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પ ાંચ ર જ્ય ન નવ ર જ્યપ લ

1. મહારાષ્ટ્ર- ભગત સ િંહ કોશ્યારી (ઉત્તરાખડં ના પરૂ્વ મખુ્યમતં્રી)
2. કેરલ- આરીફ મોહમ્મદ ખાન
3. હહમાચલ પ્રદેશ- બડંારૂ દત્તાતે્રય
4. રાજસ્થાન- કલરાજ સમશ્ર
5. તેલગંાણા- ડૉ તસમલી ઇ  ોંદરાજન
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Q. સેંટ્રલ બોર્ડ ઓફ ર્ ઇરેક્ટ ટેક્સ(CBDT) ન 
જણ વ્ય મજુબ એક કરોર્ રૂપપય થી વધુ ની
રોકર્ ઉપ ર્ પર 1 સપ્ટેમ્બર થી ____ ટક 
TDS લ ગશે ?

1. 1%

2. 3%

3. 2%

4. 1.5%
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Q. ફ સ્ટેસ્ટ વમુન ઓન ફોર વ્હીલ્સ તરીકે
જાણીતી કઈ અમેરરકી રેસર નુાં પનધન થયુાં ?

1. ડેલા વડુ્ 
2. જેસ કા હોકીન્ 
3. જે ી કોમ્બ 
4. લઈુ કૂક
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Q. “બબલ્ર્ ફોર રર્જજટલ ઈન્ડર્ય ” ક યડક્રમ શરૂ
કરવ મ ટે ઇલેક્ટ્રોપનક્સ અને ઇડફોમેશન
ટેક્નોલોજી માંત્ર લયે કઈ કાંપની સ થે કર ર
કય ડ ? 

1. ગગૂલ
2. માઇક્રો ોફ્ટ
3. સર્પ્રો
4. ફે બકુ
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Q. NPCI એ મોબ ઇલ પેમેંટ એપ Bhim UPI 
મ ટે મરચાંટ રર્સક ઉડટ રેટ(MDR) મ ાં સધુ રો
કરી વધુ મ ાં વધ_ુ___ રૂપપય પ્રપત ટ્ર ડેક્શન
સ થે 0.30% કરી દીધુાં.

1. 200 રૂ
2. 300 રૂ
3. 500 રૂ
4. 100 રૂ
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Q. સીમ સરુક્ષ બલ (BSF) ન નવ 
મહ પનદેશક તરીકે કોને ક યડભ ર સાંભ ળ્યો?

1. રજની કાન્ત સમશ્રા
2. સર્રે્ક કુમાર જૌહરી
3. અરુણ ભગત
4. રમન શ્રીર્ાસ્તર્

8



Q. ત ેતર મ ાં કોને PMO મ ાં પવશેષ
જવ બદ રી અપધક રી (OSD) તરીકે પનયકુ્ત
કરવ મ ાં આવ્ય ?

1. નપેૃન્ર સમશ્રા
2. અજય રાજ ર્માવ
3. પ્રદીપ કુમાર સ િંહા
4. બબરબલ નાથ
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Q. કય દેશ એ SAFF U-15 ચેમ્મ્પયનપશપ
નો બિત બ જીત્યો ? 

1. નેપાલ
2. ભારત
3. માલદીર્
4. શ્રીલકંા
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Q. કઈ બેડક એ 2 રેપો બલિંક્ર્ ઉત્પ દનો
“સપુવધ પ્લસ હોમ લોન”  અને “સપુવધ પ્લસ
ઓટો લોન” ની શરૂઆત કરી ?

1. IDBI
2. HDFC
3. AXIS
4. YES

11



Q. નવ મોટર વ હન સધુ ર અપધપનયમ
અનસુ ર રેર્ લ ઇટ જમ્મ્પિંગ મ ટેની પેનલ્ટી
1000 રૂપપય થી વધ રીને _____ કરવ મ ાં
આવી ?

1. 10,000 રૂ
2. 2,000 રૂ
3. 8,000 રૂ
4. 5,000 રૂ
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Q.સપ્ટેમ્બર 2019 ને કય પવષય સ થે
“ર ષ્ટ્ટ્રીય પોષણ મરહન ” તરીકે ઉજવવ મ ાં
આવશે ?

