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1 
તાજેતયભાાં બાયત વયકાયે શળિંક ાં રા ટનરના શનભાાણને ભાંજૂયી આલાભાાં આલી તે કમા પ્રજેકટ અંતગાત શનભાાણ 
કયલાભાાં આલળે ?- પ્રજેકટ  ષ્ક  

2 
તાજેતયભાાં કઇ યાજ્મ વયકાયે ચાંફર નદીભાાં એકશિત ાણીને અન્મ જજલ્રાઓભાાં સ્થાાંતય કયલાના પ્રજેકટને 

અભરીકયણ ભાટે રૂ. 13000 કયડ પાવ્મા છે ?- યાજસ્થાન  

3 ૨૦ પેબ્ર આયીના યજ કમા યાજ્મે તાન સ્થાના દદલવની ઉજલણી કયી ?- અરૂણાચરપ્રદેળ અને શભઝયભ  

4 તાજેતયભાાં ફાાંગ્રાદેળના 22ભાાં યાષ્રશત તયીકે કણ ચ ૂાંટાઈ આવ્ય ાં છે ?- ભશમ્ભદ ળશાબ દ્દીન ચ પ્  

5 
તાજેતયભાાં કાંતાયા દપલ્ભના કમા અભબનેતા અને દડયેકટયને દાદા વાશફે પાકે એલડાથી વન્ભાશનત કયલાભાાં આલળે 
?- ઋબ ળેટ્ટી  

6 
ગ જયાતભાાં જાશયે દયક્ષાના ેય પડનાયને કેટરા લાની વજા અને એક કયડન દાંડની જગલાઈ કયત  ાં યીક્ષા 
શલધેમક રાલલાભાાં આલળે ?- 10 લા  

7 વ ભન્વ પ્રીશભમભ રીગ (WPL)-૨૦૨૩ભાાં વોથી ભોંઘી ૩.૪ કયડભાાં કઈ ખેરાડી ખયીદાઈ ?- સ્મશૃત ભાંઘાતા  

8 તાજેતયભાાં બાયતીમ વેનાના નલા ઉપ્રમ ખ તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે ?- એભ.લી. સભૂચન્રક ભાય  

9 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીએ એય ઈન્ન્ડમા ૨૦૨૩ ઇલેન્ટભાાં વરાય એનજી દ્વાયા વાંચાભરત ડ્રન ' SURAJ'ન ાં અનાલયણ 
કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- ગરૂડ એયસ્ેવ  

10 બાયતન ાં વોથી ભટ ાં એય કલભરટી ભશનટદયિંગ નેટલકા કમા ળશયેભાાં સ્થાશત કયલાભાાં આલળે ?- મ ાંફઇ  

11 
તાજેતયભાાં પ્રશવદ્ધ ભગાન સ્ટેનરીના દયટા  અન વાય નાણાકીમ લા 2024ભાાં બાયતન જીડીી કેટરા ટકા લધલાન ાં 
અન ભાન કયેર છે ?- 6.2% 

12 તાજેતયભાાં શાઈડ્રજન વાંચાભરત રેન ળરૂ કયનાય કમ દેળ એશળમાન પ્રથભ અને શલશ્વન ફીજ દેળ છે ?- ચીન  

13 
તશતેયભાાં ૧૯૬૨ભાાં એશળમન ગેમ્વભાાં ગલ્ડ ભેડર જીતનાય ત  રવીદાવ ફરયાભન ાં અલવાન થય ાં તે કઈ યભત વાથે 

વાંકામેર છે ?- ફૂટફર  

14 તાજેતયભાાં બાયતીમ  વેનાને કઈ શલશ્વની પ્રથભ વાંણૂા ઓયેળનર શવસ્ટભ ભી છે ?- SWARM ડ્રન  

15 દય લે કમ દદલવ ' શલશ્વ વાભાજજક  દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૦ પેબ્ર આયી 

16 તાજેતયભાાં ગ જયાત યાજ્મના કમા લૂા યાજમારન ાં ૮૮ લાની લમે અલવાન થય ાં ?- ઓી કશરી  

17 તાજેતયભાાં યાજ્મની એકભાિ ૧૧૧ ફૂટની સ લણાજદડત શળલજીની  પ્રશતભાન ાં અનાલયણ કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- 
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સ યવાગય તાલ( લડદયા)  

18 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ગેભિમરચક્રલાત ફાદ 6.1 દયકટય તીવ્રતાન ભકૂાં આવ્મ ?- ન્યઝૂીરેન્ડ  

19 તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર દક્રકેટભાાં 100 ટેસ્ટ ભેચ યભનાય બાયતન 13ભ ખેરાડી કણ ફન્મ છે ?- ચેતેશ્વય જૂાયા  

20 
તાજેતયભાાં T20 લલ્ડાકભાાં 100 શલકેટ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટય કણ  ફની ?- દદપ્તી ળભાા (લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝ 
વાભે) 

21 તાજેતયભાાં કેન્ર વયકાયે અનશધકૃત ખાણકાભને યકલા ભાટે કઈ  એ રન્ચ કયી છે ?- ખાનન પ્રશયી  

22 
UIDAIએ આધાય વાથે વાંફાંશધત પ્રશ્નને એચએએર કયલા ભાટે નવ ાં AI/ML ચેટફટ રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં તેન ાં નાભ 
શ ાં શત  ાં ?- આધાય શભિ  

23 
તાજેતયભાાં કેન્ન્રમ ભાંિી શનશતન ગડકયીએ શલશ્વના વોથી ભટા દદવ્માાંગ ાકા  અન ભશૂત વભાલેળી ાકાની આધાયશળરા 
કમાાં મકૂી ?- નાગ ય  

24 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીએ એય ઈન્ન્ડમા ૨૦૨૩ ઇલેન્ટભાાં વરાય એનજી દ્વાયા વાંચાભરત ડ્રન ' SURAJ'ન ાં અનાલયણ 
કય ું ?- ગરૂડ એયસ્ેવ  

25 દય લે કમ દદલવ ' આંતયયાષ્રીમ ભાતબૃાા દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૧ પેબ્ર આયી 

26 ૨૧ પેબ્ર આયી શલશ્વ ભાતબૃાા દદલવની યાજ્મકક્ષાની ઉજલણી કમા સ્થે  કયલાભાાં આલી શતી ?-અભદાલાદ  

