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Q1. भारताचे महाधिवक्ता म्हणून कोणाची तीन वर्ाांच्या 

कालाविीसाठी धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: आर. वेंकटरामणी 

 

Q2. 2021 चा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कोणाला प्रदान 

करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: कुमार सान ू

 

Q3. ‘लता: सूर-गाथा’ ककंवा लता: अ लाइफ इन म्युधिक या पुस्तकाचे 

लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: इरा पांडे 

 

Q4. कोणती व्यक्ती आयआयएफएल वेल्थ हुरुन इंधडया 40 आधण 

सेल्फ-मेड ररच धलस्ट 2022 मध्ये अव्वल स्थानावर आह?े 

 उत्तर: धनधखल कामथ 

 

Q5. भारत कोणत्या देशासोबत मेगा 'युद्ध अभ्यास' हा युद्ध सराव 

आयोधित करणार आह?े 

 उत्तर: अमेररका  

 

Q6. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने सप्टेंबरच्या शेवटच्या गुरुवारी 

िागधतक सागरी ददन सािरा केला. यावर्ी तो किी सािरी केला 

िाईल? 

 उत्तर: 29 सप्टेंबर  

 

Q7. अनुवाद आधण समािाच्या धवकासासाठी महत्त्वाची भूधमका 

बिावणाऱ्या भार्ांबद्दल िागरूकता धनमााण करण्यासाठी दरवर्ी 

___________ रोिी आंतरराष्ट्रीय अनवुाद ददन सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 30 सप्टेंबर 

 

Q8. िागधतक बौधद्धक संपदा संस्थेच्या ग्लोबल इनोव्हशेन इंडेक्समध्ये 

भारताचा क्रमांक दकतवा आह?े 

 उत्तर: 40 वा 

 

Q9. ललंक्डइनने सूचीबद्ध केलेल्या भारतातील 25 स्टाटाअपमध्य े

कोणती कंपनी अव्वल आह?े 

 उत्तर: के्रड 

 

Q10. िागधतक सागरी ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: ग्रीनर धशलपंगसाठी नवीन ततं्रज्ञान 

 

Q11. कोणता देश िागधतक बौधद्धक संपदा संघटनेच्या ग्लोबल 

इनोव्हशेन इंडेक्समध्ये अव्वल आहे? 

 उत्तर: धस्वत्िलांड 

 

Q12. नुकतेच किाकस्तानने राििानीचे नाव नूर-सुलतान वरून 

__________ असे बदलले. 

 उत्तर: अस्ताना 

 

Q13. िागधतक सोरायधसस ददवस 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: अनलोलडंग सोरायरटक रोग  

 

Q14. बॉन, िमानी येथे िालेल्या समारंभात ‘यूएन एसडीिी अॅक्शन 

अवार्डसा 2022’ मध्ये खालीलपैकी कोणाला 'चेंिमेकर' पुरस्कार 

धमळाला? 

 उत्तर: सृष्टी बक्षी 

 

Q15. “ददल्ली युधनव्हर्साटी: सेधलब्रेटटंग 100 ग्लोररयस इयसा” या 

पुस्तकाचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: हरदीप लसंग पुरी 

 

Q16. ________ हा आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तींचा ददवस म्हणून िगभरात 

सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 1 ऑक्टोबर 

 

Q17. युनायटेड नेशन्स आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती ददवस 2022 ची थीम 

काय आह?े 

 उत्तर: बदलत्या िगात वृद्ध व्यक्तींची लवधचकता 

 

Q18. िागधतक शाकाहार ददन______ रोिी सािरा केला िातो. त्या 

ददवशी शाकाहारी िागरुकता मधहन्याची सुरुवात देखील होते. 

 उत्तर: ऑक्टोबरचा पधहला ददवस 

 

Q19. प्रथमच इंटरनेटचा वापर सािरा करण्यासाठी िगभरात दरवर्ी 

________ रोिी आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ददवस सािरा केला िात 

आह.े 

 उत्तर: 29 ऑक्टोबर 

 

Q20. माधहती व िनसंपका  महासंचलनालयाच्या महासंचालकपदी 

कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: ियश्री भोि 

 

Q21. कें द्रीय अन्वेर्ण ब्युरो (CBI) ने अलीकडेच अवैि अंमली 

पदाथाांच्या तस्करीच्या िाळ्याधवरुद्ध बहु-टप्प्याने ऑपरेशन सुरू 

केले आह.े या ऑपरेशनचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: ऑपरेशन गरुड 

 

Q22. भारतीय ररिव्हा बँकेने माधहती ददली आह ेकी भारताची चालू 

खात्यातील तूट पधहल्या धतमाहीत ______ वाढून 23.9 अब्ि डॉलर 

िाली आह.े 

 उत्तर: 2.8% 

 

Q23. इंधडयन अमेररकन चेंबसा ऑफ कॉमसा (IACC) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष 

म्हणून कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: लधलत भसीन 

 

Q24. तेलंगणा सरकारने अनुसूधचत िमातीचे (ST) आरक्षण वाढवून 

____ केले आह.े 

 उत्तर: 10% 
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Q25. मोहनदास करमचंद गांिी यांच्या ियंतीधनधमत्त दरवर्ी 2 

ऑक्टोबर रोिी गांिी ियंती सािरी केली िाते. ह ेवर्ा गांिींची 

______ ियंती म्हणून धचन्हांदकत आह.े 

 उत्तर: 153 वी  

 

Q26. आंतरराष्ट्रीय अलहसंा ददन दरवर्ी 2 ऑक्टोबर रोिी सािरा केला 

िातो. 2022 च्या आंतरराष्ट्रीय अलहसंा ददनाचे सार काय होते? 

 उत्तर: लहसंेला नाही म्हणा 

 

Q27. संयुक्त राष्ट्रसंघ ऑक्टोबर मधहन्याचा पधहला सोमवार िागधतक 

अधिवास ददन म्हणून पाळतो. यावर्ी िागधतक अधिवास ददन 

__________ रोिी सािरा केला िाईल. 

 उत्तर: 3 ऑक्टोबर 

 

Q28. ______ पासून, 2 ऑक्टोबर रोिी (गांिींचा वाढददवस) िागधतक 

फाम्डा अॅधनमल्स (WDFA) ददवस सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 1983 

 

Q29. 32व्या धबहारी पुरस्कार 2022 साठी कोणाची धनवड करण्यात 

आली? 

 उत्तर: डॉ. मािव हाडा 

 

Q30. भारत सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये G20 चा अधिकृत 

प्रधतबद्धता गट धसधव्हल 20 (C20) चे अध्यक्ष म्हणून कोणाची 

धनयुक्ती केली आह?े 

 उत्तर: माता अमृतानंदमयी 

 

Q31. अलीकडेच वाधणज्य धवभागाच्या सधचवपदाचा पदभार कोणी 

स्वीकारला? 

 उत्तर: सनुील बथावाल 

 

Q32. िलशक्ती मंत्रालय महात्मा गांिी यांची ियंती ______ म्हणून 

सािरी करणार आहे. 

 उत्तर: स्वच्छ भारत ददन 

 

Q33. इंटरनॅशनल एस्रोनॉरटकल फेडरेशन (IAF) चे उपाध्यक्ष म्हणून 

कोणाची धनवड िाली आह?े 

 उत्तर: ए. के. अधनल कुमार 

 

Q34. 68 व्या राष्ट्रीय वन्यिीव सप्ताहाचा उत्सव संपूणा भारतात 

___________ दरम्यान सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 2 ते 8 ऑक्टोबर 2022 

 

 

Q35. स्वच्छ सवेक्षण - 2022 मध्ये महाराष्ट्राला एकूण दकती पुरस्कार 

धमळाले आहते ? 

 उत्तर: 23  

 

Q36. देशातील सवाात स्वच्छ शहराचा पुरस्कार कोणत्या शहराला 

धमळाला आह?े 

 उत्तर: पाचगणी  

 

Q37. देशातील वाचन, लेखन आधण पुस्तक संस्कृतीला चालना 

देण्यासाठी तरुण लेखकांचे मागादशान पंतप्रिान योिना - YUVA 

2.0 सुरू करण्यात आली आह.े YUVA मध्ये V चा अथा काय आह?े 

 उत्तर: अष्टपैलू 

 

Q38. भारताने कोणत्या देशासोबत क्षेपणासे्त्र, रॉकेट आधण दारूगोळा 

धनयाात करण्यासाठी करार केला आह?े 

 उत्तर: आमेधनया 

 

Q39. कोणत्या राज्य सरकारने ‘आसरा’ पेन्शन नावाची कल्याणकारी 

योिना सुरू केली आह?े 

 उत्तर: तेलंगणा 

 

Q40. भारतीय धनवडणूक आयोगाचे उपधनवडणूक आयुक्त म्हणून 

कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अिय भाद ू

 

Q41. कोणत्या भारतीय धचत्रपटाला 2022 च्या सॅटना अवॉर्डसामध्ये 

सवोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय धचत्रपटाचा पुरस्कार धमळाला आह?े 

 उत्तर: आरआरआर 

 

Q42. 400 T20 सामने खेळणारा भारताचा पधहला खेळाडू कोण आह?े 

 उत्तर: रोधहत शमाा 
 

Q43. नवीकरणीय ऊिाा क्षेत्रातील प्रधसद्ध तज्ज्ञ तुलसी तंती यांच े

वयाच्या 64 व्या वर्ी धनिन िाले. त ेकोणत्या कंपनीचे संस्थापक 

आहते? 

