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1 શરેી જુરાઇ કમા ગજુયાતી અખફાયને 200 લષ ણૂષ થમા છે ? - મુુંફઇ વભાચાય (1822) 

2 તાજેતયભાું કમા દેળે ઝૂરજશાજ નાભનુું એક વલરડ પયરુ યકેટનુું વપ યીક્ષણ કયુું છે ? - ઈયાન 

3 તાજેતયભાું કમ દદલવ ' ગડુવ એન્ડ વર્લિવ ટેક્વ દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાું આવ્મ છે ? - શરેી જૂન 

4 ર્લશ્વભાું બાયત GST રાગ ુકયનાય કમા નુંફયન દેળ છે ? - 161ભ 

5 બાયતભાું GSTની બરાભણ કઈ વર્ભર્તની બરાભણ ય રાગ ુકયલાભાું આલી છે ? - ર્લજમ કેરકય 

6 બાયતભાું GST લફરનુું ારૂ તૈમાય કયનાય વર્ભર્તના અધ્મક્ષ કણ શતા ? - અવીભદાવ ગપુ્તા 

7 ઇન્ન્ટગે્રટેડ ગડુ્વ એન્ડ વર્લિવ ટેક્વ (IGST) ફુંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાું ઉલ્રેખ છે ? - અનચુ્છેદ- 269 / A 

8 ર્લશ્વભાું વોપ્રથભ GST ક્યા દેળભાું રાગ ુકયલાભાું આલી શતી ? - ફ્રાન્વ 

9 બાયતભાું GST કમા દેળના ભડર ય આધાદયત છે ? - કેનેડા 

10 દેળભાું GST લફર વાય કયનાય પ્રથભ યાજમ કયુું છે ? - તેરુંગાણા 

11 દેળભાું GST લફર વાય કયનાય કયનાય છેલ્્ુું યાજ્મ કયુું છે ? - જમ્મ ુકાશ્ભીય 

12 દેળન પ્રથભ પ્રકરૃ્તક પ્રાન્ટટક કાપેની ળરૂઆત કમાું થઈ છે ? - જુનાગઢ(ગજુયાત) 

13 તાજેતયભાું Blinkit કુંનીનુું અર્ધગ્રશણ કયલાની ઘણા કણે કયી છે ? - Zamoto 

14 
કેન્ર વયકાયના BRAP(લફઝનેવ દયપમ્વષ એક્ળન પ્રાન)-2020 દયટષભાું ઈઝ ઓપ ડુઇંગ લફઝનેવ યેંદકિંગભાું ગજુયાત કમા 
ક્રભે યહ્ુું છે ? - ફીજા 

15 તાજેતયભાું કમાું યાજમભાું 3700 ભેગાલટની અદાણી ગ્રીન એનજી દયમજનાને ભજૂયી આી છે ? - આંધ્રપ્રદેળ 

16 તાજેતયભાું LIC એ કમાું નાભથી એક નલી જીલનલીભા મજના ળરૂ કયી છે ? - ધનવુંચમ 

17 તાજેતયભાું ઇન્ન્ડમન કટટ ગાડષ દ્વાયા કઈ ેભેન્ટ ર્વટટભ રન્ચ કયલાભાું આલી છે ? - હ્મા 

18 તાજેતયભાું શુારન અને ડેયી ર્લબાગ દ્વાયા કમાું ળયીયભાું ' લન શલે્થ' ામરટ પ્રજેકટ ળરૂ કમો છે ? - ફેંગ્રુૂ 
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19 બ્રહ્મ વયલય જે એર્ળમાનુું વોથી ભટુું ભાનલ ર્નર્ભિત ાણીની ટાુંકી છે તે કમા યાજમભાું આલેરી છે ? - શદયમાણા 

20 તાજેતયભાું 200 ભીટયની દડભાું ત્રીજી વોથી ઝડથી દડનાય બાયતીમ ભદશરા કણ છે ? - ધનરક્ષ્ભી 

21 તાજેતયભાું પ્રાણીઓના યક્ષણ ભાટે ' One Health Appoach' પ્રજેકટ કમાું ળરૂ કયલાભાું આવ્મ છે ? - ફેંગ્રુૂ 

22 કેન્ર વયકાયે કઈ ફેન્ક વાથે ભીને એકીકૃત ેન્ળન ટષર (Unified Pension Portal) રન્ચ કમો છે ? - SBI 

23 તાજેતયભાું અંડય-23 એર્ળમન યેવલરિંગ ચેમ્મ્મનર્ળભાું 86 દક.ગ્રા.ભાું દદક રુ્નમાએ કમ ભેડર જીત્મ છે ? - બ્રન્ઝ 

24 તાજેતયભાું ભાકોવ જુર્નમય કમા દેળના યાષ્ટ્રર્ત તયીકે ચ ૂુંટાઈ આવ્મા છે ? - દપલરાઈન્વ 

25 
યભાર્નમાભાું આમજજત અંડય-16 લલ્ડષ ટનકૂય ચેમ્મ્મનર્ળભાું બાયતનુું પ્રર્તર્નર્ધત્લ તયીકે કમ ગજુયાતી ખેરાડી કયળે 
? - ભયયુ ગગષ 

26 તાજેતયભાું કમા યાજમભાું 30ભાું મખુ્મભુંત્રી તયીકે એકનાથ ર્ળિંદે ળથગ્રશણ કમાષ છે ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

27 ઓર ઈન્ન્ડમા ફૂટફર પેડયેળનના જનયર વેકે્રટયીદેથી કને યાજીનામુું આપ્યુું ? - કુળરદાવ 

28 
ઇકનર્ભયય ઇન્ટેલરજન્વ યરુ્નટ દ્વાયા પ્રર્વદ્ધ દયટષ  મજુફ ર્લશ્વના 50 વરાભત દેળભાું કયુું ળશયે પ્રથભ ક્રભે યહ્ુું છે ? - 

કનશગેન (ડેન્ભાકષ ) 

29 
ઇકનર્ભયય ઇન્ટેલરજન્વ યરુ્નટ દ્વાયા પ્રર્વદ્ધ દયટષ  મજુફ ર્લશ્વના 50 વરાભત દેળભાું દદલ્શી ળશયે પ્રથભ ક્રભે યહ્ુું છે ? - 

40ભા ક્રભે 

30 DRDO દ્વાયા ઓદડળાના દદયમાકાુંઠે કયુું ટલદેળી રડામક ડ્રનનુું વપ યીક્ષણ કયલાભાું આવ્યુું છે ? - અભ્માવા 

31 બાયતીમ કટટ ગાડે કમા ટથે એડલાન્વ રાઇટ શલેરકપ્ટય MKIII ટક્લડ્રનને કર્ભળન કયુું છે ? - યફુંદય 

32 બાયતે ત્રીજી જુરાઇ 2022થી કેટરા દદલવ ભાટે ' ટલચ્છ વાગય, સયુલક્ષત વાગય અલબમાન' ળરૂ કયુું છે ? - 75 દદલવ 

33 Central Board of Direct Taxes (CBDT)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - ર્નર્તન ગપુ્તા 

34 બાયતના ભશાન વભાજ સધુાયક અને રેખક શ્રીભતી શુંવાફેન ભશતેાન જન્ભ કમાયે થમ શત ? - ત્રીજી જુરાઇ (સયુત) 

35 શરેી જુરાઈથી કમા યાજમભાું ર્વગલ્વ યઝુ પ્રાન્ટટક ય પ્રર્તફુંધ રગાડલાભાું આવ્મ છે ? - બાયત 

