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కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ఉత్తమమ ైన మొదటి 100 ప్రశ్నలు 
 

Q1. జాతీయ గణ ాంక దినోత్సవాన్ని ఈ రోజుల్లో  ఏ రోజున 

న్నర్వహిస్ాా ర్ు? 

(a) 28 జూన్ 

(b) 26 జూన్ 

(c) 29 జూన్ 

(d) 24 జూన్ 

(e) 27 జూన్ 

 

Q2. మహారాష్్టర ముఖ్యమాంత్రి పదవికి ఎవర్ు రాజీన మా 

చేశార్ు? 

(a) భగత్ స ాంగ్ కోష్ాయరి 

(b) దేవ ాంది ఫడ్ివిస్ 

(c) ఆదిత్య థ కరే 

(d) రాజ్ థ కరే 

(e) ఉదధవ్ థ కరే 
 

Q3. _______ ఇాంటర్-పారో్మ ాంటరీ యూన్నయన్ (IPU) 

స్ాా ప ాంచబడిన తేదీన్న జాా పకారా్ాం పిత్ర సాంవత్సర్ాం 

అాంత్రాా తీయ పారో్మ ాంటరిజాం దినోత్సవాంగా పాటిస్ాా ర్ు? 

(a) జూన్ 30 

(b) జూన్ 29 

(c) జూన్ 28 

(d) జూన్ 27 

(e) జూన్ 26 

 

Q4. జాతీయ గణ ాంకాల్ దినోత్సవాం 2022 న పథ్యాం ఏమిటి? 

(a) మాంచి ఆరోగయాం మరియు శరేయససస మరియు లాంగ 
సమానత్వాం (గుడ్ హెలా్త అాండ్ వెల్త బీయాంగ్ అాండ్ జ ాండ్ర్ 
ఈకావలటీ) 
(b) మనాం విశ్వస ాంచగల్ డేటాతో పిపాంచ న్ని కనెక్్ట చేయడ్ాం 
(కనెకి్ాంగ్ ది వర్లవిత్ డేటా వి క న్ టిస్్) 

(c) స ార్మ ైన అభివృదిధ  ల్క్ష్యాం (ససస్ట్నబుల్త డెవల్ప్మాంట్ గోల్త) 

(d) ససస ార్ అభివృదిధ  కోసాం డేటా (డేటా ఫర్ ససస్ట్నబుల్త 
డెవల్ప్మాంట్ ) 

(e) అధికారిక గణ ాంకాల్ల్ల న ణయత్ హామీ (ఈకావలట ీ
ఆశురేన్స ఇన్ ఆఫీష యల్త స్ా్ టిస ్క్టస) 

 

Q5. మార ెట్స ర గుయల్ేటర్ స్కయయరిటీస్ అాండ్ ఎకేసఛాంజ్ బో ర్వ 
ఆఫ్ ఇాండియా (SEBI) 'డ ర్ె ఫ్ైబర్' కేససల్ల ఏ స్ా్ క్ట 
ఎకేసఛాంజ్ ల్ల ర్ూ. 7 కోటో జరిమాన  విధిాంచిాంది? 

(a) కల్కత ా  స్ా్ క్ట ఎకేసఛాంజ్ లమిటెడ్ 

(b) మ టరి పాలటన్ స్ా్ క్ట ఎకేసఛాంజ్ ఆఫ్ ఇాండియా లమిటెడ్ 

(c) న ష్టనల్త స్ా్ క్ట ఎకేసఛాంజ్ ఆఫ్ ఇాండియా లమిటెడ్ 

(d) బాాంబే స్ా్ క్ట ఎకేసఛాంజ్ 

(e) మల్్ట కమోడిటీ ఎకేసఛాంజ్ ఆఫ్ ఇాండియా లమిటెడ్ 
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Q6. ల్లక్ట సభ సీీకర్ ఓాం బిరాో తో పాటు రోడ్డవ  ర్వాణ  మరియు 
ర్హద ర్ుల్ శాఖ్ మాంత్రి న్నత్రన్ గడ్ెరీ న ష్టనల్త హెైవ స్ 
ఎకసల్ెన్స అవార్ువ ల్ు-2021న్న అాందజేశార్ు. ఈ అవార్ువ  
వ డ్డక ఏ నగర్ాంల్ల జరిగిాంది? 

(a) నయయఢిలో్ట 

(b) జమూమ & కాశ్మమర్ 

(c) చాండీగఢ్ 

(d) ల్డ్ఖ్ 

(e) ముాంబ ై 
 

Q7. మర్ణ ాంచిన అాంబికారావు ఏ వృతా్రతో సాంబాంధాం కలగి 
ఉన ిర్ు? 

(a) జర్ిలజాం 

(b) రాయడ్ాం 

(c) నటన 

(d) హాసయ కళ 

(e) ఆరిెయాల్జీ 

 

Q8. KK వ ణుగోపాల్త మూడ్డ నెల్ల్కు _______గా త్రరిగి 
న్నయమిాంచబడ వ ర్ు? 

(a) కాంప్్ ర ల్ర్ మరియు ఆడిటర్ జనర్ల్త ఆఫ్ ఇాండియా 
(b) సొ్ లస టర్ జనర్ల్త ఆఫ్ ఇాండియా 
(c) రాష్్టర అడ్వకేట్ జనర్ల్త 

(d) భార్త్దేశాన్నకి అటారీి జనర్ల్త 

(e) భార్త్ అదనపు స్ొ లస టర్ జనర్ల్త 

 

Q9. ఐకయరాజయసమిత్ర-హాబిటాట్ యొకె పిపాంచ నగరాల్ 
న్నవ దిక 2022 పికార్ాం, భార్త్దేశ్ పట్ణ జన భా 2035ల్ల 
____గా అాంచన  వ యబడిాంది. 
(a) 625 మిలయనసో  

(b) 645 మిలయనసో  

(c) 655 మిలయనసో  

(d) 675 మిలయనసో  

(e) 665 మిలయనసో  

 

Q10. పిపాంచ UFO దినోత్సవాం (WUD) పిపాంచవాయపాాంగా పిత్ర 

సాంవత్సర్ాం _______న న్నర్వహిాంచబడ్డత్ ాంది. ఇది పిపాంచ 

UFO డే ఆర్గనెైజేష్టన్ ద వరా గురిాాంచబడ్న్న ఫో్యాంగ్ ఆబ ా క్్ట్ 

(UFO) యొకె న్నససాందేహమ ైన ఉన్నకికి అాంకిత్ాం చేయబడిన 

రోజు. 

