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1 તાજેતરમાાં ભારત અને બીજા કયા દેશ વચ્ચે બે વર્ષ પછી ફરીથી બસ સેવા શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - બાાંગ્લાદેશ 

2 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે જાણીતા ઉદ્યોગપતત રતન ટાટાને માનદ ડોકટર ઓફ લલટરેચરની પદવી એનાયત કરી 
સન્માતનત કરવામાાં આવ્યા છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

3 
ટાટા ગ્રપૂના ચેરમેન રતન ટાટાને કઈ યતુનવતસિટી દ્વારા માનદ ડોક્ટર ઓફ લલટરેચરની પદવી એનાયત કરી છે ?- 
HSNC, યતુનવતસિટી  

4 તાજેતરમાાં કયા દેશની પ્રથમ મહહલા તવદેશમાંત્રી તરીકે ચો સોન હુઈ તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - ઉત્તર કોહરયા  

5 તાજેતરમાાં કેન્સર અનસુાંધાન કેન્રનુાં ઉદ્દઘાટન કરવામાાં આવ્યુાં છે ? -કોચ્ચ્ચ(કેરળ) 

6 તાજેતરમાાં કઈ બેંક દ્વારા Zest Money સાથે ભાગીદારી કરી છે ? - ICICI 

7 તાજેતરમાાં અઝરલાઈઝન ગ્રાન્ડ તપ્રક્સ -2022નુાં ટાઇટલ કોણે જીતયુાં છે ? - મેક્સ વેસ્ટરપન 

8 ભારત સરકારે ડાયરેકટ ટુ મોબાઈલ ટેકનોલોજી માટે કઈ આઇઆઇટી સાંસ્થા સાથે સમજૂતી કરી છે ? - IIT, કાનપરુ 

9 તાજેતરમાાં દેશના કયા રાજ્યને ત્રણ નવા વન્યજીવ અભયારણ્ય પ્રાપ્ત થયા છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

10 તાજેતરમાાં ભારતનો બીજો સૌથી મોટો તેલ (પેરોલલયમ)પરુૂ પાડનાર દેશ કયો છે ? -રતશયા  

11 
તાજેતરમાાં પ્રતસદ્ધ National e- Governance Service Delivery Assessment Riport-2021માાં કયો કેન્્શાતસત 
પ્રદેશ પ્રથમ ક્રમે આવ્યો છે ? - જમ્મ ુકાશ્મીર 

12 તાજેતરમાાં ભારતીય તટેૂલા ચોખાની સૌથી મોટો આયાતકાર કયો દેશ બન્યો છે ? - ચીન 

13 
તાજેતરમાાં કયા દેશે કૃતર્ને પ્રોતસાહન આપવા માટે સરકારી કમષચારીઓ માટે શકુ્રવારના રોજ રજા જાહરે કરવામાાં આવી 
છે ? - શ્રીલાંકા 

14 તાજેતરમાાં ભારત કયા દેશને હરાવી ગ્રપૂ તવજેતા તરીકે AFC એતશયન કપ- 2023 માટે કવોલલફાય થયુાં છે ? - હોંગકોંગ 

15 
તાજેતરમાાં કણાષટકના કયા ટાઈગર હરઝવષમાાં એતશયાના સૌથી લાાંબા દાાંત ધરાવતા હાથી ભોગેશ્વરનુાં અવસાન થયુાં છે ? - 
બાાંહદપરુ ટાઈગર હરઝવષ 

16 ભારત કયા દેશ સાથે ગરૂડ શક્ક્ત સૈન્ય અભ્યાસનુાં આયોજન કયુું છે ? - ઇન્ડોનેતશયા 

17 તાજેતરમાાં ભારતના 74માાં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બન્યુાં છે ? - રાહુલ શ્રીવાસતવ 
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18 તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે તકુારામ માંહદર ક્યા રાજયમાાં આવેલુાં છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

19 મહારાષ્ટ્રના કયાાં સ્થળે જગદગરુૂ શ્રી સાંત તકુારામ માંહદરન ુવડાપ્રધાનના હસ્તે લોકાપષણ કરવામાાં આવ્યુાં ? - દેહ ુ

20 તાજેતરમાાં જમ્મ ુકાશ્મીર ટુહરઝમ તવભાગ દ્વારા સફૂી મહોતસવનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં ? - શ્રીનગર 

21 
તાજેતરમાાં પાવો નરુખી ગેમ્સ-2022માાં કયા ખેલાડીએ 89.30 મીટર થ્રો કરી પોતાનો જૂનો રેકોડષ તોડયો છે ? - નીરજ 
ચોપરા 

22 તાજેતરમાાં HIV- AIDSનો ઈલાજ કરતી કયા દેશે વેક્ક્સન તવકસાવી છે ? - ઇઝરાયલ 

23 તાજેતરમાાં 8000 મીટર ઊંચા પાાંચ તશખર પર ચઢનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ છે ? - તપ્રયાંકા મોહહતે 

24 તાજેતરમાાં કયા દેશ સામે ઇંગ્લેન્ડે ODI હક્રકેટ ઈતતહાસમાાં સૌથી મોટો સ્કોર 498 રન કરી રેકોડષ નોંધાવ્યો ? - નેઘરલેન્ડ 

25 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાંથી ભારતે 47,000 ટન ખાતરની આયાત કરી ? - અમેહરકા 

26 કેન્ટનો તપહરયોહડક લેબર ફોમષ સવે (PLFS)- 2021 સૌથી વધ ુપરુૂર્ નોકહરયાત કયા રાજયમાાં છે ? - મધ્યપ્રદેશ 

27 તાજેતરમાાં ' તવશ્વ સમરુી કાચબા હદવસ ' ની ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - 16 જૂન 

28 હફફા વર્લડષકપ-2026માાં કયા દેશમાાં યોજાનાર છે ? - અમેહરકા, કેનેડા અને મેહકસકો 

29 તાજેતરમાાં કયા દેશનુાં તેન ુાં પ્રથમ સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ કેહરયર ફૂજજયાન-003 લોન્ચ કયુું છે ? - ચીન 

30 તાજેતરમાાં Microsoftએ કેટલા વર્ષ પછી તેનુાં વેબ બ્રાઉઝર Internet explores બાંધ કયુું ? - 27 વર્ષ 

31 તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ ICC વનડે રેહકિંગ માાં કયા દેશની હક્રકેટ ટીમ પ્રથમ ક્રમે રહી છે ? - ન્યઝૂીલેન્ડ 

32 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની સરકારે UNDPના સહયોગથી ઓક્ક્સજન ઉતપાદન સતુવધાનુાં તનમાષણ કયુું છે ? - હદર્લહી 

33 તાજેતરમાાં APEDAએ આઠ હદવસીય Mango Festivalનુાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - બહરીન 

34 
તાજેતરમાાં પ્રતસદ્ધ થયેલ હરપોટષ  મજુબ ભારતનુાં કયુાં શહરે પ્રતયેક વર્ષ 2mm (Millimeter)ના ડરથી ડૂબી રહ્ુાં છે ? - 
મુાંબઇ 

