
Most Important One Liner Questions and Answers August-2022 

1  http://www.adda247.com/mr     |    Adda247 मराठी App     |     https://t.me/Adda247Marathi 
 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi


Most Important One Liner Questions and Answers August-2022 

2  http://www.adda247.com/mr     |    Adda247 मराठी App     |     https://t.me/Adda247Marathi 
 

Most Important One Liner August-2022 
 

Q1. लिम्का स्पोर्ट्ज़च्या प्रचारासाठी कोका-कोिाने कोणासोबत 

करार केिे आहते? 

 उत्तर: नीरज चोप्रा 

 

Q2. 'िुिो रोज' नावाचा 300 वर्ाांतीि सवा़त मोठा गुिाबी लहरा 

कोणत्या दशेात सापडिा आह?े 

 उत्तर: अंगोिा 

 

Q3. आंतरराष्ट्रीय मैत्री ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी साजरा केिा 

जातो. 

 उत्तर: 30 जुि ै

 

Q4. ‘ददनेश शाहरा िाइफटाइम अवॉड़’ खािीिपैकी कोणत्या 

क्षेत्राशी संबंलित आह?े 

 उत्तर: संगीत 

 

Q5. जागलतक रेंजर ददन दरवर्ी कें व्हा साजरा केिा जातो? 

आंतरराष्ट्रीय रेंजर फेडरेशनने लनसगा़च्या रक्षणासाठी पाक़ 

रेंजस़च्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी या ददवसाची 

स्थापना केिी. 

 उत्तर: 31 जुि ै

 

Q6. समर्प़त अि़संवाहक िोरण असणारे खािीिपैकी कोणते 

दशेातीि पलहिे राज्य बनिे आह?े 

 उत्तर: गुजरात 

 

Q7. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी ‘इंलडया इंटरनॅशनि बुलियन 

एक्सचेंज (IIBX)’ कोणत्या राज्यात सुरू केिे? 

 उत्तर: गुजरात 

 

Q8. व्यक्तींची तस्करी लवरुद्ध जागलतक ददन 2022 ची थीम काय 

आह?े 

 उत्तर: तंत्रज्ञानाचा वापर आलण गैरवापर 

 

Q9. खािीिपैकी कोणता राज्याचा क्रीडा लवभाग 01 ऑगस्टपासून 

‘खेळ मेळा’ आयोलजत करणार आह?े 

 उत्तर: पंजाब 

 

Q10. तस्करी लवरुद्ध जागलतक ददवस दरवर्ी कोणत्या ददवशी 

पाळिा जातो? 

 उत्तर: 30 जुि ै

 

Q11. अमिी पदाथाांची तस्करी आलण राष्ट्रीय सुरक्षा या लवर्यावरीि 

पररर्दचेे उद्घाटन कोणत्या कें द्रीय मंत्र्यानी केिे होते? 

 उत्तर: अलमत शहा 

 

Q12. खािीिपैकी कोणत्या दशेाने वाढत्या महागाईिा तोंड 

दणे्यासाठी सोन्याची नाणी बाजारात आणिी आहते? 

 उत्तर: लिम्बाब्व े

 

Q13. ऑलिलम्पक आलण पॅरालिलम्पक खेळ पॅररस 2024 साठी जुिै 

2022 मध्ये घोलर्त करण्यात आिेिी नवीन घोर्णा कोणती 

आह?े 

 उत्तर: गेम्स वाइड ओपन 

 

Q14. बाळांना लनयलमत स्तनपान दणे्यावर भर दणे्यासाठी जागलतक 

स्तनपान सप्ताह 2022 दरवर्ी कें व्हा साजरा केिा जातो. 

 उत्तर: 1-7 ऑगस्ट 

 

Q15. जागलतक स्तनपान सप्ताह 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: स्तनपानासाठी एक पायरी वर: लशलक्षत आलण समथ़न 

करा 

 

Q16. खािीिपैकी कोणी राष्ट्रकुि 2022 मिीि भारताचे पलहि े

सुवण़पदक जजंकिे आह?े 

 उत्तर: मीराबाई चानू 
 

Q17. संयुक्त िष्करी सराव अि नजाह-IV ची चौथी आवृत्ती भारतीय 

िष्कर आलण कोणत्या दशेा सोबत आह?े 

 उत्तर: ओमान 

 

Q18. खािीिपैकी कोणाची अिीकडेच ददल्िी पोिीस आयुक्त म्हणून 

लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: संजय अरोरा 

 

Q19. कोणत्या ऑपरेशन दरम्यानच्या भारतीय सशस्त्र दिांच्या 

लवजयािा अंदकत करण्यासाठी द्रास सेक्टरमिीि पॉइंट 5140 

िा गन लहि असे नाव दणे्यात आिे. 

 उत्तर: ऑपरेशन लवजय 
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Q20. 2021 मध्ये लविानसभेच्या बैठका घेण्यात खािीिपैकी 

कोणत्या राज्याने अिीकडे अव्वि स्थान पटकाविे आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q21. राष्ट्रकुि क्रीडा 2022 मध्ये पुरुर्ाचं्या 67 दकिो वजनी गटात 

खािीिपैकी कोणी भारतािा दसुरे सुवण़पदक जजंकून ददिे? 

 उत्तर: जेरेमी िािररनुंगा 

 

Q22. आलशयातीि सवा़त श्रीमंत मलहिा बणून चीनच्या यांग 

हुइयानची जागा कोणी घेतिी ? 

 उत्तर: सालवत्री जजंदाि 

 

Q23. खािीिपैकी कोणी फॉम्य़ुिा वन (F1) 2022 हगंेररयन ग्ाडं 

प्रीक्स जजंकिी आह?े 

 उत्तर: मॅक्स वेस्टा़प्पेन 

 

Q24. लतसरा भारत-लव्हएतनाम लिपक्षीय िष्करी सराव "Ex 

VINBAX 2022" कोणत्या राज्यात सुरू िािा? 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q25. भारताचा कोणत्या वेटलिफ्टरने (७३ दकिो प्रलतलनिी) 2022 

च्या राष्ट्रकुि क्रीडा स्पिेत सुवण़पदक पटकाविे. 

 उत्तर: अजचंत शिुी 

 

Q26. पलिम बंगािमध्ये राज्य सरकार 8 नवीन लजल्ह ेलनमा़ण करत 

आह.े आता राज्यातीि एकूण लजल््ांची संख्या दकती असेि? 

 उत्तर: 30  

 

Q27. भारत सरकार दशेात दरवर्ी कोणता ददवस "मुलस्िम मलहिा 

हक्क ददन" म्हणून साजरा करते? 

 उत्तर: ऑगस्ट 01 

 

Q28. भारत सरकारने दशेातीि मंकीपॉक्सच्या लस्थतीवर िक्ष 

ठेवण्यासाठी एक टास्क फोस़ तयार केिा आह.े या टास्क फोस़चे 

प्रमुख कोण आहते? 

 उत्तर: लवनोद कुमार पॉि  

 

Q29. नुकतेच लनिन िािेिे दफडेि वाल्दिे रामोस ह ेकोणत्या दशेाचे 

माजी राष्ट्रपती होते? 

 उत्तर: दफिीलपन्स 

 

Q30. कोणत्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेने (IIT) भारतीय भार्ा 

तंत्रज्ञानािा प्रोत्साहन दणे्यासाठी 'Al4Bharat नीिेकणी कें द्र' 

सुरू केिे आह?े 

 उत्तर: IIT मद्रास  

 

Q31. 2021 साठी भारतीय सांस्कृलतक संबंि पररर्द (ICCR) 

प्रलतलित इंडोिॉलजस्ट पुरस्कार कोणािा लमळािा आह?े 

 उत्तर: जेफ्री आमस़््ााँग  

 

Q32. सत्येंद्र प्रकाश यांची प्रेस इन्फॉमेशन ब्युरोचे प्रिान 

महासंचािक म्हणून लनयुक्ती करण्यात आिी आह.े प्रेस 

इन्फॉमेशन ब्युरोची स्थापना कोणत्या वर्ी िािी? 

 उत्तर: 1919 

 

Q33. Google चा पया़वरणलवर्यक अंतदृष़्टी डेटा लमळवणारे कोणते 

स्माट़ शहर भारतातीि पलहिे शहर आह?े 

 उत्तर: औरंगाबाद स्माट़ लसटी 

 

Q34. ओलडशाचे मखु्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी प्रकालशत केिेल्या 

िॉकडाउन लिररक्स’ या पुस्तकाचे िेखक कोण आहते? 

 उत्तर: संजुक्ता डॅश 

 

Q35. शुशीिा दवेी लिकमाबम लहने ज्युदोच्या कोणत्या श्रेणी अंतग़त 

2022 च्या राष्ट्रकुि खेळांमध्ये भारतासाठी रौप्य पदक जजंकिे? 

