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కర ెంట్ అఫ రై్స్ ఉత్తమమ నై మొదట ి100 ప్రశ్నలు 
 

Q1. క ెంది తేదీలలో ఏ తేదీన ప్రప్ెంచ పొ గాకు వ్యతిరేక 
దినోత్్వాన్నన ప్రప్ెంచవాయప్త ెంగా పాటిస్ాత రు? 

(a) 31 మే 

(b) 30 మే 

(c) 29 మే 

(d) 28 మే 

(e) 27 మే 

 

Q2. క ెంది వాటిలో ఏ ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ కెంప నీ “బీమా 
రత్న”ను పరా రెంభెంచెంది – నాన్స-లెంక్్డ, నాన్స పారటిసిపేటిెంగ్, 

వ్యక తగత్, సేవెంగ్్ ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ పాా న్స? 

(a) ఏగాన్స ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ 

(b) అవవా ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ 

(c) ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ కారపొరేషన్స ఆఫ్ ఇెండియా 
(d) బజాజ్ అలయన్్స ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ 

(e) భారతి AXA జీవత్ బీమా 

 

Q3. క ెంది వాటిలో ఏ దేశ్ెం 2021-22లో చ ైనాను అధిగమెంచ 
భారత్దేశ్ అగర వాణిజయ భాగస్ాామగా అవ్త్రటెంచెంది? 

(a) యు.ఎ.ఇ 

(b) యున ైటెడ్ సేిట్్ 

(c) స్ౌదీ అరేబియా 
(d) ఇరాక్డ 

(e) సిెంగప్ూర్స 

 

Q4. 7వ్ ఫో ర్సస్ 30 అెండర్స 30 ఆసియా జాబితా 2022 
వడుదల ైెంది. జాబితాలో ఎెంత్ మెంది భారతీయులు 
ఉనానరు? 

(a) 30 

(b) 32 

(c) 33 

(d) 34 

(e) 61 

 

Q5. MIFF 2022లో వ శాెంతారామ్ ల ైఫ్ టెైమ్ అచీవ మ ెంట్ 
అవారు్ ను ఎవ్రు ప్రదానెం చేశారు? 

(a) రెంజీత్ తివారీ 

(b) సెంజిత్ నారేాకర్స 

(c) సెంజయ్ బిషి్ట 

(d) వకరమ్ అరోరా 
(e) నీరజ్ గౌర్స 

 

Q6. ఇెంటరేనషనల్ గోా బల్ డే ఆఫ్ పేర ెంట్్ 2022 నేప్థ్యెం 
ఏమటి? 

(a) ప్రప్ెంచవాయప్తెంగా ఉనన త్లాదెండుర లెందరటనీ మ చుుక ెండి 
(అపిరషియేట్ ఆల్ పేర ెంట్్ త్రర అవ్ుట్ ది వ్రల్్) 

(b) మీ త్లాదెండుర లను గౌరవెంచెండి! (హానర్స యువ్ర్స 
పేర ెంట్్) 

(c) కుట ెంబ అవ్గాహన (ఫాయమలీ అవేర నస్) 

(d) కుట ెంబాలు మరటయు ప్టిణీకరణ (ఫాయమలీస్ అెండ్ 
అరసన ైజేషణ్) 

(e) కుట ెంబాలు, వదయ మరటయు శరరయసు్ (ఫాయమలీస్, 
ఎడుయకేషన్స అెండ్ వ ల్-బీయెంగ్) 
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Q7. సనెంద లోన్న ఫో ర్్స ఇెండియా పాా ెంట్ ను కొనుగోలు 
చేయడాన్నక  టాటా మోటార్స్ ఇెంక్డ్ ఒప్ొెందెం, ________? 

(a) గుజరాత్ 

(b) రాజస్ాా న్స 

(c) ప్ెంజాబ్ 

(d) మహారాషిర 
(e) ఉత్తర ప్రదేశ్ 

 

Q8. బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెంగాెండ్ యొకక బాహయ సభ్ుయరాలుగా 
న్నయమత్రల ైన మొదటి భారతీయ సెంత్తిక  చ ెందిన మహిళ 
ఎవ్రు? 

(a) రుచకా వాధాా 

(b) శరతా డాెంగ్ 

(c) స్ాాతి ధిెంగరా  
(d) బీను గుపాత  
(e) సుమతా శ్రమ 

 

Q9. నేషనల్ అస ట్్ రీకన్స సిరక్షన్స కెంప నీ లమటెడ్ (NARCL) 

మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్స మరటయు CEO గా ఎవ్రు చేరారు? 

(a) సెంజయ్ సిెంగ్ 

(b) నటరాజన్స సుెందర్స 

(c) సతీష్ట కుమార్స 

(d) వనయ్ వ్రమ 

(e) దివాకర్స రాణి 

 

Q10. ఎన్నమదవ్ అెంత్రా్ తీయ యోగా దినోత్్వ్ెం 2022 
నేప్థ్యెం ఏమటి? 

(a) ఆరోగయెం క సెం యోగా (యోగ ఫర్స వ ల నస్) 

(b) గుెండ  క సెం యోగా (యోగ ఫర్స హారి్స) 
(c) ఇెంటలా  యోగా మరటయు కుట ెంబెంతో యోగా(యోగ ఎట్ 
హ ెం అెండ్ యోగ వత్ ఫాయమలీ) 

(d) మానవ్త్ాెం క సెం యోగా (యోగ ఫర్స హయయమాన్నటీ) 

(e) శాెంతి క సెం యోగా (యోగ ఫర్స పీస్) 

 

Q11. ఒక వేడుకలో పాక స్ాా న్స కు సేవ్లెందిెంచనెందుకు 
సితార-ఇ-పాక స్ాత న్స అవారు్ ను ఎవ్రటక  ప్రదానెం చేశారు? 

(a) డేాన్స బరా వో 
(b) డార న్స స్ామీ 

(c) బిరయాన్స లారా 
(d) కరీలీ ఆెంబరర స్ 

(e) జాసన్స హ ల్ర్స 

 

Q12. క ెంది వాటిలో ఏ రాషిరెం జూన్స 2, 2014న 
స్ాా పిెంచబడిెంది? 

(a) త లెంగాణ 

(b) ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

(c) గోవా 
(d) ఉత్తరాఖెండ్ 

(e) జారఖెండ్ 

 

Q13. క ెంది వారటలో ఎవ్రటక  టెైమ్్ బిజిన స్ అవార్్స 2022 
అెందజేయబడిెంది. ఈసిర్సన ఇెండియాస్ లీడిెంగ్ ర డీ-ట -ఈట్ 
బరా ెండ్ వభాగెంలో ఈ అవారు్  ఇవ్ాబడిెంది? 

(a) దీపికా శ్రమ 

(b) రోషిి  దీక్షిత్ 

(c) రషీమ స్ాహూ 

(d) వనేతా సుయల్ 

(e) దీక్షా రావ్త్ 

 

Q14. ________ సశాసత ర సీమా బల్ (SSB) యొకక కొత్త  డ ైర కిర్స 
జనరల్ గా న్నయమత్రలయాయరు. 
(a) ఎస్ ఎల్ థాసన్స 

(b) కుమార్స రాజేష్ట చెందర 
(c) రెంజీత్ సిెంగ్ రాణా 
(d) అమెంజోత్ సిెంగ్ 

(e) గోపాల్ ఆరయ 
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Q15. జమమమ మరటయు కాశ్మమర్స నేషనల్ పాెంథ్ర్స్ పారిీ 
వ్యవ్స్ాా ప్కుడు మరటయు ప్రధాన పో షకుడు ఎవ్రు? 

(a) భీమ్ సిెంగ్ 

(b) బలాెంత్ సిెంగ్ మెంక టియా 
(c) హర్్స దేవ సిెంగ్ 

(d) జుగల్ క షో ర్స 

(e) ఒమర్స అబుు లాా  

 

Q16. సెంత్ూర్స మాసిో్ ర  మరటయు ప్దమశ్మర అవారు్  గరహీత్, 

________ 73 సెంవ్త్్రాల వ్యసు్లో మరణిెంచారు? 

(a) భ్జన్స స్ో పో రట 
(b) ఉలాా స్ బాప్ట్ 

(c) త్రుణ్ భ్టాి చారయ 
(d) శివ్కుమార్స శ్రమ 

(e) R. వశరాశ్ారన్స 

 

Q17. త్పిొపో యన పిలాలను కనుగపనడెంలో 
సహాయప్డటాన్నక  క ెంది సో్ షల్ మీడియా పాా ట్ ఫారమ్ ఏది 
‘అలరి్స’ ఫీచర్స ను పరా రెంభెంచెంది? 

(a) Meta 

(b) Snapchat 

(c) Whatsapp 

(d) Facebook  

(e) Instagram 

 

Q18. క ెంది వారటలో ఎవ్రు 2022 సిరిప్స్ నేషనల్ స ొలాెంగ్ బీ 

న్న గ లుచుకునానరు? 

(a) షిజయ్ శివ్కుమార్స 

(b) హరటణి లోగన్స 

(c) ఏకాన్్స రస్ోత గట 
(d) వకరమ్ రాజు 

(e) ఇషాన్స రాెంరాఖియాన్న 

 

Q19. ఇెండియన్స సేొస్ రీస ర్సు ఆరగన ైజేషన్స (ISRO) చ ైరమన్స 

డాకిర్స S సో్ మనాథ్ ________లో అనెంత్ టెకానలజీస్ సేొస్ కరా ఫి్ట 

త్యారీ యమన్నట్ ను పరా రెంభెంచారు? 

(a) ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

(b) కేరళ 

(c) త్మళనాడు 

(d) కరాి టక 

(e) ఒడిషా 

 

Q20. మార కట్ ర గుయలేటర్స స కయయరటటీస్ అెండ్ ఎకే్ఛెంజ్ బర ర్్స 

ఆఫ్ ఇెండియా (SEBI)లో ప్ూరటతకాల సభ్ుయన్నగా (WTM) 

ఎవ్రు బాధ్యత్లు చేప్టాి రు? 

(a) రౌనక్డ సిెంగ్ 

(b) అశ్ాన్న భాటియా 

(c) దివ్య అగరాాల్ 

(d) సో్ నమ్ దీక్షిత్ 

(e) వవేక్డ కుమార్స 

 

Q21. పో సిల్ డిపారి్సమ ెంట్ యొకక డోర్సస ిప్స సేవ్ల దాారా 

ప న్నరా నుెండ ిల ైఫ్ సరటిఫికేట్ పొ ెందడెం క సెం ఇెండియా పో సి్ 

పేమ ెంట్్ బాయెంక్డ (IPPB)తో ఇటీవ్ల ఏ రాషిర ప్రభ్ుత్ాెం MOU 

సెంత్కెం చేసిెంద?ి 

(a) మధ్యప్రదేశ్ 

(b) త్మళనాడు 

(c) కేరళ 

(d) జారఖెండ్ 

(e) మహారాషిర 
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Q22. ప్రతి సెంవ్త్్రెం ________న, ఐకయరాజయసమతి (UN) 

దురాకరమణకు గుర ైన అమాయకప్ు పిలాల అెంత్రా్ తీయ 

దినోత్్వాన్నన న్నరాహిసుత ెంది? 

(a) జూన్స 1 

(b) జూన్స 2 

(c) జూన్స 3 

(d) జూన్స 4 

(e) జూన్స 5 

 

Q23. _____ గోా బల్ ఇనఫరేమషన్స టెకానలజీ సేవ్లు మరటయు 
కన్లిెంగ్ సెంసా, యాక ్ెంచర్సతో త్న రుణ వాయపారాన్నన డిజిటల్
గా మారేుెందుకు సహకారాన్నన ప్రకటిెంచెంది? 

(a) AXIS 

(b) ICICI 

(c) HDFC 

(d) IDBI 

(e) JIO 

 

Q24. మారుొ క సెం అెంకారా నుెండి వ్చున అభ్యరానను 
అనుసరటెంచ ఐకయరాజయసమతి సెంసాలో రటప్బాిక్డ ఆఫ్ టరీక దేశ్ెం 

పేరును "టరీక" నుెండ ి"_________"క  మారటుెంది? 

(a) టరటకయో 

(b) టరటకయా 
(c) టరటకయే 
(d) టరీకక్డ 

(e) టరీక 

 

 

Q25. కాెంటరా కి్డ క సెం షాప్ూరీ్ ప్లోా ెంజీ గమర ప్స మరటయు లార ్న్స 

& టూబరర లను అధిగమెంచన త్రాాత్, జ వార్సలో జాతీయ 

రాజధాన్న పరా ెంత్ెం యొకక కొత్త  వమానాశ్రయాన్నన ఎవ్రు 
న్నరటమస్ాత రు? 

