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1 તાજેતરમાાં EY Entrepreneur of the Award 2021 કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - ફાલ્ગનુી નાયર  

2 
તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય અલ્પસાંખ્યક આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - ઇકબાલનસિંઘ 
લાલપરુા 

3 તાજેતરમાાં કયા રેલવે સ્ટેશન ઝોને " One Station One Product' પહલે શરૂ કરી છે ? - દક્ષક્ષણ પવૂવ રેલ્વે 

4 
તાજેતરમાાં ટીમ સાઉથીને કયા દેશ દ્વારા સવોચ્ય ક્રિકેટ સન્માન સર ક્રરચર્વ હરે્લી મેર્લથી સન્માનનત કરવામાાં આવ્યા 
છે ? - ન્યઝૂીલેન્ર્ 

5 તાજેતરમાાં કયા વરે્ષ યોજાનાર કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાાં T20 ક્રિકેટ સક્રહત 16 રમતો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે ? - 
2026 

6 તાજેતરમાાં પ્રકાનશત ' Hear Yourself' ( ક્રહયર યોરસેલ્ફ) નામના પસુ્તકના લેખક કોણ છે ? - પે્રમ રાવત 

7 વર્ષવ 2022માાં ક્રફફા અન્ર્ર -17 મક્રહલા નવશ્વકપનુાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવશે ? - ભારત  

8 તાજેતરમાાં નવશ્વબેન્કે વર્ષવ 2022-23 માટે ભારતનો જીર્ીપી વદૃ્ધિ દર 8.7%થી ઘટાર્ી કેટલા ટકાનુાં અનમુાન કયુું છે ? 
- 8% 

9 તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં કયાાં જજલ્લામાાં નર્ાબેટ સીમા દશવન પ્રોજેકટનુાં ઉદ્દઘાટન કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - બનાસકાાંઠા 

10 વલ્ર્વ રેર્ ઓગેનાઇઝેશન (WTO)મજુબ નાણાકીય વર્ષવ 2022-23માાં અનમુાનનત વૈનશ્વક વ્યાપાર વદૃ્ધિનો દર કેટલો છે 
? - 3% 

11 તાજેતરમાાં T20 ક્રિકેટમાાં 1000 ચોગ્ગા ફટકાવનાર ભારતનો પ્રથમ ક્રકિેટર કોણ બન્યો ? - નશખર ધવન 

12 
તાજેતરમાાં કેન્દ્ન્િય પયાવવરણ માંત્રી ભપેૂન્િનસિંહની અધ્યક્ષતામાાં રાષ્ટ્રીય વાઘ સાંરક્ષણ ઓથોક્રરટીનુાં 20મ ુસાંમેલન કયાાં 
રાજયમાાં આવેલ પકકે ટાઈગર ક્રરઝવવમાાં યોજાયુાં હત ુાં ? - અરૂણાચલપ્રદેશ 

13 
ગજુરાતના કયા સ્થળે ભગવાન હનમુાનજીની 108 ફૂટ ઊંચી પ્રનતમાનુાં વર્ાપ્રધાન નરેન્િ મોદીના હસ્તે લોકાપવણ 
કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - મોરબી (કેશવનાંદનજીના આશ્રમમાાં) 

14 દર વરે્ષ કયો ક્રદવસ 'નવશ્વ અવાજ ક્રદવસ' (World Voice Day) તરીકે ઉજવાય છે ? - 16 એનપ્રલ 

15 
તાજેતરમાાં હક્રરયાણા ના કયા શહરેની નજીક ચ્યવનપ્રાશના જનક મહનર્ષિ ચ્યવનના તપોસ્થળે તીથવસ્થાન બનાવવામાાં 
આવશે ? - નારનૌલ 

16 
IPLની 15મી નસઝનમાાં પાવરપ્લેમાાં સૌથી વધારે 54 નવકેટ ઝર્પનાર ભવુનેશ્વરકુમાર કઈ ટીમનો ખેલાર્ી છે ? - 

સનરાઇઝસવ હદદરાબાદ 
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17 તાજેતરમાાં કયા સ્થળે પ્રજ્ઞાચક્ષ ુલોકો માટેની દેશની પ્રથમ ' રેક્રર્યો અક્ષ' ચેનલ લોન્ચ કરવામાાં આવી છે ? - નાગપરુ 

18 
ર્ેન્માકવના કોપનહગેન ખાતે આયોજજત ર્ેનનસ ઓપન ક્સ્વનમિંગ ચેક્મ્પયનનશપમાાં મેન્સ 1000મી બટરફલાય ઇવેન્ટમાાં 
ભારતીય ક્સ્વમર સાજન પ્રકાશે કયો મેર્લ જીત્યો છે ? - ગોલ્ર્ 

19 
ર્ેન્માકવના કોપનહગેન ખાતે આયોજજત ર્ેનનસ ઓપન ક્સ્વનમિંગ ચેક્મ્પયનનશપમાાં મેન્સ 1500મી ફ્રી સ્ટાઈલ ઇવેન્ટમાાં 
વેદાાંત માધવને કયો મેર્લ જીત્યો છે ? - નસલ્વર 

20 
ર્ેન્માકવના કોપનહગેન ખાતે આયોજજત ર્ેનનસ ઓપન ક્સ્વનમિંગ ચેક્મ્પયનનશપમાાં મેન્સ 800મી ફ્રી સ્ટાઈલ ઇવેન્ટમાાં 
વેદાાંત માધવને કયો મેર્લ જીત્યો છે ? - ગોલ્ર્ 

21 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આવેલ વેગઈ નદીમાાં ભગવાન કલ્લાઝગરમાાં ક્ષચનથરાઇ ઉત્સવ ઉજવાયો હતો ? - 

મદુરાઇ(તાનમલનાડુ) 

22 
તાજેતરમાાં કઈ પ્રાઈવેટ સેતટરની બેંક તેમના કોપોરેટ કલાયન્ટ અને ક્ષબઝનેસ માટે FYN ક્રર્જજટલ પ્લેટફોમવ લોન્ચ 
કયુું છે ? -કોટક મક્રહન્િા બેંક 

23 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં દુલવભ પ્રજાનત ' પામક્રકિંગ પતાંક્ષગય'ુ જોવા મળયુાં છે ? - તાનમલનાડુ 

