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1 ગજુયાતભાાં કેટરાભી વલધાનવબા ભાટે ચ ૂાંટણી મજાઇ છે ?- ૧૫ભી  

2 
દય લે કમ દદલવ " ફડડય વવક્યદયટી પવડ (BSF) સ્થાના દદલવ " તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧ દડવેમ્ફય 
(૧૯૬૫) 

3 શરેી દડવેમ્ફય ૨૦૨૨ના યજ ફડડય વવક્યદયટી પવડ (BSF) એ તાન કેટરાભ  સ્થાના દદલવ ઉજયમ ?- ૫૮ભ  
4 દય લે કમ દદલવ " વલશ્વ એઈડઝ  દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧ દડવેમ્ફય  

5 
કતાય ખાતે આમજજત દપપા વલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં વેવભપાઇનરભાાં પ્રલેળનાય વોપ્રથભ આદિકન ટીભ કઈ છે ?- 

ભયક્ક  
6 ગજુયાત  વલધાનવબાના અધ્મક્ષ તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- ળાંકયબાઇ ચોધયી   
7 ગજુયાત  વલધાનવબાના ઉાધ્મક્ષ તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?-  જેઠાબાઇ બયલાડ  

8 ાદકસ્તાનન કમ દિકેટય ડેબ્ય ૂટેસ્ટભાાં વાત વલકેટ રેનાય ાદકસ્તાનન ત્રીજ ફરય ફન્મ છે ?- અફયાય અશભદ  

9 તાજેતયભાાં કમ ળબ્દની ઓક્વપડડ લડડ ઓપ ધ મય તયીકે વાંદગી થઈ છે ?- ગગલ્ફીનભડ  

10 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશલે ુાં 'યાવળદ યલય ' કમા દેળ વાથે વાંકામેર છે ?- યએુઇ  

11 બાયતીમ ઓગરમ્મ્ક વાંઘના વોપ્રથભ ભદશરા પ્રમખુ તયીકે ચ ૂાંટાઈ આયમા છે ?- ી.ટી. ઉા  
12 દય લે કમ દદલવ " આંતયયાષ્ટ્રીમ ગયીફી નાબદૂી  દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨ દડવેમ્ફય  

13 
ગજુયાતનાાં યાજમાર દ્વાયા ૧૫ભી વલધાનવબાના પ્રટેભ સ્ીકય તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- મગેળ 
ટેર  

14 જ ાંગરભાાં વપાઈ કાભદાય તયીકે કણ જાણીત ુાં છે ?- ઝયખ  

15 દય લે કમ દદલવ " આંતયયાષ્ટ્રીમ દદયમાાંગજન  દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૩ દડવેમ્ફય  

16 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાનના શસ્તે કમા સ્થે ભા આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટડન ુાં રકાડણ કયલાભાાં આયયુાં ?- ગલા  
17 ગલા ખાતે આલેર ભા આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટડન ુાં નાભ શુાં યાખલાભાાં આયયુાં છે ?- ભનશય દયકય એયટડ   
18 કમા યાજમભાાં કાવતિકેમ દીભ યથ ઉત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આલે છે ?- તવભરનાડુ 

19 
તાજેતયભાાં દશિંદુસ્તાન ેરગરમભ કોયેળન દ્વાયા કમા જજલ્રાની ૯૫૨ આંગણલાડી કેન્રભાાં સ્ટેદડમ ભીટય આલાભાાં 
આયમા છે ?- નભડદા  

20 દય લે કમ દદલવ " બાયતીમ નોવેના  દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-૪ દડવેમ્ફય  
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21 
યાભેશ્વયભાાં આલેર એકાન્તા યાભાસ્લાભી ભાંદદયભાાંથી ૧૯૬૬ભાાં ચયામેર બગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણની પ્રાચીન મવૂતિ અભેદયકાના 
કમા સ્થેથી ભી આલી છે ?- ઈન્ન્ડમા રીવ મ્યગુઝમભ ઓપ આટડ   

22 
તાજેતયભાાં કમા દેળની વાભે લનડેભાાં બાયતીમ દિકેટય  ઇળાન દકળને વોથી ઝડી ફેલડી વદી પટકાયી છે ?- 

ફાાંગ્રાદેળ   

23 તાજેતયભાાં કમા દેળની ભદશરાઓના શસ્તાક્ષય લાી પ્રથભ ફેંક નટ છાલાભાાં આલી ?- અભેદયકા  
24 તાજેતયભાાં કમ દેળ દિકેટભાાં ૩૦૦ વદી કયનાય વલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ છે ?- બાયત  

25 દય લે કમ દદલવ " વલશ્વ મરુા દદલવ" ( World Soil Day)તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૫ દડવેમ્ફય  

26 
તાજેતયભાાં Food Safety and Authority of India (FSSAI) દ્વાયા કણે ફૂડ એવનભરના ફૃભાાં ભાંજૂયી આી છે ?- દશભારમ 
માક  

27 કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા એવળમાની પ્રથભ ડ્રન દડગરલયી શફનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આયયુાં છે ?- ભેઘારમ  

28 
તાજેતયભાાં કમા દેળની ભદશરા દિકેટય  ઇન્ટયનેળનર વભગનન ડ ૂપ્રીઝે દિકેટભાાંથી વનવવૃતની ઘણા કયી છે ?- દગક્ષણ 
આદિકા  

29 
ન્યમૂકડભાાં પેડયર દયઝલડના પ્રથભ ઉાધ્મક્ષ તયીકે બાયતીમ મૂના કઈ યમમ્ક્તને વનયકુ્ત કયલાભાાં આયમા છે ?- 

