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1 
તા�તરમા ં�ભુમન �ગલ અને ઋ�રુાજ ગાયકવાડ કઈ કંપનીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તર�ક� પસદંગી કરવામા ંઆવી છે ?- 
My11 Cricle 

2 
તા�તરમા ંકઈ રા�ય સરકાર� પ્રથમ વખત પોતાની વાિષ�ક િવ�ીય યોજનાના ભાગ�પે ' બાળ બ�ટ' ર�ૂ ક�ુ� છે ? - 
મધ્યપ્રદ�શ 

3 ભારતની પ્રથમ મે�ડકલ િસટ� ' ઇન્દ્રાયાણી મે�ડિસટ�' કયા સ્થળે સ્થાિપત કરવામા ંઆવી છે ? - �ણેુ 

4 
તા�તરમા ં કઈ કંપની BIS પ્રમા�ણત કરનાર િવ�ની પ્રથમ �લનીયર અલ્કાઇનબે�ન િનમાર્ણ કંપની બની છે ? - 
તાિમલના�ંુ પેટ્રોપોડક્સ 

5 તા�તરમા ંભારતની પ્રથમ �િૂનકોનર્ સ્પો�્ર્સ ઇન્ટરપ્રાઇઝ કઈ IPL ટ�મ બની છે ? - ચે�ઈ �પુર�ક�ગ 

6 તા�તરમા ંભારત અને બી� કયા દ�શ વચ્ચે સૌર ઉ�ર્ સયંતં્ર સ્થાિપત કરવા માટ� સમ�ૂતી કરાર થયેલ છે ? -શ્રીલકંા  

7 તા�તરમા ંિવમોચન થયેલ ' �રસ્ટ એશ્યોડર્ ' નામની આત્મકથા કોની છે ? - �ડુપ્પા િવ�નાથ 

8 
ઉ�ર ભારત�ુ ંપ્રથમ �ત�રક્ષ ક�ન્દ્ર સિતશ ધવન �ત�રક્ષ િવજ્ઞાન ક�ન્દ્ર'�ુ ં ઉદ્દઘાટન કયા ં કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે ? - જમ્� ુ

ક��ન્દ્રય િવ� િવદ્યાલય 

9 તા�તરમા ં�ટબોલના ઈિતહાસમા ંસૌથી વ� ુ807 ગોલ કરનાર કયો �ટબોલર બન્યો છે ? - �ક્રસ્ટયાનો રોનાલ્ડો 

10 
75મી બાફટા �રુસ્કાર-2022મા ંકઈ �ફલ્મને સવર્શે્રષ્ઠ �ફલ્મ �રુસ્કાર એનાયત કરવામા ંઆવ્યો છે ? - ધ પાવર ઓફ ધ 

ડોગ 

11 તા�તરમા ંISRO દ્વારા �યૂર્ અધ્યયન માટ� પ્રસ્તાિવક ક�ુ ંિમશન શ� કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - આ�દત્ય એલ-1 

12 
15 માચર્થી દ�શમા ં12 થી 14 વષર્ના �દા�જત 2.10 લાખ બાળકોને કોિવડની કઈ વે�ક્સન આપવાની શ�આત થઈ છે ? - 
કોબ�વેક્સ 

13 તા�તરમા ંસ્પેિનશ પેરાબેડિમન્ટન ઇન્ટરનેશનલ (લેવલ-1)મા ંભારતીય ખેલાડ�ઓએ �ુલ ક�ટલા મેડલ �ત્યા છે ? - 21 

14 
તા�તરમા ંકઈ �ત�રક્ષ સસં્થા દ્વારા સ્મોલ સેટ�લાઈટ લોન્ચ �વ્હકલ (SSLV)�ુ ંસોલીડ ફ�અુલ �સૂ્ટર સ્ટ�જનો ગ્રાઉન્ડ ટ�સ્ટ 

સફળ રહ્યો છે ? - ISRO 

15 તા�તરમા ંદ�શમા ંસૌપ્રથમ કયા ંસ્થળે પોસ્ટ ઓ�ફસ કાફ�ની શ�આત થઈ છે ? - કોલકાતા 

16 
તા�તરમા ંપ�ંબના �લધંરમા ંકઈ રમતના �તરરાષ્ટ્ર�ય ખેલાડ� સદં�પ નાગલની ગોળ� માર� હત્યા કરવામા ંઆવી ? - 
કબડ્ડ� 
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17 તા�તરમા ંભારતીય �ુિનયર મ�હલા હ�ન્ડબોલે કયા દ�શની ટ�મને હરાવી એિશયન ટાઈટલ્સ �ત્�ુ ં? - થાઈલેન્ડ 

18 
સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ �રસચર્ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂના નવા �રપોટર્  �જુબ 2017થી 2021 દરિમયાન િવ�ના કયા દ�શને સૌથી 

મોટો હિથયાર આયાત કર� છે ? - ભારત  

19 2050 �ધુીમા ંનેટ ઝીરો કાબર્ન ઉત્સ�ન�ુ ંિવવરણ કરનાર પ્રથમ દ�ક્ષણ એિશયન શહ�ર ક�ુ ંબન્�ુ ંછે ? - �ુબંઇ  

20 તા�તરમા ંચચાર્મા ંરહ�લ રાષ્ટ્ર�ય ઇ�ન્ડયન િમ�લટર� કોલેજ (RIMC)કયા ંરાજયમા ંઆવેલી છે ? - ઉ�રાખડં  

21 તા�તરમા ંઓઇલ ઈ�ન્ડયા �લિમટ�ડના નવા અધ્યક્ષ તથા એમડ� તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - રં�ત રથ 

22 
તા�તરમા ં સ્પેિનશ પેરાબેડિમન્ટન ઇન્ટરનેશનલ 2022મા ં કયા ભારતીય ખેલાડ�એ બે િસલ્વર અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ 

�ત્યો છે ? - પ્રમોદ ભગત 

23 તા�તરમા ં�જુરાતના ંકયા ંશહ�રમા ંદ�શનો પ્રથમ સ્ટ�લનો રોડ કયા ંબનાવવામા ંઆવ્યો છે ?- �રુત  

24 તા�તરમા ંકયા ંદ�શમા ંભારતના નવા રાજ�ૂત તર�ક� પ્ર�દપ�ુમાર રાવતની િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવી છે ?- ચીન  

25 તા�તરમા ંઉજવાયેલ 16 માચર્ રાષ્ટ્ર�ય રસીકરણ �દવસ-2022ની થીમ �ુ ંહતી ? - Vacciness work for All 

26 તા�તરમા ંરાષ્ટ્ર�ય �વુા સાસંદ મહોત્સવ (NYPF)નો પ્રારંભ કયા ંસ્થળેથી કરવામા ંઆવ્યો હતો ?- નવી �દલ્હ�  

27 16 માચર્ રાષ્ટ્ર�ય રસીકરણ �દવસ કયા ંવષર્થી સવર્પ્રથમ પલ્સ પો�લયો કાયર્ક્રમથી શ�આત થઈ હતી ? - 1995 

28 
તા�તરમા ંનેશનલ ફાઇના�ન્સયલ �રપો�ટ�ગ ઓથો�રટ� (NFRA)ના નવા એમડ� તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ?- 
અજય �ષૂણ પાડં� 

29 
તા�તરમા ંકયા રાજયમા ં ' નાઈટ સ્કાઈ એસ્ટ્રો- �ુ�રઝમ'ને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� પ્રત્યેક �લ્લામા ં ટ��લસ્કોપ સ્થાિપત 

કરવાનો િનણર્ય કરવામા ંઆવ્યો છે ? - મહારાષ્ટ્ર  

30 તા�તરમા ંકઈ બ�કને SHG બ�ક �લક�જ માટ� રાષ્ટ્ર�ય �રુસ્કાર એનાયત કરવામા ંઆવ્યો છે ? - જમ્� ુકશ્મીર બ�ક 

