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1 તાજેતરમાાં સીબી જોર્જને કયા દેશમાાં ભારતીય રાજદૂત તરીકે નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ?- જાપાન 

2 
તાજેતરમાાં ક્યા રાજયમાાં પશઓુને સારી સારવાર આપવા માટે ' મખુ્યમાંત્રી ગૌવાંશ મોબાઈલ ચિકકત્સા યોજના શરૂ 
કરવામાાં આવી છે ?- છતીસગઢ 

3 તાજેતરમાાં આરોગ્યમાંત્રી દ્વારા કેટલી દવાઓ " આવશ્યક દવાઓની રાષ્ટ્રીય સચૂિ 2022" જાહરે કરી છે ?- ૩૪ 

4 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યે નવશ્વનુાં સૌથી મોટુાં હડપ્પા સાંસ્કૃનત સાંગ્રહાલય ખોલવાની ઘોષણા કરી છે ?-  રાખીગઢ 
(હકરયાણા) 

5 
તાજેતરમાાં કયા સ્થળે  ભારતની પ્રથમ ફોરેસ્રી યનુનવનસિટી બનાવવાની ઘોષણા કરવામાાં આવી છે ?- હૈદરાબાદ 
(તેલાંગાણા) 

6 દર વષે કયો કદવસ ' કહન્દી કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૧૪ સપ્ટેમ્બર 

7 દર વષે કયો કદવસ ' નવશ્વ વાાંસ કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૧૮ સપ્ટેમ્બર 

8 દર વષે કયો કદવસ ' આંતરરાષ્ટ્રીય સમાન વેતન કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૧૮ સપ્ટેમ્બર 

9 તાજેતરમાાં સપુ્રનસદ્ધ ખેલાડી રોજર ફેડરર કઈ રમતમાાંથી નનવનૃતની ઘોષણા કરી છે ?- ટેનનસ 

10 તાજેતરમાાં કોને પ્રથમ ફૂટબોલ રમત સાથે સાંકળાયેલ ડરૂન્ડ કપ કોને જીત્યો છે ?- બેંગલરુૂ એફસી 

11 તાજેતરમાાં ભારતનો પ્રથમ સ્વચ્છ સજુલ પ્રદેશ કોને ઘોનષત કરવામાાં આવ્યો છે ?- આંદોમાન નનકોબાર દ્વીપ સમહૂ 

12 
તાજેતરમાાં કિપ્ટો ફમમ િૈનાચલનસસ દ્વારા પ્રનસદ્ધ કરપોટમ ગ્લોબલ કિપ્ટો એડોપ્શન ઇન્ડકેસ 2022માાં ભારત કયાાં િમે 
રહ્ુાં છે ?- િોથા િમે 

13 
તાજેતરમાાં કિપ્ટો ફમમ િૈનાચલનસસ દ્વારા પ્રનસદ્ધ કરપોટમ  ગ્લોબલ કિપ્ટો એડોપ્શન ઇન્ડકેસ 2022માાં કયો દેશ પ્રથમ 
િમે છે ? - નવયતનામ 

14 
તાજેતરમાાં અમેકરકન એક્સપે્રસના ભારતીય એકમના સીઇઓ તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- સાંજય 
ખન્ના 

15 મધ્યપ્રદેશના કયા શહરેમાાં દેશનો પ્રથમ સાયન્ન્ટસ્ટ મેમોકરયલની સ્થાપના કરવામાાં આવશે ?- ઉજ્જૈન 

16 તાજેતરમાાં વર્લડમ પેરા એથ્લેકટકસ ગ્રાન્ડ નપ્રક્સમાાં દેવેન્ર ઝાાંઝકરયાએ કયો મેડલ જીત્યો છે ?- નસર્લવર મેડલ 

17 
તાજેતરમાાં મધ્યપ્રદેશના કયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાાં આંતરખાંકડય રીતે રાન્સલોકેશન પ્રોજેકટનુાં ઉદ્દઘાટન કરવામાાં 
આવ્યુાં ?- કનૂામ પાલપરુ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન 

18 
મધ્યપ્રદેશના કરૂના નેશનલ પાકમમાાં કયા દેશમાાંથી લાવવામાાં આવેલ આઠ ચિત્તાને કાયમી વસવાટ માટે મકુ્ત 
કરવામાાં આવ્યા ?- નાનમચબયા 
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19 આપણા દેશમાાં કયા વષમમાાં ચિત્તને નવલપુ્ત જાહરે કરવામાાં આવ્યા હતા ?- ૧૯૫૨ 

20 
તાજેતરમાાં િિામમાાં રહલે  ' ધ ઈન્સાઈડસ્ટોરી ઓફ ધી ઇન્િેકડબલ ટનમએરાઉન્ડ ઇન ઇન્ન્ડયન હોકી' પસુ્તકના લેખક 
કોણ છે ?- શોડમ માકરન (હોકી ભતૂપવૂમ કોિ) 

21 તાજેતરમાાં ભારત અને બીજા કયા દેશની નૌસેનાની વચ્િે જીમેક્સ 2022 યદુ્ધ અભ્યાસ શરૂ કયો છે ?- જાપાન 

22 તાજેતરમાાં પ્રથમ નાગા નમિમ મહોત્સવ-2022નુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- સઇહામા (નાગાલેન્ડ) 

23 
તાજેતરમાાં કયા નવશ્વ કહન્દુ પકરષદના અગ્રણી અને જાણીતા પ્રખર પ્રવિનકારનુાં અવસાન થયુાં ?- આિાયમ ધમેન્ર 
મહારાજ 

24 તાજેતરમાાં નવશ્વ ડેરી નશખર સાંમેલનનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- ગે્રટર નોઇડા 

25 દર વષે ૧૫મી સપ્ટેમ્બર ' એન્ન્જનનયર કદવસ' કોની યાદમાાં મનાવવામાાં આવે છે  ?- મોક્ષગુાંડમ નવશે્વશ્વરૈયા 

26 
ભારતના મહાન એન્ન્જનનયર મોક્ષગુાંડમ નવશે્વશ્વરૈયા ને કયા વષે ભારત રત્ન એવોડમથી સન્માનનત કરવામાાં આવ્યા 
છે ?- ૧૯૫૫ 

27 દર વષે કયો કદવસ 'નવશ્વ ઓઝોન કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૧૬ સપ્ટેમ્બર 

28 દર વષે કયો કદવસ 'નવશ્વ રોગી સરુક્ષા કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૧૭ સપ્ટેમ્બર 

29 તાજેતરમાાં કઈ નવજ્ઞાન પનત્રકાને 'રાજભાષા કીનતિ પરુસ્કાર' એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- નવજ્ઞાન પ્રગનત 

