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1 તાજેતયભાાં ઓસ્ટ્રેલરમન ઓન ટેનનવ ગ્રાન્ડસ્ટ્રેભ ટુનાાભેન્ટભાાં 21મ ુટાઇટર જીતનાય નલશ્વન પ્રથભ ખેરાડી કણ છે ? -

યપેર નદાર 

2 ઓસ્ટ્રેલરમન ઓન ટેનનવ ગ્રાન્ડસ્ટ્રેભ ટુનાાભેન્ટભાાં ભેન્વ ડફલ્વન લખતાફ કઈ જડી નલજેતા થઈ ? - ફાફાયા કે્રસ્સ્ટ્જકલા 
અને કેટયીના નવનનકલા 

3 તાજેતયભાાં ઓડડળા ઓન ફેડનભન્ટન ટુનાાભેન્ટની નવગલ્વ નુાં ટાઇટર જીતનાય બાયતની વોથી યલુા ભડશરા ખેરાડી 
કણ ફની ? 

4 તાજેતયભાાં ઓડડળા ઓન ફેડનભન્ટન ટુનાાભેન્ટની ડફલ્વનુાં ટાઇટર જીતનાય જડી કઈ છે ? - ત્રીવાજરી અને ગામત્રી 
ગીચાંદ 

5 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં 80 લાના વજીમ ભાટાયેરા પયીથી યાષ્ટ્રનત દ ભાટે ચ ૂાંટાઈ આવ્મા છે ?- ઈટારી  

6 નાના અને ભધ્મભ લફઝનેવને ભદદ કયલાના આશ્રમથી કઈ કાંની ડડજજટર સ્સ્ટ્કર શરે રન્ચ કયી ? - ભાઈક્રવફ્ટ 

7 
 તાજેતયભાાં IIT, ખડગયુના લૈજ્ઞાનનકએ કમા યગના નનદાન ભાટે ટેફર ડડલાઇવ નલકનવત કયુું ?- ઓયર કેન્વય 

8 તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં પ્રથભ કુદયતી ઉચાય કેન્ર કમા જીલ્રાભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- બાલનગય  

9 કઈ IIT વાંસ્ટ્થાના વાંળધકઑ Covidના નનદાન ભાટે AI વાંચાલરત ટેસ્નનક નલકનવત કયી છે ? - IIT, જધયુ 

10 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં નલશ્વની વોથી ભટી નશયેનુાં રક ખરલાભાાં આવ્યુાં છે ? - નેધયરેન્ડ 

11 તાજેતયભાાં કમ ડદલવ યાષ્ટ્રીમ ભડશરા આમગ સ્ટ્થાના ડદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આવ્મ ? - 31 જાન્યઆુયી 

12 લા 1991ભાાં કમા નાણાભાંત્રીએ 18650 ળબ્દભાાં યજૂ કયુું શત ુાં તે યેકડા આજેમ અતટૂ છે ?- ભનભશનનવિંશ  

13 તાજેતયભાાં નેધયરેન્્વભાાં આમજજત ટાટા સ્ટ્ટીર ભાસ્ટ્ટવા ચેવ ટુનાાભેન્ટભાાં કમ ખેરાડી આઠભી લખત ભાસ્ટ્ટવા ચેવ 
ટુનાાભેન્ટ ચેસ્પમન ફન્મ ? -ભેગ્નવ કારાવન (નૉલે) 

14 લા 1947ભાાં આઝાદ બાયતનુાં પ્રથભ ફજેટ કમા નાણાભાંત્રીએ યજૂ કયુું શતુાં ? - આય.કે.વન્મખુભ ચેટ્ટી 

15 વોથી લધ ુલખત ફજેટ યજૂ કયલાન યેકડા કમા નાણાભાંત્રીના નાભે છે ? - ભયાયજીબાઇ દેવાઇ 

16 તાજેતયભાાં કમા કેસ્ન્રમ ભાંત્રારમે ' નલઝન ડૉક્યભેુન્ટ' રન્ચ કયુું ? - ખાદ્ય ભાંત્રારમ 
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17 તાજેતયભાાં ભડશરા એનળમા ક -2022ભાાં કમ દેળ નલજેતા થમ ? - જાાન  

18 વોથી રકનપ્રમ ડયમારીટી ળ ' લફગ ફવ'ની 15ભી નવઝનભાાં કણ નલજેતા જાશયે થયુાં ? - તેજસ્ટ્લી પ્રકાળ 

19 બાયતનુાં વલાપ્રથભ ફજેટ કણે યજૂ કયુું શત ુાં ? - જેપવ નલલ્વન 

20 લા 1999ભાાં વાાંજે ાાંચ લાગ્માને ફદરે વલાયે 11 કરાકે ફજેટ યજૂ કયલાની યાંયા કમા નાણાભાંત્રીએ ળરૂ કયી શતી ? 

- મળલાંતનવિંશા 
21 દેળભાાં વોપ્રથભ ફજેટ યજૂ કયનાય પ્રથભ ભડશરા કણ શતા ? - ઇસ્ન્દયા ગાાંધી 

22 વોથી રાાંબ ુફજેટ બાણન યેકડા કમા નાણાભાંત્રીના નાભે છે ? - નનભારા વીતાયભન 

23 તાજેતયભાાં વાઉદી અયેલફમાના ક્યા સ્ટ્થે પ્રથભ લખત મગ ઉત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં ? - જેદ્દા 

24 વોથી ટૂાં કુ ફજેટ બાણન યેકડા કમા નાણાભાંત્રીના નાભે છે ? - શીરૂબાઈ ટેર  

25 તાજેતયભાાં નભવ યએુવએ -2019ની નલજેતા ચેલ્રી ડક્રસ્ટ્રા કઈ નવટીભાાં આલેર એક 60 ભાની લફલ્ડીંગભાાંથી કદૂીને 
આત્ભશત્મા કયી ? - ન્યમૂકા  

26 તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયના ક્યા ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્ટ્લચ્છ સ્ટ્ટાટાઅ ચેરેન્જ ળરૂ કયી છે ? - આલાવ અને ળશયેી ફાફતનુાં 
ભાંત્રારમ 

