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1 પ્રતત વ્મક્તત ગ્રીનશાઉવ ગેવ ઉત્વજૉન વોથી લધ ુમગદાન આનાય દેળ કમ છે ?- અભેરયકા  

2 
તાજેતયભાાં બાયતીમ કૃત વાંળધન વાંસ્થા (IARI)એ ઉત્તયપ્રદેળભાાં કારાનભક ચખાની નલી વાંકય પ્રજાતતનુાં 
યીક્ષણ કયુું તેનુાં નાભ જણાલ.- વૂા નયેન્દ્ર કારાનભક 1652 અને 1638  

3 દય લે કમ રદલવ ' તલશ્વ લેગન રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧ નલેમ્ફય   

4 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ કભરિટી ભાકેટ્વ આઉટલકૂ રયટટ  પય ઓતટફય- 2022 પ્રતવદ્ધ કમો છે ?- લર્લિટફેંક  

5 
તાજેતયભાાં કઈ કાંની ભેટાલવટ ય અતનિંગ કૉર સ્ટ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ કાંની ફની છે ?- રયરામન્દ્વ 

ઈન્દ્િયસ્ટીઝ લરતભટેિ  

6 એતળમાનુાં પ્રથભ ેથજેન યીિકળન ભળીન કમાાં ળશયેભાાં સ્થાતત કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- રખનો  
7 દય લે કમ રદલવ ' તલશ્વ સનુાભી જાગતૃત રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૫ નલેમ્ફય   

8 તાજેતયભાાં " રદર્લશી યતુનલતવિટી : વેલરલિરટિંગ 100 ગ્રરયમવ મવટ"સુ્તક કણે રખયુાં છે ?- શયદીતવિંશ યૂી  
9 તાજેતયભાાં G20 વતભટના તવતલર વવામટીના પ્રમખુ તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- અમતૃાનાંદભમી  

10 
તાજેતયભાાં U- 23 લર્લિટ યેવલરિંગ ચેક્મ્મનતળભાાં ગર્લિ ભેિર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ કુસ્તીફાજ કણ ફન્દ્મ 
છે ?- અભન વેશયાલત  

11 
સયુત જજર્લરાના ઓરાટ તાલકુાનુાં કયુાં ગાભ ગજુયાતનુાં વોપ્રથભ 100% વરય ાં વાંચાલરત િીઝર ાંમતુત 
ગાભ ફન્દ્યુાં છે ?- બાાંડુત  

12 
તાજેતયભાાં ગજુયાત વયકાયે સ્ધાટત્ભક રયક્ષાની તલનામરૂ્લમે તૈમાયી ભાટે કઈ ચેનર ળફૃ કયલાન તનણટમ કમો 
છે ? - વાપર્લમ 

13 
તાજેતયભાાં યજુીવી દ્વાયા દેળની છ યતુનલતવિટીઓભાાં રેંગ્લેજીવ વેન્દ્ટય ભાટે વાંદગીભાાં ગજુયાતની કઈ 

યતુનલતવિટીન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- જીટીય ુ

14 
ગજુયાત ટેકતનકર યતુનલતવિટીભાાં કઈ તલદેળી બાાન વરટિરપકેટ કટ બણાલલાભાાં આલળે ?- જાાનીઝ અને 
સ્ેતનળ  

15 બાયત કમા દેળની લાયવેુના વાથે ગફૃિ VI દ્વદ્વક્ષીમ અભ્માવનુાં આમજન કયુું છે ?- ફ્ાાંવ  

16 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળને પાઈનરભાાં શયાલી ત્રીજી લખત સરુ્લતાન ઓપ જશય ક જીત્મ છે ?- ઓસ્રેલરમા  
17 તાજેતયભાાં બાયત, ભઝામ્મ્ફક અને તાાંઝાતનમાની નોકાદ લચ્ચે તત્રક્ષીમ અભ્માવ કમા દેળભાાં મજામ શત 
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? -તાાંઝાતનમા 

18 
તાજેતયભાાં કમ દેળ આંતકલાદ તલયધ ભાટે વાંયકુત યાષ્ટ્ર રસ્ટ પાંિભાાં ાાંચ રાખ િરયનુાં મગદાન આળે ?- 

બાયત  

19 સરુ્લતાન ઓપ જશય ક કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે ?- શકી  

20 
તાજેતયભાાં ભરશરાઓના મદુ્દા વાંફાંતધત આંદરનભાાં વરિમ ભતૂભકા બજલનાય ઇરાફેન બટ્ટનુાં 89 લટની લમે 

અલવાન થયુાં તેભણે કઈ વાંસ્થાની સ્થાના કયી શતી ?- વેલા  

21 
ભરશરા વળક્તતકયણના રશભામતી ઇરાફેન બટ્ટના ભાતા તતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- લનરીરા વ્માવ અને 
સભુાંતયામ બટ્ટ  

22 
રાખ શ્રભજીલી ભરશરાઓના જીલન ઉદ્ધાયક  ઇરાફેન બટ્ટ ેસ્લાશ્રમી ભરશરા વેલા વાંઘ  (વેલા)ની સ્થાના કમાયે 
કયી શતી ?-  ૧૯૭૨  

23 શ્રીભતી ઇરાફેન બટ્ટ ેવભુન્દ્વ લર્લિટ ફેરકિંગ (તલશ્વ ભરશરા ફેંક)ની સ્થાના કમાયે કયી શતી ?-  ૧૯૭૯  

24 
લટ -૧૯૭૭ભાાં યભન ભેગ્વેવ એલિટ ભેલનાય પ્રથભ ગજુયાતી ભરશરા ઇરાફેન બટ્ટને કઈ પ્રવતૃત ભાટે 

એનામત કયલાભાાં આવ્મ શત ?- વમદુામ નેતતૃ્લ ફદર   

25 
આજીલન વેલાને લયેરા ઇરાફેન બટ્ટને બાયત વયકાયે કમા લટભાાં દ્મતલભૂણથી વન્દ્ભાતનત કમાટ શતા ?- 

૧૯૮૬ 

26 ચસુ્ત ગાાંધીલાદી  ઇરાફેન બટ્ટને બાયત વયકાયે કમા લટભાાં દ્મશ્રીથી વન્દ્ભાતનત કમાટ શતા ?- ૧૯૮૫ 

27 
વશકાયી ચલના ભાગટદળટક ઇરાફેન બટ્ટને બાયત વયકાયે કમા લટભાાં ઇન્ન્દ્દયા ગાાંધી ળાાંતત યુસ્કાય 

એનામત કયી  વન્દ્ભાતનત કમાટ શતા ?- ૨૦૧૧ 

28 
કમા કેન્ન્દ્રમ ભાંત્રીએ બાયતભાાં ફૂટફર4 સ્કરૂ શરેને રાગ ુકયલા ભાટે FIFA અને AIFF વાથે વભજૂતી કયાય થમા 
છે ?- ધભેન્દ્રપ્રધાન   

29 તાજેતયભાાં લચનાફ વ્શાઇટ લટય યાન્્ટિંગ પેન્સ્ટલર કમાાં ળફૃ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- જમ્મ ુઅને કાશ્ભીય  

30 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયની " રક્ષ્ભી બાંિાય" મજનાને " સ્કમ" એલિટ આલાભાાં આવ્મ છે ?- તિભ 
ફાંગા  

