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ముఖ్యమ ైన తేదీలు & ఇతివృతతా లు 

➢  ‘ప ాంగళి వ ాంకయ్య’ జయ్ాంతి ఎప్పుడు ? ఆగష్టు  2 

➢ ప్రప్ాంచ తలి్లపాల వారోతసవాం - 2022 యొకక ఇతివృతాాం ఏమిటి ? Step Up for Breastfeeding: 

Educate and Support 

➢ జాతీయ్ చనేేత దినోతసవాం ఎప్పుడు ?  ఆగస్టు  7 

➢ ప్రప్ాంచ ఆదవిాస ీప్రజల అాంతరాా తీయ్ దనిోతసవాం ఎప్పుడు ? ఆగష్టు  9 

➢ ప్రప్ాంచ జీవ ఇాంధన దనిోతసవాం ఎప్పుడు ? ఆగస్టు  10 

➢ అాంతరాా తీయ్ య్ువజన దినోతసవాం (ఆగస్టు  12) - 2022 యొకక ఇతివృతాాం ఏమిట ి? 

Intergenerational solidarity: creating a world for all ages 

➢ ఇనససరనె్సస రెగుయలేటరీ అాండ్ డెవలప మ ాంట్ అథతరటిీ ఆఫ్ ఇాండియ్ా తన మొదటి హ్యయకథతన్స నట 
“బీమా మాంథన్స 2022” పేరుతో నిరవహిస్టా ాంద,ి అయిత ేదీని ఇతివృతాాం ఏమిటి ?  Innovation in 

Insurance 
➢ 17వ ప్రవాసీ భ్రతీయ్ దవిస్ - 2023 ఎకకడ జరగనటాంది ? ఇాండోర  
➢ ప్రప్ాంచ ఫో టోగరఫీ దనిోతసవాం -  2022 (19 ఆగస్టు ) యొకక ఇతివృతాాం ఏమిటి ? Pandemic 

Lockdown through the lens 

➢ ప్రప్ాంచ నీట ివారోతసవాలు ఏ తదేీలలో నిరవహిాంచబడుతోాంది ? 2022 ఆగస్టు  23 నటాండి సపెెుాంబర 1 
వరకు 

అాంతరాా తీయ్ అాంశాలు 

➢ హాంబన్సటొట నౌకాశ్రయ్ాం ఏ దేశ్ాంలో ఉాంది ? శ్రరలాంక   

➢ ఇటీవల అమ రకిా కాలుులోి  మరణ ాంచిన ‘అయ్మన్స అల్ జవహరీ’ ఏ స్ాంస్థ  అధినతే ? అల్ ఖ్ెైదత 
➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘నతనీస పెలోసీ’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటలిో స్రెైన వాయఖ్య ఏది ? అమ రకిా 

ప్రతినిధటల స్భ సీుకర  
➢ ఇటీవల భ్రతదేశ్ాంలో ప్రయటిాంచిన ‘ఇబరహ ాం సో ల్లహ్’ ఎవరు ? మాలీ్దవపల అధయక్షుడు 
➢ కాంబ ైన్్స మారిట ైమ్ ఫో రెసస్ (CMF) ఎనిి దశేాలు ఉనతియి ? 34 

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘ జేమ్స మరాపే’ ఏ దశే్ ప్రధతనిగా ప్రమాణసీవకారాం చేసారు ? పాప్పవా నసయ 
గినియ్ా 
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➢ ఇటటువల ఏ దశేాలు  స్హకార స్మూహాం(cooperation format) నటాండి వ ైదొల్లగాయి.? లాటివయ్ా 
మరియ్ు ఎసోు నియ్ా 

➢ ఇటీవల ఏ ఈ క్రాంది ఏ G7 దేశ్ాం తమదేశ్ాంలోని   కొనిి పరా ాంతతలనట కరువప పరా ాంతతలుగా 
అధికారికాంగా ప్రకటిాంచిాంది. ? బిరటన్స  

➢ 2016 తరువాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇరాన్స కు రాయ్బ్రిని నియ్మిాంచిన అరబుు దేశ్ాం ఏద ి?  కువ టై్  

➢ కెనతయ  దశే్ కొతా  అధయక్షుడిగా ఎవరు  ఎనిికయ్ాయరు.? విల్లయ్ాం రూటో 
➢ వాతతవరణ మారుులపె ైఐకయరాజయస్మితి ఫేరమ్ వరక కన వనషన్స (UNFCCC) ఏ స్ాంవతసరాం నటాండి 

అమలులోక్ వచిచాంది ? 1994  

➢ 65వ కామన వలా్ పారిమ ాంటర ీస్మావశే్ాం ఏ దశే్ాంలో జరగనటాంది ? కనెడత 
➢ వోసాు క్ 2022 సెనైిక వినతయసాలు ఎకకడ జరగనటనతియి ? రష్ాయ  
➢ EU యొకక 'మ రుగెనై నిఘా' ఫేరమ్ వరక నటాండ ినిష్్రమిాంచిన దేశ్ాం ఏది ? గీరస్  
➢ 'Ulchi Freedom Shield' అనేద ిఏ దేశాల మధయ అతిపదీె సెనైిక వాయయ్ామాం ?దక్షణి కొరయి్ా 

మరియ్ు అమ రకిా 
➢ SCO రక్షణ మాంతటర ల స్మావేశ్ాం - 2022 ఎకకడ జరగిాింది ?  తతషెకాంట్  
➢ ఏ దశే్ రాజాయాంగ నతయయ్సాథ నాం ఆగష్టు  24, 2022న ఆ దశే్ ప్రధతనమాంతిర ప్రయ్ుత్ చతన్స-ఓ-చతనట ప్దవి 

నటాండ ిస్సెుాండ్ చేస ాంది ? థతయ్ లాాండ్ 

➢ ప్రప్ాంచాంలోని మొటుమొదట ిహ ైడోరజన్స-ప్వర్ పాయస ాంజర రెైళి్నట పరా రాంభాంచిన దశే్ాం ఏది ? జరమనీ  
➢ అమ రకిాకు చెాందని 'మారిిాంగ్ కనసల్ు ' అన ేస్ాంస్థ  నిరవహిాంచిన  స్రవే ప్రకారాం పాలనలో 

ప్రప్ాంచాంలోనే అతయధిక ప్రజాదరణ ప ాందిన నతయ్కుడు ఎవరు ? నరేాందరమోడ ీ

➢ ఐకయరాజయస్మితిలో ఉకెరయిన్స  అధయక్షుడు జెలెన్స సకీ వరుచవల్  ప్రస్ాంగాం కోస్ాం జరగిిన ప ర సజీరల్  
ఓటిాంగ్ లో  భ్రత్  తన ఓటునట ఏ మరేకు వినియోగిాంచటకుాంద ి? ఉకెరయిన్స ’కు   అనటకూలాంగా 

➢ కుష మన్స మరయి్ు వకే్ ఫల్ీ్ నివేదకి ప్రకారాం, ఆస య్ా-ప్స ఫ క్ లోని  ట క్ హబ ల జాబితతలో 
అగరసాథ నాంలో నిల్లచిన నగరాం ఏద ి? బీజాంగ్ 

➢  G20 డిజటల్ ఇనోివేష్న్స న ట్ వరక (DIN) ఎకకడ జరగనటాంది ? ఇాండోనషే య్ా  
 

 
 
 

జాతీయ్ అాంశాలు 

➢   దేశ్ాంలో తొల్ల మాంకీపాక్స మరణాం ఏ రాష్ు రాంలో నమోదయియాంద ి? కేరళ్  
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➢ ఎప్ుటి నటాండి ఎప్ుటి వరకు ప్రజలాందరూ తమ సో ష్ల్ మీడియ్ా అక ాంటి ప ర ఫెైల్ ప క్గా జాతీయ్ 

జెాండత ఫ టోనట పెటుు కోవాలని ప్రధతని మోదీ కోరారు. ? ఆగస్టు  2 నటాంచి 15 వరకు 
➢ ఎప్ుటి నటాండి ఎప్ుటి వరకు 'హర ఘర తిరాంగా' పేరుతో ప్రతేయక ఉదయమాం నిరవహిాంచనటనతిరు ? 

ఆగస్టు  13 నటాంచి 15 వరకు 
➢ "Ex VINBAX 2022" యొకక మూడవ ఎడిష్న్స ఏ దశేాల మధయ జరుగుతటాంది ? వియ్తతిాం-

ఇాండియ్ా 
➢ ఏ దశే్ ఆరీమల మధయ స్ాంయ్ుకా సెనైిక వాయయ్ామాం "AL NAJAH -IV" పరా రాంభాంచబడిాంది ? 

ఇాండియ్న్స ఆరీమ మరియ్ు రాయ్ల్ ఆరీమ ఆఫ్ ఒమన్స 

➢ ఇటీవల ఎవరి  అధయక్షతన దివతీయ్ ఉకుక కోస్ాం ఒక స్లహ్య కమిటీని కేాందర ప్రభుతవాం  ఏరాుటు 
చేస ాంద.ి ?  జయయతిరాదితయ స ాంధియ్ా 

➢ ఈ క్రాంది వారిలో ఎవరి అధయక్షతన మాంకీపాక్స'పె ైట్స్క ఫో రస నట కేాందర ప్రభుతవాం  ఏరాుటు చేస ాంది. ? 

