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One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi- 

November 2022 
 

Q1. कॅनडाने खालीलपैकी कोणत्या देशाचा पराभव करून पहिले 

डेहहिस चषक ज िंकले आिे? 

 उत्तर: ऑस्ट्रेहलया 

 

Q2. यूएस हडक्शनरी प्रकाशक मेररयम-वेबस्ट्टर यािंनी घोहषत केले की 

त्यािंचा 2022 वषाातील शब्द _______ आिे. 

 उत्तर: गसॅलाइटटिंग 

 

Q3. ______ हचत्रपट नगेसीन े भारतीय आिंतरराष्ट्रीय हचत्रपट 

मिोत्सवाच्या 53 व्या आवृत्तीत ICFT-UNESCO गािंधी पदक 

ज िंकले आिे. 

 उत्तर: इराणी 

 

Q4. नाईट फँ्रकच्या मते, प्रीहमयम हनवासी मालमत्तेची वार्षाक ककिंमत 

मो णाऱ्या  ागहतक हनदेशािंकात कोणत ेभारतीय शिर 22 व्या 

क्रमािंकावर आिे? 

 उत्तर: म िंबई 

 

Q5. सेबी न ेखालीलपैकी कोणाची बॉम्बे स्ट्टॉक एक्सचें  (BSE) चे 

नवीन MD आहण CEO म्िणनू हनय क्ती करण्यास मान्यता ददली 

आिे? 

 उत्तर: स िंदररामन राममूती 

 

Q6. भारतातील द सऱ्या राष्ट्रीय मॉडेल वैददक शाळेच ेन कतेच उद्घाटन 

कोणत्या शिरात करण्यात आले आिे? 

 उत्तर: प री 

 

Q7. ___________ मधील मावमल ि ग िा िी य नेस्ट्कोने मान्यता प्राप्त 

केललेी पहिली भारतीय भू-वारसा स्ट्थळ ठरली आि.े 

 उत्तर: मघेालय 

 

Q8. सौदी अरेहबयाने _____आहशयाई हिवाळी खेळ आयोह त 

करण्याची बोली ज िंकली. 

 उत्तर: 2029 

 

 

Q9. एस अँड पी डाऊ  ोन्स सस्ट्टनेेहबहलटी इिंडेक्स (DJSI) कॉपोरेट 

सस्ट्टेनेहबहलटी असेसमेंट (CSA) क्रमवारीच्या 2022 

आवृत्तीमध्ये खालीलपैकी कोणती किं पनी भारतातील सवाात 

रटकाऊ तले आहण वायू किंपनी म्िणनू ओळखली गेली? 

 उत्तर: बीपीसीएल 

 

Q10. अलीकडेच भारतान ेऑस्ट्रेहलयाचा पराभव करून  ________ 

स लतान ऑफ  ोिर कप ज िंकला. 

 उत्तर: हतसरा 

 

Q11. आयएमटी रायलेट िा भारताच्या नौदल, ______ आहण 

_______ नौदलािंमधील पहिला सिंय क्त सागरी सराव आि.े 

 उत्तर: मोझािंहबक, टािंझाहनया 

 

Q12. अलीकडेच, भारतान ेयूएन रस्ट्ट फिं ड फॉर काउिंटर-टेरररझमसाठी 

__________ च ेयोगदान ददले आि.े 

 उत्तर: 500,000 डॉलर् 

 

Q13.  ागहतक शिर ददन 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: गो ग्लोबल करण्यासाठी स्ट्थाहनक कायदा करा 

 

Q14. आहसयान आहण भारताच्या सिंबिंधािंच्या 30 व्या वधाापन 

ददनाहनहमत्त कोणत्या देशात पहिल्या आहसयान-इिंहडया स्ट्टाटा-

अप मिोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले? 

 उत्तर: इिंडोनेहशया 

 

Q15. खालीलपैकी कोणत्या देशान ेदफफा अिंडर-17 महिला हवश्वचषक 

2022 ज िंकला आिे? 

 उत्तर: स्ट्पने 

 

Q16. पॅरा स्ट्पोर्टसा पसान ऑफ द इयर 2022 िा प रस्ट्कार कोणाला 

हमळाला आिे? 

 उत्तर: अवनी लखेरा 

 

Q17. ल ला दा हसल्वा ि े खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या हवद्यमान 

अध्यक्ािंचा पराभव करत नवीन राष्ट्राध्यक् बनले आिेत? 

 उत्तर: ब्राझील 

 

Q18. कोणत्या राज्याने लोकहप्रय 'लक्ष्मी भिंडार' यो नेसाठी महिला 

आहण बाल हवकास श्रणेीमध्ये स्ट्कॉच प रस्ट्कार 2022 ज िंकला 

आिे? 

 उत्तर: पहिम बिंगाल 
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Q19. यूएनएचसीआर न े ऑक्टोबर 2022 मध्ये प्रहसद्ध केलेल्या 

अिवालान सार,  गातील सवाात  ास्ट्त हनवााहसत लोकसिंख्येचे 

आयो न कोणत्या देशाने केले आिे? 

 उत्तर: त की 

 

Q20. डब्ल्यूएचओच्या ग्लोबल टीबी अिवाल 2022 न सार, 2021 

मध्ये भारतात दकती टीबी प्रकरणे अहधसूहचत आिते? 

 उत्तर: 21.4 लाख 

 

Q21. लोकािंना शाकािारी  ीवनशलैीचे पालन करण्यास आहण 

शाकािारीपणाबद्दल  ागरूकता पसरवण्यासाठी प्रोत्साहित 

करण्यासाठी दरवषी _______ रो ी  ागहतक शाकािारी ददवस 

सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: 1 नोहिेंबर 

 

Q22. खालीलपैकी कोणाला यावषी कनााटक सरकारचा राज्योत्सव 

प रस्ट्कार हमळाला आिे? 

 उत्तर: के. हसवन 

 

Q23. "स्ट्टील मनॅ ऑफ इिंहडया" म्िणनू ओळखल े ाणारे _________ 

यािंचे  मशेदपूर येथील टाटा मेन िॉहस्ट्पटलमध्ये वयाच्या 86 व्या 

वषी हनधन झाले. 

 उत्तर:  मशेद   ेइराणी 

 

Q24. सायबर आहण आर्थाक ग न््ािंना आळा घालण्यासाठी कोणत ेराज्य 

सरकार राज्यात सायबर इिंटेहल न्स य हनट स्ट्थापन करणार आिे? 

 उत्तर: मिाराष्ट्र 

 

Q25.  ागहतक शाकािारी ददवस 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: सामान्य भहवष्य 

 

Q26. मिाराष्ट्रातील पहिले इलेक्रॉहनक मॅन्य फॅक्चटरिंग क्लस्ट्टर कोठे  

स्ट्थापन करण्यात येणार आिे? 

 उत्तर: प णे  
 

 

Q27. खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने अलीकडेच राज्यात समान 

नागरी सिंहिता लाग ू करण्यासाठी सहमती स्ट्थापन करण्याचा 

हनणाय घतेला आिे? 

 उत्तर: ग  रात 

 

Q28. इलेक्रॉहनक्स आहण आयटी मिंत्रालयाने कोणत्या राज्यातील 

रािं णगाव येथे ग्रीनदफल्ड इलेक्रॉहनक्स मॅन्य फॅक्चटरिंग क्लस्ट्टर 

(EMC) स्ट्थापन करण्यास मान्यता ददली आिे? 

 उत्तर: मिाराष्ट्र 

 

Q29. केवायसी नोंदणी ए न्सी (KRA) कोणी स रू केली आिे,  ी 

इलेक्रॉहनक स्ट्वरूपात ग िंतवणूकदारािंच्या केवायसी च्या नोंदी 

ठेवते? 

 उत्तर: बीएसई टेक्नॉलॉ ी  

 

Q30. पत्रकारािंहवरुद्धच्या ग न््ािंसाठी दिंडम क्ती समाप्त करण्याचा 

आिंतरराष्ट्रीय ददवस (IDEI) दरवषी कोणत्या ददवशी सा रा केला 

 ातो? 

 उत्तर: 2 नोहिेंबर 

 

Q31. अमेररकेचे मा ी हसनटेर एडवडा एम केनेडी यािंना मरणोत्तर 

‘फ्रें ड्स ऑफ हलबरेशन वॉर’ िा सन्मान कोणत्या देशान ेप्रदान 

केला आिे? 

 उत्तर: बािंगलादेश 

 

Q32. 31 ऑक्टोबर ते 6 नोहिेंबर 2022 या कालावधीत दक्ता 

 न ागतृी सप्ताि सा रा केला  ात आिे. दक्ता  ागरूकता 

सप्ताि 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: हवकहसत राष्ट्रासाठी भ्रष्टाचारम क्त भारत 

 

Q33. ईशान्येतील पहिले मत्स्ट्यसिंग्रिालय लवकरच _________ मध्ये 

बािंधले  ाईल. 

 उत्तर: अरुणाचल प्रदेश 

 

Q34.  ागरुकता हनमााण करण्यासाठी  गभरात आिंतरराष्ट्रीय म क्त 

प्रवेश सप्ताि सा रा केला  ातो. तो ________ दरम्यान 

 ागहतक स्ट्तरावर सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: ऑक्टोबरचा शवेटचा पूणा आठवडा 

 

Q35. कोणत्या पहिम आदफ्रकन देशान े सिंय क्त राष्ट्र स रक्ा पररषदेचे 

माहसक अध्यक्पद स्ट्वीकारल ेआिे? 

 उत्तर: घाना 

 

Q36. कोणत्या पोलाद किं पनीला हतच्या तीन उत्पादन स हवधािंसाठी 

ररस्ट्पॉहन्सबल स्ट्टील प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आिे? 

 उत्तर: टाटा स्ट्टील 

 

Q37. "न्य हक्लयरायझेशन ऑफ एहशया" या प स्ट्तकाचे लेखक कोण 

आिेत? 

