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1 બાયતભાાં વોથી લધાયે જીઆઈ ટેગ ધયાલત ાં યાજ્મ કય ાં છે ?- કણાાટક  

2 ગ્રફર લર્ભિંગ વાભે રડલા ભાટે કમા વાંગઠને ઇન્ટયનેળનર કરાઈભેન્ટ કરફની સ્થાના કયી શતી ?- G7  

3 તાજેતયભાાં શામય વ્શીકરન ાં વપ યીક્ષણ કના દ્વાયા કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ઇવય  
4 કમા દેળની iSpace (ખાનગી કાંની)એ ર્લશ્વન ાં પ્રથભ કભર્ળિમર મનૂ રેન્ડય રન્ચ કય ું ?- જાાન  

5 
તાજેતયભાાં છઠ્ઠી ' લાંદે ભાતયભ' એકસ્ેવ ટે્રન ળરૂ થઈ તે કમા કમા સ્ટેળન  લચ્ચે દડળે ?- બફરાવ ય (છત્તીવગઢ) અને 

નાગ ય (ભશાયાષ્ટ્ટ્ર) 
6 કેન્ર વયકાય  દ્વાયા કમા ભાંત્રારમે લા ૨૦૨૨ ભાટે કાળી- તાર્ભર વાંગભન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- ર્ળક્ષા ભાંત્રારમ  

7 તાજેતયભાાં કમા દેળે આયફ જગતન ાં પ્રથભ ચાંર ભાટે યાર્ળદ યલય રન્ચ કય ું ?- UAE  

8 તાજેતયભાાં કમા ળશયેના પ્રર્વદ્ધ ફેય ઉરૂ (શડી) ભાટે GI ટેગની ભાાંગ કયલાભાાં આલી છે ?- કઝીકડ  

9 તાજેતયભાાં ફાજયા-૨૦૨૩ભાાં આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ લાન ાં ઉદ્દઘાટન વભાયશન ાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- યભ   

10 કેન્ર વયકાય દ્વાયા કેટરા લા ભાટે ' નવ ાં બાયત વાક્ષયતા કામાક્રભ'ને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ?- ાાંચ લા  
11 કરબફમાભાાં આમજજત આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ જ ર્નમય વામન્વ ઓબરમ્માડભાાં બાયતે કેટરા ગલ્ડ ભેડર જીત્મા છે ?- ૬  

12 તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ ફપલ્ભને ફે ગલ્ડન ગ્રફ  યસ્કાય એનામત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- RRR 

13 તાજેતયભાાં કમા દેળના લૈજ્ઞાર્નકને યભાણ  વાંરમન વાંફાંર્ધત  ભશત્લની વપતા પ્રાપ્ત થઈ છે ?- અભેફયકા  
14 લા ૧૯૭૧ભાાં ાફકસ્તાન ય ર્લજમની માદભાાં ' ર્લજમ ફદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૬ ફડવેમ્ફય  

15 તાજેતયભાાં કઈ એયરાઇનને ' વેપટી પભોભાય ઓપ ધ મય' એલડા આલાભાાં આવ્મ છે ?- સ્ાઇવ જેટ  

16 તાજેતયભાાં કમા દેળને ' વાંય ક્ત યાષ્ટ્ટ્ર ભફશરા વભથાક આમગ' ભાાંથી ફાકાત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ઈયાન  

17 તાજેતયભાાં ADB એ બાયતન આર્થિક વદૃ્ધદ્ધ દય કેટરા ટકા યશલેાન  અન ભાન કયેર છે ?- ૭% 

18 કઈ કાંની બાયતની પ્રથભ ભાવ વેગભેન્ટ પરેક્વ પરરૂ પ્રટટાઈ કાયન ાં પ્રદળાન કય ું ?- ભારૂર્ત સઝૂૂકી  

19 
બાયત અને ફીજા કમા દેળની લચ્ચે ૧૬મ  વાંસ્કયણ વાંય કત પ્રર્ળક્ષણ અભ્માવ ' સમૂા ફકયણ'  ( SURYA KIRAN) ળરૂ કયલાભાાં 
આવ્મ છે ?- નેા  

20 
૧૫મ  વાંસ્કયણ વાંય કત પ્રર્ળક્ષણ અભ્માવ ' સમૂા ફકયણ'  ( SURYA KIRAN)  બાયત અને નેા લચ્ચે કમા સ્થે આમજન 
થય ાં શત  ાં ?- ર્થયાગઢ(ઉત્તયાખાંડ) 

21 લલ્ડા  શલે્થ ઓગેનાઇઝેળન ગ્રફર વેન્ટય પય ટે્રફડળનર ભેફડર્વન (WHO- GCTM) કમા ળશયેભાાં સ્થાળે ?- જાભનગય  
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22 તાજેતયભાાં કમા સ્થે બાયતે અગ્ગ્ન-5 ર્ભવાઇરન ાં યાર્ત્ર યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ઓફડળા  

23 
બાયત અને કઝાફકસ્તાન લચ્ચે વાંય કત વૈન્મ અભ્માવ કઝીદ -૨૦૨૨ કમા યાજમભાાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- 

ભેઘારમ  

24 
ઇકનર્ભસ્ટ ઇન્ટેબરજન્વ ય ર્નટ EIU લલ્ડાલાઈડ કસ્ટ ઓપ બરર્લિંગ (WCOL) ઇન્ડેકવ અન વાય કય ાં ળશયે ર્લશ્વન ાં વોથી ભોંઘ ાં 
ળશયે છે ?- ર્વિંગા ય અને ન્યમૂકા   

25 તાજેતયભાાં કાફડિમરજજક્ર વવામટી ઓપ ઈન્ન્ડમાના અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- ડૉ. વી.ી યથ  

26 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વજૉકયે ' ઓન એય વાંગ્રશારમ' ફનાલલાની જાશયેાત કયી છે ?- કણાાટક  

27 
ગ જયાતભાાં સ્ટ ર્લબાગ દ્વાયા સ્ટ ઓફપવ અને ટાર ર્લતયણની રગતી પફયમાદ વાાંબલા કમા સ્થે ડાક અદારતન ાં 
આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- અભદાલાદ  

28 તાજેતયભાાં ર્લશ્વ આયગ્મ વાંસ્થા (WHO)એ તેના મ ખ્મ લૈજ્ઞાર્નક તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયી છે ?- ડૉ. જેયેભી પયાય  

29 વેટેરાઈટ સ્ેકટભની શયાજી કયનાય પ્રથભ દેળ કમ ફનળે ?- બાયત  

30 ગ જયાતના કમા ફાંદય ય લેસ્ટ-ટ -લેલ્થ ર્લમ ય એક વેર્ભનાયન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- લેયાલ  

31 લા- ૨૦૨૩ ઓબરગ્મ્ક આમજન વર્ભર્તના વીઇઓ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ? - ર્વિંડી હ ક  

