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1 તાજેતયભાાં ૭૧ભી  મભવ યમૂનલવસ -2022 ફની ગેબ્રિમર મલજેતા થઈ તે કમા દેળની છે ?- અભેરયકા  
2 ગજુયાત મલદ્યાીઠના ઇન્ચાજૉ કુરનામક તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?-  પ્ર. બયત જળી  

3 
બાયતીમ રિકેટ ટીભે કમા દેળની ટીભને લન ડેના ઈમતશાવભાાં વોથી લધાયે યનથી યાજ્મ આી ઇમતશાવ યચ્મ ?- 

શ્રીરાંકા (૩૧૭ યન -મતરૂલાંતયૂભ) 
4 દેળના કમા યાજમભાાં પ્રથભ ભરશરા મખુ્મ વબ્રચલ તયીકે ળાાંમત કુભાયીની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- તેરાંગાણા   
5 ૧૫ જાન્યઆુયી ૨૦૨૩ના યજ બાયતીમ શલાભાન મલબાગન  કેટરાભ સ્થાના રદલવ ભનાવ્મ ?- ૧૪૮ભ  
6 દય લે કમ રદલવ ' યાષ્ટ્રીમ સ્ટાટસઅ રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૬ જાન્યઆુયી  

7 
તાજેતયભાાં ેરબ્રરમભ ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળની અમકુ મવરેકટેડ સ્થે શરેી એમપ્રર 2023થી ેરરભાાં કેટરા ટકા 
ઇથેરન ભેલલાની ઘણા કયી છે ?- 20% 

8 
તાજેતયભાાં  વાભાજજક કરમાનભાાં ભશત્લણૂસ મગદાન ફદર કને ' પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાન યુસ્કાય2023 થી 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- મથરૂ એવ. નાદેવન 

9 15 જાન્યઆુયી 2023ના યજ બાયતીમ શલાભાન મલબાગે કેટરાભ સ્થાના રદલવ ભનાવ્મ ?-  ૧૪૮ભ  
10 તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરે ' જાદુનાભા' સુ્તકના રેખક કણ છે ? - જાલેદ અખ્તય  

11 
તાજેતયભાાં સ્લદેળ દળસન 2.0 મજના અંતગસત વાંદગી ાભેર સ્થ ' કુભાયકભ' અને ' ફેય' કમા યાજમભાાં આલેર 
છે ?- કેય  

12 
રવ એન્જરભાાં મજામેર એલડસ પાંકળનભાાં કઈ રપલ્ભને ફેસ્ટ પયેન રેગ્લેજ કેટેગયીભાાં િીટીકવ ચઈવ એલડસ 
એનામત કયલાભાાં આલળે ?- RRR  

13 
તાજેતયભાાં ભરશરા આઈીએર ટી20 ના પ્રવાયણ અમધકાય કઈ કાંનીએ શાાંવર કયી છે ?- લામાકભ-18 (રયરામન્વ 

ભારીકીની) 
14 ગજુયાત યાજમભાાં ભાગસ વરાભતી વપ્તાશ કમાયે ઉજલાયુાં શત ુાં ?- ૧૧ થી ૧૭ જાન્યઆુયી   

15 
બાયતન ુવોથી કામસદક્ષ ટસ  ૈકીનુાં એક એીએભ ટમભિનલ્વ ીાલાલ કાંનીના ભેનેજજિંગ ડામયેકટય તયીકે કની 
મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? - બ્રગયીળ અગ્રલાર  

16 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાનના શસ્તે કઈ આઠભી લાંદે બાયત એતસ્પે્રવ રેનને રીરીઝાંડી આલાભાાં આલી ?- મવકાંદયાફાદ 

(તેરાંગાણા) અને મલળાખાટ્ટનભ (આંધ્રપ્રદેળ) ( ૬૯૮ કી.ભી અંતય) 
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17 
ગજુયાતના કમા સ્થે ૨૨ થી ૨૪ જાન્યઆુયી- ૨૩ દયમ્માન પ્રથભ બ્રફઝનેવ ૨૦ ઇન્વેપ્ળન ફેઠક ભળે ?- 

ગાાંધીનગય  

18 ગજુયાતભાાં સમૂસન ુાં પ્રથભ રકયણ ાટાડુાંગયીભાાં આલેર કમા ભાંરદય ય ડે છે ? - ફાફાદેલ ભાંરદય (દાશદ) 
19 દય લે કમ રદલવ '  બાયતીમ વેના  રદલવ ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૫ જાન્યઆુયી  

20 
તાજેતયભાાં બાયતીમ નોવેનાએ કમા દેળની નોવેના દ્વદ્વક્ષીમ નોવેના અભ્માવ' લરૂણ-2023'નુાં આમજન કયુું શત ુાં ?- 

ફ્રાન્વ  

21 કમા યાજ્મન કલ્રભ જજલ્ર બાયતન પ્રથભ વાંમલધાન વાક્ષય જજલ્ર ફન્મ ?- કેય (કલ્રભ જજલ્ર) 
22 ડેપ્યટુી નેળનર મવક્યરયટી એડલાઈઝય તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ાંકજકુભાય મવિંશ  

23 કમા ળશયેભાાં આલેરી એસ્ટેરયમા એયસ્ેવના A200-XT ડ્રનને DGCA ટાઈ વરટિરપકેળન પ્રાપ્ત થયુાં છે ?- ફેંગલરુૂ  

24 
મલશ્વનુાં વોથી ભટુાં ધામભિક સ્ભાયક " ધ ટેમ્ર ઓપ લૈરદક પ્રેનેટરયમભ" લસ ૨૦૨૪ભાાં કમા સ્થે ખલુ્લ ુમકૂલાભાાં 
આલળે ?  - ભામાયુ (મિભ ફાંગા) (ઊંચાઈ ૧૧૩ ભીટય) 

25 તાજેતયભાાં તેરાંગાણા યાજ્મની પ્રથભ ભરશરા વબ્રચલ તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ળાાંમતકુભાયી  

26 
કમા પ્રમવદ્ધ યેત કરાકાયે મલશ્વક શકીની થીભ આધારયત ' ચક દે ઈન્ન્ડમા' ના વાંદેળ વાથે ચખાના રટની ભઝેક 
કરાકૃમત ફનાલી શતી ?- સદુળસન ટનામક  

27 ગજુયાતના કમા જીલ્રાભાાં ' રદવ્માાંગ તાંગત્વલ'નુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- બાલનગય  

28 અંધત્લ મનમાંત્રણ ભાટે ' યાઇટ ટુ વાઇટ મલઝન' બ્રરવી રાગ ુકયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ?- યાજસ્થાન  

29 
જાન્યઆુયી -2023 ભાાં કમા સ્થે સ્કરૂ ઓપ રજજન્સ્ટક લટયલેઝ એન્ડ કમ્યમુનકેળનનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં ?- 

અગયતરા  

30 
પાસ્ટ ેરર લેવેર (FPV) ઇન્ન્ડમન કસ્ટ ગાડસ (ICG) જશાજ કભરાદેલી કરકાતાભાાં કામસયત થમેર તેનુાં મનભાસણ કઈ 
કાંની દ્વાયા કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ગાડસન યીચ મળબ્રફલ્ડવસ એન્ડ એન્ન્જમનમરયિંગ બ્રર.  

