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Most Important One Liner September-2022 
 

Q1. कोणत्या चित्रपटाने 67 व्या फिल्मिेअर पुरस्कार 2022 मध्ये 

लोकचिय पुरस्कार श्रेणीत "सर्वोत्कृष्ट चित्रपट" पुरस्कार 

ज िंकला? 

 उत्तर:  शेरशाह 

 

Q2. "द चहरो ऑि टायगर चहल: ऑटोबायोग्रािी ऑि अ परमर्वीर" 

ह ेपुस्तक कोणी चलचहले आह?े 

 उत्तर:  योगेंद्र जसिंह यादर्व 

 

Q3. ब्लूमबगग चबचलयनेअसग इिंडेक्सनुसार, गौतम अदानी  गातील 

चतसरे सर्वागत श्रीमिंत व्यक्ती बनले आहते. अदानी यािंिी एकूण 

सिंपत्ती फकती आह?े 

 उत्तर:  137.4 अब्  डॉलर  
 

Q4. "आफिकन र्विंशाच्या लोकािंसाठी आिंतरराष्ट्रीय फदर्वस" दरर्वर्षी 

कोणत्या फदर्वशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  31 ऑगस्ट 

 

Q5. "इिंचडयन बँककिं ग इन रेट्रोस्पेक्ट - 75 इयसग ऑि इिंचडपेंडेंस" या 

पुस्तकाच्या लेखकािे नार्व सािंगा? 

 उत्तर:  आशुतोर्ष रारार्वीकर 

 

Q6. नुकतेि अचिच त सेन यािंिे चनधन झाले. ते कोण होते? 

 उत्तर:  अर्गशास्त्रज्ञ 

 

Q7. 67 व्या फिल्मिेअर पुरस्कार 2022 मध्ये लोकचिय पुरस्कार 

श्रेणीत "सर्वोत्कृष्ट अचिनेता" पुरस्कार कोणाला चमळाला आह?े 

 उत्तर:  रणर्वीर जसिंग 

 

Q8. कोणत्या राज्याने मचहनािर िालणाऱ्या रा ीर्व गािंधी ग्रामीण 

ऑचलचपपक खेळािंिे उद्घाटन केल?े 

 उत्तर:  रा स्र्ान 

 

Q9. 65 व्या कॉमनर्वेल्र् पालगमेंटरी असोचसएशन कॉन्िरन्समध्ये 

पालगमेंटरी असोचसएशन कॉन्िरन्स (CPA) िे आिंतरराष्ट्रीय 

कोर्षाध्यक्ष पहणून कोणािी चनर्वड झाली आह?े 

 उत्तर:  अनुराग शमाग 
 

Q10. 67 व्या फिल्मिेअर पुरस्कार 2022 मध्ये समीक्षक पुरस्कार 

श्रेणीत "सर्वोत्कृष्ट चित्रपट" पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाने 

ज िंकला? 

 उत्तर:  सरदार उधम 

 

Q11. 67 व्या फिल्मिेअर पुरस्कार 2022 मध्ये लोकचिय पुरस्कार 

श्रेणीत "सर्वोत्कृष्ट अचिनेत्री" पुरस्कार कोणाला चमळाला आह?े 

 उत्तर:  फिती सॅनन 

 

Q12. "फिल्मिेअर  ीर्वनगौरर्व पुरस्कार 2022" कोणी ज िंकला 

आह?े 

 उत्तर:  सुिार्ष घई 

 

Q13. कोणत्या चनयामक मिंडळाने 'ई-समाधान' नार्वािे नर्वीन 

कें द्रीकृत पोटगल सुरू करण्यािी घोर्षणा केली आह?े 

 उत्तर:  चर्वद्यापीठ अनुदान आयोग  

 

Q14. कोणत्या राज्य सरकारने राज्यातील प्लाचस्टक किरा 

व्यर्वस्र्ापनार्वर यूएस चस्र्त 'पाले िॉर द ओशन' सोबत 

सामिं स्य करार केला आह?े 

 उत्तर:  आिंध्र िदशे  

 

Q15.  पमू आचण काश्मीर पोचलसािंनी कोणते ऑनलाईन मोबाईल 

ऍचप्लकेशन लाँि केले आह?े 

 उत्तर:   ेके इकोप     
    

 

Q16. ररलायन्स इिंडस्ट्री  कोणत्या राज्यात िारतातील पचहला आचण 

 गातील सर्वागत मोठ्या काबगन िायबर प्लािंटिी स्र्ापना 

करणार आह?े 

 उत्तर:  गु रात  

 

Q17. हर्वेतील पाण्यािी र्वाि चपण्यायोग्य पाण्यात रूपािंतररत 

करण्यासाठी िारतीय रेल्र्वेने मुिंबई स्र्ानकािंर्वर कोणती यिंत्रे 

बसर्वली आहते? 

 उत्तर:  मघेदतू  

 

Q18. कॉचलन डी ग्रँडहोमने आिंतरराष्ट्रीय फिकेटमधून चनर्वृत्ती  ाहीर 

केली आह.े त्याने कोणत्या दशेािे िचतचनचधत्र्व केले? 

 उत्तर:  न्यूझीलिंड  

 

Q19. कोणत्या सरकारने मचहला समता फदनाचनचमत्त मचहला चनधी 

नार्वािी यो ना सुरू केली? 

 उत्तर:  रा स्र्ान  
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Q20. िारतात दरर्वर्षी _______मध्ये राष्ट्रीय पोर्षण सप्ताह सा रा 

केला  ातो. 

 उत्तर:  1-7 सप्टेंबर  

 

Q21.  ागचतक नारळ फदन दरर्वर्षी कधी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  2 सप्टेंबर  

 

Q22. अचखल िारतीय तिंत्रचशक्षण पररर्षद (AICTE) ने िारतिर 

चडच टल स गनशीलता कौशल्यािंना गती दणे्यासाठी कोणत्या 

किं पनीसोबत करार केला आह?े 

 उत्तर:  अॅडोब  
 

Q23. ऑगस्ट 2022 मध्ये एकूण GST महसूल फकती आह?े 

 उत्तर:  1.42 लाख कोटी 
 

Q24. ऑल इिंचडया रेचडओच्या र्वृत्तसेर्वा चर्विागािे महासिंिालक 

पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  डॉ. र्वसुधा गुप्ता  

 

Q25. FIFA U-17 मचहला चर्वश्विर्षक स्पधेत िर्मि चहहचडओ 

अचसस्टिंट रेिरी (VAR) तिंत्रज्ञानािा र्वापर केला  ाईल. 

ऑक्टोबर 2022 मध्ये फििा अिंडर-17 मचहला चर्वश्विर्षक 

कोणता दशे आयोच त करणार आह?े 

 उत्तर:  िारत  

 

Q26. कार्तगक आयगनच्या कोणत्या चित्रपटातील रूह बाबा नार्वाच्या 

व्यचक्तरेखेला कॉचमक बुक रूपािंतर िाप्त होत आह?े 

 उत्तर:  िूल िुलैया 2  

 

Q27. ______ ही िारतातील पचहली ितुिुग  मानर्वी 

पॅचपलोमाहहायरस (HPV) लस आह े  ी मचहलािंना 

गिागशयाच्या मुखाच्या ककग रोगापासून सिंरक्षण दणे्याच्या 

उदे्दशाने बनर्वण्यात आली आह.े 

 उत्तर:  सर्वागहहकॅ 

 

Q28. अलीकडेि 4 मचहन्यािंच्या कालार्वधीसाठी ONGC िे अध्यक्ष 

आचण व्यर्वस्र्ापकीय सिंिालकपदािा अचतररक्त कायगिार 

कोणाकडे सोपर्वण्यात आला? 

 उत्तर:  अलका चमत्तल  

 

Q29. 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पयंत राष्ट्राने राष्ट्रीय पोर्षण माह 2022 

िा हा फकतर्वा माह आयोच त केला? 

 उत्तर:  पािर्वा 
 

Q30. "सूयग नमस्कारामागील चर्वज्ञान" ह ेपुस्तक कोणी िकाचशत केले 

आह?े 

 उत्तर:  डॉ मुिं पारा महेंद्रिाई कालूिाई  

 

Q31. कोणत्या राज्यात नुआखाई उत्सर्व सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  ओचडशा  

 

Q32.  ागचतक नारळ फदन 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  िािंगल्या िचर्वष्यासाठी आचण  ीर्वनासाठी नारळ  

 

Q33. “र्वल्डग हले्र् सचमट िॉर िाईड ऑि होचमओपॅचर्क” िी पचहली 

आर्वृत्ती कोणत्या शहरात आयोच त करण्यात आली होती? 

