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1 દય લે કમ દદલવ 'યાષ્ટ્રીમ કસ્ટ ગાડડ' દદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- શરેી પેબ્રઆુયી 
2 શરેી પેબ્રઆુયી 2023ના યજ યાષ્ટ્રીમ કસ્ટ ગાડડએ કેટરાભ સ્થાના દદલવ ઉજવ્મ ?- ૪૭ભ  

3 
આંધ્રપ્રદેળના મખુ્મભાંત્રી લામએવ જગન ભશન યેડ્ડીએ યાજ્મની યાજધાની અભયાલતીને ફદરે કઈ જાશયે કયી છે 
?- વલળાખાટ્ટનભ  

4 
તાજેતયભાાં દેળના કમા લૂડ કામદાભાંત્રી અને લદયષ્ટ્ઠ લકીરનુાં ૯૭ લડની લમે અલવાન થયુાં ?- ળાાંવત ભૂણ 

(લડ ૧૯૭૭ થી ૧૯૭૯ દયમ્માન ભયાયજીબાઇ દેવાઈની વયકાયભાાં ) 
5 સ્ર્ૌડવ પય ઓર એવવવએળન (SAF)ના સ્થાક કણ છે ?- ઋવકેળ જળી  

6 
કેન્દ્ર વયકાયે વભવનસ્રી ઓપ સ્સ્કર ડલેરભેન્દ્ટ એન્દ્ડ એન્દ્ટયવપ્રવનમયવળભાાં જઇન્દ્ટ વેકે્રટયી તયીકે કની વનયકુ્તત 
કયલાભાાં આલી છે ?- વનર વભશ્રા  

7 
તાજેતયભાાં ગજુયાતી ભશાનબુાલ બાનબુાઇ ચિતાયા કઈ કરા ભાટે લડ ૨૦૨૩ના દ્મશ્રી યુસ્કાયથી વન્દ્ભાવનત 

કયલાભાાં આવ્મા છે ?-  ભાતાની છેડી  

8 
તાજેતયભાાં ગજુયાતનાાં નલા રીવ લડા અને રીવ ભશાવનદેળક DGPન િાર્જ કને વોંલાભાાં આવ્મ છે ?-  

આઇીએવ વલકાવ વશામ  

9 
વઠયાની પ્રાિીન કરા યાંયાનુાં જતન કયતા દ્મશ્રી યુસ્કાય-૨૦૨૩ વલજેતા યેળબાઈ યાઠલા કમા જજલ્રા 
વાથે વાંફાંવધત છે ?- છટાઉદેયુ  

10 તાજેતયભાાં િિાડભાાં યશરે લીવ સતૂ્રીમ કામડક્રભની ળરૂઆત બાયત વયકાયે કમા લે કયી શતી ?- ૧૯૭૫  

11 
૭ થી ૯ પેબ્રઆુયી ૨૦૨૩ દયમ્માન ગજુયાતનાાં કમા જીલ્રાભાાં G૨૦ની પ્રથભ રુ્દયઝભ લદકિંગ ગ્રૂ વભદટિંગનુાં 
આમજન થયુાં શત ુાં ?- કચ્છ  

12 
૭૪ભ પ્રજાવત્તાક દદલવે યજૂ થમેર ગજુયાતન ક્તરન -ગ્રીન ઉજાડયકુત ગજુયાત વલમ ય આધાદયત ટેબ્રને 

કમ એલડડ એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ીલ્વ િઈવ એલડડ(પ્રથભ નાંફય)  
13 તાજેતયભાાં બાયતીમ લાયવેુનાના નલા ઉ-પ્રમખુ કણ ફન્દ્યુાં છે ?- અભનપ્રીત વવિંશ  

14 
તાજેતયભાાં કમા દેળે કેળરેવ ઈકનભીને પ્રત્વાશન આલા ભાટે ડભેસ્સ્ટક કાડડ મજના Afrigo ળરૂ કયી છે ?- 

નાઈજીદયમા  
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15 
તાજેતયભાાં શકી વલશ્વકનુાં વપતાલૂડક આમજન કયલા ભાટે FIH યાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય ૨૦૨૩થી કને વન્દ્ભાવનત 
કયલાભાાં આવ્મા છે ?- લી.કે. ાાંદડમન  

16 
ગજુયાત વયકાયે વાભાજજક બાગીદાયી શઠે કેટરી જ્ઞાનળક્તત યેવવડકે્ન્દ્વમર સ્કરૂ ળરૂ કયલાની ઘણા કયી છે 
?- ૭૫  

17 ગજુયાત વયકાયે વાભાજજક બાગીદાયી શઠે કેટરી જ્ઞાનળક્તત ડ ેસ્કરૂ ળરૂ કયલાની ઘણા કયી છે ?- ૪૦૦ 

18 તાજેતયભાાં દક્રકેટની ત્રણેમ પભેટભાાં વેન્દ્ચ્યયુી પટકાયનાય બાયતન ાાંિભ ખેરાડી કણ ફન્દ્મ ?- શબુભન ચગર  

19 કરકત્તા શાઇકટડના પ્રથભ બાયતીમ ન્દ્મામાધીળ કણ ફન્દ્મા શતા ?- ળાંભનુાથ ાંદડત (ફીજી પેબ્રઆુયી ૧૮૬૨) 

20 
ફાાંગ્રાદેળભાાં આમજજત ભદશરા અંડય-૨૦ ફૂટફર ટીભની લાઇવ કેપ્ટન તયીકે ગજુયાતની કઈ ભદશરા 
ખેરાડીની વાંદગી થઈ છે ?- શબુાાંગી વવિંઘ  

21 
તાજેતયભાાં જાશયે થમેર કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ અનવુાય બાયતનુાં અથડતાંત્ર વલશ્વભાાં કેટરામ ુ વોથી ભરુ્ાં 
અથડતાંત્ર છે ?- ાાંિમુાં  

22 તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ ખનીજ વલકાવ વનગભના બ્રાન્દ્ડ એમ્ફેવેડય કણ ફન્દ્યુાં છે ?- વનકશત જયીન  

23 
કમા લડ સધુીભાાં બાયતને ઉજાડ સ્લતાંત્ર ફનાલલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ ગ્રીન શાઈજન જન વભળન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં છે 
? - ૨૦૪૭  

24 
તાજેતયભાાં ગજુયાત ભેયીટાઇભ કરસ્ટયના પ્રથભ વીઇઓ તયીકે કની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- ભાધલેન્દ્ર 

વવિંશ  

25 દય લે કમ દદલવ ' લલ્ડડ લેટરેન્દ્ડવ ડ'ે  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ફીજી પેબ્રઆુયી 
26 દય લે કમ દદલવ ' લલ્ડડ આરડભવૂભ દદલવ '  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ફીજી પેબ્રઆુયી 
27 આઇવીવી ભેન્દ્વ ટેસ્ટ ટીભ ઓપ ધ મય-૨૦૨૨ભાાં એકભાત્ર બાયતીમ દક્રકેટય કણ છે ?- દયબ ાંત  

28 
તાજેતયભાાં કમા દેળભાાંથી ૬૫ પ્રાણીઓને જાભનગય ખાતે ફની યશરે વોથી ભટા પ્રાણી વાંગ્રશારમભાાં રાલલાભાાં 
આવ્મા ?- ભેક્તવક  

