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One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi-  

April 2022 
 

Q1. रेट िंग एजन्सी, Ind-Ra ने FY23 मध्ये भारताच्या GDP चा 

आर्थिक वाढीचा अिंदाज ककती  क्क्यािंवर आणला आह?े 

 उत्तर: 7-7.2% 

 

Q2. पिंतप्रधान मोदींनी 5 व्या BIMSTEC शिखर पररषदलेा हजरेी 

लावली. या शिखर पररषदते BIMSTEC चे अध्यक्ष कोणता दिे 

होता? 

 उत्तर: श्रीलिंका 

 

Q3. जगभरात कोणता कदवस आिंतरराष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर ड े ऑफ 

शहहशजशिशल ी (TDOV) म्हणनू पाळला जातो? 

 उत्तर: माचि ३१ 

 

Q4. इिंशडयन ओिन नेहहल शसम्पोशजयम (IONS) सागरी सराव 

2022 (IMEX-22) ची पशहली आवतृ्ती कोणत्या राज्यात 

आयोशजत करण्यात आली होती? 

 उत्तर: गोवा 

 

Q5. शमगुएल हहनॅ डमॅे, ज्यािंचे शनधन झाल ेआह ेत ेिेशजजयममधील 

खेळाडू होते. तो कोणत्या खेळािी सिंििंशधत होता? 

 उत्तर: फु िॉल 

 

Q6. कोणता कदवस जागशतक िॅकअप कदवस म्हणनू ओळखला जातो? 

 उत्तर: माचि ३१ 

 

Q7. आिंतरराष्ट्रीय अिंमली पदाथि तपासणी कदन दरवषी कोणत्या 

कदविी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: माचि ३१ 

 

Q8. युनेस्कोच्या जागशतक वारसा स्थळािंच्या तात्परुत्या यादीत 

कोणत्या राज्याचा;जजिंगकींग शि ऑर शलजहहिंग रू  शिज; 

समाशवष्ट करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: मेघालय 

 

Q9. कोणाला 7 व्या डफ अँड फेज्सच्या 2021 च्या सेशलशि ी िँड 

हहजॅयएुिन ररपो िमध्ये “शडशज ल एक्सीलरेिन 2.0” या नावान े

सवाित मौजयवान सेशलशि ी म्हणनू स्थान शमळाले आह?े 

 उत्तर: शवरा  कोहली 

 

Q10. कोणी िीिीसी इिंशडयन स्पोर्टसिवुमन ऑफ द इयर परुस्कार 

2021 जजिंकला आह?े 

 उत्तर: साईखोम मीरािाई चान ू

 

Q11. भारतातील स् ा िअपला सक्षम करण्यासाठी स् ा िअ्स फाऊिं डसि 

हि ्लॅ फॉमि कोणत्या सिंस्थनेे सरुू केला आह?े 

 उत्तर: Microsoft 

 

Q12. भारतीय नौदल आशण फ्रेंच नौदल यािंच्यातील शिपक्षीय नौदल 

सरावाचे नाव. 

 उत्तर: Varuna 

 

Q13. कोणत्या राज्य सरकारने एक योजना सरुू केली आह ेजी कैद्ािंना 

50,000 रुपयािंपयतंचे वैयशिक कजि िकँािंकडून शमळवू दतेे? 

 उत्तर: महाराष्ट्र 

 

Q14. कोणत्या जनरल इन्िरुन्स किं पनीने भारतातील पशहला उद्ोग 

आधाररत शडशज ल ग्राहक प्रशतिद्धता आशण पुरस्कार कायिक्रम 

“VAULT” लाचँ केला? 

 उत्तर: HDFC ERGO 

 

Q15. कोणाची दसुऱयािंदा पेमेंर्टस कौशन्सल ऑफ इिंशडया (PCI) च े

अध्यक्ष म्हणनू पुन्हा शनवड झाली आह?े 

 उत्तर: शवश्वास प ेल 

 

Q16. राज्याच्या स्थापना कदनाशनशमत्त _________________ रोजी 

ओशडिा कदवस ककिं वा उत्कल कदवस साजरा केला जातो. 

 उत्तर: 1 एशप्रल 

 

Q17. कोणत्या राज्य सरकारने स्पोर्टसि शडशज ल एक्सशपररयन्स सें र 

सुरू करण्यासाठी सॅमसिंगसोित सामिंजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: मशणपरू 

 

Q18. _________ ने युशनफाइड पमेेंर्टस इिं रफेस (UPI) वर  ॅप  ू पे ची 

अखिंड सोय आणण्यासाठी नवीन कायिक्षमता, Tap to Pay for 

UPI; लाचँ केली आह.े 

 उत्तर: Google Pay 

 

Q19. मिंशिमिंडळाने महागाई भत्ता/महागाई सवलत 3% न े

वाढवण्यास मिंजरुी कदली. नवीन भत्ता काय असेल? 

 उत्तर: 34% 
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Q20. कोणत्या ईिान्येकडील राज्यािंनी 6 शववाकदत क्षेिािंमधील सीमा 

शववाद सिंपवण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आह?े 

 उत्तर: आसाम आशण मेघालय 

 

Q21. भारतीय भूवैज्ञाशनक सवके्षण (GSI) चे नवीन महासिंचालक 

म्हणनू कोणाची शनयुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: डॉ. एस. राज ू

 

Q22. आिंतरराष्ट्रीय िाल पुस्तक कदन (ICBD) म्हणून कोणता कदवस 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: एशप्रल ०२ 

 

Q23. दरवषी कोणता कदवस जागशतक ऑर झम जागरूकता कदवस 

म्हणनू ओळखला जातो? 

 उत्तर: ०२ एशप्रल 

 

Q24. खेलो इिंशडया युशनहहर्सि ी गेम्स 2021 च्या दसुऱया आवृत्तीच े

आयोजन कोणते राज्य करेल? 

