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1 28 પેબ્રઆુયી ' યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન દદલવ' કના ભાનભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે ? - વી.લી.યભન 

2 
તાજેતયભાાં ફગ્વવભયય કાંનીના સ્થાક બાયતીમ વાંળધકે ગગૂરના 232 ફગની ળધ ફદર ગગૂરે વાંળધકન આબાય 
ભાન્મ તેનુાં નાભ શુાં છે ? -અભન ાાંડે 

3 
તાજેતયભાાં બાયત- શ્રીરાંકા T20 શે્રણીભાાં બાયતે 3-0થી શ્રીરાંકાને વ્શાઇટલળ કમો આ વવયીઝભાાં ભેન ઓપ ધ વવયીઝ કમા 
ખેરાડીને જાશયે કયલાભાાં આવ્મ ? -શે્રમવ અય્મય 

4 
તાજેતયભાાં વવિંગાયુભાાં મજામેર આંતયયાષ્ટ્રીમ લેઇટલરફ્ટિંગ ઇલેન્ટભાાં કમા બાયતીમ ખેરાડીએ ગલ્ડભેડર જીત્મ ? -

વલકાવ ઠાકુય 

5 
તાજેતયભાાં બાયત જાાન વાંયકુત ત્રીજ અભ્માવ ' EK DHARMA GARDIN- 2022'નુાં આમજન કણાાટકના કમા સ્થે 
કયલાભાાં આલળે ? -ફેરગાભ 

6 તાજેતયભાાં ' યવુનમન MSMERuPay કે્રદડટ કાડા ' કઈ ફેંકને રન્ચ કયુું છે ?- UBOI 

7 તાજેતયભાાં વવવનમય યાષ્ટ્રીમ ળતયાંજ ચેમ્પમનવળ 2022નુાં આમજન ક્ાાં કયલાભાાં આલળે ? - કાનયુ 

8 
તાજેતયભાાં યવુનમન ફેન્ક ઓપ ઈંદડમાને કના વશમગથી યવૂનમન MSME રૂે કે્રદડટ કાડા રન્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - 

NPCL 

9 
તાજેતયભાાં IPL ટીભ દદલ્રી કેવટલ્વને કમા લૂા ફરયને તાન વશામક કચ તયીકે વનયમુ્તત કયી છે ? - અજીત 
અગયકય 

10 તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે વવિંશની સયુક્ષા ભાટે કમ વપટલેય અભરભાાં મકૂમ છે ? - વવપફા 

11 
તાજેતયભાાં કમાાં અલબમાન શઠે કેન્ર વયકાય દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ લરમ યવીકયણ 2022ની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ? - 

વભળન ઇન્રધનષુ્ટ્મ 

12 
તાજેતયભાાં કમાાં દેળભાાં વોપ્રથભ લખત અશે્વત ભદશરા કેતનજી બ્રાઉન જૈકવનની સવુપ્રભકટાના જજ તયીકે વનયમુ્તત 
કયલાભાાં આલી છે ? - અભેદયકા 

13 
બ્રાલઝર ખાતે મજાનાય 24ભી ઉનાળુ ડેપલરમ્પકવભાાં બાયતીમ ટીભભાાં વાંદગી ાભનાય ગજુયાતી ખેરાડી કણ છે ? - 

ળાઈની ગપવ 

14 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના પ્રથભ આદદલાવી મખુ્મભાંત્રી શભેાનાંદ લફસ્લારનુાં 83 લાની લમે અલવાન થયુાં છે ? - ઓદડળા 

15 કમા દેળની વલશ્વની પ્રથભ પ્રાન્ટ આધાદયત કવલદ-19 લેમ્તવનને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ? - કેનેડા 
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16 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે વાંયકુત વેના અભ્માવ ' ધભા ગાર્જજૉમન-2022' નુાં આમજન થયુાં ?- જાાન  

17 
તાજેતયભાાં ભનજકુભાય ભશાાત્રાને કમા દેળભાાં બાયતના નલા યાજદૂત તયીકે વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - અર 
વાલ્લાડય 

18 
નેળનર ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ ઓળન ટેકનરજી અને ફીજી કઈ વાંસ્થા દ્વાયા બાયતભાાં પ્રથભ લખત OCEANS 2022 

વાંભેરનનુાં આમજન થયુાં છે ? - IIT,ભરાવ 

19 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાના દયટા  મજુફ બાયતભાાં 22 જૂનની આવાવ Covid-19ની ચથી રશયે આલી ળકે છે ?- IIT, 

કાનયુ 

20 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરેી IVFRT મજના કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર છે ? - ઇવભગે્રળન 

21 
નેળનર સ્ટેદટફસ્ટકર ઓદપવ (NSO) દ્વાયા યજૂ કયલાભાાં આલેર દયટા  મજુફ નાણાકીમ લા 2021-22ન કુર જીડીી 
કેટરા ટકા યશલેાન અંદાજ છે ? - 8.9% 

22 તાજેતયભાાં ATPના નલા લલ્ડા યેદકિંગભાાં કમા દેળન ખેરાડી ભેડલેડેલ લલ્ડા નાંફય લન ટેવનવ ખેરાડી ફન્મ છે ?- યવળમા 

23 
વવક્દયટી એન્ડ એતવચેન્જ ફડા ઓપ ઈફન્ડમા (SEBI)ના પ્રથભ ભદશરા ચેયભેનદે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

ભાધલી યુી 

24 તાજેતયભાાં IPL -2022ભાાં ાંજાફ દકિંગ્વ ટીભના નલા કપ્તાન તયીકે કની વાંદગી થઈ છે ?- ભમાંક અગ્રલાર 

25 
કેન્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા એક બાયત શે્રષ્ટ્ઠ બાયત (EBSB) અંતગાત ' બાા વદટિદપકેટ વેલ્પી' અલબમાનની 
ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ? - વળક્ષા ભાંત્રારમ 

26 
કેફન્રમ કેલફનેટને આયષુ્ટ્ભાન બાયત દડર્જજટર વભળન ભાટે ાાંચ લા ભાટે ફજેટભાાં કેટરા કયડ રૂવમાની ભાંજૂયી આી છે 
?-1600 

27 ભધ્મપ્રદેળભાાં પ્રથભ ભદશરા દક્રકેટ અકાદભી કમા જીલ્રાભાાં સ્થાલાભાાં આલળે ?- વળલયુી 

28 
તાજેતયભાાં બાયતની 15 લાની કઈ ફાકીએ ભસ્ક વશુુાં સ્ટાવા ચેમ્પમનવળ -2022ભાાં ગલ્ડભેડર જીત્મ છે ? - વાદદમા 
તાદયક 

29 તાજેતયભાાં કમા દેળને વેટેરાઈટથી જાસવૂી કયતાાં કેભેયાનુાં યીક્ષણ કયુું છે ? - ઉત્તય કદયમા 

30 
તાજેતયભાાં ેયા લલ્ડા ચેમ્પમનવળભાાં કઈ બાયતીમ ેયા તીયાંદાજે વવલ્લય ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી ફની 
છે ? - જૂા જત્મા 

31 તાજેતયભાાં ઇસ્તાાંબરુભાાં આમર્જજત માવય ડગુાં વવયીઝભાાં કમા બાયતીમ ફકવયે ગલ્ડભેડર જીત્મ છે ? - યવલ દદશમા 

32 તાજેતયભાાં મુાંફઈના નલા રીવ કવભશ્નય તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- વાંજમ ાાંડે 

33 
તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર ઓલરમ્પક વવભવત (IOC) દ્વાયા વ્રાદદભીય વુતનને કમા લે આલાભાાં આલેર ' ઓલરમ્પક 
ઓડાય' વન્ભાનને ાછાં ખેંચી રીધુાં ? - લા -2011 

34 
તાજેતયભાાં દપપા અને યયુવમન ફૂટફર એવવવમેળન (UEFA) દ્વાયા કતાયભાાં મજાનાય ફૂટફર લલ્ડાકભાાંથી કમા 
દેળની શકારટ્ટી કયલાભાાં આલી છે ? 

