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1 
ગજુયાતભાાં ' યાષ્ટ્રીમ ણ અભબમાન' અંતગગત કમા જીલ્રાભાાં 77 આંગણલાડી કેન્દ્રભાાં ' ન્દ્યટુ્રર ગાડગન' વલકવાલલાભાાં 
આલળે ? - ડાાંગ 

2 તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા ' અથગ ગાંગા' નાભની નલી શરેનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આવયુાં છે ? - જ ળક્તત ભાંત્રારમ 

3 તાજેતયભાાં 67 ટ્રપલ્ભપેય એલર્ૌગવભાાં કઈ ટ્રપલ્ભને ફેસ્ટ ટ્રપલ્ભન એલડગ એનામત કયલાભાાં આવમ ? - ળેયળાશ 

4 
તાજેતયભાાં વવયભ ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ અને ટ્રડાટગ ભેન્દ્ટ ઓપ ફામટેક દ્વાયા ગબાગળમ કેન્દ્વય ભાટે કઈ લેક્તવન રન્દ્ચ કયલાભાાં આલી 
છે ? -qHPV 

5 કયુાં યાજ્મ AI વભળનના ચાય સ્ટાટગઅ G20 DINભાાં બાયતનુાં પ્રવતવનવધત્લ કયળે ? - તેરાંગાણા 

6 તાજેતયભાાં ગોતભ અદાણી વલશ્વભાાં વોથી અભીય વમક્તત તયીકે કમા સ્થાને શચ્મા છે ? -ત્રીજા 

7 
તાજેતયભાાં 21 ટ્રદલવન બાયત અને અભેટ્રયકા વાંયકુત યદુ્ધાભ્માવ ' વ્રજ પ્રશાય' કમા યાજમભાાં મજામ શત ? - 

ટ્રશભાચરપ્રદેળ 

8 કમા યાજમભાાં નીવત આમગ દ્વાયા 500 અટર ટ્રટિંકટ્રયિંગ રેફ સ્થાવત કયલાભાાં આલળે ? - જમ્મ ુકાશ્ભીય 

9 તાજેતયભાાં કના શસ્તે ગજુયાતભાાં વેન્દ્ટય ઓપ એતવરેન્દ્વનુાં ઇ- ખાતમહુતૂગ કયલાભાાં આવયુાં ?- ભેુન્દ્રબાઈ ટેર 

10 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમાાં ત્રણ જજલ્રા ભાટે 3116 રાખ રૂવમાના ખચે વનભાગણ ાભનાય વેન્દ્ટય ઓપ એતવરેન્દ્વનુાં ઇ- 
ખાતમહુતૂગ કયલાભાાં આવયુાં ? - જાભનગય, ખેડા અને અભદાલાદ 

11 દય લે કમ ટ્રદલવ ' વલશ્વ નાટ્રયમે ટ્રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - ફીજી વપ્ટેમ્ફય 

12 વલશ્વ નાટ્રયમે ટ્રદલવ- 2022ની થીભ શુાં છે ?- ' લધ ુવાયા બવલષ્ટ્મ અને જીલન ભાટે નાભમેય ઉગાડવુાં' 

13 તાજેતયભાાં થાઈરેંડભાાં બાયતના આગાભી યાજદૂત તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- નાગેળવવિંશ 

14 તાજેતયભાાં ભશાયાષ્ટ્રન પ્રથભ ' ટ્રદવમાાંગ ાકગ ' કમાાં ફનાલલાભાાં આલળે ?- નાગયુ 

15 
યાષ્ટ્રીમ ણ અભબમાન અંતગગત ડાાંગ જીલ્રાભાાં " ન્દ્યરૂી ગાડગન' અંતગગત કેટરા પાઉ યાઓ વટ્રશત ળાકબાજીનુાં લાલેતય 
કયલાભાાં આલળે ?- 800 

16 
POSAN (Prime Minister's Overarching Scheme For Holistic Nutrition) અભબમાન કમાયે રન્દ્ચ કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ?- 

2018 

17 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના મખુ્મભાંત્રી ઉદમભાન ભખરાડી ઉન્નત મજના રન્દ્ચ કયી છે ?- ઉત્તયાખાંડ 
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18 તાજેતયભાાં અલવાન ાભેર અભબજજત વેન કમાાં કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ?- અથગળાસ્ત્રી 

19 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મને 100 લગના રાાંફા વભમગાા ફાદ ફીજુ ાં યેરલે સ્ટેળન ભળયુાં છે ?- નાગારેંડ (ળખલુી, ટ્રદભાયુ- 
જુબ્ન ) 

20 
તાજેતયભાાં ચચાગભાાં યશરે વલષ્ટ્ણગુઢ ીરકટી શાઈડ્ર ઇરેતરીક પ્રજેકટ (VPHEP) કમા યાજ્મની અરાંકનાંદા નદી ય 
વનભાગણાવધન છે ?- ઉત્તયાખાંડ 

21 
તાજેતયભાાં કમાાં યાજ્મના મગેુરી જજલ્રાના ચાય ગાભના યશલેાવીઓને વામદુાવમક લન વાંવાધન અવધકાય (CFRR)પ્રાપ્ત 
થમા છે ?- છતીવ ગઢ 

22 
ફીજી વપ્ટેમ્ફયના યજ બાયતનુાં પ્રથભ સ્લદેળ વનવભિત કયુાં વલભાન લાશક જશાજ બાયતીમ નોવેનાભાાં વાભેર કયલાભાાં આવયુાં 
છે ? - INS વલક્ાાંત 

23 તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયની ીએભ જનધન મજનાને કેટરા લગ ણૂગ થમા છે ?- 8 લગ 

24 તાજેતયભાાં કમા દેળની ભશાયાણીએ બાયતના યાષ્ટ્રવત રોદીમમૂુું વાથે મરુાકાત કયી છે ? - નેધયરેન્દ્ડ 

25 
તાજેતયભાાં ઓનરાઇન પટ્રયમાદનુાં વભાધાન ભાટે ' ઇ- વભાધાન ટગર' કણે રન્દ્ચ કયળે ?- UGC (યવુનલવવિટી ગ્રાન્દ્ડ 
કવભળન) 

26 તાજેતયભાાં કમાાં યાજ્મની રીવે JK Ecop ' નાભની ભફાઈર એ રન્દ્ચ કયી છે ?- જમ્મ ુકાશ્ભીય 

27 તાજેતયભાાં ડેભફટ કાડગ ફજાયભાાં બાગીદાયી ભાભરે કણ પ્રથભ નાંફયે છે?- SBI 

28 
તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને Rupay Credit Card રન્દ્ચ કયલા ભાટે NPCI(National Payments Corporation of India) વાથે 
બાગીદાયી કયી છે ?- ICICI 

29 
તાજેતયભાાં જાાન ઓન સુય 750 ફેડવભન્દ્ટન ટનૂાગભેન્દ્ટની રુૂ વવગલ્વભાાં કમ બાયતીમ ખેરાડીએ રશ કીન યનેૂ 
શયાલી તલાટગય પાઇનરભાાં પ્રલેળ કમો ?- એચ. એવ. પ્રણમ 

30 લલ્ડગ  જુવનમય ક્સ્લવભિંગ ચેક્મ્મનવળની પાઈનરભાાં શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ ભટ્રશરા ખેરાડી કણ છે ?- અેક્ષા પનાગન્ન્દ્ડવ 

31 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કેયભાાં કમા સ્થે આલેર આટ્રદ ળાંકયાચામગની જન્દ્ભભવૂભની મરુાકાત રીધી શતી ?- 

કરાદી (એનાગકુરભ જજલ્ર) 

