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కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ఉత్తమమ ైన మొదటి 100 ప్రశ్నలు 
 

Q1. 2022 అంతర్జా తీయ మేధో  సంపతి్త (IP) సూచికలో 
భారతదేశం ర్జయంక్ ఎంత? 

(a) 41 
(b) 42 
(c) 43 
(d) 44 
(e) 45 
 

Q2. బ్రిక్ వర్క్స్ నివేదిక దవార్జ FY22లో భారతదేశ GDP వృదిి  
ర్ేటు ఎంత శజతం? 

(a) 7.3% 
(b) 8.3% 
(c) 9.3% 
(d) 10.3% 
(e) 11.3% 
 

Q3. అంతర్జా తీయ స్ంగపూర్క్ వెయిట్ లిఫ్టంగ్ 2022లో 55 
కిలోల బరువు విభాగంలో భారత వెయిట్ లిఫ్టర్క్_______ 

బంగజరు పతకజనిి గెలుచుకున్విరు? 

(a) పూనమ్ యాదవ్ 

(b) గీతవ ర్జణి 

(c) ఖుముచచం సంజితవ చవను 
(d) స్జాత్త స్ంగ్ 

(e) మీర్జబాయి చవను 
 

 

Q4. ఇటీవల జాతీయ ఇ-గవర్ెిన్స్ డివిజన్స (NeGD) CEO 

గజ ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) వినయ్ స్ంగ్ 

(b) వినయ్ ఠజకూర్క్ 

(c) దేబబిత న్వయక్ 

(d) అభిషేక్ స్ంగ్ 

(e) సతయ న్వర్జయణ్ మీన్వ 
 

Q5. అంతర్జా తీయ ఎయిర్క్ టాిన్స్ పో ర్క్ట అస్ో స్యిేషన్స పిధవన 
కజర్జయలయం ఎకసడ ఉంది? 

(a) పజరి్స్, ఫ్జిన్స్ 

(b) మాంటరియల్, కెనడవ 
(c) బెర్ిిన్స, జరమనీ 

(d) నూయఢిలి్ల, భారతదేశం 

(e) నూయయార్క్స, USA 

 
Q6. భారతదేశంలో ఏ ర్ోజును జాతీయ పోి టీన్స దిన్ోత్వంగజ 
పజటరస్జి రు? 

(a)ఫ్బివర్ి 25 

(b) ఫ్బివర్ి 24 

(c) ఫ్బివర్ి 26 

(d) ఫ్బివర్ి 27 

(e) ఫ్బివర్ి 28 

 
Q7. పిపంచ NGO దిన్ోత్వజనిి ఏటా పిపంచవజయపింగజ ఏ 
ర్ోజున జరుపుకుంటారు? 

(a)ఫ్బివర్ి చివర్ి శనివజరం 

(b) ఫ్బివర్ి 28 

(c) ఫ్బివర్ి చివర్ి ఆదివజరం 

(d) ఫ్బివర్ి 27 

(e) ఫ్బివర్ి 26 
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Q8. రష్జయలో జర్ిగిన వుషు స్జట ర్క్్ ఛవంప్యన్స ష్ప్ 2022లో 
భారతదేశం తరపున సారణం గెలిచిన ఆటగజడు ఎవరు? 

(a)స్జదియా తవర్ిఖ్ 

(b) ర్ోష్ి సో్ ని 

(c) రషమమ మనిల్ 

(d) కిరణ్ వరమ 

(e) పమిత్త టకసర్క్ 

 

Q9. 2022 జాతీయ స ైన్స్ దిన్ోత్వం న్ేపథ్యం ఏమిటర? 

(a) STI యొకస భవిషయతుి : విదయ న్ెైపుణవయలు మర్ియు పనిప ై 
పిభావం 

(b) సస టటనబుల్ ఫ్ూయచర్క్ కోసం S&Tలో ఇంటరగేేటెడ్ అపో ి చ్ 

(c) స ైన్స్ లో మహిళలు 
(d) స ైన్స్ ఫ్ర్క్ నే్షన్స బ్రలిడంగ్ 

(e) దేశం యొకస అభివృదిి కి శజసమియీ సమసయలు 
 

Q10. భారతదేశంలోని ఏ విమాన్వశేయం పవర్క్ పజజిటరవ్ 
విమాన్వశేయం హో దవను ప ందుతుంది? 

(a) బ్రజూ పటాియక్ అంతర్జా తీయ విమాన్వశేయం 

(b) శే్ర గురు ర్జమ్ దవస్ జీ అంతర్జా తీయ విమాన్వశేయం 

(c) ర్జజీవ్ గజంధీ అంతర్జా తీయ విమాన్వశేయం 

(d) కొచిచన్స అంతర్జా తీయ ఎయిర్క్ పో ర్క్ట లిమిటెడ్ 

(e) ఇందిర్జ గజంధీ అంతర్జా తీయ విమాన్వశేయం 

 

Q11. 31వ ఆగేియాస్యా కరేడలకు ఏ దేశం ఆత్తథ్యం 
ఇవానుంది? 

(a) కంబో డియా 
(b) థవయిలాండ్ 

(c) మలేష్యా 
(d) వియతవిం 

(e) భూటాన్స 

 

Q12. ఆయుర్ేాద మొకసల పజిముఖయతను 
పోి త్హించేందుకు ర్జషట రపత్త ర్జమ్ న్వథ్ కోవింద్ ర్జషట రపత్త 
భవన్స లో కింది వజటరలో ఏ ఎసేటట్ ను పజిరంభించవరు? 

(a) జీవన్స వనం 

(b) సురక్ష వనం 

(c) యోగ వనం 

(d) ఆర్ోగయ వనం 

(e) సాసథ  వనం 

 
Q13. భారతదేశంలో జాతీయ లింగ సూచికను ఏ సంసథ  
విడుదల చేసుి ంది? 

(a) జాతీయ స్జట టరస్టకల్ ఆఫమస్ 

(b) యున్ెస్ో స భారతదేశం 

(c) IFCI 
(d) FICCI 
(e) నీత్త ఆయోగ్ 

 
Q14. పౌర రక్షణ యొకస పజిముఖయతను గౌరవించటానికి 
పిపంచ పౌర రక్షణ దిన్ోత్వజనిి ఏటా పిపంచవజయపింగజ 
________న జరుపుకుంటారు? 

(a) మార్ిచ 4 

(b) మార్ిచ 3 

(c) మార్ిచ 2 

(d) మార్ిచ 1 

(e) మార్ిచ 5 

 
Q15. ______ పౌర ఖాతవల దిన్ోత్వజనిి 2 మార్ిచ 2022న 
డవకటర్క్ అంబేదసర్క్ అంతర్జా తీయ స ంటర్క్, జనపథ్, నూయఢిలి్లలో 
జరుపుకున్విరు? 

(a) 42వ 

(b) 43వ 

(c) 44వ 

(d) 45వ 

(e) 46వ 
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Q16. జన్ౌషధి దివస్ వజర్జనిి ఎపుుడు జరుపుకుంటారు? 

(a) మార్ిచ 5 నుండి మార్ిచ 11 వరకు 
(b) మార్ిచ 4 నుండి మార్ిచ 10 వరకు 
(c) మార్ిచ 3 నుండి మార్ిచ 9 వరకు 
(d) మార్ిచ 2 నుండి మార్ిచ 8 వరకు 
(e) మార్ిచ 1 నుండి మార్ిచ 7 వరకు 
 

Q17. భారతదేశం మర్ియు జపజన్స మధ్య ద్ైాపజక్షిక స్జాప్ 
అర్ేంజ మ ంట్ (BSA) మొతిం ఎంత? 

(a) USD 25 బ్రలియన్స 

(b) USD 50 బ్రలియన్స 

(c) USD 75 బ్రలియన్స 

(d) USD 100 బ్రలియన్స 

(e) USD 125 బ్రలియన్స 

 

Q18. దుబాయ్, UAEలో జర్ిగిన పజర్జ ఆరచర్ీ వరల్డ  
ఛవంప్యన్స ష్ప్ లో వయకిిగత విభాగంలో రజతం స్జధించిన 
మొదటర భారతీయుడు ఎవరు? 

(a) మర్ియపున్స తంగవేలు 
(b) దేవేంది ఝఝర్ియా 
(c) దీపజ మాలిక్ 

(d) పూజా జాతవయన్స 

(e) వరుణ్ స్ంగ్ భాటర 
 

Q19. దిగగజ స్ునిర్క్ స్ో నీ రమధిన్స కనుిమూశజరు. అతను 
ఏ దేశ కిేకెట్ జటుట తో సంబంధ్ం కలిగి ఉన్విడు? 

(a) వెస్టండీస్ 

(b) భారతదేశం 

(c) దక్షిణవఫ్ికజ 
(d) నూయజిలాండ్ 

(e) ఇంగజి ండ్ 

 

Q20. ఉకెేయిన్స ప ై దవడికి పిత్తసుందనగజ అంతర్జా తీయ 

ఒలింప్క్ కమిటీ రష్జయ అధ్యక్షుడు వజి దిమిర్క్ పుత్తన్స కు 

ఒలింప్క్ ఆరడర్క్ అవజరుడ ను రదుు  చేస్ంది. అంతర్జా తీయ 

ఒలింప్క్ కమిటీ పిసుి త అధ్యక్షుడు ఎవరు? 

(a) జాకెాస్ కౌంట్ ర్ోగ్ 

(b) థవమస్ బాచ్ 

(c) జువజన్స ఆంటోనియో సమర్జంచ్ 

(d) లార్క్డ కిలినిన్స 

(e) ఎవర్ీ బిండేజ 

 

Q21. వజయు శకిి 2022 వజయయామం భారత వెైమానిక దళం 

(IAF) ఏ పిదేశంలో నిరాహించబడుతుంది? 

(a) జెైసలేమర్క్ 

(b) ప్తోర్జఘర్క్ 

(c) న్ెైనిటాల్ 

(d) ఆగజే  

(e) హిండన్స 

 

Q22. ఎలకజటా నిక్్ మర్ియు ఇనఫరే్మషన్స టెకజిలజీ మంత్తితా 

శజఖ (MeitY) గోి బల్ మార్ెసట్ కోసం యాప్ లు మర్ియు 

గేమ్ లను తయారు చేయడంలో భారతీయ స్జట రటప్ లకు శిక్షణ 

ఇవాడవనికి ఏ కంప నీతో జతకటరటంది? 

(a) Intel 

(b) IBM 

(c) Apple 

(d) Google 

(e) Microsoft 
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Q23. కెైర్ోలో 2022 ISSF పిపంచ కప్ లో పురుషుల 10 
మీటరి ఎయిర్క్ ప్సటల్ ఈవెంట్ లో ఇటీవల బంగజరు పతకజనిి 
గెలుచుకుని భారత షూటర్క్ పేరు ఏమిటర? 