35 
તાજેતરમાાં ભારત, ઇઝરાયલ,સાઉદી અરબ અમીરાત અને અમેહરકા દેશોએ સાથે મળીને કયા નામનુાં ગપૃ બનાવ્યુાં છે ? 
- I2U2 

36 તાજેતરમાાં કયુાં રાજ્ય રાષ્ટ્રીય ઇ-સેવા તવતરણ મરૂ્લયાાંકનમાાં પ્રથમ ક્રમે રહ્ુાં છે ? - કેરળ 

37 વર્ષ 2019-20 દરતમયાન પવન ઉજાષકે્ષતે્ર સ્થાતપત ક્ષમતામાાં દેશનુાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે છે ? - ગજુરાત 

38 
તાજેતરમાાં DRDO દ્વારા ઓછા અંતરની બેલેસ્સ્ટક તમસાઇલ પથૃ્વી-2નુાં સફળ પરીક્ષણ કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - 
ઓહડશા 

39 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યએ 1GW (Gigawatt) સૌર ઉજાષ પહરયોજના સ્થાતપત કરવા માટે Neyvell Lignite 
Corporation (NLC) ઈસ્ન્ડયા સાથે સમજૂતી કરી છે ? - અસમ 

40 કયા રાજયમાાં જળ સાંરક્ષણ માટે પાયલટ પ્રોજેકટ ; સજુલ' ની શરૂઆત કરી છે ? - હહરયાણા 
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41 હહરયાણાની રાજ્ય સરકારે કયા દેશ સાથે જળસહયોગ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કયાષ છે ?- ઇઝરાયલ 

42 દેશના કયાાં રાજયમાાં અસામાન્ય ટાઈટેનોસોહરડ ડાયનાસોરના ઇંડાની શોધ કરી છે ? - મધ્યપ્રદેશ 

43 તાજેતરમાાં ભારતનુાં પ્રથમ કેસ્ન્રયકૃત એસી રેલવે ટતમિનલને કયાાં શહરેમાાં પોતાનુાં સાંચાલન શરૂ કયુું છે ? - બેગ્લરુૂ 

44 તાજેતરમાાં અમેહરકાના કયા શહરેમાાં 9મ ુતશખર સાંમેલનનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં ? - લોસ એજજર્લસ 

45 તાજેતરમાાં નોવે શતરાંજ ગપૃએ ઓપન શતરાંજ ટુનાષમેન્ટ ભારતના કયા ગ્રાન્ટ માસ્ટરે જીતી હતી ? - આર પ્રજ્ઞાનથા 

46 NeSDA ના હરપોટષ  મજુબ રાષ્ટ્રીય ઇ- ગવન્સષ સતવિસ હડલલવરી અસેસમેન્ટમાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે રહ્ુાં હત ુાં ? - કેરળ 

47 
તાજેતરમાાં કયાાં દેશને 2028 સધુીમાાં વીજળી પ્રાપ્ત કરવા માટે અંતહરક્ષમાાં સૌર ઉજાષ સાંયત્ર શરૂ કરવાની યોજનાનો 
પ્રસ્તાવ રજૂ કયો ? - ચીન 

48 તાજેતરમાાં કયાાં એરપોટષ  હાઇબ્રીડ ઇલેક્રીક પ્રોડક્ટ શરૂ કરનાર પ્રથમ એરપોટષ  કયુાં છે ? - મુાંબઇ એરપોટષ  

49 અમેહરકાના રાષ્ટ્રપતતને તવજ્ઞાન સલાહકાર તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - આરતી પ્રભાકી 

50 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે NEFRUITS સૉફ્ટવેર લોન્ચ કયુું છે ?- કણાષટક 

51 
તાજેતરમાાં Cellulor Operrotors Association of India (COAI) ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં 
આવી છે ? - પ્રમોદ કે તમત્તલ 

52 ગજુરાત ની પ્રથમ શ્રમ તનકેતન હોસ્ટેલ કયાાં બનશે ? - સાણાંદ 

53 
તાજેતરમાાં કયા ભારતીય એરપોટષ ને ભારત અને દલક્ષણ આહિકાના સૌથી શે્રષ્ટ્ઠ એરપોટષનો એવોડષ એનાયત કરવામાાં 
આવ્યો છે ? - કેમ્પેગૌડા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટષ , બેંગલરુૂ 

54 ભારતમાાં પ્રથમ હડસ્પ્લે ફેલબ્રકેશન યતુનટ કયાાં શહરેમાાં સ્થાપવામાાં આવશે ? - હૈદરાબાદ 

55 
તાજેતરમાાં કોરોનાની મહામારી દરમ્યાન કયા દેશને ભારતીયો પર લગાવેલ તવઝા સાંબાંતધત સખ્ત પ્રતતબાંધો હટાવી 
લીધા છે ? - ચીન 

56 બાલલકા પાંચાયત' શરૂ કરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં છે ?- ગજુરાત 

57 
તાજેતરમાાં Press Council of India (PCI)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - રાંજતાપ્રકાશ 
દેસાઇ 

58 
તાજેતરમાાં ભારતીય મળૂની કઈ મહહલાને અમેહરકાના રાષ્ટ્રપતતના વૈજ્ઞાતનક સલાહકાર તરીકે તનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે 
? - આરતી પ્રભાકર 

59 તાજેતરમાાં ઔદ્યોલગક ડીકાબોનાષઈઝેશન સતમટ - 2022નુાં ઉદ્દઘાટન કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવ્યુાં ? - નવી હદર્લહી 

60 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય સાહહતય મહોતસવ ' ઉન્મેર્' નુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - હહમાચલપ્રદેશ 

61 તાજેતરમાાં પ્રતસદ્ધ થયેલ કૌરસેરા ગ્લોબલ સ્કીર્લસ -2022માાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે રહ્યો છે ? - ક્સ્વઝરલેન્ડ 

62 
દહરયાના ખારા પાણીને પીવાલાયક બનાવવા માટે ભારતનો પ્રથમ ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ કયાાં શરૂ થયો છે ? - દહજે 
(ગજુરાત) 

63 કેસ્ન્રય નાણામાંત્રી તનમષલા સીતારમનની અધ્યક્ષતામાાં GST કાઉક્ન્સલ 47મી બેઠકનુાં આયોજન કયુું છે ? - શ્રીનગર 
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64 
ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ફોર મેનેજમેન્ટ ડવેલપમેન્ટ (IMD) દ્વારા પ્રતસદ્ધ વાતર્િક તવશ્વ પ્રતત સ્પધાષતમક સચૂકાાંક-2022માાં પ્રથમ ક્રમે કયો 
છે ? - ડેન્માકષ 

65 
ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ફોર મેનેજમેન્ટ ડેવલપમેન્ટ (IMD) દ્વારા પ્રતસદ્ધ વાતર્િક તવશ્વ પ્રતત સ્પધાષતમક સચૂકાાંક-2022માાંભારતનો ક્રમ 
કયો છે ? - 37મો 

66 કઈ સાંસ્થા દ્વારા ' અક્ગ્નવીર' માટે કૌશર્લય આધાહરત સ્નાતક હડગ્રી પ્રોગ્રામ શરૂ કયો છે ? - IGNOU 

