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Most Important One Liner Questions and Answers July 2022 in Marathi 
 

Q1. राष्ट्रीय साांख्ययकी दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो? 

 उत्तर:  29  जून 
 

Q2. आांतर-सांसिीय सांघ (IPU) ची स्थापना झाल्याच्या स्मरणाथथ 

िरवर्षी सांसिवािाचा आांतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून साजरा केला 

जातो. 

 उत्तर:  30  जून 
 

Q3. राष्ट्रीय साांख्ययकी दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: शाश्वत ख्वकासासाठी डेटा 
 

Q4. कोणत्या अांतराळ सांस्थेच्या सांशोधकाांनी न्यूझीलांडमधून 

CAPSTONE अांतराळयान चांद्रावर यशस्वीररत्या प्रक्षेख्पत 

केले? 

 उत्तर: नासा 
 

Q5. नुकतेच ख्नधन झालेले वररांिर ससांग कोणत्या खेळाशी सांबांख्धत 

होते? 

 उत्तर: हॉकी 
 

Q6. पोस्ट ख्वभागाच्या अलीकडेच सुरू झालेल्या ई-लर्निंग पोटथलचे 

नाव काय आह?े 

 उत्तर: डाक कमथयोगी 
 

Q7. जागख्तक लघुग्रह दिन हा सांयुक्त राष्ट्राांनी मांजूर केलेला वार्र्षथक 

जागख्तक जागरूकता मोहीम कायथक्रम आह ेहा दिवस कोणत्या 

दिवशी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 30 जून 
 

Q8. भारतीय तटरक्षक िलासाठी स्वयांचख्लत वतेन आख्ण भते्त 

मॉडू्यलचे उद्घाटन नुकतेच रजनीश कुमार याांच्या हस्ते 

करण्यात आले. त्या मॉडू्यलचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: PADMA 
 

Q9. नुकतेच चारही ग्रँडस्लॅममध्ये 80 सामने सजांकणारा नोव्हाक 

जोकोख्वच इख्तहासातील पख्हला खेळाडू ठरला आह.े 

________चा पराभव करताना त्याने ही कामख्गरी केली. 

 उत्तर: Kwon Soon-woo 
 

Q10.  ने उद्योग-प्रथम 'ग्लोबल हले्थ केअर' योजना सुरू केली? 

 उत्तर: बजाज अख्लयान्झ जनरल इन्शुरन्स 
 

Q11.  _____याांनी केलेल्या योगिानाची िखल घेऊन िरवर्षी 

राष्ट्रीय साांख्ययकी दिन साजरा केला जातो.  

 उत्तर: प्रशाांत चांद्रमहालनोख्बस 
 

Q12. कोणत्या राज्य सरकारने 'काशी यात्रा' योजना सुरू केली 

आह?े 

 उत्तर: कनाथटक 
 

Q13. कोणत्या िशेाने उियोन्मुख िशेाांच्या गटाचा सिस्य 

होण्यासाठी अजथ केला आह?े 

 उत्तर: इराण 
 

Q14. एअरटेल पेमेंट्स बँकेने रटयर तृतीय शहरे आख्ण अधथ-शहरी 

क्षेत्राांमध्ये रोख सांकलन प्रणाली ख्डख्जटल करण्यासाठी 

कोणत्या बँकेशी भागीिारी केली आह?े 

 उत्तर: अॅख्ससस बँक 
 

Q15. बाजार ख्नयामक ख्ससयुररटीज अँड एससचेंज बोडथ ऑफ 

इांख्डया (SEBI) ने कोणत्या स्टॉक एसस्चेंजवर 'डाकथ  फायबर' 

प्रकरणात 7 कोटी रुपयाांचा िांड ठोठावला आह?े  

 उत्तर: नॅशनल स्टॉक एससचेंज ऑफ इांख्डया ख्लख्मटडे 
 

Q16. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम ख्बलाथ आख्ण रस्ते वाहतूक आख्ण 

महामागथ मांत्री ख्नतीन गडकरी याांच्या हस्ते राष्ट्रीय महामागथ 

उत्कृष्टता पुरस्कार- 2021 प्रिान करण्यात आला. हा 

पुरस्कार सोहळा कोणत्या शहरात आयोख्जत करण्यात आला 

होता? 

 उत्तर: नवी दिल्ली 
 

Q17. ख्नधन झालेल्या अांख्बका राव कोणत्या व्यवसायाशी सांबांख्धत 

होत्या? 

 उत्तर: अख्भनय 
 

Q18. 9वी आमी टू आमी स्टाफ चचाथ (AAST)_____येथील इांख्डयन 

ख्मख्लटरी अकािमीमध्ये ऑस्रेख्लयन आमी आख्ण भारतीय 

लष्कर याांच्यात आयोख्जत करण्यात आली होती. 

 त्तरउ : डेहराडून 
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Q19. दफलीख्पन्सच्या राष्ट्राध्यक्ष ख्नवडणुकीत कोण सजांकले आह?े 

 उत्तर: फर्डथनाांड माकोस जूख्नयर 
 

Q20. कोणत्या क्रीडा कां पनीने भारतीय ऑख्लख्म्पक असोख्सएशन 

(IOA) सोबत िीघथकालीन मुयय प्रायोजकत्व करार केला 

आह?े 

 उत्तर: अिानी 
 

Q21. िरवर्षी आांतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस जुलैच्या पख्हल्या 

शख्नवारी साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस कोणत्या 

दिवशी साजरा केला जाणार आह?े 

 उत्तर: 2 जुलै 
 

Q22. अशोक सूता याांना CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 ने 

सन्माख्नत करण्यात आले आह.े ते कोणत्या कां पनीचे सांस्थापक 

आख्ण कायथकारी अध्यक्ष आहते? 

 उत्तर: हपॅीएस्ट माइांड्स टेक्नॉलॉजीज 
 

Q23. िशेातील सवाथत जुनी व्यापारी बँक स्टेट बँक ऑफ इांख्डया 

आपला वधाथपन दिवस साजरा करत आह.े 

 उत्तर: ६७ वा 
 

Q24. सवोच्च न्यायालयात सेवा िणेारी पख्हली कृष्णवणीय मख्हला 

म्हणून कोणी शपथ घेतली? 

 उत्तर: केतनजी ब्राउन जॅससन 
 

Q25. िरवर्षी पत्रकाराांच्या क्रीडा प्रचारासाठी केलेल्या सेवाांचा गौरव 

करण्याकररता जागख्तक क्रीडा पत्रकार दिन हा  ______या 

दिवशी पाळला जातो. 

 उत्तर: 2 जुलै 
 

Q26. 2022 मध्ये NATO मादद्रि ख्शखर पररर्षि कोठे आयोख्जत 

करण्यात आली होती? 