 उत्तर: सुिलॉन एनिी 

 

Q44. िागधतक अंतराळ सप्ताह (WSW) दरवर्ी ________ दरम्यान 

सािरा केला िातो, धवज्ञान आधण तंत्रज्ञान आधण मानवी धस्थती 

सुिारण्यासाठी ददलेले योगदान सािरे करण्यासाठी हा सप्ताह 

सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 4 ते 10 ऑक्टोबर 

 

Q45. अलीकडेच, सूक्ष्म, लघ ुआधण मध्यम उद्योग मंत्रालयाने _____ मध्य े

राष्ट्रीय SC-ST हब कॉन्क्लेव्हचे आयोिन केले होते. 

 उत्तर: अहमदाबाद 

 

Q46. अलीकडेच, कोणाला अमेररकेचे राष्ट्राध्यक्ष िो बायडेन यांनी 'धवथ 

ग्रेटफुल रेकधिशन' या सन्मानपत्रासह िीवनगौरव पुरस्काराने 

सन्माधनत केले? 

 उत्तर: धववेक लाल 

 

Q47. संरक्षण मंत्री रािनाथ लसंह यानंी रािस्थानमिील िोिपूर येथे 

_____ नावाचे पधहले स्वदेशी धवकधसत लाइट लढाऊ हधेलकॉप्टर 

(LCH) हवाई दलात समाधवष्ट केले. 

 उत्तर: प्रचंड 
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Q48. पुल्लमपारा ही रधहवाशांमध्ये संपूणा धडधिटल साक्षरता प्राप्त 

करणारी देशातील पधहली ग्रामपंचायत बनली आह.े ही 

ग्रामपंचायत कोणत्या राज्यात आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q49. इंग्रिी नॉन-दफक्शन श्रेणीतील ‘व्हलॅी ऑफ वर्डसा बुक अवॉर्डसा’ 

कोणाला धमळाला? 

 उत्तर: टागोर आधण गांिी 

 

Q50. अलीकडेच, इलेक्रॉधनक्स आधण माधहती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या 

अंतगात MyGov चे मुख्य कायाकारी अधिकारी (CEO) म्हणून 

कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: आकाश धत्रपाठी 

 

Q51. स्वीधडश शास्त्रज्ञ स्वंते पाबो यांना _______ साठी 2022 चा नोबेल 

पुरस्कार िाहीर िाला आह.े 

 उत्तर: शरीरदक्रयाधवज्ञान 

 

Q52. धनवडणूक आयोगाने ऑल इंधडया रेधडओवर वर्ाभर चालणारा 

मतदार िागृती कायाक्रम सुरू केला आह.े या कायाक्रमाचे नाव काय 

आह?े 

 उत्तर: मतदाता िंक्शन 

 

Q53. युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन रेड अँड डेव्हलपमेंट (UNCTAD) 

अहवाल 2022 नुसार, भारताची आर्थाक वाढ 2021 मध्ये 8.2% 

वरून 2022 मध्ये ____ पयांत घसरण्याची शक्यता आह.े 

 उत्तर: 5.7% 

 

Q54. गॅस अथॉररटी ऑफ इंधडया धलधमटेड (GAIL) चे अध्यक्ष आधण 

व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर: संदीप कुमार गुप्ता 

 

Q55. इंधडयन ऑडानन्स फॅक्टरी सर्व्हास (IOFS) चे महासंचालक म्हणून 

कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: संिीव दकशोर 

 

Q56. अमेररकन धिओदफधिकल युधनयनचे देवेंद्र लाल मेमोररयल मेडल 

2022 कोणाला धमळाले आह?े 

 उत्तर: रॉक्सी कोल 

 

Q57. िागधतक धशक्षक ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी सािरा केला 

िातो? 

 उत्तर: 5 ऑक्टोबर 

 

Q58. युनेस्कोने ऑक्टोबर 2022 मध्ये 50 प्रधतधित भारतीय हरेरटेि 

कापडांचे दस्तऐविीकरण करणारी एक यादी लाँच केली आह,े 

धथग्मा ककंवा लोकरी टाय आधण डाई हे कोणत्या राज्याशी 

संबंधित आहते? 

 उत्तर: लडाख 

 

Q59. गांिी ियंतीधनधमत्त भारतातील कोणत्या बँकेने ‘ग्रामसेवा’ 

कायाक्रमाच्या चौथ्या टप्प्यांतगात सपंूणा भारतातील 30 दगुाम गावे 

दत्तक घेण्याची घोर्णा केली आह?े 

 उत्तर: स्टेट बँक ऑफ इंधडया 

 

Q60. कोणत्या राज्याने मधहलांसाठी सुरधक्षत आधण स्वच्छ स्थळे 

सुधनधित करण्यासाठी ‘मधहला-अनुकूल पयाटन’ प्रकल्प सुरू केला 

आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q61. कोणाला नुकताच यूएनएचसीआरचा नॅनसेन ररफ्युिी अवॉडा 

धमळाला आह?े 

 उत्तर: अँिेला मकेल 

 

Q62. िागधतक धशक्षक ददन 2022 ची थीम ________ आह.े 

 उत्तर: धशक्षणाच्या पररवतानाची सरुुवात धशक्षकांपासून होत े

 

Q63. भारतीय धनवडणूक आयोगाने अलीकडेच कोणाला ‘राष्ट्रीय 

आयकॉन’ म्हणून घोधर्त केले? 

 उत्तर: पंकि धत्रपाठी 

 

Q64. राष्ट्रपती द्रौपदी मुमूा यांनी मधहलांच्या नेतृत्वाखालील 

स्टाटाअप्सना समथान देण्याच्या उद्दशेाने ‘हरस्टाटा’ (her START) 

हा उपक्रम कोठे सुरू केला? 

 उत्तर: गुिरात 

 

Q65. 'ॲधक्टव्ह दफट' (Active Fit) ही तरुण आधण धनरोगी प्रौढांसाठी 

सवासमावेशक आरोग्य धवमा योिना कोणी सुरू केली आह?े 

 उत्तर: आददत्य धबलाा आरोग्य धवमा 

 

Q66. कॅरोधलन बटोिी, मॉटान मेल्डल आधण बॅरी शापालेस या तीन 

शास्त्रज्ञांना _______ वर केलेल्या कामासाठी 2022 चे 

रसायनशास्त्राचे नोबेल पाररतोधर्क ददले िात आह.े 

 उत्तर: रसायनशास्त्र 

 

Q67. बुर्का ना फासोच्या अध्यक्षपदी कॅप्टन इब्राधहम रोर यांची धनयुक्ती 

करण्यात आली आह,े बुर्का ना फासो हा कोणत्या खंडातील देश 

आह?े 

 उत्तर: आदिका 

 

Q68. भारतातील पधहले हररत तंत्रज्ञान आिाररत तंत्रज्ञान व्यवसाय 

उष्मायन ककंवा समावेशी टीबीआय (i-TBI) कोणत्या संस्थेमध्ये 

स्थापन केले िाईल? 

 उत्तर: एनआयटी श्रीनगर 

 

Q69. एसबीआय िनरल इन्शुरन्सने ऑक्टोबर 2022 पासून कोणाला 

नवीन एमडी आधण सीईओ म्हणून धनयुक्त केले आह?े 

 उत्तर: दकशोर कुमार पोलुदासू 
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Q70. कोणत्या भारतीय वंशाच्या डॉक्टरला डब्ल्यूएचओच्या कायाकारी 

मंडळावर यूएस प्रधतधनिी म्हणून नामांकन देण्यात आले आह?े  

 उत्तर: धववेक मूती 

 

Q71. ऑक्टोबर 2022 मध्ये, भारत िगातील सवाात मोठा साखर 

उत्पादक म्हणून उदयास आला आह.े भारत हा िगातील 

____________ सवाात मोठा साखर धनयाातदार आह.े 

 उत्तर: दसुरा 

 

Q72. सौराष्ट्र दक्रकेट स्टेधडयम, रािकोट येथे उवाररत भारत या संघाने 

इराणी चर्क 2022 लिंकण्यासाठी कोणत्या संघाचा पराभव केला 

आह?े 

 उत्तर: सौराष्ट्र 

 

Q73. 2022 साठी साधहत्यातील नोबेल पाररतोधर्क कोणाला धमळाले 

आह?े 

 उत्तर: अॅनी एनॉक्स 

 

Q74. कोणत्या राज्यान े राज्यात पधहल्या तीन सवा-मधहला प्रांतीय 

सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी (PAC) बटाधलयन तयार करण्याची घोर्णा 

केली? 

 उत्तर: उत्तर प्रदेश 

 

Q75. ऑक्टोबर 2022 मध्ये, कें द्रीय धवत्त मंत्रालयाने धवमान कंपन्यांना 

त्यांच्या रोख प्रवाहाच्या समस्या सोडवण्यासाठी इमिान्सी के्रधडट 

लाइन गॅरंटी स्कीम अंतगात __________ पयांत किा धमळवण्याची 

परवानगी ददली. 