30 દર વષે કયો કદવસ 'આંતરરાષ્ટ્રીય શાાંનત કદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૧ સપ્ટેમ્બર 

31 દર વષે કયો કદવસ 'નવશ્વ અર્લઝાઇમર કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૧ સપ્ટેમ્બર 

32 દર વષે કયો કદવસ 'નવશ્વ કાર ફ્રી કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૨ સપ્ટેમ્બર 

33 દર વષે કયો કદવસ 'નવશ્વ ગેંડા કદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૨ સપ્ટેમ્બર 

34 
તાજેતરમાાં િિામમાાં રહલે ' આંબેડકર એન્ડ મોદી રીફોમ્સમ આઇકડયાઝ  પરફોમ્સમ ઇક્મ્પલીમેન્ટ' પસુ્તકનાાં લેખક કોણ 

છે ?- ઇલૈયારાજા 

35 તાજેતરમાાં ભારત સરકારે માનવીય સહાયતા માટે 12મી વખત કયા દેશને માલસામાન મોકર્લયો છે ?- યિેુન 

36 ગજુરાતના કયા સ્થળે દેશનો પ્રથમ એર ટેકસી પ્રોજેકટનો અમલ કરવામાાં આવશે ?- હાાંસોલ (અમદાવાદ) 

37 તાજેતરમાાં ભારતનો ૭૬મો શતરાંજ ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યુાં છે ?- પ્રણવ આનાંદ 

38 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્ય સરકારે HIV સાંિનમત કેદીઓના ઇલાજ માટે છ સેન્રલ જેલમાાં ART ( એન્ટી રેરોનવરલ થેરાપી) 
કડસ્પેસપેશન સેન્ટર શરૂ કયામ છે ?- આસામ 

39 તાજેતરમાાં કયા દેશનો પેસ બોલર રૂબેલ હુસૈન ટેસ્ટ કિકેટમાાંથી નનવનૃતની ઘોષણા કરી છે ?- બાાંગ્લાદેશ 

40 
તાજેતરમાાં કઈ અંતકરક્ષ એજન્સીએ હવામાન સાંબાંધી િેતવણી આપવા માટે MTG-11 નામનુાં હાઈટેક ઉપગ્રહનુાં 
અનાવરણ કયુું ?- ESA (યરૂોપ) 

41 તાજેતરમાાં નવી કદર્લલીમાાં મળનાર ઈન્ટરપોલની ૯૦મી મહાસભાનો લોગો કયા માંકદરથી પે્રકરત છે ?- કોણાકમ  માંકદર 

42 કરલાયન્સ ઈન્ડસ્રીઝ 2025 સધુીમાાં દુનનયાનો સૌથી મોટો કાબમન ફાઈબર પ્લાન્ટ કયા રાજયમાાં બનશે ?- ગજુરાત 

43 
આરએસએસ નાગપરુમાાં યોજાનાર દશેરા મહોત્સવના પ્રથમ મકહલા િીફ ગેસ્ટ કોણ બનશે ?- સાંતોષ યાદવ 
(પવમતારોહક) 

44 તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય હોકી ખેલાડીએ નનવનૃતની ઘોષણા કરી છે ?- નનમતા ટોપ્પો 
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45 
તાજેતરમાાં કયા ભારતીય ઉદ્યોગપનતને ફ્રાાંસનો સવોચ્ય નાગકરક પરુસ્કાર ( નાઈટ ઓફ ધ ચલઝન ઓફ ઓનર)  
એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- ડૉ. સ્વાનત પીરામલ 

46 
તાજેતરમાાં સચબિયાની રાજધાની બે્રલગે્રડમાાં આયોજજત વર્લડમ રેસચલિંગ િેક્મ્પયનનશપમાાં કઈ ભારતીય મકહલા બ્રોન્ઝ 
મેડલ જીત્યો છે  ?-  નવનેશ ફોગાટે 

47 વર્લડમ  રેસચલિંગ િેક્મ્પયનનશપમાાં  બે મેડલ જીતનાર પ્રથમ મકહલા રેસલર કોણ છે  ?- નવનેશ ફોગાટે 

48 કઈ રાજ્ય સરકારે રાજ્યમાાં કહિંસક કતૂરાઓને મારવા માટે સનુપ્રમકોટમ  પાસે માંજૂરી માાંગી છે ?- કેરળ 

49 તાજેતરમાાં કયા ભારતીય બેટ્સમેને કિકેટની તમામ ફોમેટમાાં નનવનૃતની ઘોષણા કરી છે ?- રોચબન ઉથપ્પા 

50 
સચબિયાના બેલગે્રડમાાં આયોજજત નવશ્વ કુસ્તી િેક્મ્પયનનશપમાાં બજરાંગ પનુનયાએ કયો મેડલ જીત્યો છે ?- બ્રોન્ઝ 
મેડલ 

51 
તાજેતરમાાં ભારતના કયા ભતૂપવૂમ ટેનનસ ખેલાડી અને ચલએન્ડર પેસના મેન્ટરનુાં 93 વષમની વયે અવસાન થયુાં ?- 

નરેશ કુમાર 

52 તાજેતરમાાં રાજુશ્રીવાસ્તવનુાં ૫૮ વષમની વયે અવસાન થયુાં તેઓ કયા કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ હતા ?- હાસ્ય કલાકાર 

53 ભારતમાાં નમશન અમ્રતુ સરોવર હઠેળ ૮૪૬૨ તળાવો નવકસાવી કયુાં રાજ્ય પ્રથમ િમે રહ્ુાં છે ?- ઉત્તરપ્રદેશ 

54 તાજેતરમાાં િિામમાાં રહલે પસુ્તક " રજનન કે માંત્ર" ના લેખક કોણ છે ?- પીસી બાળાસબુ્રહ્મણ્યમ 

55 તાજેતરમાાં ઇકરકરયામાાં ભારતના રાજદૂત તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- પ્રકાશ િાંર 

56 
તાજેતરમાાં કાકડુાં કવાયતમાાં ભાગ લેવા માટે ભારતીય નૌકાદળના INS સતપરુા અને P81 મેકરટાઈમ પેરોલ 
એરિાફ્ટ કયા દેશના દકરયાકાાંઠે પહોંચ્યા છે ?- ઓસ્રેચલયા 

57 
નસિંગાપરુનો પ્રનતન્ષ્ટ્ઠત ' મેઘાવી સેવા પદક- 2022' કયા ભારતીયને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- સનુનલ લાાંબા 
(ભારતીય સેનાના પવૂમ પ્રમખુ) 