డతకుర వీకే పాల్  

➢ కారిిల్ య్ుదధ  స్మయ్ాంలో భ్రత సాయ్ుధ బలగాల విజయ్ానిక ్గురుా గా, కారిిల్ సెకాు ర లోని డతర స్ 

వదీ ఉని పాయిాంట్ 5140క్ ఏ పరేు  అని పరేు పెట్ు రు ? గన్స హిల్ 

➢ తదటప్ర ిస్టపీరాంకోరుు  ప్రధతన నతయయ్మూరిాగా ఎవరు పేరునట ప్రస్టా త ప్రధతన నతయయ్మూరిా స పారుస 

చేసారు ? జస ుస్  ఉదయ్  ఉమషే  లల్లత్  
➢ అకోు బరు 29, 2022న ఉగరవాద నిరోధకాంపె ైఐకయరాజయస్మితి భదరతత మాండల్ల (UNSC) ప్రతేయక 

స్మావశేానిక ్ఏ దేశ్ాం ఆతిథయాం ఇవవనటాంది. ? భ్రతదశే్ాం  

➢ భ్రతదశే్ాం మరియ్ు య్ుఎస్ యొకక 18వ ఎడిష్న్స మ గా మిలటర ీఎకసరెైసజ్ “య్ుధ్ అభ్యస్” 

అకోు బర 14 నటాండి 31, 2022 వరకు ఎకకడ జరగనటాంద.ి ? ఔల్ల(ఉతారాఖ్ాండ్ ) 
➢ భ్రతదశే్ాం రామ్ స్ర జాబితతకు మరో 10 సెటై్ లనట జయడిాంచిాంది, అయిత ేదీాంతో ఆగష్టు  6, 2022 

నతటిక ్దశే్ాంలోని మొతాాం రామ్ స్ర  సెైట్ ల స్ాంఖ్య ఎాంత ?  64 

➢ ‘సెైకలెటై్' అనే పాన్స-ఇాండియ్ా వాయయ్ామానిి నిరవహిాంచిన భదరతత దళ్ాం ఏది ? ఇాండయి్న్స ఆరీమ  

➢ అతయధిక విదటయత్ స్బిసడీ బిలుి నట అాందిాంచ ేమూడు  అగర రాష్ాు ర లు ఏవి ? మధయప్రదశే్, రాజసాథ న్స 

మరియ్ు కరాా టక 

➢ “ఎక్స వజర ప్రహ్యర 2022” ఏ రెాండు దశేాల మధయ జరుగుతటాంది ? ఇాండయి్ా - అమ రకిా 
➢ బీహ్యర  రాష్ు ర ముఖ్యమాంతిరగా ఎనివ  సార ిఇటవీల నితీష కుమార ప్రమాసీవకారాం చేసారు ? 8  

➢ 2వ తరాం (2జీ) ఇథనతల్ పాి ాంట్ నట ప్రధతని నరేాందర మోద ీఇటీవల ఎకకడ పరా రాంభాంచతరు ? 

పానిప్ట్ (హరాయనత)\ 
➢ తన 200 ఏళి్ నతట ిఐకానిక్ గీరన్స ఓపెన్స సేుస్ ప్దతాంగ్ నట 75వ జాతీయ్ సామరక చిహిాంగా ప్రకటిాంచిన 

దేశ్ాం ఏది ? స ాంగప్ూర 
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➢ కేాందర ప్రభుతవ కారయకరమమ ైన  ఓపెన్స న ట్ వరక ఫర డజిటల్ కామరస (ONDC)లో చరేిన మొదటి గోి బల్ 

కాంపెనీ ఏద ి?  మ ైకరో సాఫ్టు  
➢ భ్రతదశేానిక ్75 స్ాంవతసరాల సావతాంతరయ వేడుకలనట ప్పరస్కరిాంచటకుని 'ఇాండయి్ా క ్ఉడతన్స' 

పరా జెక్ు నట పరా రాంభాంచిన స్ాంస్థ  ఏది ? గూగుల్  

➢ ఆగస్టు  11, 2022న  ‘ఆస య్న్స రీజనల్ ఫో రమ్’ వరుచవల్ స్మావశేానిి ఏ దశే్ాం నిరవహిాంచిాంది. ? 

ఇాండియ్ా  
➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన 'సాురక (SPARK0 అనదేి ? భ్రతదేశ్ప్ప మొటుమొదటి వరుచవల్ సేుస్ 

మూయజయ్ాం  

➢ స నిమాల స్హ-నిరామణతనిి పో ర తసహిాంచడతనిక్ భ్రతదశే్ాం మరయి్ు ఏ దశేాల మధయ ఆడియో-

విజువల్ (AV) కో-ప ర డక్షన్స ఒప్ుాందాం కుదిరిాంది ? ఆసేు రల్లయ్ా  
➢ భ్రతదశే్ాంలో అతయధిక రామ్ స్ర సెైట్ లు ఉని రాష్ు రము ఏది ? తమిళ్నతడు  
➢ 2022-2023 ప్ాంట స్ాంవతసరాంలో ఈ క్రాంద ిఏ  ప్ాంట స్రవేనట కేాందర ప్రభుతవాం  పరా రాంభాంచిాంద ి ?  

బ్స్మతి 

➢ చీనతబ   నదిపెై నిరిమాంచిన ప్రప్ాంచాంలోనే అతయాంత ఎతెతాన రెలైేవ వాంతెన((World highest railway 

bridge))నట ఏ పరేుతో ప లుస్టా నతిరు  ? గోలె్ న్స  జాయిాంట్  
➢ అగసా్యమలెై ఎల్లఫెాంట్ రిజరవ  ఏ రాష్ు రాంలో ఉాంది ? తమిళ్నతడు  
➢ 'ఉదతరశ్క్ా' అన ేదెైవపాక్షకి వినతయసాలోి  ఇాండయి్న్స ఎయిర ఫో రస (IAF) ఏ దేశ్ాంతో పాల్ి ాంటుాంది ? 

రాయ్ల్ మలేష య్న్స ఎయిర ఫో రస (RMAF) 

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘డిజయ్ాతర య్ాప’ అనేది  —--------   ? విమాన  ప్రయ్ాణీకులకు  
స్ాంభాందిాంచిాంది  

➢ ఇాండియ్ా ఇాంటరేి ష్నల్ సీఫపడ్ ష్ో  (IISS) 23వ ఎడషి్న్స ఎకకడ జరగనటాంది ? కోల్ కతత 
➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘విలేజ్ డఫిెన్సస గార్ సీకమ్ 2022’తో స్ాంభాందాం ఉని రాష్ు రము / 

కేాందరపాల్లత పరా ాంతాం ఏద ి? జమూమ కాశ్రమర  
➢ Ipsos ఇాండియ్ా నిరవహిాంచిన ఒక స్రేవ ప్రకారాం దేశ్ాంలోని తొల్ల  మూడు అతయాంత విశ్వస్నీయ్ 

స్ాంస్థలు ఏవి ? రక్షణ దళాలు, RBI మరియ్ు భ్రత ప్రధతని కారాయలయ్ాం 

➢ కుకెైలై్ అటవీ పరా ాంతాంలో భ్రతదశే్ప్ప మొదట ిన టై్ స్ఫారీ ప్రతిపాదనకు ఏ రాష్ు ర కేబిన ట్ ఇటీవల 
ఆమోదాం తెల్లప ాంద.ి? ఉతారప్రదేశ్  

➢ 'మేక్ ఇాండయి్ా నాంబర 1' మిష్న్స నట ఎవరు  పరా రాంభాంచతరు.? అరవిాంద్ కజేీరవాల్ 

➢ IOA వయవహ్యరాలనట నిరవహిాంచడతనిక్ ముగుి రు స్భుయల కమిటీని ఎవరు నియ్మిాంచతరు ? ఢిలి్ద 
హ ైకోరుు  
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➢ అరుణతచల్ ప్రదశే్ 'లో  ఉకుక సాి గ్'నట  ఉప్యోగిాంచి పెైలట్ రహదతరిని ఏ స్ాంస్థ నిరిమస్టా ాంది ? బో ర్ర 
రోడ్ ఆరిన జైేష్న్స (BRO) 

➢ స క్కాం ముఖ్యమాంతిర ఎవరు ?  ప ఎస్ తమాాంగ్  
➢ రాష్ు రాంలోని నిరుదోయగ తలుి లాందరకిీ ఏట్ రూ.20,000 అాందజేసేాందటకు ‘ఆమ యోజన’ ప్థకమునట 

పరా రాంభాంచిన రాష్ు రాం ఏది ? స క్కాం  
➢ స క్కాం  రాష్ు రము పరా రాంభాంచిన ‘వాతసలయ యోజన’ ప్థకాం క్ాంద  స్ాంతతనాం లేని మహిళ్లకు ఇన్స విటోర  

ఫెరిులెైజేష్న్స చికత్స కోస్ాం ఎాంత మొతాాం సాయ్ాం అాందిాంచనటనతిరు? రూ.3 లక్షలు  
➢ ఆప్రషే్న్స య్ాతిర స్టరక్ష’ పేరుతో పాన్స-ఇాండయి్ా ఆప్రషే్న్స నట  ఏ భదరతత దళ్ాం పరా రాంభాంచిాంది? రెైలేవ 

ప ర ట క్షన్స ఫో రస (RPF) 
➢ హర ఘర జల్ ఉతసవ  - 2022 ఎకకడ జరగిిాంద ి? గోవా 
➢ భ్రతదశే్ాం మరియ్ు వియ్తతిాం మధయ Ex VINBAX 2022 దెైవపాక్షకి ఆరీమ వాయయ్ామాం యొకక 

3వ ఎడషి్న్స ఎకకడ జరిగిాంది ? చాండీమాందరి (హరాయనత) 
➢ 'ఆకావ బజార' య్ాప నట ఏ కేాందర మాంతిర పరా రాంభాంచతరు ? కేాందర మతయస శాఖ్ మాంతిర  
➢ భ్రతదశే్ప్ప మొటుమొదటి ఎలక్ుకి్ డబుల్ డకెకర ఎయిర కాండిష్న్్స బస్టస ఎకకడ పరా రాంభమ ైాంది ? 

ముాంబ ై  
➢ UDAN (UdeDeshkaAamNagrik) ఎప్పడు పరా రాంభమ ాైంది ? ఆగస్టు  14, 2017 

➢ రెైతట ఉతుతాిదతరుల స్ాంస్థలు (FPOలు) మరయి్ు స్వయ్ాం స్హ్యయ్క బృాందతలు (SHGలు) 
మారెకట్ లోక ్ప్రవేశాంచేాందటకు ఇాండయి్న్స ఇన్స స ుటయయట్ ఆఫ్ మిలెి ట్స రీసరెచ (IIMR)తో ఒప్ుాందాంపెై 
స్ాంతకాం చసే ాంన స్ాంస్థ ఏద ి? Flipkart  

➢ ఉతారప్రదశే్ లోని హిాందస దవేాలయ్ాం నటాండి దొాంగిల్లాంచబడిన రాతి తలుప్ప జాాంబ తో స్హ్య ఏడు 
కళాఖ్ాండతలు ఏ దశే్ాం నటాండి భ్రతదశేానిక ్చరేాయి ? సాకట్ి ాండ్  

➢ భ్రతదశే్ప్ప మొదటి నౌకాదళ్ ష్ూటిాంగ్ రేాంజ్ ఎకకడ పరా రాంభమ ైాంది/ ? విశాఖ్ప్టిాం 

➢ మిథిలా మఖ్ానతకు ఇటవీల  భౌగోళిక గురిాాంప్ప లభాంచిాంది , అయితే ‘మిథిలా’ అనేద ిఏ రాష్ాు ర నిక్ 
చెాందిాంద ి? బీహ్యర 