31 
શકી લલ્ડસક -2023ભાાં બાયત કમા દેળની ટીભ વાભે કલાટસય પાઈનરભાાં શાયી જતાાં ટનૂાસભેન્ટભાાંથી ફશાય થયુાં ?- 

ન્યઝૂીરેન્ડ 

32 તાજેતયભાાં રદલ્રી વયકાયે મમનુાની વપાઈ કયલા ભાટે કેટરા કયડની પાલણી કયી છે ?- ૧૦૨૮ કયડ રૂમમા  

33 
તાજેતયભાાં કઈ ફેન્કે રકવાન ષુ્ટ્ક મજના અંતગસત ' ગરૂડ એયસ્ેવ' વાથે બાગીદાયી કયી છે ?- યમુનમન ફેન્ક ઓપ 
ઈન્ન્ડમા  

34 
દેળની પ્રથભ ઈ- શલે્ય યફરટક એકવ સ્કેરેટન ગેટ થેયાી ભળીનનુાં રકાસણ કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં ? - ઉદમયુ 
(યાજસ્થાન)  

35 ગદયેજ એગ્રલેટન ાભ ઓઇર બ્રફઝનેવને કના ભાટે ' વભાધાન' નાભની અભતૂલૂસ શરે ળરૂ કયી છે ?- ખેડતૂ 

36 તાજેતયભાાં પ્રમવદ્ધ ગ્રફર 500 -2023ના રયટસ  અનવુાય મલશ્વની વોથી મલૂ્મલાન કાંની કઈ ફની છે ?- એભેઝન  

37 
તાજેતયભાાં પ્રમવદ્ધ  બ્રરટયેચય પેન્સ્ટલર-૨૦૨૩ નુાં ૧૬મ ુવાંસ્કયણ જમયુભાાં કમાાં સ્થે આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં 
?- શટર તરાકવસ આભેય  

38 તાજેતયની ઘણા અનવુાય બાયતને કમા લસ સધુીભાાં ડપ્રય લેધય યડાય નેટલકસથી કલય કયલાભાાં આલળે ?- 
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૨૦૨૫  

39 
તાજેતયભાાં કઈ બાાના પ્રમવદ્ધ 2021ભાાં જ્ઞાનીઠ એલડસ મલજેતા કમલ નીરભબ્રણ ફૂકનનુાં ૮૯ લસની લમે અલવાન 
થયુાં ?- અવભીમા  

40 તાજેતયભાાં શાઈડ્રજનથી ચારી ળકે તેલા રક ફનાલલાની ઘણા કને કયી છે ?- અદાણી ગ્રૂ  

41 
યાજસ્થાનના યણભાાં બાયત અને ફીજા કમાાં દેળ લચ્ચે પ્રથભ વેના યદુ્ધભ્માવ ' અભ્માવ વાઈતરન -1'નુાં આમજન 

કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- ઈજજપ્ત  

42 
દય લે કમ રદલવ ' નેળનર રડઝાસ્ટય રયસ્ન્વ પવસ (NDRF) રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૧૯ 
જાન્યઆુયી  

43 
તાજેતયભાાં ાંચામતી યાજ્મ વાંસ્થાઓના જનપ્રમતમનમધના અમધકાય ભાટે લધાય કયનાય દેળનુાં પ્રથભ  યાજ્મ ફન્યુાં છે 
?- શરયમાણા  

44 
તાજેતયભાાં લલ્ડસ ફેંક કમાાં દેળને દબ્રક્ષણ એમળમાની વોથી કભજય અથસવ્મલસ્થા જાશયે કયલાભાાં આલી છે ?- 

ારકસ્તાન  

45 
ક્યા દેળન રિકેટય ડેમનમર રિસ્ટીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ રિકેટની તભાભ પભેટભાાંથી મનવમૃતની ઘણા કયી છે ?- 

ઓસ્ટેબ્રરમા  

46 
તાજેતયભાાં ફેન્ક ઓપ ફયડા (BOB) ને કમ યુસ્કાય  એનામત કયલાની ઘણા કયી છે ? - ફેન્ક ઓપ ફયડા યાષ્ટ્રીમ 
બાા વન્ભાન  

47 તાજેતયભાાં કમા સ્થે વાાંવદ ખેર ભશાકુાંબના ફીજા ચયણનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- ફસ્તી (ઉત્તયપ્રદેળ) 

48 
કમા ભધ્મપ્રદેળના ળશયેભાાં દેળની પ્રથભ યેપયી ઉત્કૃષ્ટ્ટતા કેન્ર ની સ્થાના વભજૂતી કયાય થમા છે ?- ગ્લાબ્રરમય 
(રક્ષ્ભીફાઈ યાષ્ટ્રીમ ળાયીરયક મળક્ષા વાંસ્થા- LNIPE ) 

49 તાજેતયભાાં કમા દેળની મલશ્વની વોથી ભટી 118 લસની ભરશરા લ્યવૂીનયૈડનનુાં અલવાન થયુાં ?- ફ્રાન્વ  

50 
તાજેતયભાાં વાંણૂસ યીતે ઇ- ગલનસવ ભડભાાં મળફ્ટ થનાય બાયતન પ્રથભ કેન્રળામવત પ્રદેળ કમ ફન્મ છે ?- જમ્મ ુ
કાશ્ભીય  

51 
તાજેતયભાાં કણે તાનુાં નવુાં સુ્તક " યેલલ્યળૂનરયઝ : ધ અંડય સ્ટયી ઓપ શાઉ ઈન્ન્ડમા લન ઇટ્વ ફ્રીડભ "ન ુ
મલભચન કયલાભાાં આવ્યુાં ?- વાંજીલ વાન્માર 

52 
તાજેતયભાાં નયેન્ર ભદીનુાં સુ્તક ' એતઝાભ લરયમવસ"નુાં અંગે્રજી સુ્તક રકાસણ કણે કયુું શત ુાં ?- કરયાજ 
મભશ્ર(યાજસ્થાનના યાજમાર) 

53 
તાજેતયભાાં કમાાં યાજમભાાં Archaeology Survey of India  (ASI) દ્વાયા 1200 લસ જૂના ફે રઘ ુસ્તુની ળધ કયલાભાાં 
આલી છે ? -બ્રફશાય  

54 
તાજેતયભાાં યટૂીટી નેળનર યેંરકિંગ ચેક્મ્મનમળભાાં અંડય-15 ન છકયા અને છકયીઓન બ્રખતાફ કણે જીત્મ છે ?- 

મુનત બ્રફસ્લાવ અને શબુકૃતા દત્તા (કરકાતા) 
55 વભુમનમા (Womaniya)શરે કની વાથે વાંફાંમધત છે ?- GeM 

56 તાજેતયભાાં એચએરલી રપલ્ભ મવટીનુાં કમા યાજમભાાં શબુાયાંબ કયલાભાાં આવ્મ છે ?-  ાંજાફ  
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57 તાજેતયભાાં લન ડ ેઇન્ટયનેળનર રિકેટભાાં ફેલડી વદી રગાલનાય વોથી યલુા ખેરાડી કણ ફન્યુાં છે ?- શબુભન બ્રગર  

58 
"ધ એ ટુ ઝેડ પ્રવ ઓપ ગીતા ચાંરન એન્ડ નાટયવકૃ્ષ " સુ્તક કના જીલનની કશાની છે ?- ગીતા ચાંરન (પ્રમવદ્ધ 
નતૃ્માાંગના) 

59 બાયતે બ્રરમ્પેરટક રપરેરયમામવવને કમા લસ સધુીભાાં વભાપ્ત કયલાનુાં રક્ષ્મ યાખ્યુાં છે ?- ૨૦૨૭  

