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Q. રાષ્ટ્રીય સસં્કૃત સસં્થાન યનુનવનસિટી કયા
શહરેમાં સ્સ્થત છે? 

1. તિરૂપતિ
2. નવી દિલ્હી
3. ઇન્િોર
4. રાયપરુ
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Q. કેટલા દેશો ક્લાયમેટ ચેન્જ ગઠબધંન
(CAA) માં હવામાન પરરવતતન (COP 25) ની
સનમટમાં ભાગ લેવા માટે જોડાયા છે? 

1. 65

2. 73

3. 59

4. 81
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Q. કર્ાતટકના કયા આરદજાનત સમદુાયને
અનસુચૂચત જનજાનતની સચૂચમાં શામેલ કરવા
બધંારર્ (અનસુચૂચત જનજાનત) હુકમ (બીજો
સધુારો) ચબલ 2019 ઉપલા ગહૃમાં પસાર
કરવામાં આવયું છે? 

1. પદરવારા
2. િલવાર
3. તિદ્ધિ
4. ઉપરોક્િ િમામ
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Q. GRSE એ તાજેતરમાં ભારતીય નૌસેનાને
LCU જહાજો સોંપ્યા. LCU નું પરુૂ નામ શું છે? 

1. લેનન્ડિંગ ક્રાફ્ટ યદુટલલટી
2. લેન્ડ ક્રુઝ યદુટલલટી
3. લેન્ડકવર યદુટલલટી
4. આમાાંથી એક પણ નહીં
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Q. કયા દેશએ યરુોનપયન યનુનયનના 2050 

ની હવામાન તટસ્થતા કરાર( Climate 
Neutrality Agreement) છોડી દીધો છે?

1. સ્પેન
2. પોલેન્ડ
3. જમમની
4. ડેનમાકમ
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Q. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડતસ ઑથોરરટી ઑફ
ઈન્ન્ડયા (FSSAI) અને કઇ સસં્થાએ ખોરાકના
બગાડ અટકાવવા સયંકુ્ત રીતે એપ્પ્લકેશન
બનાવવા માટે એક એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર
કયાત છે?

1. તવપ્રો
2. ASSOCHAM
3. NASSCOM
4. ટાટા
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Q. કેન્રીય કેચબનેટે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે
સામાજજક સરુક્ષા માટેના એમઓયુ ને મજૂંરી
આપી છે?

1. ઑસ્રેલલયા
2. સ્પેન
3. ફ્રાન્િ
4. બ્રાલઝલ
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Q. સરકારે જાહરે કે્ષત્રની બેંકો દ્વારા આનથિક
રન્ષ્ટ્ટએ યોગ્ય કઈ સસં્થાનોમાથંી ઉચ્ચ-

ગરુ્વત્તાવાળા કમ્પાઉન્ડ કે્રરડટ એકાઉન્ટ
ખરીદવા માટે “આંનશક લોન ગેરંટી” યોજનાને
મજૂંરી આપી છે?

1. નોન-બેંદકિંગ ફાઇનાન્ન્િયલ કાંપની
2. હાઉતિિંગ ફાઇનાન્િ કાંપની
3. ખાનગી બેંકો
4. 1 અને 2

5. 2 અને 3

6. 1,2 અને 3 10



Q. કયા શહરેમાં ક્લાયમેટ સ્માટત ફાનમિંગ
નસસ્ટમ પર ત્રર્ રદવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય
સેનમનાર યોજાયો હતો? 

1. નવી દિલ્હી
2. પણુે
3. નાગપરુ
4. બેંગલરુુ
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Q. નવશ્વના 100 શસ્ક્તશાળી મરહલાઓની
ફોર્બસતની યાદીમાં નાર્ાં પ્રધાન નનમતલા
સીતારમન _______ ક્રમે છે? 

1. 12 માાં
2. 34 માાં
3. 23 માાં
4. 19 માાં
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Q. કયા રાજ્ય ની સરકારે રદશા ચબલ, 2019 

ને મજૂંરી આપી છે? 

1. િેલાંગાણા
2. કણામટક
3. આંધ્રપ્રિેશ
4. ઉત્તરપ્રિેશ
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Q. રફક્કી ઇન્ન્ડયા સ્પોર્ડતસ એવોર્ડતસ 2019 માટે
કોને સ્પોર્ડતસ પસતન ઓફ ધ યર એવોડતથી
સન્માનનત કરવામાં આવયા છે? 

1. મેરી કોમ
2. રાની રામપાલ
3. દહમા િાિ
4. પીવી તિિંધુ
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Q. ભારતમાં લા ચલગાની બ્ાડં એમ્બેસેડર
તરીકે કોર્ નનયકુ્ત થયા છે? 

1. તવરાટ કોહલી
2. સનુીલ છેત્રી
3. રોદહિ શમામ
4. બાઈચુાંગ ભદૂટયા

15



Q. કયા સ્ટાટત અપ એસોનશયલ
એન્ટરનપ્રન્યોરનશપ કેટેગરી હઠેળ કોપનીકસ
માસ્ટસત એવોડત જીત્યો (જેને સ્પેસ ઑસ્કર તરીકે
પર્ઓળખવામાં આવે છે)? 

1. Blue Sky Analytics
2. Rivigo
3. Dunzo
4. Jumbotail
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Q. ય.ુએસ., મેસ્ક્સકો અને કયા દેશએ
USMCA વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કયાત છે?

1. સ્પેન
2. કેનેડા
3. રતશયા
4. ક્યબુા

17



Q. 27 થી 29 રડસેમ્બર દરનમયાન કયા
શહરેમાં રાષ્ટ્રીય આરદજાનત નતૃ્ય મહોત્સવ
યોજાશ?ે 

1. રાાંચી
2. ભોપાલ
3. રાયપરુ
4. પટણા
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Q. તનમલનારુ્ના કયા જજલ્લામાં ઇસરોનો
ત્રીજો રોકેટ લોન્ચપેડ સ્થાનપત થશે? 

1. કૃષ્ણલગદર
2. થથુકુુડી
3. વેલોર
4. ઇરોડ
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Q. કયા શહરેમાં નેવલ વેપન્સ નસસ્ટમ
"નવઆમ્સત - 2019" (NAVARMS-19 ') પર
ચોથી આંતરરાષ્ટ્રીય સેનમનાર કમ પ્રદશતન
યોજવામાં આવયું હત ુ?ં 

1. કોચી
2. હૈિરાબાિ
3. બેંગલરુુ
4. નવી દિલ્હી
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Q. કયા રાજ્યનાં જાગા નમશનને
આંતરરાષ્ટ્રીય વલ્ડત હૈબીટૈટ એવોડતથી
નવાજવામાં આવયા છે? 

1. આંધ્રપ્રિેશ
2. ઓદડશા
3. લબહાર
4. પતિમ બાંગાળ
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Q. કયા મરહલા ટેનનસ ખેલાડીને ડબલ્યટુીએ
પ્લેયર ઓફ ધ યર તરીકે પસદં કરવામાં
આવયા છે? 

1. કેરોલલના તપલ્સ્કોવા
2. નાઓમી ઓિાકા
3. તિમોના હાલેપ
4. એશલે બાટી
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