➢ మహిళా పో ల్దస్టల 10వ జాతీయ్ స్దస్టస ఎకకడ జరగిిాంది ? స మాి  \ 

➢ "డిస ు రక్ు గుడ్ గవరెి న్సస పో రుల్"నట అభవృదిధ చయే్డతనిక్ కేాందర ప్రభుతవాం ఏ రాష్ు ర ప్రభుతవాంతో 
కఒప్ుాందాం కుదటరుచకుాంది ? అరుణతచల్ ప్రదశే్  

➢ “విదతయ రాత్: స్సకల్ ఆన్స వీల్స” పరా జెక్ు నట పరా రాంభాంచిన రాష్ు రాం ఏది ? అసాసాం  
➢ ఏ  అాంతరాా తీయ్ విమానతశ్రయ్ానిక్ సావతాంత ర్ పో రాట దగిిజాం ష్హ ద్ భగత్ స ాంగ్ పరేు పటెునటనతిరు 

? చాండీగఢ   
➢ భ్రతదశే్ాం యొకక మొదట ిఎడుయకషే్న్స టౌన్స ష ప నట నిరమిాంచనటని రాష్ు రము ఏద ి? ఉతారప్రదేశ్  
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➢ రాష్ాు ర ల ప్పనరవయవసీథకరణ చటుాం, 1956లోని సెక్షన్స 15-22 ప్రకారాం దేశ్ాంలో ఎనిి జయనల్ క నిసల్ లు 
ఏరాుటయ్ాయయి. ? ఐదట  

➢ భోపాల్ లో జరిగని  23వ ఎడిష్న్స సెాంటరల్ జయనల్ క నిసల్ స్మావేశానిక్ ఎవరు అధయక్షత 
వహిాంచతరు.?హ ాంమాంతిర  అమిత్ ష్ా 

➢ 2022 కోస్ాం య్ున సో క యొకక అస్ాంప్ూరా సాాంస్కృతిక వారస్తవ జాబితతలో చేరచడతనిక్ భ్రతదశే్ాం 
గారాు(Garba ) నట నతమినటే్ చసే ాంద,ి అయిత ేఇది ఏ రాష్ు రాం నటాండి ఉదభవిాంచిాంది ? గుజరాత్ 

➢ బినతమీ లావాదేవీల (నిషేధాం) చటుాం, 1988లోని ఏ సెక్షన్స' నట రాజాయాంగ విరుదధమని స్టపీరాంకోరుు  ఆగష్టు  

23, 2022న కొటిువేస ాంది? సెక్షన్స 3(2) 

➢ స్టపీరాంకోరుు   నతయయ్మూరుా ల (జీతతలు మరియ్ు సేవా నిబాంధనలు) చటుాం, 1958ని ఇటవీల ఎవరు 
స్వరిాంచతరు ? .కేాందర ప్రభుతవాం 

➢ ఇటీవల నోయిడతలో  అకరమాంగా నిరిమాంచిన జాంట భవనతలనట పలేుడు ప్దతరాథ లతో కూల్లచ వేసారు , 
అయిత ేదీనిక్ వాడిన సాాంకతేికతనట ఏమని ప లుస్టా నతిరు ? వాటర ఫాల్  ట క్ిక్  

➢ ఆజాదీ కా అమృత్  మహ తసవ లో భ్గాంగా ఆగష్టు  27న ఎకకడ నిరవహిాంచిన ఖ్ాద ీఉతసవాంలో 
ప్రధతని మోద ీపాల్ి నతిరు. ? స్బరమతి తీరాం(అహమదతబ్ద్ ) 

➢ అటల్ పాదతచతరుల వాంతనెనట ప్రధతని  మోదీ ఆగష్టు  27న ఎకకడ పరా రాంభాంచతరు. ? అహమదతబ్ద్  
➢ అటల్ పాదతచతరుల వాంతనె ఏ నదిపె ైనిరిమాంచతరు ? స్బరమతి  
➢ అటల్ ఇనోివేష్న్స మిష్న్స (AIM) ఏరాుటుకు స్హకరిాంచే స్ాంస్థ  ఏది ? నీతిఆయోగ్ 

➢ బీహ్యర అసెాంబిీ సీుకర గా ఎవరు ఎనిికయ్ాయరు.? అవధ్ బిహ్యరీ చౌదరి  
➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘ఆజాద ీకెవస్ు ’ అనదేి ? ఆన్స లెనై్స విదతయ మొబ లై్ గేమ్ ల శరరణ   
➢ ‘శోఖ్టవి రెలైేవ సేుష్న్స’ ఏ రాష్ు రాంలో ఉాంద ి? నతగాలాాండ్  
➢ భ్రతదశే్ాం మరియ్ు బాంగాి దేశ్ మాంతటర ల సాథ యి ఉమమడ ినదటల కమిష్న్స (JRC) 38వ స్మావేశ్ాం 

ఇటీవల ఎకకడ జరిగిాంద.ి ? నసయఢిలి్ద 

➢ ఆగష్టు  28న  ‘స్వచ్ఛ్ సాగర, స్టరక్షతి్ సాగర’ ప్రచతర కారయకరమాం ఎకకడ పరా రాంభమ ైాంది ? ప్పదటచేచర ి

➢ స్మృతి వాన్స మ మోరియ్ల్ ని ప్రధతని మోదీ ఆగష్టు  28న ఎకకడ  పరా రాంభాంచతరు.? కచ్ఛ  (గుజరాత్ )  
➢  ఈ క్రాంద ిఏ జలాి నట ఉతామ ఆకాాంక్షాతమక జలాి గా నీతి ఆయోగ్  ప్రకటిాంచిాంది ? హరిదతవర  
➢ ప్రధతన్స మాంతిర జన్స ధన్స యోజన (PMJDY) ఎప్పుడు పరా రాంభమ ైాంద ి? ఆగస్టు  28, 2014 

➢ ప్రివార కళాయణ్ కార్ పరేుతో ప్రభుతవ ఫాయమిల్ద ఐడీ పాి న్స ’నట పరా రాంభాంచనటని రాష్ు రము ఏద ి? 
ఉతారప్రదశే్  

➢ దెైవపాక్షిక రక్షణ స్హకారానిి పెాంప ాందిాంచేాందటకు ఐదళిే్ రోడ్ మాయప నట స దధాం చసేేాందటకు 
ట్స్క ఫో రస నట ఏరాుటు చేయ్ాలని భ్రత్ మరయి్ు ఏ దశే్ాం నిరాయిాంచతయి.? ట్ాంజానియ్ా  

➢ ఇటీవల భ్రతదేశ్ ప్రయటనకు వచిచన ‘మాక్సమా’ ఎవరు ?  న దరాి ాండ్స రాణ   
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➢ ‘ష్టమాంగ్ ల్దల’తో స్ాంభాందాం ఉని రాష్ు రము ఏద ి?  మణ ప్ూర  
➢  8వ ఇాండయి్ా ఇాంటరేిష్నల్ MSME సాు రు-అప ఎక్స పో  & స్మిమట్  ఎకకడ జరుగుతటాంది ? నసయఢిలి్ద 

➢ 10వ జాతీయ్ స్ముదర శోధన మరియ్ు రెస్సకయ ఎకసర సెజై్ SAREX -22నట ఏ భదరతత దళ్ాం 
చేప్టిుాంది ? ఇాండియ్న్స కోస్ు గార్ 

➢ ఎన్స స ఆర బి ప్రచటరిాంచిన 2021క్ స్ాంబాంధిాంచి భ్రతదేశ్ాంలో ప్రమాద మరణతలు & ఆతమహతయలు 
(Accidental Deaths & Suicides in India)  నివేదకి ప్రకారాం 2021లో అతయధిక ఆతమహతయలు 
నమోదెనై రాష్ు రము ఏది ? మహ్యరాష్ు ర 

➢ ఎన్స స ఆర బి ప్రచటరిాంచిన 2021క్ స్ాంబాంధిాంచి భ్రతదేశ్ాంలో నేరాం (Crime in IndiaI)   నివేదకి 
ప్రకారాం 2021లో మహిళ్లపెై అతయధిక నరేాల రేటు ఏ రాష్ు రాంలో నమోదయియాంది ?  అసాసాం 

ఆాంధరప్రదేశ్ అాంశాలు 

➢  ఆాంధరప్రదేశ్ లో తీవర కోత ముప్పు ఎదటర్కాంటుని తీరపరా ాంతాం ఎాంత శాతాం  ఉనిటుి  ఇాండియ్న్స  
నేష్నల్  సెాంటర  ఫర  ఓష్న్స  ఇన్స ఫరేమష్న్స  స్రీవససె్  (ఇన్స కాయిస్ ) అధయయ్నాంలో తేల్లనటుి  కేాందర హ ాం 

శాఖ్ స్హ్యయ్మాంతిర నితతయనాంద్ రాయ్  రాజయస్భలో వ లిడాించతరు . ? 20 శాతతనిక్ పెైగా 
➢ ఏపీ హ కైోరుు  నతయయ్మూరుా లుగా నియ్మితటలెైన ఏడుగురు నతయయ్ాధకిారులు చతే  ఆగస్టు  4న 

ఎవరు ప్రమాణసవీకారాం చయేిాంచతరు ?  గవరిర . 