 उत्तर:  दबुई 

 

Q34. NHPC िे अध्यक्ष आचण व्यर्वस्र्ापकीय सिंिालक (CMD) 

पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  यमनुा कुमार िौबे 
 

Q35. सप्टेंबर 2022 मध्ये 2022 िा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार कोणी 

ज िंकला? 

 उत्तर:  बनागडेट  े. माफद्रद 

 

Q36. INS चर्विािंत िारतािी पचहली स्र्वदशेी चर्वमानर्वाहू युद्धनौका 

औपिाररकपणे कोणत्या रठकाणी कायागचन्र्वत झाली? 

 उत्तर:  कोिीन चशपयाडग चलचमटडे 

 

Q37. ऑस्कर-चर्व ेता पयुचझक आयकॉन _______ यािंना अलीकडेि 

कॅनडाच्या माकग हमॅ शहराच्या रस्त्याला त्यािंच्या नार्वाने नार्व 

दणे्यािा मान चमळाला. 

 उत्तर:  ए. आर. रहमान 

 

Q38. अचखल िारतीय िुटबॉल महासिंघाच्या अध्यक्षपदी कोणािी 

चनर्वड झाली आह?े 

 उत्तर:  कल्याण िौब े

 

Q39. कोणत्या राज्याने ‘ग्रामीण बॅकयाडग डुक्कर पालन यो ना’ सुरू 

केली आह?े 

 उत्तर:  मघेालय 

 

Q40. बी. शेख अली यािंिे नुकतेि चनधन झाले. ते एक िचसद्ध 

______ होते. 

 उत्तर:  इचतहासकार 

 

Q41. िारतातील पचहले "नाईट स्काय अियारण्य" कोठे स्र्ापन केले 

 ाईल? 

 उत्तर:  लडाख 

 

Q42. 'घटस्िोट आचण लोकशाही: स्र्वातिंत्र्योत्तर िारतातील र्वैयचक्तक 

कायद्यािा इचतहास' या पुस्तकािे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर:  सौपया सक्सेना 

 

Q43. ित्येक घरात आरओ पाणी असणारे उत्तर िदशेातील पचहले 

गार्व कोणते ठरले आह?े 

 उत्तर:  िरतौल 
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Q44. नेटचललक्स डॉक्युमेंटरी "अर्वर ग्रेट नॅशनल पाक्सग" मधील 

कर्नासाठी एमी पुरस्कार कोणाला चमळाला? 

 उत्तर:  बराक ओबामा 
 

Q45. चशक्षक फदन कोणत्या फदर्वशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  5 सप्टेंबर 

 

Q46. चशक्षक फदन हा दशेािे पचहल े उपराष्ट्रपती (1952-1962) 

___________ यािंिा र्वाढफदर्वस आह.े 

 उत्तर:  डॉ सर्वगपल्ली राधाकृष्णन 

 

Q47. आिंतरराष्ट्रीय धमागदाय फदन कधी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  5 सप्टेंबर 

 

Q48. सिंसद टीहहीिे नर्वीन सीईओ पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर:  उत्पल कुमार जसिंग 

 

Q49. चशजपिंग कॉपोरेशन ऑि इिंचडया चलचमटडे (SCI) िे नर्वीन 

अध्यक्ष आचण व्यर्वस्र्ापकीय सिंिालक पहणून कोणािी चनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  चबनेशकुमार त्यागी 
 

Q50. नुकतेि िस्ताचर्वत डाकग  स्काय ररझहहग लडाखमधील हानले येर्े 

_____ िा एक िाग पहणून चस्र्त असेल. 

 उत्तर:  िािंगर्ािंग र्वन्य ीर्व अियारण्य 

 

Q51. राष्ट्रीय चशक्षक फदन 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  सिंकटात अग्रगण्य, िचर्वष्यािी पुनरगिना करणे 

 

Q52. अचमत शाह यािंनी 36 व्या राष्ट्रीय खेळािंिे गीत आचण शुििंकर 

कोणत्या रठकाणी लाँि केले? 

 उत्तर:  अहमदाबाद 

 

Q53. कोणते राज्य/कें द्रशाचसत िदशे िर्मि माउिंटन सायकल र्वल्डग 

कपिे आयो न करणार आह?े 

 उत्तर:  लडाख 

 

Q54. ऑगस्ट 2022 च्या सार्वग चनक तिारींिे चनराकरण करण्यात 

_____________ सर्वग मिंत्रालये आचण चर्विागािंमध्ये अहर्वल 

स्र्ानार्वर आह.े 

 उत्तर:  युचनक आयडेंरटफिकेशन ऑर्ॉररटी ऑि इिंचडया 
 

Q55. कोणत्या किं पनीने िाकण, पुणे येर्े उत्पादन िकल्प सुरू करून 

िारतातील पचहला LNG-इिंधनयुक्त ग्रीन ट्रकिे अनार्वरण केले 

आह?े 

 उत्तर:  ब्लू एन ी मोटसग 
 

Q56. कोणत्या राज्य सरकारने "समर्ग" ई-गहहनगन्स पोटगल सुरू केले 

आह?े 

 उत्तर:  उत्तराखिंड 

 

Q57. सर्वोच्च न्यायालयािे न्यायाधीश न्यायमूती डी. र्वाय. ििंद्रिूड 

यािंिी ___________ िे पुढील कायगकारी अध्यक्ष पहणून 

चनयुक्ती करण्यात आली आह.े 

 उत्तर:  नालसा 
 

Q58. डि िॉपयुगला 1 ग्रँड चिक्स 2022 कोणी ज िंकले आह?े 

 उत्तर:  मकॅ्स र्वस्टॅपने 

 

Q59. िारत सरकारने रा पर् आचण सेंट्रल चहहस्टा लॉनिे नार्व 

__________ असे बदलण्यािी घोर्षणा केली आह.े 

 उत्तर:  कतगव्य पर् 

 

Q60. काठमािंडू येर् े नेपाळच्या राष्ट्रपती चर्वद्यादरे्वी ििंडारी यािंनी 

अलीकडेि नेपाळी लष्करािे मानद  नरल ही पदर्वी कोणाला 

िदान केली आह?े 

 उत्तर:   नरल मनो  पािंड े

 

Q61. कोणत्या राज्याने दशेातील पचहले  ैर्व-खेडे स्र्ापन केले आह?े 

 उत्तर:  चत्रपुरा 
 

Q62. पिंतिधान नरेंद्र मोदी यािंनी िधानमिंत्री स्कूल िॉर रायजझिंग 

इिंचडया (PM-SHRI) यो नेंतगगत दशेिरातील ______ 

शाळािंिा चर्वकास आचण अपग्रेडेशन या नर्वीन उपिमािी 

घोर्षणा केली आह.े 

 उत्तर:  14,500 

 

Q63. दबुई ओपन बुचद्धबळ स्पधाग कोणी ज िंकली? 

 उत्तर:  अरजर्विंद चिर्िंबरम 

 

Q64. चशक्षक फदनाचनचमत्त राष्ट्रपती द्रौपदी ममुूग यािंनी चर्वज्ञान िर्वन 

नर्वी फदल्ली येरे् दशेिरातील फकती चनर्वडक चशक्षकािंना राष्ट्रीय 

पुरस्काराने सन्माचनत केले आह?े 

 उत्तर:  45 
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Q65. कोणत्या िारतीय बँकेनुसार, िारत 2027 मध्ये  मगनीला आचण 

2029 पयंत  पानला सध्याच्या र्वाढीच्या दराने मागे टाकून 

 गातील चतसरी सर्वागत मोठी अर्गव्यर्वस्र्ा बनेल? 

 उत्तर:  स्टेट बँक ऑि इिंचडया 
 

Q66. फकच्चा सुदीप यािंिी पुण्यकोटी दतू्त यो नेिी ब्रँड अॅपबेसेडर 

पहणून चनयुक्ती करण्यात आली आह.े पुण्यकोटी दतू्त ही यो ना 

कोणत्या राज्यािी आह?े 

 उत्तर:  कनागटक 

 

Q67. िारतािा फिकेटपटू सुरेश रैनाने आयपीएलसह सर्वग िकारच्या 

फिकेटमधून चनर्वृत्ती  ाहीर केली आह.े रैना आयपीएलमध्ये 

कोणत्या सिंघाकडून खेळला आह?े 

 उत्तर:  िेन्नई सुपर ककिं ग्  

 

Q68. चनळ्या आकाशासाठी आिंतरराष्ट्रीय स्र्वच्छ हर्वेिा फदर्वस दरर्वर्षी 

कोणत्या फदर्वशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  7 सप्टेंबर 

 

Q69. चनळ्या आकाशासाठी 2022 च्या आिंतरराष्ट्रीय स्र्वच्छ हर्वेच्या 

फदर्वसािी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  आपही सामाचयक केलेली हर्वा 
 

Q70. क्वालालिंपूर येर् े झालेल्या मलेचशयन  लद बुचद्धबळ स्पधेत 

सुर्वणगपदक कोणी ज िंकले? 

