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sLkh÷
Lkku÷us ÂõðÍ

fkuLkoh
- nu{tík Ãkxu÷ 

1.  IIFA- ૨૦૨૨માં ્બેસ્ર એકટ્રેસનો એવોિ્ષ કોણે �ત્યો? 
 અ. શ્રદ્વર્ા કપૂર     બ. �કયારા અડવાણી
 ક. ક્ર�િત સેનન         ડ. દીિપકા પાદુકોણ  
2.  જનૂ- ૨૦૨૨મા ંકણા્ષરક રાજ્યએ તરીથ્ષયાત્રીઓ મારે કઈ 

યોજના શ� કરરી છે? 
 અ. શ્રવણયાત્રા  બ. કાશી યાત્રા
 ક. જગયાત્રા             ડ. ધરતી યાત્રા
3. હાલના રા�પિત દ્વર્ોપિરી મુમૂ્ષ ૨૦૧૫-૨૦૨૧િરિમયાન 

કયા રાજ્યનાં રાજ્યપાલ તરરીકે સેવા આપરી ચૂકયાં છે?
 અ. છત્તીસગઢ  બ. ઝારખંડ 
 ક. તેલંગાણા      ડ. ઉત્તરાંચલ 
4. કયું રાજ્ય જુલાઇ-૨૦૨૨માં નવ્હકલ લોકેશન ટ્રેડક�ગ 

ડિવાઇસ(VLTD) ને ઇમરજ્સરી ડરસ્પો્સ સપોર્ષ 
િસસ્રમ સાથે �િના�ં ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય ્બ્યું? 

 અ. મહારા�  બ. આંધ્રપ્રદ�શ
 ક. િહમાચલ પ્રદ�શ      ડ. પ. બંગાળ 
5.  સવ�ચ્ય ્ યાયાલયના ૧૭મા મુખ્ય ્ યાયમૂિત્ષપિે રહેલા  

પરી.એન.ભગવતરીનું નામ શું હતું? 
 અ. પદ્મકાંત   બ. પ્રમોદક�માર 
 ક. પરમ�ત   ડ. પ્રફ�લ્લચંદ્ર
6.   િવશ્વ શાિંત ફોરમ-૨૦૨૨નંુ આયોજન કયા િેશમા ંકરાયું 

હતું?
 અ. ઇગ્લેન્ડ        બ. �પાન     
 ક. ચીન ડ. અમે�રકા
7.  લોથલ ગુજરાતના કયા પ્રિેશમાં આવેલું છે? 
 અ. ચરોતર      બ. યાકળ        ક. ભાલ       ડ. કાનમ 
8.  જલુાઇ-૨૦૨૨મા ંમધ્યપ્રિેશનો કયો િજલ્લો િેશનો પ્રથમ 

‘હર ઘર જલ’ િજલ્લો ્બનરી ગયો છે?
 અ. ખંડવા      બ. જબલપુર   
 ક. બુરહાનપુર            ડ. િવ�દશા   
9.  જલુાઇ-૨૦૨૨મા ંરાજ્યસભામા ંસ્થાન પામનાર ૪ સભ્યો 

પૈક�ના એક કોણ છે? 
 અ. રવીન્દ્ર હ�ગડે બ. િવર�ન્દ્ર હ�ગડે
 ક. હ�મેન્દ્ર હ�ગડે ડ. મહ�ન્દ્ર હ�ગડે
10.  પ્રાચરીન નામ ઇલવિુગ્ષ તરરીકે ઓળખાતો ગઢ કયો? 
 અ. ઇડર     બ. પાવાગઢ      ક. િગરનાર      ડ. આબુ
11. જુલાઇ-૨૦૨૨માં સ્પેિશયલ ડરચચ્ષ એ્િ િેવલપમે્ર 

(R&D) પોિલસરી સ્થાિપત કરના�ં પ્રથમ રાજ્ય કયંુ 
્બ્યું ?

