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1 તાજેતરમાાં ઉત્તરપ્રદેશના કયા શહરેમાાં ભારતન ાં પ્રથમ ' અમતૃ સરોવર' ન ાં નનમાાણ થય ાં છે ?- રામપ ર 

2 તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂદર દદવસ કયારે મનાવવામાાં આવ્યો હતો ? - પહલેી મે 

3 તાજેતરમાાં નવશ્વ હાસ્ય દદવસની ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - પહલેી મે 

4 પહલેી મે ગ જરાત સ્થાપના દદવસની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કયા સ્થળે કરવામાાં આવી હતી ? - પાટણ  

5 તાજેતરમાાં પહલેી મે ગ જરાતે પોતાનો કેટલામો સ્થાપના દદવસની ઉજવણી કરી ? -  62મો 

6 તાજેતરમાાં કયા દેશ પાસેથી 2023ની નવશ્વ આઈસ હોકી ચેમ્પપયનનશપની મેજબાની પાછી લેવામાાં આવી ? - રનશયા  

7 
તાજેતરમાાં કેન્દ્રિય કેબબનેટને કઈ પેમેરટ બેંકને 820 કરોડ નાણાકીય સહાયતાને માંજૂરી આપી છે ? - ઈન્દ્રડયા પોસ્ટ પેમેરટ 
બેરક 

8 તાજેતરમાાં કયા સ્થળે બ્રહ્મોસ નમસાઇલ એન્દ્રટ શીપ સાંસ્કરણન ાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - આંદોમાન નનકોબાર 

9 તાજેતરમાાં એનશયાઈ ક શ્તી ચેમ્પપયનનશપમાાં ભારતે ક લ કેટલા મેડલ જીત્યા છે ? - 17  

10 તાજેતરમાાં કઈ બેંકને નાના વેપારીઓ માટે દડજજટલ ઇકો નસસ્ટમ લોરચ કરી છે ? - ICICI BANK 

11 તાજેતરમાાં વેક્યમૂ આધાદરત સીવર નસસ્ટમ લગાવનાર દેશન ાં પ્રથમ શહરે કય ાં છે ? - આગ્રા  

12 
તાજેતરમાાં કયા દેશના દકશોરક માર દાસને બબ્રટનના કોમનવેલ્થ પોઇર્સ ઓફ લાઇટ એવોડાથી સરમાનનત કરવામાાં 
આવ્યા છે ? - બાાંગ્લાદેશ 

13 તાજેતરમાાં કઈ બેરકને વદરષ્ટ્ઠ નાગદરકો માટે ' Bob World Gold' નામન ાં નવ ાં ફીચર લોરચ કય ું છે ? - BOB BANK 

14 
તાજેતરમાાં સતત બીજી વખત રાષ્ટ્રીય અન સબૂચત જાનત આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે વરણી કરવામાાં આવી છે ? - નવજય 
સાપલાની 

15 તાજેતરમાાં ભારતીય સેનાના નવા ઉપપ્રમ ખ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - વી.એસ. રાજ  

16 
તાજેતરમાાં લેંદડિંગ દરનમયાન 'ગગન' ઉપગ્રહ આધાદરત નેનવગેશન નસસ્ટમનો ઉપયોગ કરનાર પ્રથમ એરલાઇન કઈ બની 
? - ઇન્દ્રડગો એરલાઇન 

17 
આય ષમાન ભારત પ્રધાનમાંત્રીએ જન આરોગ્ય યોજના અંતગાત 100% ઘર કવર કરનાર પ્રથમ જજલ્લો કયો છે ? - સાાંબા 
(જપમ  કાશ્મીર) 
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18 અનમત શાહ પર બલબખત ' અનમત શાહ આની ભાજપાયી બચ્ચલ' નામન ાં પ  સ્તક કોને લખય ાં છે ? - દેવેરિ ફડણવીસ 

19 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય દફલ્મ અબભનેત્રીને 75માાં કાન દફલ્મ ફેન્દ્સ્ટવલમાાં જૂરી સભ્યના રૂપમાાં સામેલ કરવામાાં આવી છે ? 

- દદપીકા પાદ કોણ 

20 તાજેતરમાાં WTOને 12માાં માંત્રીસ્તરીય સાંમેલનન ાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં ? - જીનીવા 

21 
તાજેતરમાાં અશતત અને ઘાલ ગાયોની સારવાર માટે એક એપ્ય લરસ સેવાન ાં ઉદ્દઘાટન કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવ્ય ાં ? - 

દદબ્ર ગઢ 

22 
તાજેતરમાાં ટાઈપસ હાયર એજ્ય કેશન ઇપપેતટ રૈદકિંગ- 2022ન ાં કઈ ય નનવનસિટી નવશ્વ નવદ્યાલય પ્રથમ સ્થાને રહી છે ? - 

વેસ્ટના નસડની ય નનવનસિટી 

23 તાજેતરમાાં આગામી પાાંચ જ લાઈથી એમેઝોનના નવા સીઇઓ તરીકે કોણ પદભાર સાંભાળશે ? - એરડી જેસી 

24 આંતરરાષ્ટ્રીય ખગોળશાસ્ત્ર દદવસ (International Astronomy Day) કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - બીજી મે 

25 તાજેતરમાાં હાઇકોટાના મ ખય રયાયમનૂતિઓન ાં સાંમેલન 2022ન ાં આયોજન કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં ? - નવી દદલ્હી 

26 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં જૈવનવનવધતા સાંરક્ષણમાાં ભારતન ાં પ્રથમ જીન બેંક કાયાક્રમને માંજૂરી આપવામાાં આવી છે ? - 

મધ્યપ્રદેશ 

27 
ખેલો ઈન્દ્રડયા ય નનવનસિટી ગેપસ- 2021માાં કઈ ય નનવનસિટીની યોગાસન મદહલા ગોલ્ડમેડલ જીત્યો ? - સાનવત્રીબાઈ ફૂલે 
ય નનવનસિટી, પ ણે 

28 તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા સ્મારક કાયાક્રમ ' એરટર પ્રાઇમ ઈન્દ્રડયા' શરૂ કયો છે ? - MSME, માંત્રાલય 

29 
ઇરટેગે્રટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેરટ સનવિસીઝ (ICDS) યોજનાની પોટા બબબલટી માટે માઈગે્રશન રેદકિંગ નસસ્ટમ એપ નવકનસત 
કરનાર દેશન ાં પ્રથમ રાજ્ય કય ાં છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

30 તાજેતરમાાં રજૂ થયેલ વલ્ડા હાઈએસ્ટ એપાટા મેરટ રેરટ ઇરડેકસ 2022માાં પ્રથમ ક્રમે કયો દેશ છે ? - હોંગકોંગ 