24 તાજેતરમાાં T20 ક્રિકેટમાાં 10000 રન પરૂા કરનાર બીજો ભારતીય ક્રિકેટર કોણ છે ? - રોક્રહત શમાવ  

25 તાજેતરમાાં નવશ્વ નવરાસત ક્રદવસ ( World Heritage Day) કયારે મનાવવામાાં આવ્યો ? - 18 એનપ્રલ  

26 તાજેતરમાાં કયા દેશને નમસાઇલ રક્ષા નસસ્ટમ ' આયરન બીમ ' નુાં સફળ પરીક્ષણ કયુું છે ? - ઇઝરાયલ 

27 
તાજેતરમાાં કયા ભારતીય અથવશાસ્ત્રીને ' માલ્કમ આક્રર્સેનશયા એવોર્વ- 2022' માટે પસાંદગી કરવામાાં આવી છે ? - 

પ્રભાત પટનાયક 

28 તાજેતરમાાં સ્રીટ ચાઇલ્ર્ ક્રિકેટ વલ્ર્વકપ - 2023નુાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - ભારત  

29 તાજેતરમાાં કયા દેશના ત્રણ અવકાશયાત્રીઓ 183 ક્રદવસ પછી અંતક્રરક્ષ પ્રવાસ કરી પરત ફયાવ છે ? - ચીન  

30 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યમાાં ક્રહમા હસાઓ' જીલ્લામાાં 65 મહાપાર્ષાણ કાળના પથ્થર મળી આવ્યા છે ? - અસમ 

31 
ગજુરાતી ક્રફલ્મ કલાકાર મનહર દેસાઇનુાં 95 વર્ષવની વયે અવસાન થયુાં છે તેમનુાં મળૂ નામ શુાં હત ુાં ? - ઓક્ષલવર 
દેસાઇ  

32 
તાજેતરમાાં આઈસલેન્ર્ ખાતે યોજાયેલ રેકજાનવક ઓપન શતરાંજ ટુનાવમેન્ટમાાં ભારતનો કયો ગ્રાન્ર્ માસ્ટર નવજેતા 
થયો છે ? - આર. પ્રજ્ઞાનાંદા 

33 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની સરકારે તેમના રાજ્યમાાંથી થઈ રહલેા સ્થળાાંતરને રોકવા માટે 'ક્રહમ પ્રહરી યોજના' લાગ ુ
કરવામાાં આવી છે ? - ઉત્તરાખાંર્ 

34 
ભારતની પ્રથમ વાક્ષણજ્જ્યક એરલાઇન નવમાન H. A- MK III ર્ોનનયર ર્ીઓ-228 કયા બે સ્થળો વચ્ચે ઉર્ાન ભરશે ? 

- ક્રદબ્રગુઢ (અસમ) થી પાસીઘાટ( અરૂણાચલપ્રદેશ) 

35 તાજેતરમાાં નાણાકીય વર્ષવ 2021 મજુબ સોનાની આયાતમાાં કેટલા ટકા વદૃ્ધિ જોવા મળી છે ? - 33.34% 

36 
તાજેતરમાાં કયા દેશની મહાન ક્સ્પ્રન્ટર રેક એન્ર્ ક્રફલ્ર્ના ઇનતહાસમાાં સૌથી વધ ુઓક્ષલક્મ્પક મેર્લ જીતનાર એક્ષલસન 
ફેક્ષલકલે નનવનૃત જાહરે કરી છે ? - અમેક્રરકા  
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37 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યના મખુ્યમાંત્રીએ ' પરુૂર્ષ હોકી નવશ્વકપ- 2023ના લોગોનુાં અનાવરણ કયુું છે ? - નવીન પટનાયક 
(ઓક્રર્શા) 

38 તાજેતરમાાં કઈ યનુનવનસિટીના વૈજ્ઞાનનકોએ માનવ સભ્યતા નવકાસનુાં ક્રરસચવ પ્રકાનશત કયુું છે ? - પેન યનુનવનસિટી 

39 તાજેતરમાાં કઈ બેંકને 18 એનપ્રલના રોજ પોતાનો 128મો સ્થાપના ક્રદવસ ઉજવ્યો હતો ? - PNB 

40 ઇન્દ્ન્ર્યન કોસ્ટ ગાર્વમાાં ALH- - MK III હકે્ષલકોપ્ટરને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાાં આવે છે ? - ધ્રવુ  

41 
તાજેતરમાાં IICS દ્વારા જાહરે કરવામાાં આવેલ માક્રહતી મજુબ કઈ નદીમાાં માઇિોપ્લાન્દ્સ્ટકલના કણ જોવા મળયા હતા ? 

- કાવેરી 

42 ગજુરાતની કઈ સાંસ્થાને આંતરરાષ્ટ્રીય ગાાંધી પરુસ્કાર -2021 એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - સહયોગ કૃષ્ટ્ઠયજ્ઞ રસ્ટ 

43 
તાજેતરમાાં ઉપરાષ્ટ્રપનત એમ. વૈકયનાયડુ દ્વારા કઈ વ્યક્તતગત શે્રણીમાાં ' કૃષ્ટ્ઠ રોગ' માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ગાાંધી 
પરુસ્કાર -2021 એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - ર્ૉ. ભરૂ્ષણકુમાર 

44 તાજેતરમાાં 71મી નસનનયર રાષ્ટ્રીય બાસ્કેટ ચેક્મ્પયનનશપ કોણ નવજેતા થયુાં છે ? - તાનમલનાડુ 

45 
તાજેતરમાાં કયા કેન્દ્ન્િય માંત્રાલય દ્વારા લોકસભામાાં શાળાઓમાાં પાણીની ક્સ્થનત બાબતનો ક્રરપોટવ  પ્રનસિ કરવામાાં 
આવ્યો છે ? - જલ માંત્રાલય 

46 
21 એનપ્રલ 22ના રોજ કોણે ક્રફન્કલવેુશન ( Fineluvation) નામની પહલે કોણે લોન્ચ કરી છે ? - ભારતીય પોસ્ટ 
પેમેન્ટ બેંક 

47 તાજેતરમાાં કયા કેન્દ્ન્િય માંત્રાલય દ્વારા ઉત્સવ પોટવલ (Utsav Portal) લોન્ચ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - પ્રવાસ માંત્રાલય 

