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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  ઋગ્વેદના નદરીસૂક્તમાં શુતુડદ્વર્ નામે ઉલ્લેખ કરાયો છે, 
એ હાલનરી કઈ નદરી છે?

 અ. સતલજ બ. ક�ષ્ણા
 ક. ચંબલ    ડ. યમુના  
2. ૨૭ – ફેબ્રઆુરરીન ેભારતમા ંકયા ડદવસ તરરીકે મનાવવામાં 

આવે છે?
 અ. રા�ીય િવટાિમન �દવસ બ. રા�ીય પ્રોટીન �દવસ     
 ક. રા�ીય િવઞ્જાન �દવસ    ડ. રા�ીય રમત �દવસ
3.  WHOના િાયરેકટર ટેડ્રોસ અધાનોમને વિાપ્રધાન 

નરેન્દ્ર મોદરીએ કયા ગુજરાતરી નામ સાથે ઓળખાવ્યા 
છે?

 અ. તુલસીભાઈ          બ.રામ�ભાઈ
 ક. શાંિતભાઈ ડ.રિવભાઇ 
4. એિપ્રલ –૨૦૨૨માં િ્બહારના ભોજપુર િજલ્લાના 

જગદરીશપરુમા ંવરીર ક��વરિસહં િવજ્યોત્સવ પ્રસગં ેકેટલા 
િતર�ગા (રા�ધ્વજ) લહેરાવરીને િગનરીઝ ્બુક ઓફ વ�િ્ષ 
રેકોિ્ષમાં સ્થાન મેળવ્યું છે?

 અ.૫૫,૫૫૫  બ.૬૨,૭૯૩    
 ક. ૭૮,૨૨૦         ડ. ૫૦,૧૧૧
5.  ૨૦૨૨મા ંિવયેતનામના સોના લા પ્રાતંમા ં્બનલેો િવશ્વનો 

સૌથરી લાં્બો ગ્લાસ િબ્રજ ખુલ્લો મુકાયો,તે કેટલા 
િમટરનરી લં્બાઇ ધરાવતો િબ્રજ છે?

 અ. ૪૯૩        બ. ૫૨૩        ક. ૬૩૨       ડ. ૭૧૩
6.  �ન્યુ.-૨૦૨૨માં િચ રા� િવલેન ઍલેકઝાન્િરે કયા 

દેશમા ંદુિનયાનરી સૌથરી મોટરી ‘કેનાલ લોક’ નુ ંઉદઘાટન 
કયુ્ષ હતુ?

 અ. શ્રીલંકા  બ. નેધરલેન્ડ           
 ક. રિશયા ડ. ઇ�ન્ડયા 
7.  મે- ૨૦૨૨માં કઈ ભારતરીય અિભનેત્રીને ૭૫મા કાન 

ડફલ્મ ફે�સ્ટવલના જ્યૂરરી સદસ્ય તરરીકે સામેલ કરાઈ 
છે?

 અ. ક�િત સેનન     બ. દીિપકા પાદુકોણ
 ક. આિલયા ભટ્ટ ડ. િવદ્યા માલવડે 
8.   રાજસ્થાનના િમયાં કા ્બાિા રેલ્વે સ્ટેશનનું નામ 

્બદલરીને શું રખાયું છે?
 અ. િવષ્ણુનગર       બ.મહ�શનગર 
 ક. વ�ણનગર     ડ. ક�ષ્ણનગર   
9.  IPL-2022માં ક�લ કેટલરી ટરીમે ભાગ લરીધો હતો?
 અ. ૧૦         બ. ૧૨           ક. ૧૪           ડ. ૧૬ 
10.  આરોગ્ય સેવા માટે વાિણ�જ્યક ડ્રોન સવેા કરના� ંપ્રથમ 

રાજય કયું ્બન્યું? 
 અ. ઉત્તરાખંડ બ. આસામ              
 ક. અ�ણાચલ પ્રદ�શ    ડ. ક�રળ
11.  World Press Freedom Index – 2022મા ં્બરી� ન્ંબરે 

આવેલો દેશ કયો?
 અ. પોટુર્ગલ બ. ન્યૂઝીલેન્ડ   
 ક. જમર્ની                ડ. ડેન્માક�
12.  ભારતનું પ્રથમ સૌથરી મોટું સાયન્સ િસટરી કયા શહેરમાં 

આવેલું છે?
    અ. અમદાવાદ   બ. ભોપાલ   ક. કલકત્તા    ડ. નાગપુર 
13. મે-૨૦૨૨માં રોયલ ગોલ્િ મેિલ –૨૦૨૨થરી કોને 

