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Q. ભારત દ્વારા 92 મી ઓસ્કાર માટે કઈ
ફિલ્મન ું નામ આપવામાું આવ્ ું છે?

1. અંધાધનૂ
2. ઉરી
3. બધાઇ હો
4. ગલી બોય
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Q. દર વરે્ષ વલ્ ડ્ અલ્ઝાઇમર ્ે ક્યારે
ઉજવવામાું આવે છે? 

1. 20 સપ્ટેમ્બર
2. 21 સપ્ટેમ્બર
3. 19 સપ્ટેમ્બર
4. 18 સપ્ટેમ્બર

3



Q. કઈ બેંક નાCEO તરીકે એલિસન રોઝ ની
નનમણકૂ કરવામાું આવી છે? 

1. રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેંડ
2. બેંક ઓફ અમેરરકા
3. રોયલ બેંક ઓફ કેનેડા
4. ચીન સેંટ્રલ બેંક
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Q. ઓફ્ટ બ્્ રો ઓિ સર્ક્ ડિેશન ના અધ્યક્ષ
તરીકે કોની નનમણકૂ કરવામાું આવી છે? 

1. ઊર્જિત પટેલ
2. અજય સસિંહ
3. પ્રમોદ કુમાર
4. મધકુર કામત
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Q. કઈ રાજ્ય સરકાર દેશના પ્રથમ
'ટ્ાુંસજેન્્ર આર્ટડસ િેસ્સ્ટવિ'ન ું આયોજન
કરશ?ે 

1. ઓરડશા
2. કર્ાાટક
3. કેરલ
4. મહારાષ્ટ્ટ્ર
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Q. ્ેટા નસર્ક્ ફરટી કાઉન્ન્સિઓિ ઈસ્ન્્યા
(DSCI) એ ઇિેક્ટ્ટ્ોનનક્ટ્સ અને ઇન્િમેશન
ટેક્ટ્નોિોજી મુંત્રાિય (MeitY)  અને કઈ
કુંપનીના સહયોગથી 'ફ્જજટિ પેમેન્ટ
અલભયાન' શરૂ ક્ ું? 

1. માઇક્રોસોફ્ટ
2. ગગૂલ
3. ફેસબકુ
4. સિપ્રો
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Q. બેંક ઓિ બરો્ાએ કયા નામથી એગ્રી
ફ્જજટિ પ્િેટિોમડ શરૂ ક્ ું છે? 

1. બરોડા રકસાન
2. બરોડા સસિંચાઇ
3. બરોડા કૃસિ
4. બરોડા એગ્રી

9



Q. દેશની સૌથી મોટી વીજ કુંપનીNTPC 
દેશના સૌથી મોટા સોિાર પાકડ બનાવવા માટે
કયા રાજ્યમાું છે? 

1. મધ્યપ્રદેશ
2. ગજુરાત
3. ઉત્તરપ્રદેશ
4. અરુર્ાચલ પ્રદેશ
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Q. નવશ્વ શાુંનત ફદવસ ક્યારે ઉજવવામાું આવે
છે? 

1. 19 સપ્ટેમ્બર
2. 18 સપ્ટેમ્બર
3. 21 સપ્ટેમ્બર
4. 20 સપ્ટેમ્બર
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Theme 2019 – Climate Action for Peace



Q. સિામત, સુંપરૂ્ડ સુંચાલિત, મસ્લ્ટ-ચેનિ, 

ક્ટ્િાઉ્ આધાફરત નસસ્કો વેબએક્ટ્સ સુંપકડ કેન્ર
સોલ્્ શન માટે ્ .એસ. નેટવકડ હા ડ્વેર કુંપની
નસસ્કો સાથે કઈ કુંપનીએ કરાર કયાડ?

1. માઇક્રોસોફ્ટ
2. સિપ્રો
3. ઇન્ટેલ
4. ટાટા કમ્યસુનકેશન
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Q. IIBA વલ્ ડ્ બોક્ટ્સીંગ ચેન્પપયનશીપ ની
િાઈનિમાું પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય પ રૂર્ષ
બોક્ટ્સર બનીને કોરે્ ઇનતહાસ રચ્યો?

1. અસમત પઘંાલ
2. અખિલ કુમાર
3. સશિ થાપા
4. સખચન સસિાચ
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Q. તાજેતરમાું મતૃ્્ પામેિા િનાડન્્ો ફરસેન
કયા રમત સાથે સુંકળાયેિા છે? 

1. હોકી
2. ગોલ્ફ
3. ફૂટબોલ
4. ચેસ
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Q. કયા રાજ્ય / કેન્રશાનસત પ્રદેશએ ્ેન્્્ 
સામે િ્વા માટે "ચેન્પપયન્સ અલભયાન" શરૂ
ક્ ું છે? 

1. લદાિ
2. ગજુરાત
3. ઉત્તરપ્રદેશ
4. રદલ્હી
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Q. “ટબ્્ ડિેન્સ એન્્ ટ્ાયપિ: ધી મોદી યસડ” 

નામન ું પ  સ્તક ભારતી એસ પ્રધાન અને
_________ દ્વારા િખાયેલ ું છે ?

1. રાહલુ અગ્રિાલ
2. સમરહર પાઠક
3. રક્ષા શમાા
4. સિિેક ઠાકુર
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Q. આરો્ય મુંત્રાિયે કયા રાજ્યમાું માસ ડ્રગ
એ્નમનનસ્ટે્શન (MDA) કાયડક્રમ શરૂ કરવાની
યોજના બનાવી છે? 

1. ઓરડશા
2. કર્ાાટક
3. ગજુરાત
4. રાજસ્થાન
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Q. અવકાશ, આપનિ વયવસ્થાપન અને
સુંસ્કૃનત સફહતના ઘર્ા કે્ષત્રોમાું ભારત અને કયા
દેશ વચ્ચેMoU પર હસ્તાક્ષર થયા?

1. રસશયા
2. ફ્ાસં
3. મગંોખલયા
4. કેમરૂન
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Q. લગનીસ બ ક ઓિ વલ્ ડ્ રેકો ડ્માું સૌથી મોટા
િદાખી નતૃ્ય તરીકે કયા નતૃ્યએ િરી એકવાર
ઇનતહાસ રચ્યો છે? 

1. જબરો નતૃ્ય
2. ચામ નતૃ્ય
3. શોન નતૃ્ય
4. શોંડોલ નતૃ્ય
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Q. િુ્ં નમાું આયોજજત '21 મી સદીના
આઇકન એવોર્ટડસ'માું કયા પ્િેબેક નસિંગરને
“મેન્્નફિનસએન્ટ પરિોનમિંગ આર્ટડસ એવો ડ્” થી
સન્માનનત કરવામાું આવયા? 

1. સોનું સનગમ
2. અરરર્જજત સસિંહ
3. નેહા કક્કર
4. અલ્કા યાખિક
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Q. કઈ ઉચ્ચ અદાિતે મોટો ચ કાદો આપ્યો છે
કે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ બુંધારર્માું આપવામાું
આવેિ નશક્ષર્ના અનધકાર અને ગોપનીયતાના
અનધકારનો ભાગ છે? 

1. મધ્યપ્રદેશ
2. રાજસ્થાન
3. રહમાચલ પ્રદેશ
4. કેરળ
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The End
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