58 
સેન્રલ ઝૂ ઓથોરીટીના તાજેતરના રેંકકિંગમાાં ભારતના ક્યો નેશનલ પાકમ  પ્રથમ િમે છે ?- પદ્મજા નાયડુ કહમાલયન 
ઝૂઑલૉજીકલ પાકમ  (દાજર્જચલિંગ) 

59 તાજેતરમાાં કોને યનુનસેફના નવા ગડુનવલ એમ્બેસેડર તરીકે નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- વૈનેસા નાકાટે (યગુાન્ડા) 

60 યગુાન્ડાની ૨૫ વષીય જળવાય ુકાયમકતામ વૈનેસા નાકાટેને કઈ સાંસ્થાની સ્થાપના કરી છે ?- રાઇઝ અપ મવુમેન્ટ 

61 તાજેતરમાાં કયા કેન્ન્રયમાંત્રીએ રામકૃષ્ટ્ણ નમશનનો ' જાગનૃત કાયમિમ' શરૂ કયો છે ?- ધમેન્ર પ્રધાન 

62 
તાજેતરમાાં ઔદ્યોચગક રોકાણને સૌથી વધ ુઆકનષિત કરવામાાં કયુાં રાજ્ય દેશની યાદીમાાં પ્રથમ િમે રહ્ુાં છે ?- 

આંધ્રપ્રદેશ 

63 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે તેના સચિવાલયનુાં નામ " ડૉ. બીઆર આંબેડકર" રાખવાની ઘોષણા કરી છે ?- 

તેલાંગાણા 
64 તાજેતરમાાં માાંસની જાહરેાત પર પ્રનતબાંધ મકૂનાર નવશ્વનુાં પ્રથમ શહરે કયુાં છે ?- હાલેમ (નેધરલેન્ડ) 

65 કયો દેશ ૨૦૨૩માાં શાાંઘાઇ કોઓપરેશન ઓગેનાઇઝેશનની યજમાની કરશે ?- ભારત 

66 
તાજેતરમાાં છ વર્લડમકપ નવજેતા ટીમની સભ્ય અને ઓસ્રેચલયન મકહલા કિકેટ ટીમની ઉપસકુાની કઈ ખેલાડીએ 
નનવનૃતની ઘોષણા કરી છે ? - રેિલ હને્સે 

67 તાજેતરમાાં કયાાં દેશે રાનશદ નામનુાં રોવર લોન્િ કરવાની ઘોષણા કરી છે ?- UAE 

68 કયા દેશમાાં  ૨૦૨૩માાં મકહલા અંડર-૧૯ T20 વર્લડમકપનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- દચક્ષણ આકફ્રકા 
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69 
વન નેશન, વન એડ્રસે' અંતગમત બધા સ્થળોએ એડે્રસ કડજજટલ પ્લેટફોમમ ઉપલબ્ધ કરનાર દેશનુાં પ્રથમ અને નવશ્વનુાં 
બીજુ ાં શહરે કયુાં બનશે ?- ઈન્દોર (મધ્યપ્રદેશ) 

70 તાજેતરમાાં કઈ અવકાશ સાંશોધન સાંસ્થાના પરસેવર રોવરે માંગળ ગ્રહ પર કાબમનનક પદાથમની શોધ કરી છે ?- NASA 

71 
બોડમર નસક્યોકરટી ફોસમ (BSF) કયા રાજ્યની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદે પ્રથમ મકહલા ઊંટ સવારી સ્કોડ તહનેાત રહશેે ?-  

રાજસ્થાન અને ગજુરાત 

72 તાજેતરમાાં  ઓસ્કાર એવોડમ-૨૦૨૩માાં ભારતની ઓકફનશયલ એન્રી થનાર ગજુરાતી કફર્લમ કઈ છે ? - છેર્લલો શૉ 

73 
ઓસ્કાર એવોડમ-૨૦૨૩માાં ભારતની ઓકફનશયલ એન્રી થનાર ગજુરાતી કફર્લમ છેર્લલો શૉ ના કદગ્દશમક કોણ છે ?- પાન 
નચલન 

74 
તાજેતરમાાં એપેડાના વષમ 2021-22ના અહવેાલ મજુબ દેશમાાં લીંબનુ ુાં સૌથી વધ ુઉત્પાદન કે્ષતે્ર કયુાં રાજ્ય પ્રથમ િમે 
રહ્ુાં છે  ?- આંધ્રપ્રદેશ (૧૯.૭૩%) 

75 
તાજેતરમાાં એપેડાના વષમ 2021-22ના અહવેાલ મજુબ દેશમાાં લીંબનુ ુાં સૌથી વધ ુઉત્પાદન કે્ષતે્ર ગજુરાત કયા િમે 
રહ્ુાં છે ?- બીજા િમે (૧૭.૮૦%) 

76 
તાજેતરમાાં અંતકરક્ષમાાં સૌથી લાાંબા સમય સધુી એકલા રહવેાનો રેકોડમ ધરાવતા વાલેરી પોલોકોવનુાં અવસાન થયુાં 
તે કયા દેશના હતા ?- સોનવયત સાંઘ 

77 ભારતમાાં પ્રથમ મોટોજીપી વર્લડમ િેક્મ્પયનનશપ રેસનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવશે ?- નોઇડા 

78 
74મો એમી એવોડડમસ 2022માાં ચલનમટેડ નસરીઝ અને ટીવી કફર્લમના બેસ્ટ એકટર એવોડમ કોને એનાયત કરવામાાં 
આવ્યો છે ?- માઈકલ કકટન 

79 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સમાાં ગજુરાતની પરુૂષ ટેબલ ટેનનસ ટીમે કયા રાજ્યને હરાવી  પ્રથમ ગોર્લડમેડલ જીત્યો છે ?- 

કદર્લલી 

80 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સમાાં મકહલા  ટેબલ ટેનનસ ટીમે મહારાષ્ટ્ર ટીમને  હરાવી કયા રાજ્યની ટીમે ગોર્લડમેડલ જીત્યો છે 
?-  પનિમ બાંગાળ 

81 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સમાાં નમક્સ ડબર્લસમાાં માનષુ અને કૃનતકાની જોડીએ કયો મેડલ જીત્યો છે ?- ગોર્લડ મેડલ 

82 ૧૫મી ચબ્રક્સ નશખર સાંમેલન - ૨૦૨૩ની મેજબાની કયાાં દેશે કરી હતી ?- દચક્ષણ આકફ્રકા 

83 
તાજેતરમાાં મૈક્સ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ કાંપની ચલનમટેડના નવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ બની છે ?- રોકહત શમામ અને 
રીનતકા સજદેહ 

