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1 
તાજેતરમાાં 83 વર્ષની વયે અવસાન પામનાર જાણીતા ઉદ્યોગપતત રાહુલ બજાજે કયુાં સ્કટૂર માકેટમાાં ઉતાયુું હત ુાં ? - 

ચેતક  

2 તાજેતરમાાં તવશ્વ રેડિયો ડિવસ તરીકે કયારે ઉજવવામાાં આવ્યો ? - 13 ફેબ્રઆુરી 
3 તાજેતરમાાં ગોવા તિપયાિષ લલતમટેિમાાં કયાાં ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાિષ તિપને મોકલવામાાં આવ્યુાં ? - સક્ષમ  

4 1975થી અત્યારસધુી ઇસરો દ્વારા કુલ કેટલા ઉપગ્રહ પ્રકે્ષપણ કયાષ છે ? - 342  

5 તાજેતરમાાં 45મો ' આંતરરાષ્ટ્રીય કોલકાતા પસુ્તક મેળો ' કયારે િરૂ થિે ? - 28 ફેબ્રઆુરી 
6 તાજેતરમાાં ' રાષ્ટ્રીય ઉત્પાિકતા ડિવસ કયારે મનાવવામાાં આવ્યો છે ? - 12 ફેબ્રઆુરી 

7 
તાજેતરમાાં યનુાઈટેિ નેિનલ (UN) દ્વારા કયુાં વર્ષ ' આંતરરાષ્ટ્રીય બાજરા વર્ષ' તરીકે જાહરે કરવામાાં આવ્યુાં છે ?- 
2023  

8 
IPL મેગા એક્િન - 2022માાં કયા િેિનો સૌથી મોંઘો તવિેિી ખેલાિી લલયામ લલતવિંગસ્ટોન 11.50 કરોિમાાં પાંજાબ ડકિંગ્સે 
ખરીિી કરી છે ? - ઈંગ્લેડિ 

9 તાજેતરમાાં ' અટલ લબહારી બાજપાઈ' નામનુાં પસુ્તક કોણે લખયુાં છે ? - સાગરીકા ઘોર્ 

10 તાજેતરમાાં ઇકોનોતમસ્ટ ઇડટેલલજડસ યતુનટ (EIU)દ્વારા લોકતાંત્ર સચૂકાાંક -2021 માાં ભારત કયાાં સ્થાને રહ્ુાં છે ? - 46મા 

11 
રાડસજેડિર સમિુાય અને લભખારીઓના કલ્યાણ માટે સામાજજક ડયાય માંત્રાલય દ્વારા કઈ યોજના િરૂ કરવામાાં આવી છે 
? - સ્માઇલ  

12 ભારતીય વાય ુસેના ' તસિંગાપરુ એર િો-2022'માાં પોતાના કયાાં તવમાન સાથે ભાગ લેિે ? - HAL TEJAS 

13 "India - Africa Relations : Changing Horizons" નામનુાં નવુાં પસુ્તક કોને લખયુાં છે ? - રાજીવ ભાડટયા 
14 િેિની સરુક્ષા સામે ખતરો સર્જતી કયા િેિની 54 થી વધ ુએપ્લલકેિન પર ભારતે પ્રતતબાંધ મકુિે ?- ચીન  

15 તાજેતરમાાં એર ઇન્ડિયાના નવા સીઇઓ અને એમિી તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- ઇલ્કર આયસીની 

16 
તાજેતરમાાં િલક્ષણ આડિકાનો કયો ડિકેટર જાડયઆુરીનો ICC લલેયર ઓફ ધ માંથ એવોિષ માટે પસાંિગી થઈ છે ? - 

ડકગન પીટરસન 

17 
તાજેતરમાાં ગજુરાતના માગષ પડરવહન કેલબનેટ માંત્રી પણેૂિ મોિીએ મહીસાગર જીલ્લામાાં કઈ નિી પર બાાંધવામાાં 
આવેલ નવા હાિોળ પલુનુાં ઇ- લોકાપષણ કયુું છે ? - મહી 

18 
તાજેતરમાાં નેિનલ તસગ્લ્સ તવડિો તસસ્ટમ( NSWS)સાથે એકીકૃત થનાર પ્રથમ કેડ્િાતસત પ્રિેિ કયો બડયો છે ? - 

જમ્મ ુકાશ્મીર  

19 તાજેતરમાાં જાહરે થયેલ SBIની મૌડિક નીતત િરોમાાં ' ડરવસષ રેપો રેટ' કેટલા ટકા રાખવામાાં આવ્યો છે ? - 3.35% 
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20 
િર વરે્ 13 ફેબ્રઆુરી કોની જડમજયાંતી પર ' ભારતીય રાષ્ટ્રીય મડહલા ડિવસ' તરીકે મનાવવામાાં આવે છે ? - સરોજજની 
નાયડુ 

21 તાજેતરમાાં ઓસ્રેલલયાને તાજેતરમાાં કઈ પ્રજાતતને ' લલુત પ્રાય' ઘોતર્ત કરી છે ? - Koola 

22 તાજેતરમાાં ભારે તણાવની વચ્ચે કયા િેિને કાળા સમિુમાાં સેના અભ્યાસ કરવાની યોજના બનાવી છે ? - રતિયા  

23 
તવશ્વબેંક અને સાંયકુત રાષ્ટ્રના સહયોગથી ફેબ્રઆુરી- 2022માાં વન ઓિન સતમટનુાં આયોજન કયા િેિમાાં થયુાં છે ? - 

િાાંસ  

24 તાજેતરમાાં ' ભારતીય ટેબલ ટેતનસ મહાસભા' ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ?- ગીતા તમત્તલ  

25 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યના આરોગ્યમાંત્રીએ કેડસરથી સરુક્ષા માટે ' હોપ એક્સપે્રસ ' ની જાહરેાત કરી છે ? - મહારાષ્ટ્ર 

26 17મો મુાંબઇ ઇડટરનેિનલ ડફલ્મ ફેન્સ્ટવલ કયારથી િરૂ થિે ? - 29 મે  

27 
તાજેતરમાાં Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની વરણી કરવામાાં 
આવી છે ? - િેવાતિર્ તમત્રા 