 उत्तर: 1500 कोटी 

 

Q76. श्री शधक्तकांत दास यांनी आरबीआय ला कोणत्या उद्देशासाठी 

DAKSH नावाचा नवीन उपक्रम सुरू केला आह?े 

 उत्तर: पयावेक्षकीय उद्देश 
 

Q77. कें द्र सरकारने कोणाला बेकायदेशीर दक्रयाकलाप (प्रधतबंि) 

न्यायाधिकरणाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून धनयुक्त केले आह ेिे 

पॉप्युलर िंट ऑफ इंधडया (PFI) आधण त्याच्याशी संलि 

संघटनांवर लादलेल्या बंदीचे पुनरावलोकन करेल? 

 उत्तर: न्यायमूती ददनेश कुमार शमाा 
 

Q78. कें द्रशासनाने कोणत्या राज्यात तराई हत्ती अभयारण्याला मान्यता 

ददली आह?े 

 उत्तर: उत्तर प्रदेश 

 

Q79. सेंटर फॉर धसधव्हल धलबटीि (CLL) खालीलपैकी कोणत्या 

देशाच्या या संस्थेला 2022 चा नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान 

करण्यात आला? 

 उत्तर: युके्रन 

 

Q80. भारतीय वायुसेना 8 ऑक्टोबर ______ रोिी उभारण्यात आली 

आधण याला 90 वरे् पूणा होत आहेत. 

 उत्तर: 1932 

 

Q81. िागधतक स्थलांतररत पक्षी ददन वर्ाातून दोनदा सािरा केला 

िातो. या वर्ी हा 14 मे रोिी सािरा करण्यात आला होता आधण 

दसुऱ्यांदा हा ददवस पुन्हा ______ रोिी सािरा करण्यात येत आह.े 

 उत्तर: 8 ऑक्टोबर 

 

Q82. 2022 च्या िागधतक कापूस ददनाची थीम काय आह?े 

 उत्तर: कापूससाठी एक चांगले भधवष्य धवणण े

 

Q83. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही मुरलीिरन यांनी 12वी िागधतक 

लहदंी पररर्द कोणत्या देशात होणार असल्याची घोर्णा केली 

आह?े 

 उत्तर: दफिी 

 

Q84. बँक ऑफ इंधडया म्युच्युअल फंडच्या सीईओपदी कोणाची धनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: मोधहत भारटया 

 

Q85. िागधतक सेरेब्रल पाल्सी ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: लक्षाविी कारणे 
 

Q86. छत्तीसगड ऑधलधम्पकचे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: भूपेश बघेल 

 

Q87. अलीकडेच चांद्रयान-2 न े ऑर्बाटरवर चांद्रयान-2 लािा एररया 

सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्रोमीटर (CLASS) वापरून पधहल्यांदाच 

चंद्रावरील _____ च्या धवपुलतेचे मापन केले आह.े 

 उत्तर: सोधडयम 

 

Q88. अिी मोधहमेची पधहली पररर्द लेहमध्ये _______ या थीमवर 

आयोधित करण्यात आली होती. 

 उत्तर: शाश्वतता आधण संस्कृती 

 

Q89. पुरुर् श्रेणी 2022 मध्ये FIH सवोत्तम खेळाडू म्हणून कोणाची 

धनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: हरमनप्रीत लसंग 

 

Q90. भारतीय धवदेश सेवा (IFS) ददन दरवर्ी ____ रोिी सािरा केला 

िातो. 

 उत्तर: 9 ऑक्टोबर 

 

Q91. िागधतक मानधसक आरोग्य ददन दरवर्ी ________ रोिी सािरा 

केला िातो. 

 उत्तर: 10 ऑक्टोबर 

 

Q92. युधनव्हसाल पोस्टल युधनयनच्या स्थापनेच्या विाापन ददनाधनधमत्त 

दरवर्ी 9 ऑक्टोबर रोिी िागधतक टपाल ददन कें व्हापासून 

सािरा केला िातो? 

 उत्तर: 1874 
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Q93. िागधतक धबधलयर्डसा चॅधम्पयनधशप (150-up) धविेतेपद कोणी 

लिंकले आह?े 

 उत्तर: पंकि अडवाणी 

 

Q94. नुकतेच तेल उत्पादक गल्फ ऑइल इंधडयाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून 

कोणाची धनवड केली आहे? 

 उत्तर: स्मतृी मानिना 

 

Q95. भारत सरकार दहशतवादाच्या प्रकरणांना सामोरे िाण्यासाठी 

_______ पयांत सवा राज्यांमध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) 

शाखा स्थापन करेल. 

 उत्तर: 2024 

 

Q96. मािी भारतीय दक्रकेटपटू ______ यांनी गरुड एरोस्पेसद्वारे धनर्मात 

प्रगत वैधशष््ांसह 'द्रोणी' नावाचा मेड-इन-इंधडया कॅमेरा ड्रोन 

लॉन्च केला आह.े 

 उत्तर: महेंद्रलसंग िोनी 

 

Q97. िागधतक मानधसक आरोग्य ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: मानधसक आरोग्य आधण कल्याण सवाांसाठी िागधतक 

प्राथधमकता बनवा 

 

Q98. िागधतक टपाल ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: ग्रहासाठी टपाल 

 

Q99. खालीलपैकी कोणत्या बँकेने SmartHub Vyapar Merchant 

app नावाचे वन-स्टॉप मचांट सोल्यूशन अॅप लाँच केले आहे? 

 उत्तर: एचडीएफसी बँक 

 

Q100. मधहला श्रेणी 2022 मध्ये FIH सवोत्तम खेळाडू म्हणून कोणाची 

धनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: फेधलस अल्बसा 
 

Q101. धवडा व्ही 1 (Vida V1) नावाची पधहली इलेक्रॉधनक वाहन 

स्कूटर भारतात लाँच करण्यात आली तर धवडा व्ही 1 ही कोणत्या 

कंपनीची स्कूटर आह?े 

 उत्तर: हीरो मोटोकॉपा कंपनी 

 

Q102. 11 वर्ाांनंतर इंधडयन रोड काँग्रेस (IRC) चे 81 वे वार्र्ाक 

अधिवेशन कोणत्या शहरात आयोधित करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: लखनौ 

 

Q103. एका सवेक्षणानुसार, िारखंडमध्ये 18 वरे् पूणा होण्याआिीच 

मुलींचे लि होण्याचे प्रमाण 5.8 टके्क इतके आह.े ह े सवेक्षण 

कोणत्या मंत्रालयाकडून करण्यात आले? 

 उत्तर: गृह मंत्रालय 

 

Q104. कें द्र सरकार आधण भारतीय आयुर्वामा महामंडळाने (LIC) 

आयडीबीआय बँकेतील त्यांचे दकती टके्क भागभांडवल धवकण्याचा 

धनणाय घेतला आह?े 

 उत्तर: 60.72% 

 

Q105. असोधसएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंधडया (AMFI) चे अध्यक्ष 

म्हणून कोणाची पुन्हा धनवड िाली आह?े 

 उत्तर: बालसुब्रमण्यम 

 

Q106. 36 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पिेत योगासनामध्ये सुवणापदक लिंकणारी 

पधहली खेळाडू कोण ठरली आह?े 

 उत्तर: पूिा पटेल 

 

Q107. ऑक्टोबर 2023 मध्ये कोणते राज्य राष्ट्रीय खेळांच्या 37 व्या 

आवृत्तीचे आयोिन करेल? 

 उत्तर: महाराष्ट्र 

 

Q108. सप्टेंबर 2022 मध्ये कोणी अस्ताना ओपन टेधनस 2022 लिंकले? 

 उत्तर: नोव्हाक िोकोधवच 

 

Q109. अलेक्िांडर व्हनॅ डेर बेलेन यांची ऑक्टोबर 2022 मध्ये 

ऑधस्रयाचे अध्यक्ष म्हणून धनवड िाली आह,े ___________ ही 

ऑधस्रयाची राििानी आह.े 

 उत्तर: धव्हएन्ना 

 

Q110. 2022 मध्ये प्रादेधशक लष्कराचा 73 वा स्थापना ददवस ______ 

रोिी सािरा करण्यात आला. 

 उत्तर: 9 ऑक्टोबर 

 

Q111. अलीकडेच, पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील कोणते गाव 

देशातील पधहले (24x7) चोवीस तास सौरऊिेवर चालणारे गाव 

म्हणून घोधर्त केले? 

 उत्तर: मोढेरा 

 

Q112. आंतरराष्ट्रीय बाधलका ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: आपला वेळ आता आह े- आपले हक्क, आपले भधवष्य 

 

Q113. भारताचा प्रेरणादायी कणािार __________ यानंा सप्टेंबर 2022 

साठी आयसीसी (ICC) मधहला खेळाडूचा माधसक पुरस्कार 

प्राप्तकताा म्हणून नाव देण्यात आले आह.े 

 उत्तर: हरमनप्रीत कौर 

 

Q114. आपल्या समािाचे भधवष्य म्हणून मुलींचे महत्त्व आधण संभाव्यता 

याबद्दल िागरुकता धनमााण करण्यासाठी ______ रोिी 

आंतरराष्ट्रीय बाधलका ददन सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 11 ऑक्टोबर 

 

Q115. कें द्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी कोणत्या राज्यात िलक्रीडा 

कें द्राचे उद्घाटन केले आह?े 

 उत्तर: धहमाचल प्रदेश 
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Q116. युरोधपयन संसदेने एक नवीन धनयम मंिूर केला आह े िो 

युरोधपयन युधनयनमध्ये _______ वर्ाापयांत मोबाईल फोन, 

टॅब्लेट आधण कॅमेऱ्यासाठी लसंगल चार्िांग पोटा सादर करेल. 