31 
વાભાજજક કામટકય ઇરાફેન બટ્ટને ભરશરાઓના ઉત્થાન ભાટે કાભ કયલા ફદર યેિરકરપ ભેિરથી કમા લટભાાં 
વન્દ્ભાતનત થમા શતા ?- ૨૦૧૧  

32 
બાયતભાાં ગયીફ ભરશરાના વળક્તતકયણ ભાટે ઇરાફેન બટ્ટને ૨૦૧૦ભાાં કમા દેળે નીલાન ળાાંતત યુસ્કાય 
એનામત કયી વન્દ્ભાતનત કમાટ શતા ? - જાાન   

33 શ્રીભતી ઇરાફેન બટ્ટ કમા લટભાાં યાજ્મવબાના વભ્મ તયીકે તનભામા શતા ?- ૧૯૮૬  

34 
નેર્લવન ભાંિરેાએ ૨૦૦૭ભાાં સ્થાેર કઈ વાંસ્થાની વાથે ઇરાફેન બટ્ટ ેફાતલલાશ જેલા દૂણ દૂય કયલા કાભ 
કયુું શત ુાં ?- ધ એર્લિવટ  

35 કભટળીર પે્રયણામતૂતિ ઇરાફેન બટ્ટ ેઓર ઈન્ન્દ્િમા વભુન્દ્વ કન્દ્પયેન્દ્વના વેકેટયી તયીકે વેલા આી શતી તે વાંસ્થાની 
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સ્થાના કણે કયી શતી ?- કભરાદેલી ચટ્ટાધ્મામ  

36 
ઈજજપ્તના કાએય ખાતે મજામેર WTT યથૂ કન્દ્ટેન્દ્િય ટેફર ટેતનવ ટનૂાટભેન્દ્ટભાાં અંિય-૧૧ભાાં ફુૃ કેટેગયીભાાં 
ગજુયાતન કમા ખેરાિીએ તવર્લલય ભેિર જીત્મ છે ?- તલલાન દલે  

37 
કેન્દ્ર વયકાયે કમા યાજમભાાં યાંજનગાાંલ ખાતે યાજ્મના પ્રથભ ઇરેતરતનતવ ભેન્દ્યપેુકચરયિંગ કરસ્ટયને ભાંજૂયી આી 
છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર  

38 
તાજેતયભાાં લન િ ે ઈતતશાવભાાં વોપ્રથભ તલકેટ ઝિનાય ઓસ્રેલરમાના કમા પાસ્ટ ફરયનુાં ૭૬ લટની લમે 

અલવાન થયુાં ? - એરન થમ્વન  

39 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં ભયફીભાાં ઝૂરત રુ તટૂતાાં ૧૪૦ થી લધ ુ રક ભતને બેટયા શતા આ રુનુાં 
ફાાંધકાભ કમાયે થયુાં શત ુાં ?- ૧૮૭૯  

40 
બાયતની અંતરયક્ષ વાંળધન વાંસ્થા ઇવય કમા લટભાાં પ્રથભ સ્ેવ સ્ટેળન તયતુાં મકેૂ તેવુાં આમજન કયી યહ્ુાં છે 
?- ૨૦૩૫  

41 તાજેતયભાાં કમા દેળને તતમાાંમોંગ સ્ેવ સ્ટેળન નુાં છેર્લલુાં ભિયરુ ભેંગટીમન રન્દ્ચ કયુું છે ?- ચીન  

42 
તાજેતયભાાં કના દ્વાયા તલશ્વનુાં વોથી ળક્તતળાી વરિમ યકેટ- પાર્લકન શલેી રન્દ્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- સ્ેવ 
એતવ  

43 
તાજેતયભાાં ટાટા સ્ટીરના લૂટ અધ્મક્ષ અને ' સ્ટીર ભેન' તયીકે ઓખાતા કનુાં ૮૬ લટની લમે અલવાન થયુાં 
?-જભળેદ ઈયાની   

44 
તાજેતયભાાં કલાડ્રપ્રીજજક યેતવિંગ ડ્રાઈલય ફનનાય તલશ્વની પ્રથભ ભરશરા નથારી ભેકગ્રઇન કમા દેળની છે ?- 

લિટન  

45 
તાજેતયભાાં બાયતીમ રિકેટ ટીભભાાં વાંદગી ાભનાય કુરદી વેન કમા નાભથી ઓખામ છે ?- યેલાાંચર 

એતસ્પે્રવ  

46 
તાજેતયભાાં ફે્ઝ-2ની ફેરેન્સ્ટક તભવાઇર રિપેન્દ્વ ઇન્દ્ટયવેપ્ટય AD-1 નુાં વપ યીક્ષણ કમાાંથી કયલાભાાં આવ્યુાં ?- 

એીજે અબ્દુર કરાભ ટા,ુ ઓરયસ્વા  

47 
તાજેતયભાાં ફે્ઝ-2ની ફેરેન્સ્ટક તભવાઇર રિપેન્દ્વ ઇન્દ્ટયવેપ્ટય AD-1 નુાં વપ યીક્ષણ કના દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં 
છે ?- DRDO ( રિપેન્દ્વ રયવચટ એન્દ્િ િલેરભેન્દ્ટ ઓગેનાઇઝેળન ) 

48 
તાજેતયનાાં UNHCRના રયટટ  અનવુાય તલશ્વબયભાાં કેટરા તભલરમન રક ફજફયીથી તલસ્થાતત થમેર છે ?- 

૧૦૩ તભલરમન  

49 
તાજેતયભાાં લિાપ્રધાન નયેંર ભદીએ કમા યાજ્મના ભાનગઢ ધાભને યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયક તયીકે જાશયે કયુું છે ?- 

યાજસ્થાન  

50 
તાજેતયભાાં કમા દેળના લિાપ્રધાનને એિલિટ એભ. કેનેિીને ' ફે્ન્દ્ડ્રવ ઓપ લરફયેળન એલિટથી વન્દ્ભાતનત 

કયલાભાાં આવ્મા છે ? ફાાંગ્રાદેળ  

51 તાજેતયભાાં ઉત્તય બાયતના પ્રથભ િટેા વેંટયનુાં ઉદ્દઘાટન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ગે્રટય નઇિા  
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52 ઉત્તય લૂટન પ્રથભ ' એકલા' કમા યાજમભાાં સ્થાતત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- અફૃણાચરપ્રદેળ  

53 કમા યાજમભાાં જનજાતતમ નતૃ્મ અને ' યાજમત્વલ' નુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- છતીવગઢ 

54 તાજેતયભાાં કઈ અલકાળ એજન્દ્વીએ તલશ્વનુાં વોથી ળક્તતળાી ઓકેટ રન્દ્ચ કયુું છે ?- સ્ેવએતવ  

55 
તાજેતયભાાં ICAR - ળેયિી વાંલધટન વાંસ્થાના પ્રથભ ભરશરા તનદેળક તયીકે કને કામટબાય વાંબાળ્મ છે ?- િૉ. જી. 
શભેાપ્રબા  

56 કમા દેળે કરાંલફમાને શયાલીને FIFA U-17 ભરશરા તલશ્વક - 2022 જીત્મ છે ?- સ્ેન  

57 તાજેતયભાાં યાણીયુને કમા યાજમનુાં ચથુાં અને દેળનુાં 53મ ુલાઘ રયઝલટ ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ઉત્તયપ્રદેળ  

