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1 તાજેતરમાાં ઓક્સિજનની મદદ લીધા વિના માઉન્ટ એિરેસ્ટ ચડનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ છે ? - વિયાિી બિાક 

2 તાજેતરમાાં ' અચચિિસ ઓફ બેગ્લરુૂ ' પરુસ્કાર કોને એનાયત કરિામાાં આિશે ? - ડૉ. વિશ્વ કહરયપ્િા 

3 દર િર્ષે ' વિશ્વ દૂધ હદિિ' કયારે મનાિિામાાં આિે છે ? - 1 જૂન 

4 તાજેતરમાાં કયો દેશ તેની પ્રથમ હડજજટલ િસ્તી ગણતરી થશ ે? - બાાંગ્લાદેશ 

5 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યને વશક્ષણ ક્ષતે્રે ' SKOCH ' એિોડસ એનાયત કરિામાાં આિશે ? - િવિમ બાંગાળ 

6 
તાજેતરમાાં વિશ્વ વ્યાિાર િાંગઠન ( WTO) િવમવતના નિા અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનમણ ૂાંક કરિામાાં આિી છે ? - અનિર 
હુિનૈ શખે 

7 
તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં પ્રથમ દચલત મહિલા મયેર તરીકે ભારતીય મળૂની મોહિન્રા કે વમથા ચ ૂાંટાઈ આવ્યા છે ? - લાંડન 
(ઈંગ્લેન્ડ) 

8 વિશ્વનો પ્રથમ નનેો યહુરયા ચલક્સિડ (પ્રિાિી) પ્લાન્ટ ગજુરાતમાાં કયા સ્થળે શરૂ કરિામાાં આિશે ? - કલોલ (ગાાંધીનગર) 

9 તાજેતરમાાં 34 િર્ષસની િિેા િછી INS ગોમતીને કઈ જગ્યાએથી િિેામકુ્સત કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - મુાંબઇ 

10 
કયા દેશમાાં આિેલી કાંિની િોટર જેન દ્વારા હદલ્િીના SMV જયપરુીયા ગિૃ િાથે િાંયકુત િાિિની ઘોર્ષણા કરી છે ? - 
ઈઝરાયલે 

11 તાજેતરમાાં કયા દેશનો દોર બિાદુર ખાિાંગીને વિશ્વનો િૌથી ઠીંગણા વ્યક્સતનો ચખતાબ એનાયત થયો છે ? - નિેાળ 

12 તાજેતરમાાં કેન્દ્ન્રય ગિૃમાંત્રી અવમતશાિ ેકયા સ્થળે નિા આંતરરાષ્ટ્રીય રમત િાંકુલની આધારશીલા નાખી ? - અમદાિાદ 

13 
નિી હદલ્િીમાાં િોરગેમ હરિચસ એન્ડ ડિેલિમેન્ટ િેન્ટર (WARDEC)ને વિકિાિિા માટે આમી રેનીંગ કમાન્ડ દ્વારા કઈ 
યવુનિવિિટી િાથે િમજતૂી કરાર થયા છે ? - રાષ્ટ્રીય રક્ષા યવુનિવિિટી 

14 તાજેતરમાાં ફોર્ચયુસન 500 અનિુાર વિશ્વના િૌથી િધ ુિેતન મળેિનાર િીઇઓ કોણ છે ? - અલોન મસ્ક 

15 તાજેતરમાાં હદલ્િીના કયા વિભાગના માંત્રી િત્યેન્ર જૈનની ED દ્વારા ધરિકડ કરિામાાં આિી છે ? - આરોગ્ય માંત્રાલય 

16 રાજયમાાં િૌથી પ્રથમ વિસિલેન રોડ કયા શિરેમાાં બનશે ? - સરુત 

17 
તાજેતરમાાં ' SAVE SOIL' અચભયાનમાાં ગજુરાતમાાં કોને બ્રાન્ડ એમ્બેિેડર બનાિિામાાં આવ્યા છે ? - શ્રી શાંકરભાઇ 
ચૌધરી 
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18 
તાજેતરમાાં કયા જાણીતા હિન્દી હફલોમાાં િાશ્વસગાયકનુાં 53 િર્ષસની િયે િાટસએટેકથી કોલકાતામાાં અિિાન થયુાં ? - 
કૃષ્ટ્ણકુમાર કુન્નથ (કેકે) 

19 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકાર દ્વારા વિિંગલ વિક કોટન િાયલટ પ્રોજેકટ લોન્ચ કયો છે ? - તલેાંગાણા 

20 
નેશનલ સ્ટેહટન્દ્સ્ટકલ ઓહફિ (NSO)ના હરિોટસ અનિુાર િર્ષસ 2022માાં દેશની નાણાકીય ખાદ્ય કુલ જીડીિીના કેટલા ટકા 
રિી છે ? - 6.7% 

21 
તાજેતરમાાં કેન્ર િરકારે પ્રધાનમાંત્રી જીિન જયોવત િીમા યોજના (PMJJBY)નુાં િાવર્ષિક પ્રીવમયમ રૂ. 300 થી િધારીને 
કેટલુાં કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - રૂ. 436 

22 
તાજેતરમાાં કેન્ર િરકારે પ્રધાનમાંત્રી સરુક્ષા િીમા યોજના (PMSBY)નુાં િાવર્ષિક પ્રીવમયમ રૂ. 12થી િધારીને કેટલુાં 
કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - રૂ. 20 

23 
ગજુરાતની કઈ િોક્સ્િટલ સ્ટેમ િેિ િાિે ન્દ્સ્ટિંગનુાં લાઇિન્િ મેળિનાર દેશની પ્રથમ િરકારી િોક્સ્િટલ છે ? - િયાજી 
િોક્સ્િટલ, િડોદરા 

24 
તાજેતરમાાં તોવશલા િોફટિેર ઈન્દ્ન્ડયા પ્રાઈિેટ ચલવમટેડના નિા એમડી તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - 
રામદાિ બાચલગાની 

25 
તાજેતરમાાં ભારત ેિલ્ડસકિની 10 મીટર એર રાઇફલ મહિલા ટીમ (એલાિવેનલ, રવમતા અને શ્રયેા)ને ક્યો મેડલ જીત્યો છે 
? - ગોલ્ડ 

26 તાજેતરમાાં ક્યા રાજ્યમાાં િોસ્ટ વિભાગે પ્રથમ િખત ડ્રોનનો ઉિયોગ કરીને ટિાલની હડચલિરી કરી ? - ગજુરાત 

27 
તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા િિેાઓમાાં સધુારા માટે રાષ્ટ્રીય ડેટા ગિનસન્િ ફ્રમેિકસનો મિુદ્દો જાિરે કયો છે ? - 
ઇલેસરોવનસિ & IT માંત્રાલય 

28 તાજેતરમાાં કઈ IIT િાંસ્થામાાં િરમ અનાંત સિુર કોમ્પ્યટુરનુાં અનાિરણ કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - IIT, ગાાંધીનગર 

29 
તાજેતરમાાં જાકાતાસમાાં આયોજજત પરુૂર્ષ િોકી એવશયાકિ ટુનાસમેન્ટમાાં ભારતે કયા દેશને િરાિી બ્રોન્ઝ મડેલ જીત્યો છે ? - 
જાિાન 

30 
ઈન્દોર ખાતે યોજાયેલ 83મી કેડેટ અને િબ જુવનયર નેશનલ ટેબલ ટેવનિ ચેક્મ્િયનવશિ- 2021માાં ગજુરાતનો ક્યો 
ખેલાડીએ વિલ્િર મેડલ જીત્યો છે ? - આયસ કટારીયા 