➢ అగిర ఇన్స ఫరా  ఫాండ్ అవారు్ లు - 2022లో రుణతల మాంజూరులో ఉతామ ప్నితీరు అవారు్  గలెుచటకుని 

రాష్ు రాం ఏది ?  ఆాంధరప్రదేశ్ 

➢ బస్  అాండ్  కార  ఆప్రటేరస  కాన ెడరషే్న్స  ఆఫ్  ఇాండియ్ా ఆధవరయాంలో హ ైదరాబ్ద్ లోని హ ైట క్స లో 
జరిగని ‘ప్రవాస్  ఎకసలెన్సస ’ వేడుకలోి  భ్గాంగా ‘రెడ్  బస్  పపీ్పల్స  చతయిస్ ’ అవారు్  అాందటకుని స్ాంస్థ  
ఏది ? APSRTC 

➢ ఏ స్ాంవతసరాం నతటకి్ పాి స ుక్  రహతి ఆాంధరప్రదేశ్ గా తీరిచదదిేీ  లక్షయాంతో అడుగు వేదతీ మని ఆాంధరప్రదేశ్ 
ముఖ్యమాంతిర శ్రర వ ై.ఎస్ జగన్స మోహనరడెి్   ప్రజలకు ప లుప్పనిచతచరు  ? 2027  

➢ 47వ జాతీయ్ కారిమక స్దస్టస ఎకకడ జరిగిాంది ? తిరుప్తి 

➢ ప్రప్ాంచాంలోనే తొల్లసారగిా పాి స ుక్  నియ్ాంతరణ కోస్ాం ఈ క్రాంది ఏ స్ాంస్థతో ఆాంధరప్రదేశ్ ప్రభుతవాం  
ఒప్ుాందాం కుదటరుచకుాంద ి? పారేి ఫర  ద ిఓష్న్సస  
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తెలాంగాణ అాంశాలు 

➢  తెలాంగాణ ప్రభుతవాం చేప్డుతటని  ‘నేతనికు బీమా’ ప్థకాంలో భ్గాంగా చేనతే కారిమకుడు స్హజాంగా 
లేదత ప్రమాదవశాతటా  మరణ సేా   ఎాంత మొతాాం చెలి్లసాా రు ? రూ. 5 లక్షలు 

➢ దేశ్ాంలోన ేతొల్లసారిగా జడీాల కోస్ాం రకి్రయిషే్న్స  సెాంటర  నిరామణతనిక్ ఇటవీల స్టపీరాంకోరుు  ప్రధతన 
నతయయ్మూరిా జస ుస్  ఎనీవ రమణ ఎకకడ శ్ాంఖ్టసాథ ప్న చసేారు ? హ ైదరాబ్ద్  

➢ దేశ్ాంలోన ేఅతయాంత ప్రతిష్ాు తమకాంగా నిరిమాంచిన హ దైరాబ్ద్  స ట ీపో ల్దస్ట కమిష్నరేట్  హ డ్  కావరురస కు 
ఏ పరేు పటె్ు రు ?  తలెాంగాణ సేుట్  ఇాంటగిేరడటె్  కమాాండ్  అాండ్  కాంటోర ల్  సెాంటర  (TSICCC) 
 

 

ఆరిథకాాంశాలు 

➢  జూలె ై2022క ్కేాందర  ప్రభుతవాం ఎాంత  స్సథ ల GSTని వస్సలు చేస ాంది, ?  ₹1,48,995 కోటుి  

➢ జూలెై 2022లో య్ూనిఫెడై్ పేమ ాంట్స ఇాంటర ఫేస్ (UPI) లావాదేవీలు ఎాంతకు చేరుకునతియి ? 6 

బిల్లయ్నికు 
➢ ఫారూచయన్స-500 జాభతతలో భ్రతీయ్ కాంపనెీలలో ప్రధమ సాథ నాంలో నిల్లచిన కాంపెనీ ఏది ? లెఫై్ 

ఇనససరనె్సస కార్ురేష్న్స ఆఫ్ ఇాండియ్ా (LIC)  

➢ ఇటీవల నిరవహిాంచిన 5జీ సుెకుమి్  కోస్ాం ఎాంత మొతాాం విలువ నై బిడుి  దతఖ్లయ్ాయయి. ? రూ. లక్షా 
50వేల 173 కోటుి   

➢ గత ఐదళిే్లో దశే్ాంలోని బ్యాంకులు ఎాంత మొతాాం మొాండి బకాయిలనట రదటీ  చసే నటుి  కేాందరాం 

పారిమ ాంట్ కు తెల్లప ాంది.? రూ.10 లక్షల కోటుి  

➢ CSR క్ాంద “పరా జెక్ు చిరుత”కు మదీతట ఇవవడతనిక్ ముాందటకు వచిచన మొదటి కార్ురటే్ స్ాంస్థ  ఏద ి

? ఇాండియ్న్స ఆయిల్. 

➢ భ్రతదశే్ వాణ జయ లోటు జూలెై 2022లో ఎాంతగా నమోదయియాంద ి? $31 బిల్లయ్నికు  
➢ రిజరవ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియ్ా (RBI) యొకక ఆరిథక చేరకి (FI) స్సచిక మారిచ 2021లో 53.9 నటాండి 

2022 మారచిలో ఎాంతక ్పరెిగిాంది. ? 56.4 

➢ ఇాండియ్న్స కనసలెు నీస కోల్ మిాంట్ ప్రచటరిాంచిన డేట్ ప్రకారాం, జూలె ై2022లో రష్ాయ భ్రతదేశానిక్ 
ఎనివ అతిపదీె బొ గుి  స్రఫరాదతరుగా అవతరిాంచిాంది. ? మూడవ  

➢ ప్రస్టా త  రెపో  రేటు ఎాంత ?  5.40% 

➢ డిఫెన్సస ఎక్స పో  - 2022 ఎకకడ జరగనటాంది ? గాాంధనీగర  
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➢ ఐకయరాజయస్మితి నివేదకి ప్రకారాం 2021లో భ్రతదశే్ాంలో ఎాంతమాంది డిజటల్ కరనెీసని కల్లగ ిఉనతిరు 
? 7.3%  

➢ భ్రత ప్రభుతవ కొతా నిభాందన ప్రకారాం ఈ క్రాంది వారలిో ఎవరు  అటల్ పనెషన్స యోజన (APY) 

ప్థకానిక్ అరుు లు కారు ? ఆదతయ్ప్ప ప్నటి చెలి్లాంప్పదతరు 
➢ జనతభ్లో  వాట్గా డిజటల్ కరనెీసని కల్లగ ిఉని అతిపదీె దశే్ాం ? ఉకెరయిన్స  

➢ 2025-26 వరకు SMILE-75 కోస్ాం ఎాంత మొతాాం కటే్యిాంచతరు ?   రూ. 100 కోటుి . 

➢ రిట ైల్ దరవోయలుణాం, జూలె ై2022లో ఎాంతగా నమోదయియాంది ?  6.71% 

➢ గోి బల్ ఎాంపాి య్ మ ాంట్ ట రాండ్స ఫర య్ూత్ 2022 నివేదకినట విడుదల చేస న స్ాంస్థ  ఏది ? 
ఇాంటరేి ష్నల్ లేబర ఆరిన జైేష్న్స (ILO)  

➢ గోి బల్ ఎాంపాి య్ మ ాంట్ ట రాండ్స ఫర య్ూత్ 2022 నివేదకి ప్రకారాం 15 - 24 ఏళి్ మధయ వయ్స్టస 
ఉనివారలిో నిరుదో యగిత రేటు ఎాంతగా ఉాంది ? 15.6% 

➢ IMD-UNDP పరా జకె్ు కోస్ాం UNDP భ్రతదశే్ాంనకు  $5.16 మిల్లయ్ని వాతతవరణ గార ాంట్  
అాందిాంచనటని దేశ్ాం ఏద ి? జపాన్స 

➢ ‘ఉతసవ డపిాజట్" అనే ప్రతయేకమ నై టరమ డిపాజట్ పో ర గార మ్ నట ప్రవేశ్పెటిున బ్యాంకు ఏది ? SBI 
➢ 2022 ఫో రుస క ి డ్ 100 జాబితతలో ప్రప్ాంచాంలోని ట్ప 100 పెైవైేట్ క ి డ్ కాంపెనీల రాయాంక్ాంగ్ లో పరేు 

ప ాందిన మొదట ిభ్రతీయ్ కాంపెనీ ఏద ి? రజేర ప ే 
➢ ఎాంత మొతాాం వరకు స్వలుకాల్లక వయవసాయ్ రుణతలపె ై1.5% వడీ్  రాయితీని కేబిన ట్ 

ఆమోదిాంచిాంది.? 3 లక్షల రూపాయ్లు 
➢ 2021- 22 ఆరిధక స్ాంవతసరాంలో ఏ బ్యాంకుకు చెాందిన  సీఈఓ భ్రతదశే్ాంలో అతయధిక వేతనాం 

అాందటకుని  పెైవైేట్ బ్యాంక్ చీఫ్ గా నిల్లచతరు  ?  య్ాక్సస్ బ్యాంక్  
➢ గూడ్స అాండ్ స్రీవస్ ట్యక్స (జఎస్ టి) ఎగవేతనట అరకిటటుాందటకు ఏ రాష్ు ర ప్రభుతవాం ‘లకీక బిల్ య్ాప’ 

పేరుతో య్ాప నట పరా రాంభాంచిాంద.ి? కేరళ్  
➢ భ్రతదశే్ాంలో సాు రు-అప ల కోస్ాం తమ మొదట ి"అతతయధటనిక" అాంకత్మ నై శాఖ్ సేుట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ 

ఇాండియ్ా (SBI) ఎకకడ పరా రాంభాంచిాంది ? బ ాంగుళ్ూరు 
➢ టోకు ధరల దరవోయలుణాం (WPI)  జూలె ై2022లో ఎాంతగా నమోదయియాంది ? 13.93%  

➢ ప్రజలలో స్టరక్షతిమ నై బ్యాంక్ాంగ్ అలవాటినట పో ర తసహిాంచే లక్షయాంతో 'విజల్ ఆాంటీ' అన ేస్రికొతా 
ప్రచతరానిి పరా రాంభాంచిన బ్యాంకు ఏది ? HDFC Bank 

➢ గీరన్స ఎనరీా పరా జెక్ు లకు రుణతలు అాందిాంచేాందటకు ఏ స్ాంస్థతో ఇాండయి్న్స రనెసయవబుల్ ఎనరీా 
డెవలప మ ాంట్ ఏజెనీస (IREDA) ఒప్ుాందాం కుదటరుచకుాంది.? మహ్యతతమ ఫూలే రనెసయవబుల్ ఎనరీా 
అాండ్ ఇన్స ఫరా స్ు రకచర ట కాిలజీ ల్లమిట డ్ (MAHAPREIT 

https://bit.ly/3DdqAA4
https://t.me/DailyGkInTeligram
https://bit.ly/3RVU0XD


Download APP : https://bit.ly/3DdqAA4           Join Telegram : https://t.me/DailyGkInTeligram    
 

SUBSCRIBE FOR APPSC GROUP 2 DAILY TEST SERIES : HTTPS://BIT.LY/3RVU0XD 

➢ 'ఇన్స ట్ాంజబుల్ కలచరల్ హ రటిటజ్ ఆఫ్ ఇాండియ్ా'ని పో ర తసహిాంచడతనిక్ మరయి్ు రక్షిాంచడతనిక్ ఈ 
క్రాంది ఏ కార్ురటే్ స్ాంస్థతో య్ున సో క (య్ున టై డ్ నషే్న్సస ఎడుయకేష్నల్, సెైాంటఫి క్ అాండ్ కలచరల్ 
ఆరిన జైేష్న్స) భ్గసావమయాం అయియాంది  ? రాయ్ల్ ఎన్స ఫల్ీ్ 

➢ ప్రప్ాంచ బ్యాంకు తతజా అాంచనత ప్రకారాం అతయధకి ఆహ్యర ధరల దరవోయలుణాం ఉని 10 దేశాలలో 
అగరసాథ నాంలో నిల్లచిన దేశ్ాం ఏద ి? లెబనతన్స 