 उत्तर: मादद्रि, स्पेन 
 

Q27. आांतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: सहकारी सांस्था एक चाांगले जग तयार करतात 
 

Q28. Crisil ने FY2023 (FY 2022-2023) मध्ये भारताचा 

वास्तख्वक GDP वाढीचा अांिाज दकती टससयाांनी कमी केला 

आह?े 

 उत्तर: 7.3 टके्क 
 

Q29. युनायटेड नेशन्स-हखॅ्बटॅटच्या वल्डथ ख्सटीज ररपोटथ 2022 

नुसार 2035 मध्ये भारताची शहरी लोकसांयया अांिाजे दकती 

असेल.  

 उत्तरः 675 िशलक्ष 
 

Q30. इस्रायलचे 14 वे पांतप्रधान म्हणून कोणाची ख्नवड झाली 

आह?े 

 उत्तर: यायर लॅख्पड 
 

Q31. आांतरराष्ट्रीय प्लाख्स्टक ख्पशवी मकु्त दिवस म्हणून कोणता 

दिवस साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 3 जुलै 
 

Q32. FanCode, थेट सामग्री, क्रीडा आकडेवारी आख्ण ई-कॉमसथ 

माकेटप्लेससाठी नवीन ब्रँड अॅम्बेसेडर कोणाची म्हणून 

कोणाची ख्नयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: रवी शास्त्री 
 

Q33. QS सवोत्कृष्ट ख्वद्याथी शहरे रँककां ग 2023 मध्ये, कोणते 

भारतीय शहर ह े103 व्या क्रमाांकावर आह?े 

 उत्तर: मुांबई 
 

Q34. भारतातील सवाथत मोठा तरांगता सौर ऊजाथ प्रकल्प कोठे सुरू 

करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: तेलांगणा 
 

Q35. फायनाख्न्शयल अॅसशन टास्क फोसथ (FATF) चे अध्यक्ष 

म्हणून कोणाची ख्नयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: टी. राजा कुमार 
 

Q36. कोणी जोधपूर (राजस्थान) येथे सीमा आख्ण तटीय सुरक्षेच्या 

पैलूांवर “सुरक्षा मांथन 2022” चे आयोजन केले? 

 उत्तर: भारतीय सैन्य 
 

Q37. जून 2022 मध्ये एकूण GST महसूल जमा होईल ? 

 उत्तरः रु 1,44,616 कोटी 
 

Q38. कोणत्या टेक कां पनीला Microsoft Partner of the Year 

Awards 2022 मध्ये नावीन्यपूणथ आख्ण ग्राहक उपायाांची 

अांमलबजावणी करण्यासाठी मान्यता ख्मळाली? 

 उत्तर: एचसीएल टेक 
 

Q39. सरकारने बँसस बोडथ ब्युरो (BBB) चे फायनाख्न्शअल सर्व्हथसेस 

इख्न्स्टट्यूशन ब्युरो (FISB) मध्ये सुधारणा केली. FISB चे 

अध्यक्ष म्हणून कोणाची ख्नयुक्ती करण्यात आली? उत्तर: भानु 

प्रताप शमाथ 
 

Q40. बेंगळुरू इलेख्सरख्सटी कां पनी BESCOM ने बेंगळुरूमधील 

ईव्ही चार्जिंग स्टेशनची माख्हती िणे्यासाठी कोणते मोबाईल 

अॅप ख्वकख्सत केले आह.े 

 उत्तर: EV ख्मत्र 
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Q41. खुल्या ई-कॉमसथ नेटवकथला प्रोत्साहन िणे्यासाठी कृर्षी डोमेनवर 

आधाररत तीन दिवसीय "ग्रँड हकॅाथॉन" कोणी सुरू केले? 

 उत्तर: ख्पयुर्ष गोयल 
 

Q42. कोणत्या राज्य सरकारने 'नारी को नमन' योजना सुरू केली 

आह?े 

 उत्तर: ख्हमाचल प्रिशे 
 

Q43. PokerBaazi.com चे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून ख्नयुक्त झालेल्या 

अख्भनेत्याचे नाव साांगा. 

 उत्तर: शाख्हि कपूर 
 

Q44. युनायटेड ककां गडममध्ये एनआरआय वल्डथ सख्मट 2022 मध्ये 

कला क्षेत्रातील योगिानाबद्दल कोणाला ख्शरोमणी पुरस्कार 

ख्मळाला आह?े 

 उत्तर: ख्मशेल पनूावाला 
 

Q45. अलीकडेच कें द्रीय गृहमांत्रालयाने फॉरेन कॉख्न्रब्युशन रेग्युलेशन 

ऍसट (FCRA) मध्ये सुधारणा करून आता सरकारला न 

कळवता नातेवाईकाांना  _______रु .पाठवण्याची परवानगी 

दिली आह.े  

 उत्तर: रु.10 लाख 
 

Q46. कोणत्या िशेाच्या सवथपक्षीय सांसिीय गटाने भारतीय 

पारांपाररक ख्वज्ञानावरील आयुवेि रत्न पुरस्कार हा नुकताच 

तनुजा नेसरी याांना प्रिान केला आह?े  

 उत्तर: UK 
 

Q47. फेख्मना ख्मस इांख्डया 2022 चा ख्वजेता कोण होता? 

 उत्तर: ख्सनी शेट्टी 
 

Q48. अलीकडे, हावडा ख्स्थत-पख्िम बांगाल ग्रामीण बँकेसोबत 

बँकाशुरन्स करार कोणी केला? 

 उत्तर: SBI Life 
 

 

Q49. SBI काड्सथ आख्ण पेमेंट सर्व्हथसेसने जाहीर केले की त्याांनी 

______ सोबत धोरणात्मक भागीिारी केली आह.े 

 उत्तर: आदित्य ख्बलाथ फायनान्स 
 

Q50. महाराष्ट्र ख्वधानसभेचे सवाथत तरुण अध्यक्ष म्हणून कोणाची 

ख्नवड झाली आह े? 

 उत्तर: राहुल नावेकर 
 

Q51. "गाांधी आख्ण चांपारण सत्याग्रह: ख्नवडक वाचन" या 

पुस्तकाच्या सांपािकाचे नाव साांगा. 

 उत्तर: सुरांजन िास 
 

Q52. राज्याांच्या स्टाटथ-अप रँककां ग, 2021 च्या ख्तसऱ्या आवृत्तीत 

कोणती िोन राज्ये ही "सवोत्तम कामख्गरी करणारे" म्हणून 

उियास आली? 