36 દેળના કમા યાજમભાું લષ 1988ભાું પ્રાન્ટટક ઉય પ્રર્તફુંધ મકૂલાભાું આવ્મ છે ? - ર્વજિભ 

37 
તાજેતયભાું ગજુયાતનાું કમા ભુંદદયને કેન્ર વયકાયની ' પ્રવાદ મજના'ન વભાલેળ કયલાભાું આવ્મ છે ? - લયદામની 
ભાતાનુું ભુંદદય, રૂાર) 

38 તાજેતયભાું વુંટકૃત બાાભાું એનાઉન્વભેન્ટ કયનાય ર્લશ્વનુું પ્રથભ એયટષ  કયુું છે ? - રારફશાદુય ળાસ્ત્રી (લાયાણવી) 

39 
તાજેતયભાું ટટકશભ ડામભુંડ રીગ એથ્રેદટક્વભાું 89.94 ભીટયન થ્ર કયી તાન જ યેકડષ  તડનાય નીયજ ચયાએ 
કમ ભેડર જીત્મ ? - ર્વલ્લય 

40 તાજેતયભાું ભશાયાષ્ટ્રના ઔયુંગાફાદ જજલ્રાનુું નાભ ફદરી કયુું કયલાભાું આવ્યુું છે ? - વાુંબાજીનાગય 

41 તાજેતયભાું યાજટથાનના કમા જજલ્રાભાુંથી યયેુર્નમભન ર્લળા બુંડાય ભી આવ્મ છે ? - વીકય( યશીરની શાડીઓ) 
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42 
અરૂણાચરપ્રદેળની કઈ નદીના દકનાયે બગલાન યશયુાભની 51 ફૂટ ઊંચી પ્રર્તભા ટથાલાની ઘણા કયલાભાું આલી છે 
? - કુુંડરદશત 

43 
બાયત ઋણ વભાધાન કુંની લરર્ભટેડ (IRDCL)ના નલા વીઇઓ તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - અર્લનાળ 
કુરકણી 

44 કઈ યાજ્મ વયકાયે તીથષમાત્રાઓને નાણાકીમ વશામતા આલા ભાટે ' કાળી માત્રા' મજના ળરૂ કયી શતી ? - કણાષટક 

45 તાજેતયભાું કને ઇન્ન્ડમન ટટૌષવ પેન એલડષ- 2022થી વન્ભાર્નત કયલાભાું આવ્મા છે ? - કાર્તિકેમ ળભાષ 

46 
તાજેતયભાું કમા દેળે તેની પ્રથભ COVID-19 લેમ્ક્વન ' ટકાઇકર્લલન'ના ઉત્ાદન અને લેચાણ ભાટે ભુંજૂયી ભાગી છે ? - 

દલક્ષણ કદયમા 

47 
નીર્ત આમગના દયટષ  અનવુાય બાયતભાું શાઈડ્રજનની ભાુંગ-2050 સધુીભાું કેટરા ગણી લધલાની વુંબાલના છે ? - ચાય 
ગણી 

48 
તાજેતયભાું કઈ અંતદયક્ષ વુંટથાએ ' કેટટન' (CAPSTONE) નાભનુું અંતદયક્ષ માન ચુંર ય વપતાલૂષક રન્ચ 
કયલાભાું આવ્યુું છે ? - NASA 

49 તાજેતયભાું કમા દેળને કભનલેલ્થ એવર્વએળનના વભ્મ તયીકે ભાન્મતા આલાભાું આલી છે ? - ગૈફભ અને ટગ 

50 તાજેતયભાું ISRO દ્વાયા PSLV-C53 નાભનુું યકેટ કમાુંથી રન્ચ કયલાભાું આવ્યુું છે ? - શદયકટા(આંધ્રપ્રદેળ) 

51 તાજેતયભાું ISRO એ PSLV- C53 ર્ભળન અંતગષત કમા દેળના ત્રણ ઉગ્રશને રન્ચ કમાષ છે ? - ર્વિંગાયુ 

52 તાજેતયભાું ISRO એ PSLV- C53 ર્ભળન અંતગષત કેટરા નેન ઉગ્રશ અલકાળભાું ભકરલાભાું આવ્મા છે ? - નલ 

53 તાજેતયભાું કમા ભુંત્રારમ દ્વાયા ટટ ર્લબાગનુું ઇ-રર્નિંગ ટષર ' ડાક કભષમગી' રન્ચ કયુું છે ? - વુંચાય ભુંત્રારમ 

54 
તાજેતયભાું ઇન્ટયનેળનર લેઈટલરફ્ટીંગ પેડયેળન -2022ના અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નભણ ૂુંક કયલાભાું આલી છે ? - ભશમ્ભદ 
જ્દુ 

55 ગજુયાતભાું ફાલરકા ુંચામતનુું પ્રથભ આમજન કચ્છ જજલ્રાના કમા ગાભભાું કયલાભાું આવ્યુું શત ુું ? - કુનયીમા 

56 
તાજેતયભાું DRDO અને બાયતીમ વેનાએ એન્ન્ટ ટેન્ક ગાઈડેડ ર્ભવાઇર (ATGM)નુું કમા ટથે વપ યીક્ષણ કયલાભાું 
આવ્યુું ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

57 
તાજેતયભાું બાયતીમ ફરય કર્રદેલન 434 ર્લકેટન યેકડષ કમા ઓટરેલરમન ખેરાડીએ તડમ છે ? - નાથાન રામન 
(શ્રીરુંકા વાભે) 

58 
તાજેતયભાું બાયતીમ ટેટટ કેપ્ટન જવર્પ્રત બભૂયાશ ેએજફેટટનની ટેટટભાું ઈંગ્રેન્ડના કમા પાટટ લફરયે એક જ ઓલયભાું 
35 યન પટકાયી બ્રામન રાયાન યેકડષ તડમ છે ? - ટટુઅટષ  બ્રડ 

59 ગજુયાતનાું કમા ળશયેભાું IIT અમ્ગ્ન યીક્ષણ પ્રમગળાાની ટથાના કયલાભાું આલળે ? - ગાુંધીનગય 

60 તાજેતયભાું કમા યાજમભાું 15 જુરાઇ સધુી યાજ્મના ફધા જ ભુંદદયની નોંધણી કયલાન આદેળ કમો છે ? - લફશાય 

61 તાજેતયભાું કઈ બાયતીમ કુંની ' ટભાટષ ' ગગલ્વ રન્ચ કમાષ છે ? - નઇવ કુંની 

62 બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે આભી ટુ આભી ટકનુું આમજન કયલાભાું આવ્યુું શત ુું ? - ઓટરેલરમા 
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63 તાજેતયભાું કમા દેળની ટીભ યેટટ ઓપ લલ્ડષને શયાલી આઇકન્વ ર્વયીઝ ઓપ ટુનાષભેન્ટ જીતી છે ? - અભેદયકા 

64 તાજેતયભાું ગગુરના ભટટ વયડષ ટ 100ની માદીભાું વેલરલબ્રટીભાું પ્રથભ ક્રભે કણ છે ? - કીભ તાઈ ચ્યુુંગ (લી) 

65 
તાજેતયભાું ગગુરના ભટટ વયડષ ટ 100ની માદીભાું વેલરલબ્રટીભાું કમા દેળના પ્રથભ કીભ તાઈ ચ્યુુંગ (ગીતકાય) અને 
ફીજા ક્રભે જજમન જ ુંગ કકૂ યહ્યા છે ? - દલક્ષણ કદયમા 

66 તાજેતયભાું BIMSTEC દેળ દ્વાયા ટેકનરજી રાન્વપય પેવેલરટી ય કમા ટથે મજાઇ શતી ? - કમ્ફ 