(a) వపోర  
(b) హెచ్సిఎల్ 

(c) అదానీ గమర ప్స 

(d) రటలయన్స్ 

(e) టాటా పరా జ కి్డ్ 

 

Q26. 2022 ఫ రెంచ్ ఓప న్స మహిళల వభాగెంలో వజేత్ను 
పేరపకనెండ?ి 

(a) జ సి్కా ప గులా 
(b) క రసిినా మాా డ నోవక్డ 

(c) కరోలన్స గారట్యా 
(d) క క  గాఫ్ 

(e) ఇగా సిాయాటెక్డ 

 

Q27. క ెంద ి వారటలో యమన్నయన్స బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా 
మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్సగా ఎవ్రు న్నయమత్రలయాయరు? 

(a) న్నధ్ు సకే్నా 
(b) రాజ్క రణ్ రాయ్ జి 

(c) మణిమేఖల ై 
(d) రజనీష్ట కరానటక్డ 

(e) ససరజ్ శ్మరవాసతవ్ 

 

Q28. ప్రభ్ుత్ాెం _________న్న ప్ెంజాబ్ & సిెంధ్ బాయెంక్డ 

అధిప్తిగా న్నయమెంచెంది? 

(a) లక్షమణ్ ఎస్ ఉప్ొర్స 

(b) ఎస్ కృషిన్స 

(c) జయదేవ మాడుగుల 

(d) సారూప్స కుమార్స స్ాహా 

(e) పీరతి జ ై రావ 
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Q29. రాషిరప్తి రామ్ నాథ్ క వెంద సెంత్ కబీర్సకు న్నవాళులు 

అరటొెంచారు మరటయు ________ వ్దు  సెంత్ కబీర్స అకాడమీ 

మరటయు రీస ర్సు స ెంటర్స మరటయు సాదేశ్ దరశన్స యోజన 

పరా రెంభెంచారు? 

(a) ఉత్తరాఖెండ్ 

(b) ఉత్తర ప్రదేశ్ 

(c) మహారాషిర 

(d) గుజరాత్ 

(e) రాజస్ాా న్స 

 

Q30. త్మళనాడు ముఖయమెంతిర ఎెంకే స్ాి లన్స చ న ైన ఓడరేవ్ు 

నుెండ ి లగ్రీ కయర యజ్ ల ైనర్స “_________”ను జ ెండా ఊపి 

పరా రెంభెంచారు? 

(a) యువ్రాజు 

(b) రాజు 

(c) డిస రిస్ 

(d) మహారాణి 

(e) టెైటాన్నక్డ 

 

Q31. క యావ్ర్స్ ______క  సెంబెంధిెంచ భారత్దేశ్ప్ు 

మొటిమొదటి మ టావ్ర్స్? 

(a) ఆహార ప్ెంపిణీ 

(b) షాపిెంగ్ 

(c) గేమెంగ్ 

(d) బాయెంక ెంగ్ 

(e) వదయ 

 

Q32. తాజా బమా మ్ బెర్సగ  బిలయనీర్స్ ససచక ప్రకారెం, 

ఆసియాలో అత్యెంత్ ధ్నవ్ెంత్రడు ఎవ్రు? 

(a) జాెంగ్ షనా్ న్స 

(b) ముఖేష్ట అెంబానీ 

(c) గౌత్మ్ అదానీ 

(d) జాెంగ్ యమెంగ్ 

(e) మా హయవాటెెంగ్ 

 

Q33. అబుదాబిలో జరటగటన ఇెంటరేనషనల్ ఇెండియన్స ఫిల్మ 
అకాడమీ అవార్్స్ లో క ెంది వాటిలో ఏది ఉత్తమ చత్రెం 
అవారు్ ను గ లుచుకుెంది? 

(a) మమీ 

(b) సరాు ర్స ఉదుెం 

(c) షేరా్  
(d) KGF 2 
(e) 83 

 

Q34. క ెంది వాటిలో ఏ రాషిరెం రాషిర కరరడాకారులకు రాజీవ గాెంధీ 
ఖేల్ రత్న అవారు్ ను ప్రటచయెం చేయనుెంది? 

(a) రాజస్ాా న్స 

(b) ఉత్తర ప్రదేశ్ 

(c) ఉత్తరాఖెండ్ 

(d) ప్ెంజాబ్ 

(e) హరాయనా 

 

Q35. బమా  డసయక్డ ను రాషిర బటర్స ఫ లా గా ఇటీవ్ల ప్రకటిెంచన 
రాషిరెం ఏది? 

(a) మేఘాలయ 

(b) మజోరెం 

(c) నాగాలాెండ్ 

(d) తిరప్ుర 

(e) సిక కెం 
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Q36. సేిట్ బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా (SBI) కొత్త  మేనేజిెంగ్ 
డ ైర కిర్స (MD)గా ఎవ్రు బాధ్యత్లు సీాకరటెంచారు? 

(a) దినకర్స సిెంగ్ 

(b) రోషిన సిెంగ్ 

(c) వమల్ శ్రమ 

(d) అలోక్డ కుమార్స చౌదరట 
(e) సో్ నమ్ దీక్షిత్ 

 

Q37. 'దృషిి  లోప్ెం ఉననవారటక  అనుకయలమ ైన' నాణేల ప్రతేయక 
శరరణి అయన రూ. 1, రూ. 2, 5, 10 మరటయు 20 డినామనేషనా 
నాణేలు ఆజాదీ కా అమృత్ మహ త్్వ (AKAM) డిజ ైన్స ను 
కలగట ఉెండే నాణేలు వాటిన్న ఎవ్రు పరా రెంభెంచారు? 

(a) అమత్ షా 
(b) నరేెందర మోడీ 
(c) రాజ్ నాథ్ సిెంగ్ 

(d) న్నరమలా సీతారామన్స 

(e) JP నడా్  

 

Q38. ప్రప్ెంచ మహాసముదరా ల దినోత్్వ్ెం 2022 నేప్థ్యెం 
ఏమటి? 

(a) లెంగెం మరటయు మహాసముదరెం (జ ెండర్స అెండ్ ఓషన్స) 

(b) మహాసముదరెం: జీవత్ెం మరటయు జీవ్నోపాధి (ది ఓషన్స: 
ల ైఫ్ అెండ్ ల ైవాహూడ్్) 

(c) ప్ునరుజ్ీవ్నెం: సముదరెం క సెం స్ామమహిక చరయ 
(రేవటల ైజేషన్స: కలేక ివ యాక్షన్స ఫర్స ది ఓషన్స)  

(d) మా మహాసముదరెం శుభ్రెం చేయెండి! (కరాన్స అవ్ర్స ఓషన్స) 
(e) ప్రటరక్షణ చరయతో మన మహాసముదరా లు, మన 

భ్వషయత్రత  (అవ్ర్స ఓషన్స్, అవ్ర్స ఫూయచర్స వత్ అ 
కన్రేాషన్స యాక్షన్స) 

 

Q39. సీతాల్ ససిత  ఒక ప్వత్రమ ైన హిెందస ప్ెండుగ 
________లో జరుప్ుకుెంటారు? 

(a) ఒడిషా 
(b) రాజస్ాా న్స 

(c) ఉత్తర ప్రదేశ్ 

(d) ఉత్తరాఖెండ్ 

(e) గుజరాత్ 

 

Q40. మారుతీ సుజుక  ఆసియాలోనే అతిప దు  20 MWp 

కార్స పో రి్స రకెం సో్ లార్స పాా ెంట్ ను ________ వ్దు  ఏరాొట  
చేసిెంది? 

(a) ప్ెంజాబ్ 

(b) హరాయనా 
(c) రాజస్ాా న్స 

(d) మహారాషిర 
(e) గుజరాత్ 

 

Q41. సో్ షల్ మీడియా స ైట్ ఇన్స స్ాి గరా మ్ లో క ెంది 
భారతీయులలో 200 మలయనా మెంది ఫాలోవ్రా మార్సక ను 
దాటిన వ్యక త ఎవ్రు? 

(a) M S ధోన్న 

(b) వరాట్ క హీా  
(c) షారుక్డ ఖాన్స 

(d) అమతాబ్ బచున్స 

(e) అమీర్స ఖాన్స 
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Q42. 2022 ప్రప్ెంచ అక రడిటేషన్స దినోత్్వ్ెం నేప్థ్యెం ఏది? 

(a) అక రడిటేషన్స: సుసిార అభవ్ృదిి  లక్షాయల అమలుకు 
మదుత్ర (అక రడిటేషన్స: సపో రటిెంగ్ ది ఇెంపిామ ెంటేషణ్ ఆఫ్ 
ది సస లినబుల్ డ వ్లప మెంట్ గోల్్) 

(b) అక రడిటేషన్స: ఆరటాక వ్ృదిి  మరటయు ప్రాయవ్రణెంలో 
సిారత్ాెం (అక రడిటేషన్స: సస లినబులటి ఇన్స ఎకనామక్డ గరోత్ 
అెండ్ ఎన్నారాన మెంట్) 

(c) అక రడిటేషన్స ఆహార భ్దరత్ను ఎలా మ రుగుప్రుసుత ెంది 
(హౌ అక రడిటేషన్స ఇెంప్ూూ వ్ ఫుడ్ సేఫీి) 

(d) అక రడిటేషన్స సరఫరా గపలుసులకు అదనప్ు వలువ్ను 
ఎలా అెందిసుత ెంది (హౌ అక రడిటేషన్స పోర వ ైడ్్ యాడ డ్ 
వేలుయ ట  సపా్య్ చ ైన్స్)  

(e) అక రడిటేషన్స: సురక్షిత్మ ైన ప్రప్ెంచాన్నన అెందిెంచడెం 
(అక రడిటేషన్స: డేలవ్రటెంగ్ ఎ సేఫర్స వ్రల్్) 

 

Q43. ప్రప్ెంచెం నలుమమలల నుెండి ఫో ర్సస్ రటయల్ టెైమ్ 
బిలయనీరా జాబితాలో ఎవ్రు అగరస్ాా నెంలో ఉనానరు? 

(a) జ ఫ్ బెజోస్ 

(b) బెరానర్్స ఆరానలి్ & కుట ెంబెం 

(c) ఎలోన్స మస్క 

(d) బిల్ గేట్్ 

(e) ముఖేష్ట అెంబానీ 

 

Q44. ప్రప్ెంచ బెరయన్స టూయమర్స దినోత్్వ్ెం 2022 నేప్థ్యెం 
ఏమటి? 

(a) డ ైరీ న ట్ జీరో 
(b) స ైల ెంట్ క లార్స 

(c) ఒక భ్మమ మాత్రమే (ఓనాీ వ్న్స ఎర్సత) 

(d) ఆసతమా కేర్స లో ఖాళీలను మమసివేయడెం (క ా సిెంగ్ గాప్స్ 
ఇన్స అసతమా కేర్స) 

(e) కలసి మేము బలెంగా ఉనానము (ట గ దర్స వ ఆర్స 
స్ాి ర ెంగర్స) 

 

Q45. బెరయన్స టూయమరా గురటెంచ అవ్గాహన కలొెంచే 
లక్షయెంతో ప్రతి సెంవ్త్్రెం ______న ప్రప్ెంచ బెరయన్స టూయమర్స 
దినోత్్వ్ెంన్న జరుప్ుకుెంటారు? 

(a) 6 జూన్స 

(b) జూన్స 7 

(c) జూన్స 8 

(d) 9 జూన్స 

(e) 10 జూన్స 

 

Q46. డిసిి రకి్డ సికల్ డ వ్లప్సమ ెంట్ పాా న్నెంగ్ (DSDP)లో 
అత్రయత్తమ ప్రతిభ్ కనబరటచన అవారు్ ల 2వ్ ఎడిషన్సలో ఏ జిలాా  

అగరస్ాా నెంలో న్నలచెంది? 

(a) రాజ్క ట్, గుజరాత్ 

(b) కాచర్స, అస్ా్ెం 

(c) జమాత రా, జారఖెండ్ 

(d) సతారా, మహారాషిర 
(e) ఎరానకులెం, కేరళ 

 

Q47. క ెంద ి వాటిలో ఏ రోజు ప్రప్ెంచ బాలకారటమక వ్యతిరేక 

దినోత్్వాన్నన ససచసుత ెంది? 

(a) 11 జూన్స 

(b) 12 జూన్స 

(c) 13 జూన్స 

(d) 14 జూన్స 

(e) 15 జూన్స 

 

Q48. చెందుర న్న యొకక కొత్త  భౌగోళిక ప్టాన్నన ఇటీవ్ల ఏ దేశ్ెం 

వడుదల చేసిెంద?ి 

(a) USA 

(b) చ ైనా 
(c) భారత్దేశ్ెం 

(d) రషాయ 
(e) ఫరా న్స్ 
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Q49. దేశ్ెం యొకక మొటిమొదటి సాదేశ్మ క వడ్-19 వాయక ్న్స 

"అనోక వాక్డ్" జెంత్రవ్ుల క సెం ఎవ్రు పరా రెంభెంచారు? 

