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Q. મેઘાલયના રાજ્યપાલ તરીકે કોને
વધારાનો હવાલો સોંપાયો છે? 

1. તથાગત રોય
2. જગદીશ મખુી
3. ફાગુ ચૌહાણ
4. આર.એન.રવિ
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Q. મેપપિંગ સેવા ગગૂલ અર્થ દ્વારા પવશ્વની
_____ ટકા કરતા વધારે જગ્યાઓઆવરી
લેવામાાં આવી છે? 

1. 70%

2. 89%

3. 98%

4. 80%
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Q. કયા દેશને તાજેતરમાાં પાપઆુ ન્યુ ગગનીર્ી
સ્વતાંત્રતા મળી છે? 

1. બોગનવિલ
2. સેંટ લ્યવુસયા
3. િાનઅુત ુ
4. મેયોટ્ટે
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Q. સેન્રલ સશસ્ત્ર પોલીસ દળના કયા ફોસે
તાજેતરમાાં તેના કમથચારીઓ માટે
મેટ્રરમોપનયલ સાઇટ શરૂ કરી છે? 

1. સેન્ટ્રલ રરઝિવ પોલીસ ફોસવ
2. ભારત વતબેટીયન બોર્વર પોલીસ દળ
3. કેન્ટ્રીય ઑદ્યોગગક સરુક્ષા દળ
4. સશસ્ત્ર બોર્વર ફોસવ

8



Q. 48 મો પવજય ટ્રદવસ કઈ તારીખે
ઉજવવામાાં આવ્યો હતો? 

1. 13 રર્સેમ્બર
2. 15 રર્સેમ્બર
3. 14 રર્સેમ્બર
4. 16 રર્સેમ્બર
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Q. પ્રપતષ્ઠિત પે્રપસડેંટ કલર/ પનશાન પ્રાપ્ત
કરનાર દેશનુાં સાતમો રાજ્ય કયુાં છે?

1. કણાવટક
2. ઓરર્શા
3. ગજુરાત
4. રાજસ્થાન
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Q. લાહોરર્ી વાઘા રેલ્વે સ્ટેશન વચ્ચે દોડતી
રેન સેવા કેટલા વર્ષો પછી ફરી શરૂ ર્શે? 

1. 15 િર્વ
2. 22 િર્વ
3. 10 િર્વ
4. 18 િર્વ
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Q. નીચેનામાાંર્ી કયા માંત્રાલયે "સસ્ટેનેબલ
ડેવલપમેન્ટ સેલ" (SDC) સ્ર્ાપવાનુાં નક્કી કયુું
છે? 

1. કોલસા મતં્રાલય
2. સરંક્ષણ મતં્રાલય
3. કોપોરેટ બાબતોનું મતં્રાલય
4. ગહૃ મતં્રાલય

12



Q. ઈષ્ન્ડયન મેટ્રડકલ ટ્રરસચથ કાઉન્ન્સલ
(ICMR) કઈ રે્રેપી પર ટાસ્ક ફોસથ બનાવશે? 

1. ક્લોન થેરેપી
2. માનવસક થેરેપી
3. જીન થેરેપી
4. ઓઝોન થેરેપી
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Q. ભારતમાાં ઉર્જથ-કાયથક્ષમ આવાસ કાયથક્રમ
સ્ર્ાપપત કરવા માટે કઈ બેંકે જમથન પવકાસ બેંક
KfW સારે્ $ 277 પમગલયનના લોન કરાર પર
હસ્તાક્ષર કયાથ છે? 

1. બેંક ઓફ બરોર્ા
2. ભારતીય સ્ટેટ બેંક
3. પજંાબ નેશનલ બેંક
4. કોપોરેશન બેંક
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Q. સાંજીવ કપરેૂ કઈ એરલાઇન્સના ચીફ
કોમપશિયલઓટ્રફસર (સીસીઓ) ના પદ ર્ી
રાજીનામુાં આપ્યુાં છે? 

1. એર ઇન્ન્ટ્ર્યા
2. સ્પાઈસજેટ
3. વિસ્તારા
4. ઈન્ન્ટ્ર્ગો

15



Q. આઈડી સ્વામી જેમનુાં તાજેતરમાાં પનધન
ર્યુાં છે તે કયા રાજકીય પક્ષ ના હતા ? 

1. કોંગે્રસ
2. ભાજપ
3. એસ.પી.
4. બસપા
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Q. કયા બેડપમિંટન ખેલાડીએ બાાંગ્લાદેશ
ઇન્ટરનેશનલ ચેલેન્જ ટનૂાથમેન્ટનુાં પરુૂર્ષ
પસિંગલ્સ ટાઇટલ જીતયુાં? 

1. સૌરભ િમાવ
2. ધ્રિુ રાિત
3. શ્રીકાતં રકદાબંી
4. લક્ષ્ય સેન
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Q. તાજેતરમાાં મતૃયુ પામેલા ગીતા પસદ્ધાર્થ
કયા વ્યવસાય સારે્ સાંકળાયેલા હતા? 

1. ગાવયકા
2. અગભનય
3. પત્રકારત્િ
4. કાયદો
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Q. ચીનમાાંBWF વલ્ડથ ટરૂ ફાઇનલમાાં મેન્સ
પસિંગલ્સનો ગખતાબ કોણે જીતયો છે?

1. કેન્ટ્તો મોમોતા
2. શી યકુી
3. લીન રે્ન
4. ચેન લોંગ
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Q. ટેસ્ટ અને વનડે ડેબ્ય ૂપર સદી ફટકારનારા
પ્રર્મ બેટ્સમેનનુાં નામ જણાવો? 

1. ઉસ્માન ખ્િાજા
2. શોન માશવ
3. આબીદ અલી
4. માકવસ સ્ટોઇવનસ
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Q. સ્ટીવ બકનરનો રેકોડથ તોડી ટેસ્ટ મેચોમાાં
મોટાભાગ ની અમ્પાયટ્રરિંગ માટે કોણે નવો
રેકોડથ બનાવ્યો? 

1. પોલ રીફેલ
2. રોર્ ટકર
3. જોએલ વિલ્સન
4. અલીમ દાર
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Q. પાનકાડથને આધાર કાડથ સારે્ કનેક્ટ
કરવાની અંપતમ તારીખ શુાં છે? 

1. 31 રર્સેમ્બર 2019

2. 30 જાન્ટ્યઆુરી 2020

3. 31 માચવ 2020

4. 30 એવિલ 2020
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Q. આવરે્ષ ર્જન્યઆુરીર્ી નવેમ્બર સધુીમાાં
કયા રાજ્યમાાં ડેન્ગ્યનુા સૌર્ી વધુ કેસ નોંધાયા
છે? 

1. કણાવટક
2. ગજુરાત
3. મધ્યિદેશ
4. ઉત્તરિદેશ
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