 उत्तर: रेने नाबा 
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Q38. रेड प्लनॅेट डे दरवषी कोणत्या ददवशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर: 28 नोहिेंबर 

 

Q39. ऑक्टोबर 2022 मध्ये UPI व्यविार 7.7 टक्क्यािंनी वाढून 

_______ झाल.े 

 उत्तर: 730 कोटी 

 

Q40. खालीलपैकी कोणत्या राज्यात राष्ट्रीय आददवासी नृत्य मिोत्सव 

2022 स रू करण्यात आला आिे? 

 उत्तर: छत्तीसगड 

 

Q41. हवद्यापीठ अन दान आयोगाने (UGC) सवा उच्च हशक्ण सिंस्ट्थािंना 

दरवषी कोणत्या ददवशी ‘भारतीय भाषा ददवस’ सा रा करण्याचे 

हनदेश ददल ेआिते? 

 उत्तर: 11 हडसेंबर 

 

Q42. यूएईच्या शार ाि शिराच ेशासक शखे स लतान अल कासीमी 

यािंनी शार ाि आिंतरराष्ट्रीय प स्ट्तक मेळ्याच्या कोणत्या आवतृ्तीचे 

उद्घाटन केले? 

 उत्तर: 41 वी आवृत्ती 

 

Q43. भारत  ल सप्ताि 1 नोहिेंबर त े5 नोहिेंबर 2022 या कालावधीत 

सा रा केला  ातो. भारत  ल सप्ताि 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: समतसेि शाश्वत हवकासासाठी  ल स रक्ा 

 

Q44. कोणते राज्य 1 त े3 नोहिेंबर 2022 या तीन ददवसीय हसहहिल 

एअर नेहहिगेशन सर्हिासेस ऑगानायझशेन (CANSO) पररषद 

2022 चे आयो न करत आिे? 

 उत्तर: गोवा 

 

Q45. भारत-आदफ्रका व्यापाराला चालना देण्यासाठी आहण व्यापार 

व्यविारािंना समथान देण्यासाठी फस्ट्टारँड बँक (FRB) सोबत 

खालीलपैकी कोणी म ख्य  ोखीम सिभाग करारावर स्ट्वाक्री 

केली आिे? 

 उत्तर: एहक्झम बकँ ऑफ इिंहडया 

 

Q46. भारताने य नायटेड नेशन्स ररलीफ अँड वक्सा ए न्सी (UNRWA) 

ला 5 दशलक् वार्षाक सिाय्य देण्याच ेवचन ददल ेआि.े ______ 

साठी शाळा, आरोग्य कें दे्र आहण सिंस्ट्थदे्वारे चालवल्या  ाणार् या 

इतर मलूभतू सेवािंसाठी िा हनधी देण्यात आला आि.े 

 उत्तर: पलॅेहस्ट्टनी हनवााहसत 

 

Q47. फाल्कन िेवी ि े  गातील सवाात शहक्तशाली सदक्रय रॉकेट 

खालीलपैकी कोणत्या अिंतराळ तिंत्रज्ञान किं पनीन ेप्रक्ेहपत केले? 

 उत्तर: स्ट्पेसएक्स 

 

Q48. खालीलपैकी कोणत्या हवमा किं पनीन े पहिली सॅटेलाइट इिंडेक्स-

आधाररत फामा यील्ड इन्श रन्स पॉहलसी स रू केली आिे? 

 उत्तर: एचडीएफसी एगो 

 

Q49. 1 नोहिेंबर 2022 रो ी खालीलपैकी कोणाला मरणोत्तर 'कनााटक 

रत्न' प रस्ट्कार प्रदान करण्यात आला? 

 उत्तर: प नीत रा क मार 

 

Q50. 1 नोहिेंबर रो ी द्रास वळील झोह ला वॉर मेमोररयल येथे 

झोह ला ददवस सा रा करण्यात आला. ________ मधील 

'ऑपरेशन बायसन' मध्ये भारतीय सैन्याने केलेल्या शौया 

कारवाईचा उत्सव सा रा करण्यासाठी झोह ला ददवस सा रा 

केला  ातो. 

 उत्तर: 1948 

 

Q51. पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी मानगड धाम िे राष्ट्रीय स्ट्मारक म्िणनू 

घोहषत केल ेआि.े ते कोणत्या राज्यात आिे? 

 उत्तर: रा स्ट्थान 

 

Q52. इन्हिेस्ट्ट कनााटक, ग्लोबल इन्हिसे्ट्टसा मीट’च्या उद्घाटन 

समारिंभाला कोणी सिंबोहधत केले? 

 उत्तर: नरेंद्र मोदी 

 

Q53. भारत पेरोहलयम कॉपोरेशन हलहमटेड (BPCL) चे अध्यक् आहण 

व्यवस्ट्थापकीय सिंचालक म्िणून कोणाची हनय क्ती करण्यात आली 

आिे? 

 उत्तर: हिी आर कृष्णा ग प्ता 

 

Q54. केरळ सरकारन े स्ट्थापन केलेल्या पहिल्या ‘केरळ ज्योती’ 

प रस्ट्कारासाठी कोणाची हनवड करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: एम टी वास देवन नायर 

 

Q55. खालीलपैकी कोणत े राज्य 25 त े 28 नोहिेंबर दरम्यान रकॅ 

एहशया कप 2022 च ेआयो न करेल? 

 उत्तर: केरळ 
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Q56. इिंहडया पोस्ट्ट पमेेंर्टस बँकेने भारतातील पहिले तरिंगते आर्थाक 

साक्रता हशहबर कोठे आयोह त केल ेआिे? 

 उत्तर: श्रीनगर 

 

Q57. स्ट्वतिंत्र भारताचा पहिला मतदार कोण आिे, ज्याने हिमाचल 

प्रदेश हवधानसभेच्या हनवडण कीसाठी 34 व्यािंदा मतदानाचा िक्क 

ब ावला? 

 उत्तर: श्याम सरन नेगी 

 

Q58. आहशयाई मिाद्वीपीय ब हद्धबळ चॅहम्पयनहशप 2022 मध्ये ख ल्या 

प रुष गटामध्ये हव तेपेद कोणी ज िंकले? 

 उत्तर: आर प्रज्ञानिंधा 

 

Q59. खालीलपैकी कोणत्या राज्याने सवा हवभागािंचा ररअल-टाइम डेटा 

आहण प्रम ख यो नािंबाबत घतेलेल्या हनणायािंमध्ये प्रवशे 

करण्यासाठी “CM डॅशबोडा” स रू केला आिे? 

 उत्तर: िररयाणा 

 

Q60. ओहडशातील ढेंकनाल येथे ‘बा ी राउट राष्ट्रीय फ टबॉल स्ट्पधे’चे 

उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: धमेंद्र प्रधान 

 

Q61. कोणत्या देशाने अलीकडेच सवाात लािंब प्रवासी रेन चालवनू 

 ागहतक हवक्रम केला आिे? 

 उत्तर: हस्ट्वत्झलंड 

 

Q62. फेडरेशन ऑफ इिंहडयन चेंबसा ऑफ कॉमसा अँड इिंडस्ट्री (FICCI) 

चे नवीन अध्यक् म्िणनू कोणाची हनय क्ती करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: स भ्रकािंत पािंडा 

 

Q63. केरळ सरकारच्या प्रहतहित ‘इझ थाचन प रस्ट्कार 2022’ साठी 

कोणाची हनवड करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: सेत ू

 

Q64. कनााटकी गाहयका अरुणा साईराम यािंना कोणत्या देशाच्या 

सरकारने शेवेहलयर डी ल’ऑडे नशॅनल ड  मेररट, नाइट ऑफ द 

ऑडार ऑफ द मेररट िा प रस्ट्कार प्रदान केला आिे? 

 उत्तर: फ्रान्स 

 

Q65. नोहिेंबर 2022 मध्ये खालीलपकैी कोण इस्रायलचे नवीन 

पिंतप्रधान बनणार आिते? 

 उत्तर: बें ाहमन नेतान्याहू 

 

Q66. सिंय क्त राष्ट्र  नरल असेंब्लीने ________ िा  ागहतक त्स नामी 

 ागरूकता ददवस म्िणनू हनय क्त केला आिे. 

 उत्तर: 5 नोहिेंबर 

 

Q67. ऑस्ट्रेहलया-भारत हद्वपक्ीय सिंबिंधािंच्या सेवेसाठी  नरल 

हडहहि न ऑफ द ऑडार ऑफ ऑस्ट्रेहलया (AM) मध्ये मानद 

सदस्ट्य म्िणून कोणाची हनय क्ती करण्यात आली? 

 उत्तर: अहमत दासग प्ता 

 

Q68. कायामान प्रतवारी हनदेशािंकात मिाराष्ट्राचा________क्रमािंक 

आिे. 

 उत्तर: पहिला 

 

Q69. कें द्रीय हशक्ण मिंत्रालयाच्या कायामान प्रतवारी हनदेशािंकात एकूण 

1000 ग णािंकनापैकी 928 ग णािंकन प्राप्त करून मिाराष्ट्रासि 

कोणत्या राज्यािंनी सिंय क्त प्रथम स्ट्थान प्राप्त केल ेआिे? 

 उत्तर: पिं ाब आहण केरळ  
 

Q70. भारतीय हवहशष्ट ओळख प्राहधकरणाने (UIDAI) उत्तम हनवासी 

अन भवासाठी नवीन कृहत्रम ब हद्धमत्ता आहण मशीन लर्नगं 

(AI/ML) आधाररत चॅटबॉट लॉन्च केले आिे. तर त्या चॅटबॉटचे 

नाव काय आिे? 

 उत्तर: आधार हमत्र 

 

Q71. ग्रामीण हवकासासाठी पिंचायती रा  सिंस्ट्थािंच्या सदस्ट्यािंसाठी 

‘अ ेंडा’ या प हस्ट्तकेचे अनावरण कोणी केले? 