સમુ્સ્ભતા શકુરા  

30 
લડ 2022 સધુી ચીન અને અભેદયકા છી કમ દેળ બાયતન વોથી ભટ યમાાદયક બાગીદાય ફન્મ છે ?- વાંયકુત 
આયફ અભીયાત  

31 લડ ૨૦૨૨ સધુીભાાં ચીન અને અભેદયકા છી કમ દેળ બાયતન વોથી ભટ યમાાય બાગીદાય છે ?- UAE 

32 તાજેતયભાાં કેયર વયકાયને કમા કરા ભાંડના કુરવત તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?-  ભલ્લ્રકા વાયાબાઈ  

33 
તાજેતયભાાં લલ્ડડ એથ્રેદટક્વ એલડૌડવ ભાટે લડ-૨૦૨૨ના વલડશે્રષ્ટ્ઠ એલ્થ્રટ તયીકે કને જાશયે કયલાભાાં આયમા છે ?- 

વવડની ભેક્રપગરન (અભેદયકા) અને અયભાાંડ ડપૂ્રન્ન્ટવ (સ્લીડન) 
34 કઈ બાયતીમ સ્ટાટડઅને ' ધ અથડળોટ યુસ્કાય ૨૦૨૨ એનામત કયલાભાાં આયમ છે ?- ખેતી  

35 
તાજેતયભાાં કમા દેળે ' ગશ્ત -એ-ઈળાડદ' અથલા ' ગાઈડન્વ ેરર' ના નાભથી ઓખાતી ભયાગરટી રીવને વભાપ્ત 
કયી દીધી ?- ઈયાન  

36 બાયતનુાં પ્રથભ ' ડાકડ  નાઈટ સ્કાઈ દયઝલડ' કમાાં સ્થે ફનળે ?- રદાખ  

37 
વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર સયુક્ષા દયદ ભાંચ ય બાયતના કમા યાજદૂતે કહ્ુાં કે રકળાશીના વાંદબે કઇની ાવેથી જ્ઞાન રેલાની 
જફૃય નથી ?- ફૃગચયા કાંફજ  

38 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાના વાંળધકએ ઓળન લેલ એનજી કન્લટડય (દદયમાના ભજાભાાંથી ફૃાાંતય કયત ુાં વાધન) વલકવવત 
કયુું છે ?- IIT, ભરાવ  

39 એવળમાઝ ઇમ્સ્યેળન રીડય- ૨૦૨૨ યુસ્કાય કને આી વન્ભાવનત કયલાભાાં આયમા છે ?- પ્રળાાંત લાઘ  

40 15 ઓગસ્ટ 2023 સધુીભાાં દેળભાાં કુર કેટરા ખેર ઈન્ન્ડમા કેન્ર ળફૃ કયલાભાાં આલળે ?- ૧૦૦૦  

41 તાજેતયભાાં બાયતન ૭૭ભ ગ્રાન્ડભાસ્ટય કણ ફન્મ છે ?- આદદત્મ વભત્તર  

42 તાજેતયભાાં NDDB અને અમરૂ કમા દેળભાાં દૂધ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે ટેકવનક વશામતા પ્રદાન કયળે ?- શ્રીરાંકા  
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43 
તાજેતયભાાં કમા સ્થે આલેર 21 ટાઓુના નાભ યભલીય ચિ વલજેતાઓના નાભ યથી યાખલાભાાં આલળે ?- 

આંદભાન વનકફાય  

44 બાયતની નલી રેખા ભશાવનદેળક (CGA) તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- બાયતી દાવ  

45 
તાજેતયભાાં ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ કસ્ટ એકાઉન્ટેટ ઓપ ઈન્ન્ડમાના અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- 

વલજેન્ર ળભાડ  
46 યાજસ્થાનના કમા ળશયેભાાં ૪ થી ૭ દડવેમ્ફય-૨૦૨૨ ભાાં પ્રથભ G-૨૦ ળેયા ફેઠકનુાં આમજન થયુાં શત ુાં ?- ઉદેયુ  

47 
લલ્ડડ ફેન્કના કમા દેળને માડલયણ યમલસ્થાનને ભજબતૂ કયલા ભાટે  ૨૫૦ વભગરમન ડરયના પદડિંગને ભાંજૂયી 
આી છે ?- ફાાંગ્રાદેળ  

48 તાજેતયભાાં  ધ એભીવયી ઓપ ીવ એલડડથી કને વન્ભાવનત કયલાભાાં આયમા છે ?- શ્રી શ્રી યવલળાંકય  

49 ગજુયાતની કઈ ભશાનગયાગરકા વાંચાગરત પ્રાણીઉદ્યાનભાાં ફે વપેદ ફા લાઘનુાં આગભન થયુાં છે ?- યાજકટ  

50 તાજેતયભાાં ટેફર ટેવનવ પેડયેળન ઓપ ઈન્ન્ડમા (TTFI)ના પ્રથભ ભદશરા અધ્મક્ષ કણ ફન્મા છે ?- ભેઘના અશરાલત 

51 દડવેમ્ફયભદશનાન ICC પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ-2022 યુસ્કાય ભાટે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- જવ ફટરય  

52 ઇવય દ્વાયા સ્ેવટેક ઇનલેળન નેટલકડ રન્ચ કયલા ભાટે કની વાથે વભજૂતી કયી છે ?- વવળમર આલ્પા  
53 વલશ્વ આયગ્મ વાંસ્થા (WHO)ને ભાંકીક્વનુાં નાભ ફદરી નવુાં નાભ શુાં યાખયુાં ?- mpox 

54 બાયત વયકાયનુાં કયુાં ભાંત્રારમ 2022 ભાટે કાશવી- તાવભર વાંગભનુાં આમજન કયી યહ્ુાં છે ?- વળક્ષા ભાંત્રારમ  

