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1 વલશ્વભ ાં વલવપ્રથભ નવ ાં લવ ૨૦૨૩ન ાં સ્લ ગત કમ  દેળભ ાં કયલ ભ ાં આવ્ ાં શત  ાં ?-  ન્્ઝૂીરેન્ડ (ઓકરેન્ડ) 
2 ત જેતયભ ાં લવ 2022 ભ ટે એકરવમ  યસ્ક ય કને એન મત કયલ ભ ાં આવમ ?- ાંકજ અડલ ણી  

3 
ત જેતયભ ાં  પ્રધ નભાંત્રી નયેન્ર ભદીએ ડૉ, શ્મ ભ પ્ર વ દ મ ખયજી ય ષ્ટ્રીમ જ અને સ્લચ્છ વાંસ્થ 'ન ાં ઉદ્ઘ ટન કમ  
ય જમભ ાં ક્ ું ?- વિભ ફાંગ   

4 ત જેતયભ ાં લેટટકન વવટીભ ાં કમ  કૈથલરક ધભવગ રૂન ાં 95 લવની લમે અલવ ન થ્ ાં છે ?-  ફેનેડીક્ટ 

5 ત જેતયભ ાં બ યત અને ફીજા કમ  દેળની લચ્ચે ફ્રી રેડ એગ્રીભેન્ટ ર ગ  થમ છે ?- ઓસ્રેલરમ   
6 ચ ૂાંટણી આમગ દ્વ ય  ઘયેલ  પ્રલ વી ભતદ ય ભ ટે ક્ ાં પ્રટકર વલકવવત ક્ ું છે ?- ટયભટ લટટિંગ ભળીન (RVM) 

7 રક ્ ક્ત વલધેમક -૨૦૨૨ વ ય કયન ય દેળન ાં પ્રથભ ય જ્મ ક્ ાં છે ?- ભશ ય ષ્ટ્ર  

8 
ર્ વગર ન ફૂટફર ખેર ડી ટિસ્ટીમ ન યન લ્ડને વ ઉદી અયેલફમ ન  કમ  ફૂટફર કરફ વ થે જડ મ છે ?- અર 
ન વય  

9 બ યતીમ વેન  દ્વ ય  પ્રથભ ૩-D વપ્રિંટેડ શ ઉવન ાં ઉદ્દઘ ટન કમ  ળશયેભ ાં કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- અભદ લ દ  

10 દય લે કમ ટદલવ ' લૈવશ્વક ટયલ ય ટદલવ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?- ૧ જાન્્ આયી  
11 બ યતની પ્રથભ ટડજજટર રક અદ રત ળરૂ કયન ય દેળન ાં પ્રથભ ય જ્મ ક્ ાં છે ?- ય જસ્થ ન  

12 કઈ બ યતીમ ભટશર  ટિકેટયે T20 ટિકેટય ઓપ ધ મય  યસ્ક ય-2022 ભ ટે નવભનેટ થઈ છે ?- સ્મવૃતભાંધ ત    
13 શ ઈડ્રજન વાંચ લરત રેન ળરૂ કયન ય એવળમ ન પ્રથભ અને વલશ્વન ફીજા નાંફય કમ દેળ ફન્મ છે ?- ચીન  

14 ત જેતયભ ાં ગ્રફર ઇલેસ્ટવવ વવભટ-2023ન ાં આમજન કમ ાં કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- રખનો  

15 
સ્થ નીમ ટયદ દ્વ ય  ટયમજન ને ભાંજૂયી આપ્મ  ફ દ કમ  ળશયેભ ાં લિટટળ બ યતીમ વેન ન ાં સ્ભ યક ફન લલ ભ ાં 
આલળે ?- ગ્ર સ્ગ  

16 વલશ્વ લફલરમર્ૌવવ ળતયાંજ ચેમ્પમનવળભ ાં ફે ભેડર જીતન ય પ્રથભ બ યતીમ ખેર ડી કણ છે ?- કોનેરૂ શપી  
17 ત જેતયભ ાં RTI ભ ાં વોથી લધ યે ખય ફ પ્રદળવન કયન ય દેળન ાં ક્ ાં ય જ્મ છે ?- ત વભરન ર્   
18 દય લે કમ ટદલવ ' વલશ્વ િેઇર ટદલવ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?- ૪ જાન્્ આયી  

19 
 ત જેતયભ ાં બ યતન ફીજા નાંફયન વોથી ર ાંફ કેફર મ્સ્થત આઠ રેન જ આયી લિજન ાં કમ  સ્થે ઉદ્દઘ ટન કયલ ભ ાં 
આવ્ ાં ?- ગલ    

20 બ યત ત ની પ્રથભ અવળષ્ટ્ટ -વે- શ ઈડ્રજન ટયમજન  કમ  સ્થે સ્થ વત કયળે ?-  ણે  
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21 
ગ જય તન ાં કમ  સ્થે બ યતન  પ્ર ણીઓ ભ ટેન  વોપ્રથભ ઇન વલર પટટિર ઇઝેળ ન (IVF) ભફ ઈર ્ વનટ ળરૂ 

કયલ ભ ાં આલી છે ?- અભયેરી  
22 ત જેતયભ ાં ઉત્તયપ્રદેળની પ્રથભ ભટશર  રીવ કવભળનય કણ ફની છે ?- રક્ષ્ભીવવિંશ  

23 
ક્ય  દેળભ ાં  સ વપ્રભકટવની પ્રથભ ભટશર  મ ખ્મ ન્મ મ ધીળ તયીકે  નભ વ લ વવમ  વન્ન ની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- 

ભેમ્ક્વક  

24 
ત જેતયભ ાં આ્ ષ્ટ્મભ ન બ યત અંતગવત કેટર  આ્ ભ ન બ યત આયગ્મ અને કલ્મ ણ કેન્ર ળરૂ કયલ ન ાં રક્ષ્મ 

શ ાંવર કય ્ ાં છે ?- ૧.૫ ર ખ  

25 ત જેતયભ ાં બ યતન 78ભ ગ્ર ન્ડ ભ સ્ટય કણ ફન્્ ાં છે ?- કોસ્તલ ચેટયજી  

26 લવ -2007 અને 2022 લચ્ચે દેળભ ાં ક ર  અઝ યન  કેવભ ાં કેટર  ટક ન ઘટ ડ થમ છે ?- 98.7% 

27 
ત જેતયભ ાં બ યતીમ ય ષ્ટ્રીમ ય જભ ગવ પ્ર વધક યણ (NHAI)ન  અધ્મક્ષ તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- 

વાંતક ભ ય મ દલ  

28 
ત જેતયભ ાં કમ  દેળને લવ ૨૦૨૩ન  શરે  છ ભટશન  ભ ટે ્ યવમ વાંઘ ટયદની અધ્મક્ષત  વાંબ ી છે ?- 

સ્લીડન  

29 
કમ  કોયેળનને ફધ  જ ગ્ર શકને વેલ ભ ાં સ ધ ય ર લલ ન  ઉદે્દળથી એક કસ્ટભય એંગેજભેન્ટ ઇન્ડેક્વ (CEI) રન્ચ 
કયી છે ?- ગ જય ત વભનયર ડેલરભેન્ટ કોયેળન (GMDC) 

30 
ત જેતયભ ાં ગ જય ત ય જ્મન  કમ  પ્રથભ ભટશર  મ ખ્મ વલચલન ાં ૭૫ લવની લમે અલવ ન થ્ ાં છે ?- ભાંજ ર  
સ િહ્મણ્મભ( ૨૦૦૭) 

31 ત જેતયભ ાં કમ  દેળને ત ન લ વિક ્ દ્ધ ભ્મ વ ' જલ્પમય 1401' ળરૂ કમો છે ?- ઈય ન  

32 
વલજ્ઞ નકથ  રેખક આઇઝેક અવવભલન  કમ જન્ભટદલવ ' નેળનર વ મન્વ ટપકળન ટદલવ' ભન લલ ભ ાં આલે છે ?- 