 उत्तर: 48 Kg 

 

Q36. भारताच्या राष्ट्रध्वजाचे रचनाकार जपंगिी व्यंकय्या यांची 

दकतवी जयंती साजरी करण्यासाठी सांस्कृलतक मंत्राियाने 

लतरंगा उत्सवाचे आयोजन केिे आह?े 

 उत्तर: 146 

 

Q37. ऑगस्ट 2022 मध्ये कोणता दशे बहुराष्ट्रीय हवाई िढाऊ सराव 

“लपच ब्िॅक 2022” आयोलजत करेि ज्यामध्ये इतर 16 राष्ट्रांसह 

भारत सहभागी होईि? 

 उत्तर: ऑस््ेलिया 

 

Q38. "डेंजरस अथ़: व्हाट वी नो आबाउट व्होल्कॅनोज, हुरीकॅनेस, 

क्िायमेट चेंज, अथ़के्वक अाँड मोअर" या पुस्तकाचे िेखक कोण 

आहते? 

 उत्तर: एिेन प्रागर 

 

Q39. "िायन ऑफ द स्काईज: हरददत जसंग मलिक, रॉयि एअर फोस़ 

अाँड द फस्ट़ वल्ड़ वॉर" या पुस्तकाचे िेखक कोण आहते? 

 उत्तर: स्टीफन बाक़र 

 

Q40. भारतीय हवाई दि आपल्या उव़ररत चार स्क्वॉड्रनपैकी एक 

लमग-21 िढाऊ लवमाने सप्टेंबर 2022 पयांत लनवृत्त करेि आलण 

इतर तीन किी पयांत टप्प्याटप्प्याने लनवृत्त केिे जातीि? 

 उत्तर: 2025 

 

Q41. खािीिपैकी कोणत्या युद्धनौकेने जुिै 2022 मध्ये उत्तर 

अटिांरटक महासागरात फ्रेंच युद्धनौकांसोबत maritime 

partnership exercise (MPX) केिा? 

 उत्तर: INS तक़श 

 

Q42. खािीिपैकी कोणत्या दरूसंचार प्रदात्यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये 

दरूसंचार लवभागाने आयोलजत केिेल्या लििावात 700MHz, 

800MHz, 1800MHz, 3300MHz आलण 26GHz बाँडमध्ये 

स्पेक््म लवकत घेति?े 

 उत्तर: Airtel 
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Q43. SVC सहकारी बाँक (SVC बाँक) ने ऑगस्ट 2022 मध्ये 

एमएसएमईंना कज़ दणे्याच्या प्रदक्रयेत सुिारणा आणण्यासाठी 

खािीिपैकी कोणाशी करार केिा आह?े 

 उत्तर: SIDBI 

 

Q44. कें द्रीय सांस्कृलतक मंत्रािय जी दकशन रेड्डी यानंी कोणत्या 

रठकाणापासून पासून लतरंगा बाइक रॅिीचे आयोजन केिे? 

 उत्तर: िाि दकल्िा 

 

Q45. सुशीिा दवेी लिकमाबम यांनी खािीिपैकी कोणत्या खेळात 

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये रौप्य पदक जजंकिे? 

 उत्तर: ज्युडो 

 

Q46. लवजय कुमार यादवने बर्मांगहमॅ येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 

मध्ये भारतासाठी कोणत्या खेळात कांस्यपदक जजंकिे आह?े 

 उत्तर: ज्युडो 

 

Q47. संजय अरोरा यांच्या जागी इंडो-लतबेट बॉड़र पोलिस (ITBP) 

चे नवीन महासंचािक म्हणून कोणाची लनयुक्ती करण्यात आिी 

आह?े 

 उत्तर: सुजॉय िाि थाओसेन 

 

Q48. चौथ्या ONGC पॅरा गेम्स 2022 चे उद्घाटन कोणी केिे? 

 उत्तर: हरदीप जसंग पुरी 

 

Q49. वालणज्य आलण उद्योग मंत्रािय, लडपाटम़ेंट फॉर प्रमोशन ऑफ 

इंडस््ी अाँड इंटरनि ्ेड (उद्योग आलण अंतग़त व्यापार 

प्रोत्साहन लवभाग) (DPIIT) िारे मान्यताप्राप्त भारतातीि 

स्टाट़अप्सच्या संख्येने ________ चा महत्त्वाचा टप्पा 

ओिांडिा आह.े 

 उत्तर: 75,000 

 

Q50. माच़ 2022 मध्ये RBI चा आर्थ़क समावेशन लनदशेांक (FI-

Index) दकती नोंदविा गेिा आह?े  

 उत्तर: 56.4 

 

 

Q51. भारताचे नवीन कें द्रीय दक्षता आयुक्त (CVC) कोण आहते? 

 उत्तर: सुरेश एन. पटिे 

 

Q52. आगामी ‘मेक इन ओलडशा’ कॉन्क्िेव्ह 2022 साठी ओलडशाने 

कोणत्या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केिा आह?े 

 उत्तर: FICCI 

 

Q53. कोणत्या कंपनीने सप्टेंबर 2022 पासून वंद े भारत एक्सप्रेस 

गाड्ांसाठी ‘फस्ट़ इन इंलडया’ सीटटंग लसस्टीम आणण्याची 

घोर्णा केिी आह?े 

 उत्तर: TATA स्टीि 

 

Q54. कोणत्या राज्य/कें द्रशालसत प्रदशेांनी राज्यातीि सव़ 

अंगणवाड्ांमध्ये बािकांना दिू आलण अंडी दणे्यासाठी मलहिा 

आलण बाि लवकास लवभागाच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन केिे आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q55. कोणत्या राज्यात लनतीन गडकरी यांनी 2300 कोटी रुपयांच्या 

119 दकमी िांबीच्या 6 राष्ट्रीय महामाग़ प्रकल्पांचे उद्घाटन 

आलण पायाभरणी केिी आह?े 

 उत्तर: मध्य प्रदशे 

 

Q56. सवोच्च न्यायाियाचे सवा़लिक ज्येि न्यायािीश न्यायमूती कोण 

आहते जे भारताचे पुढीि सरन्यायािीश (CJI) होण्यासाठी 

रांगेत आहते? 

 उत्तर: यु. यु. िलित 

 

Q57. पंतप्रिान काया़िय (PMO) चे संचािक म्हणून कोणाची 

लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: शे्वता जसंग 

 

Q58. 44व्या बुलद्धबळ ऑलिलम्पयाडमध्ये मलहिा लवभागाच्या चौथ्या 

फेरीच्या सामन्यात हगंेरीलवरुद्ध भारताचा 2.5-1.5 असा लवजय 

कोणी नोंदविा? 

 उत्तर: तालनया सचदवे 

 

Q59. आर्थ़क वऱ् 2021-2022 मध्ये कृर्ी पायाभूत सुलविा लनिीच्या 

वापरामध्ये खािीिपैकी कोणते राज्य आघाडीवर आह?े 

 उत्तर: आंध्र प्रदशे 

 

Q60. राष्ट्रकुि क्रीडा 2022 मध्ये रौप्य पदक जजंकणारी तुलिका मान 

खािीिपैकी कोणत्या खेळाशी संबंलित आह?े 

 उत्तर: टेबि टेलनस 

 

Q61. तेजस्वीन शंकरने राष्ट्रकुि खेळ 2022 मध्ये ऍथिेरटक्समध्ये 

भारताचे पलहिे पदक जजंकिे, खािीिपैकी कोणत्या खेळात 

ऐलतहालसक कांस्यपदक जजंकिे? 

 उत्तर: पुरुर्ांची उंच उडी  
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Q62. भारताच्या कोणत्या खेळाडूने स्क्वॉश पुरुर् एकेरीत कांस्यपदक 

जजंकिे आह?े 

 उत्तर: सौरव घोर्ाि 

 

Q63. 2022 फॉच्य़ून ग्िोबि 500 यादीत इतर भारतीय 

कॉपोरेर्ट्समध्ये कोणती भारतीय कंपनी अव्वि स्थानावर आह?े 

 उत्तर: LIC 

 

Q64. 18 वा भारत-अमेररका संयुक्त िष्करी सराव “युद्ध अभ्यास” 

ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारतातीि कोणत्या राज्यात होणार 

आह?े 

 उत्तर: उत्तराखंड 

 

Q65. जगातीि सवा़त मोठा तरंगता सौर ऊजा़ प्रकल्प भारतातीि 

कोणत्या राज्यात बांििा जाणार आह?े 

 उत्तर: मध्य प्रदशे 

 

Q66. Fintech स्टाट़अप BharatPe चे नवीन CFO म्हणून कोणाची 

लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: नलिन नेगी 

 

Q67. कोणता दशे इंटरनॅशनि डेअरी फेडरेशन वल्ड़ डेअरी सलमट 

(IDF WDS 2022) आयोलजत करणार आह े? 

 उत्तर: भारत 

 

Q68. अिीकडेच लनिन िािेिे जॉनी फेमेचॉन ह े कोणत्या दशेाचे 

माजी बॉजक्संग चॅलम्पयन होते? 