28 તાજેતરમાાં કોના સહયોગથી ' ગો રાઇવલ' અલભયાન કેન્ડિય આડિવાસી માંત્રાલયે લોડચ કયુું છે ? - એમેઝોન ગ્લોબલ 

29 કયા રાજયમાાં આવેલ સેડરલ જેલને પોતાનુાં FM રેડિયો ચેનલ મળયુાં છે ? - મધ્યપ્રિેિ 

30 તાજેતરમાાં ડિકેટ વન િે મેચમાાં 5000 રન પરૂા કરનાર તવશ્વની પ્રથમ કેલટન કોણ બની ? - તમતાલી રાજ 

31 કયા િેિને 1200 વર્ષ જૂની ચોરાયેલી ભગવાન બદુ્ધની મતૂતિ ભારતને પરત આપિે ?- ઈટાલી 
32 તાજેતરમાાં નાસાના પાકષર સોલર પ્રોબે અવકાિમાાંથી કયા ગ્રહની સપાટીની તસવીરો લીધી ? - શિુ 

33 તાજેતરમાાં આસામની કઈ ચા પત્તી ડકલાના રૂ, 99,999/- ના ભાવે વેચાઈ છે ? - ગોલ્િન પલષ 

34 
73માાં પ્રજાસત્તાકડિનની પવૂષસાંધ્યાએ પદ્મશ્રી સડમાન ઠુકરાવનાર પતિમ બાંગાળના સાંધ્યા મખુોપાધ્યાયનુાં 90 વર્ષની 
વયે અવસાન થયુાં તે કયા કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ હતા ?- ગાયક  

35 તાજેતરમાાં ઉત્પાિન વધારવા માટે MSMEને કોની સાથે સમજૂતી કરી છે ? 

36 
તાજેતરમાાં લબહારમાાં આવેલી કઈ નિી પર સૌથી લાાંબો રેલ સિકપલુનુાં ઉદ્દઘાટન માગષ પડરવહન માંત્રી તનતતનભાઈ 
ગિકરી દ્વારા કરવામાાં આવ્યુાં ? - ગાંગા  

37 તાજેતરમાાં કયા િેિના રાષ્ટ્રપતત તરીકે ' િેડક વોલ્ટર સ્ટેઇનતમયર' ફરીથી ચ ૂાંટાઈ આવ્યા છે ?- જમષની  
38 તાજેતરમાાં ક્યા િેિમાાં જીવલેણ લાસા ફીવરના ત્રણ કેસ નોંધાયા છે ? - લિટન  

39 
તાજેતરમાાં બોલીવિુમાાં 'ડિસ્કો પોપ મ્યલુઝકના ડકિંગ' તરીકે જાણીતા કયા સાંગીતકારનુાં 69 વર્ષની વયે અવસાન થયુાં ? - 

બલપી લાડહરી 
40 જાણીતા સાંગીતકાર બલપી લાડહરીએ કઈ પ્રથમ ડફલ્મમાાં કમ્પોઝીિન કરેલુાં છે ? - નડહા તિકારી 
41 જાણીતા સાંગીતકાર બલપી લાડહરીનુાં સાચુાં નામ શુાં હત ુાં ? - આલોકેિ લાડહરી 

42 
તાજેતરમાાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ T20 મેચમાાં કયા ભારતીય ખેલાિીએ િેબ્ય ૂ મેચમાાં 17 રન આપી બે તવકેટ 
ઝિપી હતી ? - રતવ લબશ્નોઈ 

43 તાજેતરમાાં એગ્રોટેક સ્ટાટષઅપ કાંપની ' કૃતર્ નેટવકષ 'ના િાડિ એમ્બેસેટર તરીકે કોની પસાંિગી કરી છે ? - પકાંજ તત્રપાઠી 
44 તાજેતરમાાં ભારતની પ્રથમ પેપરલેસ હોક્સ્પટલ કઈ બની ? - SVP, અમિાવાિ 

45 તાજેતરમાાં ગરુૂગ્રામની પ્રથમ મડહલા પોલીસ આયકુત કોણ બડયુાં ? - કલા રામચાંિન 

46 તાજેતરમાાં કઈ યતુનવતસિટીએ કેમ્પસના િરેક વકૃ્ષ પર QR કોિ લગાવવાનો નવતર પ્રયોગ કયો જેનાથી વકૃ્ષનો પ્રકાર, 

http://www.gnanbhandar.com/


 

ASHWIN DIVEKAR                                       www.gnanbhandar.com Page 3 
 

ઔર્ધીય ગણુ અંગે માડહતી મેળવી િકાય ? - ઉજ્જૈન યતુનવતસિટી 
47 તાજેતરમાાં કઈ સાંસ્થાએ પથૃ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ EOS-04નુાં સફળતાપવૂષક પરીક્ષણ કયુું છે ? - ISRO 

48 તાજેતરમાાં ભારતીય રેલવે દ્વારા િેિની સૌથી મોટી કુસ્તી અકાિમી કયા સ્થાતપત કરવામાાં આવી છે ? - ડિલ્હી 
49 તાજેતરમાાં ' સૌભાગ્ય યોજના : સૌર તવદ્યતુતકરણ યોજના'માાં કયુાં રાજ્ય પ્રથમ સ્થાને રહ્ુાં છે ? - રાજસ્થાન 

50 તાજેતરમાાં નાગડરક ઉડ્ડયન તવભાગે ડ્રોન ઉિાિવાની માંજૂરી આપનાર પ્રથમ િેિ કયો છે ? - ઇઝરાયલ 

51 તાજેતરમાાં ' How to Prevent the Next Pandemic ' નામનુાં પસુ્તક કોણે લખયુાં છે ? - લબલ ગેટ્સ 

52 
તાજેતરમાાં એતિયાનુાં પ્રથમ અને તવશ્વની બીજી કઈ સબમરીન જેને 31 વર્ષ સેવા બાિ સાંગ્રહાલયમાાં પડરવતતિત 
કરવામાાં આવી છે ? - INS, કુરસરુા 

53 તાજેતરમાાં ઇસરો દ્વારા કયા િેિની ભાગીિારીથી PSLV-C52 તમિન સફળતાપવૂષક લોડચ કયુું ? - તાઇવાન 