 उत्तर: हगरररा  जसिंि 

 

Q72. ररलायन्स इिंडस्ट्री  हलहमटेड (RIL) चे स्ट्वतिंत्र सिंचालक म्िणनू 

कोणाची हनय क्ती करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: के. हिी कामथ 

 

Q73. भारतीय प रुष सिंघान ेआहशयाई स्ट्वॉश सािंहघक स्ट्पधते कोणत्या 

देशाला पराभतू करून पहिल ेस वणापदक ज िंकले आिे? 

 उत्तर: क वेत 

 

Q74. य द्ध आहण सशस्त्र सिंघषाातील पयाावरणाचे शोषण रोखण्यासाठी 

आिंतरराष्ट्रीय ददवस दरवषी कोणत्या ददवशी पाळला  ातो? 

 उत्तर: 6 नोहिेंबर 
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Q75. राष्ट्रीय कका रोग  ागरूकता ददवस दरवषी कोणत्या ददवशी 

पाळला  ातो? 

 उत्तर: 7 नोहिेंबर 

 

Q76. िररयाणा राज्य सरकारच्या वनहवभागाने राज्यात “भारतातील 

 िंगलाबािेरील झाडे  (TOFI)” कायाक्रम स रू करण्यासाठी 

कोणत्या सिंस्ट्थेशी िातहमळवणी केली आिे? 

 उत्तर: यूएसएआयडी 

 

Q77. अलीकडेच दकशोर के बसा यािंची कोणत्या सिंस्ट्थेच्या अध्यक्पदी 

हनय क्ती करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: राष्ट्रीय स्ट्मारक प्राहधकरण 

 

Q78.  ागहतक प्रवासी बा ारपेठ (WTM) ची 2022 वषााची थीम 

काय आिे? 

 उत्तर: प्रवासाचे भहवष्य आता स रू िोत आि े 
 

Q79. न कतचे हनधन झालेल्या स्ट्वतिंत्र भारतातील पहिल्या मतदाराचे 

नाव सािंगा. 

 उत्तर: श्याम सरन नेगी 

 

Q80. 2023 मध्ये िोणाऱ्या 17व्या प्रवासी भारतीय ददवस 

अहधवेशनासाठी प्रम ख पाहुणे कोण असतील? 

 उत्तर: गयानाचे अध्यक् 

 

Q81. लवकरच  गातील पहिले वैददक घड्याळ   ेसूयााच्या हस्ट्थतीशी 

समक्रहमत केल े ाणार आिे त ेकोणत्या शिरात आिे? 

 उत्तर: उजै्जन 

 

Q82. आिंतरराष्ट्रीय िॉकी फेडरेशन (FIH) चे नवीन अध्यक् म्िणनू 

कोणाची हनवड करण्यात आली? 

 उत्तर: मोिम्मद तय्यब इकराम 

 

Q83. उहमयाम लेक, ________ येथ े भव्य समारोप समारिंभासि, 

रायजझिंग सन वॉटर फेस्ट्ट-2022 चा समारोप झाला. 

 उत्तर: मघेालय 

 

Q84. भारतातील सवाात मोठ्या तीथाक्ते्रािंपैकी एक असणारे मथ रा-

वृिंदावन िे "हनहवळ शनू्य काबान उत्स ान" पयाटन स्ट्थळ 

बनवण्याच ेउत्तरप्रदेश सरकारचे उदद्दष्ट कोणत्या वषाातील आिे? 

 उत्तर: 2041 

 

Q85. हिोटेक्साच्या (एन ी कागो रॅकर) डेटान सार, ऑक्टोबर 2022 

मध्ये खालीलपैकी कोणता देश भारताचा सवोच्च तेल प रवठादार 

बनला आिे? 

 उत्तर: रहशया 

 

Q86. तीन वषांच्या कालावधीसाठी पिं ाब नशॅनल बँकेचे अधावळे 

अशासकीय सिंचालक तसेच गैर-कायाकारी अध्यक् म्िणनू 

कोणाची हनय क्ती करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: के  ी अनिंतकृष्णन 

 

Q87. एका कॅलेंडर वषाात 1,000 टी-20 आिंतरराष्ट्रीय धावा करणारा 

पहिला भारतीय आहण द सरा खळेाडू कोण बनला आिे? 

 उत्तर: सूयाक मार यादव 

 

Q88. हशश  सिंरक्ण ददन दरवषी कोणत्या ददवशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर: 7 नोहिेंबर 

 

Q89. मानवी प्रयत्नािंच्या कोणत्यािी क्ेत्रात असामान्य योगदानासाठी 

देण्यात येणाऱ्या राज्यातील दोन सवोच्च नागरी प रस्ट्कारािंपैकी 

एक असणारा उत्तराखिंड गौरव सन्मान 2022 िा प रस्ट्कार 

कोणत्या व्यक्तीला प्रदान करण्यात आला आिे? 

 उत्तर: अह त डोवाल 

 

Q90. प ष्कर मळेा िा वार्षाक उत्सव भारतातील कोणत्या राज्यात 

आयोह त केलेला आिे? 

 उत्तर: रा स्ट्थान 

 

Q91. नोहिेंबर 2022 मध्ये प्रहसद्ध झालेल्या फोब्साच्या  ागहतक 

सवोत्तम हनयोक्ता रँककिं ग 2022 न सार, खालीलपकैी कोणती 

किं पनी  गातील सवोत्तम हनयोक्ता म्िणून प्रथम क्रमािंकावर 

िोती? 

 उत्तर: सॅमसिंग 

 

Q92. दरवषी ________ रो ी, एक्स-रेहडएशनच्या शोधाचा सन्मान 

करण्यासाठी  ागहतक रेहडओग्राफी ददन सा रा केला  ातो, 

ज्याला एक्स-रे देखील म्िणतात. 

 उत्तर: 8 नोहिेंबर 

 

Q93. 2022 च्या आिंतरराष्ट्रीय रेहडओलॉ ी ददवसाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: रुग्णािंच्या स रक्ेसाठी सवाात प ढे असललेे रेहडयोग्राफर 
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Q94. ऑक्टोबर महिन्यातील आयसीसी (ICC) प रुष खेळाडू म्िणनू 

कोणाची हनवड करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: हवराट कोिली 

 

Q95. महिला आहशया चषक स्ट्पधेतील हतच्या खळबळ नक फॉमाम ळे 

आयसीसी (ICC) महिला खळेाडू म्िणून कोणाची हनवड झाली 

आिे? 

 उत्तर: हनदा दार 

 

Q96. फोब्साच्या  ागहतक सवोत्तम हनयोक्ता रँककिं ग 2022 न सार, 

_______________ िी भारतातील सवोत्तम हनयोक्ता आहण 

 ागहतक स्ट्तरावर काम करण्यासाठी 20 वी सवोत्तम किंपनी आि.े 

 उत्तर: ररलायन्स इिंडस्ट्री  

 

Q97. राष्ट्रपती द्रौपदी म मूा यािंच्या िस्ट्ते वषा 2021 च ेराष्ट्रीय ‘फलोरेन्स 

नाइटटिंगेल’ प रस्ट्कार प्रदान करून एकूण दकती पररचाररका व 

पररचारक यािंना सन्माहनत करण्यात आले? 

 उत्तर: 50 

 

Q98. खालीलपैकी मिाराष्ट्र राज्यातील कोणत्या पररचररकािंना राष्ट्रीय 

‘फलोरेन्स नाइटटिंगेल’ प रस्ट्कार 2021  ािीर झालेला आिे? 

 उत्तर: महनषा भाऊसो  ाधव, रा श्री त ळशीराम पाटील, अल्का 

कोरेकर, अिं ली अनिंत पटवधान 

 

Q99. प्रमोद भगत आहण मनीषा रामदास यािंनी बीडब्ल्यूएफ पॅरा-

बॅडजमिंटन वल्डा चॅहम्पयनहशप 2022 मध्ये एकेरीत स वणापदक 

ज िंकले. बीडब्ल्यूएफ पॅरा-बॅडजमिंटन वल्डा चॅहम्पयनहशप 2022 

कोणत्या शिरात आयोह त करण्यात आली िोती? 

 उत्तर: टोदकयो 

 

Q100. नागालँड राज्यातील 1000 उद्यो कािंना हवत्तप रवठा 

करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या बँकेने हबझनेस असोहसएशन 

ऑफ नागास (BAN) सोबत भागीदारी केली आिे? 

 उत्तर: स्ट्टेट बँक ऑफ इिंहडया 

 

Q101. ऊ ाा कायाक्मता ब्य रो (BEE) न ेनोहिेंबर 2022 मध्ये सूक्ष्म, 

लघ  आहण मध्यम उद्योगाच्या ऊ ाा कायाक्मतेच्या हवत्तप रवठाला 

प्रोत्सािन देण्यासाठी खालीलपैकी कोणाशी भागीदारी केली 

आिे? 

 उत्तर: हसडबी 

 

Q102. __________ िा सप्ताि  गभरात दरवषी हवज्ञान आहण 

शािंतीचा आिंतरराष्ट्रीय सप्ताि म्िणून सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: 9 नोहिेंबर त े14 नोहिेंबर 

 

Q103. हवधी सेवा प्राहधकरण कायदा, ________ च्या प्रारिंभाचा उत्सव 

सा रा करण्यासाठी दरवषी 9 नोहिेंबर रो ी राष्ट्रीय हवधी सेवा 

ददवस सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: 1987 

 

Q104. हशवनारायण चिंद्रपॉल, शालोट एडवड्सा, अब्द ल काददर यािंचा 

_______ मध्ये समावेश करण्यात आला आिे.  

 उत्तर: आयसीसी िॉल ऑफ फेम 

 

Q105. "हवजनिंग द इनर बॅटल जब्रिंजगिंग द बेस्ट्ट हि ान ऑफ यू टू दक्रकेट" या 

प स्ट्तकाचे लेखक कोण आिेत? 

