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1 ૧૬ ઓક્ટોબર 'વિશ્વ ખાદ્ય દિિસ-૨૦૨૨ની થીમ શ ું છે ?- Leave No one Behind  

2 તાજેતરમાું સાતમો આર્ િેુિ દિિસ-૨૦૨૨ કયારે મનાિિામાું આવ્યો હતો ?- ૨૩ ઓક્ટોબર  

3 તાજેતરમાું ગ જરાતનાું કયા જીલ્લામાું ૧૭મો ગ્રામીણ ઓલલમ્પિક ૨૦૨૨ન ું આયોજન થર્ ું હત  ું ?-િાહોિ  

4 
૨૩ ઓક્ટોબરના રોજ સાતમો આર્ િેુિ દિિસ-૨૦૨૨ મનાિિામાું આવ્યો તેની થીમ શ ું હતી ?- હર દિન હર ઘર 

આર્ િેુિ  

5 સિુપ્રથમ આર્ િેુિ દિિસ કયારે  મનાિિામાું આવ્યો  હતો ?- િરુ્ ૨૦૧૬  

6 તાજેતરમાું કયાું િેશને સિુપ્રથમ સૌર િેધશાળા " કઆૂક-ૂ 1 " સફળતાપિુૂક લોન્ચ કરી છે ?- ચીન  

7 તહતેરમાું કયા રાજ્યના સાુંસિ અિરાજજતા સારુંગી ઇન્ટર િાલાુમેન્ટરી ર્ વનયન િેનલમાું ચ ૂુંટાયા છે ?- ઓદિશા  

8 
તાજેતરના સેંટી- વમલલવનયર દરિોટુ ૨૦૨૨આ અન સાર વિશ્વમાું સૌથી િધ  કરોિિવતઓની સુંખ્યામાું ભારત કયાું સ્થાને 
રહ્ ું છે ?- ત્રીજા સ્થાને  

9 
તાજેતરના સેંટી- વમલલવનયર દરિોટુ ૨૦૨૨આ અન સાર વિશ્વમાું સૌથી િધ  કરોિિવતઓની સુંખ્યામાું પ્રથમ સ્થાને કયો 
િેશ રહ્યો? - અમેદરકા  

10 
તાજેતરના સેંટી- વમલલવનયર દરિોટુ ૨૦૨૨આ અન સાર વિશ્વમાું  ૨૫,૪૯૦ કરોિિવતઓમાું ભારતમાું કેટલા કરોિિવતઓ 
છે ?- ૧,૧૩૨  

11 
તાજેતરમાું ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેિરેશન દ્વારા સિુશે્રષ્ઠ ગોલકીિર તરીકે કોની િસુંિગી કરિામાું આિી છે ?- િી આર 
શ્રીજેસ  

12 તાજેતરમાું અમિાિાિ પર્ વનવસિલ કોિોરેશનના કવમશનર તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- એમ. થેન્નારસન  

13 
તાજેતરમાું જાગવૃત યાિિ દ્વારા હાઇ કવમશ્નર ફોર એ િે સ્િધાુ જીતિા બિલ એક દિિસ માટે ભારતમાું કયા િેશના 
હાઈકવમશનર બનાિિામાું આવ્યા છે ?-  લિટન  

14 કેન્ર સરકારે સરફેસ કોલ ગેવસદફકેશન (SCG)પ્રોજેકટ સ્થાિિા માટે કયા રાજ્યની િસુંિગી કરી છે ?- છતીસગઢ  

15 
તાજેતરમાું કેન્દ્ન્રય વશક્ષા મુંત્રી ધમેન્ર પ્રધાને િેશની બીજી " રાષ્રીય મોિેલ િૈદિક સ્કલૂ" ન ું ઉદ્દઘાટન ક્ાું સ્થળે કર્ ું છે 
?- પરૂી (ઓદિશા) 

16 તાજેતરમાું પ્રવસદ્ધ ગ્લોબલ િેન્શન ઇન્િેકસ -૨૦૨૨માું કયો િેશ પ્રથમ સ્થાને રહ્યો છે ?- આઈસલેન્િ  

17 તાજેતરમાું પ્રવસદ્ધ ગ્લોબલ િેન્શન ઇન્િેકસ -૨૦૨૨માું ભારત કયા ક્રમે રહ્ ું છે ?- ૪૧મો ક્રમ  

18 
તાજેતરમાું કયા પિુૂ ભારતીય રાષ્રિવતને િરુ્ ૨૦૨૩નો પ્રવતન્દ્ષ્ઠત અણ વ્રત પ રસ્કાર આિિાની ઘોર્ણા થઈ છે ?- િૉ. 
એ.િી.જે. અબ્દ લ કલામ  
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19 
ભારત કૃવર્ ઉિગ્રહ કાયુક્રમ અંતગુત ભારતના પરૂા કૃવર્ કે્ષત્રને આિરી લેિા માટે ઓછામાું ઓછા કેટલા ઉિગ્રહોની 
આિશ્યકતા જરૂરી છે ?- બે  

20 તાજેતરમાું National Payments Corporation of India (NPCI)એ કયા િેશમાું Rupay કે્રદિટ કાિુ લોન્ચ કર્ ું છે ? - ઓમાન  

21 તાજેતરમાું "જીિ વમલ્ખાવસિંહ ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ફ ટનૂાુમેન્ટ" કોને જીતી છે ?- ગગનજીત ભ લ્લર   

22 તાજેતરમાું ભારતીય નૌસેના નૌકાયન પ્રવતયોલગતાન ું આયોજન કયા રાજયમાું કરિામાું આવ્ર્ ું હત  ું ?- કેરળ  

23 તાજેતરમાું સ્લોિાક ગણરાજ્યમાું ભારતના રાજદૂત તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- અપિૂાુ શ્રીિાસ્તિ  

24 તાજેતરમાું ઇરાકના નિા રાષ્રિવત તરીકે કોણ ચ ૂુંટાઈ આવ્ર્ ું છે ?- અબ્દ લ લતીફ રાવશિ  

25 તાજેતરમાું ભારતીય દક્રકેટર સૌરિ ગાુંગ લી કઈ બેન્કના િાન્િ એપબેસેિર તરીકે િસુંિગી થઈ છે ?- બુંધન બેંક  

26 
તાજેતરમાું ગ જરાતની કઈ જજલ્લા િુંચાયત સૌર ઉજુાથી િીજળી મેળિનાર પ્રથમ જજલ્લા િુંચાયત બની છે ? - 

જ નાગઢ  

27 તાજેતરમાું ' અલ્રામેન ઈન્દ્ન્િયા'નો લખતાબ કોણે જીત્યો છે ?- કનુલ સ્િરૂિવસિંહ  

28 તાજેતરમાું કયો હોલીવ િ અલભનેતા બાહ્ય અિકાશમાું દફલ્મ કરનાર પ્રથમ અલભનેતા બન્યા છે ?- ટોમ ક્રૂઝ  

29 તાજેતરમાું કઈ રાજ્ય સરકારે ખેડતૂોને મિિ કરિા માટે " દહમકેિ (HIMCAD) યોજના" શરૂ કરી છે ?- દહમાચલપ્રિેશ  

30 
ભારતે કયા િેશ સાથે ભારતીય આર્ િેુિ માટે િૈજ્ઞાવનક સહયોગ વિકસાિિા માટે એફ.એમ.ઓ.ર્  િર હસ્તાક્ષર કયાુ છે 
?- જાિાન  

31 િર િરે્ કયો દિિસ  ' વિશ્વ   એનેસ્થેવસયા દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?-  ૧૬ ઓક્ટોબર  