27 
૨૧ પેબ્ર આયી ૨૦૨૩ના યજ શલશ્વ ભાતબૃાા દદલવ'ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી તેની થીભ શ ાં શતી ?- ફહ બાી 
શળક્ષણ - શળક્ષણભાાં દયલતાન રાલલાની આલશ્મકતા  

28 ય નેસ્ક દ્વાયા આંતયયાષ્રીમ ભાતબૃાા  યસ્કાય-૨૦૨૩ કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- ડૉ. ભશને્રક ભાય શભશ્રા  

29 
ગ જયાત શલશ્વક રસ્ટ દ્વાયા શલશ્વ ભાતબૃાા દદલવ શનશભતે્ત કને ભાતબૃાા એલડા એનામત કયલાભાાં આવ્મ ?- 

યશતરાર ચાંદયલા 

30 
તાજેતયભાાં ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ ચાટાડ એકાઉન્ટવ ઓપ ઈન્ન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે 
?- અશનકેત સ શનર તરાટી  

31 
તાજેતયભાાં બાયત અને ઈજજપ્ત લચ્ચે િીજી ' આંતકલાદ શલયધી વાંય તત કમાા વમશૂ' ફેઠકન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં 
આવ્ય ાં ?- નલી દદલ્શી  

32 તાજેતયભાાં જાલેદખાન અભયશીન ાં અલવાન થય ાં તે કમા કે્ષિ વાથે વાંકામેર શતા ?- દપલ્ભ અભબનેતા  

33 વભગ્ર શલશ્વભાાં સ્ટાટા  અ ઇક શવસ્ટભભાાં બાયત કેટરામ ાં સ્થાન ધયાલે છે ?- િીજ ાં સ્થાન  

34 તાજેતયભાાં ૧૮ભી શલશ્વ સ યક્ષા કોંગે્રવન ાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- જમ ય  

35 તાજેતયભાાં ભતૂાનભાાં કમાાં યાજક ભાય દેળના પ્રથભ દડજજટર નાગદયક ફન્મા છે ? - જજગ્ભે લાાંગચકૂ 

36 તાજેતયભાાં યણજી રપીની પાઈનરભાાં ફાંગાને નલ શલકેટથી શયાલી કઈ ટીભ શલજેતા થઈ ? વોયાષ્ર  

37 યણજીરપી -૨૦૨૨-૨૩ શલજેતા વોયાષ્ર ટીભન કેપ્ટન કણ શતા ?-  જમદેલ ઉનડકટ 

38 તાજેતયભાાં યણજી રપીભાાં વોયાષ્ર ભાટે ૩૦૦ શલકેટ ઝડનાય પ્રથભ ફરય કમ છે ? -  જમદેલ ઉનડકટ 
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39 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં મ ખ્મભાંિીન ાં ઉક્સ્થશતભાાં ' પ્રાકૃશતક વાંળધન વ્મલસ્થાન અને પ્રકલ્ કામાાલરતન કામાક્રભ 
મજામ શત ?- આશલા  

40 
તાજેતયભાાં કમા બાયતીમ મૂના લૈજ્ઞાશનકને નેળનર જીઓગ્રાપી ' શકચય ઓપ ધ મય'ન  યસ્કાય એનામત 
કયલાભાાં આવ્મ છે ?- અશનર અગ્રલાર  

41 
T20 લલ્ડાકભાાં વદી પટકાયનાય ાદકસ્તાનની પ્રથભ ભદશરા ખેરાડી કણ ફની ?- મ નીફા અરી (શલકેટકીય) 
(આમરેંડ વાભે) 

42 તાજેતયભાાં કેન્ન્રમ ગશૃભાંિી અશભત ળાશ ેશળલ સનૃ્ષ્ટ થીભ ાકાના પ્રથભ ચયણન ાં ઉદ્દઘાટન કમા સ્થે કય ું ?-  ણે  

43 
બાયતની G20 અધ્મક્ષતા અંતગાત એગ્રીકલ્ચયર લદકિંગ ગ્રૂની પ્રથભ કૃશ પ્રશતશનશધ ફેઠકન ાં આમજન કયલાભાાં 
આવ્ય ાં શત  ાં ?- ઈન્દય  

44 
તાજેતયભાાં કઈ કાંનીએ લેફ આધાદયત ટાર શલશાંગભળરૂ કયીને કરવાની ખાણભાાં ડ્રન ટેકનરજી દાખર કયી છે 

?- ભશાનદી કર દપલ્્વ ભર.  
45 તાજેતયભાાં કમા દેળન દક્રકેટય શભડર ઓડાય ફેટ્વભેને  તભાભ પભેટભાાંથી શનવશૃતની ઘણા કયી ?-  દભક્ષણ આદિકા  

46 તાજેતયભાાં કમા દેળન દક્રકેટય ક્સ્નય ટડએશ્રેને તભાભ પભેટભાાંથી શનવશૃતની ઘણા કયી ?- ન્યઝૂીરેન્ડ  

47 તાજેતયભાાં Youtubeના નલા વીઇઓ તયીકે કમા મૂ બાયતીમની શનય ક્તત થઈ છે ?- નીર ભશન  

48 તાજેતયભાાં કમા કેન્ન્રમ ભાંિારમ દ્વાયા ' M Passport Police App' રન્ચ કયલાભાાં આલી છે ?- શલદેળ ભાંિારમ  

49 તાજેતયભાાં બાયતે કમા વાંગઠન વાથે ભીને દડજજટર લકા પ્રાન ૨૦૨૩ અનાવ્મ ?- ASEAN 

50 તાજેતયના ભફાઈર ડાઉનરડ સ્ીડ ટેસ્ટ ગ્રફર ઇન્ડેક્ષ કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ?- શવિંગા ય  

51 તાજેતયના ભફાઈર ડાઉનરડ સ્ીડ ટેસ્ટ ગ્રફર ઇન્ડેક્ષભાાં બાયત કમા ક્રભે યહ્ ાં ?- ૬૯ભા ક્રભે  

52 
તાજેતયભાાં બાયતના વોપ્રથભ ીીી ઢયને શનશભિત ઓટભેદટક વ્શીકર દપટનેવ ટેન્સ્ટિંગ સ્ટેળનન પ્રાયાંબ કયલાભાાં 
આવ્મ ?- સ યત  

53 
તાજેતયભાાં કેન્ન્રમ જ આમગ અને કઈ IIT વાંસ્થાના વાંય કત ઉક્રભે ડેભ ભાટે આંતયયાષ્રીમ ઉત્કૃષ્ઠતા કેન્રની 
સ્થાના કયળે ?- IIT, રૂડકી  