29 વોથી નાનુાં ફાંધાયણ કમા દેળનુાં છે ?- ભનાક (૧૯૬૨ભાાં ફનેર ફાંધાયણભાાં ભાત્ર ૩,૮૧૪ ળબ્દ જ છે ) 
30 કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ઉલ્રેચખત વભષ્ટ્ટી શરે કની વાંફાંવધત છે ?- ભેઙ્ગ્રલ  ખેતી   

31 

કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં વાત પ્રાથવભકતા એટરે કે વપ્તઋવ છે તે કઈ કઈ ? -૧. વલડ વભાલેળક વલકાવ, ૨. 
છેલાડાના ભાનલી સધુી શોંિવુાં, ૩. ભાખાકીમ સવુલધા અને યકાણ, ૪. અંતભ ૂડત ક્ષભતાઓભાાં લધાય , ૫. 
માડલયણને અનકુૂ શદયત વલકાવ, ૬. યલુા ળક્તત અને ૭. નાણાકીમ કે્ષત્ર  

32 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં કયામેર જાશયેાત મજુફ ગફયધન મજના અંતગડત કેટરા નલા લેસ્ટ રુ્ લેલ્થ 

પ્રાન્દ્ટ સ્થાલાભાાં આલળે ?- ૫૦૦  

33 
આવથિક વલેક્ષણ ૨૦૨૨-૨૩ અનવુાય નાણાકીમ લડ ૨૦૨૩-૨૪ ભાાં બાયતન જીડીી વદૃ્ધિદય કેટર યશળેે ?- ૬- 
૬.૮% 
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34 કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ અનવુાય દેળભાાં કુર કેટરા નલા એયટડ  ફનાલલાની ઘણા કયી છે ?- ૫૦  

35 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં યેરલે ભાટે અત્માય સધુી વોથી ભરુ્ાં કેટરા કયડની પાલણી કયી છે ?- ૨.૪૧ રાખ 
કયડ   

36 કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ઘવત ભદશરા વન્દ્ભાન ફિતત્રભાાં વનધાડદયત વ્માજ દય કેટર છે ?- ૭.૫% 

37 કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ઘવત PM-VIKAS મજનાન રાબાથી કણ છે ?- કાયીગય  

38 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં બાયત વયકાયે કમા લડ સધુીભાાં વવકર વેર એનીવભમાને વભાપ્ત કયલા ભાટેના 
વભળનની ઘણા કયી છે ?- ૨૦૪૭  

39 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં કૃવ તથા ખેડતૂ ભાંત્રારમ ભાટે કેટરા કયડ રૂવમાની પાલણી કયી છે ? - ૧.૨૫ 
રાખ કયડ  

40 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ગ્રાભીણ વલકાવ ભાંત્રારમ ભાટે કેટરા કયડ રૂવમાની પાલણી કયી છે ? - ૧.૬૦ 
રાખ કયડ  

41 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં બાયતને યક્ષા કે્ષત્ર ભાટે કેટરા રાખ કયડ રૂવમાની પાલણી કયી છે ?- ૫.૯૪ રાખ 
કયડ  

42 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં કેટરી આલક ધયાલનાય ગાયદાય વ્મક્તતને કઈ ટેતવ રાગ ુડળે નશીં ?- વાત 
રાખ  

43 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના ભાટે કેટરા રૂવમા પાલલાભાાં આવ્મા છે ?- ૭૯,૦૦૦ 
કયડ  

44 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં વડક દયલશન તથા યાજભાગડ ભાંત્રારમ ભાટે કેટરા કયડ રૂવમાની પાલણી કયી 
છે ?- ૨.૭૦ રાખ કયડ  

45 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં અનવુાય લડ -૨૦૨૩ભાાં દેળભાાં કેટરી નવવિંગ કરેજ ળરૂ કયલાની ઘણા કયલાભાાં 
આલી છે ?- ૧૫૭  

46 કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ અનવુાય કમા લડ સધુીભાાં એવનવભમા નાબદૂીનુાં રક્ષ્મ યાખલાભાાં આવ્યુાં છે ?- ૨૦૪૭  

47 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ અનવુાય આગાભી ત્રણ લડભાાં ૭૪૦ એકરવ્મ આદદલાવી ળાાઓભાાં કેટરા વળક્ષકની 
બયતી કયલાનુાં રક્ષ્મ છે ?- ૩૮૮૦૦  

48 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ભાછીભાય ભાટે કેટરા કયડ રૂવમાનુાં સ્ેવળમર ેકેજની ઘણા કયલાભાાં આલી છે 
?- ૬૦૦૦ કયડ  

49 વયકાયી એજન્દ્વીઓની તભાભ દડજજટર વવસ્ટભ ભાટે કમ દસ્તાલેજ મખુ્મ ઓખ ફનળે ?- ાનકાડડ   

50 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ અનવુાય આગાભી ત્રણ લડભાાં કઈ મજના ળરૂ કયલાભાાં આલળે ?- અભય ધયશય 

મજના  

51 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં યલુાનના કોળલ્મ વલકાવ ભાટે કેટરા સ્સ્કર ઈસ્ન્દ્ડમા નેળનર વેતટય ખરલાભાાં 
આલળે ?- ૩૦  
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52 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં કાડ અને કૃવ વવલાની લસ્તઓુ ય કસ્ટભ ડયટૂી ૨૧%થી ઘટાડી કેટરા ટકા 
કયલાભાાં આલી ?- ૧૩% 

53 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં વવવનમય વવટીઝન વેવલિંગ્વ સ્કીભની ભમાડદા ૧૫ રાખ રૂવમાથી લધાયી કેટરી 
કયલાભાાં આલી ?- ૩૦ રાખ  

54 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં પ્રાકૃવતક ખેતી ભાટે કેટરા ફામ ઈનટુ દયવવડ વેન્દ્ટય ખરલાભાાં આલળે ?- 

૧૦,૦૦૦  

55 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ીએભ આલાવ મજનાન ુ ફજેટ ૬૬%થી લધાયીને કેટલુાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે ?- 

૭૯૦૦૦ કયડ  

56 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં 5G  ય વાંળધન ભાટે કેટરી એક્ન્દ્જવનમયીંગ કરેજભાાં રેફ ફનાલલાભાાં આલળે ?- 

૧૦૦  

57 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ખાતયને પ્રત્વાશન આલા ભાટે કઈ નલી મજના ળરૂ કયલાભાાં આલળે ?- 

પ્રધાનભાંત્રી પ્રણાભ મજના  

58 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં શલાઈ કનેસ્તટવલ લધાયલા ભાટે દેળભાાં કેટરા નલા એયટડ  ફનાલલાની જગલાઈ 
કયલાભાાં આલી છે ?- ૫૦  

59 
કેસ્ન્દ્રમ ફજેટ ૨૦૨૩-૨૪ભાાં યલુા ફાફત અને યભત ભાંત્રારમ ભાટે કેટરા કયડનુાં ફજેટની જગલાઈ કયલાભાાં 
આલી છે ?- ૩૩૯૭.૩૨ કયડ  