31 તા�તરમા ંકયા ંક�ન્દ્રશાિસત રાજયમા ં�ડ�જટલ સ્�લૂ હ�લ્થ પ્લેટફોમર્ શ� કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - ��ુુચેર� 

32 તા�તરમા ંકઈ બ�કને ગ્રીન �ડપો�ઝટ પ્રોગ્રામ શ� કય� છે ? - DBS બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા 

33 તા�તરમા ંકઈ સસં્થાને શાળાના બાળકો માટ� િવજ્ઞાની કાયર્ક્રમ ' �િુવકા' �ુ ંઆયોજન ક�ુ� હ� ુ ં? - ISRO 

34 તા�તરમા ંભારતને પોતાનો �ૂતાવાસને �કુ્ર�નથી કયા ંદ�શમા ંહંગામી તર�ક� િશફ્ટ કય� છે ? - પોલેન્ડ 

35 તા�તરમા ંપ�ંબના ક�ટલામા ંનવા �ખુ્યમતં્રી તર�ક� ભગવતં માને શપથગ્રહણ કયાર્ છે ? - 18મા 

36 તા�તરમા ંદ�શનો પ્રથમ AI અને રોબો�ટક્સ ટ�કનૉલો� પાકર્  કયા ંસ્થળે પ્રારંભ કરવામા ંઆવ્યો છે ? - બ�ગ��ુ 

37 તા�તરમા ંકયા દ�શમા ંBIMSTEC (�બમસ્ટ�ક )િશખર સમેંલન- 2022�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - શ્રીલકંા  

38 તા�તરમા ં�રલાયન્સ �રટ�લે ' �બગ બ�ર' �ુ ંનામ બદલી ન�ુ ંનામ �ુ ંરાખ્�ુ ંછે ? - સ્માટર્  બ�ર  

39 
તા�તરમા ં' Confederation of ndia Industry (CII) પિ�મકે્ષત્રના ચેરમેન તર�ક� કોની પસદંગી કરવામા ંઆવી છે ? - 
�િુનલ ચોર�ડયા 
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40 
પ્�ટુ��રકોનાના સેન્ટ �ુઆનમા ંઆયો�જત 70 િમસ વલ્ડર્ સ્પધાર્મા ં' િમસ વલ્ડર્ -2021' મા ંકઈ �ુદંર� િવ�તા �હ�ર થઈ છે 

? - ક�રો�લના �બલાવ્સ્કા  

41 તા�તરમા ંકઈ સસં્થા દ્વારા માઇક્રો ફાઇનાન્સ લેન્ડસર્ (ઋણદાતાઓ) માટ� ફ�મવકર્ની ઘોષણા કર� છે ? - RBI 

42 તા�તરમા ંમેન�હર તર�ક� ઓળખાતો સફ�દ રંગનો લોહ�ગુનો પત્થર કયા રા�યમાથંી મળ� આવ્યો છે ? - તેલગંાણા 

43 
તા�તરમા ંકયા દ�શને ભોજન અને દવાની આ�િૂત� માટ� ભારત સરકાર દ્વારા 1 �બ�લયન ડોલરની ક્ર��ડટ આપવામા ંઆવશે 

? - શ્રીલકંા 

44 
સા�હત્ય અકાદમી �રુસ્કાર દ્વારા �જુરાતી ભાષાની ડૉ, યજે્ઞશ દવેની કઈ �િૃતને �રુસ્કાર એનાયત કરવામા ંઆવશે ? - ગધં 

મ�ૂંષા 

45 
તા�તરમા ં�ડૂ�'ઝે તેના ગ્લોબલ મેક્રો આઉટ�કુ 2022-23મા ંભારતનો �ડ�પી ગ્રોથનો �દાજ 9.5% થી ઘટાડ� ક�ટલા ટકા 

કય� છે ? - 9.1% 

46 તા�તરમા ંભારતીય �ક્રક�ટની 1000 મી વનડ� કયા સ્થળે રમાઈ હતી ? - અમદાવાદ 

47 અછબડાની િવ�ની સૌપ્રથમ રસી િવકસાવનાર વૈજ્ઞાિનક કોણ હતા ? - ડૉ. િમ�ચયાક� તાકાહાશી 

48 
મહારાષ્ટ્રના કયા શહ�રમા ં ભારત અને દ�ક્ષણ એિશયાની પ્રથમ �વ �રુક્ષા સ્તર-3 કન્ટ�નર મોબાઈલ પ્રયોગશાળા શ� 

કરવામા ંઆવી છે ? - નાિસક 

49 
તા�તરમા ં� ુ માલવાહક જહાજ બ્રહ્મ�તુ્ર નદ�મા ં ચાલનાર અત્યાર�ધુી�ુ ં સૌથી લા�ં ુ જહાજ બન્�ુ ં છે ? - Mv Ram 
Prasaad Bismil 

50 તા�તરમા ંFIDE શતરંજ ઓ�લ�મ્પયાડ- 2022�ુ ંઆયોજન કયા સ્થળે કરવામા ંઆવશે ? - ચે�ઈ(ભારત) 

51 
પાયલોટ પ્રો�કટ �તગર્ત કઈ ઓટો કંપની દ્વારા ભારત�ુ ં પ્રથમ ફ�લૂ સેલ ઇલેક્ટ્ર�ક �વ્હકલ (FCEV) લોન્ચ કરવામા ં

આવ્�ુ ંછે ? - ટોયાટો 

52 ભારત�ુ ંપ્રથમ િવ� શાિંત ક�ન્દ્ર (World Peace Center)ની કયા શહ�રમા ંસ્થાપના કરવામા ંઆવશે ?- ��ુગ્રામ(હ�રયાણા) 

53 
ભારતીય સેનાને કઈ સસં્થામા ંજનરલ �બિપન રાવત મેમો�રયલ ચેર ઓફ એ�ક્સલન્સની સ્થાપના કરવાની ઘોષણા કર� છે 
? - United Service Institution of India (USI)  

54 ભારતની કઈ ડો�મેુન્ટર� �ફલ્મ 94મા ંઓસ્કર નામા�ંકત થનાર પ્રથમ ભારતીય ડો�મેુન્ટર� છે ? - Writing with fire 

55 તા�તરમા ંકઈ મ�હલા �ક્રક�ટર વન ડ� મેચમા ં250 િવક�ટ લઈ ઇિતહાસ રચ્યો છે ? - �લન ગોસ્વામી 

56 તા�તરમા ંકયા દ�શને ઇસ્ટ્રાગ્રામની જગ્યાએ ' રોસગ્રામ' નામ�ુ ંસોિશયલ મી�ડયા પ્લેટફોમર્ લોન્ચ ક�ુ� છે ?- રિશયા  

57 ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા ' કાયા કલ્પ પ્રો�કટ' �તગર્ત ક�ટલી નદ�ઓને �નુ:�િવત કરવામા ંઆવશે ? - 13 નદ�ઓ  

58 રા�જુ બ�જની �વનકથા ' રા�ુક બ�જ: એક સાધારણ �વન' ના લેખક કોણ છે ? - ગીતા પરામલી 

59 
36મી �તરરાષ્ટ્ર�ય �વૈૂજ્ઞાિનક ક�ગે્રસ (IGC) 20થી 22 માચર્ દરમ્યાન �ા સ્થળે આયોજન કરવામા ંઆવશે ? - નવી 

�દલ્હ�  

60 
ડ્ર��જ�ગ કોપ�ર�શન ઓફ ઈ�ન્ડયા (DCI)ને ભારત�ુ ંપ્રથમ સ્વદ�શી ડ્ર�જર બનાવવા માટ� કઈ કંપની સાથે સમ�ૂતી કરાર થયા 

છે ? - કોચીન િશપયાડર્ �લિમટ�ડ 

61 તા�તરમા ંભારતની પ્રથમ �ડ�જટલ વોટર બ�ક ' એ�વેુ�રયમ' કયા સ્થળે શ� કરવામા ંઆવશે ? - બ�ગ��ુ(કણાર્ટક) 
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62 તા�તરમા ંકયા દ�શમા ં' મહાત્મા ગાધંી ગ્રીન ટ્રાઇગલ'�ુ ંઉદ્દઘાટન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - મડાગાસ્કર 