 उत्तर: कनाि क 

 

Q25. 2022 मध्ये जागशतक ऑर झम जागरूकता कदवसाची थीम काय 

आह?े 

 उत्तर: Inclusive Quality Education for All 

 

Q26. आिंतरराष्ट्रीय िालपुस्तक कदन 2022 साठी प्रायोजक म्हणनू 

कोणत्या दिेाची शनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: कॅनडा 

 

Q27. 2021-22 पीक वषि (CY) (जुलै-जनू) मध्ये कोणते राज्य 

भारतातील सवािशधक भाजीपाला उत्पादक िनले आह?े 

 उत्तर: उत्तर प्रदिे 

 

Q28. कोणत्या िकेँन ेCitibank चा भारतातील ग्राहक व्यवसाय USD 

1.6 अब्ज (रु. 12,325 को ी) रोखीच्या व्यवहारात शवकत 

घेतला आह?े 

 उत्तर: Axis Bank 

 

Q29. हॉशस्प जस आशण हजेथकेअर प्रोहहायडसिसाठी राष्ट्रीय मान्यता 

मिंडळाचे नवीन अध्यक्ष म्हणनू कोणाची शनयुिी करण्यात आली 

आह?े 

 उत्तर: महिे वमाि 
 

Q30. 2021-22 मध्ये कोणते राज्य भारतातील फळािंचे सवािशधक 

उत्पादक िनले आह?े 

 उत्तर: आिंध्र प्रदिे 

 

Q31. युनाय ेड निेन्सचा माइन अवेअरनसे अँड अशसस् न्स इन माइन 

अॅक्िन हा आिंतरराष्ट्रीय कदवस दरवषी ________ रोजी साजरा 

केला जातो. 

 उत्तर: 4 एशप्रल 

 

Q32. कोणत्या सिंघाने 2022 ICC मशहला कक्रके  शवश्वचषक जजिंकला 

आह?े 

 उत्तर: ऑस्टे्रशलया 

 

Q33. कोणी 2022 शमयामी ओपन  ेशनस स्पधेचे शवजतेेपद जजिंकल े

आह?े 

 उत्तर: इगा शस्वतके  

 

Q34. अलीकडचे, शवकास कुमार यािंनी _____ चे नवीन व्यवस्थापकीय 

सिंचालक म्हणनू पदभार स्वीकारला. 

 उत्तर: कदजली मेट्रो रेल कॉपोरेिन 

 

Q35. फेडरेिन ऑफ इिंशडयन चेंिसि ऑफ कॉमसि अँड इिंडस्ट्री (FICCI) 

ने 2022-23 या आर्थिक वषाित भारताचा GDP _______ वर 

वाढण्याचा अिंदाज वतिवला आह.े 

 उत्तर: 7.4  के्क 

 

Q36. अलीकडचे, सािंस्कृशतक आशण परराष्ट्र व्यवहार राज्यमिंत्रयािंनी 

‘ ेम्पल 360’ ही वेिसाइ  लॉन्च केली त्यािंच े

नाव काय? 

 उत्तर: मीनाक्षी लेखी 

 

Q37. भारतीय वायसुनेेन े IAF मधील चेतक हशेलकॉ् रच्या 

गौरविाली सेवेच्या ______ स्मरणाथि एअर फोसि स् ेिन, 

हककमपे  यथे ेएका कॉन्क्लेहहचे आयोजन केले होते. 

 उत्तर: 60 वष े

 

Q38. CMIE च्या आकडवेारीनुसार माचि 2022 मध्ये भारतातील 

िेरोजगारीचा दर ककती आह े? 

 उत्तर: 7.6  के्क 

 

Q39. कोणत्या राज्याने अलीकडचे;मुख्यमिंिी िागवानी शवमा 

योजना;चे पो िल सुरू केले असून या योजनसेाठी 10 को ी 

रुपयािंचा प्रारिंशभक शनधी आह?े 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q40. गैर-राज्य सिंस्थािंच्या शनहवळ-िनू्य उत्सजिन वचनिद्धतवेरील 

उच्चस्तरीय तज्ञ ग ात खालीलपकैी कोणाची शनयुिी करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: अरुणा घोष 

 

Q41. आिंध्र प्रदिेचे मुख्यमिंिी वायएस जगन मोहन रेड्डी यािंनी 

राज्यातील ____ नवीन शजज्ािंचे उद्घा न केले. 

 उत्तर: 13 

 

Q42. UN िारे मानवाशधकार आशण हवामान िदलासाठी प्रथम शविेष 

वातािहर म्हणून कोणाची शनयुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: Dr Ian Fry 
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Q43. हिंगेरीचे पिंतप्रधान _______ यािंनी 2022 च्या दिेाच्या साविशिक 

शनवडणकुीत प्रचिंड शवजय शमळवून सलग चौथयािंदा पदावर 

शवजय शमळवला. 

 उत्तर: शहहक् र ऑििन 

 

Q44. भारतात राष्ट्रीय सागरी कदन _________ रोजी साजरा केला जातो. 

 उत्तर: 5 एशप्रल 

 

Q45. कोणत्या राज्य/कें द्रिाशसत प्रदिे सरकारने अभ्यासक्रमेतर 

कक्रयाकलापािंना प्रोत्साहन दणे्यासाठी सरकारी िाळािंमध्ये ‘हॉिी 

हि’ स्थापन करण्याची योजना सरुू केली आह?े 

 उत्तर: कदजली 

 

Q46. कोणत्या िँकेला दीनदयाल अिंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण 

उपजीशवका अशभयान (DAY-NRLM) िारे िचत ग  (SHG) 

जलिंकेजमध्ये सवोत्तम कामशगरी करणारी िँक म्हणनू गौरवण्यात 

आले आह?े 

 उत्तर: HDFC िँक 

 

Q47. 64 व्या ग्रॅमी अवॉर्डसि 2022 मध्ये कोणत्या अजिमला “अजिम 

ऑफ द इयर” पुरस्कार शमळाला आह?े 

 उत्तर: We Are 

 

Q48. शमयामी ओपन  ेशनस 2022 चे पुरुष एकेरीचे शवजतेेपद कोणी 

जजिंकले आह?े 

 उत्तर: कालोस अजकाराझ 

 

Q49. झािीची राणी लक्ष्मीिाई यािंच्या कथेवर प्रकाि  ाकणारी “क्वीन 

ऑफ फायर” ही नवीन कादिंिरी कोणी शलशहली आह?े 

 उत्तर: दशेवका रिंगाचारी 

 

Q50. ररचडि हॉवडि यािंचे नकुतेच शनधन झाले. तो ______ होता. 

 उत्तर: कवी 

 

Q51. पयािवरण मिंिालयाने ्लाशस् क कचरा व्यवस्थापन (PWM) 

साठी एक िभुिंकर आशण शवशवध उपक्रम जारी केले आहते. 

िुभिंकराचे नाव काय आह?े 

 उत्तर: प्रकृती 

 

Q52. एचडीएफसी िकेँत एचडीएफसी शलशम ेडचे शवलीनीकरण 

झाजयानिंतर, शवलीन झालेजया सिंस्थेमध्ये साविजशनक 

भागधारकािंचा शहस्सा ककती असले? 

