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ముఖ్యమ ైన తదేీలు&ఇతివృతతా లు 
➢ పరవాస ీభ్రతీయ దివస్ ఎపుుడు ? జనవర ్9 

➢ పరపంచ హ ంద ీదనిోత్్వం ఎపుుడు ?  జనవర ్10 

➢ జాతీయ యువజన దనిోత్్వం- 2022 యొక్క ఇతివృత్తం ఏమిట ి? YUVAAH – Utsah Naye 
Bharat Ka 

కేవలం రూ.100కే 20 APPSC జూనియర్ అసిసట ంట్ మోడల్ పేప్రో్డ 

కేవలం కొనిా  గంటలు మాతర మ 👇👇👇👇👇👇👇👇 

https://www.instamojo.com/teluguchitka/20-appsc-junior-assitant-

cum-computer-operat/?discount=off50 

 
➢ ఏ తదేీన్న  'వీర్ బ్ల్ దివస్'గా కేంద్ర పరభుత్వం పరక్టించంది  ? డసి ంబర్ 26 

➢ సాయుధ దళాల వెటరన్్ డేని ఎప్పుడు  జరుప్పకుెంట్రు.? జనవరి 14 

➢ ఆయుష్ మెంతిిత్వ శాఖ్ మొదటి ప్పి్ెంచ సూరయ నమసాార్స కారయకరమానిి ఎప్పుడు నిరవహ ెంచెంద.ి? 
జనవరి 14 

➢ ఇండియన్ ఆరమీ డే ఎపుుడు ?  జనవర ్15 

➢ మొద్టి జాతీయ స్ాా రాప్ దినోత్్వాన్ని ఎపుుడు  జరలపుక్ుననిరల ? 2022 జనవర ్16 

➢ సుభ్ష్ చంద్రబో స్ జయంతి ఎపుుడు ? జనవర్ 23 

➢ 74వ ఆరమీ డే సంద్రభంగా పరపంచంలోన ేఅతిప ద్ద జాతీయ జ ండనను ఎక్కడ ఆవిష్కర్ంచనరల ? 
లాంగేవాలా(రాజస్ాా న్ ) 

➢ భ్రత్దశే జాతీయ క విడ్-19 టీకా కారయక్ూమం యొక్క మొద్టి వార్ిక త్్వం ఎపుుడు  జరగ్్ంది ? 
జనవర్ 16 

➢ అెంత్రాా తీయ హో లోకాస్్ట రిమ ెంబర న్్ డే- 2022 యొకా ఇతివృతా్ెం ఏమిటి ? Memory, Dignity 
and Justice 

https://t.me/DailyGkInTeligram
https://imojo.in/9y5z75
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en&gl=US
https://imojo.in/9y5z75
https://www.instamojo.com/teluguchitka/20-appsc-junior-assitant-cum-computer-operat/?discount=off50
https://www.instamojo.com/teluguchitka/20-appsc-junior-assitant-cum-computer-operat/?discount=off50


                                                              Join Teleram Channel : https://t.me/DailyGkInTeligram 
 

 కేవలం రూ.150కే 25 APPSC గ్రూ ప్-2 మోడల్ పేపరలు . ఆఫర్ కొన్ని గ్ంటలు మాత్రమె . ఇక్కడ 
కలుక్ చేసి 50% త్గ్గంపుతో ఇపుుడే subscribe చేసుక ండ.ి https://imojo.in/9y5z75 

➢ అంత్రాా తీయ విదనయ దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Changing Course, 
Transforming Education. 

➢ జాతీయ ఓటరు దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? ‘Making Elections Inclusive, 
Accessible and Participative’. 

➢ జాతీయ పరాయటక్ దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్తం ఏమిట ి? Rural and Community 

Centric Tourism 
➢ జాతీయ బ్లికా దినోత్్వెం ఎప్పుడు ? జనవరి 24 

➢ జాతీయ విజాా న దనిోత్్వం -  2022 ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Integrated Approach in Science and 
Technology for Sustainable Future 

➢ 25వ జాతీయ యరత్ ఫ సిావల్ ఎక్కడ జరగ్నుంది ? పుద్ుచేే ర ్

➢ ఇండియన్ క సా్ గార్్ (ICG) ర ైజంగ్ డే ఎపుుడు ? ఫిబరవర్ 1 
➢ పరపంచ కాయన్ర్ దినోత్్వం-2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Close the Care Gap 

➢ అంత్రాా తీయ సీత ీ జననేందిరయ విక్ృతీక్రణ క సం జీరో ట్లర న్్ దినోత్్వాన్ని ఎపుుడు  
జరలపుక్ుంట్రల. ? ఫిబరవర్ 6 

➢ UPI భద్రత్ మరయ్ు అవగాహన వారోత్్వాలు ఎపుుడు జరగ్ాయి ? ఫిబరవర ్1 నుండ ి7 వరక్ు 
➢ పరపంచ సరవమత్ స్ామరసయ వారోత్్వం ఎపుుడు జరలపుక్ుంట్రల ? ఫబిరవర్ మొద్ట ివారం 

➢ పరపంచ పపుు దినుసుల దినోత్్వం ఎపుుడు ?  ఫిబరవర్ 10  
➢ పరపంచ చత్త డి నేలల దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి / Wetlands Action for 

People and Nature 

➢ విజాా నశాసత ీంలో మహ ళలు మర్యు బ్లిక్ల అంత్రాా తీయ దనిోత్్వం ఎపుుడు ?  ఫబిరవర ్11 
➢ భ్రత్దశేంలో జాతీయ మహ ళా దినోత్్వాన్ని ఎపుుడు జరలపుక్ుంట్రల.? ఫబిరవర్ 13 

➢ పరపంచ రడేియో దనిోత్్వం(ఫబిరవర్ 13) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Radio and Trust 
➢ వయవస్ాయ ఉత్ుత్తత ల ఎగ్ుమతి అభివృదిి  అథనర్ట ీ(APEDA) వయవస్ాా పక్ దినోత్్వం ఎపుుడు ?  

ఫిబరవర్ 13 

➢ పరపంచ స్ామాజక్ ననయయం దినోత్్వం ఎపుుడు ?  ఫబిరవర్ 20 
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➢ 12వ ఎడషి్న్ ప రసిడ ంట్్ ఫ్ీు ట్ రవ్యయ ఎక్కడ  జరగ్్ంది ? విశాఖపటిం 

➢ అంత్రాా తీయ మాత్ృభ్షా దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Using technology 
for multilingual learning: Challenges and opportunities” 

➢ పరపంచ పాంగోలిన్ దనిోత్్వం ఎపుుడు ?  ఫిబరవర ్- 19  
➢ 21వ పరపంచ సుసిా రాభివృదిి సద్సు్–2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Towards a Resilient 

Planet: Ensuring a Sustainable and Equitable Future 

➢ ర్జర్వ  బ్యంక్  ఆఫ  ఇండియా (ఆర్ బీఐ) ‘ఆర్ాక్ అక్షరాసయతన వారోత్్వ’ కారయక్ూమం  ఎపుుడు 
పరా రంభమె ంది ? ఫబిరవర్ 14  

➢ జాతీయ స నై్్ దనిోత్్వం ఎపుుడు ? 28 ఫబిరవర్ 
➢ అరలద ైన వాయధి దినోత్్వం 2022 ఎపుుడు ?  ఫబిరవర్ 28 

➢ జాతీయ భద్రతన దినోత్్వం ఎపుుడు ? మార్ే 4 

➢ పరపంచ వనయపరా ణి దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Recovering key species for 
ecosystem restoration 

➢ నేష్నల్ క్మిష్న్ ఫర్ పర ర టెక్షన్ ఆఫ చ ైల్్ ర ైట్్ (NCPCR) కొత్త  న్నననద్ం ఏది ? భవిషయ య రక్షతి రక్షతి్ 

➢ భ్రత్దశేం మర్యు జపాన్ ఫబిరవర్ 27 నుండి మార్ే 10 వరక్ు ఏ రాషా్రంలో ‘ధరీ గార్్యన్ 
2022’ పేరలతో వార్ిక్ సంయుక్త స నై్నక్ విననయస్ాన్ని న్నరవహ ంచనయి . ? క్రాా టక్ 

➢ అంత్రాా తీయ మహ ళా దినోత్్వం ( మార్ే 8) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Gender 
equality today for a sustainable tomorrow 

➢ జన్ ఔష్ధి దివస్  ఎపుుడు ? మార్ే 7 

➢ నేష్నల్ యరత్ పారుమెంట్ ఫ సిావల్ (NYPF) మరడవ ఎడిష్న్  ఎక్కడ జర్గ్ంద ి? నయయఢిల్లు 
➢ అంత్రాా తీయ సంతోష్ దినోత్్వం( మార్ే 20) యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Build Back Happier 
➢ అంత్రాా తీయ అటవీ దినోత్్వం (మార్ే 21) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Forests and 

Sustainable production and consumption 
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➢ పరపంచ నోట ిఆరోగ్య దినోత్్వం(మార్ే 20) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Be Proud of 
Your Mouth 

➢ పరపంచ పచిుేక్ దినోత్్వం(మార్ే 20) .- 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? I LOVE 
Sparrows 

➢ గోు బల్ రమస ైకలుంగ్ దనిోత్్వం (మార్ే 18) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? recycling fraternity 

➢ పరపంచ న్నద్ర దనిోత్్వం(మార్ే 18)- 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Quality Sleep, Sound 
Mind, Happy World’ 

➢ 36వ అంత్రాా తీయ జయోలాజక్ల్ కాంగ ూస్ యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Geosciences: The 
Basic Science for a Sustainable Future 

➢ పరపంచ వాతనవరణ దినోత్్వం(మార్ే 23) 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Early Warning 
and Early Action 

➢ పరపంచ క్షయవాయధ ిదనిోత్్వం (మార్ే 24) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Invest to End 
TB. Save Lives 

➢ ‘వింగ్్ ఇండియా 2022’ యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? New Horizon for Aviation Industry 

➢ పరపంచ నీట ిదనిోత్్వం(22 మార్ే)- 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Groundwater, Making 
the Invisible Visible 

➢ కేంద్ర పరభుత్వం  పరతి సంవత్్రం ఏ తదేీన్న జాతీయ డనలిిన్ దినోత్్వంగా పరక్టించంది? అక ా బర్ 5 

➢ ‘ఎర్త అవర్ ’ ఎపుుడు జరలపుక్ుంట్రల ? పరతి సంవత్్రం మార్ే చవర్ శన్నవారం 

➢ International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic 
Slave Trade’ ఎపుుడు ? మార్ే 25 

➢ పరపంచ బ పైయ లార్ డే(World Bipolar Day ) ఎపుుడు ? మార్ే 30 

➢ BIMSTEC సద్సు్ - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Towards a Resilient Region, 
Prosperous Economies, Healthy People. 
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➢ ఉత్కల్ దివస్ లేదన ఒడషిా దనిోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 1‘International Day for Mine 
Awareness and Assistance in Mine Action’ ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 4 

➢ జాతీయ సముద్రయాన దనిోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 5 

➢ పరధనన మంతిర ముదనర  యోజన (PMMY) ఎపుుడు పరా రంభమె ంద ి? 8 ఏపిరల్ 2015 

➢ స ంటరల్ రజ్ర్వ పయ ల్లస్ ఫయ ర్్ (CRPF) శౌరయ దనిోత్్వాన్ని పరతి సంవత్్రం ఎపుుడు 
జరలపుక్ుంట్రల ? ఏపిరల్ 9. 

➢ పరపంచ ఆరోగ్య దినోత్్వం  - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Our Planet, Our Health 

➢ అంత్రాా తీయ బ్లల పుసతక్ దనిోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Stories are wings 
that help you soar every Day 

➢ పరపంచ ఆటజిం అవగాహన దినోత్్వం- 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Inclusion in Quality 
Education for all 

➢ మానవ అంత్ర్క్ష విమాననల అంత్రాా తీయ దినోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 12  
➢ పరపంచ పారక్న్న్్ డే 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? integrated health care" 

➢ పరపంచ హో మియోపతి దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? People’s Choice For 
Wellness 

➢ సియాచన్ దినోత్్వం ఎపుుడు ?   ఏపిరల్ 13 

➢ పరధననమంతిర సంగ్ూహాలయాన్ని పరధనన్న నరేంద్ర మోద ీఎపుుడు  పరా రంభించనరల. ? ఏపిరల్ 14, 2022 

➢ నేష్నల్ అగ్ూక్లేర్ మార కట్ (e-NAM) ఎపుుడు పరా రంభమె ంద ి?  ఏపిరల్ 14, 2016 

➢ World Voice Day 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Lift Your Voice. 
➢ Save the Elephant Day ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 16 

➢ పరపంచ హ మోఫిలియా దినోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 17 

➢ పరపంచ హ మోఫిలియా దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Access for All: 
Partnership. Policy. Progress 

➢ పరపంచ వారసత్వ దనిోత్్వం ఎపుుడ ? ఏపిరల్ 18 
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➢ పరపంచ కాలేయ దినోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 19 

➢ జాతీయ పౌర సేవల దనిోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 21 
➢ పరపంచ భరమి దినోత్్వం ( ఏపిరల్ 22) యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Invest in our planet’ 
➢ పరపంచ పుసతక్ మర్యు కాపరీ ైట్ దినోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 23 

➢ SVAMITVA సకీమ్ (ఎపుుడు పరా రంభమె ంది ?  24 ఏపిరల్ 2020 

➢ పరపంచ మలేరయ్ా దినోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 25 

➢ పరపంచ మధేో  సంపతిత దనిోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 26 

➢ పన్న వద్ద  భద్రత్ మరయ్ు ఆరోగ్యం క సం పరపంచ దినోత్్వం ఎపుుడు ? ఏపిరల్ 28 

➢ అభివృదిి  మర్యు శాంతి క సం అంత్రాా తీయ కరూడన దినోత్్వం (IDSDP) ఎపుుడు ?  ఏపిరల్ 6 

➢ ఏపిరల్ 14న డనక్ార్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ జయంతిన్న 'సమానతన దనిోత్్వం'గా పాటసి్ాత మన్న పరక్టించన 
రాషా్రం ఏది ? త్మిళననడు  

➢ పరతి సంవత్్రం డిస ంబర్ 18వ తదేీన్న రాషా్ర స్ాా యిలో మె ననర్టలీ హక్ుకల దినోత్్వంగా 
జరలపుక వాలన్న ఏ రాషా్ర పరభుత్వం పరక్టించంది.? త్మిళననడు  

➢ అంత్రాా తీయ కార్ీక్ దనిోత్్వం ఎపుుడు ?   మ ే1 
➢ పరపంచ టయయనన డే ఎపుుడు ? మ ే2 

➢ మ ే1, 2022న మెగా హెల్త ఫ సిావల్  ఎక్కడ జర్గ్ంది ?  పుద్ుచేేర ్ 
➢ పరపంచ త్లసమేియా దినోత్్వం ఎపుుడు ? : మే 8 

➢ పరపంచ ర డ్ కాూ స్ దినోత్్వం( మే 8) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Be Human Kind 

➢ రషాయలో  'విక్ారమ డే' ఎపుుడు జరలపుక్ుంట్రల ? మే 9 

➢ పరపంచ లూపస్ దినోత్్వం ఎపుుడు ? మ ే10 

➢ మ ే11న జాతీయ స్ాంకతేిక్ దినోత్్వం ఎపుుడు ? మే 11  
➢ అంత్రాా తీయ నరల్ల దినోత్్వం ఎపుుడు ? మ ే12 

➢ సికలకం రాషా్ర అవత్రణ దినోత్్వం ఎపుుడు ? 15 మ ే
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➢ పరపంచ అధిక్ రక్తపయ టు దినోత్్వం  2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Measure Your Blood 
Pressure Accurately, Control It, Live Longer 

➢ టెలికాం ర గ్ుయలేటరమ అథనర్టీ ఆఫ ఇండయిా (టర్ య్) ఏ సంవత్్రంలో ఏరాుటెైంది ? 1997 

➢ పరపంచ టెలిక్మరయన్నకేష్న్ దినోత్్వం 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Digital Technologies 
For Older Persons And Healthy Ageing 

➢ అంత్రాా తీయ మరయజయం దినోత్్వం 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి?  "Power of 
Museums". 

➢ పరపంచ తనేెటగీ్ దినోత్్వం(20 మ)ే - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? “Bee Engaged: 
Celebrating the diversity of bees and beekeeping systems 

➢ అంత్రాా తీయ టీ దినోత్్వం ఎపుుడు ?  21 మ ే

➢ జాతీయ తీవరవాద్ వయతిరేక్ దినోత్్వం ఎపుుడు ? మే 21 
➢ అంత్రాా తీయ జీవ వెైవిధయ దినోత్్వం 2022(22 మ)ే యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Building a 

shared future for all life 

➢ సవచఛ సరేవక్షణ్ - 2023 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Waste to Wealth 

➢ UN శాంతి పర్రక్షక్ుల అంత్రాా తీయ దినోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? People 
Peace Progress: The Power of Partnerships 

➢ పరపంచ ఆరోగ్య సంసా (WHO) ఈ కలూంద ిఏ రాషాా ర న్ని వరల్్ నో టొబ్క  డ ే(World No Tobacco 
Day) అవారల్ -2022కల ఎంపిక్ చసేింది. ? జారఖండ్  

➢ పరపంచ పర గాక్ు రహ త్ దనిోత్్వం ఎపుుడు ? మ ే31 
➢ పరపంచ పర గాక్ు రహ త్ దనిోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Tobacco: Threat to our 

environment 
➢ కానిర న్్ ఆఫ పారమాస్ (COP-15) యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Life. Legacy: From scarcity to 

prosperity 
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➢ ర ండవ గోు బల్ క విడ్ వరలేవల్ సమిీట్  యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Preventing Pandemic 
Fatigue and Prioritizing Preparedness 

➢ దేశ రాజధనన్న ఢిల్లులో జూన్  2న త లంగాణ రాషా్ర అవత్రణ దినోత్్వాన్ని ఏ కేంద్ర మంతిరత్వశాఖ 
న్నరవహ ంచనుంది.  ? కేంద్ర స్ాంçసకృతిక్ మంతిరత్వశాఖ 

➢ పరపంచ స కైలల్ దినోత్్వం ఎపుుడు ?  జూన్ 3 

➢ పరపంచ పరాయవరణ దనిోత్్వం సంద్రభంగా జూన్ 5న పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ పరా రంభించన ఉద్యమం 
ఏది ? LiFE  

➢ పరాయవరణ దనిోత్్వం సంద్రభంగా గ్ృహన్నరాీణ మంతిరత్వ శాఖ జూన్ 5 , 2022న ఈ కలూంద ిఏ 
పరచనరాన్ని పరా రంభించంద.ి? 'కరున్ అండ్ గమూన్' 

➢ పరపంచ పరాయవరణ దనిోత్్వం 2022:(జూన్ 5) యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Only One Earth 

➢ పరపంచ పరాయవరణ దనిోత్్వం 2022 ఆతిధయ దేశం ఏది ? సీవడన్  
➢ పరపంచ ఆహార భద్రతన దనిోత్్వం 2022 ( జూన్ 7) యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Safer food, 

better health 

➢ పరపంచ మహాసముదనర ల దనిోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? collective action for 
the ocean 

➢ బయోటెక్ స్ాా రపా్ ఎక్్ పయ  - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Biotech Startup Innovations: 
Towards Aatma Nirbhar Bharat 

➢ పరపంచ పవన దనిోత్్వం (Global Wind Day) ఎపుుడు ?  జూన్ 15 

➢ పరపంచ వృద్ుి ల ద్ుర్వన్నయోగ్ అవగాహన దనిోత్్వం(World Elder Abuse Awareness Day ) -  
2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ?  Combatting Elder Abuse”. 

➢ పరపంచ రక్తదనత్ల దినోత్్వం ( జూన్ 14 ) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Donating blood 
is an act of solidarity 

➢ అంత్రాా తీయ అలిిన్నజం అవరే్ నసె్ డే ( జూన్ 13) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? United in 
making our voice heard 
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➢ పరపంచ బ్ల కార్ీక్ుల వయతిరేక్ దినోత్్వం( జూన్ 12)- 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? 
Universal Social Protection to End Child Labour 

➢ జాతీయ పఠన దినోత్్వం (National Reading Day) ఎపుుడు ? జూన్ 19 

➢ పరపంచ శరణనరలా ల దినోత్్వం 2022 ( 20 జూన్0 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Whoever, 
Whatever, Whenever. Everyone has a right to seek safety 

➢ అంత్రాా తీయ యోగా దనిోత్్వం - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Yoga for Humanity 

➢ అంత్రాా తీయ ఒలింపిక్ దనిోత్్వం( జూన్ 23) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిటి ? Together For 
A Peaceful World 

➢ ఐక్యరాజయసమితి పబిు క్ సరమవస్ డే(UN Public Service Day) ఎపుుడు ? : 23 జూన్ 

➢ యరరప్ లోన్న అతిప ద్ద  స్ాా రపా్ కానిర న్్, వివాటకె్ 2020 ఏ దేశాన్ని "సంవత్్రపు దేశం(country 
of the year.")"గా గ్ుర్తంచంది ? భ్రత్దశేం 

➢ పరపంచ గ్ూహశక్ల దినోత్్వం(World Asteroid Day) ఎపుుడు ? జూన్ 30 

➢ అంత్రాా తీయ ఉషా్మండల దనిోత్్వం ఎపుుడు ? జూన్ 29 

➢ 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం Data for Sustainable Development 
➢ పరపంచ MSME దనిోత్్వంఎపుుడు ?  27 జూన్  
➢ The International Day in Support of Victims of Torture(హ ంసక్ు గ్ుర నై బ్ధిత్తలక్ు 

మద్ద త్త ఇచేే అంత్రాా తీయ దనిోత్్వం) ఎపుుడు ? జూన్ 26 

➢ డరగ్ ద్ుర్వన్నయోగాన్నకల వయతిరేక్ంగా అంత్రాా తీయ దినోత్్వం(International Day against Drug 
Abuse and Illicit Trafficking) ఎపుుడు ?  జూన్ 26 

➢ అంత్రాా తీయ ననవిక్ుల దినోత్్వం ( జూన్ 25) - 2022 యొక్క ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? Seafarers: 
at the core of shipping’s future. 

➢ జాతీయ గ్ణనంకాల దనిోత్్వం గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? ర ండు సర ైన్నవ ే 
➢ దివంగ్త్ పర ర ఫ సర్ పరశాంత్ చంద్ర మహలనోబిస్ జయంతిన్న పురసకర్ంచుక్ున్న కేంద్ర పరభుత్వం పరతి 

సంవత్్రం జూన్ 29న జాతీయ గ్ణనంక్ దనిోత్్వాన్ని న్నరవహ స్యత ంది. 
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అెంత్రాా తీయ అెంశాలు 
➢ ఈ కలూంది ఏ దశేంలో  'ఫ్రు రోనన' వాయధికల సంభదించ  తొలి కసేు నమోద్ు నమోద్యి  యంద ి? ఇజరా యి ల్ 

➢ అమెరక్ా స న్స్ బరయరో అంచనన పరకారం 2021 జనవర ్1 నుంచ 2022 జనవర్ 1 మధయ పరపంచ 
జననభ్ ఎంత్ మేర ప రగ్్ంద ి? 7.4 క టుు  

➢ బిరక్్ నయయ డ వలప్ మెంట్ బ్యంక్ లో ననలగ వ కొత్త సభయ దశేంగా చేరన్ దశేం ఏది ?  ఈజపా్  
➢ 'అట్క్్ అగ ైనసాె్ నయయకలుయర్ ఇన్్ట్లేష్న్్ అండ్ ఫ సిలిటీస్' పరకారం భ్రత్దేశం మరయ్ు 

పాకలస్ాా న్ దశేాలు ఏ సంవత్్రం నుండ ిత్మ దశేాలోు న్న అణు స్ాా వరాల జాబితనను 
ఇచేపుచుేక్ుంటుననియి ? 1992  

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘పార్క గ్ుయన్-హ ే‘ ఏ దేశ మాజీ అధయక్షురాలు ? ద్క్షిణకొర్యా 
➢ ఇటీవల నెైట్ హుడ్  హో దనతో సత్కర్ంచబడ్  ‘టోనీ బ ు యిర్ ’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ 

ఏది ? బిరటన్  మాజీ పరధనన మంతిర 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘ ఆంతరో పాలజసా్ రచ్ర్్ ల్లకర’ ఏ దేశాన్నకల చ ందినవాడు ? క ననయ  
➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన  ‘అబదలాు  హమ్ డోక్’  ఏ దశే పరధనన్న పద్వికల రాజీననమా చేసుత నిటుు  

పరక్టించనరల. ?  సయడనన్  
➢ సిమోర్గ ఉపగ్ూహ లాంచర్’ను పరయోగ్ంచన దశేం ఏది ? ఇరాన్  
➢ తీవర ఆర్ాక్ సంక్షోభ్న్ని ఎద్ుర్కంటుని ఏ భ్రత్ పర రలగ్ు దేశం 2022 ననటికల దివాళా 

తీయనునిటుు  ఇటీవల వారతలొచనేయి ? శ్రూలంక్  
➢ 1 జనవర ్2022 నుండి 30 జూన్ 2022 వరక్ు అమలులోకల వచేేలా కౌన్న్ల్ ఆఫ యరరోపియన్ 

యరన్నయన్ అధయక్ష పద్విన్న చేపటిాన దశేం ఏది ? ఫరా న్్  
➢ 2022, జనవర్ 4న ఎన్ని దశేాలు ఐక్యరాజయ సమితి భద్రతన మండలి సభుయలుగా చరేాయి ? 5 

➢ ఇటీవల జ ైలు శిక్ష విధించబడ్ ‘నోబ ల్  శాంతి బహుమతి గ్ూహీత్ ఎవరల ? అంగ్ స్ాన్  సయకర 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘డేవిడ్  మర్యా సస్య ్ల్ల’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏద ి? 

యరరోపయిన్  పారుమెంట్ (ఈపీ) అధయక్షుడు 
➢ ‘లిథువేన్నయా’ రాజధనన్న ఏది ? విలిన్నయస్  
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➢ 2022 Q1కల విడుద్ల చేసిన తనజా హెనీు  పాస్ పయ ర్ా ఇండ క్్ లో పరధమ స్ాా నంలో న్నలిచన దశేం ఏది ? 
జపాన్ మరియు స ెంగప్ూర్స 

➢ కజకిసాా న్ కొతా్ ప్ిధతనిగా ఎవరు  నియమిత్ులయాయరు.? అలీఖ్ాన్ స ైైలోవ్ 

➢ ననరేవ స ంటరల్ బ్యంక్ గ్వరిర్ గా ఎవరల  బ్ధయత్లు సీవక్ర్ంచనుననిరల.? జ న్్ స్యా లటా న్ బర్గ 
➢ పౌర గ్గ్నత్లంలో డోరను ను అనుమతించన మొటామొద్ట ిదేశం ఏద ి?  ఇజరా యి ల్  
➢ ‘ఫరా ంక్-వాలార్ స ాయిన్ మీర్’ ఏ దేశ అధయక్షుడు ? జరీనీ  
➢ బుర్కనన ఫాస్య  తనతనకలిక్ అధయక్షుడిగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ?పాల్-హెనీర సండో గో ద్మీబ్  
➢ వన్ ఓష్న్ సమిీట్  ఎక్కడ జర్గ్ంది ? ఫరా న్్  
➢ భ్రత్దశేం మర్యు ఏ దశేం మధయ  క్మల్ పయర్-క్ుమార్ ఘాట్ వద్ద  మరడవ సర్హద్ుద  హాత్ క్ు 

శంక్ుస్ాా పన చశేారల.? బంగాు దశే్  
➢ జహాదీ తిరలగ్ుబ్టుతో తొమిీదేళుక్ు ప ైగా పయ రాడని ఫరా న్్ మర్యు దనన్న యరరోపియన్ 

భ్గ్స్ావములు ఏ దేశం నుండి స ైన్నక్ ఉపసంహరణను పరక్టించనయి ? మాలి  
➢ UN పరాయవరణ కారయక్ూమం వార్ిక్ సర్హద్ుద ల న్నవదేిక్ పరకారం 2021లో అడవి మంటల కారణంగా 

ఎక్ుకవగా పరభ్విత్మె న పరా ంత్ం ఏది ? ఆఫిరకా  
➢ ఆసియాలోనే అతిప ద్ద  డిఫ న్్ ఎగ్ాబిష్న్, DefExpo 2022 ఎక్కడ జరగ్నుంది. ? గాంధీనగ్ర్  
➢ ఫిబరవర్ 28, 2022 నుండి $75 బిలియను  వరక్ు ద ైవపాక్షిక్ స్ావప్ అరేంజ మెంట్ (BSA)న్న 

భ్రత్దశేం , ఏ దేశంతో పునరలది్ర్ంచంది ? జపాన్  
➢ ఉక ూయిన్  అధయక్షుడు ఎవరల ?  జ లటన్ సీక  
➢ పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  విమానం ఏఎన్-225 ఏ దేశంలో ఉంది ?  ఉక ూయిన్  
➢ అంత్రాా తీయ జూడో ఫ డరషే్న్ అధయక్ష పద్వి నుండి  ఇటవీల ఎవర్న్న పాలక్మండలి సస ుండ్ 

చేసింద.ి ?  వాు దిమిర్ పుతిన్  
➢ 2022 సంవత్్రాన్నకల గాను చ నైన రక్షణ బడ ాట్  ఎంత్ / 230 బిలియన్  డనలరలు  

➢ ద్క్షిణ కొరయ్ా దేశ కొత్త  అధయక్షుడిగా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల..? యరన్ సుక్ యోల్ 

➢ రషాయ-ఉక ూయిన్ మధయ శాంతి చరేలు ఎక్కడ జరలగ్ుత్తననియి ? బ లారస్ 
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➢ ఇటీవల మృతిచ ందని  ‘ముక్ుల్  ఆరయ’ ఏ దేశంలో భ్రత్ రాయబ్రగ్ా ఉననిరల ? పాలసీతనన   
➢ మార్ే 8, 2022 ననటికర రషాయ ప ై అత్యధిక్ ఆంక్షలు విధంిచన దేశం ఏది ? స వటారాల ెండ్  
➢ హత్యలు, ఉగ్ూవాద్ం వంట ినరేాలక్ు పాలుడిన 81 మందకిల మార్ే 12, 2022న ఏ దేశంలో 

స్ామరహ క్ంగా మరణశిక్ష అమలు చేశారల ? స్ౌద ీఅరేబియా 
➢ భ్రత్ రక్షణ వయవసాక్ు చ ందని క్షపిణ ిపర రపాటున ఇటీవల ఏ దేశ భరభ్గ్ంలోకల చ్రబడింది ? 

పాకలస్ాా న్  
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➢ ‘గాబిరయి ల్  బొ ర్క్ ’ ఇటీవల ఏ దశే  కొత్త  అధయక్షుడిగా పరమాణ సీవకారం చశేారల ? చల్ల  
➢ ననటో స ైన్నక్ విననయస్ాలు 'క ల్్ ర స్ాున్్ 2022' ఎక్కడ జరలగ్ుత్తననియి ? ననరేవ 

➢ పరపంచంలోనే ఎత్తయిన ‘ఐఫలి్  టవర్ ’ ఏ నగ్రంలో ఉంది ? పారస్్ 

➢ త్తర్క  మనె్నస్ాత న్ అధయక్షుడు ఎవరల ?  స రాద ర్ బ ర్ి ముహమెడో  
➢ ఆసేా రలియా పరధననమంతిర ఎవరల ?  స్ాకట్ మోర్సన్  
➢ ‘EX-DUSTLIK’ పేరలతో భ్రత్దశేం మర్యు ఏ దేశాల మధయ ఉమీడి శిక్షణన వాయయామం యొక్క 

మరడవ ఎడిష్న్ న్నరవహ ంచబడింది ? ఉజ ికలస్ాత న్  
➢ ననర్త అట్ు ంటిక్ టీరట ీఆరగనెైజషే్న్ (NATO) స క్ూటరమ జనరల్ ఎవరల ?  జ న్్ స్యా లటా న్ బర్గ 
➢ 5వ BIMSTEC సమిీట్  ఎక్కడ జరలగ్ుత్తంది ? శ్రూలంక్  
➢ బంగాు దశే్ స్ావత్ంత్రయ దినోత్్వం ఎపుుడు ?  మార్ే 26 

➢ 'బ్లికాటన్ 2022’ యుద్ద విననయస్ాలు ఏ ర ండు దేశాల మధయ జరగ్ాయి ? US మరయ్ు ఫిలిపీున్్ 

➢ ఐక్యరాజయసమితి పరాయవరణ కారయక్ూమం పరచుర్ంచన వార్ిక్ సర్హద్ుద  న్నవేదకి్, 2022 పరకారం 
పరపంచంలోనే  ర ండవ అత్యంత్ ధవన్నంచే నగ్రం ఏద ి?  మొరాదనబ్ద్ 

➢ ఫరా న్్ అధయక్షుడు ఎవరల ? ఇమాీనుయయిలే్ మాకాూ న్ 

➢ టివటార్ క్ంప నీన్న కొనుగోలు చసేిన పరముఖుడు ఎవరల  ?  ఎలోన్ మస్క  
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➢ లాక్్ షీల్్్ 2022  అనేది ? NATO స ైబర్ రక్షణ వాయయామాలు 
➢ సరీత్ ఖండనంత్ర బ్లిసిాక్ క్షిపణిన్న ఇటవీల ఏ దేశం విజయవంత్ంగా పరమక్షించంది.? రషాయ  
➢ 2022 సంవత్్రాన్నకల పరపంచ పుసతక్ రాజధనన్నగా పరక్టించబడ్ నగ్రం ఏద ి? గావడలజారా 

(మెకల్క ) 
➢ స్యు వేన్నయా నయత్న  పరధనన మంతిర' గా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల ? రాబర్ా గోలోబ్  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘మె వ కలబ్కల ‘ ఏ దేశ మాజీ అధయక్షుడు ? క ననయ  
➢ క్ంప నీలో 15% క్ంట ేఎక్ుకవ వాట్ను క్లిగ ్ఉండక్ుండన న్నరోధించడనన్నకల 'పాయిజన్ పిల్' అనే 

పర్మిత్-కాల వాట్దనరలల హక్ుకల పరణనళిక్ను సవీక్ర్ంచన క్ంప నీ ఏద ి? Twitter  
➢ పరపంచంలోనే మొటామొద్టి "కలూపయా -బ్యక్్" పేమెంట్ కార్్ ను పరా రంభించేంద్ుక్ు గోు బల్ పమేెంట్్ 

క్ంప నీ మాసార్ కార్్ తో చతే్తలు క్లిపిన సంసా ఏది ? Nexo  
➢ అమెరక్ా వెసై్ ప రసడి ంట్ క్మలా హార్స్ డిఫ న్్ అడ ైవజర్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? శాంతి 

సేథీ  
➢ త్తర్క మెన్నస్ాత న్ లో పరయటించన తొలి భ్రత్ రాషా్రపతి ఎవరల ? రామ్ ననథ్ క వింద్. 
➢ ఆసేా రలియా పరధనన్న ఎవరల ?  స్ాకట్ మార్సన్ 

➢ నేపాల్ పరధనన్న ఎవరల ?  షరే్ బహద్యర్ దవేుబ్  
➢ ‘State of the World Population 2022: Seeing the Unseen’ అనే న్నవేదకి్ను ఏ సంసా 

విడుద్ల చేసింది ? The United Nations Population Fund’s (UNFPA)  
➢ వాతనవరణ మారలు మర్యు మానవ హక్ుకలప  ైపరపంచంలోన్న మొటామొద్టి న్నపుణుడగిా 

న్నయమించబడ్ ‘ డనక్ార్ ఇయాన్ ఫ ైీ’ ఏ దేశాన్నకల చ ందని వారల ? ఆసేా రలియన్  
➢ స ర్ియా అధయక్షుడు ఎవరల ?  అలటగాా ండర్ వుసకి్  
➢ రాషా్రపతి రామ్ ననథ్ క వింద్ ఏ దేశ పరయటన సంద్రభంగా యరరప్ గార ్న్ గా పిలువబడే 

క్ూయక న్ హాఫ లో పసుపు త్తలిప్ పువువక్ు మె తిర అన్న పేరల ప ట్ా రల. ? నెద్రాు ండ్్  
➢ క యలిష్న్ ఫర్ డిజాసార్ ర సలిటంట్ ఇన్ ఫరా సారక్ేర్ (CDRI)లో చరే్న 30వ దశేం ఏది ?  మడగాసకర్ 
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➢ పాకలస్ాా న్  జాతీయ అస ంబీు లో అవిశావస తీరాీనం దనవరా పరధనన్న పద్విన్న క లోుయిన తొలి వయకలత 
ఎవరల ?  ఇమాాన్ ఖాన్  

➢ పాక్  జాతీయ అస ంబీు లో ఎంత్ మంది సభుయలు ఉననిరల ? 342  
➢ పాకలస్ాా న్ నయత్న పరధనన్నగా ఎవరల  ఎన్నిక్యాయరల?  ష హబ్జ  ష్రమఫ  
➢ అమెరక్ా గ్రఢనచనర సంసా స ంటరల్  ఇనెవసిాగేష్న్ ఏజ నీ్-సీఐఏలో.. తొలి ముఖయ స్ాంకేతిక్ అధికార్- 

సీటీఓగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? నంద్ మరల్ చంద్నీ 

➢ జరీనీ ఛనన్లర్  ఎవరల ? ఒలాఫ స్య కలా్ 

➢ పరపంచ పతిరకా సేవచనే సయచీ-2022లో అగ్ూ స్ాా నంలో న్నలిచన దశేం ఏది ? ననరేవ 

➢ ఇంపాక్ా రాయంకలంగ్్ - 2022 ఎడషి్న్ ను విడుద్ల చసేిన సంసా ఏది ? టెైమ్్ హయయర్ ఎడుయకేష్న్  
➢ డ ననీర్క  పరధనన్న ఎవరల ? మటెెా ఫ రడ ర్క్స న్ 

