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Q. ભારતમાાં અને કયા બે દેશોમાાં, 15

સપ્ટેમ્બરને રાષ્ટ્રીય ઇજનેર દદવસ તરીકે
ઉજવવામાાં આવે છે? 

1. શ્રીલકંા અને તજંાનનયા
2. ભટૂાન અને નેપાલ
3. મયામંાર અને ઇંડોનેનિયા
4. ચીન અને જાપાન
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Q. બેલ્જજયનઆંતરરાષ્ટ્રીય ચેલેન્જ
ટનૂાામેન્ટન ાં પ  રૂષ સસિંગજસ ટાઇટલ કોણે જીત્ ાં? 

1. પરૂપલ્લી કશ્યપ
2. પ્રણય કુમાર
3. ચચરાગ િેટ્ટી
4. લક્ષ્ય સેન
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Q. દદરયાઇ કે્ષત્રમાાં ગ ણવત્તાવાળી બ્રોડબેન્ડ
સેવાઓ પ્રદાન કરનારી દેશની પ્રથમ કાંપની
કઇ છે? 

1. Essel
2. Nelco
3. Bharti Airtel
4. Reliance
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Q. આંતરરાષ્ટ્રીય લોકશાહી દદવસ ક્યારે
ઉજવવામાાં આવે છે? 

1. 15 સપ્ટેમબર
2. 14 સપ્ટેમબર
3. 13 સપ્ટેમબર
4. 12 સપ્ટેમબર
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Q. રાષ્ટ્રપસત રામનાથ કોસવન્દ એ સ્વવટ્જરલૈંડ
ના કયા શહરે માાં મહાતમા ગાાંધી ની કાાંસા ની
બનેલી અધામસૂતિ ન  ાં અનાવરણ ક્ ું?

1. બનન
2. જ્યરુરક
3. નિલ્લેનિી
4. લસાને
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Q. કયા રાજ્ય સરકારે સનણાય કયો છે કે
મ ખ્યમાંત્રી અને અન્ય રાજ્યમાંત્રી હવેથી તેમનો
આવકવેરો વવયાં ચકૂવશે? 

1. મધ્યપ્રદેિ
2. ઉત્તરપ્રદેિ
3. રિમાચલ પ્રદેિ
4. ગજુરાત
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Q. ભારત સરકારે ફેલોસશપ કાયાક્રમ અંતગાત
કયા સાંગઠન ના સભ્ય દેશો ના ભારત માાં IIT 
માાં અભ્યાસ કરવા વાળા 1000 સવદ્યાથી ને
ફેલોસશપ પ્રદાન કરશે?

1. આનસયાન
2. ચિક્સ
3. સાકન
4. ચબમસ્ટેક
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Q. માદહતી પ્રસારણ માંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે
કયા શહરેમાાં જળસાંચયનો સાંદેશો ફેલાવવા
માટે 'જલદૂત' નામના વાહનને રવાના ક્ ું
હત  ાં? 

1. નિી રદલ્િી
2. જયપરુ
3. સરુત
4. પણુે
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Q. બાળકો માટે ફ્લોદટિંગ વકલૂ બનાવવાના
નવીન પ્રોજેક્ટ માટે કયા દેશને પ્રસતષ્ષ્ટ્ઠત
આગા ખાન આદકિટેક્ચર એવોડા 2019 એનાયત
કરાયો?

1. નેપાલ
2. બાગં્લાદેિ
3. ભટૂાન
4. ભારત
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Q. દ બઈ શોસપિંગ ફેષ્વટવલની જેમ, ટૂાંક
સમયમાાં વાણણજ્ય માંત્રાલય માચા 2020 થી
ભારતના કેટલા શહરેોમાાં મેગા શોસપિંગ
ફેષ્વટવલન ાં આયોજન કરશે

1. ત્રણ
2. છ
3. ચાર
4. આઠ
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Q. પસિમ બાંગાળ સરકારે છઠ્ઠા પગારપાંચની
ભલામણોને પગલે સરકારી કમાચારીઓની
ગે્રચ્્ ટી છ લાખથી વધારીને _____ લાખ
કરવાનો સનણાય લીધો છે? 

