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Q. DRDO એ તેના કેટલા પેટન્ટ મફતમાાં
આપવાન ાં નક્કી કર્ ું છે?

1. 300

2. 450

3. 250

4. 150
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Q. 'ક્વાડ' દેશો માટે કઈ એજન્સી સીટી
ટીટીએક્સ (આતાંકવાદ વવરોધી કવાયત) 

કરશ?ે 

1. ફેડરલ બ્યરૂો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન
2. ઓટરેલલયન ફેડરલ પોલલસ
3. પબ્બ્લક સસક્યોરરિી ઇંિેલલજેન્સ એજન્ન્સ
4. નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્ન્સ
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Q. 'ડેસ્ટટનેશન નોર્થ ઇટટ' ફેસ્ટટવલન ાં
આયોજન કર્ શહરે કરશે? 

1. વારાણસી
2. ગવુાહાિી
3. નવી રિલ્હી
4. ઇિાનગર
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Q. કઇ IIM સાંટર્ાએ દેશના રાજકારણીઓ, 

અમલદારો અને ઉદ્યોગપવતઓને ખાસ તાલીમ
આપવા માટે લાલ બહાદ ર શાસ્ત્રી રાષ્ટ્રીય
એકેડેમી અને વહીવટ (LBSNAA, મસરૂી) સારે્
ભાગીદારી કરી છે?

1. IIM અમિાવાિ
2. IIM લખનઊ
3. IIM ઈન્િોર
4. IIM કોલકાતા
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Q. તાજેતરમાાં મ ાંડેરવા સ ગર વમલન ાં
ઉદઘાટન કયા રાજ્યમાાં ર્ર્ ાં હત  ાં?

1. મધ્યપ્રિેશ
2. ઉત્તરપ્રિેશ
3. રાજટથાન
4. લિહાર
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Q. કોનો રેકોડથ તોડી ને પ્રધાન માંત્રી વશિંજો
આબે જાપાન ના ઇવતહાસ માાં સૌર્ી લાાંબા
સમય સ ધી સેવા આપનાર પ્રધાનમાંત્રી બન્યા? 

1. યોશીરો મોરી
2. યકુીઓ હતોયામા
3. તોસશકી કૈફૂ
4. તારો કતસરુા
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Q. વસટમેક્સ ભારત, વસિંગાપોર અને કયા દેશ
વચ્ચે ની વત્રકોણીય દરરયાઇ કવાયત છે? 

1. થાઈલેંડ
2. ઇંડોનેસશયા
3. જાપાન
4. ઓટરેલલયા
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Q. ઈસ્ન્ડયન કાઉન્ન્સલઓફ મેરડકલ રરસચથ
(ICMR) દ્વારા લાઇફટાઇમ એચચવમેન્ટ એવોડથ
ર્ી કોને સન્માનીત કરવામાાં આવ્યા?

1. અજય સપરામલ
2. નરંિની સપરામલ
3. રકરણ મજૂમિાર શો
4. રિલલપ શાઘંવી
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Q. કણાથટક રાજ્યએ કયા શહરેને દરરોજ એક
કલાક માટે મફત વાઇ-ફાઇ સેવાઓ પ્રદાન
કરવાની યોજના શરૂ કરી છે?

1. મેંગલોર
2. િેંગલરુુ
3. હિૂલી
4. મૈસરૂ
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Q. વવશ્વ નો પ્રર્મ મ ન્ટલમ યોગ વશચબર કયા
રાજ્યમાાં યોજવામાાં આવ્યો? 

1. રહમાચલ પ્રિેશ
2. કેરળ
3. ઉત્તરપ્રિેશ
4. ઉત્તરાખડં
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Q. ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય રફલ્મ મહોત્સવ
2019 માટે કોને ફોકસ દેશ તરીકે પસાંદ
કરવામાાં આવ્યો છે? 

1. જમમની
2. રસશયા
3. જાપાન
4. િલિણ કોરરયા
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Q. તાજેતરમાાં ભારતના રાષ્ટ્રપવત શ્રી રામ
નાર્ કોવવિંદ એ કઈ અકાદમી ને રાષ્ટ્રપવતનો
રાંગ ધ્વજ પ્રદાન કયો છે?

