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1 બાયતે વેંચ્યરુયમન ખાતેની પ્રથભ ટેસ્ટભાાં દક્ષિણ આરિકાને કેટરા યનથી યાજમ આપ્મ ?- 113 

2 ભદી ગૈમ્ફટ: ડીકરડગ ભદી 2.0' નાભનુાં સુ્તક કણે રખયુાં છે ? - વાંજુ લભાા  

3 
કમા યાજમભાાં કડાની થેરીઓના ઉમગને પ્રત્વાશનરૂે ' ભોનદભ ભાજીમા' મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? - 

તામભરનાડુ  

4 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે યાજમભાાં વાભાનમ શે્રણી આમગની સ્થાનાને ભાંજૂયી આી ? - ાંજાફ  

5 
ગ્રીનભેન ' તયીકે ઓખાતા કમા ગજુયાતીને ગ્રફર એન્લામભેંન્ટ અને કરાઈભેન્ટ એક્ળન મવટીઝન એલડા-2021 

એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - મલયર દેવાઇ  

6 ICC ભરશરા ટી20ભાાં પ્રેમય ઓપ ધ મય ભાટે કઈ બાયતીમ ભરશરા ખેરાડી નમભનેટ થઈ છે ? - સ્મમૃત ભાંધાતા 

7 
મ્યચુમર પાંડ એડલાઇઝયી ેનરના વભ્મ તયીકે SEBI દ્વાયા તાજેતયભાાં કની મનયકુતી કયલાભાાં આલી છે ? - અયાતી 
કૃણન 

8 
વેંચ્યરુયમન ખાતેની દક્ષિણ આરિકા વાભેની પ્રથભ ટેસ્ટભાાં પ્રેમય ઓપ ધ ભેચ' કમા ખેરાડીને જાશયે કયલાભાાં આવ્મ ? 

કે.આય. યાહરુ  

9 97ભ મલશ્વ વાંગીત તાનવેન વભાયશ કમા યાજમભાાં મજલાભાાં આવ્મ શત ? - ભધ્મપ્રદેળ  

10 
નાગારેન્ડભાાં મલલારદત વળસ્ત્ર મલળે અમધકાય કામદ (અપસ્ા)ની મદુતભાાં કેટર લધાય કયલાભાાં આવ્મ છે ? - છ 
ભરશના  

11 
ગજુયાતી મૂના કમા ડક્ટયને કેનેડાન વોથી ઉચ્ચ નાગરયક એલડા ' ઓડાય ઓપ કેનેડા' થી વન્ભાનીત કયલાભાાં આવ્મા 
છે ? - ડૉ. પ્રદી ભચાન્ટ  

12 
તાજેતયભાાં વેંચ્યરુયમન ખાતેની દક્ષિણ આરિકા વાભેની પ્રથભ ટેસ્ટ દયમભમાન 200 ટેસ્ટ મલકેટ રેનાય બાયતન ત્રીજ 
પાસ્ટ ફરય કમ છે ? - ભ. ળાભી  

13 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ળશયેી મલસ્તાયભાાં શ ુયાખલા ભાટે રાઇવન્વ પયજજમાત કયલાભાાં આલળે ? - ગજુયાત  

14 
ળાયજશા ખાતે યભાઈ યશરે અન્ડય-19 એમળમા કની પાઈનરભાાં બાયતે કમા દેળને શયાલી આઠભી લખત ચેમ્મ્મન 
ફની છે ? - શ્રીરાંકા  

15 બ્લભૂફગા ક્ષફક્ષરમનેવા ઇન્ડેિ અનવુાય 2021ભાાં વાંમિ એકઠી કયલાભાાં વોથી પ્રથભ ક્રભે કણ છે ? - ગોતભ અદાણી  
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16 દેળભાાં કયના લેરયમન્ટ ઓમભક્રનથી પ્રથભ મતૃ્ય ુકેવ કમાાં નોંધામ છે ? - મુાંફઇ  

17 
દક્ષિણ આરિકા વાભેની લન ડે રક્રકેટ મવયીઝભાાં બાયતીમ ટીભના કપ્તાન તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - 

કે.આય.યાહરુ  

18 
કઈ યાજ્મ વયકાયે તાના વયકાયી કભાચાયીઓ ભાટે ભઘલાયી બથથુાં 17% થી લધાયી 31% કયલાન મનણામ કમો ? - 

તામભરનાડુ  

19 તાજેતયભાાં ક્યા યાજમભાાં શ્માભપ્રવાદ મખુયજી RURBAN મભળન અંતગાત પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ? - તેરાંગાણા  

20 
રદલ્રી વારશત્મ અકાદભી દ્વાયા ગજુયાતી બાાભાાં લા 2021ન યલુા યુસ્કાય દ્રષ્ટટ વનીને કઈ નલરકથા ભાટે એનામત 
કયલાભાાં આવ્મ ? - અ ભાણવ  

21 તાજેતયભાાં ક્યા યાજમભાાં " સયુાઈ ઇક ટુરયઝભ જનનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં ? – ઉિયાખાંડ  

22 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં પ્રથભ ભરશરા રીવ ભશામનદેળક તયીકે લમરેટ લરૂઆની મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - 

આવાભ  

23 કમા ગજુયાતી રકગામકને લલ્ડા અભેઝીગ ટેરેન્ટન એલડા એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - રકતીદાન ગઢલી  

24 તાજેતયભાાં કમ દેળ ન્ય ૂડેલરભેટ ફેન્ક (NDB)ન નલભ વભ્મ ફન્મ ? - ઈજજપ્ત  

25 તાજેતયભાાં બાયતીમ વેના દ્વાયા કમા યાજમભાાં ભહભુાાં કલન્ટભ પ્રમગળાાની સ્થાના કયી ? - ભધ્મપ્રદેળ  

26 તાજેતયભાાં Amway Indiaના બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? - અમભતાબ ફચ્ચન  

27 
તાજેતયભાાં ચીનની ળાાંકવી પ્રાાંતભાાં કઈ નદીની નજીક બગલાન બદુ્ધ અને તેભના જીલનને દળાાલતી 300 મમૂતિઓ ભી 
આલી છે ? - પેનશી નદી  