55 
કઈ વાંસ્થા એડલાાંસ્ડ રાઇટ શગેરકપ્ટય (ALH) mk-III સ્ક્લાડ્રન -840 Sqn (CG) ફનાલે છે ?- દશિંદુસ્તાન એયનદટક્વ 
ગરવભટેડ (HAL)  

56 
તાજેતયભાાં ફાંગાની ખાડીભાાં ઉદ્દબલેર ભાંડવ ચિલાતનુાં નાભકયણ કમા દેળે કયુું છે ?- વાંયકુ્ત આયફ અભીયાત 
(UAE) 

57 
તાજેતયભાાં કમા કેન્ન્રમ ભાંત્રી શસ્તે  ' India: Mother of Democracy' સુ્તકનુાં વલભચન કયલાભાાં આયયુાં શત ુાં ?- વળક્ષા 
ભાંત્રી ધભેન્ર પ્રધાન  

58 
તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ છાત આમગના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- શાંવયાજ ગાંગાયાભ 
આશીય  

59 ૧૨ મ ુવલશ્વ દશન્દી વાંભેરન - ૨૦૨૩નુાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આયયુાં છે ?- દપઝી 

60 
તાજેતયભાાં કમાાં યાજમભાાં પ્રથભ ભદશરા રીવ કવભળનય તયીકે રક્ષ્ભી વવિંશની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- 

ઉત્તયપ્રદેળ  

61 તાજેતયભાાં ગજુયાત વલધાનવબા ચ ૂાંટણીભાાં બાજાને કેટરી વીટ ભેલી ઇવતશાવ યચ્મ છે ?- ૧૫૬  

62 તાજેતયભાાં કમાાં દેળની ટેવનવ ટીભ ડેવલવ ક-૨૦૨૨ વલજેતા ફની છે ?- કેનેડા  

63 
તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ જીલવલજ્ઞાનીને લડ ૨૦૨૨ન 'UNEP ચેમ્મ્મન્વ ઓપ ધ અથડ'  યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં 
આયમ છે ?- ગૂણિભાદેલી ફભડન  

64 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં વપાઈ કભડચાયી આમગ ફનાલલા ભાટેની ભાંજૂયી ભી છે ?- આવાભ  

65 તાજેતયભાાં બાયતીમ ખેરાડી ફાબ ૂ ભનીનુાં ૫૯ લડની લમે અલવાન થયુાં તે કઈ યભત વાથે વાંકામેર શતા ?- 
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ફૂટફર  

66 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે " ધ ફેકશભ એક્વેદયભેન્ટ (2009)' સુ્તકના રેખક કણ છે ?- ગ્રાન્ટ લાશર  

67 
કરાંગફમા ખાતે આમજજત ૨૦૦ દકર લેઇટગરપદટિંગ લલ્ડડ ચેમ્મ્મનવળભાાં કઈ બાયતીમ ભદશરાએ વવલ્લય ભેડર 
જીત્મ છે ?- ભીયાફાઈ ચાન ૂ 

68 કમા બાયતીમ દિકેટયે લન ડે ભેચભાાં વોથી ઝડી ૨૦૦ યન કયલાન દિવ ગેઇરન યેકડડ તડમ છે ?- ઇળાન દકળન  

69 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે ગે્રટય ટીયારેન્ડ મદુ્દ કમા યાજ્મ વાથે વાંકામેર છે ?- વત્રયુા  
70 વલશ્વના વોથી ળમ્ક્તળાી ાવટડ  દેળની માદીભાાં કમ દેળ પ્રથભ સ્થાને છે ?- યએુઇ  

71 વલશ્વના વોથી ળમ્ક્તળાી ાવટડ  દેળની માદીભાાં બાયત કમા  સ્થાને છે ?- ૬૯ભા  
72 કેય વયકાયે કમા લડ સધુીભાાં ૧૦૦% નુ: પ્રાપ્મ ઉજાડ આધાદયત યાજ્મ ફનલાનુાં રક્ષી યાખયુાં છે ?- ૨૦૪૦  

73 નતાળા ાકડ  કમાાં દેળના પ્રથભ ભદશરા પ્રધાનભાંત્રી ફન્મા છે ?- વરલેવનમા 

74 
તાજેતયભાાં " િભ ફૃર ફામ રૉ ટુ ધ ફૃર ઓપ રૉ" સુ્તક કઈ વાંસ્થા દ્વાયા પ્રકાવળત કયલાભાાં આયયુાં છે ?- વલવધ વેન્ટય 
પય રીગર ગરવી  

75 વલશ્વન વોથી દઠિંગજુી કમા દેળન યમમ્ક્ત અપવળન ઈસ્ભાઈર ઘાદેયજાદેશના નાભે  યેકડડ નોંધામ છે ?- ઈયાન   

76 દય લે  કમ દદલવ " આંતયયાષ્ટ્રીમ ભ્રષ્ટ્ટાચાય વલયધી દદલવ " તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૯ દડવેમ્ફય  

77 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની અરીફાગ વપેદ ડુાંગીને  GI ટેગ પ્રાપ્ત થઈ છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર  

78 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વાંસ્કૃવત અને ઓખના પ્રવતક એલા  'ગાભચા'ને GI ટેગ પ્રાપ્ત થઈ છે ?- આવાભ  

79 કમા યાજમભાાં આલેર ' વળશુાર શાડી' ને પ્રલાવના ફૃભાાં વલકવવત કયલાભાાં આલળે ?- છતીવગઢ  

80 દય લે  કમ દદલવ " ભાનલ અવધકાય દદલવ " તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૦ દડવેમ્ફય  