 उत्तर: शने वॉटसन 

 

Q106. उत्तराखिंड स्ट्थापना ददवस दरवषी 9 नोहिेंबर रो ी सा रा केला 

 ातो. िा ददवस उत्तराखिंड ददवस म्िणूनिी ओळखला  ातो, िा 

ददवस भारताच्या _____ राज्याच्या स्ट्थापनेहनहमत्त सा रा केला 

 ातो. 

 उत्तर: 27 व्या 

 

Q107. 2023 च्या भारताच्या G20 अध्यक्पदाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: वस धैव क ट िंबकम: एक पृथ्वी, एक क ट िंब, एक भहवष्य 

 

Q108. अमेररकन तिंत्रज्ञान क्ेत्रातील ददग्ग , ______ ने एक प्लॅटफॉमा 

लॉन्च केला आिे  ो पूर अिंदा  म्िण े 'फ्लडिब' प्रदर्शात करतो,. 

 उत्तर: ग गल 

 

Q109. “ई. के.  ानकी अम्मल:  ीवन आहण वैज्ञाहनक योगदान” या 

प स्ट्तकाच्या लखेकाच ेनाव सािंगा. 

 उत्तर: हनमाला  मे्स 

 

Q110. खालीलपैकी कोणता हचत्रपट भारताच्या 53 व्या आिंतरराष्ट्रीय 

हचत्रपट मिोत्सवाची (IFFI) स रुवात करेल? 

 उत्तर: अल्मा आहण ऑस्ट्कर 
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Q111. खालीलपैकी कोणते राज्य बँक दरावर आधाररत सोन्याची समान 

ककिं मत लाग ूकरणारे पहिले राज्य बनल ेआिे? 

 उत्तर: केरळ 

 

Q112. 96 व्या अहखल भारतीय मराठी साहित्य सिंमलेनाच्या अध्यक्पदी 

कोणाची हनवड करण्यात आली? 

 उत्तर: नरेंद्र चपळगावकर  
 

Q113. पोवोररमच्या सिं य सेंटर फॉर एज्य केशनच्या मनोिर परीकर 

मेमोररयल िॉलमध्ये आयोह त कायाक्रमात पपाल फेस्ट्टचा लोगो 

कोणी लॉन्च केला? 

 उत्तर: प्रमोद साविंत 

 

Q114. न्यायमूती धनिं य यशविंत (DY) चिंद्रचूड यािंनी भारताचे 

_______ सरन्यायाधीश (CJI) म्िणनू शपथ घतेली. 

 उत्तर: 50 वे  
 

Q115. आिंतरराष्ट्रीय कन्नड रत्न प रस्ट्कारासाठी कोणाची हनवड झाली 

आिे? 

 उत्तर: वायकेसी वाहडयार 

 

Q116. शािंतता आहण हवकासासाठी  ागहतक हवज्ञान ददन दरवषी 

कोणत्या ददवशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर: 10 नोहिेंबर 

 

Q117. 2022 च्या शािंतता आहण हवकासासाठी  ागहतक हवज्ञान 

ददनाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: शाश्वत हवकासासाठी मलूभूत हवज्ञान 

 

Q118. फोब्सा 2022 च्या आहशयातील पॉवर हबझनेसव मन यादीन सार, 

सिंपूणा आहशया-पॅहसदफक प्रदेशातील व्यवसायीक 20 उत्कृष्ट 

महिलािंचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये खालीलपकैी कोणाचे 

नाव भारतातून घतेल ेगलेे? 

 उत्तर: सोमा मिंडल 

 

Q119. भारतातील पहिले खा गी क्ते्रातील रॉकेट हवक्रम-एस 

खालीलपैकी कोणत्या अिंतराळ तिंत्रज्ञान किं पनीन े हवकहसत केले 

आिे? 

 उत्तर: स्ट्कायरूट एरोस्ट्पेस 

 

Q120. हसओपी 27 मध्ये भारत मॅन्ग्रोहि अलायन्स फॉर क्लायमेट 

(MAC) मध्ये सामील झाला, खालीलपैकी  गातील सवाात मोठे 

सिंलग्न खारफ टीचे  िंगल कोणते आिे? 

 उत्तर: स िंदरबन राखीव वन 

 

Q121. मॉगान स्ट्टॅन्लेच्या मते, _______ पयंत भारत हतसरी सवाात मोठी 

अथाव्यवस्ट्था बनले. 

 उत्तर: 2027 

 

Q122. क्यूएस एहशया य हनहिर्साटी रँककिं ग 2023 न सार, दहक्ण 

आहशयातील सवोत्तम शैक्हणक हशक्ण सिंस्ट्था म्िणनू कोणत्या 

सिंस्ट्थेचा गौरव करण्यात आला आिे? 

 उत्तर: आयआयटी बॉम्ब े

 

Q123. कोणाला 2022 चा क लदीप नायर पत्रकाररता सन्मान प रस्ट्कार 

हमळाला आिे? 

 उत्तर: अरफा खानम शेरवानी 

 

Q124. 2022 साठीचे प्रहतहित बलेी के. ॲशफोडा पदक कोणाला हमळाले 
आिे? 

 उत्तर: डॉ. स भाषबाब ू

 

Q125. इिंहडयन नॅशनल काटोग्रादफक असोहसएशनच्या 42 व्या 

आिंतरराष्ट्रीय काँग्रेसचे ________ मध्ये उद्घाटन झाले. 

 उत्तर: डेिराडून 

 

Q126. प .ल.देशपािंडे मिाराष्ट्र कला मिोत्सव 2022 ची सिंकल्पना काय 

आिे? 

 उत्तर:  ीवन स िंदर आि े

 

Q127. नीती आयोगाच्या अटल इनोहिशेन हमशन (AIM) ने अटल न्यू 

इिंहडया चॅलें  (ANIC) च्या द सर् या आवृत्ती अिंतगात महिला-

कें दद्रत आहिान े स रू केली आिते. अटल इनोहिशेन हमशन 

कोणत्या वषी स रू करण्यात आले? 

 उत्तर: 2016 

 

Q128. भारत 2023 मध्ये कोणत्या शिरात महिलािंच्या  ागहतक 

बॉजक्सिंग चॅहम्पयनहशपच ेआयो न करेल? 

 उत्तर: नवी ददल्ली 

 

Q129.  ागहतक उपयोहगता ददवस दरवषी कोणत्या ददवशी सा रा 

केला  ातो? 

 उत्तर: नोहिेंबरचा द सरा ग रुवार 
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Q130. भारतात दरवषी _______ रो ी राष्ट्रीय हशक्ण ददन सा रा 

केला  ातो. 

 उत्तर: 11 नोहिेंबर 

 

Q131. राष्ट्रीय हशक्ण ददन 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: अभ्यासक्रम बदलणे, हशक्णात बदल करण े

 

Q132. T20 आिंतरराष्ट्रीय सामन्यािंमध्ये 4000 धावा पूणा करणारा 

इहतिासातील पहिला फलिंदा  बननू इहतिास कोणी हलहिला 

आिे? 

 उत्तर: हवराट कोिली 

 

Q133. 2022 च्या  ागहतक उपयोहगता ददवसाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: आपल ेआरोग्य 

 

Q134. ऑल इिंहडया रबर इिंडस्ट्री  असोहसएशन (AIRIA) न े ािीर केले 

आिे की त्यािंनी ______ यािंची अध्यक् म्िणनू हनवड केली आिे. 

 उत्तर: रमेश के रीवाल 

 

Q135. ईडन गाडान्स, कोलकाता येथे कोणत्या सिंघाने सय्यद म श्ताक 

अली T20 रॉफी ज िंकली आिे? 

 उत्तर: म िंबई 

 

Q136. 2018 मधील 'िम यिाँ थे' या कादिंबरीसाठी 31 वा हबिारी 

प रस्ट्कार 2021 कोणाला हमळाला आिे? 

 उत्तर: मध  कािंकररया 

 

Q137. 2015 सालच्या 'पचरिंग चोला पिार सखी री' या साहिहत्यक 

समीक्ा प स्ट्तकासाठी 32 वा हबिारी प रस्ट्कार 2022 कोणाला 

हमळाला आिे? 

 उत्तर: डॉ माधव िाडा 

 

Q138. आध हनक हनवडणूक शास्त्राच े  नक म्िणून कोणाला ओळखले 

 ाते?  

 उत्तर: सर डेहहिड बटलर 

 

Q139. कोणत्या राज्याने 10 नोहिेंबर 2022 िा ददवस राज्यात ‘हमलेट 

डे’ म्िणून सा रा केला आिे? 

 उत्तर: ओहडशा 

 

Q140. ओहडशाचे म ख्यमिंत्री नवीन पटनायक यािंनी ओहडशा िे राज्य 

कोणत्या वषाापयंत झोपडपट्टीम क्त करण्याची घोषणा केली आिे? 

 उत्तर: 2023 

 

Q141. हस्ट्वत्झलंड टूररझमने 'मैत्री दतू' म्िणनू कोणाची हनय क्ती केली 

आिे? 

 उत्तर: नीर  चोप्रा 

 

Q142. ऊ ाा मिंत्रालयान ेस्ट्पधाात्मक आधारावर 4500 मेगावॅटच्या एकूण 

वी  खरेदीसाठी ______ अिंतगात हवत्त, स्ट्वत: आहण ऑपरेट 

(FOO) तत्त्वावर पाच वषांसाठी यो ना स रू केली आि.े 

 उत्तर: शक्ती धोरण 

 

Q143. कोणी न कतचे दफट इिंहडया स्ट्कूल वीक मसॅ्ट्कॉर्टस त फान आहण 

त फानी लाँच केले? 

 उत्तर: पीहिी जसिंध ू

 

Q144. भारतीय रेल्वेने _________ पयंत आपल्या नेटवकाचे 100% 

हवद्य तीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आिे. 

