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Q. બ્યરુો ઓફ નાર્કોટિક્સ રં્કટ્રોલ ઈન્ડિયાએ
ડ્રોનનો ઉપયોગ ર્કરીને ર્કયા ડ્રગ વાવેતરને
નષ્િ ર્કરવાનો નનર્ણય લીધો છે? 

1. કેટામિન
2. ગાાંજો
3. અફીિ
4. બ્લ ૂઅગાવે
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Q. અબ્દેલમદઝિદ તેબ્બોને એ ર્કયા દેશની
રાષ્ટ્રપનતની ચ  િંર્ી જીતી છે? 

1. અલ્બેમનયા
2. નાઇજીરીયા
3. અલજીરરયા
4. યકેુ્રન
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Q. મ્યનુનનસપલ સોઝલિ ર્કચરા માિે
ઑનલાઇન વેસ્િ એક્સ્ચેંજ ર્કરવા માિે ર્કયુ
શહરે દેશનું પ્રથમ શહરે બડયું છે? 

1. નવી રિલ્હી
2. બેંગલરુુ
3. અિરાવતી
4. ચેન્નાઈ
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Q. માનનસર્ક આરોગ્ય જાગનૃત માિે ર્કઈ
અઝિનેત્રીને 26 મો વાનષિર્ક ટિસ્િલ એવોિણ
મળ્યો છે? 

1. િીમિકા િાદુકોણ
2. અનષુ્કા શિાા
3. િનીષા કોઈરાલા
4. સષુ્ષ્િતા સેન
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Q. રે્કરળના આંતરરાષ્ટ્રીય ટફલ્મ મહોત્સવમાં
ર્કઈ ટફલ્મે સવુર્ણ ચર્કોરમ એવોિણ જીત્યો છે?

1. Pacarrete
2. They say nothing stays the same
3. Your Name
4. Nobody Knows
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Q. તાજેતરમાં માટહતી અને પ્રસારર્ સઝચવ
તરીરે્ક ર્કોની નનમણ  ર્ક ર્કરવામાં આવી છે?

1. ટીવી સોિનાથન
2. અમિત ખરે
3. રમવ મિત્તલ
4. ગગરીશચાંદ્ર મમુુા
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Q. વલ્િણ ટિિાઇન ઓગેનાઇિેશન (WDO) 
ર્કયા શહરેમાં તેનો નવો વૈનિર્ક ર્કાયણિમ 'વલ્િણ
ટિિાઇન પ્રોિોપોઝલસ' શરૂ ર્કરશે? 

1. નવી રિલ્હી
2. ચેન્નાઈ
3. મુાંબઈ
4. બેંગલરુુ
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Q. નવિંિેજ મોિર વ્હીર્કલ રેગ્યલેુશનઑિણર
2019 હઠેળ નવડિેજ વાહનોની નબંર પ્લેિમાં
________ અક્ષરો હશે? 

1. BBVACC
2. XXVAYY
3. CCVAMM
4. ZZVAYY
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Q. ર્કઈ એસેિ મેનેજમેંિ રં્કપનીએ દેશના
પ્રથમ ર્કોપોરેિ બોડિ એક્સચેંજ ટે્રિ ફંિ
(ઇિીએફ) - "િારત બોડિ ઇિીએફ" ની
શરૂઆત ર્કરી છે?

1. એષ્સસસ
2. ઇન્ડિયાબલુ્સ
3. એસેલ
4. એિલવાઇસ
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Q. આંતરરાષ્ટ્રીય ચા ટદવસ ક્યારે ઉજવવામાં
આવે છે?

1. 14 રિસેમ્બર
2. 13 રિસેમ્બર
3. 15 રિસેમ્બર
4. 16 રિસેમ્બર
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Q. તાજેતરમાં મતૃ્યુ પામેલા એથ્લેિ સર પીિર
જ્યોર્જ સ્નેલ ર્કયા દેશના હતા?

1. ડયગુિલેડિ
2. .સ્ટ્રેગલયા
3. અિેરરકા
4. ઇંગ્લેડિ
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Q. ર્કયો દેશ િારતનો 6th સૌથી મોિો તેલ
સપ્લાયર બડયો છે? 

1. કુવૈત
2. અિેરરકા
3. ઇરાક
4. સાઉિી અરેબીયા
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Q. આર્ટણસ અને ર્કલ્ચરલ હટેરિેજ માિે
િારતીય રાષ્ટ્રીય ટ્રસ્િ સાથે મળીને િારત ર્કયા
દેશના 11 સાસં્કૃનતર્ક વારસો સ્થળો સધુારવામાં
મદદ ર્કરશે?

1. ભટૂાન
2. મ્યાનિાર
3. શ્રીલાંકા
4. નેિાળ
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Q. યનેુસ્ર્કોની વલ્િણ હટેરિેજ સ  ઝચમાં તાજેતરમાં
ર્કયા થાઇ મસાજનો સમાવેશ ર્કરવામાં આવ્યો
છે? 

1. મશઆત્સુ
2. અનિા
3. નઅુિ
4. આિાાંથી કોઈ નહીં
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Q. Mind Master : Winning Lessons 
from a champion’s life ર્કોની આત્મર્કથા
છે?

1. સગચન તેંડુલકર
2. મવશ્વનાથન આનાંિ
3. સનુીલ છેત્રી
4. િહશે ભિૂમત
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Q. રાષ્ટ્રીય ગગંા પટરષદની પ્રથમ બેઠર્કની
અધ્યક્ષતા વિા પ્રધાન નરેડર મોદીએ ર્કયા
શહરેમાં ર્કરી હતી? 

1. કાનપરુ
2. ઋમષકેશ
3. હરરદ્વાર
4. વારાણસી
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Q. નીચેનામાથંી ર્કયા રે્કડર શાનસત પ્રદેશોએ
સ્િાિણ -અપ નીનતનું અનાવરર્ ર્કયુું છે?

1. લિાખ
2. આંિાિાન અને મનકોબાર
3. િિણ અને િીવ
4. પડુ્ડુચેરી
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Q. સસંદનું નશયાળુ સત્ર ર્કઈ તારીખે પ  ર્ણ થયું
હત ુ?ં 

1. 15 રિસેમ્બર
2. 14 રિસેમ્બર
3. 13 રિસેમ્બર
4. 12 રિસેમ્બર
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Q. ર્કયા રાજ્યએ લોર્કોના જીવનનનવાણહને
વધારવા માિે 100-ટદવસીય રોજગાર
ર્કાયણિમમાં પ્રથમ ઇનામ જીત્યું છે?

1. ઓરિશા
2. િમિિ બાંગાળ
3. રાજસ્ટ્થાન
4. કણાાટક
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Q. ઝિિીશ સસંદના નીચલા ગહૃ હાઉસઑફ
ર્કોમડસમાં િારતીય મ  ળના રે્કિલા ઉમેદવારો
જીત્યા છે? 

1. 10

2. 20

3. 15

4. 18
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