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1 દર વરે્ષ કયો દદવસ ' વવશ્વ શાકાહારી દદવસ'  તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  પહલેી ઓક્ટોબર  

2 દર વરે્ષ કયો દદવસ 'આંતરરાષ્ટ્રીય કોફી દદવસ'  તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  પહલેી ઓક્ટોબર  

3 તાજેતરમાાં ગજુરાતમાાં શરૂ થયેલ 36મી નેશનલ ગેમ્સમાાં ધ્વજ વાહક તરીકે કોણ હત ુાં ?- અન્ન ુરાની  

4 પહલેી ઓક્ટોબરના રોજ T20 મદહલા એવશયા કપ- ૨૦૨૨ કયા દેશમાાં શરૂ થયો હતો ?- બાાંગ્લાદેશ  

5 સવવપ્રથમ મદહલા એવશયા કપની શરૂઆત કયારે થઈ હતી  ?- ૨૦૦૪  

6 
તાજેતરમાાં આકોલોજજકલ સવે ઓફ ઈન્ડિયા (ASI)એ કયા રાજયમાાં આવેલ બાાંધવગઢમાાં 20 બૌદ્ધ ગફુાઓની શોધ 
કરી છે ?- મધ્યપ્રદેશ  

7 ચિપી એરપોટવન ુાં નામ બદલી બેદરસ્ટર નાથ પાઇના રાખવાની માંજૂરી કઈ રાજ્ય સરકારે આપી છે ?- મહારાષ્ટ્ર  

8 તાજેતરમાાં ભારતના નવા એટની જનરલ તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- આર. વેંકટરમણી  

9 મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાાં આવેલ ' મહાકાલ કોદરિોર' હવે કયા નામે ઓળખાશે ?- શ્રી મહાકાલ લોક  

10 તાજેતરમાાં કયો દેશ વવશ્વનો સૌથી મોટો ખાાંિ ઉત્પાદક દેશ બડયો છે ?- ભારત  

11 તાજેતરમાાં શાસ્ત્ર રામાનજુન પરુસ્કાર 2022 કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- યનુદકિંગ તાગ  

12 તાજેતરમાાં ' વવશ્વ વશક્ષક દદવસ' તરીકે કયો દદવસ મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૫ ઓક્ટોબર  

13 તાજેતરમાાં ' વવશ્વ પ્રાણી દદવસ' તરીકે કયો દદવસ મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૪ ઓક્ટોબર  

14 તાજેતરમાાં વવશ્વનો સૌથી મોટો સફારી પાકવ  બનાવવાની ઘોર્ષણા કયા રાજ્યની સરકારે કરી છે ?- હદરયાણા  

15 તાજેતરમાાં ઓસ્રેલીયાના કયા શહરેમાાં રામાિોલ દવાના ઉપયોગ માટે પ્રવતબાંધ મકૂવામાાં આવ્યો છે ?- વસિની  

16 આદદવાસી ગ્યાાંકોશ જારી કરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં છે ?- ઓદિશા  

17 
તાજેતરમાાં કયા દેશની સામાંથા દિસ્ટોફોરેટી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પેશ સ્ટેશન (ISS)ની કમાન સાાંભળનાર પ્રથમ યરુોપીયન 
મદહલા બની છે ?- ઈટલી  

18 કયા રાજયમાાં વવશ્વનો સૌથી મોટો સફારી પાકવ  વવકસાવવામાાં આવશે ?- હદરયાણા  

19 તાજેતરમાાં ' વવશ્વ કપાસ દદવસ' તરીકે કયો દદવસ મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૭ ઓક્ટોબર  

20 
તાજેતરમાાં વિાપ્રધાન નરેડર મોદી દ્વારા કઈ જગ્યાએ " મોદી શૈક્ષચણક સાંકલૂ'નુાં પ્રથમ િરણનુાં લોકાપવણ થયુાં ?-

અમદાવાદ  
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21 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય મદહલા અવધકાર કાયવકતાવને " િેડજમેકર" એવોિવ ૨૦૨૨ એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

સનૃ્ષ્ટ્ટ બક્ષી  
22 તાજેતરમાાં કઈ કાંપની ભારતની પ્રથમ ઇલેક્રીક હૈિબૈક કાર લોડિ કરી છે ?- ટાટા  

23 દર વરે્ષ કયો દદવસ  'ભારતીય વાયસેુના દદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- ૮  ઓક્ટોબર  

24 ૮ ઓક્ટોબર ભારતીય વાયસેુના દદવસની ઉજવણીની શરૂઆત કયારથી કરવામાાં આવી હતી ?- ૧૯૩૫  

25 ઇસરોના િડરયાન-2 સ્પેકરોમીટર પ્રથમ વખત િાંર પર કયા પદાથવની વવપલુતાનુાં મેપ કયુું છે ?- સોદિયમ  

26 
" જીતે જી અલ્હાબાદ" પસુ્તકને વેલી ઓફ વર્ડવસ એવોિવ એનાયત કરવામાાં આવ્યો તે પસુ્તકનાાં લેખક કોણ છે ?- 

મમતા કાચલયા  
27 ભારતીય પરુૂર્ષ જુવનયર હોકી સલુ્તાન જોહર કપ- ૨૦૨૨નુાં આયોજન કયા દેશમાાં થયુાં હત ુાં ?- મલેવશયા  

28 
વર્ષવ ૧૯૩૫માાં ભારતીય વાયસેુના દદવસની શરૂઆત થઈ તે સમયે શુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- રોયલ ભારતીય 

વાયસેુના  
29 દર વરે્ષ કયો દદવસ  ' વવશ્વ પોસ્ટ દદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૯  ઓક્ટોબર  

