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Q. પે્રસ સેન્સરશીપ માટે કમમટી ટુ પ્રોટેક્ટ
જર્ાાલિસ્ટ્સ (CTJ) દ્વારા આપવામાાં આવેિા
ખરાબ દેશોર્ી યાદીમાાં કયા દેશ એ ટોચનુાં
સ્ટથાર્ પ્રાપ્ત કર્ુું?

1. ઉત્તર કોરરયા
2. તકુકમેનિસ્તાિ
3. સાઉદી અરેબિયા
4. ઇરરરિયા
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Q. સ્ટમોિ ફાઇર્ાન્સ બેંક ખોિવા માટે રરઝવા
બેંક દ્વારા સલૂચત ન્ર્રૂ્તમ મડૂી કેટિી કરવાર્ી
દરખાસ્ટત કરવામાાં આવી ?

1. 100 કરોડ
2. 150 કરોડ
3. 200 કરોડ
4. 250 કરોડ
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Q. તાજેતરમાાં મતૃ્ર્ુ પામેિા મસવારમર્
ચેરીયાર્ાદ એક પ્રખ્યાત ______ હતા? 

1. લેખક
2. ગાયક
3. રિલ્મ નિમાકતા
4. બિત્રકાર
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Q. 'ધ ગારડિયર્'માાં 21 મી સદીર્ી 100 શે્રષ્ઠ
રફલ્મોર્ી યાદીમાાં શામેિ થર્ાર એકમાત્ર
ભારતીય રફલ્મનુાં ર્ામ શુાં છે? 

1. બ્લેક ફ્રાઇડે
2. હૈદર
3. કડવી હવા
4. ગેંગ્સ ઓિ વાસેપરુ
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Q. આંધ્રપ્રદેશર્ા પ્રથમ િોકાર્કુ્ત તરીકે કોર્ી
મર્મણકૂ કરવામાાં આવી છે?

1. જી સાઈ પ્રસાદ
2. પી લક્ષ્મણ રેડ્ડી
3. સનતશ િદં્ર
4. િેરુકુરી શ્રીધર

7



Q. મવશ્વ ઓઝોર્ રદવસ ક્યારે ઉજવવામાાં
આવ્યો? 

1. 16 સપ્ટેમ્િર
2. 15 સપ્ટેમ્િર
3. 14 સપ્ટેમ્િર
4. 13 સપ્ટેમ્િર
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Q. તાજેતરમાાં મતૃ્ર્ુ પામેિા સાંજીબ કુમાર
દત્તા એક પ્રખ્યાત ______ હતા? 

1. નસિેમેટોગ્રાિર
2. લેખક
3. રિલ્મ એરડટર
4. નિમાકતા
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Q. ફીબા બાસ્ટકેટબોિ વલ્ડા કપ 2019 કયા
દેશ એ જીત્યો?

1. અર્જ ેંટીિા
2. ર્જમકિી
3. બ્રાબિલ
4. સ્પેિ
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Q. મ્યાર્માર ઇન્ટરરે્શર્િ બેડમમિંટર્
મસરીઝર્ો પરુૂષ મસિંગલ્સ ટાઇટિ કોણે જીત્યો
છે? 

1. કૌશલ ધરમામેર
2. લક્ષ્ય સેિ
3. પરૂપલ્લી કશ્યપ
4. સૌરભ વમાક
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Q. કાલિધાર બટાલિયર્ દ્વારા હાથ ધરવામાાં
આવેિી 'રુદ્રશીિા', વ્હાઇટ વોટર રાફ્ટિંગ
અલભયાર્ર્ી શરૂઆત 11 સપ્ટેમ્બર 2019 ર્ા
રોજ કયા શહરેથી થઈ હતી? 

1. ઉદયપરુ
2. ર્જયપરુ
3. અર્જમેર
4. જૈસલમેર
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Q. મવયેતર્ામ ઓપર્BWF ટરૂ સપુર 100 

ટરૂ્ાામેન્ટનુાં પરુૂષ મસિંગલ્સ ટાઇટિ કોણે જીત્ર્ુાં? 

1. સિુ િેઈ નશયાગં
2. સૌરભ વમાક
3. કેંટો મોમોતા
4. લીિ ડેિ
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Q. તાજેતરમાાં અવસાર્ પામેિા જાણીતા
ગાયક એડી મર્ી કયા દેશર્ા છે? 

1. ઓસ્િેબલયા
2. સ્પેિ
3. યિુાઇટેડ રકિંગડમ
4. અમેરરકા
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Q. કયા શહરેમાાં 'ગે્રટ ગાંગા રર્' મેરેથોર્નુાં
આયોજર્ કરવામાાં આવ્ર્ુાં હત ુાં? 

1. લખિઊ
2. હરરદ્વાર
3. િવી રદલ્હી
4. દેહરાદુિ
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Q. IBSF વલ્ડા લબલિયર્ડાસ ચેમ્મ્પયર્મશપર્ો
લખતાબ કોણે જીત્યો છે? 

1. પકંર્જ અડવાણી
2. િે થવે ઓ
3. ડેનવડ કૌસર
4. માઇક રસેલ

16



Q. કયા રાજ્યર્ા પવૂા સ્ટપીકર કોડિેા
મશવપ્રસાદ રાવનુાં તાજેતરમાાં મર્ધર્ થર્ુાં છે? 

1. કણાકટક
2. આંધ્રપ્રદેશ
3. કેરલ
4. ઓરડશા
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Q. વડા પ્રધાર્ ર્રેન્દ્ર મોદી અરે્ રાષ્રપમત
ડોર્ાલ્ડ રમ્પ અમેરરકાર્ા કયા શહરેમાાં હાઉડી
મોદી કાયાક્રમમાાં 50,000 ભારતીયોરે્ સાંબોધર્
કરશે?

1. નશકાગો
2. સીએટલ
3. હ્યસુ્ટિ
4. લોસ એંજર્જલસ
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Q. જીએસટી રે્ટવકા અનસુાર કયા વષા થી
GST વ્યવસ્ટથા હઠેળ ર્વા ડીિરો માટે આધાર
કાડાર્ી ચકાસણી કરવામાાં આવશે?

1. જાન્યઆુરી 2020

2. એનપ્રલ 2020

3. િેબ્રઆુરી 2020

4. માિક 2020
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Q. સવે ઓફ ઈફન્ડયા પ્રથમ વખત દેશર્ા
મેમપિંગ માટે કેટિા ડ્રોર્ કેમેરાર્ો ઉપયોગ
કરશ?ે 

1. 300

2. 200

3. 400

4. 550
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Q. તાજેતરમાાં કયા શહરેમાાં પોલિશWW-2 

મેમોરરયિ મપિર નુાં ઉદઘાટર્ કરવામાાં આવ્ર્ુાં
હત ુાં? 

1. સતારા
2. પણુે
3. િાનસક
4. કોલ્હાપરુ
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Q. બોસ્ટટર્ર્ા ભારતીય આંતરરાષ્રીય રફલ્મ
મહોત્સવમાાં કોરે્ શે્રષ્ઠ અલભરે્ત્રીર્ો એવોડા
મળ્યો? 

1. કંગિા રિૌત
2. િીિા ગપુ્તા
3. આબલયા ભટ્ટ
4. નપ્રયકંા િોપરા
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Q. તાજેતરમાાં કયા રાજ્યમાાં ર્ીરમહિે જળ
મહોત્સવ યોજાયો હતો?

1. િાગાલેંડ
2. આસામ
3. પનિમ િગંાળ
4. નત્રપરુા
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