કયા ચાર j)ુતકો6ુ ં બાયડમા ં લોકાપ9ણ થ7ુ ં - (1) 

0��qr	�, (2) *� 8к�ш, (3) к�
!#�� 0� (4) B���ш Z\2�4� 

206. સમાચારપA સદં�શના કટાર લેખક દ�વે34 પટ�લના ં(૧) અલ�ૃંતા, (૨) �વન <કાશ, (૩) કમરજહા ંઅને (૪) g¡!ટશ ઇn3ડયા 

j)ુતકો6ુ ં<કાશન કોના ?ારા કરવામા ંઆ"7ુ ંછે - �$�
	 ���#g4 ����
-0������  

207. વષ9 2023નો jkુુષ હોક% વIડ9કપ કયા દ�શમા ંયો�શે – $�
	 

208. વષ9-2022મા ંમ!હલા  હોક% વIડ9કપ કયા યો�શે - ��� 0� ��
��2�� 

209. હોક% વIડ9કપ ભારતમા ંક�ટલી વાર યો�યો છે – j ��
  

210. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંકઈ dતરરાeU%ય P�!ડટ ર�!ટVગ એજ3સીએ ભારત6ુ ંP�!ડટ ર�!ટVગ )ટ�બલથી ઘટાડ%ન ેનગે!ેટવ ક7ુr – f P��H 

211. dતરરાeU%ય P�!ડટ ર�!ટVગ એજ3સી મડ%ઝના તા-તરના અહ�વાલ 8જુબ ભારત સરકારની �ુલ મહ�Kલૂી આવકના ક�ટલા ટકા 

"યાજની �કુવણીમા ં�ય છે – 23  

212. તા-તરમા ંક�34 સરકાર ?ારા ?ારા સોિનયા ગાધંી, રા§લુ અને િ<યકંાને આપવામા ંઆવતી કઈ Kરુ@ા હટાવવાનો િનણ9ય 

કરાયો - SPG  

213. )પેિશયલ <ોટ�/શન �પુ (એસપી�)ની રચના કયાર� કરવામા ંઆવી હતી – �I)-1985 

214. વષ9-૧૯૮૮મા ંપસાર કરાયલેા એસપી� એ/ટ 8જુબ એકમાA કોન ેએસપી� Kરુ@ા આપવાનો િનણ9ય કરાયો હતો – ���8�� 

215. કોની હ`યા બાદ એસપી� એ/ટમા ંKધુારો કર% jવૂ9 વડા <ધાનો અને તેમના પ!રવારજનોને પણ ઓછામા ંઓછા ૧૦ વષ9 

Kધુી એસપી� Kરુ@ા આપવાનો િનણ9ય કરાયો - 
�*� "���� 

216. ઝેડ aલસ Kરુ@ામા ંક�ટલા Kરુ@ા કમ� હોય છે - 10 55�* к��2�� 0� ����� ��#	 55  

217. ઝેડ ક�ટ�ગર% Kરુ@ામા ંક�ટલા Kરુ@ા કમ� હોય છે : 5 55�* к��2�� 0� ����� ��#	 22 ��
v� к�~  

218. વાય ક�ટ�ગર% Kરુ@ામા ંક�ટલા Kરુ@ા કમ� હોય છે : �� 55�* к��2�� ��#	 11 ��
v� к�~  

219. એ/સ ક�ટ�ગર% Kરુ@ામા ંક�ટલા Kરુ@ા કમ� હોય છે : �� �ш� ������ к�)��
� 

220. jવૂ9 નાયબ વડા<ધાન નેતા લાલ�ૃeણ અડવાણીનો જ3મ!દવસ જણાવો - 8 ����
-1927 

221. લાલ�ૃeણ અડવાણી વષ9 2014 Kધુી સતત ક�ટલી વખત લોકસભાના સtય ર}ા હતા – [�  

222. લાલ�ૃeણ અડવાણીએ કયા વષ9 દરિમયાન ભારતના નાયબ વડા<ધાન તર%ક�  સવેા આપી - �I)-2002 �� �I)-2004 ���� 

223. ભારત દ�શના <થમ નાયબ વડા<ધાન અથવા ઉપ<ધાનમAંી6ુ ંનામ જણાવો - �
��
 �+�$$�1 ���� 

224. K<ુીમ કોટ9  ?ારા ૯ નવેlબર-૨૦૧૯ના રોજ અપાયેલા �કૂાદામા ંઅયો¤યાની િવવા!દત જમીન કોને આપવામા ંઆવી – 
�� 

!2�� P7� 24�� 

225. K<ુીમ કોટ9  ?ારા રામજ3મ�િૂમ 3યાસન ેક�ટલી જમીન ફાળવવામા ંઆવી – 2.77 5к
 

226. K<ુીમ કોટ9  ?ારા Kxુી વકફ બોડ9-8]ુ)લમોને મ])જદ માટ� વૈક¨Iપક )વRપે ક�ટલી જમીન અયો¤યામા ં અ3ય )થાન ઉપર 

ફાળવવામા ંઆવી – 5 5к
  

227. અયો¤યાની રામ મ!ંદર માટ�ની િવવાદા)પદ જમીન માટ� �ુલ ક�ટલા પ@ હતા – j   

228. અયો¤યાની રામ મ!ંદર માટ�ની િવવાદા)પદ જમીન માટ� પ@કારો જણાવો - 
�� !2�� P7� 24��, ��n� �кG ���) 0� 

7��#� 0х���  

229. K<ુીમ કોટ9  ?ારા અયો¤યામા ંરામ મ!ંદર િનમા9ણ માટ� ક�34 સરકારને ક�ટલા સમયમા ંનવીન U)ટ બનાવવા આદ�શ કરાયો – 

j  ���  

230. K<ુીમ કોટ9  ?ારા ૯ નવેlબર-૨૦૧૯ના રોજ અયો¤યા �કૂાદો �ુલ ક�ટલા પાનાનો હતો – 1045 
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231. તા. ૯ નવેlબર-૨૦૧૯ના રોજ િવવાદા)પદ અયો¤યા �કૂાદો આપનારા K<ુીમ કોટ9ના પાચં જજના નામ જણાવો – 0M4v-

��G !\��� 
�! "�"�1, !\��� ш
� 0
7�d� �����, !\��� ��!4 4ш��	 ��{� P�, !\��� 0ш�к � PI  0� 

!\��� 0���� H�
  

232. અયો¤યા �કૂાદામા ંમહ`વના jરૂાવા તર%ક� K<ુીમ કોટ; કોને સૌથી વw ુમહ`વ આa7ુ ં- ASI  

233. ASI6ુ ંિવ)Yતૃ નામ આપો - [�к�4���*к� ��N :G 1\2�4� 

234. અયો¤યામા ંરામ મ!ંદર 8uેુ અગાઉ કઇ કોટ9  ?ારા  કયા વષ{ િવવાદા)પદ ઢાચંાને Aણ !હ)સામા ંવહ©ચવામા ંઆ"યો હતો-  

0+#���� #�1к��)-2010 

235. અયો¤યામા ંરામમ!ંદર માટ�  ક�34 સરકાર પાસે �ુલ ક�ટલા એકર જમીન ઉપલqધ છે- 67 5к
 

236. રામ જ3મ�િૂમ 3યાસ  તરફથી કોટ9મા ંપ@કાર તર%ક� કોણ હY ુ ં-ને K<ુીમ કોટ; જમીન Kપુરત કર%-  
���+�� 

237. ભગવાન રામ6ુ ંબાળપણ6ુ ં )વRપ કયા નામથી ઓળખાય છે -  
���+�� 

238. !હVJુ સગંઠનોએ કયા વષ{ <થમ વખત બાબર% મ])જદ નીચે મ!ંદર હોવાનો દાવો કયX હતો- �I) 1813 

239. અયો¤યાનો શાnqદક અથ9 'ુ ંથાય છે-  0D4 

240. ક�ટલાક ઇિતહાસકારોના મતે કોના શાસનકાળમા ંકયા વષ{ બાબર% મ])જદ બની હોવા6ુ ંમાનવામા ંઆવે છે-  ઈ¡ાહ%મ  લોદ%-  

1���� 1517-23 

241. ભારતમા ંસૌથી લાબંા સમય Kધુી Kનુવણી ચાલનારા ક�સોમા ં <થમ અને >?તીય ક�સ6ુ ં નામ અને સમયગાળો જણાવો-  

к�ш���� $�
	� 7�a�� к�
T �
к�
-63 ����  0� 04�M4� к�� -40 ���� 

242. રામ જ3મ�િૂમ 3યાસ -રામલIલા gબરાજમાન પ@ના વક%લ તર%ક� કોણ હY ુ-ં  �к�� к�. �
��
 

243. !હ3Jુ ધમ9ના �વતં �ાનકોશ તર%ક� કયા વક%લ નામના ધરાવે છે અને તેની ªમર- к�. �
��
  0� 93 વષ9  

244. વક%લ ક�. પરાસરને કયા સમયગાળામા ંએટન� જનરલ તર%ક� સેવાઓ આપેલી છે- 1983  �� 1989 

245. વક%લ ક�. પરાસરનને  કયા વષ9મા ંપ«�ષૂણ અને  પ«િવ�ષૂણ એનાયત કરવામા ંઆ"યો હતો- 2003  0� 2011 

246. વક%લ ક�. પરાસરન  કયા વષ9મા ં રાmય સભાના સાસંદ તર%ક� સેવાઓ આપી ��ૂા છે- 2012-2018 

247. તા-તર વડા<ધાન �ી નર�34ભાઈ મોદ% ?ારા �ાર�   પ�ંબમા ંકરતારjરુ કો!રડોરની ઈn3ટsેટ�ડ ચેકપો)ટ6ુ ંઉ¬ાટન કરા7ુ-ં 

9  ����
 2019 

248. તા-તરમા ં0kુુનાનક દ�વ�ની ક�ટલામી જ3મ જયતંીની  ઉજવણી સમs દ�શમા ંચાલી રહ% છે- 550 

249. કયા સ8દુાય ?ારા કરતારjરુ કો!રડોર ખોલવાની છેIલા 70 વષ9થી માગં કરવામા ંઆવી રહ% હતી-  7шх �f���4 

250. ભારતમા ંઆવેલા શીખો6ુ ંસૌથી પિવA તીથ9 )થળ જણાવો-  к
	�
%�
  ���#� 

251. નાનક સા!હબ ેશીખ ધમ9ની )થાપના �ા ંકર% હતી-  к
	�
%�
 

252. ભારતીય �િૂમમા ંક�ટલા !કલોમીટરનો કરતારjરુ કો!રડોર બનાવવામા ંઆ"યો છે- 4.19  

253. તા-તરમા ં5 થી 8 નવlેબર 2019મા ંભારત dતરરાeU%ય િવ�ાન મહો`સવ 2019ની પાચંમી  આhિૃL �ા ંયો�ઈ- к��кR� 

