VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721

CA-12-(2019) Q & A
TOTAL Q & A – 681
1.

ુજરાતની રાજધાની ગાંધીનગરની ઓળખ એવા દ શના સૌથી ચા ઇબીના બે ુલ!ગ ટાવર #ાર બનાવવામાં
આ&યા હતા-  

2.

01 ,ડસે.બર 2019માં ગાંધીનગરમાં તોડ2 પાડવામાં આવેલ GEBના બે
.

3.

01

ચાઈ કટલી હતી-



,ડસે.બર 2019માં ગાંધીનગરમાં તોડ2 પાડવામાં આવેલ GEBના બે

ુ લ!ગ

ટાવર

અ7યાર 8ુધીમાં કટલા

! 

9ુિનટ વીજળ2 ઉ7પ< કર2 હતી-  к
4.

ુલ!ગ ટાવરની

01 ,ડસે.બર 2019માં ગાંધીનગરમાં તોડ2 પાડવામાં આવેલ GEBના બે ુ લ!ગ ટાવર 9ુિનટ ૧ અને ૨ #ાર ય
બંધ કરવામાં આ&યા હતા- "#$- &

5.

ઇિતહાસમાં ?થમવાર કયા આરબ દ શમાં G-20 િશખર સંમેલન યો@વા જઈ રAું છે - '() *+$,

6.

આરબ દ શમાં આગામી G-20 િશખર સંમેલન #ાર યો@શે- - -$ &&

7.

તાર2ખ 01 ,ડસે.બર 2019થી ભારતના નવા કગ તર2ક કોની િનમD ૂક કરવામાં આવી- '  , $ 

8.

સોમા રોય બમFન ભારતના કટલામાં કગ બGયા-  

9.

સોમા રોય બમFન ભારતના કટલામાં મ,હલા કગ બGયા- &

10.

CAG Hુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- к-./0

11.

સમM િવNમાં હજની સંO ૂણF ?,Pયા ઓનલાઇન કરનાર િવNનો ?થમ દ શ- 67

12.

રોડ ઉપર ચાલતાં પદયાQીઓની 8ુરRા માટ રોડ સેફટ2 કાઉTGસલ Uારા તાVતરમાં કઈ તરફ ચાલવાની માગFદિશWકા

1 " ) я0 "3 451 ,

@હર કરાઈ- я 8
13.

સૈયદ મોદ2 ઇGટરનેશનલ બેડિમGટન Yુ નાFમેGટ-2019 મ,હલા િસ!ગZસ િવVતા અને દ શ- к0

14.

સૈયદ મોદ2 ઇGટરનેશનલ બેડિમGટન Yુ નાFમેGટ-2019 #ાં યો@ઈ હતી- 0х(

15.

કાકાસાહબ કાલેલકરનો જGમ,દવસ જણાવો-  < '-$ 

16.

! 7
કાકાસાહબ કાલેલકરHુ ં ઉપનામ- '= >я

17.

કાકાસાહબ કાલેલકરનો જGમ #ાં થયો હતો- '7(

18.

િવN એ[સ ,દવસ #ાર ઉજવાય છે - & < '-$

19.

િવN એ[સ ,દવસ- 2019ની થીમ-

20.

બીએસએફનો Iથાપના ,દવસ જણાવો- & < '-$ 

21.

બીએસએફના વતFમાન DG - кD!  я@)

22.

ુજરાતમાં \ુ]યમંQીના હIતે િમશન ઇG^ધHુષ 2.0 `તગFત રસીકરણ અભયાનનો રાaય&યાપી ?ારંભ #ાર અને

)- 9:

@A/)

1 )  HIV/AIDS

:  к : к- ! ) $, к- ! )

#ાંથી થયો- 2 < '-$ 2019 * *', * 
23.

િમશન ઇG^ધHુષ `તગFત

સગભાF માતાઓ

અને

બાળકોને કઈ રસી િવના\ ૂZયે આપવામાં આવે છે -

E!,

).F<, * $Gк )$, :+0,, ).F<,, H) ,! I) к G, @)$ ,', ") * J!$0
24.

આગામી સમયમાં દ શHુ ં સંરRણHુ ં સૌથી મોYું પદ ચીફ ઑફ ,ડફGસ Iટાફ કયા કાયદા હઠળ સમાવી લેવાશે- RTI

25.

નવે.બર -2019માં ઇdGડયન નેવીમાં ?થમ મ,હલા પાયલોટ તર2ક િનમD ૂક

મેળવનારHુ ં નામ જણાવો- ш

9L:
26.

ઇdGડયન નેવીના ?થમ મ,હલા પાયલોટ િશવાંગી Iવeપે કયા નેવલ બેઝ ખાતેથી ઓપર શનલ ડgુટ2 જોઈGટ કર2 кM 0 $I

к

к

,

..   www.vivekanandacademy.org

1|P ag e

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721
27.

- ુજરાતમાં સૌ?થમવાર ગરનાર િસવાય કયા પવFતો ઉપર આરોહણ અવરોહણ IપધાF-2020 યો@શે- "' ,
! ,
M)0, :N, = <, N, шOя

28.

ુજરાતમાં ગરનાર આરોહણ અવરોહણ IપધાF છે Zલા કટલાક વષFથી યો@ય છે -48 (@ 49  ,Pш)

29.

ુજરાતમાં ગરનાર આરોહણ-અવરોહણ IપધાF કયા િવભાગ Uારા યોજવામાં આવે છે -  7 - 7 * '9DQ7к
RS QT"

30.

તાVતરમાં 1 થી 10 ,ડસે.બર દરિમયાન કટલામી સાઉથ એિશયન ગે.સ -2019 યો@ઈ રહ2 છે - 13

31.

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

32.

,ડસે.બર 2019માં T-20 સૈયદ \ુIતાક અલી

YુનાF મેGટ-2019

િવVતા ટ2મ અને હર2ફ જણાવો-

к8 к *

7 0U!
33.

,ડસે.બર 2019માં CRISIL એજGસી Uારા ભારતનો ચાhુ નાણાક2ય વષFનો

આિથWક Mોથ ર ટ

ઘટાડ2ને કટલો

`દાજવામાં આ&યો છે - 5.1%( *( 6.3%)
34.

CRISILHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- V<  <W =13 Xш 'Y' "3 =51 , +0 

35.

તાVતર

,ડસે.બર 2019માં

Iવીડનના કયા રા@ બીવાર ભારત ?વાસે આ&યા છે -

P <кW

к0Z

*

@8 '0'
36.

!  1ш
િવNમાં 2 ,ડસે.બર કયા ,દવસ તર2ક ઉજવાય છે - ш0 :[ ш

37.

ભારતમાં સૌથી ભયાનક ભોપાલ ગેસ jુઘFટના #ાર બની હતી- 2-3 < '-$ 1985

38.

અIO ૃkયતા િનવારણ માટ વન આપનાર સાં,દપની ઋિષ િવmલ લnમણ ફડક -મામા સાહબનો જGમ,દવસ જણાવો2 < '-$

39.

તાVતરમાં ભારતના માQ વડા?ધાન તેમજ તેમના પ,રવારને 8ુરRા આપતો કયો 8ુધારા ખરડો

સંસદમાં પસાર

!  х 
કરાયો- SPG \
40.

SPGHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- 9:],0 R#ш ^!:

41.

SPG 8ુધારા ખરડો \ુજબ વડા?ધાન પદ થી િનo ૃp થયા બાદ કટલા વષF 8ુધી એસપી 8ુરRા કવચ આપવામાં
આવશે- 5 

42.
43.

ભારતમાં SPG એqટ કઈ સાલમાં બનાવવામાં આ&યો હતો- 1988 િવવેકાનંદ એકડમી, સે.૨૨, ગાંધીનગર મો.નં.
99256 98721
,ડસે.બર -2019માં સંસદમાં પસાર કરાયેલા ખરડા Uારા કયા કG^શાિસત ?દ શHુ ં િવલીનીકરણ કરા9ુ-ં 
 @ 0 * <- 8

44.

,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ ચં^યાન- 2ના ુમ થયેલ િવPમ લેGડરનો કાટમાળ કોના Uારા શોધવામાં આ&યો Vને
નાસા Uારા સમથFન અપા9ુ-ં M_=

45.

તાVતરના નીિત આયોગના rsટાચાર

кк0 =я ш8`! \!a b,
`ગેના અહવાલમાં

ુજરાતમાં દર એક કરોડની વIતીએ

rsટાચારના

કટલા કસ બને છે - 1,677
46.

તાVતરના નીિત આયોગના અહવાલ \ુજબ rsટાચારના ચા દર ધરાવતા ?થમ, tUતીય Qી@ નંબરHુ ં રાaય
! 7
જણાવો- "< ш, 7 0U! * >я

47.

Oુuુષ ક ટગર2માં ,ફફા બેIટ vલેયર-2019 તર2ક કોને છmી વાર એવોડF અપાયો અને તેનો દ શ જણાવો- 0,0
9' * cя X1)

48.

મ,હલા કટગર2માં ,ફફા બેIટ vલેયર-2019 એવોડF કોને અપાયો અને તેમનો દ શ- મેગન ર િપનો - 9ુએસએ

49.

તાVતરમાં કયા ખેલાડ2ની યાદમાં TIવ7ઝલેGડ સરકાર િવNમાં ?થમવાર િવત ખેલાડ2ના ચાંદ2ના િસwા બહાર
પાડxા- ' 9 я 3 

к

к

,

..   www.vivekanandacademy.org

2|P ag e

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721
50.

ટ િનસ Iટાર રોજર ફડરરની યાદમાં કટલા yGકના ચાંદ2ના િસwા બહાર પડાયા -20 d1к

51.

,ડસે.બર 2019માં ઇdGડયા- TIવડન બઝનેસ સિમટ #ાં યો@ઈ-  <[@)

52.

! )
તાVતરમાં ,ફલપાઈGસમાં ક9ુ ં વાવાઝોzું {ંકા9ુ ં હJ ુ- к-`

53.

તાVતરમાં કયા દ શમાં પQકારોને િવદ શી @8ુસ તર2ક ગણવાનો કાયદો પસાર કરવામાં આ&યો- ш,

54.

ભારતમાં સંભિવત 'વન નેશન વન ર શન કાડF નો અમલ #ારથી કરવામાં આવશે- ef 2020F

55.

મહ2પતરામ uુપરામનો જGમ,દવસ જણાવો- 3g < '-$, 1829

56.

તા. 3 ,ડસે.બર સમM િવNમાં કયા ,દવસ તર2ક ઉજવાય છે - h к0 <'

57.
58.

િવN િવકલાંગ ,દવસ-2019ની થીમ જણાવો- Promoting the participation of persons with disabilities and
their leadership: taking action on the 2030 Development Agenda’.
લાયોનલ મેIસી કઈ qલબ તરફથી {ટબોલ રમે છે - $'i0

59.

{ટબોલ એવોડF માટ વપરાતો 'બેલન
ે
ડ2 ઓર' શ}દ કઈ ભાષાનો છે - d1M

60.

'બેલન
ે ડ2 ઓર' શ}દનો અથF ~ું થાય છે - [  $0.

61.

ગોZડન બોલ એવોડF કોના Uારા અને કયા વષFથી આપવામાં આવે છે - d1' j$0 * -

62.

4 ,ડસે.બર 2019ના રોજ કયા બે દ શો વચે ટણી
ંૂ
&યવIથાપન અને વહ2વટ માટ સમૂતી કરારને કબનેટ Uારા
મંૂર2 આપવામાં આવી- 67 *

0)

63.

તાVતરમાં ભારતે ર લવે RેQે આુિનકરણના હJ ુથી સહયોગ માટ કયા દ શ સાથે સમૂતી કર2 - я 

64.

Pાઇમ િ?વેGશન-,ડટ qશન અને નાગ,રક સેવામાં ુજરાતHુ ં ક9ુ ં પોલીસ Iટશન સમM દ શમાં બી@ Pમે છે $0'

65.

,ડસે.બર 2019માં કG^ીય કબનેટ Uારા કયા Qણ અગ7યના

8ુધારા બલને

!  х -2019 (2) :'0
મંૂર2 આપવામાં આવી - (1) <к7 \

સંસદના િશયા સQમાં રૂ કરવા

 R#ш +$0 * (3)

7-:7

!  '@, '$ 7 +$0
>я
66.

કG^ીય કબનેટ Uારા તાVતરમાં એસ.સી.-એસ.ટ2.ને અનામતની \ુદત કટલા વષF લંબાવવાની મંૂર2 આપવામાં
આવી- 10 

67.

સરકાર2 માલક2ની કંપનીઓ અને અGય સરકાર2 સંIથાઓને વધારાHુ ં ભંડોળ ઉપલ}ધ કરાવવા
બોGડ માટ કઈ મંૂર2 આપવામાં આવી-

68.

3 (ETF)

દ શમાં હાલમાં Qણ ડ2.ડ સંIૃત 9ુિનવિસWટ2 છે તેમનો સમGવય કર2ને

કઈ નવી 9ુિનવિસWટ2 તૈયાર કરાશે- к1k,

! 'Y)

'9DQ7
69.

#'M1я /

દ શમાં ?થમવાર

સંસદના િશયા સQમાં રુ કરવામાં આવેલ નાગ,રકતા 8ુધારા ખરડો-2019માં

કયા દ શના બન\ુTIલમ

િનરાિતોને ભારતમાં નાગ,રકતા આપવાની જોગવાઇ કરાઇ છે - :<к97, $l0ш * *3m97
70.

તાVતરમાં કબનેટની મંૂર2 બાદ એસ.સી-એસ.ટ2 અનામતની \ુદત કયા વષF 8ુધી લંબાવવામાં આવી-  2030

71.

તાVતરમાં ુજરાત સરકાર એમ.એસ.એમ.ઈ સાહિસકોને ?ો7સા,હત કરવા કટલા વષF 8ુધી કોઈપણ ?કારની મંૂર2
મેળવવામાંથી \ુTqત આપી- 3 

72.

MSMEHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો -

73.

તાVતરમાં  ૂગલના સીઇઓ 8ુદર
ં િપચાઈને કઈ નવી વધારાની જવાબદાર2 આપવામાં આવી- c[3$  '4"

74.

આગામી સમયમાં સરવે ઓફ ઇdGડયા Uારા ભારતની કઈ નદ2નો નવો નકશો તૈયાર કરાશે-  )

75.

ઇસરોના વતFમાન ચેરમેનHુ ં નામ જણાવો- к .'

76.

4 ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ આઇસીસી ટIટ ર dGકગમાં ?થમ Pમે આવનાર ભારતીય બેસમેન-  к@0

к

к

,

=V, 9 0

1

 ),
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77.

તાVતરમાં કG^ સરકારની

કઈ એજGસી Uારા

દવાઓના ઓનલાઇન વેચાણ ઉપર ભારતમાં ?િતબંધ \ ૂકવામાં

આ&યો- n к1/0 я0 "3 451 ,
78.

ભારતમાં 'ઇdGડયન નેવી ડ' #ાર ઉજવાય છે - 4 < '-$

79.

વષF 2019માં 'ઇdGડયન નેવી ડ'ની રાs2યકRાની ઉજવણી #ાં યો@ઈ-  <[@)

80.

ભારતીય નેવી Uારા 4 ,ડસે.બર 1971માં પા,કIતાન નેવીના \ુ]ય મથક કરાંચી બંદર ઉપર મ
ુ લો કરવા ક9ુ સફળ
ઓપર શન હાથ ધ9ુ હJું -":ш /= o

81.

,ડસે.બર 2019ની TIથિત ભારતના નૌકાદળના વડાHુ ં નામ જણાવો -

82.