(a) జూల్ెై 1 

(b) జూల్ెై 2 

(c) జూల్ెై 3 

(d) జూల్ెై 4 

(e) జూల్ెై 5 

 

Q11. అాంత్రాా తీయ సహకార్ దినోత్సవాం 2022 యొకె 

న పధయాం ఏమిటి? 

(a) స ార్మ ైన విన్నయోగాం మరియు ఉత్ీతా్ర 

(b) COOPS 4 మాంచి పన్న 

(c) COOPS 4 క లోమేట్ యాక్ష్న్ 

(d) పిజల్-కేాందీికృత్ మరియు పరాయవర్ణ పర్ాంగా కేవల్ాం 

పునర్ుదధర్ణ కోసాం సహకార్ సాంసాల్ు 

(e) సహకారాల్ు మ ర్ుగ ైన పిపాంచ న్ని న్నరిమస్ాా య 

 

Q12. FY23 (FY 2022-2023)ల్ల భార్త్దేశాన్నకి న్నజమ ైన 

GDP వృదిధ  అాంచన నస కిేస ల్త ఎాంత్ శాత న్నకి త్గిగాంచిాంది? 

(a) 7.1 శాత్ాం 

(b) 7.2 శాత్ాం 

(c) 7.3 శాత్ాం 

(d) 7.4 శాత్ాం 

(e) 7.5 శాత్ాం 
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Q13. ల్ెైవ్ కాంటెాంట్, స్్ ీర్్్ స్ా్ టిస ్క్టస మరియు ఇ-కామర్స 

మార ెట్ పలో స్ అయన ఫ్ాయన్ కోడ్ కి కొతా్ బాిాండ్ అాంబాస డ్ర్ గా 

ఎవర్ు న్నయమిత్ ల్యాయర్ు? 

(a) జసీరీత్ బుమాా 

(b) ర్విశాస ా ి 

(c) రాహుల్త దివిడ్ 

(d) విరాట్ కోహలో  

(e) ససనీల్త గవాసెర్ 

 

Q14. టెస్్ మాయచ ల్ల ఒకే ఓవర్ ల్ల అత్యధిక పర్ుగుల్ు చేస న 

బ ియన్ ల్ారా పిపాంచ రికార్ువ నస జసీరీత్ బుమాా బదదల్ు 

కొటా్ డ్డ. బిియాన్ ల్ారా యొకె ఈ 19 ఏళో రికార్ువ నస 

బదదల్ు కొట్డ న్నకి బుమాా _____ప్ై _____ పర్ుగుల్ు చేశాడ్డ. 

(a) 29, జేమ్సస ఆాండ్ర్సన్ 

(b) 34, జేమ్సస ఆాండ్ర్సన్ 

(c) 29, సస్ వర్్ బాిడ్ 

(d) 34, సస్ వర్్ బాిడ్ 

(e) 28, జేమ్సస ఆాండ్ర్సన్ 

 

Q15. QS బ స్్ సయ్ డెాంట్ స టీస్ రాయాంకిాంగ్ 2023ల్ల, ఏ 

భార్తీయ నగర్ాం 103వ రాయాంక్ట తో అత్యధిక రాయాంక్ట న్న 

పొ ాందిాంది? 

(a) బ ాంగళూర్ు 

(b) ముాంబ ై 

(c) చెనెైి 

(d) ఢిలో్ట 

(e) కోల్త కత  
 

Q16. భార్త్దేశ్ాంల్ల అత్రప్దద  ఫో్్ టిాంగ్ స్్ ల్ార్ పవర్ పాిజ క్్ట 
ఎకెడ్ పాిర్ాంభిాంచబడిాంద?ి 

(a) త్మిళన డ్డ 
(b) కేర్ళ 

(c) ఆాంధిపిదేశ్ 

(d) తెల్ాంగాణ 

(e) కరాా టక 

Q17. కజకిస్ాా న్ ల్లన్న నయర్-ససల్ాా న్ ల్ల జరిగిన పాిర్ాంభ 
ఎల్లరావ  కప ల్ల _______ మరియు _______ బాంగార్ు పత్కాల్నస 
గ ల్ుచసకున ిర్ు? 

(a) కల్ెైవాణ  శే్మన్నవాసన్, జమున బో రో 
(b) అలియా పఠాన్, జమున బో రో 
(c) కల్ెైవాణ  శే్మన్నవాసన్, గిత్రక 

(d) జయయత్ర గులయా, గిత్రకా 
(e) అలియా పఠాన్, గిత్రకా 
 

Q18. CBSE బో ర్ువ  పాిర్ాంభిాంచిన అన్ని CBSE పరీక్షా 
కార్యకల్ాపాల్ కోసాం వన్-స్ా్ ప ప్ ర్్ల్త పలర్ు ఏమిటి? 

(a) Diksha Vidya 
(b) OneExam 
(c) ePariksha 
(d) Pariksha Sangam  
(e) eVidya Sangam 

 

Q19. ఇటీవల్ ఆాంధిపిదేశ్ ల్లన్న భీమవర్ాంల్ల 30 అడ్డగుల్ 
ఎతెతాన అల్యో రి సీత రామరాజు కాాంసయ విగేహాన్ని పిధ న్న 
నరేాంది మోదీ ఆవిష్టెరిాంచ ర్ు. అల్యో రి సీత రామ రాజు కిాంది 
వాటిల్ల దేన్నతో సాంబాంధాం కలగి ఉన ిర్ు? 

(a) ప్ైకా త్రర్ుగుబాటు 
(b) మనయాం త్రర్ుగుబాటు 
(c) వెల్యో ర్ు త్రర్ుగుబాటు 
(d) మోపాో  త్రర్ుగుబాటు 
(e) మల్బార్ త్రర్ుగుబాటు 
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Q20. ఇటీవల్, 'రిజర్వ బాయాంక్ట ఆఫ్ ఇాండియా (నో యువర్ 
కస్మర్ (KYC)) ఆదేశాల్ు, 2016'ప్ై న్నరిదష్్ట ఆదేశాల్నస 
పాటిాంచనాందసకు RBI ఏ బాయాంక్ట ప్ై ర్ూ.1 కోటి జరిమాన  
విధిాంచిాంది? 