32 તાજેતયભાાં અભેફયકા દ્વાયા જાશયે થમેર ર્લશ્વની ટ - 10 પ્રથભ બાયતના કમા પ્રજેકટને સ્થાન ભળય ાં છે ?- નનાભી ગાંગે  

33 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના ' તાંદૂય યેડ(રાર ચણા) ગ્રાભ'ને GI ટેગ પ્રાપ્ત થમ છે ?- તેરાંગાણા  

34 
પ્રધાનભાંત્રી કોળલ્મ કાભ કામાક્રભ (PMKKK)ન ાં નાભ ફદરી નવ ાં નાભ શ ાં યાખલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- પ્રધાનભાંત્રી ર્લયાવતન ાં 
વાંલધાન (PMVIKAS) 

35 કઈ કાંની FIH ઓફડળા શકી  રૂ ર્લશ્વક ૨૦૨૩ની વત્તાલાય બાગીદાય ફની છે ?- ટાટા સ્ટીર  

36 ઈન્ન્ડમા લટય ઇમ્ેક્ટ વર્ભટ (IWIS)- ૨૦૨૨ન ાં આમજન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- નલી ફદલ્રી  

37 
Krishi- Decision Support System (Krishi-DSS) ર્લકર્વત કયલા ભાટે કરૃ્ ભાંત્રારમે કમા ર્લબાગ વાથે વભજૂતી કયી છે ?- 

અંતફયક્ષ ર્લબાગ  

38 
બાયતના મ ખ્મ ન્મામધીળ ડી. લામ. ચાંરચડૂને કમા યાજમભાાં ૧૦ જજલ્રા અદારત ફડજજટરીકયણ  શફ (DCDH)ન ાં ઉદ્દઘાટન 

કય ું ?- ઓફડળા  
39 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે કઈ ફપલ્ભના ગીતને રઈ બાયે ર્લયધ જલા ભળમ છે ?- ઠાન (ફેળયભ ગીત) 
40 બાયતે કમા દેળને શયાલી વતત ત્રીજી લખત બ્રાઇન્ડ લલ્ડાક જીત્મ છે ?- ફાાંગ્રાદેળ  

41 કતાય ફપપા લલ્ડા ક વભાન વભાયશભાાં કઈ બાયતીમ અબબનેત્રી અને નતૃ્માાંગાએ યપભન્વ કય ું શત ાં ?- નયા પતેશી  
42 કતાય ફપપા લલ્ડા કની પાઇનર ભેચભાાં કમા દેળને શયાલી આજને્ટીના ત્રીજી લખત ચેગ્મ્મન ફન્ય ાં છે ?-  ફ્રાન્વ  

43 કતાય ફપપા લલ્ડા ક- ૨૦૨૨ભાાં ચેગ્મ્મન ફનનાય આજને્ન્ટના ટીભને કેટરી યકભ ભી છે ?- ૩૪૭ કયડ  

44 કતાય ફપપા લલ્ડા ક- ૨૦૨૨ભાાં ર્લજેતા ફનનાય ઉર્લજેતા ટીભ કેટરી યકભ ભી છે ?- ૨૪૮ કયડ 

45 કતાય ફપપા લલ્ડા ક- ૨૦૨૨ભાાં ત્રીજ ાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયનાય ક્રએર્ળમાની ટીભને કેટરી યકભ ભી છે ?- ૨૦૬ કયડ 

46 કતાય ફપપા લલ્ડા ક- ૨૦૨૨ભાાં ત્રીજ ાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયનાય ક્રએર્ળમાની ટીભને કેટરી યકભ ભી છે ?- ૨૦૬ કયડ 

47 ફપપા લલ્ડા કભાાં આજને્ન્ટના ટીભ કેટરી લખત ચેગ્મ્મન ફની છે ? - ત્રણ લખત (૧૯૭૮, ૧૯૮૬ અને ૨૦૨૨) 
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48 કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ની પાઇનર ભેચભાાં પ્રથભ ગર કને કમો શત ? - બરમનેર ભેસ્વી (આજને્ન્ટના) 
49 કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨  વભાન વભાયશ દશાના કમા સ્ટેફડમભ ખાતે મજામ શત ?- લવેૂર સ્ટેફડમભ  

50 
કતાયના લવૂાન સ્ટેફડમભભાાં ફપપા લલ્ડા ક - ૨૦૨૨ની ટ્રપીન ાં અનાલયણ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ અબબનેત્રી કણ છે ?- 

ફદીકા ાદ કણ  

51 કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ભાાં ગલ્ડન ફર એલડા ર્લજેતા કણ ફન્ય ાં છે ?- બરમનેર ભેસ્વી (આજને્ન્ટના) 
52 કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ભાાં ગલ્ડન ગ્રવ્ઝ  એલડા ર્લજેતા કણ ફન્ય ાં છે ?- ઇર્ભબરમાન ભાફટિનેઝ  (આજને્ન્ટના) 
53 કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ભાાં ગલ્ડન બટૂ  એલડા  ર્લજેતા કણ ફન્ય ાં છે ?-  ફકબરમન એભફાે  (ફ્રાન્વ ) 
54 કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ભાાં માંગ પ્રેમય એલડા ર્લજેતા કણ ફન્ય ાં છે ?-  એન્ઝૉ પનાાનેઝ  (આજને્ન્ટના) 
55 ફપપા લલ્ડા ક-2022 ર્લજેતા  આજને્ટી ટીભના કચ કણ શતા ?- બરમનેર સ્કારની  
56 ફપપા લલ્ડા ક-2022  યનય ટીભ ફ્રાાંવ ટીભના કચ કણ શતા ?-  ફડફડમય ડેવચેમ્પ્વ 

57 ફપપા લલ્ડા કભાાં ગલ્ડન ફર ફે લાય જીતનાય ર્લશ્વન પ્રથભ ખેરાડી કણ છે ? -  બરમનેર ભેસ્વી (આજને્ન્ટના) 
58 ફપપા લલ્ડા કભાાં 92 લાના ઈર્તશાવભાાં ર્લજેતા ટીભને કેટરા લખત ગલ્ડન બટૂ એલડા  ભળમ છે ?- ત્રણ લખત) 

59 
કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ની પાઇનર ભેચભાાં ક્યા ખેરાડી શટે્રીક ગર નોંધાઈ શતી ?- ફકબરમન એભફાે  (ફ્રાન્વ )( 
લલ્ડા કભાાં ક ર આઠ ગર) 

60 
કતાય ફપપા લલ્ડા ક -૨૦૨૨ તભાભ ભેચભાાં ગર પટકાયનાય ર્લશ્વન પ્રથભ ખેરાડી કણ ફન્મ છે ?- બરમનેર ભેસ્વી 
(આજને્ન્ટના) 