60 તાજેતયભાાં સ્લદેળી કેભેયા ડ્રન " ડ્રની"કણે રન્ચ કયુું છે ? - ભશને્રમવિંશ ધની  

61 
તાજેતયભાાં કમા દેળન ફેડમભન્ટન ખેરાડી ' મલકટય એતવેરવને ભરેમળમા ઓન -2023 ભાાં રુૂ એકર બ્રખતાફ 

જીત્મ છે ?- ડેન્ભાકસ  

62 
તાજેતયભાાં દબ્રક્ષણ આરફ્રકા રિકેટ ટીભના ટેસ્ટ અને વીમભત ઓલયના કચ તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?-  

શકુયી કાનયાડ અને યૉફ લલ્ટય  

63 
બાયત ફાાંગ્રાદેળ ભૈત્રી ાઇરાઇન પ્રજેકટ બાયતના કમા યાજ્મના મવબ્રરગડુી અને ફાાંગ્રાદેળના રદનાજયુ 
જજલ્રાના ાલસતીયુને જડળે ?-  મિભ ફાંગા  

64 તાજેતયભાાં કમાાં દેળને રાાંગ ભાચસ -2D યકેટનુાં  વપતાલૂસક કક્ષાભાાં સ્થામત કયુું છે ?- ચીન  

65 તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરે  ' એતઝાભ લરયમવસ' સુ્તકના રેખક કણ છે ?- નયેન્ર ભદી  
66 અત્માયે આઇવીવી અંડય-19 ભરશરા T20 લલ્ડસતનુાં  કમા દેળભાાં મજાઇ યહ્ય છે ?- દબ્રક્ષણ આરફ્રકા  

67 
તરયફ્રય કાફસન્વ (CFCs) ય પ્રમતફાંધ મકૂલા ભાટે 1987ભાાં શસ્તાાંક્ષય કયામેર આંતયયાષ્ટ્રીમ કયાયનુાં શુાં નાભ છે ?-  

ભન્રીમર પ્રટકર  

68 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલાવન લેાય ભેા (FITUR)નુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ભેરડ્રડ 

69 ગજુયાતનાાં કમા ળશયેન દવ લસન ળોમસજીત ખૈય પ્રધાનભાંત્રી ફાયુસ્કાય ભાટે વાંદગી ામ્મ છે ?- લડદયા  

70 
તાજેતયભાાં અજ ાંતા ઇરયા રપલ્ભ પેન્સ્ટલરભાાં કઈ રપલ્ભને વલસશે્રષ્ટ્ઠ રપલ્ભ યુસ્કાય ' ગલ્ડન કૈરાળ' એનામત થમ છે 
?-નાનેયા  

71 બાયતીમ લાયવેુના કમા ફે ળશયે લચ્ચે કાયબ્રગર કુરયમય વેલાઓ ળરૂ કયી યશી છે ?- કાયગીર અને જમ્મ ુ 

72 તભાભ આરદલાવીઓને મૂભતૂ દસ્તાલેજ યૂા ાડનાય દેળન પ્રથભ જજલ્ર કમ છે ?- લામનાડ 

73 

મવરયમભ દ્વાયા ' ઓન ટાઈ યપભસન્વ રયવ્ય ૂ2021 એયરાઇન્વ એન્ડ એયટૌસવ રયવ્ય ૂ-2021 એયરાઇન્વ એન્ડ 
એયટૌસવ રયટસભાાં ભટા એયટસની શે્રણી શઠે કમા બાયતીમ એયટસ  લૈમશ્વક સ્તયે આઠભ  િભ ભેવ્મ છે ? - 

ચેન્નઈ ઇન્ટયનેળનર એયટસ    
74 બાયતી એયટેર કમા ળશયેભાાં શાઇયસ્કેર ડેટા વેન્ટય સ્થાના ભાટે રૂ. 2000 કયડનુાં યકાણ કયી ળકે છે ?- શૈદયાફાદ  

75 
એમળમન ક ટેફર ટેમનવ ચેક્મ્મનમળભાાં બાયતની કઈ ટેફર ટેમનવ ભરશરા ખેરાડીએ િન્ઝ ભેડર જીત્મ છે ?- 

ભમનકા ફત્રા 

76 
ઓનરાઈન ગેમભિંગ ભાટે બાયતનુાં પ્રથભ વેન્ટય ઓપ એતવેરન્વ (CoE) ભાચસ-૨૦૨૩ સધુીભાાં કમા સ્થે સ્થાલાભાાં 
આલળે ?- મળરોંગ  

77 
તાજેતયભાાં પ્રમવદ્ધ વાભાજજક કામસકતાસ પ્રબાફેન વબાગચાંદ ળાશનુાં અલવાન થયુાં તે કમા  ઉનાભથી જાણીતા શતા 
?- દભણ કી રદવ્મા  
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78 યયુમમન યમુનમનને પ્રથભ વેટેરાઈટ રન્ચ વેન્ટય કમા દેળભાાં સ્થાપ્યુાં છે ?- ક્સ્લડન  

79 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં આલેર નેળનર ાકસભાાં દુરસબ " ઓયેન્જ ફેટ' જલા ભળયુાં શત ુાં ?- કાાંગય લેરી નેળનર ાકસ  
(છતીવ ગઢ) 

80 
કમા યાજ્મની સ્થામનક યીતે વદાગભન તયીકે જાણીતી ફતકની દુરસબ પ્રજામત ગે્રટય સ્કૂ ૯૪ લસ ફાદ રકટક 

વયલયભાાં જલા ભી છે ?- ભબ્રણયુ  

81 
દય લે કમ રદલવ ' યાિભ  રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  23 જાન્યઆુયી (સબુાચાંર ફઝની જન્ભ 
જમાંમત) 

82 તાજેતયભાાં પ્રમવદ્ધ િાન્ડ વાંયક્ષણ સચૂકઆંક -2023ભાાં કણ પ્રથભ સ્થાને યહ્ુાં છે ?- જેનવેન હુઆંગ 

83 
તાજેતયભાાં પ્રમવદ્ધ િાન્ડ વાંયક્ષણ સચૂકઆંક -2023ભાાં મલશ્વના ફીજા અને બાયતભાાં પ્રથભ સ્થાને કણ યહ્ુાં છે ?- 

મકેુળઅંફાણી 

84 
નેળનર કાઉક્ન્વર પય એજ્યકેુળન રયવચસ એન્ડ રેમનિંગ (NCERT)એ બાયતનુાં કયુાં પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ મલૂ્માાંકન 
મનમભનકાય ફશાય ાડ્ુાં છે ?- યખ (Parakh) 

85 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં ફાંધાયણ વાક્ષયતા અબ્રબમાન કામસિભ રન્ચ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- કેય  

86 
બાયતીમ નોકાદે આંધ્રપ્રદેળના કારકનાડા ાવે આભી અને IAF વાથે ભેગા રશ્કયી કલામતનુાં આમજન થયુાં શત ુાં ?- 

