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1 
તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં વમદુ્રભાાં બમાનક જલાામખુી વલસ્પટ થતાાં જાાન અને વિભ અભેરયકાભાાં દરયમારકનાયે 
સનુાભીન ખતય ઊબ થમ છે ? - ટોંગા 

2 
તાજેતયભાાં ક્યા દેળન સપુ્રવવદ્ધ ખેરાડી નલાક મકવલચ કયનાની લેક્સવન ન રેલાને કાયણે જાશયે સ્લાસ્્મને ધ્માનભાાં 
યાખી વલઝા યદ થલાથી ઓસ્રેલરમન ઓન યભી ળક્ય નશીં ? - વલફિમા 

3 
ગજુયાતના લૂવ મખુ્મભાંત્રી અને ઉત્તયપ્રદેળના યાજ્માર શ્રીભતી આનાંદીફેન ટેરને ભગયી ખાતે આલેર અનુભ 
વભળન વાંસ્થાએ કમ એલડવ એનામત કયી વન્ભાવનત કમાવ છે ? - ળારીન ભાનલયત્ન એલડવ  

4 વતત ચથી ટભવ ભાટે લડાપ્રધાન તયીકે ચ ૂાંટાઈ આલનાય  ભાકવ રૂટ કમા દેળના લડાપ્રધાન છે ? -નેધયરેન્ડ 

5 
ઈન્ન્ડમા ઓન ફેડવભન્ટન ટુનાવભેન્ટની વેવભપાઇનરભાાં ભરશરા વવગલ્વભાાં કમા દેળની ખેરાડી વાભે ી.લી.વવિંધનૂ 
યાજમ થમ ? - થાઈરેન્ડ 

6 
કેન્દ્ર વયકાયના ભાગવ રયલશન ભાંત્રારમ દ્વાયા શરેી ઓસટફય છી આઠ મવુાપય કે તેથી લધ ુ ક્ષભતા ધયાલતા 
લાશનભાાં કેટરા એય ફેગ પયજજમાત કયલાભાાં આલી છે ? - છ 

7 
ઈન્ન્ડમા ઓન ફેડવભન્ટન ટુનાવભેન્ટભાાં વવિંગલ્વભાાં કમ બાયતીમ ખેરાડી પ્રથભ લખત ટુનાવભેન્ટભાાં બાગ રઈ પ્રથભ 
પ્રમાવે ટાઇટર જીત્યુાં ? - રક્ષ્મવેન 

8 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે યાજમનુાં પ્રથભ રડઝાસ્ટય વપ્રલેન્ળન એન્ડ ભેનેજભેન્ટ વેન્ટય કમા સ્થે ફનાલલાન વનણવમ 
કમો છે ? - સુાંલારી (સયુત) 

9 
તાજેતયભાાં ઈન્ન્ડમા ઓન ફેડવભન્ટન ટુનાવભેન્ટભાાં ભેન્વ ડફલ્વભાાં કઈ બાયતીમ જડીએ ટાઇટર જીત્યુાં ? - વાજત્લક 
વાઈયાજ અને લચયાગ ળેઠી 

10 તાજેતયભાાં આવાભના કમા જીલ્રાભાાં પ્રથભ ખેર વલશ્વવલદ્યારમનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવયુાં છે ? - રદબ્રગુઢ 

11 કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ગણતાંત્ર રદલવન વભાયશ કઈ તાયીખથી ળરૂ કયલાની ઘણા કયી ? - 23 જાન્યઆુયી 

12 તાજેતયભાાં બાયતીમ યેરલેના ' રેન ગાડવ 'નુાં દનુાં નાભ ફદરીને શુાં કયલાભાાં આવયુાં છે ? - રેન ભેનેજય 

13 
તાજેતયભાાં ઇન્ન્ડમન કાઉક્ન્વર ઓપ રશસ્રરયકર રયવચવ (ICHR)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયકુ્સત કયલાભાાં આલી છે 
? - યઘલેુન્દ્ર તેલય 

14 તાજેતયભાાં કમા દેળે તેની પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા નીવત ળરૂ કયી ? - ારકસ્તાન  

15 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે વમદુ્રી યદુ્ધ અભ્માવ ળરૂ કમો છે ? - જાાન  
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16 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના ેંચ ટાઈગય રયઝલવની ' કરયલારી' અને ' સુય ભોંભ' જેલા હરુાભણાના નાભે ઓખાતી 
લાઘણનુાં અલવાન થયુાં ? - ભધ્મપ્રદેળ  

17 
ેંચ ટાઈગય રયઝલવની ' કરયલારી' અને ' સુય ભોં' જેલા હરુાભણાના નાભે ઓખાતી લાઘણ તાના જીલનકાભાાં 
કેટરા ફચ્ચાને જન્ભ આપ્મ જે એક વલશ્વ વલક્રભ છે ? - 29 

18 
એડભ ઝદાનવલચ જે દુવનમાની વોથી ઊંચી વાઇકર ફનાલલાન અને ચરાલલાન લગવનવ બકુ ઓપ લલ્ડવ યેકડવ ધયાલે 
છે તે કમા દેળન છે ? -રેન્ડ  

19 
તાજેતયભાાં દ્મવલભૂણ નતૃ્મ વમ્રાટ ાંરડત લફયજુ ભશાયાજનુાં 84 લવની લમે શાટવએટેકથી અલવાન થયુાં તે કમા નતૃ્મ 
વાથે વાંકામેર શતા ? - કથક  

20 
યાજસ્થાનના કમા ળશયેભાાં બાયત-ારકસ્તાન વીભા ય વલશ્વન વોથી ભટ ખાદીન યાષ્ટ્રીમ ધ્લજ પયકલલાભાાં આલળે ? - 

જેવરભેય  

21 તાજેતયભાાં ફાાંગ્રાદેળની યાજધાની ઢાકાભાાં કેટરાભ આંતયયાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ ભશત્વલ ળરૂ થમ છે ? - 20ભ  

22 લૂોત્તય યાજમની વાંસ્કવૃતને ઉતે્તજન આલા ભાટે નથવ ઈસ્ટ ઓન વશીલ્વ અલબમાનની ળરૂઆત કમાાં થઈ છે ? - રદલ્રી  

23 કયુાં ેભેન્ટ ફેંક બાયતભાાં વોથી ભટુાં અને ઝડી UPI રાબાથી ફેંક ફની છે ? - Paytm ેભેન્ટ ફેંક લરવભટેડ 

