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One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi-  

February 2022 
 

Q1. पॉप्स हा भारताचा पहहला बुहिमान सदंशेवाहक आह.े कोणत्या 

संस्थेन ेही सुहवधा सरुू केली आह?े 

 उत्तर: Paytm Money 

 

Q2. जागहतक कुष्ठरोग ददन दरवर्षी कोणत्या ददवशी साजरा केला 

जातो? 

 उत्तर:जानेवारीचा शेवटचा रहववार 

 

Q3. भारताच्या 12 राजयांमध्ये 150 उत्कृष्ट गाव;े (villages of 

excellance) तयार करण्यासाठी भारताने कोणत्या दशेाशी 

सहकायय केले आह?े 

 उत्तर: इस्रायल 

 

Q4. हसक्युररटी प्रंटटंग अँड प्मंटटंग कॉपोरेशन ऑफ इंहडया हलहमटेड 

(SPMCIL) ने दोन नवीन बँक नोट प्रंटटंग लाइन्स सेट केल्या 

आहते. त्या कुठे आहते? 

 उत्तर: नाहशक आहण दवेास 

 

Q5. 2022 महहला हॉकी आहशया चर्षक स्पधेत भारतीय संघान े

कोणत्या दशेाला पराभतू करून कांस्यपदक प्जंकले? 

 उत्तर: चीन 

 

Q6. FICCI न े भारतातील पाच लाख महहलांच्या नतेृत्वाखालील 

लहान व्यवसायानंा समथयन दणे्यासाठी कोणत्या कंपनीसोबत 

भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: Meta 

 

Q7. WHO ने यापकैी कोणता ददवस जागहतक दलुयहित 

उष्णकरटबंधीय रोग ददवस म्हणनू घोहर्षत केला आह?े 

 उत्तर: 30 जानवेारी 

 

Q8. दरवर्षी ३० जानवेारी हा महात्मा गांधी याचंा हुतात्मा ददन 

म्हणनू साजरा केला जातो. 2022 मध्ये राष्ट्रहपत्याची कोणती 

पुण्यहतथी आह?े 

 उत्तर: ७४ 

 

Q9. ऑस्रेहलयन ओपन 2022 मध्ये पुरुर्ष एकल हवजतेपेद कोणत्या 

खेळाडूने प्जंकले आह?े 

 उत्तर: राफेल नदाल 

 

Q10. ‘दफअरलेस गव्हनयन्स’ या पुस्तकाचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: डॉ दकरण बदेी 

 

Q11. भारतीय राजयघटनेच्या कोणत्या कलमानसुार कें द्रीय 

अथयसकंल्पाला वार्र्षयक आर्थयक हववरण म्हणनू संबोधले जाते? 

 उत्तर: कलम ११२ 

 

Q12. अथयमतं्री हनमयला सीतारामन यानंी अथयसकंल्प सादर करताना 

सांहगतले की, दशेाचा हवकास दर ______ टक्क्यानंी अपेहित 

आह.े 

 उत्तर: ९.२७ 

 

Q13. पुढील 3 वर्षायत दकती नवीन हपढीच्या वंद े भारत गाड्या जया 

अहधक काययिमता आहण रवाशासंाठी चांगल्या सुहवधानंी युक्त 

अशा हवकहसत केल्या जातील? 

 उत्तर: 400 

 

Q14. कोअर बँककंग रणालीवर दकती पोस्ट ऑदफस येतील? 

 उत्तर: 1.5 लाख 

 

Q15. हडहजटल मालमत्तचे्या (दिप्टोकरन्सी) हस्तातंरणातनू हमळणारे 

उत्पन्नवर _____ कर, तसचे व्यवहारावर 1% कर. 

 उत्तर: 30% 

 

Q16. FY23 साठी हवत्तीय तूट लक्ष्य दकती आह?े 

 उत्तर: 6.4% 

 

Q17. सहकारी संस्था जयाचंे उत्पन्न 1 कोटी ते 10 कोटी रुपयाचं्या 

दरम्यान आह े त्याचं्यासाठी अहधभार 12% वरून ____ पयतं 

कमी केला जाईल. 

 उत्तर: ४% 

 

Q18. हनमयला सीतारामन यांनी करदात्यांसाठी एक नवीन कर हनयम 

जाहीर केला आह ेजथे ेकरदात्याला कर भरल्यानतंर अद्ययावत 

ररटनय____ भरता येईल. 

 उत्तर: 2 वर्ष े

 

Q19. हनमयला सीतारामन सलग दकतीवेळा कें द्रीय अथयसंकल्प सादर 

करत आहते. 

 उत्तर:४ 
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Q20. _______ चा एक वगय, एक टीव्ही चनॅल’ काययिम १२ ते २०० 

टीव्ही चनॅेलपयतं वाढवला जाईल. 

 उत्तर: PM eVIDYA 

 

Q21. जानेवारी 2022 साठी GST सकंलन दकती आह?े 

 उत्तर: रु. 1,40,986 कोटी 

 

Q22. 14 िेत्रामंध्य े उत्पादनाशी जोडलेल्या रोत्साहन योजनामंध्य े

दकती नवीन रोजगार हनमायण करण्याची िमता आह?े 

 उत्तर: 60 लाख 

 

Q23. संरिण R&D ह े सरंिण बजेटच्या ______ सह उद्योग, 

स्टाटयअप आहण शिैहणक संस्थासंाठी खुले केले जाईल. 

 उत्तर:25% 

 

Q24. अथयमंत्रयानंी अनहलस्टेड शअेसयवरील अहधभार 28.5 

टक्क्यांवरून ________ कमी करण्याची घोर्षणा केली. 

 उत्तर:23 टके्क 

 

Q25. 2022-23 मध्ये, पंतरधान आवास योजनचे्या ओळखल्या 

गेलेल्या लाभार्थयासंाठी________ घरे पूणय केली जातील. 

 उत्तर: 80 लाख 

 

Q26. स्वतंत्र भारताचा पहहला अथयसकंल्प कधी मांडण्यात आला? 

