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¥ १३० वी �ुरंड कप फ�टबॉल �पधा� कोण�या िठकाणी आयोिजत कर�यात 
येणार आहे? - कोलकाता

¥ २०२० चा आचाय� अ�े पुर�कार कोणाला जाहीर झाला आहे? - डॉ. 
�तापिसंह जाधव

¥ जागितक अवयव दान िदन कोण�या िदवशी पाळला जातो? - १३ ऑग�ट
¥ पया�वरण मं�ालयाने कधीपासून एकल वापरातील �ा��टक व�तूंची 

िनिम�ती, िव�� आिण वापर यावर बंदी घाल�याचा िनण�य घे�यात आला 
आहे? - १ जुलै २०२२

¥ २०२१ चा आचाय� अ�े पुर�कार कोणाला जाहीर झाला आहे? - सुधीर 
जोगळेकर

¥ उप�ह फोन (Satellite Phone) वापरणारे देशातील पिहले रा��ीय 
उ�ान कोणते? - काझीरंगा (आसाम)

¥ देशातील पिहले ड�ोन संशोधन क�� कोण�या िठकाणी �थापन कर�यात आले 
आहे? - ित�अनंतपुरम

¥ मािहती तं��ान (IT) �े�ात राजीव गांधी यां�या नावाने पुर�कार सु� 
कर�याचा िनण�य कोण�या रा�य सरकारने घेतला आहे? - महारा��

¥ जागितक युवा िवकास िनद�शांक २०२० म�ये भारत िकत�या �थानी आहे? 
- १२२ �या 

¥ कोणती बँक १ कोटी FASTags जारी कर�याचा ट�पा गाठणारी 
भारतातील पिहली बँक ठरली आहे? - पेटीएम पेम��स बँक िलिमटेड 
(PPBL)
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मोहीम अयश�वी ठरली आहे? - EOS-03/ GSLV- F10
¥ गृहिनमा�ण आिण शहरी �यवहार मं�ालयाने कोण�या शहराला 

देशातील पिहले वॉटर �स (Water Plus) शहर �हणून घोिषत क�ले 
आहे? - इंदोर

¥ ३५ हजारांपे�ा जा�त च�ड� टाकणारा जगातील पिहला जलदगती 
गोलंदाज  कोण ठरला? - जे�स अँडरसन (इं�लंड)

¥ कोण�या रा�याने रा��ीय �वा��य सेवक अिभयान सु� क�ले आहे? - 
उ�तर�देश 

¥ रा�यात कोण�या �मरणाथ� २० ऑग�ट ते ५ स�ट�बर २०२१ हा 
पंधरवडा ‘सामािजक ऐ�य पंधरवडा’ �हणून साजरा कर�यात येणार 
आहे.? - राजीव गांधी

¥ महसूल िवभागाने पीक पाहणीसाठी कोण�या �वतं� मोबाइल 
अॅ��क�शनची िनिम�ती क�ली आहे? - ई-पीक पाहणी

¥ डे�टा �स कोरोना िवषाणू मुळे रा�यात पिहला बळी कोण�या 
िज��ात गेला? - र�नािगरी

¥ अज�िटना�या �यूनस आयस� येथे पार पडले�या १९७८ �या पु�ष 
हॉक� िव�वचषक संघात समावेश असले�या कोण�या हॉक�पट�चे 
नुकतेच िनधन झाले? - गोपाल भ�गरा

बालाजी सुरणे सर िनिम�त..
खास तयारी संयु� गट-ब पूव� परी�ेची 

करणा�या िव�ा�या�साठी 
चालू घडामोडी ऑनलाईन टे�ट िसरीज
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या APP वर उपल�ध आहे.. 
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नीरज चो�ा
(भारत)

जेकब वडलेज
(झेक �जास�ताक)

�हेटा�लाव �हेसेली
(झेक �जास�ताक)

होऊ िझ�ई
(चीन)

मीराबाई चानू 
(भारत)

भला फ�क

वेटिल��टंग

िवंडी ऐशा
(इंडोनेिशया)

जावूर युगुयेव
(रिशया)

रिवक�मार दिहया
(भारत)

सनयेव नु�रसलाम
(कझािक�तान)

क��ती (५७ िकलो)

क��ती (६५ िकलो)

ओटोगुरो ताक�तो
(जपान)

अलीएव हाजी 
(अझरबैजान)

बजरंग पुिनया 
(भारत)

बे��जयम ऑ�ट�ेिलया भारत

पु�ष हॉक�

बॅडिमंटन
मिहला एक�री 

चेन युफ�ई
(चीन)

ताई �झू-ियंग
(चीनी तैपेई)

पी. �ही. िसंधू 
(भारत)

बॉ��संग 

गु हांग 
(चीन)

लविलना बोग�हेन
(भारत)

बुसेनाझ सोरमेनेली
(तुक�)

SG Bसुवण� पदक रौ�य पदक कां�य पदकि�डा �कार
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टोिकयो ऑिल��पक - भारतीय पदक िवजेते खेळाड� 
MPSC Mantra
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