24 
તાજેતયભાાં કમાાં દેળને બાયત- ેવવરપક ભશાવાગય કે્ષત્રભાાં તાની વોથી ળક્સતળાી વફભયીન યએુવએવ નેલાડા તૈનાત 
કયી શતી ? - અભેરયકા  

25 તાજેતયભાાં યાજસ્થાનના કમાાં ળશયેભાાં આભી દ્વાયા સ્કાઉટ કક્પરટળન-2022નુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - જેવરભેય  

26 તાજેતયભાાં બાયતીમ ભરશરા રક્રકેટય ટીભના ભેનેજય તયીકે કની લયણી કયલાભાાં આલી છે ? - ળૈરેન્દ્રવવિંશ વરાંકી 

27 તાજેતયભાાં કણે તાની આત્ભકથા ' ઈડભીટેફર' રન્ચ કયી ? -અરૂધતી બટ્ટાચામવ 

28 
તાજેતયભાાં કઈ યાજમ વયકાય લિટનના લિરટળ અવધકાયીની પ્રવતભા સ્થાવત કયલાન વનણવમ કમો છે ? - તાવભરનાડુ 
વયકાય 

29 તાજેતયભાાં લરયષ્ટ્ઠ ત્રકાય કભારખાનનુાં અલવાન થયુાં તેઓ કઈ વભાચાય એજન્વી વાથે વાંકામેર શતા ? - એનડીટીલી 

30 
લવ 2023ભાાં પ્રથભ વલશ્વ અંધ T 20 રક્રકેટ ચેક્પમનવળ બાયતના કમા ળશયેભાાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં છે ? - 

વતરૂલાંનતયુભ 

31 
21 થી 28 જાન્યઆુયી દયવભમાન ભરશરા રપી એવળમાક-2022 નુાં આમજન ક્યાાં કયલાભાાં આવયુાં છે ? - નલી રદલ્રી 
(બાયત) 

32 
તાજેતયભાાં રીંબનુી ખેતીને પ્રત્વાશન આલા ભાટે તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં કચાઈરેભન પેન્સ્ટલર ભલણયુના ક્યા 
જીલ્રાભાાં મજામ શત ? - ઉખરૂર જજલ્ર 

33 તાજેતયભાાં બાયતીમ નેલીએ અયેલફમન વમદુ્રભાાં કમા દેળની વેના વાથે PASSEX યદુ્ધ કલામત શાથ ધયી શતી ?- યવળમા  

34 
તાજેતયભાાં 'ડાાંગ એસવપે્રવ' તયીકે જાણીત કમ દડલીય સ્ેન ખાતે આંતયયાષ્ટ્રીમ દડભાાં 10 રક.ભી 28.42 વભવનટભાાં યૂી 
કયી યેકડવ ફનાવમ ?-મયુરી ગાવલત 

35 ાંજાફના કમા ળશયેભાાં કલ્ના ચાલરા વેન્ટય પય રયવચવ ઇન સ્ેવ વામન્વ એન્ડ ટેકનરજીનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવયુાં 
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? -ચાંડીગઢ 

36 
તાજેતયભાાં એય ઈન્ન્ડમા લરભીટેડભાાં ચેયભેન અને ભેનેજજિંગ રડયેસટય તયીકે કની વનયકુ્સત કયલાભાાં આલી છે ?- વલક્રભ 
દેલદત્ત 

37 વભવવવ લલ્ડવ 2022ની સ્ધાવભાાં ળમરીન પડવ વલજેતા જાશયે થઈ તે કમા દેળની છે ? - અભેરયકા 

38 
તાજેતયભાાં વભવ લલ્ડવ 2022ની સ્ધાવભાાં કઈ બાયતીમ ભરશરાએ ' ફેસ્ટ યાષ્ટ્રીમ શયેલેળ એલડવ ' કણ જીત્મ ? - નલદી 
કોય 

39 તાજેતયભાાં મુાંફઇ ડકમાડવ ખાતે ક્યા યદુ્ધ જશાજભાાં વલસ્પટ થલાથી ત્રણ બાયતીમ જલાન ળશીદ થમા ? - INS યણલીય 

40 
બ્લભૂફગવ રપરાન્રી દ્વાયા ગ્રફરમ ભેમવવ ચેરેન્જ લૈવશ્વક ઇનલેળન 2021 સ્ધાવની ાાંચભી એરડળનભા 99 દેળના 
631 ળશયેભાાં બાયતનુાં કયુાં ઔદ્યલગક ળશયે વલજેતા ફન્યુાં છે ? - રૂયકેરા 

41 
ફેસ્ટ રપપા એલડૌવવ - 2021ના વલજેતા રેલાન્ડલસ્કી ભેન્વ પ્રેમય ઓપ ધ મય જાશયે કયલાભાાં આવમ તે કમા દેળન છે ? 

-રેન્ડ 

42 
ફેસ્ટ રપપા એલડૌવવ - 2021ના વલજેતા વલભેન્વ પ્રેમય ઓપ ધ મય કઈ ખેરાડી જાશયે કયલાભાાં આલી છે ? - એરેરકવમા 
ટેુરાવ 

43 
ઇન્ટયનેળનર ઓર ટાઈભ ટ સ્કયય તયીકે રક્રસ્ટીમાન યનાલ્ડને જાશયે કયલાભાાં આવમ તે કમા દેળન ખેરાડી છે ? - 

રેન્ડ 

44 ઇવયએ તાજેતયભાાં કમા વભળન ભાટે ક્રામજેવનક એન્ન્જનનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - ગગનમાન વભળન  

45 તાજેતયભાાં બાયતન પ્રથભ કર ટુ વભથેનાર (CTM) પ્રાન્ટ કમા સ્થે સ્થાલાભાાં આવમ છે ? -શૈદયાફાદ 

46 તાજેતયભાાં ક્યા દેળે વલરડ-પરરુ વેટેરાઈટ કેરયમય યરેટ રન્ચ કયુું ? - ઈયાન  

47 
તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં આઝાદીના અમતૃ ભશત્વલ અંતગવત યેતવળલ્ ભશત્વલનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - 

વભનાથ 

48 તાજેતયભાાં કમાાં યાજ્મની રીવે તેનુાં પ્રથભ પ્રડકાસ્ટ ' રકસ્વા ખાખી કા' રન્ચ કયુું છે ? - રદલ્રી  

49 તાજેતયભાાં બાયત અને ચીન લચ્ચે લવ 2021ભાાં દ્વદ્વક્ષીમ વમાાય કેટર થમ છે ? -125.66 વભલરમન કયડ 

50 
ફાકના વલાુંગી વલકાવ કે્ષતે્ર કાભ કયનાય બાયતના સપુ્રવવદ્ધ વાભાજજક કામવકતાવ ળાાંતીદેલીનુાં 88 લવની લમે અલવાન 
થયુાં તે ક્યા યાજ્મના શતા ?- ઓરડળા 

51 26 જાન્યઆુયી ગણતાંત્રરદલવની યેડ 75 લવના ઈવતશાવભાાં પ્રથભ લખત કેટરી વભવનટ રેટ ળરૂ થળે ? - 30 વભવનટ  

52 યાજ્મના લરયષ્ટ્ઠ નાગરયકને ભદદ ભાટે એલ્ડય શલે્ રાઇન ળરૂ કયલાભાાં આલી છે તે નાંફય કમ છે ? - 14567 

53 
ગજુયાત વારશત્મ અકાદભી દ્વાયા તાજેતયભાાં કવલમત્રી યીંકુાં યાઠડના કમા ગઝરવાંગ્રશનુાં વલભચન કયલાભાાં આવયુાં ? - 

.......ત તભે યાજી ? 