81 તાજેતયભાાં પ્રકૃવતને ફચાલલા ભાટે કમા સ્થે COP-15 ળફૃ કયલાભાાં આયયુાં છે ?- કેનેડા  
82 COP27 દયવભમાન કઈ વાંસ્થાએ ' Executive Action Plan of Early Warning for All' રન્ચ કમો છે ?- WMO  

83 ફાજયા ૨૦૨૩ના આંતયયાષ્ટ્રીમ લડના ઉદ્દઘાટન વભાયશનુાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આયયુાં છે ?- યભ  

84 દય લે વાંયકુત યાષ્ટ્ર દ્વાયા કમ દદલવ " આંતયયાષ્ટ્રીમ લડત દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૧ દડવેમ્ફય  

85 
૧૧ દડવેમ્ફય ૨૦૨૨  " આંતયયાષ્ટ્રીમ લડત દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આયમ તેની થીભ શુાં શતી ?- Women move 

mountains  

86 દય લે વાંયકુત યાષ્ટ્ર દ્વાયા કમાયથી " આંતયયાષ્ટ્રીમ લડત દદલવ" તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? - ૨૦૦૩  

87 દય લે  યવૂનવેપ દદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ? -  ૧૧ દડવેમ્ફય  

88 
૧૧ દડવેમ્ફયના યજ યવુનવેપ દદલવ -૨૦૨૨ ભનાલલાભાાં આયમ શત તેની થીભ શુાં શતી ?- All Girls deserve better 

The World Deserves better  

89 
કયુાં ળશયે પ્રથભ G20 Finance and Central Bank Deputies (FCBD) ફેઠકનુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આયયુાં ?- 

ફેંગલફુૃ  

90 
પબ્વડ દ્વાયા પ્રવવદ્ધ વલશ્વની 100 વોથી ળમ્ક્તળાી ભદશરાઓની માદીભાાં બાયતની કેન્રીમ ભાંત્રી વનભડરા વવતાયાભન ક્યા 
સ્થાને છે ?- 36ભા 
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91 
ગ્રફર ઈન્પભેળન ટેકનરજી દયટડ  (GITR)૨૦૨૨ અનવુાય કમ દેળ નેટલકડ યેડીનેવ ઇન્ડેકવભાાં ટચના સ્થાને છે ?- 

અભેદયકા  

92 
સ્ેળ ટેકનરજી સ્ટાટડઅ સ્િામફૃટ એયસ્ેવ બાયતના પ્રથભ ખાનગી યીતે વલકવવત યકેટ વલિભ - Sને કમા વભળન 
અંતગડત અલકાળભાાં ભકરી ઇવતશાવ યચ્મ છે ?- પ્રાયાંબ વભળન  

93 તાજેતયભાાં નાફાડડ ફેન્કના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- ળાજી કેલી  
94 તાજેતયભાાં ૩૪ભી દકિંગ્વ ક યેગાટા -૨૦૨૨ભાાં બાયતીમ નાવલક આનાંદી નાંદને કમ ભેડર જીત્મ છે ?- ગલ્ડ ભેડર  

95 તાજેતયભાાં ગશૃ ભાંત્રારમે કેટરી બાાઓન ભધય ટાંગ વલે શાથ ધમો છે ?- ૫૭૬  

96 તાજેતયભાાં જમ્મ ુકાશ્ભીયની શાઇકટડના કામડકાયી મખુમ ન્મામાધીળ કને ફનાલલાભાાં આયમા છે ?- તાળી યાફસ્તાન  

97 
તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઉચ્ચ વળક્ષણ વાંસ્થાઓના મલૂ્માાંકન અને ભાન્મતાને ભજબતૂ કયલા ભાટે ઉચ્ચસ્તયીમ 
ેનરનુાં ગઠન કયલાભાાં આયયુાં છે તેના અધ્મક્ષ કણ છે ?- કે. યાધાકૃષ્ટ્ણન  

98 
તાજેતયભાાં ટાઈભ ભેગેઝીન દ્વાયા કને વડન ઓપ ધ મય- ૨૦૨૨ તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- 

લરડીવભય ઝેરેલ્ન્સ્ક  

99 બાર ગેવ દુઘડટના કમા દદલવે ફની શતી ?- ફીજી દડવેમ્ફય ૧૯૮૪  

100 તાજેતયભાાં 83લડની લમે લામ.કે. અરઘનુાં અલવાન થયુાં તે કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ?- અથડળાસ્ત્રી  

101 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થા દ્વાયા ક્રાઇભેન્ટ ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ઓપ્ટુડ વનટીએવ ઇન ઈન્ન્ડમા કગૂરિંગ વેક્ટય દયટડ  પ્રવવદ્ધ કમો છે 
?- લલ્ડડ ફેંક  

102 બાયતીમ વેના દ્વાયા કમા યાજમભાાં ' સદુળડન પ્રશાય" કલામત શાથ ધયલાભાાં આલી છે ?- યાજસ્થાન  

103 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે ત ુાંગયેશ્વય લન્મજીલ અબમાયણ્મ કમા યાજમભાાં આલેલુાં છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર  

104 તાજેતયભાાં દશરાચરપ્રદેળના ૧૫ભાાં મખુમભાંત્રી તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- સખુવલિંદયવવિંશ સકુખ ુ

105 દશરાચરપ્રદેળના નામફ  મખુમભાંત્રી તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? - મકેુળ અમ્ગ્નશત્રી  
106 કઈ નદી ય બાયતન પ્રથભ કેફર કભ વસ્ેળન ગિજ ફાાંધલાભાાં આલળે ?- કૃષ્ટ્ણા  
107 તાજેતયભાાં કમા દેળે તાનુાં સ્થામી સ્ેવ સ્ટેળન વાંચાગરત કયનાય વલશ્વનુાં ત્રીજ દેળ ફન્મ છે ?- ચીન  

