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Q. કેન્દ્રીય આરોગ્ય અને કુટુુંબ કલ્યાણ પ્રધાન
હર્ષ વધષન દ્વારા ન્દ્યમુોનનયાને કારણે બાળકોના
મતૃ્યુ દરમાું ઘટાડો થાય તે હતેથુી કયુું
અભિયાન શરૂ કરાયુું છે?

1. સેહત
2. જીવતં
3. સ સં
4. વ યુ
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Q. જમીન થી જમીન મધ્યમ-રેન્દ્જ પરમાણુ
ક્ષમતા યકુ્ત નમસાઇલ અગ્ગ્ન -2 ની મારક
ક્ષમતા શુું છે? 

1. 500 કિલોમીટર
2. 2000 કિલોમીટર
3. 1500 કિલોમીટર
4. 1000 કિલોમીટર
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Q. શ્રીલુંકામાું યોજાયેલ 2019 ની રાષ્ટ્રપનતની
ચ  ુંટણી કોણે જીતી? 

1. પોડુજન પેરમનુ 
2. સજીત પ્રેમદ સ 
3. મૈત્રીપ લ સસકરસેન 
4. ગોતબય ર જપક્ષે
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Q. માર્ષ રાફિક પીફડતોના સ્મરણાથે નવશ્વ
ફદવસ ક્યારે ઉજવવામાું આવ્યો? 

1. 17 નવેમ્બર
2. 18 નવેમ્બર
3. 16 નવેમ્બર
4. 15 નવેમ્બર
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Q. િારતે કયા દેશના નાર્ફરકો માટે નવઝા
ઓન અરાઈવલ સનુવધા શરૂ કરી છે?

1. સ ઉદી અરબ
2. સ્વીડન
3. UAE
4. ઇંડોનેસિય 

7



Q. આંતરરાષ્ટ્રીય શૈક્ષભણક નવનનમય અહવેાલ, 

2019 ના ઓપન ડોસષ ફરપોટષ મજુબ
અમેફરકામાું નવદેશી નવદ્યાથીઓની સુંખ્યાના
સુંદિષમાું િારતનુું સ્થાન કયુું છે?

1. પ્રથમ
2. બીજુ ં
3. ત્રીજુ ં
4. ચોથું

8



Q. ન્દ્યાયમ  નતિ ડો.રનવ રુંજનએ કયા ઉચ્ચ
અદાલતના 13 મા મખુ્ય ન્દ્યાયાધીશ તરીકે
શપથ લીધા? 

1. કદલ્હી
2. બબહ ર
3. ઝ રખડં
4. ઉત્તર ખડં
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Q. ITTF ચેલેન્દ્જર ઈન્દ્ડોનેનશયા ઓપન ટેબલ
ટેનનસ ટ નાષમેન્દ્ટનો પરુૂર્ નસિંર્લ્સનો ભિતાબ
કોણે જીત્યો? 

1. હરમીત દેસ ઇ
2. સસયું હેંગ લેમ
3. અમલર જ એંથોની
4. યતુો કિજજકુરી
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Q. વલ્ડષ બેંકે કયા શહરેના નવકાસ માટે 300 

નમભલયન ડોલરના રોકાણ નો માસ્ટર પ્લાન
રજ કયો છે?

1. બેંગલરુુ
2. હૈદર બ દ
3. વ ર ણસી
4. િોલિ ત 
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Q. કેન્દ્રીય ગહૃમુંત્રી અનમત શાહે કયા પ્રદેશ
માટે નવન્દ્ટર ગે્રડ ડીઝલ વેચાણ કેન્દ્ર શરૂ કયુું
છે? 

1. સિમલ 
2. તવ ગં
3. લ ચેન
4. લદ ખ
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Q. િારત આંતરરાષ્ટ્રીય ચેરી બ્લોસમ
િેસ્સ્ટવલની ચોથી આવનૃિ નીચેનામાુંથી કયા
શહરેમાું યોજવામાું આવી છે? 

1. ઇટ નગર
2. કદસપરુ
3. સિલોંગ
4. િોકહમ 
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Q. હવેથી ઇન્દ્ટરનેશનલ એસોનસએશન
એથલેફટક્સ િેડરેશન (IAAF) નુું સિાવાર નામ
શુું હશે? 

1. સવશ્વ એથલેકટક્સ
2. વૈસશ્વિ એથલેકટક્સ
3. આંતરર ષ્ટ્રીય એથલેકટક્સ સઘં
4. એથલેકટક્સ એસોસસયેસન
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Q. 18 નવેમ્બર 2019 ના રોજ રાજ્યસિાના
કયા સત્રની શરૂઆત થઈ? 

1. 248 મ ં
2. 250 મ ં
3. 251 મ ં
4. 230 મ ં
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Q. કયા રાજ્ય ની સરકારે વચુષઅલ
વર્ષિુંડનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કયો છે?

1. કહમ ચલપ્રદેિ
2. ઉત્તરપ્રદેિ
3. ઉત્તર ખડં
4. આંધ્રપ્રદેિ
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Q. કયા રાજ્યએ રાયથુ નમત્ર મોબાઇલ
એપ્પ્લકેશન િેડ તો માટે શરૂ કરી છે? 

1. ત સમલન ડું
2. આંધ્રપ્રદેિ
3. િેરળ
4. તેલગં ણ 
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Q. પેનાસોનનક ઓપન ર્ોલ્િ ટ નાષમેન્દ્ટનો
ભિતાબ કોણે જીત્યો?

1. સિવ કુમ ર
2. એડમ સ્િોટ
3. િીમ જુ હયુગં
4. સજિયો ગ સસિય 
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Q.કઈ બોલીવડુ અભિનેત્રી ને 2019 માટે
અક્કીનેની નારે્શ્વર રાવ રાષ્ટ્રીય પરુસ્કાર થી
સન્દ્માનીત કરવામાું આવ્યા?

1. હમે મ બલની
2. રેખ 
3. મ ધરુી દીબક્ષત
4. ડીમ્પલ િપ ડીય 
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Q. આંતરરાષ્ટ્રીય બોગ્ક્સિંર્ િેડરેશન (AIBA) 
ના પ્રથમ એથ્લેટ્સ કનમશનમાું ચ  ુંટાયેલા પ્રથમ
િારતીય બોકસર નુું નામ શુું છે? 

1. જમનુ બોરો
2. મેરી િોમ
3. લૈિર મ સકરત દેવી
4. સપિંિી ર ની
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Q. દુબઈમાું િારત-આરબ નેતાઓ સનમટમાું
'િારતીય પસષનાભલટી ઓિ ધ યર'ના એવોડષ
થી કોને સન્દ્માનનત કરવા મા આવ્યા? 

1. બજરંગ પસુનય 
2. ગૌરવ િમ ા
3. બ ઈચુગં ભટૂીય 
4. શ્રીિ તં કિદ મ્બી
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Q. ત્રાલ વન્દ્યપ્રાણી અિયારણ્ય નીચેની કઇ
જાનતના રક્ષણ માટે કાયષ કરશે? 

1. ગૌર
2. હગંલુ
3. મ રખોર
4. સનલબગરી તહર

22



Dowload PDF 

￮ https://www.facebook.com/PrashantTMavani

￮ https://t.me/Studyiqeducation

￮ https://t.me/PrashantMavani

￮ https://twitter.com/PrashantMavani

23

The End

https://www.facebook.com/PrashantTMavani
https://t.me/Studyiqeducation
https://t.me/PrashantMavani
https://twitter.com/PrashantMavani

