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ముఖ్యమ ైన తదేీలు & ఇతివృతతా లు 
 DRDO  డే ఎప్ుుడు ? జనవర ి1 

    జనవరి 4: ప్రప్ంచ బ్రరయిలీ డే. 

   జనవరి 9: ప్రవజస్ భార్తీ దవిస్ 

   జనవరి 10: ప్రప్ంచ హ ంద ీదనిోత్ం 

   జనవరి 12: నేషనల్ యూత్ డ.ే 

  జనవర ి15: ఆరమీ దనిోత్వం 

 జాతీయ బ్ాలిక్ చెైల్్  వీక్ డే ఎప్ుడు : జనవరి 21- 26      

 జాతీయ బ్ాలిక్ల దినోత్వం ఎప్ుడు : జనవర ి24 

 జనవరి 25: జాతీయ ఓటర్ దినోత్వం 

 జాతీయ ప్రజయటక్ దినోత్వం ఎప్ుుడు : జనవర ి25 

 జనవరి 26: ఇండియా రపి్బో్లక్ డ,ే ఇంటరనా షనల్ క్స్టమ్స్ డే. 

 ఇండియన్ కోస్ట గజర్్ డ ేఎప్ుుడు ? ఫబి్రవరి  1 

 ప్రప్ంచ చితాడి నేలలు దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫబి్రవరి  2 

 2021 ప్రప్ంచ చితాడ ినలేలు దనిోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Wetlands and Biodiversity                        

BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93    
 ప్రప్ాంచ క్యయనసర్ దినోత్సవాం ఎప్పుడు ? ఫిబరవరి  4                   https://imojo.in/1levd93 

 2021 ప్రప్ంచ కజయన్ర్ దనిోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? ‘I Am And I Will’ 

 ప్రప్ంచ ప్ప్ుుధతనతయల దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫబి్రవరి 10 

 2021 ప్రప్ంచ ప్ప్ుుధతనతయల దనిోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Nutritious Seeds for a 

Sustainable Future 

 స ైన్్ లల అంతరజా తీయ మహ  మ మరయిు బ్ాలిక్ల దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫబి్రవరి 11 
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 2021 స ైన్్ లల అంతరజా తీయ మహ  మ మరియు బ్ాలిక్ల దనిోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? 

Women Scientists at the forefront of the fight against COVID-19 

 ప్రప్ంచ యునతని దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫిబ్రవరి 11 

 ప్రప్ంచ రనడియో దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫిబ్రవరి 13 

 2021 ప్రప్ంచ రనడియో దినోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? ‘Radio and Diversity’ 

 జాతీయ మహ  మ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫబి్రవరి 13 

 ప్రప్ంచ సజమాజిక్ నతయయం దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫిబ్రవరి 20 

 ప్రప్ంచ సజమాజిక్ నతయయం దినోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? A Call for Social Justice in 

the Digital Economy 

 అంతరజా తీయ మాతృభాష దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఫబి్రవర ి21 

 అంతరజా తీయ మాతృభాష దినోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Fostering multilingualism for 

inclusion in education and society 

 స ంటరల్ ఎక్స్జ్ డే ఎప్ుడు ? ఫిబ్రవర ి24 

 జాతీయ విజాా న దనిోత్వం ఎప్ుడు ? ఫబి్రవర ి28 

 జాతీయ స్ముద్ర దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 5 

 జీరో వివక్ష దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 1 

 2021 జీరో వివక్ష దినోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? End Inequalities 

 ప్రప్ంచ వనయప్జర ణుల దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 3 

 2021 ప్రప్ంచ వనయప్జర ణుల దనిోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Forests and Livelihoods: 

Sustaining People and Planet 

 జాతీయ ర్హదతరి భద్రత దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 4 

 2021 జాతీయ ర్హదతర ిభద్రత దనిోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Sadak Suraksha (Road 

Safety) 

 అంతరజా తీయ మహ  మ దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 8 
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 అంతరజా తీయ మహ  మ దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? “Women in leadership: 

Achieving an equal future in a COVID-19 world” 

 51st CISF ర్సజింగ్ డే ఎప్ుుడు ? మారిి 10 

 ప్రప్ంచ కడినా దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 12 

 ప్రప్ంచ కడినా దినోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? ‘Living Well with Kidney Disease 

 ప్రప్ంచ వినియోగదతర్ుల హక్ుకల దనిోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 15 

 ప్రప్ంచ వినియోగదతర్ుల హక్ుకల దనిోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Tackling Plastic 

Pollution 

 జాతీయ టకీజల దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 16 

 జాతీయ టకీజల దినోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Polio eradication as well as 

the current COVID-19 threat 

 ప్రప్ంచ ప్చిచిక్ల దనిోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 20 

 ప్రప్ంచ ప్చిచిక్ల దనిోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం 

ఏమిట ి? I Love Sparrows 

 అంతరజా తీయ అటవీ దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 21 

 అంతరజా తీయ అటవీ దినోత్వం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి 

? Forest restoration: a path to 

recovery and well-being 

Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 
 

 ప్రప్ంచ నీట ిదనిోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి  22 

 ప్రప్ంచ నీట ిదనిోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Valuing Water 

 ప్రప్ంచ వజతతవర్ణ దినోత్వం ఎప్ుుడు  ? మారిి 23 
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 ప్రప్ంచ వజతతవర్ణ దినోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? The ocean, our climate 

and weather 

 ప్రప్ంచ క్షయ నివజర్ణ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మారిి 24 

 ప్రప్ంచ క్షయ నివజర్ణ దినోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? The Clock is Ticking 

 ప్రప్ంచ ఆరోగయ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 7  

 ప్రప్ంచ ఆరోగయ దినోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? building a fairer, healthier world 

 ప్రప్ంచ హోమియోప్తి దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 10 

 జాతీయ స్చర్క్షతి మాతృతవ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 11 

 ప్రప్ంచ హేమోఫిలియా దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 17 

 ప్రప్ంచ వజర్స్తవ దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 18 

 జాతీయ ప్ౌర్ సేవజ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 21  

 వర్ల్్ ఎరా్ డే ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 22 

 ప్రప్ంచ ప్ుసా్క్ం మరియు కజప్రీ్సట్ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? ఏప్ిరల్ 

23 

 ప్ంచతయతీరజజ్ దినోత్వం ఎప్ుుడు ?  ఏప్ిరల్ 24 

 ప్రప్ంచ మలేరయిా దినోత్వం ఎప్ుుడు ?  ఏప్ిరల్ 25 

 ప్రప్ంచ మధేో  స్ంప్తాి దనిోత్వం ఎప్ుుడు ?  ఏప్ిరల్ 26 

 ర్ససినత డెైలాగ్ -2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? #VIRALWORLD: OUTBREAKS, OUTLIERS 

AND OUT OF CONTROL 

 అంతరజా తీయ నో డెైట్ డ ేఎప్ుుడు ? మే 6 

 ప్రప్ంచ ర్డ్కజీ స్ దినోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? ''Together we are unstoppable'! 
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 ప్రప్ంచ తలసేమియా దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Addressing Health 

Inequalities Across the Global Thalassemia Community 
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 3 వ ఆరికటకి్ స ైన్్ మినిసీటరయిల్ (ASM3) ఇతివృతాం ఏమిట ి? Knowledge for a Sustainable 

Arctic 

 జాతీయ సజంకనతిక్ దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Science and Technology for 

a Sustainable Future 

  ఈ కిీంది వజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  a, c only 

A) ఫ్లో ర్న్్ న ైటింగనల్ ప్ుటిటన రోజున అంతరజా తీయ నర్ు్ల  దినోత్వం జర్ుప్ుక్ుంటార్ు 

B) అంతరజా తీయ నర్ు్ల  దినోత్వం మే 10 

C) ఈ స్ంవత్ర్ం ఇతివృతాం Nurses: A Voice to Lead – A vision for future 

healthcare’. 

  అంతరజా తీయ క్ుట ంబ్ దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Families and New 

Technologies 

 ప్రప్ంచ ఎయిడ్్ వజయకి్న్ దినోత్వం ఎప్ుుడు ?  మే 18  

 అంతరజా తీయ కజంతి దినోత్వం (International Day of Light (IDL) - 2021 యొక్క స్ందేశం 

ఏమిట ి? Trust Science 

 జాతీయ డెంగూయ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మ ే16 

 ప్రప్ంచ టెలీక్మూయనికనషన్ దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Accelerating  digital 

transformation in challenging times. 

 ప్రప్ంచ ర్కా్ప్ో ట  దినోత్వం (World Hypertension Day (WHD) ) యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? 

Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. 

 అంతరజా తీయ మూయజియం దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? The Future of 

Museums: Recover and Reimagine 

 ఐక్యరజజయస్మితి ప్రప్ంచ  రోడు్  భద్రతత వజరోత్వజలు - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Streets for 

Life #Love30 

 జాతీయ ఉగీవజద్ నిరోధ్క్ దినోత్వం ఎప్ుుడు ?  మే 21 
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 అంతరజా తీయ టీ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మ ే21  

 ప్రప్ంచ తేన టీగల  దినోత్వం 2021 ఇతివృతాం యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి?  Bee engaged: Build 

Back Better for Bees 

 ప్రప్ంచ తతబ్ేలు దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మే 23 

 అంతరజా తీయ జీవ వ ైవిధ్య దినోత్వం(International Day for Biological Diversity) - 2021 

యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? We’re part of the solution #ForNature 

 అంతరజా తీయ తప్ిుప్ోయిన ప్ిలోల దినోత్వం (International Missing Children’s Day (IMCD))  

ఎప్ుుడు ? మే 25 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) ప్రతి స్ంవత్ర్ం మే 25 న ప్రప్ంచ థెైరజయిడ్ దినోత్వజనిా జర్ుప్ుక్ుంటార్ు 

B) ఇంటరనా షనల్ థెైరజయిడ్ అవరే్న స్ వీక్ (International Thyroid Awareness Week 

(ITAW) ) 2021 మే 24 నచండ ి29 వర్క్ు ప్జటిసజా ర్ు 

C) ప్రప్ంచ థెైరజయిడ్ దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం :: Mother-BabyIodine: The 

Importance of Iodine on the Woman and her Baby 

 ప్రప్ంచ ఆక్లి దినోత్వం - 2021 యొక్క ప్రచతర్ శీరిిక్ ఏమిట ి? #Access Ends Hunger 

 అమ ాసీట  అంతరజా తీయ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మ ే28 

 ప్రప్ంచ ప్ల గజక్ు వయతిరనఖ్ దినోత్వం (World No Tobacco Day (WNTD) ) ఎప్ుుడు ? మే 31 

 అంతరజా తీయ ఎవర్స్ట  దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మే 29 

 ఐక్యరజజయస్మితి శజంతిభద్రతల అంతరజా తీయ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? మే 29 

 మహ ళల ఆరోగయం కోస్ం అంతరజా తీయ దినోత్వం (అంతరజా తీయ మహ ళల ఆరోగయ దినోత్వం-

(International Day of Action for Women’s Health (International Women’s Health Day) 

)) ఎప్ుుడు ? మ ే28 

 ప్రప్ంచ ప్జల దనిోత్వం 2021 ఇతివృతాం ఏమిట ి?  : Sustainability in the Dairy Sector  
 ప్రప్ంచ ప్జల దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? జూన్ 1 
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 గోో బ్ల్ ప్రే్ంట్్ డ(ేGlobal Day of Parents) - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Appreciate all 

parents throughout the world 

 ప్రప్ంచ స కైిల్ దినోత్వం ఎప్ుుడు ? జూన్ 3 

 ప్రప్ంచ క్ణితి దనిోత్వం (World Brain Tumor Day)  ఎప్ుుడు ? జూన్ 8 

 ప్రజయవర్ణ వయవసి్ ప్ునర్ుద్ధర్ణప్ ై ఐక్యరజజయస్మితి 

ద్శజబ్ద ం(United Nations Decade on Ecosystem 

Restoration) ఎప్ుుడు ? 2021 నచండి 2030 వర్క్ు 

 ప్రప్ంచ మహాస్ముద్ర దినోత్వం (World Oceans Day 

(WOD))  - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? The Ocean: 

Life & Livelihoods’ 

 ఐక్యరజజయస్మితి  ర్షయన్ భాషజ దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? జూన్ 6 
Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 

 
 ప్రప్ంచ తగెులు దినోత్వం (World Pest Day) ఎప్ుుడు ? జూన్ 6 
 ప్రప్ంచ ప్రజయవర్ణ దనిోత్వం 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Recreate. Restore. 
 బ్ాల కజరిీక్ులక్ు వయతిరనక్ంగజ ప్రప్ంచ దినోత్వం(World Day Against Child Labour) - 2021 
యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Act Now: End Child Labour. 

 ప్రప్ంచ ర్కా్దతత దనిోత్వం- 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Give blood and keep the world 

beating 

 అంతరజా తీయ అలిినిజం అవరే్ న స్ డే (International Albinism Awareness Day (IAAD)) - 
2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిట ి? Strength Beyond All Odds 

 ఎడతరమక్ర్ణ మరియు క్ర్ువుతో ప్ో రజడటానిక ిప్రప్ంచ దనిోత్వం(World Day to Combat 
Desertification and Drought) ఎప్ుుడు ? జూన్ 17 
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 ఎడతరమక్ర్ణ మరియు క్ర్ువుతో ప్ో రజడటానిక ిప్రప్ంచ దనిోత్వం(World Day to Combat 
Desertification and Drought) - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? 
Restoration.Land.Recovery. We build back better with healthy land 

 స్ంఘరి్ణలల ల ైంగకి్ హ ంస్నచ తొలగించడతనికి అంతరజా తీయ దనిోత్వం(International Day for the 
Elimination of Sexual Violence in Conflict) ఎప్ుుడు ?  జూన్ 19  

 ప్రప్ంచ సకిిల్ స ల్ అవగజహన దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? జూన్ 19 
 ప్రప్ంచ స్ంగమత దినోత్వం(World Music Day) ఎప్ుుడు ? జూన్ 21 

 అంతరజా తీయ యోగజ దనిోత్వం (International Yoga Day) - 2021 యొక్క ప్రధతన ఇతివృతాం 
ఏమిటి ? ‘‘Yoga for Wellness’ 

 ప్రప్ంచ శర్ణతర్ుి ల దినోత్వజనిా(World Refugee Day) - 2021 యొక్క  ఇతివృతాం ఏమిటి 

?  Together we heal, learn and shine. 

 అంతరజా తీయ వితంతువుల దినోత్వం ఎప్ుుడు ?  23 జూన్ 

 అంతరజా తీయ ఒలింప్ిక్్ దినోత్వం - 2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Stay healthy, stay 

strong, stay active 

 మాద్క్ద్రవజయల ద్చరివనియోగం మరయిు అక్ీమ అక్ీమ ర్వజణతక్ు వయతిరనక్ంగజ అంతరజా తీయ 
దినోత్వం(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ఎప్ుుడు ? జూన్ 
26 

 మాద్క్ద్రవజయల ద్చరివనియోగం మరయిు అక్ీమ అక్ీమ ర్వజణతక్ు వయతిరనక్ంగజ అంతరజా తీయ 

దినోత్వం(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2021) యొక్క 

ఇతివృతాం ఏమిటి ? Share Facts on Drugs, Save Lives 

 అంతరజా తీయ నతవికజద్ళ దినోత్వం (The International Day of the Seafarers) - 2021 యొక్క 

ఇతివృతాం ఏమిటి ?  'Seafarers: at the core of shipping's future.' 

 జాతీయ గణతంక్ దినోత్వం గుర్ుంచి ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) భార్త గణతంకజల ప్ితతమహుడు' ప్లర ఫ స్ర్ ప్సిి మహాలనోబ్లస్ జయంతి స్ంద్ర్భంగజ జూన్ 29 న 
జాతీయ గణతంక్ దినోత్వజనిా జర్ుప్ుక్ుంటార్ు.  
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B) అతనచ భార్తదశే మొద్ట ిప్రణతళికజ స్ంఘంలల కరలక్ స్భుయడు మరియు ప్ద్ీ విభూషణ్ అవజర్ు్  
గీహీత. 

C) మొద్టి జాతీయ గణతంక్ దినోత్వజనిా జూన్ 29, 2006 న ప్జటించతర్ు. 
D) ఈ స్ంవత్ర్ం ఇతివృతాం ‘ End Hunger, Achieve Food Security and Improved 

Nutrition and Promote Sustainable Agriculture’ 
 అంతరజా తీయ ఉషణమండల దనిోత్వం ఎప్ుుడు ? జూన్ 29 

 అంతరజా తీయ స్ూక్షీ, చినా మరయిు మధ్య తర్హా ప్రశిీమల దనిోత్వం (International Micro, 

Small and Medium-sized Enterprises Day)-2021 యొక్క ఇతివృతాం ఏమిటి ? Key to an 

inclusive and sustainable recovery 

 అంతరజా తీయ గీహశక్లం దనిోత్వం (International Asteroid Day) ఎప్ుుడు ? జూన్ 30 
 అంతరజా తీయ ప్జరో్మ ంటరమ దనిోత్వం (International Day of Parliamentarism) ఎప్ుుడు ? జూన్ 

30  
  ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? ర్ండు స్ర్సనివ ే 

A) ప్రప్ంచ ఆహార్ భద్రత దనిోత్వం ప్రతీ ఏటా జూన్ 7న జర్ుప్ుక్ుంటార్ు  
B) ప్రప్ంచ ఆహార్ భద్రత దనిోత్వం-2021 యొక్క ఇతివృతాం Safe food today for a 

healthy tomorrow 
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అాంత్రయా తీయ అాంశయలు 
 ఆసేట లేియా జాతీయ గమతం ఏద ి? అడతవన్్ ఆసేట లేియా ఫ యిర్ 

 ‘‘ప్రప్ంచ టెకజాలజీ గవర్ాన్్ - 2021’’ స్ద్స్చ్ ఎక్కడ జర్గనచంద ి? టోకోయ 

 భార్త్లల బ్లరటన్ నూతన హ ైక్మిషనర్గజ ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ?  అల క్్ ఎలిస్ 

 అమ రకిజలల ఒహ ైయో స నటే్క్ు ఎనిాక్సన తొలి ఇండయిన్ అమ రకి్న్ ఎవర్ు ? నీర్జ్ జన అంతతనీ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ఏడనె్ విమానతశయీం’ ఏ దేశంలల ఉంది ? యిెమ న్ 

 యిెమ న్ దేశ రజజధతని ఏద ి? Sana'a 

 ఇటీవల అబ్ారి్నోనచ చటటబ్ద్ధ ం చేస్ూా  నిర్ణయం తీస్చక్ునా దేశం ఏద ి?  అర్ాంటనీత 

 అర్ాంటనీత రజజధతని ఏది ? బ్ూయనస్ ఏర్్ 

 అమ రకిజ ప్రజా ప్రతినిధ్చల స్భ ‘హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజ్ంటటేివ్స్’ సీుక్ర్గజ నియమితుల ైన తొలి మహ ళ 

ఎవర్ు ? నతనీ్ ప్ లలస ీ 

 అమ రకిజ నూతన అధ్యక్షుడు ‘జో బ్రైడెన్’ ఎంత మొతాంతో ‘ద్ అమ రిక్న్ ర్స్ూకూ ప్జో న్’ ప్ేర్ుతో భారమ 

ఆరిధక్ ప్జయకనజీని ప్రక్టించతర్ు ? 1.9 టిరలియన్ డతలర్ుో  

 ప్రప్ంచవజయపా్ంగజ అణవసా్ర నిషేధ్ ఒప్ుంద్ం ఎప్ుట ినచండ ిఅమలులలక ివచిింద ి? జనవర ి22, 2021 

 అమ రకిజ కొతా ఉప్జధ్యక్షురజలు క్మలా హాయరిస్క్ు డిప్యయటీ ప్ రస్ స క్టీరమగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు 

?  స్బ్రరనత సింగ్ 

 ‘అంతరజా తీయ వలస్లు 2020’ నివేదిక్ ప్రకజర్ం ప్రప్ంచవజయపా్ంగజ విదేశజలలో  నివససి్చా నా వజరిలల ఏ 

దేశీయులు అగీసజి నంలల ఉనతార్ు ? భార్తీయులు  

 కన2 ప్ర్వతం ఎతుా  ఎంత ? 28,251 అడుగులు  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ఖ్చరనస్చఖ్ ఉఖ్ాా’ ఈ కిీంద ిఏ దేశ ప్రధతని ? మంగోలియా 
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 అమ రకిజలల ‘వినియోగదతర్ుల ఆరిిక్ ప్రిర్క్షణ మండలి ఛెైర్ీన్’గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? 

రోహ త్ చోప్జర  

 అక్డమిక్ బ్ాయంక్ ఆఫ్ క్ీడటి్్(ఏబ్రసీ) ప్ేరిట ఓ బ్ాయంక్ునచ ఏరజుట  చేయాలని నిర్ణయించిన స్ంసి్ ఏది 

? యూజీస ీ 

 నతసజలల యాకిటంగ్ చీఫ్ ఆఫ్ సజట ఫ్గజ నియమితులయిన భార్తస్ంతతి మహ ళ ఎవర్ు ? భవజయ లాల్ 

  ప్ ైరవటే  వయక్ుా లనచ అంతరిక్షంలలక ి ప్ంప్ేంద్చక్ు నతసజ  చేప్టటనచనా  మిషన్’క్ు ఎవర్ు నతయయక్తవం 

వహ ంచనచనతార్ు ? జనర్్ ఐసజక్మన్ 

 మయనతీర్ రజజధతని ఏది ? నేప్డిత 

 మయనతీర్ దేశంలల అధికజర్ ప్జరమట చెైర్ీన్ ఎవర్ు ? ఆంగ్ సజన్ స్ూకర 

 ప్రజలలో  ఒంటరితనతనిా ప్ల గొటిట .. వజరిలల ఆతీవిశజవస్ం నింప్డం కోస్ం ‘మినిసీట  ేఆఫ్ లలనోీన స్’ ప్ేర్ుతో 

మంతిరతవశజఖ్నచ ఏరజుట  చేసిన దేశం ఏది ? జప్జన్ 

 ప్రప్ంచంలలన ేఅతయంత ప్ురజతనమ ైన బ్రర్ ఫ్జయక్టరమని ఇటవీల ఏ 

దేశంలల గురిాంచతర్ు ? ఈజిప్ుట  
 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘అభా అంతరజా తీయ విమానతశయీం’ ఏ 

దేశంలల ఉంద ి? సౌదఅీరనబ్లయా 

 గమీన్కజర్ు్ ల జారమప్  ైఉనా నిషేధతనిా ఎతాి వేసని దేశం ఏద ి? అమ రికజ  

 ఇటీవల కజంగో దేశంలల హతయక్ు గుర్సన ‘లూకజ అటాని్యా’ ఏ దేశ రజయబ్ార ి? ఇటలీ  

 కిలిమంజారో  ప్ర్వతం యొక్క ఎతుా  ఎంత ? 5,685 మీటర్ుో  

 మొతాం 156 దేశజలలో  అధ్యయనం చేస ిర్ూప్ల ందించిన మహ  మ స్మానతవ స్ూచీలల ప్రధ్మ  సజి నంలల 

నిలిచిన దేశం ఏద ి? ఐస్లాండ్ 

BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 

 ‘హార్ట ఆఫ్ ఏషియా’’ స్ద్స్చ్ - 2021 ఏ దేశంలల జర్గనచంద ి? తజికసిజి న్ 

 నికోలస్ మడురో’ ఏ దేశ అధ్యక్షుడు ? వ నచజులా  
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 బ్ంగజో దశే్ విమోచన ఉద్యమం స్వరోణ త్వజలలో  గౌర్వ అతిథిగజ ప్జలగొ నా భార్త ప్రముఖ్చడు ఎవర్ు ? 

ప్రధతని నరనంద్ర మోడన 

 ‘సేటట్ డూయమా’ అనేద ిఏ దేశ దిగువస్భ  ? ర్షజయ  

 అమ రకిజ నౌకజద్ళంలల చీఫ్ ప్ టీట ఆఫసీ్ర్గజ నియమితుల నై తొలి మహ ళ ఎవర్ు ? లగరట్ాట  ప్ర్ెక్టస్ 

వజలి్ 

 ‘ప్బ్లి- యాంటటీెర్రీ్-2021’ ప్ేరిట ఉమీడ ిస ైనిక్ వినతయసజలు ఏ దేశజల మధ్య జర్గనచనతాయి ? 

చెైనత, ప్జకిసజి న్ మరియు ఇండయిా 

 ‘మిలటరమ డెైర్క్ట’ వ బ్స ైట్ నివదేిక్ ప్రకజర్ం ప్రప్ంచంలలన ేఅతయంత బ్లమ ైన స ైనిక్ శకిా క్లిగిన దేశం ఏద ి

? చెైనత 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘స్మియా స్చలుహు హాస్న్’ , ఈ కిీంద ిఏ దేశజనిక ితొలి మహ  మ 

అధ్యక్షురజలిగజ భాద్యతలు చేప్టాట ర్ు ? టాంజానియా 

 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ స్ంతోషంగజ లేని (అన్హాయప్)ీ దేశజలలో  తొలి సజి నంలల నిలిచిన దేశం ఏది ? 

అఫ్జొ నిసజి న్  

 ఇంటరనా షన్ డెైరవర్ ఎడుయకనషన్ క్ంప్ నీ జుటోబ్ర తతజా అధ్యయనం ప్రకజర్ం ప్రప్ంచంలలన ేఅతయంత 

ప్రమాద్క్ర్మ ైన ర్హదతర్ులు ఏ దేశంలల ఉనతాయి ? ద్క్షిణతఫిరకజ 

 ఐక్యరజజయ స్మితి ప్రక్టించిన స్ంతోషక్ర్మ ైన దేశజల జాభితత-2021లల మొద్ట ిసజి నంలల నిలిచిన 

దేశం ఏద ి? ఫినతో ండ్  

 ఐక్యరజజయ స్మితి ప్రక్టించిన స్ంతోషక్ర్మ ైన దేశజల జాభితత-2021లల మొద్ట ిమూడు  సజి నతలలల 

నిలిచిన దేశజలు  ఏవి ? ఫినతో ండ్ , డెనతీర్క, సివటారజో ండ్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘జాన్ మగుఫులి’ ఏ దేశ అధ్యక్షుడు  ? టాంజానియా  

 వ ైట్ హౌస్ మిలిటరమ ఆఫీస్ డెైర్క్టర్గజ నియమితుల ైన భార్తస్ంతతి వయకరా ఎవర్ు ? మజూ వరమొస్ 

 ఏ స్ంవత్ర్మునచ ‘అంతరజా తీయ చిర్ుధతనతయల (మిల ో ట ో ) స్ంవత్ర్ం’గజ ప్జటించేంద్చక్ు 193 స్భయ 

దేశజలతో క్ూడని ఐక్యరజజయస్మితి (ఐరజస్) స్ర్వప్రతినిధ ిస్భ ఏక్గమీవంగజ ఆమోద్ం తెలిప్ింద ి ? 

2023 
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 ఇటీవల హ ల్కజప్టర్ ప్రమాద్ంలల మర్ణించిన ఒలివియర్ డసజ్ల్ట ఏ దేశ ఎంప్ీ ? ఫ రంచ్ 

 ప్రప్ంచ వజయపా్ంగజ అతయంత కజలుషయ దేశజలు ఏవి ? బ్ంగజో దేశ్ మరయిు  ప్జకిసజి న్ 

 అవినీతి ఆరోప్ణలు ఋజు కజవడంతో ఇటీవల శిక్షక్ు గుర్సన  ‘నికోలస్ స్రోకజీ’ ఏ దేశ మాజీ 

అధ్యక్షుడు ? ఫ్జర న్్  

 ఈ కిీంద ివజరిలల ఎవర్ు చతుర్ుభజ దేశజల(కజవడ్) క్ూటమి 

దేశజదనిేత కజద్చ ? అనీా స్ర్సనివ ే 

నరనంద్రమోద ీ, స్చగజ , మోరిస్న్, జో బ్రైడెన్  

 ఈ కిీంద ిఏ భార్త ఉతుతుా లు దిగుమతి చేస్చకొన ేవిషయంప్  ై19 

న లలుగజ ఉనా నిషేధతనిా ఎతాివేస్చా నాట ో  ప్జక్ తతజాగజ 

ప్రక్టించింద ి?  ప్తాి, చకక్ర్  

 భార్తదశేం, చెైనత మరియు బ్రరజిల్తో స్హా తొమిీద ిదేశజలు 

నతణయమ నై విద్యప్  ైయుఎన్ సిి ర్మ ైన లక్షయయనిా సజధించడతనిక ిడిజిటల్ అభాయసజనిా స్హ-స్ృషిట ంచ ే

మరియు ప్ ంచ ేఅవకజశజనిా అనేవషించడతనిక ిప్జర ర్ంభించిన కజర్యక్ీమం ఏద ి? E9 
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 ర్షజయలల కొతాగజ తీస్చక్ువచిిన చటటం వలో ప్రస్చా త అధ్యక్షుడు వజో దిమిర్ ప్ుతిన్ ఎప్ుట ివర్క్ు 

అధికజర్ంలల ఉండ ేఅవకజస్ం ఉంట ంద ి? 2036  

 ఇటీవల భార్త మరయిు ప్జకిసజా న్ దేశజలలల ప్ర్యటించిన ‘స రమొ లవ్సరోవ్స’ , ఏ దేశ  విదేశజంగ మంతిర ? 

ర్షజయ  

 అఫ్జొ నిసజి న్ ఉనా అమ రకిజ బ్లగజలనచ ఎప్ుట ిలలగజ వ నకిక తీస్చక్ు రజనచనాట ట  అమ రికజ 

అధ్యక్షుడు జో బ్రైడనె్ ప్రక్టించతర్ు ? స ప్ ట ంబ్ర్ు 11, 2021 

 ‘సేవచతాయుత నౌకజయాన హక్ుక’నచ చతటేంద్చక్ు భార్త ప్జర దేశిక్ జలాలలో  లక్షదవీులక్ు స్మీప్ంలల 

తమ నౌకజద్ళం ఒక్ ఆప్రనషన్ నిర్వహ ంచినట ో  ఇటీవల ప్రక్టించిన దేశం ఏద ి? అమ రికజ 

 ఇటీవల మర్ణించిన ‘ప్ిరన్్ ఫిలిప్ ’ ఎవర్ు ?  బ్లరటన్ రజణ ిఎలిజబ్రత్-2 భరా్ 
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 నతతంజ్ అణు క్రజీగజర్ం ఏ దేశంలల ఉంద ి? ఇరజన్  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన  ‘రౌల్ కజయసోట ే  ‘ ఏ దేశజనిక ిచెందనివజర్ు ? క్ూయబ్ా  

 క్ూయబ్ానచ మళో్ల తీవరవజద్ ప్ో షక్ దేశజల జాబ్లతతలల చేరిినట ో  ప్రక్టించిన దేశం ఏద ి? అమ రకిజ  

 ప్ల ర్ుగుదేశంతో స్త్ంబ్ంధతల కోస్ం ఏ స్ంవత్ర్ంలల అప్ుట ిఅమ రికజ అధ్యక్షుడు బ్రజక్ ఒబ్ామా 

క్ూయబ్ానచ తీవరవజద్ ప్ో షక్ జాబ్లతత నచంచి తొలగించతర్ు ? 2015  

 ఈ కిీంద ిఏ దేశజలనచ ‘ప్రతేయక్ ఆందోళనక్ర్ దేశజలు (సీప్సీీ)’గజ గురిాంచతలని అమ రికజ కజంగ్ీస్ ఏరజుట  

చేసిన ‘అంతరజా తీయ మతసేవచా క్మిషన్’ (యూఎస్సీఐఆర్ఎఫ్) ఇటవీల బ్రైడనె్ ప్రభుతతవనిక ి

సిఫ్జర్ు్ చేసింద ి? భార్త్, ర్షజయ, సిరియా, వియతతాం 

 2020 ఏప్ిరల్ 1 నతటిక ిఅమ రకిజ జనతభా ఎంతగజ నమోద్యియంద ి? 33,14,49,281 

 ‘లాగ్ బ్ొ మర్’ ఉత్వం ఏ దేశంలల జర్ుగుతుంద ి? ఇజార యిెల్ 

 దేశ చరతిరలలన ే తొలిసజర ిఈ కిీంద ిఏ దేశ ప్రభుతవం బ్యో స క్ూయరిట ీయాక్ట చటటం కింద్  భార్త్లల 

నివససి్చా నా తమ దేశ ప్ౌర్ులప్  ైఇటవీల  క్ఠిన నిబ్ంధ్నలు విధించింద.ి ? ఆసేట లేియా  

 డబ్ూో ూహ చ్ఓ నివేదకి్ ప్రకజర్ం ప్రప్ంచ వజయపా్ంగజ  ఉప్ుు అధిక్ంగజ తీస్చకోవడం వలో స్ంవత్రజనిక ి

ఎంత మంద ిచనిప్ో తునతార్ు ? 30 లక్షల మంద ి

 బ్ాలీవుడ్ దిగొజాలు రజజ్ క్ప్యర్, దిలీప్ క్ుమార్లక్ు చెందిన ఇళోనచ  ప్జక్ ప్రభుతవం జాతీయ 

వజర్స్తవ స్ంప్ద్గజ ప్రక్టించింద,ి అయిత ేఇవి ఏ నగర్ంలల ఉనతాయి ? ప్ షజవర్ 

 3 వ ఆరికటకి్ స ైన్్ మినిసీటరయిల్ (ASM3) నచ ఏ దేశజలు స్ంయుకా్ంగజ నిర్వహ ంచతయి  ? ఐసజో ండ్ 

మరియు జప్జన్ స్ంయుకా్ంగజ 

 ప్రప్ంచంలలని ప్ల డవ నై ప్జద్చతర్ుల స్స ునిన్ వంతెననచ ఇటీవల ఏ దేశంలల ప్జర ర్ంభించతర్ు ? 

ప్ో ర్ుిగల్ 

 గోో బ్ల్ అలయన్్ ఫర్ వజయకి్న్్ అండ్ ఇముయన ైజనషన్(GAVI) ప్రధతన కజరజయలయం ఎక్కడ ఉంద ి? 

జ్నీవజ 

 ఇటీవల ఈ కిీంద ిఏ భార్త ప్ల ర్ుగు  దేశంలల ప్రభుతవంప్  ైప్ టిటన విశజవస్ ప్రమక్షలల  ప్రభుతవం 

ఓడిప్ోయింద ి? నేప్జల్  
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 నేప్జల్’లల  ప్రధతన ప్రతిప్క్ష ప్జరమట ఏద ి? నేప్జలీ కజంగ్ీస్ 

 ‘2020 అంతరజా తీయ మతసేవచాప్  ైనివదేిక్’నచ విడుద్ల చేసిన దేశం ఏద ి? అమ రికజ 

 జి7 శిఖ్రజగ ీస్మావశేం - 2021 ఏ నగర్ంలల జర్గనచంద ి? కజర్ావజల్(బ్లరటన్)  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన సజలీ బ్ుజీి(Sally Buzbee) ఈ కిీంద ివజరజా  ప్తిరక్క్ు  మొద్ట ిమహ  మ 

ఎగిాక్ూయటవి్స ఎడిటర్ గజ ఎంప్ిక్యాయర్ు. ?  ద ివజషింగటన్ ప్ో స్ట  

 12 నచంచి 15 ఏళో మధ్య వయస్చ్నా ప్ిలోలక్ు కోవిడ్ వజయకి్న్ ఇచేిలా ఆమోదించిన  ప్రప్ంచంలలన ే

తొలిదేశం ఏద ి?  క్నడత  

 చెైనత ప్రభుతవం మే 11న ఏడో జాతీయ జనగణన వివరజల ప్రకజర్ం చెైనత జనతభా ఎంత  ? 141.17 కోట ో   

 ‘కొవిడ్తో మొతాం మర్ణతల అంచనత’ ప్ేర్ుతో అధ్యయన నివేదకి్నచ విడుద్ల చేసని స్ంసి్ ఏద ి? 

యూనివరి్ట ీఆఫ్ వజషింగటన్ ఇన్సిటటయయట్ ఫర్ హ లా్ మ టిరక్్ అండ్ ఎవజలుయయిషేన్  

 COP26  నవంబ్ర్ 2021 లల ఎక్కడ జర్గనచంద ి?  గజో సోొ  

 UN వజతతవర్ణ మార్ుుల స్మావేశం (COP26) యొక్క ‘వజతతవర్ణ 

మార్ుుల కోస్ం ప్రజల నతయయవజద(ి‘People’s Advocate for 

Climate Change)’ గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు. ? స్ర్ డేవిడ్ అటనె్బ్రో 

 ఇటీవల అరనబ్లయా స్ముద్రంలల ఏర్ుడిన ‘తౌకనట’ తుప్జనచక్ు ఆ ప్ేర్ునచ 

స్ూచించిన దేశం ఏద ి? మయనతీర్  

 యున సో క  ప్రప్ంచ వజర్స్తవ స్ంప్ద్ జాబ్లతతలల ఉనా ‘డతరివన్ ఆర్ి’ ఏ 

దేశంలల ఉంద ి? ఈక్వడతర్  

Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 

 
 సజధతర్ణ ప్ౌర్ుల అంతరిక్ష యాతరక్ు అవకజశం క్లిుంచలేా రజకట్్ తర్హా విమానతనిా మ ే22, 2021 న 

విజయవంతంగజ ప్రయోగించిన స్ంసి్ ఏద ి? వరిాన్ గ్లాకిటక్ స్ంసి్  

 మ ంట్ నియిరజగోంగో అగిాప్ర్వతం ఏ దేశంలల ఉంద ి? కజంగో 
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 తూర్ుు మధ్య బ్ంగజ మఖ్ాతంలల ఏర్ుడని తుఫ్జనచక్ు  ‘యస్’ అన ేప్ేర్ునచ స్ూచించిన దేశం ఏద ి? 

ఒమన్  

 ఇటీవల జరగిిన  విమాన ప్రమాద్ంలల  మృతిచెందని ల ఫ్ిటన ంట్ జనర్ల్ ఇబ్రహీమ్స అటటహ ర్ు ఏ దేశ 

స ైనతయధిప్తి .? న ైజీరయిా  

 నేప్జల్ దేశ అధ్యక్షురజలు ఎవర్ు ? బ్లదతయదేవి భండతర ి

BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 ఈ ఏడతద ిచివరినతటకి ిప్రప్ంచ జనతభాలల క్నీస్ం 40% మందిక,ి 2022 ప్రథమార్ధం నతటిక ి60% 

మందిక ికొవిడ్ టీకజలు వేసేలా 5వేల కోటో డతలరో్తో అంతరజా తీయ వజయకి్నేషన్ ప్రణతళిక్నచ 

ప్రతిప్జదించిన  అంతరజా తీయ స్ంసి్ ఏది ? అంతరజా తీయ ద్రవయ నిధి స్ంసి్  

 ఇజార యిలె్, ప్జలసీానత ఉగవీజద్ స్ంసి్ హమాస్ మధ్య 11 రోజులుగజ సజగుతునా కజలుుల విర్మణక్ు 

ర్ండు వరజొ లు అంగమక్రించతయి, అయిత ేకజలుుల విర్మణ ఒప్ుంద్ంలల మధ్యవరిాగజ కరలక్ ప్జతర 

ప్ో షించిన దేశం ఏద ి? ఈజిప్ట 

 ఫియమ్స నవోమి మాతతఫ్జ (Fiame Naomi Mata'afa)  ఇటవీల ఏ దేశ మొద్ట ిమహ  మ 

ప్రధతనమంతిరగజ ప్రమాణసీవకజర్ం చేసజర్ు ? స్మోవజ(Samoa ) 

 ఇటీవల కోవిడ్’తో మృతిచెందిన ‘ఫ రమ్ నికో యోహాన స్ ప్య్’ భార్త్లల ఏ దేశ రజయబ్ార ి? 

ఇండోనేసియా  

 లౌవేర (Louvre ) మూయజియం మొటట మొద్ట ిమహ  మ అధ్యక్షురజలిగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? 

లారన్్్ డెస్ కజర్్(Laurence des Cars)  

 ప్రప్ంచంలలన ేతొలిసజర ిఏ దేశంలల జంతువులక్ు కోవిడ్ వజయకి్నషేన్ ప్రకిీయ  ప్జర ర్ంభమ ైంద.ి  ?  ర్షజయ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన స్రికొతా  ‘మోనోకోో నల్ యాంటబీ్ాడన’ కోవిడ్ చికిత్ విధతనం యొక్క మూలాలు 

ఏ దేశంలల ఉనతాయి ? అమ రికజ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ఎలిస్బ్రటాట  బ్రలలో ని’ ఏ దేశ  ర్హస్య సేవల ‘డిప్జర్టమంట్ ఆఫ్ ఇనెరనీషన్ 

స క్ూయరిట ీ(Department of Information Security (DIS)) క్ు నతయక్తవం వహ ంచనచనా న 

మొద్ట ిమహ ళగజ నిలిచతర్ు  ?  ఇటలీ 

 జీ-7 క్ూటమి ఆరోగయ మంతుర ల స్ద్స్చ్ - 2021 ఆతిధ్య దేశం ఏది ? బ్లరటన్  
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 ఇటీవల తనప్ద్విక ిరజజీనతమా చేసిన  ‘బ్ాహ్ ఎన్ దతవ్స’ ఏ దేశ అధ్యక్షుడు ? మాలి  

 సిరియా అధ్యక్షుడిగజ ఎవర్ు  ఎనిాక్యాయర్ు. ? బ్షర్ అల్-అసజ్ద్ 

 ఇటీవల ఏ దశేంలల తొలిసజరగిజ ఓ వయకిాకి ‘హ చ్10ఎన్3 ర్క్ం బ్ర్్ ఫ్యో ’ సో కిన కనస్చ బ్యటప్డింద ి? 

చెైనత 

 ఎంత మంది వర్క్ు ప్లోిలనచ క్నడతనిక ిఇటీవల చెైనత ప్రభుతవం అక్కడ ప్ౌర్ులక్ు అనచమతిచిింది ? 

ముగుొ ర్ు  

 ఇటీవల మర్ణించిన ‘స్ర్ అనిర్ుద్ జగనతాథ్’ ఏ దశే మాజీ అధ్యక్షుడు ? మారషిస్  

 ఇటీవల మర్ణించిన మారిషస్ మాజీ అధ్యక్షుడు  ‘స్ర్ అనిర్ుద్ జగనతాథ్’క్ు భార్త ప్రభుతవం ఇచిిన 

అతుయనాత ప్ౌర్ ప్ుర్సజకర్ం ఏద ి? ప్ద్ీ విభూషణ్ 

 WHO ఎగిాక్ూయటివ్స బ్ో ర్ు్  యొక్క 149 వ స షనోో  ప్రప్ంచ ఆరోగయ స్ంసి్ (WHO) ఎగిాక్ూయటివ్స బో్ ర్ు్  

ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు. ? ప్జటిరక్ అమోత్  

 ఇజార యిలె్ యొక్క 11 వ అధ్యక్షుడిగజ ఇటవీల ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? ఐజాక్ హ రోా గ్ 

 ఇటీవల అగిా ప్రమాద్ం వలో ప్యరిాగజ కజలిప్ో యిన అతిప్ ద్ద  యుద్ధ  నౌక్ ‘ఖ్రొ్’ ఏ దేశజనికి చెందింద ి? 

ఇరజన్  

 తన వద్ద  అవస్రజనిక్ంట ేఅధకి్ంగజ మిగిలిప్ోయిన 8 కోటో డోస్చల టకీజలనచ ప్రప్ంచ దేశజలక్ు 

ప్ంచనచనాట ో  ప్రక్టించిన దేశం ఏది ? అమ రికజ 

 తప్ిుప్ో యిన వజరిని గురిాంచడతనిక ి‘ఐ-ఫ్జయమిలియా’ (‘I-

Familia’ )ప్ేర్ుతో కొతా గోో బ్ల్ డేటాబ్సే్'నచ ప్జర ర్ంభించిన స్ంసి్ 

ఏద ి? ఇంటర్ప్ో ల్ 

 ఓప్ న్స ైకస్ ఒప్ుంద్ం నచంచి బ్యటక్ు వచేి సనిట ో  ప్రక్టించిన 

దేశం ఏద ి? ర్షజయ  

 క్ంబ్ో డియాలల వంద్క్ు ప్ గైజ బ్ాంబ్ుల జాడనచ ప్టిట ంచి ఇటీవల ప్ద్వీ విర్మణ దతవరజ వజరా్లలో  

నిలిచిన మూషకి్ం ప్రే్ు ఏమిట ి? మగజవజ 
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 2వ ఐక్యరజజయస్మితి గోో బ్ల్ స్స టటనబ్ుల్ టార న్్ప్ో ర్ట కజనెర్న్్ (United Nations Global 

Sustainable Transport Conference) క్ు ఆతిధ్యం ఇవవనచనా నగర్ం ఏద ి? బ్రజింగ్ 

 ‘బ్ురికనత ఫ్జసో ’ దేశ రజజధతని ఏద ి? Ouagadougou 

 ఈ కిీంది వజరిలల ఎవరిని  ఐక్యరజజయస్మితి ప్రధతన కజర్యద్రిిగజ  నియమించతలని యూఎన్ భద్రతత 

మండలి సఫి్జర్స్చ చేసింద ి? ఆంటోనియా గుటరె్స్ 

 26వ ఐక్యరజజయ స్మితి వజతతవర్ణ మార్ుు స్ద్స్చ్ (సీఓప్ ీ26) ఎక్కడ జర్గనచంద ి? గజో సోొ (బ్లరటన్) 

 బ్లట్కజయిన్క్ు చటటబ్ద్దమ నై టెండర్ హో దతనచ అందించిన ప్రప్ంచంలలన ేమొటటమొద్టి దేశం ఏది ?  

