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1 તાજેતયભાાં કઈ અલકાળ વાંળધન વાંસ્થાએ ચાંદ્ર ભાટેન ાં આટેમભવ-1 મભળન રન્ચ કય ું છે ?- નાવા 

2 
તાજેતયભાાં લર્લડડ ટ્રાલેર ભાટડના કમા યાજ્મના મડટનને ' રયસ્ોંમવફર ટ રયઝભ ગ્રફર એલડડ ' એનામત કયલાભાાં આવ્મ 
છે ?- કેય  

3 તાજેતયભાાં ભેઘારમભાાં બાયતીમ વેલા દ્વાયા કમ ઉત્વલ ભનાલલાભાાં આવ્મ શત ?- લાાંગરા ઉત્વલ  

4 
તાજેતયભાાં કમા દેળના રપર્લભ મનદેળક અને રેખક કારોવ વોયાને વત્મજીત યે રાઈપટાઈભ અગ્રીલભેન્ટ એલડડથી 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- સ્ેન  

5 
જાન્ય આયી-૨૦૨૩ભાાં ૧૭મ  યાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવી બાયતીમ રદલવના વાંભેરનભા મ ખ્મ અમતમથ  તયીકે કમા દેળના યાષ્ટ્ટ્રમત 
ઉસ્સ્થત યશળેે ?- ગ માના  

6 
૧૭મ  યાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવી બાયતીમ રદલવના વાંભેરનભાાં મ ખ્મ અમતમથ  તયીકે ગ માનાના યાષ્ટ્ટ્રમત ઉસ્સ્થત યશલેાના છે 
તેભન ાં નાભ શ ાં છે ?- ભશમ્ભદ ઈયપાન અરી  

7 દય લે ' આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ મલદ્યાથી રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૭ નલેમ્ફય  

8 આમવમાન કમા દેળને તેના ૧૧ભા વભ્મ તયીકે સ્લીકાયલા ભાટે વૈંદ્ાાંમતક યીતે ભાંજૂય છે ?- મતભય- રેસ્તે 

9 તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર રિકેટ કાઉન્વીર (ICC)ના અધ્મક્ષ તયીકે પયીથી કણ ચ ૂાંટાઈ આવ્ય ાં છે ?- ગે્રગ ફાકડરે  

10 
તાજેતયભાાં કમા દેળ દ્વાયા આરિકાભાાં ચરાલલાભાાં આલેર 10 લડ રાાંફા ઓયેળન ફયખાનને ફાંધ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- 

િાન્વ   

11 
ગ્રીનક ગ્રૂ કમા યાજમભાાં મલશ્વના વોથી ભટા ઇન્ન્ટગે્રટેડ રયન્યએૂફર એનજી સ્ટયેજ પ્રજેકટ (IRESP)ની સ્થાના કયળે 
?- આંધ્રપ્રદેળ (કયનરૂભાાં) 

12 દય લે ' મલશ્વ ળોચારમ રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૯ નલેમ્ફય  

13 દય લે ' મલશ્વ તત્લજ્ઞાન રદલવ ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  નલેમ્ફય ભાવના ત્રીજા ગ રૂલાયે  

14 તાજેતયભાાં બાયત કમા દેળને ાછ છડીને મલશ્વન ફીજ વોથી ભટ સ્ટીર ઉત્ાદન કયનાય દેળ ફન્મ છે ?- જાાન  

15 દય લે ' મલશ્વ ફા રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૨૦  નલેમ્ફય  

16 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મે બાયતન ાં પ્રથભ એલરપન્ટ - ડેથ ઓરડટ િેભલકડ  યજૂ કય ું છે ?- તામભરનાડ   

17 
લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી જાાનના પ્રલાવ દયમ્માન જાાનના લડાપ્રધાન ક મભઓ રકળીદા  આફેને ગ જયાતના કમા 
જજર્લરાની પ્રચલરત યગાન ેઇન્ન્ટિંગ ધયાલતી શસ્તમનમભિત કરાકમૃત બેટ આી છે ?- કચ્છ  

18 તાજેતયભાાં કરાઈભેન્ટ ચેન્જ યપભન્વ (CCPI)ઇન્ડેકવ 2022ભાાં પ્રમવદ્ રયટડભાાં બાયત કમા િભે યહ્ ાં છે ?- આઠભા િભે  
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19 
નેળનર ઇન્લેન્સ્ટગેળન એજન્વી (NIA) કમા લડ સ ધીભાાં તભાભ યાજ્મભાાં તાની ળાખાઓ ળરૂ કયલાની ઘણા કયી છે 
? - ૨૦૨૪  

20 મલશ્વની વોથી ભટી સ્ટૌડવ ઇલેન્ટ રપપા લર્લડડક ફૂટફર -2022ન ાં આમજન કમા દેળભાાં થય ાં છે ?- કતાય  

21 રપપા મલશ્વ ક ભાટે માત્રા કયનાય દળડક ભાટે કમા દેળ દ્વાયા " શૈમા કાડડ" પ્રમવદ્ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - કતાય  

22 
કઈ બાયતીમ કાંનીને વાંય કત રૂથી લડ ૨૦૨૨ રપપા મલશ્વ ક ભાટે તૈમાય કયલાભાાં આલેર અશભદ લફન અરી 
સ્ટેરડમભન ાં મનભાડણ કય ું છે ?- એર એન્ડ ટી કન્ટ્રકળન   