35 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થા દ્વાયા યજૂ કયામેર દયટા  મજુફ 2019ભાાં વલશ્વભાાં લાય ુપ્રદૂણને કાયણે દય ચાયભાાંથી એક ભત 
બાયતભાાં નોંધાયુાં છે ? - IPCC 
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36 
તાજેતયભાાં ગજુયાત સ્ર્ૌાવ યવુનલવવિટી અને સ્ર્ૌાવ એવવવએળનના વાંયકુત ઉક્રભે ' રેન ધ રેઈનય' કામાક્રભનુાં 
આમજન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - અભદાલાદ  

37 
તાજેતયભાાં વલજ્ઞાન વપ્તાશ ઉજલણી અંતગાત ગજુયાતનાાં કમાાં ળશયેભાાં એસ્રનવભકર કન્વટા ' નુાં આમજન થયુાં શત ુાં ? - 

બાલનગય  

38 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ જુડ ભશાવાંઘના અધ્મક્ષ દેથી કમા દેળના યાષ્ટ્રવતને શટાલલાભાાં આવ્મા છે ? - યવળમા  

39 1 થી 9 ભાચા સધુી જનોધી વપ્તાશની ઉજલણી ગજુયાતનાાં કમા સ્થે કયલાભાાં આલળે ? - અભદાલાદ  

40 તાજેતયભાાં વાંવદીમ વવભવતએ ભનયેગા મજનાભાાં કેટરા દદલવ કાભ આલાની ઘણા કયી ?- 150 દદલવ  

41 
ઈંગ્રેન્ડન અનબુલી ફેટ્વભેન જેવનયમ ફામ- ફફરના થાકને કાયણે કઈ IPL ટીભભાાંથી ખવી ગમ ? - ગજુયાત 
ટાઈટન્વ 

42 
તાજેતયભાાં કમા ઇન્ટયનેળનર એયટા ને ઉત્તભ પ્રાદેવળક એયટા  તયીકે ' એવચેભ એલડા ' એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

-અભદાલાદ  

43 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ઉષ્ટ્ણ કદટફાંધીમ ચક્રલાત ઇભનાતીએ બાયે તફાશી ભચાલી શતી ? - ભેડાગાસ્કય 

44 
તાજેતયભાાં કેફન્રમ વવભવતએ રાઈપ ઈન્સ્મયન્વ ઓપ કોયેળન (LIC)ના IPOભાાં કેટરા ટકા વલદેળી યકાણને ભાંજૂયી આી 
છે ?- 20% 

45 
તાજેતયભાાં બાયત અને કમા દેળના યાજકીમ વાંફાંધના 75 લા ણૂા થલા ય વલળે રગનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આવ્યુાં 
છે ? - ફેલ્લ્જમભ 

46 તાજેતયભાાં બાયત કમા ાડળી દેળ વાથે વાંયકુત જ વલકાવ વવભવત ફનાલલા ભાટે વશભતી ફની છે ?- નેા  

47 
ગ્રીવ ખાતે આમર્જજત ISSF શદૂટિંગ લલ્ડાકભાાં કમ બાયતીમ યલુા શટૂયે 10 ભીટય એયવસ્તરભાાં પ્રથભ ગલ્ડભેડર 
જીત્મ છે ? - વોયબ ચોધયી 

48 તાજેતયભાાં ભેદકવક ઓનન લખતાફ કમા ટેવનવ ખેરાડીએ તાની કાયદકદીનુાં 91મ ુટાઇટર જીત્યુાં છે ?- યાપેર નડાર  

49 વલશ્વની પ્રથભ લનસ્વત (છડ) આધાદયત Covid-19 લેમ્તવન Covifenzને ભાંજૂયી આનાય પ્રથભ દેળ કમ છે ?- કેનેડા  

50 તાજેતયભાાં વોથી લધ ુUS Covid લેમ્તવન પ્રાપ્ત કયનાય કમ દેળ છે ? - ફાાંગ્રાદેળ 

51 તાજેતયભાાં થૃ્લી યના વોથી ભટા ઇપેતટ કે્રટય વમરન કે્રટયની ળધ કમા દેળભાાં થઈ છે ? - ચીન  

52 
લદયષ્ટ્ઠ ત્રકાય તથા દપલ્ભ વભીક્ષક જમપ્રકાળ ચકવેનુાં 83 લાની લમે અલવાન થયુાં તેઓ કમા અખફાયભાાં છેલ્રા 26 

લાથી ' યદે કે ીછે' કૉરભ રખતા શતા ? - દદવ્મ બાસ્કય 

53 
તાજેતયભાાં ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં ' ફાગમાત કૃવ પ્રદળાન' અને એસ્રનભી કરફ'ની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ?- 

બાલનગય  

54 તાજેતયભાાં વલશ્વનુાં વોથી ભરુ્ાં વલભાન ' AN-225 Mriya' (ભાદયમા)કમા દેળને તડી ાડયુાં છે ? - યવળમા  

55 તાજેતયભાાં બાયત ે ના વશસ્થાકને તાના દ યથી યાજીનામુાં આનાય કણ છે ? - અળનીય ગ્રલય 

56 ગજુયાતની કઈ યવુનલવવિટીના વાંળધકએ કયલમાની નલી પ્રજાવત ળધી છે ? - બતત કવલ નયવવિંશ ભશતેા યવુનલવવિટી, 
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જુનાગઢ 

57 
તાજેતયભાાં કમા કેફન્રમ યાજ્મકક્ષાના વળક્ષણભાંત્રીએ 49 વળક્ષકને ITC યુસ્કાય એનામત કયી વન્ભાવનત કમાા છે ? - 

અન્નણૂાા દેલી 

58 તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ લરિંગ સચૂકાાંક જાશયે કયળે ? - નીવત આમગ 

59 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના મખુ્મ વલચલને યાજ્મ ખાદ્ય આમગની ઓનરાઈન દયદટિંગ વવસ્ટભ ળરૂ કયી છે ? - ભેઘારમ  

60 
બાયતીમ મૂની કઈ તવભર દપલ્ભ અલબનેત્રી અભેદયકના વળસ્ત્ર દભાાં કભાચાયીઓના કામદાકીમ વરાશકાય તયીકે જડાઈ 
છે ? - અદકરા નાયામણ 