67 બાયતનુું પ્રથભ વયકાયી દડવેલરનેળન પ્રાન્ટનુું ઉદ્દઘાટન કમાુંકયલાભાું આવ્યુું છે ? - દશજે(ગજુયાત) 

68 
તાજેતયભાું નલા વુંવદ બલનના નરેજ ાટષનય તયીકે ગજુયાતની કઈ યરુ્નલર્વિટીની વુંદગી કયલાભાું આલી છે ? - 

એભ.એવ. યરુ્નલર્વિટી, લડદયા 

69 ચ ૂુંટણી ફન્ડ જાયી કયનાય બાયતની એકભાત્ર ફેન્ક કઈ છે ? - SBI 

70 
તાજેતયભાું બાયતન વોથી ભટ ફ્રદટિંગ વરય એનજી પ્રાન્ટ કમા યાજમના યાભાગુુંડભભાું ટથાના કયલાભાું આવ્મ છે 
? - તેરુંગાણા 

71 
તાજેતયભાું કઈ વુંટથાના ર્લદ્યાથીઓએ બાયતનુું પ્રથભ વફયદક્રપ્ળન આધાદયત ભીની સુય કમ્પ્યટુય તૈમાય કયુું છે ? - 

આણુંદ ચારૂવેટ યરુ્નલર્વિટી, ચાુંગા 

72 
એર્ળમા ેર્વદપક વટટેનેલફલરટી ઇન્ડેક્વ- 2021ભાું ગલ્ડ ભાન્મતા શે્રણી પ્રાપ્ત કયનાય બાયતનુું કયુું ળશયે ટચના ટથાને 
યહ્ુું છે ? - ફેંગા્રુૂ 

73 તાજેતયભાું ભશાયાષ્ટ્ર ર્લધાનવબાના ટીકયદે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - યાહરુ નલેકય 

74 
રુંડનભાું કભનલેલ્થભાું તરલાયફાજી ટધાષભાું બાગ રેલા ભાટે ગજુયાતના કમાર્લદ્યાથીને ભાત્ર ચાય કરાકભાું ાવટષ  
કાઢી આલાભાું આવ્મ ? - ાથષ બઇ 

75 
તાજેતયભાું કઈ વુંટથાએ ' ઓટનભવ પરાઇંગ ર્લિંગ ટેકનરજી ડેભ- ટરેટય' ની પ્રથભ ઉડાન યીક્ષણ કયુું છે ? - 

DRDO 

76 
તાજેતયભાું કમા દેળની ફૂટફર ટીભે લષ 2008 છી પ્રથભ લખત ેદયવ ઓલરમ્મ્ક 2024ભાું ક્લલરપાઇ કયુું છે ? - 

અભેદયકા 

77 
પામનામ્ન્વમર એક્ળન રાટક પવષ (FATE)ના નલા લડા તયીકે કમાું મૂ બાયતીમની ર્નભણ ૂુંક કયલાભાું આલી છે ? - ટી. 
યાજાકુભાય 

78 
VPN ભાટેના નલા ર્નમભ 28 જૂન 2022થી અભરભાું આવ્મા છે તેVPN નુું આખુું નાભ શુું છે ? - Virtual Privalte 

NetWork 

79 તાજેતયભાું કેતનજી બ્રાઇન જેક્વન કમા દેળની વુંયકુત કટષભાું વેલા આનાય વોપ્રથભ અશે્વત ભદશરા છે ? - અભેદયકા 

81 
તાજેતયભાું ઈંગ્રેન્ડ વાભેની ટેટટ ર્વયીઝભાું કમા બાયતીમ ર્લકેટકીયે વોથી ઝડી વદી કયી ભશને્રર્વિંશ ધનીન 17 

લષન જૂન યેકડષ તડમ છે ?  - દયબ ુંત (146 યન111 ફર) 

82 
તાજેતયભાું કમાું યાજ્મભાું ' નાયી ક નભન' મજના અંતગષત ભદશરાઓને ફવની દટદકટભાું 50%ની છૂટ આલાભાું આલી 
છે ? - દશભાચરપ્રદેળ 

83 તાજેતયભાું જાશયે થમેર દયટષ  પ્રભાણે બાયત કરવાના ઉત્ાદનભાું ર્લશ્વભાું કેટરાભાું ટથાને આલે છે ?- ફીજા ક્રભે 
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84 તાજેતયભાું ગેવ ઓથયીટી ઓપ ઈન્ન્ડમા (GAIL)ના નલા ચેયભેન તયીકે કની વુંદગી થઈ છે ? - વુંદીકુભાય ગપુ્તા 

85 તાજેતયભાું ર્ભવ ઈન્ન્ડમા-2022ન તાજ કણ જીત્યુું છે ? - વીની ળેટ્ટી (કણાષટક) 

86 બાયતન વોથી ભટ ડામ એભર્નમા પટપેટની અતૂષકતાષ દેળ કમ ફન્મ છે ? - યર્ળમા  

87 તાજેતયભાું 11 મ ુર્લશ્વ ળશયેી ભુંચનુું આમજન કમા દેળભાું કયલાભાું આવ્યુું છે ? - રેન્ડ 

88 બાયતના એટની જનયર કે.કે. લેણગુારન કામષકાર કેટર લધાયલાભાું આવ્મ છે ? -  ત્રણ ભદશના 

89 તાજેતયભાું BRICS વમશૂભાું વાભેર થલા ભાટે કમા કમા દેળએ આલેદનત્ર કયુું છે ? - ઈયાન અને આજને્ન્ટના 

90 તાજેતયભાું SEBI દ્વાયા NCEને કેટરા કયડન દુંડ પટકામો છે ? -વાત કયડ 

91 તાજેતયભાું કમા વાદશત્મકાયને 31મ ુવયટલતી વન્ભાન એનામત કયલાભાું આવ્યુું છે ? - યાભ દયળ ર્ભશ્રા 

92 
નાણાકીમ લષ - 2026-27 સધુીભાું બાયતીમ ફજાયભાું ઇરેક્રીક ટુ વ્શીર લાશનની બાગીદાયી કેટરા ટકા યશલેાન ુ
અનભુાન છે ? - 100% 

93 
ઇઝયામરની કુંની અલગર દ્વાયા ગજુયાતનાું કમા ટથે પેબ્રીક પ્રાન્ટની ટથાના કયલાભાું આલી છે ? - શારર 
(ુંચભશાર) 

94 તાજેતયભાું કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યજગાય વફુંર્ધત ' પેર્ભરી કાડષ ' રન્ચ કયુું છે ? - ઉત્તયપ્રદેળ 

95 
CRISIL એજન્વીના દયટષ  મજુફ નાણાકીમ લષ 2022-23ભાું બાયતન GDP કેટર યશલેાન અનભુાન કયેર છે ? - 

7.3% 

96 ગજુયાતભાું 22મ ુવાુંટકરૃ્તક લન ' લટેશ્વય લન' કમા જીલ્રાભાું ખાતમહૂુતષ કયલાભાું આવ્યુું છે ? - સયેુન્રનગય 

97 તાજેતયભાું 36ભ યાષ્ટ્રીમ યભતત્વલ - 2022ની ભેજફાની કમા યાજમભાું થળે ? - ગજુયાત 

98 
કમા ટથે લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી દ્વાયા દડજજટર ઈન્ન્ડમા લીક-2022નુું ઉદ્દઘાટન કયલાભાું આવ્યુું છે ? -

ગાુંધીનગય(ગજુયાત) 