ફીજી જાન્્ આયી  

33 
બ યતીમ વલજ્ઞ ન કોંગે્રવ (ISC)ની 108ભી લ વિક વત્ર ન ગ યની કઈ વલશ્વ વલદ્ય રમભ ાં આમજન કયલ ભ ાં આવ્ ાં શત  ાં 
?- ય ષ્ટ્રીમ વાંત ર્ કડગી ભશ ય જા વલશ્વવલદ્ય રમ  

34 
ત જેતયભ ાં કમ  ય જમભ ાં વલશ્વન  વોથી ભટ  ઓન વથમેટય ' ધન  મ ત્ર ' ઉત્વલન ાં આમજન કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- 

ઓટડળ   

35 
ગ્લ લરમય ખ તે આમજજત ITF વ ભન્વ ટેવનવ ર્નૂ વભેન્ટભ ાં વવિંગલ્વ સ્ધ વભ ાં ગ જય તની કઈ ખેર ડી ચેમ્પમન ફની છે 
?- લૈદેશી ચોધયી  

36 
લિટનને યવળમ  ્ યેવનમભ ય વનબવયત  ઓછી કયલ  અને લીજી વાંમાંત્રને ભ ટે યભ ણ  ઈંધણન  ઘયેલ  ઉત્ દન 
લધ યલ  ભ ટે કેટર   ઉન્ડની પાંડ જાશયે ક્ ું છે ?- 75 વભલરમન  ઉન્ડ  

37 ત જેતયભ ાં કમ  દેળન  નલ  ય ષ્ટ્રવત તયીકે લરૂ  ડ  વવલ્લ  ચ ૂાંટ ઈ આવમ  છે ?- િ લઝર 

38 
લવ 2022ભ ાં વલશ્વની વોથી ભટી ફડી લફલ્ડયની  રૂ સ્ધ વભ ાં વભસ્ટય આરવમ  (Mr. Olympia -2022)ન ાં ટ ઇટર 
કણે જીત્્ ાં છે ?-  શ દી સૂન (ઈય ન) 

39 લવ 2022ભ ાં વલશ્વની વોથી ભટી ફડી લફલ્ડયની ભટશર   સ્ધ વભ ાં વભસ્ટય આરવમ  (Mr. Olympia -2022)ન ાં ટ ઇટર 
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કણે જીત્્ ાં છે ?-  ઇન્ડ્રીમ  ળૉ 

40 
ત જેતયભ ાં ચ ૂાંટણી આમગ દ્વ ય  લફશ ય ય જ્મન  સ્ટેટ આઈકન તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- ભૈવથરી 
ઠ ક ય  

41 ત જેતયભ ાં 200 વભલરમન ડરયની વાંવત્ત ગ ભ લન ય વલશ્વન પ્રથભ વમમ્ક્ત કણ છે ?- એરન ભસ્ક  

42 
કઈ લરવભટેડ કાંનીને 44ભ PRSI અલખર બ યતીમ જનવાંકવ  વાંભેરનભ  આઠ પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત  યસ્ક ય જીત્મ  છે ?- BPCL( 

બ યત ેરલરમભ કોયેળન લરવભટેડ) 

43 
કમ  ય જમભ ાં ય ષ્ટ્રવત રોદી મમૂ વ દ્વ ય  ય જબલનભ ાં સ્થ વત દેળન  પ્રથભ વાંવલધ ન ઉદ્ય નન ાં રક વણ ક્ ું ?- 

ય જસ્થ ન  

44 
કમ  દેળન  લૈજ્ઞ વનકએ નલી જ શ દ્ધદ્ધકયણ વવસ્ટભ વલકવ લી, જે ભ ઇિપ્ર ષ્સ્ટકને ઝડથી અને અવયક યક યીતે 

ટપલ્ટય કયે ળકે છે ?- દલક્ષણ કટયમ   
45 બ યત ે (Bharat Pay)ન  નલ  વીઇઓ તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલ ભ ાં આલી છે ?- સ શરે વભીય  

46 
ટડજજટર વેલ ઓને આધ વનક તથ  સ યલક્ષત ફન લલ  ભ ટે HDFC ફેંકને કઈ કાંની વ થે વભજૂતી કયી છે ?- 

ભ ઈિવફ્ટ  

47 
કઈ કાંનીન  વશ-સ્થ ક અને મ ખ્મ પ્રદ્યલગક અવધક યી  ગ ાંજન  ટીદ યે ત ન  દ યથી ય જીન મ ાં આપ્્ ાં છે ?-  

જભેટ ( ઓનર ઈન ફૂટ ટડલરલયી પ્રેટપભવ)  
48 ઉત્તયપ્રદેળન  કમ  જજલ્ર ને IGRS યેંટકિંગભ ાં ફીજ ાં સ્થ ન ભળ્ ાં છે ?- દેલટયમ   
49 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે વનરલગયી તશય ટયમજન  કમ  ય જમભ ાં ળરૂ કયલ ભ ાં આલી છે ?- ત વભરન ર્   

50 
કેન્ર વયક યે ઉજાવ કે્ષતે્ર આત્ભવનબવય ફન લલ ન  રક્ષ્મ ભ ટે ય ષ્ટ્રીમ ગ્રીન શ ઈડ્રજન વભળન- 2047 ભ ટે કેટર  
કયડની ભાંજૂયી આી છે ?- 19,744 કયડ રૂવમ   

51 આઇટીટીએપ વલશ્વ યેંકભ ાં બ યતની કઈ સ્ટ ય ટેફર ટેવનવ ખેર ડી વલવશે્રષ્ટ્ઠ 35ભ ાં િભે  યશી છે ?- ભવનક  ફત્ર   

52 
નેળનર ઇન્સન્સ્ટટ્ટૂ ઓપ ઇરેક્રવનક્વ એન્ડ ઈન્પભેળન ટેકનરજીણે વ ઇફય સ યક્ષ  કોળલ્મ પ્રવળક્ષણ ભ ટે કઈ  

કાંની વ થે વભજૂતી કયી છે ?- ભ ઈિવફ્ટ  

53 
લવ 2022ભ ાં વલશ્વભ ાં વોથી લધ  કભ ણી કયી ફ યમ ાં સ્થ ન ભેલન ય બ યતીમ ભટશર  ખેર ડી  કણ છે ? - ી.લી. 
વવિંધ ૂ 

54 લવ 2022ભ ાં વલશ્વભ ાં વોથી લધ  કભ ણી કયી પ્રથભ સ્થ ન ભેલન ય ભટશર  ખેર ડી  કણ છે ? - ન ઓભી ઓવ ક   

55 
ઓટડળ ન  મ ખ્મભાંત્રી નલીન ટન મક દ્વ ય  FIH શકી લલ્ડવક -૨૦૨૩ બ યત ચેમ્પમન ફને ત પ્રત્મેક  ખેર ડીને 
કેટર  રૂવમ  ઈન ભની ઘણ  કયી છે ?- એક કયડ  

56 
આગ ભી ઓટડળ  ખ તે આમજજત શકી  રૂ વલશ્વક -2023 ભ ટે FIHને કની વ થે  ત ની લૈવશ્વક બ ગીદ યી 
ફન લી છે ?- JSW સ્ર્ૌવવ  

57 ત જેતયભ ાં દેળની ફેયજગ યી દય ટડવેપફયભ ાં લધીને કેટર  ટક એ શોંચી છે ?- ૮.૩% 

58 કયન  ઓવભિનન વફ લેયીઅન્ટ XBB.૧.૫ન દેળભ ાં પ્રથભ કેવ કમ  ય જમભ ાં નોંધ મ છે ?- ગ જય ત   

59 દય લે કમ ટદલવ '  વલશ્વ ્ દ્ધ અન થ ટદલવ ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?- ૬ જાન્્ આયી  
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60 
વલશ્વન  વોથી ઊંચ  ્ દ્ધકે્ષત્ર વવમ ચીન ગ્રેવળમય ખ તે વનભણ ૂાંક  ભન ય પ્રથભ ભટશર  અવધક યી કણ છે ?- વળલ  
ચોશ ણ  

61 
બ યતભ ાં સ્ેવ ટેકનરજી સ્ટ ટવઅને ઉતે્તજન આલ  ભ ટે ઇવયએ કઈ ફહ ય ષ્ટ્રીમ કાંની વ થે વભજૂતી કયી છે ?- 