1. 10 લાખ
2. 12 લાખ
3. 8 લાખ
4. 15 લાખ
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Q. કયો દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય સોલર
એલાયન્સનો 79 મો સભ્ય બન્યો છે?

1. પલાઉ
2. દચિણ સદુાન
3. કેમરૂન
4. સેંટ નિિંસેટ અને ગે્રનેડાઈસ
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Q. પેસયપ્પદ બોટ રેસ, જેને વજલમ કાલી
તરીકે ઓળખાય છે, કયા રાજ્યમાાં યોજવામાાં
આવી હતી?

1. ઓડીસા
2. કેરલ
3. કનાનટક
4. તાનમલનાડું
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Q. ભારત સરકારના વકીલ ઈષ્ન્ડયા સમશનને
પ્રોતસાહન આપવા માટે ત્રણ ભારતીય કૌશલ
સાંવથાઓ (IIS) માાંથી પ્રથમ સાંવથા ન ાં
સશલાન્યાસ કયા શહરે માાં કરવામાાં આવ્ ાં? 

1. ભોપાલ
2. નિી રદલ્િી
3. મુબંઈ
4. જયપરુ
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Q. Fedor (Final Experimental 
Demonstration Object Research) 
નામ ના રોબોટ ને કયા દેશ એ તાજેતર માાં
ઇન્ટરનેશનલ વપેસ સેન્ટર માાં નષ્ટ્ટ કયો? 

1. અમેરરકા
2. જાપાન
3. રનિયા
4. ચીન
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Q. તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં સવશ્વની પ્રથમ
મલેદરયા રસી લોન્ચ કરવામાાં આવી? 

1. કેન્યા
2. નાઈજીરરયા
3. કેમરૂન
4. સદુાન
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Q. કયા દેશના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડસમસનવરેશન
(FDA) એMDH બ્રાન્ડના સાંભાર મસાલામાાં
સાજમોનેલા બેક્ટેદરયા શોધી કાઢ્યા છે? 

1. યનુાઇટેડ રકિંગડમ
2. નસિંગાપોર
3. અમેરરકા
4. ઓસ્રેચલયા

19



Q. “નેશનલ બાવકેટબોલ એસોસીએસન
ઈષ્ન્ડયા” ના મેનેજજિંગ ડાઇરેક્ટર તરીકે કોને
સન્ ક્ત કરવામાાં આવયા?

1. આકાિ બજાજ
2. રાજેિ સેઠી
3. નિકાસ સક્સેના
4. ઉમેિ નાયર
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Q. કેન્ર સરકાર દેશભરમાાં કેટલા નવા
કોમ્્ સનટી રેદડયો વટેશન (CRS) ની વથાપના
કરશ?ે 

1. 112

2. 156

3. 100

4. 118
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Q. સરકારે કોના સનકાસ ને ઓછો કરવા માટે
અને ઘરેલ ભાવ વધતા અટકાવવા માટે તેના
પર 850 ડોલર પ્રસત ટન લઘ ત્તમ સનકાસ મજૂય
નક્કી ક્ ું? 

1. ટામેટાં
2. ડુગંળી
3. બટાકા
4. મરચાં
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Q. કયા શીખ ગ ર ની કૃસતઓ ્ નેવકો દ્વારા
સવસવધ ભાષાઓમાાં અન વાદદત અને પ્રકાસશત
કરવામાાં આવશે?

1. ગરુુ નાનક દેિ
2. ગરુુ ગોચબિંદ નસિંિ
3. ગરુુ તેગ બિાદુર
4. ગરુુ અર્જન
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Q. કયા દેશમાાં ઇન્ર જાત્રા ઉતસવ યોજવામાાં
આવે છે, આતહવેાર મોટે ભાગે નેવાર સમ દાય
દ્વારા ઉજવવામાાં આવે છે?

1. શ્રીલકંા
2. ભટૂાન
3. નેપાલ
4. થાઈલેન્ડ
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