 उत्तर:  अचनष्का चबयाणी 
 

Q71. लोकनायक िाउिंडेशनिा र्वार्र्षगक साचहत्य पुरस्कार (18र्वा 

लोकनायक िाऊिं डेशन पुरस्कार) कोणाला िदान करण्यात 

आला? 

 उत्तर:  तचनकेला िरणी 
 

Q72. महानगर गॅस चलचमटेड (MGL) किं पनीिे नर्वीन अध्यक्ष पहणून 

कोणािी चनयुक्ती केली आह?े 

 उत्तर:  महशे चर्वश्वनार्न अय्यर 

 

Q73. नर्वी फदल्लीतील  ैसलमेर येर् ेNALSA च्या नागररक सेर्वा 

कें द्रािे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर:  न्यायमूती उदय उमेश लचलत 

 

Q74. कोणत्या राज्याने राज्यातील चर्वद्यार्र्गनींसाठी ‘पुधुमाई पेन’ 

(आधुचनक मचहला) यो ना सुरू केली आह?े 

 उत्तर:  ताचमळनाडू 

 

Q75. कॅनडामध्ये िारतािे पुढील उच्चायुक्त पहणून कोणािी चनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  सिं य कुमार र्वमाग 
 

Q76. टी. हही. शिंकरनारायण यािंिे नुकतेि चनधन झाले. ते एक 

िचसद्ध _____ होते. 

 उत्तर:  सिंगीतकार 

 

Q77. सप्टेंबर 2022 मध्ये इिंचडगो एअरलाइनच्या सीईओपदी 

कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  पीटर एल्बसग 
 

Q78. आिंतरराष्ट्रीय साक्षरता फदन (ILD) दरर्वर्षी _________ रो ी 

 गिरात सा रा केला  ातो. 

 उत्तर:  8 सप्टेंबर 

 

Q79. 2022 च्या आिंतरराष्ट्रीय साक्षरता फदर्वसािी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  साक्षरता चशकण्याच्या  ागािंिे रूपािंतर 

 

Q80. िारतातील आरोग्य क्षेत्र ________ पयंत 50 अब्  

डॉलसगपयंत पोहोिेल. 

 उत्तर:  2025 

 

Q81. चबर ू साह यािंिे नुकतेि चनधन झाले. ते कोणत्या खेळाशी 

सिंबिंचधत होते? 

 उत्तर:  बॉजक्सिंग 

 

Q82. कोणत्या राज्य सरकारने शहरी िागातील गर ू कुटुिंबािंना 100 

फदर्वसािंिा रो गार उपलब्ध करून दणे्यासाठी महत्त्र्वाकािंक्षी 

यो ना सुरू केली आह?े 

 उत्तर:  रा स्र्ान 

 

Q83. कोणती किं पनी सोलर मॉडु्यल, जर्विंड टबागइन आचण हायड्रो न 

इलेक्ट्रोलायझर तयार करण्यासाठी तीन चगगा कारखाने 

बािंधणार आह?े 

 उत्तर:  अदानी समूह 

 

Q84. िारतीय फिकेट चनयामक मिंडळ )BCCI) िे शीर्षगक िायो क 

पहणून पेटीएमिी  ागा कोणत्या किं पनीने घेतली आह?े 

 उत्तर:  मास्टरकाडग 
 

Q85. कोणत्या स्मॉल िायनान्स बँकेने केर्वळ ट्रान्स ेंडर 

समुदायासाठी 'रेनबो सेजहहिंग खाते' सुरू केले आह?े 

 उत्तर:  ईएसएएि स्मॉल िायनान्स बँक चलचमटेड 

 

Q86. हल्ल्यापासून सिंरक्षण करण्यासाठी आिंतरराष्ट्रीय फदन दरर्वर्षी 

कोणत्या फदर्वशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  9 सप्टेंबर 

 

Q87. युनायटेड नेशन्स डेहहलपमेंट िोग्रामद्वारे  ारी करण्यात 

आलेल्या मानर्व चर्वकास चनदशेािंक )HDI) 2021 नुसार 

िारतािा िमािंक फकतर्वा आह?े 

 उत्तर:  132 र्वा  
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Q88. सिंरक्षण सिंशोधन आचण चर्वकास सिंस्र्ा आचण __________ 

यािंनी अलीकडेि ओचडशाच्या फकनार् या र्वळ फक्वक ररअॅक्शन 

सरिेस टू एअर चमसाईल चसस्टीमच्या सहा उड्डाण-िािण्या 

घेतल्या. 

 उत्तर:  िारतीय सैन्य 

 

Q89. अमेररकन पयुचझयम ऑि नॅिरल चहस्ट्री )AMNH) नुसार 

कोणता दशे घोड्यािा दशे पहणून ओळखला  ातो? 

 उत्तर:  मिंगोचलया 
 

Q90. एमओआयएल चलचमटडे ही िारतातील ________ िी सर्वागत 

मोठी उत्पादक आह.े 

 उत्तर:  मॅंगनी  

 

Q91.  ागचतक इहही )ev( फदर्वस दरर्वर्षी __________ रो ी 

सा रा केला  ातो. हा फदर्वस ई-मोचबचलटीिा उत्सर्व सा रा 

करतो. 

 उत्तर:  9 सप्टेंबर 

 

Q92. अलीकडेि िारत इलेक्ट्रॉचनक्स चलचमटेड )BHEL) िे अध्यक्ष 

आचण व्यर्वस्र्ापकीय सिंिालक )CMD) पहणून अचतररक्त 

कायगिार कोणी स्र्वीकारला आह?े 

 उत्तर:  फदनेश कुमार बत्रा 
 

Q93. 31 र्वा व्यास सन्मान सुिचसद्ध जहिंदी लेखक डॉ असगर र्व ाहत 

यािंना त्यािंच्या कोणत्या नाटकासाठी िदान करण्यात आला? 

 उत्तर:  महाबली 
 

Q94. िारतीय सुपरिूड ब्रँड "जपिंटोला" िा ब्रँड अॅपबेसेडर पहणून 

कोणाला चनयुक्त करण्यात आले आह?े 

 उत्तर:  सुनील छेत्री 
 

Q95. कोणत्या राज्य सरकारने छाता नार्वािी प गन्य  ल सिंियन 

यो ना सुरू केली आह?े 

 उत्तर:  ओचडशा 
 

 

Q96. चबहारिे मुख्यमिंत्री चनतीश कुमार यािंनी कोणत्या नदीर्वरील 

िारतातील सर्वागत लािंब रबर डॅम असणाऱ्या 'गया ी डॅम' िे 

उद्घाटन केले? 

 उत्तर:  िाल्ग ुनदी 
 

Q97. सरकारने सप्टेंबर 2022 मध्ये िारतातील गॅसच्या फकमती कमी 

करण्यासाठी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली एक सचमती स्र्ापन 

केली आह?े 

 उत्तर:  फकरीट एस पारीख 

 

Q98.  ागचतक आत्महत्या िचतबिंध फदन )WSPD) दरर्वर्षी 

________ रो ी सा रा केला  ातो. 

 उत्तर:  10 सप्टेंबर 

 

Q99. िोब्सगच्या ररअलटाइम अब् ाधीशािंच्या यादीनुसार 129.16 

अब्  डॉलर सिंपत्तीसह आचशयातील सर्वागत श्रीमिंत व्यक्ती कोण 

आह?े 

 उत्तर:  गौतम अदानी 
 

Q100. चहमालयन फदर्वस 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  चहमालय तेहहाि सुरचक्षत असेल  ेहहा तेर्ील 

रचहर्वाशािंिे चहत  पले  ाईल 

 

Q101. जसिंगापूरिा िचतचित लष्करी पुरस्कार जपिंगट  ासा गेचमलिंग 

(टेंटेरा) ककिं र्वा मेररटोररयस सर्हहगस मेडल (चमचलटरी) )MSM) 

कोणाला िदान करण्यात आला आह?े 

 उत्तर:  अॅडचमरल सुनील लािंबा  

 

Q102. नॅशनल चमशन िॉर क्लीन गिंगाने नौला िाऊिं डेशनच्या 

सहकायागने चहमालयन फदर्वस कधी आयोच त केला होता? 

 उत्तर:  09 सप्टेंबर 

 

Q103. पिंतिधान नरेंद्र मोदी यािंनी कोणत्या शहरात चहहचडओ 

कॉन्िरजन्सिंगद्वारे कें द्र-राज्य चर्वज्ञान पररर्षदिेे उद्घाटन केले? 