➢ ఫరా న్్ లో జరగ్బో యి ేమారేే డు ఫలి్ీ లో అధికారక్్ 'గౌరవ దశేం'గా పరక్టించబడ్ దశేం ఏది ? 
భ్రత్దశేం  

➢ జనవర్ 2020 నుంచ 2021 డసి ంబర్ వరక్ూ కొవిడ్ వలన లేదన ఆరోగ్య రంగ్ంప ై క్రోనన పరభ్వం 
కారణంగా 1.33 క టు  నుంచ 1.66 క టు  మంద ివరక్ూ మరణించ ఉండొ చేన్న  ఈ కలూంది ఏ సంసాక్ు 
చ ందిన శాసత ీవతే్త లు అంచననవశేారల ? WHO 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘ లియోన్నడ్ కాూ వుేక్ ‘ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏద ి?  
సవత్ంత్ర ఉక ూయిన్ యొక్క మొద్టి అధయక్షుడు 

➢ శ్రూలంక్ నయత్న  పరధనన్నగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  రణిల్ విక్ూమసింఘ ే 
➢ ద్క్షిణ కొరయ్ా నయత్న  అధయక్షుడు ఎవరల ? యరన్ సుక్-యోల్ 

➢ క స్ాా రక్ా అధయక్షుడిగా ఎవరల  ఎన్నిక్యాయరల ?  రోడిరగో చనవ్స్ 

➢ శ్రూలంక్ ఏ సంవత్్ంలో  బిరటన్ నుంచ సవత్ంత్రం పర ందింది ? 1948 

➢ NATO యొక్క స బైర్ డిఫ న్్ గ్రూ ప్ (CDG)లో చేరన్ మొద్టి ఆసియా దశేం ఏది ? ద్క్షిణ కొరయ్ా 
➢ UN మానవ హక్ుకల సంఘంలో రషాయ స్ాా నంలో ఏ దేశం చేర్ంది ? చ క్ ర్పబిు క్   
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➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘షకే్ ఖల్లఫా బిన్ జాయి ద్ అల్-నహాయన్ ‘ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటలిో సర ైన 
వాయఖయ ఏది /? యునెటైెడ్ అరబ్ ఎమిరటే్్ అధయక్షుడు 

➢ యునెైటడె్ అరబ్ ఎమిరేట్్ నయత్న  అధయక్షుడగిా ఎవరల  ఎన్నిక్యాయరల?  షకే్ మొహమీద్ బిన్ 
జాయి ద్ అల్ నహాయన్  

➢ 16వ స్ార్ పరపంచంలోన ేఎత తత న పరవతనన్ని అధిరోహ ంచన మొద్ట ివిదేశ్రయుడు ఎవరల ? క ంటన్ 
క్ూల్ 

➢ మ ే16 నుంచ 19 వరక్ు షాంఘ   క ఆపరేష్న్ ఆరగనెజైేష్న్ (SCO's)-రమజనల్ యాంటీ టరెూరసా్్ సారక్ేర్ 
(RATS) సమావేశాన్నకల ఆతిథయం ఇచేన దశేం ఏది ? భ్రత్దశేం  

➢ 'స ైక బిరడా్ 721' పేరలతో పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  సస ునిన్ వంత న పరాయటక్ుల క సం అధకిార్క్ంగా ఏ 
దేశంలో త రవబడింద.ి? చ క్ రప్బిు క్  

➢ ఫరా న్్ దశే  కొత్త పరధననమంతిరగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  ఎలిసబ త్ బో ర్ి  
➢ స్య మాలియా కొత్త అధయక్షుడగిా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల ? హసన్ షేక్ మొహముద్ 

➢ ఇటీవల వీడియో కానిర న్్ దనవరా జర్గన్  బిరక్్ విదశేాంగ్ మంత్తర ల సమావేశాన్నకల ఏ దేశం 
ఆతిధయం ఇచేంది ? చ ైనన 

➢ ఉక ూయిన్ క్ు ఎంత్ మొత్త ంతో స ైన్నక్, ఆర్ాక్ మర్యు మానవతన సహాయం పాయకేజీన్న US స నటే్ 
ఆమోదించంది.? 40 బిలియన్ డనలరలు  

➢ కావడ్ ల్లడర్్ సమిీట్  - 2022 ఆతిధయ దశేం ఏది ? జపాన్ 

➢ ఇండిగో కొత్త  చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స ఆఫీసర్ (CEO)గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? పీటర్ ఎలిర్్  
➢ ఆసేా రలియా కొత్త పరధనన్న ఎవరల ?  ఆంథో నీ అలినీస్ 

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘రామోస్-హో రాా ’ ఏ దేశ అధయక్షుడిగా ఎవరల  పరమాణ సవీకారం చశేారల ? 
త్ూరలు త ైమరర్ 

➢ 2023లో COP28కల ఆతిథయం ఇవవనుని దేశం ఏద ి? యునెైటడె్ అరబ్ ఎమిరేట్్ 

➢ 2021లో అత్యధకి్ంగా జీత్ం పర ందిన CEO ఎవరల ?  ఎలోన్ మస్క 
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➢ నెైరోవెరైస్  అన్న పిలిచ ేకలూమియన్ -కాంగో హెమోరేజక్  ఫీవర్  (CCHF) ఏ దశేంలో బయటపడింది ? 
ఇరాక్ 

➢ ఇజరా యి ల్ దేశంతో సేవచనఛ వాణజియ ఒపుంద్ంప  ైసంత్క్ం చేసిన మొద్టి అరబ్ దశేం ఏది ? 
యునెైటడె్ అరబ్ ఎమిరేట్్  

➢ UNICEF యొక్క COVAX పయ ర గాూ మ్ కలంద్ 190 మిలియన్ డోస్ ల వాయకల్న్ లను డ లివరమ చేయడంతో 
క విడ్-19 వాయకల్న్ డో స్ ల యొక్క అగ్ూ గ్ూహీత్గా అవత్రం్చన దేశం ఏది ? బంగాు దశే్  

➢ కరవన్ ఎలిజబ త్-2 బిరటన్ సింహాసననన్ని అధిషిఠ ంచ ఎన్ని సంవత్్రాలు పయరతయింద ి?  70 ఏళలు   
➢ 'టరమక (turkey)' దేశం యొక్క కొత్త పరేల ఏమిటి ?  'టురమకయి(ేTürkiye)'  
➢ వాతనవరణ మారలుప ై ఐక్యరాజయసమితి ఫేరమ్ వర్క క్నెవనిన్ (UNFCCC) 'క లుమేట్ నయయటరల్ నౌ' 

(CNN) పరతిజాప ై సంత్క్ం చసేిన సంసా ఏది ? బరు  డనర్ా  
➢ పేద్ పిలు ల సంక్షేమం క సం UNICEF గ్ుడ్ విల్ అంబ్సడిర్ గా పన్న చసేుత ని కరూడనకారలడు ఎవరల ? 

సచన్ టెండయలకర్ 

➢ బహుళజాతి శాంతి పర్రక్షక్ వాయయామం, 'ఎక్్ ఖాన్ క వసా్' 2022 ఎక్కడ పరా రంభమె ంది. ? 
మంగోలియా 

కేవలం రూ.100కే 20 APPSC జూనియర్ అసిసట ంట్ మోడల్ పేప్రో్డ 

కేవలం కొనిా  గంటలు మాతర మ 👇👇👇👇👇👇👇👇 

https://www.instamojo.com/teluguchitka/20-appsc-junior-assitant-

cum-computer-operat/?discount=off50 

 
➢ పరపంచ పయ టతీ్త్వ సయచక్ 2022లో అగ్ూస్ాా నంలో న్నలిచన దశేం ఏది ? డ ననీర్క  
➢ 2035 ననటకిల కొత్త ప టోర ల్ మర్యు డీజల్ కారు అమీకాలను న్నషేధించనలన్న ఓటు వసేిన వారల ? 

యరరోపయిన్ పారుమెంట్ సభుయలు 
➢ దనదనపు 5 సంవత్్రాల విరామం త్రావత్ పనెిండవ WTO మంత్తర ల సమావశేం ఎక్కడ 

జరానుంద ి? జ నీవా 
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➢ FIFAe నషే్న్్ క్ప్ (FeNC) 2022 ఎక్కడ జరగ్నుంద ి? క ప న్ హాగ్న్  
➢ బంగాు దశే్’లో  భ్రత్ పరభుత్వం న్నధులతో న్నర్ీంచన  మహ ళా హాసాల్ ఇటీవల ఎక్కడ  

పరా రంభించబడింద ి ? సలిటె ట్  
➢ UNSCలో శాశవత్ సభుయన్నగా భ్రత్దేశం యొక్క ర ండేళు పద్వీకాలం ఎపుటతిో  ముగ్ుసుత ంది ?  

డిస ంబర్ 2022 

➢ ఐక్యరాజయసమితి అధికార బ్ష్లు ఎన్ని ? ఆరల  
➢ COVID-19 మహమాీర ్కారణంగా న్నలిపవిేయబడిన ర ండు సంవత్్రాల త్రావత్ భ్రత్దేశం 

మర్యు ఏ దశే సర్హద్ుద ల మధయ బసు్ సరమవస్ ఇటీవల పునఃపరా రంభించబడింద.ి? బంగాు దశే్  
➢ యువ పారుమెంటరే్యను  ఎన్నమిద్వ గోు బల్ కానిర న్్  ఎక్కడ జరగ్్ంద ి? ష్ర్ీ ఎల్ షకే్  (ఈజపుా ) 
➢ త్క్షణ ఆహారం మరయ్ు ఆరోగ్య సంరక్షణ అవసరాల క సం శ్రూలంక్క్ు ఎన్ని మిలియన్ US డనలరు 

సహాయాన్ని అందించనునిటుు  ఆసేా రలియా పరక్టించంది ?50 మిలియన్ 

➢ G20 ఆరోగ్య మంత్తర ల సమావేశం ఎక్కడ జర్గ్ంది ? యోగ్యకారాత  (ఇండో నషేియా) 
➢ పరపంచ వాణిజయ సంసా యొక్క 12వ మంతిరవరగ సమావశేం (MC12) ఎక్కడ జర్గ్ంది ? జ నీవా 
➢ జపాన్ పరధనన్న ఎవరల ? ఫుమియో కలషిడన 
➢ యునెస్య క యొక్క వరల్్ నటె్ వర్క ఆఫ బయోసిుయర్ రజ్ర్వ లలో చేరేబడని ‘ఖువ్స్ గ్ుల్ లేక్ 

నేష్నల్ పార్క’ ఏ దశేంలో ఉంద ి? మంగోలియా 
➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘గ్ుస్ాత వో ప టోర ’ ఏ దేశ అధయక్షున్నగా ఎన్నిక్యాయడు ? కొలంబియా  
➢ “2022 UN ఓష్న్ కానిర న్్” ఎక్కడ జర్గ్ంది ? లిసిన్  (పయ రలేగ్ల్ ) 
➢ వాతనవరణ మారలులను ఎద్ురోకవడంలో అభివృదిి  చ ంద్ుత్తని దేశాలక్ు సహాయం చేయడనన్నకల 

ఎంత్ మొత్త ం సమీక్ర్ంచడనన్నకల G7 ననయక్ులు పరతిజా చేశారల.? 600 బిలియన్ డనలరలు  

➢ గ్రూ ప్ ఆఫ స వెన్ (G7) సమిీట్ - 2022 ఎక్కడ జర్గ్ంది ?  బవేరియన్ ఆల్పుస (జరైనీ) 
➢ బిరక్్ లో సభయత్వం క సం ఇటవీల ఈ కలూంద ిఏ దేశం ద్రఖాసుత  చేసుక్ుంది.?” ఇరాన్  
➢ పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  మంచ నీటి చేపను పర్శోధక్ులు ఎక్కడ  గ్ుర్తంచనరల ? క్ంబో డియా మెకాంగ్  

నద ి
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జాతీయ అెంశాలు 
➢ 2020తో పయ లిసేత 2021లో మహ ళలప ై దనడులు ఎంత్ శాత్ం ప ర్గన్టుు  జాతీయ మహ ళా క్మీష్న్ - 

ఎన్సీడబరు య వలెు డించంది. ? 30 శాత్ం 

➢ జాతీయ పులుల పరర్క్షణ సంసా (ఎన్ టీసీఏ) వలెు డించన లటక్కల పరకారం 2021 ఏడనది పులుల 
మరణనలు అధకి్ంగా ఏ రాషా్రంలో సంభవించనయి ?  మధయపరదశే్  

➢ జనవర్ 1, 2022 ననటికర పరధననమంతిర కలస్ాన్ సమాీన్ న్నధి పథక్ం కలంద్ ఎన్ని విడత్లు 
ఆర్ిక్సహాయం అందించనరల ? 10 

➢ 100 రోజుల పఠన పరచనర కారయక్ూమం  'పాధే భ్రత్' ను ఏ కేంద్ర మంతిరత్వ శాఖ పరా రంభించంది ? 
కేంద్ర విదనయ మంతిరత్వశాఖ 

➢ విన్నయోగ్దనరలల ఫరిాయద్ులను సీవక్ర్ంచడనన్నకల సవర్ంచన ఆర్ాక్ అధకిార పరధ్ి జలాు  క్మీష్న్ లక్ు 
ఎంత్ వరక్ు ఉంటుంది ? రూ.50 లక్షలు 

➢ స ంటర్  ఫర్  మాన్నటర్ంగ్  ఇండయిన్  ఎకానమీ (CMIE) పరకారం 2021 డిస ంబర్  చవరన్నటకిల 
దేశంలోన ేఅత్యధకి్ న్నరలదోయగ్ రేటు క్లిగ్న రాషా్రం ఏది ? హర్యాణ 

➢ వాతనవరణ మారలుల అవగాహన పరచనరం మర్యు జాతీయ ఫయ టోగ్ూఫీ పయ టీలను న్నరవహ సుత ని 
కేంద్ర మంతిరత్వశాఖ ఏది ? గ్ృహ మర్యు పటాణ వయవహారాల మంతిరత్వ శాఖ 

➢ భ్రత్దశేంలో తొలి ఒమికాూ న్  మరణం ఏ రాషా్రంలో సంభవించంది ?  రాజస్ాత న్   
➢ ఇండియా సకిల్్ - 2021  జాతీయ పయ టీ  ఎక్కడ పరా రంభమె ంద ి? నయయఢిల్లు 
➢ చత్త రంజన్ నేష్నల్ కాయన్ర్ ఇన్ సిాటయయట్ (సిఎన్ సఐి) ఎక్కడ ఉంది . ? క ల్ క్తన 
➢ జనవర్ 3, 2022 నుండ ిబ్లయ వివాహ రహ త్ జలాు గా పరక్టించబడిన ఒడిశా రాషా్రంలోన్న జలాు  ఏది 

? గ్ంజాం జలాు  

➢ జనవర్ 6, 2022న భ్రత్ ఎన్నిక్ల సంఘం పరక్టించన వివరాల పరకారం ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై 
వాయఖయ ఏది ?  
A)ప ద్ద రాషాా ర లోు న్న న్నయోజక్వరాగ లలో  లోక్ సభ ఎన్నిక్ల అభయర్ా పరచనర వయయ పర్మితి రూ.95 
లక్షలు 
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B)చని రాషాా ర లోు న్న న్నయోజక్వరాగ లలో  లోక్ సభ ఎన్నిక్ల అభయర్ా పరచనర వయయ పర్మితి రూ.75 
లక్షలు 
C)ప ద్ద  రాషాా ర లోు న్న న్నయోజక్వరాగ లలో  అస ంబీు  ఎన్నిక్ల అభయర్ా పరచనర వయయ పరమ్ితి రూ.40 
లక్షలు 
D)చని రాషాా ర లోు న్న న్నయోజక్వరాగ లలో  అస ంబీు  ఎన్నిక్ల అభయర్ా పరచనర వయయ పర్మితి రూ.28 
లక్షలు 

➢ ఖాదీ మరయ్ు విలేజ ఇండసీా రస్ క్మీష్న్ (KVIC) భ్రత్దేశపు మొటామొద్టి మొబ ైల్ హనీ 
పరా స సింగ్ వాయన్ ను ఎక్కడ పరా రంభించంది.? ఉత్త రపరదశే్ 

➢ దేశంలోన ేతొలి ఓప న్ రాక్ మరయజయాన్ని కేంద్ర మంతిర జతేంద్ర సింగ్ ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? 
హెైద్రాబ్ద్  
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➢ ‘సీ డనర గ్న్ 22’ బహుళజాతి వాయయామంలో ఎన్ని ఇండో-పసిఫకి్ దేశాలు పాలొగ ననియి.? ఆరల  
➢ ఉత్త రపరదశే్  శాసనసభ స్ాా ననలు ఎన్ని ? 403 

➢ భ్రత్, నేపాల్  మధయ ఈ కలూంద ిఏ నదపి ై వంత న న్నరాీణనన్నకల సంబంధించ కేంద్ర కేబినటె్  
అంగమక్ర్ంచంద.ి?  మహకాళి నది (ఉత్తరాఖండ్ ) 

➢ 24వ ఈ–గ్వర ి న్్  జాతీయ సద్సు్ ఎక్కడ జర్గ్ంది ? హెైద్రాబ్ద్  
➢ జాతీయ జల అవారల్ లు–2020లలో  ఉత్త మ రాషా్ర విభ్గ్ంలో పరథమ బహుమతి ద్కలకంచుక్ుని 

రాషా్రము ఏది ? ఉత్త రపరదశే్  
➢ ‘మిష్నరమస్  ఆఫ  చనరట్ీ(ఎంఓసీ)- కొలక్తనత ను ఎవరల నలెకొలాురల ? మద్ర్  థ రస్్ా్ 

 
➢ పంజాబ్ లో పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ పరయటన సంద్రభంగా బహ రగత్మె న భద్రతన వెఫైలయంప ై ద్రాయపుత నక్ు 

ఎంత్ మందతిో  కొత్త క్మిటీన్న సుపీరంక రలా  ఏరాుటు చేసింది ? నలుగ్ురల  
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➢  ‘మిష్న్ అమానత్’ పేరలతో కొత్త  కారయక్ూమాన్ని పరా రంభించన భధరతన ద్ళం ఏది? ర ైలేవ పర ర టెక్షన్ ఫయ ర్్ 

➢ కేవడయిా ర ైలేవ సేాష్న్ ఏ రాషా్రంలో ఉంది ? గ్ుజరాత్  
➢ గ్ులాబో  (40 సంవత్్రాలు) అన్న పిలువబడ ేభ్రత్దేశపు పురాత్న స్ాు త్ ఎలుగ్ుబంట ిఇటీవల 

‘వాన్ విహార్ నషే్నల్ పార్క మరయ్ు జంత్తపరద్రశనశాలలో మరణించంద ి, అయితే ఇది ఎక్కడ 
ఉంది ? భోపాల్ (మధయపరదశే్ ) 

➢ ఇస్య ర  పర ర పలిన్ కాంప ు క్్ ఎక్కడ ఉంద ి? త్మిళననడు 
➢ పరధననమంతిర నరేంద్ర మోదీ  ఇటీవల ఏ రాషా్రంలో 11 కొత్త పరభుత్వ వెదై్య క్ళాశాలలను పరా రంభించనరల 

? త్మిళననడు  
➢ 2022 Q1కల విడుద్ల చేసిన తనజా హెనీు  పాస్ పయ ర్ా ఇండ క్్ లో భ్రత్దశేం ఎనివ స్ాా నంలో 

న్నలిచంది. ? 83 

➢ కచతయ్ లెమన్ ఫ స ్వల్ప 18వ ఎడిషన్ ఏ రాష్రెంలో పాిరెంభమ ైెంది ? మణపి్ూర్స  
➢ ద్ైవవారిిక ఇెండియా సట్ట్ ఆఫ్ ఫార స్్ట రిపో ర్స్ 2021 ప్ికారెం భ్రత్దేశెంలో మొతా్ెం అడవపలు మరియు 

చ్టల  విసతారణెం దేశ భౌగోళిక పాిెంత్ెంలో ఎెంత్ శాత్ెంగా  ఉెంది ? 24.60% 

➢ ద్ైవవారిిక ఇెండియా సట్ట్ ఆఫ్ ఫార స్్ట రిపో ర్స్ 2021 ప్ికారెం భ్రత్దేశెంలో అతిప దద  అటవీ విసతారణెం గల 
రాష్రము ఏది ?  మధయప్ిదశే్ 

➢ భ్రత్దశేం యొక్క రాబో యి ేబులటు ట్ ర లైు పరా జ క్ా క సం మొద్టి  సేాష్న్ గా అవత్ర్ంచన సేాష్న్ ఏద ి
?సయరత్  

➢ ఇంటెన్న్ఫ డై్ మిష్న్ ఇంద్రధనుష్ (IMI) 4.0ను ఏ కేంద్ర మంతిరత్వ శాఖ పరా రంభించంది ? కేంద్ర 
ఆరోగ్య మంతిరత్వ శాఖ 

➢ కేంద్ర గ్రజ్న వయవహారాల మంతిర ఎవరల ?  అరలా న్ ముండన 
➢ మానవ అక్ూమ రవాణనను అరక్్టేాంద్ుక్ు 'ఆపరేష్న్ AAHT' పేరలతో దశేవాయపత ంగా ఆపరేష్న్ ను 

పరా రంభించన భద్రతన ద్ళం ఏద ి ?ర ైలేవ పర ర టెక్షన్ ఫయ ర్్ 

➢ భ్రత్-ఒమన్ జాయింట్ మిలిటరమ క ఆపరేష్న్ క్మిట ీ(జఎేంసీసీ) 11వ సమావేశం ఎక్కడ 
జర్గ్ంది.? నయయఢిల్లు 
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➢ 2022-2023 సంవత్్రాన్నకల యునసె్య క పరపంచ వారసత్వ పరదేశాలక్ు ననమినషే్న్ క సం ఖరారల 
చేయబడ్ ‘బలేూర్, హళేబీడ్ మరయ్ు స్య మననథపురాలోన్న హో యసల దవేాలయాలు’ ఏ రాషా్రంలో 
ఉననియి ?  క్రాా టక్ 

➢ సిుత్తక్ గ్స్యా ర్ పండుగ్ను ఎక్కడ  జరలపుక్ుననిరల ?  లేహ్ మర్యు లడఖ్  
➢ దేశంలోన ేమొద్టి 'జయోలాజక్ల్' పార్క ఎక్కడ  న్నర్ీంచబడుత్తంది.? జబల్ పయర్  (మధయపరదేశ్ ) 
➢ మహంకాళి నదపి ై మోట్రల వంత న న్నరాీణం క సం భ్రత్దేశం మర్యు ఏ దశేం అవగాహన 

ఒపుంద్ం (MOU) ప  ైసంత్క్ం చేశాయి ? నపేాల్  
➢ ఖిజాడయిా వనయపరా ణుల అభయారణయం ఏ రాషా్రంలో ఉంది ? గ్ుజరాత్  
➢ భ్రత్దశేపు మొటామొద్టి OECM (ఇత్ర పరభ్వవంత్మె న పరా ంత్-ఆధనరత్్ పరర్క్షణ చరయలు) 

స ైట్ గా పరక్టించబడని ఆరావళి బయోడ వైర్్ట ీపార్క ఏ రాషా్రంలో ఉంద ి? హరాయనన 
➢ స్ాా టయయ ఆఫ ఈకావలిటీ’న్న పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? హెైద్రాబ్ద్ 

➢ గ్ణత్ంత్ర దినోత్్వ పరేడ్ 2022లో పాలొగ ని 12 రాషాా ర లు/UTలలో ఏ రాషా్ర శక్టం ఉత్త మ రాషా్ర 
శక్టంగా ఎంపిక్ చయేబడింద.ి? ఉత్తరపరదేశ్  

➢ సహజ వయవస్ాయాన్ని పయ ర త్్హ ంచడనన్నకల ‘జీవ’ కారయక్ూమాన్ని పరా రంభించన సంసా ఏది ? ననబ్ర్్ 

➢ ఎపుటి లోగా భ్రత్దశేం వయవస్ాయంలో జీరో-డజీల్ విన్నయోగాన్ని స్ాధిసుత ంద్న్న మరయ్ు శిలాజ 
ఇంధననన్ని పునరలతనుద్క్ ఇంధనంతో భరమత చేస్ాత మన్న కంేద్ర విద్ుయత్ శాఖ మంతిర ఆర్ క  సింగ్ 
పరక్టించనరల. ? 2024  

➢ స ైీల్ పథకాన్ని ఏ కేంద్ర మంతిరత్వశాఖ పరా రంభించంది ? స్ామాజక్ ననయయం మరయ్ు స్ాధకిారత్ 
మంతిరత్వశాఖ  

➢ 12వ ప రసడి ంట్్ ఫ్ీు ట్ ర్వయయ (PFR) ఎక్కడ జరగ్నుంది ? విశాఖపటిం 

➢ ఈ కలూంది ఏ దశేం త్న ఆధనర్ వరిెన్ ను పరా రంభించడంలో భ్రత్దశేం సహాయం చేసుత ంద ి? శ్రూలంక్ 

➢ 2021-22 నుండి 2025-26 వరక్ు పయ ల్లసు బలగాల (ఎంపిఎఫ) ఆధునీక్రణ క సం ఎంత్ మొత్త ంతో 
కేంద్ర ఆర్ాక్ వయయాన్ని పరభుత్వం ఆమోదించంద.ి ? రూ. 26,275 క టుు  
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➢ వరల్్ బుక్ ఆఫ రక్ార్్్ దనవరా పరపంచంలోన ేఅత్యంత్ పర డవెైన హెైవ ేటనెిల్'గా ధృవీక్ర్ంచబడిన 
టనెిల్ ఏది . ? అటల్ టనెి ల్  

➢ జ ైసలేీర్ ఎడనర్ ఉత్్వం ఏ రాషా్రంలో జరలగ్ుత్తంది ? రాజస్ాా న్  
➢ జమరీ మరయ్ు కాశ్రీర్ పరభుత్వం J&K కేంద్ర భరభ్గ్ంలో గ్ర ూల ప ంపక్ం రంగాన్ని అభివృదిి  

చేయడనన్నకల ఏ దేశంతో  ఒపుంద్ంప  ైసంత్క్ం చేసింది ? నయయజలాండ్  
➢ జాతీయ విదనయ విధననం 2020కల అనుగ్ుణంగా ఏ ఆర్ిక్ సంవత్్రంలో కొత్త  పథక్ం “నయయ ఇండియా 

లిటరస ీపయ ర గాూ మ్” ఆమోదించబడింద ి?  2022-2027 

➢ భ్రతీయ ర లైేవలో అతి పర డవెనై స్ర రంగ్ం అయిన ‘T49’ పర డవు ఎంత్ ?  12.758 కల.మీ  
➢ త్ూరలు మర్యు ఈశానయ భ్రత్దేశంలో మొటా  మొద్ట ిమోటర్ రేసింగ్ టర్ క్ ను ఏ రాషా్రంలో 

న్నర్ీంచనుననిరల ? మిజోరాం  
➢ 48వ ఖజురహో  డనయన్్ ఫ సిావల్  ఏ రాషా్రంలో జరగ్్ంది ? మధయపరదశే్  
➢ వాటర్ ట్కర్ సరమవస్ ను కేంద్ర మంతిర సరాినంద్ స్య నోవాల్ ఇటీవల ఎక్కడ  ఆవిష్కర్ంచనరల. ? 

ముంబ ై 
➢ ఉక ూయిన్లో చక్ుకక్ుని భ్రతీయులను సవదేశాన్నకల తీసుక్ువచేేంద్ుక్ు భ్రత్పరభుత్వం చేపటిాన 

ఆపరషే్న్ ఏద ి? ఆపరషే్న్ గ్ంగ్ 

➢ భ్రతీయ వెైమాన్నక్ ద్ళం (IAF) 7 మార్ే 2022న ‘వాయు శకలత’ పేరట్ యుది్ విననయస్ాలను  
ఎక్కడ న్నరవహ ంచనుంది.?  జ ైసలేీర్  

➢ కేంద్ర మంతిర భగ్వంత్ ఖుబ్ ఎక్కడ నుండి జన్ ఔష్ధి రథ్, జన్ ఔష్ధి మొబ ైల్ వాయనుు  మరయ్ు 
జన్ ఔష్ధి ఈ-రక్్షాలను జ ండన ఊపి పరా రంభించనరల. ? నయయఢిల్లు  

➢ భ్రత్-అమెరక్ా మిలిటరమ క ఆపరషే్న్ గ్రూ ప్ (MCG) 19వ ఎడిష్న్ సమావేశం ఇటవీల ఎక్కడ 
జర్గ్ంది ? ఆగాూ  

➢ రాషా్రపతి రామ్ ననథ్ క వింద్  ఆరోగ్య వనం  పేరలతో ఔష్ధ మరలిక్లు మరయ్ు మొక్కల కేందనర న్ని 
ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? రాషా్రపతి భవన్  

➢ ఏ రాషా్ర పరభుత్వం మొత్త ం రాషాా ర న్ని 6 నెలల వరక్ు 'Disturbed Areaగా పరక్టించంది ? అస్ా్ం  
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➢ మొటామొద్ట ిఐస్ వాల్ క లుంబింగ్ కాంపటిీష్న్-2022న్న ఎక్కడ జరగ్్ంద ి? గాంగాు స్ (లేహ్ ) 

➢ భ్రత్దశేంలోన ేఅతిప ద్ద ఫ్యు టింగ్ స్య లార్ పార్క ను త్మిళననడు ముఖయమంతిర ఎంకే స్ాా లిన్ ఇటీవల 
ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? టుటిక ర్న్  

➢ ఈ కలూంది ఏ దశేాల మధయ మోట్ర్ వాహననల ఒపుంద్ం (MVA) అమలు క సం ఒక్ అవగాహన 
ఒపుంద్ం క్ుదరి్ంద ి? భ్రత్దేశం, బంగాు దేశ్ మర్యు నేపాల్  

➢ అవసరమె న ఉపాధి నెైపుణనయలు క్లిగన్ మహ ళలక్ు 2026లోపు ఐద్ు లక్షల ఉదో యగాలు 
క్లిుంచేంద్ుక్ు ఏ రాషా్ర పరభుత్వం 'ఉమనె్@వర్క' కారయక్ూమాన్ని పరా రంభించంది.? క్రాా టక్  

➢ నేష్నల్ మెడిక్ల్ క్మిష్న్ (NMC) మెడిక్ల్ అండర్ గాూ డుయయిేట్ పరవేశ పరమక్ష--NEET-UG పరమక్షలో 
హాజరల కావడనన్నకల గ్రషా్్ వయోపరమ్ితిన్న ఎంత్క్ు ప ంచనరల ? గ్రషా్్ పర్మితి లేద్ు 

➢ బుది్ ఇంటరేి ష్నల్ వెలేి ర్ మిష్న్ దనవరా భ్రత్దేశంలోన్న అతిప ద్ద బుద్ుి న్న విగ్ూహం ఎక్కడ 
న్నర్ీంచబడుతోంద.ి ? బో ద్ గ్య 

➢ కేంద్ర పరభుత్వం డొనేట్-ఎ-ప నిన్ కారయక్ూమాన్ని ఎక్కడ పరా రంభించంది ? నయయఢిల్లు 
➢ చ నెైి మయేర్ గా పరమాణ సీవకారం చేసని తొలి ద్ళిత్ మహ ళ ఎవరల ? ఆర్ .పిరయ 

➢ 'ఇందనర యణి మెడసిిట'ీ పరేలతో భ్రత్దేశంలోన్న మొటామొద్టి వెైద్య నగ్రాన్ని ఏ రాషా్రము ఏరాుటు 
చేసుత ంది ? మహారాషా్ర 
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➢ రాషీా రయ రక్ష విశవవిదనయలయం (RRU) కొత్త  కాయంపస్ భవన సముదనయాన్ని పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ 

ఇటీవల ఎక్కడ జాతికల అంకలత్ం చశేారల.? గాంధీనగ్ర్  
➢ ‘అపుర్ భద్ర’  పరా జ క్ుా క్ు ఇటవీల  కేంద్ర పరభుత్వం  జాతీయహో దన క్లిుంచంది, అయితే ఇది ఏ 

రాషా్రంలో ఉంద ి? క్రాా టక్ 

➢ దేశంలోన ేఅతిప ద్ద  బొ గ్ుగ  ఉత్ుతిత  సంసా ఏద ి? మహానది క ల్ ఫల్ీ్్ లిమిటెడ్ 
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➢ భ్రత్దశేం యొక్క మొటామొద్టి దేశ్రయంగా అభివృదిి  చేసిన ఫ్ు యింగ్ టెైనీర్ 'HANSA-NG' 
ఫిబరవర్ 19 నుండి మార్ే 5 వరక్ు ఈ కలూంది ఏ పరదేశంలో సముద్ర మటా టరయల్్ ను 
విజయవంత్ంగా పయర్త చసేింది ? పుద్ుచేేరల్ో  

➢  భ్రత్ పరభుత్వం యొక్క మేక్ ఇన్ ఇండియా విధననంలో దేశ్రయంగా త్యారల చేయబడని 
అలూయమిన్నయం బ్డీ క చ లను క్లిగ్ ఉని భ్రత్దేశంలో మొటామొద్టి మెటోర  పరా జ క్ా.? పయణే 
మెటోర  

➢ 'ఆజాద ీకా అమృత్ మహో త్్వ్స'లో భ్గ్ంగా మహాతనీ గాంధీ పరేల మీద్ "గమూన్ టరయాంగ్ల్" ను 
ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? మడగాసకర్ 

➢ దేశంలో మొటా మొద్ట ి కాగ్త్ రహ త్ అస ంబీు  ఏది ? ననగాలాండ్ 

➢ డ రడిా ంగ్ కార్ురషే్న్ ఆఫ ఇండయిా (డసిిఐ) దశేంలోన్న మొటామొద్ట ిసవదేశ్ర డ రడార్ ను న్నర్ీంచడనన్నకల 
ఏ సంసాతో అవగాహన ఒపుంద్ం క్ుద్ురలేక్ుంది..? కొచేన్ షపి్ యార్్ లిమిటెడ్ (సిఎస్ ఎల్) 

➢ ఇ-టయర్సా్ వీస్ాలను భ్రత్దేశం ఎపుట ినుండ ిన్నలుపుద్ల చేసింది ? మార్ే 2020 

➢ భ్రత్ రక్షణ పరశ్ోధన సంసా(DRDO) ఈ కలూంది ఏ నగ్రంలో 45 రోజులోు న ేఏడు అంత్సుత ల 
భవననన్ని న్నర్ీంచ, పరా రంభించంది ? . బ ంగ్ళూరల 

➢ గ్ృహన్నరాీణ మర్యు పటాణ వయవహారాల మంతిరత్వ శాఖ (MoHUA) ఈట్ స్ాీర్ ాసటిీస్ ఛనలటంజ లో 
పరధమ స్ాా నంలో న్నలిచన నగ్రం ఏద ి? చండగీ్ఢ్ 

➢ భ్రత్దశేపు మొటామొద్టి ‘పరపంచ శాంతి కేంద్రం’ ఎక్కడ  పరా రంభించబడింద ి?  గ్ురలగాూ మ్  
➢ ర్జస్ాా ర ర్ జనరల్ ఆఫ ఇండయిా అధికార్క్ డేట్ పరకారం  భ్రత్దశేంలో మాతనశిశు మరణనల న్నష్ుతిత  

(MMR) 2017-19లో ఎంత్గా నమోద్యియంద ి? 103 

➢ ర్జస్ాా ర ర్ జనరల్ ఆఫ ఇండయిా అధికార్క్ డేట్ పరకారం 2017-19లో మాతనశిశు మరణనల న్నష్ుతిత 
(MMR) త్క్ుకవుగా నమోద నై రాషా్రము ఏది ? కేరళ 

➢ స ంటరల్ రజ్ర్వ పయ ల్లస్ ఫయ ర్్ (CRPF) 83వ ర ైజంగ్ డ ేకారయక్ూమం ఎక్కడ జరగ్్ంది ? జమరీ 

➢ LAMITIYE-2022 పరేలతో  జాయింట్ మిలిటరమ విననయస్ాలు ఇండయిన్ ఆరమీ మరయ్ు ఏ దేశాల 
జర్గాయి ?  సీష ల్్ డఫి న్్ ఫయ ర ్స్ (SDF)  
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➢ ‘భగ్త్ సింగ్’ పేరట్ ఆర్ీ డ్ ఫయ ర ్స్ పిరపరేటరమ సయకల్ ’ను పరా రంభించనుని రాషా్రము / కేంద్ర పాలిత్ 
పరా ంత్ం ఏది ? ఢిల్లు  

➢  ''పరపంచ వాయు ననణయత్ న్నవదేిక్ 2021'' పరకారం పరపంచంలోనే అత్యంత్ కాలుష్యమె న రాజధనన్న 
ఏది ?  దిల్లు   

➢ 'ఇషాన్ మంథన్' అనే మరడు రోజుల ఈశానయ పండుగ్ను కేంద్ర స్ాంసకృతిక్, పరాయటక్ మంతిర , జ 
కలష్న్ ర డి్  ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? నయయఢిల్లు 

➢ నీతి ఆయోగ్ ఇటీవల విడుద్ల చేసని ‘ఎగ్ుమతి సనిది్త్ సయచక్ 2021’ 2వ ఎడిష్న్ లో 
అగ్ూస్ాా నంలో రాషా్రం ఏది ? గ్ుజరాత్  

➢ 'పరస్ాా న్' అనే ఆఫ షయ ర్ భద్రతన వాయయామాన్ని ఏ ననవికాద్ళం  న్నరవహ ంచంది.? పశిేమ ననవికాద్ళం 

➢ ‘ఉత్త రపరదేశ్ రాషా్రంలో మొత్త ం శాసనసభ స్ాా ననలు ఎన్ని ? 403  
➢ ఉత్త రాఖండ్ అస ంబీు  తొలి మహ ళా సుీక్ర్ గా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల.? రమత్ూ ఖండయర్  
➢ భ్రత్దశేపు మొద్టి 'ఉక్ుక రహదనర'్ ఏ రాషా్రంలో పరా రంభమె ంద ి? గ్ుజరాత్  