28 
ગજુયાતનુાં વલાપ્રથભ મવમનમય મવટીઝન ભાટે ' ભાલતય ઓક્ષરમ્મ્ક 2022નુાં કમાાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - 

બાલનગય  

29 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન દ્વાયા કઈ IIT વાંસ્થાભાાં બ્રકચેન આધારયત રડજજટર રડગ્રી રન્ચ કયી ? - IIT, કાનયુ  

30 બાયતે ળમ્ક્તળાી યભાણ ુવફભયીન એવ-4 ગપુ્ત યીતે રન્ચ કમાાન કમા દેળને દાલ કમો છે ? - ક્ષબ્રટન  

31 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળને કયાના લેમ્ક્વનના ાાંચ રાખ ડઝ આપ્મા છે ? - અપઘામનસ્તાન  

32 
ગજુયાત કેડયના કમા IPS અમધકાયી દેળની વોથી ભશત્લની એજનવી યૉ (RAW)ભાાં મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલળે ? - રશભાાંશ ુ
શકૂરા  

33 તાજેતયભાાં ક્યા બાયતીમ ફરયે મલદેળી ધયતી ય તાની 100 મલકેટ યૂી કયી ? - જવપ્રીત બભૂયાશ  

34 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની જશાન્લી ડાાંગેતી નાવાન સ્ેવ પ્રગ્રાભ ણૂા કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ફની ? - આંધ્રપ્રદેળ  

35 
તાજેતયભાાં ઓરડળાના ભલુનેશ્વય ખાતે આમજજત ચથી ેયા ફેડમભન્ટન યાટરીમ ચેમ્મ્મનમળભાાં ફે ગલ્ડભેડર 
જીતનાય કમ ખેરાડી છે ? - મનતેળકુભાય  

36 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કોળલ્મ યજગાય મનગભ નાભનુાં લેફ ટાર રન્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - શરયમાણા  
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37 તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને ' ઈષ્ન્ડમા સ્ટ ેભેટ ફેન્ક'ની વાથે વભજૂતી કયાય થમા છે ? - HDFC ફેન્ક  

38 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ફડાફ્લનૂા કાયણે ાાંચ રાખથી લધ ુભયઘીની શત્મા કયલાભાાં આલી ? - ઇઝયામર 

39 તાજેતયભાાં બાયતીમ યેલ્લે ફડાના નલા અધ્મિ અને CEO તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - લી. કે. મત્રાઠી 

40 લા 2022ભાાં વોથી ભટી ઇલેન્ટ રપપા લલ્ડાક ક્યા દેળભાાં મજાળે ? - કતાય 

41 
શરેી જાન્યઆુયી 2022ના યજ યિા અનવુાંધાન તથા મલકાવ વાંગઠન (DRDO)ને તાન કમ સ્થાના રદલવ ઉજવ્મ 
? - 64ભ 

42 આ લે 11 થી 30 ઓક્ટફય દયમ્માન અંડય- 17 ભરશરા ફૂટફર લલ્ડાક કમા દેળભાાં મજાળે ? - બાયત 

43 ક્યા દેળને લા 2026 સધુીભાાં કમૃત્રભ સમૂા ફનાલલાની ઘણા કયી છે ? - દક્ષિણ કરયમા 

44 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં જલાશયરાર નશરેૂ યડનુાં નાભ ફદરી નયેન્દ્ર ભદી કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? -મવજિભ 

45 તાજેતયભાાં કમા દેળને ભાંજૂયી લગય મલદેળીઓના રગ્ન ય પ્રમતફાંધ મકૂ્ય છે ? - શ્રીરાંકા 

46 તાજેતયભાાં ારકસ્તાનન કમ અનબુલી ઓરયાઉન્ડય રક્રકેટયે મનવમૃતની ઘણા કયી ? - ળાશીદી આરિદી 

47 
તાજેતયભાાં પ્રાઈલેટ મથિંક ટેન્ક વેન્ટય પય ભમનટરયિંગ ઇંરડમન ઈકનભી (CMIF)ના અશલેાર મજુફ બાયતભાાં ફેકાયીન 
દય રડવેમ્ફય-21ભાાં કેટરા ટકા થમ છે ? - 7.91% 

48 નેળનર ક્રાઇભ યેકડા બ્યયૂ અનવુાય દેળભાાં ફાક વાભેના વાઇફય ક્રાઇભભાાં કયુાં યાજ્મ પ્રથભ સ્થાને છે ? – ભશાયાટર  

49 તાજેતયભાાં કયુાં ળશયે મલશ્વનુાં વોથી રાાંબ ુભેર યેરલે નેટલકા  ધયાલતુાં ળશયે ફન્યુાં છે ? - ળાાંઘાઇ 

50 દેળભાાં લા 2022થી કમા દેળભાાં લટય ટેક્વી વમલિવ ળરૂ કયલાભાાં આલળે ? - મુાંફઇ 

51 
તાજેતયભાાં પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્ર ભદીએ કમા યાજમભાાં વાલયાકુાંડ જ મલદ્યતુ રયમજનાનુાં ઉદ્દઘાટન કયુું ? – 

રશભાચરપ્રદેળ 

52 
તાજેતયભાાં બાયતની વોપ્રથભ ફેટયીથી વાંચાક્ષરત ઇરેક્રીક ફટનુાં કને શસ્તાાંતયણ કયલાભાાં આવ્યુાં ? - કચી લટય ભેર 
પ્રજેકટ 

53 
COVID-19 ભાટે બાયતની પ્રથભ સ્લદેળી રયવેપ્ટય ફાઈન્ડીગ ડભેઈન પ્રટીન વફ યમુનટ લેમ્ક્વન કઈ છે ? – 

કફેલક્સ્્ભ 

54 તાજેતયભાાં ક્યા દેળભાાં "ફેટય શલે્થ સ્ભક િી અક્ષબમાન ળરૂ કયુું છે ? - ઈંગ્રેન્ડ 

55 તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ 100 રદલવીમ ' ઢે બાયત અક્ષબમાન' કમા ભાંત્રારમે રન્ચ કયુું છે ? - ગશૃ ભાંત્રારમ 

56 બાયતીમ તટ યિક ફ (ICG)ના નલા ભશામનદેળક તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - લી એવ ઠાણીમા 