54 તવશ્વની સૌથી ભારે ઇલાન પ્રજાતતની 289 ગ્રામ વજન ધરાવતી સ્રોબેરીનો રેકોિષ કયા િેિમાાં નોંધાયો છે ? - ઇઝરાયલ 

55 
તાજેતરમાાં ગજુરાત સરકારે કેડિ સરકારની કતૃર્ ઉન્નતત યોજના હઠેળ કઈ યોજનાના કરાર આધાડરત કમષચારીઓનો 
પગાર વધારો કયો છે ? - આત્મા 

56 
યએૂસ ગ્રીન લબલ્િીંગ કાઉક્ડસલની વાતર્િક સલૂચ- 2021માાં LEED પ્રમાલણત ગ્રીન ભવનોમાાં ભારત કયુાં સ્થાન ધરાવે છે 
? - તતૃીય 

57 
Paisabazar.com ને કઈ બેડકની સાથે સમજૂતી કરી ' પૈસા ઓન ડિમાડટ' (POD) િેડિટ કાિષ લોડચ કયુું છે ? - RBL 
Bank 

58 
તાજેતરમાાં 1953 પછી કયા િેિની તવરુદ્ધ િલક્ષણ આડિકા ડિકેટ ટીમ ટેસ્ટ મેચમાાં સૌથી નાનો સ્કોર નોંધાવ્યો છે ? - 

ડયઝૂીલેડિ 

59 તાજેતરમાાં તવશ્વ સતત તવકાસ તિખર સાંમેલન -2022નુાં આયોજન કયા િેિમાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - ભારત  

60 
તાજેતરમાાં ભાાંગની ખેતીને ખત્મ કરવા માટે કયા રાજ્ય સરકારે ' ઓપરેિન પરીવતષન' અલભયાન િરૂ કયુું છે ? - 

આંધ્રપ્રિેિ 

61 તાજેતરમાાં Quit Tobacco App મોબાઈલ એપ્લલકેિન કોને િરૂ કયુું છે ? - WHO 

62 બજરી (નિીની રેત)ની ખનન કયા રાજયમાાં િરૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - રાજસ્થાન 

63 
ભારતનો અંિર-19 વલ્િષકપ તવજેતા ટીમના યિ ધલેુ રણજી રોફીની કઈ ટીમ વતી િબે્ય ૂમેચમાાં સિી ફટકારી છે ? - 

ડિલ્હી 

64 
તાજેતરમાાં ગજુરાત સરકારે નવી બાયોટેકનોલોજી પોલલસી જાહરે કરી તે આગામી કયા વર્ષ સધુી અમલી રહિેે ? - 
2027 

65 વેિાાંતાએ ભારતમાાં સેમી કાંિક્ટસષના તનમાષણ માટે કઈ કાંપનીની સાથે સાંયકુત સાહસ પર સમજૂતી થઈ છે ? -Faxconn 

66 ભારતે કયા વર્ષ સધુીમાાં કૃતર્માાં િીઝલના બિલે ડરડયએૂબલ એનજીનો ઉપયોગ કરવાનો લક્ષયાાંક રાખયો છે ? - 2024 

67 
તાજેતરમાાં કેન્ડિય માધ્યતમક તિક્ષણ બોિષ (CBSE)ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - તવનીત 
જોિી  

68 
આઝાિીના અમતૃ મહોત્સવ અંતગષત કયા કેન્ડિય માંત્રાલયે તસિંગલ્સ રૂપમાાં ' ડય ૂફાંટીયસષ' કાયષિમ િરૂ કરવામાાં આવ્યો 
છે ? -ડય ૂરેડયએુબલ અનજી માંત્રાલય 

69 તાજેતરમાાં Business Standard Banker of year 2020-21 તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - સાંિીપ બક્ષી 
70 વર્ષ 2008માાં અમિાવાિમાાં થયેલ તસડરયલ બ્લાસ્ટ કેસમાાં સ્પેતિયલ કોટે કેટલા આરોપીઓને ફાાંસીની સજા ફટકારી છે 
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?- 38 
71 તાજેતરમાાં એરલાઇન કાંપની ઇન્ડિગોના કયા સહસ્થાપક બોિષમાાંથી રાજીનામુાં આલયુાં ? - રાકેિ ગાંગવાલ 

72 ગજુરાતનાાં કયા જીલ્લામાાં CBSE રેતસિક્ડસયલ નવી સૈતનક સ્કલૂનુાં તનમાષણ કરવામાાં આવિે ? - ભરૂચ 

73 તાજેતરમાાં કોને ડિવ્યાાંગો વ્યક્ક્તઓ માટે કુસ્યોમ યોજના િરૂ કરી છે ? -LAHDC 

74 તાજેતરમાાં કઈ કાંપની નાણાકીય અહવેાલમાાં શે્રષ્ટ્ઠતા માટે ICAI એવોિષ કોણે જીત્યો છે ? - Rail Tel 

75 તાજેતરમાાં કોણે પતિમબાંગાળમાાં મડહલાઓ માટે ' વેસ્ટ ટુ વેલ્થ' ડિએિન કાયષિમ િરૂ કયો છે ? - SIDBI 

76 તાજેતરમાાં િલક્ષણ એતિયાનો સૌથી મોટો બાયોસીએનજી સાંયત્ર કયા રાજયમાાં િરૂ કરવામાાં આવિે ?- મધ્યપ્રિેિ  

77 
તાજેતરમાાં િેિમાાં સૌથી મોટા એક્સચેડજ NSEના કયા ભતૂપવૂષ વિાની કતથત નાણાકીય ગેરરીતત અને કાર ચોરી 
બાબતે CBI પછૂપરછ કરી ? -લચત્રા રામકૃષ્ટ્ણન 

78 તાજેતરમાાં િેલયટુી ચીફ ઓફ આમી સ્ટાફ તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - ચાંતનિ પોનલપા 

79 
તાજેતરમાાં રણજી રોફીમાાં કઈ ટીમનો ખેલાિી િડકબલુ ગનીએ ફસ્ટષ  કલાસ િેબ્ય ૂમેચમાાં તે્રવિી સિી (341) ફટકાવનાર 
તવશ્વનો પ્રથમ ખેલાિી બડયો છે ? - લબહાર  