➢ భ్రతమాల ప్రియోజనత క్ాంద ఆధటనిక మల్దు మోడల్ లాజస ుక్స పారకస (Multi Modal Logistics 

Parks MMLP) యొకక తవరిత అభవృదిధక్ ఆగష్టు  24, 2022 న ముగుి రు కేాందర మాంతటర లు తెైపైాక్షిక 

ఒప్ుాందాంపె ైస్ాంతకాలు చేశారు, అయిత ేవారు ఎవరు ? నితిన్స గడకర ీ, స్రాునాంద సో నోవాల్ మరయి్ు 
వికె స ాంగ్ 

➢  భ్రతదేశ్ప్ప మొటుమొదటి వాణ జయ అాంతరకి్ష ప్రిస థతటల అవగాహన అబారేవటరీని ఎకకడ 
ఏరాుటుచేసారు ?  ఉతారాఖ్ాండ్  

➢ PGA లాయబస దతవరా సేకరిాంచబడని తతజా డటే్ ప్రకారాం, జూన్స 2022 నతటిక్ 30% మారకెట్ వాట్తో 
డెబిట్ కార్ మారకెట్ లో అగరసాథ నాంలో ఉని బ్యాంకు ఏద ి? సేుట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇాండియ్ా 

➢ PGA లాయబస దతవరా సేకరిాంచబడని తతజా డటే్ ప్రకారాం, జూన్స 2022 నతటిక్ 22% మారకెట్ వాట్తో 
కెరడిట్  కార్ మారకెట్ లో అగరసాథ నాంలో ఉని బ్యాంకు ఏద ి? హ చ్ఛ డిఎఫ్ స  బ్యాంక్ 

➢ అాంతరాా తీయ్ దరవయ నిధి (IMF)లో భ్రతదేశానిక్ ఎగిాకూయటివ డెైరకెుర గా ఎవరు 
నియ్మితటలయ్ాయరు.? కెవి స్టబరమణ య్న్స 

➢ BIMSTEC సెకరటటరయి్ట్ యొకక కారాయచరణ బడెాట్ కోస్ాం భ్రత దేశ్ాం ఎాంత మొతాాం స్హ్యయ్ాం 
అాందిాంచిాంద ి?  $1 మిల్లయ్న్స  

➢ 2046 నతటకి్ దతని కారయకలాపాల నటాండి నికర-స్టనతి ఉదతి రాలనట సాధిాంచడతనిక్ రూ. 2 లక్షల కోటి 
(లేదత $25 బిల్లయ్న్స) కాంటట ఎకుకవ పటెుు బడ ిపెటునటని భ్రతదేశ్ప్ప చమురు శుదిధ  స్ాంస్థ  ఏద ి?, 
ఇాండియ్న్స ఆయిల్ కార్ురషే్న్స (IOC) 

➢ బూి మ్ బ రి బిల్లయ్నీరస ఇాండకె్స ప్రకారాం , ఆగష్టు  31 , 2022 నతటకిీ  ప్రప్ాంచాంలోని మూడవ 
అతయాంత స్ాంప్ని వయక్ాగా నిల్లచిన భ్రతీయ్ుడు ఎవరు ? గ తమ్ అదతనీ 

➢ రిలయ్న్సస ఇాండసీు రస్ (RIL) చెరైమన్స, ముఖ్షే అాంబ్నీ తన పాన్స-ఇాండియ్ా టయర  5G న ట్ వరక నట 
నిరిమాంచడతనిక్ ఎాంత మొతాాం భ్రీ పెటుు బడనిి ప్రకటిాంచతరు.? ₹2 లక్షల కోటుి  

 

సెైన్సస & ట కాిలజీ 

➢ ‘మిగ్-21’ య్ుదీ విమానతల గురుాంచి ఈ క్రాంది వాటిలో స్రెైన వాయఖ్య ఏది ? b, c only  
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a) వీటిని భ్రతదేశ్ాం ఫరా న్సస నటాండి కొనటగోలు చేస ాంది  

b) 2025 నతటిక్ మిగ్-21 యొకక అనిి సాకాడరన్స లనట భ్రత వ ైమానిక దళ్ాం 

విరమిాంచకొనటాంది  

c) వ ైమానిక దళ్ాం 1963లో మొదటి స ాంగిల్-ఇాంజన్స MiG-21ని అాందటకుాంది. 

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన నిఘా నౌక 'య్ువాన్స వాాంగ్ 5' ఏ దశేానిక్ చెాందిాంది ? చెనైత 
➢ రక్షణ ప్రబి్ష్లో ‘ATGM’ అనగా ? Anti-Tank Guided Missile 

➢ INAS 314క్ చెాందిన ఎాంత మాంద ిమహిళా అధకిారులు డోరిియ్ర 228 విమానాంలో ఉతార 

అరేబియ్ా స్ముదరాంపెై మొటుమొదటి ప్ూరిా-మహిళ్ల స్వతాంతర స్ముదర నిఘా మరయి్ు నిఘా 
మిష్న్స నట ప్ూరిా చయే్డాం దతవరా చరతిర స్ృష ుాంచతరు. ? ఐదటగురు  

➢ ‘ఖ్య్ాయమ్’ ఏ దశే్ ఉప్గరహాం ? ఇరాన్స  

➢ ఇాండియ్న్స సేుస్ రసీెరచ ఆరిన ైజషే్న్స ఎకకడ నటాండి కూర  ఎసేకప స స్ుమ్ కు చెాందని లో ఆల్లుటయయడ్ 

ఎసేకప మోట్ర (LEM) యొకక ట స్ు-ఫెరైిాంగ్ నట విజయ్వాంతాంగా ప్ూరిా చేస ాంది ? శ్రరహరకిోట 

➢ భ్రతదశే్ప్ప మొటుమొదట ిసలెెైన్స వాటర లాాంతర  ఏ పరెుతూ ఆవిష్కరిాంచతరు ? రోష ణ   
➢ ప్రప్ాంచ ఆరోగయ స్ాంస్థ (WHO) ప్రస్టా తాం చలెామణ లో ఉని మాంకపీాక్స వ రైస్ యొకక వ ైవిధతయలకు 

కొతా పేరినట ప్రకటిాంచిాంది, అయిత ే2022 వాయప ా  స్మయ్ాంలో వాయప ాంచే వేరయి్ాంట్ ల యొకక ప్రధతన 

స్మూహాంనకు ఏపరేు పటెిుాంద ి? కాి డ్ IIb 

➢ ఓమికార న్స వరేియ్ాంట్ కు అనటగుణాంగా కోవిడ్-19 వాయక్సన్స నట ఆమోదిాంచిన తొల్ల దేశ్ాం ఏది ? బిరటన్స  
➢ ఇటీవల రక్షణ మాంతిర, రాజ్ నతథ్ స ాంగ్  కొతా ఆయ్ుధ వయవస్థ   F-INSASనట భ్రత సెనైతయనిక్ 

అప్ుగిాంచతరు, అయితే F-INSAS ప్ూరీా రూప్ాం ఏమిట ి? Future Infantry Soldier As A 

System  
➢ ఇటీవల కేాందర హ ాంమాంతిర అమిత్ ష్ా NAFISనట పరా రాంభాంచతరు, అయిత ేNAFIS ప్ూరీా రూప్మా 

ఏమిటి ? National Automated Fingerprint Identification System 

➢ భ్రతదశే్ప్ప మొటుమొదటి హ ైడోరజన్స ఫూయయ్ల్ సలె్ బస్టసనట ఎకకడ ఆవిష్కరిాంచతరు ? ప్ూణ ే

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘NIDAAN ‘ అనేద ి? అరసె్ుయిన నతరోక నేరస్టథ ల భ్రతదశే్ప్ప 
మొటుమొదట ిడటే్బేస్ 

➢ భ్రతదశే్ాం యొకక మొటుమొదటి స్వదేశ్ర-నిరిమత విమాన వాహక నౌక  వికార ాంత్  నిరామణాం ఏ 
స్ాంవతసరాంలో పరా రాంభమ ైాంది ? 2009 

➢ ఆదితయ ఎల్ 1 ఉప్గరహ్యనిి ప్రయోగిాంచేాందటకు భ్రత అాంతరిక్ష ప్రిశోధన స్ాంస్థ(ఇసో ర ) ఏ దశే్  
అాంతరిక్ష ప్రిశోధన స్ాంస్థ స్హకారాం అాందసి్టా ాంది ? అమ రి కా  
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➢ వరిుకల్  లాాంచ్ఛ ష్ారు రేాంజ్ స్రేె స్-టు-ఎయిర మిసెైసల్ (Vertical Launch Short Range Surface-
to-Air Missile (VL-SRSAM) )నట ఇటవీల  భ్రత్ విజయ్వాంతాంగా ప్రకీ్షిాంచిాంది, అయితే ఈ 
క్రాంది ఏ రెాండు స్ాంస్థలు దనీిలో పాలు ప్ాంచటకునతియి ? DRDO  మరయి్ు భ్రత నౌకాదళ్ాం 

➢ ఏ ఐఐటి ప్రశిోధకులు చరెకు వయరాథ ల నటాండి 'Xylitol' అనే స్టరక్షతిమ నై చకెకర ప్రతతయమాియ్ానిి 
ఉతుతాి చేయ్డతనిక ్అలాు ర స ాండ్-స్హ్యయ్క కణ్వ ప్రక్రయ్ అనే కొతా ప్దధతిని అభవృదిధ చశేారు.? IIT 
గ హతి 

➢ య్ుదధనౌకలలో అమరిచన ఏ తటపాకుల కోస్ాం భ్రతదేశ్ాంలో తయ్ారు చేస న మొటుమొదట ి30mm 
మాందటగుాండు సామగిరని భ్రత నౌకాదళ్ాం ఇటవీల  అాందటకుాంద.ి ? AK-630  

➢ ‘సామరు బ్కసర’ పేరుతో అధటనతతన బ్క్సాంగ్ అనల్లటిక్స పాి ట్ ఫారమ్ నట అభవృదిధ చయే్నటని ఐఐట ి
ఏది ? IIT మదతర స్  

➢ "ఇ-స్మాధతన్స" పరేుతో విదతయరుథ ల ఫ రాయదటల ప్రిష్ాకర వేదికనట పరా రాంభాంచనటని స్ాంస్థ  ఏది ? 
య్ూనివరిసటీ గార ాంట్స కమిష్న్స 

కీరడతాంశాలు 

➢ కామన వలా్  కీరడలు - 2022లో భ్రతదశే్ాం తరుప్పన ‘తొల్ల స్వరా ప్తకానిి ’ ఎవరు గలెుప ాందతరు ? 

