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1 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે મહારાવશ્રી પ્રાગમલજી ત્રીજા ગજુરાતનાાં કયા રજવાડી સાથે સાંકળાયેલ છે ? - કચ્છ 

2 તાજેતરમાાં ' ધ સ્ટ્રગલ ફોર પોલીસ રરફોંસા ઇન ઈન્ડડયા' નુાં વવમોચન કોણે કર્ુું હત ુાં ? - શ્રી વૈકયાનાયડુ 

3 
તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે 'નેશનલ કાંપની લો રરબ્ર્નુલ'ના અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? -અશોક 
ભષૂણ 

4 
તાજેતરમાાં મ ુાંબઈના મઝગાાંવ ડોકયાડામાાં ગજુરાતના કયા શહરેનુાં નામ નેવીના ર્દુ્ધ જહાજનુાં નામ આપવામાાં આવર્ુાં છે ? - 

સરુત 

5 તાજેતરમાાં કઈ મરહલા પવાતારોહકે દસ વખત માઉડટ એવરેસ્ટ્ટ સર કર્ુું છે ? - લ્હક્યા શેરપા 

6 તાજેતરમાાં કયા દેશને 12મી AIBA મરહલા વવશ્વ મકેુ્કબાજી ચેક્પપયનવશપ જીતી છે ? - તકુી 

7 તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં કયા જજલ્લામાાં રદવયાાંગ મતદાર જાગવૃત અભિયાન શરૂ કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - અરવલ્લી 

8 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્ટ્થાએ National Data & Analytics Platform' લોડચ કર્ુું છે ? - નીવત આયોગ 

9 
તાજેતરમાાં રામગઢ વવષઘારી ટાઈગર રરઝવા િારતનુાં 52મ ુટાઈગર રરઝવા ઘોવષત કરવામાાં આવર્ુાં તે ક્યા રાજ્યમાાં 
આવેલ છે ? - રાજસ્ટ્થાન 

10 તાજેતરમાાં યોજાયેલ ' વડનગર ઇડટરનેશનલ કોડફરડસ ' નુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - વડનગર 

11 
તાજેતરમાાં પ્રધાનમાંત્રી નરેંદ્ર મોદીએ કયા દેશમાાં લમુ્પબનીમાાં બૌદ્ધ સાંસ્ટ્કવૃત અને હરેરટેજ કેડદ્રનો વશલાડયાસ કયો હતો ? - 

નેપાળ 

12 સમગ્ર વવશ્વમાાં દર વષે મે માસની કઈ તારીખે ' આંતરરાષ્ટ્રીય સાંગ્રહાલય રદવસ' ઉજવણી કરવામાાં આવે છે ? - 18 મે 

13 તાજેતરમાાં કયા દેશના વૈજ્ઞાવનકોએ પ્રથમ વખત ચાંદ્રની માટીમાાં છોડ ઉગાડવામાાં સફળતા મળી છે ? - અમેરરકા 

14 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે ચટગાાંવ બાંદર કયા દેશમાાં આવેલુાં છે ? - બાાંગ્લાદેશ  

15 IPL-22 ની વસઝનમાાં પ્લે ઓફ માટે કવોભલફાય થનાર બીજા નાંબરની કઈ ટીમ છે ? - લખનઉ સપુર જાયડ્સ 

16 IPL-22 ની વસઝનમાાં કઈ ટીમ કોલકાતા નાઈટ રાઈડસા સામે વવના વવકેટ 210 રન કયાા હતા ? - લખનઉ સપુર જાયડ્સ 

17 IPL-22 ની મેચમાાં લખનઉ સપુર જાયડ્સનો કયા ખેલાડીએ 70 બોલમાાં અણનમ 140 રન કયાા હતા ? - ડી.કોક 
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18 
DRDO અને િારતીય નૌકાદળે સ્ટ્વદેશી એન્ડટ-શીપ વમસાઈલનુાં પ્રથમ સફળ પરીક્ષણ કયાાં કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - 

ચાાંદીપરુ (ઓરડશા) 

19 િારતમાાં 6G નેટવકા કયાાં વષા સધુીમાાં શરૂ થવાની શક્યતા છે ? - 2030 

20 તાજેતરમાાં ગજુરાત ટેકનોલોજી ર્વુનવવસિટી (GTU)એ પોતાનો કેટલામો સ્ટ્થાપના રદવસ ઉજવયો છે ? - 15 મો 

21 તાજેતરમાાં િારતનો કયો સૌથી ર્વુા વયનો રેટેડ ચેસ ખેલાડી બડયો ? - ધૈયા શ્રોફ 

22 તાજેતરમાાં બોપબે સ્ટ્ટોક એતસ્ટ્ચેજ (BSE)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - એસ એસ મુાંદ્રા 

23 
ઇસ્ટ્તબલુમાાં આયોજજત IBA મરહલા વલ્ડા બોક્તસિંગ ચેક્પપયનવશપમાાં િારતની કઈ મરહલા બોતસર થાઈલેડડને હરાવી 
ગોલ્ડમેડલ જીત્યો ? - વનખત ઝરીન 

24 
OICA દ્વારા જાહરે થયેલ રરપોટામાાં કયા દેશને પાછળ રાખી િારત વવશ્વનુાં ચોથુાં સૌથી મોટુાં ઓટોમોબાઇલ માકેટ બડર્ુાં ? - 

જમાની 

25 તાજેતરમાાં નવીન શ્રીવાસ્ટ્તવ કયાાં દેશમાાં િારતના નવા રાજદૂત બડયા છે ? - નેપાળ 

26 તાજેતરમાાં અમેરરકાની રાષ્ટ્રીય વવજ્ઞાન અકાદમીમાાં કોની પસાંદગી થઈ છે ? - ડૉ. કમલ બાવા 

27 તાજેતરમાાં 12મી હોકી ઈન્ડડયા વસવનયર મરહલા રાષ્ટ્રીય ચેક્પપયનવશપ 2022 કોણે જીતી છે ? - ઓરડશા 

28 તાજેતરમાાં 75મો કાડસ રફલ્મ મહોત્સવ કયાાં યોજવામાાં આવયો છે ? - ફ્ાાંસ 

29 તાજેતરમાાં રાજસ્ટ્થાનના કયા સ્ટ્થળેથી ' સપુોવષતમાાં અભિયાન ' ના બીજા તબક્કાની શરૂઆત થઈ છે ? - કોટા 

30 તાજેતરમાાં એરટેલ કાંપનીના નવા એમડી & સીઇઓ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - ગોપાલ વવઠ્ઠલ 

31 તાજેતરમાાં કયાાં દેશના પવાતારોહી ' કેંટન કુલે' 16 મી વખત માઉડટ એવરેસ્ટ્ટ સર કર્ુું છે ? - ભિટન 

32 થાઈલેડડ ના બેંગકોકમાાં બેડવમડટનનો પ્રવતન્ષ્ટ્િત ઉબેર કપ કોણે જીત્યો ? - દભક્ષણ કોરરયા 

33 તાજેતરમાાં ગજુરાતની મરહલા વોલીબોલ ટીમે કોણે હરાવીને ર્થૂ નેશનલ ચેક્પપયનવશપ જીતી છે ? - કેરળ 