54 
બ્યયૂ ઓપ ઇન્ન્ડમન સ્ટાન્ડડવા (BIS) સ્ટાન્ડડાાઈઝેળન ચેય પ્રપેવયની સ્થાના ભાટે કઈ વાંસ્થાવાથે વભજૂતી કયી ?- 

IIT, ગ લાશાટી, IIT, ગાાંધીનગય અને NIT, કાભરકટ  

55 
તાજેતયભાાં અભેદયકાની દયબ્બ્રક ાટીભાાંથી અભેદયકાના યાષ્રશત દના ઉભેદલાયની જાશયેાત કયનાય બાયતીમ 

મૂના ભદશરા કણ છે ?- શનક્કી શરેી  
56 નેળનર સ્કરૂ ઓપ ડ્રાભા કમા ળશયેભાાં લાશિક ઉત્વલ બાયત યાંગ ભશત્વલન ાં આમજન કયે છે ?- નલી દદલ્શી  

57 બાયતીમ નોવેના દ્વાયા શલકશવત સ્લદેળી ડેટા ભરન્ક વાંચાયન ાં શ ાં નાભ છે ?- લાય ભરિંક 

58 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે વમ રી વશમગ અંગે વાંજૂતી ય શસ્તાાંક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે ?- વેળેલ્વ  

59 તાજેતયભાાં અમતૃ નગયત્થાન મજના કમા યાજમભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી છે ?- કણાાટક  

60 તાજેતયભાાં યાજમન ાં પ્રથભ જાશયે એવી ળોચારમન ાં રકાાણ કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં ?-  ધકડાલા (ગીય વભનાથ) 
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61 તાજેતયભાાં કઈ કાંનીએ બાયતન ાં પ્રથભ ChatGPT વાંચાભરત AI ચેટફટ Lexi રન્ચ કય ું છે ?- લેરશવટી  

62 કમ દેળભાાં મ્ય શનખ સ યક્ષા વાંભેરનન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- જભાની   

63 તાજેતયભાાં દાશભિ ડભીતકૃ કમા દેળની મ કે્કફાજી ટીભની કચ ફની છે ?- બાયત  

64 કમા ળશયેભાાં વલાપ્રથભ લખત G20 કલ્ચય લદકિંગ ગૃ (CWG)ની ફેઠકન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- ખજૂયાશ 

65 તાજેતયભાાં નીશત આમગના વીઇઓ તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ફી.લી.આય સ િહ્મણ્મ  

66 
તાજેતયભાાં કેન્ન્રમ ભાંિી ભનસ ખબાઈ ભાાંડશલમાએ ઉનરા અને ફૂર ય ખાતે ઇપક નેન ય દયમા ભરક્તલડ પ્રાાંટ્વ ન ાં 
રકાાણ કયલાભાાં આવ્ય ાં તે કમા યાજમભાાં આલેર છે ?- ઉત્તયપ્રદેળ  

67 તાજેતયભાાં દદલ્રીના નલા ભેમય તયીકે કણ ચ ૂાંટાઈ આવ્ય ાં છે ?- ળૈરી ઓફેયમ (આભ આદભી ાટી) 

68 ડ્રગ કાંરરય જનયર ઓપ ઈન્ન્ડમા (DCGI) તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે ?- ડૉ. યાજીલ યઘ લાંળી  

69 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે નલી શલકાવ દયમજના ' ધ મ કાફ' કમા દેળ વાંફાંશધત છે ?- વાઉદી અયેભફમા  

70 ઉત્તય બાયતભાાં પ્રથભ યભાણ  ાલય પ્રાન્ટ કમાાં ફનાલલાભાાં આલળે ? -  ગયખ ય (શદયમાણા)  

71 તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં ગ્રફર ટેક વશભટ (GTS)-2023 ન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- શલળાખાટ્ટનભ  

72 તાજેતયભાાં જ્ઞાનપ્ાના  યસ્કાય-૨૦૨૩ કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?- લી ભધ સદૂન નામય  

73 
તાજેતયભાાં CDS ભફશન યાલતના વન્ભાનભાાં કમા દેળના શ્રી મ ક્તતનાથ ભાંદદયભાાં એક ઘાંટી રગાલલાભાાં આલી છે ?- 

શ્રીરાંકા  
74 કમા કેન્ન્રમ ભાંિારમ દ્વાયા આમજજત એક યાષ્રીમ સ્તયન ાં શૈકાથનન ાં નાભ  ' કલચ -2023'  છે ?- શળક્ષા ભાંિારમ  

75 
તાજેતયભાાં ઓસ્રેભરમાની કઈ ભદશરા દક્રકેટય શલશ્વની વોથી ધનાઢય 10 ભદશરાઓભાાં સ્થાન પ્રાન્સપ્ત કય ું છે ?- એભરવ 
ેયી  

76 
તાજેતયભાાં ચ ૂાંટણીાંચ દ્વાયા કમા યાજમભાાં ' શભળન-300' અને ' ભામ લટ, ભામ લેરેન્ટાઈન' અભબમાન ળરૂ કય ું છે ?- 

ભેઘારમ  

77 
તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે બાયતીમ ફાંધાયણ અન ચ્છેદ -૯૩ કમા દ શનય ક્તત વાંફાંશધત છે ?- રકવબાના 
ઉાધ્મક્ષની ચ ૂાંટણી વાંફાંશધત  

78 
તાજેતયભાાં બાયતીમ વૈન્મ કમા દેળના વાથે વૈન્મ અભ્માવ દસ્તભરક ૨૦૨૩ન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- 

ઉઝફેદકસ્તાન  

79 બાયત અને ઉઝફેદકસ્તા લચ્ચે દસ્તભરક ૨૦૨૩ વૈન્મ અભ્માવન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- ઉત્તયાખાંડ  

80 તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે START વાંશધ કમા ફે દેળ લચ્ચેની યભાણ  વાંશધ છે ?- યશળમા અને અભેદયકા  

81 
તાજેતયભાાં ચચાાભાાં યશરે આઇટી એતટની ધાયા 133Aન ઉમગ કઈ ઓદપવન ાં વલે કયલા ભાટે કયલાભાાં આવ્મ છે 
?- ફીફીવી 

82 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે વાંય કત વૈન્મ અભ્માવ ધભા ગાદડિમનન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?-જાાન  