➢ ‘మత్తరా ధరీ మహా మేళా 2022’ ఎక్కడ జరగ్్ంద ి? పశిేమ బ ంగాల్ 

➢ UNESCO యొక్క పరపంచ వారసత్వ పరదశేాల తనతనకలిక్ జాబితనలో చరేేబడ్ ‘జీవన వరేల 
వంత నలు(living root bridges) ఏ రాషా్రంలో పరసదిిి   ? మేఘాలయ  

➢ దీరఘకాలంగా ఉదిరక్తత్లు సృషిాసుత ని సర్హద్ుద  వివాద్ం పర్షాకరం క సం ఇటీవల ఏ ర ండు రాషాా ర లు 
చనర్త్రక్ ఒపుంద్ంప  ైసంత్క్ం చేస్ాయి ? అస్య ం, మేఘాలయ  

➢ 'వర్ాకా' ఇంక్ త్యారమ యరన్నట్ ను ఎక్కడ ఉంది? మె సయరల 
➢ పరధనన మంతిర గ్రమబ్ క్ళాయణ్ అని యోజన (PM-GKAY) ఎపుుడు పరా రంభమె ంది ? 26 మార్ే 

2020 

➢ ఖజరంగా నేష్నల్ పార్క ’ ఏ రాషా్రంలో ఉంద ి? అస్ా్ం 

➢ గోవా ముఖయమంతిర ఎవరల ?   పరమోద్ స్ావంత్  
➢ హ ంద్య మహాసముద్ర నౌకా సద్సు్ (IONS) మార్టెమై్ ఎక్్ర్ స జై 2022 (IMEX-22) తొలి 

ఎడిష్న్ ఎక్కడ జర్గ్ంద ి? గోవా 
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➢ ఖ ైదీలక్ు వయకలతగ్త్ రలణనలు అందించే పథకాన్ని ఏ రాషా్ర పరభుత్వం పరా రంభించంది.? మహారాషా్ర  
➢ MGNREGA కలంద్ అత్యధిక్ వేత్న రేటు పర ంద ేరాషా్రం ఏది ? గోవా 
➢ భ్రత్దశేం మర్యు ఫ రంచ నౌకాద్ళాల మధయ జరగ్ే  ద ైవపాక్షిక్ నౌకాద్ళ విననయస్ాల పరేల ? వరలణ 

➢ భ్రత్దశేపు అతిప ద్ద  సింగల్్-యాకల్స్ స్య లార్ టర్ క్ర్ ససాిమ్’ను .ట్ట్ పవర్ ర నయయవబుల్్ ఎనరమా 
లిమిటెడ్ (TPREL) ఎక్కడ పరా రంభించంది ? గ్ుజరాత్  

➢ భ్రత్ వెైమాన్నక్ ద్ళంలో చేత్క్ హెలికాపార్ ఎపుుడు  పరవేశప టాబడింద?ి  1962 

➢ నందిన్న క్షీర సమృదిి  సహకార బ్యంక్ును ఏరాుటు చేసని రాషా్రం ఏద ి?  క్రాా టక్  
➢ ‘కావల్ ఉత్వి’ యాప్ ను పరా రంభించన రాషా్రం ఏది ? త్మిళననడు 
➢ కేంద్ర పరాయవరణ, అటవీ & వాతనవరణ మారలుల మంతిర భరపేంద్ర్ యాద్వ్స ఏ పేరలతో  పరాయవరణ 

అవగాహన మసకట్ ను పరా రంభించనరల.? పరక్ృతి  
➢ ‘కాంగాూ  టీ’ ఏ రాషా్రంలో పరసిదిద ? హ మాచల్ పరదశే్  
➢ అవినీతి న్నరోధక్ మొబ ైల్ యాప్ 1064 యాంట ీక్రపిన్ మొబ ైల్ యాప్ ను పరా రంభించన రాషా్రం ఏద ి

? ఉత్త రాఖండ్  
➢ “AVSAR” పథకాన్ని పరా రంభించన సంసా ఏది ? ఎయిర్ పయ ర్ా అథనర్ట ీఆఫ ఇండియా 
➢ స్ావన్నధి సే సమృదిి  అనే కారయక్ూమమును ఏ కేంద్ర మంతిరత్వ శాఖ పరా రంభించంద ి? గ్ృహ మరయ్ు 

పటాణ వయవహారాల మంతిరత్వ శాఖ 

➢ యునెైటడె్ నషే్న్్ ఫుడ్ అండ్ అగ్ూక్లేర్ ఆరగనెజైేష్న్ (UNFAO) మరయ్ు అరిర్ డే ఫౌండషే్న్ 
2021 సంవత్్రాన్నకల ఈ కలూంది ఏ నగ్రాన్ని   'టీర సటిీ ఆఫ ద ివరల్్'గా గ్ుర్తంచనయి. ? ముంబ  ై 

➢ e-DAR' (e-detailed పరమాద్ న్నవేదకి్) పయ రాల్ ను ఏ కేంద్ర మంతిరత్వ శాఖ అభివృదిి చసేింది. ? 
రోడుు , రవాణన మరయ్ు రహదనరలల మంతిరత్వ శాఖ (MoRTH) 

➢ 'హనుమాన్ జీ చనర్  ధనమ్  పరా జ క్ా లో భ్గ్ంగా దశేవాయపత ంగా ననలుగ్ు దశిలోు  ఏరాుటు చేసుత ని 
ననలుగ్ు హనుమాన్  విగ్ూహాలోు  ర ండవ విగ్ూహాన్ని పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ ఆవిష్కర్ంచనరల. ? 
మోరమి (గ్ుజరాత్ ) 
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➢ అటల్ ఇనోివేష్న్ మిష్న్ (ఏఐఎం)న్న ఎపుటి వరక్ు పర డిగ్ంచేంద్ుక్ు పరధనన్న నరేంద్ర మోద ీ
నేత్ృత్వంలోన్న కేంద్ర మంతిరవరగం ఆమోద్ం త లిపింద.ి?మార్ే 2023  

➢ సీమ ద్రశన్ పరా జ క్ుా ను కేంద్ర హో ం మర్యు సహకార మంతిర అమిత్ షా ఎక్కడ  పరా రంభించనరల. ? 
ననడబ ట్ (గ్ుజరాత్ ) 

➢ 20వ జాతీయ పులుల సంభ్ష్ణ అథనరట్ీ (NTCA) ఎక్కడ జరగ్్ంద ి? పకకే టెైగ్ర్ రజ్ర్వ -  
అరలణనచల్ పరదశే్  

➢ వార్ిక్ మాధవపయర్ మేళాను భ్రత్ రాషా్రపతి రాషా్రపతి రామ్ ననథ్ క వింద్ ఎక్కడ  పరా రంభించనరల. ?  
గ్ుజరాత్  

➢ 40వ 'హుననర్ హాట్' ఎక్కడ పరా రంభమె ంద ి? ముంబ  ై
➢ భ్రత్దశేం-ఫరా న్్ జాయింట్ స్ాా ఫ చరేల 20వ ఎడిష్న్ 2022 ఏపిరల్ 12-13 తేదీలలో  ఎక్కడ  

జర్గ్ంది. ? పార్స్  
➢ ద్ృషిా లోపం ఉనివార్ క సం భ్రత్దేశపు మొటామొద్ట ిరేడియో ఛననలె్ 'రేడియో అక్ష్' ఎక్కడ 

పరా రంభించబడింద ి? ననగ్ పయర్  
➢ పరపంచంలోనే అత్యంత్ ఎత తతన స్ర రంగాన్ని బో ర్ర్ రోడ్్ ఆరగనెైజషే్న్ (BRO) ఎక్కడ  న్నర్ీసుత ంది. ? 

షింక్ు లా పాస్  
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➢ భ్రత్దశేంలోన ేఅన్ని గాూ మ పంచనయతీలలో క్మరయన్నట ీలటైబరరమలను క్లిగ ్ఉని మొద్ట ిజలాు గా 

అవత్ర్ంచన ‘జంతనరా జలాు ’ ఏ రాషా్రంలో ఉంది ? జారఖండ్  
➢ స మికాన్ ఇండియా కానిర న్్ 2022న్న పరధనన్న మోదీ ఎక్కడ  పరా రంభించనరల. ? బ ంగ్ళూరల 
➢ గోు బల్ పాటదినర్ బిజనసె్ సమిీట్ ఎక్కడ జర్గ్ంది ? సయరత్  
➢ భ్రత్దశేపు మొటామొద్టి అమృత్ సరోవర్ ఎక్కడ న్నర్ీత్మయింది ? ఉత్త రపరదశే్  
➢ ఆర్ాక్ వయవహారాల కాయబినటె్ క్మిట ీ(CCEA) అధయక్షుడు ఎవరల ? పరధననమంతిర  
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➢ 2022 ఏపిరల్ 21 నుండ ి24 వరక్ు న్నరవహ ంచబడని పారస్్ బుక్ ఫ సిావల్ 2022లో ఏ దేశం గౌరవ 
అతిథగిా న్నయమించబడింది.? భ్రత్దశేం  

➢ 48వ ఆల్ ఇండయిా పయ ల్లస్ స ైన్్ కాంగ ూస్  ఎక్కడ జర్గ్ంది ? భోపాల్  
➢ ర ైసినన డ లైాగ్ 7వ ఎడిష్న్ ను పరధనన్న మోద ీఎక్కడ పరా రంభించనరల. ? నయయఢిల్లు 
➢ ఆసియాలోనే అతిప ద్ద  అంత్రాా తీయ ఫుడ్ అండ్ హాసుిట్లిటీ ఫ యిర్ AAHAR 2022 ఎక్కడ  

జరలగ్ుత్తంది ? నయయఢిల్లు  
➢ భ్రత్ స్ాయుధ ద్ళాల ఏక కై్ టెైీ-సరమవస స్ క్మాండ్ ఎక్కడ ఉంది ? అండమాన్ మర్యు న్నక బ్ర్ 

క్మాండ్ 

➢ మణిపయర్ సయపర్ 50 ను ఏ భద్రతన ద్ళం పరా రంభించంది ? ఇండయిన్ ఆరమీ 

➢ భ్రత్దశేం-యుఎఇ సమగ్ూ ఆర్ాక్ భ్గ్స్ావమయ ఒపుంద్ం (CEPA) ఎపుుడు సంత్క్ం 
చేయబడింద.ి?  18 ఫబిరవర్ 2022న  

➢ దేశంలోన ేతొలి ఇథననల్ పాు ంట్  ఎక్కడ పరా రంభమె ంది ? పయర్ియా (బీహార్) 
➢ స్ాా న్నక్ మరయ్ు అంత్ర్ంచపయ త్తని జంత్తవులు మరయ్ు జీవ జాత్తలను సంరక్షించడనన్నకల 

రాషా్రంలో జనుయ బ్యంక్ు పరా జ క్ా ను ఏరాుటు చేయడనన్నకల ఏ రాషా్ర మంతిరవరగం ఆమోదించంది.? 
మహారాషా్ర  

➢ 'అమిత్ షా అన్న భ్జపాచ వాచల్'('Amit Shah Ani Bhajapachi Vatchal' ) ఇటీవల ఏ రాషా్రంలో 
ఆవిష్కర్ంచనరల ? మహారాషా్ర 

➢ భ్రత్ పరధనన్న నరేంద్ర మోడ ీఇపుట ివరక్ు ఎన్ని స్ారలు  జరీనీలో పరయటించనరల ? 5 

➢ సంసద్  ఆద్ర్శ  గాూ మీణ యోజన పథక్ం కలంద్.. దశేవాయపతంగా ఎంపిక్ చేసని పద ిఆద్రశ గాూ మాలలో 
పదింటని్న చజేకలకంచుక్ుని రాషా్రం ఏది ? త లంగాణ 

➢ ఏ నగ్రంలో నేష్నల్ ఇంటెలిజ న్్ గ్ూడ్ (NATGRID) కాయంపస్ న్న కేంద్ర హో ం మరయ్ు సహకార శాఖ 
మంతిర అమిత్ షా పరా రంభించనరల. ? బ ంగ్ళూరల  

➢ ముఖయమంతిర మితనన్ యోజన పేరలతో డో ర్ స ాప్ డ లివరమ పథకాన్ని పరా రంభించన రాషా్రము ఏది ? 
ఛతీత స్ గ్ఢ్  
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➢ “ఆపరేష్న్ సట్ర్క”ను చేపటిాన భద్రతన ద్ళం ఏద ి? ర ైలేవ పర ర టెక్షన్ ఫయ ర్్ (RPF) 
➢ JITO క్నకె్ా 2022 ఎక్కడ జరలగ్ుత్తంది  ? పయణ ే

➢ భ్రత్దశే పౌర నమోద్ు వయవసా న్నవేదకి్ 2020 పరకారం 2020లో) దశేంలో అత్యధిక్ లింగ్ 
న్నష్ుతిత(1104)న్న నమోద్ు చసేిన రాషా్రము / కేంద్రపాలిత్ పరా ంత్ం ఏది ? లడఖ్  

➢ బంగారల ఆభరణనలు మర్యు బంగారల క్ళాఖండనల యొక్క త్పున్నసర్ హాల్ మార్కంగ్ యొక్క 
ర ండవ ద్శ  ఎపుట ినుండి అమలులోకల వసుత ంది. ? జూన్ 1, 2022 

➢ ఇటీవల ఆమోదించన  "ఢిల్లు స్ాా రపా్ పాలసీ" యొక్క ఉదేద శయం ఏమిటి ?  2030 ననటకిల 15,000 
స్ాా రాప్ లను పయ ర త్్హ ంచడం 

➢ భ్రత్దశేంలోన్న ఏక కై్ గర్్జన ఆరోగ్య అబారేవటరమన్న ఏ రాషా్రము పరా రంభించనుంద ి ? ఒడిశా  
➢ మధనయహి భోజనంతో పాటు అలాుహారాన్ని అందించ ేతొలి రాషా్రం ఏది ?  త్మిళననడు  
➢ పరధనన మంతిర సురక్ష బీమా యోజన (PMJJBY) ఎపుుడు పరా రంభమె ంద ి? 9 మ ే2015 

➢ ర ైల్ టలె్ దేశవాయపత ంగా ఎన్ని ర ైలేవ సేాష్న్ లలో  పరధనన మంతిర వె-ైఫ  ైయాక ్స్ నెట్ వర్క ఇంటర్ ఫేస్ 
(పిఎమ్-వానీ) పథకాన్ని పరా రంభించంది.? 100  

➢ ఇటీవల ఏ రాషా్ర పయ ల్లసులక్ు ప రసిడ ంట్్ క్లర్్ అవారల్ ను కేంద్ర హో ంమంతిర అమిత్ షా అంద్జేశారల. 
? అస్ా్ం  

➢ డిఫ న్్ ఇనెవసిాచర్ వేడుక్- 2022 ఎక్కడ జర్గ్ంది ? రాషా్రపతి భవన్  
➢ అస్య సియిషే్న్ ఆఫ ఆసయిా ఎలక్షన్ అథనరట్ీస్ (AAEA) యొక్క కొత్త  చ ైర్ గా ఏ దశేం ఏక్గమూవంగా 

ఎనుిక బడింది. ? భ్రత్దశేం  
➢ స ంటర్ ఆఫ ఎక్్లటన్్ ఫర్ ఖాదీ (CoEK)న్న ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? ఢిల్లు  
➢ సేందీరయ వయరాా లతో నడచిే దేశంలోన్న మొటామొద్ట ిEV ఛనర్ాంగ్ సేాష్న్  ఎక్కడ పరా రంభమె ంద ి? 

ముంబ ై  
➢ “సంయుక్త వయవస్ాయ రలణం మరయ్ు పంట బీమా అమలు క సం ఈ కలూంది ఏ అంత్రాా తీయ సంసాతో 

వయవస్ాయం మరయ్ు ర ైత్త సంక్షేమ మంతిరత్వ శాఖ  అవగాహన ఒపుంద్ంప ై సంత్క్ం చసేింద ి? 
ఐక్యరాజయసమితి అభివృదిి  కారయక్ూమం 
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➢ పాత్ ప నిన్ విధనననన్ని పునరలది్ర్ంచన మొద్ట ిరాషా్రం ఏది ? ఛతీత స్ గ్ఢ్  
➢ ఐక్యరాజయసమితిలో హ ందీ భ్ష్ను పయ ర త్్హ ంచడనన్నకల భ్రత్దశేం ఐక్యరాజయసమితికల ఎంత్ మొత్త ం 

విరాళంగా  అందించంది. ?  USD 800,000  
➢ ఇటీవల అమిత్ షా (కేంద్ర హో ం మరయ్ు సహకార మంతిర) ఈ కలూంది ఏ నగ్రంలో నషే్నల్ స బైర్ 

ఫయ ర న్న్క్ లాబొ రటేరమ (NCFL)న్న లాంఛనంగా పరా రంభించనరల. ? హెైద్రాబ్ద్  
➢ ఇటీవల లుంబినీ (నపేాల్)లో పరధనన్న మోదీ ఒక్ రోజు పరయటన సంద్రభంగా నపేాల్ మర్యు 

భ్రత్దశేం ఎన్ని అవగాహన ఒపుందనలప ై సంత్కాలు చశేాయి? ఆరల  
➢ భ్రత్దశేంలోన్న 52వ టెగై్ర్ రజ్ర్వ’గా నోటిఫ  ైచసేిన ‘రామ్ గ్ఢ్ విషాి ర ్టెగై్ర్ ర్జర్వ ’ ఏ రాషా్రంలో ఉంది 

? రాజస్ాా న్  
➢ పరజల ఫరిాయద్ుల పర్షాకరం క సం 'లోక్ మిల్లి'న్న పరా రంభించన రాషా్రం ఏది ? పంజాబ్  
➢ 1857 ననట ివీర స ైన్నక్ుల అసిా పంజరాలు లభయం ఇటీవల ఎక్కడ లభయమయాయయి ? పంజాబ్  
➢ మహాతనీ గాంధీ జాతీయ గాూ మీణ ఉపాధ ిహామీ పథక్ం (MGNREGS) త్రహాలో పటాణ ఉపాధ ి

హామీ పథకాన్ని అమలు చయేాలన్న ఇటీవల ఎవరల  పరతిపాదించనరల ?  పరధనన మంతిరకల ఆర్ాక్ 
సలహా మండలి  

➢ నంజరాయన్’ పక్షుల అభయారణయం ఏ రాషా్రంలో ఉంద ి? త్మిళననడు 
➢ 'CSpace' పరేలతో పరభుత్వ యాజమానయంలోన్న ఓవర్-ద-ిట్ప్ (OTT) పాు ట్ ఫారమ్ ను 

పరా రంభించనుని రాషా్రం ఏది ? కేరళ 

➢ అన్నిరకాల కాలుషాయల కారణంగా భ్రత్ లో 2019 ఏడనదిలోనే  ఎన్ని అకాల మరణనలు 
సంభవించనటుు  తనజాగా ఒక్  న్నవదేిక్ వలెు డించంది ? 23లక్షలు  

➢ చ క్ బౌన్్ కసేుల సత్వర పర్షాకరాన్నకల ఎన్ని రాషాా ర లోు  రట్ెైర్్ జడిాతో 25 పరతయేక్ క రలా లను ఏరాుటు 
చేయాలన్న సుపీరంక రలా  ఆదేశించంది.? ఐద్ు  

➢ దిశ హతనయచనర న్నందిత్తల ఎన్కౌంటర్ ఘటనప ై న్నయమించన క్మిట ీఏద ి?  
➢ ASHA పయరమత రూపం ఏమిటి ? Accredited Social Health Activist 
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➢ ఉత్త ర బంగాళాఖాత్ంలో ర ండు రోజుల సమనవయ గ్సీత  (CORPAT)ను ఏ ర ండు దశేాలు  
పరా రంభించనయి. ? భ్రత్దేశం  మర్యు బంగాు దేశ్  

➢ అంత్ర్ రాషా్ర మండలి స్ాా ండింగ్ క్మిట ీఅధయక్షుడగిా ఎవరల వయవహర్స్ాత రల  ? కేంద్ర హో ంమంతిర.. 
➢ అంత్రాా తీయ ఒలింపిక్ క్మిటీ (IOC) దనవరా భ్రత్దశేం యొక్క మొటామొద్ట ి'ఒలింపిక్ విలువల 

విదనయ కారయక్ూమం' (‘Olympic Values Education Programme’ (OVEP)) ఎక్కడ 
పరా రంభించబడింద ి? ఒడశిా 

➢ బొ ంగోస్ాగ్ర్  ద ైవపాక్షిక్ వాయయామం ఏ ర ండు దశేాల మధయ జరలగ్ుత్తంది ? ఇండయిన్ నేవీ 
మర్యు బంగాు దశే్ నేవీ 

➢ నేష్నల్ అచీవ్స మెంట్ సరేవ (NAS) 2021 న్నవేదకి్ను ఏ సంసా / శాఖ విడుద్ల చసేింద ి? విదనయ 
మంతిరత్వ శాఖ 

➢  ‘శిరలయి లిల్లు పండుగ్’ ఏ రాషా్రంలో జరలగ్ుత్ంద ి? మణపియర్  
➢ ఇంటర్-సేాట్ కౌన్న్ల్’క్ు అధయక్షుడగిా ఎవరల వయవహరస్్ాత రల ? పరధనన మంతిర  
➢ NDB(New development Bank)  బో ర్్ ఆఫ గ్వరిరు 7వ వార్ిక్ సమావశేాన్నకల ఎవరల  అధయక్షత్ 

వహ ంచనరల..? న్నరీలా సతీనరామన్ 

➢ మ ే31, 2022న ‘గ్రమబ్ క్ళాయణ్ సమేీళన్’ ఎక్కడ జర్గ్ంది ? సిమాు  

➢ AAYU పరేలతో కొత్త హెల్త అండ్ వెల్ నెస్ యాప్ ను ఏ రాషా్ర పరభుత్వం పరా రంభించంద ి?  క్రాా టక్  
➢ పరధననమంతిర ఉపాధి క్లున కారయక్ూమం (PMEGP) ఎపుటి వరక్ు పర డగ్ంచనరల  ? 2025-26 

➢ వివరణనత్ీక్ జీవవెైవిధయ రిజిస్ర్స ను రూపర ందించన భ్రత్దేశంలో మొద్ట ిపరధనన మెటోర పాలిటన్ 
నగ్రం ఏద ి? క ల్ క్తన  

➢ కాలక్ూమేణన ఆరోగ్య ఖరలేలను టర్ క్ చేయడనన్నకల మరయ్ు పరయవేక్షించడనన్నకల ఆరోగ్య ఖాతనలను 
క్ూమబదీి క్ర్ంచడనన్నకల పరయతిించన మొద్ట ిరాషా్రం ఏది ?  రాజస్ాా న్  

➢ దేశం యొక్క మొటామొద్టి లావెండర్ ఫ సిావల్ ను డనక్ార్ జతేంద్ర సింగ్ (కేంద్ర మంతిర) ఎక్కడ  
పరా రంభించనరల. ?  జమరీ జలాు  భద్రావలో 

➢ జాతీయ మహ ళా శాసనసభుయల సద్సు్-2022 ఎక్కడ జర్గ్ంది ? తిరలవనంత్పురం 
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➢ పరధనన మంతిర జీవన్  జోయతి బీమా యోజన (పీఎంజేజేబీవె)ై పీరమియంను ఎంత్క్ు ప ంచనరల ? 
రూ.436  

➢ పరధనన మంతిర సురక్షా బీమా యోజన (పీఎంఎస్ బీవెై) పీరమియంను ఎంత్క్ు ప ంచనరల ? రూ. 20 

➢ భ్రత్దశేం మర్యు బంగాు దేశ్ మధయ ఇన్ స ుక్రా్ జనరల్ BSF-పరా ంతీయ క్మాండర్ BGB స్ాా యి 
సర్హద్ుద  సమనవయ సమావేశం - 2022 ఎక్కడ జర్గ్ంది ?  బంగాు దశే్ లోన్న సిలటె ట్  

➢ 'IAF హెరట్ేజ స ంటర్'ను  భ్రత్ వెైమాన్నక్ ద్ళం ఎక్కడ ఏరాుటుచయేనుంది ? చండగీ్ఢ్  
➢ “శరూషా్” పథకాన్ని ఏ కేంద్ర మంతిరత్వ శాఖ పరా రంభించంది ? కేంద్ర స్ామాజక్ ననయయం మరయ్ు 

స్ాధికారత్ మంతిర శాఖ  
➢ వయవస్ాయ భరముల ధరల సయచక్ను అభివృదిి  చేసని ఐఐట ిఏది ? IIM-అహీదనబ్ద్ 

➢ టెలిమెడిసని్ సరమవస్ 'ఇసంజీవన్న' ఏ కారయక్ూమంతో అనుసంధనన్నంచబడింది.? ఆయుషాీన్ భ్రత్ 
డిజటల్ మిష్న్  

కేవలం రూ.100కే 20 APPSC జూనియర్ అసిసట ంట్ మోడల్ పేప్రో్డ 

కేవలం కొనిా  గంటలు మాతర మ 👇👇👇👇👇👇👇👇 

https://www.instamojo.com/teluguchitka/20-appsc-junior-assitant-

cum-computer-operat/?discount=off50 

 
➢ జాతీయ ఉదనయనవననలు మరయ్ు వనయపరా ణుల అభయారణనయలు త్పున్నసర్గా రక్షతి్ అటవీ 

సర్హద్ుద  నుండి క్నీసంఎంత్ ద్యరంలో ఎక  స న్న్టవి్స జోన్ (ESZ) క్లిగ ్ఉండనలన్న భ్రత్ 
అత్తయనిత్ ననయయస్ాా నం ఆదేశించంద ి?  ఒక్ కల.మీ  

➢ 30 సంవత్్రాల దౌత్య సంబంధనల గ్ురలత గా ఈ కలూంద ిఏ దేశంతో  భవిష్యత్తత లో రక్షణ సహకారాన్ని 
బలోపతే్ం చసేే "విజన్ సేాట్ మెంట్"ను భ్రత్ ఆమోదించంది ? ఇజరా యి ల్  

➢ పరపంచవాయపత ంగా ‘సవే్స స్ాయిల్’ కారయక్ూమం చేపటిాన సంసా ఏది ? ఇషా ఫౌండేష్న్ 

➢ జీవవెైవిధయ విధనననన్ని జారమ చేసని మొద్ట ిపరభుత్వ రంగ్ సంసా  ఏది ? NTPC  
➢ ఇటీవల భ్రత్దేశంలో పరయటించన ‘మాకర స్ాల్ ‘ ఏ దశే అధయక్షుడు  ?  స నగె్ల్  
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➢ మ ే31, 2022 వరక్ు బకాయి ఉని జీఎసీా పర్హారం మొతనత న్ని ఇటవీల  రాషాా ర లక్ు కేంద్రం విడుద్ల 
చేసింద,ి అయిత ేదీన్నలో అత్యధకి్ వాట్ ద్కలకంచుక్ుని రాషా్రం ఏది ? మహారాషా్ర  

➢ గ్ర్భణీ సీత లీ క సం పరతేయక్ ఆరోగ్య సంరక్షణ అభియాన్ 'అంచల్'ను పరా రంభించన రాషా్రం ఏది ? 
రాజస్ాా న్ 

➢ 'Ex SAMPRITI-X' ఏ ర ెండు దేశాల మధయ జరుగుత్ుెంద ి? భ్రత్దేశెం మరియు బెంగాల దశే్ 

➢ ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్్వ్స ఐకాన్నక్ వీక్ వేడుక్ల సంద్రభంగా ఆర్ాక్ మంతిర న్నరీలా సతీనరామన్ 
సింగ్ల్ నోడల్ ఏజ నీ్ డనయష్ బో ర్్ ను పరా రంభించనరల, అయితే దీన్న లక్షయం ఏమిటి ? కేంద్ర పరా యోజత్ 
పథకాల న్నధుల విన్నయోగ్ం, న్నధుల టర్ కలంగ్ 

➢ జాతీయ గర్్జన పర్శోధనన సంసా (NTRI)న్న హో ంమంతిర అమిత్ షా ఇటీవల ఎక్కడ  పరా రంభించనరల 
? నయయఢిల్లు 

➢ బరు  డయయక్ ను రాషా్ర సతీనక క్చలుక్గా పరక్టించన రాషా్రము ఏది ? సకిలకం  
➢ పరపంచ పయ టతీ్త్వ సయచక్ 2022లో భ్రత్ రాయంక్ు ఏమిటి ? 37 

➢ గ్ుజరాత్ లోన్న ఈ కలూంది ఏ పరా ంత్ంలో నయయ గమూన్ ఫీల్్ విమాననశూయం యొక్క మొద్టి ద్శ అభివృదిి 
పరతిపాద్నక్ు పరధననమంతిర నరేంద్ర మోద ీఅధయక్షత్న జరగ్్న CCEA ఆమోద్ం త లిపింది.? ధో లేరా 

➢ 3 రోజుల జాతీయ పరధనన కారయద్రలశల సద్సు్ ఎక్కడ జరగ్నుంది ? ధరీశాల(హ మాచల్  పరదశే్) 
➢ నేష్నల్ ఇ-గ్వర ిన్్ సరమవస్ డ లివరమ అస స్ మెంట్(NeSDA)- 2021 న్నవదేిక్లో అగ్ూస్ాా నంలో 

న్నలిచన రాషా్రం ఏది ? కేరళ 

➢ విమాననశూయంలో పవన శకలతన్న ఉపయోగ్ంచుక్ునే అవకాశాన్ని అనేవషించడనన్నకల వర్కా్ల్ యాకల్స్ 
విండ్ టర ైిన్ & స్య లార్ PV హెైబిరడ్ (స్య లార్ మిల్)న్న పరా రంభించన భ్రత్దేశపు మొద్టి 
విమాననశూయం ఏది ? ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ అంత్రాా తీయ విమాననశూయం, ముంబ  ై

➢ ఫుడ్ సఫే్ీా అండ్ స్ాా ండర్్్ అథనర్ట ీఆఫ ఇండియా (FSSAI), 4వ రాషా్ర ఆహార భద్రత్ సయచక్లో ప ద్ద 
రాషాా ర లోు  అగ్ూస్ాా నంలో.న్నలిచన రాషా్రం ఏది ? త్మిళననడు  

➢ ఫుడ్ సఫే్ీా అండ్ స్ాా ండర్్్ అథనర్ట ీఆఫ ఇండియా (FSSAI), 4వ రాషా్ర ఆహార భద్రత్ సయచక్లో 
చని రాషాా ర లోు  అగ్ూస్ాా నంలో.న్నలిచన రాషా్రం ఏద ి?గోవా 
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➢ ఇటీవల కేంద్ర ఆర్ిక్ మంతిర న్నరీలా సతీనరామన్ EASE 5.0 'కామన్ ర్ఫార్ీ్ ఎజ ండన'ను 
పరా రంభించనఋ, అయిత ేEASE పయరమత రూపం ఏమిటి ? Enhanced Access and Service 
Excellence 

➢ 10-దశేాల గ్రూ పింగ్ తో సంబంధనల 30వ వార్ిక త్్వాన్ని పురసకర్ంచుక్ున్న జూన్ 16 మర్యు 17వ 
తేదీలోు  భ్రత్దేశం పరతయేక్ ఆసయిాన్-భ్రత్ విదేశాంగ్ మంత్తర ల సమావశేాన్ని న్నరవహ ంచనుంద,ి 
అయిత ేఇది ఎక్కడ జరగ్నుంది ? నయయఢిల్లు 

➢ నేష్నల్ మరయజయం ఆఫ క్సామ్్ మరయ్ు జీఎసీా ''ధరోహర్'' న్న కేంద్ర ఆర్ాక్ మంతిర న్నరీలా 
సీతనరామన్ ఇటవీల ఎక్కడ పరా రంభించనరల ? గోవా 

➢ నేష్నల్ క్మీష్న్ ఫర్ పర ర టెక్షన్ ఆఫ చ ైల్్ ర ైట్్ (NCPCR) ఎన్ని పరదేశాలలో పరపంచ బ్లకార్ీక్ 
వయతిరేక్ దనిోత్్వాన్ని పురసకర్ంచుక్ున్న బ్ల కార్ీక్ుల న్నరూీలన వారోత్్వాన్ని 
జరలపుక్ుంటోంది. ? 75  

➢ 105 గ్ంటల 33 న్నమిషాల వయవధలిో ఎన్ని కలలోమీటరు పర డవెైన బిటుమినస్ లేన్ ను ఏరాుటు చేస ి
గ్న్నిస్ వరల్్ రక్ార్్ ను నేష్నల్ హెైవసే్ అథనర్ట ీఆఫ ఇండియా (NHAI) సృషిాంచంది.? 75 

➢ 4 సంవత్్రాల పద్వీకాలాన్నకల  భ్రత్ పరభుత్వం పరవేశప టిాన  మిలిటరమ ర్క్ూూ ట్ మెంట్ పథక్ం పేరల 
ఏమిటి ? అగ్ిపత్  

➢ కేంద్ర ర ైలేవ మంతిర ఎవరల ?  అశివన్న వెైషా్వ్స 

➢ 2022-23లో పరజాపంపిణీ వయవసా దనవరా దశేవాయపత ంగా ఎన్ని ఆకాంక్ష మర్యు అధిక్ భ్రం ఉని 
జలాు లోు  బలవరాక్మె న బియయం పంపణిీ చేయనునిటుు  కంేద్ర పరభుత్వం త లిపింద.ి? 291  

➢ 'భ్రత్ గౌరవ్స' పథక్ం కలంద్ ఈ కలూంద ిఏ పరా ంతనల మధయ  ప ైీవేట్ ఆపరేటర్ నడుపుత్తని మొద్టి 
ర ైలు పరా రంభించబడింది ? క యంబత్ూత ర్ మరయ్ు షరిమ్ 

➢ ఎన్నమిదేళు  లోపు విదనయరలా లోు  క విడ్-19 మహమాీర్ కారణంగా ఏరుడిన లటర్ింగ్ గాయప్ ను 
పయడేేంద్ుక్ు ‘ఎనుిమ్ ఎజుత్తమ్’  పథకాన్ని పరా రంభించన రాషా్రం ఏది ? త్మిళననడు  

➢ పార్శూా మిక్ డీకారినెైజషే్న్ సమిీట్ 2022 ఎక్కడ జరగ్ం్ది ? నయయఢిల్లు 
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➢ అగ్ిపథ్ పథక్ం కలంద్ న్నయమిత్తలటైన వారక్ల  స ంటరల్ ఆర్డ్ పయ ల్లస్ ఫయ ర ్స్ (CAPF) మర్యు 
అస్ా్ం ర ైఫలి్్ రక్్ూూ ట్ మెంట్ ‘లో ఎంత్ శాత్ం రజ్రేవష్న్ ఇవావలన్న కేంద్ర  హో ం వయవహారాల 
మంతిరత్వ శాఖ న్నరాయించంది ? 10% 

➢ భ్రత్దశేం మర్యు బంగాు దేశ్ మొద్ట ిభౌతిక్ జాయింట్ క్న్లేా టివ్స క్మిష్న్ సమావశేాన్ని ఎక్కడ 
న్నరవహ ంచనుననియి ? నయయ ఢిల్లు 

➢ బ్లిక్ శకలతన్న బలోపతే్ం చసేే లక్షయంతో 'బ్లికా పంచనయితీ'న్న పరా రంభించన దేశంలో మొద్ట ిరాషా్రం 
ఏది ? గ్ుజరాత్  

➢ అంత్రాా తీయ స్ాహ త్య ఉత్్వం "ఉనేీష్" ఎక్కడ  జర్గం్ది.? సిమాు  

➢ ‘NIPUN’ అనే కారయక్ూమాన్ని ఏ కేంద్ర మంతిరత్వ శాఖ పరా రంభించంది ? గ్ృహన్నరాీణ & పటాణ 
వయవహారాల మంతిర 

➢ 20వ జానపద్ ఉత్్వం (జాతీయ గర్్జన/జానపద్ పాటలు & నృతోయత్్వం) మర్యు 13వ క్ృషి 
ఫ యిర్ 2022 ఎక్కడ జర్గ్ంది ? పయరమ 

➢ అంత్రాా తీయ యోగా దనిోత్్వం - 2022 సంధరభంగా ఎక్కడ జర్గన్ వేడుక్లలో పరధనన్న 
నరేంద్రమోడ ీపాలొగ ననిరల ? మె సయరల 

➢ కేంద్ర పరభుత్వం యొక్క  'ఒక్ దేశం, ఒక్ రేష్న్ కార్్' కారయక్ూమాన్ని అమలుచసేిన చటాచవర ్
రాషా్రం/కేంద్ర పాలిత్ పరా ంత్ం ఏది ?  అస్ా్ం  

➢ 2023లో జ-20 సమావశేాలక్ు ఆతిథయం ఇవవనుని రాషా్రం/కేంద్ర పాలిత్ పరా ంత్ం ఏది ?  జమరీ 
కాశ్రీర్  

➢ ఎపుటి నుండి భ్రత్దశేం G-20 అధయక్ష పద్విన్న చపేటానుంద ి? డిస ంబర్ 1, 2022 

➢ ఇటీవల పరధనన్న నరేంద్రమోడీ NIRYAT అన ేకొత్త  పయ రాల్ ను పరా రంభించనరల, NIRYAT పయరమత రూపం 
ఏమిటి ? National Import-Export Record for Yearly Analysis of Trade 

➢ కేంద్ర గ్రజ్న వయవహారాల మంతిరత్వ శాఖ పరా రంభించన ‘GOAL’ యొక్క పయరమత రూపం ఏమిటి ? 
Going Online As Leaders 

➢ రక్షణ శాఖ పర్బ్ష్లో ‘ATGM’ అనగా ? Anti-Tank Guided Missile  
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➢ ర ైలేవలలో భ్రత్దశేం యొక్క అధకి్ క్రిన ఉదనగ రాలను మర్యు త్క్ుకవ మోడల్ సరలక్ు రవాణన 
వాట్ను త్గ్గంచడనన్నకల భ్రతీయ ర లైేవలక్ు ఈ కలూంద ిఏ సంసా $245-మిలియను  రలణనన్ని 
ఆమోదించంది ? పరపంచ బ్యంక్ు 

ఆెంధిపి్దేశ్ అెంశాలు 
➢ వెైఎస్ా్ర్  ప నిన్  కానుక్ కలంద్ నలెవారమ ప నిన్’ను జనవర ్1, 2022 ననడు  ఎంత్క్ు ప ంచనరల ? 

