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1 
સવયભ ઇન્સ્ટિિયિૂ દ્વાયા બાયતની પ્રથભ " ક્લાડ્રીલેરેિ હ્યભુન ૈસરભાાં લાઇયવ લેક્ક્વન" લેક્ક્વન સલકસવત કયી છે તે 
લાઇયવથી કમ યગ થામ છે ?-  ગબાાળમનુાં કે્વય 

2 તાજેતયભાાં દેળભાાં ભાંકીક્વ લામયવ (Monkey pox Virus)ન પ્રથભ કેવ કમા યાજમભાાં નોંધામ છે ? - કેય 

3 
તાજેતયભાાં નેળનર ઇન્સ્ટિિયિૂ યેન્કિંગ પેભલકા  (NIRF) રયિા - 2022ભાાં કઈ યસુનલસવિિી પ્રથભ ક્રભે આલી છે ? -IISC 

ફેગલરુૂ 

4 નેળનર ઇન્સ્ટિિયિૂ યેન્કિંગ પેભલકા (NIRF) રયિા - 2022ભાાં IIT, ભદ્રાવ વાંટથા કમા ક્રભે આલી છે ? - ફીજા ક્રભે 

5 નેળનર ઇન્સ્ટિિયિૂ યેન્કિંગ પેભલકા (NIRF) રયિા - 2022ભાાં IIT, ફમ્ફે વાંટથા કમા ક્રભે આલી છે ? - ત્રીજા ક્રભે 

6 
નેળનર ઇન્સ્ટિિયિૂ યેન્કિંગ પેભલકા  (NIRF) રયિા - 2022ભાાં કઈ ભેનેજભે્િ ઇન્સ્ટિિયિૂ પ્રથભ ક્રભે આલી છે ? -- IIM, 

અભદાલાદ 

7 નેળનર ઇન્સ્ટિિયિૂ યેન્કિંગ પેભલકા (NIRF) રયિા - 2022ભાાં કઈ ભેરિકર કરેજ પ્રથભ ક્રભે આલી છે ? - એઈમ્વ, રદલ્શી 

8 
તાજેતયભાાં નેળનર ઇન્સ્ટિિયિૂ યેન્કિંગ પેભલકા  (NIRF) રયિા - 2022ભાાં કઈ િે્િર કરેજ પ્રથભ ક્રભે આલી છે ? - 

વસલતા ઇન્સ્ટિિયિૂ, ચેન્નઈ 

9 તાજેતયભાાં દેળભાાં ઇ્િયનેિ સસુલધા વેલા ળરૂ કયનાય દેળનુાં પ્રથભ કયુાં યાજ્મ ફ્યુાં છે ? - કેય 

10 
િાઈમ્વ સત્રકા દ્વાયા સલશ્વના 50 વલે શે્રષ્ઠ ટથની શે્રણી( વી-40)ભાાં ગજુયાતના કમા ળશયેની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે 
? - અભદાલાદ 

11 
િાઈમ્વ સત્રકા દ્વાયા સલશ્વના 50 વલે શે્રષ્ઠ ટથની શે્રણીભાાં કયુાં ળશયે વલાશે્રષ્ઠ ળશયે તયીકે પ્રથભ ક્રભે યહ્યુાં છે ? - 

એરિનફગા (ટકિરે્િ) 

12 
તાજેતયભાાં સલશ્વના વોથી વદૃ્ધ લાઘ " યાજા"નુાં જરદાાિા યેટય ુવે્િયભાાં અલવાન થયુાં તે કમા યાજમભાાં આલેર છે ? - 

સિભ ફાંગા 

13 
તાજેતયભાાં યેરલે ભાંત્રારમ દ્વાયા તાયાંગા- રશર- અંફાજી- ભાઉ્િ આબ ુયિ યેરલે રાઇનને ભાંજૂયી આી તેની રાંફાઇ 
કેિરી છે ? - 116.65 રકરભીિય 

14 તાજેતયભાાં કમા ગજુયાતી શાટમરેખક અને ઈસતશાવકાય ળતાબ્દી લાભાાં પ્રલેળ કમો છે ? - ભધસુદૂન ાયેખ ' સપ્રમદળી' 

15 ગજુયાતી શાટમરેખક અને ઈસતશાવકાય ભધસુદૂન ાયેખ કમા અખફાયભાાં ' હુાં ળાણી અને ળકયાબાઈ' કરભના કિાય 
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રેખક છે ? - ગજુયાત વભાચાય 

16 તાજેતયભાાં સલભચન થમેર ' ધ ભેકભશન રાઇન' ટુતકના રેખક કણ છે ? - જે જે સવિંશ 

17 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના યાજ્મારે ' ધ ભેકભશન રાઇન' નાભનુાં ટુતકનુાં સલભચન કયુું છે ? - રશભાચરપ્રદેળ (શ્રી 
યાજે્દ્ર સલશ્વનાથ) 

18 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં આલેરી નેળનર યેર એ્િ ટ્રા્વિેળન ઇન્સ્ટિિયિૂ (NRTI)નુાં નાભ ફદરી ગસતળક્ક્ત 
સલશ્વસલદ્યારમ યાખલાભાાં આવયુાં છે ? - લિદયા 

19 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે 'શ્રલણ તીથા દળાન મજના'ભાાં વશામ 50% thi લધાયી કેિરા િકા કયલાભાાં આલી છે ? - 

75% 

20 ગજુયાત વયકાયે 'શ્રલણ તીથા દળાન મજના'ભાાં લમભમાાદા 75 લાને ઘિાિી કેિરા લા કયલાભાાં આલી છે ? - 70 લા 

21 
ગજુયાત વયકાયે 'શ્રલણ તીથા દળાન મજના'ભાાં ગજુયાતનાાં માત્રાધાભભાાં યકાણની ભમાાદા કેિરી કયલાભાાં આલી છે ? - 

ત્રણ રદલવ, ત્રણ યાસત્ર 

22 તાજેતયભાાં કઈ IIT, વાંટથા દ્વાયા નલા લટતી ગણતયી િેિા લકાટિેળનનુાં ઉદ્દઘાિન કયલાભાાં આવયુાં છે ? - IIT, રદલ્શી 

23 તાજેતયભાાં વયાંક્ષણ ભાંત્રી યાજનાથસવિંશ ેનોવેનાભાાં કયુાં લધ ુએક ઘાતક યદુ્ધ જશાજ ર્ચ કયુું છે ? - INS,દુનાગગયી 

24 
નોવેનાભાાં વાભેર અત્માધસુનક યદુ્ધ જશાજ P17A પ્રકાયનુાં INS દુનાગગયી ક્ાાં તૈમાય કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - GRSE, 

ફેંગલરુૂ 

25 તાજેતયભાાં કમા દેળને રકરશિ શામયવસનક સભવાઇરનુાં વપ યીક્ષણ કયુું છે ? - અભેરયકા 

26 
ગજુયાતભાાં 27ભી વપ્િેમ્ફયથી મજાનાય 36ભી નેળનર ગેમ્વની ફક્ક્વિંગ ટધાાભાાં ભેનેજય તયીકે કની સનયકુ્ક્ત થઈ છે 
? - રદરી બ્રહ્મબટ્ટ 