83 ગ જયાતભાાં ાંચામતી યાજના પ્રણેતા શ્રી ફલાંતયામ ભશતેા કમા લાભાાં ગ જયાતનાાં મ ખ્મભાંિી તયીકે યહ્યા શતા ?- 
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૧૯૬૩ (યાજ્મના ફીજા મ ખ્મભાંિી) 

84 
ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ ચાટાડા એકાઉન્ટન્ટવ ઓપ ઈન્ન્ડમા(ICAI)ના પ્રથભ ભદશરા ચેયવાન તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં 
આલી છે?- ડૉ. અંજભર ચકવી  

85 
તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર શદૂટિંગ સ્ટા  પેડયેળન (ISSF) લલ્ડા શદૂટિંગ ચેક્મ્મનશળભાાં કણે ગલ્ડભેડર જીત્મ છે?- 

રૂરાક્ષ ાદટર  

86 ગ જયાતભાાં ‘અભીય નગયીના પકીય ફાદળાશ’ તયીકે કણ ઓખામ છે ?- ઇન્દ રાર માભજ્ઞક 

87 
ગ જયાતના જાશયે જીલનના શળરારેખ વભા ઇન્દ રાર માભજ્ઞકને કમા વાભશમકની ળરૂઆત કયી શતી ?- ય ગધભા 
(૧૯૨૨) 

88 તાજેતયભાાં ક ઓપ નેળન્વ શલભેન્વ ફૂટફર ટનૂાાભેન્ટ જભૈકાને શયાલી કણે ટાઇટર  જીત્ય ાં ?- ઓસ્ટેભરમા   

89 દય લે કમ દદલવ ' શલશ્વ શલચાય દદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૨ પેબ્ર આયી 

90 દય લે કમ દદલવ ' શલશ્વ સ્કાઉટ દદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૨ પેબ્ર આયી 

91 તાજેતયભાાં પ્રશવદ્ધ દયટા  અન વાય શલશ્વના શે્રષ્ઠ ડ્રાઈલયભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે આવ્મ ?- જાાન  

92 તાજેતયભાાં ૧૫૦ ટી-૨૦ ઇન્ટયનેળનર ભેચ યભનાય પ્રથભ દક્રકેટય કણ ફન્ય ાં છે ?- શયભનપ્રીત કોય  

93 ગ જયાતી ગદ્યકાય આનાંદળાંકય ધ્ર લને કમા વાભશમકની ળરૂઆત કયી શતી ?- લવાંત ( ૧૯૦૨) 
94 ઇન્ટયકન્ન્ટનેન્ટર ફેરેન્સ્ટક શભવાઇર હ્યાવોંગ -૧૫ કમા દેળ વાથે વાંફાંશધત છે ? - ઉત્તય કદયમા  

95 તાજેતયભાાં 16ભ રકગામક શમે   ગઢલી એલડા કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- કશલશ્રી રાખણળી ગઢલી  

96 
તાજેતયભાાં કમા દેળની શરે એગ્રીકલ્ચયર ઇનલેળન શભળન પય કરાઈભેન્ટભાાં બાયત વાભેર થય ાં છે ?- અભેદયકા 
અને વાઉદી અયેભફમા  

97 તાજેતયભાાં ૩૨ભાાં યાભાશ્રભ ઉશિદયકટૂી યસ્કાય ભાટે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- કે કે ળૈરજા 

98 તાજેતયભાાં લા ૨૦૨૭ સ ધી ભદશરા પ્રીશભમભ રીગના ટાઇટર સ્ન્વય કણ ફન્ય ાં છે ?- ટાટા ગ્રૂ  

99 દય લે કમ દદલવ ' શલશ્વ ળાાંશત અને વભજણ  દદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૩ પેબ્ર આયી 

100 ગ જયાતનાાં કમા ળશયેભાાં ' લલ્ડા ટેકવટાઇર કન્પયન્વ-3' ન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- અભદાલાદ  

101 આઇવીવી ટેસ્ટ યેંદકિંગભ શલશ્વન નાંફય લન ટેસ્ટ ફરય કમ બાયતીમ ફરય ફન્મ છે ?-  આય.અશશ્વન  

102 તાજેતયભાાં કમા યાજમભાાં સ્ટર શલબાગ દ્વાયા ' ફચત ફવાંત ભશત્વલ' આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- ગ જયાત  

103 ઉદાયલાદી યાજનેતા અને વભાજસ ધાયક ગારકૃષ્ણ ગખરેના ગ રૂન ાં નાભ શ ાં શત  ાં ?- ભશાદેલ ગશલિંદ યાનડ ે

104 વભાજસ ધાયક ગારકૃષ્ણ ગખરેને કઈ વાંસ્થાની સ્થાના કયી શતી ?- બાયત વેલક વશભશત (૧૯૦૫) 

105 બાયતન પ્રથભ વેભીકાંડતટય પ્રાન્ટ કમા સ્થે સ્થાલાભાાં આલળે ?- ધરેયા (ગ જયાત) 

106 
તાજેતયભાાં દેળના શલદેળભાંિી જમળાંકયે દપજીની યાજધાની સ લાભાાં ઈન્ન્ડમા શાઉવભાાં કની પ્રશતભાન ાં અનાલયણ કય ું ?- 

વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર  

107 તાજેતયભાાં કઈ અલકાળી વાંસ્થાએ ચન્રમાન-3ના ક્રામજેશનક એન્સન્જન વીઇ-૨૦ વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- 
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ઇવય  

108 
ઇવય દ્વાયા ચન્રમાન-3ના ક્રામજેશનક એન્સન્જન વીઇ-૨૦ વપ યીક્ષણ કમા સ્થેથી કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- ભશને્રભગદય, 

તાશભરનાડ   

109 
તાજેતયભાાં અબ ધાફીભાાં આમજજત નોવેના દડપેન્વ એદકઝભફળન NAVDEX અને ઇન્ટયનેળનર દડપેન્વ એદકઝભફળન 
IDEXભાાં કમા બાયતીમ જશાજે બાગ રીધ શત ?-INS,સ ભેઘા   

110 કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઘઉંની કઈ નલી જાત શલકવાલી ચ જેનાથી ભફરખ ાક ઉત્ાદન થામ છે ?- GW 513  

111 ઓગસ્ટ-૨૦૨૩ભાાં વલાપ્રથભ ' ભારાફાય' નોવેના અભ્માવન ાં આમજન કમાાં દેળભાાં કયલાભાાં આલળે ?- ઓસ્રેભરમા  

