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One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi March 2022 
 

Q1. भारतात कोणता दिवस राष्ट्रीय प्रथिने दिवस म्हणनू पाळला 

जातो? 

 उत्तर: 27 फेब्रवुारी 

 

Q2. युके्रनमधील वाढत्या सकंटांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने 2022 

मध्ये कोणत्या बहुपक्षीय सरावातनू माघार घेतली आह?े 

 उत्तर: कोब्रा वॉररअर  

 

Q3. जागथतक NGO दिन िरवर्षी कोणत्या दिवशी जगभरात 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: २७ फेब्रुवारी 

 

Q4. भारत सरकारने वार्र्षवक पोथलओ राष्ट्रीय लसीकरण दिन 

2022 कोणत्या दिवशी आयोथजत केला आह?े 

 उत्तर: 26 फेब्रवुारी 

 

Q5. रथशयातील वुशु स्टासव चॅथम्पयनथशप 2022 मध्ये भारतासाठी 

कोणत्या खेळाडूने सवुणवपिक जजकंले? 

 उत्तर: सादिया ताररक 

 

Q6. बर्मिंगहमॅ येिे होणाऱ्या राष्ट्रकुल खेळ २०२२ साठी दकती 

भारतीय वेटथलफ्टसव पात्र ठरले आहते? 

 उत्तर: 12 

 

Q7. मेथससकन ओपन 2022 कोणी जजकंले आह?े 

 उत्तर: राफेल निाल 

 

Q8. 2022 राष्ट्रीय थवज्ञान दिनाची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Integrated Approach in S&T for Sustainable 

Future 

 

Q9. कोणत्या िशेातनू भारतीय नागररकानंा परत आणण्यासाठी 

ऑपरेशन गंगा सुरू करण्यात आल ेआह े? 

 उत्तर: यकेु्रन 

 

Q10. भारतातील कोणत्या थवमानतळाला पॉवर पॉथिरटव्ह 

थवमानतळाचा िजाव थमळणार आह?े 

 उत्तर: कोचीन आतंरराष्ट्रीय थवमानतळ थलथमटेड 

 

Q11. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔर्षधी योजना (PMBJP) कधी सुरू 

करण्यात आली? 

 उत्तर: 2008 

 

Q12. जनऔर्षधी दिवस सप्ताह कधी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 1 माचव ते ७ माचव 
 

Q13. भारत आथण जपानमधील थिपक्षीय स्वॅप अरेंजमेंट (BSA) 

दकती ककंमतीचे आह?े 

 उत्तर: USD 75 अब्ज 

 

Q14. NSO च्या िसुऱ्या आगाऊ अंिाजानुसार 2021-22 साठी 

भारताचा GDP वाढीचा अंिाज दकती आह?े 

 उत्तर: 8.9% 

 

Q15. थससयुररटीज अँड एससचेंज बोडव ऑफ इंथडया (SEBI) च े

नवीन अध्यक्ष म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: माधबी पुरी बचु 

 

Q16. िबुई, UAE येि े पार पडलले्या पॅरा थतरंिाजी थवर्श् 

चॅथम्पयनथशपच्या वयैथक्तक थवभागात रौप्यपिक जजकंणारा 

पथहला भारतीय कोण बनला आह?े 

 उत्तर: पजूा जात्यान 

 

Q17. दिग्गज दफरकीपटू सोनी रामाधीन याचंे थनधन िाले. तो 

कोणत्या िशेाच्या दक्रकेट संघाशी संबंथधत होता? 

 उत्तर: वेस्ट इंथडज 

 

Q18. एलजी कप आइस हॉकी चॅथम्पयनथशपची कोणती आवतृ्ती 

लडाख स्काउट्स रेथजमेंटल सेंटरन ेजजंकली आह?े 

 उत्तर: 2 री 

 

Q19. कोणाची राष्ट्रीय मूल्याकंन आथण मान्यता पररर्षि (NAAC) 

च्या कायवकारी सथमतीचे अध्यक्ष म्हणनू थनयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: भरू्षण पटवधवन 

 

Q20. मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून कोणाची नेमणूक करण्यात 

आली? 

 उत्तर: सजंय पांड े

 

Q21. ३१ व्या आगे्नय आथशयाई खेळांचे आयोजन कोणता िशे 

करणार आह?े 

 उत्तर: थव्हएतनाम 
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Q22. “One Among You” ह ेकोणत्या राजकारण्याचे आत्मचररत्र 

आह?े 

 उत्तर: एमके स्टॅथलन 

 

Q23. रस्त्यावरील प्राण्यासंाठी भारतातील पथहली रुग्णवाथहका 

कोणत्या शहरात सरुू करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: चने्नई 

 

Q24. राष्ट्रपती राम नाि कोजविं यानंी आयुवेदिक वनस्पतींचे महत्त्व 

सांगण्यासाठी कोणत्या इस्टेटचे राष्ट्रपती भवन येिे उद्घाटन 

केले? 

 उत्तर: आरोग्य वनम ्

 

Q25. कोणती संस्िा भारतात राष्ट्रीय जलंग थनिशेांक जारी करेल? 

 उत्तर: NITI Aayog 

 

Q26. सांथययकीय भौथतकशास्त्र क्षेत्रातील योगिानासाठी 2022 

मध्ये बोल्टिमन पिकासाठी नाव नामांदकत िाललेे ________ 

ह ेपथहले भारतीय ठरले. 

 उत्तर: िीपक धर 

 

Q27. चीनन ेकोणत्या रॉकेटचा वापर करून 22 उपग्रह अवकाशात 

सोडण्याचा िशेांतगवत थवक्रम केला आह?े 

 उत्तर: लाँग माचव-8 रॉकेट 

 

Q28. जागथतक नागरी सरंक्षण दिन िरवर्षी ________ रोजी 

जगभरात नागरी संरक्षणाच्या महत्त्वाचा सन्मान करण्यासाठी 

साजरा केला जातो. 