 उत्तर: 2024 

 

Q117. युनायटेड नेशन्स संघटनेने कोणत्या वर्ाापयांत हवाई प्रवासातून 

काबान उत्सिान िपा्ाने कमी करण्याचे वचनबद्ध केले आह?े 

 उत्तर: 2050 

 

Q118. बीएसई एसएमईने आपल्या प्लॅटफॉमावर आठ कंपन्यांची सूची 

िाहीर केल्याने एकूण सूचीबद्ध कंपन्यांची संख्या 402 िाली आह े

तर कोणती कंपनी प्लॅटफॉमावर सूचीबद्ध होणारी 400 वी कंपनी 

आह?े 

 उत्तर: इन्सोलेशन एनिी 

 

Q119. धसक्युररटीि अँड एक्स्चेंि बोडा ऑफ इंधडयामध्ये अध्यक्षांसह 

दकती मंडळ सदस्य आहते? 

 उत्तर: 9 

 

Q120. ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारताचे सरन्यायािीश उदय उमेश लधलत 

यांनी कें द्र सरकारला पत्र धलहून भारताचे पुढील सरन्यायािीश 

म्हणून कोणाच्या नावाची धशफारस केली आहे? 

 उत्तर: न्यायमूती डी.वाय. चंद्रचूड 

 

Q121. िागधतक संधिवात ददवस दरवर्ी ________ रोिी पाळला िातो 

आधण हा िागधतक आरोग्य िागरूकता कायाक्रम आह ेिो संधिवात 

आधण मस्क्यूलोस्केलेटल रोगांबद्दल िागरूकता धनमााण करण्यास 

मदत करतो. 

 उत्तर: 12 ऑक्टोबर 

 

Q122. महेंद्रलसंग िोनीने ________ मिील एमएस िोनी ग्लोबल 

स्कूलमध्ये सुपर ककंग्ि अकादमीचे उद्घाटन केले. 

 उत्तर: होसूर 

 

Q123. फुटबॉलची संस्कृती तळागाळापयांत पोहोचवण्यासाठी कोणत्या 

राज्याने ‘फुटबॉल फॉर ऑल’ हा उपक्रम सुरू केला आहे? 

 उत्तर: ओधडशा 

 

Q124. गृहमंत्री अधमत शाह यांच्या हस्ते लोकनायक ियप्रकाश नारायण 

यांच्या 14 फूट उंचीच्या पुतळ्याचे अनावरण कोणत्या राज्यातील 

सीताबददयारा येथे िाले? 

 उत्तर: धबहार 

 

Q125. बेटी बचाओ बेटी पढाओ चे ऑपरेशन मॅन्युअल कोणी िारी केले 

आह?े 

 उत्तर: स्मतृी िुधबन इराणी 

 

Q126. नोमुराने 2023-24 मध्ये 7% वरून भारताचा धवकास िपा्ाने 

_____ पयांत कमी होण्याचा अंदाि व्यक्त केला आह.े 

 उत्तर: 5.2% 

 

Q127. कोणते धवमानतळ त्याच्या ऊिाा वापराच्या गरिांसाठी पूणापण े

हररत स्त्रोतांवर अवलंबून आह,े ज्यामुळे त ेभारतातील 100 टके्क 

शाश्वतऊिाा वापर धवमानतळांपैकी एक बनले आह?े 

 उत्तर: छत्रपती धशवािी महाराि आंतरराष्ट्रीय धवमानतळ, मुंबई 

 

Q128. कोणत्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी धहमकॅड 

ही नवीन योिना सुरू केली आह?े 

 उत्तर: धहमाचल प्रदेश 

 

Q129. कोणत्या कें द्रीय मंत्र्याने श्रीनगरमध्ये चौथ्या हलेी-इंधडया सधमट 

2022 चे उद्घाटन केले? 

 उत्तर: ज्योधतराददत्य एम. लसंधिया 

 

Q130. अंतराळात धचत्रीकरण करणारा पधहला अधभनेता कोण बनला 

आह?े 

 उत्तर: टॉम कू्रि 

 

Q131. कोणत्या बँकेने पुणे-धस्थत वयाना नेटवकासोबत एन्ड-टू-एंड 

धडधिटलायिेशन सेवांसाठी पधहले दफनटेक भागीदार म्हणून 

सामंिस्य करार केला आहे? 

 उत्तर: आयडीबीआय बँक 

 

Q132. आंतरराष्ट्रीय नाणेधनिी (IMF) ने FY22 साठी भारताच्या आर्थाक 

वाढीचा अंदाि 7.4% वरून दकती टके्क कमी केला आह?े 

 उत्तर: 6.8% 

 

Q133. बीसीसीआयच्या नवीन अध्यक्षपदी कोणाची धनयुक्ती िाली आह?े 

 उत्तर: रॉिर धबन्नी 

 

Q134. आंतरराष्ट्रीय आपत्ती िोखीम कमी करण्याचा ददवस दरवर्ी 

कोणत्या ददवशी सािरा केला िातो? 

 उत्तर: 13 ऑक्टोबर 

 

Q135. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल आधण डेव्हलपमेंट फायनान्स इंटरनॅशनल 

(DFI) ने तयार केलेला 2022 कधमटमेंट टू ररड्युलसंग इनइकॅ्वधलटी 

(CRI) धनदेशांक ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रधसद्ध करण्यात आला, 

कोणता देश या धनदेशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे? 

 उत्तर: नॉव े

 

Q136. ररिव्हा बँक ऑफ इंधडया (RBI) च्या नवीनतम धनयमांनुसार, 

मालमत्ता पुनराचना कंपन्यांसाठी (ARCs) धनव्वळ मालकीच्या 

धनिीची (NOFs) आवश्यकता ____________ करण्यात आली आह.े 

 उत्तर: रु. 300 कोटी 

 

Q137. िागधतक बँकेने (WB) राज्य सरकारने राबधवलेल्या पथ-ब्रेक 

सुिारणांचे कौतुक करण्यासाठी सपोर्टांग आंध्राच्या लर्नांग 

रान्सफॉमेशन (SALT) प्रकल्पाला ________________ चे धबनशता 

किा ददले आह.े 

 उत्तर: 250 दशलक्ष डॉलर 
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Q138. कोणती भारतीय पोलाद कंपनी सयंुक्त राष्ट्रांच्या ग्लोबल कॉम्पॅक्ट 

उपक्रमात सामील िाली होती ? 

 उत्तर: िेएसडब्ल्यू स्टील 

 

Q139. हदैराबाद येथे युनायटेड नेशन्स वल्डा धिओस्पेधशयल इंटरनॅशनल 

काँग्रेसला कोणी संबोधित केले? 

 उत्तर: नरेंद्र मोदी 

 

Q140. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्या राज्यात चौथ्या वंदे भारत 

एक्सप्रेस रेनचे उद्घाटन केले? 

 उत्तर: धहमाचल प्रदेश 

 

Q141. इस्रायल आधण कोणत्या देशाने भूमध्य समुद्राच्या पूवेकडील 

भागाच्या धनयंत्रणाबाबत दशकानुवरे् िुना वाद सोडधवण्यास 

सहमती दशाधवली आह?े 

 उत्तर: लेबनॉन 

 

Q142. आधशया पॅधसदफक ग्रुप (APG) सदस्य देशांमिून इंटर-

पार्लायामेंटरी युधनयन (IPU) च्या कायाकारी सधमतीचे सदस्य 

म्हणून कोणाची धनवड िाली आहे? 

 उत्तर: अपराधिता सारंगी 

 

Q143. कमलप्रीत कौरवर अॅथलेरटक्स इंरटधग्रटी युधनट (AIU) न े

प्रधतबंधित पदाथा स्टॅनोिोलॉल वापरल्यामुळे तीन वर्ाांची बंदी 

घातली आह.े ती कोणत्या खेळाशी संबंधित आह?े 

 उत्तर: थाळीफेक  

 

Q144. िागधतक दषृ्टी ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी सािरा केला िातो? 

 उत्तर: ऑक्टोबरचा दसुरा गुरुवार 

 

Q145. ऑक्टोबर 2022 मध्ये ताधमळनाडू सरकारने राज्यातील करूर 

आधण कदंडीगुल धिल््ांतील 11,806 हेक्टर क्षेत्र व्यापलेल्या 

कोणत्या प्राण्यांसाठी देशातील पधहले अभयारण्य अधिसूधचत केले 

आह?े 

 उत्तर: बारीक लोररसेस 

 

Q146. भारतीय नौदलाने काकीनाडािवळील ऑफशोअर डेव्हलपमेंट 

एररया (ODA) मध्ये ______________ नावाचा ऑफशोर सुरक्षा 

सराव केला. 