63 તા�તરમા ંભારતીય �ળૂના કયા મ�હલા લેખકને �કુ� �ચલ્ડ્રન �કુ એવોડર્ માટ� પસદંગી થઈ છે ? - મન�ત માન 

64 M3M ��ુન વૈિ�ક અમીરોની ��ૂચમા ંિવ�ના સૌથી અરબોપિતમા ંકોને સ્થાન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - એલોન મસ્ક 

65 વષર્ 2022મા ંવૈજ્ઞાિનક અ�સુધંાન માટ� �દ� �બરલા �રુસ્કાર કોને એનાયત કરવામા ંઆવશે ? - પ્રો. નારાયણપ્રધાન 

66 તા�તરમા ંિવ��ુ ંસૌથી મો�ંુ સોલર ટ્ર��ુ ંઉદ્દઘાટન કયા સ્થળે કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - �િુધયાણા(પ�ંબ) 

67 સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્રના વલ્ડર્ હ�પ્પીનેસ �રપોટર્ - 2022મા ંદ�શ�ુ ંસૌથી વ� ુ�શુ રા�ય છે ? - �હમાચલપ્રદ�શ 

68 સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્રના વલ્ડર્ હ�પ્પીનેસ �રપોટર્ - 2022ના 146 દ�શોના સવ�મા ંભારતનો ક્રમ કયો છે ? - 136મો 

69 તા�તરમા ં�તરરાષ્ટ્ર�ય �ફલ્મ મહોત્સવ�ુ ં26� ુસસં્કરણ�ુ ંઆયોજન કયા સ્થળે કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં?- િત�વતં�રુમ 

70 તા�તરમા ંિવ� ચકલી �દવસ કયાર� ઉજવણી કરવામા ંઆવી ? - 20 માચર્ 

71 સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્રના વલ્ડર્ હ�પ્પીનેસ �રપોટર્ - 2022ના 146 દ�શોના સરવેમા ંકયો દ�શ સૌથી વ� ુ�શુ છે ? - �ફનલેન્ડ 

72 તા�તરમા ંચચાર્મા ંરહ�લ �ફલ્મ ' ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' ના િનદ�શક કોણ છે ? - િવવેક અ�ગ્નહોત્રી 

73 તા�તરમા ંકણાર્ટકના કયા શહ�રમા ં' મેર� પો�લસી મેર� હાથ' અ�ભયાન લોન્ચ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - હસન 

74 તા�તરમા ંઓસ્ટ્ર��લયા અને બી� કયા દ�શે રિશયાની સામે કા�નૂી કાયર્વાહ� કરવાનો િનણર્ય કય� છે ? - નેધરલેન્ડ 

75 
તા�તરમા ં રા�યના �ખુ્યમતં્રી �પેૂન્દ્રભાઈ પટ�લને રા�ય વ્યાપી �જુલામ �ફુલામ અ�ભયાનનો પ્રારંભ કયા સ્થળેથી 

કરાવ્યો છે ? – કોલવડા,(ગાધંીનગર) 

76 તા�તરમા ંસૌથી ઓછા મા� ૃ�તૃ્�દુરના મામલે દ�શ�ુ ંક�ુ ંરા�ય પ્રથમ ક્રમે છે ? - ક�રળ 

77 
તા�તરમા ંકયા રાજયમા ંજમીન ર�કોડર્ �ધુી સરળ પહોચ �િુનિ�ત કરવા માટ� �દશાકં એપ લોન્ચ કરવામા ંઆવી છે ? - 
કણાર્ટક 

78 તા�તરમા ંકયા રાજયમા ં' રાજય ઓબીસી આયોગ'ની રચના કરવાની ઘોષણા કરવામા ંઆવી છે ? - અસમ 

79 તા�તરમા ંCentral Reserve Police Force (CRPF)નો 83મો સ્થાપના �દવસ કયાર� મનાવવામા ંઆવ્યો ? - 19 માચર્ 

80 તા�તરમા ં35મો ' �રુજ�ૂંડ �તરરાષ્ટ્ર�ય િશલ્પ ' મેળા�ુ ંઆયોજન કયા કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં? - ફ�રદાબાદ (હ�રયાણા) 

81 તા�તરમા ં�ત�રક્ષમા ંઉપગ્રહને નષ્ટ કરવા માટ� ' લેજર હિથયાર' કયા દ�શને િવકિસત કયાર્ છે ? - ચીન 

82 21 માચર્ �તરરાષ્ટ્ર�ય વન �દવસ �તગર્ત �જુરાત સરકાર� કયો ફોર�સ્ટ હ�લ્પ લાઇન નબંર �હ�ર કય� છે ? - 1926 

83 તા�તરમા ં'વન નેશન વન પ્રોડક્ટ' લા� ુકરનાર �વૂર્ તટ�ુ ંક�ુ ંપ્રથમ ર�લવે સ્ટ�શન બન્�ુ ં? - િવશાખાપટ્ટનમ 

84 તા�તરમા ંઝારખડંના � ૂટં� �જલ્લા�ુ ંકયા ગામને જળ સરંક્ષણ માટ� નેશનલ એવોડર્ એનાયત કરવામા ંઆવ્યો છે ? - �નુી 

85 
તા�તરમા ં �પાનની ��ુક� મોટસર્ અને �જુરાત સરકાર વચ્ચે રાજયમા ં નવા પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટ� ક�ટલા કરોડના 

એમઓ� ુથયા છે ? - 10,000 હ�ર કરોડ 
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86 તા�તરમા ંકઈ IIT સસં્થાએ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઇમેજ પ્રાપ્ત કરવા માટ� નવી ટ��ક્નક િવકિસત કર� છે ? - IIT, મદ્રાસ 

87 તા�તરમા ંભારતની કયા રા�યની પ્રથમ પેપરલેસ િવધાનસભા બની છે ? - નાગાલેન્ડ 

88 21 માચર્ �તરરાષ્ટ્ર�ય વન �દવસ- 2022ની થીમ �ુ ંછે ? - વન, ટકાઉ ઉત્પાદન અને વપરાશ 

89 તા�તરમા ંકયા દ�શને આગામી પાચં વષર્મા ંભારતમા ં320000 કરોડ �િપયા�ુ ંરોકાણ કરવાની ઘોષણા કર� છે ? - �પાન 

90 તા�તરમા ંકયા દ�શને Continental Europe Synchronous Area થી જોડવામા ંઆવ્યો છે ? - �કુ્ર�ન 

91 
અમે�રકાના ગ્લોબલ લીડર એ�વૂલ ટ્ર�કર મોિન�ગ કન્સલ્ટ દ્વારા ર�ૂ કર�લ �રપોટર્મા ંિવ�ના લોકિપ્રય નેતાઓમા ંપ્રથમ ક્રમે 

કોણ છે ? - નર�ન્દ્ર મોદ�(ભારત) 

92 ઓલ ઈ�ન્ડયા ઓપન બેડિમન્ટન �ુનાર્મેન્ટમા ંભારતીય ખેલાડ� લક્ષ્યસેન કયો મેડલ �ત્યો છે ? - િસલ્વર 

93 
તા�તરમા ંનાણામતં્રી િનમર્લા સીતારમનને નાણાક�ય વષર્ 2022-23મા ંજમ્� ુકાશ્મીર માટ� ક�ટલા �િપયા�ુ ંબ�ટ �હ�ર 

કર��ુ ંછે ? - 1.42 લાખ કરોડ 

94 
તા�તરમા ંવષર્ 2022 સ્પોટર્ સ્ટાર એસેસ એવો�્ર્સમા ં કયા ખેલાડ�ને સ્પો�્ર્સમેન ઓફ ધ યર માટ� પસદંગી થઈ છે ? - 
નીરજ ચોપડા 