57 
કમા દેળની ક્ષબ્રરટળ ળીખ વેનાની અમધકાયી શયપ્રીત ચાન્ડી દક્ષિણ ધ્રલુ ય એકરી શોંચનાયી પ્રથભ મૂ બાયતીમ 
ભરશરા ફની છે ? - ક્ષબ્રટન 

58 
તાજેતયભાાં કઈ ભરશરા વભાજવેમલકા જેભણે દેળના ફે શજાયથી લધ ુફાકને દિક રેનાય ' શજાય અનાથની ભાતા' નુાં 
73 લાની લમે અલવાન થયુાં ? - મવિંધતુાઈ વકારે 
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59 
ઓઇર એન્ડ નેચયર ગેવ કમભળન (ONGC)ના પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા રડયેકટય તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે 
? - અરકા મભિર 

60 તાજેતયભાાં કયુાં દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ LPG યરશત ધભુાડામકુ્ત યાજ્મ ફન્યુાં છે ? - રશભાચરપ્રદેળ 

61 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ેન્ળનય ભાટે રડજજટર જીલન પ્રભાણત્ર પ્રણારી ળરૂ કયી છે ? - ઓરડળા 

62 તાજેતયભાાં કમા દેળને પ્રથભ લખત યયુમમન વાંઘ રયદની અધ્મિતા વાંબાી છે ? - િાન્વ 

63 
લા 2022ભાાં રન્ચ કયલાભાાં આલનાય તટૃણા ઉગ્રશએની મલકાવ ભાટે બાયતે કમા દેળ વાથે બાગીદાયી કયી છે ? – 

િાન્વ 

64 
કમા દેળની ફનાલટના ફે વેડન નાભના એયક્રાફ્ટ કમા રશિંદ ભશાવાગયભાાં બાયતીમ સયુિા ભાટે બાયતીમ નેલીને 
વોંલાભાાં આવ્મા છે ? - અભેરયકા 

65 
તાજેતયભાાં કમા સ્થે સ્ેવ વામન્વ અને ટેકનરજીભાાં વાંળધન ભાટે કલ્ના ચાલરા કેન્દ્રનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં 
છે ? - ચાંડીગઢ યમુનલમવિટી 

66 તાજેતયભાાં યટભેક ગ્રૂના ક્યા ભેનેજજિંગ રડયેક્ટયનુાં 69 લાની લમે અલવાન થયુાં ? - મલક્રભ કઠાયી 

67 લા 2021 ભાાં જીએવટી કરેકળનભાાં કયુાં યાજ્મ દેળભાાં પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં ? - ઓરડળા 

68 
યનુાઈટેડ નેળનરની વશામક વાંસ્થા Counter Terrorism Committee (CTC)ના નલા અધ્મિ તયીકે કની મનયમુ્ક્ત 
કયલાભાાં આલી છે ? - ટી.એવ. મતરૂમમૂતિ 

69 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કમા યાજમભાાં ભશાયાજા લીય મલક્રભ એયટાના નલા ટમભિનરનુાં ઉદ્દઘાટન કયુું ? – 

મત્રયુા 

70 તાજેતયભાાં કયના લાઇયવન ઓમભક્રનથી ણ ઝડી પેરાત નલ લેરયમન્ટ IHU કમા દેળભાાં જલા ભળ્મ છે ? - િાન્વ 

71 તાજેતયભાાં ગજુયાત મલજ મનમભન ાંચ (GERC)ના અધ્મિ તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - અમનર મકૂીભ 

72 તાજેતયભાાં અભેયીકા- બાયત ક્ષફઝનેવ કાઉમ્ન્વરના અધ્મિ તયીકે કની મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે? - અતરુ કેળ 

73 સ્ટેચ્યુાં ઓપ યમુનટીભાાં આલેર કેલડીમા યેરલે સ્ટેળનનુાં નાભ ફદરીને નવુાં કયુાં નાભ યાખલાભાાં આવ્યુાં છે ? - એક્તાનગય 

74 ફાયભી જાન્યઆુયીના યજ "યાટરીમ યલુા ભશત્વલ'નુાં આમજન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આલળે ? - ડુુચેયી 

75 
તાજેતયભાાં ક્યાાં દેળન ડાફડી ફે્વભેન બનકુાય યાજિે ઇન્ટયનેળનર રક્રકેટભાાંથી મનવમૃતની ઘણા કયી છે ? – 

શ્રીરાંકા 

76 ગજુયાતનાાં કમા ળશયેભાાં ચેન્નઈ ફાદ દેળનુાં ફીજુ ાં ' અંડય ગ્રાઉન્ડ સ્પ્રીટ ભેરયેરલે સ્ટેળન ફનળે ? - સયુત 

77 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની શાઈકટે દેળની પ્રથભ ેયરેળ શાઇકટા  ફની ? - કેય શાઇકટા  

78 ગજુયાતભાાં દેળનુાં પ્રથભ આત્ભમનબાય લાઈબ્રન્ટ ઈંસ્રીમર ાકા  ખાંબાત તાલકુાના કમા ગાભભાાં ફનળે ? - ગરાણા 

79 તાજેતયભાાં કમા દેળની વયકાયને ેરર- રડઝરના બાલભાાં બડક થત યાજીનામુાં આવુાં ડયુાં ? - કઝારકસ્તાન 

80 આગાભી IPL વીરયઝ ભાટે નલી અભદાલાદ ટીભના મખુમ કચ તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? - આમળ 
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નેશયા 

81 
તાજેતયભાાં કમા દેળન ખેરાડી ત્રણ લખત ઓક્ષરમ્મ્ક ગલ્ડભેડર મલજેતા રરર જમ્ ચેમ્મ્મન મલકટય વાનેલનુાં 
અલવાન થયુાં ? - ઓસ્રેક્ષરમા 

82 
તાજેતયભાાં ઇષ્ન્ડમન કાઉમ્ન્વર ઓપ ભેરડકર રયવચા (ICMR)એ કયના લામયવના ઓમભક્રન લેરયમન્ટને ઓખલા ભાટે 
કઈ કીટને ભાંજૂયી આી છે ?- ઓમભસ્મય 

83 
ભાચાભાાં ન્યઝૂીરેન્ડભાાં મજાનાય ICC ભરશરા લલ્ડાકભાાં બાયતીમ રક્રકેટ ટીભના લાઇવ કેપ્ટન તયીકે કની વાંદગી થઈ 
છે ? - શયભનપ્રીત 