61 ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં કમા સ્થે આયુાલેદ કરેજ ળરૂ કયલાની જગલાઈ છે ? - સયેુન્રનગય  

62 
ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં કમા ત્રણ સ્થે ભેદડકર કરેજ ળરૂ કયલાની જગલાઈ છે ? - ફટાદ, જાભ ખાંબાલમા 
અને લેયાલ 

63 
ગજુયાતના નાણાભાંત્રી કનબુાઈ દેવાઇએ લા 2022-23ના નાણાકીમ લાનુાં કેટરા કયડનુાં અંદાજત્ર યજૂ કયુું છે ? - રૂ. 
2,43,965/- કયડ 

64 ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં વળક્ષણ વલબાગ ભાટે કેટરા કયડની જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ? - રૂ. 34,884 કયડ 

65 
ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં અંતગાત સુવત ભાતા સ્લસ્થ ફા મજના શઠે કુરુ્ાંફને કેટરા દદલવ સધુી દય ભદશને 
1 દકર તલેુય દા, 2 દકર ચણા અને 1 લરટય ખાદ્યતેર વલના મલૂ્મે આલાની જગલાઈ છે ? - 1000 દદલવ 

66 ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં કમા સ્થે પે્રયણા કેન્ર ળરૂ કયલાની જગલાઈ છે ? - લડનગય  

67 
ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં કમા સ્થે 400 કયડના ખચે લૈવશ્વક કક્ષાન ઇન્ટયનેળનર વવયાવભક ાકા  સ્થાલાની 
જગલાઈ છે ? - ભયફી  

68 
ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં ડૉ. વવલતાફાઈ આંફેડકય આંતયજ્ઞાતીમ રગ્ન વશામ એક રાખથી લધાયી કેટરી 
કયલાભાાં આલી છે ? - રૂ. 2,50,000/- 

69 
વલદેળભાાં થતાાં વના ચાાંદીના વદાઓની સવુલધા દેળભાાં જ ભી યશ ેતે ભાટે ભાટે દેળનુાં પ્રથભ બલુરમન ભાકેટ કમા ળરૂ 
કયલાભાાં આલળે ? - લગ્ટ વવટી 

70 
ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં નલવાયી નજીક કમા સ્થે 1000 શતેટય જભીનભાાં 1450 કયડના ખચે નલ ટેક્ષટાઇર 
ાકા સ્થાલાની જગલાઈ કયી છે ? - લાવી ફયવી 

71 
તાજેતયભાાં ISSF લલ્ડાકભાાં 10 ભીટય એય વસ્ટરભાાં ટીભ ઇલેન્ટભાાં બાયતની કઈ વત્રટુી ભદશરા વનલેતા, એળા વવિંશ અને 
રૂલચતા વલનેયકટે કમ ભેડર જીત્મ છે ? - ગલ્ડ  

72 
તાજેતયભાાં અભદાલાદભાાં મજામેરી યાજ્મ સ્તયની ફડી લફફલ્ડિંગ રુ્નાાભેન્ટભાાં ' વભસ્ટય ગજુયાત'નુાં ટાઇટર કણે જીત્યુાં છે ? 

- દરીભ ળેખ  

73 
તાજેતયભાાં વડક ય યશનેાય શઓુ ભાટે એપ્યલુ્વની વ્મલસ્થા કમા તાવભરનાડુ યાજ્મના કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આલી 
છે ? - ચેન્નઈ  

74 
તાજેતયભાાં તાવભરનાડુના કમા ળશયેના પ્રથભ દલરત ભદશરા અને વોથી નાની લમ (28 લા)ના ભેમય તયીકે આય. 
વપ્રમાની વાંદગી થઈ છે ? - ચેન્નઈ  
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75 તાજેતયભાાં વલશ્વન ભશાન મ્સ્નય ળેનલનાન ુાં 52 લાની લમે શાટાએકેટથી કમા દેળભાાં અલવાન થયુાં ? - થાઇરેન્ડ 

76 ભશાન મ્સ્નય ળેનલના 1992ભાાં વવડની ટેસ્ટભાાં કમા દેળ વાભે ડે્ય ૂભેચ યપમા શતા ? - બાયત  

77 તાજેતયભાાં કમા દેળન દદગ્ગજ વલકેટકીય યડની ભાળાન ુાં 74 લાની લમે અલવાન થયુાં છે ? - ઓસ્રેલરમા 

78 તાજેતયભાાં CBIની ભાન્મતા ાછી ખેંચનાય દેળનુાં નલમુાં યાજ્મ કયુાં છે ? - ભેઘારમ  

79 
તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયે દેળની સયુક્ષાદને આધવુનક ળસ્ત્ર અને IT ભાખુાં આલા ભાટે કેટરી યકભની પાલણી કયી છે 
? - રૂ. 1523 કયડ 

80 તાજેતયભાાં જેટ એયલેઝના નલા વીઇઓ તયીકે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - વાંજીલકયૂ 

81 
ઓસ્રેલરમન મ્સ્નય ળેનલના લા 2008ભાાં કઈ ટીભન IPL રપી જીતનાય પ્રથભ ટીભ કપ્તાન ફન્મ શત ? - યાજસ્થાન 
યમલ્વ 

82 
વલશ્વની વોથી વસ્તી સ્લ ચાલરત રેન ટક્કય સયુક્ષા પ્રણારી ' કલચ'નુાં યીક્ષણ કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? - 

વવિંકદયાફાદ 

83 
વાતભી ભાચાથી જેવરભેયના ખયણ ખાતે બાયતીમ લાયવેુનાના 140થી લધ ુ વલભાન કમા યદુ્ધાભ્માવભાાં બાગ રેળે ? - 

લાય ુળમ્તત  

84 તાજેતયભાાં ' Udgan Ek Magdoor Bachhe Ki' સુ્તક કણે રખ્યુાં છે ? - વભવથરેળ વતલાયી 

85 
તાજેતયભાાં બાયત- અભેદયકા વેના વશમગ વમરુ (MCG)ની 19ભી ફેઠક ઉત્તયપ્રદેળના કમા ળશયેભાાં મજાઇ શતી ? - 

આગ્રા  

86 તાજેતયભાાં 'Bottzmann Medal' ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ બોવતકળાસ્ત્રના વલજ્ઞાની કણ છે ? - ડૉ. દદક ધાય 

87 તાજેતયભાાં નાવા દ્વાયા વિભી અભેયીકાભાાં શલાભાનની દેખયેખ ભાટે કમ ઉગ્રશ રન્ચ કમો ? - GOES 

88 ગજુયાત ફજેટ લા 2022-23ભાાં દેલભવૂભ દ્વાયકા ર્જજલ્રાનુાં પ્રથભ એયટા  કમા સ્થે ફનાલલાની જગલાઈ છે ?- દ્વાયકા  

89 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના મખુ્મભાંત્રી એભ.કે.સ્ટાલરનની આત્ભકથા ' ઉંગરીર ઓરૂલાન' નુાં વલભચન કયલાભાાં આવ્યુાં ? - 

તાવભરનાડુ  

90 તાજેતયભાાં યજૂ થમેર દયટા  મજુફ વલશ્વભાાં વોથી લધ ુઅયફવતની વાંખ્મા કમા દેળભાાં છે ? - અભેદયકા  

91 ગજુયાત ફજેટ 2022-23ની ફજેટ ફેગ ઉય આદદલાવીની કઈ ળૈરીનુાં ેઇફન્ટિંગ શત ુાં ? - લાયરી ેઇફન્ટિંગ 

92 તાજેતયભાાં કમા કેફન્રમ ભાંત્રારમે 'સ્લદેળ દળાન યુસ્કાય' ળરૂ કયલાની જાશયેાત કયી છે ?- પ્રલાવ ભાંત્રારમ  

93 ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ લખત કમા ળશયેભાાં વરય રાદપક વવગ્નર મકૂલાભાાં આલી છે ? - યાજકટ  

94 
ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં રાદપક વવગ્નરે ફાકને ' લબક્ષા નશીં વળક્ષા' અંતગાત વવગ્નર સ્કરૂ ફવ ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? 

