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1 
તાજેતયભાાં કમા દેળને હ્ાાંવગ-17 નાભન ાં એક આંતયભશાદ્વીીમ ફેરાસ્ટિક મભવાઇર (ICMB)ન ાં વપ યીક્ષણ કય ું છે ? - 

ઉત્તયકરયમા 

2 તાજેતયભાાં આવાભ અને ફીજા કમા યાજ્મની લચ્ચે 50 લષની વીભા મલલાદ ઉકેરામ છે ? - ભેઘારમ 

3 
તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ ખેરાડીને ' રાઈપ િાઈભ એચચલભેન્િ એલડષ ' એનામત કયી વન્ભામનત કયલાભાાં આલી છે ? - 

કણષભ ભલ્રેશ્વયી 

4 તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ ભરશરા ખેરાડીને ' ઈભેજજિંગ પ્રેમય એલડષ ' થી વન્ભામનત કયલાભાાં આલી છે ? - ળેપારી લભાષ 

5 તાજેતયભાાં ઇવયએ કમા દેળન એભેઝૉમનમા -1 ઉગ્રશ રન્ચ કમો છે ? - બ્રાચઝર 

6 
BRICS ભીરડમા પયભ દ્વાયા ચબ્રક્વ દેળના ત્રકાયને તારીભ આલા કેિરા ભરશનાન કામષક્રભ રન્ચ કયલાભાાં આવ્મ ? - 

ત્રણ ભરશના 

7 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ રાન્વજેન્ડય દશ્મતા રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - 31 ભાચષ 

8 બાયતન ાં પ્રથભ 5જી ઇન્િયનેિ ધયાલત ાં ટભાિષ મવિી કય ાં છે ? - બાર 

9 તાજેતયભાાં જમ્મ  કાશ્ભીયભાાં કઈ નદીને રકનાયે 1200 લષ જૂની બગલાન મલષ્ટ્ણ ની મત્રમ ખી મમૂતિ ભી આલી છે ? - ઝેરભ 

10 બાયતીમ રયઝલષ ફેંક ઓપ ઈસ્ન્ડમાન ટથાના રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - શરેી એમપ્રર 

11 બાયતીમ રયઝલષ ફેંક ઓપ ઈસ્ન્ડમાન ાં ળરૂઆતભાાં લડ ભથક કય ાં શત  ાં ? - કરકાતા 

12 
તાજેતયભાાં Indian Agriculture to words-2030 (બાયતીમ કમૃ કી ઓય -2023) નાભન ાં  ટતક કણે રન્ચ કય ું છે ? - 

નીમતઆમગ અને ખાદ્ય અને કૃમ વાંગઠન 

13 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમાાં દેળ લચ્ચે આયફવાગયભાાં નોવેના અભ્માવ લરૂણ ળરૂ થમ છે ? - ફ્ાાંવ 

14 વોપ્રથભ લખત મવમનમય નેળનર મગાવન ચેમ્મ્મનમળન ાં આમજન કમાાં યાજમભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - ગ જયાત 

15 તાજેતયભાાંદ ફઈભાાં ઇસ્ન્ડમન જલેરયી એક્ક્ઝચફળન વેન્િય' બલનન ાં ઉદ્દઘાિન કણે કય ું છે ? - મય  ગમર 
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16 બાયતના તભાભ લૂષ પ્રધાનભાંત્રીઓન ાં વાંગ્રશારમ કમાાં ફનાલલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - નલી રદલ્શી 

17 
તાજેતયભાાં શ્રીરાંકાભાાં આમજજત 18ભી BIMSTEC ભાંત્રીટતયીમ ફેઠકભાાં બાયતન ાં પ્રમતમનમધત્લ કણે કય ું શત  ાં ? - એવ. 
જમળાંકય 

18 
તાજેતયભાાં ASSOCHAM (Associmbers Chambers of Commerce and Industry of India )ના નલા અધ્મક્ષ 
તયીકે કની મનભણકૂ કયલાભાાં આલી છે ? - સ ભાંત મવિંશા 

19 તાજેતયભાાં ' ઉત્કષૃ્ટ્ઠ નેતતૃ્લ  યટકાય-2022' કને આલાભાાં આવ્મ છે ? - વીભા યેખા 

20 FRI વાંટથા દશયેાદૂનભાાં લન અન વાંધાનના નલા મનદેળક તયીકે કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - ડૉ. યેણ  મવિંશ 

21 
રશન્દ ભશાવાગય નોવેના વાંગસ્ષ્ટ્ઠ (IONS) વમ દ્રી અભ્માવન ાં પ્રથભ વાંટકયણ IMEX-2022ન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં 
છે ? - ગલા 

22 બાયત વયકાય દ્વાયા કમાાં લષ સ ધીભાાં 220 નલા એયિષ  મનભાષણ કયલાન ાં રક્ષ્મ છે ? - 2025 

23 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના લૂષ મ ખ્મભાંત્રી બીભ ફશાદ ય ગ યાંગ ન ાં અલવાન થય ાં છે ? - મવજિભ 

24 
તાજેતયભાાં ઇન્ફ્ાટરક્ચય ચરજજિંગ એન્ડ પાઈનેમળમર વમલિવેઝ (IL&FS) નલા અધ્મક્ષ અને પ્રફાંધ મનદેળ તયીકે કની 
મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - વી.એવ.યાજન 

25 તાજેતયભાાં દેળના યાષ્ટ્રમત યાભનાથ કમલિંદ દ્વાયા કેિરા યાષ્ટ્રીમ જ  યટકાય એનામત કમાષ છે ? - 57 

26 
તાજેતયભાાં ITTF Fa40 ઈજજપ્ત ેયા- ઓન િેફરિેમનવભાાં બાયતીમ ખેરાડી બાલના િેર અને વનર િેરને કમ 
ભેડર જીત્મ ? - ગલ્ડ 

27 
તાજેતયભાાં ય નેટકની લલ્ડષ શરેયિેજ માદીભાાં ટથાન ાભેરી જજિંગરકએંગ જેયી: ચરમલિંગ રૂિ ચબ્રજ કમા યાજમભાાં આલેર છે ? - 

ભેઘારમ 

28 તાજેતયભાાં ગ જયાત વયકાયે કેિરી નલી ખાનગી ય મનલમવિિી ને ભાંજૂયી આી છે ? - 11 

29 
તાજેતયભાાં 58ભી અચખર બાયતીમ યેરલે યડ વાઇરકચરિંગ ચેમ્મ્મનમળ- 2022 કમા યેલ્લે ઝનને જીતી છે ? - મિભ 
યેરલે 

30 લ પ્તામ ઓચરલ રયડ્રે કાચફા ભાિે જાણીત રૂચચક લ્લા વમ દ્ર તિ કમા યાજમભાાં આલેર છે ? - ઓરડળા 

31 તાજેતયભાાં ગે્રશાભ થષ કમા દેળના રક્રકેિ ફડષના મ ખ્મ કચ તયીકે લયણી કયલાભાાં આલી છે ? - અપઘામનટતાન 

32 તાજેતયભાાં IAFએ ' ચેતક શચેરકપ્િય'ની શીયક જમાંમત કમાયે ભનાલલાભાાં આલી ? - 31 ભાચષ 

33 
તાજેતયભાાં રયઝલષ ફેંકની ણૂષ ભારીકીની વશામક કાંની બાયતીમ રયઝલષ ફેંક નિ મ દ્રા પ્રાઈલેિ ચરમભિેડ કમા ટથે લચણિકા 
નાભક વાશી મનભાષણ કાંની ટથાી છે ? - ભૈસયૂ 

34 તાજેતયભાાં રદલ્શી ભેર યેર કોયેળનના નલા MD તયીકે કની મનય મ્ક્ત થઈ છે ? - મલકાવ ક ભાય 
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35 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ટર્ૌષવ રડજજિર એક્ક્ટયીમન્વ વેન્િય ળરૂ કયલા ભાિે વેભવાંગ વાથે વભજૂતી કયી છે ? 