 उत्तर:  अहमदाबाद 

 

Q104. र्वाचणज्य आचण उद्योग मिंत्री पीयूर्ष गोयल यािंनी सॅन 

िाचन्सस्को, यूएस येर्े SETU कायगिम सुरू केला आह.े SETU 

मध्ये E िा अर्ग काय आह?े 

 उत्तर:  उद्यो क 

 

Q105. पुरुर्ष गटात, 2022 च्या यूएस ओपनिे अिंचतम चर्व ेतपेद कोणी 

ज िंकले? 

 उत्तर:  सी. अल्कारा  गार्सगया 

 

Q106. मचहलािंच्या गटात, 2022 च्या यूएस ओपनिे अिंचतम चर्व ेतेपद 

कोणी ज िंकले? 

 उत्तर:  आय. स्र्वाइटेक 
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Q107. लोकािंमधील सहकायागिे महत्त्र्व अधोरेचखत करण्यासाठी 

दरर्वर्षी सिंयुक्त राष्ट्र फदन कधी पाळला  ातो? 

 उत्तर:  12 सप्टेंबर 

 

Q108. राष्ट्रीय र्वन शहीद फदन ______________ रो ी पाळला 

 ातो. 

 उत्तर:  11 सप्टेंबर 

 

Q109. अलीकडेि SAFEMA अपीलीय न्यायाचधकरण िमुख पहणून 

कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  मनुीश्वरनार् ििंडारी 
 

Q110. िारतीय लष्कराच्या खरगा कॉप्सग आचण िारतीय हर्वाई दलाने 

कोणत्या राज्यात 'गगन स्ट्राइक' हा सिंयुक्त सरार्व केला आह?े 

 उत्तर:  पिं ाब 

 

Q111. कोणता मचहना आिंतरराष्ट्रीय पीसीओएस  ागरूकता मचहना 

पहणून ओळखला  ातो? 

 उत्तर:  सप्टेंबर 

 

Q112. िारत आचण  पान 2+2 मिंत्रीस्तरीय सिंर्वाद कोणत्या शहरात 

आयोच त करण्यात आला आह?े 

 उत्तर:  टोफकयो 
 

Q113. कोणत्या दशेाने स्र्वतःला िचतबिंधात्मक अण्र्वस्त्र हल्ला 

करण्यािी परर्वानगी दणेारा कायदा केला? 

 उत्तर:  उत्तर कोररया 
 

Q114.  ागचतक िर्मोपिार फदन 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर: आ ीर्वन िर्मोपिार 

 

Q115.  ागचतक िर्मोपिार फदन दरर्वर्षी सप्टेंबर मचहन्याच्या दसुऱ्या 

शचनर्वारी सा रा केला  ातो. यार्वर्षी,  ागचतक िर्मोपिार 

फदन 2022 ________ रो ी येतो. 

 उत्तर:  10 सप्टेंबर 

 

Q116. कोणते राज्य सरकार राज्यातील शेतकर् यािंना आधार 

िमािंकािमाणेि एक युचनक िामग आयडी िदान करेल? 

 उत्तर:  उत्तर िदशे 

 

Q117. िारतीय रेल्र्वेने िर्मि कोणत्या उपिमािंतगगत हाय-स्पीड 

हहील प्लािंट तयार करण्यासाठी खा गी खेळाडूिंना आमिंचत्रत 

करण्याकररता चनचर्वदा काढली आह?े 

 उत्तर:  मेक इन इिंचडया 
 

Q118. िारतीय रेल्र्व े‘र्विंद ेिारत 2’ नार्वािी नर्वीन हाय-स्पीड ट्रेन र्विंद े

िारत सादर करणार आह.े चतिा कमाल र्वेग फकती फकमी 

िचततास असेल? 

 उत्तर:  180 

 

Q119. बिंदरे,  हा बािंधणी आचण  लमागग मिंत्रालय जसिंधू सिंस्कृतीच्या 

कोणत्या रठकाणी राष्ट्रीय सागरी र्वारसा सिंकुल बािंधणार आह?े 

 उत्तर:  लोर्ल 

 

Q120. चडसेंबर 2022 मध्ये कोणते राज्य िर्मि रण ी ट्रॉिीिे सामने 

आयोच त करेल? 

 उत्तर:  चसक्कीम 

 

Q121. इटाचलयन F1 ग्रँड चिक्स 2022 कोणी ज िंकले आह?े 

 उत्तर:  मकॅ्स र्वस्टॅपने 

 

Q122. अलीकडेि, पिंतिधान नरेंद्र मोदी यािंनी ग्रेटर नोएडा येर्े र्वल्डग 

डेअरी सचमट 2022 िे उद्घाटन केले, या चशखर पररर्षदिेी र्ीम 

काय आह?े 

 उत्तर:  पोर्षण आचण उप ीचर्वकेसाठी दगु्धव्यर्वसाय 

 

Q123. िायनलमध्ये कोणत्या सिंघािा परािर्व करून श्रीलिंकेच्या फिकेट 

सिंघाने आचशया कप 2022 ज िंकला? 

 उत्तर:  पाफकस्तान 

 

Q124. आयुर्ष मिंत्रालय दरर्वर्षी धन्र्विंतरी  यिंतीला आयुर्वेद फदन सा रा 

करते आचण यार्वर्षी तो _______ रो ी सा रा केला  ाईल. 

 उत्तर:  23 ऑक्टोबर 

 

Q125. कोणत्या राज्याने िर्मि ‘चसनेमॅरटक टुररझम पॉचलसी’  ाहीर 

केली आह?े 

 उत्तर:  गु रात 

 

Q126. चब्रटनिे रा ा िाल्सग यािंनी त्यािंिा मोठा मुलगा चर्वल्यम आचण 

सून केट यािंना ________ च्या चिन्स आचण चिन्सेस या पदव्या 

बहाल केल्या आहते. 

 उत्तर:  र्वेल्स 

 

Q127. कोणत्या शहरातील मुख्य महालेखापाल कायागलयाने ‘पेन्शन 

तुमच्या दारी’ उपिम सुरू केला आह?े 

 उत्तर:  मुिंबई 

 

Q128. कोणत्या शहरात राष्ट्रीय सिंरक्षण एमएसएमई पररर्षद आचण 

िदशगनािे आयो न करण्यात आले आह?े 

 उत्तर:  कोटा 
 

Q129. राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूग यािंनी  पमू आचण काश्मीरमधून 

राज्यसिेर्वर कोणाला नामचनदचेशत केले आह?े 

 उत्तर:  गलुाम अली 
 

Q130. अरुणािल िदशेातील फकचबरू् चमचलटरी गॅररसनिे _______ 

असे नामकरण करण्यात आले आह.े 

 उत्तर:   नरल चबचपन रार्वत चमचलटरी गॅररसन 
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Q131. बुचद्धबळपटू अचलरेझा फिरोज्जा यािंनी सप्टेंबर 2022 मध्ये 

जसिंकिील्ड कपिी नर्वर्वी आर्वृत्ती ज िंकली, ही स्पधाग कोणत्या 

दशेात आयोच त करण्यात आली होती? 

 उत्तर:  यूएसए 

 

Q132. के. के. र्वेणुगोपाल यािंच्यानिंतर र्वररि अचधर्वक्ता मुकुल रोहतगी 

यािंिी िारतािे फकतर्वे अॅटनी  नरल पहणून चनयुक्ती केली 

 ाणार आह?े 

 उत्तर:  14 रे्व  
 

Q133. िारतािी अचधकृत िार्षा पहणून जहिंदीिी लोकचियता 

दशगचर्वण्यासाठी दरर्वर्षी ________ रो ी जहिंदी फदर्वस सा रा 

केला  ातो. 

 उत्तर:  14 सप्टेंबर 

 

Q134. आरबीआय िे मा ी डेप्युटी गहहनगर बी. पी. कानुनगो आचण 

झोमॅटोिे िेअरमन कौचशक दत्ता यािंना कोणत्या किं पनीने 

सिंिालक मिंडळार्वर चनयुक्त केले? 

 उत्तर:  िारतप े

 

Q135. “चर्वल पॉर्वर: द इनसाइड स्टोरी ऑि द इनिेचडबल टनगअराउिंड 

इन इिंचडयन र्वुमन हॉकी” या पसु्तकािे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर:  स् ोडग मारर न े

 

Q136. 74 व्या एमी अर्वॉर्डसग 2022 मध्ये कोणाला "उत्कृष्ट नाटक 

माचलका" पुरस्कार चमळाला आह?े 

 उत्तर:  सक्सेशन 

 

Q137. 74 व्या एमी अर्वॉर्डसग 2022 मध्ये कोणाला "कॉमडेी 

माचलकेतील उत्कृष्ट अचिनेत्री" पुरस्कार चमळाला आह?े 

 उत्तर:   ीन स्माटग 
 

Q138. मराठी नाट्य कलाकार सिंघािे नर्व े अध्यक्ष पहणून कोणािी 

चनयुक्ती करण्यात आली?  