 उत्तर: प्रस्थान 

 

Q147. मंधत्रमंडळाने सावािधनक क्षेत्रातील उपक्रम, तेल धवपणन 

कंपन्यांना घरगुती LPG मिील तो्ासाठी एकरकमी अनुदान 

म्हणून दकती रुपयांची मंिूरी ददली आह?े 

 उत्तर: रु. 22,000 कोटी 

 

Q148. ऑक्टोबर 2022 मध्ये देशभरातील व्यापाऱ्यांमध्ये 

धडधिटायिेशन वाढवण्यासाठी काडा मधशन्स तैनात 

करण्याकररता िन स्मॉल फायनान्स बँकेसोबत कोणी भागीदारी 

केली आहे? 

 उत्तर: पेटीएम 

 

Q149. प्रमाधणत मोिमाप, तंत्रज्ञान आधण उद्योगांचा वापर करण्याच्या 

महत्त्वाबद्दल िागरूकता धनमााण करण्यासाठी दरवर्ी _________ 

रोिी िागधतक मानक ददन सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 14 ऑक्टोबर 

 

Q150. दरवर्ी आंतरराष्ट्रीय ई-कचरा ददवस कोणत्या तारखेला सािरा 

केला िातो? 

 उत्तर: 14 ऑक्टोबर 

 

Q151. िागधतक मानक ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: उत्तम िगासाठी सामाधयक दषृ्टी 

 

Q152. आंतरराष्ट्रीय ई-कचरा ददवस (#ewasteday) 2022 ची थीम 

ककंवा घोर्वाक्य काय आह?े 

 उत्तर: ह ेसवा रीसायकल करा, मग ते दकतीही लहान असले तरी! 

 

Q153. अध्यक्ष द्रौपदी मुमूा यांनी कोणत्या आयआयटी मध्ये ‘परम 

कामरुपा’(PARAM KAMRUPA) सुपर कॉम्प्युटर सुधविा आधण 

समीरच्या (SAMEER) उच्च-शक्तीच्या सदक्रय आधण धनधष्क्रय 

घटक प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले? 

 उत्तर: आयआयटी गुवाहाटी 

 

Q154. अब्दलु लतीफ रशीद यांची कोणत्या देशाने राष्ट्रपती म्हणून धनवड 

केली आहे? 

 उत्तर: इराक 

 

Q155. आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण मधहला ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी सािरा 

केला िातो? 

 उत्तर: 15 ऑक्टोबर 

 

Q156. 15 ऑक्टोबर हा िागधतक धवद्याथी ददन म्हणून ___________ च्या 

ियंती स्मरणाथा सािरा केला िातो. 

 उत्तर: डॉ. ए. पी. िे. अब्दलु कलाम 

 

Q157. िागधतक भूक धनदेशांक 2022 मध्ये 121 देशांपैकी भारताचा 

क्रमांक दकतवा आह?े 

 उत्तर: 107 

 

Q158. टाइम्स हायर एज्युकेशन रँककंग 2023 मध्ये कोणत्या संस्थेने 

भारतीय धवद्यापीठांमध्ये अव्वल स्थान धमळवले आह?े 

 उत्तर: इंधडयन इधन्स्ट्ूट ऑफ सायन्स, बंगलोर 

 

Q159. अंब अंदौरा, उना ते नवी ददल्ली या नवीन वंदे भारत एक्स्प्रेसच्या 

उद्घाटनाला पंतप्रिानांनी धहरवा िेंडा दाखवला, ही देशात सुरू 

िालेली ________ वंदे भारत रेन होती. 

 उत्तर: चौथी  
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Q160. ऑक्टोबर 2022 मध्ये कुवेतमिील भारताचे पुढील रािदतू 

म्हणून कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: आदशा स्वैका 

 

Q161. नुकत्याच प्रधसद्ध िालेल्या टाइम्स हायर एज्युकेशन रँककंग 2023 

नुसार िागधतक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर कोणते धवद्यापीठ 

आह?े 

 उत्तर: ऑक्सफडा धवद्यापीठ 

 

Q162. 2022 च्या आंतरराष्ट्रीय ग्रामीण मधहला ददनाची थीम काय आह?े 

 उत्तर: सवाांसाठी चांगले अन्न धपकवणाऱ्या ग्रामीण मधहला 

 

Q163. कें द्र सरकारने तेलंगणा आधण आंध्र प्रदेशला िोडणाऱ्या कोणत्या 

नदीवर केबल स्टे-कम-सस्पेंशन पूल बांिण्यास मान्यता ददली 

आह?े 

 उत्तर: कृष्णा नदी 

 

Q164. सावािधनक व्यवहार कें द्रने (PAC) तयार केलेल्या सावािधनक 

व्यवहार धनदेशांक अहवाल 2022 मध्ये कोणत्या राज्याला 

सवोत्तम-शाधसत राज्य म्हणून स्थान देण्यात आले आह?े 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q165. धडसेंबर 2022 मध्ये 9व्या िागधतक आयुवेद काँग्रेस आधण आरोग्य 

एक्सपोचे आयोिन कोणते राज्य करेल? 

 उत्तर: गोवा 

 

Q166. कें द्रीय मंत्री िमेंद्र प्रिान यांनी कोणत्या आयआयटी मध्ये प्रथम 

सवा - आयआयटी संशोिन आधण धवकास (R&D) शोकेस चे 

उद्घाटन केले आह?े 

 उत्तर: आयआयटी गुवाहाटी 

 

Q167. वररि आयएफएस अधिकारी पाथा सत्पथी यांची कोणत्या देशात 

भारताचे पुढील रािदतू म्हणून धनयुक्ती करण्यात आली आहे? 

 उत्तर: बोधिया आधण हिेगोधवना 

 

Q168. भारतीय मधहला संघाने अंधतम फेरीत श्रीलंकेचा आठ गडी राखून 

पराभव करून मधहला आधशया चर्क 2022 चे धविेतेपद 

पटकावले. मधहला आधशया चर्क 2022 चे आयोिन कोणत्या 

देशाने केले होते? 

 उत्तर: बांगलादेश 

 

Q169. ‘वल्डा ग्रीन धसटी पुरस्कार 2022’ कोणत्या शहराने लिंकला आहे? 

 उत्तर: हदैराबाद 

 

Q170. आंतरराष्ट्रीय गररबी धनमूालन ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी 

सािरा केला िातो? 

 उत्तर: 17 ऑक्टोबर 

 

Q171. इंटरनॅशनल दक्रकेट कौधन्सलने अलीकडेच युधनसेफ सोबत 

कशासाठी भागीदारी केली आहे? 

 उत्तर: व्यापारी संबंि मिबूत करणे 
 

Q172. 2022 मध्ये Q1 आधण Q2 साठी िल िीवन धमशनचे लक्ष्य साध्य 

करणारे एकमेव राज्य कोणते आह?े 

 उत्तर: ताधमळनाडू 

 

Q173. अलीकडेच आया एिी आधण िें र्डस ऑफ वुमेन्स वल्डा बँककंग, इंधडया 

सोबत कृर्ी संबंधित क्षेत्रातील मूल्य साखळी मिबूत करण्यासाठी 

कोणी भागीदारी केली आहे? 

 उत्तर: यूएनडीपी 

 

Q174. िागधतक अन्न ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: कोणालाही माग ेसोडू नका 

 

Q175. अलीकडेच, 2019 साठी स्पोर्टसा िनाधलस्र्टस फेडरेशन ऑफ इंधडया 

(SJFI) पदक कोणाला प्रदान करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: प्रकाश पदकुोण 

 

Q176. अलीकडेच रुद्रांक्ष पाटीलने आयएसएसएफ वल्डा 

चॅधम्पयनधशपमध्ये पुरुर्ांच्या 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात 

सुवणापदक लिंकले, हा पराक्रम गािवणारा तो दकतवा भारतीय 

ठरला आह?े 

 उत्तर: दसुरा 

 

Q177. नवी ददल्ली येथील भारतीय कृर्ी संशोिन संस्थेत पंतप्रिान 

दकसान सन्मान समंेलन 2022 चे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: नरेंद्र मोदी 

 

Q178. कें द्रीय गृह आधण सहकार मंत्री अधमत शहा यांनी प्रथमच 

लहदंीमध्ये सुरू होणाऱ्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचे उद्घाटन 

कोणत्या शहरात केले आह?े 

 उत्तर: भोपाळ 

 

Q179. इंटरनॅशनल दक्रधमनल पोधलस ऑगानायिेशन (इंटरपोल) च्या 

िनरल असेंब्लीच्या दकतव्या आवृत्तीचे भारत नवी ददल्ली येथे 

आयोिन करणार आह?े 

 उत्तर: 90 वी 

 

Q180. स्लोव्हाक ररपधब्लकमध्ये भारताचे रािदतू म्हणून कोणाची 

धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अपूवा श्रीवास्तव 

 

Q181. ‘पॅन्डेधमक धडसप्शन्स अँड ओधडशा लेसनन्स इन गव्हनान्स’ हे 

पुस्तक कोणी प्रकाधशत केले आह?े 

 उत्तर: नवीन पटनायक 

 

Q182. िागधतक आघात ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी सािरा केला 

िातो? 