60 તાજેતયભાાં કમા ગ્રશના નલા 12 િાંરની ળધ કયલાભાાં આલતા વોથી લધ ુિાંર ધયાલત ગ્રશ ફની ગમ છે ?-ગરુૂ  

61 દય લે કમ દદલવ ' વલશ્વ કેન્દ્વય દદલવ '  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- િથી  પેબ્રઆુયી 

62 
િથી પેબ્રઆુયી-૨૦૨૩ના યજ ' વલશ્વ કેન્દ્વય દદલવ' ભનાલલાભાાં આવ્મ શત તેની થીભ શુાં શતી ?- તરઝ ધ કેય 

ગે  

63 
તાજેતયભાાં કેયર વયકાયે કમા ળશયેભાાં ગ્રીન શાઈજન જન શફ સ્થાલાની ઘણા કયી છે?- કિી અને 
વતરૂલાંતયૂભ 

64 દય લે કમ દદલવ ' વલશ્વ કેન્દ્વય દદલવ  '  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?-  િાય પેબ્રઆુયી 

65 
જલાય ુ વલજ્ઞાનને આગ લધાયલા ભાટે એઆઈ પાઉન્દ્ડળેન ભડરે ફનાલલા ભાટે નાવાએ કની વાથે 
બાગીદાયી કયી છે ?- IBM 

66 
કેન્દ્ર વયકાયે પ્રધાનભાંત્રી દકવાન ઉજાડ સયુક્ષા એલભ ઉત્થાન ભશાચબમાન (PM-KUSUM) મજનાને કમાાં સધુી 
રાંફાલલાભાાં આલી છે ?- ભાિડ ૨૦૨૬  

67 
તાજેતયભાાં બાયતીમ વેના દ્વાયા કમા સ્થે ' વત્રળક્તત પ્રશાય' અભ્માવનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં ?- ઉત્તયી 
ફાંગા  

68 બાયતભાાં બાયત ઉજાડ વપ્તાશ (India Energy Week) પેબ્રઆુયીભાાં કમાયે ઉજ્લલાભાાં આલે છે ?- ૬ થી ૮ પેબ્રઆુયી 
69 લડ ૨૦૨૩ ભાટે બાયતે શજ કટા ભાટે કેટરા રકને વાંખ્મા વનવિત કયી છે ?- ૧,૭૫,૦૨૫  
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70 બાયતે કમા દેળા વાથે ઇવનવળમેદટલ ઑઁ દક્રદટકર એન્દ્ડ ઇભજજિંગ ટેકનરજીવ ળરૂ કયી છે ?- અભેદયકા  
71 ફૂટફર એવળમાઈ ક-૨૦૨૭નુાં આમજન કમાાં દેળભાાં કયલાભાાં આલળે ?- વાઉદી અયફ  

72 
બાયતીમ  લાયવેુના (IAF)ની 'સમૂડ દકયણ ' એયફેદટક ટીભ દ્વાયા કમા સ્થે એય ળૉનુાં બવ્મ આમજન કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં ?- ળાગમુગુભ ફીિ (વતરૂલનાંતયુભ) 

73 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ G20 વામફય સયુક્ષા અભ્માવ અને દજન રનુાં આમજન કયુું છે ?- CERT - In  

74 
તાજેતયભાાં બાયતની કઈ જજભનાસ્ટ ખેરાડી પ્રવતફાંવધત દાથોનુાં વેલન કયલાથી ૨૧ ભાવન પ્રવતફાંધ 
રગાલલાભાાં આવ્મ છે ?- દીા કયભાકય 

75 તાજેતયભાાં કમા વલશ્વ  પેળન દડઝાઇનય - યપરભુ ભેકયનુાં ૮૮ લડની લમે ફ્રાન્દ્વભાાં અલવાન થયુાં ?- ાક યેફેન   

76 નાવા- ઇમવય વવન્દ્થેદટક અેિડય યડાય (NISAR) ઉગ્રશ ક્યા લે રન્દ્િ કયલાભાાં આલળે ?- ૨૦૨૪  

77 તાજેતયભાાં કને ' ે ઈઝ ય ૂજન ાઈલ' (PAYD) ચરવી રન્દ્િ કયી છે ?- NIA (ન્દ્ય ૂઈસ્ન્દ્ડમા ઈન્દ્સ્મયન્દ્વ) 

78 
તાજેતયભાાં દાદાવાશફે પાકે યુસ્કાય વલજેતા કમા પ્રખ્માત દપલ્ભ વનભાડતાનુાં ૯૨ લડની લમે શૈદયાફાદ ખાતે 
અલવાન થયુાં ?- કાવવિંથનુી વલશ્વનાથ  

79 તાજેતયભાાં છઠ્ઠી અફડન ૨૦ વવભટનુાં આમજન ગજુયાતનાાં કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આલળે ?- અભદાલાદ  

80 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ICC T-20 ભદશરા વલશ્વક -2023નુાં આમજન થયુાં છે ?- દચક્ષણ આદફ્રકા   
81 તાજેતયભાાં બાયતે કમા  દેળને આંતયાષ્ટ્રીમ વોય વાંગઠનભાાં ળાભેર કમો છે ?- કાાંગ   

82 
તાજેતયભાાં કમાાં દેળે 18 લડથી લધ ુલમના રકને કવલડ-19 ની લેકવીનન ાાંિભ ડઝ આલાની ઘણા 
કયી છે ?- ઓસ્રેચરમા  

83 તાજેતયભાાં કને ાંિામત વેલા વાંદગી ભાંડના નલા અધ્મક્ષ ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?- શવમખુ ટેર  

84 ગલ્ડન બતુવ એલડડ -2023 વલજેતા સુ્તક ' નાઉ ય ુચબ્રથ' ના રેખક કણ છે ?- યાખી કયૂ  

85 
અચખર બાયતીમ વલેક્ષણ 2020-21 દયટડ  અનવુાય બાયતભાાં વોથી લધાયે કરેજ કમા યાજમભાાં આલેરી છે ?- 

ઉત્તયપ્રદેળ   

86 
તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ કાંનીને વલશ્વની વોથી પ્રળાંવવત કાંનીઓની માદીભાાં ળાવભર કયલાભાાં આલી છે ?- 

ટીવીએવ  

87 
પ્રસ્તાવલત નેળનરચરવી  અનવુાય, કમા ભાંત્રારમ અંતગડત ઈસ્ન્દ્ડમા ડટેા ભેનેજભેન્દ્ટ ઓદપવ (IDMO)નુાં ગઠન 
કયલાભાાં આલળે ?- ઇરેતરવનતવ અને આઇટી ભાંત્રારમ  

88 
તાજેતયભાાં વડક દયલશન અને યાજભાગડ ભાંત્રારમ દ્વાયા કેટરા લડ જૂના વયકાયી લાશનને સ્કૈ્ર કયલાની 
ઘણા કયી છે ?- ૧૫ લડ  