34 તાજેતરમાાં ઉત્તર ગજુરાતનાાં સૌથી મોટા સ્ટ્પોટટાસ સાંકુલનુાં વનમાાણ કયાાં કરવામાાં આવર્ુાં ? - પાટણ 

35 તાજેતરમાાં ઇટાભલયન ઓપનમાાં 38મ ુમાસ્ટ્ટર 1000 ટાઇટલ કોણે જીત્ર્ુાં છે ? - નોવાક જોકોવવચ 

36 કયા રાજ્યના મામેખાન કાડસ રફલ્મ ફેન્સ્ટ્ટવલમાાં રેડ કાપેટ પર ચાલનાર પ્રથમ લોકગાયક બડયા ? - રાજસ્ટ્થાન 

37 ગજુરાતમાાં આરોગ્ય સેવા સધુારણા SRESTHA પ્રોજેકટ હિેળ વલ્ડાબેંક કેટલી સહાય કરશે ? - રૂ. 2625 કરોડ 

38 તાજેતરમાાં કયા દેશના રાષ્ટ્રપવત તરીકે હસન શેખ મહમદ ચ ૂાંટાયા છે ? - સોમાભલયા 

39  વવશ્વ મધમાખી રદવસ' ( World Bee Day) કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 20 મે 

40 
ગજુરાતની કઈ સ્ટ્ટાર ટેવનસ ખેલાડીએ એવશયા/ આસવનયા ગપૃ-1 થી ભબલી જીન રકિંગ કપ હાટા  એવોડા એનાયત કરવામાાં 
આવશે ? - અંરકતા રૈના 
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41 હરરયાણા સરકાર દ્વારા વવદ્યાથીઓને ફ્ી ટેબ્લેટ વવતરણ માટે કઈ યોજના લાગ ુકરી છે ? - E-ADHIGAM 

42 િાભઝલ ખાતે આયોજજત ઉનાળુ ડેફભલક્પપકસમાાં િારતે કુલ કેટલા મેડલ જીત્યા છે ? - 17 મેડલ 

43 
ISSF જુવનયર વલ્ડાકપ 2022ની વમતસ ટીમ વપસ્ટ્તોલ ઇવેડટમાાં કયા િારતીય ખેલાડીઓએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો ? - ઈશા 
વસિંઘ અને સૌરિ ચૌધરી 

44 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે ' નાંજરાયણ સરોવર (જીલ) ને પક્ષી અભ્યારણ્ય જાહરે કર્ુું છે ? - તાવમલનાડુ 

45 
જોડાનના અપમાનમાાં ખાતે યોજાયેલી અલ-વતની પેરા ચેક્પપયનવશપમાાં કઈ ગજુરાતી ખેલાડીએ વસિંગલ્સ અને મરહલા 
ડબલ્સમાાં ગોલ્ડમેડલ જીત્યો છે ? - િાવવના પટેલ 

46 
જોડાનના અપમાનમાાં ખાતે યોજાયેલી અલ-વતની પેરા ચેક્પપયનવશપમાાં પરુૂષ ડબલ્સ અને વમતસ્ટ્ડ દબ્લ્સ્ટ્મ કઈ ગજુરાતી 
ખેલાડીએ વસલ્વર મેડલ જીત્યો છે ? - જસવાંત ચૌધરી 

47 
જોડાનના અપમાનમાાં ખાતે યોજાયેલી અલ-વતની પેરા ચેક્પપયનવશપમાાં િાવવના પટેલ અને ગજુરાતની સોનલ પટેલને 
કયો મેડલ જીત્યો ? - ગોલ્ડ 

48 તાજેતરમાાં ' HIV વેક્તસન જાગરૂકતા રદવસ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 18 મે 

49 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની વવધાનસિા પેપરલેસ થઈ છે ? - ઉત્તરપ્રદેશ 

50 તાજેતરમાાં કયા સ્ટ્થળે ' રાષ્ટ્રોય સ્ટ્ટાટાઅપ પરરષદ'નુાં આયોજન કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - નવી રદલ્હી 

51 િારતનુાં સૌપ્રથમ ખાદી સેડટર ઓફ એતસલડસ કયા સ્ટ્થળે સ્ટ્થાપવામાાં આવર્ુાં છે ? - નવી રદલ્હી 

52 તાજેતરમાાં રેલવેના કયા રડવવઝને ડયઅુલ મોડ લોકોમોરટવ ' નવદૂત' વવકવસત કર્ુું છે ? - પવિમ મધ્ય રેલવે 

53 તાજેતરમાાં ' પ્લેસ કોલ્ડ હોમ' નામની નવલકથા કોણે લખી છે ? - પ્રીવત શેનોય 

54 તાજેતરમાાં િારતની કઈ સ્ટ્પેસ એજડસીએ ' વવક્રમ -1 ' રોકેટનુાં સફળ પરીક્ષણ કર્ુું છે ? - Skyroot 

55 
િારતની પ્રથમ પ્રાઈવેટ પર વનવમિત રોકેટ વવક્રમ-1 નુાં ત્રીજુ ાં સાંસ્ટ્કરણનુાં સફળ અપરરક્ષન કરવામાાં આવર્ુાં તેન ુાં નામ શુાં 
આપવામાાં આવર્ુાં છે ? - કલામ -100 

56 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની સરકારે િારતનુાં પ્રથમ સરકારી UTT પ્લેટફોમા ' સીસ્ટ્પેન' નામથી લોડચ કર્ુું છે ? - કેરળ 

57 તાજેતરમાાં દેશની પ્રથમ ગવમેડટ હ્યમુન લાઈિેરીની શરૂઆત ગજુરાતના કયા સ્ટ્થળે કરવામાાં આવી છે ? - જુનાગઢ 

58 
સવોચ્ય અદાલતને સાંવવધાનની કઈ અનચુ્છેદથી રાજીવ ગાાંધી હત્યાકાાંડનો દોષી એ.જી. પેરારીવલનને સવુપ્રમકોટે મકુ્તતનો 
આદેશ કયો છે ? - અનચુ્છેદ- 142 

59 દેશની બીજી સૌથી મોટી કાંપની ઈડફોવસસના નવા MD& CEO તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - સભલત પારેખ 

60 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં એડથની અલ્બનેસી નવા વડાપ્રધાન તરીકે શપથગ્રહણ કયાા છે ? - ઓસ્ટ્રેભલયા 

61 ઉત્તરાખાંડ રાજ્યની હાઇકોટાના મખુ્ય ડયાયાધીશ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - વવવપન સાાંઘી 

62 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની સરકારે ' શહરેી કૃવષ નીવત' શરૂ કરવાની ઘોષણા કરી છે ? - રદલ્હી 
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63 
તાજેતરમાાં કઈ વીમા કાંપની િારતની સવાપ્રથમ ડેડટલ હલે્થ ઈડસ્ટ્યોરડસ પ્લાન લોડચ કયો છે ? - HDFC લાઈફ 
ઈડસ્ટ્યોરડસ 

64 જાપાનના ટોરકયો ખાતે આયોજજત ' તવાડ લીડર સવમટ ' માાં િારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કોને કર્ુું હત ુાં ? - નરેડદ્ર મોદી 

