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Q. પે્રસ ટ્રસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા ના અધ્યક્ષ તરીકે
કોની નનમણકૂ કરવામાાં આવી? 

1. વિજય કુમાર ચોપરા
2. એન રવિ
3. વિનીત જૈન
4. આદિત્ય વ િંહ
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Q. ધ લાાંસેટ પનિકા માાં પ્રકાનિત થયેલ એક
અહવેાલ અનસુાર 2017 માાં વૈનિક મલેરરયા
ના મામલા માાં ભરત નુાં સ્થાન શુાં હત ુાં?

1. િ મુું
2. ત્રીજુ ું
3. ચોથુું
4. છઠ્ઠુ
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Q. રિલલપ સત્પથી જેમનુાં હાલ માાં નનધન થયુાં
છે તે એક પ્રનસદ્ધ _____ હતા.

1. લેખક
2. પત્રકાર
3. રાજનીવતજ્ઞ
4. અભિનેતા
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Q. કેડર સરકાર જાહરે કે્ષિ ની િણ વીમા
કાંપની માાં કેટલા કરોિ રૂનપયા નુાં પનુઃપ ૂાંજીકરણ
કરિ?ે

1. 1,000

2. 8,000

3. 12,000

4. 10,000
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Q. US ઓપન 2019 માાં નસિંગલ પરુુષ નો
લિતાબ કોને જીત્યો? 

1. ડેવનયલ મેિિેિેિ
2. રોજર ફેડરર
3. નોિાક જોકોિીચ
4. રાફેલ નડાલ
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Q. િેિ નુાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય મરહલા
વ્યાપાર કેડર (IWTC) કયા રાજ્ય માાં સ્થાનપત
કરવામાાં આવિે? 

1. ગજુરાત
2. આંધ્રપ્રિેશ
3. કેરળ
4. ઉત્તરપ્રિેશ
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Q. બ્યરૂો ઓફ એનર્જિ એફીશ્યાંસી (BEE) એ
“આંગન” નામ નો આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય સમ્મેલન
કયા િહરે માાં આયોર્જિત કયો? 

1. નિી દિલ્હી
2. પણુે
3. કોચ્ચી
4. લખનઊ
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Q. દુલીપ ટ્રોફી 2019 નો લિતાબ કઈ ટીમ એ
જીત્યો? 

1. ઈન્ડડયા ગ્રીન
2. ઈન્ડડયા બ્લ ૂ
3. ઈન્ડડયા યેલ્લો
4. ઈન્ડડયા રેડ
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Q. િેિ નુાં પ્રથમ હલેીકોપ્ટર નિિર સમ્મેલન
કયા િહરે માાં આયોર્જિત કરવામાાં આવિે?

1. વશમલા
2. િેહરાદુન
3. નિી દિલ્હી
4. પણુે
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Q. વીરૂ કૃષ્ટ્ણન જેમનુાં હાલ માાં નનધન થયુાં છે
તે કયા િાસ્ત્રીય નતૃ્ય સાથે િોિાયેલા હતા?

1. િરતનાટ્યમ
2. કથક
3. કથકલી
4. કુભચપડુી
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Q. SCO ના સભ્ય રાજ્યો માટે સેડય લિરકત્સા
પર પ્રથમ સમ્મેલન કયા િહરે માાં આયોર્જિત
કરવામાાં આવિે?

1. નિી દિલ્હી
2. કોચ્ચી
3. અમરાિતી
4. લખનઊ
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Q. ભરત માાં સેક્સ રેનિયો 2014-15 માાં 918 

હતો જે વધી ને 2018-19 માાં _____ થયો. 

1. 926

2. 931

3. 929

4. 935
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Q. હરરકેન િોરીયન નો સામનો કરનાર
બહામાસ િેિ ને ભારત ______ નમલલયન
િોલર ની સહાય કરિે? 

1. 5

2. 2

3. 4

4. 1
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Q. િાિી અને ગ્રામઉદ્યોગઆયોગ ના અધ્યક્ષ
નવનય કુમાર સક્સેના આગામી_____ વષષ
સધુી અધ્યક્ષ પિ પર રહિે?ે 

1. 2

2. 1

3. 3

4. 4
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