(a) దివజయన్్స స్ంగ్ పన్వార్క్ 

(b) ర్ోంజన్స సో్ ధి 
(c) జితు ర్జయ్ 

(d) సచిన్స శరమ 

(e) స్ౌరభ్ చౌదర్ి 
 

Q24. పిపంచ వనయపజిణి దిన్ోత్వం వజర్ి్క కజరయకేమం, ఇద ి
_________న గుర్ిించబడుతుంది? 

(a) మార్ిచ మొదటర మంగళవజరం 

(b) మార్ిచ మొదటర గురువజరం 

(c) మార్ిచ 03 

(d) మార్ిచ 02 

(e) మార్ిచ 01 

 

Q25. పిపంచ ఆర్ోగయ సంసథ  ________ని పిపంచ వినికిడి 
దిన్ోత్వంగజ పికటరంచింది? 

(a) మార్ిచ 05 

(b) మార్ిచ 04 

(c) మార్ిచ 01 

(d) మార్ిచ 03 

(e) మార్ిచ 02 

 

Q26. సుస్థర అభివృదిి  నివేదిక 2021 జాబ్రతవలో భారతదేశం 
ర్జయంక్ ఎంత? 

(a) 117 
(b) 120 
(c) 115 
(d) 126 
(e) 130 
 

Q27. అనుభవ్ అన్ేది మొబెైల్ కజర్క్ ష్ో రూమ్, దవని గజే మీణ 
వినియోగదవరుల కోసం ఏ ఆటో కంప నీ పజిరంభించింది? 

(a) మారుతీ సుజుకి 
(b) మహ ందవి & మహ ందవి 
(c) అశోక్ లేలాండ్ 

(d) టయోటా మోటార్క్్ 

(e) టాటా మోటార్క్్ 

 
Q28. శే్ర నివేత, ఈష్జ స్ంగ్ మర్ియు రుచితవ విన్ేరసర్క్ 
ఇటీవల ఏ కరేడలలో భారతదేశజనికి పజిత్తనిధ్యం వహించి 
బంగజరు పతకజనిి గెలుచుకున్విరు? 

(a) బాకి్ంగ్ 

(b) షూటరంగ్ 

(c) హాకర 
(d) వెయిట్ లిఫ్టంగ్ 

(e) టెనిిస్ 

 
Q29. భారత జాతీయ భదితవ మండలి (NSC) పున్వది 
జాా పకజరథం ఏటా ______న జాతీయ భదితవ దిన్ోత్వజనిి 
జరుపుకుంటారు? 

(a) మార్ిచ 01 

(b) మార్ిచ 02 

(c) మార్ిచ 03 

(d) మార్ిచ 04 

(e) మార్ిచ 05 

 
Q30. హెర్జత్ లేదవ ‘న్ెైట్ ఆఫ్ హర్జ’ పండుగను ఏ 
ర్జషట రం/కేంది పజలిత పజింతంలో జరుపుకున్విరు? 

(a) అస్జ్ం 

(b) లడఖ్ 

(c) హిమాచల్ పిదేశ్ 

(d) జమూమ మర్ియు కజశ్రమర్క్ 

(e) మధ్యపిదేశ్ 
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Q31. దేశంలోని ఏ నగరంలో ITU యొకస ఏర్ియా ఆఫమస్ & 

ఇన్ోివేషన్స స ంటర్క్ స్జథ పన కోసం భారతదేశం అంతర్జా తీయ 

టెలికమూయనికేషన్స యూనియన్స (ITU)తో హో స్ట కంటీి 

అగేిమ ంట్ (HCA)ప ై సంతకం చేస్ంది? 

(a) చ్న్ెైి 

(b) న్ోయిడవ 

(c) ముంబెై 

(d) పూణే 

(e) నూయఢిలి్ల 

 

Q32. విమానయాన సంసథ  జెట్ ఎయిర్క్ వేస్ కొతి CEO గజ 

ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) అనితవ నర్ేష్ గోయల్ 

(b) నర్ేష్ గోయల్ 

(c) ర్జహుల్ తన్ేజా 

(d) వికేమ్ స్ంగ్ 

(e) సంజీవ్ కపూర్క్ 

 

Q33. 2022 ICC మహిళల కిేకెట్ పిపంచ కప్ ఏ దేశంలో 

జరుగుతోంది? 

(a) భారతదేశం 

(b) బంగజి దేశ్ 

(c) నూయజిలాండ్ 

(d) ఆసేట రలియా 

(e) ఇంగజి ండ్ 

 

Q34. ఏ ఎయిర్క్ ల ైన్స్ స్ాటార్జి ండ్ ఆధవరి్త స్ౌర ఇంధ్న్వల 

స్జట రటప్, స్న్స హెలియన్స SAతో భాగస్జామయం కలిగి ఉంది 

మర్ియు స్ౌర విమాన ఇంధ్న్వనిి ఉపయోగించే పిపంచంలో 

మొటటమొదటర ఎయిర్క్ ల ైన్స గజ అవతర్ించింది? 

(a) విస్జి ర్జ ఎయిర్క్ ల ైన్స 

(b) స్ాస్ ఇంటరే్ిషనల్ ఎయిర్క్ ల ైన్స్ AG 

(c) ఇంటర్క్ గోి బ్ ఏవియిేషన్స 

(d) లుఫ్జి న్ 

(e) ఎమిర్ేట్్ 

 

Q35. ఆస్జసర్క్ అవజరుడ  గేహ త అలాన్స లాడ్ జూనియర్క్ ఇటీవల 

మరణించవరు. అతను ఒక _______________. 

(a) సటంట్ మాయన్స 

(b) నిర్జమత 

(c) డ్ైర్ెకటర్క్ 

(d) సంగీతకజరుడు 

(e) నటుడు 
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Q36. రూ. 11,420 కోటితో పూణే మ టోి  ర్ెైలు పజిజెకుట ను 
ఇటీవల ఏ మంత్తి పజిరంభించవరు? 

(a) పమయూష్ గోయల్ 

(b) ర్జజ న్వథ్ స్ంగ్ 

(c) అమిత్ ష్జ 
(d) నర్ేంది మోడీ 
(e) నిత్తన్స గడసర్ీ 
 

Q37. భారతదేశం యొకస మొటటమొదటర దేశ్రయంగజ అభివృదిి  
చేస్న ఫి్యింగ్ టెైనీర్క్ సముది మటట టియల్్ ఇటీవల 
పుదుచేచరి్లో విజయవంతంగజ పూరియాయయి. ఈ టెైనీర్క్ 
ఎయిర్క్ కజే ఫ్టట పేరు ఏమిటర? 

(a) HERCULES-NG 

(b) HAWK-NG 
(c) HANSA-NG 
(d) HARIS-NG 
(e) M-HAWK 
 

Q38. 'ది కరాన్స ఆఫ్ ఇండియన్స పజప్: ది ఆథ్రైె్జడ  బయోగేఫమ 
ఆఫ్ ఉష్జ ఉతుప్' జీవిత చర్ితి రచయిత ఎవరు? 

(a) అర్ిాత్ తన్ేజా 
(b) మణిత్ జౌర్జ 
(c) కంచి కౌల్ 

(d) సృష్ట  ఝా 
(e) శకిి స్ంగ్ 

 

Q39. కిేకెట్ కరేడవకజర్ిణి మిథవల్ల ర్జజ ఇటీవల ________ పిపంచ 
కప్ లలో కనిప్ంచిన మొదటర మహిళగజ ఘనత స్జధించింది? 

(a) 4 
(b) 5 
(c) 6 
(d) 7 
(e) 8 
 

Q40. గోి బల్ స్సటమ్ ఫ్ర్క్ మొబెైల్ కమూయనికేషన్స్ 

అసో్ స్యిేషన్స (GSMA) 2022 మొబెైల్ వరల్డ  కజంగేెస్ 

(MWC)ని __________________లో నిరాహించింది. 

(a) మనీలా, ఫ్లిపమున్స్ 

(b) కోప న్స హాగన్స, డ్న్వమర్క్స 

(c) లండన్స, యున్ెైటెడ్ కింగ్ డమ్ 

(d) బార్ి్లోన్వ, స ుయిన్స 

(e) నూయఢిలి్ల, భారతదేశం 

 

Q41. భారత్త ఎయిర్క్ టెల్ భారతదేశ డిజిటల్ పర్జయవరణ 

వయవసథ  వృదిిని బలోపేతం చేయడవనికి కో-బాిండ్డ్ కెేడిట్ 

కజర్క్డ ను పజిరంభించేందుకు ఏ బాయంక్ తో చేతులు కలిప్ంది? 

(a) యాకి్స్ బాయంక్ 

(b) HDFC బాయంక్ 

(c) ICICI బాయంక్ 

(d) కోటక్ మహ ందవి బాయంక్ 

(e) యస్ బాయంక్ 

 

Q42. మ ైకోేస్జఫ్టట ఇటీవల భారతదేశంలో తన అత్తప దు  డేటా 

స ంటర్క్ ను _________లో పజిరంభించింది? 

(a) బెంగళూరు 

(b) హెైదర్జబాద్ 

(c) ముంబెై 

(d) ఢిలి్ల 

(e) కజనూుర్క్ 
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Q43. 2022 అంతర్జా తీయ మహిళా దిన్ోత్వం యొకస 
న్ేపథ్యం ఏమిటర? 

(a) స్థరమ ైన ర్ేపటర కోసం ఈర్ోజు లింగ సమానతాం 

(b) సమాన పిపంచం ఎన్ేబుల్డ  పిపంచం 

(c) సమానంగజ ఆలోచించండి, స్జమర్క్ట గజ నిర్ిమంచుకోండి, 
మారుు కోసం కొతి ఆవిషసరణలు చేయండి 
(d) ఇపుుడు సమయం: గజే మీణ మరి్యు పటటణ కజరయకరిలు 
మహిళల జీవితవలను మార్ేచసుి న్విరు 
(e) త్లివెైన మహిళలు 
 

Q44. ఇండియా గోి బల్ ఫో్ రమ్ (IGF) వజర్ి్క శిఖర్జగే 
సమావేశం ________________లో నిరాహించబడింది? 

(a) నూయఢిలి్ల 

(b) ముంబెై 
(c) హెైదర్జబాద్ 

(d) బెంగళూరు 
(e) పూణే 
 

Q45. ఫ ైన్వన్ియల్ యాక్షన్స టాస్స ఫ్ో ర్క్్ (FATF) యొకస గేే 
లిస్ట లో ఇటీవల ఏ దేశం స్జథ నం ప ందింది? 

(a) ఖతవర్క్ 

(b) ఒమన్స 

(c) కువెైట్ 

(d) స్ౌదీ అర్ేబ్రయా 
(e) యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిర్ేట్్ 

 

Q46. BE(A)WARE అన్ేది ఆర్ిథక మోస్జల కజరయనిరాహణ 
పదిత్తని కలిగి ఉని బుక్ ల ట్. బుక్ ల ట్ ను ఏ సంసథ  విడుదల 
చేస్ంది? 