 उत्तर: १९४७ 

 

Q27. भारतातील सवायत लांब अथयसंकल्पीय भार्षण दणे्याचा हविम 

कोणाच्या नावावर आह?े 

 उत्तर: हनमयला सीतारामन 

 

Q28. NPS मध्ये हनयोक्त्याच्या योगदानाची वजावट कें द्र सरकारी 

कमयचाऱयांच्या बरोबरीने राजय सरकारी कमयचार्यांसाठी 

पूवीच्या 10% वरून _____ पयतं वाढली आह े. 

 उत्तर: 14% 

 

Q29. कें द्रीय अथयसकंल्प 2022-23 मध्य ेदकती फोकस िते्रे सादर केली 

आहते ? 

 उत्तर: ५ 

 

Q30. अनसुूहचत व्यावसाहयक बँकादं्वारे 75 हजल््ांमध्ये दकती 

हडहजटल बँककंग रणाली स्थाहपत केल्या जातील? 

 उत्तर: ७५ 

 

Q31. जागहतक पाणथळ ददवस(world wetland day) दरवर्षी 

कोणत्या ददवशी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: ०२ फेब्रवुारी 

 

Q32. टाटा स्कायने नुकतचे स्वतःचे रीब्रँड केले आह.े संस्थचेे नवीन 

ब्रँड नाव काय आह?े 

 उत्तर: टाटा प्ल े

 

Q33. कोणत्या दशेाने अलीकडचे त्यांच्या मध्यवती पल्ल्याच्या 

बॅहलहस्टक िेपणास्त्र ह्वासॉन्ग- 12 ची चाचणी केली? 

 उत्तर: उत्तर कोररया 

 

Q34. HaPpyShop हा नवीन सुहवधा स्टोअर व्यवसाय कोणत्या 

कंपनीने सरुू केला आह?े 

 उत्तर: HPCL 

 

Q35. कोणत्या राजयात/कें द्रशाहसत रदशेात हस्पटुक गस्टर उत्सव 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: लडाख 

 

Q36. भारतीय भूवैज्ञाहनक सविेण (GSI) ने कोणत्या राजयात नमयदा 

नदीच्या काठावर भारतातील पहहल े भवूैज्ञाहनक उद्यान 

उभारण्यास मान्यता ददली आह?े 

 उत्तर: मध्य रदशे 

 

Q37. पंजाबच्या मखु्य हनवडणूक अहधकारी कायायलयाने अलीकडचे 

अनावरण केलेल्या हनवडणकू शभुकंराचे (mascot) नाव सागंा. 

 उत्तर: शरेा 

 

Q38. कोणत्या राजयात सामाहजक काययकत्यांनी महात्मा गांधी ,गांधी 

मंददरम आहण स्वातंत्रयसैहनक स्मृती वनम; याचंे मंददर बांधल े

आह?े 

 उत्तर: आधं्र रदशे 

 

Q39. नुकतचे हनधन झालेल ेवररष्ठ वकील आहण अहतररक्त सॉहलहसटर 

जनरल याचंे नाव सांगा. 

 उत्तर: रुप्पदंर प्संग सुरी 

 

Q40. अँटोहनयो कॉस्टो याचंी कोणत्या दशेाच्या पतंरधानपदी पुन्हा 

हनवड झाली? 

 उत्तर: पोतुयगाल 

 

Q41. EXIM बकेँने श्रीलंकेला िेहडट लाइन (LoC) म्हणून दकती 

रक्कम ददली आह?े 

 उत्तर: USD 500 दशलि 

 

Q42. अरवली जैवहवहवधता उद्यानाला भारतातील पहहले “अन्य 

रभावी िते्र-आधाररत सवंधयन उपाय” (OECM) साइट म्हणनू 

घोहर्षत करण्यात आले आह.े साइट कोणत्या शहरात आह?े 

 उत्तर: गरुुग्राम 

 

Q43. 2021 मध्ये भारताचा सवायत मोठा व्यापारी भागीदार कोणता 

दशे होता? 

 उत्तर: युनायटेड स्टेट्स 

 

Q44. RBI ने इंहडपेंडन्स को-ऑपरेरटव्ह बँक हलहमटेडचा परवाना रद्द 

केला आह.े बकेँचे मुख्यालय कोठे आह?े 

 उत्तर: नाहशक 
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Q45. परम रवेगा सपुर कॉम्प्युटर नकुतचे इंहडयन इहन्स्टट्यूट ऑफ 

सायन्स ________ द्वारे कायायहन्वत करण्यात आले आह.े 

 उत्तर: IISc, बेंगळुरू 

 

Q46. लाल दकल्ल्यावर आत्माहनभयर भारत सेंटर फॉर हडझाईन 

(ABCD) स्थापन करण्यासाठी सांस्कृहतक मंत्रालयासोबत 

कोणत्या बकेँन ेभागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: स्टेट बँक ऑफ इंहडया 

 

Q47. ददवाळखोरी आहण ददवाळखोरी बोडय ऑफ इंहडया (IBBI) च े

नवीन अध्यि म्हणनू कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: रवी हमत्तल 

 

Q48. आंतरराष्ट्रीय मानव बंधुता ददवस कोणत्या ददवशी साजरा केला 

जातो? 

 उत्तर: फेब्रुवारी 04 

 

Q49. जागहतक ककय रोग ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: Close the Care Gap 

 

Q50. इंटरनॅशनल दिकेट कौहन्सल (ICC) हस्पररट ऑफ दिकेट अवॉडय 

2021 चे हवजतेे म्हणनू कोणाची हनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: डरॅरल हमशले 

 

Q51. कोणत्या टेक-जायटंने इस्रायली सायबरसुरिा स्टाटयअप 

Siemplify हवकत घतेले आह?े 

 उत्तर: Google 

 

Q52. आयरु्ष मंत्री सबायनंद सोनोवाल यानंी अलीकडचे कोणत्या 

रठकाणी हाटयफुलनसे इंटरनॅशनल योग अकादमीची पायाभरणी 

केली? 

 उत्तर: हदैराबाद 

 

Q53. यूएस-इंहडया हबझनेस कौहन्सल (USIBC) चे अध्यि म्हणनू 

कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अतलु केशप 

 

Q54. नुकतचे हनधन झालेल्या भारतीय समाजसेहवका प्संधतुाई 

सपकाळ यानंा ______ असे सबंोधले जाते. 