254. નવેlબર 2019મા ં ઇટાgલયન ગોIડન સે3ડ  આટ9    એવોડ9 માટ� કોની પસદંગી કરાઈ-  ���ш) ���4к 

255. - નવેlબર 2019મા ં 7નેુ)કોએ ભારતના કયા બે શહ�રોને UCCNના સtય તર%ક� િન7/ુત કયા9- f���1 (�G+�v�j�)0� 

#,�
����( "��9����) 

256. UCCN6ુ ં િવ)Yતૃ નામ જણાવો- 6���к� ��5��� 7���H  ���к) 

257. 7નેુ)કો ?ારા  અગાઉ  ભારતના કયા શહ�રોને UCCNના સtય તર%ક� કરાયા છે - !4%�
(2015), ��
� ��(2015) 0� 

��n1(2017) 
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258. RBIના અહ�વાલ 8જુબ તા.1 નવેlબર 2019 ])થિતએ  ભારત6ુ ંિવદ�શી §ૂ!ંડયામણ ક�ટ�ુ ં છે - 446.09 0�! ���
 

259. �ૂનાગઢનો આઝાદ% !દવસ જણાવો- 9  ����
 1947 

260. જમ9નીમા ં બgલનની !દવાલ �ાર� તોડ% પાડવામા ંઆવી હતી- 9  ����
 1989 

261. 'સાર� જહા ંસે અ=છા'ના રચિયતા  મહમંદ ઈકબાલનો જ3મ!દવસ જણાવો- 9 ����
 1877 
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 1888 (��-�� 0
����) 

331. )વાત»ંય સેનાની મૌલાના અ_લુ કલામ આઝાદની જ3મજયિંત િનિમL ેકયા !દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - 
��9�4 

7шv  ���� 

332. રાeUપિત રામનાથ કોિવVદ� કયા રાજયમા ંછ મ!હના માટ� રાeUપિત શાસન લા0 ુક7ુ9 – �#�
��9 

333. મહારાeUમા ંનવેlબર-૨૦૧૯મા ંક�ટલામી વખત રાeUપિત શાસન અમલમા ંઆ"7ુ ં– j�* 

334. મહારાeUમા ંકયાર� રાeUપિત શાસન લા0 ૂપડ7 ુછે - 17 G�o � [
��� 8 �P 1980 ���� 112 ���� 0� 28 �}����
 �� 30 

:3���
-2014 ���� 32 ����  

335. ભારતીય બધંારણના કયા અ6=ુછેદ અ6સુાર રાeUપિત કોઇ પણ રાmયમા ંરાeUપિત શાસન લા0 ુકર% શક� છે - 0��eJ�� 356  

336. ભારતીય બધંારણના કયા અ6=ુછેદ અ6સુાર આિથQક કટોકટ%ની ])થિતમા ંરાeUપિત શાસન લગાવી શક� છે - 0��eJ�� 352  

337. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં¡ાgઝલમા ંઆયો�ત g¡/સ િશખર સમેંલનમા ં<ધાનમAંી નર�34 મોદ% ક�ટલામી વાર સામેલ થયા - J¡� 

��
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338. <ધાનમAંી નર�34 મોદ% g¡/સ િશખર સમેંલનમા ં<થમ વાર કયા વષ9મા ંસામેલ થયા હતા – �I)-2014 

339. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંજયjરુ પાસેના કયા �ણીતા પય9ટન )થળે હ�રો પ@ીઓના મોત થયા - ���$
 �
��
 

340. િવN6ુ ંસૌથી મો�ંુ ¼�ુ ંિશવgલVગ કયા ંઆવે�ુ ંછે - к�
T� 7	a����%�
� *к� ��к� 

341. ક�રળના ચેકલ ])થત િવNના સૌથી ¼ચા િશવgલVગની ઊાચંાઈ જણાવો - 111.2 ¢�   

342. એમએસ 7િુનવિસQટ%ના jરુાત`વ િવભાગ ?ારા સશંોધનો દરિમયાન કયા િવ)તારમાથંી મળેલા આ!દમાનવના અવશેષો 

૧.૧૪ લાખ વષ9 �ુના હોવા6ુ ંસશંોધનમા ંસામે આ"7ુ ં- � P!�� ����� 

343. કયા િવ)તારમાથંી મળેલા હોમો સેપીઅ3સના ઓ�રો ભારતમાથંી મળેલા અવેશેષોમા ંસૌથી �ુના છે - � P!�� ����� 

344. દ�શમા ંક7 ુપહ��ુ ંએhુ ંરાmય હશે mયા ંવોIવો બસ મ!હલા °ાઇવર ચલાવશે – &�!
�	  

345. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં<ા�ૃિતક gચ!ક`સા આરો~ય યાAાને કોણે <)થાન કરા"7ુ ં- &�!
�	�� 
�x4��� [��4) ���£	  

346. રાmયપાલ આચાય9 દ�વ½તે <ા�ૃિતક gચ!ક`સા આરો~ય યાAાને કયા )થળેથી <)થાન કરા"7ુ ં - ગાધંી�ની કમ9�િૂમ 

સાબરમતી આ�મ 

347. સાબરમતી આ�મથી <ારંભ થયેલી <ા�ૃિતક gચ!ક`સા આરો~ય યાAા ક�ટલા TજIલામા ંપસાર થઈ કયા )થળે સપંx થશે - 15 

@!+�� 0� "����*� !2�� P7� ��
���
� к�7	? ����
 х�	� 

348. 39મો ભારત dતરરાeU%ય વેપાર મેળો કયા ંયો�યો - �� ��+#�, 8"7	 ���� 

349. ક�34ીય માઇPો, લ¾ ુઅને મ¤યમ ઉ�ોગો (MSME) મAંી6ુ ંનામ જણાવો - �7	 "�к
�   

350. RBIએ બે3કોને �37આુર%-2020થી બચત ખાતાધારકો પાસેથી કયો ચા² વKલુ ન  કરવા આદ�શ આaયો - �ш� 

1��39�7к G��� 9�2�G
 (NEFT)¤"�  

351. ભારતના <થમ પ@ીશા¿ી6ુ ંનામ જણાવો - ���� 0��  

352. પ@ીશા¿ી સલીમ અલીએ 1985મા ંલખલેી આ`મકથા6ુ ંનામ જણાવો - � G�� :G 5 ���
� 

353. ભારતના <થમ પ@ીશા¿ી સલીમ અલીનો જ3મ !દવસ જણાવો - 12 ����
, 1896 

354. શીખ ધમ9ના )થાપક 0kુુ નાનક દ�વની 12 નવેlબર-૨૦૧૯ના રોજ ક�ટલામી જ3મ જયતંી ઉજવવામા ંઆવી -550 

355. �હ�ર સેવા <સારણ !દવસ કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - 12 ����
 

356. 13 નવેlબર 2019ના  K<ુીમ કોટ9ના �કુાદા 8જુબ હવે કોની પાસેથી આરટ%આઇ હ�ઠળ મા!હતી મેળવી શકાશે-  f�i4 

24�4f P7	? (CJI) 

357. તા-તરમા ંK<ુીમ કોટ9ના �કુાદા 8જુબ કોની સપંિLની િવગતો આરટ%આઇ હ�ઠળ આવી છે - 24�4f P7	?  

358. તા-તરમા ંK<ુીમ કોટ9ના ક�ટલા 3યાયાધીશોની બધંારણીય ખડંપીઠ� આઈ.ટ%.આઈ �ગનેો અગાઉનો !દIહ% હાઈકોટ9નો �કુાદો 

મા3ય રા�યો -  ���� 

359. K<ુીમ કોટ9ના 3યાયાધીશોને આરટ%આઇ હ�ઠળ લાવનાર પાચં જજના નામ જણાવો- CJI 
�! "�"�1, 5 �� . 
��n�, �� 

��4 ��{���, ���к &�}	� 0� ��*� хn� 

360. તા-તરમા ં0જુરાતમા ંપાક વીમા   માટ�  Rિપયા ક�ટલા કરોડ6ુ ં!કસાન રાહત પેક�જ �હ�ર ક7ુr - '7�4� 700 к
�� 

361. 0જુરાત સરકાર� પાક વીમા માટ� ક�ટલા ટકાથી વw ુ 6કુસાન થ7ુ ં હોય તેવા ખે�ૂતને િપયત પાકોમા ં <િત હ�/ટર અને 

gબનિપયત પાકોમા ં<િત હ�/ટર� ક�ટલી સહાય કરવાની �હ�રાત કરાઇ છે - 33 �к��� ���  ��к��,  87	 #�3�
 ' 13,500/- 

0� 6800 

362. તા-તરમા ં13  અને 14 નવેlબર 2019 મા ંક�ટલા8ુ ંBIRCS સમેંલન �ા ંયો�7ુ ં- 11f�,  ��BH��4� 

363. 11મી g¡/સ સમેંલનમા ભારતના <િતિનિધ તર%ક� અને હાજર% આપી - ���8�� y� 
�2{ ���� 
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364. નવેlબર 2019મા ં'�વનચP "યવ)થાપન 'િવષય ઉપર dતરરાeU%ય પ!રષદ �ા ં યો�ઇ - "����"
 

365. 0જુરાતમા ંઆગામી કયા વષ9 Kધુીમા ંતમામ ઘરોમા ંનળ ?ારા પીવા6ુ ંપાણી આપવાનો લÀયાકં નW% કરાયો છે - 2020 

366. તા-તરમા ંUS  મેUોપોgલટન l7gુઝયમ ઓફ આટ9ના <થમ ભારતીય U)ટ%  જણાવો - �	� ¤�� � 

367. !રલાય3સ ફાઉ3ડ�શનના અ¤ય@ જણાવો – �	� ¤�� � 

368. તા-તર નવેlબર 2019મા ં0જુરાતમા ં<વાસનના હ�Yથુી કયા બ ેશહ�રો વ=ચે Áઝ સેવાનો <ારંભ થયો-  f���1 ���)�� ��� 

369. નવા િનયમ <માણ ેઆધાર કાડ9મા ં સરના8ુ ંબદલવા કયા jરુાવો આપવા પડશે - ��"���f�� 

370. 0જુરાતી કિવ મકરંદ દવેનો જ3મ!દવસ જણાવો - 13  ����
 1922 

371. કિવ મકરંદ દવે6 ુઉપનામ જણાવો- 0�"�
� к7� 

372. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંK<ુીમ કોટ; ક�34 સરકારને કયા 8uેુ jનુઃ¨/લનચીટ આપતા તમામ !ર"7 ુપીટ%શન રદ કર% –
�G�� ���� 