31 
તાજેતરમાાં કઈ IIT િાંસ્થાએ ચલવથયમ આયન બેટરીનાવિકલ્િ તરીકે ઇ-િાિનો માટે ઝીંક એર બટેરી વિકિાિી છે ? - IIT, 
મરાિ 

32 વિશ્વનો િૌથી સ્રોંગમને ટાઇટલ જીતનાર ઓલેસ્કી નોવિકોચ કયા દેશનો છે ? - યકેુ્રન 

33 તાજેતરમાાં ડૉ. િી. શાાંતારામ લાઈફટાઈમ અચચિમેન્ટ એિોડસ કોને એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે ? - િાંજીિ નોિેકર 

34 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકાર દ્વારા AAYU એિ લોન્ચ કરી છે ? - કણાસટક 

35 
તાજેતરમાાં બ્રહ્માકુમારી િાંસ્થા દ્વારા ' આત્મવનભસર હકિાન- સ્િચણિમ ભારત કી શાન' નામનુાં હકિાન િાંમલેન કયાાં યોજાયુાં 
િત ુાં ? - ચીલોડા (ગાાંધીનગર) 

36 
કયા રાજયમાાં જળિાય ુિહરિતસનની િમસ્યાના ઉકેલ માટે ઉત્તર ભારતનુાં પ્રથમ ઔદ્યોચગક બાયોટેક િાકસ બનાિિામાાં 
આવ્યો છે ? - જમ્મ ુકાશ્મીર 

37 તાજેતરમાાં કઈ િીમા કાંિની ' િીમા રત્ન' નામની બચત યોજના શરૂ કરી છે ? - એલઆઇિી 

38 હરઝિસ બેન્ક ઓફ ઈન્દ્ન્ડયાના બેન્ક નોટ િિકે્ષણ અનિુાર કેટલા રૂવિયાની નોટ િૌથી િિાંદગીકાર બેન્ક નોટ બની છે ?- 

http://www.gnanbhandar.com/


 

ASHWIN DIVEKAR                              www.gnanbhandar.com Page 3 
 

રૂ. 100 

39 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં ' અગાથા' િાિાઝોડાથી મોટો વિનાશ થયો છે ? - મેહકિકો 

40 તાજેતરમાાં રાજયમાાં સ્કલૂ એજ્યકેુશન વમવનસ્ટર કોન્ફરન્િનુાં િાંમેલન કયાાં યોજાયુાં િત ુાં ? - મિાત્મા માંહદર (ગાાંધીનગર) 

41 
તાજેતરમાાં કયાાં દેશનુાં ફ્રન્દ્ન્ટયર સિુર કમ્પ્યટુર જાિાનના ફુગાકુાંને િાછળ છોડીને વિશ્વનુાં િૌથી ઝડિી સિુર કમ્પ્યટુર 
બન્યુાં ? - અમહેરકા 

42 
તાજેતરમાાં િદ્મશ્રી િાંહડત ભજન િોિારી 74 િર્ષસની િયે અિિાન થયુાં તે કયાાં િાદક િાથે િાંકળાયલે િતા ? - 
િાંતરૂિાદક 

43 
તાજેતરમાાં કયા ભારતીય શટૂરે ISSF િલ્ડસકિમાાં 50 મીટર રાઇફલ થ્રી પ્રોઝીશનમાાં વિલ્િર મેડલ મેડલ જીત્યો છે ? - 
સ્િપ્પ્નલ કુિાલ 

44 
તાજેતરમાાં કયા ભારતીય મહિલા શટૂરે ISSF િલ્ડસકિમાાં 50 મીટર રાઇફલ થ્રી પ્રોઝીશનમાાં વિલ્િર મડેલ મેડલ જીત્યો 
છે ? - અંજુમ મદુચગલ ે

45 
િાઇબીહરયામાાં આયોજજત WFM ત્રીજી વમુન ઇન્ટરનશેનલ ટાઇટલ જીતનાર ગજુરાતી મહિલા કોણ છે ? - વિશ્વા 
િાિણાિાલા 

46 દર િર્ષ ે" વિશ્વ િાઇકલ હદિિ' કયારે મનાિિામાાં આિે છે ? - 3 જૂન 

47 ભારતમાાં િૌપ્રથમ ' વિશ્વ િાઇકલ હદિિ' કયારથી મનાિિામાાં આવ્યો િતો ? - 2018 

48 વિશ્વ િાઇકલ હદિિ'- 2022ની થીમ શુાં છે ? - િયાસિરણ અન ેપ્રદૂર્ષણ ઘટાડવુાં 

49 દેશમાાં િૌથી િધારે િાઇકલ ધરાિતુાં રાજ્ય કયુાં છે ? - િવિમ બાંગાળ 

50 
તાજેતરમાાં નશેનલ એિેટ્િ હરકન્સ્રકશન કાંિની ચલ.(NARCL)ના MD & CEO તરીકે કોની વનયકુ્સત થઈ છે ? - 
નટરાજન સુાંદર 

51 િર્ષસ 2021-22માાં િૌથી િધ ુખાાંડ ઉત્િાદનમાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે રહ્ુાં છે ? - મિારાષ્ટ્ર 

52 તાજેતરમાાં કઈ રાજય િરકારે 'ACB 14400' નામની એિ લોન્ચ કરી છે ? - આંધ્રપ્રદેશ 

53 તાજેતરમાાં COVAX િિલે િઠેળ COVID-19 િેક્સિનના િૌથી િધ ુડોઝ મેળિનાર દેશ બન્યો છે ? - બાાંગ્લાદેશ 

54 તાજેતરમાાં એવશયા િવેિહફક ઇકોનોવમક કોિોરેશનની બેઠકનુાં આયોજન કયા સ્થળે કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - થાઈલેન્ડ 

55 તાજેતરમાાં બીજી જનૂે કયા રાજ્યને િોતાનો સ્થાિના હદિિ ઉજવ્યો છે ? - તેલાંગાણા 

56 
તાજેતરમાાં પ્રધાનમાંત્રીએ એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન પ્રોગ્રામ (PMEGS)ને કયા િર્ષસ સધુી લાંબાિિામાાં આવ્યો છે ? - િર્ષસ 
2025-26 

57 
તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા હરયલ ટાઈમ માહિતી શરે કરિા માટે આયષુ્ટ્યમાાં ભારત હડજજટલ વમશન (ABDM)લોન્ચ 
કયુું છે ? - નેશનલ િલે્થ ઓથોરીટી 

58 તાજેતરમાાં નાિાએ િોતાનુાં કયુાં વમશન તેની ઉજાસ િમાપ્ત થિાથી બાંધ કરિાની ઘોર્ષણા કરી છે ? - Insight 

59 FIH િલ્ડસ િોકી રેહકિંગ 2022માાં ભારતીય મહિલા િોકી ટીમનો િતસમાન રેન્ક કેટલો છે ? - છઠ્ઠો 
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60 તાજેતરમાાં કઈ િાંસ્થાને " ઝેરીલી તમાકુ િમારે ગ્રિ કે લીયે' શીર્ષસકથી હરિોટસ રજૂ કયો છે ? - WHO 

61 તાજેતરમાાં National Intarmatics Center' (NIC) મિાવનદેશક તરીકે કયા િૈજ્ઞાવનકની વનયકુ્સત થઈ છે ? - રાજેશ ગેરા 

62 તાજેતરમાાં કયાાં દેશમાાં િને્ડગન િર પ્રવતબાંધ મકૂિા માટે પ્રસ્તાિ લાિિામાાં આવ્યો છે ? - કેનડેા 

63 તાજેતરમાાં કયાાં દેશના પિૂસ રાષ્ટ્રિવત બજુર વનશાનીનુાં 55 િર્ષસની િયે અિિાન થયુાં છે ? - અલ્બાવનયા 

64 
તાજેતરમાાં ગજુરાત િરકારે કલાઇમેન્ટ એસશન અને જમીન િાંરક્ષણ માટે કઈ િાંસ્થા િાથે િમજતૂી કરી છે ? - ઈશા 
ફાઉન્ડેશન 

65 
તાજેતરમાાં કેન્ર િરકાર દ્વારા લાઈિસ્ટોક ચબ્રડ હરિોટસ જાિરે થયા મજુબ િર્ષસ 2028-19માાં દૂધાળા િશનુી િાંખ્યામાાં કેટલા 
ટકા ઘટાડો નોંધાયો છે ? - 8.8% 

66 ઓલ ઈન્દ્ન્ડયા ચિે ફાઉન્ડશેન (AICF)ના િચગાળાના િેકે્રટરીિદે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? 

