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¥ ि�िटश क�पनी हाऊस��शने जाहीर क�ले�या २०२० मधील जगातील ५० 
सवा�त �द�िषत शहरांम�ये कोणते शहर पिह�या �थानी आहे? - होतान 
(चीन)

¥ १४ ऑग�ट २०२१ रोजी भारतीय �रझ�ह� बँक�ने कोण�या नागरी सहकारी 
बँक�चा बँिक�ग �यवसाय कर�याचा परवाना र� क�ला? - कना�ळा नागरी 
सहकारी बँक (पनवेल)

¥ कोकण २०२१ हा नौदल सराव भारत आिण कोण�या देशाम�ये पार 
पडला? - ि�टन 

¥ रा�यातील पिहले अ�यावत ब�उ�ेशीय क�षी संक�ल कोण�या िठकाणी 
साकार�यात येणार आहे? - वािशम

¥ कोण�या रा�य मंि�मंडळाने रा�यातील िव�थािपत बंगाली समुदाया�या 
सद�यांना िद�या गेले�या जात �माणप�ांतून ‘पूव� पािक�तान’ हा उ�ेख 
वगळ�या�या ��तावाला मंजुरी िदली? - उ�तराखंड 

¥ इं�-२०२१ हा संयु� ल�कर सराव भारता आिण कोण�या देशाम�ये पार 
पडला? - रिशया 

¥ कोण�या रा�याने अलीकडेच १८ �या शतकातील �वातं�य सेनानी 
�ांितवीर ‘सांगोली राय�ा’ यांची जयंती आयोिजत क�ली होती? - 
कना�टक

¥ गॉडफादर ऑफ सुडोक� �हणून �िस� असले�या कोण�या �य�ीचे 
नुकतेच िनधन झाले? - माक� काजी 
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री¥ ऑिल��पयन पीआर �ीजेश यांची कोण�या रा�याने साहसी पय�टनाचे 

�ँड अॅ�बेसेडर �हणून िनयु�ी क�ली आहे? - क�रळ

¥ जागितक युवा ितरंदाजी अिजं�यपद �पध�म�ये कोण�या देशाने 
सवा�िधक पदक� िजंकली आहेत? - भारत

¥ अलीकडेच काही पया�वरणवा�ांनी कोण�या रा�यातील कडवूर 
राखीव जंगलाला �ल�डर लॉ�रस या �ा�या�या संवध�नासाठी व�यजीव 
अभयार�य घोिषत कर�याची मागणी क�ली आहे? - तािमळनाड�

¥ ह�रयाणाचे मु�यमं�ी मनोहर लाल यांनी रा�यातील कोण�या �थािनक 
िवमानतळाला महाराजा अ�सेन यांचे नाव दे�याची घोषणा क�ली 
आहे? - िहसार

¥ कोणते रा�य ‘�माट� आरो�य काड�’ पुरवणारे देशातील पिहले रा�य 
ठरले आहे? - ओिडशा

¥ कोण�या क�पनीने िडझेलची वाढती मागणी पूण� कर�यासाठी ‘हाय 
�पीड िडझेल’ची घरोघरी िडली�हरी सु� क�ली आहे? - भारत 
पेट�ोिलयम कॉप�रेशन िलिमटेड (BPCL)

¥ Discordant Notes या पु�तकाचे लेखक कोण आहेत? - रोिहंटन 
फली न�रमन (माजी �यायाधीश)

बालाजी सुरणे सर िनिम�त..
खास तयारी संयु� गट-ब पूव� परी�ेची (२०२०) 

करणा�या िव�ा�या�साठी 
चालू घडामोडी ऑनलाईन टे�ट िसरीज
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या APP वर उपल�ध आहे.. 
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