 उत्तर: गुजरात आख्ण कनाथटक 
 

Q53. ग्रीनकोने शाश्वत ख्वज्ञान आख्ण तांत्रज्ञानासाठी भारतातील 

पख्हली समर्पथत शाळा सुरू करण्यासाठी कोणत्या IIT सोबत 

सामांजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: IIT हिैराबाि 
 

Q54. टाटा पॉवरने राज्यात सोलार सेल आख्ण मॉडु्यल 

मॅन्युफॅसचररांग युख्नट उभारण्यासाठी सुमारे 3,000 कोटी 

रुपयाांची गुांतवणूक कोणत्या राज्यासोबत केली आह?े 

 उत्तर: ताख्मळनाडू 
 

Q55. कोणत्या राज्य सरकारने सेमीकां डसटर पाकथ च्या स्थापनेसाठी 

IGSS व्हेंचसथसोबत सामांजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: ताख्मळनाडू 
 

Q56. कोणत्या सांस्थेने अलीकडेच स्वायत्त फ्लाइांग सवांग टेक्नॉलॉजी 

डेमॉन्स्रेटरचे पख्हले उड्डाण केले? 

 उत्तर: सांरक्षण सांशोधन आख्ण ख्वकास सांस्था 
 

Q57. ज्येष्ठ बांगाली ख्चत्रपट दिग्िशथक तरुण मजुमिार याांचे ख्नधन 

झाले. त्याांना कोणत्या वर्षी पद्मश्री पुरस्कार ख्मळाला? 

 उत्तर: 1990 
 

Q58. __आख्ण कझाकस्तानमधील नूर-सुलतान येथे झालेल्या 

उद्घाटन एलोडाथ चर्षकात सुवणथपिक सजांकले. 

 उत्तर: अख्ल्फया पठाण, गीख्तका 
 

Q59. CBSE बोडाथने सुरू केलेल्या सवथ CBSE परीक्षा 

उपक्रमाांसाठी असणाऱ्या वन-स्टॉप पोटथलचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: सांगम 
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Q60. पांतप्रधान नरेंद्र मोिी याांच्या हस्ते नुकतेच आांध्र प्रिशेातील 

भीमावरम येथे अल्लुरी सीताराम राजू याांच्या 30 फूट 

उांचीच्या काांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. अल्लुरी 

सीताराम राजू कोणत्या बांडखोर गटाशी सांबांख्धत होते? 

 उत्तर: मन्याम बांड 
 

Q61. अलीकडेच, 'ररझव्हथ बँक ऑफ इांख्डया (नो युवर कस्टमर 

(KYC)) दिशाख्निशे, 2016' च्या काही ख्निशेाांचे पालन न 

केल्याबद्दल RBI ने कोणत्या बँकेवर रु. 1 कोटीचा आर्थथक िांड 

ठोठावला? उत्तर: इांडसइांड बँक 
 

Q62. अख्ववा इांख्डयाचे मुयय कायथकारी अख्धकारी (CEO) आख्ण 

व्यवस्थापकीय सांचालक (MD) म्हणून कोणाची ख्नयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अख्सत रथ 
 

Q63. िरवर्षी जागख्तक प्राख्णसांग्रह दिवस  ____या दिवशी साजरा 

केला जातो. 

 उत्तर:  ६ जुलै 
 

Q64. “माईंड मास्टर: चॅख्म्पयन्स लाइफमधून ख्शकणारे धडे” या 

पुस्तकाच्या लेखकाचे नाव साांगा. 

 उत्तर: सुसान ख्ननान 

 

Q65. रेशन िकुानाांद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायिा (NFSA) च्या 

अांमलबजावणीसाठी राज्य क्रमवारीत कोणते राज्य अव्वल 

आह?े 

 उत्तर: ओख्डशा 
 

Q66. अलीकडेच िख्क्षण सुिानमधील UN ख्मशनसाठी फोसथ 

कमाांडर म्हणून कोणाची ख्नयुक्ती करण्यात आली? 

 उत्तर: लेफ्टनांट जनरल मोहन सुब्रमण्यम 
 

Q67. पेमेंटचे ख्डख्जटल सांकलन सक्षम करण्यासाठी साऊथ इांख्डयन 

बँकेने कोणत्या राज्याच्या वन आख्ण वन्यजीव ख्वभागासोबत 

करार केला आह?े 

 उत्तर: केरळ 
 

Q68. अलीकडेच IIT हिैराबाि कॅम्पसमध्ये मानवरख्हत ग्राउांड 

आख्ण हवाई वाहने ख्वकख्सत करण्यासाठी अत्याधुख्नक अशा 

TiHAN सुख्वधेचे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: ख्जतेंद्र ससांग 
 

Q69. िरवर्षी चॉकलेटच्या शोधाच्या स्मरणाथथ जागख्तक चॉकलेट 

दिन हा ___ या दिवशी साजरा केला जातो.  

 उत्तर: 7 जुलै 
 

Q70.  ____भारतीय-अमेररकनला 8 व्या वार्र्षथक फोब्सथच्या 

अमेररकेतील सवाथत श्रीमांत स्वयां-ख्नर्मथत मख्हलाांच्या 

शीर्षथस्थानी स्थान िणे्यात आले आह े

 उत्तर: जयश्री उल्लाल 
 

Q71. आरोग्यख्वर्षयक िावे ख्नकाली काढण्यासाठी ख्डख्जटल 

प्लॅटफॉमथ म्हणून कोणती सांस्था नॅशनल हले्थ सलेम एससचेंज 

ख्वकख्सत करेल? 

 उत्तर: IRDAI Q93 
 

Q72. ड्रोन उड्डाण कौशल्ये प्रिान करण्यासाठी ररमोट पायलट 

प्रख्शक्षण कें द्र स्थापन करण्यासाठी ड्रोन आचायथ एररयल 

इनोव्हशेन्स प्रायव्हटे ख्लख्मटडे सोबत कोणत्या ख्वद्यापीठान े

सामांजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: राष्ट्रीय रक्षा ख्वद्यापीठ 
 

Q73. या िोनपैकी कोणत्या मांत्र्याकडे अनुक्रमे अल्पसांययाक आख्ण 

पोलाि मांत्रालयाचा अख्तररक्त कायथभार सोपवण्यात आला 

आह?े 

 उत्तरः स्मतृी इराणी आख्ण ज्योख्तरादित्य ससांख्धया 
 

Q74. फस्टथ इांख्डया अॅख्नमल हले्थ सख्मट 2022 चे उद्घाटन कोणी 

केले? 