32 તાજેતયભાાં વવલમત વાંઘના કમા લૂગ પ્રમખુનુાં 91 લગની લમે અલવાન થયુાં છે ?- વભખાઈર ગફાગચેલ 

33 
તાજેતયભાાં અલવાન ાભેર વવલમત વાંઘના લૂગ પ્રમખુ વભખાઈર ગફાગચેલને કમા લગભાાં ળાાંવત ભાટેનુાં નફર 
ાટ્રયતવક એનામત કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? - 1990 

34 તાજેતયભાાં કણાગટકની કઈ યલુતી વભવ ટ્રદલા યવુનલવગ-2022 ફની ?- ટ્રદવલતાયામ 

35 ટ્રશિંદુસ્તાન એયનટ્રટકર ભર. (HAL) કમા દેળભાાં તેનુાં પ્રથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભાકેટ્રટિંગ અને લેચાણ કામાગરમ ખરળે ?- ભરેવળમા 

36 
ગજુયાતનાાં કમાાં ળશયેભાાં બાયતન વોપ્રથભ ફલ્ક ડ્રગ ાકગ  સ્થાલા ભાટે કેન્દ્ર વયકાય રૂ. 1000 કયડ વશામ આળે ?- 

જ ાંબવુય (બરૂચ) 

37 તાજેતયભાાં બયેતીમ યેરલેએ કઈ જગ્માએ ' ભેઘદૂત' નાભના ભળીન રગાવમા છે ?- મુાંફઇ સ્ટેળન 

38 તાજેતયભાાં IMFના ટ્રયટગ  અનવુાય કમા દેળને છાડી બાયત વલશ્વનુાં ાાંચમુાં વોથી ભટુાં અથગતાંત્ર ફન્દ્યુાં ?- ભિટન 
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39 તાજેતયભાાં ઓર ઈન્ન્દ્ડમા ફૂટફર પેડયેળનના પ્રમખુ તયીકે કણ ચ ૂાંટાઈ આવયુાં છે ?- કલ્માણ ચોફે 

40 
તાજેતયભાાં ' India's economy From to Nehru To Modi : A Brief History' નાભનુાં સુ્તકના રેખક કણ છે ?- રુાે 
ફારકૃણન 

41 
તાજેતયભાાં બાયતીમ નોકાદના ધ્લજભાાં વેન્દ્ટ જમર્જ ક્વના વનળાનને સ્થાને નલા ધ્લજભાાં કમા ભચશનને સ્થાન આલાભાાં 
આવયુાં છે ?- છત્રવત વળલાજી 

42 બાયતીમ નોકાદના ધ્લજભાાં છત્રવત વળલાજી ભચશન વાથે કયુાં આદળગ લાક્ય અંટ્રકત કયલાભાાં આવયુાં છે ? - ' વભ ન લરૂણ' 

43 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મ/ કેન્દ્્ળાવવત યદેળભાાં દેળની પ્રથભ લચ્યુગઅર સ્કરૂ' ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- નલી ટ્રદલ્શી 

44 તાજેતયભાાં NCBRના નલીનતભ અશલેાર અનવુાય વોથી લધ ુયાજરશના કેવ કમા યાજમભાાં નોંધામા છે ?- આંધ્રપ્રદેળ 

45 તાજેતયભાાં વામફય સયુક્ષા અભ્માવ ' વવનજી'નુાં આમજન કઈ વાંસ્થાએ કયુું શત ુાં ? - CERT- In 

46 વલશ્વની વોથી ભટી કૉપી ચેન Starbucks ના નલા વીઇઓ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- રક્ષ્ભણ નયવવિંશા 

47 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે કુળીમાયા નદી અંગે વભજૂતી કયી છે ?- ફાાંગ્રાદેળ 

48 
તાજેતયભાાં ઇન્ન્દ્ડમન કસ્ટ ગાડગ દ્વાયા આમજજત ' SAREX 2022' નાભન 10ભ યાષ્ટ્રીમ વમરુી ળધ અને ફચાલ અભ્માવનુાં 
આમજન કમાાં કયલાભાાં આવયુાં છે ?ચેન્નઈ 

49 
તાજેતયભાાં બાયતભાાં ટ્રડજજટર વાક્ષયતા લધાયલા ભાટે AICTE (All India Council for Technical Education)એ કની વાથે 
વભજૂતી કયાય કમાગ છે ?- Adobe 

50 તાજેતયભાાં આકાળલાણીએ વભાચાયવેલાના ભશાવનદેળક તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- લસધુા ગપુ્તા 

51 
તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રભાંડ વાંવદીમ વાંઘ (Commonwealth Parlimentary Association)ના કાધ્મક્ષ તયીકે કની વનયકુ્તત 
કયલાભાાં આલી છે ?- અનયુાગ ળભાગ 

52 તાજેતયભાાં અભેટ્રયકન વલદેળ ભાંત્રારમના આવવ. પે્રવ વેકે્ટયી ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ છે ?- લેદાાંત ટેર 

53 તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ ટ્રક્કેટયે ટ્રક્કેટની તભાભ પભેટભાાંથી વનવવૃતની ઘણા કયી છે ?- સયેુળ યૈના 

54 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થા દ્વાયા વલકવવત દેળની પ્રથભ નેઝર લેક્તવન ન ઈભયજન્દ્વી ઉમગ ભાટે DCGI ( ડ્રગ્વ કાંરરય એન્દ્ડ 
જનયર ઓપ ઈન્ન્દ્ડમા) દ્વાયા ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ?- બાયત ફામટેક 

55 
તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ ઉદ્યગવતનુાં ભશાયાષ્ટ્રના ારઘયભાાં કાય અકસ્ભાતભાાં અલવાન થયુાં ?- વામયવ ારનજી 
વભસ્ત્રી 

56 
તાજેતયભાાં ઇવય દ્વાયા કઈ એક નલી ટેક્તનકની વપતાલૂગક વનદળગન કયુું શત ુાં ?- IAD (ઇન્દ્્રેટેફર એયડામનેવભક 
ટ્રડવેરેયેટય) 

57 
ઇવય દ્વાયા નલી ટેક્તનક IAD (ઇન્દ્્રેટેફર એયડામનેવભક ટ્રડવેરેયેટય)નુાં વપ વનદળગન કયલાભાાં આવયુાં તે ટેકવનક ક્યા ગ્રશ 
વભળન ભાટે ઉમગી થળે ?- ભાંગ અને શકુ્ 

58 
ઇવય દ્વાયા નલી ટેક્તનક IAD (ઇન્દ્્રેટેફર એયડામનેવભક ટ્રડવેરેયેટય)નુાં વપ વનદળગન કમા કેન્દ્ર યથી કયલાભાાં આવયુાં 
શત ુાં ?- થુાંફા (વતરૂલનાંતયૂભ) 

59 
તાજેતયભાાં કમા દેળના યાષ્ટ્રવત ઉખાનાભગન ખયેુરસએુ દેળના વયાંક્ષણ ભાંત્રી યાજનાથવવિંશને બેટભાાં ઘડ આપ્મ છે ?- 

ભોંગભરમા 
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60 
તાજેતયભાાં ભોંગભરમાના યાષ્ટ્રવત ઉખાનાભગન ખયેુરસએુ દેળના વયાંક્ષણ ભાંત્રી યાજનાથવવિંશને બેટભાાં ઘડ આપ્મ તેનુાં 
નાભ શુાં છે ? - તેજવ 

61 તાજેતયભાાં ફાગ્રાદેળન કમા વલકેટકીયે T20 ટ્રક્કેટભાાંથી વનવવૃતની ઘણા કયી છે ?- મળુટ્રપકુય યશીભ 