 અ.મહારા� બ. આંધ્રપ્રદ�શ 
 ક. કણાર્ટક       ડ. અ�ણાચલપ્રદ�શ
12. ૨૦૨૧મા ંરા�વ ગાધંરી ખલેરત્ન પરુસ્કારનુ ંનામ ્બિલરીને 

શું રાખવામાં આવ્યું?  
 અ.મેજર ધ્યાનચંદ પુરસ્કાર  બ. મેજર ખેલરત્ન એવોડર્
 ક. ધ્યાનચંદ ખેલ એવોડર્ ડ. ધ્યાનચંદ રત્ન પુરસ્કાર 
13. વલિ્ષ ્બે્કનું વિું મથક કયાં આવેલું છે?
 અ. ટ�કસાસ બ. પે�રસ  
 ક. વૉિશંગ્ટન  ડ. ક�િલફોિનર્યા
14. જુલાઇ-૨૦૨૨માં કયા િળ મારે ઓરોમેરેિ પે િસસ્રમ 

‘પદ્મ’ લૉ્ચ કરાઇ? 
 અ. CRPF      બ. ICG    ક. RAF     ડ. CAPF
15.  ગજુરાતરી સાિહત્ય પડરરિના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? 
 અ. નંદશંકર મહ�તા બ. આનંદશંકર ધ્રુવ 
 ક. ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી ડ. પન્નાલાલ પટ�લ
16. જુલાઇ-૨૦૨૨માં કયા રાજ્યએ ભારતનું  પ્રથમ 

આરોગ્યનો અિધકાર (Right to Health) િવધેયક-
૨૦૨૨ રજૂ કયુ�? 

 અ. રાજસ્થાન     બ.ગોવા        ક. ક�રળ         ડ. િત્રપરુા 
17. રા�રીય સ્રાર્ષ અપ ડિવસ ક્યારે મનાવાય છે? 
 અ. ૨૬-સપ્ટ�.  બ. ૧૮ �ડસે.  
 ક. ૨૩-માચર્    ડ. ૧૬- �ન્યુ.
18. જુલાઇ – ૨૦૨૨માં કયા રાજ્યએ મિહલાઓને ્બસ 

ડરડકરમા ં૫૦ રકાનરી છરૂ આપવા મારે ‘નારરી કો નમન’ 
યોજના શ� કરરી? 

 અ. ક�રળ બ. િહમાચલ પ્રદ�શ 
 ક. રાજસ્થાન  ડ. મહારા�  

19. ૨૦૨૨મા ંભારતનુ ંપ્રથમ ફ્લોડર�ગ (તરતુ)ં LNG રિમ્ષનલ 
કયાં ચાલુ કરાશે? 

 અ. ચેન્નાઇ બ. કોચી            
 ક. �મનગર      ડ. જયગઢ 
20. જુલાઇ-૨૦૨૨માં વિાપ્રધાન નરે્દ્ર મોિરીએ નવા 

સંસિભવનનરી છત પર કયા રા�રીય પ્રતરીક િચહ્નનું 
અનાવરણ કયુ�? 

 અ. િતર�ગો બ. દાંડીયાત્રા
 ક. ભારતનો નકશો ડ. અશોક સ્તંભ 
21. ૨૦૨૨માં નેશનલ સ્રોક એકસચે્જના MD અને CEO 

તરરીકે કોનરી િનયુિક્ત કરાઇ છે? 
 અ. આિશષક�માર ચૌહાણ બ. ગૌરવક�માર દવે
 ક. દ�વક�માર આહુ�        ડ. િવશ્વકમાર્ પુરોિહત
22.  International Criminal Police Organizationનુ ંવિું 

મથક કયાં આવેલું છે?                                                                                                                                  
 અ. બે�લ્જયમ     બ. ક�નેડા
 ક. ફ્રાંસ                  ડ. નોવ�
23.  ગ્લો્બલ એન� પ્રાઇઝ -૨૦૨૨ કોને એનાયત કરાયું?
 અ. શ્રેિણક છાબરા       બ. કૌિશક રાજશેખર       
 ક. રાજેન્દ્ર શેટ્ટી           ડ. ધમ�ન્દ્ર અગ્રવાલ 
24. જુલાઇ-૨૦૨૨માં કયા રાજ્યમાં ભારતનરી પ્રથમ AI 

આધાડરત લોક અિાલત શ� થઈ? 
 અ. કણાર્ટક      બ. મધ્યપ્રદ�શ  
 ક. રાજસ્થાન             ડ. મહારા�
25. જુલાઇ-૨૦૨૨માં િ.કોડરયામાં િમસ યુિનવસ્ષ ડિવાઇન 