(a) ప్రో్ త్త ెం రూపాలా 
(b) మహ ెందర నాథ్ పాెండే 
(c) నరేెందర సిెంగ్ తోమర్స 

(d) మను్ఖ్ మాెండవయా 
(e) భ్మపేెందర్స యాదవ 

 

Q50. రటటెైల్ మరటయు ఇ-కామర్స్ పాా ట్ఫారమ్లలో కొనుగోళా 

క సెం 'కార్్సల స్ EMI' సదుపాయాన్నన వసతరటెంచడాన్నక  క ెంద ి

వాటిలో ఏ బాయెంక్డ ZestMoneyతో భాగస్ాామయెం కలగట ఉెంది? 

(a) ICICI బాయెంక్డ 

(b) YES బాయెంక్డ 

(c) HDFC బాయెంక్డ 

(d) క టక్డ మహీెందరా  బాయెంక్డ 

(e) AXIS బాయెంక్డ 

 

Q51. త లెంగాణకు చ ెందిన రాహయల్ శ్మరవాత్్వ P భారత్దేశ్ెం 
___ గరా ెండ్ మాసిర్స గా న్నలచాడు? 
(a) 71వ్ 

(b) 72వ్ 

(c) 73వ్ 

(d) 74వ్ 

(e) 75వ్ 

 

 

Q52. ఐకయరాజయసమతి అెండర్స స కరటరీ జనరల్ గా ఎవ్రు 
న్నయమత్రలయాయరు? 

(a) క ఫీ అననన్స 

(b) క రేినే రాటేర 
(c) బాన్స కర మమన్స 

(d) బౌటలర స్ బౌటలర స్-ఘాలీ 

(e) రబాబ్ ఫాతిమా 

 

Q53. _____ వ్రల్్ టేరడ్ ఆరగన ైజేషన్స (WTO) మెంతిరవ్రగ 
సమావేశ్ెం (MC12) సిాట్రాా ెండ్ లోన్న జ నీవాలోన్న WTO 

ప్రధాన కారాయలయెంలో పరా రెంభ్మ ైెంది? 

(a) 11వ్ 

(b) 12వ్ 

(c) 13వ్ 

(d) 14వ్ 

(e) 15వ్ 

 

Q54. ఫరా న్స్ కు చ ెందిన లయయస్ XIV త్రాాత్ ప్రప్ెంచెంలోన ే
అత్యధిక కాలెం పాలెంచన ర ెండవ్ చకరవ్రటత ఎవ్రు? 

(a) రాజు జిగేమ ఖేసర్స నామ్ గేల్ వాెంగ్ చుక్డ 

(b) భ్మమబర ల్ అదులయదేజ్ 

(c) వక ి రటయా రాణి 
(d) కరాన్స ఎలజబెత్ II 

(e) నోరోడమ్ సిహమోన్న 

 

Q55. ముెంబెైలోన్న రాజ్ భ్వ్న్స లో మహారాషిర గవ్రనర్స భ్గత్ 
సిెంగ్ క షాయరీచే ___________క  గౌరవ్ డాకిరు ఆఫ్ లటరేచర్స ను 
అెందిెంచారు? 

(a) ముఖేష్ట అెంబానీ 

(b) రత్న్స టాటా 
(c) అమతాబ్ బచున్స 

(d) MS ధోన్న 

(e) గౌత్మ్ అదానీ 
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Q56. ప్రప్ెంచ రకతదాత్ల దినోత్్వ్ెం 2022 యొకక నేప్థ్యెం 
ఏమటి? 

(a) రకతదానెం చేయడెం సెంఘీభావాన్నక  సెంబెంధిెంచన చరయ. 
ప్రయత్నెంలో చేరట పరా ణాలు కాపాడుక ెండి 

(b) రకాత న్నన అెందిెంచెండి మరటయు ప్రప్ెంచాన్నన జయెంచెండి 
(c) సురక్షిత్ రకతెం పరా ణాలను కాపాడుత్రెంది 
(d) అెందరటకర సురక్షిత్ రకతెం 

(e) సెంఘీభావ్ చరయగా రకతదానెం 

 

Q57. భారత్దేశ్ప్ు మొటిమొదటి కేెందీరకృత్ AC ర ైలేా 
టెరటమనల్ ఏ నగరెం నుెండి త్న కారయకలాపాలను 
పరా రెంభెంచెంది? 

(a) చ న ైన 

(b) ముెంబెై 
(c) క ల్ కతా 
(d) కొచున్స 

(e) బెెంగళూరు 

 

Q58. ఖేలో ఇెండియా యమత్ గేమ్్ (KIYG) 2021 టెైటిల్ ను 
చవ్రట రోజు 52 బెంగారు ప్త్కాలతో క ెంది వాటిలో ఏ రాషిరెం 
గ లుచుకుెంది? 

(a) మహారాషిర 
(b) కరాి టక 

(c) రాజస్ాా న్స 

(d) హరాయనా 
(e) త్మళనాడు 

 

Q59. క ెంది వారటలో ఎవ్రు మే 2022 క సెం ICC ప్ురుషరల 
పేాయర్స్ ఆఫ్ ది మెంత్ గా ఎెంపికయాయరు? 

(a) అసిత్ ఫ రానెండో  
(b) ఏెంజ లో మాథ్సయస్ 

(c) ముషిఫకర్స రహీమ్ 

(d) రటషబ్ ప్ెంత్ 

(e) Mhd. రటజాాన్స 

 

Q60. క ెంది వారటలో ఎవ్రు మే 2022 క సెం ICC మహిళా 

పేాయర్స్ ఆఫ్ ది మెంత్ గా ఎెంపికయాయరు? 

(a) రాచ ల్ హ న్స్ 

(b) అలస్ా్ హీలీ 

(c) బిస్ామ మరూఫ్ 

(d) టిరన్నటీ సిమత్ 

(e) త్రబా హసన్స 

 

Q61. భారత్ ప్రభ్ుత్ాెం అగటనప్త్ మలటరీ రటకయర ట్ మ ెంట్ 

సీకమ్, రక్షణ దళాలకు 4 సెంవ్త్్రాల ప్దవీకాల ప్థ్కాన్నన 

ప్రవేశ్ప టిిెంది. ఈ ప్థ్కాన్నన ఏ శాఖ అమలు చేస్ోత ెంది? 

(a) మాజీ స ైన్నకుల సెంక్షేమ శాఖ (డిపారి్స మ ెంట్ ఆఫ్ ఎక్డ్ 

సరీాస్ మ న్స వ లేఫర్స) 

(b) స ైన్నక వ్యవ్హారాల శాఖ (డిపారి్స మ ెంట్ ఆఫ్ మలటర ీ

అఫ ైర్స్) 

(c) డిపారి్స మ ెంట్ ఆఫ్ డిఫ న్స్ రీస ర్సు అెండ్ డ వ్లప్స మ ెంట్ 

(d) డిపారి్స మ ెంట్ ఆఫ్ డిఫ న్స్ పొ ర డక్షన్స 

(e) రక్షణ శాఖ (డిపారి్స మ ెంట్ ఆఫ్ డిఫ న్స్) 

 

Q62. జాతీయ ఇ-గవ్ర నన్స్ సరీాస్ డ లవ్రీ అస స్ మ ెంట్ 

(NeSDA) న్నవేదిక 2021లో ఏ రాషిరెం మొత్తెం మీద అత్యధిక 

సో్ కర్స స్ాధిెంచెంది? 

(a) బీహార్స 

(b) అస్ా్ెం 

(c) త లెంగాణ 

(d) కేరళ 

(e) త్మళనాడు 
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Q63. మొటిమొదటిస్ారటగా ఇెండియా-యమరోపియన్స 
యమన్నయన్స (EU) భ్దరత్ మరటయు రక్షణ సెంప్రదిెంప్ులు 
___________లో జరటగాయ? 

(a) బరస ్ల్్, బెల్యెం 

(b) జూయరటచ్, సిాట్రాా ెండ్ 

(c) ఏథ న్స్, గీరస్ 

(d) కౌలాలెంప్ూర్స, మలేషియా 
(e) మమయన్నచ్, జరమనీ 

 

Q64. అరాత్ కలగటన కసిమర్స లు త్మ క స్ాన్స క రడిట్ కార్్స 
ఖాతాలను డిజిటల్ మోడ్ ల దాారా 
ప్ునరుదిరటెంచుకునేెందుకు వీలుగా ఏ బాయెంక్డ త్న KCC 

డిజిటల్ ప్ునరుదిరణ ప్థ్కాన్నన పరా రెంభెంచెంది? 

(a) యమన్నయన్స బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా 
(b) కరాి టక బాయెంక్డ 

(c) ఇెండియన్స బాయెంక్డ 

(d) ప్ెంజాబ్ నేషనల్ బాయెంక్డ 

(e) క టక్డ మహీెందరా  బాయెంక్డ 

 

Q65. గరా మీణ పరా ెంతాలోా న్న ప్రజలకు ఆరటాక స్ౌకరాయలను 
అెందుబాట లోక  తీసుకురావ్డాన్నక  గరా మీణ భారతాన్నన 
లక్షయెంగా చేసుకున్న ఇటీవ్ల ఏ ఫిన్స టెక్డ స్ాి రిప్స త్న యమన్నఫ ైడ్ 
పేమ ెంట్్ ఇెంటర్స ఫేస్ (UPI) సేవ్లను పరా రెంభెంచెంది? 

(a) Active.Ai 

(b) PayKun 

(c) XPay. Life  

(d) FypMoney 

(e) RevFin 

 

Q66. ఏ ఫ ైనాన్్నయల్ వ ల్ న స్ పాా ట్ ఫారమ్ వాటా్ప్స లో AI-

ఆధారటత్ చాట్ స్ామరాా ాన్నన ఉప్యోగటెంచ ప్రటశ్రమ-మొదటి 
క రడిట్ ల ైన్స సేవ్ను పరా రెంభెంచెంది? 

(a) PaySense 

(b) Early Salary 

(c) Kredit Bee 

(d) Dhani 

(e) CASHe 

Q67. అదానీ టరా న్స్ మషన్స లమటెడ్ యొకక రటవాలాెంగ్ లోన్స 

సదుపాయెం సస లినలటిక్డ్ దాారా 'గీరన్స లోన్స'గా టాయగ్ 

చేయబడిెంది. గుజరాత్ మరటయు మహారాషిరలో అమలు 

చేసుత నన ఈ రటవాలాెంగ్ లోన్స సదుపాయెం మొత్తెం ఎెంత్? 

(a) $200 మలయన్స 

(b) $450 మలయన్స 

(c) $500 మలయన్స 

(d) $700 మలయన్స 

(e) $950 మలయన్స 

 

Q68. యున ైటెడ్ సేిట్్ ప రసిడ ెంట్ (వ ైట్ హౌస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ స ైన్స్ 

అెండ్ టెకానలజీ పాలసీ హెడ్)క  స ైన్స్ సలహాదారుగా 

న్నయమెంప్బడే భారతీయ సెంత్తిక  చ ెందిన అమ రటకన్స పేరు 

ఏమటి? 

(a) అభలాషా బరాక్డ 

(b) ఆశా కుమారట 

(c) ఆరతి ప్రభాకర్స 

(d) అదితి ఇనామాు ర్స 

(e) అరుణిమా ప్రకాష్ట 

 

Q69. RBI స ెంటరల్ బర ర్్స లో పారి్స టెైమ్ నాన్స-అఫీషియల్ 

డ ైర కిర్స లుగా ఎవ్రు న్నయమత్రలయాయరు? 

(a) ఆనెంద మహీెందరా  

(b) వేణు శ్మరన్నవాసన్స 

(c) ప్ెంకజ్ ప్టేల్ 

(d) రవీెందర ధోలాక యా 

(e) ప ైవ్నీన 
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Q70. అెంత్రా్ తీయ కుట ెంబ చ లాెంప్ుల దినోత్్వ్ెం 

(IDFR)న్న ఐకయరాజయసమతి జనరల్ అస ెంబాీ ఆమోదిెంచెంది 

మరటయు _____న న్నరాహిెంచబడుత్రెంది? 

(a) 13 జూన్స 

(b) 14 జూన్స 

(c) 15 జూన్స 

(d) 16 జూన్స 

(e) 17 జూన్స 

 

Q71. వదాయరుా లలో క వడ్-19 మహమామరట కారణెంగా 

ఏరొడిన అభాయస అెంత్రాన్నన త్గటగెంచడాన్నక  ఏ రాషిర 

ముఖయమెంతిర ‘ఎనునమ్ ఎజుత్రమ్’ ప్థ్కాన్నన 

పరా రెంభెంచారు? 

(a) కరాి టక 

(b) ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

(c) మధ్యప్రదేశ్ 

(d) ఒడిషా 

(e) త్మళనాడు 

 

Q72. ఏ వమానాశ్రయెం దాన్న-రకెం వ్రటికల్ యాక ్స్ వెండ్ 

టర ైసన్స & సో్ లార్స PV హెైబిరడ్ (స్ో లార్స మల్)ను పరా రెంభెంచన 

భారత్దేశ్ప్ు 1వ్ వమానాశ్రయెంగా మారటెంది? 

