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One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi-  

June 2022 
 

Q1. जागतिक िंबाखू तिरोधी दिन कोणत्या िारखेला जगभराि 

साजरा केला जािो. 

 उत्तर: 31 म े

 

Q2. कोणत्या लाइफ इन्शुरन्स कंपनीने "तबमा रत्न" ही जोडलले े

नसलेले, गरै-सहभागी, ियैतिक, बचि जीिन तिमा योजना सरुू 

केली आह?े 

 उत्तर: भारिीय आयुर्ििमा महामडंळ 

 

Q3. 2021-22 मध्ये कोणत्या िशेान ेचीनला मागे टाकून भारिाचा 

सिोच्च व्यापार भागीिार बनला? 

 उत्तर: यनुायटेड स्टेट्स (सयंुि राष्ट्र) 

 

Q4. 7िी फोर्बसि 30 अंडर 30 आतशया यािी 2022 जाहीर 

झाली.या यािीि दकिी भारिीयाचंा समािेश आह?े 

 उत्तरः 61 

 

Q5. MIFF 2022 मध्ये व्ही शांिाराम जीिनगौरि पुरस्कार 

कोणाला प्रिान करण्याि आला? 

 उत्तर: संतजि नािकेर 

 

Q6. युनायटेड नेशन्स इंटरनॅशनल तचल्ड्रन्स इमजिन्सी फंड 

(UNICEF) कडून ‘01 सिोत्कृष्ट सामग्री परुस्कार’ आतण 

लसीकरण चॅतपपयन परुस्कार कोणाला प्रिान करण्याि आला 

आह?े 

 उत्तरः उमर तनसार 

 

Q7. बुजर तनशानी ह ेकोणत्या िशेाचे माजी राष्ट्रपिी होिे? 

 उत्तर: अल्ड्बेतनया 

 

Q8. फॉपयुिला 1 (F1) ग्रँड तप्रक्स (GP) डी मोनकॅो 2022 कोणी 

जजकंला आह?े 

 उत्तरः सर्जिओ परेेझ 

 

Q9. हानीकारक िंबाखू उत्पािनांच्या पयाियांबद्दल जागरूकिा 

तनमािण करण्यासाठी जगभराि जागतिक व्हपे दििस _____ 

रोजी साजरा केला जािो. 

 उत्तर: 30 म े

 

Q10. कोणत्या राज्याने योगाद्वारे जनुाट आजार आतण जीिनशैलीच े

तिकार बरे करण्यासाठी आतण मिि करण्यासाठी AAYU ह े

निीन आरोग्य आतण तनरोगीपणा अॅप सुरू केले आह?े 

 उत्तर: कनािटक 

 

Q11. अलीकडचे, पिंप्रधानानंी पीएम केअर (PM CARES) फॉर 

तचल्ड्रने योजनेअिंगिि लाभ जाहीर केले. पीएम केअर योजना 

कोणत्या िर्षी सरुू करण्याि आली? 

 उत्तर: 2021 

 

Q12. FY22 मध्य े कजि िाढीमध्ये PSU कजििारांच्या चाटिमध्य े

कोणत्या बँकेने अव्िल स्थान पटकािले आह?े 

 उत्तर: बँक ऑफ महाराष्ट्र 

 

Q13. _______ ने तशक्षक तशक्षण कायिक्रमाची प्रदक्रया सुलभ 

करण्यासाठी पोटिल सुरू केले आह.े 

 उत्तर: NCTE 

 

Q14. परम अनंि सपुर कॉप्युटर कोणत्या IIT मध्ये सरुू झाला? 

 उत्तर: गांधीनगर 

 

Q15. िरिर्षी जागतिक स्िरािर _______ रोजी जागतिक पालक दिन 

साजरा केला जािो. 

 उत्तर: 1 जनू 

 

Q16. 2022 च्या आंिरराष्ट्रीय जागतिक पालक दिनाची थीम काय 

आह?े 

 उत्तरः कौटंुतबक जागरूकिा 

 

Q17. टाटा मोटसिने _________ मधील साणंि यथेील फोडि इंतडयाच्या 

्लांटच्या सभंाव्य अतधग्रहणासाठी करार केला . 

 उत्तर: गजुराि 

 

Q18. बँक ऑफ इंग्लंडच्या बाह्य सिस्य पहणनू तनयुि झालले्ड्या 

पतहल्ड्या भारिीय िंशाच्या मतहला पहणनू कोणाचे नाि घिेल े

गेल?े 

 उत्तरः स्िािी जधंग्रा 
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Q19. नॅशनल अॅसेट्स ररकन्स्रक्शन कंपनी तलतमटेड (NARCL) मध्य े

व्यिस्थापकीय सचंालक आतण मुख्य कायिकारी अतधकारी 

पहणनू कोण सामील झाले आह?े 

 उत्तर: नटराजन सुंिर 

 

Q20. 2022 च्या आठव्या आंिरराष्ट्रीय योग दिनाची थीम काय 

आह?े 

 उत्तरः मानििेसाठी योग 

 

Q21. संरक्षण मंत्रालयाने स्ििशेी एस्रा तबयॉन्ड तव्हज्युअल रेंज 

क्षेपणास्त्ांसाठी ______ कोटींचा करार केला. 

 उत्तरः 2,971 कोटी रुपय े

 

Q22. राष्ट्रीय मातहिी तिज्ञान कें द्र ZA(NIC) चे महासचंालक पहणनू 

कोणाची तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: राजेश गेरा 

 

Q23. जागतिक िधू दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: डअेरी नेट तझरो 

 

Q24. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) जागतिक िबंाखू तिरोधी 

दिन (WNTD) पुरस्कार-2022 साठी _______ ची तनिड केली 

आह.े 

 उत्तर: झारखंड 

 

Q25. प्रख्याि बॉलीिूड गायक _______ यांचे तनधन झाले. 

 उत्तर: कृष्णकुमार कुननाथ 

 

Q26. टपाल तिभागाच्या घरोघरी सेिादं्वारे पेन्शनधारकांकडून जीिन 

प्रमाणपत्र तमळतिण्यासाठी कोणत्या राज्य सरकारने अलीकड े

इंतडया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) सह सामजंस्य करार केला 

आह?े 

 उत्तर: िातमळनाडू 

 

Q27. िरिर्षी ________ रोजी, संयुि राष्ट्र (UN) आक्रमकिचेा बळी 

ठरलले्ड्या तनष्पाप मुलाचंा आिंरराष्ट्रीय दििस साजरा करिे. 

 उत्तर: 4 जनू 

 

Q28. _____ ने जागतिक मातहिी िंत्रज्ञान सेिा आतण सल्ड्लागार फमि, 

एक्सेंचर (Accenture) सोबि आपल्ड्या कजि व्यिसायाच े

तडतजटल रूपािंर करण्यासाठी सहकायािची घोर्षणा केली आहे? 

 उत्तरः HDFC 

 

Q29. अंकाराने बिलासाठी केलले्ड्या तिनिंीनिंर संयुि राष्ट्रानंी 

संस्थेिील िुकीचे प्रजासत्ताक िशेाचे नाि "िकुी  (Turkey)" 

िरून "_________" असे बिलले आह.े 

 उत्तर: िुर्कि ये (Türkiye) 

 

Q30. शापूरजी पालोनजी ग्रुप आतण लासिन अँड टुब्रो यानंा 

करारासाठी मागे टाकल्ड्यानिंर जेिार येथे राष्ट्रीय राजधानी 

क्षेत्राचे निीन तिमानिळ कोण बांधणार आह?े 

 उत्तर: टाटा प्रकल्ड्प 

 

Q31. लतययि भागािील हायस्कूलमधील तिद्यार्थयाांसाठी तनिासी 

तशक्षणासाठी योजना “श्रेष्टा”-योजना कोणी सुरू केली आह?े 

 उत्तर: िीरेंद्र कुमार 

Q32. सरकारने 2021-22 साठी कमिचाऱयांच्या भतिष्य तनिािह तनधी 

(EPF) ठेिींिर _______ व्याजिर मंजरू केला आह.े 

 उत्तर: 8.1 टके्क 

 

Q33. _________ मध्ये, करौली तजल्ड्ह्याि गभिििी मतहलासंाठी तिशेर्ष 

आरोग्य सेिा अतभयान 'आचंल' सुरू करण्याि आले आह.े 

 उत्तर: राजस्थान 

 

Q34. तितिध युद्ामंध्य े भारिीय िायुसनेचेी भूतमका आतण त्याच े

एकूण कायिप्रिशिन ________ येथे िारसा कें द्र उभारले जाईल. 

 उत्तर: चिंीगड 

 

Q35. तस्ित्झलांडमधील तजतनव्हा येथ े कोणत्या राज्याने प्रतितिि 

युनायटेड नेशन्स (UN) पुरस्कार- िल्ड्डि सतमट ऑन ि 

इन्फॉमेशन सोसायटी फोरम (WSIS) परुस्कार जजकंला आह?े 

 उत्तर: मेघालय 

 

Q36. UN रतशयन भार्षा दिन िरिर्षी _______ रोजी साजरा केला 

जािो. 

 उत्तर: 06 जून 

 

Q37. िरिर्षी _______ रोजी बेकायिशेीर, नोंििलेले आतण अतनयंतत्रि 

मासमेारी तिरुद्च्या लढ्यासाठी आंिरराष्ट्रीय दििस आयोतजि 

केला जािो. 

 उत्तर: 5 जनू 

 

Q38. नॅशनल बकँ फॉर अॅतग्रकल्ड्चर अँड रुरल डवे्हलपमेंट 

(NABARD) ने लहेमध्ये "माय पॅड माय राइट प्रोग्राम" सरुू 

केला आह.े नाबाडिचे अध्यक्ष कोण आहिे? 

 उत्तरः जी आर जचिंला 

Q39. भारि-______ तद्वपक्षीय सरंक्षण सहकायि, संयुि लष्करी प्रतशक्षण 

सराि Ex SAMPRITI-X (संप्रिी-एक्स( बांगलािशेािील 

जशोर तमतलटरी स्टेशनिर संपन्न झाला. 