67 
તાજેતરમાાં કેન્ર િરકારે િર્ષસ 2021-22 એમ્પ્લોઈ પ્રોવિડન્ટ ફાંડ (EPF)નો વ્યાજદર 8.5 % થી ઘટાડી કેટલા ટકા કયો છે 
? - 8.1% 

68 તાજેતરમાાં SEBIએ તનેા Whole Time Member તરીકે કોની વનયકુ્સત કરી છે ? - અવશ્વની ભાહટયા 

69 
તાજેતરમાાં ખોિાયલે બાળકોને શોધિા માટે કોને એપ્પ્લકેશન ' એમ્બર એલટસ ' નામનુાં નવુાં ફીચર લોન્ચ કયુું છે ? - 
ઇન્સ્ટાગ્રામ 

70 તાજેતરમાાં ' ટાઈટન રાગાના ' બ્રાન્ડ એમ્બિેેડર તરીકે કોની િિાંદગી કરી છે ? - આચલયા ભટ્ટ 

71 તાજેતરમાાં અચખલ ભારતીય આયુસિેદ મિાિાંમેલનનુાં 59મ ુઅવધિશેન મધ્યપ્રદેશના કયા સ્થળે યોજાયુાં િત ુાં ? - ઉજ્જજૈન 

72 કઈ રાજ્ય િરકારે િોતાના રાજયમાાં જાવત આધાહરત િસ્તી ગણતરી કરિાનો વનણસય કયો છે ? - ચબિાર 

73 તાજેતરમાાં તકુી દેશનુાં નામ બદલી તકુીયે કરિાની માંજૂરી કોને આિી છે ? - િાંયસુત રાષ્ટ્ર (UN) 

74 દર િર્ષે ' વિશ્વ િયાસિરણ હદિિ' કયારે મનાિિામાાં આિે છે ? - િાાંચમી જનૂ 

75 વિશ્વ િયાસિરણ હદિિ'- 2022ની થીમ શુાં રાખિામાાં આિી છે ? - Only One Earth (માત્ર એક પથૃ્િી) 

76 તાજેતરમાાં કઈ િાંસ્થાએ દેશનો પ્રથમ કૃવર્ષ ભવૂમ મલૂ્ય સચૂકઆંક જાિરે કયો છે ? - IIM, અમદાિાદ 

77 દેશનુાં પ્રથમ ચલક્સિડ વમરર ટેચલસ્કોિ કયા રાજયમાાં શરૂ કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - ઉત્તરાખાંડ (દેિસ્થળ) 

78 તાજેતરમાાં િશસ્ત્ર િીમા દળના ડાયરેકટર તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - એિ.એલ.થોમિન 

79 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકારે રાજીિ ગાાંધી ગ્રામીણ ઓચલક્મ્િક પરુસ્કાર આિિાની ઘોર્ષણા કરી છે ? - રાજસ્થાન 

80 તાજેતરમાાં કઈ િસ્થાએ Tobacco : Poisoning our Planet ' નામનો હરિોટસ પ્રવિદ્ધ કયો છે ? - WHO 

81 તાજેતરમાાં Times Business Award-2022 કોને એનાયત કરિામાાં આિશે ? - રક્શ્મ િાધ ુ

82 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકારે હડજજટલ સ્ટેમ્િ િેિરને િાંપણૂસ રીતે બાંધ કરિાનો વનણસય કયો છે ? - િાંજાબ 

83 તાજેતરમાાં ઈઝરાયલે કયા દેશ િાથે ' મસુત વ્યાિાર ' િમજતૂી િર િસ્તાક્ષર કયાસ છે ? - UAE 
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84 તાજેતરમાાં ઇન્ટરનશેનલ િોકી ફડેરેશન (FIH) રેહકિંગમાાં પ્રથમ સ્થાને કયો દેશ રહ્યો છે ? -ઓસ્રેચલયા 

85 
તાજેતરમાાં બ્યરૂો વિવિલ એવિએશન વિક્યહુરટીના ડાયરેકટર જનરલ તરીકે કોની વનમણ ૂાંક કરિામાાં આિી છે ? - 
ઝૂલ્ફીકાર િિન 

86 
તાજેતરમાાં ભારતમાાં બનાિિામાાં આિેલ કઈ ટીબી ઇન્ફેકશન ન્દ્સ્કન ટેસ્ટનુાં િરીક્ષણ કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - િી ટીબી- 
ન્દ્સ્કન ટેસ્ટ 

87 તાજેતરમાાં ચબ્રસિ દેશોના િયાસિરણ માંત્રીઓની બેઠકમાાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્િ કોણે કયુું િતુાં ? - શ્રી ભિુેન્ર યાદિ 

88 તાજેતરમાાં સવુપ્રમકોટે કયા રાજયમાાં લોિ આયસ્ક અને ખન્નની માંજૂરી આિી છે ? - કણાસટક 

89 
આઝાદીની ચળિળમાાં ઝાાંિી રાની રેઝીમેન્ટમાાં જોડાઈ અમલૂ્ય ફાળો આિનાર કઈ મહિલા ક્રાાંવતકારીનુાં તાજેતરમાાં 
અિિાન થયુાં છે ? - અંજલાઈ િોનુાં સ્િામી 

90 
તાજેતરમાાં ISSF શહૂટિંગ િલ્ડસકિની 50 મીટર થ્રી િોઝીશન રાઈફલમાાં વમસસ્ડ ઇિેન્ટમાાં ભારતીય શટૂર સ્િપ્પ્નલ કુિાલ 
અને આશી ચોકિી કયો મડેલ જીત્યો છે ? - ગોલ્ડ 

91 
તાજેતરમાાં ટેસ્ટ હક્રકેટમાાં 600થી િધ ુવિકેટ લનેાર કયો એકમાત્ર ઇંપ્ગ્લશ બોલર અને વિશ્વનો ત્રીજો બોલર છે ? - જેમ્િ 
અન્ડરિન 

92 
તાજેતરમાાં ભારતીય િોકી ટીમે િિસપ્રથમ FIH 5 -A િાઈડ િોકી ટુનાસમેન્ટ કયા દેશને િરાિી ટાઇટલ જીત્યુાં છે ? - 
થાઈલેન્ડ 

93 
હરલાયન્િ ઈન્ડસ્રીઝના જાણીતા ઉદ્યોગિવત મકેુશ અંબાણી ભાવિ પતુ્રિધ ૂ રાવધકા કયા નતૃ્ય િાથે િાંકળાયલે છે ? - 
ભરતનાટ્ટયમ 

94 િજુ કોણ UNICEFના 20th િર્ષસ માટે " િદ્દભ્ાિના રાજદૂત" બની રિશેે ? - િચચન તેંડુલકર 

95 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકારે તમામ માંત્રીઓના રાજીનામાાં લઈ નવુાં માંત્રીમાંડળની રચના કરી ? - ઓહડશા 