 उत्तर: हडसेंबर 2023 

 

Q145. ________ यािंच्या ऑल इिंहडया रेहडओला ददलेल्या भेटीच्या 

स्ट्मरणाथा दरवषी 12 नोहिेंबर रो ी सावा हनक सेवा प्रसारण 

ददन सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: मिात्मा गािंधी 

 

Q146.  ागहतक न्यूमोहनया ददन िा  ागहतक कायाक्रम आिे  ो दरवषी 

_______ रो ी सा रा केला  ातो आहण लोकािंना न्यूमोहनया 

रोगाशी लढा देण्यासाठी  ागरूकता आहण हशहक्त केल े ात.े 

 उत्तर: 12 नोहिेंबर 

 

Q147. खालीलपैकी कोणत्या राज्याला कृषी क्ते्रातील योगदानाबद्दल 

सवोत्कृष्ट राज्य श्रेणीमध्ये ‘इिंहडया अॅग्रीहबझनेस अवॉड्सा 2022’ 

हमळाला आिे? 

 उत्तर: िररयाणा 

 

Q148.  ागहतक न्यूमोहनया ददन 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: न्यूमोहनया प्रत्येकाला प्रभाहवत करत े

 

Q149. पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी कोणत्या शिरात श्री नादप्रभू 

केम्पगेौडा यािंच्या 108 फूट उिंचीच्या कािंस्ट्य प तळ्याचे अनावरण 

केले? 

 उत्तर: बेंगळ रू 
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Q150. हब्रटनचा रा ा चाल्सा हतसरा यािंनी हवज्ञानातील हवहशष्ट सेवेसाठी 

कोणाला प्रहतहित ऑडार ऑफ मेररटने सन्माहनत केले आिे? 

 उत्तर: वेंकी रामकृष्णन 

 

Q151. मेलबना दक्रकेट ग्राउिंड (MCG) ऑस्ट्रेहलया येथे इिंग्लिंडने 

_________ ला 5 गडी राखून पराभूत करून टी-20 हवश्वचषक 

2022 ज िंकला. 

 उत्तर: पादकस्ट्तान 

 

Q152.  ागहतक दयाळूपणा ददवस दरवषी कोणत्या ददवशी सा रा 

केला  ातो? 

 उत्तर: 13 नोहिेंबर 

 

Q153. मध मेिाम ळे हनमााण िोणाऱ्या आरोग्याच्या धोक्यािंकडे लोकािंचे 

लक् वेधण्यासाठी दरवषी ________ रो ी  ागहतक मध मिे 

ददन सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: 14 नोहिेंबर 

 

Q154.  ागहतक मध मेि ददन 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: डायबेरटस केअरमध्ये प्रवेश 

 

Q155. 11 नोहिेंबर 2022 रो ी य हनयन बकँ ऑफ इिंहडयाचा 104 वा 

स्ट्थापना ददवस सा रा करण्यात आला. य हनयन बँक ऑफ इिंहडया 

िी भारतातील सावा हनक क्ते्रातील दकतव्या क्रमािंकाची सवाात 

मोठी बँक आिे? 

 उत्तर: पाचवी  
 

Q156. 2022 च्या  ागहतक दयाळूपणा ददनाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: शक्य असेल तेहिा दयाळू हिा 

 

Q157. लिंडन येथे आयोह त वल्डा रॅहिल माटामध्ये कोणत्या पयाटन 

राज्याने प्रहतहित ररस्ट्पॉहन्सबल ट ररझम ग्लोबल प रस्ट्कार 

पटकावला आिे? 

 उत्तर: केरळ पयाटन 

 

Q158. आयसीसी च्या सवा शहक्तशाली हवत्त आहण व्यावसाहयक व्यविार 

(F&CA) सहमतीचे प्रम ख म्िणून कोणाची हनवड करण्यात आली 

आिे? 

 उत्तर:  य शिा 

 

Q159. कोणाला टी-20 हवश्वचषक प रुषािंच्या स्ट्पधतेील सवोत्तम 

खेळाडूचा प रस्ट्कार देण्यात आला आिे? 

 उत्तर: सॅम करन 

 

Q160. ररलायन्स इिंडस्ट्री  कोणत्या शिरात भारताच े पहिले 

मल्टीमोडल लॉह हस्ट्टक पाका  (MMLP) बािंधणार आिे? 

 उत्तर: चने्नई 

 

Q161. दहक्णपूवा आहशयाई राष्ट्रािंच्या सिंघटनने े (ASEAN) कोणत्या 

देशाला गटाचा 11 वा सदस्ट्य म्िणून स्ट्वीकारण्यास 'तत्त्वतः' 

सिमती दशावली आिे? 

 उत्तर: पवूा हतमोर 

 

Q162. कोणता देश U-19 प रुषािंचा T-20 हवश्वचषक 2024 चे 

य मानपद भषूवणार आिे? 

 उत्तर: श्रीलिंका 

 

Q163. ददल्ली येथे िोणाऱ्या भारत आिंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्याच्या 

(IITF) 41व्या आवतृ्तीची थीम काय आिे? 

 उत्तर: हिोकल फॉर लोकल, लोकल ट  ग्लोबल  
 

Q164. भारतातील कोणत्या टेहलकॉम ब्रँडन े 'इिंहडया  मोस्ट्ट हडझायडा 

ब्रँड्स 2022' मध्ये अहवल स्ट्थान पटकावले आिे? 

 उत्तर: ररलायन्स ह ओ 

 

Q165. 13 नोहिेंबर 2022 रो ी कोणत्या देशाच्या पहिल्या महिला 

राष्ट्राध्यक्पदी नतासा हपका  म सर यािंची हनवड करण्यात आली? 

 उत्तर: स्ट्लोहिेहनया 

 

Q166. 2022 मध्ये ध्यानचिंद खलेरत्न प रस्ट्कार कोणाला हमळणार आिे? 

 उत्तर: शरथ कमल अचिंता 

 

Q167. सत्यह त रे  ीवनगौरव प रस्ट्कार _________ यािंना ददला 

 ाईल. 

 उत्तर: कालोस सौरा 

 

Q168. T20 हवश्वचषक 2022 च्या सवाात मौल्यवान सिंघाचा कणाधार 

म्िणनू कोणाची हनवड करण्यात आली आिे? 

 उत्तर:  ोस बटलर 

 

Q169. 15 नोहिेंबर िा आददवासी स्ट्वातिंत्र्यसैहनक ________ यािंचा 

सन्मान करण्यासाठी  न ाती गौरव ददवस ककिं वा आददवासी 

गौरव ददवस म्िणून सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: हबरसा म िंडा 

 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://www.adda247.com/product-testseries/18681/mpsc-group-c-mains-2022-combine-paper-1-full-length-mock-online-test-series-by-adda247?utm_source=marathiadda&utm_medium=article


One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi- November 2022 

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

Q170. सावा हनक प्रसारक प्रसार भारतीच ेम ख्य कायाकारी अहधकारी 

म्िणनू कोणाची हनय क्ती करण्यात आली? 

 उत्तर: गौरव हद्ववेदी 

 

Q171. कोणत्या हवद्यापीठान ेमौलाना अब ल कलाम आझाद (MAKA) 

रॉफी 2022 ज िंकली? 

 उत्तर: ग रु नानक देव हवद्यापीठ 

 

Q172. 27 व्या सिंय क्त राष्ट्र िवामान बदल पररषदेत कोणत्या गटाने 

‘ग्लोबा शील्ड’ नावाची यो ना स रू केली आिे? 

 उत्तर:  ी-7 

 

Q173. हवहवध सिंस्ट्कृतींमध्ये सहिष्ण ता हनमााण करण्याच्या उदे्दशाने 

दरवषी ________ रो ी आिंतरराष्ट्रीय सहिष्ण ता ददवस पाळला 

 ातो. 

 उत्तर: 16 नोहिेंबर 

 

Q174. प्रेस कौहन्सल ऑफ इिंहडया (PCI) ची ओळख आहण सन्मान 

करण्यासाठी दरवषी ______ रो ी राष्ट्रीय पत्रकार ददन सा रा 

केला  ातो. 

 उत्तर: 16 नोहिेंबर 

 

Q175. 16 व्या पीआरसीआय ग्लोबल कम्य हनकेशन कॉन्क्लेहि 2022 

मध्ये चॅहम्पयन ऑफ चॅहम्पयन्स अवॉडा कोणाला हमळाला आिे? 

 उत्तर: एनएमडीसी 

 

Q176. भारत इलेक्रॉहनक्स हलहमटेडने (BEL) स्ट्वदेशी दळणवळण-

आधाररत रेन हनयिंत्रण प्रणाली सिंय क्तपण ेहवकहसत करण्यासाठी 

खालीलपैकी कोणत्या ए न्सीसोबत सामिं स्ट्य करारावर स्ट्वाक्री 

केली आिे? 

 उत्तर: ददल्ली मेरो रेल कॉपोरेशन हलहमटेड 

 

Q177. गोव्यात आयोह त भारतीय आिंतरराष्ट्रीय हचत्रपट मिोत्सव 53 

मधील ‘स्ट्पॉटलाइट’ देश खालीलपैकी कोणता आिे? 

 उत्तर: फ्रान्स 

 

 

Q178. COP 27 मध्ये भारतान ेस रू केलेल्या "इन अवर लाइफटाइम" 

मोहिमेच ेउदद्दष्ट काय आिे? 

 उत्तर: तरुणािंना शाश्वत  ीवनशलैीचे अन सरण करण्यास 

प्रोत्साहित करण े

 

Q179. भारतात दरवषी _________ पासून राष्ट्रीय नव ात सप्ताि 

सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: 15 ते 21 नोहिेंबर 

 

Q180. राष्ट्रीय नव ात सप्ताि 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: स रहक्तता, ग णवत्ता आहण पालनपोषण - प्रत्येक नव ात 

बालकाचा  न्म िक्क 

 

Q181. भारतीय ररझहिा बँक (RBI) ने  ािीर केल ेआि ेकी सरकारने 

कें द्रीय सिंचालक मिंडळावर _________ यािंना नामहनदेहशत केले 

आिे. 