રાsવાદ2 ઇિતહાસકાર આર.સી. મુ મદારનો જGમ,દવસ જણાવો- 4 < '-$

83.

આરબીઆઈ Uારા 5 ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ વષF 2019-20નો ભારતનો GDP Mોથ ર ટ કટલા ટકા `દાજવામાં

 0 к 'W@

આ&યો છે - 5%
84.

આરબીઆઈ Uારા અગાઉ ભારતનો GDP Mોથ ર ટ કટલા ટકા `દાજવામાં આ&યો હતો- 6.1%

85.

5 ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ ભારતમાં ર પો ર ટ અને ,રવસF ર પો ર ટની ટકાવાર2 જણાવો- 5.15% * 4.90 %

86.

આરબીઆઇના વતFમાન ગવનFરHુ ં નામ જણાવો- шшк7 '

87.

આરબીઆઈ Uારા e.10,000/- 8ુધીના

&યવહારો માટ

ક9ુ ં નoુ ં કાડF શe કરવાની યોજના ચાલી રહ2 છે -

R:

: 1 к 
88.

PPIHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો - R: : 1 419p 1

89.

@G9ુઆર2થી ઓqટોબર 2019 8ુધીમાં IEM `તગFત દ શમાં થયેલા ુલ \ ૂડ2રોકાણમાં સમM દ શમાં સૌથી વુ ક9ુ ં
! 7-51.23 %
રાaય કટલા ટકા ,હIસો ધરાવે છે - >я

90.

IEMHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો - 41 9/),0

91.

ઈઝ ઓફ zુ ગ બઝનેસ પ,રણામે @G9ુઆર2થી ઓqટોબર 2019 દરિમયાન ુજરાતમાં કટલા કરોડના \ ૂડ2રોકાણનો

1R1,'Z

 1

`દાજ છે - L.2,18,611/- к
92.

દ શમાં સૌ?થમવાર નવતર ?યોગના ભાગeપે પોIટ િવભાગ Uારા કયા માયમથી પાસFલ ડ2લેવર2નો ?ારં ભ કરાયોઈ- Iૂટર

93.

તાVતરમાં અભનેQી િ?યંકા ચોપડાને

9ુિનસેફ Uારા કયો ?િતdsઠત OુરIકાર અપાયો-

 к,

7)

q! 9к
94.

અભનેQી િ?યંકા ચોપડા છે Zલા કટલાક વષFથી 9ુિનસેફના ુડિવલ એ.બેસેડર તર2ક સેવા આપી રા છે - 15 Z

95.

'ડની કય માનવતાવાદ2' OુરIકાર કોની યાદમાં આપવામાં આવે છે - * <к

#- 'W * ' я'к



к,
96.

,ડસે.બર 2019માં ુજરાત સરકાર રાaયમાં બનતા jુsકમFની ઘટનાઓની તટIથ તપાસ માટ કટલાં સયોની સિમિત
બનાવી- 5 'r,

97.

ુજરાતમાં બનતી jુsકમFની ઘટનાઓની તપાસ માટની કિમટ2ના અયR કોણ રહશે- > Q@ 6 *к `s! ,
'+M

98.

O ૃવી ઉપર વષF 2010નો દાયકો ઇિતહાસનો સૌથી વુ ગરમ દાયકો રો તેo ુ ં તારણ તાVતરમાં કોના અહવાલમાં
અપા9ુ-ં ' #! 7 A/- #0=  M1я

િવN હવામાન સંIથાના જણા&યા \ુજબ િવNના સ\ુ^ો 150 વષF પહલા કરતા હાલ કટલા ટકા વુ ગરમ થયા છે 25%
100. ગત વષ યો@યેલી IPCCની બેઠકમાં માનવ@ત માટ O ૃવીHુ ં તાપમાન કટલા ,ડMી સેZસયસ 8ુધી મયાF,દત
99.

રાખવાની eપર ખા ઘડવામાં આવી હતી- 1.5 < t 'u[','

к

к

,
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101. તાVતર ,ડસે.બર 2019માં વષF 2015 પેર2સ qલાઇમેટ સંિધ માટના િનયમોને આખર2 ઓપ આપવા કયા શહરમાં
<n (9:)

િવNના દ શો વચે વાટાઘાટો ચાલી રહ2 છે -

102. તાVતરમાં રાજયના  ૃહ િવભાગ Uારા લોક રRક દળમાં કટલા ટકા વેઇ,ટ!ગ લIટ બનાવવાની @હરાત કરાઈ- 20%
103. 6 ,ડસે.બરની TIથિતએ અરબી સ\ુ^માં ક9ુ વાવાઝોzું સ,Pય થ9ુ ં હJ-ું :
104. મ,હલાઓની

8ુરRા માટ કG^ સરકાર

િનણFય કય છે -

દ શના તમામ પોલીસ Iટ શનમાં કઈ એક નવી &યવIથા ઊભી કરવાનો

<@0 '@,7 9к( <@0 @[:

9к) *

1) v !  /<3<кW

105. 13મી સાઉથ એિશયન ગે.સ-2019 માં કયા ભારતીય ખલાડ2એ શોટF Oુટ માં 20 વષF પહલાનો ર કોડF તોડxો અને
તેH ુ ં `તર- 7wя1:0 'W@ * 20.03

( *( к  19.15

)

106. 7-8 ,ડસે.બર 2019માં ઓલ ઇdGડયા ડ2 એGડ આઈપી પ,રષદ #ાં યો@ઈ - q!8
107. ુજરાતમાં સૌ?થમ બક ઓફ અમે,રકા Uારા કયા Iથળે 'લોબલ બઝનેસ સિવWસ સેGટર' શe કરા9ુ-ં

+x '),


108. પેોલયમ ઉ7પાદન કરતા ઓપેકના દ શોએ આગામી

#ારથી દ િનક પાંચ લાખ બેરલ પેોલયમ ઉ7પાદન

! ) 2020
ઘટાડવાની @હરાત કર2 છે - P1 c
109. તાVતરમાં ુજરાત સરકાર Uારા એસએફસીના નવા MD અને

ચેરમેન તર2ક કોની િનમD ૂક કર2-

*W

*t0
110. લોબલ qલાઈમેટ ,રIક ઇGડકસ -2020 `તગFત પયાFવરણની ખરાબ અસરથી પી,ડત દ શોમાં ભારત કટલામાં Iથાને
હશે- :M 
111. ,ડસે.બર 2019માં COP25 CHILI qલાઈમેટ ચેઈGજ `ગેની વૈિNક બેઠક #ાં યો@ઇ- મે,ડ- 9:
112. ડૉ. બાબાસાહબ સાહબ બેડકરનો મહાપ,રિનવાFણ ,દવસ જણાવો- 6 < '-$ 1956
113. આ વષ 2019માં ડોqટર બાબા સાહબનો કટલામો મહાપ,રિનવાFણ ,દવસ ઉજવાયો-64 
114. બાબર2 વંસ - અયોયાની તાર2ખ જણાવો- yz < '-$
115. ભારતમાં નાગ,રક સંરRણ ,દવસ તર2ક #ાર ઉજવાય છે - 6 < '-$.
116. RBIએ આગામી

કઈ તાર2ખથી બકો Uારા અપાતી NEFT 8ુિવધાને Mાહકો માટ 24 કલાક

ઉપલ}ધ કરવાનો

આદ શ કય છે -  < '-$ &
117. NEFTHુ ં નામ જણાવો-  ш0 40#/к 3 /1'3
118. NEFTની મદદથી કટલી રકમ ાGસફર કર2 શકાય- L. 0х
119. ભારતમાં ૃિષ પાકોમાં ઉ7પાદનHુ ં ?માણ નw2 કરવા `Mેજો વખતથી કઈ પિત ચાલી આવે છે - c)
120. ભારત સરકાર Uારા આનાવાર2 પિતના Iથાને વષF 2016 થી કઈ નવી િસIટમ અમલી બનાવી છે n

! 0 3
1 *

я 1

121. ુજરાતમાં નવીન મેG9ુઅલ ફોર ોટ મેનેજમેGટ #ારથી અમલમાં \ુકાઈ-

R0- &

! )- 3{c
! )-&&, @) * "< ш
122. આગામી ખેલો ઇdGડયા 9 ૂથ ગે.સ #ાર અને #ાં યો@શે- P1 c
123. ખેલો ઇdGડયા 9 ૂથ ગે.સ -2020 `તગFત નવી જસ #ાં લોGચ કરવામાં આવી-  <[@)
124. ખેલો ઇdGડયા 9 ૂથ ગે.સ -2020 િન7યPમ \ુજબ કઈ બે રમતો નવી ઉમેરાઈ- ',к+0W * 0 $0
125. ખેલો ઇdGડયા 9 ૂથ ગે.સ -2020માં ુ લ કટલી રમતો યો@શે- 
126. કG^ સરકારના રમતગમત રાaય મંQી જણાવો- <к8 <wя|
127. તાVતરમાં િવNમાં સૌ?થમ કયા દ શના િવાનીઓએ પણ ર2તે વાંદરાની કોિશકાઓ ધરાવJ ું ડં ૂ Hુ ં બાળ િવકસા&9ુ-ં
M
128. વાંદરાની કોિશકાઓ ધરાવJ ું ડં ૂ Hુ ં બાળ વૈાિનક ભાષામાં કયા નામે ઓળખાય છે - к= 

к

к

,
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129. વાંદરાની કોિશકાઓ ધરાવJું ડHુ
ં ૂ ં બાળ બેઈજ!ગ ખાતે આવેલી કઈ સંIથા Uારા પાર પડા9ુ-ં 0$) "3 9
'0

1

<R 5# $,0g

130. સમM દ શમાં સશ

વજ ,દન તર2ક #ાર ઉજવાય છે -  < '-$

131. ટબોલમાં સૌથી વુ ં હ,ક કોણે અને કટલી ન¡ધાવી - 0,0

9' * }

132. તાVતર ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં ુજરાતના #ાં 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 OુરIકારની રકમHુ ં દાન કઈ સંIથાને ક9ુ - я 3

'9F @

! 'Y)
135. ITF ચેલGે જર Yુ નાF મેGટ-૨૦૧૯ના િવVતા ખેલાડ2Hુ ં નામ જણાવો – >!я7 ' 9 ~<к7  
136. ITF ચેલGે જર Yુ નાF મેGટ-૨૦૧૯ કયાં યો@ઈ હતી - '0q!
137. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં કનેડાના મારખમમાં આયોત ITTF ચેલGે જ vલસ બેનેમેqસ-િવગ નોથF અમે,રકન ઓપન ટાઈટલ
! 7 $0' х0 )
િવVતાHુ ં નામ જણાવો - >я

 

138. િવNની સૌથી મોટ2 ફIટF qલાસ YુનાFમેGટHુ ં નામ જણાવો - 8g /3)(<Vк)
139. રણ ોફ2(,Pક ટ)ની ૮૬મી િસઝનમાં કઈ ટ2મને પહલીવાર Iથાન મ¤9ુ ં – M)N
140. રણ ોફ2(,Pક ટ)ની ૮૬મી િસઝનમાં કટલી ટ2મ વચે \ુકાબલો થશે – 38
141. રણ ોફ2(,Pક ટ)ની ૮૫મી િસઝનની િવVતા ટ2મ જણાવો – 6
142. ુજરાતના ાનજગતના તેજIવી તારલા સમાન પં,ડત 8ુખલાલનો જGમ,દન જણાવો -  < '-$,&
143. ,ડસે.બર 2019મા નાગ,રક 8ુધારા ખરડો-2019 લોકસભામાં અને રાaયસભામાં કટલા મતે પસાર થયો- 0к'6}

7 , ,'6-

7

144. નાગ,રક 8ુધારા ખરડો-2019ની જોગવાઈઓ \ુજબ
નાગ,રકતા આપવામાં આવશે145. નાગ,રકતા 8ુધારા

કયા દ શના

લ¬ુમતી

સ\ુદાયના િનરાિતોને

ભારતમાં

:<к97, *3m97 * $l0ш

ખરડો-2019ની જોગવાઈ \ુજબ

કયા ધમFના િનરાિતોને

ભારતમાં નાગ,રકતા આપવામાં

આવશે- <@1 ! , шх, , $, :' * +97()
146. નાગ,રકતા 8ુધારા ખરડા-2019ની જોગવાઈ \ુજબ છ સ\ુદાયોના લોકો ભારતમાં કઈ તાર2ખ 8ુધી આવેલા હશે તો
જ માGયતા અપાશે- } < '-$ &
147. CABHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- '<Iш:
148. CAAHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- '<Iш:

1
1

1 +$0
1

#

149. નાગર2કતા 8ુધારા ખરડા હઠળ કયા રાaયમાં રહતા આ છ લ¬ુમતી સ\ુદાયના લોકોને
નાગ,રકતા અપાશે- :

રાશન કાડF િવના પણ

$G * (T q f я,

150. બંગાળ ઈIટ yGટ2યર કાયદો કયા રાaયમાં અમલમાં રહશે- c' , *J!8M0 Rш * q! 
151. ઉpર O ૂવFના કયા રાaયોમાં ઈનર લાઈન પરિમટની &યવIથા ચાhુ રહશે01 ,  I

*

c' , *J!8M0 Rш, q!,

+8q!

152. તાVતરમાં કયા રાaયમાં સૌ?થમ ઈનર લાઈન પરિમટની &યવIથા ચાhુ કરવામાં આવી છે -

+8q!