27 કેન્ર વયકાયના વાંવદ ફજેટ શરેા યજૂ કયામેરા આનથિક વલેભાાં બાયતીમ અથાતાંત્ર ચાલ ુનાણાકીમ લાભાાં GDP કેટરા 
ટકા વદૃ્ધિદય યશલેાન ુઅનભુાન છે ? -9.2% 

28 કમા લાથી ફજેટ વોપ્રથભ લખત ેયરેવ ફજેટ યજૂ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? - લા - 2021- 22 

29 કમા લાથી કેન્રીમ ફજેટભાાં જ યેરલે ફજેટન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શત ? - લા - 2017 

30 લા - 1991ભાાં વદીનુાં એક જ લખત યજૂ થતુાં 'યગુાાંતય ફજેટ' કમા નાણાભાંત્રીએ યજૂ કયુું શત ુાં ? - ભનભશનનવિંશ  

31 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર વભનાથયુા શમવરા ભાંડદયને યનેુસ્ટ્કની નલશ્વ નલયાવત ભાટે નનભનેટ કયલાભાાં 
આલેર છે ? - કણાાટક 

32 કમ ડદલવ આંતયયાષ્ટ્રીમ જ પ્રાનલત ડદલવ તયીકે ઉજલામ છે ? - ફીજી પેબ્રઆુયી 

33 ગજુયાતભાાં કુર કેટરા ટકા બોગલરક નલસ્ટ્તાય જ પ્રાનલત નલસ્ટ્તાય છે ? - 17.5% 

34 તાજેતયભાાં બાયતનુાં પ્રથભ બદુ્ધિભાન વાંદેળાલાશક ' પ્વ' કણે રન્ચ કયુું ? - Paytm Money 

35 તાજેતયભાાં ચીનની વયકાયે કમા દેળભાાં આલતી આમાત ય પ્રનતફાંધ રગાવ્મ ? - લરથમુાનનમા 

36 તાજેતયભાાં લલ્ડા ગેપવ એથ્લરટ ઓપ મય યુસ્ટ્કાય -2021 કમ ખેરાડી નલજેતા જાશયે થમ ? - ી.આય. શ્રીજેળ 

37 તાજેતયભાાં બાયતીમ ચેવ પ્રેમયભાાં ભેન્ટય તયીકે કની વાંદગી થઈ છે ? - નલશ્વનાથ આનાંદ 



 

ASHWIN DIVEKAR                         www.gnanbhandar.com Page 3 
 

38 લા 2020-21ભાાં ડદવ્માાંગને ભદદ કયલાભાાં કયુાં યાજ્મ પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ? - ઉત્તયપ્રદેળ 

39 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે AP Seva Portal 2.0 રન્ચ કયુું ? - આંધ્રપ્રદેળ 

40 તાજેતયભાાં કઈ ફેન્કને તાંજલર વાથે બ્રાન્ડેટ કે્રડડટ કાડા રન્ચ કયુું છે ? - PNB BANK 

41 શરેી પેબ્રઆુયીના યજ ઇસ્ન્ડમન કસ્ટ્ટ ગાડા તેન કેટરાભ સ્ટ્થાના ડદલવ ઉજવ્મ ?- 46ભ 

42 આનથિક વલેક્ષણ 2021-22 અનવુાય કૃન અને તેને વાંકરનકે્ષત્રભાાં કેટરા ટકાની વદૃ્ધિ થલાની વાંબાલના વ્મનત કયલાભાાં 
આલી છે ?- 3.9% 

43 આનથિક વલેક્ષણ 2021-22 અનવુાય બાયત વભગ્ર દુનનમાભાાં કમા નાંફયન વોથી ભટ હુાંડડમાભણ ધયાલત દેળ ફન્મ ? - 

ચથ 

44 28 જુરાઇ થી ઈંગ્રેન્ડના ફનભિંગશાભભાાં આમજજત કભનલેલ્થ ગેપવભાાં 24 લા છી કઈ યભતન વભાલેળ કયલાભાાં 
આવ્મ છે ? - ડક્રકેટ 

45 આનથિક વલેક્ષણ 2021-22 અનવુાય 2021ભાાં બાયતભાાં યનુનકભા સ્ટ્ટાટાઅપ્વની વાંખ્મા કેટરી થઈ છે ? - 83 

46 તાજેતયભાાં કઈ ટેફર ટેનનવ ખેરાડી નલભેન્વ નવિંગલ્વ લલ્ડા યેડકિંગભાાં પ્રથભ 50ભાાં સ્ટ્થાન ભેવ્યુાં છે ? - ભનનકા ફત્રા 

47 રયીમવ લલ્ડા બે્રક થ્ર ુએલડા ઓપ ધ મય ભાટે નનભનેટ થનાય બાયતન પ્રથભ એલરેટ્વ કણ છે ? - નીયજ ચયા  

48 શરેી પેબ્રઆુયીના યજ કઈ લીભા કાંનીએ જીલન અક્ષમ VII અને ન્ય ૂજીલન ળાાંનત પ્રાન ળરૂ કમો છે ? - LIC 

49 તાજેતયભાાં કમા દેળને વોથી ળસ્નતળાી હ્યાવોંગ -12 ફેરેસ્સ્ટ્ટક નભવાઇરનુાં વપ યીક્ષણ કયુું ? - ઉત્તયકડયમા 

50 તાજેતયભાાં ાડકસ્ટ્તાન સનુપ્રભકટાના ચીપ જસ્સ્ટ્ટવ તયીકે કણે ળથગ્રશણ કમાા ?- ઉભય અતા ફદીમાર 

51 તાજેતયભાાં આલેર એક ડયટા  અનવુાય દેળના કમા યાજમભાાં અનસુલૂચત જાનતના ઉદ્યગ વાશનવકની વાંખ્મા વોથી લધાયે 
છે ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

52 તાજેતયભાાં નલશ્વભાાં સ્ટ્ટીરનુાં વોથી ભટ ઉત્ાદક દેળ કમ છે ? - ચીન  

53 હ્ભુન યાઇટ્વના કમા એડકનલસ્ટ્ટને ળાાંનતન નફર યુસ્ટ્કાય આલા ભાટે નલેની વાંસ્ટ્થા PRIO દ્વાયા બરાભણ કયલાભાાં 
આલી છે ?- શા ભાંદાય 