 उत्तर:  सुशािंत शलेार  
 

Q139. जहिंदहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकरे दर्वाखाना आचण 

पॉचलचक्लचनकच्या माध्यमातून 2 ऑक्टोबरपासून कोणत्या 

शहरात मोित आरोग्य सुचर्वधा चमळणार आह?े  

 उत्तर:  मुिंबई  
 

Q140. िारतातील कोणत्या राज्यात हडप्पा सिंस्कृतीिे  गातील 

सर्वागत मोठे सिंग्रहालय उिारले  ाणार आह?े 

 उत्तर:  हररयाणा 
 

Q141. िारत _____ लाख मेगारॅ्वट पेक्षा  ास्त स्र्ाचपत र्वी  क्षमता 

असलेले उ ाग अचधशेर्ष राष्ट्र बनले आह.े 

 उत्तर:  4 

 

Q142. चवर्वटरर्वर 50 दशलक्ष िॉलोअसग चमळर्वणारा पचहला फिकेटर 

कोण बनला आह?े 

 उत्तर:  चर्वराट कोहली 
 

Q143. िारतात दरर्वर्षी 15 सप्टेंबरला _______ यािंिी  यिंती 

अचियिंता फदन पहणून सा री करतात. 

 उत्तर:  सर मोक्ष गुिंडम चर्वशे्वश्वरय्या 
 

Q144. यार्वर्षी 15 सप्टेंबर हा आिंतरराष्ट्रीय लोकशाही फदनािा फकतर्वा 

र्वधागपन फदन आह?े 

 उत्तर:  15 र्वा  
 

Q145. “र नी  मिंत्र: लाइि लेसन िॉम इिंचडया  मोस्ट-लहहड 

सुपरस्टार” या पुस्तकािे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर:  पी.सी. बालसुब्रमण्यम 

 

Q146. कोणते शहर सिंपूणग चडच टल अॅड्रेजसिंग चसस्टीम लाग ू करून 

िारतातील पचहले शहर बनर्वण्यािा इचतहास रिेल? 

 उत्तर:  इिंदौर 

 

Q147. अलीकडेि िारतीय फिकेटच्या सर्वग िकारातून चनर्वृत्तीिी 

घोर्षणा कोणी केली आह?े 

 उत्तर:  रॉचबन उर्प्पा 
 

Q148. सीएससी ई-गहहनगन्स एसपीहही िे व्यर्वस्र्ापकीय सिंिालक 

पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  सिं य कुमार राकेश 

 

Q149.  ागचतक चलपिोमा अर्वेअरनेस डे (WLAD) दरर्वर्षी 

________ रो ी आयोच त केला  ातो. 

 उत्तर:  15 सप्टेंबर 

 

Q150. िारतातील पचहले र्वनचर्वद्यापीठ कोणत्या राज्यात स्र्ापन केले 

आह?े 

 उत्तर:  तेलिंगणा 
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Q151.  ागचतक स्तरार्वर दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी ओझोन र्र  तन 

करण्यासाठी आिंतरराष्ट्रीय फदर्वस सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  16 सप्टेंबर 

 

Q152. सप्टेंबर 2022 मध्ये कोलिंबो येर् े झालेल्या SAFF U-17 

िॅचपपयनचशपिे चर्व ेतेपद कोणत्या राष्ट्रीय िुटबॉल सिंघाने 

ज िंकले? 

 उत्तर:  िारत 

 

Q153. इिंटरनॅशनल फिकेट कौचन्सल (ICC) ने कोणाला ऑगस्ट 2022 

साठी आयसीसी मचहला खेळाडू पहणून घोचर्षत केले आह?े 

 उत्तर:  ताहचलया मॅकग्रा 
 

Q154.  ागचतक ओझोन फदन 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  पृथ्र्वीर्वरील  ीर्वनािे सिंरक्षण करणारे  ागचतक 

सहकायग 
 

Q155. इिंटरनॅशनल फिकेट कौचन्सल (ICC) ने ऑगस्ट 2022 साठी 

आयसीसी पुरूर्ष खेळाडू पहणून कोणाला घोचर्षत केले आह?े 

 उत्तर:  चसकिं दर रझा 
 

Q156. इिंचडया ट्रेड िमोशन ऑगगनायझेशन (ITPO) िे नर्वीन अध्यक्ष 

आचण व्यर्वस्र्ापकीय सिंिालक पहणून कोणािी चनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  बीहहीआर सुब्रह्मण्यम 

 

Q157. दशेातील सर्वोत्कृष्ट िाणीसिंग्रहालय पहणून कोणािी ओळख 

आह?े 

 उत्तर:  पद्म ा नायडू चहमालयन िाणी उद्यान, दार् गजलिंग 

 

Q158. डेचहहस िर्षकिे चनमागत े मा ी कणगधार नरेश कुमार यािंिे 

नुकतेि चनधन झाले. डेचहहस िर्षक कोणत्या खेळाशी सिंबिंचधत 

आह?े 

 उत्तर:  टेचनस 

 

Q159. दरर्वर्षी  ागचतक रुग्ण सुरक्षा फदर्वस कधी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  17 सप्टेंबर 

 

Q160. सहा र्वर्षांपेक्षा  ास्त चशक्षा असलेल्या गुन््ािंमध्ये िॉरेचन्सक 

पुरार्व े गोळा करणे अचनर्वायग करणारे कोणत्या राज्यातील 

पचहले पोचलस दल बनले आह?े 

 उत्तर:  फदल्ली 
 

Q161.  ोआओ लॉरेन्को यािंनी दसुऱ्यािंदा कोणत्या दशेाच्या 

राष्ट्राध्यक्षपदािी शपर् घेतली? 

 उत्तर:  अिंगोला 
 

Q162. स्र्वैचच्छक रक्तदानासाठी ‘रक्तदान अमृत महोत्सर्व’ ही दशेव्यापी 

मेगा मोहीम कोणी सुरू केली आह?े 

 उत्तर:  मनसुख मािंडचर्वया 
 

Q163. िारत-पाक सीमेर्वर कोणत्या चनमलष्करी दलािे पचहले मचहला 

उिं ट स्र्वार पर्क तैनात केले  ात आह?े 

 उत्तर:  बीएसएि 

 

Q164. इयत्ता 1 ते 5 च्या चर्वद्याथ्यांसाठी रामकृष्ण चमशनच्या 

' ागरण' कायगिमािे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर:  धमेंद्र िधान 

 

Q165. कोणत्या राज्य सरकारने नर्वीन एकाचत्मक सचिर्वालय 

सिंकुलाला बी.आर. आिंबेडकर यािंिे नार्व दणे्यािा चनणगय घेतला 

आह?े 

 उत्तर:  तेलिंगणा 
 

Q166. ‘आिंबेडकर अँड मोदी – ररिॉमगसग आयचडया  परिॉमगसग 

इपप्लीमेंटेशन’ ह ेपुस्तक कोणी िकाचशत केले आह?े 

 उत्तर:  रामनार् कोजर्विंद 

 

Q167. आिंतरराष्ट्रीय समान र्वतेन फदन दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी सा रा 

केला  ातो? 

 उत्तर:  18 सप्टेंबर 

 

Q168.  ागचतक बािंब ूफदन हा _________ रो ी सा रा केला  ातो. 

 उत्तर:  18 सप्टेंबर 

 

Q169. कोणत्या राष्ट्रीय उद्यानािी चनर्वड िारतात चित्ता पुन्हा 

आणण्यासाठी करण्यात आली? 

 उत्तर:  कुनो राष्ट्रीय उद्यान 

 

Q170. 2022 च्या एससीओ चशखर पररर्षदिेे य मानपद कोणत्या 

दशेाकडे आह?े 

 उत्तर:  उझबेफकस्तान 

 

Q171. डु्यरिंड कपच्या 131 व्या आर्वृत्तीच्या अिंचतम सामन्यात कोणत्या 

सिंघाने मुिंबई चसटी एिसीिा 2-1 असा परािर्व केला? 

 उत्तर:  बेंगळुरू एिसी 
 

Q172. 'मुस्कुराते ििंद लपह ेऔर कुछ खामोचशयािं' या पुस्तकािे लेखक 

कोण आहते? 

 उत्तर:   ीर्वेश निंदन 

 

Q173. कें द्रीय  लशक्ती मिंत्री, ग ेंद्र जसिंह शेखार्वत यािंनी _________ 

ह ेिारतातील पचहले स्र्वच्छ सु ल िदशे पहणून घोचर्षत केले. 