 उत्तर: 16 ऑक्टोबर 
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Q183. हात िुण्याच्या महत्त्वाधवर्यी िागरुकता आधण समि 

वाढवण्याच्या उद्देशाने __________ हा िागधतक हात िुण्याचा 

ददवस म्हणून ओळखला िातो. 

 उत्तर: 15 ऑक्टोबर 

 

Q184. ग्लोबल हँडवॉलशंग डे 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: यधुनव्हसाल हँड हायिीनसाठी एकिूट व्हा 

 

Q185. सध्याचे सरन्यायािीश उदय उमशे लधलत यांची िागा घेणारे 

भारताचे 50 व्या सरन्यायािीशांचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: न्यायमूती डी. वाय. चंद्रचूड 

 

Q186. "द सेव्हन मून ऑफ माली आल्मेडा" या ग्रंथासाठी धब्रटनचा बुकर 

पुरस्कार 2022 कोणाला धमळाला? 

 उत्तर: शेहान करुणाधतलाका 

 

Q187. अलीगढ मुधस्लम युधनव्हर्साटी (AMU) कडून सर सय्यद एक्सलन्स 

अवॉडा 2022 कोणाला प्रदान करण्यात आला? 

 उत्तर: बाबारा मेटकाल्फ 

 

Q188. सध्या सुरू असलेल्या एमचेस रॅधपड ऑनलाइन स्पिेत मॅिस 

कालासनला पराभूत करून सवाात तरुण खेळाडू म्हणून इधतहास 

कोणी रचला आह?े 

 उत्तर: डोनारुम्मा गुकेश 

 

Q189. स्वीडनच्या संसदेने देशाच ेनव ेपंतप्रिान म्हणून मॉडरेर्टस नेता 

_______ यांची धनवड केली. 

 उत्तर: उल्फ दक्रस्टरसन 

 

Q190. कें द्रीय इलेक्रॉधनक्स आधण माधहती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रािीव 

चंद्रशेखर यांनी कोणत्या राज्यात पधहल्या सेमीकॉन इंधडया 

फ्यूचर धडिाइन रोड शोला धहरवा िेंडा दाखवला? 

 उत्तर: गुिरात 

 

Q191. केबीएल शताब्दी ठेव योिना कोणत्या बँकेने सुरू केली आह?े 

 उत्तर: कनााटक बँक 

 

Q192. आधशयाई फुटबॉल महासंघ (AFC) ने िाहीर केले आह े की 

_______ या देशात आधशयाई कप फुटबॉल स्पिाा 2023 

आयोधित केली िाईल. 

 उत्तर: कतार 

 

Q193. ‘इंधडयन नेव्ही सेललंग चॅधम्पयनधशप 2022’ स्पिाा 18 ते 21 

ऑक्टोबर दरम्यान केरळमिील मरक्कर वॉटरमॅनधशप रेलनंग 

सेंटरमध्ये कोणी आयोधित केली आह?े 

 उत्तर: भारतीय नौदल अकादमी 

 

Q194. ऑक्टोबर 2022 मध्ये कौस्तुभ कुलकणी यांची िेपी मॉगान 

इंधडयाचे प्रमुख म्हणून पदोन्नती करण्यात आली, या बहुराष्ट्रीय 

बँकेच ेमुख्यालय कोणत्या देशात आह?े 

 उत्तर: यूएसए 

 

Q195. महालेखाधनयंत्रक(CGA) म्हणून कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर: भारती दास 

 

Q196. पुरुर्ांचा बॅलन डी’ओर (गोल्डन बॉल पुरस्कार) 2022 कोणी 

लिंकला आह?े 

 उत्तर: करीम बेंिेमा 

 

Q197. मधहलांचा बॅलन डी’ओर पुरस्कार 2022 ककंवा बॅलोन डी’ओर 

फेधमधनन पुरस्कार 2022 कोणी लिंकला आह?े 

 उत्तर: अलेधक्सया पुटेलास 

 

Q198. आयटी सेवा क्षेत्रातील प्रमुख इन्फोधससचे अध्यक्ष रवी कुमार एस 

यांनी आपल्या पदाचा रािीनामा ददला आह.े इन्फोधससचे 

मुख्यालय कोठे आह?े 

 उत्तर: बेंगळुरू 

 

Q199. ए कन्फ्युज्ड माइंड स्टोरी या पुस्तकाचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: साधहल सेठ 

 

Q200. भारतीय बॉलक्संगसाठी उच्च-कायाक्षमता संचालकपदी (HPD) 

कोणाची धनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: बनााडा डून 

 

Q201. धनहोन्शुला भौगोधलक संकेत (GI) टॅग धमळावा यासाठी कोणत्या 

देशाने अिा दाखल केला आहे? 

 उत्तर: िपान 

 

Q202. सर्बायन शास्त्रज्ञांनी टेधनसपटू ___________ यांच्या नावावरून 

बीटलच्या (एक प्रकारचा दकडा) नवीन प्रिातीस नाव ददले आह.े 

 उत्तर: नोव्हाक िोकोधवच 

 

Q203. ‘आिी प्रवास करा नंतर पैसे भरा’ (TNPL) हा पेमेंट पयााय 

उपलब्ि करून देण्यासाठी भारतीय रेल्वे खानपान आधण पयाटन 

महामंडळाने (IRCTC) कोणासोबत भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: कॅश े

 

Q204. कें द्रीय पेरोधलयम आधण नैसर्गाक वायू मंत्री हरदीपलसंग पुरी यांनी 

आधशयातील सवाात मोठ्या कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस (CBG) प्लांटचे 

उद्घाटन कोणत्या राज्यात केले आहे? 

 उत्तर: पंिाब 

 

Q205. प्रशासकीय सुिारणा आधण सावािधनक तक्रारी धवभागाने सप्टेंबर 

2022 साठी प्रकाधशत केलेल्या क्रमवारी अहवालात सावािधनक 

तक्रारींचे धनराकरण करण्यासाठी सवा सरकारी धवभागांमध्ये कोण 

अव्वल आह?े 

 उत्तर: भारतीय धवधशष्ट ओळख प्राधिकरण 
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Q206. कोणत्या धवमा कंपनीने ‘िन वर्ाा’ ही नवीन योिना सुरू केली 

आह?े 

 उत्तर: िीवन धवमा धनगम 

 

Q207. िागधतक ऑधस्टयोपोरोधसस ददवस दरवर्ी कोणत्या ददवशी 

पाळला िातो? 

 उत्तर: 20 ऑक्टोबर 

 

Q208. भारतीय दरूसंचार धनयामक प्राधिकरणाने िारी केलेल्या ताज्या 

आकडेवारीनुसार, ________ ही ऑगस्टमध्ये पधहल्यांदाच देशातील 

सवाात मोठी लँडलाइन सेवा प्रदाता बनली. 

 उत्तर: ररलायन्स धिओ 

 

Q209. दकशनगंगा आधण रातले िलधवद्युत प्रकल्पांवरील लसंिू िल 

करारावर भारत आधण पादकस्तान यांच्यातील मतभेदाबाबत 

िागधतक बँकेने लवाद न्यायालयाचे अध्यक्ष कोणाला म्हणून 

धनयुक्त केले आह?े 

 उत्तर: शॉन मफी 

 

Q210. कोणत्या देशातील भारतीय दतूावासाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये 

आपला बहुचर्चात वार्र्ाक प्रमुख सांस्कृधतक कायाक्रम 'सारंग' 

आयोधित केला आह?े 

 उत्तर: दधक्षण कोररया 

 

Q211. िागधतक सांधख्यकी ददन 2022 हा आपल्या दैनंददन िीवनात 

सांधख्यकीचे महत्त्व ओळखण्यासाठी दरवर्ी ________ रोिी 

सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 20 ऑक्टोबर 

 

Q212. गुगल न े कोणत्या राज्य सरकारसोबत धडधिटल वाढ आधण 

धवकासाला चालना आधण गती देण्यासाठी सामंिस्य करारावर 

स्वाक्षरी केली आह?े 

 उत्तर: आसाम 

 

Q213. िागधतक सांधख्यकी ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: शाश्वत धवकासासाठीचा डेटा 

 

Q214. दरवर्ी ________ रोिी, पाककला मास्टसाचा सन्मान करण्यासाठी 

आंतरराष्ट्रीय शेफ ददवस सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 20 ऑक्टोबर 

 

Q215. ददल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी ददल्लीत दकती 

धिल्हा सैधनक बोडा स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंिुरी ददली 

आह?े 

 उत्तर: 4  

 

Q216. शहरातील 100 प्रवेश क्षमता असलेल्या पधहल्या इंग्रिी 

माध्यमाच्या सामान्य पदवी महाधवद्यालयाचे उद्घाटन कोणत्या 

राज्याने केले आह?े 

 उत्तर: धत्रपुरा 

 

Q217. कोणत्या राज्याच्या वन्यिीव मंडळाने दगुाावती व्याघ्र राखीव 

नावाने वाघांसाठी नवीन राखीव क्षेत्र ठेवण्यास मान्यता ददली 

आह?े 

 उत्तर: मध्य प्रदेश 

 

Q218. ग्लोबल यूथ क्लायमेट सधमटचे आयोिन कोणता देश करत आह?े 

 उत्तर: बांगलादेश 

 

Q219. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्या राज्यात धमशन स्कूल ऑफ 

एक्सलन्स सुरू केले आह?े 

 उत्तर: गुिरात 

 

Q220. इंधडया रेड प्रमोशन ऑगानायिशेनचे (ITPO) अध्यक्ष आधण 

व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर: प्रदीप खरोला 

 

Q221. िागधतक सन्मान ददन दरवर्ी कोणत्या ददवशी सािरा केला 

िातो? 