89 તાડના તેરની ખેતી ય કમા યાજ્મને તાંજચર કાંની વાથે વભજૂતી કયી છે ?- નાગારેન્દ્ડ  

90 
તાજેતયભાાં કને ગપુ્તિય - વાંફાંવધત ફાફતને વાાંબતી ળક્તતળાી યએુવ શાઉવ કવભટીના વભ્મ તયીકે કની 
વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ?- ડૉ. અભી ફેયા  
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91 
તાજેતયભાાં ભધ્મપ્રદેળ વયકાયે બાર જીલ્રાભાાં આલેર ઇસ્રાભનગય ગાભનુાં નાભ ફદરી શુાં યાખલાભાાં આવ્યુાં 
છે ?- જગદીળયુ  

92 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં આલેરી GT શક્સ્ટરભાાં દેળના પ્રથભ રાન્દ્વજેન્દ્ડય લડડનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં 
?- મુાંફઇ  

93 સમૂડન અભ્માવ કયલા ભાટેના બાયતના પ્રથભ વભવિત લૈજ્ઞાવનક વભળનનુાં નાભ શુાં છે ?- અભદદત્મ - L1  

94 
બાયતની સ્થાવનક બાાઓને દડજજટર દુવનમાભાાં પ્રત્વાદશત કયલા ભાટે ભાઈક્રવફ્ટ દ્વાયા કમ પ્રજેકટ ળરૂ 
કયલાભાાં આવ્મ છે ?- પ્રજેકટ ઇરયા  

95 
તાજેતયભાાં પ્રવવિ થમેર લીભા વનમાભક ઇયડાના દયટડ - ૨૦૨૧ અનવુાય દેળભાાં વડનર શલે્થ લીભા તરેભભાાં 
કયુાં યાજ્મ પ્રથભ ક્રભે યહ્ુાં છે ?- ચફશાય   

96 
તાજેતયભાાં પ્રવવિ થમેર લીભા વનમાભક ઇયડાના દયટડ - ૨૦૨૧ અનવુાય દેળભાાં વડનર શલે્થ લીભા તરેભભાાં 
કયુાં યાજ્મ વોથી ઓછા ક્રભે યહ્ુાં છે ?- શદયમાણા   

97 બાયતની વરાય ભડયરૂ ઉત્ાદન ક્ષભતા કમા લે 95 GW સધુી શોંિળે ?- ૨૦૨૫  

98 
તાજેતયભાાં ભધ્મપ્રદેળભાાં  રૂ. ૨૪૪ કયડના ગ્રીન ફન્દ્ડ ઇશ્ય ૂકયનાય પ્રથભ કઈ મ્યવુનવવર કોયેળન ફની છે 
?- ઈન્દ્દય  

99 
દય લે કમ દદલવ ' સયુચક્ષત ઇન્દ્ટયનેટ દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- પેબ્રઆુયીના ફીજા અઠલાદડમાના 
ફીજા દદલવે  

100 તાજેતયભાાં ત્રણ ગે્રભી એલડડ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ વાંગીતકાય કણ ફન્દ્મા છે ?- દયકી કેજ  

101 લડ-2022ભાાં UNHCR ' ગડુવલર એમ્ફેવેડય' તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? - દયકી કેજ  

102 તાજેતયભાાં બાયતીમ વેના દ્વાયા ' ઓયેળન વદ્દબાલના'નુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- રદ્દાખ 

103 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા ' ઈસ્ન્દ્ડમા એનજી વપ્તાશ 2023' ન શબુાયાંબ કયાવ્મ ?- ફેંગલરુૂ  

104 
તાજેતયભાાં પેબ્રઆુયી-2023ભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ મરુા કને કમાાં દેળને 4.7 અયફ ડરયની વશામતા ેકેજની 
ઘણા કયી છે ?- ફાાંગ્રાદેળ  

105 
તાજેતયભાાં પ્રધાનભાંત્રીની આવથિક વરાશકાય દયદના વદસ્મ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ળવભકા 
યવલ  

106 
તાજેતયભાાં કમા દેળને 75ભાાં આભી ડનેા પ્રવાંગે દુવનમાની તાની વોથી ભટી વભવાઇરનુાં પ્રદળડન કયુું ?- ઉત્તય 
કદયમા  

107 તાજેતયભાાં 10,000 થી લધ ુગીત ગાનાય કઈ ગાવમકાનુાં 77 લડની લમે અલવાન થયુાં ?- લાણી જમયાભ  

108 
તાજેતયભાાં નેા દક્રકેટ એવવળએળનના મખુ્મ કિ તયીકે કમાાં બાયતીમ દક્રકેટયની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે 
?- ભન્દ્ટી દેવાઇ  

109 તાજેતયભાાં તભાભ જજલ્રા અદારતનુાં રાઈલ સ્રીવભિંગ કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ કયુાં ફન્દ્યુાં ?- ગજુયાત  
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110 
કમા કેન્દ્રળાવવત યદેળભાાં આલેર મામા ત્વ વયલયને ફામડામલવવિટી શદેયટેજ વાઇટન દયજ્જ આલાભાાં 
આવ્મ છે ?- રદાખ  

111 દય લે કમ દદલવ ' યાષ્ટ્રીમ કૃવભ વનલાયણ દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૦ પેબ્રઆુયી  
112 દય લે કમ દદલવ 'વલશ્વ કઠ  દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૦ પેબ્રઆુયી  
113 તાજેતયભાાં બાયતની કઈ વાંસ્થાએ MBA કરેજભાાં પ્રથભ સ્થાન ભેવ્યુાં છે ?- IIM, અભદાલાદ  

114 તાજેતયભાાં કને માત્રીઓ ભાટે લટ્વઅ ફૂડ દડચરલયી સવુલધા રન્દ્િ કયી છે?- બાયતીમ યેરલે  

115 
તાજેતયભાાં વેન્દ્ટય પય ચરવી એનાચરવવવ દ્વાયા લૈવશ્વક રઘભુતીઓ યના તેના મલૂ્માાંકનભાાં બાયત કમા સ્થાને 

યહ્ુાં છે ?- પ્રથભ  

116 
લડ ૨૦૦૯ થી ૨૦૨૩ સધુીના તભાભ વલભેન્દ્વ T20 લલ્ડડકભાાં બાગ રેનાય એકભાત્ર  બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટય 
કણ છે ?- શયભનપ્રીત કય   

117 
તાજેતયભાાં ઇન્દ્વલ્લન્દ્વી એન્દ્ડ ફેંકયપ્વી ફડડ ઓપ ઈસ્ન્દ્ડમા (IBBI)ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં 
આલી છે ?- યવલ વભત્તર  

118 
તાજેતયભાાં ઇવય ભાટે સ્ેવપરાઇટ યીક્ષણ ભડયરૂ કઈ આઇઆઇટી વાંસ્થા દ્વાયા વલકવવત કયલાભાાં આવ્યુાં છે 

?- આઇઆઇટી, ભરાવ  

119 
તાજેતયભાાં કેસ્ન્દ્રમ જશાજ ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળબયની કેટરી દીલાદાાંડીઓને પ્રલાવન સ્થ તયીકે વલકવાલલા 
વનણડમ કમો છે ?- 65  

120 દય લે કમ દદલવ 'વલશ્વ યનુાની  દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૧ પેબ્રઆુયી  

121 
તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા કમા યાજમભાાં એવળમાની વોથી ભટી શચેરકપ્ટય પેવવચરટીનુાં ઉદ્દઘાટન 
કયલાભાાં આવ્યુાં ?- કણાડટક  