AMPHEX -2023  

87 તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરે ' ધ પાઉન્ડેળ " ધ સ્ટયી ઓપ ેર' સુ્તકના રેખક કણ છે ?- જીભી વની  
88 નેળનર શલે્થ ઓથરયટીના રડયેતટય તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- પ્રમલણ ળભાસ  
89 જાન્યઆુયી-2023ભાાં કમા દેળના ઉયાષ્ટ્રમત ફદાયા અરી ઝૂપેનુાં બાયતભાાં અલવાન થયુાં ?- ગાન્મ્ફમા  
90 ફાપટા રપલ્ભ એલડસ-2023ભાાં નમભનેળન થનાય એકભાત્ર ડક્યભેુટયી રપલ્ભ કઈ છે ?- ઓર દૈટ બ્રિડ 

91 
તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ગ્રીન શાઈડ્રજન મલકાવ અને અંડય વી કેફર કનેરકટમલટી અંગે વભજૂતી કયી છે ?- 

વાઉદી અયેબ્રફમા (UAE) 

92 તાજેતયભાાં આભીમનમા ગણયાજ્મભાાં બાયતના નલા યાજદૂત તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- મનરાક્ષી મવિંશા  
93 તાજેતયભાાં બાયતન કમા ાડળી દેળ જલાશયરાર નશરેૂ ય ટાર રટરકટ પ્રમવદ્ધ કયી છે ?- શ્રીરાંકા  
94 આઠભ બાયત આંતયયાષ્ટ્રીમ મલજ્ઞાન ભશત્વલનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ? -બાર (ભધ્મપ્રદેળ) 

95 
ભરશરાઓની ઇન્ન્ડમન પ્રીમભમભ રીગ -2023 થી 2027 ાાંચ લસ ભાટે ભીરડમા અમધકાય કઈ કાંની ખયીદી કયી છે ?- 

VIACOM18  

96 
યાષ્ટ્રીમ મળક્ષણ નીમત ૨૦૨૦ અંતગસત ગજુયાતભાાં લસ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ધયણ -૮ભાાં કમ મલમ બણાલલાભાાં આલળે 
?- લૈરદક ગબ્રણત  

97 
બાયતની G-20 અધ્મક્ષતા શઠે સ્લાસ્્મ કામસ વમશૂની પ્રથભ ફેઠકનુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

મત્રલેન્રભ  

98 19 જાન્યઆુયીના યજ નેળનર રડઝાસ્ટય યેસ્ન્વે પવસ (NDRF)ન કેટરાભ સ્થાના રદલવ ઉજવ્મ ? - 18ભ  
99 બાયતભાાં લન ડ ેરિકેટભાાં વોથી લધાયે છક્કા પટકાલનાય ફેટ્વભેન કમ છે ?- યરશત ળભાસ  

100 તાજેતયભાાં યનુાઈટેડ નેળન્વ જનયર એવેમ્ફરી (UNGA)એ કમા દેળ દ્વાયા વશ પ્રામજજત ' એજ્યકેુળન પય ડેભિેવી' 
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અંગે વાંકલ્ અનાવ્મ ?- બાયત  

101 
તાજેતયભાાં કને તાની આત્ભકથા ' ઓયનલેળનાંમથનતે કથા' ભાટે પ્રથભ પેડયર ફેંક બ્રરટયેયી એલડસ-2022 જીત્મ છે 
?- કે. લેણ ુ 

102 બાયતનુાં પ્રથભ 3X પ્રેટપભસ લન ટફાસઇન જનયેટય કમા યાજમભાાં સ્થામત કયલાભાાં આલળે ?- કણાસટક  

103 
તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને વલસશે્રષ્ટ્ઠ સ્ભર ફેન્કના યુસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આલી છે ?- તામભરનાડુ ભકેટાઇર ફેંક 
બ્રરમભટેડ  

104 તાજેતયભાાં ભાનલ વેલા ભાટે કને આઈએવએ યુસ્કાય 2021-2022થી વન્ભામનત કયલાભાાં આલળે ?- વૈડુક રૂઇટ 

105 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાંથી મલશ્વન વોથી જૂન યનસ્ટન ભી આવ્મ છે ?- નૉલે  

106 દય લે કમ રદલવ ' આંતયાષ્ટ્રીમ મળક્ષણ રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  ૨૪ જાન્યઆુયી  
107 લસ ૨૦૨૩ ' આંતયાષ્ટ્રીમ મળક્ષણ રદલવ'ની થીભ શુાં શતી ?- To Invest in people, Prioritize Education 

108 તાજેતયભાાં કઈ કાંનીને ' બ્રરવી ભૈપ્વ'  ળરૂ કયી છે ?- ESRI  

109 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળના વાંયકુત ઉદ્યભે કરામશ્વનકલ AK- ૨૦૩નુાં ઉત્ાદન ળરૂ કયુું ?- યમળમા  
110 િાન્ડ પાઈનેવ-2023 વભગ્ર મલશ્વભાાં આઇટી વમલિવ વેતટયભાાં વોથી મલૂ્મલાન કાંની કઈ છે ?- Accenture 

111 િાન્ડ પાઈનેવ-2023 વભગ્ર મલશ્વભાાં વોથી મલૂ્મલાન િાન્ડ  કાંની કઈ છે ?-   એભેઝન  

112 જેમ્વ લેફ સ્ેવ ટેબ્રરસ્કને કમા નાભથી નલા એકવપ્રેનેટની ળધ કયી છે ? - LHS 475b 

113 તાજેતયભાાં કઈ IIT એ સ્લદેળી આત્ભમનબસય ભફાઈર ઓયેરટિંગ મવસ્ટભ ' BharOS' મલકમવત કયી છે ?- IIT, ભરાવ  

114 
કરાંબ્રફમા મલશ્વ મલદ્યારમના 268 લસના ઈમતશાવભાાં વલસપ્રથભ લખત કઈ ભરશરા અધ્મક્ષ તયીકે મનયકુ્તત કયલાભાાં 
આલી છે ?- મભનચે ળપીક 

115 
તાજેતયભાાં ઈન્ન્ડમા ઓન -2023 ની પાઇનરભાાં જાાનની અકાને માભાગચુીને  શયાલી ટનૂાસભેન્ટ કને જીતી છે ?- 

માન વે માંગ (દબ્રક્ષણ કરયમા) 

116 
બાયત વયકાયના પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા મલશ્વની વોથી ભટી આંતયયાષ્ટ્રીમ માત્રા પ્રદળસન FITURનુાં આમજન કમા 
દેળભાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- સ્ેન (ભૈરડ્રડ) 

117 
તાજેતયભાાં ફાયડરીના વભાજવેલી પ્રબાફેન ળાશનુાં અલવાન થયુાં તેભને કમા લસભાાં દ્મશ્રી યુસ્કાયથી વન્ભામનત 
કયલાભાાં આવ્મા શતા ?- ૨૦૨૨ 

118 
તાજેતયભાાં સ્તન કેન્વય વાયલાય ભાટે વાંકેમતત મલશ્વની પ્રથભ જેનેરયક ાલ્ફમવકરફ ટેબ્રેટ કઈ રન્ચ થઈ છે ?- 

MSN  

119 
તાજેતયભાાં કમા દેળને લલ્ડસ ફેંકને દબ્રક્ષણ એમળમાન વોથી નફી અથસવ્મલસ્થાલા દેળ ઘમત કમો છે ?- 

ારકસ્તાન  

120 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની કાાંગેયી ઘાટી યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનભાાં દુરસબ નાયાંગી યાંગનુાં ચાભાચીરડયુાં ભી આવ્યુાં છે ?- 