మీరాబ్యి చతనట 
➢ కామన వలా్  కీరడలు - 2022లో భ్రతదశే్ాం తరుప్పన ‘తొల్ల ప్తకానిి’ ఎవరు గెలుప ాందతరు ? 

➢ కామన వలా్  కీరడలు - 2022లో రజత ప్తకాం సాధిాంచిన ‘స్ాంకేత్  ‘ ఏ కీరడకు చెాందినవాడు ? 

వ యిట్ ల్లఫ ుాంగ్  
➢ మహిళ్ల య్ూరోప య్న్స ఛతాంప య్న్స ష ప 2022 గలెుప ాందిన జటుు  ఏది ?   ఇాంగాి ాండ్ 

➢ కామన వలా్  కీరడలు - 2022లో ఈ క్రాంది వారిలో ఎవరు స్వరా ప్తకాం గెలుప ాందతరు ?  పెవైారాందరూ 

a) అచిాంత ష్ూల్ల 

b) జరెెమీ లాల్లరనటాంగా 
c) మీరాబ్యి చతనట 

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘శుశ్రలా దేవి’ ఏ కీరడకు స్ాంభాందాించిాంది ? జూడో   
➢ "ప చ్ఛ బ్ి క్" వాయయ్ామాలు ఎకకడ జరగనటనతియి ? ఆసేు రల్లయ్ా 
➢ నయ్నోమని సెైకయ్్ా, ప ాంకీ, లవిీ చౌబే మరయి్ు రూపా రాణ  టరిీక కూడని భ్రత మహిళ్ల జటుు  

కామన వలా్ కీరడలలో తొల్లసారి స్వరా ప్తకాం గలెుప ాంది చరతిర స్ృష ుాంచిాంది, అయిత ేఈ జటుు  ఏ కీరడకు 
చెాందిాంద ి? లాన్స బౌల్స 
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➢ బరిమాంగ్ హ్యమ్ లో జరిగని కామన వలా్ గేమ్స 2022లో రజత ప్తకానిి సాధిాంచిన ‘తటల్లకా మాన్స’ ఏ 

కీరడకు చెాందిాంద ి? జూడో 

➢ కామన వలా్  గమే్స  చరితరలో 3000 మీటరి సీుప్పల్ చేజ్  ఈవ ాంట్ లో ప్తకాం గెల్లచిన తొల్ల భ్రతీయ్ అథ్ెిట్  
ఎవరు ? అవినతష  సాబేి  

➢ కామన వలా్  గమే్స  కీరడల చరతిరలో రేస్  వాక్ాంగ్ లో ప్తకాం న గిిన తొల్ల భ్రతీయ్ మహిళా అథ్ెిట్ గా 
ఎవరు ? ప రయ్ాాంక గోసావమి 

➢ ప్రప్ాంచ అాండర –20 చతాంప య్న్స ష ప లో రెాండు ప్తకాలు న గిిన తొల్ల భ్రతీయ్ అథ్ెిట్  ఎవరు ? రూప్ల్  
చౌదర ీ

➢ కామన వలా్ గమే్స 2022 ఫెైనల్ లో భ్రత మహళి్ల క్రకటె్ జటుు  ఏ జటుు  చతేిలో ఓడిపో యి రజత 

ప్తకాం గలెుప ాందిాంది ? ఆసేు రల్లయ్ా  
➢ కామన వలా్ గమే్స 2022లో  స్వరా ప్తకాం గెలుప ాందని ‘ భవానీ ప్టటల్ ‘ ఏ కీరడకు చెాందిాంద ి? పారా 

టటబుల్ ట నిిస్ 

➢ ప్రప్ాంచ అాండర –20 అథ్ెిటకి్స  చతాంప య్న్స ష ప లో రజత ప్తకాం గెలుచకుని ‘సెలవ తిరుమారన్స  ‘ ఏ 

కీరడకు చెాందినవాడు ? టిరప్పల్ జాంప  
➢ ఈ క్రాంది వారిలో ఎవరు కామన వలా్ గేమ్స 2022లో స్వరా ప్తకాం గలెుప ాందతరు  ? a, b only  

a) వినశే్  ఫ గాట్  
b) రవి దహయి్ా 
c) దీప్క్  న హా్య  

➢ కామన వలా్ గమే్స 2022లో ‘సాక్ష ిమాల్లక్’ ఏ ప్తకాం గలెుప ాందిాంది ? స్వరాాం  

➢ కామన వలా్ గమే్స 2022లో దీప్క్ ప్ూనియ్ా’ ఏ ప్తకాం గలెుప ాందిాంది ? స్వరాాం 

➢ ఇటీవల మరణ ాంచిన ‘జానీ ఫామ చోన్స (ఆసేు రల్లయ్న్స)’ ఏ కీరడకు చెాందనివాడు ? బ్క్సాంగ్ 

➢ 2022 కామన వలా్ గేమ్స లో స్వరా  ప్తకానిి గెలుప ాందిన ‘స్టధరీ ‘ ఏ కీరడకు చెాందినవాడు ? పారా-
ప్వర ల్లఫ్ుర 

➢ తన మొటుమొదటి లూనతర మిష్న్స ‘డనసరి’ పరేుతో ప్రయోగిాంచిన దేశ్ాం ఏది ? దక్షిణ కొరియ్ా 
➢ కామన వలా్ గమే్స 2022లో మిక్స డ్ డబుల్స టటబుల్ ట నిిస్ లో స్వరా ప్తకాం గెలుప ాందిన భ్రత జయడీ 

ఏది ? ఎ. శ్రత్ కమల్ మరియ్ు శ్రరజ అకుల 

➢ కామన వలా్ గమే్స 2022లో ప్పరుష్టల టిరప్పల్ జాంప లో  తొల్లసారిగా స్వరా ప్తకాం సాధిాంచిన భ్రత 

కీరడతకారుడు ఎవరు ?  ఎలోీ స్ పాల్. 

➢ 2022  సాఫ్ అాండర-20 ఫపట్ బ్ల్ ఛతాంప య్న్స ష ప ట ైటలి్ నటగలెుచటకుని దేశ్ాం ఏది ? ఇాండయి్ా  
➢ భ్రతదశే్ 75వ చసె్ గార ాండ్ మాస్ుర’గా నిల్లచిన ‘వి ప్రణవ’ ఏ రాష్ాు ర నిక్ చెాందనివాడు ? తమిళ్నతడు  
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➢ కామన వలా్  గమే్స  - 2022 లో జావ ల్లన్స  తరో  ఈవ ాంట్ లో స్వరా ప్తకాం గెలుప ాందని ఆటగాడు ఎవరు ? 

నదీమ్  (పాక్సాథ న్స) 

➢ 2022 కామన వలా్ కీరడలోి  ప్తకాల ప్టిుకలో భ్రతదేశ్ాం ఎనివ సాథ నాంలో నిల్లచిాంద ి? నతలుగు  
➢ బరిమాంగ్ హ్యమ్  వదేికగా జరిగని 22వ కామన్స వ లా్  కీరడలోి  ప్తకాల ప్టిుకలో తొల్ల మూడు సాథ నతలలో 

నిల్లచిన దశేాలు ఏవి ? ఆసేు రల్లయ్ా , ఇాంగిాండ్  , కెనడత  
➢ 2022 కామన వలా్ గేమ్స లో మహిళ్ల స ాంగిల్స లో ఎవరనిి ఓడిాంచడాం దతవరా బ్యడిమాంటన్స కీరడతకారణి , 

ప వి స ాంధట  బాంగారు ప్తకానిి గెలుచటకుాంది.?  మిచెల్ ల్ద 

➢ 2022 కామన వలా్ గేమ్స లో భ్రత ప్పరుష్టల హ్యకీ జటుు  ఫెైనల్’లో ఏ జటుు పెై ఓడిపో వడాం దతవరా   
రజతాం గలెుచటకుాంది ? ఆసేు రల్లయ్ా 

➢ కామన వలా్ గమే్స - 2022లో ప్పరుష్టల స ాంగలి్స'లో స్వరా ప్తకాం గలెుప ాందిన భ్రత కీరడతకారుడు 
ఎవరు ? లక్షయ సనే్స 

➢ కామన వలా్ గమే్స - 2022లో ‘శ్రత్ కమల్’ ఏ విభ్గాంలో స్వరా  ప్తకాం గెలుప ాందతడు ? a, b only  

a) టటబుల్ ట నిిస్  ప్పరుష్టల స ాంగిల్స 
b) టటబుల్ ట నిిస్  మిక్డ్ డబుల్స  

c) టటబుల్ ట నిిస్  ప్పరుష్టల డబుల్స 
d) టటబుల్ ట నిిస్  టీాం ఈవ ాంట్  

➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘పీవీ కామరాజ్’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటిలో స్రెనై వాయఖ్య ఏది ? ఆస య్ా 
ఛతాంప య్న్స ష ప ప్తక విజతే 

➢ చెస్ ఒల్లాంప య్ాడ్ 44వ ఎడషి్న్స’లో ప్పరుష్టల  భ్రత 'బి' జటుు  ఏ ప్తకానిి కెైవస్ాం చసే్టకుాంది ? 

కాాంస్యాం   

➢ చెస్ ఒల్లాంప య్ాడ్ 44వ ఎడషి్న్స’లో  భ్రత 'ఎ' జటుు  (మహిళ్లు)  ఏ ప్తకానిి కెైవస్ాం చేస్టకుాంది ? 

కాాంస్యాం  

➢ చెస్ ఒల్లాంప య్ాడ్ 44వ ఎడషి్న్స’లో ప్పరుష్టల విభ్గాంలో బాంగారు ప్తకాం గలెుచటకుని జటుు  ఏద ి? 

ఉజెుక్సాథ న్స  

➢ సెరెనత విల్లయ్మ్స ఇటీవల  ప ర ఫషె్నల్ ట నిిస్ కు రిట రైెమాంట్ ప్రకటిాంచిాంది., అయితే ఆమ  
ఇప్ుటివరకు ఎనిి గార ాండ్ సాి మ్ స ాంగిల్స ట ైటళిి్నట గలెుచటకుాంది ? 23  

➢ 2021-22 సజీన్స కు AIFF మహిళా ఫపట్ బ్ల్ కీరడతకారణి గా ఎవరు  ఎాంప కయ్ాయరు ? మనీష్ా కళాయణ్ 

➢ 2021-22 సజీన్స కు AIFF ప్పరుష్టల  ఫపట్ బ్ల్ కీరడతకారణి గా ఎవరు  ఎాంప కయ్ాయరు ?స్టనీల్ ఛెతీర 
➢ కామన వలా్ ఫనెిసాంగ్ ఛతాంప య్న్స ష పస 2022లో స్వరా ప్తకాం గలెుప ాందని భ్రత ఫెనసర ఎవరు ? 