84 લા 2017ભાાં ICC ભરશરા લલ્ડાકની પાઈનરભાાં બાયતન ક્યા દેળ વાભે યાજમ થમ શત ? - ઇંગ્રેન્ડ 

85 
મલશ્વની પ્રથભ રી એન્ડ પ્રાન્ટ શમ્સ્ટર માાલયણ પે્રભી યરશત ભેશયાએ ાંજાફના કમા ળશયેભાાં ળરૂ કયી છે ? – 

અમતૃવય 

86 ઉિયપ્રદેળભાાં કઈ વૈમનક સ્કરૂ જનયર ક્ષફમન યાલતના નાભથી ઓખલાભાાં આલળે ? - ભૈનયુી 

87 તાજેતયભાાં ભધય ટેયેવા ભેભરયમર એલડા-2021થી કમા દેળને વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - ડેન્ભાકા  

88 
વાંગીત જગતન વોથી પ્રમતષ્ટઠત 64ભ ગે્રભી એલડા કમા સ્થે મજલાન શત યાંત ુકયના કાયણે સ્થક્ષગત કયલાભાાં 
આવ્મ છે ? - રવ એન્જર 

89 
બાયતીમ ભરશરા રક્રકેટય ઝૂરન ગસ્લાભીની ફામમક રપલ્ભ 'ચકદા એક્સ્પે્રવ'ભાાં ઝુરનન યર કઈ અક્ષબનેત્રી એ કમો છે 
? - અનટુકા ળભાા 

90 
ગજુયાત વયકાયે લન્મ પ્રાણીઓના હુભરાથી ભાનલ મતૃ્ય ુરકસ્વાની વશામભાાં કેટરા રૂમમાન લધાય કમો છે ? - રૂ. 
1,00,000 

91 તાજેતયભાાં અંક જ્મમતળાસ્ત્રભાાં પ્રથભ ગ્રીનીચ લલ્ડા રયકડા  કનુાં નાભ વાભેર થયુાં છે ? - જેવી ચોધયી 

92 તાજેતયભાાં ક્યા યાજ્મના લૈજ્ઞામનક જૂથને '5G ભાઇક્રલેલ એબ્વફાય' મલકમવત કયુું છે ? - કેય 

93 
તાજેતયભાાં કેષ્ન્દ્રમ ભાંત્રીભાંડે ધાયચરૂા ( ઉિયાખાંડ) અને નેા લચ્ચે કઈ નદી ય રુ ફનાલલા વભજૂતી કયાય થમા 
છે ? - ભશાકારી નદી 

94 
ફારકલચ કામાક્રભ અંતગાત ગજુયાતનાાં ક્યા જજલ્રાને ઉત્કૃટઠ કાભગીયી ફદર યાટરીમ કિાન ગલ્ડ સ્કચ એલડા 
એનામત થમ છે ? - અભદાલાદ 

95 
તાજેતયભાાં બાયતીમ રયઝલા ફેન્ક (RBI)ને કામાકાયી મનદેળક તયીકે કની મનયમુ્ક્ત થઈ છે ? - ડૉ. રદકકુભાય અને 
અજમકુભાય ચોધયી 

96 નેળનર મભળન પય ક્રીન ગાંગાના ડામયેક્ટય જનયર તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - જી. અળકકુભાય 

97 
સ્લચ્છ બાયત મભળન (ગ્રાભીણ) તફિ-2ના અંતગાત બાયતનુાં કયુાં યાજ્મ વોથી લધ ુખલુ્રાભાાં ળોચ મકુ્ત ગાભડાઓભાાં 
પ્રથભ ક્રભે છે ? - તેરાંગાણા 

98 
તાજેતયભાાં કઈ યમુનલમવિટીને ' રડજજટર ઇનલેળન ઓપ ધ મય' યુસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આલી છે ? - ઓી 
જજિંદર ગ્રફર યમુનલમવિટી 

99 નેળનર સ્ટેરટષ્સ્ટકર ઓરપવ (NSO)ના રયટા  મજુફ દેળન લા 2022ભાાં જીડીી દય કેટરા ટકા થલાન અનભુાન છે ? 
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- 9.2% 

100 
અભેરયકાની અંતરયિ એજન્વી નાવાએ " વાઇકે મભળન"ને કમાાં સધુીભાાં રન્ચ કયલાની ઘણા કયી છે ? - ઓગસ્ટ – 
2022 

101 તાજેતયભાાં દેળભાાં પ્રથભ ફારમલલાશ મકુ્ત ફનનાય ગાંજભ જજલ્ર કમા યાજમભાાં આલેર છે ? - ઓરડળા 

102 
DRDO દ્વાયા તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના ચાાંદીયુ તટ મલસ્તાયભાાં શલાભાાં રક્ષ્મને પ્રશાય કયતી મભવાઇર ' અભ્માવ'નુાં 
વપ યીિણ કયલાભાાં આવ્યુાં ? - ઓરડળા 

103 કયના લાઇયવ લેમ્ક્વનન ચથ ડઝ આનાય મલશ્વન પ્રથભ દેળ કમ છે ? - ઈઝયાઇર 

104 તાજેતયભાાં કમા દેળને લા 2025 સધુીભાાં તેના તભાભ યભાણ ુપ્રાન્ટ ફાંધ કયલાની ઘણા કયી છે ? - ફેલ્લ્જમભ 

105 
તાજેતયભાાં કઈ યમુનલમવિટીને ફામટેકના િેત્રભાાં વાંળધન-મલકાવ ભાટે કોંકટ ફામટેક, અભદાલાદ દ્વાયા એક કયડનુાં 
દાન આલાભાાં આવ્યુાં છે ? - GSFC, યમુનલમવિટી 

106 
તાજેતયભાાં બાયતીમ ટેસ્ટ રક્રકેટ ટીભભાાં ક્ય ઓનય ખેરાડી ICC ભેન્વ પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ ભાટે નમભનેટ થમ છે ? - 

ભમાંક અગ્રલાર 

107 
તાજેતયભાાં ચ ૂાંટણીાંચને ભટા યાજ્મભાાં મલધાનવબા ચ ૂાંટણીભાાં ઉભેદલાયના ખચાની વીભા કેટરી કયલાભાાં આલી છે ? - 