 उत्तर: बांगलािशे 

 

Q40. "2022 फ्रें च ओपन परुुर्ष िगि" कोणी जजकंले आह?े 

 उत्तर: राफेल निाल 

 

Q41. 2022 फ्रें च ओपन मतहला िगाििील तिजेत्याचे नाि सांगा. 

 उत्तरः इगा तस्िटेक 
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Q42. युतनयन बँक ऑफ इंतडयाचे व्यिस्थापकीय सचंालक पहणनू 

कोणाची तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः मतनमेखलाई 

 

Q43. सरकारने पजंाब आतण जसंध बँकेचे प्रमुख पहणनू _________ 

यांची तनयुिी केली आह.े 

 उत्तरः स्िरूप कुमार साहा 

 

Q44. राष्ट्रपिी राम नाथ कोजििं यानंी संि कबीर यानंा आिराजंली 

िातहली आतण ________ यथे े संि कबीर अकािमी आतण 

संशोधन कें द्र आतण स्ििशे िशिन योजनचेे उद्घाटन केले. 

 उत्तर: उत्तर प्रिशे 

 

Q45. िातमळनाडूचे मुख्यमतं्री एम के स्टॅतलन यानंी चने्नई बंिरािरून 

लक्झरी कू्रझ लाइनर "________" ला तहरिा झेंडा िाखिला. 

 उत्तरः एपप्रेस (Empress) 

 

Q46. 'लाइफस्टाइल फॉर ि एन्व्हायनिमेंट (लाइफ(  मूव्हमेंट' हा 

जागतिक उपक्रम कोणी सरुू केला आहे? 

 उत्तर: नरेंद्र मोिी 

 

Q47. UIC इंटरनॅशनल सस्टेनेबल रेल्ड्िे अिॉर्डसि (ISRA) द्वारे 25 

KV AC रॅक्शन तसस्टीमला थेट सौरऊजाि पुरिण्यासाठी "शून्य-

काबिन िंत्रज्ञानाचा सिोत्कृष्ट िापर" या श्रेणीमध्ये कोणाला 

सन्मातनि करण्याि आले आह?े 

 उत्तर: भारिीय रेल्ड्ि े

 

Q48. भारिािील आघाडीच्या रोन-एज-ए-सर्व्हिस (DaaS) प्रिािा, 

चेन्नई-आधाररि गरुड एरोस्पसेमध्ये कोणी अज्ञाि रक्कम 

गुंििली आह?े 

 उत्तरः एम एस धोनी 

 

Q49. _______, रबर बोडािने प्रमोट केललेे इलके्रॉतनक रेजडगं ्लॅटफॉमि 

8 जूनपासून थेट झाले. 

 उत्तर: mRube 

 

Q50. कोणत्या मातहिीपटाने MIFF 2022 मध्ये सिोत्कृष्ट 

मातहिीपटासाठी प्रतितिि सिुणि शंख पुरस्कार जजंकला आह?े 

 उत्तरः टनि युिर बॉडी टू ि सन 

 

 

Q51. टाईपस हायर एज्युकेशन (THE) ने नुकिीच टाइपस हायर 

एज्यकेुशन एतशया युतनव्हर्सिटी रँककंग 2022 जाहीर केली. 

यािर्षी भारिािील कोणत्या तिद्यापीठाने टॉप 100 च्या 

यािीि अव्िल स्थान पटकािले आह?े 

 उत्तर: इंतडयन इतन्स्टट्यूट ऑफ सायन्स बंगलोर 

 

Q52. कोणत्या पेमेंट बकेँने मथुूट फायनान्ससोबि त्यांच्या अॅपिर 

सुिणि कजि ऑफर करण्यासाठी भागीिारी केली आह?े 

 उत्तर: एअरटेल पेमेंट्स बँक 

 

Q53. स्टॅशदफनने अलीकडचे कोणासाठी के्रतडट लाइन काडि पहणनू 

#LiveBoundless सािर केल?े 

 उत्तरः मतहला 

 

Q54. अबू धाबी येथे झालले्ड्या आिंरराष्ट्रीय भारिीय तचत्रपट 

अकािमी परुस्कारांमध्ये सिोत्कृष्ट पुरुर्ष अतभनेत्याचा परुस्कार 

कोणाला तमळाला? 

 उत्तर: तिकी कौशल 

 

Q55. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) नुसार िरिर्षी _______ 

रोजी जागतिक अन्न सरुक्षा दिन जागतिक स्िरािर साजरा 

केला जािो. 

 उत्तरः 7 जनू 

Q 56. जागतिक अन्न सरुक्षा दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तरः सुरतक्षि अन्न, उत्तम आरोग्य 

 

Q57. अबू धाबी येथे झालले्ड्या आिंरराष्ट्रीय भारिीय तचत्रपट 

अकािमी परुस्कारामंध्ये सिोत्कृष्ट मतहला अतभनते्रीचा पुरस्कार 

कोणाला तमळाला? 

 उत्तर: दक्रिी सनॅन 

 

Q58. BCG च्या सहकायािने PhonePe च्या िाज्या अहिालानसुार, 

भारिाचे तडतजटल पमेेंट माकेट ____ पयांि $10 ररतलयन पयांि 

पोहोचण्याची अपेक्षा आह.े 

 उत्तर: 2026 

Q59. तचलीका तिकास प्रातधकरण (CDA) ने अलीकडचे जगािील 

कोणत्या प्रजािीच्या लोकसखं्येचा पतहला अंिाज 176 

िशितिला होिा? 

 उत्तर: मासेमारी माजंरी 

 

Q60. अलीकडचे, साक्षी मतलकने कझाकस्िानमधील अल्ड्माटी येथ े

बोल्ड्ट िेलउेखानोव्ह चर्षक स्पधेि जिळपास पाच िर्षाांिील 

तिचे पतहले आिंरराष्ट्रीय सुिणिपिक जजंकले. साक्षी मतलक 

________ शी संबंतधि आह.े 

 उत्तर: कुस्िी 
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Q61. दकयािसि ह े ______ च्या सिंभािि भारिािील पतहले मेटाव्हसि 

आह.े 

 उत्तर: बँककंग 

 

Q62. निीनिम र्बलमूबगि अर्बजाधीश तनिशेाकंानुसार, आतशयािील 

सिािि श्रीमिं कोण आह?े 

 उत्तर: मकेुश अंबानी 

 

Q63. अबुधाबी येथे झालले्ड्या आिंरराष्ट्रीय भारिीय तचत्रपट 

अकािमी परुस्कारामंध्ये कोणत्या तचत्रपटाला सिोत्कृष्ट 

तचत्रपटाचा परुस्कार तमळाला? 

 उत्तरः शरेशाह 

 

Q64. कोणिे राज्य राज्याच्या खेळाडूनंा राजीि गांधी खेलरत्न 

पुरस्कार प्रिान करणार आह?े 

 उत्तर: राजस्थान 

 

Q65. कोणत्या राज्याने अलीकडचे र्बलू ड्यकूला स्टेट बटरफ्लाय 

पहणनू घोतर्षि केल?े 

 उत्तर: तसक्कीम 

 

Q66. भ्रष्ट अतधकाऱयाचंी परुाव्यासह िक्रार करण्यासाठी कोणत्या 

राज्याने ‘14400 अॅप’ सुरू केले आह?े 

 उत्तर: आंध्र प्रिशे 

 

Q67. कोणत्या राज्य सरकारन े ‘नान मुधळिन’ अिंगिि 

तिद्यार्थयाांसाठी ‘नालय तथरान’ कौशल्ड्य कायिक्रम सरुू केला 

आह?े 

 उत्तर: िातमळनाडू 

 

Q68. इंटरनॅशनल अॅल्ड्युतमतनयम इतन्स्टट्यूट (IAI) चे निीन अध्यक्ष 

पहणनू कोणाची तनयुिी करण्याि आली आहे? 

 उत्तर: सिीश प ै

 

Q69. भारिाने ओतडशािील एपीजे अर्बिलु कलाम बेटािरून अण-ु

सक्षम अग्नी-4 क्षेपणास्त्ाची यशस्िी चाचणी केली आहे. या 

क्षेपणास्त्ाची क्षमिा दकिी आह?े 

 उत्तर: 4000 दकमी 

 

Q70. कोणत्या सशस्त् िलाने अलीकडचे मंगोतलयािील “खान के्वस्ट 

2022” सरािाि भाग घिेला आह?े 

 उत्तर: भारिीय सैन्य 

 

Q71. जागतिक महासागर दििस िरिर्षी _______ रोजी जगभराि 

साजरा केला जािो. 

 उत्तरः 8 जनू 

 

Q72. RBI गव्हनिर शिीकािं िास यानंी रेपो िर 50 बेस पॉईंट्सन े

(आधार गुणाने) _____ टके्क करण्यासाठी एकमिाने मििान 

केले. 

 उत्तर: 4.90 

 

Q73. भारिाने तस्ित्झलांडमधील लॉसने येथ े उद्घाटन FIH हॉकी 5 

चॅतपपयनतशप जजकंण्यासाठी कोणाला हरिल?े  

 उत्तर: पोलंड 

 

Q74. जागतिक बकेँने चालू आर्थिक िर्षािसाठी भारिाचा िाढीचा 

अंिाज _____ टके्क कमी केला आह.े 

 उत्तर: 7.5 

 

Q75. कोणत्या राज्याने मातहिी ितं्रज्ञान (IT) क्षेत्र आतण पयिटन क्षेत्र 

यांच्यािील सहकायािने ‘Beach Vigil App’ लाचँ केले आह?े 

 उत्तर: गोिा 

 

Q76. स्टेट बँक ऑफ इंतडया (SBI) चे निीन व्यिस्थापकीय संचालक 

(MD) पहणून कोणी पिभार स्िीकारला आह?े 

 उत्तरः आलोक कुमार चौधरी 

 

Q77. 1 रुपये, 2, 5, 10 आतण 20 रुपये मलू्ड्याचं्या नाण्यांिर 

आझािी का अमिृ महोत्सि (AKAM) तडझाइन असेल, अशा 

'िषृ्टीहीनांना अनकूुल' नाण्यांची तिशेर्ष मातलका कोणी सरुू केल े

आह?े 

 उत्तर: नरेंद्र मोिी 

 

Q78. जागतिक महासागर दििस 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: पनुरुज्जीिन: महासागरासाठी सामूतहक कृिी 

 

Q79. सीिल र्षिी हा पतित्र जहिं ू सण ________ मध्ये साजरा केला 

जािो. 