రూ.2,500 

➢ ద ిబ టర్  ఇండియా సంసా పరక్టించన న్నవదేిక్ పరకారం దశేంలోనే అత్తయత్త మ డీజీపీగా ఎవరల 
ఎంపిక్యాయరల ? ఏప ీడజీీప ీడి.గౌత్మ్  సవాంగ్  

➢ స ంటర్  ఫర్  మాన్నటర్ంగ్  ఇండయిన్  ఎకానమీ (CMIE) పరకారం 2021 డిస ంబర్  చవరన్నటకిల 
ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రంలో  న్నరలదో యగ్ రేటుఎంత్ ? 5.6 శాత్ం 

➢ పశువెదైనయన్ని పాడిర తై్తల ముంగ్టక్ు తీసుక ళేు  లక్షయంతో పశుసంవరిక్ శాఖ తీసుకొచేన మొబ లై్ 
యాప్ ఏద ి? ‘పశుసంరక్షక్  యాప్  

➢ ‘స్ాీర్ా సిటసీ్ అండ్ అకాడ మియా టువర్్్ యాక్షన్ & రమస ర్ే (SAAR)’ కారయక్ూమాన్నకల ఎంపకి ైన 
ఆంధరపరదేశ్ నగ్రాలు ఏవి ? కాకలననడ మర్యు విశాఖపటిం  

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘'మేరా గావ్స, మేరమ ధరోహర్' అనదేి ? భ్రత్దేశంలోన్న గాూ మాలలో 
చేపటానుని మొటామొద్టి స్ాంసకృతిక్ సరేవ 

➢ భ్రత్ తో క్లిస ిటిరంక మల్ల ఆయిల్ ట్యంక్ ఫారమ్ ను సంయుక్తంగా అభివృదిి  చేసేంద్ుక్ు కొత్త 
ఒపుందనన్నకల ఏ దేశ కాయబినెట్ ఆమోద్ం త లిపింది. ? శ్రూలంక్  

➢ పటాణ నగ్ర పాలక్ సంసాల పర్ధలిో ఉండే జగ్నని స్ాీర్ా  టౌన్ షిప్ లలో పాు టు ను ఎంత్ క్ంటే  
త్క్ుకవ వార్ిక్ ఆదనయం ఉనివార్కల మాత్రమే కేట్యిస్ాత రల ? రూ.18 లక్షలక్ంటే త్క్ుకవ  

➢ ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రవాయపత ంగా ఎన్ని  ఆకల్జన్  ఉత్ుతిత (పీఎస్ ఏ) పాు ంటు ను పరభుత్వం జనవర్ 10, 
2022న  పరా రంభించంది? 144  
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➢ 2021, డసి ంబర్  ననటికల ‘యుటిలిటీ సేకల్  స్య లార్  పరా జ క్ా ’లలో మరడవ స్ాా నంలో న్నలిచన రాషా్రం ఏది 
?  ఆంధరపరదేశ్ 

➢ ద్ైవవారిిక ఇెండియా సట్ట్ ఆఫ్ ఫార స్్ట రిపో ర్స్ 2021 ప్ికారెం భ్రత్దేశెంలో గరష్ిెంగా అటవీ విసతారణెం 
ప రుగుదల నమోద్నై రాష్రెం ఏది ?  ఆెంధిప్దిేశ్ 

➢ ఆంధరపరదేశ్ పరభుత్వం త్న ఉదోయగ్ుల పద్వీ విరమణ వయసు్ను ఎన్ని సంవత్్రాలక్ు ప ంచంది.?  
62 

➢ ఆంధరపరదేశ్  నయత్న డీజీపీగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? క్సరి డి్  వెంక్ట రాజేంద్రననథ్  ర డి్  
➢ ఆంధరపరదేశ్  పబిు క్  సరమవస్  క్మీష్న్ (ఏపపీీఎసీ్)  నయత్న చ ైరీన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? 

దనమోద్ర్  గౌత్మ్  సవాంగ్  
➢ జాతీయ కామధేను బీరడింగ్  స ంటర్  (ఎన్ కేబీసీ) ఎక్కడ ఏరాుటు చసేేంద్ుక్ు  ఆంధరపరదేశ్ 

మంతిరమండలి మార్ే  7న ఆమోద్ం త లిపింది. ? చంత్లదేవి  ( నెలూు రల జలాు )  
➢ 2022–23 ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల సంబంధించ రూపర ందించన ఆంధరపరదేశ్ రాషా్ర వార్ిక్ బడ ాట్  అంచనన 

వయయం ఎంత్ ? రూ. 2,56,256 కోటలల  

➢ SKOCH సేాట్ ఆఫ గ్వర ిన్్ రప్య ర్ా కార్్ - 2021 పరకారం మొద్ట ిస్ాా నంలో న్నలిచన రాషా్రం ఏది ? 
ఆంధరపరదేశ్  

➢ ర్జస్ాా ర ర్ జనరల్ ఆఫ ఇండయిా అధికార్క్ డేట్ పరకారం 2017-19లో ఆంధరపరదశే్ రాషా్రంలో 
మాతనశిశు మరణనల న్నష్ుతిత  (MMR) ఎంత్గా నమోద్యియంద ి? 58 

➢ రాషీా రయ సంసకృతి మహో త్్వ్స 2022 ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రంలో ఏ నగ్రంలో జర్గ్ంది ? 
రాజమహేంద్రవరం 

➢ ఏక్శిలా ఎద్ుద  (నంద)ితో  ఆంధరపరదశే్ లోన్న లేపాక్షిలో ఉని  శ్రూ వీరభద్ర స్ావమి దేవాలయం యునెస్య క 
పరపంచ వారసత్వ తనతనకలిక్ జాబితనలో ఉంచబడింది., అయితే ఇద ిఏ జలాు లో ఉంది ? అనంత్పురం  

➢ 2021–22 పంట సంవత్్రం (CY) (జూలటై-జూన్)లో భ్రత్దశేంలో పండు  ఉత్ుతితలో అగ్ూస్ాా నంలో 
న్నలిచన రాషా్రం ఏది ?  ఆంధరపరదేశ్ 

➢ ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రంలో మొత్త ం ఎన్ని కొత్త  జలాు లు ఏరుడన్ యి ?13 
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➢ ‘‘వెైఎస్ా్ర్  సునని వడీ్  పథక్ం’’ కలంద్ మరడో విడత్ కలంద్ ఎంత్ మొత్త ం మహ ళల ఖాతనలోు  జమ 
చేశారల. ? రూ.1,261 క టుు  

➢ ఆదిత్య బిరాు క్ు చ ందని గాూ సిమ్  ఇండసీా రస్  లిమిటడె్  నెలకొలిున క ు ర్  ఆలాకలిక్  మానుయఫాక్ేర్ంగ్  
(కాసిాక్  స్య డన యరన్నట్ ) పాు ంట్  ఆంధరపరదశే్  రాషా్రంలో ఎక్కడ  పరా రంభమె ంద ి? బలభద్రపురం 
(త్ూరలుగోదనవర)్ 

➢ RailTel, WHO సంయుక్తంగా ఈ కలూంద ిఏ రాషా్రంలో మొబ ైల్ క్ంటెనైర్ ఆసుపతిరన్న పరా రంభించనయి ? 
ఆంధరపరదేశ్  

➢ పరపంచంలోనే తొలి స్య లార్, విండ్, హెైడల్  పవర్  పరా జ క్ుా  ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రంలో ఏ జలాు లో ఏరాుటు 
కానుంది ? ఉమీడి క్రూిలు 

➢ ‘‘శ్రూవేంక్టేశవర ఇన్ సిాటయయట్  ఆఫ  కాయన్ర్  కేర్  అండ్  అడనవన్్ డ్  రమస ర్ే (SVICCAR)’’ ఆసుపతిర 
ఎక్కడ ఉంద ి? తిరలపతి 

➢ ఆయుషాీన్  భ్రత్  డిజటల్  మిష్న్  (ఏబీడీఎం) కారయక్ూమాల అమలులో ఏ రాషా్రం పరథమ స్ాా నంలో 
న్నలిచంది ? ఆంధరపరదశే్   

➢ దనవోస్ లో జరలగ్ుత్తని పరపంచ ఆర్ాక్సద్సు్ (డబరు యఈఎఫ )  సంధరభంగా గమూన్  ఎనరమా విభ్గ్ంలో 
ఎంత్ మొత్త ం ప టుా బడులు ప టేాలా అవగాహన ఒపుందనలను ఆంధరపరదశే్ రాషా్ర  పరభుత్వం 
క్ుద్ురలేక్ుంద ి? రూ.1.25 లక్షల క టుు  

➢ మొద్టి విడత్లో భ్గ్ంగా ఎన్ని వెైఎస్ా్ర్  సంచనర పశు ఆరోగ్య సవేా వాహననలను ముఖయమంతిర 
వెైఎస్ జగ్న్ మోహనర డి్  పరా రంభించనరల ? 175 

➢ అవినీతిన్న న్నరోధించేంద్ుక్ు ఆంధరపరదేశ్ అవినీతి న్నరోధక్ శాఖ  పరతేయక్ంగా రూపర ందించన మొబ ైల్  
యాప్  ఏద ి?  ‘ఏసీబీ 14400’ 

➢ పొ దుప్ప సెంఘాల మహ ళల ఆధవరయెంలో మెండలాల వారీగా మహ ళా సూప్ర్స మార ాటలను 
ఏరాుటలచేయాలని ఆెంధిప్దిేశ్ నిరణయెంచెంది, అయతే వీటిక ిఏ పటరు ప ట్నుెంది ?  ‘చేయూత్’ 
మహ ళా సూప్ర్స మార ా టలల  
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➢ వెైఎస్ా్ర్  యంత్రసేవా పథక్ంలో భ్గ్ంగా రాషా్ర స్ాా యి మగెా పంపిణీన్న జూన్ 7, 2022న 
ముఖయమంతిర వెైఎస్  జగ్న్ మోహన్ ర డి్  ఎక్కడ  పరా రంభించనరల ? గ్ుంటయరల  

➢ మామిడ ిపండు  ఎగ్ుమతికల ప ద్ద  ఊత్మివవడనన్నకల  APEDA సంసా ఈ కలూంద ిఏ దేశంలో ఎన్నమిద ి
రోజుల పాటు జరగ్ే మామిడ ిపండుగ్ను పరా రంభించంది.? బహెె యిన్  

➢ ప్ిభుత్వ పాఠశాల విదతయరుా లకు నతణయమ ైన విదయను అెందిెంచడతనికి ఆెంధపి్ిదశే్ ప్ిభుత్వెం ఈ కిరెంది ఏ 
సెంసా’తో ఒక అవగాహన ఒప్ుెందెం కుదురుుకుెంద.ి? BYJU’s 

త్లెంగాణ అెంశాలు 
➢ దేశంలో అత్యధిక్ ఆవాస్ాలు బహ రూభమి రహ తనలుగా గ్ుర్తంపు పర ందిన రాషా్రం ఏది ? త లంగాణ 

➢ నుమాయిష్  ఎగ్ాబిష్న్ ఎక్కడ పరా రంభమె ంద ి? హెదై్రాబ్ద్ 

➢ జనవర్ 3, 2022న 75 క టు  సయరయ నమస్ాకరాల కారయక్ూమం  పరా రంభమె న కాననె  గాూ మం ఏ 
రాషా్రంలో ఉంద ి ? (త లంగాణ) 

➢ త లంగాణ రాషా్ర ఇంధన పర ద్ుపు గోల్్  అవారల్ ను గ లుచుక్ుని సంసా ఏది ? శంషాబ్ద్  అంత్రాా తీయ 
విమాననశూయం 

➢ ICMR-నషే్నల్ ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ నయయటిరష్న్ (NIN) మర్యు ఏ రాషా్ర పరభుత్వం రాషా్రవాయపత ంగా 
SARS COV-2 స రో సరేవను న్నరవహ ంచనుననియి.? త లంగాణ  

➢ ఆసియా ఖండంలో అతిప ద్ద  ఆదివాసీ జాత్రగా పరే్ందని ‘సమీక్క–స్ారలమీ జాత్ర’’ ఎక్కడ 
ఫరా రంభమె ంది. ? ‘‘మేడనరం  

➢ 2022-23 సంవత్్రాన్నకల గాను త లంగాణ వార్ిక్ బడ ా ట్ అంచనన ఎంత్ ? రూ.2,56,958 క టుు  

➢ భ్రత్దశేంలోన ేఅతిప ద్ద డటే్ స ంటర్ ను ఎక్కడ ఏరాుటు చయేనునిటుు  మె క ూ స్ాఫా్ట పరక్టించంద.ి ? 
హెైద్రాబ్ద్  

➢ దేశంలో పరభుత్వ యాజమానయంలో న్నరవహ సుత ని ర ండో  అంత్రాా తీయ విత్త న పరమక్షల పరయోగ్శాల 
ఇటీవల ఎక్కడ పరా రంభమె ంద ి? హెైద్రాబ్ద్ 

➢ త లంగాణ రాషా్ర ఎన్నిక్ల పరధనన అధకిార్గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? వికాస్ రాజ 
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➢ ర్జస్ాా ర ర్ జనరల్ ఆఫ ఇండయిా అధికార్క్ డేట్ పరకారం 2017-19లో త లంగాణ రాషా్రంలో మాతనశిశు 
మరణనల న్నష్ుతిత  (MMR) ఎంత్గా నమోద్యియంది ? 56 

➢ దేశంలో అదపి ద్దద ైన నీటపి ై తేలియాడ ేస్ౌరవిద్ుయత్ కేందనర న్ని ఎనాీపసీీ త లంగాణ రాషా్రంలో ఎక్కడ 
పరా రంభించంద ి? రామగ్ుండము 

➢ యువత్ మరయ్ు మహ ళా పార్శూా మిక్వేత్తలక్ు డజిటల్ ఎకానమీ పరయోజననలను అందించేంద్ుక్ు 
త లంగాణ పరభుత్వంతో ఏ సంసాతో  అవగాహన ఒపుంద్ం (ఎంఓయు)ప  ైసంత్క్ం చేసింది. ?  
గ్రగ్ుల్ 

➢ పరపంచంలోనే ర ండవ అతిప ద్ద  కాయంపస్ ’ను గ్రగ్ుల్ ఎక్కడ న్నర్ీసుత ంది ? హెైద్రాబ్ద్ 

➢ సంసద్  ఆద్ర్శ  గాూ మీణ యోజన పథక్ం కలంద్.. దశేవాయపతంగా ఎంపిక్ చేసని పద ిఆద్రశ గాూ మాలలో 
పదింటని్న చజేకలకంచుక్ుని రాషా్రం ఏది ? త లంగాణ 

➢ హెైద్రాబ్ద్  నగ్రాన్నకల తనగ్ునీటిన్న అందించన ఉస్ాీన్ స్ాగ్ర్, హ మాయత్ స్ాగ్ర్  జలాశయాల 
పర్రక్షణ క సం గ్త్ంలో జారమ చేసని ఏ జీవోను త లంగాణ రాషా్ర పరభుత్వం రద్ుద  చేసింది ? జీ.వో 111  

➢ సేుస్ టెక్  ఫేరమ్ వర్క  పాలసీ’న్న ఇటీవల ఏ రాషా్ర పరభుత్వం విడుద్ల చేసింది ? త లంగాణ 

➢ త లంగాణ పరభుత్వం ‘నేత్ని బీమా’ పథక్ం కలంద్ నతే్ కార్ీక్ులక్ు ఎంత్ మొత్త ం  బీమా క్వరజేీన్న 
అందిసుత ంది ? 5 లక్షల రూపాయలు  

➢ దేశంలోన ేతొలిస్ార్గా మరయ్ు ఏషయిాలో ర ండవ  వర్ాక్ల్  ఫార సా్  అపార్ా మెంట్  (అరణయ భవనం) 
న్నరాీణం ఏ నగ్రంలో న్నరాీణం కానుంది ?  హెదై్రాబ్ద్   

➢ త లంగాణలోన్న ఏ పరా ంత్ంలో ₹250 క టు  ప టుా బడతిో ఎలకలాిక్ వాహననల త్యారమ పాు ంట్ ను ఏరాుటు 
చేసేంద్ుక్ు యరఏఈకల చ ందని META4 గ్రూ ప్ త లంగాణ పరభుత్వంతో అవగాహన ఒపుంద్ం 
క్ుద్ురలేక్ుంద.ి? జహీరాబ్ద్  

➢ పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  ఇనోివేష్న్ కాయంపస్ ’ను పరా రంభించన రాషా్రము ఏది ? త లంగాణ 

➢  త లంగాణ హెైక రలా  పరధనన ననయయమరర్తగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  జసిాస్  ఉజాల్  భరయాన్  
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ఆరిాకాెంశాలు 
➢ 2022 సంవత్్రంలో  యరన్నకార్ి  హో దన ద్కలకంచుక్ుని తొలి సంసా ఏద ి? హో ననస్ా క్నయా మర్  
➢ స ంటర్  ఫర్  మాన్నటర్ంగ్  ఇండయిన్  ఎకానమీ (CMIE) పరకారం 2021 డిస ంబర్  చవరన్నటకిల 

ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రంలో  న్నరలదో యగ్ రేటుఎంత్ ? 5.6 శాత్ం 

➢ పరపంచవాయపత ంగా.. 3 టిరలియన్ డనలరు(రూ. 3 లక్షల క టుు ) మార కట్ విలువను స్ాధించన తొలి 
సంసా ఏది ? యాపలి్ 

➢ 2021 డిస ంబర్ లో భ్రత్దశే  ఎగ్ుమత్తలు  ఎంత్గా నమోద్యాయయి ? 37.29 బిలియన్  డనలరలు  

➢ ఈ కలూంది ఏ బ్యంక్ును దేశ్రయ బ్యంకలంగ్  వయవసాలో కరలక్ బ్యంక్ుగా  (డీ–ఎస్ ఐబీలు ‘టయ బిగ్  టయ 
ఫ యిల్  (టీబీటీఎఫ )లుగా ఆరమిఐ పరక్టించలేద్ు  ? ఆకల్స్ బ్యంక్ు  

➢ ఆఫ షయ ర్ ఇనెవసారు నుండ ి3-5 బిలియన్ డనలరలు  సమీక్రం్చనలాన ేలక్షంతో విదేశాలలో  మెగా బ్ండ్ 
విక్ూయాన్ని పరా రంభించన సంసా ఏది ? రల్యన్్ ఇండసీా రస్ లిమిటెడ్ 

➢ ఇంటర్ -సేాట్ టర్ న్్ మిష్న్ ససాిమ్ (INSTS) క సం గమూన్ ఎనరమా కారడ్నర్ (GEC) ఫజే-II పథకాన్నకల 
ఆర్ాక్ వయవహారాల కాయబినటె్ క్మిట ీఆమోద్ం త లిపింద,ి అయిత ేదీన్న అంచనన వయయం ఎంత్ ? రూ. 
12,031.33 క టుు  

➢ భ్రత్దశేపు మొటామొద్టి కలూపయా  ఇండ క్్ ను ఏ పరేలతో  పరా రంభించనరల ? IC15 

➢ సిలవర్ లటనై్ స మీ-హె ైసుీడ్ ర ైలేవ పరా జ క్ా క సం సకే్ర్ంచే భరమి మార కట్ విలువ క్ంటే ననలుగ్ు ర టు  

వరక్ు అందించ ే₹13,265 క టు  పర్హార పాయకజేీన్న ఆమోదించన రాషా్రం ఏద ి? కేరళ  
➢ ‘ర ైల్ వెైర్  స్ాథ ీకలయోస్క ’ లక్షయం ఏమిటి ? బ్యంకలంగ్, బీమా వంట ిరోజువారమ అవసరాలక్ు 

సంబంధించన పలు సేవలను ఇక్ప  ైర లైేవ సేాష్ను లో కామన్  సరమవస్  స ంటర్ (సీఎస్ సీ) కలయోస్క ల 
దనవరా అందించడం 

➢ అమెరక్ాలోన్న నయయయార్క లో పీరమియం లగా్రమ హో టల్  మాండరన్్  ఓరయ్ంటల్ లో 73.37 శాత్ం 
వాట్ను కొనుగోలు చసేిన భ్రతీయ సంసా ఏద ి?  రల్యన్్  ఇండసీా రస్  

➢ వొడనఫయ న్  ఐడియాలో కేంద్ర  పరభుతనవన్నకల ఎంత్ శాత్ం వాట్ ద్క్కనుంది ? 35.8 శాత్ం 
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➢ పరపంచ బ్యంక్ు త్న తనజా గోు బల్ ఎక్ననమిక్ పరా స ుక్ా్ లో పరసుత త్ ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో భ్రత్ ఆర్ాక్ 
వయవసా ఎంత్ శాత్ం  వృదిి చ ంద్ుత్తంద్న్న అంచనన వేసింది ?  8.3% 

➢ డిస ంబర్ 2021 ననటకిల జన్ ధన్ పథక్ం కలంద్ ఖాతనలోు  ఎంత్ మొత్త ం ఉంది ?  రూ.1,50,939.36 
క టుు  

➢ తనజాగా కార్ీక్, ఉపాధ ిమంతిర భరపేంద్ర్ యాద్వ్స విడుద్ల చేసని త ైీమాసిక్ ఉపాధి సరేవ ర ండో 
త ైీమాసకి్ న్నవేదకి్ పరకారం దశేంలో మహ ళా కార్ీక్ుల ఎంత్ శాత్ం ? 32.1% 

➢ నేష్నల్ స్ాా టిసిాక్ల్ ఆఫసీ్ (NSO) త్న మొద్టి ముంద్సుత  అంచననలలో పరసుత త్ ఆర్ాక్ సంవత్్రం, 
2021-22లో భ్రత్దేశ GDP ఎంత్ శాత్ం  వృదిి చ ంద్ుత్తంద్న్న అంచనన వేసింద.ి? 9.2% 

➢ త్న పరతయేక్ ఆర్ాక్ మండలం (EEZ)లో 0.11 నుండ ి0.73 టిరలియన్ క్ూయబిక్ అడుగ్ుల భ్రమ 
సంభ్వయ సహజ వాయువు హెైడేరట్ న్నక్షపేాలను క్నుగ్నిటుు  పరక్టించన భ్రత్ పర రలగ్ు దశేం ఏది 
/ బంగాు దశే్  

➢ ఐహెచ ఎస్  మారక్ట్  తనజా న్నవదేిక్ పరకారం ఏ సంవత్్రం ననటకిల ఆసియాలో ర ండో  అతిప ద్ద  ఆర్ిక్ 
వయవసాగా భ్రత్ ఆవిరభవించే అవకాశం ఉంది ? 2030 

➢ ఇటీవల మినీరత్ి–1 హో దన పర ందిన  ర ైలేవ శాఖ పర్ధలిోన్న ఇంజనీర్ంగ్  క్ంప నీ ఏది ?  బ రయిత్ వెటై్  
అండ్  క  

➢ MSME మంతిరత్వ శాఖ యొక్క స్ాంకేతిక్ కేందనర న్ని పరధనన్న మోద ీఇటీవల ఎక్కడ  పరా రంభించనరల ? 
పుద్ుచేేర ్

➢ సత్ల్ప, ప్పనరుతతుదక ఇెంధన విభ్గాలలో వాయపార అవకాశాలను అనేవష ెంచేెందుకు వీలుగా దక్షిణ 
కొరియా దిగగజెం పో సో ాతో  చేత్ులు కలిప న భ్రతీయ సెంసా ఏది ?  అదతనీ గూర ప  

➢ గీరన్  ఎనరీా, ఇత్ర పాిజ కు్ ల కోసెం గుజరాత లో వచేు 10–15 ఏళలలో రూ.5.95 లక్షల కోటలల  ఇనెవస్్ట  
చేయనునిటల్  ప్ికటిెంచన సెంసా ఏది ? రిలయన్్  ఇెండసత్ రస్ట   

➢ 2021లో పరపంచంలోన్న స ంటరల్ బ్యంక్ లలో ఎనివ అతిప ద్ద  బంగారల  కొనుగోలుదనరలగా  ర్జర్వ 
బ్యంక్ ఆఫ ఇండియా (RBI)న్నలిచంది ? ర ండవ 

➢ పరసుత త్ ర పయ  రేటు ఎంత్ ?  4.00% 
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➢ మానుయమెంట్్ పర ర టెక్షన్ ప ై మొటామొద్టి గోు బల్ వబె్ ననర్ ను న్నరవహ సుత ని సంసా ఏద ి? నషే్నల్ 
మానుయమెంట్్ అథనరట్ ీ

➢ ట్మ్ ట్మ్ టర్ ఫిక్ ఇండ క్్ రాయంకలంగ్ 2021 పరకారం భ్రత్దశేంలో అత్యంత్ రదీదగా ఉండే నగ్రం ఏది 
? ముంబ ై  

కేవలం రూ.100కే 20 APPSC జూనియర్ అసిసట ంట్ మోడల్ పేప్రో్డ 

కేవలం కొనిా  గంటలు మాతర మ 👇👇👇👇👇👇👇👇 

https://www.instamojo.com/teluguchitka/20-appsc-junior-assitant-

cum-computer-operat/?discount=off50 

 
➢ గోు బల్ ఎంటర్ ప రనయయర్ షపి్ మాన్నటర్ 2021/2022 న్నవదేకి్ పరకారం, కొత్త  వాయపారాన్ని 

పరా రంభించడనన్నకల సులభమె న పరదశేాలలో భ్రత్దశేం ఎనివ స్ాా నంలో ఉంది.? 4వ 

➢ ఎక్ననమిక్ ఇంటెలిజ న్్ యరన్నట్ డ మోక్ూసీ ఇండ క్్ 2021లో భ్రత్దశేం ఎనివ స్ాా నంలో ఉంద.ి? 
46వ  

➢ ఆర్ాక్ సరవే 2021-22 పరకారం, కొత్తగా గ్ుర్తంపు పర ందని స్ాా రాప్ లు మరయ్ు యున్నకార్ి ల 
జాబితనలో ఏ రాషా్రము అగ్ూస్ాా నంలో ఉంది.? మహారాషా్ర  

➢ EXIM బ్యంక్ ఆఫ ఇండయిా మరయ్ు శ్రూలంక్ పరభుత్వం ఎంత్ మొత్త ం క ూడటి్ లటైన్ ప ై సంత్క్ం 
చేశాయి.?  $500 మిలియనుు  

➢ లండన్ క్ు చ ందని బర్ ండ్ ఫ నైనన్్ పరకారం, $8.656 బిలియను  విలువతో దేశంలోనే బలమె న 
మర్యు అతిప ద్ద  బర్ ండ్ ఏది ? LIC 

➢ దేశ్రయ రేటింగ్ ఏజ నీ్ CRISIL ఆర్ిక్ సంవత్్రం  2022-23లో  వాసతవ GDP వృదిి న్న ఎంత్ 
శాత్ంగా అంచనన వసేింద.ి? 8 శాత్ం 

➢ నేష్నల్ లాయండ్ మాన్నటెజైేష్న్ కార్ురషే్న్ (NLMC) ఎంత్ మొత్త ం  పరా రంభ అధకీ్ృత్ వాట్ 

మరలధనంతో పరా రంభించనుంద ి?  ₹5000 క టుు   
➢ ట్ట్ స ైక త్న ' బర్ ండ్ పేరలను ఏ విధంగా మారలు చేసింది ? , 'ట్ట్ పేు ' 
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➢ రూ. 7,600 క టు  మార కట్ వాట్ను క్లిగ ్ఉని దేశంలోనే మొటామొద్ట ిస్య ుర్ా్ యున్నకార్ి గా   
➢ ADB 2021లో భ్రత్దశేాన్నకల ఎంత్ మొత్త ం స్ావర్న్ రలణనలను అందించంద.ి? $ 4.6 బిలియనుు  

➢ 550 టనుిల స్ామరాయం గ్ల 'గోబర్-ధన్' బయో-సిఎన్ జ పాు ంట్ ను పరధనన్న మోదీ ఇటీవల ఎక్కడ  
పరా రంభించనరల ? ఇండోర్ లో  

➢ UNCTAD గోు బల్ టేరడ్ అప్ డటే్  పరకారం 2021లో పరపంచ వాణజియం విలువ ఎంత్క్ు  చేరలక్ుంద.ి?  
$28.5 టిరలియనుు  

➢ యుఎస్ మరయ్ు చ నైన త్రావత్ భ్రత్దేశం యొక్క మరడవ అతిప ద్ద వాణజియ భ్గ్స్ావమి దశేం 
ఏది ? యుఎఇ  

➢ 22,842 క టు  ఆర్ాక్ మోస్ాన్నకల(ఇది ఇపుటివరక్ు నమోద ైన అతిప ద్ద  బ్యంక్ు మోసం కసేు) 
సంబంధించ ఈ కలూంది ఏ సంసా ప  ైసీబీఐ కేసు నమోద్ు చసేింది,.? ఏబీజీ షిప్ యార్్  

➢ 12 ఫబిరవర్ 2022 నుండ ిఅమలోు కల వచేే క్ూూ డ్ పామ్ ఆయిల్ (CPO) క సం పరభుత్వం వయవస్ాయ 
స స్ ను 7.5% నుండి ఎంత్ శాతనన్నకల  త్గ్గంచంద ి? 5% 

➢ భ్రత్దశేం యొక్క UPI వయవసాను అనుసర్ంచే మొద్టి దేశం —-- అన్న NPCI పరక్టించంద,ి? 
నేపాల్  

➢ 4 చకాూ ల వాహననల క సం భ్రత్దేశపు అతిప ద్ద ఎలకలాకి్ వెహ క్ల్ (EV) ఛనర్ాంగ్ సేాష్న్ ఎక్కడ 
పరా రంభించబడింద.ి ? గ్ురలగాూ మ్ (హరాయనన ) 

➢ నెైట్ ఫరా ంక్ యొక్క తనజా ఎడిష్న్ ది వలె్త  ర్పయ ర్ ా2022 పరకారం, 2021లో పరపంచవాయపత ంగా అత్యధకి్ 
బిలియనీరు జననభ్లో భ్రత్దేశం ఎనివ స్ాా నంలో ఉంది. ? 3వ 

➢ 2021- 22 ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల త లంగాణ రాషా్ర సయా ల ఉత్ుతిత లో ఎంత్ శాత్ం ప రలగ్ుద్ల 
నమోద్యియంది ? 19.10 శాత్ం 

➢ 2021- 22 ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల త లంగాణ త్లసర్ ఆదనయంలో 
➢ ఎంత్ శాత్ం ప రలగ్ుద్ల నమోద్యియంద ి?18.78 శాత్ం 
➢  
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➢  దేశ ఆర్ాక్ వయవసా 2021-22లో ఎంత్ శాత్ం  వృదిి  స్ాధసిుత ంద్న్న కేంద్రం తనజాగా అంచనన వసేింద ి?   
8.9 శాత్ం 

➢ సస టానబుల్ డ వలప్ మెంట్ ఇండ క్్ 2021లో భ్రత్దశేం ఎనివ స్ాా నంలో ఉంద.ి ? 120వ 

➢ ర్లయన్్ ఇండసీా రస్ (RIL) భ్రత్దశేపు అతిప ద్ద  వాయపార, వాణిజయం మర్యు స్ాంసకృతిక్ 
గ్మయస్ాా నమె న ‘ది జయో వరల్్ స ంటర్’ను ఎక్కడ  పరా రంభిసుత నిటుు  పరక్టించంది. ? ముంబ ై  

➢ FICCI లేడీస్ ఆరగనెైజషే్న్ (FLO) 20వ వార్ిక త్్వం మర్యు అంత్రాా తీయ మహ ళా 
దినోత్్వాన్ని పురసకర్ంచుక్ున్న, మహ ళా పార్శూా మిక్వతే్త ల క సం 50 ఎక్రాల విసీత రాంలో పరతేయక్ 
పార్శూా మిక్ పారలకను ఎక్కడ పరా రంభించనరల ?  హెదై్రాబ్ద్  

➢ ఇండియా గోు బల్ ఫయ రమ్ (IGF) వార్ిక్ శిఖరాగ్ూ సద్సు్ ఎక్కడ జరగ్్ంద ి? బ ంగ్ళూరల 
➢ ఫతచర్స ఫో నలతోనూ డిజిటల్ప చ్లిలెంప్పలు చేసుకునేలా ఏ పటరుతో భ్రతీయ రిజరువ బ్యెంకు యూపతఐ 

సటవలిి పాిరెంభెంచెంది ?  'యూపతఐ123పట'  
➢ మోసపయర్త్ ఖాతనదనరలలప ై జరగ్ే ఆర్ాక్ మోస్ాల గ్ుర్ంచ పరజలక్ు అవగాహన క్లిుంచేంద్ుక్ు ఏ 

పేరలతో భ్రతీయ ర్జర్వ బ్యంక్ (RBI)  ఒక్ బుక్ లటట్ ను పరా రంభించంది. ? "BE(A)WARE" 

➢ నేష్నల్ లాయండ్ మాన్నటెజైేష్న్ కార్ురషే్న్ (ఎన్ ఎల్ ఎంస)ి ఎంత్ అధీక్ృత్ వాట్ మరలధనంతో 
పరా రంభమె ంది ?  రూ. 5,000 క టుు  

➢ 2021-22కల పరా విడ ంట్ ఫండ్ డపిాజటు ప ై వడీ్  రటేును ఎంపాు యిాస్ పరా విడ ంట్ ఫండ్ ఆరగనెైజషే్న్ 
(EPFO) ఎంత్గా న్నరాయించంద ి?  8.10%  

➢ ఆసియా పసిఫకి్ పరా ంత్ంలో 'పరమ్ాణం మరయ్ు పరా ంతనల వారమగా ఉత్తమ విమాననశూయం'గా 
ఎంపిక ైన విమాననశూయం ఏది ? ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ అంత్రాా తీయ విమాననశూయం(ముంబ ై) 

➢ దేశంలోన్న 13 పరధనన నద్ులను పునరలజాీవింపచేయాడనన్నకల ఎంత్ మొత్త ంతో కేంద్ర పరాయవరణ, అటవీ 
శాఖ న్నరాయించంది. ? రూ.19,342 క టు తో 

➢ భ్రత్దశే ఈకలవటీ మార కట్ కాయపటిలటజైేష్న్ ఎంత్ ? $3.21 టిరలియన్ 

➢ పరసుత త్ం ఉని రలణపర్మితి శాతనన్ని త లంగాణ పరభుత్వం  ననలుగ్ు శాత్ం నుండి ఎంత్క్ు ప ంచంద ి
? ఇద్ు శాత్ం 
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➢ IFR ఆసియా యొక్క ఏషియన్ బ్యంక్ ఆఫ ది ఇయర్ 2021న్న గ లుచుక్ుని భ్రతీయ బ్యంక్ు 
ఏది ? యాకల్స్ బ్యంక్  

➢ మరడీస్ ఇనెవసార్్ సరమవస్ కాయలటండర్ ఇయర్ 2022లో భ్రత్ ఆర్ాక్ వృదిి ప  ైత్న అంచననను 9.5% 
నుండ ిఎంత్కల త్గ్గంచంది ? 9.1% 

➢ వరల్్ హాయపీనసె్ రప్య ర్ా - 2022లో అగ్ూ స్ాా నంలో న్నలిచన దేశం ఏద ి? ఫినను ండ్  
➢ 2022 సంవత్్రాన్నకల గానయ ఐక్యరాజయసమితి వరల్్ హాయపీనెస్ ర్పయ ర్ా  లో భ్రత్దేశం ఎనివ 

స్ాా నంలో న్నలిచంది ? 136 

➢ ఆహారం, అవసరమె న వసుత వులు మర్యు ఔష్ధనలను దిగ్ుమతి చసేుక్ునేంద్ుక్ు ఈ కలూంద ిఏ 
భ్రత్ పర రలగ్ు దశేాన్నకల భ్రత్ పరభుత్వం $ 1 బిలియన్ క ూడిట్ లటనై్ (LoC)న్న ఆమోదించంది..? 
శ్రూలంక్క్ు  

➢ ఆర్ిక్ సంవత్్రం 2022- 23క్ు గాను  భ్రత్ GDP వృదిి  అంచననను ICRA సంసా  8.0% నుండి 
ఎంత్కల త్గ్గంచంద.ి? 7.2% 

➢ ర్జర్వ బ్యంక్ ఇనోివషే్న్ హబ్ (RBIH)న్న RBI గ్వరిర్ శకలతకాంత్ దనస్ ఎక్కడ  
పరా రంభించనరల.?బ ంగ్ుళూరల 

➢ సిటీ బ్యంక్ గ్రూ ప్ త్న భ్రత్ వాయపారాన్ని ఏ బ్యంక్ క్ు విక్ూయిస్యత ంద.ి? యాకల్స్ బ్యంక్  
➢ 2021లో భ్రత్దేశం-చ నైన ద ైవపాక్షిక్ వాణజియం ఎంత్ శాత్ం ప ర్గ్ంది ? 43.31%  
➢ మార్ే 2022లో GST యొక్క సయా ల వసయళలు  ఎంత్గా నమోద్యాయయి ? రూ. 1,42,095 క టుు  

➢ 2021–22 పంట సంవత్్రం (CY) (జూలటై-జూన్)లో భ్రత్దశేంలో క్ూరగాయల ఉత్ుతిత లో అతిప ద్ద  
ఉత్ుతిత దనరలగా అవత్ర్ంచన రాషా్రం ఏది ? ఉత్త రపరదశే్  

➢ రాషాా ర లు మర్యు కేంద్ర పాలిత్ పరా ంతనలక్ు వేస్ అండ్ మీన్్ అడనవన్్ లను (డబరు యఎంఏ) 
రూ.51,560 క టు  నుంచ ఎంత్క్ు త్గ్గంచనలన్న రజ్ర్వ బ్యంక్ ఆఫ ఇండియా (ఆర్ బీఐ) 
న్నరాయించంది. ? రూ.47,010 క టు క్ు  

