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Q. LEADS 2019 ઇંડેક્સ મ ાં કય ર જ્ય એ
પ્રથમ સ્થ ન પ્ર પ્ત કર્યું? 

1. રાજસ્થાન
2. ગજુરાત
3. આંધ્રપ્રદેશ
4. મહારાષ્ટ્ર
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Q. “મયખ્યમાંત્રી દ ળ પોષિત યોજન ” કય 
ર જ્ય એ શરૂ કરી?

1. આસામ
2. પશ્ચિમ બગંાળ
3. મધ્યપ્રદેશ
4. ઉત્તરાખડં
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Q. નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્ર્યનલ (NGT) એ
ગેરક યદેસર ભગૂર્ભ જળ ષનક લ ને રોકવ મ ટે
કોની અધ્યક્ષત મ ાં એક સષમષત બન વી છે? 

1. અખખલ કુમાર
2. ગૌતમ સક્સેના
3. આદશશ કુમાર ગોયલ
4. રાજીવ કુમાર
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Q. ષવશ્વ બેન્ક “ષમની” અને “મેગ ફૂડ પ કભ” 

મ ટે ર્ રત ને ______કરોડ નયાં ફાંડ આપશે?

1. 2000 કરોડ
2. 3000 કરોડ
3. 4000 કરોડ
4. 5000 કરોડ
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Q. ર્ રતીય ટ્રરજવભ બેન્ક એ બેન્કો ને કોઈ પણ
NBFC મ ટેની બેન્કો ની લોન ની મય ભદ બેન્ક
ન ઉપલબ્ધ મડૂી આધ રન હ લ ન 15% થી
_____% કરી? 

1. 17%

2. 22 %

3. 20%

4. 25%
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Q. “The Daughter From a Wishing 
Tree” પયસ્તક ન લેખક કોણ છે? 

1. સધુા મશુ્ચતિ
2. ઉષા અનાસથસબુ્રમણીયન
3. શ્ચશખા શમાશ
4. અરંુધશ્ચત ભટ્ટાચાયશ
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Q. ટ્રરઝવભ બેંકે કન્ઝયયમર લોન અને પસભનલ
લોન પરન દેવ ન જોખમનયાં પ્રમ ણ 125 

ટક થી ઘટ ડીને _______ ટક કર્યું છે?

1. 121%

2. 120%

3. 100%

4. 119%
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Q. ગ્લોબલ ઇકોનોષમક ફ્રીડમ ઇંડેક્સ 2019 મ ાં
ર્ રત નયાં સ્થ ન જણ વો? 

1. 56 મુ
2. 74 મુ
3. 79 મુ
4. 40 મુ
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Q. ર્ રતીય સેન કય બે ર જ્યો મ ાં ર્ યદ્ધ
અભ્ય સ “ટ્રહમ ષવજય” આયોજજત કરશે?

1. અરુણાચલપ્રદેશ અને આસામ
2. પશ્ચિમ બગંાળ અને ખબહાર
3. ગજુરાત અને મહારાષ્ટ્ર
4. નાગાલેંડ અને શ્ચમઝોરમ
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Q. ત જેતર મ ાં કય ર જ્ય એ “જન સચૂન 
પોટભલ 2019” શરૂ કર્યું?

1. મધ્યપ્રદેશ
2. રાજસ્થાન
3. ગજુરાત
4. ઉત્તરાખડં
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Q. ત જેતરમ ાં અવસ ન પ મેલ બી.એન. 

ર્યગાંધર કય પવૂભ વડ પ્રધ નન સચચવ હત ? 

1. પીવી નરશ્ચસમ્હા રાવ
2. અટલ ખબહારી વાજપેયી
3. ઇન્દર કુમાર ગજુરાલ
4. મનમોહન શ્ચસિંહ
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Q. આંતરર ષ્ટ્િીય ર મ યણ મહોત્સવ 2019 નયાં
ઉદઘ ટન ક્ ાં કરવ મ ાં આવશે? 

1. મથરુા
2. ભોપાલ
3. નવી દદલ્હી
4. જયપરુ
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Q. ષવશ્વ ટ્રહન્દી ટ્રદવસ ક્ રે મન વવ મ ાં આવે
છે?

1. 15 સપ્ટેમ્બર
2. 13 સપ્ટેમ્બર
3. 12 સપ્ટેમ્બર
4. 14 સપ્ટેમ્બર
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Q. “ર ય સ્પોર્ટભસ ર્યષનવષસિટી” ન પ્રથમ
કયલપષત તરીકે હટ્રરય ણ સરક રે કય ભતૂપવૂભ
ટ્રિકેટરની ષનમણકૂ કરી છે?

1. કશ્ચપલ દેવ
2. શ્ચવનોદ કાબંલી
3. સદંીપ પાદટલ
4. અજય જાડેજા
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Q. કેન્ર સરક રે દેશર્રમ ાં ______ આર્યિ
આરોગ્ય અને કલ્ય ણ કેન્ર સ્થ પવ નયાં લક્ષય ાંક
બન વર્યાં છે?

1. 13000

2. 12500

3. 15000

4. 16700
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Q. વલ્ડભ ફસ્ટભ એઇડ ડે 2019 ક્ રે ઉજવવ મ ાં
આવયો? 

1. 12 સપ્ટેમ્બર
2. 13 સપ્ટેમ્બર
3. 11 સપ્ટેમ્બર
4. 14 સપ્ટેમ્બર
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