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Q. ગ્લોબલ હંગર ઇંડેક્સ મ ં ભ રત ન ં સ્થ ન
શ ં રહ્ ?ં

1. 103

2. 88

3. 100

4. 102
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Q. વિશ્વ ખ દ્ય દિિસ ક્ય રે ઉજિિ મ ં
આવ્યો? 

1. 16 ઓક્ટોબર
2. 15 ઓક્ટોબર
3. 14 ઓક્ટોબર
4. 13 ઓક્ટોબર
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“Our Actions Are Our Future, Healthy 

Diets for a #ZeroHunger World.” 



Q. કેન્દ્રિય ક યિ સચિિન પિ પર કોની
વનમણકૂ કરિ મ ં આિી? 

1. વિિેક શકુ્લ સક્સેના
2. અનપુ કુમાર મેંદીરત્તા
3. મોહિત કુમાર શ્રીિાસ્તિ
4. અભય કુમાર
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Q. ભ રતીય રેલ્િે કય િર્ષથી "નેટ શરૂય" 

ક બષન ઉત્સર્જક બનશે? 

1. 2040

2. 2038

3. 2030

4. 2025
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Q. ખોન (KHON) ર મલીલ કય િેશની
ર મલીલ કળ ન ં એક અગત્યન ં સ્િરૂપ છે? 

1. નેપાલ
2. થાઈલેન્ડ
3. ઇંડોનેવિયા
4. શ્રીલકંા
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Q. સરંક્ષણ સશંોધન અને વિક સ સગંઠનન 
વનિેશકોની 41  મી કોરફરરસન ં ઉિઘ ટન કય 
શહરેમ ં કરિ મ ં આવ્્ ં હત  ?ં 

1. અમરાિતી
2. બેંગલરુુ
3. પણુે
4. નિી હદલ્િી
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Q. દ બઈમ ં આંતરર ષ્ટ્રીય દિકેટ ક ઉન્રસલ
(ICC) બોડષની બેઠક બ િ કય બે િેશોએ સભ્ય
તરીકે ફરીથી જોડ િ નો વનણષય કયો છે? 

1. નેપાલ અને અફગાવનસ્તાન
2. જીમ્બાબ્િે અને આયરલેંડ
3. જીમ્બાબ્િે અને નેપાલ
4. સ્કોટલેંડ અને આયરલેંડ
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Q. CAG તરીકે કોણે પિ સભં ળ્ ?ં 

1. જેપીએસ ચાિલા
2. ગગરીિ ચદં્ર મમુુુ
3. અનપુ શ્રીિાસ્તિ
4. ભપેુન્દ્ર વસિંિ
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Q. દકશન િ ન િેિલને કય િેશમ ં ભ રતન 
આગ મી ર જદૂત તરીકે વન્ ક્ત કરિ મ ં
આવ્ય છે?

1. સ્કોટલેંડ
2. નોિે
3. નેધરલેન્ડ
4. જોર્જિયા
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Q.કયો િેશ FATF દ્વ ર કડક ક યષિ હી
કરિ ને ક રણે 'ડ કષ ગે્ર' સચૂિમ ં આિી શકે છે? 

1. તકુી
2. પાહકસ્તાન
3. ઉત્તર કોહરયા
4. ઈરાન
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Q. ત જેતરમ ં જારી કરિ મ ં આિેલ ડેટ 
મ જબ, કય ર જ્યમ ં એિ.આય.િી પ્રસ ર
સૌથી િધ છે?  

1. મગણપરુ
2. પવિમ બગંાળ
3. વમઝોરમ
4. નાગાલેંડ
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Q. કય શહરે ની િલિલ ભવૂમ મ ં ભ રતીય
શોધકત ષઑ એ પ્લ ન્દ્સ્ટક ખ ન ર બેક્ટેદરય ની
બે પ્રજાવત શોધી છે? 

1. ગે્રટર નોઇડા
2. ગરુુગ્રામ
3. િૈદરાબાદ
4. આગ્રા
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Q. િેશભરમ ં ગ્ર મીણ વિસ્ત રોમ ં મ ળખ કીય
સ વિધ ન વિક સ મ ટે સરક ર કેટલ રૂવપય 
ખિષ કરશે?