ભ ઈકવોફ્ટ  

62 
આંતયય ષ્ટ્રીમ ભનેટયી પાંડ દ્વ ય  ચ લ  લવભ ાં બ યતન જીડીી વદૃ્ધદ્ધદય કેટર  ટક  યશલે ન  અન ભ ન કયેર છે ?-  

6.8% 

63 
૨૨ભી વવવનમય  રૂ અને ભટશર  સ્ટેટ નેટફર ચેમ્પમળી ઉત્તયપ્રદેળન  કમ  ળશયેભ ાં આમજન કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે 
?- લ ય ણવી  

64 
ત જેતયભ ાં યણજી રપીન  ઈવતશ વભ ાં પ્રથભ ઓલયભ ાં જ એકણ યન આપ્મ  વવલ મ  શટેરક નોંધ લન ય ખેર ડી કણ 
ફન્મ છે ?- જમદેલ ઉનડકય (વોય ષ્ટ્ર ટીભન સ ક ની)  

65 
વલશ્વ ની પ્રથભ ભટશર  ટિકેટય જેન ાં ત જેતયભ ાં ક ાંસ્મ પ્રવતભ  ઓસ્રેલરમ ન  વવડની સ્ટેટડમભ ખ તે અન લયણ કયલ ભ ાં 
આવ્ ાં છે ?- ફેલરન્ડ  કર કવ   

66 
ત જેતયભ ાં કઈ આઈઆઈટી વાંસ્થ ન  વાંળધનભ ાં  લચકનગ વનમ ની વ યલ ય ભ ટે ક   ભયીભ ાં  ઇેયીન ન ભન ાં  તત્લ 

અવયક યક છે તેન ાં કહ્ ાં છે ?- આઇઆઇટી, રૂડકી   

67 
ભધ્મપ્રદેળની ય જધ ની બ રભ ાં આલેર સ્ભ ટવ   કવન  ાં ન ભ ફદરી ક્ ાં ન ભ ય ખલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- લટય વલઝન 
 કવ   

68 
ત જેતયભ ાં જ ળમ્ક્ત ભાંત્ર રમ દ્વ ય  " લટય વલઝન ૨૦૨૭"ની થીભ વ થે  ણી ય વોપ્રથભ અલખર બ યતીમ 
લ વિક ય જ્મ ટયદ 

69 
૯ જાન્્ આયી ૧૯૧૫ભ ાં ભશ ત્ભ  ગ ાંધી કમ  દેળભ ાંથી બ યત યત પમ વ તેની મ દભ ાં પ્રલ વી બ યતીમ ટદલવ 

ઉજલ મ છે ?- દલક્ષણ આટફ્રક   
70 દય લે કમ ટદલવ '  પ્રલ વી બ યતીમ ટદલવ  ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?- ૯ જાન્્ આયી  

71 
ત જેતયભ ાં કેન્ર વયક ય દ્વ ય  પ્રલ વી બ યતીમ વન્ભ ન  યસ્ક ય ભ ટે કેટર  પ્રલ વી બ યતીમને નવભનેટ કમ વ છે ?- 

૨૭  

72 
૧૭ભ પ્રલ વી બ યતીમ ટદલવ-૨૦૨૩ વાંભેરનભ  મ ખ્મ અવતવથ તયીકે કમ  દેળન  ય ષ્ટ્રવત શત  ?- ગ મ ન  ( ડૉ. 
ભશપભદ ઈયપ ન અરી) 

73 
બ યતીમ ભટશર  ટેવનવ ખેર ડી વ વનમ  વભઝ વ ક યટકદીની કઈ  અંવતભ ર્નૂ વભેન્ટ યભળે ?- દ ફઈ ઓન ટેવનવ 
ર્નૂ વભેન્ટ  

74 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ડગયી કવલત વાંગ્રશ ' ઉડન ખટર 'ન  રેખક કણ છે ?- ડૉ. ચાંચર બવીન 

75 ત જેતયભ ાં ૧૭ભ પ્રલ વી બ યતીમ ટદલવ વાંભેરનન ાં ઉદ્દઘ ટન વભ યશ કમ ાં મજલ ભ ાં આવમ શત ?- ઈન્દય  

76 
1415ભ ાં ગે્રગયી ફ યભ ાં ફ દ ય જીન મ ાં આન ય પ્રથભ જભવન કમ  કેથલરક  લેટટકન વવટી ખ તે 95 લવની લમે 
અલવ ન થ્ ાં ?- ફેનેટડકટ  

77 ત જેતયભ ાં અભેટયક એ કમ  દેળને શય લી પ્રથભ ્ ન ઈટેડ ક જીત્મ છે ? - ઈટ રી  
78 ત જેતયભ ાં ઇન્ડનેવળમ ન કમ જલ  મ ખી વલસ્પટ થત ાં આવ વન  વલસ્ત યભ ાં ય ખ પેર ઈ શતી ?- ભ ઉન્ટ 
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ભ ય ી 

79 
વલશ્વન  વોથી ર ાંફ  ટયલય ક્રૂઝ ' એભલી ગાંગ  વલર વન ાં 13 જાન્્ આયી કમ  સ્થેથી રોંલચિંગ કયલ ભ ાં આલળે ?- 

લ ય ણવી  

80 
વલશ્વન  વોથી ર ાંફ  ટયલય ક્રૂઝ ' એભલી ગાંગ  વલર વ ક્રૂઝ વેલ  કમ  કમ  સ્થ લચ્ચે ળરૂ થઈ છે ?- લ ય ણવી 
(ઉત્તયપ્રદેળ) થી ટદબ્ર ગઢ(આવ ભ)  

81 ત જેતયભ ાં કણે અલ્ ઇન ષ્સ્કવનિંગ લલ્ડવ ક જીત્મ છે ?-  ભ કો ઓડયભેટ  

82 
ત જેતયભ ાં બ યતની કઈ લેઇટલરફ્ટય ડવિંગ ટેસ્ટભ ાં વડ ત  અસ્થ મી મ દત ભ ટે વસ્ેન્ડ કયલ ભ ાં આલી છે ?- 

વાંજીત  ચ ન ૂ  

83 વલદેળની ધયતી ય શલ ઈ ્ દ્ધ ભ્મ વ કયન યી પ્રથભ બ યતીમ ભટશર   ઇરટ કણ ફનળે ?- અલની ચત લેદી 

84 
કમ  દેળભ ાં શલ ઈ ્ દ્ધ ભ્મ વ કયન યી અલની ચત લેદી પ્રથભ બ યતીમ ભટશર   ઇરટ ફનળે ?- જા ન ( અલની 
લીય ગ જિમન -2023 ્ દ્ધ ભ્મ વ) 

85 
જા નભ ાં આમજજત અલની લીય ગ જિમન-2023 ્ દ્ધભ્મ વભ ાં અલની ચત લેદી કમ  ્ દ્ધ વલભ નની  ઇરટ છે ?-  Su 

- 30MKI 

86 
ત જેતયભ ાં અભેટયક ની કઈ ભટશર  ખેર ડી ASB કર વવક ટેવનવભ ાં પ ઈનરભ ાં સ્ેનની ટયફેક  ભ વયલ નને શય લી  
ચેમ્પમન ફની છે ?- કક ગ્રપે   

87 
ત જેતયભ ાં યેરલે ભાંત્રી અવશ્વની લૈષ્ટ્ણલ દ્વ ય  દેળની વોપ્રથભ શ ઈડ્રજન રેન કમ  ળરૂ કયલ ની ઘણ  કયી છે ?- 

ગ જય ત ( ફીરીભય - લઘઇ)  
88 DPIIT દ્વ ય  સ્ટ ટવઅ ઈષ્ન્ડમ  ઇનલેળન લીક કમ યે ભન લલ ભ ાં આલળે ?- 10 થી 16 જાન્્ આયી  

89 
વવ મટી ઓપ ઇંટડમન ઓટભફ ઇર ભેન્્પેૂકચવવ દ્વ ય  પ્રવવદ્ધ ડેટ  મ જફ વલશ્વન  કમ  દેળન ાં ઓટષ્વશકર ભ કેટ 
જા નને  છ છડી ત્રીજા નાંફયન ાં વોથી ભર્ ાં ઓટ વશીકર ભ કેટ ફન્્ ાં છે ?- બ યત  