 उत्तर: अनाथांची आई 

 

Q55. कोणते राजय भारतातील पहहले LPG (हलदिफाइड पेरोहलयम 

गॅस) सिम आहण धुम्रपान मुक्त राजय बनले आह?े 

 उत्तर: हहमाचल रदशे 

 

Q56. ररझव्हय बँक ऑफ इंहडया (RBI) न ेऑफलाइन मोडमध्ये लहान-

मूल्य हडहजटल पेमेंट्स सलुभ करण्यासाठी एक फे्रमवकय  जारी 

केला आह.े ऑफलाइन पेमेंट व्यवहाराची वरची मयायदा 200 

रुपये हनहित करण्यात आली होती, जयाची एकूण मयायदा 

कोणत्याही वेळी _____________ असले. 

 उत्तर: रु 2000 

 

Q57. NPCI भारत हबलप े हलहमटेड (NBBL) ने आवती हबल पमेेंट 

सुलभ करण्यासाठी युहनफाइड रझेेंटमेंट मॅनजेमेंट हसस्टम 

(UPMS) लाँच केले आह.े NPCI भारत हबलपे हलहमटेड 

(NBBL) चे सध्याचे CEO कोण आहते? 

 उत्तर: नूपरू चतुवेदी 

 

Q58. जलशक्ती मंत्रालयाच्या अतंगयत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अहभयानाच े

महासचंालक म्हणून कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: जी अशोक कुमार 

 

Q59. भारतीय वंशाच्या हब्रटीश आमी अहधकाऱयाचे नाव सांगा जी 

पृर्थवीच्या दहिण ध्रुवावर एकट्याने असमर्थयत रेक करणारी 

पहहली महहला बनली. 

 उत्तर: हररीत चंडी 

 

Q60. नुकतचे हनधन झालले्या ऑहलहम्पकमध्य े हतहरेी उडी या 

रकारात तीन वेळा सवुणय पदक हवजेत्याच ेनाव सांगा  

 उत्तर: ऍनी राईस  

 

Q61. 2022 हहवाळी ऑहलहम्पक बीप्जगं येथे होत आह.े काययिमाची 

अहधकृत घोर्षणा काय आह?े 

 उत्तर: टुगदेर फॉर अ शअेडय फ्यचुर  

 

Q62. 2022 मध्ये हवद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) चे नवीन 

अध्यि म्हणनू कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: एम जगदशे कुमार 

 

Q63. २६ जानेवारी २०२२ रोजी रजासत्ताक ददनाच्या परेडमध्य े

१२ राजये/कें द्रशाहसत रदशेांमध्ये कोणत्या राजयाची झांकी 

सवोत्कृष्ट म्हणून हनवडली गलेी? 

 उत्तर: उत्तर रदशे 

 

Q64. जानेवारी 2022 मध्ये बरेोजगारीचा दर दकती नोंदवला गेला? 

 उत्तर: 6.57% 

 

Q65. राहुल भारटया याचंी अलीकडचे कोणत्या हवमानवाहू कंपनीच े

व्यवस्थापकीय सचंालक म्हणनू हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: IndiGo 

 

Q66. नीरज चोरा याचं्या ‘गोल्डन बॉय नीरज चोरा’ या चररत्राच े

लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: नवदीप प्संग हगल 

 

Q67. लोकहरय हनवड श्रेणी पुरस्कारामध्ये, 2022 साठी कोणत्या 

राजयाने 12 राजये/कें द्रशाहसत रदशे श्रेणीतील सवोत्कृष्ट 

झांकीसाठी रथम िमाकं पटकावला आह?े 

 उत्तर: महाराष्ट्र 
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Q68. अथवय – द ओररहजन या ग्रादफक कादबंरीचे लेखक कोण आहते, 

जयामध्ये दिकेटर महेंद्रप्संग धोनीला सुपरहहरो अथवय म्हणनू 

हचहत्रत करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: रमेश थहमलमणी 

 

Q69. कें द्राने अलीकडचे ददपक दश यांच्या जागी हनयंत्रक जनरल ऑफ 

अकाउंट्स (CGA) म्हणनू कोणाची हनयुक्ती केली? 

 उत्तर: सोनाली प्संग 

 

Q70. जानेवारी २०२२ मध्ये भारतीय राजय _________ मध्य े

सवायत कमी बरेोजगारीचा दर नोंदवला गलेा. 

 उत्तर: तेलगंणा 

 

Q71. CRISIL रेटटंग एजन्सीनसुार, 2021-22 या आर्थयक वर्षायसाठी 

भारताचा GDP वाढीचा अंदाज दकती आह?े 

 उत्तर: 9.2% 

 

Q72. 2022 मध्ये ब्रँड फायनान्सच्या सवायत मौल्यवान हवमा ब्रँडमध्य े

लाइफ इन्शरुन्स कॉपोरेशन (LIC) चे जागहतक रँक काय आह?े 

 उत्तर: 10 वी 

 

Q73. मोनपा आददवासी समाजाचा तोरग्या सण कोणत्या राजयात 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: अरुणाचल रदशे 

 

Q74. कोणत्या IIT मध्ये परवडणाऱया आहण स्वच्छ ऊजचेे ग्लोबल 

सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: IIT धारवाड 

 

Q75. JET ZeroEmission न े _________ मध्ये जगातील पहहली 

हायड्रोजन पॉवरवर चालणारी फ्लाइंग बोट;The JETलाचँ 

केल्याची घोर्षणा केली. 

 उत्तर: दबुई, UAE 

 

Q76. राष्ट्रीय सांहख्यकी कायायलय (NSO) च्या 2020-21 या आर्थयक 

वर्षायच्या मते, 2020-21 मध्ये भारतीय अथयव्यवस्था 

_______________ न ेआकंुचन पावली आह.े 

 उत्तर: 6.6% 

 

 

Q77. सरकार राष्ट्रीय जमीन मदु्रीकरण महामंडळ (NLMC) स्थापन 

करत आह.े NLMC चे रारंहभक अहधकृत भागभांडवल 

_____________ कोटी असले. 

 उत्तर: रु. 3020 कोटी 

 

Q78. पहहल्या टप्प्यात, बँका FY22 मध्ये नॅशनल अॅसेट ररकन्स्रक्शन 

कंपनी हलहमटेड (NARCL) कड े ________________ 

दकमतीची 15 NPA खाती (तणावग्रस्त मालमत्ता) हस्तातंररत 

करतील. 