 उत्तर: ऑस््ेलिया 

 

Q69. खािीिपैकी कोणत्या तेि कंपनीने बांगिादशेसोबत पे्ोलियम 

वस्तूंच्या आपत्कािीन पुरवठ्यासाठी सामंजस्य करार केिा 

आह?े 

 उत्तर: इंलडयन ऑइि कॉपोरेशन 

 

Q70. तरुणांमध्ये उद्योजकीय कौशल्ये लवकलसत करण्यासाठी 

NIESBUD आलण कोणत्या कंपनीने सामंजस्य करार केिा 

आह?े 

 उत्तर: जहदंसु्तान युलनलिव्हर लिलमटेड 

 

Q71. दशेातीि लडलिव्हरी सेवांना चािना दणे्यासाठी कोणत्या 

कंपनीने भारतीय रेल्वेसोबत करार केिा आह?े 

 उत्तर: अमेिॉन इंलडया 

 

Q72. ब्िॉकचेन नेटवक़ 5ire ने स्माट़ पोलिजसंग सोल्यूशन िागू 

करण्यासाठी कोणत्या राज्य पोलिसांसोबत सामंजस्य करार 

केिा आह?े 

 उत्तर: गोवा पोिीस 

 

Q73. दरूसंचार ऑपरेटर Vodafone Idea Limited (Vi) चे MD 

आलण CEO म्हणून कोणाची लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: रवींद्र टक्कर 

 

Q74. िंगत जसंग कॉिेजचा समावेश युनेस्कोच्या जगातीि 

महत्त्वाच्या हरेरटेज वेिशाळांच्या यादीत करण्यात आिा आह,े 

ह ेमहालवद्यािय कोणत्या राज्यात आह?े 

 उत्तर: लबहार 

 

Q75. भारतीय नौदिाने लवमानचािन संशोिन आलण लवकासासाठी 

आलण नौदिासाठी स्वाविंबी प्रयत्ांना गती दणे्यासाठी 

खािीिपैकी कोणाशी सामंजस्य करार केिा आह?े 

 उत्तर: IISc बेंगळुरू 

 

Q76. मास़ ररकॉलनसन्स ऑर्ब़टर खािीिपैकी कोणत्या स्पेस 

एजन्सीने प्रक्षेलपत केिे आह?े 

 उत्तर: NASA 

 

Q77. कोणी ऑइि इंलडया लिलमटेडचे अध्यक्ष आलण व्यवस्थापकीय 

संचािक म्हणून पदभार स्वीकारिा? 

 उत्तर: रणजीत रथ 

 

Q78. कोणत्या राज्य सरकारने EWS लवद्याथ्याांसाठी 'मुख्यमंत्री 

समान लशक्षण मदत, सहाय्य आलण अनुदान' (चीराग) योजना 

सुरू केिी आह?े 

 उत्तर: हररयाणा  

 

Q79. ऑगस्ट 2022 मध्ये, यूएस लसनेटने दफनिंड आलण स्वीडनच्या 

______ मध्ये प्रवेशास मान्यता ददिी आह.े 

 उत्तर: NATO  

 

Q80. चंद्रावर मोहीम पाठवणारा जगातीि सातवा दशे कोणता दशे 

ठरिा आह?े 

 उत्तर: दलक्षण कोररया  

 

Q81. राष्ट्रकुि क्रीडा 2022 मध्ये भारतासाठी सुवण़पदक जजंकणारा 

बजरंग पुलनया खािीिपैकी कोणत्या खेळाशी संबंलित आह?े 

 उत्तर: कुस्तीपटू  

 

Q82. कोणत्या राज्याने राज्यातीि 13 लजल््ांमध्ये प्रत्येकी एक 

संस्कृत भालर्क गाव लवकलसत करण्याचा लनण़य घेतिा आह?े 

 उत्तर: उत्तराखंड  

 

Q83. SEBI ने लवदशेी पोट़फोलिओ गुंतवणूकदारांची (FPIs) 15-

सदस्यीय सल्िागार सलमती दशेात लवदशेी प्रवाहािा चािना 

दणे्यासाठी स्थापन केिी आह.े या सलमतीचे प्रमुख कोण आहते? 

 उत्तर: के. व्ही सुब्रमण्यम 
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Q84. भारतात राष्ट्रीय हातमाग ददवस किी साजरा केिा जातो? 

 उत्तर: 07 ऑगस्ट 

 

Q85. ऑगस्ट 2022 मध्ये िािेल्या लनवडणुकीत भारताचे नवीन 

आलण 14 वे उपराष्ट्रपती म्हणून कोणाची लनवड िािी? 

 उत्तर: जगदीप िनखर 

 

Q86. कोणत्या राज्याने अिीकडेच डेिॉइट इंलडयासोबत 1 र्लियन 

डॉिर अथ़व्यवस्थेचे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी सामंजस्य करार 

केिा आह?े 

 उत्तर: उत्तर प्रदशे 

 

Q87. भारताने 2022 SAFF U20 चॅलम्पयनलशप स्पिेचे लवजेतेपद 

कोणत्या दशेािा हरवून प्राप्त केिे ? 

 उत्तर: बागंिादशे 

 

Q88. व्हर्ज़लनया येथीि भारतीय अमेररकन ________ लहन े न्यू 

जसी येथे 2022 मध्ये लमस इंलडया यूएसएचा मुकुट पटकाविा 

आह.े 

 उत्तर: आया़ वाळवेकर 

 

Q89. िडाखचा सवोच्च नागरी सन्मान 'dPal rNgam Duston' या 

पुरस्काराने कोणािा सन्मालनत करण्यात आिे? 

 उत्तर: दिाई िामा 

 

Q90. वैज्ञालनक आलण औद्योलगक संशोिन पररर्दचे्या पलहल्या 

मलहिा महासंचािक कोण बनल्या आहते ? 

 उत्तर: नल्िाथम्बी किाइसेल्वी 

 

Q91. इंटरनॅशनि चेस फेडरेशन ककंवा वल्ड़ चेस फेडरेशन (FIDE) 

च्या उपाध्यक्षपदी कोणाची लनवड िािी? 

 उत्तर: लवश्वनाथन आनंद 

 

Q92. चेन्नई लस्थत बुलद्धबळातीि प्रलतभावान _______ 

रोमालनयामध्ये एक स्पिा़ जजंकून भारताचा 75 वा ग्ाँडमास्टर 

बनिा. 

 उत्तर: व्ही प्रणव 

 

Q93. _________ रोजी ऑगस्ट क्रातंी ददन ककंवा भारत छोडो 

आंदोिनाचा 80 वा विा़पन ददन साजरा केल्या गेिा. 

 उत्तर: 8 ऑगस्ट 

 

Q94. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये मलहिांच्या 53 दकिो वजनी 

गटाच्या अंलतम फेरीत कोणी सुवण़पदक जजंकिे? 

 उत्तर: लवनेश फोगट 

 

Q95. गुस्तावो पे्ो यांनी कोणत्या दशेाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार 

स्वीकारिा आह?े 

 उत्तर: कोिंलबया  

 

Q96. अिीकडेच भारतीय सैन्याने आपल्या हाय-टेक सॅटेिाइट 

कम्युलनकेशन लसस्टमच्या ऑपरेशनि तत्परतेची आलण 

मजबूततेची चाचणी घेण्यासाठी संपूण़ भारत उपग्ह संप्रेर्ण 

सराव आयोलजत केिा. या सरावाचे नाव काय होते? 

 उत्तर: स्कायिाईट 

 

Q97. जागलतक आददवासी िोकांचा (World’s Indigenous 

Peoples) आंतरराष्ट्रीय ददवस _______ रोजी जगभरात 

साजरा केिा जातो. 

 उत्तर: 09 ऑगस्ट  

 

Q98. कोणत्या राज्य सरकारने पुढीि शैक्षलणक वर्ा़पासून उच्च 

लशक्षणात 100% राष्ट्रीय शैक्षलणक िोरण (NEP) िागू 

करण्याची घोर्णा केिी आह?े 

 उत्तर: गोवा  

 

Q99. 2022 च्या राष्ट्रकुि क्रीडा स्पिेत भारतीय मलहिा दक्रकेट 

संघाने कोणत्या दशेािा पराभूत करून रौप्य पदक जजंकिे? 

 उत्तर: ऑस््ेलिया  

 

Q100. पी. व्ही जसंिूने राष्ट्रकुि क्रीडा 2022 च्या मलहिा एकि 

बॅडजमंटन फायनिमध्ये _______िा हरवून सुवण़पदक 

लमळविे. 

 उत्तर: लमशेि िी  

 

Q101. खािीिपैकी कोणत्या कंपनीने स्वाततं्र्याची 75 वर्े साजरी 

करण्यासाठी 'भारत की उडान' प्रकल्प सुरू केिा आह?े 

 उत्तर: गुगि  

 

Q102. खािीिपैकी कोणत्या राज्य सरकारने शेतकऱयांचे उत्पन्न दपु्पट 

करण्याच्या उिेशाने 'पंचामृत योजना' योजना सुरू केिी आह?े 

 उत्तर: उत्तर प्रदशे  

 

Q103. संरक्षण मंत्राियाने जाहीर केिे आह ेकी, संरक्षण प्रदश़नाची 12 

वी आवृत्ती _________ मध्ये आयोलजत केिी जाईि.  