(a) ప్ుదుచేురట వమానాశ్రయెం 

(b) క ెంపేగౌడ అెంత్రా్ తీయ వమానాశ్రయెం, బెెంగళూరు 

(c) చ న ైన అెంత్రా్ తీయ వమానాశ్రయెం, చ న ైన 

(d) ఛత్రప్తి శివాజీ అెంత్రా్ తీయ వమానాశ్రయెం, ముెంబెై 

(e) ఢిలాీ అెంత్రా్ తీయ వమానాశ్రయెం 

 

Q73. అగటరకలురల్ అెండ్ పరా స స్్ ఫుడ్ పొర డకి్డ్ ఎక్డ్ పో రి్స 

డ వ్లప్స మ ెంట్ అథారటటీ (APEDA) ఇటీవ్ల మామడి 

ఎగుమతిన్న ప ెంచడాన్నక  ఏ దేశ్ెంలో ఎన్నమది రోజుల పాట  

మామడి ప్ెండుగను పరా రెంభెంచెంది? 

(a) మలేషియా 

(b) ఉజ సక స్ాత న్స 

(c) U.A.E 

(d) భారత్దేశ్ెం 

(e) బహెెయన్స 

 

Q74. ఇన్స సిిటూయట్ ఫర్స మేనేజ్ మ ెంట్ డ వ్లప్స మ ెంట్ (IMD) 

వడుదల చేసిన వారట్క ప్రప్ెంచ పో టీత్త్ా ససచక 2022లో 

భారత్దేశ్ెం రాయెంక్డ ఎెంత్? 

(a) 12వ్ 

(b) 37వ్ 

(c) 49వ్ 

(d) 63వ్ 

(e) 85వ్ 

 

 

Q75. వాతావ్రణ మారుొలను ప్రటషకరటెంచేెందుకు యువ్ 

పారామ ెంటేరటయనా ఎన్నమదవ్ గోా బల్ కానఫర న్స్ ఏ దేశ్ెంలో 

జరటగటెంది? 

(a) బెంగాా దేశ్ 

(b) ఉరుగేా 

(c) U.A.E 

(d) ఈజిపి్స 

(e) టరీక 
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Q76. నసయఢిలాీలోన్న ఇెందిరా గాెంధీ సేిడియెంలో 44వ్ చ స్ 
ఒలెంపియాడ్ క సెం చారటతరా త్మక టార్సు రటలేను ఎవ్రు 
పరా రెంభెంచారు? 

(a) వశ్ానాథ్న్స ఆనెంద 

(b) నరేెందర మోడీ 
(c) ఎెం క  స్ాి లన్స 

(d) ఆరాకడీ డోారోకవచ్ 

(e) అనురాగ్ సిెంగ్ ఠాకయర్స 

 

Q77. ‘భారతీయ సెంవధాన్స: అెంకహీ కహానీ’ ప్ుసతక రచయత్ 
పేరు ఏమటి? 

(a) సెంజీవ కుమార్స 

(b) వవేక్డ దీక్షిత్ 

(c) రామ్ బహదసర్స రాయ్ 

(d) రౌనక్డ సిెంగ్ 

(e) వీర్స రావ్త్ 

 

Q78. పిలాల క సెం ఈక ాటాస్ స్ామల్ ఫ ైనాన్స్ బాయెంక్డ యొకక 
ప్రతేయక పొ దుప్ు ఖాతా ఏమటి? 

(a) మ ై ల ైఫ్ 

(b) క డీ్జోన్స 

(c) నా సేవెంగ్్ 

(d) ప హాాకదెం 

(e) ఆనెందిెంచెండి 
 

Q79. ఇటీవ్ల, ఫిచ్ రేటిెంగ్్ 9 భారతీయ బాయెంకుల దీరఘకాలక 
జారీచేసేవారట డిఫాలి్ రేటిెంగ్ ల (IDR) ఔట్ లుక్డ ను 
సవ్రటెంచెంది? 

(a) సిారమ ైనది 
(b) ప్రతికయల 

(c) త్టసా 

(d) అనుకయలమ ైనది 
(e) డిఫాలి్ 

 

Q80. RBI త్న 'పేమ ెంట్్ వజన్స 2025'లో డిజిటల్ చ లాెంప్ు 
లావాదేవీల సెంఖయను 2025 నాటిక  _____ కెంటే ఎకుకవ్ 
ప ెంచాలన్న లక్షయెంగా ప ట ి కుెంది? 

(a) 2 ర ట ా  

(b) 3 ర ట ా  

(c) 4 ర ట ా  

(d) 5 ర ట ా  

(e) 6 ర ట ా  

 

Q81. అెంత్రా్ తీయ ఫుట్ బాల్ లో ఉమమడిగా 5వ్ అత్యధిక 
గోల్ స్ో కరర్స గా ఎవ్రు న్నలచారు? 

(a) అలీ డేయ 

(b) మొఖ్తర్స దహరట 
(c) లయోన ల్ మ సీ్ 

(d) సునీల్ ఛ తిర 
(e) క రసిియానో రపనాలో్  

 

Q82. భారతీయ రటజర్సా బాయెంక్డ (RBI) _______ నుెండి మలాత్ 
క -ఆప్రేటివ బాయెంక్డ లమటెడ్ యొకక ల ైస న్స్ ను రదుు  
చేసిెంది? 

(a) కేరళ 

(b) ఉత్తర ప్రదేశ్ 

(c) కరాి టక 

(d) బీహార్స 

(e) మహారాషిర 
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Q83. ప్రధాన మెంతిర నరేెందర మోదీ ఇెండియన్స ఇన్స సిిటూయట్ 
ఆఫ్ స ైన్స్ (IISc), _______లో స ెంటర్స ఫర్స బెరయన్స రీస ర్సు 
(CBR)న్న పరా రెంభెంచారు? 

(a) ప్ూణే 
(b) బెెంగళూరు 
(c) మొహాల 

(d) క ల్ కతా 
(e) భోపాల్ 

 

Q84. క ెంది వారటలో కొలెంబియా అధ్యక్ష ఎన్ననకలోా  ఎవ్రు 
గ లచారు? 

(a) జువాన్స మానుయవ్ల్ శాెంటలస్ 

(b) ఇవాన్స డసయక్డ మార కెజ్ 

(c) అలాారో ఉరటబ్ వ ల జ్ 

(d) గుస్ాత వో ప టలర  
(e) ఆెండ రస్ పాస్ాి ర నా అరాెంగో 
 

Q85. FY22లో ₹20, ₹50, ₹100 మరటయు ₹200 
డినామనేషన్స లో ఉనన బాయెంక్డ నోటా అమమకెం ధ్రలు 
ప రటగాయ. భారతీయ రటజర్సా బాయెంక్డ నోట్ ముదరన్స లమటెడ్ 
ప రస్ లు _____లో ఉనానయ? 

(a) నాసిక్డ 

(b) దేవాస్ 

(c) మ ైససరు 
(d) ముెంబెై 
(e) హెైదరాబాద  

 

Q86. క రటగజ్స్ాా న్సలోన్న బిష్టక క్డలో జరటగటన అెండర్స-17 ఆసియా 
ఛాెంపియన్సషిప్స టెైటిల్ను భారత్ మహిళల ర జాిెంగ్ జట ి  ఎన్నన 

బెంగారు ప్త్కాలు స్ాధిెంచెంది? 

(a) 5 

(b) 6 

(c) 7 

(d) 8 

(e) 9 

 

Q87. "అషాి ెంగ యోగ" ప్ుసతక రచయత్ పేరు ఏమటి? 

(a) రషీమ దేశాయ్ 

(b) సో్ ను ఫో గట్ 

(c) వజయ సిెంగ్ తిరపాఠట 
(d) సెంజీవ మశరా  
(e) సుమత్ గుపాత  

 

Q88. శ్మరలెంకలో, గృహ సహాయకులుగా వదేశ్మ ఉపాధి క సెం 

బయలుదేరే మహిళల కనీస వ్యోప్రటమతిన్న ప్రభ్ుత్ాెం 

______క  సవ్రటెంచెంది? 

(a) 21 సెంవ్త్్రాలు 
(b) 22 సెంవ్త్్రాలు 
(c) 23 సెంవ్త్్రాలు 
(d) 24 సెంవ్త్్రాలు 
(e) 25 సెంవ్త్్రాలు 

 

Q89. అననప్ూరి శిఖరాన్నన అధిరోహిెంచన మొదట ిభారతీయ 

ప్రాతారోహకుడి పేరు ఏమటి? 

(a) మాలావ్త్ ప్ూరి 

ooo (b) సెంగీత్ సిెంధ ీబహా్ల 

(c) రవీెందర కుమార్స 

(d) సకలా్ ెంగ్ రటగట్న్స 

(e) అను్  జెంస నాొ 

 

Q90. క టక్డ జనరల్ ఇనస్ర న్స్ మోటార్స ఇనస్ర న్స్న్న 

అెందిెంచడాన్నక  _____తో సహకరటసుత ెంది? 

(a) MobiKiwik 

(b) Paytm 

(c) PhonePe  

(d) UPI 

(e) Bharatpe 
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Q91. ఏ బాయెంక్డ ఇటీవ్ల త్న కారపొరేట్ EXIM కసిమరా క సెం 

'SIB TF ఆన్సల ైన్స' అనే కొత్త  పో రిల్ను పరా రెంభెంచెంది? 

(a) కరూర్స వ ైశాయ బాయెంక్డ 

(b) RBL బాయెంక్డ 

(c) న ైన్నటాల్ బాయెంక్డ 

(d) త్మళనాడు మరకెంటెైల్ బాయెంక్డ 

(e) స్ౌత్ ఇెండియన్స బాయెంక్డ 

 

Q92. అెంత్రా్ తీయ వత్ెంత్రవ్ుల దినోత్్వ్ెం 2022 నేప్థ్యెం 

ఏమటి? 

(a) మారుొ క సెం ఒక స్ామాజిక ఉదయమెం (ఎ సొ్ షల్ 

మమమ ెంట్ ఫర్స చేన్్స) 

(b) వత్ెంత్రవ్ుల మానవ్ హకుకలను సమరటాెంచడెం: చటిెం 

మరటయు స్ాెంసకృతిక ప్దిత్రలు (అపోా ల్ెంగ్ ది 
హూయమన్స ర ైట్్ ఆఫ్ వడోస్: ది లా అెండ్ కలురల్ పరా కరిస్) 

(c) నేను త్రెం సమానత్ాెం: మహిళల హకుకలను 
గరహిెంచడెం (ఐ యామ్ జనరేషన్స ఈకాాలటి: రటయల ైజిెంగ్ 

ఒమ న్స్ ర ైట్్) 

(d) వత్ెంత్రవ్ుల ఆరటాక స్ాాత్ెంత్రా ెం క సెం సిారమ ైన 

ప్రటషాకరాలు (సస లినబుల్ సొ్ లయయషన్స్ ఫర్స వడోస్ 

ఫ ైనాషియల్ ఇన్్నప ెంన ్న్స్) 

(e) అదృశ్య మహిళలు, అదృశ్య సమసయలు (ఇన్నాజిబుల్ 

ఒమన్స, ఇన్నాజిబుల్ పొర బాెంమ్్) 

 

Q93. 'వీడియో ఆధారటత్ కసిమర్స ఐడ ెంటిఫికేషన్స పరా స స్ (V-

CIP)' దాారా ఆన్సల ైన్స సేవెంగ్్ బాయెంక్డ (SB) ఖాతా త రటచ ే

సదుపాయాన్నన ఇటీవ్ల ఏ బాయెంక్డ పరా రెంభెంచెంది? 

(a) ICICI బాయెంక్డ 

(b) HDFC బాయెంక్డ 

(c) జమమమ & కాశ్మమర్స బాయెంక్డ 

(d) ధ్నలక్షిమ బాయెంక్డ 

(e) కరాి టక బాయెంక్డ 

 

Q94. క ెంద ి వారటలో ఎవ్రు ఇటీవ్ల అెంత్రా్ తీయ క రక ట్కు 
రటటెైర మెంట్ ప్రకటిెంచారు? 

(a) ప్ూనమ్ రౌత్ 

(b) రుమేలీ ధ్ర్స 

(c) న్నరెంజన నాగరాజన్స 

(d) స్ో న్నయా డబీర్స 

(e) ఏకాత  బిష్టత  
 

Q95. ప్రప్ెంచెంలోనే అతిప దు  రటకార్్స చేయబడిన మెంచనీటి 
చేప్, ఒక ప దు  సిిెంగేర, ______లో మ కాెంగ్ నదిలో ప్ట ి బడిెంది? 

(a) కెంబర డియా 
(b) చ ైనా 
(c) మయనామర్స 

(d) లావోస్ 

(e) వయతానెం 

 

Q96. కేెందర సమాచార ప్రస్ార శాఖ మెంతిర అశిాన్న వ ైషివ 
టెకానలజీ ఎగట్బిషన్స వ ైవాటెక్డ 2020లో ఇెండియా 
ప వలయన్స ను పరా రెంభెంచారు. ఈ ప్రదరశన ఏ నగరెంలో 
జరటగటెంది? 