 उत्तर: हववेक  ोशी 

 

Q182. दरवषी नोहिेंबर महिन्याच्या हतसऱ्या ग रुवारी  ागहतक 

तत्त्वज्ञान ददन सा रा केला  ातो. यावषी िा ददन_______ 

रो ी असेल. 

 उत्तर: 17 नोहिेंबर 

 

Q183. क्लायमेट चें  परफॉमान्स इिंडेक्स (CCPI) 2023 मध्ये भारताचा 

क्रमािंक दकतवा आिे? 

 उत्तर: 8 वा 

 

Q184. सिंय क्त राष्ट्रािंच्या ‘वल्डा पॉप्य लशेन प्रॉस्ट्पेक्र्टस 2022’ 

अिवालान सार, कोणत्या वषी भारताची लोकसिंख्या 1.668 

अब्  असेल तर चीनची लोकसिंख्या 1.317 अब्  इतकी कमी 

िोईल? 

 उत्तर: 2023 

 

Q185. नोहिेंबरमधील हतसऱ्या ब धवारी  ागहतक क्रॉहनक ऑब्स्ट्रक्टीहि 

पल्मोनरी हडसी  (COPD) ददन सा रा केला  ातो. यावषी 

 ागहतक क्रॉहनक ऑब्स्ट्रक्टीहि पल्मोनरी हडसी  ददन _______ 

रो ी सा रा केला गलेा. 

 उत्तर: 16 नोहिेंबर 

 

Q186. आटेहमस 1 मोिीम कोणत्या अिंतराळ सिंस्ट्थेशी सिंबिंहधत आिे? 

 उत्तर: नशॅनल एरोनॉरटक्स अँड स्ट्पेस अॅडहमहनस्ट्रशेन  

 

Q187. पोलाद उत्पादनात  गात द सऱ्या क्रमािंकावर कोणता देश आिे? 

 उत्तर: भारत 

 

Q188. दरवषी, ______________ रो ी, अपस्ट्मार हस्ट्थतीबद्दल 

 ागरुकता हनमााण करण्यासाठी भारतात राष्ट्रीय अपस्ट्मार ददन 

म्िणनू सा रा केला  ातो. 

 उत्तर: 17 नोहिेंबर 
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Q189. 'मॉस्ट्को फॉरमॅट' म ख्यत्व ेकोणत्या देशाच्या व्यविाराशी सिंबिंहधत 

आिे? 

 उत्तर: अफगाहणस्ट्तान 

 

Q190. नीती आयोगाच ेपूणावळे सदस्ट्य म्िणनू कोणाची हनय क्ती झाली 

आिे? 

 उत्तर: अरजविंद हवरमणी 

 

Q191. 2024 पॅररस ऑहलहम्पकसाठी श भिंकर म्िणनू _________ चे 

अनावरण करण्यात आले. 

 उत्तर: दफ्रह यन कॅप 

 

Q192. 2022 च्या  ागहतक तत्वज्ञान ददनाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: भहवष्यातील मन ष्य 

 

Q193. पयाावरण सिंवधानासाठी कोणत्या राज्याद्वारे ‘माझी वस िंधरा 

अहभयान’ राबवण्यात येत आिे? 

 उत्तर: मिाराष्ट्र  

 

Q194. कोणत्या राज्य सािंस्ट्कृहतक धोरणाअिंतगात राज्य शासनाच्या वतीने 

ग्रिंथोत्सवाचे आयो न करण्यात येत आिे? 

 उत्तर: 2010 

 

Q195. कोणी हडह टल शक्ती मोहिमेचा चौथा टप्पा स रू केला आिे? 

 उत्तर: राष्ट्रीय महिला आयोग 

 

Q196. बेंगळ रू टके सहमटच्या (BTS 22) रौप्य मिोत्सवी आवतृ्तीचे 

उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: नरेंद्र मोदी 

 

Q197. कें द्रीय  लशक्ती मिंत्री ग ेंद्र जसिंि शेखावत यािंनी खालीलपैकी 

कोणत्या शिरात ह ओस्ट्माटा इिंहडया 2022 हशखर पररषदेचे 

उद्घाटन केले? 

 उत्तर: िैदराबाद 

 

Q198. इिंटरनॅशनल टबेल टेहनस फेडरेशन (ITTF) च्या ऍथलीर्टस 

आयोगामध्ये हनवडून आललेा भारतातील पहिला खळेाडू कोण 

आिे? 

 उत्तर: शरथ कमल 

 

Q199. 5 वा हनसगोपचार ददन कोणत्या ददवशी सा रा करण्यात आला? 

 उत्तर: 18 नोहिेंबर 

 

Q200.  ागहतक प्रहत ैहवक  ागरूकता सप्ताि (WAAW) दरवषी 

_______ कें हिा सा रा करण्यात येतो. 

 उत्तर: 18 ते 24 नोहिेंबर 

 

Q201. उत्तराखिंड सरकारने उत्तराखिंड उच्च न्यायालय नैहनताल येथनू 

खालीलपैकी कोणत्या रठकाणी स्ट्थलािंतररत करण्याचा हनणाय 

घेतला आिे? 

 उत्तर: िल्द्वानी 

 

Q202. 1 हडसेंबर 2022 पासून, सवा  ीएसटी नफेखोरीहवरोधी तक्रारी 

______ द्वारे िाताळल्या  ातील. 

 उत्तर: भारतीय स्ट्पधाा आयोग 

 

Q203. भारतीय सैन्य 18 नोहिेंबर रो ी _____ कॉप्सा ऑफ इिंह हनयसा 

डे सा रा करत आिे. 

 उत्तर: 242 वा 

 

Q204. राष्ट्रपती द्रौपदी म मूा यािंनी पहिम बिंगालच े नवीन राज्यपाल 

म्िणनू कोणाची हनय क्ती केली आिे? 

 उत्तर: डॉ. सी.हिी आनिंदा बोस 

 

Q205.  ागहतक प्रहत ैहवक  ागरूकता सप्ताि 2022 ची थीम काय 

आिे? 

 उत्तर: प्रहत ैहवक प्रहतकार एकहत्रतपणे प्रहतबिंहधत करत े

 

Q206. 5 वा हनसगोपचार ददन 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: हनसगोपचार: एक एकीकृत औषध 

 

Q207. _______ िा ददवस बाल लैंहगक शोषण, अत्याचार आहण 

जििंसाचारापासून बचाव आहण उपचारासाठी  ागहतक ददन 

म्िणनू पाळला  ातो. 

 उत्तर: 18 नोहिेंबर 

 

Q208. कोणत्या राज्य सरकारने ‘अमर सरकार’ िे नवीन पोटाल स रू केले 

आिे? 

 उत्तर: हत्रप रा 

 

Q209. कोणत े राज्य एहलफिं ट डेथ ऑहडट फे्रमवका  आणणारे देशातील 

पहिल ेराज्य बनल ेआिे? 

 उत्तर: ताहमळनाडू 
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Q210. कें हब्र  हडक्शनरीने 2022 मध्ये कोणता शब्द वडा ऑफ द इयर 

म्िणनू घोहषत केला आिे? 

 उत्तर: िोमर 

 

Q211. ग णवत्ता हनयिंत्रण मिंडळावरील 47 व्या आिंतरराष्ट्रीय अहधवेशनात 

(ICQCC-2022) कोणाला स वणा प रस्ट्कार हमळाला आिे? 

 उत्तर: एनटीपीसी 

 

Q212. कोणत्या आयएनएस ने वायव्य अरबी सम द्रात सिंय क्त सागरी 

दलाच्या नेतृत्वाखालील ऑपरेशन "सी स्ट्वॉडा 2" मध्ये भाग 

घेतला आिे? 

 उत्तर: आयएनएस हत्रकिं ड 

 

Q213. भारतातील पहिल्या खा गी रॉकेटची रचना _____ यािंनी केली 

आिे. 

 उत्तर: स्ट्कायरूट एरोस्ट्पेस 

 

Q214. नेपाळमधील आगामी हनवडण कािंसाठी कोणाला आिंतरराष्ट्रीय 

हनरीक्क म्िणनू आमिंहत्रत केले आिे? 

 उत्तर: रा ीव क मार 

 

Q215. सिंय क्त राष्ट्रसिंघ दरवषी 19 नोहिेंबर रो ी  ागहतक शौचालय 

ददन पाळतो. 2022 च्या  ागहतक शौचालय ददवसाची थीम 

काय आिे? 

 उत्तर: अदशृ्य दशृ्यमान बनहवण े

 

Q216. कतारमध्ये दफफा  हवश्वचषक 2022 च्या उद्घाटनप्रसिंगी भारताचे 

प्रहतहनहधत्व कोणी केले? 

 उत्तर:  गदीप धनखर 

 

Q217. नेटवका  रेहडनेस इिंडेक्स 2022 मध्ये भारताचा क्रमािंक दकतवा 

आिे? 

 उत्तर: 61 वा 

 

Q218. भारताचे हनवडणूक आय क्त म्िणनू कोणाची हनय क्ती करण्यात 

आली आिे? 

 उत्तर: अरुण गोयल 

 

Q219. ‘द वल्डा: अ फॅहमली हिस्ट्री’ या प स्ट्तकाच ेलखेक कोण आिते? 

 उत्तर: अहमश हत्रपाठी 

 

Q220.  ागहतक बालददन दरवषी कोणत्या ददवशी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर: 20 नोहिेंबर 

 

Q221. कोणत्या प स्ट्तकाला साहित्यासाठी 2022 चा  ेसीबी प रस्ट्कार 

हमळाला आिे? 

 उत्तर: द पॅराडाइ  ऑफ फूड  
 

Q222.  ागहतक दरूदशान ददन दरवषी _______ रो ी सा रा केला 

 ातो. िा एक असा ददवस आिे  ो आपल्या  ीवनातील 

टेहलहहि नचे मूल्य आहण प्रभाव ओळखतो. 