23 તાજેતયભાાં કતાય ખાતે આમજજત રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં ક ર કેટરી ટીભ બાગ રઈ યશી છે ?- 32  

24 
તાજેતયભાાં કતાય ખાતે આમજજત રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ન ઉદ્દઘાટન વભાયશ કમા સ્ટેરડમભભાાં થમ શત ?- અર 
ફામત સ્ટેરડમભ  

25 અત્માય સ ધી રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર વોથી લધ  ાાંચ લખત કમ દેળ ચેસ્મ્મન ફન્મ છે ?- બ્રાલઝર   

26 એમળમાભાાં પ્રથભલાય રપપા મલશ્વ ક ફૂટફરન ાં આમજન કમા દેળભાાં થય ાં શત  ાં ?- કરયમા અને જાાન  

27 રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં પ્રથભ કઈ ટીભ લર્લડડકભાાંથી ફશાય થઈ શતી ?- કેનેડા (િએમળમા વાભે યાજમ) 

28 
કતાય ખાતે આમજજત રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં બાયતન ાં પ્રમતમનમધત્લ કણે કય ું શત  ાં ?- જગદી ધનખડ (ઉ 
યાષ્ટ્ટ્રમત) 

29 કમા દેળની સ્ટેપની િાાટડ   રૂના રપપા લર્લડડકભાાં એમ્ામયીંગ કયનાય પ્રથભ ભરશરા ફની છે ?- િાન્વ  

30 રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં ક ર 32 ટીભ કેટરા ગ્રૂભાાં લશેંચલાભાાં આલી છે ?- આઠ  

31 તાજેતયભાાં ાાંચ આવમૃતઓભાાં  રપપા લર્લડડકભાાં ગર કયનાય પ્રથભ  રૂ ખેરાડી કણ ફન્મ છે ?- રિસ્ટીમાન યનાર્લડ  
32 કતાય ખાતે આમજજત રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ન વત્તાલાય ભેસ્કટ કમ છે ?- રાઈફ  

33 કતાય ખાતે આમજજત રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં ઉમગભાાં રેલામેરા ફૂટફરન ાં નાભ શ ાં છે ?- અર રયશરા  

34 
કતાય ખાતે આમજજત રપપા મલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં કમા દેળની ટીભે કસ્ટારયકાને 7-0 થી લર્લડડક ઈમતશાવભાાં વોથી 
ભટ મલજમ પ્રાપ્ત કમો છે ?- સ્ેન   

35 કમા યાજ્મે લૂોત્તયભાાં પ્રથભ ય નાની દલા પ્રદેમળક કેન્દ્રન ાં ઉદ્દઘાટન કય ું છે ?- આવાભ  

36 તાજેતયભાાં ભેટા ઇન્ન્ડમાના કભાન કણ વાાંબળે ?- વાંધ્મા દેલનાથન  

37 
ઉત્તય મિભ અયફી વમ દ્રભાાં વાંય કત દરયમાઈ દની આગેલાની શઠેના ઓયેળન " વી સ્લડડ 2"ભાાં નોકાદના કમા 
જશાજે બાગ રીધ શત ? - INS મત્રકાાંડ 

38 બાયત અને િાાંવ વાંય કત લાય વેના કલામત ગરૂડ 7  યાજસ્થાનના કમા ળશયેભાાં મજાઇ શતી ?- જધ ય  

39 તાજેતયભાાં ' ધ ેયેડાઈઝ ઓપ ફૂડ ' અન લારદત વારશત્મ ભાટે કને JCB પ્રાઇઝ ભળય ાં છે ?- ખારીદ જાલેદ  

40 તાજેતયભાાં કમા દેળને હ્ાાંવોંગ -17 અથલા ભન્સ્ટય મભવાઇર રન્ચ કયી ? ઉત્તય કરયમા  

41 તાજેતયભાાં દેળન ાં વોપ્રથભ કય ાં ખાનગી યકેટન ાં  શ્રી શરયકટા ખાતેથી વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- મલિભ -એવ  

42 
દેળન ાં વોપ્રથભ કય ાં ખાનગી યકેટન ાં શ્રી શરયકટા ખાતેથી વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં તેન ાં નાભ કમા લૈજ્ઞામનકના નાભ 
ય યાખલાભા આવ્ય ાં છે ?- ડૉ. મલિભ વાયાબાઈ  

43 મલિભ -એવ ખાનગી યકેટ તૈમાય કયનાય સ્ટાટડઅ સ્કામરૂટ એયસ્ેવ વાંસ્થા કમા સ્થે આલેર છે ?- શૈદયાફાદ  



 

ASHWIN DIVEKAR                                 www.gnanbhandar.com Page 3 
 

44 તાજેતયભાાં બાયતીમ વેનાના પ્રથભ ભરશરા સ્કામડાઇલય કણ ફન્મા ?- રાન્વનામક ભાંજ   
45 યવામણળાસ્ત્રભાાં નફર  યસ્કાય ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ લૈજ્ઞામનક કણ છે ?- વી લેંકટયાભન  

46 તાજેતયભાાં કઈ ફાંગાી અલબનેત્રી ભાત્ર 24 લડની લમે ભન્ર્લટર કારડિમાક એયેસ્ટને કાયણે મનધન થય ાં છે ?- એંડ્રીરા ળભાડ  
47 દય લે ' મલશ્વ ટેરીમલઝન રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૧ નલેમ્ફય  