80 તાજેતરમાાં કોને અમેડરકા આધાડરત ટેક સ્ટાટષઅપ Two Platformsમાાં 25% સડહયારી ખરીિી કરી ? - જીયો લલેટફોમષ 

81 
IPL મેગા ઓકિનમાાં મેનેજમેડટની રણનીતતથી નારાજ થઈને કઈ ટીમના કોચ સાઇમન કેટીચે ટીમમાાંથી રાજીનામુાં 
આલયુાં ? - સનરાઈઝ હૈિરાબાિ 

82 એડિિાસે (એિીિાસ)ને મડહલાઓને સિસ્ત્ર બનાવવા કોની સાથે સમજૂતી કરી ? - મતનકા બત્રા 
83 તાજેતરમાાં િાકષથોન - 2022 નુાં આયોજન કોણે કયુું છે ? - NCB 

84 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યની પોલીસ ' સ્માટષ  કાિષ િસ્ત્ર લાઇસડસ બનાવનાર િેિની પ્રથમ પોલીસ બની છે ? -  ડિલ્હી  
85 તાજેતરમાાં ' તવશ્વ સામાજજક ડયાય ડિવસ' ક્યારે ઉજ્વવામાાં આવ્યો ? - 20 ફેબ્રઆુરી 
86 તાજેતરમાાં િહ્મોસ સપુરસોતનક ક્રૂઝ તમસાઇલનુાં પરીક્ષણ કયાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - તવિાખાપટ્ટનમ 

87 તાજેતરમાાં ' Diginity in Digital age' નામનુાં પસુ્તક કોણે લખયુાં છે ? - રો ખન્ના 
88 તાજેતરમાાં કઈ રાજ્ય સરકારે નવી ૈવ પ્રોદ્યોલગકનીતતનુાં અનાવરણ કયુું કયુું ? - ગજુરાત  

89 
તાજેતરમાાં પ્રધાનમાંત્રી નરેડિ મોિીએ કયાાં સ્થળે એતિયાનો સૌથી મોટો ગાયના છાણ આધાડરત ગોબર ધન લલાડટનુાં 
લોકાપષણ કયુું ? - ઈડિોર 

90 આગામી બે વર્ષમાાં િેિના કેટલા મોટા િહરેોમાાં ગોબર ગેસ બાયો CNG લલાડટ સ્થાપવામાાં આવિે ? 

91 તાજેતરમાાં 'મિુા સ્વાસ્થ્ય કાિષ ડિવસ' કયારે ઉજવવામાાં આવ્યો ? - 19 ફેબ્રઆુરી 
92 તાજેતરમાાં કવાિ (QUAD) સમહૂની તવિેિમાંત્રીઓની ચોથી બેઠક કયા િેિમાાં મળી હતી ?- ઓસ્રેલલયા 
93 તાજેતરમાાં મેટાવસષમાાં પ્રવેિ કરનાર પ્રથમ બેડક કઈ બની ? - JP મોગષન બેંક 

94 તાજેતરમાાં ‘A Nation to Protect ' નામનુાં પસુ્તક કોણે લખયુાં છે ? - તપ્રયમ ગાાંધી મોિી 
95 તાજેતરમાાં ડ્રોન આધાડરત ફસલ સ્વાસ્થ્ય પવૂાષનમુાન સાંધાન કયાાં તવકતસત કરવામાાં આવ્યુાં ? - IIIT, નયા રાયપરુ 

96 તાજેતરમાાં કયાાં િેિની મડહલા HIVથી સ્વસ્થ થનાર તવશ્વની પ્રથમ મડહલા બની ? - અમેડરકા  

97 
તાજેતરમાાં ઉજાષ એવોડડ ષસનુાં પાાંચમુાં સાંસ્કરણમાાં ' લબઝનેસ લીિર ઓફ ધ યર -2022'નો પરુસ્કાર કોણે એનાયત કરવામાાં 
આવ્યો ? - યોહાન પનુાવાલા 

98 તાજેતરમાાં કયા રાજયની સરકારે રાજકીય કાયષિમો માટે િાળા સાંિાધનોના ઉપયોગ કરવા માટે પ્રતતબાંધ મકૂવામાાં 
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આવ્યો છે ? - તત્રપરુા  
99 ઇડટરનેિનલ ઓલલક્મ્પક સતમતત (IOC)નુાં 140મ ુસેિન વર્ષ 2023માાં િેિનુાં કયુાં િહરે યજમાની કરિે ? - મુાંબઇ  

100 
તાજેતરમાાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની T20 ત્રણ મેચોની તસરીઝમાાં કયા ભારતીય ખેલાને ' મેન ઓફ ધ તસરીઝ' જાહરે 
કરવામાાં આવ્યો ? - સયૂષકુમાર યાિવ 

101 ICC વલ્િષ ટેસ્ટ ચેક્મ્પયનતિપમાાં કયો િેિ પ્રથમ સ્થાને યથાવત છે ? - શ્રીલાંકા 
102 તવશ્વ માતભૃાર્ા ડિવસ' કયારે ઉજવવામાાં આવે છે ? - 21 ફેબ્રઆુરી 

103 
તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં આવેલ માનેસરમાાં 100 ડકસાન ડ્રોન દ્વારા એકસાથે ડકટનાિકો તથા ખાતરનો છાંટકાવ કયો ? 

- હડરયાણા  

104 
તાજેતરમાાં કડરયર કાઉક્ડસલલિંગ વકષિોપ ' પરામિષ -2022' નુાં આયોજન રાજસ્થાનના કયા િહરેમાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં 
? - લબકાનેર 

105 કયો ભારતીય ડિકેટર ' ડહટમેન' ના નામથી લોકતપ્રય છે ? - રોડહત િમાષ  

106 
તાજેતરમાાં ભારતીય મળૂના કયા એપ્ડજતનયર અમેડરકાની હડેરસ કાઉડટીના મેરોપોલલટન રાડઝીર ઓથોડરટીના પ્રથમ 
ભારતીય ચેરમેન બનિે ? - સાંજય રામભિન 

107 
તવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા (WHO) દ્વારા કેટલા આડિકી િેિોને વેક્ક્સન ઉત્પાિન કેડિ સ્થાપવા માટે mRNA ટેકતનક આપિે ? 
- 6 

108 ભારતીય પ્રોદ્યોલગક સાંસ્થા (IIT)નુાં િેિની બહાર તવિેિમાાં પ્રથમ કેમ્પસ કયાાં ખલુિે ? - સાંયકુ્ત આરબ અમીરાત 

109 
તાજેતરમાાં કેડિ સરકારે ' અમતૃ તમિન'ના અમલીકરણ માટે ગજુરાતને 451 પ્રોજેકટ માટે કેટલી રકમ ફાળવણી કરી ? 