સન્માિનત કરાયા છે?
 અ. બાલક�ષ્ણ દોશી બ.રિવ �કશન દવે 
 ક. શ્યામ સૂદન ચોકસી  ડ. યશેન્દુ ઓઝા
14. આયષુ્માન ભારત હેલ્થ િમશન અતંગ્ષત કઈ એપ લૉન્ચ 

કરાઇ હતરી?
 અ. ABHM   બ. ABCD  ક. ABMH   ડ. ABHA 
15.  િવશ્વ બ્રેઇન ટ્યુમર ડદવસ ક્યારે મનાવાય છે?
      અ. ૮- જૂન  બ. ૧૮- ઑગસ્ટ  
      ક. ૨૧-સપ્ટ�મ્બર ડ. ૨૬- �ડસેમ્બર
16.  સ્કાયટ્રેકસ વલ્િ્ષ એરપોટ્ષ એવોિ્ષસમાં કયા ભારતરીય 

એરપોટ્ષને દ.એિશયા અને ભારતમાં શ્રેષ્ઠ િોમે�સ્ટક 
એરપોટ્ષનો એવોિ્ષ મળ્યો છે?

     અ. લા.બ.શાસ્ત્રી ઇન્ટરનેશનલ (વારાસણી)        
     બ. રા�વ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ (હ�દરાબાદ)
     ક. ક�મ્પા- ગૌડા ઇન્ટરનેશનલ ( બ�ગલુ�)       
     ડ. ��દરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ (�દલ્હી)

 17.  WHO (World Health Organization) ના િાયરેકટર 
જનરલ પદે હાલ કોણ છે?

      અ. Margaret Chan બ. Lee Jong Wook
 ક.  Halfdan  Mahler
 ડ. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
18. મે-૨૦૨૨માં િત�િચરાપલ્લરી ખાતે ‘પરમ પો�લ’ નું 

ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું, એ શું છે?
      અ. એક ડ્રોન બ. સબમ�રન
      ક. સુપર કમ્પ્યુટર ડ. હ�િલકોપ્ટર   
19.  કયા રાજ્ય એ પોતાના રાજ્યના રમતવરીરો માટે ‘રા�વ 

ગાંધરી ખેલરત્ન’ પુરસ્કારનરી ઘોરણા મે-૨૦૨૨માં કરરી 
હતરી?

 અ. રાજસ્થાન   બ. મહારા�  ક. તાિમલનાડુ    ડ. મેઘાલય 
20. જૂન-૨૦૨૨માં કઈ સંસ્થાએ અ�ગ્નવરીર માટે કૌશલ્ય 

આધાડરત સ્નાતક ડિગ્રરી પ્રોગ્રામ શ� કરવાનરી �હેરાત 
કરરી છે?

 અ. JNU     બ. GTU     ક. DRDO   ડ. IGNOU
21.  જુલાઈ-૨૧માં ગુજરાતના કચ્છ િજલ્લાના ક્યા ગામમાં 

્બાિલકા પંચાયતનરી પહેલ કરાઇ હતરી?
      અ. નંદાસર બ. ક�ન�રયા
 ક. અમરાપર ડ. જેસડા 
22. જૂન-૨૦૨૨માં કઈ સંસ્થાએ પ્રાણરીઓ માટે ભારતનરી 

પ્રથમ COVID -19 વે�ક્સન ’એનોકોવેક્સ’ િવકિસત 
કરરી?                                                                                                                         

 અ. ICAR – IVRI   બ. ICAR – NDRI                           
 ક. ICAR – IARI  ડ. ICAR-NRCE
23.  ૨૦૨૨ મુજ્બ દેશના ૧૦૦ સ્માટ્ષ િસટરીમાં પાંચમા નં્બરે 

આવેલું શહેર કયું?
 અ. િનઝામાબાદ  બ. ગાંધીનગર 
 ક. ઇન્દોર  ડ. મૈસૂર
24.  મહારા� સયા�રાવ ગાયકવાિના િપતા�નું નામ શું 

હતું?