27 લા 2025ની લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળની મજભાની કણ કયળે ? - િરકમ (જાાન) 

28 
દગક્ષણ કરયમાના ચાાંગલનભાાં આમજજત ISSF શરૂિિંગ લલ્િાક 10 ભીિય એય યાઈપરભાાં ાથા ભાગખજા અને ળાહ ૂતુાય 
ભાને કમ ભેિર જીત્મ છે ? - ગલ્િ 

29 
ISSF શરૂિિંગ લલ્િાક 10 ભીિય એય યાઈપર સભક્વ િીભ ઇલે્િભાાં ભેહરુી ઘ અને વાહુ તુાય ભાનેની જિીએ કમ 
ભેિર જીત્મ છે ? - ગલ્િ 

30 
ISSF શરૂિિંગ લલ્િાક 10 ભીિય એય યાઈપર સભક્વ િીભ ઇલે્િભાાં ારક અને સળલ નાયામણની જિીએ કમ ભેિર 
જીત્મ છે ? - બ્ર્ઝ 

31 
ISSF શરૂિિંગ લલ્િાક રુૂ 50 ભીિય એય યાઇપર થ્રી ગઝળન ઇલે્િભાાં કને ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - ઐશ્વમા 
પ્રતાસવિંશ તભય 

32 
ISSF શરૂિિંગ લલ્િાકભાાં 25 ભીિય યેસિ પામય સટતર સભક્વ િીભ ઇલે્િભાાં કમા યલુા શિૂવાને બ્ર્ઝ ભેિર જીત્મ છે 
? - અસનળબાનલારા અને રયધભ વાાંગલાન 

33 
ISSF શરૂિિંગ લલ્િાકભાાં ભરશરા 50 ભી યાઇપર થ્રી ગઝળનભાાં કઈ બાયતીમ ભરશરા ખેરાિીએ બ્ર્ઝ ભેિર જીત્મ છે ? 

- અંજુભ ભદગીરે 
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34 ISSF શરૂિિંગ લલ્િાકભાાં ેયાગરક્મ્કભાાં કમા બાયતીમ શિૂયે ફે ગલ્િ ભેિર જીત્મા છે ? - સવિંશયાજ અઘાના 

35 ISSF શરૂિિંગ લલ્િાકભાાં બાયતે કુર કેિરા ભેિર જીતી પ્રથભ ક્રભે યહ્યુાં છે ? - 15 ( 5G,6S,4B) 

36 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીએ સલશ્વની વોથી ઝિી ગ્રારપક્વ િામનાસભક યે્િભ એકવેવ ભેભયી (DRAM)ગચ સલકસવત કયી છે 
? - વેભવાંગ 

37 
ગજુયાતભાાં કમા ટથે આલેર વયકાયી કોળલ્મા ધ નટકર યસુનલસવિિીભાાં 'ડ્રન ાઇરિ'ની ટે્રસનિંગ આલા ભાિે યાજ્મ 
વયકાયે સનણામ કમો છે ? - બમણ (કરર) 

38 તાજેતયભાાં WHOના જણાવમા મજુફ કમા દેળભાાં ભાયફગા લામયવ (Marburg Virus)ના ફે કેવ નોંધામા છે ? - ઘાના 

39 
તાજેતયભાાં લિાપ્રધાન નયે્દ્ર ભદી દ્વાયા દેલધય એયિાન ુાં ઉદ્દઘાિન કયલાભાાં આવયુાં તે કમા યાજમભાાં આલેર છે ? - 

ઝાયખાંિ 

40 તાજેતયભાાં નટકર ઈન્િમા કામાક્રભની કેિરાભી લાગાાંઠ ભનાલલાભાાં આલી છે ? - 7 ભી 

41 
તાજેતયભાાં પ્રસવદ્ધ થમેર રયિા  મજુફ નેળનર ફ્રૂિ સવક્રયિી એક્િ (NFSA)ના અભરીકયણભાાં ગજુયાત કમા ટથાને યહ્યુાં 
છે ? - ચથા 

42 તાજેતયભાાં ચીન અને ફીજા કમાાં દેળ દ્વાયા ' વી ગારિિમવ' વમદુ્રી અભ્માવનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં છે ? - ારકટતાન 

43 
તાજેતયભાાં Federation of Indian Fantasy (FIFS)ના ભશાસનદેળક તયીકે કની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - જમ 
બટ્ટાચામા 

44 તાજેતયભાાં 150 લન િે સલકેિ રેનાય વોથી ઝિી બાયતીમ ફરય કણ ફ્યુાં છે ? - ભશમ્ભદ ળભી 

45 
તાજેતયભાાં બાયતનુાં પ્રથભ પ્રાઈલેિ યકેિ એન્સ્જન કાયખાનુાં ' અક્નનકુરભ કવભવ' કમાાં ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - 

ચેન્નઈ 

46 તાજેતયભાાં ભિૂાનના નલા યાજદૂત તયીકે કની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - સધુાકય દરેરા 

47 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના યાજ્માર જગદી ધનખિને NDAના ઉયાષ્ટ્રસતના ઉભેદલાય તયીકે જાશયે કમાા છે ? - 

સિભ ફાંગા 

48 
તાજેતયભાાં ગજુયાતની કઈ િેસનવ ખેરાિીએ કઝારકટતાનભાાં આમજજત ITF ભરશરા િફલ્વ િાઇિર જીત્યુાં છે ? - અંરકતા 
યૈના 

49 
તાજેતયભાાં લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળની પાઈનરભાાં શચનાય પ્રથભ બાયતીમ કમ રુૂ ર્ગ જમ્યભાાં 39 

લાન નલ યેકિા ફનાવમ ? - શ્રીળાંકય 

50 28 જુરાઈથી દેળના કમા યાજમભાાં 44ભી ચેવ ગરમ્માિ મજાનાય છે ? - તાસભરનાડુ ( ભાભરાયુભ) 

51 તાસભરનાડુ ના ભાભરાયુભભાાં આમજજત 44ભી ચેવ ગરમ્માિભાાં કુર કેિરા દેળ બાગ રેલાના છે ? - 187 દેળ 

52 તાસભરનાડુ ના ભાભરાયુભભાાં આમજજત 44ભી ચેવ ગરમ્માિભાાં બાયતના કુર કેિરા ખેરાિી બાગ રેળે ? - 25 

53 તાજેતયભાાં યાજટથાનના કમા ળશયેભાાં યાષ્ટ્રીમ કામદા વેલાનુાં વાંભેરન મજાયુાં શત ુાં ? - જમયુ 
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54 
તાજેતયભાાં રા ઇરેક્ટ્રીકે બાયતન પ્રથભ ટલદેળી યીતે સલકસવત ગરસથમભ - આમન વેર યજૂ કમો તેનુાં નાભ શુાં છે ? - 

NMC2170 

55 તાજેતયભાાં લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં કમ ખેરાિી વોથી ઝિી એથરીિ ફ્મ છે ? - ફે્રિ કેરી (અભેરયકા) 

56 
તાજેતયભાાં 44ભી ચેવ ગરક્મ્માિભાાં બાયતીમ િીભભાાં વાભેર થનાય પ્રથભ ગજુયાતી ખેરાિી કણ છે ? - સલશ્વા 
લાવણલાા 