 उत्तर: १ माचव 
 

Q29. ______ नागरी लेखा दिन 2 माचव 2022 रोजी डॉ आंबेडकर 

इंटरनॅशनल सेंटर, जनपि, नवी दिल्ली यिे ेसाजरा करण्यात 

आला. 

 उत्तर: ४६ वा 

 

Q30. 'उडान एक मजिरू बच्चे की', या पुस्तकाचे लेखकाचे नाव 

सांगा. 

 उत्तर: थमथिलेश थतवारी 

 

Q31. वायु शक्ती 2022 हा सराव भारतीय हवाई िल (IAF) 

कोणत्या रठकाणी आयोथजत करेल? 

 उत्तर: जसैलमरे 

 

Q32. नाईट फँ्रकच्या ‘वेल्ि ररपोटव 2022’ मध्ये भारताचा क्रमांक 

काय आह,े ज्यात सवावथधक अब्जाधीशांच्या लोकसयंयेच्या 

संिभावत िशेांचा क्रमांक लागतो? 

 उत्तर: थतसरा  

 

Q33. थजओस्टेशनरी ऑपरेशनल एन्व्हायनवमेंटल सॅटेलाइट 

(GOES)-T हा पढुील थपढीचा हवामान उपग्रह कोणत्या 

अंतराळ संस्िनेे प्रक्षथेपत केला आह?े 

 उत्तर: NASA 

 

Q34. इलेसरॉथनसस आथण माथहती ततं्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) 

भारतीय स्टाटवअप्सना जागथतक बाजारपठेेसाठी अॅप्स आथण 

गेम्स बनवण्यासाठी प्रथशक्षण िणे्यासाठी कोणत्या कंपनीशी 

करार केला आह?े 

 उत्तर: Google 

 

Q35. कैरो येिे 2022 ISSF थवर्श्चर्षक स्पधेत अलीकडचे परुुर्षांच्या 

10 मीटर एअर थपस्तूल स्पधेत सुवणवपिक जजकंणाऱ्या 

भारतीय नमेबाजाचे नाव सांगा. 

 उत्तर: सौरभ चौधरी 

 

Q36. थनखत जरीन आथण थनतू कोणत्या स्पधते भारतासाठी 

सुवणवपिक जजकंल्याबद्दल चचेत होते? 

 उत्तर: बॉजससंग 

 

Q37. यशराज दफल्म्सचे नवीन मुयय कायवकारी अथधकारी (CEO) 

म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: अक्षय थवधानी 

 

Q38. जागथतक वन्यजीव दिन हा एक वार्र्षवक कायवक्रम आह,े जो 

_________ रोजी साजरा केला जातो. 

 उत्तर: माचव ०३ 

 

Q39. जागथतक आरोग्य संघटननेे ________ हा जागथतक श्रवण दिवस 

म्हणनू घोथर्षत केला आह.े 

 उत्तर: माचव ०३ 

 

Q40. नाइट फँ्रकच्या ि वेल्ि ररपोटव 2022 च्या यािीत जागथतक 

स्तरावर सवावथधक अब्जाधीशांच्या लोकसंययेमध्ये कोणत्या 

िशेाने अव्वल स्िान पटकावले आह?े 

 उत्तर: यनुायटेड स्टेट्स 

 

Q41. महाथशवरात्री 2022 थनथमत्त कोणत्या भारतीय शहराने 10 

थमथनटांत 11.71 लाख मातीचे दिव े (दिव)े प्रज्वथलत करून 

थगनीज रेकॉडव केला आह?े 

 उत्तर: उज्जनै 

 

Q42. शार्श्त थवकास अहवाल 2021 यािीत भारताचा क्रमाकं 

दकती आह?े 

 उत्तर: 120 

 

Q43. अनभुव ह े मोबाईल कार शोरूम आह,े जे कोणत्या ऑटो 

कंपनीने आपल्या ग्रामीण ग्राहकासंाठी सरुू केले आह?े 

 उत्तर: टाटा मोटसव 
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Q44. राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस वर्षावतील कोणत्या दिवशी साजरा केला 

जातो? 

 उत्तर: माचव ०४ 

 

Q45. कोणता िशे शार्श्त थवकास थनिशेांक 2021 मध्ये अव्वल 

आह?े 

 उत्तर: दफनलंड 

 

Q46. श्री थनवेिा, ईशा जसंग आथण रुथचता थवनेरकर यानंी 

अलीकडचे कोणत्या खेळात सुवणवपिक जजकंले आह?े 

 उत्तर: शूटटंग 

 

Q47. भारताच्या राष्ट्रीय सरुक्षा पररर्षि (NSC) च्या स्िापनचे े

औथचत्य साधनु िरवर्षी ______ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा दिन 

पाळला जातो. 

 उत्तर: माचव ०४ 

 

Q48. नुकतचे थनधन िालेल्या जयप्रकाश चौकसे यांचा व्यवसाय 

काय होता? 

 उत्तर: थचत्रपट समीक्षक 

 

Q49. राष्ट्रीय सरुक्षा दिवस (NSD) 2022 ची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Nurture young minds – Develop safety 

culture 

 

Q50. हरेि ककंवा नाइट ऑफ हरा; हा सण कोणत्या 

राज्यात/कें द्रशाथसत प्रिशेात साजरा केला जातो? 

