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Q. ભારતમાાં બાંધારણ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાાં
આવે છે? 

1. 25 નવેમ્બર
2. 26 નવેમ્બર
3. 27 નવેમ્બર
4. 24 નવેમ્બર
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Q. ટેલિકોમ્યનુિકેશન્સ દિપાટટ મેન્ટ (DOT) એ
મોબાઇિ ટેદરફમાાં થયેિા વધારાિી અસરિી
તપાસ માટે કોિી અધ્યક્ષતા હઠેળ એક
આંતદરક સનમનતિી રચિા કરી છે? 

1. રાજીવ ગૌબા
2. અજય ભષૂણ પાાંડે
3. લલલત માનસ િંહ
4. સવકા સ્વરૂપ
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Q. કેન્ર સરકારે આસામ સ્થથત બોિો
બળવાખોર જૂથ િેશિિ િેમોકે્રદટક ફ્રન્ટ ઓફ
બોિોિેન્િ (NDFB)  પરિા પ્રનતબાંધિે બીજા
_________ વર્ટ માટે વધાયો છે? 

1. ચાર વષષ
2. ત્રણ વષષ
3. પાાંચ વષષ
4. બે વષષ
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Q. િીચેિામાાંથી કયા શહરેમાાં રાષ્ટ્રીય
આદિજાનત ક્રાફ્ટ મેળો યોજાયો હતો? 

1. પણુે
2. ભવુનેશ્વર
3. ભોપાલ
4. વારાણ ી
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Q. પરુૂર્ વર્ટમાાં વર્ટ િા શે્રષ્ટ્ઠ ખેિાિીિો
એવોિટ કોણે જીત્યો છે? 

1. એલલયડુ કકપચોગે
2. જોન બેનોઇટ
3. જેફ્રી મટુાઈ
4. ડેસન કીમેટ્ટો
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Q. અશોક િેિેન્િ લિનમટેિે વાહિ નધરાણ માટે
કઈ ખાિર્ી કે્ષત્રિી બેંક સાથે એક એમઓયુ
પર હથતાક્ષર કયાટ છે?

1. એક્સ  બેંક
2. એચડીએફ ી બેંક
3. આઈ ીઆઈ ીઆઈ બેંક
4. ય બેંક
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Q. િીચેિા કયા શહરેમાાં ભારતીય રેલ્વે
ઇન્સન્થટટયટૂ ઓફ ફાઇિાસ્ન્સયિ મેિેજમેન્ટ
(IRIFM) િી થથાપિા કરવામાાં આવી છે? 

1. અમરાવતી
2. હૈદરાબાદ
3. ચેન્નાઈ
4. કોચી
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Q. કયા રાજ્ય િી સરકાર ખેિાિીઓિે
સરકારી િોકરીમાાં 5 ટકા અિામતઆપશે? 

1. ઉત્તરપ્રદેશ
2. હકરયાણા
3. મધ્યપ્રદેશ
4. પાંજાબ
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Q. ભારતમાાં િર વરે્ રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ ક્યારે
ઉજવવામાાં આવે છે? 

1. 26 નવેમ્બર
2. 25 નવેમ્બર
3. 24 નવેમ્બર
4. 23 નવેમ્બર
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Q. કયો િેશ 2020 માાં શાાંઘાઈ કોઓપરેશિ
ઓરે્િાઇઝેશિ (SCO) િા યાંર્ વૈજ્ઞાનિકો અિે
ઇિોવેટસટિી બેઠકનુાં આયોજિ કરશ?ે

1. ચીન
2. ભારત
3. પાકકસ્તાન
4. ઉઝબેકકસ્તાન
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Q. કયા િેશિા આકેદિયા એજ્યકેુશિ
પ્રોજેક્ટિે પ્રનતષ્ષ્ટ્ઠતઆર્ા ખાિ આદકિટેક્ચર
એવોિટ 2019 એિાયત કરવામાાં આવ્યો છે? 

1. નેપાળ
2. શ્રીલાંકા
3. ભટૂાન
4. બાાંગ્લાદેશ
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Q. જળ ટેકિોિોજી અિે પયાટવરણીય
નિયાંત્રણ પદરર્િ (WATEC) કયા િેશમાાં
યોજાયો હતો? 

1. ઇઝરાઇલ
2. ઈરાન
3. તકુી
4. સડુાન
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Q. માચટ મદહિામાાં ભારતીય િૌસેિા કયા
શહરેમાાં સૈન્ય કવાયત 'નમિિ 2020' નુાં
આયોજિ કરશે? 

1. કોચી
2. જયપરુ
3. સવશાખાપટ્ટનમ્
4. સશલોંગ
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Q. િમ્પી થકીિ રોર્ વાયરસિે િીધે કયા િેશ
એ ઢોર અિે તેિાથી સાંબાંનધત ઉત્પાિિોિી
આયાત સામે ચેતવણી આપી છે? 

1. સ્વીડન
2. ચીન
3. અમેકરકા
4. ઓસ્રેલલયા
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Q. િાલ્િોિ જજઓથમટિ કે્ષત્ર જે તાજેતરમાાં
સમાચારોમાાં હત ુાં તે િીચેિામાાંથી કયા િેશમાાં
સ્થથત છે? 

1. બોલલસવયા
2. મેક્સ કો
3. .સ્રેલલયા
4. ઇથોસપયા
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Q. કયા િેશિી ર્ોથેિબર્ટ યનુિવનસિટીિા
સાંશોધિકારોએ િાયેદરયા માટે સાંભનવત રસી
‘ETVAX’ નવકસાવી છે? 

1. ફ્રાન્ 
2. જમષની
3. સ્વીડન
4. નોવે
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Q. ભારતિા પ્રથમ ચીફ ઓફ દિફેન્સ થટાફ
(CDS) તરીકે કોિી નિમણકૂ સાંભનવત છે? 

1. લબસપન રાવત
2. દલબીરસ િંહ સહુાગ
3. લબક્રમસ િંહ
4. સવજય કુમારસ િંહ
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Q. ફુટવેર બ્રાન્િ રેિ ચીફ દ્વારા કયા બોલિવિૂ
અલભિેતાિી બ્રાાંિ એમ્બેસેિર તરીકે નિમણકૂ
કરવામાાં આવી છે? 

1. વરૂણ ધવન
2. ટાઇગર શ્રોફ
3. સવકી કૌશલ
4. આયષુ્માન ખરુાના
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Q. રાજ્યિી તમામ પાંચાયતોમાાં કયા રાજ્યએ
દિવ્યાાંર્જિો િી હાજરી ફરજજયાત બિાવી છે? 

1. લબહાર
2. ઉત્તરપ્રદેશ
3. મધ્યપ્રદેશ
4. છત્તી ગઢ
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Q. ઝી એન્ટરટેિમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ (ZEE) િા
અધ્યક્ષનુાં િામ જણાવો, જેમણે તેમિા પિ
પરથી રાજીિામુાં આપયુાં છે?

1. સરેુન્રસ િંહ
2. સભુાષચાંર
3. આર ગોપાલન
4. અપરાજજતા જૈન
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The End
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