30 ગજુરાતમાાં કુલ કેટલી પોસ્ટ ઓદફસ અત્યારે કાયવરત છે ?- ૮૮૦૧  

31 ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુ૫૮૦ પોસ્ટ ઓદફસ કયા જીલ્લામાાં કાયવરત છે ?- સાબરકાાંઠા  

32 
તાજેતરમાાં કઈ દરટેલ કાંપની " સેડરો" નામનો એક નવો પરકરનો ફેશન અને જીવનશૈલી સ્ટોર શરૂ કયો છે ?- 

દરલાયડસ દરટેલ  

33 
તાજેતરમાાં કોને રાષ્ટ્રીય પ્રવાસન જીવન ગૌરવ સડમાન-૨૦૨૨થી સડમાવનત કરવામાાં આવ્યા છે ?- મદનલાલ 

જાાંગીિ 

34 તાજેતરમાાં ભારતનુાં પ્રથમ સૌર ઉજાવ સાંિાચલત મોઢેરા ગજુરાતનાાં કયા જીલ્લામાાં આવેલુાં છે ?- મહસેાણા  

35 તાજેતરમાાં ગવતશક્ક્ત ઇડટીગે્રટેિ માસ્ટર પ્લાન પોટવલ લોડિ કરનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં છે ?- ગજુરાત  

36 તાજેતરમાાં 'આંતરરાષ્ટ્રીય બાચલકા દદવસ' તરીકે કયો દદવસ મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૧ ઓક્ટોબર  

37 
તાજેતરમાાં કયા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોટવ ને " વમશન સેફગાદિિંગ" માટે ASQ એવોિવ એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

કોિીન ઇડટરનેશનલ એરપોટવ , કોિી  

38 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આવેલી પલુ્લમપારા પાંિાયત દેશની પ્રથમ દિજીટલ રૂપથી સાક્ષર પાંિાયત બની છે ?- 

કેરળ  

39  દેશમાાં કેટલા ભારતીય રેલ્વે સ્ટેશનોને દદવ્યાાંગો માટે અનકુળૂ બનાવવામાાં આવશે ?- ૪૯૭ રેલ્વે સ્ટેશનો  

40 
તાજેતરમાાં MSMW માંત્રાલય દ્વારા કયા રાજયમાાં રાષ્ટ્રીય એસસી એસટી હબ કોડકલેવનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં ?- ગજુરાત  

41 
તાજેતરમાાં જ અદાણી ગ્રીને કયા સ્થળે વવશ્વનો સૌથી મોટો પવન- સૌર પાવર પ્લાડટ શરૂ કયો છે ?- જેસલમેર 
(રાજસ્થાન) 

42 
તાજેતરમાાં NCRBના દરપોટવ  અનસુાર છેલ્લા ત્રણ વર્ષવમાાં  દેશમાાં સૌથી વધ ુગનુાઓમાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ િમે રહ્ુાં છે 
?- મહારાષ્ટ્ર  

43 
તાજેતરમાાં NCRBના દરપોટવ  અનસુાર છેલ્લા ત્રણ વર્ષવમાાં  દેશમાાં સૌથી વધ ુગનુાઓમાાં ગજુરાત રાજ્ય કયા િમે રહ્ુાં 
છે ?-  િોથા િમે   
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44 
તાજેતરમાાં NCRBના દરપોટવ  અનસુાર છેલ્લા ત્રણ વર્ષવમાાં  દેશમાાંસૌથી ગનુાઓમાાં  કયુાં શહરે પ્રથમ િમે રહ્ુાં છે ?-  

મુાંબઇ (૧૦૪૩)   

45 
તાજેતરમાાં NCRBના દરપોટવ અનસુાર છેલ્લા ત્રણ વર્ષવમાાં  સૌથી વધ ુગનુાઓમાાં  ગજુરાતનુાં  કયુાં શહરે પ્રથમ િમે રહ્ુાં 
છે ?-   અમદાવાદ (૭૦૯)  

46 
તાજેતરમાાં NCRBના દરપોટવ  અનસુાર છેલ્લા ત્રણ વર્ષવમાાં દેશમાાં  સૌથી વધ ુગનુાઓમાાં અમદાવાદ કયા િમે રહ્ુાં છે  ?-  

ત્રીજા િમે  

47 
તાજેતરમાાં વિાપ્રધાન દ્વારા સવવપ્રથમ દેશના 13 શહરેોમાાં  5G સેવાનો પ્રારાંભ કરવામાાં તેમાાં ગજુરાતના કયા શહરેોનો 
સમાવેશ થાય છે ?- અમદાવાદ, ગાાંધીનગર અને જામનગર  

48 
તાજેતરમાાં ભારતીય નૌકાદળના કયા જહાજો ભારતીય કોસ્ટ ગાિવ શીપ સારવથ સાથે તાલીમ વવવનયમ મલુાકાત માટે 
કુવૈત પહોંચ્યા હતા ? - INS તીર અને INS સજુાયા  

49 તાજેતરમાાં વડયજીવ સપ્તાહ ઉજવણી કયારે કરવામાાં આવી હતી ?- બીજી થી આઠ ઓક્ટોબર 2022  

50 તાજેતરમાાં UNSCની આંતકવાદ વવરોધી બેઠકની મેજબાની કયા દેશને કરી હતી ?- ભારત  

51 તાજેતરમાાં અક્ગ્ન તત્વ અચભયાનનો પ્રથમ સેવમનારનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- લેહ  

52 
તાજેતરમાાં આવેલ દરપોટવ  અનસુાર ઉત્તરપરદેશની કઈ નદી સૌથી વધ ુપ્રદૂવર્ષત નદી જાહરે કરવામાાં આવી છે ?- 