48 લર્લડડ  એન્ન્ટભાઈિફામર એલેયનેવ લીક (WAAW) કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ? 18 થી 24 નલેમ્ફય  

49 
લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કમા યાજમભાાં 600 ભેગાલટના કાભેંગ શાઈડ્રઈરેન્રટ્રક પ્રજેરટને વભમિત કમો છે ?- 

અરૂણાચરપ્રદેળ  

50 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન અરૂણાચરપ્રદેળના કમા સ્થે નલમનમભિત પ્રથભ ગ્રીનરપર્લડ દન્ન્ચ ર એયટડન  ાં ઉદ્દઘાટન કય ું 
છે ?- ઇટાનગય  

51 તાજેતયભાાં બાયતના ચ ૂાંટણી કમભળનય તયીકે કની મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- અરૂણ ગમર  

52 
થાઈરેંડભાાં આમજજત આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ રયદભાાં ક ટ ાંફમનમજનભાાં નેતતૃ્લ ભાટે એરવેર એલડડ-૨૦૨૨ કને એનામત 
કયલાભાાં આવ્મ છે ?- બાયત   

53 
તાજેતયભાાં ફોદ્ ધભડના મતફેટીમન ધભડગ રૂ દરાઇ રાભાને કમા એલડડથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ગાાંધી- ભાંડેરા 
એલડડ   

54 તાજેતયભાાં ઉત્તય લૂડ ઓલરસ્મ્ક યભતભાાં કય ાં યાજ્મ ટચ ય યહ્ ાં છે ?- ભલણ ય  

55 તાજેતયભાાં કઈ ીઢ અલબનેત્રીન ાં 78 લડની લમે અલવાન થય ાં ?- તફસ્સ ભ ગમલર  

56 તફસ્સ ભ ગમલરે ફા કરાકાય તયીકે 1947ભાાં કઈ રપર્લભથી અલબનમની ળરૂઆત કયી શતી ?- નયલગવ  

57 ઉત્તયાખાંડ શાઇકટડ ને નૈનીતારથી ફીજા કમા સ્થે ખવેડલાભાાં આલળે ?- શર્લદલાની  

58 
ઓઇર એન્ડ નેચયર ગેવ કોયેળન (ઓએનજીવી)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- 

અરૂણક ભાયમવિંશ  

59 15 ભી એમળમન એયગન ચેસ્મ્મનમળભાાં બાયતે કેટરા ગર્લડ ભેડર જીત્મા છે ?- 25  

60 
તાજેતયભાાં ફેંગકકભાાં આમજજત એમળમાક ટેફર ટેમનવભાાં બ્રન્ઝ ભેડર જીતનાય બાયતની પ્રથભ ભરશરા ખેરાડી કણ 
ફની છે ?- ભમનકા ફત્રા  

61 તાજેતયભાાં ફાંડારૂ મલર્લવનફાબ ને કમા દેળભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે મનય રત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- કભયવ  

62 તાજેતયભાાં ડૉ. ક ભાયા દેવાઈને કમા દેળન અરશિંવા એલડડ એનામત કયી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- લબ્રટન  

63 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે સ્લાતાંત્ર્મ વેનાનીઓન ાં ેન્ળન ફેગણ ાં કયલાન મનણડમ કમો છે ?- ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  

64 ગ જયાત રિકેટ એવમવએળનના પ્રમ ખદે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- ધનયાજ નથલાણી  
65 બાયતન ાં પ્રથભ શાથી મતૃ્ય  ઓરડટ ભાખ ાં કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યજૂ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- તામભરનાડ   

66 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાંઘ વાથે કરાઈભેંટ ભડલરિંગ અને કલાન્ટભ ટેકનરજી અંગે ઇન્ટેન્ટ ઓપ કઓયેળન ય 
વભજૂતી કયાય કમાડ છે ?- ય યમમન ય મનમન  

67 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેના વાંસ્થાક શ્રી નાદપ્રભ  કેમ્ેગોડાની 108 ફૂટની પ્રમતભા સ્ટેચ્ય ાં ઓપ પ્રસ્ેરયટી' ન ાં ઉદ્દઘાટન 
કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- ફેંગલ રૂ  
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68 તાજેતયભાાં ક્યા યાજમભાાં ત્રણ ટ્રાન્વજેન્ડયને વયકાયી ળાાના મળક્ષક તયીકે મનય રત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- કણાડટક  

69 દય લે ' મલશ્વ ભત્સ્મ ઉદ્યગ રદલવ' તયીકે ક્યાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૧ નલેમ્ફય  

70 તાજેતયભાાં મલશ્વ શરેયટેજ વપ્તાશ કમાયે ઉજલણી કયલાભાાં આલી છે ?- 19 થી 25 નલેમ્ફય  

71 
19 થી 25 નલેમ્ફય મલશ્વ શરેયટેજ વપ્તાશ અંતગડત ગ જયાતભાાં કમા સ્થે લટય પેન્સ્ટલર કામડિભન ાં આમજન કયલાભાાં 
આવ્ય ાં શત  ાં ?- યાણકી લાલ  

72 ગ જયાતભાાં ાંચભશાર જજર્લરાન ાં ગધયા ળશયે કઈ નદીના રકનાયે આલેલ ાં છે ?- ભેવયી નદી  

73 
તામભરનાડ એ કમા જીર્લરાભાાં આલેર અરયતાટ્ટી અને ભીનાક્ષી યભ ગાભને યાજ્મની પ્રથભ ફામડામલમવિટી શરેયટેઝ 
વાઇટ જાશયે કયી છે ?- ભદ યાઇ  