➢ భ్రత్దశే ఆర్ాక్ వయవసా 2022లో ఎంత్ శాత్ం వృదిి చ ంద్ుత్తంద్న్న ఆసయిా డ వలప్ మెంట్ బ్యంక్ 
(ADB) అంచనన వేసింది ?  7.5% 
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➢ యువజన వయవహారాలు మర్యు కరూడల మంతిరత్వ శాఖ 2022లో కరూడలో డో పింగ్ న్నరూీలన క సం 
యునెస్య క ఫండ్ క్ు ఎంత్ మొత్త ం విడుద్ల చసేింద ి? 72,124 డనలరలు  

➢ 2021-22లో భ్రత్దేశ వాణిజయ లోటు ఎంత్గా నమోద్యియంద ి? USD 192.41 బిలియనుు  

➢ 2021-22కల భ్రతీయ వయవస్ాయ ఉత్ుత్తత ల ఎగ్ుమత్తలు ఎంత్  శాత్ం ప రలగ్ుద్ల 
నమోద్యియంది ?  20 శాత్ం 

➢ 2022-23 సంవత్్రాన్నకల గాను భ్రత్దశే వృదిద రటేు అంచననను RBI 7.8% నుండ ిఎంత్ కల 
త్గ్గంచంది.? 7.2% 

➢ ఫయ ర్ి్ 36వ వార్ిక్ పరపంచ బిలియనీరు జాబితన 2022లో అగ్ూస్ాా నంలో న్నలిచన వారల ఎవరల ? 
ఎలోన్ మస్క  

➢ QS వరల్్ యరన్నవరశ్టీ రాయంకలంగ్్ 2022లో ఇంజనీర్ంగ్ మర్యు టెకాిలజీ జాబితనలో 
భ్రత్దశేంలో అత్తయనిత్ సంసా ఏద ి? IIT-బ్ంబ ే

➢ పరపంచ బ్యంక్ు న్నవేదకి్ పరకారం, 2011తో పయ లిసేత  2019లో భ్రత్దేశంలో పదే్రక్్ం ఎంత్ శాత్ం 
త్క్ుకవగా ఉంది. ?12.3%  

➢ భ్రత్దశేంలో చక కర ఎగ్ుమతి 2013-14 ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో USD 1,177 మిలియను  నుండ ిగ్త్ 
ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో ఎంత్ సత్ వృదిిన్న స్ాధించంది.?  291%  

➢ 2022 పరపంచ వృదిి  అంచననను పరపంచ బ్యంక్  4.1% నుండ ిఎంత్కల త్గ్గంచంది. ? 3.2% 

➢ అంత్రాా తీయ ద్రవయ న్నధి (IMF) 2022 కాయలటండర్ సంవత్్రాన్నకల పరపంచ వృదిి న్న 4.4% నుండి ఎంత్ 
కల త్గ్గంచంద ి? 3.6% 

➢ భ్రత్దశేంలో టోక్ు ధరల సయచీ (WPI) ఆధనర్త్ ద్రవోయలిణం మార్ే - 2022లో ఎంత్కల  
ప ర్గ్ంది.?  14.55% 

➢ పరపంచ వాణిజయ సంసా (WTO) 2022లో పరపంచ వాణజియ పర్మాణం అంచనన వృదిి న్న ఎంత్క్ు 
త్గ్గంచంది. ? 3%  

➢ పరపంచ బ్యంక్ 2022-23 ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల భ్రత్దశే GDP అంచననను 8.7% నుండ ిఎంత్కల 
త్గ్గంచంది. ? 8% 
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➢ 2021-22 ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో ఎంత్  మొత్త ం పనుిలు వసయలయాయయి  ? రూ.27.07 లక్షల 
క టుు   

➢ నీతి ఆయోగ్ సేాట్ ఎనరమా అండ్ క లుమేట్ ఇండ క్్ (SECI)- మొద్టి విడత్లో అగ్ూస్ాా నంలో న్నలిచన 
రాషా్రము ఏది ? గ్ుజరాత్  

➢ స్ాా క్ హో మ్ ఇంటరేిష్నల్ పీస్ రమస ర్ే ఇన్ సిాటయయట్ (SIPRI) పరకారం, స ైన్నక్ వయయంలో పరపంచంలో 
ఎనివ స్ాా నంలో భ్రత్దేశం  ఉంది ? భ్రత్దేశం 

➢ అవసరమె న దగి్ుమత్తల క సం చ లిుంపు అవసరాలను తీరేడనన్నకల పరపంచ బ్యంక్ శ్రూలంక్క్ు ఇటవీల 
ఎంత్ మొత్త ం ఆర్ాక్ సహాయాన్ని పరక్టించంది ? USD 600 మిలియనుు  

➢ ఆయుషాీన్ భ్రత్ పరధనన్ మంతిర జన్ ఆరోగ్య యోజన (ABPMJAY)- SEHAT పథక్ం కలంద్ 
100% క్ుటుంబ్లను క్వర్ చసేిన భ్రత్దేశంలో మొద్టి జలాు గా అవత్ర్ంచన జలాు  ఏది ? స్ాంబ్ 
జలాు  ( జమరీ & కాశ్రీర్) 

➢ ర్యల్ టెమై్ లావాదేవీలప  ైACI వరల్్ వెైడ్ న్నవదేిక్ పరకారం, 2021లో ర్యల్ టెమై్ లావాదేవీలలో 
అగ్ూస్ాా నంలో న్నలిచన దశేం ఏది ? భ్రత్ 

➢ జాతీయ కారయక్ూమం మిష్న్ క్రీయోగ ్క సం భ్రత్ పరభుతనవన్నకల ఎంత్ మొత్త ం ఆర్ాక్ సహాయాన్ని 
పరపంచ బ్యంక్ ఆమోదించంద.ి ? 47 మిలియన్ డనలరలు  

➢ భ్రత్దశేం యొక్క బ్సీతీయిేత్ర బియయం ఎగ్ుమతి FY 2013-14లో USD 2925 మిలియను  
నుండ ిFY 2021-22లో ఎంత్ శాత్ం వృదిి న్న స్ాధించంద.ి ?109%  

➢ ఈ కలూంది ఏ రాషా్రంలో రూ. 22,000 క టు  విలువెనై అభివృదిి  పరా జ క్ుా లను పరధనన్న మోద ీ
పరా రంభించనరల ? గ్ుజరాత్  

➢ భ్రత్దశేంలోన్న మొటామొద్టి 99.999% సవచఛమె న గమూన్ హెైడోరజన్  పాు ంట్ ‘ను ఈ కలూంది ఏ సంసా 
ఏరాుటు చేసింద ి? ఆయిల్ ఇండియా లిమిటడె్ (OIL) 

➢ అటల్ ప నిన్ యోజన (APY) పథక్ం కలంద్ మొత్త ం నమోద్ులు మార్ే  2022 ననటకిల ఎంత్క్ు 
చేరాయి ? 4.01 క టుు  
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➢ భ్రత్దశే ఫారాీ ఎగ్ుమత్తలు 2013-14 నుండ ి2021-22 ననటికల ఎంత్ శాత్ం  వృదిి న్న 
స్ాధించనయి ? 103% 

➢ ఏపిరల్ 2022 నెలలో వసుత  మరయ్ు సవేల పనుి (GST) సయా ల రాబడి వసయళలు  ఎంత్గా 
నమోద్యాయయి ? రూ. 1,67,540 క టుు   

➢ దేశంలో 100వ యున్నకార్ి గా అవత్ర్ంచన సంసా ఏది ? ఓప న్ 

➢ పరపంచ పతిరకా సేవచనే సయచీ-2022లో భ్రత్ స్ాా నం ఎంత్ ? 150 

➢ ర్జర్వ బ్యంక్ ఆఫ ఇండియా (ఆర్ బీఐ) ర పయ  రేటును ఎంత్ శాతనన్నకల ప ంచంది ?4.40 % 

➢ పరా ంతీయ రాపడి్ టర్ న్న్ట్ ససాిమ్ (RRTS) క సం భ్రత్దేశపు మొటామొద్టి స మీ-హెై-సీుడ్ ర లైు 
స ట్ ను ఎక్కడ త్యారలచసే్ారల ? గ్ుజరాత్ 

➢ L&T ఇనోిటకె్ మర్యు మె ండ్ టీర విల్లనం దనవరా భ్రత్దేశంలో ఎనోి అతిప ద్ద IT సేవల సంసాగా 
అవత్ర్ంచనుననియి  ? ఐద్వ-అతిప ద్ద సంసా  

➢ 100 బిలియన్ డనలరు క్ంటే ఎక్ుకవ వార్ిక్ ఆదనయాన్ని నమోద్ు చేసని మొద్టి భ్రతీయ క్ంప నీ 
ఏది ? రల్యన్్ ఇండసీా రస్  

➢ 12 మ ే2022 ననటికర పరపంచంలోనే అత్యంత్ విలువెనై క్ంప నీ ఏది ? స్ౌదీ అరామ్ క  
➢ స్ాా రాప్ పాలసీ అండ్ ఇంపిు మెంటేష్న్ పాు న్ – 2022”న్న  పరధనన్న నరేంద్ర మోడీ ఇటవీల ఎక్కడ 

పరా రంభించనరల ? మధయపరదశే్  
➢ 2021లో విదేశ్ర చ లిుంపుల జాబితనలో అగ్ూస్ాా నంలో ఉని దేశం ఏది ? భ్రత్దశేం  
➢ మోరాగ న్ స్ాా నీు  FY23 క సం భ్రత్దేశ వృదిి న్న ఎంత్గా  అంచనన వేసింది ? 7.6% 

➢ భ్రత్దశేం ఎనివ అతిప ద్ద  వాహన మార కట్ గా అవత్రం్చంది? 4వ అతిప ద్ద వాహన మార కట్  
➢ ర్జర్వ బ్యంక్ ఆఫ ఇండియా (RBI) పరకారం, పరభుత్వ రంగ్ బ్యంక్ులు మార్ే 2022తో ముగ్సని 

ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో మోస్ాలక్ు పాలుడని మొత్త ంలో ఎంత్ శాత్ం త్గాగ యి ? 51%  
➢ వోడనఫయ న్ లో 9.8% వాట్ను $4.4 బిలియను క్ు కొనుగోలు చసేిన సంసా ఏది ? ఎమిరేట్్ టెలికాం 

➢ ఏపిరల్ లో టోక్ు ధరల ఆధనరత్్ ద్రవోయలిణం ఎంత్ శాత్ం ప ర్గ్ంది.? 15.08% 

➢ భ్రత్దశేంలో ర ండవ అతిప ద్ద  సమిెంట్ ఉత్ుతితదనరలగా అవత్ర్ంచన సంసా ఏది ? అదననీ గ్రూ ప్ 
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➢ ఆరి్థక స్ంవత్ ర్ంల్ల నగదు డిపాజిటో్ల మర్థయు ఉప్స్ంహర్ణలు ఎంత దాటితే భార్త ప్ర భుతవ ం మే 26 

నండి పాన్స లేదా ఆధార్ న తప్ప నిస్ర్థ చేసింది.? ₹20 లక్షలు 

➢ పరపంచవాయపత ంగా ఉని పబిు క్ క్ంప నీల ఫయ ర్ి్ యొక్క తనజా గోు బల్ 100 జాబితనలో ఉని ఏక కై్ 
భ్రతీయ క్ంప నీ ఏది ? రల్యన్్ ఇండసీా రస్  

➢ భ్రత్ కాయపటిల్ గ్రడ్్ రంగ్ంలో పయ టీత్తనవన్ని ప ంపర ందించేంద్ుక్ు ఏ సంసాతో  భ్రమ పరశ్ూమల 
మంతిరత్వ శాఖ ఎంఒయుప  ైసంత్క్ం చేసింది.? నషే్నల్ రమస ర్ే డ వలప్ మెంట్ కార్ురషే్న్  

➢ S&P గోు బల్ రటేింగ్్ పరసుత త్ ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల భ్రత్దేశ GDP అంచననను  7.8% నుండిఎంత్కల 
త్గ్గంచంది ?  7.3% 

➢ భ్రత్దశే జీడపీీ వృదిిరేటు 2022లో ఎంత్ శాత్ం నమోద్ు కావొచేన్న ఐక్యరాజయ సమితి అంచనన 
వేసింద?ి 6.4% 

➢ 2021-22లో భ్రత్దేశాన్నకల ఎంత్ మొత్త ం విదేశ్ర ప టుా బడులు వచనేయి ? 83.57 బిలియన్ 
డనలరలు  

➢ 2021-22 ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల కేందనర న్నకల ఎంత్ మొత్త ం  డివిడ ండ్ చ లిుంపుక్ు  ఆర్ బిఐ బో రల్  
ఆమోదించంది ? రూ.30,307 క టుు  

➢ పరపంచంలో కొనస్ాగ్ుత్తని ఆహార భద్రత్ సంక్షోభ్న్నకల పరతిసుంద్నగా 30 బిలియన్ డనలరు ఆర్ాక్ 
సహాయాన్ని అందించనునిటుు  పరక్టించన అంత్రాా తీయ సంసా ఏద ి? పరపంచ బ్యంక్ 

➢ నయయ డ వలప్ మెంట్ బ్యంక్ (NDB) భ్రత్దేశంలో త్న మొద్టి పరా ంతీయ ఎక్కడ  కారాయలయాన్ని 
పరా రంభించనుంద.ి? GIFT సటిీ - గ్ుజరాత్ 

➢ ఇండో-పసఫిిక్ ఆర్ాక్ పరణనళిక్లో ఉని 13 దశేాలు పరపంచ జడిపలిో ఎంత్గా  శాత్ం వాట్ క్లిగ ్
ఉననియి ? 40 శాత్ం  

➢ టర్ వలె్ & టయర్జం డ వలప్ మెంట్ ఇండ క్్  - 2022లో భ్రత్ దేశం రాయంక్ ఎంత్ ? 54 

➢ హ ంద్ుస్ాా న్ జంక్ లిమిటెడ్ (HZL)లో 29.5% వాట్ విక్ూయాన్నకల ఆర్ాక్ వయవహారాలప ై కాయబినటె్ 
క్మిట ీ(CCEA) ఇటవీల అనుమతిన్నచేంది, అయిత ేదనీ్నవలు  పరభుత్వ ఖజాననక్ు ఎంత్ మొత్త ం 
సమక్ూరనుంది ? రూ. 38,000 క టుు  
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➢ కాయలటండర్ సంవత్్రం 2022 క సం భ్రత్దశే  సయా ల దశే్రయ ఉత్ుతిత (GDP) వృదిి  అంచననను 
మరడీస్ ఇనెవసార్్ సరమవస్  ఎంత్క్ు త్గ్గంచంది ? 8.8% 

➢ పరపంచంలోనే మొటామొద్టి నననో యరర్యా (లికలవడ్) పాు ంట్ ను పరధనన్న మోద ీఎక్కడ 
పరా రంభించనరల ? గాంధీనగ్ర్  (గ్ుజరాత్) 

➢ ఉత్త ర భ్రత్దశేంలోన్న మొటామొద్టి ఇండసిా రయల్ బయోటెక్ పార్క ను కేంద్ర మంతిర జతేంద్ర సింగ్ 
ఎక్కడ పరా రంభించనరల. ? క్త్తవా (జమరీ) 

➢ 2021-22లో భ్రత్దేశం యొక్క అగ్ూ వాణజియ భ్గ్స్ావమిగా చ ైనన స్ాా నంలో ఏ దశేం న్నలిచంది ?  
అమెరక్ా  

➢ సేాట్ బ్యంక్ ఆఫ ఇండయిా యొక్క పర్శోధనన న్నవదేిక్ Ecowrap పరకారం, భ్రత్దేశ సయా ల 
దేశ్రయోత్ుతిత (GDP) వృదిి  రటేు FY22లో ఏ పరధ్ిలో ఉంటుంద్న్న అంచనన.? 8.2 నుండి 8.5% 

➢ 2021–22 ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో భ్రత్దేశ  వృదిి  రేటు ఎంత్ శాత్ంగా నమోద్యియంది ?  8.7 శాత్ం 

➢ 2021–22 ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో భ్రత్దేశ త్లసర ్ఆదనయం సిార ధరల వద్ద  ఎంత్గా 
నమోద్యియంది ? రూ.91,481 

➢ ఫారాీసయయటిక్ల్్ అండ్ మెడకి్ల్ డవిెైస స్ బరయరో ఆఫ ఇండియా (PMBI) మ ే2022లో 
అమీకాలలో ఎంత్ మొత్త ం నమోద్ు చేసింద ి? 100 క టుు  

➢ 2021-22 ఆర్ాక్ సంవత్్రంలో పరభుత్వ రంగ్ బ్యంక్ుల (PSB) న్నక్ర లాభం ఎంత్గా 
నమోద్యియంది ? రూ. 66,539 క టుు  

➢ 2021-22 ఆర్ిక్ సంవత్్రంలో భ్రత్దశే ఆర్ాక్ లోటు GDPలో ఎంత్ శాత్ం నమోద్యియంద ి? 
6.71% 

➢ ర్జర్వ బ్యంక్ ఆఫ ఇండియా వార్ిక్ న్నవదేిక్ డేట్ పరకారం, 2021-22లో స ంటరల్ బ్యంక్ బ్యలటన్్ 
షీట్ పరమ్ాణం ఎంత్ శాత్ం ప ర్గ్ంది. ? 8.46% 

➢ మ ే2022 నెలలో వసుత , సవేల పనుి (జఎస్ టి) దనవరా ఎంత్ ఆదనయం వచేంది ? రూ. 
1,40,885 లక్షల క టుు  

➢ SBI రమస ర్ే 2022-23లో భ్రత్ ఆర్ాక్ వయవసా వృదిి న్న ఎంత్గా అంచనన వేసింది? 7.5% 
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➢ టెైమ్్ హయయర్ ఎడుయకేష్న్ (Times Higher Education) ఆసియా యరన్నవర్్ట ీరాయంకలంగ్్ 
2022 ఎడిష్న్ ’లో ట్ప్-50 జాబితనలో చోటు ద్కలకంచుక్ుని ఏక కై్ భ్రతీయ  విదనయసంసా ఏది ? 
ఇండియన్ ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ స ైన్్ (IISc), బ ంగ్ళూరల 

➢ డిజిటల్ప చ్లిలెంప్పల సెంసా PhonePe మరియు బో స్న్ కన్ల్ిెంగ్ గూర ప (BCG) నిరవహ ెంచన తతజా 
అధయయనెం ప్ికారెం, భ్రత్దేశ డజిిటల్ప చ్లిలెంప్ప మార ాట్ 2026 నతటిక ిఎెంత్కు  చేరుత్ుెందని 
అెంచనత.?  $10 టిిలియనలకు 

➢ జూన్ 6, 2022 నతటిక ీ భ్రత్దేశెంతో పాటల ఆస యాలో అత్యెంత్ సెంప్ని వయకాి ఎవరు ? ముఖ్ేష్ 
అెంబ్నీ 

➢ పరసుత త్ ఆర్ాక్ సంవత్్రం (2022-23) క సం భ్రత్దశే ఆర్ాక్ వృదిి  అంచననను పరపంచ బ్యంక్ 
ఎంత్కల త్గ్గంచంద.ి? 7.5% 

➢ పరసుత త్ ర పయ  రేటు ఎంత్ ? 4.90% 

➢ పరసుత త్ ఆర్ాక్ సంవత్్రాన్నకల (2022-23)  భ్రత్దేశ GDP అంచననను భ్రతీయ ర్జరలవ బ్యంక్ు 
ఎంత్గా అంచనన వేసింద ి? 7.2% 

➢ ర్జర్వ బ్యంక్ ఆఫ ఇండియా (RBI) త్న మొద్టి గోు బల్ హాయక్థనన్ ను  "హార్ింజర్ 2021 - 
ఇనోివషే్న్ ఫర్ టర్ న్్ ఫరేీష్న్" పేరలతో పరా రంభించంది, అయిత ేదీన్న ఇతివృత్త ం ఏమిట ి? స్ాీర్ా 
డిజటల్ చ లిుంపులు 

➢ ఆరగనెజైేష్న్ ఫర్ ఎక్ననమిక్ క ఆపరషే్న్ అండ్ డ వలప్ మంెట్ (OECD) భ్రత్దశే ఆర్ాక్ వృదిి న్న 
ముంద్ుగా అంచనన వసేిన 8.1% నుండ ి2022-23లో ఎంత్కల త్గ్గంచంది.. ? 6.9% 

➢ QS వరల్్ యరన్నవరశ్టీ రాయంకలంగ్ 2023లో ఇండియన్ ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ స నై్్ (IISc)క్ు ఏ 
రాయంక్ు లభించంది ? 155 

➢ యునెైటడె్ నషే్న్్ కానిర న్్ ఆన్ టేరడ్ అండ్ డ వలప్ మంెట్ (UNCTAD) త్న తనజా వరల్్ 
ఇనెవసా్ మెంట్ ర్పయ ర్ా  పరకారం  ప టుా బడులను (ఎఫ డఐి) అత్యధిక్ంగా సీవక్ర్ంచేవారల్ో భ్రత్దశేం 
ఎనివ స్ాా నంలో ఉంద ి? 7 

https://t.me/DailyGkInTeligram
https://imojo.in/9y5z75
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en&gl=US
https://imojo.in/9y5z75


                                                              Join Teleram Channel : https://t.me/DailyGkInTeligram 
 

 కేవలం రూ.150కే 25 APPSC గ్రూ ప్-2 మోడల్ పేపరలు . ఆఫర్ కొన్ని గ్ంటలు మాత్రమె . ఇక్కడ 
కలుక్ చేసి 50% త్గ్గంపుతో ఇపుుడే subscribe చేసుక ండ.ి https://imojo.in/9y5z75 

➢ యరరయ్ా ఎరలవుల సకే్రణ క సం శ్రూలంక్క్ు ఎంత్ మొత్ం క ూడిట్ లటనై్ (LOC)న్న విసతర్ంచనలన్న 
భ్రత్ పరభుత్వం న్నరాయించంద ి? USD 55 మిలియనుు  

➢ Coursera తనజా గోు బల్ సికల్్ ర్పయ ర్ ా(GSR) 2022 పరకారం పరపంచ నెపైుణయ సయచక్లో భ్రత్ 
ఎనివ స్ాా నంలో ఉంద ి? 68 

➢ పరపంచవాయపత ంగా REN21 ర నయయవబుల్్ 2022 గోు బల్ సేాటస్ రప్య ర్ా (GSR 2022)లో భ్రత్దేశం 
ఎనివ స్ాా నంలో ఉంద ి? మరడవ స్ాా నం 

➢ దనదనపు 9 సంవత్్రాల విరామం త్రావత్ వాణజియ ఒపుంద్ం క సం భ్రత్దశేం ఈ కలూంది ఏ 
దేశం/సమాఖయతో  చరేలను పునఃపరా రంభించనుంది .? యరరోపయిన్ యరన్నయన్ 

➢ మె క ూ ఫ నైనన్్ రలణనల బకాయి పయ ర్ా ఫయ లియో పరంగా అతిప ద్ద  రాషా్రంగా అవత్ర్ంచన రాషా్రం ఏద ి? 
త్మిళననడు  

➢  RBI యొక్క స ంటరల్ బో ర్్ క సం ఈ కలూంది వార్లో ఎవరన్్న కేంద్ర పరభుత్వం పార్ా టెమై్ ననన్-
అఫీషయిల్ డ ైర క్ారలు గా ననమినేట్ చసేింద ి? ప ైవనీి సర నై్నవే  

• ఆనంద్ గోపాల్ మహీందనర  (మహీందనర  గ్రూ ప్ చ ైరీన్) 
• వేణు శ్రూన్నవాసన్ (TVS మోట్ర్్ చ ైరీన్) 
• పంక్జ రామన్ భ్య్ పటేల్ (Zydus లటైఫ స ైన్్ చ ైరీన్) 
• రవీంద్ర ధో లాకలయా (IIM అహీదనబ్ద్ మాజీ ఫాయక్లా్ల) 

➢ 2019-20లో భ్రత్దేశ న్నరలదో యగ్త్ రేటు ఎంత్ ? 4.8%  
➢ ఈ కలూంది ఏ సంసా మహ ళా వయవస్ాా పక్ుల క సం 'స్ాా రాప్ యాకల్లరేటర్ పయ ర గాూ మ్' అన ేకారయక్ూమాన్ని 

పరక్టించంది ? Google  
➢ గోు బల్ స్ాా రపా్ ఎక సిసామ్ రప్య ర్ా (GSER) పరకారం, ఆసయిాలో అత్తయత్త మమె న స్ాా రాప్ ఎక ససాిమ్’గా  

న్నలిచన రాషా్రం ఏది ? కేరళ 

➢  వరల్్ప గోల్్ప కౌని్ల్ప (WGC) నివేదిక ప్ికారెం, భ్రత్దశేెం ప్ిప్ెంచెంలో ఎనివ అతిప దద  గోల్్ప రీస ైకలర్స గా 
అవత్రిెంచెంది ? 4  
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➢ జూన్ 24న గౌత్మ్ అదననీ 60వ జనీదని వేడుక్లను జరలపుక వడనన్నకల ఆసయిాలోన్న అత్యంత్ 
ధనవంత్తడు, గౌత్మ్ అదననీ మరయ్ు అత్న్న క్ుటుంబం అనకే్ స్ామాజక్ కారయక్ూమాల క సం ఎంత్ 

మొత్త ం విరాళంగా అంద్జేస్ాత మన్న హామీ ఇచనేరల..? ₹60,000 క టుు  
➢ క ూడిట్ బరయరో CRIF హెై మార్క న్నరవహ ంచన అధయయనం పరకారం, MSME రంగాన్నకల పంపిణ ీ

చేయబడిన రలణం 2021 -22 ఆర్ిక్ సంవత్్రంలో ఎంత్ శాత్ం ప రగ్్ంద ి?  182%   
 

స ైన్్ & టెకాిలజీ 

➢ అంత్ర్క్షంలో 2022  నయత్న సంవత్్ర వేడుక్లలో ఎంత్ మంది వోయమగాములు పాలొగ ననిరల ? 10  
➢ దేశంలో తొలి వాటర్ మెటోర (బ్యటరమతో నడిచ ేబో టు) ఎక్కడ పరా రంభించబడింద ి ? కొచే  
➢ క్లునన చనవాు  స ంటర్ ఫర్ రమస ర్ే ఇన్ సేుస్ స ైన్్ & టకెాిలజీన్న ఎక్కడ  పరా రంభించనరల.? చండీగ్ఢ్ 

యరన్నవర్్ట ీ

➢ ఐహెచ యర (బీ. 1. 640.2) అనే క విడ్ వేరయ్ంట్ ఏ దశేంలో బయటపడింది ? ఫరా న్్  
➢ అంత్రాా తీయ స్ౌర క్ూటమిలో చేరన్ 102వ దశేం ఏది ? ఆంటిగావ మరయ్ు బ్రలిడన 
➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘నీరజ  బిషయా య్ ’ ఈ కలూంద ిఏ వివాదనసుద్ మొబ లై్ యాప్ సృషిాంచనడు  ? 

బులిు బ్య్  
➢ పరపంచంలో తొలి స్య లార్  విద్ుయత్  ఆధనరత్్ హడె్ ఫయ న్్  ఆవిష్కర్ంచన సంసా ఏద ి? అరిన్నస్ాా   
➢ ఇటీవల ఏ దశేాన్నకల చ ందిన వెదై్ుయలు ఒక్  వయకలతకల పంద ిగ్ుండ ను విజయవంత్ంగా  అమరాేరల ? 

అమెరక్ా 
➢ ‘మాయన్  పయ రాబుల్  యాంటీ ట్యంక్  గ డై డ్  మిస ైల్ ’ (ఎంపీఏటీజీఎం)ను  ఈ కలూంది ఏ సంసా 

విజయవంత్ంగా పరయోగ్ంచంది ? డీఆర్ డవీో 
➢ అధుననత్న సయపర్ స్య న్నక్ బరహో ీస్ యొక్క నౌకాద్ళ వరిెన్’ను ఈ కలూంద ిఏ నౌక్ నుండ ిపరమక్షించనరల 

? INS విశాఖపటిం 
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➢ ఏ  తేదీ ననటకిల భ్రత్దశేంలో 150 క టు  డోసుల క విడ్  టకీా పంపిణీ పయరతయింద.ి ? జనవర్ 7, 
2022 

➢ డ ైీవర్  అక్కరేున్న 8–ఆర్  టర్ క్ార్ ను ఆవిష్కర్ంచన సంసా ఏది ? జాన్  డరీ్  క్ంప నీ  
➢ భ్రత్దశేపు మొద్టి సవదేశ్ర విమాన వాహక్ నౌక్ ఏది ?  వికాూ ంత్  
➢ మొటామొద్ట ిస్ాా రపా్ ఇండయిా ఇనోివషే్న్ వారోత్్వాలు ఎపుుడు జరగ్నుననియి ? 2022 

జనవర్ 10 నుండ ి16 వరక్ు 
➢ 2021, డసి ంబర్  ననటికల 8.9 గ్గావాటు  స్ాా పిత్ స్ామరాయంతో యుటిలిటీ సేకల్  స్య లార్  పరా జ క్ా లలో 

అగ్ూస్ాా నంలో న్నలిచన రాషా్రం ఏది ? రాజస్ాా న్   
➢ ఏ సంవత్్రంలో  ఇకలూశాట్ ను ఏరాుటు చేశారల ? 1972  
➢ దివాయంగ్ుల క సం  'సవరాజబిలిటీ' అన ేAI దనవరా ఆధనరత్్మె న జాబ్ పయ రలా్’ను ఏ సంసా 

పరా రంభించంద ి? IIT-హెైద్రాబ్ద్ 

➢ హెైడోరజన్ ను సహజ వాయువు వయవసాలో క్లపడం యొక్క భ్రత్దశేపు తొలి పరా జ క్ా ను గ యిల్ 
(ఇండయిా) లిమిటెడ్ ఎక్కడ  పరా రంభించంద.ి ?  ఇండోర్  

➢ ఈ కలూంది ఏ ఐఐటలిో ‘గోు బల్ స ంటర్ ఆఫ ఎక్్లటన్్ ఇన్ అఫర్బుల్ అండ్ కరున్ ఎనరమా’ 
పరా రంభించబడింద.ి? IIT ధనరావడ్  

➢ భ్రత్దశేంలోన్న అత్యంత్ శకలతవంత్మె న సయపర్ క్ంపయయటర్ లలో ఒక్టెైన ‘ప్రమ్ ప్ివగే’ను ఏ సంసా 
పరా రంభించంద.ి? ఇండయిన్ ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ స ైన్్ (IISc), బ ంగ్ళూరల 

➢ భ్రత్ అంత్ర్క్ష పర్శోధనన సంసా (ఇస్య ర ) చంద్రయాన్-3 మిష్న్ ఎపుుడు పరా రంభించనుంద ి? 
ఆగ్సుా  2022 

➢ అంత్రాా తీయ అంత్రక్్ష కేంద్రం (ISS) ఏ సంవత్్రంలో కారయక్లాపాలను న్నలిపవిేయనుంది ? 
2031లో  

➢ PSLV-C52 దనవరా ఈ కలూంది ఏ ఉపగ్ూహాన్ని ఇస్య ర  పరయోగ్ంచంది ? EOS-4 

➢ 2022లో ఇస్య ర  చపేటిాన తొలి పరయోగ్ం ఏద ి? PSLV-C52 

➢ స్ాీర్ా కార్్ ఆయుధనల లటసై న్్ ను పరవేశప టిాన దేశంలో తొలి  పయ ల్లసు ద్ళం ఏద ి?  ఢిల్లు పయ ల్లసులు  
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➢ డనరాకథనన్ 2022న్న ఏ సంసా న్నరవహ ంచంది ? ననరోకటకి్్ క్ంటోర ల్ బరయరో  
➢ ఈ కలూంది ఏ క్ంప నీ పయర్తగా పాు సిాక్ వయరాా లను త్టసాంగా మార్ేన మొద్టి భ్రతీయ విన్నయోగ్ 

వసుత వుల క్ంప నీగా అవత్ర్ంచంది. ? డనబర్ ఇండయిా 
➢ 2021లో LEED-సర్ఫా ైడ్ గమూన్ బిల్ింగ్ ల క సం US గమూన్ బిల్ింగ్ కౌన్న్ల్ యొక్క ట్ప్ 10 దేశాలు 

మర్యు యునెైటడె్ సేాట్్ వెలుపల ఉని పరా ంతనల వార్ిక్ జాబితనలో భ్రత్దశేం పరపంచంలో 
ఎనివ స్ాా నంలో ఉంద.ి ?  3వ  

➢ 2022-27 సంవత్్రాన్నకల కొత్త బయోటకెాిలజీ విధనననన్ని ఏ రాషా్రము పరక్టించంది ?  గ్ుజరాత్  
➢ పయర్తగా స్ౌరశకలతతో నడచిే పరపంచంలోన ేమొటామొద్టి విమాననశూయం ఏది ? కొచేన్ ఇంటరేిష్నల్ 

ఎయిర్ పయ ర్ా లిమిటెడ్ 

➢ అంత్రాా తీయ రలత్తపవననల పరా జ క్ా ఆఫీస్ (IMPO)న్న కంేద్ర మంతిర, జతేంద్ర సింగ్  ఎక్కడ 
పరా రంభించనరల. / ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ టర్ పకి్ల్ మెటియోరాలజీ - పయన ే

➢ త్న విమాననలక్ు శకలతన్నవవడనన్నకల స్ౌర విమాన ఇంధననన్ని ఉపయోగ్ంచన మొద్టి ఎయిర్ లటనై్  ఏది 
? సివస్ ఇంటరేిష్నల్ ఎయిర్ లటైన్్ 

➢ భ్రత్దశేం త్వరలో మాన్ సయన్ మిష్న్ యొక్క ఎనివ ద్శను పరా రంభించనుంది ? మరడు 
➢ మెరాకమ్ ఇండియా రమస ర్ే పరచుర్ంచన 'వార్ిక్ 2021 ఇండియా స్య లార్ మార కట్ అప్ డటే్' అన ే

న్నవేదకి్ పరకారం  2021లో భ్రత్దేశం కొత్త గా ఎన్ని గగ్ావాటు  స్ౌర స్ామరాా యన్ని ఇన్ స్ాా ల్ చసేింద.ి  ? 
10 GW 

➢ నేష్నల్ హెవైే ఫర్ ఎలకలాిక్ వెహ క్ల్ (NHEV) ఈ కలూంది ఏ హెైవే వెంట గమూన్ ఛనర్ాంగ్ హబ్ ను 
న్నర్ీస్యత ంది.?జ పైయర్-ఢిల్లు-ఆగాూ  

➢ నయర్-2 అనే స ైన్నక్ ఉపగ్ూహాన్ని విజయవంత్ంగా పరయోగ్ంచన దేశం ఏది ? ఇరాన్ 

➢ నననోస ైన్్ మర్యు నననోటకెాిలజీప  ైద్ృషిా  స్ార్ంచ ేభ్రత్దేశపు ఫ్ాు గ్ షిప్ నననోటెక్ ఈవెంట్  ఎక్కడ 
జరలగ్ుత్తంది ? బ ంగ్ళూరల  

➢ మిష్న్ ఇంద్రధనుష్’లో భ్గ్ంగా  90.5%తో టకీాలు వయేడంతో అగ్ూస్ాా నంలో న్నలిచన రాషా్రము ఏది 
? ఒడిశా  
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➢ మార్ే 14, 2022న అతిచని ఎస్ఎస్ఎల్వీ (Small Satellite Launch Vehicle) రాక ట్ పరమక్షను 
ఎక్కడ న్నరవహ ంచనరల ? సతీశ్ ధవన్ సేుస్ స ంటర్ (శ్రూహర్క ట) 

➢ బరహీపుత్రలో పరయాణించన అతి పర డవెనై నౌక్గా ఏది ? MV రామ్ పరస్ాద్ బిసిీల్ 

➢ కొత్త  నీట ిన్నరవహణ మరయ్ు విధనన కేంద్రమె న ఆకావమాయప్ ను ఎక్కడ  పరా రంభించనరల. ? ఐఐటీ 
మదనర స్  

➢ మిన్నసీా ర ఆఫ సికల్ డ వలప్ మెంట్ అండ్ ఎంటర్ ప రనయయర్ షపి్ (MSDE) ఈ కలూంది ఏ సంసాను   మరె ైన్ 
ఇంజనీర్ంగ్ (ME) రంగ్ంలో స ంటర్ ఆఫ ఎక్్లటన్్ (CoE)గా గ్ుర్తంచంద.ి? INS శివాజీన్న 

➢ మార్ే - 2022లో  కొత్త త్రహా ఖండనంత్ర క్షపిణ ి(ఐసబీీఎం)న్న పరయోగ్ంచన దశేం ఏది ? ఉత్త ర 
కొరయ్ా 

➢ MRSAM క్షిపణిన్న ఏ దశేంతో క్లిప ిభ్రత్ అభివృదిి  చసేుత ంది ? ఇజరా యిల్ 

➢ కొత్త  క విడ్ వరే్యంట్ XE మొద్టిస్ార ్ఎక్కడ క్నుగ్నబడింద.ి ? యునెటైెడ్ కలంగ్ డమ్  
➢ మేడ్ ఇన్ ఇండయిా 17-సీటర్ HAL డోర్ియర్ డో-228 యొక్క మొటామొద్ట ివిమానం ఎక్కడ 

నుండ ిఎక్కడక్ు పరా రంభించబడింద ి? అస్ా్ంలోన్న దబిరర ఘర్ నుండి అరలణనచల్ పరదేశ్ లోన్న 
పాసిఘాట్ 

➢ భ్రత్ వెైమాన్నక్ ద్ళం (IAF) ఏ యుది్ విమానం నుండ ిబరహో ీస్ సయపర్ స్య న్నక్ క్ూూ యిజ క్షపిణ ి
యొక్క పరత్యక్ష కాలుుల పరమక్షను విజయవంత్ంగా న్నరవహ ంచంది ? Su30-MKI  