 उत्तर:  अिंदमान आचण चनकोबार बेटे 

 

Q174. िारतातील पचहल्या चलचर्यम-आयन सेल कारखान्यािे उद्घाटन 

कोणत्या राज्यात झाले आह?े 

 उत्तर:  आिंध्र िदशे 
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Q175. यूएस ए न्सी िॉर इिंटरनॅशनल डेहहलपमेंट (यूएसएआयडी) 

आचण युचनसेि यािंनी कोणती दरूदशगन माचलका सुरू केली आह?े 

 उत्तर:  दरू से नमस्त े

 

Q176. 2022-2023 या कालार्वधीत शािंघाय कोऑपरेशन 

ऑगगनायझेशन (SCO) पयगटन आचण सािंस्कृचतक रा धानी 

पहणून कोणाला नामािंकन दणे्यात आले आह?े 

 उत्तर:  र्वाराणसी 
 

Q177. िान्सिा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'नाइट ऑि द ली न ऑि 

ऑनर' कोणाला िदान करण्यात आला आह?े 

 उत्तर:  स्र्वाती चपरामल 

 

Q178. युएई ने ििंद्र मोचहमािंर्वर एकत्र काम करण्यासाठी कोणत्या 

दशेाच्या अिंतराळ ए न्सीसोबत सामिं स्य करार केला आह?े 

 उत्तर:  िीन 

 

Q179. इिंटरनॅशनल र्वीक ऑि डेि पीपल 2022 _________ रो ी 

सा रा केला  ातो. 

 उत्तर:  19 सप्टेंबर ते 25 सप्टेंबर 2022 

 

Q180. इिंटरनॅशनल र्वीक ऑि डिे पीपल २०२२ िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  सर्वांसाठी समार्वेशक समुदाय तयार करणे 

 

Q181. शािंघाय कोऑपरेशन ऑगगनायझेशनिे रोटेशनल अध्यक्षपद 

समरकिं द, उझबेफकस्तान येर्े कोणत्या दशेाकडे सोपचर्वण्यात 

आले आह?े 

 उत्तर:  िारत 

 

Q182. िचतबिंधात्मक डोसिे 100 टके्क कहहरे  चमळर्वणारे िारतातील 

पचहले राज्य/कें द्रशाचसत िदशे कोणते आह?े 

 उत्तर:  अिंदमान आचण चनकोबार बेट 

 

Q183. कोणत्या राज्याने सार्वग चनक तिारींिे चनराकरण करण्यासाठी 

'सीएम दा हसैी' र्वेब पोटगल सुरू केले आह?े 

 उत्तर:  मचणपूर 

 

 

Q184. कें द्रीय मिंत्री _______ ग्लोबल क्लीन एन ी अॅक्शन 

िोरमसाठी यूएसला चशष्टमिंडळािे नतेृत्र्व करतील. 

 उत्तर:  च तेंद्र जसिंग 

 

Q185. ग्लोबल फिप्टो अॅडॉप्शन इिंडेक्स 2022 मध्ये िारतािा िमािंक 

फकतर्वा आह?े 

 उत्तर:  िौर्ा 
 

Q186. कोणत्या राज्याने शाळािंमध्ये ‘नो-बॅग डे’ लाग ूकरण्यािा चनणगय 

घेतला आह?े 

 उत्तर:  चबहार 

 

Q187. कोणत्या राज्य सरकारने चर्वचर्वध क्षेत्रािंबाबत अभ्यासपूणग चनणगय 

घेण्यासाठी नीती (NITI) आयोगाच्या धतीर्वर सिंस्र्ा स्र्ापन 

करण्याच्या िस्तार्वाला तत्त्र्वतः मान्यता फदली आह?े 

 उत्तर:  महाराष्ट्र 

 

Q188. बेलग्रेड येर्ील  ागचतक कुस्ती स्पधेत पुरुर्षािंच्या 65 फकलो 

र्व नी गटात कोणी कािंस्यपदक ज िंकले आह?े 

 उत्तर:  ब रिंग पुचनया 

 

Q189. मोरोक्को येर्ील  ागचतक पॅरा अॅर्लेरटक्स ग्रँड चिक्समध्ये 

कोणी रौप्य पदक ज िंकले आह?े 

 उत्तर:  दरे्वेंद्र झाझररया 
 

Q190. सप्टेंबर 2022 मध्ये नेहहल डॉकयाडग, मुिंबई येर्ील आयोच त 

समारिंिात िारतीय नौदलाच्या कोणत्या युद्धनौकैस सेर्वामकु्त 

करण्यात आले? 

 उत्तर:  आयएनएस अ य 

 

Q191. िारतीय लष्कराने  गातील सर्वोच्च युद्धिूमी, चसयािीन 

ग्लेचशयरर्वर उपग्रह ब्रॉडबँड-आधाररत इिंटरनेट सेर्वा सफिय 

केली आह.े चसयािीन चहमनदी ही कोणत्या पर्वगतरािंगेत आह?े 

 उत्तर:  काराकोरम 

 

Q192.  ागचतक शािंतता फदन कधी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  21 सप्टेंबर 

 

Q193. 2022 च्या आिंतरराष्ट्रीय शािंतता फदनािी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  र्विंशर्वाद सिंपर्वा. शािंतता चनमागण करा 
 

Q194. 95 व्या अकादमी पुरस्कार ककिं र्वा ऑस्कर पुरस्कारािंसाठी 

कोणता चित्रपट िारतािी अचधकृत िर्वेचशका आह?े 

 उत्तर:  छेलो शो 
 

Q195. िचतचित चियदशगनी अकादमी चस्मता पाटील ममेोररयल 

अर्वॉडगमध्ये सर्वोत्कृष्ट कलाकारािा पुरस्कार कोणाला चमळाला? 

 उत्तर:  आचलया िट्ट 
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Q196. 2022 च्या  ागचतक अल्झायमर फदनािी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  स्मृचतभ्रिंश  ाणून घ्या, अल्झायमर  ाणून घ्या 
 

Q197. सैि (SAFF) मचहला िॅचपपयनचशप 2022 कोणत्या सिंघाने 

ज िंकली? 

 उत्तर:  बािंग्लादशे 

 

Q198. न्यूरोलॉच कल चर्वकारािंबद्दल  ागरुकता र्वाढर्वण्यासाठी दरर्वर्षी 

 ागचतक अल्झायमर फदन कधी पाळला  ातो? 

 उत्तर:  21 सप्टेंबर 

 

Q199. "र्वी केअर" या फदल्ली पोचलस समुदाय पोचलजसिंग उपिमािे 

उद्घाटन कोणी केले आह?े 

 उत्तर:  हही के सक्सेना 
 

Q200. कोणत्या राज्याच्या कारागृह चर्विागाने कारागृह कमगिारी 

उपचस्र्ती अॅप सुरू केले आह?े 

 उत्तर:  नागालँड 

 

Q201. जलिंडा िुचर्वतोहहा ही कोणत्या दशेािी आह?े 

 उत्तर:  झेक ि ासत्ताक 

 

Q202.  ागचतक गेंडा फदर्वस कधी पाळला  ातो? 

 उत्तर:  22 सप्टेंबर 

 

Q203.  ागचतक गेंडा फदर्वस 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  गेंड्यािंच्या पाि ि ाती कायम 

 

Q204. पिंतिधान कायागलयाच्या मते कोणाला पीएम केअर ििं डािे 

चर्वश्वस्त पहणून नामचनदचेशत करण्यात आले आह?े 

 उत्तर:  रतन टाटा 
 

Q205. िारत ________ मध्ये ग्रेटर नोएडा येर्ील बुद्ध इिंटरनॅशनल 

सर्कग ट येर्े आपली पचहली मोटो ीपी र्वल्डग िॅचपपयनचशप शयगत 

आयोच त करणार आह.े 

 उत्तर:  2023 

 

Q206. 2022 च्या गोलकीपसग ग्लोबल गोल्स अर्वॉर्डसगने सन्माचनत 

केलेल्या िारतीयािे नार्व सािंगा? 

 उत्तर:  डॉ. राचधका बत्रा 
 

Q207. इस्रायली दतूार्वासाने गाचझयाबादमध्ये माचसक पाळीच्या 

आरोग्यासाठी सुरू केलेल्या िकल्पािे नार्व सािंगा? 

 उत्तर:  सारस 

 

Q208. िेन्नईच्या 'अभ्यास' कर्वायती दरपयान िारत आचण ________ 

तटरक्षक दलाने सागरी सिंबिंध िदर्शगत केले. 