74 
કઈ ગ જયાતી રપર્લભને એમળમન લર્લડડ રપર્લભ પેન્સ્ટલરન વલોચ્મ એલડડ  " સ્ન રેડડ" એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- 

છેર્લર ળ  
75 તાજેતયભાાં IMF એ કમા દેળને આમથિક વાંકટન વાભન કયલા ભાટે 4.5 લફલરમન ડરયન ાં ઋણ આપ્ય ાં છે ?- ફાાંગ્રાદેળ  

76 
બાયતીમ વેનાના દલક્ષણ મિભ કભાન્ડે કમા સ્થે ઇન્ટેગે્રટેડ પામય ાલય એકવયવાઇઝ ' ળત્ર  નાળ'ન ાં આમજન કય ું ?-

થાયન  યણ  

77 
શ્રી શરયકટાના વમતળ ધલન સ્ેવ વેન્ટય ખાતે દેળન ાં પ્રથભ ખાનગી યકેટ રન્ચ ેડન ાં ઉદ્દઘાટન થય ાં તે  કઈ કાંની દ્વાયા 
ફનાલલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- અસ્ગ્નક ર (ચેન્નઈ) 

78 ય નેસ્કન ભદનજીતમવિંશ  યસ્કાય-2022 કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- િાન્કા ભ- ઇશ સ રેભ મોંગ  

79 તાજેતયભાાં દલક્ષણ બાયતની પ્રથભ લાંદે બાયત એરવપે્રવ કમા ળશયેથી ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- ફેંગલ રૂ  

80 
તાજા ાણીના કાચફાના મળકાય અને ગેયકામદેવય લેાયને નાબદૂ કયલા ભાટે બાયતે કય ાં અલબમાન ળરૂ કય ું છે ?- 

ઓયેળન ટટડરમળર્લડ  

81 તાજેતયભાાં ેરૂના નલા લડાપ્રધાન તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- ફેટ્વી ચાલેઝા લચન 
82 તાજેતયભાાં ' ઈન્ન્ડમા એલગ્રફીઝનેવ ફેસ્ટ ટેસ્ટ એલડડ ' કમા યાજ્મએ જીત્મ છે ?- શરયમાણા  
83 તાજેતયભાાં PSLV-C54 દ્વાયા કમ ઉગ્રશ વપતાલૂડક  રન્ચ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- EOS - 06 

84 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે ' ૈયાસ્ટ્રનટ' નાભ કઈ વાંસ્થા વાથે વાંકામેર છે ?- ESA 

85 ટીફી મ રત બાયત અલબમાનના યાષ્ટ્ટ્રીમ યાજદૂત કણ ફન્મા છે ?- દીા ભલરક 

86 
તાજેતયભાાં UNEP " ચેસ્મ્મન ઓપ ધ અથડ' એલડડ -૨૦૨૨  કઈ ભરશરાને વન્ભામનત કયલાભાાં આલી છે ?- લૂણિભા દેલી 
ફભડન  

87 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થા દ્વાયા " યીક્ષા વાંગભ" નાભન ાં રડજજટર ટડર રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- CBSC 

88 તાજેતયભાાં કઝારકસ્તાન દેળના નલા યાષ્ટ્ટ્રમત તયીકે કની મનય સ્રત થઈ છે ?- કાવીભ જભાટડ  ટકામેલ  

89 તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં ઇન્ડ- ેમવરપક રયજનર ડામરગન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- નલી રદર્લશી  
90 ક્યા જાણીતા નલરકથાકાયને 2022 ભાટે જેવીફી વારશત્મ  યસ્કાય એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ખારીદ જાલેદ  

91 તાજેતયભાાં એમળમન એયગન ચેસ્મ્મનમળ 2022ભાાં બાયતની ભહ લર ઘે કમ ભેડર  જીત્મ છે ?- ગર્લડ ભેડર  

92 કઈ યાજ્મ વયકાયે " અભય વયકાય" ટડર ળરૂ કય ું છે ?- મત્ર યા  
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93 
શ્રીરાંકા ખાતે આમજજત કભનલેર્લથ ચેવ ચેસ્મ્મનમળમન અંડય-14 ભરશરા કેટેગયીભાાં ગ જયાતની કઈ ય લા ખેરાડીએ 
મવર્લલય ભેડર જીત્મ છે ?- પરક નામક  

94 બાયતભાાં વોથી લધ  સ્થામત ગ્રીડ- ઈન્ટયેન્રટલ રયન્યએૂફર એનજી ક્ષભતામન માદીભાાં કય ાં યાજ્મ ટચ ય છે ?- કણાડટક  

95 
મલશ્વના વોથી ભોંઘા ળાક અને  ઔમધ ગ ણ ધયાલતી શ શ ટ્વની ખેતી દેળના કમા યાજમભાાં ળરૂઆત થઈ શતી ?- 

રશભાચરપ્રદેળ   

96 
મલશ્વના વોથી ભોંઘા ળાક અને અનેકમલધ ઔમધ ગ ણ ધયાલતી શ શ ટ્વની રકિંભત પ્રમત રકરએ કેટરી છે ?- રૂ. 
85,000  

97 
તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી વાંસ્થા દ્વાયા રય વેટેરાઈટ રન્ચ લેરશકર (PSLV)-વી54ની ભદદથી 9 ઉગ્રશ કક્ષાભાાં 
સ્થામત કમાડ છે ?- ઇવય  