 उत्तर: 100% 

 

Q53. कें द्रीय सिस्त्र पोलीस वेतन पकेॅज (CAPSP) योजनअेिंतगित 

कोणत्या िँकेने सीमा सुरक्षा दल (BSF) सोित सामिंजस्य करार 

केला आह?े 

 उत्तर: स् े  िँक ऑफ इिंशडया 

 

Q54. शवद्मान हषिवधिन श्रृिंगला यािंच्यानिंतर भारताचे नव े परराष्ट्र 

सशचव म्हणनू कोणाची शनयुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: शवनय मोहन क्वािा 

 

Q55. सिंयुि राष्ट्रसिंघाचा आिंतरराष्ट्रीय शववेक कदन म्हणनू कोणता 

कदवस साजरा केला जातो? 

 उत्तर: एशप्रल ०५ 

 

Q56. ‘शिरसा मुिंडा – जनजाती नायक’ या पुस्तकाचे लेखक कोण 

आहते? 

 उत्तर: प्रा. आलोक चक्रवाल 

 

Q57. राणी लक्ष्मीिाई यािंच्यावर ‘क्वीन ऑफ फायर’ ह ेपुस्तक कोणत्या 

लेखकाने शलशहले आह?े 

 उत्तर: दशेवका रिंगाचारी 

 

Q58. युनाय ेड निेन्सने कोणता कदवस आिंतरराष्ट्रीय स्पोर्टसि फॉर 

डहेहलपमें  अँड पीस (IDSDP) म्हणनू साजरा केला जावा अस े

घोशषत केले आह?े 

 उत्तर: एशप्रल ०६ 

 

Q59. स् ँड-अप इिंशडया योजनेन े______ 2022 रोजी सहा वषे पूणि केली 

आहते. 

 उत्तर: ५ एशप्रल 

 

Q60. गणगौर उत्सव कोणत्या राज्यात साजरा केला जातो? 

 उत्तर: राजस्थान 

 

Q61. 1994 च्या रवािंडामधील तुत्सी शवरुद्ध झालजेया नरसिंहारावर 

आिंतरराष्ट्रीय प्रशतजििंि कदवस UNESCO िारे ___________ रोजी 

साजरा केला जातो. 

 उत्तर: एशप्रल ०७ 

 

Q62. युशनयन िँक ऑफ इिंशडयाने लाचँ केलजेया सपुर अपॅचे नाव- 

 उत्तर: UnionNXT 

 

Q63. DCB िकेँचे MD आशण CEO म्हणून कोणाची शनयुिी करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: मरुली एम न राजन 

 

Q64. मशनला-आधाररत िहु-पक्षीय शनधी एजन्सी, आशियाई शवकास 

िँक (ADB) ने FY23 मध्ये भारतीय अथिव्यवस्थचेा GDP 

वाढीचा दर ______ अिंदाज केला आह.े 

 उत्तर: 7.5  के्क 

 

Q65. जागशतक आरोग्य कदन हा दरवषी ________ रोजी साजरा केला 

जाणारा जागशतक आरोग्य जागरूकता कदवस आह.े 

 उत्तर: 7 एशप्रल 
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Q66. जागशतक आरोग्य कदन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: Our Planet, Our Health 

 

Q67. कोणत्या राज्य सरकारने ‘कावल उठावी’ अॅप लाचँ केले आह ेज े

नागररकािंना कोणत्याही आपत्कालीन पररशस्थतीत पोशलसािंची 

मदत घेण्यास मदत करते? 

 उत्तर: ताशमळनाडू 

 

Q68. कोणत्या दिेाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी अलेक्झािंडर वुशसक यािंची पुन्हा 

शनवड झाली आह?े 

 उत्तर: सर्ििया 

 

Q69. कोणते पसु्तक 1970 आशण 80 च्या दिकात NASSCOM तयार 

करण्यासाठी आशण भारतातील IT क्रािंतीचा मागि मोकळा 

करण्यासाठी ’ band of dreamers ; िरोिर हातशमळवणी 

किी केली याची अकशथत कथा सािंगते? 

 उत्तर: The Maverick Effect 

 

Q70. NTPC न े पाइ्ड नचॅरल गसॅ (PNG) ने वकिमध्ये ग्रीन 

हायड्रोजनचे शमश्रण करण्यासाठी कोणत्या गॅस शवतरण 

किं पनीसोित करार केला आह?े 

 उत्तर: गजुरात गॅस 

Q71. कें द्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) िौयि कदवस दरवषी _______ 

रोजी साजरा केला जातो. 

 उत्तर: 9 एशप्रल 

 

Q72. कॅनेशडयन छायाशचिकार अिंिर िॅकन यािंच्या “________” 

िीषिकाच्या छायाशचिाने २०२२ चा वजडि प्रसे फो ो ऑफ द 

इयर पुरस्कार जजिंकला आह.े 

 उत्तर: Kamloops Residential School 

 

Q73. कोणती कादिंिरी प्रशतशित आिंतरराष्ट्रीय िकुर पाररतोशषकासाठी 

शनवडण्यात आलेली पशहली जहिंदी भाषतेील कादिंिरी ठरली 

आह?े 

 उत्तर: Tomb of Sand 

 

 

Q74. भारतीय शवमानतळ प्राशधकरणाने (AAI) मशहला, आशण 

कारागीर यािंच्या कलागुणािंना प्रोत्साहन दणे्यासाठी आशण त्यािंना 

योग्य सिंधी उपलब्ध करून दणे्यासाठी “AVSAR” हा उपक्रम सरुू 

केला आह.े भारतीय शवमानतळ प्राशधकरणाचे शवद्मान अध्यक्ष 

कोण आहते? 

 उत्तर: सिंजीव कुमार 

 

Q75. ‘नॉ  जस्  अ नाई वॉचमन: माय इजनिंग्ज शवथ िीसीसीआय’ या 

पुस्तकाच्या लेखकाचे नाव सािंगा. 

 उत्तर: शवनोद राय 

 

Q76. RBI मौकद्रक धोरणानसुार, 8 एशप्रल 2022, RBI ने FY23 साठी 

भारताचा GDP अिंदाज ____________ वतिवला आह.े 

 उत्तर: 7.2% 

 

Q77. रोजस-रॉइसने कोणत्या किं पनीसोित ििंगळुरूमध्ये ‘एरोस्पसे 

इिंशजशनअटरिंग आशण शडशज ल इनोहहिेन सें र’ सुरू केले आह?े 

 उत्तर: Infosys 

 

Q78. कोरोनाहहायरस रोग (कोशवड -19) च्या XE प्रकाराच े

भारतातील पशहले प्रकरण मुिंिईत नोंदवले गलेे. कोणता SARS-

CoV-2 प्रकार XE; मध्ये सिवेररएिं  म्हणनू तयार होतो? 