છતીવગઢ 

121 
તાજેતયભાાં દેળભાાં વલસપ્રથભ લખત કમા યાજ્મની 18 લસથી લધ ુલમની મલદ્યાથીઓને ૬૦ રદલવને ભાતતૃ્લ યજા 
આલાની ઘણા કયી છે ?- કેય 
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122 
શરેી જૂન-2023 થી કમા સ્થે લરવાડ જજલ્રા અને વાંઘપ્રદેળભાાં પ્રથભ આધમુનક સમુલધાયકુત સબુાચાંર ફઝ 

વૈમનક સ્કરૂ ન પ્રાયાંબ થળે ?- દાનશ  

123 દય લે કમ રદલવ ' યાષ્ટ્રીમ પ્રલાવ  રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  25 જાન્યઆુયી  
124 દય લે કમ રદલવ ' યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા  રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  25 જાન્યઆુયી  

125 
૨૫ જાન્યઆુયી ૨૦૨૩ યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા રદલવની થીભ શુાં શતી ?- ચ ૂાંટણીને વભામલષ્ટ્ટ, સરુબ અને વશબાગી 
ફનાલલી  

126 
બાયતીમ ચ ૂાંટણી ાંચ દ્વાયા ૨૫ જાન્યઆુયી ૨૦૨૩ના યજ કેટરાભ યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા રદલવની ઉજલણી કયલાભાાં 
આલી ?- ૧૩ભાાં  

127 લસ 2023 ભાટે કેટરા વ્મક્તતઓની દ્મ મલભૂણથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?-   6 

128 
લસ 2023 ભાાં દ્મશ્રી (ભયણયાાંત)  એલડસ મલજેતા અરયવ ખાંબાતા કમા કે્ષત્ર વાથે વાંકામેર છે ?- લેાય અને 
ઉદ્યગ  

129 
તાજેતયભાાં કમા દેળના મળક્ષણ પ્રધાન રકિંગ રશરકિંવ દેળના 41ભા  લડાપ્રધાન તયીકે મનયકુ્તત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- 

ન્યઝૂીરેન્ડ  

130 
તાજેતયભાાં વલાસઈકર કેન્વયની દેળની પ્રથભ કઈ સ્લદેળી લેક્તવન રન્ચ કયલાભાાં આલી ? - હ્ભુન ેીરભાાં 
લાઇયર (HPV) 

131 
તાજેતયભાાં ફડસય મવક્યરયટી પવસ (BSF)એ કઈ આંતયાષ્ટ્રીમ વયશદે ' ઓપ્વ એરટસ 'અભ્માવનુાં આમજન કયુું ?- 

ારકસ્તાન વયશદે  

132 
તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ અભેરયકી ભારટિન લથૂયરકિંગ (MLK) ગ્રાન્ડ યેડ સ્ેમળમર એલડસથી વન્ભામનત કયલાભાાં 
આવ્મા છે ?- કૃષ્ટ્ણા લલીરારા 

133 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાની ભદદથી Jandk ઓયેળન પ્રા.બ્રર. દ્વાયા મલકમવત સ્લદેળી ભફાઈર ઓયેરટિંગ મવસ્ટભ 

BhaOS રન્ચ કયલાભાાં આલી છે ?-  IIT, ભરાવ  

134 તાજેતયભાાં િહ્માફાફાની 53ભી ણૂ્મમતમથ કમા રદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આલી શતી ?- મલશ્વ ળાાંમત રદલવ  

135 દય લે કમ રદલવ '  આંતયયાષ્ટ્રીમ શરકસ્ટ સ્ભયણ રદલવ' તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  27 જાન્યઆુયી  

136 
કમા યાજમભાાં આરદલાવી વમદુામના યાંયાગત શનસબ્રફર ઉત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- આવાભ 

(મતલા,કાયફ,ખાવી અને જૈક્ન્તમા આરદલાવી વમદુામ) 

137 
તાજેતયભાાં સ્ભાયક મભત્ર મજનાને પ્રલાવન ભાંત્રારમભાાંથી કમા ભાંત્રારમભાાં રાન્વપય કયલાભાાં આલી છે ?- વાંસ્કૃમત 
ભાંત્રારમ  

138 
બ્રિટનભાાં કઈ મૂ બાયતીમ ભરશરાએ એન્ટાકસ રટકાભાાં 1397 રકરભીટયન પ્રલાવ કયી લલ્ડસ યેકડસ  નોંધાવ્મ છે ?- 

શયપ્રીતચાાંડી 

139 
દરયમાઈ ભાગે ાવસર અને ટાર ભકરલા ભાટે બાયતીમ ટાર મલબાગે કમા યાજમભાાં ' તયાંગ ભેઈર વેલા' ળરૂ 
કયી છે ?- ગજુયાત  

140 તાજેતયનાાં પ્રમવદ્ધ િાન્ડ ગારડિમનમળ ઇન્ડેકવ -2023 બાયતીમભાાં પ્રથભ િભે કણ છે ?- મકેુળ અંફાણી 
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141 બાયતનુાં કયુાં યાજ્મ વોથી લધ ુઓગેમનક ખેતી મલસ્તાય વાથે ઓગેમનક ખેતીભાાં ટચ ય છે ?- ભધ્મપ્રદેળ  

142 લસ 2020ના આંકડા અનવુાય ઓગેમનક ખેતીના મલસ્તયણભાાં બાયત કમા સ્થાને યહ્ુાં છે ?- ત્રીજુ ાં  
143 બાયતનુાં કયુાં યાજ્મ વાંણૂસણે ઓગેમનક ફનનાય મલશ્વનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફન્યુાં છે ?- મવજક્કભ  

144 ઉત્તય બાયતના વોથી ભટા પરરટિંગ વરાય પ્રજેકટનુાં કમા સ્થે ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં ?- ચાંડીગઢ  

145 
બાયતીમ નોકાદન મખુ્મ ભેયીટાઇભ કલામત Tropex ૨૦૨૩ની આવમૃત કમા સ્થે મજાઇ શતી ?- રશન્દ 

ભશાવાગયભાાં  

146 
અભદાલાદ મવટી રીવ દ્વાયા વાલયભાટી રયલયફ્રન્ટ ય આમજજત નાઈટ શાપ ભેયેથન દડની થીભ કઈ શતી ? -  

SAY NO TODRUGS, YES TO LIFE 

147 
બાયતના વલસશે્રષ્ટ્ઠ રીવ સ્ટેળનન યુસ્કાય કમા રીવ સ્ટેળનને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- આવકા રીવ 
સ્ટેળન (ઓરડળા) 

148 
તાજેતયભાાં ચાંડીગઢ અને ગાાંધીનગય જેલા ળશયેની રડઝાઈન કયનાય કમા મલખ્માત આરકિટેકનુાં ૯૫ લસની લમે 

અલવાન થયુાં ?- ફારકૃષ્ટ્ણ દળી 

149 
બાયતીમ ભરશરા અંડય-19 ટી20 લલ્ડસકભાાં બાયત કમા દેળની ટીભને શયાલી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેવ્મ ?- 

ન્યઝૂીરેન્ડ  

150 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં બાયતનુાં પ્રથભ ઓનરાઈન ગેમભિંગ વેન્ટય ઓપ એતવરન્વ સ્થાલાભાાં આલળે ?- ભેઘારમ  

151 
વાઉદી અયેબ્રફમાના રયમાધ ખાતે મજામેર જમ એલડૌસવ વભાયશભાાં કને રાઈપ ટાઈભ એબ્રચલભેન્ટ યુસ્કાયથી 
વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- અમભતાબ ફચ્ચન  