(a) లెండన్స, UK 

(b) పారటస్, ఫరా న్స్ 

(c) బరస ్ల్్, బెల్యెం 

(d) నసయయార్సక, USA 

(e) సిెంగప్ూర్స 

 

Q97. NSIC చ ైరమన్స మరటయు మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్స గా ఎవ్రు 
అదనప్ు బాధ్యత్లు సీాకరటెంచారు? 

(a) శివ్సుబరమణియన్స రామన్స 

(b) ప్రమోద అగరాాల్ 

(c) P ఉదయకుమార్స 

(d) L C గోయల్ 

(e) సెంబిత్ పాత్ర 
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Q98. భారత్ ప్రయోగటెంచన జీశాట్-24 ఉప్గరహాన్నన ఇటీవ్లే 
ప్రయోగటెంచారు. బర రు్ లోన్న మొత్తెం స్ామరాాెం _____క  లీజుకు 
ఇవ్ాబడిెంది? 

(a) ఎయర్స టెల్ డిజిటల్ టీవీ 

(b) టాటా పాే 

(c) సన్స డ ైర కి్డ 

(d) రటలయన్స్ డిజిటల్ టీవీ 

(e) డిష్ట టీవీ 

 

Q99. తాజా FIFA ప్రప్ెంచ రాయెంక ెంగ్్ లో భారత్ ప్ురుషరల 
ఫుట్ బాల్ జట ి  ప్రసుత త్ రాయెంక్డ ఎెంత్? 

(a) 101 

(b) 102 

(c) 103 

(d) 104 

(e) 105 

Q100. 2022 మల ా ట్్ ప ై జాతీయ శికరాగర సమావేశ్ెం 
నేప్థ్యెం ఏమటి? 

(a) ఆరాగ న్నక్డ మార కటిెంగ్ దాారా ర ైత్రల ఆదాయాన్నన 
ప ెంచడెం (ఎనాా న్న్ెంగ్ ఫారమర్స్ ఇనకెం త్రర  ఆరాగ న్నక్డ 
మార కటిెంగ్) 

(b) ఆకలన్న అెంత్ెం చేయడెం, స్ాధిెంచడెం. ఆహారెం మరటయు 
పో షకాహార భ్దరత్ & సుసిార వ్యవ్స్ాయాన్నన 
పోర త్్హిెంచడెం (ఎెండిెంగ్ హెంగర్స, ఎచీవెంగ్. ఫుడ్ అెండ్ 
నసయటీరషనల్ స కయయరటటీ & ప్రమోటిెంగ్ సుస లినబుల్ 
అగటరకలుర్స) 

(c) ఎదగెండ,ి పో షిెంచెండ,ి న్నలబెట ి క ెండి (గరో , నౌరీష్ట సస లిన్స) 

(d) సురక్షిత్మ ైన ఆహారెం, మ రుగ ైన ఆరోగయెం (సేఫర్స ఫుడ్, 
బెటర్స హెల్త ) 

(e) భారత్దేశాన్నక  భ్వషయత్రత  ససప్ర్స ఫుడ్ (ది ఫూయచర్స 
ససప్ర్స ఫుడ్ ఫర్స ఇెండియా) 

 

సమాధానాలు 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. ప్రప్ెంచవాయప్తెంగా మే 31న ప్రప్ెంచ పొ గాకు వ్యతిరేక 

దినోత్్వాన్నన జరుప్ుకుెంటారు. ఈ వారట్క వేడుక పొ గాకు 

వాడకెం వ్లా కలగే నషాి ల గురటెంచ మాత్రమే కాకుెండా ప్రప్ెంచ 

పౌరులలో అవ్గాహన ప ెంచడెం లక్షయెంగా ప ట ి కుెంది. 

 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. భారత్దేశ్ెం యొకక అతిప దు  బీమా సెంసా ల ైఫ్ 

ఇనస్ర న్స్ కారపొరేషన్స ఆఫ్ ఇెండియా (LIC) "బీమా 

రత్న"ను పరా రెంభెంచెంది - ఇది నాన్స-లెంక్్డ, నాన్స-

పారటిసిపేటిెంగ్, వ్యక తగత్, సేవెంగ్్ ల ైఫ్ ఇనస్ర న్స్ పాా న్స. 

దేశ్మయ మార కట్ ను దృషిిలో ఉెంచుకున్న రూపొ ెందిెంచన కొత్త  

పాా న్స రక్షణ మరటయు పొ దుప్ు ర ెండిెంటినీ అెందిసుత ెంది. 

 

S3. Ans.(b) 

Sol. ర ెండు దేశాల మధ్య బలమ ైన ఆరటాక సెంబెంధాలను 

ప్రతిబిెంబిససత  2021-22లో అమ రటకా చ ైనాను అధిగమెంచ 

భారత్దేశ్ అగర వాణిజయ భాగస్ాామగా అవ్త్రటెంచెంది. 
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S4. Ans.(e) 

Sol. 61 ఎెంటీరలతో భారత్ అగరస్ాా నెంలో ఉెండగా, సిెంగప్ూర్స 
(34), జపాన్స (33), ఆసేి రలయా (32), ఇెండోనేషియా (30), 

చ ైనా (28) త్రాాతి స్ాా నాలోా  ఉనానయ. 

 

S5. Ans.(b) 

Sol. ముెంబెై ఇెంటరేనషనల్ ఫిల్మ ఫ సిివ్ల్ ఆఫ్ ఇెండియా 
(MIFF 2022) యొకక 17వ్ ఎడిషన్స డాకిర్స వ. శాెంతారామ్ 
ల ైఫ్ టెైమ్ అచీవ మ ెంట్ అవారు్ ను ప్రముఖ రచయత్ మరటయు 
డాకుయమ ెంటరీ ఫిల్మ మేకర్స శ్మర సెంజిత్ నారేాకర్స కు ప్రదానెం 
చేసిెంది 
 

S6. Ans.(c) 

Sol. గోా బల్ పేర ెంట్ దినోత్్వ్ెం 2022 నేప్థ్యెం 'కుట ెంబ 
అవ్గాహన', అెంత్రా్ తీయెంగా అవ్గాహన. ఒకరట సాెంత్ 
మరటయు ఒకరట కుట ెంబెం యొకక మానసిక మరటయు 
శారీరక శరరయసు్ గురటెంచ సొృహతో ఉెండటెం క ాషిమ ైనది 
కావ్చుు. 

 

S7. Ans.(a) 

Sol. టాటా మోటార్స్ లమటెడ్ యొకక అనుబెంధ్ సెంసా 
అయన టాటా పాయసిెంజర్స ఎలక ిిక్డ మొబిలటీ లమటెడ్ 
(TPEML), మరటయు ఫో ర్్స ఇెండియా ప ైరవేట్ లమటెడ్ (FIPL) 

FIPL యొకక సనెంద వాహన త్యారీక  సెంభావ్య కొనుగోలు 
క సెం గుజరాత్ ప్రభ్ుత్ాెం (GoG)తో అవ్గాహన ఒప్ొెందెం 
(MOU) కుదురుుకునానయ. స్ౌకరయెం. 

 

S8. Ans.(c) 

Sol. ప్రముఖ UK ఆధారటత్ వదాయవేత్త , డాకిర్స స్ాాతి ధిెంగరా  
బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెంగాెండ్ యొకక వ్డీ్  రేట -న్నరాి రణ కమటీలో 
బాహయ సభ్ుయరాలుగా న్నయమెంచబడిన మొదటి భారతీయ 
సెంత్తిక  చ ెందిన మహిళగా పేరుపొ ెందారు. 

 

S9. Ans.(b) 

Sol. సేిట్ బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా మాజీ ఎగట్కయయటివ నటరాజన్స 
సుెందర్స మే 30న నేషనల్ అస ట్్ రీకన్స సిరక్షన్స కెంప నీ 
లమటెడ్ (NARCL)లో మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్స మరటయు CEOగా 
చేరారు. 

 

S10. Ans.(d) 

Sol. జూన్స 21న భారత్దేశ్ెంలో మరటయు ప్రప్ెంచవాయప్తెంగా 
న్నరాహిెంచనునన ఎన్నమదవ్ అెంత్రా్ తీయ యోగా దినోత్్వ్ెం 
యొకక థీమ్ గా 'మానవ్త్ాెం క సెం యోగా' ఎెంపిక 
చేయబడిెంది. 

 

S11. Ans.(b) 

Sol. వ సిిెండీస్ మాజీ క ప ిన్స, డార న్స స్ామీక  ఒక వేడుకలో 
పాక స్ాత న్స కు సేవ్లెందిెంచనెందుకు సితార-ఇ-పాక స్ాత న్స 
అవారు్ ను ప్రదానెం చేశారు. 38 ఏళా ఆల్ రౌెండర్స 
అెంత్రా్ తీయ క రక ట్ ను పాక స్ాత న్స కు తిరటగట తీసుకురావ్డెంలో 
అత్న్న పాత్రకు గురటతెంప్ు పొ ెందాడు. 

 

S12. Ans.(a) 

Sol. భారత్దేశ్ెం యొకక 28వ్ రాషిరమ ైన త లెంగాణ, 2వ్ జూన్స 
2014న స్ాా పిెంచబడిెంది. ఆెంధ్ర ప్రదేశ్ వ లుప్ల ప్రతేయక 
రాషాి ర న్నన ఏరొరచడెంలో ప్రజల సహకారాన్నక  గురుత గా 
త లెంగాణ ఆవరాావ్ దినోత్్వాన్నన జరుప్ుకుెంట ెంది. 
త లెంగాణలోన్న 30 జిలాా లు జాతీయ జ ెండాను ఎగురవేయడెం 
దాారా ఈ దినోత్్వాన్నన ప్ురసకరటెంచాయ. 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. రుచ ఫుడ్ ల ైన్స డ ైర కిర్స, త్ూరుొ భారత్దేశ్ెంలోన్న ప్రముఖ 
ఫుడ్ బరా ెండ్ మరటయు ఒడిషా యొకక నెం.1 మస్ాలా 
దినుసుల కెంప నీ, రషీమ స్ాహూక  టెైమ్్ బిజిన స్ అవార్్స 
2022 అెందిెంచబడిెంది. 
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S14. Ans.(a) 

Sol. 1988-బాయచ్ ఇెండియన్స పో లీస్ సరీాస్ అధికారట SL 

థాసన్స సశాసత ర సీమా బల్ (SSB)క  కొత్త  డ ైర కిర్స జనరల్ గా 
న్నయమత్రలయాయరు. 

 

S15. Ans.(a) 

Sol. నేషనల్ పాెంథ్ర్స్ పారిీ చీఫ్ పొర ఫ సర్స భీమ్ సిెంగ్ 
దీరఘకాలెంగా అనారోగయెంతో బాధ్ప్డుత్ూ జమమమలోన్న త్న 
న్నవాసెంలో త్రదిశాాస వడిచనట ా  అధికారులు త లపారు. 
అత్న్నక  80 ఏళుా . 

 

S16. Ans.(a) 

Sol. ప్రఖాయత్ సెంత్ూర్స మాసిో్ ర  ప్ెండిట్ భ్జన్స సో్ పో రట ఈరోజు 
గురుగరా మ్ లో కనునమమశారు. ఆయన వ్యసు 74. 

ప దుపేగు కాయన్ర్స తో బాధ్ప్డుత్రనానరు. అత్ను ఆల్ 
ఇెండియా రేడియోలో మాజీ సెంగీత్ దరశకుడు మరటయు 
హిెందుస్ాత నీ శాసీత రయ సెంగీతాన్నన చససుకునానడు. ప్ెండిట్ 
శివ కుమార్స శ్రమతో పాట , అెంత్గా త లయన్న కాశ్మమరీ 
వాయదయెం అయన సెంత్ూర్స ను ప్రప్ెంచవాయప్త  వ లుగులోక  
త చున ఘనత్ ఆయనది. 

 

S17. Ans.(e) 

Sol. త్పిొపోయన పిలాలను కనుగపనడెంలో 
సహాయప్డటాన్నక  ఇన్స స్ాి గరా మ్ 'అలరి్స' ఫీచర్స ను 
పరా రెంభెంచెంది. ఫో టల-షేరటెంగ్ యాప్స ఫీచర్స న్న స టప్స 
చేయడాన్నక  ప్రప్ెంచవాయప్త ెంగా వవధ్ సెంసాలతో భాగస్ాామయెం 
కలగట ఉెంది. 

 

S18. Ans.(b) 

Sol. హరటణి లోగన్స ఒకస్ారట సిరిప్స్ నేషనల్ స ొలాెంగ్ బీ నుెండి 
తొలగటెంచబడిెంద,ి త్రాాత్ తిరటగట చేరుబడిెంది. వకరమ్ రాజుకు 
వ్యతిరేకెంగా జరటగటన తీవ్రమ ైన ప్రతిషిెంభ్నలో ఆమ  నాలుగు 
ప్దాలను మస్ చేసిెంది, అెందులో ఆమ కు బిరుదు ఇచేుది 
ఒకటి. 