32 
તાજેતરમાું લિદટશ ક્રાઇમ વસરીઝ કે્રકર અને હરેી િોટુર મિૂી ફે્રન્ચાઇઝીમાું સ્ટાર ટનુ માટે જાણીતા કયા અલભનેતાન ું ૭૨ 
િરુ્ની િયે અિસાન થર્ ું ?- રોબી કોલરેન  

33 ગરીબી નાબિૂી માટે આંતરરાષ્રીય દિિસ તરીકે કયો દિિસ મનાિિામાું આિે છે ?- ૧૭ ઓક્ટોબર  

34 
તાજેતરમાું ભારતની પ્રથમ ગ્રીન ટેકનોલોજી  આધાદરત ઇન્ય બેશન સ વિધા કયા સ્થળે શરૂ કરિામાું આિી છે ?- NIT 

શ્રીનગર ખાતે  

35 
તાજેતરમાું કયા શહરેમાું િાિા એથલીટ બાયોલોજજકલ િાસિોટુ વસપિોઝીયમ ૨૦૨૨ન ું આયોજન કરિામાું આવ્ર્ ું હત  ું 
?- નિી દિલ્હી  

36 ભારતના લખનૌના રહિેાસી જાગવૃત યાિિ એક દિિસ માટે કયા િેશના હાઇકવમશ્નર બન્યા હતા ?- લિટન  

37 િરુ્ ૨૦૨૯માું એવશયાઈ શીતકાલીન ખેલોની મેજબાની કયો િેશ કરશે ?- સાઉિી અરબ  

38 
તાજેતરમાું ગોલ્િન રેવશયો ઓફ બ્ર્ટૂીના ગ્રીક સ્ટાન્િિુ િરથી કપ્ર્ ટરના આધારે વિશ્વની િસ સૌથી સ ુંિર સ્ત્રીઓની 
યાિીમાું ભારતમાુંથી એકમાત્ર કોની િસુંિગી થઈ છે ?- દિિીકા િાદ કોણ  

39 
ગોલ્િન રેવશયો ઓફ બ્ર્ટૂીના ગ્રીક સ્ટાન્િિુ િરથી કપ્ર્ ટરના આધારે વિશ્વની િસ સૌથી સ ુંિર સ્ત્રીઓની ભારતની 
દિિીકા િાદ કોણ કયા સ્થાને રહી હતી ?- નિમા ક્રમે  

40 
ગોલ્િન રેવશયો ઓફ બ્ર્ટૂીના ગ્રીક સ્ટાન્િિુ િરથી કપ્ર્ ટરના આધારે વિશ્વની િસ સૌથી સ ુંિર સ્ત્રીઓની યાિીમાું પ્રથમ 
સ્થાને કઈ સ ુંિરી રહી છે ?- જ િી કોમહ  

41 

ભારત સરકારે િો્ર્ લર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્દ્ન્િયા (PFI) અને તેના સહયોગીઓ િર પ્રવતબુંધ સાથે સુંબુંવધત ગેરકાયિેસર 

પ્રવવૃતઓ વનિારણ અવધવનયમ (UAPA)ના દરબ્ર્નૂલના પ્રમ ખ તરીકે કોની વનમણ ૂુંક કરી છે ?- દિનેશક માર શમાુ ( 
દિલ્હી હાઇકોટુના ન્યાયાધીશ) 

42 
તાજેતરમાું ભારતીય નેિીએ કયા િેશની નેિી સાથે વ્હાઇટ વશવિિંગ ઇન્ફોમેશન એક્સચેન્જ કરાર િર હસ્તાક્ષર કયાુ છે 
?- ન્ર્ઝૂીલેન્િ  
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43 
તાજેતરમાું ISSF િલ્િુ ચેમ્પિયનવશિમાું ભારતીય શટૂસુ કેટલા મેિલ જીતી ચેમ્પિયશીિમાું સિુશે્રષ્ઠ પ્રિશુન કર્ ું છે ?- 

૨૬ મેિલ (૧૦ ગોલ્િ, ૬ વસલ્િર અને ૧૦ િોન્ઝ મેિલ) 

44 
તાજેતરમાું કઈ ભારતીય બેન્કે િેશના છ રાજ્યોમાું ' ગ્રામ સેિા કાયુક્રમ' અંતગુત છેિાિાના ૩૦ ગામોને િત્તક લેશે ?-  

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્દ્ન્િયા  
45 તાજેતરમાું ભારતે વમસાઇલ, રોકેટ અને િારૂગોળાની વનકાસ માટે કયા િેશ સાથે સમજૂતી કરાર કયાુ છે ?- આમેવનયા  

46 
તાજેતરમાું કર્ ું સ્િિેશી વનવમિત લાઇટ કોપબેટ હલેલકો્ટર IAFને સત્તાિાર રીતે હસ્તાુંતદરત કરિામાું આવ્ર્ ું ?- 

એલ.સી.એચ પ્રચુંિ  

47 
તાજેતરમાું ઓસ્કાર નોવમનેટેિ ગ જરાતી દફલ્મ ' છેલ્લો શો'ના કયા બાળ કલાકારન ું ૧૫ િરુ્ની િયે અિસાન થર્ ું છે ?- 

રાહ લ  

48 
તાજેતરમાું ર્ િા લેખકોને માગુિશુન આિિા માટે વશક્ષણ મુંત્રાલયના ઉચ્ચ વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા કઈ યોજના શરૂ 
કરિામાું આિી છે ?- YUVA 2.0  

49 તાજેતરમાું ઇન્િો- અમેદરકન ચેપબસુ ઓફ કોમસુ ના પ્રમ ખ તરીકે કોણ ચ ૂુંટાઈ આવ્ર્ ું છે ?- લલલત ભસીન  

50 તાજેતરમાું કલબ ફૂટબોલમાું ૭૦૦ ગોલ કરનાર પ્રથમ ખેલાિી કોણ બન્યા છે ?- દક્રસ્ટીયાનો રોનાલ્િો  
51 તાજેતરમાું ચચાુમાું રહલે PM- DevINE યોજના કયા કે્ષત્ર સાથે સુંબુંવધત છે ?- પિૂોત્તરના વિકાસ  

52 તાજેતરમાું કઈ કુંિનીના ચેરમેન ત  લસી તુંતીન ું અિસાન થર્ ું છે ?- સ ઝલોન એનજી કુંિની  

53 
તાજેતરમાું કયા ભારતીય અમેદરકન િૉક્ટરને અમેરીકામાું લાઈફ ટાઈમ અલચિમેન્ટ એિોિુ એનાયત કરિામાું આવ્યો 
છે ?- વિિેકલાલ  

54 
તાજેતરમાું ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેિરેશન દ્વારા સિુશે્રષ્ઠ પ રૂર્ ગોલકીિર ઓફ ધ યરના એિોિુથી સન્માવનત કરિામાું 
આવ્યા છે ?- િી આર શ્રીજેસ  

55 
તાજેતરમાું ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેિરેશન દ્વારા સિુશે્રષ્ઠ મદહલા ગોલકીિર ઓફ ધ યરના એિોિુથી સન્માવનત કરિામાું 
આવ્યા છે  ?- સવિતા પવૂનયા  

56 સતત બે િરુ્ એફઆઈએચ ગોલકીિર ઓફ ધ યર જીતનાર ત્રીજો ખેલાિી કોણ બન્યો છે ? - િી આર શ્રીજેસ 

57 
િરુ્ ૨૦૨૬માું ઓસ્રેલલયામાું આયોજજત  કોમનિેલ્થ ગેપસમાું કઈ ગેપસનો સમાિેશ કરિામાું આવ્યો છે ?- શદૂટિંગ, 