 उत्तर: रु. 50,000 कोटी 

 

Q79. वेदांता हलहमटेडने कोणत्या बकेँसोबत 8,000 कोटी रुपयाचंी 

सुहवधा (ररप्लेसमेंट फॅहसहलटी) करार केला आह?े 

 उत्तर: युहनयन बकँ ऑफ इंहडया 

 

Q80. ‘द क्लास ऑफ 2006: स्नीक पीक इन द हमसॅडव्हेंचसय ऑफ द ग्रटे 

इंहडयन इंहजहनअटरंग लाइफ’ या भारताच्या पहहल्या सीझन 

स्टाइल पुस्तकाचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: आकाश कंसल 

 

Q81. 2021 मध्ये एहशयन डवे्हलपमेंट बकेँन े (ADB) भारत 

सरकारला सावयभौम कजायद्वारे दकती रक्कम ददली? 

 उत्तर: USD 4.6 अब्ज 

 

Q82. पीएम मोदी नकुतचे सेमी-अररड रॉहपक्स (ICRISAT) साठी 

इंटरनॅशनल िॉप्स ररसचय इहन्स्टट्यूटच्या ______ वधायपन ददन 

सोहळ्यात सहभागी झाले होत.े 

 उत्तर: 50 वा 

 

Q83. IIT हदैराबादने AI-आधाररत जॉब पोटयल 

“स्वराजेहबहलटी”,(Swarajability) अपंग लोकांसाठी सुरू 

केले आह,े जयाला कोणत्या बकेँकडून हनधी उपलब्ध झाला आह?े 

 उत्तर: कोटक मप्हदं्रा बकँ 

 

Q84. नाइटटंगले ऑफ इंहडया, लता मंगेशकर यांना कोणत्या वर्षी 

रहतहष्ठत भारतरत्न परुस्काराने सन्माहनत करण्यात आले? 

 उत्तर: 2001 

 

Q85. KVIC ने नुकतचे बनावट खादी उत्पादने हवकल्याबद्दल 

कोणत्या खादी संस्थचेे रमाणपत्र रद्द केल ेआह?े 

 उत्तर: मुंबई खादी आहण ग्रामोद्योग संघटना 

 

Q86. अलीकडचे कोणत्या शहरात जगातील हतसऱया सवायत मोठ्या 

दिकेट स्टेहडयमची पायाभरणी करण्यात आली? 

 उत्तर: जयपूर 

 

Q87. महहला जननेंदद्रयाच्या हवकृतीसाठी आतंरराष्ट्रीय शून्य 

सहहष्णुता ददवस दरवर्षी कोणत्या ददवशी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 06 फेब्रुवारी 
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Q88. भारताने 2022 ICC अंडर-19 वल्डय कप चॅहम्पयनहशप 

प्जकंण्यासाठी कोणत्या संघाचा पराभव केला? 

 उत्तर: इंग्लंड 

 

Q89. जीवन हवमा आहण गुतंवणकू उत्पादनाचंी हवस्ततृ श्रेणी 

हडहजटली ऑफर करण्यासाठी पॉहलसीबझारशी कोणत्या हवमा 

कंपनीने करार केला आह?े 

 उत्तर: भारतीय आयुर्वयमा महामडंळ 

 

Q90. कोणत्या जनरल इन्शरुन्स कंपनीने Cars24 Financial 

Services Private Limited सोबत करार केला आह?े 

 उत्तर: कोटक मप्हदं्रा जनरल इन्शरुन्स कंपनी 

 

Q91. कोहवड-19 हवरुि डीएनए लस दणेारा भारत हा पहहला दशे 

ठरला आह.े ही प्लाहस्मड डीएनए लस कोणत्या कंपनीने तयार 

केली आह?े 

 उत्तर: झ्याडस कॅडीला  

 

Q92. कोणत्या हवमा कंपनीने अलीकडचे सायबर सरुिा हवमा ऑफर 

करण्यासाठी एअरटेल पेमेंट्स बकेँशी भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: ICICI लोम्बाडय जनरल इन्शुरन्स 

 

Q93. भारत 2022 AFC महहला आहशयाई चर्षक कोणत्या संघान े

प्जकंला आह?े 

 उत्तर: चीन PR 

 

Q94. भारत सरकारने अलीकडचे जवाहरलाल नेहरू हवद्यापीठाच्या 

(JNU) पहहल्या महहला कुलगरंुूची नेमणूक केली आह.े त्याचं े

नाव काय? 

 उत्तर: संतश्री धुलीपुडी पंहडत 

 

Q95. सुरंगा लकमलने आतंरराष्ट्रीय दिकेटमधनू हनवृत्ती जाहीर केली 

आह.े तो कोणत्या दशेासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला ? 

 उत्तर: श्रीलंका 

 

Q96. इंहडया रेस फ्रीडम ररपोटय 2021 नसुार 2021 मध्य े

पत्रकारांवरील सवायहधक हल्ल्यामंध्ये कोणते राजय/कें द्रशाहसत 

रदशे आघाडीवर आह?े 

 उत्तर: जम्मू आहण काश्मीर 

 

Q97. कोणत्या दशेान े हडहजटल कौशल्य तयारीच े नतेृत्व केले आह े

आहण 2022 च्या ग्लोबल हडहजटल हस्कल्स इंडके्समध्ये 19 

दशेांपकैी सवायत जास्त तयारी हनदशेांक आह?े 

 उत्तर: भारत 

 

Q98. रोफेसर आर राजामोहन याचंे नुकतचे हनधन झाले. कोणता 

शोध त्यांच्याशी संबंहधत आह?े 

 उत्तर: स्वतंत्र भारतातील पहहला लघुग्रह शोध 

 

Q99. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन ___________ पयंत त्याचे कायय चाल ू

ठेवेल. 