95 તા�તરમા ંડ્રોન આધા�રત ખિનજ શોધ માટ� NMDC ને કઈ IIT સસં્થા સાથે સમ�ૂતી કર� છે ? - IIT, ખડગ�રુ 

96 SBI કઈ જગ્યાએ ઇનોવેશન, ઇન્�બેુશન અને એ�ક્સલર�શન સેન્ટર (IIAC)ની સ્થાપના �ા ંકરશે ? - હ�દરાબાદ 

97 તા�તરમા ંકયા દ�શને �રુ�શ ર�નાને સ્પો�્ર્સ આઈકોન �રુસ્કાર એનાયત કર� સન્માિનત કયાર્ છે ? - માલદ�વ  

98 તા�તરમા ંકયા �બ�લય�્ર્સ ખેલાડ�એ આઠમી વખત એિશયાઈ �બ�લય�્ર્સ ટાઇટલ �ત્�ુ ંછે ? - પકંજ અડવાણી 

99 તા�તરમા ંકયા દ�શના ખગોળશાસ્ત્રી ��ુન પાકર્ર�ુ ં94 વષર્ની વયે અવસાન થ�ુ ંછે ? - અમે�રકા  

100 તા�તરમા ં21 વષર્ બાદ ઇ�ન્ડયન વેલ્સ �તનાર ટ�લર �ક્રટ્ઝ કયા દ�શનો પ્રથમ ખેલાડ� બન્યો છે ? - અમે�રકા  

101 તા�તરમા ંિવ� જળ �દવસ તર�ક� �ાર� મનાવવામા ંઆવ્યો ? - 22 માચર્ 

102 તા�તરમા ંSAFF U-18 ચે�મ્પયનિશપ 2022�ુ ંઆયોજન કયા રાજયમા ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - ઝારખડં  

103 તા�તરમા ંકયા દ�શને ભારતમાથંી ચોરાયેલી 29 પ્રાચીન �િૂત�ઓ દ�શને પરત આપી છે ? - ઓસ્ટ્ર��લયા 

104 
તા�તરમા ંકાશીના 125 વષર્ના કયા યોગ��ુને રાષ્ટ્રપિત રામનાથકોિવદ� પદ્મ �રુસ્કાર એનાયત કર� સન્માિનત કયાર્ છે ? 
- સ્વામી િશવાનદં 

105 
તા�તરમા ંકઈ કંપનીએ MD & CEO તર�ક� રા�શ ગોપીનાથને ફર�થી પાચં વષર્ માટ� િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - 
ટ�સીએસ 

106 
તા�તરમા ંUN મહાસ�ચવ એન્ટોિનયો ગ્�ટુર�સે ભારતના જયિત ઘોષને ઉચ્ચ સ્તર�ય સલાહકાર બોડર્મા ં િન��ુક્ત કર� છે 

તેઓ કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલ છે ? - અથર્શાસ્ત્રી  

107 તા�તરમા ંનાટો સેના અભ્યાસ ' કોલ્ડ �રસ્પોસ -2022' ની શ�આત કયા દ�શમા ંથઈ છે ? - નોવ� 

108 
સ્વીસ કંપની આઇ�એુર દ્વારા વલ્ડર્ એર ક્વો�લટ� �રપોટર્ -2021 �જુબ િવ�મા ંસૌથી વ� ુપ્ર�ૂિષત રાજધાની કઈ છે ? – 
�દલ્લી,(ભારત) 
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109 
તા�તરમા ં�હ�ર થયેલ વલ્ડર્ એર ક્વો�લટ� �રપોટર્ - 2021 પ્રમાણે િવ�ના સૌથી વ� ુપ્ર�ૂિષત 100 શહ�રોમા ંભારતના ક�ટલા 

શહ�રોનો સમાવેશ થાય છે ? - 63 

110 વલ્ડર્ એર ક્વો�લટ� �રપોટર્ - 2021 પ્રમાણે ભારત�ુ ંસૌથી વ� ુપ્ર�ૂિષત ક�ુ ંછે ? - �ભવાડ�(રાજસ્થાન) 

111 
મ�હલા �ક્રક�ટ વલ્ડર્ કપની મેચોમા ં બે વખત ગોલ્ડન ડકમા ં આઉટ થનાર િવ�ની પ્રથમ મ�હલા ક�પ્ટન કોણ છે ? - 
િમતાલીરાજ (ભારત) 

112 જોડર્નમા ંઆયો�જત એિશયાઈ બો�ક્સ�ગ ચે�મ્પયનિશપમા ંિવ�નાથ �રુ�શને કયો મેડલ �ત્યો છે ? - ગોલ્ડ  

113 તા�તરમા ંસરદાર બદ��ખુામેદોવ કયા દ�શના નવા રાષ્ટ્રપિત તર�ક� � ૂટંાયા છે ? - �કુર્ મેિનસ્તાન 

114 તા�તરમા ં�કૂ્ર�ન દ�શને કયા દ�શને 800 િમ�લયન USDની સૈન્ય સહાયતાની ઘોષણા કર� છે ? - અમે�રકા  

115 તા�તરમા ંદ�શના કયા રાજયમા ંએન. �બર�નિસ�હ સતત બી� વખત �ખુ્યમતં્રી તર�ક� શપધ ગ્રહણ કયાર્ ? - મ�ણ�રુ 

116 તા�તરમા ં13� ુવલ્ડર્ પેરા એથ્લે�ટલ્સ ગ્રાન્ડ િમક્સ -2022 કયા સ્થળે શ�આત થઈ છે ? - �ુબઈ  

117 
તા�તરમા ંફ�ચ ર��ટ�ગ એજન્સી દ્વારા નાણાક�ય વષર્ 2022-23મા ંભારતનો �ગડ�પી ��ૃદ્ધ દર �દા�જત 10.3% થી ઘટાડ� 

ક�ટલા ટકા કય� છે ? - 8.5% 

118 તા�તરમા ંભારત અને બી� કયા દ�શ સાથે 9� ુસ�ંકુત સેના અભ્યાસ LAMITIYE -2022નો પ્રારંભ થયો છે ? - સેશેલ્સ 

119 
�ુબંઈનો ' સ્વદ�શી �વુમેન્ટ'ના નામથી બેન્ડ બનાવનાર તથા એમસી તોડફોડના નામથી મશ�રૂ કયા ગલીબોય�ુ ં 24 
વષર્ની વયે અવસાન થ�ુ ં? - ધમ�શ પરમાર 

120 
તા�તરમા ં�વૂર્ �ક્રક�ટર �.આર. િવ�નાથ ની આત્મકથા ' �રસ્ટ એશ્યોડર્ : ઇન ઓટોબાયોગ્રાફ�' કોણે લખી છે ? - આર. 

કૌિશક 

121 તા�તરમા ંપ�ંબ િવધાનસભામા ંનવા અધ્યક્ષ તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - �ુલતારિસ�હ સધંાવા 

122 
તા�તરમા ં�પાનના વડાપ્રધાન �કશીદાને ચદંનના લાકડાનો ' �ષૃ્ણ પખંા'ની ભેટ આપવામા ંઆવી તે કયા રા�યના 

કાર�ગરો દ્વારા બનાવવામા ંઆવી હતી ? - રાજસ્થાન  

123 
21 માચર્ �તરરાષ્ટ્ર�ય વન �દવસ િનિમ�ે �જુરાત રાજયમા ંનમો વડ વન અ�ભયાન �તગર્ત ક�ટલા વડ વનની સ્થાપના 

કરવામા ંઆવશે ? - 75 

124 તા�તરમા ં22 માચર્ના રોજ કયા રા�યએ પોતાનો 110મો સ્થાપના �દવસ ઉજવ્યો ? - �બહાર  

125 તા�તરમા ં' િવ� હવામાન �દવસ' કયાર� મનાવવામા ંઆવ્યો છે ? - 23 માચર્ 

126 24 માચર્ 1882ના રોજ કયા વૈજ્ઞાિનક તબીબે ક્ષય (ટ�.બી.) રોગના જ�ંઓુની શોધ કર� હતી ? - ડૉ. રોબટર્  કોચ 