કોસ્ટલ રોવિિંગ અને બીએમએક્સ   

58 
િરુ્ ૨૦૨૬માું ઓસ્રેલલયામાું આયોજજત  કોમનિેલ્થ ગેપસમાું કઈ ગેપસનો સમાિેશ કરિામાું આવ્યો નથી  ?-  રેસલલિંગ 
અને તીરુંિાજી (આચુરી) 

59 
તાજેતરમાું લાફ્ટર ચેલેન્જ ફેમ તરીકે જાણીતા ગ જરાતના કયા કોમેદિયનન ું ૬૦ િરુ્ની િયે અિસાન થર્ ું ?- િરાગ 
કુંસારા  

60 
કયા રાજયમાું આિેલી માિપલ હ ગ ફાને " વિશ્વની પ્રથમ 100 IUGS ભસૂ્તરશાસ્ત્રીય સ્થળો"માું સામેલ કરિામાું આિી છે 
?- મેઘાલય  

61 
તાજેતરમાું કયા કેન્્શાવસત પ્રિેશ તેના તમામ જીલ્લામાું ૭૫ અમતૃ સરોિર સ્થાવિત કરનાર પ્રથમ કેન્્શાવસત પ્રિેશ 
બન્યો છે ?- જપમ  કાશ્મીર  

62 
તાજેતરમાું ઈંગ્લેન્િના ટેસ્ટ દક્રકેટમાું કયા દક્રકેટરને મેન્સ કેટેગરીમાું ઈંગ્લેન્િના ્લેયર ઓફ ધ યર તરીકે સન્માવનત 
કરિામાું આવ્યો છે ?- જોની બેદરસ્ટો  

63 
તાજેતરમાું ઈંગ્લેન્િના કયા દક્રકેટરને વિમેન્સ  કેટેગરીમાું ઈંગ્લેન્િના ્લેયર ઓફ ધ યર તરીકે સન્માવનત કરિામાું 
આિી છે ?-નતાલી વશિર    
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64 કયા િેશના લોકોને ર્ રોવિયન સુંસિન ું સિોચ્ય સન્માન " સખારોિ પ્રાઇઝ 2022" આિિામાું આવ્ર્ ું છે ?- ર્ કે્રન  

65 
તાજેતરમાું ઓનલાઈન રેવિિ ચેસ ટનૂાુમેન્ટમાું ભારતનો ૧૬ િર્ીય કયો ગ્રાન્િ માસ્ટરે વિશ્વ નું-૧ ખેલાિી મેગ્નસ 
કાલુસનને હરાિી યુંગેસ્ટ ચેસ ્લેયર બન્યો છે ?- િી. ગ કેશ  

66 
ઈંગ્લેન્િની ૧૭ િર્ીય કઈ મદહલા ઓલરાઉન્િરને પ્રોવમવસિંગ દક્રકેટરના વિશેર્ એિોિુથી સન્માવનત કરિામાું આિી છે ? 

- ફે્રયા કેપિને   

67 
તાજેતરમાું િેશની પ્રથમ સુંપણુૂ દિજજટલી સાક્ષર િુંચાયત બનિાન ું ગૌરિ કોને પ્રા્ત થર્ ું છે ?- પ લ્લ મિારા ગ્રામ 
િુંચાયત (વતરૂિનુંતપ રમ જજલ્લો) 

68 
ક્રોએવશયામાું આયોજજત ISSF િલ્િુ ચેમ્પિયનવશિમાું શોટગન વમક્સ્િ ન્દ્સ્કટમાું ભાિતેગ લગલ અને ઝાહરા દિસાિાલાએ 
કયો મેિલ જીત્યો છે ?- િોન્ઝ  

69 
તાજેતરમાું કયા િૈજ્ઞાવનકે માનિ શરીરમાુંથી મળતા પ્રોટીનથી કેન્સરનો ઈલાજ શક્ છે બે પ્રોટીનને જોિીને બનાિેલા 
નિા પ્રોટીન બાયોફામાુસ્ર્ દટકલ માટે િેટન્ટ િર મુંજૂરી મળી છે ? - િૉ. અભય િાુંિ ે 

70 
ભારતીય લબલલયડડુસ ખેલાિી િુંકજ અિિાણીએ કયા ભારતીય ખેલાિીને ફાઈનલમાું હરાિી ૨૫મી િખત િલ્િુ 

ચેમ્પિયન બન્યો છે ?- સૌરિ કોઠારી  

71 
તાજેતરમાું ભારતીય હોકી ટીમના કયા ડે્રગ ફ્ફ્લકર ખેલાિીને આંતરરાષ્રીય હોકી ફેિરેશનનો ્લેયર ઓફ ધ યર 

એિોિુ જીત્યો છે ?- હરમનપ્રીત વસિંઘ  

72 
તાજેતરમાું ભારતીય મદહલા હોકી ટીમની કઈ ખેલાિી સ્ટેપબર માટે આઇસીસી ્લેયર ઓફ ધ મુંથ બની છે ?- 

હરમનપ્રીત કૌર  

73 
તાજેતરમાું મેન્સ કેટેગરીમાું િાદકસ્તાનનો કયો બેટ્સમેન સ્ટેપબર માટે આઇસીસી ્લેયર ઓફ ધ મુંથ બન્યો છે ? - 

મોહપમિ દરઝિાન  

74 
િરુ્ ૨૦૨૨માું  કઈ બે સુંસ્થાઓને શાુંવત માટેનો નોબલ પ રસ્કાર એનાયત કરિામાું આવ્યો છે ?- મેમોદરયલ અને સેન્ટર 
ફોર વસવિલ લલબટીઝ  

75 
િરુ્ ૨૦૨૨માું  કઈ  વ્યમ્ક્તને શાુંવત માટેનો નોબલ પ રસ્કાર એનાયત કરિામાું આવ્યો છે ? - અલલસ લબયાલલયાજત્સક , 
મેમોદરયલ(સુંસ્થા), સેન્ટર ફોર વસવિલ લલબટીઝ (સુંસ્થા)  

76 
િરુ્ ૨૦૨૨માું  કયા િેશની લેલખકા બ કર વિજેતા એની એનોક્સને 2022નો સાદહત્ય કે્ષત્રનો નોબલ પ રસ્કાર એનાયત 
કરિામાું આવ્યો છે ?- ફ્રાુંસ  

77 
િરુ્ ૨૦૨૨માું ફ્રાુંસની લેલખકા એની એનોક્સને 2022નો સાદહત્ય કે્ષત્રનો નોબલ પ રસ્કાર એનાયત કરિામાું આવ્યો છે 
?- ફ્રાુંસ  

78 
િરુ્ ૨૦૨૨નો રસાયણશાસ્ત્રનો નોબલ પ રસ્કાર કોને એનાયત કરિામાું આવ્યો છે ?- કેરોલલન બટોઝી, મોટુન 
વમએલિોલ અને બેરી શાિુલેસન  

79 
િરુ્ ૨૦૨૨નો ભૌવતક શાસ્ત્રનો નોબલ પ રસ્કાર કોને એનાયત કરિામાું આવ્યો છે ?- એલેન એસ્િેક્ટ, જહોન એફ. 
ક્લોઝર અને એન્ટોન ઝીલીંગર  

80 
િરુ્ ૨૦૨૨નો મેદિવસન કે્ષત્રનો નોબલ પ રસ્કાર કયા સ્િીદિશ િૈજ્ઞાવનકને  એનાયત કરિામાું આવ્યો છે ?- સ્િાુંતે 

િાબોને  

81 
િરુ્ ૨૦૨૨નો મેદિવસન કે્ષત્રનો નોબલ પ રસ્કાર સ્િીદિશ િૈજ્ઞાવનક સ્િાુંતે િાબોને કઈ શોધ માટે એનાયત કરિામાું 
આિેલ છે?- વિલ ્ ત હોવમવનન અને માનિ વિકાસની અન િુંવશકી (જીનોમ) સાથે જોિાયેલી શોધ બિલ.  