 

S19. Ans.(d) 

Sol. కరాి టక ఇెండసిి రయల్ ఏరటయా డ వ్లప్స మ ెంట్ బర ర్్స 
(KIADB) ఏరోసేొస్ పార్సక లో భారత్ అెంత్రటక్ష ప్రటశోధ్నా 
సెంసా (ఇసో్ర ) చ ైరమన్స డాకిర్స ఎస్ సో్ మనాథ్ అనెంత్ 
టెకానలజీస్ సేొస్ కరా ఫి్ట త్యారీ యమన్నట్ ను పరా రెంభెంచారు. 

 

S20. Ans.(b) 

Sol. అశ్ానీ భాటియా మార కట్ ర గుయలేటర్స స కయయరటటీస్ అెండ్ 
ఎకే్ఛెంజ్ బర ర్్స ఆఫ్ ఇెండియా (స బీ)లో ప్ూరటతకాల సభ్ుయన్నగా 
(WTM) బాధ్యత్లు సీాకరటెంచారు. 

 

S21. Ans.(b) 

Sol. పో సిల్ డిపారి్సమ ెంట్ యొకక డోర్సస ిప్స సేవ్ల దాారా 
ప న్నరా నుెండ ి ల ైఫ్ సరటిఫికేట్ పొ ెందడెం క సెం త్మళనాడు 
ప్రభ్ుత్ాెం ఇెండియా పో సి్ పేమ ెంట్్ బాయెంక్డ (IPPB)తో 
అవ్గాహన ఒప్ొెందెం (MOU) ప ై సెంత్కెం చేసిెంద.ి 

 

S22. Ans.(d) 

Sol. ప్రతి సెంవ్త్్రెం జూన్స 4వ్ తేదీన, ఐకయరాజయసమతి (UN) 

ప్రప్ెంచవాయప్తెంగా శారీరక, మానసిక మరటయు మానసిక 

వేధిెంప్ులకు గురవ్ుత్రనన పిలాలప ై అవ్గాహన 

కలొెంచేెందుకు దురాకరమణకు గుర ైన అమాయక బాలల 

అెంత్రా్ తీయ దినోత్్వాన్నన న్నరాహిసుత ెంది. ఈ రోజున, 

ఐకయరాజయసమతి బాలల హకుకల ప్రటరక్షణకు త్న న్నబదిత్ను 
ప్ునరుదాఘ టిసుత ెంది. 
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S23. Ans.(c) 

Sol. HDFC త్న రుణ వాయపారాన్నన డిజిటల్గా మారేుెందుకు 
గోా బల్ ఇనఫరేమషన్స టెకానలజీ సేవ్లు మరటయు కన్లిెంగ్ సెంసా 

యాక ్ెంచర్సతో సహకారాన్నన ప్రకటిెంచెంది. 

 

S24. Ans.(c) 

Sol. మారుొ క సెం అెంకారా నుెండి వ్చున అభ్యరానను 
అనుసరటెంచ ఐకయరాజయసమతి సెంసాలో రటప్బాిక్డ ఆఫ్ టరీక దేశ్ెం 

పేరును "టరీక" నుెండ ి"టరటకయే"గా మారటుెంది. 

 

S25. Ans.(e) 

Sol. టాటా పరా జ కి్డ్, షాప్ూర్ీ ప్లోా ెంజీ గమర ప్స మరటయు లార ్న్స 

& టూబరర లను కాెంటరా కి్డ క సెం అధిగమెంచన త్రాాత్, జ వార్సలో 
జాతీయ రాజధాన్న పరా ెంత్ెం యొకక కొత్త  వమానాశ్రయాన్నన 

న్నరటమసుత ెంది. డీల్ ప్రటమాణెం బహిరగత్ెం కానప్ొటికర, మమలాలు 
రూ. 6,000 క టాకు ప ైగా అెంచనా వేసుత నానయ. 

 

S26. Ans.(e) 

Sol. ఇగా సిాటెక్డ మహిళల సిెంగటల్్ ఈవ ెంట్ను గ లుచుకుెంది, 
ఆమ  ర ెండవ్ ఫ రెంచ్ ఓప న్స క రీటాన్నన క ైవ్సెం చేసుకుెంద.ి 

 

S27. Ans.(c) 

Sol. యమన్నయన్స బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్సగా 
ఎ మణిమేఖల ైన్న ప్రభ్ుత్ాెం న్నయమెంచెంది. క నరా బాయెంక్డ 

ఎగట్కయయటివ డ ైర కిర్స మణిమేఖల ై ఐదేళా ప్న్న త్రాాత్ మే 31న 

ప్దవీ వరమణ చేసిన రాజ్క రణ్ రాయ్ జి స్ాా నెంలో 
న్నయమత్రలయాయరు. 

 

S28. Ans.(d) 

Sol. ప్ెంజాబ్ & సిెంధ్ బాయెంక్డ అధిప్తిగా సారూప్స కుమార్స 

స్ాహాను ప్రభ్ుత్ాెం న్నయమెంచెంది. ప్ెంజాబ్ నేషనల్ బాయెంక్డ 

(PNB) ఎగట్కయయటివ డ ైర కిర్సగా ఉనన స్ాహా, మే 31న ప్దవీ 

వరమణ పొ ెందిన ఎస్ కృషిన్స స్ాా నెంలో ఉనానరు. 

 

S29. Ans.(b) 

Sol. రాషిరప్తి రామ్ నాథ్ క వెంద సెంత్ కబీర్సకు న్నవాళులు 

అరటొెంచారు మరటయు ఉత్తరప్రదేశ్లోన్న మఘర్సలోన్న కబీర్స చౌరా 

ధామ్లో సెంత్ కబీర్స అకాడమీ మరటయు రీస ర్సు స ెంటర్స 

మరటయు సాదేశ్ దరశన్స యోజన పరా రెంభెంచారు. 

 

S30. Ans.(d) 

Sol. త్మళనాడు ముఖయమెంతిర ఎెంక ేస్ాి లన్స చ న ైన ఓడరేవ్ు 

నుెంచ లగ్రీ కయర యజ్ ల ైనర్స “ఎెంప రస్”ను జ ెండా ఊప ి

పరా రెంభెంచారు. 

 

S31. Ans.(d) 

Sol. Kiya.ai, ప్రప్ెంచవాయప్తెంగా ఆరటాక సెంసాలు మరటయు 

ప్రభ్ుతాాలకు సేవ్లెందిసుత నన డిజిటల్ సొ్ లయయషన్స్ పొర వ ైడర్స, 

భారత్దేశ్ప్ు మొటిమొదటి బాయెంక ెంగ్ మ టావ్ర్స్ - 

క యావ్ర్స్ ను పరా రెంభెంచనట ా  ప్రకటిెంచెంది. 

 

S32. Ans.(b) 

Sol. రటలయన్స్ ఇెండసీి రస్ ఛ ైరమన్స మరటయు మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్స 

ముఖేష్ట అెంబానీ జూన్స 3న ఆసియాలో అత్యెంత్ 

సెంప్నునడిగా న్నలచారు. అదానీ $98.7 బిలయనా న్నకర 

వలువ్తో 9వ్ స్ాా నెంలో ఉనానరు. 

 

S33. Ans.(c) 

Sol. ఇెంటరేనషనల్ ఇెండియన్స ఫిల్మ అకాడమీ (IIFA) 2022 

అబుదాబిలో ముగటసిెంది, సిదాి రా్స మలోా తరా  మరటయు క యారా 

అదాానీల చత్రెం షేరా్  ఉత్తమ చత్రెం అవారు్ ను గ లుచుకుెంది. 

 

S34. Ans.(a) 

Sol. రాషిరెంలోన్న కరరడాకారులకు రాజీవ గాెంధీ ఖేల్ రత్న 

అవారు్ ను రాషిర ప్రభ్ుత్ాెం ప్రవేశ్ప టినుననట ా  రాజస్ాా న్స 

ముఖయమెంతిర (CM) అశోక్డ గ హాాట్ ప్రకటిెంచారు. 
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S35. Ans.(e) 

Sol. ముఖయమెంతిర P.S. గోలే, ప్రప్ెంచ ప్రాయవ్రణ దినోత్్వ్ 
వేడుకల సెందరాెంగా, బమా  డసయక్డ ను సిక కెం రాషిర 
సీతాక కచలుకగా ప్రకటిెంచారు. 

 

S36. Ans.(d) 

Sol. సేిట్ బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా (SBI) కొత్త  మేనేజిెంగ్ డ ైర కిర్స 
(MD)గా అలోక్డ కుమార్స చౌదరట బాధ్యత్లు సీాకరటెంచారు. 

 

S37. Ans.(b) 

Sol. ప్రధానమెంతిర నరేెందర మోదీ 'కెంటి చసప్ు లోపిెంచన 
వారటక  అనుకయలమ ైన' ప్రతేయక నాణేల శరరణిన్న వడుదల చేశారు. 
రూ. 1, రూ. 2, 5, 10 మరటయు 20 డినామనేషనా నాణేలు 
ఆజాదీ కా అమృత్ మహ త్్వ (AKAM) డిజ ైన్స ను కలగట 
ఉెంటాయ. 

 

S38. Ans.(c) 

Sol. "ప్ునరుజ్ీవ్నెం: మహాసముదరెం క సెం స్ామమహిక చరయ 
(రేవటల ైజేషన్స: కలేక ివ యాక్షన్స ఫర్స ది ఓషన్స)" అనేది 
ప్రప్ెంచ మహాసముదరా ల దినోత్్వ్ెం 2022 యొకక నేప్థ్యెం, 

ఇది UN డికేడ్ ఆఫ్ ఓషన్స స ైన్స్ మరటయు ఐకయరాజయసమతి 
ఓషన్స కానఫర న్స్ వేడుకలచే రూపొ ెందిెంచబడిన సెంవ్త్్రెం, 

మహమామరట కారణెంగా రదుు  చేయబడిన ర ెండు సెంవ్త్్రాల 
త్రాాత్. 

 

S39. Ans.(a) 

Sol. ఒడిశాలో సీతాల్ ససిత  ప్వత్రమ ైన హిెందువ్ుల ప్ెండుగ. 
ఈ వారెం పాట  జరటగే ప్రతేయక ప్ెండుగ శివ్ుడు మరటయు 
పారాతి దేవ వవాహాన్నన హెైల ైట్ చేసుత ెంది. 

 

S40. Ans.(b) 

Sol. మారుతీ సుజుక  హరాయనాలోన్న మనేసర్స లో ఆసియాలోన ే
అతిప దు  20 MWp కార్స పో రి్స రకెం సో్ లార్స పాా ెంట్ ను ఏరాొట  
చేసిెంది. 

 

S41. Ans.(b) 

Sol. భారత్ క రక ట్ స్ాి ర్స వరాట్ క హీా  సో్ షల్ మీడియా స ైట్ 
ఇన్స స్ాి గరా మ్ లో 200 మలయనా మెంది ఫాలోవ్రా మార్సక ను 
అధిగమెంచాడు. 

 

S42. Ans.(b) 

Sol. ఈ సెంవ్త్్రెం ప్రప్ెంచ అక రడిటేషన్స దినోత్్వ్ెం 2022 
యొకక నేప్థ్యెం " అక రడిటేషన్స: ఆరటాక వ్ృదిి  మరటయు 
ప్రాయవ్రణెంలో సిారత్ాెం" (అక రడిటేషన్స: సస లినబులటి ఇన్స 
ఎకనామక్డ గరోత్ అెండ్ ఎన్నారాన మెంట్).  

 

S43. Ans.(c) 

Sol. ఫో ర్సస్ రటయల్ టెైమ్ బిలయనీరా జాబితాలో ఎలాన్స 
మస్క అగరస్ాా నెంలో న్నలచాడు. 

 

S44. Ans.(e) 

Sol. 2022లో, ప్రప్ెంచ కణితి దినోత్్వ్ెం యొకక నేప్థ్యెం 
‘కలసి మేము బలెంగా ఉనానము’ (ట గ దర్స వ ఆర్స స్ాి ర ెంగర్స). 

 

S45. Ans.(d) 

Sol. బెరయన్స టూయమర్స ల గురటెంచ అవ్గాహన కలొెంచే 
లక్షయెంతో ప్రతి సెంవ్త్్రెం జూన్స 8న వ్రల్్ బెరయన్స టూయమర్స 
డేన్న న్నరాహిస్ాత రు. 

 

S46. Ans.(a) 

Sol. గుజరాత్లోన్న రాజ్క ట్, అస్ా్ెంలోన్న కాచర్స మరటయు 
మహారాషిరలోన్న సతారా పాలగగ నే అన్నన జిలాా లలో మొదటి 
మమడు స్ాా నాలోా  న్నలచాయ. దేశ్వాయప్తెంగా ఉనన 700 జిలాా లోా  
467 జిలాా లు DSDP అవారు్ లోా  పాలగగ నానయ. 