62 તાજેતયભાાં કમા દેળની ટેવનવ કટગની ભશાયાણી વેયેના વલભરમમ્વ વનવવૃત રીધી છે ?- અભેટ્રયકા 

63 તાજેતયભાાં IPL -2023 વવઝન ભાટે વનયાઈઝ શૈદયાફાદ ટીભના મખુ્મ કચ તયીકે કની લયણી કયી છે ?- િામન રાયા 

64 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં એક ટ્રદલવભાાં વયેયાળ કેટરા રકએ 
આત્ભશત્મા કયી છે ?- 450 

65 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં કેટરા રકએ આત્ભશત્મા કયી શતી ?- 1.64 

રાખથી લધ ુ

66 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં દેળભાાં ફેયજગાયીને કાયણે આત્ભશત્મા કયલા 
ભાભરે દેળભાાં પ્રથભ ક્ભે કયુાં યાજ્મ છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર (796) 

67 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં દેળભાાં ફેયજગાયીને કાયણે આત્ભશત્મા કયલા 
ભાભરે દેળભાાં ફીજા ક્ભે કયુાં યાજ્મ છે ?- તાવભરનારુ્ (422) 

68 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં દેળભાાં ફેયજગાયીને કાયણે આત્ભશત્મા કયલા 
ભાભરે દેળભાાં ત્રીજા ક્ભે કયુાં યાજ્મ છે ?- આવાભ (411) 

69 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં દેળભાાં ફેયજગાયીને કાયણે આત્ભશત્મા કયલા 
ભાભરે દેળભાાં ગજુયાત કમા ક્ભે છે ?- ાાંચભા 

70 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં દેળભાાં ફેયજગાયીને કાયણે આત્ભશત્માના 
કેટરા કેવ ગજુયાતભાાં નોંધામા છે ?- 293 

71 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં દેળભાાં ફેયજગાયીને કાયણે ગજુયાતભાાં છ 
લગભાાં કેટરા રકએ આત્ભશત્મા કયી છે ?- 1,617 

72 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં IPC (ઇન્ન્દ્ડમન વનર કડ) શઠે દેળના 
વોથી ભટા 19 ળશયેભાાં થમેરી ધયકડભાાં કયુાં ળશયે પ્રથભ ક્ભે છે ?- ટ્રદલ્શી 

73 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં 2014-21 દયમ્માન કમા યાજમભાાં વોથી લધ ુ
યાજરશ ના કેવ નોંધામા છે ?- આવાભ 

74 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં IPC (ઇન્ન્દ્ડમન વનર કડ) શઠે દેળના 
વોથી ભટા ળશયેભાાં થમેરી ધયકડભાાં ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે પ્રથભ ક્ભે છે ?- સયુત 

75 
તાજેતયભાાં લન ડે ટ્રક્કેટના ઈવતશાવભાાં વોથી ઓછી ભેચભાાં કમા ખેરાડીએ 200 વલકેટ ણૂગ કયી વલશ્વ વલક્ભ તાના નાભે 
કમો ?- વભચેર સ્ટાકગ  (ઓસ્રેભરમા ) 

76 
લન ડે ટ્રક્કેટના ઈવતશાવભાાં વોથી ઓછી ભેચભાાં ઓસ્રેભરમાના વભચેર સ્ટાકે કની વલકેટ રઈ 200 વલકેટ ણૂગ કયી શતી ?- 

ટ્રયમાન ફરગ (ઝીમ્ફાબ્લે) 

77 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં SSL(સ્ેશ્મર એન્દ્ડ રકર ર) શઠે દેળના 
વોથી ભટા 19 ળશયેભાાં થમેરી ધયકડભાાં કયુાં ળશયે પ્રથભ ક્ભે છે ?- ચેન્નઈ 
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78 
તાજેતયભાાં NCRB (નેળનર ક્ાઇભ યેકડગ બ્યયૂ)ના ટ્રયટગ  મજુફ લગ 2021ભાાં SSL(સ્ેશ્મર એન્દ્ડ રકર ર) શઠે દેળના 
વોથી ભટા ળશયેભાાં થમેરી ધયકડભાાં ગજુયાતનુાં ળશયે પ્રથભ ક્ભે છે ?- અભદાલાદ 

79 
તાજેતયભાાં કેન્ન્દ્રમ કવૃભાંત્રી નયેન્દ્રવવિંશ તભયના શસ્તે ગજુયાતના કમા સ્થે પ્રથભ કકનટ ડેલરભેન્દ્ટ ફડગની કચેયી ળરૂ 
થઈ ?- જુનાગઢ 

80 લગ 2021-22ભાાં લૈવશ્વક નાભમેયના ઉત્ાદનભાાં બાયતનુાં મગદાન કેટરા ટકા યહ્ુાં છે ?- 31% 

81 
તાજેતયભાાં દુવનમાની વોથી ભટી એડ એજન્દ્વી ઓભગલ્લી ના નલા ગ્રફર વીઇઓ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે 
?- દેવલકા બરુચાંદાણી 

82 દય લે કમ ટ્રદલવ ' આંતયયાષ્ટ્રીમ વાક્ષયતા ટ્રદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 8 વપ્ટેમ્ફય 

83 દય લે કમ ટ્રદલવ ' લાદી આકાળ ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્લચ્છ લાય ુટ્રદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 7 વપ્ટેમ્ફય 

84 7 વપ્ટેમ્ફય -2022 ' લાદી આકાળ ભાટે આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્લચ્છ લાય ુટ્રદલવ 'ની થીભ શુાં છે ?- The Air We Share 

85 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કમા સ્થે સબુાચાંર ફઝની પ્રવતભાનુાં રકાગણ કયુું છે ?- ઈન્ન્દ્ડમા ગેટ (નલી 
ટ્રદલ્શી) 

86 તાજેતયભાાં ઈન્ન્દ્ડમા ગેટ (ટ્રદલ્શી) ખાતે સબુાચાંર ફઝની પ્રવતભાનુાં રકાગણ કયુું છે તેની ઊંચાઈ કેટરી છે ?- 28 ફૂટ 

87 બાયતનુાં પ્રથભ નાઈટ સ્કામ વેન્દ્કચ્યયુી કમા સ્થે ફનાલલાભાાં આલળે ?- રદાખ 

88 તાજેતયભાાં કઈ કાંની BCCI ની ટાઇટર સ્ન્દ્વય ફની છે ?- ભાસ્ટયકાડગ  

89 
તાજેતયભાાં રકનામક પાઉન્દ્ડેળન દ્વાયા 8મ ુવાટ્રશત્મ યુસ્કાય-2022 (આંધ્ર જ્ઞાનીઠ) કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- 

તવનકેરા બયણી (તેલગુ)ુ 

90 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર નુ્નભદા વયલયભાાં 68ભી નશરેૂ રપી ફટ યેવનુાં આમજન કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ?- કેયર 

91 5 વપ્ટેમ્ફય યાષ્ટ્રીમ વળક્ષક ટ્રદલવે દેળના યાષ્ટ્રવતએ કેટરા વળક્ષકને યાષ્ટ્રીમ વળક્ષક યુસ્કાયથી વન્દ્ભાવનત કમાગ છે ?- 45 

92 યાષ્ટ્રીમ વળક્ષક ટ્રદલવ-2022ભાાં ગજુયાતના કેટરા વળક્ષકને યાષ્ટ્રીમ વળક્ષક યુસ્કાય ભાટે વાંદગી થઈ છે ?- 1 (યાજકટ) 

