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Q. દેશવ્યાપી રસીકરણ અભિયાન મિશન
ઇન્દ્રધનષુ 2.0 અંતર્ગત કેટલા રોર્ો આવરી
લેવાિાાં આવશ?ે 

1. 7

2. 8

3. 12

4. 5
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Q. રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ મનયાંત્રણ દદવસ ક્યારે
ઉજવવાિાાં આવે છે? 

1. 30 નવેમ્બર
2. 29 નવેમ્બર
3. 1 ડિસેમ્બર
4. 2 ડિસેમ્બર
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Q. નીચેનીિાાંથી કઈ ટીિે સૈયદ મસુ્તાક અલી
રોફી (દિકેટ) જીતી છે?

1. તામિલનાડુ
2. પજંાબ
3. કર્ાાટક
4. ડિલ્હી
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Q. જળ વાયુ પરીવતગન અંરે્ યનુાઇટેડ
નેશન્દ્સ ફે્રિવકગ કન્દ્વેન્દ્સન ઓન ક્લાઇિેટ ચેંજ
(UNFCCC) ના 25 િાાં જળવાયુ પદરવતગન
સમ્િેલનCOP-25 નુાં આયોજન કયો દેશ કરી
રહ્યો કયુું? 

1. સ્પેન
2. સ્વીિન
3. ચિલી
4. બ્રાચિલ
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Q. કયા દેશને જી 20 ની અધ્યક્ષતા આપવાિાાં
આવી? 

1. જાપાન
2. સાઉિી અરબ
3. િચિર્ કોડરયા
4. તકુી
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Q. ઓડગનન્દ્સ ફેક્ટરી બોડગ (OFB) ના અધ્યક્ષ
તરીકે કોની મનિણકૂ કરવાિાાં આવી છે? 

1. સૌરભ કુિાર
2. હડર િોહન
3. સજંીવ ડકશોર
4. પ્રિીપ ગપુ્તા
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Q. ખેલો ઈન્ન્દ્ડયા યથુ રે્મ્સની ત્રીજીઆવમૃિ
નીચેના કયા શહરેિાાં શરૂ થઈ હતી? 

1. નવી ડિલ્હી
2. પરુ્ે
3. ગવુાહાટી
4. કોલકાતા
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Q. કયા ફોમ્યુગલા વન રેસરે આબધુાબી ગ્રાન્દ્ડ
મપ્રકસ ટાઇટલ જીતયુાં છે? 

1. િાલ્સા લેક્લાકા
2. િેક્સ વસ્ટાાપેન
3. સેબેસ્સ્ટયન વેટ્ટલે
4. લઈુસ હમેિલ્ટન
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Q. સરકારી કાંપનીMMTC કયા દેશિાાંથી
11,000 િેદરક ટન ડુાંર્ળીની આયાત કરશે? 

1. તકુી
2. િીન
3. રમશયા
4. ઇજિપ્ત
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Q. હજ પ્રદિયાને સાંપણૂગ દડજજટલ બનાવનાર
મવશ્વનો પ્રથિ દેશ કયો છે? 

1. પાડકસ્તાન
2. સાઉિી અરેબીયા
3. ભારત
4. સયંકુ્ત આરબ અિીરાત
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Q. િારતીય ચ ૂાંટણી પાંચ એ જનનાયક જનતા
પાટી (જેજેપી) ને કયા રાજ્ય ની રાજ્ય પાટી
તરીકે િાન્દ્યતા આપી છે? 

1. પજંાબ
2. હડરયાર્ા
3. િારખિં
4. રાિસ્થાન

13



Q. મશસ્તરુા મસિંર્કઈ (Schistura syngkai) 

કઈ પ્રજામતનુાં વૈજ્ઞામનક નાિ છે?

1. ફ્રોગ
2. િાછલી
3. સાપ
4. કીિી
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Q. તાજેતરિાાં અવસાન પાિેલા પ્રખ્યાત
મથયેટર કલાકાર પરિાનાંદ સાહુ કયા રાજ્યના
છે?

1. ઓડિશા
2. િધ્યપ્રિેશ
3. કેરળ
4. રાિસ્થાન
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Q. 63 િી રાષ્ટ્રીય શોટર્ન ચેમ્મ્પયનશીપિાાં
પરુૂષોના સ્કીટિાાં કોણે ર્ોલ્ડ િેડલ જીતયો છે?

1. િૈરાિ અહિેિ ખાન
2. ગરુિોતમસિંઘ
3. અંગિ વીરમસિંહ બાિવા
4. અિડરિંિરમસિંહ િીિા
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Q. નીચેનાિાાંથી કયા રાજ્યિાાં હોનગભબલ
ફેન્સ્ટવલની 20 િી આવમૃિ નુાં આયોજન થયુાં?

1. િચર્પરુ
2. િેઘાલય
3. આસાિ
4. નાગાલેન્િ
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Q. 10 િો િારતીય અંર્ દાન દદવસ ક્યારે
ઉજવવાિાાં આવ્યો? 

1. 30 નવેમ્બર
2. 29 નવેમ્બર
3. 1 ડિસેમ્બર
4. 2 ડિસેમ્બર
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Q. યદુ્ધ અભ્યાસ “મિત્ર શમ્ક્ત 2019” ની
સાતિી આવ્રમુત નુાં આયોજન કયા શહરે િાાં
કરવાિાાં આવ્યુાં? 

1. મવશાખાપટ્ટનમ્
2. પરુ્ે
3. કોિી
4. િયપરુ
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Q. એમશયન ડેવલપિેન્દ્ટ બેંક (એડીબી) ના
નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચ ૂાંટાયા છે?

1. િસાતસગુુ અસાકાવા
2. તાડહકો નાકાઓ
3. િેમવિ િલપાસ
4. જિન ચલકુન
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Q. કયો દેશ તેની ઓનલાઇન ન્દ્યઝૂ પોટગલ
નોંધણી શરૂ કરશે? 

1. ભારત
2. રમશયા
3. નોવે
4. બાગં્લાિેશ
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