108 તાનુાં સ્થામી સ્ેવ સ્ટેળન વાંચાગરત કયનાય ચીને સ્ેવ સ્ટેળનને શુાં નાભ આપ્યુાં છે ?- વતમગોંગ સ્ેવ સ્ટેળન   

109 અભેદયકાભાાં ૧૮ લીમ વોથી નાની લમે ભેમય ફનનાય પ્રથભ અશે્વત કણ છે ?- જેરેન મ્સ્ભથ  

110 
રાઈપટાઈભ કેટેગયી અંતગડત  લડ ૨૦૨૨ન રણાચામડ યુસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આયમ છે ?- દદનેળ જલાશય 
રાડ (દિકેટ), ગફભર પ્રફુર ઘ ( ફૂટફર) અને યાજવવિંશ (યેવગરિંગ) 

111 ચીનભાાં આલેર વલશ્વનુાં વોથી સુાંદય સુ્તકારમનુાં નાભ શુાં છે ?- વતમાલ્ન્જન ગફનશાઈ સુ્તકારમ  

112 તાજેતયભાાં ૭૮ભી યાષ્ટ્રીમ સ્ક્લળ ચેમ્મ્મનવળન ગખતાફ કણે જીત્મ ?- જળના ગચનપ્ા 
113 ભેજય ધ્માનચાંદ ખેરયત્ન યુસ્કાય ૨૦૨૨ કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- ળયથ કભર અચાંતા  
114 તાજેતયભાાં કમા દેળની પ્રથભ ભદશરા યાષ્ટ્રવત તયીકે દીના ફલ્યઆુટે ચ ૂાંટાઈ આયમા છે ?- ેફૃ  

115 કેટરા ખેરાડીઓને લડ ૨૦૨૨ન અજુ ડન એલડડ એનામત કયલાભાાં આલળે ?- ૨૫  

116 તેરાંગાણાની વત્તાફૃઢ ાટીએ તેરાંગાણા યાષ્ટ્ર વવભવત (ટીઆયએવ)નુાં નાભ ફદરી કયુાં નવુાં નાભ યાખયુાં છે ?- બાયત 
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યાષ્ટ્ર વવભવત (ફીઆયએવ) 
117 તાજેતયભાાં ચચાડભાાં યશરે ત ુાંગાયેશ્વય લન્મજીલ અભ્માયણ્મ કમા યાજ્મભાાં આલેર છે ?- ભશાયાષ્ટ્ર  

118 યાષ્ટ્રીમ ખેર યુસ્કાય ૨૦૨૨ની વાંદગી વવભવતના અધ્મક્ષ કણ શતા ?- જન્સ્ટવ એ. એભ. ખાનવલરકય  

119 બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે ' અમ્ગ્ન યદુ્ધા અભ્માવ' નુાં ૧૨મ ુવાંસ્કયણ મજાયુાં શત ુાં ?- વવિંગાયુ  

120 તાજેતયભાાં ૨૨ભા કામદાાંચના અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- ન્મામમવૂતિ ઋતયુાજ અલસ્થી  
121 તાજેતયભાાં કઈ ફેન્કે નાણાકીમ સયુક્ષા ભાટે EAG યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં આલેર છે ?- ફેન્ક ઓપ ફયડા (BOB) 

122 બાયતનુાં વોથી ભટુાં વભમાલાકી જ ાંગર કમા ળશયેભાાં આલેલુાં છે ?- શૈદયાફાદ (તેરાંગાણા ) 
123 બાયતના પ્રથભ શાઈડ્રજન પયરુ વેર કેટાભયન લેવેરનુાં વનભાડણ કઈ કાંની કયળે ?- કચીન વળમાડડ  

124 
તાજેતયભાાં કને અભેદયકાના પે્રવવડેંન્ટર  રાઈપટાઈભ એગચલભેન્ટ એલડડથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આયમા છે ?- કૃષ્ટ્ણા 
લવલરારા 

125 
દડવેમ્ફય -2022ભાાં ભોદરક નીવત વવભવત (Monetry Policy Committee- MPC)ની ફેઠકભાાં કેટર યેયેટ કયલાભાાં 
આયમ છે ?- 6.25% 

126 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર અદટયાટ્ટી અને વભનાક્ષીયુભ ગાભને જૈલ વલવલધતા વલયાવત સ્થ તયીકે ઘવત 
કમાડ છે ?- તાવભરનાડુ  

127 કઈ યાજ્મ વયકાયે એવળમાનુાં પ્રથભ ડ્રન ડીરેલયી શફનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આયયુાં છે ?- ભેઘારમ  

128 
તાજેતયભાાં ક્યા દેળે પ્રાન્સ્ટક પ્રદૂણ વભાપ્ત કયલા ભાટે જસ્ટ રાન્ઝીળાન ઇવનવળમેદટલની ઘણા કયી છે ?- દગક્ષણ 
આદિકા અને કેન્મા  

129 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મ વાથે વાંફાંવધત ફારીમાત્રા ગગનીવ લલ્ડડ યેકડડભાાં સ્થાન ાભી છે ?- ઓદડળા  

130 
તાજેતયભાાં ગિટન, ઈટરી અને ત્રીજ કમ દેળ વાથે ભીને છઠ્ઠી જનયેળનના નલા પરાઇટય પ્રેન ફનાલલાની 
ઘણા કયી છે ?- જાાન  

131 
તાજેતયભાાં કમા સ્થેથી 200થી લધ ુ લો ફાદ એવવ કાદયિંજદડમન નાભની સ્થાવનક ભધભાખીની નલી પ્રજાવત 
ળધલાભાાં આલી છે ?- વિભ ઘાટ  