ఎల్ సజలవడతర్  

 మంగోలియాక్ు ప్రజాసజవమయయుతంగజ ఎనిాక్సన ఆర్వ అధ్యక్షుడగిజ ఇటవీల ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ?  

ఉఖ్ాా ఖ్చరనల్స్చఖ్(Ukhnaa Khurelsukh)  

 ఐక్యరజజయస్మితి  వజణజియ, అభివృదిధ  స్ంసి్ యుఎన్సిటిఎడి (UNCTAD)స క్ీటరమ జనర్ల్గజ 

నియమితుల నై తొలి మహ ళ ఎవర్ు ? ర్బ్రకజక గిీన్సజున్(Rebecca Grynspan) 

 అమ రకిజ చరితరలలనే మొటటమొద్టిసజర ిఫ డర్ల్ జడిా గజ ఎంప్ిక్సన ప్జక్–అమ రకి్న్ వయకిా ఎవర్ు ? 

జాహ ద్ ఖ్చరనష ీ

 ఐక్యరజజయస్మితిలల శకిావంతమ  ైన భద్రతతమండలికి జూన్ 11, 2021న  బ్రరజిల్, యూఏఈ, అలేినియా, 

ఘనత, గబ్ాన్ దేశజలు ఏక్గమీవంగజ ఎనిాక్యాయయి, అయితేవీటిలల భధ్రతత మండలికి తొలిసజర ిఎనిాక్సన 

దేశం ఏద ి? ఆలేినియా 

 ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

A) ఇంగజో ండ్లలని కజరిిస్ బ్ే రిసజర్ుట లల జి-7 స్ద్స్చ్ జూన్ 11, 2021న ప్జర ర్ంభమ ైంద ి

B) ‘జి-7’లల అమ రకిజ, బ్లరటన్, క్నడత, ఫ్జర న్్, జర్ీనీ, ఇటలీ, జప్జన్, ఐరోప్జ స్ంఘం 

ఉనతాయి. 

C) క్రోనత దెబ్ిక్ు క్కజవిక్లమవుతునా ప్రప్ంచ దేశజలక్ు బ్ాస్టగజ క్నీస్ం వంద్ కోటో టకీజ 

డోస్చలనచ  ‘జి-7’ క్ూటమి విరజళంగజ అందించనచంద.ి  

 ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే
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A) బ్లరటన్లలని కజరిిస్ బ్ేలల G7 -2021 స్ద్స్చ్ జూన్ 11 నచండ ి13 వర్క్ు జరగిింద ి. 

B) ‘సేవచతాయుత స్మాజాలు, ఆరిిక్ వయవసి్లు’ ప్ేరటి జరగిని కజర్యక్మీంలల మోదీ ప్రధతన 

వకా్గజ ప్జలగొ నతార్ు.  

C) ప్రజయవర్ణ మార్ుులప్ ై ప్ో ర్ుక్ు ఏటా వంద్ బ్లలియన్ డతలర్ుో  స్మక్ూర్ుసజా మంటయ గతంలల 

ఇచిిన హామీని జి-7 దేశజలు నిలబ్రట ట కోవజలని కోరజర్ు 

 G7 -2021 స్ద్స్చ్ స్ంద్ర్భంగజ తీస్చక్ునా నిర్ణయాలు ఏవి ?అనీా స్ర్సనివ ే

A ) ప్ేద్ దేశజలక్ు 2022 చివరిలలగజ 100 కోటోక్ు ప్ గైజ క్రోనత టీకజ డోస్చలనచ అందించతలని 

నిర్ణయించతయి 

B) బ్హుళజాతి స్ంసి్లప్  ైక్నీస్ సజి యిలల ప్నచా విధించడతనికి క్ూటమి దేశజలు 

అంగమక్రించతయి 

C) క్ర్ిన ఉదతొ రజల ప్ర్ంగజ 2050 నతటిక ితటసి్ సజి యికి చరే్ుకోవడతనికి  బ్ొ గుొ , శిలాజ 

ఇంధ్నతల వజడకజనిా సజధ్యమ ైనంత తగిొంచచకోవజలని నిర్ణయించతయి. 

 ఐదో  వివజటకె్ స్ద్స్చ్నచ ఏ దశేం నిర్వహ ంచింద ి? ఫ్జర న్్  

 జూన్ 16న అమ రికజ అధ్యక్షుడు  జో బ్రడైెన్ మరియు ర్షజయ అధ్యక్షుడు  వజో దిమిర్ ప్ుతిన్ మధ్య 

దెైవప్జక్షిక్ స్మావేశం ఎక్కడ జరగిింద ి? జ్నీవజ(సివటారజో ండ్) 

 సిప్ిర(సజట క్హోమ్స ఇంటరనాషనల్ ప్ీస్ రమస ర్ి ఇన్సిటటయయట్) నివదేిక్ ప్రకజర్ం ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన 

వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

A) జనవర ి- 2021 నతటికి చెైనత వద్ద  350, ప్జక్ వద్ద  165 అణతవసజా ే లుండగజ, భార్త్ వద్ద  156 

అణతవసజా ే లునతాయని తెలిప్ింద ి

B) ప్రప్ంచంలల ప్రస్చా తం 9 దేశజలక్ు అణవసా్ర సజమర్ధూం ఉంది. అమ రకిజ, ర్షజయ, యూకన, ఫ్జర న్్, 

చెైనత, ఇండియా, ప్జకిసజా న్, ఇజార యిెల్, ఉతార్కొరియాల వద్ద  అణతవయుధతలునతాయి.  

C) ప్రప్ంచంలలని మొతాం అణతవయుధతలు దతదతప్ు 13,080 కజగజ, వీటిలల 90 శజతం ప్ ైగజ 

అణతవయుధతలు అమ రకిజ, ర్షజయ వద్దన ేఉనతాయి.  

 నతరా్ అటాో ంటిక్ టీరటీ ఆరొ్న ైజనషన్(నతటో) స్మావేశం - 2021 ఎక్కడ జరగిింద ి? బ్రస ్ల్్(బ్రలాియం ) 
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 ఇరజన్ అధ్యక్షుడగిజఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? స్యయద్ ఇబ్రహీం ర్సస ీ

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘క్న ాత్ కౌండత’ ఏ దేశ తొలి అధ్యక్షుడు ? జాంబ్లయా  

 బ్లరక్్ గమీన్ హ ైడోరజన్ స్మిీట్'నచ నిర్వహ ంచిన  స్ంసి్ ఏద ి? NTPC 

 "ప్జసేజ్ వజయయామం("passage exercise")" లల ఏ దశేజలు ప్జలగొ నతాయి  ? అమ రకిజ మరియు 

భార్త్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘బ్రనిగోా అకివనో(Benigno Aquino)’ ఏ దేశ మాజీ అధ్యక్షుడు ? ఫిలిప్ీున్్  

 టిబ్రట్లల తొలి బ్ుల ో ట్ టెైరన్’నచ చెనైత ఎక్కడ ప్జర ర్ంభించింది ? లాసజ నచంచి నింగమి వర్క్ు  

 క్ూయబ్ాప్ ై విధించిన ఆరిిక్ ఆంక్షలు ఎతాివయేాలని కోర్ుతూ ఐక్యరజజయస్మితి స్ర్వస్భయ స్మావశేం 

జూన్ 23, 2021న తీరజీనించింద,ి అయితే ఏ స్ంవత్ర్ంలల తొలిసజర ిఐక్యరజజయస్మితి స్ర్వస్భయ 

స్మావశేం ఈ తీరజీనతనిా ఆమోదించింద ి? 1992  

 క్రోనత వ ైర్స్లల కొతాగజ ప్డ్  ‘లాంబ్ా్ ’ అనే వరేియంట్ తొలుత ఏ దేశంలల  క్నిప్ించింద ి? ప్ ర్ూ 

 ఇటీవల 15 న లల జ్లైు శిక్ష విధించబ్డ్  ‘జాక్బ్ జుమా’ ఏ దశే మాజీ అధ్యక్షుడు ? ద్క్షిణతఫిరకజ 

  ‘ఆప్ిల్ డెైలీ’ ప్తిరక్ ఇటవీల ఏ దేశంలల మూతప్డింది ? హాంకజంగ్. 
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జాతీయ అాంశయలు 
 గోో బ్ల్ హౌసింగ్ టెకజాలజీ ఛతల ంజ్ (జీహ చ్టీస)ీ- ఇండయిా కింద్ ఎనిా ల ైట్ హౌసింగ్ ప్జర జ్క్ుట లక్ు 

ప్రధతని నరనంద్ర మోడన జనవర ి1, 2021న శంక్ుసజి ప్ చేసజర్ు ? ఆర్ు 

 ప్జఠశజలక్ు హాజర్సన ప్రతి విదతయరిినిక ిరోజుక్ు ర్ూ.100 ర్ూప్జయలు ఇవవనచనాట ో  ప్రక్టించిన రజషట ంే 

ఏద ి? అసో ్ం 

 జాతీయ విప్తుా  ప్రతిస్ుంద్న ద్ళంలల మొటట మొద్ట ిమహ  మ బ్ృంద్ం ఇటీవల ఎక్కడ విధ్చలలలక ి

చేరింద ి? గఢ్ ముకనాశవర్ (ఉతార్ప్రదశే్) 

 ‘స్వసి్ సజథ ీ(ఆరోగయ నేసా్ం)’ కజర్ు్ నచ అమలుచేస్చా నా రజషట ంే ఏద ి? ప్శిిమ బ్రంగజల్  

 ప్రప్ంచంలలన ేఅతయధిక్ సీస ీక్మ రజల సజంద్రత(చద్ర్ప్ు కిలలమీటర్

క్ు ఉనా క్మ రజల స్ంఖ్య ) ఉనా మొద్ట ిర్ండు నగరజలు ఏవి ? 

చెన ైా మరియు హ ైద్రజబ్ాద్ 

 14 ర్ంగజలలో ని న ైప్ుణయ కజరిీక్ుల వలస్లనచ  ప్ోర త్హ ంచేంద్చక్ు  

ఇటీవల భార్త్ , ఏ దేశంతో ఒప్ుంద్ం చేస్చక్ుంద ి? జప్జన్ 

 మూడు వయవసజయ చటాట లప్  ైర్సతులతో చర్ిల కోస్ం స్చప్ీరంకోర్ుట  

ఏరజుట  చేసని నలుగుర్ు స్భుయల క్మిట ీనచంచి తప్ుుక్ునా 

వజర్ు ఎవర్ు ? భూప్ీంద్ర్సింగ్ మాన్ 

 జమూీ-శీీనగర్ జాతీయ ర్హదతరిప్  ై120 అడుగుల ప్ల డవ ైన బ్రయిలీ వంతనెనచ కనవలం 60 గంటలలో  

ప్యరిా చేస ిరికజర్ు్  స్ృసిట ంచిన స్ంసి్ ఏది ? స్రిహద్చద  ర్హదతర ిస్ంసి్ 

  ‘అంతరజా తీయ వలస్లు 2020’ నివేదకి్ ప్రకజర్ం భార్త్ నచంచి ఏ దేశజనిక ిఎక్ుకవ మంది వలస్ 

వ ళుతునతార్ు ? యూఏఈ  

 భార్తదశేంలల టీకజ ప్ంప్ణి ీప్జర ర్ంభమ నై తొలిరోజు  దేశవజయపా్ంగజ ఎంత మందిక ివజయకి్న్ అందిచతర్ు ? 

2,07,229 

 దేశవజయపా్ంగజ ఎనిా భార్తీయ చేనేత సజంకనతిక్ స్ంసి్ (ఇండియన్ ఇన్సిటటయయట్ ఆఫ్ హాయండూో మ్స 

టెకజాలజీ-ఐఐహ చ్ట)ీలు ఉనతాయి ? 10 
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 జాతీయ యుద్ధ  సజీర్క్ం ఏ నగర్ంలల ఉంద ి? నూయఢిలోీ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘శివమొగొ ప్జర ంతం’ ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? క్రజణ టక్ 

 ఇటీవల టాటా టరస్ట విడుద్ల చేసని ఇండియా జసిటస్ రిప్ో ర్ుట   - 2020 ప్రకజర్ం దేశంలల మహ  మ 

నతయయమూర్ుా లు ఎంత శజతం ఉనతార్ు ? 29శజతం  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 ఇటీవల టాటా టరస్ట విడుద్ల చేసని ఇండియా జసిటస్ రిప్ో ర్ుట   - 2020 ప్రకజర్ం గడచిన ఏడతద ి

ప్రజలక్ు స్తవర్ నతయయం అందించిన రజషజట ే లలో  మొద్ట ిసజి నతనిా క్సవస్ం చేస్చక్ునా రజషట ంే ఏది ? 

మహారజషట  ే 

 2021లల అంతరజా తీయంగజ శజంతినిరజీణ నిధ ికింద్ వివిధ్ కజర్యక్మీాలు చేప్టేట ంద్చక్ు ఎంత మొతాం 

స్హాయం భార్తదేశం ప్రక్టించింద ి? 1,50,000 అమ రకి్న్ డతలర్ుో   

 ర్సలు ప్రయాణకి్ుల సౌక్రజయరి్ం ర్సలేవ భద్రతత హ ల్ుల ైన్ నంబ్ర్ు 182ని  ఏ న ంబ్ర్’లల విలీనం చేసజర్ు ?  

139  

 కనంద్ర ర్వజణత మంతిరతవ శజఖ్ ప్రతిప్జదించిన ‘గమీన్ టాయక్్’ యొక్క ఉదేదశయం ఏమిట ి? ప్జతబ్డని 

వజహనతలక్ు విధించ ేటాక్్  

 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ ఎంత మందిక ి‘ప్రధతనమంతిర ‘బ్ాల ప్ుర్సజకర్’నచ ప్రక్టించతర్ు ? 32 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

A) ‘ఎక్్ డెజర్ట న ైట్ 21’ ప్ేరటి భార్త్, ఫ్జర న్్ వ ైమానిక్ ద్ళ వినతయసజలు జరిగజయి  

B) దీనిక ిరజజసజి న్లలని జోధ్ప్ుర్ ఆతిధ్యం ఇచిింద ి 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనిా స్ర్సనివే  

A) ప్రతీ స్ంవత్ర్ం జనవర ి23న ‘ప్రజక్ీమ దివస్’గజ జర్ప్జలని కనంద్ర ప్రభుతవం నిర్ణయించింద ి

B) మొద్ట ి‘ప్రజక్మీ దివస్’ 2021లల నిర్వహ ంచబ్డుతుంది  

C) నేతతజీ స్చభాష్ చంద్రబ్ో స్ జయంతి - జనవర ి23  

 ‘ఇండియా ఇనోావేషన్ ఇండెక్్-2020’ ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) క్రజణ టక్ తొలి సజి నంలల నిలిచింది  

B) తెలంగజణ నతలుగవ సజి నంలల నిలిచింది  
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C) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏడవ సజి నంలల నిలిచింద ి 

 ఉర్ుములు, ప్ిడుగుల వలో క్లిగన విప్తుా ప్  ైప్రిశోధ్న కోస్ం దేశంలలన ే తొలిసజరిగజ ఈ కిీంద ిఏ 

ప్జర ంతంలల ప్రయోగశజలనచ ఏరజుట చేయనచనతార్ు ? బ్ాలేశవర్(ఒడిశజ) 

 ఏరో ఇండియా ప్రద్ర్ిన - 2021 ఏ నగర్ంలల జరగిింద ి? బ్రంగళూర్ు 

 అతయంత వేగంగజ నిరజీణం ప్యరా్యిన హ ైవేగజ రికజర్ు్  స్ృసిట ంచిన ర్హదతర ిఏద ి? వడోద్రజ-భర్ూచ్ 

ర్హదతర ి

 ఎక్నతమిస్ట ఇంటెలిజ్న్్ యూనిట్ స్ంసి్ విడుద్లచేసిన ప్రజాసజవమయ స్ూచీ- 2020లల  భార్త్ 

రజయంక్ ఎంత  ? 53 

 భార్త్-ప్జక్ యుద్ధంలల భార్త సజయుధ్ ద్ మలు విజయం సజధించి 50 స్ంవత్రజలు ప్యరా్యిన 

స్ంద్ర్భంగజ కనంద్ర ప్రభుతవం చేప్టిటన స్వరోణ త్వ ‘విజయజావల’క్ు  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం ఏ నగర్ంలల  

ఆతిథయం ఇవవనచండద ీ?  తిర్ుప్తి 
 ర్ూ.5కన బ్ో జనం అందించ ే‘మా’ ప్థకజనిా ఇటవీల ఏ రజషట  ేప్రభుతవం  ప్జర ర్ంభించింద ి? ప్శిిమ 

బ్రంగజల్ 

 హొయస్ళ రజజుల కజలం నతటదిిగజ భావిస్చా నా 11వ శతతబ్ద ం నతట ి జ్ైన మందిర్ం ఇటవీల ఏ 

రజషట ంేలల బ్యటప్డింద ి? క్రజణ టక్ 

 తెలుగునచ అధికజర్ భాషగజ గురిాస్ూా , తెలుగు వజరిక ిఅలుస్ంఖ్ాయక్ హో దత క్లిుస్ూా  ఇటీవల ఏ రజషట  ే

శజస్నస్భ ఆమోద్ం తెలిప్ింద ి? ప్శిిమ బ్రంగజల్ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘బ్రైంద్ూర్ు విశవనతథ్’ ఏ కరీడతో స్ంభంద్ం క్లిగి ఉనతార్ు ? క్ంబ్ళ . 

 ఇటీవల భారమ వర్ద్క్ు గుర్సన ‘ధౌలీగంగ నద’ి ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? ఉతారజఖ్ండ్ 

 నక్్ల టోై ఏరివతే కజర్యక్ీమాలలో  ప్జలగొ నేంద్చక్ు  సీఆర్ప్ీఎఫ్లల ప్రతేయక్ంగజ ఏరజుట చేసని కోబ్ార  

ద్ళంలల తొలిసజరగిజ ఎంత మంద ిమహ  మ సిబ్ింద ిచేరజర్ు ? 34 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘వ రజవల్ తీర్ం’ ఏ రజషట ంేలల ఉంది ? గుజరజత్ 

 జనర్ల్ క.్ఎస్. తిమీయయ మూయజియంనచ భార్త రజషట పే్తి రజమ్సనతథ్ కోవింద్ ఎక్కడ ప్జర ర్ంభించతర్ు 

? మడిక్ర ి(క్రజణ టక్) 
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 ప్రప్ంచంలలన ేఅతి ప్ ద్ద  కిీక్ట్ సేటడియం అయిన మొతేరజలలని  స్రజద ర్ ప్టేల్ సేటడియానిా  ఏ ప్ేర్ుతో 

మార్ుు చేసజర్ు ?  ‘నరనంద్ర మోద ీసేటడయిం’ 

 భార్త స ైనయం కోస్ం అభివృదిధ  చేసని కొతా మ సజేింగ్ యాప్ ఏద ి? సజయి (SAI) 

  ‘గమీన్్ జులాజిక్ల్ ర్స్ూకూ అండ్ రిహాబ్లలిటేషన్ కింగ్డమ్స’ ప్ేర్ుతో ప్రప్ంచంలలన ేఅతిప్ ద్ద  జంతు 

ప్రద్ర్ిన శజల (జంతువుల స్ంఖ్య రమతతయ) నచ ఎక్కడ ఏరజుట  చేయనచనతార్ు ? జూమ్స నగర్ 

(గుజరజత్)  

 ఆసియా ఖ్ండం నచంచి చినావయస్చలల కిలిమంజారో ప్ర్వతతనిా అధిరోహ ంచిన మొద్ట ివయకిా 

ఎవర్ు ?  రితివక్శీీ  

 ప్రప్ంచంలలన ేఅతయంత ఎతాయిన ర్సలేవ బ్లరడా్ని 

భార్తీయ ర్సలేవ ఏ నదిప్  ైనిరిీస్చా ంద ి?  చీనతబ్ నది 

(జమూీ-క్శీీర్) 

 ఆహార్ ప్దతరజి లనచ క్లాీ చేసిన వజరకి ిజీవితకజల శిక్ష 

విధించేలా చటాట లలో  మార్ుులు చేసిన రజషట ంే ఏద ి? 

మధ్యప్రదశే్  

Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 
 

 జిలాో  గజీ మీణ అభివృదిధ  స్మాఖ్య (డనఆర్డనఏ) కజరజయలయాలలో  ప్నిచేస ేఉదో యగుల వేతనతల ఖ్ర్ుిలల 

కనంద్ర ప్రభుతవం మరియు రజషట  ేప్రభుతతవల నిషుతాి ఎంత ?  75 శజతం: 25 శజతం  

 మొతాం 156 దేశజలలో  అధ్యయనం చేస ిర్ూప్ల ందించిన మహ  మ స్మానతవ స్ూచీలల భార్త్ ఎనావ 

సజి నంలల నిలిచింద ి? 140 

 ఐక్యరజజయస్మితి విడుద్ల చేసని ‘ఎక్నమిక్ అండ్ సో షల్ స్రనవ ఆఫ్ ఆసియా అండ్ ద్ ప్సఫిిక్- 

2021’ నివేదకి్ ప్రకజర్ం  2021-22లల భార్తదశే వృదిధ  ఎంత  శజతంగజ నమోద్యియే అవకజశం ఉంద ి

? 7 శజతం 
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 ఇటీవల ‘తూర్ుు హ ంద్ూ మహాస్ముద్రంలల భార్త్-అమ రికజ దేశజల మధ్య జరగిిన నౌకజద్ళ 

వినతయసజల ప్ేర్ు ఏమిట ి? ప్జస క్్ 

 ఇటీవల ఏ దేశజనిక ిచెందిన స ైనతయనిక,ి భార్త్ స ైనయం లక్ష డోస్చల కొవిడ్ వజయకి్నోనచ బ్హుమతిగజ 

ఇచిింద.ి ? నేప్జల్  

 ఈ కిీంద ిఏ నగరజల మధ్య ‘మిథతలీ ఎక్్ప్ రస్’’ ప్జర ర్ంభమ ంైది ? ఢతకజ - నూయ జలాుయిగుడ ి

 2020 ఏప్ిరల్- డిస ంబ్ర్ు మధ్య కజలంలల విదేశీ ప్రతయక్ష ప్ ట ట బ్డు(ఎఫ్డనఐ)ల రజక్లల దేశంలల ప్రధ్మ 

సజి నంలల నిలిచిన రజషటమేు ఏద ి? గుజరజత్  

 దేశ రజజధతని నగర్ంలల మద్యప్జనతనిక ిచటటబ్ద్ధమ ైన వయస్చ్నచ దిలోీ ప్రభుతవం ఎంతక్ు 

క్ుదించింద ి? 21 ఏళోక్ు 

 అసో సియిషేన్ ఆఫ్ డెమోక్టీిక్ రిఫ్జర్ీ్ స్ంసి్ జరిప్ని అధ్యయనం ప్రకజర్ం అతయధకి్ ఆస్చా ల క్లొిన 

ప్ల లిటిక్ల్ ప్జరమట ఏది ? భార్తీయ జనతత ప్జరమట 

  ‘గజీ మ ఉజాలా’  ప్థక్ం దేనిక ిస్ంభందించింద ి? ఎల్ఈడన బ్లుి స్ర్ఫరజ  

 నట డు సో నూస్ూద్ క్రోనత క్షటకజలంలల చేసని సేవజ కజర్యక్మీాల గురిాంప్ుగజ ఈ కిీంద ిఏ  దేశీయ 

విమానయాన స్ంసి్ బ్ో యింగ్ 737 విమానం మీద్ సో నూస్ూద్ బ్ొ మీనచ ముదిరంచింద ి? స ైుస్ 

జ్ట్  

 ఐక్యరజజయ స్మితి ప్రక్టించిన స్ంతోషక్ర్మ ైన దేశజల జాభితత-2021లల భార్త్ రజయంక్ ఏమిట ి? 139 

 ప్రప్ంచవజయపా్ంగజ క్షయ నిర్ూీలనక్ు క్ృష ిచేస్చా నా ‘సజట ప్ టీబ్ర ప్జర్టనర్షిప్ బ్ో ర్ు్ ’ ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు 

ఎనిాక్యాయర్ు ? డతక్టర్ హరి్వర్ధన్ 

 ప్జరో్మ ంట  ఉభయస్భల ప్రసజరజల కోస్ం ప్రస్చా తం వేరనవర్ుగజ నిర్వహ స్చా నా లలక్స్భ, రజజయస్భ 

టీవీలనచ విలీనం చేస ిఏ ప్ేర్ుతో నతమక్ర్ణం చేశజర్ు. ? స్ంస్ద్ టీవీ 

 నేషనల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ అప్ టో డ్ ఎక్నతమిక్్ రమస ర్ి (ఎన్సీఏఈఆర్) విడుద్ల చేసిన ‘భూ ద్సజా ే ల సేవల 

స్ూచీ 2020-21’లల మొద్ట ిమూడు సజి నతలలల నిలిచిన రజషజట ే లు ఏవి ? మధ్యప్రదేశ్, ప్శిిమ 

బ్రంగజల్, ఒడిశజ  
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 కనవలం మహ ళల కోస్ం సజమాజిక్ మాధ్యమ వేదిక్ ‘హ ర్ స్రికల్.ఇన్’నచ  ప్జర ర్ంభించిన  వజర్ు ఎవర్ు 

? నీతత ముకనశ్ అంబ్ానీ 

 తూర్ుు ప్జలియారికటిక్క్ు చెందిన ఓ అర్ుదెనై బ్ాతు ఇటీవల ఏ రజషట ంేలల క్నిప్ించింద ి? 

అర్ుణతచల్ప్రదేశ్ 

 ఇటీవల తన ప్ద్విక ి రజజీనతమా చేసిన ‘తిరవేంద్ర సింగ్ రజవత్ ‘ ఏ రజషట  ేముఖ్యమంతిర ? ఉతారజఖ్ండ్ 

 ప్జర దేశిక్ స ైనయం (టెరటిోరయిల్ ఆరమీ-టీఏ)లల క్ప్ టన్గజ 

నియమితుల నై తొలి కనంద్ర మంతిర ఎవర్ు ? అనచరజగ్ ఠజక్ుర్  

 లలక్స్భలల కజంగ్ీస్ ప్క్షనేతగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?ర్వ్స

నీత్సింగ్ బ్లటయట  

 దేశ 75 ఏళో సజవతంత ర్ స్ంబ్రజలక్ు గుర్ుా గజ నిర్వహ స్చా నా 

‘అమృత్ మహో త్వ్స’ ఎక్కడ నచండ ిప్జర ర్ంభం కజనచంద ి? 

గుజరజత్లలని స్బ్ర్ీతీ ఆశీమం 

 స ంటరల జ్ై్ ఏస ీక్లిగని దేశంలలన ేతొలి ర్సలేవ టరిీనల్ ప్ేర్ు ఏమిట ి? మోక్షగుండం విశవవశవర్యయ 

ర్సలేవ టరిీనల్ 

 రనషన్కజర్ు్  లబ్లధదతర్ుల సౌక్రజయరి్ం కనంద్ర ఆహార్, ప్రజాప్ంప్ిణ ీవయవహారజలశజఖ్ ఆవిషకరించిన మొబ్రైల్ 

అప్ిో కనషన్ ఏది ?   ‘మేరజ రనషన్’  

 విమానతశయీం తర్హాలల స ంటరల ైజ్్ ఏస ీక్లిగిన దేశంలలనే తొలి ర్సలేవ టరిీనల్ ఎక్కడ ఉంద ి ? 

బ్రంగళూర్ు 

 ఇటీవల ద్క్షిణ క్శీీర్లల జరిగని ఎన్కౌంటర్లల మర్ణించిన ‘స్జాద్ అఫ్జొ నీ’ ఏ ఉగీస్ంసి్క్ు 

చెందినవజడు ? జ్ైష ేమహమీద్  

 ప్రప్ంచ వజయపా్ంగజ అతయంత కజలుషయ దేశజల జాభితతలల భార్త్ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింది ? మూడవ 

సజి నం  

 ఐక్ూయఎయిర్ నివేదకి్ ప్రకజర్ం ప్రప్ంచ వజయపా్ంగజ కజలుషయ రజజధతని నగరజల జాభితతలల తొలి సజి నంలల 

నిలిచిన నగర్ం ఏద ి? ఢిలోీ  
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 మారిటెమై్స ఇండియా-2021 స్ద్స్చ్ ఎక్కడ జరిగింద ి? విశజఖ్ప్టాం  

 మారిటెమై్స ఇండియా-2021 స్ద్స్చ్ స్ంధ్ర్భంగజ ‘మారటిెైమ్స ఇండయిా విజన్-2030 ‘ ఈ-బ్ుక్నచ 

ఎవర్ు ఆవిషకరించతర్ు ? ప్రధతని నరనంద్ర మోడన 

 ఆసియా-ప్సిఫకి్ ప్జర ంతంలలని 15 నచంచి 25 మిలియనో ప్రయాణిక్ుల సజమరి్ూం క్లిగిన విభాగంలల 

ఉతామ విమానతశీయంగజ నిలిచిన విమానతశయీం ఏద ి? రజజీవ్సగజంధ ీఅంతరజా తీయ విమానతశీయం  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 
 తిరవిధ్ ద్ మల ఉమీడ ిప్ో రజట సజమరి్ూ ప్రద్ర్ిన ఇటవీల ఎక్కడ జరిగింద ి? స్వరజజ్ దీవప్ం 

  రజషట  ేమానవహక్ుకల క్మిషన్ (SHRC) ఛెైర్ీన్ ఎంప్ిక్ క్మిట ీచెైర్ీన్’గజ ఎవర్ు వయవహరిసజా ర్ు ? 

ముఖ్యమంతిర 

 కజప్్ ఆఫ్ మిలటరమ ప్ో లీస్ (సీఎంప్ీ)లల తతజాగజ ఎంతమంద ిమహ  మ జవజనచో  చేర్నచనతార్ు ? 100 

మంద ి 

 ‘ఫిజియోమీటరో్’నచ ఎంద్చక్ు ఉప్యోగిసజా ర్ు ? భూగర్భ జలమటాట లనచ ల కికంచేంద్చక్ు  

 స ైనిక్ద్ మల ఉమీడ ిసజమగి ీకనంద్రం ‘జాయింట్ లాజిసిటక్్ నోడ్’ (జనఎల్ఎన్)నచ తిరద్ మధపి్తి జనర్ల్ 

బ్లప్ిన్ రజవత్ ఎక్కడ  ప్జర ర్ంభించతర్ు ? ముంబ్యి 

 చిర్ంజీవి ఆరోగయ బ్రమా ప్థకజనిా ఏ రజషట  ేప్రభుతవం ప్జర ర్ంభించింద ి? రజజసజి న్ 

 శీీవేంక్టశేవర్సజవమి ఆలయ నిరజీణతనిక ిఈ కిీంద ిఏ గజీ మంలల జముీ క్శీీర్ ప్రభుతవం భూమిని 

కనటాయించింద ి? మజిన్ గజీ మం  

 మహారజషట  ేకొతా హోంమంతిరగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?దిలీప్ వజలేి  ప్జటిల్ 

 అర్ుదెైన వజయధ్చల జాతీయ విధతనం-2021ని ఇటీవల ఎవర్ు ఆవిషకరించతర్ు ? కనంద్ర ఆరోగయ శజఖ్ 

మంతిర హరి్వర్ధన్ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ప్ౌరమ గరజవల్, క్మావు అటవీ ప్జర ంతతలు ఏ రజషట ంేలల ఉనతాయి ? 

ఉతారజఖ్ండ్ 

 మధ్చ కజీ ంతి ప్ో ర్టల్ ‘నచ  ఏ మంతిరతవ శజఖ్ ప్జర ర్ంభించింది  ? కనంద్ర వయవసజయ, ర్సతు స్ంక్షనమ శజఖ్  
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 విదతయ మరియు ప్రశిోధ్న స్హకజర్ం మరియు మారిుడ ికోస్ం భార్తదేశం మరయిు జప్జన్ మధ్య 

అవగజహన ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ుంద.ి 

 మానవ - ఏనచగుల స్ంఘరి్ణలనచ తగిొంచడతనిక ిఏ రజషట ంేలల ప్ ైలట్ ప్జర జ్క్ట RE-HAB 

ప్జర ర్ంభించతర్ు ? క్రజణ టక్  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘e-SANTA’  అనేద ి------------- ? ఆకజవ  ఎలకజటా నిక్ మారక్ట్ 

 భార్త ప్ౌర్స్తవ చటటంలలని ఏ స క్షన్ ప్రకజర్ం, భార్త ప్ౌర్ులనచ వివజహమాడని విదేశీయులు, 

విడతక్ుల తరజవత ఓసీఐ హో దతనచ కోలలుతతర్ు ? - స క్షన్ 7డి (ఎఫ్) 

 భార్త రజజాయంగంలలని ఏ ఆరిటక్ల్ ప్రకజర్ం ప్రభుతవ ఉదో యగజల నియామకజల కోస్ం తెలంగజణ 

ప్రభుతవం నూతన జోనల్ విధతనతనిా తీస్చక్ువచిింద ి?  ‘371డి’ 

 దేశవజయపా్ంగజ ఆకి్జన్ సిలిండరో్నచ ఆస్ుతుర లక్ు తవరతిగతిన చేర్వసేేంద్చక్ు  ర్సలేవ శజఖ్ ఏ ప్ేర్ుతో 

ర్సళళనచ నడిప్ింది . ? ‘ఆకి్జన్ ఎక్్ప్ రస్’  

 కనంద్ర శజసా్ర, సజంకనతిక్ మంతిరతవశజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చేసిన ప్రజయవర్ణ ముప్ుు స్ూచిక్లల మొద్ట ి

సజి నంలల నిలిచిన రజషటమేు ఏద ి? జార్ఖండ్ 

 నతసజ నిర్వహ ంచిన 27వ హయయమన్ ఎక్్ప్లో రనషన్ రోవర్ ఛతల ంజ్ ప్ో టీలలో  మూడవ సజి నంలల 

నిలిచిన ‘నవోనేీష్ ప్రసజర్ స్ూట డెంట్్ ఆసజట ే నమీ టీమ్స (నతప్జ్ట్)’ ఏ రజషజట ే నిక ిచెందింద ి? ఒడిశజ 

 తొలి ’ఆకి్జన్ ఎక్్ప్ రస్’ ఏ నగరజల మధ్య ప్రయాణించింది  ?  ముంబ్ర ైమరియు విశజఖ్ప్టాం 

 వ యియ ప్డక్ల సజమరి్ూం క్లిగిన ర్ండు కొవిడ్ ఆస్చప్తుర లనచ ఏరజుట  చేస్చా నాట ో  ప్రక్టించిన 

స్ంసి్ ఏద ి? రిలయన్్ ఫ్ౌండేషన్ 

 2021-22 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల తొలి విడత కింద్ రజషజట ే ల విప్తుా  స్ుంద్న నిధ ి(ఎస్డనఆర్ఎఫ్)కి 

కనంద్ర ప్రభుతవం ఎంత మొతాం విడుద్ల చేసింద ి? ర్ూ.8,873 కోట ో  

 ఏ రజషట ంేలల అమలవుతునా  మరజఠజ రిజరనవషనచో  రజజాయంగ విర్ుద్ధమని ఇటవీల స్చప్ీరం కోర్ుట  తీర్ుు 

వ లువరించింద ి? మహారజషట  ే

 ప్శిిమబ్రంగజల్ ముఖ్యమంతిరగజ మమతత బ్రనరమా వర్ుస్గజ ఎనావసజర ిప్రమాణ సీవకజర్ం చేసజర్ు ? 

మూడవ సజరి  
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 ప్శిిమబ్రంగజల్ ముఖ్యమంతిరగజ మమతత బ్రనరమా ఏ శజస్న స్భ సజి నం నచండ ిప్ో టీ చేస ిఓడిప్ోయార్ు 

? నందిగజీ మ్స 

 2020-21 స్ంవత్రజనిక ి205 మిలియన్ టనచాల స్ర్క్ునచ ర్వజణత చేస ిదేశంలలన ేమొద్ట ి

సజి నంలల నిలిచిన ర్సలేవ జోన్ ఏద ి? తూర్ుు కోసజా  ర్సలేవ 

 తమిళనతడు నూతన  ముఖ్యమంతిర ఎవర్ు ?  ఎంకన సజట లిన్  

 విచతర్ణ స్ంద్ర్భంగజ మ ఖిక్ంగజ చేసని వజయఖ్యలు తీర్ుులల భాగం కజద్ని ఇటీవల ఏ కనస్చలల 

భాగంగజ స్చప్ీరంకోర్ుట  స్ుషటం చేసింద ి? మదతర స్చ హ ైకోర్ుట  vs ఎనిాక్ల స్ంఘం  

 భార్త సేాహప్యర్వక్ దేశజలు అందిస్చా నా ఆకి్జన్ సిలిండర్ుో , భారమ ఆకి్జన్ టాయంక్ర్ుో , కొనిా 

ర్కజల వ ైద్య ప్రకి్రజలనచ భార్తదశేజనిక ిచేర్వసేేంద్చక్ు భార్త నౌకజద్ళం చేప్టిటన కజర్యక్ీమం ఏద ి? 

స్ముద్రసతేు-2 

 హసిమరజ వ ైమానిక్ సజి వర్ం ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? ప్శిిమబ్రంగజల్ 

 జాతీయ ఆహార్ భద్రత చటటం, నగద్చ బ్దిలీ లబ్లధదతర్ులక్ు..2021 మే-జూన్ మాసజలలో    ఆహార్ 

ధతనతయలనచ ఉచితంగజ అందించతలని కనంద్ర ప్రభుతవం నిర్ణయించింద ి. అయిత ేదీనిక ిఎంత మొతాం 

ఖ్ర్ుి ప్ టటనచనతార్ు ? ర్ూ.25,332.92 కోట ో   

 వ ైద్య ర్ంగజనిక ిబ్డెాట్ కనటాయింప్ులలో  స్ముచిత ప్జర ధతనయమిచేి దేశజల జాబ్లతతలల.. 189 

దేశజలక్ుగజనచ భార్త్ ఎనావ సజి నంలల ఉంద ి? 179 

 2020-21 స్ంవత్ర్ంలల భార్తదేశ జి.డ.ిప్ిలల వ ైద్య, ఆరోగయ ర్ంగంప్  ైవయయం ఎంత శజతం ? 1.8 

 క్రోనత కజర్ణంగజ ప్రసిిితులు నతనతటికర దిగజారపి్ో తునా నేప్థయంలల దేశంలలని  నిషజణ తులతో ఒక్ 

జాతీయ టాస్కఫ్ో ర్్నచ ఏరజుట చసే్ూా  మే 8న  బ్ార్త స్చప్ీరంకోర్ుట  ఉతార్ువలు జారమచసేింద,ి అయిత ే

ఇంద్చలల ఎంతమంద ిస్భుయలు ఉంటార్ు ? 12 

 శీీ బ్దీరనతథ్ ధతమ్సనచ ఆధతయతిీక్ సజీర్ట హ ల్ టౌన్గజ అభివృదిధ  చేసేంద్చక్ు ఈ కిీంది ఏ ర్ంగజనిక ి

చెందిన ప్రభుతవ ర్ంగ స్ంసి్లు శీీ బ్దీరనతథ్ ఉతాన్ ఛతరిటబ్ుల్ టరస్ట (ఎస్బ్లయుసిట)ి తో అవగజహన 

ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ునతాయి ? ప్రభుతవ ర్ంగ ఆయిల్ అండ్ గజయస్ స్ంసి్లు 
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 ఎనతార్ కజంగ్ీస్ అధ్యక్షుడు ర్ంగసజమి ప్ుద్చచేిర ిముఖ్యమంతిరగజ ఎనావసజర ిభాధ్యతలు చేప్టాట ర్ు 

? 4వ సజర ి 

 కనంద్ర ప్రభుతవం  ప్జర ర్ంభించిన మూడోద్శ వజయకి్నషేన్నచ తక్షణం ర్ద్చద  చేసి, దేశంలల వంద్శజతం 

టీకజల స్మీక్ర్ణ దతవరజ అంద్రికర వజయకి్న్ అందేలా మారొ్ద్ర్ికజలు జారమ చేయాలని స్చప్ీరంకోర్ుట నచ 

ఆశీయించిన రజషటమేు ఏద ి? ప్శిిమ బ్రంగజల్ 

 భూగర్భజలాల క్షనణతనచ అరిక్టటడతనిక ిమరియు వరి్ప్ునీటిని ప్ో డుప్ుచేయడతనిక ిప్రదేశ్ ‘అటవీ 

చెర్ువులు’(Forest Ponds) నిరిీస్చా నా రజషటమేు ? హ మాచల్ ప్రదేశ్  

 ఇటీవల ‘హర్ ఘర్ జల్’ జాభితతలల చేరిన నతలుగవ రజషటమేు / కనంద్రప్జలిత ప్జర ంతం ఏద ి? 

ప్ుద్చచేిర ి

 ఇటీవల ఏ దేశం 4 లక్షల లీటరో్ ఆకి్జన్ ఉతుతాి చేస ేసజమర్ధూం ఉనా  ఆకి్జన్ ప్జో ంట్నచ 

భార్తదశేజనిక ిఅందించింద ి? జర్ీనీ  

 ఆన్ల ైన్ రియాలీట స్ంసి్ హౌసింగ్.కజమ్స(Housing.com) విడుద్ల చేసని  ‘సేటట్ ఆఫ్ హ లా్కనర్ ఇన్ 

ఇండియా(State of Healthcare in India)’ నివదేకి్ ప్రకజర్ం భార్తదేశంలల ఆరోగయ మ లిక్ 

స్ద్చప్జయాల ప్ర్ంగజ అతయంత స్నాద్ధమ ైన నగర్ం ఏద ి? ప్యణ ే

 'ప్జసేజ్(Passage)' ప్ేర్ుతో నతవికజద్ళ వినతయసజలు ఏ దేశజల మధ్య జర్ుగుతతయి ? భార్తదశేం 

మరియు ఇండోనేషయిా 

 మొద్ట ిబ్లరక్్ ఎంప్జో య్మ ంట్ వరికంగ్ గూీ ప్ (EWG) స్మావేశం ఇటీవల  వర్ుివల్ విధతనం 

జరిగింద,ి అయిత ేదీనిక ిఏ దేశం అధ్యక్షత వహ ంచింద ి? భార్త్ 

 భార్త స్చప్ీరంకోర్ుట   ‘ఇండికనటివ్స నోట్్’ ప్ేర్ుతో కొతా ఫీచర్’నచ  అంద్చబ్ాట లలక ితీస్చకొచిింద ి, 

అయిత ేదీని ఉదేద శయం ఏమిట ి? స్చప్ీరంకోర్ుట  యొక్క మ ైలురజయి తీర్ుుల యొక్క స్ంక్షిపా్ 

సజరజంశజలనచ స్చలభంగజ అందించడం  

 ‘ర్సతు స్మాీన్ నిధి’ కింద్   మ ే14, 2021 నతటిక ి ఎంత మొతాం ర్సతులక్ు అంద్జనశజర్ు ?  

ర్ూ.1.35 లక్షల కోట ో  
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 ఏక్లవయ మోడల్ ర్సిడనిెియల్ స్ూకల్్ (Eklavya Model Residential Schools (EMRS)) 

మరియు ఆశీమ ప్జఠశజలలు వంట ిగిరిజన ప్జఠశజలలల  డిజిటల్ ప్రవిరా్న కోస్ం ఉమీడ ిచొర్వప్  ై

గిరిజన వయవహారజల మంతిరతవ శజఖ్ (MoTA ) ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్తో అవగజహన ఒప్ుంద్ం 

క్ుద్చర్ుిక్ుంద.ి ? మ ైకోీ సజఫ్టట  

 దేశంలలని ఆంధ్రప్రదశే్తోప్జట  మరో ఆర్ు రజషజట ే లలో ని 100 గజీ మాలక్ు స న్ర్ ఆధతర్ంగజ తతగునీర్ు 

అందించతలని కనంద్ర జల్శకిాశజఖ్ నిర్ణయించింద.ి, అయిత ేఆ ఆర్ు రజషజట ే లు ఏవి ? ఉతార్ప్రదేశ్, 

హరియాణత, రజజసజి న్, గుజరజత్, క్రజణ టక్, మణిప్ుర్ 

 దేశంలల మ ే15, 2021 నతటిక ిఎనిా ర్సలేవ సేటషనోలల ర్సలేవ వ -ైఫ  ైసౌక్ర్యం క్లిుంచినట ో  ర్సలేవ 

మంతిరతవ శజఖ్ తెలిప్ింద ి? ఆర్ు వేలు   

 2016లల ఏ ర్సలేవ సేటషన్’లల మొద్ట ిర్సలేవ వ -ైఫ  ై

సౌక్ర్యం క్లిుంచతర్ు ? ముంబ్ర ై 

 అయోధ్య రజమయయ ఊరనగింప్ు ఉత్వజల కోస్ం 

రజమర్థతనిా తయారమ చేస్చా నా విశవక్ర్ీ శిలుక్ మశజల 

ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? క్రజణ టక్ 

 ‘ఆయుష్ ఘర్-దతవర్’ ప్ేర్ుతో హోమ్స ఐసో లేటడె్ కోవిడ్ 

-19 రోగుల కోస్ం వ ల ాస్ ప్ోర గజీ ంనచ ప్జర ర్ంభించిన రజషట ంే ఏద ి? హ మాచల్ ప్రదేశ్ 
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 భార్తదశేప్ు మొటటమొద్ట ివయవసజయ-ఎగుమతి స్ద్చప్జయాల కనందతర నిా ఎక్కడ ప్జర ర్ంభించతర్ు ?  