98 
ઈવયએ કમા સ્થેથી ભન્ર્લટડઝ યકેટ RH 200ન ાં વતત 200મ  રન્ચ વપતાલૂડક ણૂડ કય ું છે ?- થ મ્ફા 
(મતરૂલાંતન યભ)  

99 
MI કેટાઉન ટીભે ઈંગ્રેન્ડના કમા ઝડી ફરયને SA20 ટનૂાડભેન્ટભાાં લાઇર્લડ કાડડ એન્ટ્રી તયીકે વાભેર કમો છે ?- જપયાાં 
આચડય 

100 શ્રીરાંકન રિકેટ ફડે શ્રીરાંકાન કમ ઓરયાઉન્ડ રિકેટયને એક લડન પ્રમતફાંધ રગાવ્મ છે ?- ચમભકા કરૂણાયત્ન 

101 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની ફશયેા રકની રિકેટ ટીભે T20 નેળનર ચેસ્મ્મનમળ 2022 ટ્રપી જીતી છે ?- શરયમાણા  

102 
મલજ્ઞાન કે્ષત્રન ાં નફર ારયતમક મલજેતા લેંકી યાભકૃણનને કમા દેળનાઓ પ્રમતન્ષ્ટ્ઠત ઓડડય ઓપ ભેરયટ વન્ભાનથી 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- લબ્રટન  

103 તાજેતયભાાં 59ની ABU (Asia Broadcasting Union) ભશાવબાની ભેજફાની કમ દેળ કયળે ?-ફાાંગ્રાદેળ  

104 લડ- 2024ભાાં અંડય-19 લર્લડડકની ભેજફાની કમ દેળ કયળે ? - શ્રીરાંકા  
105 કમા દેળે ચ ૂાંટણી કમભળનયને આગાભી ચ ૂાંટણી ભાટે આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ મનયીક્ષક તયીકે આભાંત્રણ આપ્ય ાં છે ?- નેા  

106 તાજેતયભાાં કમા દેળે વાઇફય નીમતને પ્રત્વાશન આલા ઇન્ડ- ૈમવરપક યણનીમત ળરૂ કયી છે ?-કેનેડા  
107 તાજેતયભાાં ગ જયાતનાાં કમા ળશયેભાાં આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ રેન્ડસ્કે મળલફયન પ્રાયાંબ થમ છે ?- યફાંદય  

108 તાજેતયભાાં ચ ૂાંટણીાંચના નલા ચ ૂાંટણી કમભળનય તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- અરૂણ ગમર  

109 કમા યાજમભાાં વીતાભઢી જીર્લરાભાાં વીતા ભાતાની 251 ફૂટ ઊંચી પ્રમતભા સ્થામત કયલાભાાં આલળે ?- લફશાય  

110 તાજેતયભાાં શ્રી રાર શ કર સ્મમૃત ઇપક વારશત્મ વન્ભાન-2022ભાાં કને એનામત કયલાભાાં આલેર છે ?-જમનાંદન 

111 ઇન્ટયનેળનર કમભટી પય લેટ્વ એન્ડ ભેઝવડના વભ્મ તયીકે વાતભા બાયતીમ કણ ફન્મા છે ?-લેણ  ગાર અચાંત  

112 
લડ 2022ને આમવમાન અને બાયતની બાગીદાયીના કેટરા લડ ણૂડ થલા ય આમવમાન0 બાયત િેન્ડમળ લડ જાશયે 
કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- 30 લડ  

113 તાજેતયભાાં આમવમાન  તેના 11ભાાં વદસ્મના રૂભાાં કમા દેળન સ્લીકાય કયલા વશભતી ફની છે ?- લૂી મતભય  

114 તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ અલબનેતાને ગ્રફર આઈકન એલડડથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ળાશરૂખ ખાન  

115 
તાજેતયભાાં કમલડ-19ભાાં યાશત પ્રમાવ ભાટે કમા ત્રકાયને " જમ ય ફૂટ ય એવએ" એલડડથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા 
છે ?- ડેમનળ ભાંજૂય બટ્ટ  

116 તાજેતયભાાં કમા ભતૂલૂડ બાયતીમ ફૂટફર  કેપ્ટનન ાં 59 લડની લમે અલવાન થય ાં છે ?- ફાબ  ભલણ  
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117 લડ 2025ભાાં કફડ્ડી મલશ્વ કન ાં આમજન કમ દેળ કયળે ?- લબ્રટન  

118 તાજેતયભાાં કમા કમભળન દ્વાયા " ઘય ટડર" ળરૂ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- યાષ્ટ્ટ્રીમ ફા અમધકાય વાંયક્ષણ આમગ  

119 તાજેત્રભાાં IBSA નેત્રશીન ફૂટફર ભરશરા એમળમાઈ ચેસ્મ્મનમળ 2022ન ાં આમજન કમ દેળ કયળે ?- બાયત  

120 કમા દેળના બ્રામ્ટનભાાં શયરકયતમવિંશ ેડેપ્ય ટી ભેમય તયીકે મનય રત થનાય પ્રથભ ાઘડીધાયી ળીખ ફન્મા છે ?- કેનેડા  
121 તાજેતયભાાં એન્ન્ટ ભાઈિફામર યેજજસ્ટન્વ અંગેન ાં ત્રીજ ાં લૈમશ્વક ઉચ્ચસ્તયીમ વાંભેરન કમાાં મજાય ાં શત  ાં ?- ભસ્કત (ઓભાન) 
122 કમા દેળના બ વાન ળશયેભાાં દવભા બાયતીમ રપર્લભ ભશત્વલન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- દલક્ષણ આરિકા  
123 બાયતની પ્રથભ નાઈટ સ્કામ અભ્માયણ્મ કમા કેન્દ્ર ળામવત પ્રદેળભાાં આલેર છે ?- રદ્દાખ  