40 રાખ 

108 ફેન્ક ઓપ ફયડાએ કને તાના બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય ફનાવ્મા છે ? - ળેપારી લભાા 

109 દક્ષિણ કરયમાનુાં કયુાં ળશયે લા 2025 સધુીભાાં મલશ્વનુાં પ્રથભ સ્થામી તયતુાં ળશયે તૈમાય થઈ જળે ? - વીઓર  

110 
તાજેતયભાાં યેર ભાંત્રારમ દ્વાયા ઇન્ડ- મ્માનભાય યેર ક્ષરિંક મજનાને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે તે કમા યાજ્મને વાંફાંમધત 
છે ? - ભક્ષણયુ 

111 ભાચા- 2022થી ક્યા યાજમભાાં બાયતનુાં પ્રથભ ' ટમ કરસ્ટય ' ળરૂ થળે ? - કણાાટક 

112 તાજેતયભાાં પ્રથભ 10 લૈમશ્વક માદીભાાં વાભેર થનાય બાયતનુાં એકભાત્ર એયટા  કયુાં છે ? - ચેન્નઈ એયટા  

113 તાજેતયભાાં કેષ્ન્દ્રમ ભાંત્રી જજતેન્દ્રમવિંશ ેબાયતની પ્રથભ ઓન યૉક વાંગ્રશારમનુાં ઉદ્દઘાટન કમા સ્થે કયુું ? - શૈદયાફાદ 

114 
એમળમન ઇન્િાસ્રક્ચય ઈન્લેસ્ટભેન્ટ ફેંક (AIIB)ના નલા લાઇવ પે્રમવડન્ટ તયીકે કની મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - 

ઉજિત ટેર 

115 
તાજેતયભાાં ળાશીફજાદા જયાલયમવિંશ અને ળારશફજાદા પતેશમવિંશજીની ળશાદત મનમભિે લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કમ 
રદલવ ' લીય ફાર રદલવ' તયીકે ઉજલલાની ઘણા કયી ? - 26 રડવેમ્ફય 

116 
રયરામન્વ ઇન્સ્ટન્સ્રઝને અભેરયકાની પ્રીમભમભ રકઝયી શટર ભેન્ડેરયન મ્સ્થત ઓરયએન્ટર 730 કયડભાાં ખયીદી તે કમા 
ળશયેભાાં આલેરી છે ? -  ન્યમૂકા  

117 વોયાટરનુાં કયુાં યેરલે સ્ટેળન વોપ્રથભ ઈરેક્રમનક એક્વરયેટય ક્ષરફ્ટયકુ્ત ફન્યુાં છે ? - યાજકટ 

118 
એરડરેટ ઇન્ટયનેળનર ટેમનવ ટુનાાભેન્ટની મલભેન્વ મવિંગલ્વની રપી જીતનાય એળ ફાટી કમા દેળની ખેરાડી છે ? – 

ઓસ્રેક્ષરમા 

119 એરડરેટ ઇન્ટયનેળનર ટેમનવ ટુનાાભેન્ટની ભેન્વ મવિંગલ્વની રપી જીતનાય ભન રપલ્ટ કમા દેળનખેરાડી છે ? - િાાંવ 
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120 
તાજેતયભાાં એરડરેડ ઇન્ટયનેળનર ટનૂાાભેન્ટભાાં ભેન્વ ડફલ્વભાાં કઈ બાયતીમ જડી પ્રથભ લખત ચેમ્મ્મન ફની છે ? - 

યશન ફન્ના અને યાભકુભાય યાભનાથ 

121 
તાજેતયભાાં કયનાન નલ લેરયઅન્ટ ઓમભક્રન અને ડેલ્ટાલેરયઅન્ટનુાં મભક્વ સ્લરૂ ડેલ્ટાક્રન લેરયઅન્ટ ક્યાાં દેળભાાં ભી 
આવ્મ છે ?- વામપ્રવ 

122 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાં સ્ટુડન્ટ સ્ટાટાઅ એન્ડ ઇનલેળન ક્ષરવી (SSIP) 2.0. રન્ચ કયુું છે ? - ગજુયાત  

123 તાજેતયભાાં ક્યા દેળને કામદ ફનાલી ફામલલાશ ય પ્રમતફાંધ મકૂ્ય છે ? - રપક્ષરાઈન્વ 

124 
Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC)ના નલા ભશાવક્ષચલ તયીકે કની મનયમુ્ક્ત 
કયલાભાાં આલી છે ? - શૈથાભ અર ધાઈ 

125 
કમ્યમુનકેળન અથા એન્ડ એન્લામડાભેન્ટ યના ન્યવુામષ્ન્ટરપક ેય નવુાય મલશ્વન વોથી લધ ુપ્રદૂણ પેરાલનાય દેળ 
કમ છે ? - અભેરયકા 

126 તાજેતયભાાં યાટરીમ જ યુસ્કાય-2020 અંતગાત દેળનુાં કયુાં શે્રટઠ યાજ્મ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - ઉિયપ્રદેળ 

127 તાજેતયભાાં ATP ક ટેમનવ ટનૂાાભેન્ટ કમ દેળ પ્રથભ લખત ચેમ્મ્મન ફન્મ ? - કેનેડા 

128 
રડવેમ્ફય ભરશનાન ICC પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથન એલડા મલજેતા મ્સ્નય એજાઝ ટેર કમા દેળન ખેરાડી છે ? – 

ન્યઝૂીરેન્ડ 

129 તાજેતયભાાં ક્યા યાજ્મની વયકાયે યાટરીમ ડેયી મલકાવ ફડાની વાથે વભજૂતી કયાય કમાા છે ? - અવભ 

130 
IPL -2022ની મવઝનભાાં CVC કેમટર, અભદાલાદ ટીભના કેપ્ટન તયીકે કની મનભણ ૂાંક મનમિત ભનામ છે ? - શારદિક 
ાંડમા 

131 
તાજેતયભાાં કઈ ઉજાા કાંની દ્વાયા ઉજાા મલકાવ મનગભ ક્ષરમભટેડ વાભેની સમુપ્રભકટાભાાં કયેર રૂ. 11,000 કયડના લતયની 
અયજી યત ખેચલાની જાશયેાત કયી ? - અદાણી ાલય 