 उत्तर: रुपाला 
 

Q75. पयाथवरण, वन आख्ण हवामान बिल मांत्रालय तालकटोरा 

स्टेख्डयमवर "हररयाली महोत्सव" कोठे आयोख्जत करणार 

आह.े 

 उत्तर: नवी दिल्ली 
 

Q76. सांरक्षण वेतन पॅकेज (DSP) योजनेसाठी भारतीय हवाई 

िलासह सामांजस्य कराराचे नूतनीकरण कोणी केले आह.े 

 उत्तर: SBI 
 

Q77. ___ IRDAI च्या सँडबॉसस उपक्रमाांतगथत SWITCH ह ेएक 

प्रकारचे सवथसमावेशक मोटर ख्वमा उत्पािन सुरू केले आह?े 

 उत्तर: एडलवाईस जनरल इन्शुरन्स 
 

Q78.  ___येथे आर्टथदफख्शयल इांटेख्लजन्समधील उत्कृष्टतेच्या कें द्राचे 

उद्घाटन करण्यात आले . 

 उत्तर: नेताजी सुभार्ष तांत्रज्ञान ख्वद्यापीठ 
 

Q79. जागख्तक दकशवाख्हली भार्षा दिवस कोणत्या दिवशी साजरा 

केला जातो? 

 उत्तर: ७ जुलै 
 

Q80. असोख्सएशन ऑफ इांख्डयन युख्नव्हर्सथटीज (AIU) च्या 

अध्यक्षपिी कोणाची ख्नयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: सुरांजन िास 
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Q81. गोपीनाथ नायर याांचे नुकतेच ख्नधन झाले. तो प्रख्सद्ध होता . 

 उत्तर: स्वातांत्र्य सेनानी 
 

Q82. 28 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत कोणते 

राज्य/कें द्रशाख्सत प्रिशे भारतातील “पख्हला आख्ण सवाथत 

मोठा” शहरव्यापी शॉसपांग फेख्स्टव्हल आयोख्जत करणार आह?े 

 उत्तर: दिल्ली 
 

Q83. 'Getting the Bread: The Gen-Z Way to Success' 

या पुस्तकाच्या लेखकाचे नाव साांगा. 

 उत्तर: प्राथथना बत्रा 
 

Q84. SBI जनरल इन्शुरन्सने  ___याांची व्यवस्थापकीय सांचालक 

आख्ण मुयय कायथकारी अख्धकारी म्हणून ख्नयुक्ती केली होती. 

 उत्तर: पररतोर्ष ख्त्रपाठी 
 

Q85. इांटरनॅशनल मॉनेटरी फां ड (IMF) च्या 'वॉल ऑफ माजी चीफ 

इकॉनॉख्मस्ट' वर दिसणारी पख्हली मख्हला आख्ण िसुरी 

भारतीय कोण? 

 उत्तर: गीता गोपीनाथ 
 

Q86. कॉन्फेडरेशन ऑफ इांख्डयन इांडस्रीचे नवे अध्यक्ष कोण बनले 

आहते? 

 उत्तर: आर दिनेश 
 

Q87. NITI आयोगाचे माजी CEO  ___G-20 ख्शखर पररर्षिचेे 

नवीन शेपाथ असतील. 

 उत्तर: अख्मताभ काांत 
 

Q88. भारतातील कोणत्या मांत्रालयाने HDFC, ICICI आख्ण Axis 

ला परिशेातील खरेिीमध्ये आर्थथक सेवा प्रिान करण्यासाठी 

मान्यता दिली आह?े 

 उत्तर: सांरक्षण मांत्रालय 
 

Q89. कोणते राज्य लवकरच भारतात आपल्या प्रकारचे पख्हले - 

'आरोग्य हक्क ख्वधेयक' ख्वधानसभेत लाँच करणार आह?े 

 उत्तर: राजस्थान 
 

Q90. जपानचे माजी पांतप्रधान सशांजो आबे याांचे ख्नधन. त्याांना 

कोणत्या वर्षी पद्मख्वभूर्षण पुरस्कार ख्मळाला? 

 उत्तर: 2021 
 

Q91. श्रीनगरमधील स्वामी रामानुजाचायथ याांच्या 'स्टॅच्यू ऑफ 

पीस'चे अनावरण सोनवार क्षेत्रातील मांदिरात कोणी केले? 

 उत्तर: अख्मत शहा 
 

Q92. कोणत्या बँकेने 'रक्षक प्लस' या बँकेच्या प्रमुख योजनेअांतगथत 

सांरक्षण कमथचार याांना खास ख्डझाईन केलेली उत्पािने 

िणे्यासाठी भारतीय वायुसेनेसोबत सामांजस्य करार केला 

आह?े 

 उत्तर: PNB 
 

Q93. Ratchanok Intanon ख्हने 2022 मलेख्शया ओपन बॅडसमांटन 

स्पधेत मख्हला एकेरीचे ख्वजेतेपि पटकावले. ती कोणत्या 

िशेाची आह.े 

 उत्तर: थायलांड 
 

Q94. नुकतीच भारताचे उपख्नवडणूक आयुक्त म्हणून कोणाची 

ख्नयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: आरके गुप्ता 
 

Q95. खेरपूर येथे हजारो भाख्वकाांच्या जमावाने खरची उत्सवाला 

सुरुवात कोठे झाली? 

 उत्तर: ख्त्रपुरा 
 

Q96. 13 द्रतुगती मागथ असलेले िशेातील पख्हले राज्य कोणते? 

 उत्तर: उत्तर प्रिशे 
 

Q97. भारताच्या 36 व्या राष्ट्रीय खेळाांचे आयोजन कोणत्या राज्यात 

होणार आह?े 

 उत्तर: गुजरात 
 

Q98. IFAD चे नवीन अध्यक्ष म्हणून कोणाची ख्नयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: अल्वारो लाररयो 
 

Q99. िरवर्षी जागख्तक लोकसांयया दिन  ___रोजी साजरा केला 

जातो करण्यासाठी. 

 उत्तर: 11 जुलै 
 

Q100. भारतात राष्ट्रीय मत्स्य शेतकरी दिन कधी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 10 जुलै 
 

Q101. ख्वम्बल्डन पुरुर्ष 2022 चे ख्वजेतेपि कोणी सजांकले आह?े 

 उत्तर: नोव्हाक जोकोख्वच 
 

Q102. कोणत्या कां पनीने जुलै 2022 मध्ये िगुाथपूर आख्ण वधथमान येथे 

इांटरनेट एससचेंज सुरू केले? 

 उत्तर: NIXI 
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Q103. नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉपोरेशन ख्लख्मटेड (NHSRCL) चे 

व्यवस्थापकीय सांचालक म्हणून अलीकडे कोणाची ख्नयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: राजेंद्र प्रसाि 
 

Q104. ब्रजेश कुमार उपाध्याय याांची कोणत्या सांस्थेचे अध्यक्ष आख्ण 

व्यवस्थापकीय सांचालक (CMD) म्हणून ख्नयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: गोवा ख्शपयाडथ ख्लख्मटेड 
 

Q104. कॉफी ख्पकाच्या हवामान-प्रख्तरोधक जाती ख्वकख्सत 

करण्यासाठी कोण सोबत सामांजस्य करार केला? 