67 દેશમાાં પવનઉજાષ કે્ષતે્ર શે્રષ્ટ્ઠ કામગીરી બદલ કયાાં રાજ્યને પ્રથમ ક્રમનો પરુસ્કાર એનાયત કયો છે ? - ગજુરાત 

68 તાજેતરમાાં સરફેસ-ટુ-સરફેસ તમસાઇલ પથૃ્વી-2નુાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્યુાં તેની રેન્જ કેટલી છે ? - 350 હકમી 

69 ભારત ગૌરવ યોજના હઠેળ ભારતની પ્રથમ ખાનગી રેન સેવા કયા બે સ્થળો વચ્ચે દોડશે ? - કોઇમ્બતરૂ અને તશરડી 

70 તાજેતરમાાં ભારતે કયા દેશની સાથે UPI અને Rupay Card ચલાવવા માટે સમજૂતી થઈ છે ? - િાાંસ 

71 તાજેતરમાાં તમતસસ વર્લડષ -2022 તાજ કોણ જીતયુાં ? - સરગમ કૌશલ 

72 હડપાટષ મેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઈન્ડસ્રીઝ એન્ડ ઇન્ટરનલ રેડનો હરપોટષ  FDIમાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે હત ુાં ? - કણાષટક 

73 હડપાટષ મેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઓફ ઈન્ડસ્રીઝ એન્ડ ઇન્ટરનલ રેડનો હરપોટષ  FDIમાાં ગજુરાત કયા ક્રમે હત ુાં ? - છઠ્ઠા 

74 તાજેતરમાાં પ્રથમ ભારતીય ' પ્રોફેશનલ K-POP આહટિસ્ટ કોણ બન્યુાં છે ? - ફાર્લગનુી શાહ 

75 
તાજેતરમાાં તવશ્વનુાં પ્રથમ અને એતશયાનુાં સૌથી મોટા લલક્ક્વડ મીટર ટેલલસ્કોપ કઈ સાંસ્થામાાં સ્થાતપત કરવામાાં આવ્યુાં છે ? 
- આયષભટ્ટ હરસચષ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ, દેવસ્થળ (ઉત્તરાખાંડ) 

76 
ટાઈમ્સ હાયર એજ્યકેુશન દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલ હરપોટષ - 2022 મજુબ એતશયા યતુનવતસિટી રેંકમાાં કયા દેશની 
યતુનવતસિટી પ્રથમ ક્રમે છે ? - તસિંગવુા તવશ્વ તવદ્યાલય, ચીન 

77 
તાજેતરમાાં બેન્ક ઓફ ઈંગ્લેન્ડના વ્યાજદર તનધાષરણ સતમતતના બાહરી સદસ્ય રૂપમાાં તનયકુત થનાર પ્રથમ ભારતીય 
મહહલા કોણ છે ? - સ્વાતત ઢીંગરા 

78 પવન ઉજાષનો ઉપયોગ કરનાર ભારતનુાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટષ  કયુાં છે ? - છત્રપતત તશવાજી મહારાજ 

79 
ડય ૂસ્કલૂ કવોલલફાય ચેક્મ્પયનતશપમાાં ' પ્રો સહકિટ વર્લડષ સ્નકૂર',આ કવોલલફાય થનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ છે ? - હહમાાંશ ુ
જૈન 

80 ગજુરાત હાઇકોટષના કયા જજને ગવુાહાટી હાઇકોટષના ચીફ જસ્સ્ટસ પદે તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - રક્શ્મન છાયા 

81 
ભારતમાાં સૌથી મોટી ખાનગી હોક્સ્પટલ 2400 બેડ ધરાવતી અમતૃા હોક્સ્પટલ કયા શહરેમાાં શરૂ કરવામાાં આવશે ? - 
ફહરદાબાદ 

82 
તાજેતરમાાં NDAના રાષ્ટ્રપતત પદના ઉમેદવાર તરીકે પ્રથમ આહદવાસી મહહલા તરીકે કોનુાં નામ જાહરે કરવામાાં આવેલ 
છે ? - રૌપદી મમૂ ુષ 

83 કયા અનચુ્છેદ અંતગષત રાષ્ટ્રપતતની ચ ૂાંટણી પ્રહક્રયા કરવામાાં આવે છે ? - અનચુ્છેદ-54 

84 દર વરે્ કયો હદવસ તવશ્વ શરણાથી હદવસ' (World Refugee Day) તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ? - 20 જૂન 

85 વર્ષનો સૌથી લાાંબામાાં લાાંબો હદવસ કયો આવે છે ? - 21 જૂન 

http://www.gnanbhandar.com/


 

ASHWIN DIVEKAR                              www.gnanbhandar.com Page 5 
 

86 તાજેતરમાાં ' તવશ્વ યોગ હદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવ્યો હતો ? - 21 જૂન 

87 દર વરે્ કયો હદવસ ' તવશ્વ સાંગીત હદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ? - 21 જૂન 

88 
21 જૂન ના હદવસે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો આઠમો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ હદવસની ઉજવણી કયા સ્થળે કરવામાાં આવી હતી ? - 
મૈસરૂ પેલેસ(કણાષટક) 

89 
21 જૂનના હદવસે રાજ્યકક્ષાનો યોગ હદવસની ઉજવણી કયાાં સ્થળે કરવામાાં આવી હતી ? - સાબરમતી હરવરિન્ટ 
(અમદાવાદ) 

90 તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચાંદ મેઘાણીના કયા પતુ્રનુાં અવસાન થયુાં છે ? - મસ્તાનભાઈ મેઘાણી 

91 ચેસ ઓલલક્મ્પયાડની મશાલ હરલે રાખનાર પ્રથમ દેશ કયો છે ? - ભારત  

92 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં પ્રવાસીઓના ડેટાબેંકના તવસ્તરણ માટે માઈગે્રશન સવે કરવાની ઘોર્ણા કરી છે ? - કેરળ 

93 ભારતનો પ્રથમ 100MLD હડસેલલનેશન પ્લાન્ટનુાં ઉદ્દઘાટન ગજુરાતનાાં કયા સ્થળે કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - દહજે (ભરૂચ) 

94 
તાજેતરમાાં ગજુરાતના કયા સ્થળે ગજુરાત સેન્રલ યતુનવતસિટીનો વડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીના હસ્તે તશલાન્યાસ થયો ? - 
વડોદરા  

95 ગજુરાતનાાં કયા યાત્રાધામમાાં 538 વર્ષ પછી પ્રથમ વખત ધ્વજારોહણ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - પાવાગઢ  

96 ભારતનો પ્રથમ બાયોગેસ સાંચાલલત EV ચાજજ િંગ સ્ટેશન કયાાં શરૂ કરવામાાં આવશે ? - મુાંબઇ  

97 
તાજેતરમાાં કઈ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેન્કે બાળકો માટે તવશેર્ બચત ખાતા યોજના ENJOI લોન્ચ કરી છે ? - ઇહકવટાસ 
સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક 