 उत्तर: गांिीनगर  
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Q104. कना़टकचे मुख्यमंत्री, बसवराज बोम्मई यांनी जाहीर केिे आह े

की, कन्नड लचत्रपट स्टार ____, ज्यांचे गेल्या वर्ी लनिन िािे, 

त्यांना मरणोत्तर 'कना़टक रत्' पुरस्कारान े सन्मालनत केि े

जाईि. 

 उत्तर: पुनीत राजकुमार  

 

Q105. खािीिपैकी कोणता दशे बुलद्धबळ ऑलिलम्पयाड 2026 चे 

आयोजन करेि? 

 उत्तर: उिबेदकस्तान  

 

Q106. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या टेबिमध्ये भारताने दकती पदके 

जजंकिी? 

 उत्तर: 61  

 

Q107. कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 च्या पदकतालिकेत भारताचा क्रमांक 

दकतवा होता? 

 उत्तर: 4  

 

Q108. एक्स वज्र प्रहार 2022 हा भारताचा कोणत्या दशेासोबतचा 

संयुक्त लवशेर् सैन्याचा सराव आह?े 

 उत्तर: युनायटेड स्टेर्ट्स 

 

Q109. कोणत्या खेळाडूची ICC ने जुिै 2022 साठी ICC सवोत्कृष्ट 

पुरुर् खेळाडू म्हणून लनवड केिी आह?े 

 उत्तर: प्रभात जयसूया़ 
 

Q110. आंतरराष्ट्रीय जैवइंिन ददवस किी साजरा केिा जातो? 

 उत्तर: ऑगस्ट 10 

 

Q111. आलशया आलण ओशलनया प्रदशेासाठी 2022 इंटरनॅशनि 

टेलिकम्युलनकेशन युलनयन (ITU) ररजनि स्टाँडडा़यिेशन 

फोरम (RSF) कुठे आयोलजत करण्यात आिे होत?े 

 उत्तर: नवी ददल्िी 

 

Q112. जागलतक जसंह ददन म्हणून कोणता ददवस समर्प़त केिा जातो? 

 उत्तर: ऑगस्ट 10 

 

Q113. कोणत्या खेळाडूिा जुिै 2022 साठी ICC सवोत्कृष्ट मलहिा 

खेळाडू म्हणून घोलर्त करण्यात आिे आह?े 

 उत्तर: एम्मा िॅम्ब 

 

Q114. CWG 2022 च्या समारोप समारंभात ध्वजवाहक म्हणून 

भारताचे प्रलतलनलित्व करणाऱया खेळाडूंची नावे सांगा? 

 उत्तर: लनखत जरीन आलण शरथ कमि 

 

Q115. भारतीय ड्रोन फेडरेशनने ‘लहम ड्रोन-एथॉन’ काय़क्रम सुरू 

करण्यासाठी ________ सह भागीदारी केिी आह.े 

 उत्तर: भारतीय सैन्य 

 

Q116. कोणत्या माजी आंतरराष्ट्रीय दक्रकेट पंचाचे नुकतेच कार 

अपघातात लनिन िािे? 

 उत्तर: रुडी कोट़िेन 

 

Q117. युनायटेड स्टेर्ट्समिीि टेलनस ददग्गज ______ ने लतची लनवृत्ती 

जाहीर केिी आह.े 

 उत्तर: सेरेना लवल्यम्स 

 

Q118. नरेंद्र मोदी _________ मध्ये दसुऱया लपढीचा (2G) इथनेॉि 

प्िांट लव्हलडओ कॉन्फरजन्संगिारे राष्ट्रािा समर्पत़ करतीि. 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q119. सोसायटी फॉर पस़नॅलिटी अाँड सोशि सायकॉिॉजीच्या यूएस 

हरेरटेज वॉि ऑफ फेमवर खािीिपैकी कोण पलहिा भारतीय 

सामालजक मानसशास्त्रज्ञ बनिा आह?े 

 उत्तर: रामिर जसंग 

 

Q120. ‘रस्टी स्काईज अाँड गोल्डन जवंड्स’ या पुस्तकाच्या िेखकाचे 

नाव सांगा. 

 उत्तर: सलन्नध्या शमा ़

 

Q121. िक्ष्य सेनने राष्ट्रकुि 2022 मिीि कोणत्या खेळात भारतासाठी 

सुवण़पदक जजंकिे आह?े 

 उत्तर: बडॅजमंटन 

 

Q122. राष्ट्रकुि 2022 मध्ये भारतासाठी शेवटचे सुवण़पदक कोणी 

जजंकिे? 

 उत्तर: शरथ कमि 

 

Q123. वर्ा़तीि कोणता ददवस दरवर्ी आंतरराष्ट्रीय युवा ददन म्हणून 

साजरा केिा जातो? 

 उत्तर: 12 ऑगस्ट  

 

Q124. 12 ऑगस्ट हा ददवस कोणत्या प्राण्यांच्या स्मरणाथ़ 

आंतरराष्ट्रीय ददवस म्हणून ओळखिा जातो? 

 उत्तर: हत्ती 

 

Q125. 2022 UEFA सुपर कप कोणत्या संघाने जजंकिा आह?े 

 उत्तर: ररअि मादद्रद  

 

Q126. जेम्स मॅरापे यांची कोणत्या दशेाच्या पंतप्रिानपदी फेरलनवड 

िािी आह?े 

 उत्तर: पापुआ न्यू लगनी  

 

Q127. 2022 आंतरराष्ट्रीय युवा ददन (IYD) ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: इंटेरगेनेशनि सॉलिडॅररटी: क्रीटटंग या अ वल्ड़ फॉर ऑि 

एजेज  

 

Q128. मॉग़न स्टॅनिीच्या मते लवत्तीय वऱ् 2023 मध्ये भारताचा 

GDP वाढीचा अंदाज दकती आह?े 

 उत्तर: 7%  
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Q129. लवद्यमान सवोच्च सरन्यायािीश नंतर भारताचे 49 वे 

सरन्यायािीश (CJI) म्हणून कोणाची लनयुक्ती करण्यात आिी 

आह?े 

 उत्तर: न्यायमूती उदय उमेश िलित  

 

Q130. नुकतेच लनिन िािेल्या के. माया थेवर या कोणत्या राजकीय 

पक्षाच्या माजी आलण पलहल्या खासदार होत्या? 

 उत्तर: AIADMK  

 

Q131. लनतीश कुमार यांनी लबहारच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घतेिी 

आह.े राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा हा ________ 

काय़काळ आह.े  

 उत्तर: 8 वा  

 

Q132. अिीकडेच रलशयाने दलक्षण किादकस्तानमिून इराणी उपग्ह 

कक्षेत सोडिा आह.े या इराणी उपग्हाचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: खय्याम  

 

Q133. खािीिपैकी कोणािा 2021-22 अलखि भारतीय फुटबॉि 

महासंघाचा वर्ा़तीि सवोत्कृष्ट मलहिा फुटबॉिपटू हा दकताब 

दणे्यात आिा? 

 उत्तर: मनीर्ा कल्याण  

 

Q134. खािीिपैकी कोणािा फ्रान्सचा सवोच्च नागरी पुरस्कार 

शेव्हलॅियर द ेिा िीजन डी'ऑनरने सन्मालनत करण्यात येणार 

आह?े 

 उत्तर: शशी थरूर  

 

Q135. श्री जगदीप िनकर यांनी भारताचे ______ उपराष्ट्रपती म्हणून 

शपथ घेतिी. 

 उत्तर: 14 वे  

 

Q136. खािीिपैकी कोणािा 2021-22 अलखि भारतीय फुटबॉि 

महासंघाच्या वर्ात़ीि सवोत्तम पुरुर् फुटबॉिपटू म्हणून 

लनवडण्यात आिे आह?े 

 उत्तर: सुनीि छेत्री  

 

 

Q137. वर्ा़तीि कोणता ददवस दरवर्ी जागलतक अवयवदान ददन 

म्हणून साजरा केिा जातो? 

 उत्तर: मुंबई 

 

Q138. खािीिपैकी कोणत्या मंत्राियान े SMILE-75 उपक्रम सुरू 

केिा आह?े 

 उत्तर: सामालजक न्याय आलण सक्षमीकरण मंत्रािय 

 

Q139. सवोच्च आयोगात पोप फ्रालन्सस, संयुक्त राष्ट्र महासलचव 

अाँटोलनयो गुटेरेस आलण भारतीय पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांचा 

समावेश असावा असा प्रस्ताव कोणत्या दशेाच्या राष्ट्रपती ने 

ददिा? 

 उत्तर: मेलक्सको 

 

Q140. जागलतक अवयवदान ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: अवयव दान करण्याची आलण जीव वाचवण्याची शपथ 

घेऊया 

 

Q141. लिस्बन ्ायनेि जीवनगौरव पुरस्कार जजंकणारा पलहिा दलक्षण 

आलशयाई कोण बनिा? 

 उत्तर: मररना तबस्सुम 

 

Q142. पाटीशन हॉरोस़ ररमेम्बस़ डे कोणत्या ददवशी साजरा केिा 

जातो? 

