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CA-12-(2019) Q & A   
 

TOTAL Q & A – 681  
 

1. �જુરાતની રાજધાની ગાધંીનગરની ઓળખ એવા  દ�શના સૌથી �ચા �ઇબીના બે �ુ�લ!ગ ટાવર #ાર� બનાવવામા ં

આ&યા હતા- ��� ���� 

2. 01  ,ડસ.ેબર 2019મા ં  ગાધંીનગરમા ં  તોડ2 પાડવામા ંઆવેલ GEBના બે  �ુ�લ!ગ  ટાવરની  �ચાઈ ક�ટલી હતી- 

���.� ���  

3. 01  ,ડસ.ેબર 2019મા ં  ગાધંીનગરમા ં  તોડ2 પાડવામા ંઆવેલ GEBના બે  �ુ�લ!ગ  ટાવર�  અ7યાર 8ધુીમા ંક�ટલા 

9િુનટ વીજળ2 ઉ7પ< કર2 હતી- �  к���   !��� 

4. 01  ,ડસ.ેબર 2019મા ં ગાધંીનગરમા ં તોડ2 પાડવામા ંઆવેલ GEBના બે  �ુ�લ!ગ  ટાવર  9િુનટ ૧ અને ૨  #ાર�ય 

બધં કરવામા ંઆ&યા હતા-  "#��$�- �&�� 

5. ઇિતહાસમા ં?થમવાર કયા આરબ દ�શમા ંG-20  િશખર  સમેંલન  યો@વા જઈ રAુ ંછે- '�(�) *��+$,� 
6. આરબ દ�શમા ંઆગામી  G-20 િશખર સમંેલન  #ાર� યો@શે- ��-��  ���-$� �&�&  

7. તાર2ખ 01  ,ડસ.ેબર 2019થી  ભારતના નવા ક�ગ તર2ક�  કોની િનમDકૂ કરવામા ંઆવી- '�� ��, $�� 

8. સોમા રોય બમFન  ભારતના ક�ટલામા ં ક�ગ બGયા- ��� 
9. સોમા રોય બમFન  ભારતના ક�ટલામા ંમ,હલા ક�ગ બGયા- &� 

10. CAG Hુ ં િવIJતૃ નામ જણાવો-  к�-./�0�  
1� "�)�� 2��0 "3 451�,� 
11. સમM િવNમા ંહજની સOંણૂF ?,Pયા ઓનલાઇન કરનાર  િવNનો ?થમ દ�શ-  6��7 

12. રોડ ઉપર ચાલતા ંપદયાQીઓની 8રુRા માટ� રોડ સફેટ2 કાઉTGસલ Uારા  તાVતરમા ંકઈ તરફ ચાલવાની માગFદિશWકા 

@હ�ર કરાઈ-  28� 
13. સૈયદ મોદ2 ઇGટરનેશનલ બેડિમGટન YુનાFમેGટ-2019  મ,હલા િસ!ગZસ િવVતા અને દ�શ- к���0�� ��)�-  9:�� 

14. સૈયદ મોદ2 ઇGટરનેશનલ બેડિમGટન YુનાFમેGટ-2019 #ા ંયો@ઈ હતી-  0х�( 

15. કાકાસાહ�બ કાલેલકરનો જGમ,દવસ જણાવો- � <�'�-$� ���� 

16. કાકાસાહ�બ કાલેલકરHુ ંઉપનામ-  '��= >!2��7� 
17. કાકાસાહ�બ કાલેલકરનો  જGમ #ા ંથયો હતો- '7���( @���A/) 
18. િવN એ[સ ,દવસ #ાર� ઉજવાય છે- &�  <�'�-$� 

19. િવN એ[સ ,દવસ- 2019ની થીમ-   
1�)�  � HIV/AIDS  
:����к :  к- !���) $�,  к- !���) 
20. બીએસએફનો Iથાપના ,દવસ જણાવો- &�  <�'�-$� ���� 

21. બીએસએફના વતFમાન DG -  ����кD!�� 2�@�)  
22. �જુરાતમા ં\]ુયમQંીના હIતે િમશન ઇG^ધHષુ 2.0 `તગFત રસીકરણ અ�ભયાનનો  રાaય&યાપી ?ારંભ #ાર� અન ે

#ાથંી થયો- 2  <�'�-$� 2019  *��  *'����, *����� 

23. િમશન ઇG^ધHષુ `તગFત  સગભાF માતાઓ  અને  બાળકોને કઈ રસી િવના\Zૂયે આપવામા ંઆવે છે-  �E!�, 

�).F�<�,� *��  $�Gк���  �)$�, :�+0,�, �).F�<�,�, H���) !�, I��) кG�, @)$ ��,�', "�) *�� J!$�0� 
24. આગામી  સમયમા ં દ�શHુ ંસરંRણHુ ંસૌથી મોYંુ પદ  ચીફ ઑફ ,ડફ�Gસ Iટાફ  કયા કાયદા હ�ઠળ  સમાવી લેવાશ-ે RTI 

25. નવે.બર -2019મા ંઇdGડયન નવેીમા ં ?થમ મ,હલા પાયલોટ તર2ક�  િનમDકૂ   મેળવનારHુ ંનામ જણાવો-  �ш����� 
9�L: 

26. ઇdGડયન નેવીના ?થમ મ,હલા પાયલોટ  િશવાગંી Iવeપે કયા નેવલ બેઝ ખાતથેી ઓપર�શનલ ડgટુ2 જોઈGટ કર2 - 

к�M� ���0 $�I 
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27. - �જુરાતમા ંસૌ?થમવાર �ગરનાર  િસવાય  કયા  પવFતો ઉપર આરોહણ અવરોહણ IપધાF-2020 યો@શે-  "', 

M��)0�, :����N, =�<�,� �N, ш�O!�2, 

28. �જુરાતમા ં�ગરનાર આરોહણ અવરોહણ IપધાF છેZલા ક�ટલાક વષFથી યો@ય છે -48 ���(@�� 49� ,�Pш�) 
29. �જુરાતમા ં �ગરનાર આરોહણ-અવરોહણ IપધાF કયા િવભાગ Uારા યોજવામા ંઆવે છે- �7 -�7 *�� '��9DQ�7к 

RS Q�T" 

30. તાVતરમા ં1 થી 10 ,ડસ.ેબર  દરિમયાન ક�ટલામી  સાઉથ એિશયન ગે.સ -2019 યો@ઈ રહ2 છે  - 13 

31. તાVતરમા ં13મી સાઉથ એિશયન ગે.સ-2019  #ા ંયો@ઈ રહ2 છે-  :�х��- ��:�G 

32. ,ડસે.બર 2019મા ં T-20 સૈયદ \Iુતાક અલી  YુનાFમેGટ-2019  િવVતા ટ2મ અન ે હર2ફ જણાવો-  к8���к *�� 
7�0��U! 

33. ,ડસે.બર 2019મા ં CRISIL એજGસી Uારા ભારતનો ચાh ુ નાણાક2ય વષFનો  આિથWક Mોથ ર�ટ  ઘટાડ2ને ક�ટલો 

`દાજવામા ં આ&યો છે- 5.1%( *��( 6.3%) 

34. CRISILHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો- V�<�� ��<�W� =13�Xш� '��Y' "3 =51�,� +0����  

35. તાVતર  ,ડસે.બર 2019મા ં  Iવીડનના કયા રા@ બી�વાર ભારત ?વાસે આ&યા છે-  ��P <кW�  к�0Z  *�� 
@���8�  �'0��'� 

36. િવNમા ં2� ,ડસે.બર  કયા ,દવસ તર2ક� ઉજવાય છે-  ��ш�0 :�[ !ш� ��1ш� �� 
37. ભારતમા ં સૌથી ભયાનક ભોપાલ ગેસ jુઘFટના  #ાર� બની હતી-  2-3 <�'�-$� 1985 

38. અIOkૃયતા િનવારણ માટ�  �વન આપનાર સા,ંદપની ઋિષ િવmલ લnમણ ફડક�-મામા સાહ�બનો જGમ,દવસ  જણાવો- 

2  <�'�-$�  

39. તાVતરમા ંભારતના માQ વડા?ધાન તેમજ તેમના પ,રવારને 8રુRા આપતો કયો 8ધુારા ખરડો  સસંદમા ંપસાર 

કરાયો-  SPG \!���� х��� 
40. SPGHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો- 9:�],0 R���#ш� ^!: 

41. SPG 8ધુારા ખરડો \જુબ વડા?ધાન પદ�થી િનopૃ થયા બાદ ક�ટલા વષF 8ધુી એસપી� 8રુRા કવચ આપવામા ં

આવશ-ે 5  ��� 
42. ભારતમા ં SPG  એqટ કઈ સાલમા ં બનાવવામા ંઆ&યો હતો- 1988 િવવેકાનદં એક�ડમી, સે.૨૨, ગાધંીનગર મો.ન.ં 

99256 98721 

43. ,ડસે.બર -2019મા ં  સસંદમા ંપસાર કરાયેલા ખરડા Uારા કયા ક�G^શાિસત ?દ�શHુ ં  િવલીનીકરણ  કરા9ુ-ં  ����� 
��� @��0� *�� <��-�8 

44. ,ડસે.બર 2019ની  TIથિતએ  ચં̂ યાન- 2ના  �મુ થયેલ િવPમ લેGડરનો કાટમાળ  કોના Uારા શોધવામા ંઆ&યો  Vને 

નાસા Uારા સમથFન અપા9ુ-ં M�_=�� �к���к0 =2��� ш8`!��  \!ab, 

45. તાVતરના નીિત આયોગના rsટાચાર  `ગેના અહ�વાલમા ં  �જુરાતમા ં દર એક કરોડની વIતીએ  rsટાચારના 

ક�ટલા ક�સ બને છે-  1,677 

46. તાVતરના નીિત આયોગના અહ�વાલ  \જુબ rsટાચારના �ચા દર ધરાવતા  ?થમ, tUતીય Qી@ નબંરHુ ંરાaય 

જણાવો- "<�ш�, 7�0��U! *�� >!2��7 

47. Ouુુષ ક�ટ�ગર2મા ં,ફફા બેIટ vલયેર-2019 તર2ક� કોને છmી વાર  એવોડF અપાયો  અને તેનો દ�શ  જણાવો- 0�,��0 
�9'�  *�� c2 X1�)�� 

48. મ,હલા ક�ટ�ગર2મા ં,ફફા બેIટ vલેયર-2019  એવોડF કોને અપાયો  અને તેમનો દ�શ-  મેગન ર�િપનો -  9એુસએ 

49. તાVતરમા ં કયા ખેલાડ2ની યાદમા ં TIવ7ઝલેGડ સરકાર� િવNમા ં ?થમવાર �િવત ખલેાડ2ના ચાદં2ના િસwા બહાર 

પાડxા-  ����' 9��� ��2� 3���� 
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50. ટ�િનસ Iટાર રોજર ફ�ડરરની યાદમા ં ક�ટલા y�Gકના  ચાદં2ના િસwા બહાર પડાયા -20  d�1к 

51. ,ડસે.બર 2019મા ં ઇdGડયા- TIવડન  �બઝનેસ સિમટ #ા ંયો@ઈ-  ��� <�[@) 
52. તાVતરમા ં,ફ�લપાઈGસમા ંક9ુ ંવાવાઝોzંુ {ંકા9ુ ંહJ-ુ  к-`!�) 
53. તાVતરમા ંકયા દ�શમા ંપQકારોને િવદ�શી @8સુ તર2ક� ગણવાનો  કાયદો પસાર કરવામા ંઆ&યો-  ��ш,� 
54. ભારતમા ંસભંિવત 'વન નશેન વન ર�શન કાડFનો  અમલ #ારથી કરવામા ંઆવશે- ef� 2020F� 
55. મહ2પતરામ uુપરામનો જGમ,દવસ  જણાવો- 3g <�'�-$�, 1829 

56. તા. 3 ,ડસ.ેબર સમM િવNમા ંકયા ,દવસ તર2ક� ઉજવાય છે-  ��h ��к0��� <��' 

57.  િવN િવકલાગં ,દવસ-2019ની થીમ જણાવો- Promoting the participation of persons with disabilities and 

their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda’. 

58. લાયોનલ મેIસી કઈ qલબ તરફથી  {ટબોલ રમે છે- $�'i0���  

59. {ટબોલ એવોડF માટ� વપરાતો 'બેલને  ડ2 ઓર'  શ}દ કઈ ભાષાનો છે-  d�1M 

60. 'બેલેન ડ2 ઓર'  શ}દનો અથF  ~ુ ંથાય છે- ��[�� $�0�.  
61. ગોZડન બોલ એવોડF કોના Uારા અન ેકયા વષFથી આપવામા ંઆવે છે - d�1' j�$�0 *�� ���-����  

62. 4 ,ડસ.ેબર 2019ના રોજ  કયા બે દ�શો વ�ચે  � ૂટંણી &યવIથાપન અન ેવહ2વટ માટ� સમ�ૂતી કરારને  ક��બનેટ Uારા 

મ�ૂંર2 આપવામા ંઆવી- 6��7 *�� �0�)� 

63. તાVતરમા ંભારતે ર�લવે RેQ ેઆ�િુનકરણના હ�Jથુી સહયોગ માટ�  કયા દ�શ સાથ ેસમ�ૂતી કર2 - 2��� 
64. Pાઇમ િ?વેGશન-,ડટ�qશન અન ે નાગ,રક સવેામા ં �જુરાતHુ ં ક9ુ ં પોલીસ Iટ�શન સમM દ�શમા ં બી@ Pમ ે છે - 

$�0��'��� 

65. ,ડસે.બર 2019મા ં  ક�G^ીય ક��બનેટ Uારા કયા Qણ અગ7યના  8ધુારા �બલને  સસંદના િશયા� સQમા ંર�ૂ કરવા  

મ�ૂંર2 આપવામા ંઆવી - (1) ���<�к7� \!���� х���-2019 (2)  :'��0  ���� R���#ш� +$0  *�� (3) �7�-�:7� 
>!2��� '@�, '�$���7 +$0 

66. ક�G^ીય ક��બનેટ Uારા તાVતરમા ં એસ.સી.-એસ.ટ2.ને અનામતની \દુત ક�ટલા વષF લબંાવવાની મ�ૂંર2 આપવામા ં

આવી- 10 ��� 
67. સરકાર2 મા�લક2ની કંપનીઓ અને અGય સરકાર2 સIંથાઓને વધારાHુ ંભડંોળ ઉપલ}ધ કરાવવા  દ�શમા ં?થમવાર 

બોGડ માટ�  કઈ મ�ૂંર2 આપવામા ંઆવી-  
#'M�12 /����  3��(ETF) 

68. દ�શમા ંહાલમા ંQણ ડ2.ડ સIં�ૃત 9િુનવિસWટ2 છે  તેમનો સમGવય કર2ને   કઈ નવી 9િુનવિસWટ2 તૈયાર કરાશે-  к�1k�, 
'�9DQ7  !����'Y�) 

69. સસંદના િશયા� સQમા ં ર�ુ કરવામા ં આવેલ નાગ,રકતા 8ધુારા ખરડો-2019મા ં  કયા દ�શના �બન\TુIલમ 

િનરાિ�તોને ભારતમા ંનાગ,રકતા આપવાની જોગવાઇ કરાઇ છે- :�<к97��, $��l0���ш *�� *3m���97�� 

70. તાVતરમા ંક��બનેટની મ�ૂંર2 બાદ  એસ.સી-એસ.ટ2 અનામતની \દુત કયા વષF 8ધુી લબંાવવામા ંઆવી- ��� 2030 

71. તાVતરમા ં�જુરાત સરકાર� એમ.એસ.એમ.ઈ સાહિસકોને ?ો7સા,હત કરવા  ક�ટલા વષF 8ધુી કોઈપણ ?કારની  મ�ૂંર2 

મેળવવામાથંી \Tુqત આપી-  3 ��� 
72. MSMEHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો - �=V�, 9�0  
1�  ��), 
1��R�4I 

73. તાVતરમા ં�ગૂલના સીઇઓ 8ુદંર િપચાઈને કઈ નવી વધારાની જવાબદાર2 આપવામા ંઆવી- c[3�$���� ���  '�4" 

74. આગામી સમયમા ંસરવે ઓફ ઇdGડયા Uારા  ભારતની કઈ નદ2નો નવો નકશો તૈયાર  કરાશે-  ���� ��) 
75. ઇસરોના વતFમાન ચેરમેનHુ ંનામ જણાવો- к� .�'��� 

76. 4 ,ડસ.ેબર 2019ની  TIથિતએ આઇસીસી ટ�Iટ ર�dGક�ગમા ં?થમ Pમે આવનાર ભારતીય બ�ેસમેન-  ����� к�@0� 
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77. તાVતરમા ં ક�G^ સરકારની  કઈ એજGસી Uારા  દવાઓના ઓનલાઇન વેચાણ ઉપર ભારતમા ં ?િતબધં \કૂવામા ં

આ&યો- n�  к1/�0� 2��0 "3 451�,� 
78. ભારતમા ં'ઇdGડયન નેવી ડ�' #ાર� ઉજવાય છે - 4  <�'�-$� 

79. વષF 2019મા ં 'ઇdGડયન નેવી ડ�'ની રાs�2યકRાની ઉજવણી #ા ંયો@ઈ-  ��� <�[@) 
80. ભારતીય નેવી Uારા 4 ,ડસે.બર 1971મા ંપા,કIતાન  નેવીના \]ુય મથક  કરાચંી બદંર ઉપર �મુલો કરવા ક9 ુસફળ 

ઓપર�શન હાથ ધ9ુ� હJ ુ ં-":��ш� /�=�o� 

81. ,ડસે.બર 2019ની TIથિત ભારતના નૌકાદળના વડાHુ ંનામ જણાવો - 
���0  к�����'W@ 

82. રાs�વાદ2 ઇિતહાસકાર આર.સી. મ�ુમદારનો જGમ,દવસ જણાવો- 4 <�'�-$�  

83. આરબીઆઈ Uારા 5 ,ડસ.ેબર 2019ની TIથિતએ  વષF 2019-20નો ભારતનો GDP Mોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા `દાજવામા ં