- 5,191કરોિ 

110 અમતૃ તમિન હઠેળ ગજુરાતનાાં કેટલા િહરેોનો સમાવેિ કરવામાાં આવ્યો છે ? -31  

111 અમતૃ તમિન હઠેળ ગજુરાતના 31 િહરેોમાાં કયુાં િહરે હડેરટેજ િહરે તરીકે પસાંિગી કરવામાાં આવી છે ? - દ્વાડરકા 
112 િેિના પ્રથમ રાષ્ટ્રીય િડરયાઈ સરુક્ષા સાંયોજક (NMSC) તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - જી. અિોકકુમાર 

113 
ભારતની સપુ્રતસદ્ધ િાબર કાંપની ભારતની પ્રથમ લલાન્સ્ટક વેસ્ટ ડયરૂલ FMCG કાંપની કયા રાજયમાાં આવેલી છે ? - 

ડહમાચલપ્રિેિ 

114 આત્મતનભષર ભારત હઠેળ િેિની પ્રથમ મોબાઈલ બાયોસેફ્ટી લેબ (BSL-3) કયાાં િરૂ કરવામાાં આવી છે ? - નાતસક 

115 બેંજીંગ તવડટર ઓલલક્મ્પક - 2022માાં કયો િેિ પિક તાલલકામાાં પ્રથમ સ્થાને રહ્યો છે ? - નોવે 

116 ભારતે તાજેતરમાાં કયાાં િેિમાાંથી રેકોિષ 1,00,000 ટન સોયાબીન તેલની આયાત કરી ? - અમેડરકા 
117 તાજેતરમાાં કયા િેિને ભારતની પેમેડટ તસસ્ટમ UPIને અપનાવવાની ઘોર્ણા કરી છે ? - નેપાળ  

118 
આઝાિીના અમતૃ મહોત્સવ અંતગષત 22 થી 28 ફેબ્રઆુરી િરતમયાન તવજ્ઞાન સલતાહની ઉજવણીની િરૂઆત કયાાંથી 
કરવામાાં આવી ? - જમ્મ ુતવશ્વ તવદ્યાલય 

119 તાજેતરમાાં ડહમાચલપ્રિેિનો કયો જજલ્લો ' જલ જીવન તમિન' હઠેળ પાણી મેળવનાર 100મો જજલ્લો બડયો ? - ચાંબા 

120 
ભારતે ફેબ્ર-ુ2022માાં કયાાં િેિની સાથે એક વ્યાપક (CEPA) આતથિક ભાગીિારી અંગે સમજૂતી કરી છે ? - સાંયકુ્ત આરબ 
અમીરાત 

121 
ભારતના યવુા ગ્રાડિ માસ્ટર 16 વર્ીય આર. પ્રાગનનાંિાએ ઓનલાઈન રેતપિ િતરાંજ ટુનાષમેડટમાાં કયા ચેસ માસ્ટરને 
પરાજય આલયો ? - મૈગનસ કાલષસન 
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122 
તાજેતરમાાં પાંડિત િીનિયાલ એનજી યતુનવતસિટીની સ્ટેન્ડિિંગ કતમટીના ચેરમેન તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? 

- હસમખુ અઢીયા 

123 
તાજેતરમાાં કઈ ભારતીય અલભનેત્રીએ હાવષિ યતુનવતસિટીમાાં જળવાય ુપડરવતષન પર પ્રવચન આપવા માટે આમાંત્રણ 
આપવામાાં આવ્યુાં છે ? - ભતૂમ પેિનેકર 

124 તાજેતરમાાં સતુપ્રમકોટે કયા રાજયમાાં ઓકેસ્રા બારમાાં કલાકારો અંગેનો જેડિર કેપ સમાલત કયો ?- મહારાષ્ટ્ર 

125 
તાજેતરમાાં અપર ભાંિા પડરયોજનાને રાષ્ટ્રીય પડરયોજનાનો િરજજો આપવામાાં આવ્યો તે પડરયોજના કયા રાજ્યમાાં 
આવેલી છે ? - કણાષટક 

126 
તાજેતરમાાં િાિાસાહબે ફાળકે ઇડટરનેિનલ એવોિષ અંતગષત કઈ ડફલ્મને બેસ્ટ ડફલ્મનો એવોિષ એનાયત થયો છે ? - 

િેરિાહ 

127 
તાજેતરમાાં િાિાસાહબે ફાળકે ઇડટરનેિનલ એવોિષ અંતગષત કઈ ડફલ્મને ડફલ્મ ઓફ ધ યર એવોિષ એનાયત થયો છે ? 