 उत्तर: ओशमक्रोन  

 

Q79. शवद्ापीठ अनुदान आयोग कदजली शवद्ापीठात भीमा भोई चअेर 

ची स्थापना करेल. कोणते तत्वज्ञान भीमा भोईिी सिंििंशधत आह?े 

 उत्तर: मशहमा तत्त्वज्ञान 

 

Q80. प्रधानमिंिी मुद्रा योजननेे (PMMY) ______ वषे पूणि केली आहते. 

 उत्तर: ७ 

 

Q81. पाककस्तानचे शवरोधी पक्षनतेे _______ यािंची दिेाचे २३ वे 

पिंतप्रधान म्हणनू शिनशवरोध शनवड झाली आह.े 

 उत्तर: िेहिाज िरीफ 

 

Q82. दरवषी, ______ हा पार्कि न्सन्स रोगाशवषयी जागरुकता शनमािण 

करण्यासाठी जागशतक पार्कि न्सन कदन म्हणनू पाळला जातो, जो 

एक मज्जासिंस्थेचा शवकार आह.े 

 उत्तर: 11 एशप्रल 

 

Q83. राष्ट्रीय सरुशक्षत मातृत्व कदवस (NSMD) भारतात दरवषी 

____________ रोजी साजरा केला जातो. 

 उत्तर: 11 एशप्रल 

 

Q84. शिवकुमार सुिमण्यम यािंच े नुकतेच शनधन झाले. तो 

_____________ होता. 

 उत्तर: अशभनेता 
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Q85. कोणत्या िँकेने शवकास शसरी सिंपत-1111 नावाची नवीन ठेव 

योजना सरुू केली आह?े 

 उत्तर: कनाि क शवकास ग्रामीण िकँ 

 

Q86. 56 वा ज्ञानपीठ पुरस्कार जजिंकलेजया प्रशसद्ध आसामी कवीच े

नाव सािंगा. 

 उत्तर: नीलमणी फुकन 

 

Q87. कोणत्या IIT ने भारतातील पशहला स्वदिेी शवकशसत 

पॉलीसेंरट्रक प्रोस्थेर क गुडघा 

’कदम’ लाचँ केला आह?े 

 उत्तर: IIT-मद्रास 

 

Q88. मानवी अिंतराळ उड्डाणाचा आिंतरराष्ट्रीय कदवस दरवषी 12 

एशप्रल _____ रोजी युरी गागाररनच्या पशहजया मानवी अिंतराळ 

उड्डाणाच्या वधािपन कदनाशनशमत्त साजरा केला जातो. 

 उत्तर: १९६१ 

 

Q89. माधवपरू मेळा दरवषी कोणत्या राज्यात भरतो? 

 उत्तर: शिहार 

 

Q90. IPL इशतहासात शनवतृ्त (retired out) होणारा पशहला 

खेळाडू/फलिंदाज कोण िनला? 

 उत्तर: आर. अशश्वन 

 

Q91. वाशणज्य आशण उद्ोग मिंिालयाच्या आकडवेारीनुसार, 2021-

22 मध्ये दाखल केलेजया पे िं ची सिंख्या ककती होती? 

 उत्तर: ६६,४४० 

 

Q92. FAO िारे 2021 ट्री शस ी ऑफ द वजडि; म्हणनू ओळखजया 

गेलेजया भारतीय िहरािंची नाव ेसािंगा? 

 उत्तर: मुिंिई आशण हदैरािाद 

 

Q93. आझादी का अमतृ महोत्सव सोहळ्याचा एक भाग म्हणनू अमतृ 

समागम ही पररषद कोणत्या मिंिालयाने आयोशजत केली होती? 

 उत्तर: सािंस्कृशतक मिंिालय 

 

Q94. 2022 मध्ये भारत आशण यनुाय ेड स् ेर्टसमधील ‘2+2’ 

मिंिीस्तरीय सिंवाद, शिपक्षीय सिंवादाची कोणती आवतृ्ती होती? 

 उत्तर: 4 था 

 

Q95. एअरपोर्टसि कौशन्सल इिं रनॅिनल (ACI) वजडिच्या सवेक्षणानसुार 

2021 साठी कोणता शवमानतळ जगातील सवाित व्यस्त 

शवमानतळ म्हणनू उदयास आला आह?े 

 उत्तर: हार्टसिफीजड-जॅक्सन अ लािं ा आिंतरराष्ट्रीय शवमानतळ 

 

Q96. कोणत्या भारतीय PSU न ेसामाशजक उत्तरदाशयत्व श्रेणीत 80 

व्या SKOCH परुस्कारात सुवणिपदक जजिंकले आह?े 

 उत्तर: राष्ट्रीय खशनज शवकास महामिंडळ 

 

Q97. भारतात दरवषी 13 एशप्रल रोजी शसयाचीन कदन साजरा केला 

जातो. 2022 मध्ये कोणता वधािपन कदन साजरा केला जात 

आह?े 

 उत्तर: 38 वा 

 

Q98. कोणता कदवस दरवषी आिंतरराष्ट्रीय पगडी कदन म्हणनू ओळखला 

जातो? 

 उत्तर: 13 एशप्रल 

 

Q99. वन्य प्राण्यािंना कायदिेीर अशधकार दणेारा जगातील पशहला दिे 

कोणता आह?े 

 उत्तर: इके्वडोर 

 

Q100. 2021-22 मध्ये जास्त मागणीमळेु भारतातील सोन्याची आयात 

33.34% ने वाढून ₹_____________ वर पोहोचली आह.े 

 उत्तर: $46.14 अब्ज 

 

Q101. चागस रोगािद्दल लोकािंमध्य े जनजागृती आशण दशृ्यमानता 

वाढवण्यासाठी जागशतक चागस रोग कदवस ______ रोजी साजरा 

केला जातो. 