61 ફપપા લલ્ડા કના ઈર્તશાવભાાં વોથી લધ  ૨૬ ભેચ યભનાય ખેરાડી કણ ફન્મ છે ?- બરમનેર ભેસ્વી (આજને્ન્ટના) 

62 
ફપપા લલ્ડા કના ઈર્તશાવભાાં વોથી લધ  ૨૬ ભેચ યભી બરમનેર ભેસ્વીએ કન યેકડા તડમ છે ?-  રથય ભથાઉવ (૨૫ 
ભેચ) 

63 ફપપા લલ્ડા કના ઈર્તશાવભાાં  અત્માય સ ધીભાાં ક ર કેટરા ગર  થમા છે ?- ૧૭૨  

64 ફપપા લલ્ડા કન ાં આમજન દય કેટરા લે આમજન કયલાભાાં આલે છે ?- ચાય  

65 Football International De- football Association (FIFA)ની સ્થાના કમાયે થઈ શતી ? - ૧૯૦૪  

66 FIFAન ાં મ ખ્મ ભથક કમાાં આલેલ ાં છે ?- જ્ય ફયચ (ગ્સ્લટ્ઝયરેન્ડ)  
67 ફપપા લલ્ડા ક- ૨૦૨૬ભાાં કમા દેળભાાં મજાળે ?- અભેફયકા, ભેગ્ક્વક અને કેનેડા  
68 ફપપા લલ્ડા ક- ૨૦૨૬ભાાં ક ર કેટરી ટીભ બાગ રેળે ?- ૪૮  

69 ૧૯ભી ઇન્ટયનેળનર જ ર્નમય વામન્વ ઓબરગ્મ્માડ (IJSO) ૨૦૨૨ભાાં બાયતે કેટરા ગલ્ડ ભેડર જીત્મા છે ?- ૬ ભેડર  

70 
તાજેતયભાાં બાયતીમ નોકાદભાાં કય ાં  સ્લદેળી વોથી ળગ્ક્તળાી જશાજ ી-15ફી સ્ટીલ્થ ગાઈડેડ ર્ભવાઇર ફડસ્ટ્રમય 
વાભેર કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?-  INS ભયમ ગાઓ   

71 
બાયતીમ નોકાદન ાં INS ભયમ ગાઓ  સ્લદેળી વોથી ળગ્ક્તળાી જશાજન ર્લકાવ કમા પ્રજેકટ અંતગાત કયલાભાાં આવ્મ 
છે ?- પ્રજેકટ 15B 

72 
કરૃ્- ફડર્વજન વટા  ર્વસ્ટભ (Krishi-DSS) ર્લકર્વત કયલા ભાટે કરૃ્ ભાંત્રારમે ક્યા ર્લબાગ વાથે બાગીદાયી કયી છે ?- 

અલકાળ ર્લબાગ  
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73 
તાજેતયભાાં બાયતની કઈ ૩૧ લીમ ય લતી ૨૧ લા છી ર્ભર્વઝ લલ્ડા -૨૦૨૨ન બખતાફ જીત્મ છે ?- વયગભ કોળર 
(જમ્મ  કાશ્ભીય) 

74 લા ૨૦૦૧ભાાં ર્ભર્વઝ લલ્ડાન બખતાફ કઈ બાયતીમ ય લતીએ જીત્મ શત ?- અફદર્ત ગર્લત્રીકય  

75 
તાજેતયભાાં ર્ભવ ઇક ટીન -૨૦૨૨ન  બખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ટીનેજય કણ ફની ઇર્તશાવ યચ્મ ?- ચેયીળા ચાંદા 
( ૧૭ લીમ) 

76 ર્ભવ ઇક ટીન -૨૦૨૧ન  બખતાફ કણ ર્લજેતા ફન્ય ાં શત ાં ?- ફીરા વ અ ( ર્લમેતનાભ) 

77 
તાજેતયભાાં દેળના યાષ્ટ્ટ્રર્ત રોદી મમૂ ાએ કમાાં બાયતીમ કેન્રને " યાષ્ટ્ટ્રીમ ઉજાા દક્ષતા નલાચાય  યસ્કાય -૨૦૨૨ થી 
વન્ભાર્નત કયેર છે ?- ર્લક્રભ વાયાબાઈ અંતફયક્ષ કેન્ર, ર્તરૂલાંતયૂભ  

78 તાજેતયભાાં ' ધ રાઇટ લી કૈયી: ઓલયકર્ભિંગ ઇન અન્વટેન ટાઈમ્વ'  સ્તક કણે રખ્ય ાં છે ?- ર્ભળેર ઓફાભા  
79 તાજેતયભાાં કઈ AIIMSને તભાક  મ ક્ત કે્ષત્ર ઘર્ત કયલાભાાં આલી છે ?- AIIMS ફદલ્રી  
80 તાજેતયભાાં ફપપા ર્લશ્વ યેફકિંગ 2022ભાાં કમ દેળ પ્રથભ સ્થાને યહ્ય છે ?- બ્રાબઝર  

81 દય લે કમ ફદલવ " આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવી  ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૮ ફડવેમ્ફય  

82 દય લે કમ ફદલવ "  યાષ્ટ્ટ્રીમ રઘ ભતી અર્ધકાય ફદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૮ ફડવેમ્ફય  

83 તાજેતયભાાં કમા દેળના ફૂટફર ખેરાડી કયીભ ફેંજેભાને આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ફૂટફરભાાંથી ર્નવરૃ્તની ઘણા કયી છે ?- ફ્રાાંવ  

84 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં આાતકારની ઘણા કયલાભાાં આલી છે ?- ેરૂ  

85 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે નવ ાં  સ્તક ' ફપટ એન્ડ એની ઈઝ ' કના દ્વાયા ર્લભચન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ીલી અય્મય  

86 યભાણ  ઉજાા ર્નમાભક ફડાના અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- ફદનેળક ભાય શ ક્ર  

87 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ યથૂ ઇનલેળન મલૂભેન્ટ ' Youth Co: Lab' ની ૫ભી આવ્ર ર્ત રન્ચ કયી છે ?અટર ઇનલેળન 
ર્ભળન (AIM) અનય UNDP ઈન્ન્ડમા  

88 તાજેતયભાાં કઈ કાંનીને કેયની ખાદ્ય બ્રાન્ડ ' ર્નયાાયા' ને ખયીદલા  ભાટે વભજૂતી કયી છે ?- ર્લપ્ર   
89 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે ' વેરા દયાા સ  યાંગ' કમા યાજ્મભાાં આલેર છે ?- અરૂણાચરપ્રદેળ  

90 દય લે કમ ફદલવ " ગલા મ ગ્ક્ત ફદલવ  ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૯ ફડવેમ્ફય  

91 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ી એ વાંગ્ભા સ્ટૌાવ કમ્ેરેક્વભાાં એક ફૂટફર સ્ટેફડમભન ાં રકાાણ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- 