82 િરુ્ ૨૦૨૨નો અથુશાસ્ત્ર કે્ષત્રનો નોબલ પ રસ્કાર કયા ત્રણ અથુશાસ્ત્રીઓને એનાયત કરિામાું આવ્યો છે ?- બેન બનાુક, 
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િગ્લાસ િાયમુંિ અને દફલલિ દિવિગ  

83 
તાજેતરમાું કઈ અંતદરક્ષ સુંસ્થા દ્વારા ચાર અંતદરક્ષ યાત્રીને ક્રૂ- 5 વમશન' અંતગુત ઇન્ટરનેશનલ સ્િેસ સ્ટેશનમાું 
મોકલિામાું આિશે ?- Spacex 

84 
તાજેતરમાું DRDOએ કઈ જગ્યાએ ત્રણ માનિરદહત દરમોટુ દ્વારા સુંચાલલત હવથયારબુંધ બોટન ું િરીક્ષણ કર્ ું છે ?- પ ણે 
(મહારાષ્ર) 

85 તાજેતરમાું કઈ બેંકને ગ્રાહકો અને લબન- ગ્રાહકો માટે િોટ્સઅિ બેંદકિંગ સેિા શરૂ કરી છે ?- િુંજાબ નેશનલ બેન્ક  

86 
નાસા કયા િરે્ શવનના સૌથી મોટા ઉિગ્રહ ટાઈટનન ું અધ્યયન કરિા માટે ડે્રગનફલાઈ રોટરક્રાફ્ટ લોન્ચ કરશે ?- 

૨૦૨૭  

87 
તાજેતરમાું કેરલ રાજ્ય સરકારે સામાન્ય વશક્ષણ અને ઉચ્ચ વશક્ષણ કે્ષતે્ર કયા િેશ સાથે સમજૂતી કરાર િર હસ્તાક્ષર 
કયાુ છે ?- દફનલેન્િ  

88 િર િરે્ કયો દિિસ  ' વિશ્વ   સ્લોથ લબયર દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?-  ૧૨ઓક્ટોબર  

89 સ્ટેટફાસ્ટ નનૂ િરમાણ  ર્ દ્ધ અભ્યાસન ું આયોજન કયો / સુંગઠન કરશે ?- નાટો  

90 
તાજેતરમાું કર્ ું જહાજ ભારત, િાલઝલ અને િલક્ષણ આદફ્રકાની નૌસેનાઓ િચ્ચે સુંર્ ક્ત બહ રાષ્રીય સમ રી અભ્યાસ 
(BSAMAR)માું ભાગ લેિા માટે િહોંચ્ર્ ું ?- INS તરકશ  

91 
ભારતમાું આયોજજત દફફા અંિર-૧૭ મદહલા િલ્િુ કિ માટેની ટીમમાું િસુંિગી િામનાર ગ જરાતની સૌપ્રથમ ખેલાિી 
કોણ છે ?- શ ભાુંગી વસિંઘ  

92 તાજેતરમાું અરૂણ બાલીન ું ૭૯ િરુ્ની િયે અિસાન થર્ ું તે કયા કે્ષત્ર સાથે સુંકળાયેલ હતા ?- અલભનેતા  
93 તાજેતરમાું શ્રીલુંકાએ 4 કરોિ િોલરની દકિંમતની કોવિિની રસી કયા િેશને િાન કરિાની ઘોર્ણા કરી છે ?- પયાનમાર  

94 હડે્સ ઓફ એવશયન કોસ્ટ ગાિુ એજન્સીઝ વમદટિંગ (HACGM)ન ું આયોજન ક્ાું કરિામાું આવ્ર્ ું હત  ું ?- નિી દિલ્હી  

95 
ભારતીય િેિાર પ્રમોશન ઓગેનાઇઝેશનના અધ્યક્ષ અને મેનેજજિંગ દિરેક્ટર તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ? - 

પ્રિીિવસિંહ ખારોલા  

96 
તાજેતરમાું િિાપ્રધાન નરેન્ર મોિીએ કયા સ્થળે િેશના સૌથી મોટા મન્દ્લ્ટ ઓગુન રાન્સ્લાન્ટ  સેન્ટરન ું લોકાિુણ કર્ ું 
હત  ું ?- અમિાિાિ  

97 તાજેતરમાું અિકાશ િદરર્િ ' આકાશ ફોર લાઈફ'ન ું આયોજન કયાું કરિામાું આિશે ?- િહરેાદૂન  

98 તાજેતરમાું એવશયાનો સૌથી મોટો બાયોગેસ ્લાન્ટ કયાું રાજયમાું શરૂ થયો છે ?- િુંજાબ  

99 
તાજેતરમાું ભારતીય દક્રકેટ કુંરોલ બોિુ (BCCI)ના 36મા નિા અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- રોજર 
લબન્ની  

100 તાજેતરમાું કઈ ટેવનસ ખેલાિીને તેલ અવિિ ઓિન-૨૦૨૨નો લખતાબ જીત્યો છે ?- નોિાક જોકોવિચ  

101 
તાજેતરમાું નેધરલેન્િસમાું અમેદરકાના રાજદૂત તરીકે કઈ મળૂ ભારતીય મદહલાની વનર્ મ્ક્ત થઈ છે ?- શેફાલી રાજિાન 
દ ગ્ગલ   

102 તાજેતરમાું  િેશની કઈ IIT સુંસ્થાએ આમી માટે ૩-િી વપ્રન્ટેિ િોસ્ટ બનાિી છે ?- IIT, ગ િાહાટી  
103 તાજેતરમાું વિશ્વ હોકીની િાવર્િક સ્ટાર ખેલાિી કોણ બની છે ?- મ મતાજખાન  

104 તાજેતરમાું NPCIને કયા િેશ સાથે રૂિે કે્રદિટ કાિુ લોન્ચ કરિા માટે સમજૂતી કરાર થયા છે ?- ઓમાન  

105 િરુ્ ૨૦૩૦ સ ધીમાું કયો િેશ દિવ્યાુંગો માટે વિશ્વનો સૌથી સ વિધાજનક િેશ બનશે ?- વસિંગાપ ર  

106 તાજેતરમાું કયો િેશ દક્રકેટમાું રન ચેઝ કરતાું ૩૦૦ િનિે જીતનાર પ્રથમ િેશ બન્યો છે ?- ભારત  
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107 
તાજેતરમાું ઉત્તરપ્રિેશના પિુૂ મ ખ્યમુંત્રી મ લાયમવસિંહ યાિિન ું ૮૨ િરુ્ની િયે અિસાન થર્ ું તેમણે કઈ િાટીની 
સ્થાિના કરી હતી ?- સમાજિાિી િાટી  

108 તાજેતરમાું ' ફાયર બોલ્ટ' ને કોને િોતાની િાન્િ એપબેસેિર તરીકે વનર્ મ્ક્ત કરી છે ?- દકયારા અિિાણી  
109 તાજેતરમાું કઈ મદહલા દક્રકેટરને ગલ્ફ ઓઇલ ઈન્દ્ન્િયાના િાન્િ એપબેસેિર તરીકે વનર્ મ્ક્ત કરી છે ?- સ્મવૃત મુંધાતા  
110 તાજેતરમાું ઇસરો Ukના િૈવશ્વક સુંચાર નેટિકુ િનિેબના કેટલા ઉિગ્રહ લોન્ચ કરશે ?- 36  

111 તાજેતરમાું પ્રોજેકટ' વનસાર' કઈ બે એજ ુંસીઓની િચ્ચે 2023માું લોન્ચ થનાર સૌથી મોટો પ્રોજેકટ હશે ?- NASA - ISRO  