 उत्तर: जम्मू आथण काश्मीर 

 

Q51. FICCI वॉटर अवॉर्डसवच्या 9 व्या आवृत्तीत कोणाला ‘थवशेर्ष 

ज्युरी परुस्कार’ प्रिान करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: National Mission for Clean Ganga 

 

Q52. भारताने िशेाच्या कोणत्या शहरात ITU चे क्षेत्रीय कायावलय 

आथण इनोव्हशेन सेंटर स्िापन करण्यासाठी इंटरनॅशनल 

टेथलकम्युथनकेशन युथनयन (ITU) सोबत होस्ट कंरी करार 

(HCA) केला आह?े 

 उत्तर: नवी दिल्ली 

 

 

Q53. “थवडा” ह ेनवीन ब्रँड नाव कोणत्या कंपनीने त्याच्या आगामी 

इलेथसरक वाहनांसाठी लॉन्च केले आह?े 

 उत्तर: Hero MotoCorp 

 

Q54. जेट एअरवजे या थवमान कंपनीचे नवीन सीईओ म्हणनू 

कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: सजंीव कपरू 

 

Q55. महान दक्रकेटपटू शेन वॉनवचे थनधन िाले आह.े तो कोणत्या 

िशेासाठी खेळला? 

 उत्तर: ऑस्रेथलया 

 

Q56. 2022 ICC मथहला दक्रकेट थवर्श्चर्षक कोणत्या िशेात 

आयोथजत केला जात आह?े 

 उत्तर: न्यूिीलंड 

 

Q57. जागथतक लठ्ठपणा दिन 2022 ची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Everybody Needs to Act 

 

Q58. कोणत्या एअरलाइन्सने थस्वत्िलिंड आधाररत सौर इंधन स्टाटव-

अप, Synhelion SA सह भागीिारी केली आह े आथण सौर 

थवमान इंधन वापरणारी जगातील पथहली एअरलाइन 

बनणार आह?े 

 उत्तर: थस्वस इंटरनॅशनल एअर लाइन्स एजी 

 

Q59. Bharti AXA लाइफ इन्शुरन्सचा ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणनू 

कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: थवद्या बालन 

 

Q60. ऑस्कर थवजतेे अलॅन लॅड ज्युथनयर यांचे नुकतचे थनधन िाले. 

तो एक ______________ होता. 

 उत्तर: थनमावता 

 

Q61. 11,420 कोटी रुपयाचं्या पुणे मेरो रेल्वे प्रकल्पाचे उद्घाटन 

नुकतचे कोणत्या मंत्र्याच्या हस्ते करण्यात आल?े 

 उत्तर: नरेंद्र मोिी 

 

Q62. 2022 मध्ये, CISF ने आपल्या स्िापना दिवसाची कोणती 

आवृत्ती साजरी केली ? 

 उत्तर: 53 वी  

 

Q63. भारतातील पथहल्या स्विशेी थवकथसत फ्लाइंग रेनरच्या 

समुद्रसपाटीवरील चाचण्या नुकत्याच पुद्िचुरेी येि े

यशस्वीरीत्या पणूव िाल्या. या रेनर थवमानाचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: HANSA-NG 

 

Q64. स्टेट बँक ऑफ इंथडयाचे उपव्यवस्िापकीय संचालक (DMD) 

म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: थनतीन चुघ 

 

http://www.adda247.com/mr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app
https://t.me/Adda247Marathi
https://bit.ly/3EyHzKx


One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi March 2022 

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

Q65. ‘ि क्वीन ऑफ इंथडयन पॉप: ि ऑिोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ 

उर्षा उिपु’ या चररत्राचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: सृष्टी िा 

 

Q66. ि ब्लू बुक: अ रायटसव जनवल’ कोणत्या लेखकाने थलथहले आह?े 

 उत्तर: अथमताव कुमार 

 

Q67. दक्रकेटपटू थमताली राजने अलीकडचे ________ थवर्श्चर्षक 

स्पधेत सहभागी होणारी पथहली मथहला बनण्याचा पराक्रम 

केला आह.े 

 उत्तर: ६ 

 

Q68. िरडोई थनव्वळ राज्य िशेातंगवत उत्पािनाच्या वाढीच्या 

बाबतीत एक कोटीपेक्षा जास्त लोकसंययेसह कोणत े राज्य 

भारतातील अव्वल कामथगरी करणारे राज्य ठरले? 

 उत्तर: तलेंगणा 

 

Q69. ग्लोबल थसस्टम फॉर मोबाईल कम्युथनकेशन्स असोथसएशन 

(GSMA) ने 2022 मोबाईल वल्डव काँग्रसे (MWC) च े

आयोजन __________________ मध्ये केले आह.े 

 उत्तर: बार्सवलोना, स्पने 

 

Q70. कोणत्या थवमा कंपनीने डॉग हले्ि कव्हर, पाळीव कुत्र्यासंाठी 

सववसमावेशक आरोग्य थवमा आथण ‘ओ माय डॉग!’ नावाची 

थडथजटल मोहीम सुरू केली आह?े 

 उत्तर: फ्यचुर जनरल इंथडया इन्शरुन्स 

 

Q71. समिव ही मथहलासंाठी थवशेर्ष उद्योजकता प्रोत्साहन मोहीम 

कोणत्या मंत्रालयाने सरुू केली आह?े 

 उत्तर: सूक्ष्म, लघ ुआथण मध्यम उद्योग मंत्रालय 

 

Q72. कें द्र सरकारच्या कोणत्या योजनेंतगवत अलीकडचे ‘डोनेट-ए-

पेन्शन’ मोहीम सरुू करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: प्रधान मतं्री श्रम योगी मान-धन योजना 

 

Q73. भारत-श्रीलंका थिपक्षीय सागरी सराव SLINEX 2022 

कोणत्या रठकाणी आयोथजत करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: थवशाखापट्टणम 

 

Q74. भारती एअरटेलने भारताच्या थडथजटल इकोथसस्टमच्या 

वाढीस बळकट करण्यासाठी को-ब्रँडडे के्रथडट काडव लॉन्च 

करण्यासाठी कोणत्या बकेँशी हातथमळवणी केली आह?े 

 उत्तर: अॅथससस बकँ 

 

Q75. मायक्रोसॉफ्टने अलीकडचे भारतातील सवावत मोठे डटेा सेंटर 

_________ मध्ये उघडले आह.े 

 उत्तर: हिैराबाि 

 

Q76. कोणता दिवस िरवर्षी आतंरराष्ट्रीय मथहला दिन (IWD) 

