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Q. “ગોરેવાડા આંતરરાષ્ટ્રીય ઝૂ” ની સ્થાપના
કયા શહરે માાં કરવા માાં આવશે ?

1. પણુે
2. નાગપરુ
3. નાસિક
4. મુુંબઈ

2



Q. Obama: The Call Of History પસુ્તક
ના લેખક કોણ છે ?

1. પીટર બેકર
2. જુલિયન બાર્નિસ
3. માઈકિ ડોંકોર
4. સનક વ્હાઇટ
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Q. ગ્લોબલ રરસર્ચ એંડ બ્રોકરેજ ફમચ
“Nomura” એ વર્ચ 2020 માટે ભારતીય
GDP વવકાસ દર નુાં કેટલુાં અનમુાન લગાવ્ુાં ?

1. 6.7%

2. 6.2%

3. 6.9%

4. 6.5%
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Q. ઉપરાષ્ટ્રપવત વૈંકેયા નાયડુ એ કયા શહરે
માાં 5 માાં એક્વા એકવરીયા ઈન્ડડયા 2019 

((Aqua Aquaria India 2019) નુાં ઉદઘાટન
ક્ુું ? 

1. ચેન્નઈ
2. નવી દિલ્હી
3. બેંગલરુુ
4. હૈિરાબાિ
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Q. “જીન ઢ ાંઢા વતન પાઇયાાં” પસુ્તક ના લેખક
કોણ છે ? 

1. નરેશ પિ કુમાર
2. િેશરાજ સિિંહ
3. ઓપી સિિંહ
4. આિોક કુમાર રોય
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Q.ભારત ના કયા વનશાનેબાજ એ ISSF વર્લડચ
કપ માાં પરુુર્ો ના 10 મીટર એર રાઇફલ વગચ
માાં ગોર્લડ મેડલ જીત્યો ?

1. અલિષેક વમાસ
2. િુંજીવ રાજપતૂ
3. િૌરિ ચૌધરી
4. િેન કેશવ
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Q. ગમુ થવાના અથવા અપહરણ ના પીરડતો
માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય રદવસ ક્યારે ઉજવવા માાં
આવયો? 

1. 29 ઓગસ્ટ
2. 30 ઓગસ્ટ
3. 31 ઓગસ્ટ
4. 28 ઓગસ્ટ
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Q. કેડર સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવતી
ઉજ્જવલા અને ઉજાલા યોજનાઓ ને
પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના સાથે જોડવા માટે
શહરેી વવકાસ માંત્રાલયે ક્ય  અભભયાન શરૂ ક્ુું ?

1. અંગીકાર
2. ગદરમા
3. િમાવેશ
4. વદૃ્ધિ
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Q. કયા રાજ્ય ના કેભબનેટ એ તમામ
ફ્લેટ,ઇમારતો અને વયાપારી સાંક લ નો ડેટાબેસ
બનાવવા માટે “વટીકલ પ્રોપટી વનયમો” ને
માંજ રી આપી ? 

1. રાજસ્થાન
2. મધ્યપ્રિેશ
3. ગજુરાત
4. મહારાષ્ટ્ર
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Q. આસામ માાં અંવતમNRC સ  ભર્ જાહરે
કરવામાાં આવી છે તેમાાં ___ લાખ થી વધુ
આવેદકો પોતાનુાં સ્થાન બનાવવા માાં વનષ્ટ્ફળ
રહ્યા ?

1. 11 િાખ
2. 13 િાખ
3. 16 િાખ
4. 19 િાખ
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Q. મેગા વેંડર મીટ 2019 કયા શહરે માાં
આયોજજત કરવામાાં આવી ?

1. પણુે
2. િખનઊ
3. પટના
4. નવી દિલ્હી
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Q. કયા રાજ્ય માાં “વોક ટુ વકચ” અભભયાન
શરૂ કરવામાાં આવ્ુાં ?

1. મલણપરુ
2. અરુણાચિ પ્રિેશ
3. નાગાિેર્નડ
4. મેઘાિય
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Q. ક્ષય રોજ સામે ની લડત માાં આધનુીક
આરટિરફવશયલ ઇંટેભલજડસ તકવનક નો ઉપયોગ
કરવા માટે કેન્ડરય ક્ષય વવભાગે કઈ સાંસ્થા સાથે
સમજ તી પત્ર પર હસ્તાક્ષર કયાચ ?

1. વાધવાની ઇન્સર્નસ્ટટયટૂ ફોર AI
2. હૈિરાબાિ સવશ્વ સવદ્યાિય
3. IIT હૈિરાબાિ
4. IIT દિલ્હી
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Q. આવાસ અને શહરેી બાબતો ના માંત્રાલયે
કુદરતી જોખમો અંગે જાગવૃત લાવવા માટે કયો
ઇ-કોસચ શરૂ કયો ?

1. Mother Nature
2. Vulnerability Atlas Of India
3. Seismic zone of india
4. Conservation-The Only Way
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Q. કયા ભારતીય દોડવીર એ રે્ક ગણરાજ્ય
ના બ્રનો ખાતે આયોજજત આંતરરાષ્ટ્રીય
એથ્લેરટક્સ સ્પધાચ માાં મરહલા 400 મીટર ઈવેડટ
માાં ગોર્લડ જીત્યો ?  

1. M R પવુમ્મા
2. સિુા વેંક્ટેશન
3. દહમા િાિ
4. V K સવસ્મયા
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Q.ગવનચમેંટ ઈ માકેટપ્લેસ (GeM) એ
MSME, સ્ટાટચ -અપ્સ અને મરહલા ઉદ્યમીઓના
વવકાસ ને સક્ષમ કરવા માટે કઈ બેડક સાથે
કરાર કયાચ ?

1. SIDBI
2. NABARD
3. NHB
4. RBI
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Q. કઈ ભારતીય એરલાઇન એ 2 ઓક્ટોબર
થી તેની ઉડાનો માાં પ્લાન્સ્ટક ના ઉપયોગ પર
પ્રવતબાંધ લગાવયો ? 

1. ઇંદડગો
2. સ્પાઇિજેટ
3. એર ઈન્ર્નડયા
4. સવસ્તારા
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Q. પ્રધાનમાંત્રી નરેડર મોદી એ કયા રાજ્ય માાં
10 આ્રુ્ સ્વાસ્થ્ય અને કર્લયાણ કેડરો નુાં
ઉદઘાટન ક્ુું ? 

1. રાજસ્થાન
2. ગજુરાત
3. પુંજાબ
4. હદરયાણા

20



Q. UEFA નો “ફોરવડચ ઓફ ધ યર” નો એવાડચ
કોને જીત્યો ?

1. વર્જિિ વન દડક
2. લિયોનિ મેસ્િી
3. એલિિન બેકર
4. નેયમાર
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Q. મખુ્યમાંત્રી પરરવાર સમદૃ્ધિ યોજના કયા
રાજ્ય માાં શરૂ કરવામાાં આવી ?

1. પુંજાબ
2. રાજસ્થાન
3. હદરયાણા
4. ઉત્તરપ્રિેશ
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