84 
તાજેતરમાાં કોના દ્વારા એકતાનગર ખાતે સેંટરલ બ્યરૂો ઓફ કોમ્યનુનકેશન દ્વારા આયોજજત પ્રદશમન ખરૂ્લયુાં મકૂવામાાં 
આવ્યુાં છે ?- ભપેુન્ર યાદવ 

85 
તાજેતરમાાં કયા શહરેમાાંથી છોડ આધાકરત માાંસ ઉત્પાદનોનો પ્રથમ જથ્થો અમેરીકામાાં નનકાસ કરવામાાં આવ્યો?- 

નકડયાદ 

86 તાજેતરમાાં પીએમ કેસમ ફાંડમાાં કયા ઉદ્યોગપનતને રસ્ટી તરીકે સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે ?- રતન તાતા 

87 ટડ નવટર પર 50 નમચલયન ફોલોઅસમ વાળો નવશ્વનો પ્રથમ કિકેટર કોણ બન્યો છે ?- નવરાટ કોહલી 

88 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે કફર્લમ ઉદ્યોગો માટે પોતાની પ્રથમ ' નસનેમા પયમટન નીનત-2022'ની શરૂઆત કરી છે 
?- ગજુરાત 

89 છેર્લલે નેશનલ ગેમ્સ -2015 કયા રાજયમાાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- કેરળ 
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90 ભારતનુાં પ્રથમ ડગૂોંગ સાંરક્ષણ કરઝવમ કયાાં સ્થાપવામાાં આવ્યુાં છે ?- તાનમલનાડુ 

91 તાજેતરમાાં પ્લાન્સ્ટક પ્રદૂષણને ખત્મ કરવા માટે NCCએ કોની સાથે સમજૂતી કરી છે ?- UNEP 

92 
તાજેતરમાાં એનશયન ડેવલપમેન્ટ બેંકને નાણાકીય વષમ 2022-23માાં દેશનો GDP નવકાસ દર કેટલો રહવેાન ુઅનમુાન 
કરેલ છે ?- 7% 

93 તાજેતરમાાં  કયા દેશની તેની રાજધાની નરૂ- સલુતાનનુાં નામ બદલી આસ્તાના રાખ્યુાં છે ?- કજાકકસ્તાન 

94 તાજેતરમાાં કયા દેશે હાઇપરટેન્શન કાંરોલ ઇનનનશયેકટવ લોન્િ કરી છે ?- ભારત 

95 
તાજેતરમાાં નવશ્વમાાં સવમપ્રથમ વાઇર્લડ આકમ કટક વરુ્લફ્ન ુકલોનનિંગ કરવામાાં આવ્યુાં તેને શુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે ?- 

માયા 
96 ભારતમાાં સવમપ્રથમ MotoGP નવશ્વ િેક્મ્પયનનશપ રેસની મેજબાની કયાાં વષમમાાં થશે ?- 2023 

97 તાજેતરમાાં અદાણી પોટમને કયા રાજયમાાં 25000 કરોડનો ' તાજપરુ પોટમ  પ્રોજેકટ' મળ્યો છે ?- પનિમ બાંગાળ 

98 તાજેતરમાાં પ્રનતન્ષ્ટ્ઠત ક્સ્મતા પાકટલ મેમોકરયલ એવોડમથી કોને સન્માનનત કરવામાાં આવ્યા છે ?- આચલયા ભટ્ટ 

99 દર વષે કયો કદવસ 'આંતરરાષ્ટ્રીય સાાંકેનતક ભાષા કદવસ'' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૩ સપ્ટેમ્બર 

100 
તાજેતરમાાં આમી િીફ મનોજ પાાંડેએ કારચગલ ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનનુાં ઉદ્દઘાટન કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- 

લદાખ 

101 
તાજેતરમાાં નોથમ િેનલને તરીને પાર કરનાર સૌથી મોટી વય ધરાવનાર કયો ભારતીય વ્યક્ક્ત છે ?- એન્ર્લવસ અલી  
હઝાકરકા 

102 નોથમ િેનલને તરીને પાર કરનાર એન્ર્લવસ અલી  હઝાકરકા કયા રાજ્યના છે ?- આસામ 

103 તાજેતરમાાં નૌસેનાએ INS અજય (P34)ને કયા સ્થળેથી સેવામકુ્ત કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- ભોપાલ 

104 
તાજેત્રમાાં ભારતીય નૌસેનાએ INS અજયને 32 વષમ પછી સેવામકુ્ત કયુું તેને ભારતીય નૌસેનામાાં કયારે શાનમલ 
કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- 1990 

105 તાજેતરમાાં િિામમાાં રહલે બ્ર ુસમજૂતી કયા રાજ્ય સાથે સાંબાંનધત છે ?- નત્રપરુા 

106 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યે નીનત આયોગની તર્જ પર રાજ્ય સ્તરની સાંસ્થાની સ્થાપના કરવાની ઘોષણા જાહરેાત કરી છે 
?- મહારાષ્ટ્ર 

107 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે ' દૌલતાબાદ' કકર્લલાનુાં નામ બદલીને ' દેવગીરી' કકર્લલો કરવાની ઘોષણા કરી છે ?- 

મહારાષ્ટ્ર 

108 
કયુાં રાજ્યના સધુારાવાદી નેતા ઇ.વી. રામાસામી (પેકરયાર)ના જન્મકદવસ " સામાજજક ન્યાય કદવસ" તરીકે ઉજવે છે 
? - તાનમલનાડુ 

109 તાજેતરમાાં કયાાં રાજયમાાં અનસુચૂિત જાનત માટે આરક્ષણ 6% થી વધારી 10% કરવાની ઘોષણા કરી છે ?- તેલાંગાણા 

110 
તાજેતરમાાં ઈઝરાયેલ દૂતાવાસ અને ખશુી ફાઉડેન્શનને કયા શહરેમાાં મકહલા સશક્ક્તકરણ પ્રોજેકટ ' સારસ' શરૂ 
કયો છે ?- ગાઝીયાબાદ 

111 
માનસક ધમમ સ્વાસ્થ્ય માટેનો પ્રોજેકટ " સારસ" ગાઝીયાબાદમાાં કોના દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવ્યો છે ?- ઈઝરાયેલ 
દૂતાવાસ 

112 તાજેતરમાાં નવશ્વ જળ કોંગે્રસ 2022મી મેજબાની કયો દેશ કરશે ?-ડેનમાકમ  

113 તાજેતરમાાં કયા દેશને હરાવી બાાંગ્લાદેશે SAFF (સાઉથ એનશયન ફૂટબોલ ફેડરેશન) મકહલા િેક્મ્પયનનશપ જીતી ?- 
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નેપાળ 