 उत्तर: 14 ऑगस्ट  

 

Q143. खािीिपैकी कोणाची नॅशनि इंटेलिजेंस लग्ड (NATGRID) 

चे CEO म्हणून लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: लपयुर् गोयि  

 

Q144. राकेश िुनिुनवािा यांचे वयाच्या 62 व्या वर्ी 

हृदयलवकाराच्या िटक्याने लनिन िािे. राकेश िुनिुनवािा 

कशाशी संबंलित आहते? 

 उत्तर: शेअर बाजार  

 

Q145. प्रवाशांच्या सुरक्षेमध्ये सुिारणा करण्यासाठी, भारतीय रेल्वेने 

रेल्वे संरक्षण दि (RPF) सोबत कोणते ऑपरेशन सुरू केि े

आह?े 

 उत्तर: ऑपरेशन यात्री सुरक्षा  

 

Q146. इंलडयन दफल्म फेलस्टव्हि ऑफ मेिबऩ (IFFM) 2022 मध्ये 

खािीिपैकी कोणत्या लचत्रपटािा "सवोत्कृष्ट लचत्रपट पुरस्कार" 

लमळािा? 

 उत्तर: 83  

 

Q147. खािीिपैकी कोणत्या बाँकेने "उत्सव ठेव योजना" नावाचा 

अनोखा मुदत ठेव काय़क्रम सुरू केिा आह?े 

 उत्तर: स्टेट बाँक ऑफ इंलडया  
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Q148. अिीकडेच दफफाने एकमतान े कोणत्या फुटबॉि महासंघािा 

लनिंलबत करण्याचा लनण़य घेतिा आह?े 

 उत्तर: अलखि भारतीय फुटबॉि महासंघ  

 

Q149. इंलडयन दफल्म फेलस्टव्हि ऑफ मेिबऩ (IFFM) 2022 मध्ये 

खािीिपैकी कोणत्या मालिकेने "सवोत्कृष्ट मालिका" जजंकिी? 

 उत्तर: मुंबई डायरीज 26/11  

 

Q150. इंलडयन दफल्म फेलस्टव्हि ऑफ मेिबऩ (IFFM) 2022 मध्ये 

खािीिपैकी कोणािा "सवोत्कृष्ट अलभनेत्याचा पुरस्कार" 

लमळािा आह?े 

 उत्तर: रणवीर जसंग  

 

Q151. इंलडयन दफल्म फेलस्टव्हि ऑफ मेिबऩ (IFFM) 2022 मध्ये 

खािीिपैकी कोणािा "सवोत्कृष्ट अलभनेत्रीचा पुरस्कार" 

लमळािा आह?े 

 उत्तर: शफेािी शाह  

 

Q152. ऑगस्ट 2022 मध्ये, सरकारने पंजाब आलण हररयाणा उच्च 

न्यायाियात दकती उच्च न्यायाियाच्या न्यायािीशांच्या 

लनयुक्त्या अलिसूलचत केल्या आहते? 

 उत्तर: 11 

 

Q153. 2022 च्या स्वातंत्र्य ददनालनलमत्त दकती पोिीस कम़चाऱयांना 

पोिीस पदके प्रदान करण्यात आिी आहते? 

 उत्तर: 1082 

 

Q154. खािीिपैकी कोणता दशे ऑगस्ट 2022 मध्ये मूळ आलण 

ओलमक्रॉन स््नेिा िक्ष्य करणारी कोलवड बूस्टर िस मंजूर 

करणारा पलहिा दशे ठरिा? 

 उत्तर: यूके 

 

Q155. लवल्यम रुटो यांची नुकतीच कोणत्या दशेाचे पुढीि राष्ट्राध्यक्ष 

म्हणून लनवड िािी? 

 उत्तर: केलनया 

 

Q156. भारतातीि पलहिा 3D-मुदद्रत मानवी कॉर्ऩया खािीिपैकी 

कोणत्या संस्थेने लवकलसत केिा आह?े 

 उत्तर: आयआयटी हदैराबाद 

 

Q157. खािीिपैकी कोणता दशे सुितान अििान शाह कप 2022 चे 

आयोजन करेि? 

 उत्तर: मिेलशया 

 

Q158. संरक्षण मंत्री राजनाथ जसंह यांनी राजस्थानमिीि जोिपूर येथे 

"वीर दगुा़दास राठौर" यांच्या _____ व्या जयंतीलनलमत्त 

पुतळ्याचे अनावरण केिे. 

 उत्तर: 385 

 

Q159. भारतातीि पलहल्या खारट पाण्याच्या ददव्याचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: रोलशनी 

 

Q160. कोणत्या बाँकेने अिीकडेच "KBL अमृत समृद्धी" ही नवीन मुदत 

ठेव योजना स्वाततं्र्याच्या 75 वर्ाांच्या लनलमत्ताने आिादी का 

अमृत महोत्सव म्हणून सुरू केिी आह?े 

 उत्तर: कना़टक बाँक 

 

Q161. दशेाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्े पूण़ िाल्यामुळे भारतीय 

राष्ट्रध्वज अवकाशात ______ पेक्षा जास्त उंचीवर 

फडकवण्यात आिा. 

 उत्तर: 30 दकमी 

 

Q162. घाऊक ककंमत लनदशेांक (WPI) जुिै 2022 मध्ये दकतीन ेखािी 

आिा? 

 उत्तर: 13.93% 

 

Q163. भारत कोणत्या वर्ा़पासून लनवडक पे्ोि पंपांवर 20 टके्क 

इथेनॉिसह पे्ोिचा पुरवठा सुरू करेि? 

 उत्तर: 2023 

 

Q164. कोणत्या राज्य सरकारने आपल्या दकनार यांच्या संरक्षणासाठी 

नॅशनि इलन्स्टट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉिॉजी (NIOT) सोबत 

सामंजस्य करार केिा आह?े 

 उत्तर: ओलडशा 

 

Q165. कोणती लनयामक संस्था ऑगस्ट 2022 मध्ये ‘लवम्यामध्ये 

नावीन्य’ या थीमसह “लबमा मंथन 2022” या पलहल्या 

हकॅाथॉनचे आयोजन करत आह?े 

 उत्तर: आयआरडीएआय 

 

Q166. कोरमंगिा, बेंगळुरू येथे कोणत्या बाँकेने स्टाट़-अप्ससाठी 

समर्प़त आपिी पलहिी शाखा सुरू केिी आह?े 

 उत्तर: स्टेट बाँक ऑफ इंलडया 

 

Q167. NaBFID चे व्यवस्थापकीय संचािक (MD) म्हणून कोणाची 

लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: राजदकरण राय जी 

 

Q168. अलमताभ चौिरी यांचे नुकतेच 58 व्या वर्ी लनिन िािे. ते 

कोणत्या दक्रकेट संघटनेचे माजी अध्यक्ष होते? 

 उत्तर: िारखंड राज्य दक्रकेट संघटना 

 

Q169. नुकतीच लनवृत्ती जाहीर करणारा केलवन ओब्रायन खािीिपैकी 

कोणत्या राष्ट्रीय दक्रकेट संघाशी संबंलित आह?े 

 उत्तर: आयिांड 
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Q170. खािीिपैकी कोणाची ऑगस्ट 2022 मध्ये इंटरनेट 

गव्हऩन्सवरीि उच्च-स्तरीय UN इंटरनेट पॅनेिवर लनयुक्ती 

करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: अल्केश कुमार शमा ़

 

Q171. ऑगस्ट 2022 मध्ये कोिकाता येथे आलशयातीि सवा़त जुनी 

फुटबॉि स्पिा़ - डु्रंड कप सुरू िािा, ही या स्पिेची दकतवी 

आवृत्ती होती? 

 उत्तर: 131 वी 

 

Q172. नुकतेच िााँच करण्यात आिेिे "मंथन" प्िॅटफॉम़ खािीिपैकी 

कशाशी संबंलित आह?े 

 उत्तर: उत्तम उद्योग आलण संशोिन आलण लवकास सहयोग 

 

Q173. सरकारने "कंपोस्टेबि" प्िालस्टकचे व्यावसालयकीकरण 

करण्यासाठी TGP बायोप्िालस्टक्स प्रायव्हटेिा 

______________ चे स्टाट़अप कज़ मंजूर केिे. 

 उत्तर: 1.15 कोटी रुपये 

 

Q174. बजाज इिेलक््कल्सने ऑगस्ट 2022 मध्ये खािीिपैकी कोणाची 

कंपनीचे MD आलण CEO म्हणून लनयुक्ती केिी? 

 उत्तर: अनुज पोिार 

 

Q175. ईशान्य ऑलिलम्पकच्या आगामी दसुऱया आवृत्तीचे मेघािय 

यजमानपद भूर्वणार आह,े ईशान्य ऑलिलम्पकची पलहिी 

आवृत्ती कोणत्या वर्ी िािी? 

 उत्तर: 2018 

 

Q176. खािीिपैकी कोणत्या बाँकेने ‘लवलजि आंटी’ नावाचे नवीन 

अलभयान सुरू करण्याची घोर्णा केिी आह?े 

 उत्तर: HDFC बाँक 

 

Q177. िोमॅटो-बॅक्ड लशप्रॉकेटने 33.5 लमलियन डॉिर उभारल्यानंतर 

भारताचे दकतवे ________ युलनकॉऩ बनिे. 

