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Q.ઇન્ટરનેશનલ પ્રિન્ન્િપલ્િ એજુકેશન
િમ્મેલન(IPEC) કયા શહરે માાં આયોજિત
કરવામાાં આવ્ુાં હત ુાં?

1. અમદાવાદ
2. ભોપાલ
3. નાગપરુ
4. નવી દદલ્હી
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Q. કયા રાજ્ય ની િરકારે રાજ્યમાાં પ્રવદેશી
િહકાર નામનો નવો પ્રવભાગ બનાવવાનો
પ્રનર્ણય લીધો છે? 

1. પજંાબ
2. હદરયાણા
3. દહમાચલપ્રદેશ
4. મધ્યપ્રદેશ
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Q. પેરેડાઇઝ બીચને તાજેતરમાાં નો પ્લાસ્ટટક
ઝોન જાહરે કરાયો હતો. આબીચ કયા રાજ્ય / 

કેન્રશાપ્રિત િદેશમાાં ન્ટિત છે? 

1. અંડમાન અને નનકોબાર
2. ગોવા
3. ઓદડશા
4. પડુુચેરી
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Q. 2019 ઈંદદરા ગાાંધી શાાંપ્રત પરુટકારિી કોને
િન્માપ્રનત કરવામાાં આવયા છે? 

1. મનમોહન ન િંહ
2. એંજેલા માકેલ
3. ડેનવડ એટનબરો
4. શેખ હ ીના
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Q. વ્હૂાત્મક િાંપપ્રિની રસ્ટટએ કયા દેશએ
તેના પ્રવદેશી રોકાર્ોના પ્રનયમો કડક કયાણ છે? 

1. ન્યઝુીલેન્ડ
2. ઓસ્ટ્રેલલયા
3. અમેદરકા
4. જાપાન
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Q. કઈ કાંપનીએ તાજેતરમાાં ક્લાઉડ ગેમ
ટરીપ્રમિંગ પ્લેટફોમણ "ટટેદડયા" શરૂ ક્ુું છે?

1. માઇક્રો ોફ્ટ
2. ગગૂલ
3.  ોની
4. નેક્ષોન
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Q. મદહલા ઉદ્યોગ િાહપ્રિકતા દદવિ
(Women Entrepreneurship Day) દર
વરે્ષ ક્યારે ઉિવવામાાં આવે છે? 

1. 20 નવેમ્બર
2. 18 નવેમ્બર
3. 19 નવેમ્બર
4. 17 નવેમ્બર
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Q. િાઇમ ગ્લોબલ પ્રિટીઝ ઈન્ડેક્િ અનિુાર, 

ભારતનુાં ક્ુાં શહરે પ્રવશ્વનુાં 9 મુ િૌિી ઝડપી
ઉભરતુાં િાઇમ રેપ્રિડેન્ન્િયલ માકેટ બન્્ુાં છે?

1. મુબંઈ
2. નવી દદલ્હી
3. બેંગલરુુ
4. હૈદરાબાદ
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Q. અરુાંધતી યોિના અંતગણત ક્ુ રાજ્ય લગ્ન
િમયે કન્યાને એક તોલુ િોનુાં આપશે? 

1. ઓદડશા
2. છત્તી ગઢ
3. આ ામ
4. ઉત્તરાખડં
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Q. ફીફા અન્ડર 17 વલ્ડણ કપ રોફીની 18 મી
આવપૃ્રિ કયા દેશ એ જીતી છે? 

1. મેક્સ કો
2. બ્રાલઝલ
3. નાઈજીદરયા
4. નેધરલેન્ડ
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Q. જિમ્નેસ્ટટક્િ ફેડરેશનઓફ ઈસ્ન્ડયા ના
િમખુ તરીકે કોની પિાંદગી કરવામાાં આવી છે?

1. શાતંીકુમાર ન િંહ
2. અશોક કુમાર ગપુ્તા
3. સધુીર નમત્તલ
4. અરનવિંદ  સ ેના
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Q. પ્રવશ્વ બાળ દદવિ ક્યારે ઉિવવામાાં આવે
છે?

1. 20 નવેમ્બર
2. 19 નવેમ્બર
3. 18 નવેમ્બર
4. 17 નવેમ્બર
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Q. જાયકવાડી ડેમ જે તાજેતરમાાં િમાચારોમાાં
હતો તે નીચેના કયા શહરેમાાં ન્ટિત છે? 

1. નાન ક
2. પણુે
3. ઔરંગાબાદ
4. મુબંઈ
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Q. િટતા વૈપ્રશ્વક ઇન્ટરનેટ માટે કઈ કાંપનીએ
60 ટટારલલિંક ઉપગ્રહો લોંચ કયાણ છે?

1. ગગૂલ
2. ફે બકુ
3. સ્ટ્પે એસ 
4. બોઈંગ
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Q. આર રાિગોપાલને કયા રાજ્યના આગામી
મખુ્ય માદહતી આ્કુ્ત (CIC) તરીકે પ્રન્કુ્ત
કરવામાાં આવયા છે? 

1. કણાાટક
2. કેરળ
3. આંધ્રપ્રદેશ
4. તાનમલનાડું
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Q. કયા રાજ્ય િરકારે તમામ ફેક્ટરીઓ અને
ઉદ્યોગોને િેપ્રનટરી નેપદકન્િ તેમના ટિાને
રાખવા ફરજિયાત બનાવયા છે? 

1. ગજુરાત
2. આ ામ
3. રાજસ્ટ્થાન
4. પનિમ બગંાળ
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Q. આધપુ્રનક રેલ્વે કોચ ફેક્ટરી દ્વારા
દટતાવેિોને એક ટિળેિી બીજી િગ્યાએ
ખિેડવા માટે કયા હ્યમુનોઇડ રોબોટનો
ઉપયોગ િઈ રહ્યો છે? 

1.  ોના 1.5

2. રાની 1.5

3. રાધા 1.5

4. કૃષ 1.5
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Q. 2021 ની વટતી ગર્તરી કેટલી
ભાર્ષાઓમાાં કરવામાાં આવશે? 

1. 17

2. 20

3. 13

4. 16
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Q. કઈ રાજ્ય િરકાર શાળાઓમાાં અને તેના
50 મીટરના દાયરામાાં િ ાંક ફૂડના વેચાર્ પર
િપ્રતબાંધ મકૂવાની તૈયારી કરી રહી છે? 

1. લબહાર
2. ગજુરાત
3. ઝારખડં
4. ઉત્તરપ્રદેશ
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Q. કયા રાજ્યએ રેતીના દાર્ચોરીને રોકવા
માટે ટોલ ફ્રી નાંબર 14500 શરૂ કયો છે? 

1. ઓદડશા
2. રાજસ્ટ્થાન
3. આંધ્રપ્રદેશ
4. કણાાટક
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The End
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