 उत्तर: ओतडशा 

 

Q80. मारुिी सझुुकीने आतशयािील सिािि मोठा 20 MWp कारपोटि 

प्रकारचा सोलर ्लांट ________ यथेे स्थातपि केला. 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q81. जागतिक मान्यिा दिन (WAD) िरिर्षी ______ रोजी साजरा 

केला जािो. 

 उत्तरः 9 जनू 

 

Q82. कोणत्या ्लॅटफॉमिने अलीकडचे लहान व्यिसायांना तडतजटल 

माध्यमांद्वारे समथिन िणे्यासाठी SMB साथी उत्सि उपक्रम 

सुरू केला आह?े 

 उत्तर: व्हॉट्सअॅप (WhatsApp) 

 

Q83. कोणत्या राज्य /कें द्रशातसि  प्रिशेाि कें द्रीय गृह आतण सहकार 

मंत्री अतमि शहा यानंी राष्ट्रीय आदििासी संशोधन संस्थचे े

उद्घाटन केले आह?े 

 उत्तर: दिल्ड्ली 

 

Q84. फोर्बसिच्या ररअल -टाइम  अर्बजाधीशांच्या यािीि अलीकड े

कोणत्या भारिीयाने अव्िल स्थान पटकािले आह?े 

 उत्तर: मकेुश अंबानी 
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Q85. जागतिक पयाििरण कामतगरी तनिशेाकंाि डने्माकि  अव्िल 

स्थानािर आह.े तनिशेाकंाि भारिाचे स्थान काय आहे? 

 उत्तर: 180 िा 

 

Q86. जागतिक अन्न सरुक्षा दिनातनतमत्त कें द्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख 

मांडतिया यानंी जाहीर केलेल्ड्या 4व्या अन्न सरुक्षा तनिशेाकं 

पुरस्कारामंध्ये कोणत्या राज्याने अव्िल स्थान पटकािले आह?े 

 उत्तर: िातमळनाडू 

 

Q87. हपॅबुगिमध्ये "आयनिमनॅ  रायथलॉन" पणूि करणारे रेल्ड्िचेे पतहल े

भारिीय अतधकारी कोण बनले? 

 उत्तर: श्रेयस जी. होसरू 

 

Q88. भारिीय मतहला दक्रकेट संघाची कणिधार, _________, मूळची 

जोधपरू, राजस्थानची, तिने सिि प्रकारच्या आिंरराष्ट्रीय 

दक्रकेटमधून तनितृ्तीची घोर्षणा केली. 

 उत्तर: तमिाली राज 

 

Q89. “तबझनेस ऑफ स्पोट्सि: ि तिजनगं फॉपयुिला फॉर सक्सेस” या 

पुस्िकाच्या लेखकाचे नाि सांगा. 

 उत्तर: तितनि कर्णिक 

 

Q90. आर्थिक सहकार आतण तिकास सघंटननेे (OECD) FY23 साठी 

भारिाच्या GDP िाढीचा अंिाज _______ टके्क ििििला आह.े 

 उत्तरः ६ .९%  

 

Q91. सोशल मीतडया साइट इन्स्टाग्रामिर 200 िशलक्ष फॉलोअसिचा 

आकडा कोणिा भारिीय आह?े 

 उत्तरः तिराट कोहली 

 

Q92. जागतिक मान्यिा दिन 2022 ची थीम कोणिी आह?े 

 उत्तर: मान्यिा: आर्थिक िाढ आतण पयाििरणािील 

रटकाऊपणा/ शाश्वििा 

 

Q93. फोर्बसिच्या ररअल टाईम अर्बजाधीशांच्या यािीि जगभरािनू 

कोण अव्िल आह?े 

 उत्तरः इलॉन मस्क 

 

Q94. जागतिक ब्रने ट्यूमर दििस 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: टूगिेर िुई आर स्रागँर (Together We Are 

Stronger) 

 

Q95. ब्रेन ट्यूमरबद्दल जागरूकिा तनमािण करण्याच्या उद्देशान े

िरिर्षी ______ रोजी जागतिक ब्रने ट्यमूर दििस पाळला जािो. 

 उत्तर: ८ जनू 

 

Q96. बायखो सण कोणत्या राज्याि साजरा केला जािो? 

 उत्तर: आसाम 

 

Q97. QS िल्ड्डि युतनव्हर्सिटी रँककंग 2023 मध्ये कोणत्या भारिीय 

संस्थेने जगािील सिोच्च संशोधन तिद्यापीठ पहणनू स्थान 

पटकािले आह?े 

 उत्तर: IISc- बेंगळुरू 

 

Q98. QS िल्ड्डि युतनव्हर्सिटी रँककंग 2023 मध्ये कोणत्या तिद्यापीठान े

जगाि अव्िल स्थान पटकािले आह?े 

 उत्तर: मसॅॅच्युसेट्स इतन्स्टट्यूट फॉर टेक्नॉलॉजी 

 

Q99. तसक्युररटीज अँड एक्स्चेंज बोडि ऑफ इंतडया (SEBI) द्वारे 

पयचु्युअल फंडांिरील पनुरितचि सल्ड्लागार सतमिीचे अध्यक्ष 

कोण आहिे? 

 उत्तर: उर्षा थोराि 

 

Q100. आंिरराष्ट्रीय नाणेतनधी (IMF) च्या आतशया आतण पॅतसदफक 

तिभागाचे (APD) संचालक पहणून कोणाची तनयुिी करण्याि 

आली आह?े 

 उत्तरः कृष्णा श्रीतनिासन 

 

Q101. मतहलाचं्या 10 मीटर एअर रायफलमध्ये परॅा नेमबाजी 

तिश्वचर्षक स्पधिे सुिणिपिक जजकूंन 2024 पॅररस 

पॅरातलतपपकमध्ये कोणाला स्थान तमळाल?े 

 उत्तर: अिनी लेखरा 

 

Q102. भारिाच्या स्िािंत्र्याच्या 75 व्या िधािपन दिनातनतमत्त ि 

सीझन ऑफ कल्ड्चरचे राजििू पहणनू कोणाची तनयुिी 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः ए आर रहमान 

 

Q103. जागतिक अन्न सुरक्षा दिनातनतमत्त आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ि े

‘आयिुेि आहार’ लोगोचे लोकापिण करण्याि आले. भारिाच्या 

आरोग्यमंत्र्याचंे नाि सांगा. 

 उत्तर: मनसुख मांडतिया 
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Q104. नासाचे (NASA) "डतेव्हन्सी तमशन (DAVINCI) " नािाची 

मोहीम सरुू करणार आह.े तमशन शुक्राकडून उड्डाण करेल आतण 

________ मध्ये त्याचे कडक िािािरण अन्िरे्षण करेल. 

 उत्तर: 2029 

 

Q105. 'लोकिंत्र के स्िर' आतण 'ि ररपतर्बलकन एतथक' ही पुस्िके, 

ज्याि _______ याचंी तनिडक भार्षणे आहिे. 

 उत्तर: रामनाथ कोजििं 

 

Q106. युरोतपयन ससंिचे्या सिस्यानंी _____ द्वारे निीन पेरोल आतण 

तडझेल कारच्या तिक्रीिर बिंी घालण्यासाठी मििान केले आहे. 

 उत्तर: 2035 

 

Q107. रोनच्या साििजतनक िापराची औपचाररक मान्यिा िणेारे 

िशेािील पतहले राज्य कोणिे आह?े 

 उत्तर: तहमाचल प्रिशे 

 

Q108. तबमस्टेक ने तबमस्टेक (BIMSTEC) दिनी प्राितेशक संघटनचेा 

______ िधािपन दिन साजरा केला. 

 उत्तर: 25 िा 

 

Q109. प्रसार भारिीच्या मुख्य कायिकारी अतधकारी (CEO) चा 

अतिररि कायिभार कोणाकड ेसोपिण्याि आला आह?े 

 उत्तरः मयकं कुमार अग्रिाल 

 

Q110. िातमळनाडूचे मखु्यमंत्री एमके स्टॅतलन यानंी 44 व्या बुतद्बळ 

ऑतलतपपयाडचा अतधकृि लोगो आतण शुभंकर लॉन्च केला. 

शुभंकराचे नाि काय आह?े 

 उत्तर: थांबी 

 

Q111. कोणत्या राज्याने यंत्र सेिा योजना सुरू केली आह ेआतण रॅक्टर 

आतण कपबाइन हािेस्टरच्या तििरणाला तहरिा झेंडा िाखिला 

आह?े 

 उत्तर: आंध्र प्रिशे 

 

Q112. भारिािील सिािि मोठे शैक्षतणक मेटाव्हसि 'बहुतितिधिा 

(पॉतलव्हर्सिटी)' आतण शैक्षतणक र्बलॉकचने कन्सोर्टियम 'भारि 

र्बलॉकचने नेटिकि  (BBN)' च े अनािरण करणाऱया कें द्रीय 

मंत्र्याचे नाि सांगा. 

 उत्तर: धमेंद्र प्रधान 

 

Q113. UNCTAD जागतिक गुिंिणकू अहिालानसुार, गेल्ड्या कॅलेंडर 

िर्षािि (2021( FDI प्राप्त करणाऱयांमध्ये भारिाचा ___________ 

क्रमाकं लागिो. 