152 
તાજેતયભાાં ઈન્ન્ડમા ઓન ફેડમભન્ટન ભેન્વ મવિંગલ્વભાાં ઈન્ન્ડમા ઓન ટાઇટર- ૨૦૨૩ કણે જીત્યુાં ?- કુનરાલત 

મલટીદવનસ (થાઈરેંડ) 
153 દય લે કમ રદલવ '  ગનીમતા રદલવ'( Data Privacy Day) તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  28 જાન્યઆુયી  
154 તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરે ફલ્રલયુ લન્મજીલ અબમાયણ્મ કમા યાજ્મભાાં આલેલુાં છે ?- મિભ ફાંગા  

155 સબુાચાંર ફઝ આદા પ્રફાંધન યુસ્કાયની સ્થાના કમાયે કયલાભાાં આલી શતી ?- ૨૦૨૨  

156 
તાજેતયભાાં ગજુયાત કઓયેરટલ મભલ્ક ભાકેરટિંગ પેડયેળન (GCMMF)ના ચેયભેન તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી 
છે ?- ળાભબાઈ ટેર  

157  ઓયેળન ખત્ભ'   સુ્તકના રેખક કણ છે ?- આય.વી. ગાંજુ અને અમશ્વની બટનાગય 

158 
તાજેતયભાાં કઈ વલસશે્રષ્ટ્ઠ અબ્રબનેત્રી ઓસ્કય ભાટે નમભનેટ થનાય પ્રથભ એમળમન અબ્રબનેત્રી ફની ?- મભળેર મશ 
(ભરેમળમા) 

159 
ક્યા દેળના યાષ્ટ્રમત અબ્દેર- પતાશ-અર-વીવી ૨૬ જાન્યઆુયી ૨૦૨૩ પ્રજાવત્તાક રદલવ યેડના મખુ્મ અમતમથ 

ઉક્સ્થત યશળેે ?- ઈજજપ્ત  

160 
તાજેતયભાાં ઇન્ન્ડમન ેય ભેન્યપેુકચય એવમવએળન (IPMA)ના અધ્મક્ષ તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

લન અગ્રલાર  

161 
આઇવીવી રિકેકટ ઓપ ધ મય-2022 ન યુસ્કાય કમા રિકેટયને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- િેન સ્ટતવ અને નેટ 
વાઈલય  
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162 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં નયા લામયવન કેવ નોંધામ છે ?- કેયર ( અનાસકુરભ જીલ્રાભાાં ) 
163 તાજેતયભાાં રપક્કી ગજુયાત સ્ટેટ કાઉક્ન્વરના ચેયભેન તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- યાજીલ ગાાંધી  
164 તાજેતયભાાં આઇવીવી  રુૂ લન ડે રિકેટ યેંરકિંગભાાં કમ દેળ પ્રથભ િભે આવ્મ ?- બાયત  

165 
તાજેતયભાાં ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મના લૂસ મખુ્મભાંત્રી મરુામભમવિંશ માદલને કમા યુસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે 
?- દ્મ મલભૂણ (ભયણયાાંત) 

166 
તાજેતયભાાં દ્મ મલભૂણ વન્ભામનત શ્રી રદરી ભશારનબ્રફવ કમા કે્ષતે્ર વાથે વાંકામેર છે ?- ડૉતટય (ભાત્ર 20 

રૂમમાભાાં વાયલાય કયનાય) 
167 તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરે ' મળલયાજ યૂ બ્લ્ય ુપરેગ ફીચ' ગજુયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં આલેર છે ?- દેલભમૂભ દ્વાયકા  
168 તાજેતયભાાં કેટરા ફાકને યાષ્ટ્રમત દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી યાષ્ટ્રીમ ફાર યુસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- 11  

169 બાયત કમા દેળની સ્ેમળમર પમવિવ વાથે પ્રથભ લખત કલામત મજાળે ?- ઈજજપ્ત  

170 તાજેતયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રરમ સ્ભયણ રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આવ્મ ?- 27 જાન્યઆુયી  
171 તાજેતયભાાં કમ દેળ ' FIDE World Championship 2023ની ભેજફાની કમ દેળ કયળે ?- કઝારકસ્તાન  

172  A HISTORY OF SRINKETAN : RAVINDRNATH TAIGOR' સુ્તકના રેખક કણ છે ? -  ઉભાદાવ ગપુ્તા  

173 
તાજેતયભાાં કમા યેરલે સ્ટેળનને ' ગ્રીન યેરલે સ્ટેળન વરટિરપકેળન'થી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- મલળાખાટ્ટનભ 
યેરલે સ્ટેળન  

174 તાજેતયભાાં લામિક ' ઓયેન્જ પેન્સ્ટલર 2023'નુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- નાગારેન્ડ  

175 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ભરશરા રિકેટયના વન્ભાન ભાટે ડેફી શકરેભેડર ળરૂ કયલાની ઘણા કયી છે ?- ન્યઝૂીરેન્ડ  

176 તાજેતયભાાં ' ઈન્લેસ્ટવસ વમભટ-2023ભાાં યકાણકાયને આકમિત કયલાભાાં કયુાં ળશયે પ્રથભ સ્થાને યહ્ુાં છે ?- ઝાાંવી  

177 
અભદાલાદન કમા વ્મક્તતએ 30 વેકાંડભાાં વોથી લધ ુ101 ળુ - અપ્વન કયલાન લલ્ડસ યેકડસ  નોંધાવ્મ છે ?- મલજમ 
મળિંદે  

178 જાન્યઆુયી -2023 ભાાં૧૫૦ થી અમધક ાાંચ લખત યન ફનાલનાય બાયતીમ રિકેટય કણ છે ?- મલયાટ કશરી  
179 તાજેતયભાાં બાયતીમ મલકેટકીય ઋબ ાંત કમા યાજ્મના િાન્ડ એમ્ફેવેડય ફન્મા છે ?- ઉત્તયાખાંડ  

180 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાંથી 13ભી વદીન શમવ કાન શીય સ્ટન ભી આવ્મ છે ?- કણાસટક  

181 
તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં પ્રથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ શસ્તકરા મળખય વાંભેરનનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- ઓરડળા 
(જાજયુ) 

182 તાજેતયભાાં લન ડ ેરિકેટભાાં કમા બાયતીમ ફરયે પ્રથભ સ્થાન ભેવ્યુાં છે ?- ભશમ્ભદ મવયાજ  

183 તાજેતયભાાં કઈ ફેંકને NPCI ના વશમગથી ન્સ્ટકય આધારયત ડેબ્રફટ કાડસ   FIRSTAP  રન્ચ કયુું છે ?- IDFC પસ્ટસ  ફેંક  

184 દય લે કમ રદલવ '  યાષ્ટ્રીમ ફાબ્રરકા રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  24 જાન્યઆુયી  
185 તાજેતયભાાં ગજુયાત યાજ્મના મખુ્મ વબ્રચલ તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- યાજકુભાય  

186 26 જાન્યઆુયી 2023ન દેળભાાં કેટરાભ પ્રજાવત્તાક રદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલી ?- ૭૪ભ  
187 26 જાન્યઆુયી 2023ના પ્રજાવત્તાક રદલવની થીભ શુાં શતી ?- જન બાગીદાયી  
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188 
૭૪ભ પ્રજાવત્તાક રદલવે રદલ્રીના કતસવ્માઠ ય આમજજત યાષ્ટ્રીમ યેડભાાં ગજુયાતની કમા મલમ ય આધારયત 
ટેબ્ર યજૂ થમ શત ?- ન્તરન -ગ્રીન ઉજાસયકુત ગજુયાત  