373. રાફ�લ સોદા મામલે !ર"7 ૂિપ!ટશનની Kનુાવણી કયા જજની બે3ચ ેકર% હતી - ��G !\��� 
�! "�"�Z, !\��� 5� к� кt� 

0� !\��� к� 5� !���G 

374. ર�!ટVગ એજ3સી 8ડૂ%ઝ ઇ3વે)ટસ9 સિવQસે વષ9-૨૦૧૯ માટ� ભારતના આિથQક h>ૃ�દરના અ6મુાનમા ંક�ટલા ટકાના ઘટાડા સાથે 

ક�ટલા ટકા રહ�વા6 ુઅ6મુાન લગા"7ુ ં- 0.2 0� 5.6 

375. ફોર�ન પોટ9ફોgલયો ઇ3વે)ટમે3ટની Jૃneટએ વષ9-૨૦૧૯મા ંદ�શમા ંક�ટલા Rિપયા6ુ ંિવદ�શી રોકાણ થ7ુ ં- 82,575 к
�� 

376. FPI6ુ ંિવ)Yતૃ નામ આપો -G�
� ���)G�B�4� Z2������2� 

377. FDI6ુ ંિવ)Yતૃ નામ આપો -G�
 ��4
�3� 12������2� 

378. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંg¡/સ નેતાઓની ગોળમે� પ!રષદ ¡ાgઝલમા ંકયા )થળે યો�ઈ -��BHB�4�� Z����
�	� �����  

379. g¡/સ દ�શો વ=ચ ેવૈિNક વેપારના ક�ટલા ટકા વેપાર થાય છે - 15 �к� 

380. આગામી <�સLાક !દન ૨૬મી �37આુર%-૨૦૨૦ સમારોહના 8�ુય અિતિથ કોણ બનશે - ��BH�� 
��9�7	 L
 ��+���
� 

381.  વડા<ધાન મોદ% વષ9-૨૦૨૦મા ંકયા દ�શના િવકટર% ડ� પર�ડમા ંહાજર% આપશ-ે 
7ш4� 

382. 0જુરાત સરકાર� નવેlબર-૨૦૧૯મા ં<� Kખુાકાર% માટ� કયા Aણ અિત મહ`વjણૂ9 િનણ9ય લીધા –1. &�!
�	����� ��к���� 

�o P�, 2. [Z.��.[Z.� �7¥" ��4�2�� ���P
� 0� 3. RTO� 	��� ��7���: :��1 

383. 0જુરાત સરકાર� તા.૨૦મી નવેlબર-૨૦૧૯થી રાજયની ક�ટલી ચેકપો)ટ ના_દુ કર% –	��� 16 

384. 0જુરાત સરકારના તા-તરના િનણ9ય 8જુબ િશખાઉ લાયસ3સની કામગીર% ૩૬ આર.ટ%.ઓ. કચેર% ઉપરાતં અ3ય કયા 

)થળેથી થશે - 221 [Z.��.[Z. 

385. િશખાઉ લાયસ3સની કામગીર% આઇ.ટ%.આઇ. ખાતે કયારથી શR કરવામા ંઆવી - 	�.15�� ����
-2019 

386. 0જુરાત સરકાર� નવેlબર-૨૦૧૯થીRTOની ક�ટલી Kિુવધાઓ ઓનલાઈન કર% –��	  

387.  કોઇ પણ િવમાનના <ોટોટાઇપમા ંઉડાન ભરનારા દ�શના <થમ વા7સેુના <8ખુ6ુ ંનામ જણાવો –[
.к�. $�t�
4� 

388. તા-તરમા ંgબહારના કયા મહાન ગgણત�6ુ ંિનધન થ7 ુક� -ન ે આઇ3)ટાઇનના િસ�ાતંન ેપડકાયX હતો - �7ш�� �
�4  7�d] 

389. 0જુરાત સરકાર� નવેlબર-૨૦૧૯મા ં કમ9ચાર%ઓને 7મા પગારપચં બાબતે કયો િનણ9ય લીધો –[��� �� �"�
 ��� 

f�!� G�T��� ¤"�  

390. ક�વ!ડયા ર�લમાગ96 ુ ંવષ9-૨૦૨૦મા ંકયાર� લોકાપ9ણ થશે –�
��
 ����!4�	� 

391. jવૂ9 વડા<ધાન જવાહરલાલ નહ�kુનો જ3મ !દવસ જણાવો –14 ����
-1889 

392. બાલ !દન કયાર� અને કોની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે - 14 ����
 0� % P�) ���8�� !��#
��� #�a� 

393. વIડ9 ડાયાgબટ%સ ડ� કયાર� ઊજવવામા ંઆવ ેછે અન ેવષ9-૨૦૧૯ની થીમ જણાવો - 14 ����
 0� G�7�B� 52� ��4�B���� 
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394. તા-તરમા ંબા~ંલાદ�શ સામે ઈ3દોર ટ�)ટમા ંબવેડ% સદ% ફટકારનાર ભારતીય ઓપનર6ુ ંનામ જણાવો – �4�к 0m���  

395. ભારતીય !Pક�ટ ઓપનર મયકં અsવાલ ે12 પાર%ઓમા ંબે ડબલ સે3�રુ% ફટકાર% કોનો ર�કોડ9 તોડયો - :�9�B�4 ��¦��� 

�
 �� ����� 

396. મયકં અsવાલે ઓ/ટોબરમા ંિવશાખાપ£નમ ખાતે કયા દ�શ સામ ેક�!રયરની પહ�લી ડબલ સ3ે�રુ% લગાવી હતી - સા-� [�kк�  

397. IIF6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - Z§2���¨�� :G Z2�
�ш� G�1�2�  

398.  IIFએ આપેલા �દાજ <માણ ે૨૦૧૯ના �ત Kધુીમા ંવૈિNક દ�hુ ંક�ટલા !Ugલયન અમે!રકન ડોલરને પાર કર% જશે – 255  

399.  IIFના તા-તરના �દાજ <માણે ૨૦૧૯ના �ત Kધુીમા ંિવNના <`યેક "ય]/ત પર ક�ટ�ુ ંદ�h ુ ંહશ ે- 32,500 0���
к  ���
 

400. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંKિુ<મ કોટ9ના 8�ુય 3યાય8િૂતQ તર%ક� કોણ િનhLૃ થયા - 
�! "�"�1 

401. Kિુ<મ કોટ9ના વત9માન 8�ુય 3યાય8િૂતQ6 ુ ંનામ જણાવો - !\��� 5�.D. ����� 

402. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંભારતીય સૈ3ય ?ારા ‘Kદુશ9ન શ]/ત’ 7�ુાtયાસ કયા )થળે યો�યો – D����
(
�!���) 

403. તા-તરમા ં  િવNમા ં િવિવધ )થળે કઈ �વલેણ Ãગ (ફંગસ) ફ�લાઇ હોવા6ુ ં વૈ�ાિનકોના ¤યાનમા ં આ"7ુ ં - к©��d�� w�
� 

��� ¢"  

404. કÄ!ડVડા ઑ!રસ નામની Ãગ સૌ<થમવાર કયાર� અન ેકયા દ�શના દદ�ના શર%રમાથંી મળ% આવી હતી – �I) -2009 0� U�� 

405. આ!દવાસીના નાયક તર%ક� કોણ ઓળખાય છે - B�
�� f���� 

406. આ!દવાસીના નાયક gબરસા 8ુડંાનો જ3મ !દવસ જણાવો - 15 ����
-1872 

407. ભારતીય � ૂટંણીપચંના 8�ુય � ૂટંણી કિમશનર6ુ ંનામ જણાવો - ���� 0
�
�  

408.  0જુરાતના 8�ુય િનવા9ચન અિધકાર%6 ુ ંનામ જણાવો - �p. 5�. f�
����� �  

409.  ભારતના કયા jવૂ9 8�ુય � ૂટંણી કિમશનરની )8િૃતમા ંECIમા ંચેર )થાપવામા ંઆવશે - ��.5.ш�I� 

410. તા-તરમા ં૬Åી નેશનલ સિમટ6ુ ંઆયોજન કયા ંકરવામા ંઆ"7ુ ંહY ુ ં- �#�g�� ����
 "����"
  

411. <થમ નેશનલ સિમટ6ુ ંઆયોજન કયાર� અને કયા ંકરવામા ંઆ"7ુ ંહY ુ ં-  �I)-2013 0� y�"
 

412. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંમહા`મા મ!ંદર ગાધંીનગર ખાતે આયો�ત ૬Åી નેશનલ સિમટમા ંકયા ંક�34ીય મAંી ઉપ])થત ર}ા ંહતા - 

[
�C4 0� ��
��
 к+4�  ��j� ��. #I)��) 

413. 0જુરાતની કયા શહ�રની મે!ડકલ કોલજેને 1000 !દવસ માટ� બાળકોનો �ેeઠ બૌ>�ક િવકાસ થાય તેવી િવશેષ Kિુવધા jરૂ% 

પાડતી હો])પટલ તર%ક� <માgણત કરવામા ંઆવી છે - 0જુરાતની આ <કારની <થમ હો])પટલ છે – 
�!к��  

414. 0જુરાત સરકાર ?ારા રાmયની તમામ માતાઓ અને બાળકોના આરો~યને લગતા ર�કોડ96 ુ ં!ડTજટાઇઝશેન કરવા કયો કાય9Pમ 

શR કરાયો છે – ��к� к�4)�� 

415. ટ�કો કાય9Pમની શRઆત કયાર�, કયા ંઅને કોના હ)તે કરવામા ંઆ"યો હતો - 8 :к���
-2017, ��"
 ����к� к���!��� 

���8�� y� 
�2{ ����� #�	�  

416.  રાmયમા ંમલે!રયા િનયAંણ અgભયાન કયા વષ9થી કાય9રત છે – �I)-2017 

417.  આ7eુમાન ભારત કાય9Pમ �તગ9ત, 0જુરાતમા ંવષ9-2018-19મા ંક�ટલા હ�Iથ એ3ડ વલેનેસ સ3ેટર )થાપવામા ંઆ"યા – 1656 

418. 0જુરાતમા ંકયા વષ9થી  શાળા આરો~ય કાય9Pમનો અમલ શR છે – �I)-1997 

419. 0જુરાત સરકાર ?ારા જ3મથી 8કૂબિધર બાળકોને કઈ સારવાર ?ારા સામા3ય બાળકોની -મ સાભંળતા અને બોલવામા ં

