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Q. યરુોપિયન લીગમ ાં સૌથી વધુ ગોલ
ફટક રવ મ ટે છઠ્ઠી વખત “ગોલ્ડન શ”ૂ કોણે
જીત્યો? 

1. ક્રિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડો
2. લઈુસ સઆુરેજ
3. પૉલ પોગ્બા
4. લલયોનલ મેસ્સી
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Q. પિરૂઇ લીલી મહોત્સવ, 2019 નુાં ઉદઘ ટન
કય ર જ્યમ ાં કરવ મ ાં આવયુાં ? 

1. આસામ
2. મલિપરુ
3. સસક્કિમ
4. નાગાલેંડ
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Q. આંતરર ષ્ટ્રીય ગરીબી પનવ રણ દદવસ
ક્ય રે ઉજવવ મ ાં આવયો?

1. 17 ઓક્ટોબર
2. 14 ઓક્ટોબર
3. 16 ઓક્ટોબર
4. 15 ઓક્ટોબર
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2019 Theme: Acting Together to Empower Children, 

their Families and Communities to End Poverty.



Q. ભ રતીય હસ્તકલ અને ઉિહ ર મેળ ની
48 મી આવપૃિનુાં ઉદઘ ટન કય િહરેમ ાં થયુાં
હત ુાં? 

1. નવી ક્રિલ્હી
2. ગે્રટર નોઇડા
3. પિુે
4. મુુંબઈ
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Q. ઉર્જા અને બ યોફયઅુલ સાંિોધન િર
એક્ઝોનમોબબલ(ExxonMobil)  સ થે કઇ
આઈઆઈટી સાંસ્થ ક મ કરિે? 

1. IIT ક્રિલ્હી
2. IIT લખનઊ
3. IIT કાનપરુ
4. IIT મદ્રાસ
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Q. 2019 SAFF U-15 મદહલ 
ચેમ્પિયનિીિનો બખત બ કય દેિ એ જીત્યો? 

1. ભારત
2. બાુંગ્લાિેશ
3. માલિીવ
4. નેપાલ
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Q. ભ રતે કય દેિને બે MI 24 V હબેલકોપ્ટર
આપ્ય છે? 

1. શ્રીલુંકા
2. ભટૂાન
3. બાુંગ્લાિેશ
4. અફગાસનસ્તાન
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Q. કય દેિમ ાં પવશ્વની પ્રથમ સ્ન તક કક્ષ ની, 
સાંિોધન આધ દરત AI યપુનવપસિટીની સ્થ િન 
થિ?ે 

1. અમેક્રરકા
2. ચીન
3. UAE
4. ફ્ાુંસ
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Q. જપમ-ુક શ્મીરમ ાં એન.એચ. 44 િર ની
ભ રતની સૌથી લ ાંબી ટનલ “ચેન ની ન િરી” 

નુાં ન મ બદલી ને કોન ન મ િર ર ખવ મ ાં
આવિે? 

1. અટલ લબહારી બાજપેયી
2. શ્યામ પ્રસાિ મખુજી
3. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
4. સષુમા સ્વરાજ
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Q. બ ાંગ્લ દેિમ ાં ફકીર લ લન િ હની
________મી પણુ્યપતપથ ઉજવવ મ ાં આવી
હતી? 

1. 129 મી
2. 139 મી
3. 150 મી
4. 110 મી
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Q. 20 મી િશધુન વસ્તી ગણતરી અનસુ ર, 

છેલ્લી વસ્તી ગણતરી (2014) ની તલુન મ ાં
િશધુનની કુલ સાંખ્ય _______% જેટલી
વધી છે?

1. 5.2%

2. 6.3%

3. 4.6%

4. 3.9%
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Q. આદદર્જપત સમદુ યોન દહત મ ટે કેન્દ્રીય
માંત્રી અરુ્ ાન મુાંડ દ્વ ર ર ઇફેડ ન કય 
ઇન્દ્ટનાપિિ ક યાક્રમનુાં ઉદઘ ટન કરવ મ ાં આવયુાં
છે? 

1. વન સુંપસત
2. વન ધન
3. વન મહોત્સવ
4. વન સનસધ
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Q. ઇસરોનુાં ફરીથી વ િરી િક ય તેવુાં લોંચ
વ હન (RLV) નીચેન મ ાંથી કય ર જ્યમ ાં
પ્રથમ ઉતર ણ કરવ નો પ્રય સ કરિે?

1. ઓક્રડશા
2. તાસમલનાડુું
3. આંધ્રપ્રિેશ
4. કિાાટક
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Q. વલ્ડા ઇકોનોપમક આઉટલકુ દરિોટા 2019 

અનસુ ર વૈપશ્વક પવક સ દર 2020 સધુીમ ાં
______% સધુી સધુરવ નો અંદ જ છે? 

1. 2.7%

2. 3.4%

3. 1.6%

4. 4.2%
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Q. કેન્દ્ર સરક ર દ્વ ર ભ રતન 9 િહરેોમ ાં
મીદડય અને મનોરાંજન કે્ષત્ર મ ટે કેટલ 
અપધકૃત પવશ્વ કૌિલ ભ રત ત લીમ કેન્દ્રોની
ર્જહરે ત કરવ મ ાં આવી છે? 

1. 14

2. 12

3. 18

4. 16
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Q. આંધ્રપ્રદેિએ ર યથુ ભરોસ યોજન િરૂ
કરી છે, જે અંતગાત ર જ્યન ખેડુતોને
____________ રૂપિય ની આપથિક સહ ય
આિવ મ ાં આવિે? 

1. 12500

2. 7500

3. 10500

4. 13500
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Q. “Mind Master : Winning Lessons 
From A Champion’s Life” પસુ્તક કોને
લખી છે? 

1. સલચન તેંડુલકર
2. પુંકજ આડવાિી
3. સવશ્વનાથન આનુંિ
4. સસુનલ છેત્રી
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Q. સાંયકુ્ત હવ પ્રપિક્ષણ અભ્ય સ “EX 
Eastern Bridge- V” ભ રત અને કય દેિ
વચ્ચે યોજવ મ ાં આવે છે?

1. UAE
2. કતાર
3. ઓમાન
4. રસશયા
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Q.કઈ કાંિની ને એપિય મની 2019 ન 
સવેક્ષણ મ ાં ભ રત ની IT સેવ કે્ષત્ર મ ાં સૌથી
ઉત્કૃષ્ટ્ટ કાંિની તરીકે િસાંદગી કરવ મ ાં આવી
છે?

1. સવપ્રો
2. ટીસીએસ
3. ઈન્ફોસસસ
4. ટેચ મક્રહન્દ્રા
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Q. 2020 વલ્ડા કોફી કોન્દ્ફરન્દ્સની 5 મી
આવપૃિનુાં આયોજન કરવ મ ટે કય િહરેની
િસાંદગી કરવ મ ાં આવી છે?

1. નવી ક્રિલ્હી
2. ચેન્નઈ
3. અમરાવતી
4. બેંગલરુુ
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Sustainability Through Consumption
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