(a) HDFC బాయాంక్ట 

(b) SBI 
(c) పాంజాబ్ న ష్టనల్త బాయాంక్ట 

(d) ఇాండ్స్ఇాండ్ బాయాంక్ట 

(e) స్ాంటిల్త బాయాంక్ట ఆఫ్ ఇాండియా 
 

Q21. పరాయవర్ణాం, అటవీ & వాత వర్ణ మార్ుీల్ మాంత్రిత్వ 
శాఖ్ _______ల్లన్న త్ల్ెటరరా సల్డియాంల్ల "హరియాళీ 
మహో త్సవ్"న్న న్నర్వహిాంచనసాంది? 

(a) నయయఢిలో్ట 

(b) కోల్త కత  
(c) ల్కోి 

(d) పాంజాబ్ 

(e) రాజస్ాా న్ 

 

Q22. ప్టరి లయాం ఎగుమత్ర దేశాల్ సాంసా (OPEC) స్కేటరీ 
జనర్ల్త, _________, మర్ణ ాంచ ర్ు? 

(a) ఎడ్మాండ్ డౌకోర్ు 
(b) మొహమమద్ స్ానసస  బరిెాండో  
(c) అబదల్ాో  సలల్ాం ఎల్త-బదిి 
(d) రిల్ావనస ల్ుకామన్ 

(e) కమ ల్త హసన్ మాఘూర్ 

 

Q23. ________ డిఫ్న్స శాల్రీ పాయకేజీ (DSP) పథ్కాం కోసాం 
ఇాండియన్ ఎయర్ ఫ్్ ర్స తో అవగాహన ఒపీాంద న్ని (MOU) 

పునర్ుదధరిాంచిాంది? 

(a) HDFC బాయాంక్ట 

(b) ICICI బాయాంక్ట 

(c) SBI 
(d) బాయాంక్ట ఆఫ్ బరోడ  
(e) స్ాంటిల్త బాయాంక్ట ఆఫ్ ఇాండియా 
 

Q24. IRDAI యొకె శాాండ్ బాక్టస చొర్వ కిాంద కిాంది వాటిల్ల 
ఏది స వచ నస పాిర్ాంభిాంచిాంది? 

(a) ఓరియాంటల్త ఇనయసర న్స కాంప్నీ 

(b) ఎడెల్టవస్ జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(c) ఇఫ్్ ె టరకియో జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(d) నయయ ఇాండియా జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(e) ఆదిత్య బిరాో  బీమా 
 

Q25. కిాంది వాటిల్ల ఏ ఇనయసర న్స సాంసా స్ైబర్ వాల్్త ఎడా్ 
బీమా పాో న్ నస పాిర్ాంభిాంచిాంది, ఇది వయకాి కోసాం సమగే స్ైబర్ 
బీమా కవర్? 

(a) IFFCO టరకియో జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(b) SBI జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(c) ICICI ల్ాాంబార్వ జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(d) బజాజ్ అల్యనా్ జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

(e) భార్త్ర AXA జనర్ల్త ఇనయసర న్స 

 

Q26. న ష్టనల్త మానసయమ ాంట్ అథ రిటీ మాంగర్ కొాండ్నస 
జాతీయ పాిముఖ్యత్ కలగిన స్ామర్క చిహిాంగా పికటిాంచిాంది. 
మాంగర్ కొాండ్ _____ల్ల ఉాంది? 

(a) గుజరాత్ 

(b) మధయపిదేశ్ 

(c) ఒడిష్ా 
(d) రాజస్ాా న్ 

(e) ఛతాీస్ గఢ్ 

 

Q27. స్ా్ ర్్ప బిలవాంగ్ ప్ై సాంబాంధిత్ సమాచ రాన్ని 
కేమబదధమ ైన పాఠాయాంశ్ాంగా సలకరిాంచే ల్క్ష్యాంతో స్ా్ ర్్ప సయెల్త 
ఇాండియా చొర్వనస కిాంది వాటిల్ల ఏది పాిర్ాంభిాంచిాంది? 

(a) Microsoft 
(b) TCS 
(c) Google  
(d) Infosys 
(e) Amazon 

 

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- July 2022 

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

 

Q28. ర ాండ్వ పిపాంచ యుదధాం సమయాంల్ల దేశ్ాం విడిచి 
పారిప్ యన త్మ శ్ర్ణ ర్ుా ల్కు ఆశ్ేయాం కలీాంచినాందసకు 
భార్త్దేశ్ాంల్లన్న రాజకుటుాంబాల్నస ఇటీవల్ ఏ దేశ్ాం 
గౌర్విాంచిాంది? 

(a) ప్ ల్ాాండ్ 

(b) ఫ్ాిన్స 

(c) ఆస ్ రయా 
(d) ఇటల్ట 

(e) రొమేన్నయా 
 

Q29. ఈ కిేాంది వాటిల్ల 13 ఎక్టస ప్ిస్ వ ల్నస కలగియుని 
మొదటి రాష్్టరము ఏది?  

(a) పాంజాబ్ 

(b) మహారాష్్టర 
(c) ఉతా్ర్ పిదేశ్ 

(d) గుజరాత్ 

(e) రాజస్ాా న్ 

 

Q30. కిాంది వాటిల్ల 36వ జాతీయ కరేడ్ల్కు ఆత్రథ్యాం 
ఇవవనసని రాష్్టరాం ఏది? 

(a) గోవా 
(b) గుజరాత్ 

(c) హరాయన  
(d) ఒడిష్ా 
(e) ఉతా్రాఖ్ాండ్ 

 

 

Q31. దిగువ పలరొెని ఏ రాష్్టరాం త్వర్ల్ల భార్త్దేశ్ాంల్ల 

మొట్మొదటిస్ారిగా 'ఆరోగయ హకుె బిల్ుో 'న్న అస్ాంబోీల్ల 

పాిర్ాంభిాంచనసాంది? 