 उत्तर: १४ एशप्रल 

 

Q102. वषि 2021 चा EY उद्ोजक म्हणून कोणाला पुरस्कार दणे्यात 

आला आह?े 

 उत्तर: फाजगनुी नायर 

 

Q103. FY23 साठी कें द्राने से  केलेले मालमत्ता मुद्रीकरण लक्ष्य काय 

आह?े 

 उत्तर: 96,000 को ी 

 

Q104. WTO नुसार 2022 मध्ये जागशतक व्यापार वाढीचा अिंदाज काय 

आह?े 

 उत्तर: 3  के्क 

 

Q105. कोणत्या मिंिालयाने 14 राज्ये आशण कें द्रिाशसत प्रदिेातील 126 

िहरािंव्यशतररि ‘स्वशनधी से समदृ्धी’ कायिक्रम सरुू केला आह?े 

 उत्तर: गृहशनमािण आशण िहरी व्यवहार मिंिालय 

 

Q106. तेल आशण वायू उद्ोगातील शडशज ल पररवतिनाला गती 

दणे्यासाठी कोणत्या किं पनीने मायक्रोसॉफ् सोित सहयोग केला 

आह?े 

 उत्तर: भारत पेट्रोशलयम कॉपोरेिन शलशम ेड 

 

Q107. भारताची ककरकोळ महागाई, ग्राहक ककिं मत शनदिेािंक (CPI) 

िारे मोजली गेली, माचि 2022 मध्ये _________% पयतं वाढली. 

 उत्तर: 6.95% 

 

Q108. कोणाची ICC कक्रके  सशमतीवर सदस्य मिंडळ प्रशतशनधी म्हणनू 

शनयुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: जय िहा 
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Q109. कोणता दिे 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळािंचे आयोजन करेल? 

 उत्तर: ऑस्टे्रशलया 

 

Q110. आिंिेडकर जयिंती (भीम जयिंती म्हणनूही ओळखली जात)े 

िािासाहिे डॉ भीमराव आिंिेडकर यािंची जयिंती ______ रोजी 

साजरी केली जाते. 

 उत्तर: १४ एशप्रल 

 

Q111. जागशतक कला कदन दरवषी _____ रोजी जगभरात साजरा केला 

जातो. 

 उत्तर: १५ एशप्रल 

 

Q112. शहमाचल प्रदिेमध्ये 15 एशप्रल रोजी शहमाचल कदन साजरा केला 

जातो. शहमाचल प्रदिे ह ेभारतातील ____ वे राज्य िनले. 

 उत्तर: 18 

 

Q113. कोणाला कुिरोगासाठी आिंतरराष्ट्रीय गािंधी पुरस्कार, 2021 

दणे्यात आला आह?े 

 उत्तर: डॉ. भषूण कुमार 

 

Q114. न्यूझीलिंडचा वेगवान गोलिंदाज _________ याला न्यूझीलिंड कक्रके  

(NZC) परुस्कारािंमध्ये सर ररचडि हडॅली पदक प्रदान करण्यात 

आले आह.े 

 उत्तर: र म साउथी 

 

Q115. कोणते राज्य सरकार माजी सशैनक आशण तरुणािंसाठी ‘शहम 

प्रहारी’ योजना रािवणार आह?े 

 उत्तर: उत्तराखिंड 

 

Q116. ऑर्लिन्स, फ्रान्स येथे आयोशजत ऑर्लिअन्स मास् सि िॅडजमिं न 

स्पधेत 2022 मध्ये पुरुष एकेरीत रौ्यपदक कोणी जजिंकल?े 

 उत्तर: शमथुन मिंजुनाथ 

 

Q117. पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी नकुतचे प्रधानमिंिी सिंग्रहालयाच े

उद्घा न केले. सिंग्रहालयाचा लोगो ______________ च े

प्रशतशनशधत्व करतो. 

 उत्तर: धमिचक्र धारण केलजेया भारतातील लोकािंचे हात 

 

Q118. कोणत्या IIT ने IAF सोित तिंिज्ञान शवकास आशण शवशवध 

िस्त्रास्त्र प्रणाली र कवण्यासाठी स्वदिेी उपाय िोधण्यासाठी 

सामिंजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: इिंशडयन इशन्स् ट्यू  ऑफ  ेक्नॉलॉजी मद्रास 

 

Q119. T20 मध्ये 10 हजार धावा करणारा एकूण सातवा फलिंदाज 

कोण िनला? 

 उत्तर: रोशहत िमाि 
 

Q120. जागशतक िकेँने त्यािंच्या शि-वार्षिक; दशक्षण आशिया इकॉनॉशमक 

फोकस; अहवालात FY2022/23 मध्ये भारताचा GDP वाढीचा 

अिंदाज _______ पयतं कमी केला आह.े 

 उत्तर: 9  के्क 

 

Q121. कोणता कदवस हत्ती वाचवा कदवस म्हणनू साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 16 एशप्रल 

 

Q122. ‘आयनि िीम’ लेसर क्षेपणास्त्र-सिंरक्षण प्रणाली ही जगातील 

पशहली ऊजाि-आधाररत िस्त्र प्रणाली आह े जी हवतेील 

कोणत्याही वस्तू नष्ट करण्यासाठी लेसर िीम वापरत.े ही प्रणाली 

कोणत्या दिेाने शवकशसत केली आह?े 

 उत्तर: इस्रायल 

 

Q123. पीएम मोदींनी नुकतचे यापैकी कोणत्या रठकाणी के के प ेल 

सुपर स्पेिाशल ी हॉशस्प लचे उद्घा न केले? 

 उत्तर: भजु 

 

Q124. जागशतक आवाज कदन दरवषी ________ रोजी साजरा केला 

जातो. 

 उत्तर: 16 एशप्रल 

 

Q125. जागशतक आवाज कदन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: Lift Your Voice 

 

Q126. माजकॉम अकदसेशिया परुस्कार 2022 साठी शनवडलजेया 

भारतीय अथििास्त्रज्ञ आशण राजकीय समालोचकाचे नाव सािंगा. 

 उत्तर: प्रभात प नायक 

 

Q127. पिंजाि नॅिनल िँक, भारतातील दसुरी सवाित मोठी िँक, 12 

एशप्रल 2022 रोजी शतचा _____ स्थापना कदवस साजरा केला. 

 उत्तर: १२८ वा 

 

Q128. कोणत्या सिंघाने 71 वी वररि राष्ट्रीय िास्के िॉल चॅशम्पयनशिप 

पुरुषािंची स्पधाि जजिंकली? 

 उत्तर: ताशमळनाडू 

 

Q129. भारतातील कोणत्या राज्यात 2023 FIH परुुष हॉकी शवश्वचषक 

स्पधेच्या लोगोचे अनावरण केले आह?े 

 उत्तर: ओशडिा 
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Q130. कोणत्या सिंघाने 71 वी वररि राष्ट्रीय िास्के िॉल चॅशम्पयनशिप 

मशहला स्पधाि जजिंकली? 