54 
તાજેતયભાાં કાયલગર યદુ્ધના શીય અને યભલીયચક્ર વલજેતા કેપ્ટન વલક્રભ ફત્રાની પ્રવતભાનુાં અનાલયણ કમા યાજમભાાં 
આલેર ારભયુ વભરીટયી સ્ટેળન કયલાભાાં આવયુાં ? - રશભાચરપ્રદેળ 



 

ASHWIN DIVEKAR                                          www.gnanbhandar.com  Page 4 
 

55 
રશિંદુસ્તાન એયનરટકર લર (HAL)એ એડલાન્વ શલા શલેરકપ્ટય (ALH - MK-3) વનકાવ ભાટે કમા દેળની વયકાય વાથે 
વભજૂતી કયાય કમાવ છે ?- ભયેવળમવ 

56 તાવભરનાડુની રકવપ્રમ યભત ' જલ્રીકટ્ટુ' ભાાં 21 ફદને કાબભૂાાં કયીને પ્રથભ ઈનાભ કણે ભેવયુાં છે ? - કાવતિક, ભદુયાઇ 

57 
તાજેતયભાાં ઇન્ડનેવળમાએ દરયમાની વાટી ઝડથી લધી યશરે શલાથી ડૂફી યશરે જાકાતાવની જગ્માએ કઈ નલી 
યાજધાની તયીકે વલકવાલલાની ભાંજૂયી આી ? - નવુાંતાયા 

58 તાજેતયભાાં ઇપકના નલા ચેયભેનદે કણ ચ ૂાંટાઈ આવમા છે ?- રદરીબાઇ વાંઘાણી 

59 તાજેતયભાાં મજામેર બાયત કોળલ્મ 2021 યાષ્ટ્રવમાી સ્ધાવભાાં ગજુયાત કમા સ્થાને યહ્ુાં શત ુાં ? - આઠમુાં 

60 પફવવ 2021ભાાં વલશ્વભાાં વોથી લધાયે કભાણી કયનાય ભરશરા ખેરાડીઓભાાં પ્રથભ ક્રભે કઈ ખેરાડી છે ? - નાઓભી ઓવાકા 

61 
પફવવ 2021ભાાં વલશ્વભાાં વોથી લધાયે કભાણી કયનાય દવ ભરશરા ખેરાડીઓભાાં બાયતની કઈ ભરશરા ખેરાડીએ વાતમુાં 
સ્થાન ભેવયુાં ? - ી.લી.વવિંધ ૂ

62 બાયતના ક્યા યાજ્મની શાઇકટવભાાં દેળની પ્રથભ ' ન્મામ ઘરડમા' રગાલલાભાાં આલી છે ? - ગજુયાત 

63 19 જાન્યઆુયીના યજ National Disaster Response Force(NDRF) તેન કેટરાભ સ્થાના રદન ભનાવમ ? - 17ભ 

64 
કમા દેળની વયકાયે ભેર એકસ્ેવ પ્રજેકટભાાં બાયતના વભથવન ફદર એક મખુ્મ ભેર સ્ટેળનનુાં નાભ ભશાત્ભા ગાાંધી 
સ્ટેળન યાખલાન વનણવમ કમો છે ?-ભયેવળમવ 

65 તાજેતયભાાં વાંણૂવણે દલક્ષણ આરિકાભાાં ફનેર આપીકાન પ્રથભ વેટેરાઈટ કઈ વાંસ્થાએ કણે રન્ચ કમો છે ? - Spacex 

66 કમા દેળના લૈજ્ઞાવનકએ થડી વભવનટભાાં જ 98% વચટ કયનાનુાં વનદાન કયત ટેસ્ટ વલકવાવમ છે ? - સ્કટરેન્ડ 

67 વલશ્વનુાં ચક્કય રગાલનાય ફેલ્લ્જમભ મૂની કઈ લિરટળ વોથી યલુા 19 લીમ ભરશરા ાઇરટ ફની ? - ઝાયા રૂધયપડવ  

68 
બાયતભાાં ાાંચ યાજમની વલધાનવબા ચ ૂાંટણીને અનરુક્ષીને Twitter દ્વાયા કયુાં અલબમાન ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - જાગતૃ 
લટય 

69 બાયતીમ વેના કમા દેળ ાવેથી એન્ન્ટ ટેન્ક AT-4 ગન ખયીદલા ભાટે વભજૂતી કયાય થમા છે ?- સ્લીડન 

70 
બાયત અને ફીજા કમા દેળનુાં જઇન્ટ લેન્ચય િહ્મવ એયસ્ેવ દ્વાયા વનવભિત સુય વવનક િહ્મવ વભવાઇરનુાં વપ 
યીક્ષણ કયલાભાાં આવયુાં ? - યવળમા 

71 
ક્યા યાજમભાાં આલેરી કેન્ન્દ્રમ અશ્વ વાંળધન વાંસ્થાના લૈજ્ઞાવનકએ શઓુ ભાટે દેળની પ્રથભ કયના લેક્સવન તૈમાય 
કયલાભાાં વપતા ભેલી છે ? - શરયમાણા 