 उत्तर: 7 िा 

 

Q114. ररझव्हि बँकेने कोणत्या राज्याच्या मुधोळ को -ऑपरेरटव्ह  बकँ 

तलतमटेडचा परिाना रद्द केला आहे, अशा प्रकारे ठेिींची 

परिफेड आतण निीन तनधी स्िीकारण्यापासनू प्रतिबंतधि केल े

आह?े 

 उत्तर: कनािटक 

 

Q115. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 

(MGNREGA) अंिगिि लोकपाल पहणनू कोणाची तनयुिी 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: एन जे ओझा 

 

Q116. तजल्ड्हा कौशल्ड्य तिकास तनयोजन (DSDP) मधील 

उत्कृष्टिेसाठीच्या परुस्कारांच्या िसुऱया आितृ्तीि कोणत्या 

तजल्ड्ह्याने अव्िल स्थान पटकािल ेआह?े 

 उत्तर: राजकोट, गुजराि 

 

Q117. कोणिा दििस बालमजरुी तिरुद् जागतिक दििस पहणनू 

ओळखला जािो? 

 उत्तर: 12 जून 

 

Q118. नुकिाच कोणत्या िशेाने चंद्राचा निीन भूिैज्ञातनक नकाशा 

प्रतसद् केला? 

 उत्तर: चीन 

 

Q119. प्राण्यांसाठी िशेािील पतहली स्ििशेी कोतिड-19 लस 

"अनोकोव्हकॅ्स"  कोणी सरुू केली आह?े 

 उत्तरः नरेंद्र जसंह िोमर 

 

Q120. ररटेल आतण ई -कॉमसि  ्लॅटफॉमििर खरेिीसाठी 'काडिलेस EMI' 

सुतिधेचा तिस्िार करण्यासाठी ZestMoney सोबि कोणत्या 

बँकेने भागीिारी केली आह?े 

 उत्तर: ICICI बँक 

 

Q121. कें द्रीय अथिमंत्री तनमिला सीिारामन यानंी कोणत्या राज्याि 

'धरोहर' या राष्ट्रीय सीमाशुल्ड्क आतण GST संग्रहालयाच े

उद्घाटन केले? 

 उत्तर: गोिा 

 

Q122. कोणत्या कंपनीने तिचे सह -संस्थापक  तबन्नी बन्सल याचं्याकडून 

तफ्लपकाटिमध्ये USD 264 िशलक्ष (रेसुमा  ₹ 2,060 कोटी( 

दकमिीची तहस्सेिारी खरेिी केली आह?े 

 उत्तर: टेन्सेंट (Tencent) 

 

Q123. RBI ने नागरी सहकारी बकँा आतण ग्रामीण सहकारी बकँांद्वारे 

िाढिल्ड्या जाणाऱया ियैतिक गृहकजािची मयाििा िाढिली 

आह.े 100 कोटी रुपयापंेक्षा कमी मूल्ड्यमापन केलेल्ड्या RCB 

साठी मयाििा _____________ िरून िाढिण्याि आली आह.े 

 उत्तरः 50 लाख रुपय े
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Q124. कोणत्या पमेेंट बँकेने गो तडतजट जनरल इन्शुरन्स 

तलतमटेडसोबि छोट्या आतण मध्यम व्यिसाय मालकानंा िकुान 

तिमा सरंक्षण प्रिान करण्यासाठी भागीिारी केली आह?े 

 उत्तरः दफनो पमेेंट्स बकँ 

 

Q125. कोणत्या इलेतक्रक टू -व्हीलर  उत्पािकाने आपल्ड्या ग्राहकासंाठी 

िाहन तित्तपरुिठा करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंतडयाशी 

भागीिारी केली आह?े 

 उत्तरः एथर एनजी 

 

Q126. RBL बँकेचे व्यिस्थापकीय सचंालक (MD) आतण मखु्य 

कायिकारी अतधकारी (CEO) पहणून कोणाची तनयुिी करण्याि 

आली आह?े 

 उत्तरः आर सुब्रमण्यकुमार 

 

Q127. नॉिे बुतद्बळ गट अ खुली बुतद्बळ स्पधाि जजंकणाऱया भारिीय 

ग्रँडमास्टरचे नाि सांगा. 

 उत्तर: आर प्रज्ञनिंा 

 

Q128. संयुि राष्ट्रसंघािफे िरिर्षी _________ रोजी आंिरराष्ट्रीय 

अतल्ड्बतनझम जागरूकिा दििस पाळला जािो. 

 उत्तरः 13 जनू 

 

Q129. आंिरराष्ट्रीय अतल्ड्बतनझम जागरूकिा दििस 2022 ची थीम 

काय आह?े 

 उत्तरः आमचा आिाज ऐकण्यासाठी एकजूट (यनुायटेड इन 

मेककंग अिर व्हॉईस) 

 

Q130. कोणत्या राज्याने सििसमािेशक ककि रोग तनिान सेिांसाठी 

िशेािील पतहल्ड्या ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले आह?े 

 उत्तर: केरळ 

 

Q131. िेलंगणाचा राहुल श्रीित्सि पी हा भारिाचा ___ ग्रँडमास्टर 

बनला आह.े 

 उत्तर: 74 िा 

 

 

Q132. संयुि राष्ट्राचं्या महासतचि पहणून कोणाची तनयुिी करण्याि 

आली आह?े 

 उत्तरः रबाब फातिमा 

 

Q133. _____ जागतिक व्यापार संघटनचेी (WTO) मंतत्रस्िरीय पररर्षि 

(MC12( तजतनव्हा, तस्ित्झलांड येथे WTO मखु्यालयाि सरुू 

झाली. 

 उत्तर: 12 िा 

 

Q134. फ्रान्सच्या लुई चौिाव्या निंर इतिहासाि जगािील िसुरा-

सिाितधक काळ राज्य करणारा राजा कोण बनला? 

 उत्तर: राणी एतलझाबथे II  

 

Q135. ___________ यानंा राजभिन मुबंई येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल 

भगिजसंग कोश्यारी यांच्या हस्ि ेमानि डॉक्टर ऑफ तलटरेचर 

प्रिान करण्याि आले. 

 उत्तर: रिन टाटा 

 

Q136. कोणत्या राज्य सरकारने शिेकरी योजनांसाठी आधार-

आधाररि, जसंगल -जिंडो  नोंिणीसाठी ‘ि फामिर रतजस्रेशन अँड 

युतनफाइड बेतनदफशरी इन्फॉमशेन तसस्टम’ ककंिा FRUITS 

सॉफ्टिेअर सुरू केले आह?े 

 उत्तर: कनािटक 

 

Q137. भारि सरकारने 2022 च्या अखेरीस कुनो पालपूर नॅशनल 

पाकिमधील जंगलाि तचत्ता आणण्यासाठी ितक्षण आदफ्रका आतण 

नातमतबयाशी करार केला आहे. कुनो पालपूर राष्ट्रीय उद्यान 

कोणत्या राज्याि आह?े 

 उत्तर: मध्य प्रिशे 

 

Q138. अझरबजैान फॉपयुिला िन ग्रँड तप्रक्स 2022 कोणी जजंकले 

आह?े 

 उत्तरः मॅक्स िस्टॅपने 

 

Q139. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (NCPCR) ______ 2022 

पासनू बालकामगार तनमूिलन सप्ताह साजरा करि आह.े 

 उत्तरः 12-20 जनू 

 

Q140. जागतिक रििािा दिन िरिर्षी ______ रोजी जागतिक स्िरािर 

साजरा केला जािो. 

 उत्तर: 14 जनू 

 

Q141. जागतिक रििािा दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: रििान ह े एकजुटीचे कायि आहे. प्रयत्नाि सामील व्हा 

आतण जीि िाचिा 

 

Q142. भारिािील पतहले सेंरलाइज्ड एसी रेल्ड्िे टर्मिनल कोणत्या 

शहरािून सुरू झाले आह?े 

 उत्तर: बेंगळुरू 
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Q143. खेलो इंतडया युथ गेपस (KIYG) 2021 चे तिजिेेपि कोणत्या 

राज्याने अंतिम दििशी 52 सुिणि पिकासंह जजंकले आह?े 

 उत्तर: हररयाणा 

 

Q144. मे 2022 साठी ICC परुुर्ष खेळाडू पहणनू कोणाची तनिड 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः अँजलेो मरॅ्थयजू 

 

Q145. मे 2022 साठी ICC मतहला खेळाडू पहणनू कोणाची तनिड 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः िुबा हसन 

 

Q146. आतशयािील सिािि लांब िाि असलेल्ड्या नकुिचे तनधन 

झालले्ड्या हत्तीचे नाि सांगा. 

 उत्तर: भोगेश्वरा 

 

Q147. सांतख्यकी आतण कायिक्रम अंमलबजािणी मंत्रालयाने जारी 

केलले्ड्या आकडिेारीनुसार, भारिाचा प्रमुख दकरकोळ 

चलनिाढीचा िर मे मतहन्याि _____ टक्क्यािंर आला. 

 उत्तर: 7.04 

 

Q148. अंिमान आतण तनकोबार कमाडं (ANC) आतण इंडोनेतशयन 

नौिलाच्या भारिीय नौिलाच्या िुकड्यामंधील समतन्िि गस्ि 

(IND-INDO CORPAT) चे कोणिे संस्करण आयोतजि केल े

गेले? 

 उत्तर: 38 िा 

 

Q149. िोन िेळचे ऑतलतपपयन आतण िहुरेी आतशयाई क्रीडा स्पधेि 

सुिणिपिक तिजिेे लांब पल्ड्ल्ड्याच्या महान _____ यांचे तनधन 

झाले. 

 उत्तरः हररचंि 

 

Q150. िशेभरािील कोणत्याही ATM मधून RuPay-चातलि काडि 

िापरून रोख पसैे काढणे सुरू करणारे RBI परिानाकृि PPI 

(प्रीपेड पेमेंट साधन( बनल्ड्याचे कोणी जाहीर केले आह?े 

 उत्तरः ओम्नीकाडि 
 

Q151. भारि सरकारने अतग्नपथ लष्करी भरिी योजना, सरंक्षण 

िलांसाठी 4 िर्षाांच्या कालािधीची योजना सुरू केली आहे. 

योजना कोणत्या तिभागामाफि ि राबतिण्याि यिे आहे? 

 उत्तर: लष्करी व्यिहार तिभाग 

 

Q152. राष्ट्रीय ई -गव्हनिन्स  सर्व्हिस तडतलव्हरी असेसमेंट (NeSDA) 

अहिाल 2021 मध्ये कोणत्या राज्याने एकूण सिाितधक गुण 

तमळिले आहिे? 