દહિંિન નદી  
53 દહટાિી એસ્ટેમોએ કયા રાજયમાાં તેનો ભારતનો પ્રથમ સૌર ઉજાવ પ્લાડટની સ્થાપના કરી છે ?- મહારાષ્ટ્ર  

54 તાજેતરમાાં દેશનો સૌપ્રથમ ઇથોસ થેરાપી મશીનનો પ્રારાંભ ગજુરાતનાાં કયા શહરેમાાં શરૂ થયો છે ?- સરુત  

55 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની વવધાનસભાએ રાજ્ય સતકવતા આયોગને ભાંગ કરવા માટે એક ચબલ પસાર કરવામાાં આવ્યુાં 
છે ?-પાંજાબ  

56 તાજેતરમાાં 'વવશ્વ માનવસક સ્વાસ્્ય  દદવસ' તરીકે કયો દદવસ મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૦ ઓક્ટોબર  

57 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યએ પ્રથમ વખત ' માનવસક સ્વાસ્્ય અને સામાજજક દેખરેખ નીવત' ની ઘોર્ષણા કરી છે ?- 

મેઘાલય  

58 
તાજેતરમાાં ટાઈમ્સ મેગેચિન માાં 100 ઊભરતા વ્યક્ક્તઓની યાદીમાાં કયા એકમાત્ર ભારતીયનો સમાવેશ થયો છે ?- 

આકાશ અંબાણી  
59 તાજેતરમાાં ૨૫મો વવશ્વ ચબચલયર્ડવસનો ચખતાબ કોણે  જીત્યો છે ?- પાંકજ અિવાણી  

60 તાજેતરમાાં સૌર ઉજાવથી િાલતુાં ભારતનુાં પ્રથમ ગામ કયુાં બડયુાં છે ?-મોઢેરા (ગજુરાત) 

61 
તાજેતરમાાં ઓલ ઈન્ડિયા ફૂટબોલ ફેિરેશન (AIFF)ને કયા રાજયમાાં ' ફૂટબોલ વવકાસ યોજના' શરૂ કરી છે ?- 

અરૂણાિલપ્રદેશ  

62 
તાજેતરમાાં ભારતીય સ્ટેટ બેડક જનરલ ઈડસ્યોરડસના નવા એમિી તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- દકશોર 
પોલદુાસ  

63 
તાજેતરમાાં વવશ્વ બેડકે નાણાકીય વર્ષવ ૨૦૨૨-૨૩માાં ભારતનો આવથિક વદૃ્ધદ્ધ દર કેટલા ટકા રહવેાન ુઅનમુાન લગાવ્યુાં 
છે ?- ૬.૫% 

64 
આંતરરાષ્ટ્રીય હોકી ફેિરેશન દ્વારા વર્ષવ 2021-22ના રાઈિીડગ પ્લેયર માટે કઈ મદહલા હોકી ખેલાિીની પસાંદગી 
કરવામાાં આવી છે ?- મમુતાિ ખાન  
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65 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં પ્રથમ મદહલા PAC બટાચલયનની રિના કરી છે ?- ઉત્તરપ્રદેશ  

66 તાજેતરમાાં એક દરપોટવ  અનસુાર સૌથી વધ ુબાલ વવવાહ કયા રાજયમાાં નોંધાયા છે ?- િારખાંિ  

67 
તાજેતરમાાં રાષ્ટ્રીય લતા માંગેશકર પરુસ્કારથી કોને સડમાવનત કરવામાાં આવ્યા છે ?- આનાંદ વમચલિંદ, કુમાર શાનુાં અને 
શૈલેડરવસિંહ  

68 તાજેતરમાાં G-20 દેશોની સાંસદના અધ્યક્ષોનુાં આઠમુાં વશખર સાંમેલનનુાં આયોજન કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- જાકાતાવ  

69 તાજેતરમાાં સીબીઆઇએ ડ્રગ નેટવકવ ને ખત્મ કરવા માટે કયુાં ઓપરેશન શરૂ કયુું છે ?- ગરૂિ  

70 
તાજેતરમાાં નાવમચબયાથી લાવવામાાં આવેલ ચિત્તાની દેખરેખ માટે કેટલા સદસ્યોની ટાસ્ક ફોસવની રિના કરવામાાં 
આવી છે ?- ૯  

71 
તાજેતરમાાં ગજુરાતનાાં કયા શહરેમાાં વિાપ્રધાન નરેડર મોદી દ્વારા સીએનજી ટવમિનસ પ્લાડટનો વશલાડયાસ કરવામાાં 
આવ્યો છે ?- ભાવનગર  

72 વવશ્વની સૌથી ઊંિી ૩૫૧ ફૂટની વશવ પ્રવતમા રાજસ્થાનના કયા શહરેમાાં સ્થાપવામાાં આવી છે ?- નાથદ્વારા  

73 
વવશ્વની સૌથી ઊંિી ૩૫૧ ફૂટની વશવ પ્રવતમા રાજસ્થાનના નાથદ્વારાની કઈ ટેકરીપર ૫૧ વીઘા પર બનેલી છે ?- 

ગણેશ ટેકરી  

74 
વવશ્વની સૌથી ઊંિી ૩૫૧ ફૂટની વશવ પ્રવતમા રાજસ્થાનના નાથદ્વારામાાં આવેલી છે તેને શુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે 
?- યવુનટી ફોર ચબલીસ   

75 તાજેતરમાાં ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇડિેકસ -2022માાં કયો દેશ પ્રથમ િમે રહ્યો છે ?- ક્સ્વિલેડિ  

76 તાજેતરમાાં ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇડિેકસ -2022માાં ભારત કયા સ્થાને રહ્ુાં છે ?- 40મા 

