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Q. રાજ્યના વહીવટમાાં ભ્રષ્ટાચારને રોકવા
માટે આંધ્રપ્રદેશ સરકારે કઈ આઈઆઈએમ ની
પસાંદગી કરી છે? 

1. IIM ઈન્દોર
2. IIM ત્રિચી
3. IIM અમદાવાદ
4. IIM બેંગલોર
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Q. કયા રાજ્ય ની સરકારે મખુ્યમાંત્રી સેપ્ટટક
ટાાંકી સફાઇ યોજના શરૂ કરી છે? 

1. દદલ્હી
2. ઉત્તરપ્રદેશ
3. બબહાર
4. ઝારખડં
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Q.6th આસસયાન રક્ષા માંત્રીઓ ની બેઠક
“સમટટિંગ ટલસ” (ADMM-Plus) કયા શહરે
માાં આયોજજત કરવામાાં આવી?

1. નોઇડા
2. જકાર્ાા
3. બેંકોક
4. મનીલા
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Q. કયા શહરેમાાં શેરડીમાાંથી ઇથેનોલ ઉત્પન્ન
કરનારી ઉત્તર ભારતની પ્રથમ સગુર સમલનુાં
અનાવરણ કરવામાાં આવ્ુાં? 

1. લખનઊ
2. આગ્રા
3. કાનપરુ
4. ગોરખપરુ
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Q. ઝૈર-અલ-બહર, દટરયાઇ ક્લેમર નામની
નૌકાદળ કવાયત, ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે
પ્રથમ વખત યોજાઇ રહી છે?

1. જોડાન
2. કર્ર
3. કુવૈર્
4. કોમોરોસ
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Q. કણાાટકમાાં જળ વયવસ્થાપન માટે કઈ બેંક
એ ભારત સાથે 91 સમલલયનની લોન કરાર પર
હસ્તાક્ષર કયાા છે?

1. એત્રશયન ડેવલપમેંટ બેન્ક
2. વલ્ડા બેન્ક
3. ન્યુ ડેવલપમેંટ બેન્ક
4. AIIB
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Q. 2019 નીટ્ટો એટીપી ફાઇનલના સવજેતાનુાં
નામ જણાવો? 

1. એલેક્જ ેંડર જ્વેરેવ
2. ડોત્રમત્રનક થીએમ
3. ડેત્રનયલ મેદવેદેવ
4. સ્ટેફાનોસ ત્રસર્ત્રસપાસ
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Q. વર્લડા ટોઇલેટ ડે 2019 ની થીમ શુાં છે?

1. શૌચાલય અને નોકરી
2. પયાટન અને પાણી
3. બલત્રવિંગ નો વન બબહાઇંડ
4. અપત્રશસ્ટ જળ
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Q. આઈએમડી વર્લડા ટેલેન્ટ રેપ્ન્કિંગમાાં ભારતનુાં
સ્થાન શુાં છે? 

1. 59 મુ
2. 53 મુ
3. 40 મુ
4. 39 મુ

11



Q. ફોર્મ્ુાલા વન બ્રાલઝલલયન ગ્રાન્ડ સપ્રકસ
2019 નુાં ટાઇટલ કોણે જીત્્ુાં છે? 

1. સેબસ્સ્ટયન વેટ્ટલે
2. ચાલ્સા લેક્લકા
3. લઈુસ હતે્રમલ્ટન
4. મેક્સ વેરસ્ટેપેન
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Q. ઇસરો કાટોસેટ-3 અને 13 નેનો સેટેલાઇટને
સયૂા સસિંક્રનસ ભ્રમણકક્ષામાાં કયા ધ્રવુીય ઉપગ્રહ
પ્રકે્ષપણ વાહન (PSLV) દ્વારા લોન્ચ કરશે? 

1. PSLV-C45

2. PSLV-C47

3. PSLV-C42

4. PSLV-C49
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Q. 63 મી રાષ્રીય શટૂટિંગ ચેમ્ર્મપયનશીપમાાં
મટહલા રેપ ઇવેન્ટ કોણે જીતી છે?

1. પ્રગત્રર્ દૂબે
2. રાજેશ્વરી
3. શે્રયસી ત્રસિંહ
4. રાહી સરનોબર્
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Q. નીચેનામાાંથી કયા શહરેમાાં ઓમ્ક્સજન બાર
ખોલવામાાં આવયો છે? 

1. કાનપરુ
2. બેંગલરુુ
3. નવી દદલ્હી
4. કોલકાર્ા
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Q. અમેટરકાની પ્રસતપ્ષ્ઠત મ્સ્મથસોનીયન
નેશનલ પોરેટ ગેલેરીમાાં તાજેતરમાાં કોના
પોરેટનો સમાવેશ કરવામાાં આવયો છે? 

1. ઇન્રા નઈુ
2. નૈના લાલ દકદવઈ
3. ચદંરકા ટંડન
4. અનુ અયગંર
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Q. કયા દેશએ તાજેતરમાાં શાહીન -1 

સમસાઇલનુાં સફળતાપવૂાક પરીક્ષણ ક્ુું છે? 

1. ર્ાઈવાન
2. ઈરાક
3. ઈરાન
4. પાદકસ્ર્ાન
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Q. ભારતીય રેર્લવે કેટટરિંગ અને ટટૂરઝમ
કોપોરેશન (આઈઆરસીટીસી) અને કયા રાજ્ય
દ્વારા સવુણા રથ રેન ચલાવવા માટે સમજૂતી
પત્ર પર હસ્તાક્ષર કયાા છે? 

1. કેરળ
2. ઓદડશા
3. કણાાટક
4. ર્ાત્રમલનાડું
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Q. તાજેતરમાાં કયા રાજ્યમાાં બળવાખોર
સાંગઠન હનેાઈ્રેુપ નેશનલ લલબે્રશન
કાઉન્સીલ પર ભારત સરકાર એ પ્રસતબાંધ
મકૂ્યો છે? 

1. નાગાલેંડ
2. મેઘાલય
3. અરુણાચલપ્રદેશ
4. આસામ
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Q. કયા રાજ્યને રાવેલ એન્ડ લલઝર મેગેલઝન
દ્વારા શે્રષ્ઠ ઉભરતા ગ્રીન ટટૂરસ્ટ ડેપ્સ્ટનેશન
એવોડાથી નવાજવામાાં આવયા છે?

1. ત્રસક્કિમ
2. ઉત્તરાખડં
3. અરુણાચલપ્રદેશ
4. દહમાચલપ્રદેશ
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Q. કયા રાજ્યએ 'ગ્રાસરૂટ્સઓલલમ્ર્મપક્સ -

સમશન ટેલેન્ટ હન્ટ' કાયાક્રમ શરૂ કયો છે? 

1. ગજુરાર્
2. હદરયાણા
3. મધ્યપ્રદેશ
4. આસામ
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Q. ટકર્મબલી પ્રોસેસ સટટિટફકેશન સ્કીમ
(KPCS) ની પણૂા બેઠક કયા દેશ દ્વારા
યોજવામાાં આવી રહી છે? 

1. ભારર્
2. ત્રવયેર્નામ
3. ઓસ્રેબલયા
4. ચીન
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Q. કયા શહરેમાાં 12 મી શહરેી ગસતશીલતા
ભારત સાંમેલન અને એક્સ્પો 2019 નુાં
આયોજન કરવામાાં આવ્ુાં હત ુાં? 

1. નવી દદલ્હી
2. લખનઊ
3. પણુે
4. ભોપાલ
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