54 બાયત દ્ધદ્વક્ષીમ કયાય શઠે કમા દેળ ાવેથી 10 રાખ ટન ટાળ ખયીદલાની મજના ફનાલી છે ? - ફેરારૂવ 

55 તાજેતયભાાં નલશ્વના વોથી પ્રાચીન કમા ળશયેભાાં ખદકાભ દયપમાન ભાનલ વભ્મતાના લધ ુયુાલા પ્રાપ્ત થમા છે ? - 

તેર-અર-સલુ્તાન 

56 તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા વશત મજના અંતગાત દલાઓની શભ ડડરીલયી ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

- યક્ષા ભાંત્રારમ 

57 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં મખુ્મ ચ ૂાંટણી અનધકાયીએ ચ ૂાંટણી શબુાંકય ળેયાનુાં અનાલયણ કયુું ?- ાંજાફ  

58 તાજેતયભાાં ડશન્દી અને ભયાઠી પીલ્ભના કમા અલબનેતાનુાં 93 લાની લમે અલવાન થયુાં ? - યભેળ દેલ  
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59 શનેરી ાવટા  ઇન્ડેક્ષ મજુફ નલશ્વના વોથી ળસ્નતળાી ાવટાભાાં બાયતને કમ ક્રભ આલાભાાં આવ્મ છે ? - 84ભ 

60 તાજેતયભાાં DRDL( Defence Research and Development Laboratory)ના નલા નનદેળક તયીકે કની નનયસુ્નત 
કયલાભાાં આલી છે ? - જી એ શ્રીનનલાવ મનૂતિ 

61 બાયતન પ્રથભ જીમ રજજકર ાકા  ક્યા સ્ટ્થે સ્ટ્થાલાભાાં આલળે ? - જફરયુ  

62 બાયતીમ ાવટા  ય નલઝા લગય કેટરા દેળન પ્રલાવ કયી ળકાળે ? - 59 દેળ  

63 તાજેતયભાાં બાયત લનડે ઇનતશાવની 1000ભી લનડે ભેચ કમા સ્ટ્થે યભળે ? - અભદાલાદ (લેસ્ટ્ટ ઈસ્ન્ડઝ વાભે)  

64 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં શ્રીકાકુરભભાાં ગાાંધી ભાંડદયભ સ્ટ્મનૃત લનનુાં નનભાાણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? -આંધ્રપ્રદેળ 

65 ગજુયાતભાાં કમા સ્ટ્થે આલેર ખીજડીમા ક્ષી અભ્માયણ્મને યાભવય વાઈડ ભાટે નનભનેટ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

જાભનગય  

66 તાજેતયભાાં યજૂ થમેર ફજેટભાાં સ્સ્ટ્કર ડેલરભેન્ટ ભાટે કયુાં ટાર રન્ચ કયલાની નાણાભાંત્રી નનભારા વીતાયાભને જાશયેાત 
કયી છે ? - ડડજજટર દેળ ઈ-ટાર 

67 તાજેતયભાાં જાશયે થમેર ડયટા  મજુફ નલશ્વની વોથી મલૂ્મલાન લીભા કાંની કઈ છે ? - PING IN Insurance 

68 તાજેતયભાાં સ્સ્ટ્ટુક ગસુ્ટ્ટય પેસ્સ્ટ્ટલરની કમાાં સ્ટ્થે ળરૂઆત થઈ છે ? - રદાખ 

69 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ભીને સ્ટ્ટાટાઅને વભથાન આલા ભાટે 150 ભરીમન ડરયનુાં પાંડ ફનાવ્યુાં છે ? - 

વાંયનુત આયફ અભીયાત (UAE) 

70 ચીને ગરલાનના કમા ઘામર વૈનનકને નલન્ટય ઓલરસ્પક ઓનનિંગ વેયેભની ભાટે ભળારલાશક ફનાલતાાં બાયતે 
વભાયશન ફડશષ્ટ્કાય કમો ? - કયઈૂ પેરાઓન 

71 ફેંજજિંગ નલન્ટય ઓલરસ્પકભાાં બાયતન એકભાત્ર કલલરપામ ખેરાડી કણ છે ? - આયીપખાન 

72 તાજેતયભાાં દેળની પ્રથભ બરેુટ રેનનુાં પ્રથભ સ્ટ્ટેળન કમાાં ફનળે ? - સયુત  

73 તાજેતયભાાં ફ્રૂટ એન્ડ ડ્રગ્વ નલબાગ દ્વાયા ગજુયાતભાાં કેટરી આયુાલેદ પાભાવીને ભાન્મતા આલાભાાં આલી છે ? - 26  

74 કમાાં દેળભાાં જલાયથુી પ્રબાનલત ગે્રટ ફેડયમય યીપની યક્ષા ભાટે એક નલી મજના ળરૂ કયી છે ? - ઓસ્ટ્રેલરમા 

75 
ICCએ ાડકસ્ટ્તાનનાાં કમા ઝડી ફરય ય આંતયયાષ્ટ્રીમ અને સ્ટ્થાનનક ભેચ ય યભલા પ્રનતફાંધ મકૂ્ય છે ? - શવનૈન 

76 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં શ્રભ સધુાયા લફર વાય થયુાં ? - સ્ટ્ેન  

77 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાં બાયતીમ વેના દ્વાયા ' ઓયેળન વદ્દબાલના ' ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - જપમ ુકશ્ભીય  

78 તાજેતયભાાં નલશ્વના કમા દેળને પ્રથભ શાઈડ્રજન વાંચાલરત પરાઇંગ ફટ' ધ જેટા' રન્ચ કયલાની ઘણા કયી ? - 

વાંયનુત આયફ અભીયાત (UAE) 

79 તાજેતયભાાં NIEIT ( national Institute of Electronics & Information Technology)ના નલા ભશાનનદેળક તયીકે 
કની નનયસુ્નત થઈ છે ? - ડૉ. ભદન ભશન નત્રાઠી 
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80 તાજેતયભાાં ડડપેન્વ ઇન્ટેલરજન્વ એજન્વીના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની નનયસુ્નત કયલાભાાં આલી ? - રે. જ. જીએલી યેડ્ડી 