 

S47. Ans.(b) 

Sol. జూన్స 12 ప్రప్ెంచ బాల కారటమకుల వ్యతిరేక దినోత్్వాన్నన 

ససచసుత ెంది. ఈ రోజున, ILO, దాన్న భాగాలు మరటయు 
భాగస్ాాములతో కలసి, ప్టిషిమ ైన స్ామాజిక రక్షణ 

అెంత్సుత లను స్ాా పిెంచడాన్నక  మరటయు బాల కారటమకుల నుెండి 
పిలాలను రక్షిెంచడాన్నక  స్ామాజిక రక్షణ వ్యవ్సాలు మరటయు 
ప్థ్కాలలో ప ట ి బడిన్న ప ెంచాలన్న పిలుప్ున్నసో్త ెంది. 
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S48. Ans.(b) 

Sol. చెందుర న్న యొకక కొత్త  జియోలాజికల్ మాయప్సను చ ైనా 
వడుదల చేసిెంద,ి ఇద ి ఇప్ొటి వ్రకు అత్యెంత్ వవ్రెంగా 
చ ప్ొబడిెంది, 2020లో US దాారా మాయప్స చేయబడిన దాన్న 

కెంట ేచెందుర న్న ఉప్రటత్లెం యొకక ససక్షమ వవ్రాలను నమోదు 
చేసిెంది. 

 

S49. Ans.(c) 

Sol. వ్యవ్స్ాయ మెంతిర, నరేెందర సిెంగ్ తోమర్స జెంత్రవ్ుల క సెం 

దేశ్ెంలో మొటిమొదటి సాదేశ్మ క వడ్-19 వాయక ్న్స 

"అనోక వాక్డ్"ను పరా రెంభెంచారు, దీన్నన్న హరాయనాకు చ ెందిన 

ICAR-నేషనల్ రీస ర్సు స ెంటర్స ఆన్స ఈక ాన్స్ (NRC) అభవ్ృదిి  
చేసిెంది. 

 

S50. Ans.(a) 

Sol. ICICI బాయెంక్డ రటటెైల్ మరటయు ఇ-కామర్స్ పాా ట్ఫారమ్
లలో కొనుగోళా క సెం త్న ‘కార్్సల స్ EMI’ సదుపాయాన్నన 

వసతరటెంచడాన్నక  డిజిటల్ EMI/పే-లేటర్స పాా ట్ఫారమ్ 

ZestMoneyతో భాగస్ాామయెం కలగట ఉెందన్న ప్రకటిెంచెంది. 

 

S51. Ans.(d) 

Sol. ఇటలీలో 9వ్ కాటలలకా చ స్ ఫ సిివ్ల్ 2022 సెందరాెంగా 
ల ైవ FIDE రేటిెంగ్ లలో 2500 (ఎలో పాయెంట ా ) అడ్ెంక న్న 
అధిగమెంచ టైెటిల్ ను స్ాధిెంచ, త లెంగాణకు చ ెందిన రాహయల్ 
శ్మరవాత్్వ పి భారత్దేశ్ెం యొకక 74వ్ గరా ెండ్ మాసిర్స 
అయాయడు. 

 

 

S52. Ans.(e) 

Sol. ఐకయరాజయసమతిలో బెంగాా దేశ్ శాశ్ాత్ ప్రతిన్నధి, 
రాయబారట రబాబ్ ఫాతిమా ఐకయరాజయసమతి అెండర్స స కరటరీ 
జనరల్ గా న్నయమత్రలయాయరు. 

 

S53. Ans.(b) 

Sol. 12వ్ ప్రప్ెంచ వాణిజయ సెంసా (WTO) మెంతిరవ్రగ 
సమావేశ్ెం (MC12) సిాట్రాా ెండ్ లోన్న జ నీవాలోన్న WTO 

ప్రధాన కారాయలయెంలో పరా రెంభ్మ ైెంది. 

 

S54. Ans.(d) 

Sol. బిరటన్స రాణి ఎలజబెత్ II థాయ్ లాెండ్ రాజును 
అధిగమెంచ, ఫరా న్స్ కు చ ెందిన లయయస్ XIV త్రాాత్, చరటత్రలో 
ప్రప్ెంచెంలోనే ర ెండవ్ అత్యధిక కాలెం పాలెంచన చకరవ్రటతగా 
అవ్త్రటెంచెంది. 

 

S55. Ans.(b) 

Sol. పారటశరా మకవేత్త  మరటయు ప్రోప్కారట, రత్న్స టాటాకు 
మహారాషిర గవ్రనర్స భ్గత్ సిెంగ్ క షాయరీ ముెంబెైలోన్న రాజ్ 
భ్వ్న్స లో గౌరవ్ డాకిర్స ఆఫ్ లటరేచర్స ను అెందజేశారు. 

 

S56. Ans.(a) 

Sol. ప్రప్ెంచ రకతదాత్ల దినోత్్వ్ెం 2022 యొకక నేప్థ్యెం 
“రకతదానెం సెంఘీభావ్ చరయ. ఈ ప్రయత్నెంలో చేరెండి 
మరటయు పరా ణాలను రక్షిెంచెండి". ఇది సాచఛెంద రకతదాత్లు 
ఆదా చేయడెంలో పో షిెంచే పాత్రలప ై దృషిిన్న ఆకరట్ెంచడెంప ై 
దృషిి  స్ారటెంచెంది. 

 

S57. Ans.(e) 

Sol. కరాి టక రాజధాన్న బెెంగళూరులో అలాి ర  లగ్రీ సర్స M 
వశరాశ్ారయయ ర ైలేా టెరటమనల్ పరా రెంభెంచబడిెంది. ఈ ప్రతేయక 
సెందరాాన్నక  గురుత గా ఎరానకులెం టెైర-వీకరా ఎక్డ్ ప రస్ సేిషన్స లోక  
దససుక ళాిెంది. 
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S58. Ans.(d) 

Sol. ఆతిథ్య హరాయనా ఖేలో ఇెండియా యమత్ గేమ్్ (KIYG) 

2021 టెైటిల్ ను చవ్రట రోజు 52 బెంగారు ప్త్కాలతో 
గ లుచుకుెంది. 

 

S59. Ans.(b) 

Sol. మాథ్సయస్ బెంగాా దేశ్ తో జరటగటన ICC వ్రల్్ టెసి్ 
ఛాెంపియన్స షిప్స సిరీస్ వజయెంలో అత్న్న జట ి  ఆకట ి కునే 
సమయెంలో ప్రుగులు చేసిన త్రాాత్ స్ాి ెండ్-అవ్ుట్ ప్ురుష 
ఆటగాడిగా ఎెంపికయాయడు. 

 

S60. Ans.(e) 

Sol. త్రబా హసన్స మే 2022 కొరకు ICC ఉమ న్స్ పేాయర్స్ 
ఆఫ్ ది మెంత్ గా ఎెంపికయాయడు. 21 ఏళా ల గ్ సిొననర్స 
పాక స్ాత న్స లో జరటగటన మమడు గేమ్ ల T20I సిరీస్ లో ప్రత్యరటా 
శ్మరలెంక స ట్ చేసిన సో్ కర్స లను న్నయెంతిరెంచడెంలో కరలకపాత్ర 
పో షిెంచాడు, అకకడ ఆమ  పేాయర్స న్న క ైవ్సెం చేసుకుెంది. సిరీస్ 
అవారు్ , 8.8 సగట తో ఐదు వక ట ా  మరటయు 3.66 ఎకానమీ 
రేట . 

 

S61. Ans.(b) 

Sol. ఈ ప్థ్కెం సాలొకాలక ప్దవీకాల క సెం ఎకుకవ్ మెంది 
స ైన్నకులను చేరుుక వ్డాన్నక  వీలు కలొసుత ెంది. ఈ ప్థ్కాన్నన 
స ైన్నక వ్యవ్హారాల శాఖ పాా న్స చేసి అమలు చేసో్త ెంది. 

 

S62. Ans.(d) 

Sol. అన్నన రాషాి ర లు మరటయు కేెందరపాలత్ పరా ెంతాలలో కేరళ 
అత్యధిక మొత్తెం సమమతి స్ో కర్స ను కలగట ఉెంది. 

 

S63. Ans.(a) 

Sol. బెల్యెంలోన్న బరస ్ల్్ లో మొటిమొదటిస్ారటగా 
ఇెండియా-యమరోపియన్స యమన్నయన్స (EU) భ్దరత్ 
మరటయు రక్షణ సెంప్రదిెంప్ులు జరటగాయ. 

 

S64. Ans.(c) 

Sol. ఇెండియన్స బాయెంక్డ త్న KCC డిజిటల్ ప్ునరుదిరణ 
ప్థ్కాన్నన పరా రెంభెంచెంది, అరాత్ కలగటన కసిమర్స లు త్మ 
క స్ాన్స క రడిట్ కార్్స ఖాతాలను డిజిటల్ మోడ్ ల దాారా 
ప్ునరుదిరటెంచుకునేలా వీలు కలొసుత ెంది. 

 

S65. Ans.(c) 

Sol. బెెంగళూరుకు చ ెందిన ఫిన్స టెక్డ స్ాి రిప్స XPay.Life, 

భారత్దేశ్ప్ు 1వ్ బాా క్డ చ యన్స-ఎనేబుల్్ టరా నా్క్షన్స ఫేరమ్ వ్ర్సక, 

గరా మీణ పరా ెంతాలోా న్న ప్రజలకు ఆరటాక స్ౌకరాయలను 
అెందుబాట లోక  తీసుకురావ్డాన్నక  గరా మీణ భారత్దేశాన్నన 
లక్షయెంగా చేసుకున్న యమన్నఫ ైడ్ పేమ ెంట్్ ఇెంటర్స ఫేస్ (UPI) 

సేవ్లను పరా రెంభెంచెంది. 

 

S66. Ans.(e) 

Sol. ఫ ైనాన్్నయల్ వ ల నస్ పాా ట్ ఫారమ్ CASHe త్న AI-

ఆధారటత్ చాట్ స్ామరాా ాన్నన వాటా్ప్స లో ఉప్యోగటెంచ 
ప్రటశ్రమ-మొదటి క రడిట్ ల ైన్స సేవ్ను పరా రెంభెంచెంది, 
వన్నయోగదారులకు వారట పేరును టెైప్స చేయడెం దాారా త్క్షణ 
క రడిట్ ల ైన్స ను యాక ్స్ చేయడాన్నక  వేగవ్ెంత్మ ైన, 

అత్రకులు మరటయు అనుకయలమ ైన మారాగ న్నన అెందిసుత ెంది. 

 

S67. Ans.(d) 

Sol. అదానీ టరా న్స్ మషన్స లమటెడ్ యొకక $700 మలయనా 
రటవాలాెంగ్ లోన్స సదుపాయాన్నన సస లినలటిక్డ్ 'గీరన్స లోన్స'గా 
టాయగ్ చేసిెంది. ఇది రటవాలాెంగ్ స్ౌకరయెం క సెం గీరన్స లోన్స 
ఫేరమ్ వ్ర్సక ప ై హామీన్న అెందిసుత ెంది. 

 

S68. Ans.(c) 

Sol. వ ైట్ హౌస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ స ైన్స్ అెండ్ టెకానలజీ పాలసీ 
(ఓఎస్ టీపీ) హెడ్ గా ఆరతి ప్రభాకర్స ను అమ రటకా అధ్యక్షుడు 
జో బిడ న్స న్నయమెంచనునానరు. 
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S69. Ans.(e) 

Sol. RBI స ెంటరల్ బర ర్్స లో పారి్స టెైమ్ నాన్స-అఫీషియల్ 
డ ైర కిర్స లుగా ఆనెంద గోపాల్ మహీెందరా , వేణు శ్మరన్నవాసన్స, 

ప్ెంకజ్ రామన్స భాయ్ ప్టేల్ మరటయు డాకిర్స రవీెందర హెచ్. 
ధోలాక యాలను ప్రభ్ుత్ాెం 4 సెంవ్త్్రాల ప్దవీకాలాన్నక  
నామనేట్ చేసిెంది. 

 

S70. Ans.(d) 

Sol. అెంత్రా్ తీయ కుట ెంబ చ లాెంప్ుల దినోత్్వ్ెం (IDFR)న్న 
ఐకయరాజయసమతి జనరల్ అస ెంబాీ ఆమోదిెంచెంది మరటయు 
జూన్స 16న న్నరాహిెంచబడుత్రెంది. 

 

S71. Ans.(e) 

Sol. త్మళనాడు ముఖయమెంతిర ముత్రత వేల్ కరుణాన్నధ ి
స్ాి లన్స 8 ఏళాలోప్ు వదాయరుా లలో క వడ్-19 మహమామరట 
కారణెంగా ఏరొడిన అభాయస అెంత్రాన్నన త్గటగెంచడాన్నక  TN, 

తిరువ్ళూా రులోన్న అజిెంజివాకకెం ప్ెంచాయతీ యమన్నయన్స 
మడిల్ ససకల్ లో జరటగటన కారయకరమెంలో ‘ఎనునమ్ 
ఎళుత్రమ్’ ప్థ్కాన్నన పరా రెంభెంచారు. 