(a) ఆాంధిపిదేశ్ 

(b) రాజస్ాా న్ 

(c) హరాయన  

(d) ఛతాీస్ గఢ్ 

(e) ఢిలో్ట 

 

Q32. ___________ ఖ్ార్ రోడ్ ర ైల్ేవ సల్ష్టన్ నసాంచి సమీపాంల్లన్న 

బాాంద ి టెరిమనస్ వర్కు అత్యాంత్ పొ డ్వెైన స్ైెవాక్ట న్న  

పియాణ కుల్ు ససల్భాంగా ర ైళళు ఎకెడ న్నకి పాో ట్ ఫ్ార్మ్స ల్కు 

చేర్ుకోవడ్ాం కొర్కు తెర్వబడిాంది? 

 (a) ఉతా్ర్ ర ైల్ేవ 

(b) ఈస్్ కోస్్ ర ైల్ేవ 

(c) పశ్చిమ ర ైల్ేవ 

(d) ఉతా్ర్ మధయ ర ైల్ేవ 

(e) దక్షిణ ర ైల్ేవ 

 

Q33. భార్త్దేశ్ాంల్ల జాతీయ చేపల్ ర ైత్ ల్ దినోత్సవాన్ని 

ఎపుీడ్డ న్నర్వహిస్ాా ర్ు? 

(a) జూల్ెై 09 

(b) జూల్ెై 10 

(c) జూల్ెై 11 

(d) జూల్ెై 12 

(e) జూల్ెై 13 
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Q34. కిాంది వారిల్ల ఎవర్ు విాంబుల్వన్ పుర్ుష్ట ల్ టెైటిల్త 
2022 గ ల్ుచసకున ిర్ు? 

(a) ఆాండీ మురేే 
(b) రాఫ్ల్త న దల్త 

(c) రోజర్ ఫ్దర్ర్ 

(d) నోవాక్ట జకోవిచ 

(e) N. కిరిగయోస్ 

 

Q35. కిాంది వాటిల్ల ఏది జూల్ెై 2022ల్ల దసరాగ పూర్ మరియు 
బర్ధమాన్ ల్ల్ల ఇాంటర ిట్ ఎకేసఛాంజ్ ల్నస పివ శ్ప్టి్ాంది? 

(a) నీత్ర ఆయోగ్ 

(b) NIXI 

(c) న స్ాెమ్స 

(d) COAI 

(e) అస్్ చ మ్స 

 

Q36. కిాంది వారిల్ల ఇటీవల్ న ష్టనల్త హెై సీీడ్ ర ైల్త కారొీరేష్టన్ 
లమిటెడ్ (NHSRCL) మేన జాంగ్ డెైర క్ర్ గా ఎవర్ు 
న్నయమిత్ ల్యాయర్ు? 

(a) సతీష్ అగిిహో త్రి 
(b) బిజేష్ కుమార్ ఉపాధ యయ్ 

(c) రాజేాంది పిస్ాద్ 

(d) దేబాస ష్ నాంద  
(e) KG జగదీశ్ 

 

Q37. ఏవియేష్టన్ ర గుయల్ేటర్ DCGA నసాండి ఎయర్ ఆపరేటర్ 
సరి్ఫ కేట్ (AOC) పొ ాందిన భార్త్దేశ్ాంల్లన్న సరికొతా్ 
విమానయాన సాంసా పలర్ు ఏమిటి? 

(a) విస్ాా రా ఎయర్ ల్ెైన్స 

(b) ఎయర్ ఇాండియా ఎక్టస ప్ిస్ 

(c) అల్యన్స ఎయర్ 

(d) ఆకాశ్ ఎయర్ 

(e) మహారాజా ఎయర్ ల్ెైన్స 

 

Q38. దక్షిణ కొరియాల్లన్న యోసస స టీల్ల జరిగిన ఫ్ైనల్తస ల్ల 
మిస్స్ యూన్నవర్స డివెైన్ టెైటిల్త నస ఎవర్ు 
గ ల్ుచసకున ిర్ు? 

(a) పలో్వి స ాంగ్ 

(b) రోష ి వర్మ 

(c) స్్ న్నయా త్రవారీ 
(d) డ ల్ట స ాంగ్ 

(e) ర్ుచికా త్రిపాఠి 

 

Q39. ఇటీవల్, ఇాంటర్ ప్ ల్త విష్టయాల్ కోసాం భార్త్దేశ్ాం 
యొకె నోడ్ల్త ఏజ నీస అయన CBI, ఇాంటర్ ప్ ల్త యొకె 
అాంత్రాా తీయ బాల్ల్ ల్ెైాంగిక దోప డీ (ICSE) డేటాబేస్ ల్ల చేరి, 
ద న్నతో కనెక్్ట అయేయ భార్త్దేశాన్ని ______ దేశ్ాంగా మారిిాంది. 
(a) 65వ 

(b) 66వ 

(c) 67వ 

(d) 68వ 

(e) 69వ 

 

Q40. న ష్టనల్త హెైవ స్ అథ రిటీ ఆఫ్ ఇాండియా (NHAI) 

మరియు మహారాష్్టర మ టరి  న గ్ పూర్ ల్ల ______ పొ డ్వుతో 
పొ డ్వెైన డ్బుల్త డెకెర్ వయాడ్క్్ట నస న్నరిమాంచి పిపాంచ 
రికార్ువ నస స్ాధిాంచ య? 

(a) 3.04 కి.మీ 

(b) 3.14 కి.మీ 

(c) 3.24 కి.మీ 

(d) 3.34 కి.మీ 

(e) 3.44 కి.మీ 
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Q41. జూన్ 2022 కొర్కు ICC పుర్ుష్ట ల్ పలోయర్ ఆఫ్ ది 
మాంత్ గా ఎవర్ు ఎన్నికయాయర్ు? 

(a) జానీ బ యర్ స్్్  
(b) జయ ర్ూట్ 

(c) డ రిల్త మిచెల్త 

(d) రోహిత్ శ్ర్మ 

(e) జయస్ బటోర్ 

 

Q42. పిత్ర సాంవత్సర్ాం, పాో స ్క్ట బాయగ్ ల్కు బదసల్ుగా పలపర్ 
బాయగ్ ల్నస ఉపయోగిాంచడ్ాం యొకె పాిముఖ్యత్ప్ై 
అవగాహన ప్ాంచడ న్నకి _______న పిపాంచ పలపర్ బాయగ్ 
దినోత్సవాన్ని జర్ుపుకుాంటార్ు? 

(a) జూల్ెై 11 

(b) జూల్ెై 12 

(c) జూల్ెై 13 

(d) జూల్ెై 14 

(e) జూల్ెై 15 

 

Q43. పిపాంచ పలపర్ బాయగ్ దినోత్సవాం 2022 న పథ్యాం ఏమిటి? 