90 
રદ ખની વાંસ્કૃવત, બ   અને યજગ યની સ યક્ષ  ભ ટે કની અધ્મક્ષત ભ ાં ૧૭ વભ્મની વવભવતની યચન  કયલ ભ ાં 
આલી છે ?- ગશૃ ય જ્મભાંત્રી વનત્મ નાંદ ય મ  

91 
ત જેતયભ ાં અભેટયક ન  શૈટયવ ક ઉન્ટીન પ્રથભ ભટશર  ળીખ ન્મ મ ધીળ ફનન ય ભટશર  કણ છે ?- ભનવપ્રત 

ભવનક વવિંશ  

92 
ત જેતયભ ાં કમ  સ્થે ' નેળનર જીનભ એટડટટિંગ એન્ડ રેવનિંગ વેન્ટયન ાં રક વણ કયલ ભ ાં આવ્ ાં ?- ાંજાફ ( નેળનર 
ગ્રીન ફ્રૂડ ફ મટેકનરજી ઇન્સન્સ્ટટ્ટૂ(NABI), ભશ રી) 

93 
ત જેતયભ ાં એવળમન ેવવટપક સ્ટર ્ વનમનન  નલ  ભશ વલચલ તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- 

વલનમપ્રક ળ વવિંશ  

94 ત જેતયભ ાં એર-૭ ન  છેલ્ર  શમ ત કમ  અલક ળમ ત્રી ન ાં અલવ ન થ્ ાં છે ?- લલ્ટય કવનિંગશ ભ  

95 
ત જેતયભ ાં અમરૂન  ભેનેજજિંગ ટડયેક્ટય દેથી ડૉ. રૂવન્દયવવિંઘ વઢી ની શક રટ્ટી કયી નલી વન્ મ્ક્ત કની કયલ ભ ાં 
આલી છે ?-  જમાંત ભશતે   

96 
કઈ ટપલ્ભ અલબનેત્રીને જમ ય ટપલ્ભ પેષ્સ્ટલરભ ાં ર ઈપટ ઈભ એલચલભેન્ટ એલડવથી વન્ભ નીત કયલ ભ ાં આલી છે ?- 

અવણ  વેન  
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97 દય લે કમ ટદલવ '  વલશ્વ ટશન્દી  ટદલવ  ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?-  ૧૦ જાન્્ આયી  
98 ૧૨ભી વલશ્વ ટશન્દી ટયદન ાં આમજન કમ  સ્થ કયલ ભ ાં આલળે ?- ટપજી  

99 ૧૨ભી વલશ્વ ટશન્દી ટયદની થીભ શ ાં છે ?- ટશન્દી આટટિટપવળમર ઇન્ટેલરજન્વ ભ ટે યાંય ગત જ્ઞ ન ....... 

100 બ યત કમ  લવ સ ધીભ ાં દેળભ ાંથી ક ર -અઝ યને ન બદૂ કયલ ન ાં રક્ષ્મ ય ખ્્ ાં છે ?- 2023  

101 
ત જેતયભ ાં કમ  દેળે ભધભ ખીઓ ભ ટે વોપ્રથભ યવીને ભાંજૂયી આી છે જે પ ઉરબ્ર ડ યગ વ ભે યક્ષણ આળે ?- 

અભેટયક    

102 
ત જેતયભ ાં અભેટયક એ વયક યી કભવચ યીઓ ભ ટે વલશ્વની રકવપ્રમ ચીનની કઈ વલડીમ એ ય પ્રવતફાંધ મકૂમ છે ?- 

ટટકટક  

103 દય લે કમ ટદલવ '  ય ષ્ટ્રીમ ભ નલ તસ્કયી જાગવૃત ટદલવ ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?-  ૧૧જાન્્ આયી  

104 
ત જેતયભ ાં કમ  ળશયેભ ાં વલશ્વન ાં પ્રથભ ત ડન   ન ય લરલખત  ાંર્ લરવન  વાંગ્રશ રમન ાં ઉદ્દઘ ટન કયલ ભ ાં આવ્ ાં 
છે ?- વતરૂલનાંત યભ  

105 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે સ ન્ની ડેભ શ ઈડ્ર ઈરેષ્ક્રક પ્રજેકટ કમ  ય જમભ ાં આલેર છે ?- ટશભ ચરપ્રદેળ  

106 બ યતન પ્રથભ વભ લેળી ઉત્વલ ' વર પેસ્ટ : વેલરિેટટિંગ ડ મલવવિટી' કમ  ય જમભ ાં મજામ શત ?-  ગલ   
107 ત જેતયભ ાં કમ  ળશયેભ ાં યાંય ગત " ચેયચેય  ભશત્વલ " ભન લલ ભ ાં આવમ શત ?- ય મગઢ (છતીવગઢ) 

108 
કઈ અલક ળી વાંસ્થ  વયક યી ળ  ભ ાં અભ્મ વ કયતી  ૭૫૦ છકયીઓ દ્વ ય  ફન લલ ભ ાં આલેર ટકટ્ઝ ઈષ્ન્ડમ  
વેટેર ઈટ રન્ચ કયળે ?- ઇવય  

109 પ્રધ નભાંત્રી નેળનર એપે્રષ્ન્ટવળી ભે બ યતન  કેટર  જજલ્ર ઓભ ાં આમજન કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- 242 જીલ્ર ભ ાં  

110 
કમ  ય જમભ ાં ગોયી ય ળ શી ટયલ યન  ઐવતશ વવક ભટીમ ફ ગ શલ  ભશરેને એક વલય વત સ્થ તયીકે વયાંક્ષણ 
ભ ટે આયલક્ષત કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- આવ ભ (ઘભૂયીજજલ્ર) 

111 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે " હ્ ભન એન ટભી"  સ્તકન  રેખક કણ છે ?- ડૉ. એ કે દ્ધદ્વલેદી  
112 ત જેતયભ ાં કમ  ય જમભ ાં ઝેલરમ -ગોંગ વમ દ મ દ્વ ય  ગ ન-નગ ઈ તશલે ય ભન લ મ છે ?- ભલણ ય  

113 
દય લે 28 પેબ્ર આયીએ ઉજલ ત  ય ષ્ટ્રીમ વલજ્ઞ ન ટદલવ -2023 ભ ટે કઈ થીભ રન્ચ કયલ ભ ાં આલી છે ?- લૈવશ્વક 
કલ્મ ણ ભ ટે લૈવશ્વક વલજ્ઞ ન  

114 ત જેતયભ ાં ફીવીવીઆઈ ની વાંદગી વવભવતન  અધ્મક્ષ તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- ચેતન ળભ વ  
115 ગ જય તભ ાં વોપ્રથભ ખ નગી અંગ પ્રત્મ યણ કેન્રન ાં ઉદ્દઘ ટન કમ ાં સ્થે કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ? - અભદ લ દ  

116 
ત જેતયભ ાં કમ  ખેર ડીએ યણજી રપીભ ાં વોથી લધ  યન ફન લન ય ફીજ ખેર ડી ફન્મ છે ?- થૃ્લી ળ (મ ાંફઇ- લવ 
2023ભ ાં આવ ભ વલર દ્ધ- 379 યન) 

117 
યણજી રપીભ ાં વોથી લધ  યન અણનભ 443 યન ફન લન ય પ્રથભ ખેર ડી કણ છે ?- બ ઉવ શફે વનિંફ રકય (ભશ ય ષ્ટ્ર- 
લવ 1948ભ ાં ક ઠીમ લ ડ વલર દ્ધ ) 

118 ત જેતયભ ાં ન વ ન  નલ  ચીપ ટેકનરજજસ્ટ તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ? - એ.વી. ચયલણમ  

119 
એવ.એવ. ય જાભોરીની ટપલ્ભ ' આયઆયઆય'ન ાં કમ  ગીત ભ ટે બ યતન પ્રથભ ઓટયજજનર ગ્રફર એલડવ ભળમ 
છે ?-  ન ર્  ન ર્   
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120 
ત જેતયભ ાં સ્ટેચ્્  ઓપ ્ વનટી (SoU)ન  ચીપ એડવભવનસ્રેટય તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- ઉટદત 