127 
ક્ષય (ટ�.બી.) રોગના જ�ંઓુની શોધ બદલ ડૉ. રોબટર્  કોચ ને કયા વષ� નોબલ પા�રતોિષક એનાયત કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં

? - ઇ.સ. 1905 

128 િવ� ક્ષય �દવસ (World Tuberculosis Day) કયાર� મનાવાય છે ? - 24 માચર્ 

129 આ�ક�ટ�ક કે્ષત્રનો નોબલ �રુસ્કાર ગણાતો િપ્રત્જકર �રુસ્કાર-2022 �તનાર પ્રથમ આફ્ર�ક� કોણ છે ? - ફ્રાિંસસ ક�ર� 

130 ભારત કયા વષર્ �ધુીમા ંTubercolosis (T.B) ઉન્�લૂન કરવા�ુ ંલક્ષ્ય રાખે છે ? - 2025  
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131 
DRDOએ તા�તરમા ં 12 થી 18 વષર્નીવયના બાળકોને માટ� કોિવડ-19 ની કઈ પ્રોટ�ન આધા�રત રસીને ઈમરજન્સી 

ઉપયોગ માટ� મ�ૂંર� આપી છે ? - નોવોવેક્સ 

132 તા�તરમા ં�હ�ર થયેલ �કડા �જુબ �જુરાતમા ંસૌથી ઓછો સ્ત્રી જન્મદર કયા �જલ્લામા ંછે ? - સાબરકાઠંા 

133 
તા�તરમા ંભારતીય સેનાના એ�ન્જિનયરોએ �ા સ્થળે 3D ર�િપડ કન્ટ્રકશન ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર�ને જવાનો માટ� 3D 
િપ્ર�ન્ટ�ડ હાઉસ બનાવ્�ુ ં? - ગાધંીનગર  

134 તા�તરમા ંકઈ બ�કને ' ઓટોફસ્ટર્ ' એપ્લીક�શન તથા સ્માટર્હબ વ્યાપાર કાયર્ક્રમ શ� કરવાની ઘોષણા કર� છે ? - HDFC 

135 તા�તરમા ંકયા દ�શની મ�હલા ટ�િનસ ખેલાડ� એશ્લે બાટ�એ માત્ર 25 વષર્ની વયે િન�િૃત �હ�ર કર� ? - ઓસ્ટ્ર��લયા 

136 
તા�તરમા ંકયા દ�શનો �ક્રક�ટર �બેર હમઝા ડ્રગ્સના સેવન મામલે ICC દ્વારા અિનિ�ત સમય માટ� સસ્પેન્ડ કરવામા ંઆવ્યો 

છે ? - દ�ક્ષણ આ�ફ્રકા 

137 એિશયાનો સૌથી મોટો ટ��ૂલપ ગાડર્ન જમ્� ુકાશ્મીરના કયા શહ�રમા ંઆવેલ છે ? - શ્રીનગર 

138 
ભારતીય સેના કયા દ�શ સાથે એક્સ - દસ્ત�લક ( EX- DUSTLIK) સ�ંકુત પ્રિશક્ષણ અભ્યાસ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ં

છે ? - ઉઝબે�કસ્તાન 

139 તા�તરમા ં13મો ગ્રીનસ્ટોમર્ ફોટોગ્રાફ� �રુસ્કાર કોને એનાયત કરવામા ંઆવ્યો છે ? - મોહમ્મદ ર� મા�મૂી 

140 તા�તરમા ં�ષુ્કરિસ�હ ધામીને ઉ�રાખડંના ક�ટલામા ં�ખુ્યમતં્રી તર�ક� શપધગ્રહણ કયાર્ છે ?- 11મા 

141 તા�તરમા ંકયા દ�શની સેના�ુ ંએક પ્રિતિનિધમડંળ ભારતના પ્રવાસે આવ્�ુ ંછે ? - સાઉદ� આરબ અમીરાત 

142 
તા�તરમા ંભારતીય �ળૂના કયા ડૉક્ટરને વ્હાઇટહાઉસના કોિવડ-19 પ્રિત�ક્રયા સમન્વયક તર�ક� િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે 

? - આિશષ ઝા 

143 તા�તરમા ંBNP પ�રબાસ ઓપન ટ�િનસ �ુનાર્મેન્ટ 2022�ુ ંઆયોજન કયા ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - ક��લફોિનયા 

144 તા�તરમા ં�થૃ્વી પર સૌથી ગરમ સ્થળ ક�ુ ંબન્�ુ ંછે ? - �ુવૈત 

145 
તા�તરમા ંબગંાળની ખાડ�મા ંતૈયાર થયેલ વષર્�ુ ંપ્રથમ ચક્રવાત ' અસાની' નામ કયા દ�શ દ્વારા આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - 
શ્રીલકંા 

146 
તા�તરમા ં કયા શહ�રમા ં િવકટો�રયા મેમો�રયલ હોલમા ં �બપ્લોબી ભારત ગેલેર��ુ ં ઉદ્દઘાટન કરવામા ં આવ્�ુ ં હ� ુ ં ? - 
કોલકાતા 

147 �િુનફોમર્ િસિવલ કોડ લા� ુકરનાર દ�શ�ુ ંગોવા પછ� બી�ુ ંક�ુ ંરા�ય છે ? - ઉ�રાખડં 

148 વષર્ 2022નો એબેલ �રુસ્કાર �તનાર ગ�ણતજ્ઞ ડ�િનસ પાન�લ ��ુલવન કયા દ�શના સાથે સબંિંધત છે ? - અમે�રકા 

149 
તા�તરમા ંભારતે કયા સ્થળેથી બ્રહ્મોસ �પુરસોિનક �ઝ િમસાઇલ�ુ ંસફળ પર�ક્ષણ ક�ુ� છે ? - �દોમાન-િનકોબાર દ્વીપ 

સ�હૂ 

150 સ્ટ�પ-અપ �ુ એન્ડ TB વલ્ડર્ ડ� સિમટ -2022�ુ ંઆયોજન કયા શહ�રમા ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં? - નવી �દલ્લી 

151 તા�તરમા ંકયા રાજયમા ંભ્રષ્ટાચાર િનવારણ હ�લ્પલાઇન શ� કરવાની ઘોષણા કર� છે ?- પ�ંબ  

152 
�મનગર ખાતે આવેલા કયા ભારતીય નૌકાદળના જહાજને પ્રિત�ષ્ઠત ' પે્રિસડ�ટ્સ કલર' એવોડર્થી સન્માિનત કરવામા ં

આવશે ? - INS વાલ�રુા 
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153 તા�તરમા ંનીિતઆયોગ દ્વારા �મુન ટ્રાન્સફોિમ�ગ ઈ�ન્ડયા એવો�્ર્સ- 2021મા ંક�ટલી મ�હલાઓને સન્માિનત કર� છે ? - 75  

154 
નેશનલ પાવર �લફ�ટ�ગ ચે�મ્પયનિશપ 2022મા ં�રુતની ટ્રાન્સ�ન્ડર �ચલ જર�વાલાએ ક�ટલા ગોલ્ડ મેડલ �ત્યા છે ? - 
ત્રણ  

155 
તા�તરમા ં��ુસ્લમ દ�શો સામે આવનાર પડકારો પર ચચાર્ કરવા માટ� ઈસ્લાિમક સહયોગ સગંઠનની બેઠક કયા ંમળ� છે ? 
- પા�કસ્તાન 

156 
નીિત આયોગ દ્વારા �હ�રકર�લ �રપોટર્  એક્સપટર્  િપ્રપેડર્નેસ ઇન્ડ�કસની બી� આ�િૃતમા ંક�ુ ંરા�ય સતત બી� વષ� પ્રથમ 

સ્થાને ર�ુ ંછે ? - �જુરાત 

157 ગે્રવોટર મેનેજમેન્ટ માટ�� ુ ં�જુલામ 2.0 અ�ભયાન કયા મતં્રાલયની પહ�લ છે ? - જળશ�ક્ત મતં્રાલય 