- પષુ્ટ્પા 

128 
તાજેતરમાાં કેડિ સરકારે આગામી કેટલા વર્ષ માટે પૌઢ તિક્ષણ માટેની યોજના ' ડય ૂઈન્ડિયા લલટરસી પ્રોગ્રામ' િરૂ કરી 
છે ? - પાાંચ વર્ષ 

129 
ઉદ્યમપરુ- શ્રીનગર - બારામલુા રેલવે લલિંકને જોિતો ભારતનો પ્રથમ કેબલ સ્ટેટ રેલ લિજ કઈ નિી પર આવેલ છે ?- 

આંજી 

130 
તાજેતરમાાં રતિયાના પ્રમખુ પતુતને યિેુનના કયા બે પ્રાાંતને અલગ સ્વતાંત્ર િેિ જાહરે કયાષ છે ?- િોનેટસ્ક અને 
લહૂાડસ્કન 

131 
તાજેતરમાાં ગજુરાતની કઈ મડહલા ડયજૂસીની એડિસનમાાં પ્રથમ મડહલા જજ તરીકે તનયકુ્ક્ત થઈ છે ? - ડિલતીબેન 
િેઢીયા 

132 તાજેતરમાાં તમઝોરમ અને અરૂણાચલપ્રિેિનો સ્થાપના કયારે મનાવવામાાં આવ્યો ? - 20 ફેબ્રઆુરી 
133 તાજેતરમાાં KISHAN (ડકસાન) મોબાઈલ એપ કોણે લોડચ કરી ?- IIT, રૂિકી 
134 તાજેતરમાાં િાાંસે નવ વર્ષ પછી કયા િેિમાાંથી પોતાની સેના પાછી બોલાવી છે ?- માલી 

135 
ગજુરાતનો કયો જજલ્લો નિામકુત ભારત અલભયાન અંતગષત રાષ્ટ્રીય સ્તરે બેસ્ટ પફોમેડસ જજલ્લા તરીકે પસાંિગી થઈ 
છે ? - મહસેાણા  

136 તાજેતરમાાં પ્રતાપ બોરિોલોઇનુાં અવસાન થયુાં તે કયા કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ હતા ? - પત્રકાર  

137 
તાજેતરમાાં આવેલ હરુૂન વેલ્થ ડરપોટષ  અનસુાર વર્ષ 2021માાં ભારતના કરોિપતત પડરવારોમાાં કેટલા ટકાનો વધારો થયો 
છે ? - 11% 

138 તાજેતરમાાં 'A History of Sriniketan' પસુ્તક કોને લખયુાં છે ? - ઉમાિાસ ગલુતા 

139 
તાજેતરમાાં પોલલયો નાબિૂના પ્રયાસો બિલ ' ડહલાલ -એ-પાડકસ્તાન' પરુસ્કારથી સડમાતનત કરવામાાં આવ્યા છે ?- લબલ 
ગેટ્સ 

140 
તાજેતરમાાં કેડિ સરકારના કયા માંત્રાલય દ્વારા વયસ્કોને તિક્ષણ માટે ' ડય ૂઈન્ડિયા લલરેસી પ્રોગ્રામ' િરૂ કયો છે ? - 

તિક્ષા માંત્રાલય 

141 
તાજેતરમાાં કઈ મહારત્ન કાંપનીને ભારતની સૌથી તવશ્વાસપાત્ર જાહરેકે્ષત્રની કાંપનીને પરુસ્કાર એનાયત થયો છે ? - 
Coal India 

142 તાજેતરમાાં ICC T20 ટીમ રેંડકિંગમાાં કયા િેિની ડિકેટ ટીમ પ્રથમ િમે રહી છે ? - ભારત  
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143 કયુાં તમિન કૃતર્ કે્ષત્રમાાં સગુાંતધત તેલ આપતા પાક સાથે જોિાયેલ છે ? - અરોમા તમિન 

144 તાજેતરમાાં ગાંગા નિીની જેમ તગુભાંિા નિીની આરતી કરવાની જાહરેાત કયા રાજ્યના મખુયમાંત્રીએ કરી ? - કણાષટક  

145 
તાજેતરમાાં પ્રધાનમાંત્રી ફસલ લબમા યોજનાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કયો કાયષિમ લોડચ કરવામાાં આવ્યો છે ? - મેરી 
પોલલસી મેરે હાથ 

146 
તાજેતરમાાં મહારાષ્ટ્રના કયા તવભાગના માંત્રી નવાબ મલલકની EDએ મની લોન્ડિિંગ કેસમાાં ધરપકિ કરી છે ?- લઘમુતી 
કલ્યાણ 

147 
તાજેતરમાાં 73મી સ્રાડિની મેમોડરયલ બોકતસિંગ ઇવેડટમાાં 81 ડક, ગ્રામ લલસ વેઇટ કેટેગરીમાાં કઈ ભારતીય મડહલા 
બોકસરે મેિલ તનતિત કયો ? - નાંડિની 

148 
તાજેતરમાાં કઈ રાજ્યે સરકારે સરકારી કમષચારીઓને જૂની પેડિન યોજના ફરીથી લાગ ુકરવાની ઘોર્ણા કરી છે ? - 

રાજસ્થાન  

149 તાજેતરમાાં ભારતની પ્રથમ નાઈટ નેતવગેિન મોબાઈલ એપ લોડચ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય બડયુાં છે ? - આસામ  

150 ભારતમાાં પેરોલ સાથે કેટલા ટકા ઇથેનોલ તમતશ્રત કરવામાાં આવે છે ? - 8% 

151 
તાજેતરમાાં હાઈડ્રોજન ઈંધણ વેચાણ માટે અિાણી જૂથે કયા િેિની બલ્લાિષ પાવર તસસ્ટમની સાથે સમજૂતી કરી છે ? - 

કેનેિા  

152 
આઝાિીના અમતૃ મહોત્સવ અંતગષત 22 થી 28 ફેબ્રઆુરી િરતમયાન તવજ્ઞાન સવષત્ર પજૂયતે કાયષિમ િેિના કેટલા 
સ્થાનો પર આયોજન કરવામાાં આવિે ? - 75  

153 તાજેતરમાાં રણજી રોફી - 2022માાં ત્રીજુ ાં િતક લગાવનાર પ્રથમ ખેલાિી કોણ બડયો છે ? - સાડકબલુ ગની 
154 તાજેતરમાાં કઈ મડહલા ડિકેટરે તમામ ફોરમેટમાાંથી સડયાસ લેવાની ઘોર્ણા કરી છે ? - વી આર વતનતા 

155 
તાજેતરમાાં જાપાન દ્વારા પ્રથમ હાઈડ્રોજન રેન લોડચ કરવામાાં આવી તે કયા િેિમાાં તવકતસત કરવામાાં આવી છે ? - 

જમષની 

156 
ભારત અને બીજા કયા િેિની વાયસેુનાની ઈસ્ટનષ લિજ - VI નામનુાં દ્વદ્વપક્ષીય વાય ુઅભ્યાસ િરૂ કરવામાાં આવ્યો છે ?- 