 उत्तर: 2031 

 

Q100. कोणत्या कंपनीने एस आर नरप्संहन यानंा अध्यि आहण 

व्यवस्थापकीय सचंालक पदाचा अहतररक्त काययभार ददला? 

 उत्तर: POSOCO 

 

Q101. 2022 मध्ये RBI द्वारे साजरा करण्यात येणारा आर्थयक सािरता 

सप्ताह 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: गो हडहजटल, गो सेक्युर 

 

Q102. 2020-21 मध्ये पीएम केअर फंड अंतगयत एकूण हनधी दकती 

होता? 

 उत्तर: रु. 10,990.17 कोटी 

 

Q103. USAID ने आरोग्य नवोन्मरे्ष आहण उद्योजकतेला गती 

दणे्यासाठी SAMRIDH योजनेअतंगयत कोणत्या संस्थेसोबत 

भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: नीती आयोग 

 

Q104. 2026 पयतं ‘रधानमतं्री दकसान सपंदा योजना (PMKSY)’ 

साठी दकती रक्कम मजंरू करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: रु. 4,600 कोटी 

 

Q105. MediBuddy चा ब्रँड अॅम्बेसडेर म्हणनू कोणाची हनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: हवराट कोहली 

 

Q106. काचंोथ सण कोणत्या राजयात/कें द्रशाहसत रदशेात साजरा 

केला जातो? 

 उत्तर: जम्मू आहण काश्मीर 

 

Q107. कोणत्या राजय सरकारने नाहवन्यपूणय आहण स्वच्छ ऊजाय 

तंत्रज्ञान काययिमानंा समथयन दणे्यासाठी सोशल अल्फा एनजी 

लॅब – “क्लीन एनजी इंटरनॅशनल इनक्यबुेशन सेंटर (CEIIC)” 

सह सामजंस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q108. सोनाटा सॉफ्टवेअरने ‘क्लाउड फॉर ररटेल’ लॉन्च करण्यासाठी 

कोणत्या कंपनीसोबत भागीदारी जाहीर केली आह?े 

 उत्तर: Microsoft 

 

Q109. Amazon India ने ‘सजंीवनी-KSRLPS’ लाचँ करून महहला 

उद्योजकांच्या वाढीस मदत करण्यासाठी कोणत्या राजय 

सरकारसोबत सामजंस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: कनायटक 
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Q110. कोणाची बाटा इंहडयाचा ब्रँड अॅम्बसेेडर म्हणनू हनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: ददशा पटानी 

 

Q111. कोणत्या कंपनीने “Curlec” नावाच्या मलेहशयन पमेेंट्स स्टाटय-

अपमध्ये बहुसखं्य भागभांडवल हवकत घतेले आह?े 

 उत्तर: Razorpay 

 

Q112. 2021 मध्य े जगातील मध्यवती बकँामंध्य े सोने खरेदी 

करण्याच्या बाबतीत ररझव्हय बकँ ऑफ इंहडयाचा िम काय 

होता? 

 उत्तर: दसुरा 

 

Q113. ‘टेक अ ब्रके’ नावाची मोहीम कोणत्या कंपनीने सरुू केली आह?े 

 उत्तर: Instagram 

 

Q114. भारतातील पहहला व्यावसाहयक स्तरावरील बायोमास-

आधाररत हायड्रोजन प्लांट कोणत्या राजयात उभारला जाणार 

आह?े 

 उत्तर: मध्य रदशे 

 

Q115. हवत्त मंत्रालयातील हवत्तीय सवेा हवभागात सहचव म्हणून 

कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: संजय मल्होत्रा 

 

Q116. जागहतक कडधान्य ददन कधी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 10 फेब्रुवारी 

 

Q117. कोणत्या राजयाच्या मखु्यमंत्रयांनी 1 लाख रोजगार 

हनर्मयतीसाठी पुढील पाच वर्षासंाठी नवीन IT/ITeS धोरण 

जाहीर केले आह?े 

 उत्तर: गजुरात 

 

Q118. संयुक्त राष्ट्र पयायवरण काययिम (UNEP) न ेराजयाच्या ‘माझी 

वसुंधरा’ मोहहमेला पाटठंबा दणे्यासाठी कोणत्या राजय 

सरकारसोबत सामजंस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: महाराष्ट्र 

 

Q119. ब्लूमबगय अब्जाधीश हनदशेाकंानसुार, ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी 

कोण आहशयातील सवायत श्रीमतं व्यक्ती बनली आह?े 

 उत्तर: गौतम अदानी 

 

Q120. कोणाला काययिम खासदार (काययिम खासदार) श्रेणी अतंगयत 

18 वा स्वगीय माधवराव हलमये पुरस्कार हमळाला आह?े 

 उत्तर: हनतीन गडकरी 

 

Q121. ररझव्हय बकँ ऑफ इंहडयाने 2022-23 साठी _________ 

वास्तहवक GDP वाढीचा अंदाज दर वतयवला आह े. 

 उत्तर: 7.8 टके्क 

 

Q122. फॉरेन पोटयफोहलओ इन्व्हसे्टसय (FPIs) च्या गुतंवणकुीसाठी 

स्वैहच्छक ररटेन्शन रूट (VRR) साठी सुधाररत गुंतवणकू मयायदा 

काय आह?े 

 उत्तर: रु. 2.5 लाख कोटी 

 

Q123. भारतातील पहहले बुलेट रेन स्टेशन कोणत्या रठकाणी उभारल े

जाणार आह?े 

 उत्तर: सुरत 

 

Q124. “अटल हबहारी वाजपयेी” या पुस्तकाचे लेखक कोण आहते ? 

 उत्तर: सागररका घोर्ष 

 

Q125. टॉमटॉम रॅदफक इंडके्स रँककंग 2021 नसुार, मुंबईला _______ 

स्थान दणे्यात आले आह.े 

 उत्तर: पाचवे  

 

Q126. हवज्ञानातील महहला आहण मलुींचा आतंरराष्ट्रीय ददवस कधी 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 11 फेब्रुवारी 

 

Q127. जागहतक यनुानी ददवस दरवर्षी 11 फेब्रवुारी रोजी;________; 

च्या जयतंीहनहमत्त पाळला जातो. 