96 UWW રેહકિંગ વિરીઝ બોલેટ તરુલીખાનોિા કુસ્તીમાાં િહરતા માિ ે59 હકગ્રા િગસમાાં કયો મડેલ જીત્યો ? - ગોલ્ડ 

97 UWW રેહકિંગ વિરીઝ બોલેટ તરુલીખાનોિા કુસ્તીમાાં મવનશાને 56હકગ્રા િગસમાાં કયો મેડલ જીત્યો ? - ગોલ્ડ 

98 તાજેતરમાાં UWW રેહકિંગ િીહરઝમાાં કઈ ભારતીય બોકિરે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે ? - િાક્ષી મચલક 

99 
તાજેતરમાાં અબધુાબીમાાં આયોજજત IIFA (આઈફા) એિોડસમાાં શ્રેષ્ટ્ઠ અચભનતેાનો એિોડસ કોને એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે 
? - વિકી કૌશલ 

100 
તાજેતરમાાં અબધુાબીમાાં આયોજજત IIFA (આઈફા) એિોડસમાાં શ્રેષ્ટ્ઠ અચભનતે્રીનો એિોડસ કોને એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે 
? - કૃવત િનેન 

101 
તાજેતરમાાં અબધુાબીમાાં આયોજજત IIFA (આઈફા) એિોડસમાાં શ્રેષ્ટ્ઠ હફલ્મનો એિોડસ કઈ હફલ્મન ેએનાયત કરિામાાં આવ્યો 
છે ? - શેરશાિ 

102 
તાજેતરમાાં અબધુાબીમાાં આયોજજત IIFA (આઈફા) એિોડસમાાં શ્રેષ્ટ્ઠ હફલ્મ હદગ્દશસકનો એિોડસ કોને એનાયત કરિામાાં 
આવ્યો છે ? - વિષ્ટ્ણ ુિધસન 

103 
તાજેતરમાાં 18 િર્ષસથી િધ ુિય માટે બસૂ્ટર શોટસ તરીકે DCGI િાંસ્થાએ કઈ રિીને ઈમરજન્િી માંજૂરી આિી છે ? - 
કોબિેેસિ 

 તાજેતરમાાં MIFF-2022માાં િિસશ્રેષ્ટ્ઠ ડોકયમુેન્રી હફલ્મ માટે કઈ હફલ્મને ' ગોલ્ડન કોચ પરુસ્કાર એનાયત થયો છે ? - 
Tum Your Body to Sun  

http://www.gnanbhandar.com/


 

ASHWIN DIVEKAR                              www.gnanbhandar.com Page 6 
 

104 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકારે િગભાસ સ્ત્રીઓ માટે વિશેર્ષ આરોગ્ય િાંભાળ અચભયાન " આંચલ' શરૂ કરિામાાં આવ્યુાં છે ?- 
રાજસ્થાન (કરૌલી જજલ્લો) 

105 તાજેતરમાાં 36 િર્ષીય 14મી િખત ફ્રેંચ ઓિન ટાઇટલ જીતનાર િૌથી િયસ્ક ખલેાડી કોણ બન્યો ? - રાફલે નડાલ 

106 
તાજેતરમાાં નૌકાદળ દ્વારા કઈ બે િાઈસ્િીડ વમિાઇલ િિાણ 32 િર્ષસ િછી મુાંબઇ બાંદર ખાતથેી વનવતૃ કરિામાાં આવ્યુાં ? 
-INS વનશાાંક અને INS અક્ષય 

107 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં ચોથો ' ખેલો ઈન્દ્ન્ડયા' ખલે મિોત્િિ શરૂ કરિામાાં આવ્યો છે ? - િહરયાણા (િાંચકુલા) 

108 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં જામનગરના મિારાજાના નામથી રામ રેન ' ડોબ્રી મિારાજા' શરૂ કરિામાાં આિી છે ? - િોલેન્ડ 

109 
તાજેતરમાાં ભારતીય િાયિુનેા અને DRDO દ્વારા િરમાણ ુહમુલો કરિા િક્ષમ કઈ બેલને્દ્સ્ટક વમિાઇલની િફળ િરીક્ષણ 
કયુું છે ? - અક્ગ્ન-4 

110 
ભારતીય િાયિુનેા અને DRDO દ્વારા ઇન્ટરમીહડયેટ રેન્જ બેલેસ્ટીલ વમિાઇલ (IRBM) કયા સ્થળેથી િફળ િરીક્ષણ 
કરિામાાં આવ્યુાં ? - ચાાંદીપરુ(ઓહડશા) 

111 
ભારતે ઓહડશાના એિીજે અબ્દુલ કલામ ટાપ ુિરથી િરમાણ ુિક્ષમ અક્ગ્ન-4 વમિાઇલ (IRBM)નુાં િફળ િરીક્ષણ કયુું 
તેની રેન્જ કેટલી છે ? - 3500- 4000 હકમી 

112 
તાજેતરમાાં DRDOએ કયા સ્થળે િરમાણ ુિક્ષમ અક્ગ્ન-4 વમિાઇલનુાં િફળ િરીક્ષણ કયુું ? - એ.િી.જે.અબ્દુલ કલામ 
ટાપ ુ(ઓહડશા) 

113 
તાજેતરમાાં આિાર, ડાયેટ અને રોગો વિર્ષનેી માહિતી આિતો હરિોટસ કોને પ્રવિદ્ધ કયો છે ? - Centre For Science 
and Environment (CSE) 

114 તાજેતરમાાં કયા સ્થળે IAF ભારતીય િાયિુનેા િહેરટેજ િેન્ટર સ્થાિિાની ઘોર્ષણા કરી છે ? - ચાંડીગઢ 

115 તાજેતરમાાં પનુીત િાગર અચભયાન કોના દ્વારા શરૂ કરિામાાં આિલે છે ? - NCC 

116 
તાજેતરમાાં કયા દેશના પિૂસ કપ્તાન ડેરેન િમૈીને ' વિતારી-એ-િાહકસ્તાન' પરુસ્કારથી િન્માવનત કરિામાાં આવ્યો છે ?- 
િેસ્ટ ઈન્દ્ન્ડઝ 

117 
Scheme For Residential Education For Students in High Schools in Torgeted Areas 
(SHRESHTHA)યોજના કયા માંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરિામાાં આિેલ છે ? - િામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા માંત્રાલય 

118 
કઈ IIT િાંસ્થાએ નિીન વિચારિરણે પ્રોત્િાિન કરિા ગચણત દ્વારા ' આઉટ ઓફ ધ વથકીંગ ' િર ફ્રી અભ્યાિક્રમ શરૂ કયો 
છે ? - IIT, મરાિ 

119 તાજેતરમાાં ફૂટબોલ ટુનાસમેન્ટ ઈન્દ્ન્ડયા વમુેન્િ લીગ -2022નુાં ટાઇટલ કોણે જીત્યુાં ? - ગોકુલમ કેરલ FC 

120 તાજેતરમાાં કયા દેશને યરૂોિીય િાંઘની રક્ષાનીવતમાાં િામલે થિા માટે મતદાન યોજાયુાં િત ુાં ? - ડેન્માકસ 

121 એન્િાયસમેન્ટ િફોમન્િ ઇન્ડેકિ (એફિીઆઇ) 2022માાં 180 દેશોની યાદીમાાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે છે ? - ડેન્માકસ 

122 િહરયાણામાાં આયોજજત ખલેો ઈન્દ્ન્ડયા યથૂ ગેમ્િમાાં િોલીબોલમાાં ગજુરાતની મહિલા ટીમ કયો મેડલ જીત્યો છે ? -બ્રોન્ઝ 