58 
તાજેતયભાાં ઓયેળન તલજજરન્દ્ટ સ્ટભટ કમા ફે દેળ લચ્ચેન વાંયક્ષણ યદુ્ધાભ્માવ છે ?- અભેરયકા અને દલક્ષણ 
કરયમા  

59 
તાજેતયભાાં કમ બાયતીમ રિકેટય ઓતટફય ભરશના ભાટેન આઇવીવી પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ ફન્દ્મ છે ?- તલયાટ 

કશરી   

60 
તાજેતયભાાં વેન્દ્ટય પય ભતનટરયિંગ ઇન્ન્દ્િમન ઈકનભી (CMIE)ના ભાતવક િટેાભાાં ઓતટફયભાાં ફેયજગાયી દય 
ટકા યહ્ય છે ?- 7.77% 

61 
વેન્દ્ટય પય ભતનટરયિંગ ઇન્ન્દ્િમન ઈકનભી (CMIE)ના ભાતવક િટેાભાાં ઓતટફયભાાં ફેયજગાયી દય  25 યાજ્મભાાં 
વોથી લધ ુફેયજગાયી દય કમા યાજમભાાં નોંધામ છે ?- શરયમાણા (31.8%) 

62 તાજેતયભાાં પ્રતવદ્ધ ફેસ્ટ કન્દ્રીઝ 2022 યેન્ન્દ્કિંગભાાં બાયતન િભ કેટરાભ છે ?- 31 ભ  
63 તાજેતયભાાં પ્રતવદ્ધ ફેસ્ટ કન્દ્રીઝ 2022 યેન્ન્દ્કિંગભાાં કમ દેળ પ્રથભ સ્થાને યહ્ય છે ?- ક્સ્લઝયરેન્દ્િ 

64 ઇન્દ્ટયનેળનર ટી-20 રિકેટભાાં એક લટભાાં 1000થી લધ ુયન કયનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ છે ?- સમૂટકુભાય માદલ  

65 તાજેતયભાાં તલશ્વ સનુાભી જાગફૃકતા રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ છે ?- 5 નલેમ્ફય  

66 
તાજેતયભાાં કલરન્દ્વ રિકળનયીએ કમા ળબ્દને કલરન્દ્વ લર્લિટ ઓપ ધ મય 2022 તયીકે જાશયે કમો ?- 

ભાટિાઈતવવ  

67 તાજેતયભાાં INDIA CHEM 2022 વાંભેરનનુાં આમજન દેળના કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- નલી રદર્લશી  
68 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ કેન્દ્વય જાગફૃકતા રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ?- ૭ નલેમ્ફય  

69 તાજેતયભાાં ગજુયાતી વારશત્મના કમા ીઢ વારશત્મકાયનુાં 95 લટની લમે અલવાન થયુાં છે ?- ભશમ્ભદ ભાાંકિ  

70 
તાજેતયભાાં ગજુયાતી વારશત્મકાય ભશમ્ભદ ભાાંકિનુાં અલવાન થયુાં તેભને કમા લટભાાં યણજજતયાભ સલુણટચાંરકથી 
વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા શતા ?- ૨૦૦૭  

71 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા ળશયેની નજીકના ગરારીમાલાિ ગાભેથી ટેફૃાંટુરા પ્રજાતતન ઝેયી કયલમ ભી 
આવ્મ છે ?- દાશદ  

72 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે દય લે ત્રીજી નલેમ્ફય ચોર લાંળના વમ્રાટ યાજા યાજ ચોરની જમાંતત 
ભનાલલાની ઘણા કયી છે ?- તાતભરનાડુ  

73 તાજેતયભાાં કેન્દ્ર વયકાયે ઉચ્ચ તળક્ષણ વાંસ્થાઓભાાં મરૂ્લમાાંકન અને ભાન્દ્મતાને ભજબતૂ કયલા ભાટે ઉચ્ચસ્તયીમ 
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કતભટીની યચના કયી છે તેના અધ્મક્ષ કણ છે ?- કે. યાધાકૃષ્ટ્ણન  

74 
તાજેતયભાાં ઇન્દ્િ- ેતવરપક એન્દ્િલેય (IPE)-2022 અભ્માવ કમાાં સ્થે આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

તલળાખાટ્ટનભ  

75 તાજેતયભાાં ફેન્દ્જાતભન તનતન્દ્માહ ુકમાાં દેળના પ્રધાનભાંત્રી ફન્દ્મા છે ?- ઇઝયામર  

76 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ' ટર પેસ્ટ' નુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં  શતુાં ?- ગલા  

77 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં મખુમ ચ ૂાંટણી અતધકાયી ી. બાયતીએ ગાાંધીનગય ખાતેથી કમ યથન પ્રાયાંબ કયાવ્મ છે 

?- અલવય  

78 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ઇકનતભક કઓયેળન એન્દ્િ રેિ એગ્રીભેન્દ્ટ (ECTA)ય વભજૂતી કયાય કમાટ 
છે ?- ઓસ્રેલરમા   

79 તાજેતયભાાં ક્યા યાજમભાાં ળાાના તલદ્યાથીઓ ભાટે દયયજ 10 તભતનટ મગ પયજજમાત કમાટ છે ?- કણાટટક  

80 તાજેતયભાાં ફાજી યાષ્ટ્રીમ ફૂટફર ટુનાટભેન્દ્ટનુાં આમજન કમા યાજમભાાં થયુાં છે ?- ઓરિળા  
81 તાજેતયભાાં બાયતીમ કાંની BYJU'sના િાન્દ્િ એમ્ફેવેિય તયીકે કની વાંદગી થઈ છે ?- લરમનેવ ભેવી  

82 
તાજેતયભાાં લટ 2022-23 ભાટે કને શ્રીરાંકા- બાયત વવામટીના અધ્મક્ષ તયીકે તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

રકળય યેડ્ડી  
83 દય લે કમ રદલવ ' તલશ્વ ળશયેીકયણ રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૮ નલેમ્ફય   

84 દય લે કમ રદલવ ' તલશ્વ યેરિમગ્રાપી રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૮ નલેમ્ફય   

85 દય લે કમ રદલવ ' યાષ્ટ્રીમ કાનનૂી વેલા  રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૯ નલેમ્ફય   

86 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા ળશયેભાાં અર્લતલયાભ આંતયયાષ્ટ્રીમ યલુા રપર્લભ ભશત્વલન પ્રાયાંબ થમ શત ?- 

અભદાલાદ  

87 તાજેતયભાાં ૫૩ભ બાયતીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ રપર્લભ ભશત્વલનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આલળે ?- ગલા  

88 
તાજેતયભાાં ટાટા સ્ટીર લરતભટેિ દ્વાયા કમા ળશયેભાાં સ્થાતત રયસ્ોંતવફર સ્ટીર વરટિરપકેળન ભેલનાય બાયતન 
પ્રથભ પ્રાન્દ્ટ ફન્દ્મ છે ?- જભળેદયુ   

89 બાયતીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ રપર્લભ ભશત્વલની ળફૃઆત કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ?-  ૧૯૫૨ભાાં  
90 ફુગદી કમા યાજમનુાં પ્રતવદ્ધ આરદલાવી નતૃ્મ છે ?-ગલા  
91 તાજેતયભાાં ૯ નલેમ્ફયે કમા યાજ્મે તેન સ્થાના રદલવ ઉજવ્મ ?- ઉત્તયાખાંિ  