ભેઘારમ  

92 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી દ્વાયા કમા ળશયેભાાં ' ગશૃ પ્રલેળ કામાક્રભ'ન શ બાયાંબ કયાવ્મ છે ?- અગયતરા  
93 તાજેતયભાાં કમા દેળની વાાંવદે વભરૈબગક ર્લલાશના કાનનૂને ભાંજૂયી આી છે ?- અભેફયકા  
94 તાજેતયભાાં યાજર્લન્દયર્વિંશ બટ્ટીને કમા યાજ્મના ડીજીી તયીકે ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- બફશાય  

95 કઈ યાજ્મ વયકાયે અભ્માવને લધાયલા ભાટે ' ફ્રેંડ્વ ઓપ રાઈબે્રયી' મજના ળરૂ કયી છે ?- તાર્ભરનાડ   
96 રકવબાએ કમા યાજ્મના શાટી વમ દામને એવટીની માદીભાાં વભાલેળ કયત  ાં ર્લધેમકને ભાંજૂયી આી છે ?- ફશભાચરપ્રદેળ  

97 કઈ યાજ્મ વયકાયે ' રમ્ી ત્લચા યગ' ભાટે ભપત યવીકયણ કયલાની ઘણા કયી છે ?- ઓફડળા  
98 ૨૬ જાન્ય આયીના યજ પ્રજાવત્તાક ફદલવ-2023ની યાજ્મકક્ષાની  કામાક્રભ ઉજલણી કમા કયલાભાાં આલળે ?- ફટાદ  

99 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે ' ઓન એય વાંગ્રશારમ' ખરલાની ઘણા કયી છે ?- કણાાટક  
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100 ગ જયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં 14ભ શ  ભેાન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- કચ્છ (ફન્ની ર્લસ્તાયભાાં) 

101 
તાજેતયભાાં રકવબાભાાં કમા યાજ્મના શાટી વમ દામને એવટી સબૂચભાાં વાભેર કયલા ભાટે ર્લધેમકને ભાંજૂયી આી છે ?- 

ફશભાચરપ્રદેળ  

102 તાજેતયભાાં ક્યા યાજમભાાં વાંયબક્ષત કે્ષત્રભાાં 10 ર્લળાકામ એર્ળમાઈ કાચફા છડલાભાાં આવ્મા છે ?- નાગારેન્ડ  

103 તાજેતયભાાં કમ દેળ વાંય કત યાષ્ટ્ટ્રના ળાાંર્ત ર્નભાાણ આમગન વદસ્મ કમ દેળ ફન્મ છે ?- નેા  

104 નલી ફદલ્રી આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ભધ્મસ્થતા કેન્રના અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- શભેાંત ગ પ્તા  
105 તાજેતયભાાં યટૂય ફએ કમા દેળની જીડીીભાાં દવ શજાય કયડન ાં મગદાન આપ્ય ાં છે ?- બાયત  

106 તાજેતયનાાં એક ફયટા  મ જફ ' કરૃ્ ફયલાય દીઠ વયેયાળ ભાર્વક આલકભાાં કય ાં યાજ્મ પ્રથભ સ્થાને યહ્ ાં છે ?- ભેઘારમ  

107 બબ્રફટળ ર્ત્રકાની ટ ચાવ અબબનેતાઓની માદીભાાં બાયતના કમા અબબનેતાન વભાલેળ થામ છે ? - ળાશરૂખ ખાન   

108 તાજેતયભાાં બાયતીમ યેલ્લે દ્વાયા બાયતની વોથી રાાંફી એસ્કે ટનર ' T-13' કમાાં ખરલાભાાં આલી છે ?- જમ્મ  કાશ્ભીય  

109 તાજેતયભાાં કમા દેળની અંર્તભ યાજક ભાયી ' અફીગૈર કલાનાનકઆ'ન ાં અલવાન થય ાં ?- શલાઈ  

110 દય લે કમ ફદલવ " આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ભાનલ એકતા ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૦ ફડવેમ્ફય  

111 ખેર ઈન્ન્ડમા ભફશરા ટનૂાાભેન્ટભાાં કઈ યભતને પ્રથભ લખત વાભેર કયી છે ?-ટૈ્રક વાઇફકબરિંગ  

112 તાજેતયભાાં કમાાં ર્ભળનને ' ફડજીટર ઈન્ન્ડમા એલડા-2022 ભળમ છે ?- સ્ભાટા  ર્વટી ર્ભળન  

113 અભેફયકા કમા દેળને તાની પ્રમ ખ ૈફટ્રમટ ર્ભવાઇર યક્ષા પ્રણારી આળે ?- યકેૂ્રન  

114 લડાપ્રધાન દ્વાયા 12 જાન્ય આયી 2023ભાાં કમા યાજમભાાં યાષ્ટ્ટ્રીમ ય લા વાંભેરનન ાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આલળે ?- કણાાટક  

115 કમ દેળ પ્રથભ લખત ' લલ્ડા ટેફર ટેર્નવ ર્વયીઝ'ની ભેજફાની કયળે ?- બાયત  

116 તાજેતયભાાં કમ દેળ  વાંય ક્ત યાષ્ટ્ટ્રને ' ળાાંર્ત ર્નભાાણ આમગ'ન ાં વભ્મ ફન્ય ાં છે ? - નેા  

117 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યળન કાડા ધાયકને રૂ. 1000/- ોંગર બેટ રૂે આલાની ઘણા કયી છે ?- 

તાર્ભરનાડ   
118 તાજેતયભાાં કણે બાયતની પ્રથભ ગ્રીન સ્ટીર બ્રાન્ડ ' કલ્માણ પેયેસ્ટા' રન્ચ કયી છે ?- જમર્તયાફદત્મ ર્વિંર્ધમા  
119 ફકવાન ડ્રન ભાટે DGCA દ્વાયા ફીજી લખત પ્રભાણત્ર ભેલનાય પ્રથભ કઈ ડ્રન કાંની છે ?- ગરૂડ એયસ્ેવ  

120 તાજેતયભાાં જ ર્નમય ઇન્ટયનેળનર ફેડર્ભન્ટન ચેગ્મ્મનર્ળ કણે જીતી છે ?- ગે્રટ વયા  
121 તાજેતયભાાં ફશન્દી બાા ભાટે વાફશત્મ અકાદભી  યસ્કાય- 2022 કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ફન્રી નાયામણર્વિંશ  

122 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં પ્રથભ તફટલ ભશત્વલ-2022ન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- કેય  

123 તાજેતયભાાં કને ' કારા ાની' ભાટે લા ૨૦૨૨ન ાં વાફશત્મ અકાદભી  યસ્કાય' એનામત કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- એભ. યાજેન્ર  