123 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય મહિલા િર્ષસ 2024માાં િેહરિ ખાત ેયોજાનાર િરેાચલક્મ્િકમાાં સિોચલફાઇ થઈ છે ? - અિવન 
લેખરા 

124 
ફ્રાાંિ ચેરોટેસિમાાં આયોજજત મહિલાઓની 10 મીટર એર રાઈફ્લલ્િ સ્ટેવનિંગ SH1માાં કઈ ભારતીય મહિલાએ ગોલ્ડમેડલ 
જીત્યો છે ? - અિવન લખેરા 
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125 
િહરયાણામાાં આયોજજત ખલેો યથૂ ઈન્દ્ન્ડયા ગેમ્િમાાં ગજુરાતની કઈ બેડવમન્ટન સ્િધાસમાાં વિલ્િર મેડલ જીત્યો છે ? - 
તરનીમ મીર 

126 
તાજેતરમાાં વિશ્વ વ્યાિાર િાંગઠન ( WTO) િવમવતના નિા અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનમણ ૂાંક કરિામાાં આિી છે ? - નગોઝી 
ઓકોંજો લ્િયેલા 

127 
તાજેતરમાાં કેન્ર િરકાર દ્વારા RBIના િેન્રલ બોડસના નોન ઓહફવશયલ હડરેસટર તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? 
- િાંકજ િટેલ 

128 વિશ્વનો પ્રથમ નનેો યહુરયા ચલક્સિડ (પ્રિાિી) પ્લાન્ટ ગજુરાતમાાં કયા સ્થળે શરૂ કરિામાાં આિશે ? - દિજે (ભરૂચ) 

129 ભારતીય િનેામાાં ત્રણયે િાાંખમાાં િૈવનકોની ભરતી માટે િરકારે કઈ યોજના રજૂ કરી છે ? - અક્ગ્નિથ 

130 તાજેતરમાાં ભારત અને ઇન્ડોનેવશયા િર્ચચે કેટલા IND- INDU કોરિટેનુાં આયોજન કરિામાાં આવ્યુાં ? - 38મ ુ

131 તાજેતરમાાં ચચાસમાાં રિલે ' લોકતાંત્ર કે સ્િર' પસુ્તકના લખેક કોણ છે ? - ધમેન્રપ્રધાન 

132 તાજેતરમાાં આિેલ બ્લમૂબગસ ચબચલયોનિસ ઇન્ડેિમાાં એવશયાના િૌથી આવમર વ્યક્સત કોણ છે ? - મકેુશ અંબાણી 

133 તાજેતરમાાં અક્ષયકુમારની કઈ હફલ્મને ગજુરાત િરકારે કરમકુ્સત જાિરે કરી છે ? - િમ્રાટ પથૃ્િીરાજ 

134 તાજેતરમાાં 12મી ' િોકી ઈન્દ્ન્ડયા જુવનયર પરુૂર્ષ રાષ્ટ્રીય ચકે્મ્િયનવશિ કોને જીતી છે ? - ઉત્તરપ્રદેશ  

135 તાજેતરમાાં ચને્નઈમાાં આયોજજત 44મો ચિે ઓચલમ્પ્યાડનો મિેકોટ શુાં છે ? - થાંબી 

136 તાજેતરમાાં 12મી' મહિલા બોક્સિિંગ વિશ્વકિમાાં કોણે ગોલ્ડમેડલ જીત્યો છે ? 

137 તાજેતરમાાં 12મી  વિવનયર મહિલા િોકી  રાષ્ટ્રીય ચેક્મ્િયનવશિ કોણે જીતી છે ? - ઓહડશા  

138 તાજેતરમાાં ભારતના કયા યિુા ઉદ્યોગિવતને ' ભારત ગૌરિ પરુસ્કાર' એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે ? - એન.ડી માલી 

139 મેઈ ઇન ઈન્દ્ન્ડયા' વથમને િફળ બનાિિામાાં કોની ભવૂમકા મિત્િની િતી ? - એન.ડી માલી (કેડીએમના સ્થાિક) 

140 
ગજુરાતની કઈ ડરેી 125 કરોડના ખચે િિસપ્રથમ આઇસ્ક્રીમ કોણ બનાિિાના પ્લાાંટની સ્થાિના કરશે ? - સમુલુ ડેરી 
(સરુત) 

141 તાજેતરમાાં કયા દેશના િજૈ્ઞાવનકોએ ઉંદરોમાાં એક નિો કોરોના િાઇરિ શોધ્યો છે ? - સ્િીડન 

142 
તાજેતરમાાં િાંયકુત રાષ્ટ્ર વિશ્વ વશખર િાંમેલનમા િિસશ્રેષ્ટ્ઠ િહરયોજનાનો પરુસ્કાર કયા રાજ્યને એનાયત કરિામાાં આિલે 
છે ? - મેઘાલય 

143 તાજેતરમાાં કયા દેશના િાંશાધકોએ વિશ્વની િૌથી મોટો છોડ શોધી કાઢયો છે ? 

144 દેશનુાં િારાંિહરક નતૃ્ય કયા રાજ્ય િાથે િાંકળાયલે છે ? - વમઝોરમ 

145 
તાજેતરમાાં કોન ેિાંયસુત રાષ્ટ્ર અમહેરકાની કોકો ગૌફનેે િરાિીને ફ્રેંચ ઓિન-2022 મહિલા વિગલ્િનુાં ટાઇટલ જીત્યુાં છે ?- 
ઈગા ક્સ્િયટેક 

146 તાજેતરમાાં ચચાસમાાં રિલે અમોલા - ભઠ્ઠી િન્યજીિ અભ્યારણ્ય ક્યાાં આિેલુાં છે ? - નિી હદલ્લી 

147 દચક્ષણ એવશયાઈ ફૂટબોલ મિાિાંઘ (SAFF)નુાં મખુ્યાલય કયાાં આિલેુાં છે ? - ઢાકા(બાાંગ્લાદેશ) 
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148 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય મહિલા હક્રકેટરે ઇન્ટરનશેનલ હક્રકેટની તમામ ફોરમેટમાાંથી વનવવૃતની ઘોર્ષણા કરી છે ? - 
વમતાલી રાજ 

149 તાજેતરમાાં ગજુરાત િરકારે કયાાં બે સ્થળોએ િૈવનક સ્કલૂ શરૂ કરિાની ઘોર્ષણા કરી છે ? - િાલનપરુ અન ેમિિેાણા 

150 તાજેતરમાાં મારૂવત સઝુુકીએ એવશયાનો િૌથી મતૂો િોલારિકસ કયાાં સ્થળે સ્થાિિામાાં આવ્યો છે ? - માનિેર(િહરયાણા) 

151 
અમેહરકા દ્વારા આયોજજત વિશ્વનો િૌથી મોટો િમરુી યદુ્ધાભ્યાિ ' રીમ ઓફ ધ િિેેહફક'માાં ભારત િહિત કુલ કેટલા દેશોએ 
ભાગ લીધો િતો ? - 26 

152 તાજેતરમાાં પ્રવિદ્ધ િયાસિરણ પ્રદશસન સચૂકાાંક -2022માાં ભારતનો રેન્ક કેટલામો છે ? - 180મો 

153 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકારે િમરુ તટોના િમગ્ર વ્યિસ્થાિન માટે બીચ વિજજલ એિ લોન્ચ કરી છે ? - ગોિા 

154 િલ્ડસ ક્યએુિ (QS) રેંહકિંગ- 2023માાં દેશની કઈ િાંસ્થા પ્રથમ સ્થાને આિી છે ? - IISC, બેગ્લરુૂ (155 રેન્ક) 

