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Q. કયા દેશમાાં તાજેતરમાાં 27 વર્ષમાાં પ્રથમ
પોલિયો કેસ નોંધાયો? 

1. વિયેતનામ
2. વ િંગાપરુ
3. સ્પેન
4. મલેવિયા
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Q. તાજેતરમાાં કર્ાષટકનાાં કયા શહરેમાાં હ્યમુન
િાઇબે્રરી કાયષક્રમ યોજાયો હતો? 

1. કુગગ
2. હમ્પી
3. મૈસરુ
4. બાદામી
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Q. તાજેતરના અહવેાિ મજુબ, ભારતની કઈ
નદી વવશ્વની દસ સ્વચ્છ નદીઓમાાંની એક
બની ગઈ છે? 

1. બ્રહ્મપતુ્ર
2. ગગંા
3. નમગદા
4. કાિેરી
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Q. સોહે સેટેિાઇટ પરીક્ષર્ સ્થળ કયા દેશમાાં
સ્સ્થત છે? 

1. ઉત્તર કોરરયા
2. દક્ષિણ કોરરયા
3. ઇઝરાઇલ
4. રવિયા
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Q. તાજેતરમાાં મતૃ્યુ પામેિા બીબી કુમાર કઈ
સાંસ્થા ના અધ્યક્ષ હતા?

1. DRDO
2. ICSSR
3. CIC
4. BARC
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Q. કયા શહરેમાાં 54 મી પોિીસ મહાવનદેશક / 

પોિીસ મહાવનરીક્ષક કોન્ફરન્સનુાં આયોજન
કરવામાાં આવયુાં હત ુાં? 

1. ભોપાલ
2. રાયપરુ
3. પણુે
4. નિી રદલ્હી
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Q. Duchifat 3 કયા દેશ નો ઉપગ્રહ છે?

1. રવિયા
2. જાપાન
3. સ્પેન
4. ઇઝરાઇલ
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Q. ટ્રાઇફેડ માટે મખુ્ય ડડઝાઇન સિાહકાર
તરીકે કોની વનમણકૂ કરવામાાં આવી છે? 

1. રીત ુ બેરી
2. તરુણ તરહલીયાની
3. મ ાબા ગપુ્તા
4. મનીષ મલ્હોત્રા
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Q. હડરયાર્ાનાાં કયા શહરેમાાં તાજેતરમાાં
ઈન્ન્ટગે્રટેડ કમાન્ડ એન્ડ કાંટ્રોિ સેન્ટર (ICCC) 
નુાં ઉદઘાટન કરવામાાં આવયુાં છે?

1.  ોનીપત
2. ગરુુગ્રામ
3. કરનાલ
4. ફરીદાબાદ
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Q. ટી -20 આંતરરાષ્ટ્ટ્રીયમાાં સૌથી વધુ રન
બનાવનાર બેટ્સમેનનુાં નામ શુાં છે?

1. મારટિન ગપ્પ્ટલ
2. કોક્ષલન મનુરો
3. રોરહત િમાગ
4. વિરાટ કોહલી
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Q. શ્રી રામકૃષ્ટ્ર્ પરમહાંસ સાંશોધન
અનદુાનના પ્રથમ પ્રાપ્તકતાષન ુાં નામ જર્ાવો? 

1. વિરદતા અિોક િૈદ્ય
2. નીવતન નોહરીયા
3. ગોપીચદં નારંગ
4. અવનિંદ્યા વ િંહા
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Q. 35 મો સાકષ ચાટષર ડદવસ ક્યારે ઉજવવામાાં
આવયો? 

1. 11 રિ ેમ્બર
2. 8 રિ ેમ્બર
3. 10 રિ ેમ્બર
4. 9 રિ ેમ્બર
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Q. ભગવાન વશવના 12 જ્યોવતલિિંગ
માંડદરોમાાંના એક ઓમકારેશ્વર કયા રાજ્યમાાં
સ્સ્થત છે? 

1. રહમાચલ પ્રદેિ
2. ઉત્તરાખિં
3. મધ્યપ્રદેિ
4. ગજુરાત
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Q. િોકસભામાાં પસાર થયેિા 126 મા
બાંધારર્ીય સધુારર્ા લબિ 2019 અંતગષત
િોકસભા અને રાજ્ય વવધાનસભાઓમાાં
અનસુલૂચત જાવત અને અનસુલૂચત જનજાવતની
બેઠકો __________ વર્ષ માટે બેઠકોના
આરક્ષર્માાં વધારો કરવાની જોગવાઈ છે? 

1. 5 િષગ
2. 15 િષગ
3. 20 િષગ
4. 10 િષગ
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Q. દર વરે્ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પવષતનો ડદવસ
ક્યારે ઉજવવામાાં આવે છે? 

1. 10 રિ ેમ્બર
2. 12 રિ ેમ્બર
3. 9 રિ ેમ્બર
4. 11 રિ ેમ્બર
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Q. એવશયન ડેવિપમેન્ટ બેંક (ADB) એ
નાર્ાકીય વર્ષ 2019-2020 માટે ભારતનો
આવથિક વવકાસ દર કેટિો ટકા અનમુાવનત
કયો? 

1. 4.7%

2. 5.1%

3. 4.9%

4. 5.3%
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Q. સી. સગુાંધ રાજારામને કયા દેશમાાં
ભારતના આગામી હાઇ કવમશનર તરીકે
વનયકુ્ત કરવામાાં આવયા છે?

1. ઘાના
2. ક્યબુા
3. ઇટાલી
4. જમગની
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Q. ઓડડશામાાં કેટિી નવી ફાસ્ટ ટે્રક કોટષની
સ્થાપના થશે? 

1. 20

2. 45

3. 55

4. 60
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Q. કયા દેશને બાયોએવશયા 2020 ની 17 મી
આવવૃિ માટે ભાગીદાર દેશ બનાવવામાાં
આવયો છે? 

1. જમગની
2. સ્િીિન
3. ફ્રાન્ 
4. સ્સ્િટ્ઝરલેન્િ
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Q. Iron Union 12 સાંયકુ્ત આરબ અમીરાત
અને કયા દેશની સાંયકુ્ત િશ્કરી કવાયત છે? 

1. ભારત
2. રવિયા
3. અમેરરકા
4. પારકસ્તાન
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