57 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે જેરૂવરેભ રિકરેયેળન ઇઝયામર અને ફીજા કમા દેળ વાથે વભજૂતી થઈ છે ? - અભેરયકા 

58 તાજેતયભાાં કમા દેળન રક્રકેિય તભીભ ઇકફાર T20 ભાાંથી સનવસૃતની ઘણા કયી છે ? - ફાાંનરાદેળ 

59 
તાજેતયભાાં ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે કને ભધય િેયેવા ભેભરયમર એલિાથી વ્ભાસનત કયલાભાાં આવમા છે ? - રદમા સભઝાા અને 
અપયજ ળાશ 

60 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે ટુતક " Connecting Through Culture' ના રેખક કણ છે ? - િૉ. એવ. જમળાંકય 

61 તાજેતયભાાં ઈંનરે્િ ન કમ રક્રકેિય આંતયયાષ્ટ્રીમ લનિે રક્રકેિભાાંથી સનવસૃતની ઘણા કયી છે ? - ફેન ટિક્વ 

62 યનુાઈિેિ નેળ્વ એ્લામયભે્િ પ્રગ્રાભના યાજદૂત તયીકે કઈ અગબનેત્રીની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - રદમા સભઝાા 

63 
તાજેતયભાાં નેળનર ટિક એક્વચે્જના નલા એભિી અને વીઇ તયીકે કની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે? - આસળ 
ચોશાણ 

64 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ રક્રકેિભાાં વોથી ઝિી 1000 યન ફનાલનાય એસળમન રક્રકેિય કણ છે ? - ફાફય આઝભ 

65 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના યાજ્માર રા ગણેળનને સિભ ફાંગાના યાજ્મારને લધાયાન ચાજૉ આલાભાાં આવમ છે 
? - ભગણયુ 

66 તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા ખેડૂતને શધય એલિા એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - ભનજબાઇ વરાંકી 

67 દય લે કમ રદલવ ' આંતયયાષ્ટ્રીમ ચેવ રદલવ' ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 20 જુરાઇ 

68 તાજેતયભાાં ઈંનરે્િ વાભેની લનિે સવયીઝભાાં બાયતન કમ રક્રકેિય ભેન પ ધ સવયીઝ જાશયે થમ છે ? - શારદિક ાંિમા 

69 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં બાયતની પ્રથભ AI રિજજિર આધારયત રક અદારત ળરૂ થઈ છે ?- યાજટથાન 

70 
યાજટથાનભાાં બાયતની પ્રથભ AI-વાંચાગરત એ્િ ત ુાં એ્િ રિજજિર રક અદારત કને ળરૂ કયી ?- ઉદમ ઉભેળ રગરત 
(NALSA , પ્રમખુ) 

71 બાયતન પ્રથભ એગરલેિેિ અફાન એક્વપે્રવ દ્વાયકા એક્વપે્રવ લે કમા લા સધુીભાાં ળરૂ થળે ? - 2023 

72 
તાજેતયભાાં બાયતીમ નોકાદભાાંથી 35 લાની વેલા ફાદ કઈ વફભયીન વેલા મકુ્ત કયલાભાાં આલી છે ? - INS, 

સવિંધધુ્લજ 

73 તાજેતયભાાં બાયતીમ નોકાદભાાંથી INS સવિંધધુ્લજને કમા ટથેથી વેલામકુત કયલાભાાં આલી છે ? - સલળાખાટ્ટનભ 

74 બાયતે INS સવિંધધુ્લજન કમા દેળ ાવેથી ખયીદી કયી શતી ? - યસળમા (1987) 
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75 બાયતની પ્રથભ અંિય લિય ભેટ્ર ટે્રન કમાાં ળરૂ કયલાભાાં આલળે ? - કરકાતા 

76 દેળના વલાપ્રથભ લખત કમા ટથે પ્રાઈલેિ કાંનીને અપીણ પ્રવેસવિંગની ભાંજૂયી ભી છે ? - વાલરી (ગજુયાત) 

77 તાજેતયભાાં આયષુ્મભાન કાિા મજનાન રાબ આલાભાાં દેળભાાં ગજુયાત કમા ક્રભે યહ્યુાં છે ?- ચથા ક્રભે 

78 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વયશદ સલલાદન ઉકેર રાલલા ભાિે આવાભ વાથે વભજૂતી કયી છે જેને ' નાભવાઈ ઘણા' 
તયીકે ણ ખામ છે ? - અરૂણાચરપ્રદેળ 

79 તાજેતયભાાં કમા વાંગઠન દ્વાયા લાયાણવીને કલ્ચયર એ્િ ટુરયઝભ કેસિર જાશયે કયલાભાાં આવયુાં છે ? - SCO 

80 
તાજેતયભાાં વગફિમાભાાં આમજજત દેળન નાન ગ્રા્િ ભાટિય આય. પ્રજ્ઞાનાંદે કઈ ટુનાાભે્િ જીતી છે ? - ેયાવીન ન 
ટુનાાભે્િ 

81 દેળન પ્રથભ e - waste eco Park કમાાં ફનળે ? - રદલ્શી 

82 લા 2025ભાાં સલશ્વ એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળનુાં આમજન કમાાં દેળભાાં થળે ? - જાાન 

83 
તાજેતયભાાં કઈ ફે્કને યયુની દ્વાયા ફીજીલાય સલશ્વની વલાશે્રષ્ઠ SME ફેંક તયીકે ભા્મતા પ્રદાન કયાઇ છે ? - DBS 

ફેંક 

84 
તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા વાયનાથભાાં ' ધમુ્ભક્કા રદલવ- 2022' ના વભાયશનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - 

વાંટકસૃત ભાંત્રારમ 

85 
તાજેતયભાાં નલયગચત NaBFID (National Bank for Finaricing Infrastracture and Development)ના પ્રથભ 
પ્રમખુ તયીકે કની સનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - જી. યાજરકયણ યામ 

86 
તાજેતયભાાં AICTE દ્વાયા ગજુયાતની કઈ એન્સ્જસનમરયિંગ કરેજભાાં એન્સ્જસનમરયિંગ અભ્માવ ગજુયાતી ભાધ્મભભાાં ળરૂ 
કયલાની ભાંજૂયી આી છે ? - જીેય, ભશવેાણા ( ગજુયાત ાલય એન્સ્જસનમય એ્િ રયવચા ઈન્સ્ટિિયિૂ) 

87 
ગજુયાત વયકાયે પાિકમકુ્ત ગજુયાત અગબમાન અંતગાત યેરલે લયગબ્રજના સનભાાણ ભાિે કેિરા કયિ ખચાની જગલાઈ 
કયી છે ? - 443.45 કયિ 

88 તાજેતયભાાં બાયતની કઈ કાંની બાયતનુાં પ્રથભ 5G પ્રાઈલેિ નેિલકાન ુાં વપ યીક્ષણ કયુું છે ? - Airtel 

89 
તાજેતયભાાં બાયત યાંગ ભશત્વલ - 2022નુાં આમજન કઈ વાંટથા દ્વાયા કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - નેળનર ટકરૂ પ 
ડ્રાભા(NSD) 