77 તાજેતરમાાં કયા ભારતીયને કેનેિામાાં ગ્લોબલ ઈન્ડિયા એવોિવથી સડમાવનત કરવામાાં આવ્યા છે ?- અવનલ અગ્રવાલ  

78 
તાજેતરમાાં કયા દેશમાાં " મોદી@20: ડ્રીમ્સ મીટ દિલીવરી" નામનુાં પસુ્તકનુાં વવમોિન વવદેશમાંત્રી એસ. જયશાંકર દ્વારા 
વવમોિન કરવામાાં આવ્યુાં ?- ઑકલેડિ  

79 
તાજેતરમાાં વર્ષવ ૨૦૨૨-૨૩ માટે વલ્િવ બેડકે ભારતના વવકાસદરનુાં અનમુાન ૭.૫% થી ઘટાિીને કેટલા ટકા કયુું છે ?- 

૬.૫% 

80 તાજેતરમાાં હુરૂન ઈન્ડિયા અંિર-40 રીિ ચલસ્ટમાાં કોણ પ્રથમ સ્થાને રહ્ુાં છે ?- વનચખલ કામત  

81 
તાજેતરમાાં મલેવશયામાાં આયોજજત ' સલુ્તાન જૌહર કપ-૨૦૨૨' નુાં આયોજન થયુાં તે કઈ રમત સાથે સાંકળાયેલ છે ?- 

હોકી  

82 
તાજેતરમાાં મદહલા એવશયા કપ T20 વલ્િવકપની ફાઇનલ મેિમાાં કયા દેશને હરાવી ભારત સાતમી વખત િેક્મ્પયન 
બડયુાં છે ?- શ્રીલાંકા  

83 
મદહલા એવશયા T20 વલ્િવકપમાાં ભારતની કઈ મદહલા દિકેટર પ્લેયર ઓફ ધ વસરીિ બની હતી ?- દદપ્તી શમાવ ( ૯૧ 
રન અને ૧૩ વવકેટ) 

84 
મદહલા એવશયા T20 વલ્િવકપની ફાઇનલ મેિમાાં કઈ મદહલા દિકેટર પ્લેયર ઓફ ધ મેિ બની હતી ?- રેણકુાવસિંહ ( ૩ 
ઓવરમાાં પાાંિ રન આપી ત્રણ વવકેટ િિપી) 

85 
તાજેતરમાાં સેવા ભારતી સાંગઠન દ્વારા સમાજ સેવા માટે કોને ' સેવા રત્ન પરુસ્કાર' આપવામાાં આવ્યો છે ?- રતન 
ટાટા  

86 તાજેતરમાાં ઉત્તરપ્રદેશના કયા જીલ્લામાાં પ્રથમ એસ્રોનોમીકલ લેબોરેટરી શરૂ કરવામાાં આવી છે ?- િાાંસી  
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87 તાજેતરમાાં ભારતની ટોપ 25 સ્ટાટવઅપની યાદીમાાં પ્રથમ સ્થાને કયુાં રહ્ુાં છે ?-CRED  

88 તાજેતરમાાં ભારત અને બીજા કયાાં દેશે ડય ુએનજી ટાસ્ક ફોસવની રિના કરવાની ઘોર્ષણા કરી છે ?- અમેદરકા  

89 તાજેતરમાાં િિાવમાાં રહલે ' આંબેિકર: અ લાઈફ' પસુ્તકના લેખક કોણ છે ? - શવશ થરૂર  

90 
તાજેતરમાાં મુાંબઈમાાં કોના નામથી દેશનુાં પ્રથમ બહુવવધ કલા સાાંસ્કૃવતક કેડર ખોલવાની ઘોર્ષણા કરી છે ?- નીતા 
અંબાણી  

91 
ગજુરાતમાાં આયોજજત ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતની પજૂા પટેલે યોગાસનમાાં કયો મેિલ જીત્યો છે ?- 

ગોલ્િ મેિલ  

92 
ગજુરાતમાાં આયોજજત ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં સવવશે્રષ્ટ્ઠ મદહલા ખેલાિીનો પરુસ્કાર કોણે જીત્યો છે ?- હવશિકા 
રામિાંરન (કણાવટક) 

93 ગજુરાતમાાં આયોજજત ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં પદક તાચલકામાાં પ્રથમ સ્થાને કઈ ટીમ રહી હતી ? - સવવિવસસ   

94 
ગજુરાતમાાં આયોજજત ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં સવવશે્રષ્ટ્ઠ પરુૂર્ષ ખેલાિીનો પરુસ્કાર કોણે જીત્યો છે ?-  સાજન 
પ્રકાશ (ક્સ્વમર- કેરળ)   

95 
ગજુરાતમાાં આયોજજત ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતનો કયો 10 વર્ષીય ખેલાિી મલ્લખાંભ સ્પધાવમાાં મેિલ 

મેળવીને સૌથી યવુા િાંરક વવજેતા બડયો છે ?- શૌયવજીત ખેર    

96 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ૧૦ મીટર મદહલા એર રાઈફલમાાં ગજુરાતની ઇલાવેવનલ વાલારીવાએ કયો મેિલ 

જીત્યો છે ?- ગોલ્િ મેિલ  

97 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં  ગજુરાતની કઈ ટેવનસ મદહલા ખેલાિીએ વસિંગલ્સમાાં ગોલ્િ મેિલ જીત્યો છે ?- િીલ 
દેસાઇ  

98 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતની પરુૂર્ષ ટીમે સોફ્ટ ટેવનસમાાં કયો મેિલ જીત્યો છે ?- ગોલ્િમેિલ  

99 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતની મદહલા ટીમે સોફ્ટ ટેવનસમાાં કયો મેિલ જીત્યો છે ?- વસલ્વર મેિલ  