124 36ભી એર્ળમાઈ ક શ્તી ચેગ્મ્મનર્ળ 2023ની ભેજફાની કણ કયળે ?- નલી ફદલ્રી  
125 તાજેતયભાાં ' બે્રન ઇફટિંગ અભીફા'થીકમા દેળભાાં વલાપ્રથભ મતૃ્ય  થય ાં છે ?- દબક્ષણ કફયમા  
126 તાજેતયભાાં કમા દેળના લૂા યાષ્ટ્ટ્રર્તને ૧૧ લાની વજા પટકાયલાભાાં આલી છે ?- ભારદીલ  

127 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં એક ભફશરાએ એક વાથે નલ ફાકને જન્ભ આી બગર્નવ બ કભાાં સ્થાન ાભી છે ?- ભયકક  
128 તાજેતયભાાં ઓસ્ટે્રબરમા દેળભાાં કમા ખેરાડીનાવન્ભાનભાાં લાર્િક  યસ્કાયન ાં નાભ ફદય ાં છે ?- ળેન લના  
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129 તાજેતયભાાં ર્લભચન થમેર  સ્તક ' Fit at Any age' નક રેખક કણ છે ?- ી.લી.અય્મય 

130 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મના ળશયેની વેલાઓભાાં સ ર્લધા ભાટે બાયત અને ADB વાથે વભજૂતી થઈ છે ?- તાર્ભરનાડ  

131 
ફપપા લલ્ડા કભાાં કલાટય પાઈનરભાાં ક્રએર્ળમા વાભે યાજમ થતાાં બ્રાબઝર ટીભના કચ દેથી કને યાજીનામ ાં આપ્ય ાં ?- 

ટીટે 

132 ઉતયાખાંડ યાજ્મના કમા સ્થે ' કમાફકિંગ કૈનઇંગ અકાદભી' સ્થાલાની ઘણા કયી છે ? - ફટશયી  

133 
ઇન્ટયનેળનર પાઇનાગ્ન્વમર વર્લિર્વવ વેન્ટય (IFSE)ભાાં IDBI ટ્રસ્ટીળી વર્લિર્વવ બરર્ભટેડે કમા સ્થે તાની કાભગીયીની 
ળરૂઆત કયી ?- બગફ્ટ ર્વટી, ગાાંધીનગય  

134 
તાજેતયભાાં કને  યર્લન્રનાથ ટાગય વાફશત્મ  યસ્કાય 2021-22 એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- સ દી વેન અને ળબના 
ક ભાય  

135 કમા દેળને તાજેતયભાાં ય યને તાની વત્તાલાય કયન્વીના રૂભાાં અનાલી છે ?- ક્રએર્ળમા  
136 બાયતીમ શકી ટીભના પ્રમ ખ કણ છે ?- ફદબર ટીકી  
137 તાજેતયભાાં કઈ બફલ્ડીંગને ળીા ગ્રીન બફલ્ડીંગ  યસ્કાય-2022  એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- UIDAI મ ખ્મારમ  

138 
તાજેતયભાાં કેંર વયકાય દ્વાયા ળાાના ૯ થી ૧૪ લાની ર્લદ્યાર્થિનીઓને કમા યગની સ્લદેળી યવી આળે ?- વલાાઈકર 
કેન્વય  

139 
IPL- ૨૩ ર્વઝન ભાટે વોથી ભોંઘ ફીજા નાંફય ખેરાડી ઓસ્ટે્રબરમાન કમ ખેરાડી મ ાંફઇ ટીભે ૧૭.૫૦ કયડભાાં ખયીદ્ય છે?-  

કેભેયન ગ્રીન  

140 દય લે 23 ફડવેમ્ફય કની માદભાાં બાયતીમ ફકવાન ફદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ચોધયી ચયણર્વિંશ  

141 IPL- ૨૩ ર્વઝન ભાટે ઈર્તશાવભાાં 18.5 કયડની યકભ વાથે વોથી ભોંઘ ખેરાડી વેભ કયનને કઈ ટીભને ખયીદ્ય છે?- ાંજાફ  

142 
૧૩ જાન્ય આયી ૨૦૨૩થી ળરૂ થનાય શકી લલ્ડાકભાાં બાયતીમ ભેન્વ ટીભના કેપ્ટન તયીકે કને જાશયે કયલાભાાં આવ્મા છે 
?-શયભનપ્રીત ર્વિંઘ   

143 ગ જયાતના કમા સ્થે બગલાન કષૃ્ટ્ણની ર્લશ્વની વોથી ઊંચી પ્રર્તભા સ્થાર્ત કયલાભાાં આલળે ?- દ્વાયકા  

144 
તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે ' The Indian Navy @75 Reminiscing the voyage' નાભન ાં  સ્તક કને રખ્ય ાં છે ?- યાંજીત ફી 
યામ અને અફયત્રા ફેનયજી  

145 
૧૩ જાન્ય આયી ૨૦૨૩થી ળરૂ થનાય શકી લલ્ડાકભાાં બાયતીમ ભેન્વ ટીભના લાઇવ કેપ્ટન તયીકે કને જાશયે કયલાભાાં 
આવ્મા છે ? - અર્ભત યફશદાવ   

146 કમા યાજ્મની વયકાયે માટન કે્ષત્રને ઉધગની શે્રણીભાાં વાભેર કયલાની ઘણા કયી છે ?- આવાભ  

147 કમા દેળના લલ્ડાક ર્લજેતા ફૂટફર ટીભના લાઇવ કેપ્ટન જમજૉ કશનેન્ ાં ૮૩ લાની લમે અલવાન થય ાં ?- ઈંગ્રેન્ડ  

148 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ લચ્ચે દ્ધદ્વક્ષીમ અભ્માવ ' લીય ગાજીમન- 2023' ન ાં આમજન થળે ? - જાાન  

149 
તાજેતયભાાં બાયત ફામટેકની નાકથી રેલાતી કઈ લેગ્ક્વનને બ સ્ટય ડઝ તયીકે ડીજેવીઆઇએ ભાંજૂયી આી છે ?- 

ફીફીલી૧૫૪  

150 
તાજેતયભાાં ય નેસ્કની લલ્ડા શફેયટેજ કાભચરાઉ માદીભાાં ર્ત્ર યાના કમાાં સ્થન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ઉનાકટી 
યેન્જ  

151 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ વગબાા ભફશરાઓ ભાટે ' સ્લસ્થગબા' ભફાઈર એ ર્લકર્વત કયી છે ?- IIT,રૂડકી અને AIIMS, 
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ફદલ્શી  

152 કમા યાજમભાાં ર્લશ્વના વોથી ઊંચ યેરલે બબ્રજ જજફયફાભ-ઇમ્પાર યેરલેરાઇન ય ર્નભાાણ ાભી યહ્ય છે ?- ભબણ ય  

153 
તાજેતયભાાં ય નેસ્કની લલ્ડા શફેયટેજની કાભચરાઉ સબૂચભાાં ગ જયાતના કમા કમા સ્થન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- 