155 
િહરયાણાના િાંચકુલાખાતે ચાલી રિલે ખલેો યથૂ ઈન્દ્ન્ડયા ગેમ્િમાાં એથ્લહેટસિમાાં 100 મીટર દોડમાાં ગજુરાતનો કયો 
ખેલાડીએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો ? - લચક્ષતા િાન્ડીલ્યા 

156 ઇન્ટરનશેનલ એલ્યવુમવનયમ ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ (IAI)ના નિા અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - િવતશ િાઇ 

157 
િહરયાણાના િાંચકુલાખાતે ચાલી રિલે ખલેો યથૂ ઈન્દ્ન્ડયા ગેમ્િમાાં શહૂટિંગમાાં પરુૂર્ષ કેટેગરીમાાં 10 મી એર રાઇફલ 
ઇિેન્ટમાાં ગજુરાતનો કયો ખલેાડીએ બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે ? - કેિલ પ્રજાિવત 

158 
ખેલો યથૂ ઈન્દ્ન્ડયા ગેમ્િમાાં ક્સ્િવમિંગમાાં પરુૂર્ષ વિભાગમાાં 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઈલની ઇિેન્ટમાાં ગજુરાતનો કયો ખલેાડી 
વિલ્િર મેડલ જીત્યો છે ? - દેિાાંશ િરમાર 

159 ખેલો યથૂ ઈન્દ્ન્ડયા ગેમ્િમાાં મહિલા કબડ્ડીમાાં કયા રાજ્યની મહિલા ટીમે ગોલ્ડમેડલ જીત્યો છે ? - િહરયાણા 

160 તાજેતરમાાં ગજુરાતના િિસપ્રથમ િલ્ડસ ચિે ફેડરેશનના િહરષ્ટ્ઠ રેનર તરીકે કોની િિાંદગી થઈ છે ? - તજેિ બાકર 

161 તાજેતરમાાં IMFના એવશયા િવેિહફકના નિા િડા તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - હક્રષ્ટ્ના શ્રીવનિાિ 

162 નાિાનુાં વિનિ વમશનનુાં નામ શુાં છે ? - દાવિન્િી (Davinci) 

163 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યને ભ્રષ્ટ્ટ અવધકારોની િાચબતી િાથે હરિોટસ કરિા માટે ' 14400 એિ લોન્ચ કરી છે ? - આંધ્રપ્રદેશ 

164 તાજેતરમાાં પ્રવિદ્ધ થયેલ ફ્રૂડ િફેટી ઇન્ડેકિ- 2022માાં ગજુરાત કયા ક્રમે રહ્ુાં છે ? - બીજા ક્રમ ે

165 તાજેતરમાાં ઇન્ટરનશેનલ િોલાર એલાઇન્િનો 107મો િભ્ય દેશ કયો બન્યો છે ? - િાંગેરી 

166 
ચેટોરોસિ િરેા શહૂટિંગ િલ્ડસકિમાાં P6-10M એર વિસ્ટલની વમસસ્ડ સ્િધાસમાાં મનીર્ષ નરિાલ અને રૂચચના ફ્રાક્ન્િિની 
જોડીએ કયો મેડલ જીત્યો ? - ગોલ્ડ 

167 દર િર્ષે ' વિશ્વ ખાદ્ય હદિિ' કયારે મનાિિામાાં આિે છે ? - 7 જૂન 

168 વિશ્વ ખાદ્ય હદિિ- 2022ની થીમ શુાં રાખિામાાં આિી છે ? - િલામત ખોરાક, િધ ુિારૂ સ્િાસ્થ્ય 

169 વિશ્વ ખાદ્ય તથા કૃવર્ષ િાંગઠનની સ્થાિના કયારે કરિામાાં આિી િતી ? - ઇ.િ. 1945 

 તાજેતરમાાં વિશ્વ ખાદ્ય પરુસ્કાર-2022 કોણે એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે ? 
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170 વિિંધ ૂજળ િાંવધ િર ભારત- િાહકસ્તાન દ્વદ્વિક્ષીય બઠેકનુાં કયુાં િાંસ્કરણનુાં આયોજન કરિામાાં આવ્યુાં િત ુાં ? - 118મ ુ

171 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં IBSA જુદો જુદો ગ્રાન્ડ પ્રીવમયમમાાં પ્રથમ મેડલ કયા દેશે જીત્યો ? - ભારત 

172 તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય સચૂના વિજ્ઞાન કેન્રના મિાવનદેશકના રૂિમાાં કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - રાજેશ ગેરા 

173 
તાજેતરમાાં દેશના રાષ્ટ્રિવત રામનાથ કોવિદે 59મ ુઅચખલ ભારતીય આયુસિેદ મિાિાંમલેનનુાં આયોજન કયા રાજયમાાં 
કરિામાાં આવ્યુાં ? - મધ્યપ્રદેશ 

174 
ભારતની પ્રથમ િમેી િાઈસ્િીડ માલગાડી ICF ચેન્નઈ વનવમિત ' ગવત શક્સત' રેલગાડી પ્રહક્રયા કયા મહિના સધુી ચાલશે ? 
- હડિેમ્બર 

175 તાજેતરમાાં NSO અિડટે (જૂન 2022)અનિુાર GDP વદૃ્વદ્ધ દર કેટલા ટકા અનમુાન કરેલ છે ? - 8.7% 

176 તાજેતરમાાં િતાંચગયાની એક પ્રજાવત બ્લ્ય ુડેકને કયા રાજયની િરકારે રાજ્ય િતાંચગયા તરીકે જાિરે કયુું છે ? - વિજિમ 

177 તાજેતરમાાં યરુોવિય સ્િિે એજન્િી કયા વમશન અંતગસત અંતહરક્ષ યાનને L1 અને L5 ચબિંદુઓ િર મોકલશે ? - Vigil 

178 તાજેતરમાાં ઇન્ટરનશેનલ િોલાર એલાઇન્િનો 106મો કયો િભ્ય દેશ બન્યો છે ? - નૉિ ે

179 
િલ્ડસ બકુ ઓફ રેકોડડસિ (લાંડન) દ્વારા ભારતના કયા રાજ્યને ' World's First Organic & Crime Free State'ના રૂિમાાં 
માન્યતા આિી છે ? - વિજિમ 

180 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં ' બાઈખો ઉત્િિ' ઉજિાયો િતો ? - અિમ 

181 તાજેતરમાાં યવુનયન બેંકના મનેેજજિંગ ડાયરેસટર તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - એ.મણીમેખલાઈ 

182 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં િાંત કબીર એકેડમી અને હરિચસ િેન્ટરનુાં અનાિરણ કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - ઉત્તરપ્રદેશ 

183 
તાજેતરમાાં ભારત અને બીજા કયા દેશ િર્ચચે િાંયકુત વમલીટરી યદુ્ધાભ્યાિ EX Sampriti - Xનુાં આયોજન થયુાં િત ુાં ? - 
બાાંગ્લાદેશ 

184 
તાજેતરમાાં ભારત અને બાાંગ્લાદેશ િર્ચચે િાંયકુત વમલીટરી યદુ્ધાભ્યાિ EX Sampriti - Xનુાં આયોજન કયા સ્થળે કરિામાાં 
આવ્યુાં િત ુાં ? - જશોર(બાાંગ્લાદેશ) 

185 તાજેતરમાાં કયા દેશને હરયાગોંગ સ્િેિ સ્ટેશન માટે માનિરહિત વમશન લોન્ચ કયુું છે ? - ચીન 

186 તાજેતરમાાં 12મી રાષ્ટ્રીય િબજુવનયર મહિલા િોકી ચેક્મ્િયનવશિ કોણે જીતી છે ? - િહરયાણા  

187 આંતરરાષ્ટ્રીય ' િનૈોરમા ગોલ્ડન એિોડસ ' કયા ભારતીયે જીત્યો છે ? - કે.િી. રઘિુવત  

188 તાજેતરમાાં વિશ્વનુાં િૌથી સિુર કોમ્પ્યટુર કયુાં બન્યુાં છે ? - ફ્રન્દ્ન્ટયર 

189 તાજેતરમાાં ચચાસમાાં રિલે ' અસ્ત્ર માકસ -2' વમિાઇલ શુાં છે ? - િિાથી િિામાાં માર કરિાિાળી વમિાઇલ છે.  