99 
DPIIT દ્વાયા શાજય થમેર Ease of during Business index - 2022ભાું દેળનુું કયુું યાજ્મ પ્રથભ ટથાને યહ્ુું છે ? 

આંધ્રપ્રદેળ 

100 તાજેતયભાું NATO ર્ળખય વુંભેરન - 2022નુું આમજન કમા ટથે કયલાભાું આવ્યુું છે ? - ભેદડ્રડ (ટેન) 

101 તાજેતયભાું નાણાકીમ મ્ટથયતા દયટષ - 2022 કના દ્વાયા પ્રર્વદ્ધ કયલાભાું આવ્મ છે ? - RBI 

102 તાજેતયભાું 5મ ુલૈર્શ્વક દપલ્ભ મષટન વુંભેરન- 2022નુું આમજન કમાું કયલાભાું આવ્યુું છે ? - મુુંફઇ 

103 
તાજેતયભાું DRDO એ બાયતનુું પ્રથભ ામરટ ર્લના ઉડનાય રડાકુ ર્લભાન UAVની વપ યીક્ષણ કમાું કયલાભાું આવ્યુું 
? - લચત્રદુગષ (કણાષટક) 

104 તાજેતયભાું કમાું યાજ્મભાુંથી ટતનધાયી જીલ પ્રાચીન અલળે ભી આવ્મા છે ? - જમ્મ ુકાશ્ભીય 

105 
બાયતીમ ક્રાુંર્તકાયી અને ટલાતુંત્ર્મવેનાની અલ્્યુી વીતાયાભન યાજુની ચથી જુરાઇ 125ભી જન્ભજમુંતી ઉજલણી 
અંતગષત કમાું ટથે 30 ફૂટની કાુંવાની પ્રર્તભાનુું અનાલયણ કયલાભાું આવ્યુું છે ? - બીભાયાલ (ગદાલયી જજલ્ર, 
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આંધ્રપ્રદેળ) 

106 
કમા લે ક્રાુંર્તકાયી અને ટલાતુંત્ર્મવેનાની અલ્્યુી વીતાયાભન યાજુના વુંભાનભાું ટટ ર્લબાગ દ્વાયા એક ટભાયક ટાર 
દટદકટ ફશાય ાડલાભાું આલી શતી ? -ઇ.વ. 1986 

107 
બાયતીમ ક્રાુંર્તકાયી અલ્્યુી વીતાયાભન યાજુના યાક્રભી કામષ ભાટે ત્માુંની ટથાર્નક આદદલાવી ગ્રાભજનએ કયુું હરુાભણુું 
નાભ આપ્યુું શત ુું ? -ભાન્મભ ર્લરૂડુું' (જ ુંગરન શીય) 

108 બાયતીમ ક્રાુંર્તકાયી અલ્્યુી વીતાયાભન યાજુન જન્ભ કમાું થમ શત ? - ાુંડયુંગી (આંધ્રપ્રદેળ) 

109 
તાજેતયભાું કઈ બાયતીમ ભદશરા ખેરાડીએ રાુંવ એન્જલ્વભાું યયુ વયનેટ ટુયભાું નલ ર્ભર્નટભાું 3000 ભીટયન યાષ્ટ્રીમ 
યેકડષ ફનાવ્મ છે ? - ારૂર ચોધયી 

110 
ભવષયની 2022ની કટટ ઓપ ર્વર્લિંગ ર્વટી યેંદકિંગભાું દેળભાું ર્લદેળી કભષચાયીઓ ભાટે વોથી ભોંઘુું ળશયે કયુું છે ? - મુુંફઇ 
(117ભ ક્રભ) 

111 
ભવષયની 2022ની કટટ ઓપ ર્વર્લિંગ ર્વટી યેંદકિંગભાું ર્લશ્વભાું ર્લદેળી કભષચાયીઓ ભાટે વોથી ભોંઘુું ળશયે કયુું છે ? - 

શોંગકોંગ 

112 તાજેતયભાું 4 ગ્રાન્ડ ટરેભભાું 80 ભેચ જીતનાય વલષપ્રથભ ટેર્નવ ખેરાડી કણ છે ? - નલાક જકાર્લચ 

113 તાજેતયભાું કઈ NRI લલ્ડષ વર્ભટ-2022ભાું ઈંગ્રેન્ડ ખાતે ;' ર્ળયભણી યુટકાય' જીત્મ છે ? - ર્ભળેર નુાલારા 

114 
તાજેતયભાું National Mission for Clean Ganga (NMCG) દ્વાયા કઈ જગ્માએ નનાભી ગુંગે અમતૃ લાદટકાની ટથાના 
કયી છે ? - નલી દદલ્શી 

115 બાયતીમ વેના દ્વાયા કમાું ટથે સયુક્ષા ભુંથન 2022નુું આમજન કયલાભાું આવ્યુું શત ુું ? - જધયુ (યાજટથાન) 

116 દય લે ' ર્લશ્વ ભશાવાગય દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? - 8 જુરાઇ 

117 
બાયતીમ નોવેના ને તેનુું પ્રથભ શલેરકપ્ટય " ALH Squadron INAS 324' કમાુંથી વાભેર કયલાભાું આવ્યુું ? - 

ર્લળાખાટ્ટનભ 

118 
"ગાુંધી અને ચુંાયણ વત્માગ્રશ: વેરેક્ટ યીદડિંગ" નાભના ટુતકની વુંાદન કના દ્વાયા કયલાભાું આવ્યુું છે ? - સયુુંજન 
દાવ 

119 
તાજેતયભાું ભાઈક્રવફ્ટ ાટષનય ઓપ ધ મય -2022 ન એલડષ કને એનામત કયલાભાું આવ્મ છે ? - HCL 

technology 

120 તાજેતયભાું States Start Up Ranking 2021ભાું પ્રથભ ટથાને કયુું યાજ્મ યહ્ુું છે ? - ગજુયાત 

121 તાજેતયભાું ચચાષભાું યશરે ' લરટફન દડકરેયેળન' કના વુંયક્ષણ વુંફુંર્ધત છે ? - ભશાવાગય 

122 
તાજેતયભાું બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટ ટીભે શ્રીરુંકા વાભેની ત્રણ ભેચની ર્વયીઝ 3-0થી જીતી આ ર્વયીઝભાું પ્રેમય ઓપ ધ 
ર્વયીઝ કને જાશયે કયલાભાું આવ્મા છે ? - શયભનપ્રીત કય 

123 તાજેતયભાું ઉત્તયપ્રદેળના કમાું ટથે લાદપ્રધાનના શટતે અક્ષમાત્ર દકચનનુું રકાષણ કયુું છે ? - લાયાણવી 

124 તાજેતયભાું બાયતભાું ' ખાદ્ય અને ણ સયુક્ષા' ય વુંભેરનનુું આમજન કમાું કયલાભાું આવ્યુું શત ુું ? - નલી દદલ્શી 

125 નલી દદલ્શી ખાતે મજામેર ઈન્ન્ડમા એર્નભર શલે્થ વર્ભટ 2022ભાું કમા યાજ્મને Best State in Animal Husbandry 



 

ASHWIN DIVEKAR                              www.gnanbhandar.com Page 7 
 

Infrastructure' યુટકાય એનામત કયલાભાું આવ્મ ? - ગજુયાત 

126 
નલી દદલ્શી ખાતે મજામેર ઈન્ન્ડમા એર્નભર શલે્થ વર્ભટ 2022ભાું ગજુયાતની કઈ યરુ્નલર્વિટીને એક્વટેળન રીડયર્ળ 
એલડષ એનામત કયલાભાું આવ્મ છે ? - કાભધેન ુયરુ્નલર્વિટી 

127 
તાજેતયભાું Life Insurance Compay " Aviva India"ના નલા MD & CEO તયીકે કની ર્નભણ ૂુંક કયલાભાું આલી છે ? 

