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Q. નાસા એ એસ્ટરોઇડ બેન્નુ પર નમનૂા સગં્રહ
માટે કઈ સાઇટની પસદંગી કરી છે? 

1. બેલોટ
2. નાઇટીંગલ
3. હરક્યલુસ
4. રરકકો
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Q. લેખક અમમતાભ બાગચીને દક્ષિણ
એમિયન સાહહત્ય માટે 2019 ડીએસસી
એવોડડથી નવાજવામાં આવ્યા છે. કઈ
નવલકથા માટે તેમને આ એવોડડ મળ્યો છે? 

1. Half The Night Is Gone
2. This Place
3. Above Average
4. Bengali Immigrants : Making America 
હોમ

3



Q. નાલ્કો ના અધ્યિ-કમ-મેનેજજિંગ હડરેક્ટર
(સીએમડી) તરીકે કોની મનમણકૂ કરવામાં
આવી છે?

1. બાલેશ શમાા
2. રવિન્દર ટક્કર
3. અશ્વની કુમાર
4. શ્રીધર પાત્રા
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Q. દેિના નવા આમી ચીફ કોણ બનિે? 

1. મનોજ મકુુુંદ નરિણે
2. યોગેન્ર રદમરી
3. અભય કૃષ્ણ
4. સમીર રાિત
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Q. કયા મતં્રાલયે નવી હદલ્હીમાં ઑપચાહરક
રીતે ડીડીએ પોટડલ 2 િરૂ કર્ુું છે?

1. ગહૃ મુંત્રાલય
2. ગહૃ અને શહરેી બાબતોનુું મ ુંત્રાલય
3. પયાટન મુંત્રાલય
4. શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રાલય
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Q. ગગૂલે કયા દેિને ર્પુીઆઈ જેવી સેવા
FedNow િરૂ કરવાની ભલામણ કરી છે? 

1. યનુાઇટેડ રકિંગડમ
2. ફ્રાન્સ
3. અમેરરકા
4. જમાની
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Q. રાષ્ટ્રીય સરંિણ કોલેજના નવા કમાન્ડન્ટ
તરીકે કોણે પદ સભંાળ્યો છે? 

1. િાઇસ એડવમરલ શ્રીકાુંત
2. એર માશાલ ડી ચૌધરી
3. એડવમરલ વનમાલકુમાર િમાા
4. લેફ્ટનન્ટ જનરલ અભય કૃષ્ણ
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Q. વલ્ડડ ઇકોનોમમક ફોરમ (ડબ્લલ્ર્ઇુએફ) જેન્ડર
અસમાનતા સચૂકાકંમાં ભારતે કર્ુ સ્થાન
મેળવ્ર્ું છે? 

1. 112

2. 108

3. 140

4. 98
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Q. ક્યા સાસં્કૃમતક વારસા ને ર્નેુસ્કોની અતલુ્ય
સાસં્કૃમતક વારસોની માનવતાની સકૂ્ષચમાથંી દૂર
કરવામાં આવ્યો છે?

1. સ્પ્રિંગ ઉત્સિ (Spring Celebration)
2. આલ્સ્ટ કાવનિિલ (Aalst Carnival)
3. છઉ નતુ્યા (Chhau Dance)
4. બૈલે ચચનો (Baile Chino)
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Q. ડેની એયલો, જેમનું તાજેતરમાં અવસાન
થર્ુ,ં તે એક પ્રખ્યાત ______ હતા?

1. િૈજ્ઞાવનક
2. િકીલ
3. અચભનેતા
4. ગાયક
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Q. કયા દેિની સરકારે સમદૃ્ધિ અને વૈભવ ની
રૂપરેખા(Vistas of prosperity and 
splendor) બહાર પાડયો છે?

1. ભારત
2. ઑ્રેચલયા
3. કેનેડા
4. શ્રીલુંકા
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Q. સાત હદવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય હફલ્મ
મહોત્સવનું ઉદઘાટન મધ્ય પ્રદેિનાં કયા
િહરેમાં કરવામાં આવ્ર્ુ?ં 

1. સાુંચી
2. ખજુરાહો
3. માુંડુ
4. ઉજ્જૈન
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Q. તાજેતરમાં રાજ્ય કિાના નારંગી
મહોત્સવનું ઉદઘાટન કયા રાજ્યમાં કરવામાં
આવ્ર્ું હત ુ?ં 

1. મહારાષ્ર
2. રહમાચલ રદેશ
3. મચણપરુ
4. પુંજાબ
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Q. કયા દેિમાં ફરજ બજાવતા આિરે 850 

ભારતીય િામંતસેવકોને ર્નુાઇટેડ નેિન્સ મેડલ
થી સન્માનીત કરવામાં આવ્યા? 

1. દચિણ સદુાન
2. સીરરયા
3. ઇરાક
4. યમન
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Q. રાજદ્રોહના કેસમાં પાહકસ્તાની કોટે કોને
ફાસંીની સજા ફટકારી છે? 

1. નિાઝ શરીફ
2. યસુફુ રઝા ચગલાની
3. મમનનૂ હસેુન
4. પરિેઝ મશુરાફ
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Q. ર્નુાઇટેડ વલ્ડડ રેસક્ષલિંગ (ર્ડુબ્લલ્ર્ડુબ્લલ્ર્)ુ 

દ્વારા વર્ડ 2019 માટે જુમનયર ફ્રી સ્ટાઇલ
રેસલર માટે કોને નામાહંકત કરાયા છે? 

1. સરૂજ અસિાલ
2. રદપક પવુનયા
3. સવુનલ કુમાર
4. િીર દેિ ગચુલયા
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Q. કયા દેિમાં તાજેતરમાં 'સરેુના' નામનો
રોબોટ મવકમસત થયો છે જે 100 ભાર્ાઓ બોલી
અને અનવુાદ કરી િકે છે? 

1. ભારત
2. જાપાન
3. ઈરાન
4. ચીન
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Q. એર એમિયા ભારતના ચીફ કોમમિિયલ
ઑહફસર (સીસીઓ) તરીકે કોની મનમણકૂ
કરવામાં આવી છે? 

1. અંકુર ગગા
2. સુંજયકુમાર
3. વિકાસ વનગમ
4. આયષુ પુંરડત
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Q. કયા દેિમાં પ્રથમ ગ્લોબલ રેફયજુી ફોરમ
(GRF) નું આયોજન કરવામાં આવ્ર્ું હત ુ?ં 

1. નોિે
2. ડેનમાકા
3. ્પેન
4. સ્પ્િટ્ઝરલેન્ડ
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Q. મોનાકોમાં યોજાયેલી મહહલા FIDE ગ્રાન્ડ
મપ્રકસ ચેસ ટનૂાડમેન્ટ કોણે જીતી છે? 

1. એલેક્ઝાન્રા કો્ટેનીયકુ
2. હમ્પી કોનેરુ
3. હરરકા રોણાિલ્સલી
4. અન્ના મચુઝચકુ
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