આ&યો છે- 5% 

84. આરબીઆઈ Uારા અગાઉ ભારતનો GDP Mોથ ર�ટ  ક�ટલા ટકા `દાજવામા ંઆ&યો  હતો- 6.1% 

85. 5 ,ડસ.ેબર 2019ની TIથિતએ ભારતમા ંર�પો ર�ટ અને ,રવસF ર�પો ર�ટની ટકાવાર2 જણાવો- 5.15% *�� 4.90 % 

86. આરબીઆઇના વતFમાન ગવનFરHુ ંનામ જણાવો-  шш�к��7 ��' 

87. આરબીઆઈ Uારા e.10,000/-  8ધુીના  &યવહારો માટ�  ક9ુ ંનoુ ંકાડF શe કરવાની યોજના ચાલી રહ2 છે-  �R:�� 
:��1� к��� 

88. PPIHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો - �R:�� :��1� 419p�1� 

89. @G9આુર2થી ઓqટોબર 2019 8ધુીમા ંIEM  `તગFત દ�શમા ંથયેલા �ુલ \ડૂ2રોકાણમા ંસમM દ�શમા ંસૌથી વ� ુક9ુ ં

રાaય ક�ટલા ટકા ,હIસો ધરાવે છે-  >!2��7-51.23 % 

90. IEMHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો - 41�9/),0  
1��R�1,�'Z  ����1� 

91. ઈઝ ઓફ zુ�ગ �બઝનેસ પ,રણામે @G9આુર2થી ઓqટોબર 2019 દરિમયાન �જુરાતમા ંક�ટલા કરોડના \ડૂ2રોકાણનો  

`દાજ છે- L.2,18,611/- к��� 

92. દ�શમા ંસૌ?થમવાર નવતર ?યોગના ભાગeપે પોIટ િવભાગ Uારા કયા મા�યમથી પાસFલ ડ2લેવર2નો ?ારંભ કરાયો- 

ઈ- I�ૂટર 

93. તાVતરમા ં અ�ભનેQી િ?યકંા ચોપડાન ે  9િુનસેફ Uારા કયો ?િતdsઠત OરુIકાર અપાયો- ���� к�, ���7����) 
q!�9к�� 

94. અ�ભનQેી િ?યકંા ચોપડા છેZલા ક�ટલાક વષFથી 9િુનસેફના �ડુિવલ એ.બેસેડર તર2ક� સેવા  આપી ર�ા છે- 15 ��Z 
95. 'ડ�ની ક�ય માનવતાવાદ2' OરુIકાર કોની યાદમા ંઆપવામા ંઆવે છે- *�<�к� 
#��- �'W�� *�� '�2'��к ���� 

к�, 

96. ,ડસે.બર 2019મા ં�જુરાત સરકાર� રાaયમા ંબનતા  jુsકમFની ઘટનાઓની તટIથ તપાસ માટ� ક�ટલા ંસ�યોની સિમિત 

બનાવી- 5  'r,� 
97. �જુરાતમા ંબનતી jુsકમFની ઘટનાઓની તપાસ માટ�ની કિમટ2ના અ�યR કોણ રહ�શે- >Q@ ��6���� *��к `!s, 

'+M� 

98. O�ૃવી ઉપર વષF 2010નો દાયકો ઇિતહાસનો સૌથી વ� ુગરમ દાયકો ર�ો તેo ુ ંતારણ તાVતરમા ંકોના  અહ�વાલમા ં

અપા9ુ-ં  '� !#7 ��A/- #0�=�� M�12 

99. િવN હવામાન સIંથાના જણા&યા \જુબ  િવNના સ\ુ̂ ો 150 વષF પહ�લા કરતા હાલ ક�ટલા ટકા વ� ુગરમ  થયા છે- 
25% 

100. ગત વષ� યો@યેલી IPCCની બેઠકમા ં માનવ@ત માટ�  O�ૃવીHુ ં તાપમાન ક�ટલા ,ડMી સે�Zસયસ 8ધુી મયાF,દત 

રાખવાની eપર�ખા ઘડવામા ંઆવી હતી- 1.5  <�t� '�u[',' 
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101. તાVતર ,ડસે.બર 2019મા ંવષF 2015 પેર2સ qલાઇમટે સિંધ માટ�ના િનયમોને આખર2 ઓપ આપવા કયા શહ�રમા ં

િવNના દ�શો વ�ચે વાટાઘાટો ચાલી રહ2 છે- �<n�(9:��)  
102. તાVતરમા ંરાજયના �હૃ િવભાગ Uારા લોક રRક દળમા ંક�ટલા ટકા વઇે,ટ!ગ �લIટ બનાવવાની @હ�રાત કરાઈ- 20% 

103. 6 ,ડસ.ેબરની TIથિતએ અરબી સ\ુ̂ મા ંક9 ુવાવાઝોzુ ંસ,Pય થ9ુ ંહJ ુ-ં :�� 

104. મ,હલાઓની  8રુRા માટ� ક�G^ સરકાર�  દ�શના તમામ પોલીસ Iટ�શનમા ં કઈ એક નવી &યવIથા ઊભી કરવાનો  

િનણFય કય� છે - <@0� '@�,7� ��9к(<@0� @�[:  ��9к) *�� 
1�) v!�  /�<3<кW� 

105. 13મી સાઉથ એિશયન ગે.સ-2019 મા ં કયા ભારતીય �ખલાડ2એ  શોટF  Oટુ મા ં20 વષF પહ�લાનો ર�કોડF તોડxો  અને 

તેHુ ં`તર- 7�w21��:�0 �'W@ *�� 20.03 ���( *��(�� ��к���19.15 ���) 
106. 7-8 ,ડસ.ેબર 2019મા ંઓલ ઇdGડયા  ડ2� એGડ આઈ�પી  પ,રષદ #ા ંયો@ઈ -  q!8� 
107. �જુરાતમા ંસૌ?થમ બ�ક ઓફ અમે,રકા Uારા કયા Iથળે '�લોબલ �બઝનેસ સિવWસ સેGટર' શe કરા9ુ-ં  +�x� �'�), 

�������� 

108. પે�ો�લયમ ઉ7પાદન કરતા ઓપેકના દ�શોએ આગામી  #ારથી દ� િનક પાચં લાખ બેરલ પે�ો�લયમ ઉ7પાદન 

ઘટાડવાની @હ�રાત કર2 છે- P1 !c�) 2020 

109. તાVતરમા ં �જુરાત સરકાર Uારા �એસએફસીના નવા MD  અને  ચેરમેન તર2ક� કોની િનમDકૂ કર2-  *���W� 
*t��0 

110. �લોબલ qલાઈમેટ ,રIક  ઇGડ�કસ -2020 `તગFત પયાFવરણની ખરાબ અસરથી પી,ડત દ�શોમા ંભારત ક�ટલામા ંIથાન ે

હશે-  :��M� 
111. ,ડસે.બર 2019મા ંCOP25 CHILI qલાઈમેટ ચેઈGજ `ગેની  વિૈNક બેઠક  #ા ંયો@ઇ-  મે,�ડ-  9:�� 

112. ડૉ. બાબાસાહ�બ સાહ�બ �બેડકરનો મહાપ,રિનવાFણ ,દવસ જણાવો- 6  <�'�-$� 1956 

113. આ વષ� 2019મા ં ડોqટર બાબા સાહ�બનો  ક�ટલામો મહાપ,રિનવાFણ ,દવસ ઉજવાયો-64� 
114. બાબર2  �વસં - અયો�યાની તાર2ખ જણાવો- yz� <�'�-$� 

115. ભારતમા ંનાગ,રક સરંRણ ,દવસ તર2ક� #ાર� ઉજવાય છે- 6  <�'�-$�.  
116. RBIએ આગામી  કઈ તાર2ખથી બ�કો Uારા અપાતી NEFT 8િુવધાને Mાહકો માટ� 24 કલાક  ઉપલ}ધ કરવાનો  

આદ�શ કય� છે- ��  <�'�-$� �&�� 

117. NEFTHુ ંનામ જણાવો-  ��ш�0 40�#/���к 3�� /�1'3� 

118. NEFTની મદદથી ક�ટલી રકમ �ાGસફર કર2 શકાય- L.�  0�х  

119. ભારતમા ં�ૃિષ પાકોમા ંઉ7પાદનHુ ં?માણ નw2 કરવા `Mેજો વખતથી કઈ  પ�િત ચાલી આવે છે-  c�����) 
120. ભારત સરકાર Uારા આનાવાર2  પ�િતના Iથાને  વષF 2016 થી કઈ નવી િસIટમ અમલી બનાવી છે-  �1 !*0 3�� 

n�� ���2�1� 

121. �જુરાતમા ં નવીન મGે9અુલ ફોર �ોટ મેનેજમેGટ  #ારથી અમલમા ં\કુાઈ-  
�R0- �&�� 

122. આગામી ખેલો ઇdGડયા 9થૂ  ગે.સ  #ાર� અને #ા ંયો@શે- P1 !c�)- 3�{ !c�)-�&�&, ��@��) *��  "<�ш� 
123. ખેલો ઇdGડયા 9થૂ  ગે.સ -2020 `તગFત  નવી જસ� #ા ંલોGચ કરવામા ંઆવી-  ��� <�[@) 
124. ખેલો ઇdGડયા 9થૂ  ગે.સ -2020  િન7યPમ \જુબ કઈ બ ેરમતો નવી ઉમરેાઈ- '�,к+0W�  *�� 0�� $�0 

125. ખેલો ઇdGડયા 9થૂ  ગે.સ -2020મા ં�ુલ ક�ટલી રમતો યો@શે- �� 

126. ક�G^  સરકારના  રમતગમત રાaય મQંી જણાવો-  <к�8 <�w2| 

127. તાVતરમા ંિવNમા ંસૌ?થમ કયા દ�શના િવ�ાનીઓએ પણ ર2તે વાદંરાની કોિશકાઓ ધરાવJ ુ ં� ૂડંHુ ંબાળ િવકસા&9ુ-ં  

M�� 

128. વાદંરાની કોિશકાઓ ધરાવJ ુ ં� ૂડંHુ ંબાળ વૈ�ાિનક ભાષામા ંકયા નામે ઓળખાય છે- к�=��� 
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129. વાદંરાની કોિશકાઓ ધરાવJ ુ ં� ૂડંHુ ંબાળ બેઈ�જ!ગ ખાતે આવેલી કઈ સIંથા Uારા પાર પડા9ુ-ં  0�$�����) "3  9�� 
'�0  
1�  <�R��5#�� $�,�0�g 

130. સમM દ�શમા ંસશ   �વજ ,દન તર2ક� #ાર� ઉજવાય છે - �  <�'�-$�  

131. ટબોલમા ંસૌથી વ�ુ ંહ�,�ક કોણે અને ક�ટલી ન¡ધાવી - 0�,��0 �9'� *�� }�  

132. તાVતર ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ં �જુરાતના #ા ં પોલીસ Iટ�શનને ભારતના �ેsઠ પોલીસ Iટ�શનનો એવોડF મ¤યો - 

$�0��'���  

133. ૫૪મી IG અને DGP કોGફરGસ-૨૦૧૯ #ા યો@ઈ - q f8�– @���A/  
134. અથFશા  નોબેલ-૨૦૧૯ િવVતાએ e. ૬.૮ કરોડની OરુIકારની રકમHુ ંદાન કઈ સIંથાન ેક9ુ� - ��2 3�� '�9F� @���� 

 !����'Y�)  
135. ITF ચેલેGજર YુનાFમેGટ-૨૦૧૯ના િવVતા ખેલાડ2Hુ ંનામ જણાવો – >!2��7� ����' 9��� ~<к7� ���� 
136. ITF ચેલેGજર YુનાFમેGટ-૨૦૧૯ કયા ંયો@ઈ હતી - '�0�q!�  

137. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંક�નેડાના મારખમમા ંઆયો�ત ITTF ચેલGેજ vલસ બેનેમેqસ-િવગ� નોથF અમે,રકન ઓપન ટાઈટલ 

િવVતાHુ ંનામ જણાવો - >!2��7� ��$0����' х�0��) ��� ���  

138. િવNની સૌથી મોટ2 ફIટF qલાસ YુનાFમેGટHુ ંનામ જણાવો -  �8g /�3)(<Vк��) 
139. રણ� �ોફ2(,Pક�ટ)ની ૮૬મી િસઝનમા ંકઈ ટ2મને પહ�લીવાર Iથાન મ¤9ુ ં– M��)�N 

140. રણ� �ોફ2(,Pક�ટ)ની ૮૬મી િસઝનમા ંક�ટલી ટ2મ વ�ચે \કુાબલો થશે – 38  
141. રણ� �ોફ2(,Pક�ટ)ની ૮૫મી િસઝનની િવVતા ટ2મ જણાવો – ���6� 
142. �જુરાતના �ાનજગતના તેજIવી તારલા સમાન પ,ંડત 8ખુલાલ�નો જGમ,દન જણાવો - � <�'�-$�,���&  

143. ,ડસે.બર 2019મા નાગ,રક 8ધુારા ખરડો-2019 લોકસભામા ંઅને રાaયસભામા ંક�ટલા મતે પસાર થયો-  0�к'6�-
}�� 7 �,��� ���,'6�-��� 7  

144. નાગ,રક 8ધુારા ખરડો-2019ની જોગવાઈઓ \જુબ  કયા દ�શના  લ¬મુતી  સ\દુાયના િનરાિ�તોને  ભારતમા ં

નાગ,રકતા આપવામા ંઆવશે-   :�<к97��, *3m���97�� *�� $��l0���ш 

145. નાગ,રકતા 8ધુારા  ખરડો-2019ની જોગવાઈ \જુબ  કયા ધમFના િનરાિ�તોને  ભારતમા ં નાગ,રકતા આપવામા ં

આવશ-ે  <@1�! , ш�х, ��, $��, :��'� *�� +�97�(�) 
146. નાગ,રકતા 8ધુારા ખરડા-2019ની જોગવાઈ \જુબ  છ સ\દુાયોના લોકો ભારતમા ંકઈ તાર2ખ 8ધુી  આવેલા હશે તો 

જ માGયતા અપાશ-ે }� <�'�-$� �&�� 

147. CABHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  �'<�I�ш�:  
�1��1� +$0 

148. CAAHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો- �'<�I�ш�:  
�1��1�  
#�  

149. નાગર2કતા 8ધુારા ખરડા હ�ઠળ કયા રાaયમા ં રહ�તા આ છ લ¬મુતી સ\દુાયના લોકોને  રાશન કાડF િવના પણ  

નાગ,રકતા અપાશ-ે  :�� $���G *�� (T� q f���� ��2,� 
150. બગંાળ ઈIટ yGટ2યર કાયદો  કયા રાaયમા ંઅમલમા ંરહ�શે- c'�, *J!8�M0 R��ш *�� ��q!�� 
151. ઉpર OવૂFના કયા રાaયોમા ં ઈનર લાઈન પરિમટની &યવIથા ચાh ુ રહ�શે-  c'�, *J!8�M0 R��ш, ��q!��, 

����0�1�, �I�� *�� +8q!� 

152. તાVતરમા ંકયા રાaયમા ંસૌ?થમ ઈનર લાઈન પરિમટની &યવIથા ચાh ુ કરવામા ંઆવી છે-  +8q!� 

153. રાaય સભાના વતFમાન સભાપિતHુ ંનામ જણાવો-  (:��A/:�7 ��к�,� ��,U! 
154. લોકસભાના વતFમાન અ�યR-  " +$�0� 
155. નાગ,રકતા 8ધુારા ખરડો- 2019 �બલ  સસંદમા ંકોના Uારા ર�ૂ કરવામા ંઆ&9ુ ંહJ ુ-ં  к�51k, > Q@ ��� *�7 ш�@ 

156. તાVતરમા ંયો@યેલી િમસ 9િુનવસF -2019  IપધાFમા ં િવVતાHુ ંનામ જણાવો- I�+I+$�� �f1g 
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157. િમસ 9િુનવસF -2019 IપધાFમા ં િવVતા  8ુદંર2નો દ�શ જણાવો-  �+�8 c<dк� 
158. િમસ 9િુનવસF -2019 IપધાFમા ં #ા ંયો@ઈ-  
�0�1�� 
159. િમસ 9િુનવસF -2019  IપધાFમા ં �ુલ ક�ટલા દ�શોએ ભાગ લીધો- �& 

160. િમસ 9િુનવસF -2019  IપધાFમા ં ભારતHુ ં?િતિનિધ7વ કરનાર-  ��7Yк� �'W@ 

161. તાVતરના અહ�વાલ ?માણે ભારતના જગંલો  ક�ટલા ટકા Mીનહાઉસ ગસે શોષી લે છે- ��.��% 

162. ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ  દ�શના ક�ટલા ર�Zવ ેIટ�શનો ઉપર િવના\Zૂય ેવાઈફાઈ 8િુવધા ઉપલ}ધ કરાવાઈ- ��&& 

163. તાVતરમા ં WADA  Uારા કયા દ�શ  ખલેાડ2ઓ ઉપર ડોિપ!ગના આરોપસર 4  વષFનો ?િતબધં \કૂવામા ંઆ&યો-  

��ш,� 
164. WADAHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  �[�� 
1�)- ���:W� 
21'� 
165. WADAHુ ંવzુ મથક #ા ંઆવhેુ ંછે-�1/),0,( к�����) 
166. ભારતમા ં150મી રણ� �ોફ2 મેચ રમનાર એકમાQ ખેલાડ2 અને તેની ટ2મ જણાવો-  �'� P3�  *��  ���6�  

�) 

167. તાVતરમા ં ક�ટલામી સાઉથ એિશયન ગેમ-2019 કયા ં Iથળે  યો@ઇ- �}�  *��  :�х��-  к���U! (��:�G) 
168. 13 મી  સાઉથ એિશયન ગ.ેસમા ં સૌથી વ� ુ ગોZડ મેડલ િવVતા દ�શ-  6��7 

169. ભારતે 13મી સાઉથ એિશયન ગે.સમા ં ક�ટલા મેડલ �7યા-  ગોZડ-174, િસZવર- 93  અને °ોGઝ- ��  D!0- }�� 