72 તાજેતયભાાં ' વાયથી' નાભની ભફાઈર એન્પ્રકેળન કણે રન્ચ કયી છે ? - SEBI 

73 ICC દ્વાયા ભેન્વ ટેસ્ટ ટીભ ઓપ ધ મય- 2021ભાાં કેપ્ટન તયીકે કમ ખેરાડી વાંદ કયલાભાાં આવમ છે ?- કેન વલલરમપવન 

74 
ICC દ્વાયા વલભેન્વ T20 ટીભ ઓપ ધ મય- 2021ભાાં વાંદ ાભનાય એકભાત્ર બાયતીમ ભરશરા રક્રકેટય કણ છે ? - સ્મવૃત 
ભાંધાતા 

75 
તાજેતયભાાં કમા દેળન લૂવ રક્રકેટય સરાઇલ રઈડને ડયકૂ ઓપ કેલિજ વપ્રવ વલલરમભ તાપથી નાઈટહડૂથી વન્ભાવનત 
કયલાભાાં આવમ છે ? - લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝ 
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76 દુફઈ ખાતે આમજજત આંતયયાષ્ટ્રીમ રકકરા ભશત્વલભાાં કમા કરાકાયે ગલ્ડ ભેડર જીત્મ છે ? - સવુભત બારે 

77 ઓસટફય -2022ભાાં ભેન્વ ICC T20 લલ્ડવક કમા દેળભાાં યભાળે ? - ઓસ્રેલરમા 

78 
તાજેતયભાાં બાયત અને યવળમાની નોવેના લચ્ચે અયફ વાગયભાાં આમજજત થમેરા ' Passex' યદુ્ધ અભ્માવભાાં બાયત 
લતી ક્યા યદુ્ધજશાજે બાગ રીધ શત ? - INS કચી 

79 તાજેતયભાાં કમા દેળે Arrow-3 વભવાઇરનુાં વપ યીક્ષણ કયુું છે ? - ઈઝયાઈર 

80 
તાજેતયભાાં વઇદ ભદી ઇન્ટયનેળનર ફેડવભન્ટન ટુનાવભેન્ટભાાં બાયતીમ ખેરાડી ી.લી.વવિંધએૂ કમા દેળની ખેરાડી 
સુાંરદતા ને શયાલી પાઇનરભાાં પ્રલેળ કમો ? - થાઈરેન્ડ 

81 
લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા કમા સ્થે યાભાનજુાચામવની 216 ફૂટ ઊંચી પ્રવતભાનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આલળે ? - 

શૈદયાફાદ 

82 એવલમન ફ્લ ૂ(H5N1)ન પ્રથભ ભાનલ કેવ કમા દેળભાાં નોંધામ છે ? - ઈંગ્રેન્ડ 

83 
તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે ફાંગાની ખાડીભાાં દરયમાઈ બાગીદાયી યદુ્ધ અભ્માવનુાં આમજન કયલાભાાં 
આવયુાં શત ુાં ? -  જાાન 

84 
સબુાચાંદ્ર ફઝની 125ભી જન્ભજમાંવત ભનાલલા ભાટે કમા સ્થે તેભની પ્રવતભા સ્થાવત કયલાભાાં આલળે ? - ઈન્ન્ડમા 
ગેટ 

85 
તાજેતયભાાં સપુ્રવવદ્ધ બાયતીમ ખેરાડી વાવનમા વભઝાવએ વનવવૃતની ઘણા કયી તે કઈ યભત વાથે વાંકામેર શતી ? - 

ટેવનવ 

86 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીના વીઇઓ આલ્ફટવ  ફયરાને કવલડ-19 વલક્સવન ભાટે 1 વભલરમન ડરયની ઇનાભી 'જીનેવવવ 
એલડવ- 2022' એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - પાઇઝય 

87 
બાયતના કમા લૂવ ભશાન એવળમન ગેપવભાાં ભેડર જીતનાય ખેરાડી સબુા બોવભકનુાં 72 લવની લમે અલવાન થયુાં તે કઈ 
યભત વાથે વાંકામેર શતા ? - ફૂટફર 

88 નેળનર યજીસ્રેળન ઓપ રાર્જ ડેભના રયટવ  મજુફ દેળના કમા યાજ્મભાાં વોથી લધ ુજાળમ આલેરા છે ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

89 
નેળનર યજીસ્રેળન ઓપ રાર્જ ડેભના રયટવ  મજુફ દેળભાાં 632 જાળમ ધયાલતુાં ગજુયાતને કમ ક્રભ આલાભાાં આવમ 
છે ? - ત્રીજ 

90 તાજેતયભાાં ભેજય શયારવવિંશ આહુલાલરમા નુાં અલવાન થયુાં તે કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેરા શતા ? - લવતાયશક 

91 
રદલ્રીભાાં પ્રજાવત્તાક રદલવની યેડભાાં ગજુયાત વયકાયના ક્યા જજલ્રાના ાર- દઢલાલ ગાભના આરદલાવીઓની 
ળોમવકથા યજૂ કયત ટેફર યજૂ કયલાભાાં આલળે ? - વાફયકાાંઠા 

92 
તાજેતયભાાં પ્રજાકવત્તાક રદનની ' લફરયિંગ રયરીટ વેયેભની'ભાાં ભશાત્ભા ગાાંધીજીનુાં વપ્રમ ગીત ' અરાઈડ લી થીભ' ડતુાં 
મકૂલાભાાં આલેલુાં આ ગીતના યચવમતા કણ શતા ? - એન્ગ્રકન શનેયી િાાંવવવ 

93 AFC ભરશરા ફૂટફર એવળમન ક 2022નુાં કમા દેળભાાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં છે ? - બાયત 

94 
તાજેતયભાાં કઈ યવુનલવવિટી દ્વાયા Axiety ને 'લચલ્રન લડવ ઓપ ધ મય -2021' એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - ઓસ્કપડવ 
યવુનલવવિટી 
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95 
તાજેતયભાાં નેળનર શાઇલે એન્ડ ઇન્િાસ્રકચય ડેલરભેન્ટ કોયેળન (NHIDCL)ના નલા એભડી તયીકે કની વનયકુ્સત 
કયલાભાાં આલી છે ? - ચાંચરકુભાય 

96 
તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી વાંસ્થાએ  ૃ્ લીથી 379 પ્રકાળલવ દૂય ગરુૂ કયતાાં ત્રણ ગણ ભટ TOI-2180-B વાંખ્મા ધયાલત 
એકઝૉપ્રેનેટ ળધ્મ છે ? - NASA 

97 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ઇન્િાસ્રકચય પાઈનેલરિંગ ઓથરયટીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? - અરૂણાચર પ્રદેળ 

98 
ીએભ યાષ્ટ્રીમ ફાર યુસ્કાય-2022 ભાટે ગજુયાતભાાંથી એક ભાત્ર સયુતની વાંદગી ાભનાય કઈ રદવમાાંગ યફય ગરવની 
વાંદગી થઈ છે ? - અન્લી ઝાાંઝરૂકીમા 