153. રાaય સભાના વતFમાન સભાપિતHુ ં નામ જણાવો- (:A/:7 к, ,U!
154. લોકસભાના વતFમાન અયR- "

+$0

155. નાગ,રકતા 8ુધારા ખરડો- 2019 બલ સંસદમાં કોના Uારા રૂ કરવામાં આ&9ુ ં હJુ-ં к51k, >Q@


  * 7 ш@

156. તાVતરમાં યો@યેલી િમસ 9ુિનવસF -2019 IપધાF માં િવVતાHુ ં નામ જણાવો- I+I+$ f1g

к

к

,
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157. િમસ 9ુિનવસF -2019 IપધાFમાં િવVતા 8ુદ
ં ર2નો દ શ જણાવો- +8 c<dк
158. િમસ 9ુિનવસF -2019 IપધાFમાં #ાં યો@ઈ-

01

159. િમસ 9ુિનવસF -2019 IપધાF માં ુલ કટલા દ શોએ ભાગ લીધો- &
160. િમસ 9ુિનવસF -2019 IપધાF માં ભારતHુ ં ?િતિનિધ7વ કરનાર- 7Yк 'W@
161. તાVતરના અહવાલ ?માણે ભારતના જગલો
ં
કટલા ટકા Mીનહાઉસ ગેસ શોષી લે છે - .%
162. ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ દ શના કટલા ર Zવે Iટશનો ઉપર િવના\ ૂZયે વાઈફાઈ 8ુિવધા ઉપલ}ધ કરાવાઈ- &&
163. તાVતરમાં WADA Uારા કયા દ શ

ખેલાડ2ઓ ઉપર ડોિપ!ગના આરોપસર 4

વષFનો ?િતબંધ \ ૂકવામાં આ&યો-

ш,
164. WADAHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- [ 

1)- :W

я1'

165. WADAHુ ં વzુ મથક #ાં આવેh ું છે - 1/),0,( к )
166. ભારતમાં 150મી રણ ોફ2 મેચ રમનાર એકમાQ ખેલાડ2 અને તેની ટ2મ જણાવો-

'

P3

*

6

)
167. તાVતરમાં કટલામી સાઉથ એિશયન ગેમ-2019 કયાં Iથળે યો@ઇ- }  * :х- к U
 ! (:G)
168. 13 મી સાઉથ એિશયન ગે.સમાં સૌથી વુ ગોZડ મેડલ િવVતા દ શ- 67
169. ભારતે 13મી સાઉથ એિશયન ગે.સમાં ક ટલા મેડલ 7યા- ગોZડ-174, િસZવર- 93 અને °ોGઝ-  D! 0- }
170. 13 મી સાઉથ એિશયન ગે.સ -2019માં ુલ કટલા દ શોએ ભાગ લીધો- &
171. 13 મી સાઉથ એિશયન ગે.સમાં મેડલ િવVતા ?થમ 1 થી 5 દ શ જણાવો- 67, :G, 0к, :<к97
* $l0ш
172. 13 મી સાઉથ એિશયન ગે.સ-2019માં ુલ કટલી રમતોનો સમાવેશ કરાયો હતો- 
173. 13 મી સાઉથ એિશયન ગે.સ-2019 નો મેIકોટ જણાવો- 0к$к
174. આગામી 14 મી સાઉથ એિશયન ગે.સ #ાર અને #ાં યો@શે-  -& * кM, :<к97
175. ,ડસે.બર 2019માં @હર કર લ UN-માનવ િવકાસ 8 ૂચકાંક-2019માં ભારતનો Pમ જણાવો- 
176. 2018માં @હર કર લ UN-માનવ િવકાસ 8 ૂચકાંકમાં ભારતનો Pમ કયો હતો- }&
177. ,ડસે.બર 2019માં @હર થયેલ UN-માનવ િવકાસ 8 ૂચકાંક-2019માં ?થમ 1 થી 5 દ શોના નામ જણાવો- X,
9I01 , "9/+0,, c,0X1 * я 
178. UNDP ના અહવાલ \ુજબ

ભારતમાં વષF 2005-06 થી 2015-16

દરિમયાન ક ટલા કરોડ લોકો ગર2બી ર ખાથી

બહાર આ&યા- . к
179. સમM િવNમાં સૌ?થમ માનવ િવકાસ 8 ૂચકાંકની શeઆત કોને કર2 હતી- *Fш
180. ઇGટરનેશનલ પીસ ,રસચF ઇGIટટ9 ૂટ-

Iટોકહોમના

@ f$ *0 @к, :<к97

અહવાલ \ુજબ વષF 2018 માં િવNભરમાં હિથયાર વેચાણમાં

કટલા ટકાનો વધારો ન²ધાયો છે - %
181. તાVતરમાં િવNના સૌથી નાની ઉમરના વડા?ધાન બનવાHુ ં સGમાન કોને મ¤9ું અને તેમનો દ શ જણાવો-

'_

)- }  * <301
182. ૂન- 2019ની TIથિતએ ABCના અહવાલ \ુજબ સૌથી વુ ?સા,રત થJ ું અખબાર2 ૂથ જણાવો-  к 69к
!  "3 '!0
183. ABC Hુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- "<   
 ш 
184. ,ડસે.બર 2019માં G9 ૂઝીલેGડમાં કયા ટાOુ પર ભયાનક ³વાળા\ુખી ફર2થી સ,Pય થયો- @4 c401
185. તાVતરમાં NGT Uારા દ શમાં કટલા માઇPોનથી પાતળ2 vલાdIટકની થેલીઓના ઉ7પાદન બ ંધ કરવાનો આદ શ કરાયો- &
186. ભારતના ?થમ મ,હલા ફોટોMાફર અને તેમનો જGમ,દવસ જણાવો- @ = ,0- >!я7-  < '-$ }

к

к

,
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187. તાVતરમાં તાર2ખ 09 થી 11 ,ડસે.બર 2019 8ુધી કટલામી િવધાનસભાHુ ં કટલા\ુ ં

સQ યો@9ુ-ં   *

:M` !
188. ુજરાત િવધાનસભાના વતFમાન અયR જણાવો-  1k )
189. ાઈના નવા િનયમ ?માણે હવે મોબાઈલ નંબર પોટ´ બલટ2 8ુિવધા કટલા ,દવસમાં ઉપલ}ધ થશે-&}
190. MNPHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો -

$=0 $ : +$+0)

191. તાVતરમાં કG^ સરકાર પીએમ ,કસાન સGમાન િનિધ યોજનાના લાભ માટ કયો દIતાવેજ ફરજયાત કય- c
к 
192. તાVતરમાં NSSOના અહવાલ \ુજબ ુજરાતના ખેzૂતો પ,રવાર દ2ઠ સર રાશ કટલી દ િનક આવક ખેતીમાંથી મેળવે
છે - L./ૂ સૌથી વુ સર રાશ માિસક આવક ધરાવે છે અને કટલી193. તાVતરના NSSOના અહવાલ \ુજબ કયા રાaયના ખેzત
:P$, L.,&/194. તાVતરના NSSOના અહવાલ \ુજબ ુજરાત રાaયનો ખેzૂત સર રાશ ક ટલી માિસક આવક ધરાવે છે અને દ શમાં
કયા Pમે છે - L.,/- * 
195. તાVતરના NSSOના
:

 V

અહવાલ \ુજબ

કયા રાaયનો ખેzૂત સૌથી ઓછ2 સર રાશ કટલી માિસક આવક ધરાવે છે -

$G * L.},&/-

196. NSSOHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- ш0 '-:0 'X "<3'
197. તાVતરમાં યો@યેલી 13મી

સાઉથ

એિશયન

ગે.સ-2019માં કયા ુજરાતી ખેલાડ2એ કઈ રમતમાં કટલા મેડલ

7યા- ()

 :0 - 78- [ - * '[-, () @ 7 '4- $0 '- [ -} * '[-

 (}) R

@- /,0 )

- [ - * ,#77 a1I- 

198. તાVતરમાં રાs2ય ઉ@F બચત સvતાહ #ાર ઉજવા9ુ-ં 7)х  F  < '-$
199. 10 ,ડસે.બર કયા મહાHુભાવની Oુµયિતિથ છે -  к c[d $0
200. Oુરાત7વચાયF હસ\ુખ સાકળયાનો જGમ,દવસ જણાવો- & < '-$ &- `!$
 =
! 0
201. NGTHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- ш0 t /) 
202. વષF-2002ની ગોધરા  નકાંડની ઘટના બાદ ુજરાતમાં કોમી તોફાનો ફાટ2 નીકળતા તેની તપાસ માટ કયા
તપાસપંચની રચના કરાઈ હતી - я59' 8) 7:':M
ુ ર2, 2002ના રોજ ગોધરા ખાતે સાબરમતી એqસ?ેસના કયા કોચને આગચંપી કરવામાં આવી
203. ુજરાતમાં 27 ફ¶આ
હતી - S-
204. ગોધરા  નકાંડની ઘટના બાદ ુજરાતમાં કોમી તોફાનો ફાટ2 નીકળતા તેની તપાસ માટ રચાયેલા નાણાવટ2 તપાસ
પંચે તેમનો ?થમ ભાગનો અહવાલ સરકારને કયાર 8ુપરત કય હતો – 7. 18 '.-$-2008
205. નાણાવટ2 તપાસ પંચનો ?થમ ભાગનો ,રપોટF સરકાર કયાર િવધાનસભામાં રૂ કય હતો – 7. 25 '.-$,
2009
206. નાણાવટ2 તપાસ પંચે તેમનો ભાગ-૨નો ,રપોટF સરકારને કયાર 8ુપરત કય હતો – 7. 18 -$-2014
207. નાણાવટ2 તપાસ પંચનો બી@ ભાગનો ,રપોટF સરકાર કયાર િવધાનસભામાં રૂ કય હતો – 7. 11 < '-$ 2019
208. નાણાવટ2 તપાસ પંચના ?થમ ભાગના ,રપોટF Hુ ં તારણ જણાવો -   '$ 7

к'R'

'-6 $

к'R'

'-6

'G m q f ,wя7 к7J ! @§ !
209. નાણાવટ2 તપાસ પંચના બી@ ભાગના ,રપોટF H ુ ં તારણ જણાવો -   '$ 7
'G m q f ,wя7 к7J !  @§,! 7¨к0 `s! , 
  1k6=

) шк9: © f к $$7

u#0M

к

к

,

$
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210. નાણાવટ2 તપાસ પંચનો બી@ ભાગના ,રપોટF માં કટલા વોZ9 ૂમ અને `દાજત ક ટલા પાના હતા -  [ !

*

2500 :
211. નાણાવટ2 પંચના રમખાણ `ગેના ,રપોટF \ુજબ રાaયમાં સૌથી પહh ું કોમી રમખાણ કયાર થ9ુ ં હJ ું - -1714
212. નાણાવટ2 પંચના રમખાણ `ગેના ,રપોટF \ુજબ રાaયમાં સૌથી પહh ું કોમી રમખાણ કયા થ9ુ ં હJ-ું * 
213. ‘ટાઈમ પસFન ઓફ ધ યર-2019’થી કોને સGમાિનત કરવામાં આ&યા - :, 8 ' Fк t F$
214. પયાFવરણ સમથFક Mેટા થનબગFને કયા િવશેષણથી નવાજવામાં આવે છે - ‘’The Power of Youth’’
215. િવNમાં સૌથી નાની 16 વષFની વયે ‘ટાઈમ પસFન ઓફ ધ યર’થી સGમાિનત &યTqતHુ ં નામ જણાવો - t F$
216. Mેટા થનબગF કયા અભયાન Uારા સમM િવNમાં ચચાFમાં આવી હતી - 9Df0 9/=к 3 к0= 
217. Mેટા થનબગFH ુ ં વતન જણાવો – 9 
218. નાગ,રકતા અિધિનયમની કઈ કલમમાં પાસપોટF , િવઝા અને ાવેલ દIતાવેજો િવના V ?વાસી ભારતમાં આ&યા હોય
અથવા Vમનાં પાસપોટF અને િવઝા એqસપાયર કરાય છે અને ગેરકાH ૂની ?વાસી માનવામાં આવે છે - 1955
к0

2 (1) ($)

219. O ૂવતરના રાaયો Uારા નાગ,રકતા 8ુધારા બલ-2019ના િવરોધHુ ં કારણ જણાવો- '7 
220. ભારતમાં સૌ?થમ નાગ,રqતા કાયદો કયાર લાુ કરવામાં આ&યો હતો – -1955
221. અગાઉ નાગ,રકતા કાયદામાં

કયાર કયાર 8ુધારા કરવામાં આ&યા છે - 1986, 1992, 2003, 2005 *

2015 
222. નાગ,રqતા કાયદા 8ુધારા બલ-2019ની \ુ]ય જોગવાઈ જણાવો - :<к97, $l0ш * *3m97F
67  c0 ш8F¸ <@W ! , шх, :', +97, $   67 <#7 c:  cш :8
7  `! 90  ' ш @¹ к) шк,
223. નાગ,રqતા કાયદા 8ુધારા બલ-2019ની \ુ]ય જોગવાઈ \ુજબ પા,કIતાન, બાંલાદ શ અને અફઘાિનIતાનના
શરણાથઓ કઈ નw2 કરાયેલી તાર2ખ પહલા ભારતમાં રહતા હોય તેઓ સરકાર સમR ભારતીય નાગ,રqતા માટ
અપીલ કર2 શકશે - 31  < '-$, 2014
224. નાગ,રqતા કાયદાની જોગવાઈ \ુજબ ભારતની નાગ,રકતા લેવા માટ Qણ દ શોના શરણાથઓ માટ કટલા વષF 8ુધી
ભારતમાં વસવાટ જeર2 હતો – 11
225. નાગ,રqતા કાયદા 8ુધારા બલ-2019ની જોગવાઈ \ુજબ ભારતની નાગ,રકતા લેવા માટ Qણ દ શોના શરણાથઓ
માટ ભારતમાં વસવાટ માટ કટલા વષF કરવામાં આ&યા - 6
226. તાVતર ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં ISRO Uારા કયા લkકર2 સેટલાઈટને સફળતાO ૂવFક લોGચ કરાયો - RISAT-BR
227. તાVતર ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં ISRO Uારા RISAT-2BR1 લkકર2 સેટલાઈટને કયા રોકટના મારફતે લોGચ કરવામાં
આ&યો - PSLV-
228. તાVતર ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં ISRO Uારા PSLV-48 રોકટ મારફતે ભારતના RISAT-2BR1 લkકર2 સેટલાઈટ ઉપરાંત
કયા દ શના કટલા સેટલાઈટને લોGચ કરવામાં આ&યા - =I,0, =0 * P:

к- к * * <к

y '0=
229. ,ડસ.ે બર-૨૦૧૯માં ISRO Uારા PSLV-48 રોકટ મારફતે ભારતના RISAT-2BR1 લkકર2 સેટલાઈટ કયા Iથળે થી
લોGચ કરાયો - ÀÁRш @<к '7  '1 х7F
230. ,ડસ.ે બર-૨૦૧૯માં ISRO Uારા લોGચ કરાયેલા ભારતના RISAT-2BR1 લkકર2 સેટલાઈટનો હJ ુ જણાવો - '@)
!  / '1F<к
\

:M   к8 G c:  к0к я= шк,

231. RISAT-2BR1 રડાર ઈમેજ!ગ અથF ઓઝવશન સેટલાઇટHુ ં વજન કટhુ છે - 628 <к0t
232. RISAT-2BR1 સેટલાઇટ કટલા સે.મી. 8ુધીની વIJુઓનો ફોટો લેવા સRમ છે - }

к

к

,

..   www.vivekanandacademy.org

9|P ag e

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M : 9925698721
233. RISAT-2BR1 સેટલાઇટ RેQમાં સહાય કરવાના ઉÄે શથી તૈયાર કરાયો છે - DQ,  * < I9

я  1

234. RISAT-2BR1 સેટલાઈટનો કાયFકાળ કટલા વષFનો છે - :M
235. ISRO Uારા RISAT-2BHુ ં કયાર સફળ ?Rેપણ કરવામાં આ&9ુ ં હJું - 22

-2019

236. ઇસરો Uારા RISAT-2BR1 સેટલાઈટ લોGચ કરાયો તે પીએસએલવીHુ ં કટલા\ુ ં ઉડાન હJું - 50
237. ,ડસ.ે બર-૨૦૧૯માં ISROએ PSLV-48 રોકટ મારફતે નવ સેટલાઈટ લોGચ કરવાની સાથે ૨૦ વષFમાં કટલા દ શોના
કટલા સેટલાઇટ છોડવાનો ર કોડF બના&યો - 33 ш 319
238. કોમિશWયલ લોGચગના પગલે ઇસરો દર વષ સર રાશ કટલા િવદ શી સેટલાઇટો ?Rેિપત કર છે - 16
239. વષF-૧૯૯૯થી ૨૦૧૦ 8ુધી ઇસરોએ ક ટલા િવદ શી સેટલાઇટ અવકાશમાં ?Rેિપત કયાF હતાં - 20
240. ઈસરો Uારા વષF-૨૦૧૦થી વષF-૨૦૧૯ના સમયમાં કટલા સેટલાઇટો છોડવામાં આ&યાં છે - 297
241. વષF-૨૦૧૬થી ૨૦૧૮માં કોમિશWયલ લોGચગથી ઇસરોએ કટલી 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 - 67
244. ભારતે રિશયા પાસેથી કઈ આુિનક બેલેdIટક િમસાઈZસની ખર2દ2 કર છે - cÂ! к

' 400

245. અTન િમસાઈલ-૧ કટલા ,કલોમીટરની મારક Rમતા ધરાવે છે - 700 <к. .
246. અTન િમસાઈલ-૩ કટલા ,કલોમીટરની મારક Rમતા ધરાવે છે – 3,000 <к. .
247. અTન િમસાઈલ-૩ કટલા ,કલોમીટરની મારક Rમતા ધરાવે છે – 5,000 <к. .
248. ુજરાત 9ુિનવિસWટ2,અમદાવાદના \ુખપQHુ ં નામ જણાવો – ‘Ã’