31 તાજેતરમાાં કેન્દ્રિય માંત્રીમાંડળ દ્વારા કયા દેશમાાં નવ ાં ભારતીય દૂતાવાસ ખોલવાની માંજૂરી આપી છે ? - બલથ આનનયા 

32 તાજેતરમાાં નવશ્વ પે્રસ સ્વતાંત્રતા દદવસની ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - ત્રીજી મે 

33 તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય ફાયર ફાઇટર ડે ની ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - ચોથી મે 

34 તાજેતરમાાં નવશ્વ હાથ સ્વચ્છતા દદવસની ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - પાાંચમી મે 

35 તાજેતરમાાં ગ્લોબલ પાટીદાર બબઝનેસ સનમટન ાં આયોજન કયા શહરેમાાં કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - સ રત 

36 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્થાએ ઇનોવેદટવ એગ્રીકલ્ચર પર એક કાયાશાળાન ાં આયોજન કરવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં ? - નીનત આયોગ 

37 તાજેતરમાાં રોબટા  ગોલોબ કયા દેશના નવા પ્રધાનમાંત્રીએ તરીકે નનય તત થયા છે ? - સ્લોવાદડયા 

38 ઓપન નેટવકા ફોર દડજજટલ કોમસા (ONDC)સાથે કય ાં માંત્રાલય સાંકળાયેલ છે ? - વાબણજ્ય અને ઉદ્યોગ માંત્રાલય 

39 
તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય સ્તરનો લોજજન્દ્સ્ટતસ સેનમનાર ' લોજજસેમ વાય  2022'ન ાં આયોજન કોના દ્વારા કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - 
IAF  
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40 તાજેતરમાાં કઈ કાંપનીએ પેરોલ સાથે નમથેનોલના 15% નમશ્રણ સાથે M15 પેરોલ લોરચ કય ું છે ? - IOC 

41 તાજેતરમાાં કેન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ કર બોડા (CBDT)ના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - સાંગીતા નસિંહ 

42 આગામી કવાડ (QUAD) લીડસા નશખર સાંમેલન 2022 ન ાં આયોજન કયા શહરેમાાં કરવામાાં આવશે ? - ટોદકયો (જાપાન) 

43 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્થાએ દકસાન સાંકટ સચૂકાાંક (FDI) જાહરે કરવાની યોજના બનાવી છે ? - NABARD 

44 તાજેતરમાાં બોલ્ટઝમાન પ રસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય પ્રોફેસર કોણ હતા ? - સીમા ચૌધરી 

45 તાજેતરમાાં રાજસ્થાનના નમયાાંકાબાડા રેલવે સ્ટેશન નામ બદલીને નવ ાં નામ શ ાં રાખવામાાં આવ્ય ાં છે ? - મહશેનગર હોલ્ટ 

46 ભારતમાાં પ્રથમ સ્વદેશી હાઈડ્રોજન- ઈંધણ ધરાવતા ઇલેતરીક જહાજન ાં નનમાાણ કઈ કાંપની કરશે ? - કોચીન નશપયાડા બલ. 

47 
તાજેતરમાાં ગ જરાતના કયા સ્થળને શે્રષ્ટ્ઠ યાત્રાધામ પ્રવાસન નવકાસનો ટ દરઝમ એવોડા પ્રાપ્ત થયો છે ? - શમ્તતપીઠ 
અંબાજી 

48 તાજેતરમાાં કયાાં દેશ દ્વારા ' વૈનશ્વક સ રક્ષા પહલે (GSI)ની શરૂઆત કરવામાાં આવી છે ? - ચીન 

49 
તાજેતરમાાં વડાપ્રધાન નરેરિ મોદી દ્વારા કયા દેશમાાં બચલ્ડ્રન હાટા  હોમ્સ્પટલ શ્રી સત્ય સાઈ સાંજીવની હોમ્સ્પટલન ાં ઉદ્દઘાટન 
કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - દફજી 

50 તાજેતરમાાં કોણે ભારતના 34મા નવદેશ સબચવ તરીકેનો પદભાર સાંભાળ્યો છે ? - નવનય મોહન તવાત્રા 

51 
તાજેતરમાાં કયા દેશના લૈડસ્કેપ ગાડાન ' નસદટયો બલા માતસા'ને ય નેસ્કોની નવશ્વ નવરાસત સ્થળની યાદીમાાં સમાવેશ 
કરવામાાં આવ્યો છે ? - બ્રાઝીલ 

52 તાજેતરમાાં નમશન સાગર IX અંતગાત કયા જહાજથી શ્રીલાંકાને ગાંભીર બચદકત્સા સહાય પ્રદાન કરી છે ? - INS ઘદડયાલ 

53 
તાજેતરમાાં કઈ ય વા ભારતીય વેઇટ બલફ્ટર હષાદા શરદ ગરૂડે IWF જ નનયર વલ્ડા ચેમ્પપયનનશપમાાં કયો મેડલ જીત્યો છે ? 

- ગોલ્ડ 

54 તાજેતરમાાં 8000 કરોડ રૂનપયાની 12 રાષ્ટ્રીય રાજમાગા પદરયોજનાઓન ાં ઉદ્દઘાટન કયાાં કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - હૈદરાબાદ 

55 
તાજેતરમાાં ઇલેતરોનનતસ અને સચૂના પ્રસારણ માંત્રાલયના નવા સબચવ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - 

અલ્કેશક માર શમાા 

56 તાજેતરમાાં વડાપ્રધાન નરેરિ મોદીના સલાહકાર તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - તરૂણ કપરૂ 

57 7 મે 2022ના રોજ બોડાર રોડ્સ ઓગેનાઇઝેશન (BRO) એ પોતાનો કેટલામો સ્થાપના દદવસ ઉજવ્યો હતો ? - 62મો 

58 તાજેતરમાાં ' નનમાલા દેશપાાંડે સ્મનૃત નવશ્વ શાાંનત પ રસ્કાર' થી કોને સરમાનનત કરવામાાં આવ્યા છે ? - જનરલ તેજ કોલ 

59 તાજેતરમાાં એનશયા બેડનમરટન ચેમ્પપયનનશપ 2022માાં પીવીનસિંધએૂ કયો મેડલ જીત્યો છે ? - બ્રોરઝ 

60 તાજેતરમાાં કોના દ્વારા ' નમસાઇલ લાઈફ ' નામન ાં પ  સ્તકન ાં નવમોચન કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - બેજજિંગ (ચીન) 