48 
તાજેતરમાાં કયા દેશના વૈજ્ઞાનનકોએ ઓનમિોનના બે સબ- વેક્રરયન્ટ B.A.4 અને B.A.5ની શોધ કરી છે ? - દક્ષક્ષણ 
આક્રફ્રકા 

49 ગજુરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા વર્ષવ સધુીમાાં નવી નશક્ષણ નીનત લાગ ુકરવાનુાં લક્ષ્ય રાખવામાાં આવ્યુાં છે ? - 2030 

50 
તાજેતરમાાં કેન્િ સરકાર દ્વારા સાબરકાાંઠા જજલ્લાની કઈ ગ્રામ પાંચાયતને નેશનલ એવોર્વ માટે પસાંદગી કરવામાાં આવી 
છે ? - નેત્રામલી 

51 ગજુરાતનાાં કયા જીલ્લામાાં દાંર્કારણ્ય વન પરદેશમાાં સફારી પાકવ બનશે ? - ર્ાાંગ 

52 ભારતનુાં પ્રથમ ન્દ્સ્કલ ઈન્દ્ન્ર્યા ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર કયાાં શરૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - ઓક્રર્શા 

53 તાજેતરમાાં ' રચના સચદેવા' કયા દેશમાાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - માલી 

54 તાજેતરમાાં રેણ ુકનાર્વને કઈ બેન્ક બોર્વના નનદેશક તરીકે નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - HDFC BANK 

55 તાજેતરમાાં કઈ બેંકને એપને ક્રર્જજટલ CX એવોડડ વસ-2022થી સન્માનનત કરવામાાં આવી છે ? - INDUSEND BANK 

56 તાજેતરમાાં HDPC કયા રાજયમાાં સ્થળે હક્રરત હાઈડ્રોજન પક્રરયોજના શરૂ કરશે ? - ક્રહમાચલપ્રદેશ 

57 તાજેતરમાાં કયા દેશનો ક્રિકેટર હાનમશ બેનેટે ક્રિકેટની તમામ ફોરમેટમાાં નનવનૃતની ઘોર્ષણા કરી છે ? - ન્યઝૂીલેન્ર્ 

58 તાજેતરમાાં દેશના નવદ્યાથીઓને એક સાથે બે ક્રર્ગ્રી આપવાની માંજૂરી કોણે આપી છે ? - યજુીસી 
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59 માઈગે્રશન ટદ ક્રકિંગ નસસ્ટમ (MTS) એપ્પ્લકેશન નવકનસત કરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

60 કઈ કાંપની પ્રધાનમાંત્રી સાંગ્રહાલયને માટે આનધકાક્રરક ક્રર્જજટલ ચકુવણી ભાગીદારી બની છે ? - Paytm 

61 તાજેતરમાાં કયા કેન્દ્ન્િય માંત્રાલય દ્વારા ' e Dar' પોટવલ શરૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - માગવ અને પક્રરવહન માંત્રાલય 

62 FTH પરુૂર્ષ હોકી નવશ્વકપ - 2023 ઓક્રર્શાના કયા શહરેમાાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - ભવુનેશ્વર અને રાઉરકેલા 

63 
તાજેતરમાાં દેશમાાં આયષુ્ટ્યમાન ભારત આરોગ્ય અને સખુાકારી કેન્િોમાાં ' ઇ- સાંજીવની' સનુવધા કોના હસ્તે શરૂ થઈ ? - 

મનસખુ માાંર્નવયા 

64 તાજેતરમાાં કઈ IIT સાંસ્થાએ ઉજાવ કૌશલ્ય ટેકનનક નવકનસત કરવા માટે NTPC સાથે સમજૂતી કરી છે ? - IIT, ગવુાહાટી 

65 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં પવૂોત્તર કે્ષત્રનો સૌથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવામાાં આવ્યો ? -મક્ષણપરુ 

66 તાજેતરમાાં ગજુરાતની મલુાકાતે આવનાર પ્રથમ ક્ષિટન વર્ાપ્રધાન કોણ છે ? - બોક્રરસ જોનસન 

67 નવશ્વનુાં પ્રથમ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર રેક્રર્શનલ મેક્રર્નસન જામનગરના કયાાં સ્થળે નનમાવણ પામશે ? - ગોરધનપર 

68 તાજેતરમાાં દેશનુાં પ્રથમ સહકારી કૉમ્યનુનટી રેક્રર્યો સ્ટેશન કઈ ર્ેરીમાાં શરૂ કરવામાાં આવેલ છે ? - બનાસ ર્ેરી 

69 
તાજેતરમાાં વર્ાપ્રધાન નરેન્િ મોદી દ્વારા ગજુરાતમાાં પશપુાલન માટે સમનપિત સામદુાનયક રેક્રર્યો સ્ટેશનનુાં લોકાપવણ 
કયુું તેન ુાં નામ શુાં છે ? - દૂધવાણી 

70 તાજેતરમાાં કયા દેશનુાં યિુ જહાજ ' મોસ્તવા 'સમિુમાાં ડબૂી ગયુાં ? - રનશયા 

71 
તાજેતરમાાં કઈ યનુનવનસિટીના વૈજ્ઞાનનકો દ્વારા 16 પ્રજાનતઓના આનવુાંનશક પરીવતવનનો અભ્યાસ પ્રનસિ કયો છે ? - 

કેક્મ્િજ યનુનવનસિટી 

72 
અમેક્રરકન ઉપરાષ્ટ્રપનત કમલા હકે્રરસનના કાયવકારી સક્ષચવ અને રક્ષા સલાહકાર તરીકે કોની નનયકુ્તત કરી છે ? - શાાંનત 
શેઠી 

73 
ગજુરાત ક્રરજજયન, અમદાવાદ ખાતેના DGIT (ઇન્વેન્દ્સ્ટગેશન)માાં વધારાનો ચાર્જ કોને સોંપવામાાં આવ્યો છે ? - 

પ્રનવણકુમાર 

74 
તાજેતરમાાં ઇન્ટરનેશનલ મોનનટક્રરિંગ ફાંર્ (IMF)ને પ્રનસિ કરેલ વલ્ર્વ ઇકોનોનમક આઉટલકુમાાં વૈનશ્વક આનથિક નવકાસનો 
અંદાજ 4.9% થી ઘટાર્ી કેટલા ટકા કયો છે ? - 3.6% 