 उत्तर: भारतीय रेजव े

 

Q131. हुनर हा ची _____ आवतृ्ती अलीकडचे मुिंिईत सुरू झाली. 

 उत्तर: ४० वा 

 

Q132. जागशतक शहमोकफशलया कदन दरवषी __________ रोजी साजरा 

केला जातो. 

 उत्तर: १७ एशप्रल 

 

Q133. मिंजू जसिंग यािंचे नकुतचे शनधन झाले. ती एक _______ होती. 

 उत्तर: अशभनेता 

 

Q134. ‘स्वशनधी से समृद्धी’ चा दसुरा  ्पा ककती िहरािंमध्ये सरुू 

करण्यात आला आह?े 

 उत्तर: १२६ 

 

Q135. इनोहहिेन (सामान्य) – कें द्रीय श्रेणी अिंतगित साविजशनक 

प्रिासनातील उत्कृष्टतेसाठी पिंतप्रधान पुरस्कार 2020 साठी 

कोणत्या योजनेची शनवड करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: उडान योजना 

 

Q136. पिंतप्रधानािंच्या सिंग्रहालयासाठी कोणती किं पनी अशधकृत 

शडशज ल पेमें  पा िनर िनली आह?े 

 उत्तर: Paytm 

 

Q137. सिंयुि राष्ट्रािंच्या आर्थिक आशण सामाशजक पररषदचे्या 

(ECOSOC) कोणत्या प्रमुख सिंस्थेवर भारताची शनवड झाली 

आह?े 

 उत्तर: The Committee on Economic, Social, and 

Cultural Rights 

The Commission for Social Development 

The Commission on Science and Technology for 

Development 

The Committee on Non-Governmental 

Organisations 

 

Q138. कोणत्या सिंस्थनेे नॅिनल ड ेा अँड अॅनाशलर क्स ्लॅ फॉमि 

(NDAP) सुरू करण्याची घोषणा केली आह?े 

 उत्तर: नीती आयोग 

 

Q139. अहवल भारतीय जलतरणप ू साजन प्रकािने कोणत्या प्रकारात 

डशॅनि ओपनमध्ये परुुषािंच्या 200 मी र ियितीत सुवणिपदक 

जजिंकले? 

 उत्तर: ि रफ्लाय  

 

Q140. दशृष्टहीनािंसाठी भारतातील पशहले रेशडओ चनॅल, _________ 

नावाचे नागपरू, महाराष्ट्र येथे सरुू करण्यात आले आह.े 

 उत्तर: रेशडओ अक्ष 

 

Q141. जागशतक सजिनिीलता आशण नवोन्मेष कदन दरवषी कोणत्या 

कदविी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: २१ एशप्रल 

 

Q142. भारतातील पशहजया िुद्ध हररत हायड्रोजन ्लािं चे अनावरण 

कोणत्या राज्यात करण्यात आले आह?े 

 उत्तर: आसाम 

 

Q143. प्रोजके्  75 अिंतगित स्कॉपीन वगाितील सहाव्या आशण िेव च्या 

पाणिुडीचे नाव काय आह,े जी भारतीय नौदलाने अलीकडचे 

लॉन्च केली आह?े 

 उत्तर: वागिीर 

 

Q144. भारतात नागरी सेवा कदन कोणत्या कदविी साजरा केला जातो? 

 उत्तर: २१ एशप्रल 

 

Q145. जागशतक सजिनिीलता आशण नवोन्मेष कदन 2022 ची थीम 

काय आह?े 

 उत्तर: Collaboration 

 

Q146. लोकािंना शवशवध योजनािंिी सिंििंशधत तक्रारी ऑनलाइन 

नोंदवण्यास मदत करण्याच्या उद्दिेाने कोणत्या 

राज्य/कें द्रिाशसत प्रदिेाने ‘जन शनग्रणी’ ह ेअपॅ सुरू केले आह?े 

 उत्तर: जम्मू आशण काश्मीर 

 

Q147. RBI ने NBFC चे एकूण एक्सपोजर मयािकदत केले जे भािंडवल 

िेसच्या _____% वर एका घ काकड ेवरच्या स्तरावर आहते. 

 उत्तर: 20% 

 

Q148. ररझहहि िकँ ऑफ इिंशडया (RBI) ने मण्पुरम फायनान्स 

शलशम ेडवर Know Your Customer चे पालन न केजयािद्दल 

______ रुपये आर्थिक दिंड ठोठावला आह.े 

 उत्तर: रु. 17.63 लाख 

 

 

Q149. यूएसए उपराष्ट्रपती कमला हरॅरस यािंच्या सिंरक्षण सजलागार 

म्हणनू कोणाची शनयुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: िािंती सेठी 

 

Q150. कोणाची शडजी  इन्िुरन्सचे नवीन व्यवस्थापकीय सिंचालक 

(MD) आशण मखु्य कायिकारी अशधकारी (CEO) म्हणनू शनयुिी 

करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: जसलीन कोहली 

 

Q151. कफनक्लुहहिेन हा आर्थिक समाविेन उपक्रम कोणत्या िँकेने सुरू 

केला आह?े 

 उत्तर: इिंशडया पोस्  पमेें  िकँ 
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Q152. पिंतप्रधान नरेंद्र मोदी यािंनी अलीकडचे गजुरातमधील दाहोद येथ े

आयोशजत एका कायिक्रमात _______ रुपयािंच्या शवशवध प्रकजपािंची 

पायाभरणी आशण उद्घा न केले. 

 उत्तर: 22,000 को ी 

 

Q153. शिशलती इलेशक्ट्रक इिंक कोणत्या राज्यात जगातील सवाित मोठी 

इलेशक्ट्रक थ्री-हहीलर उत्पादन सुशवधा स्थापन करेल? 

 उत्तर: तलेिंगणा 

 

Q154. आयहहरी कोस्  (आयहहरी कोस् ) चे पिंतप्रधान म्हणनू कोणाची 

पुनर्नियुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: पॅरट्रक आची 

 

Q155. खेलो इिंशडया युशनहहर्सि ी गमे्सच्या दसुऱया आवतृ्तीसाठी;खेलो 

इिंशडया युशन गेम्स 2021 ह ेमोिाइल अॅप लॉन्च करण्यात आले 

आह.े खेलो इिंशडया युशनहहर्सि ी गेम्सची दसुरी आवतृ्ती 

__________ मध्ये आयोशजत केली जात आह.े 

 उत्तर: िेंगळुरू, कनाि क 

 

Q156. जागशतक वसुिंधरा कदन, ज्याला आिंतरराष्ट्रीय मातृ पथृवी कदवस 

म्हणनूही ओळखले जाते, दरवषी _______ रोजी साजरा केला 

जातो. 