म्हणनू साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 08 माचव 
 

Q77. 2022 च्या आतंरराष्ट्रीय मथहला दिनाची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Gender equality today for a sustainable 

tomorrow 

 

Q78. SLINEX 2022 मध्ये भारतीय नौिलाचे कोणते जहाज िशेाच े

प्रथतथनथधत्व करत आह?े 

 उत्तर: INS दकचव 
 

Q79. इंथडया ग्लोबल फोरमची (IGF) वार्र्षवक थशखर पररर्षि 

_______________ मध्ये आयोथजत करण्यात आली आह.े 

 उत्तर: बेंगळुरू 

 

Q80. कोणत्या िशेाला अलीकडचे फायनाथन्शयल असॅशन टास्क 

फोसव (FATF) च्या गे्र थलस्टमध्ये टाकण्यात आले आह?े 

 उत्तर: सयंुक्त अरब अथमराती 

 

Q81. BE(A)WARE ही एक पुथस्तका आह े ज्यामध्ये आर्िवक 

फसवणुकीची मोडस ऑपरेंडी आह.े ही पुथस्तका कोणत्या 

संस्िेने प्रथसद्ध केली आह?े 

 उत्तर: RBI 

 

Q82. RBI ने थडथजटल पेमेंटसाठी 24×7 हले्पलाइन सरुू केली आह.े 

या उपक्रमाचे नाव काय? 

 उत्तर: थडजीसािी 

 

Q83. RBI ने फीचर फोनसाठी सरुू केलले्या UPI सथुवधेचे नाव 

सांगा. 

 उत्तर: UPI123pay 

 

Q84. पारंपाररक भारतीय हस्तकला, हातमाग, कला आथण 

संस्कृतीला चालना िणे्यासाठी संस्कृती मतं्रालय आथण 

वस्त्रोद्योग मतं्रालयाने पॅन-इंथडया कायवक्रम ‘िरोखा’ सुरू केला 

आह.े कायवक्रमाचा उद्घाटन सोहळा कोणत्या शहरात आयोथजत 

करण्यात आला होता? 

 उत्तर: भोपाळ 

 

Q85. आंतरराष्ट्रीय मथहला दिनाथनथमत्त 2020 आथण 2021 या 

वर्षावसाठी दकती मथहलानंा ‘नारी शक्ती पुरस्कार’ िऊेन 

गौरथवण्यात आले? 

 उत्तर: २९ 

 

Q86. C-DAC ने PARAM Ganga नावाचा नवीन सपुर कॉम्प्यटुर 

लॉन्च केला आह,े ज्याची संगणकीय क्षमता 1.66 petaflops 

आह.े तो सपुर कॉम्प्युटर कुठे स्िाथपत केला आह े? 

 उत्तर: IIT रुरकी 
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Q87. नूर-2 हा अलीकडचे कोणत्या िशेाने प्रक्षेथपत केललेा लष्करी 

उपग्रह आह?े 

 उत्तर: इराण 

 

Q88. रथशयाने कोणत्या िशेाला माग े टाकून जगातील सवावथधक 

प्रथतबंध असलेला िशे बनला आह?े. 

 उत्तर: इराण 

 

Q89. एखाद्या िशेाचे राजकीय हक्क आथण नागरी स्वातंत्र्याच े

मूल्यांकन करण्यासाठी फ्रीडम हाऊसने जारी केलेला फ्रीडम 

इन ि वल्डव २०२२ अहवाल. भारताला स्वातंत्र्याच्या कोणत्या 

श्रेणीत ठेवण्यात आले आह?े 

 उत्तर: Partly free 

 

Q90. कोणत्या राज्य सरकारने आतंरराष्ट्रीय मथहला दिनाथनथमत्त 

मथहला उद्योजकानंा पाटठंबा िणे्यासाठी मातृशक्ती उियथमता 

योजना जाहीर केली आह?े 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q91. 2022 मध्ये, राष्ट्रीय युवा संसि महोत्सव (NYPF) च्या 

कोणत्या आवतृ्तीचे आयोजन करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: थतसरी  

 

Q92. जागथतक दकडनी दिन िरवर्षी कोणत्या दिवशी साजरा केला 

जातो? 

 उत्तर: माचवचा िसुरा गरुुवार 

 

Q93. थवद्यमान राष्ट्राध्यक्ष मनू जे-इन यांच्या जागी िथक्षण कोररयाच े

नव ेअध्यक्ष म्हणून कोणाची थनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: यनू सकु-येओल 

 

Q94. UNEP ने नुकत्याच प्रकाथशत केलले्या; वार्र्षवक सीमा अहवाल, 

2022; नुसार, जागथतक स्तरावर सवावथधक ध्वनी प्रिथूर्षत 

शहरामंध्ये कोणते शहर अव्वल आह?े 

 उत्तर: ढाका 

 

Q95. 2022 च्या जागथतक दकडनी दिनाची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Kidney Health for All 

 

Q96. कोणत्या राज्य सरकारने ‘Women@Work’ कायवक्रम सरुू 

केला आह?े 

 उत्तर: कनावटक 

 

Q97. कोणत्या राज्याच्या मयुयमंत्र्यांनी मथहलांसाठी ‘सुर्षमा 

स्वराज पुरस्कार’ जाहीर केला आह?े 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q98. आंतरराष्ट्रीय नाणेथनधी (IMF) न ेयुके्रनला दकती आपत्कालीन 

मित मजंूर केली आह?े 

 उत्तर: $1.4 अब्ज 

 

Q99. CRISIL ने 2022-23 साठी भारताचा GDP वाढीचा िर 

___________ असा अंिाज केला आह.े 

 उत्तर: 7.8% 

 

Q100. कोणत्या आरोग्य थवमा कंपनीने ‘स्टार वुमन केअर इन्शुरन्स 

पॉथलसी’ सुरू केली आह?े 

 उत्तर: स्टार हले्ि अँड अलाईड इन्शुरन्स कंपनी 

 