భవానీ దేవి  

➢ తొల్ల మహిళ్ల ఐపీఎల్ ’లో ఎనిి జటుి  పాల్ి ననటనతియి ? 5 
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➢ రెాండవ ఎడిష్న్స నతరా ఈస్ు ఒల్లాంప క్స కు ఆతిథయాం ఇవవనటని రాష్ు రము ఏది ? మేఘాలయ్  
➢ FIFA U-17 మహిళ్ల ప్రప్ాంచ కప 2022 ఆతిధయ దేశ్ాం ఏది ? ఇాండియ్ా  
➢ FIBA U-18 మహిళ్ల ఆస య్ా బ్సకెట్ బ్ల్ ఛతాంప య్న్స ష ప ’కు ఆతిధయాం ఇవవనటని నగరాం ఏది ?  

బ ాంగళ్ూరు 
➢ UEFA ఉమ న్సస ఛతాంప య్న్సస ల్దగ్ లో ఆడని మొదట ిభ్రత ఫపట్ బ్ల్ కీరడతకారిణ  ఎవరు ? మనీష్ా 

కళాయణ్  
➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘స్మర 'బదటర ' బ నరీా ‘ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటలిో స్రెైన వాయఖ్య ఏద ి? భ్రత 

ఫపట్ బ్ల్ జటుు  మాజీ కపెెున్స 

➢ అాండర-20 ప్రప్ాంచ రెజిాంగ్ ఛతాంప య్న్స ష ప లో స్వరా ప్తకాం సాధిాంచిన తొల్ల భ్రతీయ్ మహిళా రెజిర  
ఎవరు ? ఆాంటిమ్ ప్ాంఘల్  

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘స్టమిత్ య్ాాంటలి్’ ఏ కీరడతో స్ాంభాందాం కల్లగి ఉనతిడు ? జావ ల్లన్స 
తరోయ్ర(పారా) 

➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘యోగేష కతటనియ్ా’’ ఏ కీరడతో స్ాంభాందాం కల్లగ ిఉనతిడు ? డసి్కస్ 
తరోయ్ర(పారా) 

➢ ట హా్యన్స లో జరిగిన 14వ ఆస య్ా U-18 ఛతాంప య్న్స ష ప లో భ్రత ప్పరుష్టల వాల్దబ్ల్ జటుు  ఏ 
ప్తకానిి గెలుప ాందిాంద ి? కాాంస్య ప్తకాం 

➢ 2022 ఆస య్ా కప కోస్ాం టమీ్ ఇాండయి్ా తతతతకల్లక ప్రధతన కోచ్ఛ గా ఎవరు నియ్మితటలయ్ాయరు. ? 
వివిఎస్ లక్షమణ్  

➢ 28వ అబుదతబి మాస్ురస చసె్ టోరిమ ాంట్  ట ైటిల్ నట గలెుచటకుని భ్రత గార ాండ్ మాస్ుర ఎవరు ?  
అరుా న్స ఎరగిెైస  

➢ ప్రతిష్ాు తమకమ నై డెైమాండ్ ల్దగ్ మీట్ ట ైటలి్ నట కెైవస్ాం చసే్టకుని తొల్ల భ్రతీయ్ ఆటగాడు ఎవరు ? 
నీరజ్ చోపరా  

➢ భ్రతదశే్ప్ప మొటుమొదటి పీరమియ్ాం కీరడత అనటభవాలు మరయి్ు ప్రయ్ాణ వదేిక, DreamSetGo 
తన మొదట ిబర్ ాండ్ అాంబ్స డర గా ఎవరిని నియ్మిాంచిాంది. ? స రవ గాంగూల్ద 

➢ జూడో  వరల్్ ఛతాంప య్న్స ష ప లో భ్రతదశేానిక్ మొటుమొదటి స్వరా ప్తకానిి అాందిాంచిన జూడో  
కీరడతకారిణ  ఎవరు ? ల్లాంథోయ్ చనాంబాం 

➢ అాంతరాా తీయ్ క్రకటె్ చరతిరలో మొతాాం మూడు గమే్ ఫారామటిలో ఒకొకకకటి 100 మాయచ్ఛ లు ఆడని 
మొదటి భ్రతీయ్ుడు ఆటగాడు ఎవరు ? విరాట్ కోహ ి  . 

➢ BWF ప్రప్ాంచ ఛతాంప య్న్స ష ప - 2022  ప్పరుష్టల స ాంగిల్స ట టైిల్  విజేత ఎవరు ? వికుర ఆకెసలెసన్స 

➢ F1 బ లా్లయ్న్స గార ాండ్ ప రక్స 2022 విజేత ఎవరు ? మాక్స వ రాడాపనె్స 
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వారాలోి  వయకుా లు 

➢ ఢిలి్ద పో ల్దస్ కమిష్నర గా ఎవరు  బ్ధయతలు సీవకరిాంచతరు ?  స్ాంజయ్ అరోరా 
➢ భ్రతదశేానిక ్కాంటీర డెరైెకుర గా ప్రప్ాంచ బ్యాంకు ఎవరిని  నియ్మిాంచిాంద.ి? అగసేు ట్నో క మ ే

➢ పెరస్ ఇనెరేమష్న్స బూయరో (ప ఐబి) ప రనిసప్ల్ డెైరకెుర జనరల్ గా ఎవరు నియ్మితటలయ్ాయరు..? స్తేయాందర 
ప్రకాష  

➢ సెాంటరల్ విజలెన్సస కమిష్నర గా ఎవరు నియ్మితటలయ్ాయరు ? స్టరేశ్ ఎన్స ప్టటల్ 

➢ ప్రభుతవ రాంగ ఆయిల్ ఇాండియ్ా ల్లమిట డ్ (OIL) చెరైమన్స మరియ్ు మనేేజాంగ్ డెైరకెుర (CMD)గా 
ఎవరు నియ్మితటలయ్ాయరు.? రాంజత్ రత్ 

➢ భ్రతదశే్ప్ప 14వ ఉప్రాష్ు రప్తిగా ఎవరు ఎనిికయ్ాయరు ? జగదపీ  ధన్స కర  
➢ క నిసల్ ఆఫ్ సెైాంటిఫ క్ అాండ్ ఇాండస ు రయ్ల్ రీసరెచ (CSIR) డెైరెకుర జనరల్ గా నియ్మితటలెైన మొదటి 

మహిళ్ ఎవరు ? డతకుర ఎన్స. కలెసైెల్లవ 

➢ FIDE డిప్ూయటీ పెరస డెాంట్ గా ఎనిికెనై భ్రతీయ్ుడు ఎవరు ? విశ్వనతథన్స ఆనాంద్ 

➢ విదేశ్ర పటెుు బడులనట ఆకరిషాంచేాందటకు ఇటీవల ఎవర ిఅధయక్షతన సెబీ ఒక కమిటీని ఏరాుటు చేస ాంది  ? 

కెవి స్టబరమణ య్న్స 

➢ కేాందర కాయబిన ట్ సెకరటరీ ఎవరు ? రాజీవ గ బ్ 
➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన ‘గుసాా వో పటెోర ’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటలిో స్రెైన వాయఖ్య ఏది ? కొలాంబియ్ా 

తొల్ల వామప్క్ష అధయక్షుడు 
➢ య్ున ైట డ్ సేుట్స లోని స సెైటీ ఫర ప్రసనతల్లటీ అాండ్ సో ష్ల్ సెకైాలజీ (SPSP) యొకక 'హ రటిటజ్ వాల్ 

ఆఫ్ ఫమే్'లో గురిాాంచబడ్ భ్రతీయ్ ప ర ఫసె్ర ఎవరు ? రామధర స ాంగ్ 

➢ జస ుస్ ఉదయ్ ఉమషే లల్లత్ భ్రత ఎనివ ప్రధతన నతయయ్మూరిాగా నియ్మితటలయ్ాయరు ? 49వ 

➢ నతయయ్వాది నటాండి స్టపీరాంకోరుు  ప్రధతన నతయయ్మూరిాగా నియ్మితటలెనై తొల్ల వయకీా ఎవరు ? జస ుస్ 

S.M స కీర 
➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘ఉమా పమెమరాజు’ గురుాంచి ఈ క్రాంది వాటిలో స్రెైన వాయఖ్య ఏద ి? ఇాండయి్న్స 

అమ రకిన్స జరిల్లస్ు  
➢ ఇటీవల మరణ ాంచిన ‘రాకేష జున్స జున్స వాలా’ నట భ్రతీయ్ సాు క్ మారకెట్ వినియోగదతరులు ఏ పరేుతో 

ప లుసాా రు ? ఇాండియ్న్స  వారనె్స బఫెట్  

➢ భ్రతీ ఎయిర ట ల్ మనేేజాంగ్ డెరైెకుర  ఎవరు ? గోపాల్ విటుల్  
➢ భ్రతదశే్ాం మరియ్ు పాక్సాా న్స లోని ఐకయరాజయస్మితి మిల్లటరీ అబారవర గూర ప (UNMOGIP) కోస్ాం 

మిష్న్స హ డ్ మరయి్ు చీఫ్ మిల్లటరీ అబారవర గా ఎవరు  నియ్మితటలయ్ాయరు.? రియ్ర అడిమరల్ 

గిలెి రోమ పాబిో  రియోస్ 
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➢ దక్షిణ లాండన్స’లో ఉని ఏ సావతాంతరయ స్మరయోధటడి ఇాంటిక్  ఇటీవల ‘బూి  పేిక్ ’ హ దత ప్రకటిాంచతరు 
? దతదతభ్య్ నౌరోజీ 

➢ ‘ దతదతభ్య్ నౌరోజీ’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటిలో స్రెనై వాయఖ్య ఏద ి? అనీి స్రెనైివ ే 
a) య్ున టై డ్ క్ాంగ్ డమ్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్సస లో పారిమ ాంట్ స్భుయడగిా ఎనిికెనై  మొదటి ఆస య్ా 
వయక్ా 
b) ఇతనిని గార ాండ్ ఓల్్ మాన్స ఆఫ్ ఇాండయి్ా అని అాంట్రు 
c) భ్రత జాతీయ్ కాాంగెరస్ వయవసాథ ప్కులలో ఒకడు 
d) పావరీు అాండ్ అన్స బిరటిష రూల్ ఇన్స ఇాండయి్ా అనే ప్పసా్కాం రాసారు  
e) భ్రత జాతీయ్ కాాంగెరస్’కు మూడు సారుి  అధయక్షుడు  