ప్యణ ే

 తతజా క్ూర్గజయల ఇంటి ప్ంప్ిణ ీకోస్ం ‘మోమా మార్కట్’ ప్ేర్ుతో మొబ్రైల్ యాప్నచ విడుద్ల 

చేసిన రజషట ంే ఏద ి? మణిప్యర్  

 ఇటీవల  అరనబ్లయా స్ముద్రంలల బ్రభత్ం స్ృషిట ంచిన ‘తౌకనట’ అతి తీవర తుప్జనచ ఎక్కడ తీర్ం దతటింద ి

? దీవ్స-ఉనత మధ్య 

http://www.dailygkintelugu.com/
https://goo.gl/aK9vtV
http://www.todaygkquiz.in/
https://goo.gl/9J3Z3d
https://imojo.in/4280ndi
https://imojo.in/4280ndi


Visit :: www.dailygkintelugu.com        Download APP :: https://goo.gl/aK9vtV 

Visit : www.todaygkquiz.in                         Youtube :: https://goo.gl/9J3Z3d 

 ‘యువతీ యువక్ుల స్హజీవనతలు న ైతిక్ంగజ, సజమాజిక్ంగజ ఆమోద్యోగయం కజవు’ అని స్ంచలన 

తీర్ుునచ ప్రక్టించిన హ ైకోర్ుట  ఏద ి? ప్ంజాబ్, హరియాణత హ ైకోర్ుట   

 మ ే17, 2021 నతటకి ి దేశ జనతభాలల ఎంత శజతం మందకిి కోవిడ్  వ ైర్స్ సో కింద్ని నీతి ఆయోగ్ 

(ఆరోగయ విభాగం) ప్రక్టించింద ి? 1.8% 

 ఆకి్జన్ కొర్తనచ తగిొంచడతనికిఆకి్జన్ రమస కైిోంగ్ సిస్టమ్స (ORS) నచ ర్ూప్ల ందించిన భధ్రతత ద్ళం 

ఏద ి? భార్త నతవికజద్ళం 

 కనర్ళ గవర్ార్ ఎవర్ు ?  ఆరిఫ్ మహమీద్ ఖ్ాన్ 

 ఇటీవల భార్తదేశంలలని ఎనిా ప్రదశేజలనచ తతతతకలిక్ జాబ్లతతలల చేర్ిడతనిక ియున సో క 

అంగమక్రించింద ి? ఆర్ు  

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) ప్శిిమ బ్రంగజల్లల శజస్నమండలి ఏరజుట క్ు 

ఇటీవల ప్రభుతవం ఆమోద్ం తెలిప్ింద ి

B) ప్రస్చా తం బ్రహార్, ఉతార్ ప్రదశే్, మహారజషట ,ే 

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగజణ, క్రజణ టక్ అన ేఆర్ు 

రజషజట ే లక్ు శజస్నమండలి ఉంద.ి 

C) రజజాయంగంలలని ఆరిటక్ల్ 168 శజస్నమండలిని స్ృషిట ంచడతనిక ిలేదత ర్ద్చద  చేయడతనిక ి

శజస్నస్భక్ు అధకిజర్ం ఇస్చా ంద ి
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 EY (Ernst & Young) విడుద్ల చేసిన 57 వ ప్ునర్ుతతుద్క్ శకిా ఆక్రి్ణయీ స్ూచిక్ 

(Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) ) ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటిలల 

స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) భార్త్ మూడవ సజి నంలల నిలిచింద ి 

B) అమ రకిజ అగీసజి నంలల ఉండగజ, చెైనత, ఇండియా, యున టైెడ్ కింగ్డమ్స, ఫ్జర న్్ తరజవతి 

సజి నలలల ఉనతాయి. 
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C) భార్తదశేంలల వయవసజి ప్ించిన సౌర్ సజమరి్ూం 2020-21 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల దతదతప్ు 12% 

ప్ రిగ ి39GW క ిచేర్ుక్ుంద ి 

 డనఏప్ ీఎర్ువుప్ ై ప్రస్చా తం బ్సజా క్ు ఇస్చా నా ర్ూ.500 రజయితీని కనంద్ర ప్రభుతవం ఎంతక్ు  ప్ ంచింద.ి ? 

ర్ూ.1,200 

 కనంద్ర ప్రభుతవ  నిప్ుణుల బ్ృంద్ం (నేషనల్ ఎక్్ప్ర్ట గూీ ప్ ఆన్ వజయకి్న్ అడిీనిసేట షేన్ ఫర్ కొవిడ్- 

న గ్వజయక్) తతజా స్ూచనల ప్రకజర్ం టీకజ తీస్చక్ునా వజర్ు, కొవిడ్ నచంచి కోలుకొని ఆర్టీప్ీసీఆర్ 

టెస్టలల న గట్ివ్స వచిిన వజర్ు ఎనిా రోజుల తరజవత ర్కా్దతనం చేయొచచి. ? 14 రోజులు 

 # యుంగ్ వజరియర్(#YoungWarrior) ప్ేర్ుతో ప్జన్-ఇండియా ప్రచతరజనిా ప్జర ర్ంభించిన స్ంసి్ 

ఏద ి? యునిస ఫ్ మరియు దతని భాగసజవమి స్ంసి్ యువజ 

 ‘జహాాః బ్రమార్.. వహీాః ఉప్చతర్’అనే కొతా మంతతర నిా ఉప్దేశించిన వజర్ు ఎవర్ు ? ప్రధతనమంతిర 

నరనంద్ర మోద ీ

 నేషనల్ మొబ్రైల్ మానిటరింగ్ సజఫ్టటవేర్ (National Mobile Monitoring Software (NMMS) ) 

యాప్’నచ ఏ కనంద్ర మంతిరతవశజఖ్ ప్జర ర్ంభించింద ి? కనంద్ర గజీ మీణతభివృదిధ  మంతిరతవశజఖ్  

 ప్స్చప్ు ర్ంగు(ఎలలో ) ఫంగస్ కనస్చ ఇటవీల ఏ రజషట ంేలల బ్యటప్డింద ి? ఉతార్ప్రదశే్ 

 ఇటీవల స్తకోషయిా అభయార్ణయం ప్రధి ిమహానదలిల అర్ుదెైన ఘరియల్ జాతిక ిచెందిన మొస్లి 

ప్ిలోలనచ అధికజర్ులు గురిాంచతర్ు , అయిత ేస్తకోషయిా అభయార్ణయం ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? ఒడిశజ 

 జాతీయ టీకజ కజర్యక్మీ సజంకనతిక్ స్లహా మండలి(The National Technical Advisory Group 

on Immunisation in India (NTAGI) ) ఛెైర్ీన్ ఎవర్ు ?  డతక్టర్ ఎన్.క.్అరోడత  

 ఇటీవల బ్ంగజ మఖ్ాతంలల ఏర్ుడని  ‘యస్’ తుప్జనచ ఎక్కడ తీర్ం దతటింద ి? బ్హనతగ (ఒడిశజ) 

 అఫ్జొ నిసజి న్, బ్ంగజో దశే్, ప్జకిసజి న్ నచంచి వలస్ వచిి..  గుజరజత్, రజజసజి న్, ఛతాీస్గఢ్, హరియాణత, 

ప్ంజాబ్ రజషజట ే లలో ని ఎనిా  జిలాో లలో  నివసిస్చా నా ముసిోమేతర్ శర్ణతర్ుి లు భార్త ప్ౌర్స్తవం కోస్ం 

ద్ర్ఖ్ాస్చా  చేస్చకోవచిని కనంద్ర హోంశజఖ్ మ ే28, 2021న  నోటఫిికనషన్ జారమ చేసింద.ి ? 13 

 ఈ కిీంద ివజటిలల  ఏ నదిని టిబ్రట్’లల ‘యార్ుో ంగ్ స్ంగోు’ అని ప్ిలుసజా ర్ు ? బ్రహీప్ుతర 
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 వరజి కజలంలల చెట ో  నతటే ప్ౌర్ులక్ు అవజర్ు్ లు ఇవవడతనికి అంక్ుర్(Ankur)’ ప్థకజనిా ప్జర ర్ంభించిన 

రజషటమేు ఏద ి? మధ్యప్రదశే్  

 వన్ ధ్న్ యోజన ప్థకజనిా అమలు చేయడతనిక ిగిరజిన కో-ఆప్రనటివ్స మారక్టింగ్ ఫ డరనషన్ ఆఫ్ 

ఇండియా (TRIFED) ఏ స్ంసి్తో భాగసజవమయం క్ుద్చర్ుిక్ుంద.ి? నీతిఆయోగ్ 

 యువ ర్చయితలక్ు మారొ్ద్ర్ిక్తవం కోస్ం యువజ- ప్రధతనమంతిర(YUVA- Prime Minister’s) 

ప్థకజనిా ఏ కనంద్ర మంతిరతవ శజఖ్ ప్జర ర్ంభించింద.ి? కనంద్ర విదతయ మంతిరతవ శజఖ్ 

 కొవిడ్ చికతి్క్ు అవస్ర్మయిేయ సజమగిీప్  ైప్నచా మినహాయింప్ు క్లిుంచ ేఅంశంప్  ైఅధ్యయనం 

కోస్ం ఈ కిీంద ిఎవర ినేతృతవంలల  కనంద్ర ఆరిిక్శజఖ్ మంతిరవరొ్ ఉప్ స్ంఘం ఏరజుట  చేసింద ి? 

క్నతర డ్ స్ంగజీ  

 Connected Commerce: Creating a Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat’ అనే 

నివేదకి్నచ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్తో క్లిసి నీతిఆయోగ్ విడుద్ల చేసింద ి? మాస్టర్ కజర్్ 

 కోర్ుట లలో  నడుస్చా నా కనస్చల సిితిగతులనచ తెలిప్ ే‘ఈ-కోర్ట్ స్రమవస స్ మొబ్రైల్ యాప్’ సేవలనచ 

స్చప్ీరంకోర్ుట  తెలుగు స్హా దేశంలలని ఎనిా ప్రధతన భాషలలో కి అంద్చబ్ాట లలక ితెచిింద.ి ? 14 

 దేశంలల చిర్ుతలు అంతరించి ప్ోయాంటయ ప్రభుతవం ఏ స్ంవత్ర్ంలల ప్రక్టించింద.ి ? 1952 

 ‘ప్జర జ్క్ట చీతతని’ ప్జర జ్క్ుట లల భాగంగజ  ఏ దేశం నచండ ిచిర్ుత ప్ులులనచ  ఇండియాక్ు 

తీస్చక్ురజనచనతార్ు.? ద్క్షిణ ఆఫిరకజ 

 2020 డిస ంబ్ర్ నచంచి 2021 జనవర ివర్క్ు దేశవజయపా్ంగజ నిర్వహ ంచిన సీరో స్రనవ ప్రకజర్ం దేశం 

మొతాం మీద్ ఎంత శజతం మందకి ిక్రోనత సో కినట ో  ఐసఎీంఆర్ వ లోడించింద.ి? 24.1 శజతం 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) ఇండియన్ బ్ార డ్కజసిట ంగ్ ఫ్ౌండషేన్ (Indian Broadcasting Foundation (IBF)) ప్ేర్ునచ 

ఇండియన్ బ్ార డ్కజసిట ంగ్ అండ్ డిజిటల్ ఫ్ౌండషేన్ (Indian Broadcasting and Digital 

Foundation (IBDF))  ప్ేర్ుతొ మార్ుు చేసజర్ు  

B) ఈ చర్య ప్రసజర్క్రా్లు మరియు ఓవర్-ది-టాప్ (Over-The-Top (OTT)) ప్జో ట్ఫ్జర్మ్సలనచ 

దతని ప్రిధలిలక ితెస్చా ంద ి
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C) ఐబ్లఎఫ్ 1999 లల సజి ప్ించబ్డింద.ి 

 ఎనిా  ర్కజల ర్క్షణ ఉప్క్ర్ణతల దగిుమతిప్ ై నిషేధ్ం విధంిచే ప్రతిప్జద్నక్ు మే 31, 2021న ర్క్షణ 

మంతిర రజజ్నతథ్ సింగ్ ఆమోద్ం తెలిప్జర్ు ? 108  

 భార్త్లల మొద్ట వ లుగు చూసని ‘‘బ్ల.1.617’’ క్రోనత ర్కజనికి ఏ ప్ేర్ునచ ప్రప్ంచ ఆరోగయ స్ంసి్ 

(డబ్ూో ూహ చ్వో) ఖ్రజర్ు చసేింద.ి? డెలాట  వరేియంట్ 

 క్రోనత కొతా వరేియంట ో  - వజటి ప్ేర్ుో  ఆధతర్ంగజ ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన జత ఏది ? అనీా స్ర్సనివ ే 

a) క్ప్జు - భార్త్  

b) ఆలాె  - బ్లరటన్  

c) బ్రటా  - ద్క్షిణతఫిరకజ  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: 
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 ఇటీవల ఏ నగర్ంలల ఉనా  అరిగార్ అనతా జూలాజిక్ల్ 

ప్జర్ుకలల క్రోనత వలో ఒక్ సింహం మృతిచెందింది ? చెన ైా  

 ప్జర జ్క్ుట  ప్-ి75(ఇండియా) ఉదేద శయం ఏమిట ి? ఆర్ు 

స్ంప్రదతయ జలాంతరజొ ములనచ దేశీయంగజ నిరిీంచడం 

 క్రోనత వ ైర్స్నచ క్టటడి చేసేంద్చక్ు ‘క్రోనత ఫీర విలేజ్’ ప్ేర్ుతో ప్ో టనీి నిర్వహ స్చా నా రజషట ంే ఏది ? 

మహారజషట  ే

 ఇంజనీరింగ్, మ డిక్ల్ కజలేజీలలో   బ్ాలిక్లక్ు 33% రిజరనవషన్ సీట ో  ఇవవనచనాట ో  ప్రక్టించిన 

రజషటమేు ఏద ి?  బ్రహార్  

 నీతి ఆయోగ్ ప్రక్టించిన స్చసిి రజభివృదిధ  లక్షయయల స్ూచిక్ ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది 

?  అనీా స్ర్సనివే  

A) గోవజ, క్రజణ టక్, ఉతారజఖ్ండ్లతో క్లిసి ఆంధ్రప్రదశే్ మూడోసజి నంలల నిలిచింద.ి 

B) అంద్చబ్ాట  ధ్ర్లలో  నతణయమ నై విద్చయత్ ఇవవడంలల  దేశంలల ప్రధ్మ సజి నంలల ఆంధ్రప్రదేశ్ 

నిలిచింది  
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C) స్ముద్ర జీవనంలల దేశంలల దివతీయ సజి నంలల ఆంధ్రప్రదశే్  నిలిచింది  

 నీతి ఆయోగ్ ప్రక్టించిన స్చసిి రజభివృదిధ  లక్షయయల స్ూచిక్ ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది 

?  అనీా స్ర్సనివే  

D) కనర్ళ తొలిసజి నంలల నిలిచింది  

E) హ మాచల్ప్రదశే్, తమిళనతడు స్ంయుకా్ంగజ ర్ండోసజి నంలల నిలిచతయి  

F) గోవజ, క్రజణ టక్, ఉతారజఖ్ండ్లతో క్లిసి ఆంధ్రప్రదశే్ మూడోసజి నంలల నిలిచింద.ి 

G) బ్లహార్ చిటటచివరి సజి నంలల నిలిచింది  

   ‘ద్ సేటట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎనివరజన్మ ంట్ రిప్ో ర్ట-2021 ప్రకజర్ం స్చసిిరజభివృదిధ  లక్షయయల సజధ్నలల 

భార్తదశేం ఎనావ సజి నంలల నిలిచింద ి? 117 

 కనంద్ర విదతయశజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చసేిన  ప్జఠశజల విద్య ప్నితీర్ు స్ూచిక్ 2019-20(ప్ రజెర్ీన్్ 

గనీడింగ్ ఇండెక్్)లల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనావ గనడీ్’లల ఉంద ి?  ల వ ల్ 4 

 కనంద్ర విదతయశజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చసేిన  ప్జఠశజల విద్య ప్నితీర్ు స్ూచిక్ 2019-20(ప్ రజెర్ీన్్ 

గనీడింగ్ ఇండెక్్)లల తెలంగజణ ఎనావ గనడీ్’లల ఉంద ి?  ల వ ల్ 5 

 విదతయర్ుి ల కోస్ం ‘యూన్టాబ్ ప్థకజనిా(YounTab ) ప్జర ర్ంభించిన కనంద్ర ప్జలిత ప్జర ంతం ఏది ? 

లడఖ్ 

 ఇటీవల ఎనిా దశేజలతో క్లిసి భార్తదేశం మిషన్ ఇనోావేషన్ 2.0 (Mission Innovation 2.0) నచ 

ప్జర ర్ంభించింద ి? 23  

 2022 స్ంవత్రజనికిగజనచ క్ూయఎస్ వర్ల్్ యూనివరి్ట ీరజయంకింగ్్లల 1300 విదతయ స్ంసి్లక్ు 

రజయంక్ులు ద్క్కగజ వజటిలల మన దేశం నచంచి ఎనిా ఉనతాయి. ? 35 

 ఆలిండియా స్రనవ ఆన్ హయయర్ ఎడుయకనషన్ (ఏఐఎస్హ చ్ఈ) 2019–20 నివదేిక్ ప్రకజర్ం ఐదేళోలల 

విదతయర్ుి ల నమోద్చలల జాతీయంగజ ఎంత శజతం  వృదిధ  నమోద్యియంద ి?  11.4% 

 .ఆలిండియా స్రనవ ఆన్ హయయర్ ఎడుయకనషన్ (ఏఐఎస్హ చ్ఈ) 2019–20 నివదేిక్ ప్రకజర్ం ఐదేళోలల 

ఉనాత విద్యలల మహ ళల నమోద్చలల జాతీయంగజ ఎంత శజతం  వృదిధ  నమోద్యియంద ి? 18.2% 

 ఇటీవల జాతీయ ఉదతయనవనంగజ ప్రక్టించబ్డ్ ‘ర్సమోనత రిజర్వ ఫ్జరస్్ట ’ ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? అసజ్ం  
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 ఏ కజలానిక ిగజనచ కజలానిక ి54 మంద ిస్భుయల ఐక్యరజజయస్మితి ఆరిిక్ మరియు సజమాజిక్ మండలి 

(Economic and Social Council (ECOSOC) ) స్భుయనిగజ భార్తదశేం ఎనిాక్యియంద.ి ? 2022 

నచండ ి2024 వర్క్ు 3 స్ంవత్రజల కజలానిక.ి 

 వ ైమానిక్ ద్ళం కోస్ం మొటటమొద్టిసజరగిజ ఇటవీల 

ఎంతమంది మహ  మ అధకిజర్ులనచ యుద్ధ  హ లికజప్టరో్ 

ప్ ైలటో శిక్షణక్ు ఎంప్కి్ చేసజర్ు ? ఇద్దర్ు  

  దేశవజయపా్ంగజ ఎనిా జిలాో లలో  నతలుగో జాతీయ సరిో స్రనవ 

నిర్వహ ంచతలని భార్త వ ైద్య ప్రిశోధ్న మండలి(ఐసీఎంఆర్

) నిర్ణయించింద.ి ? 70 జిలాో లలో  

 దేశంలల అతయధిక్ నతయయమూర్ుా లు ఉనా హ ైకోర్ుట  ఏది ? 

అలహాబ్ాద్ 
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 వివిధ్ ప్ంటలక్ు క్నీస్ మద్దతు ధ్ర్నచ ప్ ంచచతూ కనంద్ర మంతిరవరొ్ం జూన్ 9, 2021న  నిర్ణయం 

తీస్చకొంద,ి అయిత ేనూతన ధ్ర్ల ప్రకజర్ం ఈ కిీంది ఏ ప్ంటక్ు ప్ ట ట బ్డిప్  ైవచేి అద్నప్ు ఆదతయం 

శజతం  అనిా ప్ంటలక్ంటే ఎక్ుకవ ? 85 శజతం  

 వివిధ్ ప్ంటలక్ు క్నీస్ మద్దతు ధ్ర్నచ ప్ ంచచతూ కనంద్ర మంతిరవరొ్ం జూన్ 9, 2021న  నిర్ణయం 

తీస్చకొంద,ి అయిత ేఈ కిీంది ఏ ప్ంటక్ు అతయధకి్ మద్దతు ధ్ర్ క్లిుస్చా నతార్ు ? నచవువలు  

 ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  ర్ండు స్ర్సనివే  

A) వరి క్నీస్ మద్దతు ధ్ర్నచ కివంటాల్క్ు ర్ూ.72 ప్ ంచచతూ కనంద్ర మంతిరవరొ్ం జూన్ 9, 

2021న  నిర్ణయం తీస్చకొంద ి

B) దీనితో వర ి మద్దతు ధ్ర్ ర్ూ.1,868 నచంచి ర్ూ.1,940క్ు ప్ ర్గనచంద ి

 'డిహ ంగ్ ప్టాకయ్(Dihing Patkai) జాతీయ ఉదతయనవనం ఏ రజషట ంేలల ఉంద ి? అసజ్ం  

 దేశంలల అతయదిక్ జాతీయ ఉదతయనవనతలు క్లిగిన రజషటమేు ఏది ? మధ్యప్రదశే్ 
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 7వ అంతరజా తీయ యోగజ దనిోత్వం (International Day of Yoga (IDY) ) కోస్ం ‘నమసేా  

యోగజ(Namaste Yoga)’ అనే మొబ్రైల్ అప్ిో కనషన్నచ ఏ మంతిరతవశజఖ్ విడుద్లచేసింద ి? కనంద్ర 

ఆయుష్ మంతిరతవశజఖ్ 

 కోర్్రజ యొక్క గోో బ్ల్ సికల్్ రిప్ో ర్ట 2021(Coursera's Global Skills Report 2021) లల భార్త్ 

ఎనావ  సజి నంలల ఉంద.ి? 67  

 జీఎస్టీ మండలి 44వ స్మావశేంలల తీస్చక్ునా నిర్ణయాల ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సనివి ఏవి ? 

అనీా స్ర్సనివే  

A) క్రోనత  టీకజలప్ ై విధసి్చా నా 5శజతం ప్నచాలల మార్ుులులేద్చ  

B) టొసిలిజుమాబ్, యాంఫ్ో టెరిసని్ బ్ల ఇంజక్షనచో  ప్ ై మొతాం ప్నచానచ ర్ద్చద  చసేజర్ు  

C) అంబ్ుల న్్ సేవలక్ు ప్రస్చా తం విధిస్చా నా 28% ప్నచానచ 12శజతతనికి తగిొంచతర్ు  

D) ర్మ్సడెసివిర్ ఇంజక్షన్’ప్ ై ఇప్ుటవిర్క్ు ఉనా 12% శజతం ప్నచానచ 5% శజతతనికి తగిొంచతర్ు  

  కోవిడ్ మహమాీరి గురించి యువక్ులక్ు అవగజహనత క్లిుంచేంద్చక్ు  ‘యువ శకిా క్రోనత ముకిా 

అభియాన్(Yuva Shakti Corona Mukti Abhiyan)’ నచ ప్జర ర్ంభించిన రజషటమేు ఏద ి?  మధ్యప్రదేశ్ 

 ఉతార్ప్రదశే్లలని అయోధ్యలల ఎంత మొతాంతో బ్స్సేటషన్ నిరిీంచేంద్చక్ు సీఎం యోగి ఆదితయనతధ్ 

నేతృతవంలల రజషట  ేకనబ్లన ట్ జూన్ 14న ఆమోద్ం తెలిప్ింద.ి? ర్ూ. 400 కోట ో  

 ఎడతరమక్ర్ణ, భూముల సజర్ క్షనణత, క్ర్వుల నివజర్ణ అంశంప్ ై జూన్ 14న ఐక్యరజజయ స్మితి 

నిర్వహ ంచిన ఉనాత సజి యి చరజి కజర్యక్ీమంలల అధ్యక్ష హో దతలల ప్రస్ంగించిన వజర్ు ఎవర్ు ? 

ప్రధతని నరనంద్ర  మోదీ  

 ఎలకిటాక్ మొబ్లలిట ీఅనే అంశంప్ ై బ్లరక్్ న ట్వర్క విశవవిదతయలయాల (BRICS Network Universities-

BNU) 3 రోజుల వర్ుివల్ కజనెర్న్్ ఏ విశవవిదతయలయం ప్జర ర్ంభించింది ? ఐఐటి బ్ొ ంబ్ాయి 

 జూన్ 16న ఆసయిాన్ ర్క్షణ మంతుర ల మీటింగ్ పో్స్’లల వీడియో కజనెర్ని్ంగ్ దతవరజ రజజ్నతథ్ సింగ్ 

ప్రస్ంగించతర్ు, అయితే ప్రస్చా త స్మావేశజనిా ఏ దశేం నిర్వహ ంచింది . ? బ్ూర న  ై 

 ప్ురజతనమ ైన ‘ఆరి్న న్్ ఫ్జయక్టరమ బ్ో ర్ు్ ’ (ఓఎఫ్బ్ర)ని ప్ునర్ వయవసీి క్రించడతనికి కనంద్ర మంతిరమండలి 

జూన్ 16న ఆమోద్ం తెలిప్ింద.ి అయితే దీనిా ఎనిా  కజరొురనట్ స్ంసి్లుగజ విభజించనచనతార్ు ? ఏడు  
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 దేశంలలని ఎనిా జిలాో లలో  జూన్ 16 నచంచి బ్ంగజర్ు నగలప్ ై హాల్మారకింగ్ నిబ్ంధ్నలు అమలలో క ి

వచతియి.? 256  

 స్ముద్ర గర్భంలల దతగిన అనంతమ ైన స్హజ వనర్ులనచ ఒడసిి ప్ట ట కొని ఆరిికజభివృదిధ క ి

ఊతమిచేిలా వజటిని వినియోగించచకొనేంద్చక్ు అవస్ర్మ ైన సజంకనతిక్ ప్రిజాా నతల అభివృదిధ , వనర్ుల 

అనేవషణ కోస్ం వచేి  అయిదళోేలల ర్ూ.4,077 కోటో వయయంతో కనంద్ర ప్రభుతవం చపే్టటనచనా ప్జర జక్్ుట  

ఏద ి?  డనప్ ఓషన్ మిషన్.  

 భార్తదశేం అంతటా సపీ్ేో న్ సవేలనచ ప్జర ర్ంభించడతనికి ప్ౌర్ విమానయాన మంతిరతవ శజఖ్తో షపి్ిుంగ్ 

మంతిరతవ శజఖ్ ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ుంది. 

 వేద్ విద్య, స్ంస్కర్ బ్ో ర్ు్ నచ ఏరజుట  చయేనచనా రజషట ంే ఏద ి? రజజసజి న్ ప్రభుతవం 

 2020-21 స్ంవత్రజనిక ిఇథనతల్ ఉతుతాి కోస్ం కనంద్ర ప్రభుతవం  ఎనిా టనచాల బ్లయాయనిా ఎఫ్సిఐ 

నచండ ిడసిిటలరమలక్ు కనటాయించింద.ి ? 78,000 టనచాలు  

 2020-21వ నీటి స్ంవత్ర్ంలల క్ృషజణ , గోదతవర ినద్చల నచంచి ఎంత మొతాం  నీర్ు స్ముద్రంలలక ి

వ ళోింద ి? 4760 టీఎంసీలు  

 గోదతవరిలల 2020 జూన్ 1 నచంచి 2021 మే న ల ఆఖ్ర్ు వర్క్ు దిగువన ఉనా ప్ో లవర్ం వద్ద  ఎంత 

మొతాం  నీటి లభయత ఉనాట ో  కనంద్ర జలస్ంఘం తెలిప్ింది .? 3,917 టీఎంసీలు  

 డోరన్ల దతవరజ ఔషధతల స్ర్ఫరజనచ దేశంలల తొలిసజరగిజ ఏ రజషట ంేలల  ప్రయోగజతీక్ంగజ 

ప్జర ర్ంభించనచనతార్ు. ?? క్రజణ టక్ 

 కనంద్ర జనతభా ల క్కల శజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చసేిన 2019 జనన, మర్ణతల ల క్కల ప్రకజర్ం ఈ కిీంది 

వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) జనన స్మయాలలో  లింగనిషుతాి  అతయధిక్ంగజ అర్ుణతచల్ప్రదేశ్’లల నమోద్యియంద ి 

B) దేశంలల. 20 ఏళో వయవధలిలన ే118 శజతం అద్నంగజ జననతలు ప్ రగిజయి 

C) ఏడతద ి(2019) వయవధిలల దేశంలల 2.67 కోటో మంది శిశువులు జనిీంచతర్ు  

 ‘ప్జర ణ వజయు దేవత ప్ింఛనచ ప్థక్ం’ ప్ేర్ుతో 75 ఏళుో  దతటిన ప్రతి వృక్షయనికి ప్ింఛనచో  ఇవవనచనాట ో  

ప్రక్టించిన రజషట ంే ఏద ి? హరయిాణత  
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 జూన్ 18, 2021న ఎంత మంద ిక్రోనత యోధ్చలక్ు న పై్ుణతయభివృదిధ  కజర్యక్ీమానిా ప్రధతని నరనంద్ర 

మోదీ ప్జర ర్ంభించతర్ు ? లక్ష మంది  

 కనంద్ర సజమాజిక్ నతయయం మరయిు సజధికజర్త మంతిరతవ శజఖ్ దశేవజయపా్ంగజ ఎనిా కజీ స్-డిసేబ్లలిట ీ

ప్జర ర్ంభ జోక్య కనందతర లనచ(cross-disability early intervention centres) ప్జర ర్ంభించింద.ి ? 14  

 స్రిహద్చద  ర్హదతర్ుల స్ంసి్ (బ్రఆర్వో) నిరిీంచిన 12 వయయహాతీక్ మారజొ లనచ జూన్ 17, 2021న 

ఎవర్ు ప్జర ర్ంభించతర్ు ? ర్క్షణ మంతిర రజజ్నతథ్ సింగ్ 

 కోవిడ్ అనతథల విద్య, ఆరోగయం మరయిు నిర్వహణ కోస్ం ‘ఆశీరజిద్’(Ashirbad) ప్థకజనిా 

ప్జర ర్ంభించిన రజషటమేు ఏద ి? ఒడిశజ  

 మొటటమొద్ట ిసజరగిజ భార్తీయ నతవికజద్ళం మరయిు EU నతవల్ ఫ్ో ర్్ (EUNAVFOR) మధ్య 

నతవికజద్ళ వినతయసజలు ఎక్కడ జరిగజయి ? గల్ె ఆఫ్ అడెన్  

 నేర్డ ిబ్ాయరనజీ ముంప్ు, ఇతర్ అవస్రజలక్ు స్ంబ్ంధించిన 106 ఎక్రజల భూమిని సకే్రించతలి్న 

బ్ాధ్యత ఏ రజషట  ే ప్రభుతతవనిదనేని వంశధతర్ జల వివజదతల 

టెైరబ్ుయనల్ (వీడబ్ూో ూడనట)ీ తీర్ుు వ లోడించింద ి? ఒడశిజ  

 ఈ కిీంది ఏ స్ంత స్హకజర్ంతో ప్రధతని “మ ైయోగజ యాప్(“mYoga 

app”)” నచ ప్జర ర్ంభించతర్ు ? ప్రప్ంచ ఆరోగయ స్ంసి్  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: 

https://imojo.in/1levd93 
 

 సజంస్కృతిక్, ప్రజయటక్ శజఖ్ మంతిర ప్రహోాద్ సింగ్ ప్టలే్ జం్డత స్తతయగీహ కజర్యక్మీానిా ఇటీవల 

ఎక్కడ ప్జర ర్ంభించతర్ు ? జబ్ల్ప్యర్(మధ్యప్రదేశ్) 

 NISHTHA ప్యరిా ర్ూప్ం ఏమిట ి? National initiative for School Heads’ and Teachers’ 

Holistic Advancement Program 

 ప్రప్ంచంలలని మొటటమొద్ట ిజనచయమారిుడి (GM) ర్బ్ిర్ు మొక్కనచ ఇటీవల ఏ రజషట ంేలల నతటార్ు ?  

అసజ్ం  
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 9వ ఆసియా మినిసీటరయిల్ ఎనరమా రౌండ్టేబ్ుల్(9th Asian Ministerial Energy Roundtable )క్ు 

ఏ దశేం ఆతిథయం ఇవవనచంద ి? భార్త్  

 రజయిటర్్ ఇనిటిటయయట్ డజిిటల్ నూయస్ రపి్ో ర్ట, 2021(Reuters Institute Digital News Report, 

2021) లల 46 దేశజలలల భార్తదశేం ఎనావ సజి నంలల ఉంది.? 31 

 గిరిజన ర్సతుల కోస్ం వయవసజయ వ ైవిధీయక్ర్ణ ప్థక్ం -2021 నచ ఏ రజషట  ేప్రభుతవం ప్జర ర్ంభించింద.ి ? 

గుజరజత్  

 మినీర్తా హో దత క్లిగిన కనంద్ర ర్సల్స ైడ్ వేర్హౌస్ క్ంప్ నీ లిమిటెడ్నచ  ఏ స్ంసి్లల విలీనం చేయడతనిక ి

ఇటీవల కనంద్ర మంతిర వరొ్ం ఆమోదించింద ి? స ంటరల్ గిడ్ంగుల కజరొురనషన్ 

 భార్తదశేంలల మూడు జాతుల మొస్ళళనచ క్లిగి ఉనా ఏక్సక్ రజషట ంే ఏది ?  ఒడిశజ  

 ఊబ్కజయం నివజర్ణప్  ైజాతీయ స్ంప్రదింప్ుల కజర్యక్ీమంనచ నిర్వహ ంచిన స్ంసి్ ఏది ?  నీతిఆయోగ్ 

 జూన్ 25, 2021న ప్రక్టించిన క్లోమ ట్ సజీర్ట సిటీస్ అస స్

మ ంట్ ఫేరమ్సవర్కలల ఓవరజల్ వినార్ సిటీ అవజర్ు్ నచ 

ద్కికంచచక్ునా నగర్ం ఏద ి? ఇండోర్, స్ూర్త్లు 

స్ంయుకా్ంగజ 

 జమూీ-క్శీీర్ అఖిలప్క్ష నేతలతో ప్రధతని నరనంద్ర  మోదీ  

జూన్ 24, 2021న ఎక్కడ స్మావశేమయాయర్ు ?  దిలోీలలని 

తన అధకిజర్ నివజస్ంలల 
Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 

 
 ఆతీనిర్భర్ రోజ్గజర్ యోజననచ ఎప్ుటి వర్క్ు ప్ల డగిించతర్ు ? 2022 మారిి 31 

 కొవిడ్ అనంతర్ం భార్త్ ప్ర్యటనక్ు వచేి ఎంత మంద ివిదేశీ ప్రజయటక్ులక్ు ఉచితంగజ వీసజలు 

అంద్జనయనచనతార్ు ? తొలి 5 లక్షల మంద ి

 ‘ఎన్ఫ్ో రి్ంగ్ కజంటార క్ట్ ప్ో ర్టల్నచ ఏ విభాగం  ప్జర ర్ంభించింది.? నతయయ శజఖ్ 
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 ‘ఒకన దశేం ఒకన రనషన్’ ప్థకజనిా అమలుచయేని రజషజట ే లు ఎప్ుటిలలగజ  అమలలో క ితీస్చక్ురజవజలని 

ఇటీవల స్చప్ీరంకోర్ుట  ఆదేశించింద ి? జూల  ై31, 2021 

  ఆసయిాలల ప్ల డవ నై హ -ైసీుడ్ టార క్ - నతటార క్్ (NATRAX )- ఎక్కడ ప్జర ర్ంభించబ్డింద ి?  ఇండోర్ 

 ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్్– 2020 ప్రకజర్ం భార్తదశేంలల అతయంత నివజస్యోగయ నగర్ం ఏది ? 

బ్రంగళూర్ు 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘మావయ స్చడతన్’ గుర్ుంచి ఈ కింీది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది  ? జమూీ 

కజశీీర్ నచండ ిఫ టైర్ ప్ ైలట్ అయిన మొద్టి మహ ళ 

 జూన్ 21, 2021న  ఎంత మంది వజకి్న్ తీస్చకోవడం దతవరజ  రికజర్ు్  స్ృషిట ంచతర్ు ?  82.7 లక్షల 

మంది  

  ఐసిఎమ్సఇడ ిపో్స్(ICMED Plus) ప్థకజనిా ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్ ప్జర ర్ంభించింది ?  

A) కజవలిటీ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఇండియా (Quality Council of India (QCI))  

B) అసో సియిషేన్ ఆఫ్ ఇండియన్ మానచయఫ్జయక్ిర్ర్్ ఆఫ్ మ డిక్ల్ డివ ైజస్్ (Indian 

Manufacturers of Medical Devices (AiMeD) ) 

C) ప్ ై ర్ండు  

D) నీతిఅయోగ్   

 భార్త ఎనిాక్ల స్ంఘం (ఈసీఐ) ఇటీవల వ లోడించిన వివరజల ప్రకజర్ం జాతీయ సజి యిలల అతయధిక్ 

విరజ మలు సేక్రించిన రజజకరయ ప్జరమట ఏది ? భార్తీయ జనతత ప్జరమట 

 ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

A) ప్రప్ంచ ప్రజయవర్ణ దనిోత్వం స్ంద్ర్భంగజ జూన్ 5, 2021 న ‘ఇథనతల్ మిశీమ మారొ్స్ూచి 

2020-2025’నచ ప్రధతని ఆవిషకరించతర్ు. 

B) 2030క ి20శజతం ఇథనతల్నచ క్లిప్ని ప్ టోర ల్నచ విక్ీయించతలన ేలక్షయం 2025 క్లాో  

చేర్ుక్ుంటామని ప్రధతని మోడన అనతార్ు. 

C)  ప్ుణే నగర్ంలల మూడు చోటో ఏరజుట  చేసని 100శజతం(ఇ-100 ప్ ైల ట్ ప్జర జ్క్ుట ) ఇథనతల్ 

స్ర్ఫరజ సేటషనోనచ ప్రధతని ప్జర ర్ంభించతర్ు. 
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D) గుజరజత్లలని  క్వజడియానచ విద్చయత్ వజహన నగర్ంగజ తీరిిదిద్దనచనతార్ు  

 క్ంప్యయటర్  కోడింగ్ నచ కొతా స్బ్రాక్ుట గజ ప్రిచయం చేసేంద్చక్ు స ంటరల్ బ్ో ర్్ ఆఫ్ స క్ండరమ ఎడుయకనషన్ 

(Central Board of Secondary Education (CBSE) ) ఏ స్ంసి్తో ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ుంది ? 

మ ైకోీ సజఫ్టట   
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 
Subscribe and Get PDF Up to December 2022 :: https://imojo.in/4280ndi 
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ఆాంధ్రప్రదేశ్ అాంశయలు 
 ప్ీఎంఏవ  ైఅర్ిన్ ఇళో నిరజీణ కజర్యక్ీమంలల ఏప్ీక ిఎనావ రజయంక్ు లభించింద ి? మూడవ రజయంక్ు 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ కజలుషయ నియంతరణ మండలి ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  ఏకన ప్రమడత  

 గజీ మ ఉజాలా ప్థక్ం కింద్ ఎంప్ిక్సన ఆంధ్రప్రదేశ్ జిలాో  ఏది ? క్ృషజణ  జిలాో   

 నవజయంధ్రప్రదేశ్ హ ైకోర్ుట క్ు ర్ండవ  ప్రధతన నతయయమూరిాగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? జసిటస్ 

అర్ూప్ క్ుమార్ గోసజవమి 
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 ప్దివలే జనతభా దతటని ప్ంచతయతీలలో  స్ర్ుంచి అభయర్ుి లు గరషిఠ ంగజ ఎంతవర్క్ు ఖ్ర్ుి ప్ టటవచచి ?  

ర్ూ.2.50 లక్షలు 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేఎనిాక్ల స్ంఘం కజర్యద్రిి గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?   క్.క్నాబ్ాబ్ు 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల జర్ుగుతునా ప్ంచతయితీ ఎనిాక్లలల  ఏక్గమవీ ప్ంచతయతీలక్ు ఇచేి 

ప్ోర తత్హకజల ఆధతర్ంగజ ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  

A) 2వేల లలప్ు జనతభా ఉనా ప్ంచతయతీలక్ు ర్ూ.5లక్షలు ప్ోర తత్హక్ం 

B) 2వేల నచంచి 5వేలు ఉంట ేర్ూ.10లక్షలు ప్ోర తత్హక్ం 

C) 5వేల నచంచి 10వేల జనతభాక్ు ర్ూ.15లక్షలు ప్ోర తత్హక్ం 

D) 10వేల జనతభా దతటిత ేర్ూ.20లక్షల ప్ోర తత్హక్ం 

 జనతగీహ సిట ీగవర్ా న్్ అవజర్ు్ -2020నచ అంద్చక్ునా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ శజఖ్ ఏద ి ? రజషట  ే

ప్ుర్ప్జలక్శజఖ్ డెైర్క్టరనట్ 

 
 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల ‘ఇంటగినీటడె్ టెకజాలజీ ప్జర్ుక’నచ ఎక్కడ ఏరజుట  చేయనచనతార్ు ? 

విశజఖ్ప్టాం 

 ప్జఠశజలలలో  మర్ుగుదొడో నిర్వహణక్ు ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్తో ఒప్ుంద్ం ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేప్రభుతవం 

ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుికోనచంద ి? స్చలభ్ ఇంటరనాషనల్ 
 ‘సో కచ్ ఈ ఏట ిముఖ్యమంతిర’ అవజర్ు్ క్ు ఎంప్ిక్సన వజర్ు ఎవర్ు ? వ .ైఎస్ జగన్మోహన్ర్డి్  

 2019-20 మూడో  ముంద్స్చా  అంచనతల ప్రకజర్ం ప్ండో ఉతుతాిలల దేశంలల ప్రధ్మ సజి నంలల నిలిచిన 

రజషట ంే ఏద ి? ఆంధ్రప్రదేశ్ 
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 ప్ో లవర్ం ప్జర జ్క్ుట లల ప్రజయవర్ణ నిబ్ంధ్నల ఉలోంఘనల ప్రిశీలనక్ు ఎవరి ఆధ్వర్యంలల ఆర్ుగుర్ు 

స్భుయలతో క్ూడని క్మిటనీి ఏరజుట చసే్ూా  జాతీయ హరిత టెైరబ్ుయనల్ ఉతార్ువలు జారమచేసింద.ి ? 