132 બાયતભાાં છેલ્રે લડ ૧૯૭૮ભાાં ભધભાખીની પ્રજાવતની ળધ થઈ શતી તેનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- એવવ ઇન્ન્ડકા  

133 
લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી દ્વાયા કમા યાજમભાાં ઓર ઈન્ન્ડમા ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ આયુડલેદનુાં રકાડણ કયલાભાાં આયયુાં ?- 

ગલા  

134 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન દ્વાયા દશન્દુ વમ્રાટ ફારાવાશફે ઠાકયે ભશાયાષ્ટ્ર વમદૃ્ધદ્ધ ભશાભાગડનુાં ઉદ્દઘાટન કયુું તે કમા ફે 
ળશયેને જડે છે ? - નાગયુ અને વળયડી  

135 તાજેતયભાાં કમા દેળ દ્વાયા ફે ભદશરાના શસ્તાક્ષય વાથે પ્રથભ ચરણી નટ છાલાભાાં આલી છે ?- અભેદયકા  

136 
બાયતની ફશાય ગાાંધીલાદી મલૂ્મન પ્રવાય -પ્રચાય કયલા ફદર જભનારાર ફજાજ યુસ્કાય- 2022 કને એનામત 
કયલાભાાં આલળે ?- ડૉ. ઓગીયાત યનૂાન અને ડૉ. લાગરદ સ્લ્માફી (રેફનન) 

137 કમા યાજમભાાં  પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ દયમજના અય બરા સ્કીભ ફનળે ?- કણાડટક  

138 બાયત ેરગરમભ કોયેળન ગરવભટેડ (BPCL)ના કામડકાયી અધ્મક્ષ અને એભડી તયીકેન લધાયાન કામડબાય કને 
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વોંલાભાાં આયમ ? - લેત્વા યાભકૃષ્ટ્ણા ગપુ્તા   
139 તાજેતયભાાં કના દ્વાયા બાયત ભાટે ' જેન્ડય ટરૂકીટ' રન્ચ કયલાભાાં આલી છે ?- લલ્ડડફેન્ક  

140 તાજેતયભાાં મ્યવુનવવર કોયેળન ઓપ દદલ્શીની પ્રથભ રાન્વજેન્ડય કાઉમ્ન્વરય કણ ફન્યુાં છે ?- ફફી દકન્નય  

141 
તાજેતયભાાં નેળનર ડેયી ડેલરભેન્ટ ફડડ (NDDB)ના નલા એભડી તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- વભનેળ 
વી ળાશ  

142 
સ્કટરેન્ડના ગ્રાવકભાાં આમજજત ૨૦૨૨ ગફરી જીન દકિંગ કભાાં ઓસ્રેગરમાને શયાલી પ્રથભલાય ગફરી જીન દકિંગ ક 
કણે જીત્મ છે ?- મ્સ્લત્ઝયરેન્ડની ભદશરા ટેવનવ ટીભ  

143 ગજુયાત વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા વાદશત્મ ગોયલ યુસ્કાય-૨૦૨૧ કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- ભશન યભાય  

144 
તાજેતયભાાં પ્રવવદ્ધ દયટડ  અનવુાય ગ્રફર ભાઈનયીટી ઇન્ડેકવ (લૈવશ્વક અલ્વાંખમક સચૂકઆંક)ભાાં કમ દેળ પ્રથભ 
સ્થાને યહ્ય છે ?- બાયત   

145 
તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ' ફૃકટ વરય મજના'ન વભમગા લધાયી કેટર કયલાભાાં આયમ છે ?- લડ ૨૦૨૬ 
સધુી  

146 
બાયતભાાં 9 થી 14 લડની ફાકીઓ ભાટે યાષ્ટ્રયમાી યવીકયણ અગબમાન અંતગડત 2023ભાાં વલડલૈક નાભનુાં તાનુાં 
ક્લાદડ્રલેરેન્ડ યવી કણ રન્ચ કયળે ?- વીયભ ઇલ્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ ઈન્ન્ડમા   

147 વલશ્વનુાં વોથી ભટુાં લન- વોય શાઇગિટ ાલય ડેલરય કણ ફન્યુાં છે ?- અદાણી ગ્રીન એનજી ગરવભટેડ   

148 તાજેતયભાાં કમ દેળ વેટેરાઈટ કમ્યવુનકેળન ભાટે સ્ેક્રભની શયાજી કયનાય વલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ ?- બાયત  

149 દય લે કમ દદલવ UNICEF (યનુાઈટેડ નેળન્વ ગચલ્ડ્રન્વ પાંડ) દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૧ દડવેમ્ફય  

150 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના શાડભાાં વે્રન ફૈફરય ચકરીની નલી પ્રજાવત ખજલાભાાં આલી છે ? - અફૃણાચર પ્રદેળ  

151 કમા દદયમાઈ જીલનુાં વલેક્ષણ ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ લખત શાથ ધયલાભાાં આયયુાં  છે ?- ડન્લ્પન  

152 દય લે કમ દદલવ " આંતયયાષ્ટ્રીમ તટસ્થતા દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૨ દડવેમ્ફય  

153 બાયતનુાં વોથી ગફઝનેવ જેટ ટવભિનરનુાં કમા સ્થે ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આયયુાં છે ?- કચી (કેયર)  

154 
કેન્ન્રમ ભાંત્રી અનયુાગ ઠાકુય દ્વાયા 15 ઓગસ્ટ 2023 સધુી કેટરા ખેર ઈન્ન્ડમા કેન્ર ખરલાની ઘણા કયી છે ?- 