સ@મ બનાવવામા ંઆ"યા ંછે - к�3��0
 Z�}��2� 

420.  સમs િવNને વષ9-2030 Kધુીમા ંટ%બી 8/ુત કરવાના લÀયાકં સામે ભારતે કયા વષ9 Kધુીમા ંટ%બી 8/ુતનો લÀયાકં રા�યો છે 

- �I) 2025 
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421.  નીિત આયોગ ેસ)ટ�ઇનેબલ ડ�વલપમે3ટ ગોલ અ3વયે કર�લા હ�Iથ ર�3ક�ગમા ં0જુરાત કયા Pમે છે - ����  

422. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંશીખ ધમ9ના )થાપક 0kુુ નાનકની ૫૫૦મી જ3મજયતંી િનિમતે ઐિતહાિસક અને અમે!રક% િવકાસ ગાથામા ં

શીખોના <દાનને મા3યતા આપતો ઠરાવ કઈ દ�શની સેનેટમા ંસવા96મુિતથી પસાર થયો – 0���
к� ����  

423. ભારતે નવેlબર-૨૦૧૯મા ં સૌ<થમવાર રાAે કઈ િમસાઈલ6ુ ંપર%@ણ ક7ુr – 0FC-2  

424. ભારતે નવેlબર-૨૦૧૯મા ં સૌ<થમવાર રાAે અ]~ન-૨ િમસાઈલ6ુ ંપર%@ણ કયા )થળેથી ક7ુr – ������
 (:��ш�)     

425. અ]~ન-૨ િમસાઈલની ર�3જ જણાવો – 2-3 #U
 �к.��.  

426.  અ]~ન-૨ િમસાઈલની લબંાઈ અને વજન જણાવો - 20 ���
 ����� 0� �! 16 � 

427.  - િમસાઈલનો <@પેણ પથ સબ ઓgબટલ બલેnે)ટક પથ હોય તેને કઈ િમસાઈલ કહ� છે – ����\��к 

428.  નવેlબર-૨૦૧૯મા ં ક�34-સરકારના q7રુો ઓફ ઇn3ડયન )ટા3ડડ9 ?ારા 21 શહ�રોના પાણીના ન8નૂા મેળવી તપાસ કર%ને 

ર�n3ક́ગ �હ�ર કરા7ુ ંતેમા ંપાટનગર ગાધંીનગરનો Pમ જણાવો – 14 

429. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં ક�34-સરકારના q7રુો ઓફ ઇn3ડયન )ટા3ડડ9 ?ારા 21 શહ�રોના પાણીના ન8નૂા મેળવી તપાસ કર%ને 

ર�n3ક́ગ �હ�ર કરા7ુ ંતેમા ં<થમ અને છેIલા ંPમના શહ�ર6ુ ંનામ જણાવો – f���1 0� ��+#� 

430.  નવેlબર-૨૦૧૯મા ં!દIહ% એ3ડ !ડ)U%/ટ !Pક�ટ એસોિસએશનના <8ખુપદ�થી કોણે રા�ના8ુ ંઆa7ુ ં- 
!	 ш��) 

431. સ�ંણ ડ� કયાર� ઉજવવામા ંઆવે છે - 16 ����
 

432. ૧૬ નવેlબર-૨૦૧૯ના રોજ ક�ટલામો સ�ંણ ડ� ઉજવવામા ંઆ"યો – 102  

433. કયો !દવસ નેશનલ <ેસ ડ� તર%ક� ઊજવવામા ંઆવે છે - 16 ����
 

434. <ેસ કાઉ]3સલ ઓફ ઇn3ડયાની )થાપના કયાર� થઈ હતી -  16 ����
� 1966 

435. સા!હ`યકાર િશવ�ુમાર જોશીનો જ3મ!દવસ જણાવો - 16 ����
 1916 

436. !ડસેlબર-૨૦૧૯મા ંકઈ કંપનીનો િવNનો સૌથી મોટો આઇપીઓ ³લુશે - ��-�� 0
��к� 

437. �ીલકંામા ંરાeUપિતની � ૂટંણીમા ં<થમવાર કયા jવૂ9 નોકરશાહનો િવજય થયો - "����4� 
�!�v� 

438. �ીલકંન રાeUપિત ગોટબાયા રાજપ@નેો પ@ જણાવો - y���к� ���+� ���� 

439. વત9માન �ીલકંન રાeUપિત ગોટાબાયા અગાઉ કયા સરકાર% હોuા પર હતા - 
v� �B��  

440. �ીલકંન રાeUપિત ગોટાબાયાની શપથિવિધ <થમવાર કોલબંો બહાર કયા ંયો�ઈ - '������ �4��t� ����
  

441.  નવેlબર-૨૦૧૯મા ંભારત સરકાર ?ારા UAEના નાગ!રકો માટ� િવઝા ઓન એરાઈવલની મયા9દા ક�ટલા !દવસથી વધાર% 

ક�ટલા !દવસ કરાઈ – 30 ������ ���
� 60 ����  

442. િવિનવેશ વાિષQક લÀયાકં jરૂો કરવા ભારત સરકાર કયા સમયગાળા Kધુીમા ંએર ઇn3ડયા અને ભારત પેUોgલયમ વેચવા 

<િતબ� છે -  ���) 2020  

443. ઔધોgગક નીિત વષ9 ૨૦૨૫ Kધુીમા ંમે37ફુ��!રVગ @Aેે ક�ટલી વેI7 ુએ!ડશનની સરકારની નેમ છે - 5к �9B�4 

444. તા-તરમા ંભારતના <વાસે આવેલા કયા gબઝનેસમેને ૨૦૨૦ પછ% ભારત ઝડપી આિથQક િવકાસ હાસંલ કરશે તેh ુ ંજણા"7ુ ં

હY ુ- ��Z����h�� �#-������к B�� "�¦� 

445. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંલuાખ માટ� માઈનસ ૩૩ !ડsીમા ંપણ ઠર% ન �ય તેh ુ ંક7 ુÆધણ શોધા7ુ ં– ��H� 

446. લuાખ માટ� માઈનસ ૩૩ !ડsીમા ંપણ ઠર% ન �ય તેh ુ ં!ડઝલ Æધણ શોધનાર સ)ંથા6ુ ંનામ જણાવો - �� ��	 �
G�1
� 

447. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંલuાખ માટ� માઈનસ ૩૩ !ડsીમા ંપણ ઠર% ન �ય તેh ુ ંડ%ઝલ કોના હ)તે લો3ચ કરા7ુ ં- &r#��j� 07�	 

ш�# 
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448. પિ�મ બગંાળ સરકાર� 4થી 12 વષ9ની વયના બાળકોને યૌન !હVસાથી બચાવવા અને �0તૃ કરવા શેના િવશે સમ�વવા6ુ ં

અgભયાન શR કરા7ુ ં- & P� ��, ��� ��  

449. K<ુીમ કોટ9  કોલેTજયમમા ં૧૩ વષ9 બાદ તાિમલના�ુના કયા મ!હલા જજનો સમાવેશ કરાયો – $����7	 

450. નવેlબર-૨૦૧૯મા ંK<ુીમ કોટ9  કોલેTજયમમા ંસમાિવeટ થયેલા મ!હલા જજનો ભા6મુિતનો કાય9કાળ જણાવો - 19 �P��1-

2020  

451. વષ9-૨૦૦૬મા ંકયા મ!હલા જજનો K<ુીમ કોટ9  કોલેTજયમમા ંસમાવેશ થયો હતો - '�� ��� 

452. નવેlબર-૨૦૧૯મા ં �કતા9મા ં આયોTજત ઈ3ડોનેિશયા ઓપન ટ%ટ% ચે]lપયનશીપના િવ-તા6ુ ં નામ જણાવો -  ��
	� 

#
7�	 ����1 

453. અમદાવાદ મેUો ર�લને મહા`મા મ!ંદર ગાધંીનગર Kધુી  લબંાવવાના <ો-/ટની કામગીર% કયારથી શR થશે - �P 2020 

454.  0જુરાત મેUો ર�ઇલ કોપXર�શનના વત9માન એમ.ડ%.6ુ ંનામ જણાવો - 5�. 5�. 
��t
 

455. બેટ ?ારકા ન�કનો ડની ટાj ુકઈ દ!રયાઇ માછલી માટ� <િસ� છે - ��\+G  

456.  અમાસના તારા, �aસીની dખ,ે !હમાલયની પદયાAા અને અમાસથી jનૂમ ભણી -વા આ`મકથના`મક j)ુતકના લખેક6ુ ં

નામ જણાવો - �кш7�d# ����� 

457. �aસીના ઉપનામથી ઓળખાતા !કશનિસVહ ચાવડાનો જ3મ !દવસ જણાવો – 17 ����
 1904 

458. 0જુરાતમા ંKÀુમ િસVચાઇને <ો`સાહન આપવા ખે�ૂતો માટ� 0જુરાત sીન ર%વોI7શુન કંપની ?ારા કયા પોટ9લ6ુ ંલો3ચ�ગ 

કરા7ુ ં- http:// khedut.ggrc.co.in 

459. ખે�ૂતો ઉLમ <કારનો પાક લઈ શક� તે હ�Yથુી નવેlબર-૨૦૧૯મા ં ભારતીય પોષણ �ૃિષ કોષ કોના ?ારા લો3ચ કરા7ુ ં - 
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� 0
7�d� �����  
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490. સે3Uલ 7િુનવિસQટ% ઓફ 0જુરાત �ા ંઆવેલી છે  -  "����"
 

491. તા-તરમા ંનવેlબર 2019મા ં8�ુયમAંીના હ)ત ેગાધંી સકંIપ યાAા6ુ ંસમાપન �ા ંકરવામા ં આ"7ુ ં  -���
�	� [y� 

0������ 

492. સસંદના િશયાÈ સAમા ં નવેlબર 2019મા ં જgલયાવાલા બાગ નેશનલ મેમો!રયલ એમે3ડમે3ટ gબલને કયા સદનમા ં પસાર 

કરવામા ંઆ"7ુ ં  -  
�x4�$� 

493. જgલયાવાલા બાગ નેશનલ મેમો!રયલ U)ટના વત9માન અ¤ય@6ુ ંનામ જણાવો   -���8�� 
�2{ ���� 

494. જgલયાવાલા બાગ નેશનલ મેમો!રયલ �ા ંઆવે�ુ ંછે   -0f r	�
 )��U�( 

495. વષ9 ૨૦૧૯ના ઇn3દરા ગાધંી શાિંત jરુ)કાર માટ� કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી   -�
 ��7�� 5��
� 