+I

249. વાઈ°Gટ IટાટF અપ અને ટ કનોલો સિમટ – 2019ની થીમ જણાવો – Experience The Next
250. વાઈ°Gટ IટાટF અપ અને ટ કનોલો સિમટ–2019Hુ ં કોના હIતે ?ારં ભ કરવામાં આ&યો - `s! , 
  я,6= L:8
251. તા.12થી 14 ,ડસે.બર 2019 દરિમયાન વાઈ°Gટ IટાટF અપ અને ટકનોલો સિમટ–2019Hુ ં આયોજન કયા Iથળે
કરવામાં આ&9ુ ં હJુ - ',1' '), * 
252. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં ADBએ ભારતનો વષF-2019-20નો GDP Mોથ ર ટ `દાજ કટલા ટકાથી ઘટાડ2 કટલા ટકા કય . к F m ) . к к,Ë
253. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં ADBએ ભારતનો આગામી નાણાક2ય વષF-2020-21 માટ નો Mોથ ર ટ કટલા ટકા રહવાનો `દાજ
કય - . к @ ~я
254. ADBHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો –

ш, 0: 1 $ к

255. તાVતર નવે.બર-૨૦૧૯માં Iટ 9 ૂ ઑફ 9ુિનટ2ને લગતા કયા બલને િવધાનસભાની મંૂર2 મળ2 ! )

<, 0: 1

1 !<I

9Ì f Í3

1' +$0

256. Iટ 9 ૂ ઓફ 9ુિનટ2ના પ,રસરને કયા RેQ માટ િવકસાવવા અલગ ઓથો,રટ2ની રચના કરાશે - R'
257. તાVતર નવે.બર-૨૦૧૯માં Iટ 9 ૂ ઑફ 9ુિનટ2ના િવIતારને િવકસાવવા માટ એક અલગ સpામંડળની રચના કરJું
િવધેયક ુજરાત િવધાનસભામાં મંૂર કરા9ુ તેનો હJ ુ જણાવો - R'  c: * я)   8
258. Iટ 9 ૂ ઑફ 9ુિનટ2ના િવIતારને િવકસાવવા માટ નવા Iથપાનારા સpામંડળમાં એક અયR, ચાર ઉપાયR ઉપરાંત
કટલા સયોની ટ2મને સામેલ કરવામાં આવશે - 15
259. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં એપલ Uારા પસFનલ કો.v9ુટર ‘મેક ?ો’ લોGચ કરા9ુ ં તેની ,ક!મત જણાવો - L. } 0х
260. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં એપલ Uારા પસFનલ કો.v9ુટર ‘મેક ?ો’ લોGચ કરા9ુ ં તેની Iટોર જ Rમતા જણાવો - 18 )$
(18,0&& $=)

к

к
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261. મેઈનટનGસ એGડ વેલફર ઓફ પેરGટસ એGડ િસનીયર િસટ2ઝન (8ુધારો) ખરડો-2019ની \ુ]ય જોગવાઈઓ જણાવો
- :7

7-:7 '6G  0 *F 7  7y )  к :y) к4 ', '<I :я8
!  0 *F L:, ' @P 
<@ \

к y

*F 7 $ я=

262. કG^ીય સામાક Gયાય અને અિધકા,રતા મંQીHુ ં નામ જણાવો - FM @07
263. મેઈનટનGસ એGડ વેલફર ઓફ પેરGટસ એGડ િસનીયર િસટ2ઝન (8ુધારો) ખરડો-2019 \ુજબ ૮૦ વષFને તેથી
ઉપરની &યTqતની અરનો િનકાલ ક ટલા ,દવસમાં કરવો પડશે – 60.
264. કG^ સરકાર Uારા એર ઈdGડયાની કટલા ટકા ,હIસેદાર2 વેચવામાં આવશે - & к
265. કG^ સરકાર Uારા એર ઈdGડયાની 10 ટકા ,હIસેદાર2 વેચવાનો િનણFય શા કારણે લેવામાં આ&યો –

 =51 , : L.

& @P к к7 Â! S! F к8
266. કG^ીય નાગ,રક ઉÈયન મંQીHુ ં નામ જણાવો - @):'W@ q!)
267. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં િવNના ?થમ ઈલેdqક સી-vલેનHુ ં સફળ પ,રRણ કયા Iથળે કરવામાં આ&9ુ ં – D! (к )
268. કઈ કંપનીએ 10મી ,ડસે.બર િવNના પહલા ઇલેdqક સી vલેનHુ ં પર2Rણ ક9ુ હJું - @$

 ' .0

269. 10મી ,ડસે.બર હાબFર એર સી vલેન કંપનીએ િવNના પહલા ઇલેdqક સી vલેનHુ ં પર2Rણ ક9ુ તેમાં કટલા
?વાસીઓએ ?વાસ કય હતો - 6
270. ઇલેdqક સી vલેનનો ફાયદો ~ું છે - к$ (¨'Î Ï f1,, "y хMX (Ð, * Ñ8 $M7 Fш
271. હાબFર એરના સીઈઓ અને સંIથાપકHુ ં નામ જણાવો - t

к 0

272. તાVતરમાં 8ુરRાના હJ ુથી ભારતીય પાસપોટF ઉપર કયા ?િતકના ઉપયોગ કરવાનો િનણFય લેવાયો - к GE ! j0
273. ,Pકટર રો,હત શમાF ભારતમાં કઈ Iપેિનશ {ટબોલ qલબનો ?થમ °ાGડ એ.બેસેડર બGયો - 0-0
274. 59 વષFની ઉ7ૃsટ સેવા અને િસt બદલ ુજરાત પોલીસને રાsપિતના કયા ચÉથી સGમાિનત કરાયા - ‘ш’
275. તા.15મી ,ડસે.બર-2019ના રોજ કયા મહાHુભાવના હIતે ુજરાત પોલીસને ‘િનશાન’ ચÉ અપFણ

કરા9ુ -

(:A/:7 Òк, ,U!
276. તાVતર ,ડસે.બર-2019માં ઉપરાsપિત વÊકયા નાયzુ ના હIતે કયા Iથળે ુજરાત પોલીસને ‘િનશાન’ ચÉ અપFણ
કરાયો – к=

к

, 

277. રાsપિત ‘િનશાન’Hુ ં સGમાન મેળવનાર ુજરાત ક ટલા\ુ રાaય બG9ુ - '7` !
278. ુજરાત િસવાય અGય કયા છ રાજયો પાસે રાsપિત ‘િનશાન’ સGમાન છે -

Ó,Rш, (TRш, <[@),

!  * c'
7 0U!, q
279. ,ડસે.બર-2019માં કોના હIતે પોલીસ વજ અને ુજરાત પોલીસના નવા લોગોHુ ં અનાવરણ કરા9ુ ં - (:A/:7
Òк, ,U!
280. 15મી ,ડસે.બર ુજરાત પોલીસ માટ કોના Uારા તેયાર કર લી એGથમ લોGચ કરાઈ - шк

@

281. ુજરાત પોલીસના વતFમાન વડાHુ ં નામ જણાવો - ш I
282. તા.10 થી 19 ,ડસે.બર-2019 8ુધી ભારત-રિશયા વચે યો@યેલા સં9qુ ત સૈGય 9ુ અયાસHુ ં નામ જણાવો - =1k–
&
283. ભારત-રિશયા સં9qુ ત સૈGય 9ુ અયાસ ઈG^–2019નો હJ ુ જણાવો – hк c7к '  к
284. ભારત-રિશયા સં9qુ ત સૈGય 9ુ અયાસ ઈG^–2019 કયા Iથળે યો@યો - 

+$, ' 

285. ભારતીય-રિશયન ફડર શનના નૌકાદળો વચે કયા વષFથી ઈG^ 9ુ અયાસની શuુ આત થઈ હતી-  -2003
286. તાVતર ,ડસે.બર-2009માં કયા તરરાs2ય સૈGય સંગઠનની 70મી વષFગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી - 
287. તાVતર ,ડસે.બર-2009માં તરરાs2ય સૈGય સંગઠન નાટોની 70મી વષFગાંઠની ઉજવણી કયા Iથળે કરવામાં આવી
– 0 ( к! )

к

к
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288. કયા દ શોના સ,હયારા ,હતોની રRા માટ બી@ િવN 9ુ પછ2 નાટો સંગઠનની રચના કરવામાં આવી - *  <к *
! :, ш
289. તરરાs2ય સૈGય સંગઠન નાટોના સય દ શોની સં]યા જણાવો - 9
290. NATOHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો -  F

051к /)) "X =Iш

291. NATOની Iથાપના કયાર કરવામાં આવી હતી – 4

R0-1949

292. NATOHુ ં વzુ મથક જણાવો – a'[' ($Ô[я, )
293. ુજરાતી સા,હ7યમાં Yૂંક2વાતાF ના ભsમ િપતામહ તર2ક કોણ ઓળખાય છે - Â f к§ !
294. ુજરાતી સા,હ7યકાર  ૂમકJ ુનો જGમ ,દવસ જણાવો -  < '-$ 
295. ુજરાતી સા,હ7યકાર ગૌર2શંકર ગૌવધFનરામ જોષીHુ ં ત]ખhુસ જણાવો – Â f к§!
296. િવN?િસ ુજરાતી વાતાF પોIટ ઓ,ફસના સËકHુ ં નામ જણાવો- Â f к§ !
297. તાVતર ,ડસે.બર-2019માં °ટનમાં યો@યેલી ટણીમાં
ંૂ
કયા પRને બમ
ુ િત મળ2 – к1IX< :
298. તાVતર ,ડસે.બર-2019માં °ટનમાં યો@યેલી ટણીમાં
ંૂ
કGઝવ,ટવ પRને કટલી બેઠક મળ2 – 365
299. °,ટશ સંસદHુ ં નીચhું કયા નામે ઓળખાય છે - @(' "3 к 1'
300. °,ટશ સંસદHુ ં નીચhું ૃહ હાઉસ ઓફ કોમGસની ુલ કટલી બેઠકો છે - 650
301. °ેકઝટ એટલે ~ુ-ં +a-BR +

u#I-EXIT

302. ફો}સF મેગેઝનની વષF-2019ની િવNની સૌથી 100 શTqતશાળ2 મ,હલાઓમાં ભારતની કઈ Qણ મ,હલાઓનો સમાવેશ
કરાયો -  0 '7 ; ш

[@: <к8

! 
я`

303. ફો}સF મેગેઝનની િવNની સૌથી 100 શTqતશાળ2 મ,હલાઓમાં છે Zલાં 9 વષFથી કઈ મ,હલાએ ?થમ Pમ @ળવી
રા]યો છે - я  M1'0

10

к 0

304. ુજરાત સરકારની િવધવા પેGશન સહાય યોજના હવે કયા નવા નામે ઓળખાશે - -9L: $@ '@,7
,я
305. \ુ]યમંQી િવજયભાઈ eપાણી Uારા ુજરાત સરકારની િવધવા પેGશન સહાય યોજનાHુ ં નામ બદલી ગંગા-Iવeપ
બહનોને સહાયતા કરવાની @હરાત કયા Iથળે થી કર2 - \!7 "0:
306. ,ડસે.બર-2019માં \ુ]યમંQી િવજયભાઈ eપાણી Uારા 8ુરતના ઓલપાડ ખાતેથી એક જ Iથળે િવધવા પેGશન ક
ુ મો
એનાયત કરવા બદલ કયા ર કોડF માં Iથાન મેળ&9ુ ં -

! "3 к  * [  к
! "3 к 
ш, к

307. Ì?દ શના વતFમાન \ુ]યમંQીHુ ં નામ જણાવો.- я @ Ð)
308. 21 ,દવસમાં ફાંસીની @હરાત કરનાર દ શHુ ં ?થમ રાaયHુ ં નામ જણાવો - ÀÁRш
309. તાVતરમાં કયા રાજયોના લોકોને નોકર2માં ?ાથિમકતા આપવાHુ ં બલ 22 ૂલાઈ-2019ના રોજ રોજ િવધાનસભામાં
પસાર કરા9ુ - ÀÁRш
310. ભારતના સૌથી નાની 24 વષFની ઉમર IPS બનવાની િસt મેળવનાર &યTqતHુ ં નામ જણાવો - '3) @'
311. ભારતના સૌથી નાની વયના IPS બનવાની િસt મેળવનાર સફ2ન હસને UPSCની પર2Rામાં કટલામો ર Gક મેળ&યો
હતો-570
312. કયા બેડિમ!ટન Oુuુષ ખેલાડ2ને વષF ૨૦૧૯નો િવNનો સવFેsઠ Oુuુષ બેડિમ!ટન ખેલાડ2 @હર કરવામાં આ&યો P: к1

 

313. કઈ બેડિમ!ટન મ,હલા ખેલાડ2ને વષF ૨૦૧૯ની િવNનીનો સવFેsઠ મ,હલા બેડિમ!ટન ખેલાડ2 @હર કરવામાં આવી !  , <кÀ
M $[' 9:ш,09 х0 ) vÕ
314. કલાયમેટ ચેGજ પફમGસ ઈGડqસના ટોપ 10 દ શોમાં ભારત ક ટલામાં Iથાને છે -  
315. વતFમાનમાં ભારતની ુલ ઉ@Fમાંથી કટલા ટકા ઉ@F કોલસાથી ઉ7પ< થાય છે - &

к

к

,
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316. ?િત વષF ભારતીય સંસદ ઉપર કઈ તાર2ખે થયેલા તક2 મ
ુ લાની વરસી મનાવવામાં આવે છે - } < '-$-&&
317. હા મહમદ િશવનો જGમ,દવસ જણાવો-} < '-$ 
318. હા મહમદ અલારખા િશવHુ ં જGમ Iથળ જણાવો- © fя (кÌy)
319. તા. 14 ,ડસે.બર-2019ના રોજ કોની ઉપTIથિતમાં આણંદના IRMAના 40માં Iથાપના ,દવસની ઉજવણીમાં કરવામાં
આવી–(:A/:7 Òк, ,U!
320. તા. 15 ,ડસે.બર-2019ના રોજ ઉપરાsપિત વÊકયા નાયzુની ઉપTIથિતમાં સરદાર પટ લ 9ુિનવિસWટ2નો કટલામો
પદવીદાન સમારોહ યો@યો - 
321. કયા Iથળે પંચ મહો7સવ-2019Hુ ં આયોજન કરા9ુ ં - M: (wя. :M @0)
322. કયા સમયગાળા દરિમયાન ચાંપાનેર ખાતે પંચ મહો7સવ-2019Hુ ં આયોજન કરવામાં આ&9ું - 7.  < '-$! ) &&
& F 7.  P1 c
323. ,ડસે.બર-2019માં ુજરાત સરકાર કયો વ,રsઠ નાગ,રક ,હતલRી િનણFય લેવામાં આ&યો - к 'к) @9:0 
', '<I1'

 *0 OPD (©! к

324. ,ડસે.બર-2019માં નમાિમ ગંગે કાઉTGસલની કટલામી બેઠક યો@ઈ - RF

$к

325. નમાિમ ગંગે કાઉTGસલની ?થમ બેઠક કોના અયRIથાને યો@ઈ –  R 1k

)