 उत्तर:  यूएस 

 

Q209. कोणत्या ऑटोमोबाईल किं पनीने जहिंदसु्तान पेट्रोचलयम 

कॉपोरेशन चलचमटेड (HPCL) सोबत दशेातील इलेचक्ट्रक 

दिुाकींसाठी िार् ंग पायािूत सुचर्वधा उिारण्यासाठी 

िागीदारी केली आह?े 

 उत्तर:  चहरो मोटोकॉपग 
 

Q210.  लतरणपटू एचल्र्वस अली ह ाररका नॉर्ग िॅनेल पार करणारा 

ईशान्येकडील पचहला  लतरणपटू ठरला आह ेतर तो कोणत्या 

राज्यातील आह?े 

 उत्तर:  आसाम 

 

Q211. आिंतरराष्ट्रीय सािंकेचतक िार्षा फदन दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी 

सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  21 सप्टेंबर 

 

Q212. सप्टेंबर 2022 मध्ये नॅशनल सेंटर िॉर गुड गहहनगन्स (NCGG) 

िे महासिंिालक पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  िरत लाल 

 

Q213. हहलॅेरी हलाफदचमरोचर्वि पॉचलकोहह यािंिे र्वयाच्या 80 व्या र्वर्षी 

चनधन झाले, ते कोण होत?े 

 उत्तर:  रचशयन अिंतराळर्वीर 

 

Q214. िारतीय नौदलाने अलीकडेि लाँि केलेल्या दोन डायजहहिंग 

सपोटग हहसेल्स (DSVs) िे नार्व काय आहते? 

 उत्तर:  चनस्तार आचण चनपुण 

 

Q215. चिनी र्वैज्ञाचनकािंनी तयार केलेल्या  गातील पचहल्या क्लोन 

केलेल्या  िंगली आर्क्टगक लािंडग्यािे नार्व काय आह?े 

 उत्तर:  माया 
 

Q216. 2022 च्या आिंतरराष्ट्रीय सािंकेचतक िार्षा फदनािी र्ीम काय 

आह?े 

 उत्तर:  सािंकेचतक िार्षा आपहाला एकत्र आणतात! 
 

Q217. कोणत्या राज्याच्या चर्वधानसिेत, मचहला आमदारािंना 

बोलण्यासाठी आचण सिागृहात मचहला-कें फद्रत मुदे्द 

मािंडण्यासाठी एक फदर्वस राखीर्व ठेर्वण्यात आला आह?े 

 उत्तर:  उत्तर िदशे 

 

Q218. कोणत्या िारतीय राज्याने िर्म यशस्र्वी िुल-आमग ट्रान्सप्लािंट 

केले? 

 उत्तर:  केरळ 

 

Q219. दहार्वी आयबीएसए (IBSA) चत्रपक्षीय मिंचत्रस्तरीय आयोगािी 

बैठक कोणत्या शहरामध्ये आयोच त केली आह?े 

 उत्तर:  न्यूयॉकग  
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Q220. कें द्रीय चशक्षण आचण कौशल्य चर्वकास मिंत्री धमेंद्र िधान यािंनी 

िमोद्योगातील कौशल्य चर्वकासासाठी SCALE अॅप लाँि केले 

आह.े SCALE मध्ये 'A' िा अर्ग काय आह?े 

 उत्तर:  मूल्यािंकन 

 

Q221. कोणत्या राज्याने दशेातील पचहले 'डुगॉन्ग सिंर्वधगन राखीर्व क्षेत्र' 

ह ेपाल्कच्या सामुद्रधुनीमध्ये अचधसूचित केले आह?े 

 उत्तर:  ताचमळनाडू 

 

Q222. िारतीय ऑचलचपपक सिंघटनेच्या घटनेत सुधारणा करण्यासाठी 

आचण चनर्वडणूक महाचर्वद्यालय तयार करण्यासाठी सर्वोच्च 

न्यायालयाने मा ी न्यायाधीश न्यायमूती _________ यािंिी 

चनयुक्ती केली. 

 उत्तर:  एल नागेश्वर रार्व 

 

Q223. लोकमिंर्न कायगिमाच्या चतसऱ्या आर्वृत्तीिे उद्घाटन उपराष्ट्रपती 

 गदीप धनखर यािंनी कोणत्या शहरात केले? 

 उत्तर:  गुर्वाहाटी 
 

Q224. कोणत्या किं पनीला कें द्र सरकारने ‘महारत्न’ किं पनीिा द ाग फदला 

आह?े 

 उत्तर:  आरईसी चलचमटडे 

 

Q225.  मगनीच्या डामगस्टॅटमधील पीईएन कें द्राने हमगन केस्टने 

पुरस्कारािा िाप्तकताग पहणून कोणािे नार्व घोचर्षत केले आह?े 

 उत्तर:  मीना किं डासामी 
 

Q226. नर्वी फदल्लीतील आकाशर्वाणी िर्वन येर् ेपिंतिधान नरेंद्र मोदी 

यािंच्या चनर्वडक िार्षणािंिा सिंग्रह ‘सबका सार् सबका चर्वकास 

सबका चर्वश्वास’ कोणी िकाचशत केला? 

 उत्तर:  एम व्यिंकय्या नायडू 

 

Q227. राष्ट्रीय चित्रपट फदन 2022 कोणत्या फदर्वशी सा रा केला 

 ातो? 

 उत्तर:  23 सप्टेंबर 

 

Q228. अिंत्योदय फदन िारतात दरर्वर्षी कधी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  25 सप्टेंबर 

 

Q229. आष्टी-अहमदनगर नर्वीन रेल्र्वे मागागिे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर:  एकनार् जशिंद े

 

Q230. महाराष्ट्रात फकती नर्वीन र्वन्य ीर्व सिंर्वधगन राखीर्व क्षेत्राला 

मिं ुरी चमळाली आह?े 

 उत्तर: 18 

 

Q231. 2022 िा चर्वष्णुदास िार्वे पुरस्कार कोणाला  ाहीर झाला 

आह?े 

 उत्तर:  सतीश आळेकर 

 

Q232. कोणत्या राज्य सरकारने मचहलािंच्या सुरक्षेसाठी ‘हमारी बेटी 

हमारा मान’ (आमिी बेटी, आमिा सन्मान) नार्वािी मोहीम 

सुरू करण्यािा चनणगय घेतला आह?े 

 उत्तर:  छत्तीसगड 

 

Q233. िारतीय लष्कर आचण चडिेन्स च ओइन्िॉरमॅरटक्स अँड ररसिग 

एस्टॅचब्लशमेंट (DGRE) यािंनी सिंयुक्तपणे कोणत्या राज्यात 

चहमस्खलन मॉचनटररिंग रडार स्र्ाचपत केले आह?े 

 उत्तर:  चसक्कीम 

 

Q234. बँककिं ग कामका ािे 100 टके्क चडच टायझेशन कोणत्या च ल््ाने 

केले आह?े 

 उत्तर:  लेह 

 

Q235. ऑल इिंचडया इचन्स्टट्यूट ऑि मेचडकल सायन्सेस (AIIMS) 

फदल्लीिे सिंिालक पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर:  डॉ. एम. श्रीचनर्वास 

 

Q236. हॉकी इिंचडयाच्या अध्यक्षपदी कोणािी चनर्वड झाली आह?े 

 उत्तर:  फदलीप चतकी 
 

Q237. इिंचडयन कौचन्सल ऑि मेचडकल ररसिग (ICMR) िे 

महासिंिालक पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  डॉ. रा ीर्व बहल 

 

Q238. आिंतरराष्ट्रीय कन्या फदन दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी सा रा केला 

 ातो? 

 उत्तर:  सप्टेंबरिा िौर्ा रचर्वर्वार 

 

Q239.  ागचतक िामागचसस्ट फदन दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी सा रा 

केला  ातो? 

 उत्तर:  25 सप्टेंबर 

 

Q240. सरकारिा िमुख कायगिम 'मेक इन इिंचडया'ला 25 सप्टेंबर 

2022 रो ी फकती र्वर्षे पूणग झाली? 

 उत्तर:  8  
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Q241. "पिंचडत दीनदयाळ उपाध्याय-  ीर्वन दशगन और सपयकता" ह े

पुस्तक कोणी िकाचशत केले? 

 उत्तर:   गदीप धनखर 

 

Q242. गचणतातील 2023 सालिे ब्रेकथ्र ूपाररतोचर्षक कोणाला चमळाले 

आह?े 

 उत्तर:  डॅचनयल स्पीलमन 

 

Q243. सिंयुक्त राष्ट्रसिंघ दरर्वर्षी ______ हा फदर्वस अण्र्वस्त्रािंच्या सिंपूणग 

चनमूगलनासाठी आिंतरराष्ट्रीय फदन पहणून सा रा करते. 

 उत्तर:  26 सप्टेंबर 

 

Q244. ईशान्य िारतातील पयगटन क्षेत्राला िालना दणे्यासाठी 

हहच्युगअल कॉन्िरन्स ‘चसपिोन’ कोणी सुरू केली? 

 उत्तर:   ी फकशन रेड्डी 
 

Q245. महान स्र्वातिंत्र्यसैचनकािंना श्रद्धािं ली पहणून ििंदीगड 

चर्वमानतळािे ____________ असे नामकरण केले  ाईल. 