61 તાજેતરમાાં ભારતે કયા દેશની સાથે નત્રકોણીય નવકાસ સહયોગ સમજૂતી કરી છે ? - જમાની 

62 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે 100 સાવાજનનક સેવાઓ માટે " મ ખયમાંત્રી નમતાન (નમત્ર) યોજના" શરૂ કરી છે ? - છતીસગઢ 
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63 
તાજેતરમાાં ગગૂલની સાવાજનનક નીનત (Public Policy)ના પ્રમ ખ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - અચાના 
ગ લાટી 

64 તાજેતરમાાં ભારતના નવા રાજદૂત તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - નવીન શ્રીવાસ્તવ 

65 ભારતન ાં કય ાં પ્રથમ સ્વદેશી નવમાન જહાજ (IAC) વષા 2022 સ ધી ભારતીય નૌસેનાને આપવામાાં આવશે ? - INS નવક્રાાંત 

66 તાજેતરમાાં 12મી હોકી ઈન્દ્રડયા સબ જ નનયર પ રૂષ રાષ્ટ્રીય ચેમ્પપયનનશપની શરૂઆત કયાાં થઈ છે ? - ગોવા  

67 તાજેતરમાાં T20 દક્રકેટમાાં કઈ ટીમ નવશ્વની પ્રથમ નાંબરની ટીમ બની છે ? - ભારત 

68 તાજેતરમાાં બીજ ાં " ભારત નોદડિક નશખર સાંમેલન"ન ાં આયોજન કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં ? - ડેરમાકા  

69 તાજેતરમાાં કયાાં દેશના બે નવદ્યાથીઓએ " નાસા રોવર ચેલેરજ" જીત્ય ાં છે ? - ભારત  

70 તાજેતરમાાં સાંતોષ રોફી - 2022નો બખતાબ કયાાં રાજ્યની ટીમ નવજેતા થઈ છે ? - કેરળ 

71 
તાજેતરમાાં આય ાવેદદક પસાનલ કેર બ્રારડ મેદડનમતસને કઈ દફલ્મ અબભનેત્રી પોતાની બ્રારડ એપબેસેડર તરીકે નનય મ્તત કરી છે 
? - કેટરીના કૈફ 

72 તાજેતરમાાં ભારતની પ્રથમ અનાજ આધાદરત ઇથેનોલ પ્લારટન ાં ઉદ્દઘાટન કયાાં કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - પબૂણિયા, બબહાર 

73 ભારતન ાં પ્રથમ નવનસ નમશનન ાં નામ શ ાં રાખય ાં છે ? - Shukrayaan -I 

74 ઇસરો દ્વારા શ ક્ર માટેન ાં નવનસ નમશન કયારે લોરચ કરવામાાં આવશે ? - દડસેપબર- 2024 

75 તાજેતરમાાં ભારતીય દરઝવા બેરક દ્વારા રેપો રેટમાાં કેટલા ટકાનો વધારો કયો છે ? - 4.4% 

76 ભારતની પ્રથમ રાઈબલ હલે્થ ઓ્ઝવેટરીની ઘોષણા કયાાં રાજ્ય દ્વારા કરવામાાં આવી છે ? - ઓદડશા 

77 તાજેતરમાાં કઈ IIT સાંસ્થાએ ભારતીય મોસમ નવજ્ઞાનની સાથે સમજૂતી કરાર કયાા છે ? - IIT, મ ાંબઇ 

78 ભારતીય તટરક્ષક દળે બીજી એર સ્તવોડ્રન845 સ્તવોડ્રન(CG) કયા સ્થળે કનમશન કરી ? - કોચીન 

79 ભારતીય પે્રસ સ્વતાંત્રતા સચૂકઆંક (World Press Freedom Index) 2022માાં ભારત કયાાં સ્થાને રહ્ ાં છે ? - 150 

80 ભારતન ાં પ્રથમ ફ્લો કેનમસ્રી ટેકનોલોજી હબ (FCT હબ)કયા શહરેમાાં સ્થાનપત કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - હૈદરાબાદ 

81 તાજેતરમાાં સેનમકોન ઈન્દ્રડયા કોરફરરસ 2022ન ાં ઉદ્દઘાટન વડાપ્રધાન દ્વારા કયા સ્થળે કરવામાાં આવ્ય ાં ? - બેંગલ રૂ 

82 તાજેતરમાાં જપમ  કાશ્મીર પદરસીમન આયોગ દ્વારા જપમ  નવસ્તારમાાં કેટલી નવધાનસભા સીટોનો પ્રસ્તાવ રજૂ કયો છે ? - 43 

83 
તાજેતરમાાં રેલટેલ કોપોરેશન ઓફ ઈન્દ્રડયા બલનમટેડ કયા સ્થળે મોબાઈલ કરટેનર હોમ્સ્પટલની સ્થાપના કરી છે ? - 

નવશાખાપટ્ટનમ 

84 
ગ જરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવેલ ' 108Air Ambulance' સેવાની પ્રથમ ઉડાન કયા શહરેના દદી માટે ભરી હતી 
? - રાજકોટ 

85 રાષ્ટ્રીય વકૃ્ષ વડની સાંખયામાાં સમગ્ર ગ જરાતમાાં કય ાં શહરે પ્રથમ ક્રમે આવે છે ? - ભાવનગર 
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86 તાજેતરમાાં વડાપ્રધાન નરેરિમોદીએ કયા દેશમાાં સરદાર પટેલની પ્રનતમાન ાં અનાવરણ કય ું છે ? - કેનેડા 

87 
સામ દિક નવનવધતા અને સ્થાનનક ફસલોનાસાંરક્ષણ માટે કઈ રાજ્ય સરકારે પ્રથમ Gene (DNA) બેરક પદરયોજના બનાવી 
છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

88 તાજેતરમાાં કઈ અવકાશી સાંસ્થા દ્વારા એડવારસ ટોડ આદટિલરી નસસ્ટમન ાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્ય ાં ? - ISRO 

89 તાજેતરમાાં ભારતે કયા દેશની સાથે ગ્રીન એરડ સસ્ટેનેબલ ડવેલપમેરટ પાટાનરશીપ માટે સમજૂતી કરી છે ? - જમાની 

90 તાજેતરમાાં MSME માંત્રાલય એ દેશમાાં MSMEના નવકાસ અને નવસ્તાર માટે કઈ યોજના શરૂ કરી છે ? - ZED 

91 નવશ્વન ાં સૌથી ઊંચ ાં હવામાન નનરીક્ષણ કેરિ કયાાં સ્થાપવામાાં આવ્ય ાં છે ? - માઉરટ એવરેસ્ટ ( કોમોલાાંગ મા) 

92 બ્રાબઝલ ખાતે આયોજજત દડફબલમ્પપતસ,આ 10 મી એર રાઇફલમાાં કયા ભારતીય શટૂરે ગોલ્ડમેડલ જીત્યો ? - ધન ષ્ટ્ય શ્રીકાાંત 