90 તાજેતયભાાં Expat Inside Ranking -2022 રયિાભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ? - ભેરકવક 

91 તાજેતયભાાં Expat Inside Ranking -2022 રયિા  અનવુાય બાયત કમા ક્રભે યહ્યુાં છે ? - 36ભા 

92 તાજેતયભાાં FIH ભરશરા શકી સલશ્વક - 2022 કમ દેળ સલજેતા થમ છે ? - નેધયરે્્વ 

93 FIH ભરશરા શકી સલશ્વક - 2022ભાાં પાઈનરભાાં નેધયરે્િ કમા દેળને શયાલી ચેક્મ્મન ફ્યુાં ? - આજે્ િીના 

94 તાજેતયભાાં કમાાં કે્્ળાસવત પ્રદેળભાાં ભરશરાને પ્રપેળનર ડ્રાઈલય ફનલા ભાિેની મજના અભરભાાં મકૂી છે ? - રદલ્શી 
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95 તાજેતયભાાં ખાદી ગ્રાભદ્યગ આમગના અધ્મક્ષ તયીકે કની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - ભનજકુભાય 

96 બાયતીમ રક્રકેિ િીભના કમા બાયતીમ લૂા કેપ્િનને ગબ્રરિળ વાાંવદ દ્વાયા વ્ભાસનત કયલાભાાં આવમા છે ? - વોયલ ગાાંગરુી 

97 કમા દેળની એથ્રેિ ભરશરા ળૈરી લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - જભૈકા 

98 
લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળના ઈસતશાવભાાં વલાપ્રથભ લખત કમા દેળના ખેરાિીએ રુૂ અને ભરશરા ફાંને એક જ 
દેળના તભાભ ત્રણેમ ભેિર જીત્મા છે ? - જભૈકા 

99 
તાજેતયભાાં થાઈરે્િના ફેંગકકભાાં આમજજત એસળમન જુિ ચેક્મ્મનસળભાાં ગજુયાતી ખેરાિીએ ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે 
? - અંરકતા નથેયા 

100 તાજેતયભાાં કમા દેળની ગલ્પય કેભરૂન ક્ટભથે ગબ્રરિળ ન ગલ્પ ચેક્મ્મનસળ િાઇિર જીત્યુાં છે ? - ટટે્રગરમા 

101 
દગક્ષણ કરયમાના ચેંગલનભાાં આમજજત કમા બાયતીમ શિૂયે સલશ્વ શિૂય ભે્વ ટક્રીિ ઇલે્િભાાં બાયત પ્રથભ લખત ગલ્િ 
ભેિર જીત્મ ? - ભેયાજ અશભેદખાન 

102 તાજેતયભાાં કમા ટથે ' પ્રાનટિક વજૉયી રપલ્ભ પેનટિલર'નુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - AIIMS, રદલ્શી 

103 તાજેતયભાાં કઈ ફે્ક દ્વાયા બાયતીમ લાયવેુનાના વૈસનક ભાિે યક્ષક પ્રવ મજના ળરૂ કયી છે ? - ાંજાફ નેળનર ફે્ક 

104 તાજેતયભાાં દગક્ષણ કરયમાભાાં ' સભવેજ યસુનલવા જમન ગખતાફ કને જીત્મ છે ? - અમતૃા સત્રાઠી 

105 તાજેતયભાાં શ્રીરાંકાના કામાકાયી યાષ્ટ્રસત તયીકે કણ ચ ૂાંિાઈ આવયુાં છે ? - યાસનર સલક્રભસવિંઘ 

106 દેળના 15ભાાં યાષ્ટ્રસત તયીકે વોથી યલુા અને પ્રથભ આરદલાવી યાષ્ટ્રસત તયીકે કણ ચ ૂાંિાઈ આવયુાં છે ? - દ્રોદી મમૂુા 

107 
લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં રુૂ 1500 ભીિય યેવભાાં ગબ્રિનન ક્ ખેરાિી ફે ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - જેક 
લાઇિભેન 

108 લલ્િા ચેક્મ્મનસળભાાં બાયતની કઈ ભરશરા વતત ફીજી લખત જેલગરન થ્રભાાં પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો છે ? - અનયુાની 

109 
તાજેતયભાાં એનજી એરપસળમનવી િેકનરજીભાાં ભશત્લન ુમગદાન ફદર કને નરફર એનજી એલિા એનામત કયલાભાાં 
આવમ છે ? - કોસળક યાજળેખય 

110 દય લે કમ રદલવ ' યાષ્ટ્રીમ પ્રવાયણ રદલવ' (National Broadcasting Day) ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 23 જુરાઇ 

111 ક્ રદલવે વભગ્ર દેળભાાં યાષ્ટ્રધ્લજને ટલીકૃસત રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 22 જુરાઇ 

112 દય લે ' સલશ્વ ભક્ટતક રદલવ' (World Brain Day) કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- 22 જુરાઇ 

113 દેળભાાં લતાભાન યાષ્ટ્રધ્લજને વલાપ્રથભ તૈમાય કયલાનુાં ફહુભાન કને જામ છે ? - સિંગરી લેકૈમા 

114 
ટલતાંત્રતા છી ફાંધાયણવબા દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ધ્લજની રિઝાઈન નક્કી કયલા કઈ વસભસતની યચના કયલાભાાં આલી શતી ? - 

ઝાંિા વસભસત  

115 યાષ્ટ્રીમ ધ્લજની રિઝાઈન નક્કી કયલા ઝાંિા વસભસતના અધ્મક્ષ તયીકે કણ શતા ? - જે.ફી. કૃરાણી 
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116 બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજભાાં 24 આયાનુાં ચક્ર કમા ટતાંબભાાંથી રેલાભાાં આવયુાં છે ? - અળકના વાયનાથ ટતાંબ 

117 
બાયતભાાં યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલ એ ફાંધાયણીમ મૂભતૂ અસધકાય છે તે ઉલ્રેખ ફાંધાયણના કમા અનચુ્છેદભાાં જલા ભે છે 
? - 51/1  

118 તાજેતયભાાં ગજુયાત સલધાનવબાભાાં ' યલુા ભિેર એવેમ્ફરી'ભાાં ગજુયાતનાાં મખુ્મભાંત્રી કણ ફ્યુાં શત ુાં ? - યશન યાલર 

119 તાજેતયભાાં શનેરે ાવિા  ઇ્િેક્વભાાં ટટ્રગટિ ાવિા  માદીભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ? - જાાન 

120 તાજેતયભાાં શનેરે ાવિા  ઇ્િેક્વભાાં ટટ્રગટિ ાવિા  માદીભાાં બાયત કમા ક્રભે યહ્ય છે ? - 87ભ 

121 
લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં ભેિર જીતનાય પ્રથભ ટટે્રગરમન કઈ ભરશરા શાઈજ્મમ્ભાાં ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - 

એરેનય ેિયવન 

122 લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં ભે્વ 1500 ભીિય કમા ખેરાિીએ ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - વશાઇિભેન (ગબ્રિન) 

123 
તાજેતયભાાં સવક્રયિી એ્િ એક્વચે્જ ફિા પ ઈન્િમા (વેફી)ના નલા એન્સક્ઝયરુિલ રિયેક્િય તયીકે કની સનયકુ્ક્ત 
થઈ છે ? - પ્રભદયાલ 