લડનગય અને ભઢેયાન ાં સમૂાભાંફદય  

154 ICC ભેન્વ લનડે અને ટી20 ટીભ ઓપ ધ ફડકેટના કેપ્ટન તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી ?- એભ.એવ. ધની  
155 મ ાંફઇભાાં આમજજત ' પ્ર કફડ્ડી રીગ' ન બખતાફ કણે જીત્મ છે ?- જમ ય ર્ન્ક ૈથવા 
156 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મ/ કેન્્ળાર્વત પ્રદેળભાાં ' બચલ્રાઈ કરા' ન શ બાયાંબ થમ ?- જમ્મ  કાશ્ભીય  

157 
જાન્ય આયી-23 ના પ્રથભ અઠલાફડમાભાાં ગ જયાતનાાં કમા  જીલ્રાભાાં G20 આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ફયદન ાં આમજન કયલાભાાં 
આવ્ય ાં છે ?- કચ્છ  

158 
તાજેતયભાાં બાયતીમ લાય વેનાએ કમા યાજમના ફાટરા જજલ્રાના કફયવાાડ ના ર્ચકરાગ ડીાડ  ગાભભાાં નેળનર 
શાઇલે 16 ય ર્નર્ભિત 4.1 ફકભી ઈભયજન્વી રેંફડિંગ યનલે ય ટ્રામર યન કય ું ?- તાર્ભરનાડ   

159 
તાજેતયભાાં NAAV (National Assessment and Accreditation Council) દ્વાયા A ગે્રડ ભેલનાય એકભાત્ર બાયતીમ વાંસ્થા કઈ 
છે ?- ગ રૂનાનક દેલ ર્લશ્વર્લદ્યારમ  

160 
વાફશત્મ અકાદભી દ્વાયા ગ જયાતી વાફશત્મકાય ભશમ્ભદ ભાાંકડની કઈ કરૃ્તને વાફશત્મ અકાદભી  યસ્કાય એનામત કયલાભાાં 
આલળે ?- ' ઘેય જતાાં' ( આત્ભકથાત્ભક ર્નફાંધ) 

161 
લડદયભાાં આલેર ગર્ત ળગ્ક્ત ય ર્નલર્વિટીના પ્રથભ ક રર્ત તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- અર્શ્વની લૈષ્ટ્ણલ 
(યેલ્લે ભાંત્રી) 

162 દેળના કમા બફલ્ડીંગને ' ળીા ગ્રીન બફલ્ડીંગ  યસ્કાય-૨૦૨૨' એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- UIDAI મ ખ્મારમ  

163 
તાજેતયભાાં ેટ્રબરમભ ભાંત્રારમ દ્વાયા કમા ળશયેભાાં વાંગીત કામાક્રભ ' ડાન્વ ટ  ફડકાફોનાઈજ'ન ાં આમજન કય ું છે ?- નલી 
ફદલ્રી  

164 ગ જયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં લડા તાલ ખાતે ાંચત્વલન ાં આમજન થય ાં શત  ાં ?- ાંચભશાર  

165 
તાજેતયભાાં IME દ્વાયા નાણાકીમ લા ૨૦૨૩ભાાં બાયતન જીડીી ર્લકાવ દય કેટરા ટકા યશલેાન  અન ભાન કયેર છે ?- 

૬.૮% 

166 ાફકસ્તાનના ફક્રકેટ ફડાના નલા ચેયભેન તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- નજભ વેઠી  

167 
ભરેર્ળમાભાાં આમજજત અંડય-19 જ ર્નમય ફેડર્ભન્ટન ચેગ્મ્મનળી બાયતન કમ ખેરાડી ચેગ્મ્મન ફન્મ છે ?- ગેટ 
વયા (અરૂણાચર પ્રદેળ, લા - વાત) 

168 તાજેતયભાાં કમા દેળના લડાપ્રધાન તયીકે ળેય ફશાદ ય દેઉફા ચ ૂાંટાઈ આવ્મા છે ?- નેા  

169 દય લે કમ ફદલવ " યાષ્ટ્ટ્રીમ ગ્રાશક  ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૪ ફડવેમ્ફય  

170 ગ જયાતનાાં કમા ળશયેભાાં શ્રીયાભ વી ગ્સ્લર્ભગ કરફ દ્વાયા ગ્સ્લર્ભિંગ સ્ધાાન  ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- યફાંદય  

171 
ઉત્તયી અભેફયકાના વોથી વદૃ્ધ નય આયાંગ ટાન રૂડી લેરેન્ન્ટનન ાં 45 લાની લમે કમા પ્રાણી વાંગ્રશારમભાાં અલવાન થય ાં ?- 

હ્ સ્ટન પ્રાણીવાંગ્રશારમ  

172 ફૂટફર કરફ ર્લશ્વક 2023ની ભેજફાની કમ દેળ કયળે ?- ભયક્ક  
173 કમા યાજમભાાં ' રવાય ભશત્વલ'ન ાં આમજન કયલાભાાં આલે છે ?- રદ્દાખ  
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174 તાજેતયભાાં બાયતીમ એયપવાભાાં પ્રથભ મ ગ્સ્રભ ભફશરા પાઇટય કણ ફન્ય ાં છે ?- વાર્નમા ર્ભઝાા  
175 તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર સ્ેવ યજીસ્ટ્રીએ કના નાભ યથી એક તાયાન ાં નાભકયણ કય ું છે ?- અટર બફશાયી ફાજેમી  
176 તાજેતયભાાં  કમા દેળભાાં નલ ટ્રાન્વ જેન્ડય કામદ વાય કયલાભાાં આવ્મ છે ?- સ્ેન  

177 તાજેતયભાાં કને વાંવદના ઉરા ગશૃભાાં ઉાધ્મક્ષની ેનર ભાટે નાભાાંફકત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ીટી ઉા  
178 તાજેતયભાાં શાલડા ય ર્નલર્વિટી (USA)ની પ્રથભ અશે્વત અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- કરાઉફડન ગે  

179 બાયતે કમા દેળની વીભા ય ' પ્રરમ ફેરેન્સ્ટક ર્ભવાઇર ' રગાલલાન ર્નણામ કમો છે ?- ાફકસ્તાન અને ચીન  

180 IPLના ઈર્તશાવભાાં 18.5 કયડની યકભ વાથે વોથી ભોંઘ ખેરાડી કમ ફન્મ છે ?- વેભ કયન  

181 તાજેતયભાાં FSSAIના મ ખ્મ કામાકાયી અર્ધકાયી તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં  આલી છે ?- ગાંજી કભરા લી યાલ  

182 તાજેતયભાાં બાયત ઇન્ડનેર્ળમા યકાણ અને વ્માાય ભાંચની ફેઠકન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં શત ાં ?- ટા  બ્રેમય  