81 તાજેતયભાાં પ્રજાવત્તાક ડદલવની યેડ-2022ની વલાશે્રષ્ટ્ઠ ટેબ્ર તયીકે કનૃત કમા યાજ્મની વાંદગી થઈ છે ? - ઉત્તયપ્રદેળ  

82 તાજેતયભાાં કેસ્ન્રમ નાણાભાંત્રી નનભારા નવતાયભને વતત કેટરાભી લખત લા 2022-23 ભાટે કેસ્ન્રમ ફજેટ યજૂ કયુું ? - 

ચથી લખત  

83 તાજેતયભાાં અભેડયકન નવક્કા ય જલા ભતી શરેી અશે્વત ભડશરા કઈ ફની ? - ભામા એન્જેર 

84 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાને કમા સ્ટ્થે નલશ્વની ફીજા નાંફયની વોથી ઊંચી 216 ફૂટની પ્રનતભા સ્ટ્ટેચ્ય ૂ ઓપ ઇડકલટીનુાં 
અનાલયણ કયુું ? - શૈદયાફાદ  

85 નલશ્વની ફીજા નાંફયની વોથી ઊંચી 216 ફૂટની કની પ્રનતભા સ્ટ્ટેચ્ય ૂ ઓપ ઇડકલટીનુાં અનાલયણ થયુાં ? - વાંત શ્રી 
યાભાનજુાચામા 

86 ગજુયાતના ક્યા ળશયેભાાં લલ્ડા નરાવ ડપનટેક યનુનલનવિટી અને ઇન્ટયનેળનર આફીટેળન વેન્ટય સ્ટ્થાલાભાાં આલળે ? - 

ગાાંધીનગય 

87 તાજેતયભાાં ICC સ્સ્ટ્ડયટ ઓપ ડક્રકેટ એલડા- ૨૦૨૧ કમ ખેરાડી નલજેતા થમ ? - ડેડયર નભળેર 

88 તાજેતયભાાં ત્રીજા બાયત- ફાાંગ્રાદેળ ફડાય શાટન નળરાન્માવ કમા યાજમભાાં કયલાભાાં આવ્મ ? - નત્રયુા  

89 તાજેતયભાાં કમા સ્ટ્થે સજુુકી ઇનલેળન વેન્ટયની સ્ટ્થાના કયલાભાાં આલી છે ?- IIT, શૈદયાફાદ  

90 કમા યાજ્મની વયકાયે યાજમભાાં ' યાજીલ ગાાંધી ગ્રાભીણ ભનૂભશીન કનૃ ભજદૂય ન્મામ મજનાની ળરૂઆત કયી છે ? - 

છતીવગઢ 

91 તાજેતયભાાં રડાક ૂનલભાન યાપેરને વમરુ વાંસ્ટ્કયણ (યાપેર-એભ)નુાં કમા સ્ટ્થે વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં ? - ગલા  

92 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળને COVID-19 વશામતાના રૂભાાં એક રાખ RAT ( Rapid Antigen Test) કીટ ભકરલાભાાં 
આલી ? - શ્રીરાંકા 

93 ૧ થી ૭ પેબ્રઆુયી દયનભમાન UPI વરાભતી અને જાગનૃત વપ્તાશ કના દ્વાયા ભનાલલાભાાં આવ્યુાં ? - NPCL 

94 તાજેતયભાાં કમા દેળને 2021ભાાં બાયતના વ્માાય બાગીદાયીના રૂભાાં ઉચ્ચ સ્ટ્થાન શાાંવર કયુું છે ? - અભેડયકા  

95 તાજેતયભાાં શ્રીરાંકાને કઈ ફેંકને 500 નભલરમન ડરયના કે્રડડટ રાઇન પ્રદાન કયી છે ? - AXIS BANK 

96 તાજેતયભાાં ' આત્ભનનબાય બાયત ડડઝાઈન કેન્રના નલકાવ ભાટે કમા ભાંત્રારમે SBI વાથે વભજૂતી કયી છે ? - વાંસ્ટ્કૃત 
ભાંત્રારમ 

97 તાજેતયભાાં જુનાગઢના ક્યા અખાડાના લડયષ્ટ્ઠ વાંત કાશ્ભીયીફાનુ ુાં 97 લાની લમે અલવાન થયુાં ? - નનયાંજન 

98 તાજેતયભાાં અંડય-19 ડક્રકેટ લલ્ડાક બાયતે કમા દેળને શયાલી ાાંચભી લખત ચેસ્પમન ફન્યુાં ? - ઈંગ્રેન્ડ 

99 તાજેતયભાાં 6 પેબ્રઆુયીના યજ મુાંફઈભાાં અલવાન ાભેર સ્ટ્લય વામ્રાજ્ઞી રતા ભાંગેળકયને બાયત યત્ન કમાયે એનામત 
કયલાભાાં આવ્મ શત ? - 2001  
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100 રતા ભાંગેળકયને યાજીલ ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વદ્દબાલના યુસ્ટ્કાય કમાયે એનામત કયલાભાાં આવ્મ શત ? - 1996  

101 નલશ્વભાાં વોથી લધ ુગીત ગાલાન યેકડા રતાજીએ કમા લે લગનનવ બકુ યેકડા નોંધાવ્મ શત ? - 1974  

102 ચીન ખાતે મજામેર નલન્ટય ઓલરસ્પકભાાં પ્રથભ ગલ્ડ ભેડર જીતનાય ભડશરા ખેરાડી જઈ વદલસ્ટ્કી નવન્નય કમા 
દેળની ખેરાડી છે ? - ન્યઝૂીરેન્ડ 

103 તાજેતયભાાં ટાટા ઓન ટેનનવ ટુનાાભેન્ટભાાં બાયતની કઈ જડી ચેસ્પમન ફની છે ? - યશન ફન્ના અને યાભનાથન 

104 
ICC અંડય-19 ભસ્ટ્ટ લેલ્યએૂફર ટીભભાાં કમા બાયતીમ ખેરાડી સકુાની તયીકે વાંદગી થઈ ?- મળ ધરુ 

105 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ઓન એય કરાવરૂભ ' યભ નળક્ષારમ'ની ળરૂ કયલાની ઘણા કયી છે ? - નિભ ફાંગા  

