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Q. નાણાકીય વર્ષ 2020 માટે ગોલ્ડમેન સૈક્સ
દ્વારા ભારત નોGDP વવકાસ દર કેટલો
અનમુાવનત કરવામાાં આવ્યો? 

1. 5.1%

2. 5.3%

3. 5.6%

4. 5.9%
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Q. કયા રાજ્યએ મધુ નામની ઇ-લવનિંગ
મોબાઇલ એપ્લલકેશન શરૂ કરી છે? 

1. કર્ણાટક
2. ઉત્તરપ્રદેશ
3. ઓડિશણ
4. આસણમ
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Q. સ્વવટજરલેંડ ના પ્રથમ જીવવત વ્યસ્ક્ત નુાં
નામ જણાવો જેમના સમ્માન માાં એક વસક્કો
બહાર પાડવામાાં આવ્યો છે?

1. સ્ટેન વણવડરન્કણ
2. ગ્રણનનત સકણ
3. સ્ટીફન આઇશર
4. રોજર ફેિરર
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Q. એવશયન ડેવલપમેન્ટ બેન્ક (એડીબી) કયા
રાજ્યના પાાંચ શહરેોમાાં પાણી પરુવઠા અને
ગટર ના માળખાગત વવકાસ માટે 206 

વમલલયન ડોલરની લોન આપશે? 

1. તણનમલનણડુ
2. નણગણલેન્િ
3. ઝણરખિં
4. ગજુરણત
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Q. કઈ ક્રિકેટ ટીમને એમસીસી ક્રિવટોફર
માક્રટિન-જેનક્રકન્સ સ્વપક્રરટ ઑફ ક્રિકેટ નો એવોડષ
મળ્યો હતો? 

1. ભણરત
2. ન્યુ ઝઝલેન્િ
3. ઇંગ્લેન્િ
4. ઓસ્રેઝલયણ
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Q. "ભારતીય પોશન ગીત" કોને ગાયુાં છે?

1. એ.આર. રહમણન
2. સોનુ નનગમ
3. શકંર મહણદેવન
4. શેખર રણવજજયણર્ી
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Q. કઈ બેંકે મક્રહન્રા અને મક્રહન્રા
ફાઇનાસ્ન્શયલ સવવિસીસમાાં આશરે 200 
વમલલયનનુાં રોકાણ કરવાની જાહરેાત કરી છે?

1. એનશયન નવકણસ બેંક
2. ઇન્ટરનેશનલ ફણઇનણન્સ કોર્ા
3. એનશયન ઇન્રણસ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક
4. ન્યુ નવકણસ બેંક
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Q. આલ્ફાબેટ ઇંક ના મખુ્ય કાયષકારી અવિકારી
તરીકે કોની વનમણકૂ કરવામાાં આવી છે? 

1. લેરી રે્જ
2. સગી ઝિન
3. સત્ય નણિેલણ
4. સુદંર નર્ચણઇ
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Q. તાજેતરમાાં મતૃ્યુ પામેલા ભાવકર મેનન, 

પ્રખ્યાત ______ હતા? 

1. રણજકણરર્ી
2. અઝભનેતણ
3. ર્ત્રકણર
4. લેખક
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Q. ભારતીય નેવી ક્રદવસ ક્યારે ઉજવવામાાં
આવે છે? 

1. 4 ડિસેમ્બર
2. 3 ડિસેમ્બર
3. 2 ડિસેમ્બર
4. 1 ડિસેમ્બર
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Q. રાજ્યમાાં સાંરક્ષણ ઉદ્યોગ વથાપવા માટે
કયા રાજ્ય ની સરકારે 25 ટકા સબવસડી અને
100 ટકા વટેમ્પ ડયટુી માફી આપવાનો વનણષય
કયો છે? 

1. ગજુરણત
2. ઉત્તરપ્રદેશ
3. મધ્યપ્રદેશ
4. આંધ્રપ્રદેશ
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Q. વલ્ડષ મીક્રટઓરોલોજજકલઓગેનાઇેેશન
(WMO) વટેટ ગ્લોબલ ક્લાયમેટ 2019

અનસુાર, હવામાનની તીવ્ર ઘટનાઓને લીિે
31 ક્રડસેમ્બર, 2019 સિુીમાાં _________

વમલલયન લોકો વવવથાવપત થશે? 

1. 22 નમઝલયન
2. 50 નમઝલયન
3. 15 નમઝલયન
4. 35 નમઝલયન
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Q. કયો દેશ 146 વમલલયન ડોલરમાાં દલક્ષણ
પવિમ ક્રકનારેથી આશરે 30 ક્રકલોમીટર દૂર
વનર્જન મગશીમા ટાપુ ખરીદવા સાંમત થયો છે?

1. ચીન
2. દઝિર્ કોડરયણ
3. જાર્ણન
4. અમેડરકણ
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Q. ભારત અને કયા દેશએ ધ્રવુીય વવજ્ઞાન, 

નવીનતા અને સાંશોિન અને દક્રરયાઇ કે્ષત્રમાાં
સહયોગ માટે ત્રણ કરારો પર હવતાક્ષર કયાષ
છે? 

1. રણન્સ
2. સ્વીિન
3. ર્ોલેન્િ
4. નોવે
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Q. ચેન્નાઈ ના એપ્ન્જવનયરનુાં નામ જણાવો કે
જેણે િેશ થયેલા ચાંરયાન વવિમ લેન્ડરની શોિ
કરી?

1. શનમગુણ સિુમણ્યમ
2. અનવનણશ કણક
3. મનુનરત્ન આનદંકૃષ્ર્ન
4. મધુ ર્ડંિત દણસ
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Q. વમતાલી રાજની બાયોવપકમાાં કઈ
અલભનેત્રી તેની ભવૂમકા ભજવશે? 

1. ર્ડરર્ીતી ચોર્િણ
2. તણર્સી ર્ન્નુ
3. દીનર્કણ ર્ણદુકોર્
4. આઝલયણ ભટ્ટ
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Q. કયા દેશના અંજલલ ચાંદ એ આંતરરાષ્ટ્રીય
ટી 20 ક્રિકેટ (મક્રહલાઓ અને પરુુર્ો) માાં શે્રષ્ટ્ઠ
બોલલિંગના આંકડાઓ માટે નો વવશ્વ રેકોડષ
પોતાના નામે કયો છે?

1. ભણરત
2. મણલદીવ
3. દઝિર્આડરકણ
4. નેર્ણળ
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Q. ભારત કયા દેશ ને ઉપહાર તરીકે મેડ ઇન
ઈન્ન્ડયા “પેરોલ વેસલ – કામયાબ” આપશે?

1. ઇન્િોનેનશયણ
2. લણઓસ
3. મણલદીવ
4. નેર્ણળ
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Q. કયા રાજ્યએ યમનુા નુાં પાણી વેચવાનુાં
નક્કી કયુું છે?

1. ઉત્તરણખિં
2. ડહમણચલ પ્રદેશ
3. હડરયણર્ણ
4. ઉત્તરપ્રદેશ
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Q. ભારતનુાં પ્રથમ દક્રરયાઇ હકે્રરટેજ મ્યલુેયમ
ક્યાાં વથાવપત થશે? 

1. લોથલ
2. કોચી
3. અમરણવતી
4. પરુી
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