 उत्तर: इस्रो 
 

Q105. अलीकडील वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, नोदकयाने नेटवकथ  

रोबोरटससमध्ये नोदकया सेंटर ऑफ एससलन्स स्थापन 

करण्यासाठी कोणत्या सांस्थेसोबत भागीिारी केली आह?े 

 उत्तर: IISc, बेंगळुरू 
 

Q106. कोणत्या बँकेने श्रीराम जनरल इन्शुरन्ससोबत कॉपोरेट 

एजन्सी करार केला आह?े 

 उत्तर: ख्सटी युख्नयन बँक 
 

Q107. भारतीय इांटरनेटचे जनक म्हणून ओळखले जाणारे कोणाचे 

नुकतेच ख्नधन झाले? 

 उत्तर: ख्ब्रजेंद्र के ससांगल 
 

Q108. ऑख्स्रयन ग्राां ख्प्रसस 2022 कोणी सजांकले आह?े 

 उत्तर: चाल्सथ 
 

Q109.  ___याांनी सवथपक्षीय सरकार स्थापन करण्यासाठी 

श्रीलांकेच्या पांतप्रधानपिाचा राजीनामा दिला आह.े 

 उत्तर: राख्नल ख्वक्रमससांघ े
 

Q110. PARIMAN ह े भारतातील कोणत्या रठकाणाांसाठी ख्जओ-

पोटथल आह?े 

 उत्तर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
 

Q111. युख्न-व्हसथ ह े मेटाव्हसथ व्हच्युथअल लाउांज कोणत्या बँकाांचे 

आह?े 

 उत्तर: युख्नयन बँक ऑफ इांख्डया 
 

Q112. कोणत्या राज्य सरकारने बालपणीच्या ख्शक्षण कायथक्रमात 

गुांतवणूक करण्यासाठी बाह्य अनुिाख्नत प्रकल्पाांमधून 300 

कोटी रुपये राखून ठेवले आहते? 

 उत्तर: मेघालय 
 

Q113. नवी दिल्ली येथे खाणी आख्ण खख्नजाांवरील राष्ट्रीय पररर्षिचेी 

 __आवृत्ती खाण मांत्रालयाने आयोख्जत केली आह े. 

 उत्तर: 6 वी  
 

Q114. दिल्लीतील ख्वज्ञान भवन येथे भारतातील पख्हल े

'आर्टथदफख्शयल इांटेख्लजन्स इन ख्डफेन्स' (AlDef) 

ख्सम्पोख्जयम आख्ण प्रिशथन कोणी सुरू केले? 

 उत्तर: राजनाथ ससांह 
 

Q115. गुजराती भार्षेत 'स्वाधीनता सांग्राम ना सुरख्वरो' ह े पसु्तक 

कोणी लॉन्च केले आह?े 

 उत्तर: मीनाक्षी लेखी 
 

Q116. िरवर्षी आांतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कधी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 12 जुलै 
 

Q117. माजी राष्ट्राध्यक्ष जोस एडुआडो डोस सँटोस याांचे ख्नधन झाले. 

तो कोणत्या िशेाचा आह?े 

 उत्तर: अांगोला 
 

Q118. एख्व्हएशन रेग्युलेटर DCGA कडून एअर ऑपरेटर सर्टथदफकेट 

(AOC) ख्मळालेल्या भारतातील सवाथत नवीन एअरलाइनचे 

नाव काय आह?े 

 उत्तर: Air 
 

Q119. िख्क्षण कोररयाच्या येओसू ख्सटी येथे झालेल्या फायनलमध्ये 

ख्मसेस युख्नव्हसथ ख्डव्हाईन हा दकताब कोणी सजांकला? 

 उत्तर: पल्लवी ससांग 
 

Q120. अलीकडे, सीबीआय जी इांटरपोल प्रकरणाांसाठी भारताची 

नोडल एजन्सी आह,े इांटरपोलच्या आांतरराष्ट्रीय बाल लैंख्गक 

शोर्षण (ICSE) डेटाबेसमध्ये सामील झाली आख्ण भारता 

सामील होणारा दकतवा िशे आह.े 

 उत्तर: 68 वा 
 

Q121. नॅशनल हायव ेअथॉररटी ऑफ इांख्डया (NHAI) आख्ण महाराष्ट्र 

मेरोने  __लाांबीचा सवाथत लाांब डबल डेकर व्हायाडसट 

बाांधण्याचा जागख्तक ख्वक्रम केला.  

 उत्तर: 3.14 दकमी 
 

Q122. ख्गजॉन चेस मास्टसथ 2022 कोणी सजांकले आह?े 

 उत्तर: डी. गुकेश 
 

Q123. युनायटेड नेशन्सच्या अहवालानुसार, कोणत्या वर्षी भारताने 

चीनला माग े टाकून जगातील सवाथख्धक लोकसांयया असलेला 

िशे होण्याचा अांिाज व्यक्त केला होता? 

 उत्तर: 2023 
 

Q124. नुकतेच ख्नधन झालेल्या प्रययात पुरातत्वशास्त्रज्ञाचे नाव साांगा. 

 उत्तर: पद्मश्री इनामलु हक 
 

Q125. ICC पुरुर्ष खेळाडू म्हणून कोणाला नामाांकन केले गेले आह.े  

 उत्तर: जॉनी बेअरस्टो 
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Q126. िरवर्षी जागख्तक कागिी ख्पशव्या दिन  ___दिवशी साजरा 

केला जातो . 

 उत्तर:  12 जुलै 
 

Q127. जागख्तक पेपर बॅग दिवस 2022 ची थीम काय आह?े उत्तर: 

जर तुम्ही 'ख्वलक्षण' असाल, तर 'कागिी ख्पशव्या' वापरा 
 

Q128. भारतातील पख्हला उन्नत शहरी द्रतुगती मागथ  ___म्हणून 

ओळखला जातो. 

 उत्तर: द्वारका एससप्रेसवे 
 

Q129. जुलै 2022 मध्ये RailTel Corporation of India Ltd 

च्या अध्यक्ष आख्ण व्यवस्थापकीय सांचालक पिासाठी 

कोणाची ख्नवड झाली आह?े 

 उत्तर: सांजय कुमार 
 

Q130.  __भारतातील पख्हले काबथन-न्यूरल ख्वमानतळ म्हणून 

बाांधले जात आह?े 

 उत्तर: लेह ख्वमानतळ 
 

Q131. जुलै 2022 मध्ये युरेका फोब्सथचे व्यवस्थापकीय सांचालक 

आख्ण सीईओ म्हणून कोण सामील होणार आह?े 

 उत्तर: प्रतीक पोटा 
 

Q132. नुकतेच ख्नधन झालेले मॉन्टी नॉमथन ह ेप्रख्सद्ध होते. 