112 
તાજેતયભાાં દપલ્ભ શનદેળક શલલેક અક્ગ્નશિીની કઈ  દપલ્ભને દાદાવાશફે પાકે ફેસ્ટ દપલ્ભ એલડા એનામત થમ છે ?- 

કાશ્ભીય પાઇલ્વ  

113 
તાજેતયભાાં દાદાવાશફે પાકે ઇન્ટયનેળનર દપલ્ભ પેન્સ્ટલર એલડા ૨૦૨૩ અંતગાત ફેસ્ટ પ્રેફેક શવિંગય ( રૂ)ન 
એલડા કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ ?- વચેત ટાંડન   

114 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં ડેન્ગ્ય ન પ્રક લધતાાં સ્લાસ્્મ આાતકારની ઘણા કયી છે ? - ેરૂ  

115 તાજેતયભાાં બાયતીમ ટેભરપન ઉદ્યગના નલા વીએભડી તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે ?- યાજેળ યામ  

116 તાજેતયભાાં બાયતીમ દક્રકેટ ટીભના કીટ સ્ન્વય કણ ફન્ય ાં છે ?- Adidas 

117 તાજેતયભાાં ' દપપા પ્રેમય ઓપ ધ મય'ના એલડા એનામત કયલાભાાં આવ્મ ?- ભરમનર ભેસ્વી  

118 
તાજેતયભાાં ઈજજપ્તના કૈયભાાં ISSF લલ્ડાક 2023ભાાં ભદશરાઓની 10 ભીટય એય યાઈપરભાાં િન્ઝ ભેડર જીત્મ શત 
?- શતરત્તભા વેન  

119 
તાજેતયભાાં આલેર ભગાન સ્ટેનરીના દયટા  અન વાય નાણાકીમ લા ૨૦૨૪ભાાં બાયતન જીડીી કેટરા ટકા દયે 

લધળે ?- ૬.૨% 

120 
ગ જયાતનાાં છટાઉદે ય જજલ્રાના કમા ગાભભાાં આદદલાવી વભાજ દ્વાયા દેલની ેઢી ફદરલાન કામાક્રભન ાં આમજન 

કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ? - ઘઘાદેલ  

121 તાજેતયભાાં કમા ળશયેને ' ઓરા, ઉફય ane યેશડ ટેકવી' ય પ્રશતફાંધ રગાલલાભાાં આવ્મ છે ?- દદલ્રી  

122 
દભક્ષણ આદિકાભાાં આમજજત ભદશરા ટી૨૦ શલશ્વક-૨૦૨૩ દભક્ષણ આદિકાને શયાલી કમ દેળ વતત િીજી લખત 

ચેક્મ્મન ફન્મ છે ?- ઓસ્રેભરમા  

123 
દભક્ષણ આદિકાભાાં આમજજત ભદશરા ટી૨૦ શલશ્વક-૨૦૨૩ભાાં 'પ્રેમય ઓપ ધ ટનૂાાભેન્ટ' જાશયે થનાય ભદશરા દક્રકેટય 
કણ છે ?- એશ્રે ગાડાનય  

124 
તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર ટેસ્ટ દક્રકેટભાાં ન્યઝૂીરેન્ડન કમા દક્રકેટયે ૭૦૦ શલકેટ યૂી કયી છે ?- દટભ વાઉથી (ઈંગ્રેન્ડ 
વાભે ફેન ડકેટની શલકેટ) 

125 બાયતના નલા ડ્રગ કાંરરય જનયર (DCGI)કણ ફન્મા છે ?- યાજીલશવિંશ યઘ લાંળી  

126 
તાજેતયભાાં ઈંગ્રેન્ડના કમા ય લા દક્રકેટયે નલ ટેસ્ટભાાં ૮૦૭ યન કયી ૨૯ લા જૂન શલનદ કાાંફરીન યેકડા  તડમ ?- 

શયેી બ્ર ક 
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127 
તાજેતયભાાં ભશાયાષ્ર વયકાયે મ ાંફઈના ચચાગેટ સ્ટેળનન ાં નાભ ફદરી નવ ાં નાભ શ ાં આલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - વીડી 
દેળમ ખ સ્ટેળન (RBIના પ્રથભ બાયતીમ ગલનાય)  

128 
ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ભાાં પ્રથભ લખત ' ભારફાય' નોવેના અભ્માવન ાં આમજન કમા દેળભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- 

ઓસ્રેભરમા  
129 તાજેતયભાાં ટેસ્ટ દક્રકેટ ઈશતશાવભાાં વોથી લધાયે શવતવય પટકાયનાય કમ દક્રકેટય ફન્મ ?-  િેન સ્ટતવ  

130 તાજેતયભાાં બાયતન ાં શે્રષ્ઠ પ્રલાવ સ્થ તયીકેન એલડા કણે જીત્મ છે ?- જમ્મ  કાશ્ભીય  

131 દય લે કમ દદલવ ' વેન્રર એતવાઈઝ ડે ' ( Central Excise Day) તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૪ પેબ્ર આયી 

132 તાજેતયભાાં બાયતના 80ભાાં ગ્રાન્ડભાસ્ટય કણ ફન્મા છે ?- શલગ્નેળ એનઆય  

133 G 20 શળખય વાંભેરન અંતગાત કમા યાજમભાાં B20 વાંભેરનન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- ભભણ ય  

134 
ભભણ યભાાં આમજજત G 20 શળખય વાંભેરન અંતગાત B20 વાંભેરનની થીભ શ ાં શતી ?- એક  ૃ્ લી, એક દયલાય એક 

બશલષ્મ  

135 અભેદયકાના પ્રમ ખ જ ફાઈડને લલ્ડા ફેન્કના પે્રશવડેન્ટ તયીકે કની શનય ક્તત કયી છે?- અજમારશવિંગ ફાંગા  

136  વેન્રર દયઝલા રીવ પવા (વીઆયીએપ)ન મ રારેખ શ ાં છે  ?- વેલા ઔય શનષ્ઠા   

137 ગ જયાતની ફજેટ થી કમા બયતકાભથી તૈમાય કયલાભાાં આલી શતી ?- ખાટરી બયતકાભ  

138 ગ જયાતન ાં લા ૨૦૨૩-૨૪ન ાં અંદાજિ કણે યજૂ કય ું શત  ાં ?- નાણાભાંિી કન બાઈ દેવાઇ  