(a) SBI 
(b) RBI 
(c) NPCI 
(d) SEBI 
(e) NITI Aayog 
 

Q47. స్జంపిదవయ భారతీయ హసికళలు, చేన్ేత మర్ియు 
కళ & సంససృత్తని పోి త్హించడవనికి పజన్స-ఇండియా పోి గజే మ్ 
‘జర్ోఖా’ స్జంససృత్తక మంత్తితా శజఖ మర్ియు టెక్్ టెైల్్ 
మంత్తితా శజఖ దవార్జ పజిరంభించబడింది. కజరయకేమ పజిరంభ 
వేడుక ఏ నగరంలో జర్ిగింది? 

(a) లకోి 

(b) భోపజల్ 

(c) గురుగజే మ్ 

(d) న్ోయిడవ 
(e) కజనూుర్క్ 

 

Q48. C-DAC 1.66 ప టాఫ్జి ప్ ల కంపూయటరంగ్ స్జమరథయంతో 
PARAM Ganga పేరుతో కొతి సూపర్క్ కంపూయటర్క్ ను 
పజిరంభించింది. సూపర్క్ కంపూయటర్క్ ఎకసడ ఇన్స స్జట ల్ 
చేయబడింద?ి 

(a) IISER పూణే 
(b) IIT ఢిలి్ల 

(c) IIT రూర్ీస 

(d) IISc బెంగళూరు 
(e) IIT బాంబే 
 

Q49. పిపంచంలో అతయధికంగజ ఆంక్షలు ప ందిన దేశంగజ రష్జయ 
ఏ దేశజనిి అధిగమించింది? 

(a) స్ర్ియా 
(b) ఆఫ్ఘనిస్జి న్స 

(c) పజకిస్జి న్స 

(d) ఇస్ియల్ 

(e) ఇర్జన్స 
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Q50. ఒక దేశం యొకస ర్జజకరయ హకుసలు మర్ియు పౌర 
హకుసలను అంచన్వ వేయడవనికి ఫమిడమ్ హౌస్ విడుదల 
చేస్న ఫమిడమ్ ఇన్స వరల్డ  2022 నివేదిక పికజరం. భారతదేశం 
ఏ స్జాతంతియం కిందకు వచిచంది? 

(a) ఉచితం 

(b) ఉచితం కజదు 
(c) అతయంత ఉచితం 

(d) పజక్షికంగజ ఉచితం 

(e) కొంచ్ం ఉచితం 

 
Q51.  WHO గో్లబల్ సెంటర్ ఫర్ టె్రడిషనల్ మెడిసిన్ (WHO 

GCTM) ఇది భారతీయ నగరాలో్ల ఎక్కడ అెందుబాటుల్లకి 

వస్త ెంది? 

(a) గురుగా్రమ్ 

(b) ఇెండోర్ 

(c) జామ్్నగర్ 

(d) నాగ్పూర్ 

(e) భోపాల్ 

 
Q52.  S L నారాయణన్ ఏ కా్రడా ఈవెంట్కు చెందిన భారతీయ 

ఆటగ్రడు? 

(a) టేబుల్ ట్రన్నిస్ 

(b) ట్రన్నిస్ 

(c) షూటెంగ 

(d) బాాడిమెంటన్ 

(e) చదరెంగెం 

 
Q53.  రూ. 150.4 కోటోతో న్నర్మెంచిన భారతదేశెంల్లనే అతిపెదద  

తేలియాడే సోలార్ పవర్ పోాెంట్ను ఏ రాష్ర ముఖ్ామెంతెి 

పాారెంభెంచారు? 

(a) క్రాాటక్ 

(b) తమిళనాడు 

(c) తెలెంగ్రణ 

(d) ఒడిషా 

(e) ఆెంధా్పాదేశ్ 

 

Q54.  లుపిన్ లిమిట్రడ్ యొక్క ఉమెనస్ కారి్యోవాస్కలర్ 

హెలత ్ అవేర్్నెస్ ఇన్నషియేటవ్ - ‘శకిి కాాెంపెయిన్’ బాాెండ్ 

అెంబాసిడర్్గ్ర ఎవరు న్నయమితులయాారు? 

(a) మేరీ కోమ్ 

(b) PV సిెంధు 

(c) వెందనా క్టార్యా 

(d) దిశా పటానీ 

(e) భూమి పెడేిక్ర్ 

 
Q55.  రఫీక్ తరార్ ఇటీవల మరణెంచారు.  అతను ఒక్ 

___________. 
(a) అధ్ాకుు డు 

(b) స్పా్ెంకోర్ు నాాయమూరి్ 

(c) పాధాన మెంతెి 

(d) హైెకోర్ు నాాయమూరి్ 

(e) a & b రెండూ 

 

Q56. 2022లో, జాతీయ యూత్ పజరిమ ంట్ ఫ స్టవల్ 
(NYPF) యొకస ఏ ఎడిషన్స నిరాహించబడింది? 

(a) 1వ 

(b) 2వ 

(c) 3వ 

(d) 4వ 

(e) 5వ 
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Q57. పిపంచ కిడీి దిన్ోత్వజనిి పిత్త సంవత్రం ఏ ర్ోజున 
నిరాహిస్జి రు? 

(a) మార్ిచ మొదటర బుధ్వజరం 

(b) మార్ిచ రె్ండవ శుకేవజరం 

(c) మార్ిచ మొదటర శుకేవజరం 

(d) మార్ిచ రె్ండవ గురువజరం 

(e) మార్ిచ రె్ండవ ఆదివజరం 

 

Q58. 2022 పిపంచ కిడీి దిన్ోత్వం యొకస న్ేపథ్యం 
ఏమిటర? 

(a) అందర్ికర కిడీి ఆర్ోగయం 

(b) పిత్తచోటా అందర్ికర కిడీి ఆర్ోగయం 

(c) కిడీి వజయధితో బాగజ జీవించడం 

(d) కిడీి వజయధి & ప్లిలు: దీనిని నివజర్ించడవనిక ి
ముందుగజన్ే చరయ తీసుకోండి! 
(e) మీ కిడీిలు బాగున్వియా? 

 

Q59. ఏ ర్జషట ర పిభుతాం ‘ఉమ న్స@వర్క్స’ కజరయకేమానిి 
పజిరంభించింది? 

(a) ఆంధ్ిపిదేశ్ 

(b) కర్జణ టక 

(c) కేరళ 

(d) ఒడిష్జ 
(e) తమిళన్వడు 
 

Q60. CRISIL 2022-23 కొరకు భారతదేశ GDP వృదిి  
ర్ేటును __________ వదు  అంచన్వ వేస్ంది? 

(a) 7.8% 
(b) 8.4% 
(c) 9.5% 
(d) 10.1% 
(e) 11.5% 
 

Q61.  ఏ RBI చట్ెంల్లన్న ఏ సక్షన్ పాకారెం కొతత  ఖాతాదారులను 

చేరచడెం RBI ఇటీవల Paytm పేమెెంటస్ బాాెంక్ లిమిట్రడ్్న్న 

న్నలిపివేసిెంది? 

(a) సక్షన్ 25 A 

(b) సక్షన్ 27 A 

(c) సక్షన్ 31 A 

(d) సక్షన్ 35 A 

(e) సక్షన్ 35 A 

 

Q62.  అెంతరాాతీయ ఎయిర్్పోర్స్ కౌన్నసల్  (ACI) దాారా 

'పర్మాణెం మర్యు పాాెంతాల వారీగ్ర ఉతత మ విమానాశాయెం'ల్ల 

ఎన్ని విమానాశాయాలు అవారిు పెందాయి? 

(a) 2 

(b) 3 

(c) 4 

(d) 5 

(e) 6 

 

Q63.  మొట్మొదట డాోన్ పాఠశాలను పౌర విమానయాన మెంతెి 

ఈ కాిెంది నగరాలో్ల ఇటీవల ఎక్కడ పాారెంభెంచారు? 

(a) గురుగా్రమ్ 

(b) గ్రాలియర్ 

(c) చెండీగఢ్ 

(d) డెహా్రడూన్ 

(e) ఇెండోర్ 

 

Q64.  కోల్్గేట-పామోలివ్ (ఇెండియా) లిమిట్రడ్ యొక్క CEO 

మర్యు MDగ్ర ఎవరు న్నయమితులయాారు? 

(a) T రాజ కుమార్ 

(b) అమన్ లేఖి 

(c) పాభా నరసిెంహన్ 

(d) D N పటేల్ 

(e) మాధ్బి పూర్ బుచ్ 
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Q65.  "సోలి సొరాబా్జ: లైఫ్ అెండ్ టై్రమస్" పేరుతో దివెంగత సోలీ 

సొరాబా్జ జీవిత చర్తె రాసిన రచయిత ఎవరు? 

(a) దీపెం ఛటరాీ 

(b) అభనవ్ చెందాచూడ్ 

(c) అమితవ కుమార్ 

(d) వికాస్ కుమార్ ఝా 

(e) మిథిలేష్ తివారీ 

 

Q66. చేత్తతో అలిిన కజశ్రమర్ీ కజర్ెుట్ టాయగ్ చేయబడిన QR కోడ్ 
ఆధవరి్త GI యొకస మొదటర సరుకు ఇటీవల ఏ దేశజనికి 
ఎగుమత్త చేయబడింద?ి 

(a) యున్ెైటెడ్ కింగ్ డమ్ 

(b) స్ౌదీ అర్ేబ్రయా 
(c) ఫ్జిన్స్ 

(d) జరమనీ 

(e) ఇటల్ల 

 

Q67. 2022-23 ఆర్ిథక సంవత్ర్జనికి మోర్జగ న్స స్జట నిీ పికజరం 
భారతదేశ GDP వృదిి  తవజా అంచన్వ ఎంత శజతం? 

(a) 7.1% 

(b) 8.1% 

(c) 7.9% 

(d) 8.9% 

(e) 9.9% 

 

Q68. 2021-22 ఆర్ిథక సంవత్ర్జనికి పజివిడ్ంట్ ఫ్ండ్ 
డిపజజిటిప ై EPFO నిరణయించిన వడీడ  రే్టు ఎంత? 

(a) 8.25% 

(b) 8.10% 

(c) 8.50% 

(d) 8.35% 

(e) 8.15% 

 

Q69. జాతీయ ఫ ైన్వన్ియల్ ర్ిపో ర్ిటంగ్ అథవరి్టీ (NFRA)కి 
కొతి చ్ైర్క్ పర్న్స గజ నియమితుల ైన IAS అధికజర్ిని పేరు 
ఏమిటర? 

(a) అజయ్ భూషణ్ పజండే 
(b) అమితవబ్ కజంత్ 

(c) హసుమఖ్ అధియా 
(d) సంజీవ్ సన్వయల్ 

(e) ర్ోహన్స గుపజి  
 

Q70. కింది వజర్ిలో ఎవరు జరమన్స ఓప న్స (బాయడిమంటన్స) 
2022లో రజత పతకజనిి గెలుచుకున్విరు? 