- ભચણ ય 

36 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા મનયાધાય ફાક ભાિે  નલાષવ ભાિે રપલ્ડ િાટક પવષની યચના કયી છે ? -રદલ્શી 

37 એમળમાન વોથી ભિ આરદલાવી ઉત્વલ ' ભેદાયાભ જતાયા' કમા યાજમભાાં ઉજલામ છે ? - તેરાંગાણા 

38 તાજેતયભાાં ' ધ િાઈગય ઓપ ભદ્રાવ'  ટતક કણે રખેલ ાં છે ? - ભીના નૈમય 

39 
તાજેતયભાાં બાયત વયકાયે રશિંદ ટતાન એયનરિકર ચરમભિેડ (HAL)ાવેથી કેિરા ટલદેળી રડાક  મલભાન ખયીદલાની ભાંજૂયી 
આી છે ? - 15 

40 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં જેરના કેદીઓ ભાિે વ્મમ્ક્તગત 50,000/ સ ધીની રન આલાની મજના ળરૂ કયી છે ? - 

ભશાયાષ્ટ્ર 

41 બાયતની ભશાન દીલાર અને મલશ્વની ફીજી વોથી રાાંફી દીલાર કમા યાજમભાાં આલેરી છે ? - યાજટથાન 

42 
તાજેતયભાાં ભનજમવિંશા દ્વાયા કમા યાજમભાાં My Gov નાગરયકતા વશબાચગતા ભાંચ રન્ચ કયલાભાાં આવ્મ છે ? - જમ્મ  
કાશ્ભીય 

43 તાજેતયભાાં રદનેળબાઇ લણકયને કઈ કરા ભાિે ળાાંતાપ્રવાદ એલડષ એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - શટતકરા 

44 તાજેતયભાાં IPLભાાં વોથી લધ  મલકેિન યેકડષ કયનાય ડ્રલેન બ્રાલ કઈ િીભન ખેરાડી છે ? - ચેન્નઈ સ ય રકિંગ્વ 

45 લષ 2021-22ભાાં પ ઉત્ાદક યાજ્મભાાં કય ાં યાજ્મ પ્રથભ ક્રભે છે ? - આંધ્રપ્રદેળ 

46 લષ 2021-22ભાાં પ ઉત્ાદક યાજ્મભાાં ગ જયાત યાજ્મ કમા ક્રભે છે ? - ાાંચમ  

47 આરિિરપમળમર ઇન્િેચરજન્વ ધયાલતી એનાચરરિક્વ મવટિભ ધયાલત ાં દેળન ાં વલષપ્રથભ એયિષ  કમાાં આલેલ ાં છે ? - અભદાલાદ 

48 
તાજેતયભાાં બાયન વોપ્રથભ ઉદ્યગ આધારયત રડજજિર કટિભય એંગેન્જભેન્િ રયલાડષ પ્રગ્રાભ " VAULT" કના દ્વાયા ળરૂ 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? - HDFC ERGO 

49 
અલકાળભાાં "Space Debris"થી બાયતીમ અલકાળી વાંમત્તને ફચાલલા ભાિે કઈ અલકાળી વાંટથા દ્વાયા NETRA પ્રજેકિ 
શઠે યડાય અને ઓસ્પ્િકર િેચરટક મલકવાલલાભાાં આલળે ? - ISRO 

50 તાજેતયભાાં દેળભાાં ળાકબાજી ઉત્ાદનભાાં કય ાં યાજ્મ પ્રથભ યહ્ ાં છે ? - ઉત્તયપ્રદેળ 

51 
તાજેતયભાાં યજૂ થમેર ડપ એન્ડ ફ્રેપ્વ રયિષ  અન વાય બાયતભાાં વોથી લધ  બ્રાન્ડ લેલ્ય લાા વેચરચબ્રિી કણ ફન્ય ાં ? - 

મલયાિ કશરી 

52 તાજેતયભાાં કઈ ળૈક્ષચણક વાંટથાએ રયિેર કન્વરિિમભની ટથાના કયી છે ? - IIM, અભદાલાદ 

53 તાજેતયભાાં કમા દેળને યણલીય મવિંશને ગલ્ડન મલઝા આલાભાાં આવ્મા છે ? - UAE 
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54 
તાજેતયભાાં આભદલાદની કઈ આંતયયાષ્ટ્રીમ એક્લરિને રાએલરનની યભતભાાં વાઉથ એમળમન િાઇિર જીત્ય ાં ? - પ્રજ્ઞા 
ભશને 

55 તાજેતયભાાં ONGC પયેન ચરમભિેડના નલા મનદેળક તયીકે કણે દબાય વાંબાળ્મ ? - ઓ.એન. જ્ઞાની 

56 તાજેતયભાાં રપિી રેડીઝ ઓગેનાઇઝેળન (FLO)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કણે કામષબાય વાંબાળ્મ છે ? - જમાંતી દારમભમા 

57 બાયતીમ યેરલેના કમા મલબાગે 100% મલદ્ય મતકયણન ાં રક્ષ્મ ણૂષ કય ું છે ? - કોંકણ યેરલે 

58 તાજેતયભાાં કયનાની નાક લાિે અાતી પ્રથભ નવર લેમ્ક્વન કમા દેળને મનભાષણ કય ું છે ? - યમળમા 

59 
તાજેતયભાાં કેસ્ન્દ્રમ રયલશનભાંત્રી મનમતન ગડકયીએ વાંવદભાાં િમાિ કાંનીની બાયતની પ્રથભ ગ્રીન શાઈડ્રજન કાયને શ ાં 
નાભ આલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - Miral 

60 
તાજેતયભાાં દેળની પ્રથભ યેર ટિ ગમતળમ્ક્ત એક્ટપે્રવ વેલાની ળરૂઆત કમાાંથી કયલાભાાં આલી છે ? - સ યત( સ યત થી 
લાયાણવી) 

61 આદળષ જ વ્મલટથાન ભડેર યજૂ કયનાય ગ જયાતન કમ જજલ્ર દેળન પ્રથભ અને એકભાત્ર જજલ્ર છે ? - લડદયા 

62 તાજેતયભાાં મલશ્વની નાંફય-1 ફનનાય િેમનવ ભરશરા ખેરાડી ઈગા ટલીમાતેય કમા દેળની ખેરાડી છે ? - રેન્ડ 

63 તાજેતયભાાં 9ભી યાષ્ટ્રીમ ભરશરા આઈવ શકી ચેમ્મ્મનમળ કણ જીત્ય ાં ? - રદાખ 

64 તાજેતયભાાં ઉત્તયપ્રદેળ મલધાનવબાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની લયણી કયલાભાાં આલી છે ? - વમતળ ભશાન 