132 
કઈ ફેન્કને બાયત ેના વશસ્થાક અને ભેનેજજિંગ રડયેકટય અશ્રીય ગ્રલય વાભે કાનનૂી કામાલાશી કયળે ? - ભરશન્દ્રા કટક 
ફેન્ક 

133 તાજેતયભાાં ારકસ્તાનને સમુપ્રભકટાની પ્રથભ ભરશરા જજ તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયી છે ? - આમળા ભક્ષરક 

134 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે  15 થી લધ ુલમના ફાકની યવી કામાક્રભની ળરૂઆત મખુમભાંત્રી ભેૂન્દ્ર ટેર કમા 
સ્થેથી કયલાભાાં આલી શતી ? - જી.ડી.એભ & એચ.એન.જે શાઈસ્કરૂ કફા (ગાાંધીનગય) 

135 
તાજેતયભાાં કમા દેળની તફીફની ટીભે દ્વાયા ડુિયના શદમનુાં ભાનલળયીયભાાં વપ પ્રત્માયણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - 

અભેરયકા  

136 
કેન્દ્ર વયકાયના નેળનર કરીન એય પ્રગ્રાભ (NCAP)ના રેટેસ્ટ વલેભાાં દેળભાાં વોથી લધ ુપ્રદૂમત ળશયે કયુાં છે ? – 

ગાઝીમાફાદ 

137 
તાજેતયભાાં બાયતીમ નેલીએ સુયવમનક બ્રહ્મવ મભવાઇરનુાં કમા સ્થેથી વપ યીિણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - INS 

મલળાખાટ્ટનભ 

138 તાજેતયભાાં આગાભી ફે મવઝન ભાટે IPL T20 રીગ 2022ના મખુમ ટાઇટર સ્ન્વય કણ ફન્યુાં છે? - TATA 
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139 તાજેતયભાાં બાયતન 73ભ ળતયાંજ ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય કણ ફન્મ ? - બયત સબુ્રહ્મણ્મભ 

140 
તાજેતયભાાં શનેરી ાવટા  ઇન્ડેિના રયટા  અનવુાય લલ્ડા  યેંરકિંગભાાં કમા દેળના ાવટા  મલશ્વભાાં વોથી લધ ુળમ્ક્તળાી 
છે ? - જાાન અને મવિંગાયુ 

141 
તાજેતયભાાં શનેરી ાવટા  ઇન્ડેિના રયટા  અનવુાય લલ્ડા  યેંરકિંગભાાં બાયતને કમ ક્રભ આલાભાાં આવ્મ છે ? - 83ભ 
ક્રભ 

142 
કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા તાજેતયભાાં ાવટા  વેલા કામાક્રભના ફીજા તફિા ભાટે TCSની વાથે વભજૂતી કયાય થમા છે ? - 

મલદેળ ભાંત્રારમ 

143 ઓરયાઉન્ડય રક્રવ ભરયવે રક્રકેટની ત્રણેમ પભેટભાાંથી મનવમૃતની ઘણા કયી તે કમા દેળન ખેરાડી છે ? - દક્ષિણ આરિકા 

144 તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને ગગૂર વાથે વભજૂતી કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે ? - RBL BANK 

145 
દેળની કઈ ભેરડકર કરેજના પ્ર. ડૉ. વમતળ અડીગાને ICMR દ્વાયા ડૉક્ટય સબુા મખુયજી યાટરીમ યુસ્કાયથી વન્ભામનત 
કયલાભાાં આલળે ? - કસ્તયુફા ભેરડકર કરેજ 

146 
Legends League Cricket (LLC)એ રક્રકેટભાાં ભરશરાઓની બાગીદાયી લધાયલા તભાભ ટીભના બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે 
કની મનયમુ્ક્ત કયી છે ? - ઝુરન ગસ્લાભી 

147 
ગશૃભાંત્રારમ દ્વાયા લડાપ્રધાનની ાંજાફ મરુાકાતદયમભમાન સયુિાભાાં યશરેી ખાભીઓની તાવ કયલા ભાટે કઈ કમભટીની 
યચના કયલાભાાં આલી છે ? - સધુીયકુભાય વક્વેના કમભટી 

148 
વભગ્ર મલશ્વને ફાંધતુ્લની પે્રયણા આનાય સ્લાભી મલલેકાનાંદન જન્ભરદન 12 જાન્યઆુયી બાયતભાાં આંતયયાટરીમ યલુા 
રદલવ કમાયથી ઉજલામ છે ? - લા 1985 

149 
તાજેતયભાાં લલ્ડા ફેડમભન્ટન અંડય-19 ગલ્વા મવિંગલ્વ યેરકિંગભાાં પ્રથભ સ્થાન ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા ગજુયાતી 
ખેરાડી કણ છે ? - તવનીભ ભીય 

150 તાજેતયભાાં કમા દેળે બાયત ાવે એક અફજ ડરયની ભાાંગણી કયી છે ? -શ્રીરાંકા  

151 તાજેતયભાાં ICC ટેસ્ટ યેંરકિંગભાાં ઓસ્રેક્ષરમાન કમ રક્રકેટય પ્રથભ સ્થાને ભેવ્યુાં છે ? - રબનેુળ  

152 
20 જાન્યઆુયીથી ળરૂ થનાય AFC ભરશરા એમળમા ક ફૂટફર ટુનાાભેન્ટનુાં કમા યાજમભાાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે? 