114 
તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં કયાાં શહરેમાાં નવશ્વના સૌથી મોટા મેગા બ્લડ ડોનેશન ડ્રાઈવનો પ્રારાંભ કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

અમદાવાદ 

115 વારાણસી અને બોગીબીલ વચ્િે ભારતની સૌથી લાાંબી નદી ક્રૂઝ સેવા (4000 કકમી) કયા વષે શરૂ થશે ?- 2023 

116 
તાજેતરમાાં 61મો સબુ્રોત કપ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટુનામમેન્ટ મેન્સ U-14નો ચખતાબ કયાાં રાજ્યને જીત્યો છે ?- 

મચણપરુ 

117 
તાજેતરમાાં યનુનસેફ અને USAID દ્વારા મહામારી પ્રત્યે જાગરૂકતા લાવવા ભારતમાાં કયાાં અચભયાનની શરૂઆત થઈ 
છે ?- દૂર સે નમસ્તે 

118 
તાજેતરમાાં ઇન્ન્ડયન ન્યઝૂપેપર સોસાયટી (INS)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- 

કે.રાજાપ્રસાદ રેડ્ડી (સાક્ષી પ્રકાશન) 
119 તાજેતરમાાં કયાાં કેન્્શાનસત પરદેશમાાં 120 ફૂટ લાાંબો રાષ્ટ્રીય ધ્વજ રાષ્ટ્રને સમનપિત કયો છે ?- જમ્મ ુકાશ્મીર 

120 1999માાં નેશનલ ગેમ્સનુાં આયોજન કયા રાજયમાાં થયુાં હત ુાં ?- મચણપરુ 

121 
1999માાં મચણપરુમાાં યોજાયેલી નેશનલ ગેમ્સમાાં ગજુરાતની કઈ મકહલાએ 56 કકગ્રા મકહલા કુસ્તી સ્પધામમાાં ગોર્લડ 
મેડલ જીત્યો હતો ?- નયના રાણા 

122 તાજેતરમાાં  કદર્લલી એઇમ્સના ડાયરેકટર તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- ડૉ. એમ. શ્રીનનવાસ 

123 
અઝરબૈજાનના નાકચિવન ખાતે યોજાનાર વર્લડમ યથૂ િેસ ઓચલમ્પયાડ અંડર-16  માટે ભારતીય ટીમના કોિ તરીકે 
કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- તેજસ બાકારે 

124 દર વષે કયો કદવસ 'વર્લડમ ફામામનસસ્ટ  કદવસ '' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૫ સપ્ટેમ્બર 

125 દર વષે કયો કદવસ 'વર્લડમ એન્વાયમમેન્ટ હરે્લથ કદવસ '' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૬ સપ્ટેમ્બર 

126 તાજેતરમાાં કયા દેશના વૈજ્ઞાનનકોએ ' માયા' નામનુાં નવશ્વનુાં પ્રથમ કલોન કરેલ આકમ કટક વરૂ બનાવ્યુાં છે ?- િીન 

127 તાજેતરમાાં કઈ કાંપની મહારત્ન કાંપનીનો દરજ્જજો પ્રાપ્ત કયો છે ?- રૂરલ ઇલેન્ક્રકફકેશન કોપોરેશન ચલનમટેડ (REC) 

128 રૂરલ ઇલેન્ક્રકફકેશન કોપોરેશન ચલનમટેડ(REC) કયાાં માંત્રાલય અંતગમત કાયમરત છે ?- નવદ્યતુ માંત્રાલય 

129 રૂરલ ઇલેન્ક્રકફકેશન કોપોરેશન ચલનમટેડ કાંપનીના અધ્યક્ષ તથા પ્રબાંધ નનદેશક કોણ છે ?- નવવેક દેવાાંગણ 

130 
તાજેતરમાાં મહારત્ન કાંપનીનો દરજ્જજો પ્રાપ્ત કરનાર કાંપની રૂરલ ઇલેન્ક્રકફકેશન કોપોરેશન ચલનમટેડ(REC)નુાં 
વડુમથક કયાાં આવેલુાં છે ?- ગરુૂગ્રામ 

131 ભારતમાાં સોલર ફામમ સ્થાનપત કરનાર પ્રથમ ઇ-કોમસમ કાંપની કઈ છે ?- એમેઝૉન 

132 
તાજેતરમાાં એનશયન પામ ઓઇલ એલાયન્સ (APOA)નુાં ગઠન કરાયુાં તેમાાં કયા દેશોનો સમાવેશ થાય છે ?- ભારત, 

પાકકસ્તાન, શ્રીલાંકા, બાાંગ્લાદેશ અને નેપાળ 

133 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યના નયાગઢ જજર્લલાએ બાલ નવવાહને બાંધ કરવા માટે પહલે અલીવા શરૂ કરી છે ? - ઓકડશા 

134 ભારતનુાં પ્રથમ સફળ 'પણૂમ હાથ પ્રત્યારોપણ' કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- અમતૃા હોક્સ્પટલ (કેરળ) 

135 તાજેતરમાાં ' રાષ્ટ્રીય અંત્યોદય કદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવ્યો હતો ?- 25 સપ્ટેમ્બર 

136 
તાજેતરમાાં કેન્ર સરકારને સપ્ટેમ્બર 2022માાં કયા બેકકિંગ વાયરસથી લોકોને સાવધાન રહવેા િેતવણી આપી હતી 
?- SOVA વાયરસ 
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137 વષમ -2023  ICC વર્લડમ ટેસ્ટ િેક્મ્પયનનશપ (WTC)ની મેજબાની કયુાં શહરે કરશે ?- લાંડન 

138 
તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય સશુાસન કેન્ર (NCGG)ના નવા મહાનનદેશક તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- 

ભરતલાલ 

139 અમદાવાદ મેરો રેલનો પ્રથમ તબક્કો કયાાં સ્ટેશનો વચ્િે  શરૂ થશે ?- થલતેજ થી વસ્ત્રાલ 

140 તાજેતરમાાં હોકી ઇન્ન્ડયાના પ્રમખુ તરીકે કોણ ચબનહરીફ ચ ૂાંટાઈ આવ્યુાં છે ?- કદલીપ નતકી 

141 તાજેતરમાાં NASA ના રોવરે કયા ગ્રહ પર કાબમનનક પદાથમની શોધ કરી છે ?- માંગળ 

142 
તાજેતરમાાં ભારતીય સમાિારપત્ર  એજન્સીના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ?- કે. રાજા પ્રસાદ 
રેડ્ડી 