➢ కావంటం క్ంపయయటింగ్ ప ై ఇండో-ఫిన్నిష్ వరలేవల్ నటె్ వర్క స ంటర్ ను స్ాా పించడనన్నకల ఏ దశేంతో 
భ్రత్దశేం ఒక్ అవగాహన ఒపుంద్ంప ై సంత్క్ం చసేింద.ి ?ఫిన్ లాండ్  

➢ శావస నమరననలలో COVID-19న్న గ్ుర్తంచడనన్నకల InspectIR COVID-19 బీరత్ లటజైర్ అనే మొద్టి 
పర్క్రాన్నకల ఏ దేశం అనుమతిన్నచేంది ? అమెర్కా 

➢ 'ఐరన్ బీమ్' అనే కొత్త లేజర్ క్షిపణి-రక్షణ వయవసాను ఏ దేశం  విజయవంత్ంగా పరమక్షించంది ? 
ఇజరా యి ల్  

➢ నేష్నల్ డేట్ అండ్ అనలిటిక్్ పాు ట్ ఫారమ్ (NDAP)న్న పరా రంభించనుని సంసా ఏద ి? NITI 
ఆయోగ్ 
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➢ 'గాఫ న్-3 03' అనే కొత్త భర పర్శ్రలన ఉపగ్ూహాన్ని ఏ దశేం పరయోగ్ంచంది. ? చ ైనన  
➢ ఈ కలూంది ఏ సంసాతో  క్లిసి ఇనోిససి్ క్రాా టక్లోన్న బ ంగ్ళూరలలో “ఏరోసేుస్ ఇంజనీర్ంగ్ మరయ్ు 

డిజటల్ ఇనోివేష్న్ స ంటర్” పరా రంభించంద.ి ? రోల్్ రాయిస్  
➢ పిననక్ రాక ట్ వయవసాను అభివృదిి  చేసని ‘ఆరీమెంట్ రమస ర్ే అండ్ డ వలప్ మెంట్ ఎస్ాా బిు ష్ మెంట్’ 

ఎక్కడ ఉంద ి? పయణ ే

➢ ఇండియన్ క సా్ గార్్ (ICG) సరక్ొత్త అడనవన్్ డ్ లటైట్ హలెికాపార్ (ALH-ధృవ్స) MK-III స్ాకాడరన్ ను 
ఎక్కడ పరా రంభించంద.ి ? భువనేశవర్  

➢ ఉపరత్్లం నుంచ ఉపర్త్ల బ్లిసిాక్ క్షిపణి ష్హీన్-III న్న ఏ దేశ విజయవంత్ంగా పరమక్షించంద.ి ? 
పాకలస్ాా న్  

➢ హెల్లనన క్షిపణి గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది  ? యాంటీ ట్యంక్ గ ైడ డ్ మిస ై్ల్ 

➢ మొటామొద్ట ిపయర్త డజిటల్ బసు్ను పరతేయక్మె న 'ట్యప్-ఇన్ ట్యప్-అవుట్' ఫచీర్ తో పరా రంభించన 
రాషా్రం ? మహారాషా్ర 

➢ భ్రత్దశేంలో వాక్ూయమ్ ఆధనర్త్ మురలగ్ు కాలువలను క్లిగ్ ఉని మొద్టి నగ్రం ఏది ?  ఆగాూ  
➢ ఇండియన్ బిల్ింగ్ కాంగ ూస్ (ఐబిస)ి ‘బ సా్ ఇన్ ఫరా సారక్ేర్ పరా జ క్ా’ అవారల్ క్ు ఎంపిక నై అటల్ టనెిల్ 

ఎక్కడ ఉంద ి? రోహ్ త్ంగ్ .(హ మాచల్ పరదేశ్ ) 
➢ గమూన్ హెడైోరజన్ టెకాిలజీన్న అభివృదిి  చేసేంద్ుక్ు L&T  సంసా ఈ కలూంది ఏ ఐఐటి ఒపుంద్ం 

క్ుద్ురలేక్ుంద ి? IIT బ్ంబ ే

➢ సవదేశ్ర ననవిగషే్న్ సిసామ్ GAGANన్న ఉపయోగ్ంచన మొద్టి ఎయిర్ లటనై్  ఏది ?  ఇండగిో  
➢ భ్రత్ నౌకాద్ళం యొక్క P75 పరా జ క్ా యొక్క వాగమిర్ (ఆరవ జలాంత్రాగ మి, యార్్ 11880) ఎక్కడ  

పరా రంభించబడింద.ి ? ముంబ  ై
➢ ఇన్ క ూడిబుల్ ఇండియా ఇంటరేిష్నల్ క్ూూ యిజ కానిర న్్ 2022 ఎక్కడ జరగ్నుంద ి? ముంబ ై ‘ 
➢ పయర్తగా స్ౌరశకలతతో నడచిే కారిన్ నయయటరల్ గా మారన్ దేశంలోనే మొద్టి పంచనయతీ ఏది ? పలిు 

(జమరీ) 
➢ 21వ వరల్్ కాంగ ూస్ ఆఫ అకౌంటెంట్్ (WCOA)కల ఆతిథయం ఇవవనుని దశేం ఏది ? ఇండియా 
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➢ దేశంలోన్న మొటామొద్టి పయ రాబుల్ స్య లార్ రూఫ ట్ప్ సిసామ్ ఎక్కడ పరా రంభించబడింద.ి ? 
గాంధీనగ్ర్  

➢ ‘State of India’s Children: Status and Trends in Multidimensional Child Development’ 
అనే న్నవేదకి్ను ఏ సంసాతో క్లిస ినీతిఆయోగ్ విడుద్ల చేసింద ి? UNICEF  

➢ భ్రత్ అంత్ర్క్ష పర్శోధనన సంసా డసి ంబర్ 2024 ననటకిల క్క్షయ విననయస్ాలతో ఏ  గ్ూహం చుటయా  
తిర్గేంద్ుక్ు అంత్ర్క్ష నౌక్ను పరయోగ్ంచనలన్న యోచస్యత ంది. ? శుక్ూ గ్ూహం\ 

➢ భ్రత్ అంత్ర్క్ష పర్శోధనన సంసా (ఇస్య ర ) గ్గ్న్ యాన్ క సం మానవ-రటేెడ్ స్ాలిడ్ రాక ట్ బరసార్ 
(HS200)న్న ఎక్కడ పరమక్షించంద.ి? సతీష్ ధనవన్ అంత్రక్్ష కేంద్రం (శ్రూహరక్ ట ) 

➢ మజ గావ్స డనక్్ లిమిటడె్  ఏ నగ్రంలో ఉంది ? ముంబ ై  
➢ భ్రత్దశేపు అతిప ద్ద  డోరన్ ఫ సిావల్ ను పరధననమంతిర నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడ పరా రంభిస్ాత రల ? నయయఢిల్లు  
➢ పరా జ క్ా WARDEC AI-శకలతతో క్ూడని వార్ గమే్ స ంటర్ ను భ్రత్దేశం  ఎక్కడ  పరా రంభించంది ? 

నయయఢిల్లు 
➢ హెల్త  కేర్ లో డోరన్ ను విడుద్ల చసేిన మొద్ట ిభ్రతీయ రాషా్రం ఏది ?  ఉత్త రాఖండ్ 

➢ ఇండియన్ గాయస్ ఎకే్ఛంజ లో డొ మసెిాక్ గాయస్ ను వాయపారం చేస ేభ్రత్దేశంలో మొద్టి ఎక్్ పయు రషే్న్ 
అండ్ పర ర డక్షన్ (E&P) క్ంప నీగా అవత్ర్ంచన సంసా ఏది ? ONGC 

➢ "పరపంచంలోన్న ఎత తతన వాతనవరణ కేంద్రం"న్న ఎక్కడ ఏరాుటు చేస్ారల ? ఎవర సా్ పరవత్ం 

➢  హెైపర్ లూప్ టకెాిలజీప  ై(హెై-సీుడ్ టర్ న్్ పయ రేాష్న్ ససాిమ్) పరా జ క్ుా  క సం ఇటీవల ఈ కలూంది ఏ 
ఐఐటతిో కేంద్ర ర లైేవ మంతిరత్వశాఖ ఒపుంద్ం క్ుద్ురలేక్ుంది ? IIT మదనర స్  

➢ స ంటర్ ఫర్ స లుయలార్ అండ్ మాలిక్ుయలర్ పాు ట్ ఫారమ్ లు (C-CAMP) వయవస్ాయంలో 
ఆవిష్కరణలను పయ ర త్్హ ంచడనన్నకల ఏ సంసాతో అవగాహన ఒపుంద్ం క్ుద్ురలేక్ుంద.ి? స ంటర్ ఫర్ 
ఫుడ్ టకె్ిలాజక్ల్ రమస ర్ే ఇన్ సిాటయయట్ (CFTRI) 

➢ TB క సం త్యారలచేయబడిన  భ్రత్దేశ "మేడ్ ఇన్ ఇండియా" చరీ పరమక్ష కలట్ పేరల ఏమిటి ? 
స-ిటిబి 
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➢ దేశంలోన ేతొలిస్ార్గా, గ్ుజరాత్ లోన్న ఏ జలాు లో ప ైలట్ పరా జ క్ా లో భ్గ్ంగా భ్రత్ త్పాలా శాఖ 
డోరన్ ను ఉపయోగ్ంచ మయెిల్ ను డ లివరమ చేసింది. ? క్చ  

➢ సయపర్ క్ంపయయటర్, పరమ అనంత్ ఎక్కడ పరా రంభించబడింది ? IIT గాంధనీగ్ర్  
➢ పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  ప టోర లియం పరశ్ోధనన కేందనర న్ని ఏడనది చవర్ ననటికల (2022) న్నర్ీంచనలన్న 

ఏ దశేం యోచస్యత ంద.ి ? క్ువెటై్  
➢ INS గోమతి యొక్క మరడవ నౌక్ను ఇటీవల ఎక్కడ డకీ్మిష్న్ చేస్ారల ? ముంబయిలోన్న ననవల్ 

డనక్ యార్్  
➢ పరమ్ పయ రలల్ సయపర్ క్ంపయయటర్  ఎక్కడ  పరా రంభించబడింది ? NIT తిరలచరాపలిు 
➢ ASTRA MK-1 BVR క సం రక్షణ మంతిరత్వ శాఖ ఏ సంసాతో  ఒపుంద్ం క్ుద్ురలేక్ుంద ి? భ్రత్ 

డ ైనమిక్్ 

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘కాస్య ీస్  482'’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? శుక్ూ 
గ్ూహంప ై పరశ్ోధనల క సం 50 ఏళు  కలంద్ట స్య వియట్ యరన్నయన్ పరయోగ్ంచన వోయమనౌక్  

➢ ధవన్న వేగ్ం క్నని 9 ర టుు  (గ్ంటక్ు 11వలే కలలోమీటరలు ) వేగ్ంగా ద్యసుక ళేు  శకలతమంత్మె న జరాకన్  
హెైపర్ స్య న్నక్  క్ూూ జ  క్షపిణని్న తనజాగా ఏ దేశం  పరమక్షించంది ? రషాయ  

➢ పరపంచంలోనే అత్యంత్ వేగ్వంత్మె న సయపర్ క్ంపయయటర్ ‘ఫరా ంటియర్’ ఏ దేశాన్నకల చ ందింద?ి  
అమెరక్ా 

➢ 32 సంవత్్రాల సేవల త్రావత్ భ్రత్ ననవికాద్ళం ఏ  ర ండు నౌక్లను ఇటీవల  
ఉపసంహర్ంచుక్ుంది ? ఐఎన్ఎస్ అక్షయ్ మర్యు ఐఎన్ఎస్ న్నషాంక్  

➢ అనెంత టెకాిలజీస్ట సటుస్ట కరా ఫ్్ట త్యారీ యూనిట్ ను ఇతీవలెకాడ  పాిరెంభెంచతరు.? బ ెంగుళూరు  
➢ ఆరగనెైజషేన్ ఫర్స ఎకనతమిక్ కో-ఆప్రేషన్ అెండ్ డ్వలప మ ెంట్ (OECD) నివేదిక ప్ికారెం, 2060 

నతటిక ిప్ిప్ెంచవాయపా్ెంగా పాల స ్క్ వినియోగెం ఎనిి ర టలల  ప రగనుెంది. ? మూడు  
➢ అణనవయుధ స్ామరాయం గ్ల అగ్ి-IV బ్లిసిాక్ క్షపిణిన్న ఏ సంసా త్యారల చేసింది ? భ్రత్ డ నైమిక్్ 

లిమిటెడ్ 

➢ AMBER హచెేరక్్లు అంద్ుబ్టులోకల  తీసుక్ువచేన సంసా ఏది ? మటె్ 
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➢ లడఖ్ పరా ంత్ంలో 4G సవేలను అందించే మొద్టి టెలికాం సరమవస్ పర ర వెైడర్  ఎవరల ? ర్లయన్్ 
జయో 

➢ టెకాిలజీ డ వలప్ మెంట్ ఫండ్ (టడీీఎఫ) పథక్ం కలంద్ ఒక క పరా జ క్ుా క్ు పరసుత త్ం  రూ.10 క టుు  
ఉని న్నధులను ఎంత్క్ు ప ంచేంద్ుక్ు రక్షణ మంతిర రాజ ననథ్ సింగ్ ఆమోద్ం త లిపారల.? రూ.50 
క టు క్ు 

➢ పరపంచంలోన్న అత్యంత్ వివరణనత్ీక్ చంద్ుర న్న మాయప్ ను ఇటీవల ఏ దశేం విడుద్ల చసేింది ?  చ ైనన 
➢ జంత్తవుల క సం త్యారలచసేిన  భ్రత్దశేం యొక్క మొటామొద్ట ిసవదేశ్ర క విడ్-19 వాయకల్న్ ఏది 

? అనోక వాక్్  
➢ భ్రత్ జాతీయ అంత్ర్క్ష పరమోష్న్ మరయ్ు ఆథర ైజషే్న్ స ంటర్ (IN-SPAce) పరధనన 

కారాయలయాన్ని పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ  పరా రంభించనరల ? అహీదనబ్ద్  
➢ పృథీవ-II క్షిపణి గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? ఉపరత్్లం నుండి ఉపర్త్లాన్నకల 

పరయోగ్ంచే క్షపిణ ి

➢ అత్యంత్ అధుననత్నమె న మరయ్ు పయర్తగా దేశ్రయంగా న్నర్ీంచన త్న  మొద్ట ినౌకాద్ళ నౌక్ 
'ఫుజయాన్'ను ఏ దేశం పరా రంభించంది ? చ నైన 

➢ ఇండియన్ సేుస్ రమస ర్ే ఆరగనెజైేష్న్ (ఇస్య ర ) ఎక్కడ నుంచ భ్రత్ క్మరయన్నకేష్న్ శాటిలటైట్ 'జీశాట్-
24'ను విజయవంత్ంగా పరయోగ్ంచంది.?ఫ రంచ గ్యాననలోన్న కౌరల 

➢ ఈ కలూంది ఏ దశేం ఇటవీల సవదేశ్ర నయర్ రాక ట్ తో ఉపగ్ూహాలను విజయవంత్ంగా క్క్షయలోకల 
పరవేశప టిాంది ? ద్క్షణి కొరయ్ా 

➢ PSLV-C53 దనవరా  ఈ కలూంద ిఏ దేశాన్నకల చ ందని మరడు ఉపగ్ూహాలను భ్రత్ అంత్ర్క్ష పర్శోధనన 
సంసా (ఇస్య ర ) జూన్ 30న పరయోగ్ంచనుంది ? సింగ్పయర్ 

➢ క్ూయబ్ శాట్ మిష్న్’ను ఈ కలూంద ిఏ అంత్ర్క్ష పర్శోధనన సంసా చపేటిాంది ? ననస్ా 
➢ చనందీపయర్   ఇంటగిేూటడె్ టెసా్ రేంజ ఏ రాషా్రంలో ఉంద ి? ఒడిశా 
➢ ఈ కలూంది ఏ దశే వెైమాన్నక్ ద్ళం యొక్క ట్కలాక్ల్ ల్లడర్ షపి్ పయ ర గాూ మ్ లో IAF పాలొగ ంటుంది? ఈజపుా   
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➢ ననస్ాకమ్ యొక్క కొత్త న్నవదేిక్ పరకారం, ఆర్ఫాిషయిల్ ఇంటెలిజ న్్ (AI) మర్యు డేట్ 
యుటిలటజైేష్న్ స్ాా ర టజీన్న సీవక్ర్ంచడం వలన 2025 ననటకిల భ్రత్దశే GDPకల ఎంత్ మొత్త ం 
అద్నంగా జోడించబడుత్తంది ?  $500 బిలియనుు  

➢ కేరళలో  భ్రత్దశేపు అతిప ద్ద  ఫ్యు టింగ్ స్య లార్ పవర్ పరా జ క్ా ను పరా రంభించన సంసా ఏది ? ట్ట్ 
పవర్ స్య లార్ సిసామ్్ 

➢ ఘన ఇంధన రాక ట్  ‘జులాా నన’ను అంత్ర్క్షంలోకల పంపిన దేశం ఏది ? ఇరాన్  
➢ VL-SRSAM లో VL అనగా ? Vertical Launch 

➢ గ్రలడ ఏరోసేుస్ క్ంప నీ ద్క్షిణనసియా పరా ంత్ంలో అతిప ద్ద పాు ంట్ ను ఎక్కడ ఏరాుటు చయేనుంది ?  
మలేషయిా 

➢ హెైడోర మర్యు స్య లార్ పవర్ తో నడచిే భ్రత్దశేపు మొద్టి విమాననశూయం ఏది ? ఇందరిా గాంధీ 
అంత్రాా తీయ విమాననశూయం - ఢిల్లు 

కీరడతెంశాలు 
➢ మేజర్  ధనయన్ చంద్  కరూడన విశవవిదనయలయాన్నకల పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ ఎక్కడ శంక్ుస్ాా పన చేశారల ? 

మీరట్  (ఉత్త రపరదశే్  ) 
➢ ఇటీవల అంత్రాా తీయ కలూక ట్’క్ు వీడోకలు పలికలన ‘మొహమీద్  హఫీజ ’ ఏ దశేాన్నకల చ ందినవాడు ? 

పాకలస్ాా న్ 

➢ ఎవర్ జీవిత్ విశరషాలతో ‘చకాద  ఎక్్ ప రస్ ’ సిన్నమా రూపర ంద్నుంద?ి జులన్  గోస్ావమి 

➢ 28) జాతీయ క్బడీ్ పయ టలీు జనవర ్5, 2022న ఆంధరపరదేశ్ రాషా్రంలో ఎక్కడ   పరా రంభమయాయయి 
? తిరలపతి  

➢ పరపంచ క్ప్ 2022లో పాలొగ న ే భ్రత్ మహ ళల కలూక ట్  జటుా క్ు క ప ాన్’గా ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ? 
మిథనల్ల రాజ 

➢ ఇటీవల టెసుా  కలూక ట్  నుంచ ర్టెరై్  అయిన రాస్  టేలర్  ఏ దేశాన్నకల చ ందినవాడు ? నయయజలాండ్  
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➢ ఇండియన్  పీరమియర్  ల్లగ్  (ఐపీఎల్ ) టెైటలి్  స్ాున్ర్ గా ఎవరల వయవహర్ంచనుననిరల ? ‘ట్ట్ 
గ్రూ ప్ ’  

➢ మినీ ఒలింపిక్్’ను న్నరవహ సుత నిటుు  పరక్టించన రాషా్రము ఏది ? మహారాషా్ర  
➢ బ్యడిీంటన్ వరల్్ ఫ డరేష్న్ (BWF) 2022 యోనకె్్-సన్ ర జై ఇండయిా ఓప న్ టోరిమెంట్ ఎక్కడ  

పరా రంభమె ంది. ? నయయ ఢిల్లు 
➢ వెరాగ న్న క్ప్  అంత్రాా తీయ చ స్  టోరిమెంట్ లో విజేత్గా న్నలిచన ఆంధరపరదశే్  గాూ ండ్  మాసార్  ఎవరల ? 

ఎంఆర్  లలిత్  బ్బు  
➢ అడిలటడై్  ఓప న్  ఏటీపీ–250 టోరమిలో విజతే్గా న్నలిచన భ్రత్ పురలష్తల టెన్నిస్ జంట ఏది ? 

రోహన్  బో పని–రామ్ క్ుమార్  రామననథన్  
➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన  ‘భరత్ సుబరమణయం’  భ్రత్దేశ ఎనివ గాూ ండ్ మాసార్  అయాయడు? 73వ  

➢ వరల్్ గమే్్ అథ్ ు ట్ ఆఫ ది ఇయర్ అవారల్ ’క్ు ననమినేట్ అయిన భ్రత్ కరూడనకారలడు ఎవరల ? పఆీర్ 
శ్రూజేష్ 

➢ ఒమన్ లోని మసాట్ లో జరగనుని మహ ళల హాక ీఆస యా కప 2022లో భ్రత్ జటల్ కు క ప ్న్ గా 
ఎవరు  వయవహరిసాా రు.? సవితత ప్పనియా 

➢ 2022 ఐసతసత అెండర్స –19 కిరక ట్  వరల్్ప కప కు ఆతిథ్యెం ఇవవనుని దశేెం ఏది ? వసె ్ెండసీ్ట   
➢ కామనెవల్త   గమే్్ –2022క్ు ముంద్ు జర్గ ేకరవన్్  బ్యటన్  రల్ేను జనవర ్12, 2022న భ్రత్ లో 

ఎవరల పరా రంభించనరల ? రవి ద్హ యా 
➢ ఆసియా క్ప్  మహ ళల ఫుట్ బ్ల్  టోరమి–2022లో విజతే్గా న్నలిచన జటుా  ఏది ? చ నైన  
➢ ఆసియా క్ప్  మహ ళల ఫుట్ బ్ల్  టోరమి–2022 ఎక్కడ జర్గ్ంది ? నయయఢిల్లు  
➢ వరల్్ గమే్్ అథ్ ు ట్ ఆఫ ది ఇయర్ 2021 అవారల్ ను గ లుచుక్ుని భ్రత్ కరూడనకారలడు ఎవరల ? 

PR శ్రూజేష్ 

➢ అండర్-19 కలూక ట్ పరపంచ క్ప్ టెైటలి్  విజేత్ జటుా  ఏది ? భ్రత్  
➢ పరపంచంలోన్న మరడవ అతిప ద్ద  కలూక ట్ సేాడియం ఎక్కడ  న్నర్ీంచబడుతోంద ి? జ పైయర్  
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➢ 2021-22 నుండి 2025-26 వరక్ు ఎంత్ మొత్త ంతో జాతీయ కరూడన సమాఖయలక్ు సహాయ పథక్ం 
కొనస్ాగ్ంపునక్ు పరభుత్వం ఆమోద్ం త లిపింద.ి? రూ.1575 క టుు  

➢ పరతిషాా త్ీక్ 2022 లారస్ వరల్్ బేరక్ త్ూర  ఆఫ ది ఇయర్ అవారల్ క్ు ననమినటే్ చేయబడ్ భ్రత్ 
కరూడనకారలడు ఎవరల ? నీరజ చోపరా  

➢ అంత్రాా తీయ కలూక ట్  మండలి (ఐససీీ) ‘సుిర్ట్  ఆఫ  కలూక ట్ -2021’ అవారల్ క్ు ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ?  
డర ైల్  మిచ ల్  

➢ వింటర్  ఒలింపిక్్ –2022 ఎక్కడ జరగ్నుననియి ? బీజంగ్  
➢ ఒలింపిక్్, వింటర్  ఒలింపకి్్  ర ండింటినీ న్నరవహ ంచన తొలి నగ్రం ఏది ? బీజంగ్   
➢ వింటర్  ఒలింపిక్్ లో భ్రత్  నుంచ పాలొగ ని  ఒకే ఒక్క ఆటగాడు ఎవరల ?  ఆర్ఫ  ఖాన్   
➢ అహీదనబ్ద్ IPL ఫరా ంచ ైజీన్న ఏ పరేలతో మారలు చేస్ారల ?  గ్ుజరాత్ టెటై్న్్  
➢ ట్ట్ సీాల్ మాసార్్ చ స్ 2022 విజతే్ ఎవరల ? మాగ్ిస్ కార్ు స న్ 

➢ పరపంచ స్ాా యి ర జు ంగ్ అకాడమీన్న భ్రతీయ ర ైలేవ ఎక్కడ పరా రంభించనుంద ి? కలష్న్ గ్ంజ  
➢ 70వ సీన్నయర్ నేష్నల్ వాల్లబ్ల్ ఛనంపయిన్ షిప్ లో విజేత్గా న్నలిచన పురలష్తల జటుా  ఏది ? 

హరాయనన  
➢ 70వ సీన్నయర్ నేష్నల్ వాల్లబ్ల్ ఛనంపయిన్ షిప్ లో విజేత్గా న్నలిచన మహ ళల జటుా  ఏది ?కేరళ  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘సయరజత్ సేన్ గ్ుపాత ’ ఏ కరూడక్ు చ ందిన వాడు ? ఫుట్ బ్ల్  
➢ ఫసా్ కాు స్ అరంగటేరంలోన ేటిరపుల్ స ంచరమ స్ాధించన తొలి ఆటగాడు ఎవరల ? సకరబుల్ గ్న్న  
➢ 2023 అంత్రాా తీయ ఒలింపిక్ క్మిటీ (IOC) స ష్న్ క్ు అధికారక్్ంగా ఆతిథయమివవనుని నగ్రం ఏద ి

? ముంబ ై  
➢ జాతీయ కలూక ట్  అకాడమీ (ఎన్ సీఏ) న్నరాీణనన్నకల ఇటవీల ఏ నగ్రంలో  శంక్ుస్ాా పన చేస్ారల ?  

బ ంగ్ళూరల  
➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘న్నఖత్ జరమన్ ‘ ఏ కరూడక్ు చ ందింది ? బ్కల్ంగ్ 

➢ పారా వరల్్ ఛనంపయిన్ షిప్్ లో వయకలతగ్త్ విభ్గ్ంలో రజత్ం గ లిచన మొద్టి భ్రతీయురాలు ? 
పయజా జాతనయన్  
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➢ మాస్య క వుష్త స్ాా ర్్ ఛనంపియన్ షపి్ 2022లో జూన్నయర్ టోరిమెంట్ లో బంగారల పత్కాన్ని 
గ లుచుక్ుని భ్రతీయ కరూడనకార్ణి ? స్ాదియా తనరక్్ 

➢ ఫిఫా పరపంచక్ప్ -2022 ఆతిధయ దేశం ఏద ి? ఖతనర్  
➢ అంత్రాా తీయ కలూక ట్ లో అత్యధిక్ ట2ీ0 మాయచ లు ఆడని ఆటగాడు ఎవరల ?  రోహ త్  శరీ  
➢ ప ైీమ్  వాల్లబ్ల్  ల్లగ్  (పీవీఎల్ ) - 2022 టోరిమెంట్ లో చనంపియన్ గా అవత్ర్ంచన జటుా  ఏది ? 

క ల్ క్తన థండర్ బో లా్్  జటుా  

➢ ఈజపుా లోన్న క రైోలో జరలగ్ుత్తని ఇంటరేి ష్నల్ ష్ూటింగ్ స్య ుర్ా ఫ డరేష్న్ (ISSF) పరపంచక్ప్ లో 
భ్రత్ క్ు తొలి బంగారల పత్కాన్ని అందించన ఆటగాడు ? స్ౌరభ్ చౌద్ర్  

➢ ఆసియాలోనే అతిప ద్ద  బయో-సిఎన్ జ పాు ంట్ ఎక్కడ ఉంది ? ఇండో ర్  
➢ 31వ ఆగేియాసయిా కరూడలు 2022 ఎక్కడ  జరగ్నుననియి ? వియతనిం 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘షనే్ వార్ి’ ఏ దశే కలూక టర్ ? ఆసేా రలియా  
➢ ICC మహ ళల పరపంచ క్ప్  - 2022 ఎక్కడ జరలగ్ుత్తంది ? నయయజలాండ్ 

➢ ఫిబరవర్ 28న విడుద్ల చేసని అస్య సియిషే్న్  ఆఫ  టెన్నిస్  పర ర ఫ ష్నల్్  (ఏటీపీ) పరపంచ తనజా 
రాయంకలంగ్్  లో నంబర్ వన్  స్ాా ననన్ని ద్కలకంచుక్ుని ఆటగాడు ఎవరల ? డనన్నల్  మెద వద వ్స  

➢ ఇటల్లలో జరగ్్న గాూ ండ్ స్ాకచ కాటోలికా ఇంటరేి ష్నల్ ఓప న్ లో విజేత్గా న్నలిచన భ్రత్ 
గాూ ండ్ మాసార్  ఎవరల ? ఎస్ ఎల్ ననరాయణన్ 

➢ లుపని్ లిమిటెడ్ త్న శకలత పరచనరాన్నకల బర్ ండ్ అంబ్సిడర్ గా ఎవర్న్న న్నయమించంది ? మరేమ క మ్   
 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘కరపర్ రాడ్ మారి్’ ఏ దేశ కలూక టర్ ? ఆసేా రలియా  
➢ ఐఎస్ ఎస్ ఎఫ  పరపంచక్ప్ లో ఏ టీమ్  ఈవెంటోు  భ్రత్ క్ు చ ందిన రాహ ీసరోిబత్ , ఇషా సింగ్ , ర్థమ్  

సంగావన్  త్రయం పసిడ ిపత్క్ం గ లుచుక్ుంది ? మహ ళల 25 మీటరు పసాిల్  
➢ జరీన్ ఓప న్ బ్డిీంటన్  రనిరప్గా న్నలిచన భ్రతీయ ఆటగాడు ఎవరల ? లక్షయసనే్ 

➢ ఐసీస ీమహ ళల పరపంచక్ప్లో అత్యధిక్ విక టుు  స్ాధించన కలూక టర్ ఎవరల ? ఝులన్ గోస్ావమి 

➢ ఫిబరవర్ - 2022  నెలక్ు గానయ ఐసీసీ 'పేు యర్ ఆఫ ది మంత్'గా ఎవరల ఎంపకి్యాయరల ? శరూయస్ 
అయయర్ 
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➢ ఈ కలూంది ఏ వదేిక్గా శ్రూలంక్ మర్యు భ్రత్దేశాల మధయ  పింక్ బ్ల్ టసెుా  జరగ్్ంద ి? బ ంగ్ళూరల  
➢ పరపంచ టసెుా  ఛనంపయిన్షిప్లో 100 విక టుు  స్ాధించన తొలి బౌలర్ ఎవరల ? రవిచంద్రన్ అశివన్ 

➢ ఆరల కలూక ట్  పరపంచక్ప్ లలో పాలొగ ని తొలి మహ ళగ్ కలూక టర్ ఎవరల ? మిథనల్ల రాజ  
➢ భ్రత్ కరూడల చర్త్రలో ఏ కరూడనంశంలోనెనైన వయకలతగ్త్ విభ్గ్ంలో అత్యధిక్ బహుమతి అంద్ుక్ుని 

కరూడనకారలడు ‘అన్నరిన్  లాహ ర్’ ఏ కరూడక్ు చ ందనివాడు ? గోల్ి   
➢ 250 విక టుు  తీసిన తొలి మహ ళా కలూక టర్ ఎవరల ? జులన్ గోస్ావమి 

➢ ఫిడే చ స్ ఒలింపయిాడ్ 2022కల ఆతిథయం ఇవవనుని నగ్రం ఏది ? చ నెైి 

➢ మాల్లదవ్స్ స్య ుర్ా్  అవార్్్ 2022లో ‘స్య ుర్ా్ ఐకాన్’ అవారల్  అంద్ుక్ుని భ్రతీయ కలూక టర్ ఎవరల ? 
సురశే్ ర ైనన 

➢ ఆసియా బిలియర్్్ ఛనంపియన్ షిప్ 2022 ఎవరల గ లుచుక్ుననిరల ? పంక్జ అదనవనీ 

➢ ఆసియా కలూక ట్ కౌన్న్ల్ (ACC) అధయక్షుడు ఎవరల ? జయ్ షా  
➢ 2022 స్య ుర్ా  స్ాా ర్ ఏస స్ అవార్్్ లో ‘స్య ుర్ా స్ాా ర్ ఆఫ ద ిఇయర్ (పురలష్తడు)’ ఎవరల 

గ లుచుక్ుననిరల ? నీరజ చోపరా  
➢ 2022 స్య ుర్ా  స్ాా ర్ ఏస స్ అవార్్్ లో వరలసగా ‘స్య ుర్ా స్ాా ర్ ఆఫ ది ఇయర్ (మహ ళ )’ ఎవరల 

గ లుచుక్ుననిరల ? మీరాబ్యి చనను 
➢ ఆల్ ఇంగ్ుండ్ ఓప న్ బ్యడిీంటన్ వరల్్ ఛనంపియన్ షపి్ -  2022 పురలష్తల సింగల్్ టెటైిల్ ను  

ఎవరల గ లుచుక్ుననిడు ? విక్ార్ అక ్లట్న్  
➢ బహెె యిన్ గాూ ండ్ పిరక్్ 2022ను ఎవరల  గ లుచుక్ుననిరల ? చనర ుస్ లటక ుర్క 

➢ 2022 అబ ల్ ప ైీజ గ్ూహతీ్ ఎవరల ? డ న్నిస్ పార ిల్ సులిువన్ 

➢ పరణవ్స పరశాంత్ దేశాయ్ ఏ కరూడక్ు చ ందినవాడు ? పారా అథ్ ు ట్  
➢ ‘ఆషీు  బ్రమా’ ఏ కరూడక్ు చ ందింది ? టెన్నిస్  
➢ IPL జటుా   చ నెైి సయపర్ కలంగ్్ కొత్త క ప ాన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  రవీంద్ర జడేజా 
➢ వరల్్ పారా అథ్ ు టిక్్ గాూ ండ్ పిరక్్ 2022లో ‘లాంగ్ జంప్’ విభ్గ్ంలో సవరా పత్క్ం గ లుపర ందిన 

కరూడనకారలడు ఎవరల ? స్య మేశవరరావు రాముదిర 
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➢ వరల్్ పారా అథ్ ు టిక్్ గాూ ండ్ పిరక్్ 2022లో ‘జావెలిన్ తరో ’ విభ్గ్ంలో సవరా పత్క్ం గ లుపర ందిన 
కరూడనకారలడు ఎవరల ?  మోహ త్  

➢ 2022 FIFA పరపంచ క్ప్ క్ు అధికారక్్ స్ాున్ర్ గా వయవహర్ంచనుని భ్రతీయ క్ంప నీ ఏది ? 
BYJU'S 

➢ సివస్ ఓప న్ - 2022 మహ ళల సింగల్్్ టెైటలి్  విజేత్ ఎవరల ? పివి సింధు 
➢ స్ౌదీ అరేబియా గాూ ండ్ పిరక్్ 2022 టెటైిల్  విజేత్ ఎవరల ? మాక్్ వరెాటాప న్ 

➢ డఫ & ఫ ల్ు్ స లబిరట ీబర్ ండ్ వాలుయయిషే్న్ ర్పయ ర్ా 2021లో భ్రత్దేశంలో అత్యంత్ విలువెైన 
స లబిరటగీా ఎవరల  న్నలిచనరల ? విరాట్ క హీు   

➢ బ్యడిీంటన్ అస్య సియిషే్న్ ఆఫ ఇండయిా అధయక్షుడగిా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల?హ మంత్ బిస్ావ శరీ  
➢   ‘ఒబ దై్ులాు  గోల్్ క్ప్’ ఏ కరూడక్ు సంబంధించనది ? హాకర  
➢ ద్క్షిణనసయిా ఫుట్ బ్ల్ ఫ డరేష్న్ U-18 మహ ళల ఫుట్ బ్ల్ ఛనంపయిన్ షిప్ టెటైిల్ 2022 విజతే్ 

జటుా  ? భ్రత్ 

➢ ఐపీఎల్ చరత్్రలో అత్యధిక్ విక టుు  తీసని బౌలర్  ఎవరల ?  డేవన్ బర్ వో  
➢ ఐసిస ిమహ ళల పరపంచక్ప్ 2022 టెటైిల్  విజేత్ జటుా  ఏది ? ఆసేా రలియా  
➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘La'eeb’ అనేద ి? FIFA పరపంచ క్ప్ మసకట్   
➢ 83వ జాతీయ టేబుల్ టెన్నిస్ ఛనంపయిన్ షిప్ 2022 ఎక్కడ జరగ్నుంది ? షలిాు ంగ్  
➢ మియామీ ఓప న్  - 2022 పురలష్తల సింగ్ల్్ విజతే్ ఎవరల ? కారోు స్ అలకరాజ 

➢ ఖేలో ఇండియా యరన్నవర్్టీ గేమ్్ - 2022 యొక్క అధికారక్్ చహిం ఏది ? వీర (ఏనుగ్ు) 
➢ 2023లో ఆసయిా జూన్నయర్ U-20 పురలష్తలు & మహ ళలు మరయ్ు కాయడ ట్ U-17 బ్య్్ & 

గ్ర్ు్ ఫ న్న్ంగ్ ఛనంపయిన్ షిప్  ఎక్కడ జరగ్నుంది ? అహీదనబ్ద్  
➢ FIH జూన్నయర్ మహ ళల హాకర పరపంచ  క్ప్ - 2022 విజేత్ జటుా  ఏది ? నదె్రాు ండ్్  
➢ 2023లో నషే్నల్ డ లిిక్ గేమ్్ క్ు ఆతిథయం ఇవవనుని దేశం ఏది ? భ్రత్  
➢ T20 కలూక ట్ లో 10,000 పరలగ్ులు చేసని ర ండవ భ్రతీయ బ్యటర్  ఎవరల ? రోహ త్ శరీ 

➢ 2026 కామనెవల్త కరూడలక్ు ఆతిథయం ఇవవనుని నగ్రం ఏది ? విక ా ర్యా  
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➢ సీా రట్ చ ైల్్ కలూక ట్ పరపంచ క్ప్ 2023 ఆతిధయ దశేం ఏది ? భ్రత్ 