93 યાષ્ટ્રીમ વળક્ષક ટ્રદલવ-2022ભાાં યાષ્ટ્રીમ વળક્ષક યુસ્કાયભાાં કેટરા ટ્રદવમાાંગ વળક્ષકન ણ વભાલેળ કયલાભાાં આવમ છે ?- 2 

94 તાજેતયભાાં ' વભવ અથગ ઈન્ન્દ્ડમા - 2022' નુાં ટાઇટર કણે જીત્યુાં છે ? - લાંવળકા યભાય (ટ્રશભાચરપ્રદેળ) 

95 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં યજગાય ગેયાંટી મજનાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ?- યાજસ્થાન 

96 
વાંયકુત યાષ્ટ્ર પ્રળાાંત વલસ્તાયની માત્રા રેખન વાંગઠન દ્વાયા બાયતના કમા યાજ્મને વાંસ્કવૃત વલગશે્રષ્ટ્ઠ સ્થ તયીકે ' 

આંતયયાષ્ટ્રીમ માત્રા યુસ્કાય-2023' થી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવયુાં છે ?- વિભ ફાંગા 

97 તાજેતયભાાં વન-ક્ષમ 2.0 ટગર રન્દ્ચ કયલાભાાં આવયુાં ટે કમા યગ વાંફાંવધત છે ?- ટીફી 

98 
ાટ્રકસ્તાન ટ્રક્કેટ ફડે આઇવીવી-T20 લલ્ડગ ક ભાટે ઓસ્રેભરમાના કમા ટ્રક્કેટયને નેળનર ટીભના ભેન્દ્ટય તયીકે લયણી કયી 
છે ?- ભેથ્ય ૂશડેન 

99 
તાજેતયભાાં ટ્રપલ્ભ ફાહફુરીભાાં પ્રબાવ કાકાન અભબનમ કયનાય અને ' ટ્રયફેર વીટય' તયીકે ઓખાતા કમા અભબનેતાનુાં 83 

લગની લમે અલવાન થયુાં ?- કષૃ્ટ્ણભ યાજુ 
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100 તાજેતયભાાં બાયતીમ નોકાદને કયુાં પ્રથભ સ્લદેળી યદુ્ધ જશાજ પાલલાભાાં આવયુાં છે ?- INS તાયાભગયી 

101 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર અંજાલ જજલ્રાના ટ્રકરીથબુ્ભા વેના ભથક તયપ જતાાં ભાગગન ુાં નાભ 'ભફવન યાલત ભાગગ ' 

આલાભાાં આવયુાં છે ?- અરૂણાચરપ્રદેળ 

102 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં પ્રથભ લખત વવનેભેટ્રટક ટુટ્રયઝભ ભરવી જાશયે કયલાભાાં આલી છે ?- ગજુયાત 

103 તાજેતયભાાં કમા જીલ્રાભાાં આલેર જ ાંબવુય ખાતે ફલ્ક ડ્રગ ાકગ વન સ્થાના કયલાભાાં આલળે ?- બરૂચ 

104 કમા ગજુયાતી ફા વાટ્રશત્મકાયને ' ટીલાી ભા ' નુાં ભફરૂદ ભેલુાં છે ?- ટ્રકયીટ ગસ્લાભી 

105 
તાજેતયભાાં બાયતીમ પ્રાકવૃતક ગેવ વલતયણ કાંનીને ' ભશાનગય ગેવ ભરવભટેડ (MGL)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનભણ ૂાંક 
કયી છે ?- ભશળે વલશ્વનાથન અય્મય 

106 બાયત અને જાાનના ચાંર વભળનનુાં નાભ શુાં છે ?- LUPEX 

107 
તાજેતયભાાં કઈ શાઇકટગભાાં ચીપ જન્સ્ટવ એભ. દુરૂઇસ્લાભીની ચીપ જન્સ્ટવ તયીકે વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ભરાવ 
શાઇકટગ  

108 
તાજેતયભાાં લગ 2025 સધુીભાાં બાયતને ક્ષમમતુત અંતગગત ' પ્રધાનભાંત્રી ટીફી મતુત બાયત અભબમાન' કને રન્દ્ચ કયુું ?- 

રોદી મમુ ૂગ 

109 અભખર બાયતીમ ફૂટફર ભશાવાંઘ (AIFF)ના નલા ભશાવનદેળક તયીકે કણ ચ ૂાંટાઈ આવયુાં છે ?- ળાજી પ્રબાકય 

110 દય લે કમ ટ્રદલવ ' વલશ્વ આત્ભશત્મા યકથાભ ટ્રદલવ' ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - 10 વપ્ટેમ્ફય 

111 
તાજેતયભાાં શ્વાવ લાટે કયનાની ઇન્દ્જેકળન મતુત લેક્તવન Ad5-nCoV ને ઈભયજન્દ્વી ભાંજૂયી આનાય વલશ્વન પ્રથભ દેળ 
કમ છે ?- ચીન 

112 
તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયે ગેવના બાલભાાં ઘટાડ કયલા ભાટે કની અધ્મક્ષતાભાાં વવભવતની યચના કયલાભાાં આલી છે ?- ડૉ. 
ટ્રકયીટ યીખ 

113 તાજેતયભાાં લવૂાને ડામભાંડ રીગ રપી જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ એથ્રેટ કણ ફન્દ્મ છે ?- નીયજ ચયા 

114 
તાજેતયભાાં નીયજ ચયા કેટરા ભીટયના થ્રની વાથે ડામભાંડ રીગ રપી જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્દ્મા છે ?- 88.44 

ભીટય 

115 તાજેતયભાાં ચચાગભાાં યશરે કેયની વાાંસ્કવૃતક યાજધાનીનુાં નાભ જણાલ. - વત્રશયૂ 

116 કમા યાજ્મભાાં " યાષ્ટ્રીમ વમરુી વલયાવત ટ્રયવય" ફનાલલાભાાં આલળે ?- ગજુયાત 

117 તાજેતયભાાં ભિટનના કમા ભશાયાણી 96 લગની લમે સ્કટરેન્દ્ડ ખાતે અલવાન થયુાં ?- એભરઝાફેથ દ્વદ્વતીમ 

118 ભિટનના ભશાયાણી એભરઝાફેથ-IIના અલવાન ફાદ તેભના અનગુાભી કણ ફન્દ્મા છે ?- વપ્રન્દ્વ ચાલ્વગ 

119 ભિટનના ભશાયાણી એભરઝાફેથ-II કેટરા લગ સધુી ભિટનની ગાડી વાંબાી શતી ?- 70 લગ 

120 ભિટનના ભશાયાણી એભરઝાફેથ-II ભશાયાણી ફન્દ્મા તે શરેા તેભનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- એરેકઝાન્દ્ડ્રા ભેયી વલિંન્દ્ડવય 

121 ભિટનના ભશાયાણી એભરઝાફેથ-IIની ભશાયાણી ફન્દ્મા છી વત્તાલાય તાજળી કઈ વારભાાં થઈ શતી ?- 1953 

122 ભિટનના ભશાયાણી એભરઝાફેથ-II વલગપ્રથભ બાયતની મરુાકાતે કમાયે આવમા શતા ?- 1961 



 

ASHWIN DIVEKAR                               www.gnanbhandar.com Page 7 
 

123 આંતયયાષ્ટ્રીમ નાણાાંબાંડ વાંસ્થા (IMF)ના ભેનેજજિંગ ડામયેકટય તયીકે કણ છે ?- ટ્રક્સ્ટભરના જ્મજર્જલા 