98 તાજેતરમાાં સૈયદ મોદી બેડતમન્ટન- 2022નો લખતાબ કોણે જીતયો છે ? - પી.વી.તસિંધ ૂ

99 તાજેતરમાાં કયુાં એરપોટષ  તવશ્વનુાં સવષશે્રષ્ટ્ઠ એરપોટષ  જાહરે કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - હમાદ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટષ (કતાર) 

100 તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે ' લગયા તમશન' (Gaia Mission) કઈ અંતહરક્ષ સાંસ્થા સાથે સાંબાંતધત છે ? - ESA 

101 તાજેતરમાાં વૈતશ્વક શાાંતત સચૂકઆંક - 2022માાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે રહ્યો છે ? - આઈસલેન્ડ 

102 
વર્લડષ ક્સ્વતમિંગ ચેક્મ્પયનતશપમાાં કઈ અમેહરકન સ્ટાર મહહલા ક્સ્વમરે 1500 િી સ્ટાઈલમાાં ગોર્લડમેડલ જીતયો છે ? - કેટી 
લેડેસ્કી 

103 તાજેતરમાાં યનુાઈટેડ નેશન્સમાાં ભારતના કાયમી પ્રતતતનતધ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - રૂલચરા કમ્બોજ 

104 
તાજેતરમાાં આસામની કઈ ઓગેતનક દુલષભ ચાની હરાજી દરમ્યાન એક હકલોના એક લાખ રૂતપયામાાં વેચાઈ છે ? - 
પભોજન ગોર્લડ ટી 

105 આસામની દુલષભ ગણાતી પ્રભોજન ગોર્લડ ટીની હરાજી કયાાં સ્થળે થઈ હતી ? - જોરહટ 

106 
હહમાચલપ્રદેશના નાગરોટા બાગવાબ ખાતે યોજાયેલ પ્રથમ ખેલો ઈસ્ન્ડયા જુતનયર મહહલા વેઇટલલફહટિંગ લીગની 81 
કી.ગ્રામાાં આયરુ્ી ગજજરે કયો મેડલ જીતયો છે ? - તસર્લવર 

107 
હાંગેરીના બડુાપેસ્ટ ખાતે યોજાનાર કોમનવેર્લથ ગેમ્સ માટે ભારતીય હોકી ટીમના સકુાની તરીકે કોની પસાંદગી થઈ છે ? - 
મનતપ્રતતસિંહ 
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108 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં SCOની કે્ષત્રીય આંતકવાદ તવરોધી સાંરચના (SCORATS) બેઠકનુાં આયોજન થયુાં હત ુાં ? - ભારત 

109 તાજેતરમાાં GST કાઉક્ન્સલની કેટલામી બેઠકનુાં આયોજન શ્રીનગર ખાતે થયુાં હત ુાં ? - 47મી 

110 તાજેતરમાાં કઈ ભાર્ાના જાણીતા તવદ્વાન ગોપીચાંદ નાગરનુાં અવસાન થયુાં છે ? - ઉદૂષ  

111 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્થાએ ' Payments Vision -2025' નામથી એક હરપોટષ  પ્રતસદ્ધ કયો છે ? - RBI 

112 
પહલેી જુલાઈથી નેધરલેન્ડ - સ્પેનમાાં યોજાનાર મહહલા હોકી વર્લડષકપ માટે ભારતીય મહહલા હોકી ટીમના કપ્તાન તરીકે 
કોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે ? - સતવતા પતુનયા 

113 
તાજેતરમાાં કયા દેશની સવષપ્રથમ વખત 17 વર્ીય ક્સ્વમર ડેતવડ પોપોતવચે 200 મીટર િીસ્ટાઇલમાાં ગોર્લડમેડલ જીતયો છે 
? - રોમાતનયા 

114 
તાજેતરમાાં સતુપ્રમકોટષના તનવતૃ કયા જજ પે્રસ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇસ્ન્ડયાના પ્રથમ મહહલા પ્રમખુ બન્યા છે ? - રાંજના પ્રકાશ 
દેસાઇ 

115 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં સ્ત્રીઓ માટે ' તપિંક હરક્ષા સતવિસ' શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - ગોવા 

116 તાજેતરમાાં રાજયમાાં યોજાનાર શાળા પ્રવેશોતસવ શરૂઆત કયાાંથી કરવામાાં આવી છે ? - બનાસકાાંઠા 

117 તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે ' ભારતીય સાંતવધાન :અનકહી કહાની' ના લેખક કોણ છે ? - રામ બહાદુર રાય 

118 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્થાએ ગટરની ટાાંકી સાફ કરવા માટે ' હોમોસ્કેપ રોબોટ' તવકસાવ્યો છે ? - IIT, મરાસ 

119 ભારતમાાં ગામડાઓ માટે ડાયનેતમક મેપનો ખ્યાલ અમલમાાં મકૂનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં છે ? - લબહાર 

120 
તાજેતરમાાં યનેુસ્કોના વર્લડષ નેટવકષ ઓફ બાયોસ્સ્ફયર હરઝવષમાાં સામેલ કરવામાાં આવેલ ખવુ્સગલુ નેશનલ પાકષ કયા 
દેશમાાં આવેલ છે ? - મોગોલલયા 

121 તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે રાષ્ટ્રીય ચાંબલ અભયારણ્ય કયા રાજયમાાં આવેલ છે ? - મધ્યપ્રદેશ 

122 ફાઇનાક્ન્સયલ એક્શન રાસ્ક ફોસષ (FATE)દ્વારા કયા દેશને ગે્ર લલસ્ટમાાં રાખવાનો તનણષય લેવામાાં આવ્યો છે ? - પાહકસ્તાન 

123 દર વરે્ કયો હદવસ ' આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલલક્મ્પક હદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ? - 23 જૂન 

124 દર વરે્ કયો હદવસ ' સાંયકુત રાષ્ટ્ર લોક સેવા હદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ? - 23 જૂન 

125 
National Initiative For Promoting Upskilling Of Nirman (NIPUN) કયા માંત્રાલયની પહલે છે ? - આવાસ અને 
શહરેી બાબતોનુાં માંત્રાલય 

126 બહુરાષ્ટ્રીય શાાંતત રક્ષા અભ્યાસ ' એક્સ ખાન ક્વેસ્ટ 2022'નુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - મૈસરૂ ( કણાષટક) 

127 દર વરે્ કયો હદવસ ' પાસપોટષ  સેવા હદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ? - 24 જૂન 

128 તાજેતરમાાં તવશ્વની સૌથી મોટી મીઠા પાણીની માછલી કયા દેશમાાં જોવા મળી છે ? - કાંબોહડયા 

129 
ધ ઇકોનોતમસ્ટ મેગેલઝન દ્વારા પ્રતસદ્ધ વાતર્િક વૈતશ્વક લલવેલબલલટી ઇન્ડેક્સમાાં તવશ્વમાાં રહવેાલાયક શહરેોમાાં પ્રથમ ક્રમે કયુાં 
શહરે છે ? - તવયેના (ઓસ્સ્રયા) 