 उत्तर: 106 वा 

 

Q178. बहुप्रलतलक्षत भलवष्यातीि पायदळ सैलनक (F-INSAS) ही 

यंत्रणा भारतीय सैन्यािा कोणी सुपूद ़केिी आह?े 

 उत्तर: राजनाथ जसंह 

 

Q179. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी पुढीि _____ साठी 'पंच प्राण' 

िक्ष्य लनलित केिे आह.े 

 उत्तर: 25 वर् े

 

Q180. बॉड़र रोड ऑग़नायिेशन (BRO) कोणत्या राज्यात स्टीि 

स्िॅग वापरून पथदशी रस्ता बांिणार आह?े 

 उत्तर: अरुणाचि प्रदशे 

 

Q181. कें द्रीय रस्ते, वाहतूक आलण महामाग़ मंत्री लनतीन गडकरी यांनी 

भारतातीि पलहिी इिेलक््क डबि डेकर बस कोणत्या शहरात 

सुरू केिी? 

 उत्तर: मुंबई 

 

Q182. भारतािा जगातीि नंबर वन दशे बनवण्यासाठी ददल्िीचे 

मुख्यमंत्री अरजवंद केजरीवाि यांनी ‘मेक इंलडया नंबर 1’ 

लमशन सुरू केिे आह.े या उपक्रमाचे दकती लव्हजन पॉइंट 

आहते? 

 उत्तर: 5 

 

Q183. खािीिपैकी कोणत्या कंपनीने फाइव्ह स्टार बाँकेशी भागीदारी 

केिी आह?े ही लवत्तीय संस्था इंकची उपकंपनी आह,े ज्यामुळे 

कज़ दणे्याची जोखमी लनिा़ररत करण्यात आलण ग्ाहकांना 

अलत-वैयलक्तकीकृत अनुभव प्रदान करण्यात मदत होईि. 

 उत्तर: टीसीएस 

 

Q184. जागलतक छायालचत्रण ददन दरवर्ी कोणत्या तारखेिा साजरा 

केिा जातो? 

 उत्तर: 19 ऑगस्ट 

 

Q185. जागलतक मानवतावादी ददन दरवर्ी ________ रोजी साजरा 

केिा जातो. 

 उत्तर: 19 ऑगस्ट 

 

Q186. कोणती एअरिाईन गेल्या मलहन्यात 10.4% पाई ऑफ 

स्कायसह दशेांतग़त बाजारपेठेतीि दसुरी सवा़त मोठी 

एअरिाइन म्हणून उदयास आिी? 

 उत्तर: लवस्तारा 

 

Q187. कोणत्या सशस्त्र दिाने त्यांच्या एअर ई-लतकीट सेवे अंतगत़ 

बुककंग डेटाची सुरलक्षतता सुलनलित करण्यासाठी IRCTC 

सोबत सामंजस्य करार केिा आह?े 

 उत्तर: बीएसएफ 
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Q188. खािीिपैकी कोणता दशे सवाांसाठी मालसक पाळीशी संबंलित 

उत्पादने मोफत उपिब्ि करून दणेारा पलहिा दशे ठरिा आह?े 

 उत्तर: स्कॉटिडं 

 

Q189. खािीिपैकी कोणी ज्येि नागररकांना समर्प़त स्टाट़-अप 

गुडफेिोचे अनावरण केिे आह?े 

 उत्तर: रतन टाटा 

 

Q190. खािीिपैकी कोणते राज्य भारतातीि पलहिे ‘हर घर जि’ 

प्रमालणत राज्य बनिे आह?े 

 उत्तर: गोवा 

 

Q191. मांडिा लजल्हा हा दशेातीि पलहिा पूण़तः "काया़त्मक साक्षर" 

लजल्हा बनिा आह.े माडंिा हा कोणत्या राज्यातीि लजल्हा 

आह?े 

 उत्तर: मध्य प्रदशे 

 

Q192. जानेवारी 2023 मध्ये 17वा प्रवासी भारतीय ददवस कोणत्या 

शहरात आयोलजत केिा जाईि? 

 उत्तर: इंदरू 

 

Q193. नवी ददल्िी येथे ‘आत्मलनरीक्षण: सशस्त्र सेना न्यायालिकरण’ 

या लवर्यावरीि राष्ट्रीय चचा़सत्राचे उद्घाटन कोणी केिे? 

 उत्तर: राजनाथ जसंह 

 

Q194. UEFA मलहिा चॅलम्पयन्स िीग 2022 मध्ये खेळणारी पलहिी 

भारतीय फुटबॉिपटू कोण बनिी आह?े 

 उत्तर: मनीर्ा कल्याण 

 

Q195. पलहिे आददवासी कादबंरीकार आलण िघुकथा िेखक नारायण 

यांचे वयाच्या ८२ व्या वर्ी लनिन िािे. ते कोणत्या 

राज्यातीि पलहिे कादबंरीकार होते? 

 उत्तर: केरळ 

 

Q196. िम़ ककंवा श्रद्धवेर आिाररत जहसंाचाराच्या बळींचे स्मरण 

करणारा आंतरराष्ट्रीय ददवस दरवर्ी कोणत्या ददवशी साजरा 

केिा जातो? 

 उत्तर: 22 ऑगस्ट 

 

Q197. जागलतक ज्येि नागररक ददन दरवर्ी ________ रोजी साजरा 

केिा जातो. तो युनायटेड स्टेर्ट्स (यूएस) मध्ये राष्ट्रीय ज्येि 

नागररक ददन म्हणूनही ओळखिा जातो. 

 उत्तर: 21 ऑगस्ट 

 

Q198. रतन टाटा यांनी एक साथीदार स्टाट़अप सुरू केिा जो ज्येि 

नागररकांना लमत्र बनलवण्यास मदत करतो, यािा काय 

म्हणतात? 

 उत्तर: गडु फेिो 

 

Q199. लबि अाँड मेजिंडा गेर्ट्स फाउंडशेनने ऑगस्ट 2022 मध्ये त्यांच्या 

लवश्वस्त मंडळावर खािीिपैकी कोणाची लनयुक्ती करण्याची 

घोर्णा केिी? 

 उत्तर: आलशर् िवन 

 

Q200. अिीकडेच सरकारने लबहारच्या लमलथिा मखानािा GI टॅगचा 

दजा़ ददिा, एकदा टॅग ददल्यावर तो दकती वर्ाांसाठी वैि 

असतो? 

 उत्तर: 10 

 

Q201. भारतीय रेल्वेची सवा़त िांब मािवाहतूक रेल्वे सुपर वासुकी 

_________ िांब आह.े 

 उत्तर: 3.5 दकमी 

 

Q202. प्रथमच उत्तर केरळमिीि कोलिकोड येथे कोणत्या बाँकेने 

आपिी सव़ मलहिा शाखा उघडिी आह?े 

 उत्तर: एचडीएफसी बाँक 

 

Q203. 2022 च्या दहशतवादाच्या बळींना आंतरराष्ट्रीय स्मरण आलण 

श्रद्धांजिी ददनाची थीम काय आह?े 

 उत्तर: आठवणी 

 

Q204. चोरी िािेल्या सात किाकृती भारतात परत करण्यासाठी 

कोणत्या दशेाच्या संग्हाियाने भारत सरकारशी करार केिा 

आह?े 

 उत्तर: स्कॉटिडं 

 

Q205. कोणत्या राज्य सरकारने वंलचत मुिांना प्राथलमक लशक्षण 

दणे्यासाठी ‘लवद्या रथ-स्कूि ऑन व्हील्स’ प्रकल्प सुरू केिा 

आह?े 

 उत्तर: आसाम 

 

Q206. पंजाब आलण हररयाणा सरकारने मोहािी येथीि चंदीगड 

आंतरराष्ट्रीय लवमानतळािा ___________ असे नाव दणे्यास 

सहमती दश़लविी आह.े 

 उत्तर: शहीद भगतजसंग 

 

Q207. ब्िॉकचेन टेकिारे शेतकऱयांना लबयाणे लवतररत करणारे 

दशेातीि पलहिे राज्य कोणते राज्य ठरिे आह?े 

 उत्तर: िारखंड 

 

Q208. कोणत्या राज्याने नुकतीच राष्ट्रीय क्रीडा ददनालनलमत्त ‘मुख्यमंत्री 

उदयमान लखिाडी उन्नती योजना’ सुरू केिी? 

 उत्तर: उत्तराखंड 

 

Q209. 65 व्या राष्ट्रकुि संसदीय पररर्द (CPA) चे आयोजन कोणता 

दशे करत आह?े 

 उत्तर: कॅनडा 
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Q210. लमयामीमिीि FTX दक्रप्टो कपमध्ये वल्ड़ चॅलम्पयन मॅग्नस 

काि़सनिा कोणी पराभूत केिे? 