 उत्तर: हकीम अजमल खान 

 

Q128. कोणता कें द्रशाहसत रदशे नशॅनल प्संगल प्वंडो हसस्टम 

(NSWS) सह समाकहलत होणारा पहहला कें द्रशाहसत रदशे 

बनला? 

 उत्तर: जम्मू आहण काश्मीर 

 

Q129. कें द्र सरकारन े______________ रुपयांच्या खचायसह “राष्ट्रीय 

युवा शक्तीकरण काययिम (RYSK) योजना सरुू ठेवण्याचा 

हनणयय घतेला आह.े 

 उत्तर: 6155 कोटी 

 

Q130. अटल बोगद्याला वल्डय बुक ऑफ रेकॉर्डसयने ‘१०,००० 

फुटांवरील सवायत लांब महामागय बोगदा’ म्हणनू मान्यता ददली 

आह.े अटल बोगद्याची लांबी दकती आह?े 

 उत्तर: 4.50 दकमी 
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Q131. भारतात, राष्ट्रीय उत्पादकता पररर्षददे्वारे दरवर्षी राष्ट्रीय 

उत्पादकता ददन ______रोजी साजरा केला जातो. 

 उत्तर: १२ फेब्रवुारी 

 

Q132. टाटा सन्सच्या अध्यिाच े नाव सांगा, जयाचंी बोडयन े पाच 

वर्षांच्या कालावधीसाठी पनुर्नययकु्ती केली आह?े 

 उत्तर: एन चदं्रशेखरन 

 

Q133. हशिण, इंग्रजी आहण कला या िते्रातील भागीदारीच े

नतूनीकरण करण्यासाठी कोणत्या राजय सरकारन े हब्ररटश 

कौहन्सलसोबत 3 वर्षाचंा सामंजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: हबहार 

 

Q134. कोणत्या संस्थनेे नैसर्गयक शतेीला रोत्साहन दणे्यासाठी ‘JIVA 

programme’ सुरू केला आह?े 

 उत्तर: नॅशनल बँक फॉर ऍग्रीकल्चर अँड रूरल डवे्हलोपमेंट  

 

Q135. आधार काडयवर आधाररत ‘यहुनटरी हडहजटल आयडेंरटटी 

फे्रमवकय ’ सरुू करण्यासाठी भारत कोणत्या दशेाला मदत करेल? 

 उत्तर: श्रीलंका 

 

Q136. SEBI न े______________ च्या अध्यितेखाली गुतंवणूकदार 

संरिण आहण हशिण हनधी (IPEF) वरील सल्लागार 

सहमतीची पुनरयचना केली आह.े 

 उत्तर: जी महाप्लंगम 

 

Q137. इंहडया-आदफ्रका ररलेशन्स: चेंप्जंग होरायझन्स; या नवीन 

पुस्तकाचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: राजीव भारटया 

 

Q138. भारतीय राष्ट्रीय महहला ददन दरवर्षी 13 फेब्रुवारी रोजी 

_______ च्या स्मरणाथय साजरा केला जातो. 

 उत्तर: सरोहजनी नायडू 

 

Q139. रेहडओला एक शहक्तशाली माध्यम म्हणनू ओळखण्यासाठी 

दरवर्षी _______ रोजी जागहतक रेहडओ ददवस साजरा केला 

जातो. 

 उत्तर: 13 फेब्रुवारी 

 

Q140. भारताच्या गोवा हशपयाडय हलहमटेडने कोस्ट गाडय ऑफशोर 

पेरोल व्हईेकल (CGOPV) रकल्पांतगयत 5 वे आहण अंहतम 

जहाज ICGS ;_______; हवतररत केले आह.े 

 उत्तर: सािम 

 

Q141. अलीकडचे कोणत्या बँकेन े आपले ‘हनयो कलके्शन’ प्लॅटफॉमय 

लॉन्च करण्यासाठी Creditas Solutions सोबत भागीदारी 

केली आह?े 

 उत्तर: RBL Bank 

 

Q142. सन 2022-23 साठी द इहन्स्टट्यटू ऑफ चाटयडय अकाउंटंट ऑफ 

इंहडया (ICAI) चे अध्यिम्हणनू कोणाची हनयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: दबेाहशस हमत्रा 

 

Q143. आंतरराष्ट्रीय एहपलेप्सी ददवस दरवर्षी कोणत्या ददवशी साजरा 

केला जातो? 

 उत्तर: फेब्रुवारीचा दसुरा सोमवार 

 

Q144. रान्सजेंडर समदुाय आहण हभकारी यांच्या कल्याणासाठी 

सामाहजक न्याय आहण अहधकाररता मंत्रालयाने सुरू केलेल्या 

योजनचेे नाव सांगा. 

 उत्तर: SMILE 

 

Q145. FICCI CASCADE ने 2022 पासनू दरवर्षी कोणता ददवस 

तस्करी हवरोधी ददवस म्हणनू साजरा केला जाईल? 

 उत्तर: 11 फेब्रुवारी 

 

Q146. कोणत्या राजय/कें द्रशाहसत रदशेाने हाताने बनवलेल्या 

कापेटला रमाहणत आहण लेबल करण्यासाठी आपल्या रकारची 

पहहली दिक ररस्पॉन्स (QR) कोड-आधाररत यंत्रणा सरुू केली 

आह?े 

 उत्तर: जम्मू आहण काश्मीर 

 

Q147. दबुई एक्स्पोमध्य े अनावरण केलेल्या ग्लोबल एंटररेन्योरहशप 

मॉहनटर (GEM) 2021/2022 अहवालानुसार, नवीन 

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सवायत सोप्या रठकाणामंध्य े

भारताचा िमाकं कोणता आह?े 

 उत्तर: चौथा 

 

Q148. कोणाची कृर्षी नेटवकय चे ब्रँड अॅम्बेसेडर आहण गुतंवणूकदार 

म्हणनू हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: पंकज हत्रपाठी 

 

Q149. कोणत्या भारतीय दिकेटपटूने 2021 साठी ESPNcricinfo 

;कसोटी फलंदाजी पुरस्कार; प्जंकला आह?े 

 उत्तर: ऋर्षभ पतं 

 

Q150. नुकतचे हनधन झालेल्या बजाज समूहाचे माजी अध्यि आहण 

उद्योगपती याचंे नाव सांगा. 

