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Q. વિશ્વ વિદ્યાર્થી દિિસ ક્યારે ઉજિિામાાં
આવ્યો?

1. 14 ઓક્ટોબર
2. 12 ઓક્ટોબર
3. 13 ઓક્ટોબર
4. 15 ઓક્ટોબર
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Q. કૈસ સૈયિ (Kais Saied) કયા િેશના
નિા રાષ્ટ્રપવિ િરીકે ચ  ાંટાયા છે? 

1. ટયનુિનિયા
2. અલ્જિરરયા
3. લિલબયા
4. ચાડ
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Q. ભારિીય સેનાએ જમ્મ-ુકાશ્મીરના કયા
કે્ષત્રમાાં સાંગમ યિુા મહોત્સિનુાં આયોજન કયુું
હત ુાં? 

1. બાાંરિપરુ
2. અવાંતીપરુા
3. ભિરવાહ
4. પિુવામા
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Q. મસુાફરોર્થી ભરેલાA 320 વિમાન માટે
ટેક્સસબોટનો ઉપયોગ કરનારી વિશ્વની પહલેી
એરલાઇન કઈ છે? 

1. અમીરાત
2. એર ઈન્ડડયા
3. કતાર
4. ન િંગાપોર
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Q. પ્રવિષ્ષ્ટ્િિ બકુર પરુસ્કાર જીિનાર પ્રર્થમ
અશે્વિ મદહલા કોણ છે? 

1. માગગરેટ એટવડૂ
2. લ ૂી એિમેિ
3. ડેજી િોડ િ
4. બિાગરડિિ એવરરસ્ટો
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Q. આંિરરાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ મદહલા દિિસ ક્યારે
ઉજિિામાાં આવ્યો? 

1. 14 ઓક્ટોબર
2. 15 ઓક્ટોબર
3. 12 ઓક્ટોબર
4. 13 ઓક્ટોબર
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Q. ભારિ ડચ પદરયોજના “ લોકલ રીટમેન્ટ
ઓફ અબબન સીિેજ સ્રીમ ફોર હલે્ર્થી રીયજુ
અર્થિા LOTUS – HR” ને િાજેિર માાં કયા
શહરે માાં લોન્ચ કરિામાાં આિી?  

1. િવી રિજહી
2. રાાંચી
3. પણુે
4. ભવુિેશ્વર
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Q. બેહરીન ઇન્ટરનેશનલ વસરીઝ બેડવમિંટનનો
પરુૂષ વસિંગલ્સનો ખિિાબ કોણે જીત્યો છે? 

1.  મીર વમાગ
2.  ૌરભ વમાગ
3.  ાઈ પ્રલણત
4. નપ્રયાડસુ રાજાવત
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Q. મધ્ય પ્રિેશ સરકાર દ્વારા િષબ 2018-19 

માટે કોને રાષ્ટ્રીય દકશોર કુમાર અલાંકરણ ર્થી
સન્માવનિ કરિામાાં આવ્યા? 

1. રાિકુમાર હીરાિી
2. નવિાિ ભારદ્વાિ
3. નપ્રયિિગિ
4. પ્રકાિ ઝા
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Q. િાનગી કે્ષત્રની કઈ બેંકે િેની નિી યોજના
"એફડી હલે્ર્થ" શરૂ કરી છે?

1. HDFC
2. ICICI
3. AXIS
4. YES
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Q. અયોધ્યા વિિાિમાાં છેલ્લી રાઉન્ડની
સનુાિણીને કારણે અયોધ્યા જજલ્લામાાં કઈ
ધારા લાગુ કરિામાાં આિી? 

1. ધારા 144

2. ધારા 140

3. ધારા 137

4. ધારા 132
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Q. િૈજ્ઞાવનકોએ િાજેિરમાાં જ આપણા
સૌરમાંડળ િરફના બીજા સોલર વસસ્ટમર્થી
આિિા ધ  મકેતનેુ શોધી કાઢયુાં છે. આધ  મકેતનેુ
શુાં નામ આપિામાાં આવ્ય?ુ 

1. LH / Borisov
2. JK / Borisov
3. 5H / Borisov
4. 2I / Borisov
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Q. િષબ 2019 માટે આંિરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય
ભાંડોળ દ્વારા ભારિના જીડીપી નો કેટલો અંિાજ
લગાિિા માાં આવ્યો?

1. 5.9%

2. 6.1%

3. 6.2%

4. 6.3%
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Q. “Good Economics For Hard 
Times- Better Answers to our 
Biggest Problems”પસુ્િક કોણે લિી છે? 

1. અમર્તયગ  ેિ
2. મિમોહિ ન િંહ
3. અલભજિત બેિિી
4. કૌનિક બાસુ
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Q. ભારિે પવિમઆફ્રીકી િેશ “વસએરા
ખલયોન” ને ચોિા ની િેિી માટે _____ ડોલર
લોન આપશે? 

1. 25 નમલિયિ
2. 40 નમલિયિ
3. 20 નમલિયિ
4. 30 નમલિયિ
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Q. દરઝિબ બેંક ઓફ ઈષ્ન્ડયાએ કઈ નોટ
છાપિાનુાં બાંધ કયુું છે?

1. 500 રૂ
2. 2000 રૂ
3. 100 રૂ
4. 200 રૂ
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Q. ભારિીય રેલ્િેએ િાજેિરમાાં નાના શહરેોને
નજીકના મોટા શહરેો સારે્થ જોડિા માટે કેટલી
સવિિસ રેનો શરૂ કરી છે?

1. 10

2. 5

3. 15

4. 19

19



Q. યવુનસેફના નિા અહિેાલ "સ્ટેટ ઓફ ધ
િલ્ડબ ખચલ્રન" અનસુાર કેટલા બાળકો
બગાડર્થી પ્રભાવિિ ર્થાય છે? 

1. 25 નમલિયિ
2. 85 નમલિયિ
3. 65 નમલિયિ
4. 50 નમલિયિ
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Q. માંજુ રાની કઈ રમિ સારે્થ સાંબાંવધિ છે? 

1. હોકી
2. સ્સ્વનમિંગ
3. મકેુ્કબાિ
4. બેડનમિંટિ
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Q. ગૌિમ અિાણીની આગેિાનીિાળી અિાણી
ગેસમાાં 37.4% દહસ્સો િરીિિાની જાહરેાિ
કયા િેશની વિશાળ એનજી કાંપની ટોટલ એ
કરી છે? 

1. ઈટાિી
2. ફ્ાાં 
3. જાપાિ
4. રનિયા
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