130 
ધ ઇકોનોતમસ્ટ મેગેલઝન દ્વારા પ્રતસદ્ધ વાતર્િક વૈતશ્વક લલવેલબલલટી ઇન્ડેક્સમાાં તવશ્વમાાં રહવેાલાયક શહરેોમાાં દેશનુાં પ્રથમ ક્રમે 
કયુાં શહરે છે ? - હદર્લહી (112મો) 
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131 
DRDO અને ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા વટીકલ લોન્ચ શોટષ  રેન્જ સરફેસ ટુ એર તમસાઇલ (VL - SRSAM)નુાં સફળ 
પરીક્ષણ કયા સ્થળેથી કરવામાાં આવ્યુાં ? - ચાાંદીપરુ(ઓહડશા) 

132 તાજેતરમાાં નીતત આયોગના CEO તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - પરમેશ્વર અય્યર 

133 
તાજેતરમાાં કેસ્ન્રય આવાસ અને શહરે બાબતોના માંત્રી શ્રી હરદીપતસિંહ પરુીએ કયો નવો પ્રોજેકટ શરૂ કયો છે ? - તનપણુ 
(NIPUN- (National Intiative for Promoting Upskilling of Nirman workers) 

134 તાજેતરમાાં વડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીએ કયા સ્થળે સેન્ટર ફોર બે્રઇન હરસચષ (CBR)નુાં ઉદ્દઘાટન કયુું છે ? - IISC, બેંગલરુૂ 

135 તાજેતરમાાં કયા દેશે સ્વદેશી નરૂી રોકેટની મદદથી પ્રથમ ઉપગ્રહ લોન્ચ કયો છે ? - દલક્ષણ કોહરયા 

136 તાજેતરમાાં ' વન નેશન વન રેશન કાડષ ' (ONORC)યોજના લાગ ુકરનાર 36મ ુરાજ્ય કયુાં છે ? - આસામ 

137 તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે કાબલુ લામજાઓ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કયા રાજયમાાં આવેલ છે ? - મલણપરુ 

138 
તાજેતરમાાં એહરયન સ્પેસ એ કયા દેશના સેટેલાઈટ જૂન- 2022 દરતમયાન લોન્ચ કરવાની ઘોર્ણા કરી છે ? - ભારત 
અને મલેતશયા 

139 તાજેતરમાાં ભારતીય સેનાએ કઈ આઇઆઇટી સાંસ્થા સાથે સમજૂતી કરાર કયાષ છે ? - IIT, મરાસ 

140 
તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે પસુ્તક ' ગૌતમ અદાણી : ધ મેન ઓફ હુાં ચેન્જ ઈસ્ન્ડયા' ના લેખક કોણ છે ? - આર એન. 
ભાસ્કર 

141 કયા દેશમાાં ક્સ્થત ઇક્મ્પહરયલ હોક્સ્પટલનુાં સાંપણૂષ સાંચાલન ભારતની આપોલો હોક્સ્પટલ કરશે ? - બાાંગ્લાદેશ 

142 
તાજેતરમાાં ભારતીય ફૂટબોલ ટીમના કપ્તાન સતુનલ છેત્રીના સૌથી વધ ુગોલ કરવામાાં તવશ્વમાાં ક્યાાં ક્રમના ખેલાડી છે ? - 
પાાંચમા 

143 
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ હદવસ કયા રાજ્યના મખુ્યમાંત્રીએ સોન ુ ફોગટનુાં પસુ્તક ' અષ્ટ્ટાાંગ યોગ'નુાં તવમોચન કયુું છે ? - 
મનોહરલાલ ખટ્ટર (હહરયાણા) 

144 
Federation Internation Cricketers Association (FICA)ના પ્રથમ મહહલા અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે ? - લલસા 
સ્ટાલેકર 

145 
તાજેતરમાાં વડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીએ કયા સ્થળે બી.આર. આંબેડકર સ્કલૂ ઓફ ઇકોનોતમક્સ'નુાં ઉદ્દઘાટન કયુું છે ? - 
બેંગ્લોર 

146 તાજેતરમાાં ભારત- નેપાળ આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાને પાર કરનાર પ્રથમ રેન ક્યાાંથી રવાના થઈ ? - નવી હદર્લહી 

147 
તાજેતરમાાં પથૃ્વી તવજ્ઞાન માંત્રાલયના કેસ્ન્રય મ્નતરી ડૉ. જીતેન્રતસિંહ કઈ જગ્યાએ' ભકૂાંપ તવજ્ઞાન વેધશાળા'નુાં ઉદ્દઘાટન 
કયુું છે ? - ઉધમપરુ(જમ્મ ુકશ્મીર) 

148 
વર્લડષકપ ના સ્ટેજ થ્રીની તમક્સ્ડ કમ્પાઉન્ડની ફાઈનલમાાં ભારતીય તીરાંદાજો અલભરે્ક વમાષ, જયોતત સરેુખા વેન્નોમની 
જોડીએ કયો મેડલ જીતયો ? - ગોર્લડ 

149 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યના પતિમ હહમાલય તવસ્તારમાાં સવષપ્રથમ યહુટકુલહરયા ફૂરસેલટા નામનો દુલષભ હકટભક્ષક છોડ 
મળી આવ્યો છે ? - ઉત્તરાખાંડ 

150 તાજેતરમાાં બાાંગ્લાદેશના સૌથી લાાંબા પલૂનુાં ઉદ્દઘાટન કરવામાાં આવ્યુાં તેન ુાં નામ શુાં રાખવામાાં આવ્યુાં છે ? - પદ્મા 

151 તાજેતરમાાં ' તવશ્વ માદક પદાથષ તવરોધ હદવસ ' કયારે મનાવવામાાં આવ્યો છે ? - 26 જૂન 
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152 દર વરે્ કયો હદવસ ' તવશ્વ આંકડાશાસ્ત્ર હદવસ ' મનાવવામાાં આવે છે ? - 29 જૂન 

153 
તાજેતરમાાં આયુષવેદ ઉતપાદનો માટે આયુષવેદ આહાર લોગો કઈ સાંસ્થા દ્વારા જારી કરવામાાં આવ્યો છે ? - FSSAI (Food 
Safety and Standards Authority of India) (નવી હદર્લહી 

154 Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) સાંસ્થાની સ્થાપના કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - 2008 

155 તાજેતરમાાં ભારત- યકેુ્ર સાંસ્કતૃત પ્લેટફોમષ એમ્બેસેડર તરીકે કોની તનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - એ.આર.રહમેાન 

156 
તાજેતરમાાં તવશ્વનો સૌપ્રથમ ઇલેક્રોતનક્સ ઉપકરણો માટે ' Right to Pepair 'નો કાયદો કઈ જગ્યાએ પસાર કરવામાાં 
આવ્યો ? - ન્યયૂોકષ  (અમેહરકા) 

157 કઈ રાજયસરકારે તપલભીત ટાઈગર પ્રોટેક્ષન ફાઉન્ડશેનની સ્થાપના કરવાની દરખાસ્તને માંજૂરી આપી છે ? - ઉત્તરપ્રદેશ 