326. નમાિમ ગંગા કાઉTGસલની ?થમ બેઠક કયાં યો@ઈ હતી - кq! ((TRш)
327. ઐિતહાિસક િવરાસતસમી નાયડા ુફા કયાં આવેલી છે – к1kш'7 Rш <
328. ભારતની આઝાદ2 બાદ પણ કG^શાિસત ?દ શ દ2વમાં કોHુ ં શાસન ચાલJ ુ હJ ું – : ! I
329. ાGસપર Gસી ઈGટરનેશનલ Uારા કરાયેલા કયા સવમાં સૌથી ઓછા rsટાચાર ધરાવતા રાજયમાં ુજરાતનો સમાવેશ
કરાયો હતો - =51 , к.ш 'X-&
330. િવNની સૌથી મ²ઘી ધાJ ુHુ ં નામ જણાવો - ‘:0< , ’
331. િવNની સૌથી મ²ઘી ધાJ ુ પેલ,ે ડયમHુ ં ઉપનામ જણાવો - '3 'E!
332. ‘પેલે,ડયમ’ ધાJુનો ઉપયોગ જણાવો - m8 (:7 @  R f 8 ,к 7)к 7 я @,  :' к 7)к
333. 14 ,ડસે.બર કયા ,દવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે - A/), ÖP $M7
334. ,હGદ2 ,ફZમના અભનેતા-,દદશFક રાજકO ૂરનો જGમ ,દવસ જણાવો -  < '-$, 
335. ?]યાત ,ફZમ IYૂ,ડયો આર.ક.IYૂ,ડયોHુ ં િનમાFણ કોણે ક9ુ હJું – якq f
336. િમસ વZડF -2019 ખતાબ િવVતા અને તેનો દ શ-  'W@ * я к
337. િમસ વZડF -2019 ખતાબ િવVતા 8ુદર2નો
ં
\ ૂળ દ શ જણાવો- 67
338. િમસ વZડF -2019 IપધાF #ાં યો@ઈ- 0 
339. િમસ વZડF -2019 IપધાF માં ભારતના ?િતિનિધ તર2ક

કોણે ભાગ લીધો હતો અને તેH ુ ં રાaય- \!   *

я9F
340. િમસ વZડF એિશયા-2019 ખતાબ િવVતા-\ !  
341. તાVતરમાં 9ુસી Uારા ુ િનયર અને િસિનયર ર2સચF ફલોશીપની રકમમાં કટલા ટકાનો વધારો કરાયો- %
342. તાVતરમાં `ડર-15 એિશયન બેડિમGટન ચેT.પયનિશપ-2019માં િવVતા ુજરાતી ખેલાડ2Hુ ં નામ જણાવો-

79 

@'8

343. તાVતરમાં `ડર-15 એિશયન બેડિમGટન ચેT.પયનિશપ-2019 #ાં યો@ઈ- Pк7 , =1 ш,
344. તાVતરમાં ભારતના આ ?Iતાવને 9ુએન Uારા અપાયેલી માGયતા \ુજબ હવે 'િવN ચા ,દવસ ' #ાર ઉજવાશે- 
345. અ7યાર 8ુધી િવNમાં ઇGટરનેશનલ ટ2 ડ #ાર ઉજવાતો હતો -  < '-$
346. ભારતમાં સૌથી વુ ચાHુ ં ઉ7પાદન કયા મ,હનામાં થાય છે -

к

к

,
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347. સમM ભારતમાં સૌથી વુ ચા કયા રાaયમાં વપરાય છે - >!я7
348. તાVતરમાં \ુબઈ
ં
ખાતે ી ગીતા િસાથFH ુ ં અવસાન થ9ુ ં તેમHુ ં RેQ જણાવો- <@1) <3[  *+6
349. તાર2ખ 16 અને 17 ,ડસે.બર-2019 દરિમયાન િવરાસત સંગીત સમારોહ-2019 #ાં યો@યો- 8 к) , :8
350. તાVતરમાં કઈ ભારતીય અભનેQીને દાવોસ ખાતે 26મો વાિષWક ,PIટલ એવોડF એનાયત કરાયો- ):к : ! к8
351. તાVતરમાં ભારતીય અભનેQી દ2િપકા પાjુકોણને દાવોસ ખાતે 26મો વાિષWક ,PIટલ એવોડF તેમના કયા ?દાન
બદલ એનાયત કરાયો- ш 

'к 99, ~ P> Q77 $0

352. સરદાર વZલભભાઈ પટલની Oુµયિતથી જણાવો-  < '-$ &
353. સરદાર વZલભભાઇ પટ લHુ ં અવસાન કયા શહરમાં હJુ-ં `$
! =
354. ટણી
ંૂ
8ુધારક Iવ. ટ2.એન. શેષાનનો જGમ,દવસ જણાવો-  < '-$- }
355. ,ડસે.બરમાં ફો9ુન
F ઇdGડયા-2019ની નવી 500 યાદ2 \ુજબ દ શની સૌથી મોટ2 કંપનીમાં કઈ કંપનીને Iથાન
આપવામાં આ&9ુ-ં <0,1' 41 9/)I
356. ,ડસે.બરમાં ફો9ુન
F ઇdGડયા-2019ની નવી 500 યાદ2 \ુજબ દ શની સૌથી મોટ2 બી કંપનીમાં કઈ કંપનીને Iથાન
આપવામાં આ&9ુ-ં 451 , "40 к:Ëш
357. કG^ સરકાર Uારા ભારતીય સેનાના નવા જનરલ તર2ક કોની પસંદગી કરવામાં આવી- 
358. ી મનોજ \ુુંદ નરવણે ભારતીય સેનાના જનરલ તર2ક #ારથી

! !  8
я `D

8ુકાન સંભાળશે- } < '-$ &

359. ી મનોજ \ુુંદ નરવણે #ાં 8ુધી ભારતીય સેનાના વડા તર2ક સેવા આપશે-

R0 -&

360. તાVતરમાં 'BBC IપોટF સ પસFનાલટ2 ઓફ ધ યર' કયા ,Pકટરને @હર કરાયો અને દ શ- $  9#' * Ñl01
361. દRણ આ,yકાના દ શોમાં લોકોને અનાજ Oુuું પાડવા 9ુએન Uારા કયો કાયFPમ ચલાવવામાં આવે છે -

[  j

Rt
362. સમM દ શમાં 16 ,ડસે.બર કયા ,દવસ તર2ક ઉજવાય છે - я, <'
363. સમM દ શમાં 16 ,ડસે.બર કઈ ઘટનાની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે - :<к97F $l0ш cI) c:
'  67, ' g7- 
364. ,ડસે.બર-૧૯માં દ શ^ોહના આરોપસર કયા દ શના O ૂવF રાsપિતને હાઈકોટF Uારા ફાંસીની સ@ આપવામાં આવી :<к97
365. ,ડસે.બર-૧૯માં પા,કIતાનના કયા O ૂવF રાsપિત અને સર\ુખ7યારને દ શ^ોહના કસમાં પેશાવર હાઇકોટF ની િવશેષ
!  3
અદાલતે ફાંસીની સ@નો ુકાદો આvયો - :I `ш
366. પરવેઝ \ુશરF ફને કયા ુનામાં દોિષત ઠરવી ફાંસીની સ@ આપવામાં આવી -  2007  :<к97  кк)E !
ш' 0) $8  к) 



367. પરવેઝ \ુશરF ફને પા,કIતાનના બંધારણના કયા આ,ટÐકલ `તગFત દ શ^ોહ માટ દોષી માનવામાં આ&યા - 6
368. ,ડસે.બર-૧૯માં 9ુનાઈટડ વZડF ર સલ!ગ (UWW) Uારા કયા ભારતીય ર સલરને ‘‘ુ િનયર y2 Iટાઈલ ર સલર ઓફ યર’’
@હર કરવામાં આ&યો - ):к q f,
369. 18 વષFમાં ૂિનયર વZડF ટાઈટલ તનાર ?થમ ભારતીય ર સલર ખેલા઼ડ2Hુ ં નામ જણાવો - ):к q f,
370. વષF-2019 મ,હલા ,Pકટર ઓફ ધ યર િવVતાHુ ં નામ જણાવો –

+0' :) ("9/+0,)

371. વષF-2019માં મ,હલા ,Pકટર ટ2-20 vલેયર ઓફ ધ યર - к <к:

+0' <@0 ("9/+0,)

372. ICCની વષF-2019ની મ,હલા ,Pકટ વન-ડ ટ2મમાં સામેલ ભારતીય ખેલાડ2ના નામ જણાવો - × 7
: , Ø0 9  * q f


 , шх

,

373. ICની વષF- 2019ની મ,હલા ,Pકટ ટ2-20 ટ2મમાં સામેલ ભારતીય ખેલાડ2ના નામ જણાવો - × 7


 , )u.7
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374. વZડF બકના ઈઝ ઓફ zૂગ બઝનેસ-2020માં ભારતનો Pમ જણાવો – }
375. વZડF બકના ઈઝ ઓફ zૂગ બઝનેસ-2020માં 63મો Pમ મેળવનાર ભારતે ગયા વષFની સરખામણીમાં કટલા Pમની
છલાંગ લગાવી - 
376. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ અહવાલ કોના Uારા @હર કરવામાં આવે છે – [  =к к 3
377. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ-2019 \ુજબ કયો દ શ

ી Oુuુષ સમાનતામાં સતત 11માં વષ િવNનો સૌથી ેsઠ દ શ

બGયો - c='01
378. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ-2019માં ભારતHુ ં Iથાન જણાવો-
379. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ-2018માં ભારતHુ ં ક9ુ Iથાન હJ ુ – 108
380. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ-2019માં છે Zલાં Pમ ?ાvત કરનારા Qણ દ શના નામ જણાવો - ,  153  9F,
=к 15  * :<к97 151  9F
381. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ-2019માં Iવાયના મામલે આિથWક ભાગીદાર2 અને સમાન અવસર મામલે અને િશRણના
\ુÄે ભારત કયા Iથાને છે – *E!V  150, 149 * 11  9F
382. લોબલ VGડર ગેપ ઈGડqસ-2019ના અહવાલ \ુજબ એિશયન દ શોમાં બારતHુ Iથાન જણાવો - $l0ш, :G
* 0к :y) MF $ 67
383. િવNની સૌથી ઝડપી 8ુપરસોિનક િમસાઈલHુ ં નામ જણાવો - aÙ'  '=0
384. તાVતર ,ડસે.બર-19માં Iથળ જમીનથી જમીન ઉપર ?હાર કરનાર કઈ િમસાઈલHુ ં સફળ પ,રRણ કરા9ુ ં – aÙ'
 '=0
! ("< ш)
385. તાVતર ,ડસે.બર-19માં °Òોસ િમસાઈલHુ ં કયા Iથળે થી સફળ પ,રRણ કરા9ુ ં - ITR M)q
386. °Òોસ િમસાઈલ ભારત અને કયા દ શ Uારા સં9qુ ત ર2તે િવકસાવાઈ - ш,
387. રાs2ય IટાટF અપ OુરIકાર-2020માં ક ટલા eિપયાનો રોકડ OુરIકાર આપવામાં આ&યો -  0х
388. રાs2ય IટાટF અપ OુરIકાર-2020માં ઈGક9 ૂબેટસF અને એqસેલર ટસF RેQે કટલા eિપયાનો રોકડ OુરIકાર આપવામાં
આ&યો – L. - 0х
389. 8ુિ?મ કોટF ના  ૂકાદાને કટલી અને કઈ Iથાિનક ભાષામાં અHુવા,દત કરવા સોÓટવેર તૈયાર કરાયો –  –
*' ,, $l0, <@1), к_ , ),

! ! * (  f
(< ,, 7 0, 7Û>

390. 8ુિ?મ કોટF ના  ૂકાદાને નવ Iથાિનક ભાષામાં અHુવા,દત કરવા V સોÓટવેર તૈયાર કરાયો છે તે કોના ઉપર આધા,રત
! ' c<Ü<3ш,0 =1+0я1' (AI)
અ7યાુિનક સોÓટવેર છે - \
391. 8ુિ?મ કોટF ના  ૂકાદાને Iથાિનક ભાષામાં અHુવા,દત કરવાની ?થમ ાયલ કયારથી શe કરવામાં આવી છે –  
-$-&F
392. ,ડસે.બર-2019માં ,હGદ2-મરાઠ2 ,ફZમોના કયા સફળ અભનેતાHુ ં 92 વષFની વયે િનધન થ9ુ -  

! !
0>E

ુ ં \ ૂળ &યવસાય કયો હતો - ENT 'Î
393. ,ડસે.બર-2019માં અવસાન પામનાર અભનેતા ી રામ લાુHનો
394. ,ડસે.બર 2019માં GST કાઉTGસલની કટલામી બેઠક નવી ,દZહ2 ખાતે યો@ઇ- } 
395. ,ડસે.બર 2019માં યો@યેલી GST કાઉTGસલની બેઠકમાં લેવાયલ િનણFય \ુજબ #ારથી લોટર2 પર એક સમાન
! )-&& * %
કટલા ટકા GST અમલમાં આવશે-  P1 c
396. તાVતરમાં કોના ુકાદા Uારા તાતા સGસના ચેરમેન પદ સાયરસ િમ ીને Oુનઃ િનમD ૂક આપવા આદ શ કરાયોNCLAT
397. NCLAT તમારાHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- ш0 к : 0
398. કG^ સરકાર Uારા

! 0
:0 /) 

આગામી સમયમાં₹.436 કરોડના ખચ કટલા લોકોને

,ડજટલ 8ુરRા હJ ુથી કૌશZય િશRણ

આપવામાં આવશે-  0х

к

к

,
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399. વષF 2019 માટ ભારતના કટલા સા,હ7યકારોને સા,હ7ય અકાદમી એવોડF આપવામાં આવશે- }
400. તાVતરમાં કG^ સરકાર Uારા સરદાર પટ લ નેશનલ પોલીસ એકડમીના ડાયર qટર પદ કયા ુજરાત કડરના IPSની
! к0
િનમD ૂક કરાઈ- *§0
401. સરદાર પટ લ નેશનલ પોલસ એકડમી #ાં આવેલી છે - @$
402. સા,હ7ય અકાદમી એવોડF - 2019 માટ કયા ુજરાતી હાIય લેખકની પસંદગી કરવામાં આવી છે -

700

$)'
403. ુજરાતી હાIયલેખક રિતલાલ બોર2સાગરને કયા

િનબંધસંMહ માટ સા,હ7ય અકાદમી એવોડF -2019

અપાશે-

' я  @S.! ... '
404. સા,હ7ય અકાદમી એવોડF માં કટલી ઇનામી રકમ આપવામાં આવે છે - L. 0х
405. રાજનીિત તેજ બહાjુ ર સÖુનો જGમ ,દવસ જણાવો –  < '-$-
406. દ શના ફામાF સેqટરમાં સૌથી વુ ,હIસો ધરાવJ ું રાaય અને ટકાવાર2 જણાવો- >!я7 * }}%
407. આગામી વષF 2025 8ુધીમાં ભારતીય ફામાF ઉ×ોગ વધીને કટલા ડોલર 8ુધી પહ²ચવાની સંભાવના છે - && *$я
0
408. દ શના ફામાF ઉ×ોગને

વુ બળ આપવાના

હJ ુથી ,રસચF એGડ ડવલોપમેGટ માટ કટલા ટકા ખચF

કG^ સરકાર

આપશે- &%
409. તાVતરમાં ુજરાતમાં સૌ?થમવાર ?ાચØુ નાગ,રકો માટ °ેઇલ લિપ દશાFવતા સાઈન બોડF કઈ સરકાર2 મહ8 ૂલી
કચેર2માં \ ૂકવામાં આ&યા -

@\ f0 6,0 (9V4)

410. ,ડસે.બર 2019માં િવNમાં કયા દ શના ?\ુખ સામે મહાભયોગનો ?Iતાવ લાવવામાં આ&યો હતો- *  <к
411. િવN આરોય સંગઠનના ,ડસે.બર 2019ના અહવાલ \ુજબ