Q101. RBI ने अलीकड े पेटीएम पेमेंट्स बँक थलथमटेडला; RBI 

कायद्याच्या कोणत्या कलमाखाली नवीन ग्राहकानंा ऑनबोडव 

करण्यापासनू रोखले आह?े 

 उत्तर: कलम 35 A 

 

Q102. सवोच्च न्यायालयाने चारधाम प्रकल्पावरील उच्चाथधकार 

सथमती (HPC) चे नवीन अध्यक्ष म्हणनू कोणाची थनयुक्ती 

केली आह?े 

 उत्तर: न्यायमतूी एके थसक्री 

 

Q103. 2022 मध्ये IRDAI चे नवीन अध्यक्ष म्हणनू कोणाची थनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: िबेाथशर्ष पांडा 

 

Q104. एअरपोट्सव कौथन्सल इंटरनशॅनल (ACI) िारे; आकार आथण 

क्षेत्रानसुार सवोत्कृष्ट थवमानतळ; म्हणनू दकती थवमानतळांना 

पुरस्कार िणे्यात आला आह?े 

 उत्तर: ६ 

 

Q105. नागरी थवमान वाहतूक मंत्र्याचं्या हस्ते नकुतचे कोणत्या 

शहरात पथहल्या ड्रोन शाळेचे उद्घाटन करण्यात आले? 

 उत्तर: ग्वाल्हरे 

 

Q106. कोणत्या राज्य सरकारने चहा कामगारांसाठी;मुययमंत्री चा 

श्रमी कल्याण प्रकल्प; ही थवशेर्ष योजना जाहीर केली आह?े 

 उत्तर: थत्रपुरा 
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Q107. स्वीडनच्या थवद्यापीठातील V-Dem संस्िेने जारी केलेल्या 

थलबरल डमेोकॅ्ररटक इंडसेसमध्ये भारताचा क्रमाकं काय आह?े 

 उत्तर: 93 वा 

 

Q108. कोलगेट-पामोथलव्ह (इंथडया) थलथमटेडचे CEO आथण MD 

म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: प्रभा नरजसहंन 

 

Q109. दिवंगत सोली सोराबजी याचं्या “सोली सोराबजी: लाइफ अडँ 

टाइम्स” या चररत्राचे लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: अथभनव चदं्रचूड 

 

Q110. 'रोल ऑफ लेबर इन इंथडयास डवे्हलपमेंट' ह े पुस्तक कोणी 

प्रकाथशत केले? 

 उत्तर: भपूेंद्र यािव 

 

Q111. QR कोड आधाररत GI टॅग असलेल्या हाताने थवणलले्या 

काथश्मरी कापेटची पथहली खेप अलीकड े कोणत्या िशेात 

थनयावत करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: जमवनी 

 

Q112. मॉगवन स्टॅन्लेनसुार 2022-23 या आर्िवक वर्षावसाठी 

भारताच्या GDP वाढीचा नवीनतम अिंाज काय आह?े 

 उत्तर: 7.9% 

 

Q113. 2021-22 या आर्िवक वर्षावसाठी भथवष्य थनवावह थनधी ठेवींवर 

EPFO न ेदकती व्याजिर थनथित केला आह?े 

 उत्तर: 8.10% 

 

Q114. नॅशनल फायनाथन्शयल ररपोर्टिंग अिॉररटी (NFRA) चे नवीन 

अध्यक्ष म्हणनू थनयुक्त केलेल्या IAS अथधकाऱ्याचे नाव सांगा. 

 उत्तर: अजय भरू्षण पांड े

 

Q115. पंतप्रधान मोिी यांनी अलीकडचे कोणत्या शहरात राष्ट्रीय रक्षा 

थवद्यापीठ (RRU) चे नवीन इमारत सकुंल राष्ट्राला समर्पवत 

केले? 

 उत्तर: गुवाहाटी 

 

Q116. िशेातील पथहले मेथडकल थसटी म्हणून इंद्रायणी मेथडथसटी 

स्िापन करण्याची योजना आह,े कोणत्या शहरात ती असले? 

 उत्तर: पणु े

 

Q117. गॅथब्रएल बोररक फॉन्ट याचंी अलीकडचे कोणत्या िशेाचे सवावत 

तरुण राष्ट्रपती म्हणनू थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: थचली 

 

Q118. आंतरराष्ट्रीय गथणत दिवस (IDM) िरवर्षी ________ रोजी 

साजरा केला जातो. 

 उत्तर: १४ माचव 
 

Q119. Dealroom.co गुतंवणूक डटेाच्या लंडन आथण भागीिारांच्या 

थवशे्लर्षणानसुार, भारत 2021 मध्ये थडथजटल शॉजपंग 

कंपन्यासंाठी _____ सवावत मोठे जागथतक उद्यम भांडवल 

गुंतवणकू कें द्र बनला आह.े 

 उत्तर: िसुरा 

 

Q120. कोणत्या बँकेने सेल्फ हले्प ग्रपु बँक जलंकेजमधील सवोत्तम 

कामथगरीसाठी आर्िवक वर्षव 2020-21 साठी उत्कृष्ट 

कामथगरीसाठी राष्ट्रीय परुस्कार जजंकला आह?े 

 उत्तर: जम्मू आथण काश्मीर बँक 

 

Q121. ग्राहक हक्कांबद्दल जागथतक जागरूकता वाढवण्यासाठी िरवर्षी 

_______ रोजी जागथतक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. 

 उत्तर: 15 माचव 
 

Q122. नद्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय कृती दिन िरवर्षी ___________ रोजी 

साजरा केला जातो. 