93 તાજેતરમાાં ઓદડશા રાજ્યના દદરયાદકનારે કયા ચક્રવાતનો ખતરો છે ? - અસાની 

94 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે અસાની ચક્રવાતન ાં નામ કયા દેશને આપ્ય ાં હત  ાં ? - શ્રીલાંકા 

95 દેશમાાં સૌપ્રથમ કયા રાજયમાાં પોલીસ દ્વારા બોડી વોના કેમેરાનો ઉપયોગ શરૂ કરવામાાં આવશે ? - ગ જરાત  

96 તાજેતરમાાં હદરયાણા રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા સ્થળે સ્ટેદડયમ બનાવવાની ઘોષણા કરી છે ? - પાણીપત 

97 
તાજેતરમાાં ગ્રીસ ખાતે આયોજજત વેઇટબલન્દ્ફ્ટિંગ જ નનયર વલ્ડા ચેમ્પપયનનશપમાાં ભારતની જ્ઞાનેશ્વરીએ કયો મેડલ જીત્યો છે 
? - નસલ્વર 

98 
ચેન્નઈ ખાતે 28 જ લાઇ 2022માાં યોજાનાર ચેસ ઓબલમ્પપયાડ માટે ભારતીય ચેસ ટીમના મેરટર તરીકે કોની નનય મ્તત કરી 
છે ? - નવશ્વનાથ આનાંદ 

99 
તાજેતરમાાં DRDO દ્વારા Advanced Towed Artillery Gun System (ATAGS)નામની નસસ્ટમન ાં કયા સ્થળે સફળ 
પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - પોખરણ 

100 
ગ જરાતનો સવોચ્ય પ રસ્કાર ગ જરાત ગદરમા એવોડા સ  રતની કઈ દદવ્યાાંગ મદહલાને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - 

અરવી ઝાાંઝરૂદકયા 

101 
તાજેતરમાાં ટીવી નસદરયલ 'ભારત એક ખોજ' થી જાણીતા બનેલા કયા દફલ્મ નાટય કલાકારન ાં 70 વષાની વયે અવસાન થય ાં 
? - સલીમ ગૌસ 

102 તાજેતરમાાં ઇન્દ્રડયન એર ફોસાના મહાનનદેશક તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - સાંજીવ કપરૂ 

103 તાજેતરમાાં નવશ્વનો સૌથી લાાંબો કાચનો પ લ " સફેદ ડ્રેગન' કયા દેશમાાં ખ લ્લો મકૂવામાાં આવ્યો છે ? - નવયેતનામ 

104 ભારતની પ્રથમ આદદવાસી આરોગ્ય વેધશાળા કયા રાજયમાાં બનાવવામાાં આવશે ? - ઓદડશા 

105 
તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ દરપોટા  મ  જબ ભારતના કયા રાજ્ય' કેરિ શાનસત પ્રદેશમાાં સૌથી વધ  જાનત પ્રમાણ નોંધાય ાં છે ? - 

લદાખ 

106 આંતરરાષ્ટ્રીય આહાર નનષેધ દદવસ કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 6 મે 

107 નવશ્વ રેડક્રોસ દદવસ ( World Red Cross Day ) કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 8 મે 
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108 
તાજેતરમાાં RPSF રેલવે મ સાફરી દરનમયાન થતી ચોરી અટકાવવા માટે કય ાં નમશન લોરચ કરવામાાં આવ્ય ાં ? - ઓપરેશન 
સતકા 

109 તાજેતરમાાં ગ જરાતની કઈ મદહલા ખેલાડીએ હરેડબોલની ઇરટરનેશનલ સ્પધાામાાં બ્રોરઝમેડલ જીત્યો છે ? - સીમા ચૌધરી 

110 
તાજેતરમાાં ધ સ્ટેટ ઓફ ધ વલ્ડા ફોરેસ્ટ દરપોટા - 2022 કોના દ્વારા પ્રકાનશત કરવામાાં આવ્યો છે ? - FAO (ખાદ્ય અને કનૃષ 
સાંગઠન) 

111 તાજેતરમાાં ગ જરાત સ નપ્રમકોટાના જન્દ્સ્ટસ તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - જે.બી. પારડીવાલા 

112 
ઈરદોર ખાતે રમાયેલ પેરા નેશનલ ટેબલ ટેનનસ ચેમ્પપયનનશપમાાં સ  રતની ભાનવકા ક કદડયાએ કયો મેડલ જીત્યો છે ? - 

ગોલ્ડ 

113 નવશ્વન ાં સૌપ્રથમ સીએનજી ટનમિનસ ગ જરાતના ક્યા બાંદરે બનશે ? - નવા બાંદર(ભાવનગર) 

114 
પ્રાચીન ભારતના સામાજજક નનયમ, કાયદાઓથી લઈને રીતદરવાજોન ાં સાંકલન રજૂ કરત  ાં પ  સ્તક ' ધમાશાસ્ત્રનો ઇનતહાસ' કોણે 
લખય ાં છે ? - ડૉ. પાાંડ રાંગ વામન 

115 
બ્રાબઝલ ખાતે આયોજજત દડફબલમ્પપતસમાાં ભારતીય શટૂર 10 મી એર નપસ્તોલ ઇવેરટમાાં વેદદકા શમાાએ કયો મેડલ જીત્યો છે 
? - બ્રોરઝ 

116 
તાજેતરમાાં Mindtree અને બીજી કઈ કાંપની ભારતની 5મી સૌથી મોટી આઇટી કાંપની બનાવવા માટે મર્જરની જાહરેાત 
કરી છે ? - L & T Infotech 

117 વષા 2022-23 માટે નાસકોમના અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - કૃષ્ટ્ણન રામાન જન 

118 
ભારતની અગ્રણી કાંપની ઓટો કપપોનેરટ ઉત્પાદક સ ાંદરમ - કલેટનના એમડી તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - 

ડૉ. લક્ષ્મી વેણ  

119 તાજેતરમાાં TVS મોટર કાંપનીના મેનેજજિંગ ડાયરેકટર તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - સ દશાન વેણ  

120 તાજેતરમાાં જ નીલાાંચલ ઈસ્પાત નનગમ બલનમટેડન ાં કઈ કાંપની દ્વારા અનધગ્રહણ કરવામાાં આવ્ય ાં ? - ટાટા સ્ટીલ 

121 8 મે નવશ્વ થેલેસેનમયા દદવસ -2022 ઉજવાયો તેની થીમ શ ાં હતી ? - Be Aware, Share, Care 