190 
તાજેતરમાાં ચચાસમાાં રિલે ' અસ્ત્ર માકસ -2' વમિાઇલ' ભારત ડાયનામીક િદૈરાબાદ અને કેન્ર િરકારના કયા માંત્રાલય િર્ચચ ે
િમજતૂી કરાર થયા છે ?- રક્ષા માંત્રાલય  

191 
ભારતીય મહિલા વનશાનબેાજએ ISSF વિશ્વકિમાાં 10મીટર એર રાઇફલ સ્િધાસમાાં ભારતે કયાાં દેશન ેિરાિી ગોલ્ડ મેડલ 
જીત્યો છે ? - િોલેન્ડ 

192 તાજેતરમાાં ભારતીય FSSAI દ્વારા " ઈટ રાઇટ ચેલેન્જ કાયસક્રમ'ની રેંહકિંગમાાં કયુાં શિરે પ્રથમ ક્રમે રહ્ુાં છે ?- ઈન્દોર  
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193 
MIFF-2022માાં િિસશ્રેષ્ટ્ઠ ડોકયમુેન્રી હફલ્મ માટે કઈ હફલ્મને ગોલ્ડન કોંચ પરુસ્કાર એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે ?- Turn 
your body to the sun  

194 તાજેતરમાાં કયા દેશને પ્રથમ િખત " રાષ્ટ્રીય જળ િાય ુકાયદો" બનાવ્યો છે ?- ગ્રીિ  

195 ગ્રીિ દેશે કયા િર્ષસ સધુી કોલિાથી ઉત્િન્ન થતી િીજળી ઉિર પ્રવતબાંધ મકૂયો છે ?- 2028  

196 
TEA ક્ષતે્રની િિકાહરતા િાંસ્થા NFCSFL દ્વારા રજૂ કરિામાાં આિલે હરિોટસ અનિુાર દેશનુાં કયુાં રાજ્ય ચા ઉત્િાદનમાાં 
પ્રથમ ક્રમે છે ?- મિારાષ્ટ્ર  

197 કલાઈમેન્ટ ઈમરજન્િી લગાડનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ કયો છે ?- ઈંગ્લેન્ડ  

198 તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા ' ઘર ઉિર િોલર ઈઝ સિુર' નામનુાં અચભયાન શરૂ કયુું છે ?- ઉજાસ માંત્રાલય  

199 ભારત દેશનુાં ઉજાસ સ્િતાંત્રતાનુાં લક્ષ્ય કયા િર્ષસ સધુીનુાં રાખિામાાં આવ્યુાં છે ?- 2047  

200 
તાજેતરમાાં ભારત અને િાહકસ્તાનની િર્ચચ ે" સ્થાયી વિિંધ ુઆયોગ'ની 118મી બેઠકનુાં આયોજન કયાાં કરિામાાં આવ્યુાં છે 
?- નિી હદલ્િી  

201 
તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં વિશ્વનુાં પ્રથમ િખત ' હફશીંગ કૈટ' ગણતરી શરૂ કરિામાાં આિી છે ?- ભારત (ચચલ્કા િરોિર, 
ઓહડશા) 

202 િહરયાણામાાં આયોજજત ખલેો ઈન્દ્ન્ડયા યથૂ ગેમ્િ- 2021નો શભુાંકર શુાં િતો ?- ધાકડ  

203 તાજેતરમાાં કયા સ્થળે વિશ્વના િૌથી મોટા રસતદાન અચભયાનની શરૂઆત થઈ છે ?- લદાખ  

204 દેશનો પ્રથમ "ડાકસ સ્કાઈ હરઝિસ" લદાખના કયા ગામમાાં બનશે ?- િાનલ ે 

205 તાજેતરમાાં ઝૂ - લોજીકલ િિે ઓફ ઈન્દ્ન્ડયાના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ કોણ બન્યુાં છે ?- ધવૃત બનેરજી  

206 ભારતની મહિલા કુસ્તી ટીમ કયા દેશમાાં અંડર-17 એવશયન ચેક્મ્િયનવશિ ટાઇટલ જીત્યુાં ?- હકચગિસ્તાન  

207 
મુાંબઇ ઇન્ટરનેશનલ હફલ્મ ફને્દ્સ્ટિલ ઓફ ઈન્દ્ન્ડયા -2022માાં ડૉ. િી. શાાંતારામ લાઈફટાઈમ અચચિમેન્ટ એિોડસ  કોણ ે
એનાયત કરિામાાં આવ્યો છે ?- િાંજીત નોિેકર 

208 તાજેતરમાાં ભારતે કયાાં નામથી િશઓુ માટે COVID-19ની દેશની પ્રથમ િેક્સિન લોન્ચ કરી છે ? -એનોકાિસેિ 

209 
તાજેતરમાાં કઈ િાંસ્થાએ પ્રાણીઓ માટે ભારતની પ્રથમ COVID-19 િકે્સિન ' enokorveks' વિકવિત કરી છે ? -ICAR- 
NRCE 

210 આવિયાન (ASEAN) દેશોના વિદેશ માંત્રીઓની બેઠકની મેજબાની કયાાં દેશને કરી િતી ? - ઇન્ડોનેવશયા 

211 તાજેતરમાાં પરુૂર્ષ િોકી એવશયન કિ- 2022 ચખતાબ કોને જીત્યો છે ? - દચક્ષણ કોહરયા 

212 
હિિંદુસ્તાન યવુનચલિર કાંિનીણે િાછળ રાખી ભારતની કઈ કાંિની િૌથી મોટી કાંિની બની છે ? - FMCG (Fast Moving 
Consumer Goods) 

213 તાજેતરમાાં મનરેગા લોકિાલ તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - એન.જે. ઓઝા 

214 
તાજેતરમાાં કઈ મેહડકલ િાંસ્થાને તમાકુ વનયાંત્રણના પ્રયાિ માટે WHO પરુસ્કાર એનાયત કરિામાાં આિેલ છે ? - PGI, 
ચાંડીગઢ 

215 તાજેતરમાાં ભગિાન બદુ્ધના ચાર િવિત્ર અિશરે્ષો ભારતથી કયાાં દેશમાાં મોકલિામાાં આવ્યા છે ? - મેંગોચલયા 
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216 તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા ' Green Open Access Rules' લોન્ચ કયો છે ? - વિદ્યતુ માંત્રાલય 

217 તાજેતરમાાં યનુાઈટેડ નશેન્િના િિાયક મિાિચચિ તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - રબાબ ફાવતમા 

218 
તાજેતરમાાં કયાાં કેન્રશાવિત પ્રદેશના િરકારી કમસચારી માટે 15 લાખનુાં જીિન િીમા કિચ લોન્ચ કરિામાાં આવ્યુાં છે ? -
જમ્મ ુકાશ્મીર 

219 તાજેતરમાાં િાદપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીએ IN- SPACEનુાં ઉદ્દઘાટન કયા સ્થળે કરિામાાં આવ્યુાં છે ? - અમદાિાદ 