106 તાજેતયભાાં કમા દેળના લૈજ્ઞાનનકએ એક નલા HIV સ્ટ્રેનની ઓખ કયી છે ? - નેધયરેન્ડ 

107 તાજેતયભાાં બાયત વયકાયે કાંરરય જનયર ઓપ એકાઉન્ટ્વ (CGA)ન લધાયાન ચાજૉ કને આલાભાાં આવ્મ છે ? - 

વનાક્ષીનવિંશ  

108 તાજેતયભાાં Covid-19ને કાયણે ાાંચ રાખથી લધ ુમતૃ્ય ુાભનાય નલશ્વન ત્રીજ કમ દેળ ફન્મ ? - બાયત  

109 તાજેતયભાાં કઈ ફેંક ને બાયતીમ ઉદ્યગ ડયવાંઘ યુસ્ટ્કાય એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - કણાાટક ફેંક 

110 તાજેતયભાાં AFC નલભેન્વ એનળમાક ફૂટફર ટુનાાભેન્ટ કમ દેળ નલભી લખત ચેસ્પમન ફન્મ ? - ચીન  

111 તાજેતયભાાં આડિકન ક ફૂટફરભાાં કમ દેળ ઈજજપ્તને શયાલી ચેસ્પમન ફન્મ ? - વેનેગર  

112 તાજેતયભાાં બાયતનુાં વોથી ળસ્નતળાી કપપ્યટુય ' યભ પ્રલેગા' કઈ યાષ્ટ્રીમ વાંસ્ટ્થાનભાાં મકૂલાભાાં આવ્યુાં છે ? - IIT, 

ફેગ્લરુૂ 

113 તાજેતયભાાં ચીન ખાતે મજાઇ યશરે નલન્ટય ઓલરસ્પકના ઉદ્દઘાટન વભાયશભાાં બાયતના ધ્લજલાશક કણ ફન્યુાં ? - 

આયીપ ભશપભદખાન 

114 બાયતન કમ સ્ટ્ટાય ફૂટફરને ઇસ્ન્ડમન સુય રીગના ઇનતશાવભાાં વોથી લધ ુગર કમાા છે ? - સનુનર છેત્રી 

115 કમ દેળને યકેુ્રન વયશદે ફેરારૂવભાાં S- 400 નભવાઇર નવસ્ટ્ટભ અને ઇસ્ટ્કાંદય નભવાઇર તૈનાત કયી ? - યનળમા  

116 તાજેતયભાાં જેએનયનુા પ્રથભ ભડશરા કુરનત તયીકે કની નનયસુ્નત થઈ છે ? - પ્ર. ળાાંનતશ્રી ધલૂરડૂી ાંડડત 

117 તાજેતયભાાં નાવાએ આેરી ભાડશતી મજુફ ઇન્ટયનેળનર સ્ટ્ેવ સ્ટ્ટેળન કમાયે તેની કાભગીયી ફાંધ કયળે ? - 2031 

118 
IPLની 15ભી નવઝનની નલી અભદાલાદની ટીભનુાં નાભ કયુાં જાશયે કયુું ? - ગજુયાત ટાઈટન્વ 

119 તાજેતયભાાં ઇન્ડીગ એયરાઇનના પ્રથભ ભેનેજીંગ ડડયેનટય તયીકે કની નનયસુ્નત થઈ છે ? - યાહરુ બાડટમા  

120 તાજેતયભાાં જસ્સ્ટ્ટન રેંગય કમા દેળના ડક્રકેટ ટીભના મખુ્મ કચ દથી યાજીનામુાં આપ્યુાં ? - ઓસ્ટ્રેલરમા  

121 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ ઇરેનરનનનવ અને સચૂના ોધીગીકયણ વાંસ્ટ્થાના નલા ભશાનનદેળક તયીકે કની નનયસુ્નત કયલાભાાં 
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આલી ? - સનુનર ઓઝા 

122 તાજેતયભાાં બાયતીમ ઓનય ફેટ્વભેન કે.એર. યાહરુ T20 ફેડટિંગ યેડકિંગભાાં કયુાં સ્ટ્થાન પ્રાપ્ત કયુું છે ? - ચથુાં  

123 બાયતની પ્રથભ સજૃન ળૈરીનુાં સુ્ટ્તક ' ધ કરાવ ઓપ 2006' કણે રખ્યુાં છે ? - આકાળ કાંવર 

124 તાજેતયભાાં લા 2008ભાાં અભદાલાદ ભાાં થમેર નવડયમર ફપફ બ્રાસ્ટ્ટના ચકુાદાભાાં કટે કેટરા આયીઓને દનત 
જાશયે કમાા છે ? - 49  

125 તાજેતયભાાં વોપ્રથભ લખત ગજુયાતનાાં વોથી ઊંચા લગયનાય ય કમા નળખય ય 26 ફૂટ રાાંફી ધ્લજાયશણ કયલાભાાં 
આવ્યુાં ? - ગરુૂ ગયક્ષનાથ નળખય 

126 ચીનભાાં નલન્ટય ઓલરસ્પકભાાં િીસ્ટ્કી લફગ એય ઇલેન્ટભાાં ગલ્ડભેડર જીતનાય એલરન ગએુ કમા દેળની ખેરાડી છે ? - 

ચીન  

127 તાજેતયભાાં યાજસ્ટ્થાનના કમા સ્ટ્થે દુનનમાનુાં ત્રીજુ ાં વોથી ભટુાં ડક્રકેટ સ્ટ્ટેડડમભન નળરાન્માવ કયલાભાાં આવ્મ ? - જમયુ  

128 તાજેતયભાાં દૂયદળાનની રકનપ્રમ નવડયમર ' ભશાબાયત'ભાાં કયુાં ાત્ર બજલનાય અલબનેતા પ્રનલણકુભાય વફનતનુાં 74 

લાની લમે અલવાન થયુાં ? - બીભ  

129 તાજેતયભાાં LICએ જીલન લીભાની ડડજજટર સ્ટ્લરૂે વેલા આલા ભાટે કની વાથે વભજૂતી કયી છે ? - Policy Bazar 