75 
તાજેતરની IPL નસઝનમાાં હદદરાબાદ ટીમનો કયો ઝર્પી બોલર પાંજાબ નવરુિ મેર્ન ઓવરમાાં પ્રથમ વખત ત્રણ નવકેટ 
ઝર્પી છે ? - ઉમરાન મક્ષલક 

76 તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય જળ સપ્તાહ જળ સાંમેલન -2022ની મેજબાની કયા દેશને કરી છે ? - નસિંગાપરુ 

77 તાજેતરમાાં કયા કેન્દ્ન્િય માંત્રીને PQMS પોટવલ અને CROP પોટવલ લોન્ચ કયુું છે ? - નરેન્િનસિંહ તોમર 

78 તાજેતરની IPL માાં 150 નવકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાર્ી કોણ બન્યો ? - ભવુનેશ્વરકુમાર 

79 
તાજેતરમાાં ર્ૉ, બાબાસાહબે આંબેર્કર ઉપર " The boy who Wrote a Constitution ' નામનુાં પસુ્તક કોને લખ્યુાં છે 
? - રાજેશ તલવાર 
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80 તાજેતરમાાં ઇથોશ ક્રર્જજટલે તેનુાં પ્રથમ IT પરીક્ષણ અને સેવા કેન્િ કયાાં શરૂ કયુું છે ? - લેહ (લદાખ) 

81 તાજેતરમાાં ' Zongjing - 6D' નામનો ઉપગ્રહ કયાાં દેશને લોન્ચ કયો છે ? - ચીન  

82 તાજેતરમાાં ક્રફક્ષલપાઈન્સમાાં કયુાં ઉષ્ટ્ણ કક્રટબાંધીય વાવાઝોર્ાએ ભારે નવનાશ વેયો છે ? - મેગી  

83 
તાજેતરમાાં દીદીના હલુામણા નામથી જાણીતા માંજુનસિંહનુાં અવસાન થયુાં તે કયાાં કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ હતા ? - 

અક્ષભનેતા 

84 
તાજેતરમાાં Advertising Standards Council of India (ASCI)ના નવા CEO તરીકે કોની નનયકુ્તત કરવામાાં 
આવી છે ? - મનીર્ષા કપરૂ 

85 તાજેતરમાાં પાંચકુલામાાં આયોજજત નોથવ ઈન્દ્ન્ર્યા બોર્ી ક્ષબલ્ર્ીંગ ચેક્મ્પયનનશપ કોણે જીતી છે ? - મનદીપનસિંહ 

86 
તાજેતરમાાં ભારતીય વાયસેુનાને િહ્મોસ સપુરસોનનક ક્રૂઝ નમસાઇલનુાં સફળતાપવૂવક લાઈવ પરીક્ષણ કરવા માટે કયાાં 
નવમાનનો ઉપયોગ કયો છે ? - Su30 MkI 

87 
બીઆરઓ દ્વારા નશિંકુલા ઘાટ પર 16,580 ફૂટ પર નવશ્વની સૌથી ઊંચી સરુાંગ લદાખને દેશના કયાાં રાજ્ય સાથે જોર્ાશે 
? - ક્રહમાચલપ્રદેશ 

88 તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં પ્રવાસે આવેલા પ્રનવિંદકુમાર જગન્નાથ કયા દેશના પ્રધાનમાંત્રી છે ? - મોરેનશયસ 

89 તાજેતરમાાં કયા દેશનો ક્રિકેટર ક્રકરોન પોલાર્વ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાાંથી નનવનૃતની ઘોર્ષણા કરી છે ? - વેસ્ટ ઈન્દ્ન્ર્ઝ 

90 તાજેતરમાાં રજૂ થયેલ ર્ેમોગ્રાક્રફયા ઇન્ટરનેશનલ હાઉનસિંગ સ્ટર્ીમાાં નવશ્વનુાં સૌથી મોઘુાં શહરે કયુાં છે ? - પીટસવબગવ 

91 તાજેતરમાાં નવશ્વ લીવર ક્રદવસ કયારે મનાવવામાાં આવ્યો છે ? - 19 એનપ્રલ 

92 
તાજેતરમાાં ભારતીય સેનાની નત્રશક્તત કોરે " કૃપાણ શક્તત" અભ્યાસનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - પનિમ 
બાંગાળ 

93 
તાજેતરમાાં ભારતીય સેનાના નત્રશક્તત કોપસવ દ્વારા કયાાં સ્થળે કૃપાણ શક્તત એક સાંકક્ષલત ફાયર પાવર કવાયત હાથ 
ધરવામાાં આવી હતી ? - નતસ્તા ક્રફલ્ર્ ફાયક્રરિંગ રેન્જ (TFFR) 

94 
Covid-19ની સારવાર કરનાર કમવચારીઓ માટે વીમા યોજના 19 એનપ્રલ 2022થી વધ ુ180 ક્રદવસ લાંબાવવામાાં 
આવી છે આ યોજના કયા નવભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - પ્રધાનમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ પેકેજ 

95 તાજેતરમાાં ભારતનુાં પ્રથમ પોટેબલ સોલર રૂકટોપ નસસ્ટમની શરૂઆત કયા શહરેમાાં કરવામાાં આવી છે ? - ગાાંધીનગર 

96 
તાજેતરમાાં મધ્યપ્રદેશના નછન્દવાર્ા જજલ્લાના સાંતરાને નાગપરુ (મહારાષ્ટ્ર)ના સાંતરાથી અલગ ઓળખ આપવા માટે 
તેનુાં નવુાં નામ શુાં રાખવામાાં આવ્યુાં છે ? - સતપરુ્ા 

97 
ક્રફલ્મ શે્રણીમાાં AIMA (મેનેજજિંગ ઈન્દ્ન્ર્યા એવોડડ વસ)-2021 માાં કયા નનદેશકને ર્ાયરેકટર ઓફ ધ ઈયર એવોર્વથી 
સન્માનનત કરવામાાં આવ્યા છે ? - મણીરત્નમ 