100 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં જુિો સ્પધાવમાાં ગજુરાતનો રોદહત મજગલેુ કયો મેિલ જીત્યો છે  ?- બ્રોડિ મેિલ  

101 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતની િેક્મ્પયન રાય્લેટ પ્રજ્ઞા મોહને કયો મેિલ જીત્યો છે ?-  ગોલ્િ મેિલ  

102 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં કઈ ૧૦ વર્ષીય ખેલાિી મેિલ જીતનાર યાંગેસ્ટ એ્લેટ બડયો છે ?- શૌયવજીત ખૈર  

103 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં કઈ ટીમ ૬૧ ગોલ્િ મેિલ સદહત કુલ ૧૨૮ મેિલ જીતી પ્રથમ િમે રહી હતી ?- 

સવવિવસસ ટીમ  

104 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતે કુલ કેટલા મેિલ જીત્યા છે ?- ૪૯ (૧૩ ગોલ્િ, ૧૫ વસલ્વર અને ૨૧ બ્રોડિ ) 

105 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતે કુલ ૪૯ મેિલ જીતી પદકતાચલકામાાં કયા સ્થાને રહ્ુાં હત ુાં ? - ૧૨મા િમે  

106 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં કઈ ટીમને રાજા બાચલડરવસિંહ રોફી એનાયત કરવામાાં આવી હતી ?- સવવિવસસ ટીમ  

107 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં  નેશનલ િેબ્ય ૂઇવેડટમાાં બેસ્ટ એ્લેટ બનનાર કણાવટકની પ્રથમ એ્લેટ કોણ બની ?- 

રાવશકા  

108 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતે કઈ રમતમાાં સૌથી વધ ુત્રણ ગોલ્િમેિલ જીત્યા હતા ?- એકવેદટક્સ અને 
ટેબલટેવનસ  

109 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતે કઈ રમતમાાં સૌથી વધ ુ૧૧ મેિલ કઈ રમતમાાં જીત્યા છે ?- એકવેદટક્સ ( ૩ 
ગોલ્િ, ૬ વસલ્વર અને ૨ બ્રોડિ) 
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110 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતની મદહલા ક્સ્વમર માના પટેલે ૨૦૦ મીટર અને ૧૦૦મીટર બેકસ્રોકમાાં કયો 
મેિલ જીત્યો છે ?- ગોલ્િ મેિલ  

111 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતની મદહલા તીરાંદાજી ટીમે નેશનલ ગેમ્સના ઈવતહાસમાાં સૌપ્રથમ વખત કયો 
મેિલ જીત્યો છે ?- બ્રોડિ મેિલ (પ્રીવત યાદવ, પે્રવમલા બાદરયા, સીમા વમાવ અને સકુ્સ્મતા પટેલની દટમ)  

112 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતે કુલ કેટલી રમતમાાં મેિલ જીત્યા છે ?- ૧૭  

113 ૩૭મી નેશનલ ગેમ્સ - ૨૦૨૩માાં  કયા રાજયમાાં યોજાશે ?- ગોવા  

114 ૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ૧૦,૦૦૦ મીટરની દોિમાાં કઈ મદહલા ખેલાિીએ ગોલ્િ મેિલ જીત્યો ?- સીમા  

115 બચલિન મેરેથોન િેક્મ્પયન બનવા માટે કયા રનરે પોતાનો જ રેકોિવ તોિયો ?- એલ્યિુ દકપિોગે 

116 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં ગજુરાતનો કયો ખેલાિી ૮૦૦મીટર દિસ્ટાઇલ ઇવેડટમાાં વસલ્વર મેિલ જીત્યો છે 
?- આયવન નેહરા  

117 
૩૬મી નેશનલ ગેમ્સ-૨૦૨૨માાં પ્રથમ વખત સામેલ કરવામાાં આવેલ યોગાસનમાાં ગજુરાતને પ્રથમ ગોલ્િ 

મેિલ અપાવનાર ખેલાિી કોણ બની છે ?- પજૂા પટેલ  

118 
દેશની કઈ સૌપ્રથમ ગ્રીન એનજી કાંપની સ્થાપક અને વવડિમેન ઓફ ઈન્ડિયા તરીકે ઓળખાતા તલુસી તાક્ડતનુાં 
64 વર્ષવની વયે અવસાન થયુાં ?- સિુલોન એનજી  

119 
તાજેતરમાાં કયા કેન્ડરય માંત્રાલય દ્વારા ' પોર્ષણ ઉત્સવ'નુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- મદહલા બાળ વવકાસ 
માંત્રાલય  

120 ઓકટોબર મદહનાનો બીજો શવનવાર ક્યો દદવસ મનાવવામાાં આવે છે ?- વવશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દદવસ  

121 
વલ્િવ વાઇલ્િલાઈફ ફાંિ (WWF)ના ચલવવિંગ પ્લેનેટ દરપોટવ -૨૦૨૨ અનસુાર છેલ્લા ૫૦ વર્ષવમાાં વવશ્વમાાં 
વડયજીવોમાાં કેટલા ટકાનો ઘટાિો થયો છે ?- ૬૯% 

122 
તાજેતરમાાં એસોવસએશન ઓફ મ્યિુયલ ફાંિ ઇન ઈન્ડિયા (AMFI)ના પનુ: અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચ ૂાંટાઈ આવ્યુાં છે 
?- એ. બાલાસબુ્રહ્મયમ  

123 
તાજેતરમાાં મહાત્મા ગાાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય ગાાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય શાાંવત પરુસ્કાર કોણે એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે 
?- િૉ. આલોક સક્સેના  