 उत्तर: ऑक्टोबरचा धतसरा बुिवार 

 

Q222. ऑक्टोबर 2022 मध्ये मेल्टवॉटर चॅधम्पयन्स चेस टूरचे धविेतेपद 

कोणी लिंकले? 

 उत्तर: मॅिस कालासन 

 

Q223. ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारत सरकारमध्ये संरक्षण सधचव म्हणून 

कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अरमाने धगरीिर 

 

Q224. भारत आधण िान्स आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे अध्यक्ष आधण 

सह-अध्यक्ष म्हणून पुन्हा धनवडून आले आहते, ऑक्टोबर 2022 

मध्ये आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचे (ISA) अध्यक्ष म्हणून कोणाची 

धनवड िाली आह?े 

 उत्तर: आर. के. लसंग 

 

Q225. शहीदांच्या सन्मानाथा ________ हा राष्ट्रीय पोलीस स्मृती ददन 

म्हणून सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 21 ऑक्टोबर 

 

Q226. भारत दरवर्ी ________ रोिी राष्ट्रीय एकता ददवस सािरा करतो. 

सशस्त्र दलांच्या सन्मानाथा हा ददवस सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 20 ऑक्टोबर 

 

Q227. दफफा मधहला धवश्वचर्क ऑस्रेधलया आधण न्यूिीलंड 2023 च्या 

अधिकृत शुभंकराचे नाव काय आहे? 

 उत्तर: टािुनी 
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Q228. प्रिानमंत्री आवास योिना या शहरी योिनेत ‘बेस्ट परफॉर्मांग 

स्टेट’ श्रेणी अंतगात देशात अव्वल स्थान कोणत्या राज्याने प्राप्त 

केले आह?े 

 उत्तर: उत्तर प्रदेश 

 

Q229. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्या राज्यात धमशन लाइफ सुरू 

केले आह?े 

 उत्तर: गुिरात 

 

Q230. पाचव ेखेलो इंधडया युथ गेम्स 2022 कोणत्या राज्यात आयोधित 

केले िाईल? 

 उत्तर: मध्य प्रदेश 

 

Q231. 16 ते 18 फेब्रुवारी 2023 या कालाविीत धसडको प्रदशान आधण 

कन्व्हने्शन सेंटर येथे 14 वी वल्डा स्पाईस काँग्रेस कोणत्या राज्यात 

होणार आह?े 

 उत्तर: महाराष्ट्र 

 

Q232. ऑक्टोबर 2022 मध्ये भारतीय उद्योग महासंघ (CII) द्वारे राष्ट्रीय 

धडधिटल पररवतान पुरस्कार "डीएक्स 2022 पुरस्कार" कोणत्या 

बँकेला प्रदान करण्यात आला आहे? 

 उत्तर: कनााटक बँक 

 

Q233. 2021 प्रिानमंत्री आवास योिना (शहरी) मध्ये कोणत्या 

कें द्रशाधसत प्रदेशाला ‘सवोत्कृष्ट कायाप्रदशान करणारे कें द्रशाधसत 

प्रदेश’ म्हणून नाव देण्यात आले? 

 उत्तर: िम्मू आधण काश्मीर 

 

Q234. कोणत्या राज्य/कें द्रशाधसत प्रदेशाने 'ददए िलाओ, पताके नहीं' 

(फटाके नव्ह ेतर ददवे लावा) मोहीम सुरू केली आह?े 

 उत्तर: ददल्ली 

 

Q235. कोणत्या अन्नपदाथााने खाद्यपदाथाांच्या श्रेणीमध्ये ‘सवाात 

लोकधप्रय भौगोधलक मानांकन’ पुरस्कार लिंकला आह?े 

 उत्तर: हदैराबादी हलीम 

 

Q236. नुकतेच डायररच मॅटधशर्टि यांचे धनिन िाले असून ते कोणत्या 

फॉम्युाला वन रेलसंग संघाचे संस्थापक आधण मालक होते? 

 उत्तर: रेड बुल रेलसंग 

 

Q237. नुकतेच अंिांच्या टी-20 धवश्वचर्क स्पिेच ेब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून 

कोणाची धनवड करण्यात आली? 

 उत्तर: युवराि लसंग 

 

Q238. संयुक्त राष्ट्र ददन ऑक्टोबरमध्ये कोणत्या ददवशी सािरा केला 

िातो? 

 उत्तर: 24 ऑक्टोबर 

 

Q239. धवधवि राष्ट्रांमिील धवकासाभोवतीच्या समस्यांबद्दल आधण 

त्यावर मात कशी करता येईल याधवर्यी िागरुकता धनमााण 

करण्यासाठी दरवर्ी संयुक्त राष्ट्र 24 ऑक्टोबर हा ददवस _______ 

म्हणून पाळते. 

 उत्तर: िागधतक धवकास माधहती ददन 

 

Q240. अलीकडेच फायनाधन्शयल अॅक्शन टास्क फोसा (FATF) न े

कोणत्या देशाला 'ब्लॅक धलस्ट' मध्ये टाकले आहे? 

 उत्तर: म्यानमार 

 

Q241. 23 ऑक्टोबर रोिी िगभरात आयुवेद ददन सािरा करण्यात 

आला. 2022 मध्ये आयुवेद ददवसाची _____ आवृत्ती सािरी 

करण्यात आली. 

 उत्तर: 7 वी  

 

Q242. पंतप्रिान नरेंद्र मोदी यांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये 'रोिगार मेळा' 

सुरू केला, ज्याद्वारे धवधवि सरकारी धवभाग आधण मंत्रालये पुढील 

दीड वर्ाात धमशन मोडवर _______ लोकांची भरती करतील. 

 उत्तर: 10 लाख 

 

Q243. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पररर्देचे वंशवादाच्या समकालीन 

प्रकारांवर धवशेर् वातााहर म्हणून धनयुक्त िालेले पधहले आधशयाई 

आधण पधहले भारतीय व्यक्ती कोण बनले आहते? 

 उत्तर: अधश्वनी के.पी. 

 

Q244. ग्लोबल मीधडया आधण इन्फॉमेशन धलटरसी (MIL) सप्ताह 2022 

ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: धवश्वासाचे पालनपोर्ण: एक माध्यम आधण माधहती 

साक्षरता अत्यावश्यक आहे 
 

Q245. 7 व्या आयुवेद ददन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: हर ददन हर घर आयुवेद 

 

Q246. वाराणसीमध्ये 16 नोव्हेंबर 2022 पासून ‘काशी तधमळ संगम’ हा 

एक मधहनाभराचा कायाक्रम कोणते मंत्रालय आयोधित करेल? 

 उत्तर: धशक्षण मंत्रालय 

 

Q247. नागरी धवमान वाहतूक महासंचालनालयाने िेपोर धवमानतळाला 

एरोड्रोम परवाना मंिूर केला आह.े ते धवमानतळ कोणत्या 

राज्यात आह?े 

 उत्तर: ओधडशा 

 

Q248. कोणत्या राज्य सरकारने यूएस एिन्सी फॉर इंटरनॅशनल 

डेव्हलपमेंट (USAID) च्या संयुक्त धवद्यमाने "भारतातील 

िंगलाबाहेरील िाडे (TOFI)" कायाक्रम सुरू केला आहे? 

 उत्तर: आसाम 

 

Q249. 2023 पासून कोणत्या शहरात ददवाळीला सावािधनक शाळांना 

सुट्टी असेल? 

 उत्तर: न्यूयॉका  
 

Q250. भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय बौधद्धक संपदा पुरस्कार 2021 आधण 

2022’ कोणत्या आयआयटी ला प्रदान केले आहते? 

 उत्तर: आयआयटी मद्रास 
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Q251. कोणत्या शधक्तशाली चक्रीवादळाने बांगलादेशात िडक ददली 

आधण पधिम बंगाल, ओधडशा आधण ईशान्येकडील राज्यांच्या 

दकनारी भागात मुसळिार पाऊस पाडला? 

 उत्तर: धसत्रांग 

 

Q252. युरोधपयन संसदेने कोणाला ‘धवचार स्वातंत्र्यासाठीचा साखारोव्ह 

प्राइि’ हा सवोच्च मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान केला आह?े 

 उत्तर: युके्रनच ेलोक 

 

Q253. अमेररकन चलनावर ददसणारी पधहली आधशयाई अमेररकन व्यक्ती 

कोण बनणार आह?े 

 उत्तर: अण्णा मे वोंग 

 

Q254. अलीकडील वृत्तपत्रांच्या अहवालानुसार, नेदरलँर्डस ह ेचीन आधण 

बांगलादेशच्या पुढे भारताचे धतसरे सवाात मोठे धनयाात क्षेत्र म्हणून 

उदयास आले आह.े तर भारतातील दसुरे सवाात मोठे धनयाात क्षेत्र 

कोणते आह?े 

 उत्तर: यूएई 

 

Q255. कोणत्या राज्य/कें द्रशाधसत प्रदेशान े “मैं भी सुभार्” मोहीम सुरू 

केली आहे? 