98 તાજેતરમાાં નેકસોએ નવશ્વનુાં પ્રથમ ક્રિપ્ટો પેમેન્ટ માટે ક્ય ૂકાર્વ લોન્ચ કયુું છે ? - નેકસો કાર્વ 

99 
તાજેતરમાાં LIC મ્યચુ્યઅુલ ફાંર્ના નવા એમર્ી અને સીઇઓ તરીકે કોની નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? -ટી એસ 
રામકૃષ્ટ્ણન 
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100 નેશનલ નસનવલ સનવિસ ક્રદવસ તરીકે કયો ક્રદવસ મનાવવામાાં આવે છે ? - 21 એનપ્રલ 

101 તાજેતરમાાં કયા દેશના પ્રથમ મક્રહલા રાષ્ટ્રપનત તરીકે આનમયા સલુહુ હસન ચ ૂાંટાયા છે ? - તાન્ઝાનીયા 

102 તાજેતરમાાં ભારતીય વાય ુસેનાએ સખુોઈ નવમાનથી કઈ નમસાઇલનુાં સફળ પરીક્ષણ કયુું છે ? - િહ્મોસ 

103 
તાજેતરમાાં વર્ાપ્રધાન નરેન્િ મોદી દ્વારા ગજુરાતમાાં કયા સ્થળે બનાસ ર્ેરી સાંકલૂનુાં લોકાપવણ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - 

સણાદર 

104 તાજેતરમાાં ' એલ રૂટ સવવર' મેળવનાર ભારતનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં છે ? - રાજસ્થાન 

105 
તાજેતરમાાં ઉલાનબટોર ખાતે યોજાયેલ એનશયન રેસક્ષલિંગ ચેક્મ્પયનનશપ- 2021માાં ભારતીય રેસલર સક્રરતા મોરે અને 
સષુ્ટ્મા શૌકીએ કયો મેર્લ જીત્યો છે ? - િોન્ઝ 

106 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે " ઈરાદા કર ક્ષલયા હદ હમને" નશક્ષા ગીત લોન્ચ કયુું છે ? - ક્રદલ્હી 

107 22 એનપ્રલ નવશ્વ પથૃ્વી ક્રદવસ-2022ની થીમ શુાં છે ? - ઇન્વેસ્ટ ઇન અવર અથવ 

108 
તાજેતરમાાં કયા સ્થળે ' રાષ્ટ્રીય સહકાર મસાલા -2022' મેળાનુાં આયોજન રાજસ્થાનના કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં 
? - જવાહરલાલ કેન્િ, જયપરુ 

109 તાજેતરમાાં 83મી નસનનયર નેશનલ ટેબલ ટેનનસ ચેક્મ્પયનનશપ કયા રાજયમાાં શરૂ થઇ છે ? - મેઘાલય 

110 
તાજેતરમાાં હુરન ગ્લોબલ દ્વારા બહાર પાર્વામાાં આવેલ હરુન ગ્લોબલ હલે્થકેર રીચ લીસ્ટ-2022માાં કયા ભારતીય 
પ્રથમ સ્થાને રહ્યા છે ? - સાઇરસ પનુાવાલા (સીરમ ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ) 

111 
માનવતા આધાક્રરત સહાયતા તથા સેવા કાયોને વધારવા માટે રાજ્યના 23 સરકારી નવશ્વનવદ્યાલયને કઈ સાંસ્થાની 
સાથે સમજૂતી કરાર થયા છે ? -INISEF 

112 તાજેતરમાાં નીનત આયોગના વાઇસ ચેરમેનપદેથી કોણે રાજીનામુાં આપ્યુાં ? - રાજીવકુમાર 

113 તાજેતરમાાં નીનત આયોગના વાઇસ ચેરમેનપદે નવી કોની નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - ર્ૉ. સમુન કે.બેરી 

114 
એનપ્રલ- 2022,નૌ સેના અક્ષભયાનના મહાનનદેશક (Director General of Militory Opeations) તરીકે કોની 
નનયકુ્તત થઈ છે ? - મનોજ કક્રટયાર 

115 
ઇન્દ્ન્ર્યન સ્ટેટ ઓફ ફોરેસ્ટ ક્રરપોટવ  (ISER) 2021 દ્વારા જાહરે કરેલ ક્રરપોટવ  મજુબ જ ાંગલ નવસ્તારમાાં કેટલા ટકા ઘટાર્ો 
થયો છે ? - 49% 

116 
ઇન્દ્ન્ર્યન સ્ટેટ ઓફ ફોરેસ્ટ ક્રરપોટવ  (ISER) 2021 દ્વારા જાહરે કરેલ ક્રરપોટવ  મજુબ દેશમાાં સૌથી વધ ુજ ાંગલ ધરાવત ુાં 
રાજ્ય કયુાં છે ? - આંધ્રપ્રદેશ 

117 
ઇન્દ્ન્ર્યન સ્ટેટ ઓફ ફોરેસ્ટ ક્રરપોટવ  (ISER) 2021 દ્વારા જાહરે કરેલ ક્રરપોટવ  મજુબ દેશમાાં સૌથી ઘટાર્ો જ ાંગલ ધરાવત ુાં 
રાજ્ય કયુાં છે ? - અરૂણાચલપ્રદેશ 

118 
તાજેતરમાાં કયા દેશને ઇન્ટર કોન્દ્ન્ટનેન્ટલ બેલેન્દ્સ્ટક નમસાઇલ (ICBM)' સરમત ' (Sarmat) નમસાઇલનુાં સફળ પરીક્ષણ 
કયુું છે ? - રનશયા 

119 
કેન્િ સરકાર દ્વારા પરમાણ ુઉજાવ આયોગના અધ્યક્ષ કમલેશ નીલકાંઠ વ્યાસનો કાયવકાળ કેટલો વધારવામાાં આવ્યો છે 
? - એક વર્ષવ 
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120 
મત્સ્યપાલન , પશપુાલન અને ર્ેરી માંત્રાલય માછીમારોની આજીનવકામાાં સધુારા લાવવા માટે સમિુી શેવાલ પાકવ 
(Seaweed Park) કયા સ્થળે સ્થાપના કરવામાાં આવશે ? - તાનમલનાડુ 

121 
તાજેતરમાાં જુદી જુદી ભાર્ષાઓ શીખવા માટે ક્રર્જજટલ ઓનલાઈન પસુ્તકાલય ' ઈ ક્રકતાબ કોર્ષ' કયા રાજયમાાં લોન્ચ 
થયો છે ?- જમ્મ ુકશ્મીર 

122 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આવેલ નશવ મોગ્ગા હવાઈમથકનુાં નામ બદલી બી.એસ.યદૂરપ્પા ' રાખવામા આવ્યુાં છે ? 