124 લા - 2028ભાાં કયુાં ળશયે ત્રીજી લખત ગરક્મ્કનુાં આમજન કયળે ? - રવ એ્જર (અભેરયકા) 

125 જુસનમય લેઇિગરફ્િીંગ ચેક્મ્મનસળભાાં બાયતની કઈ યલુા ભરશરા લેઇિગરપિયે ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - શાદા ગરૂિ 

126 36ભી નેળનર ગેમ્વ ગજુયાતના કમા ટથે ઉદ્દઘાિન વભાયશ થળે ? - નયે્દ્ર ભદી ટિેરિમભ, અભદાલાદ 

127 
ટટે્રગરમાન કમ લૂા રદનગજ િેસનવ ખેરાિી આંતયયાષ્ટ્રીમ િેસનવ શૉર પ ફે્રભભાાં વાભેર કયલાભાાં આવમ છે ? - 

રેિન શસેલિન 

128 અત્માય સધુી શૉર પ ફે્રભભાાં કેિરા ટટે્રગરમનના કેિરા ખેરાિીન વભાલેળ થમ છે ? - 34 

129 
તાજેતયભાાં આજૉ્િીનાની કઈ ખેરાિીએ ટલીરિળ નિેઆ નન ભે્વ સવિંગલ્વ ગખતાફ જીત્મ છે ? - ફ્રાક્્વટક 
વેરૂનિર 

130 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં દેળન વોપ્રથભ નેન યરુયમા કાયખાનાની આધાયસળરા યાખલાભાાં આલી છે ? - કણાાિક 

131 તાજેતયભાાં કમા િેગરટક દ્વાયા અંતરયક્ષભાાંથી તાયાના સનભાાણની ઇભેજ કેપ્રય કયલાભાાં આલી શતી ? - ટેવ િેગરટક 

132 તાજેતયભાાં કમા દેળને તાનુાં ચરણ કના ફદરી યયુને તાની નલી યાષ્ટ્રીમ મદુ્રા ફનાલી છે ? - ક્રએસળમા 

133 તાજેતયભાાં ક્રએસળમા યયુ ચરણને અનાલનાય કમ દેળ ફ્મ છે ? - 20ભ 

134 તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા NIRF ઈન્િમા યેરકિંગ - 2022 પ્રસવદ્ધ કયલાભાાં આવમ છે ? - સળક્ષા ભાંત્રારમ 

135 U-20 એસળમન યેવગરિંગ ચેક્મ્મનસળ- 2022ભાાં બાયતે કુર કેિરા ભેિર જીત્મા છે ? - 22 ( 4G,9S,9B) 

136 
તાજેતયભાાં કે્દ્ર વયકાયે રઘતુ્તભ િેકાના બાલ (MSP) ભાિે કની અધ્મક્ષતા વસભસતની યચના કયલાભાાં આલી છે ? - 

વાંજમ અગ્રલાર 
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137 
કય ુયાજ્મ લેરશકર રકેળન ટે્રરકિંગ રિલાઇવ ((VLTD)ને ઈભયજ્વી રયટ્વ ટિા  સવટિભ (ERSS) વાથે જિનાય દેળનુાં 
પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? - રશભાચરપ્રદેળ 

138 
તાજેતયભાાં બાયત અને નાસભગફમાએ બાયતના કમા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનભાાં ગચત્તા રાલલા વભજૂતી થઈ છે ? - કુન ારયુ 
યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન (ભધ્મપ્રદેળ) 

139 ગજુયાતની વશકાયી કે્ષત્રની વોથી ભિી ફેંક GSC ફેંકના ચેયભેનદે કની સનયકુ્ક્ત થઈ છે ? - અજમ િેર 

140 
તાજેતયભાાં T20 ઇ્િયનેળનર રક્રકેિભાાં કમા ક્ટનય ફરયે તાની પ્રથભ લયભાાં જ શટે્રીક રઈ ઇસતશાવ યચ્મ ? - 

સભચેર બે્રવલેર (્યઝૂીરે્િ) 

141 
અભેરયકાના યજુજનભાાં આમજજત કઝારકટતાનની કઈ ભરશરા એથ્રેિને લલ્િા  એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં 3000ભી 
નટિરચેઝભાાં ગલ્િ ભેિર જીત્મ છે ? - નયા જેરૂિ (53.02 વેક્િભાાં) 

142 તાજેતયભાાં સલભચન થમેર ટુતક ' ધ યેજજરીએ્િ એ્િયપે્ર્મય' ના રેખક કણ છે ? - ધતૃી ળાશ 

143 તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને તેની લટ્વઅ ફેરકિંગ વેલાઑ' ળરૂ કયી છે ? - SBI 

144 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં વલાશે્રષ્ઠ અગબનેતાન એલિા કને એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - અજમ 
દેલગન અને સમૂાા 

145 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં વલાશે્રષ્ઠ અગબનેતાન એલિા ભેલનાય સમૂાા કઈ બાાન રપલ્ભ અગબનેતા 
છે ? - તેલગુ ુ

146 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં કઈ અગબનેત્રીને વલાશે્રષ્ઠ અગબનેત્રી એલિા એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - 

અાણા ફારમયુરી 

147 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં ' ભટિ રપલ્ભ ફ્રેંિરી ટિેિ એલિા ' કમા યાજ્મને એનામત કયલાભાાં આવમ છે 
? - ભધ્મપ્રદેળ 

148 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં વલાશે્રષ્ઠ ભનયાંજન યુટકાય કઈ રપલ્ભને એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - 

તા્શાજી 

149 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં વલાશે્રષ્ઠ િામયેક્િય યુટકાય કને એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - 

વચ્ચ્ચદાનાંદ કે.આય 

150 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં કઈ રપલ્ભને વલાશે્રષ્ઠ ફેટિ પીચય રશ્દી રપલ્ભ યુટકાય એનામત કયલાભાાં 
આવમ છે ? - તરુવીદાવ જુસનમય 

151 
તાજેતયભાાં 68ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યુટકાયભાાં વલાશે્રષ્ઠ ફેટિ પીચય રપલ્ભ તયીકે કઈ રપલ્ભને યુટકાય કયલાભાાં આવમ છે ? 