િવNમાં

કયા વષÙમાં તમાુ ઉ7પાદનોHુ

સેવન

કરનારની સં]યામાં ઘટાડો જોવા મ¤યો છે - Z &&& F &
412. આુિનક ઓલT.પકHુ ં \ ૂળ ઘોષણાપQ કયા વષ, કોણે પોતાના હાથે લ]9ું હJુ-ં   * :, ) D$
f <
413. ઓલT.પકના િપતા તર2ક કોણ ઓળખાય છે - :, ) D$
f <
414. િવNમાં 82% ુÛપાન કરનારા Oુuુષોની સં]યા કયા ખંડમાં જોવા મળે છે -

ш,

415. WHO અહવાલ \ુજબ િવNભરમાં 10 Oુuુષે  ૂÛપાન કરનારની સં]યા જણાવો- &
416. તાVતરમાં ગાંધીનગરના સા,હ7યકાર ભરત કિવHુ ં અવસાન થ9ું તેમHુ ં ઉપનામ જણાવો- Ö Y0
417. ુજરાત સરકાર

નબળા એમએસએમઇ એકમોને

આિથWક સહયોગ કરવા

વીજ દરમાં

ચાર વષF 8ુધી કટલા

eિપયાHુ ં ,રએ.બસFમેGટ આપવાનો િનણFય કય છે – L. /418. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં અમે,રકાની ર ,ટ!ગ એજGસી ,ફચ Uારા ભારતના નાણાક2ય વષF 2019-20ના આિથWક o ૃt
દરHુ ં અHુમાન કટલા ટકાથી ઘટાડ2ને કટલા ટકા કરા9ુ ં -  % F m ) .%
419. અમે,રકાની ર ,ટ!ગ એજGસી ,ફચ Uારા ભારતના નાણાક2ય વષF 2020-21ના ઘર h ુ ઉ7પાદનનો o ૃtદર કટલા ટકા
8ુધી પહોચવાનો `દાજ \ુકાયો છે - .%
420. અમે,રકાની ર ,ટ!ગ એજGસી ,ફચ Uારા ભારતના નાણાક2ય વષF 2021-22ના ઘર h ુ ઉ7પાદનનો o ૃtદર ક ટલા ટકા
8ુધી પહોચવાનો `દાજ \ુકાયો છે - .%
421. CAAHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- '

I

1

 1

#

422. NRC \ુજબ V-તે &યTqતના માતા - િપતા કઈ તાર2ખ ક તેના પહલા ભારતમાં વસવાટ કરતા હોય તેનો સમાવેશ
કરવામાં આવશે- 7)х 

M 

423. વZડF બકના ,ડસે.બર 2019ના અહવાલ \ુજબ

િવકાશીલ દ શોHુ ં

દ o ું

વષF 2018ના `તમાં વધીને

કટલી

ચ!તાજનક સપાટ2એ પહ²9ું છે -  </+0, 0

к

к
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424. IMFના ,ડસે.બર 2019ના અહવાલ \ુજબ

વષF 2018ના `તમાં

િવNHુ ં ુ લ દ o ુ ં #ાં 8ુધી પહ²9ુ ં છે - 

</+0, 0( h 4к  }&%)
425. હાલમાં વZડF બકના àુપ ?ેિસડGટ કોણ છે -



0:'

426. ,ડસે.બર 2019માં એસોચેમની Iથાપના કટલા વષF O ૂણF થયા- &&
427. એસોચેમHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો-

'' 

M-$ "3 к '

1

41 9/)I "3 451 ,

428. ુજરાતી રં ગ ૂિમ કલાકાર શાંતા ગાંધીનો જGમ,દવસ જણાવો- & < '-$ 
429. NRCHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- ш0 wя9 "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 આપવામાં આવેલ વZડF ર dGકગમાં અMેસર પાંચ દ શોના નામ જણાવો-

a+I0, Ñl01

$[g, , d',

* (J!l

432. ,ફફા Uારા કઈ ટ2મને

'\ ૂવર ઓફ ધ યર - 2019 તર2ક @હર કરાઈ- к7

433. તાVતરમાં વષF 2019માં િવઝડન મેગેઝન Uારા 'િવઝડન ટ2મ ઓફ ધ ડ2કડ'( ુ લ-11 ખલાડ2) તેમાં ?થમ ખલાડ2
અને ુલ કટલા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે - <@7 ш  * D! 0 8 67,- <@7 ш  ,  к@0
*

' 

434. ,Pકટના બાઇબલ તર2ક ઓળખાJ ું િવઝડન મેગેઝન #ાંથી ?િસ કરવામાં આવે છે -0 
! ш wя9
435. NPRHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- ш0 :. 0
436. ભારતમાં NPRની કામગીર2નો ?ારં ભ આગામી #ાર શe કરવામાં આવશે -&

R0 &&

437. NPRનો \ુ]ય હJ ુ જણાવો- 67  '7 <к "Gх $I 7, к
438. દ શના કોઇપણ િવIતારમાં કટલા સમયથી રહતી &યTqતએ NPRમાં ન²ધણી કરાવવી ફરજયાત છે - 
439. NPR `તગFત દ શભરમાં ઘર ઘર ફર2ને #ાં 8ુધીમાં વIતી ગણતર2Hુ ં કામ હાથ ધરવામાં આવશે- 

'
R0 &&

F }& '.-$ &&
440. તાVતરમાં

ATP

Uારા

વષF 2019નો

'Sportsmanship એવોડF '

સતત બી@ વષ કોને અપાયો અને તેનો દ શ

જણાવો- 30  0 * 9:
441. 'ITF ચેT.પયન ઓફ ધ યર-2019' તર2ક કોની પસંદગી કરાઈ- 30  0 *

]0 $ß

442. ATPHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- *''  ' R3ш[' - 0 
443. ITFHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- 41ш0 ' 3 ш
444. કkમીરમાં 40 ,દવસની કાિતલ ઠંડ2નો સમયગાળો કયા નામે ઓળખાય છે Vનો તાVતર ,ડસે.બરમાં ?ારં ભ થયો+M[0= к0
445. ધ ઇGટરનેશનલ એIોનોિમકલ 9ુિનયનની Iથાપના કટલા વષF O ૂણF થયા Vની હાલમાં ઉજવણી ચાલી રહ2 છે - &&
446. ધ ઇGટરનેશનલ એIોનોિમકલ 9ુિનયનની Iથાપનાની શતા}દ2ની ઉજવણી િનિમpે 8 ૂયFમાળાના Mહોના નામકરણની
વૈિNક IપધાFમાં કયા બે ભારતીય નામોની પસંદગી કરાઈ છે - 6 * '7 '
447. ધ ઇGટરનેશનલ એIોનોિમકલ 9ુિનયનની Iથાપની શતા}દ2 િનિમpે પસંદ કરાયેલ િવભા અને સંતમસ નામ
કોણે આvયા- 6 (6 M)-67, к
448. ઉપMહ માટ આપવામાં આવેલ નામ 'સંતમસ'

 ) - *1, 6àM, * '7 '-Ã'( q f)

શ}દ કઈ ભાષાનો છે અને તેનો અથF

જણાવો-

'9DQ7

*

GF m,0
449. કલેGડર વષF 2019માં ઓપનર તર2ક સૌથી વુ 2,442 રન કરનાર ,PકટરHુ ં નામ જણાવો અને તેને કોનો ર કોડF
તોડxો- <@7 ш  * 'F я,\ f,

к

к

,
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450. ુજરાત સરકાર કઈ તાલીમ-સારવાર માટ કમFચાર2ઓને ઓન ડgુટ2 10 અને 8 ,દવસની ર@ આપવાનો િનણFય
કય છે - :], * :Mк 
451. અફઘાિનIતાનમાં રાsપિતની ટણીમાં
ંૂ
કોનો િવજય િનિëત જણાય છે - *ш3 
452. અફઘાિનIતાનની રાજધાનીHુ ં નામ જણાવો- к f0
453. અમે,રકન ?\ુખ

ડોનાZડ .પ Uારા

તર2ક િનમD ૂક કરાઈ છે -

.

કયા

\ ૂળ ભારતીયની

તાVતરમાં ફડરલ કો.9ુિનકશન કિમશનમાં CTO

 m

454. CTO એટલે ~ુ-ં M3 к0g "<3'
! 0
 E*

455. તાVતરમાં 43 વષF બાદ ì ૂબામાં વડા?ધાન પદ કોની િનમD ૂક કરવામાં આવી-

 áI

456. ì ૂબાના વતFમાન રાsપિતHુ ં નામ જણાવો-  >! 0 < ,I к0
457. ì ૂબાની રાજધાની જણાવો- @
!  G<к,( )
458. 27 વષF બાદ િમસ ટ2ન ઈGટરનેશનલ-2019 િવVતા ભારતીય અને શહર જણાવો- c 
*  
459. િમસ ટ2ન ઈGટરનેશનલ-2019 IપધાFમાં ુલ ક ટલા દ શોએ ભાગ લીધો હતો- 
460. ,ડસે.બર 2019માં ુજરાતમાં કટલામા ખેલ મહાુંભHુ ં સમાપન થ9ુ-ં 0
461. ુજરાતમાં ખેલ મહાુંભનો ?ારં ભ કયાર થયો હતો-  &&
462. ખેલ મહાુંભ-2019Hુ ં સમાપન તાVતરમાં \ુ]યમંQીની ઉપTIથિતમાં #ાં યો@9ુ-ં

/19< , ,* 

! 7, g7ш >я
! 7'
463. ખેલ મહાુંભનો મંQ જણાવો- ' ш >я
464. ુજરાતના રમત-ગમત રાaયમંQીHુ ં નામ જણાવો- =h'W@ :0
465. FIFA: U-17 મ,હલા {ટબોલ વZડF કપ -2020 #ાં યો@શે- ભારત
466. તાVતરમાં તાર2ખ 18 થી 22 ,ડસે.બર -2019 દરિમયાન ભ&ય લRચંડ2 મહાય #ાં યો@યો- ( , , âI
467. તાVતરમાં નવી પિત \ુજબ માટ2ના બદલે ફqત ર તી અથવા પાણી અથવા કાંકરા વચે

કરવામાં આવતી છોડની

ખેતીને કયા નામે ઓળખાય છે - @=n:к х7
468. ,ડસે.બર 2019માં નાસાના હબલ ટ લIકોપ Uારા શોધાયેલ અવકાશમાં એકબી@ સાથે ટકરાતી બેટલïગ ગેલેqસીને
ક9ુ ં સં9qુ ત નામ આપવામાં આ&9ુ-ં આપૅ- }
469. ખગોળ િવાનની ^dsટએ ઉતરાયણ એટલે કયો ,દવસ-  < '-$
470. વષFનો સૌથી Yૂંકો ,દવસ અને લાંબી રાત એટલે કયો ,દવસ-  < '-$
471. ભારતના મહાન ગણતશા ી ીિનવાસ રામાHુજનનો જGમ,દવસ જણાવો- < '-$
472. ભારતમાં ગણતશા ી ીિનવાસ રામાHુજનનો જGમ,દવસ 22 ,ડસે.બર કયા ,દવસ તર2ક ઉજવાય છે -

A/),

+87 <'
473. તાVતરમાં ઝારખંડ િવધાનસભાની સામાGય ટણીમાં
ંૂ
કયા પRોની ગઠબંધન વાળ2 સરકારને સૌથી વુ 47 બેઠકો
મળ2 છે - Iх `! #7

M, кãt' * c )

474. ઝારખંડ િવધાનસભાની ુ લ કટલી બેઠકો આવેલી છે - ( $ä! 7

-)

475. ઝારખંડની રાજધાની નામ જણાવો - M
476. તાVતરમાં યો@યેલી ઝારખંડ િવધાનસભાની ટણીમાં
ંૂ
સૌથી મોટો પR જણાવો- Iх `!#7

M(JMM)

f 0( .&.&&F)
477. ભારતના નવા િવદ શ સચવHુ ં નામ જણાવો- @ ç
478. ભારતમાં 23 ,ડસે.બર કયા ,દવસ તર2ક ઉજવાય છે - 67, <к' <'
479. ભારતીય ,કસાન ,દવસ કોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે -

q f  R * хUf7 M) M8'Wm

я1 <'( (T Rш)

к

к

,
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480. તાVતરમાં ઉપરાsપિતના હIતે નવી ,દZહ2 ખાતે કટલામો રાs2ય ,ફZમ OુરIકાર કાયFPમ યો@યો-  
481. હHુwા તહવાર કયા દ શનો અગ7યનો રોશનીનો તહવાર છે - 4I,0
482. ,હ¶ુ ભાષામાં હHુwાનો અથF જણાવો- ' :8
483. વષF 2019-20 માટ ,ફw2ના નવા અયRHુ ં નામ જણાવો- '7 Ð)
484. એસોચેમના નવા ?\ુખHુ ં નામ જણાવો- ડો.િનરં જન @)M8
485. ,ડસે.બર 2019માં ુજરાતમાં પાક ભRક તીડ ?ભાિવત જZલા નામ જણાવો- кÌy, $'к, :8,

@'8

* '$к
486. તીડ વાતનો \ ૂળ દ શ કયો- c<dкE ! 8
487. તીડ એક ,દવસમાં `દાV કટલા ,કલોમીટર કાપે છે -& <к0 
488. 9ુ.એન.ની સંIથા {ડ એGડ એMીકZચર ઓગનાઇઝેશનના `દાજ ?માણે એક ચોરસ ,કલોમીટરમાં કટલા તીડ હોઈ
શક છે -  F  к
489. ભારતમાં વIતી ગણતર2 2021ના હJ ુથી NPRની ?,Pયાનો #ારથી ?ારં ભ થશે- 

R0 &&F

! ш g9
490. NPRHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- ш0 :. 0
491. ભારતમાં NPRની ?,Pયા #ાં 8ુધી ચાલશે- '.-$ &&
492. ભારતમાં છે Zલે NPRની ?,Pયા #ાર યો@ઈ હતી -  &&
493. NPRમાં `દાV કટલા ?કારની િવિવધ મા,હતી આપવાની રહશે- &
494. ભારતમાં કયા કાયદા હઠળ NPR તૈયાર કરવામાં આવે છે - <к7 к,-  * )к7 , - &&}
495. ભારતમાં િસટ,ટઝનિશપ એકટ 155ની કઈ ધારામાં જોગવાઇ કરાઇ છે - A
496. કયા વષFમાં કરાયેલા કાયદામાં 8ુધારા `તગFત દ શના નાગ,રકો માટ ન²ધણી ફરજયાત કરાવી છે -  &&
497. NRICHુ ં િવIJ ૃત નામ- ш0 g9 "3 451 , '<I
498. NRIC માં કઈ મા,હતી એકિQત કરવામાં આવશે-  , , 7Ûк! , wя[0 * , 97
499. ભારતમાં તાVતરની નવી રચના \ુજબ આમ, નેવી અને એરફોસF તરફથી રRામંQીના સલાહકાર કોણ હશે-

M3

"3 < 31' 93
500. CDSHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- M3 "3 < 31' 93
501. CDSનો હોÄો કઈ ક ડરનો રહશે - ફોર Iટાર જનરલ
502. અટલ ુજળ
Rш,

યોજનામાં

?થમ

તબwામાં

કયા કયા રાaયોનો સમાવેશ

કરાયો છે - >!я7, к8 к,

Ó,

@A/, я9F, @<,8 * (T Rш( D! 0-)