 उत्तर: राहुल बजाज 

 

Q151. सीबीआयन े अलीकडचे कोणत्या कंपनीकडून आतापयतंचा 

सवायत मोठा बकँ फसवणूकीचा गनु्हा दाखल केला आह?े 

 उत्तर: ABG हशपयाडय 
 

Q152. एअर इंहडयाचे नवीन सीईओ आहण एमडी म्हणनू कोणाची 

हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: Ilker Ayci 
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Q153. कुस्तीला खेळ म्हणनू पाटठंबा दणे्यासाठी भारतीय रेल्व ेकोणत्या 

शहरात दशेातील सवायत मोठी आहण जागहतक दजायची कुस्ती 

अकादमी स्थापन करत आह?े 

 उत्तर: ददल्ली 

 

Q154. ‘हाऊ टू हरव्हेंट द नेक्स्ट पॅंडहेमक’ या पुस्तकाचे लेखक कोण 

आहते? 

 उत्तर: हबल गेट्स 

 

Q155. इस्रोन े 2022 च्या पहहल्या रिपेणात कोणत्या पृर्थवी हनरीिण 

उपग्रहाचे यशस्वी रिपेण केले? 

 उत्तर: EOS-4 

 

Q156. ररलायन्स हजओने भारतात सॅटेलाइट-आधाररत ब्रॉडबँड 

कम्युहनकेशन सेवा दणे्यासाठी कोणत्या कंपनीसोबत करार केला 

आह?े 

 उत्तर: SES, Luxembourg 

 

Q157. 2022 च्या हनवडणुकीत पुन्हा हनवडून आलले्या जमयनीच्या 

राष्ट्राध्यिाचंे नाव सांगा? 

 उत्तर: ओलाफ स्कॉल्झ 

 

Q158. कें द्रीय ऊजाय मंत्री आर के प्सगं यानंी जाहीर केले आह ेकी भारत 

__________ पयंत कृर्षी िेत्रात शून्य-हडझेलचा वापर साध्य 

करेल आहण जीवाश्म इंधनाच्या जागी अिय ऊजचेा वापर 

करेल. 

 उत्तर: 2024 

 

Q159. नागरी हवाई िेत्रात ड्रोन उड्डाणांना परवानगी दणेारा पहहला 

दशे कोणता दशे ठरला आह?े 

 उत्तर: इस्रायल 

 

Q160. लीडरहशप इन एनजी अँड एन्व्हायनयमेंटल हडझाईन (LEED) 

साठी यनुायटेड स्टेट्स (यूएस) बाहरेील टॉप 10 दशेांच्या 9 व्या 

वार्र्षयक िमवारीत भारताचा िमांक काय आह?े 

 उत्तर: हतसरा  

 

 

Q161. मेदारम जतारा 2022 महोत्सवासाठी कें द्राने 2.26 कोटी 

रुपयाचंी तरतूद केली आह.े हा हद्ववार्र्षयक उत्सव कोणत्या 

राजयात आयोहजत केला जातो? 

 उत्तर: तेलगंणा 

 

Q162. हबझनेस स्टँडडय बकँर ऑफ द इयर 2020-21 म्हणनू कोणाला 

सन्माहनत करण्यात आल ेआह?े 

 उत्तर: संदीप बख्शी 

 

Q163. कोणती भारतीय FMCG कंपनी दशेातील पहहली प्लाहस्टक 

वेस्ट न्यूरल कंपनी बनली आह?े 

 उत्तर: Dabur 

 

Q164. वेदांताने भारतात सेमीकंडक्टसयच्या उत्पादनासाठी सयंुक्त 

उपिम स्थापन करण्यासाठी कोणत्या कंपनीशी करार केला 

आह?े 

 उत्तर: Foxconn 

 

Q165. कें द्रीय माध्यहमक हशिण मंडळ (CBSE) चे नवीन अध्यि 

म्हणनू कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: हवनीत जोशी 

 

Q166. कोणत्या राजयात मारू महोत्सव साजरा केला जातो? 

 उत्तर: राजस्थान 

 

Q167. सांहख्यकी आहण काययिम अंमलबजावणी मतं्रालयाने (MoSPI) 

FY23 साठी भारताचे सकल दशेांतगयत उत्पादन (GDP) कमी 

होण्याचा अंदाज _________ वर ठेवला आह.े 

 उत्तर: 3.0-3.5% 

 

Q168. भारतातील दकरकोळ महागाई, ग्राहक ककंमत हनदशेाकं (CPI) 

द्वारे मोजली गेली, जानेवारी महहन्यात ______% पयतं 

वाढली. 

 उत्तर: 6.01% 

 

Q169. कें द्राने िूड पाम तलेासाठी कृर्षी उपकर ___________ वरून 5 

टके्क केला आह.े 

 उत्तर: 7.5 % 

 

Q170. कोणता ददवस आतंरराष्ट्रीय बाल ककय रोग जनजागतृी ददन 

म्हणनू पाळला जातो? 

 उत्तर: १५ फेब्रवुारी 

 

Q171. G20 इंहडया सहमट 2023 च्या तयारीवर दखेरेख करण्यासाठी 

स्थापन करण्यात आलले्या G20 सहचवालयावरील सवोच्च 

सहमतीचे रमुख कोण असतील? 