హ ైకోర్ుట  మాజీ నతయయమూరిా జసిటస్ బ్ల.శవషశయనతర్డి్  

 అగీవరజణ లలో  ప్ేద్ క్ుట ంబ్ాలక్ు చెందని 45-60 ఏళోలలప్ు మహ ళలక్ు ఏ  ప్థక్ం అమలు చేయాలని 

ఏప్ ీమంతిరవరొ్ం నిర్ణయించింద.ి ?ఈబ్రస ీనేసా్ం 
 ద్క్షిణతద ిరజషజట ే ల ప్జర ంతీయ మండలి స్భుయడిగజ గవర్ార్ బ్లశవభూషణ్ హరిచంద్న్ ఇటీవల ఎవరిని 

నియమించతర్ు. ? ప్ దిద రడ్ి్  రజమచందతర రడ్ి్  

 ప్ర్మవీర్, అశోక్చక్ ీఅవజర్ు్  గీహీతలక్ు ఇచేి నగద్చ బ్హుమతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం ఎంత 

నచండ ిఎంతక్ు ప్ ంచింద ి? ర్ూ.10లక్షల నచంచి ఒక్ కోట ిర్ూప్జయలక్ు  

 ‘స్వరిణమ్స విజయ్ వరి్’ కజర్యక్ీమం ఏ నగర్ంలల జరగిింద ి? తిర్ుప్తి 

 ఉప్జధతయయ శిక్షణ వరి్టీని ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుతవం ఎక్కడ ఏరజుట  చేయనచంద ి? ఒంగోలు 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) 2019-20 మూడో ముంద్స్చా  అంచనతల ప్రకజర్ం ప్యల 

దిగుబ్డిలల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధ్మ సజి నంలల నిలిచింద ి 

B) 2019-20 మూడో ముంద్స్చా  అంచనతల ప్రకజర్ం స్ూక్షీసేద్యంలల 

దేశంలలన ేర్ండోసజి నంలల ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింద ి

C) 2019-20లల ప్జల దిగుబ్డలిల ఏప్ ీనతలుగో సజి నంలల నిలిచింద ి

 ఏప్ ీనూతన ఎనిాక్ల క్మిషనర్ (ఎస్ఈస)ీగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  నీలం సజహ ా  

 క్షయ వజయధ ినివజర్ణలల క్ృషిచసేినంద్చక్ు గజనచ జాతీయసజి యిలల కజంస్య ప్తకజనిక ిఎంప్ిక్ అయినత 

ఆంధ్రప్రదేశ్ జిలాో  ఏద ి? శీీకజక్ుళం 

 ఉయాయలవజడ నర్సింహార్డి్  విమానతశయీం ఏ జిలాో లల ఉంది ? క్ర్ూాలు  

 వయవసజయ ఉతుతుా లు, వజట ిదతవరజ తయార్యియే వివిధ్ ర్కజల ప్దతరజి లనచ ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుతవము 

ఏ బ్ార ండ్ప్ ై   మార్కట్ చేయనచంద ి? మార్కఏప్ీ 
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 2020 ఏప్ిరల్- డిస ంబ్ర్ు మధ్య కజలంలల విదేశీ ప్రతయక్ష ప్ ట ట బ్డు(ఎఫ్డనఐ)ల రజక్లల దేశంలల 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింది ? 13 సజి నం  

 ఫికరక ఉతామ సేటట్ అవజర్ు్ నచ ద్కికంచచక్ునా రజషటమేు ? ఆంధ్రప్రదేశ్ 

 2020 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ ఉతామ డనజీప్ీగజ ఎంప్ిక్సన వజర్ు ఎవర్ు ? గౌతం స్వజంగ్ (ఆంధ్రప్రదశే్) 

 ‘సేటబ్లల్ రోడు్  సజంకనతిక్త’ ఈ కిీంద ిఏ జిలాో లల ప్రయోగజతీక్ంగజ అమలుచేసజర్ు ? క్ృషజణ   

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేమానవహక్ుకల క్మిషన్ (హ చతిరమ్) ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు  ఎంప్ిక్యాయర్ు ?  జసిటస్ 

ఎం.సీతతరజమమూరిా 

 రజషట  ేమానవహక్ుకల క్మిషన్ (హ చతిరమ్) ఛెైర్ీన్ ఎంప్ిక్ క్మిట ీచెైర్ీన్’గజ ఎవర్ు వయవహరిసజా ర్ు ? 

ముఖ్యమంతిర 

 ప్జరో్మ ంట  ప్బో్లక్ అకౌంట్్ క్మిట ీస్భుయడగిజ ఎనిాక్సన  వ ైకజప్జ ఎంప్ీ ఎవర్ు ? వలోభనేని బ్ాలశౌర ి 

 ఆంధ్రప్రదేశ్  రజషట  ేఎసీట  క్మిషన్ ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  క్ుంభా ర్విబ్ాబ్ు 

 నేషనల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ అప్ టో డ్ ఎక్నతమిక్్ రమస ర్ి (ఎన్సీఏఈఆర్) విడుద్ల చేసిన ‘భూ ద్సజా ే ల సేవల 

స్ూచీ 2020-21’లల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింది ? ఆర్వ సజి నం  

 సజమాజిక్ మాధ్యమాలు, మీడియాలల ద్చర్ుదేద శప్యర్వక్ంగజ జరిగన తప్ుుడు ప్రచతరజలనచ ఆధతరజలతో 

స్హా ఖ్ండించేంద్చక్ు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం ప్జర ర్ంభించిన వ బ్-స ైట్ ఏద ి?  ఏప్ ీఫ్జయక్ట చెక్ వ బ్స ైట్ 

 2019-20క ిగజనచ ఆంధ్రప్రదశే్ రజషట ంే నచంచి జాతీయసజి యిలల ఉతామ ఎస్హ చ్జీగజ ఎంప్ిక్సన 

స్వయం స్హాయక్ స్ంఘం ఏద ి? ఇందరి్ మహ  మ స్వయం స్హాయక్ స్ంఘం ( విజయనగర్ం 

జిలాో  ) 

 క్డప్ జిలాో  కొప్ురిాలల ఎలకజటా నిక్ యూనిట్ ఏరజుట క్ు ముంద్చకొచిిన స్ంసి్ ఏద ి? డిక్్న్ 

టెకజాలజీస్ ఇండియా లిమిటెడ్ 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆకజవ అభివృదిధ  స్ంసి్(ఏప్ీఏడనఏ) చెైర్ీన్’గజ ఎవర్ు వయవహరసిజా ర్ు ? ముఖ్యమంతిర  

 ఇటీవల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం ప్జర ర్ంభించిన ‘టీఎంఎస్ (TMS) అనేద ిదేనిక ిస్ంభందించింద ి? 

దేవజలయాల నిర్వహణ వయవసి్ 
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 రజషట ంేలల జాతీయ ఉప్జధిహామీ ప్థక్ం కింద్ ర్ూ.167కోటోతో బ్హువజరిిక్ ప్శుగజీ సజల అభివృదిధ  

ప్థకజనిా రజషట  ేప్శు స్ంవరి్క్, మత్ూశజఖ్ మంతిర సీదిర ిఅప్ులరజజు ఏ జిలాో లల ప్జర ర్ంభించతర్ు. ? 

శీీకజక్ుళం 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేఎనిాక్ల క్మిషనర్గజ బ్ాధ్యతలు చేప్టిటన తొలి మహ ళ ఎవర్ు ?  నీలం సజహ ా  

 ఇటీవల కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించిన ‘దీన్ద్యాల్ ప్ంచతయత్ స్శకరాక్ర్ణ్ ’ అవజర్ు్ లలల  

ఆంధ్రప్రదేశ్’క్ు  ఎనిా అవజర్ు్ లు లభించతయి ?  13 అవజర్ు్ లు 

 న లూో ర్ు జిలాో లలని క్ృషణప్టాం ప్ో ర్ుట  ప్యరిా హక్ుకలనచ ద్కికంచచక్ునా స్ంసి్ ఏది ? అదతనీ గూీ ప్ు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ సిి రజసిా  వజయప్జర్ నియంతరణ, ప్జర ధికజర్ స్ంసి్ 

(ఏప్ ీర్రజ) ఛెైర్ీన్, స్భుయలు, అప్ిులేట్ టెైరబ్ుయనల్లల 

స్భుయల ఎంప్ిక్ క్మిటీక ిఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు 

నియమితులయాయర్ు ? జసిటస్ జోయ్ మలయ బ్ాగిి 

 ప్ురజతన చితర లిప్ి శజస్నతలనచ ఇటవీల ఏ దేవసజి న 

ప్రిధలిల  గురిాంచతర్ు ? శీీశ సలం  

 ఏప్ ీఎంస ట్ ప్ేర్ునచ ఇక్ప్  ైఏ ప్ేర్ుతో మార్ుు 

చేయనచనతార్ు ? ఏప్ ీఎప్జస ట్  
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 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల ఇస్చక్ విక్ీయ భాద్యతలు ద్కికంచచక్ునా స్ంసి్ ఏద ి? జనప్ ీప్వర్ వ ంచర్్ 

లిమిటెడ్ 

 ఆంధ్రప్రదేశ్  రజషట  ేకొవిడ్ క్మాండ్ క్ంటోర ల్ స ంటర్ ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? క్.ఎస్

.జవహర్ర్డి్  

 2020 స్ంవత్రజనికగిజనచ కనంద్రం హోంశజఖ్ ‘స్రిటఫికట్్ ఆఫ్ ఎక్్ల న్్’ ప్ుర్సజకర్ంనక్ు ఎంప్ిక్సన 

వజర్ు ఎవర్ు ? క్ర్ూాలు జిలాో లలని ప్ ద్దక్డబ్ూర్ు 
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 కనంద్ర శజసా్ర, సజంకనతిక్ మంతిరతవశజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చేసిన ప్రజయవర్ణ ముప్ుు స్ూచిక్లల 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింది ? 17 

 స్వయం స్హాయక్ స్ంఘాలు బ్ాయంక్ుల నచంచి తీస్చక్ునా ర్ుణతలప్  ైఎంత మొతాం వర్క్ు మాతరమ ే

వ ైఎస్ఆర్ స్చనతా వడన్  ప్థకజనిా (వడన్లేని ర్ుణతలు) ప్రభుతవం వరిాంప్జనయనచంద ి? ర్ూ.3 లక్షలక్ు 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేస్మాచతర్ హక్ుక (ఆరమటఐ) క్మిషనర్ుో గజ ఇటవీల ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? 

కజక్రో్ చెనతారడ్ి్  మరియు ఉలాిల హరపి్రసజద్ర్డి్  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల విదతయస్ంసి్లు, స్రమవస్చలలో  వ నక్బ్డని క్ులాల(ఏ,బ్ర,సీ,డన,ఈ)క్ు రిజరనవషనోనచ 

ఎనిా స్ంవత్రజల ప్జట  ప్ల డిగించతలని రజషట  ేమంతిరవరొ్ం నిర్ణయించింద ి? మరో ప్దళోేప్జట   

 వ ైఎసజ్ర్ ఎలకజటా నిక్్ మానచయఫ్జయక్ిరింగ్ కో్స్టర్’నచ ఏ జిలాో  లల అభివృదిధ  చేయనచనతార్ు ? క్డప్ 

 ఉచిత ప్ంటల బ్రమా ప్థక్ం కింద్ 2020 ఖ్రమఫ్ ప్ంట నషజట నిక ి38.30 లక్షల మంది ర్సతులక్ు  

ఎంత మొతాం ఇవవనచనతార్ు. ? ర్ూ.2,589 కోట ో   

 నతడు-నేడు కింద్ ప్జఠశజలలలో  మ లిక్ సౌక్రజయల క్లునక్ు ఉదేద శించిన సజల్ట  (స్ప్ో రిటంగ్ ఆంధతర స్ 

ల రిాంగ్ టార న్్ఫరనీషన్)క్ు ప్దేళోలల తీరనిలా ప్రప్ంచబ్ాయంక్ు నచంచి ఎంత మొతాం ఋణం 

తీస్చకోనచనతార్ు ? ర్ూ.1,860 కోట ో  

 క్డప్ ఉక్ుక ప్నచలిా..ఏ స్ంసి్ క్ు  అప్ుగించతలని ఆంధ్రప్రదేశ్ మంతిర వరొ్ం నిర్ణయం తీస్చక్ుంద ి?  

ఎసజ్ర్ సీటల్్  

 వ ైఎసజ్ర్ జిలాో  జమీలమడుగు మండలంలల ప్రభుతవం  సల ంతంగజ వ ైఎసజ్ర్ సీటల్ కజరొురనషన్ ప్ేరిట 

నిరిీస్చా నా ఉక్ుక క్రజీగజర్ంలల భాగసజవమయ క్ంప్ నీగజ  ఏ క్ంప్ నీ ఎంప్ిక్సంద ి?ఎసజ్ర్ సీటల్ 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేప్రభుతవం చేప్టటనచనా అభయస్న ప్రవిరా్న ప్జర జ్క్ుట క్ు ప్రప్ంచ బ్ాయంక్ు ఎంత మొతాం  

ర్ుణ సజయంగజ అందించనచంద ి? ర్ూ.1,860 కోటోనచ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్ి మో  వ ంక్టేశవర్రజవు’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంఘానిా సజి ప్ించతర్ు ? ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ే

కజప్ునతడు 

 ఏ ఏడతదిలల ప్దో తర్గతి విదతయర్ుి లు సీబ్రఎస్ఈ సిలబ్స్లల ఆంగో మాధ్యమంలల ప్రమక్షలు రజసేలా 

ప్రభుతవం చర్యలు చేప్డుతునాట ో  ఆంధ్రప్రదశే్ ప్జఠశజల విదతయశజఖ్ ప్రక్టించింద ి? 2024-25 
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 ‘వ ైఎస్ఆర్ ర్సతు భరోసజ- ప్ీఎం కిసజన్’ ప్థక్ంలల భాగంగజ మూడో ఏడతద ితొలి విడత చెలోింప్ుల కింద్ 

మ ే13, 2021న ఎంత మొతాం ర్సతుల ఖ్ాతతలల  జమ చేశజర్ు. ?  ర్ూ.3,928.88 కోట ో  

 విశజఖ్లలని క్సలాస్గరి ికొండ నచంచి విజయనగర్ం జిలాో లలని ప్రతిప్జదతి భోగజప్ుర్ం విమానతశీయం 

వర్క్ు బ్రచ్ కజరిడతర్ అభివృదిధ క ిప్జర థమిక్ అనచమతులు మంజూర్ు చేస్ూా  ఆంధ్రప్రదేశ్  ప్రభుతవం మ ే

17న ఉతార్ువలిచిింద,ి అయిత ేదీని విలువ ఎంత ? ర్ూ.1,021 కోట ో  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల మేధో హక్ుకల ప్రిర్క్షణ (ఐప్ీఆర్)  నోడల్ ఏజ్నీ్గజ ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్నచ 

ప్రభుతవం నియమించింద ి? ఆంధ్ర విశవవిదతయలయం 

 జగననా ప్జర ణవజయువు ర్థచకజీ లు (ఆకి్జన్ ఆన్వీల్్) ఏ నగర్ంలల ప్జర ర్ంభమయాయయి ? 

రజజమహేంద్రవర్ం   

 న లూో ర్ులల ప్రతిప్జదించిన క్ృషణప్టాం ప్జరిశజీ మిక్ ప్జర్ుక విసీా ర్ణం ఎంత ? 11,906 ఎక్రజలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ వేస్ అండ్ మీన్్ ప్రిమితిని భార్తీయ  రిజర్ువ బ్ాయంక్ు తతజాగజ ఎంతక్ు ప్ ంచింద ి? 

ర్ూ.51,560 కోట ో   

 మ ే14న జరిగని  8వ విడత ‘ర్సతు స్మాీన్ నిధ’ి విడుద్ల కజర్యక్మీంలల ప్రధతని నరనంద్రమోడన 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషజట ే నిక ిచెందిన మహ  మ ర్సతు ‘వనూార్మీ’నచ అభినందించతర్ు, అయిత ేఆమ  ఏ 

జిలాో క్ు చెందనివజర్ు ? అనంతప్ుర్ం 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) ఏప్ ీఇండసిటయేల్ గజయస్, మ డిక్ల్ ఆకి్జన్ ఉతుతాి విధతనతనిా (2021-22) మ ే18, 

2021న ఆవిషకరించతర్ు. 

B) ప్రస్చా తమునా 360 టనచాల సజమరి్ూం నచంచి ఏడతదిలలగజ 700 టనచాల ఉతుతాి 

సజధించలేా దీనిా ర్ూప్ల ందించతర్ు  

C) ఖ్ాయిలా ప్డని ప్ీఎస్ఏ ఆకి్జన్ యూనిటోనచ క్నీస్ం మ టిరక్ టనచా సజమరి్ూంతో 

ప్ునర్ుద్ధరించతలి. ప్ ట ట బ్డ ిరజయితీ 20% వర్క్ు ఉంట ంది. 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  a,c ఓనోీ  

A) మే 18, 2021 నతటకిర మత్ూకజర్ భరోసజ ప్థక్ం లబ్లదదతర్ులు స్ంఖ్య 1,19,875 
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B) మత్ూకజర్ భరోసజ ప్థక్ం కింద్ అర్ుు ల ైన ఒకొకక్కరకి ిస్ంవత్రజనిక ిర్ూ.15 వేల చొప్ుున 

చెలోిసజా ర్ు  

C) మే 18, 2021 నతటకిర ర్ూ.332 కోట ో  మత్ూకజర్ భరోసజ కింద్ చెలోించతర్ు  

 విశజఖ్ ఉక్ుకనచ ప్ ైరవటేీక్రించతలనా నిర్ణయానిా వయతిరనకసి్ూా  అస ంబో్రలల ఏ తేదీన ప్రవేశప్ టిటన 

తీరజీనతనిా స్భ ఏక్గమీవంగజ ఆమోదించింద.ి ? మే 20, 2021 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరిధక్ స్రనవ -  2020-21 ప్రకజర్ం ఆంధ్రప్రదశే్  రజషట  ేస్ూి ల ఉతుతాి ప్ ర్ుగుద్ల శజతం 

ఎంత ? 1.58 శజతం 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల  వ నక్బ్డని క్ులాలక్ు రిజరనవషనోనచ ఎప్ుట ివర్క్ు ప్ల డగించతర్ు ? మే 2031 

 ఆంధ్రప్రదేశ్క్ు 2021-22 నచంచి 2025-26 వర్క్ు ప్నితీర్ు ఆధతర్ంగజ ఎంత మొతాం మంజూర్ు 

చేసేంద్చక్ు ఆరిిక్ స్ంఘం సిఫ్జర్స్చ చేసింద.ి ? ర్ూ.63,037 కోట ో  

 2021-22 ఆంధ్రప్రదశే్ రజషట  ేబ్డెాట్ అంచనత ఎంత ?  ర్ూ.2,29,779.27 కోట ో  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ఆచతర్య యిెడో సింహాదిర’ ఈ కిీంద ిఏ విశవవిదతయలయం ఉప్క్ులప్తిగజ ప్ని 

చేసజర్ు ? ఆంధతర  యూనివరి్ట ీ

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల వ ైద్యర్ంగంలల ర్ండేళో ప్రగతిక ిస్ంబ్ంధించి మ ే22, 2021  ప్రభుతవం ప్తిరకజ 

ప్రక్టననచ విడుద్ల చేసింద,ి ఆ ప్రక్టన ప్రకజర్ం రజషట ంేలల ఎంత శజతం  ప్రజలు ఆరోగయ శీీ ప్రధిిలలక ి

వచతిర్ు ?  95 శజతం 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? ర్ండు స్ర్సనివ ే 

A) స్చప్ీరంకోర్ుట  ఆదేశజల ప్రకజర్ం  ప్ో లింగ్ తేదీక ినతలుగు వజరజల ముంద్చ ఎనిాక్ల కోడ్ 

విధించతలి. 

B) ఆంధ్రప్రదేశ్  రజషట ంేలల ఏప్ిరల్ 8న జరిగని జడనుటీస,ీ ఎంప్ీటీస ీఎనిాక్లక్ు స్ంబ్ంధించి రజషట  ే

ఎనిాక్ల స్ంఘం(ఎస్ఈస)ీ ఏప్ిరల్ 1న ఇచిిన నోటిఫికనషనచా ర్ద్చద  చేస్ూా  హ ైకోర్ుట  మ ే21న 

స్ంచలన తీర్ుు ఇచిింద.ి.  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల మూడు క్ులాలక్ు ప్రతేయక్ కజరొురనషనచో  ఏరజుట  చేస్ూా  ప్రభుతవం మ ే21, 

2021న వేరనవర్ు ఉతార్ువలనచ జారమ చేసింద,ి అయిత ేఈ కిీంద ివజటలిల ఏది దతనిలల లేద్చ ? 
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్డి్  స్ంక్షనమ అభివృదిధ  స్ంసి్, ఆంధ్రప్రదశే్ క్మీ స్ంక్షనమ అభివృదిధ  స్ంసి్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 

క్షతిరయ స్ంక్షనమ అభివృదిధ  స్ంసి్ , ఆంధ్రప్రదశే్ వ ైశయ  స్ంక్షనమ అభివృదిధ  స్ంసి్ 

BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 

 కోవిడ్ కోస్ం ఆయురనవద్ మంద్చనచ ప్ంప్ిణ ీచేస్చా నా ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన క్ృషణప్టాం వజస ి

ఎవర్ు ?  ఆనంద్యయ  

 తూర్ుు నౌకజద్ళం ర్ూప్ల ందించిన ‘ఆకి్జన్ ఆన్వీల్్’నచ ఇటవీల ఎక్కడ ప్జర ర్ంభించతర్ు ? ప్లాస్ 

ప్రభుతవ సజమాజిక్ ఆస్చప్తిర(శీీకజక్ుళం) 

 2020 ఖ్రమఫ్ కజలానిక ిగజనచ మే 25, 2021న ఆంధ్రప్రదశే్  ముఖ్యమంతిర శీీ జగన్మోహన్ర్డి్  గజర్ు 

ఎంత మొతాం వ ైఎసజ్ర్ ఉచిత ప్ంటల బ్రమా ప్థక్ం నిధ్చలు మంజూర్ు చేసజర్ు ? ర్ూ.1,820.23 

కోట ో  

 క్రోనత కజర్ణంగజ తలోిద్ండుర లనచ కోలలుయిన చినా ప్ిలోల ప్ేరిట ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుతవం  ఎంత మొతాం  

ఫిక్్డ్ డిప్జజిట్ చేస్చా ంద ి? ర్ూ.10 లక్షలు 

  ఏప్లీల మొటటమొద్ట ిఆకి్జన్ ఉతుతాి కనంద్రం ఏ ప్రభుతతవస్ుతిరలల  ప్జర ర్ంభమ ైంద.ి ?  

హ ంద్ూప్ుర్ం ప్రభుతతవస్ుతిర  

 ఈ కిీంద ి వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ? అనీా స్ర్సనివ ే 

అ) మే 30, 2021 నతటిక ిఆంధ్రప్రదశే్లల ముఖ్యమంతిరగజ వ .ైఎస్  జగన్ మోహనరడ్ి్   ర్ండళేుళ ప్యరిా 

చేస్చక్ునతార్ు  

.b) ర్ండేళో ప్జలనలల ప్రజలక్ు ర్ూ.1,31,725.55 కోటో మేర్ ప్రయోజనం క్లిుంచినట ో  ప్రభుతవం ఒక్ 

ప్రక్టనలల తెలిప్ింద.ి 

c) ప్రజల ఖ్ాతతలక్ు ర్ూ.95,528.50 కోట ో  నేర్ుగజ  జమయాయయి.  

d) ప్రోక్షంగజ ర్ూ.36,197.05 కోట ో  అందించతర్ు. 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే

A) ఆంధ్రప్రదేశ్  రజషట ంేలలని 1,41,52,386 క్ుట ంబ్ాలక్ు వివిధ్ ప్థకజలు అందిస్చా నతార్ు . 

B) 18% క్ుట ంబ్ాలక్ు ఏదో ఒక్ ప్థక్ం. అంద్చతుంద ి
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C) 82% క్ుట ంబ్ాలక్ు ర్ండు, అంతక్నతా ఎక్ుకవ ప్థకజల వలో లబ్లధ  క్లుగుతుంద ి 

 ర్ండేళో ప్జలన ప్యరా్యిన స్ంద్ర్భంగజ ముఖ్యమంతిర వ ైఎస్ జగన్మోహన్ర్డి్  ఈ కిీంద ివజటిలల వేటిని 

ఆవిషకరించతర్ు ? ర్ండు స్ర్సనివ ే

A) ‘ర్ండో ఏటా- ఇచిిన మాటకన ప్ ద్దప్ీట’ ప్ేరటి లేఖ్నచ విడుద్ల చేసజర్ు  

B) ‘మలిఏడు-జగననా తోడు-జగననా మాయనిఫ సోట -2019’ ప్ేరిట డతక్ుయమ ంట నచ విడుద్ల 

చేసజర్ు 

 గంగవర్ం ప్ో ర్ుట లల రజషట  ేప్రభుతతవనిక ిఉనా 10.4% వజటానచ క్ూడత ఏ స్ంసి్క్ు విక్ీయించనచనతార్ు ? 

అదతనీ గూీ ప్ 

 ఇటీవల  ఆంధ్రప్రదశే్ రజషట  ేస్మాచతర్ క్మిషనర్ుో గజ  కొతాగజ నియమితుల ైన ఉలాిల హరపి్రసజద్రడ్ి్  

మరియు కజక్రో్ చనెతార్డి్లతో ఎవర్ు ప్రమాణ సీవకజర్ం చేయించతర్ు ? ప్రభుతవ ప్రధతన కజర్యద్రిి 

 జూన్  8, 2021న  ప్రప్ంచ మహాస్ముదతర ల దనిోత్వం స్ంద్ర్భంగజ ఐక్యరజజయస్మితి ఆధ్వర్యంలల 

జరిగన ఆన్ల నై్ స్ద్స్చ్లల ప్జలగొ న ేఅవకజశం ద్కికంచచక్ునా తూర్ుుగోదతవరి జిలాో క్ు చెందని  

మహ ళ ఎవర్ు ? తతడ ిదపీ్ిక్ 

 ఈ కిీంది ఏ స్ంవత్రజనిా ‘చీని, నిమీ స్ంవత్ర్ం’ గజ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం ప్రక్టించింద ి? 2021–

22 

 వ ైఎస్ఆర్ బ్రమా కింద్ 18 నచంచి 70 స్ంవత్రజల వయస్చనా.. స్ంప్జదిస్చా నా వయకిా ప్రమాద్వశజతూా  

మర్ణసిేా  ఆ క్ుట ంబ్ానికి ఎంత మొతాం  ఆరిిక్ సజయం అందించనచనతార్ు. ? ర్ూ.5 లక్షలు 

 ‘జగననా స్వచా స్ంక్లుం ‘ కజర్యక్మీానికి ఎంత మొతాం కనటాయించతర్ు ? ర్ూ.1,312.40 కోట ో  

 2021  ఖ్రమఫ్, ర్బ్ర ప్ంట కజలాలలో  ఎంత మొతాం  ప్ంట ర్ుణతలుగజ ఇవజవలని ఆంధ్రప్రదశే్ రజషట  ేసజి యి 

బ్ాయంక్రో్ స్మితి (LLBC) నిర్ణయించింద.ి ? ర్ూ.1,48,500 కోట ో   

 2021-22 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల వివిధ్ ర్ంగజలక్ు ఎంత మొతాంతో వజరిిక్ ర్ుణ ప్రణతళిక్నచ ఆంధ్రప్రదశే్ 

రజషట  ేసజి యి బ్ాయంక్రో్ స్మితి (LLBC) నిర్ణయించింద ి? ర్ూ.2.83 లక్షల కోట ో  

 2019 సజర్వతిరక్ ఎనిాక్ల విశవషజలతో కనంద్ర ఎనిాక్ల స్ంఘం జూన్ 15న విడుద్ల చసేిన అటాో స్ 

ప్రకజర్ం అతయధకి్ నోటా ఓట ో  నమోద్చచసేిన  దేశంలలన ేరం్డవ  లలక్స్భ నియోజక్వరొ్ం ఏద ి? అర్క్ు  
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 జూన్ 15, 2021 నతటిక ివ ైఎస్ఆర్ వజహనమితర ప్థక్ం కంిద్ మొతాం మూడు స్ంవత్రజలలల ఎంత 

మొతాం ప్ంప్ిణ ీచేసజర్ు ? ర్ూ.759 కోట ో  

 కనంద్ర ప్రభుతవం తీస్చకొచిిన ‘ద్ ఇండయిా బ్లజిన స్ ప్జర స స్ అవుట్సో రి్ంగ్ ప్రమోషన్ సీకమ్స’ కింద్ 

కొతా ఉదోయగజలనచ స్ృషిట ంచడంలల మొద్టి  సజి నతనిా ద్కికంచచక్ునా రజషట ంే ఏద ి? ఆంధ్రప్రదేశ్  

 కొవిడ్ వజయకి్నో కిోనిక్ల్ టరయల్్ నిర్వహణ కోస్ం ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల కొవిడ్ కిోనిక్ల్ ప్రిశోధ్న కనంద్రం 

ఎక్కడ ఏరజుట  చేయనచనతార్ు ? విశజఖ్ప్టాం  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలలని  శీీవ ంక్టశేవర్ వనయప్జర ణి స్ంర్క్షణ కనందతర నిా ప్రజయవర్ణ స్చనిాత మండలం 

(ఎకో స ని్టవి్స జోన్)గజ ప్రక్టసి్ూా   కనంద్ర ప్రజయవర్ణ శజఖ్ నిర్ణయం తీస్చక్ుంది , అయితే ఏ జిలాో లల 

విసా్రించి వుంద ి? చితూా ర్ు, క్డప్ జిలాో లలో   

 ఆంధ్రప్రదేశ్ శజస్నమండలి ప్లర టెం ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? విఠప్ు బ్ాలస్చబ్రమణయం 

 కనంద్ర జనతభా ల క్కల శజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చసేిన 2019 జనన, మర్ణతల ల క్కల ప్రకజర్ం ఈ కిీంది 

వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) మర్ణించేవజరి క్ంటే జనిీంచవేజరి స్ంఖ్య 88% అధిక్ంగజ ఉంద ి

B) క్ర్ూాలు జిలాో లల అతయధిక్ జననతలు నమోద్యాయయి  

C) జనన స్మయాలలో  లింగనిషుతాి ఆంధ్రప్రదశే్లల 935గజ ఉంది 

D) తూర్ుు గోదతవరి జిలాో లల అతయధకి్ మర్ణతలు నమోద్యాయయి  

 బ్రలాో నిా గుళిక్లు, ప్ల డి ర్ూప్ంలల తయార్ు చసేే సజంకనతిక్ ప్రిజాా నతనిా, తయారమ ప్ద్ధతులిా 

అంద్చబ్ాట లలక ితెచిినంద్చక్ు 20 ఏళో ప్జట  ప్ేటెంట్ హక్ుక ద్కికంచచక్ునా ప్రిశోధ్న కనంద్రం ఏది 

? అనకజప్లోి వయవసజయ ప్రిశోధ్న కనంద్రం 

 ఆంధ్ప్రదేశ్ రజషట  ేప్ో లీస్చ ఫరిజయద్చల అథతరిట ీఛెరై్ీన్గజ  ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? జసిటస్ 

వి.క్నగరజజ్ 

 రజయలసీమ ఎతాిప్ో తల ప్థకజనిా చేప్టటవద్దని ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషజట ే నిా ఆదేశించింద ి? 

క్ృషజణ నదీ యాజమానయ బ్ో ర్ు్  
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 ప్రతయక్ష నగద్చ బ్దిలీ (DBT) విధతనంలల ర్ండేళోలల వివిధ్ స్ంక్షనమ ప్థకజల దతవరజ లబ్లధదతర్ుల 

బ్ాయంక్ు ఖ్ాతతలలో  ఎంత మొతాం జమ చసేినట ో  ఆంధ్రప్రదశే్  రజషట  ేప్రభుతవం జూన్ 23, 2021న 

విడుద్లచసేిన ప్రక్టనలల తెలిప్ింద ి? ర్ూ.1,00,116.36 కోట ో  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలల తొలి డెలాట  పో్స్ వేరయింట్ కనస్చ ఎక్కడ నమోదెైంద ి? తిర్ుప్తి 

 జూన్ 25, 2021న ప్రక్టించిన క్లోమ ట్ సజీర్ట సిటీస్ అస స్మ ంట్ ఫేరమ్సవర్కలల 4 సజట ర్ రనటింగ్ 

ద్కికంచచక్ునా ఆంధ్రప్రదేశ్ నగరజలు ఏవి ? విజయవజడ, విశజఖ్ప్టాం 

 జూన్ 25, 2021న ప్రక్టించిన క్లోమ ట్ సజీర్ట సిటీస్ అస స్మ ంట్ ఫేరమ్సవర్కలల , ఈ కిీంద ిఏ 

విభాగజలలల తిర్ుప్తి మొద్ట ిరజయంక్ునచ ద్కకించచక్ుంది ? a, b only  

A) ముని్ప్ల్ ప్జఠశజలలలో  ఆరోగయవంతమ నై కొలమానతలు న లకొలుడం  

B) ప్జరిశుద్ధ ూ నిర్వహణ (బ్యో రమ్ిడయిిేషన్, బ్యోమ ైనింగ్)  

C) ప్ునర్ుతతుక్ ఇంధ్నతనిా ఉతుతాి చసేి ప్టటణ ప్రజయవర్ణతనికి ప్జర ధతనయం ఇవవడం  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రజషట ంేలలని  శీీకజళహసీా శవరజలయానికి ఇటవీల  ఐఎస్వో గురిాంప్ు లభించింద,ి అయిత ే

ఇది ఏ జిలాో లల ఉంద ి? చితూా ర్ు 

 టెక్్టెైల్, గజర్ీంట్్ మార్కటింగ్లల భాగంగజ మ గజ రటిెైల్ ప్జర్ుక ఏరజుట క్ు ఆంధ్రప్రదేశ్  రజషట  ే

ప్ ట ట బ్డుల ప్ోర తత్హక్ బ్ో ర్ు్  ఆమోదించింది, అయితే దనీిని ఎక్కడ ఏరజుట  చేసజా ర్ు ? 

తతడేప్లోి(గుంటయర్ు) 

 జిందతల్ సీటల్ ఆంధతర  లిమిటడె్’నచ ఏ జిలాో లల ఏరజుట  చయేనచనతార్ు ? న లూో ర్ు 

 జూన్ 29, 2021న ఎక్కడ జరిగని దిశ యాప్ సజమూహ క్ డౌన్లలడ్ కజర్యక్ీమానిక ిముఖ్యమంతిర 

జగన్ మోహనరడ్ి్  హాజర్యాయర్ు ? గొలోప్యడ(ిక్ృషజణ జిలాో  ) 

 ఏప్ీఎస్ఆరమటసీ ఎండన మరయిు  ప్రజా ర్వజణత విభాగం క్మిషనర్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? 

సీహ చ్.దతవర్కజ తిర్ుమలరజవు 

 తొలి ద్శలల  భాగంగజ జూన్, 2022 నతటికర  ఎనిా ఇలుో  నిరిీంచతలని ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుతవం లక్షయంగజ 

ప్ ట ట క్ుంద ి? 15.60 లక్షల ఇళుళ 
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 మే 31, 2021న ఆంధ్రప్రదశే్ ముఖ్యమంతిర  వ .ైఎస్ జగన్ మోహనరడ్ి్  ఎనిా వ దై్య క్ మశజలలక్ు 

శంక్ుసజి ప్న చేసజర్ు ? 14  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 
Subscribe and Get PDF Up to December 2022 :: https://imojo.in/4280ndi 
 
Monthly Current Affairs PDF June 2021 :: https://imojo.in/3bfiuis 
 
Monthly Current Affairs PDF May 2021 :: https://imojo.in/1i9qytq 
 
Monthly Current Affairs PDF April 2021 :: https://imojo.in/1anvfir 
 
Monthly Current Affairs PDF March 2021 :: https://imojo.in/4ahpenb 
 
Monthly Current Affairs PDF Febraury 2021 :: https://imojo.in/4dsshqp 
 
Monthly Current Affairs PDF Jauanury 2021 :: https://imojo.in/1eaubfl 
 
Year Book 2020 :: https://imojo.in/460xvye 
 

తెలాంగయణ అాంశయలు 
 నతగోబ్ా జాతర్ ఏ జిలాో లల జర్ుగుతుంద ి? ఆదిలాబ్ాద్ 

 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ తెలంగజణ నచండ ిప్రతిషజఠ తీక్ ఫ్ోో ర్న్్ న ైటింగనల్ అవజర్ు్ క్ు ఎంప్ిక్సన వజర్ు 

ఎవర్ు ? అనప్రిా అర్ుణక్ుమార ి

 ‘ప్రధతనమంతిర ఆతీ నిర్భర్ ప్థక్ం’ అమలలో  దేశంలలన ేమొద్ట ిసజి నంలల నిలిచిన రజషట ంే ఏది ? 

తెలంగజణ  

 స్ంప్రదతయిేతర్ ఇంధ్న ప్ల ద్చప్ులల ఉతామ ప్నితీర్ు క్నబ్రిచినంద్చక్ు ‘తెలంగజణ రజషట  ే

ప్ునర్ుద్ధర్ణయీ ఇంధ్న వనర్ుల అభివృదిధ  స్ంసి్’(టీఎస్ ర్డోక)క్ు జాతీయ సజి యిలల ఎనావ ఉతామ 

ప్ుర్సజకర్ం లభించింద ి? దివతీయ  
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 దేశంలలన ేమొటటమొద్ట ివ ైమానిక్ కరీడత శిక్షణ కనందతర నిా ఏరజుట  చేస్చా నాట ో  ప్రక్టించిన రజషట ంే ఏద ి? 

తెలంగజణ  

 కొండత లక్షీణ్ తెలంగజణ ఉదతయన విశవవిదతయలయం ఉప్ క్ులప్తి(వీస)ీగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు 

?  ఆచతర్య డత.భోగ నీర్జ ప్రభాక్ర్ 

 హ ైద్రజబ్ాద్లలని తెలుగు విశవవిదతయలయానిక ిఎవరి ప్ేర్ు ప్ టటనచనతార్ు ? స్చర్వర్ం ప్రతతప్ర్డి్  

 తెలంగజణ హ ైకోర్ుట  తొలి మహ  మ ప్రధతన నతయయమూరిా ఎవర్ు ? జసిటస్ హ మా కోహ ో   

 గజీ మీణ మహ ళలక్ు వయవసజయ, అనచబ్ంధ్ ర్ంగజల జీవనోప్జధిలల మొద్టిసజి నంలల నిలిచిన రజషట ంే 

ఏద ి? తెలంగజణ  

 అమ రకిజక్ు చెందిన ప్రతిషజఠ తీక్ ఫుల్బ్రైరట్ ఫ లలషిప్క ి

ఎంప్ిక్సన తెలంగజణ వజస ిఎవర్ు ? లింగజల రజజు  

 తెలంగజణ రజషట ంేలల తలస్ర ివిద్చయత్ వినియోగం’ ఎంతగజ 

ఉంద ి?  2,071 యూనిట ో   

 కనంద్ర ఆరిిక్శజఖ్ విడుద్ల చేసిన 2020-21 ఆరిిక్ స్రనవ 

ప్రకజర్ం దేశంలలన ేప్రధతన రజషజట ే లలో  సేవల ర్ంగంలల 

అతయధిక్  వృదిధ  నమోద్చచేసని రజషట ంే ఏద ి? తెలంగజణ 

 Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 

 
 2019-20 ఖ్రమఫ్ కజలంలల ధతనయం సేక్ర్ణలల తొలి ర్ండు సజి నతలలల నిలిచిన రజషజట ే లు ఏవి ? హరియానత 

, తెలంగజణ 
 ‘క్ంప్యయటర్ సల స ైట ీఆఫ్ ఇండయిా(సీఎస్ఐ), స ుషల్ ఇంటెరస్ట  గూీ ప్(ఎస్ఐస)ీ ఆన్ ఈ-గవర్ా న్్ అవజర్ు్ -

2020’కు ఎంప్ిక్సన మొబ్రైల్ యాప్ ఏద ి? టీ-ప్ో ల్ యాప్ 

 జీహ చ్ఎంసీ (గనీటర్ హ ైద్రజబ్ాద్ ముని్ప్ల్ కజరొురనషన్ ) మేయర్గజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? గదతవల 

విజయలక్షిీ 
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 వీఎల్సీస ీఫ మినత మిస్ ఇండియా వర్ల్్ 2020 ప్ో టీలలో  విజనతగజ నిలిచిన తెలంగజణ యువతి ఎవర్ు ? 

మానస్ వజర్ణతస ి

 ఇటీవల ‘ఐఎస్ఓ (ఇంటరనాషనల్ సజట ండర్్ ఆరొ్న జైనషన్) 2001-2015’ గురిాంప్ు ప్ల ందిన ర్వీంద్ర భార్తి 

క్ మవేదకి్ ఎప్ుుడు ప్జర ర్ంభమ ైంద ి? 
 2020 స్ంవత్ర్ంలల ఉతామ ప్నితీర్ు క్నబ్రిినంద్చక్ు ‘‘బ్రస్ట  ప్రజెరిీంగ్ ఐట ీమినిస్టర్’’గజ సో కచ్ 

అవజర్ు్ క్ు ఎంప్ిక్సన మంతిర ఎవర్ు ? క.్తతర్క్ రజమారజవు 

 విదతయరిి సజి యిలలన ేఆవిషకరా్లుగజ తీరిదదిద్దడం కోస్ం ‘నవం’ ఆవిషకర్ణల కనంద్రం (ఫ్ౌండషేన్)నచ 

తెలంగజణ ప్రభుతవం ఎక్కడ ఏరజుట  చేయనచంద ి? కజమార్డి్  జిలాో  

 తెలంగజణరజషట  ేవిశవవిదతయలయాల అధతయప్క్ స్ంఘాల స్మాఖ్య(ఎఫ్యూటీఏటీఎస్) నూతన ఛెైర్ీన్గజ 

ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు. ? ఆర్.మలోికజర్ుా న్ర్డి్   

 బ్యో ఆసియా అంతరజా తీయ స్ద్స్చ్-2021కి ఆతిధ్యం ఇవవనచనా నగర్ం ఏద ి? హ ైద్రజబ్ాద్ 

 ఇటీవల కొతా రజతి యుగప్ు మానవుల ఆనవజళుో  ఉనాట ో  క్నచగొనబ్డని ‘కొతాకొండ వీర్నా గుటట  ‘ ఏ 

జిలాో లల ఉంది ? వర్ంగల్ అర్ిన్ జిలాో  

 నగరజలలో ని చిర్ు వజయప్జర్ులక్ు ర్ుణతలు ఇచిి ఆద్చక్ునేంద్చక్ు కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రవేశప్ టిటన ప్ీఎం 

స్వనిధ ిమ ైకోీ  క్ీడిట్ సీకమ్స అమలులల దేశంలలన ేఅగీసజి నంలల నిలిచిన ముని్ప్ల్ కజరొురనషన్ ఏద ి? 

గనీటర్ హ ైద్రజబ్ాద్ ముని్ప్ల్ కజరొురనషన్ (జీహ చ్ఎంస)ీ  

 రజయప్డి్ యాంటిజన్్ టెస్చట లలో  దేశంలలన ేప్రధ్మ సజి నంలల నిలిచిన రజషటమేు ఏద ి? తెలంగజణ  

 2020 ఏప్ిరల్- డిస ంబ్ర్ు మధ్య కజలంలల విదేశీ ప్రతయక్ష ప్ ట ట బ్డు(ఎఫ్డనఐ)ల రజక్లల దేశంలల 

తెలంగజణ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింద ి? ఏడవ సజి నం  

 ఇటీవల జరగిిన జాతీయ టెనిాస్ హార్్కోర్ట ఛతంప్ియన్షిప్లల ఛతంప్ియన్గజ నిలిచిన తెలంగజణ 

అమాీయి ఎవర్ు ? ర్షిీక్ భమిడిప్జట ి 

 నేషనల్ కౌని్ల్ ఆఫ్ అప్ టో డ్ ఎక్నతమిక్్ రమస ర్ి (ఎన్సీఏఈఆర్) విడుద్ల చేసిన ‘భూ ద్సజా ే ల సేవల 

స్ూచీ 2020-21’లల తెలంగజణ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింది ?13వ సజి నం 

 మొక్కల ప్ ంప్క్ం, అటవీక్ర్ణలల దేశంలలన ేమొద్ట ిసజి నంలల నిలిచిన రజషటమేు ఏద ి? తెలంగజణ  
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 తెలంగజణ రజషట  ేమహ  మ ప్జరిశజీ మిక్వతాేల కనంద్రం (వీహబ్), ఇటవీల ఏ దేశ ప్రభుతవంతో ఒప్ుంద్ం 

క్ుద్చర్ుిక్ుంద ి? ఆసేట లేియా  

  తెలంగజణ డెైరక్్టర్ ఆఫ్ ప్జర సిక్ూయషన్గజ ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ?  జి.వ ైజయంతి 

 సౌకట్్ అండ్ గ్సడ్్ రజషట  ేచీఫ్ క్మిషనర్గజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? ఎమ ీలీ్ క్లవక్ుంట క్విత  

 ఇటీవల కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించిన ‘దీన్ద్యాల్ ప్ంచతయత్ స్శకరాక్ర్ణ్ ’ అవజర్ు్ లలల  తెలంగజణక్ు  

ఎనిా అవజర్ు్ లు లభించతయి ?  13 అవజర్ు్ లు 

 స్చమార్ు 500 మ గజవజటో విద్చయద్చతుతాి చేస్చా నా థర్ీల్ ప్జో ంటో విభాగంలల ఫ్ టోయాష్నచ నూర్ు శజతం 

ప్ ైబ్డ ిస్దివనియోగం చేసినంద్చక్ు ఈ కిీంద ి ఏ  విద్చయత్ కనందతర నిక ిజాతీయసజి యిలల ప్ుర్సజకర్ం 

లభించింద ి?  సింగరనణ ిథర్ీల్ విద్చయత్ కనంద్రం 

 కనంద్ర శజసా్ర, సజంకనతిక్ మంతిరతవశజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చేసిన ప్రజయవర్ణ ముప్ుు స్ూచిక్లల తెలంగజణ 

ఎనావ సజి నంలల నిలిచింద ి? 20 

 ఏ రజషజట ే నిక ిచెందని ‘ఆర్యభటట ఖ్గోళ ద్ర్ినం బ్ృంద్ం’ స్భుయలు అంతరజా తీయ ఖ్గోళ అనేవషణ స్ంసి్ 

(ఐఏఎస్సీ), నతసజ, ప్జన్సజట ర్ (హవజయి యూనివరి్ట ీబ్ృంద్ం) స్ంయుకా్ంగజ మారిిలల నిర్వహ ంచిన 

ప్రిశీలనలలో  నతలుగు నూతన గీహశక్లాలనచ గురిాంచతర్ు. ? తెలంగజణ  

 తెలంగజణలల తతజాగజ మరో ర్ండు కొతా మండలాలు ఏరజుటయాయయి, అయిత ేవీటితో క్లిప్ి రజషట ంేలల 

మండలాల స్ంఖ్య ఎంత ? 595 

 ప్ో లీస్ వ రిఫకినషన్తోప్జట  ప్ో లీస్ కిోయరన్్్ స్రిటఫకి్టోనచ ఆన్ల ైన్లలనే  జారమ చేస ే‘ఐ-వ రఫి ’ై విధతనతనిా 

అంద్చబ్ాట లలక ితెచిిన రజషటమేు ఏది ? తెలంగజణ  

 2021, మే 1న మంతిర ప్ద్వి నచండ ితొలగించేనతటకిర ఈటలె రజజనంద్ర్ ఏ ప్ో ర్ట ఫ్ో లియో చూస్చా నతార్ు ? 