અગ્રલ ર  

121 
ત જેતયભ ાં ગ જય તન ાં વ ણાંદ ખ તે આલેર પટવ  ઇષ્ન્ડમ ન  ભેન્્પેૂકચટયિંગ પ્ર ન્ટને કઈ કાંની શસ્તગત કમો છે ?- 

ટ ટ  ભટવવ  

122 
અભેટયક ન  ટેક્વ વ ય જમભ ાં પટવ  ફેન્ડ ટર અને ગે્રન્ડ  કવ લે યડ ઓથયીટીન  ડ મયેકટય તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયી 
છે ?- સ્લપ્ન ધૈમવલ ન  

123 ત જેતયભ ાં ઈંગ્રેન્ડન કમ  રૂ ટિકેટય ICCન પ્રેમય ઓપ ધી ભાંથ જાશયે કયલ ભ ાં આવમ છે ?- શયેી બ્રકૂ  

124 ત જેતયભ ાં ન્્મૂકવ  ટપલ્ભ ટિટટકવભ ાં વલવશે્રષ્ટ્ઠ વનદેળકન  યસ્ક ય કને જીત્મ છે ?- એવ એવ ય જાભોરી  
125 ત જેતયભ ાં ઓસ્રેલરમ ની કઈ ભટશર  ટિકેટય ICCન પ્રેમય ઓપ ધી ભાંથ જાશયે કયલ ભ ાં આલી  છે ?-એળરે ગ ડવનય 

126 ત જેતયભ ાં કમ  દેળન ફૂટફર ખેર ડી ગ યેથ ફેરે 33 લવની લમે વનવવૃતની ઘણ  કયી છે ?- લેલ્વ  

127 
ત જેતયભ ાં કમ  દેળન ફૂટફર ટીભન કેપ્ટન હ્ ગ રયીવે 36 લવની લમે આંતયય ષ્ટ્રીમ ફૂટફરભ ાંથી વનવવૃત જાશયે 
કયી છે ?- ફ્ર ન્વ  

128 12 જાન્્ આયી 2023 ન  યજ 26ભ ્ લ  ભશત્વલન ાં આમજન કમ  ય જમભ ાં કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?-  હફૂરી (કણ વટક)  
129 ૧૨ જાન્્ આયી ય ષ્ટ્રીમ ્ લ  ટદલવ -૨૦૨૩ની થીભ શ ાં શતી ?- વલકવવત ્ લ  વલકવવત બ યત  

130 
ત જેતયભ ાં ઇન્સન્સ્ટટ્ટૂ ઓપ ચ ટવડવ એક ઉન્ટન્ટવ ઓપ ઇષ્ન્ડમ ન પ્રવતષ્ષ્ટ્ઠત ' વીએ- લફઝનેવ રીડય'ન એલડવ  કણે 
એન મત કયલ ભ ાં આવમ છે ?- નીવતનબ ઇ  યેખ  

131 ત જેતયભ ાં યફટો ભ ટટિનેઝ કમ  દેળની ફૂટફર ટીભન  નલ  કચ તયીકે વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- ર્ વગર  

132 ત જેતયભ ાં ગ જય તન  કમ  જીલ્ર ભ ાં પ્ર કૃવતક કૃવ વાંભેરન મજા્ ાં શત  ાં ?- ત ી  
133 ત જેતયભ ાં દેળન વોથી ભટ વલદ્ય થી ઉત્વલ ' વ યાંગ 2023'ન ાં આમજનની થીભ શ ાં છે ?- વભષ્સ્ટક હ્ ઝ  

134 ત જેતયભ ાં દેળન વોથી ભટ વલદ્ય થી ઉત્વલ ' વ યાંગ 2023'ન ાં આમજન કમ  સ્થે મજામ શત  ?-  IIT, ભર વ ખ તે  

135 ત જેતયભ ાં કમ  દેળન  છેલ્ર  ય જા કન્સ્ટેન્ટટ ઈન -2ન ાં અલવ ન થ્ ાં શત  ાં ?- ગ્રીવ  

136 ત જેતયભ ાં જપમ  ક શ્ભીય ય જ્મન  કમ  પ્રથભ જ્ઞ નીઠ  યસ્ક ય વલજેત  અલવ ન થ્ ાં છે ?- યશભે ન ય શી  
137 વલશ્વ ફેન્કે લવ FY23ભ ાં બ યતન આવથિક વલક વ દય કેટર યશલે ની આગ શી કયી છે ?- 6.9% 

138 
ત જેતયભ ાં કમ  દેળની ળ  ઓભ ાં ાંજાફી બ  ને ળ  ન  અભ્મ વ િભભ  દ ખર કયલ  ભ ટે ઘણ  કયી છે ?- 

વિભ ઓસ્રેલરમ   
139 દ વનમ ન ાં વોથી ભર્ ાં 16 ભેગ લટન ાં આપળય વલન્ડ ટફ વઇન કમ  દેળે ફન વ્ ાં છે ?- ચીન  

140 બ યતભ ાં ભેટ ન  નલ  લૈવશ્વક લફઝનેવ શડે તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- વલક વ  યટશત  

141 28 પેબ્ર આયી ' ય ષ્ટ્રીમ વલજ્ઞ ન ટદલવ' -2023 ની થીભ શ ાં છે ?- ગ્રફર વ મન્વ પય ગ્રફર લેર ફીઈંગ  

142 
ત જેતયભ ાં SBI MF (પ્ ચરપાંડ )ને કઈ ફેન્કની 10% બ ગીદ યી ખયીદલ ની બ યતીમ ટયઝલવ ફેંકને ભાંજૂયી આી છે ?- 

ઇટકલટ વ સ્ભર પ ઇન ન્વ ફેન્ક  

143 
ત જેતયભ ાં ત્રણ ટદલવભ ાં વોથી ઝડથી વ ત ભશ દ્વીની મ ત્ર  કયલ ન યેકડવ કને નોંધ વમ છે ?- અરી ઈય ની 
અને સ જમ વભત્ર   
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144 
વેન્ટય પય ભવનટટયિંગ ઇષ્ન્ડમન ઈકનભી (CMIE)ન  આંકડ ઓ અન વ ય, ઘયેલ  અને વલદેળી ફાંને વનગભભ ાંથી યક ણ 
આકવલ ભ ાં ક્ ાં ય જ્મ ટચન  સ્થ ને છે ?- ગ જય ત  

145 બ યતભ ાં આમજજત શકી લલ્ડવકભ ાં બ યતન પ્રથભ મ ક ફર કમ ાં દેળ વ ભે થળે ?- સ્ેન  

146 બ યત અત્મ ય સ ધીભ ાં કમ  લે એકભ ત્ર શકી લલ્ડવક જીત્્ ાં છે ?- ૧૯૭૫ભ ાં  
147 બ યતભ ાં આમજજત શકી લલ્ડવક -2023ની થીભ વન્ગ ક્ ાં છે ?- શકી શૈ ટદર ભેય  (કવલ પ્રીતભ ) 
148 બ યતભ ાં આમજજત શકી લલ્ડવકભ ાં કમ  દેળની ટીભ ડેબ્્ ૂભેચ યભળે ?- લચરી અને લેલ્વ   

149 
કેષ્ન્રમ ગશૃ ભાંત્રી અવભતળ શ ેભજજ િંગ ર કપપ્રેક્વભ ાં એક ર ખેર ડીની કેટર  ફૂટ ઊંચી પ્રવતભ ન ાં અન લયણ 
ક્ ું શત  ાં ?- 120 ફૂટ ( ઇપપ ર લૂી જજલ્ર, ભલણ ય)  

150 ત જેતયભ ાં ' એલડવ  પય ગ્રફર રીડયળી'થી કને વન્ભ વનત કયલ ભ ાં આવમ  છે ?- ડી લ મ ચાંરચડૂ  

