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Q. ભારત આસિયાન ઇનોટેક િસિટ 2019 ન ું
આયોજન કયો દેશ કરી રહ્ ું છે?

1. ફિલિપિન્સ
2. જર્મની
3. ઇંડોનેપિયા
4. નેિાિ
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Q. સિશ્વ ટેલિસિઝન દદિિ ક્યારે ઉજિિાિાું
આિે છે?

1. 20 નવેમ્બર
2. 21 નવેમ્બર
3. 19 નવેમ્બર
4. 18 નવેમ્બર
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Q. હોકી પ્રો િીગ 2020 િાું ભારતનાું ઘરેલ 
િેચો કયા શહરેિાું રિાશે? 

1. નવી ફિલ્હી
2. કોિકાતા
3. ભવુનેશ્વર
4. પણુે
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Q. કયા શહરે પોિીિે CYBIRA નાિનો
િાયબર સિક્ય દરટી ઇન્ટરેક્ટટિ રોબોદટક
એજન્ટ શરૂ કયો છે? 

1. ભોિાિ
2. હૈિરાબાિ
3. નવી ફિલ્હી
4. પવિાખાિટ્ટનર્
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‘CYBIRA’ (cybersecurity interactive robotic agent) 



Q કય ું શહરે ત્રીજા અમ્પાયર ‘RT-PCR 
(દરિિસ ટ્ાુંક્રિપ્શન-પોલિિરેઝ ચેન દરએટશન) 

િશીન રથાસપત કરનાર પ્રથિ શહરે બન્ય ું છે?

1. નવી ફિલ્હી
2. કોિકાતા
3. બેંગલરુુ
4. અર્રાવતી
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Q. ફોર્ચય સન 2019 લબઝનેિપિસન ઓફ ધ યર
લિરટિાું કોણે પ્રથિ રથાન પ્રાપ્ત કય ું?

1. મકેુિ અંબાણી
2. એિીજાબેથ ગેન્સ
3. સત્યા નડેિા
4. બ્રાયન પનકોિ
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Q. િર્લ સ્ કરટમ્િ ઓગેનાઇઝેશન (WCO) ના
એસશયા પેસિદફક કે્ષત્રની 29 િી આરિીપી
બેઠક ક્યાું યોજિાિાું આિી હતી? 

1. નવી ફિલ્હી
2. પડુુચેરી
3. કોચ્ચી
4. િેહરાદુન
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Q. 2019 ISSF િર્લ સ્ કપિાું િદહિા 10 િીટર
એર સપરતોિિાું કોણે ગોર્લ્ િે્િ જીત્યો છે? 

1. રાહી સરનોબત
2. અપવૂી ચડેંિા
3. ર્નુ ભાકર
4. સીર્ા તોર્ર
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Q. GRSE એ તાજેતરિાું કયા ઝ્પી પેટ્ોલિિંગ
િેિિ ભારતીય કોરટ ગા સ્ને િોંપ્ય ું છે?

1. ICGS અમતૃ કૌર
2. ICGS કર્િા િેવી
3. ICGS કનકિતા બરુઆ
4. ICGS દ્રોિિી
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Q. રિર્ચછ િિેક્ષણ ગ્રાિીણ પ રરકાર 2019 િાું
કયા રાજ્ય એ ટોચન ું રથાન પ્રાપ્ત કય ું ?

1. આંધ્રપ્રિેિ
2. ગજુરાત
3. ર્ધ્યપ્રિેિ
4. તાપર્િનાડું
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Q. પેટા પિસન ઓફ ધ યર 2019  િાટે કોની
પિુંદગી કરિાિાું આિી છે? 

1. જોન અબ્રાહર્
2. પવરાટ કોહિી
3. રપવચદં્રણ અપશ્વન
4. િાફહિ કપરૂ
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Q. આંતરરાષ્ટ્ટ્ીય લચર્લરન્િ પીિ પ રરકાર
2019 કોને િળ્યો છે? 

1. ગે્રટા થનબગમ
2. બાના અિબેિ
3. પતર્ોજી નૌસિુા
4. ફરપિર્ા િાડેં
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Q. કયા શહરેિાું ન્ય જેન િોલબિીટી િસિટ
2019 ન ું આયોજન કરિાિાું આિશે? 

1. નોઇડા
2. અમતૃસર
3. ગરુુગ્રાર્
4. બેંગલરુુ
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Q. અર ણાચિ પ્રદેશિાું શરૂ થયેિ પ્રથિ
દહન્દી અખબારન ું નાિશ ું છે?

1. ર્ાતભૃપૂર્
2. અરુણભપૂર્
3. સ્વરાજ િથ
4. અગ્નનબાણ
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Q. િાુંજી ય દ્ધ િેિોદરયિ કયા દેશિાું સ્રથત છે? 

1. ફ્ાસં
2. જર્મની
3. પસિંગાિોર
4. જાિાન
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Q.કઈ ગુંભીર રીતે લ પ્તપ્રાય પ્રજાસતઓને
બચાિિા િાટે, પયાસિરણ િુંત્રાિયે તેિના
રહઠેાણોને સ રલક્ષત કે્ષત્ર જાહરે કરિાન ું નક્કી
કય ું છે?

1. ગોડાવણ
2. ખરર્ોર
3. ભારતીય ગીિ
4. પનિલગરી તહર
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Q. કેનેદ્યન કેલબનેટિાું પ્રથિ દહન્દ પ્રધાન
કોણ બન્ય ું? 

1. રીયા િર્ામ
2. અનીતા આનિં
3. બફિિસ ચગગર
4. નાવડીિ બૈસ
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Q. તકનીકી િહયોગ િાટે કયા િુંત્રાિયે લબિ
એન્્ િેલિન્્ા ગેટ્િ ફાઉન્્ેશન િાથે કરાર કયો
હતો? 

1. ગહૃ ર્તં્રાિય
2. સ્વાસ્થય અને િફરવાર કલ્યાણ ર્તં્રાિય
3. ર્ાનવ સસંાિન પવકાસ ર્તં્રાિય
4. સચૂના અને પ્રસારણ ર્તં્રાિય
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Q. ભારતે પથૃ્િી -2 સિિાઇિન ું િફળતાપિૂસક
પરીક્ષણ કય ું છે, જે એક __________ છે?

1. સિાટીથી હવાઈ પર્સાઇિ
2. એન્ન્ટ ટેન્ક પર્સાઇિ
3. ક્રુઝ પર્સાઇિ
4. સિાટીથી સિાટીની પર્સાઇિ
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The End
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