(a) ఓనోీ వన్ ఎరా్ 

(b) ఇట్స నెవర్ టూ ల్ేట్ టు స వచ ఫిమ్స పాో స ్క్ట టు పలపర్ 

(c) ఇఫ్ యు ఆర్ ‘ఫ్ాంటాస ్క్ట’,డ్డ సాంత్రాంగ్ ‘డ్ిమాటిక్ట’ టు కట్ 
ది‘పాో స ్క్ట’, యూస్ ‘పలపర్ బాగ్స’ 

(d) లవిాంగ్ సస్తానబోీ ఇన్ హర్మనీ విత్ న చర్ 

(e) ఎఖ్యస స్ాం రిస్్్ రేష్టన్ 

 

Q44. భార్త్దేశ్పు మొట్మొదటి ఎలవ టెడ్ అర్బన్ 
ఎక్టస ప్ిస్ వ న్న _____________ అన్న ప ల్ుస్ాా ర్ు? 

(a) ద వర్కా ఎక్టస ప్ిస్ వ  
(b) మధసర్ ఎక్టస ప్ిస్ వ  
(c) బదీిన థ్ ఎక్టస ప్ిస్ వ  
(d) స్్ మన థ్ ఎక్టస ప్ిస్ వ  
(e) పూరి ఎక్టస ప్ిస్ వ  
 

Q45. నోమురా పికార్ాం, 2023ల్ల భార్త్ ఆరిాక వయవసా 
అాంచన  వ స న GDP వృదిధ  రేటు ఎాంత్? 

(a) 4.9% 
(b) 6.7% 
(c) 5.1% 
(d) 4.7% 
(e) 4.9% 

 

Q46. బరిమాంగ్ హామ్స ల్ల జరిగిన పిపాంచ కరేడ్ల్ు 2022ల్ల జయయత్ర 
ససరేఖ్ వెనిాం ఏ కరేడ్ల్ల భార్త్దేశాన్నకి బాంగార్ు పత్కాన్ని 
గ ల్ుచసకుాంద?ి 

(a) విల్ువిదయ 
(b) స రీాంటిాంగ్ 

(c) ష్టూటిాంగ్ 

(d) కుసీా  
(e) బాకిసాంగ్ 

 

Q47. WEF విడ్డదల్ చేస న జ ాండ్ర్ గాయప సయచిక 2022ల్ల 
ఏ దేశ్ాం అగేస్ాా నాంల్ల ఉాంద?ి 

(a) న రేవ 

(b) ఐస్ాో ాండ్ 

(c) స ాంగపూర్ 

(d) గేీస్ 

(e) స ాంగపూర్ 

 

Q48. పాఠశాల్ల్ల డ ిప అవుట్ అయన విద యర్ుా ల్నస త్రరిగి 
తీససకురావడ న్నకి విద యల్య చల్ల అభియాన్ ల్ల భాగాంగా 
"ఎర్ి విత్ ల్ెర్ి"న్న ఏ రాష్్టర పిభుత్వాం పాిర్ాంభిాంచిాంది? 

(a) త్రిపుర్ 

(b) జార్ఖాండ్ 

(c) అస్ాసాం 

(d) బీహార్ 

(e) మేఘాల్య 
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Q49. ఏ నగర్ాంల్ల, సలీస్ టెక్ట స్ా్ ర్్ప అగిికుల్త కాస్్ మస్ 
భార్త్దేశ్పు మొట్మొదటి రాక ట్ ఇాంజన్ ఫ్ాయక్రీన్న 
పాిర్ాంభిాంచిాంది? 

(a) బ ాంగళూర్ు 
(b) కొచిి 

(c) హెైదరాబాద్ 

(d) ముాంబ ై 
(e) చెనెైి 

 

Q50. స ెల్త ఇాండియా మిష్టన్ 7వ వారిికోత్సవాం ________న 
జర్ుపబడ్డతోాంది? 

(a) జూల్ెై 11 

(b) జూల్ెై 12 

(c) జూల్ెై 13 

(d) జూల్ెై 14 

(e) జూల్ెై 15 

 

Q51. ససష్ామ సవరాజ్ భవన్ ల్ల భార్త్దేశ్ాం యొకె స్ాఫ్్ట 
పవర్ స్్ రాంగా్ ల్ యొకె వివిధ కోణ ల్ప్ై వాయస్ాల్ సాంకల్నమ ైన 
‘కనెకి్ాంగ్ త్ూి కల్ిర్’న్న ఎవర్ు పాిర్ాంభిాంచ ర్ు? 

(a) అమిత్ ష్ా 
(b) S. జ ైశ్ాంకర్ 

(c) నరేాంది మోడీ 
(d) రాజ్ న థ్ స ాంగ్ 

(e) JP నడ వ  

 

Q52. జూన్ నెల్ల్ల ఆల్త-ఇాండియా టరకు ధర్ల్ సయచిక 
(WPI) ఆధ ర్ాంగా వారిిక దివయయల్బణాం రేటు ________. 

(a) 15.18% 
(b) 15.88% 
(c) 15.08% 
(d) 14.55% 
(e) 13.11% 

 

Q53. టెలకాాం ఆపరేటర్ భార్త్ర ఎయర్ టెల్త 7.1 కోటో ఈకివటీ 
షలరో్నస ఏ కాంప్నీకి ఒకొెకెటి ర్ూ.734 చొపుీన 
కేటాయాంచిాంది? 

(a) Microsoft 

(b) Apple 

(c) Adobe 

(d) Google  

(e) Meta 

 

Q54. భార్త్దేశ్ాంల్ల మొట్మొదటి మాంకరపాక్టస కేసస ఏ 
రాష్్టరాంల్ల నమోదెైాంద?ి 

(a) మహారాష్్టర 
(b) నయయఢిలో్ట 

(c) గుజరాత్ 

(d) ఆాంధిపిదేశ్ 

(e) కేర్ళ 

 

Q55. జూన్ నెల్ల్ల టరిడ్ డెఫ స ట్ __________న్న నమోదస 
చేస ాంద?ి 

(a) USD 26.1 బిలయన్ 

(b) USD 36.1 బిలయన్ 

(c) USD 46.1 బిలయన్ 

(d) USD 26.6 బిలయన్ 

(e) USD 16.6 బిలయన్ 

 

Q56. బిిటిష్ పారో్మ ాంట్ ఏ భార్త్ క ప్్న్ నస సత్ెరిాంచిాంది? 