 उत्तर: पंतरधान 
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Q172. लोकानंी तंबाखूचे सवय रकार सोडावेत यासाठी ‘दिट टोबॅको 

अॅप’ कोणत्या संस्थनेे सुरू केले आह?े 

 उत्तर: WHO 

 

Q173. 2017 मध्ये, SEBI न े“कॉपोरेट गव्हनयन्स सहमती” स्थापन केली 

होती जयाने सचूीबि संस्थाचंे अध्यि आहण MD/CEO यांच्या 

भूहमका वेगळ्या करण्याची हशफारस केली होती. या सहमतीच े

रमुख कोण होत?े 

 उत्तर: उदय कोटक 

 

Q174. अन्न आहण कृर्षी पररसंस्थेसाठी हडहजटल आर्थयक उपाय 

हवकहसत करण्यासाठी कोणत्या बँकेने अॅग्री इहन्फहनटी रोग्राम 

सुरू केला आह?े 

 उत्तर: Yes Bank 

 

Q175. सामाहजक न्याय मंत्रालयाने हवमकु्त, भटक्या हवमुक्त आहण अधय 

भटक्या आददवासी समाजाच्या कल्याणासाठी सरुू केलेल्या 

योजनचेे नाव काय आह?े 

 उत्तर: SEED 

 

Q176. हसडबीचा वेस्ट टू वेल्थ दिएशन रोग्राम कोणत्या राजयात सुरू 

करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: पहिम बगंाल 

 

Q177. भारत सरकारमधील कें द्रीय ऊजाय मंत्रयांच े नाव सांगा, जयानंी 

अलीकडचे चौर्थया भारत- ऑस्रेहलया ऊजाय संवादाचे सह-

अध्यि केल.े 

 उत्तर: राज कुमार प्संग 

 

Q178. नुकतचे हनधन झालले्या संध्या मुखजी याचंा व्यवसाय काय 

होता? 

 उत्तर: गायक 

 

Q179. कोणत्या कें द्रशाहसत रदशेाने ददव्यांग व्यक्तींसाठी कुनस्न्योम 

योजना सुरू केली आह?े 

 उत्तर: लडाख 

 

Q180. घाऊक ककंमत हनदशेांक (WPI) आधाररत चलनवाढ जानेवारी 

2022 मध्ये _________ वर घसरली आह.े 

 उत्तर: 12.96% 

 

Q181. FAITH 2035 हव्हजन डॉक्युमेंट अलीकडचे कोणत्या 

िेत्रासाठी जारी करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: पययटन 

 

Q182. पाच वर्षासंाठी (2022-2027) हशिण मंत्रालयाच्या नव्याने सरुू 

केलले्या न्यू इंहडया सािरता काययिमासाठी एकूण खचय दकती 

आह?े 

 उत्तर: रु. 1037.90 कोटी 

 

Q183. कोप साउथ 22 हा कोणत्या दशेांदरम्यानचा संयुक्त एअरहलफ्ट 

सराव आह?े 

 उत्तर: बांगलादशे आहण यनुायटेड स्टेट्स 

 

Q184. Twitter Inc ने भारतातील TIPS; वैहशष्ट्यासाठी समथयन 

सुधारण्यासाठी कोणत्या कंपनीसोबत भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: Paytm 

 

Q185. 2021-22 ची वररष्ठ राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल स्पधाय परुुर्ष गटात 

कोणत्या संघाने प्जकंली आह?े 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q186. भारताचे ददग्गज खेळाडू सरुहजत सेनगपु्ता याचंे हनधन झाल े

आह.े ते कोणत्या खेळात भारतीय संघाकडून राष्ट्रीय स्तरावर 

खेळल ेहोते ? 

 उत्तर: फुटबॉल 

 

Q187. भारताचे UPI प्लॅटफॉमय स्वीकारणारा पहहला दशे कोणता दशे 

बनले? 

 उत्तर: नेपाळ 

 

Q188. मृदा आरोग्य काडय (SHC) योजना सुरू केल्याच्या कारणास्तव 

भारत दरवर्षी ________ रोजी मृदा आरोग्य काडय ददन साजरा 

करतो. 

 उत्तर: १९ फेब्रवुारी 

 

Q189. इहन्स्टट्यूट ऑफ इकॉनॉहमक ग्रोथचे नवीन सचंालक म्हणून 

कोणाची हनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अहजत हमश्रा 

 

Q190. 2022 च्या जागहतक सामाहजक न्याय ददनाची थीम काय आह?े 

 उत्तर: Achieving Social Justice through Formal 

Employment 

 

Q191. कोणत्या हचत्रपटाने दादासाहबे फाळके आतंरराष्ट्रीय हचत्रपट 

महोत्सव परुस्कार 2022 मध्ये; दफल्म ऑफ द इयर परुस्कार 

प्जकंला आह?े 

 उत्तर: पुष्पा: उदय 

 

Q192. 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय ऑहलहम्पक सहमतीचे अहधवेशन 

कोणत्या रठकाणी होणार आह?े 

 उत्तर: मुंबई 

 

Q193. आंतरराष्ट्रीय मातभृार्षा ददवस (IMLD) दरवर्षी कोणत्या 

ददवशी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: फेब्रुवारी २१ 

 

Q194. ‘हील बाय इंहडया’ हा भारत सरकारचा भारतातील शैिहणक 

संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याचा उपिम आह े जयाद्वारे 

________िेत्रावर लि कें दद्रत केले आह.े 

 उत्तर: आरोग्य 
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Q195. दादासाहबे फाळके आतंरराष्ट्रीय हचत्रपट महोत्सव परुस्कार 

2022 मध्ये कोणाल सवोत्कृष्ट अहभनेत्रीचा पुरस्कार; हमळाला 

आह?े 

 उत्तर: दिती सनॅन 

 

Q196. 2022 हहवाळी ऑप्लंहपक खेळांमध्ये कोणत्या दशेाने सवायहधक 

पदके प्जंकली? 

 उत्तर: नॉव े

 

Q197. रख्यात स्वातंत्रयसैहनक आहण गांधीवादी समाजसेहवका 

शकंुतला चौधरी याचंे हनधन झाले. त्या कोणत्या राजयातल्या 

होत्या ? 

 उत्तर: आसाम 

 

Q198. 2026 हहवाळी ऑहलहम्पकचे यजमानपद कोणत्या दशेाकड े

सोपवण्यात आले आह?े 

 उत्तर: इटली 

 

Q199. हशिण मंत्रालयाने राष्ट्रीय उच्चतर हशिा अहभयान (RUSA) 

योजना _________ पयंत सरुू ठेवण्यास मान्यता ददली आह.े 

 उत्तर: ३१ माचय २०२६ 

 

Q200. आंतरराष्ट्रीय ऑहलहम्पक सहमती (IOC) ऍथलीट्स आयोगान े

कोणाला अध्यि म्हणनू पुन्हा हनवडले आह?े 

 उत्तर: एम्मा तेहो 
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