1. બેલેન્સ્ડ ડાયટ
2. કોમ્પલેમેંટરી હફહડિંગ
3. ફોહટિફીએડ ડાયટ
4. નો ટુ માલન્યતૂ્ટ્રીશન
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Q. કઈ યોજન ને પ્રપતન્ષ્ટ્િત SKOCH 
ગવનડડસ ગોલ્ર્ એવ ર્ડ થી સડમ નીત કરવ મ ાં
આવ્યુાં ? 

1. પ્રધાનમતં્રીએ ઉજ્વ્ર્લા યોજના
2. અટલ પેન્ ન યોજના
3. દીનદયાલ અંત્ટ્યોદય યોજના-NULM
4. પ્રધાન મતં્રી કૌશલ સર્કા યોજના
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Q. સેન ન ઉપ પ્રમિુ તરીકે કોને ક યડભ ર
સાંભ ળ્યો? 

1. મનોજ મકંુુદ નરર્ાને
2. દેર્રાજ અનબુ
3.  રથ ચદં
4. અર્તાર સ િંહ લાબંા
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Q. કઈ ર જ્ય સરક રે એક વષડ મ ટે
મેગ્નેપશયમ ક બોનેટ યકુ્ત પ ન મસ લ ની 12 

બ્ ાંર્ો પર પ્રપતબાંધ લગ વ્યો ?

1. ઉત્તરપ્રદેશ
2. ઝારખડં
3. બબહાર
4. રાજસ્થાન
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Q. સળાંગ 27 કલ ક 5 પમપનટ નુાં વ ાંચન કરીને
કોણે ગોલ્ર્ન બકૂ ઓફ વલ્ર્ડ રેકોર્ડ જીત્યો ? 

1. મોહમ્મદ ફૈજ
2. હદબલપ ઠાકુર
3. અલાઊદીન
4. સનશાતં
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Q. દેશનો આપથિક પવક સ દર ચ લુ ન ણ કીય
વષડ ન પ્રથમ પત્રમ પસક ગ ળ મ ાં ____ % 

થયો?

1. 6%

2. 5%

3. 6.5%

4. 7%
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Q. એપસયન રે્વલોપમેંટ બેડક એ આગ મી
ત્રણ વષડ મ ટે ભ રત ને લગભગ કેટલ 
બબબલયન ર્ોલર લોન આપશે ?  

1. 10 બબબલયન ડોલર
2. 5 બબબલયન ડોલર
3. 12 બબબલયન ડોલર
4. 7 બબબલયન ડોલર
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Q. ભ રત ની પહલેી લ ઇફલ ઇન એક્સપે્રસ
ેને “હોમ્સ્પટલ ઓન વ્હીલ્સ” તરીકે પણ
ઓળિવ મ ાં આવે છે તેનુાં ઉદઘ ટન કય શહરે
મ ાં કરવ મ ાં આવ્યુાં ?

1. મુબંઈ
2. નર્ી હદલ્હી
3. કોચ્ચી
4. ચેન્નઈ
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Q. ચ ૂાંટણી પાંચે દેશ વ્ય પી EVP ન મ નો નવો
ક યડક્રમ શરૂ કયો છે, EVP નુાં પરુૂાં ન મ જણ વો
?

1. ઇલેક્શન રે્હરહફકે ન પ્રોગ્રામ
2. ઇલેકટેડ રે્હરફાઇડ પ્રોગ્રામ
3. ઇલેક્શન ર્ોટ વ પ્રોગ્રામ
4. ઇલેક્ટ વ રે્હરહફકે ન પ્રોગ્રામ
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Q. ગગૂલે પાંજાબી લેબિક અમતૃ પપ્રતમ ની
____ જયાંપત પર 31 ઓગસ્ટ 2019 ન રોજ
ડરૂ્લ બન વીને સડમ નીત કય ડ ? 

1. 150 મી
2. 100 મી
3. 200 મી
4. 125 મી
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