92 ળાાંતત અને તલકાવ ભાટે ' તલશ્વ તલજ્ઞાન રદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૦ નલેમ્ફય  

93 દય લે કમ રદલવ ' યાષ્ટ્રીમ તળક્ષણ વેલા  રદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૧ નલેમ્ફય   

94 દય લે ' યાષ્ટ્રીમ તળક્ષણ વેલા  રદલવ' કના જન્દ્ભરદલવે ઉજલલાભાાં આલે છે ?- ભોરાના અબરુ કરાભ આઝાદ  

95 
કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા  ભોરાના અબરુ કરાભ આઝાદન જન્દ્ભ રદલવ 11 નલેમ્ફય ' યાષ્ટ્રીમ તળક્ષણ વેલા રદલવ'  

ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ભાનલ વાંળાધન તલકાવ ભાંત્રારમ   

96 ક્યા લટથી ભાનલ વાંળાધન તલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ભોરાના અબરુ કરાભ આઝાદન જન્દ્ભ રદલવ 11 નલેમ્ફય 
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' યાષ્ટ્રીમ તળક્ષણ વેલા રદલવ'  ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૦૦૮  

97 
દેળના પ્રથભ તળક્ષણભાંત્રી ભોરાના અબરુ કરાભ આઝાદને કમા લટભાાં બાયતયત્નથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં 
આવ્મા શતા ?- ૧૯૯૨ (ભયણયાાંત)  

98 
લટ ૧૯૫૧ભાાં દેળની પ્રથભ બાયતીમ પ્રોદ્યલગક વાંસ્થા (IIT)ની સ્થાના કણે કયી શતી ?- ભોરાના અબરુ 

કરાભ આઝાદ 

99 
દેળના પ્રથભ તળક્ષણભાંત્રી ભોરાના અબરુ કરાભ આઝાદે યતુનલતવિટી ગ્રાન્દ્િ કતભળનની સ્થાના કમાયે કયી શતી 
?- ૧૯૫૩  

100 
તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રતત રોદી મમૂ ૂટ દ્વાયા કેટરા વ્મક્તતને " યાષ્ટ્રીમ પરયેન્દ્વ નાઇટીગેર યુસ્કાય(NFNA) ૨૦૨૧" 

થી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ૫૧  

101 
તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રતત રોદી મમૂ ૂટ દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ પરયેન્દ્વ નાઇટીગેર યુસ્કાય(NFNA) કમા કે્ષત્રભાાં આલાભાાં 
આવ્મ શત ?- નતવિંગ  

102 તાજેતયભાાં કઈ ટીભે વલટપ્રથભ રિકેટ વાંફાંતધત ' વૈમદ મસુ્તાદ રપી ૨૦૨૨' જીતી છે ?- મુાંફઇ  

103 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના ાઠ્યસુ્તકભાાં બાયતની પ્રથભ ભરશરા મકુ્સ્રભ તળલક્ષકા ' પાતતભા ળેખ' ય એક 
ાઠ્ન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- આંધ્રપ્રદેળ  

104 
સ્ેવ ટેતનરજી સ્ટાટટઅ સ્કામફૃટ એયસ્ેવ બાયતના પ્રથભ ખાનગી યીતે તલકતવત યકેટ તલિભ - Sને કમા 
તભળન અંતગટત અલકાળભાાં ભકરી ઇતતશાવ યચળે ?- પ્રાયાંબ તભળન  

105 
તાજેતયભાાં પ્રથભ િકયભેુન્દ્ટેળન અભ્માવ તખ ુઇભોંગ ફિટ કાઉન્દ્ટ (TEBC)નુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે 
? - નાગારેન્દ્િ  

106 તાજેતયભાાં કને આંતયયાષ્ટ્રીમ કન્નિ યત્ન યુસ્કાયથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- લામકેવી લારિમાય  

107 તાજેતયભાાં FIFA U-17 ભરશરા લર્લિટ ક -2022 કમ દેળ ચેક્મ્મન ફન્દ્મ છે ?- સ્ેન  

108 
તાજેતયભાાં ગ્રફર તવસ્ટભ પય ભફાઈર કમ્યતુનકેળન એવતવએળન (GSMA)ના ઉાધ્મક્ષ તયીકે કની 
તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ગાર તલઠ્ઠર  

109 લટ 2023 ભાાં G20 તળખય વાંભેરનની અધ્મક્ષતા કમ દેળ કયળે ? - બાયત  

110 
લટ 2023 બાયતભાાં મજાનાય G20ની થીભ શુાં યાખલાભાાં આલી છે ?- લસધૈુલ કુટુાંફકભ  ( ONE EARTH, ONE 

FAMILY, ONE FUTURE) 

111 તાજેતયભાાં લટ 2022 ભાાં G20 તળખય વાંભેરન ઇન્દ્િનેતળમાના કમા ળશયેભાાં મજાઇ શતી ? - ફારી  
112 તાજેતયભાાં કમા દેળને તલશ્વની વોથી રાાંફી માત્રી રેન રન્દ્ચ કયી છે ?-  ક્સ્લઝયરેન્દ્િ 

113 
નફર યુસ્કાય તલજેતા મૂ બાયતીમ પ્રપેવય લેંકી યાભકૃણનને કમા દેળના યમર ઓિટય ભેયીટથી 
વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- લિટન  

114 તલશ્વનુાં વોથી ભટુાં ' શસ્તપ્રત (ાાંડુલરત)સુ્તકારમ' કમા યાજમભાાં ફનાલલાભાાં આલી યહ્ુાં છે ?- ગજુયાત  

115 તાજેતયભાાં યૂની આગાશી કયલા ભાટે કના દ્વાયા પરિશફ નાભની તવસ્ટભ તલકવાલલાભાાં આલી છે ?- ગગૂર  
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116 તાજેતયભાાં QS એતળમા યતુનલતવિટી યેંરકિંગભાાં દેળની કઈ વાંસ્થા પ્રથભ િભે યશી છે ?- IIT, ફમ્ફે  

117 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે વાંયકુત યીતે યલુા વાંળધક વપ્તાશ-2022નુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

જભટની  

118 
તાજેતયભાાં કમાાં યાજમભાાં આલેર ' અનાભરાઇ ટાઈગય રયઝલટ' એ શાથી દત્તક રેલાની મજના ળફૃ કયી છે ?- 

તાતભરનાડુ  

119 તાજેતયભાાં સ્કેચવટ ઈન્ન્દ્િમાના નલા િાન્દ્િ એમ્ફેવેિય તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- કૃતત વેનન  

120 15ભી એતળમન એયગન ચેક્મ્મનતળ 2022નુાં આમજન કમા કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- દલક્ષણ આરફ્કા  

121 
તાજેતયભાાં કઈ ફેન્દ્કે બાયતની પ્રથભ પરરટિંગ નાણાકીમ વાક્ષયતા તળલફયનુાં આમજન કયુું છે ?- બાયતીમ સ્ટ 
ેભેન્દ્ટ ફેન્દ્ક  

122 તાજેતયભાાં વાંણૂટ યાજમભાાં વનાની એક વયખી રકિંભત રાગ ુકયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં ફન્દ્યુાં છે ?- કેયર  