ક્રાઉન �તનાર કાનપરુ (ઉત્તરપ્રિેશ) નરી મિહલા કોણ?
 અ. પલ્લવી િસંઘ બ. �િપ્ત અહલુવાિલયા
 ક. રા� િવશ્વનાથન  ડ. મેઘા કાળ�
26. ઈન્િયા ઈનોવેશન ઈ્િેકસ- ૨૦૨૧નરી પૂવ�ત્તર- પહાિરી 

રાજ્યોનરી શ્રેણરીમાં કયું રાજ્ય રોચના સ્થાને છે? 
 અ. િસ�ક્કમ  બ. નાગાલેન્ડ 
 ક. મેઘાલય ડ. મિણપુર 

27. PSLV- C 53 િમશન અંતગ્ષત જુન-૨૦૨૨માં ISROએ 
િસંગાપોરના કેરલા ઉપગ્રહો લૉ્ચ કયા્ષ? 

 અ. ૩            બ. ૪           ક. ૫       ડ. ૬
28. િવશ્વ એથ્લેડરક્સ ચેનમપયનિશપ - ૨૦૨૨માં ભારત કયા 

ક્રમે ર�ં હતું?
 અ.૨૨મા            બ. ૨૯મા
 ક. ૩૩મા              ડ. ૪૨મા
29. જુલાઇ -૨૦૨૨માં ભારતનું ૧૦૦% લે્િલોિ્ષ મોિલવાળું 

પ્રથમ મુખ્ય ્બંિર કયું ્બ્યું?
 અ. કોચીન  બ. મામાર્ગોવા         
 ક. ક�ડલા ડ. જવાહરલાલ નહ�� 
30. ‘હર ઘર ઊ�્ષ ઉત્સવ’ કયા રાજ્ય સાથે સં્બંિધત છે?
 અ. તેલંગાણા             બ. ઝારખંડ
 ક. મહારા�            ડ. પં.બંગાળ     
31.  ભારતનરી કઈ નિરી પિશ્વમ તરફ વહે છે? 
 અ. ગંગા         બ. કાવેરી
 ક. ગોદાવરી             ડ. નમર્દા 
32. જહાંગરીરે કયા અંગે્રજ પ્રિતિનિધને વેપાર કરવાનરી 

પરવાનગરી આપરી હતરી? 
 અ. િવિલયમ થેમ્સ        બ. સર ટોમસ રો
 ક. લોડર્ કોનર્વૉિલસ      ડ. જ્યોજર્ ડેન
33. સાચરી �િણરી જણાવો? 
 અ. અનુમિત  બ. અનૂમિત           
 ક. અનૂમતી  ડ. અનૂમતી  
34. ગુજરાત રાજ્ય અલગ થયું ત્યારે સૌપ્રથમ સિચવાલય 

કયાં ્બનાવ્યું હતું? 
 અ.આંબાવાડી બ.મિણનગર
 ક. શાહીબાગ ડ. લાલ દરવા�

ગુજરાતરી સાિહત્ય પડરરિના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? 
35. કોનું તખલ્લુસ ‘શ્રવણ’ છે?
 અ. ઉમાશંકર �શી     બ.ગૌરીશંકર �શી
 ક. �કશનિસંહ ચાવડા     ડ. મનુભાઇ પંચોળી
36. ફાઇનાન્સયલ ઍેકશન રાસ્ક ફોસ્ષ (FATF) ના 

અધ્યક્ષપિે જુલાઇ- ૨૦૨૨માં કોનરી િનયુિક્ત કરાઇ? 
 અ. ટી.રા�ક�માર           બ. આર.રામારાવ
 ક. વી.ક�ષ્ણન ઐયર ડ. એચ.રામા ઐયર 
37. ઑલ ઇન્િયા ઇન્સ્રટ્યૂર ઓફ આયુવ�િના િનિ�શક 

તનુ� નેસારરીને ૨૦૨૨માં કયા િેશનરી સંસિે આયુવ�િ 
રત્ન -૨૦૨૨ પુરસ્કારથરી નવાજ્યા? 