➢ స్ాకట్ు ండ్ లోన్న గాు స్యగ లో జరగ్్న మహ ళల డబుల్్ స్ాకాష్ ఛనంపియన్ షపి్ టెటైిల్’ను గ లుపర ందిన  
భ్రత్ జోడి ఏది ? స్ౌరవ్స ఘోష్ల్  - దపీికా పలిుక్ల్ 

➢ F1 ఆసేా రలియన్ గాూ ండ్ పిరక్్ 2022 విజతే్ ఎవరల ? చనర ుస్ లటక ుర్క  
➢ డ ననీర్క ఓప న్ సివమిీంగ్ లో పురలష్తల 200 మీటరు బటర్ ఫ్ టు లో సవరా పత్క్ం స్ాధించన భ్రత్ 

ఆటగాడు ఎవరల ?  సజన్ పరకాష్ 

➢ 71వ సీన్నయర్ నేష్నల్ బ్స కట్ బ్ల్ ఛనంపయిన్ షిప్ పురలష్తల టెటైిల్  విజేత్ జటుా  ఏద ి? 
త్మిళననడు 

➢ 48వ లా రోడన ఇంటరేిష్నల్ ఓప న్ చ స్ టోరిమెంట్ టెటైిల్  విజేత్ ? డి. గ్ుకేష్ 

➢ 12వ సీన్నయర్ పురలష్తల జాతీయ హాకర ఛనంపియన్ షపి్ లో ఛనంపయిన్ గా న్నలిచన జటుా  ఏద ి? 
హరాయనన  

➢ ర కాా విక్ ఓప న్ చ స్ టోరిమెంట్  - 2022 గ లుచుక్ుని భ్రతీయ కరూడనకారలడు ఎవరల ?  
 పరజాా నంద్   

➢ ఆసియా ర జు ంగ్ ఛనంపయిన్ షిప్  - 2022 ఎక్కడ జరగ్్ంది ? మంగోలియా 
➢ మెనోరాక ఓప న్ చ స్ టోరిమెంట్ -  2022 గ లుచుక్ుని భ్రత్ గాూ ండ్ మాసార్ ఎవరల ? డ ిగ్ుకశే్  
➢ 2022 లారస్ స్య ుర్ా్  మెన్ ఆఫ ద ిఇయర్ గా ఎవరల ఎంపకి్యాయరల ? మాక్్ వరెాటాప న్ 

➢ 2022 లారస్ స్య ుర్ా్  ఉమెన్ ఆఫ ది ఇయర్ గా ఎవరల  ఎంపిక్యాయరల ? ఎలటైన్ థనంప్న్ 

➢ ఖేలో ఇండియా యరత్ గేమ్్ 2021 ఏ రాషా్రంలో జరగ్నుననియి ? హరాయనన 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘లటవరా బిరటోా ’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర ైన వాయఖయ ఏద ి? భ్రత్ మహ ళల 

హాకర జటుా  మాజీ క ప ాన్  
➢ 2వ ఖేలో మాసార్్ గేమ్్ 2022 ఎక్కడ జరలగ్ుత్తననియి ? ఢిల్లు 
➢ బ్యడిీంటన్ ఆసయిా ఛనంపయిన్ షిప్ -2022లో పివి సింధు ఏ పత్క్ం స్ాధించంది ? కాంసయం  
➢ విజ ్ న్ అలాీననక్ యొక్క "ఫ వై్స కలూక టర్్ ఆఫ ది ఇయర్" 2022లో ఎంపకి ైన భ్రత్ కలూక టరలు  ఎవరల 

? రోహ త్ శరీ  మరయ్ు జసీరీత్ బుమాా 
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➢ ఖేలో ఇండియా పథక్ం దనవరా స్య ుర్ా్ మర్యు వెల్ నెస్ లో శరూష్ఠ త్ను పయ ర త్్హ ంచడంలో అత్తయత్త మ 
పన్నతీరలను క్నబర్చనంద్ుక్ు ఈ కలూంద ిఏ గాూ మాలక్ు 2021 పబిు క్ అడిీన్నసేా రష్న్ లో అత్తయత్త మ 
పరతిషాా త్ీక్మె న పరధననమంతిర అవారల్  పరధననం చేస్ారల ? చురల (రాజస్ాా న్), మర్యు బిష్తా పయర్ 
(మణిపయర్) 

➢ స ర్ియా ఓప న్  - 2022 పురలష్తల సింగ్ల్్ విజేత్ ఎవరల ? ఆండీర రలబ ు వ్స 

➢ ఉలాన్ బ్త్ర్ లో జర్గన్ ఆసియా ర జు ంగ్ ఛనంపయిన్ షిప్ లో సవరా పత్క్ం గ లుపర ందని  భ్రత్ 
పురలష్తల ర జు ర్ ఎవరల ? రవి ద్హ యా 

➢ టరమకలోన్న అంట్లయలో జరగ్్న ఆరేరమ వరల్్ క్ప్ సేాజ-1లో కాంపౌండ్ పురలష్తల టీమ్ విభ్గ్ంలో  
సవరా పత్కాన్ని గ లుచుక్ుని దశేం ఏది ? భ్రత్ 

➢ అజర్ బ జైాన్ లోన్న బ్క్ులో జర్గన్ ISSF పరపంచ క్ప్ 2022లో 10 మీటరు ఎయిర్ ర ఫైిల్ మహ ళల 
టీమ్ ఈవెంట్ లో భ్రత్ మహ ళల ష్ూటింగ్ జటుా  ఏ పత్కాన్ని గ లుపర ందింద ి? బంగారల  

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘పరా చీ యాద్వ్స’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ?  పారాకానో 
పరపంచ క్ప్ పత్కాన్ని గ లుచుక్ుని మొద్టి భ్రతీయురాలు 

➢ ఇటీవల ‘సతినర-ఎ-పాకలస్ాా న్’ పౌర పురస్ాకరం అంద్ుక్ుని వెసా్ ఇండసీ్ కలూక టర్ ఎవరల ? డనర న్ 
స్ామీ 

➢ ఇండోనేషియాలోన్న జకారాత లో జర్గన్ ఆసియా క్ప్ పురలష్తల హాకర 2022లో భ్రత్ పురలష్తల హాకర 
జటుా  1-0 తడేనతో ఏ దేశ జటుా ను ఓడించ కాంసయ పత్కాన్ని క వైసం చసేుక్ుంద.ి ? జపాన్  

➢ .ఖేలో ఇండయిా యరత్ గమే్్ 2021 యొక్క 4వ ఎడిష్న్ ఎక్కడ పరా రంభమయాయయి ? పంచక్ుల 
(హరాయనన) 

➢ ఫ ైనల్ సిమా ఛనంపయిన్ షిప్  - 2022 విజేత్ జటుా  ఏది ? అర ాంటీనన  
➢ ఇటీవల సస ుండ్’క్ు గ్ుర నై ‘వినోద్ క్ుమార్’ ఏ కరూడక్ు చ ందినవాడు ? డిసకస్ తరో  (పారా-అథ్ ు ట్)  
➢ ఇటీవల జరిగిన అెంత్రాా తీయ హాక ీసమాఖ్య (ఎఫ్ ఐహెచ ) హాక ీఫ ైవ్్  టోరిమ ెంట్ లో (ఒకోా జటల్ లో 

ఐదుగురు చొప్పున ఆడతతరు) ఏ జటల్  విజేత్గా నిలిచెంద.ి? భ్రత్ ప్పరుషుల జటల్  
➢ ఫ రంచ ఓప న్ ఛనంపియన్ షపి్  - 2022 మహ ళల సింగ్ల్్ విజేత్ ఎవరల ? ఇగా స వయాటెక్  
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➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘దివయ క్కాూ న్’ ఏ కరూడక్ు చ ందింద ి? ర జు ంగ్  
➢ ఫ రంచ ఓప న్ ఛనంపియన్ షపి్  - 2022 పురలష్తల సింగల్్్ విజేత్ ఎవరల ? రాఫ ల్ప నతదల్ప 

➢ భ్రత్ మహ ళా కలూక ట్  దగి్గజం మిథనల్ల రాజ  ఇటవీల  అన్ని రకాల అంత్రాా తీయ కలూక ట్ క్ు ర్టెరై ీంట్  
పరక్టించంది, అయితే ఆమె తొలి అంత్రాా తీయ మాయచ ఏ దేశంతో ఆడింది ? ఐరాు ండ్  

➢ ఫరా న్్ లోన్న చటౌరోక్్ లో జరగ్్న పారా-ష్ూటింగ్ పరపంచక్ప్ లో 10 మీటరు P6 ఎయిర్ పిసాల్ మిక్్ డ్ 
టీమ్ ఈవెంట్ లో సవరాం స్ాధించన భ్రత్ ద్వయం ఏద ి? మనీష్ నరావల్ మరయ్ు రలబీనన ఫరా న్న్స్ 

➢ ఫరా న్్ లో జర్గన్ పారా ష్ూటింగ్ పరపంచక్ప్ లో సవరా పత్కాన్ని క ైవసం చేసుక్ుని భ్రత్ ష్ూటర్ 
ఎవరల ? అవనీ లేఖరా 

➢ భ్రత్ డోరన్ స్ాా రపా్ అయిన గ్రలడ ఏరోసుేస్  బర్ ండ్ అంబ్సిడర్ గా న్నయమిత్తలటనై కలూక టర్ ఎవరల ? 
మహేంద్ర సింగ్ ధో నీ  

➢ 4వ ఖేలో ఇండయిా యరత్ గేమ్్ 2021లో మొద్టి మరడు స్ాా ననలలో న్నలిచన రాషాా ర లు ఏవి ? 
హరాయనన , మహారాషా్ర , క్రాా టక్  

➢ అజర్ బ ైజాన్ ఫారలీలా వన్ గాూ ండ్ పిర 2022ను ఎవరల  గ లుచుక్ుననిరల ? మాక్్ వెరాటపా న్ 

➢ BWF ఇండో నషేియా మాసార్్ 2022 - పురలష్తల సింగల్్్ టెైటలి్ విజేత్ ఎవరల ?  విక్ార్ ఆక ్ల్ స న్  
➢ BWF ఇండో నషేియా మాసార్్ 2022 - మహ ళల సింగ్ల్్ టెైటిల్ విజతే్ ఎవరల ? చ న్ యుఫ ీ 
➢ మెకల్క లో జరగ్్న ఐడబరు యఎఫ యరత్ వరల్్ ఛనంపయిన్ షిప్ పురలష్తల 55 కలలోల ఈవెంట్ లో 

బంగారల పత్కాన్ని క వైసం చేసుక్ునిభ్రత్ వయెిట్ లిఫా్ర్ ఎవరల ?  స్ానపతి గ్ురలననయుడు 
➢ మహ ళల షాట్ పుట్’లో 18.06 మీటరు కొత్త జాతీయ ర్కారల్ ను నలెకొలిున కరూడనకార్ణ ిఎవరల ? 

మన్ పీరత్ కౌర్  
➢ ననరేవ చ స్ గ్రూ ప్ A ఓప న్ చ స్ టోరిమెంట్ లో విజతే్గా న్నలిచన భ్రత్ గాూ ండ్ మాసార్ ఎవరల ?  ఆర్ 

పరజాా నననంద్ 

➢ చటౌరోక్్ 2022 పరపంచ క్ప్ లో అవన్న లేఖరా  ఏ విభ్మోు   బంగారల పత్కాన్ని గ లుచుక్ుంద ి? 
మహ ళల 50 మీటరు ర ైఫిల్   
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➢ త్మిళననడు ముఖయమంతిర ఎంకే స్ాా లిన్ 44వ చ స్ ఒలింపియాడ్ అధికారక్్ లోగో మర్యు 
మసకట్ ను ఇటవీల ఆవిష్కర్ంచనరల, అయిత ేమసకట్ కల ఏ పరేల ప ట్ా రల ? త్ంబి 

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘పర్ీ జీత్ క్ుమార్’ ఏ కరూడక్ు చ ందినవాడు ? పారా-పవర్ లిఫా్ర్ 

➢ నేష్నల్ యోగా ఒలింపయిాడ్ 2022 ఎక్కడ పరా రంభమె ంది ? నయయఢిల్లు 
➢ 2026 FIFA పరపంచ క్ప్ క్ు ఆతిథయమిచ ే  దేశాలు ఏవి   ? యునెైటడె్ సేాట్్, క నడన మర్యు 

మెకల్క  
➢ 2022 ఫని్ లాండ్ లో జరగ్్న క్ురాా నే గేమ్్ లో సవరాం స్ాధంిచన భ్రత్ జావెలిన్ తరో యర్ ఎవరల ? 

నీరజ చోపరా  
➢ జులటై 28 మర్యు ఆగ్సుా  10 మధయ మహాబలిపురంలో జరగ్నుని 44వ చ స్ ఒలింపయిాడ్ క్ు 

సంబంధించన మొటామొద్టి ట్ర్ే రల్ేను ఎవరల పరా రంభించనరల.? పరధనన్న నరేంద్ర మోద ీ

➢ బర్ీంగ్ హామ్ లో జరగ్ే 2022 కామనెవల్త గేమ్్ 37 మంది సభుయల భ్రత్ అథ్ ు టిక్్ బృందనన్నకల 
ఎవరల ననయక్త్వం వహ స్ాత రల ? నీరజ చోపరా  

➢ కలర్గజ స్ాా న్ లోన్న బిష్ క క్ లో జర్గన్ అండర్-17 ఆసయిా ఛనంపియన్ షిప్ లో పరథమ స్ాా నంలో న్నలిచన 
దేశం ఏది ? భ్రత్  

➢ అెంత్రాా తీయ ఫపట్ బ్ల్ప చరితి్లో ఐదో  అత్యధిక గోల్ప్ చేస న ఆటగాడిగా నిలిచన భ్రత్ ఫపట్ాల్ప 
కీరడతకారుడు ఎవరు ? సునీల్ప ఛ్తీ ి

➢ 2022 క నడియన్ గార ెండ్ ప ి టెైటిల్ప  ఎవరు గ లుపొ ెందతరు ? మాక్్ వెరాటాప న్ 

➢ పార్స్ లో జర్గన్ పరపంచ క్ప్ సేాజ 3లో కాంపౌండ్ మిక్్ డ్ టమీ్ ఈవెంట్ లో సవరాం స్ాధించన 
భ్రతీయ జోడ ీఏది ? అభిషకే్ వరీ-జోయతి సురఖే వెనిం 

➢ రంజీ టోర ఫీ - 2022 ఏ జటుా  క వైసం చేసుక్ుంద ి? మధయపరదేశ్  
➢ ఇంటరేి ష్నల్ టెన్నిస్ హాల్ ఆఫ ఫేమ్ మరయ్ు ఇంటరేి ష్నల్ టెన్నిస్ ఫ డరషే్న్ దనవరా 2021 

గోలట్ న్ అచీవ్స మెంట్ అవారల్ ను అంద్ుక్ుని భ్రత్ కరూడనకారలడు ఎవరల ?  విజయ్ అమృత్రాజ  
➢ క్జకలస్ాా న్ లోన్న అలాీటీలో జరగ్్న క సనోవ్స మెమోర్యల్ 2022 అథ్ ు టకి్్ మీట్ లో సవరా పత్కాన్ని 

గ లుచుక్ుని భ్రత్ మహ ళల డసికస్ తరో యర్ ఎవరల ?  నవజీత్ ధిలాు న్ 
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➢ ఆసియా స కైలుంగ్ ఛనంపయిన్ షిప్ 2022లో సిరీంట్ ఈవెంట్ లో రజత్ం గ లుచుక్ుని తొలి 
భ్రతీయుడు ఎవరల ?  ర్ననలో్  సింగ్  

వారాలోల వయకుా లు 
➢ ర ైలేవ బో రల్  కొత్త  ఛ ైరీన్ మర్యు చీఫ ఎగ్ాక్ూయటివ్స ఆఫసీర్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? 

వినయ్ క్ుమార్ తిరపాఠ ్ 
➢ ఇండియన్ క సా్ గార్్ యొక్క 24వ చీఫ గా ఎవరల బ్ధయత్లు సీవక్ర్ంచనరల ? VS పఠాన్నయా 
➢ ఎలకలాిక్  వాహననల త్యారమ దగి్గజం టెస్ాు కల చ ందిన ఆటోప లైట్  టీమ్ లో చరే్న  తొలి ఉదో యగ ్ఎవరల  ? 

అశోక్  ఎలుు  స్ావమి  
➢ చమురల మంతిరత్వ శాఖ ఎవర ్ నేత్ృత్వంలో ఇంధన పరవ్రతన సలహా క్మిటీన్న ఏరాుటు చేసింది.?  

త్రలణ్ క్పయర్ 

➢ విద్య, మహ ళలు, పలిు లు, యువత్ మరయ్ు కరూడల పారుమెంటరమ స్ాా ండింగ్ క్మిటలీో ఉని ఏక కై్ 
మహ ళ సభుయరాలు ఎవరల ? సుసిీతన దవే్స 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘విక్ూమ్ కొఠార్’ ఈ కలూంది ఏ సంసా అధిపతి ? రోటోమాక్ ప న్్ 

➢ నేష్నల్ మిష్న్ ఫర్ కరున్ గ్ంగా (NMCG)కల కొత్త  డ ైర క్ార్ జనరల్ గా ఇటవీల ఎవరల బ్ధయత్లు 
సీవక్ర్ంచనరల. ? జ అశోక్ క్ుమార్ 

➢ ఇటీవల  పద్వీ విరమణ చసేిన సుపీరంక రలా లో తొలి త లంగాణ ననయయమరర్త ఎవరల ? జసిాస్  సుభ్ష్  
ర డి్   

➢ ఎంఐ–17వీ5 హెలికాపార్  పరమాద్ంప  ైఎవర్ నేత్ృత్వంలో తిరసభయ క్మిట ీఏరాుటెైంది ?  ఎయిర్  మారిల్  
మానవేంద్ర సింగ్  

➢ పరధనన్న నరేంద్ర మోదీ పంజాబ్ పరయటన సంద్రభంగా భద్రతన ఏరాుటు లో జర్గన్ తీవర లోపాలప ై 
విచనరణక్ు హో ం మంతిరత్వ శాఖ ఎవర ్అధయక్షత్న  క్మిటనీ్న ఏరాుటు చసేింది.?  సుధీర్ క్ుమార్ 
సకే్నన  

➢ షాంఘ   సహకార సంసా (SCO) స క్ూటరమ జనరల్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? జాంగ్ మింగ్ 
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➢ వయవస్ాయ ఖరలేలు & ధరల క్మిష్న్ (CACP) చ రైీన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? విజయ్ 
పాల్ శరీ 

➢ ఓఎన్ జీస ీసీఎండగీా బ్ధయత్లు చేపటిాన తొలి మహ ళ ఎవరల ?   అలాక మిటాల్ , అరలణ జయంతి , 
పద్ీజ చుండుర  , మీనన గ్ణేష్  

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘సింధుతనయ్ సపాకల్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏద ి? పరఖాయత్ 
స్ామాజక్ కారయక్రత 

➢ నయయమరాలజీలో మొటామొద్ట ిగ్న్నిస్ వరల్్ ర్కార్్ మరయ్ు 2022లో మొద్ట ిపరపంచ ర్కారల్  
స్ాధించన భ్రత్దేశ నయయమరాలజసుా  ఎవరల ?  JC చౌద్ర్  

➢ ఏషియన్ ఇన్ ఫరా సారక్ేర్ ఇనెవసా్ మెంట్ బ్యంక్ (ఏఐఐబీ) వెైస్ ప రసడి ంట్ గా న్నయమిత్తలయాయరల.? 
ఉర్ాత్ పటేల్ 

➢ ‘‘పరతనప్ సింగ్ రాణే’ ఏ రాషా్ర మాజీ ముఖయమంతిర ? గోవా 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘పర ర ఫ సర్ చంద్రశరఖర్ పాటిల్’ ఏ భ్షా రచయిత్ ? క్నిడం  
➢ అంత్రాా తీయ ద్రవయ న్నధి (IMF) త్ద్ుపర్ పరధనన ఆర్ాక్వతే్త గా ఎవరల ఎంపిక్యాయరల.? పియరమ-

ఒలివియర్ గౌర్ంచనస్  
➢ పరధనన్న నరేంద్రమోడీ  పరయటనలో పంజాబ్ లో జర్గన్ భద్రతన ఉలు ంఘనలప  ైవిచనరణ జరప్ేంద్ుక్ు 

సుపీరంక రలా   ఎవర ్అధయక్షత్న ఉనిత్ స్ాా యి క్మిటీన్న న్నయమించంద ి? జసిాస్ (ర్టెర్ై్) ఇంద్ు 
మలోె తనర  

➢ ఇసోి  కొతా్ చ్ైరైన్ గా ఎవరు నియమిత్ులయాయరు? ఎస్ట సో మనతథ్  
➢ ఉత్త రాఖండ్ బర్ ండ్ అంబ్సిడర్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.? అక్షయ్ క్ుమార్  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘రాహుల్ బజాజ’ ఏ సంసా మాజీ చ ైరీన్ ? బజాజ గ్రూ ప్ 

➢ ట్ట్ సన్్  ఛ రైీన్  ఎవరల ? ఎన్  చంద్రశరఖరన్  

➢ 2022-23 సంవత్్రాన్నకల ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ చనరార్్ అకౌంటెంట్్ ఆఫ ఇండియా (ICAI) అధయక్షుడగిా 
ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.? దేబ్షిస్ మితనర  
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➢ యరన్నవర్్టీ గాూ ంట్్ క్మిష్న్ (UGC) ఛ ైరీన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? M జగ్దషీ్ 
క్ుమార్ 

➢ దివాలా బో ర్్ ఆఫ ఇండయిా (IBBI) ఛ రైీన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల? రవి మిటాల్  
➢ ఇండియన్ ఆరమీ కొత్త వెసై్ చీఫ గా ఇటవీల ఎవరల  బ్ధయత్లు చపేట్ా రల. ? లటఫ్ిానెంట్ జనరల్ మనోజ 

పాండ ే

➢ ఇటీవల మరణించన  రూపింద్ర్ సింగ్ సయర్ ఏ పద్విలో ఉననిరల ?  అద్నపు స్ర లిసిటర్ జనరల్ 
(ASG). 

➢ ఈ కలూంది వార్లో ఎవర్న్న 'నెటైింగలే్ ఆఫ ఇండియా' అన్న పిలుస్ాత రల.?  లతన మంగషే్కర్ 

➢ ద్క్షిణ భ్రత్దేశం నుండి బిజ పకిల చ ందిన మొద్టి లోక్ సభ ఎంపి ఎవరల ?  చంద్ుపటు  జంగా ర డి్ 
➢ జవహర్ లాల్ నెహరె  యరన్నవర్్టీ - ఢిల్లు మొద్టి మహ ళా  వెసై్ ఛనన్లర్ గా ఎవరల 

న్నయమిత్తలయాయరల.?శాంతిశ్రూ ధయళిపయడ ిపండిట్ 

➢ నేష్నల్ కౌన్న్ల్ ఆఫ ఎడుయకేష్నల్ రమస ర్ే అండ్ టెైీన్నంగ్ (NCERT) కొత్త  డ ైర క్ార్ గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల.?  దనిేష్ పరస్ాద్ సకాు నీ  

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన  ‘రమషే్ డియో’ ఏ రంగాన్నకల చ ందినవాడు ? చలనచత్ర రంగ్ం  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘అమితనబ్ ద్యాల్’ ఈ కలూంది ఏ రంగాన్నకల చ ందనివారల ? చలనచత్ర రంగ్ం  

➢ ఎయిర్  ఇండియా సఈీవో, ఎండీగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.? ఇలకర్  ఏస ీ

➢ చనర్ ధనమ్ పరా జ క్ ాక సం సుపీరంక రలా  న్నయమించన హెై పవర్్ క్మిటీ (HPC) ఛ ైరీన్ పద్వికల 
రాజీననమా చసేిన పరముఖ పరాయవరణవతే్త  ఎవరల ? రవి చోపరా  

➢ స ంటరల్ బో ర్్ ఆఫ స క్ండరమ ఎడుయకేష్న్ చ ైరీన్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల ? వినీత్ జోష ి

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘బపిు లాహ ర్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? బ్ల్లవుడ్ 
సంగమత్ సవరక్రత మర్యు గాయక్ుడు 

➢ చ నెైి - వెజైాగ్ మధయ భ్రత్ స నైయం యొక్క చర్తనర త్ీక్ మొటామొద్ట ిఆల్-ఉమెన్ ఆఫసీర్ ఆఫ షయ ర్ 
స యిలింగ్ యాత్రను ఇటీవల ఎవరల పరా రంభించనరల ? త లంగాణ గ్వరిర్ త్మిళిస ై స్ౌంద్రరాజన్ 
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➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘డనక్ార్ చ నివీర క్నవి’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? క్నిడ 
రచయిత్ 

➢ భ్రత్దశేం యొక్క మొద్ట ినషే్నల్ మార్టెమై్ స క్ూయరట్ీ క ఆర్్నేటర్ (NMSC) గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? వెైస్ అడిీరల్ (రట్ెైర్్.) జ అశోక్ క్ుమార్  

➢ కేంద్ర విద్ుయత్, నయత్న, పునరలతనుద్క్ ఇంధన శాఖ మంతిర ఎవరల ? రాజ  క్ుమార్  సింగ్  
➢ స క్ూయర్టసీ్ అండ్ ఎకే్ఛంజ బో ర్్ ఆఫ ఇండియా (SEBI) 20 మంది సభుయల పరతనయమాియ 

ప టుా బడ ిపాలసీ సలహా క్మిటీన్న పునర్ి ర్ీంచంది, అయితే దీన్నకల చ రైీన్ ఎవరల ?  ఎన్ ఆర్ 
ననరాయణ మరర్త. 

➢ స క్ూయర్టసీ్ అండ్ ఎకే్ఛంజ బో ర్్ ఆఫ ఇండియా (SEBI)కల మొద్టి మహ ళా చ రై్ పర్న్’గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? మాధబి పయర్ బుచ  

➢ యష్ రాజ ఫిల్ీ్ యొక్క చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స ఆఫీసర్ (CEO)గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. . ? 
అక్షయ్ విధనన్న 

➢ ఇటీవల వారతలోు  న్నలిచన ‘అమన్ లేఖి’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? సుపీరంక రలా లో 
అద్నపు స్ర లిసిటర్ జనరల్ ( 

➢ LIC మరయచువల్ ఫండ్ మనేేజంగ్ డ రై క్రా్ (MD) మరయ్ు చీఫ ఎగ్ాక్ూయటివ్స ఆఫసీర్ (CEO) గా 
ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? TS రామక్ృషా్న్ 

➢ జ ట్ ఎయిర్ వసే్ యొక్క చీఫ ఎగ్ాక్ూయటివ్స ఆఫసీర్ (CEO)గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.? సంజీవ్స 
క్పయర్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘సునీత్ ఫరా న్న్స్ రోడిరగ్్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? ఆరమీ 
స్ాా ఫ 15వ చీఫ జనరల్ 

➢ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫయ ర్్ యొక్క ఎయిర్ ఫయ ర్్ అకాడమీ క్మాండ ంట్ గా ఎవరల బ్ధయత్లు 
సీవక్ర్ంచనరల. ? ఎయిర్ మారిల్ బి చంద్ర శరఖర్ 

➢ కేంద్ర MSME శాఖ మంతిర ఎవరల  ? కేంద్ర మంతిర ననరాయణ్ రాణ ే 
➢ కేంద్ర కార్ీక్ మర్యు ఉపాధ ిమంతిర ఎవరల ? భరపేంద్ర్ యాద్వ్స 
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➢ ఫ ైననని్నయల్ యాక్షన్ ట్స్క ఫయ ర్్ (FATF) త్ద్ుపర ్అధయక్షుడగిా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.? 
టి. రాజా క్ుమార్ 

➢ చనర్ ధనమ్ పరా జ క్ ాపాయనెల్ హడె్ గా సుపీరంక రలా  ఇటవీల ఎవర్న్న న్నయమించంద ి?  జసిాస్  ఎక  సికరూ 
➢ ఇనయ్ర న్్ ర గ్ుయలేటరమ అండ్ డ వలప్ మెంట్ అథనరట్ీ ఆఫ ఇండియా (IRDAI) చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల 

న్నయమిత్తలయాయరల.? దేబ్సషి్ పాండన 
➢ నేష్నల్ ఫ ైననని్నయల్ ర్పయ ర్ాంగ్ అథనరట్ీ (NFRA) ఛ ైరీన్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల ? అజయ్ 

భరష్ణ్ పాండ ే

➢ ఎయిర్ ఇండియా ఛ రైీన్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల ?  నటరాజన్  చంద్రశరఖరన్  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘క్ుముద్ బ న్  మణశింక్ర్  జోషీ’ ఏ కాలంలో ఉమీడ ిఆంధరపరదశే్ గ్వరిర్ ‘గా 

పన్నచేస్ారల ? 1985-1990 

➢ టెలికాం వివాదనల పరష్ాకరం మర్యు అపిులేట్ టిరబుయనల్ (టిడశిాట్) చ రై్ పర్న్ గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? జసిాస్ డిఎన్ పటలే్ 

➢ రాజస్ాా న్ హెైక రలా  పరధనన ననయయమరర్తగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? జసిాస్ మణీంద్ర మోహన్ 
శ్రూవాసత వ 

➢ మణిపయర్ రాషా్ర  ముఖయమంతిర ఎవరల ?  ఎన్ బీర న్ సింగ్ 

➢ వెైట్ హౌస్ క విడ్-19 ర స్ాున్్ క ఆర్్నటేర్ గా  న్నయమిత్తలటైన భ్రత్సంత్తి వయకరత ఎవరల ?  ఆశిష్ 
ఝా 

➢ ఐక్యరాజయసమితి ఏరాుటు చేసని బహుపాక్షిక్త్ప ై కొత్త ఉనిత్ స్ాా యి సలహా మండలిలో 
న్నయమించబడ్ భ్రత్ ఆర్ిక్ వేత్త ఎవరల ? జయతి ఘోష్ 

➢ భ్రత్దశేాన్నకల కొత్త  నేపాల్ రాయబ్ర్గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల /? శంక్ర్ పరస్ాద్ శరీ 

➢ ట్ట్ క్న్లటా నీ్ సరమవస స్ మేనజేంగ్ డ రై క్రా్ మర్యు చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స ఆఫీసర్  ఎవరల ? రాజషే్ 
గోపీననథన్  

➢ అంత్రాా తీయ ననయయస్ాా నం(ఐసజీే)లో ఇటవీల రషాయక్ు వయతిరేక్ంగా ఓటు వేసని  భ్రతీయ జడిా  
ఎవరల ? జసిాస్ ద్ల్లవర్ భండనరమ 
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➢ ప్ెంజాబ్ ముఖ్యమెంతిి ఎవరల ?  భగవెంత మాన్  
➢ మిస్ వరల్్ 2021 విజేత్ ఎవరల ? క్రోలినన బిలావా్ా (పయ లాండ్ ) 

➢ ఉత్త రాఖండ్ ముఖయమంతిర EVARU ?  పుష్కర్ సింగ్ ధనమి 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘ఆర్ సి లహో టీ’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? భ్రత్ మాజీ 
పరధనన ననయయమరర్త 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘మడేలిన్ ఆలటైరీట్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? US 
మొద్టి మహ ళా విదశేాంగ్ కారయద్ర్శ 

➢ ఢిల్లు లోకాయుక్తగా ఎవరల   పరమాణ సీవకారం చేశారల /? జసిాస్ హరమష్ చంద్ర 
➢ పరముఖ కొరయ్ర్  డ లివరమ సంసా ఫ డ క్్  క్ు  సీఈఓగా న్నయమిత్తలటనై భ్రతీయ అమరె్క్న్  ఎవరల ?  

రాజ  సుబరమణయిం 

➢ బర్ డ్ కాసా్ ఆడయిన్్ రమస ర్ే కౌన్న్ల్ (BARC) ఇండయిా కొత్త ఛ రైీన్ గా ఎవరల  
న్నయమిత్తలయాయరల.?శశి సనినె  

➢ అంత్రాా తీయ కార్ీక్ సంసా (ILO) 11వ డ ైర క్ార్ జనరల్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? గ్లిర్ా 
ఎఫ. హౌంగ్ బో  

➢ నేష్నల్ అకలూడటిేష్న్ బో ర్్ ఫర్ హాసిుటల్్ అండ్ హలె్త  కేర్ పర ర వెైడర్్ (NABH)కల కొత్త చ రై్ పర్న్ గా 
ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల?  మహేష్ వరీ 

➢ పేమెంట్్ కౌన్న్ల్ ఆఫ ఇండయిా (పిసఐి) ఛ ైరీన్ గా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల. ? విశావస్ పటేల్  
➢ డ హెాడయన్ లోన్న ఫార సా్ రమస ర్ే ఇన్ సిాటయయట్ (ఎఫ ఆర్ ఐ) త్ద్ుపర ్డ రై క్రా్ గా ఎవరల 

న్నయమిత్తలయాయరల ?  డనక్ార్ రేణు సింగ్  
➢ అంత్రాా తీయ టెలిక్మరయన్నకేష్న్ యరన్నయన్ (ITU) అడిీన్నసేా రష్న్ అండ్ మేనజే మెంట్ స్ాా ండింగ్ 

క్మిట ీవెసై్ చ రై్ పర్న్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల. ?  అపరజత్ శరీ 

➢ జయోలాజక్ల్ సరేవ ఆఫ ఇండియా డ రై క్రా్ జనరల్  ఎవరల ? డనక్ార్ ఎస్ రాజు 

➢ భ్రత్ కొత్త విదశేాంగ్ కారయద్రశ్ ఎవరల ?  వినయ్ కావతనర  
➢ Twitter Inc యొక్క అతిప ద్ద  వాట్దనరల ఎవరల ? ఎలోన్ మస్క 
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➢ ఎలకాాి న్నక్్ మర్యు ఇనిరేీష్న్ టెకాిలజీ మంతిరత్వ శాఖ రూ. 76,000 క టు  స మీక్ండక్ార్ 
మిష్న్ ప ై పరభుతనవన్నకల దిశాన్నరేదశం చేసేంద్ుక్ు 17 మంద ిసభుయల సలహా క్మిటనీ్న ఏరాుటు చేసనిటుు  
పరక్టించంది, అయితే దీన్నకల చ రైీన్’గా ఎవరల వయవహర్స్ాత రల ? అశివన్న వెషాై్వ్స 

➢ US సుపీరం క ర్ా లో జడిా గా న్నయమిత్తలటైన తొలి నలు జాతి మహ ళ ఎవరల ?  కతే్ంజీ బౌర న్ జాక్్న్  
➢ 29వ ఆరమీ చీఫ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? లటఫ్ిానంెట్ జనరల్ మనోజ పాండే  
➢ అట్మిక్ ఎనరమా క్మిష్న్ ఛ ైరీన్ ఎవరల ?  క్మలేష్ నీలకాంత్ వాయస్  
➢ ‘ఇటీవల మృతిచ ందిన ‘పరఫులు  క్ర్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర ైన వాయఖయ ఏద ి? ఒడియా 

గాయక్ుడు, సంగమత్ ద్రశక్ుడు 
➢ ఇండియా పపుులు మర్యు త్ృణ ధనననయల సంఘం (IPGA) కొత్త  ఛ ైరీన్ గా ఎవరల 

న్నయమిత్తలయాయరల ? బిమల్ కొఠారమ 
➢ మె ననరట్ీల జాతీయ క్మిష్న్  చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? ఇకాిల్  సింగ్  లాల్ పురా 
➢ యరన్నయన్ పబిు క్ సరమవస్ క్మిష్న్ (UPSC)  నయత్న చ ైరీన్'గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల ? 