123 તાજેતયભાાં T20ભાાં 4000 યન યૂા કયનાય તલશ્વન પ્રથભ ફેટ્વભેન કણ ફન્દ્મ છે ?- તલયાટ કશરી  
124 તાજેતયભાાં તિભ યેરલેના જનયર ભેનેજય તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- અળકકુભાય તભશ્રા  
125 તાજેતયભાાં દેળનુાં કયુાં પ્રથભ ટરૂયસ્ટ રીવ યચલાની ઘણા કયી છે ?- ભલણયુ  

126 તાજેતયભાાં બાયતનુાં પ્રથભ પ્રાઈલેટ યકેટ રન્દ્ચ કયનાય કાંની કઈ છે ?- સ્કામફૃટ એયસ્ેવ  

127 
11 રિવેમ્ફયે લેરેક્ન્દ્વમા (સ્ેન)ભાાં મજાનાય FIH નેળન્દ્વ કભાાં બાયતીમ ભરશરા શકી ટીભના સકુાની તયીકે 
કની ઘણા કયલાભાાં આલી છે ?- વતલતા તૂનમા  

128 
અભેયીકાભાાં ભેયીરેન્દ્િના રેન્્ટનેન્દ્ટ ગલનટય તયીકે બાયતીમ મૂની કઈ ભરશરા ચ ૂાંટાઈ ઇતતશાવ યચ્મ છે ?- 

અફૃણા તભરય  

129 લૈતશ્વક ફાજયા ઉત્ાદકતાભાાં બાયત કેટરા ટકા મગદાન વાથે મખુમ ઉત્ાદક ફન્દ્મ છે ?- ૪૧% 

130 તાજેતયભાાં શ્રીરાંકા રિકેટ ફિે કમા  રિકેટયને  રિકેટની તભાભ પૉભટટભાાંથી વસ્ેન્દ્િ કમો છે ?- ધનષુ્ટ્કા ગણુાતથરકા  
131 તાજેતયભાાં કમ દેળ COP27ભાાં ભેંગ્રલ ગઠ્ફાંધન પય કરાઈભેન્દ્ટભાાં જિામ છે ?- બાયત  

132 
તાજેતયભાાં ક્યા યાજ્મની વયકાયે ાયાંરયક કરાને નુ: જીતલત કયલા ભાટે ' શસ્તતળર્લ નીતત -૨૦૨૨ ' ળફૃ 
કયી છે ?- યાજસ્થાન  

133 લટ 2023ભાાં મજાનાયી ભરશરા તલશ્વ ફક્તવિંગ ચેક્મ્મનતળનુાં આમજન કમ દેળ કયળે ?- બાયત  

134 
દલક્ષણ બાયતની પ્રથભ "લાંદે ભાતયભ" એતસ્પે્રવ રેન કમા ફે ળશયે લચ્ચે ચરાલલાભાાં આલી છે ?- ભૈસયૂ થી 
ચેન્નઈ  

135 
તાજેતયભાાં ઓર ઈન્ન્દ્િમા યફય ઇન્દ્સ્રીઝ એવતવએળનના નલા પ્રમખુ તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે 
?- યભેળ કેજયીલાર  

136 
એવતવએળન ઓપ મ્યચુ્યઅુર પાંડ્વ ઇન ઈન્ન્દ્િમા (AMFI)ના આંકિાઓ અનવુાય દેળના કમા યાજ્મભાાં વોથી 
લધ ુમ્યચુ્યઅુર પાંિ ેતનરેળન છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર  

137 તાજેતયભાાં ટ 10 એતળમન ભરશરા વાશતવકની માદીભાાં કઈ બાયતીમ ભરશરા ઉદ્યગવાશતવકન વભાલેળ 
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કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ગઝર અરગ, વભા ભાંિ અને નતભતા થાય  

138 
તાજેતયભાાં લિાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીના શસ્તે કમા ળશયેભાાં ૧૦૮ ફૂટ ઊંચી " સ્ટેચ્ય ુઓપ પ્રસ્રયટી"નુાં અનાલયણ 
થયુાં શત ુાં ?- ફેંગરય 

139 
તાજેતયભાાં ઇન્ન્દ્િમન નેળનર કાટોગ્રારપક એવતવએળનની 42ભી ઇન્દ્ટયનેળનર કોંગે્રવનુાં ઉદ્દઘાટન કમા ળશયેભાાં 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- દશયેાદૂન  

140 
દેળનુાં પ્રથભ ખાનગી યકેટ બાયતના કમા યકેટ રોંલચિંગ સ્ટેળન યથી રન્દ્ચ કયલાભાાં આલળે ?- વતતળ ધલન 

સ્ેવ વેન્દ્ટય, શ્રી શરયકટા  

141 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં કમા જીર્લર્લભ કુકભાની યાભકૃષ્ટ્ણ રસ્ટે દેળી ગામના ગફયભાાંથી ફનાલેર ભફાઈર 
છીને આંતયયાષ્ટ્રીમ ેટન્દ્ટ અાઈ છે ?- કચ્છ  

142 
ગજુયાત ળૈક્ષલણક વાંળધન અને તારીભ રયદ (GCERT)ની સ્થાના કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ?- ૧૯૬૨ 

(ગાાંધીનગય)  
143 ગજુયાત ળૈક્ષલણક વાંળધન અને તારીભ રયદ (GCERT)નુાં આદળટ લાક્ય કયુાં છે ?- તેજસ્લીનાલધીતભસ્ત ુ 

144 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં ીએભ ગતત ળક્તત ભન્ર્લટભિર લટયલેઝ વતભટનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

લાયાણવી  
145 તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં બાયતીમ જૈતલક િટેા વેન્દ્ટયનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- પરયદાફાદ  

146 અભેયીકાભાાં ફેઈરી કે. એળપિટ ભેિર ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક કણ ફન્દ્મા છે ? - સબુા ફાબ ુ 

147 
તાજેતયભાાં કમા કેન્દ્્ળાતવત યદેળભાાં " ઉમ્ભીદ મજના" ગ્રાભીણ ભરશરાઓની આકાાંક્ષાઓને વભથટન ફુૃ ાિ ે
છે ?- જમ્મ ુકાશ્ભીય  

148 
તાજેતયભાાં આઈ.ફી.એવ.એ બ્રાઇન્દ્િ ફૂટફર ભરશરા એતળમન ચેક્મ્મનતળ-૨૦૨૨નુાં આમજન કમા 
યાજમભાાં થયુાં શત ુાં ?- કેય  

149 તાજેતયભાાં ચચાટભાાં યશરે " તલતનિંગ ધ ઇનય ફેટર"કમા રિકેટય દ્વાયા રખેર સુ્તક છે ?- ળેન લટવન  

150 તાજેતયભાાં પ્રથભ કેયર જ્મતત એલિટથી કને વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- એભટી લાસદેુલ નામય  

151 તાજેતયભાાં પબ્વટની " લર્લિટ ફેસ્ટ એમ્પ્રમય યેંરકિંગ ૨૦૨૨"ભાાં રયરામન્દ્વ ઈન્દ્િસ્રીઝ કેટરાભાાં િભે યશી છે ?- ૨૦  

152 
રયરામન્દ્વે તાતભરનાડુના કમા ળશયેભાાં દેળન પ્રથભ ભન્ર્લટભિર રજજન્સ્ટતવ ાકટ  સ્થાલાની ઘણા કયી છે 
?- ચેન્નઈ  

153 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે " રીઝ આઉટવાઇટ પયેસ્ટ ઇન ઈન્ન્દ્િમા" કામટિભ ળફૃ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- 