189 
કેન્ર વયકાયે પ્રજાવત્તાક રદલવની લૂસ વાંધ્માએ કેટરા દ્મ મલભૂણ, દ્મ ભૂણ અને દ્મશ્રી એલડસની ઘણા કયી 
છે ?- 6 દ્મ મલભૂણ, 9 દ્મ ભૂણ અને 91 દ્મશ્રી યુસ્કાય (કુર 1 યુસ્કાય) 

190 
આમથિક વશમગ અને મલકાવ વાંગઠન (OECD)ના નલા મખુ્મ અથસળાસ્ત્રી તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

તરેમય રબ્ભાડેરી 
191 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રમત રોદી મમૂુસ દ્વાયા કેટરા લીયતા યુસ્કાયને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી છે ?- 412  

192 તાજેતયભાાં બાયતીમ રિકેટય કે.એર. યાહુરના રગ્ન કની વાથે થમા છે ?- આમથમા ળેટ્ટી ( સમુનર ળેટ્ટીની તુ્રી) 
193 તાજેતયભાાં કેન્ન્રમ ભાંત્રી મનમતન ગડકયીએ કમા યાજમભાાં ઝૂઆયી બ્રિજનુાં રકાસણ કયુું છે ?- ગલા  

194 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી  સબુાચાંર ફઝની 126ભી જન્ભજમાંતી ઉજલણી અંતગસત આંદભાન મનકફાયના 
કેટરા ટાઓુના નાભ યભલીયચિ મલજેતાના નાભ આલાભાાં આવ્મા છે ?-21  

195 
કમા દેળભાાં ચીનના વશમગથી ખયા યીજનર ઇન્ટયનેળનર એયટસ  (PRIA)નુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં ?- 

નેા  

196 ભેટાલવસભાાં પ્રલેળ કયનાય પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ સ્ટૌસવ પેડયેળન કયુાં ફન્યુાં છે ?- - શકી ઈન્ન્ડમા  
197 બાયતના 22ભાાં કામદાાંચ ના અધ્મક્ષ તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- જન્સ્ટવ ઋતયુાજ અલસ્થી  

198 
તાજેતયભાાં મભરીટયી ટેટ ૂએન્ડ રાઈફર ડાન્વ પેન્સ્ટલર ૨૦૨૩નુાં આમજન કમાાં સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- 

જલાશયરાર નેશરૂ સ્ટેરડમભ  

199 
તાજેતયભાાં મલદેળભાાં વીભા વડક વાંગઠન (BRO)નુાં કાભ વાંબાનાય પ્રથભ ભરશરા અમધકાયી કણ ફની છે ? - સયુબ્રબ 

જાખભરા  
200 તાજેતયભાાં કમા દેળના જાણીતા મપ્રત્ઝકય યુસ્કાય મલજેતા આરકિટેક અયાતા ઇવજાકીનુાં અલવાન થયુાં ?- જાાન  

201 
કમા કઈ યાજમ વયકાયે નાની ઉંભયની છકયીઓ વાથે રગ્ન કયનાય રુૂને ઓછાભાાં ઓછી ફે લસ અને લધભુાાં 
લધ ુઆજીલન કાયલાવની જગલાઈ કયી છે ?- આવાભ   

202 
 બારભાાં આમજજત ઇન્ન્ડમા ઇન્ટયનેળનર વામન્વ પેન્સ્ટલરની થીભ શુાં શતી ?- Marching towards Amrit Kaal 

with Science, Technology and Innovation   

203 
અભેરયકન ઈન્ન્ડમા પાઉન્ડેળને તેના પ્રથભ ' STEM ' ઇનલેળન એન્ડ રમનિંગ વેન્ટયનુાં ઉદ્દઘાટન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં ?- ચેન્નઈ  

204 
બાયત અને ારકસ્તાન લચ્ચે દ્વદ્વક્ષીમ મવિંધ ુજ વાંમધ કમાયે થઈ શતી ?- 19 વપ્ટેમ્ફય 1960 (બાયતના તત્કાબ્રરન 
લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશરેૂ અને ારકસ્તાન પ્રમખુ જનયર અયફુખાન)  

205 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાના વાંળધકએ પેપવાના કેન્વયનુાં જખભની જાણ કયત ુાં ' Sybil' નાભક AI ટરૂ મલકવાવ્યુાં ?- 

ભેસ્વાલ્યવેુટ્વ ઇન્ન્સ્ટટયટૂ ઓપ ટેકનરજી 

206 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાં આલેર શળાંગાફાદ યેરલે સ્ટેળનનુાં નાભ ફદરીને નભસદાયૂભ કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

ભધ્મપ્રદેળ  

207 મલશ્વની પ્રથભ ઇન્રાનેવર કમલડ-19 લેક્તવન INNOCOVACC (ઇનકલૈક) કઈ કાંનીએ મલકવાલી છે ? - બાયત 
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ફામટેક  

208 જાાનની વાથે Reciprocal Access Agreement કયનાય પ્રથભ યયૂમમ દેળ કમ છે ?- બ્રિટન  

209 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય યાષ્ટ્રીમ મગદાન યુસ્કાય-2022થી કને વન્ભામનત કયલાભાાં આલળે ?- સમુનર કૃષ્ટ્ણન  

210 
તાજેતયભાાં લપુ્ત થઈ ગમેર "સ્લૈરટેર તાંબ્રગય'ુ રાાંફા વભમ છી બાયતના કમા યાજમભાાં જલા ભળયુાં છે ? - 

અરૂણાચર પ્રદેળ  

211 
તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ બાયત, ઇન્ડનેમળમા અને દબ્રક્ષણ કરયમાના મલદ્યાથીઓ ભાટે STEM એજ્યકેુળન કામસિભ ળરૂ 
કમો છે ?- યનેુસ્ક અને વલ્લે 

212 પેબ્રઆુયીના પ્રથભ વપ્તાશભાાં કમા યાજ્મભાાં પ્રકૃમત અને ક્ષી ભશત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આલળે ?- ઉત્તયપ્રદેળ  

213 દય લે કમ રદલવ '  ડેટા ગનીમતા  રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-   28  જાન્યઆુયી  
214 તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં કમા ળશયેભાાં યાષ્ટ્રીમ ફા મલજ્ઞાન કોંગે્રવન પ્રાયાંબ થમ શત ?- અભદાલાદ  

215 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે યલુાનને ફેયજગાયી બ્થુાં આલાની ઘણા કયી છે ?- છતીવગઢ  

216 
તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી વાંસ્થાએ જુરાઇ 2023 સધુીભાાં ' આરદત્મ - L-1 ' વોય મભળન ળરૂ કયલાની મજના ફનાલી છે 
?- ઇવય  

217 ફીીવીએર કમા યાજ્મભાાં 1 GWન રયન્યએૂફર એનજી પ્રાન્ટ સ્થાલાનુાં આમજન કયી યહ્ુાં છે ?- યાજસ્થાન  

218 તાજેતયભાાં ટમાટના નલા વીઇઓ તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- કજી વાત  
219 તાજેતયભાાં આઇઆઇએભ અભદાલાદના નલા રડયેતટય તયીકે કની મનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- પ્ર. બાયત બાસ્કય  