(a) జియా యిఫ్జన్స 

(b) కునివుట్ విటరద్ర్క్ి 

(c) లక్షయ సేన్స 

(d) దేచపో ల్ పువజవరనుకోేోః 
(e) గోహ్ స ా  ఫమ 
 

Q71. ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (OIL) తదుపర్ి ఛ్ైరమన్స 
మర్ియు మేన్ేజింగ్ డై్ర్ెకటర్క్ గజ ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) సుశ్రల్ చంది మిశజే 
(b) రంజిత్ ర్జత్ 

(c) వికేమ్ స్ంగ్ ర్జణవ 
(d) శశజంక్ బ్రష్ట  
(e) విజయ్ త్తవజరీ్ 

 

Q72. ఎయిర్క్ ఇండియా ఛ్ైరమన్స గజ ఎవరు 
నియమితులయాయరు? 

(a) Nచందిశేఖరన్స 

(b) రజనీష్ త్తవజరీ్ 

(c) స్ో మియా వరమ 

(d) కుమార్క్ మంగళం 

(e) దీప్ి  స్ంగ్ 
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Q73. 2017-21 మధ్య కజలంలో ఆయుధవలను ఎకుసవగజ 
దిగుమత్త చేసుకున్ే దేశజల జాబ్రతవలో కింది వజటరలో ఏ దేశం 
అగేస్జథ నంలో ఉంది? 

(a) భారతదేశం 

(b) ఆసేట రలియా 
(c) ఈజిప్ట  
(d) చ్ైన్వ 
(e) పజకిస్జి న్స 

 

Q74. మిషన్స ఇందిధ్నుష్ కింద 90.5% కవర్ేజీతో పూరిి్ 
టీకజల జాబ్రతవలో కింది వజటరలో ఏ ర్జషట రం అగేస్జథ నంలో ఉంది? 

(a) తమిళన్వడు 
(b) ఒడిష్జ 
(c) ఉతిర పిదేశ్ 

(d) మధ్యపిదేశ్ 

(e) కేరళ 

 

Q75. ఫ్బివర్ి 2022 ICC ‘పురుషుల పేియర్క్ ఆఫ్ ద మంత్’ 

అవజరుడ ను ఏ ఆటగజడు ప ందవడు? 

(a) వృతవి య అరవింద్ 

(b) దీపేంది ఐర్ీ 
(c) సూరయకుమార్క్ యాదవ్ 

(d) శేేయాస్ అయయర్క్ 

(e) ర్ోహిత్ శరమ 

 

Q76. భారతదేశంలో, జాతీయ టీకజ దిన్ోత్వజనిి ఏటా ఏ 
ర్ోజున నిరాహిస్జి రు? 

(a) 13 మార్ిచ 

(b) 14 మార్ిచ 

(c) 16 మార్ిచ 

(d) 15 మార్ిచ 

(e) 17 మార్ిచ 

 

Q77. అమేలియా కెర్క్ ఫ్బివర్ి 2022 కొరకు ICC ‘ఉమ న్స్ 

పేియర్క్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవజరుడ ను గెలుచుకుంది. ఆమ  ఏ దేశం 

తరపున ఆడుతుంది? 

(a) నూయజిలాండ్ 

(b) జింబాబేా 

(c) ఆసేట రలియా 

(d) వెస్టండీస్ 

(e) ఇంగజి ండ్ 

 

Q78. ఎలకిటాక్ ఆటోల కొనుగోలు మర్ియు ర్ిజిసేట రషన్స కోసం 

ఆన్స ల ైన్స 'మ ై EV' (మ ై ఎలకిటాక్ వెహికల్) పో రటల్ ను ఏ 

ర్జషట ర/కేందిపజలిత పజింత పిభుతాం పజిరంభించింది? 

(a) జమూమ కజశ్రమర్క్ 

(b) పుదుచేచర్ి 

(c) లక్షదీాప్ 

(d) ఢిలి్ల 

(e) లడఖ్ 

 

Q79. భారతదేశపు మొటటమొదటర ఆర్ిటఫ్ష్యల్ ఇంటెలిజెన్స్ 

& ర్ోబో టరక్్ టెకజిలజీ ఉదవయనవనం (ARTPARK) 

__________ వదు  పజిరంభించబడింది. 

(a) IISc- బెంగళూరు 

(b) IIT-బాంబే 

(c) IIT- ఢిలి్ల 

(d) IIT-మదవిస్ 

(e) IIT-గౌహత్త 
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Q80. స్జహితయ అకజడ్మీ "వర్జ్ కజలం" పేరుతో పుసిక నిడివి 

గల కవితను పిచుర్ించింది. ఈ పదయ రచయిత ఎవరు? 

(a) పజలగుమిమ స్జయిన్వథ్ 

(b) అమితవబ్ ర్జజన్స 

(c) అభిజిత్ బెనర్ీా 

(d) సంజయ్ ర్జణవ 

(e) అభయ్ K 

 

Q81. FIDE చదరంగ ఒలింప్యాడ్ 2022కి భారతదేశం 

ఆత్తథ్య దేశం. ఈ టోరిమ ంట్ దేశంలోని ఏ నగరంలో 

జరుగుతుంది? 

(a) భువన్ేశార్క్ 

(b) చ్న్ెైి 

(c) పూణే 

(d) నూయఢిలి్ల 

(e) ఇండోర్క్ 

 

Q82. ఇండియన్స ఆర్ీమ ఏ సంసథలో జనరల్ బ్రప్న్స ర్జవత్ 

మ మోర్ియల్ చ్ైర్క్ ఆఫ్ ఎక్ల న్స్ ను ఏర్జుటు చేసుి నిటుి  

పికటరంచింది? 

(a) ది ఇన్స స్టటయయట్ ఫ్ర్క్ డిఫ న్స్ సటడీస్ అండ్ అనల ైస స్ 

(b) మన్ోహర్క్ పజరి్కర్క్ ఇనిటిటయయట్ ఫ్ర్క్ డిఫ న్స్ సటడీస్ అండ్ 

అనల ైస స్ 

(c) అబారార్క్ రీ్స ర్క్చ ఫ్ౌండేషన్స 

(d) యున్ెైటెడ్ సర్ీాస్ ఇనిటిటయయషన్స ఆఫ్ ఇండియా 
(e) DRDO 

 

Q83. 2021-22లో ఉతుతి్త 157 మిలియన్స టనుిలు దవటరన 

తర్జాత భారతదేశంలోని ఏ బొ గుగ  క్షేతిం పిసుి తం 

భారతదేశంలో అత్తప దు  బొ గుగ  ఉతుతి్త సంసథగజ ఉంది? 

(a) స ంటలి్ కోల్ ఫమల్డ్ లిమిటెడ్ 

(b) భారత్ కోకింగ్ కోల్ 

(c) మహానది కోల్ ఫమల్డ్ లిమిటెడ్ 

(d) స్ౌత్ ఈసటర్క్ి కోల్ ఫమల్డ్ లిమిటెడ్ 

(e) న్వరిర్క్ి కోల్ ఫమల్డ్ లిమిటెడ్ 

 

Q84. '2050 న్వటరకి కరబన ఉదవగ ర్జలను సున్వి' చేయడవనికి 

దవని వివరణవతమక ఫేిమ్ వర్క్స ను ఏ నగరం పికటరంచింది 

మర్ియు దక్షిణవస్యాలో అటువంటర లక్షయయనిి నిర్ేుశించిన 

మొదటర నగరంగజ అవతర్ించింది? 

(a) నూయఢిలి్ల 

(b) ముంబెై 

(c) హెైదర్జబాద్ 

(d) బెంగళూరు 

(e) పూణే 

 

Q85.  పాపెంచ స్ెందర్ 2021 అెందాల పోటీ విజేత పేరు ఏమిట? 

(a) మిలనా సడోవాసక 

(b) క్రోలినా బిలావాసక 

(c) ఇజాబెలోా కా్జాన్ 

(d) రోజాలియా మానెసవిచ్ 

(e) మానస వారణాసి 
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Q86. పాపెంచ న్నదాా దినోతసవెం పాతి సెంవతసరెం వసెంత ఋతువు 

సమయెంల్ల రాతెి పగలు సమూనముగ్ర ఉెండే ముెందు శుకా్వారెం 

నాడు న్నరాహెంచబడుతుెంది మర్యు అది ________, 2022న 

గురి్ెంచబడిెంది? 

(a) మార్చ 22 

(b) మార్చ 21 

(c) మార్చ 20 

(d) మార్చ 19 

(e) మార్చ 18 

 
Q87.  "2022 M3M పాపెంచ హురున్ ధ్నవెంతుల జాబితా 

పాకారెం "హురున్ ఇెండియా యొక్క న్నవేదిక్ల్ల అతాెంత ధ్న్నక్ 

భారతీయుడు & ఆసియన్్గ్ర ఉదభవిెంచిన ముఖేష్ అెంబానీ 

యొక్క పాపెంచ రాాెంక్ ఎెంత? 

(a) 7 
(b) 8 
(c) 9 
(d) 10 
(e) 11 
 
Q88.  మహళా మనీ మర్యు టెానస్్కారప్ పా్పెయిడ్ పేమెెంట 

ఇన్్స్్రమెెంటస్ (PPI) ఏ క్ెంపెనీతో క్లిసి మహళా మనీ పా్పెయిడ్ 

కారి్్న్న పాారెంభెంచాయి? 

(a) అమెర్క్న్ ఎక్స్్పాెస్ 

(b) అెంతరాాతీయ డైెనరస్ కో్బ్ లిమిట్రడ్ 

(c) మాస్ర్ కారి్ 

(d) వీసా 

(e) ఆరి్క్ సేవలను క్నుగొనెండి 

 

Q89. ‘కోల్డ  ర్ెస్జున్స్ 2022’ అన్ే మిలిటర్ీ వజయయాయంను 
పజిరంభించిన సంసథ  ఏది? 

(a) QUAD 
(b) United Nations 
(c) NATO  
(d) BRICS 
(e) ASEAN 
 

Q90. పిపంచ ప్చుచకల దిన్ోత్వజనిి పిత్త సంవత్రం 
ఎపుుడు జరుపుకుంటారు? 

(a) 18 మార్ిచ 

(b) 21 మార్ిచ 

(c) 20 మార్ిచ 

(d) 19 మార్ిచ 

(e) 21 మార్ిచ 

 

Q91. ఫ్జరుమలా వన్స బహెెయిన్స గజే ండ్ ప్ి 2022 విజేత 
ఎవరు? 