158 તાજેતરમાાં ગજુરાતમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલામો શાળા પ્રવેશોતસવની શરૂઆત કરવામાાં આવી છે ? - 17મો 

159 
રાજયમાાં કન્યા કેળવણી અને 17મો શાળા પ્રવેશોતસવની શરૂઆત બનાસકાાંઠા જજર્લલાના વડગામ તાલકુાના કયા 
ગામમાાંથી શરૂઆત થઈ હતી ? - મેમદપરુ પ્રાથતમક શાળા 

160 એતશયન સાયકલલિંગ ચેક્મ્પયનતશપમાાં ભારતનો રોનાર્લડોતસિંહ ેકયો મેડલ જીતયો છે ? - તસર્લવર 

161 
તાજેતરમાાં કયા ભારતીય હાઇ જમ્પરે કવોલલફાય થવા છતાાં કોમનવેર્લથ ગેમ્સ ટીમમાાંથી બાકાત રખાતાાં હાઇકોટષનો 
દરવાજો ખખટાવ્યો છે ? - તેજસ્વીન શાંકરે 

162 
તાજેતરમાાં ભારતની મહહલા હક્રકેટ ટીમની કઈ ખેલાડીએ હક્રકેટના તમામ ફોમેટમાાંથી તનવતૃતની ઘોર્ણા કરી છે ? - રૂમેલી 
ઘરે 

163 
ઈજજપ્ત ખાતે યોજાનાર તસતનયર વર્લડષ ફેક્ન્સિંગ ચેક્મ્પયનતશપના મેનેજર તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - 
ભરતજી ઠાકોર 

164 કયા દેશમાાં 1984 પછી નવો પોલલયો વાઇરસ VDPV-2 મળી આવ્યો છે ? - લબ્રટન 

165 
તાજેતરમાાં કયા દેશના જ ાંગલોમાાં વકૃ્ષોના મળૂની આસપાસ જોવા મળતી રફલ નામનાઈ વ્હાઇટ ફૂગ અથવા કાાંડ જે 
તવશ્વના સૌથી મોંઘા ખોરાકમાાં સામેલ છે ? - ઈટાલી (રોમ) 

166 તવશ્વનુાં સૌથી મોઘુાં અને દુલષભ ફ્રૂડ રફલ હકલોગ્રામની હકમત કેટલી છે ? - ત્રણ લાખ રૂતપયા 

167 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય મહહલા ટીમે વર્લડષકપ -3 ની હરકવષ ઇવેન્ટમાાં તસર્લવર મેડલ જીતયો છે ? - હદપીકાકુમારી, અંહકતા 
ભગત અને તસમરનજીત કોર 

168 
તવશ્વનો ત્રીજો અને દેશનો પ્રથમ ફોતસલ પાકષ ડાયનાસોર મ્યલુઝયમ ફેઝ-2 કયા સ્થળે ખરુ્લલો મકૂવામાાં આવ્યો ? - રૈયાલી 
(બાલાતસનોર, મહીસાગરજજર્લલો) 

169 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય જેલ રેહડયો સાંમેલનનુાં આયોજન થયુાં હત ુાં ? - નૉવે 

170 નૉવે ખાતે મળેલ પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય જેલ રેહડયો સાંમેલનમાાં ભારતનુાં પ્રતતતનતધતવ કોણે કયુું હત ુાં ? - ડૉ. વતતિકા નાંદા 

171 તાજેતરમાાં રણજી રોફીમાાં કઈ ટીમ મુાંબઈને 6 તવકેટથી હરાવી પ્રથમ વખત ચેક્મ્પયન બની છે ? - મધ્યપ્રદેશ 

172 સવષપ્રથમ રણજી રોફી ચેક્મ્પયન બનનાર મધ્યપ્રદેશ ટીમના કોચ કોણ હતા ? - ચાંરકાાંત પાંહડત 

173 સૌથી વધ ુવખત રણજી રોફી ચેક્મ્પયન કોણ બન્યુાં છે ? - મહારાષ્ટ્ર 
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174 
રણજી રોફીની શરૂઆત કયારે અને તેની પ્રથમ ફાઇનલ કોની કોની વચ્ચે રમાઈ હતી ? - 1934માાં , મરાસ અને મૈસરૂ 
વચ્ચે 

175 તાજેતરમાાં તવશ્વના સૌથી ધનવાન દેશોનો સમહૂ G-7ની 48મી સતમટ કયા દેશમાાં મળી હતી ? - જમષની 

176 દર વરે્ કયો હદવસ સમગ્ર તવશ્વમાાં MSME હદવસ ઉજવવામાાં આવે છે ? - 27 જૂન 

177 
ભારતમાાં MSME (Micro, Small and Medium Enterprises)ને પ્રોતસાહન આપવા માટે MSME એકટ કયારે પસાર 
કરવામાાં આવ્યો હતો ? - 2006 

178 તાજેતરમાાં MSME કે્ષત્રના તવકાસ માટેનુાં પ્રથમ પરુસ્કાર મેળવનાર રાજ્ય કયુાં છે ? - ઓહડશા 

179 
તાજેતરમાાં MSME કે્ષત્રના તવકાસ માટેનુાં દેશના જજર્લલાઓમાાં તાતમલનાડુના કયા જજર્લલાને MSME એવોડષ એનાયત 
થયો છે ? - તવરૂધનુગર  

180 તાજેતરમાાં અન્નપણૂાષ તશખર ચઢનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ છે ? - સ્કોલજ ેંગ હરગજીન 

181 લબ્રક્સ દેશોની 14મી કોન્ફરરસનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - બેજજિંગ(ચીન) 

182 દેશમાાં પ્રથમ રાષ્ટ્રીય રક્ષા અકાદમીની પ્રથમ બેચમાાં ટોપ કરનાર પ્રથમ મહહલા તવદ્યાતથિની કોણ છે ? - શનન ઢાકા 

183 તાજેતરમાાં 83મી રાષ્ટ્રીય ટેબલ ટેતનસ ચેક્મ્પયનશીપ કયુાં રાજ્ય તવજેતા થયુાં છે ? - મેઘાલય 

184 
ભારતીય હરઝવષ બેકના ગવનષર દ્વારા રસ્ષ્ટ્ટહીન લોકોને ચલણી નોટોની ઓળખ માટે શરૂ કરાયેલ એપ્લીકેશનનુાં નામ શુાં છે 
? - MANI (Moblie Aided Note Identifier) 

185 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્યની સરકારે એના સરકારી કમષચારીઓ માટે MEDISEP યોજના શરૂ કરી છે ? - કેરળ 

186 સેન્રલ બોડષ ઓફ ડાયરેક્ટર ટેકતસસ(CBDT)ના ચેરમેન તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - તનતતન ગપુ્તા 

187 તાજેતરમાાં ઈંટેલલજન્સ બ્યરૂો (આઇબી)ના તવશેર્ તનયામક તરીકે કોની તનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - તપનકુમાર ડેકા 

188 તાજેતરમાાં હહતધારકો માટે વન સ્ટોપ પ્લેટફોમષ તરીકે કયુાં પોટષલ લોન્ચ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - NIRYAT(તનયાષત) 