શરયમાણા  
154 તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં દેળના પ્રથભ િફર િકેય શાઈલેની જાશયેાત કયલાભાાં આલી છે ?- નઇિા  

155 
તાજેતયભાાં એતળમાઈ શકી ભશાવાંઘના અધ્મક્ષ તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ભશમ્ભદ તૈમફ 
ઈકયાભ 

156 યએુવ રેઝયી રિાટટ ભેન્દ્ટની ઓરપવ ઓપ ટેકતનકર આતવસ્ટન્દ્વની ભદદથી મ્યતુનતવર ફન્દ્િ જાશયે કયનાય 
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દેળનુાં ફીજુ ાં ળશયે કયુાં છે ?- લિદયા  
157 તલશ્વભાાં વોથી વસ્ત ઉત્ાદન ખચટ ધયાલતા એળની માદીભાાં બાયત કમા સ્થાને યહ્ુાં છે ?- પ્રથભ  

158 તાજેતયભાાં CRPFના આઇજી તયીકે કની તનયકુ્તત ાભનાય દેળના પ્રથભ ભરશરા કણ ફન્દ્યુાં છે ?- વીભા ઘુાંરિમા 

159 
તાજેતયભાાં રાલા ભફાઈર કાંની દ્વાયા તેના િાન્દ્િ એમ્ફેવેિય તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

કાતતિક આમટન  

160 તાજેતયભાાં 22ભા કામદાાંચના અધ્મક્ષ તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ન્દ્મામમતૂતિ ઋતયુાજ અલસ્થી 

161 
તાજેતયભાાં યાજમભાાં અદાણી ગ્રેુ દેળની વોથી ભટી અને વોથી ળક્તતળાી તલન્દ્િ ટફાટઇન સ્થાતત કયી છે ?- 

ગજુયાત  

162 
તાજેતયભાાં સપુ્રતવદ્ધ રેખક એ. વેતભુાધલનને એઝૂથાચન એલિટ-૨૦૨૨થી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા તે કઈ 
બાા વાથે વાંકામેર છે ?- ભરમારભ   

163 તાજેતયભાાં કમા દેળની વયકાયે અફૃણા વાઈયાભને ળેલેલરમય એલિટથી વન્દ્ભાતનત કમાટ છે ?- ઈંગ્રેન્દ્િ  

164 તાજેતયભાાં કને ઉત્તયાખાંિ ગોયલ યુસ્કાયથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- જનયર લફતન યાલત  

165 
પેિયેળન ઓપ ઇન્ન્દ્િમન ચેમ્ફવટ ઓપ કભવટ એન્દ્િ ઈન્દ્િસ્રીઝ (FICCI)ના નલા પ્રમખુ તયીકે કની તનયકુ્તત 

કયલાભાાં આલી છે ?- શભુ્રકાાંત ાાંિા  

166 
તાજેતયભાાં આગાભી ફે લટ ભાટે આઇવીવી પ્રમખુ તયીકે પયીથી કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ગે્રગ 

ફાકટ રે 

167 તાજેતયભાાં ગેયાિટ  તકે તનવતૃત અંગે ઘણા કયી તે કઈ યભત વાથે વાંકામેર શતા ?- ફૂટફર  

168 તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ કાંની ૨૪ભાાં લર્લિટ કમ્યતુનકેળન એલડૌટવભાાં કરાઉિ નેતલટ એલિટ જીત્મ છે ?- જીઓ  

169 તાજેતયભાાં સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ ભતદાય ળાભ વયન નેગીનુાં કેટરા લટની લમે અલવાન થયુાં છે ?- 106 લટ  
170 બાયતન પ્રથભ ભન્ર્લટભિર રજજન્સ્ટક ાકટ  (MMLP) કમા યાજ્મભાાં તલકતવત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- તાતભરનાડુ  

171 તલશ્વનુાં વોથી ઊંચુાં લરિંગ બથૂ  તાળીગાંગ કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ?- રશભાચરપ્રદેળ  

172 
તાજેતયભાાં કમા દેળના દરયમાભાાં બાયત,અભેરયકા,ઓસ્રેલરમા અને જાાનની વાંયતુત રશ્કયી કલામત ' 

ભરફાય-22'નુાં આમજન થયુાં શત ુાં ?- જાાન  

173 
તાજેતયભાાં વાફયભતી આશ્રભ, અભદાલાદભાાં સયુક્ષા અને સ્ભાયક રસ્ટના અધ્મક્ષ તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં 
આલી છે ?- કાતતિકેમ વાયાબાઈ  

174 તાજેતયભાાં કમાદેળે વ્માજ મતુત ફેંરકિંગ તવસ્ટભ ળફૃ કયલાની ઘણા કયી છે ?-  ારકસ્તાન  

175 તાજેતયભાાં કઈ ફેન્દ્ક દ્વાયા રિજજટર ફૃી (ફૃતમા) પ્રજેતટની ળફૃઆત કયલાભાાં આલી શતી ?- RBI  

176 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીને બાયતની વોથી વસ્ટેનેફર ઓઇર એન્દ્િ ગેવ કાંની તયીકે ભાન્દ્મતા આલાભાાં આલી 
છે ?- BPCL  

177 તાજેતયભાાં કમા દેળે વોથી રાાંફી ેવેન્દ્જય રેન ચરાલલાન યેકિટ ફનાવ્મ છે ?- ક્સ્લટ્ઝરેન્દ્િ  

178 તાજેતયભાાં એક કેરેન્દ્િય લટભાાં ૧૦૦ T20 ઇન્દ્ટયનેળનર યન ફનાલનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાિી કણ ફન્દ્યુાં છે 
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?- સમૂટકુભાય માદલ  

179 તાજેતયભાાં લૂોત્તયનુાં વોપ્રથભ રપળયીઝ મ્યલુઝમભ કમા યાજમભાાં ળફૃ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- અફૃણાચરપ્રદેળ  

180 
આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક- ૨૦૨૨ની પાઇનર ભેચ કમા ગ્રાઉન્દ્િ ય યભાઈ શતી ?- ભેરફનટ રિકેટ ગ્રાઉન્દ્િ, 

ઓસ્રેલરમા  

181 
આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક -૨૦૨૨ની પાઈનરભાાં ારકસ્તાનને ાાંચ તલકેટથી શયાલી કમ દેળ ચેક્મ્મન ફન્દ્મ 
છે ?- ઈંગ્રેન્દ્િ  

182 ટી20  લર્લિટ ક 2022 ઈંગ્રેન્દ્િ કમાયે પ્રથભ લખત ચેક્મ્મન ફન્દ્મ શત ?- ૨૦૧૦  

183 આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક- ૨૦૨૨ની પાઇનરભાાં ભેન ઓપ ધ ભેચ કણ ફન્દ્યુાં શત ુાં ? - વેભ કયન (ઈંગ્રેન્દ્િ) 
184 આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક- ૨૦૨૨ભાાં ભેન ઓપ ધ તવયીઝ કણ ફન્દ્યુાં શત ુાં ? - વેભ કયન (ઈંગ્રેન્દ્િ) 

185 
આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક- ૨૦૨૨ભાાં વોથી લધ ુયન ફનાલનાય ખેરાિી કણ શત ?- તલયાટ કશરી (બાયત-
૨૯૬ યન) 