 उत्तर: 14 माचव 
 

Q123. जमवन ओपन (बॅडजमंटन) 2022 मध्ये रौप्य पिक कोणी जजकंल े

आह?े 

 उत्तर: लक्ष्य सने 

 

Q124. ऑइल इंथडया थलथमटेड (OIL) चे पढुील अध्यक्ष आथण 

व्यवस्िापकीय सचंालक म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: रणथजत रि 

 

Q125. एअर इंथडयाच्या अध्यक्षपिी कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर: एन चंद्रशेखरन 

 

Q126. कोणत्या िशेाने 2017-21 िरम्यान शस्त्रास्त्रांच्या सवावत 

मोठ्या आयातिाराचं्या यािीत अव्वल स्िान पटकावले आह?े 

 उत्तर: भारत 

 

Q127. थमशन इंद्रधनुर्ष अतंगवत 90.5% कव्हरेजसह सपंूणव 

लसीकरणाच्या यािीत कोणते राज्य अव्वल आह?े 

 उत्तर: ओथडशा 

 

Q128. फॉच्यूवन इंथडया ि नेसस्ट 500 (2022, 8th एथडशन) मध्य े

RailTel Corporation of India Limited (RailTel) ची 

रँक भारतात कायवरत असलेल्या मध्यम आकाराच्या 

कंपन्यामंध्ये दकती आह?े 

 उत्तर: 124 

 

Q129. कोणत्या कंपनीने ‘OneUp’ हा भारतातील पथहला प्रािथमक 

बाजार गुंतवणूक मचं सुरू केला आह?े 

 उत्तर: IIFL थससयुररटीज थलथमटेड 
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Q130. यावर्षी आंतरराष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिन ____________ या िीमवर 

साजरा केला जाईल. 

 उत्तर: Fair Digital Finance 

 

Q131. फेब्रुवारी 2022 मध्ये कोणत्या खेळाडूला ICC ‘मेन्स प्लेअर 

ऑफ दि मन्ि ’ म्हणनू सन्माथनत करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: श्रेयस अय्यर 

 

Q132. भारतात राष्ट्रीय लसीकरण दिवस िरवर्षी कोणत्या दिवशी 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 16 माचव 
 

Q133. अमेथलया केर थहने फेब्रुवारी 2022 चा ICC ‘मथहला सवोत्तम 

खेळाडू’ पुरस्कार जजकंला आह.े ती कोणत्या िशेासाठी खेळते? 

 उत्तर: न्यूिीलंड 

 

Q134. कोणत्या राज्य/कें द्रशाथसत प्रिशे सरकारने इलेथसरक 

वाहनाचं्या खरेिी आथण नोंिणीसाठी ऑनलाइन ‘माय ईव्ही 

(माय इलेथसरक व्हईेकल) पोटवल सुरू केले आह?े 

 उत्तर: दिल्ली 

 

Q135. भारतातील पथहली थडथजटल वॉटर बँक ‘AQVERIUM’ 

______________ मध्ये सरुू करण्यात आली आह.े 

 उत्तर: बेंगळुरू 

 

Q136. Games24x7 िारे My11Circle साठी नवीन ब्रँड अॅम्बसेेडर 

म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: शुभमन थगल आथण रुतरुाज गायकवाड 

 

Q137. भारतातील पथहले आर्टवदफथशयल इंटेथलजन्स अँड रोबोरटसस 

टेक्नॉलॉजी पाकव  (ARTPARK)__________ येिे सुरू करण्यात 

आले आह.े 

 उत्तर: IISc- बेंगळुरू 

 

Q138. युनायटेड स्टेट्स आथण त्याच्या थमत्र राष्ट्रानंी अलीकडचे 

कोणत्या िशेाकडून “मोस्ट फेव्हडव नेशन” िजाव काढून घेण्याची 

घोर्षणा केली? 

 उत्तर: रथशया 

 

 

Q139. भारतातील पथहले; वल्डव पीस सेंटर _____________ मध्य े

स्िापन केले जाईल. 

 उत्तर: गरुुग्राम 

 

Q140. साथहत्य अकािमीने ‘मान्सून’ या पुस्तकरूपी कथवता प्रकाथशत 

केल्या आहते. या कथवतचेा लेखक कोण आह?े 

 उत्तर: अभय के 

 

Q141. Moody’s नसुार कॅलेंडर वर्षव 2022 मध्ये भारताचा GDP 

वाढीचा िर दकती असेल? 

 उत्तर: 9.1% 

 

Q142. 2022 M3M Hurun ग्लोबल ररच थलस्टमध्ये जगातील 

सवावत अब्जाधीश म्हणनू कोणाला स्िान िणे्यात आले आह?े 

 उत्तर: एलोन मस्क 

 

Q143. थमस वल्डव 2021 सौंियव स्पधेच्या थवजतेीचे नाव सांगा. 

 उत्तर: कॅरोथलना थबएलॉस्का 

 

Q144. जागथतक पनुवावपर दिवस िरवर्षी कोणत्या दिवशी साजरा 

केला जातो? 

 उत्तर: १८ माचव 
 

Q145. जागथतक थनद्रा दिवस (world sleep day) िरवर्षी जस्प्रगं 

व्हनवल इदक्वनॉससच्या आधी शुक्रवारी आयोथजत केला जातो 

आथण तो ________, 2022 रोजी साजरा केला जाईल. 

 उत्तर: माचव १८ 

 

Q146. कोणत्या राज्याने जथमनीच्या नोंिी सहज उपलब्ध व्हाव्यात 

यासाठी;दिशाकं अॅप थवकथसत केले आह?े 

 उत्तर: कनावटक 

 

Q147. Deloitte च्या “Global Powers of Retailing 2022: 

Resilience Despite Challenges” या शीर्षवकाच्या 

अहवालानसुार, Reliance Retail Limited, शीर्षव 250 

जागथतक दकरकोळ थवके्रत्याचं्या यािीत___________व्या 

स्िानावर आह.े 

 उत्तर: ५६ 

 

Q148. 2022 M3M Hurun Global Rich List या हुरुन 

इंथडयाच्या अहवालात सवावत श्रीमंत भारतीय आथण 

आथशयाई म्हणनू उियास आलेल्या मकेुश अंबानी याचंी 

जागथतक रँक दकती आह?े 

 उत्तर: ९ 

 

Q149. स्टेट बँक ऑफ इंथडया (SBI) _________ येिे इनोव्हशेन, 

इनसयुबेशन आथण एससीलरेशन सेंटर (IIAC) स्िापन करेल. 