496. સર ડ�િવડ એટનબરો6 ુ@Aે જણાવો  - 8qr7	���� 

497. ઇn3દરા ગાધંી શાિંત jરુ)કારમા ંક�ટ�ુ ં રોકડ ઇનામ આપવામા ંઆવે છે  - '.25  ��х 

498. ઇn3દરા ગાધંી શાિંત jરુ)કાર  કયા @Aેમા ં<દાન બદલ આપવામા ંઆવે છે   - ш��7	, 7:ш��к
  0� 7�к�� 

499. EDI6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો  - ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA 

500. ભારતમા ં આગામી સમય વષ9  - 2021મા ં આઝાદ% પછ%ની ક�ટલામી વસતી ગણતર%નો <ારંભ થશે   - 8�� 
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�	 

596. વીરાગંના ઝલકાર% દ�વીનો જ3મ !દવસ જણાવો - 22 નવેlબર-1830 

597. નવેlબર  2019 મા ં0જુરાત સરકાર� ખે�ૂતો માટ� અિતhnૃeટ અને કમોસમી વરસાદના કારણ ેથયેલા 6કુશાન માટ� ક�ટ�ુ ંરાહત 

પેક�જ �હ�ર ક7ુr  -'.  3795к
��  

598. 0જુરાત સરકાર� નવેlબર2019 મા ંક�ટલા હ�/ટરની મયા9દામા ંપાક 6કુસાની પેટ� વળતર આપવાની �હ�રાત કર%  2 -#�3�
 

599. 0જુરાત સરકાર� ચોમાસામા ંઅસરs)ત 125 તા�કુાઓમા ંહ�કટર દ%ઠ ક�ટલી સહાય �હ�ર કર%  -'. 6800#U
 

600. 0જુરાત સરકાર�  નવેlબર  2019 મા ંપાક 6કુસાની પેટ�  �હ�ર કર�લ  રાહત પેક�જમા ં �દા- ક�ટલા  ગામોના ક�ટલા ખે�ૂતોને  

લાભ મળશે 18,369  -"��  0� 56.36  ��х х��P	� 

601. 0જુરાત સરકાર� વw ુવરસાદ અથવા વરસાદ નથી પડ�ો તેવા  81  તા�કુાના  5,814  ગામોમા ં ખે�ૂત ખાતેદારને  રાહત પેટ� 

ક�ટલી રકમ �હ�ર કર%  -'. -/4000 
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602. 0જુરાતના વત9માન �ૃિષ મAંી6ુ ંનામ જણાવો   -[
.��.GT��  

603. SDRF6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો   -���¦� ��H���
 �
��G G�� 

604. નવેlબર  2019 મા ંનીિત આયોગના ચેરમેનના િનવેદન  8જુબ ભારતને  5  !Ugલયન ડોલરની  ઈકોનોમી બનાવવા ક�ટલા ટકા 

િવકાસદર હાસંલ કરવો પડ�%12.4 - 

605. નીિત આયોગના વત9માન ચરેમેન6ુ ંનામ જણાવો   -07�	�$ к�2	 

606. 0જુરાતમા ંનાgળયેરની હરા� થતી હોય તેh ુ ંસૌરાeU6ુ ંએક માA માક;ટ યાડ9  -શહ�ર6ુ ંનામ જણાવો  -�¯���  -$��"
 

607. નાgળયેર% પર નાgળયેર પાક� `યાર� ઉતારવામા ંઆ"યા બાદ પીવા માટ� - ઉપયોગ થાય છે તેને કયા નામથી ઓળખવામા ં

આવે છે  -j�G� 

608. ધ~ગર નદ%  હડaપા સtયતા પછ%ના કાળમા ં કઈ નદ% તર%ક� ઓળખાતી હતી તેh ુ ં સશંોધન તા-તરમા ં `યાર� PRL 

અમદાવાદ અને આઇ.આઇ.ટ% 8ુબંઇ ?ારા કરા7ુ ંછે -  �
��	� 

609. 23  નવેlબર  2019 ના રોજ  મહારાeUના 8�ુયમAંી અને નાયબ 8�ુયમAંી તર%ક� કોને શપથ sહણ કયા9 અને તેમનો પ@ 

જણાવો  -����2{ G���� -BJP  0�  0@!	 ���
)NCP) 

610. ભારતમા ં�37આુર%થી માચ9 2019- દરિમયાન શહ�ર% બકેાર%નો દર 9.8 ઘટ%ને  ક�ટલા ટકા થયો%9.3 - 

611. ટ�)ટ !Pક�ટમા ંસળંગ સાત વખત દાવ !ડ/લેર કરનાર િવNનો <થમ દ�શ  -  $�
	 

612. તા-તરમા5ં0 8 ુ રાmયપાલ -ઉપરાmયપાલ  સમંેલન �ા ંયો�7ુ ં -
��9�7	 $�, �� ��+#� 

613. તબીબોના મતે અક)માત વખતે )થળ ઉપર ઘાયલ "ય]/તને તા`કાgલક કઈ સારવાર આપવામા ંઆવે તો  100 માથંી  70 

"ય]/તને બચાવી શકાય - CPR 

614. CPR6ુ ંિવ)Yતૃ નામ   -к����4� �+��
� �
��к���ш  

615. આwિુનક િશપયાડ9ના િપતા ઉ�ોગપિત 0જુરાતી વાલચદં હ%રાચદં દોશીનો જ3મ!દવસ જણાવો  23 - ����
1882  

616. રાmયની સૌથી મોટ% 0જુરાત 7િુનવિસQટ%ની )થાપના !દવસ જણાવો  23  -����
1949  

617. તા-તરમા ં0જુરાત સરકાર ?ારા કયા બદંરની -ટ%  બનાવવા R. 192.33 કરોડની સૈ�ાિંતક મ�ૂંર% આપી -  ��х� ���
 

618. 0જુરાતમા ંનવલખી બદંર કયા TજIલામા ંઆવે�ુ ંછે -  ��
��  

619. નવલખી બદંર6ુ ંસચંાલન કોના ?ારા કરવામા ંઆવે છે - &�!
�	 ��
���Z� ���) 

620. નવલખી બદંર ખાતે ક�ટલા મીટરની નવી  આwિુનક -ટ%6ુ ંબાધંકામ કરવામા ંઆવશે- 485 ���
 

621. નવલખી બદંરની વત9માન ક�પેિસટ% 8 MMTPA  છે તે વધાર%ને ક�ટલી કરવામા ંઆવશે- 20 MMTPA 

622. MMTPA6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો - 7�B�4 ���9к � �
 5� 

623. નવલખી બદંર ખાતે નવી -ટ% િનમા9ણમા ં  ક�34 સરકાર ?ારા કયા <ો-/ટ �તગ9ત  ક�ટલી સહાય  આપવામા ંઆવશે - 

��"
���� 8�D3�-40 к
�� 

624. નવલખી બદંરનો <કાર જણાવો - ��1�
�!  ���
 

625. નવલખી બદંર સૌ<થમ કયા વષ{ કાય9રત થ7ુ ંહY ુ ં- 1939 

626. તા-તરમા ંકયા શહ�રમાથી 400 વષ9 �ૂની બાઈ �Yબુાઈ( રાણી)ની મ])જદ મળ% આવી છે -  
�4%�
 �к��, 0������ 

627. ટ�)ટ !Pક�ટના 142 વષ9ના ઇિતહાસમા ં નવેlબર 2019મા ં કયા દ�શે એક ઇિનVગના  માT²નથી  સતત ચાર મેચમા ં િવજય 

મેળ"યો - $�
	 

628. 24 નવેlબર 2019ના રોજ  ભારતના વડા<ધાને  ક�ટલામી મન ક% બાત ?ારા રાeUવાસીઓને સબંોધન ક7ુr - 59 
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629. 20 નવેlબર 2019ના �હ�રનામા 8જુબ 0જુરાત સરકાર�  gબન સgચવાલય  /લાક9  સવંગ9ની  ભરતીમા ં કઈ લાયકાત 

ફરTજયાત કર% -  ��	к 

630. ભારતીય ર�લવે ?ારા કયા વષ9 Kધુીમા ં0જુરાતમા ંતમામ  ર�લવે  Rટ6ુ ં ઇલnે/U!ફક�શન કરાશે - 2021 

631. નવેlબર 2019મા ંjરુાત`વ િવભાગ ?ારા  ઉ`ખનન દરlયાન 0જુરાતની કઈ વIડ9 હ�!રટ�જ સાઈટ ખાતેથી 15મી સદ%ના 

અવશેષો મળ% આ"યા - �����
-����"S 

632. )વાતAં સેનાની પ£ાgભ સીતારામૈયાનો જ3મ!દવસ જણાવો - 24  ����
 1880 

633. ભારત સરકાર ?ારા  વષ9 2015થી 24  નવેlબરને  કયા !દવસ તર%ક� ઉજવાય છે - ��B�	 ��¢�  ���� 

634. મહાન યો�ા લાgચત બડÃલન  કયા િવ)તારમા ંથઈ ગયા- "t#���,[��� 

635. લાgચત બડÃલનને ઉLર-jવૂ9 @Aેમા ંક7ુ ંgબkુદ આપવામા ંઆ"7ુ ંછે -  7ш��* 

636. લાgચત બડÃલનના નામનો િવજય)તભં  �ા ંઆવેલો છે - "t#��� 

637. ઉLર jવૂ9ના મહાન યો�ા લાgચત બડÃલને  કયા 7�ુમા ંઅિ<તમ સાહસ દશા9"7ુ ંહY ુ ં– �
�1]�� 

638. Jુરદશ9ન પર <સા!રત' લાgચત )મારક "યા�યાન'નો 'ભુારંભ સૌ<થમ કોના ?ારા કરવામા ંઆ"યો હતો -  ��. 5��D 0���� 

к��� 

639. 8�ુયમAંી �ી િવજયભાઈ Rપાણીના હ)તે રાmય"યાપી શાળા આરો~ય કાય9Pમ-૨૦૧૯નો <ારંભ કયાથંી કરા"યો  – "����"
 

640. શાળા આરો~ય કાય9Pમમા ંક�ટલા વષ9 Kધુીના શાળાએ જતા તથા ન જતા બાળકોની આરો~ય તપાસ અને સારવાર કરવામા ં

આવે છે - 0 �� 18 

641. 0જુરાતમા ંશાળા આરો~ય કાય9Pમનો <ારંભ કયા 8�ુયમAંીના કાય9કાળમા ંથયો હતો  - y� 
�2{$�Z ���� 