 उत्तर: 21 नोहिेंबर 

 

Q223. कतार हवश्वचषक 2022 च्या अहधकृत श भिंकरचे नाव काय आिे? 

 उत्तर: लाएब 

 

Q224. हिमाचल प्रदेशच ेराज्यपाल रा ेंद्र हवश्वनाथ आलेकर यािंच्या िस्ट्ते 

गािंधी मिंडेला प रस्ट्कार 2022 कोणाला प्रदान करण्यात आला? 

 उत्तर: दलाई लामा 

 

Q225. 53वा इिंटरनॅशनल दफल्म फेहस्ट्टहिल ऑफ इिंहडया (IFFI), तेल गू 

स परस्ट्टार __________ यािंना इिंहडयन दफल्म पसानॅहलटी ऑफ द 

इयर 2022 प रस्ट्काराने सन्माहनत करण्यात आल.े 

 उत्तर: हचरिं ीवी 

 

Q226. आिंतरराष्ट्रीय बालददन 2022 ची थीम काय आिे? 

 उत्तर: समावषेण, प्रत्येक म लासाठी 

 

Q227. हवश्वचषक 2022 मध्ये वापरल्या  ाणाऱ्या फ टबॉलचे नाव काय 

आिे? 

 उत्तर: अल ररिला 

 

Q228. 2023 च्या एससीओ हशखर पररषदेची थीम काय आिे? 

 उत्तर: स रहक्त एससीओ साठी 

 

Q229. भारतीय शास्त्रीय सिंगीत आहण नृत्य क्ते्रातील योगदानाबद्दल 

अलीकडेच प्रहतहित ‘स हमत्रा चरत राम प रस्ट्कार’ कोणाला 

हमळाला आिे?  

 उत्तर: उमा शमाा 
 

Q230.  ागहतक वारसा सप्ताि___________या कालावधीत सा रा 

केला  ात आि.े 

 उत्तर: 19 - 25 नोहिेंबर 
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Q231. दरवषी  ागहतक मत्स्ट्यव्यवसाय ददन कधी सा रा केला  ातो? 

 उत्तर: 21 नोहिेंबर 

 

Q232. न कतचे प्रकाहशत झाललेे ‘नालिंदा –  ोपयंत आम्िी प न्िा भेटू 

तोपयंत’ या प स्ट्तकाच ेलेखक कोण आिेत? 

 उत्तर: गौतम बोराि 

 

Q233. य नेस्ट्को-मदन ीत जसिंग प रस्ट्कार कॅमेरून येथील फ्रािंका मा-इि 

स लेम योंग यािंना कोणत्या क्ते्रातील  प्रोत्सािनासाठी देण्यात 

आला आिे? 

 उत्तर: सहिष्ण ता आहण अजििंसा यािंना प्रोत्सािन 

 

Q234. नसीम अल बिर-2022 िी भारतीय आहण 

रॉयल_______नौदलािंमधील हद्वपक्ीय सरावाची 13 वी आवृत्ती 

आिे. 

 उत्तर: ओमान 

 

Q235. नोहिेंबर 2022 मध्ये, भारताने कोणत्या देशाकडून ग्लोबल 

पाटानरहशप ऑन आर्टादफहशयल इिंटेहल न्स (GPAI) चे 

अध्यक्पद स्ट्वीकारले? 

 उत्तर: फ्रान्स 

 

Q236. आरबीआयने नोहिेंबर 2022 मध्ये  ारी केलेल्या भारतीय 

सािंहख्यकीवरील सािंहख्यकीच्या िँडब कन सार, कनााटकमध्ये 

भारतात सवााहधक स्ट्थाहपत हग्रड-इिंटरॅहक्टहि अक्य ऊ ाा क्मता 

आिे, िी एकूण स्ट्थाहपत क्मता ____________ आि.े 

 उत्तर: 15,463 मेगावॅट  
 

Q237. दक्रहसलने चालू आर्थाक वषाासाठी (2022-23) भारताच्या 

वास्ट्तहवक सकल देशािंतगात उत्पादनाच्या (GDP) वाढीचा अिंदा  

_________ वरून स धाररत करून 7 टके्क केला आिे. 

 उत्तर: 7.3 टके्क 

 

Q238. भारत आहण _____ यािंच्यात  उच्च-कायाक्मता सिंगणन 

सिकायाासाठी करार झाला. 

 उत्तर: य रोहपयन य हनयन 

 

Q239. भारतीय लष्कराच्या साउथ वेस्ट्टना कमािंडने ________ च्या थार 

वाळविंटातील एमएफएफआर येथे एकाहत्मक फायर पॉवर सराव, 

“शत्र नाश” आयोह त केला. 

 उत्तर: रा स्ट्थान 

 

Q240. 2022 ची 21 वी वल्डा काँग्रेस ऑफ अकाउिंटिंर्टस 2022 चे 

आयो न म िंबईत द इहन्स्ट्टट्यूट ऑफ चाटाडा अकाउिंटिंर्टस ऑफ 

इिंहडया द्वारे नोहिेंबर 2022 मध्ये िायहब्रड मोडमध्ये करण्यात 

आले िोते. वल्डा काँग्रेस ऑफ अकाउिंटिंर्टस 2022 ची थीम काय 

आिे? 

 उत्तर: शाश्वतता सक्म करणारा हवश्वास हनमााण करण े

 

Q241. यूपीएससीच ेसदस्ट्य म्िणून पद आहण गोपनीयतेची शपथ कोणी 

घेतली आिे? 

 उत्तर: प्रीती स दान 

 

Q242. नोहिेंबर 2022 मध्ये अटल पेन्शन यो ना (APY) अिंतगात 

लक्णीय नोंदणी केल्याबद्दल ________ ला पेन्शन फिं ड हनयामक 

आहण हवकास प्राहधकरण (PFRDA) कडून राष्ट्रीय प रस्ट्कार 

हमळाला आिे. 

 उत्तर: कनााटक हवकास ग्रामीण बँक 

 

Q243. नोहिेंबर 2022 मध्ये, ररझहिा बँक ऑफ इिंहडयाने (RBI)  

एचडीएफसी बँक हलहमटेड आहण कॅनरा बकँ हलहमटेडला कोणत्या 

देशासोबत रुपयािंमध्ये व्यविार करण्यासाठी हवशषे "वोस्ट्रो खात"े 

उघडण्याची परवानगी ददली आिे? 

 उत्तर: रहशया 

 

Q244. भारतीय िवाई दलाचा एअर फेस्ट्ट 2022 क ठे आयोह त 

करण्यात आला िोता? 

 उत्तर: नागपूर 

 

Q245. गौतम ब द्ध हवद्यापीठात य नेस्ट्को-इिंहडया-आदफ्रका िॅकाथॉन 

2022 चे उद्घाटन कोणत्या राज्याने केले? 

 उत्तर: उत्तर प्रदेश 

 

Q246. ‘75 दक्रएरटहि माइिंड्स ट मारो’ साठी ‘53 तास चॅलें ’चे उद्घाटन 

कोणी केले? 

 उत्तर: अन राग जसिंग ठाकूर 

 

Q247. अनामलाई व्याघ्र प्रकल्प (ATR) ने ' िंबो रेल्स' लाँच केले आि,े 

ज्याचा उदे्दश व्याघ्र प्रकल्पातील अभ्यागतािंना ित्ती, वनस्ट्पती 

आहण  ीव िंतूिंबद्दल हशहक्त करणे िा आि.े अनामलाई व्याघ्र 

प्रकल्प कोठे आिे? 

 उत्तर: ताहमळनाडू 
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Q248. कॅनडातील ब्रमॅ्प्टन शिराला _____ यािंच्या हनय क्तीसि पहिला 

पगडीधारी शीख उपमिापौर हमळाला आिे. 

 उत्तर: िरह त सज्जन 

 

Q249. दहक्ण कोररयातील 15 व्या आहशयाई एअरगन 

चॅहम्पयनहशपमध्ये भारतान ेदकती स वणापदके ज िंकली? 

 उत्तर: 25  
 

Q250. नवी ददल्ली येथील भारत आिंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात सरस 

आह हवका मळेा 2022 चे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: हगरररा  जसिंि 

 

Q251.  कोणत्या देशाच्या मदतीने राज्यात प ढील वषी ‘मध मेिम क्त 

मिाराष्ट्र’ प्रकल्प राबहवण्यात येणार आिे? 

 उत्तर: डेन्माका   
 

Q252. भारतीय यॉटटिंग सिंघटनेच्या (वायएआय) वररि गटाच्या राष्ट्रीय 

अज िंक्यपद स्ट्पधेचा 20 नोहिेंबर 2022 रो ी समारोप कोणत्या 

शिरात करण्यात आला? 

 उत्तर: म िंबई 

 

Q253. मिाराष्ट्र शासनाच्या वन हवभागाच्यावतीन े देण्यात येणारा 

मानाचा ‘छत्रपती हशवा ी मिारा  वनश्री प रस्ट्कार – 2019’  

कोणाला  ािीर झाला आिे? 

 उत्तर: स शािंत घोडके   
 

Q254. भारत आहण कोणत्या देशादरम्यानचा कापड, चामडे, फर्नाचर, 

दाहगने आहण यिंत्रसामग्रीसाठीचा म क्त व्यापार करार (FTA) 

अलीकडेच मिं ूर करण्यात आला आिे? 

 उत्तर: ऑस्ट्रेहलया 

 

Q255. खादी आहण ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) च े म ख्य कायाकारी 

अहधकारी म्िणनू कोणाची हनय क्ती करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: हवहनत क मार 

 

Q256. ददल्लीतील इकॉनॉहमक टाइम्स इन्स्ट्पायटरिंग लीडसा अवॉडा 2022 

ने कोणाला सन्माहनत करण्यात आले आिे? 

 उत्तर: एपी श्रीधर 

 

Q257. डॉ. अब्द ल कलाम सेवा प रस्ट्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला 

आिे? 