 उत्तर: हिैराबाि 
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Q150. मथहला मनी आथण रान्सकॉपव प्रीपेड पमेेंट इन्स्ुमेंट्स (PPI) न े

कोणत्या कंपनीसोबत मथहला मनी प्रीपेड काडव लॉन्च केल े

आह?े 

 उत्तर: थव्हसा 

 

Q151. UPI Lite पेमेंट व्यवहाराची वरची मयाविा दकती आह?े 

 उत्तर: 200 रु 

 

Q152. 2022 च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागथतक आनंि अहवालात 

भारताचा क्रमाकं काय आह?े 

 उत्तर: 136 

 

Q153. कोल्ड ररस्पॉन्स 2022 या लष्करी सराव अभ्यास कोणत्या 

संस्िेने सुरू केल्या आहते? 

 उत्तर: NATO 

 

Q154. राजशे गोपीनािन ह े कोणत्या कंपनीचे व्यवस्िापकीय 

संचालक (MD) आथण मुयय कायवकारी अथधकारी (CEO) 

आहते? 

 उत्तर: TCS 

 

Q155. कें द्रीय राखीव पोलीस िल (CRPF) ने 19 माचव 2022 रोजी 

कोणता स्िापना दिवस साजरा केला? 

 उत्तर: ८३ 

 

Q156. िरवर्षी जागथतक स्परॅो दिवस कधी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: २० माचव 
 

Q157. 2022 च्या आतंरराष्ट्रीय वन दिनाची िीम काय आह?े  

 उत्तर: फॉरेस्ट अँड सस्टेनेबल प्रोडसशन अँड कन्िम्पशन 

Q158. 2022 मध्ये सूरजकंुड आतंरराष्ट्रीय हस्तकला मेळा कोणत्या 

आवृत्तीचे आयोजन करण्यात आल ेआह?े 

 उत्तर: 35 

 

Q159. कोणत्या खेळाडूने फॉम्युवला वन बहरीन ग्रा ंप्री 2022 जजकंली 

आह?े 

 उत्तर: चाल्सव लेसलकेव  
 

Q160. कोणत्या खेळाडूने 19 वी आथशयाई 100 UP थबथलयर्डसव 

चॅथम्पयनथशप 2022 जजकंली आह?े 

 उत्तर: पकंज अडवाणी 

 

Q161. भारतीय लष्कर कोणत्या िशेासोबतच्या संयुक्त लष्करी सराव 

‘LAMITIYE-2022’ मध्ये सहभागी होत आह?े 

 उत्तर: सेशले्स 

 

Q162. 2022 च्या थवधानसभा थनवडणुकीनतंर मथणपरूचे नवीन 

मुययमतं्री म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: एन थबरेन जसगं 

 

Q163. संयुक्त राष्ट्रसंघािारे जागथतक जल दिन कधी पाळला जातो? 

 उत्तर: २२ माचव 
 

Q164. संयुक्त राष्ट्र संघाने प्रभावी बहुपक्षीयतेवर नव्यान े स्िापन 

केलले्या सल्लागार मंडळाचे सिस्य म्हणनू थनवडलेल्या 

भारतीय अिवशास्त्रज्ञाचे नाव सांगा? 

 उत्तर: सोनम जसंग 

 

Q165. ऑटोफस्टव; अॅथप्लकेशन कोणत्या बँकेने पूणवपणे स्वयचंथलत 

ऑटो लोन ऑफर करण्यासाठी लॉन्च केले आह?े 

 उत्तर: HDFC बकँ 

 

Q666. सेरिार बडीमुहमॅडो याचंी कोणत्या िशेाच्या राष्ट्राध्यक्षपिी 

थनयुक्ती करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: तकुव मेथनस्तान 

 

Q167. जागथतक जल दिन 2022 ची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Groundwater, Making the Invisible Visible 

 

Q168. जागथतक कथवता दिन िरवर्षी कोणत्या दिवशी साजरा केला 

जातो? 

 उत्तर: २१ माचव 
 

Q169. वर्षावतील कोणता दिवस जागथतक डाऊन जसंड्रोम दिवस 

म्हणनू पाळला जातो? 

 उत्तर: २१ माचव 
 

Q170. भारताचे संरक्षण सथचव डॉ. अजय कुमार यांनी अलीकडचे 

भारतीय तटरक्षक जहाज (ICGS)_______ ची थनयुक्ती केली 

आह.े 

 उत्तर: Saksham 

 

Q171. दफच रेटटंगनुसार 2022-23 या आर्िवक वर्षावत भारताचा 

GDP वाढीचा िर दकती असेल? 

 उत्तर: ८.५% 

 

Q172. IQAir च्या 2021 च्या जागथतक वायु गुणवत्ता अहवालात 

कोणत्या शहराला जगातील सवावत प्रिथूर्षत राजधानी शहर 

म्हणनू घोथर्षत करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: नवी दिल्ली 

 

Q173. 2022 मध्ये दकती मथहलानंा वुमन रान्सफॉर्मिंग इंथडया 

अवॉर्डसव (WTI) ने सन्माथनत करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: 75 

 

Q174. माचव 2022 मध्ये याथंगयाररक येिे सरुू िालेल्या भारतीय 

सैन्य आथण उिबेदकस्तान याचं्यातील संयुक्त लष्करी प्रथशक्षण 

सरावाचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: Ex-Dustlik 
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Q175. नाइट फँ्रक नुसार ग्लोबल हाऊस प्राइस इंडसेस Q4 2021 

मध्ये भारताचा क्रमाकं काय आह?े 

 उत्तर: ५१ 

 

Q176. वर्षावतील कोणता दिवस जगभरात जागथतक हवामान दिन 

म्हणनू पाळला जातो? 