65 તાજેતરમાાં કયા દેશે તેની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય પેશેવર મકેુ્કબાજી ટુનાામેડટ આયોજજત કરી છે ? - બાાંગ્લાદેશ 

66 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે આગ બઝુાવવા માટે બે રોબોટ તેની ફાયર ટીમમાાં શાવમલ કયાા છે ? - રદલ્હી 

67 તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા ' સાગરમાળા યાંગ પ્રોફેશનલ યોજના શરૂ કરવામાાં આવી છે? - બાંદર,જહાજ અને જળમાગા 

68 
BRICSની New Development Bank (NDB)ને િારતનુાં પ્રથમ કે્ષવત્રય કાયાાલય કયા રાજયમાાં શરૂ કરવાની ઘોષણા 
કરી છે ? - ગજુરાત 

69 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આવેલ મા દાંતેશ્વરીને 11000 મીટર ચુાંદડી યાત્રાનો વલ્ડા રેકોડા નોંધાયો છે ? - છતીસગઢ 

70 
એવશયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરી કયા રાજયમાાં પેકેજજિંગ પ્લાડટ સ્ટ્થાપવાની ઘોષણા કરી છે ? - આંધ્રપ્રદેશ 
(અચ્ર્તુાપરૂમ) 

71 તાજેતરમાાં સાંર્તુત રાષ્ટ્ર (ર્એુન)એ વષા 2022માાં િારતનો વવકાસદર કેટલો રહવેાનો અનમુાન કર્ુું છે ? - 6.4% 

72 
તાજેતરમાાં પ્રવસદ્ધ થયેલ રરપોટા  અનસુાર વાર્ ુપ્રદૂષણ સાંબાંવધત મતૃ્ર્નુી સૌથી વધારે સાંખ્યા કયા દેશમાાં નોંધાઈ છે ? - 

િારત 

73 
વવશ્વ ખાદ્ય નીવત રરપોટા - 2022 મજુબ િારતમાાં વષા 2030માાં ભખૂમરાની સાંખ્યા કેટલા વમભલયન હોવાની આશાંકા વયકત 
કરવામાાં આવી છે ? - 73.9 વમભલયન 

74 તાજેતરમાાં ' રાષ્ટ્રીય મરહલા ધારાસભ્ય (MLA) સાંમેલન 2022નુાં આયોજન કયા કરવામાાં આવશે ? - વતરૂવનાંતપરૂાાં (કેરળ) 

75 તાજેતરમાાં કઈ IIT સાંસ્ટ્થાએ િારતના પ્રથમ 5G ઓરડયો અને વવડીયો કોલનુાં સફળ પરીક્ષણ કર્ુું છે ? - IIT, મદ્રાસ 

76 તાજેતરમાાં વડાપ્રધાન નરેડદ્ર મોદીના પસાનલ સેકે્રટરી તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - વવવેકકુમાર 

77 
ગજુરાતની કઈ વસવવલ હોક્સ્ટ્પટલને ' નેશનલ એરક્રડશેન બોડા ફોર હોક્સ્ટ્પટલ અને હલે્થ કેર પ્રોવાઈડસા' પ્રમાણપત્ર એનાયત 
કરવામાાં આવશે ? - સરુત 

78 તાજેતરમાાં G-7 દેશોએ કયા દેશને નાણાકીય સહાયતા આપવાનો વનણાય કયો છે ? - ર્કેૂ્રન 

79 તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં કયા શહરેમાાં વડીલો માટે ' ડે કેર સેડટર' શરૂ કરવામાાં આવયા છે ? - સરુત 

80 
તાજેતરમાાં કેડદ્ર સરકાર દ્વારા એક વષા દરપયાન કેટલા રૂવપયાના બેંક વયવહાર પર પાનકાડા અને આધારકાડા ફરજજયાત 
કરવામાાં આવર્ુાં છે ? - 20 લાખ 

81 
તાજેતરમાાં બાંગાળની ખાડીમાાં િારત અને બીજા કયા દેશ વચ્ચે CORPAT સેના અભ્યાસનુાં ચોથુાં સાંસ્ટ્કરણનુાં આયોજન 
થર્ુાં હત ુાં ? - બાાંગ્લાદેશ 

82 તાજેતરમાાં Paytmના નવા MD & CEO તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - વવજયશેખર શમાા 

83 
તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય રક્ષા ર્વુનવવસિટીએ કયા રાજયમાાં નવા કેપપસની સ્ટ્થાપના કરવાની ઘોષણા કરી છે ? - અરૂણાચલપ્રદેશ 
(પાસીઘાટમાાં) 
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84 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે 100% વવદ્યવુતકરણનુાં લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્ુું છે ? - ગોવા 

85 
તાજેતરમાાં કયા દેશને અંતરરક્ષ ટેભલસ્ટ્કોપની સાથે વવશ્વનુાં પ્રથમ રહલેા લાયક ગ્રહની શોધ કરવાની યોજના બનાવી છે ?- 

ચીન  

86 તાજેતરમાાં રદલ્હીના નવા લેફ.ગવનાર તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - વવનયકુમાર સતસેના 

87 આંતરરાષ્ટ્રીય ' જૈવ વવવવધતા રદવસ' ( Biodiver sity Day) કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 22મે  

88 આંતરરાષ્ટ્રીય ' જૈવ વવવવધતા રદવસ'- 2022ની થીમ શુાં છે ? - Building as future for life 

89 
તાજેતરમાાં લોકસિાના અધ્યક્ષ ઓમ ભબરલાએ કયા સ્ટ્થળે ' સપુોવષત માાં અભિયાન'ની બીજા ચરણનો શિુારાંિ કરાવયો ?- 

કોટા (રાજસ્ટ્થાન) 

90 
વવશ્વ વવખ્યાત ટાઈમ મેગેઝીન-2022માાં વવશ્વના સૌથી પ્રિાવશાળી વયક્તતઓમાાં ગજુરાતનાાં કયા ઉદ્યોગપવતનો સમાવેશ 
કરવામાાં આવયો છે ? - ગૌતમ અદાણી 

91 આધવુનક િારતના આદ્યસધુારક રાજારામ મોહનરાયને ' રાજા' નુાં ભબરૂદ કોને આપ્ર્ુાં હત ુાં ? - અકબરે 

92 22 મે 2022ના રોજ કયા મહાનિુાવની 250મી જડમજયાંતી ઉજવાઇ હતી ? - રાજારામ મોહનરાય 

93 િારતીય સધુારક રાજારામ મોહનરાયે િહ્મોસમાજની સ્ટ્થાપના કયારે કરી હતી ? - ઇ.સ. 1828 

94 તાજેતરમાાં કાશ્મીર વવશ્વ વવદ્યાલયની પ્રથમ મરહલા કુલપવત કોણ બની ? - નીલોફર ખાન 

95 દેશિરમાાં કાબાન માકેટ સેટઅપ કરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કર્ુાં છે ? - ગજુરાત 