170. 13 મી  સાઉથ એિશયન ગ.ેસ -2019મા ં �ુલ ક�ટલા દ�શોએ ભાગ લીધો- &� 

171. 13 મી  સાઉથ એિશયન ગે.સમા ંમેડલ િવVતા  ?થમ  1  થી 5 દ�શ  જણાવો-  6��7,  ��:�G, ��0�к�, :�<к97�� 
*�� $��l0���ш 

172. 13 મી  સાઉથ એિશયન ગ.ેસ-2019મા ં �ુલ ક�ટલી રમતોનો  સમાવેશ કરાયો હતો- �� 

173. 13 મી  સાઉથ એિશયન ગ.ેસ-2019 નો મેIકોટ જણાવો-  �0�к$к 

174. આગામી 14 મી  સાઉથ એિશયન  ગ.ેસ  #ાર� અને #ા ંયો@શે-  ��� -�&��  *�� к��M�, :�<к97�� 

175. ,ડસે.બર 2019મા ં@હ�ર કર�લ UN-માનવ િવકાસ 8ચૂકાકં-2019મા ં ભારતનો Pમ જણાવો- ��� 

176. 2018મા ં@હ�ર કર�લ UN-માનવ િવકાસ 8ચૂકાકંમા ં ભારતનો Pમ કયો હતો- �}& 

177. ,ડસે.બર 2019મા ં@હ�ર થયેલ UN-માનવ િવકાસ 8ચૂકાકં-2019મા ં ?થમ 1  થી 5  દ�શોના નામ જણાવો-  ���X, 
�9��I0�1�, "9/�+0,�, c,0X1� *�� 2��� 

178. UNDP ના અહ�વાલ \જુબ  ભારતમા ં  વષF 2005-06 થી 2015-16  દરિમયાન ક�ટલા કરોડ લોકો ગર2બી ર�ખાથી 

બહાર આ&યા- ��.� к��� 

179. સમM િવNમા ંસૌ?થમ માનવ િવકાસ 8ચૂકાકંની  શeઆત કોને કર2 હતી-  *F�ш���  @�� f$ *0 @к, :�<к97�� 

180. ઇGટરનેશનલ પીસ ,રસચF ઇ�GIટટ9ટૂ-  Iટોકહોમના  અહ�વાલ \જુબ વષF 2018 મા ં િવNભરમા ંહિથયાર વેચાણમા ં

ક�ટલા ટકાનો વધારો ન²ધાયો છે- �% 

181. તાVતરમા ં િવNના સૌથી નાની ઉમરના વડા?ધાન બનવાHુ ંસGમાન કોને મ¤9ુ ંઅને તેમનો દ�શ જણાવો-  '�_� 
��)�- }� ���  *��  <3�0�1� 

182. �ૂન- 2019ની TIથિતએ ABCના અહ�વાલ \જુબ  સૌથી વ� ુ?સા,રત થJ ુ ં અખબાર2 �ૂથ  જણાવો-  �� ��к 6�9к� 

183. ABC Hુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  "<�� � !�� "3  '�!�0�ш� 

184. ,ડસે.બર 2019મા ંG9ઝૂીલેGડમા ંકયા ટાO ુપર ભયાનક ³વાળા\ખુી ફર2થી સ,Pય થયો-  �@�4� c40�1� 

185. તાVતરમા ંNGT  Uારા દ�શમા ંક�ટલા માઇPોનથી પાતળ2 vલાdIટકની થેલીઓના ઉ7પાદન બધં કરવાનો આદ�શ કરાયો- �& 

186. ભારતના ?થમ  મ,હલા ફોટોMાફર  અને  તેમનો જGમ,દવસ જણાવો-  @��= �,�����0�- >!2��7�-  � <�'�-$� ���} 
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187. તાVતરમા ં તાર2ખ 09  થી 11 ,ડસ.ેબર 2019 8ધુી  ક�ટલામી િવધાનસભાHુ ં ક�ટલા\ુ ં  સQ  યો@9ુ-ં ���  *��  
:��M`!� 

188. �જુરાત િવધાનસભાના વતFમાન અ�યR જણાવો-  �� ���1k �����) 
189. �ાઈના નવા િનયમ ?માણે હવે મોબાઈલ નબંર પોટ́�બ�લટ2 8િુવધા  ક�ટલા ,દવસમા ં ઉપલ}ધ થશે-&} 

190. MNPHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો - �$�=0 ��$� :��� +$+0�) 
191. તાVતરમા ંક�G^ સરકાર� પીએમ ,કસાન સGમાન િનિધ યોજનાના લાભ માટ� કયો દIતાવેજ ફર�જયાત કય�-  c��� 

к���  
192. તાVતરમા ંNSSOના અહ�વાલ \જુબ  �જુરાતના ખેzૂતો પ,રવાર દ2ઠ સર�રાશ ક�ટલી દ� િનક આવક ખેતીમાથંી મેળવ ે

છે- L.���/- 
193. તાVતરના NSSOના  અહ�વાલ \જુબ  કયા રાaયના ખેzતૂ સૌથી વ� ુસર�રાશ માિસક આવક ધરાવ ેછે અને ક�ટલી-  

:�P$, L.��,&��/- 
194. તાVતરના NSSOના અહ�વાલ \જુબ �જુરાત રાaયનો ખેzૂત સર�રાશ  ક�ટલી માિસક આવક ધરાવ ેછે અને  દ�શમા ં 

કયા Pમે છે- L.�,���/-  *�� � �  V 

195. તાVતરના NSSOના  અહ�વાલ \જુબ  કયા રાaયનો ખેzૂત સૌથી ઓછ2 સર�રાશ ક�ટલી માિસક આવક ધરાવે છે - 

:�� $���G  *�� L.},��&/-  

196. NSSOHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો- ��ш�0 '�-:0 '�X "<3' 

197. તાVતરમા ંયો@યેલી 13મી  સાઉથ  એિશયન  ગે.સ-2019મા ંકયા �જુરાતી ખેલાડ2એ કઈ રમતમા ં ક�ટલા મેડલ 

�7યા- (�) ��� :��0 - 7�8- ��[�-�  *��  �'[��-�, (�) @��7 ��'�4-  ��$0 ����'- ��[�-}  *��  �'[��-
� (}) R�� �@�- /�,�0�� �) - ��[�-�  *��  �,�#7�7  a�1I- � 

198. તાVતરમા ંરાs�2ય ઉ@F બચત સvતાહ #ાર� ઉજવા9ુ-ં  7��)х �  F� �� <�'�-$� 

199. 10 ,ડસ.ેબર કયા મહાHભુાવની Oµુયિતિથ છે-  ������к c[d�� ��$�0 

200. Oરુાત7વચાયF હસ\ખુ સાક�ળયાનો જGમ,દવસ જણાવો- �& <�'�-$� ��&�- `!�$=  

201. NGTHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  ��ш�0 t�� /)� !�0  

202. વષF-2002ની ગોધરા ��નકાડંની ઘટના બાદ �જુરાતમા ં કોમી તોફાનો ફાટ2 નીકળતા તેની તપાસ માટ� કયા 

તપાસપચંની રચના કરાઈ હતી - 259�' ��8���) 7:�':�M 

203. �જુરાતમા ં27 ફ�¶આુર2, 2002ના રોજ ગોધરા ખાતે સાબરમતી એqસ?ેસના કયા કોચને આગચપંી કરવામા ંઆવી 

હતી - S-� 
204. ગોધરા ��નકાડંની ઘટના બાદ �જુરાતમા ંકોમી તોફાનો ફાટ2 નીકળતા તેની તપાસ માટ� રચાયેલા નાણાવટ2 તપાસ 

પચેં તેમનો ?થમ ભાગનો અહ�વાલ સરકારન ેકયાર� 8પુરત કય� હતો – 7�. 18 '.��-$�-2008 
205. નાણાવટ2 તપાસ પચંનો ?થમ ભાગનો ,રપોટF સરકાર� કયાર� િવધાનસભામા ં ર�ૂ કય� હતો – 7�. 25 '.��-$�, 

2009 
206. નાણાવટ2 તપાસ પચેં તેમનો ભાગ-૨નો ,રપોટF  સરકારને કયાર� 8પુરત કય� હતો – 7�. 18 ���-$�-2014  
207. નાણાવટ2 તપાસ પચંનો બી@ ભાગનો ,રપોટF સરકાર� કયાર� િવધાનસભામા ંર�ૂ કય� હતો – 7�. 11 <�'�-$� 2019 
208. નાણાવટ2 તપાસ પચંના ?થમ ભાગના ,રપોટFHુ ંતારણ જણાવો - ������� '�$�7� 
к'R�'�� 
'-6 ��$��� 

'G������� m��� q f���,�w27 к��7J!�  @§ !  
209. નાણાવટ2 તપાસ પચંના બી@ ભાગના ,રપોટFHુ ંતારણ જણાવો - ������� '�$�7� 
к'R�'�� 
'-6 ��$��� 

'G������� m��� q f���,�w27 к��7J!�  � @§ !, 7¨к�0�� `!s,��� ���1k6�= ��)�� ш�к�9:� © f�к� $�$7� 
u#0�M��  
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210. નાણાવટ2 તપાસ પચંનો બી@ ભાગના ,રપોટFમા ંક�ટલા વોZ9મૂ અને `દા�જત ક�ટલા પાના હતા - �� ��[ ! *�� 
2500 :���  

211. નાણાવટ2 પચંના રમખાણ `ગેના ,રપોટF  \જુબ રાaયમા ંસૌથી પહ�hુ ંકોમી રમખાણ કયાર� થ9ુ ંહJ ુ ં- ���-1714 

212. નાણાવટ2 પચંના રમખાણ `ગેના ,રપોટF  \જુબ રાaયમા ંસૌથી પહ�hુ ંકોમી રમખાણ કયા થ9ુ ંહJ ુ-ં *�����  
213. ‘ટાઈમ પસFન ઓફ ધ યર-2019’થી કોને સGમાિનત કરવામા ંઆ&યા - :,����8 'F�к t��� F�$�� 
214. પયાFવરણ સમથFક Mેટા થનબગFને કયા િવશેષણથી નવાજવામા ંઆવે છે - ‘’The Power of Youth’’ 
215. િવNમા ંસૌથી નાની 16 વષFની વય ે‘ટાઈમ પસFન ઓફ ધ યર’થી સGમાિનત &યTqતHુ ંનામ જણાવો -  t��� F�$�� 
216. Mેટા થનબગF કયા અ�ભયાન Uારા સમM િવNમા ંચચાFમા ંઆવી હતી - 9Df0 9/�=к 3�� к0�=�� 
217. Mેટા થનબગFHુ ંવતન જણાવો – �9��� 

218. નાગ,રકતા અિધિનયમની કઈ કલમમા ંપાસપોટF , િવઝા અને �ાવેલ દIતાવેજો િવના V ?વાસી ભારતમા ંઆ&યા હોય 

અથવા Vમના ંપાસપોટF  અને િવઝા એqસપાયર કરાય છે અન ે ગેરકાHનૂી ?વાસી માનવામા ંઆવે છે - 1955�� 
к0 2 (1) ($�) 

219. Oવૂ�તરના રાaયો Uારા નાગ,રકતા 8ધુારા �બલ-2019ના િવરોધHુ ંકારણ જણાવો- �'7�������� ��  
220. ભારતમા ંસૌ?થમ નાગ,રqતા કાયદો કયાર� લા� ુકરવામા ંઆ&યો હતો – ���-1955 

221. અગાઉ નાગ,રકતા કાયદામા ં  કયાર� કયાર� 8ધુારા કરવામા ં આ&યા છે - 1986, 1992, 2003, 2005 *�� 
2015��  

222. નાગ,રqતા કાયદા 8ધુારા �બલ-2019ની \]ુય જોગવાઈ જણાવો - :�<к97��, $��l0���ш *�� *3m���97��F� 
6��7�� c��0� ш�8�F¸ <@W�! , ш�х, :��'�, +�97�, $�� ������� 6��7�� ���<�#7� c:���� c�ш� :8 
7��� `!�90��� '���ш �@¹ к�) шк�,  

223. નાગ,રqતા કાયદા 8ધુારા �બલ-2019ની \]ુય જોગવાઈ \જુબ પા,કIતાન, બા�ંલાદ�શ અને અફઘાિનIતાનના 

શરણાથ�ઓ કઈ નw2 કરાયેલી તાર2ખ પહ�લા ભારતમા ંરહ�તા હોય તેઓ સરકાર સમR ભારતીય નાગ,રqતા માટ� 

અપીલ કર2 શકશ ે- 31� <�'�-$�, 2014 
224. નાગ,રqતા કાયદાની જોગવાઈ \જુબ ભારતની નાગ,રકતા લેવા માટ� Qણ દ�શોના શરણાથ�ઓ માટ� ક�ટલા વષF 8ધુી 

ભારતમા ંવસવાટ જeર2 હતો – 11  
225. નાગ,રqતા કાયદા 8ધુારા �બલ-2019ની જોગવાઈ \જુબ ભારતની નાગ,રકતા લેવા માટ� Qણ દ�શોના શરણાથ�ઓ 

માટ� ભારતમા ંવસવાટ માટ� ક�ટલા વષF કરવામા ંઆ&યા - 6  
226. તાVતર ,ડ�સે.બર-૨૦૧૯મા ંISRO Uારા કયા લkકર2 સેટ�લાઈટને સફળતાOવૂFક લોGચ કરાયો - RISAT-�BR� 
227. તાVતર ,ડ�સે.બર-૨૦૧૯મા ં ISRO Uારા RISAT-2BR1 લkકર2 સેટ�લાઈટને કયા રોક�ટના મારફતે લોGચ કરવામા ં

આ&યો - PSLV-��  
228. તાVતર ,ડ�સે.બર-૨૦૧૯મા ંISRO Uારા PSLV-48 રોક�ટ મારફતે ભારતના RISAT-2BR1 લkકર2 સેટ�લાઈટ ઉપરાતં 

કયા દ�શના ક�ટલા સેટ�લાઈટન ેલોGચ કરવામા ંઆ&યા - =I��,�0, =��0� *�� P:���� 
к-
к *�� *�<�к��� 
y '���0�=�  

229. ,ડ�સે.બર-૨૦૧૯મા ં ISRO Uારા PSLV-48 રોક�ટ મારફતે ભારતના RISAT-2BR1 લkકર2 સેટ�લાઈટ કયા Iથળેથી 

લોGચ કરાયો - ÀÁR��ш�� @<�к����� '�7� ��� '�1�� х�7�F�  
230. ,ડ�સે.બર-૨૦૧૯મા ં ISRO Uારા લોGચ કરાયેલા ભારતના RISAT-2BR1 લkકર2 સેટ�લાઈટનો હ�J ુજણાવો - '�@�) 

\!��� / �'1F�<�к 
:�M�� ������ к��8� ���G��� c�:�� �� к0�к 2�= шк�, 

231. RISAT-2BR1 રડાર ઈમે�જ!ગ અથF ઓઝવ�શન સેટ�લાઇટHુ ંવજન ક�ટh ુછે - 628 <к0�t� 

232. RISAT-2BR1 સેટ�લાઇટ ક�ટલા સ.ેમી. 8ધુીની વIJઓુનો ફોટો લેવા સRમ છે - }� 
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233. RISAT-2BR1 સેટ�લાઇટ RેQમા ંસહાય કરવાના ઉÄેશથી તૈયાર કરાયો છે - DQ��, �� *�� <�I�9�� ���2�1�  
234. RISAT-2BR1 સેટ�લાઈટનો કાયFકાળ ક�ટલા વષFનો છે - :��M  
235. ISRO Uારા RISAT-2BHુ ંકયાર� સફળ ?Rેપણ કરવામા ંઆ&9ુ ંહJ ુ ં- 22 �-2019    

236. ઇસરો Uારા RISAT-2BR1 સેટ�લાઈટ લોGચ કરાયો તે પીએસએલવીHુ ંક�ટલા\ુ ંઉડાન હJ ુ ં- 50  
237. ,ડ�સે.બર-૨૦૧૯મા ંISROએ PSLV-48 રોક�ટ મારફતે નવ સેટ�લાઈટ લોGચ કરવાની સાથે ૨૦ વષFમા ંક�ટલા દ�શોના 

ક�ટલા સેટ�લાઇટ છોડવાનો ર�કોડF બના&યો - 33 ��ш��� 319 

238. કોમિશWયલ લો�Gચગના પગલે ઇસરો દર વષ� સર�રાશ ક�ટલા િવદ�શી સેટ�લાઇટો ?Rેિપત કર� છે - 16  
239. વષF-૧૯૯૯થી ૨૦૧૦ 8ધુી ઇસરોએ ક�ટલા િવદ�શી સેટ�લાઇટ અવકાશમા ં?Rેિપત કયાF હતા ં- 20  
240. ઈસરો Uારા વષF-૨૦૧૦થી વષF-૨૦૧૯ના સમયમા ંક�ટલા સટે�લાઇટો છોડવામા ંઆ&યા ંછે- 297  
241. વષF-૨૦૧૬થી ૨૦૧૮મા ંકોમિશWયલ લો�Gચગથી ઇસરોએ ક�ટલી કમાણી કર2 છે - 6289 к����� 
242. શ ોની ખર2દ2 બાબતે િવNના ?થમ Pમનો દ�શ જણાવો - '�(�) *��+$,�  
243. શ ોની ખર2દ2 બાબતે િવNના બી@ Pમનો દ�શ જણાવો - 6��7  
244. ભારતે રિશયા પાસેથી કઈ આ�િુનક બેલેdIટક િમસાઈZસની ખર2દ2 કર� છે - cÂ!��к 
' 400 

245. અT�ન િમસાઈલ-૧ ક�ટલા ,કલોમીટરની મારક Rમતા ધરાવે છે - 700 <к.�. 
246. અT�ન િમસાઈલ-૩ ક�ટલા ,કલોમીટરની મારક Rમતા ધરાવે છે – 3,000 <к.�. 
247. અT�ન િમસાઈલ-૩ ક�ટલા ,કલોમીટરની મારક Rમતા ધરાવે છે – 5,000 <к.�. 
248. �જુરાત 9િુનવિસWટ2,અમદાવાદના \ખુપQHુ ંનામ જણાવો – ‘��Ã�’ ���+I�  

