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Q. 47 મી અખિલ ભારતીય પોલીસ વિજ્ઞાન
કોંગે્રસ (AIPSC) કયા શહરેમાાં યોજિામાાં આિી
છે? 

1. નવી દિલ્હી
2. લખનઉ
3. રાયપરુ
4. ગ્વાલલયર
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Q. રરઝિવ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ભારત
સરકારની સાંમવતથી કયા દેશો માટે 2019-

2022 માટે ચલણ અદલાબદલની વ્યિસ્થા
માટે સધુારેલ માળખુાં તૈયાર કરિાનુાં નક્કી કર્ુું
છે? 

1. લિક્સ
2. નાટો
3. સાર્ક
4. આસસયાન
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Q. ભતૂપિૂવ નેિી ચીફ એિવમરલ સશુીલ
કુમાર જેમનુાં તાજેતરમાાં અિસાન થર્ુાં તે
__________ મા નેિલ સ્ટાફના ચીફ હતા?

1. 15

2. 17

3. 12

4. 16
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Q. કયા દેશના અિકાશ િૈજ્ઞાવનક એ
આકાશગાંગામાાં બ્લેક હોલ શોધી કાઢયો છે જે
પથૃ્િીથી 15,000 પ્રકાશ િર્વ દૂર છે? 

1. ચીન
2. અમેદરર્ા
3. ઇઝરાઇલ
4. જાપાન
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Q. કયા શહરે ની પોલીસે ટ્રારફકને વનયાંવિત
કરિા માટે રસ્તા પર ટ્રારફક પોલીસનો ગણિેશ
પહરેેલા પતૂળાઓ તૈનાત કયાવ છે?

1. ભોપાલ
2. ર્ોલર્ાતા
3. બેંગલરુુ
4. નવી દિલ્હી
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Q. ખચટ-ફાંિ સધુારો ખબલ 2019 હઠેળ, ખચટ-

ફાંિમાાં રોકાણ માટેની મયાવદા વ્યક્તતગત રૂ. 
___________ લાિ કરિામાાં આિી છે? 

1. 2 લાખ
2. 3 લાખ
3. 1 લાખ
4. 4 લાખ

8



Q. કયા દેશ ના રકિંગ કાલવXVI ગસુ્તાફ અને
રાણી વસલ્િીયા 1 રિસેમ્બરે ભારતની મલુાકાત
લેશ?ે 

1. ફ્રાન્સ
2. જમકની
3. જાપાન
4. સ્વીડન
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Q. પવિમ બાંગાળ માટે મિૂી રોકાણોને િેગ
આપિા માટે કઈ બેંકે 150 વમખલયન ર્એુસ
િોલર (આશરે 1,065 કરોિ) ની બીજી ચકુિણી
ને માંજૂરી આપી છે?

1. સવશ્વ બેંર્
2. એસિયન સવર્ાસ બેંર્
3. એસિયન ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંર્
4. નાબાડક
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Q. ભારત અને કયા દેશ િચ્ચેMINEX 2019 

ની કિાયત હાથ ધરિામાાં આિી હતી? 

1. ફ્રાન્સ
2. રસિયા
3. જાપાન
4. મલેસિયા
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Q. મધ્ય પ્રદેશની કઈ ર્વુનિવસિટી રાષ્ટ્ટ્રીય
આકારણી અને માડયતા કાઉક્ડસલ (NAAC) 
માાંથી એ પ્લસ ગે્રિ મેળિનાર પ્રથમ
ર્વુનિવસિટી બની?

1. િેવી અદહલ્યા યસુનવસસિટી
2. બરર્તલુ્લાહ યસુનવસસિટી
3. ડો હદરસસિંહ ગૌર યસુનવસસિટી
4. જીવાજી યસુનવસસિટી
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Q. CRY ના તાજેતરના અહિેાલ મજુબ, 

બાળકો વિરુદ્ધના એકાંદર ગનુામાાં કર્ુ રાજ્ય
સૌથી ઉપર છે? 

1. રાજસ્થાન
2. ઉત્તરપ્રિેિ
3. લબહાર
4. ઝારખડં
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Q. તાજેતરમાાં અિસાન પામેલા બાલા વસિંહ
કયા પ્રાદેવશક વસનેમાના પ્રખ્યાત અખભનેતા
હતા?

1. મરાઠી
2. તેલગુુ
3. તસમલ
4. ઓદડયા
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Q. કયા રાજય ની સરકારે લોકોને ગનુાઓથી
જાગતૃ કરિા માટે પ્રોજેતટ શક્તત શરૂ કરિાનો
વનણવય કયો છે?

1. ઓદડિા
2. હદરયાણા
3. આંધ્રપ્રિેિ
4. મધ્યપ્રિેિ
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Q. િલ્િવ એડટી િોવપિંગ એજડસી (WADA) એ
કયા દેશને ચાર િર્વ માટે તમામ રમતો પર
પ્રવતબાંધ મકૂિાનો પ્રસ્તાિ મકૂ્યો છે? 

1. ભારત
2. રસિયા
3. જાપાન
4. ફ્રાન્સ
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Q. તાજેતરમાાં કયો દેશ પહલેી િાર ર્નેુસ્કોની
િલ્િવ હરેરટેજ કવમટીમાાં ચ ૂાંટાઇ આવ્યો છે? 

1. સાઉિી અરેબીયા
2. ર્તાર
3. યગુાન્ડા
4. રે્ન્યા
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Q. મની લોડિરરિંગ બદલ 5-િર્વની જેલની
સજા ભોગિનાર અબ્દુલ્લા યામીન કયા દેશના
પિૂવ રાષ્ટ્ટ્રપવત છે? 

1. ઇન્ડોનેસિયા
2. માલિીવ
3. ઇઝરાઇલ
4. યકેુ્રન
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Q. તાજેતરમાાં મતૃ્ર્ુ પામનાર મધુ શેટયે કયા
પે્રસ તલબના સ્થાપક સભ્ય હતા? 

1. મુબંઈ પે્રસ ક્લબ
2. દિલ્હી પ્રેસ ક્લબ
3. ર્ોલર્ાતા પે્રસ ક્લબ
4. ચેન્નાઈ પે્રસ ક્લબ
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Q. કયા શ્રીલાંકાના ભતૂપિૂવ રિકેટરને ઉત્તર
શ્રીલાંકા પ્રાાંતના રાજ્યપાલનો પદ આપિામાાં
આવ્યો છે?

1. મહલેા જયવિક ને
2. લસસથ મલલિંગા
3. સનત જયસયૂાક
4. મથૈુયા મરુલીધરન
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Q. 10 લાિ કરોિના માકેટ કેવપટલાઇઝેશન ને
સ્પશવનાર પ્રથમ ભારતીય કાંપની કઇ કાંપની
છે? 

1. ટાટા ર્ન્સલ્ટન્સી સસવિસ
2. દરલાયન્સ ઇન્ડસ્રીઝ લલ.

3. એચડીએફસી બેંર્
4. દહન્દુસ્તાન યસુનલલવર લલસમટેડ
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Q. કયા રાજ્ય ની સરકારે રાજ્યમાાં ગટુિા
અને પાન મસાલા પર એક િર્વ માટે સાંપણૂવ
પ્રવતબાંધ મકૂ્યો છે? 

1. મલણપરુ
2. નાગાલેન્ડ
3. મેઘાલય
4. આસામ
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