124 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મે તેની પ્રથભ અને બાયતની 35ભી જૈલમલમલધતા શરેયટેજ વાઇટને સલૂચત કયી છે ?- તામભરનાડ ાં  

125 
તાજેતયભાાં તેનઝીગ નગે નેળનર એડલેન્ચય એલડડ-2021 એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- નમના ધાકડી, ક ાંલય 
બલાનીમવિંશ અને શ બભ ધનાંજમ લનભાી  

126 તાજેતયભાાં કમા દેળની વાંવદે બાયત વાથે મ રત લેાય કયાય વાય કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ઓસ્ટે્રલરમા  

127 
તાજેતયભાાં ગ જયાતનાાં કમા જીર્લરાભાાં વોપ્રથભ લખત ભતદાન ભથકની વાથે આયગ્મ બથૂ અને એમનભર બથૂ ઉરબ્ધ 
કયલાભાાં આલળે ?- જ નાગઢ  

128 ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં શરેી રડવેમ્ફયના યજ પ્રથભ તફક્કાભાાં કેટરી ફેઠક ભાટે ભતદાન થળે ?-  ૮૯ 

129 ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં ાાંચભી રડવેમ્ફયના યજ ફીજા તફક્કાભાાં કેટરી ફેઠક ભાટે ભતદાન થળે ?- ૯૩ 

130 ગ જયાતભાાં ભતદાયની વાંખ્માની દ્રન્ષ્ટ્ટએ યાજ્મની વોથી ભટી મલધાનવબા ફેઠક કઈ છે ?- ચોમાડવી (સ યત) 
131 ગ જયાતભાાં ભતદાયની વાંખ્માની દ્રન્ષ્ટ્ટએ યાજ્મની નાની ભટી મલધાનવબા ફેઠક કઈ છે ?-  સ યત ઉત્તય  

132 
ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં યાજ્મની નાની ભટી મલધાનવબા ફેઠક ભાટે કેટરા ભતદાન ભથક બથૂ 
ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?- ૧૬૩  

133 
ગ જયાતન ાં કય ાં ગાભ ગ જયાતભાાં આલેલ ાં શલા છતાાં ભધ્મપ્રદેળની ચ ૂાંટણીભાાં ભત આે છે ?- વજન ય (છટા ઉદે ય 
જજર્લર) 

134 તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં ભતદાન જાગમૃત કેલલા ફીચ ભેયેથનન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- લરવાડ  

135 ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં યાજમભાાં  ક ર કેટરા ભતદાન ભથક ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?- 51,784  

136 ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં રદવ્માાંગ ભાટે કેટરા મલળે ભતદાન ભથક ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?- 182  

137 ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં ગાભડાભાાં  ક ર કેટરા ભતદાન ભથક ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?- 34276 

138 ગ જયાત મલધાનવબા ચ ૂાંટણી -2022ભાાં ળશયેભાાં ક ર કેટરા ભતદાન ભથક ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?- 17508 

139 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ' નમવભ અર ફશય' અભ્માવન ાં આમજન કય ું શત  ાં ?- ઓભાન  

140 તાજેતયભાાં વાંગીત નાટક  યસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- લસ ાંધયા દયેસ્લાભી  

141 
તાજેતયભાાં આયફીઆઇ દ્વાયા કઈ ફેંકને યમળમા વાથે રૂમમાભાાં લેાય કયલાની ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ?- 

એચડીએપવી ફેન્ક  

142 
તાજેતયભાાં આગાભી પ્રજાવત્તાક રદલવની ઉજલણીના મ ખ્મ અમતમથ તયીકે કમા દેળના યાષ્ટ્ટ્રમત અબ્દેર પતેર અર 
મવમવ ઉસ્સ્થત યશળેે ?- ઈજજપ્ત  
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143 તાજેતયભાાં કઈ રદગ્ગજ ાંજાફી અલબનેત્રી 69 લડની લમે અલવાથ થય ાં છે ?- દરજીતકોય  

144 
થાઈરેન્ડભાાં આમજજત આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ રયદભાાં ક ટ ાંફ મનમજનભાાં નેતતૃ્લ ભાટે એરવવેર એલડડ-2022 કને આલાભાાં 
આવ્મ છે ?- બાયત  

145 ગ્રફર ઈન્પભેળન ટેકનરજી રયટડ  (GTTR) 2022 અન વાય કમ દેળ નેટલકડ ઇન્ડેકવભાાં પ્રથભ સ્થાને છે ?- અભેરયકા  
146 કેન્દ્ર વયકાયની ' મનક્ષમ મભત્ર મજના' ના એમ્ફેવેડય કણ ફન્ય ાં છે ?- ડરટય દીા ભલરક  

147 
તાજેતયભાાં મલજમ શઝાયે ટ્રપીભાાં કમા રિકેટયે એક ઓલયભાાં વાત મવકવય પટકાયી મલશ્વન પ્રથભ ફેટ્વભેન ફન્મ છે ?- 

ઋત યાજ ગામકલાડ  

148 
મલજમ શઝાયે ટ્રપીભાાં ભશાયાષ્ટ્ટ્રન ઓનય ખેરાડી ઋત યાજ ગામકલાડે કમા ફરય વાથે એક ઓલયભાાં વાત મવકવય 
પટકાયી ઇમતશાવ યચ્મ છે ?-  

149 મલજમ શઝાયે ટ્રપીભાાં વતત ાાંચ વદી પટકાયલાન યેકડડ કમા રિકેટયને નાભે છે ? 