(a) విరాట్ కోహలో  
(b) M S ధోన్న 

(c) కప ల్త దేవ్ 

(d) స్ౌర్వ్ గాంగూల్ట 

(e) ర్విశాస ా  ి
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Q57. IOA కామనెవలా్త గేమ్సస కోసాం ____ సభయల్ భార్త్ 
బృాంద న్ని పికటిాంచిాంది? 

(a) 222 
(b) 322 

(c) 422 
(d) 232 
(e) 332 

 

Q58. స్ీయన్ ల్ల జరిగిన 41వ విల్ాో  డి బ న స్ె 
ఇాంటరేిష్టనల్త చెస్ ఓప్న్ టరర్ిమ ాంట్ నస ఎవర్ు 
గ ల్ుచసకున ిర్ు? 

(a) భర్త్ ససబిమణ యన్ 

(b) సాంకల్తీ గుపాా  
(c) రాహుల్త శే్మవాసావ 

(d) అర్విాంద్ చిత్ాంబర్ాం 

(e) రౌనక్ట స్ాధవన్న 

 

Q59. మొట్మొదటి మేడ్-ఇన్-ఇాండియా సరిాకల్త రోబో టిక్ట 
స స్మ్స నస జూల్ెై 2022ల్ల రాజీవ్ గాాంధీ కాయనసర్ ఇన్ స ్టూయట్ 
అాండ్ రీస్ర్ి స్ాంటర్ ల్ల ఏరాీటు చేశార్ు, సరిాకల్త రోబో టిక్ట 
స స్మ్స నస ______________ అన్న ప ల్ుస్ాా ర్ు? 

(a) SSI Mantra  
(b) SSI Mitra 
(c) SSI Agni 
(d) SSI Teja 
(e) SSI Gold 

 

Q60. ఇటీవల్ మర్ణ ాంచిన న్నర్మల్త స ాంగ్ కహోో న్ ఏ 
రాష్్టరాం/కేాందిపాలత్ పాిాంత ల్కి చెాందిన రాజకరయ న యకుడ్డ? 

(a) హరాయన  
(b) ఢిలో్ట 

(c) పాంజాబ్ 

(d) హిమాచల్త పిదేశ్ 

(e) ఉతా్రాఖ్ాండ్ 

 

Q61. భార్త్ ఒలాంప క్ట సాంఘాం (IOA) అధయక్ష్ పదవికి ఎవర్ు 
రాజీన మా చేశార్ు? 

(a) స్్ నమ్స దీక్షిత్ 

(b) విప న్ చాంది 
(c) నరీాందర్ బత ి 
(d) రామ్స యాదవ్ 

(e) విజయ్ కపూర్ 

 

Q62. వెస ్ాండీస్ మాజీ క ప్్న్ _____ త్క్ష్ణమే అాంత్రాా తీయ 
కిేక ట్ నసాండి రిటెైర మాంట్ పికటిాంచ డ్డ? 

(a) కిేస్ గేల్త 

(b) దిన ష్ రామిద న్ 

(c) జాసన్ హో ల్వర్ 

(d) కారోో స్ బాిత్ వెైట్ 

(e) ష మాాన్ హెటెమయర్ 

 

Q63. 2022 ఎక్టస పాట్ ఇన్ స్ైడ్ర్ రాయాంకిాంగ్స ల్ల భార్త్దేశ్ాం 
యొకె రాయాంక్ట ఎాంత్? 

(a) 33వ 

(b) 34వ 

(c) 35వ 

(d) 36వ 

(e) 37వ 

 

Q64. ఇాండో-టిబ టన్ బో ర్వర్ ప్ ల్టస్ (ITBP) త్న పర్వత్-
యుదధ  శ్చక్ష్ణ  కేాంద ిన్ని ఏ రాష్్టరాంల్ల/కేాందిపాలత్ పాిాంత్ాంల్ల 
జూల్ెై 2022ల్ల పాిర్ాంభిాంచిాంది? 

(a) జమూమ కాశ్మమర్ 

(b) ల్డ్ఖ్ 

(c) స కిెాం 

(d) పశ్చిమ బ ాంగాల్త 

(e) హిమాచల్త పిదేశ్ 
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Q65. నయయఢిలో్టల్ల న వల్త ఇనోివ ష్టన్ అాండ్ ఇాండిజనెైజేష్టన్ 

ఆర్గనెైజేష్టన్ (NIIO) స్మిన ర్ ‘స్ావవోాంబన్’ సాందర్భాంగా 

‘SPRINT ఛ ల్ెాంజ స్’న్న ఎవర్ు ఆవిష్టెరిాంచ ర్ు? 

(a) నరేాంది మోదీ 

(b) రాజ్ న థ్ స ాంగ్ 

(c) అమిత్ ష్ా 

(d) పీయూష్ గోయల్త 

(e) అనసరాగ్ ఠాకయర్ 

 

Q66. అాంత్రాా తీయ చాంది దినోత్సవాం, ఐకయరాజయసమిత్ర 

న్నయమిాంచిన అాంత్రాా తీయ దినాం ______న ఏటా 

పాటిాంచబడ్డత్ ాంది. 

(a) 16 జూల్ె ై

(b) 17 జూల్ెై 

(c) 18 జూల్ెై 

(d) 19 జూల్ెై 

(e) 20 జూల్ె ై
 

Q67. పిపాంచ చదర్ాంగాం దినోత్సవాం పిపాంచవాయపాాంగా ఏటా 

______న జర్ుపుకుాంటార్ు. ఈ రోజు 1924ల్ల పారిస్ ల్ల 

అాంత్రాా తీయ చెస్ సమాఖ్య (FIDE) స్ాా పన తేదీన్న 

సయచిససా ాంది? 

(a) జూల్ెై 18 

(b) జూల్ెై 19 

(c) జూల్ెై 20 

(d) జూల్ెై 21 

(e) జూల్ెై 22 

 

Q68. 2028 వ సవి ఒలాంప క్ట మరియు పారాలాంప క్ట కరేడ్ల్ు 
_______ల్ల న్నర్వహిాంచబడ్త య? 