124 
તાજેતયભાાં આયુગલેટ્રદક કરેજભાાં અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ ભાટે ' સ્ાકગ  કામગક્ભ' કણે ળરૂ કમો છે ?- કેન્ન્દ્રમ આયુગલેદીમ 
વલજ્ઞાન અનવુાંધાન ટ્રયદ, નલી ટ્રદલ્શી 

125 તાજેતયભાાં વાંજમકુભાય લભાગને કમા દેળભાાં બાયતના યાજદૂતના રૂભાાં વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- કેનાડા 

126 તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયને ટ્રદલ્રીભાાં યાજથ અને વેન્દ્રર વલસ્ટાનુાં નાભ ફદરી નવુાં કયુાં નાભ યાખ્યુાં છે ?- કતગવમ ાઠ 

127 તાજેતયભાાં ફી.ફી. રારનુાં 101 લગની લમે અલવાન થયુાં છે તેઓ કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ?- યુાતત્લવલદ્દ 

128 અમધ્માભાાં યાભભાંટ્રદયની શાજયીના યુાલા આનાય પ્રથભ વમક્તત કણ શતા ?- ફી.ફી.રાર 

129 કમા યાજમભાાં વોપ્રથભ લખત યણજી રપીનુાં આમજન કયલાભાાં આલળે ?- વવજિભ 

130 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા સ્થેથી ક્તલક ટ્રયએકળન વયપેવ-તુાં-એય વભવાઇર (QRSAM) વવસ્ટભનુાં વપ યીક્ષણ ણૂગ કયુું છે 
?- ચાાંદીયુ(ઓટ્રડળા) 

131 
કરકાતાની દુગાગજૂાને કમા લે યનેુસ્કની ભાનલાની અમતૂગ વાાંસ્કવૃતક વલયાવતની માદીભાાં વાભેર કયલાભાાં આલી ?- લગ 
2021 

132 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં બાયતીમ વેનાએ વાંયકુત અભ્માવ " ગગન સ્રાઈક"ની ળરૂઆત કયી છે ?- ાંજાફ 

133 કમા દેળન ફૂટફર ખેરાડીએ યઇુએપએ ચેક્મ્મનવળ રીગભાાં રેલાન્દ્ડલસ્કીએ શરેીક નોંધાલી શતી ?- ફાવેરના 

134 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં 14ભી CII (Confederation of Indian Industry)" ગ્રફર ભેડેયેટ વવભટ"નુાં આમજન કયલાભાાં 
આલળે ?- નલી ટ્રદલ્શી 

135 
તાજેતયભાાં સઝુુકી ભટય કોયેળનની ગજુયાતની કઈ વાંસ્થા લચ્ચે વલદ્યાથી પ્રજેકટ ય વશમગ ભાટે વભજૂતી કયાય થમા 
છે ?- IIM, અભદાલાદ 

136 દય લે કમ ટ્રદલવ ' ઇરેતરીક વશીકર ટ્રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- 9 વપ્ટેમ્ફય 

137 તાજેતયભાાં UNDPના હ્ભુન ડેલરભેન્દ્ટ ઇન્દ્ડેકવભાાં બાયત કમા ક્ભે યહ્ુાં છે ? - 132ભા 

138 તાજેતયભાાં યનુાઈટેડ નેળન્દ્વના ભાનલ વલકાવ સચૂકઆંકભાાં કમ દેળ પ્રથભ સ્થાને યશમ છે ?- ક્સ્લઝયરેન્દ્ડ 

139 વત્રમવૂતિ" નાભની બાવલ મવૂતિ કઈ ગપુાભાાં આલેર છે ?- એભરપન્દ્ટા 

140 
તાજેતયભાાં યનેુસ્ક ગ્રફર નેટલકગ ઓપ રવનિંગ વવટીઝ 2022ભાાં વાભેર થનાય બાયતનુાં પ્રથભ ળશયે કયુાં છે ? - લાયાંગર 
(તેરાંગાણા ) અને વત્રશયૂ (કેય) 

141 તાજેતયભાાં ઇંટ્રડગના વીઇઓ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ીટય એરફવગ 

142 તાજેતયભાાં ભરેવળમન ળતયાંજ પ્રવતમભગતાભાાં ગલ્ડ ભેડર કણે જીત્મ છે ?- અનષુ્ટ્કા ભફમાની 

143 તાજેતયભાાં ભફયજુ ળાશનુાં અલવાન થયુાં તેઓ કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ?- ફકવય 

144 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન દ્વાયા ીએભશ્રી (ીએભ- સ્કલૂ્વ પય યાઈઝીગ ઈન્ન્દ્ડમા) મજના અંતગગત દેળની કેટરી સ્કરૂને 
ભડેર સ્કરૂ તયીકે વલકવવત કયલાભાાં આલળે ?- 14,597 

145 ીએભશ્રી (ીએભ- સ્કલૂ્વ પય યાઈઝીગ ઈન્ન્દ્ડમા) મજનાન અભરી વભમગા કેટર છે ?- 2022-2027 
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146 ીએભશ્રી (ીએભ- સ્કલૂ્વ પય યાઈઝીગ ઈન્ન્દ્ડમા) મજના ભાટે કુર કેટર ખચગ કયલાભાાં આલળે ? - રૂ.27,360 કયડ 

147 
ીએભશ્રી (ીએભ- સ્કલૂ્વ પય યાઈઝીગ ઈન્ન્દ્ડમા) મજનાભાાં કેન્દ્ર વયકાય કેટરા રૂવમાની પાલણી કયળે ?- રૂ. 18,128 

કયડ 

148 ીએભશ્રી (ીએભ- સ્કલૂ્વ પય યાઈઝીગ ઈન્ન્દ્ડમા) મજનાથી દેળના કેટરા વલદ્યાથીઓને રાબ થળે ?- 18.7 રાખ 

149 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાંથી વલશ્વન વોથી પ્રાચીન 2700 લગ જૂન કસ્ભેટ્રટક ાઉડય ભી આવમ છે ?- ચીન 

150 તાજેતયભાાં ભિટનના 56ભાાં લડાપ્રધાન તયીકે કણ ચ ૂાંટાઈ આવયુાં છે ?- ભેયી એભરઝાફેથ રેવ ઉપે ભરઝ ટવેૂ 

151 તાજેતયભાાં ભિટનભાાં ગશૃપ્રધાન તયીકે કમા બાયતીમ મૂના એકભાત્ર ભટ્રશરા પ્રધાન ફન્દ્મા છે ?- સએુરા િેલયભેન 

152 તાજેતયભાાં ભિટનભાાં નાણાપ્રધાન તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- તલાવી કલાટેગ 

153 તાજેતયભાાં ભિટનભાાં વલદેળપ્રધાન તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- જેમ્વ તરેલેયરી 

154 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન ભદીએ કમા દેળના લડાપ્રધાન વાથે ભૈત્રી સુય થભગર ાલય પ્રજેકટ યવુનટ- 1નુાં વાંયકુત રૂભાાં 
રકાગણ કયુું છે ?- ફાાંગ્રાદેળ (યાભાર) 

155 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં એક વાંળવધત ફામ- વલરેજ સ્થાવત કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફન્દ્યુાં છે ?- વત્રયુા (દાવાયા 
ગાભ) 

156 કમા દેળભાાં ભાગગન ુાં નાભ બાયતીમ ગામક એ.આય.યશભેાન ય યાખલાભાાં આવયુાં છે ?- કેનાડા 

157 
તાજેતયભાાં બાયતીમ જશાજયાની વનગભભાાં નલા CMD તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- કેપ્ટન ફીનેળકુભાય કે. 
ત્માગી 