65 તાજેતયભાાં કમા ડળી દેળભાાં આમથિક વાંકિના કાયણે વાલષજમનક આાતકાની ઘણા કયી છે ? - શ્રીરાંકા 

66 તાજેતયભાાં 83ભી નેળનર િેફરિેમનવ ચેમ્મ્મનમળ- 2022ન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ? - ભેઘારમ 

67 તાજેતયભાાં ભરશરા રક્રકેિ મલશ્વક કમા દેળની િીભ વાતભી લખત ચેમ્મ્મન ફની ? - ઓટરેચરમા 

68 
તાજેતયભાાં ભરશરા રક્રકેિ મલશ્વકભાાં ઓટરેચરમાની કઈ ભરશરા રક્રકેિય પાઈનરભાાં વોથી ભિી ઇમનિંગ યભનાય ખેરાડી ફની 
? - એરીવા રશરી (170 યન ) 

69 તાજેતયભાાં ભરશરા રક્રકેિ મલશ્વકભાાં પાઇનર ભેચભાાં કમા દેળની િીભને શયાલી ઓટરેચરમા ચેમ્મ્મન ફન્ય ાં ? - ઈંગ્રેન્ડ 

70 
તાજેતયભાાં મભનીટરી ઓપ શાઉમવિંગ એન્ડ અફષન અપેવષ દ્વાયા દેળના 100 ટભાિષ  મવિીભાાં ગ જયાતન ાં કય ાં ળશયે પ્રથભ ક્રભે યશય ાં 
છે ? - સ યત 

71 તાજેતયભાાં કમાાં ળશયેભાાં યાજ્મના ગશૃભાંત્રી શષ વાંઘલીન ાં ઉમ્ટથમતભાાં મગ મળચફયન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં ? - સ યત 

72 
તાજેતયભાાં કિષની કામષલાશી લધાયે વય ફનાલલા અને ફધા રશતધાયક એક જ પ્રેિપભષ ય જડાલા ભાિે કય ાં પ્રેિપભષ 
રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં ? - FASTER 

73 તાજેતયભાાં દેળભાાં કઈ વાંટથા દ્વાયા બે્રન વેન્િયની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ? - IIT,ભદ્રાવ 
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74 તાજેતયભાાં ' ખેર ઈસ્ન્ડમા ય મનલમવિિી ગેમ્વ- 2021ન રગ , શ બાંકય, જળી અને ગાન કણે રન્ચ કય ું ? - અન યાગ ઠાક ય 

75 તાજેતયભાાં ' ખેર ઈસ્ન્ડમા ય મનલમવિિી ગેમ્વ- 2021ન ાં ફીજ ાં વાંટકયણની મજભાની કણ કયળે ? - કણાષિક 

76 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ચેતના રદલવ ( International Day of Conscience) કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - 5 એમપ્રર 

77 તાજેતયભાાં મલશ્વની વોથી ભર્ ાં ઇરેક્રીક ક્રૂઝ ળી (Cruise Ship) કમા દેળને ફનાવ્ય ાં છે ? - ચીન 

78 તાજેતયભાાં રપપા લલ્ડષક -2022 ભાિે જાશયે કયેર નલ ફૂિફરના દડાન ાં નાભ શ ાં યાખલાભા આવ્ય ાં છે ? - અરરયશલા 

79 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ફાર  ટતક રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - ફીજી એમપ્રર 

80 તાજેતયભાાં ઇન્િયનેળનર ફા  ટતક રદલવ- 2022ને પ્રામજક તયીકે કમા દેળની વાંદગી થઈ છે ? - કેનેડા 

81 બાયતીમ ભલૈૂજ્ઞામનક વલેક્ષણ (GSI)ના નલા ભશામનદેળક તયીકે કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - ડૉ. એવ. યાજ  

82 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ યક્ષા અકાદભી (NDA)ના નલા કભાન્ડય તયીકે કની મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - અજમ કચય 

83 
તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ દૂય વાંચાય વાંઘ (ITU) પ્રળાવન એન્ડ પ્રફાંધક રયદની ટથામી વમભમતના લાઇવ ચેયભેન તયીકે 
કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - અયાજજતા ળભાષ 

84 તાજેતયભાાં કઈ મનમાભક વાંટથાને ' ભાંથન' નાભન ાં આઈરડથન રન્ચ કય ું છે ? 

85 
કમા યાજમભાાં આલેર શ્રી લીયબદ્ર ટલાભી ભાંરદય અને રાક્ષી નાંદીને ય નેટકની મલશ્વ ધયશયની વાંબમલત સચૂચભાાં યાખલાભાાં 
આવ્ય ાં છે ? - આંધ્રપ્રદેળ 

86 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં એક વાથે નલા 13 જજલ્રા વાથે યાજમભાાં ક ર 26 જજલ્રા થમા છે ? - આંધ્રપ્રદેળ 

87 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે નાંરદની ક્ષીયા વમદૃ્ધિ વશકાયી ફેન્કની ટથાના કયી છે ? - કણાષિક 

88 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ વમ દ્રી રદલવ ( National Maritime Day) કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - ાાંચભી એમપ્રર 

89 તાજેતયભાાં કમ રદલવ મલકાવ અને ળાાંમત ભાિે આંતયયાષ્ટ્રીમ યભતગભત રદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - 6 એમપ્રર 

90 
તાજેતયભાાં કમા  રદલવે લલ્ડષ િેફર િેમનવ રદલવ મનમભતે્ત ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા ગ જયાતનાાં િેમનવ 
ખેરાડીઓન ાં વન્ભાન કયલાભાાં આવ્ય ાં ? - 6 એમપ્રર 

91 
તાજેતયભાાં યેરલે પ્રિેકળન પવષ (RPF) દ્વાયા યેરલે રિરકિના બ્રેક ભાકેિને યકલા ભાિે કય ાં ઓયેળન રન્ચ કય ું છે ? - 

ઓયેળન ઉરબ્ધ 

92 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ઇકનમભક કોયેળન એન્ડ રેડ એગ્રીભેન્િ (ECTA)ય વભજૂતી કયાય થમા છે ? -

ઓટરેચરમા 

93 તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ ફેંક મવિી ફેંકના વભગ્ર ફેંરકિંગ કાયફાયન ાં અમધગ્રશણ કય ું છે ? - AXIS BANK 
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94 તાજેતયભાાં યાજટથાનના કનષર રકયડીમવિંશ ફેંવરાન ાં અલવાન થય ાં તે કમા આંદરન ભાિે જાણીતા શતા ? - ગ જૉય આંદરન 

95 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2021-22ભાાં ફેટિ ઓલયઓર િેમનવ ખેરાડી તયીકે કને 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- બામલના િેર 

96 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2021-22ભાાં ફેટિ  રૂ ખેરાડી તયીકે કને વન્ભામનત કયલાભાાં 
આવ્મા છે ? - શયમભત દેવાઇ 

97 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2021-22ભાાં ફેટિ ભરશરા ખેરાડી તયીકે કને વન્ભામનત કયલાભાાં 
આવ્મા છે?- કમૃતકામવિંશા યમ 

98 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2020-21ભાાં ફેટિ ઓલયઓર િેમનવ ખેરાડી તયીકે કને 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? - ભાનલ ઠિય 