143 
તાજેતરમાાં ISSF શોટગન નવશ્વ િેક્મ્પયનનશપમાાં જુનનયર પરુુષ રેપમાાં ભારતીય ટીમે  કયા દેશને હરાવી  ગોર્લડમેડલ 
જીત્યો છે ?- ઈટાલી 

144 દર વષે કયો કદવસ 'અંત્યોદય  કદવસ '' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૫ સપ્ટેમ્બર 

145 
તાજેતરમાાં ICMR (ઇંકડયન કાઉક્ન્સલ ઓફ મેકડકલ કરસિમ)ના નવા મહાનનદેશક તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી 
છે ?- ડૉ. રાજીવ બહલ 

146 તાજેતરમાાં ટી20 કિકેટમાાં સૌથી વધ ુનસક્સ લગાવનાર કિકેટર કોણ બન્યુાં છે ?- રોકહત શમામ 

147 તાજેતરમાાં આવેલ એક કરપોટમ  મજુબ કયા શહરેમાાં સૌથી વધ ુઅરબપનતઓની સાંખ્યા છે ? - મુાંબઇ 

148 તાજેતરમાાં ભારતીય મકહલા કિકેટર ઝૂલન ગોસ્વામી  કયા દેશ સામે આખરી વન ડે મેિ રમી હતી ?- ઈંગ્લેન્ડ 

149 તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય નસનેમા કદવસ કયારે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૩ સપ્ટેમ્બર 

150 તાજેતરમાાં ભારતનુાં પ્રથમ કહમસ્ખનન નનગરાની રડાર કયા રાજયમાાં સ્થાપવામાાં આવ્યુાં છે ?- નસજક્કમ 

151 તાજેતરમાાં G-4 (ભારત,જાપાન,બ્રાચઝલ અને જમમની)ના નવદેશમાંત્રીઓની બેઠક ક્યાાં યોજાઇ હતી ?- ન્યયૂોકમ  

152 
તાજેતરમાાં સનુપ્રમકોટમ IOA (ઇંકડયન ઓચલક્મ્પક એસોનસએશન)ના સાંનવધાનના સાંશોધન માટે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં 
આવી છે ?- એલ નાગેશ્વર રાવ 

153 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં 'CMHIS' નામથી સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના શરૂ કરવામાાં આવી છે ?- નાગાલેન્ડ 

154 
તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલયે ' સાઇન લનમ' નામની ભારતીય સાાંકેનતક ભાષા(ISL) શબ્દકોશ મોબાઈલ એન્પ્લકેશન લોન્િ 
કરી છે ?- સાાંસ્કૃનતક માંત્રાલય 

155 તાજેતરમાાં ભારત અને બીજા કયા દેશ સપ્ત કોશી ઉચ્િ બાંધ પકરયોજના નનમામણ માટે સમજૂતી થઈ છે ?- નેપાળ 

156 તાજેતરમાાં કયા દેશે િાંર પર િેન્જસાઈડ (Y) નામક લનુર કિસ્ટલની શોધ કરી છે ?- િીન 

157 તાજેતરમાાં ભારતીય યવુાનોને પ્રનશચક્ષત કરવા માટે ન્સ્કલ ઈન્ન્ડયાએ કોની સાથે ભાગીદારી કરી છે ?- સેમસાંગ 

158 તાજેતરમાાં કયા એરપોટે ' એરપોટમ  સનવિસ કવોચલટી એવોડમ -2022 જીત્યો છે ?- કોિીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોટમ  

159 
તાજેતરમાાં પ્રનસદ્ધ થયેલ ગ્લોબલ કરટાયરમેન્ટ ઇન્ડેકસ 2022ના કરપોટમ  અનસુાર નનવતૃ થયા પછી રહવેા માટે સૌથી 
શે્રષ્ટ્ઠ દેશ કયો છે ?- નોવે 

160 
તાજેતરમાાં પ્રનસદ્ધ થયેલ ગ્લોબલ કરટાયરમેન્ટ ઇન્ડેકસ 2022ના કરપોટમ  અનસુાર 100 વષમથી વધ ુ આયષુ્ટ્ય 
ધરાવનાર સૌથી વધ ુસાંખ્યા કયા દેશ માાં છે ?- જાપાન 

161 નવશ્વનો  પ્રથમ સીએનજી ટનમિનલ ગજુરાતનાાં કયા શહરેમાાં સ્થાપવામાાં આવશે ?- ભાવનગર 
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162 
તાજેતરમાાં ભારત સરકારે  PM- PRANAM યોજના શરૂ કરવા માટે યોજના બનાવી છે તે કયા કે્ષત્ર સાથે સાંબાંનધત છે 
?- રાસાયચણક ખાતર 

163 
તાજેતરમાાં કોને 2023ના ગચણતનો નનણામયક પરુસ્કાર 'બે્રકથ ુપ્રાઇઝ'થી સન્માનનત કરવામાાં આવ્યા છે ?- ડેનનયલ 
એ. ક્સ્પલમેન 

164 
તાજેતરમાાં કયા દેશની કિકેટર ટીમ એક વષમમાાં વનડ,ે ટી20 અને ટેસ્ટમાાં 10 નવકેટથી હારનાર પ્રથમ કિકેટ ટીમ 
બની છે ?- ઈંગ્લેન્ડ 

165 
ભારતીય ઓચલક્મ્પક સાંઘના બાંધારણમાાં સધુારો કરવા માટે કયા ભતૂપવૂમ ન્યાયાધીશની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે 
?- એલ નાગેશ્વર 

166 
તાજેતરમાાં નૌકાદળના વડાએ સ્વદેશી સપોટમ  વેસેલ INS નનસ્તાર અને INS નનપણુ કયાાંથી લોન્િ કરવામાાં આવ્યુાં છે 
?- નવશાખાપટ્ટનમ 

167 
ગાઝીયાબામાાં કયા દેશના દૂતાવાસ દ્વારા માનસક સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રોજેકટ " સારસ" શરૂ કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

ઇઝરાયલ 

168 
તાજેતરમાાં "ગોવા કાનનિવલ નમનસસ ઈન્ન્ડયા ટાઈટેનનક બ્યટૂી" સ્પધામમાાં નમનસસ ઈન્ન્ડયા ટાઈટેનનક બ્યટૂી-2022નો 
તાજ કોણ જીત્યુાં છે ?- આરતી ચિત્તૌડા 

169 તાજેતરમાાં કોના દ્વારા ઓપરેશન ' મેઘ િિ' હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં છે ?- સીબીઆઇ 

