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Q. કયા દેશ એ પરમાણુ સશંોધન અને
વિકાસ માટે ની મયાાદા દૂર કરિાનો આદેશ
આપ્યો?

1. તરુ્કી
2. ચીન
3. ઈરાન
4. પાકર્કસ્તાન
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Q. કેન્દ્રિય મતં્રી પ્રહલાદ વસિંહ પટેલ એ કયા
પ્રદેશ ની પ્રથમ મોબાઇલ સાઇરસ એક્સસબબશન
િાન ને લીલી ઝડંી બતાિી?

1. લદ્દાખ
2. લેહ
3. ર્કારગિલ
4. જમ્મુ
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Q. રોબટા મગુાબે જેમનું હાલ માં વનધન થયું
છે તે કયા દેશ ના પિૂા રાષ્ટ્રપવત હતા?

1. નાઈજીકરયા
2. રે્કન્યા
3. ઘાના
4. ઝીમ્બાબ્વે
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Q. માનિ સસંાધન વિકાસ મતં્રાલય દ્વારા
કેટલા સાિાજવનક સસં્થાનો ને “ઇન્સરસ્ટટયટૂ ઓફ
એમીનેરસ” નો દરજ્જો આપિામાં આવ્યો? 

1. 4

2. 3

3. 5

4. 6
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Q. કયા મતં્રાલયે 15 સપ્ટેમ્બર થી વસિંગલ યઝુ
પ્લાન્દ્સ્ટક ના ઉપયોગ પર પ્રવતબધં મકૂિાનો
વનર્ાય લીધો ? 

1. કૃષિ મતં્રાલય
2. ખાદ્ય અને ગ્રાહર્ક બાબતો ના મતં્રાલય
3. રસાયણ અને ખાતર મતં્રાલય
4. ર્કાપડ મતં્રાલય
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Q. ભારતીય સેના ની ટીમ એ તાજેતર માં
માઉરટ લીયો પારબગલ (6773M) પર સફળતા
પિૂાક ચઢાઈ કરી છે, આપિાત કયા રાજ્ય માં
આિેલ છે? 

1. કહમાચલ પ્રદેશ
2. ઉત્તરાખડં
3. જમ્મુ અને ર્કશ્મીર
4. અરુણાચલ પ્રદેશ
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Q. ભારત ની કઈ િાબર્જ્ય િાહન ઉત્પાદક
કંપની “ભારત સ્ટેજVI” ઉત્સર્જન ના ધોરર્ોને
પરૂ્ા કરનાર દેશ ની પ્રથમ કંપની બની ?

1. ટાટા મોટસસ
2. મકહન્રા
3. આયશર મોટસસ
4. અશોર્ક લેલેન્ડ
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Q. કયા િર્ા સધુીમાં દબિર્-પિૂા એવશયા ના
િેત્રોમાં શીતળા અને ઓરી ને દૂર કરિાનો
સકંલ્પ કરિામાં આવ્યો? 

1. 2024

2. 2025

3. 2023

4. 2022
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Q. કયા રાજ્ય એઆપવિ મેનેજમેંટ ના િેત્ર
માં માહહતી ટેસનોલોજી ના ઉપયોગ માટે
આઇટી એસસેલરસ એિાડા 2019 જીત્યો?

1. આંધ્રપ્રદેશ
2. ઓકડશા
3. તાષમલનાડું
4. મહારાષ્ટ્ર
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Q. કઈ વિદેશી બેરક એ “DigiSmart” કે્રહડટ
કાડા લોરચ કયો? 

1. Citibank
2. HSBC Bank
3. Duetsche Bank
4. Standard Chartered Bank
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Q. ભારતીય સેના કયા દેશમાં આયોજજત
થનાર બહુપિીય અભ્યાસ “TSENTR 2019” 

માં ભાગ લેશે ?

1. રષશયા
2. ફ્ાસં
3. જાપાન
4. દગિણ ર્કોકરયા

14



Q. વશિકો ને આહટિહફશ્યલ ઇંટેલીજેરસ
ટેસનોલોજી માં પ્રવશબિત કરિા માટેCBSE એ
કઈ કંપની સાથે કરાર કયાા? 

1. ષવપ્રો
2. ગિૂલ
3. માઇક્રોસોફ્ટ
4. IBM
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Q. કયા રાજ્ય ની સરકારે દરેક શવનિાર ને
રાજય ની તમામ શાળાઓમાં ધોરર્ 1 થી 8 

માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાથીઓ માટે “No 
School Bag Day” તરીકે પ્રારંભ કયો?

1. ષમઝોરમ
2. નાિાલેંડ
3. મગણપરુ
4. ઉત્તરાખડં
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Q. કઈ બૉલીવડુ અબભનેત્રી ને પીપલ્સ ચોઇસ
એિાડા 2019 માટે “મોસ્ટ ઇરસપાઇહરિંગ
એવશયન વમુન” તરીકે નામાહંકત કરિામાં
આિી? 

1. કદપીર્કા પાદુર્કોણ
2. ષપ્રયરં્કા ચોપરા
3. ષવદ્યા બાલન
4. આગલયા ભટ્ટ
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Q. હકરર્ નાગરકર જેમનું હાલ માં વનધન થયું
છે તે એક પ્રવસદ્ધ _____ હતા? 

1. લેખર્ક
2. િાયર્ક
3. સમાજ સેવર્ક
4. ષનદેશર્ક
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Q. કયા રાજ્ય ને ઇરટરવસટી સેિાઓ માટે
પ્રથમ ઇલેન્દ્સરક બસ “વશિાઇ” મળી?

1. ગજુરાત
2. મહારાષ્ટ્ર
3. ગબહાર
4. તાષમલનાડું
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Q. છઠ્ઠો ભારત-ચીન વ્યહૂાત્મક આવથિક સિંાદ
કયા શહરે માં યોજાશે? 

1. બેંિલરુુ
2. સરુત
3. નવી કદલ્હી
4. ષશમલા
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Q.કેરિ સરકાર આગામી ત્રર્ થી પાચં િર્ા માં
મત્સ્યઉદ્યોગ ના વિવિધ િેત્રોમાં કેટલી રકમ નું
રોકાર્ કરશ?ે

1. 20,000 ર્કરોડ
2. 35,000 ર્કરોડ
3. 15,000 ર્કરોડ
4. 25,000 ર્કરોડ
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Q. કયા રાજ્ય / કેરિશાવસત પ્રદેશ એ અરય
પછાત િગા અને સામારય િગા ના
વિદ્યાથીઓને તેની “જય ભીમ મખુ્યમતં્રી
યોજના” માં સામેલ કરિાનો વનર્ાય કયો? 

1. ર્કણાસટર્ક
2. કદલ્હી
3. ગજુરાત
4. પડુુચેરી
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The End

https://www.facebook.com/PrashantTMavani
https://t.me/Studyiqeducation
https://t.me/PrashantMavani
https://twitter.com/PrashantMavani