503. Iવદ શ દશFન યોજના `તગFત કG^ સરકાર કટલી પ,રયોજનાઓ માટ e.627.40 કરોડ ફાળ&યા- &
504. તાVતરમાં ર લવે બોડF ની Oુનઃ રચનામાં આઠ સયોની Iથાને કટલા સયો કરાયા- 
505. તાVતરમાં ુજરાતના રાaયપાલી આચાયF દ વñત Uારા કયા કયા ગાંધી િવચારકને ગાંધી િમQ એવોડF - 2019થી
સGમાિનત કરાયા - . M6= '+0,- $',. y!6= :0- c8 }. # R к0F¸
506. તાVતરમાં ઓI લયા Uારા છે Zલા દશકાની િવNની ેsઠ ટ Iટ અને વનડ ટ2મના કvટન કોને @હર કરાયા- 67,
@1k'W@  *  к@0
507. તાVતરમાં ઓI લયન ઓપનની ઇનામની રકમમાં કટલા ટકાનો વધારો કરાયો- }.%
508. તાVતરમાં તા. 25 થી 31 ,ડસે.બર -2019 દરિમયાન કટલામો કાંક,રયા કાિનWવલ ઉજવાયો- 
509. 8 ૂચત કયા રાaયમાં આવેલી િવNની સૌથી લાંબી ટનલ અને તાVતરમાં તેને ક9ુ ં નામ અપા9ુ-ં <@ M0 Rш
* *0 +$@) $я:=

к

к

,
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510. ,હમાચલ ?દ શમાં

તૈયાર થઈ રહલી રોહતાંગ પાસ હઠળની િવNની સૌથી લાંબી ટનલ કટલા ક2.મીની

હશે- 

<к0 
511. ,ડસે.બર 2019ના આરબીઆઇના અહવાલ \ુજબ વષF 2018-19 માં બકોની

ુલ NPA

ઘટ2ને કટલા ટકા થઇ -

.%
512. 24 ,ડસે.બર કયા ,દવસ તર2ક ઉજવાય છે - A/), t@к *к <'
513. ગાંધીવાદ2 નારાયણભાઈ દ સાઈનો જGમ,દવસ જણાવો-  < '-$ 
514. તાVતરમાં કયા દ શે ભારત પાસેથી પોલયો માકF સૅ ખર2દવાની Oુનઃ તૈયાર2 દશાFવી છે - :<к97
515. WDA Uારા િવNના કયા બે દ શોને પોલયો માકF સૅ માટ અિધૃત કરાયા છે - 67 * M
516. WDAHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- [  nl'

0è\é

517. તાVતરમાં કઈ 9ુિનવિસWટ2 Uારા આગામી @G9ુઆર2 2020 થી `ધા jૂ ર કરવા-@ ૃિત માટ  ૂત િવ×ાનો કોસF
શe કરવાની @હરાત કર2 છે - $' <@W !
518. સાયકોસોમે,ટક એટલે ~ુ-ં

! 'Y)

'к +$ ) © f7-R7 *'

 0

519. તાVતરમાં રિશયાએ કયા ?ાંતને જોડતો 19 ,કલોમીટર લાંબો દ,રયામાં ડgુઅલ Oુલ બના&યો- <V ,
520. ,ડસે.બર 2019માં સાઉથ કો,રયામાં મળે લા 100 િમલયન વષF ૂના વાTkમને ક9ુ ં નામ અપા9ુ-ં 

9=0

521. કG^ સરકાર Uારા અટલ  ૂજળ યોજના #ાર લોGચ કરવામાં આવી-  < '-$ &
522. અટલ  ૂજળ યોજના #ાથી લોGચ કરવામાં આવી-  6, <[@)
523. અટલ  ૂજળ યોજનામાં ?થમ તબwામાં સાત રાaયોના કટલા જZલા અને ગામોને આવર2 લેવાયા છે -  wя[0
* ,}& 
! ' <'
524. ુજરાતમાં 25 ,ડસે.બર કયો ,દવસ ઉજવાયો- \ш
525. ુજરાતમાં 8ુશાસન ખેzૂત સંમેલન #ાર યો@9ુ ં - < '-$-&
526. 25 ,ડસે.બરના રોજ \ુ]યમંQી ી િવજયભાઈ eપાણીની ઉપTIથિતમાં રાaયકRાHુ ં 8ુશાસન ખેzૂત સંમલ
ે ન #ાં
યો@9ું -  
527. 25 ,ડસે.બર ુજરાતમાં

કયા કયા જZલાઓમાં 8ુશાસન ખેzૂત સંમેલન યો@9ુ-ં  ,

@'8, як,

6 * * 
528. ભારતીય ર લવે Uારા આગામી 1લી @G9ુઆર2 2020થી માQ કયા બે નંબર જ હZપ લાઇન તર2ક ચાhુ રહશે- }
* 
529. ,ક<રો માટ દ શની ?થમ િવNિવ×ાલય કયા Iથપાશે-ુશીનગર- к@  
530. તાVતરમાં ,ડસે.બર-2019માં િવNની સૌ?થમ હાઇપરસોિનક

િમસાઈલHુ ં સફળ પર2Rણ કયા દ શ

Uારા કરા9ુ-ં

ш,
531. O ૂવF વડા?ધાન-ભારત ર7ન અટલ અને ભારતર7ન પં,ડત મદનમોહન માલિવય જGમ,દવસ-  < '-$
532. jુગાFરામ મહતાનો જGમ ,દવસ જણાવો-  < '-$
533. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં દાયકાHુ ં `િતમ 8 ૂયFMહણ #ાર અને ક ટલા કલાક દ ખા9ુ-ં  < '-$ * .} к0к
534. વષF 2019માં ુ લ કટલા 8 ૂયFMહણ જોવા મ¤યા હતા-&}
535. સંભિવત હવે પછ2Hુ ં 8 ૂયFMહણ #ાર જોવા મળશે-  ef &&
536. ,Pકટના બાઇબલ તર2ક ક9ુ ં મેગેઝીન ઓળખાય છે - I (0 )
537. િવઝડન મેગે ઝન Uારા ,ડસે.બર-2019માં દસકાના 5 સવF ેsઠ ખેલાડ2ઓની યાદ2 બહાર પાડવામાં આવી તેમાં
કયા ભારતીયનો સમાવેશ થાય છે -  к@0

к

к
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538. િવઝડન મેગે ઝન Uારા ,ડસે.બર-2019માં દસકાના 5 સવF ેsઠ ખેલાડ2ઓની યાદ2 બહાર પાડવામાં આવી તેમાં
કયા દ શના બે- બે ખેલાડ2ને Iથાન આપવામાં આ&9ું છે - +8 c<dк * "9/+0,
539. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં ,ફલપાઈGસમાં ક9ુ ં ભયાનક વાવાઝોzું {ંકા9ુ-ં 33
540. તાVતરમાં કG^ સરકાર Uારા રાaયો માટ ?થમવાર ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019 #ાર @હર કરાયો-  < '-$ &
541. કG^ સરકાર Uારા તાVતરમાં @હર કરાયેલ ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં ?થમ રાaય અને તેનો Iકોર જણાવો7 0U! * .
542. ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019 માં ુજરાતનો Pમ અને Iકોર જણાવો- & * .&
543. ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019 ુલ કઈ- કઈ કટગર2 @હર કરાઈ-

,, к1kш'7 Rш * (T -q f¸,

:7, ,
544. ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં ?થમ કG^શાિસત ?દ શHુ ં નામ જણાવો - :U!M)
545. ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં ?થમ ઉpર -O ૂવય પવFતીય રાaયHુ ં નામ જણાવો - <@ M0 Rш
546. -ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં ઈGyાIqચર અને 8ુિવધામાં ુજરાતનો Pમ કયો છે - &
547. ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં ુ લ કટલા મોટા રાaયોનો સમાવેશ કરાયો છે -&
548. -ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં 10મો Pમ કયા રાaયને અપાયો છે - :
549. -ુડ ગવનૅGસ

ઈGડqસ-2019માં ૃિષ,

વાણaય અને ઉ×ોગો, માનવ સંસાધન િવકાસ અને આરોય RેQે ઉpમ

કામગીર2 બદલ અHુPમે કયા રાaય અMેસર છે 550. ુડ ગવનૅGસ ઈGડqસ-2019માં

Ó, Rш, Iх ,  * кG

ઈGyાIqચર, આિથWક વ,હવટ, સામાજક િવકાસ, Gયાય અને @હર સલામતી તેમજ

પયાFવરણ RેQે ઉpમ કામગીર2 બદલ
* :

$G

અHુPમે કયા રાaય અMેસર છે - 7 0U!, кG, yT'N, 7 0U!

$G

551. GGIHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- > ! Z1' =1 #'
552. તાVતરમાં

ુજરાત સરકાર Uારા 8ુધારો કરાયેલ ઓનરશીપ Óલેટ એqટ હઠળ સોસાયટ2

,રડવલપ કરવા માટ

સયોની અHુમિત જeર2 છે - %
553. તાVતરમાં ુજરાત સરકાર Uારા ર શનકાડF ની 8ુિવધા #ાં ઉપલ}ધ કરાવાની @હરાત કરાઈ- t

:M,7

554. તાVતરમાં ભારતીય વા9ુદળ Uારા ક9ુ ં 9ુ િવમાન તા. 27 ,ડસે.બર 2019ના રોજ િનo ૃp @હર કરા9ુ-ં  -
555. િમગ-27 9ુ િવમાનને કયા દ શ પાસેથી સૌ?થમ કયાર ખર2દવામાં આ&9ું હJુ-ં &
556. િમગ-27 9ુ િવમાનને ભારતીય વા9ુદળના કાફલામાં

કયા વષ સામેલ કરાયા હતા-  

557. િમગ-27 9ુ િવમાનને ભારતીય પાયલોટ Uારા ક9ુ ં ઉપનામ આપવામાં આ&9ુ ં હJુ-ં $@ f 
!
558. િમગ-27 9ુ િવમાને ,ડસે.બર 2019માં કયા એરબેઝ પરથી તેની છે Zલી ઉડાન ભર2- яq
559. કારગીલ 9ુના હ2રો તર2ક કોણ ઓળખાય છે -  -

$ I

!  


560. ગાંધીવાદ2 િવચારધારા ધરાવતા બાબા આ.ટનો જGમ,દવસ જણાવો-  < '-$ -
! 0 ' c-
561. બાબા આ.ટ H ુ ં \ ૂળ નામ જણાવો- `
562. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં ુજરાત સરકાર Uારા ટ29ુના ુલપિત તર2ક Oુનઃ કોની િનમD ૂક કરાઈ-

.  ш

563. GTUના નવા િનમાયેલા ુલપિતની \ુદત જણાવો- } < '-$ &F } Z
564. GTUHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- >!я7 к0gк0

! 'Y)

565. ુજરાતની સૌથી મોટ2 ટ કિનકલ 9ુિનવિસWટ2Hુ ં નામ જણાવો-GTU
566. ,ડસે.બર 2019માં કયા દ શ Uારા િવNHુ ં સૌથી શTqતશાળ2 રોકટ લોGચ કરા9ુ-ં M
567. તાVતરમાં િમશન મંગળ-2020ના હJ ુથી ચીન Uારા લોGચ કરાયેલા િવNના સૌથી શTqતશાળ2 રોકટHુ ં નામ જણાવો0ã

к

M 3= к-&
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568. દ શમાં સૌ?થમવાર આગામી 1 @G9ુઆર2 2020થી કયા બકના એટ2એમમાંથી રાQે આઠથી સવાર આઠ 8ુધી eિપયા
ઉપાડવા OTP અિનવાયF કરાયો- SBI
569. SBIના ATMમાંથી કટલી રકમથી વુના ઉપાડ માટ રાQે OTP ફરજયાત કરાયો- e.&,&&&/570. OTPHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- -4

:' 

571. ,ડસે.બર-2019માં 9ુનાઇટ ડ નેશGસ Uારા દશકાની 'મોIટ ફમસ ટ2નેજર' તર2ક કોને @હર કરાઈ-

00

! 3
! I=
\

ુ ઝઈને કયા વષ શાંિતHુ ં નોબલ ?ાઈઝ અપા9ુ ં હJુ-ં  &
572. મલાલા 9ુ8ફ
ુ ઝઈ \ ૂળ કયા દ શની વતની છે - :<к97
573. મ,હલા િશRણ માટ સ,Pય  ૂિમકા ભજવનાર મલાલા 9ુ8ફ
574. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં રિશયાએ કઈ ?થમ 33,000 ,કમીની ઝડપથી લR પર ?હાર કરતી િમસાઈલ સેનામાં
સામેલ કર2 - 41'. *ì è

@4:'к  '=0

575. દ શમાં નવતર પહલના ભાગeપે સાંસદોને 24 કલાક વહ2વટ2 અને મહ77વના સંશોધનો `ગેની ચોwસ મા,હતી મળે
તે માટ હZપ- કોલ સેGટરનો

#ાં ?ારં ભ થયો-

576. લોકસભાના વતFમાન IપીકરHુ ં નામ જણાવો- "

#',''6
+$0

577. ભારતમાં તા.1 @G9ુઆર2 2020થી eપે તેમજ 9ુપીઆઈથી ુકવણી પર કયો ચાË લાગશે નહò- MDR
578. MDR િવIJ ૃત નામ જણાવો-

M1 < 9к(1 

579. કG^ નાણા મંQાલયની તાVતરની @હરાત \ુજબ

કટલાથી વુની વાિષWક આવક ધરાવતા

વેપાર2ઓને MDRનો

િનયમ લાુ પડશે - L.& к
580. બેGકો Uારા એટ ચ કર લી સંપિpની ઓનલાઈન હરા માટ તાVતરમાં ક9ુ ં પોટóલ લોGચ કરા9ુ-ં =- +$V,
581. દ શમાં ?થમવાર તાVતરમાં ઉpર ?દ શ સરકાર Uારા િQપલ તલાકનો ભોગ બનેલ મ,હલાઓને વષ કટલા eિપયાHુ ં
પેGશન આપવાની @હરાત કરાઇ છે - L.&&&/582. ઉpર?દ શના વતFમાન \ુ]યમંQીHુ ં નામ જણાવો- , c<¨,F
583. ર લવેના અહવાલ \ુજબ વષF 2019માં ર લ અકIમાતમાં કટલા ?વાસીઓના \ ૃ79ુ થયા હતા- &
584. ભારતીય ર લવે ઈિતહાસHુ ં સૌથી સલામત વષF જણાવો- &
585. ,હGદ2 રાs2ય મહાસભા (ક²Mેસ)નો Iથાપના ,દવસ જણાવો-  < '-$ 
586. સફળ ઉ×ોગપિત ધીeભાઇ `બાણીનો જGમ,દવસ જણાવો- < '-$-}
587. ઉ×ોગપિત ધીuુભાઇ `બાણીHુ જGમ Iથળ અને \ ૂળ નામ જણાવો - M * я00
588. કG^ીય ર લવે મંQીHુ ં નામ જણાવો –  : f , 0
589. ,રલાયGસ ઈGડI2ઝ લિમટ ડના ફાઉGડર ચેરમેનHુ ં નામ જણાવો –  L64 ~$8
590. ઉતર?દ શના વતFમાન રાજયપાલHુ ં નામ જણાવો – c)$@ :0
591. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં ઝારખંડના નવા \ુ]યમંQી તર2ક કોણે શપથ Mહણ કયાF-  @ 7
 '
592. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં ઝારખંડના કટલામાં \ુ]યમંQી તર2ક ી હમત
ં સોર ને શપથ Mહણ કયૉ -  
593. \ુ]યમંQીી હમત
ં સોર નનો પR જણાવો - Iх `! #7

M(JMM)