158 ભોમગયગુની વળલ્કરાન વોથી શે્રષ્ટ્ઠ નમનૂ કમ છે ?- વાાંચીન સ્તૂ 

159 61ભી ફૂટફર ટુનાગભેન્દ્ટ "સિુત ક -2022"નુાં આમજન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આલળે ?- નલી ટ્રદલ્શી 

160 
બાયતણે કઈ નદીના ાણી ભાટે ફાાંગ્રાદેળ વાથે 25 લગભાાં પ્રથભ ાણી લશચેણી ફાફતે વભજૂતી થઈ છે ?- કુવળમાયા 
નદી 

161 
તાજેતયભાાં ' SAREX - 2022' નાભનુાં દવમુાં યાષ્ટ્રીમ વમરુી ખજ અને ફચાલ અભ્માવનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવયુાં 
શત ુાં ?- ચેન્નઈ 

162 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં સ્લાભી વલલેકાનાંદજી ની પ્રથભ પ્રવતભા સ્થાવત કયલાભાાં આલી છે ?- રૈટીન અભેટ્રયકા 

163 તાજેતયભાાં બાયતની પ્રથભ LNG- ઈંધણ લાી ગ્રીન રક કને રન્દ્ચ કયી છે ?- બ્લ ૂએનજી ભટવગ (ભશાયાષ્ટ્ર) 

164 તાજેતયભાાં વેફીને વાઇફય સયુક્ષા ેનરના વભ્મની વાંખ્મા લધાયી કેટરી કયલાભાાં આલી છે ?- 6 

165 
તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ ટ્રક્કેટયે T20 ભેચભાાં તાની કાયટ્રકદીની પ્રથભ વદી નોંધાલી છે ?- વલયાટ કશરી 
(અપઘાવનસ્તાન) 

166 તાજેતયભાાં 22ભી દુફઈ ઓન ળતયાંજ ટુનાગભેન્દ્ટ 2022ન ભખતાફ બાયત કમાાં ખેરાડીએ જીત્મ છે ?- અયવલિંદ ભચતાાંફયભ 

167 
તાજેતયભાાં 64ભ યેભન ભેગ્વેવ યુસ્કાય 2022ભાાં કમા કાંફટ્રડમાઈ ભનભચટ્રકત્વકને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- વવથમાયા 
છીભ 
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168 
તાજેતયભાાં ચચાગભાાં યશરે સુ્તક ' Indian Banking in Retrospet 75 years ઓપ Independence ' કણે રખ્યુાં છે ?- 

આશતુ યાયાવલકાય 

169 
તાજેતયભાાં ઇવયએ ફેગલરુૂ સ્ેવ એતવ દયવભમાનસ્ેવ ટેકનરજીભાાં કમાાં દેળની સ્ેવ એજન્દ્વી વાથે બાગીદાયી કયી છે 
?- ઓસ્રેભરમા 

170 તાજેતયભાાં વયકાયે કમાાં ળશયેભાાં ઇરેતરવનતવ ભેન્દ્યપેુચટ્રયિંગ કરસ્ટય (EMC)ણે ભાંજૂયી આી છે ?- ણેુ 

171 તાજેતયભાાં ચચાગભાાં યશરે આત્ભકથા ' Believe Life and Cricket Taught Me' કની છે ?- સયેુળ યૈના 

172 
તાજેતયભાાં દ્વાયકાના ળાયદાીઠ તથા ઉત્તયાખાંડભાાં જ્મવતભઠના કમા ળાંકયાચામગન ુાં 99 લગની લમે અલવાન થયુાં ?- સ્લાભી 
સ્લરૂાનાંદ 

173 ટ્રશન્દ્દુઓના વોથી ભટા ધભગગરુૂ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદનુાં ફાણનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- થીયાભ 

174 ટ્રશન્દ્દુઓના વોથી ભટા ધભગગરુૂ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદને ળાંકયાચામગન ુાં ભફરૂદ કઈ વારભાાં ભળયુાં શત ુાં ? - 1989 

175 
દ્વાયકાના ળાયદાીઠના જગતગરુૂ ળાંકયાચામગ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદ વયસ્લતીની નયવવિંશયુ આશ્રભભાાં વભાવધ આી તે કમા 
યાજમભાાં આલેર છે ?- ભધ્મપ્રદેળ 

176 
દ્વાયકાના ળાયદાીઠના જગતગરુૂ ળાંકયાચામગ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદ વયસ્લતીન જન્દ્ભ કમાાં થમ શત ?- ટ્રદઘયી (જફરયુ, 

ભધ્મપ્રદેળ) 

177 ટ્રશન્દ્દુઓના વોથી ભટા ધભગગરુૂ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદ કેટરા લગની લમે ક્ાાંવતકાયી વાધ ુતયીકે પ્રખ્માત થમા શતા ?- 19 લગ 

178 
જગતગરુૂ ળાંકયાચામગ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદ વયસ્લતીના અલવાન ફાદ દ્વાટ્રયકાીઠના ળાંકયાચામગ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં 
આલી છે ?- સ્લાભી વદાનાંદ 

179 
જગતગરુૂ ળાંકયાચામગ સ્લાભી સ્લરૂાનાંદ વયસ્લતીના અલવાન ફાદ જમવતીઠના ળાંકયાચામગ તયીકે કની વનયકુ્તત 
કયલાભાાં આલી છે ?- સ્લાભી અવલમતુતેશ્વયાનાંદ (ફાણનુાં નાભ ઉભાળાંકય) 

180 તાજેતયભાાં ઓસ્રેભરમાના કમા ટ્રક્કેટયે લનડે ટ્રક્કેટભાાંથી વનવવૃતની ઘણા કયી છે ?- આયન ટ્રપન્દ્ચ 

181 સ્લાભી સ્લરૂાનાંદને કમા લે 1950ભાાં કની ાવેથી દાંડ વાંન્દ્માવની દીક્ષા રીધી શતી ?- સ્લાભી િહ્માનાંદ વયસ્લતી 

182 
તાજેતયભાાં અભબનેતા યણલીયવવિંશને તેની કઈ ટ્રપલ્ભ ભાટે વલગશે્રષ્ટ્ઠ અભબનેતાન યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં આવમ છે ? - 

ટ્રપલ્ભ 83 

183 
તાજેતયભાાં યએુવ ઓન ભેન્દ્વ વવિંગલ્વનુાં વોથી નાની લમે પ્રથભ ગ્રાન્દ્ડ સ્રેભ જીતનાય કારોવ અલ્કાયેઝ કમા દેળન 
ખેરાડી છે ?- અભેટ્રયકા 

184 
તાજેતયભાાં યએુવ ઓન ભટ્રશરા વવિંગલ્વનુાં પ્રથભ ટાઇટર જીતનાય 21 લીમ ઈગા સ્લાતક કમાાં દેળની ખેરાડી છે ? - 

રેન્દ્ડ 

185 
તાજેતયભાાં યએુવ ઓન ટેવનવ ટનૂાગભેન્દ્ટની વભતવ ડફલ્વનુાં ટાઇટર કઈ જડીએ જીત્યુાં છે ?- જન વમવગ અને સ્ટભગ વેન્દ્ડવગ 
(ઓસ્રેભરમા) 

186 તાજેતયભાાં એવળમા ક-2022ની પાઇનરભાાં ાટ્રકસ્તાનને 23 યનથી શયાલી કમ દેળ છઠ્ઠીલાય ચેક્મ્મન ફન્દ્મ છે ?- શ્રીરાંકા 