151 
મ ાંફઇ શ ઇકટવને કઈ દલ  ઉદ્યગ કાંનીન  ફેફી  લડય લેચલ ની ભાંજૂયી આી છે ?- જન્વન એન્ડ જન્વન (મલૂ ાંન્ડ 
પ્ર ન્ટ) 

152 રશડી તશલે ય બ યતન  કમ  કે્ષત્રભ ાં વલળે પ્રખ્મ ત છે ?- ઉત્તય બ યત  

153 25 જાન્્ આયી ન  યજ 13ભ ય ષ્ટ્રીમ ભતદ ય ટદલવ કમ  ય જમભ ાં ઉજલણી કયલ ભ ાં આલળે ?- ભધ્મપ્રદેળ  

154 
ત જેતયભ ાં કેન્ર વયક ય દ્વ ય  TRF (The Resistance Front)ને આતાંકલ દી વાંગઠન જાશયે ક્ ું છે તે કમ ાં ય જમભ ાં વટિમ 
છે ?- જપમ  ક શ્ભીય  

155 ત જેતયભ ાં વલશ્વ સ્લ સ્થ્મ વાંગઠન (WHO)ને કમ  દેળને ઇફર  લ મયવથી મ ક્ત થમ ની ઘણ  કયી છે ?- ્ ગ ન્ડ   
156 ત જેતયભ ાં કમ  ક્ષન  લૂવ અધ્મક્ષ ળયદ મ દલન ાં ૭૫ લવની લમે અલવ ન થ્ ાં ?- જનત દ (્ ન ઈટેડ) 

157 
20 પેબ્ર આયીએ કમ દેળ  ભ નલયટશત ' વ્ જ એભ એવ -23' અંતટયક્ષમ ન આંતયય ષ્ટ્રીમ અંતટયક્ષ સ્ટેળન (ISS) 

ભકર ળે ?- યવળમ   
158 ત જેતયભ ાં કમ  ય જ્મન  મ ખ્મભાંત્રી ડૉ. ભ લણક વ શ એ 10 લવન  ફ કની વિયી કયી શતી ?- વત્ર ય   

159 
ત જેતયભ ાં કેષ્ન્રમ વાંસ્કૃવત ભાંત્ર રમે કેટર  ASI (આટકિમરજજકર વલે ઓપ ઈષ્ન્ડમ ) વાંયલક્ષત સ્ભ યક ર ત  થમ  
શલ ન ટયટવ  વાંવદભ ાં આપ્મ છે ?- 50  

160 
ત જેતયભ ાં કમ  બ યતીમ ટિકેટયે ઘય આંગણે વોથી લધ  વદી પટક યલ ન  વલચન તેંદ રકયન  યેકડવની ફય ફયી કયી 
છે ?- વલય ટ કશરી  

161 
ત જેતયભ ાં કઈ વાંસ્થ એ વલેયીન ગ્રીન ફન્ડ જાયી કયલ  ભ ટે સચૂક કેરેન્ડયની જાશયે ત કયી છે ?- બ યતીમ ટયઝલવ 
ફેન્ક  

162 બ યતભ ાં કમ  સ્થે એવળમ ની વોથી ભટી ્ એવ કન્સ્્ રેટ ઓટપવ ફનળે ?- શૈદય ફ દ  

163 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ' િ ાંવતક યી' ન ભન ાં  સ્તક કણે રખ્્ ાં છે ?- વાંજીલ વ ન્મ ર 

164 
કમ  ય જમભ ાં આલેર ઉન્ન લ ળશયેભ ાં િ ાંવતલીય ચાંરળેખય આઝ દની સ્મવૃતભ ાં એક વાંગ્રશ રમ ફન લલ ની ઘણ  
કયલ ભ ાં આલી છે ?- ઉત્તયપ્રદેળ  

165 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ટકર ઉઆ જલ  મ ખી કમ  દેળભ ાં આલેર છે ?- અભેટયક   
166 ફવઘિશભભ ાં આમજજત લિટટળ જ વનમય ઓન ર્ ન વભેન્ટભ ાં ભટશર  અંડય-15 સ્ક્લળ ટ ઇટર કણે જીત્્ ાં છે ?- અન શત 
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વવિંશ  

167 ત જેતયભ ાં કમ  ય જમભ ાં જાવત આધ ટયત લસ્તી ગણતયી ળરૂ કયલ ભ ાં આલી છે ?- લફશ ય  

168 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ' એટવભક એનજી યેગ્્ રેટયી ફડવ (AERB)ની સ્થ ન  કમ યે કયલ ભ ાં આલી શતી ?- ૧૯૮૩  

169 ન્્મૂકવ  ટપલ્ભ િીટીકવ વકવરભ ાં ફેસ્ટ ડ મયેકટયન એલડવ કણે એન મત કયલ ભ ાં આવમ છે ?- એવ.એવ. ય જાભોરી  
170 કમ  દેળભ ાં આઇવીવી ભટશર  અંડય -૧૯ પ્રથભ લલ્ડવકન ાં આમજન કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?-  દલક્ષણ આટફ્રક   

171 
બ યતન પ્રથભ કર ગેવવટપકેળન આધ ટયત તરચય પટટિર ઇઝય પ્ર ન્ટ લવ 2024 સ ધીભ ાં કમ  ય જ્મભ ાં સ્થ લ ભ ાં 
આલળે ?- ઓટડળ   

172 ત જેતયભ ાં પ્ર. કે.કે અબ્દ ર ગફ્પ યની કઈ આત્ભકથ ન ાં વલભચન કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- એભ.એવ. ધની  
173  ાંચભી ખેર ઈષ્ન્ડમ  ્થૂ ગેપવ -2023ન ભેસ્કટ શ ાં છે ?- આળ  (ભ દ  લચત ) અને ભગરી  
174 ત જેતયભ ાં વપ્રન્વ શયેીન ાં ક્ ાં  સ્તકન ાં પ્રથભ ટદલવે ૧૪ ર ખ કપીન ાં લેચ ણ થ્ ાં શત  ાં ?- સ્ેમય  

175 
ત જેતયભ ાં કમ  'યેરલેને ' યેરભાંત્રી ય જબ   વળલ્ડ' ન પ્રથભ  યસ્ક ય એન મત કયલ ભ ાં આલળે ?- ઉત્તય- ભધ્મ 
યેરલે    

176 બ યતીમ ટયઝલવ ફેંકન  ડેપ્્ ટી ગલનવય તયીકે કન ક મવક  એક લવ સ ધી લધ યલ ભ ાં આવમ છે ?- ભ ઈકર  ત્ર   
177 કમ  ય જમભ ાં લવ 2024ભ ાં બ યતન પ્રથભ Coal Gasification Ferilizer Plant તૈમ ય થઈ જળે ?- ઓટડળ   
178 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ખય  ઇન્ટયનેળનર એયટવ  કમ  દેળભ ાં ફન લલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- ને   

179 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ' આંફેડકય : અ ર ઈપ' ન ભન   સ્તકન  રેખક કણ છે ?- ળળી થરૂય  

180 ટડવેપફય -૨૦૨૨ભ ાં વોથી લધ  ફેયજગ યી દય દેળન  કમ  ય જમભ ાં છે ?- શટયમ ણ   
181 ત જેતયભ ાં ' તાંગય લ કદભ  યસ્ક ય' કને એન મત કયલ ભ ાં આવમ છે ?- અદ ય નૂ લ ર   
182 ફહ ય ષ્ટ્રીમ કાંની એભેઝન દ્વ ય  ત જેતયભ ાં કઈ શરે ળરૂ કયી છે ?- પય ચય એન્સન્જવનમય પ્રગ્ર ભ  

183 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે બીતયકલણક  ય ષ્ટ્રીમ ઉદ્ય ન કમ  ય જમભ ાં આલેર છે ?- ઓટડળ   
184 ત જેતયભ ાં બ યતન વોથી ઝડી ફરય કણ ફન્મ છે ?-ઉભય ન ભલરક  

185 ત જેતયભ ાં ખેર ઈષ્ન્ડમ  વવવનમય ય ષ્ટ્રીમ ભેટશર  ખ ખ રીગન ાં આમજન કમ ાં કયલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- ચાંડીગઢ  

