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Q. સયંકુ્ત ત્રિ-સેવા અભ્યાસ ઇન્દ્ર 2019 નું
આયોજન ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે કરવામાં
આવશ?ે 

1. ફ્રાન્સ
2. જાપાન
3. રશિયા
4. ઓસ્ટ્રેલિયા
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Q. ગ્લોબલ ક્લાયમેટ રરસ્ક ઇન્દ્ડેક્સ 2020 

મજુબ, ભારત વર્ષ 2018 માં ______ મો સૌથી
વધુ વાતાવરણથી પ્રભાત્રવત દેશ હતો?

1. 5 મો
2. 7 મો
3. 2 જો
4. 8 મો
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Q. કઇ સામાન્દ્ય વીમા કંપનીએ “માય: હલે્થ
વમુન સરુક્ષા પોલલસી” શરૂ કરી છે?

1. Acko
2. Bajaj Allianz
3. Bharti AXA
4. HDFC ERGO
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Q. 2019 નોથષ એટલાન્ન્દ્ટક ટ્રીટી
ઓરે્ગનાઇઝેશન (નાટો) સત્રમટ કયા દેશમાં
યોજવામાં આવી હતી? 

1. અમેરરકા
2. યનુાઇટેડ રકિંગડમ
3. સ્ટ્પેન
4. ડેનમાકક
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Q. મધ્ય પ્રદેશના કયા શહરેમાં અંવતી મેર્ગા
ફૂડ પાકષન ું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્ય?ુ 

1. ઇન્દોર
2. ભોપાિ
3. દેવાસ
4. જબિપરુ
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Q. 64 મો મહાપરરત્રનવાષણ રદવસ ક્યારે
ઉજવવામાં આવ્યો? 

1. 6 રડસેમ્બર
2. 5 રડસેમ્બર
3. 4 રડસેમ્બર
4. 3 રડસેમ્બર
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Q.કયા બોલલવડૂ અલભનેતા/અલભનેિી ની
રિટનેસ એપ્લલકેશન ને ગરૂ્ગલ લલે 2019 ની
શે્રષ્ઠ એપ્લલકેશનનો એવોડષ આપવામાં આવ્યો
છે?

1. સોનમ કપરૂ
2. આલિયા ભટ્ટ
3. દીશપકા પાદુકોણ
4. શિલ્પા િેટ્ટી
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Q. ટ્રક માલલકોને મિતમાં િાસ્ટેર્ગ પરૂા પાડવા
માટે કયા ઓનલાઇન ટ્રરકિંર્ગ લલેટિોમે
આઈડીએિસી બેંક અને યસ બેંક સાથે
ભાર્ગીદારી કરી છે? 

1. Blackbuck
2. Rivigo
3. GoShare
4. Transfix
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Q. કયા દેશમાં 2018 માં મેલેરરયાના કેસમાં
સૌથી ઝડપથી ઘટાડો જોવા મળ્યો છે?

1. પારકસ્ટ્તાન
2. બાાંગ્િાદેિ
3. ચીન
4. ભારત
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Q. કઈ નસષને મરણોત્તર નેશનલ ફ્લોરેન્દ્સ
નાઈટીંરે્ગલ એવોડષથી નવાજવામાં આવ્યા?

1. માિતી સૈરકયા
2. લિની સજીિ
3. ઉષા કુમારી
4. િોભા માધવ પાટીિ
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Q. નીચેના માથંી કઈ ભાર્ા 6 રડસેમ્બર, 

2019 ના રોજ રાજ્યસભા માં પ્રથમ વખત
બોલવામાં આવી? 

1. શસિંધી
2. બોડો
3. સાંથાિી
4. કોંકણી
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Q. કઈ કંપનીએ ત્રવશ્વ ના સૌથી મોટા IPO ની
ઘોર્ણા કરી? 

1. રરિાયાંસ
2. ફેસબકુ
3. અિીબાબા
4. સાઉદી અરામકો
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Q. કયો દેશ રે્ગસ્ટ્રોએન્દ્ટેરોલોજી પર એત્રશયન
પેત્રસરિક એસોત્રસએશનની વાત્રર્િક પરરર્દનું
આયોજન કરશે? 

1. ભારત
2. બ્રાલિિ
3. નોવે
4. બલ્ગેરરયા
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Q. કયા રાજ્ય ની સરકાર ઓદ્યોલર્ગક ત્રવકાસને
પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગ્રામીણ ત્રવસ્તારોમાં
ભતૂ્રમ બેંકો બનાવશે? 

1. હરરયાણા
2. પાંજાબ
3. ગજુરાત
4. ઉત્તરપ્રદેિ
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Q. તાજેતરમાં રિલલપાઇન્દ્સ માં આવેલા
તોિાન નું નામ જણાવો? 

1. કેતસના
2. બૈલ ૂ
3. જેબી
4. કમ્મરુી
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Q. કરવેરા કાયદા (સધુારા) લબલ -2019 કયો
આવકવેરા કાયદા માં સધુારો કરશે? 

1. આવકવેરા કાયદો 1941

2. આવકવેરા કાયદો 1953

3. આવકવેરા કાયદો 1971

4. આવકવેરા કાયદો 1961
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Q. ધ વોલ્ટ ઓિ ત્રવષ્ણુ પસુ્તકના લેખક કોણ
છે?

1. શવક્રમ િેઠ
2. અશિન સાંઘી
3. અશમત વમાક
4. કૃણાિ બાસુ
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Q. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેંજ (એનએસઈ) ના
અધ્યક્ષ તરીકે કોની ત્રનમણકૂ કરવામાં આવી
છે? 

1. લગરીિચાંદ્ર ચતવેુદી
2. અિોક ચાવિા
3. ધીરેન્દ્ર સ્ટ્વરૂપ
4. સેતરુથનમ રશવ
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Q. CBSE ની શાળાઓમાં આઠમા, નવમા અને
દસમા વર્ગષમાં કયા નવા ત્રવર્યની રજૂઆત
કરવામાં આવી છે?

1. નૈશતક શિક્ષણ
2. યોગા
3. આરટિરફશસયિ ઇંટેિીજેન્સ
4. રડજજટિ માકેરટિંગ
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Q. સરાઇ સીવેજ ટ્રીટમેન્દ્ટ લલાન્દ્ટનું ઉદઘાટન
કયા રાજ્યમાં થયું હત ુ?ં 

1. રહમાચિ પ્રદેિ
2. ઉત્તરાખાંડ
3. મલણપરુ
4. અરુણાચિ પ્રદેિ
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