 उत्तर: २३ माचव 
 

Q177. २३ माचव हा दिवस कोणत्या भारतीय स्वातंत्र्यसैथनकाचं्या 

पुण्यथतिीथनथमत्त शहीि दिन म्हणून पाळला जातो? 

 उत्तर: भगतजसंग, सुखिवे िापर आथण थशवराम राजगरुू 

 

Q178. स्वगीय सौमलेो बुबयेे माइगा ह े कोणत्या िशेाचे माजी 

पंतप्रधान होत?े 

 उत्तर: माली 

 

Q179. 2022 च्या जागथतक हवामान दिनाची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Early Warning and Early Action 

 

Q180. संपूणवपणे पपेरलेस होण्यासाठी राष्ट्रीय ई-थवधान ऍथप्लकेशन 

(NeVA) कायवक्रम राबथवणारे िशेातील पथहले राज्य कोणते? 

 उत्तर: नागालँड 

 

Q181. अलीकडचे टेथनसपटू ऍशलेग बाटीने वयाच्या 25 व्या वर्षी 

टेथनसमधून थनवतृ्तीची घोर्षणा केल्याने ती चचते होती. ती 

कोणत्या िशेासाठी टेथनस खेळली? 

 उत्तर: स्पने 

 

Q182. ऑगवनायिेशन फॉर इकॉनॉथमक कोऑपरेशन अँड डवे्हलपमेंट 

(OECD) नसुार 2022-23 (FY23) साठी भारताचा GDP 

वाढीचा अंिाज दकती आह?े 

 उत्तर: ८.३% 

 

Q183. 'अनदफल्ड बॅरल्स: इंथडयाज ऑइल स्टोरी' ; या पुस्तकाच े

लेखक कोण आहते? 

 उत्तर: शैली चोप्रा 

 

Q184. उत्तराखंडचे नव ेमयुयमंत्री म्हणनू कोणाची थनयुक्ती करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: थशवराज जसंह चौहान 

 

Q185. सकल मानवी हक्क उल्लंघन आथण पीथडतांच्या प्रथतष्ठसेाठी 

सत्याच्या अथधकारासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस;( 

International Day for the Right to the Truth 

concerning Gross Human Rights Violations and 

for the Dignity of Victims) कधी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: २४ माचव 
 

Q186. िरवर्षी जागथतक क्षयरोग दिन कधी पाळला जातो? 

 उत्तर: २४ माचव 
 

Q187. जागथतक क्षयरोग दिन 2022 ची िीम काय आह?े 

 उत्तर: Invest to End TB. Save Lives 

 

Q188. भारतातील कोणते राज्य जथमनीच्या चांगल्या आरोग्यासाठी 

काबवन-न्यूरल शतेी सुरू करणारे िशेातील पथहले राज्य 

बनणार आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q189. ररिव्हव बँक ऑफ इंथडया (RBI) ने __________________, उत्तर 

प्रिशे येिील पीपल्स को-ऑपरेरटव्ह बँक थलथमटेडचा परवाना 

रद्द केला आह.े 

 उत्तर: कानपूर 

 

Q190. पद्मभरू्षण पुरस्कार प्राप्त करणारा पथहला पॅरा-अॅिलीट कोण 

बनला आह?े 

 उत्तर: िवेेंद्र िािररया 

 

Q191. योगी आदित्यनाि यानंी उत्तर प्रिशेच्या मयुयमंत्रीपिाची 

शपि घतेली आह.े उत्तर प्रिशेच्या थवद्यमान राज्यपालाचंे नाव 

सांगा. 

 उत्तर: आनंिीबने पटेल 

 

Q192. थनयावत तयारी थनिशेाकं (EPI) 2021 मध्ये कोणते राज्य 

अव्वल आह?े 

 उत्तर: गजुरात 

 

Q193. UNCTAD नुसार CY 2022 मध्ये भारताचा GDP वाढीचा 

अंिाज काय आह?े 

 उत्तर: 4.6 टके्क 

 

Q194. ररिव्हव बकँ इनोव्हशेन हब (RBIH) कुठे आह?े 

 उत्तर: बेंगळुरू 

 

Q195. अलीकड,े डन अँड ब्रॅडस्रीट या डटेा आथण थवशे्लर्षण फमवच्या 

आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक सल्लागार मंडळात कोण सामील 

िाले? 

 उत्तर: अरंुधती भट्टाचायव 
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Q196. संरक्षण मंत्रालयात सल्लागार म्हणनू कोणाची थनयुक्ती 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: लेफ्टनंट जनरल थवनोि जी. खंिारे 

 

Q197. ओलाने नकुतेच थनओ बकँ अॅॅव्हले फायनान्सचे अथधग्रहण 

करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. ओलाचे सीईओ कोण 

आहते? 

 उत्तर: अंदकत भाटी 

 

Q198. भारतीय थवमानतळ प्राथधकरणाने हवाई वाहतकू 

व्यवस्िापनासाठी प्रणालींच्या सयंुक्त, स्विशेी थवकासासाठी 

कोणाशी करार केला आह?े 

 उत्तर: भारत इलसेरॉथनसस थलथमटेड 

 

Q199. नॉिव अटलांरटक रीटी ऑगवनायिेशन (NATO) ने त्याचं े

सरथचटणीस जेन्स स्टोल्टनबगव यांच्या कायवकाळात एका 

वर्षावने वाढ करण्यास मान्यता दिली आह.े NATO च ेमुययालय 

कोठे आह?े 

 उत्तर: ब्रुसले्स, बेथल्जयम 

 

Q200. थनयावत तयारी थनिशेाकं (EPI) 2021 मध्ये कोणत्या 

कें द्रशाथसत प्रिशेानंी अव्वल स्िान पटकावले आह?े 

 उत्तर: दिल्ली 
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