183 
તાજેતયભાાં ટેસ્ટ એટરાવના પ્રર્વદ્ધ ફયટા -2022  અન વાય ર્લશ્વના ફેસ્ટ ખયાકની માદીભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ?- 

ઈટરી 

184 
તાજેતયભાાં ટેસ્ટ એટરાવના પ્રર્વદ્ધ ફયટા  અન વાય ર્લશ્વના ફેસ્ટ ખયાકની માદીભાાં બાયત કમા ક્રભે યહ્ય છે ?-  ાાંચભા 
ક્રભે  

185 દય લે કમ ફદલવ " યાષ્ટ્ટ્રીમ ગબણત ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૨ ફડવેમ્ફય  

186 દય લે " યાષ્ટ્ટ્રીમ ગબણત ફદલવ'  કમા ભશાન ગબણતળાસ્ત્રીની  માદભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  યાભાન જન  

187 તાજેતયભાાં કઈ ફેન્ક દ્વાયા ' શનૂ્મ શ લ્ક ફેફકિંગ ફચત ખાતા' નાભની સ્કીભ ળરૂ કયી છે ?- IDFC FIRST Bank  

188 દેળની કઈ યાજ્મ વયકાયે તેની તભાભ મજનાઓભાાં આધાય કાડા પયજજમાત કય ું છે ?- તાર્ભરનાડ   
189 તાજેતયભાાં દેળન ાં પ્રથભ ામદ મ્ય બઝમભ કમા યાજમભાાં ફનાલલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ભધ્મપ્રદેળ  

190 
International Weightlifting Federation (IWF) ર્લશ્વ ચેગ્મ્મનર્ળભાાં 49 kg ભફશરા કેટેગયીભાાં કઈ બાયતીમ ભફશરાએ 
ર્વલ્લય ભેડર જીત્મ છે ?- ભીયાફાઈ ચાન  

191 તાજેતયભાાં PUMA Indiaએ તેના બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે કની વાંદગી કયી છે ?- અન ષ્ટ્કા ળભાા  
192 તાજેતયભાાં ' તીયાંદાજી એર્ળમા ક -2022ભાાં વોથી લધાયે ભેડર ક્યા દેળે જીત્મા છે ?- બાયત  

193 
કરકાતા ખાતે આમજજત આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ફપલ્ભ પેન્સ્ટલર (KIFF)ભાાં 'ગલ્ડન ફાંગા યમર ટાઈગય એલડા પય ફેસ્ટ ફપલ્ભ 
 યસ્કાય-2022'  કઈ ફપલ્ભને ભળમ છે ?- The Golden Wings of Watercocks (ફાાંગ્રાદેળ) અને Upon Entry(સ્ેન) 

194 દય લે કમ ફદલવ " ફકવાન ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૩ ફડવેમ્ફય  

195 
દય લે ૨૫ ફડવેમ્ફય કની જન્ભજમાંતી ઉજલણી અંતગાત 'સ ળાવન ફદલવ'  તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  અટર બફશાયી 
ફાજેમી  

196 તાજેતયભાાં ૩૦ભ એકરવ્મ  યસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- સ્લગ્સ્ત ર્વિંશ  

197 દય લે કમ ફદલવ " યાષ્ટ્ટ્રીમ ગ્રાશક  ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૪ ફડવેમ્ફય  

198 તાજેતયભાાં કઈ ટીલી કરાકાય અબબનેત્રી ૨૦ લાની લમે મ ાંફઈભાાં આત્ભશત્મા કયી ?- ત ર્નળા ળભાા  
199 બાયતીમ નેલીભાાં ાાંચભી સ્કર્િમન શે્રણીની કઈ વફભયીન વાભેર કયલાભાાં આલી છે ?- INS લાગીય  

200 ગ જયાતભાાં કમા ળશયેભાાં આલેર વોથી રાાંફ ળશયેી ઓલયબબ્રજ(૩.૫ ફકરભીટય)ન ાં  નાભ લૂા લડાપ્રધાન અટર બફશાયી 
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લાજેમી નાભ આલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- લડદયા  

201 તાજેતયભાાં ગ જયાતની કઈ જજલ્રા ાંચામત યાજમભી વોપ્રથભ 100%ેયરેવ કચેયી ફની છે ?- યાજકટ  

202 
તાજેતયભાાં કઈ ર્વભેન્ટ કાંનીએ 10ભા લૈર્શ્વક સ યક્ષા ર્ળખય વાંભેરનભાાં સ  યક્ષા ઉત્કૃષ્ટ્ટતા ભાટે યાષ્ટ્ટ્રીમ  યસ્કાય જીત્મ છે 
?- ACC limited 

203 દય લે કમ ફદલવ " લીય ફાર ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૬ ફડવેમ્ફય  

204 ઓબરગ્મ્ક અને ેયાબરગ્મ્ક ગેમ્વ-૨૦૨૩ ન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આલળે ?- બબ્રસ્ફેન (ઓસ્ટે્રબરમા) 

205 
તાજેતયભાાં પ્રર્વદ્ધ CEBRના ફયટા  અન વાય બાયત કમા લા સ ધીભાાં ર્લશ્વની ત્રીજા નાંફયની અથા વ્મલસ્થા ફનળે ?- 

૨૦૩૫  

206 તાજેતયભાાં કઈ આઈઆઈટી વાંસ્થાના લૈજ્ઞાર્નકએ " ક ર્ત્રભ શદમ (Artificial heart) તૈમાય કય ું છે ?- IIT, કાન ય  

207 બાયત કમા દેળભાાં ' બાયતીમ ર્ભળન' ખરલાની ઘણા કયી છે ?- બરથ આર્નમા  
208 તાજેતયભાાં FSSAIને કઈ જેરના બજનને ગ ણલત્તા ભાટે પાઇલ સ્ટાય યેફટિંગ આી છે ?- બ રાંદળશયે જેર (ઉત્તયપ્રદેળ) 

209 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર ર્નરબગયી તશયના વયાંક્ષણ ભાટે બાયતની પ્રથભ ફયમજના રાગ  કયલાભાાં આલી છે ?- 

તાર્ભરનાડ   

210 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં બાયતીમ વેના ભાટે તેના પ્રથભ લખત ફે ભાના 3-D ર્પ્રિંટેડ શાઉવ ડ્લેબરિંગ ય ર્નટન ાં રકાાણ 
કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- અભદાલાદ  

211 ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ વયકાયે કમા ળશયેભાાં ' અટર સ્ભાયક' ફનાલલાની ઘણા કયી છે ? -ગ્લાબરમય  

212 
તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે ' Forks in the Road :My days at RBI  and beyond' નાભના  સ્તકના રેખક કણ છે ?- વી. 
યાંગયાજન  

213 
યેરલે ભાંત્રારમ  દ્વાયા અમતૃ બાયત સ્ટેળન મજના અંતગાત કેટરા નાના યેરલે સ્ટેળનન ાં નલીનીકયણ કયલાભાાં આલળે ?- 