249. વાઈ°Gટ IટાટFઅપ અને ટ�કનોલો� સિમટ – 2019ની થીમ જણાવો – Experience The Next  
250. વાઈ°Gટ IટાટFઅપ અને ટ�કનોલો� સિમટ–2019Hુ ંકોના હIતે ?ારંભ કરવામા ંઆ&યો - `!s,��� ��2,6�= L:�8� 
251. તા.12થી 14 ,ડસ.ેબર 2019 દરિમયાન વાઈ°Gટ IટાટFઅપ અને ટ�કનોલો� સિમટ–2019Hુ ં આયોજન કયા Iથળે 

કરવામા ંઆ&9ુ ંહJ ુ- '�,1' �'�), *����� 

252. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંADBએ ભારતનો વષF-2019-20નો GDP Mોથ ર�ટ `દાજ ક�ટલા ટકાથી ઘટાડ2 ક�ટલા ટકા કય� - 

�.� �к� F� m���) �.�  �к� к,Ë 
253. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંADBએ ભારતનો આગામી નાણાક2ય વષF-2020-21 માટ�નો Mોથ ર�ટ ક�ટલા ટકા રહ�વાનો `દાજ 

કય� - �.� �к� �@����� ~��2  

254. ADBHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો – 
�ш,� ���0:�1� $�к    
255. તાVતર નવ.ેબર-૨૦૧૯મા ં Iટ��9 ૂઑફ 9િુનટ2ને લગતા કયા �બલને િવધાનસભાની મ�ૂંર2 મળ2 -  9��Ì f Í3 

 !���) 
<�,� ���0:�1� 
1� �!<�I ����1' +$0  

256. Iટ��9 ૂઓફ 9િુનટ2ના પ,રસરને કયા RેQ માટ� િવકસાવવા અલગ ઓથો,રટ2ની રચના કરાશ ે- R��'�  
257. તાVતર નવ.ેબર-૨૦૧૯મા ંIટ��9 ૂઑફ 9િુનટ2ના િવIતારને િવકસાવવા માટ� એક અલગ સpામડંળની રચના કરJ ુ ં

િવધેયક �જુરાત િવધાનસભામા ંમ�ૂંર કરા9 ુતેનો હ�J ુજણાવો - R��'��� ��� c:��  *�� ��2���) ����8�� 
258. Iટ��9 ૂઑફ 9િુનટ2ના િવIતારને િવકસાવવા માટ� નવા Iથપાનારા સpામડંળમા ંએક અ�યR, ચાર ઉપા�યR ઉપરાતં 

ક�ટલા સ�યોની ટ2મને સામલે કરવામા ંઆવશે - 15  
259. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંએપલ Uારા પસFનલ કો.v9ટુર ‘મેક ?ો’  લોGચ કરા9ુ ંતેની ,ક!મત જણાવો -  L. }�  0�х  
260. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંએપલ Uારા પસFનલ કો.v9ટુર ‘મકે ?ો’  લોGચ કરા9ુ ંતનેી Iટોર�જ Rમતા જણાવો -  18 �)$� 

(18,0&& ����$�=�)  
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261. મેઈનટ�નGસ એGડ વેલફર ઓફ પેર�Gટસ એGડ િસનીયર િસટ2ઝન (8ધુારો) ખરડો-2019ની \]ુય જોગવાઈઓ જણાવો 

- :�7��� �7�-�:7��� '�6�G �� 0���� *F�� 7��� 7�y��) ����� к� :y) к�4 �'��,� �'<�I��� :2�8� 
к������ y <@�� \!���� �0 *F�� L�:,� �' @P��� ��� *F�� 7� $����� 2����= 

262. ક�G^ીય સામા�ક Gયાય અને અિધકા,રતા મQંીHુ ંનામ જણાવો - F���M�� ��@0�7 

263. મેઈનટ�નGસ એGડ વેલફર ઓફ પેર�Gટસ એGડ િસનીયર િસટ2ઝન (8ધુારો) ખરડો-2019 \જુબ ૮૦ વષFને તેથી 

ઉપરની &યTqતની અર�નો િનકાલ ક�ટલા ,દવસમા ંકરવો પડશે – 60.  

264. ક�G^ સરકાર Uારા એર ઈdGડયાની ક�ટલા ટકા ,હIસેદાર2 વેચવામા ંઆવશ ે- �& �к�  

265. ક�G^ સરકાર Uારા એર ઈdGડયાની 10 ટકા ,હIસેદાર2 વચેવાનો િનણFય શા કારણ ેલેવામા ંઆ&યો – 
� =51�,� :� L. 
�& @P� к��� к�7� �Â! ��S !� F���� к��8�  

266. ક�G^ીય નાગ,રક ઉÈયન મQંીHુ ંનામ જણાવો - @��):�'W@ q!�)  

267. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંિવNના ?થમ ઈલેdq�ક સી-vલેનHુ ંસફળ પ,રRણ કયા Iથળે કરવામા ંઆ&9ુ ં– ���D!��� (к�����) 
268. કઈ કંપનીએ 10મી ,ડસે.બર� િવNના પહ�લા ઇલેdq�ક સી vલેનHુ ંપર2Rણ ક9ુ� હJ ુ ં- @�$�� 
� '� .0�� 

269. 10મી ,ડસે.બર� હાબFર એર સી vલને કંપનીએ િવNના પહ�લા ઇલdેq�ક સી vલેનHુ ં પર2Rણ ક9ુ� તેમા ં ક�ટલા 

?વાસીઓએ ?વાસ કય� હતો - 6  

270. ઇલેdq�ક સી vલેનનો ફાયદો ~ુ ંછે - к�$�� (¨'Î� Ï f1,, "y� хMX (Ð,� *�� Ñ�8�� $M7 Fш�  

271. હાબFર એરના સીઈઓ અને સIંથાપકHુ ંનામ જણાવો - t�� �к���0   

272. તાVતરમા ં8રુRાના હ�Jથુી ભારતીય પાસપોટF ઉપર કયા ?િતકના ઉપયોગ કરવાનો િનણFય લેવાયો - кGE!� j0 

273. ,Pક�ટર રો,હત શમાF ભારતમા ંકઈ Iપેિનશ {ટબોલ qલબનો ?થમ °ાGડ એ.બેસેડર બGયો - 0�-0���  

274. 59 વષFની ઉ7�ૃsટ સેવા અને િસt� બદલ �જુરાત પોલીસને રાs�પિતના કયા �ચÉથી સGમાિનત કરાયા - ‘��ш��’  

275. તા.15મી ,ડસે.બર-2019ના રોજ કયા મહાHભુાવના હIતે �જુરાત પોલીસન ે ‘િનશાન’ �ચÉ અપFણ  કરા9 ુ - 

(:��A/:�7 �Òк�,� ��,U! 
276. તાVતર ,ડસે.બર-2019મા ં ઉપરાs�પિત વÊક�યા નાયzુના હIતે કયા Iથળે �જુરાત પોલીસને ‘િનશાન’ �ચÉ અપFણ 

કરાયો – к��= 
к���, ��������  
277. રાs�પિત ‘િનશાન’Hુ ંસGમાન મેળવનાર �જુરાત ક�ટલા\ ુરાaય બG9 ુ- '�7`! 
278. �જુરાત િસવાય અGય કયા છ રાજયો પાસે રાs�પિત ‘િનશાન’ સGમાન છે - Ó,R��ш, (T�R��ш, <�[@), 

7��0��U!, ��q!�� *�� c'�  

279. ,ડસે.બર-2019મા ંકોના હIતે પોલીસ �વજ અને �જુરાત પોલીસના નવા લોગોHુ ંઅનાવરણ કરા9ુ ં - (:��A/:�7 
�Òк�,� ��,U! 

280. 15મી ,ડસે.બર� �જુરાત પોલીસ માટ� કોના Uારા તેયાર કર�લી એGથમ લોGચ કરાઈ - ш�к� @����� 

281. �જુરાત પોલીસના વતFમાન વડાHુ ંનામ જણાવો - �ш����� I� 
282. તા.10 થી 19 ,ડસ.ેબર-2019 8ધુી ભારત-રિશયા વ�ચ ેયો@યેલા સ9ંqુત સૈGય 9�ુ અ�યાસHુ ંનામ જણાવો - =1k–

�&��  

283. ભારત-રિશયા સ9ંqુત સૈGય 9�ુ અ�યાસ ઈG^–2019નો હ�J ુજણાવો – ���hк c7�к�� '��� к��� 
284. ભારત-રિશયા સ9ંqુત સૈGય 9�ુ અ�યાસ ઈG^–2019 કયા Iથળે યો@યો - ���� 
��+$,� '�����  

285. ભારતીય-રિશયન ફ�ડર�શનના નૌકાદળો વ�ચે કયા વષFથી ઈG^ 9�ુ અ�યાસની શuુઆત થઈ હતી- ���-2003 

286. તાVતર ,ડસે.બર-2009મા ંકયા �તરરાs�2ય સGૈય સગંઠનની 70મી વષFગાઠંની ઉજવણી કરવામા ંઆવી - ����  

287. તાVતર ,ડસે.બર-2009મા ં�તરરાs�2ય સૈGય સગંઠન નાટોની 70મી વષFગાઠંની ઉજવણી કયા Iથળે કરવામા ંઆવી 

– 0���( !к�) 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� �����  www .vivekanandacademy .org                    12 | P a g e  

 

288. કયા દ�શોના સ,હયારા ,હતોની રRા માટ� બી@ િવN 9�ુ પછ2 નાટો સગંઠનની રચના કરવામા ંઆવી - *�<�к� *�� 
 !���:,� ��ш�  

289. �તરરાs�2ય સૈGય સગંઠન નાટોના સ�ય દ�શોની સ]ંયા જણાવો - �9  

290. NATOHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો -  � ��F� 
�0�51�к /)�) "�X��=I�ш�  
291. NATOની Iથાપના કયાર� કરવામા ંઆવી હતી – 4 
�R0-1949  

292. NATOHુ ંવzુ મથક જણાવો – a'�[' ($�Ô[2,)  

293. �જુરાતી સા,હ7યમા ંYૂંક2વાતાFના �ભsમ િપતામહ તર2ક� કોણ ઓળખાય છે - Â fк�§ !  

294. �જુરાતી સા,હ7યકાર �મૂક�Jનુો જGમ ,દવસ જણાવો - �� <�'�-$� ���� 

295. �જુરાતી સા,હ7યકાર ગૌર2શકંર ગૌવધFનરામ જોષીHુ ંત]ખhસુ જણાવો – Â fк�§ !  

296. િવN?િસ� �જુરાતી વાતાF પોIટ ઓ,ફસના સËકHુ ંનામ જણાવો- Â fк�§ !  

297. તાVતર ,ડસે.બર-2019મા ં�°ટનમા ંયો@યેલી � ૂટંણીમા ંકયા પRને બ�મુિત મળ2 – к1I�X<�� :� 

298. તાVતર ,ડસે.બર-2019મા ં�°ટનમા ંયો@યેલી � ૂટંણીમા ંકGઝવ�,ટવ પRને ક�ટલી બેઠક મળ2 – 365 

299. �°,ટશ સસંદHુ ંનીચhુ ંકયા નામે ઓળખાય છે - @�(' "3 к�1' 

300. �°,ટશ સસંદHુ ંનીચhુ ં�હૃ હાઉસ ઓફ કોમGસની �ુલ ક�ટલી બેઠકો છે - 650 

301. °ેક�ઝટ એટલે ~ુ-ં +a��-BR + 
u#I�-EXIT 

302. ફો}સF મેગે�ઝનની વષF-2019ની િવNની સૌથી 100 શTqતશાળ2 મ,હલાઓમા ંભારતની કઈ Qણ મ,હલાઓનો સમાવશે 

કરાયો - ���0� '�7���; ��ш�� [@���: <к�8 2`!��� 

303. ફો}સF મેગે�ઝનની િવNની સૌથી 100 શTqતશાળ2 મ,હલાઓમા ં છેZલા ં 9 વષFથી કઈ મ,હલાએ ?થમ Pમ @ળવી 

રા]યો છે - 2����� M�1'�0� 
1�0� �к�0  

304. �જુરાત સરકારની િવધવા પેGશન સહાય યોજના હવે કયા નવા નામે ઓળખાશે - ����-9�L: $@����� '@�,7� 
,�2�� 

305.  \]ુયમQંી િવજયભાઈ eપાણી Uારા �જુરાત સરકારની િવધવા પેGશન સહાય યોજનાHુ ં નામ બદલી ગગંા-Iવeપ 

બહ�નોને સહાયતા કરવાની @હ�રાત કયા Iથળેથી કર2 - \!�7�� "0:��  
306. ,ડસે.બર-2019મા ં\]ુયમQંી િવજયભાઈ eપાણી Uારા 8રુતના ઓલપાડ ખાતેથી એક જ Iથળે િવધવા પેGશન �કુમો 

એનાયત કરવા બદલ કયા ર�કોડFમા ંIથાન મળે&9ુ ં- 
�ш,� �!к "3 ��к���  *�� ��[�� �!к "3 ��к���  

307. �Ì?દ�શના વતFમાન \]ુયમQંીHુ ંનામ જણાવો.- 2��@� ��Ð) 
308. 21 ,દવસમા ંફાસંીની @હ�રાત કરનાર દ�શHુ ં?થમ રાaયHુ ંનામ જણાવો - ÀÁR��ш 

309. તાVતરમા ંકયા રાજયોના લોકોને નોકર2મા ં?ાથિમકતા આપવાHુ ં�બલ 22 �ૂલાઈ-2019ના રોજ રોજ િવધાનસભામા ં

પસાર કરા9 ુ- ÀÁR��ш 

310. ભારતના સૌથી નાની 24 વષFની ઉમર� IPS બનવાની િસt� મળેવનાર &યTqતHુ ંનામ જણાવો - '3)� @'�  

311. ભારતના સૌથી નાની વયના IPS  બનવાની િસt�  મેળવનાર સફ2ન હસન ેUPSCની પર2Rામા ંક�ટલામો ર�Gક મેળ&યો 

હતો-570 

312. કયા બેડિમ!ટન Ouુુષ ખલેાડ2ને વષF ૨૦૧૯નો િવNનો સવF�ેsઠ Ouુુષ બેડિમ!ટન ખેલાડ2 @હ�ર કરવામા ંઆ&યો - 

P:���� к�1�� ���� 
313. કઈ બડેિમ!ટન મ,હલા ખેલાડ2ને વષF ૨૦૧૯ની િવNનીનો સવF�ેsઠ મ,હલા બેડિમ!ટન ખેલાડ2 @હ�ર કરવામા ંઆવી - 

M���� �$[' 9:��ш,�0�9� х�0��) v!Õ� ,� <кÀ� 

314. કલાયમેટ ચેGજ પફ�મGસ ઈGડ�qસના ટોપ 10 દ�શોમા ંભારત ક�ટલામા ં Iથાને  છે- ��� 
315. વતFમાનમા ંભારતની �ુલ ઉ@Fમાથંી  ક�ટલા ટકા ઉ@F કોલસાથી ઉ7પ< થાય છે - �& 
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316. ?િત વષF ભારતીય સસંદ ઉપર કઈ તાર2ખે થયેલા �તક2 �મુલાની વરસી મનાવવામા ંઆવે છે- �} <�'�-$�-�&&� 

317. હા� મહમદ િશવ�નો જGમ,દવસ જણાવો-�} <�'�-$� ����  

318. હા� મહમદ અલારખા િશવ�Hુ ંજGમ Iથળ જણાવો- © f2 (кÌy)  
319. તા. 14 ,ડસ.ેબર-2019ના રોજ કોની ઉપTIથિતમા ંઆણદંના IRMAના 40મા ંIથાપના ,દવસની ઉજવણીમા ંકરવામા ં

આવી–(:��A/:�7 �Òк�,� ��,U! 
320. તા. 15 ,ડસ.ેબર-2019ના રોજ ઉપરાs�પિત વÊક�યા નાયzુની ઉપTIથિતમા ં સરદાર પટ�લ 9િુનવિસWટ2નો ક�ટલામો 

પદવીદાન સમારોહ યો@યો - ��  

321. કયા Iથળે પચં મહો7સવ-2019Hુ ંઆયોજન કરા9ુ ં-  M��:���� (w2. :�M@�0) 
322. કયા સમયગાળા દરિમયાન ચાપંાનેર ખાતે પચં મહો7સવ-2019Hુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ&9ુ ં - 7�.��� <�'�-$�-

�&�� F� 7�. �� P1 !c�) �&�&  

323. ,ડસે.બર-2019મા ં�જુરાત સરકાર� કયો વ,રsઠ નાગ,રક ,હતલRી િનણFય લેવામા ંઆ&યો - ���к '�к��) @��9:�0�� 
�'��,� �'<�I1' ��� *0� OPD (©! к����� 

324. ,ડસે.બર-2019મા ંનમાિમ ગગંે કાઉTGસલની ક�ટલામી બઠેક યો@ઈ - RF $��к  

325. નમાિમ ગગેં કાઉTGસલની ?થમ બેઠક કોના અ�યRIથાને યો@ઈ – ���R��� ���1k ��)  

326. નમાિમ ગગંા કાઉTGસલની ?થમ બેઠક કયા ંયો@ઈ હતી - к��q!�((T�R��ш) 
327. ઐિતહાિસક િવરાસતસમી નાયડા �ફુા કયા ંઆવેલી છે – к�1kш��'7 R��ш <�� 

328. ભારતની આઝાદ2 બાદ પણ ક�G^શાિસત ?દ�શ દ2વમા ંકોHુ ંશાસન ચાલJ ુહJ ુ ં– :��!���I 

329. �ાGસપર�Gસી ઈGટરનેશનલ Uારા કરાયેલા કયા સવ�મા ંસૌથી ઓછા rsટાચાર ધરાવતા રાજયમા ં�જુરાતનો સમાવશે 

કરાયો હતો - =51�,� к�.ш� '�X-�&��  

330. િવNની સૌથી મ²ઘી ધાJHુ ુ ંનામ જણાવો -  ‘:�0�<�,’ 

331. િવNની સૌથી મ²ઘી ધાJ ુપલેે,ડયમHુ ંઉપનામ જણાવો - '3�� '�E!  