130 કમા દેળન સપુ્રનવિ લચત્રકાય ાફર નકાવનુાં લચત્ર ' ગલેનનકા'ને વોથી ળસ્નતળાી યિુ નલયધી લચત્ર ભાનલાભાાં આલે 
છે ? - સ્ટ્ેન  

131 તાજેતયભાાં કન્નડના કફીય તયીકે ઓખાતા કમા વાભાજજક કામાકતાા અને ધાનભિક પ્રલચનકાયનુાં 81 લાની લમે અલવાન 
થયુાં ? - ઇબ્રાડશભ સતુાય 

132 તાજેતયભાાં ગજુયાત ગોણ વેલા વાંદગી ભાંડના અધ્મક્ષન ચાજૉ કમા અનધકાયીને વોંલાભાાં આવ્મ છે ? - એ.કે. યાકેળ 

133 National Council of Educational Research and Training (NCERT)ના ડામયેનટય તયીકે કની નનયસુ્નત કયલાભાાં 
આલી છે ? - ડદનેળપ્રવાદ વકરાની 

134 તાજેતયભાાં પ્રથભ યાભવય વાઈડ થ ક્ષી અભ્માયણ્મભાાં કયુાં ક્ષી વોપ્રથભ લખત જલા ભળયુાં ? - ભરાડ 

135 તાજેતયભાાં કના દ્વાયા નવિંગર ડઝ ધયાલતી કયના યવી ' સ્ટ્તૂનનક રાઇટ' યવીને ઈભયજન્વી ઉમગ ભાટે ભાંજૂયી 
આલાભાાં આલી છે ? - DCGI 

136 અત્માયસધુીભાાં બાયતભાાં ઈભયજન્વી ઉમગ ભાટે કુર કેટરી કયના યવીને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ? - નલ  

137 તાજેતયભાાં ઇસ્ન્ડમન સ્ટ્ટૌાવ વભુન ઓપ ધ મય એલડા ભાટે નભીનેટ થનાય અલનન રેખયા કઈ યભત વાથે વાંકામેર 
છે ? - શડૂટિંગ 

138 તાજેતયભાાં કમા ભધ્મપ્રદેળના કમા સ્ટ્થે રતા ભાંગેળકયની સ્ટ્મનૃતભાાં વાંગીત અકાદભી અને પયલુઝમભ ફનાલલાની 
ઘણા થઈ છે ? - ઈન્દય  

139 તાજેતયભાાં ડદવ્માાંગને યજગાયી ભે તે શતેથુી બાયતનુાં પ્રથભ આડટિડપળમર ઇન્ટેલરજન્વ દ્વાયા વાંચાલરત ' સ્ટ્લયાજેલફલરટી 
' નાભનુાં જફ ટાર કણે રન્ચ કયુું ? - IIT, શૈદયાફાદ 
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140 તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ગશન નભળન ઇંદ્ર્ધનષુ્ટ્મ(GMI)નુાં 4.5 વાંસ્ટ્કયણ રન્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં ? - 

આયગ્મ ભાંત્રારમ 

141 ઈસ્ન્ડમા પે્રવ િીડભ ડયટા -2021 મજુફ યાઇટ્વ અને જખભ નલશ્રેણ વમશૂ દ્વાયા પ્રવાડયત ડયટાભાાં ત્રકાય ય વોથી 
લધ ુહુભરા કમા યાજમભાાં થમા છે ? - જપમ ુકશ્ભીય  

142 તાજેતયભાાં Covid-19ના ખુ્તલમના દદીઓની વાયલાય ભાટે દેળન પ્રથભ નેઝર સ્ટ્પે્ર - પેલબ્રસ્ટ્ેન કણે રન્ચ કમો ? - 

ગ્રેનભાકા પાભાાસ્ટ્યડૂટકર 

143 લેસ્ટ્ટ ઈસ્ન્ડઝ વાભેની ફીજી લન ડે ભેચભાાં બાયતન કમા ફરયે નલ ઓલયભાાં ભાત્ર ફાય યન આી ચાય નલકેટ ઝડી 
ભેન ઓપ ધ ભેચ જાશયે થમ ? - પ્રનવિ કૃષ્ટ્ણા 

144 તાજેતયભાાં ાડકસ્ટ્તાન ડક્રકેટ ફડા દ્વાયા ડક્રકેટ ટીભના મખુ્મ કચ તયીકે કની લયણી કયી છે ? - વકરૈન મશુ્તાક 

145 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં વોપ્રથભ લખત સનુપ્રભકટાન ુાં નેતતૃ્લ લિસ્ટ્તી જજ ફરવ પશભી કયળે ? - ઈજજપ્ત  

146 તાજેતયભાાં ICC લન ડે ફેડટિંગ યેડકિંગભાાં બાયતીમ ટીભન ભતૂલૂા કેપ્ટન નલયાટ કશરી કમા સ્ટ્થાને છે ? - દ્ધદ્વતીમ  

147 કમા દેળને ફલાખયના હભુરાથી ફચાલલા અભેડયકા અત્માધનુનક એપ-22 નલભાન તૈનાત કયળે ? - વાંયનુત આયફ 
અભીયાત 

148 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં વપેદ  ૂાંછડીલાા શયણભાાં ઓનભક્રન લામયવ ભી આવ્મ છે ? - અભેડયકા  

149 તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં કમા સ્ટ્થે આલેર બ્રહ્માજી ભાંડદયને ગજુયાત પ્રલાવન નનગભના 'ખશુ્બ ુગજુયાત કી'ભાાં વભાલેળ 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? - ખેડબ્રહ્મા 

150 તાજેતયભાાં નેળનર ગ્રીન ડરબ્યનુર (NGT)એ કમા યાજમભાાં આલેર ડશિંદુસ્ટ્તાન ઝીંક લરનભટેડ કાંનીને માાલયણ ભાદાંડ 
બાંગ ફદર 25 કયડ રૂનમાન દાંડ પટકામો ? 