189 
તાજેતરમાાં ' નશીલી દવાઓના દૂરપ્રયોગ અને ગેરકાયદેસર તસ્કરી તવરુદ્ધ હદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવ્યો છે ? - 26 
જૂન 

190 
તાજેતરમાાં કયા ન્યઝૂના સહ સ્થાપક મોહમ્મદ ઝૂબેરની ધાતમિક ઉશ્કેરણી બદલ ધરપકડ કરવામાાં આવી છે ? - ઓર્લટ 
(હદર્લહી) 

191 તાજેતરમાાં ' તવશ્વ વર્ાષવન હદવસ' (World Rainforest Day) કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 22 જૂન 

192 તવશ્વ વર્ાષવન હદવસ' (World Rainforest Day) - 2022ની થીમ શુાં છે ? - The time is now 

193 
તાજેતરમાાં કોણે ટેતનસમાાં મહતવન ુયોગદાન બદલ ' ગોર્લડન અલચવમેન્ટ પરુસ્કાર' એનાયત કરવામાાં આવેલ છે ? - 
તવજય અમતૃરાજ 

194 
તાજેતરમાાં શ્રીલાંકા સામેની મહહલા હક્રકેટ T20 ત્રણ મેચોની તસરીઝ ભારતે 2-1થી શે્રણી જીતી આ તસરીઝમાાં ' પ્લેયર ઓફ 
ધ તસરીઝ' કોણ જાહરે થયુાં હત ુાં ? - હરમનપ્રીત કૌર 

195 વર્ષ 2023માાં પ્રથમ તશખર G 20 દેશોનુાં પ્રમખુપદ કયો દેશ સાાંભળશે ? - ભારત 
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196 તાજેતરમાાં તતબ્બતનુાં 8મ ુતવશ્વ સાાંસદ સાંમેલન- 2022નુાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - અમેહરકા 

197 પહલેી જુલાઇના રોજ અમદાવાદ ખાતેથી ભગવાન જગન્નાથની કેટલામી રથયાત્રા નીકળશે ? - 145મી 

198 
તાજેતરમાાં National Investigation Agency (NIA)ના નવા મહાતનદેશક તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - 
હદનકર ગપુ્તા 

199 તાજેતરમાાં IAFને કયા દેશમાાં ટેકતનકલ લીડરતશપ પ્રોગ્રામમાાં ભાગ લીધો હતો ? - ઈજજપ્ત 

200 
તાજેતરમાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા Research and Analysis Wing(RAW)ના પ્રમખુ તરીકે કોણે કાયષકાળ એક વર્ષ સધુી 
વધારવામાાં આવ્યો છે ? - સામાંત ગોયલ 

201 વર્ષ 2023માાં G-20 તશખર સાંમેલનની મેજબાની કોણ કરશે ? - જમ્મ ુકાશ્મીર 

202 તાજેતરમાાં ' બાજરા' પર રાષ્ટ્રીય સાંમેલનનુાં ઉદ્દઘાટન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - નવી હદર્લહી 

203 બાજરા-2022 રાષ્ટ્રીય સાંમેલનનો તવર્ય શુાં હતો ?- ભારત માટે ભતવષ્ટ્યનુાં સપુર ફ્રૂડ 

204 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં 3700 મેગાવોટની અદાણી ગ્રીન એનજી પહરયોજનાને માંજૂરી આપવામાાં આવી છે ? - 
આંધ્રપ્રદેશ 

205 
લગફ્ટ તસટી, ગાાંધીનગરમાાં ન્ય ૂડેવલપમેન્ટ બેન્ક (NDB)ના ડાયરેકટર જનરલ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? 
- ડૉ. ડી.જે.પાાંહડયન 

206 
તાજેતરમાાં ભારતે જમીનથી હવામાાં પ્રહાર કરનાર VL- SRSAM' નામની તમસાઇલનુાં સફળ પરીક્ષણ કયાાં સ્થળેથી 
કરવામાાં આવ્યુાં ? - ઓહડશા 

207 ગજુરાતનાાં કયા જજર્લલાના પાાંચ ગામમાાં બાલલકા પાંચાયત શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - કચ્છ 

208 
તાજેતરમાાં કયાાં દેશના પત્રકાર હદતમત્રી મરુાટોવને યકેુ્રનના બાળકોની મદદ માટે તેનો નોબલ શાાંતત પાહરતોતર્ક વેચી 
દીધો છે ? - રતશયા 

209 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે પહલેી જુલાઈથી મેહડકલ ઈન્સ્યોરન્સ સ્કીમ ' મેહડસ્કોપ' શરૂ કરશે ? - કેરળ 

210 દર વરે્ કયો હદવસ ' આંતરરાષ્ટ્રીય નાતવક હદવસ ' મનાવવામાાં આવે છે ? - 25 જૂન 

211 તાજેતરમાાં કયાાં દેશે GSAT-24 ઉપગ્રહને િેંચ ગયુાના રોકેટથી લોન્ચ કયો છે ? - ભારત 

212 તાજેતરમાાં દેશની સૌપ્રથમ નેશનલ સ્પોટટષસ કોન્ફરન્સ કયા યોજાઇ હતી ?- કેવડીયા (ગજુરાત) 

213 તાજેતરમાાં 26મી તસિંધ ુદશષન યાત્રા કયાાં શરૂ થઈ હતી ? - લેહ (લદાખ) 

214 
તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા હદર્લહી ખાતે ' રાષ્ટ્રીય યોગ ઓલલક્મ્પયાડ 2022નુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - 
તશક્ષણ માંત્રાલય અને NCERT 

215 દેશની કઈ અવકાશી સાંસ્થા દ્વારા ભારતના સાંચાર ઉપગ્રહ GSAT- 24ને સફળતાપવૂષક લોન્ચ કરવામાાં આવ્યો ?- ISRO 

216 FIFA અંદર-17 વમુન્સ વર્લડષકપ -2022ની ફાઇનલ મેચ કયાાં રમાશે ? - ભવુનેશ્વર 

217 
ચેન્નઈ ખાતે ડ્રોન સ્ટાટષઅપ ગરૂડ એરોસ્પેસની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રોન ફેકટરી સ્થાપવા માટે કયા દેશની ડ્રોન સોર્લયશુન 
કાંપની સાથે સમજૂતી થઈ છે ? - રતશયા 
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218 ભારતીય બાંધારનની દસમી અનસુલૂચ કોના સાંબાંતધત છે ? - પક્ષપર્લટુ તવરોધી કાનનૂ 

219 
ઇસ્ન્ડયન ઓઇલ કોપોરેશન (IOC) દ્વારા એક ખાસ પ્રકારનુાં સ્વદેશી સોલર સ્ટવ લોન્ચ કરવામાાં આવ્યુાં છે તેનુાં નામ શુાં છે 
? - સયૂષનતૂન 

220 તાજેતરમાાં હરલાયન્સ જજયોના ચેરમેન તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - આકાશ અંબાણી 

