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Q. કયા રાજ્ય ની પ્રસિદ્ધ મીઠાઇ
“શ્રીસિલ્લીપતુ્તરૂ પલકોિા” નેGI ટેગ પ્રાપ્ત
થયો?

1. આંધ્રપ્રદેશ
2. તામિલનાડ ું
3. કેરલ
4. કર્ાાટક
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Q. કઈ કંપની એ િાભંળિા માં નબળા અને
ઓછી દ્રષ્ટટ ધરાિતા લોકો માટે “Good 
Vibes” અને “Relumino” નામ ની બે એપ
લોન્ચ કરી?

1. google
2. apple
3. samsung
4. microsoft
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Q. એસિયન ડેિલોપમેંટ બેન્ક અને ભારત
િરકારે કયા રાજ્ય ના 34 જિલ્લા ના ગ્રામીણ
રસ્તા ને પાક્કા રસ્તા બનાિિા માટે 200 

સમલલયન ડોલર ની લોન પર હસ્તાક્ષર કયાા? 

1. ગ જરાત
2. ઝારખુંડ
3. ઉત્તરપ્રદેશ
4. િહારાષ્ટ્ર
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Q. કયો દેિ “િાદા સિગારેટ પેકેજિિંગ”નું
અનાિરણ કરનાર પ્રથમ એસિયન દેિ બન્યો
છે ?

1. જોડાન
2. થાઈલેન્ડ
3. સાઈપ્રસ
4. િાલદીવ
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Q. કયા રાજ્યમાં મખુ્યમતં્રી િેપારી અંગત
અકસ્માત િીમા યોિના અને મખુ્યમતં્રી િેપારી
િળતર યોિના િરૂ કરિામાં આિી?

1. હરરયાર્ા
2. પુંજાબ
3. બબહાર
4. રાજસ્થાન
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Q. 28 િપ્ટેમ્બરના રોિ મુબંઇમાં નૌકાદળમાં
િામેલ થનારી બીજી સ્કોસપિન શે્રણીની
િબમરીનનું નામ િણાિો?

1. INS વેલા
2. INS કલવરી
3. INS કરુંજ
4. INS ખુંડેરી
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Q. િયંકુ્ત આરબ અમીરાત (UAE) દ્વારા
ભારતના કયા રાિદૂતને “ઓડાર ઓફ ઝાયેદ” 

થી િન્માનીત કરિામાં આવ્યા?

1. મવરેન્ર દયાલ
2. મવકાસ સ્વરૂપ
3. નવદીપ મસિંહ સ રી
4. જયુંત પ્રસાદ
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Q. 84 માં થેિાલોનીકી ઇન્ટરનેિનલ ફેર
(TIF) નું આયોિન કયા દેિ માં કરિામાં
આવ્યુ?ં 

1. થાઈલેન્ડ
2. ગ્રીસ
3. સ્વીડન
4. ફ્ાુંસ
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Q. દલક્ષણ આફ્રિકાએ ભારત સિરુદ્ધ 3 ટેસ્ટ
મેચની શે્રણી માટે બેફ્રટિંગ કોચ તરીકે કયા
ભારતીય ફ્રિકેટર સનયકુ્ત કયાા? 

1. સુંદીપ પારટલ
2. કીમતિ આઝાદ
3. અિોલ િજૂિદાર
4. મ નાફ પટેલ
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Q. બ્રાલઝલના કયા ટેસનિ ખેલાડી પર મેચ
ફ્રફકક્િિંગ માટે આજીિન પ્રસતબધં મકૂાયો છે? 

1. ફનાાન્ડો િેબલગેની
2. રડએગો િાટોસ
3. થોિાજ બેલ ચી
4. લ ઈસ િૈટર
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Q. ઓફ્રડિાના માઓિાદી પ્રભાસિત
મલકનલગરી જિલ્લામાં રહતેી, ભારતની પ્રથમ
આફ્રદજાસત વ્યાપારી પાઇલટ બનનારી
મફ્રહલાનું નામ િણાિો

1. અન મપ્રયા લાકડા
2. રશ્મિ શિાા
3. મશમવકા ખ રાના
4. મનશા ચત વેદી
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Q. કયા દેિના રનર “લબ્રગેડ કોિેગી” એક
કલાક, ચાર સમસનટ અને 28 િેકન્ડના િમય
િાથે ગે્રટ નોથા રન જીતીને હાફ મેરેથોન પણૂા
કરિા માટે િૌથી ઓછો િમય લેનાર ખેલાડી
બન્યા ?

1. ઓસ્રેબલયા
2. કેન્યા
3. નાઈજીરરયા
4. દબિર્આરફ્કા
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Q. “Fortune Turners : The Quartet 
That Spun India To Glory” પસુ્તક ના
િહ લેખક કોણ છે? 

1. જીત થાઈલ
2. અન જ ધાર
3. સબચન બજાજ
4. મવનીત બાજપેયી
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Q. કઈ સિશ્વસિધાલય એ ટાઇમ હાયર
એડયકેુિન િલ્ડા યસુનિસિિફ્રટ રેંફ્રકિંગ 2020 માં
પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું?

1. ઓિફોડા મવશ્વમવદ્યાલય
2. કેશ્રિજ મવશ્વમવદ્યાલય
3. સ્ટેનફોડા મવશ્વમવદ્યાલય
4. હાવાડા મવશ્વમવદ્યાલય
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Q. 76 મા િેસનિ ફ્રફલ્મ ફેષ્સ્ટિલમાં કઈ
ફ્રફલ્મને ગોલ્ડન લાયન એિોડા મળ્યો હતો

1. A Star Born
2. Roma
3. The Shape Of Water
4. Joker
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Q. ફ્રરલાયન્િ ઇન્ડસ્રીઝે કઈ નદીને િાફ
કરિામાં મદદ માટે કાયાકર અફરોઝ િાહ િાથે
કરાર કયાા?

1. ગુંગા
2. િારહિ
3. ગોદાવરી
4. લ ની
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