332. ‘પેલે,ડયમ’ ધાJનુો ઉપયોગ જણાવો - m��8�� (:���7 ��@���� R�f�8 ��,��к 7�)к� 7�2 @�,����� :�'�к� 7�)к�  

333. 14 ,ડસ.ેબર� કયા ,દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે - ��A/), ÖP� $M7 

334. ,હGદ2 ,ફZમના અ�ભનેતા-,દ�દશFક રાજકOરૂનો જGમ ,દવસ જણાવો -  �� <�'�-$�, ���� 

335. ?]યાત ,ફZમ IY,ૂડયો આર.ક�.IY,ૂડયોHુ ંિનમાFણ કોણે ક9ુ� હJ ુ ં– ��2кq f�  

336. િમસ વZડF-2019 �ખતાબ િવVતા અને તેનો દ�શ-  ���� �'W@  *�� 2�к� 
337. િમસ વZડF-2019  �ખતાબ  િવVતા  8ુદંર2નો \ળૂ દ�શ જણાવો-  6��7 

338. િમસ વZડF-2019  IપધાF #ા ંયો@ઈ-  0��� 

339. િમસ વZડF-2019 IપધાFમા ં ભારતના ?િતિનિધ તર2ક�  કોણે ભાગ લીધો હતો અને તેHુ ં રાaય- \!� ��� *�� 
��29F�� 

340. િમસ વZડF એિશયા-2019 �ખતાબ િવVતા-\!� ��� 

341. તાVતરમા ં9�ુસી Uારા �ુિનયર અને િસિનયર ર2સચF ફ�લોશીપની રકમમા ંક�ટલા ટકાનો વધારો કરાયો- ��% 

342. તાVતરમા ં`ડર-15 એિશયન બેડિમGટન ચેT.પયનિશપ-2019મા ં િવVતા �જુરાતી ખલેાડ2Hુ ંનામ જણાવો-   7�9� 
��-  @�'�8� 

343. તાVતરમા ં`ડર-15 એિશયન બેડિમGટન ચTે.પયનિશપ-2019 #ા ંયો@ઈ- Pк�7��, =1�����ш,� 

344. તાVતરમા ંભારતના આ ?Iતાવને 9એુન Uારા અપાયલેી માGયતા \જુબ હવે 'િવN ચા ,દવસ ' #ાર� ઉજવાશે- �� � 
345. અ7યાર 8ધુી િવNમા ં ઇGટરનેશનલ ટ2 ડ� #ાર� ઉજવાતો હતો  - ��  <�'�-$� 
346. ભારતમા ંસૌથી વ� ુચાHુ ંઉ7પાદન કયા મ,હનામા ંથાય છે- � 
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347. સમM ભારતમા ંસૌથી વ� ુચા કયા રાaયમા ંવપરાય છે-  >!2��7 

348. તાVતરમા ં\ુબંઈ ખાતે �ી ગીતા િસ�ાથFHુ ંઅવસાન થ9ુ ં તેમHુ ંRેQ જણાવો-  <@1�) <3[��� *+6���� 
349. તાર2ખ  16 અને 17 ,ડસ.ેબર-2019 દરિમયાન િવરાસત સગંીત સમારોહ-2019  #ા ંયો@યો-  ��8� к) ���, :��8 
350. તાVતરમા ંકઈ ભારતીય અ�ભનેQીને  દાવોસ ખાતે 26મો વાિષWક  ,PIટલ  એવોડF એનાયત કરાયો-  �)�:к� :��! к�8 

351. તાVતરમા ં ભારતીય અ�ભનેQી  દ2િપકા પાjુકોણને દાવોસ ખાત ે26મો વાિષWક  ,PIટલ  એવોડF  તેમના કયા ?દાન 

બદલ એનાયત કરાયો-  ��ш�� ���'к 9��9�, ~�� P>Q77� $�0 

352. સરદાર વZલભભાઈ પટ�લની Oµુયિતથી જણાવો- ��  <�'�-$� ���& 
353. સરદાર વZલભભાઇ પટ�લHુ ંઅવસાન કયા શહ�રમા ંહJ ુ-ં  `!�$= 

354. � ૂટંણી 8ધુારક Iવ. ટ2.એન. શેષાનનો  જGમ,દવસ જણાવો- ��  <�'�-$�- ��}�  
355. ,ડસે.બરમા ં ફો�9ુFન ઇdGડયા-2019ની નવી 500 યાદ2 \જુબ દ�શની સૌથી મોટ2 કંપનીમા ં કઈ કંપનીને Iથાન 

આપવામા ંઆ&9ુ-ં  <�0�,1' 41�9/)I 

356. ,ડસે.બરમા ં ફો�9ુFન ઇdGડયા-2019ની નવી 500 યાદ2 \જુબ દ�શની સૌથી મોટ2 બી� કંપનીમા ંકઈ કંપનીન ેIથાન 

આપવામા ંઆ&9ુ-ં  451�,� "40 к�:Ë��ш� 

357. ક�G^ સરકાર Uારા ભારતીય સેનાના નવા જનરલ તર2ક� કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી- �� ��2 `!D!�� ���8� 
358. �ી મનોજ \�ંુુદ નરવણે ભારતીય સનેાના જનરલ તર2ક� #ારથી   8કુાન સભંાળશે- }�  <�'�-$� �&�� 
359. �ી મનોજ \�ંુુદ નરવણે  #ા ં8ધુી  ભારતીય સેનાના વડા તર2ક�  સેવા આપશે-  
�R0 -�&�� 
360. તાVતરમા ં'BBC  IપોટFસ પસFના�લટ2 ઓફ ધ યર'  કયા ,Pક�ટરને @હ�ર કરાયો અને દ�શ- $�� 9��#'  *�� Ñl0�1� 
361. દ�Rણ આ,yકાના દ�શોમા ંલોકોને અનાજ Ouંુુ પાડવા 9એુન Uારા કયો કાયFPમ ચલાવવામા ંઆવે છે-   �[�� j� 

R�t� 

362. સમM દ�શમા ં16  ,ડસે.બર કયા ,દવસ તર2ક� ઉજવાય છે-  ��2, <��' 

363. સમM દ�શમા ં 16 ,ડસે.બર કઈ ઘટનાની યાદમા ંઉજવવામા ંઆવે છે- :�<к97��F� $��l0���ш�� cI��) c:��  
'��  6��7�, '����� g7-  ����  

364. ,ડસે.બર-૧૯મા ંદ�શ^ોહના આરોપસર કયા દ�શના OવૂF રાs�પિતને હાઈકોટF  Uારા ફાસંીની સ@ આપવામા ંઆવી - 

:�<к97�� 

365. ,ડસે.બર-૧૯મા ંપા,કIતાનના કયા OવૂF રાs�પિત અને સર\ખુ7યારને દ�શ^ોહના ક�સમા ંપેશાવર હાઇકોટFની િવશેષ 

અદાલતે ફાસંીની સ@નો �કુાદો આvયો - :���I `!ш�� 3 

366. પરવેઝ \શુરF ફને કયા �નુામા ંદોિષત ઠ�રવી ફાસંીની સ@ આપવામા ંઆવી - ��� 2007�� :�<к97���� к��к�)E!� 
ш�'� 0��) $����8 �� к�) ���� ��� 

367. પરવેઝ \શુરF ફને પા,કIતાનના બધંારણના કયા આ,ટÐકલ `તગFત દ�શ^ોહ માટ� દોષી માનવામા ંઆ&યા - 6  

368. ,ડસે.બર-૧૯મા ં9નુાઈટ�ડ વZડF ર�સ�લ!ગ (UWW) Uારા કયા ભારતીય ર�સલરને ‘‘�ુિનયર y2 Iટાઈલ ર�સલર ઓફ યર’’ 

@હ�ર કરવામા ંઆ&યો - �):к q f��,� 
369. 18 વષFમા ં�ૂિનયર વZડF ટાઈટલ �તનાર ?થમ ભારતીય ર�સલર ખેલા઼ડ2Hુ ંનામ જણાવો - �):к q f��,� 
370. વષF-2019 મ,હલા ,Pક�ટર ઓફ ધ યર િવVતાHુ ંનામ જણાવો – 
+0'� :��) ("9/�+0,�) 
371. વષF-2019મા ં  મ,હલા ,Pક�ટર ટ2-20 vલેયર ઓફ ધ યર - ��к�� <к:� 
+0'� <@0� ("9/�+0,�)   

372. ICCની વષF-2019ની મ,હલા ,Pક�ટ વન-ડ� ટ2મમા ંસામલે ભારતીય ખેલાડ2ના નામ જણાવો - �×�7 �����,  �шх� 
:����,  Ø0� ��9��� *�� q f� ,��� 

373. ICની વષF- 2019ની મ,હલા ,Pક�ટ ટ2-20 ટ2મમા ંસામલે ભારતીય ખલેાડ2ના નામ જણાવો - �×�7 �����,  �)u.7 
ш�� *�� ���� ,��� 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721 

����к���� 
к���,�������� �.��. ����� �����  www .vivekanandacademy .org                    15 | P a g e  

 

374. વZડF બ�કના ઈઝ ઓફ zૂ�ગ �બઝનેસ-2020મા ંભારતનો Pમ જણાવો – �} 

375. વZડF બ�કના ઈઝ ઓફ zૂ�ગ �બઝનેસ-2020મા ં63મો Pમ મેળવનાર ભારતે ગયા વષFની સરખામણીમા ંક�ટલા Pમની 

છલાગં લગાવી - �� 

376. �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ અહ�વાલ કોના Uારા @હ�ર કરવામા ંઆવે છે – �[�� =к����к 3�� 

377.  �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ-2019 \જુબ કયો દ�શ  ી Ouુુષ સમાનતામા ંસતત 11મા ંવષ� િવNનો સૌથી �ેsઠ દ�શ 

બGયો - c='0�1�  

378. �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ-2019મા ંભારતHુ ંIથાન જણાવો-��� 

379.  �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ-2018મા ંભારતHુ ંક9 ુIથાન હJ ુ– 108  

380. �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ-2019મા ં છેZલા ંPમ ?ાvત કરનારા Qણ દ�શના નામ જણાવો - ,� 153� 9F���, 
=��к 15�� *�� :�<к97�� 151� 9F���  

381. �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ-2019મા ંIવા�યના મામલે આિથWક ભાગીદાર2 અને સમાન અવસર મામલે અને િશRણના 

\Äેુ ભારત કયા Iથાને છે – *E!V� 150, 149 *�� 11�� 9F���  
382.  �લોબલ VGડર ગેપ ઈGડ�qસ-2019ના અહ�વાલ \જુબ એિશયન દ�શોમા ંબારતH ુIથાન જણાવો -  $��l0���ш, ��:�G 

*�� ��0�к� :y) M�F� ��$�� 6��7  

383.  િવNની સૌથી ઝડપી 8પુરસોિનક િમસાઈલHુ ંનામ જણાવો - aÙ�' �'�=0  

384. તાVતર ,ડસે.બર-19મા ંIથળ જમીનથી જમીન ઉપર ?હાર કરનાર કઈ િમસાઈલHુ ંસફળ પ,રRણ કરા9ુ ં – aÙ�' 
�'�=0  

385. તાVતર ,ડસે.બર-19મા ં°Òોસ િમસાઈલHુ ંકયા Iથળેથી સફળ પ,રRણ કરા9ુ ં- ITR M���)q!� ("<�ш�)  

386. °Òોસ િમસાઈલ ભારત અને કયા દ�શ Uારા સ9ંqુત ર2ત ેિવકસાવાઈ - ��ш,� 
387. રાs�2ય IટાટFઅપ OરુIકાર-2020મા ંક�ટલા eિપયાનો રોકડ OરુIકાર આપવામા ંઆ&યો - � 0�х 

388. રાs�2ય IટાટFઅપ OરુIકાર-2020મા ંઈGક9બૂટેસF અને એqસેલર�ટસF RેQે ક�ટલા eિપયાનો રોકડ OરુIકાર આપવામા ં

આ&યો – L. ��-�� 0�х 

389. 8િુ?મ કોટFના �કૂાદાન ે ક�ટલી અને કઈ Iથાિનક ભાષામા ં અHવુા,દત કરવા સોÓટવેર તૈયાર કરાયો – �� – 
*'�,�, $��l0�, <@1�), к_�, ���), (<�,�, 7�0, 7�Û!>! *�� (�f�  

390. 8િુ?મ કોટFના �કૂાદાન ેનવ Iથાિનક ભાષામા ંઅHવુા,દત કરવા V સોÓટવેર તૈયાર કરાયો છે તે કોના ઉપર આધા,રત 

અ7યા�િુનક સોÓટવરે છે - \!��' c<�Ü<3�ш,0 =1��+021' (AI) 

391. 8િુ?મ કોટFના �કૂાદાન ેIથાિનક ભાષામા ંઅHવુા,દત કરવાની ?થમ �ાયલ કયારથી શe કરવામા ંઆવી છે – ��� 
���-$�-�&��F� 

392. ,ડસે.બર-2019મા ં,હGદ2-મરાઠ2 ,ફZમોના કયા સફળ અ�ભનેતાHુ ં92 વષFની વયે િનધન થ9 ુ- �� �� 0�>!E!�  

393. ,ડસે.બર-2019મા ંઅવસાન પામનાર અ�ભનેતા �ી રામ લા�Hુુનંો \ળૂ &યવસાય કયો હતો - ENT 'Î�  
394. ,ડસે.બર 2019મા ંGST કાઉTGસલની ક�ટલામી  બેઠક  નવી ,દZહ2 ખાત ેયો@ઇ- }�� 
395. ,ડસે.બર 2019મા ં યો@યેલી GST કાઉTGસલની બેઠકમા ં  લેવાયલ િનણFય \જુબ #ારથી  લોટર2 પર એક સમાન 

ક�ટલા ટકા GST  અમલમા ંઆવશે- �  P1 !c�)-�&�&  *�� ��% 

396. તાVતરમા ંકોના  �કુાદા Uારા તાતા સGસના  ચરેમેન પદ�  સાયરસ િમ ીને Oનુઃ  િનમDકૂ આપવા આદ�શ કરાયો- 

NCLAT 
397. NCLAT તમારાHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  ��ш�0 к�:�� 0� 
:�0�� /)� !�0 
398. ક�G^ સરકાર Uારા  આગામી સમયમા₹ં.436 કરોડના ખચ� ક�ટલા લોકોને  ,ડ�જટલ 8રુRા હ�Jથુી કૌશZય િશRણ 

આપવામા ંઆવશે- � 0�х 
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399. વષF 2019 માટ�  ભારતના ક�ટલા  સા,હ7યકારોને સા,હ7ય અકાદમી એવોડF આપવામા ંઆવશે- �} 
400. તાVતરમા ંક�G^ સરકાર Uારા સરદાર પટ�લ નેશનલ પોલીસ એક�ડ�મીના ડાયર�qટર પદ� કયા �જુરાત ક�ડરના IPSની 

િનમDકૂ  કરાઈ-  *§!0 к���0 

401. સરદાર પટ�લ નેશનલ પો�લસ એક�ડમી #ા ંઆવેલી છે -  @����$�� 

402. સા,હ7ય અકાદમી એવોડF- 2019 માટ� કયા �જુરાતી હાIય લખેકની પસદંગી કરવામા ં આવી છે -  ��70�0 
$��)'���  

403. �જુરાતી હાIયલખેક રિતલાલ બોર2સાગરને કયા  િનબધંસMંહ માટ� સા,હ7ય અકાદમી એવોડF-2019  અપાશ-ે  

'�2�� �@�S !�.... �� ' 
404. સા,હ7ય અકાદમી એવોડFમા ં ક�ટલી ઇનામી રકમ આપવામા ંઆવે છે- L.� 0�х 

405. રાજનીિત� તજે બહાjુર સÖનુો જGમ ,દવસ જણાવો – �� <�'�-$�-����  

406. દ�શના ફામાF સેqટરમા ંસૌથી વ� ુ,હIસો ધરાવJ ુ ંરાaય અને ટકાવાર2 જણાવો- >!2��7 *�� }}% 

407. આગામી વષF 2025 8ધુીમા ંભારતીય ફામાF ઉ×ોગ વધીને ક�ટલા ડોલર 8ધુી પહ²ચવાની સભંાવના છે - �&&  *$2 
��0�  

408. દ�શના ફામાF ઉ×ોગન ે  વ� ુબળ આપવાના  હ�Jથુી ,રસચF એGડ ડ�વલોપમેGટ માટ� ક�ટલા ટકા ખચF  ક�G^ સરકાર 

આપશ-ે �&% 

409. તાVતરમા ં�જુરાતમા ંસૌ?થમવાર ?�ાચØ ુનાગ,રકો માટ� °ેઇલ �લિપ દશાFવતા સાઈન બોડF કઈ  સરકાર2 મહ�8લૂી 

કચેર2મા ં \કૂવામા ંઆ&યા -   @�\ f0 6��,���0 (�9V�4) 
410. ,ડસે.બર 2019મા ંિવNમા ંકયા દ�શના ?\ખુ સામે મહા�ભયોગનો ?Iતાવ લાવવામા ંઆ&યો હતો-  *�<�к� 
411. િવN આરો�ય સગંઠનના ,ડસે.બર 2019ના અહ�વાલ \જુબ  િવNમા ં  કયા વષÙમા ં તમા�ુ ઉ7પાદનોH ુ  સવેન 

કરનારની સ]ંયામા ંઘટાડો જોવા મ¤યો છે - ��Z �&&& F� �&�� 
412. આ�િુનક ઓ�લT.પકHુ ં\ળૂ ઘોષણાપQ કયા વષ�, કોણે પોતાના હાથે લ]9ુ ંહJ ુ-ં ��� ���� *�� �:,�� �) Df$�<�� 
413. ઓ�લT.પકના િપતા તર2ક� કોણ ઓળખાય છે- �:,�� �) Df$�<�� 
414. િવNમા ં82%  �Ûુપાન કરનારા Ouુુષોની સ]ંયા  કયા ખડંમા ંજોવા મળે છે-  
�ш,� 
415. WHO અહ�વાલ \જુબ  િવNભરમા ં10  Ouુુષે �Ûૂપાન કરનારની સ]ંયા  જણાવો-  &� 
416. તાVતરમા ંગાધંીનગરના સા,હ7યકાર ભરત કિવHુ ં અવસાન થ9ુ ંતેમHુ ંઉપનામ જણાવો-  Ö�Y0 