112 
તાજેતરમાું ભારતની પ્રથમ સ્િિેશી િરમાણ  સબમરીનન ું સફળ િરીક્ષણ કરિામાું આવ્ર્ ું છે તેન ું નામ શ ું હત  ું ?- INS 

અદરહુંત 

113 
તાજેતરમાું સલબિયાનો કયો ટેવનસ ખેલાિી એસ્ટાના ઓિન એટીિી ટેવનસ ટનૂાુમેન્ટ જીતનાર વિશ્વનો બીજો ખેલાિી 
બન્યો છે ?- નોિાક જોકોવિચ  

114 તાજેતરમાું પ્રવસદ્ધ થયેલ ફ્રીિમ હાઉસ ઇન્ટરનેટ ફ્રીિમ ઇન્િેકસમાું ભારત કયા ક્રમે રહ્ ું છે ?- ૫૧મા ક્રમે  

115 
તાજેતરમાું કેન્દ્ન્રય િેરોલલયમ અને નેચરલ ગેસ મુંત્રીએ કયા રાજયમાું એવશયાનો સૌથી મોટા કપપે્રસ્િબાયોગેસ ્લાન્ટ 
CBGન ું ઉદ્દઘાટન કર્ ું ?- િુંજાબ  

116 તાજેતરમાું ભારતમાું તેન ું પ્રથમ ગ્રીન િેટા સેન્ટર કોણે શરૂ કર્ ું છે ? - ફોનિે  

117 તાજેતરમાું ભારતન ું પ્રથમ બાયો- વિલેજ ની સ્થાિના કયાું કરિામાું આિી છે ?- િસિારા ગામ (વત્રપ રા) 
118 તાજેતરમાું પ્રધાનમુંત્રીએ ગ જરાતમાું કયા સ્થળે વમશન સ્કલૂ ઓફ એમ્ક્સલેન્સની શરૂઆત કરી છે ?- વત્રમુંદિર, અિાલજ  

119 તાજેતરમાું કયા રાજ્યે દ ગાુિતી ટાઈગર દરઝિુ નામક નિા ટાઈગર દરઝિુને મુંજૂરી આિી છે ?- મધ્યપ્રિેશ  

120 ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ (ISA)ની િાુંચમી બેઠકન ું આયોજન કયા સ્થળે કરિામાું આવ્ર્ ું હત  ું ?- નિી દિલ્હી  
121 ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ (ISA)ની સ્થાિના કયારે કરિામાું આિી હતી ?- ૨૦૧૫  

122 199ની એિરેજિાળું  િેશન ું પ્રથમ હાઈડ્રોજન બાઇક કયા રાજયમાું બનશે ?- ગ જરાત (નદિયાિ) 
123 199ની એિરેજિાળું  િેશન ું પ્રથમ હાઈડ્રોજન બાઇકની દકિંમત કેટલી હશે ?- બે લાખ  

124 
િેશન ું પ્રથમ હાઈડ્રોજન બાઇક નદિયાિમાું બનશે આ માટે કોની કોની સાથે સમજૂતી કરાર થયા છે ?- આણુંિની 
ચરોતર ગેસ સહકારી મુંિળી અને રાઇટન ઈલે. વ્હીકલ (TEV) 

125 
િર િરે્ કયો દિિસ ' વિશ્વ ઓન્દ્સ્ટયોિોરોવસસ દિિસ' ( World Osteoporosis Day) તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૦  

ઓક્ટોબર  

126 િર િરે્ કયો દિિસ ' વિશ્વ આંકિાકીય દિિસ ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૦  ઓક્ટોબર  

127 િર િરે્ કયો દિિસ ' રાષ્રીય િોલીસ સ્મવૃત દિિસ ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૧  ઓક્ટોબર  

128 તાજેતરમાું કયા િેશની સુંસિમાું સિુપ્રથમિાર હ્ મેનોઈિ રોબોટ ' આઇિા'એ સુંબોધન કર્ ું છે ?- લિટન  

129 
િલ્િુ એથ્લેદટક્સની એથ્લેદટક્સ ઇન્દ્ન્ટલગ્રટી ર્ વનટ (AIU) કઈ ભારતની ઓલલમ્પિયન દિસ્કસ થ્રોઅરને ત્રણ િરુ્ માટે 
સસ્િેન્િ કરી છે ?- કમલપ્રીત કૌર  

130 તાજેતરમાું 88 િરુ્ની િયે અિસાન િામેલ િૉ. દિલલિ મહાલનોલબસ કઈ શોધ માટે જાણીતા હતા ?- ORSની શોધ  

131 
િૉ. દિલલિ મહાલનોલબસે કઈ સાલમાું શરણાથી વશલબરમાું ઓઆરએસનો ઉિયોગ કરીને િાયેદરયા અને કોલેરાની 
બીમારીને અસરકારક સાલબત કરી હતી ?- 1971  

132 
તાજેતરમાું કયા િેશનો વિકેટકીિર મેહરિીિ છાિકરને ૧૪ િરુ્ માટે દક્રકેટની તમામ ફોરમેટમાું સસ્િેન્િ કયો છે ?- 

ર્ એઇ  
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133 તાજેતરમાું કોણ બકૂર પ્રાઇઝ -૨૦૨૨ માટે િસુંિગી થઈ છે ?- શેહાન કરૂણાવતલાુંકા (શ્રીલુંકા ) 

134 
તાજેતરમાું " િીરાુંગના દ ગાુિતી ટાઈગર દરઝિુ"ને કયા રાજ્યના સાતમા ટાઈગર દરઝિુ તરીકે મુંજૂરી આિિામાું 
આિી છે ?- મધ્યપ્રિેશ  

135 
તાજેતરમાું " ર્ થ લબઝનેસ ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોબલ યુંગ આંત્રવપ્રન્યોર ઓફ ધ યર 2022" એિોિુ કોને એનાયત કરિામાું 
આવ્યો છે ?- વનરુંજન ઓિલ  

136 
શ્રીલુંકાના લેખક શેહાન કરૂણાવતલાુંકાને કઈ નિલકથા માટે બ કર પ્રાઇઝ -૨૦૨૨  એનાયત કરિામાું આિશે ?- The 

Seven Moons of maali Almeida  

137 
ભારતન ું પ્રથમ સ્લેન્િર લોરીસ અભ્યારણ્ય કયા રાજયમાું બનાિિામાું આિશે ?- તાવમલનાડ  (કર ર અને દિિંિીગ લ 
જજલ્લો) 

138 લ ્ તપ્રાય પ્રજાવત સ્લેન્િર લોરીસ નાના સ્તનધારી પ્રાણી િોતાન ું સમગ્ર જીિન કયાું વિતાિે છે ?- વકૃ્ષો િર  

139 તાજેતરમાું કઈ સુંસ્થાએ િરુ્ 2021 અને 2022ના રાષ્રીય બૌદ્ધદ્ધક સુંિિા પ રસ્કારો જીત્યા છે ?- IIT મરાસ  

140 
તાજેતરમાું તાવમલનાડ ના અલાથ ર ખાતે આિેલ શ્રી િેણ ગોિાલ સ્િામી મુંદિરની કઈ ચોરાયેલ મવૂતિ અમેદરકાના 
નેલ્સન - એટદકનસન પર્ લઝયમમાું મળી આિી છે ?- યોગનરવસિંહાની મવૂતિ  

141 તાજેતરમાું UNHRCના વિશેર્ દૂત તરીકે વનમણ ૂુંક થનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ બન્ર્ ું છે ? - િૉ. કેિી અવશ્વની  
142 તાજેતરમાું કયા િેશને FATEની યાિીમાું ઉચ્ચ જોખમ ધરાિતા િેશોની શે્રણીમાું રાખિામાું આવ્યો છે ?- પયાનમાર  