 उत्तर: लडाख 

 

Q256. कोणत्या संघाने हडे क्वाटार एमसी, वायुसेना नगर, नागपूर येथे 

आयोधित एअर फोसा लॉन टेधनस चॅधम्पयनधशप 2022-23 

लिंकली आह?े 

 उत्तर: वेस्टना एअर कमांड 

 

Q257. िॅक्सन ग्रीनने राज्यात टप्प्याटप्प्याने ग्रीन हायड्रोिन आधण ग्रीन 

अमोधनया प्रकल्प उभारण्यासाठी 22,400 कोटी रुपयांची 

गुंतवणूक करण्यासाठी कोणत्या राज्य सरकारसोबत सामंिस्य 

करार केला आह?े 

 उत्तर: रािस्थान 

 

Q258. कोणत्या एिन्सी/मंत्रालयाने धनवडक सरकारी संस्थांकडे उपलब्ि 

प्रशासकीय नोंदींच्या आिारे सप्टेंबर 2017 ते ऑगस्ट 2022 या 

कालाविीत देशाच्या रोिगार आउटलुकवर एक प्रेस नोट िारी 

केली आहे? 

 उत्तर: राष्ट्रीय साधंख्यकी कायाालय 

 

Q259. नासा िेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी आधण भारतातील कोणत्या 

संस्थेच्या संशोिकांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये आंतरराष्ट्रीय 

अंतराळ स्थानकात सूक्ष्मिीवामंिील परस्परसंवादाचा अभ्यास 

केला आहे? 

 उत्तर: आयआयटी मद्रास 

 

Q260. सरकारने भारतीय स्पिाा आयोग (CCI) चे कायाकारी अध्यक्ष 

म्हणून कोणाची धनयुक्ती केली? 

 उत्तर: संगीता वमाा 
 

Q261. िागधतक ऑधडओधव्हज्युअल हरेरटेि ददवस (WDAH) दरवर्ी 

किी सािरा केला िातो? 

 उत्तर: 27 ऑक्टोबर 

 

Q262. दरवर्ी 27 ऑक्टोबर रोिी भारतीय सैन्य पायदळ ददन सािरा 

केला िातो. या वर्ी भारतीय सैन्याने आपला _____ पायदळ 

ददवस सािरा केला. 

 उत्तर: 76वा 

 

Q263. "वर्ा 2020-21 साठी रािपधत्रत अधिकार यांच्या प्रधशक्षणासाठी 

सवोत्कृष्ट पोधलस प्रधशक्षण संस्था" साठी कें द्रीय गृहमंत्री करंडक 

कोणाला धमळाला आह?े 

 उत्तर: राष्ट्रीय औद्योधगक सुरक्षा अकादमी 

 

Q264. _______ रोिी िम्मू आधण काश्मीरचा भारताच्या कें द्रशाधसत 

प्रदेशात धवलय ददन सािरा केला िात आह.े 

 उत्तर: 26 ऑक्टोबर 

 

Q265. इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ दफल्म दक्ररटक्स (FIPRESCI) न े

कोणत्या धचत्रपटाला आतापयांतचा सवोत्कृष्ट भारतीय धचत्रपट 

म्हणून घोधर्त केले आह?े 

 उत्तर: पथर पांचाली 

 

Q266. युनायटेड नेशन्सच्या स्पेशलाइज्ड एधव्हएशन एिन्सीच्या एअर 

रान्सपोटा कधमटी (ATC) चे अध्यक्ष म्हणून कोणाची धनवड िाली 

आह?े 

 उत्तर: शेफाली िुनेिा 

 

Q267. बेस्टु वरस ककंवा _________ नवीन वर्ा ह े कार्ताक मधहन्यातील 

प्रधतपदा धतथीला ददवाळीनंतर एक ददवस सािरे केले िाते. 

 उत्तर: गुिराती 

 

Q268. "समृद्धी 2022-23" ही एकरकमी मालमत्ता कर माफी योिना 

कोणी सुरू केली आह?े 

 उत्तर: धवनय कुमार सक्सेना 

 

Q269. कोणत्या स्टॉक एक्सचेंिने अलीकडेच त्याच्या प्लॅटफॉमावर 

इलेक्रॉधनक गोल्ड ररसीट (EGR) लाँच केले आहे? 

 उत्तर: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंि 

 

Q270. आंतरराष्ट्रीय अॅधनमेशन ददवस दरवर्ी कोणत्या ददवशी सािरा 

केला िातो? 

 उत्तर: 28 ऑक्टोबर 

 

Q271. गुिरातला 'हर घर िल' राज्य म्हणून घोधर्त करण्यात आले होते, 

यापूवी कोणता कें द्रशाधसत प्रदेश देशातील पधहला 'हर घर िल' 

प्रमाधणत कें द्रशाधसत प्रदेश (UT) बनला होता? 

 उत्तर: दादरा आधण नगर हवेली आधण दमण आधण दीव 

 

Q272. ऑक्टोबर 2022 पयांत भारतातील दकती समुद्रदकनाऱ्यांना ब्लू 

फ्लॅग प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे? 

 उत्तर: 12  
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Q273. ददल्लीतील इंददरा गांिी आंतरराष्ट्रीय धवमानतळ ह ेिगातील 10 

व्या क्रमांकाचे व्यस्त धवमानतळ आह.े तर या यादीत कोणते 

धवमानतळ अव्वल स्थानावर आह?े 

 उत्तर: हार्टसाफील्ड-िॅक्सन अटलांटा आंतरराष्ट्रीय धवमानतळ 

 

Q274. कोणत्या बँकेने आपल्या धडधिटल प्लॅटफॉमावर एकाधत्मक 

सेवांद्वारे ग्राहकांचा अनुभव वाढवण्यासाठी “प्रोिेक्ट वेव्ह” अंतगात 

अनेक धडधिटल उपक्रम सुरू केले आहते? 

 उत्तर: इंधडयन बँक 

 

Q275. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सफल (SAFAL) (कृर्ी किाासाठी 

सरलीकृत अिा) ह ेकॉमन के्रधडट पोटाल कोणत्या राज्याने सुरू केले 

आह?े 

 उत्तर: ओधडशा 

 

Q276. इलॉन मस्कने दकती रकमेमध्ये धर्टवटरचे संपादन पूणा केले? 

 उत्तर: 44 अब्ि डॉलर 

 

Q277. संरक्षण मंत्रालयाने __________ रोिी श्रीनगर, िम्मू आधण काश्मीर 

(J&K) येथे 'शौया ददवस' सोहळ्याचे आयोिन केले होते. 

 उत्तर: 27 ऑक्टोबर 

 

Q278. सवासामान्यानंा िागरूक करण्यासाठी दरवर्ी ________ रोिी 

िागधतक सोरायधसस ददवस सािरा केला िातो. 

 उत्तर: 29 ऑक्टोबर 

 

Q279. परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही मुरलीिरन यांनी 12वी िागधतक 

लहदंी पररर्द कोणत्या देशात होणार असल्याची घोर्णा केली 

आह?े 

 उत्तर: दफिी 

 

Q280. महाराष्ट्र टपाल धवभागाकडून राष्ट्रीय टपाल सप्ताह 2022 चे 

आयोिन कोणत्या ददवशी करण्यात आले? 

 उत्तर: 09 ऑक्टोबर ते 13 ऑक्टोबर 2022 

 

Q281. िागधतक टपाल ददन कोणत्या ददवशी सािरा करण्यात येतो? 

 उत्तर: 09 ऑक्टोबर 

 

Q282. सामान्य माणसाच्या आर्थाक सक्षमीकरणावर लक्ष कें दद्रत 

करण्यासाठी टपाल खात्याने कोणता ददवस सािरा केला? 

 उत्तर: धवत्तीय सशक्तीकरण ददन 
 

Q283. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अधभयान 2022 कोणत्या ददवशी 

सुरू करण्यात आले? 

 उत्तर: 11 ऑक्टोबर 

 

Q284. संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अधभयानांतगात कोणते स्पिाा 

पुरस्कार ददले िातात? 

 उत्तर: राष्ट्रसंत तुकडोिी महाराि स्वच्छ ग्राम स्पिाा पुरस्कार 

 

Q285. ‘मानक महोत्सव’ पररर्देचे आयोिन कोणाद्वारे करण्यात आले 

होते?  

 उत्तर: भारतीय मानक ब्यूरो, मुंबई 

 

Q286. िागधतक मानक ददन कोणत्या ददवशी सािरा केला िातो? 

 उत्तर: 14 ऑक्टोबर 

 

Q287. 2022 चा परमाथा खेलरत्न पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात 

आला? 

 उत्तर: अधवनाश साबळे 

 

Q288. अण्णासाहबे पाटील आर्थाक मागास धवकास महामंडळाच्या 

अध्यक्षपदी कोणाची धनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: नरेंद्र पाटील 

 

Q289. मधहला व बालकांसाठी देशातील पधहली स्थलांतर धनरीक्षण 

प्रणाली कोणत्या राज्यात सुरु करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: महाराष्ट्र 
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