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Q. સાતમી RECP મતં્રી મડંળ ની બેઠક કયા
શહરે માં યોજવામાં આવશે?

1. બેંકોક
2. નેપયિતવ
3. કુઆલાલમૂપરુ
4. હનોઈ
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Q. કયા દેશ ના મહાન લેગ સ્પિનર અબ્દુલ
કાદદર નું 63 વર્ષ ની ઉંમરે નનધન થયું ?

1. બાાંગલાદેશ
2. અફગાયનસ્તાન
3. પાકકસ્તાન
4. દક્ષિણઆકિકા
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Q. બી બાલા ભાપકર ને કયા દેશ માં ભારત ના
આગામી રાજદૂત તરીકે નનયકુ્ત કરવામાં
આવ્યા? 

1. નેધરલેન્ડ
2. નોવે
3. થાઈલેન્ડ
4. િાાંસ
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Q. તાજેતર માં “ઓપકાર ઓફ સાઇન્સ” થી
કયા ટેલલપકોિ નનમાષતા ટીમ ને સન્માનીત
કરવામાં આવ્યા ?

1. હબલ સ્પેસ ટેક્ષલસ્કોપ
2. સ્સ્પટજર સ્પેસ ટેક્ષલસ્કોપ
3. ઇવેંટ હોરઇજન ટેક્ષલસ્કોપ
4. જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેક્ષલસ્કોપ
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Q. યનેૂપકો એ રાજ્ય ની અમતૂષ સાપંુનતક
વારસા ને પ્રોત્સાહન આિવા માટે કયા રાજ્ય
સાથે સમજૂતી કરી? 

1. ગજુરાત
2. ક્ષબહાર
3. મધ્િ પ્રદેશ
4. રાજસ્થાન
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Q. Phoolproof : Indian Flower, their 
myths,traditions and usage આ
પપુતક કોને લખી? 

1. જેલમ ક્ષબસ્વાસ બોસ
2. અંસમુાન યતવારી
3. યવશ્વનાથ ઘોષ
4. ગોપી ચાંદ નારાંગ

10



Q. દહન્દ મહાસાગર સમ્મેલન ની ચોથી
આવ્રનુત કયા દેશ માં યોજવામાં આવી? 

1. લાઓસ
2. કમ્બોકડિા
3. માલદીવ
4. થાઈલેન્ડ
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Q. સખુદેવ નસિંહ લલબડા જેમનું હાલ માં
નનધન થયું છે તે કઈ રાજનીનતક િાટી થી
જોડાયેલા હતા? 

1. બીજેપી
2. સપા
3. બસપા
4. કોંગે્રસ
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Q. 44 માં ટોરેંટો આંતરરાષ્ટ્રીય દફલ્મ
મહોત્સવ 2019 માં ભારત િવેલલયન નું
ઉદઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યુ?ં 

1. ક્રુષ્ણ કુમાર
2. યવકાસ સ્વરૂપ
3. યવનિ મોહન
4. નવતેજ યસિંહ
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Q. કયા સમદુાય ના દેશ-પ્રત્યાવતષન નાં
નવમાં ચરણ માટે કેન્ર સરકારે 350 કરોડ
રૂનિયા મજૂંર કયાષ? 

1. ભીલ
2. સાંથાલ
3. ગોંડ
4. બ્રુ
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Q. ઈન્ન્ડયા ઇન્ટરનેશનલ સી ફૂડ શો (IISS) 
નું 22 મુ સપંકરણ કયા શહરે માં આયોજજત
કરવામાં આવશે?

1. બેંગલરુુ
2. કોચ્ચી
3. કટક
4. અમરાવતી
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Q. તેલગંાણા ના પ્રથમ મેગા ફૂડ િાકષ ન ું
ઉદઘાટન કયા જજલ્લા માં કરવામાં આવ્યુ?ં 

1. યનજામાબાદ
2. આકદલાબાદ
3. કરીમનગર
4. યસદ્દીપેટ

16



Q. પ્રધાનમતં્રી ઉજ્જ્જ્જ્વ્લા યોજના (PMUY) 
અંતગષત નક્કી કરાયેલ લક્ષ્ય શું હતો? 

1. 6 કરોડ
2. 10 કરોડ
3. 8 કરોડ
4. 5 કરોડ
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Q. આસામ માંAFSPA  નો સમય _____ 

મદહના સધુી વધારી દેવાયો. 

1. 3 મકહના
2. 6 મકહના
3. 2 મકહના
4. 7 મકહના
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Q. ચરં ની સિાટી િર નીચે આવતી વખતે
_____ દકલોમીટર ઊંચાઈ એથી નવક્રમ લેંડર
સાથે નો સિંકષ તટૂયો?

1. 2.1

2. 2.3

3. 2.5

4. 2.7
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Q. ભારતીય ઉિખડં માં આવેલા તમામ 51 

શસ્ક્તિીઠો ની પ્રનતકૃનત પથાિવા કયું રાજ્ય
આગળઆવ્યુ?ં 

1. અરુણાચલ પ્રદેશ
2. મક્ષણપરુ
3. યિપરુા
4. નાગાલેંડ
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Q. કઈ ગે્રમી- નોનમનેટેડ રૈિર એ સગંીત
માથંી સનં્યાસ ની ઘોર્ણા કરી?

1. કાકડિ બી
2. યનક્કી યમનાજ
3. ક્ષલજજો
4. કકન લયતફા
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Q. ન્યુ ડેવલિમેંટ બેન્ક(NDB) એ નવનવધ
સોનશયલ ઇનફ્રાપરક્ચર િદરયોજના માટે કયા
રાજ્ય ને 6000 કરોડ લોન આિવાની જાહરેાત
કરી?

1. તાયમલનાડુાં
2. ઓકડશા
3. આંધ્રપ્રદેશ
4. કણાાટક
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Q. AIIMS ઋનર્કેશ ખાતે બાધંકામ
કામદારોના બાળકો ના કલ્યાણ માટે કયા નામ
નું િાલન ઘર (Cresche) નું ઉદઘાટન
કરવામાં આવ્યુ?ં

1. બાલ બસેરા
2. બાલ ભવન
3. યશશુ પાલન
4. બાલ ગ્રહ
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