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Q. વર્લ ડ્ ટ્રાવેલ એવોર્ડડસ (WTA) ની 26 મી
આવતૃ્તિ ઉજવણીમાાં ત્તવશ્વના અગ્રણી
રમતગમત પર્ડટન સ્થળ તરીકે તાજેતરમાાં
કર્ા શહરેની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે?

1. દુબઈ
2. રોમ
3. મેડ્રિડ
4. આબુ ધાબી
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Q. નેપાળમાાં ર્ોજારે્લી 2019 સાઉથ
એત્તશર્ન ગેમ્સમાાં કર્ો દેશ 312 મે્લ સાથે
ટોચ પર રહ્યો?

1. શ્રીલકંા
2. નેપાળ
3. ભારત
4. માલદીવ
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Q. ક્લાર્મેટ ચેન્જ પર્ફોમડન્સ ઈન્્ેક્સ (CCPI) 
માાં ભારતનો ક્રમ કેટલો છે? 

1. 9th
2. 12th
3. 15th
4. 5th
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Q. તાજેતરમાાં અવસાન પામેલા જ્ર્ોર્જ જોસેર્ફ
લૉરર નીચેનામાાંથી કોના સહ-શોધક હતા?

1. ઇન્ડક્શન કોઇલ
2. બારકોડ
3. ડીશવોશર
4. કૉન્ટૅક્ટ લેન્સ
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Q. કર્ા શહરેમાાં ત્રીજા ભારત-ઑસ્ટે્રલલર્ા
સલચવ સ્તર 2 + 2 સાંવાદ ર્ોજાર્ો હતો?

1. સસડની
2. મેલબોનન
3. પણુે
4. નવી ડ્રદલ્હી
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Q. દર વરે્ષ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીર્ માનવ અત્તધકાર
દદવસ ક્યારે ઉજવવામાાં આવે છે? 

1. 10 ડ્રડસેમ્બર
2. 11 ડ્રડસેમ્બર
3. 9 ડ્રડસેમ્બર
4. 8 ડ્રડસેમ્બર

8



Q. ઇન્ટરનેશનલ શદૂટિંગ સ્પોર્ડડસ રે્ફ્રેશન
(ISSF) દ્વારા નીચેનામાાંથી કોને ગોર્લ્ન ટાગેટ
એવો ડ્ મળ્ર્ો છે? 

1. ઇલાવેસનલ વલારીવાન
2. સૌરભ ચૌધરી
3. ડ્રદવ્ાશં સસિંહ પવાર
4. ઉપરોક્ત તમામ
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Q. વર્ષડ 2019 ના માનવ ત્તવકાસ સચુક આંકમાાં
ભારતે કયુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું ?

1. 130

2. 125

3. 129

4. 112
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Q. ભારતીર્ વાયસેુનાએ ______ આદ્યાક્ષર
સાથે 30 રારે્ફલ ત્તવમાનોમાાં ટેઇલ નાંબર
મકૂવાનો ત્તનણડર્ કર્ો છે? 

1. AR
2. BS
3. RKS
4. PV
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Q. 2019 'દદવાળી-પાવર ઑર્ફ વન' થી કોનુાં
સન્માન કરવામાાં આવયુાં છે?

1. સનકોલસ એસમલીયુ
2. કૈરાત અબ્દરાખમાનોવ
3. ફ્ાતંીસેક રુઝિકા
4. ઉપરોક્ત તમામ

12



Q. અમેદરકાની દરટેલ કાંપની વોલમાટડ દ્વારા
ભારતમાાં કેટલા સકૂ્ષ્મ, નાના અને મધ્ર્મ
ઉદ્યોગો (MSME) ઉદ્યોગકારોને તાલીમ
આપવામાાં આવશે? 

1. 50,000

2. 20,000

3. 60,000

4. 30,000
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Q. ગહૃ માંત્રાલર્માાં વદરષ્ટ્ઠ સરુક્ષા સલાહકાર
પદ પર કોની ત્તનમણકૂ કરવામાાં આવી છે? 

1. જોસેફ અબ્રાહમ
2. જ્ઞાન ભષૂણ
3. કે સવજ્ કુમાર
4. રુસપિંદર બરાડ
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Q. કર્ા રાજ્ર્ એ મેધાવી છાત્રો ને 'લબજુ
સશક્ક્તકરણ ર્ોજના' હઠેળ લેપટોપનુાં ત્તવતરણ
કયુું છે? 

1. કણાનટક
2. ઓડ્રડશા
3. કેરળ
4. આંધ્રપ્રદેશ
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Q. નાગદરકતા (સધુારો) લબલ, 2019 ની
જોગવાઈઓ કર્ા રાજ્ર્ના આદદજાત્તત
ત્તવસ્તારમાાં લાગુ નથી? 

1. સિપરુા
2. ગજુરાત
3. ઉત્તરપ્રદેશ
4. ડ્રહમાચલ પ્રદેશ
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Q. તાજેતરમાાં અવસાન પામેલા ભવાની
મખુજી કઇ રમતના પવૂડ કોચ હતા? 

1. બેડસમિંટન
2. હોકી
3. ટેબલ ટેસનસ
4. ચેસ
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Q. ભારત-નેપાળ સરહદ પર સશસ્ત્ર સીમા દળ
(SSB) ના પદરસરમાાં કેટલા એર્ફએમ
(ફ્રીક્વન્સી મો્યલેુશન) ટ્રાન્સત્તમટર સ્થાત્તપત
થશે? 

1. 10

2. 15

3. 5

4. 7
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Q. પેટ્રોલલર્મ ત્તનકાસ કરનાર દેશોની
ઑગેનાઇઝેશન (OPEC) એ તાજેતરમાાં
દદવસમાાં કેટલા બેરલ ઉત્પાદન ઘટા્વાનો
ત્તનણડર્ લીધો છે?

1. 5 લાખ
2. 2 લાખ
3. 6 લાખ
4. 4 લાખ
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Q. નીચેના માાંથી કર્ા સ્થળે ઓલ વેધર
કનેક્ક્ટત્તવટી માટે દરાજ લિજ નુાં ઉદઘાટન
કરવામાાં આવયુાં? 

1. બોમડીલા
2. રાજૌરી
3. મડંી
4. લેહ
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Q. ના્ા (રાષ્ટ્ટ્રીર્ એક્ન્ટ-્ોત્તપિંગ એજન્સી) ના
િાા્ં એમ્બેસે્ર તરીકે કોની ત્તનમણકૂ કરવામાાં
આવી?

1. રણવીર સસિંઘ
2. વરૂણ ધવન
3. સનુીલ શેટ્ટી
4. જ્હોન અબ્રાહમ

21



Q. તાજેતરમાાં કર્ા દેશમાાં વહાઇટ આઇલેન્્
જ્વાળામખુી ર્ફાટયો છે?

1. ઑસ્ટ્રેઝલ્ા
2. કેનેડા
3. સ્ટ્પેન
4. ન્યઝુિલેન્ડ
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