 उत्तर: केरळ 

 

Q153. प्रथमच भारि-युरोतपयन युतनयन (EU) सुरक्षा आतण सरंक्षण 

सल्ड्लामसलि ___________ मध्ये आयोतजि केली गेली. 

 उत्तर: ब्रसले्ड्स, बेतल्ड्जयम 

 

Q154. पात्र ग्राहकांना त्याचं्या दकसान के्रतडट काडि खात्याचंे तडतजटल 

मोडद्वारे नूिनीकरण करण्यास सक्षम करणारी KCC तडतजटल 

निूनीकरण योजना कोणत्या बकेँने सुरू केली आहे? 

 उत्तर: इंतडयन बकँ 

 

Q155. कोणत्या दफनटेक स्टाटिअपने अलीकडचे ग्रामीण भागािील 

लोकानंा आर्थिक सुतिधा उपलर्बध करून िणे्यासाठी ग्रामीण 

भारिाला लयय करून युतनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेिा 

सुरू केल्ड्या आहिे? 

 उत्तर: XPay. जीिन 

 

Q156. 2022 इंडोनेतशया मास्टसि बडॅजमंटन स्पधिे पुरुर्ष एकेरीच े

तिजिेेपि कोणी जजकंल?े 

 उत्तर: तव्हक्टर एक्सलेसने 

 

Q157. 2022 BWF इंडोनेतशया मास्टसि बॅडजमंटन स्पधिे मतहला 

एकेरीचे तिजिेपेि कोणी जजकंले? 

 उत्तर: चने यफेुई 

 

Q158. जागतिक िृद् अत्याचार जागरूकिा दििस (WEAAD) 

िरिर्षी _____ रोजी साजरा केला जािो. 

 उत्तर: १५ जनू 

 

Q159. ______ रोजी, जागतिक पिन दििस िरिर्षी जगभराि साजरा 

केला जािो आतण िो पिन ऊजेच्या शक्यिा शोधण्याचा दििस 

पहणनू तचन्हांदकि केला जािो. 

 उत्तर: १५ जनू 

 

Q160. दफनलंडमधील पािो नूरमी गेपसमध्ये 89.30 मीटर फेक करून 

निीन राष्ट्रीय तिक्रम कोणी केला? 

 उत्तर: नीरज चोप्रा 

 

Q161. गायक जतस्टन बीबरने खुलासा केला आह े की िो ______ 

नािाच्या आरोग्याच्या आजारान ेग्रस्ि आह.े 

 उत्तरः रामसे हटं जसंरोम 

 

Q162. निोन्मरे्षाच्या क्षेत्रािील महत्त्िाचा उपक्रम “रेल्ड्िसेाठी स्टाटिअप 

(StartUps for Railways)” कोणी सरुू केला आह?े 

 उत्तर: अतश्वनी िषै्णि 

 

Q163. कोणत्या िशेाने सौिी अरेतबयाला मागे टाकून भारिाचा िसुरा 

सिािि मोठा िेल पुरिठािार बनला आह?े 

 उत्तर: रतशया 
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Q164. पंिप्रधान नरेंद्र मोिी यानंी ____ जिळील िहेू गािाि जगिगरुू 

श्रीसंि िकुाराम महाराज तशला मंदिराचे उद्घाटन केले. 

 उत्तर: पणु े

 

Q165. जागतिक िदृ् अत्याचार जागरूकिा दििस 2022 ची थीम 

काय आह?े 

 उत्तरः ितडलांच्या गैरिििनाशी लढा 

 

Q166. भारिीय रेल्ड्िचे्या ‘भारि गौरि’ योजनेंिगिि, भारिािील 

पतहली खाजगी रेन कोणत्या रठकाणाहून तशडीला रिाना 

झाली? 

 उत्तर: कोईपबिरू 

 

Q167. स्टाटिअप जीनोमने जाहीर केलेल्ड्या ग्लोबल स्टाटिअप 

इकोतसस्टम रँककंगमध्ये बेंगळुरूचा क्रमाकं काय आहे? 

 उत्तर: 22 

 

Q168. कोणत्या टेक कंपनीने भारिािील मतहला संस्थापकासंाठी 

स्टाटिअप प्रिेगक कायिक्रम जाहीर केला आह?े 

 उत्तरः गगुल 

 

Q169. मे 2022 मध्ये भारिािील घाऊक ककंमि तनिशेाकंािर 

आधाररि चलनिाढ ______________ िर पोहोचली आह.े 

 उत्तरः 15.88% 

 

Q170. िातणज्य आतण उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्ड्या व्यापार 

डटेािरून असे दिसनू आले आह ेकी भारिाची मे मतहन्यािील 

व्यापार िूट ________ पयांि िाढली आह.े 

 उत्तर: $24.29 अर्बज 

 

Q171. कोणत्या फायनातन्शयल िलेनेस ्लॅटफॉमिने व्हॉट्सअॅप 

(WhatsApp) िर AI-चातलि चॅट क्षमिा िापरून उद्योग-

प्रथम के्रतडट लाइन सिेा सुरू केली आह?े 

 उत्तर: CASHe (रोख रक्कम) 

 

Q172. अिानी रान्सतमशन तलतमटेडच्या दफरत्या कजि सुतिधेला 

सस्टेनॅतलरटक्सने ‘ग्रीन लोन’ पहणून टॅग केले आह.े गुजराि 

आतण महाराष्ट्राि राबतिण्याि येि असलेल्ड्या या दफरिी कजि 

सुतिधेची रक्कम दकिी आह?े 

 उत्तर: $700 िशलक्ष 

 

Q173. अमेररकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचंे तिज्ञान सल्ड्लागार पहणून तनयुि 

केलले्ड्या भारिीय जन्मलेल्ड्या अमेररकन व्यिीचे नाि सांगा 

(तिज्ञान  आतण िंत्रज्ञान धोरणाच्या व्हाईट हाऊस कायािलयाच े

प्रमुख.( 

 उत्तर: आरिी प्रभाकर 

 

Q174. RBI च्या कें द्रीय बोडाििर अधििळे अशासकीय सचंालक पहणनू 

कोणाची तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: आनिं मजहदं्रा, िेणू श्रीतनिासन, पंकज पटेल आतण रिींद्र 

ढोलदकया 

 

Q175. कौटंुतबक प्ररे्षण आिंरराष्ट्रीय दििस (IDFR) संयुि राष्ट्रांच्या 

आमसभनेे स्िीकारले होिे आतण _____ रोजी साजरा केला 

जािो. 

 उत्तर: 16 जून 

 

Q176. कोणत्या बँकेला नकुिीच इतनतशयल पतर्बलक ऑफररंग (IPO) 

द्वारे तनधी उभारण्यासाठी SEBI कडून मजंुरी तमळाली आह?े 

 उत्तर: िातमळनाड मकां टाइल बकँ तल 

 

Q177. पंिप्रधान नरेंद्र मोिी यानंी _____ मध्ये राजभिन येथे जलभरू्षण 

इमारिीचे उद्घाटन केले. 

 उत्तर: मुंबई 

 

Q178. जुलै 2020-जून 2021 च्या तनयिकातलक श्रम बल सिेक्षण 

िार्र्षिक अहिालानसुार, भारिािील सिि ियोगटािील 

व्यिींसाठी कामगार लोकसखं्या प्रमाण (WPR) नेहमीच्या 

तस्थिीि काय आह?े 

 उत्तर: 39.8% 

 

Q179. यूपी तडफेन्स इंडतस्रयल कॉररडॉरसाठी कोणत्या बँकेन े

UPEIDA सोबि सहकायि केले नाही? 

 उत्तर: युतनयन बकँ ऑफ इंतडया 

 

Q180. कें द्रीय मंत्री अतश्वनी िैष्णि यांच्या मिे, भारिाला माचि _____ 

पयांि 5G सेिा तमळिील. 

 उत्तर: 2023 

 

Q181. कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यानंी तिद्यार्थयाांमधील कोतिड-19 

साथीच्या आजारामळेु तनमािण झाललेी तशकण्याची िफािि 

भरून काढण्यासाठी ‘एन्नम इझुथम योजना’ सरुू केली आह?े 

 उत्तर: िातमळनाडू 
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Q182. कोणिे तिमानिळ ह े एक प्रकारचे िर्टिकल अॅतक्सस जिंड 

टबािइन आतण सोलर पीव्ही हायतब्रड (सोलर  तमल( लाचँ 

करणारे भारिािील पतहले तिमानिळ बनले आह?े 

 उत्तर: छत्रपिी तशिाजी आिंरराष्ट्रीय तिमानिळ, मुंबई 

 

Q183. कृर्षी आतण प्रदक्रया केललेे अन्न उत्पािने तनयािि तिकास 

प्रातधकरण (APEDA) ने अलीकडचे कोणत्या िशेाि आंर्बयाच्या 

तनयाििीला चालना िणे्यासाठी आठ दििसांचा आबंा महोत्सि 

सुरू केला आह?े 

 उत्तर: बहरीन 

 

Q184. इतन्स्टट्यूट फॉर मनॅजेमेंट डवे्हलपमेंट (IMD) ने जाहीर 

केलले्ड्या िार्र्षिक जागतिक स्पधाित्मकिा तनिशेाकं 2022 मध्ये 

भारिाचा क्रमाकं काय होिा? 

 उत्तर: 37 िा 

 

Q185. कोणत्या िशेाि, हिामान बिलािर लक्ष ठेिण्यासाठी िरुण 

संसि सिस्याचंी आठिी जागतिक पररर्षि आयोतजि करण्याि 

आली आह?े 

 उत्तर: इतजप्त 

 

Q186. कोणत्या कंपनीने मतहलासंाठी रोजगाराच्या संधी तनमािण 

करण्यासाठी यूएन मतहला (UN Women) च्या सहकायािन े

LINK Women प्रकल्ड्पासाठी USD (अमेररकन डॉलर) 

5,00,000 (₹3.88 कोटी( ची गुंििणकू केली आह?े 

 उत्तर: जलंक्डइन 

 

Q187. कोणत्या बँकेने भारिािील उच्च -िृद्ी , िंत्रज्ञानाच्या 

निेृत्िाखालील स्टाटि -अपसाठी  USD 250 िशलक्ष कजि िणे्याचे 

जाहीर केले आह?े 

 उत्तर: HSBC बँक 

 

Q188. भीमनगौडा संगनगौडा पाटील यानंी कोणत्या राज्याच े

लोकायुि पहणनू शपथ घेिली? 