ઓમાન  

157 
કોના દ્વારા નાના િહરેો અને ગ્રામ્ય તેમજ આડિવાસી વસ્તીમાાં સ્વાસ્થ્ય સતુવધા વધ ુસારી બને તે માટે ' સમિુ પહલે' 

પ્રોજેકટ િરૂ કરવામાાં આવ્યો છે ? - નીતત આયોગ 

158 તાજેતરમાાં Honda Cars Indiaના નવા અધ્યક્ષ અને CEO તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - તાકુયા ત્સમુરુા 
159 તસિંધ ુખીણ સભ્યતાની સૌથી મોટી સાઇટ ' રાખીગઢી' હડરયાણાના કયા જીલ્લામાાં આવેલ છે ? - ડહસાર  

160 ડહમાચલપ્રિેિમાાં પ્રથમ ૈવ તવતવધતા પાકષ એક કરોિના ખચે કયા જીલ્લામાાં સ્થાપવામાાં આવ્યો છે ? - માંિી 

161 
તાજેતરમાાં કોના દ્વારા િેિમાાં 12 થી 18 વર્ષના બાળકો માટે Covid -19ની ભારતની પ્રથમ સ્વિેિી કોબેવેક્સ રસીને 
માંજૂરી આપી છે ? - DCGI  

162 
ડિજજટલ તધરાણને પ્રોત્સાહન માટે રૂપીક દ્વારા સૌપ્રથમ ગોલ્િ પાવિષ કાિષ િેિના 14 િહરેોમાાં રજૂ કરવામાાં આવિે તે 
રૂપીકના સ્થાપક અને CEO કોણ છે ? - સતુમત મલણયાર 

163 
તાજેતરમાાં મિૂીઝ ઇડવેસ્ટસષ સતવિસે વર્ષ 2022 માટે ભારતના જીિીપી ગ્રોથનો અંિાજ 7% થી વધારી કેટલા ટકા કયો છે 
? -9.7% 

164 
તાજેતરમાાં રાજ્યના મખુયમાંત્રી શ્રી ભપેુડિભાઈ પટેલે કયા સ્થળેથી ગરીબ કલ્યાણ મેળાના 12 તબક્કાનો રાજ્યવ્યાપી 
પ્રારાંભ કરાવ્યો ? - િાહોિ  

http://www.gnanbhandar.com/


 

ASHWIN DIVEKAR                                       www.gnanbhandar.com Page 8 
 

165 
તાજેતરમાાં ભારત -ડયઝૂીલેડિની મડહલા વન િે શે્રણીમાાં ડયઝૂીલેડિની કઈ મડહલા ખેલાિી ' લલેયર ઓફ ધ તસરીઝ' 

જાહરે થઈ છે ? - એમીલલયા કરષ  
166 તાજેતરમાાં નાણાકીય ક્સ્થરતા અને તવકાસ પડરર્િની 25મી બેઠક કયા સ્થળે મળી હતી ? - મુાંબઇ  

167 તાજેતરમાાં ગજુરાત સરકારે રાજ્યના આરોગ્ય કતમિનર તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - િાહમીના હસેુન 

168 તાજેતરમાાં ભારત અને બીજા કયા િેિ વચ્ચે સમિુ સાંબાંતધત બ્લ્ય ૂઅથષવ્યવસ્થા પર સમજૂતી થઈ છે ? - િાાંસ 

169 તાજેતરમાાં કયા િેિનો કાલોસ અલ્ફારાજ સૌથી નાની વયનો ATP 500 તવજેતા બડયો છે ? - સ્પેન  

170 તાજેતરમાાં રજૂ થયેલ ડરપોટષ  મજુબ સતત આઠમી વખત તવશ્વનુાં સૌથી વ્યસ્ત એરપોટષ  કયુાં છે ? - દુબઈ એરપોટષ  
171 તાજેતરમાાં કયા રાજ્યને સ્ટાટષઅપ તમિન માટે ગગૂલની સાથે સમજૂતી કરી છે ? - કેરળ 

172 
તાજેતરમાાં ભારત સરકાર અને કયા િેિની કેયનષ એનજીને રેરો ટેક્સ પેટે વસલેૂલ રૂ. 7900 કરોિ પરત કરતાાં સાત 
વર્ષથી ચાલી રહલે તવવાિ સમાલત થયો છે ? - લિટન 

173 
તાજેતરમાાં કયા િેિ દ્વારા સમિુી રક્ષા માટે સી-િોમ તમસાઇલ પ્રણાલીનુાં સફળતાપવૂષક પરીક્ષણ કરવામાાં આવ્યુાં ? - 

ઇઝરાયલ 

174 
ભારત અને ઓમાન વચ્ચે ઈસ્ટનષ લિજ-VI નૌસેના અભ્યાસ રાજસ્થાનના કયા સ્થળે આયોજન કરવામાાં આવિે ? - 

જોધપરુ  

175 તાજેતરમાાં પ્રધાનમાંત્રીના આતથિક સલાહકાર પડરર્િના પણૂષકાલીન સભ્ય કોણ બડયુાં ? - સાંજીવ સાડયાલ 

176 
ભારતની કઈ વેઇટલલફટર તસિંગાપરુ ઇડટરનેિનલ ચેક્મ્પયનતિપમાાં ગોલ્િમેિલ જીતી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે કવોલલફાય 
થઈ છે ? - મીરાબાઈ ચાન ૂ

177 
તાજેતરમાાં કયા કેન્ડિય સલચવને સૌપ્રથમ વખત ડિલ્લી હાઇકોટષના જજ તરીકે તનયકુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે ? - 

અનપુકુમાર મેડિીરત્તા 

178 
તવશ્વની અગ્રણી સ્વીડિિ હોમ ફતનિતિિંગ ડરટેલર આઇડકયા ઈન્ડિયાએ કઈ સવષપ્રથમ મડહલા સીઇઓ તરીકે તનયકુ્ક્ત કરી 
છે ? - સઝેુન પલુ્વકર 

179 તાજેતરમાાં ગજુરાત ઓપન ગોલ્ફ ચેક્મ્પયનિીપ- 2022 કોણ તવજેતા બડયો ? - કરનિીપ કોમ્યર 