- વયાયાઈ િરુાં  (તેલગુ)ુ 

152 લા 2021ભાાં બાયતીમ નાગરયકતા ત્મજી દેનાયા બાયતીમ નાગરયકની પ્રથભ વાંદગીન દેળ કમ છે ? - અભેરયકા 

153 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે " ફાંરઠમા આમગ"ન રયિા  કમા કે્ષત્ર વાથે વાંફાંસધત છે ? - ટથાસનક વાંટથાભાાં અનાભત 

154 
તાજેતયભાાં વાગય રિપે્વ એન્સ્જસનમરયિંગ ટિાિાઅ દ્વાયા સલકસવત કયલાભાાં આલેર બાયતનુાં પ્રથભ ટલદેળી ભાનલમાત્રી 
ડ્રન નુાં અનાલયણ થયુાં તેનુાં નાભ શુાં છે ? - લરુણ 
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155 તાજેતયભાાં બાયતન કમા સલકેિકીયની ઉત્તયાખાંિ યાજ્મન બ્રા્િ એમ્ફેવેિય તયીકે વાંદગી થઈ છે ? - ઋબ ાંત 

156 તાજેતયભાાં કમા દેળના ળનાકાભાાં વોથી વદૃ્ધ નય ાાંિાનુાં અલવાન થયુાં છે ? - શોંગકોંગ 

157 એસળમા અંિય-20 કુશ્તી ચેક્મ્મનસળનુાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આવયુાં છે ? - ભાન 

158 પ્રધાનભાંત્રી લમ લાંદના મજના કમાયે ળરૂ થઈ શતી ? - 2017 

159 તાજેતયભાાં નીયજ ચયાએ લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં કમ ભેિર જીત્મ છે ? - સવલ્લય 

160 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં 10 લા છી ગરમન પ્રથભ કેવ નોંધામ છે ? - અભેરયકા 

161 તાજેતયભાાં ADBને લા 2022-23ભાાં બાયતન સલકાવ દય કેિરા િકા યશલેાન ુઅનભુાન કયેર છે ? - 7.2% 

162 તાજેતયભાાં ઇવય દ્વાયા હ્યભુન ટેવ પરાઇિ એકટનુાં ઉદ્દઘાિન કમાાં કયલાભાાં આવયુાં છે ? - ફેંગલરુૂ 

163 તાજેતયભાાં 13ભી સટ્વફગા જલાય ુલાતાા કમાાં ળરૂ થઈ શતી ? -  જભાની 

164 તાજેતયભાાં દ્મશ્રી યુટકાય સલજેતા અજમ રયદાનુાં અલવાન થયુાં તે કમાાં કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ? - લૈજ્ઞાસનક 

165 તાજેતયભાાં ઉત્તયાખાંિના ભરદય સલળેનુાં ટુતક ' ગરમિ ધ સભસ્ત્રીસલર' ના રેખક કણ છે ? - આયાધના જળી 

166 તાજેતયભાાં Paytm Gatway Bizના નલા વીઇ તયીકે કની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - નકુર જૈન 

167 તાજેતયભાાં િેસનમર એલિા-2022 કને એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - કે.ી. કુભાયન 

168 તાજેતયભાાં કે્દ્ર વયકાયે ગિય અને વેનપ્િક િે્કની વપાઈ ભાિે કઈ મજના ર્ચ કયી છે ? - નભટતે મજના 

169 તાજેતયભાાં ટભાિા  સવિીના પાંિના ઉમગભાાં દેળનુાં કયુાં યાજ્મ પ્રથભ ક્રભે યહ્યુાં છે ? - તાસભરનાડુ 

170 
તાજેતયભાાં બયુશાનયુ જજલ્ર દેળન પ્રથભ ' શય ઘય જ' પ્રભાગણત જજલ્ર ફ્મ છે તે ક્ા યાજ્મભાાં આલેર છે ? - 

ભધ્મપ્રદેળ 

171 તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે કેિરી નગયાગરકાભાાં સએુઝ ટ્રીિભે્િ પ્રા્િ ટથાલાની ભાંજૂયી આી છે ? - નલ 

172 દય લે ક્ રદલવ ' કાયગગર સલજમ રદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 26 જુરાઇ 

173 તાજેતયભાાં બાયતના યાષ્ટ્રસત દ્રોદી મમૂુાને કને શદ્દાના ળથ રેલિાવમા શતા ? - એન.લી.યભન્ના 

174 તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ અગબનેતાને UAE એ ગલ્િન સલઝા આપ્મા છે ? - કભર શવન 

175 
તાજેતયભાાં બાયત અને જાાન લચ્ચેના નોવેના યદુ્ધ અભ્માવભાાં બાયતે કમા પળય ેટ્રર લેવર જશાજે બાગ રીધ 
શત ? - INS, સકુ્મા 

176 
બાયત અને જાાન લચ્ચેના નોવેના યદુ્ધ અભ્માવભાાં કમા ટથે આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - આંદભાન સનકફાય 
દરયમારકનાયે 
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177 તાજેતયભાાં યસુનમન ચ્બ્રક વસલિવ કસભળન (UPSC)ના વભ્મ તયીકે કની સનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? - યાજ શકુરા 

178 તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા ટથે ્માસમક અસધકાયીનુાં પ્રથભ અસધલેળન મજાયુાં શત ુાં ? - અભદાલાદ 

179 તાજેતયભાાં બાયતના કેિરા જજલ્રાભાાં ' નળામકુ્ક્ત બાયત અગબમાન' ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - 272 જજલ્રાભાાં 

180 
ટિકશભ ક્ટથત રિપે્વ સથિંક િે્ક ઇ્િયનેળનર ીવ રયવચા ઇન્સ્ટિિયિૂના અશલેાર મજુફ લા 2021ભાાં વયાંક્ષણ ાછ 
ખચાભાાં સલશ્વના દેળભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે છે ? - અભેરયકા 

181 
ટિકશભ ક્ટથત રિપે્વ સથિંક િે્ક ઇ્િયનેળનર ીવ રયવચા ઇન્સ્ટિિયિૂના અશલેાર મજુફ લા 2021ભાાં વયાંક્ષણ ાછ 
ખચાભાાં સલશ્વના દેળભાાં બાયત કમા ક્રભે છે ? - ત્રીજા 

182 તાજેતયભાાં દેળનુાં પ્રથભ 100% Landlocked ભિેર લાળાં પ્રથભ ફાંદય કયુાં ફ્યુાં છે ? - ાંરિત જલાશયરાર નશરેૂ ફાંદય 

183 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળના ળયણાથી ને UNRWAભાાં 2.5 સભગરમન િરયનુાં દાન કયુું છે ? - રપગરટતાન 

184 તાજેતયભાાં બાયતના કમાાં યાજ્મભાાંથી ઈર ભાછરીની એક નલી પ્રજાસત ભી આલી છે ? - સિભ ફાંગા 

185 
બાયત અને અભેરયકાની લચ્ચે વાંફાંધ ભજબતૂ કયલા ભાિે કને USISPE દ્વાયા કમા લૂા વેના પ્રમખુને વ્ભાસનત 
કયલાભાાં આવમા છે ? - ભનજ મકુુાંદ નયલણે 

186 
તાજેતયભાાં કઈ IIT વાંટથાના એયટેવ સલબાગના સલદ્યાથી લવાંતે બાયતીમ વેનાના જાસવૂી ભાિે ચકરીની વાઇઝનુાં 
નાનકડુાં ડ્રન સલકવાવયુાં છે ? - IIT, કાનયુ 

187 દેળના કમા યાજમભાાં જજલ્રા જલાય ુરયલતાન સભળનની ટથાના કયલાભાાં આલી છે ? - તાસભરનાડુ 

188 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ળશીદ ચાંદ્રળેખય આઝાદની બવમ પ્રસતભા ટથાલાની જાશયેાત થઈ છે ? - બાર, ભધ્મપ્રદેળ 

189 તાજેતયભાાં ' રદરીકુભાય ઇન ધ ળેિ પ ધ રીજે્િ' નાભનુાં ટુતક કણે પ્રકાસળત કયુું છે ? - પૈવર પારૂકી 