 उत्तर:  िगतजसिंग 

 

Q246.  ागचतक नद्या फदन दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी सा रा केला 

 ातो? 

 उत्तर:  सप्टेंबरिा िौर्ा रचर्वर्वार 

 

Q247. ऑस्कर चर्व ेती अचिनेत्री लुईस ललेिर यािंिे र्वयाच्या 88 व्या 

र्वर्षी िान्समध्ये नुकतेि चनधन झाले. त्या कोणत्या दशेाच्या 

आहते? 

 उत्तर:  यूएसए 

 

Q248. बर्लगन मॅरेर्ॉनमध्ये  ागचतक चर्विमासाठी मॅरेर्ॉन पूणग 

करण्याकररता सर्वागत कमी र्वेळ कोणी नोंदर्वला आह?े 

 उत्तर:  एचलउड फकपिोग े

 

Q249. बर्ुकपमा उत्सर्व कोणत्या राज्य/कें द्रशाचसत िदशेाशी सिंबिंचधत 

आह?े 

 उत्तर:  तेलिंगणा 
 

Q250. कोणती किं पनी 74% परकीय िागधारक असलेली पचहली 

िारतीय  ीर्वन चर्वमा किं पनी बनली आह?े 

 उत्तर:  ए ेस िेडरल लाइि इन्शुरन्स किं पनी चलचमटेड 

 

Q251. िारतात पचहली ललेक्स-इिंधन कार कोणत्या दशेातून आयात 

केली  ाईल? 

 उत्तर:  ब्राझील 

 

Q252.  ागचतक पयगटन फदन 2022 हा  ागचतक स्तरार्वर ________ 

रो ी सा रा केला  ातो. 

 उत्तर:  27 सप्टेंबर 

 

Q253.  ागचतक पयगटन फदन 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  पयगटनािा पुनर्र्वगिार 

 

Q254. कमगिारी राज्य चर्वमा महामिंडळाच्या महासिंिालकपदी 

कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  रा ेंद्र कुमार 

 

Q255. 2022 च्या  ागचतक नदी फदनािी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:   ैर्वचर्वचर्वधतेसाठी नद्यािंिे महत्त्र्व 

 

Q256.  ागचतक पयागर्वरण आरोग्य फदन दरर्वर्षी कधी सा रा केला 

 ातो? 

 उत्तर:  26 सप्टेंबर 

 

Q257. बिंगळुरूमध्ये जहिंदसु्तान एरोनॉरटक्स चलचमटेड (HAL) च्या 

एकाचत्मक िायो ेचनक इिंच न चनर्मगती सुचर्वधेिे उद्घाटन कोणी 

केले? 

 उत्तर:  द्रौपदी मुमूग 
 

Q258. आयएिएस अचधकारी बिंडारू चर्वल्सनबाबू यािंिी कोणत्या 

दशेात िारतािे पुढील रा दतू पहणून चनयुक्ती करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर:  मादागास्कर 

 

Q259.  ॉर् गया मेलोनी कोणत्या दशेाच्या पचहल्या मचहला पिंतिधान 

बनल्या आहते? 

 उत्तर:  इटली 
 

Q260. क्वीन एचलझाबेर् चद्वतीय र्वुमन ऑि द इयर पुरस्कारासाठी 

िर्मि कोणाला चनर्वडण्यात आले आह?े 

 उत्तर:  सुएला ब्रहेहरमन 

 

Q261. ‘चमशन सेिगार्डंग’साठी चर्वमानतळ सेर्वा गुणर्वत्ता (ASQ) 

2021-22 पुरस्कार कोणत्या चर्वमानतळाने ज िंकला आह?े 

 उत्तर:  कोिीन आिंतरराष्ट्रीय चर्वमानतळ, कोिी 
 

Q262. आयगदान मुहपमद यािंिे र्वयाच्या 87 व्या र्वर्षी नुकतेि चनधन 

झाले. ते िचसद्ध ______ होते. 

 उत्तर:  रा कारणी  
 

Q263. सिंयुक्त राष्ट्र शैक्षचणक, र्वैज्ञाचनक आचण सािंस्कृचतक सिंघटना 

(UNESCO) ने _______ हा फदर्वस माचहतीच्या सार्वगचत्रक 

िर्वेशासाठी आिंतरराष्ट्रीय फदर्वस पहणून घोचर्षत केला आह.े 

 उत्तर:  28 सप्टेंबर 

 

Q264. ऐचतहाचसक 2900 टूर रेरटिंग माकग  मारणारा पचहला बुचद्धबळपटू 

कोण आह?े 

 उत्तर:  मगॅ्नस कालगसन 
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Q265.  ागचतक रेबी  फदन 2022 िी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  रेबी : उत्तम आरोग्य, शून्य मृत्यू 

 

Q266. ग्रामीण चर्वकास मिंत्रालयाने दशेिरातील गार्वातील चनर्वडक 

चर्वचहरींिी पाण्यािी पातळी  ाणून घेण्यासाठी कोणते ॲप 

चर्वकचसत केले आह?े 

 उत्तर:   लदतू 

 

Q267. सप्टेंबर 2022 मध्ये िारतीय डेटा सुरक्षा पररर्षद (DSCI) िे 

नर्वीन CEO पहणून कोणािी चनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर:  चर्वनायक गोडसे 

 

Q268. 2022 च्या माचहतीच्या सार्वगचत्रक िर्वेशासाठी आिंतरराष्ट्रीय 

फदनािी र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  कृचत्रम बुचद्धमत्ता, ई-गहहनगन्स आचण माचहतीिा िर्वेश 

 

Q269. िारत सरकारने पॉप्युलर ििं ट ऑि इिंचडया आचण त् याच् या 

सहयोगी मोिे यािंना फकती कालार्वधीसाठी बेकायदशेीर 

सिंघटना पहणून घोचर्षत केले आह.े 

 उत्तर:  5 र्वर्ष े

 

Q270.  गातील पचहल्या ििार्वी रेबी  लसीिे शोधक ________ 

यािंना श्रद्धािं ली पहणून दरर्वर्षी 28 सप्टेंबर रो ी  ागचतक 

रेबी  फदन सा रा केला  ातो. 

 उत्तर:  लुई पाश्चर 

 

Q271. चहतािी अस्टेमोने कोणत्या राज्यात िारतातील पचहला सौर 

ऊ ाग िकल्प स्र्ाचपत केला आह?े 

 उत्तर:  महाराष्ट्र 

 

Q272. अमेररकेिे मा ी सुरक्षा किं त्राटदार एडर्वडग स्नोडेन यािंना 

कोणत्या दशेाने नागररकत्र्व बहाल केले आह?े 

 उत्तर:  रचशया 
 

Q273. परकीय व्यापार धोरण 2015-20 आणखी फकती मचहन्यािंसाठी 

र्वाढर्वण्यात आले आह?े 

 उत्तर:  6 

 

Q274. कोणती बँक 2025 पयंत आचशया-पॅचसफिकमधील अन्न सिंकट 

कमी करण्यासाठी फकमान $14 अब्  खिग करेल? 

 उत्तर:  आचशयाई चर्वकास बँक  
 

Q275. टीम र्वल्डगने टीम युरोपिा परािर्व करून िर्मि लेहहर कप 

2022 ज िंकला. लेहहर कप कोणत्या खेळाशी सिंबिंचधत आह?े 

 उत्तर:  टेचनस 

 

Q276. मोहपमद चबन सलमान यािंिी सप्टेंबर 2022 मध्ये कोणत्या 

दशेाच्या पिंतिधानपदी चनयुक्ती करण्यात आली? 

 उत्तर:  सौदी अरेचबया 
 

Q277. 2020 िा गानसम्राज्ञी लता मिंगेशकर पुरस्कार कोणाला िदान 

करण्यात आला? 

 उत्तर:  उर्षा मिंगेशकर  
 

Q278. 2021 िा गानसम्राज्ञी लता मिंगेशकर पुरस्कार कोणाला िदान 

करण्यात आला? 

 उत्तर:  पिंचडत हररिसाद िौरचसया  
 

Q279. अन्नािे नुकसान आचण किऱ्याबद्दल  ागरुकता आिंतरराष्ट्रीय 

फदर्वस दरर्वर्षी कोणत्या फदर्वशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर:  29 सप्टेंबर 

 

Q280. 2022 िी अन्नािी हानी आचण किऱ्याच्या  ागरुकता फदनािी 

र्ीम काय आह?े 

 उत्तर:  लोकािंसाठी, ग्रहासाठी अन्नािी हानी आचण किरा 

र्ािंबर्वा 
 

Q281. दरर्वर्षी _______ रो ी,  गिरातील लोक  ागचतक हृदय 

फदन पाळतात. 

 उत्तर:  29 सप्टेंबर 
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