- અભદાલાદ  

95 
કમા યાજમભાાં ભશાવળલયાત્રી વનવભતે્ત ' વળલ જ્મવત અણાભ ભશત્વલ' અંતગાત 10 વભવનટભાાં 11.71 રાખ દીલા પ્રગટાલી 
લગવનવ લલ્ડા યેકડા નધાવ્મ છે ? - ઉજ્જજૈન (ભધ્મપ્રદેળ) 
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96 તાજેતયભાાં તાજેતયભાાં વોય ઈંધણન ઉમગ કયનાયી પ્રથભ એયરાઇન કઈ ફની છે ? - મ્સ્લવ એયરાઇન 

97 તાજેતયભાાં 12ભ ICC ભદશરા દક્રકેટ લલ્ડાક કમા દેળભાાં મજાઇ યહ્ય છે ? - ન્યઝૂીરેન્ડ 

98 તાજેતયભાાં ભશાવળલયાત્રી લા વનવભતે્ત કમા યાજમભાાં ' શયેથ ઉત્વલ' ઉજલામ શત ? - જપમ ુકાશ્ભીય 

99 
તાજેતયભાાં નોવેનાએ બ્રહ્મવ ક્રૂઝ વભવાઇર એડલાન્વ વવસ્ટભનુાં વપ યીક્ષણ વમરુભાાં કના થકી કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - 

INS ચેન્નઈ 

100 તાજેતયભાાં ભશાયાષ્ટ્રના કમા ળશયેભાાં છત્રવત વળલાજી પ્રવતભાનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - ણેુ 

101 
તાજેતયભાાં WTT કન્ટેન્ડય ભસ્તક ટેફર ટેવનવ રુ્નાાભેન્ટભાાં ભાનલ ઠક્કય અને અચાના કાભથનીની જડીએ કમ ભેડર 
જીત્મ ? - વવલ્લય 

102 દયરામન્વ ઇન્ડસ્રીઝ દ્વાયા દેળનુાં વોથી ભરુ્ાં કન્લેન્ળન વેન્ટય ક્ાાં ખલુ્લ ુમકૂલાભાાં આવ્યુાં છે ? - મુાંફઇ 

103 કેન્ર વયકાય દ્વાયા ગજુયાત ખાતેથી ' વાગય દયક્રભા' કામાક્રભની ળરૂઆત કમા સ્થેથી કયલાભાાં આલી ? - ભાાંડલી 

104 
ગજુયાતભાાં પ્રથભ તફક્કાભાાં કમા ળશયેભાાં દ્વીબાી એટરે કે ફે બાાઓના એકવાથે વળક્ષણ આલાની ળરૂઆત કયી છે ? 

- સયુત  

105 
તાજેતયભાાં દપનામ્ન્વમર એતળન ટાસ્ક પવા (FATF) દ્વાયા કમા દેળને ગે્ર રીસ્ટભાાં મકૂલાભાાં આવ્યુાં છે ? - વાંયકુત આયફ 
અભીયાત 

106 તાજેતયભાાં BCCIના નલા જનયર ભેનેજય તયીકે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - અફેમ કુરૂવલરા 

107 Board Of Control For Cricket in India (BCCI)ની સ્થાના કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ? - 1928  

108 તાજેતયભાાં કમા કેફન્રમ ભદશરા અને ફાવલકાવ ભાંત્રીએ ' સ્ત્રી ભનયક્ષા' પ્રજેકટ રન્ચ કમો છે ? - સ્મવૃત ઈયાની 

109 
તાજેતયભાાં શ્રીરાંકા વાભેની ટેસ્ટ ભેચભાાં કમા બાયતીમ દક્રકેટયે કવરદેલન 343 વલકેટન યેકડા તડમ છે ? - યવલચાંરન  

અવશ્વન 

110 
તાજેતયભાાં ISSF શદૂટિંગ લલ્ડાકભાાં બાયતીમ ભદશરા શટૂય યાશી વયનફત ઈળા વવિંશ અને દયધભ વાાંગલાનની વત્રટુીએ 
ક્ ભેડર જીત્મ છે ? - ગલ્ડ 

111 
8 ભાચા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવે યાષ્ટ્રવત દ્વાયા લા 2020 અને 2021ભાાં કુર કેટરી ભદશરાઓને નાયીળમ્તત યુસ્કાય 
એનામત કઈ વન્ભાવનત કયલાભાાં આલી છે ? - 29  

112 
તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે 9ભ વમરુ અભ્માવ સ્રેનેતવન પ્રથભ તફક્ક વલળાખાટ્ટનભભાાં ળરૂ થળે ? 

- શ્રીરાંકા 

113 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વયકાયે ઊંટ વાંયક્ષણ અને વલકાવનીવતની ઘણા કયી છે ? - યાજસ્થાન  

114 તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં રાઈભ ટાઈભ એલચલભેન્ટ એલડા ભેલનાય ગોયાાંગ વ્માવ કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર છે ? - વાંગીત  

115 તાજેતયભાાં શીય ભટકાને કમા નાભથી EV (Elective Vehicle) બ્રાન્ડ ળરૂ કયી છે ? - Vida 

116 તાજેતયભાાં ' વભવીવ ઈફન્ડમા ગ્રેભય'ન લખતાફ કને જીત્મ છે ? - દશયર ળાશ  
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117 તાજેતયભાાં ' સ્ટડી ઇન ઈફન્ડમા વભટ- 2022'નુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? - ઢાકા  

118 તાજેતયભાાં Bharati AXA રાઈપ ઈન્સ્મયન્વના બ્રાન્ડ એપફેવેડય તયીકે કની વદાંગી થઈ છે ? - વલદ્યા ફારન 

119 
તાજેતયભાાં બાયતીમ વેનાના લૂા પ્રમખુ એવ.વેપ.યદડગ્વનુાં 88 લાની લમે અલવાન થયુાં તે કમા યાજ્મના ગલનાય યશી 
ચકૂ્ા છે ? - ાંજાફ  

120 
બાયતનુાં પ્રથભ Smart managed EV (Electric Vehicle)ચાર્જજ િંગ સ્ટેળન કમા સ્થે ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - નલી 
દદલ્શી  