122 તાજેતયભાાં ' ભાતભૃવૂભ બકુ ઓપ ધ મય' યુસ્કાય કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- ડૉ. ૈગી ભશન  

123 તાજેતયભાાં િિાડભાાં યશરે દેલધય ળશયે કમા યાજમભાાં આલેર છે ?- ઝાયખાંડ  

124 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ યડાય ભાટે અનપરેફર એન્દ્ટેના વલકવવત કયુું છે ?- DRDO 

125 વલજ્ઞાનભાાં ભદશરા અને છકયીઓન આંતયયાષ્ટ્રીમ દદલવ કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૧ પેબ્રઆુયી 
126 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મભાાં બાયતનુાં વોથી ભરુ્ાં શચેરકપ્ટય વનભાડણ એકભ કામડયત થયુાં છે ?-કણાડટક  

127 તાજેતયભાાં કમા દેળએ તલાડ વામફય િેરેન્દ્જ રન્દ્િ કયી છે ?- બાયત, ઓસ્રેચરમા,અભેદયકા અને જાાન  

128 દય લે કમ દદલવ 'યાષ્ટ્રીમ ઉત્ાદકતા  દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૨ પેબ્રઆુયી  
129 તાજેતયભાાં ખેર ઈસ્ન્દ્ડમા વલન્દ્ટય ગેમ્વની ત્રીજી આવવૃતનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં ?- જમ્મ ુકાશ્ભીય  

130 દય લે કમ દદલવ ' આંતયયાષ્ટ્રીમ ડાવલિન દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૨ પેબ્રઆુયી  

131 
તાજેતયભાાં કમ બાયતીમ દક્રકેટય તભાભ પભેટભાાં વદી પટકાયનાય પ્રથભ બાયતીમ સકુાની ફન્દ્મ છે ?- યદશત 

ળભાડ  
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132 
તાજેતયભાાં ગજુયાતના કમા ળશયેભાાં વલશ્વ પ્રવવિ રીરાલતી શક્સ્ટરનુાં વનભાડણ કયલાની ઘણા કયલાભાાં આલી 
છે ?- ગાાંધીનગય (ગ્રીફ્ટવવટી) 

133 
તાજેતયભાાં એવળમાન વોથી ભટ એય ળ ' એય ઈસ્ન્દ્ડમા-2023'નુાં આમજન ક્યાાં કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- 

મેરાશાંકા, ફેંગલરુૂ (કણાડટક) 

134 
ઓસ્રેચરમાના T20 લલ્ડડક વલજેતા અને કેપ્ટનને દક્રકેટની તભાભ પભેટભાાંથી વનવવૃતની ઘણા કયી છે ?- એયન 
દપિંિ  

135 દય લે કમ દદલવ ' આંતયયાષ્ટ્રીમ ખેંિ દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૩ પેબ્રઆુયી  

136 
તાજેતયભાાં તકુી અને વવદયમાભાાં આલેર ભકૂાંથી પ્રબાવલતને ભદદ કયલા ભાટે બાયતે કયુાં ઓયેળન ળરૂ કયુું છે 
?- ઓયેળન દસ્ત  

137 દય લે ' આંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલ ફાંધતુ્લદદલવ'  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- 4 પેબ્રઆુયી 

138 
ઝીમ્ફાબ્લે વાભેની ટેસ્ટભાાં શ્રીરાંકાના દક્રકેટય િાંરરના તુ્રએ ફેલડી વદી પટકાયી શતી તેનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- 

તેગનાયામણ  

139 
ભદશન્દ્રા કાંની દ્વાયા રન્દ્િ કયલાભાાં આલેર વલશ્વની વોથી ઝડી ઈરેસ્તરક કાય યેવ કમા ળશયેભાાં મજાઇ શતી ?- 

શૈદયાફાદ  

140 લૂોત્તય કે્ષત્રના યલુાન ભાટે યલુા વાંગભ નોંધણી ટડર કમા ળશયેભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્યુાં ?- નલી દદલ્શી  

141 
એવળમન ઈન્દ્ડયએથ્રેદટતવ િેક્મ્મનવળ - 2023ભાાં કઈ બાયતીમ ખેરાડીએ વવલ્લય ભેડર જીત્મ ?- જ્મવત 
માયાજી  

142 તાજેતયભાાં ઇન્દ્ટયનેળનર ફામપરરૂ એરામન્દ્વની ળરૂઆત કમ દેળ કયી યહ્ય છે ? - બાયત  

143 
તાજેતયભાાં કમા ભાંત્રારમ દ્વાયા દડજજટર ેભેન્દ્ટવ ઉત્વલનુાં આમજન કયલાભાાં આલળે ?- ઇરેતરવનતવ અને 
આઇટી ભાંત્રારમ  

144 
તાજેતયભાાં જાન્દ્યઆુયી ભદશનાન ICC પ્રેમય ઓપ ભાંથ વલભેન્દ્વ કેટેગયીભાાં કઈ ખેરાડી જાશયેથઈ છે ? - ગે્રવ 

સ્સ્કલન્દ્વ (ઈંગ્રેન્દ્ડ) 

145 
તાજેતયભાાં ન્દ્યઝૂીરેન્દ્ડ વાભે ફેલડી વદી પટકાલનાય કમ બાયતીમ દક્રકેટય જાન્દ્યઆુયી ભદશનાન ICC પ્રેમય 
ઓપ ભાંથ જાશયે  થમ છે ?- શબુભન ચગર  

146 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં શ્રી યાભકૃષ્ટ્ણ આશ્રભ દ્વાયા ગજુયાત તીથડમાત્રાનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- 

યાજકટ  

147 તાજેતયભાાં ૧૦૦ ભીટયની અડિણ ૧૩ વેકન્દ્ડભાાં દડનાયી  પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા કણ ફની ?-  જ્મવત માયાજી  

148 તાજેતયભાાં ' વલશ્વની વોથી તેજસ્લી' વલદ્યાથીન ચખતાફ કણે જીત્મ છે ?- નતાળા ેદયમાનામાગભ  

149 
તાજેતયભાાં યનેુસ્ક દ્વાયા કઈ વલશ્વ વલદ્યારમને વલશ્વની પ્રથભ જીવલત વલયાવત વલશ્વ વલદ્યારમ જાશયે કયલાની 
ઘણા કયી છે ?- વલશ્વબાયતી વલશ્વવલદ્યારમ  

150 તાજેતયભાાં 136 લડ જૂના રૉ દયવ્ય ુ બ્બ્રકેળનના પે્રવવડને્દ્ટ તયીકે કઈ બાયતીમ મૂની ભદશરાની વનયકુ્તત 
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કયલાભાાં આલી છે ?- અપ્વયા ઐમય 

151 ગ્રફર કલચરટી ઇન્દ્ફ્રાસ્રતિય ઇન્દ્ડકે્ષ (GQII)2021ભાાં બાયત કમા સ્થાને યહ્ુાં છે ?- ાાંિભા સ્થાને  

152 તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની જજલ્રા અદારતનુાં રાઈલ સ્રીવભિંગ કયનાય પ્રથભ યાજ્મ ફન્દ્યુાં છે ?- ગજુયાત  