122 તાજેતરમાાં ચચાાના રહલે સકકરબાગ પ્રાણી સાંગ્રહાલય ગ જરાતનાાં કયા જીલ્લામાાં આવેલ છે ? - જૂનાગઢ 

123 
તાજેતરમાાં પ  રાતત્વ નવભાગના ખોદકામ દરનમયાન હદરયાણાના કયા સ્થળે 5000 વષા જૂના શહરેના પ રાવા મળી આવ્યા 
છે ? - રાખીગઢી 

124 
હદરયાણાના દહસાર જજલ્લાના રાખીગઢી હડપ્પાકાળન ાં શહરે સરસ્વતી નદીની કઈ સહાયક નદીને દકનારે આવેલ ાં છે ? - 

દશ્વદ્વતી 

125 તાજેતરમાાં આવેલા દરપોટા  મ  જબ ભારતીય પ્રજનન દર 2.2%થી ઘટીને કેટલા ટકા થયો છે ? - 0.2% 

126 તાજેતરમાાં નવશ્વ એથ્લેદટતસ દદવસ કયારે મનાવવામાાં આવ્યો ? - 7 મે 

127 તાજેતરમાાં BCCIએ કયા પત્રકાર પર બે વષા માટે પ્રનતબાંધ લગાવ્યો છે ? - બોદરયા મજૂમદાર 

128 તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય પવાતારોહક કાંચનજ ાંઘા પવાત પર ચડયા બાદ 8,000 મીટરની વધ  પાાંચ નશખરો સર કરનાર 
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પ્રથમ ભારતીય મદહલા બની ? - નપ્રયાંકા મોદહતે 

129 તાજેતરમાાં ગ જરાતના કેટલા જીલ્લામાાં અટલ ભજૂળ યોજનાન  અમલીકરણ કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - 7 

130 તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ Global Drypto Adoption Index માાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે છે ? - અમેદરકા 

131 તાજેતરમાાં P Fizerને કઈ IIT સાંસ્થામાાં વેનશ્વક દવા નવકાસ કેરિન ાં ઉદ્દઘાટન કય ું છે ? - IIT, મિાસ 

132 તાજેતરમાાં ન્દ્સ્કલ લોન લોરચ કરવા માટે કઈ બેંકને ASAPનન સાથે સમજૂતી કરી છે ? - કેનરા બેંક 

133 
INDO - POKWAR - 1971 Remonoscences of warrious' પ સ્તકના સાંપાદક કોણ છે ? - ગપૃ કેપ્ટન શૈલેરિમોહન 
અને એરમાશાલ જગજીતનસિંહ 

134 દદલ્લીન ાં ઇન્દ્રદરા ગાાંધી નેશનલ એરપોટા  નવશ્વન ાં કયા ક્રમન ાં સૌથી વ્યસ્ત એરપોટા  છે ? - બીજા 

135 
અમેદરકા ખાતે યોજાયેલ સાઉરડ રનનિંગ રેક એરડ દફલ્ડમાાં પ  રૂષ કેટેગરીમાાં કયા ભારતીયે 5000 મીટર ન્દ્સ્ટપલચેસમાાં રેકોડા 
બનાવ્યો ? - અનવનાશ સાબલે 

136 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્ય/ કેરિશાનસતમાાં 2030 સ ધી 15000 સ્ટાટાઅપને સમથાન માટે સ્ટાટાઅપ નીનત અમલમાાં મકૂી છે ? - 

દદલ્હી 

137 તાજેતરમાાં નાસા દ્વારા કયા વૈજ્ઞાનનકને ' ખાદ્ય પ રસ્કાર- 2022' થી સરમાનનત કરવામાાં આવશે ? - નસિંનધયા રોસેન જવેગ 

138 
તાજેતરમાાં જપમ  કાશ્મીર ચ ૂાંટણીના નકશાને ફરીથી તૈયાર કરનાર પદરસીમાાંકન આયોગના પ્રમ ખ કોણ હતા ? - જન્દ્સ્ટસ 
રાંજન પ્રકાશ દેસાઇ 

139 તાજેતરમાાં T20 દક્રકેટમાાં સૌથી વધારે અધાશતક લગાવનાર ખેલાડી કોણ બરયો ? - ડેનવડ વોનાર 

140 તાજેતરમાાં 12મી હોકી ઈન્દ્રડયા નસનનયર મદહલા રાષ્ટ્રીય ચેમ્પપયનનશપ કયાાં શરૂ થઈ છે ? - ભોપાલ 

141 
તાજેતરમાાં નેશનલ ફેનમલી હલે્થ સવે દ્વારા વષા 2019 થી 2021ના સૌથી વધ  હલે્થ વીમા લેનાર પ્રથમ ક્રમે કય ાં રાજ્ય છે 
? - રાજસ્થાન 

142 તાજેતરમાાં નેશનલ ફેનમલી હલે્થ સવે દ્વારા વષા 2019 થી 2021માાં હલે્થ વીમા લેનાર ગ જરાત કયા ક્રમે છે ? - ચોથા 

143 તાજેતરમાાં કયા દેશના નવદેશમાંત્રી લ ઈગી દદમાઓ તેમની પ્રથમ ભારત યાત્રા પર આવ્યા હતા ? - ઈટલી 

144 તાજેતરમાાં પાંદડત નશવક માર શમાાન  ાં 84 વષાની વયે અવસાન થય ાં તે કયા વાદ્ય સાથે સાંકળાયેલ હતા ? - સાંતરૂ 

145 
તાજેતરમાાં ગ જરાતનાાં કયા ફોટો જનાાબલસ્ટને ફીચર ફોટોગ્રાફી કેટેગરીમાાં પ  બલત્ઝર પ્રાઇઝ એનાયત કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - 

અનમત દવે 

146 
તાજેતરમાાં અમદાવાદનાાં કયા નવશ્વ પ્રનસદ્ધ આદકિટેકને રોયલ ઇન્સરસ્ટટયટૂ ઓફ આદકિટેતસ (RIBA) દ્વારા સવોચ્ય સરમાન 
'રોયલ ગોલ્ડ મેડલ-2022'થી સરમાનનત કરવામાાં આવ્યા છે ? - બાલકૃષ્ટ્ણ દોશી 

147 IPL-2022 નસઝનમાાં સૌપ્રથમ પ્લે ગપૃમાાં પ્રવેશ કરનાર પ્રથમ ટીમ કઈ છે ? - ગ જરાત ટાઈટરસ 

148 તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય નનશાનેબાજી ખેલ મહાસાંઘ જ નનયર નવશ્વકપની શરૂઆત કયાાં થઈ હતી ? - જમાની 