 અ. બા�રાવ  બ. કાશીરાવ
 ક. મલ્હારરાવ ડ. સંપતરાવ  
25.  મે -૨૦૨૨માં કયા રાજ્યમાં ભારતનો પ્રથમ ઑિલ�મપક 

વેલ્યૂ એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ લૉન્ચ થયો?
 અ. ઑ�ડશા    બ. ક�રળ ક. ગુજરાત   ડ. િત્રપુરા
26.  જનૂ-૨૦૨૨મા ંકયા રાજ્યએ સરુક્ષા િમત્ પ્રોજકેટ વાહન 

દેખરેખ પ્રણાલરી લૉન્ચ કરરી?
      અ. મેઘાલય બ. રાજસ્થાન 
 ક. ક�રળ ડ. છત્તીસગઢ 
27.  ’અ�’ – એટલે શું થશે?
 અ. સસલું      બ. બકરી ક. િખસકોલી     ડ. ગરોળી
28. જૂન-૨૦૨૨માં સ્ટેટ ્બ�ક ઑફ ઇ�ન્િયાના મેનેિજંગ 

િાયરેકટર તરરીકે કોનરી િનયુિક્ત કરાઈ?
 અ. �દનેશક�માર ખારા બ. સં�વ મહ�શ્વરી     
 ક. સંજય મલ્હોત્રા ડ. આલોકક�માર ચૌધરી 
29.  અંતર ગંગે – શું છે?
 અ. કણાર્ટકનો પવર્ત  બ. ક�રળનું �ત્ય
 ક. તાિમલનાડુનું ગંગા મં�દર ડ. આંધ્રપ્રદ�શની નાટક શૈલી 
30. જૂન- ૨૦૨૨માં લૉન્ચ કરાયેલ ભારતના સૌથરી મોટા 

શૈક્ષિણક મેટાવસ્ષ અને ભારત બ્લોક ચેઈન નેટવક�નું 
નામ શું છે?

 અ. ટ�કનોવિસર્ટી  બ. એજ્યુવિસર્ટી
 ક. મેટાવિસર્ટી ડ. પોલીવિસર્ટી
31. મહાત્મા ગાંધરી સેતુ કયા રાજય સાથે સં્બંિધત છે?
 અ. ક�રળ    બ. િબહાર ક. મહારા�    ડ. રાજસ્થાન
32. જનૂ – ૨૦૨૨મા ંકયા સ્થળે તાિમલનાિનુા મુખ્યમતં્રી પદે 

રહેલા એમ.ક�ણાિનિઘનરી ૧૬ ફ�ટ ઊચંરી કાસં્ય પ્રિતમાનું 
અનાવરણ કરાયું હતું?

 અ. પુથુક�ડ્ડી  બ. મદુરાઈ 
 ક. કોઈમ્બતુર ડ. ચેન્નાઇ

આયુષ્માન ભારત હેલ્થ િમશન અંતગ્ષત કઈ એપ લૉન્ચ કરાઇ હતરી?
33. શરાવતરી નદરી પર આવેલો ધોધ કયો છે?
 અ. �ગનો ધોધ        બ. ટાઈગર ધોધ
 ક. પાંડવ ધોધ  ડ. દૂધસાગર ધોધ  
34. સ્વચ્છ સવ�ક્ષણ SS-૨૦૨૩નરી થરીમ શું છે? 
 અ.વેસ્ટ ટુ બેસ્ટ બ. વેસ્ટ ટુ ગ્રેટ 
 ક. વેસ્ટ ટુ વેલ્થ ડ. વેસ્ટ ટુ ર�સ્ટ
35. જૂન-૨૦૨૨માં િજલ્લા કૌશલ્ય િવકાસ યોજના અંતગ્ષત 

ઉત્ક�ષ્ટતા માટે ગુજરાતના કયા િજલ્લાને પુરસ્કાર 
એનાયત કરાયો?

 અ. વડોદરા   બ. મહ�સાણા
 ક. રાજકોટ  ડ. વલસાડ 
36.  મહરી એ કેટલા ડક.મરી.નરી લં્બાઇ ધરાવતરી નદરી છે?
 અ. ૪૮૭     બ. ૫૨૩ 
 ક. ૫૪૯ ડ. ૫૮૩  
37. જૂન-૨૦૨૨માં નેશનલ મયુિઝયમ ઑફ કસ્ટમસ એન્િ 

GSTનું ઉદઘાટન કયા રાજ્યમાં કરાયું છે? 
 અ. પ.બંગાળ બ. આસામ    
 ક. ગોવા       ડ. ક�રળ 
38. ગુજરાતના કયા રાજયપાલે અગાઉ હડરયાણાના 

ક��ક્ષેત્ેમાં ગુ�ક�ળના વિા તરરીકે સેવા આપરી હતરી?
      અ. ઓમપ્રકાશ કોહલી બ. નવલ �કશોર શમાર્ 
 ક. આચાચર્ દ�વવ્રત ડ. ક�લાશપિત િમશ્રા
39. રાજસ્થાનના સૌથરી ઊંચા એવા ગુ� િશખરનરી ઊંચાઈ 