99 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2020-21ભાાં ફેટિ  રૂ ખેરાડી તયીકે કને વન્ભામનત કયલાભાાં 
આવ્મા છે ? - ભન ળ ળાશ 

100 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2020-21ભાાં ફેટિ ભરશરા ખેરાડી તયીકે કને વન્ભામનત કયલાભાાં 
આવ્મા છે ? - પયનાઝ છીા 

101 
તાજેતયભાાં ગ જયાત િેફર િેમનવ એવમવએળન દ્વાયા લષ 2021-22ભાાં ફેટિ ેયા ભરશરા ખેરાડી તયીકે કને વન્ભામનત 
કયલાભાાં આવ્મા છે ?- વનર િેર 

102 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મને ટિેિ ફામડમલલ મવિી ટરેિેની એન્ડ એક્ળન પ્રાન (SBSAP) મલકમવત કયલા ભાિે WWF ઈસ્ન્ડમા 
વાથે વભજૂતી થઈ છે ? - અરૂણાચરપ્રદેળ 

103 
તાજેતયભાાં યડ વેપિી પ્રજેકિના બાગરૂે કમા ળશયેને આરિિરપમળમર ઇન્િેચરજન્વ આધારયત કેભેયાથી કલય કયળે ? - 

કઝીકડ 

104 
તાજેતયભાાં િાિા ાલયે કમા યાજમભાાં 300 ભેગાલિન બાયતન વોથી ભિ મવિંગલ્વ એરકરવ રેકય મવટિભ પ્રાન્િ ળરૂ 
કમો છે ? - ગ જયાત 

105 
તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ઇન્િયનેળનર એય કનેરકિમલિી મજના (IACS) ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ? - નાગરયક ઉડ્ડમન 
ભાંત્રારમ 

106 તાજેતયભાાં દેળભાાં વોથી ઓછી ફેયજગાયી દય ધયાલત ાં દેળન ાં પ્રથભ યાજ્મ કય ાં ફન્ય ાં ? - છતીવગઢ 

107 તાજેતયભાાં દેળભાાં વોથી લધ  ફેયજગાયી દય ધયાલત ાં યાજ્મ કય ાં છે ? - શરયમાણા 

108 તાજેતયભાાં ગે્રભી એલડષ જીતનાય પ્રથભ ારકટતાની ભરશરા ગામમકા કણ છે ? - આરૂઝ આપતાફ 

109 
તાજેતયભાાં કઈ મૂ બાયતીમ ફાક ભાિેના આલ્ફભ ' આ કરયફૂર લલ્ડષ ' ભાિે ગે્રભી  યટકાય એનામત કયલાભાાં આવ્મ 
છે ? - પાલ્ગ ની ળાશ 

110 
નેળનર ભેરડકર કમભળન (NMC)એ ભેરડકર મલદ્યાથીઓ ભાિે 'રશકે્રરિક ળથ'ની જગ્માએ કમા ળધ રેલાની જાશયેાત 
કયી છે ? - ભશમિ ચયક 

111 તાજેતયભાાં કમા કેસ્ન્દ્રમ ભાંત્રારમે RAMP મજનાને ભાંજૂયી આી તે કઈ વાંટથા દ્વાયા ભદદરૂ મજના છે ? - World Bank 
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112 
તાજેતયભાાં MSME વેકિયને પ્રત્વારશત કયલા ભાિે કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા કઈ મજનાને ભાંજૂયી આી છે ? - RAMP(Raising 

and Accelerating MSME Performance) 

113 
તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ જ  યટકાય 2020 અંતગષત ગ જયાતની કઈ ગ્રાભ ાંચામતને શે્રષ્ટ્ઠ ગ્રાભ ાંચામતન એલડષ એનામત 
કયલાભાાં આલેર છે ? - તખતગઢ (વાફયકાાંઠા જજલ્ર) 

114 
ભરશરાઓની રગ્નની લમ લધાયલા વાંફાંમધત કેન્દ્ર વયકાયના મલધેમક ય  ન:મલચાય કયલા કઈ વમભમતની યચના કયલાભાાં 
આલી છે ? - સ મ્ટભતાદેલ વમભમત 

115 તાજેતયભાાં આગ રાગલાની ઘિનાભાાં ચચાષભાાં યશરે વારયટકા િાઈગય રયઝલષ કમા યાજમભાાં આલેર છે ? - યાજટથાન 

116 તાજેતયભાાં કમા દેળન ય લા િેમનવ ખેરાડી કારોવ આલ્કાયઝએ મભમાભી ઓન િાઇિર જીત્ય ાં ? - ટેન 

117 તાજેતયભાાં કના દ્વાયા ટિેિ ઓપ લલ્ડષ પ્ય રેળન રયિષ  પ્રમવિ કયલાભાાં આવ્મ છે ? - વાંય કત યાષ્ટ્ર જનવાંખ્મા ક 

118 
નેળનર એજ્ય કેળન ચરવી- 2020 અંતગષત 15 લષથી લધ  લમના મનયક્ષયને વાક્ષય કયલા ભાિે કમ પ્રગ્રાભ રન્ચ 
કયલાભાાં આવ્મ છે ? - નલબાયત વાક્ષયતા કામષક્રભ 

119 
તાજેતયભાાં શનેરે ાવિષ  ઇન્ડેક્ષ યેરકિંગ મ જફ 192 દેળની માદીભાાં કમા દેળન ાવિષ  વોથી ળમ્ક્તળાી છે ? - જભષની 
અને વાઉથ કરયમા 

120 તાજેતયભાાં શનેરે ાવિષ  ઇન્ડેક્ષ યેરકિંગ મ જફ 192 દેળની માદીભાાં બાયતન ક્રભ કમ છે ? - 84ભ 

121 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર ચાંદ્ર ય જજલ્ર મલશ્વન ાં ત્રીજ ાં વોથી ગયભ ટથ નોંધાય ાં છે ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

122 તાજેતયભાાં િાિા ાલયે કમા યાજમભાાં 160 ભેગાલિની વોય રયમજના ળરૂ કયલાની ઘણા કયી છે ? - યાજટથાન 

123 તાજેતયભાાં ગ જયાત વયકાયે ફા વાંબા કેન્દ્ર અને ગાભદૂત મજનાની ળરૂઆત કમા જજલ્રાભાાંથી કયી છે ? - સ યત 

124 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં મ ખ્મભાંત્રી ફાગલાણી લીભા મજનાની ળરૂઆત કયી છે ? - શરયમાણા 

125 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં વયકાયે વયકાયી ટકરૂભાાં ' શફી શફ' ફનાલલાની મજના ળરૂ કયી છે ? - રદલ્શી 

126 
ધયણ-9ના અભ્માવક્રભભાાં શ્રીભદ બગલદગીતાન વભાલેળ કયનાય ગ જયાત છી દેળન ાં ફીજ ાં કય ાં યાજ્મ છે ? - 

રશભાચરપ્રદેળ 

127 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વયકાયે પેરમળ ભાિે NLSIVની વાથે વભજૂતી કયાય કમાષ છે ? - ભેઘારમ 

128 
તાજેતયભાાં મભથ ન ભાંજૂનાથને ફ્ાાંવભાાં આમજજત ઓયચરમન્વ ભાટિવષ 2022 ફેડમભન્િન ર્ નાષભેન્િભાાં ક્ય ભેડર જીત્મ છે ? - 