143 તાજેતરમાું જીયોને હાઈસ્િીિ 5G માટે કઈ કુંિની સાથે ભાગીિારી કરી છે ?- નોકીયા અને એદરક્સન  

144 િરુ્ ૨૦૨૨ ર્ નાઈટેિ સ્ટેટ્સ FI ગ્રાન્ટ વપ્રક્સ ટાઇટલ કોણે જીત્ર્ ું છે ?- મેસ્ક િસ્ટાુિેન  

145 તાજેતરમાું U23 િલ્િુ ક સ્તી ચેમ્પિયનવશિમાું મેિલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય કોણ છે ?- સાજન ભાનિાલ 

146 તાજેતરમાું પ્રવસદ્ધ થયેલ હ રૂન દરિોટુ અન સાર ભારતનો સૌથી ઉિાર વ્યમ્ક્ત કોની િસુંિગી થઈ છે ?- વશિ નાિર  

147 સલબિયન િૈજ્ઞાવનકોએ કઈ ટેવનસ સ્ટાર ખેલાિીના નામ ભમરાને નામ આ્ર્ ું છે ?- નોિાક જોકોવિચ   

148 
તાજેતરમાું લગવનઝ બ ક ઓફ િલ્િુ રેકોિુમાું અઠિાદિયાનો સૌથી િધારે ખરાબ દિિસ કયો માનિામાું આવ્યો છે ?- 

સોમિાર  

149 તાજેતરમાું ભારત અને અમેદરકા િચ્ચે " ટાઈગર રુંિ" ર્ દ્ધ અભ્યાસ કયા સ્થળે સુંિન્ન થયો ?- વિશાખાિટ્ટનમ  

150 િર િરે્ કયો દિિસ ' વિશ્વ િોલલયો દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૪  ઓક્ટોબર  

151 
તાજેતરમાું કયા બે િેશોએ ભમૂધ્ય સમ રમાું લાુંબા સમયથી ચાલતા િદરયાઈ સરહિ વિિાિને સમા્ત કરિા માટે 

ઐવતહાવસક સમજૂતી કરાર કયાુ છે ?- લેબનોન અને ઈઝરાયેલ  

152 
િીિી નટ  મેમોદરયલ ઓલ ઈન્દ્ન્િયા વસવનયર રેંદકિંગ બેિવમન્ટન ટનૂાુમેન્ટમાું મદહલા વસિંગલ્સનો લખતાબ કોણે જીત્યો ?- 

માલવિકા બુંસોિ  

153 
તાજેતરમાું ચચાુમાું રહલે અમ્ગ્ન પ્રાઇમ ન્ર્ ૂ જનરેશન બેલેન્દ્સ્ટક વમસાઈલની મહત્તમ રેન્જ કેટલી છે ?- ૨૦૦૦ 
દકલોમીટર  

154 
તાજેતરમાું ચચાુમાું રહલે માદહતી મ જબ ઇસરો કેટલામ ું ચુંરયાન વમશન લોન્ચ કરિાની યોજના ધરાિે છે ?- ચુંરયાન-
૩  

155 ભારતનો પ્રથમ ઊધ્િાુઘર લલફ્ટ રેલિે પ લ કયાું રાજયમાું બનાિિામાું આિી રહ્યો છે ?- તાવમલનાડ  (રામેશ્વરમ) 
156 તાજેતરમાું ૧૦૦મીટર િાઘા િોિ ૧૩ સેકન્િમાું પરૂી કરનાર પ્રથમ મદહલા કોણ બની છે ?- જ્યોવત યારાજી  

157 તાજેતરમાું કયા શહરેમાું ભારતની સૌપ્રથમ " માઈગે્રશન મોવનટદરિંગ વસસ્ટમ"ન ું ઉદ્દઘાટન કરિામાું આવ્ર્ ું છે ?- મ ુંબઇ  

158 તાજેતરમાું કયા રાજ્યે સચુ એન્ન્જન ગગૂલે દિજજટલ વશક્ષણને પ્રોત્સાહન આિિા માટે ભાગીિારી કરી છે ?- આસામ  
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159 તાજેતરમાું લિટનના પ્રધાનમુંત્રી  લીઝ રસના રાજીનામા બાિ નિા પ્રધાનમુંત્રી કોણ બન્ર્ ું છે ?- ઋવર્ સનૂક  

160 તાજેતરમાું કોંગે્રસના નિા અધ્યક્ષ તરીકે શવશ થરૂરને હરાિી કોણ ચ ૂુંટાઈ આવ્ર્ ું છે ?- મન્લ્લકાજ નુ ખિગે  

161 િર િરે્ કયો દિિસ '  વિશ્વ િોલલયો દિિસ ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?-  ૨૪ ઓક્ટોબર  

162 િર િરે્ કયો દિિસ '  સુંર્ કત રાષ્ર (UN) દિિસ ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?-  ૨૪ ઓક્ટોબર  

163 ગ જરાતના ગાુંધીનગર ખાતે શરૂ થયેલ દિફેન્સ એક્સિોની આવવૃતની થીમ શ ું છે ?- િાથ ટ  પ્રાઇટ  

164 
ગ જરાતના ગાુંધીનગર ખાતે શરૂ થયેલ દિફેન્સ એક્સિોમાું 12મા દિફએક્સિોમાું સ્િિેશી રેનર એરક્રાફ્ટ HTT-40 ન ું 
અનાિરણ કર્ ું તે વિમાન કઈ કુંિની દ્વારા વિકસાિિામાું આવ્ર્ ું હત  ું ?- દહિંદ સ્તાન એરોનોદટક્સ લલવમટેિ   

165 
તાજેતરમાું  કયા િેશને ફાઈનેવશયલ એક્શન ટાસ્ક ફોસુ (FATE)ના ગે્ર લલસ્ટમાુંથી હટાિી લેિામાું આવ્યો છે ?- 

િાદકસ્તાન  

166 ફાઈનેવશયલ એક્શન ટાસ્ક ફોસુ (FATE)માું ભારત કયા  િરે્ સભ્ય બન્ર્ ું હત  ું ?- ૨૦૧૦  

167 ફાઈનેવશયલ એક્શન ટાસ્ક ફોસુ (FATE)માું ભારત સદહત ક લ કેટલા સભ્યો છે ?- ૩૯  

168 
તાજેતરમાું ઇસરોના આદિત્ય- L1 વમશનના પ્રમ ખ િૈજ્ઞાવનક તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- િૉ. 
શુંકરસ િમણ્ય કે  

169 
કઈ સુંસ્થાએ ર્ વનસેફ સાથે મળીને લલિંગ સમાનતાને પ્રોત્સાહન આિિાની જાહરેાત કરી છે ?- આંતરરાષ્રીય દક્રકેટ 
િદરર્િ  

170 તાજેતરમાું ITBP એ તેનો કેટલામો સ્થાિના દિિસ મનાવ્યો છે ?- ૬૧મો  
171 િર િરે્ કયો દિિસ 'ભારતમાું િાયિળ દિિસ ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૭ ઓક્ટોબર  

172 િરુ્ ૨૦૨૩માું વિશ્વ દહન્િી િદરર્િન ું આયોજન કયાું કરિામાું આિશે ?- દફજી  

173 િરુ્ ૨૦૨૩માું ૯૧મી ઇન્ટરિોલ જનરલ એસેપબલીન ું આયોજન કયા િેશમાું થશે ?- ઓન્દ્સ્રયા  
174 તાજેતરમાું બાુંગ્લાિેશમાું ત્રાટકેલ ચક્રિાત ' સીતરુંગ'ન ું નામ કયાું િેશ દ્વારા આિિામાું આવ્ર્ ું હત  ું ?- મલેવશયા  
175 તાજેતરમાું રાજસ્થાન હાઇકોટુના મ ખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે કોણે શિથ લીધા  છે ?- િુંકજ વમથલ  