150 બાયત કમા દેળભાાં વાંય કત યાષ્ટ્ટ્રના ળાાંમત અલબમાન ભાટે શલેરકપ્ટય ભકરળે ?- ભારી 

151 
53ભાાં ઈન્ન્ડમા ઇન્ટયનેળનર રપર્લભ પેન્સ્ટલર (IFFI)ભાાં ઇન્ન્ડમન રપર્લભ વડનાલરટી ઓપ ધ મય 2022  યસ્કાયથી કને 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- લચયાંજીલી કનીડેરા  

152 કમા દેળના ઈમતશાવકાય મવભન વેફેગ " ધ લર્લડડ એ પેમભરી રશસ્ટ્રી" નાભન ાં  સ્તક રખ્ય ાં છે ?- લબ્રટન  

153 શનૂ્મ- ગ રૂત્લાકડણભાાં પ્રજનનન અભ્માવ કયલા કમ દેળ લાાંદયાઓને અલકાળભાાં ભકરળે ?- ચીન 

154 વશમારદ્ર EPC કમા સ્થે દ્રાક્ષ ભાટે બાયતની પ્રથભ ખાનગી કમૃ ફજાય ળરૂ કયળે ?- નામવક  

155 બાયતે કમા દેળ વાથે " માંગ પ્રપેળનર્લવ સ્કીભ" ળરૂ કયલાની જાશયેાત કયી છે ?- લબ્રટન  

156 તાજેતયભાાં બાયતીમ ઓલરસ્મ્ક વાંઘના પ્રથભ ભરશરા પ્રમ ખ કણ ફનળે ?- ીટી ઉા  

157 તાજેતયભાાં પ્રમતન્ષ્ટ્ઠત ડૉકટય કરાભ વેલા  યસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- યમલક ભાય વાગય  

158 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે બાયતન પ્રથભ ફોદ્ શરેયટેજ થીભ ાકડ બ દ્લનભ કમાાં આલેર છે ?- તેરાંગણા 
159 તાજેતયભાાં મિભ ફાંગાના યાજમાર તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- ડૉ. વીલી આનાંદ ફઝ  

160 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાને મળક્ષણ કામો ફદર ઇન્ન્દયા ગાાંધી  યસ્કાય ભળમ છે ?- પ્રથભ એજય , પાઉન્ડેળન  

161 તાજેતયભાાં નેાના નલા પ્રધાનભાંત્રી તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- ળેય ફશાદ ય દેઉફા  
162 ITTF- ATTU એમળમન કભાાં ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ટેફર ટેમનવ ખેરાડી કણ છે ?- ભમનકા ફત્રા 
163 તાજેતયભાાં નતૃ્મ કે્ષત્રભાાં પ્રમતન્ષ્ટ્ઠત સ મભત્રા ચયત યાભ  યસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?-ઉભા ળભાડ  
164 તાજેતયભાાં કમા પયભે ગયીફ દેળને વભથડન આલા ભાટે " Loss andDamage Fund" રન્ચ કય ું છે ?- COP27 

165 તાજેતયભાાં કમા દેળ દ્વાયા બાયતીમ આભીના લડા જનયર ભનજ ડે ને ગાડડ ઓપ ઓનય આલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- િાન્વ  

166 તાજેતયભાાં કમા દેળને ઓરયમન સ્ેવિાફ્ટ રન્ચ કય ું છે ?- અભેરયકા  

167 
તાજેતયભાાં બાયતીમ રપર્લભ ભશત્વલ- વાયાંગન ાં આમજન કમા દેળભાાં બાયતીમ દૂતાલાવ દ્વાયા કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- 

દલક્ષણ કરયમા  

168 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં બાયતીમ વેનાની દલક્ષણ મિભ કભાન્ડ દ્વાયા ળત્ર નાળ અભ્માવન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં 
?- યાજસ્થાન  
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169 કમા યાજમભાાં ભગપી ઉત્વલ કદરેકાઇ રયળેન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- કણાડટક  

170 
તાજેતયભાાં રશન્દ ભશાવાગય યીભ એવમવએળનની ભાંત્રી રયદની 22ભી ફેઠકન ાં આમજન કમા દેળભાાં થય ાં શત  ાં ?-

ફાાંગ્રાદેળ  

171 
દય લે  કમ રદલવ ભરશરાઓ વાભેની રશિંવા નાબદૂી ભાટે આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ રદલવ તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૫ 
નલેમ્ફય  

172 દય લે નલેમ્ફય ભરશનાન ચથ યમલલાય કમ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે ?- એનવીવી સ્થાના રદલવ  

173 27 નલેમ્ફય 2022ના યજ એનવીવી તાન કેટરાભ સ્થાના રદલવ ભનાવ્મ ?- 74ભ  

174 દય લે  કમ રદલવ ' યાષ્ટ્ટ્રીમ દૂધ  રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૬ નલેમ્ફય  