642. નવેlબર 2019મા ંડ�િવસ કપ િવ-તા  દ�શ જણાવો-  ���  

643. ડ�િવસ કપ કઈ રમત સાથે જોડાયેલો છે  -  ��7� 

644. નવેlબર2019 મા ંકોના નેY ૃ̀ વમા ં)પેન છÅી વાર ડ�િવસ કપ િવ-તા બ37ુ ં   -
G�� ��� 

645. /લેકોટ9 !કVગ તર%ક� કયો ખલેાડ% ઓળખાય છે   -
G�� ��� 

646. ડ�િવસ કપ  -2019 �ા ં દ�શમા ંયો�યો -  ��� 

647. નવેlબર2019 મા ં 0જુરાત સરકાર�  'વહાલી દ%કર%' યોજનામા ં  કયો નવો Kધુારો કયX  -j   ��Tк� ��� ��	7	 74� 

:�
�ш� ш
	 
� к
�1 

648. 0જુરાત સરકારની વહાલી દ%કર% યોજના  �તગ9ત <થમ Aણ સતંાનો પૈક% કઈ દ%કર%ઓને Rિપયા  1.10 લાખની સહાય 

આપવામા ંઆવે છે -  	��� 

649. વહાલી દ%કર% યોજના �તગ9ત  દ%કર%ને  ધોરણ  -1 , ધોરણ  -9  અને  18 વષ9ની ªમર� ક�ટલી સહાય આપવામા ંઆવે છેછે - 

'.-/4000, '.-/6000, '. 1��х 

650. 0જુરાતમા ં )વા)¸ય @Aેે નવતર પહ�લના ભાગRપે 0જુરાતના <થમ  �વનશૈલી માગ9દશ9ન ક�34નો  આરો~ય મAંી 

નીિતનભાઇ પટ�લના હ)તે �ા ં ગામમાથંી  'ભુારંભ કરાયો  -1���, 	�.к��� 

651. �વનશૈલી માગ9દશ9ન ક�34 કયા િવભાગ ?ારા શR કરવામા ંઆ"7ુ ં -[6��N� 7�$�" 

652. તા-તરમા ં8�ુયમAંીના હ)તે 0જુરાતમા ં�ૃિષ -  ઉ�ોગોને  વw ુમહ`વ આપવા િવN ક@ાના સશંોધન ક�34ની )થાપના  કયા ં

કરવામા ંઆવી  - ���2{�, 	�ª�к�  -����� 

653. 0જુરાતી કિવ - ગઝલકાર  બરકત અલી િવરાણીનો જ3મ!દવસ જણાવો  25-����
1923  

654. ગઝલકાર બરકત િવરાણી6ુ ંતખI�સુ જણાવો -  ��G�� 
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655. મહારાeUમા ંસરકાર રચવા િશવસેના, એનસીપી  અને ક�sસે ?ારા કયા નવા  ગઠબધંનની રચના કરાઈ-  �#�
��9 7�к�� 

0]���  "����  

656. 0જુરાતમા ંતલાટ% કમ- મAંીઓએ કઈ એપ ?ારા ઓનલાઇન હાજર% jરુવાની રહ�શે- 1- ��� 

657. નવેlબર 2019મા ંNSO  ?ારા  કરાયેલા  સરવે  8જુબ 2018મા ં દ�શમા ંક�ટલા ટકા ઘરોમા ંગસે6ુ ંજોડાણ ઉપલqધ કરાવા7ુ ં

છે- 61% 

658. NSO6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો-  �ш� �����\��3�  :�G� 

659. NSOના સરવે  8જુબ  વષ9 2018ની ])થિત ભારતના  ગામડાઓમા ંક�ટલા લોકો  હ� પણ  લાકડા  ?ારા રસોઈ બનાવે છે- 

44.5% 

660. નવેlબર 2019મા ંUા3સ-3ડર  પસૅ3સ  gબલ-2019  કયા સદનમા ંપસાર કરા7ુ-ં  
�x4�$� 

661. ક�34 સરકારના સામાTજક 3યાય અિધકાર%તા6ુ ંનામ જણાવો-  ���
��� "�#��	  

662. નવેlબર 2019મા ં 0જુરાત સરકાર ?ારા  કયા બ ે )ટ�શન વ=ચ ે સેમી હાઈ)પીડ ર�લ <ો-/ટને મ�ૂંર% આપવામા ં આવી-  

0�������� 
�!к�� 

663. નવેlબર 2019મા ં �હ�ર કરાયેલ Ðeટાચાર ઓછો કરવાના ર�n3ક́ગમા ં િવNમા ં ભારતનો Pમ જણાવો- 79 

664. િવNમા ંÐeટાચાર �ગે કઈ સ)ંથા ?ારા દર વષ{  સરવ ેકરવામા ંઆવે છે-  9�2��
2�� 12�
�ш� 

665. Uા3સપર3સી ઈ3ટરનેશનલના અહ�વાલ 8જુબ  વષ9 2018મા ં Ðeટાચાર �ગે ભારત કયા Pમે હY ુ-ં 81 

666. Uા3સપર3સી ઈ3ટરનેશનલ-  ઇn3ડયાના અહ�વાલ 8જુબ  વષ9 2019મા ં  ભારતમા ં લાચં લવેાની ઘટનામા ં ક�ટલા ટકાનો 

ઘટાડો થયો છે- 10% 

667. Uા3સપર3સી ઈ3ટરનેશનલ- ઇn3ડયાના અહ�વાલ 8જુબ  વષ9 2019મા ં  સૌથી ઓછા Ðeટ રાmયો  જણાવો-  &�!
�	, ��+#�, 

#�
4� �, �7V� ��"�T, к�
� 0� :��ш� 

668. Uા3સપર3સી ઈ3ટરનેશનલ- ઇn3ડયાના અહ�વાલ 8જુબ  વષ9 2019મા ં  સૌથી વw ુÐeટ રાmયો  જણાવો-  
�!���, B�#�
,  

-R
 8��ш, 	���"� �,�M4 8��ш, к �)�к, 	7�����, H�
х�� 0� ��U� 

669. ક�34 સરકાર ?ારા પેUોલ- ડ%ઝલ  �ગ ેબનાવેલી નવી નીિત 8જુબ પેUોલ પપંના સચંાલકોએ તેના આઉટલેટમા ં ક�ટલા sીન 

Æધણની જોગવાઈ રાખવી પડશે- 1 

670. ભારતમા ંપારસી કોમના લ~ન િવશે તકરારના ક�સ માટ�  કયા શહ�રોમા ંખાસ કોટ9  કાય9રત છે-  ��
	 0� % P � 

671. ભારતમા ંપારસી કોમ માટ�  કયા વષ9થી પોતાનો અલગ કાયદો બનાવવામા ંઆ"યો છે - �I) 1853 

672. ભારતમા ં રાeU%ય Jૂધ !દવસ �ાર� ઉજવાય છે- 26  ����
 

673. િવNમા ંJૂધ !દવસ �ાર� ઉજવાય છે- 01  �P 

674. ભારતમા ં  રાeU%ય Jૂધ !દવસ  કોની જ3મજયતંી િનિમL ે  ઉજવાય છે-  ��3�
 �"~� q��
4 ભારતના' િમIકમેન' તર%ક�  

કોણ ઓળખાય છે- 	�
�х 26 ����
 2019 

675. ડો/ટર વગ�સ �ુ!રયનની આ`મકથા6ુ ંનામ જણાવો-  ��a� ��} 

676. ડો/ટર વગ�સ �ુ!રયનની  જ3મ �િૂમ અને કમ9�િૂમ જણાવો-  к�H�к��,к�
T 0� &�!
�	 

677. ભારતમા ંNતેPાિંતના િપતા તર%ક� કોણ ઓળખાય છે- ��3�
 �"~� q��
4 

678. ભારતમા ંબધંારણ !દવસ  તર%ક� કયો !દવસ ઉજવાય છે -26 ����
 

679. 26 નવેlબર 19496ુ ં મહ`વ જણાવો-   $�
	� ����
  �$�  ��
�  ����
 � ���к�
 

680. 26 નવેlબર 2019મા ં ક�ટલામો બધંારણીય !દવસ ઉજવાયો-70 

681. િવN પયા9વરણ સરં@ણ !દવસ �ાર� ઉજવાય છે - 26  ����
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682. ભારતમા ંબધંારણ !દવસ �ારથી ઉજવવામા ંઆવે છે- 26  ����
 2015 

683. 8ુબંઈમા ંતાજ હોટલ ઉપર  dતકવાદ% §મુલો �ાર� થયો હતો-26 ����
 2008 

684. તા-તરમા ં ઈસરો ?ારા લો3ચ કરાયેલ  કાટÑસેટ  3 -સેટ�લાઈટનો  <કાર જણાવો   -�
��� ��F2�°" ������1� 

685. કાટÑસેટ 3 -સેટ�લાઈટ6ુ ં કાય9 જણાવો -$�
	� [����� ��ш�� �#���� �
 !
 