123 
તાજેતરમાાં ઓઇલ ઈન્દ્ન્ર્યા ક્ષલનમટેર્ દ્વારા ભારતનુાં પ્રથમ શિુ હક્રરત હાઈડ્રોજન પાયલટ પ્લાન્ટ ( Green Hydrogen 

Pilot પ્લાન્ટ)ની શરૂઆત કયાાં થઈ છે ?- જોરહાટ(અસમ) 

124 તાજેતરમાાં નવનાશકારી ઉપગ્રહ પર પ્રનતબાંધ લગાવનાર નવશ્વનો પ્રથમ દેશ કયો છે ? -અમેક્રરકા 

125 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં ' ગરુૂજી સ્ટુર્ન્ટ િેક્રર્ટ કાર્વ યોજના કયા રાજયમાાં લાગ ુકરવામાાં આવી છે ? - ઝારખાંર્ 

126 તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય કાંપની રનશયાની સાથે પોતાનો કારોબાર બાંધ કરવાની ઘોર્ષણા કરી છે ? - ટાટા સ્ટીલ 

127 તાજેતરમાાં ભારતના મખુ્ય વૈજ્ઞાનનક સલાહકાર તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - અજયકુમાર સદુ 

128 રાષ્ટ્રીય સરુક્ષા કાનનૂ (NSA)ની સ્થાપના કયારે કરવામાાં આવી હતી ? -  1980 

129 
તાજેતરમાાં યાંગ ગ્લોબલ લીર્ર નશલ્ર્ (Locked Shield)નામનો સાઇબર અભ્યાસનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં ? -એસ્ટોનનયા 

130 
ભારતીય કોસ્ટ ગાર્વની રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રદૂર્ષણ પ્રનતભા કવાયત NATPOLREX - VIII કયાાં સ્થળે શરૂ કરવામાાં આવી 
છે ? -ગોવા 

131 તાજેતરમાાં ક્ષિટનના પ્રધાનમાંત્રી દ્વારા ભારતમાાં ક્ષિક્રટશ કાંપની JCBની નવી ફેકટરીનુાં લોકાપવણ કયુું ? -વર્ોદરા 

132 
તાજેતરમાાં ગજુરાતના કયા શહરેમાાં ' સ્માટવ  નસટી, સ્માટવ  શહરેીકરણ' નામના ત્રણ ક્રદવસના કાયવિમનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - સરુત 

133 
તાજેતરમાાં નવા વૈનશ્વક શાાંનત રાજદૂત (Global Peace Ambassador) તરીકે કોની નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - 

બબીતા નસિંહા  

134 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં ' સ્પેસટેક ફે્રમવકવ ' લોન્ચ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - તેલાંગાણા 

135 દર વરે્ષ 23 એનપ્રલ કયો ક્રદવસ તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે ? - નવશ્વ પસુ્તક ક્રદવસ 

136 23 એનપ્રલ " નવશ્વ પસુ્તક ક્રદવસ"- 2022 ની થીમ શ ુહતી ? - READ ....SO YOU NEVER FEEL ALONE 

137 તાજેતરમાાં કયો ક્રદવસ રાષ્ટ્રીય પાંચાયતી રાજ ક્રદવસ તરીકે મનાવવામાાં આવ્યો છે ? - 24 એનપ્રલ 

138 કયા બાંધારણીય સધુારા દ્વારા પાંચાયતી રાજ્યની સ્થાપના થઈ હતી ? - 73મો 

139 રાજસ્થાનના નાગૌર જજલ્લાના કયા ગામમાાં પાંચાયતરાજની શરૂઆત થઈ હતી ? - બગદરી 

140 સમગ્ર નવશ્વમાાં કયો ક્રદવસ " નવશ્વ મલેક્રરયા ક્રદવસ" તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે ? - 25 એનપ્રલ 

141 ભારતે ક્યા વર્ષવ સધુીમાાં મલેક્રરયા મતુત બનાવવાનુાં લક્ષ્ય રાખ્યુાં છે ? - 2030 
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142 
તાજેતરમાાં આચવરી વલ્ર્વકપમાાં ભારતની અક્ષભરે્ષક વમાવ, રજત ચૌહાણ અને અમન સૈનીની પરુૂર્ષ કમ્પાઉન્ર્ ટીમે કયો 
મેર્લ જીત્યો છે ? - ગોલ્ર્ 

143 
ઇન્ટરનેશનલ ર્ેરી ફેર્રેશન (IDF) દ્વારા નવશ્વ ર્ેરી સનમટનુાં ભારતમાાં કયા સ્થળે આયોજન કરવામાાં આવેલ છે ? - 

ક્રદલ્હી 

144 કેનેર્ી લાયિેરી ફાઉન્ર્શેન દ્વારા જોન એફ. કેનેર્ી પરુસ્કાર કોને એનાયત કરવામાાં આવશે ? - જેલેન્સ્કી 

145 તાજેતરમાાં ભારતીય નૌસેનાએ પ્રોજેકટની છેલ્લી સબમરીન કઈ લોન્ચ કરી છે ? - INS, વાગશીર  

146 
IPLની 15મી નસઝનમાાં કોલકાતા નાઈટ રાઈર્સવનો કયો બોલર ગજુરાત ટાઈટન્સ સામે એક જ ઓવરમાાં ચાર નવકેટ 
ઝર્પી હતી ? - આન્િ ેરસેલ 

147 
એનશયન રેસક્ષલિંગ ચેક્મ્પયનશીપમાાં ફ્રી સ્ટાઈલ રેસક્ષલિંગ 57ક્રકગ્રા વેઇટ કેટેગરીમાાં ભારતીય રેસલર રનવકુમાર કયો 
મેર્લ જીત્યો છે ? - ગોલ્ર્ 