1. ભારતીય સૈન્ય એકેડેમી
2. ભારતીય વાયસેુના એકેડમી
3. ભારતીય નેવલ એકેડમી
4. રાષ્ટ્રીય સરંિણ એકેડમી
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Q. કયા રાજ્યએ 30 વર્થ પછી નવી જમીન
નીવત 2019 રજૂ કરી છે? 

1. નાગાલેન્ડ
2. આસામ
3. ગજુરાત
4. મધ્યપ્રિેશ

15



Q. નાસાએ ગ ર ના કયા ચાંદ્ર પર પાણીની
વરાળની પ સ્ષ્ટ્ટ કરી છે? 

1. એમેલ્લ્થયા
2. ગેનીમેડ
3. મેસથસ
4. યરુોપા
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Q. કયા દેશએ જાહરે કર્ ું છે કે પવિમ કાાંઠે
ઇઝરાઇલી વસાહતો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓન ાં
ઉલ્લાંઘન કરતી નર્ી? 

1. રસશયા
2. અમેરરકા
3. યનુાઇિેડ રકિંગડમ
4. ફ્રાન્સ
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Q. ભારતના સૌર્ી ર્ વા ન્યાયાધીશ કોણ
બન્ર્ ાં? 

1. મયકં પ્રતાપસસિંહ
2. તન્વી માથરુ
3. િીિા મિન
4. પ્રસમલકુમાર માથરુ
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Q. મ ાંબઈના 77 મા મેયર તરીકે કોણ
ઓપચારરક રીતે ચ ૂાંટાર્ ાં છે? 

1. સવશ્વનાથ મહાિેશ્વર
2. ટવાસત કિે
3. રકશોરી પેડનેકર
4. સહુાસ વાડકર
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Q. શ્રીલાંકાના રાષ્ટ્રપવત ગોતાબાયા રાજપકે્ષ
29 નવેમ્બરના રોજ કયા દેશની મ લાકાત લેશે, 

આ તેમની પદ સાંભાળ્યા પછી પ્રર્મ વવદેશી
યાત્રા હશે?

1. પારકટતાન
2. અમેરરકા
3. ચીન
4. ભારત
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Q. કયા રાજ્યએ વરરષ્ટ્ઠ નાગરરકો માટે સવેરા
યોજના શરૂ કરી છે?

1. લિહાર
2. મધ્યપ્રિેશ
3. ઉત્તરપ્રિેશ
4. છત્તીસગઢ
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Q. ભારતીય નૌકાદળની પ્રર્મ મરહલા
પાઇલટન ાં નામ જણાવો કે જે 2 રડસેમ્બરે
નૌકાદળના કાયોમાાં સામેલ ર્શે? 

1. સશવાગંી
2. વાસતિકા જોશ
3. પ્રસતભા જામવાલ
4. એશ્વયામ િોિાપસત
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Q. રાજટર્ાનના સાંભાર તળાવમાાં ટર્ળાાંતર
કરનારા પક્ષીઓના મોત માટે કયો રોગ
જવાબદાર હતો? 

1. એસવયન ઈન્ફલ્યએુન્ઝા
2. એસવયન િોટુલલજ્મ
3. એસવયન પોક્સ
4. એસવયન મેલેરરયા
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Q. 2019 નો વલ્ડથ સીઓપીડી (ક્રોવનક
ઓબ્સ્ટટરસ્ક્ટવ પલ્મોનરી રડસીઝ) રદવસ ક્યારે
ઉજવવામાાં આવ્યો?

1. 22 નવેમ્િર
2. 23 નવેમ્િર
3. 20 નવેમ્િર
4. 21 નવેમ્િર
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All Together to End 
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Q. ઓક્સફડથ રડક્શનરી દ્વારા કયા શબ્સ્ટદ ને
2019 વોડથ ઓફ ધ યર તરીકે પસાંદ કરવામાાં
આવ્યો છે? 

1. કલાઇમેિ ઇમરજ ેંસી
2. કલાઇમેિ રડનાયલ
3. કલાઇમેિ ચેંજ
4. કલાઇમેિ એક્શન
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