221 
તાજેતરમાાં વર્ષ 1975માાં વર્લડષ ચેક્મ્પયન હોકી ટીમના કયા ભારતીય હોકી ખેલાડીનુાં 75 વર્ષની વયે અવસાન થયુાં છે ? - 
વહરન્દરતસિંહ 

222 
વર્ષ 1975માાં વર્લડષ ચેક્મ્પયન હોકી ટીમના સભ્ય વહરન્દરતસિંહને કયા વરે્ ધ્યાનચાંદ લાઈફટાઈમ એલચવમેન્ટ એવોડષથી 
સન્માતનત કરવામાાં આવ્યા હતા ? - 2007 

223 
રીઅલ એસ્ટેટના જાણીતા કયા ઉદ્યોગપતત અને પદ્મભરૂ્ણ તવજેતાનુાં તાજેતરમાાં 93 વર્ષની વયે અવસાન થયુાં છે ? - 
પાલોનજી તમસ્ત્રી 

224 
રીઅલ એસ્ટેટ કે્ષત્રની અગ્રણી કાંપની શાપોરૂજી પાલોનજીના ચેરમેન પાલોનજી તમસ્ત્રી કયા દેશના સૌથી અમીર વ્યક્ક્ત 
હતા ? - આયલેન્ડ 

225 તાજેતરમાાં ચચાષમાાં રહલે વરદાનદી કઈ નદીની સહાયક નદી છે ? - ત ુાંગભાંરા નદી 

226 ભારત સરકાર દ્વારા દર વરે્ કયો હદવસ ' રાષ્ટ્રીય આંકડાશાસ્ત્ર હદવસ' ઉજવાય છે ? - 29 જૂન 

227 
તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા BNCAP માટે સચૂનાઓ અને અતધતનયમો જાહરે કરવામાાં આવ્યા છે ? - રોડ રાન્સપોટષ  
અને હાઇવે માંત્રાલય 

228 15મી ઓગસ્ટ સ્વાતાંત્ર્ય પવષની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી કયા જીર્લલામાાં કરવામાાં આવશે ? - અરવર્લલી 

229 
વર્ષ 2019માાં ઇંગ્લેન્ડને પ્રથમ વખત વર્લડષ ચેક્મ્પયન બનાવનાર કયો હક્રકેટરે તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય હક્રકેટમાાંથી 
તનવતૃતની ઘોર્ણા કરી છે ? - ઇયાન મોગષન 

230 કયા દેશમાાં પહલેી જુલાઈથી તસિંગલ યઝુ પ્લાસ્સ્ટક પર પ્રતતબાંધ મકૂવાનો તનણષય લીધો છે ? - ભારત 

231 તાજેતરમાાં સૌરાષ્ટ્રનો કયો ખેલાડી બમુષડાની હક્રકેટ ટીમનો હડે કોચ બન્યો છે ? - નીરજ ઓડદેરા 

232 તાજેતરમાાં તવશ્વના સૌથી શક્ક્તશાળી દેશોના જુથ G-7ની તશખર બેઠકનુાં આયોજન કયાાં થયુાં હત ુાં ? - જમષની 

233 
અમેહરકાના વોતશગ્ટન ખાતે યોજાયેલ તમસ ઈસ્ન્ડયા વર્લડષ વાઈડ-2022ની બ્યટૂી સ્પધાષમાાં લબ્રટનમાાં રહતેી કઈ ગજુરાતી 
યવુતીએ સ્પધાષ જીતી છે ? - ખશુી પટેલ 

234 તાજેતરમાાં કયાાં દેશને હાઇપરસોતનક ક્રૂઝ તમસાઇલ ' જીરકોન'નુાં સફળ પરીક્ષણ કયુું છે ? - રતશયા 

235 
તાજેતરમાાં કોરોના સામે રક્ષણ માટે ભારતની પ્રથમ સ્વદેશી કઈ વેક્ક્સન વયસ્ક નાગહરકોને ઇમરજન્સી યઝુ માટે 
DCGIએ માંજૂરી આપી છે ?- mRNA જેમોવેક-19  

236 તાજેતરમાાં ઈંગ્લેન્ડ સામે એકમાત્ર ટેસ્ટ માટે ભારતીય ટીમના કપ્તાન તરીકે કોની પસાંદગી થઈ છે ? - જસપ્રીત બમૂરાહ  

237 તાજેતરમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોડષના અધ્યક્ષ તરીકે કોની તનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - પી.કે.તત્રવેદી  

238 તાજેતરમાાં GCERTના તનયામક તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - ડી.એસ.પટેલ  

239 
તાજેતરમાાં આયલેંડ સામેની બે T 20 મેચોની શે્રણી ભારત 2-0થી જીતી હતી આ તસરીઝમાાં મેન ઓફ ધ તસરીઝ કયા 
ખેલાડીને જાહરે કરવામાાં આવ્યા છે ? - દીપક હડૂા 
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240 તાજેતરમાાં માંકીપોક્સથી પ્રથમ મોત કયા દેશમાાં નોંધાયુાં છે ?- નાઈજીહરયા  

241 
તાજેતરમાાં વૈજ્ઞાતનકોએ  કેરેલબયન દ્વીપ સમહૂમાાં દુતનયાનુાં સૌથી મોટા જીવાણનુી શોધ કરી તેનુાં નામ શુાં છે ?- જીઓ 
માગષરીટા મેલગ્રફીકા 

242 તાજેતરમાાં કયો દેશ એતશયાઈ રેક સાયકલલિંગ ચેક્મ્પયનતશપ - 2022માાં 27 મેડલ જીતી પ્રથમ ક્રમે રહી છે ?- જાપાન  

243 તાજેતરમાાં ' તવશ્વ એસ્રોઇડ હદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવ્યો છે ? - 30 જૂન  

244 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની સરકારે ટેકનોલોજી હબ ફેલલવીશીની શરૂઆત કરી છે ?- હૈદરાબાર(તેલાંગાણા) 

245 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં હની ટેસ્સ્ટિંગ લેબની શરૂઆત કરવામાાં આવી છે ?- નાગાલેન્ડ  

246 તાજેતરમાાં કયા દેશે જુલજાના નામક ઘન ઈંધણવાળાં રોકેટ લોન્ચ કયુું છે ?- ઈરાન  

247 વર્ષ - 2022 સાંયકુત રાષ્ટ્ર મહાસાગર સાંમેલનનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- લલસ્બન (પોટુષગલ) 

248 
તાજેતરમાાં રેલવે લોજજસ્સ્ટક્સ પ્રોજેકટ માટે કઈ આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થાએ 245 તમલલયન ડોલરની લોનને માંજૂરી આપી છે ?- 

વર્લડષબેંક  

249 
તાજેતરમાાં ટાટા પાવર સોલર તસસ્ટમે રાજ્યના કાયમકુલમમાાં ભારતનો સૌથી મોટો ફલોહરિંગ સોલર પાવર, પ્રોજેકટ શરૂ 
કયો છે ?- કેરળ  

250 તાજેતરમાાં ગરીબ કર્લયાણ રોજગાર અલભયાનને કેટલા વર્ષ પણૂષ થયા છે ?- 2 વર્ષ   
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