99 
લગવનવ લલ્ડવ યેકડવની તયપથી વલશ્વના વોથી વદૃ્ધ વમરકત નવભનેટ 'વૈટવનિમ ડે રા કુએન'નુાં 112 લવની લમે અલવાન 
થયુાં તે કમા દેળના શતા ? - સ્ેન 

100 
વૈમદ ભદી ઇન્ટયનેળનર ફેડવભન્ટન ટુનાવભેન્ટ વલભેન્વ વવિંગલ્વભાાં કઈ બાયતીમ ભરશરા ળટરય ફીજી લખત ચેક્પમન 
ફની ? - ી.લી.વવિંધ ુ

101 
વૈમદ ભદી ઇન્ટયનેળનર ફેડવભન્ટન ટુનાવભેન્ટ ભેન્વ ડફલ્વભાાં કઈ બાયતીમ જડી વલજેતા ફની ? - ઇળાન બટનાગય 
અને તવનળા ક્રાસ્ત 

102 ારકસ્તાનન કમ ફેટ્વભેન ICC એલડવ- 2021 ભાટે વલવશે્રષ્ટ્ઠ રક્રકેટય જાશયે કયલાભાાં આવમ છે ? - ભશપભદ રયઝલાન 

103 
એવળમન વલભેન્વ ક ફૂટફર ચેક્પમનવળભાાં ઇન્ટયનેળનર સ્તયે યેપયી ફનનાય પ્રથભ ગજુયાતી ભરશરા કણ ફની ? - 

યચના કાભાણી 

104 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મન યલુાન થોનોજાભ વનયાંજમવવિંશ દ્વાયા આંગીઓના ટેકે એક વભવનટભાાં 109 ળુઅપ્વ કયીને નલ 
લલ્ડવ યેકડવ ફનાવમ ?- ભલણયુ  

105 તાજેતયભાાં ACC અંડય-19 એવળમા ક 2021ભાાં કઈ ટીભ વલજેતા ફની ?-  બાયત  

106 
નેતાજી સબુાચાંદ્ર ફઝની 125ભી જન્ભ જમાંવત પ્રવાંગે બાયત વયકાયે 23 રડવેપફય કમ રદલવ તયીકે ઉજલલાનુાં જાશયે 
કયુું છે ? - યાક્રભ રદલવ 

107 
ICC એલડવ- 2021 ભાટે ભેન્વભાાં 'ઈભેજજિંગ પ્રેમય ઓપ ધ મય' જાશયે થનાય જાનેભન ભરાન કમા દેળન રક્રકેટય છે ?- 

દલક્ષણ આરિકા 

108 તાજેતયભાાં જપમ ુકાશ્ભીય પ્રળાવન વલબાગે કમા ગાભને પ્રથભ ' વભલ્ક ગાભ' વલજેતા જાશયે કયુું છે ? - જેયી શૈપરેટ 

109 તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર એવવવએળન ઓપ લરકિંગ વભુન એલડવ કને એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - સકુ્ષ્ટ્ભતા વેન 

110 અભેરયકાના કમા ળશયેભાાં ઇન્ટેર 100 અફજ ડરયના ખચે વલશ્વનુાં વોથી ભયુાં ચી વનભાવણ કપપ્રેક્ષ ફનાલળે ? - ઓરશમ  

111 તાજેતયભાાં ક્યા ભાંત્રારમ દ્વાયા 'કમરા દવણ' ટવર રન્ચ કયલાભાાં આવયુાં ? - કરવા ભાંત્રારમ 

112 ICC-2021 ટેસ્ટભાાં રક્રકેટય ઓપ ધ મય એલડવ વલજેતા રક્રકેટય કણ છે ? - જ રૂટ  

113 
ICC એ તભાભ પભેટભાાં 2021ના લવનીવલવશે્રષ્ટ્ઠ ભરશરા લન ડે રક્રકેટય તયીકે વાંદગી ાભનાય ભરશરા રક્રકેટય કણ છે 
? - સ્મવૃત ભાંધાતા 

114 ICC-2021 ભેન્વ રક્રકેટય ઓપ ધ મય એલડવ વલજેતા રક્રકેટય કણ છે ?- ળાશીન આરિદી 
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115 
ICCએ 2021 ના લવની વલવશે્રષ્ટ્ઠ ભરશરા લન ડે રક્રકેટય તયીકે વાંદગી ાભનાય લરઝેર રી કામા દેળની ભરશરા રક્રકેટય 
છે ? - દલક્ષણ આરિકા 

116 
કેન્ન્દ્રમ ચ ૂાંટણી ાંચે ભતદાતા ચ ૂાંટણીકાડવ અંગેની કાભગીયી વયતાથી થઈ ળકે તે ભાટે કઈ ભફાઈર એ ફનાલી છે ? - 

ગરૂડ 

117 તાજેતયનાાં કમા દેળના લૂવ પ્રધાનભાંત્રી વળિંજ આફેને ' નેતાજી યુસ્કાય 2021'થી વન્ભાનીત કયલાભાાં આવમા ? - જાાન 

118 તાજેતયભાાં ઇરેસરીક લાશનને પ્રત્વાશન આલા ભાટે કઈ યાજ્મ વયકાયે લન સ્ટ લેફવાઇટ રન્ચ કયી છે ? - રદલ્રી 

119 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ વળક્ષા રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવમ ? - 24 જાન્યઆુયી 

120 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની આવત્ત વમલસ્થાન વાંસ્થાની ' સબુાચાંદ્ર ફઝ આદા પ્રફાંધન યુસ્કાય 2022' ભાટે વાંદગી 
થઈ છે ? - ગજુયાત 

121 તાજેતયભાાં દ્મભૂણ વલજેતા આય. નાગાસ્લાભીનુાં અલવાન થયુાં તે કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ? - યુાતત્લવલદ્દ 

122 તાજેતયભાાં બાયતની પ્રથભ ેયા ફેડવભન્ટન અકાદભી કમા સ્થે ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? - રખનઉ 

123 તાજેતયભાાં ચચાવભાાં યશરે ' ઓયેળન ખાત્ભા' નાભનુાં સુ્તક કને રખ્યુાં છે ? - આયવી ગાંજુ અને અવશ્વની બટનાગય 

124 તાજેતયભાાં વેન્ટય ઓપ એક્સવરેન્વ રન્ચ કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? - કણાવટક 

125 તાજેતયભાાં ઇવય દ્વાયા કમા યાજમભાાં ભશને્દ્રળલગરયભાાં વલકાવ એન્ન્જનનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવયુાં ? - તાવભરનાડુ 