139 ગ જયાત વયકાયે નાણાકીમ લા ૨૦૨૩-૨૪ ભાટે કેટરા કયડન ાં ફજેટ યજૂ કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? - રૂ.  ૩,૦૧,૦૨૨ કયડ  

140 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં  આંગણલાડીઓભાાં દડજજટર રશનિંગ ભદટદયમર  રૂ ાડલા ભાટે કેટરી યકભની 
જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ?- ૪ કયડ  

141 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં  ભદશરા અને ફાશલકાવ શલબાગ ભાટે કેટરા કયડ રૂશમાની જગલાઈ કયલાભાાં 
આલી છે ?-  રૂ. ૬,૦૬૪ કયડ  

142 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં  ૧૫ થી ૧૮ લાની દકળયીઓ ભાટે ણૂાા મજના અંતગાત ક આશાય ભાટે 
કેટરી યકભની પાલણી કયલાભાાં આલી છે ?- રૂ. ૩૯૯ કયડ  

143 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં  કમા કમા સ્થે નલી ભેદડકર કરેજ સ્થાલાની ઘણા કયલાભાાં આલી છે ?- 

અયલલ્રી, છટા ઉદે ય, ભશીવાગય અને ડાાંગ  

144 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ભેદડકર કરેજભાાં શળક્ષણ અને આયગ્મ વગલડ ભાટે કેટરી યકભની જગલાઈ 

કયલાભાાં આલી છે ?- રૂ. ૩૯૯૭ કયડ  

145 ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં  વીએનજી યન લેટ 15%થી ઘટાડી કેટરા ટકા કયલાભાાં આવ્મ છે ?- 5% 

146 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ફાાંધકાભ શ્રશભકને કાભના સ્થેથી નજીક યશઠેાણની વ્મલસ્થા ઉરબ્ધ કયાલલા 
ભાટે કઈ મજનાની ઘણા કયલાભાાં આલી છે?- શ્રશભક ફવેયા મજના  

147 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ધ- 6 થી 12ના પ્રશતબાળાી શલદ્યાથીઓને શલનામલૂ્મે શે્રષ્ઠ શળક્ષણ ભી યશ ેતે 
ભાટે કઈ સ્કરૂની સ્થાના કયલાભાાં આલળે ?- જ્ઞાનવેત   ડે સ્કરૂ   
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148 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ખયાક અને દલાના યીક્ષણ ભાટે કમા સ્થે નલી રેફ ળરૂ કયલાભાાં આલળે ?- 

યાજકટ અને સ યત  

149 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ અન વાય  રૂની દય 1000ની વાંખ્માભાાં સ્ત્રીન જન્ભદય 802થી લધીને કેટર થમ છે 
?- 965   

150 ગ જયાતભાાં વોથી લધાયે લખત ફજેટ યજૂ કયલાન યેકડા કના નાભે છે ? - લજ બાઈ લાા (૧૮ લખત) 

151 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં પ્રાકૃશતક ખેતી અને દેળી ગામના શનબાલ ખચા ભાટે કેટરી યકભની જગલાઈ છે ?- 

રૂ. ૨૦૩ કયડ  

152 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં વોથી લધ  પાલણી શળક્ષણ શલબાગ ભાટે કેટરી યકભની જગલાઈ કયી છે ?-  રૂ. 
૪૩,૬૫૧ કયડ  

153 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં વાભાજજક ન્મામ અને આશધકાદયતા શલબાગ ભાટે કેટરી યકભની જગલાઈ કયલાભાાં 
આલી છે ?- ૫૫૮૦ કયડ  

154 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ભાગા અને ભકાન શલબાગ ભાટે કેટરી યકભની જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ?-  રૂ. 
૨૦,૬૪૨ કયડ 

155 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ અન વાય કમા સ્થે ટેન્ટ શવટી શલકવાલલાની મજના છે ?- ધાલીયા, ધયઇ, 

નડાફેટ, કડાણા ડેભ અને શળલયાજ ય  

156 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં PMJY અને ભાાં કાડા શઠે ાાંચ રાખ પ્રશત લા વાયલાય ભાટે કેટરી યકભની 
જગલાઈ કયલાભાાં આલી છે ?- રૂ. ૧૬૦૦ કયડ 

157 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં અન વાય નલા 150 શ  દલાખાના ળરૂ કયલા કેટરી યકભની જગલાઈ કયલાભાાં 
આલી છે ?- રૂ. ૧૦ કયડ  

158 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં નલી કેટરી એમ્બ્ય રન્વ ખયીદી કયલા ૫૫ કયડ રૂશમાની જગલાઈ કયલાભાાં 
આલી છે ?- રૂ. ૧૯૮  

159 
ગ જયાત ફજેટ લા ૨૦૨૩-૨૪ભાાં ભગફ્ટ શવટી નજીક વાફયભતી દયલયિન્ટ ભાટે કેટરી યકભ પાલલાભાાં આલી છે ?-  

રૂ. ૧૫૦ કયડ  

160 
બાયતની પ્રથભ ૨૧ દકરભીટય રાાંફી ેંગગ િઝન રેક ભેયેથન ( ધ રાસ્ટ યન)ન ાં આમજન કમાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં 
શત  ાં ?- રદ્દાખ  

161 તાજેતયભાાં બાયતન ાં પ્રથભ શાઇિીડ યકેટ કમાાંથી રન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં ?- તાશભરનાડ   

162 
બાયતીમ લાય  વેના, બાયતીમ વેના અને વીીએપ દ્વાયા વાંય તત અભ્માવન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં તેને શ ાં નાભ 
આલાભાાં આવ્ય ાં ? - ' શિળક્તત પ્રશાય'  

163 તાજેતયભાાં શલશ્વ  સ્તક ભે-૨૦૨૩ન ાં આમજન કમા ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- નલી દદલ્શી  

164 તાજેતયભાાં જાશતગત બેદબાલ ય પ્રશતફાંધ રગાલનાય અભેદયકાન ાં પ્રથભ ળશયે કય ાં છે ?- વીએટર  

165 તાજેતયભાાં નેળનર જજમગ્રાદપક ' શકચવા ઓપ ધ મય' એલડા કને એનામત કયલાભાાં આલળે ?- કાશતિક સ િહ્મણ્મભ  