153 
તાજેતયભાાં ગજુયાતની કઈ યવુનલવવિટી પ્રથભલાય યવુનલવવિટી કેમ્વભાાં જ લેધય સ્ટેળન ળરૂ કયલાનુાં આમજન 

કયુું છે ?- ગજુયાત યવુનલવવિટી  

154 
લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા એવળમાન વોથી ભટ એય ઈસ્ન્દ્ડમા ૨૦૨૩નુાં એય ળનુાં ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં 
?- મેરાશાંકા એયપવડ સ્ટેળન, ફેંગલરુૂ  

155 દદલ્રી - મુાંફઇ એતવપે્રવન પ્રથભ ફે્રઝ કેટરા દકરભીટય રાાંફ છે ?-૨૪૬ દક.ભી  

156 
યલુા કામડક્રભ ખેર ભાંત્રારમ અંતગડત નશરેૂ યલુા કેન્દ્ર વાંગઠન દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ વાંવદબલનભાાં ગજુયાતની કઈ દીકયી 
બાયતીમ વાંવદના વેન્દ્રર શરભાાં લતતવ્મ આળે ?- કુ. યાજલી કદડમા (દાશદ) 

157 તાજેતયભાાં ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- યભેળ ફૈવ 

158 તાજેતયભાાં નાગારેન્દ્ડ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- એર.એ.ગણેળન  

159 તાજેતયભાાં ચફશાય યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?-યાજેન્દ્ર લી અરેકડય 

160 
તાજેતયભાાં છતીવગઢ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ચફશ્વા ભૂણ 

શદયિાંદન  

161 તાજેતયભાાં ભચણયુ  યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?-  અનસૂઈૂમા ઉડકે 

162 
તાજેતયભાાં અરૂણાિરપ્રદેળ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- દય. રેફ્ટ 
જનયર કૈલલ્મ 

163 
તાજેતયભાાં દશભાિરપ્રદેળ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- વળલપ્રતા 
શકુરા  

164 તાજેતયભાાં ઝાયખાંડ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- વી.ી. યાધાકૃષ્ટ્ણન  

165 તાજેતયભાાં વવજિભ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?-  રક્ષ્ભણપ્રવાદ આિામડ  
166 તાજેતયભાાં આવાભ યાજ્મના નલા યાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ગરુાફિાંદ કટાયીમા   
167 તાજેતયભાાં રદાખ નલા ઉયાજમાર તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?-  દય. ચબ્રગે. ફી.ડી. વભશ્રા    

168 
તાજેતયભાાં ક્યા દેળના પ્રખ્માત ળામય અને નાટયકાય અભજદ ઇસ્રાભ અભજદનુાં ૭૮ લડની લમે અલવાન થયુાં 
?-ાદકસ્તાન  

169 બાયતના કમા ડળી દેળે યભાણ ુળક્તત વલકવવત કયલા ભાટે યવળમા વાથે બાગીદાયી કયી છે ?- મ્માનભાય  

170 દય લે કમ દદલવ 'વલશ્વ યેદડમ  દદલવ' કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૩ પેબ્રઆુયી  
171 બાયતની પ્રથભ ગ્રાવ ઇગ્લ ુયેસ્ટયન્દ્ટ કમા યાજમભાાં ખરલાભાાં આલી છે ?- અરૂણાિરપ્રદેળ  

172 તાજેતયભાાં કમ બાયતીમ ફરય ટેસ્ટ ભેિભાાં વોથી ઝડી 450 વલકેટ ઝડનાય ફીજ ફરય ફન્દ્મ છે ?- આય. 
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અવશ્વન  

173 
બાયતીમ ફરય આય. અવશ્વન ઓસ્રેચરમાના ખેરાડીને ફલ્ટ કયી 450 વલકેટન યેકડડ ફનાવ્મ ?- એરેતવ કેયી 
(નાગયુ ટેસ્ટ) 

174 ટેસ્ટભાાં 450 વલકેટ યૂી કયનાય બાયતીમ ફરય આય.અવશ્વન વલશ્વભાાં કેટરાભ ફરય ફન્દ્મ ?- નલભ  

175 
નાગયુ ખાતે ઓસ્રેચરમા વાભેની પ્રથભ ટેસ્ટભાાં બાયતના કમા વલકેટકીય પ્રથભ ટેસ્ટભાાં ડબે્ય ૂકયુું શત ુાં ?- બયત 
શ્રીકય 

176 
ભધ્મપ્રદેળભાાં આમજજત ાાંિભ ખેર ઈસ્ન્દ્ડમા યથૂ ગેમ્વભાાં દક તાચરકાભાાં કયુાં યાજ્મ પ્રથભ સ્થાને યહ્ુાં ?- 

ભશાયાષ્ટ્ર (૫૬ ગલ્ડ વદશત કુર ૧૬૧ ભેડર) 
177 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાએ QR કડ આધાદયત કઈન લેંદડિંગ ભળીન રન્દ્િ કયુું છે ?- બાયતીમ દયઝલડ ફેન્દ્ક  

178 
તાજેતયભાાં કમા કેસ્ન્દ્રમ ભાંત્રારમ દ્વાયા FAME (Faster Adoption and ભેન્દ્યપેુતિદયિંગ૦ of electric Vehicless 

)મજના ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- બાયે ઉદ્યગ ભાંત્રારમ દ્વાયા  
179 તાજેતયભાાં UPI ય કે્રદડટ કાડડ ને વટડ  કયનાય બાયતની પ્રથભ એ કઈ છે ?- MobiKwik 

180 
તાજેતયભાાં કમા દેળની પ્રથભ ભદશરા લડાપ્રધાન તયીકે ભૈનએુરા ળેકા ફયીની લયણી કયલાભાાં આલી છે ?- 

ઈતલેટદયમર ચગની  
181 જાન્દ્યઆુયી ભાવભાાં ખલામેર યેદડમએસ્તટલ કૈપ્સરૂની કમા દેળને ળધી કાઢી છે ?- ઓસ્રેચરમા  
182 તાજેતયભાાં કઈ વાંસ્થાને G૨૦ વાઇફય સયુક્ષા અભ્માવ અને  દજન રનુાં આમજન કયુું શત ુાં ?- CERT-In  

183 
તાજેતયભાાં દલા ઉત્ાદન કાંની પાઇઝયને બાયતીમ વ્માાયના નેતતૃ્લ ભાટે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

વભનાક્ષી નેલટીમા  

184 
તાજેતયભાાં 30 લડની લમ ફાદ ત્રણેમ પભેટભાાં ડબે્ય ૂ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી કણ ફન્દ્મ છે ?-  

સમૂડકુભાય માદલ  

185 
તાજેતયભાાં ઇવય દ્વાયા  કમા સ્થેથી વોથી નાનુાં યકેટ SSLV D-2 રન્દ્િ કયલાભાાં આવ્યુાં ?- શ્રી શદયકટા,વતીળ 
ધલન અંતદયક્ષ કેન્દ્ર(આંધ્રપ્રદેળ)  

186 
તાજેતયભાાં કમા વ્મક્તતને યનેુસ્ક દ્વાયા ળાાંવત યુસ્કાયથી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- અંજેરા ભકેર 
(જભડનીના લૂડ િાન્દ્વેરય) 