 उत्तर: 22 एशप्रल 

 

Q157. पृथवी कदन ककिं वा आिंतरराष्ट्रीय मातृ पथृवी कदवस 2022 ची थीम 

काय आह?े 

 उत्तर: Invest in our planet 

 

Q158. अलीकडचे, अग्रगण्य भौशतकिास्त्रज्ञ _______ यािंची भारत 

सरकारचे प्रमुख वैज्ञाशनक सजलागार म्हणनू शनयुिी करण्यात 

आली. 

 उत्तर: अजय कुमार सूद 

 

Q159. ककरॉन पोलाडिने नकुतीच आिंतरराष्ट्रीय कक्रके मधनू शनवृत्ती 

जाहीर केली. तो खालीलपकैी कोणत्या दिेाचा अष्टपलैू खेळाडू 

आह?े 

 उत्तर: वेस्  इिंशडज 

 

Q160. 3 कदवसीय; स्मा ि िहरे, स्मा ि िहरीकरण; पररषद कोठे होत 

आह?े 

 उत्तर: मुिंिई 

 

Q161. कोणत्या राज्य सरकारने आिंतरराष्ट्रीय दजािचे ड ेा सें र स्थापन 

करण्यासाठी NIXI-CSC ड ेा सवेा कें द्रासोित सामिंजस्य करार 

केला आह?े 

 उत्तर: शिपुरा 

 

Q162. श्रीलिंकेला सवाित वाई  आर्थिक सिंक ाचा सामना करावा लागत 

असजयाने भारत इिंधन खरेदी करण्यासाठी श्रीलिंकेला अशतररि 

_________________ आर्थिक सहाय्य दईेल. 

 उत्तर: $500 दिलक्ष 

 

Q163. कोणत्या िकेँने प्रत्यक्ष कर आशण अप्रत्यक्ष करािंच्या सिंकलनासाठी 

CBDT आशण CBIC सोित सामिंजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: धनलक्ष्मी िँक 

 

Q164. भारतीय-अमेररकन सिंरक्षण तज्ञाचे नाव सािंगा, ज्यािंची 6 व्या 

उद्ोजक नतेृत्व पुरस्कार 2022 च्या ‘शडफेन्स अँड एशहहएिन 

सेक् रमधील ग्लोिल लीडर’ श्रेणीसाठी शनवड झाली आह.े 

 उत्तर: शववके लाल 

 

Q165. शिक्षण, क्रीडा, कला, सिंस्कृती आशण मुत्सद्देशगरीच्या माध्यमातून 

िािंततेला प्रोत्साहन दणे्यासाठी आशिया आकफ्रका कन्सोर् ियम 

(AAC) - इिंशडया इिं रनिॅनल कॉन्क्लेहह 2022 मध्ये ग्लोिल 

पीस अॅम्िसेेडर 2022 म्हणनू कोणाला नामशनदशेित करण्यात 

आले आह?े 

 उत्तर: िशिता जसिंग 

 

Q166. कोणत्या दिेाने जगातील ‘सवाित िशििाली’ आशण्वक-सक्षम 

आिंतरखिंडीय िॅशलशस् क क्षेपणास्त्र “RS-28 SARMAT” ची 

चाचणी केली? 

 उत्तर: रशिया 

 

Q167. कोणत्या सिंस्थेने  ाशलन, एस् ोशनया येथे िहुकदवसीय सायिर 

सिंरक्षण एक्सरसाईज आयोशजत केला आह ेज्याला लॉक्ड िीजड 

एक्सरसाईज म्हणनू ओळखले जाते? 

 उत्तर: उत्तर अ लािंर क करार सिंघ ना 

 

Q168. कोणत्या भारतीय कक्रके प ूचे नाव शवस्डने कक्रके सि अजमानॅक 

२०२२ च्या; फाइहह कक्रके सि ऑफ द इयर; मध्ये आह?े 

 उत्तर: जसप्रीत िमुराह 

 

Q169. UNICEF चे YuWaah; - जनरेिन अनशलशम ेडचा भारतीय 

अध्याय - अशश्वन यादीला त्याचे सह-अध्यक्ष म्हणनू घोशषत केल.े 

अशश्वन यादी ह े_______ चे CEO आहते. 

 उत्तर: कॅपजेशमनी इिंशडया 

 

Q170.  ॅप इन,  ॅप आऊ ; ककिं वा सिंपूणि शडशज ल शतकी  सुशवधा 

असललेी भारतातील पशहली िस सेवा नकुतीच कुठे सरुू झाली? 

 उत्तर: महाराष्ट्र 

 

Q171. कोणत्या राज्याचे आरोग्य आशण वैद्कीय शिक्षण मिंिी के. 

सुधाकर यािंनी अलीकडचे ‘सामाशजक जागरूकता आशण 

न्यूमोशनया यिस्वीपणे शनष्फळ करण्यासाठी कृती’ (SAANS) 

मोहीम सुरू केली आह?े 

 उत्तर: कनाि क 
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Q172. कोणत्या सिंस्थेने िॅ री स्वॅजपिंग धोरणाचा मसदुा जारी केला 

आह?े 

 उत्तर: नीती आयोग 

 

Q173. प्रसार भारतीने प्रसारण क्षेिात सहकायािसाठी कोणत्या दिेाच्या 

साविजशनक प्रसारक RTA; सोित सामिंजस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: अजेंर ना 

 

Q174. कोणत्या दिेाच्या ग्वाडालजारा िहराला UNESCO ने 2022 

साठी वजडि िकु कॅशप ल म्हणनू घोशषत केले आह?े 

 उत्तर: मेशक्सको 

 

Q175. NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणनू कोणाची शनयुिी करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: समुन िेरी 

 

Q176. कोणत्या दिेाच्या राष्ट्राध्यक्षािंना अलीकडचे जॉन एफ केनेडी 

प्रोफाइल इन करेज अवॉडि 2022 शमळाला आह?े 

 उत्तर: यकेु्रन 

 

Q177. ओशडिाचे मखु्यमिंिी नवीन प नायक यािंनी प्रशसद्ध केलेजया “द 

मॅशजक ऑफ मिंगलाजोडी” या कॉफी  ेिल पुस्तकाचे लेखक कोण 

आहते? 