124 
તાજેતરમાાં કયા રાજ્યોમાાં સ્ટેટ દિિાસ્ટર વમટીગેશન ફાંિ (રાજ્ય આપવત્ત શમન ભાંિોળ )ની કેન્ડરય ગહૃમાંત્રી 
માંજૂરી આપી ?- ઉત્તરપ્રદેશ, પાંજાબ અને ગોવા  

125 તાજેતરમાાં પ્રવસદ્ધ થયેલ એક દરપોટવ  અનસુાર દેશમાાં સૌથી વધ ુબાળ વવવાહ કયા રાજયમાાં થાય છે ?- િારખાંિ  

126 
તાજેતરમાાં મેડસ કેટેગરીમાાં ઇડટરનેશનલ હોકી ફેિરેશન (FIH) પ્લેયર ઓફ ધ યર તરીકે કોની પસાંદગી 
કરવામાાં આવી છે ?- હરમનપ્રીત વસિંહ  

127 
તાજેતરમાાં હરેી પોટરમાાં હગેદરિનુાં લોકવપ્રય પાત્ર ભજવનાર કયા કલાકારનુાં ૭૨ વર્ષવની વયે અવસાન થયુાં ?- 

રોબી કોલરેન  

128 વવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા (WHO)ના કાયવકારી બોિવમાાં અમેદરકા તરફથી પ્રવતવનવધત્વ કોણ કરશે ?- િૉક્ટર વવવેક મવૂતિ  
129 તાજેતરમાાં CRPFના નવા મહાવનદેશક તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- સજુોય લાલા થાઓસેન  

130 તાજેતરમાાં અરૂણ બાલીનુાં અવસાન થયુાં તે કયા કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ હતા ?- અચભનેતા  
131 તાજેતરમાાં કઈ બેડક દ્વારા DASKH એપ્પ્લકેશન લોડિ કરવામાાં આવી છે ?- ભારતીય દરિવવ બેડક  
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132 
તાજેતરમાાં ભારતીય વાય ુ સેનામાાં કયુાં સ્વદેશી વનવમિત હળવુાં લિાકુ હચેલકોપ્ટર સામેલ કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- 

પ્રિાંિ  

133 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં વિાપ્રધાન દ્વારા શ્રી મહાકાલ લોક પદરસરનુાં લોકાપવણ થયુાં છે ?- મધ્યપ્રદેશ (ઉજ્જૈન) 
134 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની દદખૌ નદીમાાં માછલીની એક નવી પ્રજાવતની ખોજ કરવામાાં આવી છે ?- નાગાલેડિ  

135 
તાજેતરમાાં કેન્ડરય ગહૃમાંત્રી અવમત શાહ દ્વારા કયા રાજયમાાં જયપ્રકાશ નારાયણની પ્રવતમાનુાં અનાવરણ 

કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- ચબહાર  

136 
તાજેતરમાાં ચબહારમાાં લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણની કેટલા ફૂટ ઊંિી પ્રવતમાનુાં અનાવરણ કરવામાાં આવ્યુાં 
હતુાં ?- ૧૪ફૂટ  

137 
તાજેતરમાાં ચબહારમાાં કયા સ્થળે લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયણની ૧૪ ફૂટ ઊંિી પ્રવતમાનુાં અનાવરણ કરવામાાં 
આવ્યુાં હત ુાં ?-  વસતાબદદયારા (સારણ જજલ્લો) 

138 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યને બેસ્ટ પરફોવમિંગ સ્ટેટ 2022નો પરુસ્કાર એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ?- છતીસગઢ  

139 
તાજેતરમાાં દેશના ૫૦માાં િીફ જન્સ્ટસ ઓફ ઈન્ડિયા (CJI) તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- િી. વાઇ 

િાંરચિૂ (ધનાંજય યશવાંત િાંરચિૂ) 
140 તાજેતરમાાં કઈ બેડકે " સ્માટવ  વાયર" નામની ઓનલાઈન સમાધાન સવુવધા શરૂ કરી છે ?- ICICI BANK 

141 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં FIFA U-17  મદહલા વવશ્વકપ શરૂ થયો છે ?- ઓદિશા  
142 તાજેતરમાાં અવકાશમાાં શટૂ કરનાર પ્રથમ અચભનેતા કોણ બડયુાં છે ?- ટોમ ક્રૂિ  

143 દેશની િોથી ' વાંદે માતરમ' એક્સ્પે્રસ રેન કયા બે સ્થળો વચ્િે દોિશે ?- દદલ્હી અને ઉના (દહમાિલપ્રદેશ)  

144 
તાજેતરમાાં કેન્ડરય રક્ષા માંત્રી રાજનાથવસિંહ દ્વારા શાદહદ વેલ્ફેર ફાંિ માટે કઈ વેબસાઇિ લોડિ કરી છે ?- માાં 
ભારતી કે સપતૂ  

145 તાજેતરમાાં તાઇવાનની કઈ ઈલેક્રોવનક કાંપની િેન્નઈમાાં iPhoneનુાં વનમાવણ શરૂ કયુું છે ?- પેગારોન 

146 તાજેતરમાાં SEBI ના કાયમી સદસ્ય તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- એ. એન. ગોપાલકૃષ્ટ્ણન  

147 દર વરે્ષ કયો દદવસ  ' વવશ્વ  સાંવધવા દદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૨ ઓક્ટોબર  

148 તાજેતરમાાં કયો દદવસ  ' વવશ્વ  રીંછ દદવસ' તરીકે મનાવવામાાં નક્કી થયુાં છે ?-  ૧૨ ઓક્ટોબર  

149 ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુરીંછ કયા જીલ્લામાાં જોવા મળે છે ?- બનાસકાાંઠા  