96 
તાજેતરમાાં િારતીય ખેલ પ્રાવધકરણને 24મ ુરાષ્ટ્રીય ઉત્કૃષ્ટ્િતા કેડદ્રની આધારવશલા કયાાં કરવામાાં આવી ? - કચૂભબહાર 
(પવિમ બાંગાળ) 

97 વષા 2022માાં િારતને કેટલા અરબ ડોલરની FDI પ્રાપ્ત થઈ છે ? - 83.57 

98 રાજસ્ટ્થાન રાજ્યની હાઇકોટાના મખુ્ય ડયાયાધીશ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - જન્સ્ટ્ટસ સાંિાજી વશવાજી 

99 
તાજેતરમાાં કયા િારતીયને ભિટનની મહારાણીને ' માનદ કમાડડર ઓફ ધ ઓડાર ઓફ ભિરટશ એપપાયર'થી સડમાવનત 
કયાા છે ? - અજય પીરામલ 

100 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે કર્ુાં હવામાાં એમ્ડજન રરલાઇટ પરીક્ષણનુાં સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં આવર્ુાં ? - હાંસા એનજી 

101 
તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં કયા એરપોટા  પર સવાપ્રથમ વહલે માછલી આકારનુાં એરબસ બેલગુા વવમાને ઉતરાણ કર્ુું ? - 

અમદાવાદ 

102 તાજેતરમાાં કોની અધ્યક્ષતામાાં િારતીય કપાસ પરરષદની રચના કરવામાાં આવી છે ? - સરેુશિાઇ કોટક 

103 તાજેતરમાાં કયા રાજ્ય/ કેડદ્રશાવસત પ્રદેશની સરકારની ' ઘર ઘર રાશન વવતરણ યોજના'ને હાઈકોટે રદ કરી ?- રદલ્હી 

104 દર વષે વવશ્વ થાઈરૉઈડ રદવસ' (World Thyroid Awareness Day)કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 25 મે 

105 
તાજેતરમાાં ધ્વવનલ પારેખના કયા એકાાંકી સાંગ્રહને વષા 2016 થી 2020 ના સમયગાળાનો નમાદ સવુણાચાંદ્રક એનાયત 
કરવામાાં આવેલ છે ? - એક ચપટી ઊંઘ 
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106 COVID-19 ઓવમક્રોનના સબ વેરરઅડટ BA.4 નો દેશમાાં પ્રથમ કેસ કયાાં નોંધાયો છે ? - હૈદરાબાદ 

107 ઓવમક્રોનના સબ વેરરઅડટ BA.5 નો દેશમાાં બીજો કેસ ગજુરાતમાાં કયાાં નોંધાયો છે ? - વડોદરા 

108 રાજકોટના પોલીસ કવમશનર તરીકે કોની વનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - રાજુ િાગાવ 

109 તાજેતરમાાં CII EXCON Committed Laeder Award કોણ જીત્ર્ુાં છે ? - અંજલી પાાંડ ે

110 િારતમાાં ' કોમનવેલ્થ રદવસ' ( Commenwealth Day) કયારે મનાવવામાાં આવયો ? - 24 મે 

111 
વવશ્વનુાં સૌથી ઊંચુાં વશખર માઉડટ એવરેસ્ટ્ટ મરહમામાાં ચાર વખત સર કરવાનો વવક્રમ કોને નોંધાયો છે ? - બલજીત કૌર 
(રહમાચલપ્રદેશ) 

112 
તાજેતરમાાં કતારના દોહા ખાતે આયોજજત એવશયન જુવનયર અંડર-14 ટુનાામેડટમાાં ડબલ્સમાાં કઈ ગજુરાતી ખેલાડી વવજેતા 
થઈ છે ? - હની જુમાની 

113 વવશ્વનુાં સૌથી મોટુાં ડાયમાંડ બસૂા ગજુરાતનાાં ક્યા શહરેમાાં શરૂ થશે ? - સરુત  

114 તાજેતરમાાં નીવત આયોગના નવા વાઇસ ચેરમેન તરીકે કોની વનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ? - સમુન બેરી 

115 
IPL- 2022 વસઝનમાાં લીગ રાઉડડમાાં રાજસ્ટ્થાન રોયલ્સનો કયો ખેલાડી સૌથી વધ ુછગ્ગા ફટકાયાા છે ? - બટલર (37 

છગ્ગા) 

116 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યે હોકી ઈન્ડડયા સબ- જુવનયર મરહલા રાષ્ટ્રીય ચેક્પપયનવશપ જીતી લીધી છે ? - હરરયાણા 

117 તાજેતરમાાં બાયોટેતનોલોજી કે્ષતે્ર રરસચા અને સ્ટ્ટાટા  અપ માટે કર્ુાં પોટાલ લોડચ કરવામાાં આવર્ુાં ? - BIORRAP 

118 તાજેતરમાાં ડર્ઝૂીલેડડનો પવૂા કેપ્ટન ડેવનયલ વવટ્ટોરી કયા દેશની રક્રકેટ ટીમનો સહાયક કોચ બડયો ? - ઓસ્ટ્રેભલયા 

119 તાજેતરમાાં કઈ જાહરે કે્ષત્રની કાંપની િારતીય ગેસ એતસચેડજ પર રેરડિંગની શરૂઆત કરી છે ? - ONGC 

120 
તાજેતરમાાં ઇડટરનેશનલ એથ્લેરટતસમાાં 100મીટર હડાલ્સમાાં કઈ િારતીય એથ્લેરટકસે પોતાનો જ રાષ્ટ્રીય રેકોડા તોડી નવો 
રેકોડા કયો ? - જયોવત યારાજી 

121 તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ રાવેલ એડડ ટુરરઝમ ડવેલોપમેડટ ઇડડેતસમાાં િારત કેટલામાાં સ્ટ્થાને છે ? - 54મ ુ

122 
ગજુરાત સરકારે કયા સ્ટ્થળે દર વષે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો સાંગીત અને સાંસ્ટ્કૃવત મહોત્સવ યોજવાનુાં નક્કી કર્ુું છે ? - 

વડનગર 

123 
િારતમાાં વધતી જતી ફૉસ્ટ્ફરસ અને પોટેવશયમ ખાતરની માાંગને પહોંચી વળવા કેન્ડદ્રય માંત્રીશ્રી મનસખુ માાંડવવયાએ કયા 
દેશની મલુાકાત લીધી હતી ? - જોડાન 

124 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે માડચેસ્ટ્ટર વસટી ફૂટબોલ કલબની સ્ટ્થાપના કયારે કરવામાાં આવી હતી ? - ઇ.સ. 1880 

125 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે પ્લાન્સ્ટ્ટક પ્રદૂષણને ખતમ કરવા માટે WEF ( World Economics Forum)સાથે સમજૂતી 
કરી છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

126 
તાજેતરમાાં િારતીય પરુૂષ હોકી ટીમે ઇડડોનેવશયા ને 16-0થી પરાજજત કરતાાં કયો દેશ વલ્ડાકપ - 2023માાં બહાર ફેકાઈ 
ગયો ? - પારકસ્ટ્તાન 
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127 તાજેતરમાાં કઈ IIT સાંસ્ટ્થાએ નોથા ઈસ્ટ્ટ રરસચા કોડકલેવ - 2022નુાં ઉદ્ઘાટન કરવામાાં આવર્ુાં ? - IIT, ગવુાહાટી 

