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Q. કયા રાજ્યએ તાજેતરમાાં દિક્ષી
હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેરટ શરૂ કયો છે?

1. હિમાચલ પ્રદેશ
2. અરુણાચલ પ્રદેશ
3. આસામ
4. મણણપરુ
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Q. 11 મા આંતરરાષ્ટ્િીય હ્રન્ટ દ િંક એવો ડ
(11th International Hrant Dink Award) 
થી કોને સન્માનીત કરવામાાં આવ્યા? 

1. એગે્રસ ખાશીગ
2. રીત ુજાયસવાલ
3. વેદ કુમાર
4. સોમેન દેબનાથ
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Q. કોગ્નનજ ેંટ ઈક્ટ્ન્ યા ના અધ્યક્ષ અને
મેનેજજિંગ દ રેરટર તરીકે કોની નનમણકૂ કરવામાાં
આવી છે?

1. વનનતા નારાયણન
2. નવષ્ણુ ભગત
3. અરુણ સાિની
4. રામકુમાર રામમનુતિ
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Q. SITMEX -2019 ભારત, નસિંગાપોર અને
કયા િેશ વચ્ચે થતી નિપક્ષીય કવાયત છે?

1. જાપાન
2. મલેશીયા
3. થાઈલેન્ડ
4. શ્રીલકંા
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Q. નનકાસ વધારવા માટે એરસપોટડ ગેરેંટી
કોપોરેશનઓફ ઈક્ટ્ન્ યા (ECGC) દ્વારા કઈ
યોજના શરૂ કરવામાાં આવી છે? 

1. NIRVIK
2. ABHIK
3. vinit
4. ABHIR
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Q.  ો. કલામ સ્મનૃત આંતરરાષ્ટ્િીય શે્રષ્ટ્ઠતા
એવો ડ 2019 થી કોને સન્માનનત કરવામાાં
આવ્યા છે? 

1. કેપી શમાા ઓલી
2. શેખ િસીના
3. લોટે તશરીર
4. વ્લહદમીર પતુીન
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Q. ભારતે કયા બે િેશોના વહીવટી
કમડચારીઓ માટે ઉત્તરાખાં ના મસરૂીમાાં નવશેષ
તાલીમ કાયડક્રમ શરૂ કયો? 

1. નેપાલ અને શ્રીલકંા
2. ભટૂાન અને મયામંાર
3. માલદીવ અને બાગં્લાદેશ
4. ભટૂાન અને બાગં્લાદેશ
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Q. એનશયન  ેવલપમેન્ટ બેંક (ADB) ના
પ્રમખુ તાકેદહકો નાકાઓ એ રાજીનામુાં
આપવાની ઘોષણા કરી છે, ADB નુાં મખુ્ય મથક
ક્ાાં આવેલુાં છે? 

1. નસિંગાપોર
2. ચીન
3. જાપાન
4. હિણલનપન્સ
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Q. મખુ્યમાંિી સેવા સાંકલ્પ હલે્પલાઈન
"1100" કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવી
છે? 

1. હિમાચલ પ્રદેશ
2. ઉત્તરાખડં
3. આસામ
4. પનિમ બગંાળ
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Q. સરકાર દ્વારા તાજેતરમાાં રજૂ કરવામાાં
આવેલા SIMS નુાં પરુૂાં નામ જણાવો? 

1. સ્ટીલ ઇમપોટા મેગા સોલ્યશુન્સ
2. સોલર ઇિેક્ટ મોનીટરીંગ નસસ્ટમ
3. સ્ટીલ ઇમપોટા મોનીટરીંગ નસસ્ટમ
4. નસણલકોન ઇમપોટા મોનીટરીંગ નસસ્ટમ
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Q. સોમદુ્ર અનવજન કયા િેશનુાં નૌકા જહાજ
છે? 

1. શ્રીલકંા
2. બાગં્લાદેશ
3. જાપાન
4. રનશયા

13



Q. કયા િેશમાાં યનુાઇટે નેશન્સ વલ્ ડ ટદૂરઝમ
ઓગેનાઇઝેશન (UNWTO) નુાં 2019 નુાં 23 મુાં
સિ યોજાયુાં હત ુાં? 

1. જાપાન
2. ચીન
3. સ્પેન
4. રનશયા
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Q. કયા િેશએ ACC અં ર -19 એનશયા કપ
િોફી જીતી છે? 

1. બાગં્લાદેશ
2. શ્રીલકંા
3. પાહકસ્તાન
4. ભારત
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Q. ભારતે એર-ટુ-એર નમસાઇલ “અસ્ત્ર” નુાં
સફળ પરીક્ષણ કયુું છે, આ નમસાઇલની મારક
ક્ષમતા શુાં છે? 

1. 70 km
2. 45 km
3. 125 km
4. 100 km
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Q. રાષ્ટ્િપનત રામનાથ કોનવિંિના પે્રસ સેકે્રટરી
તરીકે કોને નનયરુત કરવામાાં આવ્યા? 

1. પ્રમોદ કુમાર
2. ઉમેશ નનગમ
3. નવનય ભાહટયા
4. અજય નસિંિ
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Q. બબલ એન્ મેબલન્ ા ગેટ્સ ફાઉન્ શેન દ્વારા
કોને 'નલોબલ ગોલકીપર એવો ડ ' થી સન્માનનત
કરવામાાં આવશે?

1. ડોનાલ્ડ ટં્રપ
2. નરેન્ર મોદી
3. જસ્સ્ટન
4. સ્કોટ મોહરસન
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Q. કયા શહરેમાાં દ પાટડ મેન્ટ ઓફ
ટેબલકમ્યનુનકેશને (DoT) સેન્િલ ઇગ્રવપમેન્ટ
આઇ ેક્ટ્ન્ટદફકેશન રજજસ્ટર (CEIR) પોટડલનુાં
અનાવરણ કયુું છે? 

1. નવી હદલ્િી
2. િૈદરાબાદ
3. મુબંઈ
4. બેંગલરુુ
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Q. નવિેશમાાં કોઈપણ ભારતીય નમશન માટે
તૈનાત થનાર ભારતની પ્રથમ મદહલા સૈન્ય
રાજદ્વારી કોણ બન્યા? 

1. અંજણલ નસિંિ
2. દીપા કુમારી
3. અન્વેષા ચૌધરી
4. ખ્યાનત સક્સેના
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Q. કયા િેશ માાં 350 મીટર ઊંચા 17 માળ ના
“લોટસ ટાવર” નુાં અનાવરણ કરવામાાં આવ્યુાં
કે જે િબક્ષણ એનશયા નુાં સૌથી ઊંચો ટાવર છે? 

1. જાપાન
2. ચીન
3. ભારત
4. શ્રીલકંા
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