- અર્વત યથ 

128 
કમાું દેળની વુંવદે બાયતીમ આયલેુદ વુંટથાનના ર્નદેળક ' તનજુા નેવયી'ને આયુષલેદ યત્ન યુટકાયથી વન્ભાર્નત કયલાભાું 
આવ્મા છે ? - લબ્રટન 

129 
કમાું દેળના લૈજ્ઞાર્નકએ કયના લાઇયવના તભાભ લેદયમન્ટની ઝડી અને ન્ટટક તાવ ભાટે CoVarscan નાભની ટેટટ 
કીટ ર્લકવાલી છે ? - અભેદયકા 

130 લષ - 2022ભાું વોથી વુંદગીકાય કામષટથ જાશયેકે્ષત્રની કઈ કુંની ફની છે ? - NTPC 

131 
નેળનર શાઈટીડ યેર કોયેળન (NHSRCE)ના બરેૂટ રેન પ્રજેકટના ક્યા ઇન્ચાર્જની શકારટ્ટી કયલાભાું આલી છે ? - 

વર્ત અમ્ગ્નશત્રી 

132 કઈ આઇઆઇટી વુંટથાભાું Technology Innovation Center " TiHAN"નુું ઉદ્દઘાટન કયલાભાું આવ્યુું ? - IIT, શૈદયાફાદ 

133 ફર્ભિંગશાભ ખાતે મજાનાય કભનલેલ્થ ગેમ્વભાું ઉદ્દઘાટન વભયુંબભાું બાયતન ધ્લજલાશક કણ ફનળે ? - નીયજ ચયા 

134 તાજેતયભાું કમા દેળની રુૂ અને ભદશરા દક્રકેટયને વભાન લેતન આલાની ઘણા કયી છે ? - ન્યઝૂીરેન્ડ 

135 
ફેંગ્રુૂ લીજી કુંની BESCOMને ફેંગ્રયભાું EV ચાજજ િંગટટેળન ભાટેની જાણકાયી ભેલલા ભાટે કઈ ભફાઈર એ 
ર્લકર્વત કયી છે ? - એ.લી.ર્ભત્રા 

136 
તાજેતયભાું બાયતના ર્લદેળભુંત્રી એવ. જમળુંકયે કમાું દેળભાું G20 ર્લદેળભુંત્રીઓની ફેઠકભાું બાયતનુું પ્રર્તર્નર્ધત્લ કયુું શત ુું 
? - ઇન્ડનેર્ળમા 

137 તાજેતયભાું બાયત ગોયલ મષટન રેન બાયત અને ફીજા કમાું દેળ લચ્ચે ળરૂ કયલાભાું આલી છે ? - નેા 

138 તાજેતયભાું દપનારેભાું શોંચનાય પ્રથભ આદદલાવી ભદશરા પેર્ભના ર્ભવ ઈન્ન્ડમા-2022 ફની છે ? - દયમા ર્તકી 

139 દય લે ' યાષ્ટ્રીમ ભાછીભાય દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? - 10 જુરાઇ 

140 
આગાભી કભનલેલ્થ ગેમ્વ-22, શોંગજ એર્ળમાઈ ખેર-2022 અને ેદયવ ઓલરમ્મ્ક-2024 ભાટે કઈ ટટૌષવ કુંની 
બાયતીમ ઓલરમ્મ્ક વુંઘ (IOA)વાથે બાગીદાયી કયી છે ? - અદાણી ટટૌષવરાઇન 

141 
કેન્ર વયકાયના ર્ળક્ષણ ર્લબાગ દ્વાયા લષ 2018 થી 20 પોભન્વ ગે્રદટિંગ ઇન્ડેક્વ મજુફ વયકાયી બણતયભાું ગજુયાતન 
કમ જજલ્ર પ્રથભ ક્રભે આવ્મ છે ? - જુનાગઢ (દેળભાું 19મ ુટથાન) 

142 
ફ્રૂડ વેપટી એન્ડ ટટાડટષ  ઓથયીટી ઓપ ઈન્ન્ડમા દ્વાયા લષ 2020-21ભાું ' ઈટ યાઇટ ઈન્ન્ડમા' ચેરેન્જભાું ગજુયાતન કયુું 
ળશયે જજલ્રભાું પ્રથભ ટથાને છે ? - ગીય વભનાથ (દેળભાું 15મ ુટથાન) 

143 દેળની વોથી ભટી ગજુયાત જ્ઞાન ગરુૂ મ્ક્લઝ કમાુંથી ળરૂઆત કયલાભાું આલી છે ? - અભદાલાદ 

144 વપ્ટેમ્ફય-2022ભાું મજાનાય નેળનર ગેમ્વનુું આમજન કમાું કયલાભાું આલળે ? - ગજુયાત 
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145 તાજેતયભાું ગજુયાતની કઈ યરુ્નલર્વિટીભાું દશન્દુ ટટડીઝન કવષ ળરૂ કયલાભાું આલળે ? - એભ.એવ.યરુ્નલર્વિટી, લડદયા 

146 તાજેતયભાું કમા દેળના ભતૂલૂષ લડાપ્રધાન ર્ળન્ઝૉ આંફેની શત્મા કયલાભાું આલી ? - જાાન 

147 
કમા લષભાું જાાનના લૂષ પ્રધાનભુંત્રીએ ર્ળન્ઝૉ આંફેને બાયત વયકાય દ્વાયા ' દ્મ ભૂણ એલડષ 'થી વન્ભાર્નત કયલાભાું 
આવ્મા શતા ? - 2021 

148 લષ 2007ભાું જાાનના કમા લૂષ પ્રધાનભુંત્રી QUAD વુંગઠનની ટથાના કયલાભાું આલી શતી ? - ર્ળન્ઝૉ આંફે 

149 QUAD વુંગઠનને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાું આલે છે ? - ચતભુુષજ 

150 QUAD વુંગઠન કમા ચાય દેળનુું ફને્ુું છે ? - બાયત, ઓટરેલરમા, જાાન અને અભેદયકા) 

151 
તાજેતયભાું મજામેરી ર્લશ્વ મગ ટધાષભાું ગજુયાતના કમા ળશયેની યલુતી જાનલી ભશતેાએ ત્રણ ભેડર જીત્મા છે ? - 

બાલનગય 

152 તાજેતયભાું QUAD વુંગઠનની 2022ની ફેઠકનુું આમજન કમા કયલાભાું આવ્યુું શત ુું ?- ટદકમ (જાાન) 

153 QUAD દેળની લચ્ચે કમા યદુ્ધ અભ્માવનુું આમજન થામ છે ? - ભારાફાય યદુ્ધ અભ્માવ 

154 દય લે ' ર્લશ્વ લટતી દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? - 11 જુરાઇ 

155 
ર્લશ્વ લટતી દદલવ -2022ની ઉજલણી કઈ થીભ ય કયલાભાું આલળે ? - "દયલાય ર્નમજનના અનાઓ ગરાું....રખ 
પ્રગર્તના નલા અધ્મામ" 

156 
લલ્ડષ  પ્યરેુળન પ્રટેકટ્વ 2022 દયટષ  મજુફ બાયત કમા લષ સધુીભાું ચીનને ાછ છડી ર્લશ્વભાું વોથી લધ ુલવતી 
ધયાલત દેળ ફની જળે ? - 2023 