(a) లూయిస్ హామిలటన్స 

(b) స బాస్టయన్స వెటెల్ 

(c) చవరిె్స్ ల కెిర్క్స 

(d) మాక్్ వెర్జటిప న్స 

(e) K. మాగుిసేన్స 

 

Q92. స ర్జు ర్క్ బెర్ిడముహమ డో  ఏ దేశ అధ్యక్షుడిగజ 
నియమితులయాయరు? 

(a) కిర్ిగజాటాన్స 

(b) అజర్క్ బెైజాన్స 

(c) కజకిస్జి న్స 

(d) అర్ేమనియా 
(e) తుర్క్స మ నిస్జి న్స 

 

Q93. సంవత్రంలో ఏ ర్ోజును పిపంచ డౌన్స స్ండోిమ్ 
దిన్ోత్వంగజ పజటరస్జి రు? 

(a) 21 మార్ిచ 

(b) 20 మార్ిచ 

(c) 19 మార్ిచ 

(d) 18 మార్ిచ 

(e) 17 మార్ిచ 
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Q94. 2022లో విమ న్స టాిన్స్ ఫ్జరి్మంగ్ ఇండియా అవజర్క్డ్ 
(WTI)తో ఎంత మంది మహిళలు అవజరుడ  ప ందవరు? 

(a) 52 
(b) 12 
(c) 75 
(d) 32 
(e) 35 
 

Q95. 2022 పపించ వజతవవరణ దిన్ోత్వం యొకస న్ేపథ్యం 
ఏమిటర? 

(a) సూరుయడు, భూమి మర్ియు వజతవవరణం 

(b) మహాసముదిం, మన వజతవవరణం మర్ియు వజతవవరణం 

(c) వజతవవరణం మర్ియు నీరు 

(d) ముందసుి  హెచచర్ిక మర్ియు ముందసుి  చరయ 
(e) సాచఛమ ైన వజతవవరణం 

 

 

 

Solutions 
 

S1. Ans.(c) 

Sol. U.S. ఛవంబర్క్ ఆఫ్ కజమర్క్్ యొకస గోి బల్ ఇన్ోివేషన్స 

పజలసమ స ంటర్క్ విడుదల చేస్న 2022 అంతర్జా తీయ 

ఇంటెల కుచవల్ పజిపర్ీట (IP) ఇండ్క్్ లో భారతదేశం 43వ 

స్జథ నంలో నిలిచింది. 

 

S2. Ans.(b) 

Sol. బ్రిక్ వర్క్స్ ర్ేటరంగ్్ పిసుి త ఆర్ిథక సంవత్రం 2021-22 

(FY22) లో భారతదేశ GDP వృదిి  అంచన్వను 8.3 శజతవనికి 

తగిగంచింది. 

 

S3. Ans.(e) 

Sol. భారత వెయిట్ లిఫ్టర్క్ మర్ియు 2020 టోకోయ ఒలింప్క్్ 

రజత పతక విజేత మీర్జబాయి చవను స్ంగపూర్క్ 

వెయిట్ లిఫ్టంగ్ ఇంటర్ేిషనల్ 2022లో 55 కిలోల వెయిట్ 

విభాగంలో బంగజరు పతకజనిి గెలుచుకుంది. 
 

S4. Ans.(d) 

Sol. ఉనిత స్జథ యి అడిమనిసేట రటరవ్ ర్ీల ైన్స మ ంట్ లో సమనియర్క్ 
IAS అధికజరులు మర్ియు డిజిటల్ ఇండియా కజర్పుర్ేషన్స 
CEO అభిషేక్ స్ంగ్ ను కొతి న్ేషనల్ ఇ-గవర్ెిన్స్ డివిజన్స 
(NeGD) CEO గజ ఎలివేట్ చేసుి నిటుి  కేంది పిభుతాం 
పికటరంచింది. 
 
S5. Ans.(b) 

Sol. అర్జా తీయ ఎయిర్క్ టాిన్స్ పో ర్క్ట అసో్ స్యిేషన్స అన్ేది 
1945లో స్జథ ప్ంచబడిన పిపంచ విమానయాన సంసథల 
వజణిజయ సంఘం. పిధవన కజర్జయలయం: మాంటరియల్, కెనడవ. 
 
S6. Ans.(d) 

Sol. భారతదేశంలో, పోి టీన్స లోపం గుర్ించి అవగజహన 
కలిుంచడవనికి మర్ియు వజర్ి ఆహారంలో ఈ 
మాకోేనూయటరియి ంట్ ను చేరుచకున్ేలా పిజలను 
పోి త్హించడవనికి ఫ్బివర్ి 27ని జాతీయ పో ి టీన్స 
దిన్ోత్వంగజ జరుపుకుంటారు. 
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S7. Ans.(d) 

Sol. పిపంచ NGO దిన్ోత్వజనిి పిత్త సంవత్రం ఫ్బివర్ి 
27న పిపంచవజయపింగజ అన్ేక దేశజలోి  జరుపుకుంటారు. 
పిభుతేాతర సంసథలు లేదవ ఎనాీవోలు సమాజ అభుయనిత్తకి 
కృష్ చేస్జి యి. 
 
S8. Ans.(a) 

Sol. మాస్ో స వుషు స్జట ర్క్్ ఛవంప్యన్స ష్ప్ 2022లో జర్ిగిన 
జూనియర్క్ టోరిమ ంట్ లో భారత వుషు పేియర్క్ స్జదియా 
తవరి్క్ బంగజరు పతకజనిి గెలుచుకుంది. 
 
S9. Ans.(b) 

Sol. 2022 జాతీయ స ైన్స్ దిన్ోత్వం న్ేపథ్యం: 'సస టటనబుల్ 
ఫ్ూయచర్క్ కోసం S&Tలో ఇంటరగేేటెడ్ అపో ి చ్'. 

 
S10. Ans.(d) 

Sol. కొచిచన్స అంతర్జా తీయ ఎయిర్క్ పో ర్క్ట లిమిటెడ్ (CIAL) 

మార్ిచ 6న కేరళలోని కనూిర్క్ జిలాి లోని పయయనూిర్క్ 
సమీపంలో 12 MWp స్ో లార్క్ పవర్క్ పజి ంట్  హో దవను 
ప ందింది. 
 
S11. Ans.(d) 

Sol. 31వ ఆగేియాస్యా కరేడలు మే 12 నుండి 23, 2022 
వరకు వియతవింలో జరుగుతవయి. ఇది ఆగేియాస్యాలో 
అత్తప దు  కరేడవ ఈవెంట్ మర్ియు ద్ైావజర్ి్క ఈవెంట్. 
 
S12. Ans.(d) 

Sol. భారత ర్జషట రపత్త శే్ర ర్జమ్ న్వథ్ కోవింద్, నూయఢిలి్లలోని 
ప ిస్డ్ంట్్ ఎసేటట్ (ర్జషట రపత్త భవన్స) లో కొతిగజ అభివృదిి  చేస్న 
‘ఆర్ోగయ వనం’ను పజిరంభించవరు. 
 
S13. Ans.(e) 

Sol. NITI ఆయోగ్ జాతీయ లింగ సూచికను అభివృదిి  చేసే 
పికిేయలో ఉంది. 
 

S14. Ans.(d) 

Sol. స్విల్ డిఫ న్స్ యొకస పజిముఖయతను మర్ియు దవని 
కోసం తమ పజిణవలను తవయగం చేస్న స్బబందిని 
గౌరవించటానికి పిపంచ పౌర రక్షణ దిన్ోత్వజనిి పిత్త 
సంవత్రం మార్ిచ 1వ తేదీన పిపంచవజయపింగజ 
జరుపుకుంటారు. 
 

S15. Ans.(e) 

Sol. 46వ పౌర ఖాతవల దిన్ోత్వజనిి 2 మార్ిచ 2022న 
డవకటర్క్ అంబేదసర్క్ అంతర్జా తీయ స ంటర్క్, జనపథ్, నూయఢిలి్లలో 
జరుపుకున్విరు. 
 
S16. Ans.(e) 

Sol. రస్జయన్వలు మర్ియు ఎరువుల మంత్తితా శజఖ 2022 
మార్ిచ 1 నుండి మార్ిచ 7 వరకు జన్ౌషధి దివస్ ను 
నిరాహించనుంది. 
 

S17. Ans.(c) 

Sol. జపజన్స మర్ియు భారతదేశం ద్ైాపజక్షిక స్జాప్ 
అర్ేంజ మ ంట్ (BSA)ని పునరుదిర్ించవయి, దీని పర్ిమాణం 
USD 75 బ్రలియని వరకు ఉంటుంది. 
 
S18. Ans.(d) 

Sol. దుబాయ్, UAEలో జర్ిగిన పజర్జ వరల్డ  
ఛవంప్యన్స ష్ప్్ లో వయకిిగత విభాగంలో రజతం గెలిచిన 
మొదటర భారతీయుర్జలుగజ పజర్జ-ఆరచర్క్ పూజా జాతవయన్స 
చర్ితి సృష్టంచింది. 
 

S19. Ans.(a) 

Sol. వెస్టండీస్ స్ున్స దిగగజం సో్ నీ ర్జమధిన్స 92 ఏళి 
వయసులో కనుిమూశజరు. 1950లో ఇంగిండ్ లో తొలి విదేశ్ర 
స్ర్ీస్ ను గెలుచుకుని జటుట లో అతను భాగస్జాముయడు. 
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S20. Ans.(b) 

Sol. బూయనస్ ఎయిర్క్్ లో జర్ిగిన 125వ IOC స షన్స లో 
జాకెాస్ ర్ోగే వజరసుడిగజ థవమస్ బాచ్ 10 స ప టంబర్క్ 2013న 
IOC అధ్యక్షుడిగజ ఎనిికయాయరు. 
 

S21. Ans.(a) 

Sol. భారత వెైమానిక దళం (IAF) మార్ిచ 7న ర్జజస్జథ న్స లోని 
జెైసలేమర్క్ లోని పో ఖరన్స శేేణిలో జర్ిగే వజయు శకిి 
వజయయామానిి నిరాహించనుంది. 
 

S22. Ans.(d) 

Sol. MeitY స్జట రటప్ హబ్, మినిసమట ర ఆఫ్ ఎలకజటా నిక్్ అండ్ 
ఇనఫరే్మషన్స టెకజిలజీ (MeitY) యొకస చపరవ, మర్ియు 
Google Appscale అకజడమీ పో ి గజే మ్ లో భాగంగజ 100 
పజిరంభ మర్ియు మధ్య దశ భారతీయ స్జట రటప్ ల కోహో ర్క్ట ను 
పికటరంచవయి. 
 

S23. Ans.(e) 

Sol. ఈజిపుట లోని కైెర్ోలో జరుగుతుని 2022 ఇంటర్ేిషనల్ 
షూటరంగ్ సో్ ుర్క్ట ఫ డర్ేషన్స (ISSF) పిపంచ కప్ లో భారత 
షూటరంగ్ ఏస్ స్ౌరభ్ చౌదర్ి పురుషుల 10 మీటరి ఎయిర్క్ 
ప్సటల్ ఈవెంట్ లో బంగజరు పతకజనిి గెలుచుకున్విడు. 
 