મવલ્લય 

129 
તાજેતયભાાં ઉત્તયપ્રદેળ ના મ ખ્મભાંત્રી મગીનાથે કમા જીલ્રાભાાંથી ' ટકરૂ ચાર અચબમાન'ની ળરૂઆત કયાલી શતી ? - 

શ્રાલટતી 

130 તાજેતયભાાં કમા રેખકને ' મ્ક્લન ઓપ પામય' નાભન ાં  ટતક રખ્ય ાં છે ? - દેમલકા યાંગાધાયી 
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131 તાજેતયભાાં પફષવ ચફચરમનય ચરટિ-2022 મ જફ મલશ્વભાાં વોથી ધમનક ઉદ્યગમતભાાં પ્રથભ ક્રભે કણ છે ? - એરન ભટક 

132 
તાજેતયભાાં એમળમન મલકાવ આઉિલકૂ (ABD) ના રયિષ  મ જફ નાણાકીમ લષ દયમભમાન બાયતીમ અથષતાંત્ર કેિરા િકા 
વદૃ્ધિ દય અંદાજલાભાાં આવ્મ છે ? - 7.5% 

133 તાજેતયભાાંારકટતાનન કમ ખેરાડી ICC પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ નમભનેિ થમ છે ? - ફાફય આઝભ 

134 તાજેતયભાાં કયનાન નલ લેરયઅન્િ XE ટિેઇન બાયતભાાં પ્રથભ કેવ કમાાં નોંધામ છે ? -મ ાંફઇ 

135 
તાજેતયભાાં કમાાં ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળના મ ખ્મ ભાંરદયભાાં ઓનરાઈન દળષન ભાિે Temple 360 િષર રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં 
? - વાંટકમૃત ભાંત્રારમ 

136 તાજેતયભાાં એવ. કન્મેક કમા યાજ્મભાાંથી યાજ્મવબાભાાં શોંચનાય પ્રથભ ભરશરા વભ્મ ફન્મા ? - નાગારેન્ડ 

137 તાજેતયભાાં બાયતીમ જનતા ાિીએ 6 એમપ્રરે તાન કમ ટથાના રદલવ ઉજવ્મ ? - 42ભ 

138 તાજેતયભાાં બાયતના નલા મલદેળ વચચલ તયીકે કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - મલજમ ભશન કલાત્રા 

139 
દ ફઈભાાં આમજજત કેડેિ અને જ મનમય લલ્ડષ પેમ્ન્વિંગ (તરલાયફાજી) ચેમ્મ્મનમળભાાં દેળન ાં પ્રમતમનમધત્લ કયનાય ધભેન્દ્રમવિંશ 
જાડેજા કમા યાજ્મના ખેરાડી છે ? - ગ જયાત 

140 તાજેતયભાાં ધયતી- સમૂષના રગ્નના ' વયહ ર ઉત્વલ'ની ઉજલણી કમાાં યાજમભાાં કયલાભાાં આલી ? - ઝાયખાંડ 

141 તાજેતયભાાં કમા દેળની ભરશરા રક્રકેિય મભગ્નન ડ  મપ્રઝને િેટિ અને લનડેભાાંથી મનવમૃત રીધીની ઘણા કયી ? - ન્યઝૂીરેન્ડ 

142 
તાજેતયભાાં ત્રીજી ગ જયાત ઇન્િયનેળનર ઓન ગ્રાન્ડ ભાટિવષ ચેવ ર્ નાષભેન્િભાાં કમા દેળન ખેરાડી આઇએભ મનગ્ભાિલ 
ઓરિિકે િાઇિર જીત્ય ાં છે ? - ઉઝફેરકટતાન 

143 
તાજેતયભાાં ય મનમન બ્બ્રક વમલિવ કમભળન (UPSC)ના ચેયભેનદે મનભણ ૂાંક ાભનાય પ્રથભ ગ જયાતી કણ છે ? - ડૉ. 
ભનજ વની 

144 
તાજેતયભાાં રકતાંત્ર ળાવનને ભજબતૂ કયલા ભાિે કમા દેળે ' વાંય કત યાષ્ટ્ર રકતાંત્ર ક' ભાાં 150000 અભેરયકન ડરયન ાં 
મગદાન આળે ? - બાયત 

145 તાજેતયભાાં દેળના યાષ્ટ્રમત કમા દેળભાાં ીા િ રી ફૂરની એક પ્રજામતન ાં નાભ ' ભૈત્રી' યાખ્ય ાં છે ? - નેધયરેન્ડ 

146 તાજેતયભાાં ' ચફયવા મ ાંડા જનજામત નામક' નાભના  ટતકના રેખક કણ છે ? - પ્ર. આરક ચક્રલાર 

147 
તાજેતયભાાં થાઈરેન્ડ ઓન ફમ્ક્વિંગભાાં બાયતીમ ફકવવષ ગમલિંગ સ શાની (48 રક.ગ્રા), અનાંત પ્રશરાદ ચડે(54 રક.ગ્રાભ) 
અને સ મભતે (75 રક.ગ્રાભ) ભાાં કમ ભેડર જીત્મા છે ? - ગલ્ડ 

148 
તાજેતયભાાં થાઈરેન્ડ ઓન ફમ્ક્વિંગભાાં બાયતીમ ફકવવષ અમભત ાંઘાર (52 રક.ગ્રા), ભમનકા (48 રક.ગ્રાભ) અને આમળ 
ક ભાય (81રક.ગ્રાભ) ભાાં કમ ભેડર જીત્મા છે ? - મવલ્લય 

149 
તાજેતયભાાં થાઈરેન્ડ ઓન ફમ્ક્વિંગભાાં બાયતીમ ફકવવષ ભનીા (57 રક.ગ્રા), જૂા (60 રક.ગ્રાભ) અને બાગ્મલતી કચાયી 
(75રક.ગ્રાભ) ભાાં કમ ભેડર જીત્મા છે ? - બ્રોન્ઝ 
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150 બાયતીમ થરવેનાના નલા વેના અધ્મક્ષ તયીકે કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - રેપ.જન. ભનજ ાાંડે 

151 તાજેતયભાાં કયનાન નલ લેરયઅન્િ XE ટિેઇન ગ જયાતભાાં પ્રથભ કેવ કમાાં નોંધામ છે ? - લડદયા 

152 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મને મલધાનવબાના વતરજ મમ ના ચરિંક નશયે યૂી કયલાના પ્રટતાલને ભાંજૂયી આી છે ? - શરયમાણા 

153 
તાજેતયભાાં કેસ્ન્દ્રમ માષલયણ ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળના રકભાાં નાના ફદરાલ મલે જાગરૂકતા રાલલાના ઉદેળથી ભેટકિ 
રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં તેન ાં નાભ જણાલ. - પ્રકૃમત 

154 
તાજેતયભાાં પ્રમવિ થમેર એક રયિષ  મ જફ ક્યા દેળભાાં ગેયકામદેવય લન્મજીલન ાં ઓનરાઈન લેચાણ લધ્ય ાં છે ? - 

મ્માનભાય 

155 તાજેતયભાાં વેન્રર રયઝલષ રીવ પવષ (CRPF) ળોમષ રદલવ કમાયે ભનાલામ છે ? - 9 એમપ્રર 