రజషట  ేవ ైద్య, ఆరోగయశజఖ్ 

 కరీ.శ. 9వ శతతబ్ద ం నతట ిఅర్ుదెైన జ్ైన శిలుం ఇటవీల ఎక్కడ వ లుగు చూసింద ి? ఆక్ునూర్ు(సిదిదప్ేట 

జిలాో ) 
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 నలోరనగడ ినేలలలో  సజగుక్ు  అనచవ ైన ‘ఎసీవట-ీ68’ అన ేజొనా వంగడతనిా ఈ కిీంద ి ఏ వయవసజయ 

ప్రిశోధ్న సజి నం శజసా్రవతాేలు ఆవిషకరించతర్ు ? తతండూర్ు వయవసజయ ప్రశిోధ్న సజి నం(వికజరజబ్ాద్ 

జిలాో ) 

 వినియోగదతర్ులే స్వయంగజ స ల్ఫ్ో న్తో మీటర్ రమడింగ్ని సజకన్ చేస.ి. బ్లలుో  తీస్చక్ున ేమొబ్రైల్  యాప్

’నచ  అంద్చబ్ాట లలక ితీస్చకొచిిన తెలంగజణ  విద్చయత్ ప్ంప్ిణ ీస్ంసి్ ఏది ? TSSPDCL  

 ఇండియన్ ఛతంబ్ర్ ఆఫ్ కజమర్్(ఐసీస)ీ, ద్ ఎనరమా రమస ర్ి ఇన్సిటటయయట్ స్ంయుకా్ంగజ ప్రక్టించ ే‘గమీన్ 

ఊరా్-2020’ ప్ుర్సజకరజలలో  భాగంగజ ‘గిీడ్ అనచస్ంధతనిత ప్ునర్ుతతుద్క్ విద్చయతుా ’ విభాగంలల  తొలి 

సజి నంలల నిలిచి గమీన్ అవజర్ు్ నచ ద్కకించచక్ునా విద్చయత్ ప్ంప్ిణ ీస్ంసి్ ఏద ి? TSSPDCL 

 కనంద్ర ప్రభుతవ ఆయుషజీన్ భార్త్ (ఏబ్ర) ప్థకజనిా అమలుచేసేంద్చక్ు  మే 18, 2021న కనంద్ర 

ప్రభుతవంతో ఒప్ుంద్ం చేస్చక్ునా రజషటమేు ఏది ? తెలంగజణ 

 ప్జఠశజల విదతయర్ుి లక్ు స ైబ్ర్ నేరజలప్  ైఅవగజహన క్లిుంచేంద్చక్ు ‘ స ైబ్ర్ కజంగ్సీ్’ కజర్యక్ీమానిా 

ప్జర ర్ంభించిన రజషటమేు ఏద ి? తెలంగజణ  

 ఈ కిీంద ిఏ థర్ీల్ విద్చయత్ కనందతర నిక ిగతంలల వేరనవర్ు స్మయాలలో  ఇచిిన అనిా ప్రజయవర్ణ 

అనచమతులనచ ఏడు న లలప్జట   తతతతకలిక్ంగజ నిలిప్ివేస్చా నాట ో  జాతీయ హరిత టెైరబ్ుయనల్(ఎనాీట)ీ 

మే 27, 2021 తీర్ుు వ లోడించింద ి? రజమగుండం థర్ీల్ విద్చయత్ కనంద్రం 

 తెలంగజణలలని వ నక్బ్డిన తర్గతుల(బ్రస)ీక్ు విదతయ ఉదోయగ నియామకజలలో  రిజరనవషనోనచ ఎనిా 

స్ంవత్రజల ప్జట  ప్ల డిగసి్ూా  తెలంగజణ ప్రభుతవం నిర్ణయం తీస్చక్ుంద ి? ప్ద ిస్ంవత్రజలు  

 ‘స్చుతిాక్ వి’ టీకజనచ భార్తదేశంలల తొలిసజరిగజ ఏ నగర్ంలల ప్ంప్ణి ీచేసజర్ు ? హ ైద్రజబ్ాద్ 

 తెలంగజణ రజషట  ేప్బో్లక్ స్రమవస్చ క్మిషన్ (టీఎస్ప్ీఎసీ్) రం్డో  ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు 

? బ్ూసిరడ్ి్  జనతర్దన్ర్డి్  

 గోదతవర-ి కజవరేి అనచస్ంధతనతనిా జాతీయ జల అభివృదిధ  స్ంసి్ (ఎన్డబ్ూో ూడనఏ) ఇటవీల  ఖ్రజర్ు 

చేసింద,ి అయిత ేదీని దతవరజ తలెంగజణలలని ----------------- వద్ద  గోదతవర ినదిప్  ైబ్ాయరనజీ నిరిీంచి 

తమిళనతడులల కజవేర ినదిప్ ై ఉనా గజీ ండ్ ఆనక్టట  వర్క్ు నీటిని మళిళసజా ర్ు ? ఇచింప్లోి  
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 2020-21 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల తలెంగజణ రజషజట ే నిక ిప్నచాల దతవరజ వచిిన రజబ్డ ిఎంత  ? 

ర్ూ.79,339 కోట ో  

 తెలంగజణ శజస్నమండలి ప్లర టెం ఛెైర్ీన్’గజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ?  వ నావర్ం భూప్జల్ర్డి్  

 తెలంగజణ రజషట ంేలలని వయవసజయ భూములక్ు డిజిటల్ స్రనవ నిర్వహ ంచతలని ముఖ్యమంతిర కనసీఆర్ 

నిర్ణయించతర్ు, అయితే ప్ ైలట్ డజిిటల్ స్రనవలల భాగంగజ తొలుత ఎనిా గజీ మాలలల స్రనవ 

నిర్వహ ంచనచనతార్ు  ? 27 గజీ మాలలల  

 నీతి ఆయోగ్ ప్రక్టించిన స్చసిి రజభివృదిధ  లక్షయయల స్ూచిక్ ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ?  

అనీా స్ర్సనివే  

H) నీతి ఆయోగ్ ప్రక్టించిన స్చసిి రజభివృదిధ  స్ూచిక్లల తెలంగజణ 11వ సజి నంలల నిలిచింద.ి 

I) అంద్చబ్ాట  ధ్ర్లలో  నతణయమ నై ఇంధ్నం లభయతలల  దేశంలల ప్రధ్మ సజి నంలల తెలంగజణ 

నిలిచింది  

J) ర్క్షిత నీర్ు , ప్జరిశుధ్యం విషయంలల  దేశంలల దివతీయ సజి నంలల తెలంగజణ  నిలిచింది  

 తెలంగజణ  రజషట ంేలల జూన్ 7, 2021  నచంచి 19 జిలాో  ఆస్చప్తుర లలో  ఉచిత రోగనిరజధ ర్ణ ప్రమక్ష 

(డయాగొాసిటక్) కనందతర లు ప్జర ర్ంభించనచనాట ో  ముఖ్యమంతిర కనసీఆర్ తెలిప్జర్ు, అయిత ేఎనిా ర్కజల 

ప్రమక్షలు అంద్చబ్ాట లలకి రజనచనతాయి ? 57 

 జూన్ 8, 2021న మఖ్యమంతిర కన.స.ిఆర్ అధ్యక్షతన స్మావేశమ నై తెలంగజణ మంతిర మండలి 

తీస్చక్ునా నిర్ణయాలలల స్ర్సనది ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

a) హ ైద్రజబ్ాాజద్ జిలాో  మినహా ప్జత తొమిీది జిలాో లలో  ‘తెలంగజణ ప్రతేయక్ ఆహార్శుదిధ  మండళో’ 

ఏరజుట క్ు అనచమతించింద.ి ఒకొకక్కట ిక్నీస్ం 250 ఎక్రజలుండే ఈ జోనోలల ర్సస్మిలుో లు, 

ఇతర్ ఆహార్శుదిధ  ప్రిశీమల ఏరజుట క్ు స్తవర్మే చర్యలు తీస్చకోవజలని అధకిజర్ులనచ 

ఆదేశించింద.ి 

b) ప్రభుతవ ఆస్చప్తుర ల సిితిగతులు, మ ర్ుగ్సన సౌక్రజయలు, సిబ్ింద,ి ఇతర్ మ లిక్ 

సౌక్రజయలనచ స్మీక్షించేంద్చక్ు ఆరిిక్మంతిర హరమశ్రజవు అధ్యక్షులుగజ మంతిరవరొ్ ఉప్స్ంఘం 

ఏరజుట క్ు ఆమోద్ం తెలిప్ింద.ి  
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c) రనషన్ డనలరో్ క్మీషన్ స్హా ఇతర్ స్మస్యలు, ప్రజా ప్ంప్ణిీ వయవసి్లలని లలప్జలక్ు ప్రషిజకర్ 

మారజొ లు స్ూచించేంద్చక్ు ప్ౌర్స్ర్ఫరజల మంతిర గంగుల క్మలాక్ర్ అధ్యక్షతన మంతిరవరొ్ 

ఉప్స్ంఘం ఏరజుట క్ు ఆమోద్ముద్ర వసేింది.  

d) సజగునీట,ి వయవసజయ ర్ంగజల మాదరిన వ ైద్య ఆరోగయ ర్ంగజనిా బ్లలప్తేం చసేే దిశగజ 

ర్ండేళోలల ర్ూ. ప్దవిేల కోటోతో స్క్ల సౌక్రజయలు క్లిుంచతలని మంతిరమండలి నిర్ణయించింది. 

 ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  ర్ండు స్ర్సనివే  

A ) గత ఐదళోేలల తెలంగజణ రజషట ంేలల స్గట  భూగర్భ జలమటటంలల మూడు  మీటరో్క్ు ప్ ైగజ 

ప్ ర్ుగుద్ల నమోదెైంద ి

B) భూగర్భ జలమటటం ప్ ర్ుగుద్లలల తెలంగజణ, దేశంలలనే ప్రథమ సజి నంలల ఉంద ి  

 తెలంగజణ రజషట ంేలల  ప్రస్చా త వజనతకజలం(ఖ్రమఫ్)లల ప్ంటల సజగు విసీా ర్ణ లక్షయయనిా ఎంతక్ు ప్ ంచతర్ు ?  

కోట ీ40 లక్షల 12 వేల ఎక్రజలు 

 తెలంగజణ హ కైోర్ుట  నతయయమూర్ుా ల స్ంఖ్య 24 నచంచి నచండి ఎంతక్ు ప్ ంచతర్ు ?  42 

 హ ైద్రజబ్ాద్ మినహా తొమిీది ఉమీడి జిలాో ల ప్రిధలిల తెలంగజణ  రజషట  ేప్రభుతవం ఏరజుట  చేస్చా నా 

ప్రతేయక్ ఆహార్శుదిధ  మండలాలలో   ప్రశిీమల ఏరజుట క్ు ఏ స్ంసి్నచ నోడల్ ఏజ్నీ్గజ నియమించతర్ు ?  

టీఎస్ఐఐస ీ

 తెలంగజణ ప్రభుతవం ప్రతిషజఠ తీక్ంగజ నిరిీస్చా నా ఏ నిరజీణతనిా తతజాగజ  జాతీయ హరతి భవనతల 

జాబ్లతతలల చేరజిర్ు ?  నూతన స్చివజలయ భవన స్ముదతయం 

 నూతన వరి వంగడం  ‘ఆర్.డి.ఆర్-1200’నచ ఏ స్ంసి్ అభివృదిధ  చసేింద ి? ర్ుద్ూర ర్ ప్జర ంతీయ చెర్క్ు, 

వరి ప్రశిోధ్నసజి నం(నిజామాబ్ాద్ జిలాో ) 

 2019 సజర్వతిరక్ ఎనిాక్ల విశవషజలతో కనంద్ర ఎనిాక్ల స్ంఘం జూన్ 15న విడుద్ల చసేిన అటాో స్ 

ప్రకజర్ం దశేంలలన ే అతిప్ ద్ద  లలక్స్భ నియోజక్వరొ్ం ఏద ి?  మలాకజిగరిి  

 భార్త్-చెైనత స్రహిద్చద  గలావన్ లలయలల వీర్మర్ణం ప్ల ందిన స్ంతోష్బ్ాబ్ు 9.6 అడుగుల విగీహానిా 

ఎక్కడ ఏరజుట చశేజర్ు. ? స్ూరజయప్టే 
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 కనంద్ర జనతభా ల క్కల శజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చసేిన 2019 జనన, మర్ణతల ల క్కల ప్రకజర్ం ఈ కిీంది 

వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

E) హ ైద్రజబ్ాద్ జిలాో లల అతయధిక్ జననతలు నమోద్యాయయి  

F) జనన స్మయాలలో  లింగనిషుతాి తలెంగజణ రజషట ంేలల 953గజ ఉంద ి

G) అతయలు మర్ణతలు జనగజమ జిలాో లల చోట చేస్చక్ునతాయి 

   వర్ంగల్ అర్ిన్  జిలాో  ప్ేర్ు ఏ ప్ేర్ుతో మార్ుు చేయనచనతార్ు ?  హనీకొండ జిలాో   
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 
 తెలుగు రజషజట ే లలో  తొలిసజరిగజ ‘చర్ీనిధ’ి (సికన్ బ్ాయంక్ు)నచ ఎక్కడ ఏరజుట  చేయనచనతార్ు ? 

ఉసజీనియా ప్రభుతవ బ్ో ధ్నతస్చప్తిర 

 తెలంగజణ  రజషట ంేలల ర్ూ.2,100 కోటోతో ఎలకిటాక్ వజహనతల తయారమ ప్రిశమీ ఏరజుట  చయేనచనాట ో  

ప్రక్టించిన స్ంసి్ ఏద ి? టెైరటాన్  

 తెలుగురజషజట ే లలో  మొటటమొద్టి సికన్ బ్ాయంక్ు (చర్ీ నిధ ికనంద్రం) 

ఎక్కడ  ఏరజుటెైంద.ి ? ఉసజీనియా ఆస్చప్తిర - హ ైద్రజబ్ాద్ 

 2021  యాస్ంగ ిప్ంటక్ు స్ంభందించి తలెంగజణ రజషట ంేలల ఎంత 

మొతాం ధతనయం సేక్రించతర్ు. ?  91.69 లక్షల మ టిరక్ టనచాలు 

 ప్ీవీ శతజయంతుయత్వజల ముగింప్ు కజర్యక్మీం ఎప్ుుడు జరగిింది 

? జూన్ 28, 2021 

 తెలంగజణ  రజషటసేజి యి బ్ాయంక్రో్ స్మితి (SLBC) 2021-22 స్ంవత్రజనికి ఎంత మొతాంతో  ర్ుణ 

ప్రణతళిక్నచ ఆమోదించింద ి? ర్ూ.1,86,035 కోట ో  

 ఐర్న్ శజతం అధిక్ంగజ ఉనా ‘డబ్ూో ూజిఎల్1119’గజ ప్ిలిచ ేవంగడతనిా ఈ కిీంది ఏ విశవవిదతయలయ 

శజసా్రవతాేలు అభివృదిధ  చసేజర్ు ? ఆచతర్య జయశంక్ర్ వయవసజయ విశవవిదతయలయం 

 AI సజట ర్టప్ల కోస్ం యాకి్లరనటర్ ప్ోర గజీ ం Revv Up నచ ప్జర ర్ంభించిన రజషట ంే ఏద ి? తెలంగజణ  

 ఈ కిీంది ఏ దశే స్హకజర్ంతో  జూన్ 14, 2021న తెలంగజణ ప్ ట ట బ్డుల స్ద్స్చ్ నిర్వహ ంచతర్ు ? 

సౌదీ అరనబ్లయా 
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 తెలంగజణ రజషట ంేలలని  ప్ో లీస్ సేటషనోలల 17 ర్కజల విధ్చల (ఫంక్షనల్ వరిటక్ల్్) నిర్వహణలల ప్రథమ 

సజి నంలల నిలిచిన ప్ో లీస్చ సేటషన్ ఏది ? తతడూర్ు ప్ో లీస్సేటషన్ 

  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
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ఆరిిక్యాంశయలు 
 ప్రప్ంచంలలన ే స్చద్ూర్ విమానతనిా నడిప్ ిఇటీవల భార్త మహ  మ ప్ ైలట ో  చరితర స్ృషిట ంచతర్ు , 

అయిత ేఇద ిఎక్కడ నచండ ిఎక్కడక్ు ప్రయాణించింద ి? శజన్ఫ్జర ని్సో క నచంచి బ్రంగళూర్ు 

 అమ రకిజక్ు చెందిన ప్రసది్ధ  బ్రమా, ఆరిిక్ సేవల స్ంసి్ మాస్ మూయచచవల్(మసజచచస ట్్ మూయచచవల్ 

ల ైఫ్ ఇనూ్రన్్్ క్ంప్ నీ) అమ రికజ బ్యట తన తొలి కజరజయలయానిా ఎక్కడ ఏరజుట చయేనచంద ి? 

హ ైద్రజబ్ాద్ 

 లండన్& ప్జర్టనర్్ స్ంసి్ ర్ూప్ల ందించిన నివేదకి్ ప్రకజర్ం 2016 నచంచి 2020 వర్క్ూ టెకజాలజీ 

ర్ంగంలల అతయధిక్ ప్ ట ట బ్డులు సజధించి  ప్రప్ంచవజయపా్ంగజ అతయంత వేగంగజ అభివృదిధ  చెంద్చతునా 

టెక్ నగర్ంగజ నిలిచిన నగర్ం ఏద ి? బ్రంగళూర్ు  
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 దేశంలలన ేఅతి ప్ ద్దదెనై ఎంటరప్ రనూయర్షిప్ కజంకనోవ్స ఎక్కడ ఏరజుట చయేనచనతార్ు ? ఐఐట ీహ ైద్రజబ్ాద్ 

 ప్రప్ంచంలలనే తొలిసజరగిజ ‘నతనో యూరయిా’నచ ఏ స్ంసి్ ప్రవేశప్ టిట ంద.ి ? ఇఫ్ో క 

 జూన్ 4, 2021న వ లోడించిన ఆర్బ్రఐ దెైవమాసిక్ ద్రవయ ప్ర్ప్తి విధతన స్మీక్ష ప్రకజర్ం ఈ కిీంది 

వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

A) ర్ప్ో  రనట  4శజతంగజ ఉంచగజ.. రివర్్ ర్ప్ో  రనట  3.35శజతంగజ ఉంచతర్ు. 

B) 2021-22 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ జీడనప్ ీఅంచనతలనచ 10.5శజతం నచంచి 9.5శజతతనికి ఆర్బ్రఐ 

తగిొంచింద.ి  

C) 2021- 22 ఆరిిక్ స్ంవత్రజనిక ిద్రవోయలిణం 5.1శజతంగజ నమోద్చ కజవొచిని అంచనత 

వేసింద ి

D) కొవిడ్-19 ర్ండో ద్శలల తీవరంగజ ప్రభావజనిక ిలలన నై వివిధ్ ర్ంగజలక్ు ర్ుణతలిచేింద్చక్ు 

ర్ూ.15,000 కోటోతో ప్రతేయక్ ప్థక్ం 2022 మారిి 31 వర్క్ు అంద్చబ్ాట లలకి తెచిింది  

 ర్ూ.3 లక్షల కోటో మార్కట్ విలువనచ సజధించిన మూడవ  దేశీయ ఐట ీక్ంప్ నీ ఏద ి? విప్ోర  

 కొవిడ్-19 స్ంక్షోభంతో భారమగజ నషటప్ో యిన స్ూక్షీ, చినా, మధ్య సజి యి ప్రశిీమల (ఎమ్సఎస్ఎమ్సఈ) 

ర్ంగజనిక ిచయేూతనిచేింద్చక్ు ప్రప్ంచ బ్ాయంక్ ఇటవీల ఎంత స్హాయం ప్రక్టించింద ి? 500 

మిలియన్ డతలర్ుో   

 బ్హుళ జాతి క్ంప్ నీలు కజర్యక్లాప్జలు నిర్వహ ంచ ేప్రతి దేశంలల గోో బ్ల్ టాయక్్ రనట్’నచ విధించ ే

ఒప్ుంద్ంప్  ైఇటవీల  జీ–7 దేశజల ఆరిధక్ మంతుర లు స్ంతక్ం చేసజర్ు , అయిత ేగోో బ్ల్ టాయక్్ రనట్ 

కింద్ ఎంత శజతం ప్నచా విధించనచనతార్ు ? 15% 

 ప్రస్చా త ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల భార్త వృదిధరనట  అంచనతలనచ ప్రప్ంచబ్ాయంక్ 10.1 శజతం నచండ ితతజాగజ  

ఎంతక్ు  తగిొంచింద.ి ? 8.3  శజతం  

 2021లల ప్రప్ంచ వృదిధ  ఎంత  శజతం ఉండొచిని ప్రప్ంచ బ్ాయంక్ అంచనత వేసింద ి? 5.6 శజతం 

 2020-21లల భార్తదేశ వయవసజయ మరియు అనచబ్ంధ్ ఉతుతుా ల ఎగుమతి ఎంత శజతం ప్ రగిింది? 

17.34% 
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 2020-21లల భార్తదేశ సేందిరయ వయవసజయ ఉతుతుా ల ఎగుమతులు ఎంత శజతం ప్ రగిజయి.?  

51%  

 ఫ్ో ర్ి్ ప్రప్ంచంలలని ఉతామ బ్ాయంక్ుల 2021 జాబ్లతతలల భార్తదేశం నచండి ఎంప్కి్సన బ్ాయంక్ు ఏది ?  

డిబ్లఎస్ బ్ాయంక్ ఇండియా. 

 ది ఎక్నతమిస్ట ఇంటెలిజన్్్ యూనిట్ యొక్క గోో బ్ల్ ల ైవిిలిటీ ఇండెకోటో (The Economist 

Intelligence Unit's Global Liveability Index ) ప్రకజర్ం ప్రప్ంచంలల అతయంత జీవించగలిగన నగర్ం 

ఏద ి? ఆకజో ండ్ 

 ఇటీవల క్ూయఎస్ స్ంసి్ ప్రక్టించిన  ప్రప్ంచ రజయంకింగ్లల భార్తదశే విదతయలయాలలల  తొలి సజి నంలల 

భార్తీయ స్ంసి్ ఏద ి? ఐఐట ిబ్ాంబ్ ే

 జూన్ 4, 2021 తో ముగిసని వజరజనికి దేశ విదేశీ మార్క్ప్ు (ఫ్జర్క్్) నిలవలు మొటటమొద్ట ిసజరగిజ 

ఎంత మొతాంనక్ు చేరజయి ? 600 బ్లలియన్ డతలర్ుో  

 ఛతరిటసీ్ ఎయిడ్ ఫ్ౌండేషన్ (Charities Aid Foundation 

(CAF)) విడుద్ల చసేిన వర్ల్్ గివింగ్ ఇండెక్్(World 

Giving Index) 2021 ప్రకజర్ం భార్తదేశం ఎనావ 

సజి నంలల ఉంద ి? 14వ సజి నం 

 2020-21 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల ర్ుణ, డిప్జజిట్ వృదిధ  

ప్ర్ంగజ ప్రభుతవ ర్ంగ బ్ాయంక్ులలో  అగసీజి నంలల నిలిచిన 

బ్ాయంక్ు ఏద ి? బ్ాయంక్ ఆఫ్ మహారజషట  ే

 Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
https://imojo.in/4280ndi 

 
 అంతరజా తీయ క్న్ల ట నీ్ బ్రసజీీ తతజా నివేదకి్ ప్రకజర్ం భార్తీయుల ఆరిిక్ స్ంప్ద్ 2020లల ఎంతగజ 

నమోద్యియంద ి? 3.4 లక్షల కోటో డతలర్ుో   

 2020  స్ంవత్ర్ంలల  దేశ విదేశీ మార్క్ నిలవలు ఎంత ప్ రిగజయి ? $103 బ్లలియనచో   
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 సివటారజో ండ్ స ంటరల్ బ్ాయంక్ జూన్ 16న విడుద్ల చసేిన గణతంకజల ప్రకజర్ం, 2020 చివరనితటిక ిసివస్ 

బ్ాయంక్ులలో  క్స్టమరో్ డిప్జజిటోలల తొలి సజి నంలల నిలిచిన దశేం ఏది ? బ్లరటన్  

 ఇనిటిటయయట్ ఫర్ మేనజే్ీంట్ డవెలప్ ీంట్ (Institute for Management Development (IMD)) 

విడుద్ల చేసని ప్రప్ంచ ప్ో టీ స్ూచిక్ 2021 లల భార్తదశేం రజయంక్ ఎంత ? 43  

 ప్రప్ంచ ప్ో ట ీస్ూచిక్ 2021 లల తొలి మూడు సజి నతలలల నిలిచిన దేశజలు ఏవి ? 1. సివటారజో ండ్; 2. 

సీవడన్; 3. డెనతీర్క. 

 సిడనాలలని ఇనిటిటయయట్ ఫర్ ఎక్నతమిక్్ అండ్ ప్సీ్ (Institute for Economics and Peace (IEP)) 

గోో బ్ల్ ప్సీ్ ఇండెక్్ (Global Peace Index (GPI) ) 2021 లల భార్తదేశం యొక్క రజయంక్ు ఎంత ? 

135  

 ఇనిటిటయయట్ ఫర్ ఎక్నతమిక్్ అండ్ ప్సీ్ (Institute for Economics and Peace (IEP)) గోో బ్ల్ ప్సీ్ 

ఇండెక్్ (Global Peace Index (GPI) ) 2021 ప్రకజర్ం అతయంత ప్రశజంతమ ైన దశేం ఏది ? ఐసజో ండ్  

 ఐక్యరజజయస్మితి (ఐరజస్) నివేదకి్ 2020 స్ంవత్ర్ంలల  అతయధిక్ ఎఫ్డనఐలు ఆక్రిించిన 

ప్రప్ంచదేశజలలో  భార్త్ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింద ి? ఐద్వ సజి నం 

 ఐక్యరజజయస్మితి (ఐరజస్) నివేదకి్ 2020 స్ంవత్ర్ంలల భార్తదశేజనిక ిఎంత మొతాం విదేశీ ప్రతయక్ష 

ప్ ట ట బ్డులు వచతియి ? 64 బ్లలియన్ డతలర్ుో  

 2 టిరలియన్ డతలరో్ మార్కట్ విలువనచ సజధించిన ర్ండో అమ రకిజ క్ంప్ నీ ఏది ? మ ైకోీ సజఫ్టట  

 హయర్న్, ఎడెల్గివ్స ఫ్ౌండేషన్లు ర్ూప్ల ందించిన అగీగజమి-50 మంది దతతల జాబ్లత ప్రకజర్ం గత 

శతతబ్ద ంలల ప్రప్ంచంలలనే అతిప్ ద్ద  దతతృతవశీలిగజ నిలిచిన వజర్ు ఎవర్ు ? జ్మ్సష డనా  టాటా 

 ‘హో టల్్ 50 2021’ ప్ేర్ుతో బ్ార ండ్ ఫ ైనతన్్ విడుద్ల చసేిన నివదేిక్ ప్రకజర్ం ప్రప్ంచంలలనే బ్లమ ైన 

హో టల్ బ్ార ండ్గజ గురిాంప్ు ప్ల ందిన స్ంసి్ ఏద ి? తతజ్ హో టల్్  

 అంతరజా తీయ రనటింగ్ దిగొజ స్ంసి్ ఎస్అండ్ప్ీ  2021–22 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల భార్తదేశ  స్ూి ల 

దేశీయోతుతాి (జీడనప్)ీ వృదిధ  రనట  అంచనతనచ  తతజాగజ ఎంత శజతతనిక ితగిొంచింద ి( తొలి (మారిిలల 

ఈ  అంచనతలనచ  11 శజతంగజ ప్రక్టించింద ి ) ? 9.5 శజతం  
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 ర్ూ.6,28,993 కోటోతో  కనంద్ర ఆరిధక్మంతిర నిర్ీల సీతరజమన్ జూన్ 28, 2021న ప్రక్టించిన ఉదీదప్న 

ప్జయకనజిలల విద్చయత్ ర్ంగ స్ంస్కర్ణల కోస్ం ఎంతమొతాం ప్రతిప్జదించతర్ు  ? ర్ూ.3,03,058 కోట ో  

 కనంద్ర ఆరిధక్మంతిర నిర్ీల సతీరజమన్ జూన్ 28, 2021న ఎంత మొతాంతో ఉదీదప్న ప్జయకనజిని 

ప్రక్టించతర్ు ? ర్ూ.6,28,993 కోట ో  

 రజండ్సజట డ్ ఎంప్జో యర్ బ్ార ండ్ రమస ర్ి (ఆర్ఈబ్రఆర్) స్రనవ ప్రకజర్ం భార్తదశేంలల ఉదోయగులక్ు అతయంత 

ఆక్రి్ణీయ క్ంప్ నీ ఏద ి?  గూగుల్ ఇండియా 

 అంతరజా తీయ టెలిక్మూయనికనషన్ యూనియన్ (International Telecommunication Union (ITU)) 

విడుద్ల చేసని గోో బ్ల్ స బై్ర్ స క్ూయరటిీ ఇండెక్్ 2020 (Global Cybersecurity Index 2020 

(GCI) ) లల భార్త్ ఎనావ సజి నంలల నిలిచింది ? 10 వ సజి నం. 

 అంతరజా తీయ టెలిక్మూయనికనషన్ యూనియన్ (International Telecommunication Union (ITU)) 

విడుద్ల చేసని గోో బ్ల్ స బై్ర్ స క్ూయరటిీ ఇండెక్్ 2020 (Global Cybersecurity Index 2020 

(GCI) ) లల ప్రధ్మ సజి నంలల నిలిచిన దేశం ఏది ? అమ రికజ 

 కొవిడ్ స్ంబ్ంధిత వ ైద్యవిభాగజలక్ు ఎంత మొతాం   ఆన్టాయప్ నిధ్చలనచ అంద్చబ్ాట లలక ితెచిినట ో  

ఆర్బ్రఐ గవర్ార్ శకిా కజంతదతస్ మ ే4, 2021న   ప్రక్టించతర్ు ? ర్ూ.50 వేలకోట ో  

 ప్రముఖ్ ఆరిిక్ సేవల స్ంసి్ గోల్్మన్శజక్్ ఈ ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ం(2021-22) లల భార్త వృదిధరనట  

అంచనతనచ ఎంత శజతతనిక ితగిొంచింద ి? 11.1శజతం 

 రిజర్వ బ్ాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బ్లఐ) చటటం -1934  యొక్క ర్ండవ ష డూయల్లల ప్ేరొకనా 

బ్ాయంక్ునచ  ఏమంటార్ు ? ష డూయల్్ క్మరిియల్ బ్ాయంక్ 

 ఈ కిీంద ిఏ బ్ాయంక్ునచ రిజర్వ బ్ాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా చటటం 1934 లలని 2 వ ష డూయల్ నచండ ిఆర్

బ్లఐ మినహాయించింద.ి ? లక్షిీ విలాస్ బ్ాయంక్ 
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 లండన్ క్ు చెందిన ప్జర ప్రమట క్న్ల ట ంట్ న ైట్ ఫ్జర ంక్ గోో బ్ల్ ప్ ైరమ్స ర్సిడెనిియల్ ఇండెక్్(Global Prime 

Residential Index)  ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటిలల 

స్రికజని జత ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A ) ష న్జ్న్  - మొద్ట ిసజి నం  

B) వజంకోవర్  - మూడవ సజి నం  

C) నూయ ఢిలోీ  - 32 వ సజి నం 

D) నూయయార్క  - ఆఖ్ర ిసజి నం  

BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 

 ఇటీవల భార్తదశేజనిక ిఒక్ బ్లలియన్ డతలరో్ విలువ ైన(స్చమార్ు ర్ూ. 7400 కోట ో ) కిీప్ోట  క్ర్నీ్ని 

విరజళంగజ ఇచిిన ‘విటాలిక్ బ్ుటెరిన్’ ఈ కిీంద ిఏ కిీప్ోట క్రన్ీ్ స్హ వయవసజి ప్క్ుడు  ? ఎథీరియం 

 2020లల ర్మిటెనచ్ల దతవరజ ఏ దేశీయులు తమ సల ంత దేశజనిక ిఅధిక్ మొతాం ప్ంప్ించతర్ు ? 

భార్తీయులు  

 'I choose my number’ ఫీచర్నచ ఆవిషకరించిన సజీల్ ఫ ైనతన్్ బ్ాయంక్ ఏద ి? జన సజీల్ ఫ ైనతన్్ 

బ్ాయంక్ 

 ఎనిా కోటో ర్ూప్జయల వయయంతో అడతవన్్డ్ క్మిసీట  ేస ల్ (ఎసిసి) బ్ాయటరమ నిలవ కోస్ం ఉతుతాి-

అనచస్ంధతన ప్ోర తత్హక్ ప్థకజనిక ి కనంద్ర మంతిరవరొ్ం మే 12న ఆమోద్ం తెలిప్ింద.ి  ? 18,100  

కోట ో  

 2021-22 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ం భార్తదశే  వృదిధ  అంచనతలనచ అంతరజా తీయ రనటింగ్ దిగొజ స్ంసి్ 

మూడనస్ ఎంతక్ు తగిొంచింద ి( ఫిబ్రవర-ి2021లల  13.7 శజతం వృదిధ  అంచనతవసేింద ి) ? 9.3 శజతం  

 ఇంటర్ా ట్ సేవలనచ విసా్రించేంద్చక్ు  ఎలలన్ మస్క అధ్వర్యంలలని ‘సజట ర్లింక్’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్తో 

ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ుంద ి?  గూగుల్ 
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 కోవిడ్–19 మహమాీర ివిజృంభిస్చా నా నేప్థయంలల 2021లల నిర్వహ ంచతలి్న తమ వజరిిక్ 

స్ద్స్చ్నచ ర్ద్చద  చేస్చా నాట ో  ఇటవీల  వర్ల్్ ఎక్నమిక్ ఫ్ో ర్ం ప్రక్టించింద,ి వర్ల్్ ఎక్నమిక్ ఫ్ో ర్ం 

వజరిిక్ స్ద్స్చ్ సజధతర్ణంగజ ఏ నగర్ంలల జర్ుగుతుంద ి? దతవోస్ 

 ఫ్జర్ూిూన్ మాయగజ్నై్ విడుద్ల చేసిన 2021 స్ంవత్రజనిక ి‘ప్రప్ంచ 50 గొప్ు నతయక్ుల(‘World’s 

50 Greatest Leaders’)’ జాబ్లతతలల మొద్ట ి10 సజి నతలలల నిలిచిన భార్తీయుడు ఎవర్ు ?  

అదతర్ ప్యనవలాో  

 ఫ్జర్ూిూన్ మాయగజ్నై్ విడుద్ల చేసిన 2021 స్ంవత్రజనిక ి‘ప్రప్ంచ 50 గొప్ు నతయక్ుల(‘World’s 

50 Greatest Leaders’)’ జాబ్లతతలల అగీసజి నంలల నిలిచిన వజర్ు ఎవర్ు ? జసిందత ఆర్్ర్ా  

 ఎస్ & ప్ ిగోో బ్ల్ మార్కట్ ఇంటెలిజ్న్్ నివదేిక్ ప్రకజర్ం ఆసియా-ప్సిఫకి్ ప్జర ంతంలల భార్తదశేం 

ఎనావ అతిప్ ద్ద  భీమా-సజంకనతిక్ మారక్ట్’గజ నిలిచింద ి? ర్ండు 

 తతజాగజ బ్ూో ంబ్రొ్ బ్లలియనీర్్ ఇండెక్్ వ లోడించిన వివరజల  ప్రకజర్ం. మే 22, 2021 నతటికర 

ఆసియాలల ర్ండో అతిప్ ద్ద  శీీమంతుడు ఎవర్ు ? గౌతమ్స అదతనీ 

 2021-22 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ ఎంత మొతాం మిగులు ద్రవజయనిా ఆర్బ్రఐ కనందతర నిక ిడివిడెంట్ 

ర్ూప్ంలల చెలోించనచంద ి? ర్ూ. 99,122 కోట ో  

 ఇంటర్ా ట్ ఎక్్ప్ోో ర్ర్ బ్రర జర్’తో స్ంభంద్ం ఉనా స్ంసి్ ఏది ? మ ైకోీ సజఫ్టట  

 బ్లరటన్ స్ంప్నచాల జాబ్లతతలల ర్ండో సజి నంలల నిలిచిన భార్త స్ంతతి సో ద్ర్ులు ఎవర్ు ? ర్ూబ్రన్ 

సో ద్ర్ులు 

 నేషనల్ అసో సయిిేషన్ ఫర్ బ్లజిన స్ ఎక్నమిక్్(ఎన్ఏబ్రఈ) మే 24, 2021న  విడుద్ల చేసిన స్రనవ 

ప్రకజర్ం ఈ ఏడతద(ి2021) అమ రకిజ ఆరిిక్ వయవసి్ ఎంత శజతం వృదిద  చెంద్నచంద ి? 6.5 శజతం 

 ద్క్షిణ కొరయిా వజహన దిగొజం కియా మోటార్్ భార్త్లల క్ంప్ నీ ప్ేర్ునచ ఏ ప్ేర్ుతో  అధికజరకి్ంగజ 

మారిింద ి? కియా ఇండియా 

 2020-21 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల భార్త్ ఎకజనమీ ఎంత శజతం వృదిద  చెంద్చతుంద్ని తన తతజా 

నివేదకి్ ‘ఎకోరజయప్’లల ఎస్బ్రఐ వ లోడించింద ి? -7.3% 

http://www.dailygkintelugu.com/
https://goo.gl/aK9vtV
http://www.todaygkquiz.in/
https://goo.gl/9J3Z3d


Visit :: www.dailygkintelugu.com        Download APP :: https://goo.gl/aK9vtV 

Visit : www.todaygkquiz.in                         Youtube :: https://goo.gl/9J3Z3d 

 భార్త్ ఆరిిక్ వయవసి్ 2021-22 లల ఎంత శజతం వృదిద  చెంద్చతుంద్ని బ్లరటిష్ బ్ోర క్రనజ్ స్ంసి్- బ్ార్కనోస్ 

మ ే25, 2021న విడుద్ల చేసని నివేదకి్లల ప్ేరొకంద ి? 7.7 శజతం 

 ఇటీవల ఎవర ిఅధ్వర్యంలల  ఇంటరనాషనల్ ఫ ైనతనిియల్ స్రమవస స్ స ంటర్ అథతరటి ీ(International 

Financial Services Centre Authority (IFSCA))  ప్ ట ట బ్డ ినిధ్చలప్  ై నిప్ుణుల క్మిటీని 

ఏరజుట  చేసింద.ి? నీలేష్ షజ  

 మ ే25, 2021న ఫ్ో ర్ి్ విడుద్ల చేసని రియల్ టెైమ్స బ్లలియనీర్్ జాబ్లతత ప్రకజర్ం ప్రప్ంచంలలన ే

అతయంత ధ్నవంతుడు ఎవర్ు ? బ్రరజార్్ ఆరజాల్ట అండ్ ఫ్జయమిలీ 

 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ం (2020-21)లల భార్త్లల అతయధిక్ విదేశీ ప్రతయక్ష ప్ ట ట బ్డులు (ఎఫ్డనఐలు) ప్ టిటన 

మొద్ట ిమూడు దేశజలు ఏవి ? సింగప్యర్  , అమ రికజ, మారిషస్  

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) ప్రస్చా తం దేశీయంగజ తయార్వుతునా టీకజలప్  ై5 శజతం జీఎస్ట ీవిధిస్చా నతార్ు  

B) క్రోనత ఔషధతలు, ఆకి్జన్ కజన్న్టేరటరో్ప్  ై12 శజతం జీఎస్టీ విధిస్చా నతార్ు 

C) బ్ాో క్ ఫంగస్ చికతి్ కోస్ం ఉప్యోగించ ేఔషధ్ దిగుమతులప్  ైజీఎస్టీని మినహాయించతలని 

మే 28, 2021న జరిగని జీఎస్టీ   మండలి నిర్ణయించింది. 

 ప్రధతనమంతిర  ముదతర  యోజన ప్థక్ం ఎప్ుుడు ప్జర ర్ంభమ ైంద ి? ఏప్ిరల్ 8, 2015  

 2020-21 ఆరిిక్ స్ంవత్ర్ంలల స్ూి ల దేశీయోతుతాి (జీడనప్)ీ ఎంత శజతం క్షనణత నమోద్చ చేసింద.ి ? 

7.3 శజతం 

 ఇండసిటయేల్ డెవలప్మ ంట్ బ్ాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా (IDBI) ఎప్ుుడు  సజి ప్ించబ్డింద ి? 1964  

 World Economic Situation and Prospects (WESP) నివేదిక్నచ ఏ స్ంసి్ విడుద్ల చేసింద ి? 

ఐక్యరజజయస్మితి  

 వ ైమానిక్ స్ంసి్ గోఎయిర్ ’ ‘గో ఫస్ట(‘Go First’ )’ ప్ేర్ుతో రమబ్ార ండ్ చేయబ్డింద ి, అయిత ేదీని 

యొక్క కొతా నినతద్ం ఏమిట ి? You Come First 
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 భార్త్లల అతిప్ ద్ద  ఐట ీసేవల స్ంసి్ టాటా క్న్ల ట నీ్ స్రమవస స్ (టీసీఎస్) స్రికొతా బ్ార ండ్ నినతద్ం 

ఏద?ి  ‘బ్లల్ింగ్ ఆన్ బ్లలీఫ్’  

 సీఐఐ- ఇండయిన్ ఉమ న్ న ట్వర్క (ఐడబ్ూో ూఎన్) ద్క్షణి ప్జర ంత ఛెైర్ప్ర్్న్గజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు 

? షజలినీ వజరయిర్ 

 మహీందతర  అండ్ మహీందతర  (ఎంఅండ్ఎం) కొతా మేనేజింగ్ 

డెైర్క్టర్ మరయిు  ముఖ్య కజర్యనిర్వహణ అధికజర ిఎవర్ు 

?  అనీశ్ షజ  

 క్ీడతయ్ (కజన ెడరనషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎసేటట్ డెవలప్ర్్ 

అసో సియిషేన్ ఆఫ్ ఇండియా) నూతన అధ్యక్షుడగిజ 

ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? హరి్వర్ధన్ ప్టోడియా 

 కనంద్రప్రభుతవం నూతనంగజ ఏరజుట  చేయనచనా  జాతీయ మ లిక్ వస్తులు, అభివృదిధ  ప్ ట ట బ్డుల 

బ్ాయంక్ు (నేషనల్ బ్ాయంక్ ఫర్ ఫ ైనతని్ంగ్ ఇన్ఫ్జర స్ట కే్ిర్ అండ్ డెవలప్మ ంట్-నతబ్ఫిడ్)లల 

కనంద్రప్రభుతవం ఎంత ప్ ట ట బ్డ ిప్ టటనచంద ి? ర్ూ.20000 కోట ో  

 భార్త్ దిగుమతులు చేస్చక్ున ేదేశజల జాబ్లతతలల 2020లల అగీసజి నంలల ఉనా దేశం ఏద ి? చెైనత  

 థతయ్లాండ్ రజజధతని బ్ాయంకజక్ కనంద్రంగజ ప్నిచేస్చా నా ఆసియా ప్సిఫకి్ గజీ మీణ, వయవసజయ 

ప్ర్ప్తి స్ంఘం(ఆప్జర కజ) ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? గోవింద్రజజులు చింతల 

 యంగ్ గోో బ్ల్ లీడర్్ జాబ్లతతనచ ఏ స్ంసి్ ప్రక్టించింద ి? ప్రప్ంచ ఆరిిక్ వేదకి్ 

 ప్రప్ంచంలలన ేఅతయంత ధ్నవంతుల ‘హర్ున్ గోో బ్ల్ రిచ్ లిస్ట  2021’ జాబ్లతతలల రిలయన్్ ఇండసీట సే్ 

చెైర్ీన్ ముఖ్నష్ అంబ్ానీ ఎనావ సజి నంలల నిలిచతర్ు ? ఎనిమిద్వ సజి నం  

 ఆసియా-ప్సిఫకి్ ప్జర ంతంలలని 15 నచంచి 25 మిలియనో ప్రయాణిక్ుల సజమరి్ూం క్లిగిన విభాగంలల 

ఉతామ విమానతశీయంగజ నిలిచిన విమానతశయీం ఏద ి? రజజీవ్సగజంధ ీఅంతరజా తీయ విమానతశీయం  

 ప్రప్ంచంలలన ేఅతయంత ధ్నవంతుల ‘హర్ున్ గోో బ్ల్ రిచ్ లిస్ట  2021’ జాబ్లతతలల మొద్ట ిసజి నంలల 

నిలిచిన వజర్ు ఎవర్ు ? ఎలన్ మస్క 
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 క్ంప్యయటర్ ఎమర్ానీ్ రస్జున్్ టీమ్స (సీఈఆర్ట-ీఐఎన్) నచంచి తమక్ు ఎంప్జన ల్మ ంట్ (గురిాంప్ు) 

లభించింద్ని భార్తీ ఎయిర్టెల్ ఇటీవల  వ లోడించింద,ి అయిత ేదీనివలో క్ంప్ నీక ిక్లిగన లాభం 

ఏమిట ి? ప్రభుతవ స్ంసి్లక్ు స ైబ్ర్ భద్రతత సవేలు అందంిచే అవకజశం క్లుగుతుంది  

 2020 ఏప్ిరల్ నచండ ి2021 జనవర ివర్క్ు భార్తదేశం ఎంత మొతాం ఎఫ్ి్ఐలనచ ఆక్రిించింద.ి ? 