157 
અભેદયકાન વલોચ્મ નાગદયક વન્ભાન ' પે્રર્વડેન્વીમર ભેડલ્વ ઓપ ફ્રીડભ' થી વન્ભાર્નત થનાય વોથી નાની કઈ ભદશરા 
ખેરાડી છે ? - ર્વભન ફાઇલ્વ 

158 
તાજેતયભાું કમા ળશયેભાું કેન્ન્રમ ગશૃભુંત્રી અર્ભત ળાશ દ્વાયા યાભાનજુાચામષની ળાુંર્ત પ્રર્તભા (ટટેચ્યુું ઓપ ીવ)નુું 
અનાલયણ કયલાભાું આવ્યુું છે ? - શ્રીનગય 

159 તાજેતયભાું બાયતના નામફ ચ ૂુંટણી કર્ભળનય તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - યાજીલકુભાય કે. ગપુ્તા 

160 દય લે " ર્લશ્વ ેય ફેગ દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? - 12 જુરાઇ 

161 
IMFના લૂષ અથષળાસ્ત્રીઓની દીલાર ઉય પ્રદર્ળિત થનાય પ્રથભ બાયતીમ અથષળાસ્ત્રી ભદશરા કણ છે ? - ગીતા 
ગીનાથ 

162 તાજેતયભાું ર્ભવેઝ યરુ્નલવષ દડલાઇન- 2022ન એલડષ કની એનામત કયલાભાું આવ્મ છે ? - લ્રલીર્વિંશ (ઉત્તયપ્રદેળ) 

163 તાજેતયભાું 13 એકવપે્રવ ધયાલનાય દેળનુું એકભાત્ર યાજમ કયુું છે ? - ઉત્તયપ્રદેળ 

164 તાજેતયભાું કના દ્વાયા ; ટટાટષઅ ટકરૂ ઈન્ન્ડમા (SSI)ની શરે ળરૂ કયલાભાું આલી છે ? - ગગૂર 

165 દય લે ' યાષ્ટ્રીમ વયતા દદલવ' ( National Simplicity Day) કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે ? - 12 જુરાઇ 

166 લષ 2023ભાું G-20ની વર્ભટના આમજનભાું નલા ળેયા કણ ફનળે ? - અર્ભતાબ કાન્ત 
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167 
તાજેતયભાું યાષ્ટ્રર્ત યાભનાથ કર્લદ દ્વાયા યાજ્મવબા ભાટે નર્ભનેટ થનાય ી.ટી.ઉા કમા કે્ષત્ર વફુંર્ધત છે ? - 

એથરીટ 

168 
તાજેતયભાું યાષ્ટ્રર્ત યાભનાથ કર્લદ દ્વાયા યાજ્મવબા ભાટે નર્ભનેટ થનાય ઈરૈમા યાજા કમા કે્ષત્ર વફુંર્ધત છે ? - 

વુંગીતકાય 

169 
તાજેતયભાું યાષ્ટ્રર્ત યાભનાથ કર્લદ દ્વાયા યાજ્મવબા ભાટે નર્ભનેટ થનાય ર્લયેન્ર શગેડે કમા કે્ષત્ર વફુંર્ધત છે ? - 

વભાજવેલક 

170 
તાજેતયભાું યાષ્ટ્રર્ત યાભનાથ કર્લદ દ્વાયા યાજ્મવબા ભાટે નર્ભનેટ થનાય લી. ર્લજમન્ર પ્રવાદ ગારૂ કમા કે્ષત્ર વફુંર્ધત 
છે ? - દપલ્ભ રેખક 

171 તાજેતયભાું એરડાષ કભાું કમા બાયતીમ ફકવયે ગલ્ડ ભેડર જીત્મ ? - આરીપમા ઠાણ 

172 
તાજેતયભાું ગલણતભાું નફર યુટકાય તયીકે ગણાત ' દપલ્ડ્રવ ભેડર'થી કમા ગલણતજ્ઞને વન્ભાર્નત કયલાભાું આવ્મા છે ? 

- ભાદયમાના ર્લમજલટકા 

173 
કમા વયકાયી વુંગઠને ગલણતના કે્ષત્રભાું અાત વલોચ્મ યુટકાય ' દપલ્ડ્રવ ભેડર'- 2022 ર્લજેતાણી ઘણા કયી છે ? - 

આંતયયાષ્ટ્રીમ ગાલણતીમ વુંઘ 

174 તાજેતયભાું દેળભાું પ્રથભ ' શ ુટલાટથ્મ ર્ળખય વુંભેરન'નુું આમજન કમા કયલાભાું આવ્યુું શત ુું ? - શ્રીનગય 

175 
તાજેતયભાું ગજુયાત વયકાયે ટથાર્નક ટલયાજ્મની વુંટથાઓભાું OBC અનાભતનુું પ્રભાણ નિી કયલા કની અધ્મક્ષતાભાું 
કર્ભળનની યચના કયી છે ? - દયટામટષ  જન્ટટવ કે.એવ.ઝલેયી 

176 
14 ઓગટટથી ળરૂ થનાય IBSF લલ્ડષ ટનકુય ચેમ્મ્મનર્ળ ભાટે ગજુયાતન કમ ટનકૂય કલલરપામ થઈ ઇર્તશાવ યચ્મ 
છે ? - ધ્રલુ ટેર 

177 
તાજેતયભાું કમા દેળન દક્રકેટય લરઝેર રીએ ઇન્ટયનેળનર દક્રકેટની ત્રણેમ પભેટભાુંથી ર્નવરૃ્તની ઘણા કયી ? - દલક્ષણ 
આદફ્રકા 

178 
તાજેતયભાું પર્બવષ દ્વાયા પ્રર્વદ્ધ માદીભાું અભેદયકાની વોથી અભીય ટલ ર્નર્ભિત ભદશરાઓની માદીભાું કઈ મૂ બાયતીમ 
ભદશરા પ્રથભ ક્રભે છે ? - જમશ્રી ઉલ્રાલ 

179 તાજેતયભાું IISc- ફેંગ્રુૂના વુંળાધકએ કયુું એનારગ લચવેટન પ્રટટાઈભ ર્લકવાવ્મ છે ? - આમષબટ્ટ -1 

180 લષ 2022 ગ્રફર ફામડામલર્વિટી કન્કરેલનુું આમજન કમાું કયલાભાું આવ્યુું છે ? - ફન (જભષની) 

181 બાયતનુું પ્રથભ પરદટિંગ (તયતુું) LNG ટર્ભિનર કમાું ળરૂ કયલાભાું આલળે ? - જમગઢ (ભશાયાષ્ટ્ર) 

182 
તાજેતયભાું ટથાામેર ડૉ. યાજેન્રપ્રવાદ ભેભદયમર એલડષ કમા કે્ષત્ર કે્ષત્ર ભાટે એનામત કયલાભાું આલળે ? - જાશયે 
લશીલટ 

183 તાજેતયભાું રઘભુતી ફાફતના ભુંત્રારમન લધાયાન શલાર કને વોંલાભાું આવ્મ છે ? - ટમરૃ્ત ઈયાની 

184 તાજેતયભાું ટટીર ભુંત્રારમન લધાયાન શલાર કને વોંલાભાું આવ્મ છે ? - જ્મર્તયાદદત્મ ર્વિંર્ધમા 

185 તાજેતયભાું યાષ્ટ્રીમ કર્ળકા ર્લજ્ઞાન કેન્રના ર્નદેળક તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - ડૉ. ભશન લાની 