176 
તાજેતરમાું ૬૨ િર્ીય ઈસ્માઈલ શ્રોફન ું લાુંબી બીમાર બાિ અિસાન થર્ ું તેઓ કયા કે્ષત્ર સાથે સુંકળાયેલ હતા ?- 

દફલ્મ દિરેક્ટર  

177 
તાજેતરમાું કોમ્પિદટશન કવમશન ઓફ ઈન્દ્ન્િયા (CCI)ના કાયુકારી અધ્યક્ષ તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- 

સુંગીતા િમાુ  
178 તાજેતરમાું ભારત અને વસિંગાપ ર િચ્ચે આયોજજત સમ રી દ્ધદ્વિક્ષીય અભ્યાસન ું નામ શ ું હત  ું ?- SIMBEX 

179 
રવશયાના કયા બહ  ઉિગ્રહને િદરભ્રમણ કરતાું નક્ષત્રના પ્રથમ અિકાશયાનને ભ્રમણકક્ષામાું મકૂિામાું આવ્યો છે ?- 

રવશયન ન્દ્સ્કફ-િી સેટેલાઈટ  

180 ઓકટોબર 2022માું ભારત અને ફ્રાુંસની િાર્ સેિાએ સુંર્ કત કિાયત રાજસ્થાનના કયા સ્થળે કરી હતી ?- જોધપ ર  

181 િર િરે્ કયો દિિસ ' આંતરરાષ્રીય એવનમેશન દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૮  ઓક્ટોબર  

182 તાજેતરમાું યોજાયેલ ISSF રાઇફલ વિસ્ટલ વિશ્વ ચેમ્પિયનવશિ ૨૦૨૨માું ભારત કયાું સ્થાને રહ્ ું હત  ું ?- બીજા સ્થાને  

183 
ર્ એસ સ્ટેટ ઓફ નોથુ કેરોલલના દ્વારા સિોચ્ય એિોિુ " ધ ઓિુર ઓફ ધ લોંગ લલફ િાઇન"થી સન્માવનત કરિામાું 
આવ્યા છે ? - સ્િિેશ ચેટરજી  

184 
તાજેતરમાું લોસ એન્જલસમાું આયોજજત સેટનુ એિોડડુસ -૨૦૨૨માું ' શે્રષ્ઠ આંતરરાષ્રીય દફલ્મ' નો એિોિુ કઈ દફલ્મે 
જીત્યો છે ?- RRR  
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185 કેન્ર સરકારે કઈ નિી િર ભારતના પ્રથમ કેબલ-કમ- સસ્િેન્શન લિજને મુંજૂરી આિી છે ?- કૃષ્ણા નિી  
186 નાસાના ડ્રેગનફલાઈ (Dragonfly)ને કયાું ગ્રહ િર શોધખોળ કરિા માટે લોન્ચ કરિામાું આવ્ર્ ું છે ?- શવન  

187 તાજેતરમાું કોમ્પિદટશન કવમશન ઓફ ઇન્દ્ન્િયાના કાયુકારી તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- સુંગીતા િમાુ  
188 િર િરે્ કયો દિિસ ' વિશ્વ સ્રોક દિિસ' ( World Stroke Day) તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૯  ઓક્ટોબર  

189 િર િરે્ કયો દિિસ ' આંતરરાષ્રીય ઇન્ટરનેટ દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૨૯  ઓક્ટોબર  

190 તાજેતરમાું કયાિેશે કોવિિ વિર દ્ધ પ્રથમ ' ઈનહલેેબલ િેમ્ક્સન' લોન્ચ કરી છે ?- ચીન  

191 
ક્ા િેશના પ્રખ્યાત ઈવતહાસકાર પ્રો. બારબરા મેટકાફને સર સૈયિ એકસેલન્સ એિોિુ- 2022 આિિામાું આવ્યો છે ?- 

અમેદરકા  
192 તાજેતરમાું T20 િલ્િુકિમાું િેબ્ર્ ૂકરનાર સૌથી ર્ િા ખેલાિી કોણ બન્યો છે ?- અયાન અફઝલખાન  

193 તાજેતરમાું કયો િેશમાું િરુ્ 2023માું એવશયન કિ ફૂટબોલ ટનૂાુમેન્ટન ું આયોજન કરશે ?- કતાર  

194 
કેન્દ્ન્રય રેલિે મુંત્રી અવશ્વની િૈષ્ણિે ભારતની પ્રથમ એલ્ર્ વમવનયમ ફે્રટ રેકન ું કયા રેલિે સ્ટેશને ઉદ્દઘાટન કર્ ું હત  ું ?- 

ભ િનેશ્વર  

195 તાજેતરમાું કયા ટેવનસ  ખેલાિીએ સાન િીએગોં ઓિન ટેવનસ ટાઇટલ જીત્ર્ ું ?- ઈગા મ્સ્િયાતેક  

196 તાજેતરમાું ્લાન્દ્સ્ટક બેગને પ્રવતબુંધ મકૂનાર િેશનૌ પ્રથમ રાજ્ય કર્ ું છે ?- દહમાચલપ્રિેશ  

197 તાજેતરમાું કઈ સુંસ્થાએ ' પ્રાયોદરટી િેથોજેન્સ ' નામની ફુંગલ ચેિની પ્રથમ યાિી બહાર િાિી છે ?- WHO  

198 તાજેતરમાું ગ જરાતનાું કયા શહરેમાું આંતરરાષ્રીય ગૌભમ્ક્ત મહોત્સિની શરૂઆત થઈ ?- અમિાિાિ  

199 િરુ્ 2022ન ું સુંર્ કત રાષ્ર જળિાર્  િદરિતુન સુંમેલન (COP2022)ન ું આયોજન કયાું કરાશે ?- ઈજજ્ત  

200 િર િરે્ કયો દિિસ ' વિશ્વ કરકસર દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૩૦ ઓક્ટોબર  

201 તાજેતરમાું કયા િેશના િૈજ્ઞાવનકોએ સ્િિેશી ઓિરહાઉઝર  મેગ્નેટોમીટર વિકસાવ્ર્ ું છે ?- ભારત   

202 
તાજેતરમાું ચચાુમાું રહલે આસેલર વમત્તલ વન્િોન સ્ટીલ (AMNS) ્લાન્ટ ગ જરાતનાું કયા શહરેમાું આિેલો છે ?- 

સ રતમાું  
203 તાજેતરમાું કેન્ર સરકારે કયા રાજ્યમાું આિેલ તરાઈ હાથી અભ્યારણ્યની સ્થાિિાની મુંજૂરી આિી ?- ઉત્તરપ્રિેશ  

204 
ઉત્તરપ્રિેશમાું આિેલ તરાઈ એલલફન્ટ દરઝિુને કેન્ર સરકાર તરફથી કેટલામ ું હાથી અભ્યારણ્ય દરઝિુ તરીકેની મુંજૂરી 
મળી છે ?- ૩૩મ   

205 
તાજેતરમાું એક પ્રવસદ્ધ દરિોટુ અન સાર િફ્બ્લક અફેસુ ઇન્િેકસની સાતમી આવવૃતમાું કર્ ું રાજ્ય સામાજજક- આવથિક અને 
રાજકીય ન્યાયમાું પ્રથમ ક્રમે રહ્ ું છે ?- હદરયાણા  