156 તાજેતયભાાં કમા દેળને શાઈડ્રજન વગાલી ગ્રીન ટિીરન ાં ઉત્ાદન કયલાન ામરિ પ્રજેકિ ળરૂ કમો છે ? - ટલીડન 

157 તાજેતયભાાં દેમલકા યાંગા ચાયીએ કના જીલન ઉય ' રકલન ઓપ પામય' નાભન ાં  ટતક રખ્ય ાં છે ? - યાણી રક્ષ્ભીફાઈ 

158 
તાજેતયભાાં દેળની વલષપ્રથભ પ્રાકમૃતક ખેતીની યાષ્ટ્રીમ રયદન ાં આમજન ગ જયાતનાાં કમાાં ટથે કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ? - 

આણાંદ 

159 તાજેતયભાાં દવ રાખની નિ જાયી કયનાય મલશ્વન પ્રથભ દેળ કમ છે ? - લેનેઝૂએરા 

160 તાજેતયભાાં કમ દેળ લન્મજીલને કાનનૂી અમધકાય આનાય મલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ ? - ઈકલાડય 

161 તાજેતયભાાં કમા ભરશરા ત્રકાયને ચભેરીદેલી જૈન  યટકાય- 2021 કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - આરશપા જોશયી 

162 
તાજેતયભાાં રશન્દી કમલ અને વારશત્મકાય યાભદળષન મભશ્રાને તેભના કમા કાવ્મવાંગ્રશને વયટલતી વન્ભાન- 2021 એનામત 
કયલાભાાં આલેર છે ? - ભૈ ત મશાાં હ ાં 

163 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા બાયતની સ યક્ષા અને વરાભતી વાંફાંમધત દૂષ્ટ્પ્રચાય કયતી કેિરી યિૂયફૂ ચેનર બ્રક કયી ? - 

22 

164 તાજેતયભાાં કમા એમળમાઈ દેળને અપીણની ખેતી ય પ્રમતફાંધ રગાલલાની ઘણા કયી છે ? - અપઘામનટતાન 

165 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ખાંજય -2022 નાભન ાં જઇન્િ ટેમળમર પવીઝ અભ્માવન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? 

- રકગીટતાન 

166 તાજેતયભાાં બાયતીમ એન્િાકષ રિકા મલધેમક 2022ને રકવબાભાાં કને યજૂ કય ું શત  ાં ? - ડૉ. જીતેન્દ્રમવિંશ 

167 તાજેતયભાાં કને ખેડૂત ભાિે ' ગે્રનફેંક રમન્િી કાડષ ' રન્ચ કય ું છે ? - એંગવ 

168 
લલ્ડષ  ફેંક અને એમળમન ઇન્ફ્ાટરક્ચય ઇન્લેટિભેન્િ ફેંક (AIDB) કમા યાજ્મને મભળન ટકરૂ ઓપ એક્વેરેન્વ પ્રજેકિ ભાિે 
7500 કયડ રૂમમાની રન આળે ? - ગ જયાત 

169 તાજેતયભાાં કમા દેળના ખગળાસ્ત્રી યઝૂીન ાકષયન ાં અલવાન થય ાં શત  ાં ? - અભેરયકા 
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170 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે મલદ્યામથિનીઓની સ યક્ષા ભાિે ' એન્િી યમભમ ટકલડ'ની યચના કયલાની જાશયેાત કયી છે ? - 

ઉત્તયપ્રદેળ 

171 
તાજેતયભાાં શાઉમવિંગ ડેલરભેન્િ પામનામન્વ કોયેળન (HDFC) ચરભીિેડને કઈ ફેંક વાથે ભજૉ કયલાની ઘણા કયી છે ? 

- HDFC BANK 

172 તાજેતયભાાં બાયતીમ લાય  વેનાન ાં કય ાં શચેરકપ્િયને 60 લષની વેલા યૂી કયી છે ? - ચેતક 

173 આઇીએરના ઈમતશાવભાાં રયિામડષ આઉિ થનાય પ્રથભ ખેરાડી આય. અમશ્વન કઈ િીભન ખેરાડી છે ? - યાજટથાન યમલ્વષ 

174 તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયે અિર ઇનલેળન મભળન કમાાં સ  ધી રાંફાલલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - ભાચષ - 2023 

175 11 એમપ્રર યાષ્ટ્રીમ સ યચક્ષત ભાતતૃ્લ રદલવ કની માદભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે ? - કટત  યફા 

176 
શમભમેથી નાભની નલી ચચરકત્વા ધ્ધમત મલકવાલનાય ડૉ. પેડરયક વેમ્ય અર શાનેભાન કમાાં દેળના મલજ્ઞાની શતા ? - 

જભષની 

177 
તાજેતયભાાં યજૂ થમેર રયિષ  મ જફ છેલ્રા ફે દવકાભાાં કમાાં યાજ્મના જ ાંગરભાાં વોથી લધ  આગની ઘિનાઓ ફની છે ? - 

મભઝયભ 

178 
તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી એજન્વીએ વચરડ પરરૂ ડકયેડ યૈભેનેિ (SFDR) િેકમનકન ાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - 

DRDO 

179 તાજેતયભાાં DRDO દ્વાયા વચરડ પરરૂ ડકયેડ યૈભેનેિ (SFDR) િેકમનકન ાં વપ યીક્ષણ કમા કયલાભાાં આવ્ય ાં ? - ઓરડળા 

180 

વચરડ પરરૂ ડકયેડ યૈભેનેિ (SFDR) બ ટિયન ાં ઓરડળાના ઇસ્ન્િગે્રિેડ િેટિ યેજ (ITR)ભાાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં તે 
SFDR કના વશમગથી મલકમવત કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - DRDL (Defence Research and Development 

Laboratory) 

181 સ્ત્રી મળક્ષણના આદ્ય જનક વભાજસ ધાયક જ્મમતયાલ ફૂરે કઈ વાભાજજક વાંટથાની ટથાના કયી શતી ? - વત્મળધક વભાજ 

182 તાજેતયભાાં યજૂ થમેર 12ભી QS લલ્ડષ ય મનલમવિિી યેરકિંગભાાં બાયતની IIT, ભદ્રાવ વાંટથા કમા ક્રભે યશી છે ? - 65ભ 

183 
તાજેતયભાાં કમાાં યાજમભાાં ાઇરિ પ્રજેકિના રૂભાાં લન શલે્થ (One Health) પેભલકષ કામષક્રભ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે ? -

ઉત્તયાખાંડ 

184 
તાજેતયભાાં ગ જયાતનાાં કમા ળશયેભાાં બાયતના રદવ્માાંગજન ભાિે નેળનર શલે્થ પેટિન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ? - 

અભદાલાદ 

185 
તાજેતયભાાં નેળનર પેમભરી શલે્થ વલે (NFHS)દ્વાયા પ્રમવિ રયિષ  મ જફ દેળભાાં કેિરા િકા ફાક ક ણન મળકાય ફને 
છે ? - 19% 

186 તાજેતયભાાં અભેરયકન વેનેિભાાં જજ ફનનાય પ્રથભ અશે્વત ભરશરા કણ ફની ? - કેતનજી બ્રાઉન જૈકવન 