151 ઉત્તયપ્રદેળ નલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022 અંતગાત કમા ક્ષને ઉન્નનત નલધાન, ળસ્નત નલધાન અને બયતી નલધાન જેલા 
નલનલધનાભથી ચ ૂાંટણી ઢાંઢેય ફશાય ાડય છે ? - કોંગે્રવ  

152 તાજેતયભાાં નલક્રભ વાયાબાઈ અંતડયક્ષ કેન્રના નલા નનદેળક તયીકે કની નનયસુ્નત કયલાભાાં આલી છે ? - ડૉ. ઉન્નીકષૃ્ટ્ણન 
નામય 

153 તાજેતયભાાં અભેડયકાએ કમા દેળને 10 કયડ ડરયની પે્રડરઅય નભવાઇર ડડપેન્વ નવસ્ટ્ટભ લેચલા ભાટેની ભાંજૂયી આી ?- 

તાઇલાન  

154 તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં ડફર- ડેકય ફવ વેલા ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- દેલભનૂભ દ્વાયકા  

155 તાજેતયભાાં જ ડશભારમભાાંથી ભેર ત્રણ ગણા ભટા શાડનુાં નાભ લૈજ્ઞાનનકએ શુાં આપ્યુાં છે ? - સુય ભાઉન્ટેવ 

156 તાજેતયભાાં આડિદી વાંઘ નળખય વાંભેરન -2022 નુાં આમજન કમા દેળભાાં થળે ? - ઈનથમનમા 

157 
Covid-19ના યવીકયણ ફાફતે દેળભાાં ગજુયાત કેટરામુાં સ્ટ્થાન ધયાલે છે ? - પ્રથભ  

158 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ' ધભાડયલતાન નલયધી નલધેમક' ને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી ? - શડયમાણા  

159 તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં બાયતન વોથી ભટ શની પ્રાન્ટન નળરાન્માવ કયલાભાાં આવ્મ ? - અભયેરી  
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160 તાજેતયભાાં Staff Selection Commission (SSC)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની નનયસુ્નત કયલાભાાં આલી છે ? - 

એવ.ડકળય  

161 તાજેતયભાાં ડડજજટર શલે્થકેય પ્રેટપભા ' ભેડીફડી ' (Medi Buddi)ના બ્રાન્ડ એપફેવેડય કણ ફન્યુાં છે ? - અનભતાફ 
ફચ્ચન  

162 ાલય નવસ્ટ્ટભ ઓયેળન કોયેળન લરનભટેડ (સ્ટ્ક)ના નલા અધ્મક્ષ અને વીએભડી તયીકે કની નનયસુ્નત થઈ છે ? - 

એવ. આય.નયનવિંશન 

163 તાજેતયનાાં બ્લભૂફગા લફલરમનેમવા ઇન્ડેક્ષ મજુફ એનળમાન વોથી ધનનક વ્મસ્નત કણ છે ? - ગોતભ અદાણી  

164 ભાનલતસ્ટ્કયી ય યક રગાલલા ભાટે બાયતીમ યેરલે સયુક્ષાદે કયુાં યાષ્ટ્રવ્માી અલબમાનની ળરૂઆત કયી છે ? - 

ઓયેળન આશત 

165 તાજેતયભાાં ESPN એલડાન ટેસ્ટ્ટ ફેડટિંગ યુસ્ટ્કાય કમ બાયતીમ ખેરાડી જીત્મ છે ? - ઋબ ાંત 

166 તાજેતયભાાં ઓસ્ટ્રેલરમાના કમા ળશયેભાાં કલાડ (કલાડ્રીરેટયર નવક્યડયટી ડામરગ) વનભટ-2022 ની ચાય વભ્મ દેળની 
ફેઠક ભળે ? - ભેરફના 

167 તાજેતયભાાં બાયત યત્ન રતા ભાંગેળકયના નલત્ર અસ્સ્ટ્થઓનુાં કઈ નદીભાાં નલવજૉન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ગદાલયી  

168 આગાભી ભાચાભાાં ગજુયાતનાાં કમા ળશયેભાાં ડડપેન્વ એનવ-2022નુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - ગાાંધીનગય  

169 ગજુયાતના કમા એયટા ને એયટૌાવ કાઉસ્ન્વર ઇન્ટયનેળનર (ACI) દ્વાયા લઇવ ઓપ ધ કસ્ટ્ટભયન એલડા એનામત 
કયલાભાાં આલળે ? - અભદાલાદ 

170 તાજેતયભાાં કમા દેળન પે્રવ ફરય ઓરી યલફન્વનને 'ડેબ્યટૂન્ટ ઓપ ધ મય'ન યુસ્ટ્કાય જીત્મ છે ?- ઈંગ્રેન્ડ 

171 તાજેતયભાાં બાયતની કઈ ટનરને લલ્ડા બકુ ઓપ યેકડા દ્વાયા 10,000 ફૂટથી લધ ુઊંચાઈએ વોથી રાાંફી શાઇલે સયુાંગ 
તયીકેની ભાન્મતા આલાભાાં આલી છે ? -અટર ટનર 

172 નેળનર પેનભરી શલે્થ વલે 2019-21 અનવુાય દેળભાાં કુણ ફાફતે ગજુયાત કમા ક્રભે છે ?- ફીજા ક્રભે  

173 તાજેતયભાાં બાયતના ચાયધાભ શાઇલે પ્રજેકટ ેનરના કમા અધ્મકે્ષ યાજીનામુાં આપ્યુાં ?- યનલ ચડા  

174 તાજેતયભાાં નીનત આમગ દ્વાયા શે્રષ્ટ્ઠ પ્રદળાન કયનાય આકાાંક્ષી જજલ્રાઓભાાંની ઘણાભાાં કમ જજલ્ર પ્રથભ ક્રભે આવ્મ 
છે ? - ભરકાનલગડય (ઓડડળા) 

175 દેળના વોથી ભટા કોયેટ શાઉવ તાતા ગ્રુના ચેયભેન તયીકે કની નનયસુ્નત કયલાભાાં આલી છે ?- નટયાજન ચાંરળેખય 

176 તાજેતયભાાં ડયન્ય ૂાલય દ્વાયા કમા સ્ટ્થે ગજુયાતન પ્રથભ નલન્ડ-વરાય શાઇબ્રીડ પ્રજેકટની સ્ટ્થાના કયલાભાાં આલી છે 
? - બરૂચ  

177 તાજેતયભાાં કઈ લીભા કાંની વાઇફય વચેત ઈન્સ્ટ્મયન્વ લરવી ળરૂ કયી છે ? - HDFC ERGO 

178 તાજેતયભાાં કઈ ગજુયાતી ફેડનભન્ટન ખેરાડી ઈયાન પઝય ઇન્ટયનેળનરનુાં ટાઇટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભડશરા 
ખેરાડી ફની ? - તવનીભ ભીય 

179 નેળનર વેન્ટય ઓપ એનવરન્વ ઇન કાફાન કેપ્ચયએન્ડ યડુટરાઈઝેળન (NCOECCU) કઈ વાંસ્ટ્થાભાાં સ્ટ્થાનત કયલાભાાં 
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આલળે ? 