206 િર િરે્ કયો દિિસ ' રાષ્રીય એક્તા દિિસ' તરીકે મનાિિામાું આિે છે ?- ૩૧ ઓક્ટોબર  

207 
ઇન્ટરનેશનલ વસવિલ એવિયેશન ઓગેનાઇઝેશન (ICAO)ની એર રાન્સિોટેશન કવમટી કોના અધ્યક્ષ તરીકે વનર્ મ્ક્ત 
કરિામાું આિી છે ?-  િૉક્ટર શેફાલી જૂનેજા  

208 
તાજેતરમાું ગ જરાતનાું કયા સ્થળે ભારતનો સૌથી મોટો મેઝ ગાિુન અને વમયાિાકી ફોરેસ્ટ બનાિિામાું આવ્યો છે ?- 

એકતાનગર  

209 
તાજેતરમાું િિાપ્રધાન નરેન્ર મોિી દ્વારા કયા સ્થળે C- 295 િદરિહન વિમાન વનમાુણ સ વિધાની આધારવશલા મકૂી ?- 

િિોિરા  

210 
તાજેતરમાું ગ જરાત િોલ્ર્ શન કુંરોલ બોિુના કેગના ઓદિટ દરિોટુ મ જબ શ્વાસથી લોહીમાું ભલે તેિા 2.5 માઈક્રોનના 
કણો સૌથી િધારે કયા શહરેમાું છે ?- સ રત  
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211 
તાજેતરમાું રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા નિા િોલીસ મહાવનિેશક (DGP) તરીકે કોની વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- ઉમેશ 
વમશ્રા  

212 તાજેતરમાું કોણ ર્ એસ ચલણ િર મ દરત થનાર પ્રથમ એવશયન અમેદરકન બન્યા છે ?- એના મે િોંગ  

213 
ઇન્ટરનેશનલ દફલ્મ ફેિરેશન ઓફ દફલ્મ દક્રદટકસે કઈ દફલ્મને અત્યારસ ધીની શે્રષ્ઠ ભારતીય દફલ્મ જાહરે કરી છે ?- 

િાથેર િુંચાલી  

214 
ભારત અને બીજા કયા િેશની સરહિ િર બી.એસ.એફ. બોિુર આઉટ િોસ્ટ ' કૃષ્ણા'ન ું ઉદ્દઘાટન કરિામાું આવ્ર્ ું છે ?- 

બાુંગ્લાિેશ  

215 કયા રાજ્ય/ કેન્્શાવસત પ્રિેશને િન- ટાઈમ િેલ્થ ટેક્સ માફી સ્કીમ " સમદૃ્ધદ્ધ" બહાર િાિી છે ?- નિી દિલ્હી  

216 
તાજેતરમાું કેરળના એક મુંદિરમાું  પ્રસાિ િર નભતા દ લુભ ૭૫ િરુ્ના મગરન ું અિસાન થિાથી મુંદિરમાું વિવધસર ભ ૂ
સમાવધ આિિામાું આિી તે મગરન ું નામ શ ું હત  ું ?- બાલબયા   

217 
તાજેતરમાું બ્લેક ફ્રાઈિે તથા ઈંદિયાઝ મોસ્ટ િોન્ટેિ દફલ્મોમાું યાિગાર ભવૂમકા ભજિનાર કયાું અલભનેતાન ું અિસાન 
થર્ ું ?- જજતેન્ર શાસ્ત્રી  

218 
તાજેતરમાું કર્ ું ભારતીય એરિોટુ વિશ્વના ૧૦ સૌથી વ્યસ્ત એરિોટુમાું સામેલ થર્ ું છે ?- ઇન્દ્ન્િરા ગાુંધી ઇન્ટરનેશનલ 
એરિોટુ  

219 તાજેતરમાું કયો િેશ ચીનને િછાિી ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો વનકાસકાર િેશ બન્યો છે ?- નેધરલેન્િ  

220 
તાજેતરમાું બાળકો સામેના સાયબર ગ નાઓને રોકિા માટે કયા રાજ્યએ ' ક ુંજિ' મોબાઈલ એન્્લકેશન લોન્ચ કરી છે 
?- કેરળ  

221 
તાજેતરમાું િિાપ્રધાન નરેન્ર મોિી દ્વારા નિી દિલ્હીમાું દકસાન સુંમેલનમાું વસિંગલ િાન્િન ું કયા નામન ું ખાતર લોન્ચ 
કર્ ું છે ?- ભારત  

222 
તાજેતરમાું કયા સ્ટોક એક્સચેન્જને તેના ્લેટફોમુ િર ઇલેક્રોવનક્સ ગોલ્િ દરસી્ટ્સ (EGR) લોન્ચ કરી છે ?- બોપબે 
સ્ટોક એક્સચેન્જ  

223 તાજેતરમાું કયાું રાજયમાું કોમન કે્રદિટ િોટુલ " સફલ' શરૂ કરિામાું આવ્ર્ ું છે ?- ઓદિશા  
224 તાજેતરમાું કેટલા ભારતીય િદરયાદકનારાને બ્લ ૂફલેગ પ્રમાણિત્ર મળર્ ું છે ?- ૦૨  

225 કેન્દ્ન્રય નાણામુંત્રી વનમુલા સીતારામને કયા રાજ્યના કાકીનાિા ખાતે નિા IIFT કેપિસન ું ઉદ્દઘાટન કર્ ું છે ?- આંધ્રપ્રિેશ  

226 તાજેતરમાું કઈ રાજ્ય સરકારે િાલત  કતૂરાઓની નોંધણી ફરજજયાત કરી છે ?- હદરયાણા  

227 
તાજેતરમાું િલ્િુ બેિવમન્ટન જ વનયર ચેમ્પિયનવશિ 2022ની ફાઈનલમાું િહોંચનાર બીજો ભારતીય પ રૂર્ કોણ બન્યો ?- 

શુંકર સ િહ્મણ્યમ  

228 તાજેતરમાું કઈ મોબાઈલ કુંિની ભારતમાું નાણાકીય સેિાઓનો વ્યિસાય બુંધ કયો ?- શાઓમી  
229 કયો િેશ 12મી વિશ્વ દહન્િી કોન્ફરન્સન ું આયોજન કયાું કરિામાું આવ્ર્ ું છે ?- દફજી  

230 તાજેતરમાું વિનીત શમાુ કયા રાજ્યમાુંથી પ્રથમ વમસ્ટર ઈન્દ્ન્િયા બન્યા છે ?- મધ્યપ્રિેશ  

231 તાજેતરમાું " વિશ્વના સૌથી ગુંિા માણસ" અમો હાજીન ું અિસાન થર્ ું તે કયા િેશના હતા ?- ઈરાન  

232 
તાજેતરમાું કયા રાજયમાું સતલજૂ જળ વિદ્ય ત વનગમે ૭૫ મેગાિોટનો સોલાર િાિર પ્રોજેકટ શરૂ કરિાની જાહરેાત 

કરી છે ?- ઉત્તરપ્રિેશ  

233 
તાજેતરમાું કયા િેશના લેખક રોહણ કરૂણાવતલકાએ નિલકથા ' ધ સેિન મનૂ્સ ઓફ માલી અલ્મેિા' માટે બકૂર પ્રાઇઝ 

2022 એનાયત કરિામાું આવ્ર્ ું છે ?- શ્રીલુંકા  
234 તાજેતરમાું બુંિારૂ વિલ્સનબાબ  કયા િેશમાું ભારતના રાજદૂત તરીકે વનર્ મ્ક્ત કરિામાું આિી છે ?- મેિાગાસ્કર 
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235 ભારત કયા િરુ્માું પ્રથમ મોટો ગ્રાન્િ વપ્રક્સ રેસની યજમાની કરિાની ઘોર્ણા કરી છે ?- 2023  
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