187 
તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ભરશરાઓના ડ્રાઇમલિંગના અમધકાય ફાદ પ્રથભ લખત ' જભીર' યેરીન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં ? - 

વાઉદી આયફ 

188 તાજેતયભાાં એક જશાજ દ ઘષિનાભાાં ચચાષભાાં યશરે ' બ્લ ૂનાઇર નદી'ન ાં ઉદ્દગભ ટથાન કમા દેળભાાં છે ? - ઈમથમમમા 
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189 તાજેતયભાાં કમા ટથે આલેર ગ્માવાવ ગાભભાાં વામ દામમક વાંગ્રશારમની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ? - રેશ (રદાખ) 

190 તાજેતયભાાં કમા દેળને લૃલીના અલરકન ભાિે નલ ઉગ્રશ ગાલપેન-303ન ાં વપ યીક્ષણ કય ું છે ? - ચીન 

191 તાજેતયભાાં ય મનમન ફેંક ઓપ ઈસ્ન્ડમાએ કમ રડજજિર પ્રજેકિ રન્ચ કમો છે ? - વાંબલ 

192 તાજેતયભાાં RBI દ્વાયા એમ્ક્વવ ફેંક અને ફીજી કઈ ફેંક ય 93 રાખ રૂમમાન દાંડ કયલાભાાં આવ્મ છે ? - IDBI BANK 

193 
તાજેતયભાાં Development Credit Bank (DCB) ફેંકના નલા MD & CEO તયીકે કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - 

મ યરી નિયાજન 

194 તાજેતયભાાં કમા વ્મમ્ક્તને વાંત નાભદેલ યાષ્ટ્રીમ  યટકાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? - વત્માર ભચરક 

195 
તાજેતયભાાં બાયતની કઈ અચબનેત્રી િાઈભ ભેગેઝીન દ્વાયા ફે લખત વન્ભામનત થનાય પ્રથભ બાયતીમ અચબનેત્રી છે ? - 

રદીકા ાદ કણ 

196 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં વયકાયે ય લાન ભાિે મ ખ્મભાંત્રી ઉદ્યગ ક્રાાંમત ઉઓજના ળરૂ કયી છે ? - ભધ્મપ્રદેળ 

197 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા AVGC (Animation Visual effects Gaming and કમભક)પ્રભળન રાટક 
પવષની ટથાના કયી છે ? - ભારશતી અને પ્રવાયણ ભાંત્રારમ 

198 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયના કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા AVGC (Animation Visual effects Gaming and કમભક)પ્રભળન રાટક 
પવષન  ાં નેતતૃ્લ કણ કયળે ? - અલૂષ ચાંદ્ર 

199 બાયતભાાં વોથી ઊંચ ભેરડકર િાલય યાજટથાનના કમા ટથે ફનાલલાભાાં આલળે ? - જમ ય 

200 તાજેતયભાાં Electric Vehicle નીમતભાાં ઇ- વાઈકરન વભાલેળ કયનાય દેળન ાં પ્રથભ યાજ્મ ફન્ય ાં છે ? - રદલ્શી 

201 
રશિંદ ટતાન એયનરિકલ્વ (HAL)ને બાયતભાાં માત્રી મલભાનને ભલ્િી મભળન િેન્કય રાન્વિષ  (MMTT)ભાાં રયલમતિત કયલા 
ભાિે કમા દેળ વાથે વભજૂતી થઈ છે ? - ઈઝયામર 

202 
તાજેતયભાાં ભશાબાયત જેલી ધામભિક િીલી મવરયમરભાાં અનેક ગીત ગાનાય કઈ પ્રમવિ ગામમકાન ાં 82 લષની લમે અલવાન 
થય ાં ? - ભામા ગમલિંદ 

203 
તાજેતયભાાં નીમત આમગના યાજ્મ ઉજાષ તથા શલા-ાણી સચૂકાાંક (SECI)ભાાં દેળની કય ાં યાજ્મ પ્રથભ ક્રભે યહ્ ાં છે ? - 

ગ જયાત 

204 ટિેિ એનજી કરાઈભેન્િ ઇન્ડેકવ (SECI)ભાાં નાના યાજમની શે્રણીભાાં કય ાં યાજ્મ પ્રથભ શે્રણીભાાં યહ્ ાં છે ? - ગલા 

205 
તાજેતયભાાં રશભાચરપ્રદેળના કમા જીલ્રાભાાં દેળભાાં વલષપ્રથભ લખત િીફી દદીના રાના નમનૂાને ડ્રન દ્વાયા રેફ સ ધી 
શચાડલાન પ્રમગ વપ યહ્ ? - ચાંફા 

206 તાજેતયભાાં ારકટતાનના 23ભાાં લડાપ્રધાન કણ ફન્મા ? - ળશફાજ ળયીપ 

207 તાજેતયભાાં DRDO દ્વાયા ટલદેળી ફનાલિની એસ્ન્િ-યેન્કની કઈ મભવાઇરન ાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં ? - શચેરના 
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208 બાયતીમ ટેવ ટરાિઅ મકવેર એ કમા નાભથી SpaceX દ્વાયા તેન પ્રથભ ઉગ્રશ રન્ચ કમો છે ? - ળક ાંતરા 

209 તાજેતયભાાં કઈ વાંટથા ભાંત્રારમે અલવય (AVSAR)મજના રન્ચ કયી છે ? - એયિષ  ઓથરયિી ઓપ ઈસ્ન્ડમા 

210 તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા કેિરા લષથી લધ ના લમના રકને બ ટિય ડઝ રગાલલાની ઘણા કયી છે ? - 18 

211 તાજેતયભાાં વાંય કત યાષ્ટ્ર ઉચ્ચ ટતયીમ મલળેજ્ઞ વમશૂભાાં કની મનય મ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - ડૉ. અરૂણાબ ઘ 

212 
તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી વાંળધન વાંટથાએ ઇન્િયનેળનર ટેવ ટિેળન ય પ્રથભ ખાનગી અલકાળમાત્રી મભળન રન્ચ કય ું 
છે ? - SpaceX 

213 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના મ ખ્મભાંત્રીએ 1064 ભ્રષ્ટ્િાચાય મલયધી ભફાઈર એ નાભથી એસ્ન્િ કયપ્ળન ભફાઈર એ 
રન્ચ કયી છે ? - ઉત્તયાખાંડ 

214 મલશ્વ ઉડ્ડમન અને અલકાળી રદલવ કમાયે ભનાલામ છે ? - 12 એમપ્રર 

215 તાજેતયભાાં Common Service Centres (CSC) વાથે કને બાગીદાયી કયી છે ? - TATA AIA 

216 
તાજેતયભાાં વોથી દૂયની આકાળગાંગાની ળધ શાલષડષ મ્ટભલવવમનમન વેન્િય દ્વાયા કયલાભાાં આલી આ આકાળગાંગાને શ ાં નાભ 
આલાભાાં આવ્ય ાં ? -HD1 

217 તાજેતયભાાં Not Just A NightWatchman : My Innings With BCCI નાભન ાં  ટતક કને રખ્ય ાં છે ? - મલનદ યામ 

218 આંતયયાષ્ટ્રીમ ફમ્ક્વિંગ ર્ નાષભેન્િ થાઈરેન્ડઓન 2022ભાાં બાયતે કેિરા ભેડર જીત્મા છે ? - 10 