190 
તાજેતયભાાં પ્રધાનભાંત્રીએ દ્વાયા IFSCA (International Financial Service Centres Authority)ના મખુ્મ ભથકન 
સળરા્માવ કમાાં કયલાભાાં આવમ છે ? - ગાાંધીનગય 

191 તાજેતયભાાં કમાાં દેળભાાં આલેર ' વકુયાજભી' ( Sakurajami) જલાામખુી સલટપિ થમ છે ? - જાાન 

192 તાજેતયભાાં કમા બાયતીમને સલશ્વ ફે્કના ' મખુ્મ અથાળાસ્ત્રી' તયીકે સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - ઇ્દયીત ગગર 

193 ગજુયાતભાાં આમજજત 36ભી નેળનર ગેમ્વ-2022ભાાં રગભાાં કમાાં પ્રાણીન વભાલેળ કયલાભાાં આવમ છે ? - સવિંશ 

194 
બાયતની પ્રથભ વલા ભરશરા વશકાયી ફે્ક (વાંણૂા ભરશરા ટિાપ) ટથાલાની જાશયેાત કમા યાજ્મ દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે 
? - યાજટથાન 

195 તાજેતયભાાં યસળમાએ કમાાં લા સધુીભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ટેવ ટિેળન છિલાની ઘણા કયી છે ? - 2024 

196 દય લે કમ રદલવ ' સલશ્વ રશેિાઇિીવ રદલવ' ( World Hepatitis Day) તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 28 જુરાઇ 

197 
તાજેતયભાાં જાશયે થમેર નલ યુટકાય ' રદનેળ ળશાયા રાઈપ િાઈભ એલિા ' કમાાં કે્ષતે્ર વાથે વાંકામેર વમક્ક્તને 
આલાભાાં આલળે ? - વાંગીત 
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198 તાજેતયભાાં 27 જુરાઇના યજ CRPFએ કેિરાભ ટથાના રદલવ ભનાવમ શત ? - 83ભ 

199 
તાજેતયભાાં ઇંનરે્િનુાં ગરવેટિય રક્રકેિ ગ્રાઉ્િનુાં નવુાં નાભ કમા બાયતીમ રક્રકેિયના નાભ યથી યાખલાભા આવયુાં છે ?- 

સસુનર ગાલટકય 

200 
ઈંનરે્િનુાં ગરવેટિય રક્રકેિ ગ્રાઉ્િનુાં નવુાં નાભ સસુનર ગાલટકય ટિેરિમભ નાભકયણ કમા મૂ બાયતીમ ગબ્રરિળ વાાંવદના 
પ્રમાવથી થયુાં છે ? - કીથ લાઝ 

201 
બાયતીમ લૂા રક્રકેિય સસુનર ગાલટકયના નાભે ફીજા ક્ા દેળભાાં ણ ટિેરિમભ આલેરા છે ? - અભેરયકા (કે્િકી) અને 
તાાંઝાસનમા (ઝાાંઝીફાય) 

202 લા 2024ભાાં ICC ભરશરા લનિે લલ્િાકનુાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આલળે ? - ફાાંનરાદેળ 

203 લા 2025ભાાં ICC ભરશરા લનિે લલ્િાકનુાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આલળે ? - બાયત 

204 લા 2026ભાાં ICC ભરશરા લનિે લલ્િાકનુાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આલળે ? - ઈંનરે્િ 

205 તાજેતયભાાં ' વય સલટિન ચગચિર એલિા ' કને એનામત કયી વ્ભાસનત કયલાભાાં આલળે ? - જેરેટકી (યકેુ્રનના યાષ્ટ્રસત) 

206 
તાજેતયભાાં યકેુ્રનના યાષ્ટ્રસત જેરે્વકીને વય સલટિન ચગચિર રીિયસળ એલિા 'થી કને વ્ભાસનત કમાા છે ? -ફયીળ 
જશ્વન 

207 
સલશ્વના િ-20 વમટત એયિાની માદીભાાં બાયતનુાં કયુાં એયિા  13ભાાં ક્રભે યહ્યુાં છે ? -ઇન્દયા ગાાંધી ઇ્િયનેળનર 
એયિા (રદલ્શી) 

208 તાજેતયભાાં દેળના કુર કેિરા ટથને નલા યાભવય ટથ તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવમા છે ? - ાાંચ 

209 તાજેતયભાાં પ્રસવદ્ધ થમેર ICC લનિે િીભ યેરકિંગભાાં કમાાં દેળની રક્રકેિ િીભ પ્રથભ ટથાને યશી છે ? - ્યઝૂીરે્િ 

210 તાજેતયના વયકાયી આંકિા અનવુાય બાયતભાાં છેલ્રા ત્રણ લાભાાં કેિરા લાઘના મતૃ્ય ુથમા છે ? -329 

211 તાજેતયભાાં લસવમા નાજયી K2 લાત ચઢનાય કમા દેળની પ્રથભ ભરશરા ફની છે ? - ફાાંનરાદેળ 

212 તાજેતયભાાં બાયતની વતત ફીજી લખત વોથી અભીય ભરશરા કણ ફની છે ? -યળની નાિય ભલ્શત્રા 

213 
કચીન સળમાિા ગરસભિેિ દ્વાયા સનસભિત બાયતનુાં પ્રથભ ટલદેળી કયુાં એયક્રાફ્િ કેરયમય IAC-1 યદુ્ધ જશાજ નેલીભાાં વાભેર 
કયલાભાાં આવયુાં છે ? -INS, સલક્રાાંત 

214 તાજેતયભાાં વફસવિી વાથે વેસભક્િક્િય ગરવી- 2022 ળરૂ કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? -ગજુયાત 

215 સલશ્વ લાય ુગણુલત્તા રયિા - 2021 અનવુાય કમ દેળ સલશ્વન વોથી પ્રદૂસત દેળ છે ? -ફાાંનરાદેળ 

216 
સલશ્વ લાય ુગણુલત્તા રયિા - 2021 અનવુાય કમ દેળ સલશ્વન વોથી પ્રદૂસત દેળ તયીકે બાયત કમ ક્રભ ધયાલે છે ? - 

ાાંચભ  

217 
તાજેતયભાાં પ્રથભ ખેર ઈન્િમા ભરશરા તરલાયફાજી (Fencing Woman's League) નુાં આમજન દેળભાાં કમાાં ટથે 
કયલાભાાં આવયુાં છે ? -રદલ્શી 
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218 તાજેતયભાાં કમા દેળે તેનુાં તાનુાં ટેવ ટિેળન ભાિે ફીજુ ાં ભિેર ર્ચ કયુું છે ? - ચીન 

219 તાજેતયભાાં દેળનુાં પ્રથભ બે્રન શલે્થ રકરસનક કમાાં ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - ફેંગલરુૂ 

220 તાજેતયભાાં કરૂણા જૈનએ વા્ં માવની ઘણા કયનાય કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે ? - રક્રકેિ 

221 
તાજેતયભાાં 44ભા ચેવ ગરક્મ્માિન શબુાયાંબ ચેન્નઈના કમાાં ટિેરિમભ ખાતેથી થમ શત ? - જલાશયરાર નશરેૂ ઈ્િય 
ટિેરિમભ 