594. ઝારખંડની રાજધાનીHુ ં નામ જણાવો- M
595. તાVતરમાં રાsપિતના હIતે વષF 2019નો દાદાસાહબ ફાળક એવોડF કોને અપાયો- * 76 $ÌM
596. દાદાસાહબ ફાળક એવોડF આપવાનો ?ારં ભ કયા વષ થયો હતો- (& )
597. દાદાસાહબ ફાળક એવોડF `તગFત ક ટલી રાિશ અને I\ ૃિત ચGહ આપવામાં આવે છે - L.& 0х * \!8 к G
598. CEBRના ,ડસે.બર 2019ના અહવાલ \ુજબ વષF 2026 8ુધીમાં જમFનીની પાછળ રાખી કયો દ શ ચોõું સૌથી મોYું
અથFતQ
ં બનશે - 67
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599. ભારતે મહ7વના િનણFય લઈને કયા વષ yાGસ અને 9ુકને

પાછળ રાખીને િવNની પાંચમી ઈકોનોમી તર2ક Iથાન

મેળ&9ુ ં છે -&
600. CEBRના તાVતરના અહવાલ \ુજબ ભારત કયા વષF 8ુધીમાં પાંચ ,લયન ડોલરની ઈકોનોમી બનશે-  &
601. CEBRHુ ં િવIJ ૃત નામ અને દ શ જણાવો- '1 3 4к #'

1 +$I' <'M- Ñl01

602. તાVતરમાં 800 મરાઠ2ભાષી ગામોને કયા રાaયમાંથી કયા રાaયમાં સમાવવાનો િવવાદ શe થયો છે - к8к F
@A/
603. ,ડસે.બર-૧૯માં મહારાs સરકાર કણાF ટક સાથેના સરહદ2 િવવાદનો કસ ઝડપથી ચલાવવા રચેલી સિમિતના
! $G *
કોઓ,ડÐનેટર તર2ક કોની િન9ુTqત કરવામાં આવી - y ©я

кF шW

604. દાયકાઓથી કણાF ટકનાં ૮૦૦ ગામો મહારાsમાં સમાવવા કોના Uારા લડત ચલાવાઈ રહ2 છે -

@A/

к)к8

' 7 (MES)
605. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં િQ,દવસીય ઈરાન શાહ ઉદવાડા ઉ7સવ કયાં યો@યો – 0' wя[0 ( 
606. દર બે વષ યો@તો ઈરાન શાહ ઉદવાડા ઉ7સવની ઉજવણીનો ?ારંભ કોની ?ેરણાથી થયો હતો -  R 1k
)
607. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં મઠના મઠાિધપિત Iવામી િવNેશતીથFH ુ ં અવસાન થ9ું – :P
608. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં પે@વર મઠના મઠાિધપિત Iવામી િવNેશતીથFH ુ ં અવસાન થ9ુ,ં આ મઠ કયા રાજયમાં આવેલો છે
– к8 к
609. તાર2ખ ૨૯મી ડ2સે.બર-2019ના રોજ વડા?ધાન ી નર G^ મોદ2એ ‘મન ક2 બાત’ની કટલામી કડ2માં દ શવાસીઓ
સાથે વાત કર2 - & 
610. ચીફ ઓફ ,ડફGસ Iટાફ પદ માટ ની મહpમ વય મયાFદા જણાવો -  
611. ચીફ ઓફ ,ડફGસ Iટાફનો કાયFકાળ કટલા વષFનો રહશે – 8 
612. વZડF ર િપડ ચેT.પયનશીપ-2019માં િવVતા ભારતીય મ,હલા ખેલાડ2Hુ ં નામ જણાવો - кJ ! @-:
613. વZડF ર િપડ ચેT.પયનશીપ-2019 આયોજન કયા Iથળે થ9ુ ં હJ ુ -

9к (ш,)

614. ચેસમાં ભારતની ?થમ મ,હલા વZડF ચેT.પયનHુ ં નામ જણાવો - кJ ! @-:
615. માઘમેળો – 2020 કયાં યો@યો - R,я ((TRш)
616. ,ડસે.બર-૨૦૧૯માં કોના હIતે નવી ,દZહ2 ખાતે CRPFના હડqવાટF રનો િશલાGયાસ કરવામાં આ&યો - > Q@


  

* 7 ш@
617. CRPFના વતFમાન DGHુ ં નામ જણાવો - g , 6à
618. BROHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો – $   î' "X=Iш
619. BRO Uારા કયા Iથળે રોડ તૈયાર કરવામાં આ&યો ક Vના Uારા ભારતીય સૈGય હવે 7 કલાકના બદલે માQ 40
િમિનટમાં પહ²ચ શકશે – к0
620. ીમj્ રાજચં^ િમશન Iથાપનાના ૨૫ વષF િનિમpે રજત જયંિત સમારોહ કયાં યો@યો -  q!
621.

?થમ 8ુપરIટાર અભનેતા રાVશ ખ<ાનો જGમ ,દવસ જણાવો -  < '-$, 

622. ,ડસે.બર ભારતના ?થમ સીડ2એસની

! ) &&
િનમD ૂક #ારથી કરાઈ-  P1 c

! ) && F 8 
623. ભારતના ?થમ સીડ2એસની \ુદત જણાવો-  P1 c



624. CDSHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો- Chief of Defence Staff
625. CDSની િનમD ૂક કરનાર ભારત િવNનો કટલામો દ શ છે - :M 
626. ભારતમાં CDSની જe,રયાત #ારથી ઊભી થઈ- к+0

! ' ,


627. CDSની પાસે હોÄાની eએ કટલા Iટાર હોય છે - M
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628. ભારતમાં Qણેય સેનાના વડાઓને કયો દર÷જો આપવામાં આવે છે - 3 9 *к)
629. તાVતર ,ડસે.બર 2019માં SDG ઇdGડયા ઈGડqસ કોના Uારા @હર કરાયો- 7 c,
630. SDG ઇdGડયા ઈGડqસ-2019મા ?થમ રાaય અને Iકોર જણાવો- кG-&
631.

SDG ઇdGડયા ઈGડqસ-2019મા ુજરાતનો Pમ અને Iકોર જણાવો- & * 

632. SDG ઇdGડયા ઈGડqસ-2019મા કયા Qણ રાaયો સરખો અને ક ટલો Iકોર ધરાવે છે - ÀÁ Rш, 7 0U! *
70
 8- 
633. -SDG ઇdGડયા ઈGડqસ-2019ના \ુ]ય માપદં ડ જણાવો- ' wяк, cFYк * :, 8,

:

634. SDG ઇdGડયા ઈGડqસ-2019મા ?થમ કG^શાિસત ?દ શ અને Iકોર જણાવો- M)N- &
635. SDG ઇdGડયા ઈGડqસ `તગFત વષF 2018 માં ભારતનો Iકોર ક ટલો હતો અને 2019 માં કટલો થયો તે જણાવો * &
636. તાVતરમાં કG^ સરકાર Uારા 8ુરRાના કારણોસર કઈ સેનાની પાંખમાં ચાhુ નોકર2માં IમાટF ફોનના ઉપર ?િતબંધ
\ુકાયો- 67, 
637. તાVતરમાં CBDT Uારા

પાનકાડF ને આધાર સાથે લ!ક કરવાની \ુદત

#ાં 8ુધી

વધારવામાં આવી-

}

M

&&
638. ,ડસે.બર -2019ના કG^ીય વન પયાF વરણ મંQાલયના અહવાલ \ુજબ છે Zલા બે વષFમાં ભારતના વનિવIતારમાં
કટલો વધારો થયો- ,  <к. .
639. ,ડસે.બર -2019ના કG^ીય વન પયાF વરણ મંQાલયના અહવાલ \ુજબ દ શના ુલ RેQફળમાં વનRેQની ,હIસેદાર2
જણાવો- .%
640. ,ડસે.બર-2019ના કG^ીય વન પયાF વરણ મંQાલયના અહવાલ \ુજબ વષF 2014થી 2019 દરિમયાન વન RેQમાં
કટલો વધારો થયો- } @P  <к. .
641.

સધન વન િવIતાર, િવરલ વન િવIતાર અને સામાGય વન િવIતાર એમ Qણે RેQોમાં વધારો થયો હોય તેઓ
એક માQ દ શ જણાવો- 67

642. ,ડસે.બર-2019ના કG^ીય વન પયાF વરણ મંQાલયના અહવાલ \ુજબ છે Zલા બે વષFમાં ભારતમાં

વનમાં

આગ

લાગવાની ઘટનામાં કટલા ટકાનો ઘટાડો ન²ધાયો છે - &%
643. કG^ સરકારના વન, પયાFવરણ અને જળવા9ુ પ,રવતFન મંQીHુ ં નામ જણાવો- Rкш P к
644. ,ડસે.બર 2019ના `તમાં વડા?ધાન ી મોદ2 Uારા CAAના સમથFનમાં સોિશયલ મી,ડયામાં ક9ુ ં અભયાન શe
કરા9ું હJુ-ં #indiaSupportsCAA
645. ,ડસે.બર-2019ની TIથિતએ આઈસીસી ટ Iટ ર dGકગ-2019માં કયો ખલાડ2 નંબર-1 ઉપર હતો-  к@0
646. ICC Hુ ં વzુ મથક #ાં આવેh ું છે - ! $=
647. ICC Hુ ં િવIJ ૃત નામ- 41ш0 <Vк к(1'0
648. ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ

િવઝડન મેગેઝન Uારા

@હર કર લી દાયકાની

?થમ ખેલાડ2 અને કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે -

ેsઠ તરરાs2ય 20-20

ટ2મમાં

 <31M( к.) *  к@0, я'R7  ! @

649. ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ િવઝડન મેગેઝન Uારા @હર કર લી દાયકાની ેsઠ તરરાs2ય ટ Iટ ટ2મમાં ?થમ
ખેલાડ2 અને કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે -  к@0( к.) * c.*h
650. ,ડસે.બર 2019ની TIથિતએ

િવઝડન મેગેઝન Uારા @હર કર લી

દાયકાની

ેsઠ તરરાs2ય

?થમ ખેલાડ2 અને કયા ભારતીયોનો સમાવેશ કરાયો છે - <@7 ш ( к.) *  к@0,
651.

વનડ

ટ2મમાં

. '. 

ઓગIટ 2019થી કયા દ શમાં જગલોમાં
ં
ભયાનક આગ લાગી છે V હુ પણ કાø ૂમાં આવી નથી Vના કારણે 5
લાખ હqટરથી વુ િવIતાર તેની ઝપેટમાં આ&યો છે -

к

к
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652. કનૈયાલાલ \ુનશીનો જGમ ,દવસ જણાવો-}& < '-$ 
653. કનૈયાલાલ \ુનશીનો જGમ #ાં થયો હતો- 6LM
654. કG^ સરકાર Uારા આગામી પાંચ વષFમાં NIP હઠળ કટલા કરોડના ?ોVqટ કરવામાં આવશે- L.& 0х к
655. NIPHુ ં િવIJ ૃત નામ જણાવો-ш0 =1d9/#M :4:04
656. આગામી સમયમાં ભારતમાં દર વષ `દાV કયા મ,હનામાં સૌ?થમવાર લોબલ ઇGવેIટસF િમટHુ ં આયોજન કરાશેR0 *



657. આગામી પાંચ વષFમાં

કG^ સરકાર Uારા e.102

લાખ કરોડના ?ોVqટની સામે રાaય સરકારો કટલા કરોડના

?ોVqટ હાથ ધરશે- L. } 0х к
658. કG^ સરકાર Uારા છે Zલા છ વષFમાં ઇGફાIકચર ?ોVqટ હઠળ કટલો ખચF કરવામાં આ&યો છે -L. 0х к
659. NIP હઠળ ભારતમાં કયા કયા RેQોમાં ?ોVqટ હાથ ધરવામાં આવશે-

(P ,  , 0, $,

: , ш@)

к', 'ш ,@, 'WM=, t 8 к', DQ * R' 'W, ' wяк \! * óÃ+к \!
660. NIP હઠળ

કG^ સરકાર Uારા િવિવધ ?ોVqટના કયા કયા તબwા નw2 કરાયા છે - *к'7 R#,

Conceptual R# * +$ ¸DQ7 R#
661.

તાVતરમાં ર લવે ?ોટ કશન ફોસFને કAું નoુ ં નામ અપા9ુ-451
ં
, 0 R#ш 3'Z 'Y'- IRPFS

662. કG^ સરકારના તાVતરના Iવછતા સવRણ ,રપોટF -&  '77 $P X к ! ш@ RF
,- =1 *

V  c ! y *

Ó, Rш

663. કG^ સરકારના તાVતરના Iવછતા સવRણ ,રપોટF -2019માં

ુજરાતના કયા શહરો બી@, ચોથા અને છmા Pમે

!  як,   * * 
આ&યા છે - *EV
664. કG^ સરકારના તાVતરના Iવછતા સવRણ ,રપોટF -2019માં

દ શના ?થમ પાંચ શહરોના નામ જણાવો-=1,

як,  `$
! =,  , * 6:0
665. કG^ સરકારના તાVતરના Iવછતા સવRણ ,રપોટF -2019 કયા મંQાલય Uારા @હર કરાયો- ш@) к'
666. કG^ સરકારના તાVતરના Iવછતા સવRણ ,રપોટF -2019ના માપદં ડ જણાવો- 10 0хF Â! 97 7 ш@
667. તાVતરમાં તાર2ખ 01 @G9ુઆર2 2020 થી 13

,દવસ માટ

અમદાવાદમાં

કટલામો શા ીય સંગીત

સvતક

સમારોહનો ?ારં ભ થયો- & 
668. શા ીય સંગીત સvતક સમારોહ-2020 કોને સમિપWત કરાયો અને િવશેષતા જણાવો- 67 ¨ :< 7 шк(
$') 7 я &&  7 E! я1

ш7)   T

669. સરકાર2 ?ાથિમક શાળાના િવ×ાથઓની
! 7
>я

શૈRણક િસt માટ

ુજરાત સરકાર તાVતરમાં કયો સરવે હાથ ધય-

+M 1 '-GAS

670. GAS-2019માં રાaયમાં કયો જZલો ?થમ Pમે છે - .} %   wя[0
671.

GAS-2019 સરવેમા કયા ધોરણ સમાવી લેવામાં આ&યા હતા- , * 

672. GAS-2019 માં ક9ુ 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-

! !  8 *  
я `D

675. કG^ સરકારના ઇdGડયા ફોર Iટ અહવાલ-2019માં ુજરાતમાં વનાછા,દત િવIતારમાં વષF -2017ની સરખામણીએ
કટલા ટકા વધારો થયો છે - .%
676. કG^ સરકારના ઇdGડયા ફોર Iટ અહવાલ-2019માં ુજરાતમાં વનાછા,દત િવIતાર કયા કયા જZલામાં

સૌથી વુ

વયો છે - ')-&.}%, efN- .}%, P - }.% * кÌy-}}.%
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677. કG^ સરકારના ઇdGડયા ફોર Iટ અહવાલ-2019માં ુજરાતમાં વનાછા,દત િવIતારમાં ક ટલી ટકાવાર2 વધી છે - .
*7 N я 0- &.%, .

Ó,

N я 0-.&%, }. ÷[! 0  Rш- .%

678. અગાઉ કયા કયા દ શમાં CDSHુ ં પદ અમલમાં આ&9ુ ં છે - * <к,+a, M, d1' * @ 67
679. તાVતરમાં ભારતના બંધારણની િવuુમાં િવધાનસભામાં CAAના િવરોધ કરનાર દ શHુ ં ?થમ રાaય- кG
680.
681.

કરળના વતૅમાન CMHુ ં નામ જણાવો- := я,
નવા વષૅ -2020 ?વેશ કરનાર ?થમ દ શ જણાવો – ' c
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