1. 15 લાખ કરોડ
2. 20 લાખ કરોડ
3. 35 લાખ કરોડ
4. 25 લાખ કરોડ
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Q. િલ્ડષ િેન્પપયનવશપન ઇવતહ સમ ં સિોચ્િ
િિંક જીતન ર જીપન સ્ટ ન ં ન મ જણ િો? 

1. વિટાલી િાબો
2. સાઇમન બાઈલ
3. િોન જોનસન
4. એગલ રૈસમૈ
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Q. ર ષ્ટ્રપવત ર મ ન થ કોવિિંિ 17-23 

ઓક્ટોબરન રોજ કય બે િેશોની સ ત
દિિસીય મ લ ક તે જશે? 

1. નાઈજર અને ચાડ
2. દગિણ કોહરયા અને રવિયા
3. હફગલવપન્સ અને જાપાન
4. ઇંડોનેવિયા અને થાઈલેન્ડ
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Q. GOAL (Going Online As Leaders) 
ની બીજીઆવ્ર વત અંતગષત કઈ કંપની ભ રત
ન ર ઈબલ જજલ્લ મ ં 5000 મદહલ ઓ અને
પ્રવશચક્ષત કરશે? 

1. ગગૂલ
2. ફેસબકુ
3. વિપ્રો
4. માઇક્રોસોફ્ટ
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Q. ભ રત-જાપ ન સં્  ક્ત િ ્ સેન કિ યત
'વશનય્્ મૈત્રી' નીિેન કય ર જ્યમ ં યોજાશે? 

1. પવિમ બગંાળ
2. રાજસ્થાન
3. હિમાચલ પ્રદેિ
4. આંધ્રપ્રદેિ
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Q. િલ્ડષ ચગવિિંગ ઈરડેક્સમ ં ભ રત ન ં સ્થ ન
જણ િો?

1. 79

2. 45

3. 82

4. 63
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Q. મ સ્ટરક ડે "ટીમ કેશલેસ ઇન્દ્રડય " ન મન ં
અચભય ન શરૂ ક્ ું છે, આઅચભય ન અને
મ સ્ટરક ડષ ન બ્ર રડ એપબેસેડર કોણ છે? 

1. વિરાટ કોિલી
2. પીિી વસિંધુ
3. મેરી કોમ
4. મિને્દ્ર વસિંિ ધોની
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Q. ચલસ્ટ એ દિકેટમ ં સૌથી ઓછી ઉંમરમ ં
બેિડી સિી નો રેકોડષ કોણે બન વ્યો? 

1. આયુન જુયાલ
2. યિસિી જૈસિાલ
3. યિ રાઠોડ
4. પાિન િાિ
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Q. ડૉ.હર્ષ િધષન દ્વ ર ગ્ર ઉરડ લેિલ પર ફૂડ
વસક્ય દરટી ઇકોવસસ્ટમ સ થે ્ િ ઓને જોડિ 
મ ટે કઇ ફૂડ વસક્ય દરટી સ્કીમ શરૂ કરિ મ ં
આિી છે? 

1. પોષણ
2. પોષ્ટટક
3. વમત્ર
4. વતજોરી
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Q. સીદરય પરન હ મલ બ િ હ લમ ં કય બે
િેશોએ ત કીમ ં હવથય રોની વનક સ સ્થચગત કરી
છે? 

1. ગિટન અને સ્પેન
2. િાગઝલ અને ફ્ાસં
3. જમુની અને નોિે
4. ઈટાલી અને સ્િીડન
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Q. ભ રત અને િીને ભ રતન ં કય ર જ્ય
અને ફુજજય ન પ્ર તં િચ્િે “વસસ્ટર સ્ટેટ
સબંધંો" સ્થ વપત કરિ ન ં નક્કી કર ્ ં છે? 

1. આંધ્રપ્રદેિ
2. ગજુરાત
3. તાવમલનાડું
4. ઓહડિા
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Q. નીિેન મ થંી કઈ સસં્થ એ 'ક્લીન એર
વસટીઝ ઘોર્ણ પત્ર' જાહરે ક્ ું છે? 

1. વિશ્વ િેપાર સગંઠન
2. UNDP
3. C40 વસટી
4. IUCN
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The End

https://www.facebook.com/PrashantTMavani
https://t.me/Studyiqeducation
https://t.me/PrashantMavani
https://twitter.com/PrashantMavani