૧૦૦૦ કેન્ર  
155 લડ ૨૦૨૩થી કમા દેળભાાં વલશ્વનુાં વલડપ્રથભ તભાકુ પ્રવતફાંધ ગફર વાય થયુાં છે ?- ન્યઝૂીરેન્ડ  

156 દડવેમ્ફયના  કમા  દદલવભાાં રાાંફી યાત્રીન અનબુલ થામ છે ?- ૨૧ દડવેમ્ફય  

157 
તાજેતયભાાં ગગૂરે ' ધ વન ક્લીન' તયીકે ઓખાતા ભાદયમા ટેલ્ક્વનુાં ડડૂર ફનાલી વન્ભાવનત કયલાભાાં આયમા તે 
કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર શતા ?- લૈજ્ઞાવનક  

158 FINA લલ્ડડ મ્સ્લવભિંગ ચેમ્મ્મનવળ 2022ભાાં 100 ભીટય ફેસ્ટ સ્રકભ કણે યાષ્ટ્રીમ યેકડડ ફનાયમ છે ?- ચાશત અયડા  
159 દય લે કમ દદલવ " યાષ્ટ્રીમ ઉજાડ ફચત દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૪ દડવેમ્ફય  

160 તાજેતયભાાં ગજુયાતના કેટરાભાાં મખુમભાંત્રી તયીકે ભેુન્રબાઈ ટેરને ળથ રીધા ?- 18ભા 

161 
તાજેતયભાાં ઉજાડ વાંયક્ષણ વાંળધન વલધેમક 2022 વાય કયલાભાાં આયયુાં તે કમાયે અવધવનમભભાાં વાંળધન કયલાભાાં 
આયયુાં શત ુાં ? - ૨૦૦૧ 
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162 
લલ્ડડફેંક ઈન્ન્ડમા ડેલરભેન્ટના તાજા દયટડ  અનવુાય બાયતન લડ 2022-23 ભાટે વકર ઘયેલ ુ ઉત્ાદનનુાં 
લૂાડનભુાન કેટરા ટકા અનભુાન કયેર છે ?- 6.9% 

163 તાજેતયભાાં બાયતીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન ભશત્વલનુાં આમજન ક્યા સ્થે કયલાભાાં આયયુાં શત ુાં ?- બાર  

164 તાજેતયભાાં વલશ્વનુાં વોથી ભટુાં લન- વોય શાઈગિટ ાલય ડેલરય કણ ફન્યુાં છે ?- અદાણી ગ્રીન એનજી ગરવભટેડ  

165 આઇએરઓ ની ૧૭ભી ૈવવદપક કે્ષવત્રમ ફેઠક ક્યાાં આમજન કયલાભાાં આયયુાં શત ુાં ?- વવિંગાયુ  

166 
તાજેતયભાાં કઈ ભદશરા ખેરાડી નલેમ્ફય ભદશના ભાટે ICC પ્રેમય ઓપ ધ ભાંથ યુસ્કાય જીત્મ છે ?- વવદયા અભીન 
(ાદકસ્તાન) 

167 
યાષ્ટ્રીમ ઉજાડ વાંયક્ષણ એલડડભાાં કમા યાજ્મને યાષ્ટ્રીમ ઉજાડ વાંયક્ષણ યુસ્કાય-2022 અંતગડત વદટિદપકેટ ઓપ એલડડથી 
વન્ભાવનત કયલાભાાં આલેર છે ?- યાજસ્થાન  

168 તાજેતયભાાં કયુાં ચિલાત દગક્ષણના યાજમભાાં યેડ એરટડ જાશયે કયલાભાાં આયયુાં શત ુાં ? - ભાંડવ 

169 
યભ જૂનીમ પ્રમખુ સ્લાભી ભશાયાજની 101ભી જન્ભળતાબ્દી ભશત્વલની ઉજલણી કમા સ્થે આમજન કયલાભાાં 
આયયુાં છે ?-  ઓગણજ, અભદાલાદ  

170 યભ જૂનીમ પ્રમખુ સ્લાભી ભશાયાજન જન્ભ કમાાં થમ શત ?- ચાણવદ (લડદયા) 

171 
તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ મૂની ૫૪ લીમ ભદશરા ન્યમૂકડભાાં પેડયર દયઝલડ ફેન્કની પ્રથભ ઉાધ્મક્ષ ફની છે ?- 

સમુ્ષ્ટ્ભતા શકુ્રા  
172 15 દડવેમ્ફયે કમા યાજમભાાં બાયત અને કઝાદકસ્તાન લચ્ચે કાઝીન્દ 2022 વૈન્મ અભ્માવ ળફૃ થમ શત ?- ભેઘારમ  

173 
બાયતીમ દયઝલડ ફેંક ને કમા દેળની ભોદરક પ્રાવધકયણની વાથ મરુા વલવનમભ વભજૂતી ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આયમા 
છે ?- ભારદીલ  

174 તાજેતયભાાંકઈ ભદશરા  NSCC-૨૦૨૨ ભદશરા એય વસ્ટર નેળનર ચેમ્મ્મન ફની છે ? - દદયમા ટીએવ  

175 તાજેતયભાાં વલલ પ્ર કફડ્ડી રીગ ૨૦૨૨નુાં ૯મ ુવાંસ્કયણ કઈ ટીભ વલજેતા ફની છે ?- જમયુ વન્ક ૈથવડ 
176 બાયત આંતયયાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાન ભશત્વલનુાં આઠમુાં વાંસ્કયણનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આયયુાં ? - બાર (ભધ્મપ્રદેળ) 

177 
તાજેતયભાાં "ગલ્ડન ગ્રફ એલડડ" થી વન્ભાવનત દપલ્ભ RRR કમા બાયતીમ િાાંવતકાયીના જીલન ય આધાદયત છે ?- 