 उत्तर: आर प्रज्ञानंिा 

 

Q211. सय्यद लसब्ते रिी यांचे नुकतेच लनिन िािे. ते कोणत्या 

राज्याचे माजी राज्यपाि होते? 

 उत्तर: िारखंड 

 

Q212. डॉ लजतेंद्र जसंग यांनी ऑगस्ट 2022 मध्ये पुण्यात KPIT-CSIR 

िारे लवकलसत केिेिी भारतातीि पलहिी खऱया अथा़ने स्वदशेी 

लवकलसत ______________ इंिन सेि बस िााँच केिी. 

 उत्तर: हायड्रोजन 

 

Q213. "बीबी: माय स्टोरी" ह ेपुस्तक खािीिपैकी कोणाचे आत्मचररत्र 

आह?े 

 उत्तर: बेंजालमन नतेान्याहू 

 

Q214. गुिाम व्यापार आलण त्याचे लनमू़िन 2022 साठी आंतरराष्ट्रीय 

ददवसाची थीम काय आह?े 

 उत्तर: उपलनवेशीकरण 

 

Q215. जागलतक जि सप्ताह 2022 ऑगस्ट 2022 मध्ये कोणत्या 

आठवड्ात साजरा केिा जातो? 

 उत्तर: 23 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 

 

Q216. खािीिपैकी कोणत्या कें द्रीय मंत्र्याने भोपाळ येथे कें द्रीय क्षेत्रीय 

पररर्दचे्या 23 व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूर्विे? 

 उत्तर: अलमत शहा 

 

Q217. ग्ामीण अथ़व्यवस्थिेा चािना दणे्यासाठी आलण बळकट 

करण्यासाठी कोणते राज्य सरकार राज्यात 300 ग्ामीण 

औद्योलगक उद्यानांची स्थापना करणार आह?े 

 उत्तर: छत्तीसगड 

 

Q218. खािीिपैकी कोणत्या राज्यात एज्युकेशन टाऊनलशप तयार 

करण्याचे प्रस्तालवत आह?े  

 उत्तर: उत्तर प्रदशे 

 

 

Q219. नॅशनि इलन्स्टट्यूट ऑफ इम्युनोिॉजी (NII) चे संचािक म्हणून 

कोणाची लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: दबेासीसा मोहतंी 

 

Q220. राष्ट्रपती द्रौपदी मुमू़ यांच्या सलचवपदी कोणाची लनयुक्ती 

करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: राजेश वमा ़

 

Q221. नवी ददल्िी टेलिलव्हजन (NDTV) मध्ये 55.18% कं्ोजिंग 

स्टेक लमळवण्यासाठी बॉि रोजिंग कोणी तयार केिे आह?े 

 उत्तर: गौतम अदानी 

 

Q222. खािीिपैकी कोणत्या एज्यू-टेक कंपनीने बी डब्ल्यू एज्यूटेक 

सलमट आलण अवाड्स़ 2022 मध्ये "सवोत्कृष्ट-परीक्षा-प्रीप-

कंपनी-ऑफ-द-इयर" जजंकिे आह?े 

 उत्तर: अड्डा 247 

 

Q223. युनायटेड ककंगडममध्ये भारताचे उच्चायुक्त म्हणून कोणाची 

लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: लवक्रम दोराईस्वामी 

 

Q224. खािीिपैकी कोणत्या कंपनीने शेण-आिाररत तेि आलण वायू 

शुद्धीकरण कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प सुरू केिा? 

 उत्तर: जहदंसु्तान पे्ोलियम कॉपोरेशन लिलमटेड 

 

Q225. ऑगस्ट 2022 मध्ये कोणत्या युरोपीय दशेाने युरोलपयन 

युलनयनच्या 'वर्ि़त पाळत ठेवणे' फे्रमवक़मिून बाहरे पडल्याचे 

जाहीर केिे आह?े 

 उत्तर: ग्ीस 

 

Q226. लडिनी इंटरनॅशनिने गूगि पे चे माजी व्यवस्थापकीय संचािक 

____________ यांची लडिनी प्िस हॉटस्टारचे काय़कारी 

उपाध्यक्ष आलण प्रमुख म्हणून लनयुक्ती केिी आह.े 

 उत्तर: सलजथ लशवनंदन 

 

Q227. सरकारच्या लवलवि मंत्राियांचे सव़ पुरस्कार एकाच 

व्यासपीठाखािी आणण्यासाठी कें द्र सरकारने कोणते पोट़ि सुरू 

केिे आह?े 

 उत्तर: राष्ट्रीय पुरस् कार पोट़ि 

 

Q228. दशेभरात स्थालपत 1,000 हररत ऊजा़ उपक्रम सुरू करण्यासाठी 

कोणत्या कंपनीने लसडबी सोबत भागीदारी केिी आह?े 

 उत्तर: टी पी अक्षय मायक्रोग्ीड 

 

Q229. कऩि अब्दिुये माइगा यांची कोणत्या दशेाचे अंतररम पंतप्रिान 

म्हणून लनवड िािी आह?े 

 उत्तर: मािी 
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Q230. अमेररकेच्या इनसाइडर ऑनिाइन मालसकासाठी काम 

करणाऱया फहलमदा अिीम यांची पुलित्िर पाररतोलर्क 2022 

साठी लनवड िािी आह.े तर त्या कोणत्या दशेाच्या आहते? 

 उत्तर: बागंिादशे 

 

Q231. यूएस सरकारचे लिबटी पदक 2022 ह े खािीिपैकी कोणािा 

ददिे जाईि? 

 उत्तर: व्िादीमीर िेिेन्स्की 

 

Q232. जिंगा इंलडयाच्या सहकाया़ने लवकलसत करण्यात आिेल्या 

भारताच्या स्वातंत्र्य संग्ामावर आिाररत ऑनिाइन शैक्षलणक 

खेळांची मालिका “आिादी के्वस्ट” ही कोणी सुरू केिी आह?े 

 उत्तर: अनुराग ठाकूर 

 

Q233. भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ्ान्सजेंडस़ना अिीकडे 

कोणत्या योजनांतग़त आणिे जाईि? 

 उत्तर: आयुष्मान भारत प्रिान मंत्री जन आरोग्य योजना 

 

Q234. एम व्यंकय्या नायडू यांनी माजी कें द्रीय मंत्री आलण पद्मलवभूर्ण 

_______ यांच्या लनवडक िेखांचे संकिन "अ न्यू इंलडया: 

लसिेक्टेड रायटटंग्ज 2014-19" या पुस्तकाचे प्रकाशन केिे. 

 उत्तर: अरुण जेटिी  

 

Q235. कोणत्या राज्याने 'कावेरी कॉजिंग' आलण लवलवि सरकारी-

आिाररत कृर्ी वनीकरण प्रोत्साहन योजनांमध्ये एकत्र काम 

करण्यासाठी आलण समन्वय सािण्यासाठी ईशा आउटरीच 

सोबत सामंजस्य करार केिा आह?े 

 उत्तर: कना़टक 

 

Q236. भारताच्या अमूत़ सांस्कृलतक वारशाचा प्रचार आलण संरक्षण 

करण्यासाठी कोणत्या कंपनीने UNESCO (युनायटेड नेशन्स 

एज्युकेशनि, सायंरटदफक आलण कल्चरि ऑग़नायिेशन) 

सोबत भागीदारी केिी आह?े 

 उत्तर: रॉयि एनदफल्ड  

 

Q237. प्रादलेशक वीर, स्वातंत्र्यसैलनक, ऐलतहालसक घटनांवर आिाररत 

सव़ ________ना लवलशष्ट नावे दणे्याचा प्रस्ताव सरकारने 

मंजूर केिा आह.े 

 उत्तर: एम्स 

 

Q238. भारतीय पुरुर् व्हॉिीबॉि संघाने कोणत्या शहरात िािेल्या 

14व्या आलशयाई अंडर-18 चॅलम्पयनलशपमध्ये कोररयाचा 3-2 

असा पराभव करून कांस्यपदक जजंकिे? 

 उत्तर: तेहरान  

 

Q239. संरक्षण संशोिन आलण लवकास संस्था (DRDO) चे नवीन 

अध्यक्ष म्हणून कोणाची लनयुक्ती करण्यात आिी आह?े 

 उत्तर: समीर व्ही कामत  

 

Q240. 2 सप्टेंबर रोजी दशेातीि पलहिी स्वदशेी बनावटीची 

लवमानवाहू युद्धनौका (IAC) लवक्रांतचे िोकाप़ण कोण 

करणार? 

 उत्तर: नरेंद्र मोदी  

 

Q241. खािीिपैकी कोणािा ‘लनवा़लसतांचे स्वागत करण्याच्या 

प्रयत्ांसाठी’ 2022 चा युनेस्को शांतता पुरस्कार लमळािा? 

 उत्तर: अाँजेिा मकेि 

Q242. अिीकडेच, दलक्षण ददल्िीतीि अनंग ताि सरोवरािा राष्ट्रीय 

महत्त्वाचे स्मारक म्हणून घोलर्त करण्यात आिे आह,े 

परंपरेनुसार या तिावाचे श्रेय अनंग पाि दसूरा यािा ददिे 

जाते, जो ________ राजवंशातीि होता. 