417. �જુરાત સરકાર�  નબળા એમએસએમઇ એકમોને  આિથWક સહયોગ કરવા  વીજ દરમા ં  ચાર વષF 8ધુી ક�ટલા 

eિપયાHુ ં,રએ.બસFમેGટ  આપવાનો િનણFય કય� છે – L. �/-   

418. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ં અમે,રકાની ર�,ટ!ગ એજGસી ,ફચ  Uારા ભારતના નાણાક2ય વષF 2019-20ના આિથWક otૃ� 

દરHુ ં અHમુાન  ક�ટલા ટકાથી ઘટાડ2ને ક�ટલા ટકા કરા9ુ ં- � %  F�  m���) �.�% 

419. અમે,રકાની ર�,ટ!ગ એજGસી ,ફચ Uારા ભારતના નાણાક2ય વષF 2020-21ના  ઘર�h ુઉ7પાદનનો otૃ�દર  ક�ટલા ટકા 

8ધુી  પહોચવાનો  `દાજ \કુાયો છે- �.�%  

420. અમે,રકાની ર�,ટ!ગ એજGસી ,ફચ Uારા ભારતના નાણાક2ય વષF 2021-22ના  ઘર�h ુઉ7પાદનનો otૃ�દર  ક�ટલા ટકા 

8ધુી  પહોચવાનો  `દાજ \કુાયો છે- �.�% 

421. CAAHુ ં િવIJતૃ નામ જણાવો-  �'��I� 
�1��1� 
#� 

422. NRC \જુબ  V-તે &યTqતના માતા - િપતા  કઈ તાર2ખ ક� તેના પહ�લા ભારતમા ંવસવાટ કરતા હોય તનેો સમાવશે 

કરવામા ં આવશ-ે  7��)х ��  �M� ���� 

423. વZડF બ�કના ,ડસે.બર 2019ના અહ�વાલ \જુબ  િવકાશીલ દ�શોHુ ં   દ�o ુ ં  વષF 2018ના `તમા ં વધીને  ક�ટલી  

�ચ!તાજનક સપાટ2એ પહ²�9ુ ંછે - �� </+0,� ��0� 
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424. IMFના ,ડસે.બર 2019ના અહ�વાલ \જુબ  વષF 2018ના `તમા ં  િવNHુ ં  �ુલ દ�o ુ ં#ા ં 8ધુી પહ²�9ુ ં છે - ��� 
</+0,� ��0�( ��h�� 4к������ �}&%) 

425. હાલમા ંવZડF બ�કના àપુ ?ેિસડ�Gટ કોણ છે -  �����  �0:�' 

426. ,ડસે.બર 2019મા ં એસોચેમની Iથાપના ક�ટલા વષF OણૂF થયા- �&& 

427. એસોચેમHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  
'��'
���  M�-$� "3  к�'� 
1�  41�9/)I "3  451�,� 
428. �જુરાતી રંગ�િૂમ કલાકાર  શાતંા ગાધંીનો જGમ,દવસ જણાવો- �& <�'�-$� ����  

429. NRCHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  ��ш�0 �w29�� "3 �'<�I1'  

430. ,ફફા Uારા સતત બી@ વષ�  કયા દ�શની {ટબોલ ટ2મને' ટ2મ ઓફ ધ યર-2019'Hુ ંસGમાન અપા9ુ-ં  $�[g,  

431. ,ફફા Uારા  વષF 2019 આપવામા ંઆવલે વZડF ર�dGક�ગમા ંઅMેસર પાચં દ�શોના નામ જણાવો-  $�[g,, d��', 
a�+I0, Ñl0�1�  *�� (J!l�� 

432. ,ફફા Uારા કઈ ટ2મને   '\વૂર  ઓફ ધ યર - 2019 તર2ક� @હ�ર કરાઈ-  к7�� 

433. તાVતરમા ંવષF 2019મા ંિવઝડન મેગે�ઝન Uારા 'િવઝડન ટ2મ ઓફ ધ  ડ2ક�ડ'( �ુલ-11 �ખલાડ2) તેમા ં?થમ �ખલાડ2 

અને �ુલ ક�ટલા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે- ��<@7 ш��  *�� D!0 �8 6��7�,�-  ��<@7 ш��, ����� к�@0� 
*��  
 
' ����  

434. ,Pક�ટના બાઇબલ તર2ક� ઓળખાJ ુ ંિવઝડન  મેગે�ઝન #ાથંી  ?િસ�  કરવામા ંઆવ ેછે-0��� 

435. NPRHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  ��ш�0 :�. !0�ш�  �w29�� 

436. ભારતમા ંNPRની  કામગીર2નો ?ારંભ આગામી  #ાર� શe કરવામા ંઆવશે -&�  
�R0 �&�& 

437. NPRનો \]ુય હ�J ુજણાવો-  6��7�� �'7� ���<�к��� "Gх�� ����$�I 7�,�� к��� 
438. દ�શના કોઇપણ િવIતારમા ંક�ટલા સમયથી રહ�તી &યTqતએ NPRમા ં ન²ધણી કરાવવી ફર�જયાત છે- � �' 

439. NPR `તગFત દ�શભરમા ંઘર� ઘર� ફર2ને #ા ં8ધુીમા ંવIતી ગણતર2Hુ ંકામ હાથ ધરવામા ંઆવશે- �  
�R0 �&�& 
F� }& '.��-$� �&�& 

440. તાVતરમા ં  ATP  Uારા  વષF 2019નો  'Sportsmanship એવોડF'  સતત બી@ વષ� કોને અપાયો અન ેતેનો દ�શ 

જણાવો- ��3�0 ���0 *�� 9:�� 

441. 'ITF  ચેT.પયન ઓફ ધ યર-2019' તર2ક� કોની પસદંગી કરાઈ-  ��3�0 ���0  *��  
]0� $��ß 
442. ATPHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  *'��'
�  ����'  R�3�ш�[' - 0��� 

443. ITFHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  41����ш�0 ����' 3����ш� 

444. કkમીરમા ં40 ,દવસની  કાિતલ ઠંડ2નો સમયગાળો કયા નામે ઓળખાય છે Vનો તાVતર ,ડસે.બરમા ં?ારંભ થયો-

+M[0�= к0�� 

445. ધ ઇGટરનેશનલ એI�ોનોિમકલ 9િુનયનની Iથાપના ક�ટલા વષF OણૂF થયા  Vની હાલમા ંઉજવણી ચાલી રહ2 છે- �&& 

446. ધ ઇGટરનેશનલ એI�ોનોિમકલ 9િુનયનની Iથાપનાની  શતા}દ2ની ઉજવણી િનિમpે 8યૂFમાળાના Mહોના નામકરણની  

વૈિNક IપધાFમા ંકયા બે ભારતીય નામોની પસદંગી કરાઈ છે- ��6�  *�� '�7' 

447. ધ  ઇGટરનશેનલ  એI�ોનોિમકલ  9િુનયનની Iથાપની  શતા}દ2 િનિમpે  પસદં કરાયેલ િવભા  અને સતંમસ નામ 

કોણે આvયા- ��6� (��6� M���)-6��7�, ������к�� ����) - *�1, 6à�M�,�  *�� '�7'-��Ã�'���( q f��) 
448. ઉપMહ માટ� આપવામા ંઆવેલ નામ 'સતંમસ'  શ}દ કઈ ભાષાનો છે અને તેનો અથF  જણાવો-  '�9DQ7  *�� 

���G�F� m���,�0�  
449. ક�લેGડર વષF 2019મા ં ઓપનર તર2ક� સૌથી વ� ુ2,442 રન કરનાર  ,Pક�ટરHુ ંનામ જણાવો અન ેતેને કોનો ર�કોડF 

તોડxો- ��<@7 ш�� *�� '�F  2,\ f,�� 
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450. �જુરાત સરકાર� કઈ તાલીમ-સારવાર માટ� કમFચાર2ઓને ઓન ડgટુ2 10 અને 8  ,દવસની ર@ આપવાનો  િનણFય 

કય� છે-  ��:],��  *��  :�Mк� 
451. અફઘાિનIતાનમા ંરાs�પિતની � ૂટંણીમા ં કોનો િવજય િનિëત જણાય છે-  *ш�3 ��� 
452. અફઘાિનIતાનની રાજધાનીHુ ંનામ જણાવો-  к�� f0 

453. અમે,રકન ?\ખુ  ડોનાZડ �.પ Uારા   કયા  \ળૂ ભારતીયની  તાVતરમા ંફ�ડરલ કો.9િુનક�શન કિમશનમા ંCTO 

તર2ક� િનમDકૂ  કરાઈ છે-  ��. ���� m�� 
454. CTO એટલે ~ુ-ં  M�3  ��к��0�g  "<3'� 
455. તાVતરમા ં 43 વષF બાદ  ìબૂામા ં વડા?ધાન પદ� કોની િનમDકૂ કરવામા ંઆવી-  �E!*0 ���� áI 
456. ìબૂાના  વતFમાન રાs�પિતHુ ંનામ જણાવો- �>!
0 <�,�I к��0 
457. ìબૂાની  રાજધાની જણાવો- @���� 
458. 27  વષF બાદ િમસ ટ2ન ઈGટરનેશનલ-2019  િવVતા  ભારતીય અન ેશહ�ર  જણાવો-  c !�� ��G<к,�(�� ���) 

*��  ������  
459. િમસ ટ2ન ઈGટરનેશનલ-2019  IપધાFમા ં�ુલ ક�ટલા દ�શોએ ભાગ લીધો હતો- �� 
460. ,ડસે.બર 2019મા ં�જુરાતમા ંક�ટલામા ખલે મહા�ંુભHુ ંસમાપન  થ9ુ-ં �0 

461. �જુરાતમા ંખેલ મહા�ંુભનો ?ારંભ કયાર� થયો હતો- ��� �&�&  
462. ખેલ મહા�ંુભ-2019Hુ ંસમાપન તાVતરમા ં \]ુયમQંીની ઉપTIથિતમા ં#ા ં યો@9ુ-ં   /�19��<�,� ,*����� 

463. ખેલ મહા�ંુભનો મQં જણાવો-  '�ш� >!2��7, g7ш� >!2��7' 
464. �જુરાતના રમત-ગમત રાaયમQંીHુ ંનામ જણાવો-  =h��'W@ :��0 

465. FIFA: U-17  મ,હલા {ટબોલ  વZડF કપ -2020  #ા ંયો@શે-  ભારત 

466. તાVતરમા ંતાર2ખ 18 થી 22  ,ડસ.ેબર -2019 દરિમયાન ભ&ય લRચડં2 મહાય�  #ા ંયો@યો-  (�,���, âI� 
467. તાVતરમા ંનવી પ�િત \જુબ માટ2ના બદલે ફqત ર�તી અથવા પાણી અથવા કાકંરા વ�ચે   કરવામા ંઆવતી છોડની 

ખેતીને  કયા નામે ઓળખાય છે-  @�=n�:���к  х�7� 
468. ,ડસે.બર 2019મા ંનાસાના  હબલ ટ��લIકોપ Uારા શોધાયેલ અવકાશમા ંએકબી@ સાથે  ટકરાતી  બેટ�લïગ ગેલેqસીન ે 

ક9ુ ંસ9ંqુત નામ આપવામા ંઆ&9ુ-ં આપૅ- ��} 
469. ખગોળ િવ�ાનની ^dsટએ ઉતરાયણ એટલે કયો ,દવસ- ��  <�'�-$� 
470. વષFનો સૌથી Yૂંકો ,દવસ અને લાબંી રાત  એટલે કયો ,દવસ-  �� <�'�-$� 
471. ભારતના મહાન ગ�ણતશા ી  �ીિનવાસ રામાHજુનનો જGમ,દવસ જણાવો-�� <�'�-$� 
472. ભારતમા ં ગ�ણતશા ી �ીિનવાસ રામાHજુનનો જGમ,દવસ 22 ,ડસ.ેબર કયા ,દવસ તર2ક� ઉજવાય છે-  ��A/), 

�+87 <��'  

473. તાVતરમા ં ઝારખડં િવધાનસભાની સામાGય � ૂટંણીમા ંકયા પRોની ગઠબધંન વાળ2 સરકારન ે સૌથી વ� ુ47 બેઠકો 

મળ2 છે- I��х�� `!�#7 ��M�, кãt�' *��  c���) 
474. ઝારખડં િવધાનસભાની �ુલ ક�ટલી બેઠકો આવેલી છે- ��( $ä!7� ���-��) 
475. ઝારખડંની રાજધાની નામ જણાવો -  ���M� 
476. તાVતરમા ંયો@યેલી ઝારખડં િવધાનસભાની � ૂટંણીમા ંસૌથી મોટો પR જણાવો-  I��х�� `!�#7 ��M�(JMM) 
477. ભારતના નવા િવદ�શ સ�ચવHુ ંનામ જણાવો-  @������ ç f��0�( ��.&�.�&�&F�) 
478. ભારતમા ં23 ,ડસ.ેબર કયા  ,દવસ તર2ક�  ઉજવાય છે-  6��7�, <к'�� <��' 

479. ભારતીય ,કસાન ,દવસ કોની યાદમા ં ઉજવવામા ં આવે છે-  q f�� ���R��� *�� х�Uf7 M���) M�8�'Wm�� 
21<��'( (T� R��ш) 
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480. તાVતરમા ંઉપરાs�પિતના  હIતે નવી ,દZહ2 ખાતે  ક�ટલામો રાs�2ય ,ફZમ OરુIકાર કાયFPમ યો@યો- ��� 
481. હHwુા તહ�વાર  કયા દ�શનો  અગ7યનો રોશનીનો તહ�વાર છે-  4I��,0 

482. ,હ¶ ુભાષામા ં હHwુાનો અથF જણાવો-  ':�8 

483. વષF 2019-20 માટ� ,ફw2ના નવા  અ�યRHુ ંનામ જણાવો-  '���7� ��Ð) 
484. એસોચેમના નવા ?\ખુHુ ંનામ જણાવો-  ડો.િનરંજન @)��M���8� 
485. ,ડસે.બર 2019મા ં �જુરાતમા ં પાક ભRક તીડ  ?ભાિવત �જZલા નામ જણાવો-  кÌy, $��'к����, :��8, @�'�8� 

*�� '�$�к���� 
486. તીડ  �વાતનો  \ળૂ દ�શ કયો-  c<dк�E!� �8 

487. તીડ  એક ,દવસમા ં`દાV ક�ટલા ,કલોમીટર કાપે છે -��&  <к0���� 

488. 9.ુએન.ની સIંથા {ડ એGડ એMીકZચર ઓગ�નાઇઝેશનના `દાજ ?માણે  એક ચોરસ ,કલોમીટરમા ં ક�ટલા તીડ  હોઈ 

શક� છે- � F� � к���  
489. ભારતમા ં વIતી ગણતર2 2021ના હ�Jથુી NPRની ?,Pયાનો #ારથી  ?ારંભ થશે- � 
�R0 �&�&F� 
490. NPRHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  ��ш�0  :�. !0�ш� �g9�� 
491. ભારતમા ંNPRની ?,Pયા #ા ં8ધુી ચાલશે-  '.��-$� �&�& 
492. ભારતમા ંછેZલે NPRની ?,Pયા #ાર� યો@ઈ હતી -  ��� �&�& 
493. NPRમા ં `દાV  ક�ટલા ?કારની િવિવધ મા,હતી  આપવાની રહ�શે- �& 
494. ભારતમા ંકયા કાયદા હ�ઠળ NPR તૈયાર કરવામા ંઆવે છે - ���<�к7� к�,��- ����  *��  ����)к7� ��,�- �&&} 

495. ભારતમા ંિસટ,ટઝનિશપ એકટ 155ની કઈ ધારામા ંજોગવાઇ કરાઇ છે - ��A 

496. કયા વષFમા ંકરાયલેા કાયદામા ં8ધુારા `તગFત દ�શના નાગ,રકો માટ� ન²ધણી ફર�જયાત કરાવી છે-  ��� �&&� 
497. NRICHુ ંિવIJતૃ નામ- ��ш�0 �g9�� "3 451�,� �'<�I� 
498. NRIC મા ંકઈ મા,હતી  એકિQત  કરવામા ંઆવશ-ે  ��, ���, 7�Û!к�, w2[0� *�� ���, 97� 
499. ભારતમા ંતાVતરની નવી રચના \જુબ આમ�, નેવી  અને  એરફોસF  તરફથી રRામQંીના સલાહકાર કોણ હશે-   M�3 

"3 <�3�1' 9��3 
500. CDSHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો- M�3 "3 <�3�1' 9��3 
501. CDSનો  હોÄો  કઈ ક�ડરનો રહ�શે - ફોર Iટાર જનરલ 

502. અટલ �જુળ  યોજનામા ં  ?થમ  તબwામા ં  કયા કયા રાaયોનો સમાવેશ  કરાયો છે - >!2��7, к8���к, Ó, 
R��ш, @���A/, ��29F��, @<�,�8� *�� (T� R��ш( D!0-�) 

503. Iવદ�શ દશFન યોજના `તગFત  ક�G^ સરકાર�  ક�ટલી પ,રયોજનાઓ માટ� e.627.40 કરોડ ફાળ&યા- �& 
504. તાVતરમા ંર�લવે બોડFની Oનુઃ રચનામા ંઆઠ સ�યોની Iથાને ક�ટલા સ�યો કરાયા- � 
505. તાVતરમા ં�જુરાતના રાaયપાલ�ી આચાયF  દ�વñત Uારા કયા કયા ગાધંી િવચારકને ગાધંી િમQ એવોડF- 2019થી 