 

S72. Ans.(d) 

Sol. ఛత్రప్తి శివాజీ మహారాజ్ అెంత్రా్ తీయ వమానాశ్రయెం, 

ముెంబెై, వమానాశ్రయెంలో ప్వ్న శ్క తన్న ఉప్యోగటెంచుకునే 
అవ్కాశాన్నన అనేాషిెంచడాన్నక  దాన్న-రకెం వ్రటికల్ యాక ్స్ 
వెండ్ టర ైసన్స & సో్ లార్స PV హెైబిరడ్ (స్ో లార్స మల్)న్న 
పరా రెంభెంచన భారత్దేశ్ప్ు 1వ్ వమానాశ్రయెంగా మారటెంది. 

 

S73. Ans.(e) 

Sol. మామడి ప్ెండా ఎగుమతిక  ఒక ప దు  ఊత్ెంగా, 
అగటరకలురల్ అెండ్ పరా స స్్ ఫుడ్ పొర డకి్డ్ ఎక్డ్ పో రి్స 
డ వ్లప్స మ ెంట్ అథారటటీ (APEDA) బహెెయన్స రాజయెంలో 
ఎన్నమది రోజుల పాట  మామడి ప్ెండుగను పరా రెంభెంచెంది. 

 

S74. Ans.(b) 

Sol. వారట్క ప్రప్ెంచ పో టీత్త్ా ససచక 2022లో 43వ్ స్ాా నెం 

నుెండి 37వ్ రాయెంక్డ కు ఆరు స్ాా నాలు ఎగబాక , ఆసియా ఆరటాక 

వ్యవ్సాలలో భారత్దేశ్ెం ప్దున ైన వ్ృదిిన్న స్ాధిెంచెంది. 

 

S75. Ans.(d) 

Sol. వాతావ్రణ మారుొలను ప్రటషకరటెంచేెందుకు ఈజిప్ుి లోన్న 

షర్సమ ఎల్ షేక్డ లో యువ్ పారామ ెంటేరటయనా ఎన్నమదవ్ గోా బల్ 

కానఫర న్స్ పరా రెంభ్మ ైెంది. 

 

S76. Ans.(b) 

Sol. నసయఢిలాీలోన్న ఇెందిరా గాెంధీ సేిడియెంలో 44వ్ చ స్ 

ఒలెంపియాడ్ కు సెంబెంధిెంచన చారటతరా త్మక టార్సు రటలేను 

ప్రధాన్న నరేెందర మోదీ పరా రెంభెంచారు. 

 

S77. Ans.(c) 

Sol. రామ్ బహదసర్స రాయ్ రచెంచన ‘భారతీయ సెంవధాన్స: 

అెంకహీ కహానీ’ ప్ుసతకాన్నన ప్రధాన్న నరేెందర మోదీ వడుదల 

చేశారు. 

 

S78. Ans.(e) 

Sol. ఈక ాటాస్ స్ామల్ ఫ ైనాన్స్ బాయెంక్డ 'ENJOI' పేరుతో పిలాల 

క సెం ప్రతేయకమ ైన సేవెంగ్్ ఖాతాను పరా రెంభెంచేెందుకు 

సిదిెంగా ఉననట ా  ప్రకటిెంచెంది. 
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S79. Ans.(a) 

Sol. ఫిచ్ రేటిెంగ్్ 9 భారత్దేశ్ెం-ఆధారటత్ బాయెంకుల దీరఘకాలక 
జారీచేసేవారట డిఫాలి్ రేటిెంగ్ లను (IDRలు) న గటటివ నుెండి 
సిారెంగా, వాటి IDRలను సమరటాససత  అప్స గేరడ్ చేసిెంది. 

 

S80. Ans.(b) 

Sol. RBI త్న 'పేమ ెంట్్ వజన్స 2025'లో డిజిటల్ 
చ లాెంప్ులలో 3 ర ట ా  జెంప్స చేయాలన్న క రటెంది. 2025 నాటిక  
డిజిటల్ చ లాెంప్ు లావాదేవీల సెంఖయను 3X కెంటే ఎకుకవ్ 
ప ెంచాలన్న మరటయు మొత్తెం రటటెైల్ చ లాెంప్ులలో 0.25% కెంటే 
త్కుకవ్ చ క్డ ఆధారటత్ చ లాెంప్ుల ప్రటమాణాన్నన అరటకటాి లన్న 
RBI లక్షయెంగా ప ట ి కుెంది. 

 

S81. Ans.(d) 

Sol. ఆసియా ఫుట్ బాల్ కాన ఫడరేషన్స (AFC) ఆసియా కప్స 
2023 కాాలఫయర్స్ సెందరాెంగా భారత్ ప్ురుషరల 
ఫుట్ బాల్ జట ి  క ప ిన్స, సునీల్ ఛ తిర హాెంకాెంగ్ ప ై త్న 84వ్ 
అెంత్రా్ తీయ గోల్ చేశాడు. 

 

S82. Ans.(c) 

Sol. రటజర్సా బాయెంక్డ ఆఫ్ ఇెండియా (RBI) కరాి టకలోన్న 
దావ్ెంగ ర కు చ ెందిన మలాత్ క -ఆప్రేటివ బాయెంక్డ లమటెడ్ 
ల ైస న్స్ ను రదుు  చేసిెంది. 

 

S83. Ans.(b) 

Sol. ప్రధాన మెంతిర నరేెందర మోదీ స్ో మవారెం 
బెెంగుళూరులోన్న ఇెండియన్స ఇన్స సిిటూయట్ ఆఫ్ స ైన్స్ 
(IISc)లో స ెంటర్స ఫర్స బెరయన్స రీస ర్సు (CBR)న్న పరా రెంభెంచారు 
మరటయు బాగటు పారాస్ారథి మలిీ స ొషాలటీ హాసిొటల్ కు 
ప్ునాది వేశారు. 

 

S84. Ans.(d) 

Sol. బొ గోటా మాజీ మేయర్స, మాజీ తిరుగుబాట  యోధ్ుడు 
గుస్ాత వో ప టలర  కొలెంబియా అధ్యక్షుడయాయరు. 

 

S85. Ans.(c) 

Sol. భారతీయ రటజర్సా బాయెంక్డ నోట్ ముదరన్స లమటెడ్ ప రస్ లు 
మ ైససరు మరటయు సలోసన్న (త్ూరుొ భారత్దేశ్ెం) లో 
ఉనానయ.  

 

S86. Ans.(d) 

Sol. క రటగజ్స్ాా న్సలోన్న బిష్టక క్డలో జరటగటన అెండర్స-17 ఆసియా 
ఛాెంపియన్సషిప్స టెైటిల్ను మొత్తెం ఎన్నమది సారాి లతో భారత్ 

మహిళల ర జాిెంగ్ జట ి  ఐదు ప్త్కాలను గ లుచుకుెంది. 

 

S87. Ans.(b) 

Sol. 8వ్ అెంత్రా్ తీయ యోగా దినోత్్వ్ెం సెందరాెంగా 
హరాయనా ముఖయమెంతిర మనోహర్స లాల్ ఖటిర్స డాకిర్స సో్ నస 

ఫో గట్ రచెంచన అషాి ెంగ్ యోగా అనే ప్ుసతకాన్నన వడుదల 

చేశారు. 

 

S88. Ans.(a) 

Sol. శ్మరలెంకలో, గృహ సహాయకులుగా వదేశ్మ ఉపాధి క సెం 

బయలుదేరే మహిళల కనీస వ్యోప్రటమతిన్న ప్రభ్ుత్ాెం 21 

సెంవ్త్్రాలకు సవ్రటెంచెంది. 

 

S89. Ans.(d) 

Sol. సపిామ ెంటల్ ఆక ్జన్స లేకుెండా అననప్ూరి శిఖరాన్నన 

అధిరోహిెంచన మొదటి భారతీయ ప్రాతారోహకుడు సకలా్ ెంగ్ 

రటగట్న్సకు లేహ్లలో ఘన స్ాాగత్ెం లభెంచెంద.ి 

 

S90. Ans.(c) 

Sol. క టక్డ మహీెందరా  జనరల్ ఇనస్ర న్స్ కెంప నీ లమటెడ్ 

(క టక్డ జనరల్ ఇనస్ర న్స్) ఫో న్సపే ఇనస్ర న్స్ బరర క ెంగ్ 

సరీాస స్ ప ైరవేట్ లమటెడ్తో భాగస్ాామయెం కుదురుుకుననట ా  

ప్రకటిెంచెంది. 

 

S91. Ans.(e) 

Sol. స్ౌత్ ఇెండియన్స బాయెంక్డ త్న కారపొరేట్ EXIM కసిమరా 

క సెం ‘SIB TF ఆన్సల ైన్స’ అనే కొత్త  పో రిల్ను పరా రెంభెంచెంది. 
వదేశ్మ సెంసాలకు రటమోట్గా వాణిజయ సెంబెంధిత్ చ లాెంప్ుల క సెం 

పో రిల్ వేదికను సులభ్త్రెం చేసుత ెంది. 
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S92. Ans.(d) 
Sol. ఈ సెంవ్త్్రెం అెంత్రా్ తీయ వత్ెంత్రవ్ుల దినోత్్వ్ెం 

2022 “వత్ెంత్రవ్ుల ఆరటాక స్ాాత్ెంత్రా ెం క సెం సిారమ ైన 

ప్రటషాకరాలు”. 

 

S93. Ans.(e) 
Sol. కరాి టక బాయెంక్డ ‘వీడియో ఆధారటత్ కసిమర్స ఐడ ెంటిఫికేషన్స 

పరా స స్ (V-CIP)’ దాారా ఆన్సల ైన్స సేవెంగ్్ బాయెంక్డ (SB) ఖాతా 
త రటచ ేస్ౌకరాయన్నన పరా రెంభెంచెంది. 

 

S94. Ans.(b) 
Sol. భారత్ సీమ్ బౌలెంగ్ ఆల్రౌెండర్స రుమేలీ ధ్ర్స 38 ఏళా 

వ్యసులో అెంత్రా్ తీయ క రక ట్కు రటటెైర మెంట్ ప్రకటిెంచారు. 

 

S95. Ans.(a) 
Sol. ఆగేనయాసియా దేశ్ెం మరటయు యున ైటెడ్ సేిట్్ 

శాసత రవేత్తల ప్రకారెం, ప్రప్ెంచెంలోనే అతిప దు  రటకార్్స చేయబడిన 

మెంచనీటి చేప్, ఒక ప దు  సిిెంగేర, కెంబర డియాలోన్న మ కాెంగ్ 

నదిలో ప్ట ి బడిెంద.ి  

 

S96. Ans.(b) 
Sol. ఫరా న్స్ లోన్న పారటస్ లో జరటగటన టెకానలజీ ఎగట్బిషన్స 
వ ైవాటెక్డ 2020లో అశిాన్న వ ైషివ ఇెండియా ప వలయన్స ను 
పరా రెంభెంచారు. 

 

S97. Ans.(c) 
Sol. పి ఉదయకుమార్స, డ ైర కిర్స (Plng & Mktg), NSIC CMD 

NSIC యొకక అదనప్ు బాధ్యత్లను సీాకరటెంచారు. నేషనల్ 
స్ామల్ ఇెండసీి రస్ కారపొరేషన్స (NSIC), మ ైక ర , స్ామల్ అెండ్ 
మీడియెం ఎెంటర్స ప ైరజ స్ (MSME) మెంతిరత్ా శాఖ క రెంద ISO 

9001-2015 సరటిఫ ైడ్ గవ్రనమ ెంట్ ఆఫ్ ఇెండియా 
ఎెంటర్స ప ైరజ్. 

 

S98. Ans.(b) 

Sol. నసయసేొస్ ఇెండియా లమటెడ్ (NSIL) GSAT-24ను 

పరా రెంభెంచెంది, అెంత్రటక్ష సెంసకరణల త్రాాత్ మొత్తెం 

ఉప్గరహ స్ామరాా ాన్నన డ ైర కి్డ-ట -హ మ్ (DTH) సరీాస్ 

పొర వ ైడర్స టాటా పాేక  లీజుకు ఇచుెంది. 

 

S99. Ans.(d) 

Sol. తాజాగా వడుదల చేసిన ఫిఫా ప్రప్ెంచ రాయెంక ెంగ్్ లో 

భారత్ ఫుట్ బాల్ జట ి  ర ెండు స్ాా నాలు ఎగబాక  104వ్ 

స్ాా నాన్నక  చేరుక వ్డెంతో ఆకట ి కునే ఆసియా కప్స 

కాాలఫికేషన్స ప్రచారెంలో మెంచ ప్ెంట ప్ెండిెంది. 

 

S100. Ans.(e) 

Sol. కానఫర న్స్ యొకక నేప్థ్యెం 'ది ఫూయచర్స ససప్ర్స ఫుడ్ 

ఫర్స ఇెండియా' నసయఢిలాీలో, M/o ఫుడ్ పరా స సిెంగ్ ఇెండసీి రస్ 

మదుత్రతో పారటశరా మక సెంసా ASSOCHAM న్నరాహిెంచెంది. 
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