148 
એનશયન રેસક્ષલિંગ ચેક્મ્પયનનશપમાાં સતત ત્રીજો ગોલ્ર્મેર્લ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય રેસલર કોણ બન્યો ? - 

રનવકુમાર દહીયા 

149 તાજેતરમાાં નવશ્વની સૌથી મોટી ઇલેતરીક થ્રી વ્હીલ ફેતટરી કયાાં સ્થાપવામાાં આવશે ? - તેલાંગાણા 

150 
તાજેતરમાાં ગજુરાત સરકાર દ્વારા " પા પા પગલી પ્રોજેકટ"નો રાજ્ય વ્યાપી શભુારાંભ કયાાંથી કરવામાાં આવ્યો હતો ?- 

ગાાંધીનગર 

151 
તાજેતરમાાં કયા ક્ષચત્રકારનુાં ' ધ બનનયન રી' ઓઇલ કેનવાસ પેઇન્દ્ન્ટિંગ મુાંબઈમાાં હરાજી દરમ્યાન 18.81 કરોર્માાં 
વેચાયુાં છે ? - ભપેૂન ખખ્ખર 

152 
લોરીયસ સ્પોટડવસ એવોર્વસમાાં F-1 ડ્રાઈવર મેતસ વસ્ટાવપેનને શે્રષ્ટ્ઠ ખેલાર્ી જાહરે થયો તે કયા દેશનો ખેલાર્ી છે ? - 

નેધરલેન્ર્ 

153 
તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનુાં ર્ેટા સેન્ટર સ્થાપવા માટે ભારતના કયાાં રાજ્યને NIXI-CSC સાથે કરાર કયાવ છે ? - 

નત્રપરુા 

154 તાજેતરમાાં વૈનશ્વક મહામારી કોર્ષ સ્થાનપત કરવા માટે વલ્ર્વ બેંકની સાથે કોની ભાગીદારી માટે સહમતી દશાવવી છે ? - 
G20 

155 
તાજેતરમાાં કયા એરપોટવ  પર નાગક્રરક ઉડ્ડયન માંત્રાલય દ્વારા યોગ પ્રભા કાયવિમનુાં ભવ્ય આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં ? - સફરજ ાંગ એરપોટવ  ક્રદલ્હી 

156 
તાજેતરમાાં કયા કેન્દ્ન્િય માંત્રાલય દ્વારા ' ક્રકસાન ભાગીદારી, પ્રાથનમતતા અમારી'અક્ષભયાનની શરૂઆત કરી છે ? - કૃનર્ષ 
અને ખેડૂત કલ્યાણ માંત્રાલય 

157 તાજેતરમાાં સતત નવકાસ સચૂકાાંક 2021 અંતગવત ભારત કયા સ્થાને રહ્ુાં છે ? - 120 

158 તાજેતરમાાં કયા દેશના રાષ્ટ્રપનત તરીકે ઇમેનએુલ મેિો સતત બીજી વખત ચ ૂાંટાઈ આવ્યા છે ? - ફ્રાાંસ 

159 
તાજેતરમાાં ગરુૂ તેગ બહાદુરની કેટલામો પ્રકાશપવવ ઉજવણી પ્રસાંગે વર્ાપ્રધાન નરેંિ મોદીએ લાલ ક્રકલ્લા પરથી 
સાંબોધન કયુું ? - 400મા 

160 
તાજેતરમાાં ભટૂાન અને નસિંગાપરુ પછી કયાાં દેશને BHIM UPIથી ચકુવણીને માન્યતા આપી છે ? - સાંયતુત આરબ 
અમીરાત 
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161 તાજેતરમાાં કયા દેશની નવશ્વની સૌથી મોટી વયની વ્યક્તત કેન ટનાકાનુાં 119 વર્ષવની વયે અવસાન થયુાં ? - જાપાન 

162 
તાજેતરમાાં અતલુ્ય ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂઝ સાંમેલન 2022નુાં પ્રથમ સાંમેલનનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? 

- મુાંબઇ 

163 
તાજેતરમાાં કેન્દ્ન્િય માંત્રી ર્ૉ, નવરેન્િકુમારને કયા સ્થળે આંબેર્કર ઉત્કૃષ્ટ્ઠતા કેન્િ યોજના (DACE)ની શરૂઆત કરાવી 
હતી ? - વારાણસી 

164 તાજેતરમાાં કોને કચરાને ઉજાવમાાં બદલવા માટે ક્રદલ્હી જળ બોર્વની સાથે સમજૂતી કરાર કયાવ છે ? - NTPC 

165 નવશ્વ બૌદ્ધિક સાંપદા ક્રદવસ (World Intellectual Property Day) કયારે મનાવાય છે ? - 26 એનપ્રલ 

166 
તાજેતરમાાં ભારતીય તટરક્ષક દળમાાં નવુાં જહાજ ' ઉજાવ પ્રવાહ' નો સમાવેશ ગજુરાતના કયા સ્થળેથી કરવામાાં આવ્યો 
? - ભરૂચ 

167 તાજેતરમાાં આક્રદત્ય ક્ષબરલા કેનપટલના નવા CEO તરીકે કોની નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - નવશાખા મલેૂ 

168 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં H3N8 બર્વફલનૂો પ્રથમ માનવીય કેસ નોંધાયો હતો ? - ચીન 

169 તાજેતરમાાં પલ્લી ભારતની પ્રથમ કાબવનમકુત પાંચાયત બની તે કયાાં રાજયમાાં આવેલી છે ? - જમ્મ ુકાશ્મીર 

170 તાજેતરમાાં ભારતની સવવપ્રથમ સાંપણૂવ ક્રર્જજટલ બસ સેવા કયાાં શરૂ થઈ છે ? - મુાંબઇ 

171 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં રોકાણકારોને આકનર્ષિત કરવા માટે કયા રાજયમાાં નવી ઔદ્યોક્ષગક યોજના લોન્ચ કરી છે ? - 

નત્રપરુા 

172 તાજેતરમાાં ગજુરાત રાજ્ય યોગ બોર્વ દ્વારા યોગ નશક્ષબરનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - સરેુન્િનગર 

173 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે Social Awareness and Achon to Neutralise Pneumonia Successfully 