219 
તાજેતયભાાં દેળના કમા યાજમભાાં 14 એમપ્રર ડૉ. ફી.આય. આંફેડકય જન્ભ જમાંમતને ' વભાનતા રદલવ' તયીકે ભનાલલાની 
ઘણા કયી શતી ? - તામભરનાડ  

220 
તાજેતયભાાં કમાાં આવાભી બાાના કમલને લષ 2021ન 36ભ જ્ઞાનીઠ  યટકાયથી કને વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? - 

નીરભચણ કૂાંકન 

221 તાજેતયભાાં મળલક ભાય સ બ્રહ્મણ્મન ાં અલવાન થય ાં તે કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર છે ? - અચબનેતા 

222 તાજેતયભાાં જ ાંગરી જાનલયને કાનનૂી અમધકાય આનાય પ્રથભ દેળ કમ ફન્મ છે ? - ઈકલાડય 

223 તાજેતયભાાં કમાાં દેળને ળાશીન-3 મભવાઇરન ાં વપ યીક્ષણ કય ું છે ? - ારકટતાન 

224 તાજેતયભાાં મલશ્વ કરા રદલવ ( World Art Day) કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - 15 એમપ્રર 

225 તાજેતયભાાં ' મવમાચીન રદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ? - 15 એમપ્રર 

226 
તાજેતયભાાં DRDO દ્વાયા ટલદેળી ફનાલિની એસ્ન્િ-યેન્ક ગાઈડેડ મભવાઇર ' શચેરના'ન ાં વપ યીક્ષણ કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં 
? - યાજટથાન 

227 તાજેતયભાાં IPL ઈમતશાવભાાં વોથી ઝડી 100 મવક્વય રગાલનાય કમ બાયતીમ રક્રકેિય છે ? - શારદિક ાંડયા 
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228 તાજેતયભાાં કમાાં યાજ્મની કાાંગડા ચાને યયૂમમન આમગ દ્વાયા GI િેગ પ્રાપ્ત થય ાં છે ? - રશભાચરપ્રદેળ 

229 તાજેતયભાાં બાયતના G 20 ના મ ખ્મ વચચલ તયીકે કની વાંદગી થઈ છે ? - શષલધષન શ ૃાંખરા 

230 તાજેતયભાાં બાયત પે્રરચરમભને ગ્રાશક અન બલને લધાયલા ભાિે કની વાથે વભજૂતી કયાય કમાષ છે ? - ભાઈક્રવફ્િ 

231 તાજેતયભાાં ' રમડષ 'ને લૂી બાયતીમ ફજાય ભાિે કણે તાન બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય ફનાવ્મ છે ? - વોયલ ગાાંગ રી 

232 
તાજેતયભાાં National Tiger Conservation Authority (NTCA)ની 20ભી ફેઠકની અધ્મક્ષતા કણે કયી છે ? - ભેૂન્દ્ર 
માદલ 

233 તાજેતયભાાં બાયતના કમા ફે ળશયેને ' 2021 રી મવિીઝ ઓપ ધ લલ્ડષ ' તયીકે ભાન્મતા ભી છે ? - મ ાંફઇ અને શૈદયાફાદ 

234 તાજેતયભાાં કઈ IIT વાંટથાને બાયતભાાં ટલદેળી ચરવેરરક પ્રટથેરિક ઘ ૂાંિણ ફનાલલાભાાં આવ્મ છે ? - IIT,ભદ્રાવ 

235 
તાજેતયભાાં IIT ભદ્રાવ દ્વાયા બાયતન વલષપ્રથભ કમ ટલદેળી ચરવેરરક પ્રટથેરિક ઘ ૂાંિણ (KNEE) ફનાલલાભાાં આવ્મ છે ? 

- કદભ 

236 તાજેતયભાાં ICC  રૂ T20 લલ્ડષક 2024ન ાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આલળે ? - લેટિ ઈસ્ન્ડઝ અને અભેરયકા 

237 તાજેતયભાાં UIDAIએ િેકમનકર વશામતા ભાિે કની વાથે વભજૂતી કયી છે ? - ISRO 

238 
તાજેતયભાાં પ્રથભ ખેર ઈસ્ન્ડમા નેળનર યેરકિંગ ભરશરા તીયાંદાજી ર્નૂાષભેન્િન ાં આમજન કમા યાજમભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - 

ઝાયખાંડ (જભળેદ ય) 

239 ક્યા દેળભાાં 2022ભાાં કભનલેલ્થ ગેમ્વન ાં આમજન કયલાભાાં આલળે ? - ફભીઘભ (ઈંગ્રેન્ડ) 

240 કભનલેલ્થ ગેમ્વ - 2026ન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આલળે ? - મલકિરયમા (ઓટરેચરમા ) 

241 તાજેતયભાાં કરા અને વાંટકૃમત ભાિે યાષ્ટ્રીમ ડસ્લ્પક યભતની ભેજફાની કમ દેળ કયળે ? - બાયત 

242 
તાજેતયભાાં નલી રદલ્શી ખાતે આમજજત પ્રલાવ અને વાંટકૃત ભાંત્રીઓન ાં વાંભેરન ' અમતૃ વભાગભ'ન ાં ઉદ્દઘાિન કના શટતે 
કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - અમભત ળાશ 

243 
તાજેતયભાાં કમા દેળની િીભ દચક્ષણ આરફ્કાના ટ્ચેપટર્ભૂભાાં FIH જ મનમય ભરશરા શકી મલશ્વક-2022 ચેમ્મ્મન ફની ? - 

નેધયરેન્ડ 

244 તાજેતયભાાં ારકટતાનન કમ ખેરાડી ભાચષ - 2022ન ' ICC પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ ' ભાિે વાંદગી થઈ છે ? - ફાફય આઝભ 

245 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે રક ઓનરાઈન પરયમાદ કયી ળકે તે શતે  થી ' જન મનગયાની' ભફાઈર એ રન્ચ કયી છે 
? - જમ્મ  કાશ્ભીય 

246 
તેર અને ગેવ ઉદ્યગભાાં રડજજિર રયલતષનને ગમત આલા ભાિે કઈ કાંનીને ભાઇક્રવફ્િ વાથે વભજૂતી કયાય કમાષ છે ? - 

Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) 

247 તાજેતયભાાં કમાાં ફાંગાી રેખકે રખેરી ળિષ  ટિયી " ગાઓનબ ય" ભાિે પ્રમતસ્ષ્ટ્ઠત ' ઓ શનેયી' (O Henry)  યટકાય કને 
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એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ? - અભય મભત્રા 

248 તાજેતયભાાં JSW ઉત્કર ટિીરને કમાાં યાજમભાાં ગ્રીનરપલ્ડ પ્રાન્િ ટથાના ભાિે માષલયણીમ ભાંજૂયી ભી છે ? - ઓરડળા 

249 કમા કેસ્ન્દ્રમ ભાંત્રારમ દ્વાયા " ટલમનમધ થી વમદૃ્ધિ" કામષક્રભ ની શરે કયલાભાાં આલી છે ? - આલાવ અને ળશયેી ભાંત્રારમ 

250 તાજેતયભાાં વલષપ્રથભ રતા દીનાનાથ ભાંગેળકય એલડષથી કને વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ? - નયેન્દ્ર ભદી 

 

 

 

 

 