175 તાજેતયભાાં કેયભ સ્ધાડભાાં ત્રીજી લખત લર્લડડ ચેસ્મ્મન ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ કેયભ પ્રેમય કણ ફની ?- યસ્મભ ક ભાયી  

176 દય લે  કમ રદલવ ' યાષ્ટ્ટ્રીમ કામદા (વાંમલધાન) રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૬ નલેમ્ફય  

177 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીના કમા ગ રૂ આચામડન ાં 93 લડની લમે અલવાન થય ાં છે ?- યાવ લફશાયી ભલણમાય  

178 દય લે  કમ રદલવ ' યાષ્ટ્ટ્રીમ અંગદાન રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૭ નલેમ્ફય  

179 FICCIએ રાઈપ ટાઈભ અલચલભેન્ટ એલડડ- 2022થી કને વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- યાજેન્દ્રમવિંશ લાય  

180 તાજેતયભાાં અનલય ઇબ્રારશભ કમા દેળના નલા લડાપ્રધાન તયીકે ચ ૂાંટામા છે ?- ભરેમળમા  

181 
તાજેતયભાાં ભત્સ્મદ્યગ, શ ારન અને ડેયી કે્ષત્ર ભાટે કમા  યસ્કાયમન ઘણા કયલાભાાં આલી છે ?- યાષ્ટ્ટ્રીમ ગાર 
યત્ન  યસ્કાય  

182 તાજેતયભાાં 72ભી ઇન્ટય વમલિમવવ લરીફર ચેસ્મ્મનમળ 2022-23 જીતી છે ?- આભી યેડ ટીભ  

183 તાજેતયભાાં કમા રદગ્ગજ અલબનેતાન ાં ૭૭ લડની લમે અલવાન થય ાં છે ?- મલિભ ગખરે  

184 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે ય નેસ્ક- ઈન્ન્ડમા- આરિકા શકેાથન 2022ન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ગે્રટય નઇડા 

185 
બાયતીમ નોકાદની તાકાતભાાં લધાય કયત  ાં ત્રીજ ાં વોથી ભટ ાં વલેક્ષણ જશાજ " ઈક્ષક" કમા  સ્થે રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં 
છે ?- ચેન્નાઈ  

186 કમા યાજમભાાં વાાંગાઈ પેન્સ્ટલર 2022ન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- ભલણ ય  

187 
યાજસ્થાનના કમાાં ળશયેભાાં રડવેમ્ફયના પ્રથભ અઠલાડીમા દયમભમાન G20 ળેયા ફેઠકન ાં આમજન કયલાભાાં આલળે ?- 

ઉદમ ય  

188 પેબ્ર આયી -2023ભાાં એય ઈન્ન્ડમા દ્વદ્વક્ષીમ એય ળ કમા ળશયેભાાં મજાળે ?- ફેંગલ રૂ  

189 કઈ બાયતીમ ફેંકને દેળન ાં પ્રથભ ન્સ્ટકય ફેઝડ ડેલફટ કાડડ FIRSTAP રન્ચ કય ું છે ? - IDFC પસ્ટડ  ફેન્ક  

190 
દેળન ાં પ્રથભ વાંકલરત યકેટ રડઝાઈન, ઉત્ાદન અને યીક્ષણ કેન્દ્ર " સ્કામરૂટ" કમાાં યાજમભાાં સ્થામત કયલાભાાં આલળે ? - 

તેરાંગાણા  
191 ારકસ્તાનના નલા આભી ચીપ તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- વૈમદ અમવભ મ નીય  

192 બાયત અને ફીજા કમાાં દેળ લચ્ચે " ઓસ્ટ્રા રશિંદ-2022" દ્વદ્વક્ષીમ કલામતન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ઓસ્ટે્રલરમા  
193 ડામયેકટ જનયર ઓપ ઓરડટની ભમૂભકા ફનાલનાય દેળન ાં પ્રથભ યાજ્મ કય ાં છે ?- તામભરનાડ   
194 તાજેતયભાાં કને જમ ય ફ્રૂડ ય એવવેના પ્રથભ લૈમશ્વક ભાનલતાલડી  યસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ડેમનળ 
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ભાંજૂય બાટ 

195 કઈ વાંસ્થા દ્વાયા અન કરૂન ગે રયટડ  2022 ફશાય ાડલાભાાં આવ્મ ?- UNEP  

196 બાયતભાાં દય લે કઈ વાંસ્થા ' મલજજરન્વ અલેયનેવ લીક' ઉજલે છે ?- વેન્ટ્રર મલજજરન્વ કમભળન  

197 
કઈ કાંની બાયતની વોથી ભટી ેકેજડ રડ્રરકિંગ લટય કાંની લફસ્રેયીને રૂ. 7000 કયડભાાં શસ્તગત કયલા તૈમાયી ફતાલી 
છે ?- ટાટા  

198 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે ફાાંગ્રાદેળથી બાગી ગમેરા લચન ક કી વમ દામના 270 આરદલાવીઓને આશ્રમ આળે ?- 

મભઝયભ  

199 ઇન્ન્ડમન ઓલરસ્મ્ક એવમવએળન પે્રમવડેન્ટ તયીકે કની મનય સ્રત કયલાભાાં આલી છે ?- ી.ટી.ઉા  
200 તાજેતયભાાં કય ાં યાજ્મના તભાભ જજર્લરાઓભાાં જજમ 5G વેલા પ્રાપ્ત કયનાય દેળન ાં પ્રથભ યાજ્મ ફન્ય ાં છે ?- ગ જયાત  

 