(SAANS) નામનુાં અક્ષભયાન ચલાવ્યુાં છે ? - કણાવટક 

174 
ઇન્ર્ો- એનશયન ચેમ્બર ઓફ કોમસવ (IACC)દ્વારા છઠ્ઠુ ઇન્ટરપેન્થોર લીર્રનશપ ઇન ક્રર્ફેશ એન્ર્ એનવએશન સેન્ટર 
શે્રણીમાાં કયાાં ભારતીય - અમેક્રરકા રક્ષા નવશેર્ષજ્ઞને એનાયત કરવામાાં આવશે ? - નવવેક લાલ ુ

175 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આક્રફ્રકી સ્વાઇનફ્લ ૂફીવર જોવા મળયો હતો ? - નત્રપરુા 

176 તાજેતરમાાં કયા ભારતીય મક્રહલા હોકી ટીમના ભતૂપવૂવ સકુાનીનુાં 81 વર્ષવની વયે અવસાન થયુાં છે ? - એલ્વેરા ક્ષિટો 

177 તાજેતરમાાં કયાાં દેશની ક્રરવોલ્યશુનરી આમીએ પોતાના 90માાં સ્થાપનાની ભવ્ય ઉજવણી કરી હતી ? - ઉત્તર કોક્રરયા 

178 
તાજેતરમાાં તોશીબા વોટર સોલ્યશુન પ્રાઈવેટ ક્ષલનમટેર્ના નવા એમર્ી તરીકે કોની નનયકુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - 

હીરોઆકી કોબાયાશી 

179 
તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ SIPRI ક્રરપોટવ  અનસુાર નવશ્વમાાં સેનાખચવ મામલે સૌથી વધ ુખચવ કરનાર પ્રથમ દેશ કયો છે 
? - અમેક્રરકા 

180 
તાજેતરમાાં ભારતની કઈ કાંપની 19 લાખ કરોર્ માકેટકેપ ધરાવતી દેશની પ્રથમ કાંપની બની છે ? - ક્રરલાયન્સ 
ઈન્ર્સ્રીઝ 

181 તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ SIPRI ક્રરપોટવ  અનસુાર નવશ્વમાાં સેનાખચવ મામલે ભારત કયા સ્થાને રહ્ુાં છે ? - ત્રીજા 
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182 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યનો જામતાગ જજલ્લો તમામ ગામમાાં પસુ્તકાલય ધરાવતો પ્રથમ જજલ્લો બન્યો છે ? - ઝારખાંર્ 

183 
તાજેતરમાાં એનશયાનો સૌથી મોટો ઇન્ટરનેશનલ ફ્રૂર્ એન્ર્ હોક્સ્પટાલીટી મેળો " આહાર- 22" નુાં આયોજન કરવામાાં 
આવ્યુાં છે ? - નવી ક્રદલ્હી 

184 સલામતી અને આરોગ્ય માટેનો નવશ્વ ક્રદવસ કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 28 એનપ્રલ 

185 
તાજેતરમાાં ગજુરાતના કયા સ્થળેથી ' ક્રકસાન ભાગીદારી પ્રાથનમતતા હમારી' અક્ષભયાન શરૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - 

પાટણ 

186 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે સામાજજક જાગરૂકતા અક્ષભયાન SAANS શરૂ કયુું છે ? - કણાવટક 

187 ગજુરાત રાજ્યના નવા મખુ્ય ચ ૂાંટણી અનધકારી તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - પી.ભારતી 

188 સ્પેસ ઇક્તવટી એતશન પ્લાન કઈ અવકાશ સાંશોધન સાંસ્થા સાથે સાંબાંનધત છે ? - NASA 

189 નવશ્વ રસીકરણ સપ્તાહ કયારે મનાવાય છે ? - 24 - 30 એનપ્રલ 

190 આંતરરાષ્ટ્રીય નતૃ્ય ક્રદવસ કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 29 એનપ્રલ 

191 નવશ્વનો સૌથી લાાંબો સસ્પેશન ક્ષિજ કયાાં તૈયાર કરવામાાં આવ્યો છે ? - ચેક ક્રરપજ્લલક 

192 
પહલેી મે ગજુરાત સ્થાપના ક્રદવસે કયા સ્થળે સવવપ્રથમ વખત તરણ સ્પધાવ યોજવામાાં આવશે ? - શનમિષ્ટ્ઠા તળાવ 
(વર્નગર) 

193 
તાજેતરમાાં િાક્ષઝલના સાઓ પાઉલો ખાતે ચાલી રહલે પેરા- બેર્નમન્ટન ઇન્ટરનેશનલમાાં પારૂલ પરમારે કેટલા મેર્લ 
જીતી છે ? - બે નસલ્વર 

194 
તાજેતરમાાં ગજુરાતની કઈ જજલ્લા પાંચાયત સોલારથી વીજળી મેળવતી રાજ્યની પ્રથમ પાંચાયત બની છે ? - 

જુનાગઢ 

195 તાજેતરમાાં સનુપ્રમકોટે કઈ રાજ્ય સરકારને ઘોરાર્ પક્ષીને બચાવવા નનદેશ આપ્યો છે ? - ગજુરાત અને રાજસ્થાન 

196 તાજેતરમાાં તીરાંદાજી વલ્ર્વકપમાાં ભારતની તરણદીપ રાય અને નસદ્ધિએ નમતસ્ર્ ટીમે કયો મેર્લ જીત્યો છે ? - ગોલ્ર્ 

197 તાજેતરમાાં ગજુરાત રાજયમાાં પ્રનસિ ક્રરપોટવ  મજુબ કુલ 39.75 કરોર્ વકૃ્ષો પૈકી કેટલા હકે્રરટેજ વકૃ્ષો જોવા મળયા છે ? 
- 52 

198 તાજેતરમાાં ' આયષુ્ટ્યમાન ભારત ક્રદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવ્યો હતો ? - 30 એનપ્રલ 

199 તાજેતરમાાં હજ કનમટી ઓફ ઈન્દ્ન્ર્યાના ચેરમેન તરીકે કોણ ચ ૂાંટાઈ આવ્યુાં છે ? - એ.પી. અલદુલ્લાકુટ્ટી 

200 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે સાંગીત કે્ષત્રનો વ્યાપ વધારવા માટે ' સાંગીત પક્રરયોજના' શરૂકરી છે ?- મેઘાલય  
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