166 ભેદયકભ દયટા  મ જફ 2022ભાાં બાયતની વરાય કેેશવટી ઈન્સ્ટરેળનભાાં કેટરા ટકાન લધાય થમ ? - 27% 
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167 
તાજેતયભાાં ગ જયાતની કઈ શળભક્ષકાને આંતયયાષ્રીમ એજ્ય કેળનર એલડા આી વન્ભાશનત કયલાભાાં આલી છે ?- 

યીતાફેન જળી (યફાંદય જજલ્ર) 
168 તાજેતયભાાં કમા દેળભાાં આમજજત ડેઝટા ફ્રેગ VIII અભ્માવભાાં બાયતીમ લાય વેનાએ બાગ રીધ શત ?- ય એઇ 

169 તાજેતયભાાં કમા દેળે ૪૪૨ શભભરમન ડરયના અદાણી શલન્ડ ાલય પ્રાન્ટને ભાંજૂયી આી છે ?- શ્રીરાંકા  

170 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેભાાં શલશ્વની વોથી ભટા અને અનખા દદવ્માાંગ ાકા- અન ભશૂત વભાલેળી ાકાન શળરાન્માવ 

કયલાભાાં આવ્મ ?- નાગ ય  

171 
તાજેતયભાાં ગ જયાતની કઈ ય શનલશવિટી ખાતે યથૂ 20 ઈન્ન્ડમા વશભટન ાં આમજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- ભશાયાજા 

વમાજીયાલ ય શનલશવિટી, લડદયા  
172 તાજેતયભાાં બાયત અને ફીજા કમા દેળ વાથે એયટા  વેલા ભાટે વભજૂતી કયાય થમા છે ?- ગ માના  

173 તાજેતયભાાં કમા દેળે ઝૉન્ગશળિંગ-26 (Zhongxing) ઉગ્રશ રન્ચ કમો છે ?- ચીન  

174 લા 2023ભાાં દક્રપ્ટ કયન્વીને સ્લીકાય કયનાય શલશ્વન વાતભ વોથી ભટ દેળ કમ ફન્મ છે ?- બાયત  

175 ભશાયાષ્ર વયકાયે ઔયાંગાફાદ ળશયેન ાં નાભ ફદરી નવ ાં નાભ શ ાં યાખલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- છિશત વાંબાજીનગય  

176 ભશાયાષ્ર વયકાયે ઉસ્ભાનાફાદ ળશયેન ાં નાભ ફદરી નવ ાં નાભ શ ાં યાખલાભાાં આવ્ય ાં છે ?-  ધાયાશળલ   

177 તાજેતયભાાં કે્ષશિમ બાાભાાં શનણામને પ્રકાશળત કયનાય દેળની પ્રથભ શાઇકટા  કઈ ફની છે ?- કેય શાઇકટા   

178 તાજેતયભાાં Financial Action Task  Force (FATE)એ કમા દેળની વદસ્મતા યદ કયી છે ?- યશળમા  

179 
તાજેતયભાાં RTI દ્વાયા ભેર ભાદશતી મ જફ કેટરા ટકા ભતદાતાઓએ આધાય કાડાને ચ ૂાંટણીકાડા વાથે ભરન્ક કય ું છે ?- 

૬૦% 

180 તાજેતયભાાં ઇન્ટયનેળનર દક્રકેટભાાં ૧૦૦ ટેસ્ટ ભેચ યભાનાય બાયતન ૧૩ભ ખેરાડી કણ ફન્મ છે ?- ચેતેશ્વય જૂાયા  

181 ૨૪ પેબ્ર આયી ૨૦૨૩ના યજ પ્રધાનભાંિી દકવાન વન્ભાન શનશધ મજનાને કેટરા લા ણૂા કમાા ?- ચાય લા  

182 તાજેતયભાાં બાયતે કમા દેળ વાથે ૬ વફભયીન ફનાલલા ભાટે વભજૂતી કયાય કમાા છે ?- જભાની  

183 
તાજેતયભાાં ' પ્રણાભા ગબા શિંડાવાના' આવનભાાં િીજી લખત શલશ્વ યેકડા કણે નોંધાવ્મ છે ?- ટૌ શલિંકર આચામા( 
નદડમાદ, ગ જયાત) 

184 તાજેતયના પ્રશવદ્ધ ' ગ્રફર રેફય યેશવભરએન્વ ઈન્ડેક્ષ -૨૦૨૩ભાાં કમ દેળ પ્રથભ સ્થાને યહ્ય છે ?- ડેન્ભાકા   

185  અલ્રાવેટ' (ULRASAT) કમા દેળન ાં પ્રથભ ટેભરસ્ક શભળન છે ?- ઈઝયામેર  

186 તાજેતયભાાં ગટયને વાપ કયલા કયલા યફટન ઉમગ કયનાય દેળન ાં પ્રથભ યાજ્મ કય ાં ફન્ય ાં છે ?- કેય  

187 તાજેતયભાાં કમા દેળને બાયતના િઝન વીકટૂ યથી પ્રશતફાંધ શટાલી રીધ છે ?- કતાય  

188 તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી દ્વાયા કણાાટકભાાં કમા એયટાન  ાં રકાાણ કય ું ?- શળલભગા એયટા   

189 
તાજેતયભાાં બાયતના DCGI (Drug Controller General of India) તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે?- યાજીલ 

યઘ લાંળી  
190 તાજેતયભાાં ૨૨ભા કામદાાંચની મ દત કમાાં સ ધી રાંફાલલાભાાં આલી છે ?- ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૪  
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191 તાજેતયભાાં કમા દેળે અંતદયક્ષભાાં પવામેરા માિીઓને ાછા રાલલા ભાટે વય ઝ સ્ેવમાન રન્ચ કય ું ?- યશળમા  

192 તાજેતયભાાં જીએવટી કાઉક્ન્વરની ૪૯ભી ફેઠકન ાં આમજન કમાાં ળશયેભાાં કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં ?- નલી દદલ્શી  

193 દય લે કમ દદલવ ' યાષ્રીમ પ્રટીન દદલવ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૭ પેબ્ર આયી 

194 
તાજેતયભાાં કઈ યાજ્મ વયકાયે યાજ્મની તભાભ ળાાઓભાાં ધ- ૧ થી ૮ભાાં ભાતબૃાાભાાં શળક્ષણ પયજીમાત કયલાભાાં 
આવ્ય ાં છે ?- ગ જયાત (ગ જયાતી બાા) 

195 તાજેતયભાાં અભખર બાયતીમ તાઈકલોંન્દ ચેક્મ્મનશળન ાં આમજન કમા સ્થે કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ?- નલી દદલ્શી  