170 
તાજેતરમાાં એમેઝોન દ્વારા ભારતના કયા રાજયમાાં તેનો પ્રથમ સૌર ઉજામ પ્લાન્ટ સ્થાપવાની ઘોષણા કરી છે ?- 

રાજસ્થાન 

171 
તાજેતરમાાં કોના દ્વારા ' ભારત નવદ્યા' નામનુાં ઓનલાઈન લનનિંગ પ્લેટફોમમ લોન્િ કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- નનમમલા 
સીતારામન 

172 
તાજેતરમાાં બૉલીવડુની કઈ અચભનેત્રી ક્સ્મતા પાકટલ મેમોકરયલ એવોડમથી સન્માનનત કરવામાાં આવી છે ?- આચલયા 
ભટ્ટ 

173 
તાજેતરમાાં લોન્િ કરવામાાં આવેલ ભારતીય સાઇન લેંગ્વેજ કડક્શનરી મોબાઈલ એન્પ્લકેશનનુાં નામ શુાં છે ?- Sign 

Learn App 

174 તાજેતરમાાં 52મો દાદાસાહબે ફાળકે એવોડમ-2020  કોને એનાયત કરવામાાં આવશે ?- આશા પારેખ 

175 
કફર્લમ અચભનેત્રી આશા પારેખને વષમ 1953માાં માત્ર 10 વષમની વયે કઈ કફર્લમમાાં બાળ કલાકાર અચભનય કયો હતો 
?- આસમાન 

176 
કફર્લમ અચભનેત્રી આશા પારેખને સવમપ્રથમ કઈ કફર્લમમાાં મખુ્ય અચભનેત્રી તરીકે અચભનયની તક મળી હતી ?- કદલ દે 
કે દેખો 

177 
કફર્લમ અચભનેત્રી આશા પારેખને કઈ કફર્લમમાાં  સવમશે્રષ્ટ્ઠ અચભનેત્રીનો કફર્લમફેર એવોડમ એનાયત થયો હતો ?- કટી 
પતાંગ (૧૯૭૧) 

178 કફર્લમ અચભનેત્રી આશા પારેખને કયા વષે પદ્મશ્રી એવોડમથી સન્માનનત કરવામાાં આવ્યા હતા ? - ૧૯૯૨ 

179 
તાજેતરમાાં અમેરીકામાાં ૮૧ વષામ જૂની કઈ વ્હીસ્કીની બોટલની હરાજીમાાં ૧.૭૫ કરોડમાાં વેિાઈ છે ?- ધ મેકલન ધ 
રીિ 

180 
તાજેતરમાાં કોણે ' પાંકડત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જીવન દશમન અને સમસામનયકતા' નામનુાં પસુ્તક પ્રકાનશત કયુું છે ?- 

જગદીપ ધનખડ 
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181 તાજેતરમાાં કોને દદમ  નનવારક દવા ' રામાડોલ' ના સેવન પર પ્રનતબાંધ મકૂ્યો છે ?- નસડની 

182 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય લેચખકા અને કનવયત્રી જમમનીનો વષમ 2022નો હમમન કેસ્ટનપરુસ્કાર એનાયત કરવામાાં 
આવ્યો છે ?- મીના કાંડાસામી 

183 
તાજેતરમાાં કયા સ્થળે ભારતનુાં સૌપ્રથમ ફૂલ આમમ રાન્સપ્લાન્ટ કયા સ્થળે કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- અમતૃા હોક્સ્પટલ 
(કેરળ) 

184 
તાજેતરમાાં સૌથી લાાંબી ઉડાનનો રેકોડમ ધરાવનાર  વેલેરી પોચલકોવનુાં 80 વષમની વયે અવસાન થયુાં તે કયા દેશનો 
હતો ?- રનશયા 

185 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય પ્લાન્ટ પ્રોટીન ફૂડસ બનાવટી કાંપની પ્લાન્ટ આધાકરત માાંસની અમેરીકામાાં સવમપ્રથમ 
નનકાસ કરી છે ? - ગ્રીનેક્સ 

186 તાજેતરમાાં લાંડનમાાં આયોજજત ટેનનસ ટનૂામમેન્ટ " લેવર કપ 2022"નુાં ટાઇટલ કોણે જીત્યુાં છે ?- ટીમ વર્લડમ  

187 તાજેતરમાાં ઇટલીમાાં પ્રથમ મકહલા વડાપ્રધાન કોણ બની ?- જાજર્જયા મેલોની 

188 
તાજેતરમાાં સેમ્પલ રજીસ્રેશન નસસ્ટમ (SRS) કરપોટમ  અનસુાર-2018-20માાં કયા દેશના રાજયમાાં જાનતનુાં પ્રમાણ સૌથી 
ઓછાં છે ?- ઉત્તરાખાંડ 

189 
તાજેતરમાાં િિામમાાં રહલે ' ઓપરેશન મેઘા િિ' કઈ સાંસ્થા સાથે સાંકળાયેલ છે ?- સેન્રલ બ્યરૂો ઓફ ઇન્વેન્સ્ટગેશન 
(CBI) 

190 
તાજેતરમાાં સવોચ્ય અદાલતે જાહરે કરેલ ચકુાદા મજુબ તમામ મકહલાઓને ગભામવસ્થામાાં કેટલા અઠવાકડયા સધુી 
સરુચક્ષત અને કાયદેસર ગભમપાત કરવાનો અનધકાર છે ?- 24 અઠવાકડયા સધુી 

191 
તાજેતરમાાં જ સીબીઆઇએ કયા નમશન અંતગમત દેશભરમાાં બાળ શોષણ સાાંગરઈ સામે દરોડા પાડયા છે ?- 

ઓપરેશન મેઘિિ 

192 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં રાખનો ઉપયોગ કરી ગેંડા માટે ' એબોડ ઓફ ધ યનુનકોનમ' નામનુાં સ્મારક બનાવવામાાં 
આવ્યુાં છે ?- આસામ 

193 ભારતનુાં પ્રથમ કહમ પ્રપાત - નનરીક્ષણ રડાર કયા સ્થળે સ્થાનપત કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- નસજક્કમ 

194 
ચબ્રટન ના ભારતીય મળૂના કયા મકહલાને સૌપ્રથમવાર કનવન એચલઝાબેથ દ્વદ્વતીય વમુન ઓફ ધ યર એવોડમ 
એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- સએુલા બે્રવરમેનને 