158 તા�તરમા ંકયા રાજયમા ંમગં��ુ કમ્બાલા (બળદની દોડ) આયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં? - કણાર્ટક 

159 
તા�તરમા ંભારતના કયા ંરાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાનમા ંઆ�ફ્રકાની બામો ટ�કિનકનો પ્રયોગ કરવામા ંઆવ્યો છે ? - ક�વલાદ�વ રાષ્ટ્ર�ય 

ઉદ્યાન 

160 
ભારતીય સેના અને કયા રા�યની પોલીસ વચ્ચે સ�ંકુત �રુક્ષા અભ્યાસ ' �રુક્ષા કવચ-2'�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ ં

? - મહારાષ્ટ્ર 

161 તા�તરમા ંનાસા દ્વારા �થૃ્વીના �યૂર્મડંળની બહાર ક�ટલા નવા ગ્રહોની શોધ કર� છે ? - 65  

162 તા�તરમા ંકયા રાજય�ુ ંસગંીત સાધન ' નરિસ�ગ પેટ્ટાઇ નાગસ્વમર્ને' GI ટ�ગ પ્રાપ્ત થઈ છે ? - તાિમલના�ુ 

163 તા�તરમા ં' અન�ફલ્ડ બૈરલ્સ: ઈ�ન્ડયાઝ ઓઇલ સ્ટોર�' નામના �સુ્તકના લેખક કોણ છે ? - ઋચા િમશ્રા 

164 
�એુન કોન્ફરન્સ � ટ્ર�ડ એન્ડ ડ�વલપમેન્ટ (UNCTAD)ના �રપોટર્મા ંગ્લોબલ ઈકોનોમીના ગ્રોથનો �દાજ 6.7% થી ઘટાડ� 

ક�ટલા ટકા કરવામા ંઆવ્યો છે ? - 4.6% 

165 તા�તરમા ંનાઈટ ફ�ક દ્વારા �હ�ર થયેલ ગ્લોબલ હોમ પ્રાઇસ ઇન્ડ�ક્સ -Q4 2021મા ંભારત�ુ ંસ્થાન ક�ટલા�ુ ંછે ? - 51�ુ ં

166 તા�તરમા ંનાઈટ ફ�ક દ્વારા �હ�ર થયેલ ગ્લોબલ હોમ પ્રાઇસ ઇન્ડ�ક્સ -Q4 2021મા ંિવ�મા ંકયો દ�શ ટોચ પર છે ? - �કુ� 

167 
તા�તરમા ંનાગ�રક ઉદ્દયન મતં્રાલય અને FICCI દ્વારા કયા શહ�રમા ં ' િવગ્સ ઈ�ન્ડયા- 2022'�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ં

છે ? - હ�દરાબાદ 

168 
�જુરાતી સા�હત્ય અકાદમી વષર્ 2020 માટ� કયા લેખકની �જુરાતી �િૃત ' કચ્છના બદંરો ભાતીગળ �તૂકાળની 

આવતીકાલ'ને પ્રથમ પા�રતોિષક એનાયત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - ઉ�જયા શકંર અ�ણી 

169 તા�તરમા ંકયા દ�શની �વૂર્ મ�હલા િવદ�શમતં્રી મેડ�લન અલબ્રાઇટ�ુ ંઅવસાન થ�ુ ંછે ? - અમે�રકા 

170 
તા�તરમા ં ઇ�ન્ડયન સાઈ�કયા�ટ્રક સોસાયટ��ુ ં 73� ુ રાષ્ટ્ર�ય સમેંલન કયા આયોજન કરવામા ં આવ્�ુ ં હ� ુ ં ? - 
િવશાખાપટ્ટનમ 

171 તા�તરમા ંકયા રાજયમા ંજળ વ્યવસ્થાપન માટ� GI ટ�ગ મેળવનાર દ�શ�ુ ંપ્રથમ રા�ય બન્�ુ ંછે ? - હ�રયાણા  

172 તા�તરમા ંદ�શના રક્ષા મતં્રાલયમા ંનવા સલાહકાર તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - િવનોદ �. ખડંાર� 

173 તા�તરમા ંક�ન્દ્ર સરકારને 2025 �ધુી ક�ટલા નવા એરપોટર્  બનાવવા�ુ ંલક્ષ્ય રાખ્�ુ ંછે ? - 220 

174 તા�તરમા ંકાબર્ન - તટસ્થ ખેતીની પદ્ધિત દાખલ કરનાર દ�શ�ુ ંપ્રથમ રા�ય ક�ુ ંબન્�ુ ંછે ? - ક�રળ 
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175 
IPLની 15મી િસઝનની પ્રથમ મેચ 26 માચર્ના રોજ કઈ કઈ ટ�મ વચ્ચે રમાઈ છે ? - ચે�ઈ �પુર �ક�ગ્સ અને કોલકાતા 

નાઈટ રાઈડસર્ 

176 તા�તરમા ં�ફફા વલ્ડર્કપ -2022ને સ્પોન્સર કરનાર ભારતની પ્રથમ કંપની કઈ છે ? - Byju's 

177 તા�તરમા ંિવ� રંગ�િૂમ �દવસ તર�ક� કયો �દવસ મનાવવામા ંઆવ્યો ? - 27 માચર્  

178 તા�તરમા ં24 માચર્ 2022ના રોજ અસમ રાઈફલ્સને પોતાનો ક�ટલામો સ્થાપના �દવસ મનાવ્યો ? - 187મો  

179 તા�તરમા ંકયા રાજયમા ંિવધાનસભાના પ્રથમ મ�હલા સ્પીકર તર�ક� ર�� ુખ�ુંર�ની પસદંગી થઈ છે ? - ઉ�રાખડં 

180 ભીતક�ણકા રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાન કયા રાજયમા ંઆવેલો છે ? - ઓ�ડશા 

181 તા�તરમા ંકઈ બ�કને SEBI દ્વારા િનયમોના ઉલ્લઘંન બદલ પાચં લાખ �િપયાનો દંડ ફટકાય� છે ? - Axis Bank 

182 
Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunalના નવા અધ્યક્ષ તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? 
- ડ�.એન. પટ�લ 

183 �રઝવર્ બેન્ક ઓફ ઈ�ન્ડયાએ કોને નવા ગ્રાહકો�ુ ંઓન બો�ડ�ગ બધં કરવાનો આદ�શ કય� છે ? - Paytm Payment Bank 

184 
�નુાઈટ�ડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNEP)ના �રપોટર્મા ં િવ��ુ ંબી�ુ ંઅને દ�શ�ુ ંપ્રથમ સૌથી વ� ુધ્વિન પ્ર�ૂષણ 

ધરાવ� ુ ંશહ�ર ક�ુ ંછે ? - �રુાદાબાદ (ભારત) 

185 
�નુાઈટ�ડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNEP)ના �રપોટર્મા ં િવ��ુ ંપ્રથમ સૌથી વ� ુધ્વિન પ્ર�ૂષણ ધરાવ� ુ ંશહ�ર ક�ુ ં

છે ? - ઢાકા (બાગં્લાદ�શ) 

186 �નુાઈટ�ડ નેશન્સ એન્વાયરમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNEP)ના �રપોટર્મા ંિવ��ુ ંક�ુ ંશહ�ર સૌથી શાતં છે ? - ઇર�બદ(જોડર્ન) 

187 
તા�તરમા ંઇ�ન્ડયન ર�ડક્રોસ સોસાયટ�, �જુરાતશાખાના પ્ર�ખુ તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - અજયભાઇ 

પટ�લ 

188 
તા�તરમા ંકઈ ભારતીય મ�હલા બેડિમન્ટન ખેલાડ�એ સૌપ્રથમ વખત �સ્વસ ઓપનનો મ�હલા િસગ્લ્સનો �ખતાબ �ત્યો છે 