187 
તાજેતયભાાં યભામેર એવળમા ક -2022 ટનૂાગભેન્દ્ટભાાં વોથી લધાયે યન નોંધાલનાય કમ ખેરાડી છે ?- ભશમ્ભદ ટ્રયઝલાન 
(281) (ાટ્રકસ્તાન) 
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188 
તાજેતયભાાં યભામેર એવળમા ક -2022 ટનૂાગભેન્દ્ટભાાં વોથી લધાયે વલકેટ રેનાય ખેરાડી કણ છે ?- ભલુનેશ્વય કુભાય (11) 

(બાયત) 

189 એવળમા ક -2022ભાાં ' પ્રેમય ઓપ ટનૂાગભેન્દ્ટ' કને જાશયે કયલાભાાં આવમ શત ?- લાવનન્દ્દુ શવયાંગા (શ્રીરાંકા) 

190 
તાજેતયભાાં ' ઇન્દ્ટય યેરલે એથ્રેટ્રટતવ ચેક્મ્મનવળ'ભાાં રુૂની 100 ભીટય યેવભાાં કણે યાષ્ટ્રીમ યેકડગ ફનાવમ છે ?- 

અભરાય ફયગશને 

191 તાજેતયભાાં બાયત કેટરાાંમ વોથી ભટી અથગવમલસ્થા ફન્દ્યુાં છે ?- ાાંચભી 

192 તાજેતયભાાં કેળફેક કે્ટ્રડટ કાડગ (cashback Credit Card) કણે રન્દ્ચ કયુું છે ?- SBI 

193 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે સ્કરૂભાાં વલદ્યાથીઓને વપ્તાશભાાં એક ટ્રદલવ દપતય લગય આલલાની જાશયેાત કયી છે ?- 

ભધ્મપ્રદેળ 

194 તાજેતયભાાં બાયતભાાં ૈમાના લાલેતયની રન્ષ્ટ્ટએ કયુાં યાજ્મ પ્રથભ ક્ભે યહ્ુાં છે ?- ગજુયાત 

195 
તાજેતયભાાં વલશ્વ જુવનમય તયણ ચેક્મ્મનવળવન પાઈનરભાાં શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ ભટ્રશરા કણ ફન્દ્યુાં છે ?- અેક્ષા 
પનાગડીઝ 

196 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ ગગનચ ૂાંફી ઇભાયત ટ્રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવમ ?- 3 વપ્ટેમ્ફય 

197 
તાજેતયભાાં રદાખભાાં આમજજત રેશ વામકભરિંગ વલશ્વકભાાં કમ દેળ રુૂ અને ભટ્રશરા ફાંને કેટેગયીભાાં પ્રથભ સ્થાને યહ્ય 
છે ? - જભગની 

198 
તાજેતયભાાં બાયતભાાં ટ્રડજીટર વાક્ષયતા લધાયલા ભાટે AICTE (All India Council For Technical Education)એ કની વાથે 
વભજૂતી કયી છે ?- Adobe 

199 
તાજેતયભાાં અભેટ્રયકાના કમા લૂગ યાષ્ટ્રવતને " Our Great National Parks" નાભની ડકયભુેંટયીભાાં અલાજ આલા ભાટે એભી 
એલડગ એનામત થમ છે ?- ફયાક ઓફાભા 

200 તાજેતયભાાં વાંવદ TVના CEO તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ઉત્રકુભાય વવિંશ 

201 તાજેતયભાાં બાયતીમ વેના પ્રમખુ ભનજ ાાંડેને કમા દેળની વેનાનુાં જનયરનુાં ભાનદ દ આલાભાાં આવયુાં છે ?- નેા 

202 
તાજેતયભાાં ગજુયાતની કઈ યવુનલવવિટીભાાં પ્રાકવૃતક કવૃભાાં ીએચડીના અભ્માવક્ભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે ?- 

ગજુયાત યવુનલવવિટી, અભદાલાદ 

203 
તાજેતયભાાં નીવત આમગના ટ્રયટગ  મજુફ કેન્દ્ર વયકાયના મખુ્મ ણ અભબમાનના અભરીકયણભાાં ગજુયાત કેટરાભા 
સ્થાને યહ્ુાં છે ?- ત્રીજા 

204 
તાજેતયભાાં નીવત આમગના ટ્રયટગ  મજુફ કેન્દ્ર વયકાયના મખુ્મ ણ અભબમાનના અભરીકયણભાાં પ્રથભ સ્થાને કયુાં યાજ્મ 
યહ્ુાં છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર 

205 તાજેતયભાાં કઈ જગ્માએ લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ INS વલક્ાાંત બાયતીમ નોવેનાને વપ્યુાં ?- કચી 

206 દેળની પ્રથભ ભાઉન્દ્ટેન વાઇકર વલશ્વક સ્ધાગન ુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ?- રેશ 

207 તાજેતયભાાં દયેક ઘયભાાં RO ાણી ધયાલતુાં દેળનુાં પ્રથભ ગાભ કયુાં છે ?- બયતર (ફયેરી જજલ્ર- ઉત્તયપ્રદેળ) 

208 ગજુયાતન કમ કયાટે ખેરાડી ાટ્રકસ્તાનનાાં ભશમ્ભદ યળીદને શયાલી લલ્ડગ યેકડગ ફનાવમ છે ?- રૂર ટેર (લરવાડ) 
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209 
તાજેતયભાાં કરાકાય યાભચાંર ભાાંઝીનુાં 97 લગની લમે અલવાન થયુાં તેઓ કમા રકનતૃ્મ વાથે વાંકામેર શતા ?- બજયુી 
નતૃ્મ 

210 લગ 2022ભાાં કમાાં દેળે વોથી લધ ુબાયતીમ વલદ્યાથીઓને વલઝા આપ્મા છે ?- અભેટ્રયકા 

211 તાજેતયભાાં નાવાએ કમા ગ્રશ ય ઓક્તવજનની ળધ કયી છે ?- ભાંગ 

212 તાજેતયભાાં કઈ ઇ-કભવગ કાંની તેના પ્રેટપભગ ય શટર બટુ્રકિંગ પીચય રન્દ્ચ કયલાની જાશયેાત કયી છે ?- ફ્્રકાડગ  

213 
તાજેતયભાાં કેન્ન્દ્રમ લાભણજ્મ ભાંત્રી વયુ ગમરે કઈ જગ્માએ યએુવ ઈન્ન્દ્ડમા સ્રેટજજીક ાટગનયળી પયભ'ને વાંફવધત કયી 
છે ?- રવ એજજન્દ્વ 

214 તાજેતયભાાં છતીવગઢભાાં કેટરા નલા જજલ્રા ફનાલલાભાાં આવમા છે ?- 3 (કુર 33 જજલ્રા) 

215 વલશ્વનુાં પ્રથભ ' વાંસ્કાય કેન્દ્ર' યાજસ્થાનના કમા જીલ્રાભાાં ખરલાભાાં આલળે ?- ઝૂઝૂન ુ

216 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે 'CHHATA' નાભથી લયવાદના ાણીવાંગ્રશ ભાટેની મજના ળરૂ કયી છે ?- ગજુયાત 

217 
તાજેતયભાાં કમા દેળે બાયતના લૂગ નોવેના પ્રમખુ સવુનર રાાંફાણે ' ભેઘાલી વેના દક'થી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવમા છે ?- 

વવિંગાયુ 

218 
અભેટ્રયકા અને ફીજા કમા દેળને વોથી ભટી વાંયતુત રશ્કયી કલામત ' ઉરચી નાગટ્રયક વાંયક્ષણ કલામત' ળરૂ કયી છે ?- 

દભક્ષણ કટ્રયમા 

219 ગજુયાતભાાં મજાનાય 36ભી નેળનર ગેમ્વભાાં ટેફર ટેવનવ ઇલેન્દ્ટભાાં ભેન્દ્વ ટીભની આગેલાની કણ કયળે ?- શયવભત દેવાઇ 