�х��  

686. કાટÑસેટ3 -ને  કયા રોક�ટ ?ારા લૉ3ચ કરાયો -PSLV-C47 

687. તા-તરમા ં27 નવેlબર2019 ના રોજ ઈસરો ?ારા એક સાથે ક�ટલા સેટ�લાઈટ સફળતાjવૂ9ક લો3ચ કરાયા14  -  

688. તા-તરમાં  27 નવેlબર  2019 ના રોજ ઈસરો ?ારા એક સાથે કયા કયા દ�શના ક�ટલા સેટ�લાઈટ સફળતાjવૂ9ક લો3ચ કરાયા   - 

$�
	 01 -0�  6�.5�.5) .�� ������1¦�13( 

689. કયા સેટ�લાઈટને 'ભારતની dખ' માનવામા ંઆવે છે -к��±���3- 

690. કાટÑસેટ  -3  ભારતનો કયા Pમનો !રમોટ સે]3સગ́ સેટ�લાઇટ છે  - ��� 

691.  27નવેlબર2019 ની ])થિતએ  ઈસરો ?ારા ક�ટલા િવદ�શી સેટ�લાઈટ સફળતાjવૂ9ક લો3ચ કરવામા ંઆ"યા છે310  - 

692. કાટÑસેટ 3 -સેટ�લાઈટ  કયા )ટ�શનથી લો3ચ કરાયો  -�	�ш �� ���� ��2�
, y� #�
к��� )WX 8��ш( 

693. કાટÑસેટ 3 -સેટ�લાઈટ j ૃ̧ વી પર ક�ટલા સેn3ટમીટર Kધુીની વ)Yઓુની )પeટ તસવીર લઈ શકશે25  - 

694. ભારતમા ંવોટર )ટોર�જ, િવતરણ, નકશા અને રોડ નેટવક9 પર  દ�ખર�ખ -વી બાબતો માટ� કયો સેટ�લાઈટ તા-તરમા ંલો3ચ 

કરાયો -к��±���3 - 

695. કાટÑસેટ 3 -સેટ�લાઈટ એટલ ે -0�) :�H�Nш ������1� 

696. j ૃ̧ વી પર થયેલા નાના નાના પ!રવત9ન ન�ધી શક� તેવો કયો સેટ�લાઈટ તા-તરમા ંભારત ?ારા લો3ચ કરાયો -к��±���3- 

697.  27નવેlબર2019 ની ])થિતએ  ઈસરોના ચેરમેન6ુ ંનામ જણાવો -к� .7��� 

698. કાટÑસેટ  3 -સેટ�લાઇટને  j ૃ̧ વીથી ક�ટલા !કલોમીટરની ¼ચાઈએ તરતો 8કુવામા ંઆ"યો509  - 

699. કાટÑસેટ3 -ને  કઈ Ðમણક@ામા ંતરતો 8કુાયો -����
 � 7�2��� 

700. કાટÑસેટ3 -6ુ ંવજન જણાવો 1625  -�к��m�� 

701. કાટÑસેટ3 -નો કાય9કાળ જણાવો  5  -�I) 

702. કાટÑસેટ  3 -ભારતની   કઈ @મતામા ંવધારો કરશે  - Z��@!d" v�	� 

703. તા-તરમાં  21 મી એિશયન િતરંદા� ચે]lપયનિશપ - 2019 �ા ંયો�ઈ   - ��"кYк 

704.  21મી એિશયન  િતરંદા� ચે]lપયનિશપ2019  -મા ંગોIડ મેડલ િવ-તા જોડ%6ુ ંનામ જણાવો  - 0B$I�к ���) 0� x4�7	 

��
�х ��n�� 0� ����к�q���
� 

705. તા-તરમા ંઈ-િસગાર�ટ ઉપર <િતબધં 8કૂતો ખરડો  સસંદના કયા સદનમા ંપસાર થયો  - ��к�$� 

706. ઈ -િસગાર�ટ ઉપર <િતબધં 8કૂતો ખરડો  કયા નામે ઓળખાય છે - 8��#B�ш :G Z��39�7к 7�"�
��  B��2019 - 

707. તા-તરમા ં0જુરાતની ક�ટલી નગરપાgલકાઓમા ંKએુઝ U%ટમે3ટ aલા3ટ માટ� સોલારથી વીજળ% ઉ`પન કરવાનો  પાયલોટ 

<ો-/ટ તૈયાર કરાયો છે08 - 

708.  27નવેlબર�  2019 -નૌકાદળના કયા jવૂ9 વડા6 ુઅવસાન થ7ુ ં  -��ш�� q���
 

709. ભારતમા ંકારગીલ 7�ુ વખતે  નેવીના વડા કોણ હતા  -��ш�� q���
 

710. તા-તરમા ંબવેડા કરવેરા િનવારવા માટ� કયા બ ેદ�શો  વ=ચે  સમ�ૂતી કરાર સપંx થયા  -$�
	 0� B��� 

711. 7.ુએન :જળવા7 ુપ!રવત9ન કો3ફર3સ  2019-આગામી  !ડસેlબર2019 મા ં�ા ંયો�શે   -����� )���( 

712. 7.ુએન :જળવા7 ુપ!રવત9ન કો3ફર3સ -2019 નો અ¤ય@ દ�શ જણાવો  - B��� 
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713. નવેlબર2019 -મા ં કયા બે દ�શો વ=ચે  "7હૂા`મક ભાગીદાર% પ!રષદની )થાપના કરાઈ - $�
	 0� ��-�� 0
� 

714. નવેlબર2019 મા ભારત અને lયાનમાર વ=ચે કયા @Aેો માટ� >?પ@ીય સહકાર �ગે સમ�ૂતી કરાર થયા -��� 	�к
�, 

����ш 8g4��) , "�
к�4���
 #�
G�
 -�
 74�j  �"�
� 

715. 7.ુએન .જળવા7 ુપ!રવત9ન કો3ફર3સ  2019 -�ાર� યો�શે 2 -��  13 ������
2019  

716.   27નવેlબર�  0જુરાતમા ંકયા મહા6ભુાવની જ3મ જયતંી ઉજવાઇ  -" �ш ������� �����к
 

717.  28નવેlબર2019 ના રોજ મહારાeU નવા 8�ુયમAંી તર%ક� કોની વરણી કરાઈ -7ш���� 8f�х -�� ��к
� 

718. મહારાeUમા ંનવેlબર2019 ની ])થિત  કયા ગઠબધંનની સરકાર રચાઈ છે  -�#�
��9 7�к�� 0]���  �
к�
 

719. ક�34 સરકારના વોટર !રસોસૅ, !રવર ડ�વલપમે3ટ !ડપાટ9 મે3ટના નવેlબર  2019 ના dકડા 8જુબ  કયા રાmયની  ક�ટલી 

નદ%ઓ સૌથી વw ુ<Jૂિષત છે  - �#�
��9 33 - 

720. ક�34 સરકારના વોટર !રસોસૅ, !રવર ડ�વલપમે3ટ !ડપાટ9મે3ટના નવેlબર  2019 ના dકડા 8જુબ  0જુરાતની  ક�ટલી નદ%ઓ 

સૌથી વw ુ<Jૂિષત છે )20 - ��ш��� ������ ���( 

721. નવેlબર  2019 મા ં  0જુરાતમા ંક�ટલા હોસ9 પાવર વાળા �ૃિષ વીજ જોડાણમા ં   હોસ9 પાવર દ%ઠ એક સમાન દર અમલી 

બનાવાયો 7.5 -#��) ���
�� ��� 

722. નવેlબર  2019 ની ])થિત  0જુરાતમા ં�ૃિષ હ�Y ુમાટ�  0 થી  7.5  હોસ9 પાવર6ુ ં વીજ કનેકશન ધરાવતા  તેમજ  7.5 થી  વw ુહોસૅ 

પાવર6ુ ં ધરાવતા વીજ કને/શનમા ં હોસ9 પાવર દ%ઠ  વાિષQક  ક�ટલો દર લવેામા ંઆવતો હતો -R -/665.0� ' -/807.50. 

723. 0જુરાતમા ંનવા દર 8જુબ હવે  7.5  હોસૅ પાવરથી વw ુ  વીજ જોડાણ ધરાવતા ખે�ૂતને વષ{  હોસ9 પાવર દ%ઠ ક�ટલો દર 

�કૂવવો પડશે  -' -/665. 

724. સાયબર ટ�કનોલો�ની ભાષામા ં !ફિશVગ એટ�ક એટલ ે'ુ ં  - 6 PH
��� 1��1� 5к�-2�  #�к к
�� ���� 	�� �����) 0��� 

024 х�"� 7�"	� ��T��� ���� 

725. 0જુરાતના વત9માન �ૃિષ મAંી6ુ ંનામ જણાવો   -[
.��.GT��  

726. નવેlબર2019 મા ંભારતના ર@ા મAંાલય ?ારા ક�ટલા કરોડના લvકર% સરં�મ ખર%દવા મ�ૂંર% અપાઈ -'-/22,800. 

727. તા-તરમા ંકયા સાસંદને  સરં@ણ બાબતોની  સલાહકાર  સિમિતમાથંી Jૂર કરાયા   -��M�� 8��7�d# ��q�
 

728. આગામી કયા વષ9થી JEE  8�ુય પર%@ા  દ�શની ક�ટલી <ાદ�િશક ભાષાઓમા ંયો�શે  2021 -0� 11  

729. JEE 6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો  -!�12� 5292�  53H�7��ш 

730. આગામી વષૅ  2021 થી JEE  8�ુય પર%@ા દ�શની કઈ કઈ <ાદ�િશક ભાષાઓમા ંયો�શે -  &�!
�	�, [����H, ¤m�*, 

��"�T�, �
���, �#2��, кn�, -��4�, 	7��, 	�ª�&� 0� -�P)  

731. અગાઉ JEE  <વેશ પર%@ા કઈ ભાષાઓમા ંલવેાતી હતી  -¤m�* &�!
�	�, �#2�� 

732. તા-તરના અહ�વાલ <માણે અમે!રકા દર વષ{ ક�ટલા લોકોને ફ�િમલી )પો3સડÄ sીનકાડ9 આપે છે2,26,000  - 

733. નવેlબર 2019 ની ])થિતએ અમે!રકાના sીન કાડ9ની <તી@ા યાદ%મા ં ભારતીયોનો સમાવેશ થાય છે2,27,000 - 

734. 0જુરાતના નવા  8�ુય સgચવ6ુ ંનામ જણાવો   -07� f��к� 

735. 0જુરાતના વત9માન  8�ુય સgચવ IAS  અિનલ 8!ૂકમ  કઈ બે3ચના IAS  છે1985  - 

736. 0જુરાતના નવા 8�ુય સgચવ અિનલ 8કુ%મ6ુ ં વતન જણાવો -  0������ 

737. 0જુરાતના નવા 8�ુય સgચવ  અિનલ 8કૂ%મે �ાર� ચા² સભંા�યો હતો  30 -����
 9)2019 ��� ����( 

738. અમદાવાદના jવૂ9  TજIલા કલેકટર  િવPાતં પાડં�ની �ા ંિનમ�કૂ કરાઈ   -��4
�3�
  -Z2�
 ���� к�-F2�� 

739.  30નવેlબર2019 ની ])થિતએ અમદાવાદના કલે/ટર6ુ ંનામ જણાવો   -к�. к� .7
��� 
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740.   28નવેlબર 2019 થી Aણ !દવસના માટ� <થમવાર ભારતના <વાસે આવનાર રાeUપિત   -"�����4�  
�!�v� 

741. 0જુરાતના પહ�લા મ!હલા મAંી  પ«�ી ઈ3Jુબહ�ન શેઠનો જ3મ!દવસ જણાવો  28 -����
1906  

742. નવેlબર  2019 માં  31 8 ુ આઈ.એમ .ઓ .સમેંલન �ા ંયો�7ુ ં– ���  

743. IMO6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો  -Z2�
�ш� ��
���Z� :"N�ZH�ш 

744. પયા9વરણને  ¤યાન ઉપર રાખીને િશપ !રસાય¨/લ´ગ માટ�ના કયા એક વૈિNક કરારમા ંતા-તરમા ંભારત જોડા7ુ ંછે  -#Y"кY" 