186 તાજેતયભાું ગ્રીનકને વતત ર્લજ્ઞાન ટકરૂ ટથાર્ત કયલા ભાટે કની વાથે વભજૂતી કયાય કમાષ છે ? - IIT, શૈદયાફાદ 
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187 ર્લશ્વની વોથી ભટી નોવેના અભ્માવ RIMPAC-2022ભાું બાયત તયપથી કણ બાગ રઈ યહ્ુું છે ? - INS વતડુા 

188 તાજેતયભાું પ્રર્વદ્ધ દયટષ  મજુફ કમાું યાજમભાું વોથી લધ ુફેયજગાયી દય નોંધામ છે ? - શદયમાણા 

189 તાજેતયભાું પ્રર્વદ્ધ દયટષ  મજુફ બાયતભાું ફેયજગાયી દયભાું કેટરા ટકા લધાય થમ છે ? - 7.8% 

190 તાજેતયભાું કમા યાજ્મની ર્લધાનવબાભાું ' ટલાટથ્મ કા અર્ધકાય' ર્લધેમક યજૂ કયલાભાું આવ્યુું છે ? - યાજટથાન 

191 તાજેતયભાું SBI General Insuranceના MD તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - દયત ર્ત્રાઠી 

192 તાજેતયભાું ઇરન ભાટકએ કઈ કુંની ખયીદલાની ડીરને વટેન્ડ કયી છે ? - ટ્લીટય 

193 
તાજેતયભાું કમા દેળભાુંથી 30.5 કયડ લષ જૂના એક પ્રાચીન ગયીની નલી પ્રજાર્તના અલળે ભી આવ્મા છે ? - 

અભેદયકા 

194 કમા યાજમભાું આલેર ' ભાનગઢ શાડી'ને યાષ્ટ્રીમ ટભાયક તયીકે જાશયે કયલાભાું આવ્યુું છે ? - યાજટથાન 

195 તાજેતયભાું વતત 13 T20 ભેચ જીતનાય પ્રથભ કપ્તાન કણ છે ? - યદશત ળભાષ (બાયત) 

196 
તાજેતયભાું કઈ જનયર ઈન્ટમયન્વ કુંનીએ Cyber Vaultedge Insurance Plan રન્ચ કમો છે ? - SBI General 

Insurance 

197 તાજેતયભાું કઈ વુંટથાના વુંળધકએ કેન્વયની તાવ ભાટેનુું AI ફેઝડ ટરૂ PIVOT ર્લકર્વત કયુું છે ? - IIT, ભરાવ 

198 તાજેતયભાું કમા દેળભાુંથી ર્લરુ પ્રભાણભાું વનાના બુંડાય ભી આવ્મા છે ? - યગુાન્ડા 

199 
તાજેતયભાું કણ ર્લદેળ વુંચાય ર્નગભ લર. (VSNL)ના લૂષ અધ્મક્ષ અને બાયતીમ ઇન્ટયનેટના જનક તયીકે જાણીતાનુું 
અલવાન થયુું છે ? - લબ્રજેન્રકુભાય કે. ર્વિંઘર 

200 
તાજેતયભાું કને દલક્ષણ સદુાનભાું વુંયકુત યાષ્ટ્ર ર્ભળનભાું પવષ કભાન્ડયના રૂભાું કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - 

ભશન સબુ્રહ્મમભ 

201 તાજેતયભાું કઈ એયરાઇન્વને DGCA એય ઓયેટય વદટિદપકેટ આપ્યુું છે ? - અકાવા એયરાઇન્વ 

202 તાજેતયભાું કઈ યાજ્મ વયકાયે ' ઇરેક્રીક લાશન નીર્ત જાશયે કયી છે ? - છતીવગઢ 

203 તાજેતયભાું કમા યાજમભાું ' ખાયચી ઉત્વલ ' ભનાલલાભાું આવ્મ ? - ર્ત્રયુા 

204 
તાજેતયભાું કના દ્વાયા દયટષ  અનવુયા છેલ્રા 15 લષભાું બાયતભાું કુર્તની લટતી ઘટીને 224.3 ર્ભલરમન થઈ છે ? - 

વુંયકુત યાષ્ટ્ર 

205 તાજેતયભાું આમજજત ' ભરેર્ળમા ઓન -2022'ભાું રુૂ ર્વિંગલ્વનુું ટાઇટર કણ જીત્યુું છે ? - ર્લકટય એક્વેલ્વન 

206 ગજુયાતનાું કમા ટથે ' પ્રાકૃર્તક કૃર્, પ્રકરૃ્તના ળયણે ' નાભન દયવુંલાદ મજામ શત ? - નદડમાદ 

207 
દપનરેન્ડભાું આમજજત લલ્ડષ ભાટટય એથ્રેદટક્વ ચેમ્મ્મનર્ળ'ભાું કઈ દાદીએ 94 લષની લમે એક ગલ્ડ ભેડર અને ફે 
બ્રન્ઝ ભેડર જીતી ઇર્તશાવ યચ્મ છે ? -બગલાની દેલી ડાુંગય 

208 તાજેતયભાું એન્જીર્નમયીંગ દયવચષ ડેલરભેન્ટ લરવી ફનાલનાય દેળનો પ્રથભ યાજ્મ કયુું છે ? - કણાષટક 
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209 
તાજેતયભાું લડાપ્રધાન દ્વાયા કમા ટથે આમજન પ્રાકૃર્તક ખેતી વુંભેરનને લચ્યુષઅર ભધ્મભથી વુંફર્ધત કયુું છે ? - 

સયુત 

210 દય લે ' ર્લશ્વ યલુા કોળલ્મ દદલવ' ( World Youth Skills Day) તયીકે કમ દદલવ ભનાલલાભાું આલે છે ? - 15 જુરાઇ 

211 
તાજેતયભાું ુંજાફ નેળનર ફેંકને કની વાથે ' ીએનફી યક્ષક પ્રવ મજના' ભાટે વભજૂતી કયાય કમાષ છે ? - બાયતીમ 
એયપવષ 

212 
તાજેતયભાું ઇન્ટયનેળનર શદૂટિંગ ટટષ  પેડયેળન ર્લશ્વક 2022ભાું રુૂની 10 ભીટય એય યાઇપર ટધાષભાું કમા 
બાયતીમ ખેરાડીએ ગલ્ડ ભેડર જીત્મ ? - અજુ ષન ફબતુા 

213 કમા ટેર્નવ ખેરાડીએ ર્લમ્ફલ્ડન ઓન ભેન્વ ર્વિંગર - 2022નુું ટાઇટર જીત્યુું છે ? - નલાક જકર્લચ 

214 
કમા દેળન પ્રથભ ટેર્નવ ખેરાડી ' એલરના યાઈફદકનાએ ર્લમ્ફલ્ડન ઓન વભુન ર્વિંગર - 2022નુું ટાઇટર જીત્યુું છે ? - 

કઝાદકટતાન 

215 તાજેતયભાું ચચાષભાું યાશરે પ્રાચીન ફોદ્ધ ટથ કાનાગનશલ્રી કમા યાજ્મભાું આલેર છે ? - કણાષટક 

216 તાજેતયભાું રાર ાુંડાને રાલલાભાું ચચાષભાું યશરે ર્વિંગલરરા નેળનર ાકષ  કમા યાજ્મભાું આલેર છે ? -ર્િભ ફુંગા 

217 
તાજેતયભાું કમા દેળભાું ' લયઆ' નાભન ર્લનાળકાયી પ્રેગને યકલા ભાટે રાખ ભધભાખીને ભાયી નાખલાભાું આલી છે ? 