186 
ત જેતયભ ાં આવ ભન વલોચ્મ ન ગટયક  યસ્ક ય ' અવભ લૈબલ' થી કને વન્ભ વનત કયલ ભ ાં આવમ  છે ? - ડૉ. તન 
વૈટકમ  

187 ત જેતયભ ાં પ્રથભ લખત પમ વર  ઇ લલ્ડવ ચેમ્પમનવળ યેવન ાં આમજન કણ કયી યહ્ ાં છે ?- શૈદય ફ દ  

188 
ત જેતયભ ાં WHOને કઈ દલ  કાંની દ્વ ય  ફન લલ ભ ાં આલેર ફે ખ ાંવી વવય ફ કને નટશ ીલડ લલ  ભ ટે એરટવ  
જાશયે ક્ ું છે ?- ભેટયમન ફ મટટક (એપફયન વર વવય અને ડીફકે-1 ભૈકવ) 

189 
બ યતભ ાં ફનેર ભેટયમન ફ મટટકની ફ કની ફે વવય ીલ થી કમ  દેળન  19 ફ કન  ભત થલ થી WHO આ 
દલ  વ ભે એરટવ જાશયે ક્ ું છે ? - ઉફેટકસ્ત ન 

190 ફૂટફર ખેર ડી ેરેન  ન ભ યથી સ્ટેટડમભન ાં ન ભ ય ખન ય પ્રથભ દેળ કમ છે ?- કે લડવ   

191 
ત જેતયભ ાં ' જમ ય ટપલ્ભ પેષ્સ્ટલર'ભ ાં ર ઈપટ ઈભ અલચલભેન્ટ એલડવથી કને વન્ભ વનત કયલ ભ ાં આવમ  છે ?- 

અવણ  વેન  
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192 બ યતને કમ  દેળભ ાં ભટશર  ળ ાંવત વૈવનકની એક ર્ કડી (બ્લ ૂશરેભેટ) તૈમ ય કયી યહ્ ાં છે ?- સ દ ન  

193 
ત જેતયભ ાં કઈ ય જ્મ વયક યે ઘણ  કયી છે કે ગ્ર ભીણ વલસ્ત યભ ાં 122 નલ  યભતન  ભેદ ન ફન લલ ભ ાં આલળે ?- 

ભશ ય ષ્ટ્ર  

194 ત જેતયભ ાં કઈ બ યતીમ ટપલ્ભને ઓસ્ક ય 2023 ભ ટે ળટવ લરસ્ટ કયલ ભ ાં આલી છે ?- ધ ક શ્ભીય પ ઇલ્વ  

195 Paytm ેભેન્ટ ફેન્કન  નલ  વીઇઓ તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- સ ટયન્દય ચ લર   
196 ત જેતયભ ાં વભરીટયી ટેર્ ૂએન્ડ ર ઈફર ડ ન્વ પેષ્સ્ટલર 2023 કમ  સ્થે મજામ શત ?- જલ શયર ર નશરેૂ સ્ટેટડમભ  

197 
ઇરેક્રવનક્વ કોયેળન ઓપ ઈષ્ન્ડમ  લરવભટેડન  નલ  વીએભડી તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ? - અન ય ગ 
ક ભ ય  

198 કઈ ય જ્મની  વલધ નવબ એ ભટશર ઓ ભ ટે વયક યી નકયીઓભ ાં 30% અન ભતને ભાંજૂયી આી છે ?- ઉત્તય ખાંડ   

199 
ઈન્ટ - ઓપ વેર (POS) અને ઇ-કભવવ ટડજજટર રેલડ દેલડને ઉતે્તજન આલ  ભ ટેની મજન  અંતગવત કેટર  
કયડન ખચવ થળે ?- 2600 કયડ રૂવમ   

200 
ત જેતયભ ાં  એનવીઆયન  પ્રવવદ્ધ વીીવીફી ટયટવ  અન વ ય લવ 2022ભ ાં બ યતન ાં વોથી પ્રદ વત ળશયે ક્ ાં યહ્ ાં છે 
?- ટદલ્રી  

201 
ત જેતયભ ાં  એનવીઆયન  પ્રવવદ્ધ વીીવીફી ટયટવ  અન વ ય લવ 2022ભ ાં બ યતન ાં વોથી પ્રદ વત ફીજા નાંફયે ળશયે 
ક્ ાં છે ?-  પયીદ ફ દ  

202 આંતયય ષ્ટ્રીમ તાંગ ભશત્વલ 2023ની થીભ શ ાં શતી ?-' લન અથવ, લન પેવભરી, લન પ્ ચય  

203 આંતયય ષ્ટ્રીમ તાંગ ભશત્વલ 2023ભ ાં વલશ્વન  કેટર  દેળન  તાંગ ફ ઝએ બ ગ રીધ શત ?- 68  

204 
ત જેતયભ ાં DRDO દ્વ ય  ઓછી દૂયીની ફેરેષ્સ્ટક વભવ ઇર થૃ્લી -2ન ાં વપ યીક્ષણ કમ  સ્થેથી કયલ ભ ાં આવ્ ાં ?- 

ચ ાંદી ય,ઓટડળ   
205 બ યતન ાં ક્ ાં ય જ્મ દેળન ાં પ્રથભ વાંણૂવ ટડજજટર ફેંટકિંગ ય જ્મ ફન્્ ાં છે ?- કેયર  

206 ત જેતયભ ાં આલેર ' શનેરે  વટવ  ઇન્ડેક્ષ 2023ભ ાં ળમ્ક્તળ ી  વટવભ ાં કમ દેળ પ્રથભ િભે યહ્ય છે ?- જા ન  

207 ત જેતયભ ાં આલેર ' શનેરે  વટવ  ઇન્ડેક્ષ 2023ભ ાં  ળમ્ક્તળ ી  વટવભ ાં બ યત કમ   િભે યહ્ ાં છે ?-  85ભ ાં િભે  

208 ત જેતયભ ાં ટી20ભ ાં વોથી ઝડી 1500 યન ફન લન ય ખેર ડી કણ ફન્મ છે ?- સમૂવક ભ ય મ દલ  

209 ત જેતયભ ાં શફ વર ઈપ ન  નલ  િ ન્ડ એપફેવેડય તયીકે કની વાંદગી કયલ ભ ાં આલી છે ?- સ્મવૃત ભ ાંધ ત   

210 
18 જાન્્ આયીન  યજ પ્ર થવભક વળક્ષણ કે્ષતે્ર શે્રષ્ટ્ઠ વળક્ષક ભ ટેન ' લચત્રકટૂ એલડવ ' ભય યીફ  ન  શસ્તે કેટર  વળક્ષકને 
આલ ભ ાં આલળે ?- 33  

211 ત જેતયભ ાં કમ  ય જમભ ાં " લૉર ઓપ ીવ પ્યૂર' ફન લલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- ચેય ર સ્વેયી (કેય) 
212 ત જેતયભ ાં કઈ અલક ળી વાંસ્થ ને પ્રથભ 54 સ્ટ યલરિંક v2.0 ઉગ્રશ રન્ચ કમો છે ?- સ્ેવએક્વ  

213 ફેંક ઓપ વવિંગ  ય (ફીઓએવ)ન  વીઇઓ તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?- જેવન મ ૂ 

214 ત જેતયભ ાં કમ  દેળને વીભ   ય કયલ  ભ ટે એક નલ ક મદ ર ગ ૂકમો છે ?- અભેટયક   

215 
લવ -2023ભ ાં ય ષ્ટ્રીમ ્ લ  ભશત્વલ અને ખેર ઈષ્ન્ડમ  ્ વનલવવિટી સ્ર્ૌવવ વાંભેરન ભ ટે કમ  ય જ્મની વાંદગી 
કયલ ભ ાં આલી છે ?- કણ વટક  
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216 ત જેતયભ ાં બ યતે કમ  દેળ વ થે એક વમ ક પ્રલ વન અને ગવતળીરત  બ ગીદ યી વભજૂતી થઈ છે ?- ઓષ્સ્રમ   
217 ત જેતયભ ાં અંધ વમમ્ક્તઓ ભ ટે િેઇર લરવભ ાં કઈ કાંની વલવપ્રથભ લખત લીજી લફર ળરૂ ક્ ું છે ?- BSES  