કેટલા િમટર છે?
 અ. ૧૬૧૩    બ. ૧૭૨૨    ક. ૧૮૩૯      ડ. ૧૫૪૨
40.  સાિહત્યકાર ઝવરેચદં મઘેાણરીનો જન્મ કયા ંથયો હતો?
 અ. ઈડર       બ. ચોટીલા    ક. બોટાદ    ડ. કલોલ 
41.  યોગક્ષેમ વહામયહમ્-એ કોનું લોગો િવધાન છે?
 અ. �રઝવર્ બ�ક              બ. સ્ટ�ટ બ�ક ઑફ ઇ�ન્ડયા 
 ક. ઑલ ઇ�ન્ડયા ર��ડયો    ડ. ભારતીય �વન વીમા િનગમ
42. ૨૦૦૬માં શ્રેc ઉડ્ડયન મથકનો પુરસ્કાર મેળવનાર 

ગુજરાતનું હવાઇ મથક કયું?
 અ. �મનગર      બ. ડીસા       ક.ક�શોદ         ડ. પોરબંદર
43.  નરીચેના પૈક� મધ્ય–પૂવ્ષ એિશયામાં ન આવતો હોય તે 

દેશ કયો?
 અ. લેબેનોન      બ. મલેિશયા    ક. ઓમાન   ડ. ઈઝરાયેલ 
44.  જૂન- ૨૦૨૨માં કયા દેશે વૈિશ્વક પહેલ લાઈફ-સ્ટાઈલ 

ફોર ધ એન્વાયન્ષમેન્ટ(LIFE) મુવમેન્ટ લૉન્ચ કરરી છે?
 અ. ઈ�ન્ડયા     બ. ઓસ્ટ્રેિલયા    ક. �પાન      ડ. સ્પેન
45.  ૧૯૮૪-૧૯૮૯ના ગાળામાં વિાપ્રધાનપદે રહેનાર કોણ 

હતું?
 અ. ચૌધરી ચરણિસંહ  બ. વી.પી.િસંહ
 ક. ઈ�ન્દરા ગાંધી    ડ. રા�વ ગાંધી 
46.  ગભ્ષવતરી મિહલાઓનરી આરોગ્ય દેખભાળ માટે કયા 

રાજ્યમાં ‘આંચલ’ અિભયાન ચાલરી ર�ં છે?
      અ. િત્રપુરા      બ. ગોવા     ક. રાજસ્થાન       ડ. ક�રળ
47.  મે-૨૦૨૨મા ં્બોલરીવિુના -પ્રિસધ્ધ ગાયક કે.કે.નુ ંિનધન 

થયું હતું, જેમનું આખું નામ શું છે?
     અ. ક�ષ્ણક�માર ક�ન્નથ  બ. �કરણક�માર ક�ન્નથ 
     ક. કરણક�માર ક�ન્નથ ડ. કાિતર્કક�માર ક�ન્નથ
48. ૨૦- ફેબ્રુ.-૧૯૮૭ના રોજ સ્થપાયેલું રાજ્ય કયું?
 અ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ બ. મિણપુર 
 ક. મેઘાલય ડ. નાગાલેન્ડ  
49.  કૌથમુરીય,રાણાયનરીય અન ેજિૈમનરીય સસં્કરણોએ કયા 

વેદના સંસ્કરણો છે?
     અ. સામવેદ    બ. યજુવ�દ   ક. અથવર્વેદ   ડ. ઋગ્વેદ
50.  ૨૪ તરીથ�કરો પૈક� પ્રથમ તરીથ�કર કોણ છે? 
 અ. અિજતનાથ   બ. ઋષભદ�વ
 ક. સંભવનાથ  ડ. સુમિતનાથ
જવા્બ – (૧-અ )(૨-્બ)(૩-અ)(૪-ક)(૫-ક)(૬-્બ)(૭-્બ) 
(૮-્બ) (૯-અ)(૧૦-અ) (૧૧-િ)(૧૨-ક)(૧૩-અ)(૧૪-િ) 
(૧૫-અ) (૧૬-ક)(૧૭-િ)(૧૮-ક)(૧૯-અ)(૨૦-િ)(૨૧-્બ)
(૨૨-િ) (૨૩-ક)(૨૪-્બ)(૨૫-અ)(૨૬-ક)(૨૭-્બ)(૨૮-િ)
(૨૯-અ) (૩૦-િ)(૩૧-્બ)(૩૨-િ)(૩૩-અ)(૩૪-ક)(૩૫-ક) 
(૩૬-િ)(૩૭-ક)(૩૮-ક)(૩૯-્બ)(૪૦-્બ) (૪૧-િ) (૪૨-
અ) (૪૩-્બ)(૪૪-અ)(૪૫-િ)(૪૬-ક)(૪૭-અ)(૪૮-અ) 
(૪૯-અ) (૫૦-્બ) 
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