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Q. “Savarkar : Echoes from a 
forgotten past 1883-1924” પસુ્તક ના
લેખક કોણ છે?

1. કેવાલ ધીર
2. વવશ્વ ધામીજા
3. દેબાશીષ સરકાર
4. વવક્રમ સપંત

2



Q. US ઓપન 2019 નો સ િંગલ વમુન નો
ખખતાબ કોને જીત્યો? 

1. બબયકંા એંડે્રસ્કૂ
2. સેરેના વવબલયમ્સ
3. નાઓમી ઓસાકા
4. એસલે બાર્ટી
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Q. પરૂ્વોતર પરરષદ ના 68 માાં પણૂણ  ત્ર નુાં
આયોજન કયા શહરે માાં કરર્વામાાં આવ્ુાં?

1. ઇંફાલ
2. દદસપરુ
3. ગવુાહાર્ટી
4. કોદહમા
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Q. આંતરરાષ્ટ્રીય  ાક્ષરતા રદર્વ ક્યારે
મનાર્વર્વામાાં આવયો? 

1. 7 સપ્રે્ટમ્બર
2. 8 સપ્રે્ટમ્બર
3. 6 સપ્રે્ટમ્બર
4. 5 સપ્રે્ટમ્બર
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Q. રામ જેઠમલાની જેમનુાં હાલ માાં સનધન
થ્ુાં છે તેમનો જન્મ પારકસ્તાન ના કયા પ્ાાંત
માાં થયો હતો?

1. વસિંધ
2. પજંાબ
3. બલબૂિસ્તાન
4. ખૈબર પખ્તનુખ્વા
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Q. ભારત –શ્રીલાંકા  મદુ્રી અભ્યા SLINEX-
2019 નુાં આયોજન કયા શહરે માાં કરર્વામાાં
આવ્ુાં? 

1. કોચ્િી
2. વવશાખાપટ્ટનમ
3. કોયમ્બતરુ
4. મૈસરૂ
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Q. કેન્દ્ર  રકાર આગામી પાાંચ ર્વષણ માાં જળ
જીર્વન સમશન અંતગણત ____ લાખ કરોડ
રૂસપયા ખચણશ?ે 

1. 2.5

2. 4.5

3. 3.5

4. 1.5
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Q. રામનાથ કોસર્વન્દ નીચેનામાાંથી કયા દેશ
ની યાત્રા કરનાર પ્થમ ભારતીય રાષ્ટ્રપસત
બન્યા?  

1. સ્લોવાદકયા
2. આઇસલેન્ડ
3. સ્સ્વત્ઝરલેન્ડ
4. સ્લોવેવનયા
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Q. “કારખગલ થી કોરહમા: ગ્લોરી રન” મેરેથોન
નુાં આયોજન કોના દ્વારા કરર્વામાાં આવ્ુાં? 

1. ભારતીય વાયુ સેના
2. ભારતીય સેના
3. સીમા સરુક્ષા બળ
4. સશસ્ત્ર સીમા બળ
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Q. કેન્દ્ન્દ્રય પયાણર્વરણ માંત્રી પ્કાશ જાર્વડેકર એ
તાજેતર માાં કયા શહરે માાં ભારતીય ર્વન્યજીર્વ
 ાંસ્થાન ના નર્વા ભર્વન નુાં ઉદઘાટન ક્ુું?

1. વશમલા
2. દેહરાદુન
3. પણુે
4. નવી દદલ્હી
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Q. RBI એ કઈ સ્મોલ ફાઇનાન્ બેન્ક ને
આગામી સચૂના સધુી નર્વી શાખાઓ શરૂ
કરર્વાની મનાઈ કરી? 

1. જન લક્ષ્મી
2. ઉજજીવન
3. Fincare
4. Equitas
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Q. મોહમ્મદ નબી કઈ રમત  ાથે  ાંકળાયેલા
છે? 

1. હોદક
2. દક્રકેર્ટ
3. બેડવમિંર્ટન
4. તીરંદાજી
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Q. ભારત નો પ્થમ “ર્વોટર ગ્રીડ” કયા રાજ્ય
માાં આર્વશે?

1. મહારાષ્ટ્ર
2. ગજુરાત
3. બબહાર
4. ઝારખડં
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Q. “લોકતાંત્ર ના સ્ર્વર (ખાંડ-2) અને
“રરપબ્લલકન એથીક (ખાંડ-2) પસુ્તકો કયા
રાજનેતા દ્વારા આપર્વામાાં આરે્વલા 95 ભાષણો
નુાં  ાંકલન છે? 

1. અવમત શાહ
2. નરેન્ર મોદી
3. રામનાથ કોવવન્દ
4. સષુ્ટ્મા સ્વરાજ
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Q. 9 મી એસશયન માંસત્રસ્તરીય ઉજાણ ગોળમેજી
(Asian Ministerial Energy 
Roundtable) બેઠક નુાં આયોજન ભારત કયા
ર્વષણ માાં કરશે?

1. 2019

2. 2020

3. 2021

4. 2022
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Q. “ડોટર ઓફ ધ નેશન” ખખતાબ થી કઈ
ગાસયકા ને  ન્માનીત કરર્વામાાં આર્વશે?

1. આશા ભોસલે
2. લતા મગેંશકર
3. શે્રયા ઘોષાલ
4. કવવતા કૃષ્ટ્ણમવૂતિ
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Q. દુસનયા ના કેટલા લોકો “Rh-Null” લલડ
ગ્રપુ ધરારે્વ છે?

1. 35

2. 60

3. 100

4. 43
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Q. ફોમુણલા ર્વન, ઈટાલી ગ્રાન્ડ સપ્ક્ષ 2019 ના
સર્વજેતા કોણ બન્યા?

1. િાલ્સસ લેક્લકસ
2. લઈુસ હવેમલ્ર્ટન
3. વાલ્તેરી બોર્ટાસ
4. ડેવનયલ દરકાડો
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Q.  ેમ્્અુલ ઇટો(Samuel Eto’o) જેમણે
ફૂટબોલ માાંથી  ાંન્યા લેર્વાની ઘોષણા કરી તે
કયા દેશ માટે રમતા હતા?

1. ઓસ્રીયા
2. કૈમરુન
3. નાઈજીદરયા
4. પેરુ
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