195 
ભારતીય રેલવેએ ઇસરોના સહયોગથી રેનના સ્ટેશનો પર આગમન અને પ્રસ્થાન સમય સકહતની અવરજવરનો 
સમય આપોઆપ પ્રાપ્ત થઈ શકે તે માટે કઈ પ્રણાલી નવકસાવી છે ?- RTIS (કરયલ-ટાઈમ ઈન્ફમેશન નસસ્ટમ 

196 
તાજેતરમાાં કમમિારી રાજ્ય વીમા નનગમ (ESIC)ના ડાયરેકટર જનરલ તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- 

રાજેન્રકુમાર 

197 ભારતીય કરઝવમ બેન્કને FY23 માટે કેટલા ટકા જીડીપી વદૃ્વદ્ધ દરનો અંદાજ કરવામાાં આવ્યો છે ?- 7% 

198 િાંર પર સવમપ્રથમ 4G નેટવકમ સ્થાનપત કરનાર કાંપની કઈ છે ?- વોડાફોન 

199 તાજેતરમાાં બચલિન મેરેથોનમાાં િેક્મ્પયન બનવા માટે કયા સ્તરે પોયનો જ રેકોડમ તોડયો ?- એર્લયડુ કકપિોગે 

200 તાજેતરમાાં ભારતીય ક્યો કિકેટરે ICC T20 રેંકકિંગમાાં ત્રીજુ ાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું છે ?- સયૂમકુમાર યાદવ 

201 તાજેતરમાાં દુચલપ રોફી 2021- 2022નુાં ટાઇટલ કોણે જીત્યુાં છે ?- પનિમ ઝોનની કિકેટ ટીમ 

202 તાજેતરમાાં મેડા ગાસ્કરમાાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- બાંડારૂ નવર્લસનબાબ ુ
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203 તાજેતરમાાં ગજુરાતની પ્રથમ મકહલા મિમન્ડ નેવી ઓકફસર તરીકે કોણ બન્યુાં ?- હલેી સોલાંકી 

204 તાજેતરમાાં પ્રનસદ્ધ થયેલ ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેકસ 2022માાં ભારતનુાં સ્થાન કેટલામુાં રહ્ુાં છે ?- 40મ ુ

205 
તાજેતરમાાં કઈ બે ભારતીય બેન્કોએ રનશયન બેન્ક સાથે પેમેન્ટ માટે સમજૂતી કરાર કયામ છે ?- યકુો બેન્ક અને યસ 
બેન્ક 

206 
તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં નવનનયકુ્ત વડાપ્રધાન તરીકે નપ્રન્સ મોહમ્મદ ચબન સલામતની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે 
?- સાઉદી અરેચબયા 

207 તાજેતરમાાં નવા િીફ ઓફ કડફેન્સ સ્ટાફ (CDS) તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- અનનલ િૌહાણ 

208 તાજેતરમાાં  ચબ્રટાનનયા કાંપનીના સીઇઓ તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ?- રજનીત કોહલી 

209 
તાજેતરમાાં ડેટા નસક્યોકરટી કાઉક્ન્સલ ઓફ ઈન્ન્ડયાના નવા સીઇઓ તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- 

નવનાયક ગોડસે 

210 
તાજેતરમાાં નરેન્ર મોદી દ્વારા ગાાંધીનગરમાાં કયા બે સ્થળો વચ્િે વાંદે ભારત એક્સપે્રસ રેન લોન્િ કરી છે ?- 

ગાાંધીનગર- મુાંબઇ 

211 
તાજેતરમાાં હુરૂન ઈન્ન્ડયા દ્વારા પ્રનસદ્ધ કરવામાાં આવેલ સેર્લફ મેડ કરિ ચલસ્ટ 2022માાં કયા વ્યક્ક્ત પ્રથમ િમે રહ્યા છે 
?- નનચખલ કામથ (ઝેરોધા કાંપનીના સ્થાપક) 

212 
એક સવેક્ષણ અહવેાલ મજુબ ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યની સૌથી વધ ુપ્રદૂનષત નદીઓની યાદીમાાં કઈ નદી પ્રથમ િમે આવે 
છે ?- કહિંડન નદી 

213 દર વષે કયો કદવસ 'નવશ્વ હડકવા કદવસ  '' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૨૮ સપ્ટેમ્બર 

214 તાજેતરમાાં ભારતના નવા એટની જનરલ તરીકે કોની નનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- આર. વેંકટરમાણી 

215 
તાજેતરમાાં ગ્રામીણ નવકાસ માંત્રાલય અને પાંિાયત રાજ માંત્રાલય દ્વારા કઈ એપ લોન્િ કરવામાાં આવી છે ?- 

જલદુત 

216 
તાજેતરમાાં મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા વષમ ૨૦૧૯નો લતા માંગેશકર એવોડમ કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

શૈલેન્ર નસિંહ 

217 
તાજેતરમાાં મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા વષમ ૨૦૨૦નો લતા માંગેશકર એવોડમ કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

આનાંદ -નમચલિંદ 

218 
તાજેતરમાાં મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા વષમ ૨૦૨૧નો લતા માંગેશકર એવોડમ કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?-  

કુમાર સાન ુ

219 તાજેતરમાાં કેન્ર સરકારે સ્વચ્છ વાય ુસવેક્ષણ કરવા માટે કેટલા શહરેોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે ?- ૧૩૧ 

220 તાજેતરમાાં કયા દેશને ' સમાન સેક્સ મેરેજ'ને માંજૂરી આપી છે ?- કયબૂા 

221 તાજેતરમાાં ભારતીય હોકી ટીમના ચબનહરીફ અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચ ૂાંટાઈ આવ્યુાં છે ?- કદલીપ નતકી 

222 તાજેતરમાાં T20 કિકેટમાાં સૌથી વધ ુનસક્સ લગાવનાર ભારતીય કિકેટર કોણ બન્યુાં છે ?- રોકહત શમામ 

223 
તાજેતરમાાં જ સવોચ્ય અદાલતે જાહરે કરેલ ચકુાદા મજુબ તમામ મકહલાઓને ગભામવસ્થાના કેટલા અઠવાડીયા 
સધુી સરુચક્ષત અને કાયદેસર ગભમપાત કરવાનો અનધકાર છે ?- ૨૪ અઠવાડીયા સધુી 

224 
તાજેતરમાાં ચબ્રટનના ભારતીય મળૂના કયા મકહલા સવમપ્રથમ કનવન એચલઝાબેટ દ્વદ્વતીય વમુન ઓફ ધ યર એવોડમ 
એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- સએુલા બે્રવરમેનન 
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225 ભારતનુાં પ્રથમ કહમપ્રપાત - નનકરકશાન રડાર કયા સ્થળે સ્થાનપત કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - નસજક્કમ 
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