S24. Ans.(c) 

Sol. పిపంచంలోని అడవి జంతుజాలం మర్ియు వృక్షజాలం 
గుర్ించి అవగజహన కలిుంచేందుకు పిత్త సంవత్రం మార్ిచ 
3న పిపంచ వనయపజిణి దిన్ోత్వజనిి జరుపుకుంటారు. 
 

S25. Ans.(d) 

Sol. పిపంచ ఆర్ోగయ సంసథ  (WHO) పిత్త సంవత్రం మార్ిచ 
3న పిపంచ వినికిడి దిన్ోత్వజనిి నిరాహిసుి ంది. 
 

S26. Ans.(b) 

Sol. సుస్థర అభివృదిి నివేదిక 2021 లేదవ సుస్థర అభివృదిి  
సూచిక 2021లో భారతదేశం 120వ స్జథ నంలో నిలిచింది. 
 

S27. Ans.(e) 

Sol. టాటా మోటార్క్్ గజే మీణ వినియోగదవరులను గజే మీణ 
పజింతవలోి  తమ పర్ిధిని ప ంచడం దవార్జ మర్ియు వజరి్కి 
డోర్క్ స టప్ కజర్క్ కొనుగోలు అనుభవజనిి అందించడం దవార్జ 
'అనుభవ' పేరుతో మొబెైల్ ష్ో రూమ్ (ష్ో రూమ్ ఆన్స వీల్్) ని 
పజిరంభించింది. 
 

S28. Ans.(b) 

Sol. షూటరంగ్ లో, ఈజిప్ట లోని కెైర్ోలో జర్ిగిన ISSF పిపంచ 
కప్ లో మహిళల 10 మీటరి ఎయిర్క్ ప్సటల్ టీమ్ ఈవెంట్ లో 
భారత తియం శే్ర నివేత, ఈష్జ స్ంగ్ మర్ియు రుచితవ విన్ేరసర్క్ 
సారణ పతకజనిి స్జధించి భారతదేశజనికి గరాకజరణంగజ 
నిలిచవరు. 
 

S29. Ans.(d) 

Sol. భారతదేశంలో, భారత భదితవ దళాల గౌరవజరథం పిత్త 
సంవత్రం మార్ిచ 4ని జాతీయ భదితవ దిన్ోత్వంగజ 
(ర్జషమట రయ సురక్షయ దివస్) జరుపుకుంటారు. 
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S30. Ans.(d) 

Sol. హెర్జత్ లేదవ 'న్ెైట్ ఆఫ్ హర (శివ)', స్జధవరణంగజ మహా 
శివర్జత్తి అని ప్లుస్జి రు, ఇది జమూమ మర్ియు కజశ్రమర్క్ 
(J&K) అంతటా కజశ్రమర్ీ పండిట్ లు జరుపుకున్ే పిధవన 
పండుగ. 
 
S31. Ans.(e) 

Sol. నూయఢిలి్లలో ITU యొకస ఏర్ియా ఆఫమస్ & ఇన్ోివేషన్స 
స ంటర్క్ ఏర్జుటు కోసం భారత పిభుతాం అంతర్జా తీయ 
టెలికమూయనికేషన్స యూనియన్స (ITU)తో హో స్ట కంటీి 
అగేిమ ంట్ (HCA)ప ై సంతకం చేస్ంది. 
 
S32. Ans.(e) 

Sol. ఏప్ిల్ 4, 2022 నుండి అమలోి కి వచేచలా జెట్ 
ఎయిర్క్ వేస్ కొతి చీఫ్ ఎగిాకూయటరవ్ ఆఫమసర్క్ (CEO)గజ సంజీవ్ 
కపూర్క్ నియమితులయాయరు. 
 
S33. Ans.(c) 

Sol. 2022 ICC మహిళల కిేకెట్ పిపంచ కప్ మార్ిచ 04, 

2022న నూయజిలాండ్ లో పజిరంభమ ైంది. 
 
S34. Ans.(b) 

Sol. స్ాస్ ఇంటర్ేిషనల్ ఎయిర్క్ ల ైన్స్ AG (SWISS లేదవ 
స్ాస్ ఎయిర్క్ ల ైన్స్) మర్ియు దవని మాతృ సంసథ , లుఫ్జి న్ 
గూేప్ దవని స్ౌర విమాన ఇంధ్న్వనిి ఉపయోగించడవనికి 
స్ాటార్జి ండ్ ఆధవరి్త స్ౌర ఇంధ్న్వల స్జట రటప్, స్న్ెెలియన్స SA 

(స్న్ెెలియన్స)తో భాగస్జామయం కలిగి ఉన్వియి. 
 
S35. Ans.(b) 

Sol. ఆస్జసర్క్ విజేత నిర్జమత, టాంటీయత్ స ంచర్ీ ఫ్జక్్ లో 
మాజీ ఎగిాకూయటరవ్, 'స్జట ర్క్ వజర్క్్' మర్ియు 'బేివ్ హార్క్ట'లను 
గేీన్స ల ైట్ చేస్న అలన్స లాడ్ జూనియర్క్ 84 సంవత్ర్జల 
వయసు్లో కనుిమూశజరు. 
 

S36. Ans.(d) 

Sol. పిధవన మంత్తి శే్ర నర్ేంది మోదీ మార్ిచ 06, 2022న 
పూణే మ టోి  ర్ెైలు పజిజెక్ట ను పజిరంభించవరు మర్ియు పూణే 
మ టోి లో తన 10 నిమిష్జల పియాణంలో మ టోి  కోచ్ లో ఉని 
వికలాంగులు, దృష్ట  లోపం ఉని విదవయరుథ లతో కూడవ 
సంభాష్ంచవరు. 
 
S37. Ans.(c) 

Sol. భారతదేశం యొకస మొటటమొదటర దేశ్రయంగజ అభివృదిి  
చేస్న ఫి్యింగ్ టెైనీర్క్ 'HANSA-NG', పుదుచేచర్ిలో సముది 
మటట టియల్్ ను విజయవంతంగజ పూరిి్ చేస్ంది. 
 
S38. Ans.(d) 

Sol. ది కరాన్స ఆఫ్ ఇండియన్స పజప్: ది ఆథ్రైె్జడ  బయోగేఫమ ఆఫ్ 
ఉష్జ ఉతుప్” ఈ పుసికం యొకస ఆంగి అనువజదం, రచయిత 
కుమార్ెి సృష్ట  ఝా అనువదించవరు. 
 
S39. Ans.(c) 

Sol. భారత మహిళా కిేకెట్ కెప టన్స మిథవల్ల ర్జజ ఆరు 
పిపంచకప్ లలో పజలగగ ని తొలి మహిళగజ ర్ికజరుడ  సృష్టంచింది. 
సచిన్స టెండూలసర్క్ మర్ియు జావేద్ మియాందవద్ తర్జాత 
ఆరు పిపంచకప్ ఆడిన మూడో  కేికెటర్క్ ఆమ . 
 
S40. Ans.(d) 

Sol. గోి బల్ స్సటమ్ ఫ్ర్క్ మొబెైల్ కమూయనికేషన్స్ 
అసో్ స్యిేషన్స (GSMA) ఫ్బివర్ి 28 నుండి మార్ిచ 3 వరకు 
స ుయిన్స లోని బార్ి్లోన్వలో జర్ిగిన 2022 మొబెైల్ వరల్డ  
కజంగేెస్ (MWC)ని నిరాహించింది. 
 
S41. Ans.(a) 

Sol. యాకి్స్ బాయంక్ మర్ియు భారతీ ఎయిర్క్ టెల్ అన్ేక 
రకజల ఆర్ిథక పర్ిష్జసర్జల దవార్జ భారతదేశంలో డిజిటల్ 
పర్జయవరణ వయవసథ  వృదిిని బలోపేతం చేయడవనికి వూయహాతమక 
భాగస్జామయంలోకి పివేశించవయి. 
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S42. Ans.(b) 

Sol. టెక్ దిగగజం మ ైకోేస్జఫ్టట  భారతదేశంలో తన న్వలగ వ డేటా 

స ంటర్క్ ను త్లంగజణలోని హెైదర్జబాద్ లో ఏర్జుటు 

చేయనునిటుి  పికటరంచింది. 
 

S43. Ans.(a) 

Sol. 2022 అంతర్జా తీయ మహిళా దిన్ోత్వం యొకస థీమ్ 

స్థరమ ైన ర్ేపటర కోసం నే్డు లింగ సమానతాం. 
 

S44. Ans.(d) 

Sol. బెంగుళూరులో ఇండియా గోి బల్ ఫ్ో రమ్ (IGF) వజర్ి్క 

శిఖర్జగే సదసు్ను నిరాహిసుి న్విరు. సమిమట్ టెక్-ఆధవరి్త 

అంతర్జయం యొకస పిముఖ ముఖాలను మర్ియు కేంది 

మంతుిలు, విధవన రూపకరిలు మర్ియు పిపంచ వజయపజర 

న్వయకులతో పజటు యునికజర్క్ి కిబ్ లో చేర్ిన వజరి్ని ఒకచోట 

చేరుచతుంది. 

 

S45. Ans.(e) 

Sol. యున్ెైటెడ్ అరబ్ ఎమిర్ేట్్ ఇటీవల ఫ ైన్వన్ియల్ 

యాక్షన్స టాస్స ఫో్ ర్క్్ (FATF) యొకస గేే లిస్ట లో 

ఉంచబడింది. 

 

S46. Ans.(b) 

Sol. భారతీయ ర్ిజర్క్ా బాయంక్ "BE(A)WARE" పేరుతో ఒక 

బుక్ ల ట్ ను పజిరంభించింది, ఇందులో మోసగజళలి  

ఉపయోగించే స్జధవరణ కజరయనిరాహణ మర్ియు వివిధ్ ఆర్ిథక 

లావజదేవీలు నిరాహించేటపుుడు తీసుకోవలస్న జాగేతిలు 

ఉన్వియి. 

 

S47. Ans.(b) 

Sol. స్జంపిదవయ భారతీయ హసికళలు, చేన్ేత మర్ియు కళ 

& సంససృత్తని జరుపుకోవడవనికి స్జంససృత్తక మంత్తితా శజఖ 

మర్ియు టెక్్ టెైల్్ మంత్తితా శజఖ “జర్ోఖా-కజంప ండియం 

ఆఫ్ ఇండియన్స హాయండీకజే ఫ్టట/ హాయండూి మ్, ఆర్క్ట అండ్ కలచర్క్” 

అన్ే కజరయకేమానిి నిరాహిస్ోి ంది. ఈ వేడుక కింద తొలి 

ఈవెంట్ ను మధ్యపిదేశ్ లోని భోపజల్ లో ఏర్జుటు చేశజరు. 
 