149 તાજેતરમાાં Hindustan Pertroleum Corporation Limited (HPCL)ના નવા ચેરમેન અને મેનેજજિંગ દડરેતટર તરીકે 
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કોની નનય મ્તત થઈ છે ? - પ ષ્ટ્પક માર જોશી 

150 તાજેતરમાાં કઈ બેંકને ' એકસ્પેસ કાર લોન' શરૂ કરી છે ? - HDFC BANK 

151 ભારતમાાં દર વષે ' રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દદવસ' ક્યારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 11 મે 

152 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં લાડલી યોજના- 2.0 લોરચ કરવામાાં આવી છે ? - મધ્યપ્રદેશ 

153 
નમાદ સાદહત્ય સભાએ ગ જરાતી કનવ નવનોદ જોશીના કયા કાવ્યસાંગ્રહને નમાદ ચાંિક - 2022 એનાયત કરવામાાં આવશે ? - 

સૈરમ્રિ 

154 
તાજેતરમાાં કયા દેશના પવાતારોહક ' કામી રીટા શેરપા' એ 26મી વખત એવરેસ્ટ સાર કરી નવો રેકોડા બનાવ્યો છે ? - 

નેપાળ 

155 તાજેતરમાાં મબણપ રનો કયો નવસ્તાર DRUG FREE ZONE જાહરે કરવામાાં આવેલ છે ? - પોમાઈ નાગા 

156 તાજેતરમાાં મેદરટાઈમ એન્દ્રટ કરપ્શન નેટવકાના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - રાજેશ ઉન્ની 

157 તાજેતરમાાં નોથા ઈસ્ટફૂડ શો ના બીજા સાંસ્કરણન ાં આયોજન કયા શહરેમાાં કરવામાાં આવ્ય ાં ? - નશલોંગ 

158 તાજેતરમાાં કયા દેશને નવશ્વની સૌથી મોટી દફલ્મ પ નરોધ્ધાર પદરયોજના શરૂ કરી છે ? - ભારત  

159 તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રપનત રામનાથ કોનવદે ભારતના નવા મ ખય ચ ૂાંટણી કનમશ્નર તરીકે કોની નનય મ્તત કરી છે ? - રાજીવ ક માર 

160 તાજેતરમાાં ભારત- ઓમાન સાંય  કત આયોગની બેઠકન ાં આયોજન કયા સ્થળે કરવામાાં આવ્ય ાં હત  ાં ? - નવી દદલ્હી 

161 તાજેતરમાાં ફ્લાઇંગ ટેકસી માટે નવશ્વન ાં સૌપ્રથમ એરપોટા  કયા દેશમાાં બરય ાં છે ? - બબ્રટન 

162 તાજેતરમાાં કઈ રાજયસરકાર દ્વારા પ્રાથનમક શાળાના નવદ્યાથીઓ માટે બે્રકફાસ્ટ યોજના લોરચ કરી છે ? - તાનમલનાડ ાં 

163 તાજેતરમાાં ઉત્તરપ્રદેશની સરકાર અયોધ્યામાાં કઈ નદીના દકનારે દરવર ફ્રરટ નવકનસત કરવાન ાં નવચારેલ છે ? - સરય ૂનદી 

164 તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય બેરકે દડજજટલ બ્રોદકિંગ સોલ્ય શન દ- બ્રોદકિંગ લોરચ કય ું છે ? - ઇન્દ્રડયન બેંક 

165 તાજેતરમાાં કયા ગ જરાતી સાદહત્યકારને બાળ સાદહત્ય અકાદમી પ રસ્કાર એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - દકરીટ ગોસ્વામી 

166 ગ જરાતી બાળસાદહત્યકાર દકરીટ ગોસ્વામીને કય ાં બબરૂદ મળેલ છે ? - ટોપીવાળી મા 

167 
તાજેતરમાાં કયા ગ જરાતી બાળ સાદહત્યકાર દકરીટ ગોસ્વામીને કઈ કૃનત માટે બાળસાદહત્ય અકાદમી પ રસ્કાર એનાયત 
કરવામાાં આવ્યો છે ? - એક બબલાડી બાાંડી 

168 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે જ્ઞાનવાપી મમ્સ્જદ ઉત્તરપ્રદેશના કયા સ્થળે આવેલી છે ? - વારાણસી 

169 ઉત્તરપ્રદેશમાાં આવેલી જ્ઞાન વાપી મમ્સ્જદન ાં નનમાાણ કોણે કરાવ્ય  હત  ાં ? - ઔરાંગઝેબ (1669) 

170 બ્રાબઝલ ખાતે આયોજજત દડફબલમ્પપકમાાં ભારતીય ગોલ્ફર દીક્ષા ડાાંગરે કયો મેડલ જીત્યો છે ? - ગોલ્ડ 

171 આંતરરાષ્ટ્રીય નસા દદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 12 મે 

172 તાજેતરમાાં કયા દેશની નસા ' અનના કબાલે દ બા' નવશ્વની સવાશે્રષ્ટ્ઠ નસા બની ? - કેરયા 
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173 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે પોતાના રાજયમાાં મદરેસાઓમાાં રાષ્ટ્રગીત ફરજજયાત કય ું છે ? - ઉત્તરપ્રદેશ 

174 
તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં માત્ર એક સાાંસદ ધરાવતી પાટીના નેતા રાનનલ નવક્રમનસિંઘ વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા ? - 

શ્રીલાંકા 

175 તાજેતરમાાં CAPF પ નવાાસ યોજનાને કયા માંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાાં આવેલ છે ? - ગહૃ માંત્રાલય 

176 તાજેતરમાાં International Day of Plant હલે્થ (IYPH)ની ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - 12 મે 

177 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે જોગ ફોલ્સ કઈ નદી પર આવેલ છે ? - શ્રાવતીનદી (કણાાટક) 

178 તાજેતરમાાં ક્યા ફોટોગ્રાફરને મરણોત્તર પ બલત્ઝર પ રસ્કાર0 2022 એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - દાનનશ નસદ્દીકી 

179 દર વષે નવશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 14 મે 

180 નવશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દદવસ-2022' ની થીમ શ ાં હતી ? - To Focus on Light Pollution 

181 
તાજેતરમાાં ગ જરાત જાહરે સેવા આયોગ (GPSC)ના નવા ચેરમેન તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - નબલન 
ઉપાધ્યાય 

182 નાટોના સાઇબર સ રક્ષા સમહૂમાાં સામેલ થનાર પ્રથમ એનશયન દેશ કયો છે ? - દબક્ષણ કોદરયા 

183 
નાનયકા દેવીના ઇનતહાસની માદહતી આપતી ગ જરાતી નવલકથાકાર ' નાનયકાદેવી' ના લેખક કોણ છે ? - ધમૂકેત   
(ગૌરીશાંકર જોશી) 