72.12 బ్లలియన్ డతలర్ుో   

 భారమ సజయుధ్ ర్క్షణ వజహనతల కోస్ం భార్త ఆరమీతో ఒప్ుంద్ం చసే్చక్ునా  మూడో ప్ ైరవేట  స్ంసి్ 

ఏద(ిగతంలల భార్త్ ఫ్ో రా్, మహీందతర  డఫి న్్ సిస్టమ్స్క్ు ఆరమీ కజంటార క్ుట లు ఇచిింద)ి ?  టాటా గూీ ప్  

 2021 స్ంవత్ర్ంలల భార్త్ ఆరిిక్ వయవసి్ వృదిధ  రనట  ఎంత శజతంగజ నమోద్వవనచంది  ఏప్ిరల్ 6న 

విడుద్ల చేసని వర్ల్్ ఎక్నమిక్ అవుట్లుక్లల  అంతరజా తీయ ద్రవయనిధ ిస్ంసి్ (IMF ) అంచనత 

వేసింద ి? 12.5 % 

 2021 స్ంవత్ర్ంలల ప్రంప్ంచ ఆరిిక్ వయవసి్ వృదిధ  రనట  ఎంత శజతంగజ నమోద్వవనచంద ి ఏప్ిరల్ 6న 

విడుద్ల చేసని వర్ల్్ ఎక్నమిక్ అవుట్లుక్లల  అంతరజా తీయ ద్రవయనిధ ిస్ంసి్ (IMF ) అంచనత 

వేసింద ి? 6 శజతం 

 స్ూయజ్ కజలువలల అడ్ంగజ ఇర్ుక్ుకప్ో యి నౌకజ వజణిజాయనికి భారమ నషజట నిా క్లిగించిన క్ంటయెినర్ 

ర్వజణత నౌక్ ‘ఎవర్ గివ న్’క్ు ఈజిప్ట నతయయసజి నం ఎంత మొతాం  జరిమానత విధించింద.ి  ? 100 కోటో 

డతలరో్ (స్చమార్ు ర్ూ.7500 కోట ో ) 

 బ్లరటన్క్ు చెందని ప్రముఖ్ క్ంటీర కో్బ్, లగారమ గోల్ె రిసజర్ట అయిన సోట క్ ప్జర్కనచ కొనచగోలు చేసిన 

భార్తీయ క్ంప్ నీ ఏద ి? రిలయన్్ ఇండసీట సే్ (ఆర్ఐఎల్) 

 ‘ది మ డసి్న్ మేక్ర్ ప్వర్ లిస్ట  2021’లల చోట  ద్కకించచక్ునా భార్తీయుడు ఎవర్ు ? జీవీ ప్రసజద్ 

 ప్రప్ంచ వజయపా్ంగజ ఉతామ మేనజే్మ ంట్ ప్రిశోధ్నత వరి్టీలు, బ్లజిన స్ స్ూకల్్, స్ంసి్లక్ు రజయంకింగ్ 

ఇచేి ‘ది ఎస్సీఎం జర్ాల్ లిస్ట ’ స్ంసి్ ఇటీవల ప్రక్టించిన  రజయంకింగ్్లల భార్త దేశంలల 

తొలిసజి నంలల నిలిచిన స్ంసి్ ఏద ి? ఐఎస్బ్ర (హ ైద్రజబ్ాద్) 

 ప్రముఖ్ టెైమ్స మాయగజ్నై్ మొద్టిసజరిగజ ర్ూప్ల ందించిన అతయంత ప్రభావశీల 100 క్ంప్ నీల 

జాబ్లతతలల చోట  ద్కికంచచక్ునా భార్తీయ స్ంసి్లు ఏవి ? జియో ప్జో ట్ఫ్జమ్స్ మరియు బ్రజైూస్ 
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 క్రోనత మహమాీరితో ప్ో రజడ ిమర్ణించిన వ ైద్చయలు, ఆరోగయ కజర్యక్రా్లు, ప్ో లీస్చలు, ఫ్జరజీసిస్చట ల 

క్ుట ంబ్ాలక్ు ఎంత మొతాం విరజళం ఇస్చా నాట ో  ఫ్జరజీ స్ంసి్ మాయన్క్సండ్  ప్రక్టించింద ి? 100 కోటో 

ర్ూప్జయలు 

 డఫ్ అండ్ ఫ ల్ు్ స్ంసి్ ఇటవీల విడుద్ల చేసిన నివేదకి్ ప్రకజర్ం భార్తదేశంలల అతయంత విలువ ైన 

స లబ్లరట ీఎవర్ు ? విరజట్ కోహీో  

 తేజస్ ఎంకన1ఏ-ఎల్సీఏ యుద్ధ  విమానతలనచ క్నచగోలుచసేేద్చక్ు కనంద్ర ప్రభుతవం ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ 

తో  ర్ూ.48 వేల కోటో విలువ ైన ఒప్ుందతనిా క్ుద్చర్ుిక్ుంది ?  హ చ్ఏఎల్ 

 ఆన్ల ైన్ వేలంలల ర్ూ.2.3 కోట ో  ప్లికిన ‘సిరజక-2020 ప్ యింటింగ్’నచ ఈ కిీంద ిఏ ప్రముఖ్చడు 

చితిరంచతర్ు ? స్ద్చొ ర్ు జగమొవజస్చదవే్స 

 2021-22 కనంద్ర బ్డెాట్’లల క్రోనత వజయప్ిా ని క్టటడచిేస ేవజయకి్నేషన్ ప్రకిీయక్ు ఎంత మొతాం 

కనటాయించతర్ు ? ర్ూ. 35వేల కోట ో   

 2021-22 కనంద్ర బ్డెాట్’లల ఆతీనిర్ిర్ ఆరోగయ ప్థకజనిక ిఎంత 

మొతాం కనటాయించతర్ు ? ర్ూ.2,23,846 కోట ో  

 2021-22 ఆరిధక్ స్ంవత్ర్ంలల ప్ ట ట బ్డుల ఉప్స్ంహర్ణ 

లక్షయం ఎంత ? ర్ూ.1,75,000కోట ో  

 బ్రమా ర్ంగంలల ప్రస్చా తం 49 శజతంగజ ఉనా విదేశీ ప్రతయక్ష 

ప్ ట ట బ్డుల (ఎఫ్డనఐ) ప్రమిితిని ఎంత శజతతనిక ిప్ ంచచతునాట ో  కనంద్ర ప్రభుతవం 2021-22 

బ్డెాట్’లల  ప్రక్టించింద ి? 74 % 

 ‘మొబ్రైల్ బ్ార డ్బ్ాయండ్ ఇండియా టార ఫకి్ ఇండెక్్-2021’ నివేదకి్ ప్రకజర్ం బ్ార డ్బ్ాయండ్ వినియోగంలల 

భార్త్.. ప్రప్ంచంలలన ేఎనావ సజి నంలల ఉంద ి? ర్ండవ సజి నం 

 విశజఖ్ప్టాం సీటలు ప్జో ంట  గుర్ుంచి ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  

A) కనంద్ర ప్రభుతతవనిక ి100% వజటా ఉంద ి

B) ఇద ిఒక్ నవర్తా క్ంప్ నీ 

C) 1971లల శంక్ుసజి ప్న జరగిింద ి 
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స ైన్సస & టెక్యాలజీ 

 మార్్ మిషన్ కోస్ం co2 ఆధతరిత  బ్ాయటరమలనచ ఇటీవల ఈ కిీంద ిఏ ఐఐటిక ిచెందని ప్రశిోధ్క్ుల 

బ్ృంద్ం అభివృదిధ  చేసింద ి? IIT హ ైద్రజబ్ాద్ 

 ‘ఊస రనయియా జోషి’ అన ేచీమలలో  కొతా ఉప్ జాతిని ఇటీవల ఎక్కడ క్నచగొనతార్ు ? ప్ రియార్ టెైగర్ 

రిజర్వ - కనర్ళ 

 స్వదేశీ సజీర్ట యాంట ీఎయిర్ఫీల్్(సజ)నచ ఏ స్ంసి్ అభివృదిధ  చేసింద ి? రమస ర్ి స ంటర్ ఇమార్త్(RCI)  

 అణవసా్ర సజమరి్ూమునా బ్ాలిసిటక్ క్షిప్ణ ిషహీన్-3ని ఏ దేశం విజయవంతంగజ ప్రమక్షించింద ి? ప్జకిసజి న్  

 క్రోనిల్ మాస్ ఎజ్క్షన్ (సీఎంఈ) అనగజ --------------------- ? స్ూర్ుయడ ిక్రోనత నచంచి ప్జో సజీ, 

అయసజకంత తర్ంగజలు ప్ేలడం  

 ఆకజశ్ (ఆకజశ్-ఎన్జీ) --------------------------- లక్షయయలనచ చేదించగలద్చ ? ఉప్రతిలం నచంచి 

గగనతలం 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే   
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A) భార్త్ తన తొలి స్వదేశీ 9 ఎంఎం మ షనీ్ ప్ిసోా లునచ తతజాగజ ఆవిషకరించింద ి

B) ప్ుణెలల ర్క్షణ ప్రశిోధ్న, అభివృదిధ  స్ంసి్ (డనఆర్డనవో)క్ు చెందిన ఆర్ీమ ంట్ రమస ర్ి అండ్ 

డెవలప్మ ంట్ ఎసజట బో్లష్మ ంట్ (ఏఆర్డనఈ), మధ్యప్రదశే్లల భార్త స ైనతయనిక ిచెందని ప్దతతి 

ద్ళ శిక్షణ ప్జఠశజల దీనిా స్ంయుకా్ంగజ అభివృదిధ  చేశజయి. 

C) దీని ప్ేర్ు ‘అసిీ’. 

 కోల్్ చెైన్ నిర్వహణ కోస్ం భార్తదేశప్ు మొటటమొద్ట ిస్వదేశీ ఉషోణ గీత డటేా లాగర్ 

‘అంబ్లటాగ్‘(AmbiTAG’ )నచ అభివృదిధ  చసేిన స్ంసి్ ఏద ి?  ఐఐటి రోప్ర్(ప్ంజాబ్) 

 ఛతతీ ఎక్్-రన స్హాయంతో COVID 19 నచ ముంద్చగజ గురిాంచడంలల స్హాయప్డటానికి ARTPARK 

(AI రోబ్ో టిక్్ టకెజాలజీ ప్జర్క) స్ంసి్  అభివృదిధ  చసేిన   క్ృతిరమ మేధ్ ఆధతరిత చతట్ బ్ొ ట్ ఏద ి? 

‘ఎక్్రనస ట్(XraySetu)’ 

 అధ్చనతతన స్ూప్ర్ క్ండకిటంగ్ టోకజమాక్ (EAST) ఏ దశేం నిరిీంచింద ి? చెైనత 

 శుక్ీ గీహంప్  ైప్రశిోధ్నల కోస్ం డతవించి+, వ రటిాస్ అన ేవోయమనౌక్లనచ ప్రయోగించనచనాట ో  ఏ 

అంతరిక్ష స్ంసి్ (నతసజ) ప్రక్టించింద ి? అమ రకిజ అంతరకి్ష స్ంసి్ (నతసజ) 

 ప్జర ణ (PRANA' 'Programmable Respiratory Assistance for the Needy Aid')  ప్ేర్ుతో 

క్రోనత చికతి్క్ు ఆటోమేటడె్ క్ంప్ రషన్ ఆధతర్ంగజ వినియోగించే మూడు ర్కజల వ ంటలిేటరో్నచ ఏ స్ంసి్  

ర్ూప్ల ందించింద.ి ? ఇసోర   

 బ్ూో  ఆరిజిన్క్ు చెందిన వోయమనౌక్ ‘నూయ ష ప్ర్్’  దతవరజ జుల ై 20న అంతరిక్షయాతర చయేబో్ తునా 

ప్రముఖ్చడు ఎవర్ు ? జ్ఫ్ బ్రజోస్  

 క్రోనత వ ైర్స్క్ు స్ంబ్ంధించిన ప్రయోగజతీక్ ఔషధతలు, టీకజలనచ స్చలువుగజ ప్రమక్షించేంద్చక్ు . 

జంతు నమూనతలు, ఆధ్చనిక్ ప్రయోగశజలనచ భార్త శజసా్రవేతాలు ఎక్కడ చశేజర్ు. ? ఇన్సిటటయయట్ ఆఫ్ 

ల ైఫ్ స ైన ్స్ (ఐఎల్ఎస్) - భువనేశవర్ 

 ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్ భార్తదశేప్ు మొటటమొద్టి స్వదేశీ క్ణతిి యాంటిజన్్ SPAG9 కోస్ం 

ASPAGNIITM టేరడ్మార్కనచ అంద్చక్ుంద ి? నేషనల్ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ ఇముయనతలజీ 
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 యాంటీ స్బ్మ ర్సన్, యాంట ీస్రనెస్ వజర్ఫేర్లల అద్చభతంగజ ప్ో రజడ ే‘MH 6 రోమియో హ లికజప్టరో్’నచ 

భార్త్ ఏ దశేం నచండ ిక్నచగోలుచేయనచంది ? అమ రికజ 

 అచిం భూమిలాగజ ఉనా టివోఐ-1231బ్ల(TOI-1231b) అనే గీహానిా ఇటీవల ఏ అంతరిక్ష ప్రశిోధ్న 

స్ంసి్ గురిాంచింద ి? నతసజ  

 వోయమగజములనచ అంతరిక్షంలలకి ప్ంప్ని మూడవ దశేం ఏది ?  చెైనత 

 సౌర్ శకిా ర్ంగంలలని ప్జర జ్క్ుట ల కోస్ం ఏ దేశజనిక ి 100 మిలియనో డతలరో్ ల నై్ ల ైన్ క్ీడటి్ (Line of 

Credit (LOC) ) నచ విసా్రించే ఒప్ుంద్ంప్ ై భార్త్ స్ంతక్ం చసేింది.? శీీలంక్ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన యూరోప్యిన్ సేుస్ ఏజ్నీ్ 2021 చివర ినతటకిి ప్రప్ంచంలలని 

మొటటమొద్ట ిచకె్క  ‘విసజ వుడ్్(WISA Woods)’ గుర్ుంచి ఈ కిీంది వజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ? 

మొటటమొద్ట ిచకె్క ఉప్గీహం  

 సౌర్ మరయిు ప్వన శకిా ప్జర జక్్ుట లనచ అభివృదిధ  చయేడతనికి 

ప్రభుతవ యాజమానయంలలని ఎస్జ్విఎన్(Satluj Jal Vidhut 

Nigam (SJVN)) లిమిటెడ్ ఏ స్ంసి్తో ఒప్ుంద్ం 

క్ుద్చర్ుిక్ుంద.ి ? నేషనల్ ఇనిసిటటయయట్ ఆఫ్ విండ్ ఎనరమా 

(NIWE)  

 డోర నోనచ గజలిలలన ే ప్ లిగల ప్వర్ లేజర్నచ ప్రమక్షించిన దశేం 

ఏద ి  ఇజార యిలె్ 

 అంగజర్క్ (మార్్) గీహంప్ ై ప్రశిోధ్నల కోస్ం ‘సేుస్బ్ాక్’ప్ేర్ుతో నతలుగు కజళోతో నడిచ ేప్రతేయక్మ ైన 

రోబ్ో నచ ర్ూప్ల ందించిన దశేం ఏద ి? సివటారజో ండ్ మరియు జర్ీనీ 

 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' 5 జి న ట్వర్క సల లూయషన్్ కోస్ం  ఎయిర్టెల్, ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్తో ఒప్ుంద్ం 

క్ుద్చర్ుిక్ుంద ి?  టాటా గూీ ప్ 

 సికిడ్ అనే స్ముద్ర జీవులనచ రోద్సలిలకి ప్ంప్నచనా అంతరిక్ష స్ంసి్ ఏది ? అమ రికజ అంతరిక్ష 

స్ంసి్ (నతసజ) 
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 చెైనత తన మొద్ట ిమానవ స్హ త  మిషన్నచ అంగజర్క్ గీహానిక ిఏ స్ంవత్ర్ంలల ప్ంప్ించనచనాట ో  

ప్రక్టించింద ి? 2033 

BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 

 ‘స ంటర్ ఫర్ రమస ర్ి ఆన్ సజట ర్ట-అప్్ అండ్ రిస్క ఫ ైనతని్ంగ్’ (Centre for Research on Start-Ups 

and Risk Financing’ (CREST)) నచ ప్జర ర్ంభించిన ఐఐటి ఏద ి?  ఐఐటి మదతర స్ 

 స్బ్సో నిక్ క్ూీ యిజ్ క్షిప్ణ ి‘నిర్భయ్’నచ ఇటవీల  ఒడిశజ తీర్ంలల విజయవంతంగజ  ప్రమక్షించతర్ు, 

అయిత ే ‘నిర్భయ్’ క్షిప్ణి గుర్ుంచి ఈ కిీంది వజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే  

A) క్షిప్ణి ప్రధి ి1500 కిలలమీటర్ుో   

B) నిర్భయ్ అనదేి ర్క్షణ మంతిరతవ శజఖ్ ప్రిధిలలని ర్క్షణ ప్రిశోధ్న మరయిు అభివృదిధ  స్ంసి్ 

(DRDO) ర్ూప్ల ందించింది  

C) ఈ క్షిప్ణ ి200 కిలలల వర్క్ు అణు వజర్హ డ్లనచ మోయగలద్చ.  

 సజఫ్టటవేర్ స్ంసి్ మ ైకోీ సజఫ్టట తన విండోస్ ఆప్రనటింగ్ సిస్టం(Operating System) శవీణిలల ఎనావ  

ఆవిషకర్ణనచ జూన్ 24, 2021 ఆవిషకరించింద ి? విండోస్ 11  

 ‘మ క్ఫ’ీ స్ృషిటక్రా్ జాన్ మ క్ఫీ ఇటవీల మృతిచెందతర్ు , అయిత ే‘మ క్ఫ’ీ అనేద ి--------------- ? 

యాంటీ వ ైర్స్ సజఫ్టటవేర్ 

 ‘డ4ి అస’ే ప్ేర్ుతో కొవిడ్-19 కజర్క్ సజర్్-కోవ్స-2, ఇతర్ క్రోనత వ ైర్స్లు సో కినప్ుుడు మానవ 

శరమర్ంలల వ లువడే యాంటబీ్ాడనలనచ గురిాంచే సజధ్నతనిా ఏ దశే శజసా్రవతాేలు అభివృదిధ  చశేజర్ు. ? 

అమ రకిజ  

 అణవసా్ర సజమరి్ూమునా కొతాతర్ం క్షిప్ణ ి‘అగిా ప్ ైరమ్స’ (అగిా-ప్)ినచ భార్త్ జూన్ 28న 

విజయవంతంగజ ప్రమక్షించింద,ి అగిా-1తో ప్ో లిసేా  ఈ అసా్రం బ్ర్ువు ------------- ? తక్ుకవ 

 ప్రప్ంచంలలనే అతయంత ప్ ద్దవజటిలల ర్ండోదిగజ ప్రేొకన ేబ్రహై తతన్ జలవిద్చయత్ కనందతర నిా ఇటవీల ఏ 

దేశం ప్జక్షిక్ంగజ ఆర్ంభించింద ి? చెైనత 

 ‘మూయసో కప్’ ప్ేర్ుతో ప్రప్ంచంలలనే అతి చినా మ కైోీ సో కప్నచ ఏ ఐఐట ీప్రిశోధ్క్ులు అభివృదిధ  

చేస్చా నతార్ు. ? ఐఐట ీహ ైద్రజబ్ాద్ 
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 గీహాంతర్ యాతర చేప్టిటన తొలి అర్బ్ుి దేశం ఏద ి? యున ైటెడ్ అర్బ్ ఎమిరనట్్ 

 మూర్ా వజయధిని నియంతిరంచ ే‘ఫ్జరజీస్ూయటిక్ల్ క్ంప్ో జిషన్్ క్ంప్ ైరజింగ్ బ్లరవరజస టమ్స’ అనే కొతా ఔషధ్ 

స్మేీళనం ర్ూప్ల ందించిన వజర్ు ఎవర్ు ? డతక్టర్ టి.ఈశవర్ గోప్జల క్ృషణమూరిా  

 వీఎల్-ఎస్ఆర్శజమ్స క్షిప్ణిని ఇటీవల భార్త్ విజయవంతంగజ ప్రయోగించింద ి, అయిత ేదీనిని ఏ 

భద్రతత ద్ళం కోస్ం అభివృదిధ  చేసజర్ు ? నౌకజద్ళం  

 క్ృతిరమ శరమర్ భాగంతో అంతరిక్షంలలక ివ ళోనచనా తొలి మహ ళ మహ ళ ఎవర్ు ? హేలీ ఆర్్నోవ్స 

 ప్రప్ంచంలల తొలిసజరిగజ జనచయమారిుడ ిచేయక్ుండత, కనవలం జనచయవులలో  మార్ుు చేస ి

(జీఎంవో(జ్నిటిక్లోీ మోడఫి ైడ్ ఆరజొ నిజమ్స్) టమాటా వంగడతలనచ ఆవిషకరించిన భార్తీయ స్ంసి్ 

ఏద ి? హ ైద్రజబ్ాద్ కనందీరయ విశవవిదతయలయం 

 ‘ప్ర్్వరన్్్’  వోయమ నౌక్ గుర్ుంచి ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  

1) ‘మార్్ 2020’ ప్జర జ్క్ుట లల భాగంగజ.. కజర్ు ప్రిమాణంలల ఉండే ‘ప్ర్్వర్న్్’ రోవర్నచ నతసజ 

2020-జుల ైలల ప్రయోగించింద ి

2) అంగజర్క్ుడపి్  ైజీవం ఉండదేత అనాద ితేలిడం ప్ర్్వర్న్్ ప్రధతన ఉదేద శం. 

౩) అంతరిక్షంలల ఏడు న లల ప్జట  30 కోటో మ ైళుో  ప్రయాణించింద ి 

 స.ీఆరిస్ (కజయండిడత ఆరిస్) అన ే‘స్ూప్ర్బ్గ్’గజ ప్ిలిచ ేబ్ాయకరటరయిా ఆనవజళుో  భార్త్ తీర్ంలల 

తొలిసజరిగజ ఎక్కడ బ్యటప్డత్ యి ? అండమాన్ దీవులు 

 భవిషయత్ అంతరిక్షయాతరల కోస్ం ఉప్యోగప్డ ే‘సజట ర్షిప్’ రజకట్్’నచ ఏ అబ్లవృదిద  చేస్చా ంద ి? సేుస్

ఎక్్  

 అణవసా్ర సజమరి్ూమునా షజహీన్-1ఎ క్షిప్ణిని ఏ దేశం విజయవంతంగజ ప్రమక్షించింద ి?ప్జకిసజి న్  

 న గ్వ్స ఎన్జీ-7 అనే అధ్చనతతన తేలిక్ప్జట ిమర్ తుప్జక్ులు (ఎల్ఎంజీ)నచ భార్త్ ఎక్కడ నచండ ి

కోనచగోలుచసేింద ి? ఇజార యిల్  

 సజలిడ్ ఫయయయల్ డక్టడ్ రజమ్సజ్ట్ (ఎస్ఎఫ్డనఆర్) క్షిప్ణ ిచోద్క్ వయవసి్నచ భార్త్ ఇటీవల 

విజయవంతంగజ ప్రమక్షించింద,ి అయిత ేఈ కిీంద ిఏ క్షిప్ణ ితయార్ు చేయడతనిక ిఇద ి
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ఉప్యోగప్డుతుంద ి? గగనతలం నచంచి గగనతలంలలని లక్షయయలనచ ఛేదించగల అధ్చనతతన దీర్ఘశవీణ ి

క్షిప్ణ ి

 ఈ కిీంద ిఏ అంతరిక్ష ప్రశిోధ్నత స్ంసి్ క్లిస ిఅతయంత హ ై ర్జలూయషన్ చితతర లు తీస ేసింథటిక్ 

అప్ ర్ిర్ రజడతర్ (ఎస్ఏఆర్)నచ ఇసోర  అభివృదిధ  చేసింద ి? అమ రకిజ అంతరిక్ష ప్రిశోధ్నత స్ంసి్ 

(నతసజ)  

 సజకరమున్ శవీణకి ిచెందిన జలాంతరజొ మి ఐఎన్ఎస్- క్ర్ంజ్’ ఇటీవల ఎక్కడ జలప్రవేశం చేసింద ి? 

ముంబ్రై  

 వర ిప్ంటక్ు అనచవ నై భూముల గురిాంప్ు, ప్ంట ప్ర్యవకే్షణ, వజతతవర్ణంలలని గజలుల వజసా్విక్ 

సిితిని గురిాంచేంద్చక్ు భార్తీయ అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న స్ంసి్ (ఇసోర ) ఇటవీల ఏ దేశ అంతరిక్ష స్ంసి్తో 

ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ుంద ి?  జప్జన్ ఏరోసేుస్ ఎక్్ప్ోో రనషన్ ఏజ్నీ్ (జాకజ్)  

 మ కి్కోలల కొతాగజ క్నిప్ించిన ఏ జాతి కరటకజనిక ి

బ్రంగళూర్ులలని భార్తీయ విజాా న స్ంసి్లల ప్రజయవర్ణ 

విజాా న కనంద్రం ఆచతర్ుయరజలు రోహ ణ ిబ్ాలక్ృషణన్ ప్ేర్ు 

ప్ టాట ర్ు ? మిడత జాతి 

 అంగజర్క్ గీహంప్  ైప్రశిోధ్నల నిమితాం నతసజ ప్ంప్ిన 

ప్ర్్వర్న్్ రోవర్ దిగిన సి్లానిక ినతసజ ఏ ప్ేర్ు ప్ టిట ంద ి? 

ఆకనటవియా ఇ బ్టోర్  

 సజట ర్లింక్ మిషన్నచ చేప్టిటన స్ంసి్ ఏద ి? సేుస్ ఎక్్ 
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 ‘టేరస్ బ్యోమి’ ప్జర జ్క్ుట నచ చేప్టిటన స్ంసి్ ఏద ి? నేషనల్ ఇనిసిటటయయట్ ఆఫ్ ఓషియనోగీఫ ీ

  ఫిబ్రవర ి28, 2021న భార్త అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న స్ంసి్ ప్రయోగించిన  ప్ీఎస్ఎల్వీ-సి51(PSLV - 

C51) గుర్ుంచి ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) దేశీయ ప్ ైరవటే  స్ంసి్ల ఉప్గహీాలనచ తొలిసజర ిప్రయోగించతర్ు  
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B) బ్రరజిల్ స్వదేశీ ప్రిజాా నంతో అభివృదిధ  చేసిన మొటటమొద్ట ిభూ ప్రిశీలన ఉప్గీహం 

అమ జానియా-1 నచ క్ూడత ప్రయోగించతర్ు 

C) బ్రరజిల్క్ు చెందిన అమ జానియా-1తో ప్జట , మనదశేజనిక ిచెందని ఐద్చ, అమ రకిజక్ు చెందిన 

13 మ ైకోీ  ఉప్గీహాలనచ  ప్రయోగించతర్ు  

D) ప్రధతని మోద ీఫ్ల టోనచ క్ూడత అంతరిక్షంలలక ిప్ంప్ించతర్ు  

 ‘ఇన్జ్నచయట’ీ హ లికజప్టర్  భూమిక ివ లుప్ల ఒక్ గీహంప్  ైతొలి ఆకజశయానం చేయనచంద,ి అయిత ేఇద ి

ఏ గీహంప్  ైసల ంతంగజ ఎగర్నచంద ి? అంగజర్క్ుడు 

 విశవంలల ఒక్ డజనచక్ు ప్ ైగజ  కజవసజరో్నచ ఏ దేశ శజసా్రవేతాలు తతజాగజ క్నచగొనతార్ు ? భార్తదేశ 

శజసా్రవతాేలు  

 భార్త్ తొలిసజరిగజ చేప్టటబ్ో తునా మానవస్హ త అంతరకి్ష యాతర ‘గగన్యాన్’ కోస్ం ఏ దేశ అంతరిక్ష 

స్ంసి్ తో ఇసోర  ఒప్ుంద్ం క్ుద్చర్ుిక్ుంద ి? ఫ్జర న్్  

 గజలి దతవరజ క్రోనత వ ైర్స్ వజయప్ిా ని అడు్ క్ునేంద్చక్ు ‘వుల్ె ఎయిర్మాస్క’ అనే ఎలకజటా నిక్ సజధ్నతనిా 

అభివృదిధ  చేసిన రజషటమేు ఏద ి? కనర్ళ  

 బ్లరటన్లలని రమడింగ్ విశవవిదతయలయ శజసా్రవతాేల తతజా  ప్రశిోధ్న ప్రకజర్ం  భూతతప్ం 4 డిగమలీ స లి్యస్ 

మేర్ ప్ రగిిత.ే. అంటారికటికజలలని మొతాం మంచచ ఫలకజల విసీా ర్ణంలల ఎంత శజతతనిక ిముప్ుు 

ఏర్ుడవచచి ? 34 శజతం 

 గజలలో  దతదతప్ు గంటసపే్ు మనచగడ సజగించగల కొతా ర్క్ం క్రోనత వ ైర్స్నచ ఇటీవల ఏ దేశంలల 

గురిాంచతర్ు ?  శీీలంక్  

 ఆర్21/మాయటిరక్్-ఎం ప్ేర్ుతో మలేరయిా టీకజనచ అభివృదిధ  చేస్చా నా స్ంసి్లు ఏవి ?  

a) సీర్ం ఇన్సిటటయయట్ ఆఫ్ ఇండయిా\ 

b) నోవజవజయక్్  

c) ఆక్్ఫర్్ యూనివరి్ట ీ
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 ఇటీవల మృతిచెందని ‘మ ైఖ్నల్ కొలిన్ ’్ ఈ కిీంది ఏ వోయమ నౌక్తో స్ంభంద్ం క్లిగ ిఉనతాడు ? అప్ో లల 

11  

 గగనతలం నచంచి గగనతలంలలని లక్షయయలనచ ఛేదించ ే(ఏఏఎం) ఐదో తర్ం క్షిప్ణ ి‘ప్ ైథతన్-5’ని ఇటవీల 

ఈ కిీంద ిఏ యుద్ధ  విమానం నచండ ితొలి సజరిగజ ప్రయోగించతర్ు ? తేజస్ 

 భార్త్లల ర్మ్సడెసివిర్ ఉతుతాిక ిస్ంబ్ంధించి స్వచాంద్ంగజ ముంద్చక్ు వచిిన తమ భాగసజవములక్ు 

ల ైస న్్ జారమ స్హా ర్మ్సడెసివిర్ ఉతుతాిని వేగవంతం చేయడంలల స్హక్రించ ేఏప్ీఐని క్ూడత వితర్ణ 

చేయనచనాట ో  వ లోడించిన అమ రకిజ ఫ్జరజీ క్ంప్ నీ ఏద ి? గిలీద్  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 

 సజీర్టఫ్ో నచో , హ ైడెఫనిిషన్ టీవీల డిస్ప్ేో లల నతణయతనచ ప్ ంచే స్రికొతా 

స మీ క్ండక్టర్నచ ఏ స్ంసి్ ప్రశిోధ్క్ులు తయార్ుచశేజర్ు ? టాటా 

ఇన్సిటటయయట్ ఆఫ్ ఫండమ ంటల్ రమస ర్ి (టీఐఎఫ్ఆర్)  

 హ లికజప్టర్ుో  ఎలాంట ివజతతవర్ణంలలన ైనత ఎగిరనంద్చక్ు, ఎక్కడెనైత 

దిగనంద్చక్ు అనచవుగజ ఏరో ఇంజినోక్ు సజమరి్ూమిచేి సింగిల్ కిీస్టల్ 

బ్ేో డోనచ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్  ర్ూప్ల ందించింద ి? డిఫ న్్ మ టలరిాక్ల్ 

రమస ర్ి లాయబొ్ రనటరమ(డనఎంఆర్ఎల్)  

  అంతరిక్ష ద్చస్చా లనచ ప్రద్ర్ినక్ు  ప్ టిటన స్ర్తోవ్స మూయజియం ఏ దేశంలల ఉంద ి? ర్షజయ  

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  ర్ండు స్ర్సనివ ే 

A) గజమా కిర్ణతలనచ వ ద్జలుో తునా అతయంత స్చద్ూర్ గ్లాకర్ని భార్త శజసా్రవతాేలు ఇటీవల 

గురిాంచతర్ు. 

B) విశవం విసా్రిసోా ంద్ని ప్రముఖ్ శజసా్రవతాే ఎడివన్ హబ్ుల్ 1929లల క్నచగొనతార్ు 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

a) అమ రకిజ అంతరిక్ష స్ంసి్ (నతసజ) ర్ూప్ల ందించిన ఒక్ హ లికజప్టర్ ఇటవీల అంగజర్క్ుడిప్  ై

తొలిసజరిగజ నియంతిరత ప్ద్ధతిలల, సీవయ శకిాతో గగనయానం చేసింద.ి  

b) దీని ప్ేర్ు ఇన్జ్నచయట ీ
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c) అంగజర్క్ుడపి్  ైజీవం ఆనవజళోనచ ప్సగిటేట లక్షయంతో ప్ంప్ని ‘ప్ర్్వర్న్్’ రోవర్లల భాగంగజ 

దీనిా నతసజ ప్రయోగించింద.ి 

 అతతయధ్చనిక్ నూయకిోయర్ స ంటిరఫయయజ్ ఐఆర్-9 ప్రమక్షలు ప్జర ర్ంభించినట ో  ప్రక్టించిన దేశం ఏద ి? 

ఇరజన్  

 క్ుక్కలు, ప్ిలుో లు వంట ిప్ ంప్ుడు జంతువులక్ు క్రోనత వ ైర్స్ సో క్క్ుండత ఉండేంద్చక్ు ‘కజరిా వజక్-కొవ్స

’ ప్ేర్ుతో వజయకి్న్’నచ ర్ూప్ల ందించిన దేశం ఏద ి? ర్షజయ 

 సింగిల్ డోస్ స్చుతిాక్ వజయకి్న్, ఏ ప్ేర్ుతో మారక్ట్ లలకి విడుద్ల ైంద ి? స్చుతిాక్ ల ైట్’ 

 ‘లాంగ్మార్ి 5బ్ల’ రజకట్్’నచ ఏ దేశం ప్రయోగించింద ి? చెైనత 

 2022 లల లూనతర్  మిషన్నచ ప్జర ర్ంభించడతనిక ి డతగ్కోయిన్(dogecoin )నచ చెలోింప్ుగజ 

అంగమక్రించిన  స్ంసి్ ఏద ి? సేుస్ఎక్్ 

 కొవిడ్-19 నియంతరణక్ు 2-డియాకర్ డి-గూో కోజ్(2డనజీ) అన ే ఔషధతనిా ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్ అభివృదిధ  

చేసింద ి? DRDO 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ఐర్న్ డోమ్స’ అనేద ిఈ కిీంది ఏ దేశజనిక ిచెందిన వజయు ర్క్షణ వయవసి్ ? 

ఇజార యిల్  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘‘ఓఎక్్5034’ అనేద ి? జనచయమారిుడ ిచేసని దోమలు  

 నేషనల్ ఏరోనతటిక్్ అండ్ సేుస్ అడిీనిసేట షేన్ (National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) ) యొక్క 14 వ నిరజవహక్ుడిగజ ఇటవీల  ప్రమాణ సీవకజర్ం చేశజర్ు. ? బ్లల్ న ల్న్ 

 భార్త్లల బ్యటప్డిన క్రోనత వ ైర్స్ ఏ ర్కజనిా ప్రప్ంచ ఆరోగయ స్ంసి్(డబ్ూో ూహ చ్ఓ) ఆందోళనక్ర్మ ైన 

స టయేిన్గజ వరమొక్రించింద ి? బ్ల-1617  

 కొవిడ్-19ప్ ై ప్ో ర్ులల భాగంగజ  ర్క్షణ ప్రశిోధ్న, అభివృదిధ  స్ంసి్ (డనఆర్డనవో) అభివృదిధ  చేసని  2-డనజీ 

ఔషధతనిా ఏ విధ్ంగజ తీస్చక్ుంటార్ు ? నీటిలల క్లుప్ుకొని తతగనలా ప్ౌడర్ ర్ూప్ంలల 

 కొవిడ్ రోగులక్ు అందించ ేచికిత్ల జాబ్లతత నచంచి ఏ చికతి్ విధతనతనిా తొలగిస్ూా  ఐసీఎంఆర్ మే 

17న కొతా మారొ్ద్ర్ికజలు జారమ చేసింద ి? ప్జో సజీ థెర్ప్ ీ

 అంగజర్క్ుడ ిఉప్రతిలంప్  ైవిజయవంతంగజ రోవర్నచ దించిన ర్ండవ దేశం ఏద ి? చెైనత 
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 తమ దేశంలలన ేఅతయంత శకిావంతమ నై  స్ూప్ర్ క్ంప్యయటర్ ‘సిమోరొ్’ నచ ఆవిషకరించిన దేశం ఏద ి? 

ఇరజన్  

 కొవిడ్ సో కినట ో  అనచమానం ఉనావజర్ు సల ంతంగజ ప్రమక్షంిచచకొనేంద్చక్ు వీలుగజ ‘కొవిస ల్ె’ కిట్’నచ 

ర్ూప్ల ందించిన స్ంసి్ ఏది ?  మ ైలాయబ్్ స్ంసి్  

 కొవిడ్ ప్రమక్షల కోస్ం  అతయంత తక్ుకవ ఖ్ర్ుితో... క్చిితమ ైన ఫలితతనిా, వేగంగజ అందించ ేస్రికొతా 

ప్రిక్ర్ం సేకలబ్ుల్ అండ్ ప్జర్టబ్ుల్ టెసిట ంగ్ (సజుట్)నచ ఏ దేశ శజసా్రవతాేలు అభివృద ిచేసజర్ు ? 

ఆసేట లేియా  

 భార్త నౌకజద్ మనిక ిచెందిన మొద్ట ిడిసజట ే యర్ యుద్ధనౌక్ ఏద ి?  ఐఎన్ఎస్ రజజ్ప్ుత్  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన కొవిడ్-19 యాంటబీ్ాడనలనచ మాతరమ ేగురిాంచ ే ‘డిప్ో కవన్’ కిట్’నచ ఏ స్ంసి్ 

అభివృదిధ  చేసింద ి? DRDO 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన  ‘'ఎ -76’ అనేద ి? ఇటవీల అంటారకిటకిజ నచండ ివిడిప్ో యిన ప్రప్ంచంలలని 

అతిప్ ద్ద  మంచచకొండ 

 తప్ిుప్ో యిన వజరిని గురిాంచడతనిక ి‘ఐ-ఫ్జయమిలియా’ (‘I-Familia’ )ప్ేర్ుతో కొతా గోో బ్ల్ డేటాబ్సే్'నచ 

ప్జర ర్ంభించిన స్ంసి్ ఏద ి? ఇంటర్ప్ో ల్ 

 చంద్చర నిప్  ైనీర్ు, ఇతర్ వనర్ులనచ శోధించడతనిక ివ ైప్ర్(VIPER ) అని ప్ిలువబ్డ ేమొటటమొద్ట ి

మొబ్రైల్ రోబ్ో ట్’నచ ప్రయోగించనచనా అంతరిక్ష స్ంసి్ ఏది ? నతసజ  

 ఓప్ న్స ైకస్ ఒప్ుంద్ం నచంచి బ్యటక్ు వచేి సనిట ో  ప్రక్టించిన దేశం ఏద ి? ర్షజయ  

 క్రోనత వ ైర్స్క్ు స్ంబ్ంధించిన ప్రయోగజతీక్ ఔషధతలు, టీకజలనచ స్చలువుగజ ప్రమక్షించేంద్చక్ు . జంతు 

నమూనతలు, ఆధ్చనిక్ ప్రయోగశజలనచ భార్త శజసా్రవతాేలు ఎక్కడ చేశజర్ు. ? ఇన్సిటటయయట్ ఆఫ్ ల ఫై్ 

స ైన ్స్ (ఐఎల్ఎస్) - భువనశేవర్ 

 ప్జర ణ (PRANA' 'Programmable Respiratory Assistance for the Needy Aid')  ప్ేర్ుతో 

క్రోనత చికిత్క్ు ఆటోమేటడె్ క్ంప్ రషన్ ఆధతర్ంగజ వినియోగించ ేమూడు ర్కజల వ ంటలిేటరో్నచ ఏ స్ంసి్  

ర్ూప్ల ందించింద.ి ? ఇసోర   
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 బ్ూో  ఆరిజిన్క్ు చెందిన వోయమనౌక్ ‘నూయ ష ప్ర్్’  దతవరజ జుల ై 20న అంతరిక్షయాతర చేయబో్ తునా 

ప్రముఖ్చడు ఎవర్ు ? జ్ఫ్ బ్రజోస్  

 COVID నమూనతలనచ ప్రమక్షించడతనిక ికొతా టెకజాలజీ స ల ైన్ గజరనల ోRT-PCR(Saline Gargle RT-

PCR) టెకిాక్నచ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్  అభివృదిధ  చేసింద.ి ? NEERI 
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
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Monthly Current Affairs PDF June 2021 :: https://imojo.in/3bfiuis 
 
Monthly Current Affairs PDF May 2021 :: https://imojo.in/1i9qytq 
 
Monthly Current Affairs PDF April 2021 :: https://imojo.in/1anvfir 
 
Monthly Current Affairs PDF March 2021 :: https://imojo.in/4ahpenb 
 
Monthly Current Affairs PDF Febraury 2021 :: https://imojo.in/4dsshqp 
 
Monthly Current Affairs PDF Jauanury 2021 :: https://imojo.in/1eaubfl 
 
Year Book 2020 :: https://imojo.in/460xvye 
 
 

క్రడీతాంశయలు 
 యూఏఈ, భార్త్లలో  అతయధిక్ గినిాస్ రికజర్ు్ లు నమోద్చ చేసని వయకిా ఎవర్ు ?  రజంక్ుమార్ 

 ‘జానీ ములోగ్’ ప్తక్ం సల ంతం చేస్చక్ునా తొలి కిీక్టర్ ఎవర్ు ? అజింక్య ర్హాన  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘మ ైకనల్ కిండో ‘ ఏ కరీడక్ు చెందినవజడు ? హాకర 

 మహ ళల ఆసియా క్ప్ ఫుట్బ్ాల్ - 2022 క్ు ఆతిధ్యం ఇచేి దేశం ఏద ి? భార్త్ 

 ఆసియా కిీక్ట్ కౌని్ల్ (ఏసీస)ీ అధ్యక్షుడిగజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? జ్ ైషజ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘క్సనన్ చెనతయ్ ‘ ఏ కరీడతో స్ంభంధ్ం క్లిగి ఉనతాడు ? షూటింగ్  
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 భార్త దేశవజళ్ల కిీక్టోో  అతుయనాత టోరమా  అయిన ర్ంజీ టోర ఫ ీ, తొలి ఎడిస్న్ ఎప్ుుడు జరిగింద ి? 4-

నవంబ్రర్ -1934 

 స్యయద్ ముసజా క్ అలీ ట2ీ0 టోర ఫ-ీ2020 విజనత జట ట  ఏది ? తమిళనతడు 

 ఇటీవల కిీకట్్’క్ు వీడోకలు ప్లికిన ‘డుప్ ో సిస్’ ఏ దేశజనిక ిచెందినవజడు ? ద్క్షిణతఫిరకజ 
 2021 నచంచి 2023 వర్క్ు ఐసీస ీఈవ ంటోక్ు సజున్ర్గజ వయవహరించనచనా స్ంసి్ ఏద ి? బ్రైజుస్ 
 బ్లగ్బ్ాష్ లీగ్ (బ్రబ్రఎల్) ప్దో సీజన్ విజనత జట ట  ఏది ? సిడనా సిక్్ర్్ 
 జాతీయ టేబ్ుల్ టెనిాస్ ఛతంప్ియన్షిప్ - 2021 ఎవర్ు గ్లుచచక్ునతార్ు ? స్తయన్  

 ఆసేట లేియన్ ఓప్ న్ - 2021 మహ ళల సింగలి్్ విజనత ఎవర్ు ? ఒసజకజ  నవోమి  

 ఐప్ిఎల్ జట ట  దిలోీ కజయప్ిటల్్’క్ు  కొతా క్ప్ టన్’గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? రిషభ్ప్ంత్ 

 ఐసీస ీతతజాగజ విడుద్ల చేసిన ట2ీ0 రజయంకింగ్్లల నంబ్ర్వన్ రజయంక్ు చేజికికంచచక్ునా భార్త 

కరీడతకజరిణ ిఎవర్ు ? ష ఫ్జలీ వర్ీ 

 ఇటీవల జరగిిన ‘రోడ్ సేఫ్ీట వర్ల్్ సిరమస్’నచ ఏ జట ట  గ్లుచచక్ుంద ి? భార్త్ ల జ్ండ్్ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘వ నాం జోయతి స్చరనఖ్’ ఏ కరీడక్ు చెందింద ి? ఆర్ిరమ  

 ప్రప్ంచ ర్జోింగ్ 65 కిలలల విభాగంలల నంబ్ర్వన్ రజయంక్ునచ సల ంతం చేస్చక్ునా భార్త ర్జోర్ ఎవర్ు ? 