➢ ఇటీవల మరణ ాంచిన ‘అమితతబ చౌదరి’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటలిో స్రెైన వాయఖ్య ఏద ి? బిస స ఐ 
మాజీ తతతతకల్లక కారయదరిి 

➢ ఇటీవల మరణ ాంచిన ‘నికోలస్ ఎవాన్సస’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటలిో స్రెైన వాయఖ్య ఏద ి? అతయధికాంగా 
అముమడెైన నవల 'ది హ్యరస విస్ురర' రచయిత  

➢ HDFC ల్లమిట డ్ చెరైమన్స ఎవరు ?  దపీ్క్ ప్రేఖ్ 

➢ ఐకయరాజయస్మితి ఫేరమ్ వరక కన వనషన్స (United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC).) యొకక కొతా కారయనిరావహక కారయదరిిగా ఎవరు నియ్మితటలయ్ాయరు ? 
సెైమన్స సీుల్  

➢ ఈ క్రాంది వారిలో ఎవరిని నతబ్ర్ చెైరమన్స ప్దవిక్ ఫెనైతనిషయ్ల్ స్రీవసెస్ ఇనిస ుటయయష్న్సస బూయరో 
(FSIB) స ఫారుస చసే ాంద.ి? మహమద్ ముసా్ఫా 

➢ ఇాంటరెి ట్ గవరెిన్సస పెై 10 మాంది ప్రముఖ్ నిప్పణులతో కూడిన పాయన ల్ లో నియ్మితటలెైన 
భ్రతీయ్ుడు ఎవరు ? అలేకష కుమార శ్రమ 

➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘నతరాయ్ణ్’ ఏ రాష్ాు ర నిక ్చెాందిన  మొదటి గిరజిన నవలా రచయిత ? కేరళ్  
➢ అమ రకిన్స అకాడమీ ఆఫ్ నసయరాలజీ (FAAN) ఫెలోగా ఎనిికెైన భ్రతీయ్ నసయరాలజస్ు ఎవరు ? 

డతకుర NV స్టాందరా చతర ి

➢ Paytm మేనజేాంగ్ డెరైెకుర మరియ్ు చీఫ్ ఎగిాకూయటవి ఆఫసీ్ర  ఎవరు ?  విజయ్ శరఖ్ర శ్రమ 
➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘స్య్యద్ స బేా  రాజీ’ గురుాంచి ఈ క్రాంది వాటిలో స్రెనై వాయఖ్య ఏది ? జారఖాండ్ 

మాజీ గవరిర  
➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘అబుీ ల్ గఫర నదియ్ాడ్ వాలా’ ఏ రాంగానిక ్చెాందినవాడు ? చలన చితర రాంగాం  
➢ ఇటీవల వారాలోి  నిల్లచిన విజయ్ కుమార స నతు  ఏ రాష్ు ర అసెాంబిీ సుీకర ప్దవిక్ రాజీనతమా చేశారు? 

బీహ్యర 
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➢ నేష్నల్ ఇన్స స ుటయయట్ ఆఫ్ ఇముయనతలజీ (National Institute of Immunology (NII)) డెైరకెుర గా 
ఎవరు  నియ్మితటలయ్ాయరు. ? దబే్స సా మొహాంతి 

➢ వికరమ్ దొరెసైావమి ఏ దేశానిక్ తదటప్రి భ్రత హ కైమిష్నర గా నియ్మితటలయ్ాయరు? బిరటన్స  

➢ భ్రత 49వ ప్రధతన నతయయ్మూరిా ఎవరు ?  జస ుస్ య్ు య్ు లల్లత్  
➢ భ్రత ప్రధతన నతయయ్మూరిాగా తకుకవ కాలాం ప్నిచేస న వారు ఎవరు ?  జస ుస్  కమల్  నతరాయ్ణ 

స ాంగ్  
➢ భ్రత ప్రధతన నతయయ్మూరిాగా ఎకుకవ కాలాం ప్నిచేస న వారు ఎవరు ?  జస ుస్  వ ై.వి.చాందరచసడ్  
➢ డిఫెన్సస రీసరెచ అాండ్ డెవలప మ ాంట్ ఆరిన ైజషే్న్స (DRDO) కొతా  ఛెైరమన్స గా ఎవరు 

నియ్మితటలయ్ాయరు ?  డతకుర స్మీర వి కామత్  
➢ చిని విమానాంలో ప్రప్ాంచవాయపా్ాంగా ఒాంటరగిా ప్రయ్ాణ ాంచిన అతి ప ని వయ్స్టకడిగా రకిారు్  

స్ృస ుాంచిన వయకీా ఎవరు ? మాక్ రూథర ఫో ర్. 
➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘అభజత్ సేన్స’ గురుాంచి ఈ క్రాంది వాటిలో స్రెైన వాయఖ్య ఏద ి?  a and b only  

a) ప్రణతళికా స్ాంఘాం మాజీ స్భుయడు 
b) వయవసాయ్ ఖ్రుచలు మరయి్ు ధరల కమిష్న్స మాజీ అధయక్షుడు  
c) ఆరిధక స్ాంఘాం మాజీ అధయక్షుడు  

➢ Mercedes-Benz భ్రతీయ్ కారయకలాపాలకు నసతన మేనేజాంగ్ డెైరెకుర & CEO గా ఎవరు  
నియ్మితటలయ్ాయరు ? స్ాంతోష అయ్యర  

అవారు్ లు 

➢  మిస్ ఇాండయి్ా USA 2022 ట టైిల్  విజేత ఎవరు ? ఆరయ వాలేవకర 

➢ ఇటీవల మరణ ాంచిన ‘ఒల్లవియ్ా నసయటన్స-జాన్స’ గురుాంచి ఈ క్రాంది వాటిలో స్రెనై వాయఖ్య ఏది ? గార మీ 

అవారు్  విజేత  

➢ 14వ దలెైలామా (టిబ టన్స ఆధతయతిమక నతయ్కుడు)క ్ అతటయనిత ప ర గ రవమ నై 'dPal rNgam 

Duston' అవారు్ తో స్తకరిాంచిన కేాందరపాల్లత పరా ాంతాం/రాష్ు రాం ఏద ి? లడఖ్  

➢ ఇటీవల మృతిచెాందని ‘డేవిడ్ మ క్ కలలి ’ గురుాంచి ఈ క్రాంద ివాటలిో స్రెైన వాయఖ్య ఏది ? ప్పల్లటార 

బహుమతి గరహ త  

➢ ప్రతిష్ాు తమక ల్లస్ున్స టీరనతలే మిల్దనియ్ాం BCP లెఫై్ ట మై్ అచీవ మ ాంట్ అవారు్ నట గలెుచటకుని ప్రప్ాంచ 

దక్షిణ మరయి్ు మొదట ిదక్షణితస య్ా నటాండ ిమొదటి వయక్ా’గా మ రనీత తబస్టసమ్ ఎనిికయిాంది , 
అయిత ేఈమ ేఏ దేశానిక్ చెాందిాంద ి? బాంగాి దేశ్  
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➢ ఫరా న్సస యొకక అతటయనిత ప ర ప్పరసాకరాం చవెాల్లయ్ర డి లా లెజయ్న్స డ'ిహ నసిర నట ఎవరకిీ 
ప్రధతనాం చేయ్నటనతిరు ? శ్శ థరూర 

➢ ఇాండియ్న్స ఫ ల్మ ఫెస ువల్ ఆఫ్ మ ల్ బో రి(Indian Film Festival of Melbourne ) -  2022లో  
ఉతామ నటుడ ిఅవారు్ నట గలెుచటకుని వారు ఎవరు ? రణవీర స ాంగ్ 

➢ 2022 సావతాంతరయ దనిోతసవాం స్ాందరభాంగా మొతాాం ఎాంత మాంది పో ల్దస్ట స బుాందిక ్పో ల్దస్ మ డల్స 
లభాంచతయి. ? 1082  

➢ ఇలసేు రట డ్ రపిో రిుాంగ్ మరయి్ు కామ ాంటర ీవిభ్గాంలో 2022 ప్పల్లటార బహుమతిక ్ఎాంప కెనై ఫహిమదత 
అజీమ్ ఏ దేశానిక్ చెాందిాంద ి? బాంగాి దేశ్ 

➢ ల్లబరీు మ డల్ - 2022  ఎవరిక ీఇవవబడుతటాంద ి? వోలోడిమిర జలెెనీసీ 

➢ 2022 య్ున సో క శాాంతి బహుమతిక్ ఎవరు ఎాంప కయ్ాయరు ? ఏాంజలెా మ రకెల్  
➢ మిస్ దివా య్ూనివరస 2022 ట టైిల్ నట ఎవరు  గెలుచటకునతిరు ? దివితత రాయ్ 

➢ 67వ ఫ ల్మ ఫేర - 2022 అవారు్ లలో  ఉతామ చితరాం అవారు్  గలెుచటకుని చితరాం ఏది ? షరేాష   
➢ 67వ ఫ ల్మ ఫేర - 2022 అవారు్ లలో  ఉతామ నటుడు అవారు్  గలెుచటకుని నటుడు ఎవరు ? 

రణవీర స ాంగ్ 

ప్పసా్కాలు 

➢ 15వ భ్రత రాష్ు రప్తి, దరౌ ప్ద ిమురుమ జీవిత చరతిర, 'మేడమ్ పెరస డెాంట్: ఎ బయోగరఫీ ఆఫ్ దరౌ ప్ద ి

మురుమ' ప్పసా్క రచయిత ఎవరు ?  స్ాందపీ సాహు  

➢ “Bibi: My Story” అనేద ిఎవరి ఆతమకథ ? బ ాంజమిన్స న తనతయహు 

➢ 'నసయ ఇాండయి్ా' అన ేప్పసా్కానిి మాజీ ఉప్రాష్ు రప్తి ఎాం వ ాంకయ్యనతయ్ుడు ఆగష్టు  24, 2022న 

నసయఢిలి్దలో విడుదల చేశారు., అయితే ఇద ిఈ క్రాంది వారలిో ఎవరు రాస న వాయసాల స్ాంకలనాం ? 

దివాంగత అరుణ్ జెైటీి  
➢ "ది హ రో ఆఫ్ ట గైర హిల్( The Hero of Tiger Hill) ప్పసా్క రచయిత ఎవరు ? యోగేాందర స ాంగ్ 
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