S48. Ans.(c) 

Sol. స ంటర్క్ ఫ్ర్క్ డ్వలప్ మ ంట్ ఆఫ్ అడవాన్స్ డ్ కంపూయటరంగ్ 

(C-DAC) జాతీయ సూపర్క్ కంపూయటరంగ్ మిషన్స (NSM) ఫేజ 

II కింద మార్ిచ 07, 2022న IIT రూర్ీసలో “పరం గంగజ” అన్ే 

సూపర్క్ కంపూయటర్క్ ను రూప ందించింది మర్ియు 

పజిరంభించింది. PARAM గంగకు సూపర్క్ కంపూయటరంగ్ 

స్జమరథయం ఉంది. 1.66 ప టాఫ్జి ప్్. 
 

S49. Ans.(e) 

Sol. నూయయార్క్స ఆధవర్ిత ఆంక్షల వజచ్ లిస్ట స ైట్ కజస ట లిమ్.AI 

పికజరం, ఉకెేయిన్స ప ై దవడి చేయడం వలి రష్జయ పిపంచంలోన్ ే

అతయంత ఆంక్షలు మంజూరైె్న దేశంగజ మార్ింది. 
 

S50. Ans.(d) 

Sol. USలోని ఫమిడమ్ హౌస్ వజర్ి "ఫమిడం ఇన్స ది వరల్డ  2022 

- ది గోి బల్ ఎక్్ పజన్న్స ఆఫ్ అథవరి్టేర్ియన్స రూల్" అన్ే వజర్ి్క 

నివేదిక పికజరం, వరుసగజ ర్ెండవ సంవత్రం, పిజాస్జామయం 

మర్ియు సేాచవఛ సమాజం పరంగజ భారతదేశం 'పజక్షికంగజ 

సేాచవఛ' దేశంగజ పేర్పసనబడింది. 'ర్జజకరయ హకుసలు 

మర్ియు పౌర హకుసలను అంచన్వ వేసే' ఆధవరి్త NGO. 
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S51. Ans.(c) 

Sol.  గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో డబ్ల్య ూహెచ్ఓ గ్లయ బ్లల్ స ెంటర 
ఫర టరెడిషనల్ మెడిసిన్ (WHO GCTM) ఏరాాటుకు క ెంద్ ె
మెంత్రెవర్గెం ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. 
 
S52. Ans.(e) 

Sol.  ఇటలీలో జరిగ్ిన గ్ార ెండ్స్ాాచి కాటోలికా ఇెంటర ేషనల్ 
ఓప న్్లో చెస్లో భార్త గ్ార ెండ్మాస్టర SL నారాయణన్ 
విజ తగ్ా నిలిచాడు. 
 
S53. Ans.(b) 

Sol.  150.4 కోటయతో నిరిమెంచిన భార్తదేశెంలోనే అత్రప ద్ద  
ఫ్లయ ట ెంగ్ స్ల లార పవర పాయ ెంట్ను తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్రె 
ఎెంక  స్ాట లిన్ పాెర్ెంభెంచార్ు. 
 
S54. Ans.(a) 

Sol.  లుపిన్ లిమిటరడ తన మహిళల కారిియోవాస్ుాలర హెల్్ 
అవేర్నెస ఇనిషియేట వ్ - ‘శకత్ కాయెంప యన్’కత బ్లాెెండ 
అెంబ్లాసిడర్గ్ా ఆర్ుస్ార్ుయ  పెపెంచ బ్లాకతసెంగ్ ఛాెంపియన్ మేర ీ
కోమ్ను స్ెంతకెం చేసిెంద.ి 
 
S55. Ans.(e) 

Sol.  పెముఖ్ రాజకీయ నాయకుడు, స్ుప్ెెంకోర్ుట  మాజీ 
నాయయమ్రి్ మరియు పాకతస్ాా న్ అధ్యక్షుడు ర్ఫ్క్ తరార 
దీర్ఘకాల అనారలగయెంతో 92 స్ెంవతసరాల వయస్ుసలో 
మర్ణ ెంచార్ు. 
 
S56. Ans.(c) 

Sol. జాతీయ యూత్ పజరిమ ంట్ ఫ స్టవల్ (NYPF) మూడవ 
ఎడిషన్స ను లోక్ సభ స కేటేర్ియట్ మర్ియు యువజన 
వయవహార్జలు మర్ియు కరేడల మంత్తితా శజఖ సంయుకింగజ 
మార్ిచ 10 మర్ియు 11, 2022 తేదీలలో నూయఢిలి్లలోని 
పజరిమ ంట్ స ంటిల్ హాల్ లో నిరాహించవయి. 
 

S57. Ans.(d) 

Sol. పిపంచ కిడీి దిన్ోత్వజనిి పిత్త సంవత్రం మార్ిచ 
న్ెలలో ర్ెండవ గురువజరం నిరాహిస్జి రు. 2022లో, ఈ ర్ోజు 
మార్ిచ 10, 2022న వసుి ంది. 
 

S58. Ans.(a) 

Sol. పిపంచ కిడీి దిన్ోత్వం 2022 యొకస న్ేపథ్యం 
“అందర్ికర కిడీి ఆర్ోగయం”. 
 

S59. Ans.(b) 

Sol. అవసరమ ైన ఉపజధి న్ెైపుణవయలు కలిగిన మహిళలకు 
2026లోపు ఐదు లక్షల ఉదో యగజలు కలిుంచేందుకు కర్జణ టక 
పిభుతాం ‘ఉమ న్స@వర్క్స’ కజరయకేమానిి పజిరంభించింది. 
 

S60. Ans.(a) 

Sol. దేశ్రయ ర్ేటరంగ్ ఏజెనీ్ CRISIL ఆర్ిథక సర్ేాలో అంచన్వ 
వేస్న 8.5%తో పో లిసేి , 2023 ఆర్ిథక సంవత్ర్జనికి దవని 
వజసివ GDP వృదిి  అంచన్వను 7.8% వదు  నిలుపుకుంది. 
 

S61. Ans.(d) 

Sol.  కొత్ ఖ్ాతాదార్ులను చేర్చడెంను తక్షణమే 
ఆపివేయాలని Paytm పమెేెంటస బ్లాయెంక్ లిమిటరడ్ని రిజర్ 
బ్లాయెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా ఆదేశెంచిెంది.  బ్లాయెంకతెంగ్ రెగుయలేషన్ 
యాక్ట, 1949లోని స క్షన్ 35 A కతెంద్ RBI ఈ చర్య 
తీస్ుకుెంద.ి 
 

S62. Ans.(e) 

Sol.  అెంతరాా తీయ ఎయర్పల రట్ కౌనిసల్ (ACI) 2021 
స్ెంవతసరానికత ఎయర్పల రట స్రీ్స కా్లిటీ (ASQ) స్ర ్లో 
భార్తదేశెం నుెండి, ఆర్ు విమానాశరయాలు 'పరిమాణెం 
మరియు పాెెంతాల వారీగ్ా ఉత్మ విమానాశరయెం'లో చలటు 
ద్కతాెంచుకునాేయ. 
 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


TOP 100 Current Affairs MCQS- March 

21                www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

 

S63. Ans.(b) 

Sol.  మారిచ 10, 2022న మధ్యపెదేశ్లోని గ్ా్లియర్లో 
తొలి డరెన్ పాఠశాలను క ెంద్ె పౌర్ విమానయాన శాఖ్ మెంత్ర ె
జయయత్రరాదితయ సిెంధియా మరియు మధ్యపెదేశ ముఖ్యమెంత్ర ె
శవరాజ్ సిెంగ్ చౌహాన్ స్ెంయుక్ెంగ్ా పాెర్ెంభెంచార్ు. 
 
S64. Ans.(c) 

Sol.  పెభా నర్సిెంహన్ కోలేగ ట-పామోలివ్ (ఇెండియా) 
లిమిటరడ యొకా CEO మరియు MD గ్ా 
నియమితులయాయర్ు.  కోల్్గ్ ట పామోలివ్ కెంప నీలో 
ఎెంటర్ప రజై్ ఓర్ల్ క ర ప ెసిడెెంట్గ్ా పదరనేత్ర ప ెందిన రామ 
రాఘవన్ తరా్త ఆమె బ్లాధ్యతలు చేపటాట ర్ు. 
 
S65. Ans.(b) 

Sol.  దివెంగత స్ల లి స్ల రాబా్జ జీవిత చరిత ె“స్ల లి స్ రాబా్జ: ల రఫ్ 
అెండ టరరమస”్పేర్ుతో అభనవ్ చెంద్ెచూడ ర్చిెంచార్ు. 
 
S66. Ans.(d) 

Sol. జమూమ మర్ియు కజశ్రమర్క్ పిభుతాం తన GI-టాయగ్ 
చేయబడిన కజశ్రమర్ీ కజరె్ుట్ కోసం శ్రఘర పిత్తసుందన (QR) 

కోడ్ ను పజిరంభించింది, చేత్తతో ముడిపడిన కజర్ెుట్ ల యొకస 
పజిమాణికత మర్ియు వజసివికతను కజపజడుతుంది. GI-టాయగ్ 
చేయబడిన చేత్తతో ముడిపడిన కజర్ెుట్ ల యొకస 
మొటటమొదటర సరుకు నూయ ఢిలి్ల నుండి జరమనీకి ఎగుమత్త 
చేయబడింది. 
 
S67. Ans.(c) 

Sol. ర్ేటరంగ్ ఏజెనీ్ మోర్జగ న్స స్జట నిీ 2022-23 (FY23) కి 
భారతదేశ GDP వృదిి  అంచన్వను 7.9%గజ అంచన్వ వేస్ంది. 
 
S68. Ans.(b) 

Sol. ర్ిటెైర్ెమంట్ ఫ్ండ్ బాడీ, ఎంపజి యిాస్ పజివిడ్ంట్ ఫ్ండ్ 
ఆరగన్ెైజేషన్స (EPFO) 2021-22కి పజివిడ్ంట్ ఫ్ండ్ డిపజజిటిప ై 
వడీడ  రే్టును 8.10%కి తగిగంచింది. 
 

S69. Ans.(a) 

Sol. జాతీయ ఫ ైన్వన్ియల్ ర్ిపో ర్ిటంగ్ అథవరి్టీ (NFRA) 

చ్ైరమన్స గజ అజయ్ భూషణ్ పజండే నియమితులయాయరు. 
 
S70. Ans.(c) 

Sol. జరమన్స ఓప న్స 2022 పురుషుల స్ంగిల్్ ఫ ైనల్ లో 
భారత షటిర్క్ లక్షయ సేన్స థవయ్ లాండ్ కు చ్ందిన కున్వి వుట్ 
విటరద్ర్క్ి తో 18-21, 15-21 తేడవతో ఓడి రజతంతో 
సర్ిప టుట కున్విడు. 
 
S71. Ans.(b) 

Sol. ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (OIL) తదుపర్ి చ్ైరమన్స 
మర్ియు మేన్ేజింగ్ డ్ైర్ెకటర్క్ గజ రంజిత్ రత్ 
నియమితులయాయరు. 
 