187 તાજેતયભાાં કમ દેળ દચક્ષણ કદયમાના 108 ફોિ તીથડમાત્રીઓની ભેજફાની કયળે ?- બાયત  

188 તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં વભરીટયી ચરટયેિય પેસ્સ્ટલરનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- દટમારા  

189 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મે યકાણ આકવિત કયલા ભાટે બાયતનુાં પ્રથભ ભચફચરટી પડસ્ડ કરસ્ટય રન્દ્િ કયુું ?- 

તેરાંગાણા  
190 તાજેતયભાાં NMDCના બ્રાન્દ્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- વનખત ઝયી  
191 તાજેતયભાાં કમા દેળના વાંળધકએ અરશ્મ ગૈરેકવીની ળધ કયી ?- ઈટારી  
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192 
તાજેતયભાાં કેસ્ન્દ્રમ ગશૃભાંત્રી અવભત ળાશને કમા યાજમભાાં આલેર દેલધય ખાતે નેન યદુયમા પ્રાન્દ્ટની 
આધાયળીરા મકૂી ?- ઝાયખાંડ  

193 તાજેતયભાાં શૈદયાફાદ ખાતે આમજજત પ્રથભ પમ્યુડરા ઈ-યેવ કણે જીતી ?- જી. એદયક બ્રગેન  

194 
આઇવીવી લલ્ડડ ટેસ્ટ િેક્મ્મનવળની પાઇનર ભેિ  વાતભી જૂને કમા સ્ટેદડમભ ખાતે યભાળે ?- ધ ઓલર 
(ઈંગ્રેન્દ્ડ) 

195 તાજેતયભાાં પ્રવવિ લલ્ડડ શવેન્નવ ઇન્દ્ડકેવ-૨૦૨૩ભાાં વતત ાાંિભી લખત કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ?- દપનરેન્દ્ડ  

196 તાજેતયભાાં પ્રવવિ લલ્ડડ શવેન્નવ ઇન્દ્ડકેવ-૨૦૨૩ભાાં બાયત કમા સ્થાને યહ્ુાં છે ?-  ૧૩૬ભા ક્રભે   

197 તાજેતયભાાં કને તાની નલી નલકથા ' વદરવવટી' પ્રકાવળત કયી ?- વરભાન યળદી  
198 તાજેતયભાાં ૧૨નુાં વલશ્વ દશન્દ્દી વાંભેરનનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં ?- દપજી  

199 
13 પેબ્રઆુયીના યજ દુફઈ ખાતે ' લલ્ડડ ગલભેન્દ્ટ વવભટ-2023 ળરૂ થઈ તેની થીભ શુાં શતી ?- Shaping Future 

Government 

200 તાજેતયભાાં દેળના કમા ળશયેભાાં બાયતની પ્રથભ એવી ડફર ડકેય ઈરેસ્તરક ફવ ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- મુાંફઇ  

201 
તાજેતયભાાં િિાડભાાં યશરે જસ્સ્ટવ ઝલેયી કવભળન દયટડ  ળાના ભાટે યિના કયલાભાાં આલી છે ?- ઓફીવી 
અનાભત ભાટેની જગલાઈ  

202 તાજેતયભાાં ' કારા ઘડા કરા ભશત્વલ- ૨૦૨૩'નુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- મુાંફઇ  

203 
તાજેતયભાાં કમા યાજ્મની વયકાયે ેયરીક કયલા ભાભરે ૧૦ કયડન દાંડ અને આજીલન કેદની વજાની 
જગલાઈ કયી છે ?- ઉત્તયાખાંડ  

204 
તાજેતયભાાં િિાડભાાં યશરે PISA  (Programme for International Student Assessment)ટેસ્ટ રાગ ુ કયનાય 
વલડપ્રથભ યાજ્મ કયુાં ફન્દ્યુાં ?- ગજુયાત  

205 તાજેતયભાાં બાયતન પ્રથભ લખત ચરવથમભના બાંડાય કમા યાજ્મભાાંથી ભી આવ્મા છે ?- જમ્મ ુકાશ્ભીય  

206 તાજેતયભાાં કઈ બાયતીમ ગલ્પયે ' કેન્દ્મા રેદડઝ ઓન ચખતાફ-2023 ' જીત્મ છે ?- અદદવત અળક  

207 
તાજેતયભાાં જાસવૂીની ચિિંતાને રઈને કમ દેળ તેના વયકાયી કામાડરમભાાં રગાલેરા િીની કેભેયા શટાલળે ?- 

ઓસ્રેચરમા 
208 દય લે ૧૩ પેબ્રઆુયી કની જન્દ્ભજમાંતી 'યાષ્ટ્રીમ ભદશરા દદલવ'  તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- વયજજની નામડુ  

209 તાજેતયભાાં રાપેડ (TRIFED)આદદ ભશત્વલનુાં આમજન કમાાં સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- નલી દદલ્શી  
210 તાજેતયભાાં પ્રવવિ થમેર ગ્રફર કલાચરટી ઇન્દ્ફ્રાસ્રકિય ઇન્દ્ડકે્ષ 2021ભાાં બાયત કમા સ્થાને યહ્ુાં ?- 10 ભા 
211 આયફીઆઇ દ્વાયા નાણાકીમ વાક્ષયતા વપ્તાશ 2023 કમાયે ભનાલામ છે ?- ૧૩ થી ૧૭ પેબ્રઆુયી 
212 દશિંદુસ્તાન એયનદટકર ચર. (HALને કમા દેળને  ALH MK3  શચેરકપ્ટયની વનકાવ કયળે ?-  ભયેવળમવ  

213 
તાજેતયભાાં ગજુયાત શાઇકટડના પ્રથભ ભદશરા િીપ જસ્સ્ટવ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી ?- વવનમા 
ગકાણી  
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214 
તાજેતયભાાં ખેર ઈસ્ન્દ્ડમા વલન્દ્ટય ગેમ્વ -2023ની ળરૂઆત જમ્મ ુ કાશ્ભીયના કમા સ્થેથી કયલાભાાં આલી ?_ 

ગરુભગડ  
215 લલ્ડડ ગલનડભેન્દ્ટ વવભટ-2023 કમા ળશયેભાાં મજાળે ?- દુફઈ  

216 
તાજેતયનાાં ગજુયાતના કમા જીલ્રાભાાં જજલ્રા કક્ષાન યલુા વાંવદ કામડક્રભનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- 

ડાાંગ  

217 તાજેતયભાાં કમા દેળના વલુ્પ પાઉન્દ્ડળેન દ્વાયા વલુ્પ યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં આલે છે ?- ઇઝયામેર 

218 તાજેતયભાાં ' ભશાયાષ્ટ્ર ભૂણ યુસ્કાય'થી કને વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે ?- આપ્ાવાશફે ધભાડવધકાયી  
219 તાજેતયભાાં યાજા યાભ ભશનયામ યુસ્કાય -2023 કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- એ ફી કે પ્રવાદ  

220 તાજેતયભાાં કના દ્વાયા વલશ્વન વોપ્રથભ કરાઉડ- ચફલ્ટ ડભે વેટેરાઈટ રન્દ્િ કયલાભાાં આવ્મ ?- ઇવય  