 उत्तर: सांगीतकार 
 

Q133. मालमत्ता कर अनुपालनासाठी आरडब्ल्यूए (रख्हवासी 

कल्याण सांघटनाांना) पुरस्कृत करण्यासाठी साह-भाख्गता 

योजना कोणत्या राज्य/कें द्रशाख्सत प्रिशेात सुरू करण्यात 

आली? 

 उत्तर: दिल्ली 
 

Q134. कोणत्या बँकेच्या उपकां पनीने जुलै 2022 मध्ये ख्त्रपक्षीय 

ख्वकास सहकायथ ख्नधीसाठी परराष्ट्र मांत्रालयासोबत सामांजस्य 

करार केला आह?े 

 उत्तर: SBI 
 

 

Q135. जपानचा 'ऑडथर ऑफ ि रायसझांग सन, गोल्ड अँड ख्सल्व्हर 

स्टार' पुरस्कार कोणाला दिला आह?े 

 उत्तर: नारायणन कुमार 
 

Q136. न्यूझीलांडचे माजी दक्रकेट कणथधार आख्ण फलांिाज याांचे 

वयाच्या ८५ व्या वर्षी ख्नधन झाले. 

 उत्तरः बॅरी ससांसलेअर 
 

Q137. ग्राहक ककां मत ख्निशेाांकावर (सीपीआय) आधाररत दकरकोळ 

महागाई जूनमध्ये कमी झाली. 

 उत्तर: 7.01 टके्क 
 

Q138. WEF जेंडर गॅप इांडेसस 2022 मध्ये भारताचा क्रमाांक दकतवा 

आह?े 

 उत्तर: 135 
 

Q139. अवधश कौशल याांचे नुकतेच ख्नधन झाले ते एक प्रख्सद्ध 

___होते. 

 उत्तर: सामाख्जक कायथकताथ 
 

Q140. 2022 च्या टाइम माख्सकाच्या जगातील 50 महान 

रठकाणाांच्या यािीमध्ये कोणत्या भारतीय शहर आख्ण राज्याचे 

नाव आह?े 

 उत्तरः अहमिाबाि आख्ण केरळ 
 

Q141. "ि मॅकमोहन लाइन: अ सेंच्युरी ऑफ ख्डसॉडथ" या पुस्तकाचे 

लेखक कोण आहते? 

 उत्तरः जनरल जेजे ससांग 
 

Q142. नोमुरा नुसार 2023 मध्ये भारतीय अथथव्यवस्थेचा GDP 

ख्वकास िर दकती असेल? 

 उत्तर: 4.7% 
 

Q143. ज्योती सुरेखा वेन्नमने बर्मिंगहमॅ येथे होणाऱ्या वल्डथ गेम्स 

2022 मध्ये भारतासाठी कोणत्या खेळात सुवणथपिक सजांकले? 

 उत्तर: धनुर्वथद्या 
 

Q144. WEF ने जाहीर केलेल्या जेंडर अांतर ख्निशेाांक 2022 मध्ये 

कोणता िशे अव्वल आह?े 

 उत्तर: आइसलँड 
 

Q145. कोणत्या राज्य सरकारने शाळा सोडलेल्या ख्वद्यार्थयािंना परत 

आणण्यासाठी ख्वद्यालय चलो अख्भयानाचा एक भाग म्हणून 

“Earn with Learn” सुरू केले आह?े 

 उत्तर: ख्त्रपुरा 
 

Q146. कें द्राचे नवीन शैक्षख्णक धोरण लागू करण्याची प्रदक्रया सुरू 

करणारे कोणते राज्य िशेातील पख्हले राज्य बनले आह?े 

 उत्तर: उत्तराखांड 
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Q147. दिल्ली कौशल्य आख्ण उद्योजकता ख्वद्यापीठ (DSEU) च्या 

ख्वद्यार्थयािंसाठी रोजगाराच्या सांधी ख्नमाथण करण्यासाठी दिल्ली 

सरकारने कोणत्या सांस्थेशी हातख्मळवणी केली आह?े 

 उत्तर: युख्नसेफ 
 

Q148. कोणत्या िशेाने सौर चुांबकीय क्षेत्र, सौर फ्लेअसथ आख्ण 

कोरोनल मास इजेसशन याांच्यातील सांबांधाांचा अभ्यास 

करण्यासाठी नवीन अवकाश-आधाररत सौर वेधशाळा सुरू 

करण्याची योजना आखली आह?े 

 उत्तर: चीन 
 

Q149. कोणता भारतीय दक्रकेटपटू एकदिवसीय आांतरराष्ट्रीय (ODI) 

मध्ये सवाथत जलि 150 बळी घेणारा भारतीय बनला आह?े 

 उत्तर: मोहम्मि शमी 
 

Q150. सलग 13 T20 सामने सजांकणारा दक्रकेट इख्तहासातील 

पख्हला कणथधार कोण बनला? 

 उत्तर: रोख्हत शमाथ 
 

Q151. DCGI ने गभाथशयाच्या मुखाच्या ककथ रोगाख्वरूद्ध िशेातील 

पख्हल्या स्विशेी ख्वकख्सत मानवी पॅख्पलोमाव्हायरस लस 

(HPV) ला मान्यता दिली आह.े कोणी ही लस ख्वकख्सत 

केली आह े? 

 उत्तर: सीरम इख्न्स्टट्यूट ऑफ इांख्डया 
 

Q152. कोणता िशे राष्ट्राांच्या I2U2 गटाचा भाग नाही? 