121 દેળના પ્રથભ સ્લદેળી પરાઇંગ રેઇનય Hansa NGનુાં વમરુી યીક્ષણ કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - ડુુચેયી 

122 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ' અપભા' અને ' ફદશની' મજના ળરૂ કયલાની જાશયેાત યાજ્મ વયકાયે કયી છે ? - વવર્જક્કભ 

123 તાજેતયભાાં યાજમભાાં UGVCLના એભડી તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - પ્રબાલ જળી 

124 
તાજેતયભાાં તાવભરનાડુના એક ઓટયીક્ષાના ડ્રાઈલય કે. વયલન કઈ કોયેળનના પ્રથભ ભેમય તયીકે વાંદગી થઈ છે ? - 

કુાંબકનકય 

125 તાજેતયભાાં યાજસ્થાનના કમા ળશયેભાાં કેભર પેફસ્ટલર મજામ શત ? - લફકાનેય 

126 
તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને ઇન્ટયનેટ અને સ્ભાટાપન વલના દડર્જજટર UPI ેભેન્ટ ભાટે પીચય પન યઝૂવા UPI 123Pay વવસ્ટભ 
ળરૂ કયી છે ?- RBI 

127 
IPL T20 રીગની 15ભી વવઝનભાાં ગજુયાત ટાઈટન્વે જેવન યમના સ્થાને કમા દેળન દક્રકેટય યશભામલુ્રાશ ગયુફાઝને 
ટીભભાાં વાભેર કમો છે ? - અપઘાવનસ્તાન 

128 
ISSF શદૂટિંગ લલ્ડાકભાાં 25 ભીટય યેવડ પામય વભતવ ટીભભાાં બાયતની દયધભ વાંગલાન અને અવનળ બાનલારાની જડીએ 
કમ ભેડર જીત્મ છે ?- ગલ્ડ  

129 ગજુયાતનાાં વભાજસધુાયક અને વલલેચક શ્રી નલરયાભ ાંડમાએ કયુાં વાભવમક ચરાલતા શતા ? - ગજુયાતી ળાાત્ર 

130 
ગજુયાતી વાદશત્મ અને આદદલાવી કન્માઓને વળક્ષણ ભાટે ઉત્કષૃ્ટ્ઠ કાભગીયી ફદર કઈ ભદશરાને યાષ્ટ્રવતના શસ્તે નાયી 
ળમ્તત યુસ્કાય એનામત થમ છે ? - વનયાંજનાફેન કરાથી 

131 
ઓગેવનક પાવભિંગભાાં ભશત્લન ુમગદાન ફદર કઈ ભદશરાને યાષ્ટ્રવતના શસ્તે નાયી ળમ્તત યુસ્કાય એનામત થમ છે ? - 

ઉાફેન લવાલા 

132 તાજેતયભાાં કમા દેળના બાયતના યાજદૂત મકુુર આમાનુાં અલવાન થયુાં ?- ેરેસ્ટાઇન 

133 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે પ્રીભીમય રીગ સ્ટાવા દયમજનાથી ખેર અને વળક્ષાને ઉતે્તજન આલા ભાટે લબ્રદટળ 
કાઉમ્ન્વર વાથે વભજૂતી કયી છે ?- દદલ્શી 

134 
તાજેતયભાાં કને ાંદડત શદયપ્રવાદ ચોવદયમા રાઈપ ટાઈભ એલચલભેન્ટ એલડાથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? - ઉસ્તાદ 
અભજદઅરી ખાન 

135 તાજેતયભાાં 10 ભાચે CISFએ તાન કેટરાભ સ્થાલા દદલવ ઉજવ્મ ? - 53ભ  

136 
યાજ્મ વયકાય દ્વાયા દડર્જજટર ઈંદડમા અંતગાત લા 2022-23ભાાં 4000 ગાભડાઓભાાં ભપત Wi- Fi સવુલધા ભાટે કેટરી યકભ 
પાલી છે ? - 71 કયડ 
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137 બાયતની કઈ ફેંકને તાજેતયભાાં યવળમન વાંસ્થાને ચકુલણી ય પ્રવતફાંધ રગાવ્મ છે ? - SBI 

138 
તાજેતયભાાં UNHRCને કમા દેળની વલરુદ્ધ ભાનલાવધકાય શનનની તાવ ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ આમગની યચના કયલાન 
વનણામ કમો છે ? - યવળમા 

139 8 ભાચા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવ-2022ની થીભ શુાં શતી ? - Gender equality today for sustainable tomorrow 

140 8 ભાચા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવે નાયી ળમ્તત યુસ્કાય આલાની ળરૂઆત કમાયથી કયલાભાાં આલી છે ? - 1991 

141 કેન્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા દય લે નાયી ળમ્તત યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં આલે છે ? - ભદશરા અને ફા વલકાવ 

142 વાંયકુત યાષ્ટ્ર દ્વાયા કમા લાથી આઠભી ભાચા 'આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવ ' તયીકે સ્લીકાયલાભાાં આવ્મ ? - 1975  

143 બાયત અને ઓભાન લચ્ચે ઈસ્ટના લબ્રજ-VI નોવેના અભ્માવનુાં કમા સ્થે આમજન કયલાભાાં આલળે ? - જધયુ  

144 
નૈયફીભાાં આમર્જજત વાંયકુત યાષ્ટ્ર માાલયણ ફેઠકભાાં કેટરા દેળએ 2024 સધુી પ્રાફસ્ટક પ્રદૂણ યકલા ભાટેના 
પ્રસ્તાલને વભથાન આપ્યુાં ? - 175  

145 
તાજેતયભાાં નેળનર વેપટી કાઉમ્ન્વર ઓપ ઈફન્ડમા (NSCI)ન વેપટી એલડા  -2021 ભેલનાય ગજુયાતની એકભાત્ર 
શમ્સ્ટર કઈ છે ? - કે.ડી. શમ્સ્ટર,અભદાલાદ 

146 
તાજેતયભાાં યગપ્રવતકાય ળમ્તત લધાયનાય થેવભવ ભેદડકેટનીએફન્ટલાઇયર દલા લાઈયરેતવને કઈ વાંસ્થાએ ભાંજૂયી આી છે 
? - DCGI 

147 
દેળના વોથી ભટા યભાણ ુ દયએતટય શફ એવળમાનુાં વોથી ભરુ્ાં ન્યનુ્સતરમય પયરૂ કપપ્રેતવ કમાાં ફની યહ્ુાં છે ? - 

યાલતબાટા 

148 તાજેતયભાાં બરૂચના દશજેના ળ્ટ વળમાડાભાાં વનવભિત ઇફન્ડમન કસ્ટ કાડા (ICG)એ કયુાં જશાજ રન્ચ કયુું છે ? - ઉજાાપ્રબા 

149 
તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ભદશરાઓ ભાટે કઈ સ્ેવળમર એન્ટય પે્રન્મયળી આલા ભાટે ' વભથા' અલબમાન ળરૂ 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - MSME ભાંત્રારમ 

150 તાજેતયભાાં છ લલ્ડાકભાાં બાગ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટય કણ છે ? - વભતારી યાજ 

151 તાજેતયભાાં ભફાઈર લલ્ડા કોંગે્રવ- 2022નુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? - ફાવેરના (સ્ેન) 