સGમાિનત કરાયા - �. ���M��6�= '��+0,�- $�'��,�. y��!6�= :��0- c8�� }. ��#�� R�� к0�F¸ 
506. તાVતરમા ંઓI���લયા Uારા  છેZલા દશકાની િવNની �sેઠ ટ�Iટ અને વનડ� ટ2મના ક�vટન કોન ે@હ�ર કરાયા- 6��7�, 

@�1k�'W@ ���� *��  ����� к�@0� 
507. તાVતરમા ંઓI���લયન ઓપનની ઇનામની રકમમા ંક�ટલા ટકાનો વધારો કરાયો- �}.�% 

508. તાVતરમા ંતા. 25 થી 31 ,ડસ.ેબર -2019 દરિમયાન  ક�ટલામો કાકં,રયા કાિનWવલ ઉજવાયો- �� 
509. 8�ૂચત કયા રાaયમા ંઆવલેી િવNની સૌથી લાબંી ટનલ  અને  તાVતરમા ંતેને ક9ુ ંનામ અપા9ુ-ં  <@�M0 R��ш 

*��  *�0 +$@��) $�2:�= 
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510. ,હમાચલ ?દ�શમા ં   તૈયાર થઈ રહ�લી રોહતાગં પાસ હ�ઠળની િવNની સૌથી લાબંી ટનલ ક�ટલા ક2.મીની  હશે- � 
<к0���� 

511. ,ડસે.બર 2019ના આરબીઆઇના અહ�વાલ \જુબ વષF 2018-19 મા ંબ�કોની  �ુલ NPA  ઘટ2ને  ક�ટલા ટકા થઇ - 

�.�% 

512. 24 ,ડસ.ેબર કયા ,દવસ તર2ક� ઉજવાય છે-  ��A/),  t�@к *��к�� <��' 

513. ગાધંીવાદ2 નારાયણભાઈ દ�સાઈનો જGમ,દવસ જણાવો- �� <�'�-$� ����  
514. તાVતરમા ંકયા દ�શે ભારત પાસેથી પો�લયો માકFસ ૅ ખર2દવાની Oનુઃ તૈયાર2 દશાFવી છે-  :�<к97�� 

515. WDA  Uારા િવNના કયા બે દ�શોને  પો�લયો માકFસૅ માટ�  અિધ�ૃત કરાયા છે - 6��7 *�� M�� 

516. WDAHુ ં િવIJતૃ નામ જણાવો-  �[�� nl' 
0�è\é 
517. તાVતરમા ંકઈ 9િુનવિસWટ2 Uારા આગામી @G9આુર2 2020 થી `ધ��ા jૂર કરવા-@�િૃત માટ� �તૂ િવ×ાનો કોસF 

શe કરવાની  @હ�રાત કર2 છે- $���' <@W�!   !����'Y�) 
518. સાયકોસોમે,ટક  એટલે ~ુ-ં ���'к +$��)�� © f7-R�7�� *'� ��� 0��� 
519. તાVતરમા ંરિશયાએ કયા ?ાતંને જોડતો 19 ,કલોમીટર લાબંો  દ,રયામા ંડgઅુલ Oલુ બના&યો- <V�,� 

520. ,ડસે.બર 2019મા ંસાઉથ કો,રયામા ંમળેલા 100 િમ�લયન વષF �ૂના �વાTkમને  ક9ુ ંનામ અપા9ુ-ં  ���� 9��=0 

521. ક�G^ સરકાર Uારા અટલ �જૂળ  યોજના #ાર� લોGચ કરવામા ંઆવી- ��  <�'�-$� �&�� 
522. અટલ �જૂળ  યોજના #ાથી લોGચ કરવામા ંઆવી-  ����� 6��, ���<�[@) 
523. અટલ �જૂળ  યોજનામા ં?થમ તબwામા ંસાત રાaયોના ક�ટલા �જZલા અન ેગામોને આવર2 લેવાયા છે- �� w2[0�  

*�� �,}�& �� 

524. �જુરાતમા ં25 ,ડસ.ેબર� કયો ,દવસ ઉજવાયો-  \!ш�'� <��' 

525. �જુરાતમા ં 8શુાસન ખેzૂત સમંેલન  #ાર� યો@9ુ ં-�� <�'�-$�-�&�� 
526. 25 ,ડસ.ેબરના રોજ \]ુયમQંી �ી િવજયભાઈ eપાણીની ઉપTIથિતમા ં રાaયકRાHુ ં 8શુાસન ખેzૂત સમંલેન #ા ં

યો@9ુ ં-  ������ 
527. 25 ,ડસ.ેબર� �જુરાતમા ં  કયા કયા �જZલાઓમા ં 8શુાસન ખેzૂત સમંેલન યો@9ુ-ં ������, @�'�8�, ��2к��, 

6����� *�� *����� 
528. ભારતીય ર�લવે Uારા આગામી 1લી @G9આુર2 2020થી માQ કયા બે નબંર જ હ�Zપ લાઇન તર2ક� ચાh ુરહ�શે- �}�  

*�� ��� 
529. ,ક<રો માટ� દ�શની ?થમ િવNિવ×ાલય કયા Iથપાશ-ે�ુશીનગર- �к�@� �� 

530. તાVતરમા ં ,ડસ.ેબર-2019મા ં િવNની સૌ?થમ હાઇપરસોિનક  િમસાઈલHુ ં  સફળ પર2Rણ કયા દ�શ  Uારા કરા9ુ-ં  

��ш,� 
531. OવૂF વડા?ધાન-ભારત ર7ન અટલ� અને ભારતર7ન પ,ંડત મદનમોહન માલિવય જGમ,દવસ- ��  <�'�-$� 

532. jુગાFરામ મહ�તા�નો જGમ ,દવસ જણાવો- �� <�'�-$�  
533. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ં દાયકાHુ ં`િતમ 8યૂFMહણ #ાર� અને ક�ટલા કલાક દ�ખા9ુ-ં �� <�'�-$� *�� �.}� к0�к 
534. વષF 2019મા ં�ુલ ક�ટલા 8યૂFMહણ જોવા મ¤યા હતા-&} 

535. સભંિવત હવે પછ2Hુ ં8યૂFMહણ #ાર� જોવા મળશે- ��  ef� �&�& 
536. ,Pક�ટના બાઇબલ તર2ક� ક9ુ ંમેગેઝીન ઓળખાય છે- ��I��(0���) 
537. િવઝડન  મેગે�ઝન Uારા  ,ડસે.બર-2019મા ંદસકાના 5  સવF �ેsઠ ખેલાડ2ઓની યાદ2 બહાર  પાડવામા ંઆવી તેમા ં

કયા ભારતીયનો સમાવેશ થાય છે-  ����� к�@0� 
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538. િવઝડન મેગ�ેઝન Uારા  ,ડસે.બર-2019મા ંદસકાના 5  સવF �ેsઠ ખેલાડ2ઓની યાદ2 બહાર  પાડવામા ંઆવી તેમા ં

કયા દ�શના બે- બે ખેલાડ2ન ેIથાન આપવામા ંઆ&9ુ ંછે-  �+�8 c<dк� *�� "9/�+0,� 
539. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ં,ફ�લપાઈGસમા ંક9ુ ંભયાનક વાવાઝોzું {ંકા9ુ-ં 3��3�� 

540. તાVતરમા ંક�G^ સરકાર Uારા રાaયો માટ� ?થમવાર �ડુ ગવનૅGસ ઈGડ�qસ-2019 #ાર� @હ�ર કરાયો- ��  <�'�-$� �&�� 

541. ક�G^ સરકાર Uારા તાVતરમા ં@હ�ર કરાયેલ �ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019મા ં ?થમ રાaય અને તેનો Iકોર જણાવો-  

7�0��U! *�� �.�� 
542. �ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019 મા ં �જુરાતનો Pમ અને Iકોર જણાવો- &�  *�� �.&� 
543. �ડુ ગવનૅGસ ઈGડ�qસ-2019 �ુલ કઈ- કઈ ક�ટ�ગર2 @હ�ર કરાઈ-  ���,, к�1kш��'7 R��ш *�� (T� -q f�¸, 

:��7�, ���, 

544. �ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019મા ં?થમ ક�G^શાિસત ?દ�શHુ ંનામ જણાવો -  :�U!M��) 
545. �ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019મા ં?થમ ઉpર -Oવૂ�ય પવFતીય રાaયHુ ંનામ જણાવો - <@�M0 R��ш 

546. -�ડુ ગવનૅGસ ઈGડ�qસ-2019મા ંઈGyાI�qચર અને 8િુવધામા ં�જુરાતનો Pમ કયો છે- &� 
547. �ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019મા ં �ુલ ક�ટલા મોટા રાaયોનો સમાવશે કરાયો છે-�& 
548. -�ડુ ગવનૅGસ ઈGડ�qસ-2019મા ં10મો Pમ કયા રાaયને અપાયો છે-  :�� $���G 

549. -�ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019મા ં  �ૃિષ,  વા�ણaય અને ઉ×ોગો, માનવ સસંાધન િવકાસ અને આરો�ય RQેે ઉpમ 

કામગીર2 બદલ અHPુમે કયા રાaય અMેસર છે-  Ó, R��ш, I��х��, ���� *�� к��G 

550. �ડુ ગવનૅGસ  ઈGડ�qસ-2019મા ં  ઈGyાI�qચર, આિથWક વ,હવટ, સામા�જક િવકાસ, Gયાય અને @હ�ર સલામતી તમેજ 

પયાFવરણ RેQે ઉpમ કામગીર2 બદલ  અHPુમે કયા રાaય અMેસર છે- 7�0��U!, к��G, yT�'�N, 7�0��U! 
*�� :�� $���G 

551. GGIHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો- >!� ���Z1'  =1��#' 

552. તાVતરમા ં  �જુરાત સરકાર Uારા 8ધુારો કરાયેલ ઓનરશીપ Óલેટ એqટ હ�ઠળ સોસાયટ2  ,રડ�વલપ કરવા માટ�  

સ�યોની અHમુિત જeર2 છે- ��% 

553. તાVતરમા ં�જુરાત સરકાર Uારા  ર�શનકાડFની 8િુવધા #ા ંઉપલ}ધ કરાવાની  @હ�રાત કરાઈ- t� :�M�,7 
554. તાVતરમા ં ભારતીય વા9દુળ Uારા  ક9ુ ં9�ુ િવમાન તા. 27  ,ડસે.બર 2019ના  રોજ િનopૃ @હ�ર કરા9ુ-ં ��-�� 
555. િમગ-27 9�ુ િવમાનને  કયા દ�શ પાસેથી  સૌ?થમ કયાર� ખર2દવામા ંઆ&9ુ ંહJ ુ-ં ���& 
556. િમગ-27 9�ુ િવમાનને  ભારતીય વા9દુળના  કાફલામા ં  કયા વષ� સામેલ કરાયા હતા-  ��� ���� 
557. િમગ-27 9�ુ િવમાનને  ભારતીય પાયલોટ Uારા ક9ુ ંઉપનામ આપવામા ંઆ&9ુ ંહJ ુ-ં  $@��f� 
558. િમગ-27 9�ુ િવમાને ,ડસ.ેબર 2019મા ંકયા એરબેઝ પરથી તેની છેZલી ઉડાન ભર2-  2��q!� 
�$�I 

559. કારગીલ 9�ુના  હ2રો તર2ક� કોણ ઓળખાય છે- ��-��  !� ���� 

560. ગાધંીવાદ2 િવચારધારા ધરાવતા બાબા આ.ટ�નો જGમ,દવસ જણાવો- �� <�'�-$� -���� 
561. બાબા આ.ટ�Hુ ં \ળૂ નામ જણાવો- `!�0��� ������' c-��  
562. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ં �જુરાત સરકાર Uારા �ટ29નુા �ુલપિત તર2ક� Oનુઃ કોની િનમDકૂ કરાઈ-  ��. ���� ш�� 
563. GTUના નવા િનમાયેલા �ુલપિતની  \દુત જણાવો- }� <�'�-$� �&��F�  } ��Z 
564. GTUHુ ં િવIJતૃ નામ જણાવો- >!2��7 ��к��0�gк0  !����'Y�) 
565. �જુરાતની  સૌથી મોટ2 ટ�કિનકલ 9િુનવિસWટ2Hુ ંનામ જણાવો-GTU 

566. ,ડસે.બર 2019મા ંકયા દ�શ Uારા િવNHુ ંસૌથી શTqતશાળ2 રોક�ટ લોGચ કરા9ુ-ં  M�� 

567. તાVતરમા ંિમશન મગંળ-2020ના હ�Jથુી ચીન Uારા લોGચ કરાયેલા િવNના સૌથી શTqતશાળ2 રોક�ટHુ ંનામ જણાવો-  

0ã� �M� 3�=� ��к��-�& 
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568. દ�શમા ંસૌ?થમવાર આગામી 1 @G9આુર2 2020થી કયા બ�કના એટ2એમમાથંી  રાQે આઠથી સવાર� આઠ 8ધુી eિપયા 

ઉપાડવા OTP અિનવાયF કરાયો- SBI 
569. SBIના ATMમાથંી  ક�ટલી રકમથી વ�નુા ઉપાડ માટ�  રાQે OTP ફર�જયાત કરાયો-  e.�&,&&&/- 
570. OTPHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  ��-��4 :�'��� 
571. ,ડસે.બર-2019મા ં9નુાઇટ�ડ નેશGસ Uારા દશકાની 'મોIટ ફ�મસ ટ2નેજર' તર2ક� કોને @હ�ર કરાઈ- 0�0�   !\!3I= 

572. મલાલા  98ુફુઝઈને  કયા વષ� શાિંતHુ ંનોબલ ?ાઈઝ અપા9ુ ંહJ ુ-ં  ��� �&�� 
573. મ,હલા િશRણ માટ�  સ,Pય �િૂમકા ભજવનાર મલાલા  98ુફુઝઈ  \ળૂ કયા દ�શની  વતની છે-  :�<к97�� 

574. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ંરિશયાએ  કઈ ?થમ 33,000 ,કમીની ઝડપથી  લR પર ?હાર કરતી િમસાઈલ સેનામા ં

સામેલ કર2 -  41��'�.�� *�ì���è   @�4:�'���к  �'�=0  
575. દ�શમા ંનવતર પહ�લના ભાગeપે  સાસંદોને 24 કલાક વહ2વટ2 અને મહ77વના સશંોધનો `ગેની ચોwસ મા,હતી મળે 

તે માટ�  હ�Zપ- કોલ સેGટરનો   #ા ં?ારંભ થયો-  
���#','�'�6�� 

576. લોકસભાના વતFમાન IપીકરHુ ંનામ જણાવો- " +$�0� 
577. ભારતમા ંતા.1 @G9આુર2 2020થી eપે તેમજ  9પુીઆઈથી �કુવણી પર કયો ચાË લાગશે નહò- MDR 

578. MDR  િવIJતૃ નામ જણાવો-  M�1�  <�9к�(1�  ��� 
579. ક�G^ નાણા મQંાલયની તાVતરની @હ�રાત \જુબ  ક�ટલાથી વ�નુી વાિષWક આવક ધરાવતા  વેપાર2ઓન ેMDRનો 

િનયમ લા� ુપડશે - L.�& к��� 
580. બેGકો Uારા એટ�ચ કર�લી સપંિpની ઓનલાઈન હરા� માટ� તાVતરમા ંક9ુ ંપોટóલ લોGચ કરા9ુ-ં =- +$V,  
581. દ�શમા ં?થમવાર તાVતરમા ંઉpર ?દ�શ સરકાર Uારા િQપલ તલાકનો ભોગ બનેલ મ,હલાઓને વષ� ક�ટલા eિપયાHુ ં

પેGશન આપવાની @હ�રાત કરાઇ છે- L.�&&&/- 
582. ઉpર?દ�શના વતFમાન \]ુયમQંીHુ ંનામ જણાવો-  ,��� c<�¨,��F 

583. ર�લવનેા અહ�વાલ \જુબ વષF 2019મા ંર�લ અકIમાતમા ં ક�ટલા ?વાસીઓના \7ૃ9 ુથયા હતા- & 
584. ભારતીય ર�લવે ઈિતહાસHુ ં સૌથી સલામત વષF જણાવો- �&��  
585. ,હGદ2 રાs�2ય મહાસભા (ક²Mેસ)નો Iથાપના ,દવસ જણાવો- ��  <�'�-$� ���� 
586. સફળ ઉ×ોગપિત ધીeભાઇ `બાણીનો જGમ,દવસ જણાવો-��  <�'�-$�-��}� 
587. ઉ×ોગપિત ધીuુભાઇ `બાણીH ુજGમ Iથળ અને \ળૂ નામ જણાવો  -  M����� *�� ���20�0  
588. ક�G^ીય ર�લવે મQંીHુ ંનામ જણાવો – �� :� f� ��,�0  
589. ,રલાયGસ ઈGડI�2ઝ �લિમટ�ડના ફાઉGડર ચેરમનેHુ ંનામ જણાવો – �� ��L6�4 ~$�8�    
590. ઉતર?દ�શના વતFમાન રાજયપાલHુ ંનામ જણાવો – c���)$@�� :��0 
591. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ં ઝારખડંના  નવા \]ુયમQંી તર2ક� કોણે શપથ Mહણ કયાF-  �� @��7 '���� 

592. ,ડસે.બર 2019ના `તમા ંઝારખડંના  ક�ટલામા ં\]ુયમQંી તર2ક� �ી હ�મતં સોર�ને શપથ Mહણ કયૉ - ��� 
593. \]ુયમQંી�ી હ�મતં સોર�નનો પR જણાવો -  I��х�� `!�#7 ��M�(JMM) 
594. ઝારખડંની રાજધાનીHુ ંનામ જણાવો-  ���M� 
595. તાVતરમા ંરાs�પિતના હIતે વષF 2019નો દાદાસાહ�બ ફાળક� એવોડF કોને અપાયો-  *�7�6 $ÌM� 