 उत्तर: इटली 
 

Q153. नॅसकॉम फाऊां डेशनने मख्हला शेतकर याांना त्याांचा व्यवसाय 

वाढवण्यास मित करण्यासाठी ख्डजीवानी कॉल सेंटरची 

स्थापना करण्यासाठी कोणत्या कां पनीसोबत भागीिारी केली 

आह?े  

 उत्तर: Google 
 

Q154. ओला इलेख्सरकने भारतातील पख्हल्या स्विशेी ख्वकख्सत 

ख्लख्थयम-आयन सेलचे अनावरण केले आह.े या सेलचे नाव 

काय आह?े 

 उत्तर: 2170 
 

Q155. कें द्रीय मांख्त्रमांडळाने कोणत्या राज्यात गख्त शक्ती 

ख्वद्यापीठाच्या स्थापनलेा मान्यता दिली आह?े 

 उत्तर: गुजरात 
 

Q156. आर्थथक व्यवहारावरील मांख्त्रमांडळ सख्मतीने (CCEA) तारांगा 

ख्हल-अांबाजी-आब ू रोड नवीन रेल्वे मागाथला मांजुरी दिली 

आह.े हा रेल्वे मागथ कोणत्या िोन राज्याांमध्ये आह?े 

 उत्तर: राजस्थान आख्ण गुजरात 
 

Q157. युख्नक आयडेंरटदफकेशन अथॉररटी ऑफ इांख्डया (UIDAI) ने 

चेहरा प्रमाणीकरण करण्यासाठीक कोणते नवीन मोबाइल 

अॅप लॉन्च केले आह.े 

 उत्तर: AadhaarFaceRd 
 

Q158. बाांगलािशेचे भारतातील पुढील उच्चायुक्त म्हणून कोणाची 

ख्नयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: रहमान 
 

Q159. कोणत्या शहरात, स्पेस टेक स्टाटथअप अख्िकुल कॉसमॉसने 

भारतातील पख्हला रॉकेट इांख्जन कारखाना उघडला आह?े 

 उत्तर: चेन्नई 
 

Q160. ख्स्कल इांख्डया ख्मशनचा 7 वा वधाथपन दिन कोणत्या रोजी 

साजरा होत आह.े 

 उत्तर: 15 जुलै 
 

Q161. सुर्षमा स्वराज भवन येथे 'कनेससटांग थ्रू कल्चर', भारताच्या 

सॉफ्ट पॉवरच्या ख्वख्वध पलैूांवरील ख्नबांधाांचा सांग्रह कोणी सुरू 

केला आह?े उत्तर: एस. जयशांकर 
 

Q162. अख्खल भारतीय घाऊक ककां मत ख्निशेाांक (WPI) वर आधाररत 

महागाईचा वार्र्षथक िर जून 

मख्हन्यासाठी आह.े 

 उत्तर: 15.18% 
 

Q163. डोसपांग उल्लांघनासाठी ख्नलांख्बत झालेल्या बाांगलािशेच्या 

वेगवान गोलांिाजाचे नाव साांगा?. 

 उत्तर: शोख्हिलु इस्लाम 
 

Q164. कोणत्या टेक कां पनीने वेगवान गती आख्ण सुधाररत उजाथ 

कायथक्षमतेसह नवीन ग्रादफसस डायनॅख्मक रँडम-एससेस मेमरी 

(DRAM) ख्चप ख्वकख्सत केली आह?े 

 उत्तर: Samsung 
 

Q165. भारतातील अॅथलेरटससची सवािंगीण वाढ करण्यासाठी 

कोणत्या कां पनीने अॅथलेरटसस फेडरेशन ऑफ इांख्डयासोबत 

भागीिारी केली आह?े 

 उत्तर: ररलायन्स इांडस्रीज ख्लख्मटडे 
 

Q166. िरूसांचार ऑपरेटर भारती एअरटेलने प्रत्येकी 734 रुपयाांना 

7.1 कोटी इदिटी शेअसथ कोणत्या कां पनीला दिले आहते? 

 उत्तर: Google 
 

Q167. भारतातील मांकीपॉससचा पख्हला रुग्ण कोणत्या राज्यात 

आढळला आह?े 

 उत्तर: केरळ 
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Q168. ख्ब्रटीश सांसिनेे कोणत्या भारतीय कणथधाराचा सत्कार केला 

आह?े 

 उत्तर: सौरव गाांगुली 
 

Q169. जागख्तक युवा कौशल्य दिन म्हणून कोणता दिवस साजरा 

केला जातो? 

 उत्तर: 15 जुलै 
 

Q170. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतससांग कोश्यारी याांनी 2021 चा 

मिर तेरेसा स्मृती पुरस्कार कोणाला प्रिान केला? 

 उत्तरः दिया ख्मझाथ 
 

Q171. कें द्रीय कृख्र्षमांत्री नरेंद्रससांग तोमर याांनी प्लॅटफॉमथ ऑफ 

प्लॅटफॉमथ (पीओपी) अांतगथत सुरू केले. 

 उत्तर: ई-नाम 
 

Q172. 'ररपेअर टू ररपेअर' साठी आराखडा ख्वकख्सत करण्यासाठी 

ग्राहक व्यवहार ख्वभागाने स्थापन केलेल्या सख्मतीचे प्रमुख 

कोण आहते? उत्तर: ख्नधी खत्री 
 

Q173. कोणते शहर शाांघाय कोऑपरेशन ऑगथनायझेशन (SCO) ची 

पख्हली 'साांस्कृख्तक आख्ण पयथटन राजधानी' म्हणून घोख्र्षत 

करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: वाराणसी 
 

Q174. RBI आख्ण कोणत्या बँकेने त्याांच्यातील परस्पर सहकायथ 

सुधारण्यासाठी सामांजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: बँक इांडोनेख्शया 
 

Q175. कोणत्या बँकेने आयकर ख्वभागाच्या नवीन ई-फायसलांग 

पोटथलसह ताांख्त्रक एकीकरण पूणथ केले आह?े 

 उत्तर: कोटक मसहांद्रा बँक 
 

Q176. REC ख्लख्मटेडचे सांचालक (ताांख्त्रक) म्हणून कोणाची 

ख्नयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: व्ही के ससांग 
 

Q177. नुकतेच ख्नधन झालेले ख्नमथल ससांग काहलों ह े कोणत्या 

राज्य/कें द्रशाख्सत प्रिशेातील राजकारणी होते? 

 उत्तर: पांजाब 
 

Q178. NDA न े जगिीप धनखर याांची भारताच्या पुढील 

उपराष्ट्रपतीसाठी उमेिवार म्हणून ख्नवड केली आहे, त े

भारतातील कोणत्या राज्याचे ख्वद्यमान राज्यपाल आहते? 

 उत्तर: पख्िम बांगाल 
 

Q179. जुलै 2022 मध्ये, दफनटेक स्टाटथअप वनकाडथ भारताचे वे 

युख्नकॉनथ पोस्ट 100 ख्मख्लयन डॉलर फां सडांग बनले. 

 उत्तर: 104 
 

Q180. िरूसांचार ख्वभागाकडून इांटरनेट सेवा प्रिाता (ISP) परवाना 

ख्मळाल्यानांतर स्वत:ची इांटरनेट सेवा असणारे  ___पख्हल े

राज्य/कें द्रशाख्सत प्रिशे बनले. 

 उत्तर: केरळ 
 

Q181. जागख्तक न्याय दिन पाळला जातो कोणत्या दिवशी पाळला 

जातो ? 