బ్జ్ర్ంగ్ ప్ునియా 

 ఏటీప్ ీరజయంకింగ్్లల అతయధిక్ వజరజలు ప్రప్ంచ నంబ్ర్వన్గజ నిలిచిన ఆటగజడు ఎవర్ు ? నొవజక్ 

జకోవిచ్ 

 ఇండియన్ స్ూప్ర్ ఫుట్బ్ాల్ లీగ్ సీజన్-7 విజనత జట ట  ఏద ి? ముంబ్యి  

 అఖిల భార్త విజయ్ హజార ్టోర ఫ ీవనే్  కిీకట్్ టోరమా  - 2021 విజనత జట ట  ఏద ి? ముంబ్రై  

 ఒలింప్ిక్్క్ు వ ళోబ్ో తునా తొలి భార్త ఫ న్ర్గజ రికజర్ు్ ల స్ృసిట ంచిన భార్త కరీడతకజరిణ ిఎవర్ు ? 

భవజని దేవి  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘సజరజ టేలర్’ ఏ దేశ కిీక్టర్ ? ఇంగజో ండ్  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘యశసివని సింగ్ దీసజవల్’ ఏ కరడీక్ు చెందింద ి? షూటింగ్ 
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 ఐసీస ీతతజాగజ విడుద్ల చేసిన వనే్  రజయంకింగ్్ జాబ్లతతలల తిరిగ ినంబ్ర్ వన్ సజి నతనిా 

చేజికకించచక్ునా ఆటగజడు ఎవర్ు ? విరజట్ కోహీో   

 వర్ుస్గజ 22వ వనే్  గ్లిచి.. రికర ప్జంటింగ్ (21, విజయాలు 2003) సజర్థయంలలని ఆసేట లేియా జట ట  

ప్ేరిట ఉనాప్రప్ంచ  రికజర్ు్ నచ అధిగమించిన కిీకట్్ జట ట  ఏద ి? ఆసేట లేియా మహ ళల జట ట  

 ఇటీవల జరగిిన ‘జాతీయ అండర్-18 టెనిాస్ ఛతంప్యిన్షిప్’ గ్లుప్ల ందిన వజర్ు ఎవర్ు ?  స్ంజన 

సిరిమలో  

 బ్రసీసీఐ అవినీతి నిరోధ్క్ శజఖ్ (ఏసయీూ) అధకిజరిగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? S.H ష ఖ్ాద్మ్స 

ఖ్ాండతవవజలా 

 ఇటీవల టోకోయ ఒలింప్ిక్్క్ు అర్ుత సజధించడం దతవరజ వజరా్లలో  నిలిచిన ‘విషుణ  శర్వణన్’, గణప్తి 

చెంగప్ు’,  వర్ుణ్ ఠక్కర్ మరయిు నేతర క్ుమనన్ ఏ కరీడక్ు స్ంభందించిన వజర్ు ? స యిలింగ్  

 సో లల స ైకిోంగ్లల ర్ండు గినిాస్ వర్ల్్ రికజర్ు్ లు నమోద్చ చేసిన భార్త స ైనతయధికజర ిఎవర్ు ? ల ఫ్ిటన ంట్ 

క్ర్ాల్ భర్త్ ప్నచా 

 విజ్్న్ అలాీనక్్ 2010 ద్శజబ్దప్ు వనే్  కిీకట్ర్గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? విరజట్ కోహీో   

 కిీక్టర్ ‘హీత్ సీట కే్’ప్  ైఅనిా ఫ్జరజీటో కిీక్ట్లల ఎనిమిదేళో నిషేధ్ం విధిస్చా నాట ో  ఐసీస ీతతజాగజ 

ప్రక్టించింద,ి అయిత ేఅతనచ ఏ దేశజనిక ిచెందిన మాజీ కిీక్టర్ ? జింబ్ాబ్ేవ  

 ‘టోకోయ ఒలింప్ిక్్క్ు అర్ుత సజధించిన అతి ప్ినా వయస్చ్ భార్త మహ  మ ర్జోర్ ఎవర్ు ?   సో నమ్స 

మలిక్ 

 ఎక్కడ జర్గజలి్న ఇండియా ఓప్ న్ స్ూప్ర్ 500 టోరమా  క్రోనత కజర్ణంగజ వజయిదత ప్డింద ి?  ఢిలోీ 

 భార్త్ నచంచి ఎంప్ిక్సన తొలి మహ  మ అంతరజా తీయ హాకర రిఫరమ ఎవర్ు ?  అనచప్మ ప్ుంచిమంద్ 

 రొమాగజా గజీ ండ్ప్ిర-2021 విజనత ఎవర్ు ? మాక్్ వ ర్సజట ప్ న్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘అహీద్ హుసే్న్’ ఏ కరీడక్ు చెందనివజడు ? ఫుట్బ్ాల్  

 ఇటీవల జరగిిన ‘ఆసియా వ యిట్లిఫ్ిట ంగ్ ఛతంప్ియన్షిప్లల 49 కనజీల విభాగంలల కరోన్ అండ్ జ్ర్కలల 

119 కనజీలు ఎతాి జియాంగ్ (చెైనత, 118 కనజీలు) ప్ేరటి ఉనా ప్రప్ంచ రికజర్ు్ నచ బ్ద్దలు కొటిటన భార్త 

ర్జోర్ ఎవర్ు ? మీరజబ్ాయి చతనచ 
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 ఆసియా బ్ాకి్ంగ్ ఛతంప్యిన్షిప్-2021 వేదిక్నచ  దిలోీ నచండ ిఎక్కడ మారజిర్ు ? ద్చబ్ాయ్ 

 ప్ో ర్ుిగమస్ గజీ ండ్ప్ిర - 2021 విజనత ఎవర్ు ? లూయిస్ హామిలటన్ 

 ఎఫ్1 సజునిష్ గజీ ండ్ప్ిర- 2021 విజనత ఎవర్ు ? లూయిస్ హామిలటన్ 

 2021 లార్స్ వర్ల్్ సో ుర్ట్ అవజర్ు్ లలల ‘సో ుర్ట్ వుమన్ ఆఫ్ ద ిఇయర్’ గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? 

నవోమి ఒసజకజ (జప్జన్) 

 2021 లార్స్ వర్ల్్ సో ుర్ట్ అవజర్ు్ లలల ‘సో ుర్ట్ మాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్’ గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? 

రజఫ ల్ నతద్ల్ (స ుయిన్)  

 మాడిరడ్ ఓప్ న్ - 2021  మహ ళల సింగిల్్ టెైటిల్ విజనత ఎవర్ు ? స్బ్ల ంక్  

 మాడిరడ్ ఓప్ న్ - 2021  ప్ుర్ుషుల సింగిల్్ టెైటలి్ విజనత ఎవర్ు ? అల గజా ండర్ జ్వర్వ్స (జర్ీనీ) 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ఎమ్సకన కౌశిక్ ‘ ఈ కిీంద ిఏ కరీడతో స్ంభంద్ం క్లిగి ఉనతాడు ? హాకి  

 25 సజర్ుో  ఎవర్స్ట శిఖ్రజనిా అధిరోహ ంచి రికజర్ు్  

స్ృసిట ంచిన ప్ర్వతతరోహక్ుడు ఎవర్ు ? కజమి రమటా ష రజు 

 ఇటీవల టోకోయ ఒలింప్ిక్్క్ు అర్ుత సజధించడం దతవరజ 

వజరా్లలో  నిలిచిన అర్ుా న్ లాల్, అరివంద్ సింగ్’ల జోడన ఏ 

కరీడక్ు చెందింద ి? రోయింగ్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ర్వీంద్ర్ ప్జల్ సింగ్’ ఏ కరీడతో 

స్ంభంధ్ం క్లిగి ఉనతాడు ? హాకి 
 Subscribe and Get Current Affairs PDF Up to December 2022 :: 
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 ఫ్జర్ుీలా వన్ క్రమరోో  వందో ప్ో ల్ ప్ల జిషన్ సజధించి రికజర్ు్  స్ృసిట ంచిన ఆటగజడు ఎవర్ు ? లూయిస్ 

హామిలటన్.  

 ఇటీవల టోకోయ ఒలింప్ిక్్క్ు అర్ుత సజధించడం దతవరజ వజరా్లలో  నిలిచిన ‘సీమ బ్లసజో ’ ఏ కరీడక్ు చెందింద ి

? ర్జోింగ్ 
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 ఏప్ిరల్ 2021 న లక్ు గజనచ 'ఐససి ిమ న్్ ప్ేోయర్ ఆఫ్ ది మంత్'గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? బ్ాబ్ర్ 

ఆజమ్స 

 ఏప్ిరల్ 2021 న లక్ు గజనచ ఐసిస ిఉమ న్్ ప్ేోయర్ ఆఫ్ ది మంత్ 'గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? అలిసజ్ 

హీలీ 

 ఇటీవల భార్త కిీకట్్ జట ట క్ు ఎంప్ిక్సన  ప్జరమ్ ఎవర్ు ? అరజా న్ నతగజవసజవలాో  

 భార్త మహ ళల జట ట  ప్రధతన కోచ్గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? ర్మషే్ ప్ల వజర్  

 ఇటీవల  ప్రప్ంచ అథ్ెో టిక్్ స్మాఖ్య తతజాగజ ప్రక్టించిన అండర్-18 అబ్ాియిల 110 మీటరో్ హారి్ల్్ 

రజయంకింగ్్లల మూడో సజి నం ద్కికంచచక్ునా భార్త అథ్ెో ట్ ఎవర్ు ? మహమీద్ హనన్ 

 ప్రప్ంచ బ్ాకి్ంగ్ ఛతంప్యిన్షిప్-2021 ఎక్కడ జర్గనచంది ? స రిియా 

 హో సిట ంగ్ ఫీజు చెలోించడంలల విఫలం అవవడం వలో  ప్రప్ంచ బ్ాకి్ంగ్ ఛతంప్ియన్షిప్ - 2021 హో సిట ంగ్ 

హక్ుకలనచ కోలలుయిన దేశం ఏద ి? ఇండియా  

 ‘క్రమం అబ్ుద ల్-జబ్ిర్ సో షల్ జసిటస్ ఛతంప్ియన్ అవజర్ు్ ’ ప్ేర్ుతో కొతా అవజర్ు్ నచ స్ృషిట ంచిన కరీడత 

అసో సియిషేన్ ఏది ? నేషనల్ బ్ాస కట్బ్ాల్ అసో సియిేషన్ 

 ఇటాలియన్ ఓప్ న్  - 2021 ప్ుర్ుషుల  సింగిల్్ టెైటలి్ విజనత ఎవర్ు ? రజఫ ల్ నతద్ల్ 

 ఇటాలియన్ ఓప్ న్  - 2021 మహ ళల సింగలి్్ టెైటిల్ విజనత ఎవర్ు ? ఇగజ సివటెక్ 

 అంతరజా తీయ రిఫరమ ‘వేమూర ిస్చధతక్ర్’ ఇటీవల మృతిచెందతర్ు , అయిత ేఇతనచ ఏ కరీడతో స్ంభంద్ం 

క్లిగ ిఉనతార్ు ? బ్ాడిీంటన్ 

 టీమ్సఇండియా మహ ళల కిీకట్్ జట ట  తన తొలి డేన ైట్ టసె్చట నచ ఏ దేశంతో ఆడనచంద ి? ఆసేట లేియా  

 ఏ దేశంలల జర్గవలసిన  కిీకట్్  2021 ఆసియాక్ప్ ర్దెటద ంది ?  శీీలంక్  

 హతతయ నేరోప్నలప్  ైఇటవీల అర్స్చట  అయిన ‘స్చశీల్ క్ుమార్’ ఈ కిీంద ిఏ కరీడతో స్ంభంద్ం క్లిగ ి

ఉనతాడు ? ర్జోింగ్ 

 2021-25 కజలానిక ిబ్ాయడిీంటన్ వర్ల్్ ఫ డరనషన్ (బ్లడబ్ుో ూఎఫ్) కౌని్ల్క్ు ఎనిాక్సన భార్తీయుడు 

ఎవర్ు ? హ మంత బ్లసజవ శర్ీ 

 మొనతకో గజీ ండ్ప్ిర - 2021 విజనత ఎవర్ు ?  మాయక్్ వ ర్సజట ప్ న్ 

http://www.dailygkintelugu.com/
https://goo.gl/aK9vtV
http://www.todaygkquiz.in/
https://goo.gl/9J3Z3d


Visit :: www.dailygkintelugu.com        Download APP :: https://goo.gl/aK9vtV 

Visit : www.todaygkquiz.in                         Youtube :: https://goo.gl/9J3Z3d 

 బ్ాయడిీంటన్ వర్ల్్ ఫ డరనషన్ (BWF ) ప్రధతన కజరజయలయం ఎక్కడ ఉంద ి?  కౌలాలంప్యర్ 

 అంతరజా తీయ ఒలింప్ిక్ క్మిట ీ(ఐఓస)ీ అధ్యక్షుడు ఎవర్ు ?  థతమస్ బ్ాక్  

 అంతరజా తీయ హాకర స్మాఖ్య (ఎఫ్ఐహ చ్) అధ్యక్షుడు ఎవర్ు ? నరింద్ర్ బ్తతర  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ప్లక్ కోహ ో - ప్జర్ుల్ ప్రజీర్’ గుర్ుంచి స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? ప్జరజలింప్ిక్్ 

బ్రర్ుా  ద్కకించచక్ునా తొలి భార్త షటోర్ుో  

 ఫిఫ్జ అండర్ -17 మహ ళల ప్రప్ంచ క్ప్ -2022 ఆతిధ్య దేశం ఏద ి? భార్త్ 

 ‘2020-21 లా లిగజ’ టెైటిల్ విజనత ఎవర్ు ? అటెో టికో మాడిరడ్ 

 ఫుట్బ్ాల్ లీగ్ ఛతంప్ియన్షిప్ అయిన ‘సిరమ ఏ’లల సీజన్ (2020-21)లల అతయధకి్ గోల్్ చేసిన 

ఆటగజడు ఎవర్ు ? కిీసిటయానో రొనతలల్  

 ఇటీవల జరగిిన  ‘యుఎస్ ప్ీజీఏ గోల్ె’ ఛతంప్ియన్షిప్లల విజనతగజ నిలిచి,  మేజర్ టోరమా గ్లిచిన ప్ ద్ద  

వయస్చకడిగజ రికజర్ు్  స్ృషిట ంచిన ఆటగజడు ఎవర్ు ? ఫిల్ 

 జర్ీన్ జాతీయ హాక ిజట ట  కోచ్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు .? హనీ్ ఫ్ిో క్ 

 మొహాలీ అంతరజా తీయ హాకర సేటడయిానిక ిఇటవీల ఏ ఆటగజడ ి ప్ేర్ు ప్ టాట ర్ు.?  బ్లీిర్సింగ్ సీనియర్ 

 మొటటమొద్ట ిప్రప్ంచ టెస్చట  ఛతంప్యిన్షిప్ ఏ ర్ండు జటో మధ్య జర్ుగుతుంద ి? ఇండయిా - 

నూయజిలాండ్  

 UEFA ఛతంప్ియన్్ లీగ్ - 2021 విజనత ? చెలీ్  

 ఇటీవల జరగిిన ఆసియా బ్ాకి్ంగ్ ఛతంప్ియన్ షిప్- 2021 లల స్వర్ణ గ్లుప్ల ందని  మహ  మ బ్ాక్్ర్ 

ఎవర్ు ? ప్యజారజణ ి 

 క్రోనత కజర్ణంగజ వజయిదత ప్డిన ఇండియన్ ప్ీరమియర్ లీగ్ (ఐప్ీఎల్)-2021లల మిగిలిన మాయచ్లనచ 

ఎక్కడ నిర్వహ ంచనచనతార్ు ? యూఏఈ 

  ఇటవీల జరిగని అర్ిరమ  ప్రప్ంచక్ప్ తొలి ద్శ టోరమాలల  మహ ళల రిక్ర్వ విభాగంలల భార్త జట ట  

ప్సిడ ిప్తక్ం అంద్చక్ుంద ి, అయిత ేఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

a) ఫ ైనల్’లల భార్త జట ట  మ కి్కోతో తలప్డింద ి 

b) భార్త జట ట  స్భుయలు : దీప్ిక్ క్ుమార,ి అంకిత, కోమలిక్ 
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c) ప్రప్ంచక్ప్ టోరమాలల మహ ళల రిక్ర్వ విభాగంలల జట ట క్ు స్వర్ణం ద్క్కడం ఇద ిఅయిదోసజర.ి 

d)  గతంలల 2013లల ర్ండు టోరమా లలో , 2011, 2014లల ఒకోకసజర ివిజనతగజ నిలిచింద.ి  
 

 2027 నచంచి జరగిన ఐసీస ీవనే్  ప్రప్ంచక్ప్’నచ ఎనిా జటోతో నిర్వహ ంచనచనతార్ు ? 14 జట ో   

 మూడేళో కజలం ప్జట  ఇంటరనాషనల్ కిీకట్్ కౌని్ల్ (ఐససీీ) అధికజరిక్ భాగసజవమిగజ 

వయవహరించనచనా డిజిటల్ ప్ేమ ంట్్ సజట ర్టప్ క్ంప్ నీ ఏద ి? భార్త్ప్ే  

 ఈ కిీంది ఏ టసె్చట  సరిమస్చనచ అతుయతామ టెస్చట  సిరమస్గజ ఐసీసీ ఇటవీల  ప్రక్టించింద ి? 2020-21 

బ్ో ర్్ర్-గవజస్కర్ సిరమస్ 

 ప్రప్ంచంలల అతయధకి్ గోల్్ సజధించిన ఫుట్బ్ాల్ ఆటగజడిగజ(ప్రస్చా తం ఆడుతునా ఆటగజళో) ర్ండో 

సజి నంలల నిలిచి రకిజర్ు్  స్ృసిట ంచిన భార్త ఆటగజడు ఎవర్ు ? స్చనీల్  ఛెతిర.  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘డింకోసింగ్ ‘ ఏ కరడీక్ు చెందిన వజడు ? బ్ాకి్ంగ్ 

 జుల ై 13న ఆర్ంభమయిేయ లంక్ ప్ర్యటనలల ప్జలగొ న ేభార్త 

ప్ుర్ుషుల కికీ్ట్  జట ట క్ు క్ప్ టన్’గజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? శిఖ్ర్ 

ధతవన్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘నిర్ీల్ కౌర్’ ఈ కిీంది ఏ జాతీయ జట ట క్ు 

క్ప్ టన్’గజ వయవహరించతర్ు ? భార్త మహ  మ వజలీబ్ాల్ జట ట   

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘స్ూర్త్ సింగ్ మాథచర్’ గుర్ుంచి ఈ కిీంది 

వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? స్వతంతర భార్తదేశం నచండ ిమొద్ట ిఒలింప్యిన్ 

 ప్రప్ంచ రజయంకింగ్ ప్జయింటో ఆధతర్ంగజ మహ ళల 49 కిలలల విభాగంలల టోకోయ ఒలింప్ిక్్క్ు అర్ుత 

సజధించిన భార్త మహ  మ  వ యిట్ లిఫ్టర్ ఎవర్ు ? మిరజబ్ాయి చతనచ 

 ఇటీవల వజరజ్లల జరిగని  ప్ో లాండ్ రజయంకింగ్ సిరమస్లల మహ ళల 53 కిలలల ఫీరస టటల్ స్వరజణ నిా 

గ్లుచచక్ునా .భార్త రజో్ర్ ఎవర్ు ?  వినేష్ ఫ్ో గజట్ 

 2021  ఫ రంచ్ ఓప్ న్ ప్ుర్ుషుల సింగిల్్ విజనత ఎవర్ు ? నొవజక్ జకోవిచ్ 

http://www.dailygkintelugu.com/
https://goo.gl/aK9vtV
http://www.todaygkquiz.in/
https://goo.gl/9J3Z3d
https://imojo.in/1levd93


Visit :: www.dailygkintelugu.com        Download APP :: https://goo.gl/aK9vtV 

Visit : www.todaygkquiz.in                         Youtube :: https://goo.gl/9J3Z3d 

 ప్రప్ంచ టసె్చట  ఛతంప్యిన్షిప్ ఫ ైనల్ నేప్థయంలల ‘ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్స’లల ప్ది మంది దిగొజాలక్ు ఐససీీ 

చోట  క్లిుంచింద,ి అయితే ఈ జాభితతలల చోట  ద్కకించచక్ునా భార్త కిీకట్ర్ ఎవర్ు ? వినూ 

మనకడ్  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 ప్రప్ంచ టసె్ట ఛతంప్ియనిిప్ - 2021  విజనతక్ు ఇచేి నగద్చ బ్హుమతి ఎంత ? ర్ూ. 11.72 కోట ో  

 ఇటీవల టోకోయ ఒలింప్ిక్్ బ్రర్ుా  ద్కకించచక్ునా ‘తజింద్ర్ తూర్’ ఏ కరీడక్ు చెందనివజడు ? షజట్ప్ుట్  

 2021 ఫ రంచ్ గజీ ండ్ ప్ిరక్్ విజనత ఎవర్ు ? మాక్్ వ రజటపి్ ున్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘మిలాక సింగ్’ గుర్ుంచి ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ? ర్ండు స్ర్సనివే  

A) మిలాక సింగ్  ఆసయిా అథ్ెో టకి్్లల నతలుగుసజర్ుో  స్వర్ణ ప్తక్ం  న గజొ ర్ు 

B) 1960 రోమ్స ఒలింప్కి్్ 400 మీటరో్ ప్ర్ుగులల తుర టిలల ప్తక్ం కోలలుయార్ు. ఫ ైనలలో  

ఆయన నతలుగో సజి నంలల నిలిచతర్ు 

C) 1958 కజమన వలా్ కరీడలలో  స్వర్ణ ప్తక్ం గ్లిచతర్ు.  

 అంతరజా తీయ కిీకట్్ కౌని్ల్ (ఐససీ)ీ తొలిసజరి నిర్వహ ంచిన వర్ల్్ టెస్చట  చతంప్యిన్షిప్ (WTC)నచ 

ఏ జట ట  సల ంతం చసే్చక్ుంద ి? నూయజిలాండ్  

 మొటట మొద్టి వర్ల్్ టెస్చట  చతంప్యిన్షిప్ (WTC) గుర్ుంచి ఈ కిీంది వజటలిల స్ర్సన వజయఖ్య ఏది ? 

అనీా స్ర్సనివే  

A) ఇంగజో ండ్ వదేిక్గజ ఇది జరిగింది  

B) నూయజిలాండ్ జట ట  విజనతగజ నిలిచింది  

C) డబ్ూో ూటసీీలల అతయధిక్ వికట్ ో  తీసని బ్రలర్గజ అశివన్ నిలిచతడు. 

D) ప్రప్ంచ టసె్చట  ఛతంప్యిన్షిప్్లల అతయధిక్ ప్ర్ుగుల సజధించిన ఆటగజడు లబ్ుషేన్

(ఆసేట లేియా )  

 జూన్ 23, 2021న ప్రక్టించిన  ఐససీీ టెస్చట  ఆల్రౌండరో్ రజయంకింగ్్లల మొద్ట ిరజయంక్ులల నిలిచిన 

వజర్ు ఎవర్ు ? ర్వీంద్ర జడేజా  

 ఒలింప్ిక్్లల స్వర్ణం సజధించిన వజరిక ిర్ూ. 6 కోటో నగద్చ బ్హుమతి అందిసజా మని ప్రక్టించిన 

రజషటమేు ఏద ి? హరజయనత  
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 భార్త అధికజరిక్ ఒలింప్కి్ నేప్థయ గమతంనచ ‘‘లక్షయ తరేజ సజమేా హ ’ై’ ఎవర్ు ర్ూప్ల ందించతర్ు ? మోహ త్ 

చౌహాన్  

 ఇటీవల జరగిిన  ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ షూటింగ్ ప్రప్ంచక్ప్లల 25 మీటరో్ ప్ిస్టల్లల స్వరజణ నిా 

చేజికకించచక్ునా భార్త మహ  మ షూటర్ ఎవర్ు ? రజహ  స్రోా బ్త్  

 ఇటీవల టోకోయ ఒలింప్ిక్్’కి అర్ుత సజధించిన ‘స్జన్ ప్రకజష్’ ఏ కరీడక్ు చెందనివజడు ? సివమిీంగ్  

 టీ20 ప్రప్ంచక్ప్-2021 ఎక్కడ జర్గనచంద ి? యూఏఈ  

 స టట రియన్ గజీ ండ్ ప్ిరక్్ 2021(Styrian Grand Prix) విజనత ఎవర్ు ? మాక్్ వ రజటిప్ ున్ 

 అనిా ఫ్జరజీటోలల అడుగుప్ టిటన అతి ప్నిావయస్చ్   కిీక్టర్ ఎవర్ు ?  షఫ్జలి వర్ీ  

 ఆర్ిరమ ప్రప్ంచక్ప్ మూడో అంచె టోరమా లల జూన్ 27, 2021 న మహ ళల రిక్ర్వ టీమ్స, మిక్్డ్ టీమ్స, 

వయకిాగత విభాగజలలో  స్వర్ణ ప్తక్ం గ్లుప్ల ందని భార్త కరీడతకజరిణ ిఎవర్ు ? దీప్ిక్ క్ుమారి  

 టీ20 ప్రప్ంచక్ప్ -2021క్ు ఆతిధ్యం ఇచేి కిీకట్్ బో్ ర్ు్  ఏది ?  బ్రసీసీఐ  

  ఆసయిా బ్ాకి్ంగ్ ఛతంప్ియన్షిప్ - 2021లల  ప్సిడి ప్తక్ం గ్లుప్ల ందిన ప్ుర్ుష బ్ాక్్ర్ ఎవర్ు ? 

స్ంజీత్  

 అజర్బ్రైజాన్ గజీ ండ్ ప్ిర - 2021 విజనత ఎవర్ు ? స రమొ  ప్ రజ్్ 

 ఫ రంచ్ ఓప్ న్ - 2021 మహ ళల సింగిల్్ విజనత ఎవర్ు ? బ్ారజిరజక్జీికోవజ 
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వయరా్లలో  వయకుా లు 
 ఇటీవల మృతిచెందని ‘వ న ాలక్ంట ిరజజనశవర్ ప్రసజద్’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? గనయ ర్చయిత 

 ర్సలేవ బ్ో ర్ు్  నూతన ఛెైర్ీన్ మరయిు  సీఈవోగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? స్చనీత్శర్ీ  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘సో మనతథ్ భార్తి’ ఈ కిీంది ఏ రజజకరయ ప్జరమటతో స్ంభంద్ం క్లిగ ిఉనతార్ు ? 

ఆప్  

 బ్ార డ్కజసిట ంగ్ క్ంటెంట్ క్ంప్ ోయింట్్ కౌని్ల్ ఛెైర్ప్ర్్న్’గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? జసిటస్ గమతత 

మితాల్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘తురో్ప్జట ిక్ుట ంబ్రజవు’ ఏ 

ర్ంగజనిక ిచెందినవజడు ? ప్జతిరకనయుడు 

 ఇటీవల మర్ణించిన ‘డ.ిప్రకజశ్రజవు’ ఏ ర్ంగజనిక ి

చెందినవజర్ు ? సజమాజిక్ ఉద్యమకజర్ుడు 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ఉసజా ద్ గులాం ముసా్ఫ్జ ఖ్ాన్’ 

ఏ ర్ంగజనిక ిచెందనివజడు ? శజసీా రయ స్ంగమత 

విదతవంస్చడు 

http://www.dailygkintelugu.com/
https://goo.gl/aK9vtV
http://www.todaygkquiz.in/
https://goo.gl/9J3Z3d
https://imojo.in/1eaubfl
https://imojo.in/460xvye
https://imojo.in/1levd93
https://imojo.in/1levd93


Visit :: www.dailygkintelugu.com        Download APP :: https://goo.gl/aK9vtV 

Visit : www.todaygkquiz.in                         Youtube :: https://goo.gl/9J3Z3d 

 మణిప్యర్ హ ైకోర్ుట  ప్రధతన నతయయమూరిా (సీజన)గజ ఎవర ిప్ేర్ునచ సిప్జర్ు్ చేసజర్ు ?  జసిటస్ ప్.ివి. 

స్ంజయ్ క్ుమార్ 

 జాతీయ ప్ంచతయతీరజజ్, గజీ మీణతభివృదిధ  స్ంసి్(ఎన్ఐఆర్డనప్ఆీర్) డెైర్క్టర్ జనర్ల్ ఎవర్ు ?  డతక్టర్ 

జి.నరనంద్రక్ుమార్  

  ఇటీవల మృతిచెందని ‘బ్ూటా సింగ్’ గుర్ుంచి ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) కనంద్ర మాజీ  హోం మంతిర 

B) బ్లహార్ మాజీ గవర్ార్ 

C) జాతీయ ఎసీ్ క్మిషన్ మాజీ ఛెైర్ీన్ 

D) ఇతనచ రజసని ప్ుసా్క్ం ‘ప్ంజాబ్ సీుకింగ్ సేటట్’  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్ మీరజజు స్ూరజయరజవు’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజడు ? స్ంగమత విదతవంస్చడు 

 కనంద్ర ద్రజయప్ుా  స్ంసి్ (సీబ్రఐ) తతతతకలిక్ డెైరక్్టర్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? ప్రవీణ్ సినతు  

 జాతీయ ఎసీ్ క్మిషన్ నూతన ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  విజయ్ సజంప్జో  
 ఐరజస్ కజయప్ిటల్ డెవలప్మ ంట్ ఫండ్(యూఎన్సీడనఎఫ్)లల అతుయనాత హో దత అయిన కజర్యనిరజవహక్ 

కజర్యద్రిిగజ  నియమితుల ైన భార్త స్ంతతి వయకరా ఎవర్ు ? ప్ీరతి సినతు   

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘జొనాలగడ్ గుర్ీప్ుశ టిట ’ , ఈ కిీంద ిఏ క్ళలల స్చప్రసది్చద డు ? క్లంకజరమ క్ళ 
 ఐక్యరజజయ స్మితి(ఐరజస్) స క్టీరమ జనర్ల్(ఎస్జీ) ప్ద్వికి ప్ో టీ ప్డనచనాట ో  ప్రక్టించిన  భార్త 

స్ంతతి మహ ళ ఎవర్ు ?  అరోరజ ఆకజంక్ష  

 రజజయస్భలల ప్రతిప్క్ష నేతగజ ఎవర్ు బ్ాధ్యతలు చేప్టటనచనతార్ు ? మలోికజర్ుా న ఖ్రనొ 

 మణిప్ుర్ హ ైకోర్ుట  ప్రధతన నతయయమూరిాగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? జసిటస్ ప్ులిగోర్ు వ ంక్ట 

స్ంజయ్ క్ుమార్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘డతక్టర్ ప్ో ర్ంక ిద్క్షిణతమూరిా’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందనివజర్ు ? ర్చయిత 
 స ంటరల్ బ్ాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డెైర్క్టర్ (ఎండన), ముఖ్య కజర్యనిర్వహణతధకిజర ి(సీఈఓ)గజ 

ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? మాతం వ ంక్టరజవు  

 ప్ుద్చచేిర ిల ఫ్ిటన ంట్ గవర్ార్ (ఎలాీ)గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? తమిళిస  ైసౌంద్ర్రజజన్  
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 ‘ఐక్యరజజయస్మితి అభివృదిధ  కజర్యక్మీం’ (యూఎన్డనప్)ీలల అండర్ స క్ీటరమ జనర్ల్ మరియు స్హాయ 

ప్రిప్జలక్ురజలిగజ నియమితుల నై భార్తీయురజలు ఎవర్ు?  ఉషజరజవు మొనతరమ 

 ఆధతర్ కజర్ు్ లనచ జారమ చేస ేవిశిషట గురిాంప్ు ప్జర ధికజర్ స్ంసి్ సీఈవోగజ ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు. ?  

స్చభాష్ గరొ్  

 మణిప్యర్ కనందీరయ విశవవిదతయలయం క్ులప్తిగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? ఆచతర్య 

టి.తిర్ుప్తిరజవు 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘అనిల్ ధతర్కర్’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందనివజడు  ? ప్జతిరకనయుడు 

 భార్త తద్చప్ర ిప్రధతన నతయయమూరిాగజ ఎవర ిప్ేర్ునచ ప్రస్చా త ప్రధతన నతయయమూరిా జసిటస్ ఎస్ఏ బ్ో బ్ే్  

ప్రతిప్జదించతర్ు ? జసిటస్ ఎనీవ ర్మణ 

 ఇటీవల మర్ణించిన ‘నతయని గుర్ుశవఖ్ర్మూరిా’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్తో స్ంభంద్ం క్లిగ ిఉనతార్ు ? 

విజయవజణ ి

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘దతద ీహృద్య మోహ ని’ ఏ స్ంసి్ అధ్యక్షురజలు ? బ్రహీక్ుమారమస్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘అనాప్ర్డి్  వ ంక్టశేవర్ర్డి్ ’ ఏ మాస్ప్తిరక్ స్ంప్జద్క్ుడు ? మిసిమి  

 ప్రభుతవ ర్ంగ అంతరిక్ష వజణజియ స్ంసి్ నూయసేుస్ ఇండయిా లిమిటెడ్(ఎన్ఎస్ఐఎల్) స్ంసి్ సీఎండన 

ఎవర్ు ? జి.నతరజయణన్ 

 తూర్ుు నౌకజద్ళం కొతా అధిప్తిగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  వ ైస్ అడిీర్ల్ అజనంద్ర బ్హుద్ూర్ 

సింగ్ 

 జాతీయ భద్రతత ద్ళం (ఎన్ఎస్జీ) అధిప్తిగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? ఎం.ఎ.గణప్తి 

 సీఆరముఎఫ్ డెైర్క్టర్ జనర్ల్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? క్ులీదప్ సింగ్ 

 నీతిఆయోగ్ ప్రతయేక్ కజర్యద్రిిగజ ఇటీవల ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు. ? కొలనచప్జక్ రజజనశవర్రజవు 

 ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) భార్త స్చప్ీరంకోర్ుట   48వ ప్రధతన నతయయమూరిాగజ జసిటస్ నూతలప్జట ివ ంక్టర్మణ 

నియమితులయాయర్ు 
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B) స్చప్ీరంకోర్ుట   ప్రధతన నతయయమూరిాగజ నియమితుల ైన ర్ండవ తెలుగు వయకిాగజ జసిటస్ 

నూతలప్జట ివ ంక్టర్మణ నిలిచతర్ు 

C) స్చప్ీరంకోర్ుట   ప్రధతన నతయయమూరిా ప్ద్విని చేప్టిటన తొలి తెలుగు వయకరా జసిటస్ కోకజ స్చబ్ాి 

రజవు  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘నబ్రక ిక్ుర్ుమాతని’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ సీఈవో ? తొషబి్ా  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘డతక్టర్ జీవీజీ క్ృషణమూరిా’ ఈ కిీంద ిఏ ప్ద్విని చేప్టాట ర్ు ? భార్త ఎనిాక్ల 

స్ంఘం  క్మిషనర్ 

 జాతీయ విద్చయత్ విధతనం (నేషనల్ ఎలకిటాక్ ప్జలస)ీ- 2021 ముసజయిదత ర్ూప్క్లునక్ు ఈ కిీంద ి

వజరిలల ఎవర ిఅధ్యక్షతన కనంద్ర ప్రభుతవం ఒక్ నిప్ుణుల 

క్మిటనీి నియమించింద ి? గిరమశ్ ప్రధతన్ 

 భార్త 24వ ప్రధతన ఎనిాక్ల క్మిషనర్(సీఈస)ీగజ 

ఇటీవల ఎవర్ు బ్ాధ్యతలు చేప్టాట ర్ు ?  స్చశీల్ చంద్ర  

 హ ైద్రజబ్ాద్లలని స ంటరల్ డరగ్ టెసిట ంగ్ లేబ్ొ రనటరమలల కనంద్ర 

ప్రభుతవ డరగ్ ఎనలిస్టగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  

డతక్టర్ ర్ఘురజమ్సర్డి్  అడిడతల 
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 హ ైద్రజబ్ాద్లల ఏరజుట  చేయనచనా జాతీయ సజి యి ప్జర జ్క్ుట  ఎన్ఏఆర్ఎఫ్ బ్రఆర్కి స్లహాదతర్ుగజ 

ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  బ్రప్ ీఆచతర్య 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ర్ంజిత్ సినతు ’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ డెరై్క్టర్’గజ ప్నిచేసజర్ు ? సీబ్రఐ డెైర్క్టర్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘డతక్టర్ కజక్రో్ స్చబ్ాిరజవు’ ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్ డెైర్క్టర్’గజ ప్నిచేసజర్ు ? నిమ్స్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘జసిటస్ మోహన్ శజంతనగౌడర్’ ఈ కిీంద ిఏ కోర్ుట లల ప్రస్చా తం ప్నిచేస్చా నతార్ు ? 

భార్త స్చప్ీరంకోర్ుట   

 భార్త్ బ్యోటెక్ ఇంటరనాషనల్ సీఎండన ఎవర్ు ?  డతక్టర్ క్ృషణ  ఎలో 
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 2021-22 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ ఐట ీప్రిశమీ స్ంఘం నతస్కజమ్స ఛెైర్ప్ర్్న్గజ ఎవర్ు 

నియమితులయాయర్ు ? రనఖ్ మేనన్ 

 భార్త 68వ గజీ ండ్మాస్టర్’గజ రికజర్ు్  స్ృసిట ంచిన భార్త చసె్ కరీడతకజర్ుడు  ఎవర్ు ? అర్ుా న్ క్లాయణ్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘కోవ నతయనశేవర్’ ఈ కిీంద ిఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? డోకజీ  హసా్క్ మకజర్ుడు 

 జూలాజిక్ల్ స్రనవ ఆఫ్ ఇండియా డెైర్క్టర్ ఎవర్ు ? క్సలాష్చంద్ర  

 కనన్ర్ చికతి్, ప్రిశోధ్నలల ప్రప్ంచంలలన ేఅగీగజమి స్ంసి్ అయిన యూఎస్లలని సోో న్ మ మోరియల్ 

క్టెటరింగ్ కనన్ర్ స ంటర్ బ్ో ర్ు్ లల టరసీటగజ నియమితుల ైన తొలి భార్తీయ మహ ళ ఎవర్ు ?  కిర్ణ్ 

మజుందతర్ షజ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘మ ైద్ం చంద్రశవఖ్ర్’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? చితరకజర్ుడు 

 ఇటీవల మృతిచెందని ఎం.స్తయనతరజయణరజవు (ఎమ ీసజ్ర్) ఈ కిీంద ిఏ రజజకరయ ప్జరమటతో స్ంభంద్ం 

క్లిగ ిఉనతార్ు ? కజంగ్ీస్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘మ ైద్వోలు నర్సింహం’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ అధిప్తిగజ చేసజర్ు ? భార్తీయ 

రిజర్ువ బ్ాయంక్ు 

 ఆసియా ఉతామ వంద్ మంది శజసా్రవేతాల జాబ్లతత-2021లల చోట  ద్కికంచచక్ునా  హ ైద్రజబ్ాద్ 

కనందిరయ విశవవిదతయలయం(హ చ్సీయూ) ఆచతర్ుయడు ఎవర్ు ? డతక్టర్ స్చర్జిత్దతరజ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘చిటయట ర ిప్రభాక్ర్చౌద్ర’ి ఈ కిీంద ిఏ ప్జరమటక ిచెందిన సీనియర్ నతయక్ుడు ? 

క్మూయనిస్చట  ప్జరమట  

 టాటా క్న్ల ట నీ్ స్రమవస స్ (TCS) నూతన  ముఖ్య ఆరిికజధికజర ి(CFO) ఎవర్ు ?  స్మీర్ స కజ్రియా  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘సో లీ జహంగమర్ సల రజబా్ర’ ఈ కిీంద ిఏ రజజాయంగ  ప్ద్విని చేప్టాట ర్ు ? అటారమా 

జనర్ల్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘స్బ్ిం హర’ి ఈ కిీంద ిఏ ప్జరో్మ ంట  నియోజక్వరొ్ం నచండ ిలలక్ స్భ స్భుయడిగజ 

ప్నిచేసజర్ు ? విశజఖ్ప్టాం  
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 ఈ కిీంద ివజరిలల ఎవర్ు  అంతరజా తీయ ఒలింప్ిక్ క్మిట ీ(ఐఓస)ీ ‘‘బ్లలీవ్స ఇన్ సో ుర్ట్ ’’ ప్రచతరజనిక ి

రజయబ్ార/ిరజయబ్ార్ులుగజ ఎంప్ిక్యాయర్ు  ? మిచలె ో  లీ అథ్ెో ట్ (క్నడత ) మరియు ప్ీవీ 

సింధ్చ(ఇండియా) 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘డతక్టర్ కొడతలి ప్జప్జరజవు’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? వ ైద్చయడు  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘అజిత్ సింగ్’ ఈ కిీంద ిఏ ప్జరమట అధనిేత ? రజషీటయే లలక్ద్ళ్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్ద్ీశీీ డతక్టర్ జి.మునిర్తాంనతయుడు’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? సజమాజిక్ 

సేవ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ర్ఘునతథ్ మోహప్జతర’ ఏ ర్ంగజనికి చెందినవజర్ు ? శిలిు 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘వన్రజజ్ భాటయిా’ ఈ కిీంద ిఏ ర్ంగజనిక ిచెందనివజడు ? స్ంగమత ద్ర్ిక్ుడు  

 అసజ్ం నూతన ముఖ్యమంతిర ఎవర్ు ? హ మంత బ్లశవ శర్ీ  

 ఇటీవల మృతిచెందని ప్రసజద్రజవు ,ఉమీడ ి ఆంధ్రప్రదేశ్’లల ఈ కిీంద ిఏ ప్ద్విని చేప్టాట ర్ు ? డనజీప్ ీ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్స్చమరిా కనశవప్రసజద్’ ఏ ర్ంగజనికి చెందినవజర్ు ? నతటాయచతర్ుయడు  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘వి క్ మయణం’ , ఈ కిీంద ివజరిలల ఎవరికర వయకిాగత కజర్యద్రిి గజ ప్నిచేసజర్ు ? 