- ભશાયાટર  

153 તાજેતયભાાં રકક્ષગિસ્તાનભાાં બાયતના નલા યાજદૂત તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - અરૂણકુભાય ચેટયજી 

154 
તાજેતયભાાં International Monetary Fund (IMF) એ મખુમ અથાળાસ્ત્રી તયીકે કની મનયમુ્ક્ત કયી છે ? - મમયે 
ઓક્ષરમલમય 

155 
તાજેતયભાાં ઇષ્ન્ડમન સ્ેવ રયવચા ઓગેનાઇઝેળન (ઇવય)ના નલા ચેયભેન મનયકુ્ત થનાય તયીકે યકેટ વામષ્ન્ટસ્ટ એવ. 
વભનાથ કઈ વાંસ્થાના ડામયેક્ટય છે ? - મલક્રભ વાયાબાઈ સ્ેવ વેન્ટય (VSSC) 

156 
ગશૃભાંત્રારમ દ્વાયા લડાપ્રધાનની ાંજાફ મરુાકાતદયમભમાન સયુિાભાાં યશરેી ખાભીઓની તાવ કયલા ભાટે સમુપ્રભકટાના 
કમા મનવતૃ જજની આગેલાનીભાાં ાાંચ વભ્મની વમભમતની યચના કયલાભાાં આલી છે ? - ઇન્દુ ભલ્શત્રા 

157 તાજેતયભાાં ઓમભક્રનની લેમ્ક્વન ભાચા સધુીભાાં તૈમાય થઈ જળે એલ દાલ કઈ પાભાા કાંની કમો છે ? - પાઇઝય 
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158 
તાજેતયભાાં યયુીમન ારાાભેન્ટના અધ્મિ ડેમલડ વાસ્વરીનુાં 65 લાની લમે અલવાન થયુાં તે કમા દેળના શતા ? – 

ઈટરી 

159 અભદાલાદ મ્યમુનમવર કોયેળનના મલિના નેતા તયીકે કની લયણી કયલાભાાં આલી છે ? - ળશજેાદખાન 

160 
12 જાન્યઆુયી યલુા રદલવે લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ મલડીમ કન્પન્વા દ્વાયા કાભયાજય ભનીભાંડભનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં 
આવ્યુાં તે ક્યા યાજમભાાં આલેરી છે ? - ડુુચેયી 

161 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા 2ભાાં યથૂ પેષ્સ્ટલરનુાં આમજન ડુુચેયી ખાતે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - યલુા 
કામાક્રભ અને ખેર ભાંત્રારમ 

162 
બાયતભાાં અભેરયકાના નલા યાજદૂત તયીકે એરયક એભ ગાવેટીની મનયમુ્ક્ત કયી છે તેઓ કમા ળશયેના ભેમય છે ? - રવ 
એન્જેરેવ 

163 
તાજેતયભાાં મિભફાંગાના કમા જજલ્રાભાાં ક્ષફકાનેય- ગલુાશાટી એક્વપે્રવ રેન ાટા યથી ખયી ડતાાં ાાંચ રકના 
ભત અને 50થી લધ ુરક ઇજાગ્રસ્ત થમા છે ? -જરાઈગડુી જજલ્ર 

164 
તાજેતયભાાં ઇષ્ન્ડમન ઓનની મપ્ર-કલાટાય પાઈનરભાાં બાયતીમ ઓક્ષરમ્મ્ક ભેડર મલજેતા વાઇના નેશલારને શયાલી કઈ 
ભરશરા ફીજી બાયતીમ ળટરય ફની ? - ભારમલકા ફાંવડે 

165 
ઈષ્ન્ડમા સ્ટેટ ઓપ પયેસ્ટ રયટા  - 2021ભાાં દેળભાાં પયેસ્ટ -રી કલયભાાં ફે લાભાાં કેટર લધાય થમ છે ? - 2261 ચ. 
રક.ભી 

166 
ઈષ્ન્ડમા સ્ટેટ ઓપ પયેસ્ટ રયટા  - 2021ભાાં દેળભાાં પયેસ્ટ -રી કલયભાાં કયુાં યાજ્મ 647 ચ. રક.ભીની વદૃ્ધદ્ધ વાથે પ્રથભ ક્રભે 
યહ્ુાં છે ? – આંધ્રપ્રદેળ 

167 
ઈષ્ન્ડમા સ્ટેટ ઓપ પયેસ્ટ રયટા  - 2021ભાાં ગજુયાત પયેસ્ટ -રી કલયભાાં છેલ્રા ફે લાભાાં કેટર ઘટાડ નોંધામ છે ? - 

1423 ચ. રક.ભી 

168 
તાજેતયભાાં યફાંદયની ચાટી ઉય દાયમારકનાયા નજીક ફનાલેલુાં સ્લાભી મલલેકાનાંદનુાં યેતી મળલ્ પ્રલાવીઓનુાં 
આકાણ ફન્યુાં શત ુાં આ યેતી મળલ્ ફનાલનાય મળલ્કાય કણ શતા ? - નથબુાઇ ગયચયે 

169 14 જાન્યઆુયીથી ળરૂ થનાય 15ભ અંડય-19 રક્રકેટ લલ્ડાક કમા દેળભાાં મજાઇ યહ્ય છે ? - લેસ્ટ ઈષ્ન્ડઝ 

170 
તાજેતયભાાં દેળની કઈ યમુનલમવિટી દ્વાયા ાાંચ શજાયથી લધ ુવિૃને ક્યઆૂય કડ આલાભાાં આવ્મા જેનાથી વિૃનુાં નાભ, 

દલા, લૈજ્ઞામનક વાંજ્ઞા અને અન્મ ઉમગી ભારશતી ભી ળકળે ? - મુાંફઇ યમુનલમવિટી 

171 
તાજેતયભાાં કઈ આઇઆઇટી વાંસ્થા દ્વાયા ઇષ્ન્ડમન નરેજ મવસ્ટભ કવાની છઠ્ઠી ફેચની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી ? - IIT, 

ગાાંધીનગય 

172 
ગજુયાતભાાં મુાંદ્રા ખાતે ઇષ્ન્ટગે્રટેડ સ્ટીરની મભર સ્થાના ભાટે કની લચ્ચે અંદાજજત ાાંચ અફજ ડરયની વભજૂતી કયાય 
થમા છે ? - સ્ક અને અદાણી જુથ 

173 ગ્રફર પ્રાઈલેટ ફેરકિંગ એલડૌાવ -2021 ભાટે કઈ બાયતીમ ખાનગી ફેન્ક જાશયે કયલાભાાં આલી છે ? - HDFC BANK 

174 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાય અને રયરામન્વ ઈન્ડસ્રીઝ લચ્ચે કમા પ્રજેકટ અંતગાત વભજૂતી કયાય થમા છે ? - ગજુયાત 
એનજી 