126 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ગજુયાતના સપુ્રવવદ્ધ વાંત અને વારશત્મકાય સ્લાભી વચ્ચ્ચદાનાંદને ક્યા યુસ્કાયથી વન્ભાવનત 
કયલાની ઘણા કયી છે ? - દ્મ ભૂણ 

127 
ગજુયાતી વારશત્મ અને વળક્ષણ કે્ષતે્ર ખરીર ધનતેજલીને કમ યુસ્કાય એનામત કયી વન્ભાવનત કયલાભાાં આલળે ? - 

દ્મશ્રી 

128 ઇન્ટયનેળનર ભનેટયી પાંડ (IMF) દ્વાયા લવ 2022 ભાટે બાયતન ગ્રથ અંદાજજત કેટરા ટકા કયલાભાાં આવમ છે ? - 9% 

129 
દુવનમાનુાં વોથી ઝડી આરટિરપવળમર ઇન્ટેલરજન્વ (AI) સુય કપપ્યટુય જુરાઇ 2022 સધુીભાાં કણે ફનાલલાની જાશયેાત 
કયી છે ? - ભેટા (પેવબકુ) 

130 
બાયતીમ નોકાદની કઈ વભવાઇર 32 લવની વેલા ફાદ વેલાભાાંથી વનવતૃ થમા ફાદ દીલ પ્રવાળનને વોંલાભાાં આલળે 
? - INS ખકુયી 

131 
તાજેતયભાાં જજમએ 6G ભફાઈર નેટલકવની ળધભાાં ઝડ રાલલા ભાટે કમા દેળની 'યવુનલવવિટી ઓપ ઓલુાં' વાથે 
વભજૂતી થઈ છે ? - રપનરેન્ડ 

132 
રાન્વયન્વી ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા લૈવશ્વક ' કયપ્ળન યવેપ્ળન ઇન્ડેસવ (CDI)- 2021ના કુર 180 દેળના યેરકિંગભાાં બાયત 
કમા ક્રભે મથાલત યહ્ુાં છે ? - 85ભ ક્રભ 

133 
ગજુયાતભાાં કમા ળશયેભાાં આલેર રક્ષ્ભીનાગય અંડયલિજનુાં નાભ ફદરી વીડીએવ લફવન યાલત અંડયલિજ કયલાભાાં 
આવયુાં છે ?- યાજકટ  

134 
સયુતના ડામભાંડ રકિંગ અને શરયકૃષ્ટ્ણા એસવટવ  કાંનીના સ્થાક વલજી ધરકમાને કયુાં નાગરયક વન્ભાન એનામત કયી 
વન્ભાવનત કયલાભાાં આલળે ? - દ્મશ્રી  
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135 
તાજેતયભાાં ક્યા આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટવ  તેના યન-લે ની સયુક્ષા ભાદાંડની ધ્માન ન યાખલા ફદર DGCAએ 20 રાખન 
દાંડ પટકામો છે ? - કરકાતા આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટવ  

136 
દેળના પ્રથભ CDS લફવન યાલતને ભયણત્તય વવવલર વવલિવ કે્ષત્ર ભાટે દેળનુાં ફીજુ ાં વલોચ્મ નાગરયક વન્ભાન એનામત 
થળે ? - દ્મવલભૂણ 

137 તાજેતયભાાં ' ધ એંજલ્વ ઓપ કૈરાવ' નાભનુાં સુ્તક કણે રખ્યુાં છે ? - શફુીયા પ્રવાદ 

138 
તાજેતયભાાં મજામેર 20ભ ઢાકા આંતયયાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ ભશત્વલભાાં કઈ બાયતીમ રપલ્ભને વલવશે્રષ્ટ્ઠ રપલ્ભન યુસ્કાય 
એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - ફૂઝાાંગર 

139 તાજેતયભાાં રશભાચરપ્રદેળ વયકાયે આરદિયી ફાંધના વનભાવણ ભાટે કઈ યાજ્મ વયકાય વાથે વભજૂતી કયી છે ? - શરયમાણા  

140 તાજેતયભાાં ફીજા વલશ્વ યદુ્ધ દયપમાન ગભુ થમેર એક વલભાન બાયતના કમા યાજમભાાંથી ભી આવયુાં ? - અરૂણાચર પ્રદેળ 

141 
 પામય વવલિવ ભેડર ઓપ ગેરેન્રી એલડવ ' વાંદગી ાભનાય એક ભાત્ર ગજુયાતના ફવાંત રયકન કઈ ભશાનગયાલરકાના 
ચીપ પામય ઓરપવય તયીકે વેલા આે છે ? - સયુત  

142 તાજેતયભાાં કેટરા કભવચાયીઓને યાષ્ટ્રવતને અક્ગ્ન ળભન વેલા દકથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવમા છે ? - 42  

143 
તાજેતયભાાં રખનઉની નલી IPLના ભાલરક વાંજીલ ગમન્કા ગેૃ ટીભનુાં નવુાં આવધકારયક નાભ કયુાં ઘવત કયુું છે ? - 

રખનઉ સુય જામન્ટવ 

144 
તાજેતયભાાં Central Drug Research Institute (CDRI)ને કમા નાભથી ઓવભક્રન યીક્ષણ કીટ રન્ચ કયલાભાાં આલી 
છે ? - ઓભ 

145 તાજેતયભાાં લીયતા ભાટે રીવ કભવચાયી દકભાાં વોથી લધાયે વાંખ્મા કમા યાજ્મની શતી ?- જપમ ુકાશ્ભીય  

146 તાજેતયભાાં મજામેર નલભી ભરશરા યાષ્ટ્રીમ આઈવ શકી ચેક્પમનળી કમા યાજમએ જીતી છે ? - રદાખ  

147 
ફે લખત ેયાલરક્પકભાાં ગલ્ડભેડર જીતનાય દેલેન્દ્ર ઝાઝયીમાને કયુાં ત્રીજા ક્રભનુાં વલોચ્મ નાગરયક વન્ભાન ભાટે વાંદગી 
થઈ છે ? - દ્મવલભૂણ 

148 
ટરકમ ઓલરક્પકભાાં ગલ્ડભેડર જીતનાય નીયજ ચયાને કમા વલળે ભેડરથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આલળે ? - યભ 
વલવળષ્ટ્ટ વેલા ભેડર 

149 
એરયસવન ભલફલરટીના રયટવ  મજુફ વવળમર ભીરડમા ય વોથી લધાયે વભમ વલતાલલા દેળભાાં બાયત 156 વભવનટ વાથે 
કમા ક્રભે છે ? - 15ભાાં ક્રભે  

150 
એરયસવન ભલફલરટીના રયટવ  મજુફ વવળમર ભીરડમા ય વોથી લધાયે વભમ વલતાલલા ટ ટેન દેળભાાં કમ દેળ 
પ્રથભ ક્રભે છે ? - રપલરાઈન્વ 

151 
એરયસવન ભલફલરટીના રયટવ  મજુફ કમા દેળભાાં ભફાઈર ઇન્ટયનેટ ડેટાન લયાળ પ્રવત વમક્સતએ 18.4 GB થમ છે ? 