 उत्तर: रहवक मार सागर 

 

Q258. बँकॉक, थायलिंड येथे IITF-ATTU आहशयाई कप स्ट्पधते 

कािंस्ट्यपदक ज िंकणारी पहिली भारतीय महिला कोण बनली 

आिे? 

 उत्तर: महनका बत्रा 

 

Q259. खालीलपैकी कोणाची अहखल भारतीय तिंत्रहशक्ण पररषदचे 

(AICTE) नवीन अध्यक् म्िणनू हनय क्ती करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: टी  ी सीताराम 

 

Q260. नोहिेंबर 2022 मध्ये सिंय क्त राष्ट्राचा सवोच्च पयाावरण प रस्ट्कार 

'चॅहम्पयन्स ऑफ द अथा' खालीलपकैी कोणाला देण्यात आला 

आिे? 

 उत्तर: पूर्णामा देवी बमान 

 

Q261. उत्तराखिंड सरकारन े राज्याचा ब्रँड अॅम्बेसेडर म्िणून कोणाची 

हनय क्ती केली आिे? 

 उत्तर: प्रसून  ोशी 

 

Q262. भारतीय अिंतराळ सिंशोधन सिंस्ट्था नोहिेंबर 2022 मध्ये PSLV-

54 हमशनद्वारे खालीलपैकी कोणता पृथ्वी हनरीक्ण उपग्रि 

प्रक्ेहपत करेल? 

 उत्तर: EOS- 06 

 

Q263. ग रू तगे बिादरू यािंचा हुतात्मा ददवस दरवषी 24 नोहिेंबर रो ी 

सा रा केला  ातो. ग रु तेग बिादरू िे _____ शीख ग रु आहण 

द सरे शीख शिीद िोत.े 

 उत्तर: 9 व े

 

Q264. खालीलपैकी कोणत े शिर सीडीपी च्या िवामान कृती यादीत 

शीषास्ट्थानी असलले ेदहक्ण आहशयातील पहिल ेशिर बनले आिे? 

 उत्तर: म िंबई 

 

Q265. एफआयसीसीआय (FICCI) द्वारे 2022 चा  ीवनगौरव 

प रस्ट्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला आिे? 

 उत्तर: रा ेंद्र पवार 

 

Q266. भारतीय सैन्य कोणत्या देशाच्या सैन्यासि गरुड शक्ती या 

हद्वपक्ीय सिंय क्त प्रहशक्ण सरावात सिभागी िोत आिे? 

 उत्तर: इिंडोनेहशया 
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Q267. नोहिेंबर 2022 मध्ये कोणत्या देशान े चीनसोबत  गातील 

'सवाात लािंब' गॅस प रवठा करारावर स्ट्वाक्री केली आिे? 

 उत्तर: कतार 

 

Q268. कोणत्या दक्रकेटपटून े हव य ि ारे रॉफीमध्ये अरुणाचल प्रदेश 

हवरुद्ध 141 चेंडूत 277 धावा करून हलस्ट्ट ए दक्रकेटमधील 

आतापयंतच्या सवोच्च वैयहक्तक धावसिंख्येचा हवश्वहवक्रम केला? 

 उत्तर: नारायणन  गदीसन 

 

Q269. महिलािंवरील जििंसाचार हनमूालनासाठी आिंतरराष्ट्रीय ददवस 

दरवषी _______ रो ी पाळला  ातो. 

 उत्तर: 25 नोहिेंबर 

 

Q270. 2022 मधील महिलािंवरील जििंसाचार हनमूालनासाठी 

आिंतरराष्ट्रीय ददवसाची थीम काय आिे? 

 उत्तर: एकत्र हिा! महिला आहण म लींवरील जििंसाचार समाप्त 

करण्यासाठी सदक्रयता 

 

Q271. नेपाळमध्ये, पिंतप्रधान ________ ि े डडेलध रा या ह ल््ातनू 

सलग सातव्यािंदा हनवडून आले आिेत. 

 उत्तर: शेरबिादरू देउबा 

 

Q272. य रोहपयन स्ट्पेस ए न्सीन ेशारीररक अपिंग लोकािंना अिंतराळात 

काम करण्याची आहण रािण्याची परवानगी देण्याच्या ददशेन ेएक 

मोठे पाऊल म्िणून पहिल े"पॅरास्ट्रोनॉट" असे नाव ददले आिे. त्या 

पहिल्या पॅरास्ट्रोनॉटचे नाव काय आिे? 

 उत्तर:  ॉन मॅकफॉल 

 

Q273. ददव्यािंग सक्मीकरणात मिाराष्ट्र राज्याला एकूण दकती प रस्ट्कार 

हमळाल ेआिते? 

 उत्तर: 7 

 

Q274. राज्यात कौमी एकता सप्ताि 2022 कें हिा सा रा करण्यात 

आला? 

 उत्तर: 19 नोहिेंबर - 25 नोहिेंबर 2022 

 

Q275. कृषी क्ते्रासाठी मिाराष्ट्र सरकारने कोणता प्रकल्प स रु केला आिे?  

 उत्तर: स्ट्माटा प्रकल्प 

 

Q276. अररट्टापट्टी गाव खालीलपैकी कोणत्या राज्यातील पहिले 

 ैवहवहवधता स्ट्थळ म्िणून घोहषत करण्यात आले आिे? 

 उत्तर: ताहमळनाडू 

 

Q277. भारत सरकारन ेप्र ासत्ताक ददन 2023 च्या परेडसाठी कोणत्या 

देशाच्या राष्ट्रपतींना प्रम ख पाहुणे म्िणनू आमिंहत्रत केले आिे? 

 उत्तर: इह प्त 

 

Q278. हनक्य हमत्राची रा दतू म्िणून कोणाची हनय क्ती करण्यात आली 

आिे? 

 उत्तर: दीपा महलक 

 

Q279. 5 वल्डा कपमध्ये गोल करणारा पहिला प रुष खेळाडू कोण आिे? 

 उत्तर: हिहस्ट्तयानो रोनाल्डो 

 

Q280. गोव्यातील इिंटरनॅशनल दफल्म फेहस्ट्टहिल ऑफ इिंहडया (IFFI) 

च्या 16 व्या दफल्म फेहस्ट्टवलमध्ये कोणत्या बािंगलादेशी 

हचत्रपटाला प्रसाद डीआय प रस्ट्कार हमळाला आिे? 

 उत्तर: आगिंत क 

 

Q281. कोणत्या हचत्रपटाने गोव्यातील इिंटरनशॅनल दफल्म फेहस्ट्टहिल 

ऑफ इिंहडया (IFFI) मध्ये ‘75 दक्रएरटहि माइिंड्स ऑफ ट मारो’ 

साठी 53 तासािंचे आहिान ज िंकले? 

 उत्तर: हडयर डायरी 

 

Q282. ई-गहिनान्ससाठी राष्ट्रीय प रस्ट्कारािंच्या "हडह टल 

रान्सफॉमेशनसाठी सरकारी प्रदक्रयेतील उत्कृष्टता री-

इिंह हनयटरिंग" या श्रेणी अिंतगात कोणाला स वणा प रस्ट्कार 

हमळाला? 

 उत्तर: ई-पिंचायत हमशन मोड प्रकल्प 

 

Q283. कोणत्या राज्य सरकारने अलीकडेच अमलान (अ ॅहनहमया म क्त 

लाख अहभयान) कायाक्रम स रू केला आिे? 

 उत्तर: ओहडशा 

 

Q284. कोणते शिर 4 ते 7 हडसेंबर दरम्यान भारतात पहिली G20 शपेाा 

बैठक आयोह त करेल? 

 उत्तर: उदयपूर 

 

Q285. क वेंपू राष्ट्रीय प रस्ट्कार 2022 साठी कोणाची हनवड झाली आिे? 

 उत्तर: हिी. अन्नामलाई 
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Q286. ‘नई चेतना’ जलिंग मोिीम खालीलपकैी कोणत्या यो नेंतगात स रू 

करण्यात आली आिे? 

 उत्तर: राष्ट्रीय ग्रामीण उप ीहवका अहभयान 

 

Q287. भारतीय ऑहलहम्पक सिंघटनेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ा कोण 

झाल्या आिेत? 

 उत्तर: पी. टी. उषा 

 

Q288. कोणत्या हचत्रपटाला 53 व्या आिंतरराष्ट्रीय हचत्रपट मिोत्सवातील 

सवोत्कृष्ट हचत्रपटासाठी 'गोल्डन पीकॉक' प रस्ट्कार हमळाला? 

 उत्तर: आय िॅव इलेहक्रक ड्रीम्स 

 

Q289. _________ यािंना सािंस्ट्कृहतक वारसा सिंवधान-2022 साठी सिंय क्त 

राष्ट्र शैक्हणक, वैज्ञाहनक आहण सािंस्ट्कृहतक सिंघटना (UNESCO) 

एहशया-पॅहसदफक प रस्ट्कारािंमध्ये 'उत्कृष्टता प रस्ट्कार' प्रदान 

करण्यात आला. 

 उत्तर: छत्रपती हशवा ी मिारा  वास्ट्त सिंग्रिालय 

 

Q290. सिंस्ट्कृतमध्ये बनवललेा पहिला हवज्ञान माहितीपट ‘______’ 53 

व्या इफ्फी मध्ये दाखवण्यात आला. 

 उत्तर: यानम 

 

Q291. भारतीय अन्न स रक्ा आहण मानक प्राहधकरण (FSSAI) ने 

अलीकडेच कोणत्या प्राण्याला ‘खाद्य प्राणी’ म्िणून मान्यता ददली 

आिे? 

 उत्तर: हिमालयीन याक 

 

Q292. कें द्रीय मिंत्री डॉ. सिं ीव क मार बल्यान यािंनी कोणत्या शिरात 

अॅहनमल वारिंटाइन सर्टादफकेशन सर्हिासेस (AQCS) चे उद्घाटन 

केले आिे? 

 उत्तर: बेंगळ रू 
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