(a) మాస్్ ె, ర్ష్ాయ 
(b) బీజాంగ్, చెైన  
(c) నయయయార్ె, యునెైటెడ్ సల్ట్స 

(d) నయయఢిలో్ట, భార్త్దేశ్ాం 

(e) ల్ాస్ ఏాంజల్తస, యునెైటెడ్ సల్ట్స 

 

Q69. ఐదేళో పాటు ఇన సల్ెవనీస మరియు 
బాయాంకుర్ుపా్(దివాల్ా మరియు పూరాినష్్టాం) బో ర్వ ఆఫ్ 
ఇాండియా (IBBI)ల్ల హో ల్త టెైమ్స మ ాంబర్ గా ఎవర్ు 
న్నయమిత్ ల్యాయర్ు? 

(a) రోష  దీక్షిత్ 

(b) జయాంత్ర పిస్ాద్ 

(c) ప ియాాంక అగరావల్త 

(d) ఆాంచల్త గుపాా  
(e) పీిత్ర త్రవారీ 
 

Q70. శే్మల్ాంక పారో్మ ాంటు దీవప దేశాన్నకి 9వ అధయక్షుడిగా 
ఎవర్ు ఎన్నికయాయర్ు? 

(a) ర్ణ ల్త వికేమస ాంఘే 

(b) మ ైత్రిపాల్ స రిసలన 

(c) మహిాంద రాజపకస 

(d) చాందిికా కుమార్త్ ాంగ 

(e) డిాంగిరి బాండ్ విజేత్ ాంగ 

 

Q71. హెనోీ పాస్ ప్ ర్్ సయచిక 2022ల్ల భార్త్దేశ్ాం రాయాంక్ట 
ఎాంత్? 

(a) 85వ 

(b) 86వ 

(c) 87వ 

(d) 88వ 

(e) 89వ 
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Q72. పిధ నమాంత్రి ఆయుష్ామన్ భార్త్ హెలా్త ఇన్ ఫ్ాిస్రకిర్ 
మిష్టన్ కోసాం పిపాంచ బాయాంక్ట USD____ ర్ుణ న్ని కిోయర్ 
చేస ాంది? 

(a) $1 బిలయన్ 

(b) $2 బిలయన్ 

(c) $3 బిలయన్ 

(d) $4 బిలయన్ 

(e) $5 బిలయన్ 

 

Q73. ఊకాో  సీీడ్ టెస్్ గోో బల్త సయచిక పికార్ాం, మొబ ైల్త సీీడ్ 
సయచిక 2022ల్ల భార్త్దేశ్ాం రాయాంక్ట ఎాంత్? 

(a) 88వ 

(b) 98వ 

(c) 108వ 

(d) 118వ 

(e) 128వ 

 

Q74. __________ ఆదేశాల్నస పాటిాంచనాందసకు మూడ్డ 
సహకార్ బాయాంకుల్ప్ై తీవి ఆాంక్ష్ల్నస పికటిాంచిాంది? 

(a) NABARD 
(b) RBI 

(c) బూయరో ఆఫ్ ఇాండియన్ స్ా్ ాండ్ర్వ్ 

(d) SEBI 
(e) SIDBI 

 

 

Q75. ONGC విదేశ్ లమిటెడ్ మేన జాంగ్ డెైర క్ర్ గా ఎవర్ు 
న్నయమిత్ ల్యాయర్ు? 

(a) R K గుపాా  
(b) రాజీవ్ కుమార్ 

(c) రాజ్ శుకాో  
(d) రాజరిి గుపాా  
(e) పరితోష్ త్రిపాఠి 

 

Q76. ఏ రోజునస పిపాంచ మ దడ్డ దినోత్సవాంగా 2022గా 
జర్ుపుకుాంటార్ు? 

(a) 18 జూల్ె ై
(b) 19 జూల్ెై 
(c) 20 జూల్ెై 
(d) 21 జూల్ెై 
(e) 22 జూల్ె ై
 

Q77. సవదేశ్మ ప్ైల్ట్ ల్ేన్న ‘వర్ుణ’ డోిన్ కిాంది వాటిల్ల ఏ 
కాంప్నీన్న అభివృదిధ  చేస ాంది? 

(a) ఇనోిడా్ ఇాండియా 
(b) స్ాగర్ డిఫ్న్స ఇాంజనీరిాంగ్ 

(c) పారాస్ డిఫ్న్స & సలీస్ టెకాిల్జీస్ 

(d) ర్ట్న్ ఇాండియా ఎాంటర్ ప్ైజి స్ 

(e) జ న్ టెకాిల్జీస్ 

 

Q78. స్ాంటిల్త బో ర్వ ఆఫ్ డెైర క్్ట టాక సస్ (CBDT) _____న 
162వ ఆద యపు పనసి దినోత్సవాన్ని (ఆయాెర్ దవిాస్ 
అన్న కయడ  ప ల్ుస్ాా ర్ు) పాటిాంచిాంది? 

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

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15261/supreme-court-of-india-sci-junior-court-assistant-jca-online-live-classes-telugu-complete-batch-by-adda247


 TOP 100 Current Affairs MCQS- July 2022 

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

 

Q79. పిముఖ్ శాసావి తా్ మరియు పదమశే్మ అవార్ువ  గేహలత్, 

___________ జూల్ెై 2022ల్ల మర్ణ ాంచ ర్ు? 

(a) D. శ్చవానాంద పాయ్ 

(b) ఉప ాందర్ S. భల్ాో  

(c) అవధ ష్ కౌశ్ల్త 

(d) పారా్ పిత్రమ్స మజుాంద ర్ 

(e) డ క్ర్ అజయ్ పరిద  
 

Q80. కిాంది వాటిల్ల ఏది 68వ జాతీయ చల్నచిత్ి 
అవార్ువ ల్ల్ల "ఉతా్మ పాపుల్ర్ ఫ ల్తమ పొ ి వెైడిాంగ్ హో ల్సమ్స 
ఎాంటర్ టెైన్ మ ాంట్"న్న గ ల్ుచసకుాంది? 

(a) KGF-2 
(b) RRR 

(c) సయర్ర ై పొ టుి 
(d) త న ా జీ 

(e) వికేమ్స 

 

Q81. భార్త్దేశ్ాం యొకె ఫ్ార క్టస న్నల్వల్ు 15 జూల్ెై 2022 
న టికి ______ USD బిలయనోకు పడిప్ యాయ, ఇది 20 
నెల్ల్ కన్నష్్ట స్ాా య? 