- બાયત  

152 24 જાન્યઆુયી 2022ના યજ ારકસ્તાન સવુપ્રભકટવની પ્રથભ ભરશરા ન્મામાધીળ કણ ફની ? - આમળા ભલરક 

153 
નાટના વભ્મ દેળ દ્વાયા આમજજત " નેપ્ચ્યનુ સ્રાઈક 22 " વમદુ્રી યદુ્ધ અભ્માવનુાં આમજન કમા કયલાભાાં આવયુાં છે ? - 

ભભૂધ્મ વાગય 
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154 
તાજેતયભાાં દ્મભૂણ યુસ્કાય ભાટે વાંદગી ાભનાય ેયાલરક્પક ખેરાડી દેલેન્દ્ર ઝાઝયીમા કઈ યભત વાથે વાંકામેર 
છે ? - બારાપેંક 

155 
રદલ્રીભાાં આલેર યાષ્ટ્રીમ આધવુનક કરા વાંગ્રશારમભાાં તાજેતયભાાં કમા સ્થે કરા કવૃતની વાથે આઝાદીના અમતૃ 
ભશત્વલની ઉજલણી થઈ શતી ? - ચાંડીગઢ 

156 તાજેતયભાાં 69 લવ છી પયી એય ઈન્ન્ડમાનુાં સકુાન વાાંબનાય તાતા વન્વના ચેયભેન કણ છે ?- નટયાજન ચાંદ્રળેખય  

157 
73ભાાં પ્રજાવત્તાક રદલવની યેડભાાં યાપેર પાઇટય પ્રેનને ઉડાલનાય બાયતની પ્રથભ ભરશરા ામરટ કણ ફની છે ? - 

વળલાાંગીવવિંશ  

158 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે પ્રત્મેક જીલ્રાભાાં ભરશરા સયુક્ષા વેરની સ્થાલા ભાટેની ઘણા કયી છે ? - છતીવગઢ  

159 
તાજેતયભાાં કઈ એ દ્વાયા ખેડૂત ભાટે ' રકવાન યક્ષા કલચ' વમક્સતગત અકસ્ભાત લીભા કામવક્રભ ળરૂ કયલાભાાં આવમ છે ? 

- એગ્રસ્ટાય  

160 તાજેતયભાાં યવળમા, ચીન અને ફીજ કમ દેળનુાં વાંયકુત નોવૈવનક અભ્માવ CHIRU -2022નુાં આમજન થયુાં શત ુાં ? - ઈયાન  

161 
તાજેતયભાાં િાાંવ ખાતે દેળની સપુ્રવવદ્ધ નતૃ્માાંગના વભરેના વાન્લ્લનીનુાં અલવાન થયુાં તે કમા નતૃ્મ વાથે વાંકામેર શતા ? - 

કથકરી  

162 
લવ -2010ભાાં દેળન પ્રથભ પ્રમગ ગજુયાતભાાં ' લાાંચે ગજુયાત' અલબમાનના કમા પ્રણેતા જેભનુાં તાજેતયભાાં અલવાન થયુાં 
? - ભશાદેલબાઇ દેવાઇ  

163 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે 180 કયડના ખચે વૈન્મ ળાા સ્થાના કયલાની જાશયેાત કયી છે ? - કણાવટક  

164 
તાજેતયભાાં ' જ જીલન વભળન' અંતગવત ગજુયાતનાાં કમા જજલ્રાઓને 100% ' શય ઘય જર' જજલ્ર જાશયે કયલાભાાં 
આલેર છે ? - ગીય વભનાથ, ડાાંગ અને જુનાગઢ  

165 તાજેતયભાાં ' A Littleboy of india ' નાભનુાં સુ્તક કણે રખ્યુાં છે ? - યન્સ્કન ફન્ડ  

166 તાજેતયભાાં આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ વયકાયે યાજમભાાં કુર કેટરા નલા જજલ્રા ફનાલલાની જાશયેાત કયી છે ? -  13 જજલ્રા  

167 
લવ 1964ભાાં ટરકમ ઓલરક્પક ગેપવભાાં ગલ્ડ ભેડર જીતનાય બાયતીમ શકી ટીભના સકુાની કણ શતા જેભનુાં તાજેતયભાાં 
92 લવની લમે અલવાન થયુાં ? - ચયણજીત વવિંશ  

168 
લવ 1964ભાાં ટરકમ ઓલરક્પક ગેપવભાાં બાયતીમ શકી ટીભે કમા દેળની શકી ટીભને શયાલી ગલ્ડભેડર જીત્મ શત ? - 

ારકસ્તાન  

169 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળની વાથે સ્લાસ્્મ કે્ષત્રના વશમગ ભાટે વભજૂતી કયાય થમા છે ? - િાાંવ  

170 તાજેતયભાાં બાયતની કઈ રદગ્ગજ આઇટી કાંની વલશ્વની ફીજી વોથી મલૂ્મલાન આઇટી િાન્ડ ફની છે ? - ટીવીએવ  

171 
તાજેતયભાાં Hindustan Petroleum Corporation Limited (IPCL)ના નલા ચેયભેન તયીકે કની વનયકુ્સત કયલાભાાં 
આલી છે ? - ષૃ્ટ્કુભાય જળી  

172 
ગે્રભી એલડવ-2022નુાં આમજન ત્રીજી એવપ્રર 2022ના યજ અભેરયકાના કમા સ્થે આમજન કયલાભાાં આલળે ? - રાવ 
લેગાવના  

173 તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાય અને કઈ કાંની લચ્ચે વલવલધ સ્થે નુ:પ્રાપ્મ ઉજાવકે્ષતે્ર 1.66 રાખ કયડનુાં યકાણ ભાટે 
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વભજૂતી કયાય થમા છે ? - વનન સ્ટીર ઈન્ન્ડમા લરવભટેડ  

174 ચીનભાાં મજાનાય એવળમન ગેપવ 2022ભાાં કઈ યભતનુાં 11 લવ ફાદ નુયાગભન થળે ? -રક્રકેટ T20  

175 
એવવવએળન પય ડેભકે્રરટક યીપપવવ (ADR) વાંગઠનના રયટવ  મજુફ લવ 2019-20ભાાં દેળન વોથી ધવનક ક્ષ કમ છે ? 