 उत्तर: 17 जुलै 
 

Q182. कोणत्या राज्य सरकारने युनायटेड नेशन्स डवे्हलपमेंट प्रोग्राम 

(UNDP) साठी डेटा इन सलायमेट रेख्झख्लएांट अॅग्रीकल्चर 

(DiCRA) सह भागीिारी केली आह?े  

 उत्तर: तेलांगणा 
 

Q183. जुलै 2022 मध्ये कोणत्या टेक कां पनीने पख्हला वार्र्षथक 

मानवाख्धकार अहवाल प्रख्सद्ध केला आह?े 

 उत्तर: मेटा 
 

Q185. ख्नधन झालेले अच्युतान कुडल्लूर ह ेप्रख्सद्ध  ___  होते. 

 उत्तर: कलाकार 
 

Q186. कोणत्या मांत्रालयाने 'Fueling India 2022' मध्ये 'Repos 

Pay', एक 'मोबाइल इलेख्सरक चार्जिंग' प्लॅटफॉमथ आख्ण 'Fi-

gital', एक Fintech प्लॅटफॉमथ लॉन्च केला आह?े 

 उत्तर: एमएसएमई मांत्रालय 
 

Q187.  __ने बॉस्टन कन्ससल्टांग ग्रुप (बीसीजी) सोबत त्याच्या 

डीकाबोनायझेशन आख्ण रटकाऊपणा अजेंडासाठी भागीिारी 

केली आह?े 

 उत्तर: JSW स्टील 
 

Q188. स्विशेी पायलट नसलेले 'वरुण' ड्रोन कोणत्या कां पनीने ख्वकख्सत 

केले आह?े 

 उत्तर: सागर सांरक्षण अख्भयाांख्त्रकी 
 

Q189. सेंरल बोडथ ऑफ डायरेसट टॅससेस )CBDT) ने 162 वा आयकर 

दिवस कें व्हा साजरा केला. 

 उत्तर:  24 जुलै 
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Q190. प्रययात शास्त्रज्ञ आख्ण पिमश्री पुरस्कारप्राप्त  __याांचे जुलै 

2022 मध्ये ख्नधन झाले. 

 उत्तरः डॉ अजय पररिा 
 

Q191. 1ली खेलो इांख्डया फें ससांग मख्हला लीग कें व्हा सुरू होणार आह?े 

 उत्तर:  25 जुलै  2022  
 

Q192. Vodafone Idea चे नवीन CEO म्हणून कोणाची ख्नयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अक्षया मुांद्रा 
 

Q193. कोणत्या IIT ने ख्नमाथण प्रवेगक कायथक्रम सुरू केला आह?े 

 उत्तर: आयआयटी कानपूर 
 

Q194. 3 सप्टेंबर 2022 पासून जम्मू ख्चत्रपट महोत्सवाची दकतवी 

आवृत्ती सुरू होणार आह?े 

 उत्तर:  2  री  
 

Q195. अांिमान समुद्रात जुलै 2022 मध्ये मेरीटाइम सेल्फ ख्डफेन्स 

फोसथ  ____  आख्ण भारतीय नौिल याांच्यात सागरी भागीिारी 

सराव )MPX) आयोख्जत करण्यात आला होता. 

 उत्तर: जपान 
 

Q196. िरवर्षी कोणता दिवस कारख्गल ख्वजय दिवस म्हणून साजरा 

केला जातो? 

 उत्तर: २६ जुलै 
 

Q197. भारतीय ख्चत्रपटसृष्टीतील दिग्गज अख्भनेते, युसूफ खान, ज्याांना 

दिलीप कुमार या नावाने ओळखले जाते, याांच्यावरील एक 

नवीन पसु्तक कोणत्या लेखकाने प्रकाख्शत केले आह.े 

 उत्तरः फैसल फारुकी 
 

Q198. िशेातील प्रमाख्णत ख्जल्हा पख्हला 'हर घर जल' कोणता ख्जल्हा 

ठरला आह?े 

उत्तर : बुरहानपूर 
 

Q199. कॅनरा बँकेने त्याांचे मोबाइल बँककां ग अॅप "__  "लाँच केले आह.े 

 उत्तर: कॅनरा ai1 
 

Q200. Mastercard ने Paytm ची जागा भारतातील सवथ BCCI 

सामन्याांसाठी शीर्षथक प्रायोजक म्हणून सेट केली आह,े BCCI चे 

अध्यक्ष कोण आहते? 

उत्तर : सौरव गाांगुली 
 

Q201. लेटन हखे्वटचा जुलै 2022 मध्ये आांतरराष्ट्रीय टेख्नस हॉल 

ऑफ फेममध्ये समावेश करण्यात आला, हवेेट कोणत्या 

िशेाचा आह?े 

 उत्तरः ऑस्रेख्लया 
 

Q202. ऑगस्ट 2022 मध्ये होणाऱ्या उपराष्ट्रपती ख्नवडणुकीसाठी 

ख्वरोधी पक्षाचा उमेिवार कोण आह?े 

 उत्तर: मागाथरेट अल्वा 
 

Q203. जुलै 2022 मध्ये, भारताने 200 कोटी कोख्वड-19 

लसीकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला, भारताचा िशेभरात 

कोख्वड-19 लसीकरण कायथक्रम सुरू करण्यात आला. . 

 उत्तर: 16 जानेवारी 2021 
 

Q204. भारतीय ऑख्लख्म्पक सांघटनेच्या (IOA) अध्यक्षपिाचा 

राजीनामा कोणी दिला आह?े 

 उत्तर: नररांिर बत्रा 
 

Q205. वेस्ट इांख्डजचा माजी कणथधार तत्काळ प्रभावाने आांतरराष्ट्रीय 

दक्रकेटमधून ख्नवृत्ती जाहीर केली. 

 उत्तरः दिनेश रामदिन 
 

Q206. 2022 साठी एससपॅट इनसाइडर रँककां गमध्ये भारताचा 

क्रमाांक दकती आह?े 

 उत्तर: 36 वा 
 

Q207. इांडो-ख्तबेट बॉडथर पोख्लस (ITBP) ने जुलै 2022 मध्ये 

कोणत्या राज्यात/कें द्रशाख्सत प्रिशेात आपले पवथतीय युद्ध 

प्रख्शक्षण कें द्र तयार केले आह?े 

 उत्तर: ख्सक्कीम 
 

Q208. इांग्लांडचा अष्टपैलू खेळाडू एकदिवसीय दक्रकेटमधून ख्नवृत्तीची 

आियथकारक घोर्षणा केली आह.े 

 उत्तर: बेन स्टोसस 
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