221 
તાજેતયભાાં દેળના કમા દદગ્ગજ અચબનેત્રીનુાં ૧૩ પેબ્રઆુયીના યજ ૯૦ લડની લમે  અલવાન થયુાં ?- રચરતા 
રાઝભી  

222 
તાજેતયભાાં બાયત વયકાયે લીભા વલકે્રતા અને ખયીદનાયાઓ ભાટે ળેદયિંગ ટડર રન્દ્િ કયુું તેનુાં નાભ શુાં છે ?- 

ફીભા સગુભ ટડર  

223 તાજેતયભાાં કમા આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંગઠને ભશાભાયી વાંવધ ' ઝીય જન ાફ્ટ' રન્દ્િ કયી છે ?- WHO  

224 તાજેતયભાાં નાવાના મખુ્મ અંતદયક્ષ માત્રી તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- જ અકાલા 
225 તાજેતયભાાં Myntra'ના બ્રાન્દ્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- યણલીય કયૂ  

226 તાજેતયભાાં ગે્રચફમર નાભનુાં લાલાઝડુાં  કમા દેળને પ્રબાવલત કયુું શત ુાં ?- ન્દ્યઝૂીરેન્દ્ડ  

227 
તાજેતયભાાં યાષ્ટ્રીમ સ્ટર દટદકટ એક્તઝચફળન AMRITPEX 2023 નુાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં ?- 

નલી દદલ્શી  

228 
તાજેતયભાાં ભરમારભ વવનેભાની કઈ અચબનેત્રીની 120ભી જન્દ્ભજમાંતી ય ગગૂરને ડડૂર ફનાલી શ્રિાાંજરી 
આી શતી ?- ી કે યજી  

229 
તાજેતયભાાં કમા દેળે ઇન્દ્ડનેવળમા - ભરેવળમા-થાઈરેન્દ્ડ ગ્રથ રામએંગર જઇન્દ્ટ ચફઝનેવ કાઉન્દ્વીર વાથે 

બાગીદાયી કયી છે ?- બાયત  

230 
તાજેતયભાાં કેસ્ન્દ્રમ સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રારમ દ્વાયા કઈ ફીભાયી વાભે રડલા ભાટે ' Mass Drug Administration(MDA) 

અચબમાન ળરૂ કયુું છે ?-  Filariasis 

231 
તાજેતયભાાં ઇવય અને કમા દેળની સ્ેવ એજન્દ્વી દ્વાયા NISAR નાભન ઉગ્રશ રન્દ્િ કયલાભાાં આવ્મ છે ?- 

અભેદયકા  

232 
તાજેતયભાાં જાસવૂીની ક્ચ્નતાને રઈને કમ દેળ તેના વયકાયી કામાડરમભાાં રગાલેરા િીની કેભેયા શટાલળે ?- 

ઓસ્રેચરમા  
233 તાજેતયભાાં કમા દેળન દક્રકેટય ઓમન ભગડનને દક્રકેટની તભાભ પભેટભાાં વનવવૃતની ઘણા કયી છે ?- ઈંગ્રેન્દ્ડ  
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234 
તાજેતયભાાં ખેર ઈસ્ન્દ્ડમા વલન્દ્ટય ગેમ્વની ત્રીજી આવવૃતનુાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્યુાં ?- ગરુભગડ, જમ્મ ુ
કાશ્ભીય  

235 તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે તભાભ સ્ધાડત્ભક યીક્ષાને વન: શલુ્ક કયલાની ઘણા કયી છે ?- યાજસ્થાન  

236 તાજેતયનાાં નાવાના મખુ્મ અંતદયક્ષમાત્રી તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- જ અકાલા  

237 
તાજેતયભાાં અબધુાફી ઓન ટેવનવ ર્નૂાડભેન્દ્ટની વલભેન્દ્વ વવિંગલ્વનુાં ટાઇટર કણ જીત્યુાં ?- ફેચરન્દ્ડા ફેનદકિંિ 

(ક્સ્લટ્ઝરેન્દ્ડ) 
238 તાજેતયભાાં અલ્શાફાદ શાઇકટડના મખુ્મ ન્દ્મામાધીળ તયીકે કની વનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ?- યાજેળ ચફિંદર 

239 તાજેતયભાાં ચફગ ફવ વવઝન-૧૬ભાાં કણ વલજેતા જાશયે કયલાભાાં આવ્યુાં ?- એભ.વી.સ્ટેન 

240 તાજેતયભાાં લલ્ડડ ફેન્દ્ક દ્વાયા ભકૂાં પ્રબાવલત તકુીમે ભાટે કેટરી વશામતાની ઘણા કયી છે ?- ૧.૭૮ અયફ ડરય  

241 તાજેતયભાાં કમા જીલ્રાભાાં જજલ્રા કક્ષાન યલુા વાાંવદ કામડક્રભ મજામ શત ?- ડાાંગ  

242 
લડ ૨૦૨૪ભાાં મજાનાય ેદયવ ઓચરક્મ્તવભાાં કમા બાયતીમ એથ્રેટને નેળનર લક યેવ િેક્મ્મનવળભાાં ૨૦ 

દકરભીટય ઇલેન્દ્ટભાાં ગલ્ડ ભેડર જીતી તલચરપામ કયુું ?- અક્ષદીવવિંશ  

243 ગજુયાતનાાં કમા સ્થે કય ટયફૂ ઉત્ાદનન પ્રથભ પ્રાન્દ્ટ સ્થાલાભાાં આલળે ?- વાણાંદ  

244 દય લે ' આંતયયાષ્ટ્રીમ ફાણ કેન્દ્વય દદલવ'  કમાયે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૧૫ પેબ્રઆુયી 

245 
તાજેતયભાાં ક્સ્લવ એય રેદકિંગ ઇન્દ્ડકેવ IQAiR ના દયટડ  અનવુાય વલશ્વના વોથી પ્રદૂવત ળશયેભાાં કયુાં ળશયે પ્રથભ 
ક્રભે યહ્ુાં ?- રાશય (ાદકસ્તાન) 

246 
ગજુયાતના કમા જજલ્રાની ૫૦૨ ળાાભાાં વલડપ્રથભ લખત દકળયી સ્લાચબભાન પ્રજેકટ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મ છે 
?- લરવાડ  

247 તાજેતયભાાં દૂધ ઉત્ાદનભાાં દુવનમાન વોથી ભટ દેળ કમ ફન્દ્મ છે ?- બાયત  

248 તાજેતયભાાં કઈ કાંનીને વતત છઠ્ઠી લખત ATD ફેસ્ટ એલડડથી વન્દ્ભાવનત કયલાભાાં આલી છે ?- એનટીીવી 

249 
તાજેતયભાાં વાઉદી અયફથી 2023ભાાં અંતદયક્ષ વભળન ય જનાય પ્રથભ ભદશરા કણ ફની છે ?- યામાના 
ફયનાલી 

250 
તાજેતયભાાં હનુ્દ્ડાઈ ભટય ઈસ્ન્દ્ડમાના બ્રાન્દ્ડ એમ્ફેવેડય કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- માક્સ્તકા બાદટમા અને 
યેણકુાવવિંશ ઠાકુય  

 

  