128 
તાજેતરમાાં દેશના દસ આદશા ગામમાાં પ્રથમ સ્ટ્થાન મેળવનાર ગજુરાતનુાં ભબલેશ્વરપરૂા ગાાંધીનગર જજલ્લાના કયા 
તાલકુામાાં આવેલ છે ? - કલોલ 

129 ઇન્ડડયન ટેકવનકલ અને ઇકોનોવમતસ કો ઓપરેશન (ITEC) ક્યાાં માંત્રાલય સાંબાંવધત છે ? - વવદેશ માંત્રાલય 

130 
અમેરરકન રેરટિંગ એજડસી મડૂી'ઝના ગ્લોબલ મેક્રો આઉટલકૂ 2022-23ના રરપોટા  મજુબ િારતનો જીડીપી ગ્રોથ અંદાજ 
9.1% થી ઘટાડી કેટલા ટકા થશે તેવ ુાં અનમુાન કરેલ છે ? - 8.8% 

131 તાજેતરમાાં કયા ખેલાડીએ સ્ટ્પેવનશ ગ્રાડડ વપ્રતસ જીતી છે ? - મેતસ વસ્ટ્ટવપન 

132 
તાજેતરમાાં કણાાટકના બેલ્લારી ખાતે આયોજજત સબ જુવનયર નેશનલ બોક્તસિંગ ચેક્પપયન- 2022માાં ગજુરાતની શે્રયાવસિંગ 
અને કાવયા જોશીએ કયો મેડલ જીત્યો ? - િોડઝ 

133 દર વષે 'વવશ્વ પાચન રદવસ' ની ઉજવણી કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 29 મે 

134 દર વષે ' આંતરરાષ્ટ્રીય એવરેસ્ટ્ટ રદવસ' તરીકે કયારે ઉજવણી કરવામાાં આવે છે ? - 29 મે 

135 દર વષે ' સાંર્કુત રાષ્ટ્ર શાાંવત સૈવનકો'નો આંતરરાષ્ટ્રીય રદવસ કયારે મનાવવામાાં આવે છે ? - 29 મે 

136 તાજેતરમાાં ISS જુવનયર વલ્ડાકપમાાં િારતને કુલ કેટલા પદક જીત્યા છે ? - 33  

137 તાજેતરમાાં ગ્લોબલ ઓગેવનક એતસપો-2022નુાં આયોજન કયા સ્ટ્થળે કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - નવી રદલ્હી 

138 TATA IPL - 2022ની ફાઈનલમાાં કઈ ટીમને હરાવી ગજુરાત ટાઈટડસ પ્રથમ વખત ચેક્પપયન બની ? - રાજસ્ટ્થાન રોયલ્સ 

139 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં ઓરેડજ કપ કયો ખેલાડી વવજેતા જાહરે થયો છે ? - જોસ બટલર 

140 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં પપાલ કપ કયો ખેલાડી વવજેતા જાહરે થયો છે ? - ર્ઝુવેડદ્ર ચહલ 

141 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં કુલ કેટલી ટીમોએ િાગ લીધો હતો ? - દસ 

142 
TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં વવના વવકેટે સૌથી લાાંબી િાગીદારી કઈ ટીમે નોંધાવી નવો કીવતિમાન સ્ટ્થાવપત કયો ? - 

લખનઉ સપુર જાયડ્સ 

143 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુરન કરનાર જોસ બટલર (863 રન) કઈ ટીમનો ખેલાડી છે ? - રાજસ્ટ્થાન રોયલ્સ 

144 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુચોગ્ગા ફટકારનાર (17 મેચમાાં 83 ચોગ્ગા) કયો રક્રકેટર છે ? - જોસ બટલર 

145 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુવસતસ ફટકારનાર (17 મેચમાાં 45 વસતસ ) કયો રક્રકેટર છે ? - જોસ બટલર 

146 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુકેચ કરનાર કયો રક્રકેટર છે ? - રરયાન પરાગ (17 કેચ) 

147 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુવવકેટ લેનાર બોલર કોણ છે ? - ર્ઝુવેડદ્ર ચહલ ( 27 વવકેટ) 

148 
TATA IPL - 2022ની ફાઇનલ મેચમાાં ' મેન ઓફ ધ મેચ' કયા ખેલાડીને જાહરે કરવામાાં આવયો હતો ? - હારદિક પાંડયા ( 
ત્રણ વવકેટ તથા 34 રન) 

149 TATA IPL - 2022ની ફાઇનલ મેચમાાં ' મેન ઓફ ધ ટુનાામેડટ ' કયા ખેલાડીને જાહરે કરવામાાં આવયો હતો ? - જોસ 
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બટલર 

150 TATA IPL - 2022 ચેક્પપયન બનનાર ટીમને કેટલા કરોડની ઇનામી રકમ જાહરે કરવામાાં આવી હતી ? - 20 કરોડ 

151 IPL -2022માાં સામેલ થનાર ગજુરાત ટાઈટડસ, અમદાવાદ ટીમની ફે્ડચાઇઝી કોણે ખરીદી હતી ? - CVC કેવપટલ્સ 

152 
TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુવખત અધી સદી કરનાર કયો રક્રકેટર છે ? - ડેવવડ વોનાર (12 મેચમાાં 5 અધા 
શતક) 

153 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી વધ ુવખત સદી કરનાર કયો રક્રકેટર છે ? - જોસ બટલર (17 મેચમાાં 4 સદી) 

154 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં લોકી ફગ્ર્ુાસને (157.3)સૌથી ફાસ્ટ્ટ બોલ ફેંકી કોનો રેકોડા તોડયો ? - ઉમરાન મભલક (157) 

155 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સૌથી ફાસ્ટ્ટ બોલ ફેંકનાર ગજુરાત ટાઈટડસનો કયો ખેલાડી છે ? - લોકી ફગ્ર્ુાસન 

156 TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં ગજુરાત ટાઈટડસ ટીમના હડે કોચ તરીકે કોણ હત ુાં ? - આવશષ નેહરા 

157 
TATA IPL - 2022 વસઝનમાાં સપુર સ્ટ્રાઈક ઓફ ધ વસઝન પરુસ્ટ્કાર (ટાટા પાાંચ કાર જીતનાર) ક્યો રક્રકેટર હતો ? - રદનેશ 
કાવતિક 

158 IPLના ઈવતહાસમાાં કયા ખેલાડીએ 700 ચોગ્ગા લગાવનાર પ્રથમ ખેલાડી બડયો છે ? - વશખર ધવન 

159 રાજસ્ટ્થાન રોયલ્સ ટીમ કઈ સાલમાાં IPL ચેક્પપયન બડર્ુાં હત ુાં ? - 2008 

160 IPLના ઈવતહાસમાાં સૌથી વધ ુવખત કઈ ટીમ ચેક્પપયન બની છે ? - મુાંબઇ ઈન્ડડયડસ (પાાંચ વખત) 

161 IPL - 2021માાં કઈ ટીમ ચેક્પપયન બની હતી ? - ચેન્નઈ સપુર રકિંગ્સ 

162 ગજુરાતનુાં પ્રથમ વવઝન થેરાપી સેડટર કયા શરૂ થર્ુાં છે ? - નવસારી 

163 તાજેતરમાાં જૈન વવવધતા રજીસ્ટ્રેશન (Biodiversity Register)મેળવનાર દેશનુાં પ્રથમ મેરો શહરે કર્ુાં છે ? - કોલકાતા 