S72. Ans.(a) 

Sol. ఎయిర్ిండియా ఛ్ైరమన్స గజ టాటా సన్స్  ఛ్ైరమన్స  ఎన్స  
చందిశేఖరన్స  నియమితులయాయరు. 
 
S73. Ans.(a) 

Sol. నివేదిక పికజరం, 2017-21 మధ్యకజలంలో భారతదేశం 
మర్ియు స్ౌదీ అర్ేబ్రయా అత్తప దు  ఆయుధవల 
దిగుమత్తదవరులుగజ అవతర్ించవయి. మొతిం పిపంచ 
ఆయుధ్ వికేయాలలో ర్ెండు దేశజల వజటా 11%. ఈ నివేదిక 
భారత్ ను అగేస్జథ నంలో నిలిప్ంది. 
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S74. Ans.(b) 

Sol. జాతీయ కుటుంబ ఆర్ోగయ సర్ేా (NFHS)-5 పికజరం, 

మిషన్స ఇందిధ్నుష్ కింద 90.5% కవర్ేజీతో భారతదేశంలోని 
పూరిి్ టీకజల జాబ్రతవలో ఒడిశజ అగేస్జథ నంలో నిలిచింది. 
 
S75. Ans.(d) 

Sol. శేేయాస్ అయయర్క్, వేగంగజ అభివృదిి  చ్ందుతుని భారత 
బాయటర్క్, ఫ్బివర్ి 2022 కొరకు ICC ‘పురుషుల పేియర్క్ ఆఫ్ ది 
మంత్’ను గెలుచుకున్విడు. 
 
S76. Ans.(c) 

Sol. భారతదేశంలో, టీకజ యొకస పజిముఖయతను దేశం 
మొతవి నికి త్లియజేయడవనికి పిత్త సంవత్రం మార్ిచ 16న 
జాతీయ టీకజ దిన్ోత్వం (దీనిని న్ేషనల్ ఇముయన్ెైజేషన్స డే 
(IMD) అని కూడవ ప్లుస్జి రు) జరుపుకుంటారు. 
 
S77. Ans.(a) 

Sol. నూయజిలాండ్ ఆల్ ర్ౌండర్క్ అమేలియా కెర్క్ ఫ్బివర్ి 2022 
కొరకు ICC ‘ఉమ న్స్ పేియర్క్ ఆఫ్ ది మంత్’ అవజరుడ ను కెైవసం 
చేసుకుంది. 
 
S78. Ans.(d) 

Sol. ఢిలి్లలో ఎలకిటాక్ ఆటోల కొనుగోలు మర్ియు ర్ిజిసేట రషన్స 
కోసం ఢిలి్ల పిభుతాం ఆన్స ల ైన్స ‘మ ై ఈవీ’ (మ ై ఎలకిటాక్ వెహికల్) 
పో రటల్ ను పజిరంభించింది. ఇది ఢిలి్ల రవజణవ శజఖ వెబ్ స ైట్ లో 
వినియోగదవరులందర్ికర అందుబాటులో ఉంటుంది. 
 
S79. Ans.(a) 

Sol. భారతదేశపు మొటటమొదటర ఆర్ిటఫ్ష్యల్ ఇంటెలిజెన్స్ 
& ర్ోబో టరక్్ టెకజిలజీ ఉదవయనవనం (ARTPARK) 

బెంగళూరులోని IISc కజయంపస్ లో పజిరంభించబడింది. 
 
S80. Ans.(e) 

Sol. స్జహితయ అకజడమీ, భారతదేశం యొకస జాతీయ 
అకజడమీ ఆఫ్ ల టర్క్్ భారతీయ కవి-దౌతయవేతి అభయ్ K 

రచించిన ‘మాన్స సూన్స’ అన్ే పుసిక నిడివి గల కవితను 
పిచుర్ించవయి. 
 
S81. Ans.(b) 

Sol. FIDE చ్స్ ఒలింప్యాడ్ 2022కి ఆత్తథ్య దేశంగజ 
భారతదేశం ఎంప్కెైంది. ఒలింప్యాడ్ 44వ ఎడిషన్స చ్న్ెైిలో 
జరగజలి్ ఉంది. 
 
S82. Ans.(d) 

Sol. దివంగత చీఫ్ ఆఫ్ డిఫ న్స్ స్జట ఫ్ (CDS), జనరల్ బ్రప్న్స 
ర్జవత్ 65వ జనమదిన వజర్ి్కోత్వం సందరభంగజ యున్ెైటెడ్ 
సర్ీాస్ ఇనిస్టటయయషన్స ఆఫ్ ఇండియా (USI)లో ఆయన 
స్జమరకజరథం భారత స ైనయం ఒక చ్ైర్క్ ఆఫ్ ఎక్ల న్స్ ను అంకితం 
చేస్ంది. 
 
S83. Ans.(c) 

Sol. ఒడిశజలోని సంబల్ పూర్క్ లో ఉని మహానది కోల్ ఫమల్డ్ 
లిమిటెడ్ (MCL) భారతదేశంలోని పిముఖ బొ గుగ  ఉతుతి్త 
సంసథగజ అవతర్ించింది. 2021-22 ఆర్ిథక సంవత్రంలో 
మొతిం బొ గుగ  ఉతుతి్త 157 మిలియన్స టనుిల (MT) దవటరన 
తర్జాత MCL ఈ ఘనతను స్జధించింది. 
 
S84. Ans.(b) 

Sol. ముంబెై, మహార్జషట ర '2050 న్వటరకి కరబన ఉదవగ ర్జలను 
సున్వి' చేయడవనికి దవని వివరణవతమక ఫేిమ్ వర్క్స ను 
పికటరంచింది మర్ియు దక్షిణవస్యాలో అటువంటర లక్షయయనిి 
నిర్ేుశించిన మొదటర నగరంగజ అవతర్ించింది. 
 
S85. Ans.(b) 

Sol.  పల లాెండ్కు చెెందిన కరలలినా బిలావాసా పెపెంచ స్ుెంద్రి 
2021 టరరట ల్్ను గ్ెలుచుకుెంది. ఆమెకు 2019 పెపెంచ 
స్ుెంద్ర ిజమైెకాకు చెెందిన టోనీ-ఆన్ సిెంగ్ కతరీటానిే కెైవస్ెం 
చేస్ుకుెంద.ి 
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S86. Ans.(e) 

Sol.  పెపెంచ నిదాె దినోతసవెం పెత్ర స్ెంవతసర్ెం వస్ెంత 
ఋతువు స్మయెంలో రాత్రె పగలు స్మానెంగ్ా ఉెండ ే
ముెంద్ు శుకరవార్ెం నాడు నిర్్హిెంచబ్లడుతుెంది మరియు 
మారిచ 18, 2022న గురి్ెంచబ్లడుతోెంది. 
 

S87. Ans.(c) 

Sol.  నివేదిక పెకార్ెం, రిలయన్స ఇెండస్ట సీ లిమిటరడ చెరర్మన్ 
& మేనేజెంగ్ డెరరెకటర ముఖ్ ష్ అెంబ్లానీ అతయెంత ధ్నిక 
భార్తీయుడు మరియు అతయెంత ధ్నిక ఆసియన్్గ్ా మరియు 
పెపెంచవాయప్ెంగ్ా 9వ స్ాా నెంలో నిలిచార్ు. 
 

S88. Ans.(d) 

Sol.  డిజటల్ చెలియెంపుల నెట్వరా్లు మహిళా మనీ, వీస్ా 
మరియు టాెన్స్కారా ప్ెప యడ పేమెెంట ఇన్్స్ుట ీ మెెంటస 
(PPI) మహిళా వాయపార్వేత్లు స్ులభెంగ్ా చెలియెంపులు, 
ర్ుణాలు మరియు లావాదేవీల కోస్ెం పలె తాసహకాలను 
ప ెంద్డెంలో స్హాయపడటానికత మహిళా మనీ ప్ెప యడ 
కారి్ను పాెర్ెంభెంచాయ. 
 

S89. Ans.(c) 

Sol. న్వరి్క్ అటాి ంటరక్ టీిటీ ఆరగన్ెైజేషన్స (NATO) మార్ిచ 14, 

2022 నుండి న్వరే్ాలో భార్ీ మిలిటర్ీ డిిల్ ‘కోల్డ  ర్ెస్జున్స్ 
2022’ని నిరాహించింది మర్ియు ఏప్ిల్ 01, 2022 వరకు 
కొనస్జగుతుంది. 
 

S90. Ans.(c) 

Sol. పిపంచ ప్చుచకల దిన్ోత్వం పిత్త సంవత్రం మార్ిచ 
20న జరుపుకుంటారు. 2022 పిపంచ ప్చుచక దిన్ోత్వం 
యొకస న్ేపథ్యం “ప్చుచకలను పేిమించండి”. 

 

S91. Ans.(c) 
Sol. చవరిె్స్ ల కెిర్క్స (ఫ ర్జరీ్-మొన్వకో) బహెెయిన్స పశిచమాన 
ఉని మోటార్క్ ర్ేస్ంగ్ సరూసయట్ అయిన బహెెయిన్స 
ఇంటర్ేిషనల్ సరూసయట్ లో ఫ్జరుమలా వన్స బహెెయిన్స గజే ండ్ 
ప్ిక్్ 2022ను గెలుచుకున్విడు. 
 
S92. Ans.(e) 
Sol. తుర్క్స మ నిస్జథ న్స అధ్యక్షుడిగజ స ర్జు ర్క్ బెర్ిడముహమ డో  
పిమాణ సమాకజరం చేశజరు. 
 
S93. Ans.(a) 
Sol. డౌన్స స్ండోిమ్ ఉని వయకుి ల హకుసలు, చేర్ికలు 
మర్ియు శేేయసు్ గుర్ించి పిజలకు అవగజహన 
కలిుంచడవనికి పిత్త సంవత్రం మార్ిచ 21న పిపంచ డౌన్స 
స్ండోిమ్ దిన్ోత్వం (WDSD)ని జరుపుకుంటారు. 
 
S94. Ans.(c) 
Sol. ఆజాదీ కజ అమృత్ మహో త్వ్ లో భాగంగజ, 
భారతదేశజనికి స్జాతంతియం వచిచన 75 సంవత్ర్జలను 
పురససర్ించుకుని, 'సశకి్ ఔర్క్ సమర్క్థ భారత్' కోసం చేస్న 
కృష్కి 75 మంది మహిళా స్జధ్కులకు WTI అవజరుడ లు 
పిదవనం చేయబడవడ యి. 
 
S95. Ans.(d) 
Sol. 2022 పిపంచ వజతవవరణ దిన్ోత్వం యొకస న్ేపథ్యం 
'ముందసుి  హెచచర్ిక మర్ియు ముందసుి  చరయ'. 
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