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Q. અમેરિકા ની ઈ-કોમર્સ કંપની એમેઝોન
ભાિત માં પેકેજ િંગ માટે વપિાતી સર્િંગલ યઝુ
પ્લાસ્ટટક નો ઉપયોગ ક્યાિથી બદં કિી દેશે?

1. જૂન 2020

2. ડિસેમ્બર 2019

3. જાન્યઆુરી 2021

4. માર્ચ 2020
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Q. મથુટુ ફાઇનાન્ર્ કયા િાજ્ય માં તેની 300 

શાખાઓને બદં કિવાની યો ના બનાવી િહી
છે ? 

1. ઉત્તરપ્રદેશ
2. કેરળ
3. કર્ાચટક
4. ઓડિશા
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Q.જાપાન-ભાિત િક્ષા મતં્રાલય ની બેઠક કયા
શહિે માં આયોજ ત કિવામાં આવી?

1. ઓસાકા
2. ક્યોટો
3. ટોક્યો
4. કોબે
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Q. કયા દેશ એ ઉજાસ મતં્રાલય થી અલગ
કિીને ઉદ્યોગ અને ખની ર્રં્ાધન માટે નવું
મતં્રાલય બનાવયું ? 

1. કતાર
2. ઓમાન
3. UAE
4. સાઉદી અરબ
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Q. 29 ઓક્ટોબિ 2019 થી કયા િાજ્ય
/કેન્રશાસર્ત પ્રદેશ માં મરહલાઓ માટે ડીટીર્ી
અને ક્લટટિ બર્ો માં મફત યાત્રા શરૂ કિવામાં
આવશે ?

1. પડુુર્ેરી
2. ડદલ્હી
3. ઉત્તરપ્રદેશ
4. છત્તીસગઢ
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Q. ભાિતીય  નતા પાટી 14 ર્પ્ટેમ્બિ થી
20 ર્પ્ટેમ્બિ સધુી કયા િા નેતા ના
 ન્મરદવર્ ને રે્વા અઠવાડીયા તિીકે
ઉ વશે?

1. અમમત શાહ
2. અરુર્ જેટલી
3. નરેન્ર મોદી
4. સષુ્મા સ્વરાજ
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Q. કઈ િાજ્ય ર્િકાિે ઈંટિરે્ક્ર્ બાળકો પિ
sex reassignment surgeries પિ
પ્રસતબધં લગાવયો?

1. કેરળ
2. તેલગંાર્ા
3. તામમલનાડું
4. આંધ્રપ્રદેશ
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Q. ઉપિાષ્ટ્રપસત વૈકૈયા નાયડુ એ આંધ્રપ્રદેશ
ના ચેિલોપલ્લી અને _____ ની વચ્ચે દેશ ની
ર્ૌથી લાબંી ઈલેકરીફાઇડ િેલ ટનલ નું
ઉદઘાટન કયુું ?

1. રાપરુુ
2. અનતંપરુ
3. ડહિંદપરુ
4. તેનાલી
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Q. ભાિત અને કયા દેશ વચ્ચે 1 ર્પ્ટેમ્બિ
થી નાણાકીય ખાતા ની મારહતી નું આપમેળે
સવસનયમ શરૂ થયુ?ં

1. સ્સ્વટ્જરલૈંિ
2. ઇંિોનેમશયા
3. અમેડરકા
4. યનુાઇટેિ ડકિંગિમ
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Q. કઈ બેન્ક ના મેને મેંટ ડાઇિેક્ટિ અંશલુા
કાતં એ િાજીનામું આપ્યુ?ં

1. પજંાબ નેશનલ બેન્ક
2. બેન્ક ઓફ બરોિા
3. ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક
4. ભારતીય બેન્ક
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Q. કેટલા મલૂ્ય ની વાસનિશ નોટ RBIબજાિ માં
લાવશે ? 

1. 50 રૂમપયા
2. 200 રૂમપયા
3. 500 રૂમપયા
4. 100 રૂમપયા
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Q. PayTm નાMD અનેCEO તિીકે કોની
સનમણકૂ કિવામાં આવી ? 

1. પ્રવીર્ જાદવ
2. મવજય શેખર શમાચ
3. કલ્યાર્ ક્રુષ્ર્મમૂતિ
4. કુનાલ બહલ
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Q. 67 મી નહરુે રોફી બોટ િેર્ કે જે એસશયા ની
ર્ૌથી મોટંુ  ળ આયો ન માનવામાં આવે છે તે
તાજેતિ માં કેિળ ના કયા શહિે માં આયોજ ત
કિવામાં આવી ?

1. મજંેરી
2. કોટ્ટાયમ
3. અલાપ્પઝુા
4. કોલ્લમ
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Q. ઇંગ્લૈંડ નું વેમ્બલી ટટેરડયમ કયા વર્સ માં
UEFA ચેમ્મ્પયન લીગ ના ફાઇનલ ની
મે બાની કિશે ? 

1. 2022

2. 2021

3. 2024

4. 2023
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Q. કયા દેશ ના હસેમલ્ટન મર્ાકાદજા
(Hamilton Masakadzahas) એ રિકેટ
માથંી ર્નં્યાર્ ની ઘોર્ણા કિી ?

1. દક્ષિર્આડિકા
2. જીમ્બાબ્વે
3. ન્યઝુીલેન્િ
4. ઓસ્રેક્ષલયા
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Q. ર્યંકુ્ત ઈસ્ન્ડયા-ન્યુ ડેવલપમેંટ બેન્ક ની
કાયસશાળા કયા શહિે માં યો વામાં આવી?

1. બેંગલરુુ
2. નવી ડદલ્હી
3. નોઇિા
4. મુબંઈ
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Q. કયા પસવત્ર ટથાન ને “ટવચ્છ આઇકોસનક
ટથાનો” માં દેશ માં ર્વસશે્રષ્ટ્ઠ ટથાન તિીકે
પર્દંગી કિવામાં આવી ? 

1. કેદારનાથ
2. મતરુપમત
3. મશરિી સાઈં મડંદર
4. વૈષ્ર્ો દેવી મડંદર
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Q. ભાિતીય રે્ના માં 100 મરહલા રૈ્સનકો ની
પ્રથમ બેચ ની ટથાપના કયા સધુી થઈ  શે ? 

1. માર્ચ 2021

2. જાન્યઆુરી 2020

3. ડિસેમ્બર 2019

4. એમપ્રલ 2022
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Q. કયા દેશ એ દેશ ની િક્ષા પ્રણાલી
વધાિવા માટે તેના માનવિરહત હવાઈ વાહન
“રકયાન” નું અનાવિણ કયુું?

1. ઈઝરાયેલ
2. ઈરાન
3. રમશયા
4. જાપાન
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રફફા એ 2022 માં કતાિ માં થનાિા વલ્ડસ કપ
નો લોગો જાિી કયો. 

- ડફફા અને કતાર ની આયોજક સમમમત એ 2022 માં
યોજનારા વલ્િચ કપ માટેના સત્તાવાર લોગો નું અનાવરર્
કયુું

- લોગો પરના વળાકં રર્ ના ટેકરાઓનો ઉદય અને પાટર્
રજૂ કરે છે જ્યારે લપૂ નબંર 8 દશાચવે છે કે આ મેર્ો 8

સ્ટેડિયમ માં રમાશે.

- તેમાં અનતં ક્ષર્ન્હ પર્ છે જે ટુનાચમેન્ટ નું સ્વરૂપ દશાચવે
છે.
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Dowload PDF 
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The End
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