220 તાજેતરમાાં કઈ IIT િાંસ્થાએ મેલ ુધોિાની પ્રથાને ખાતાાં કરિા માટે રૂબોટ વિકવિત કયો છે ? - IIT, મરાિ 

221 તાજેતરમાાં કયાાં દેશનેદરેક વિગારેટ િર સ્િાસ્થ્ય િાંબાંવધત ચતેિણી આિનાર પ્રથમ દેશ બન્યો છે ? - કેનેડા 

222 
મેહકિકોના વિયોન ખાતે યોજાયેલ IWF િલ્ડસ યિુા ચકે્મ્િયનવશિમાાં ગોલ્ડમેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય િેઇટચલફટર 
કોણ છે ? - ગરુૂનાયડુ િનાિવત 

223 કેનાડા ઇન્ટરનશેનલ િરેા બેડવમન્ટન ટુનાસમેન્ટમાાં માનિી જોશી અને મનીર્ષા રામદાિે કયો મેડલ જીત્યો ? - ગોલ્ડ 

224 
કેન્ર િરકારદ્વારા FSSAI દ્વારા સ્ટેટ ફ્રૂડ િેફટી ઇન્ડેસિ - 2022માાં બેસ્ટ િફોવમિંગ સ્ટેટ તરીકે ગજુરાત કયાાં ક્રમે રહ્ુાં છે ? - 
બીજો 

225 
તાજેતરમાાં 16 દેશોની િૈન્ય ટુકડીઓની ભાગીદારીિાળાં બહુરાષ્ટ્રીય શાાંવત અભ્યાિ ' એસિ ખાન સિેસ્ટ-2022'નુાં 
આયોજન કયાાં કરિામાાં આવ્યુાં િત ુાં ? -મોગોચલયા 

226 
તાજેતરમાાં કઈ િાંસ્થાએ દેશની િૌપ્રથમ િિાસઈકલ કેંિરની િેક્સિનના ઉત્િાદન માટે DGCI િાિે માંજરૂી માગી છે ?- 
િીરમ ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ ઓફ ઈન્દ્ન્ડયા 

227 તાજેતરમાાં ખેલો ઈન્દ્ન્ડયા યથૂ ગેમ્િ- 2021માાં પ્રથમ ગોલ્ડ મડેલ વિજેતા કોણ િતી ? - કાજોલ િરગર 

228 ખેલો ઈન્દ્ન્ડયા યથૂ ગેમ્િ- 2021માાં ભાગ લનેાર િૌથી નાની િયની કબડ્ડી ખલેાડી કોણ છે ? - િેત ુમાંડલ 

229 તાજેતરમાાં રાજસ્થાનના રણથાંભોર ટાઈગર હરઝિસમાાં એક નર િાઘનુાં મતૃ્ય ુથયુાં તેન ુાં નામ શુાં િતુાં ? - રાંભા 

230 તાજેતરમાાં સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્દ્ન્ડયાના મેનજેજિંગ દૌરેસટર તરીકે કોની વનયકુ્સત કરિામાાં આિી છે ? - આલોકકુમાર ચૌધરી 

231 તાજેતરમાાં પ્રવિદ્ધ થયેલ ખાદ્ય સરુક્ષા સચૂકઆંકમાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે રહ્ુાં િત ુાં ? - તાવમલનાડુ 

232 ગજુરાતનો પ્રથમ ફવનિચર િાકસ કયાાં સ્થાિિામાાં આિશે ? - ગાાંધીધામ 

233 
ભારતના પ્રથમ માનિરહિત અિકાશ વમશન ' ગગનયાન'િાથે વિકવિત કરિા માટે ઇિરો દ્વારા કયો િેટેલાઈટ લોન્ચ 
કરિામાાં આિશે ? - ઇન્દ્ન્ડયન ડટેા હરલે િેટેલાઈટ વિસ્ટમ(IDRSS) 

234 તાજેતરમાાં કયા દેશે ત્રણ Remot Sensing Satellite લોન્ચ કયાસ છે ? - ચીન 

235 
તાજેતરમાાં જજલ્લા કૌશલ્ય વિકાિ યોજનામાાં શ્રેષ્ટ્ઠતા માટે પરુસ્કારની બીજી આવતુીમાાં ગજુરાતનો કયો જજલ્લો પ્રથમ ક્રમ ે
આવ્યો છે ? - રાજકોટ 

236 
તાજેતરમાાં ભારતનુાં િૌથી મોટુાં શૈક્ષચણક મેટાિિસ અને ભારત બ્લોક ચેઇન નેટિકસ લોન્ચ કયુું તનેુાં નામ શુાં છે ? - 
િોલીિવિિટી 

237 
તાજેતરમાાં કોણ UNGC દ્વારા િૈવશ્વક SDG િાયોવનયર તરીકે નામાાંહકત થનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ છે ? - રામકૃષ્ટ્ણ 
મિુાિેલી 
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238 તાજેતરમાાં ગાાંજો િરથી પ્રવતબાંધ િટાિનાર પ્રથમ એવશયન દેશ કયો છે ? - થાઈલેન્ડ 

239 તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય યિુા મહિલા ઉદ્યમીએ Times Business Award- 2022 જીત્યો છે ? - સ્િાવત વિરામલ 

240 
Bay of Bengal Initiative of Multi - Sectoral Technical and Economics Cooperation (BIMSTEC)નો 6 
જૂનના રોજ કેટલામો સ્થાિના હદિિ ઉજવ્યો ? - 25મો 

241 BIMSTEC સ્થાિના િમયે BIST-ECનુાં કયા િર્ષે જથૂનુાં નામ બદલીને BIMSTEC રાખિામાાં આવ્યુાં િત ુાં ? - 2004 

242 તાજેતરમાાં SMB Saathiમાાં ઉત્િિ નામની િિલે કોણે શરૂ કરી છે ? - Whatsapp 

243 
િેરાકોનસ િલ્ડસકિ 2022માાં VL 200 મીટર સ્િધાસમાાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા કોણ છે ? - પ્રાચી 
યાદિ 

244 તાજેતરમાાં ભારત િૈવનક િિયોગ માટે કોની િાથે િમજતૂી થઈ છે ? - ઓસ્રેચલયા 

245 તાજેતરમાાં યનુાઈટેડ નશેન્િણે કયાાં દેશને 48 વમચલયન ડોલરની માનિીય િિાય આિિાની ઘોર્ષણા કરી છે ? - શ્રીલાંકા 

246 
તાજેતરમાાં યરુોવિય િાંિદે કયા િર્ષસ સધુી નિી િેરોલ અને ડીઝલકારના િેચાણ િર પ્રવતબાંધ મકૂિા મતદાન યોજિામાાં 
આવ્યુાં ? - 2035 

247 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય િરકારે ધો- 9 થી 12ના અભ્યાિક્રમમાાં પ્રાકૃવતક ખતેીના વિર્ષયનો િમાિશે કરિાનો વનણસય કયો 
છે ? - ગજુરાત 

248 ICC પ્લયેર ઓફ ધ માંથ એિોડસ (મે મહિનો) જીતનાર શ્રીલાંકાનો પ્રથમ ખલેાડી કોણ છે ? - એન્જેલો મથે્યઝુ 

249 ખેલો ઈન્દ્ન્ડયા યથૂ ગેમ્િમાાં િદક તાચલકામાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે રહ્ુાં છે ? - િહરયાણા (52G, 39S, 46B = 137) 

250 ખેલો ઈન્દ્ન્ડયા યથૂ ગેમ્િ- 2021માાં િદક તાચલકામાાં ગજુરાત કયા ક્રમે રહ્ુાં છે ? - 14મો ક્રમ ( 4G,11S,9B = 24) 

 

http://www.gnanbhandar.com/