 उत्तर: तोमर राजवंश 

 

Q243. इंलडया क्िीन एअर सलमटची चौथी आवृत्ती ऑगस्ट 2022 मध्ये 

कोणत्या शहरात सुरू िािी? 

 उत्तर: बेंगळुरू 

 

Q244. लव्हिेज लडफेन्स गाड़ स्कीम-2022 खािीिपैकी कोणत्या 

राज्य/कें द्रशालसत प्रदशेाने ऑगस्ट 2022 मध्ये सुरू केिी होती? 

 उत्तर: जम्मू आलण काश्मीर 

Q244. पाळीव प्राण्यांच्या दकुानातनू कुत्रे लवकत घेण्याऐवजी दत्तक 

घेण्यास प्रोत्साहन दणे्यासाठी दरवर्ी _______ रोजी 

आंतरराष्ट्रीय श्वान ददन साजरा केिा जातो. 

 उत्तर: 26 ऑगस्ट 

 

Q245. __________ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेलनिी (IMF) येथे 

भारतासाठी काय़कारी संचािक म्हणून लनयुक्ती करण्यात 

आिी. 

 उत्तर: के. व्ही. सुब्रमण्यम 

 

Q246. भारतातीि पलहिे 3D-मदुद्रत पोस्ट ऑदफस _________ मध्ये 

येणार आह.े 

 उत्तर: बेंगळुरू, कना़टक 

 

Q247. कोणत्या कंपनीने भारतातीि सायबर सुरक्षा संशोिक आलण 

लवकासकांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी मोहीम जाहीर केिी आह?े 

 उत्तर: गुगि 

 

Q248. खािीिपैकी कोणत्या दशेाने जगातीि सवात़ कमी प्रजनन 

दराचा स्वतःचा लवक्रम पुन्हा एकदा मोडीत काढिा आह?े 

 उत्तर: दलक्षण कोररया  

 

Q249. िॉसने डायमडं िीग जजंकणारा पलहिा भारतीय ठरिा म्हणून 

कोणाचा इलतहास लिलहिा गेिा आह?े 

 उत्तर: नीरज चोप्रा 
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Q250. खािीिपैकी कोणािा UEFA वर्ा़तीि सवोत्तम पुरूर् 

खेळाडूचे पाररतोलर्क जजंकून उत्कृष्ट हगंामासाठी पुरस्कृत केिे 

आह?े 

 उत्तर: करीम बेंिेमा 

 

Q251. रेल्वे सुरू िाल्यानंतर 119 वर्ाांहून अलिक कािाविीनंतर दसुरे 

रेल्वे स्थानक कोणत्या राज्यािा लमळािे? 

 उत्तर: नागािाँड 

 

Q252. खािीिपैकी कोणािा UEFA वर्ा़तीि सवोत्तम मलहिा 

खेळाडूचे पाररतोलर्क जजंकून उत्कृि हगंामांसाठी पुरस्कृत केिे 

आह?े 

 उत्तर: अिेलक्सया पुटेिास 

 

Q253. मलहिा समता ददन 2022 हा मलहिा सक्षमीकरण आलण 

समानता साजरा करण्यासाठी जगभरात ___________ रोजी 

साजरा केिा जातो. 

 उत्तर: 26 ऑगस्ट 

 

Q254. मलहिा समानता ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: शाश्वत उद्यासाठी आज िैंलगक समानता 

 

Q255. उत्तर प्रदशे सरकारने कोणत्या लजल््ािा परफ्यूम पय़टन स्थळ 

म्हणून लवकलसत करण्याचा लनण़य घेतिा आह?े 

 उत्तर: कन्नौज 

 

Q256. भारतातीि सवोत्कृष्ट महत्वाकांक्षी लजल्हा म्हणून कोणता 

लजल्हा घोलर्त करण्यात आिा आह?े 

 उत्तर: हररिार 

 

Q257. आपल्या दशेासाठी सव़ प्रकारात 100 सामने खेळणारा एकमेव 

खेळाडू कोण आह?े 

 उत्तर: लवराट कोहिी 

 

Q258. राष्ट्रीय क्रीडा ददन ककंवा राष्ट्रीय खेि ददवस दरवर्ी कोणत्या 

ददवशी साजरा केिा जातो? 

 उत्तर: 29 ऑगस्ट 

 

Q259. अण्वस्त्र चाचणीच्या लवनाशकारी पररणामांबिि जागरुकता 

लनमा़ण करण्यासाठी _______ रोजी अण्वस्त्र चाचण्यांलवरुद्ध 

आंतरराष्ट्रीय ददवस साजरा केिा जातो. 

 उत्तर: 29 ऑगस्ट 

 

Q260. अिीकडेच, अनंत नारायण गोपािकृष्णन यांची ________ चे 

चौथे पूण़वेळ सदस्य म्हणून लनयुक्ती करण्यात आिी. 

 उत्तर: सेबी 

 

Q261. अिीकडेच पीएम मोदींनी ______ मध्ये स्मतृीवनाचे उद्घाटन 

केिे. 

 उत्तर: गुजरात 

 

Q262. “फ्री फॉि: माय एक्सपेररमेंर्ट्स लवथ लिजव्हगं” ह े ________ 

चे आगामी स्वयं-मदत संस्मरण आह.े 

 उत्तर: मलल्िका साराभाई 

 

Q263. वृर्भ सैलनक लवश्रामगृह ह े भारतीय िष्कराने _________ 

च्या सहकाया़ने बांििे आह.े 

 उत्तर: ददल्िी मे्ो रेि कॉपोरेशन 

 

Q264. नवी ददल्िी येथे 8व्या इंलडया इंटरनॅशनि MSME स्टाट़-अप 

एक्स्पो आलण सलमटचे उद्घाटन कोणाच्या हस्ते करण्यात आि?े 

 उत्तर: मनोज लसन्हा 

 

Q265. भारतीय कण़िार ________ याने न्यूिीिडंच्या मार्ट़न 

गुलप्टििा मागे टाकत पुरुर्ांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय 

सामन्यांमध्ये सवा़लिक िावा करण्याचा लवक्रम केिा आह.े 

 उत्तर: रोलहत शमा ़

 

Q266. 'इंलडयाज इकॉनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी: अ ब्रीफ लहस््ी' या 

पुस्तकाच्या िेखकाचे नाव सांगा. 

 उत्तर: पुिप्रे बािकृष्णन 

 

Q267. हॉकी ददग्गज ________ यांना श्रद्धांजिी म्हणून राष्ट्रीय क्रीडा 

ददन ककंवा राष्ट्रीय खेि ददवस भारतात साजरा केिा जातो. 

 उत्तर: मेजर ध्यानचंद 

 

Q268. कोणत्या राज्य / कें द्रशालसत प्रदशेात अटि इनोव्हशेन लमशन 

(AIM) आलण NITI आयोगाने 500 हून अलिक अटि टटंकटरंग 

िॅब (ATLs) स्थापन करण्याची घोर्णा केिी आह?े 

 उत्तर: जम्मू आलण काश्मीर 

 

Q269. लमस ददवा युलनव्हस़ 2022 चा प्रलतलित लखताब कोणी जजंकिा 

आह?े 

 उत्तर: ददलवता राय 

 

Q270. लहमाचि प्रदशेातीि बकिोह येथे भारत-अमेररका संयुक्त सराव 

वज्र प्रहारची दकतवी आवृत्ती संपिी? 

 उत्तर: 13 वी 
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Q271. जेम्स अाँडरसन हा आंतरराष्ट्रीय दक्रकेटमध्ये 950 लवकेर्ट्स पूण़ 

करणारा पलहिा वेगवान गोिंदाज ठरिा आह.े तो कोणत्या 

दशेाचा आह?े 

 उत्तर: इंग्िडं 

 

Q272. जगातीि सवा़त मोठे िार्म़क स्मारक, वैददक तारांगणाचे मंददर 

भारताच्या कोणत्या राज्यात आह?े 

 उत्तर: पलिम बंगाि 

 

Q273. डेन्माक़च्या लव्हक्टर एक्सेिसेनने दसुरे BWF वल्ड़ 

चॅलम्पयनलशप पुरुर् एकेरीचे लवजेतेपद पटकाविे आह.े ही 

स्पिा़ कोणत्या शहरात आयोलजत करण्यात आिी होती? 

 उत्तर: टोदकयो  

 

Q274. भारतात, िहान उद्योगांना पाटठंबा आलण प्रोत्साहन दणे्यासाठी 

दरवर्ी ________ रोजी राष्ट्रीय िघु उद्योग ददन साजरा केिा 

जातो. 

 उत्तर: 30 ऑगस्ट 

 

Q275. लमस ददवा सुपरनॅशनि 2022 चा प्रलतलित लखताब कोणी 

जजंकिा आह?े 

 उत्तर: प्रज्ञा अय्यागरी 

 

Q276. मलहिा बॅडजमंटन वल्ड़ फेडरेशन (BWF) वल्ड़ चॅलम्पयनलशप 

2022 कोणी जजंकिी? 

 उत्तर: यामागुची अकाने 
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