- ઓટરેલરમા 

218 
તાજેતયભાું લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ નલા વુંવદ બલનની છત ય યાષ્ટ્રીમ પ્રર્તક લચહ્ન અળક ટતુંબનુું અનાલયણ કયુું 
તેની ઊંચાઈ કેટરી છે ? - 6.50 ભીટય 

219 
તાજેતયભાું વુંવદબલનની છત ય અનાલયણ થમેર યાષ્ટ્રીમ પ્રર્તક અળક ટતુંબ મરૂ્તિ ર્નભાષતા કણ છે ? - સરુ્નર 
દેલયેના 

220 તાજેતયભાું ભશમ્ભદ વાનવૂી ફયકીનડનુું અલવાન થયુું તે કમાું વુંગઠનના ભશાવલચલ શતા ? - ઓેક 

221 દય લે ' ર્લશ્વ વા દદલવ' તયીકે કમ દદલવ ભનાલલાભાું આલે છે ? - 16 જુરાઇ 

222 
તાજેતયભાું ચચાષભાું યશરે ફાફાવાશફે આંફેડકય વાથે જડામેર ટથ ' વુંકલ્ ભરૂ્ભ લડ વકૃ્ષ દયવય' ગજુયાતભાું કમાું 
આલે્ુું છે ? - લડદયા 

223 
તાજેતયભાું જૂન ભદશનાના ICC રુૂ ર્લબાગભાું પ્રેમય ઓપ ધ ભુંથ એલડષ ભાટે કની વુંદગી થઈ છે ? - જની 
બે્રમયટટ 

224 
તાજેતયભાું જૂન ભદશનાના ICC ભદશરા ર્લબાગભાું પ્રેમય ઓપ ધ ભુંથ એલડષ ભાટે કની વુંદગી થઈ છે ? - ભેદયજેન 
કે 

225 તાજેતયભાું 100% LPG કનેક્ળન ધયાલતુું દેળનુું પ્રથભ યાજ્મ કયુું છે ? - દશભાચરપ્રદેળ 

226 તાજેતયભાું ગલા ર્ળમાડષના નલા પ્રમખુ તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત કયલાભાું આલી છે ? - બ્રજેળકુભાય 

227 
તાજેતયભાું કમા યાજ્મની જાન્શલી ડાુંગેતી AATCની વોથી નાની લમની એનારગ અંતદયક્ષ માત્રી ફની છે ? - 

આંધ્રપ્રદેળ 

228 તાજેતયભાું International Fund for Agricutural Development (IFAD)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નયમુ્ક્ત 
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કયલાભાું આલી છે ? - અલ્લાય રાયીમ 

229 તાજેતયભાું યકેુ્રન દ્વાયા બાયત વદશત કેટરા દેળના યાજદૂતને ફયખાટત કમાષ છે ? - ાુંચ દેળ 

230 
તાજેતયભાું બાયતને કમાું દેળ ાવે ળસ્ત્ર ખયીદલાના CAATSA કામદા શઠેના પ્રર્તફુંધભાુંથી મમુ્ક્ત આલા ભાટે 
અભેદયકન વુંવદભાું ખયડ યજૂ કયલાભાું આવ્મ ? - યર્ળમા 

231 ગ્રફર જેન્ડય ગે ઇન્ડેક્વ - 2022 કઈ વુંટથા દ્વાયા પ્રર્વદ્ધ કયલાભાું આલે છે ? - WEF (લલ્ડષ ઇકનર્ભક્વ પયભ) 

232 ગ્રફર જેન્ડય ગે ઇન્ડેક્વ - 2022 અનવુાય કમ દેળ પ્રથભ ક્રભ ધયાલે છે ? - આઈવરેન્ડ 

233 ગ્રફર જેન્ડય ગે ઇન્ડેક્વ - 2022 અનવુાય બાયતન ક્ય ક્રભ ધયાલે છે ? - 135ભ 

234 ગ્રફર જેન્ડય ગે ઇન્ડેક્વ - 2022 અનવુાય ટલાટથ્મ વેલા કેટેગયીભાું બાયત કમ ક્રભ ધયાલે છે ? - 146ભ 

235 તાજેતયભાું કમા યાજ્મભાુંથી ભાછરીની ફે નલી પ્રજાર્ત ભી આલી છે ? - તાર્ભરનાડુ 

236 તાજેતયભાું કમા યાજ્મભાુંથી કયલમાની એક નલી પ્રજાર્ત ભી આલી છે ? - યાજટથાન 

237 દય લે કમ દદલવ ' ર્લશ્વ ન્મામ દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાું આલે છે ? - 17 જુરાઇ 

238 તાજેતયભાું કમા ટથે આલેર વોથી રાુંફ રુ ' ડફર ડેકય પરાઈ ઓલયલબ્રજ આલેર છે ? - નાગયુ 

239 તાજેતયભાું કમા ળતયુંજ ખેરાડીએ ' ઝીજન ળતયુંજ ભાટટય'ન લખતાફ જીત્મ છે ? - ડી. મકેુળ 

240 તાજેતયભાું દેળનુું પ્રથભ કાફષન ન્યરુર એયટષ  કમા ટથે ફનળે ? - રેશ એયટષ  

241 
તાજેતયભાું કને જાાન દેળના ' ઓડષય ઓપ ધ યાઈઝીગ વન એલડષ ' થી વન્ભાર્નત કયલાભાું આવ્મા છે ? - 

નાયામણકુભાય 

242 
તાજેતયભાું કયુું યાજ્મ ર્પ્ર- ાઇભયી ટકરૂ રેલર ઉય નલી ર્ળક્ષણ નીર્ત-2020 રાગ ુકયનાય દેળનુું પ્રથભ યાજ્મ કયુું છે 
? - ઉત્તયાખુંડ 

243 પ્રથભ નલી ર્ળક્ષણ નીર્ત રાગ ુકયનાય દેળનુું પ્રથભ યાજ્મ કયુું છે ? - કણાષટક 

244 કઈ વર્ભર્તની બરાભણથી નલી ર્ળક્ષણ નીર્ત રાગ ુકયલાભાું આલી છે ? - કટતયુીયુંગન વર્ભર્ત 

245 
તાજેતયભાું કઈ IIT વુંટથાએ વ્મમ્ક્તગત કેન્વયના ર્નદાન ભાટે AI ટરૂ (Artificial Intellgence ટરૂ) ફનાવ્યુું છે ?- IIT, 

ભરાવ 

246 તાજેતયભાું ઈન્ટયરના ' ફા મોન ળણ ડેટાફેવ'ભાું વાભેર થનાય બાયત કેટરાભ દેળ ફન્મ છે ? - 68ભ 

247 તાજેતયભાું બાયતે એર્ળમાઈ અંડય -20 કુશ્તી ચેમ્મ્મનર્ળભાું કેટરા ભેડર જીત્મા છે ? - 22 ભેડર  

248 
તાજેતયભાું કઈ બાયતીમ ભદશરા ખેરાડીએ ર્વિંગાયુ ઓન ટાઇટર પ્રથભ લખત જીતી ઇર્તશાવ યચ્મ છે ? - ીલી 
ર્વિંધ ૂ

249 
બાયતીમ ભદશરા ખેરાડી ીલીર્વિંધએૂ ર્વિંગાયુ ઓનની પાઈનરભાું કમા દેળને શયાલી પ્રથભ લખત ટાઇટર જીત્યુું છે ? 

- ચીન 
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250 
તાજેતયભાું કમા યાજમભાું એક વ્મમ્ક્તભાું ' EMM નેગેદટલ ' દુરષબ ર્બરડ (ગલ્ડન ર્બરડ) ગ્રૂ ભી આવ્યુું છે ? - યાજકટ 
(ગજુયાત) 

 