164 
તાજેતરમાાં ગજુરાતના કચ્છના અબડાસા તાલકુાનાાં કયા ગામમાાં ' સરૂડયો' દુલાિ વનસ્ટ્પવત 104 વષા પછી જોવા મળી ? - 

લિેડી 

165 
ગજુરાતમાાં અમરેલી જજલ્લાના લાિી તાલકુાનુાં કર્ુાં ગામ િારતનુાં સૌપ્રથમ સોલર વસસ્ટ્ટમ સવુવધા ધરાવત ુાં બનશે ? - 

દૂધાળા 

166 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં નમાદા- તાપી ભલિંક પરરયોજના રદ કરવામાાં આવી ? - ગજુરાત 

167 તાજેતરમાાં કોને ' સાંગીત કલાવનવધ પરુસ્ટ્કાર - 2022' થી સડમાવનત કરવામાાં આવયા છે ? - કૃષ્ટ્ણન અને વવજયલક્ષ્મી 

168 તાજેતરમાાં કઈ કાંપની દ્વારા INS વનદેશકનુાં લોંભચિંગ કરવામાાં આવર્ુાં ?- ગાડાન વશપ ભબલ્ડર એડડ એમ્ડજવનયસા ભલવમટેડ 

169 તાજેતરમાાં ઇન્ડડયન ઓભલક્પપક એસોવસએશનના અધ્યક્ષપદેથી કોણે રાજીનામુાં આપ્ર્ુાં ? - નરેડદ્ર બત્રા 

170 આિમો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ રદવસની ઉજવણી કયા સ્ટ્થળે કરવામાાં આવનાર છે ? - મૈસરૂ વસટી (કણાાટક) 

171 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્ટ્થાએ આર્ષુ્ટ્યમાન િારત હલે્થ એકાઉડટ (ABHA) એપ લોડચ કરી છે ? - નેશનલ હલે્થ ઓથોરરટી 
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172 
તાજેતરમાાં કયા આંતરરાષ્ટ્રીય સાંગિને ' ગ્લોબલ કોલાબોરેશન વવલેજ ' નામની પહલે શરૂ કરી છે ? - વલ્ડા ઇકોનોવમક 
ફોરમ (WEF) 

173 ક્સ્ટ્વત્ઝરલેડડના દાવોસમાાં યોજાયેલ વલ્ડા ઇકોનોવમક ફોરમ- 2022માાં િારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કોને કર્ુું હત ુાં ? - વપર્ષુ ગોયેલ 

174 વલ્ડા ઇકોનોવમક ફોરમ (WEF)ની વાવષિક બેિક-2022નુાં આયોજન કયા કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - દાવોસ 

175 
તાજેતરમાાં વલ્ડા ઇકોનોવમક ફોરમ (WEF)ને રજૂ કરેલ રાવેલ્સ એડડ ટુરરઝમ ડેવલપમેડટ ઇડડકે્ષમાાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે 
રહ્યો છે ? - જાપાન 

176 
વષા 2022 વલ્ડા ઇકોનોવમક ફોરમ (WEF)ને રજૂ કરેલ રાવેલ્સ એડડ ટુરરઝમ ડેવલપમેડટ ઇડડકે્ષમાાં િારત કયા ક્રમે રહ્યુાં છે 
? - 54 મા 

177 
વલ્ડા ઇકોનોવમક ફોરમ (WEF) દ્વારા દર કેટલા વષે રાવેલ્સ એડડ ટુરરઝમ ડેવલપમેડટ ઇડડકે્ષ રરપોટા  જાહરે કરે છે ? - બે 
વષા 

178 
ગ્રીનકો ગપૃ દ્વારા વવશ્વના સૌથી મોટા ઇડટેગે્રટેડ રરડર્એૂબલ એનજી સ્ટ્ટોરેજ પ્રોજેકટ (IRESP)ની સ્ટ્થાપના કયા રાજયમાાં 
કરવામાાં આવી છે ? - આંધ્રપ્રદેશ 

179 
તાજેતરમાાં પરમ પોરૂલ નામનુાં અત્યાધવુનક સપુર કપપ્ર્ટુરનુાં ઉદ્દઘાટન કઈ સાંસ્ટ્થામાાં કરવામાાં આવર્ુાં ? - NIT, 

વતરૂભચરાપલ્લી 

180 તાજેતરમાાં િારતીય સેનામાાં કોપબેટ એવવયેટર બનનાર પ્રથમ મરહલા કઈ છે ? - કેપ્ટન અભિલાષા બરાક 

181 
તાજેતરમાાં કઈ રહડદી િારતીય લેભખકાને તેમની 'ટોપબ ઓફ સેડડ' નવલકથા માટે વષા 2022નો આંતરરાષ્ટ્રીય બકૂર 
પ્રાઇઝથી સડમાવનત કરવામાાં આવયા છે ? - ગીતાાંજભલ શ્રી 

182 
જાણીતી રહડદી િારતીય લેભખકા ગીતાાંજભલશ્રીએ કઈ નવલકથા પરથી અંગે્રજીમાાં અનવુાદ ' ટોપસ ઓફ સેડડ' કયો હતો ? - 

રેત સમાવધ 

183 તાજેતરમાાં કયા સ્ટ્થળે ' િારત ડ્રોન મહોત્સવ - 2022 ' નુાં આયોજન કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - નવી રદલ્હી 

184 તાજેતરમાાં કોને ' હાંબોલ્ટ રરસચા એવોડા- 2022' થી સડમાવનત કરવામાાં આવયા છે ? - પ્રો. ઇડદ્રજીતવસિંહ 

185 તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા ગવતશક્તત સાંચાર પોટાલ લોડચ કરવામાાં આવર્ુાં છે ? - સાંચાર માંત્રાલય 

186 તાજેતરમાાં BPCLએ કઈ રાજ્ય સરકાર સાથે અક્ષયઉજાા પરરયોજના માટે સમજૂતી કરી છે ? - ઉત્તરાખાંડ 

187 
તાજેતરમાાં પોલેડડના પોઝનાન ખાતે યોજાયેલ પેરાકોનો એથ્લીટ વવશ્વકપમાાં વીએલ2 200 મીટર કેટેગરીમાાં િોડઝ મેડલ 
જીતનાર એકમાત્ર િારતીય મરહલા એથ્લીટ કોણ છે ? - પ્રાચી યાદવ 

188 
પોલેડડના પોઝનાન ખાતે યોજાયેલ પેરાકોનો એથ્લીટ વવશ્વકપમાાં પરુૂષ એકલમાાં એસએલ 3 મકુાબલામાાં િારતીય ખેલાડી 
પ્રમોદ િગતે કયો મેડલ જીત્યો ? - ગોલ્ડ 

