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Q. સતત છઠ્ઠી વાર “ફિિા ફૂટબોલર પ્લેયર
ઓિ ધ યર” નો એવાર્ડ કોને જીત્યો? 

1. વર્જિલ વાન દિક
2. રોનાલ્ડો
3. લલયોનલ મેસ્સી
4. લઈુસ સૌરેજ
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Q. આયષુ્માન ભારત - પ્રધાનમતં્રી જન
આરોગ્ય યોજના અંતર્ડત સૌથી વધુ ર્ોલ્ર્ન
કાર્ડ આપનાર દેશમાં પ્રથમ રાજ્ય / કેન્દ્રશાસસત
પ્રદેશ કયું બન્દ્ય?ુ

1. ગજુરાત
2. ઉત્તરપ્રિેશ
3. રાજસ્થાન
4. જમ્મુ કશ્મીર
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Q. કયા શહરેમાં 2019 નું સયંકુ્ત રાષ્ર
જળવાયુ સમેંલન (UN Climate Action 
Summit) યોજાયું હત ુ?ં 

1. ન્યયુોકક
2. લોસ એંજેલસ
3. હ્યસુ્ટન
4. શશકાગો
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Theme – ‘Climate Action Summit 2019: A 

Race We Can Win. A Race We Must Win.’





Q. “From Leeches to Slug Glue” 

પસુ્તક કોણે લખી છે? 

1. પ્રશતભા રે
2. ઇન્દુ સુુંિરસન
3. રૂપા પાઇ
4. ક્રુષ્ણ ઉિયશુંકર
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Q. કઈ ભારતીય આઈટી કંપનીએNoomis
નામના ઓનલાઇન મચંને સવકસાવવા માટે
બ્રાઝિલની નાણાકીય સેવાઓ ઉદ્યોર્નું
પ્રસતસનસધત્વ કરતી ઉદ્યોર્ સસં્થા િેબ્રબન સાથે
કરાર કયાડ?

1. TCS
2. Infosys
3. Tech Mahindra
4. Wipro
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Q. SEBI એ વેપારના સનયમોનું ઉલ્લઘંન
કરતી કઇ િામાડ કંપની અને અન્દ્ય સલંગ્ન
કંપનીઓને કુલ 22.7 કરોર્ રૂસપયાનો દંર્
િટકાયો છે? 

1. અરશવિંિો ફામાક લલશમટેડ
2. સાન ફામાકસ્યદુટકલ
3. લ્યશુપન લલશમટેડ
4. શસપ્લા લલશમટેડ
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Q. લેકોસ્ટે લેફર્િ ફે્રન્દ્ચ ઓપનમાં લેફર્િ
યરુોસપયન ટરૂનો ઝખતાબ કોણે જીત્યો છે? 

1. અદિશત અશોક
2. નેલી કોડાક
3. લેક્સી થોમ્પસન
4. જેશસકા કોડાક
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Q. ભારતી એરટેલે કયા જીવન વીમા સાથે
જોર્ાણ કયુું છે, તે પછી એરટેલ ગ્રાહકોને
એરટેલ પ્રીપેર્ યોજનાઓ પર વીમા સરુક્ષા
કવર મળશે? 

1. બજાજઆલલયાન્સ
2. ભરતી અકસા
3. HDFC Standard
4. મેક્સ લાઇફ
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Q. માલદીવ ઇન્દ્ટરનેશનલ િયચુર બેર્સમિંટન
સસરીિ નો ઝખતાબ કોણે જીત્યો? 

1. નોજોમી ઓકુહારા
2. થેટ હતાર તજુાર
3. વાુંગ યીહાન
4. માલશવકા બુંસોડ
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Q. ફદલ્હી સરકાર દ્વારા ર્ીટીસી અને ક્લસ્ટર
બસોમાં મફહલાઓને મિત મસુાિરીની સસુવધા
પરુી પાર્વાની યોજના હઠેળ મફહલા મસુાિરોને
કયા કલરની ફટફકટ અપાશે? 

1. ભરૂા
2. પીળા
3. ગલુાબી
4. લીલા
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Q. કયા રાજ્યમાં 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ
પ્રધાનમતં્રી જન આરોગ્ય યોજનાની પ્રથમ
વર્ડર્ાઠં આયષુ્માન ભારત ફદવસ તરીકે
ઉજવવામાં આવી હતી? 

1. ઉત્તરપ્રિેશ
2. ગજુરાત
3. હદરયાણા
4. લબહાર
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Q. સેન્દ્ટ પીટસડબર્ડ ઓપન માં પરુૂર્
સસિંર્લ્સનો ઝખતાબ કોણે જીત્યો છે?

1. બોનાક કોદરક
2. રાફેલ નડાલ
3. ડેશનયલ મેિવેિેવ
4. નોવાક જોકોવીચ
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Q. તાજેતરમાં મતૃ્યુ પામેલા ભર્ત રામ વત્સ
એક પ્રખ્યાત _______ હતા? 

1. રાજનીશતજ્ઞ
2. પત્રકાર
3. સામાર્જજક કાયકકર
4. સુંત
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Q. કેન્દ્રીય ગહૃમતં્રી શ્રી અસમત શાહે
તાજેતરમાં જ ચદંીર્ઢ પોલીસની ત્રણ
નાર્ફરક કેન્દ્ન્દ્રત સેવાઓ શરૂ કરી છે, 

નીચેનામાથંી કઈ સેવાઓ શામેલ નથી? 

1. ERSS-ડાયલ 112

2. ઇ બીઆઇટી બકૂ
3. ઇ સાથી એપ
4. સ્રાઈક એપ
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Q. ભારતીય ગ્રીન ઝબન્દ્લ્ર્િંર્ કાઉન્ન્દ્સલ (IGBC) 
દ્વારા ભારતીય રેલ્વેના કયા જકંશન સ્ટેશનને
ગ્રીન પ્લેફટનમ રેફટિંર્ આપવામાં આવયું છે? 

1. પાલનપરુ જ ુંકશન
2. શસકુંિરાબાિ જ ુંકશન
3. લખનઊ જ ુંકશન
4. અહમિપરુ જ ુંકશન
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Q. આવર્ડ માટે કોને દાદાસાહબે િાળકે
એવોર્ડથી સન્દ્માસનત કરવામાં આવશે? 

1. ધમેન્ર
2. શશમિલા ટેગોર
3. અશમતાભ બચ્ચન
4. વાદહિા રહમેાન
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Q. “તમારી ફહિંમત કેવી રીતે થઈ?  તમે
તમારા ખોટા શબ્દોથી મારંુ બાળપણ છીનવી
લીધું છે "- તાજેતરમાં આ શબ્દો કોના દ્વારા
બોલવામાં આવયા છે? 

1. ગે્રટા થનુબગક
2. મલાલા યસુફુ
3. જાિેન એંથોની
4. માદટિનેજ
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Q. 16 મી ગ્લોબલ SME ઝબિનેસ સસમટ
2019 નું ઉદઘાટન કયા શહરેમાં થયું હત ુ?ં 

1. જયપરુ
2. લખનઊ
3. સરુત
4. નવી દિલ્હી
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Theme: “Making Indian MSMEs Globally 

Competitive. “



Q. કેન્દ્રએ કયા રાજ્યના માછીમારો માટે
“આસસીસ્ટન્દ્સ િોર ર્ીપ સી ફિસશિંર્” નામની
નવી યોજના શરૂ કરી છે?

1. આંધ્રપ્રિેશ
2. કેરળ
3. તાશમલનાડુું
4. પશિમ બુંગાળ
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