180 તાજેતયભાાં બાયતે લન ડે વીડયઝભાાં લેસ્ટ્ટ ઈસ્ન્ડઝને 3-0થી વ્શાઇટ લળ કયી વીડયઝ જીતી, આ નવયીઝભાાં ભેન ઓપ ધ 
નવયીઝ કમા બાયતીમ ડક્રકેટયને જાશયે કયલાભાાં આવ્મ ?- IIT, ફપફે 

181 બાયતનુાં પ્રથભ વ્માલવાનમક સ્ટ્તયનુાં ફામભાવ આધાડયત શાઈડ્રજન વાંમાંત્ર કમા યાજમભાાં સ્ટ્થાનત કયલાભાાં આલળે ? - 

ભધ્મપ્રદેળ 

182 લાલણજ્મ અને ઉદ્યગ ભાંત્રારમના આંકડાઓ અનવુાય બાયત નલશ્વભાાં ફાજયાના નનકાવભાાં વોથી ભટ નનકાવભાાં કમા ક્રભે 
આલે છે ? - ાાંચભ 

183 યનુાઈટેડ નેળનર એન્લામયભેન્ટ પ્રગ્રાભ (UNES)ને કમા યાજમની વયકાયભાાં ' ભાઝી લસુાંધયા ' અલબમાનને વભથાન 
ભાટે વભજૂતી કયાય થમા છે ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

184 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાં આલેરા અયલલ્રી જૈલ નલનલધતા ાકા ને બાયતની પ્રથભ અધય ઇપેસ્નટલ એડયમા ફેઝડ 
કન્ઝલેળન ભેઝવા(OECM)વાઇટ ઘનત કયલાભાાં આલી છે ? - શડયમાણા 

185 તાજેતયભાાં ઇવયને 14 લા વેલા ફાદ 11 નુ:અડયકયભાાં યિુાભ્માવના ભાધ્મભથી કમ વાંચાય ઉગ્રશ વેલામકુત 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? - INSAT-4B 

186 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્ટ્થાએ બાયતના જવાંકટને ઉકેરલા ભાટે ' Aqua Map' વેન્ટયની સ્ટ્થાના કયી છે ? - IIT,ભરાવ 

187 તાજેતયભાાં મનુનશ્વયનાથ બાંડાયી કઈ ઉચ્ચ ન્મામારમના મખુ્મ ન્મામાધીળ ફન્મા છે ? - ભરાવ ઉચ્ચ ન્મામારમ 

188 તાજેતયભાાં ઇકનનભસ્ટ્ટ ઇન્ટેલરજન્વ યનુનટ (EIU)દ્વાયા રકતાંત્ર સચૂકાાંક -2021 કમ દેળ પ્રથભ સ્ટ્થાને યહ્ય છે ? - નલે 

189 તાજેતયભાાં નલજ્ઞાનભાાં ભડશરાઓ અને ફાકીઓન આંતયયાષ્ટ્રીમ ડદલવ કમાયે ઉજલામ ? - 11 પેબ્રઆુયી 

190 તાજેતયભાાં કણાાટકન કમા જજલ્રાની ળાાઓભાાં ડશજાફ યના પ્રનતફાંધને રઈ ચચાાભાાં યહ્ય છે ? - ઉડ્ડુી 

191 તાજેતયભાાં બાયતીમ ડયઝલા ફેન્કને eRUPI લાઉચયની વીભા 10,000થી લધાયીને કેટરી કયલાભાાં આલ છે ? –  

રૂ.1,00,000/- 

192 નલશ્વનુાં વોથી ભટુાં ઇગ્લ ુકેપે તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - જપમ ુકાશ્ભીય 

193 કમા દેળને સ્ટ્લદેળી ડ્રનને પ્રત્વાડશત કયલા ભાટે નલદેળી ડ્રનના આમાત ય પ્રનતફાંધ મકૂ્ય છે ? - બાયત  

194 તાજેતયભાાં Take a Break નાભનુાં પામય કઈ વનળમર ભીડડમા કાંનીએ રન્ચ કયુું છે ? - Instragram 

195 તાજેતયભાાં કેયશટ્વ ટર ેયેસ્ન્વવ નાભની જસ્પિંગ સ્ટ્ાઇડય (કદૂત કયલમ)ની નલી પ્રજાનતની ળધ કમાાં થઈ છે ? - 

લામનાડ લન્મજીલ અલબમાયણ્મ 

196 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ ય લે નલકાવ કામાક્રભ ' લાતભાા' કામાક્રભ કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે ? - ભાગા 
ડયલશન ભાંત્રારમ 

197 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્ટ્થાએ પ્રાકનૃતક ખેતીને પ્રત્વાશન આલા ભાટે ' જીલા' (JIVA) કામાક્રભ ળરૂ કમો છે ? - NABARD 

198 બાયત વયકાયે કમા લા સધુીભાાં કનૃ કે્ષત્રભાાં લયાતા ઈંધણભાાં ડીઝરના સ્ટ્થાને નુ:પ્રાપ્મ ઉજાાન ઉમગ કયલાનુાં 
રક્ષ્મ યાખ્યુાં છે ? - 2024 
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199 14 પેબ્રઆુયીના યજ ઇવયએ તાન પ્રથભ રન્ચ નભળન અંતગાત કયુાં નભળન વપ યીક્ષણ કયુું ? - PSLV- C52 

નભળન 

200 
IPL ભેગા એનળન - 2022ભાાં ઇળાન ડકળનને કઈ ટીભે 15.25 કયડભાાં ખયીદી કયી ? - મુાંફઇ ઈસ્ન્ડમન્વ 

 

 