189 
દુબઈ ખાતે યોજાયેલ ચોથી ફાઝા દુબઈ પેરા બેડવમડટન આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાાં એસર્5ુ કેટેગરીમાાં કઈ િારતીય મરહલા 
ખેલાડીએ બે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા છે ? - મવનષા રામદાસ 

190 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં નવો વાયરસ CCHF (રક્રવમયન કૉંગો હમેોરહજેજક ફીવર)ના કેસ નોંધાયા છે ? - ઈરાક 

191 તાજેતરમાાં િારતના કયા રાજયમાાં પક્ષીઓની પ્રજાવતઓની સૌથી વધ ુસાંખ્યા નોંધાઈ છે ? - ઉત્તરાખાંડ 
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192 
તાજેતરમાાં શ્રી પ્રફુલ્લચાંદ્ર સેજલીયાને ગજુરાત ગરરમા એવોડા - 2022 એનાયત કરવામાાં આવયો તે કયા કે્ષત્ર સાથે 
સાંકળાયેલ છે ? - કૃવષ 

193 
તાજેતરમાાં ડૉ. પ્રતાપિાઈ પાંડયાને મરણોત્તર ' ગજુરાત ગરરમા એવોડા - 2022' એનાયત કરવામાાં આવયો તે કયા કે્ષત્ર 
સાથે સાંકળાયેલ હતા ? - સારહત્ય અને વશક્ષણ 

194 
તાજેતરમાાં શ્રી વનલેશિાઈ માાંડભલયાને ' ગજુરાત ગરરમા એવોડા - 2022' એનાયત કરવામાાં આવયો તે કયા કે્ષત્ર સાથે 
સાંકળાયેલ છે ? - સમાજસેવા 

195 
તાજેતરમાાં કુ. અડવી વવજય ઝાાંઝરૂરકયાને 'ગજુરાત ગરરમા એવોડા - 2022' એનાયત કરવામાાં આવયો તે કયા કે્ષત્ર સાથે 
સાંકળાયેલ છે ? - રમતગમત અને યોગ 

196 
તાજેતરમાાં શ્રી રકતીદાન ગઢવીને ' ગજુરાત ગરરમા એવોડા - 2022' એનાયત કરવામાાં આવયો તે કયા કે્ષત્ર સાથે 
સાંકળાયેલ છે ? - કલા 

197 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યના જાણીતા ગાયક અને રાજનેતા વસધ્ધ ુમસેૂવાલાની હત્યા કરવામાાં આવી ? - પાંજાબ 

198 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે Teralana શુાં છે ? - રક્રપ્ટોકરડસી 

199 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની સરકારે ' એકીકતૃ કૃવષ વવકાસ યોજના' શરૂ કરી છે ? - તાવમલનાડુ 

200 તાજેતરમાાં વશરૂઇ લીલી મહોત્સવ- 2022નુાં ચોથુાં સાંસ્ટ્કરણ કયા રાજયમાાં શરૂ કરવામાાં આવર્ુાં છે ? - મભણપરુ 

201 તાજેતરમાાં ACME સોલરને કયા રાજયમાાં 300 મેગાવોટની સૌર પરરયોજના શરૂ કરી છે ? - રાજસ્ટ્થાન 

202 તાજેતરમાાં CO2 માકેટ શરૂ કરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કર્ુાં છે ? - ગજુરાત 

203 વવશ્વ વાર્ ુશક્તત સચૂકાાંક - 2022મ િારતીય વાર્સેુના કેટલામાાં સ્ટ્થાને રહી છે ? - ત્રીજો  

204 તાજેતરમાાં ટેડ્રોસ એડહનોમા કયા આંતરરાષ્ટ્રીય સાંગિનના અધ્યક્ષ તરીકે ફરીથી ચ ૂાંટાઈ આવયા છે ? - WHO 

205 તાજેતતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે ઓભલક્પપક વેલ્ર્ ૂએજ્ર્કેુશન પ્રોગ્રામ શરૂ કયો છે ? - ઓરડશા 

206 તાજેતરમાાં JSW One Platformના નવા સીઇઓ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - ગૌરવ સચદેવા 

207 તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય ઉપલમ્બ્ધ રરપોટા  (NAS)- 2021 કોણે જાહરે કયો છે ? - વશક્ષા માંત્રાલય 

208 તાજેતરમાાં IBA મરહલા વવશ્વ બોક્તસિંગ ચેક્પપયનવશપ- 2022માાં કયો દેશ પ્રથમ ક્રમે રહ્યો છે ? - તકુી  

209 
તાજેતરમાાં ફ્ેંચ રરવેરા રફલ્મ ફેન્સ્ટ્ટવલમાાં કોને એક્તસલડસ ઇન વસનેમા પરુસ્ટ્કારથી સડમાવનત કરવામાાં આવયા છે ? - 

નવાઝૂદ્દીન વસદ્દીકી 

210 
તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાાં સામદુાવયક વન સાંસાધન (CFR) અવધકારોને માડયતા આપનાર દેશનુાં બીજા નબરનુાં રાજ્ય 
કર્ુાં છે ? - છતીસગઢ 

211 ISSF જુવનયર વવશ્વકપ- 2022માાં કયો દેશ પદક તાભલકામાાં પ્રથમ સ્ટ્થાને રહ્યો છે ? - િારત 

212 
આંતરરાષ્ટ્રીય વનશાનેબાજી ખેલ મહાસાંઘ (ISSF) જુવનયર વવશ્વકપ 2022નુાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - 

જમાની 
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213 
િારતીય સ્ટ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડડયાના રરપોટા  મજુબ નાણાકીય વષા 2022માાં િારતનો જીડીપી ગ્રોથ કેટલા ટકા અનમુાન 
કરવામાાં આવેલ છે ? - 8.2 થી 8.5 % 

214 તાજેતરમાાં િારત સરકારે BPCLની કેટલા ટકા િાગીદારી વેચવાનો વનણાય કયો છે ? - 53% 

215 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે ર્વુનવવસિટીના કુલપવત તરીકે મખુ્યમાંત્રી વનમણ ૂાંક કરે તેવો વનણાય લીધો છે ? - પવિમ 
બાંગાળ 

216 તાજેતરમાાં અફઘાવનસ્ટ્તાન પર ચોથી ' કે્ષત્રીય સરુક્ષા વાતાા' નુાં આયોજન કયા દેશમાાં કરવામાાં આવર્ુાં હત ુાં ? - તાજજરકસ્ટ્તાન 

217 તાજેતરમાાં IBA ની એથલીટ સવમવતના અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનર્કુ્તત કરવામાાં આવી છે ? - લવલીના બોગોહન 

218 
તાજેતરમાાં કયા માંત્રાલય દ્વારા ભવુનેશ્વરમાાં ' રાષ્ટ્રીય ખનીજ કોંગે્રસ-2022'નુાં આયોજન કરવામાાં આવર્ુાં છે ? - કોલસા 
માંત્રાલય 

219 
તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ રરપોટા  અનસુાર ઘરમાાં કામ કરવા માટે ( Work From Home) વવશ્વનુાં સૌથી સારૂ શહરે કર્ુાં છે ? 