175 કમૃ ઉત્ાદન અને ઋત ુયીલતાન વાથે વાંકામેર ' રશયી' ન તશલેાય કમા યાજ્મભાાં ઉજલામ છે ? - ઉિય બાયત 
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176 
ગજુયાત રાઇલેરીહડૂ પ્રભળન કાંની (GLPC)અને GNFC લચ્ચે ગજુયાતનાાં 15 જીલ્રાભાાં કમા વિૃના લન ઊબા 
કયલા વભજૂતી થઈ છે ? - રીભડ  

177 તાજેતયભાાં ઇવય દ્વાયા કમા યાજમભાાં ગગનમાન મભળનના ક્રામજેમનક એન્સ્ટન્જનનુાં વપ યીિણ કયુું ? - તામભરનાડુ  

178 
તાજેતયભાાં બાયતભાાં વોથી ભટી ઉંભયનુાં યીંછ ' ગરુાફ' નુાં ભધ્મપ્રદેળના લનમલશાય નેળનર ાકા 'ભાાં અલવાન થયુાં આ 
ાકા કમા સ્થે આલેર છે ? - બાર  

179 
14 જાન્યઆુયીના યજ લૈમશ્વક સમૂા નભસ્કાય કામાક્રભનુાં આમજન કેન્દ્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં 
? - આયુી ભાંત્રારમ 

180 
તાજેતયભાાં યેરલે મવુાપયના ખલામેરા ભાર- વાભાનને રેક કયલા ભાટે RPFએ કઈ શરે ળરૂ કયી છે ? - મભળન 
અનાભત 

181 
તાજેતયભાાં બાયત યત્ન ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય યુસ્કાય 2021 કને એનામત કયી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? - 

શાારી ભલ્શત્રા 

182 
કમા દેળભાાં ' ગેટ લે શરે' એટરે કે ' નયકના દયલાજા' તયીકે ઓખાતા સ્થ ય છેલ્રા 50 લાથી રાગેરી આગ શજુ 
સધુી બઝુાઇ નથી ? - તકુા ભેમનસ્તાન 

183 
તાજેતયભાાં યતન ટાટાની ફામગ્રાપી ' Ratan an Tata: The Authorized Biography' સુ્તક કણે રખયુાં છે ? - ડૉ. 
થભવ ભેથય ુ

184 તાજેતયભાાં કમા દેળને બાયતની ભદદથી રક્ઝયી રેન વેલા ળરૂ કયી છે ? - શ્રીરાંકા 

185 તાજેતયભાાં ચીનન વાભન કયલા ઓસ્રેક્ષરમા અને ફીજા કમા દેળને યિા વભજૂતી કયાય થમા છે ? - જાાન 

186 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે મકુ્ત લેાય વાંમધ (FTA) ભાટે ભાંત્રણા થઈ શતી ? - ક્ષબ્રટન 

187 
ટરકમ ઓક્ષરમ્મ્કભાાં બ્રન્ઝ ભેડર જીતનાય બાયતીમ ભરશરા ફક્વય રલરીના ફયગશનેને કઈ યાજ્મ વયકાયે 
ડીએવી તયીકે મનયકુત કયી ? - આવાભ 

188 તાજેતયભાાં બાયતની પ્રથભ વેનેટયી નેરકન િી ાંચામત કુાંફરાંફી ગાભ કમા યાજમભાાં આલેલુાં છે ? - કેય 

189 તાજેતયભાાં ાંરડત મનુ્ના શકુ્રા નુાં મનધન થયુાં તે કમા નતૃ્મ વાથે વાંકામેર શતા ? - કથક 

190 
ભસ્તકભાાં યભાનાય ભરશરા એમળમા ક શકી ટનૂાાભેન્ટભાાં ઇજાગ્રસ્ત યાની યાભારને સ્થાને બાયતીમ ટીભનુાં નેતતૃ્લ કણ 
કયળે ? - વમલતા મુનમા 

191 
યાટરીમ જ યુસ્કાય 2020ભાાં ગજુયાતની કઈ નગયાક્ષરકાને જ વાંળાધનના શે્રટઠ વ્મલસ્થાન ફદર વભગ્ર દેળની 
પ્રથભ ક્રભ આલાભાાં આવ્મ છે ? -લાી  

192 કમા બાયતીમ લૈજ્ઞામનકે મલશ્વન પ્રથભ કમૃત્રભ જજન ફનાવ્મ શત ? -ડૉ. શયગમલિંદ ખયુાના 

193 
વાભાન્મ રક સધુી સ્ટાટાઅ મલે જાગમૃત આલે તે ભાટે લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કમ રદલવ ' નેળનર સ્ટાટાઅ 
રદલવ' તયીકે ઉજલલાની ઘણા કયી ? - 16 જાન્યઆુયી 

194 
બાયત- દક્ષિણ આરિકાની ત્રણ ટેસ્ટ મવયીઝભાાં પ્રેમય ઓપ ધ ભેચ અને પ્રેમય ઓપ ધ મવયીઝ ક્યા ખેરાડીને જાશયે 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? – ીટયવન 
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195 બાયતનુાં પ્રથભ શરેી- શફ શરયમાણાભાાં કમા સ્થે સ્થામત કયલાભાાં આલળે ? - ગરુૂગ્રાભ 

196 તાજેતયભાાં દેળના કમાાં યાજમભાાં ' જગન્ના સ્ભાટા  ટાઉનમળ' લેફવાઇટ રન્ચ કયલાભાાં આલી છે ? - આંધ્રપ્રદેળ 

197 
ક્યા દેળને તાજેતયભાાં મલશ્વન વોથી શલેી સુયવમનક રડાકુ મલભાન White Swan Tu-160M નુાં પ્રથભ લખત ઉડાન 
બયી ? – યમળમા 

198 ઈષ્ન્ડમા સ્ટેટ ઓપ પયેસ્ટ રયટા  - 2021ભાાં મજુફ બાયતભાાં કુર કેટરા ટકા જ ાંગર છે ? - 24.62% 

199 
તાજેતયભાાં ખાદી અને ગ્રાભદ્યગ આમગ દ્વાયા બાયતની વોપ્રથભ ભફાઈર શની પ્રવેમવિંગ લાન કમાાં ળરૂ કયલાભાાં 
આલી છે ? – ગાઝીમાફાદ 

200 તાજેતયભાાં કયુાં ળશયે લટય ભેર પ્રજેકટ ધયાલતુાં દેળનુાં પ્રથભ ળશયે ફન્યુાં ? - કચી 
 

 