 W	

��9�4  07���ш2009 - 

745. ક�34 સરકારના રાmયક@ાના િશિપVગ મAંી6ુ ંનામ  જણાવો - ���х$�1 ������4� 

746. તા-તરમા ં0જુરાતના 8�ુયમAંીના હ)તે સા!હ`ય ગૌરવ jરુ)કાર 2018-કોને એનાયત કરાયો   -��#���  ���к� 

747. 0જુરાતમા ં સા!હ`ય ગૌરવ jરુ)કાર કઈ સ)ંથા ?ારા આપવામા ંઆવે છે - &�!
�	� ���#g4 0к���� 

748. 0જુરાતી સા!હ`ય અકાદમી �ા ંઆવેલી છે અને તેના વત9માન અ¤ય@  -"����"
 0� �� .7��²� ���³� 

749. આગામી �37આુર%  2020 મા   0જુરાતમા ંdતરરાeU%ય પતગં મહો`સવ �ા ંયો�શે  - �#��� � 

750. ભારતનો20 -2019 ના નાણાક%ય વષ9મા ંબી� િAમાિસક કવૉટર �ુલાઈ  -સaટ�lબરનો GDP sોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા ર}ો%4.5  - 

751. ભારતનો20 -2019 ના નાણાક%ય વષ9મા ં<થમ િAમાિસક કવૉટર એિ<લ -�ૂનનો GDP sોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા ર}ો હતો%5 -  

752. ભારત6ુ ંઅથ9તAં 8�ુય કયા કયા 6 સે/ટર પર આધા!રત છે - -g���, qr7I, ����к��) -��Tх�"	 ��7���(, � �к�4 

����:, ����
 -#��� -9�2����)   0� х�  -х7! 

753. ભારતમા ંક�34 સરકારના  dકડાક%ય  અહ�વાલ  કઈ સ)ંથા ?ારા �હ�ર કરવામા ંઆવે છે  - NSO 

754. NSO6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો  - �ш�   �����\��3�  :�G�/:"N�ZH�ш 

755. તા-તરમા ં�ીલકંાના રાeUપિત અને ભારતના વડા<ધાનની ઉપ])થિતમા ંબનેં દ�શો વ=ચ ે >?પ@ીય સબંધંો  વw ુમજ_તૂ 

બનાવવા �ા ંસ7ં/ુત બેઠક યો�ઇ  -#,�
���� #�-� 

756. હ¹દરાબાદ હાઉસ �ા ંઆવે�ુ ંછે  -�� ��+#� 

757. નવેlબર2019 મા ંભારતે �ીલકંાને dતકવાદ સામે લડવા માટ� ક�ટલી સહાય કર% -'. 358к
�� 

758. �ીલકંાની અથ9"યવ)થાને મજ_તૂ બનાવવા ભારતે ક�ટલા કરોડની લાઈન P�!ડટ આપવાની �હ�રાત કર% છે - R. 3,230

к
�� 400)7�B�4 ���
( 

759. ભારતના પોલીસ અિધકાર%ઓ dતકવાદ સામે લડવા માટ� કયા દ�શની પોલીસની તાલીમ આપશે -  y���к� 

760. ક�34 સરકાર ?ારા આગામી કયા વષ9થી ભારતમા ંહોલમાક9  ધરાવતી ગોIડ \વેલર% જ વેચવાનો આદ�શ કરાયો છે  15 -

U26�[
�2021  

761. ભારતમા ંકયા વષ9થી ચાદં%ના અને સોનાના આ�ષૂણો માટ� હોલમાક9  લા0 ુકરવામા ંઆ"યો છે  - �I)  2000 0�2005  

762. ભારત સરકારના ક�34ીય sાહક બાબતોના મAંી6ુ ંનામ જણાવો  - 
��7���� ����� 

763. તા-તરમા ં0જુરાતમા ં 8�ુયમAંીના ચીફ િ<]3સપાલ સેP�ટર% તર%ક� કયા  િનhLૃ સનદ% અિધકાર%ને  છÅી વખત ક�ટલા વષ96 ુ ં

એ/)ટ©શન અપા7ુ ં  -к� к,�����  0�  �� �I) ���� 

764. �ાનપીઠ એવોડ9 2019-માટ� કોની પસદંગી કરવામા ં આવી છે અને તેમ6ુ ં રાmય જણાવો - ��4��� ��хк  0��	� 

0e��	 �o��
�  0� к�
T 

765. તા-તરમા ંિવNમા ંસૌ<થમ વાર એક ઓવરમા ંપાચં િવક�ટ લનેાર બોલર અને તે6 ુ ંરાmય  - 0B$�26� 7�µ� 0� к �)�к )

9�G� -f��	�к 0��, #�
G  -#�
4� �,  4!��  -��
	( 

766. 0જુરાતમા ં સૌ<થમવાર દ!રયાઈ Kરુ@ા માટ� કયા બેઝ ઉપર એર )કવૉ°ન કાય9રત કરાઈ - ��
���
 ��� ��H 
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767. પોરબદંર નેવલ બઝે ઉપર  તા-તરમા ં<થમવાર ક7 ુ)વદ�શી સવ{લ3સ િવમાન તહ�નાત કરા7ું  - ��7?4
 

768. 'ડોિનQયર'  8ળૂ કયા દ�શની એર Pા�ટ  ઉ`પાદક કંપની છે  - !�)� 

769. 'ડોિનQયર'  િવમાન  ભારતમા ંકોના સહયોગથી બનાવવામા ંઆવે છે  - �#d�� �	� 5
����3� B�7���� 

770. પોરબદંર નેવલ બઝે ખાતે કાય9રત નવીન )કવૉ°નને  ક7ુ ંનામ આપવામા ંઆ"7ુ ંછે -  
�}��¶ 

771. નવેlબર  2019 ના સ7ં/ુત રાeUના ~લોબલ માઈsશેન !રપોટ9  -2020  8જુબ વષ9  2018 મા ંિવNમા ંસૌથી વw ુ<વાસી  કયા 

દ�શના છે અને ક�ટલા  -$�
	  0� 1.75 к
�� 

772. નવેlબર  2019 ના સ7ં/ુત રાeUના ~લોબલ માઈsશેન !રપોટ9 8જુબ <વાસી સૌથી વw ુનાણા ંમોકલી ર}ા હોય તેવા ટોપ 

Aણ દ�શના નામ જણાવો – $�
	, �� 0� ��F3�к� 
773. 7એુનના તા-તરના અહ�વાલ 8જુબ િવNમા ંકયા દ�શના <વાસીઓ સૌથી વw ુનાણા ંપોતાના દ�શમા ંમોકલી ર}ા છે   - $�
	 

774. jmૂય ઠWરબાપાની વષ92019 મા ંક�ટલામી જ3મજયિંત ઉજવાય છે150 -��  

775. ઠWરબાપાના ઉપનામથી ઓળખાતા અ8તૃલાલ િવÅલદાસ ઠWરનો  જ3મ!દવસ જણાવો  29 -����
1869  

776. સોનાની '�ુતાની બાબતમા5ં85 ,   750અને  915 એટલ ેક�ટલા ક�ર�ટ  - 0�����14 , 180� 22 к�
�� 

777. 0જુરાતના નવા 8�ુય સgચવ અને તેમનો Pમ જણાવો  -y� 07� f��к�  0� ��29 

778. 0જુરાત રાmયના <થમ 8�ુય સgચવ કોણ હતા અને તેમનો સમયગાળો જણાવો  -�� 01.05.1960.·�4) 0� 	�.�� 

30.04.1963 

779. તા-તરમા ં sામભારતી, ગાધંીનગર ખાતે નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉ3ડ�શનના 21 બાળકોને jવૂ9 રાeUપિત �ી <ણવ 

 - 8ખુર�ના હ)તે કયા jરુ)કારથી સ3માિનત કરાયા�p2019 -0���� к��� 1C�1� 5���) .D.��.5 . 

780. ડૉ  .એ.પી.- .અqJુલ  કલામ ઈ~નાઈટ એવોડ9 કયા @Aેના <દાન બદલ બાળકોને આપવામા ંઆવે છે  -   7�7�� v�j� 

Z���ш ���� 

781. તા-તરમા ં ભા)કર �પૂના )થાપક રમેશચ4ં અsવાલના 75મા ં જ3મ!દવસ િનિમL ે કયા એક j)ુતક6ુ ં  િવમોચન  

 -કરવામા ંઆ"7ુ'ં 
��ш��{ 0m��� �, 7к $��к
 к� -7ш+�к�
 к� "���' 

782. નવેlબર 2019મા ં  0જુરાતના 8�ુયમAંીના  હ)તે દહ�જમા ં  ક�ટલા MLD   પાણીના !ડસેgલનેશન aલા3ટ6ુ ં�િૂમ jજૂન 

કરવામા ંઆ"7ુ1ં00 - 

783. તિમલના�ુ બાદ દ!રયા6ુ ંખાkંુ પાણી મીÙુ ંબનાવવા  માટ� !ડસેgલનેશન  aલા3ટ શR કરનાર દ�શ6ુ ંબી�ુ ંરાmય જણાવો - 

 &�!
�	 

784. 0જુરાતમા ંસૌ<થમ  !ડસેgલનેશન aલા3ટ �ા ં)થાપવામા ંઆ"યો છે -  U�"
 

785. MLD6ુ ંિવ)Yતૃ નામ જણાવો  -  7�B�4 B��
 �
 �� 

786. 0જુરાતના દહ�જમા ં આકાર પામનાર 100 MLDનો  !ડસેgલનેશન aલા3ટ ક�ટલા કરોડના ખચ{ તૈયાર થશે  -'.к
�� 881 

787. '!ડસેgલનેશન'  એટલ ે'ું -  ��
4���� х�a��  �� � ��¹��  ������ 8��4� 

788. ભારતમા ં ટ�gલકોમ @Aેે 5G  ટ�કનીક આ"યા બાદ ઇ3ટરનેટની )પીડ ક�ટલી મળશે 100  -gbps 

789. વષ9 2016 -17મા �યો 4 G સેવા શR થયા બાદ ઇ3ટરનેટ ડ�ટા વપરાશમા ંભારત િવNમા ંકયા Pમેથી હાલમા ંકયા Pમે 

પહ�=7ુ ંછે��155 - �����  8�� ��� 

790. 15  વષ9 �ૂના ટ�gલકોમ @ેAના િવવાદમાં AGR એટલ ે'ુ ં  - 5�!���� m�� 
��26 P 

..................!4 �#2�.................. 