152 તાજેતયભાાં ' બાયત પ્રળાાંત વૈન્મ સ્લાસ્થ્મ વલવનભમ' વાંભેરનનુાં ઉદ્દઘાટન કણે કયુું શત ુાં ? - યાજનાથવવિંશ 

153 તાજેતયભાાં વભળન ઇન્ર ધનુ અંતગાત યવીકયણભાાં કમા યાજ્મને પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ? - ઓદડળા 

154 તાજેતયભાાં કઈ અંતદયક્ષ એજન્વીએ ' યયુ દકરય' અંતદયક્ષમાન વલકવવત કયલાનુાં ળરૂ કયુું છે ? - NASA 

155 
તાજેતયભાાં કમા કેફન્રમ ભાંત્રારમે ઘયેલ ુ કાભદાય ડ્રાઈલય, શલે્ય લગેયેને ભદદ યૂી ાડલા ભાટે ' ડનેટ એ ેન્ળન' 

કેપેન ળરૂ કયુું છે ? - શ્રભ ભાંત્રારમ  

156 તાજેતયભાાં ICC લલ્ડા ટેસ્ટ યેંદકિંગભાાં કમ બાયતીમ ઓર યાઉન્ડય દક્રકેટય પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ? - યવલન્ર જાડેજા 

157 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થા દ્વાયા યભ ગાંગા નાભનુાં સુય કપપ્યટુય સ્થાવત કયુું છે ? - IIT,રૂડકી 

158 
તાજેતયભાાં પ્રધાનભાંત્રીએ બાયતીમ જન ઔધીમ દયમજના અંતગાત કમ દદલવ 'જન ઔધીમ દદલવ' ઉજલલાભાાં 
આવ્મ ? - 7 ભાચા 
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159 11 ભાચા વલશ્વ દકડની દદલવ- 2022ની થીભ શુાં છે ? - Kidney Health for All 

160 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે " ઝયખા' ક્ા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર છે ? - કરા અને વાંસ્કવૃત 

161 
World Wals Champinship ભાાં બાયતની બાલના જાટ, યવલના અને મવુનતા પ્રજાવત ભદશરા વત્રટુી કમ ભેડર જીત્મ 
છે ? - બ્રન્ઝ 

162 તાજેતયભાાં બાયતની 23ભી ભદશરા ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય કણ ફની ? - વપ્રમાંકા નટુક્કી 

163 તાજેતયભાાં ભાઈક્રવપટ કમા સ્થે બાયતનુાં વોથી ભરુ્ાં ડેટા વેન્ટયની સ્થાના કયળે ? - શૈદયાફાદ 

164 તાજેતયભાાં ' ધમૂ્રાન વનેધ દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - 9 ભાચા 

165 
વલશ્વનુાં પ્રથભ WHO ગ્રફર વેન્ટય પય રેડીળનર ભેદડવવનની સ્થાના ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આલળે ? - 

જાભનગય  

166 તાજેતયભાાં અભદાલાદભાાં વામન્વવવટી ખાતે આમર્જજત સ્રીભ કલીઝભાાં કઈ ટીભ વલજેતા ફની છે ? - લડદયા  

167 તાજેતયભાાં કમા દેળને ફીજ વૈન્મ ઉગ્રશ નયૂ-2નુાં વપ યીક્ષણ કયુું છે ? - ઈયાન  

168 બાયતભાાં વોથી ભટી બગલાન બદુ્ધની ળમન મરુાભાાં મવૂતિન ુાં વનભાાણ કમા સ્થે થઈ યહ્ુાં છે ? - ફધગમા  

169 તાજેતયભાાં FLO ઔદ્યલગક ાકાન ુાં ઉદ્દઘાટન કમા યાજમભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - તેરાંગાણા 

170 
ાંજાફના નલા મખુ્મભાંત્રી બગલાંત ભાન ળથગ્રશણ વભાયશ યાજબલનના ફદરે કમા સ્થે ળથગ્રશણ વભાયશ 
મજલાની ઘણા કયી છે ? - ખડકડકરા 

171 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ભદશરા ધાયાવભ્મને ગ્રાન્ટની યકભ લધાયી 1.25 કયડ આલાની મખુ્મભાંત્રીએ ઘણા કયી છે ? 

- ગજુયાત  

172 તાજેતયભાાં કમા દેળના વલક્ષના ઉભેદલાય મન સકૂ મર નલા યાષ્ટ્રવત તયીકે ચ ૂાંટાઈ આવ્મા છે ? - દલક્ષણ કદયમા 

173 તાજેતયભાાં કમા દેળને યવળમાભાાં તેર,ગેવ અને કરવાની આમાત ય પ્રવતફાંધ મકૂમ ? - અભેદયકા  

174 ભદશરા લનડે દક્રકેટભાાં વલાાવધક વલકેટ શાાંવર કયનાય એકભાત્ર બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટય કણ છે ? - ઝૂરન ગસ્લાભી 

175 તાજેતયભાાં વલશ્વકભાા યાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - ભેૂન્ર માદલ 

176 
તાજેતયભાાં લા 2022ન અભેદયકા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા વાશવ યુસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આલળે ? - દયજલાના 
શવન 

177 Financial Action Task Force (FATF)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - ટી. યાજાકુભાય 

178 તાજેતયભાાં G -7 કવૃભાંત્રીઓની ફેઠકની અધ્મક્ષતા કમ દેળ કયળે ? - જભાની  

179 
તાજેતયભાાં કઈ IIT વાંસ્થાભાાં ઈભેર્જજવનિંગ ઈફન્ડમા - 2047 થ્ર ૂઇનલેળન વાંભેરનનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - IIT, 

ભરાવ 

180 તાજેતયભાાં કમા કેફન્રમ ઉજાાભાંત્રીએ લચ્યુામર સ્ભાટા  ગ્રીડ નરેજ વેન્ટય અને ઇનલેળન ાકા રન્ચ કમો છે ? - આય.કે.વવિંશ 
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181 
તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયે 'સ્લાંતાંત્ર વૈવનક વન્ભાન મજના' કેટરા લા સધુી ચાલ ુયાખલાની ભાંજૂયી આી છે ? - લા 2025-

26 

182 
તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવે દયરામન્વ પાઉન્ડેળનના પાઉન્ડય ચેયવાન શ્રીભતી નીતા અંફાણી કયુાં પ્રેટપભા 
દશન્દીભાાં રન્ચ કયુું છે ? - શય વકાર 

183 
તાજેતયભાાં બાયતન વોથી ભટ તયત વરય ાકાન ુાં ઉદ્દઘાટન તાવભરનાડુના કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - 

તતૂીકયીન 

184 
તાજેતયભાાં ગશૃભાંત્રી અવભત ળાશને કમા યાજમભાાં ભદશરાઓને વયકાયી નકયીઓભાાં 33% અનાભત આલાની ઘણા કયી 
છે ? - વત્રયુા  

185 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મને સ્લાસ્થ્મ વાંફાંવધત ' વભળન ઇન્ર ધનષુ્ટ્મ' અલબમાનભાાં પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ? - ઓદડળા 