- વસિંગાપરુ 

220 
તાજેતરમાાં રાજસ્ટ્થાનના કયા શહરેમાાં અદાણી ગ્રીન આમાએ િારતનો પ્રથમ ' પવન સૌર હાઇિીડ પાવર પ્લાડટ' શરૂ થયો 
છે ? - જેસલમેર 

221 તાજેતરમાાં કચ્છના અખાતમાાં િારતીય સેનાની ત્રણેય પાાંખની સાંર્કુત કઈ કવાયત યોજાઇ હતી ? - INS જલાશ્વા SH3 

222 તાજેતરમાાં ભબહારના કયા જીલ્લામાાં દેશના સૌથી મોટા સોનાના િાંડારને ખનન કરવાની માંજૂરી મળી છે ? - જમઈુ 

223 માંકીપોતસ વાયરસના દદીઓને 21 રદવસ ફરજજયાત કવોરેડટાઇન કરનાર પ્રથમ દેશ કયો છે ? - બેલ્લ્જયમ 

224 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે સ્ટ્થાનીય વવસ્ટ્તારોમાાં જ ાંગલી ભ ૂાંડ મારવાનો આદેશ કયો છે ? - કેરળ  

225 તાજેતરમાાં લોકપાલના અધ્યક્ષ તરીકે વધારાનો ચાર્જ કોને સોંપવામાાં આવયો છે ? - પ્રદીપકુમાર મોહાંતી 

226 
સદ્દગ્રુૂ જગ્ગી વાસદેુવ દ્વારા હાથ ધરાયેલ " SAVE SOIL"ઝૂબેશ હિેળ એમઓર્ ુકરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કર્ુાં છે ? - 

ગજુરાત 

227 
દુબઈ પેરા બેડવમડટન ઇડટરનેશનલ- 2022માાં વમતસ ડબલ્સમાાં ગજુરાતની કઈ રદવયાાંગ ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે ? 

- રચના પટેલ 

228 તાજેતરમાાં બોડાર રોડ ઓગેનાઇઝેશન (BRO)એ કયા રાજયમાાં ' નેભચકુાં' ટનલનુાં કાયા પણૂા કર્ુું છે ?- અરૂણાચલપ્રદેશ 

229 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે પોતાના રાજયમાાં રમતવીરો માટે ' રાજીવ ગાાંધી ખેલ રત્ન' પરુસ્ટ્કાર આપવાની ઘોષણા કરી 
છે ? - રાજસ્ટ્થાન 

230 
જૂન 2022માાં યોજાનાર િારત- દભક્ષણ આરફ્કા T20 વસરીઝમાાં િારતીય ટીમના કેપ્ટન તરીકે કોની પસાંદગી કરવામાાં 
આવી છે ? - કે.એલ. રાહુલ 

231 તાજેતરમાાં કોણે ' Twitter' વનદેશક પદેથી રાજીનામુાં આપ્ર્ુાં ? - જૈક ડોસી 

232 તાજેતરમાાં િારતનો મરુલી શ્રીશાંકરને 12મી ગ્રીસ ઇડટરનેશનલ જક્પપિંગ મીરટિંગમાાં કયો મેડલ જીત્યો છે ? - ગોલ્ડ 

233 તાજેતરમાાં ફોચ્ર્ુાન-500 સભૂચમાાં પ્રવેશ કરનાર પ્રથમ રકપ્ટો કાંપની કઈ છે ? - કોઈનબેસ 
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234 
તાજેતરમાાં રોડ એક્તસડેં્સ ઇન ઈન્ડડયા - 2022 ના જાહરે થયેલ રરપોટા  અનસુાર દેશના કયા રાજ્યમાાં વષા -2020માાં 
સૌથી વધ ુઅકસ્ટ્માતની ઘટનાઓ નોંધાઈ છે ? - વમઝોરમ 

235 તાજેતરમાાં ચચાામાાં રહલે બાંધન એતસપે્રસ અને મૈત્રી એતસપે્રસ િારત અને બીજા કયા દેશ વચ્ચે ચાલે છે ? - બાાંગ્લાદેશ 

236 17મા મુાંબઇ આંતરરાષ્ટ્રીય રફલ્મ મહોત્સવનો ફોકસ દેશ કયો છે ? - બાાંગ્લાદેશ 

237 તાજેતરમાાં કયા દેશની MUFG બેંક ભગફ્ટવસટીમાાં શાખા ખોલવાની માંજૂરી મળી છે ? - જાપાન 

238 
કઈ રાજ્ય સરકારે સમાન નાગરરક સાંરહતા લાગ ુકરવા માટે તાજેતરમાાં સેવા વનવતૃ સપુ્રીમકોટાના જન્સ્ટ્ટસ રાંજના દેસાઇની 
અધ્યક્ષતામાાં મસોદ્દા સવમવતની રચના કરવામાાં આવી છે ? -ઉત્તરાખાંડ 

239 તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં 30 વષોમાાં પોભલયાનો પ્રથમ કેસ નોંધાયો છે ? - મોઝેમ્પબક 

240 િારતના સૌપ્રથમ સમવપિત ખગોળ વવજ્ઞાન વમશનનુાં નામ શુાં છે ? - AstroSat 

241 ગજુરાતી નવલકથાકાર ધીરૂબહને પટેલની પ્રથમ નવલકથા કઈ છે ? - વડવાનલ 

242 તાજેતરમાાં 8મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ રદવસ માટેની થીમ શુાં છે ? - Yoga For Humanity 

243 તાજેતરમાાં કઈ િારતીય મળૂના અમેરરકને " ન્સ્ટ્ક્રપ્સ નેશનલ સ્ટ્પેભલિંગ બી 2022" પ્રવતયોભગતા જીતી ? - હરરની લોગન 

244 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય/ કેડ્શાવસત પ્રદેશમાાં ' વનગાહ' પરરયોજના શરૂ કરવામાાં આવી છે ? - રદલ્હી 

245 
કયા દેશમાાં આયોજજત સાતમી ભિતસ સાંસ્ટ્કૃવત માંત્રીઓની બેિકમાાં કયા કેન્ડદ્રય માંત્રીએ િારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કર્ુું હત ુાં ? - 

વમનાક્ષી લેખી 

246 દર વષે ' રહડદી પત્રકારત્વ રદવસ ' કયારે માનવે છે ? - 30 મે 

247 તાજેતરમાાં 30 મે કયા રાજ્યનો સ્ટ્થાપના રદવસ ઉજવાયો હતો ? - ગોવા 

248 દર વષે ' વવશ્વ તમાકુ વનષેધ રદવસ ' (World No Tabacco Day)તરીકે કયારે ઉજવણી કરવામાાં આવે છે ? - 31 મે 

249 31 મે ' વવશ્વ તમાકુ વનષેધ રદવસ ' -2022 ની થીમ શુાં હતી ? - ' પયાાવરણ માટે ખતરનાક છે તમાકુ' 

250 31 મે ' વવશ્વ તમાકુ વનષેધ રદવસ ' ના રોજ કયા રાજ્યને WHOએ પરુસ્ટ્કાર એનાયત કરશે ? - ઝારખાંડ 
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