220 
ગજુયાતભાાં મજાનાય 36ભી નેળનર ગેમ્વભાાં ટેફર ટેવનવ ઇલેન્દ્ટભાાં વલભેન્દ્વ ટીભની આગેલાની કણ કયળે ?- ટ્રક્જત્લકાવવિંશા 
યમ 

221 ગજુયાતભાાં મજાનાય 36ભી નેળનર ગેમ્વભાાં કઈ યભતભાાં ગજુયાતની ટીભ પ્રથભલાય બાગ રઈ યશી છે ?- લટયર 

222 
તાજેતયભાાં ચચાગભાાં યશરે " Forging Metal : Nripendra Rao And the Pennar Story' નાભનુાં સુ્તક કણે રખ્યુાં છે ?- 

લન વી રાર 

223 તાજેતયભાાં લલ્ડગ સ્નકૂય ટનૂાગભેન્દ્ટભાાં ભાસ્ટવગભાાં કલભરપામ થનાય પ્રથભ ગજુયાતી ખેરાડી કણ છે ?- ભશવીન અછલા 

224 26 થી 29 વપ્ટેમ્ફય દયમ્માન લલ્ડગ સ્નકૂય ટનૂાગભેન્દ્ટ ક્યા સ્થે મજાળે ?- કુઆરાલ્ભયુ (ભરેવળમા) 

225 તાજેતયભાાં વાંયકુત યાષ્ટ્રના ભાનલ અવધકાય ઉચ્ચાયકુત કણ ફન્દ્યુાં છે ?- લલ્કય તકુગ  

226 તાજેતયભાાં દેળન વોથી રાાંફ યફય ડેભ " ગમાજી ફાંધ"નુાં વનભાગણ કઈ નદી ય કયલાભાાં આવયુાં છે ?- પાલ્ગ ુ(ભફશાય) 

227 
તાજેતયભાાં ઇન્દ્ટયનેળનર ડેયી પેડયેળન (આઇડીએપ) લલ્ડગ ડેયી વવભટ-2022નુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ?- ગે્રટય 
નઇડા (બાયત) 

228 તાજેતયભાાં IBM કલાન્દ્ટભ નેટલકગભાાં વાભેર થનાયી પ્રથભ બાયતીમ વાંસ્થા કઈ છે ? - IIT, ભરાવ 

229 પયેક્ન્દ્વક તાવને પયજજમાત ફનાલનાયી બાયતીમ રીવ પવગ કઈ ફની છે ?- ટ્રદલ્શી રીવ 

230 દેળન પ્રથભ યણ લનસ્વત ઉદ્યાન ભાભચમા વપાયી ાકગ યાજસ્થાનના કમા ળશયેભાાં આલેર છે ?- જધયુ 

231 તાજેતયભાાં કમાાં દેળે વભનટભેન III નાભક ઇન્દ્ટયકન્ન્દ્ટનેન્દ્ટર ફેરેન્સ્ટક વભવાઇરનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આવયુાં છે ?- અભેટ્રયકા 
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232 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે કેટરી શટરને ભરકય (વલદળી નાગટ્રયકને વલદેળી દારૂ ીયવલાની યવભટ)યવભટ આી છે ? - 

5 શટર  

233 ગજુયાતભાાં કુર કેટરી શટરને ભરકય ળની પયલાની આલાભાાં આલી છે ?- 64 શટેર 

234 ગજુયાતના અભદાલાદ ળશયેભાાં કુર કેટરી ભરકય યવભટ ધયાલતી શટેરની વાંખ્મા કેટરી છે ?- 20  

235 તાજેતયભાાં ક્ય દેળ તાને ' યભાણ ુવાંન્ન દેળ' જાશયે કમો છે ?- ઉત્તય કટ્રયમા 

236 તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં કમાાં સ્થે " ઇન્દ્ટયનેળનર કન્દ્પયન્દ્વ ઓન ગ્રીન વશીકર સ્કેવિંગ"ની ળરૂઆત થઈ છે ?- ગાાંધીનગય 

237 
તાજેતયભાાં બાયતીમ વૈન્દ્મ અને બાયતીમ લાયવેુનાએ કમાાં સ્થે વાંયકુત અભ્માવ ' ગગન સ્રાઈક'નુાં આમજન કયુું છે ? - 

ાંજાફ 

238 તાજેતયભાાં પ્રજેકટ 17A અંતગગત ત્રીજુ ાં સ્ટીલ્થ ફ્રીગેટ " તાયાભગયી" કણે રન્દ્ચ કયુું છે ?- બાયતીમ નોવેના 

239 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં વભાન નાગટ્રયક વટ્રશતા ય એક વવભવતની યચના કયલાભાાં આલી છે ?- ઉત્તયાખાંડ 

240 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રવતએ કમા યાજ્મથી ' ગરુાભ અરી'ને યાજ્મવબાભાાં વનભણ ૂાંક કયી છે ?- જમ્મ ુકાશ્ભીય 

241 નલી ટ્રદલ્શીને બાયતની યાજધાની કમાયે ફનાલલાભાાં આલી શતી ?- 1911 

242 તાજેતયભાાં દેળના નલા 14ભા એટની જનયર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- મકુુર યશતકી 

243 
તાજેતયભાાં દેળના નલા એટની જનયર તયીકે વનયકુ્તત થનાય આ અગાઉ કમાયે એટની જનયર તયીકે વનભણ ૂાંક ામ્મા શતા 
?- 2014 થી 2017 

244 
ગજુયાતની કઈ યવુનલવવિટીભાાં આગાભી લગથી BAPSએ તૈમાય કયેર ઇન્ન્દ્ટગે્રટેડ વગનાભરટી ડેલરભેન્દ્ટ કગ પયજજમાત 
કયલાભાાં આવમ છે ?- વોયાષ્ટ્ર યવુનલવવિટી 

245 
આગાભી 20 અને 21 વપ્ટેમ્ફય દયવભમાન ગજુયાતનાાં કમા ળશયેભાાં અભખર બાયતીમ ભેમય ટ્રયદનુાં આમજન કયલાભાાં 
આવયુાં છે ?- ગાાંધીનગય 

246 
છતીવગઢ - ઉત્તયપ્રદેળ વયશદે કમા ફાંધનુાં કાભ 45 લગથી ચારી યશય ુછે યાંત ુશજુ તેનુાં 30% કાભ ફાકી છે ? - અભાલય 
ફાંધ (કાનશાય આંતયયાજ્મ વવિંચાઇ ટ્રયમજના - વનબર જજલ્ર ) 

247 બાયતનુાં પ્રથભ ભાનલ- અલકાળ વભળન ગગનમાન કમા લગભાાં રન્દ્ચ થલાની વાંબાલના છે ?- 2024 

248 
તાજેતયના નીવત આમગ દ્વાયા પ્રવવદ્ધ કયલાભાાં આલેર નેળનર શલે્થ એકાઉન્દ્ટના ટ્રયટગ  અનવુાય દેળભાાં આયગ્મ ાછ 
વોથી લધ ુખચગ કયનાય કયુાં યાજ્મ છે ?- આવાભ 

249 વલશ્વભાાં વમક્તતગત યીતે આયગ્મ ાછ વોથી ઓછ ખચગ કમ દેળ કયે છે ?- ક્સ્લઝરેંન્દ્ડ 

250 વલશ્વભાાં વમક્તતગત યીતે આયગ્મ ાછ વોથી ઓછ ખચગ ભાભરે બાયત કમા ક્ભે છે ?- 66ભ ક્ભે  

 