 उत्तर: कनािटक 

 

Q189. 2022-23 साठी सेल्ड्यलुर ऑपरेटसि असोतसएशन ऑफ इंतडया 

(COAI) चे निीन अध्यक्ष पहणून कोणाची तनिड करण्याि 

आली आह?े 

 उत्तर: प्रमोि के तमत्तल 

 

Q190. भारिाने चंिीपूर, ओतडशा येथील एकातत्मक चाचणी 

श्रेणीिरून परृ्थिी-2 या शॉटि -रेंज  बॅतलतस्टक क्षेपणास्त्ाची (कमी 

पल्ड्ल्ड्याच्या बॅतलतस्टक क्षेपणास्त्) यशस्िी चाचणी घिेली आह.े 

पृर्थिी-2 ची श्रेणी दकिी आह?े 

 उत्तर: 350 दकमी 

 

Q191. प्रतसद् उिूि अभ्यासक, भार्षाशास्त्ज्ञ, तसद्ांिकार, सातहत्य 

समीक्षक आतण सातहत्य अकािमीचे माजी अध्यक्ष याचंे नाि 

सांगा, ज्यांचे नुकिचे तनधन झाल ेआह.े 

 उत्तर: गोपीचिं नारंग 

 

Q192. िाळिंटीकरण आतण िषु्काळाशी लढा िणे्यासाठी जागतिक 

दििस िरिर्षी _______ रोजी साजरा केला जािो. 

 उत्तरः १७ जनू 

 

Q193. भारिाच्या ______ ने ICC एतलट पॅनलेमध्ये आपले स्थान कायम 

ठेिले आह.े 

 उत्तरः तनिीन मनेन 

 

Q194. मानिी हस्िक्षेपातशिाय सते्टक टाक्या स्िच्छ करण्यासाठी 

IIT मद्रासने तिकतसि केलेल्ड्या रोबोटचे नाि काय आह?े 

 उत्तर: होमोसपे (HomoSEP) 

 

Q195. 2022 िाळिंटीकरण आतण िषु्काळ दिनाची थीम काय आहे? 

 उत्तरः िषु्काळािून एकतत्रिपणे उठण े

 

Q196. जपानने जनू 2022 मध्ये मादद्रि येथे प्रथमच नाटो (NATO) 

तशखर पररर्षििे भाग घिेला. नाटो चे सध्याचे सरतचटणीस 

कोण आहिे? 

 उत्तरः जेन्स स्टॉल्ड्टनबगि 
 

Q197. जीएसटी GST पररर्षिचेी 47 िी बैठक 28-29 जून रोजी 

_____________ मध्ये होणार आह.े 

 उत्तर: श्रीनगर 

 

Q198. RBI ने व्यिहारासंाठी अतिररि घटक प्रमाणीकरण (AFA) ई-

आिशेाचंी मयाििा रु. 5,000 पासून िे _______पयांि िाढिली 

आह.े 

 उत्तरः रु 15,000 

 

Q199. प्रेस कौतन्सल ऑफ इंतडयाचे निे प्रमुख पहणून कोणाची तनयुिी 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: रंजना प्रकाश िसेाई 

 

Q200. हमजा अर्बिी बरे याचंी कोणत्या िशेाच्या पंिप्रधानपिी तनयुिी 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: सोमातलया 

 

Q201. कोणत्या कंपनीने इलेतक्रक िाहन (EV) अिलंबनाला गिी 

िणे्यासाठी तजओ -बीपी  सोबि भागीिारी केली आह?े 

 उत्तरः झोमॅटो 

 

Q202. जागतिक स्िरािर द्वरे्षयुि भार्षण तिरोधी दिन कधी साजरा 

केला जािो? 

 उत्तर: 18 जनू 
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Q203. पृर्थिीिरील सिािि मोठी ज्ञाि िनस्पिी अलीकड े कोठे 

सापडली? 

 उत्तरः ऑस्रेतलयाच्या दकनार् याजिळ 

 

Q204. एनपीसीआय (NPCI) इंटरनशॅनलने UPI आतण रुपे काडि 

स्िीकारण्यासाठी कोणत्या िशेाच्या Lyra नेटिकि सोबि 

सामजंस्य करार केला आह?े 

 उत्तर: फ्रान्स 

 

Q205. िरिर्षी, जग _______ रोजी शाश्वि गॅस्रोनॉमी दिन साजरा 

करिे. 

 उत्तर: 18 जनू 

 

Q206. जागतिक तनिाितसि दिन िरिर्षी ______ रोजी साजरा केला 

जािो. जागतिक तनिाितसि दिन हा संयुि राष्ट्र (United 

Nations) द्वारे आंिरराष्ट्रीय दििस पहणनू तनयुि केला गेला. 

 उत्तर: 20 जून 

 

Q207. संघर्षाििील लैंतगक जहसंाचार तनमूिलनासाठी आिंरराष्ट्रीय दििस 

हा संयुि राष्ट्र (UN) द्वारे िरिर्षी _____ रोजी आयोतजि केललेा 

आंिरराष्ट्रीय कायिक्रम आह.े 

 उत्तरः 19 जनू 

 

Q208. आगामी राष्ट्रकुल स्पधेसाठी 37 सिस्यीय भारिीय ऍथलेरटक्स 

संघाचे निेृत्ि _____ करणार आह.े 

 उत्तर: नीरज चोप्रा 

 

Q209. निी दिल्ड्ली येथे राष्ट्रीय योग ऑतलतपपयाड - 2022 आतण 

प्रश्नमजंरु्षा स्पधचेे उद्घाटन कोणी केले? 

 उत्तर: धमेंद्र प्रधान 

 

Q210. नीरज चोप्राने नुकत्याच दफनलंडमधील कुओििने गेपसमध्य े

भालाफेक स्पधाि जजकंली. त्याच्या तिजयी थ्रोचे अिंर दकिी 

होि?े 

 उत्तर: 86.69 मी 

 

 

Q211. निी दिल्ड्ली येथील इंदिरा गांधी स्टेतडयमिर 44 व्या बुतद्बळ 

ऑतलतपपयाडसाठी ऐतिहातसक टॉचि ररले कोणी सुरू केली? 

 उत्तर: नरेंद्र मोिी 

 

Q212. ‘भारिीय संतिधान: अकंही कहानी’ या पुस्िकाच्या लेखकाच े

नाि सांगा. 

 उत्तर: राम बहािरू राय 

 

Q213. इदक्वटास स्मॉल फायनान्स बकेँचे नाि असलले्ड्या मुलासंाठीच े

खास बचि खािे काय आह?े 

 उत्तरः एन्जॉय 

 

Q214. अलीकड,े दफच रेरटंगने 9 भारिीय बकँांच्या िीघिकालीन 

जारीकिाि डीफॉल्ड्ट रेरटंग्स (डीआरआय(  िर नकारात्मक िरून 

_______ करण्यासाठी आऊटलकू (Outlook) सुधाररि केले आह.े 

 उत्तर: तस्थर 

 

Q215. RBI चे 'पेमेंट्स तव्हजन 2025' मध्ये 2025 पयांि तडतजटल 

पेमेंट व्यिहाराचंी संख्या _____ पेक्षा जास्ि िाढिण्याचे उदद्दष्ट 

आह.े 

 उत्तर: 3-पट 

 

Q216. फायनातन्शअल अॅक्शन टास्क फोसि (FATF) च्या िाढीि 

िखेरेखीखाली कोणिा िशे िशेाचं्या "गे्र तलस्ट" मध्ये राहील? 

 उत्तर: पादकस्िान 

 

Q217. कांिार ब्रॅंडझ (Kantar Brandz), 2022 च्या ‘सिािि 

मौल्ड्यिान जागतिक ब्रँड अहिाल’ नुसार, भारिािनू येणारा 

सिािि मौल्ड्यिान ब्रँड कोणिी कंपनी होिी? 

 उत्तर: टाटा कन्सल्ड्टन्सी सर्व्हिस 

 

Q218. कोणत्या तिमानिळाला िसुऱया िर्षी जगािील सिोत्तम 

तिमानिळ पहणनू घोतर्षि करण्याि आले आह?े 

 उत्तर: हमाि आिंरराष्ट्रीय तिमानिळ 

 

Q219. जागतिक तनिाितसि दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तरः एकतत्रिपणे , ' आपही तशकिो , बरे करिो , चमकिो ' 

 

Q220. कोणत्या तिमानिळाला भारि आतण ितक्षण आतशयािील 

सिोत्तम प्राितेशक तिमानिळ पहणून ओळखले जाि?े 

 उत्तर: केपपेगौडा आंिरराष्ट्रीय तिमानिळ 

 

Q221. आंिरराष्ट्रीय योग दिन _______ रोजी जगभराि साजरा केला 

जािो. 

 उत्तर: 21 जनू 

 

Q222. आंिरराष्ट्रीय योग दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तरः मानििेसाठी योग 
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Q223. संक्रािंीचा आिंरराष्ट्रीय दििस ______ रोजी जागतिक स्िरािर 

साजरा केला जािो. 

 उत्तर: 21 जून 

 

Q224. _____ यांना 2021 सालासाठी तशक्षणािील ICT च्या 

िापरासाठी यनुेस्कोचा राजा हमाि तबन इसा अल -खतलफा  

पुरस्कार तमळाला? 

 उत्तर: CIET 

 

Q225. नुकिचे तनधन झाललेे आर रिींद्रन ह ेसुप्रतसद् ____ आहिे? 