222 તાજેતયભાાં કમા ગજુયાતી યાંગભસૂભના કરાકાયનુાં 65 લાની લમે મુાંફઈભાાં અલવાન થયુાં છે ? - યસવક દલે 

223 ગજુયાતી યાંગભસૂભના કરાકાય યસવક દલે ફી.આય. ચયાની સવરયમર ભશાબાયતભાાં કયુાં ાત્ર બજવયુાં શત ુાં ? - નાંદ 

224 
UN વટિનેફર િેલરભે્િ વલ્યવુન નેિલકા  દ્વાયા પ્રસવદ્ધ લૈસશ્વક વતત સલકાવ રયિા  - 2022ભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે 
છે ? - રપનરે્િ 

225 
UN વટિનેફર િેલરભે્િ વલ્યવુન નેિલકા  દ્વાયા પ્રસવદ્ધ લૈસશ્વક વતત સલકાવ રયિા  - 2022ભાાં બાયત કમાાં પ્રથભ ક્રભે 
છે ? - 121ભ 

226 
યાજ્મ વયકાયે યાજ્મના પ્રસતબાલાંત ખેરાિીને ઉચ્ચ કક્ષાનુાં કગચિંગ અને ભાગાદળાન ભી ળકે તે ભાિે કઈ મજના 
અભરભાાં છે ? - ળક્ક્તદૂત મજના 

227 
યાજ્મ વયકાયની ' મખુ્મભાંત્રી અમતૃમૌ લાત્વલ્મ' મજનાભાાં BPL રયલાય ઉયાાંત કેિરી લાસિક આલક ધયાલતા 
રયલાયને રાબ આલાભાાં આલે છે ? - રૂ. 1,25,000/- 

228 
ગજુયાત વયકાય ' વશારી દીકયી મજના' અંતગાત 1થી 8 ધયણ સધુી બણતી દીકયીને કેિરી યકભ વશામ તયીકે ભે છે 
? - રૂ. 4000/- 

229 PM પ્રધાનભાંત્રી રકવાન વ્ભાન સનસધ ટકીભ શઠે દયેક ખેડૂતને વશામ આલાભાાં આલે છે ? - રૂ. 6000/- 

230 
તાજેતયભાાં લિાપ્રધાન નયે્દ્ર ભદી દ્વાયા દેળનુાં પ્રથભ IIBX (ઇ્િયનેળનર બગુરમન એક્વચે્જ) કમાાં ટથે ળરૂ કયલાભાાં 
આવયુાં છે ? -ગગફ્િસવિી, ગાાંધીનગય 

231 
અભેરયકા ખાતે મજામેર 18ભી લલ્િા એથ્રેરિક્વ ચેક્મ્મનસળભાાં અભેરયકા કેિરા ભેિર જીતી પ્રથભ ક્રભે યહ્યુાં છે ? - 33 

(13G, 9S, 11B) 

232 તાજેતયભાાં શુભાાં જલા ભત રમ્ી લામયવ વાભે કઈ યવી અવયકાયક શલાનુાં ભનામ છે ? - ગિ ક્વ 

233 કમા યાજમભાાં PM લાણી મજનાન શબુાયાંબ થમ શત ? - યાજટથાન (પ્રતાગઢ જજલ્ર) 

234 તાજેતયભાાં સલશ્વ િાઈગય રદલવની મખુ્મ ટધાાન ુાં આમજન કમાાં યાજમભાાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - ભશાયાષ્ટ્ર 

235 તાજેતયભાાં ચાંદીગઢભાાં કમા લગા ભાિે વભતા ્મામ કે્દ્રનુાં ઉદ્દઘાિન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - ટ્રા્વજે્િય 

236 દય લે કમ રદલવ ' સલશ્વ િાઈગય રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 29 જુરાઇ 

237 દય લે ' ભાનલ તટકયી સલરુદ્ધ સલશ્વ રદલવ' તયીકે કમ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 30 જુરાઇ 
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238 
30 જુરાઇ 'ભાનલ તટકયી સલરુદ્ધ સલશ્વ રદલવ-2022ની કઈ થીભ ય ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી ? - Use and abuse 

of technology 

239 
તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ શકી ભશાવાંઘના નલા કામાકાયી અધ્મક્ષ તયીકે કની સનયકુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - વેપ 
અશભદ 

240 તાજેતયભાાં નટકર ઈન્િમા સભળનને કેિરા લા ણૂા થમા ? - વાત લા 

241 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીએ ેરયવ ગરક્મ્ક્વ 2024ભાાં વલાપ્રથભ ઈન્િમા શાઉવ ટથાસત કયલા ભાિે ઇન્િમન ગરક્મ્ક 
એવસવએળન વાથે બાગીદાયી કયી છે ? - રયરામ્વ ઇ્િટટ્રીઝ ગરસભિેિ 

242 
તાજેતયભાાં ક્ા કેન્દ્રમ ભાંત્રારમ દ્વાયા ' ટલચ્છ વાગય, સયુગક્ષત વાગય અગબમાન' અંતગાત દેળના 75 વમદુ્ર તિને 75 

રદલવભાાં ટલચ્છ કયલા ભાિે તરિમ વપાઈ અગબમાન ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - થૃ્લી સલજ્ઞાન ભાંત્રારમ 

243 
તાજેતયભાાં પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા ગજુયાતભાાં કઈ િેયી ખાતે ાલિય પ્રા્િ અને અલ્ટ્રા શાઇટ્રીિભે્િ િેટ્રાેકનુાં રકાાણ કયુું 
શત ુાં ? - વાફય િેયી (રશિંભતનગય) 

244 
Googleએ બાયતભાાં ગગૂર વય ુપીચય ચાલ ુકયુું તેભાાં દેળના 10 ળશયેભાાં ગજુયાતના કમા ળશયેન વભાલેળ કયલાભાાં 
આવમ છે ? - લિદયા 

245 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે કમા યાજમભાાં આલેર વોથી પ્રખ્માત દૂધવાગય ધધ આકાણનુાં કે્દ્ર ફ્મ શત ? - ગલા 

246 
તાજેતયભાાં IREA દ્વાયા રય્યએુફર નરફર ટિેટ્વ રયિા  2022ભાાં નલીનીકયણ ઊજાાના વાંદબાભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે 
યહ્ય છે ? - ચીન 

247 
તાજેતયભાાં IREA દ્વાયા રય્યએુફર નરફર ટિેટ્વ રયિા  2022ભાાં નલીનીકયણ ઊજાાના વાંદબાભાાં બાયત કમા ક્રભે યહ્યુાં 
છે ? - ત્રીજા ક્રભે 

248 
તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે ' લાઘયે િાઈિર યેનયરેુિય િેભ'નુાં સનભાાણ ગજુયાતની કઈ નદી ય કયલાભાાં આવયુાં છે ? - 

કાલેયી નદી 

249 ગજુયાતનુાં વોપ્રથભ નેચય એજ્યકેુળન વે્િય કમાાં આલેલુાં છે ? - રશિંગગઢભાાં 

250 અમતૃ ભશત્વલની  કેિરા લે ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે ? -  75 લા  

 