186 
તાજેતયભાાં લા 2022ભાાં ગજુયાતભાાં ચારતી ભદશરા શલે્રાઇન 181 અબમભ વેલાને કેટરા લા ણૂા કમાા છે ? - વાત 
લા  

187 તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને House work is work' નાભની શરે ળરૂ કયી છે ? - Axis Bank 

188 
તાજેતયભાાં વઘના ેરકેવભકર ઈન્ડસ્રીઝ કોયેળન લરવભટેડ (SPIC) દ્વાયા કમા સ્થે પરદટિંગ વરાય પ્રજેકટની સ્થાના 
કયલાભાાં આલી છે ? - થથૂકુૂડી(તાવભરનાડુ) 

189 2041 જલાય ુફ ઍન્ટાકા દટકા અલબમાનભાાં બાયતનુાં પ્રવતવનવધ કણ કયળે ? - આરૂવ લભાા 

190 ઈજીપ્તના કાદશયાભાાં આમર્જજત IISF લલ્ડાક- 2022 ભાાં બાયત કુર કેટરા ભેડર જીતી પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ? - વાત 

191 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ભદશરાઓને 2026 સધુી ાાંચ રાખ નકયીઓ આલા ભાટે ' women@ work' કામાક્રભ ળરૂ 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? - શદયમાણા 

192 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના મખુ્મભાંત્રીએ દેળભાાં વલાપ્રથભ ગામના છાણભાાંથી ફનેરી બ્રીપકેવભાાં ફજેટ યજૂ કયુું છે ? - 

છતીવગઢ 

193 
કમા દેળને રાાંફા વભમ સધુી ચારનાય ફાાંગ્રાદેળ- ભટૂાન-બાયત- નેા ભટય લાશન વભજૂતી રાગ ુકયલા ભાટે એક 
વભજૂતી થઈ છે ? - બાયત,ફાાંગ્રાદેળ અને નેા 

194 તાજેતયભાાં SEBIના નલા ણૂાકારીન વભ્મ તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - અમ્મભ બાદટમા 

195 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ' ભાતળૃમ્તત ઉદમવભતા મજના ' ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- શદયમાણા  

196 અભેદયકાના વગ્રાવભાાં આમર્જજત પ્રેમવા ચેમ્પમનવળભાાં બાયતન કમ ગલ્પવા બાગ રેળે ? - અવનફાાન રાદશડી 

197 IPL વવઝન -2022ભાાં યાજસ્થાન યમલ્વ ટીભે કમા ખેરાડીને પાસ્ટ ફલરિંગ કચ ફનાવ્મ છે ? - રવવથ ભલરિંગા 

198 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વયકાયે વલદ્યાથીઓ ભાટે કોળલ્મ વલકાવ મજના ' નાન મઘુરલન'ની ળરૂઆત કયી છે ? - 

તાવભરનાડુ 

199 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ નાણાકીમ ધખાધડીની ફાફતભાાં જન જાગવૃત ભાટે ' BE(A)WARE ' નાભનુાં સુ્તક રન્ચ કયુું છે 
? - RBI  

200 તાજેતયભાાં ગજુયાત ઉજાા વલકાવ વનગભના દડયેતટય તયીકે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - યવલળાંકય 

201 આઠભી ભાચા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવે કઈ ફેંકને પયચુરપાંડને ભદશરાઓ ભાટે પાઈનેવળમર વળમ્તતકયણ શરે ' રમભી 
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પય રમભી'ની ળરૂઆત કયી ? - HDFC 

202 
તાજેતયભાાં બાયત વયકાયને કમા યાજ્મ ભાટે વલશ્વ ફેંકની વાથે 125 વભલરમન ડરયની રન ભાટે વભજૂતી કયાય કમાા છે 
? - વિભ ફાંગા 

203 તાજેતયભાાં કમા દેળને વલશ્વભાાં પ્રથભલાય શાટા  થાઇભવ (ફાલ્મ ગ્રાંવથ) રાન્વપ્રાન્ટની વપ વજૉયી કયી છે ? - અભેદયકા  

204 
આઠભી ભાચા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવે કમા યાજમભાાં ભદશરાઓને વલવલધકે્ષત્રભાાં વલવળષ્ટ્ટ મગદાન આલા ફદર ' 

સષુ્ટ્ભા સ્લયાજ એલડા ' આલાની ઘણા કયી છે ? - શદયમાણા  

205 તાજેતયભાાં SpaceXને કેટરા નલા સ્ટાયલરિંક ઉગ્રશને વપતાલૂાક ઓલફિટયભાાં રન્ચ કમાા છે ? - 48  

206 તાજેતયભાાં વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા ' વાદશત્મત્વલ'નુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - નલી દદલ્શી  

207 
તાજેતયભાાં બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટય ઝૂરન ગસ્લાભીએ 40 વલકેટ રઈ કમા દેળની ભદશરા દક્રકેટય મ્સ્નય લરન ફૂરસ્ટનન 
39 વલકેટન યેકડા તડમ છે ? - ઓસ્રેલરમા 

208 
તાજેતયભાાં લલ્ડાફેંકને કમા યાજમભાાં વળક્ષણ વલબાગના Command and Control Center (CCC)ને ગ્રફર ફેસ્ટ 
પે્રફતટવ તયીકે વલશ્વબયના દેળ વભક્ષ મકૂળે ? - ગજુયાત  

209 
આંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવે કમા યાજ્મની શાઇકટાભાાં વલાપ્રથભ આખી ખાંડીઠભાાં ભદશરા જજની ફેન્ચને સનુાલણી કયી 
?- કેય  

210 તાજેતયભાાં બાયતની સ્લદેળી કઈ તનુાં યાજસ્થાનના ખયણ ખાતેથી યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ધનુ  

211 તાજેતયભાાં કમા વમરુભાાંથી અનખી વપ્તયાંગી દયદયરબ્રવ દપવનપેભ નાભની ભાછરી ભી આલી છે ? - ભારદીલ  

212 તાજેતયભાાં કેયલરન નલાક શાંગેવ કમા દેળના પ્રથભ ભદશરા યાષ્ટ્રવત ફન્મા છે ? - શાંગેયી  

213 
તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં આઝાદી વાથે વાંકામેર ડાાંગ દયફાય ઉત્વલની ઉજલણી ડાાંગ ર્જજલ્રાના કમા સ્થે કયલાભાાં આલી 
? - આશલા  

214 
અભેદયકન બ્રકયેજ કાંની ભગાન સ્ટેનરીએ નાણાકીમ લા 2022-23ભાાં બાયતન જીડીી કેટરા ટકા યશલેાન ુઅનભુાન 
વ્મતત કયેર છે ? - 7.9% 

215 
તાજેતયભાાં શ્રીરાંકા વાભેની ફીજી ટેસ્ટભાાં કમા બાયતીમ દક્રકેટયે વોથી ઝડી અધાવદીન કવરદેલન 40 લા જૂન યેકડા 
તડમ છે ? - ઋબ ાંત 

216 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વયકાયે ભાછરીના ઉત્ાદનભાાં લધાય કયલા ભાટે નાફાડા વાથે વભજૂતી કયી છે ? - ઓદડળા 