150 
તાજેતરમાાં ગજુરાત સરકાર દ્વારા િૉ. આંબેિકર એવોિવ માટે કોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે ?- િૉ. 
એિ.કે.સોલાંકી  

151 તાજેતરમાાં ભારતના નવા નાયબ ચ ૂાંટણી કવમશનર તરીકે કોની વનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે ?- અજય ભાદૂ  

152 
તાજેતરમાાં ટેબલ ટેવનસનો જાપાન ઓપન પરુૂર્ષ એકલ ૨૦૨૨નો ચખતાબ જીતનાર ટેલર દિટ્જ કયા દેશનો 
ખેલાિી છે ?- અમેદરકા  

153 તાજેતરમાાં સ્વચ્છ સવેક્ષણ 2022માાં મધ્યપ્રદેશનુાં કયુાં શહરે સૌથી સ્વચ્છ શહરે જાહરે થયુાં છે ?- ઈડદોર  

154 તાજેતરમાાં સ્વચ્છ સવેક્ષણ 2022માાં ગજુરાતનુાં કયુાં શહરે બીજા િમે રહ્ુાં છે ?- સરુત  

155 
તાજેતરમાાં ઇડટરનેશનલ એસ્રોનોદટકલ ફેિરેશનના નવા ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- 

અવનલકુમાર  

156 તાજેતરમાાં રાઈ ના દરપોટવ  અનસુાર કઈ કાંપનીની 4G િાઉનલોદિગ ક્સ્પિ સૌથી વધ ુછે ?- જજયો  
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157 
તાજેતરમાાં ભારતની પ્રથમ સ્વદેશી પરમાણ ુ સક્ષમ સબમરીન લોડિિ બેલેન્સ્ટક વમસાઇલ(SLBM)નુાં સફળ 

પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્યુાં તેનુાં નામ શુાં છે ?- INS અદરહાંત  

158 તાજેતરમાાં 400 T20 મેિ રમનાર પ્રથમ ભારતીય ખેલાિી કોણ બડયુાં છે ?- રોદહત શમાવ  
159 તાજેતરમાાં િાંરયાન -2 દ્વારા િાંર પર કયુાં તત્વ વવપલુ પ્રમાણ છે તેવુાં જાણવા મળયુાં છે ?- સોદિયમ  

160 
તાજેતરમાાં રાજ્યના મખુ્યમાંત્રી શ્રી ભપેૂડરભાઈ પટેલે ૧૩માાં તબક્કાનો ગરીબ કલ્યાણ મેળાની શરૂઆત કયાાંથી 
કરાવ્યો ?- ગોધરા  

161 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આવેલ ' રાનીપરૂ વડયજીવ અભ્યારણ્ય' ને ટાઈગર દરિવવ તરીકે માંજૂરી આપવામાાં 
આવી છે ?- ઉત્તરપ્રદેશ  

162 
તાજેતરમાાં મેદિકલ અને એડજીવનયરીંગનુાં વશક્ષણ દહડદીમાાં આપનાર દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય કયુાં બડયુાં છે ?- 

મધ્યપ્રદેશ  

163 
તાજેતરમાાં પ્રોજેકટ ' વનસાર' કઈ બે એજડસીઓની વચ્િે ૨૦૨૩માાં લોડિ થનાર સૌથી મોટો પ્રોજેકટ બનશે ?- 

NASA- ISRO  

164 તાજેતરમાાં પ્રવસદ્ધ થયેલ ગ્લોબલ હાંગરી ઇડિકે્ષ ૨૦૨૨માાં ભારત કયાાં સ્થાને રહ્ુાં છે ?- ૧૦૭મા 

165 
તાજેતરમાાં ભારતની મહારત્ન કાંપની ગેસ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડિયા (GAIL)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની 
વનયકુ્ક્ત થઈ છે ?- સાંદીપકુમાર  

166 તાજેતરમાાં પ્રવસદ્ધ Public Affairs Indexમાાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ સ્થાને રહ્ુાં છે ?- હદરયાણા  
167 તાજેતરમાાં પ્રવસદ્ધ Public Affairs Indexમાાં નાના  રાજ્યની કેટેગરીમાાં કયુાં રાજ્ય  પ્રથમ સ્થાને રહ્ુાં છે ?-  વસજક્કમ  

168 તાજેતરમાાં ભારતના કયા શહરેને ' વલ્િવ ગ્રીન વસટી એવોિવ-૨૦૨૨' જીત્યો છે ?- હૈદરાબાદ  

169 
તાજેતરમાાં હૈદરબાદને ' વલ્િવ ગ્રીન વસટી એવોિવ-૨૦૨૨' જીત્યો છે આ પરુસ્કાર સમારોહનુાં આયોજન કયા દેશમાાં 
થયુાં હત ુાં ?- દચક્ષણ કોદરયા  

170 તાજેતરમાાં GAILના િેરમેન કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- સાંદીપ કુમાર  

171 ઓગસ્ટ -૨૦૨૨ મદહનામાાં ભારતનુાં ઔદ્યોચગક ઉત્પાદનમાાં કેટલા ટકા ઘટાિો નોંધાયો છે ?- 0.8% 

172 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે ઓદફસની ઉપર સોલાર લગાવવા માટે ' સોલર રૂટ ટોપ પ્રોજેકટ' લોડિ કયો છે 

?- ઉત્તરપ્રદેશ  

173 
18 ઓક્ટોબરના રોજ દિફેડસ એક્સપોના 12માાં સાંસ્કરણનુાં આયોજન ગજુરાતનાાં કયા શહરેમાાં થયુાં હત ુાં ?- 

ગાાંધીનગર  

174 તાજેતરમાાં પ્રવસદ્ધ થયેલ ' વલ્િવ યવુનવવસિટી રેદકિંગ-૨૦૨૩માાં કઈ સાંસ્થા પ્રથમ િમે રહી છે ?- IISc  બેંગલરુૂ  