180 તાજેતરમાાં પાડકસ્તાન લેફ્ટનડટ કનષલના પિ પર તનયકુ્ત થનાર સવષપ્રથમ ડહડદુ વ્યક્ક્ત કોણ છે ? - કૈલાસકુમાર 

181 તાજેતરમાાં ઇડટરનેિનલ રબર સ્ટિી ગ્રપૂના ચેરમેન તરીકે કોની તનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે ? - કે. એન. રાઘવન 

182 ભારતમાાં પોતાની પ્રથમ સાઇબર સરુક્ષા કેડિની િરૂઆત કોણ કરિે ? - IBM 

183 તાજેતરમાાં કઈ ભાર્ાની ડફલ્મ અલભનેત્રી KPAC લલલતાનુાં 73 વર્ષની વયે અવસાન થયુાં છે ? - મલયાલમ 

184 તાજેતરમાાં ભારત સરકારે કયા રાજયમાાં ' જન ભાગીિારી અતધકાડરતા' પોટષલ લોડચ કયુું છે ? - જમ્મ ુકાશ્મીર 

185 તાજેતરમાાં IIT, રૂિકીને કયા રાજ્યમાાં ડકસાન મોબાઈલ એપ લોડચ કરી છે ? - ઉત્તરાખાંિ 

186 તાજેતરમાાં 26 બોલમાાં 50 રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય મડહલા ડકકેટર કોણ બની ? - ઋચા ઘોર્ 

187 ગજુરાતમાાં આ વરે્ યોજાનાર ખેલ મહાકુાંભમાાં કુલ કેટલી રમતનો સમાવેિ કરવામાાં આવતો છે ? - 29 

188 
 બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો' યોજનાની નવી િાડિ એમ્બેસેિર તરીકે કોની પસાંિગી કરવામાાં આવી છે ?- તતનષ્ટ્કા 
કોડટચા અને ડરડિકા કોડટચા 

189 તાજેતરમાાં ઓગેતનક ખેતી કરતાાં કેટલા ખેડતૂોને ' ધરતી તમત્ર પરુસ્કાર' એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - પાાંચ  

190 તાજેતરમાાં રામાનજુન પરુસ્કાર કોને એનાયત કરવામાાં આવ્યો છે ? - નીના ગલુતા 
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191 તાજેતરમાાં કઈ ટીમને પોતાનુાં પ્રથમ પ્રો કબડ્ડી લીગ લખતાબ જીત્યો ? - િબાંગ ડિલ્લી  
192 સૌથી વધારે સયૂષમખુીના બીજનુાં ઉત્પાિન કયા િેિમાાં થાય છે ? - યિેુન 

193 આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્વદ્ધક સાંપિા સચૂકાાંકમાાં કુલ 55 િેિોમાાં ભારત કયો િમાાંક ધરાવે છે ? - 43મો 

194 
ભારત હવેી ઇલેક્રોતનક્સ લલતમટેિ (BHEL) દ્વારા ભારતીય રેલવે માટે ભારતનો પ્રથમ સોલાર ફોટોવોન્લ્ટક લલાડટ કયા 
રાજયમાાં કાયષરત કરવામાાં આવિે ? - બીના (મધ્યપ્રિેિ) 

195 
તાજેતરમાાં તવશ્વ ખાદ્ય કાયષિમ અંતગષત 2500 મેડરક ટન ઘઉંની પ્રથમ ખેપ ભારતે કયા િેિમાાં પહોંચાિી છે ? - 

અફઘાતનસ્તાન 

196 તાજેતરમાાં બાગ્લાિેિ ડફલ્મ ઉત્સવ તત્રપરુાના કયા સ્થળે આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં છે ? - અગરતલા 
197 તાજેતરમાાં કમષચારી રાજ્ય વીમા તનગમનો સ્થાપના ડિવસ કયારે મનાવવામાાં આવ્યો ? - 25 ફેબ્રઆુરી 

198 
તાજેતરમાાં યિેુનમાાં ફસાયેલ ભારતીયોને પરત લાવવા સરકારે જે અલભયાન િરૂ કયુું તેને શુાં નામ આપવામાાં આવ્યુાં છે 
?- ઓપરેિન ગાંગા 

199 તાજેતરમાાં કયા રાજયમાાં સમિુી જીવોની સરુક્ષા માટે ' મરીન એલલટ ફોસષ' ની રચના કરવામાાં આવી છે ? - તાતમલનાડુ 

200 તાજેતરમાાં પ્રકાતિત ' Great Tech Game' પસુ્તકનાાં લેખક કોણ છે ? - અતનરુદ્ધા સરુી 

201 
તાજેતરમાાં ભારતીય નૌસેના દ્વારા સૌથી મોટો બહપુક્ષીય યદુ્ધ કવાયત તમલન-2022નુાં કયા સ્થળે આયોજન કરવામાાં 
આવ્યુાં હત ુાં ? - તવિાખાપટ્ટનમ 

202 
તાજેતરમાાં ભારતીય માંડિર વાસ્તકુલા ' િેવાયતનમ' પર સાંમેલનનુાં આયોજન કયા રાજયમાાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં ? - 

કણાષટક 

203 તાજેતરમાાં અંતડરક્ષમાાં જનાર ત્રીજી ભારતીય મડહલા અવકાિયાત્રી કોણ બડયુાં ? - તસડરિા બાાંિલા 

204 
SAAF િોસ કડરી ચેક્મ્પયનિીપ અને 56મી નેિન િોસ કડરી ચેક્મ્પયનતિપ કયા રાજયમાાં યોજવામાાં આવિે ?- 

નાગાલેડિ 

205 કયો િેિ તેનો પ્રથમ આડટિડફતિયલ સન (કૃતત્રમ સયૂષ) KSTAR માટેની ટેકનોલોજીએ તવકસાવિે ? - િલક્ષણ કોડરયા  

206 
તાજેતરમાાં ભતૂાનના સવોચ્ય નાગડરક સડમાન ' નગિલ પેલ જી ખોરલો' થી કોને સડમાતનત કરવામાાં આવ્યા છે ? - 

િેખ હસીના  
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