184 ગ જરાતના ચૌલ કય રાજા અજયપાલના પત્નીન ાં નામ શ ાં હત  ાં ? - નાનયકાદેવી 

185 ભારતનો પ્રથમ મેગા ફ્રૂડ પાકા કયા રાજયમાાં આવેલો છે ? - આંિપ્રદેશ 

186 ભારતન ાં પ્રથમ ઓગેનનક રાજ્ય કય ાં છે ? - નસજિમ 

187 ઇરાકમાાં સ  લેમાનનનયાર ખાતે આયોજજત એનશયાકપ આચારી માાં ભારતે કેટલા ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે ? - આઠ 

188 ઇરાકમાાં સ  લેમાનનનયાર ખાતે આયોજજત એનશયાકપ આચારી માાં ભારતે ક લ કેટલા મેડલ જીત્યા છે ? - 14 (8 G, 4 S , 2B) 

189 AFI Indian Open Javelin Throwમાાં ભારતની કઈ ભાલાફેંક ખેલાડીએ મેડલ જીત્યો ? - અન  રાની 

190 તાજેતરમાાં કયા દેશની ઓરસ જેબ ર મેદડ્રડ ઓપન જીતનાર પ્રથમ આરબ મદહલા બની ? - ટય  નનનશયા 

191 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં દ લાભ એવો માંકીપોતસ વાયરસનો પ્રથમ કેસ નોંધાયો છે ? - બબ્રટન 

192 
તાજેતરમાાં કયા દેશ ની પ્રથમ અને સૌથી નાની વયની મદહલા રાષ્ટ્રપનત તરીકે કૈટલીન નોવાક ચ ૂાંટાઈ આવ્યા છે ? - 

હાંગેરી 

193 
તાજેતરમાાં મનાવવામાાં આવેલ 16 મે 'આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશ દદવસ- 2022' ની થીમ શ ાં હતી ? - International Day of 
Light 

194 તાજેતરમાાં કયો ફૂટબોલ ખેલાડી એનપ્રલ-2022નો ' પ્લેયર ઓફ ધ માંથ' નો પ રસ્કાર જીત્યો છે ? - દક્રસ્ટીયાનો રોનાલ્ડો 

195 તાજેતરમાાં કેરિ સરકાર દ્વારા CBSE ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - નનધી છ્બર 
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196 તાજેતરમાાંકઈ સાંસ્થાએ ' બાબલકા સશમ્તતકરણ નમશન'ની શરૂઆત કરી છે ? - NTPC 

197 તાજેતરમાાં અવસાન પામેલ ડૉ. રમાકારત શ કલ કયા કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલા છે ? - પત્રકાર 

198 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે જૂની પેરશન યોજનાને માંજૂરી આપી છે ? - છતીસ ગઢ 

199 
તાજેતરમાાં ભારત અને બબ્રટન સાથે વ્યાપાર સરળતા માટે સેટેડર બેંકને કઈ ભારતીય બેંક સાથે સમજૂતી કરી ? - ICICI 
BANK 

200 તાજેતરમાાં માકોસ જ નનયર કયા દેશના રાષ્ટ્રપનતની ચ ૂાંટણીમાાં જીત મેળવી છે ? - દફબલપાઈરસ 

201 
તાજેતરમાાં રેલવે નવભાગ દ્વારા દેશના કેટલા રેલવે સ્ટેશન પર PM- WANI યોજના હઠેળ નનશ લ્ક વાઈફાઈ સેવાની 
શરૂઆત કરી છે ? - 100 

202 
તાજેતરમાાં કઈ અવકાશી સાંસ્થા દ્વારા ગગનયાન માટેના HS200 રોકેટ બ સ્ટરન ાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - 
ISRO 

203 કેરિ સરકાર દ્વારા દેશના પ્રથમ ત્રણ સ્કે્રપ એરટર કયા રાજયમાાં શરૂ કરવાની માંજૂરી આપી છે ? - ગ જરાત 

204 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં ' ટમાટર ફ્લ ૂ' ( Tomato Flu)ના કેસ નોંધાયા છે ? - કેરળ 

205 
તાજેતરમાાં કેન્દ્રિય નશક્ષણ નવભાગ દ્વારા જાહરે થયેલ UDISE દરપોટા  મ જબ એક વષામાાં સૌથી વધ  કયા રાજયમાાં સરકારી 
શાળાઓ બાંધ થઈ છે ? - ઓદડશા 

206 
તાજેતરમાાં કેન્દ્રિય નશક્ષણ નવભાગ દ્વારા જાહરે થયેલ UDISE દરપોટા  મ જબ સૌથી વધ  મદહલા નશક્ષકો હોય તેવ  ાં પ્રથમ 
રાજ્ય કય ાં છે ? - તાનમલનાડ  

207 
તાજેતરમાાં કયા દેશનો દદગ્ગજ ઓલ રાઉરડર દક્રકેટર એરડય ૂસાયમાંડ્સન ાં માગા અકસ્માતમાાં 46 વષાની વયે અવસાન થય ાં 
? - ઓસ્રેબલયા 

208 ઓસ્રેબલયાનો ઓલ રાઉરડર દક્રકેટર એરડય ૂસાયમાંડ્સને વન ડે ડે્ય ૂમેચ કયા દેશ સામે રમી હતી ? - પાદકસ્તાન 

209 ઓસ્રેબલયાનો ઓલ રાઉરડર દક્રકેટર એરડય ૂસાયમાંડ્સને ટેસ્ટ ડે ડે્ય ૂમેચ કયા દેશ સામે રમી હતી ? - શ્રીલાંકા 

210 ઓસ્રેબલયાનો ઓલ રાઉરડર દક્રકેટર એરડય ૂસાયમાંડ્સને T20 ડે્ય ૂમેચ કયા દેશ સામે રમી હતી ? - રયઝૂીલેરડ 

211 
તાજેતરમાાં બેંગકોકના ઇમપેતટ એરેના ખાતે આયોજજત બેડનમરટનનો થોમસ કપ ભારતે કયા દેશને હરાવી સવાપ્રથમ 
ચેમ્પપયન બરય ાં ? - ઇરડોનેનશયા 

212 થોમસ કપ સૌથી વધ  14 વખત ચેમ્પપયન બનનાર દેશ કયો છે ? - ઇરડોનેનશયા 

213 થોમસ કપ કઈ રમત સાથે સાંકળાયેલ છે ? - બેડનમરટન 

214 થોમસ કપ- 2027ન ાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવશે ? - ચીન  