- બાજ  

176 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા દેળના આગાભી મખુ્મ આવથિક વરાશકાય તયીકે કની વનયકુ્સત કયલાભાાં આલી છે ? - અનાંત 
નાગેશ્વયન 

177 પેબ્રઆુયીભાાં મજાનાય બાયત- લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝ રક્રકેટ લન ડે વવયીઝભાાં લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝ ટીભના કપ્તાન કણ છે ? - રકયન રાડવ  

178 
તાજેતયભાાં સયુતના ડામભાંડ રકિંગ તયીકે ઓખાતા અને શરયકૃષ્ટ્ણા એસવટવ  કાંનીના સ્થાક વલજી ધરકમાને ક્યા 
વલોચ્મ નાગરયક વન્ભાન ભાટે વાંદગી થઈ છે ?  - દ્મશ્રી 

179 બાયતનુાં પ્રથભ ગ્રારપન ઇનલેળન વેન્ટય કેય યાજમભાાં ક્યાાં સ્થાલાભાાં આલળે ? - વત્રસયૂ 

180 
 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર યાભગઢ લન્મજીલ અબમાયણ્મ ટાઈગય રયઝલવ કે્ષત્ર જાશયે કયલાભાાં આલેર છે ? - 

યાજસ્થાન 

181 
આઝાદી ક અમતૃ ભશત્વલ અંતગવત IITE દ્વાયા યાજમ વયકાય દ્વાયા ' નભાવભ ળાયદાભ અલબમાન'ન પ્રાયાંબ કમા સ્થેથી 
કયલાભાાં આવમ ? - લડનગય  

182 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે સ્ટાટવઅને ઉતે્તજન આલા ભાટે અભદાલાદ જજલ્રાના કમા સ્થે ઇરેસરીક વશીકરના 
વાંળધન ભાટે નલા વેન્ટયનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવયુાં ? - દેલ ધરેયા 

183 
તાજેતયભાાં ઓસ્રેલરમન ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભ ટેવનવ ટુનાવભેન્ટની વભસવ ડફલ્વનુાં ટાઇટર કઈ જડીએ જીત્યુાં છે ? - 

પરાદેનવલચ અને ઈલાન ડડીગ 

184 તાજેતયભાાં બાયતીમ ભરશરા શકી ટીભે એવળમાકભાાં કમા દેળની ટીભને શયાલી િન્ઝ ભેડર જીત્મ ? - ચીન  

185 તાજેતયભાાં જાશયે થમેર રયટવ  મજુફ વલશ્વભાાં વોથી મલૂ્મલાન િાન્ડ કઈ છે ? - એપ્ર  

186 
ICC દ્વાયા કમા દેળન રક્રકેટય અને ભતૂલૂવ કેપ્ટન િેન્ડન ટેરયને વાડા ત્રણ લવ ભાટે વસ્ેન્ડ કયલાભાાં આવમ છે ? - 

ઝીપફાબ્લે 

187 
બાયતભાાં જ ફનેરી િહ્મવ વભવાઇરની વનકાવ ભાટે કમા દેળ વાથે પ્રથભ જ લખત વભજૂતી કયાય થમા છે ? - 

રપલરાઈન્વ 

188 તાજેતયભાાં ગગૂરે બાયતભાાં વલવપ્રથભ ગગૂર ભે ય કઈ સવુલધા રન્ચ કયલાની જાશયેાત કયી છે ? - પ્રવ કટ્વ 

189 
બાયતે 2017ભાાં કમા દેળ ાવેથી વફ્ટલેય ેગાવવ સ્ામલેયની ખયીદી કમાવ શલાનુાં અભેરયકન ન્યમૂકવ  ટાઈપવએ દાલ 
કમો છે ? - ઈઝયામર 

190 
તાજેતયભાાં બાયત વયકાય તયપ કમા યુસ્કાયની જાશયેાત ફાદ વાભાજજક કામો ભાટે મગદાન આનાય ફારૂ વારશફનુાં 96 

લવની લમે અલવાન થયુાં ? - દ્મશ્રી 

191 
તાજેતયભાાં ઓસ્રેલરમન ઓન ટેવનવ ગ્રાન્ડસ્રેભ ટુનાવભેન્ટનુાં ટાઇટર જીતનાય પ્રથભ ઓસ્રેલરમન ભરશરા ટેવનવ ખેરાડી 
કણ છે ? - એળ ફાટી 
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192 
તાજેતયભાાં કઈ IPL ટીભ 15ભી વવઝનભાાં ભેદાન ય ઉતયતા શરેા જ દેળની પ્રથભ સ્ટૌવવ યવુનકનવ ફની ગઈ ? - 

ચેન્નઈ સુય રકિંગ 

193 દેળના ક્યા યાજમભાાં આલેર વત્મભાંગરભ ટાઈગય રયઝલવને આંતયયાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય TX2 જીત્મ છે ? - તાવભરનાડુ 

194 તાજેતયભાાં બાયતની વાંવદે કઈ એન્પ્રકેળન રન્ચ કયી છે ? - રડજજટર વાંવદ એ 

195 તાજેતયભાાં યાજમભાાં લજુબાઈ જાનીનુાં 92 લવની લમે અલવાન થયુાં તે કમા કે્ષત્ર વાંફાંવધત વાંકામેર શતા ? - યાજકાયણ  

196 
તાજેતયભાાં કઈ ફેંક ગબવલતી ભરશરાઓને નકય ભાટે અનરપટ વાંફાંવધત રયત્ર ભાભરે રદલ્રી ભરશરા આમગની નરટવ 
ફાદ યદ કયલાની પયજ ડી ? - SBI  

197 
ફેયજગાયીન ડેટા જાયી કયતી એકભાત્ર વાંસ્થા કઈ છે જેના ડેટાન ઉમગ RBI વરશત કેન્દ્ર વયકાયના વલબાગ કયે છે ? 

- CMIEE 

198 તાજેતયભાાં જાશયે થમેર રયટવ  મજુફ બાયતભાાં કેટરા ટકા ફાકીઓ એવનવભમાથી ીરડત છે ? - 46% 

199 તાજેતયભાાં કમા દેળને ઓનરાઈન વેપટી લફરને ભાંજૂયી આી છે ? - ઓસ્રેલરમા  

200 
અભેરયકાની યાંગબેદની નીવત ફદરલાભાાં ભટ પા આનાય નલરકથા To Kill a Mockingbird' ના રેખક કણ છે ? -

ગે્રગયી ેક 

 

 

 

 