 અ.�ગ્લેન્ડ  બ.�પાન
 ક.ફ્રાન્સ        ડ.સ્પેન
38. જુલાઇ-૨૦૨૨માં કઈ સંસ્થાએ ‘પરરીક્ષા સંગમ’ નામક 

પોર્ષલ લૉ્ચ કયુ�? 
 અ. CBSE બ. GTU    
 ક. GHSEB ડ. GSEB 
39. આમાંથરી શાનો ઉપયોગ િરીવાસળરીનરી ્બનાવરમાં થાય 

છે? 
 અ. ગ્રેફાઇટ  બ. ફોસ્ફરસ 
 ક. િજપ્સમ         ડ. કાબર્ન
40. િટ્રિલયનમાં કેરલા ઝરીરો આવે?
 અ. નવ  બ. બાર 
 ક. ચૌદ ડ. દસ
41. અંલકાર ઓળખો -‘અખાિામાં જવાના મ� ઘણરીવાર 

અખાિા કયા્ષ છે’? 
 અ. �લેષ બ.શબ્દાનુપ્રાસ       
 ક. વણાર્નુપ્રાસ ડ. યમક 
42. IRMA- સંસ્થા કયાં આવેલરી છે? 
 અ. કલોલ બ. હાલોલ 
 ક. આણંદ                 ડ. પાલનપુર 
43.  હેમા નામક એક અપ્સરાનરી પુત્રી કોણ છે? 
 અ. મંદોદરી             બ. ઉવર્શી  
 ક. િચત્રાગંદા   ડ. દ્વર્ૌપદી
44.  કહેવત : લોિભયા હોય ત્યા ં                ------------- ભખૂ ેના મરે. 
 અ. ધુતારા બ. શે�ઠયા 
 ક. મજૂરો                    ડ. વે�ઠયા
45. ATIRA ના પ્રથમ ડિરેકરર કોણ હતા?
 અ. મહાદ�વ રાનડે          બ. િવક્રમ સારાભાઇ
 ક. મહાદ�વ દ�સાઇ  ડ. રતન તાતા
46. ભારતમાં ્બનેલ પ્રથમ િમસાઈલ નૌકાનું નામ શું?
 અ. િવક્રમા�દત્ય બ. િવરાટ 
 ક. િવભૂિત   ડ. વીરાંગના  
47. ‘માણસાઇના િરીવા’ – પુસ્તકના લેખક કોણ છે?
 અ. િગજુભાઇ બધેકા બ. ઝવેરચંદ મેઘાણી  
 ક. નવલરામ પંડ્યા  ડ. ગોવધ�રામ િત્રપાઠી
48. ્બા્બરનો જ્મ ૧૪૮૩માં, હાલના કયા િેશમાં થયો 

હતો? 
 અ. પા�કસ્તાન બ. અફઘાિનસ્તાન
 ક. ઉઝબે�કસ્તાન        ડ. કઝા�કસ્તાન
49. માલડિવ્સનરી રાજધાનરી કઈ છે? 
 અ. બ�ગકોક બ. તાસ્ક�દ  
 ક. માલે        ડ. સાઉલ
50. આમાં ક�ઠ્ય વ્યંજન કયો છે?
 અ. ઢ        બ. જ     
 ક. ક                 ડ. ધ
જવા્બ : 
(1-ક) (2-્બ) (3-અ) (4-ક) (5-િ) (6-ક) (7-ક)
(8-ક) (9-્બ) (10-અ) (11-ક) (12-અ) (13-ક) (14-્બ)
(15-ક) (16-અ) (17-િ) (18-્બ) (19-િ) (20-િ)
(21-અ) (22-ક) (23-્બ) (24-ક) (25-અ)(26-િ)
(27-અ) (28-ક) (29-અ) (30-ક) (31-િ)(32-્બ)
(33-અ) (34-અ) (35-અ) (36-અ) (37-અ) (38-અ)
(39-્બ) (40-્બ)(41-િ) (42-ક) (43-અ) (44-અ)
(45-્બ) (46-ક) (47-્બ) (48-ક) (49-ક) (50-અ)
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INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION : AHMEDABAD

Website : www.sac.gov.in
Last date of application within 30 days after publication of this advertisement on 
https://aiimsbhubaneswar.nic.in Please See Employment News Vol-39
Date 24 to 30 December-2022
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