220 દય લે કમ રદલવ '  આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રરમ સ્ભયણ   રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-   27  જાન્યઆુયી  
221 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળની વાથે વાાંસ્કૃમતક વશમગ ય ાાંચ લસ સધુી વભજૂતી કયાય કમાસ છે ?- ઈજજપ્ત  

222 
તાજેતયભાાં ાંરડત શરયપ્રવાદ ચોયમવમા રાઈપ ટાઈભ અબ્રચલભેન્ટ એલડસથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- ડૉ. 
પ્રબા અતે્ર  

223 
તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયની સ્ભાયક મભત્ર મજના અંતગસત દેળના કેટરા સ્ભાયકને વાંયક્ષણ ભાટે પ્રાઈલેટ કાંનીઓને 
વોંલાભાાં આલળે ?-1000  

224 બાયતીમ મૂના કમા એસ્રનટને અભેયીકાભાાં બ્રિગે્રરડમય જનયર તયીકે મનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- યાજા ચાયી  
225 તાજેતયભાાં વાંયતુત યાષ્ટ્રએ લસ 2023ભાાં બાયતન આમથિક મલકાવ દય કેટરા ટકા યશલેાન ુઅનભુાન કયુું છે ?- 5.8% 

226 
બાયતીમ નોકાદના કાપરાભાાં કરલયી શે્રણીની કઈ ાાંચભી આધમુનક વફભયીન વાભેર કયલાભાાં આલી છે ?- INS, 

લાગીય  

227 તાજેતયભાાં નલાક જકમલચે કેટરાાંમ લખત ઓસ્રેબ્રરમન ઓન જીતી ઇમતશાવ યચ્મ છે ?- 10ભી લખત  

228 દય લે કમ રદલવ '   મલશ્વ યતતમત્ત  રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  30  જાન્યઆુયી  
229 દય લે કમ રદલવ '  ળશીદ  રદલવ'  તયીકે  ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  30  જાન્યઆુયી  
230 તાજેતયભાાં કમ બાયતીમ રિકેટય T20  રિકેટય ઓપ ધ મય -2022 જાશયે કયલાભાાં આવ્મ છે ?- સમૂસકુભાય માદલ  

231 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ ફા મલજ્ઞાન કોંગે્રવનુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- અભદાલાદ  

232 તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરે " Forks in the Road : My days at RBI and beyond' સુ્તકનાાં રેખક કણ છે ?- વી. 
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યાંગયાજન  

233 
ઓરડળાભાાં કઈ કાંની કરવા આધારયત રૂ. 12000 કયડન ાલય  પ્રાન્ટ સ્થાલાની ઘણા કયી છે ?- કર 
ઈન્ન્ડમા કાંની  

234 
શકી મલશ્વ ક -2023ભાાં બાયતન તલાટસયપાઈનરભાાં યાજમ થતાાં કમા બાયતીમ શકી કચે યાજીનામુાં આપ્યુાં ?- 

ગ્રાશભ યેડ ે 

235 
તાજેતયભાાં મૂ કચ્છના કમા દાનલીય અને જૈન ઉદ્યગમતનુાં 86 લસની લમે અલવાન થયુાં છે ? - દાભજીબાઇ 

એન્કયલારા  
236 તાજેતયભાાં કમા દેળે દય લે 12 બ્રચત્તાઓ બાયતને આલા ભાટે વભજૂતી કયાય થમા છે ?- દબ્રક્ષણ આરફ્રકા  

237 
કમા યાજ્મના નેળનર ાકસ  ભાટે 12 બ્રચત્તા દબ્રક્ષણ આરફ્રકાથી રાલલા ભાટે બાયત અને દબ્રક્ષણ આરફ્રકા લચ્ચે વભજૂતી 
કયાય થમા છે ?- કુન નેળનર ાકસ  (ભધ્મપ્રદેળ) 

238 
તાજેતયભાાં દેળનુાં વોથી ઊંચુાં 27 ભાનુાં વયકાયી ઓરપવ બ્રફલ્ડીંગનુાં ખાતમહુતૂસ યાજ્મના મખુ્મભાંત્રી ભેૂન્ર ટેરે કમા 
ળશયેભાાં કયુું ? - સયુત  

239 
તાજેતયભાાં ઓસ્રેબ્રરમન ઓન ટેમનવ ટનૂાસભેન્ટની  મલભેન્વ  મવિંગર બ્રખતાફ ફેરારૂવની કઈ ભરશરા ખેરાડી ચેક્મ્મન 
ફની છે ?- આમસના વફારેન્કા  

240 યાષ્ટ્રમત બલનના મઘુર ગાડસનનુાં નાભ ફદરીને નવુાં શુાં નાભ આલાભાાં આવ્યુાં છે ?- અમતૃ ઉદ્યાન  

241 યાષ્ટ્રમત બલનના મઘુર ગાડસનનુાં મનભાસણ કણે કયાવ્ય ુશત ુાં ?- મઘુર વમ્રાટ રપયજ ળાશ તગુરક 

242 યાષ્ટ્રમત બલનના મઘુર ગાડસનની રડઝાઈન કણે કયી શતી ?- વય એડલડસ લરુટમન્વ 

243 
આઇવીવી ટનૂાસભેન્ટ પ્રથભ ભરશરા અંડય-19  લલ્ડસ કની પાઈનરભાાં કમા દેળની ટીભને શયાલી બાયત પ્રથભ 
ટનૂાસભેન્ટ ચેક્મ્મન ફન્યુાં છે ?- ઈંગ્રેન્ડ  

244 બાયતને પ્રથભ ભરશરા અંડય -19 લલ્ડસ ક જીતાડનાય પ્રથભ ભરશરા કેપ્ટન કણ શતી ?- ળેપારી લભાસ  

245 
તાજેતયભાાં ફાજયાની ખેતીને પ્રત્વારશત કયલા ભાટે NMCG વેમભનાયનુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- 

નલી રદલ્રી  

246 
તાજેતયભાાં ઓસ્રેબ્રરમન ઓનન ભેન્વ મવિંગર બ્રખતાફ  10ભી લખત ટાઇટર જીતનાય નલાક જકલીચ કમા દેળન 
ખેરાડી છે ?- વબ્રફિમા 

247 
ઓભાન ખાતે મજામેર લલ્ડસ લેટયન ટેફર ટેમનવ ચેક્મ્મનમળભાાં 45 લસની ફધ ુલમની સ્ધાસભાાં ગજુયાતની કઇ 
ભરશરા ખેરાડીએ ફે મવલ્લય ભેડર જીત્મા છે ?- પ્રસનૂ્ના ાયેખ  

248 દય લે મલશ્વ યતતમત્ત રદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- જાન્યઆુયી ભાવના છેલ્રા યમલલાયે  

249 
શકી મલશ્વ ક -2023ની પાઈનરભાાં જભસની કમા દેળની ટીભને ેનલ્ટી શટૂભાાં શયાલી લલ્ડસ ચેક્મ્મન ફન્યુાં ?-  

ફેલ્લ્જમભ  

250 
તાજેતયભાાં ચચાસભાાં યશરેી કઈ ડકયભેુન્ટયી ય પ્રમતફાંધ મકૂલાભાાં આવ્મ છે ?- ' ધ ભદી કલેશ્વન' (ીએભ ભદી ય 
ફનાલલાભાાં આલેરી છે) 

  