మహాతతీ గజంధ ీ

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘క్.ఆర్. గౌరమ అమీ’ గుర్ుంచి ఈ కింీది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా 

స్ర్సనివ ే 

A) ఆమ  కనర్ళ అస ంబో్రలల ఎక్ుకవ కజలం ప్నిచేసని మహ  మ శజస్నస్భుయరజలు 

B) జనదపి్తయ స్ంర్క్షణ స్మితి అధ్యక్షురజలు 

C) కనర్ళ రజషట  ేమొద్ట ిర్వ నూయ మంతిర 

 భార్త్ ప్ టోర లియం కజరొురనషన్ లిమిటెడ్ (Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL)) నూతన 

చెైర్ీన్ మరియు మేనేజింగ్ డెైర్క్టర్ (CMD) గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? అర్ుణ్ క్ుమార్ సింగ్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘క్. రజఘోతమన్’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ డెైరక్్టర్’గజ ప్నిచేసజర్ు ? సిబ్లఐ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ఇంద్ూ జ్ైన్’ ఈ కిీంద ిస్ంసి్ ఛెైర్ప్ర్్న్ ? టెైమ్స్ గూీ ప్ 
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  నేషనల్ అస ట్ రమక్న్స్ట కే్షన్ క్ంప్ నీ లిమిటెడ్ (National Asset Reconstruction Company Ltd 

(NARCL)) సిఇఒగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? ప్ద్ీక్ుమార్ ఎం నతయర్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ప్రముఖ్ ర్చయిత హోమ న్ బ్రోొ హ యిన్ ఏ రజషజట ే నిక ిచెందినవజర్ు ?  అసజ్ం  

 ఆరిిఐ యొక్క ఎగిాక్ూయటవి్స డెైరక్్టర్ (ఇడ)ి గజ ఇటీవల ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ? జోస్ జ.్ 

క్తూా ర్ 

 ఇటీవల మర్ణించిన ప్రముఖ్ ర్చయిత ‘హోమ న్ బ్ో రోొ హ నై్’ , ఏ బ్ాషక్ు చెందనివజర్ు ? అసజ్మీ 

ర్చయిత 

 గోదేరజ్ క్నూ్ూమర్ ప్లర డక్ట్ మేనేజింగ్ డెైర్క్టర్ (ఎండి) మరియు చీఫ్ ఎగిాక్ూయటవి్స ఆఫీస్ర్ (సిఇఓ) గజ 

ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  స్చధీర్ సీతతప్తి 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన  ‘షజహ ద్ జమీల్’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ అధిప్తి ప్ద్విక ిరజజీనతమా చేసజర్ు ? 
INSACOG 

 నేషనల్ లీగల్ స్రమవస స్ అథతరిట ీ(నలా్) ఎగిాక్ూయటివ్స ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ?  

జసిటస్ యు.యు.లలిత్ 

 2020 ఏడతదిక ివిశవస్చంద్ర ి(Miss Universe) కిరమటానిా ఎవర్ు గ్లుచచక్ునతార్ు ? ఆండిరయా 

మ జా  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ ర్ంజనత నిర్ులా’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? ఉద్యమకజరణి ి  

 బ్ాటా ఇండియా కొతా చీఫ్ ఎగిాక్ూయటివ్స ఆఫీస్ర్ (సీఈఓ) గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? గుంజన్ 

షజ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘కనకన ర్ంగనతథతచతర్ుయలు’ ఏ ర్ంగజనికి చెందినవజర్ు ? భాషజవతాే 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘M S నర్సింహన్’ గుర్ుంచి కిీంద ివజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 

A) గణిత శజసా్రజాుడు 

B) భార్త ప్రభుతవ నేషనల్ బ్ో ర్్ ఆఫ్ హయయర్ మాయథమ టకి్్ (National Board of Higher 

Mathematics of the Government of India.)వయవసజి ప్క్-ఛెైర్ీన్. 

C) King Faisal International Prize for Science అంద్చక్ునా ఏక్సక్ భార్తీయుడు . 
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D) ఫ్జర న్్ అధ్యక్షుడు "చేవజలియర్ డ ిఎల్'డేర డు మ ర్సట్("Chevalier de l'ordre du 

Merite")" అవజర్ు్ లనచ ప్రదతనం చేశజర్ు. 

  ఇటవీల మృతిచెందిన ‘డతక్టర్ కనకన అగరజవల్’ ఈ కిీంది ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ?  వ ైద్చయడు  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘క్.రజజనతరజయణన్’ ఏ భాషజ ర్చయిత ? తమిళం 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘స్చంద్ర్లాల్ బ్హుగుణ’ ఈ కిీంద ిఏ ఉద్యమంలల ప్రసిదిద  చెందతర్ు ? చిప్ో క 

ఉద్యమం 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘జగనతాథ్ ప్హాడయిా’ ఏ మాజీ  రజషట  ేముఖ్యమంతిర ?  రజజసజి న్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘జోయతి కిీషన్ ద్త్’ ఈ కిీంద ిఏ స్ంసి్ డెైర్క్టర్ జనర్ల్’గజ ప్ని చేసజర్ు ? నేషనల్ 

స క్ూయరిట ీగజర్్ (National Security Guard (NSG))  

 ఇటీవల మృతిచెందని విజయ్ ప్జటిల్ (లక్షీణ్) ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? స్ంగమత ద్ర్ిక్ుడు 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్లర ఫ స్ర్ దినేష్ మోహన్’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? రోడ్ సేఫ్ీట నిప్ుణుడు 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ఎల్.గోప్ి’ ఈ కిీంద ిఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజడు ? చితరకజర్ుడు  

 ఇటీవల మృతిచెందని  శీీక్ుమార్ బ్రనరమా ఈ కిీంద ిఏ ప్ద్విని చేప్టాట ర్ు ?  భార్త అటామిక్ ఎనరమా 

క్మిషన్ ఛెైర్ీన్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని  ‘ఓం ప్రకజష్ భర్దతవజ్’ ఈ కిీంద ిఏ కరీడక్ు కోచ్’గజ ప్నిచేసజర్ు ? బ్ాకి్ంగ్ కోచ్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘డతక్టర్ చింతత ఆదనితరజయణ శర్ీ’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందిన వజర్ు ? క్ూచిప్యడ ి

నతటాయచతర్ుయడు 

 కనంద్ర ద్రజయప్ుా  స్ంసి్(CBI) కొతా డెైర్క్టర్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  స్చబ్ో ధ్ క్ుమార్ జ్ైశజవల్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ముతాిరనవుల రజజనంద్ర’ వ ై ఏ ర్ంగజనిక ిచెందిన వజర్ు ? ప్జతిరకనయుడు 

 ఇటీవల మృతిచెందని హ ైబ్లరడ్ బ్లయయం ప్ితతమహుడు యువజన్ లాంగుింగ్ ఏ దేశజనిక ిచెందిన వజర్ు 

? చెైనత  

 ఇటీవల మృతిచెందని  ‘వ లప్జట ిరజమిరడ్ి్ ’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందిన వజర్ు ? సజహ తీవేతా  
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 ఇటీవల మృతిచెందని ప్రముఖ్ గజంధయేవజద,ి సజవతంత ర్ స్మర్యోధ్చడు, ప్జతిరకనయుడు హ చ్ఎస్ 

దొర్సజవమి ఏ రజషజట ే నిక ిచెందని వజర్ు ? క్రజణ టక్ 

 ఇంటెలిజన్్్ బ్ూయరో (ఐబ్ల) డెైరక్్టర్ ఎవర్ు ?  అర్వింద్ క్ుమార్  

 రమస ర్ి అండ్ ఎనతలిసిస్ వింగ్ (R & W) చీఫ్ ఎవర్ు ? స్మంత్ క్ుమార్ గోయిెల్ 

 అంతరజా తీయ మాద్క్ద్రవజయల నియంతరణ మండలి (International Narcotics Control Board 

(INCB)) అధ్యక్షుడగిజ ఎవర్ు  ఎనిాక్యాయర్ు. ? జగిాత్ ప్జవజడియా 

 కజసినోలు, ఆన్ల ైన్ గనమింగ్ ప్ో ర్టల్ మరయిు రనస్ కోర్ు్ల స్ంసి్ల సేవలప్  ైజీఎసీటని విధించడతనిక ి

ఎవరి నతయయక్తవంలల క్మిట ీఏరజుట  చేసజర్ు ?  నితిన్ ప్టలే్ 

 భార్తదశేంలల తొలి మహ  మ విమాన ప్రమక్ష ఇంజనీర్(woman flight test engineer)గజ ఎవర్ు 

ఎంప్ిక్యాయర్ు ? ఆశృతత వి ఒలేట(ీAashritha V Olety) 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ఆలాప్న్ బ్ంధోప్జధతయయ్’ ఈ కింీది ఏ రజషట  ేప్రభుతవ ప్రధతన కజర్యద్రిిగజ 

ప్ద్వీ విర్మణ చసేజర్ు  ? ప్శిిమ బ్రంగజల్ 

 2021-22 స్ంవత్రజనికి కజన ెడరనషన్ ఆఫ్ ఇండయిన్ 

ఇండసీట  ే(సిఐఐ) అధ్యక్షుడిగజ ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? 

టి. వి. నరనంద్రన్ 

 హ ైద్రజబ్ాద్లలని కనంద్ర ప్రశిోధ్న స్ంసి్ స ంటర్ ఫర్ 

స లుయలార్ అండ్ మాలిక్ుయలర్ బ్యాలజీ(సీసీఎంబ్ర) 

నూతన డెరై్క్టర్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు. ? డత.వినయ్క్ుమార్ నందిక్ూర ి

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ప్ర్మేశం’ ఈ కిీంది ఏ స్ంసి్ ఛెరై్ీన్ ప్ద్వికి రజజీనతమా చసేజర్ు ? క్ృషజణ  నద ి

యాజమానయ బో్ ర్ు్  

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్టార యని స్ంగమతరజవు’ ఏ ర్ంగజనికి చెందినవజర్ు ? స్ంగమత విదతవంస్చడు 

 భార్తదశేజనిక ివజటా్ప్ యొక్క గమవీ న్్ ఆఫీస్ర్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? ప్రనష్ బ్ల లాల్ 

 ఇండియన్ బ్ార డ్కజసిట ంగ్ అండ్ డిజిటల్ ఫ్ౌండషేన్ (Indian Broadcasting and Digital Foundation 

(IBDF)) చేత కొతాగజ ఏర్ుడని డిజిటల్ మీడయిా క్ంటెంట్ రగ్ుయలేటరమ కౌని్ల్ (Digital Media 
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Content Regulatory Council (DMCRC) ) చెైర్ీన్గజ  ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు. ? జసిటస్  

విక్ీమ్సజిత్ సేన్ 

 ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన వజయఖ్య ఏద ి? అనీా స్ర్సనివే  

A) ఇటీవల మృతిచెందని ‘కజళ్లప్టాం రజమారజవు’ ఒక్ ర్చయిత  

B) ఇతనచ  అస్లు ప్రే్ు కజళ్లప్టాం వేంక్ట స్ూర్య రజమ స్చబ్రహీణయేశవర్రజవు. 

C) ఇతనచనచ కజరజ మాసజట ర్ు అని ప్ిలుసజా ర్ు  

D) క్థతనిలయం ప్ేర్ుతో శీీకజక్ుళం నగర్ంలలని విశజఖ్-ఎ కజలనీలల ఓ ర్ండంతస్చా ల భవనం 

నిరిీంచతర్ు  

 విప్ోర  సీఈఓ మరయిు  ఎండన ఎవర్ు ?  థెయరమ డలెాప్ో ర్ట  

 భార్త జాతీయ మానవ హక్ుకల క్మిషన్ (National Human Rights Commission (NHRC) ) 

చెైర్ప్ర్్న్’గజ  ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు  ? జసిటస్ అర్ుణ్ క్ుమార్ మిశజీ  

 జూన్ 2021 నచండి జూన్ 2024 వర్క్ు ప్రప్ంచ బ్ాయంక్ు విదతయ స్లహాదతర్ుగజ ఎవర్ు 

నియమితులయాయర్ు. ? ర్ంజిత్సింగ్ డిసజలే  

 76 వ ఐక్యరజజయస్మితి స్ర్వస్భ (United Nation General Assembly (UNGA).) అధ్యక్షుడిగజ 

ఎవర్ు  ఎనిాక్యాయర్ు ? అబ్ుద లాో  షజహ ద్  

 ఆర్బ్లఎల్ బ్ాయంక్ మనేేజింగ్ డెరై్క్టర్ (ఎండి) మరియు చీఫ్ ఎగిాక్ూయటవి్స ఆఫీస్ర్ (సిఇఒ) గజ ఎవర్ు 

నియమితులయాయర్ు ? విశవవీర్ అహుజానచ  

 హ చ్ఎస్బ్లసి ఇండయిా ఆప్రనషన్క్ు చీఫ్ ఎగిాక్ూయటివ్స ఆఫీస్ర్ (సీఈఓ) గజ ఎవర్ు 

నియమితులయాయర్ు ? హ తేంద్ర డవే్స 

 బ్ో ర్్ ఆఫ్ ఇంటరనాషనల్ డెయిరమ ఫ డరనషన్ (Board of International Dairy Federation (IDF)) క్ు 

భార్తదశేం తర్ుప్ున  ప్జర తినిధ్యం వహ ంచడతనికి ఏక్గమీవంగజ ఎనిాక్సన వజర్ు ఎవర్ు ? ఆర్ ఎస్ సో ధ ి

 2021 నేచర్ టిటిఎల్ ఫ్ో టోగీఫ ి(Nature TTL Photography)అవజర్ు్ నచ గల్ుచచక్ునా భార్తీయుడు 

ఎవర్ు ? థతమస్ విజయన్ 

 వ ైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ సజట ఫ్ గజ ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ? ఎయిర్ మారి్ల్ వివేక్ రజమ్స చౌద్ర ి
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 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘అనూప్చంద్ర ప్జండ ే‘ ఈ కిీంది ఏ ప్ద్వికి నియమితులయాయర్ు ? కనంద్ర 

ఎనిాక్ల స్ంఘం క్మిషనర్ 

 ఇటీవల ఏర్ుడిన డజిిటల్ ప్బో్లషర్ క్ంటెంట్ గమీవ న్్ కౌని్ల్ (Digital Publisher Content 

Grievances Council (DPCGC).) యొక్క గమీవ న్్ రడిెరస్ల్ బ్ో ర్ు్  ( GRB )చెైర్ీన్గజ ఎవర్ు 

నియమితులయాయర్ు. ? జసిటస్  ఏ.కన సికర ీ

 జీవిత బ్రమా కజరొురనషన్ (LIC) చెైర్ీన్ ఎవర్ు ? ఎంఆర్ క్ుమార్  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘మహేష్ క్ుమార్ జ్నై్ ‘ ఈ కిీంద ిఏ ప్ద్విక ిఎంప్ిక్యాయర్ు ?ఆర్బ్లఐ 

డిప్యయటీ గవర్ార్ 

 ఆయిల్ ర్గుయలేటర్ ప్ టోర లియం అండ్ నేచచర్ల్ గజయస్ ర్గుయలేటరమ బో్ ర్ు్  (Petroleum and Natural 

Gas Regulatory Board) నూతన ఛెరై్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? స్ంజీవ్స నంద్న్ 

స్హాయ్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘బ్ుద్ధదేవ్స దతస్ గుప్జా ’ ఏ భాషజ ర్చయిత మరయిు సినీ ద్ర్ిక్ుడు ? బ్రంగజలీ 

 జాతీయ క్ంప్ నీ లా టెైరబ్ుయనల్(ఎన్సీఎల్ట)ీ తతతతకలిక్ అధ్యక్షుడిగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు. ? 

భాస్కర్ ప్ంతుల మోహన్ 

 బ్ంద్న్ బ్ాయంక్ మనేేజింగ్ డెరై్క్టర్ మరియు చీఫ్ ఎగిాక్ూయటివ్స ఆఫసీ్ర్ ఎవర్ు ?  చంద్ర శవఖ్ర్ ఘోష్ 

 మంగోలియాక్ు ప్రజాసజవమయయుతంగజ ఎనిాక్సన ఆర్వ అధ్యక్షుడగిజ ఇటవీల ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ?  

ఉఖ్ాా ఖ్చరనల్స్చఖ్(Ukhnaa Khurelsukh)  

 క్ృషజణ  నద ీయాజమానయ బ్ో ర్ు్  ఛెరై్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు  ?  ఎం.ప్ి.సింగ్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్లర ఫ స్ర్ రజధతమోహన్’ ఏ ర్ంగజనికి చెందినవజర్ు ? ప్రజయవర్ణ వతాే  

 ఇటీవల మర్ణించిన  ‘జాతీయ అవజర్ు్  గీహతీ’ సజంచరి విజయ్ ఏ బ్ాష నట డు ? క్నాడ నట డు 

 అమర్ రజజా బ్ాయటరమస్ లిమిటెడ్ (ఏఆర్బ్రఎల్)  నూతన ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? 

జయదవే్స గలాో   

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘అశోక్ ప్నగజరయిా ‘ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? ప్రముఖ్ నూయరజలజిస్ట  

 ఇజార యిలె్ నూతన  ప్రధతనిగజ ఎవర్ు ఎనిాక్యాయర్ు ? నఫ్జా లీ బ్రన ా ట్ 
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 తుంగభద్ర నద ియాజమానయ బ్ో ర్ు్ (టీబ్ర) ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? డనఎం రజయ్ప్ురన 

 అలహాబ్ాద్ హ ైకోర్ుట  ప్రధతన నతయయమూరిాగజ ఎవర్ు ? జసిటస్ స్ంజయ్ యాద్వ్స  

 మ ైకోీ సజఫ్టట  నూతన ఛెరై్ీన్గజ  ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ? స్తయ నతదెళో 

 WHO యొక్క గోో బ్ల్ ఎయిర్ ప్ల లూయషన్ అండ్ హ లా్ - టెకిాక్ల్ అడెైవజరమ గూీ ప్ (Global Air 

Pollution and Health - Technical Advisory Group (GAPH-TAG)) లల గౌర్వ స్భుయడగిజ  

ఇటీవల ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు. ? ముఖ్నష్ శర్ీ  

 క్నడత స్చప్ీరంకోర్ుట   నతయయమూరిాగజ నతమినేట్ అయిన  భార్త మూలాలునా వయకరా ఎవర్ు ?  జసిటస్ 

మొహీద్ జమాల్  

 అమ రకి్న్ మ డకి్ల్ అసో సయిిేషన్ ఛెైర్ీన్గజ ఎనిాక్సన తొలి భార్తీయుడు ఎవర్ు ?  ముకజకమల 

శీీనివజస్ 

 ఈ కిీంది వజరిలల ఎవరిని ప్రప్ంచ బ్ాయంక్ మరయిు ఐఎంఎఫ్ ఏరజుట  చసేిన ఉనాత సజి యి స్లహా 

బ్ృంద్ంలల స్భుయనిగజ నియమించతర్ు ? మాంటెక్ సింగ్ 

అహుో వజలియా 
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: 

https://imojo.in/1levd93 
 

 WTO లల భార్తదశే శజశవత మిషన్లల ప్రభుతవం కౌని్లర్

గజ ఎవరిని  నియమించింద.ి? ఆషిష్ చందోర్కర్ 

 అంతరజా తీయ కిీమినల్ కోర్ుట క్ు కొతా చీఫ్ ప్జర సిక్ూయటర్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? క్రమం ఖ్ాన్  

 ఈ కిీంది వజరిలల ఏ భార్తీయుడనిి ఐక్యరజజయస్మితి గోో బ్ల్ కజంప్జక్ట(United Nations Global 

Compact)  ప్ది స్చసిా రజభివుు దిద  లక్షయయల (SDG) ప్యనీర్్ 2021 లల ఒక్రిగజ గురిాంచింద ి.? 

స్చమంత్ సినతు  

 ప్శిిమ బ్రంగజల్లల ఎనిాక్ల అనంతర్ హ ంస్ ఫిరజయద్చలప్ ై ద్రజయప్ుా  చేయడతనిక ిజాతీయ మానవ 

హక్ుకల క్మిషన్ (NHRC) ఎవరి అధ్యక్షతన క్మిటనీి ఏరజుట  చేసింద ి? రజజీవ్స జ్ైన్  
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 డబ్ుో ూడబ్ుో ూఎఫ్ ఇండియా "ఫ్జర్స్ట  ఫరంటెటో న్ హరీోస్ రజయబ్ారగిజ " ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? 

ఉప్స్నత కజమిననేిని 

 ఇటీవల మృతిచెందని ‘ప్ర్సజల బ్ల.ప్ల నామాీళ్’ ఏ ర్ంగజనికి చెందిన వజర్ు ? క్రజణ టక్ స్ంగమత 

విద్చషమీణ ి

 దిలోీ కరడీత విశవ విదతయలయ ఉప్క్ులప్తి (వీస)ీగజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? క్ర్ణం మలోీశవర ి

 ‘ప్రప్ంచ ఆహార్ స్ంసి్’ (ఎఫ్ఏఓ) ఏరజుట చేసని అంతరజా తీయ ‘శజసా్ర సజంకనతిక్ స్లహా మండలి’ 

(ఎసీటఏబ్ర) స్భుయడగిజ నియమితుల నై తెలంగజణ అధకిజర ిఎవర్ు ? డతక్టర్ కనశవులు 

 నౌక్ల ఫ నైతని్ంగ్ మరయిు లీజింగ్లల ప్రప్ంచ ఉతామ ప్ద్ధతులనచ ప్రిశీలించడతనికి ఇంటరనాషనల్ 

ఫ ైనతనిియల్ స్రమవస స్ స ంటర్్ అథతరటిీ (International Financial Services Centres Authority 

(IFSCA)) ఎవరి అధ్వర్యంలల ఒక్ క్మిటనీి ఏరజుట  చసేింది ? వంద్న అగరజవల్  

 తతతతకలిక్ ‘కనంద్ర నిఘా క్మిషనర్ (సీవీస)ీ’గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ? స్చరనశ్ ఎన్ ప్టేల్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని  ‘ జక్కంరడ్ి్  వ ంక్టర్మణతరడ్ి్ ’ ఏ ర్ంగజనిక ిచెందినవజర్ు ? విదతయవేతా 

 విశజఖ్ సీటల్ ప్జో ంట్ సీఎండనగజ ఎవర్ు  నియమితులయాయర్ు ? అతుల్ భట్  

 అటారమా జనర్ల్ క్ క్ వేణుగోప్జల్ ప్ద్వీకజలానిాఎప్ుటి  వర్క్ు కనంద్ర ప్రభుతవం ప్ల డగిించింద.ి ? 

2022 జూన్ 30 

 భార్తీయ స్మాఖ్య ఐక్యరజజయస్మితి స్ంఘాల(Indian Federation of United Nations 

Associations (IFUNA)) ఛెైర్ీన్గజ ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు ?  శంభు నతథ్ శీీవజసా్వ  

 నీతి ఆయోగ్ సీఈఓ ‘అమితతబ్ కజంత్’ ప్ద్వీ కజలానిా ఎప్ుట ివర్క్ు ప్ల డగిించతర్ు ? జూన్ 30, 

2022  
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‘అవజర్ు్ లు 
 ఈ కిీంద ివజరిలల ఎవర్ు ‘జాతీయ ఫ్ోో ర్న్్ న ైటింగనల్ ప్ుర్సజకర్ం - 2021క్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? డతక్టర్ 

ప్ద్ీజ 

 ప్రవజస ీభార్తీయ స్మాీన్ ప్ుర్సజకర్ం-2021క ిఎంప్ిక్యిన తెలంగజణ వయకరా ఎవర్ు ? మిరజయల 

ముర్ళ్లధ్ర్ 

 2020- ‘వర్ల్్ బ్యోటెక్ ఫుడ్ హీరో’ ప్ుర్సజకరజనిా అంద్చక్ునా వజర్ు ఎవర్ు ? అర్ుా ల 

రజమచందతర ర్డి్  

 స్చభాష్ చంద్రబ్ో స్ ఆప్ద్ ప్రభంధ్న్ ప్ుర్సజకర్ం-2021క్ు ఎంప్ిక్యిన వజర్ు ఎవర్ు ? రజజనంద్ర 

క్ుమార్ భండతరమ 

 ఈ కిీంద ివజరిలల ఎవరికర ‘మహా వీర్చక్ ీప్ుర్సజకర్ం’ ప్రక్టించతర్ు ? క్ర్ాల్ స్ంతోష్బ్ాబ్ు 

 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ దివంగత ‘ఎసీు బ్ాలస్చబ్రహీణయం’నక్ు ఏ అవజర్ు్  ప్రక్టించతర్ు ? 

ప్ద్ీవిభూషణ్  
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 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ ‘స్రోవతామ జీవన్ ర్క్ష’ ప్తకజనిక ిఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? మహమీద్ 

ముహ షిన్(కనర్ళ) 
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 
 ప్ర్మ విశిషట  సేవజ మ డల్ - 2021 క ిఎంప్ిక్సన వజర్ు ఎవర్ు ? ల ఫ్ిటన ంట్ జనర్ల్ వ .ైవి.క.్మోహన్ 

 అమ రకి్న్ సల స ైట ీఫర్ గజయసోట ే ఇంటెసిటనల్ ఎండోసో కప్ ీ(ఏఎస్జీఈ) స్ంసి్ ప్రదతనం చేస ేర్ుడతల్ె వి. 

షిండోర్ అవజర్ు్ నచ అంద్చక్ునా వజర్ు ఎవర్ు ? డతక్టర్ డ.ి నతగనశవర్ర్డి్ 
 ‘బ్యో ఆసియా అంతరజా తీయ స్ద్స్చ ’్ స్ంద్ర్భంగజ ఏటా ఇచేి జినోమ్స వజయలీ ప్రతిభా ప్ుర్సజకరజనిక ి

(ఎక్్ల న్్ అవజర్ు్ ) 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ ఏ స్ంసి్ ఎంప్ిక్యియంద ి?  ‘భార్త్ బ్యోటెక్’ 
 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ స రజవీక్ ప్రప్ంచ ఇంధ్న, ప్రజయవర్ణ నతయక్తవ ప్ుర్సజకరజనిా 

అంద్చకొనా భార్త ప్రముఖ్చడు ఎవర్ు ? నరనంద్ర మోడన 

 ‘విచచిక్ునా అక్షర్ం’ ర్చయిత ఎవర్ు(తెలంగజణ సజర్స్వత ప్రిషతుా  తొలిసజరగిజ తెలుగు సజహ తయ 

ప్రకిీయలలో  నిర్వహ ంచిన గీంథ ర్చన ప్ో టీలలల 2021 ఏడతదిక ిగజనచ వచన క్వితవంలల ‘విచచిక్ునా 

అక్షర్ం’ అనే ర్చన ప్ుర్సజకరజనిక ిఎంప్ిక్యియంద ి) ? నతగరజజు రజమసజవమి 

 29వ యుధ్వీర్ ఫ్ౌండేషన్ సజీర్క్ ప్ుర్సజకర్ంనక్ు ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? డతక్టర్ ఎవిటా ఫ రజాండెజ్ 

 ఆసజకర్ - 2021 ప్ుర్సజకరజలలల ఉతామ చితరం ఏద ి? నోమాయడ్ లాయండ్ 

 ఆసజకర్ - 2021 ప్ుర్సజకరజలలల ఉతామ నట డు ఎవర్ు ? ఆంథోని హాప్ికన్్ 

  ఆసజకర్ - 2021 ప్ుర్సజకరజల ప్రకజర్ం ఈ కిీంద ివజటలిల స్ర్సన జత ఏది ? అనీా స్ర్సనివ ే 

A. ఉతామ నట:ి ఫ్జర న ్స్ మ క్డోర్ీండ్ (నో మాయండ్ లాయండ్) 

B. ఉతామ ద్ర్ిక్ురజలు: కోో వీ చతవ్స (నోమాయడ్ లాయండ్) 

C. ఉతామ ఇంటరనాషనల్ ఫీచర్ ఫిల్ీ: అనద్ర్ రౌండ్ (డెనతీర్క) 

D. ఉతామ విజువల్ ఎఫ క్ట్: ఆండూర  జాక్్న్, డేవిడ్ లీ (టెన ట్) 

 51వ దతదతసజహ బ్ ఫ్జలేక అవజర్ు్ నచ ఇటీవల ఎవరికర ప్రక్టించతర్ు ? ర్జనీకజంత్ 

 అతయధిక్ంగజ గజీ మీ అవజర్్్  టోర ఫీలనచ గ్లుచచక్ునా మహ ళ ఎవర్ు ?  బ్రయోన్్  

 63వ గజీ మీ అవజర్్్లోల ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన జత ఏద ి? అనీా స్ర్సనివ ే 
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A) రికజర్్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఎవీరథింగ్ ఐ వజంటడె్ బ్రై బ్లలోీ ఎలిష్ 

B) ఆలిమ్స ఆఫ్ ది ఇయర్: ఫ్ో క్లలర్ బ్ర ైటేలర్ సివఫ్టట 

C) సజంగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్: ఐ కజంట్ బ్రరత్ బ్రై హ చ్.ఈ.ఆర్ 

D) ఉతామ నూతన ఆరిటస్ట : మేగజన్ దీ సజట లియన్ 

 
 అగిాశజవస్ (2015-2017)క్ు క్వితత స్ంప్ుటిక ిగజనచ తలెుగులల కనంద్ర సజహ తయ అకజడమీ 

ప్ుర్సజకర్ంనక్ు ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? నిఖిలేశవర్ 

 ఈ కిీంద ివజరిలల ఎవర్ు ప్రతిషజఠ తీక్ ‘శకిామంతమ నై మహ ళ (ప్వర్ ఉమ న్)’ ప్ుర్సజకర్ంనక్ు 

ఎంప్ిక్యాయర్ు ? అలలో ల దివజయర్డి్  

 గోో బ్ల్ ఉమ న్ ఆఫ్ ఎక్్ల న్్-2021 ప్ుర్సజకరజనిక ి

ఎంప్ిక్యిన వజర్ు ఎవర్ు ? తమిళిస  ై

 ఇటీవల కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించిన ‘67వ జాతీయ చలన 

చితర ప్ుర్సజకరజలలల ఈ కిీంద ివజటిలల స్ర్సన జత ఏద ి? 

అనీా స్ర్సనివ ే

ఉతామ నట:ి క్ంగనత ర్నౌత్ (మణిక్రిణక్: ది కరవన్ ఆఫ్ 

ఝానీ్, ప్ంగజ) 

ఉతామ ద్ర్ిక్ుడు: స్ంజయ్ ప్యర్ణ్ సింగ్ చౌహాన్ (హ ందీ ‘బ్హతార్ హయరనన్’) 

ఉతామ స్ంగమత ద్ర్ిక్ుడు: డ.ి ఇమాన్ (తమిళ చితరం ‘విశజవస్ం’) 

ఉతామ జాతీయ స్మగీతత చితరం: ‘తతజ్మహల్’ (మరజఠమ) 

స ుషల్ జూయరమ అవజర్ు్ : ‘ఒతా స ర్ుప్ుు స ైజ్ 7’ (తమిళం) 

 2020 స్ంవత్రజనిక ిగజంధ ీశజంతి ప్ుర్సజకరజనిక ిఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? షేక్ ముజిబ్ుర్ ర్హాీన్

(బ్ంగజో దశే్) 

 2019 స్ంవత్రజనిక ిగజంధ ీశజంతి ప్ుర్సజకరజనిక ిఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ?క్బ్ూస్ బ్లన్ స్యిద్ అల్ 

స్యిద్(ఒమన్) 
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 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ స్న్ద్ మహా ర్తా ప్ుర్సజకరజలనచ అంద్చక్ునా వజర్ు ఎవర్ు ? 

భరా్ృహర ిమ హతతబ్ (బ్రజనడన), స్చప్ిరయా స్ూలే (ఎన్సీప్)ీ, శీీర్ంగ్ అప్జు బ్రనా (శివసేన)  
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 

 
 ఇటీవల కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించిన ‘67వ జాతీయ చలన చితర ప్ుర్సజకరజలలల ఉతామ నట డ ి

అవజర్ు్ నచ ఎవర్ు గ్లుప్ల ందతర్ు ? ధ్నచష్  మరయిు మనోజ్ బ్ాజ్ప్జయ్ 

 ఇటీవల కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించిన ‘67వ జాతీయ చలన చితర ప్ుర్సజకరజలలల ఈ కిీంద ివజటిలల 

స్ర్సన జత ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

బ్రస్ట ప్జప్ులర్ ఫిల్ీ  - మహరిి 

ఉతామ తెలుగు చితరం -  జ్రమ్ 

ఉతామ కొరియోగజీ ఫర్ - రజజు స్చంద్ర్ం 

ఉతామ ఎడిటర్ - నవీన్ నూలి 

 ఇటీవల కనంద్ర ప్రభుతవం ప్రక్టించిన ‘67వ జాతీయ చలన చితర ప్ుర్సజకరజలలల ఉతామ చితరం 

అవజర్ు్ నచ గ్లుచచక్ునా చితరం ఏది  ? ‘మర్క్కర్: ద ిఅరనబ్లయన్ క్డలింట ెసింహం’ 

 యున సో క / గిల ో రోీ కజనో వర్ల్్ ప్ రస్ ఫీరడమ్స ప్ ైరజ్(UNESCO/Guillermo Cano World Press 

Freedom Prize) - 2021 విజనతగజ ఎవర్ు  ఎంప్ిక్యాయర్ు ? మరయిా ర్సజ్ 

 నూయయార్క సిట ీఇంటరనా షనల్ ఫిల్ీ ఫ సిటవల్ 2021 లల ఉతామ నట డు అవజర్ు్ నచ గ్లుచచక్ునా 

భార్తీయ నట డు ఎవర్ు ? అనచప్మ్స ఖ్నర్ 

 ‘మహ ళలక్ు స ైబ్ర్ భద్రత’ అంశంలల అందిస్చా నా సేవలక్ు గురిాంప్ుగజ అసో చతమ్స ప్ుర్సజకరజనిక ి

ఎంప్ిక్యిన తెలంగజణ మహ  మ ప్ో లీస్చ అధికజరణి ిఎవర్ు ? డనఐజీ స్చమతి 

 2021 ప్రప్ంచ ఆహార్ బ్హుమతిని ఎవర్ు గ్లుచచక్ునతార్ు ? శక్ుంతల హర్కి్ంగ్ థిల టడి్ 

 ప్ునర్ుతతుద్క్ ఇంధ్నం కోస్ం ఫ ైనతని్ంగ్ చేసినంద్చక్ు గజనచ ఇండియన్ ఛతంబ్ర్ ఆఫ్ కజమర్్ 

(ఐససి)ి 2020-21లల గమీన్ ఉరజా  అవజర్్నచ అంద్చక్ునా స్ంసి్ ఏద ి? ఇండియన్ ర్నూయవబ్ుల్ ఎనరమా 

డెవలప్మ ంట్ ఏజ్నీ్ లిమిటెడ్ 
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 2021 కొర్క్ు International Invincible Gold Medal క్ు ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు .? ర్మషే్ 

ప్ో ఖిియాల్ 

  ‘గమీన్ ఆసజకర్’గజ వయవహరించ ేప్రతిషజట తీక్ ‘వ ైటీో  అవజర్ు్ ’క్ు 2021క్ు ఎంప్ిక్సన భార్తీయుడు ఎవర్ు 

? Y. Nuklu Phom  

 ‘వర్ల్్ కొరియోగఫీ ీఅవజర్ు్  2020’ (కొరియో అవజర్ు్ లు లేదత ఆసజకర్ ఆఫ్ డతన్్(Choreo Awards 

or Oscars of Dance)) గ్లుచచక్ునా భార్తీయుడు ఎవర్ు ? స్చరనష్ ముక్ుంద్ 

 ప్రతిషజఠ తీక్ ‘డతక్టర్ ర్ుడతల్ె వి.షిండోర్’ ప్ుర్సజకరజనిక ిఎంప్ిక్సన తొలి భార్తీయుడు ఎవర్ు ? డతక్టర్ 

డ.ినతగనశవర్రడ్ి్  

 ‘మోస్ట  వజలూయయబ్ుల్ మ డకి్ల్ ఇనోావేషన్’ కోస్ం 2021 ఆసియా-ప్సఫిిక్ సీటవ్స అవజర్ు్ లలల 

బ్ంగజర్ు అవజర్ు్ నచ గ్లుచచక్ునా స్ంసి్ ఏద ి? స ైుస్ హ లా్ 

 2021 స్ంవత్రజనిక ిగజనచ  ప్రతిషజట తీక్ ఎఫ్ఐహ చ్ (ఇంటరనాషనల్ హాకర ఫ డరనషన్) ప్ రసిడెంట్ 

అవజర్ు్ నచ గ్లుచచక్ునా వజర్ు ఎవర్ు ? వి కజరమాకనయన్ ప్జండియన్ 

 అంతరజా తీయ ఎని అవజర్ు్ (International Eni Award )- 2020 (దీనిని ఎనరమా ఫ్జర ంటియర్్ అవజర్ు్  

మరియు శకిా ప్రిశోధ్నలల నోబ్రల్ బ్హుమతి అని క్ూడత ప్ిలుసజా ర్ు)క్ు ఎంప్ిక్సన భార్తీయుడు 

ఎవర్ు ? స.ిఎన్.ఆర్. రజవు 

 ‘2021 ప్ిరన ్స్ ఆఫ్ అస్చట రయిాస్ అవజర్ు్ (Princess of Asturias Award)’క్ు ఎంప్ిక్సన 

భార్తీయుడు ఎవర్ు ? అమరా్ూ క్ుమార్ సేన్  

 2020 మిలీనియం టెకజాలజీ బ్హుమతిని గ్లుచచక్ునా భార్తీయ స్ంతతి వయకరా ఎవర్ు  ? శంక్ర్ 

బ్ాలస్చబ్రమణియన్ 

 డబ్ూో ూహ చ్ఓ డెైరక్్టర్ జనర్ల్ స ుషల్ రకి్గిా షన్ అవజర్ు్ ’ (‘WHO Director-General Special 

Recognition Award’)- 2021  ఎవరికి ఇచతిర్ు ? .కనంద్ర ఆరోగయ మంతిర హరి్ వర్ధన్ 

http://www.dailygkintelugu.com/
https://goo.gl/aK9vtV
http://www.todaygkquiz.in/
https://goo.gl/9J3Z3d


Visit :: www.dailygkintelugu.com        Download APP :: https://goo.gl/aK9vtV 

Visit : www.todaygkquiz.in                         Youtube :: https://goo.gl/9J3Z3d 

 'ఎట్ న టై్ ఆల్ బో్డ్ ఈజ్ బ్ాో క్(At Night All Blood Is Black) కోస్ం అంతరజా తీయ బ్ుక్ర్ 

బ్హుమతి-2021 ఎవర్ు  గ్లుచచక్ునతార్ు ? డేవిడ్ డయిోప్ 

 ‘అంతరజా తీయ రపి్ో రిటంగ్’ విభాగంలల ప్ులిటార్ ప్ుర్సజకర్ం - 2021నక్ు ఎంప్ిక్సన భార్తీయురజలు 

ఎవర్ు ? మేఘా రజజగోప్జలన్ 

 జారిా ఫ్జో యిడ్ హతయ ఘటననచ వివరసి్ూా  ఇచిిన క్థనతలక్ు గజనచ ప్ులిటార్ బ్హుమతి-2021 క్ు 

ఎంప్ిక్సన అమ రకిజ ప్తిరక్ ఏద ి? సజట ర్ టిరబ్ూయన్ 

 ప్రతిషజట తీక్ స ంటరల్ యూరోప్ియన్ యూనివరిిట ీ(సిఇయు) ఓప్ న్ సల స ైట ీప్ ైరజ్(Central 

European University (CEU) Open Society Prize ) 2021 క్ు ఎంప్కి్సన వజర్ు ఎవర్ు ? 

క.్క్.శ సలాజ\ 

 ‘యూరోప్యిన్ కజని ప్ేటెంట్ కజరజయలయ దేశజలు’ విభాగంలల యూరోప్ియన్ ఇన వంటర్ 

అవజర్ు్ (European Inventor Award) - 2021 ఎవరికి లభించింద ి? స్చమితత మితతర  

 విమానతశయీ సేవజ నతణయతలల రోల్ ఆఫ్ ఎక్్ల న్్(Roll of Excellence ) అవజర్ు్ నచ గ్లుచచక్ునా 

భార్తీయ విమానతశీయం ఏద ి? కొచిిన్ అంతరజా తీయ 

విమానతశయీం 

 మంగోలియాలల మొటటమొద్టి చముర్ు శుదిధ  

క్రజీగజరజనిా సజి ప్ించడతనిక ిచసేిన విశవష క్ృషగిజనచ 

మంగోలియా యొక్క అతుయనాత ప్ౌర్ ప్ుర్సజకర్ం ‘ది 

ఆర్్ర్ ఆఫ్ ప్ో లార్ సజట ర్(‘The Order of Polar Star’ 

)’నచ ఇటవీల ఎవర్ు అంద్చక్ునతార్ు ? ఆర్క స్భరజవల్  

 Fukuoka బ్హుమతి-2021క్ు ఎవర్ు ఎంప్ిక్యాయర్ు ? ప్ి. స ైనతథ్ 

 2021 స్ంవత్రజనికగిజనచ డయానత అంతరజా తీయ ప్ుర్సజకర్ంనక్ు ఎంప్ిక్సన క్లవక్ుంటో హ మాని్

రజవు ఈ కిీంది ఏ కజర్యక్ీమం చపే్టాట ర్ు  ? శోమ 

 
 దతదతసజహ బ్ ఫ్జలేక అవజర్్్ సౌత్ 2020 ప్రకజర్ం ఈ కిీంది వజటిలల స్ర్సన జత ఏద ి?  అనీా స్ర్సనివ ే 

A) మోస్ట వర్్టెలై్ యాక్టర్ - నతగజర్ుా న 
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B) ఉతామ నట డు - నవీన్ ప్ల లిశ టిట  

C) ఉతామ నట ి- ర్షిీక్  

D) ఉతామ ద్ర్ిక్ుడు - స్చజీత్  

E) ఉతామ చితరం – జ్రమ్ 
BUY Half Year BOOK with 1000+ articles and MCQs :: https://imojo.in/1levd93 
 

 

 

ప్పసా్క్యలు 
 

 ‘మేవరిక్ మ స్్య: ఏ ప్ల లిటిక్ల్ బ్యోగఫీ ీఆఫ్ ఎన్టీ రజమారజవు’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? ర్మేశ్ 

క్ంద్చల 
 ‘భార్త అధికజర్ ఉనాతవరొ్ం : క్ుల, వరొ్, సజంస్కృతిక్ విపో్వం (“India’s Power Elite: Caste, 

Class and Cultural Revolution”)’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? స్ంజయ్ బ్ార్ు 

  ‘సికికం: ఎ హ స్టరమ ఆఫ్ ఇంటరగ్ అండ్ అలయన్్(‘Sikkim: A History of Intrigue and Alliance’ ) 

’ ప్ేర్ుతో ఒక్ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? ప్ీరత్ మోహన్ సింగ్ మాలిక్ 

 ఇటీవల మృతిచెందని ప్ిలోల ప్ుసా్క్ ర్చయిత ‘ఎరిక్ కజరనో ’ ర్చించిన ప్ుసా్క్ం ఏద ి ? The Very 

Hungry Caterpillar  

 'స్చ్ క్హున్ తోహ్(Sach Kahun Toh) ఎవరి ఆతీక్థ ? నీనత గుప్జా  

 ‘సజట ర్గనజింగ్: ద ిప్ేోయర్్ ఇన్ మ ై ల ైఫ్( ‘Stargazing: The Players in My Life’)’ ర్చయిత ఎవర్ు 

? ర్విశజసిా ర  
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 ‘సజవర్కర్: ఎ కజంప్ిటడె్ ల గస ీ(1924-1966('Savarkar: A contested Legacy (1924-

1966)’'))’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? విక్ీమ్స స్ంప్త్ 

 ‘ఇండియా అండ్ ఏషియన్ జియోప్జలిటిక్్: ది ప్జస్ట , ప్ రజం్ట్(‘India and Asian Geopolitics: The 

Past, Present’)’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? శివశంక్ర్ మీనన్ 

 ‘ద్ టయర త్ అబ్రట్ మి: ఏ హ జార  ల ైఫ్ సోట రమ (ఆటోబ్యోగఫీ)ీ’ని ‘ఒక్ హ జార  ఆతీక్థ’గజ తెలుగులలక ి

అనచవదించినంద్చక్ు గజనచ 2021 స్ంవతతర ్నిక ికనంద్ర సజహ తయ అకజడమీ అనచవజద్ ప్ుర్సజకరజనిా 

అంద్చక్ునా ర్చయితిర ఎవర్ు ? ప్ి.స్తయవతి  

 ‘Languages of Truth: Essays 2003-2020’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? స్లాీన్ ర్షీద  

 ‘భార్త నతయయ దిగొజం’ ప్ుసా్క్ం ఎవర ిగుర్ుంచి రజయబ్డింద ి? జసిటస్ ఎన్వీ ర్మణ 

  హోమ్స ఇన్ ద ివర్ల్్(Home in the World)'  ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? అమరా్ూసనే్  

 'The 7 Sins of Being A Mother'' ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? తతహ రజ క్శయప్ ఖ్చరజీ నత 

 ‘Fiercely Female: The Dutee Chand Story’’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? స్చందపీ్ మిశజీ  

 ‘ల ైఫ్ ఇన్ ద్ కజసో ీస్: ఫరమ్స బ్యోసిగనాచర్్ ట  టెకోాసగినాచర్్(Life in the Cosmos: From 

Biosignatures to Technosignatures )’ ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు ? డతక్టర్ మనసివ లింగం 

 ' ‘చటటం, నతయయంలల క్ీమరజహ తతయలు’(Anomalies in Law and Justice)' ప్ుసా్క్ ర్చయిత ఎవర్ు 

? జసిటస్ ఆర్ వి ర్వీంద్రన్ 

 ‘సేుస్ అండ్ బ్లయాండ్’ ఎవరి జీవిత చరతిర ? డతక్టర్ క్స్ూా రి ర్ంగన్ 
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