215 તાજેતરમાાં થોમસ કપ ચેમ્પપયન બનનાર ભારત કયો દેશ છે - છઠ્ઠો 

216 થોમસકપન ાં આયોજન દર કેટલા વષે કરવામાાં આવે છે ? - બે વષા  

217 થોમસકપ સવાપ્રથમ ચેમ્પપયન બનનાર દેશ કયો છે ? - ઇરડોનેનશયા 
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218  નવશ્વ ડેરગ્ય   દદવસ ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 16 મે 

219 તાજેતરમાાં પોપ ફ્રાાંનસસ દ્વારા બિસ્તી સાંત જાહરે થનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ છે ? - દેવસહાયમ નપલ્લઈ 

220 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યએ 16 મેના રોજ પોતાનો સ્થાપના દદવસ ઉજવ્યો હતો ? - નસજિમ 

221 નવશ્વ દ રસાંચાર અને માદહતી સમાજ દદવસ' કયારે ઉજવાય છે ? - 17 મે 

222 
નવશ્વ દ રસાંચાર અને માદહતી સમાજ દદવસ' - 2022ની થીમ શ ાં છે ? - Digital Technologies For Older Persons and 
Healthy Ogeing 

223 તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય કાંપનીએ હોબલસ્મ જૂથની અંબ જા અને એસીસી બલનમટેડને હસ્તગત કરી છે ? - અદાણી જૂથે 

224 તાજેતરમાાં દફનલેરડ પછી કયો દેશ નોથા એટલારટીક સાંનધ સાંગઠન (નાટો)માાં સામેલ થવા માટે અરજી કરી છે ? - સ્વીડન 

225 તાજેતરમાાં મદહલા હોકી એનશયાકપ - 2022 કોણ ચેમ્પપયન બરય ાં છે ? - જાપાન  

226 નવશ્વ હાઇપરટેરશન દદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 17મે 

227 દર વષે વલ્ડા ટેબલકપય નનકેશન એરડ ઇરફોમેશન સોસાયટી દદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 17મે 

228 તાજેતરમાાં ટેપપલટન પ રસ્કાર- 2022 કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - ફૈક નવલ્જેક 

229 તાજેતરમાાં દેશન ાં પ્રથમ ' અમતૃ સરોવર'ન ાં ઉદ્દઘાટન કયા રાજયમાાં કરવામાાં આવ્ય ાં છે ? - ઉત્તરપ્રદેશ 

230 તાજેતરમાાં ' નવશેષ બાાંગ્લા અકાદમી પ રસ્કાર' કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - મમતા બેનરજી 

231 તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા ' ભારત ટૈપ' પહલે શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - આવાસ અને શહરેી નવકાસ માંત્રાલય 

232 
તાજેતરમાાં રોજગારી નનવારણ માટે કઈ જગ્યાએ ન્દ્સ્કલ ઈન્દ્રડયા ઇરટરનેશનલ સેરટરની સ્થાપના કરવામાાં આવી છે ? - 

વારાણસી 

233 તાજેતરમાાં દહરદી ભાષાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતે UNમાાં કેટલા ય એસ ડોલરન ાં યોગદાન આપશે ? - 800000 

234 તાજેતરમાાં ભારતીય ઉદ્યોગ પદરસાંઘ (CII)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - સાંજીવ બજાજ 

235 
તાજેતરમાાં કયા દેશના રાષ્ટ્રપનત શેખ ખલીફા બબન જાયદ અલ નાહયાનન ાં 73 વષાની વયે અવસાન થય ાં ? - સાંય  કત 
અરબ અમીરાત (UAE) 

236 
સાંય  કત અરબ અમીરાત દેશના રાષ્ટ્રપનત શેખ ખલીફા બબન જાયદ અલ નાહયાનન ાં અવસાન થવાથી ભારતે કેટલા 
દદવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહરે કયો ? - એક દદવસ 

237 
સાંય  કત અરબ અમીરાત દેશના નવા રાષ્ટ્રપનત તરીકે કોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે ? - શેખ મોહમાંદ બબન જાયદ અલ 
નાહયાન 

238 વષા 2027ના Southeast Asian Games(SEA)ની મેજબાની કોણ કરશે ? - મલેનશયા 

239 તાજેતરમાાં ભારતની કઈ સાંસ્થાએ ' Yuva Tourism Clubs) સ્થાપના ની ઘોષણા કરી છે ? - CBSC 

240 તાજેતરમાાં કઈ બેંકને ' Trade Nxt ' નામન ાં પ્લેટફોમા લોરચ કય ું છે ? - UBI BANK ( ય નનયન બેંક ઓફ ઈન્દ્રડયા) 
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241 તાજેતરમાાં માબણક સાહ કયા રાજ્યના નવા મ ખયમાંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે ? - નત્રપ રા 

242 તાજેતરમાાં ' Whitley Gold Award -2022' થી કઈ વ્યમ્તતને સરમાનનત કરવામાાં આવી છે ? - ચારૂદત્ત નમશ્રા 

243 તાજેતરમાાં કઈ જગ્યાએ રાષ્ટ્રીય સાઇબર ફોરેમ્રસક પ્રયોગશાળા શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - હૈદરાબાદ 

244 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે ભારતીય સેના ગરીબ નવદ્યાથીઓ માટે કોબચિંગ સેરટર શરૂ કરવાની ઘોષણા કરી છે ? - 

મબણપ ર 

245 તાજેતરમાાં કેન્દ્રિય ગહૃ માંત્રાલય દ્વારા કયો દદવસ ' આંતકવાદ નવરોધી દદવસ' મનાવવાની ઘોષણા કરી છે ? - 21 મે 

246 એર ઈન્દ્રડયાના નવા એમડી અને સીઇઓ તરીકે કોની નનય મ્તત કરવામાાં આવી છે ? - કૈપપબેલ નવલ્સન 

247 
કોમનવેલ્થ ગેપસની રાયલ મ કાબલો હારી જતાાં રેફરી સાથે મારપીટ બદલ કયા ભારતીય રેસલરને આજીવન પ્રનતબાંધ 
મકૂવામાાં આવ્યો છે ? - સતેરિર મબલક 

248 કતાર ખાતે આયોજજત આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટ નાામેરટ દફફા વલ્ડાકપ 2022ના સતાવાર સ્પોરસર કોણ બરય ાં છે ? - VIVO 

249 તાજેતરમાાં નવમોચન થયેલ પ સ્તક ' માણસાઈના મશાલચી ડૉ. મફતલાલ પટેલ'ના લેખક કોણ છે ? - દઘીબચ ઠાકર 

250 વષા - 2021નો ચમેલી દેવી જૈન પ રસ્કાર કોણે એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - આરેફા જોહરી 
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