186 
આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક- ૨૦૨૨ભાાં વોથી લધ ુતલકેટ રેનાય ખેરાિી કણ શત ?- લાનીન્દ્દુ શવયાંગા (શ્રીરાંકા - 
૧૫ તલકેટ) 

187 વોપ્રથભ આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક કમ દેળ ચેક્મ્મન ફન્દ્મ શત ?- બાયત (કેપ્ટન- ભશને્દ્રતવિંશ ધની) 

188 
આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક- ૨૦૨૨ની વેભીપાઈનર ભેચભાાં બાયત કમા દેળ વાભે ૧૦ તલકેટથી યાજ્મ થમ 
શત ? - ઈંગ્રેન્દ્િ  

189 આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક-૨૦૦૭ભાાં કમા દેળને શયાલી બાયત ચેક્મ્મન ફન્દ્યુાં શત ુાં ?- બાયત  

190 આઇવીવી ટી20  લર્લિટ ક-૨૦૦૭ કમા દેળભાાં મજામ શત ?- દલક્ષણ આરફ્કા  

191 
તાજેતયભાાં આફશલાભાાં રયલતટન અંગેની વાંયકુત યાષ્ટ્રવાંઘભાાં વાભેર દેળની COP-27 વાંભેરન કમાાં મજાયુાં 
શતુાં ?- ળભટ-અર ળેખ (ઈજજપ્ત) 

192 
તાજેતયભાાં કમા દેળની વયકાયે આભીભાાં PR ધયાલતા બાયતીમ ઇતભગ્રન્દ્ટવ આભીભાાં જિાઈ ળકળે તેલી ઘણા 
કયી છે ?- કેનેિા  

193 
તાજેતયભાાં ફલરવિુના કમા અલબનેતાને ' ગ્રફર આઈકન એલિટ 'થી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- 

ળાશફૃખ ખાન  

194 
તાજેતયભાાં ગજુયાતની કઈ ભરશરા ખેરાિીને અજુ ટન એલિટ ભાટે વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- ઇરાલેતનર 
લારારયલાન (શટૂય) 

195 
દેળન વલોચ્મ સ્ટૌટવ એલિટ ભેજય ધ્માનચાંદ ખેર યત્ન યુસ્કાયની ળફૃઆત કમા લે થઈ શતી જેનુાં નાભ 
લટ-2021ભાાં નાભ ફદરીને ભેજય ધ્માનચાંદ ખેરયત્ન યુસ્કાય કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?-  ૧૯૯૨ 

196 
તાજેતયભાાં દેળન વલોચ્મ સ્ટૌટવ એલિટ ભેજય ધ્માનચાંદ ખેર યત્ન યુસ્કાયથી કમા ખેરાિીને વન્દ્ભાતનત 
કયલાભાાં આલળે ?- ળયત કભર અચટતા(ટેફર ટેતનવ) 

197 તાજેતયભાાં કમા કચને રણાચામટ એલિટથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આલળે ?-  રદનેળ જલાશય રાિ (રિકેટ) 
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198 કમા બાયતીમ રિકેટયના  કચ રદનેળ રાિને રણાચામટ એલિટથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આલળે ?- યરશત ળભાટ  
199 લટ - ૨૦૨૨ભાાં કુર કેટરા ખેરાિીઓને અજુ ટન એલિટથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આલળે ?- ૨૫ ખેરાિીઓ  

200 તાજેતયભાાં યેવલરિંગ યભતના કમા કચને રણાચામટ એલિટથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આલળે ?- યાજતવિંશ  

201 તાજેતયભાાં ફૂટફર યભતના કમા કચને રણાચામટ એલિટથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આલળે ?-  લફભર પ્રફુર ઘ  

202 
યાષ્ટ્રીમ ખેર યુસ્કાય કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા એનામત કયલાભાાં આલે છે ?- યલુા ફાફત અને યભતગભત 

ભાંત્રારમ  

203 યાષ્ટ્રીમ ખેર યુસ્કાય-2022ની વાંદગી વતભતતના અધ્મક્ષ કણ શતા ?- જન્સ્ટવ એ.એભ. ખાનતલરકય 

204 
તાજેતયભાાં યેગ્યરુય કેટેગયી અંતગટત લટ 2022ન રણાચામટ યુસ્કાય કમા કચને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- 

સજૂીત ભાન  

205 તાજેતયભાાં કમાાં લટને આતવમાન-બાયત તભત્રતા લટ જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ૨૦૨૨  

206 
તાજેતયભાાં T20 લર્લિટકની વલટશે્રષ્ટ્ઠ્ ટીભભાાં બાયતના કમા ફે ખેરાિીઓન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- 

તલયાટ કશરી અને સમૂટકુભાય માદલ  

207 
તાજેતયભાાં T20 લર્લિટકની વલટશે્રષ્ટ્ઠ્ ટીભભાાં વોથી લધાયે કમા દેળના ત્રણ ખેરાિીઓની વાંદગી કયલાભાાં 
આલી છે ?- ઈંગ્રેન્દ્િ (ફટરય, શરે્લવ  ) 

208 
તાજેતયભાાં ગજુયાતની કઈ ભરશરા ખેરાિી વતત વાતભી લખત ભરશરા ચેવ ચેક્મ્મન ફની છે ? - ધ્માના 
ટેર  

209 તાજેતયભાાં પ્રતવદ્ધ થમેર ગ્રફર ઇનલેળન ઇન્દ્િકેવભાાં બાયત કમા િભે યહ્ુાં છે ?- ૪૦ભાાં િભે  

210 તાજેતયભાાં પ્રતવદ્ધ થમેર ગ્રફર ઇનલેળન ઇન્દ્િકેવભાાં બાયતનુાં કયુાં ળશયે પ્રથભ િભે યહ્ુાં છે ?- ફેંગલફુૃ  

211 દય લે ' તલશ્વ ન્દ્યભૂતનમા રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૨ નલેમ્ફય  

212 તાજેતયભાાં પ્રવાય બાયતીના નલા વીઇઓ તયીકે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ગોયલ દ્વદ્વલેદી  
213 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મને " ઈન્ન્દ્િમા એગ્રીલફઝનેવ ફેસ્ટ સ્ટેટ એલિટ જીત્મ છે ?- શરયમાણા 
214 દય લે ' તલશ્વ દમા રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૩ નલેમ્ફય  

215 
તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ ભરશરા ખેરાિીએ રપટ ઈન્ન્દ્િમા સ્કરૂ લીક ભાસ્કટ્વ તપુાન અને તપુાની રન્દ્ચ કમાટ છે 

? - ીલી તવિંધ ુ 

216 
તાજેતયભાાં તલજમ શઝાયે રપીભાાં કમ ફેટ્વભેન િફર વેન્દ્ચયુી પટકાયનાય ાાંચભ ફેટવભેન ફન્દ્મ છે ?- વભથટ 
વ્માવ  

217 
તાજેતયભાાં ભધ્મપ્રદેળના કમા ળશયેના યેરલે સ્ટેળનને 4-સ્ટાય ઈટ યાઇટ સ્ટેળનન દયજ્જ પ્રાપ્ત થમ છે ?- 

બાર  

218 તાજેતયભાાં ભાકેટ કેભાાં એક રરલરમન િરય ગભુાલનાયી કઈ કાંની તલશ્વની પ્રથભ કાંની ફની છે ?- એભેઝન  