 उत्तर: अशवनाि खेमका 

 

Q178. िौशद्धक सिंपदा (IP) अशधकारािंची भूशमका जाणून घेण्यासाठी 

जागशतक िौशद्धक सिंपदा कदवस _______ रोजी साजरा केला 

जातो. 

 उत्तर: 23 एशप्रल 

 

Q179. इ लीमध्ये फॉम्युिला वन एशमशलया रोमाग्ना ग्रँड शप्रक्स २०२२ 

जजिंकणाऱया F1 रेस ड्रायहहरच ेनाव सािंगा. 

 उत्तर: मकॅ्स वस् ॅपेन 

 

Q180. कोणाने 2022 मध्ये सर्ििया ओपनमध्ये शतसरे शवजतेपेद 

प कावले आह?े 

 उत्तर: आिंद्र ेरुिलेहह 

 

 

Q181. कोणत्या तारखलेा आिंतरराष्ट्रीय मुलींचा आयसी ी कदवस 2022 

साजरा केला जातो? 

 उत्तर: 28 एशप्रल 

 

Q182. कोणत्याने मशहला िदलकत्यांच्या भूशमकेवर प्रकाि  ाकणारे 

छो े शहहशडओ शवकशसत करण्यासाठी I&B मिंिालयासोित 

भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: Netflix 

 

Q183. _______ रोजी कामावर सुरशक्षतता आशण आरोग्यासाठी वार्षिक 

जागशतक कदवस जागशतक स्तरावर व्यावसाशयक अपघात आशण 

रोगािंच्या प्रशतििंधास प्रोत्साहन दतेो. 

 उत्तर: २८ एशप्रल 

 

Q184. कोणत्या किं पनीने SBI कार्डसि आशण पमेेंर्टस सर्हहिससे शलशम ेड 

सोित आपली धोरणात्मक भागीदारी SBI काडिच्या शडशज ल 

पररवतिनासाठी शवस्ताररत केली आह?े 

 उत्तर:  ा ा कन्सज न्सी सर्हहिसेस 

 

Q185. नॅिनल असोशसएिन ऑफ सॉफ् वेअर अँड सर्हहिसेस किं पनीज 

(नसॅकॉम) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून कोणाची शनयुिी करण्यात 

आली आह?े 

 उत्तर: कृष्णन रामानुजम 

 

Q186. प्रत्यके गावात ग्रिंथालय असललेा दिेातील पशहला शजजहा 

कोणता शजजहा ठरला आह?े 

 उत्तर: जामतारा शजजहा, झारखिंड 

 

Q187. स् ॉकहोम इिं रनॅिनल पीस ररसचि इशन्स् ट्यू  (SIPRI) च्या 

अहवालानसुार, ट्रेंर्डस इन वजडि शमशल री एक्स्पेंशडचर, 2021; 

भारताचा लष्करी खचि हा जगातील सवाित जास्त ___________ 

आह.े 

 उत्तर: 3 रा 

 

Q188. कोणत्या पेमेंर्टस िँकेने आपजया ग्राहकािंना मुदत ठेव (FD) 

सुशवधा दणे्यासाठी IndusInd िकेँसोित भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: एअर ेल पमेेंर्टस िकँ 

 

Q189. कोणत्या स्मॉल फायनान्स िकेँन े शडशज ल आशण आय ी 

पररवतिनासाठी 5 वषाचं्या कालावधीसाठी Kyndryl या IT 

पायाभतू सुशवधा सेवा पुरवठादारािी भागीदारी केली आह?े 

 उत्तर: सयूोदय स्मॉल फायनान्स िँक 

 

Q190. उलानिा ार, मिंगोशलया येथे झालेजया 35 व्या आशियाई कुस्ती 

चॅशम्पयनशिप 2022 मध्ये भारतीय कुस्तीप ूिंनी ककती पदके 

जजिंकली आहते? 

 उत्तर: 17 
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Q191. हहकॅ्यूम-आधाररत ग ार असललेे भारतातील पशहले िहर 

कोणते िनले आह?े 

 उत्तर: आग्रा 

 

Q192. आयुष्मान भारत प्रधान मिंिी जन आरोग्य योजना 

(ABPMJAY)- SEHAT योजनअेिंतगित 100% कु ुिंिे समाशवष्ट 

करणारा भारतातील पशहला शजजहा कोणता शजजहा िनला आह?े 

 उत्तर: सािंिा शजजहा, जम्म ू

 

Q193. िूस डी िॉइझ यािंची कोणत्या किं पनीचे MD आशण CEO म्हणनू 

शनयुिी करण्यात आली आह?े 

 उत्तर: Future Generali India Life Insurance (FGILI). 

 

Q194. लासिन अँड  ुिो (L&T) ने ग्रीन हायड्रोजन तिंिज्ञानाचे सह-

सिंिोधन आशण शवकास करण्यासाठी कोणत्या IIT सोित करार 

केला आह?े 

 उत्तर: IIT Bombay 

 

Q195. कोणत्या घ नात्मक सिंस्थनेे शवजय सािंपला यािंची अध्यक्ष म्हणनू 

शनयुिी केली आह?े 

 उत्तर: राष्ट्रीय अनुसूशचत जाती आयोग 

 

Q196. अलीकड,े कोणत्या राष्ट्राने जगातील सवाित मोठ्या सायिर 

सराव लॉक्ड िीजर्डस 2022 चे आयोजन केले आह?े 

 उत्तर: एस् ोशनया 

 

Q197. या वषीच्या कान्स कफजम फेशस् हहलमध्ये ज्युरी सदस्य म्हणनू 

कोणाला सहभागी होता येईल अिा भारतीय अशभनेिीचे नाव 

सािंगा? 

 उत्तर: दीशपका पदकुोण 

 

Q198. स्वदिेी नेशहहगिेन शसस् ीम गगन वापरून शवमान उतरवणारी 

_____ ही आशियातील पशहली एअरलाइन िनली. 

 उत्तर: इिंशडगो 

 

Q199. लॉशजशस् क्स मनॅजेमें ; LOGISEM VAYU – 2022 या 

शवषयावर एक राष्ट्रीय चचािसि हवाई दल सभागृह, _______ येथ े

आयोशजत करण्यात आला होता. 

 उत्तर: नवी कदजली 

 

Q200. शडशज ल इिंशडया RISC-V मायक्रोप्रोसेसर (DIR-V) कायिक्रम 

________ ने लाचँ केला होता. 

 उत्तर: राजीव चिंद्रिेखर 
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