175 
તાજેતરમાાં કેન્ડરય ગહૃમાંત્રી રાજનાથવસિંહ ેકયા રાજયમાાં આવેલ ઔલી વમલેટરી સ્ટેશનમાાં ' શસ્ત્ર પજૂા' કરી હતી 
?- ઉત્તરાખાંિ  

176 તાજેતરમાાં કુવૈતમાાં ભારતના રાજદૂત તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- આદશવ સ્વીકા  
177 તાજેતરમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય ઇ- કિરા દદવસ કયારે મનાવવામાાં આવ્યો છે ?- ૧૪ ઓક્ટોબર  

178 
તાજેતરમાાં મતદાન જાગવૃત અચભયાન માટે કેન્ડરય ચ ૂાંટણી પાંિે ' નેશનલ આઈકોન' તરીકે કયાાં અચભનેતાની 
પસાંદગી કરી છે ?- પાંકજ વત્રપાઠી  

179 તાજેતરમાાં કયાાં રાજયમાાં છઠ્ઠી રાષ્ટ્રીય મદહલા મેરોથોન -2022નુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ?- મધ્યપ્રદેશ  
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180 
તાજેતરમાાં ઈજીપ્તમાાં આયોજજત શદૂટિંગ વલ્િવ િેક્મ્પયનવશપમાાં 10 મીટરની એરરાઇફલ કેટેગરીમાાં કયા 
ખેલાિીએ ગોલ્િમેિલ જીત્યો છે ?- રૂરાશ પાદટલ  

181 
તાજેતરમાાં WWFના દરપોટવ  અનસુાર 1970 થી 2018 સધુીમાાં વડય જીવની વસ્તીમાાં કેટલા ટકા ઘટાિો નોંધાયો 
છે ?- ૬૯% 

182 તાજેતરમાાં કેડર સરકાર દ્વારા નાયબ ચ ૂાંટણી કવમશ્નર તરીકે કોની વનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- અજય ભાદુ  

183 તાજેતરમાાં ' વવશ્વ અંતદરક્ષ સપ્તાહ' કયારે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૪ ઓક્ટોબર થી ૧૦ ઓક્ટોબર  

184 તાજેતરમાાં કયો દદવસ " ધમ્મિિ પ્રવતવન દદવસ" મનાવવામાાં આવ્યો ?- ૧૪ ઓક્ટોબર  

185 દર વરે્ષ કયો દદવસ  ' વવશ્વ વવધાથી દદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૫ ઓક્ટોબર  

186 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે એસટી આરક્ષણ 6% થી વધારી 10% કરી છે ?- તેલાંગણા  

187 
૧૫ ઓક્ટોબરના રોજ કોની જડમ જયાંવત અંતગવત ' વવશ્વ વવધાથી દદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?- 

એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ  

188 તાજેતરમાાં FIBA મદહલા બાસ્કેટબોલ વવશ્વકપ -૨૦૨૨નો ચખતાબ કોણે જીત્યો છે ?- અમેદરકા  
189 જાડયઆુરી 2023માાં 17મો પ્રવાસી ભારતીય દદવસ કયા શહરેમાાં ઉજવવામાાં આવશે ?- ઈડદોર (મધ્યપ્રદેશ) 
190 તાજેતરમાાં UNCTDAએ ભારતનો આવથિક વદૃ્ધદ્ધ દર કેટલા ટકા રહવેાન ુઅનમુાન કરેલ છે ?- ૫.૭% 

191 તાજેતરમાાં CMIEના દરપોટવ  અનસુાર ભારતમાાં સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨માાં બેરોજગારી દર કેટલો રહ્યો છે ?- 6.43% 

192 
તાજેતરમાાં દેશના રાષ્ટ્રપવત રૌપદી મમૂુવ દ્વારા કઈ IIT સાંસ્થામાાં સપુર કમ્પ્યટુરની સવુવધા ' પરમ કામરૂપ'નુાં 
ઉદ્દઘાટન કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- IIT ગવુાહાટી  

193 તાજેતરમાાં ગગૂલ પ્લે પોઈડટ પ્રોગ્રામ કયા દેશમાાં શરૂ થયો છે ?- ભારત  

194 તાજેતરમાાં ભારતીય નૌસેનાએ ' પ્રસ્થાન' નામનો સરુક્ષા અભ્યાસનુાં આયોજન કયાાં કયુું હત ુાં ?- આંધ્રપ્રદેશ  

195 
તાજેતરમાાં મદહલા સાહવસકો માટે ગજુરાત યવુનવવસિટી દ્વારા તૈયાર કરેલ સ્ટાટવઅપ પ્લેટફોમવ ' herSTART' કોણે 
કયુું છે ?- રૌપદી મમુ ૂવ  

196 દર વરે્ષ કયો દદવસ  ' વવશ્વ માનક દદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૪ ઓક્ટોબર  

197 તાજેતરમાાં કયાાં દેશમાાં મહાત્મા ગાાંધી જીવન પર " ગાાંધી સાંગ્રહાલય" શરૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- અમેદરકા  
198 તાજેતરમાાં ઈટલી દેશમાાં પ્રથમ મદહલા પ્રધાનમાંત્રી તરીકે કોને શપથગ્રહણ કયાવ હતા ?- જોજિયા મેલોની  
199 દર વરે્ષ કયો દદવસ  ' આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ મદહલા દદવસ ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૫ ઓક્ટોબર  

200 દર વરે્ષ કયો દદવસ  ' વવશ્વ  ખાદ્ય દદવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ?-  ૧૬ ઓક્ટોબર  
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