219 લટ- ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ખેર ઈન્ન્દ્િમા નેળનર યતુનલતવિટી ગેમ્વની મજભાની કયુાં યાજ્મ કયળે ?-ઉત્તયપ્રદેળ  

220 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે ૨૦૨૩ના અંત સધુીભાાં યાજ્મને ઝૂિટ્ટી મતુત કયલાની જાશયેાત કયી છે ?- 
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ઓરિળા  
221 તાજેતયભાાં ચ ૂાંટણી કતભળનયે પ્રથભ લખત કઈ એમ્પ્રકેળન રન્દ્ચ કયી છે ?- cVIGIL 

222 લટ ૨૦૨૫ભાાં કમા દેળભાાં કફડ્ડી લર્લિટકનુાં આમજન કયલાની ઘણા થઈ છે ?- લિટન  

223 તાજેતયભાાં ' તભસ્ટય નટલયરાર' રપર્લભના કમા િામયેકયનુાં ૮૧ લટની લમે અલવાન થયુાં છે ?- યાકેળકુભાય  

224 રપર્લભ િામયેકટય યાકેળકુભાયે છેર્લરે ૧૯૯૨ભાાં કઈ રપર્લભ ફનાલી શતી ?- સમૂટલાંળી  
225 દય લે 'ફા  રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૪ નલેમ્ફય  

226 તાજેતયભાાં કેન્ન્દ્રમ તળક્ષણ ભાંત્રારમ દ્વાયા ' જનજાતત ગોયલ રદલવ' ભનાલલાની ઘણા કયી છે ?- ૧૫ નલેમ્ફય  

227 ૧૫ નલેમ્ફય કની જન્દ્ભ જમાંતત અંતગટત  ' જનજાતત ગોયલ રદલવ' ભનાલલાની ઘણા કયી છે ?-  લફયવા મુાંિા  

228 
તાજેતયભાાં એકલકનેતટ JSO 27001 વરટિરપકેટ પ્રાપ્ત કયનારુાં  પ્રથભ બાયતીમ ભત્સ્મ ારન સ્ટાટટઅ ફન્દ્યુાં છે 
તે કમા ળશયેભાાં આલેલુાં છે ?- ચેન્નઈ  

229 ઇન્ન્દ્િમન ઇમ્ન્દ્સ્ટટયટૂ ઓપ અભદાલાદનાાં નલા ચેયભેનદે કની તનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ાંકજબાઈ ટેર  

230 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાં શ્રક મખુયજીએ ડિૂર પય ગગૂર 2022ન ટાઇટર જીત્યુાં છે ?- તિભ ફાંગા  

231 દય લે ' તલશ્વ િામાલફટીવ  રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૪ નલેમ્ફય  

232 
નેળનર પેતભરી શરે્લથ વલે- ૫ (૨૦૧૯-૨૧)અનવુાય વોથી લધ ુભરશરા િામાલફટીવ દદીઓભાાં ગજુયાત કમા િભે 

યહ્ુાં છે ?- ચથા િભે  

233 તાજેતયભાાં એતળમન ફકતવિંગ ચેક્મ્મનતળભાાં બાયતના કમા ફકવયે તવર્લલય ભેિર જીત્મ છે ?- તળલ થાા  

234 
તાજેતય એતળમન એયગન ચેક્મ્મનતળની તલભેન્દ્વ ૧૦ ભીટય એય યાઇપર સ્ધાટભાાં કને ગર્લિભેિર જીત્મ છે 
?- ભેહરુી ઘે  

235 
15 નલેમ્ફયના યજ તલશ્વની લવતત આઠ્ અફજ થઈ છે, દુતનમાનુાં આ આઠ્ અફજમુાં ફાક કમા દેળ નુાં છે ?- 

રપલરાઈન્દ્વ (ભનીરા ક્સ્થય ટન્દ્િભાાં)  
236 15 નલેમ્ફયના યજ દુતનમાનુાં આ આઠ્ અફજમુાં ફાકનુાં નાભ શુાં યાખલાભાાં આવ્યુાં છે ?- તલતનવ ભાફનવેગ  

237 તાજેતયભાાં તલશ્વની પ્રથભ લૈરદક ઘરિમા દેળના કમા સ્થે રગાલલાભાાં આલળે ?- ઉજ્જૈન (ભધ્મપ્રદેળ)  
238 દય લે ' આંતયયાષ્ટ્રીમ વરશષ્ટ્ણતુા રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૬ નલેમ્ફય  

239 તાજેતયભાાં 85 લટની લમે અલવાન ાભેર એએ.એર. કશ્મ કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ?- ગલણતળાસ્ત્રી  

240 
તાજેતયભાાં કમા દેળના તલખમાત ળયણાટથી ભેશયાન કયીભી નાવેયીનુાં ૭૬ લટની લમે શાટટએટેકથી અલવાન થયુાં 
?- ઈયાન  

241 
ઇયાનના તલખમાત ળયણાટથી ભેશયાન કયીભી નાવેયીને ન્સ્ટલન ક્સ્રફગટની કઈ રપર્લભની પે્રયણા ભી શતી ?- ધ 
ટતભિનર (2004) 

242 
ઇયાનના તલખમાત ળયણાટથી ભેશયાન કયીભી નાવેયી વાંગ 18 લટ કમા એયટટ ય જ તલતાવ્મા શતા ?- 

ેરયવના ચાર્લવટ દ ગોર એયટટના રિાચટય રાઉન્દ્જભાાં   
243 ઇયાનના તલખમાત ળયણાટથી ભેશયાન કયીભી નાવેયીને ૧૯૮૮ભાાં કમા દેળે તેને ળયણાટથી તયીકે સ્લીકાયલાન 
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ઇનકાય કમો શત ?- લિટન  

244 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મે વલટશે્રષ્ટ્ઠ્ વાલટજતનક રયલશન વેલાઓ ભાટે કેન્દ્ર વયકાયન યુસ્કાય જીત્મ છે ?- કેય  

245 
તાજેતયભાાં ભોરાના અબરુ કરાભ આઝાદ (MAKA) રપી 2022 કઈ યતુનલતવિટીને એનામત કયલાની ઘણા 
થઈ છે ?- ગફુૃનાનક દેલ યતુનલતવિટી, અમતૃવય  

246 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે તાના યાજ્મભાાં ળાસ્ત્રના જાશયે પ્રદળટન અને ગ્રરયપાઇગ ગીત ય વાંણૂટ 
પ્રતતફાંધની ઘણા કયી છે ?- ાંજાફ  

247 તાજેતયભાાં કઈ ભાંત્રારમે રિજજટર ળક્તત 4.0 અલબમાન રન્દ્ચ કયુું છે ?- યાષ્ટ્રીમ ભરશરા આમગ  

248 20 તળખય વાંભેરન 2022ભાાં કમા દેળે જસ્ટ એનજી રાન્દ્ઝીળાન ાટટનય (JEP)ય શસ્તાક્ષય કમાટ છે ?- ઇન્દ્િનેતળમા  
249 તાજેતયભાાં ૪૧ભ આંતયયાષ્ટ્રીમ લેાય ભેાનુાં આમજન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- નલી રદર્લશી   

250 
તાજેતયભાાં કમા રિકેટયન  આઇવીવી શૉર ઓપ ફે્ભભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મ છે ?- તળલનાયામણ ચાંરર, 

અબ્દુર કારદય અને ચારોટ એિલડૌટવ  

 