217 
તાજેતયભાાં એપપ્રઇઝ પ્રવલડન્ટ પાંડ ઓગેનાઇઝેળન (EPFO) કભાચાયીઓના ી.એપ. વ્માજદય કેટરા ટકા ભાંજૂય કમો છે 
? - 8.15% 

218 ગાાંધીનગયભાાં પાઇલ સ્ટાય યેદટિંગ ભેલનાય ગજુયાતની પ્રથભ યવુનલવવિટી કઈ છે ? - યાષ્ટ્રીમ યક્ષા ળમ્તત યવુનલવવિટી 

219 બાયતીમ યેરલેનુાં પ્રથભ ગવત ળમ્તત કાગો ટવભિનર કમા ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - આવનવર (વિભ ફાંગા) 

220 તાજેતયભાાં ભદશરા લલ્ડાકભાાં બાયતીમ ટીભે વોથી લધ ુયન 317ન યેકડા કઈ ટીભ વાભે નોંધાવ્મ છે ? - લેસ્ટ ઈફન્ડઝ 

221 ભદશરા લલ્ડાક ભાાં કઈ બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટયે વોથી લધ ુવદી અને વવકવય પટકાલલાન યેકડા કમો છે ? - શયભનપ્રીત 
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222 તાજેતયનાાં સ્કચ સ્ટેટ ઓપ ગલનેળ યેદકિંગ 2021ભાાં દેળનુાં કયુાં યાજ્મ પ્રથભ ક્રભે યશયુાં છે ? - આંધ્રપ્રદેળ 

223 તાજેતયનાાં સ્કચ સ્ટેટ ઓપ ગલનેળ યેદકિંગ 2021ભાાં ગજુયાત યાજ્મ કમા ક્રભે યશયુાં છે ? - ચથા  

224 તાજેતયભાાં બાયતની પ્રથભ ડ્રન સ્કરૂની ઉદ્દઘાટન ભધ્મપ્રદેળના કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - ગ્લાલરમય 

225 તાજેતયભાાં વોથી ભટા પરદયિંગ વરાય ાલય પ્રજેકટનુાં ઉદ્દઘાટન કમા યાજમભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ? - તાવભરનાડુ 

226 તાજેતયભાાં 32 લીમ ગે્રલફમર ફદટક કમા દેળના વોથી નાની લમના યાષ્ટ્રવત ફન્મા છે ? - લચરી 

227 તાજેતયભાાં વલભચન થમેર સુ્તક 'On Board : My Years is Bcci ' કની આત્ભકથા છે ? - યત્નાકય ળેટ્ટી  

228 
તાજેતયભાાં Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયમુ્તત 
કયલાભાાં આલી છે ? - દેફાળી ાાંડા 

229 
તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી વાંસ્થા દ્વાયા યલુા લૈજ્ઞાવનક કામાક્રભ અન્લમે 150 વલદ્યાથીઓની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? - 

ISRO 

230 તાજેતયભાાં બાયતભાાં વોપ્રથભ જ ટેકવી વેલા ળરૂ કયનાય કયુાં યાજ્મ છે ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

231 તાજેતયભાાં કરગેટ- ાભલરલ ઈફન્ડમાના નલા CEO તયીકે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - પ્રબા નયવવિંશન 

232 તાજેતયભાાં ચાયધાભ પ્રજેકટ વવભવતના ચેયભેનદે કની વનયમુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - જફસ્ટવ એ.કે.વવકયી 

233 તાજેતયભાાં કઈ કાંની ઇન્ટયનેળનર ટેવનવ શૉર ઓપ પેભ ઓનની પ્રામજક ફની છે ? - Infosys 

234 તાજેતયભાાં પાભાાસ્યદુટકર કાંની લૂીનના બ્રાન્ડ એપફેવેટય તયીકે કની વાંદગી થઈ છે ? - ભેદયકભ 

235 તાજેતયભાાં અભદાલાદ ખાતે લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીના શસ્તે કેટરાભ ખેર ભશાકુાંબન આયાંબ થમ છે ? - 11ભ 

236 તાજેતયભાાં ICC મ્સ્દયટ ઓપ દક્રકેટ એલડા- 2021 કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - ડેયીર વભચેર 

237 તાજેતયભાાં કમા રેખકની અનલુાદ ઉન્માવને આંતયયાષ્ટ્રીમ બકૂય યુસ્કાય ભાટે નવભનેટ થઈ છે ? - ગીતાજરી શ્રી 

238 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં નેન વલજ્ઞાન તથા નેન ટેકનરજી ય કેફન્રત બાયતના પ્રમખુ નેનટેકના કામાક્રભનુાં ઉદ્દઘાટન 
થયુાં છે ? - ફેંગ્લરુૂ 

239 તાજેતયભાાં વલશ્વ ાઇ દદલવ કમાયે ઉજલલાભાાં આવ્મ ? - 14 ભાચા 

240 તાજેતયભાાં બાયતીમ લાયવેુના અકાદભીના નલા કભાન્ડય તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - ફી. ચાંરળેખય 

241 બાયતભાાં ગ્રાશક સયુક્ષા વાંફાંધી ચલ લા 1966ભાાં કમા સ્થેથી ળરૂઆત થઈ શતી ? - મુાંફઇ 

242 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ ઉબકતા અવધકાય દદલવની ઉજલણી કમાયે કયલાભાાં આલી ? - 15 ભાચા  

243 
કમા યાજ્મના યાજમાર તયીકે વેલા આનાય ગજુયાતના પ્રથભ ભદશરા યાજ્માર કુમદુફેન જળીનુાં અલવાન થયુાં છે ? 

- આંધ્રપ્રદેળ 

244 તાજેતયભાાં તાતા વન્વે એય ઇફન્ડમાના નલા વીઇઓ તયીકે કની વનયમુ્તત કયી છે ? - એન. ચાંરળેખય 

245 તાજેતયભાાં ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે Covid- 19 લેમ્તવનના એક કયડ ડઝ વાથે પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ?- અભદાલાદ  
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246 
તાજેતયભાાં દેળનુાં કયુાં યાજ્મ Covid- 19 ની વોથી લધ ુડફર ડઝભાાં 100% યવીકયણ કયનાય પ્રથભ યાજ્મ ફન્યુાં છે ? - 

ગજુયાત  

247 ગજુયાતન કમ દક્રકેટયે તાજેતયભાાં તભાભ પયભેટભાાંથી વનવવૃત જાશયે કયી છે ? - ભનવપ્રત જૂનેજા 

248 15 ભાચા વલશ્વ યાષ્ટ્રીમ ઉબકતા અવધકાય દદલવ- 2021ની થીભ શુાં છે ? - Fair Digital Finance 

249 તાજેતયભાાં જભાન ઓન સુય ફેડવભન્ટન રુ્નાાભેન્ટ -2022ભાાં રમમવેને કમ ભેડર જીત્મ છે ? - વવલ્લય 

250 તાજેતયભાાં કમ બાયતીમ દક્રકેટય ICC પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ (પેબ્રઆુયી)ન એલડા એનામત થમ છે ? - શે્રમવ અય્મય 

 

 

 

 