 उत्तर: छायातचत्र पत्रकार 

 

Q226. तिच्या 'ि बकु ऑफ फॉमि अँड एतप्टनसे' या कािबंरीसाठी 

यािर्षी दफक्शनसाठी मतहला पुरस्कार कोणाला तमळाला आह?े 

 उत्तरः रुथ ओझकेी 

 

Q227. कोणत्या मंत्रालयाने ICICI बकँ, HDFC बँक आतण UPI 

व्यिस्थापकीय संस्था एनपीसीआय च्या आयटी संसाधनानंा 

'महत्िपूणि मातहिी पायाभिू सुतिधा' पहणनू घोतर्षि केले आह?े 

 उत्तर: इलेक्रॉतनक्स आतण मातहिी ितं्रज्ञान मंत्रालय 

 

Q228. "गौिम अिानी: ि मॅन हू चेंज्ड इंतडया" या पुस्िकाचे लेखकाच े

नाि सांगा. 

 उत्तर: आर एन भास्कर 

 

Q229. कॅनेतडयन ग्रँड तप्रक्स 2022 कोणी जजकंले आह?े 

 उत्तरः मॅक्स िस्टॅपने 

 

Q230. निी दिल्ड्ली येथे नशॅनल इतनतशएरटव्ह फॉर प्रमोरटंग 

अपतस्कजलंग ऑफ तनमािण कामगार (NIPUN) हा अतभनि 

प्रकल्ड्प कोणी सरुू केला आह?े 

 उत्तर: हरिीप जसंग पुरी 

 

Q231. आंिरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये सयंिुपणे सिाितधक गोल करणारा 

५िा खेळाडू कोण बनला आह?े 

 उत्तर: सनुील छेत्री 

 

Q232. भारिीय ररझव्हि बकँ (RBI) ने _______ पैकी तमल्ड्थ को-

ऑपरेरटव्ह बँक तलतमटेडचा परिाना रद्द केला आह.े 

 उत्तर: कनािटक 

 

Q233. पंिप्रधान नरेंद्र मोिी यानंी इंतडयन इतन्स्टट्यूट ऑफ सायन्स 

(IISc), _______ येथे मेंि ूसंशोधन कें द्र (CBR) चे उद्घाटन केले. 

 उत्तर: बेंगळुरू 

 

Q234. कोलंतबयाच्या अध्यक्षपिाची तनिडणूक कोणी जजंकली आह?े 

 उत्तर: गुस्िािो पेरो 

 

Q235. FY22 मध्ये ₹20, ₹50, ₹100 आतण ₹200 च्या मूल्ड्याच्या 

बँक नोटांच्या तिक्रीि िाढ झाली आहे. भारिीय ररझव्हि बकँ 

नोट मदु्रान तलतमटेड प्रेस _____ मध्ये तस्थि आहिे. 

 उत्तर: पहसैूर 

 

Q236. खुिसुल लके नॅशनल पाकि  यनुेस्कोच्या िल्ड्डि नेटिकि  ऑफ 

बायोस्फीअर ररझव्हिमध्ये समातिष्ट करण्याि आले आह.े 

खुिसुल लके नशॅनल पाकि  कोणत्या िशेाि आह?े 

 उत्तर: मंगोतलया 

 

Q237. मायक्रोफायनान्स कजािच्या थकबाकी पोटिफोतलओच्या बाबिीि 

कोणिे राज्य सिािि मोठे राज्य बनले आह?े 

 उत्तर: िातमळनाडू 

 

Q238. 2021 मध्ये तस्िस बकँांमधील भारिीयांचा तनधी 50 

टक्क्यानंी िाढून 30 लाख कोटी रुपयांिर पोहोचला आहे. या 

चाटिमध्ये भारिाचा क्रमांक काय आहे? 

 उत्तर: 44 िा 

 

Q239. न्यूयॉकि  यथेे संयुि राष्ट्राि भारिाचे पुढील स्थायी प्रतितनधी 

पहणनू कोणाची तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: रुतचरा कंबोज 

 

Q240. िशेािील पतहल्ड्या मतहला एनडीए बॅचमध्ये प्रिेशासाठी घणे्याि 

आलेल्ड्या परीक्षिे प्रथम क्रमांक कोणाला तमळाला आह?े 

 उत्तर: शानन ढाका 

 

Q241. "शाबाश तमथू", भारिीय मतहला दक्रकेट संघाची माजी कणिधार 

तमिाली राज याचं्यािर ________स्टारर बायोतपक. 

 उत्तर: िापसी पन्न ू

 

Q242. िशेािील पतहली ‘बातलका पचंायि’ कोणत्या पाच गािाि सरुू 

झाली? 

 उत्तर: गजुराि 

 

Q243. कोणत्या राज्याने तबहार आतण पतिम बंगालच्या जागी सूयम 

तित्त कजािच्या थकबाकी पोटिफोतलओच्या बाबिीि सिािि मोठे 

राज्य बनल?े 

 उत्तर: िातमळनाडू 

 

Q244. नुकिचे 20 व्या लोकमेळ्याचे उद्घाटन कोठे झाले? 

 उत्तर: ओतडशा 

 

Q245. िन नेशन िन रेशन काडि (ONORC) योजना लागू करणारे 

_________ ह े३६ िे राज्य ठरले आह.े 

 उत्तर: आसाम 

 

Q246. दकर्गिस्िानमधील तबश्केक येथ े झालेल्ड्या 17 िर्षाांखालील 

आतशयाई चॅतपपयनतशप स्पधेि भारिीय मतहला कुस्िी संघान े

दकिी सुिणिपिके जजकंली? 

 उत्तर: 8 

 

Q247. "अष्टांग योग" या पुस्िकाचे लेखकाचे नाि सागंा. 

 उत्तर: सोनू फोगट 
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Q248. श्रीलंकेि, सरकारने िशेांिगिि सहाय्यक पहणनू परिशेी 

नोकरीसाठी जाणाऱया मतहलांच्या दकमान ियोमयािििे 

सुधारणा केली आह.े 

 उत्तरः 21 िर्ष े

 

Q249. अन्नपूणाि तशखरािर चढाई करणाऱया पतहल्ड्या भारिीय 

तगयािरोहकाचे नाि सांगा. 

 उत्तरः स्कालझांग ररतग्झन 

 

Q250. कोटक जनरल इन्शरुन्स मोटार तिमा ऑफर करण्यासाठी _____ 

सह सहयोग करिे. 

 उत्तर: PhonePe 

 

Q251. Coursera च्या ग्लोबल तस्कल्ड्स ररपोटि (GSR) 2022 मध्य े

भारिाची एकूण कौशल्ड्य प्रिीणिा चार स्थानांनी घसरून 

जागतिक स्िरािर 68 व्या स्थानािर आली आह.े या 

अहिालाि कोणत्या िशेाने अव्िल स्थान पटकािले आह?े 

 उत्तर: तस्ित्झलांड 

 

Q252. आंिरराष्ट्रीय ऑतलतपपक दििस ______ रोजी जगभराि साजरा 

केला जािो. 

 उत्तर: 23 जून 

 

Q253. GIFT तसटीमधील न्यू डवे्हलपमेंट बँकेच्या (NDB) भारिाच्या 

प्राितेशक कायािलयाचे महासचंालक पहणनू कोणाची तनयुिी 

करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः डॉ डीजे पांतडयन 

 

Q254. _____ हा संयुि राष्ट्र साििजतनक सेिा दिन पहणनू साजरा केला 

जािो. 

 उत्तरः 23 जनू 

 

Q255. फेडरेशन ऑफ इंटरनॅशनल दक्रकेटसि असोतसएशन (FICA) च्या 

पतहल्ड्या मतहला अध्यक्षा कोण झाल्ड्या आहिे? 

 उत्तर: तलसा स्थळेकर 

 

Q256. जगभराि _______ रोजी आिंरराष्ट्रीय तिधिा दिन साजरा केला 

जािो. 

 उत्तर: 23 जनू 

 

Q257. रणतजि बजाज यांना सिोच्च न्यायालयाने तनयुि केलेल्ड्या 

प्रशासकीय सतमिीला (CoA) मिि करण्यासाठी सल्ड्लागार 

सतमिीचे अध्यक्ष पहणनू तनयिु केले आह.े CoA _____ च े

िनैंदिन व्यिहार चालििे. 

 उत्तर: अतखल भारिीय फुटबॉल महासंघ 

 

Q258. कोणत्या संस्थेने त्याचे पेटंट स्ििशेी सोलर कुक टॉप "सूयि  

निून" चे अनािरण केले आह?े 

 उत्तर: इंतडयन ऑइल कॉपोरेशन 

 

Q259. तनओबँककंग ्लॅटफॉमि फ्रीओने आपले तडतजटल बचि खाि े

'फ्रीओ सेव्ह' _______ च्या भागीिारीि सरुू केले आह.े 

 उत्तर: इदक्वटास स्मॉल फायनान्स बँक 

 

Q260. 2022 च्या आंिरराष्ट्रीय ऑतलतपपक दििसाची थीम काय 

आह?े 

 उत्तरः शािं जगासाठी एकत्र 

 

Q261. कोणत्या बँकेने अलीकडचे आपल्ड्या कॉपोरेट एतक्झम (EXIM) 

ग्राहकासंाठी ‘SIB TF ऑनलाइन’ नािाच े निीन पोटिल सरुू 

केले आह?े 

 उत्तर: साउथ इंतडयन बकँ 

 

Q262. आंिरराष्ट्रीय तिधिा दिन 2022 ची थीम काय आह?े 

 उत्तर: तिधिाचं्या आर्थिक स्िािंत्र्यासाठी शाश्वि उपाय 

 

Q263. कोणत्या बँकेने अलीकडचे ‘तव्हतडओ-आधाररि ग्राहक ओळख 

प्रदक्रया (V-CIP)’ द्वारे ऑनलाइन बचि बकँ (SB) खाि े

उघडण्याची सुतिधा सुरू केली आह?े 

 उत्तर: कनािटक बँक 

 

Q264. अलीकडचे तिची आिंरराष्ट्रीय दक्रकेटमधून तनितृ्ती कोणी 

जाहीर केली आह?े 

 उत्तर: रुमलेी धर 

 

Q265. जगािील सिािि मोठा रेकॉडि केलेला गोड्या पाण्यािील मासा, 

एक राक्षस जस्टंग्रे, ______ मध्ये मकेाँग निीि पकडला गेला. 