218 ત જેતયભ ાં કમ  દેળભ ાં ઘટતી ભધભ ખીઓ ભ ટે વલશ્વન ાં પ્રથભ યવીને ભાંજૂયી આી છે ?- અભેટયક    
219 કઈ કાંની બ યતીમ વેન  ભ ટે ર-સ્ભક સ વટયમય કેયવીન રન્ચ ક્ ું છે ?- BPCL 

220 ત જેતયભ ાં ભટશર ઓને યજગ યી આલ  ભ ભરે ક્ ાં ળશયે પ્રથભ િભે યહ્ ાં છે ?- ચેન્નઈ  

221 લવ 2022 ઓટભફ ઇર લેચ ણ ભ ભરે બ યત કમ  દેળને  છ ય ખી ત્રીજ ાં સ્થ ન શ ાંવર ક્ ું છે ?- જા ન  

222 અભદ લ દ - ટદલ્રી વાંકવ  િ ાંવત એક્સ્પે્રવન ાં નવ ાં ન ભ શ ાં ય ખલ ભ ાં આવ્ ાં છે ?- અક્ષયધ ભ એક્વપે્રવ 

223 ભશ ય ષ્ટ્રન  કમ  ળશયેભ ાં પ્રથભ જજલ્ર  ન્મ મ રમ પ્રણ રીની ળરૂઆત થઈ છે ?- ઉસ્ભ ન ફ દ  

224 ત જેતયભ ાં કમ  દેળન ટિકેટય ડ્લેન પ્રીટટયમવ આંતયય ષ્ટ્રીમ ટિકેટભ ાંથી વનવવૃતની ઘણ  કયી છે ?- દલક્ષણ આટફ્રક   
225 બ યતે કમ  દેળ વ થે માંગ પ્રપેળનર સ્કીભની ળરૂઆત કયી છે ?- લિટન  

226 
ત જેતયભ ાં નૂ ભ ાં આમજજત ભશ ય ષ્ટ્ર ઓન ટેવનવ ર્નૂ વભેન્ટ 2021ન લખત ફ જીત્મ ?- ટ ર વનલગ્રક્વયૂ 
(નેધયરેંડ્વ) 

227 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે ' ચીપ વભવનસ્ટવવ ડ મયી નાંફય-1ન ાં વલભચન કણે ક્ ું ? - યાંજન ગગ ઈ  

228 ત જેતયભ ાં એડીરેટ ઇન્ટયનેળનર -1 ટેવનવ એકર લખત ફ કણે જીત્મ છે ?- નલક જકલીચ  

229 ત જેતયભ ાં ચચ વભ ાં યશરે વપભેત વળખયજી ભાંટદય કમ  ય જમભ ાં આલેલ ાં છે ?- ઝ યખાંડ  

230 ત જેતયભ ાં ફડવય યડ ઓગેન ઇઝેળન દ્વ ય  વનવભિત " વવમભ  ર" કમ  ય જ્મભ ાં આલેર છે ?- અરૂણ ચરપ્રદેળ  

231 સ્નકૂયભ ાં નેળનર ખેર ડી ફનન ય પ્રથભ ગ જય તી ભટશર  ખેર ડી કણ છે ?- આન્મ  ટેર  

232 દય લે કમ ટદલવ ' બ યતીમ વેન  ટદલવ' તયીકે  ભન લલ ભ ાં આલે છે ?-  ૧૫ જાન્્ આયી  
233 ૧૫ જાન્્ આયીન  યજ ૭૫ભ બ યતીમ વેન  ટદલવ કમ  સ્થે ભન લલ ભ ાં આવમ ?- ફેંગલ રૂ  

234 ત જેતયભ ાં કને સ્ટ ટવઅ ભેનરૈડ વેટેર ઈટ રન્ચ ટવન  ાં ઉદ્દઘ ટન કયલ ભ ાં આવ્ ાં ?-  વ્  ગમેર (નલી ટદલ્રી) 
235 ત જેતયભ ાં બ યતન ાં પ્રથભ ઓનર ઈન ગેવભિંગ ઉત્કૃષ્ટ્ઠત  કેન્ર કમ  સ્થે સ્થ લ ભ ાં આલળે ?- વળરોંગ  

236 જાન્્ આયી-૨૦૨૩ભ ાં કમ  ળશયેભ ાં ' ફ જય  ઉત્વલ' ભન લલ ભ ાં આવમ ?- ગ ાંધીનગય  

237 કન  દ્વ ય  બ યતન પ્રથભ 5 G વક્ષભ ડ્રન વલકવવત કમો છે ?- આઇજી ડ્રન્વ  

238 
ત જેતયભ ાં બ યતીમ વેન ન  ત્રણેમ દભ ાં યશી દેળ ડકટયી વેલ  કયન ય પ્રથભ ભટશર  અવધક યી કણ ફની ?- ડૉ. 
આયતી વયીન  

239 
ય જસ્થ નન  ગ ભડ ન  ખેર્તૂને ભજબતૂ કયલ  ' શકી લ ી વયાંચ' ઉપે વનરૂ મ દલને કઈ ફેન્ક વ થે વભજૂતી કયી 
છે ?- ન ફ ડવ   

240 ટડજજટર ઈષ્ન્ડમ  એલડવ- ૨૦૨૨ભ ાં કૃવ ભાંત્ર રમને કઈ શરેને પ્રેટટનભ  યસ્ક ય જીત્મ છે ?- ઈ-ન ભ  

241 
ત જેતયભ ાં કમ  રેખકન  પ્ર ણલ ્  ન ભની રઘ કથ ઓન  વાંગ્રશને ઓડક્ક ઝર  યસ્ક ય-૨૦૨૨ ભ ટે વાંદગી કયલ ભ ાં 
આલી છે ? - અંલફક સ થન ભાંગડ  

242 વલશ્વન  ળશયેન  નલ  વલેક્ષણભ ાં કમ  ળશયેને લવ-૨૦૨૩ભ ાં પ્રથભ નાંફયે ક્ ાં ળશયે છે ? રાંડન  
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243 
વા્ં  કત ય ષ્ટ્રને ૨૮ભ ાં જલ ્  વાંભેરન (COP 28)ન  અધ્મક્ષ તયીકે કની વાંદગી કયલ ભ ાં આલી શતી ?- સ લ્ત ન 
અર જાલફય (વા્ં  કત આયફ અભીય ત) 

244 
ત જેતયભ ાં કને પ્ર ચીન બ  ઓભ ાં ' વભયય ટ ઈવિંગ'  સ્તક ફન લી લગવનઝ લલ્ડવ ટયકડવ ફન વમ ?- વભથર 
વેંટેલરમ  (ઈટ રી) 

245 ત જેતયભ ાં કમ  દેળની વફય ગમ લ   વલશ્વવલદ્ય રમભ ાં એક ીઠ સ્થ ન  ભ ટે વભજૂતી થઈ છે ?- શ્રીરાંક   
246 ત જેતયભ ાં કમ  દેળભ ાં બ્બ્રક સ્કરૂભ ાં અભ્મ વ ભ ટે નલી બ   ાંજાફી  ફનળે ?- ઓસ્રેલરમ   

247 
ત જેતયભ ાં કમ  દેળની વયક યે 2030 સ ધી વેલ વનવવૃત લમ 62 લવથી લધ યી 64 લવ કયલ ની ઘણ  કયી છે ?- 

ફ્ર ાંવ  

248 
ત જેતયભ ાં ડ્રીભ ગર ેનલ્ટી શટૂઆઉટ ન ભની લગવનવ લલ્ડવ યેકડવભ ાં ળ વભર થઈ છે તે કમ  ય જ્મની યભત છે ?- 

કેયર  

249 ત જેતયભ ાં ૭૧ભી  વભવ ્વૂનલવવ -2022 ફની ગેલિમર વલજેત  થઈ તે કમ  દેળની છે ?- અભેટયક   
250 ગ જય ત વલદ્ય ીઠન  ઇન્ચ િ ક રન મક તયીકે કની વન્ મ્ક્ત કયલ ભ ાં આલી છે ?-  પ્ર. બયત જળી  

  