డనక్ార్ మనోజ స్య నీ  
➢ హజ క్మిట ీఆఫ ఇండియా చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల  ఎన్నిక్యాయరల ?  ఎ పి అబుద లాు క్ుటిా 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘జమే్్ డిరంగ్ వెల్ ర్ంబ్యి ‘ ఏ రాషా్ర మాజీ ముఖయమంతిర ? మేఘాలయ ‘ 
➢ నేష్నల్ అస్య సయిిేష్న్ ఆఫ స్ాఫా్ట వరే్ అండ్ సరమవస స్ క్ంప నీస్ (ననస్ాకమ్) 2022-23కల 

చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? క్ృషా్న్ రామానుజం 

➢ జాతీయ ష డయయల్్ క్ులాల క్మిష్న్  చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  విజయ్ సంపాు  
➢ ఆరమీ స్ాా ఫ వెసై్ చీఫ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల. ? లటఫ్ిానెంట్ జనరల్ BS రాజు 

➢ నయత్న డ రై క్రా్ జనరల్ ఆఫ మిలిటరమ ఆపరేష్న్్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల. ? లటఫ్ిానెంట్ 
జనరల్ మనోజ క్ుమార్ క్టయిార్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘బిననపాన్న మొహంతి’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏది >? 
ఒడిశాక్ు చ ందని పరముఖ రచయిత్ 
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➢ భ్రత్ పరభుతనవన్నకల పిరన్న్పల్ స ైంటిఫకి్ అడ ైవజర్ (PSA) గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల. ? 
అజయ్ క్ుమార్ సయద్ 

➢ నీతి ఆయోగ్ నయత్న  వెైస్-ఛ ైర ీన్ గా న్నయమిత్తలయాయరల. ? సుమన్ బరేమ 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని క  శంక్రననరాయణన్ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏది ? కాంగ ూస్  

సీన్నయర్  నేత్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘మామనిమన విజయన్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? 
సారక్ేరల్ బయాలజసా్  

➢ UNICEF యొక్క YuWaah(జనరషే్న్ అన్ లిమిటడె్) క -చ ైర్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  
అశివన్ యార్్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘సల్లం ఘౌస్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర ైన వాయఖయ ఏద ి? నటుడు 
➢ నయత్న నీతి ఆయోగ్ వెసై్ ఛ రైీన్ ఎవరల ? సుమన్ బేరమ  
➢ నూత్న విదేశాెంగ కారయదరిి ఎవరు ?  వినయ్ కావతి్ 

➢ నయయయార్క ఫ డరల్ రజ్ర్వ బ్యంక్ కాు స్ B డ ైర క్ార్ గా డ ైర క్ారు బో రల్ క్ు ఎన్నిక నై భ్రతీయుడు ఎవరల 
? అరవింద్ క్ృషా్ 

➢ దివాలా మర్యు దివాలా బో ర్్ ఆఫ ఇండయిా (IBBI) చ రై్ పర్న్ ఎవరల ?  డన. నవరంగ్ స నైీ 

➢ ఆర్ బిఐ స ంటరల్ బో రల్  మాన్నటరమ పాలసీ క్మిటలీో ఎక్్-అఫీషియో సభుయన్నగా ఇటవీల ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? రాజీవ్స రంజన్  

➢ పరధనన్న నరేంద్ర మోడీ సలహాదనరలగా ఇటీవల ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? త్రలణ్ క్పయర్ 

➢ 26వ స్ార ్మౌంట్ ఎవర సా్  అధిరోహ ంచన ష రాు ఎవరల ? కామి రమట్ (నెపాల్) 
➢ హాంకాంగ్ త్ద్ుపర్ చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స గా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల ? జాన్ ల్ల కా-చయు 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘రజత్ క్ుమార్ క్ర్’ ఏ భ్షా రచయిత్ ? ఒడయిా రచయిత్ 

➢ ఇటీవల సుపీరంక రలా  ననయయమరర్త పద్వికల ఎంపకి ైన ‘జసిాస్  సుధనంశు ధులియా’ ఏ హెైక రలా  పరధనన 
ననయయమరర్తగా ఉననిరల ? గ్ువాహట ిహెైక రలా  
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➢ కేంద్ర ఎలకాాి న్నక్్ & ఇనిరేీష్న్ టెకాిలజీ మంతిరత్వ శాఖ (MeitY) కారయద్రశ్గా ఎవరల  బ్ధయత్లు 
సీవక్ర్ంచనరల ? అలేకష్ క్ుమార్ శరీ 

➢ ఎయిర్ ఇండియా కొత్త  చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స ఆఫీసర్ (CEO) మర్యు మేనజేంగ్ డ ైర క్ార్ (MD) గా 
ఎవఋ న్నయమిత్తలయాయరల ?  కాయంప్ బ ల్ విల్న్ 

➢ భ్రత్ నయత్న పరధనన ఎన్నిక్ల క్మిష్నర్ (CEC)గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? రాజీవ్స 
క్ుమార్  

➢ స ంటరల్ బో ర్్ ఆఫ స క్ండరమ ఎడుయకేష్న్ (CBSE) చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల.?  న్నధ ి
చబిర్ 

➢ తిరపుర నయత్న ముఖయమంతిర  ఎవరల ? మాణిక్ స్ాహా  
➢ ఎవర్ అధయక్షత్న కాటన్ కౌన్న్ల్ ఆఫ ఇండియాను ఏరాుటు చేసుత నిటుు  పరభుత్వం పరక్టించంది? 

సురషే్ భ్య్ క టక్  
➢ త్న బో రల్  కొత్త  ననన్ ఎగ్ాక్ూయటివ్స చ ైరీన్ గా మాజీ పరధనన ఎన్నిక్ల క్మిష్నర్ సునీల్ అరోరాను 

న్నయమించన సంసా ఏద ి? గాూ మ్ ఉనితి 

➢ బ్ంబ ేస్ాా క్ ఎకే్ఛంజ (BSE) ఛ ైరీన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? SS ముందనర  
➢ నేపాల్ త్ద్ుపర్ రాయబ్రగ్ా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? నవీన్ శ్రూవాసతవ  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘డనక్ార్ రమా కాంత్ శుకాు ’ గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? 

సంసకృత్ మరయ్ు హ ంద ీపండిత్తడు 
➢ పరధననమంతిర నరేంద్ర మోదీకల ప ైవీేట్ స క్ూటరమగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  వివకే్ క్ుమార్  
➢ ఢిల్లు కొత్త  లటఫ్ిానెంట్ గ్వరిర్ (ఎల్-జ)గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల.? వినయ్ క్ుమార్ సకే్నన 
➢ నేష్నల్ మిష్న్ ఫర్ కరున్ గ్ంగా (ఎన్ ఎంసిజ) డ రై క్రా్ జనరల్ ఎవరల ? జ అశోక్ క్ుమార్ 

➢ భ్రత్ స ైనయంలో తొలి మహ ళా పయ రాట ప ైలట్ గా గ్ుర్తంపు పర ందిన వారల ఎవరల ? క ప ాన్  అభిలాషా 
బరాక్   

➢ Paytm మేనజేంగ్ డ రై క్ార్ మర్యు చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స ఆఫసీర్ (CEO) ఎవరల ? విజయ్ శరఖర్ శరీ 

➢ ఇనోిససి్ సంసా యొక్క CEO మర్యు MD ఎవరల ?  సల్లల్ పరేఖ్  
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➢ U.S. నషే్నల్ అకాడమీ ఆఫ స నైె్స్ క్ు ఎన్నిక ైన భ్రతీయుడు ఎవరల ? డన. క్మల్ బవా 
➢ రాయల్ ఎనీిల్్ యొక్క చీఫ ఎగ్ాక్ూయటవి్స ఆఫీసర్ (CEO) గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల? బి 

గోవింద్రాజన్  
➢ ఇటీవల స యింట్  హో దన పర ందని భ్రతీయుడు ఎవరల ? దేవసహాయం పిళ్లు  
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘శివాజీ పట్ియక్’ ఏ పారమాకల చ ందని వారల ? సపీీఐ (ఎం)  
➢ ముంబ ై ఇంటరేిష్నల్ ఫిల్ీ ఫ సిావల్ ఆఫ ఇండయిా (MIFF 2022) 17వ ఎడషి్న్ లో డన. వి. 

శాంతనరామ్ లటఫై టెైమ్ అచీవ్స మెంట్ అవారల్  ఎవర్కర  లభించంది? సంజత్ ననరేవక్ర్  
➢ నేష్నల్ హలె్త  అథనరట్ీ(The National Health Authority (NHA)) యొక్క CEO ఎవరల ? డనక్ార్ 

R.S. శరీ 

➢ యరన్నఫాం సివిల్ క డ్ (UCC) అమలు క సం ఈ కలూంది ఎవర్ అధయక్షత్న  5 మంద ిసభుయల డనర ఫ్ిాంగ్ 
క్మిటనీ్న ఏరాుటు చసేుత నిటుు  ఉత్తరాఖండ్ పరభుత్వం పరక్టించంది.? రంజనన దశేాయ్  

➢ లోక్ పాల్ తనతనకలిక్ చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? జసిాస్ పరదపీ్ క్ుమార్ మొహంతి 

➢ WTO యొక్క వాణిజయంప  ైస్ాంకతేిక్ అవరోధనల క్మిటీ (WTO's Committee on Technical 
Barriers on Trade(TBT)) అధయక్షురాలిగా న్నయమిత్తలటైన భ్రత్ అధకిార ్ఎవరల ? అనవర్స 
హుసట్న్ 

➢ ఇంటరేి ష్నల్ బ్కల్ంగ్ అస్య సియిషే్న్ (IBA) డ రై క్రాు బో రల్ లో ఓటింగ్ సభుయరాలిగా మర్యు చ ైర్-
పర్న్ ఎన్నిక ైన భ్రతీయ మహ ళా బ్క్్ర్ ఎవరల ? లోవిు నన బో రోగ హెైన్ 

➢ నేష్నల్ అస ట్్ రమక్న్ సారక్షన్ క్ంప నీ లిమిటడె్ (NARCL) మేనేజంగ్ డ ైర క్రా్ మరయ్ు CEO గా 
ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ? నటరాజన్ సుంద్ర్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘పరఖాయత్ సింగ్ర్-క్ంపయ జర్ ‘క .క ’ యొక్క పయరమత పరేల ఏమిటి ? క్ృషా్క్ుమార్ 
క్ుననిత్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘భీమ్ సింగ్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర ైన వాయఖయ ఏద ి? జమరీ కాశ్రీర్ 
నేష్నల్ పాంథర్్ పారమా వయవస్ాా పక్ుడు 
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➢ ఇటీవల మరణించన ‘అంజలట ైపర నుిస్ామి’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏది ? 
మలేషయిాక్ు చ ందని ఇండియన్ నేష్నల్ ఆరమీ (ఐఎన్ఎ) వెటరన్ స్ాలిడర్ 

➢ నేష్నల్ ఇనిరేీటకి్్ స ంటర్ (National Informatics Centre (NIC)) డ ైర క్ార్ జనరల్ గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? రాజషే్ గేరా 

➢ ఇంగ్ుండ్ యొక్క వడీ్  రేటు-న్నరాి రణ క్మిటలీో బ్హయ సభుయరాలుగా న్నయమిత్తలటైన  మొద్టి 
భ్రతీయ సంత్తికల మహ ళ ఎవరల ?  డనక్రా్ స్ావతి ధింగాూ   

➢ సశాసత  ీసీమా బల్ (Sashastra Seema Bal (SSB))కల కొత్త  డ ైర క్ార్ జనరల్ ’గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? SL థనసన్  

➢ బరయరో ఆఫ సివిల్ ఏవియిేష్న్ స క్ూయర్ట ీ(Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) )కల కొత్త  
డ ైర క్రా్ జనరల్ ’గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? జులిిక్ర్ హసన్ 

➢ ఇటీవల మరణించన పండిట్ ‘భజన్ స్య పయ ర్’ గ్ురలంచ సర నై వాయఖయ ఏది ? సంత్ూర్ మాస్యా ర   
➢ యూనియన్ బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా యొకా MDగా నియమిత్ులెైన తొలి మహ ళ ఎవరు ? 

మణిమేఖ్లెై  
➢ ఇంటరేి ష్నల్ అలూయమిన్నయం ఇన్నసిాటయయట్ (ఐఏఐ) కొత్త  ఛ రైీన్ గా ఎవరల  

న్నయమిత్తలయాయరల.? సతీష్ పాయ్ 

➢ అలేిన్నయా కొత్త అధయక్షుడగిా ఎవరల ఎన్నిక్యాయరల ? బజరా మ్ బేగాజ 

➢ సేాట్ బ్యంక్ ఆఫ ఇండయిా (SBI)  కొత్త  మేనజేంగ్ డ ైర క్రా్ (MD)గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? 
అలోక్ క్ుమార్ చౌద్ర ్

➢ ఐక్యరాజయసమితి స క్ూటరమ జనరల్ ఆంటోన్నయో గ్ుటరె ూస్ టెకాిలజీప ై త్న పరతిన్నధగిా ఎవర్న్న 
న్నయమించనరల.? అమన్ దపీ్ సింగ్ గ్ల్  

➢ RBL బ్యంక్ కొత్త  MD & CEO గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? R సుబరమణయక్ుమార్  
➢ క్రాా టక్ లోకాయుక్త ఎవరల ?  బీఎస్ పాటలి్ . 
➢ అంత్రాా తీయ ద్రవయ న్నధి (IMF) ఆసియా మర్యు పసఫికి్ డపిార్ా మెంట్ (APD) డ రై క్రా్ గా 

న్నయమిత్తలటనై భ్రతీయుడు ఎవరల ? క్ృషా్ శ్రూన్నవాసన్  
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➢ ఈ కలూంది వార్లో ఎవర్ అధయక్షత్న మరయచువల్ ఫండ్్ ప ై 25 మంది సభుయల సలహా క్మిటీన్న స బి 
పునర్ిర్ీంచంద.ి? ఉషా థో రట్  

➢ ఐక్యరాజయసమితి గోు బల్ కాంపాక్ా (UNGC) దనవరా నీటి న్నరవహణ క సం గోు బల్ సస టానబుల్ 
డ వలప్ మెంట్ గోల్ (SDG) పయనీర్ గా గ్ుర్తంచబడని మొద్టి భ్రతీయుడు ఎవరల ? రామక్ృషా్ 
ముక్కవిలిు 

➢ ప రస్ కౌన్న్ల్ ఆఫ ఇండయిా చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల. ?  జసిాస్ రంజనన పరకాష్ 
దేశాయ్  

➢  హెైక రలా లు - కొత్త పరధనన ననయయమరరలత ల ఆధనరంగా ఈ కలూంద ివాటలిో సర ైన జత్ ఏది ? అనీి 
సర ైన్నవే  

o జసిాస్ విపని్ సంఘీ -  ఉత్తరాఖండ్ హెకై రలా   
o జసిాస్ రషిీన్ ఎం ఛనయా - గౌహతి హెైక రలా  
o జసిాస్  సతీష్ చంద్ర శరీ-  ఢిల్లు హెైక రలా . 
o జసిాస్ ఉజాల్ భుయాన్  -  త లంగాణ హెైక రలా   

➢ 2022-23 కాలాన్నకల స లుయలార్ ఆపరేటర్్ అస్య సియిషే్న్ ఆఫ ఇండయిా (COAI) యొక్క కొత్త  
చ ైర్ పర్న్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? పరమోద్ క  మిటాల్ 

➢ అమెరక్ా అధయక్షుడు జో బిడ న్ కల స నై్్ సలహాదనరలగా న్నయమిత్తలటనై భ్రత్ సంత్తి వయకరత ఎవరల ? 
ఆరతి పరభ్క్ర్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘గోపీ చంద్ ననరంగ్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? పరముఖ 
ఉరూద  విమరశక్ులు 

➢ ఈకలవట్స్ స్ాీల్ ఫ ైననన్్ బ్యంక్ (SFB) మేనజేంగ్ డ రై క్ార్ మరయ్ు చీఫ ఎగ్ాక్ూయటివ్స ఆఫసీర్ (MD 
& CEO) ఎవరల ? పి.ఎన్.వాసుదేవన్ 

➢ ఐక్యరాజయసమితిలో భ్రత్ శాశవత్ పరతిన్నధిగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? రుచరా కాెంబో జ  
➢ ఇటీవల మరణిెంచన ‘ఆర్స. రవీెందిన్’ గురుెంచ ఈ కిరెంది వాటిలో సర ైన వాయఖ్య ఏది ? ప్ిముఖ్ ఫో టో 

జరిలిస్్ట 
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➢ గ్ుజరాత్’లోన్న  ఇంటరేి ష్నల్ ఫ నైనన్్ టకె్-సిట ీ(GIFT సిటీ)లోన్న నయయ డ వలప్ మెంట్ బ్యంక్ 
(NDB), ఇండయిా రమజనల్ ఆఫసీ్ డ ైర క్ార్ జనరల్ గా ఎవరల  న్నయమిత్తలయాయరల.? డనక్రా్ D J 
పాండియన్  

➢ ‘జసిాస్ సతీష్ చంద్ర శరీ ’ ఈ కలూంద ిఏ హెైక రలా  కొత్త  పరధనన ననయయమరర్తగా ఇటీవల  
పరమాణసీవకారం చేస్ారల ? ఢిల్లు హెైక రలా  

➢ ర్లయన్్ జయో ఇనోికామ్ బో రల్  ఛ రైీన్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ?  ఆకాష్ అంబ్నీ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘వరమంద్ర్ సింగ్’ ఏ కరూడక్ు చ ందినవాడు ? హాకల 
➢ ఇటీవల మృతిచ ందని  ‘పలోు ంజీ మిసీత ీ’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? షాపయరమా 

పలోు ంజీ గ్రూ ప్ చ రైీన్ 

➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘చౌవళూు రల క్ృషా్ంక్ుటిా ’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? గమత్ 
రచయిత్ 

➢ ప్ిత్యక్ష ప్నుిల కేెంది సంసా (Central Board of Direct Taxes (CBDT)) కొత్త  ఛ ైరీన్ గా ఎవరల 
న్నయమిత్తలయాయరల ? న్నతిన్ గ్ుపాత . 

➢ నేష్నల్ ఇనెవసిాగషే్న్ ఏజ నీ్ (NIA) డ ైర క్ార్ జనరల్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? దనిక్ర్ గ్ుపాత  
➢ నీతి ఆయోగ్ కొత్త  సీఈవోగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.? పరమశేవరన్ అయయర్  
➢ ఇంటలిజ న్్ బరయరో డ ైర క్ార్ గా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల ? త్పన్ క్ుమార్ దేకా 
➢ అంత్రాా తీయ వెయిట్ లిఫ్ిాంగ్ ఫ డరేష్న్ (IWF) అధయక్షుడిగా ఎవరల న్నయమిత్తలయాయరల.?  

మహమీద్ జలూద్  
➢ భ్రత్దశేంలోన్న అతిప ద్ద గాయస్ యుటిలిటీ గ యిల్ (ఇండయిా) లిమిటెడ్ క్ు త్ద్ుపర్ ఛ ైరీన్ గా ఎవరల 

న్నయమిత్తలయాయరల ? సందపీ్ క్ుమార్ గ్ుపాత  

అవారు్ లు 
➢ రామ్ ననథ్ గోయి ంకా అవారల్ లను ఏ రంగ్ంలో క్ృష ిచసేిన వారక్ల అంద్జేస్ాత రల ? జరిలిజం  
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➢ ఇటీవల మృతిచ ందని ‘సడిీి పయ యిటీర్’ గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? ఉత్త మ 
నటుడి ఆస్ాకర్ అవారల్ ను అంద్ుక్ుని మొద్టి నలు జాతీయుడు  

➢ 12వ భ్రత్రత్ి డనక్ార్ అంబదే్కర్ అవారల్  2022క్ు ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ? హరాి ల్ల మలోె తనర  
➢ ఆఫిరక్న్ క్ప్ ఆఫ నేష్న్్ టెటైిల్ -2022ను గ లుచుక్ుని దేశం ఏది ? స నగె్ల్  
➢ ఈ కలూంది వార్లో ఎవర్కర ఇటీవల పాకలస్ాా న్ పరభుత్వం ‘హ లాల్-ఎ-పాకలస్ాత న్’ అవారల్  పరక్టించంది ? 

బిల్ గటే్్  
➢ 2020-21 సంవత్్రాన్నకల బిజనెస్ స్ాా ండర్్ బ్యంక్ర్ ఆఫ ది ఇయర్ గా ఎవరల  ఎంపిక్యాయరల ? 

సందీప్ బక్ష ి

➢ నతరీశకాి-2021 ప్పరసాారానిి అెందుకుని త్లుగు మహ ళ ఎవరు ?   సత్ుా పాటి ప్ిసనిశ్రర 
➢ 2020 మరయ్ు 2021 ననరమ శకలత పురస్ాకరాలను ఎంత్ మందికల పరదననం చేశారల. ? 29 

➢ త్లుగు రాష్టా్ ర ల నుెంచ ఎెంత్ మెంది వెైదయ స బాెంది ఉతా్మ వాయకి్నేటర్స  అవారు్ లు అెందుకునతిరు ? 
నలుగురు  

➢ ఇటీవల కేంద్ర స్ాహ త్య అకాడమీ అవారల్  అంద్ుక్ుని  త లుగ్ు క్వి ఎవరల ? గోరట ివెంక్ని 

➢ 2020 పద్ీఅవారల్ లలో ఈ కలూంది వారల్ో ఎవరక్ర పద్ీవిభరష్ణ్ అవారల్  లభించంద ి? జనరల్ 
బిపిన్ రావత్ మర్యు రాధే శాయమ్ ఖమేాక 

➢ పద్ీభరష్ణ్ అవారల్  అంద్ుక్ుని తొలి పారా అథ్ ు ట్  ఎవరల ?  దవేేంద్ర ఝఝారయ్ా 
➢ స్ాా క్ హో మ్ వాటర్ ప ైీజ 2022 విజేత్ ఎవరల ? విలటరైీడ్ బరర ట్ సర్ా  
➢ భ్రత్ బయోటెక్ సీఎండీ ‘డనక్ార్ క్ృషా్ మరర్త ఎలు ’క్ు 2022 పద్ీ పురస్ాకరాలలో ఏది పరధననం 

చేస్ారల ? పద్ీభరష్ణ్  
➢ 'క విడ్ ఛనంపయిన్' అవారల్ క్ు ఎంపకి ైన సంసా ఏది ? కొచేన్ ఇంటరేిష్నల్ ఎయిర్ పయ ర్ా లిమిటెడ్ 

(CIAL)  
➢ ఆస్ాకర్  అవారల్ లు 2022లలో ఈ కలూంది వాటిలో సర నై జత్ ఏది ?  

A)  ఉత్త మ చత్రం - CODA 

B) ఉత్త మ నట ి- జ సి్కా చస ాయిన్ 
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C) ఉత్తమ ద్రశక్ుడు - జేన్ కాంపయిన్  
D) ఉత్తమ నటుడు - విల్ సిీత్ 

E) అత్యధకి్ అవారల్ లు - డయన్  
➢ TIME100 ఇంపాక్ా అవారల్ ను అంద్ుక్ుని భ్రతీయ నటి ? దపీికా పద్ుకొణె  
➢ 3వ జాతీయ నీటి అవారల్ లలో ఉత్త మ రాషా్రం అవారల్ ను ఏ రాషా్రం ద్కలకంచుక్ుంద ి? ఉత్తరపరదేశ్  
➢ 64వ గాూ మీ అవార్్్ 2022లో ‘ఆలిమ్ ఆఫ ది ఇయర్’ అవారల్ ను గ లుేక్ుని ఆలిం ఏది ?  'వి 

ఆర్' 
➢ అత్తయత్త మ మహ ళా మీడియా పర్న్ 2021 విభ్గ్ంలో చమేల్ల దేవి జ నై్ అవారల్  విజేత్గా ఎవరల 

ఎంపిక్యాయరల ? ఆరఫేా జోహారమ 
➢ వరల్్ ప రస్ ఫయ టో ఆఫ ది ఇయర్ 2022 టెటైిల్ ను గ లుచుక్ుని చత్రం ఏది  ? 'క్మ్ లూప్్ 

ర సిడ ని్నయల్ సయకల్' ఛనయాచత్రం  
➢ సరసవతి సమాీన్ 2021కల ఎంపిక నై వారల ఎవరల ? రామ్ ద్రాష్ మిశూా  
➢ 56వ జాా నపీఠ  గ్ూహతీ్ ఎవరల ? నీలమణి ఫయకాన్  
➢ 57వ జాా నపీఠ అవారల్   గ్ూహీత్ ఎవరల ? దనమోద్ర్ మౌజో 
➢ 2022లో ఓ.హెనీర అవారల్ ను అంద్ుక్ుని భ్రతీయ రచయిత్ ఎవరల ? అమర్ మిత్ర 
➢ EY ఎంటర్ ప రనయయర్ ఆఫ ది ఇయర్ 2021న్న ఎవరల గ లుచుక్ుననిరల ? ఫలుగ ణి ననయర్ 

➢ మాలకమ్ ఆదిశరష్యయ అవారల్  2022కల ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ? పరభ్త్ పట్ియక్ 

➢ 2021వ సంవత్్రాన్నకల గానయ అంత్రాా తీయ గాంధీ అవారల్ ను ఎవరక్ర అంద్జశేారల ? చండీగ్ఢ్ క్ు 
చ ందిన డనక్ార్ భరష్ణ్ క్ుమార్ మరయ్ు గ్ుజరాత్ లోన్న సహయోగ్ క్ుష్ఠ  యజా టరసా్  

➢ పబిు క్ అడిీన్నసేా రష్న్ 2020లో అత్తయత్తమ అవారల్  క సం ఎంపిక్ చయేబడిన పథక్ం ఏది ? UDAN 
పథక్ం 

➢ పరా రంభ లతన దనీనననథ్ మంగషే్కర్ అవారల్ క్ు ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ? పరధనన్న నరేంద్రమోడ ీ
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➢ ఈ కలూంది ఏ రాషాా ర న్నకల చ ందని ఇ-పరతిపాద్న వయవసా ( e-proposal system) 2022 ఇనిరేీష్న్ 
స్ర స ైటీ ఫయ రమ్ (WSIS) ప ైీజ స్ ప  ైవరల్్ సమిీట్ - UN అవారల్ (UN Award - World Summit on 
the Information Society Forum (WSIS) Prizes, 2022) ను గ లుచుక్ుంద.ి ? మేఘాలయ  

➢ ‘ఇండియా ఫారాీ ఇనోివేష్న్ ఆఫ ద ిఇయర్’ అవారల్ ను అంద్ుక్ుని సంసా ఏది ? గ ున్ మార్క 
ఫారాీసయయటిక్ల్్ లిమిటెడ్ 

➢ ఛనంపియన్్ ఆఫ ద ిఎర్త లటఫై టెమై్ అచీవ్స మెంట్ అవారల్ -2022ను అంద్ుక్ుని వారల ఎవరల ? సర్ 
డేవిడ్ అటనె్ బరో 

➢ విటీు  గోల్్ అవారల్ ను గ లుచుక్ుని మంచు చరలత్ న్నపుణుడు ఎవరల ? చనరలద్త్ మిశూా  
➢ కామనెవల్త  పాయింట్్ ఆఫ లటైట్ అవారల్ -2022క్ు ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ? కలషయ ర  క్ుమార్ దనస్  
➢ Exchange4media News Broadcasting Awards (ENBA) 14వ ఎడిష్న్ లో ENBA అవారల్  

2021న్న గ లుచుక్ుని టెలివిజన్ నెటవర్క ఏది ? ద్యరద్రశన్  
➢ వరల్్ ఫుడ్ ప ైజీ - 2022క్ు ఎవరల ఎంపిక్యాయరల ? సింథియా రోస న్ జ వేగ్  
➢ 'పులిటార్' పురస్ాకరం గ్ురలంచ ఈ కలూంద ివాటిలో సర నై వాయఖయ ఏది ? అనీి సర ైన్నవే  

A)'పులిటార్' పురస్ాకరం అనేద ిపాతిరకేయ రంగ్ంలో అత్తయనిత్ పురస్ాకరం  
B)2022 సంవత్్రాన్నకల గాను 'పులిటార్’ పురస్ాకరంనక్ు నలుగ్ురల భ్రతీయులు ఎంపిక్యాయరల  
C)2022 సంవత్్రాన్నకల గాను 'పులిటార్’ పురస్ాకరంనక్ు ఫర టో జరిలిసా్ డనన్నష్ సిదిిఖీ 
ఎంపిక్యాయడు  
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➢ 5వ రోమె న్ రోలాండ్ బుక్ ప ైీజ 2022 గ లుచుక్ుని అనువాద్క్ుడు ఎవరల ? తిరనంజన్ చక్ూవర్త 
➢ 2022 టెంపులాన్ బహుమతి గ్ూహీత్ ఎవరల ? ఫరా ంక్ విల్ జ క్    
➢ బంగాు  అకాడమీ అవారల్  - 2022 అంద్ుక్ుని ముఖయమంతిర ఎవరల ? మమతన బ నరమా 
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➢ కరవన్ ఎలిజబ త్ II నుండి పరతిషాా త్ీక్ క్మాండర్ ఆఫ ది ఆర్ర్ ఆఫ బిరటషి్ ఎంప ైర్ (CBE) అవారల్ ను 
అంద్ుక్ుని వాయపారవేత్త ఎవరల ? అజయ్ పరిమల్ 

➢ 2022 వంగ్ర్ మాథ  ైఫార సా్ ఛనంపియన్్ అవారల్ ను అంద్ుక్ుని ఎవరల  ? ససిిలే నడ ా బ ట్ 
(కామెరూన్ ) 

➢ అమెజాన్ సభవ్స ఎంటర్ ప రనయయర్ షిప్ ఛనలటంజ 2022 అవారల్ (Smbhav Entrepreneurship 
Challenge 2022 award )ను గ లుచుక్ుని వారల ఎవరల ?  సుభ్ష్ ఓలా 

➢ మరయజక్ అకాడమీ 2020-22 సంవత్్రాల నుండ ివివిధ క్ళాకారలలక్ు సంగమత్ క్ళాన్నధ ిమరయ్ు 
ఇత్ర అవారల్ లను పరక్టించంది, అయితే ఈ కలూంది వాటిలో సర ైన జత్ ఏది ?  
a )ఆర్ సంతననగోపాలన్ - 2020 

b) తిరలవారూర్ భక్తవత్్లం - 2021 
c) లాలుగ డ ిజజ ఆర్ క్ృషా్న్ మర్యు విజయలక్షిీ -  2022 

➢ పరపంచ ఆరోగ్య సంసా (WHO)  డ రై క్రా్ జనరల్  ఎవరల ?  డనక్రా్ టడెోరస్ అధననమ్  
➢ 2020 సంవత్్రాన్నకల వయవస్ాయ శాస్ాత ర లు మర్యు స్ాంకేతిక్ విభ్గ్ంలో VASVIK పార్శూా మిక్ 

పర్శోధన అవారల్ ను అంద్ుక్ుని వారల ఎవరల ? గోపాలక్ృషా్న్ 

➢ పరపంచంలోనే అత్తయత్త మ నరల్ అవారల్  ఆసార్ గార్్యన్ గోు బల్ నర్్ంగ్ అవారల్ - 2022ను ఎవరల 
గ లుచుక్ుననిరల ? అనని ఖబలే ద్ుబ్ (క ననయ) 

➢ భ్రత్  ఆరమీ చీఫ  జనరల్  మనోజ  పాండకే్ు ఏ సవేా పురస్ాకరం లభించంది . ? పరమ విశిషా్ సవేా 
పురస్ాకరం 

➢ బుక్ర్ ప ైీజ - 2022 గ్ురలంచ ఈ కలూంది వాటలిో సర ైన వాయఖయ ఏద ి?  అనీి సర ైన్నవే  
A)భ్రతీయ రచయితిర గమతనంజలి శ్రూ మర్యు అమెరక్్న్ అనువాద్క్ురాలు డ ైస ీరాక్ వెల్ 
గ లుచుక్ుననిరల. 
 B)"టోంబ్ ఆఫ శాండ్"  పుసత క్ం క సం ఈ బహుమతి అంద్జయేబడింది  
C)"టోంబ్ ఆఫ శాండ్" పుసత క్ం అంత్రాా తీయ బుక్ర్ ప ైజీ  గ లుచుక్ుని మొద్టి హ ందీ నవలగా 
ర్కారల్  సృషిాంచంద ి 
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➢ 75వ కేన్్ ఫిల్ీ ఫ సిావల్ లో పామ్ డ'ిఓర్ ను గ లుచుక్ుని చత్రం ఏది ? టరయాంగల్్ ఆఫ స్ాడ్ నసె్' 
➢ టెైమ్్ బిజనెస్ అవార్్ 2022 గ లుచుక్ుని యువ వాయపార వతే్త  ఎవరల ? రషీీ స్ాహర 

➢ 2022 సరిీప్్ నషే్నల్ స ులిుంగ్ బీ పయ టలీోు  విజతే్గా న్నలిచన  భ్రత్ సంత్తికల చ ందిన విధనయర్ద/ 
విదనయర్దన్న ఎవరల ?  హర్ణ ిలోగాన్  

➢ 22వ ఇంటరేిష్నల్ ఇండియన్ ఫిల్ీ అకాడమీ అవార్్్ లో ఉత్తమ నటుడి అవారల్ ను గ లుచుక్ుని 
నటుడు ఎవరల ? వికరక కౌశల్ 

➢ 2022 ముంబ ై ఇంటరేిష్నల్ ఫలి్ీ ఫ సిావల్ (MIFF) 17వ ఎడిష్న్ లో గోలట్ న్ శంఖు(Golden 
Conch) అవారల్ ను గ లుచుక్ుని చత్రం ఏద ి? Turn Your Body to the Sun ( Dutch) 

➢ "జీరో-కారిన్ టెకాిలజీ ఉత్త మ విన్నయోగ్ం" విభ్గ్ంలో UIC ఇంటరేిష్నల్ సస ాయినబుల్ ర ైలేవ 
అవార్్్ (ISRA) అంద్ుక్ుని ర లైేవ ఏది ? భ్రతీయ ర లైేవ 

➢  2022 స కైటర్ క్్ వరల్్ ఎయిర్ పయ ర్ా అవారల్ లలో 'భ్రత్దేశం మరయ్ు ద్క్షణినసియాలోన్న ఉత్త మ 
పరా ంతీయ విమాననశూయం' టెటైిల్ ను పర ందింన విమాశూయం ఏది ? క ంపగేౌడ అంత్రాా తీయ 
విమాననశూయం (బ ంగ్ళూరల) 

➢  2021 UNESCO అవారల్ ను గ లుచుక్ుని భ్రత్ పరభుత్వ కారయక్ూమం ఏది ? PM eVIDYA 

➢ 'ది బుక్ ఆఫ్ ఫారమ్ అెండ్ ఎెంప ్నసె్ట' కోసెం 2022 మహ ళా కలున బహుమతిని గ లుచుకుని 
రచయత్ ఎవరు ? రూత ఓజ క ి

➢ ఈ కలూంది ఏ రాషా్రం అమలుచేసుత ని మో బస్' సరమవస్ పరతిషాా త్ీక్ UN పబిు క్ సరమవస్ అవారల్ ను 
అంద్ుక్ుంద ి? ఒడశిా 

➢  ఈ కలూంద ివారల్ో ఎవరల క ంపగేౌడ అంత్రాా తీయ అవారల్  - 2022క్ు  ఎంపిక్యాయరల ? అనీి 
సర ైన్నవే  

• ఎస్ ఎం క్ృషా్ (క్రాా టక్ మాజీ సీఎం) 
• ఎన్ ఆర్ ననరాయణ మరర్త (ఇనోిసిస్ వయవస్ాా పక్ుడు) 
• పరకాశ్ పద్ుకొణ ె(మాజీ బ్యడిీంటన్ కరూడనకారలడు)  
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➢ స్ాా న్నక్ క్మరయన్నటలీక్ు సహాయం చేస ేవిధననం క సం ఎయిర్ వర్్్ దనవరా "ఉత్త మ డోరన్ ఆరగనెైజషే్న్ 
స్ాా ర్ా-అప్ కేటగ్రమ" అవారల్  అంద్ుక్ుని భ్రతీయ స్ాా రపా్ ఏద ి? IG డోరన్్ 

➢ “నేష్నల్ MSME అవారల్  2022” విభ్గ్ంలో మొద్టి బహుమతిన్న అంద్ుక్ుని రాషా్రము ఏద ి? 
ఒడిశా 

ప్పసాకాలు 
➢ రత్న్ ట్ట్ యొక్క అధకీ్ృత్ జీవిత్ చర్త్రను ‘రత్న్ ఎన్. ట్ట్: ద ిఆథర ైజ్ బయోగ్ూఫీ’ పరేలతో 

ఎవరల వరా స్ారల ? డనక్రా్ థనమస్ మాథయయ 
➢ Gandhi’s Assassin: The Making of Nathuram Godse and His Idea of India book’ పుసతక్ 

రచయిత్ ఎవరల ? ధరీేంద్ర క . ఝా 
➢ ‘ఉంగ్లిల్ ఒరలవన్’ ఎవర్  ఆత్ీక్థ ? ఎంక ేస్ాా లిన్ 

➢ 2022 అంత్రాా తీయ బుక్ర్ ప ైీజ క సం జాబితన చేయబడని హ ంద ీనవల ఏద ి? ట్ంబ్ ఆఫ స్ాండ్ 

➢ ‘Wrist Assured: An Autobiography’ అనేది ఎవర్ ఆత్ీక్థ ? గ్ుండపు రంగ్ననథ విశవననథ్ 

➢ 'Not Just A Nightwatchman' పుసత క్ రచయిత్ ఎవరల ? వినోద్ రాయ్  
➢ "The Boy Who Wrote a Constitution" పుసతక్ రచయిత్ ఎవరల ? రాజేష్ త్లావర్ 

➢ 'హ యర్ యువర్ స ల్ి' పుసత క్ రచయిత్ ఎవరల ? పేరమ్ రావత్  
➢ "Listen to Your Heart: The London Adventure" పుసత క్ రచయిత్ ఎవరల ? రసికన్ బ్ండ్ 

➢ స్య ుర్ా్ మార కటింగ్ ప ై భ్రత్దేశపు మొటామొద్టి పుసత క్ం ‘"ది విన్నింగ్ ఫారలీలా ఫర్ సక ్స్"’ ఏ 
సంసా  పరా రంభించంది.? ఇంటరేి ష్నల్ ఇన్ సిాటయయట్ ఆఫ స్య ుర్ా్ మనేేజ మెంట్ (IISM)  

➢ భ్రతీయ సంవిధనన్: అంక్హ ీక్హానీ పుసతక్ రచయిత్ ఎవరల?  రామ్ బహద్యర్ రాయ్  
➢ "గౌత్మ్ అదతనీ: ది మాయన్ హూ చేెంజ్ ఇెండియా" ప్పసాక రచయత్ ఎవరు ? RN భ్సార్స 

➢ 'ద ిలటైఫ అండ్ టెైమ్్ ఆఫ జారా్ ఫ రాిండ జ' పుసత క్ రచయిత్ ఎవరల ? రాహుల్ రామగ్ుండం 

కేవలం రూ.100కే 20 APPSC జూనియర్ అసిసట ంట్ మోడల్ పేప్రో్డ 
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*************************************** 
1) కరంట్ అఫైర్్  one year పాయ కేజి subscribe చేసుకోవడం . ఇది కేవలం రూ.200 మాత్ర మ . ఈ పాయ కేజి తీసుకోవడం దావ ర్జ మీక్త ప్ర తీ 
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2) APPSC Group -2 మోడల్ పేప్రో్డ subscribe చేసుకోవడం . ఇది కేవలం రూ. 150 మాత్ర మె . ఈ పాయ కేజి తీసుకోవడం దావ ర్జ 

మీక్త వార్జనికి ఒకటి చొపుప న మొతాం 25 APPSC Group -2 స్క్క ీ నింగ్ ప్రీక్ష మోడల్ పేప్రో్డ తెలుగు మర్థయు ఇంగో్లష్ మీడియంల్ల 
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3) 20 APPSC Junior Assitant cum Computer Operator మోడల్ పేప్రో్డ subscribe చేసుకోవడం . ఇది కేవలం రూ. 100 
మాత్ర మె . ఈ పాయ కేజి తీసుకోవడం దావ ర్జ మొతాం 20 20 APPSC Junior Assitant cum Computer Operator మోడల్ పేప్రో్డ 
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