1000  

214 તાજેતયભાાં યેલ્લે ફડાના ચેયભેન અને વીઇઓ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- અર્નરક ભાય રાશોટી 

215 
તાજેતયભાાં કેન્ન્રમ ભાંત્રી અર્શ્વની લૈષ્ટ્ણલે કમા ળશયેભાાં G-20 ફડજજટર ઇનલેળન એરામન્વ કામાક્રભ અને સ્ટે વેપ 
ઓનરાઈન અબબમાન ળરૂ કય ું ?- નલી ફદલ્શી  

216 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે શગ્સ્ટર ભેનેજભેન્ટ ઇન્પભેળન ર્વસ્ટભ ' ઈ-સ શ્ર  ત' રન્ચ કમો છે ? - ઉત્તયપ્રદેળ  

217 તાજેતયભાાં ઇન્ન્ડમન ફેન્ક દ્વાયા કમા યાજમભાાં 'MSME પે્રયણા' કામાક્રભ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- યાજસ્થાન  

218 તાજેતયભાાં વેનાના નલા એન્ન્જર્નમય ઇન ચીપ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- અયર્લિંદ લાબરમા  
219 યાજમભાાં મ ખ્મભાંત્રી ભેૂન્રબાઈ ટેરના મ ખ્મ વરાશકાય તયીકે કની ર્નભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- ડૉ. શવમ ખ અફઢમા 

220 
તાજેતયભાાં કમા કમા ખેરાડીઓને Emerging Player -2022'ભાટે નર્ભનેટ કયલાભાાં આવ્મા છે ?- અળાદી ર્વિંશ, યેણ કા ર્વિંશ 
અને માગ્સ્તકા બાફટમા  

221 દય લે કમ ફદલવ " જૈલ ર્લર્લધતા ફદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૯ ફડવેમ્ફય  

222 તાજેતયભાાં અટર વન્ભાન  યસ્કાયથી કને વન્ભાર્નત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- પ્રભ ચાંર ર્ભશ્રા  
223 ગ જયાતનાાં કમા જજલ્રાના નાકયાલાડી ગાભ ખાતે લેસ્ટ ટ  એનજી પ્રાન્ટ ફની યહ્ય છે ?- યાજકટ  

224 ગ જયાતભાાં લડદયા ખાતે વલાપ્રથભ લખત કઈ દેળી યભતન ાં નેળનર ચેગ્મ્મનર્ળન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- 
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નાગરચા (વાંતાફડય ાં) 

225 તાજેતયભાાં ફાાંગ્રાદેળ વાભેની ફે ટેસ્ટ ર્વયીઝભાાં ભેન ઓપ ધ ર્વયીઝ કને જાશયે કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ચેતેશ્વયજૂાયા  
226 તાજેતયભાાં REC બરર્ભટેડ દ્વાયા ' લીજી ઉત્વલ'ન ાં આમજન કમા યાજમભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- અવભ  

227 
તાજેતયભાાં National Highways Authority of India (NHAI)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- 

વાંતક ભાય માદલ  

228 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની ર્લધાનવબાએ ' રકાય ક્ત ર્લધેમક -૨૦૨૨' વાય કય ું છે ?-ભશાયાષ્ટ્ટ્ર  

229 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં તેની પ્રથભ ભેટ્ર યેરલે વેલા ળરૂ કયી છે ?- ફાાંગ્રાદેળ  

230 તાજેતયભાાં ટીલી ર્વફયમર ' કશાની ઘય ઘય કી'ની કઈ અબબનેત્રીન ાં ૭૦ લાની લમે અલવાન થય ાં ?- યજજતા કચય  

231 ાફકસ્તાન ફક્રકેટ ફડાની વાંદગી વર્ભર્તના નલા ચેયભેન તયીકે કની ર્નય ગ્ક્ત કયલાભાાં આલી છે ?- ળાશીદી આફફ્રદી  

232 
તાજેતયભાાં અભેફયકાના પ્રમ ખ જ ફાઈડેને કઈ મૂ બાયતીમ ભફશરા લકીરની ર્લદેળ ર્લબાગભાાં ટચના શદ્દા ય 
ર્નભણ ૂાંક કયી છે ?- ફયચાડા લભાા  

233 તાજેતયભાાં કમા દેળન ફદગ્ગજ ફૂટફર ખેરાડી ેરેન ાં 82 લાની લમે અલવાન થય ાં ?- બ્રાબઝર  

234 બ્રાબઝરન ફૂટફર ખેરાડી ેરે કઈ વારભાાં ડેબ્ય ૂભેચભાાં ગર કયી દેળન વોથી ય લા ખેરાડી ફન્મ શત ?- ૧૯૫૭  

235 બ્રાબઝરન ફૂટફર ખેરાડી ેરેન ાં  અવરી નાભ શ ાં શત ાં ?- એડન અયાાંતેવ ડ નાવીભેન્ટ  
236 ૧૯૫૮ભાાં ફૂટફર લલ્ડાકની પાઈનરભાાં કમા દેળની ટીભને શયાલી બ્રાબઝરની ેરેની ટીભે લલ્ડાક જીત્મ શત ?- સ દાન  

237 
બ્રાબઝરન ફૂટફર ખેરાડી ેરેને કમા દેળની ટીભ વાભે શટે્રીક કયી નાની લમભાાં ગર નોંધાલનાય ર્લશ્વન એકભાત્ર 
ખેરાડી ફન્મ શત ?- ફ્રાાંવ (વેભીપાઈનર) (૧૯૫૮) 

238 બ્રાબઝરન ફૂટફર ખેરાડી ેરેને અંર્તભ ગર ૧૯૭૦ભાાં કમા દેળની ટીભ વાભે નોંધાવ્મ શત ?- ઈટારી  
239 બ્રાબઝરન ફૂટફર ખેરાડી ેરેને કમા લલ્ડાકભાાં પ્રથભ ગર નોંધાવ્મ શત ?- લેલ્વ વાભે (૧૯૫૮- કલાટય પાઇનર))  
240 બ્રાબઝરની ટીભ ેરેની શાજયીભાાં કેટરા લલ્ડાક જીત્ય ાં છે ?-ત્રણ  (૧૯૫૮,૧૯૬૨,૧૯૭૦) 

241 
બ્રાબઝરન ફૂટફર ખેરાડી ેરેન ાં મૂ નાભ એડન અયાાંતેવ ડ નાવીભેન્ટ કમા લૈજ્ઞાર્નકના નાભ ઉયથી યાખલાભાાં 
આવ્ય ાં શત  ાં ?- થભવ આલ્લા એફડવન   

242 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્રભદીના ભાતશૃ્રીન ાં અલવાન થય ાં તેભન ાં નાભ શ ાં શત  ાં ?- શીયાફા  
 

 