?- પી.વી.િસ�� ૂ

189 
તા�તરમા ં ઓ�ડશાના કયા સ્થળેથી DRDOએ મધ્યમકક્ષાની જમીનથી હવામા ં પ્રહાર કરનાર� આમ� િમસાઇલ 

(MRSAM)�ુ ંસફળ પર�ક્ષણ કરવામા ંઆવ્�ુ ં? - બાલાસોર 

190 
તા�તરમા ં ઓ�ડશાના કયા સ્થળેથી DRDOએ મધ્યમકક્ષાની જમીનથી હવામા ં પ્રહાર કરનાર� આમ� િમસાઇલ 

(MRSAM)�ુ ંકયા દ�શની ભાગીદાર�થી િનમાર્ણ ક�ુ� છે ? - ઇઝરાયલ 

191 
તા�તરમા ંઉ�રપ્રદ�શના રાજયપાલ શ્રીમતી આનદં�બેન પટ�લે 350 કરોડના ખચ� �રુત �જલ્લાના કયા તા�કુામા ંઆવેલ 

વડોદ ખાતે અત્યા�િુનક �કરણ મે�ડકલ કોલેજ�ુ ં�િૂમ�જૂન ક�ુ� હ� ુ ં? - ઓલપાડ 

192 
તા�તરમા ંતાઝી�કસ્તાન ખાતે યો�યેલ એિશયન રોડ અને પેરા સાઈ�ક��લ�ગમા ંવ્ય�ક્તગત ઇવેન્ટમા ંમેડલ �તનાર પ્રથમ 

�જુરાતી ખેલાડ� ગીતા રાવે કયો મેડલ �ત્યો છે ? - િસલ્વર 

193 
અમે�રકાના ક��લફોિનયા �સ્થત લોસ એન્જલમા ંઓસ્કાર એવોડર્- 2022મા ંકઈ �ફલ્મને બેસ્ટ �ફલ્મ એવોડર્ એનાયત થયો છે 

? - કોડા 

194 
અમે�રકાના ક��લફોિનયા �સ્થત લોસ એન્જલમા ંઓસ્કાર એવોડર્- 2022મા ંકઈ �ફલ્મને લાઈવ એક્શન શોટર્  �ફલ્મ એવોડર્ 

એનાયત થયો છે ? - ધ લ�ગ �ડુબાય 

195 
અમે�રકાના ક��લફોિનયા �સ્થત લોસ એન્જલમા ં ઓસ્કાર એવોડર્- 2022મા ં બેસ્ટ એકટ્ર�સ એવોડર્ કોને એનાયત કરવામા ં

આવ્યો ? - �િસકા ચેસ્ટ�ન 
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196 
અમે�રકાના ક��લફોિનયા �સ્થત લોસ એન્જલમા ંઓસ્કાર એવોડર્- 2022મા ં બેસ્ટ એક્ટરનો એવોડર્ કોને એનાયત કરવામા ં

આવ્યો ? - િવલ �સ્મથ 

197 
અમે�રકાના ક��લફોિનયા �સ્થત લોસ એન્જલમા ંઓસ્કાર એવોડર્- 2022મા ં કઈ �ફલ્મને 'બેસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ફ�ચર �ફલ્મ' 
એવોડર્ એનાયત થયો છે ? - ડ્રાઈવ માય કાર 

198 
અમે�રકાના ક��લફોિનયા �સ્થત લોસ એન્જલમા ંઓસ્કાર એવોડર્- 2022મા ંઓસ્કાર �તનાર પ્રથમ �કૂબિધર ��ુષ અ�ભનેતા 

કોણ છે ? - ટ્રોપ કોત્�રુ 

199 સવર્પ્રથમ ઓસ્કાર એવોડર્ સમારોહ કઈ સાલમા ંયો�યો હતો ? - 1929 

200 
Broadcast Audience Research Council of Indiaના નવા અધ્યક્ષ તર�ક� કોની િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવી છે ? - શશી 

િસ�હા 

201 
તા�તરમા ંક��ન્દ્રય પયાર્વરણ મતં્રાલય દ્વારા કયા �દવસને ' રાષ્ટ્ર�ય ડો�લ્ફન �દવસ'તર�ક� મનાવવાની ઘોષણા કર� છે ? - 5 
ઓક્ટોબર 

202 તા�તરમા ંભારતીય બેડિમન્ટન સઘંના નવા અધ્યક્ષ તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - હ�મતં �બસ્વા સરમા 

203 
તા�તરમા ં સ્કોટલેન્ડમા ં રોયલ સોસાયટ� ઓફ એ�ડનબગર્ના ફ�લો તર�ક� કોની પસદંગી કરવામા ં આવી છે ? - �કરણ 

મ�ૂમદાર શાહ 

204 તા�તરમા ંકયા મતં્રાલય િવભાગ દ્વારા ' Dare zeraD TB' પહ�લ લોન્ચ કરવામા ંઆવી છે ? - બાયો ટ�કનોલો� 

205 
તા�તરમા ં�જુરાત�ુ ં પ્રથમ ઓ�ડયોલો� સ્પીસ લેગ્વેજ પેથોલો��ુ ં કયા સ્થળે ક��ન્દ્રય �હૃ મતં્રી અિમત શાહના હસ્તે 

ઉદ્દઘાટન કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - સોલા, િસિવલ 

206 તા�તરમા ંકયા રા�યની પોલીસે ' સડં� સ્ટ્ર�ટ' પહ�લ શ� કર� છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

207 તા�તરમા ંસેન્ટ્રલ બે�ક�ગ �રુસ્કાર -2022મા ં' ગવનર્ર ઓફ ધ યર'મો �રુસ્કાર કોણે �ત્યો છે ? - મા�રયો માસ�લ 

208 તા�તરમા ંબાગં્લાદ�શે પોતાનો 51મો સ્વતતં્રતા �દવસ �ાર� મનાવ્યો ? - 26 માચર્ 

209 
તા�તરમા ં�રઝવર્ બેન્ક ઓફ ઈ�ન્ડયાના ગવનર્ર શ�ક્તકાન્ત દાસાએ �રઝવર્ બેન્ક ઇનોવેશન હબ�ુ ંઉદ્દઘાટન કયા સ્થળે ક�ુ� 

છે ? - બ�ગ��ુ 

210 તા�તરમા ંભારત સરકારના રક્ષા મતં્રાલય દ્વારા ક�ટલી નવી સૈિનક શાળા ખોલવાની મ�ૂંર� આપી છે ? - 21 

211 તા�તરમા ંભારતની પ્રથમ એલ્�િુમિનયમ બોડ�વાળ� મેટ્રો ટ્ર�નની શ�આત કયા મેટ્રો કોપ�ર�શને કર� છે ? - કોલકાતા મેટ્રો 

212 તા�તરમા ંરાષ્ટ્ર�ય સસં્�િૃત મહોત્સવ-2022�ુ ંઉદ્દઘાટન કયા રાજયમા ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - �ધ્રપ્રદ�શ 

213 
તા�તરમા ંIndian Council of Agricultural Research (ICAR) સોસાયટ�ની 93મી બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણે કર� હતી 

? - નર�ન્દ્રિસ�હ તોમર 

214 
તા�તરમા ંક��ન્દ્રય ક��બનેટને પ્રધાનમતં્રી ગર�બ કલ્યાણ એન યોજનાને વ� ુક�ટલા સમય માટ� લબંાવવામા ંઆવી છે ? - છ 

મ�હના 

215 તા�તરમા ંિશક્ષણ કે્ષતે્ર સહયોગ માટ� ભારતે કયા દ�શ સાથે સમ�ૂતી કર� છે ? - માલદ�વ 

216 તા�તરમા ંકયા દ�શની ટ�મ 36 વષર્ બાદ �ટબોલ �ફફા વલ્ડર્કપ માટ� ક્વો�લફાય કર� વલ્ડર્કપ રમશે ? - ક�નેડા 