 उत्तर: कंबोतडया 

 

Q266. कें द्रीय िातणज्य आतण उद्योग मतं्री पीयरू्ष गोयल यांनी कोणत्या 

िशेाि ‘आंबा महोत्सिा’चे उद्घाटन केले? 

 उत्तर: बेतल्ड्जयम 

 

Q267. भारि आतण नेपाळमधील रामायण सर्कि टशी संबंतधि 

रठकाणांना जोडणारी पतहली भारि गौरि पयिटक रेन निी 

दिल्ड्लीिील सफिरजंग रेल्ड्िे स्थानकािरून रिाना झाली. या 

रेनला कोणी तहरिा झेंडा िाखिला? 

 उत्तरः अतश्वनी िैष्णि आतण जी दकशन रेड्डी 
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Q268. ‘सोने शुद्ीकरण आतण पुनिािपर’ अहिालानुसार, 2021 मध्य े

75 टन पुनिािपर करून भारि ____ जगािील सिािि मोठा 

सोन्याचा पनुिािपर करणारा पहणून उियास आला. 

 उत्तर: 4 था 

 

Q269. ओरॅकल क्लाउड इन्फ्रास्रक्चर (OCI), ___________ मध्ये तस्थि, 

भारिीय बाजारपठेेसाठी 'OCI समर्पिि क्षेत्र' लाँच केले आह.े 

 उत्तर: यएूसए 

 

Q270. ओकला स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडके्समध्ये नॉिे आतण जसंगापरू 

अव्िल ठरले आहिे. या तनिशेांकाि भारिाचा क्रमांक काय 

आह?े 

 उत्तर: 115 

 

Q271. कें द्रीय िळणिळण मंत्री अतश्वनी िैष्णि यानंी तव्हिा िंत्रज्ञान 

(Vivatech) 2020 या िंत्रज्ञान प्रिशिनाि भारि पॅव्हतेलयनच े

उद्घाटन केले. ह े प्रिशिन कोणत्या शहराि आयोतजि करण्याि 

आले होिे? 

 उत्तर: पॅररस, फ्रान्स 

 

Q272. राष्ट्रीय लघु उद्योग महामंडळ (NSIC) चे अध्यक्ष आतण 

व्यिस्थापकीय सचंालक पहणनू अतिररि कायिभार कोणी 

स्िीकारला? 

 उत्तरः पी उियकुमार 

 

Q273. भारिाचा GSAT-24 उपग्रह नकुिाच प्रक्षेतपि करण्याि आला. 

बोडििरील संपणूि क्षमिा _____ ला भाड्याने दिली आह.े 

 उत्तर: टाटा ्ल े

 

Q274. िाज्या दफफा (FIFA) जागतिक क्रमिारीि भारिीय परुुर्ष 

फुटबॉल संघाचा सध्याचा क्रमाकं काय आह?े 

 उत्तर: 104 

 

Q275. बाजरी 2022 च्या राष्ट्रीय पररर्षिचेी थीम काय आह?े 

 उत्तर: भारिासाठी भतिष्यािील सुपर फूड 

 

Q276. राष्ट्रीय िपास ससं्थेच्या (NIA) महासचंालकपिी कोणाची 

तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः दिनकर गुप्ता 

 

Q277. कोणिे तिमानिळ संपूणिपणे जल आतण सौर उजेिर चालणारे 

िशेािील पतहले तिमानिळ ठरल ेआह?े 

 उत्तर: इंदिरा गाधंी आिंरराष्ट्रीय तिमानिळ 

 

Q278. कोणत्या राज्याने अलीकडचे 17 िा 'शाळा प्रिेशोत्सि' सुरू 

केला, राज्यािील प्राथतमक शाळांमध्ये तिद्यार्थयाांची नोंिणी 

करण्याची मोहीम सरूु केली? 

 उत्तर: गजुराि 

 

Q279. ______ जगािील प्रमुख अथिव्यिस्थाचंा प्रभािशाली गट 

असलले्ड्या G20 च्या 2023 बैठकाचंे आयोजन करेल. 

 उत्तर: जपमू आतण काश्मीर 

 

Q280. अलीकडचे, जागतिक बकेँने उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागाि 

₹1,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्ड्पाला मजंरुी दिली. िे सबंंतधि 

आह?े 

 उत्तर: पािसािर आधाररि शिेी 

 

Q281. कोणत्या िशेाने िशेािंगिि रॉकेट 'नुरी' िापरून पतहले यशस्िी 

उपग्रह प्रक्षेपण केले आह?े 

 उत्तर: ितक्षण कोररया 

 

Q282. कोणत्या िशेाने अलीकडचे 3 यागॉन-35 ररमोट सेजन्संग 

उपग्रहांची निीन बॅच प्रक्षेतपि केली आह?े 

 उत्तर: चीन 

 

Q283. चेन्नईतस्थि रोन स्टाटिअप गरुड एरोस्पेसने कोणत्या िशेाच्या 

रोन सोल्ड्युशन कंपनीसोबि पतहला आिंरराष्ट्रीय रोन 

कारखाना सरुू करण्यासाठी भागीिारी केली आह?े 

 उत्तर: मलेतशया 

 

Q284. भारि आतण परिशेाि उच्च तशक्षण घऊे इतच्छणाऱया 

तिद्यार्थयाांच्या गरजा पूणि करण्यासाठी कोणत्या बकेँन े ‘कॅपपस 

पॉिर’ ह ेतडतजटल ्लॅटफॉमि सुरू केले? 

 उत्तर: ICICI बँक 

 

Q285. माजी पेय आतण पाणी स्िच्छिा सतचि _______ याचंी नीिी 

आयोगाचे निीन मुख्य कायिकारी अतधकारी पहणनू तनयुिी 

करण्याि आली आह.े 

 उत्तर: परमशे्वरेन अय्यर 

 

Q286. गुप्तचर तिभाग (इंटेतलजन्स र्बयरुो IB) चे सचंालक पहणनू 

कोणाची तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तर: िपनकुमार डकेा 

 

Q287. संशोधन आतण तिशे्लर्षण शाखा (R&AW) चे प्रमुख पहणनू 

कोणाची पनुर्नियुिी करण्याि आली आहे? 

 उत्तर: सामंिकुमार गोयल 

 

Q288. भारिीय ऑतलतपपक असोतसएशन (IOA) चे कायििाहक 

अध्यक्ष पहणनू कोणाची तनयुिी करण्याि आली आहे? 

 उत्तरः अतनल खन्ना 
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Q289. कोणत्या भारिीय राज्य -आधाररि  साििजतनक िाहिूक सेिानंा 

प्रतितिि UN साििजतनक सिेा पुरस्कार 2022 ने सन्मातनि 

करण्याि आले आह?े 

 उत्तर: मो बस, ओतडशा 

 

Q290. अंमली पिाथाांचे सिेन आतण अिधै िस्करी तिरुद् आिंरराष्ट्रीय 

दििस 2022 कोणत्या दििशी साजरा केला जािो? 

 उत्तर: 26 जून 

 

Q291. गोव्यािील कोणत्या सणाच्या िळेी लोक िाज्या फळांचे आतण 

रानफुलाचंे मुकुट घालिाि, ज्याला परंपरेने 'कोपले' पहणिाि? 

 उत्तर: साओ जोआओ 

 

Q292. अलीकडचे कें द्रीय मतं्री तनिीन गडकरी यांनी भारि एनसीएपी 

सािर करण्यासाठी मसिुा जीएसआर अतधसचूनेला मंजरुी 

दिली आह.े NCAP मध्ये 'A' चा अथि काय आह?े 

 उत्तर: मलू्ड्याकंन 

 

Q293. युनायटेड नेशन्सद्वारे अत्याचार पीतडिाचं्या समथिनाथि 

आंिरराष्ट्रीय दििस कोणत्या दििशी साजरा केला जािो? 

 उत्तर: 26 जनू 

 

Q294. ग्लोबल तलव्हतेबतलटी इंडके्स (जागतिक राहणीमानिा 

तनिशेाकं) ________ द्वारे जारी केला जािो. 

 उत्तर: इकॉनॉतमस्ट इंटेतलजन्स यतुनट 

 

Q295. सूयम -लघु  आतण मध्यम आकाराचे उद्योग दििस कोणत्या 

दििशी साजरा केला जािो? 

 उत्तर: 27 जनू 

 

Q296. BOB फायनातन्शयलने कोणत्या बँकेसोबि को -ब्रँडडे  

कॉन्टॅक्टलसे रुपे के्रतडट काडि लॉन्च केले आह?े 

 उत्तर: नैतनिाल बँक 

 

Q297. कें द्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT) चे अध्यक्ष पहणनू कोणाची 

तनयुिी करण्याि आली आह?े 

 उत्तरः तनिीन गुप्ता 

 

Q298. आंिरराष्ट्रीय टेतनस हॉल ऑफ फेम आतण आिंरराष्ट्रीय टेतनस 

महासंघाद्वारे 2021 चा गोल्ड्डन अतचव्हमेंट अिॉडि प्राप्तकिाि 

पहणनू कोणाला नाि िणे्याि आले आह?े 

 उत्तरः तिजय अमृिराज 

 

Q299. भारिीय हिाई िलाच्या (IAF) हतेलकॉ्टरसाठी एअरबोनि 

तडफेन्स सूट (ADS) पुरिण्यासाठी बेलारतशयन कंपनी आतण 

तिच्या उपकंपनीसोबि कोणत्या कंपनीने सामजंस्य करार 

केला? 

 उत्तर: भारि इलेक्रॉतनक्स तलतमटेड 

 

Q300. केरळमध्ये टाटा पॉिर सोलर तसतस्टपस तलतमटेडने अलीकडचे 

सुरू केलले्ड्या भारिािील सिािि मोठ्या िरंगत्या सौर ऊजाि 

प्रकल्ड्पाची तशखर क्षमिा दकिी आह?े 

 उत्तर: 101.6 मेगािाट 
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