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Q. “સી-પ્લાન” નામ ની મોબાઇલ
એપ્પ્લકેશન કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાાં
આવી ?

1. ગજુરાત
2. બિહાર
3. ઉત્તરપ્રદેશ
4. મધ્યપ્રદેશ
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Q. ભારતે રશશયા ના “ફાર ઈસ્ટ રરજિયન” ના
શવકાસ માટે કેટલા બબબલયન ડોલર “લાઇન
ઓફ કે્રરડટ”  આપવાની ઘોષણા કરી?

1. 1 બિબિયન ડોિર
2. 2 બિબિયન ડોિર
3. 3 બિબિયન ડોિર
4. 4 બિબિયન ડોિર
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Q. ઓવસીસ શસરટિનઓફ ઈન્ડડયા(OCI) 
ઈડવેસ્ટમેડટ ફોરમ ની સ્થાપના કરવાની
ઘોષણા કયા બબિનેસ મેન એ કરી ?

1. અનરુાગ પાટીદાર
2. શ્યામ મરુિીધર
3. પ્રકાશ ખેર
4. િી કે મોદી
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Q. “આંતરરાષ્ટ્રીય ચૅરરટી રિવસ” ક્યારે
મનાવવામાાં આવે છે ? 

1. 4 સપ્ટેમ્િર
2. 5 સપ્ટેમ્િર
3. 6 સપ્ટેમ્િર
4. 3 સપ્ટેમ્િર
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Q. કયા રાજ્ય એ અમેરરકા ના ડેલાવર રાજ્ય
સાથે શસસ્ટર સ્ટેટ માટેMoU પર હસ્તાક્ષર
કયાા? 

1. આસામ
2. ગજુરાત
3. મમઝોરમ
4. પમિમ િગંાળ
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Q. કયા રાજ્ય માાં “નઆુખાઈ” નામ નો
ઉત્સવ ઉિવવામાાં આવ્યો? 

1. કેરળ
2. છત્તીસગઢ
3. આસામ
4. ઓડડશા
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Q. CRISIL એ નાણાકીય વષા 2020 માટે
ભારત ની GDP િર કેટલો અનમુાશનત કયો?

1. 6.7%

2. 6.3%

3. 6.9%

4. 6.1%
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Q. અમેરરકા પહલેી વારASEAN િેશો સાથે
સાંયકુ્ત નૌસેના અભ્યાસ કયા િેશ માાં
આયોજિત કરશે ?

1. થાઈિેન્ડ
2. બ્રનેુઈ
3. મ્યામંાર
4. િાઓસ
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Q. વૈશિક યાત્રા અને પયાટન પ્રશતસ્પર્ાા સબૂચ
માાં ભારત એ કયુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું? 

1. 40 મું
2. 34 મું
3. 50 મું
4. 63 મું
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Q. સતત શવકાસ લક્ષ્ય પરઆયોજિત િબક્ષણ
એશશયા સ્પીકર સમ્મેલન ની ચોથી આવ્રશુત
કયા િેશ માાં આયોજિત કરવામાાં આવી ? 

1. ભારત
2. જાપાન
3. માિદીવ
4. દબિણ કોડરયા
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Q. “વર્લડા મોસ્ટ બલવએબલ શસટીસ 2019” ની
સબૂચ માાં પ્રથમ સ્થાન કોને મળયુાં? 

1. મવયેના
2. મેિિનન
3. મસડની
4. ઓસાકા
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Q. પારકસ્તાન રક્રકેટ બોડા એ કોને પારકસ્તાની
ટીમ ના મખૂ્ય કોચ અને મખૂ્ય પસાંિગીકાર
તરીકે શનયકુ્ત કયાા? 

1. અબ્દુિ રઝાક
2. કામરાન અકમિ
3. ઉમર ગિુ
4. મમસ્િાહ-ઉિ-હક
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Q. ભારત એ સોના ના ભાંડાર માાં કયા િેશ ને
પાછળ મકૂી 10 મુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું? 

1. ફ્ાસં
2. જમનની
3. નેધરિેન્ડ
4. સ્વીડન
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Q. કયા િેશ ના નોબલ પરુસ્કાર શવજેતા
પ્રોફેસર મહુમ્મિ યનુસુ ને વેરટકન દ્વારા “લૈમ્પ
ઓફ પીસઓફ સેંટ ફ્ાાંશસસ” પરુસ્કાર થી
સડમાનીત કયાા ?

1. ભારત
2. પાડકસ્તાન
3. દબિણઆડફ્કા
4. િાગંિાદેશ
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Q. કયા િેશ એ YouTube પર 170 

શમબલયન ડોલર નો િાંડ ફટકાયો?

1. યનુાઇટેડ ડકિંગડમ
2. અમેડરકા
3. ઓસ્રેબિયા
4. રમશયા
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Q. શવપ્રો બલશમટેડ એ કઈ બેડક સાથે 300 

શમબલયન ડોલર નો કોડરાક્ટ કયો? 

1. AXIS
2. HDFC
3. YES
4. ICICI
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Q. કેડર એ IIT ખડગપરૂ માાં 125 કરોડ ના
ખચે કઈ પહલે શરૂ કરી?

1. યવુા
2. સાથી
3. સ્ટાર
4. અભી
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Q. સાઇબર ક્રાઇમ ઇડવેન્સ્ટગેશન અને સાઇબર
ફોરેન્ડસક પર સેંરલ બ્યરૂો ઓફ ઇડવેન્સ્ટગેશન
નુાં પ્રથમ રાષ્ટ્રીય સમ્મેલન કયા શહરે માાં
યોજાયુાં? 

1. મુિંઈ
2. નવી ડદલ્હી
3. િેંગલરુુ
4. હૈદરાિાદ
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Q. રોરહત શમાા એWWF ઈન્ડડયા અને
એશનમલ પ્લેનેટ સાથે મળી ને એક શસિંગડા
વાળા ગેંડા ના સાંરક્ષણ પ્રશત જાગરુકતા લાવવા
માટે કયુાં અબભયાન શરૂ કયુું? 

1. Rohit4Rhinos
2. Rhinos2Save
3. SaveRhinos
4. Rhinos4World
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