અલ્લયુી વીતાયાભ યાજુ અને ઓભાયાભ બીભ 

178 ગજુયાતના ક્યા ળશયેભાાં એવળમાન વોથી ભટ પ્રાણી વાંગ્રશારમ તૈમાય થઈ યહ્ય છે ?- જાભનગય  

179 
લડ ૧૯૭૧ભાાં બાયત-ાદકસ્તાન યદુ્ધન શીય અને ફડડય દપલ્ભભાાં સવુનર ળેટ્ટીએ જેભનુાં ાત્ર બજયયુાં શત ુાં તે કઈ 
યમમ્ક્તનુાં અલવાન થયુાં ?- બૈયવવિંશ યાઠડ  

180 એવળમાઈ વલકાવ ફેંકને લડ ૨૦૨૩ભાાં બાયતન જીડીી દય કેટરા ટકા યશલેાન ુઅનભુાન કયુું છે ?- ૭% 

181 દપપા વલશ્વ ક ફૂટફર-2022ભાાં પાઇનર મકુાફર કઈ કઈ ટીભ લચ્ચે થમ શત ?- િાન્વ અને આજને્ન્ટના  
182 તાજેતયભાાં કઈ ટીભને શયાલી બાયતે ત્રીજ બ્રાઇન્ડ T 20 લલ્ડડ ક-2022 જીત્મ છે ?- નેા  

183 તાજેતયભાાં PETA ઈંદડમાને ' વડન ઓપ ધ મય-૨૦૨૨'ભાાં કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- વનાક્ષી વવિંશા  
184 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં લવૂપન ભશત્વલ આમજજત કયલાભાાં આયમ ? - ગલા  
185 તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર રેફય ઓગેનાઇઝેળન (ILO)ની ૧૭ભી એવળમા ેવવદપક કે્ષવત્રમ ફેઠકનુાં આમજન કમાાં 
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કયલાભાાં આયયુાં ?- વવિંગાયુ  

186 શ્રી ચાંરળેખયયેન્ર વયસ્લતી નેળનર એભીભનેવ એલડડ કને એનામત કયલાભાાં આયમ છે ?- શ્રી લૈકમા નામડુ  

187 કૃવ ભાંત્રારમ દ્વાયા કમા લડને આંતયયાષ્ટ્રીમ ફયછટ અનાજનુાં લડ જાશયે કયલાભાાં આયયુાં છે ?- - લડ -૨૦૨૩  

188 તાજેતયભાાં ડામાગફટીવ ભાટેના લૈવશ્વક યાજદૂત તયીકે કની વનયમુ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- ળેખ શવીના  

189 
૧૫ દડવેમ્ફય ૨૦૨૨ના યજ યભાણ ુICBM વભવાઇર અમ્ગ્ન- Vનુાં યીક્ષણ કઈ જગ્માએથી કયલાભાાં આયયુાં ?- કરાભ 
દ્વી (ઓદડળા)  

190 યણજી રપીભાાં કમા ખેરાડીએ ડેબ્યભૂાાં વદી પટકાયી છે ?- અજુ ડન તેંદુરકય  

191 યણજી રપીભાાં વોયાષ્ટ્રલતી યભત બાલનગયન  કમા  ખેરાડીએ ડેબ્યભૂાાં ડફર વેન્ચ્યયુી  પટકાયી છે ?-  જમ ગદશર  

192 કયુાં યાજ્મ તેનુાં જલાય ુદયલતડન વભળન ળફૃ કયનાય પ્રથભ યાજ્મ ફન્યુાં છે ?- તાવભરનાડુ  

193 
તાજેતયભાાં ફાાંગ્રાદેળભાાં આમજજત ઇન્ટયનેળનર ફ્રીટ દયયયભૂાાં બાયતીમ નોવેના કમા જશાજએ બાગ રીધ શત ? 

- INS કચી, INS કલયતી અને INS સભેુઘા  

194 
તાજેતયભાાં કેટરા દશભારમન ઔવધમ છડને IUCN ( ઇન્ટયનેળનર યવુનમન પય કન્લવયલેવન ઓપ નેચય ) યેડ 
રીસ્ટભાાં દાખર કયામા છે ?- ત્રણ (Dactylorhiza hatagiria, Mesotropis pelita અને Fritillaria cirrhosa) 

195 
કમા યાજ્મના યાજ્મારે વલશ્વવલદ્યારમના કુરવતઓને તાના દ યથી શટાલલા ભાટે એક વલધમેક વાય કયુું 
?- કેયર (યાજમાર - આદયપ ભશમ્ભદખાન)  

196  આંતયયાષ્ટ્રીમ વાલડવત્રક આયગ્મ કલયેજ દદલવ'  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૨ દડવેમ્ફય  

197 
બાયતીમ યુાતત્લ વલેક્ષણ દદલ્રી દ્વાયા દેળના 100 યુાતત્લ સ્ભાયકની માદીભાાં ગજુયાતના કમા ભાંદદયન વભાલેળ 
થામ છે ?- ફૃક્ષભણી ભાંદદય (દ્વાયકા)  

198 તાજેતયભાાં કને BWF  દપભેર ેયા ફેડવભન્ટન પ્રેમય ઓપ ધ મય એલડડ જીત્મ ?- ભનીા યાભદાવ  

199 ગજુયાતી વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા યલુા ગોયલ યુસ્કાય - ૨૦૨૧ કને એનામત કયલાભાાં આયમ છે ?- યાભ ભયી 
200 તાજેતયભાાં ેફૃ ેયા ફેડવભન્ટન ઇન્ટયનેળનરભાાં ક્યા ખેરાડીએ ગલ્ડભેડર જીત્મ છે ?- સકુાાંત કદભ  

 