596. દાદાસાહ�બ ફાળક� એવોડF આપવાનો ?ારંભ કયા વષ� થયો હતો- ����(�& ���) 
597. દાદાસાહ�બ ફાળક� એવોડF  `તગFત ક�ટલી રાિશ  અને I\િૃત �ચGહ આપવામા ંઆવ ેછે - L.�& 0�х  *�� \!�8� кG  
598. CEBRના  ,ડસે.બર 2019ના અહ�વાલ \જુબ વષF 2026 8ધુીમા ંજમFનીની પાછળ રાખી  કયો દ�શ ચોõુ ંસૌથી મોYંુ 

અથFતQં બનશે - 6��7 
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599. ભારતે મહ7વના િનણFય લઈને કયા વષ� yાGસ અને 9કુ�ને  પાછળ રાખીન ે િવNની પાચંમી ઈકોનોમી તર2ક� Iથાન 

મેળ&9ુ ંછે-�&�� 
600. CEBRના તાVતરના અહ�વાલ \જુબ ભારત  કયા વષF 8ધુીમા ં પાચં ,��લયન ડોલરની ઈકોનોમી બનશે-  ��� �&�� 
601. CEBRHુ ંિવIJતૃ નામ  અને દ�શ જણાવો-  '�1�� 3�� 4к����#' 
1� +$I��' <�'M�- Ñl0�1� 
602. તાVતરમા ં800 મરાઠ2ભાષી ગામોને કયા રાaયમાથંી કયા રાaયમા ંસમાવવાનો િવવાદ શe થયો છે-  к8���к��F� 

@���A/  
603. ,ડસે.બર-૧૯મા ં મહારાs� સરકાર� કણાFટક સાથનેા સરહદ2 િવવાદનો ક�સ ઝડપથી ચલાવવા રચેલી સિમિતના 

કોઓ,ડÐનેટર તર2ક� કોની િન9Tુqત કરવામા ંઆવી - y�� ©!2$G *�� 
к��F �шW�� 
604. દાયકાઓથી કણાFટકના ં૮૦૦ ગામો મહારાs�મા ંસમાવવા કોના Uારા લડત ચલાવાઈ રહ2 છે - @���A/ 
к)к�8 

'��7 (MES)  
605. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંિQ,દવસીય ઈરાન શાહ ઉદવાડા ઉ7સવ કયા ંયો@યો – �0'�� w2[0��� (�����  
606. દર બે વષ� યો@તો ઈરાન શાહ ઉદવાડા ઉ7સવની ઉજવણીનો ?ારંભ કોની ?રેણાથી થયો હતો - ���R��� ���1k 

��)  
607. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંમઠના મઠાિધપિત Iવામી િવNેશતીથFHુ ંઅવસાન થ9ુ ં– :�P��  
608. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંપે@વર મઠના મઠાિધપિત Iવામી િવNેશતીથFHુ ંઅવસાન થ9ુ,ં આ મઠ કયા રાજયમા ંઆવેલો છે 

– к8���к  
609. તાર2ખ ૨૯મી ડ2સે.બર-2019ના રોજ વડા?ધાન �ી નર�G^ મોદ2એ ‘મન ક2 બાત’ની ક�ટલામી કડ2મા ંદ�શવાસીઓ 

સાથે વાત કર2 - �&� 
610. ચીફ ઓફ ,ડફ�Gસ Iટાફ પદ માટ�ની મહpમ વય મયાFદા જણાવો - �� ��� 
611. ચીફ ઓફ ,ડફ�Gસ Iટાફનો કાયFકાળ ક�ટલા વષFનો રહ�શે – �8 ���  
612. વZડF ર�િપડ ચેT.પયનશીપ-2019મા ંિવVતા ભારતીય મ,હલા ખેલાડ2Hુ ંનામ જણાવો - к���J!�  @-:� 
613. વZડF ર�િપડ ચેT.પયનશીપ-2019 આયોજન કયા Iથળે થ9ુ ંહJ ુ- �9к� (��ш,�) 
614. ચેસમા ંભારતની ?થમ મ,હલા વZડF ચેT.પયનHુ ંનામ જણાવો - к���J!�  @-:� 
615. માઘમેળો – 2020 કયા ંયો@યો - R,����2 ((T�R��ш) 
616. ,ડસે.બર-૨૦૧૯મા ંકોના હIતે નવી ,દZહ2 ખાતે CRPFના હ�ડqવાટFરનો િશલાGયાસ કરવામા ંઆ&યો - >Q@ ��� �� 

*�7 ш�@ 
617. CRPFના વતFમાન DGHુ ંનામ જણાવો - ��g� ��, 6à����  
618. BROHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો – $���� ��î' "�X��=I�ш� 

619. BRO Uારા કયા Iથળે રોડ તૈયાર કરવામા ંઆ&યો ક� Vના Uારા ભારતીય સૈGય હવે 7 કલાકના બદલે માQ 40 

િમિનટમા ંપહ²ચ શકશે – ��к0�  
620. �ીમj્ રાજચં̂  િમશન Iથાપનાના ૨૫ વષF િનિમpે રજત જયિંત સમારોહ કયા ંયો@યો - ��q!�  
621. ?થમ 8પુરIટાર અ�ભનેતા રાVશ ખ<ાનો જGમ ,દવસ જણાવો - �� <�'�-$�, ����  
622. ,ડસ.ેબર ભારતના ?થમ  સીડ2એસની   િનમDકૂ #ારથી કરાઈ- � P1 !c�) �&�& 
623. ભારતના ?થમ  સીડ2એસની \દુત જણાવો- � P1 !c�) �&�& F�  �8 ��� ��� 
624. CDSHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-  Chief of Defence Staff 
625. CDSની  િનમDકૂ કરનાર  ભારત િવNનો ક�ટલામો દ�શ છે-  :��M� 
626. ભારતમા ંCDSની જe,રયાત #ારથી ઊભી થઈ-  к��+�0  !�  ',� 
627. CDSની પાસે હોÄાની eએ  ક�ટલા Iટાર હોય છે - M�� 
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628. ભારતમા ંQણેય સેનાના વડાઓને કયો દર÷જો આપવામા ંઆવે છે-  3�� 9��� *��к��) 
629. તાVતર  ,ડસે.બર 2019મા ંSDG  ઇdGડયા ઈGડ�qસ કોના Uારા @હ�ર કરાયો-  ���7 c,�� 

630. SDG ઇdGડયા  ઈGડ�qસ-2019મા  ?થમ રાaય  અને Iકોર જણાવો-  к��G-�& 
631. SDG ઇdGડયા ઈGડ�qસ-2019મા  �જુરાતનો Pમ  અને Iકોર જણાવો- &�  *�� �� 
632. SDG ઇdGડયા  ઈGડ�qસ-2019મા કયા Qણ રાaયો સરખો  અન ેક�ટલો Iકોર ધરાવે છે-  ÀÁ R��ш, 7�0��U! *�� 

7�0��8�- �� 
633. -SDG ઇdGડયા ઈGડ�qસ-2019ના \]ુય માપદંડ જણાવો- '��w2к, c�FYк *�� :,����8�, �:��� 
634. SDG ઇdGડયા  ઈGડ�qસ-2019મા  ?થમ ક�G^શાિસત ?દ�શ  અને Iકોર જણાવો- M��)�N- �& 
635. SDG ઇdGડયા  ઈGડ�qસ  `તગFત વષF 2018 મા ં ભારતનો Iકોર ક�ટલો હતો અને 2019 મા ંક�ટલો થયો તે જણાવો- 

��  *�� �& 
636. તાVતરમા ંક�G^ સરકાર Uારા  8રુRાના કારણોસર  કઈ સેનાની પાખંમા ંચાh ુનોકર2મા ંIમાટFફોનના ઉપર ?િતબધં 

\કુાયો-  6��7�, ���� 
637. તાVતરમા ંCBDT Uારા  પાનકાડFને આધાર સાથે �લ!ક કરવાની \દુત  #ા ં8ધુી  વધારવામા ંઆવી-  }� �M� 

�&�& 
638. ,ડસ.ેબર -2019ના ક�G^ીય વન પયાFવરણ મQંાલયના અહ�વાલ \જુબ છેZલા બ ેવષFમા ં ભારતના વનિવIતારમા ં

ક�ટલો વધારો થયો- �,��� ��� <к.�. 
639. ,ડસ.ેબર -2019ના ક�G^ીય વન પયાFવરણ મQંાલયના અહ�વાલ \જુબ  દ�શના �ુલ RેQફળમા ં વનRેQની ,હIસેદાર2 

જણાવો- ��.��% 

640. ,ડસ.ેબર-2019ના ક�G^ીય વન પયાFવરણ મQંાલયના અહ�વાલ \જુબ વષF 2014થી 2019 દરિમયાન વન RQેમા ં

ક�ટલો વધારો થયો- �} @P�  ��� <к.�. 
641. સધન વન િવIતાર, િવરલ વન િવIતાર  અને  સામાGય વન િવIતાર  એમ Qણે RેQોમા ંવધારો થયો હોય તેઓ 

એક માQ દ�શ જણાવો-  6��7 

642. ,ડસ.ેબર-2019ના ક�G^ીય વન પયાFવરણ મQંાલયના અહ�વાલ \જુબ છેZલા બે વષFમા ં ભારતમા ં  વનમા ં  આગ 

લાગવાની ઘટનામા ંક�ટલા ટકાનો ઘટાડો ન²ધાયો છે- �&% 

643. ક�G^ સરકારના  વન, પયાFવરણ  અને જળવા9 ુ પ,રવતFન મQંીHુ ંનામ જણાવો-  Rк�ш P���к� 
644. ,ડસ.ેબર 2019ના `તમા ંવડા?ધાન �ી મોદ2 Uારા CAAના સમથFનમા ં  સોિશયલ મી,ડયામા ં  ક9ુ ંઅ�ભયાન શe 

કરા9ુ ંહJ ુ-ં #indiaSupportsCAA 

645. ,ડસે.બર-2019ની TIથિતએ આઈસીસી ટ�Iટ ર�dGક�ગ-2019મા ંકયો �ખલાડ2 નબંર-1 ઉપર હતો- ����� к�@0� 

646. ICC Hુ ંવzુ મથક #ા ંઆવેhુ ંછે- �!$= 

647. ICC Hુ ંિવIJતૃ નામ- 41����ш�0 <Vк�� к�(�1'0 
648. ,ડસ.ેબર 2019ની TIથિતએ  િવઝડન મેગે�ઝન Uારા  @હ�ર કર�લી દાયકાની  �ેsઠ �તરરાs�2ય 20-20  ટ2મમા ં

?થમ ખેલાડ2 અને કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે- 
��� <31M( к�.��) *�� ����� к�@0�, 2'R�7 �!��@ 
649. ,ડસ.ેબર 2019ની TIથિતએ  િવઝડન મેગે�ઝન Uારા  @હ�ર કર�લી દાયકાની �ેsઠ �તરરાs�2ય ટ�Iટ ટ2મમા ં?થમ 

ખેલાડ2 અને કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે- ����� к�@0�( к�.��) *��  c�.*�h� 

650. ,ડસ.ેબર 2019ની TIથિતએ  િવઝડન મેગે�ઝન Uારા @હ�ર કર�લી  દાયકાની  �ેsઠ �તરરાs�2ય  વનડ�  ટ2મમા ં

?થમ ખેલાડ2 અને કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે- ��<@7 ш��( к�.��) *�� ����� к�@0�, 
.
'. ���� 
651. ઓગIટ 2019થી  કયા દ�શમા ં જગંલોમા ં ભયાનક  આગ  લાગી છે V હ�ુ પણ  કાøમૂા ંઆવી નથી  Vના કારણે 5 

લાખ હ�qટરથી વ� ુિવIતાર તેની ઝપટેમા ંઆ&યો છે-   �+�8-q f�� "9/�+0,� 
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652. કનૈયાલાલ \નુશીનો જGમ ,દવસ જણાવો-}&  <�'�-$� ���� 
653. કનૈયાલાલ \નુશીનો જGમ #ા ંથયો હતો- 6LM  
654. ક�G^ સરકાર Uારા આગામી પાચં વષFમા ંNIP હ�ઠળ ક�ટલા કરોડના ?ોVqટ કરવામા ંઆવશે- L.�&� 0�х к��� 
655. NIPHુ ંિવIJતૃ નામ જણાવો-��ш�0 =1d�9/#M�  :�4:0�4� 
656. આગામી સમયમા ંભારતમા ંદર વષ� `દાV કયા મ,હનામા ંસૌ?થમવાર �લોબલ ઇGવેIટસF િમટHુ ંઆયોજન કરાશ-ે 


�R0 *�� � 
657. આગામી પાચં વષFમા ં  ક�G^ સરકાર Uારા e.102  લાખ કરોડના ?ોVqટની સામે રાaય સરકારો ક�ટલા કરોડના 

?ોVqટ હાથ ધરશે- L. } 0�х к��� 
658. ક�G^ સરકાર Uારા છેZલા છ વષFમા ંઇGફાI�કચર ?ોVqટ હ�ઠળ ક�ટલો ખચF કરવામા ંઆ&યો છે-L.�� 0�х к��� 
659. NIP હ�ઠળ ભારતમા ંકયા કયા RેQોમા ં?ોVqટ હાથ ધરવામા ંઆવશે-  (P�, ���, ��0��, $����, 
�:��� , ш@��) 

��к�', '���ш� �,�@��, �'WM�=, t��8 ��к�', DQ�� *�� R�'��'W�, '��w2к \!��� *�� óÃ�+�к \!���� 
660. NIP હ�ઠળ  ક�G^ સરકાર Uારા િવિવધ ?ોVqટના કયા કયા તબwા નw2 કરાયા છે - *����к�'7 R��#�, 

Conceptual R��#�  *�� +$� ��¸DQ7 R��#� 
661. તાVતરમા ંર�લવે ?ોટ�કશન ફોસFને કAુ ંનoુ ંનામ અપા9ુ-ં451�,� ��0�� R���#ш� 3�'Z '��Y'- IRPFS 

662. ક�G^ સરકારના તાVતરના Iવ�છતા સવ�Rણ ,રપોટF -�&����  '77  $�P ��X  к !� ш@�� RF V� c� !� y� *�� 
���,- =1���  *�� Ó, R��ш 

663. ક�G^ સરકારના  તાVતરના Iવ�છતા સવ�Rણ ,રપોટF -2019મા ં  �જુરાતના કયા શહ�રો  બી@, ચોથા અને  છmા Pમે 

આ&યા છે-  *E!V� ��2к��, ������  *�� *����� 
664. ક�G^ સરકારના તાVતરના Iવ�છતા સવ�Rણ ,રપોટF -2019મા ં  દ�શના ?થમ પાચં શહ�રોના નામ જણાવો-=1���, 

��2к��, ��� `!�$=, ������, *�� 6�:�0 

665. ક�G^ સરકારના તાVતરના Iવ�છતા સવ�Rણ ,રપોટF -2019 કયા મQંાલય Uારા @હ�ર કરાયો- ш@��) ��к�' 

666. ક�G^ સરકારના તાVતરના Iવ�છતા સવ�Rણ ,રપોટF-2019ના માપદંડ જણાવો- 10 0�хF� �Â! �97� ����7� ш@��� 

667. તાVતરમા ં  તાર2ખ 01 @G9આુર2 2020 થી 13  ,દવસ માટ�  અમદાવાદમા ં  ક�ટલામો શા ીય સગંીત  સvતક  

સમારોહનો ?ારંભ થયો- �&� 
668. શા ીય સગંીત  સvતક સમારોહ-2020  કોને સમિપWત કરાયો  અને િવશેષતા જણાવો- 6��7 �¨� :�<�7 ���ш�к�( 

$���') 7�2 �&�&�� 7�E!� 21 ш7���) ���  ���T�  
669. સરકાર2 ?ાથિમક શાળાના િવ×ાથ�ઓની  શૈR�ણક િસt� માટ�  �જુરાત સરકાર� તાVતરમા ંકયો સરવે હાથ ધય�-  

>!2��7 
+M��1� '���-GAS  
670. GAS-2019મા ં રાaયમા ંકયો �જZલો ?થમ Pમે છે-  ��.}� % ���� w2[0� 
671. GAS-2019  સરવેમા  કયા ધોરણ  સમાવી લવેામા ંઆ&યા હતા- �,�  *�� � 
672. GAS-2019 મા ં ક9 ુબોડF બી@ Pમે આ&9ુ ંછે- AMC school board 
673. GAS-2019 સરવે  કોના  Uારા હાથ ધરાયો- GCERT 
674. ભારતીય સેનાના નવા જનરલHુ ંનામ અને તેમનો Pમ જણાવો-  ��2 `!D!��  ���8� *�� ��� 
675. ક�G^ સરકારના ઇdGડયા ફોર�Iટ અહ�વાલ-2019મા ં �જુરાતમા ંવના�છા,દત િવIતારમા ંવષF -2017ની સરખામણીએ 

ક�ટલા ટકા  વધારો થયો છે- �.��% 

676. ક�G^ સરકારના ઇdGડયા ફોર�Iટ અહ�વાલ-2019મા ં �જુરાતમા ંવના�છા,દત િવIતાર  કયા કયા �જZલામા ં  સૌથી વ� ુ

વ�યો છે-  ��'��)-�&.�}%, ef���N- ��.}�%, P���- }�.��% *�� кÌy-}}.��% 
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677. ક�G^ સરકારના ઇdGડયા ફોર�Iટ અહ�વાલ-2019મા ં�જુરાતમા ંવના�છા,દત િવIતારમા ં ક�ટલી ટકાવાર2 વધી છે- �. 
*�7 ��N 2 ��0- &.��%, �. Ó, ��N 2 ��0-�.�&%, }.  ÷![0� �� R��ш- �.��% 

678. અગાઉ કયા કયા દ�શમા ંCDSHુ ંપદ  અમલમા ંઆ&9ુ ંછે- *�<�к�,+a��, M��, d�1' *�� @�� 6��7 

679. તાVતરમા ંભારતના બધંારણની િવuુ�મા ંિવધાનસભામા ંCAAના િવરોધ કરનાર દ�શHુ ં?થમ રાaય- к��G 

680.  ક�રળના વતૅમાન CMHુ ંનામ જણાવો- �:���= ��2,� 
681. નવા વષૅ -2020 ?વેશ કરનાર ?થમ દ�શ જણાવો – '��c 

..................2, <@1�.................. 
 