196 તાજેતયભાાં અજ ાન એલડા શલજેતા ત  રવીદાવ ફરયાભન ાં અલવાન થય ાં તે કઈ યભત વાથે વાંકામેર શતા ?- ફૂટફર  

197 
તાજેતયભાાં કમા ળશયેની ટૌ શલિંકર આચામાએ ' પ્રણાભા ગબા શિંડાવના' આવનભાાં િીજી લખત શલશ્વ યેકડા  ફનાવ્મ છે 
?- નદડમાદ  

198 તાજેતયભાાં જાશતમ બેદબાલ ય પ્રશતફાંધ મકૂનાય અભેદયકાન ાં પ્રથભ ળશયે કય ાં છે ?- વીએટર  

199 ૨૬ પેબ્ર આયીના યજ કમા ળશયેને તાન ૬૧૨ભ સ્થાના દદલવ ઉજવ્મ શત ?- અભદાલાદ  

200 સ રતાન અશભદળાશ દ્વાયા આભદલાદની સ્થાના કમાયે કયી શતી ?- ૨૬ પેબ્ર આયી ૧૪૧૧ 

201 તાજેતયભાાં પ્રશવદ્ધ ઇન્ટયનેળનર આઇઆઇી ઇન્ડેક્ષભાાં બાયત કમા ક્રભે યહ્ ાં શત  ાં ?- ૪૨ભાાં સ્થાને  

202 તાજેતયભાાં ' Modi : Shaping a global order in flux' નાભના  સ્તક કણે રન્ચ કય ું ?- જે.ી. નડ્ડા 

203 દય લે કમ દદલવ 'શલશ્વ ભફનવયકાયી વાંગઠન (NGO) ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૭ પેબ્ર આયી 

204 
૨૭ પેબ્ર આયી ૨૦૨૩ ' 'શલશ્વ ભફનવયકાયી વાંગઠન (NGO) ' ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી તેની થીભ શ ાં શતી ?- ભાનલ 

અશધકાયને પ્રાપ્ત કયલા અને ટકાઉ શલકાવ રક્ષ્મને પ્રાપ્ત કયલા  
205 ૨૭ પેબ્ર આયી ' 'શલશ્વ ભફનવયકાયી વાંગઠન (NGO) ' ની ઉજલણી કમા લાથી કયલાભાાં આલે છે ?- ૨૦૧૦  

206 તાજેતયભાાં બાયતીમ લાય વેના દ્વાયા જાભય પ્રપૂ કમ્ય શનકેળન ભાટે કય ાં પ્રેટપભા શલકશવત કય ું છે ?- લાય ભરન્ક  

207 
તાજેતયભાાં દ ફઈ ઓન ટેશનવ ચેક્મ્મનશળભાાં ટચની ક્રભાાંદકત ઈગા ક્સ્લમાતેકને શયાલી કણ ચેક્મ્મન ફન્ય ાં ?- 

ફાયફયા  

208 
તાજેતયભાાં પ્રધાનભાંિી નયેંર ભદીએ કમા સ્થે ીએભ દકવાન શનશધન 13ભ શપ્ત જાશયે કમો ?- ફેરગાલી 
(કણાાટક) 

209 તાજેતયભાાં OECDના વશલિવ રેડ યીસ્રીકળન ઇન્ડકે્ષ- ૨૦૨૩ભાાં કમ દેળ પ્રથભ ક્રભે યહ્ય છે ?- જાાન  

210 
શલભેન્વ પ્રીશભમય રીગ (WPL)-2023 ગ જયાત જામન્ટ્વ ટીભના ઉ સ કાની તયીકે કની કઈ બાયતીમ ભદશરા 
દક્રકેટયની વાંદગી થઈ છે ?-સ્નેશ યાણા  

211 
શલભેન્વ પ્રીશભમય રીગ (WPL)-2023 ગ જયાત જામન્ટ્વ ટીભના સ કાની તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?- 

ફેથ મ ની (ઓસ્રેભરમા) 

212 
શલભેન્વ પ્રીશભમય રીગ (WPL)-2023  ય ી લદયમવાને બાયતીમ ઓરયાઉન્ડ દદપ્તી ળભાાને કેટરી યકભભાાં ખયીદી કયી 
?- ફે કયડ વાઇટ રાખ  
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213 તાજેતયભાાં આમજજત ઈયાની ક ટનૂાાભેન્ટ કઈ યભત વાથે વાંકામેર છે ?- દક્રકેટ   

214 તાજેતયભાાં ગ જયાત શાઇકટાના કામાકાયી ચીપ જન્સ્ટવ તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે ?- એ.જે.દેવાઇ  

215 
વેન્રર ફડા ઓપ ડામયેતટય ટેકવીવ (CBDT) દ્વાયા DGIT (INV)અભદાલાદ તયીકે કની શનય ક્તત કયલાભાાં આલી છે ?- 

યાજ ટાંડન  

216 
તાજેતયભાાં બાયતન વોપ્રથભ ીીીઓને શનશભિત ઓટભેદટક વ્શીકર દપટનેવ ટેન્સ્ટિંગ સ્ટેળનન પ્રાયાંબ કયલાભાાં 
આવ્મ ?- સ યત  

217 દય લે કમ દદલવ ' યાષ્રીમ શલજ્ઞાન દદલવ ' તયીકે ભનાલલાભાાં આલે છે ?- ૨૮ પેબ્ર આયી 

218 
કેન્ર વયકાય દ્વાયા 28 પેબ્ર આયી 2023ના યજ ' યાષ્રીમ શલજ્ઞાન દદલવ'ની ઉજલણી કયલાભાાં આલી તેની થીભ શ ાં શતી 
?- લૈશશ્વક કલ્માણ ભાટે લૈશશ્વક શલજ્ઞાન  

219 
દભક્ષણ આદિકાભાાં આમજજત ભદશરા T20 લલ્ડાક પાઇનરભાાં દભક્ષણ આદિકાને શયાલી છઠ્ઠી લખત કણ શલજેતા થય ાં ?- 

ઓસ્રેભરમા  

220 
દેળભાાં કકાવતૃ ક ર કેટરા યાજ્મભાાંથી વાય થામ છે ?- આઠ ( ગ જયાત, યાજસ્થાન, ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, ઝાયખાંડ, 

શિભ ફાંગા, શિ યા અને શભઝયભ) 
  