217 ભારતીય નૌસેનામા ં��ડયન નેવલ એર સ્ક્વોડ્રન 316ને શામા ંતૈનાત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - INS હંસા 
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218 
તા�તરમા ંભારત અને બી� કયા દ�શ વચ્ચે મત્સ્યપાલન ઉપર પાચંમી કાયર્કાર� સ�હૂ બેઠક�ુ ંઆયોજન થ�ુ ં છે ?- 
શ્રીલકંા  

219 તા�તરમા ં�ુબઈ એક્સપોમા ં' તેજસ �સ્ક�લ�ગ પ�રયોજના' કોણે શ� કર� છે ? - અ�રુાગ ઠા�ુર 

220 
તા�તરમા ંકયા ભારતીય અ�ભનેતાને અ� ુ ધાબીના ' યશ આઇલેન્ડ'ના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવામા ંઆવ્યા છે ? - 
રણબીરિસ�હ 

221 તા�તરમા ં' અથર્ અવર- 2022' કયાર� મનાવવામા ંઆવ્યો ? - 26 માચર્  

222 
તા�તરમા ંમેન્ટલ હ�લ્થ અવેરનેસ માટ� ' Time 100 Impact ' એવાડર્ કઈ ભારતીય અ�ભનેત્રીને એનાયત થયો છે ? - 
�દપીકા પા�ુકોણ 

223 તા�તરમા ંરાષ્ટ્ર�ય જળ �રુસ્કાર-2022મા ંશે્રષ્ઠ રા�ય તર�ક� કયા રા�યની પસદંગી થઈ છે ? - ઉ�રપ્રદ�શ 

224 તા�તરમા ંકયા દ�શના �વૂર્ �ટબોલર િમ�ઇુલ વાનડ�મ�ુ ં28 વષર્ની વયે અવસાન થ�ુ ં? - બે�લ્જયમ 

225 તા�તરમા ંપેરા તૈરાક� ચે�મ્પયનિશપ- 2022 કોણે �તી ? - મહારાષ્ટ્ર 

226 તા�તરમા ંકયા બે દ�શો વચ્ચેબા�લકટન 2022 �દુ્ધ અભ્યાસ થયો છે ? - અમે�રકા અને �ફ�લપાઈન્સ 

227 તા�તરમા ંઆ�દ બ�ર નામ�ુ ંન�ુ ંબ�ર �જુરાતમા ંકયા સ્થળે ખોલવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - એકતાનગર (ક�વડ�યા) 

228 તા�તરમા ંશકંરપ્રસાદ શમાર્ને કયા દ�શના નવા ભારતના રાજ�ૂત તર�ક� િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવી છે ?- નેપાળ 

229 કયા ખેલાડ�ને ફોમ્�ુર્લા વન- 2022 સાઉદ� અરબ ગ્રાન્ડ િપ્રકલ �ત્યો છે ? - Max Verstappen 

230 
તા�તરમા ંકયા દ�શના �ગલ્બટર્  હ�ગલો �તરરાષ્ટ્ર�ય શ્રમ સગંઠન (ILO)ના નવા મહાિનદ�શક તર�ક� િન�કુ્ત થયા છે ? - 
ટોગો 

231 
બ્રોડકાસ્ટ ઓ�ડયન્સ અ�સુધંાન પ�રષદ (BARC) ના ભારતના નવા અધ્યક્ષ તર�ક� કોની િન��ુક્ત કરવામા ંઆવી છે ? - 
શિશ િસ�હા 

232 તા�તરમા ંરાષ્ટ્ર�ય સસં્�િૃત મહોત્સવ - 2022�ુ ંઉદ્દઘાટન કયા રાજયમા ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંછે ? - �ધ્રપ્રદ�શ 

233 
તા�તરમા ંલિન�ગ એન્ડ ડ�વલપ મેન્ટ સેન્ટર (LOC)ની સ્થાપનાની આધારિશલા BRBNMPL�ુ ંકયા સ્થળે કરવામા ંઆવ્�ુ ં

? - મૈ�રૂ 

234 તા�તરમા ંકઈ ભારતીય મ�હલા વેટ�લફ્ટર BCC સ્પો�્ર્સ મ�હલા ઓફ ધ યર એવોડર્ �ત્યો છે ? - મીરાબાઈ ચા� ૂ

235 
ઝારખડંના જમશેદ�રુમા ંઆયો�જત દ�ક્ષણ એિશયાઈ મ�હલા �ટબોલ મહાસઘં �ડર-18 - 2022નો �ખતાબ કયા દ�શની 

ટ�મે �ત્યો ? - ભારત 

236 તા�તરમા ંરાજસ્થાને કયા �દવસે પોતાનો 73મો સ્થાપના �દવસ મનાવ્યો ? - 30 માચર્ 

237 તા�તરમા ંભારતની કઈ શે્રષ્ઠ ખાનગી હો�સ્પટલને �રુસ્કાર એનાયત કરવામા ંઆવ્યો છે ? - મેદાતંા ��ુગ્રામ હો�સ્પટલ 

238 તા�તરમા ંModi Story' નામની વેબસાઇડ કોણે શ� કર� છે ? - �િુમત્રાગાધંી �ુલકણ� 

239 તા�તરમા ંકાર ર�િસ�ગની ફોમ્�ુર્લા �ુનાર્મેન્ટમા ંભારતના ર�સન �હાન દા�વાલાએ કયો મેડલ �ત્યો છે ? - બ્રોન્ઝ 

240 ઈ�ન્ડયા ટ�બી �રપોટર્ - 2022 અ�સુાર 2021મા ંભારતમા ંટ�બીના મામલે વષર્ 2020ની �લુનમા ંક�ટલા ટકા ��ૃદ્ધ થઈ છે ? 
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- 19% 

241 તા�તરમા ંકયા રાજયમા ંપાકની સાર� ઉપજ �પે 'કબાલા' ઉત્સવ�ુ ંઆયોજન થ�ુ ંહ� ુ ં? - કણાર્ટક 

242 તા�તરમા ંકયા દ�શને 27 માચર્ સેના પર�ડની સાથે સશસ્ત્ર સેના �દવસ ઉજવ્યો હતો ? - મ્યાનમાર 

243 
તા�તરમા ં જગદ�પ ધનખડને પેરાસ્ક�લ �પુર કમ્પ્�ટુર PARAM શ�ક્ત�ુ ં કઈ IIT સસં્થાને સમિપ�ત ક�ુ� છે ? - IIT, 
ખડગ�રુ 

244 
તા�તરમા ંભારત સરકાર દ્વારા િનકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� કયા ંદ�શમા ં' મ�ગો ફ��સ્ટવલ'�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્�ુ ં

? - �પાન 

245 તા�તરમા ંભારત સરકાર સ્વારા �ુબઈ એક્સપોમા ંકયા કૌશલ્ય પ્રો�કટની શ�આત થઈ છે ? - તેજસ 

246 તા�તરમા ંઅમે�રકન �ુ�રયર સિવ�સ કંપનીના સીઇઓ તર�ક� કોની િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવી છે ? - રાજ �બુ્રહ્મણ્યમ 

247 �ડરગ્રાઉન્ડ ડસ્ટ�બનનો ઉપયોગ કર� કચરા�ુ ંમેનેજમેન્ટ કરનાર �જુરાત�ુ ંપ્રથમ શહ�ર ક�ુ ંછે ? - વડોદરા 

248 ગામડાઓ માટ� ડાયનેિમક મેપનો ખ્યાલ અમલમા ં�કૂનાર દ�શ�ુ ંપ્રથમ રા�ય ક�ુ ંછે ? - �બહાર 

249 
તા�તરમા ંક��ન્દ્રય �હૃમતં્રી અિમત શાહ� કયા ં સ્થળે ઇ�ન્ટગે્રટ�ડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર (ICCC)�ુ ં લોકાપર્ણ ક�ુ� ? - 
ચડં�ગઢ 

250 પ્રિત વષર્ ' અથર્ ઓવર ડ�'�ુ ંઆયોજન કયાર� કરવામા ંઆવે છે ? - માચર્ મ�હનાના છેલ્લા શિનવાર� 
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