(a) 517.2 
(b) 572.5 
(c) 582.5 
(d) 577.7 
(e) 572.7 

 

Q82. యునెైటెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స (UAE) పిభుత్వాం ఏ 
నటుడికి "గోల్ెవ న్ వీస్ా" పిద నాం చేస ాంది? 

(a) సల్ామన్ ఖ్ాన్ 

(b) అమిత బ్ బచిన్ 

(c) ధరేమాంది 
(d) కమల్త హాసన్ 

(e) ర్జనీకాాంత్ 

 

Q83. 2022 పిపాంచ ముాంపు న్నవార్ణ దినోత్సవాంగా ఏ 
రోజునస జర్ుపుకుాంటార్ు? 

(a) 22 జూల్ె ై
(b) 18 జూల్ెై 
(c) 19 జూల్ెై 
(d) 25 జూల్ెై 
(e) 21 జూల్ె ై
 

Q84. పిపాంచ అథ్ెో టిక్టస ఛ ాంప యన్ ష ప ల్ల పుర్ుష్ట ల్ 
జావెలన్ తోి ఫ్ైనల్త ల్ల ఒలాంప క్ట ఛ ాంప యన్ నీర్జ్ చోపాి 
_________ తోితో ర్జత్ పత్కాన్ని క ైవసాం చేససకున ిడ్డ? 

(a) 88.11మీ 

(b) 88.12 మీ 

(c) 88.13మీ 

(d) 88.14మీ 

(e) 88.15మీ 

 

Q85. దిల్టప కుమార్ అన్న ప ల్వబడే యూససఫ్ ఖ్ాన్, 

భార్తీయ స న్నమా యొకె ల్ెజ ాండ్రీ యాక్ర్ ప్ై కొతా్ పుసాకాం 
ర్చయత్ ________ ద వరా విడ్డదల్ చేయబడిాంది? 

(a) రోహిత్ స ాంగ్ 

(b) ఫ్ైసల్త ఫర్ూఖీ 

(c) విజయ్ కుమార్ 

(d) శ్చఖ్ర్ మిట్ల్త 

(e) విప న్ గుపాా  

 

Q86. దేశ్ాంల్లన  మొదటి ‘హర్ ఘర్ జల్త’ సరి్ఫ కేట్ పొ ాందిన 
జల్ాో  ఏది? 

(a) ఇాండోర్ 

(b) ఉదయపూర్ 

(c) గావలయర్ 

(d) ల్కోి 

(e) బురాా న్ పూర్ 
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Q87. క నరా బాయాంక్ట త్న మొబ ైల్త బాయాంకిాంగ్ యాప 

"________"న్న పాిర్ాంభిాంచిాంది? 

(a) క నరా ai1 

(b) క నరా bi1 

(c) క నరా ci1 

(d) క నరా di1 

(e) క నరా ei1 

 

Q88. Paytm పలమ ాంట్స సరీవస్స్ లమిటెడ్ (PPSL) యొకె 

కొతా్ CEO గా ఎవర్ు న్నయమిత్ ల్యాయర్ు? 

(a) పిఖ్ర్ అగరావల్త 

(b) పిబల్త బనసల్త 

(c) శుభమ్స అరోరా 

(d) నకుల్త జ ైన్ 

(e) ఆకాష్ గిల్త 

 

Q89. NSIC జూల్ెై 2022ల్ల LG ఎల్కా్ా న్నక్టస ఇాండియా ప్ైవి ట్ 

లమిటెడ్ మరియు ఎల్కా్ా న్నక్టస స్కా్ ర్ స ెల్తస కౌన్నసల్త ఆఫ్ 

ఇాండియాతో MOU సాంత్కాం చేస ాంది, న ష్టనల్త స్ామల్త ఇాండ్సీ్ రస్ 

కారొీరేష్టన్ లమిటెడ్ ఏ మాంత్రిత్వ శాఖ్ కిేాంద ఉాంది? 

(a) కారిమక మాంత్రిత్వ శాఖ్ 

(b) వాణ జయాం మరియు పరిశ్ేమల్ మాంత్రిత్వ శాఖ్ 

(c) ఆరిాక మాంత్రిత్వ శాఖ్ 

(d) ఎల్కా్ా న్నక్ట మరియు ఇనిరేమష్టన్ టెకాిల్జీ మాంత్రిత్వ 

శాఖ్ 

(e) MSME మాంత్రిత్వ శాఖ్ 

 

Q90. భార్త్ పిభుత్వాం 5 కొతా్ రామ్స సర్ స్ైట్ ల్నస న్నరేదశ్చససా ాంది, 
మొతా్ాం సాంఖ్యనస _____కి తీససకుాంది? 

(a) 51 

(b) 52 

(c) 53 

(d) 54 

(e) 55 

 

Q91. గోో బల్త ఎయర్ టాిఫ క్ట రాయాంకిాంగ్స 2021ల్ల ఏ భార్తీయ 
విమాన శే్యాం అగేస్ాా నాంల్ల ఉాంది? 

(a) ఛత్ిపత్ర శ్చవాజీ మహారాజ్ అాంత్రాా తీయ విమాన శ్ేయాం 

(b) ఇాందిరా గాాంధీ అాంత్రాా తీయ (IGI) విమాన శ్ేయాం 

(c) చెనెైి అాంత్రాా తీయ విమాన శ్ేయాం 

(d) క ాంపలగౌడ్ అాంత్రాా తీయ విమాన శ్ేయాం 

(e) రాజీవ్ గాాంధీ అాంత్రాా తీయ విమాన శ్ేయాం 

 

Q92. మడ్ అడ్వుల్ పరిర్క్ష్ణ కోసాం అాంత్రాా తీయ 
దినోత్సవాం పిత్ర సాంవత్సర్ాం _____న జర్ుపుకుాంటార్ు? 

(a) జూల్ెై 22 

(b) జూల్ెై 23 

(c) జూల్ెై 24 

(d) జూల్ెై 25 

(e) జూల్ెై 26 

 

Q93. ఏ రోజునస పిపాంచ హెపటెైటిస్ దినోత్సవాం 2022గా 
పాటిస్ాా ర్ు? 

(a) 25 జూల్ె ై
(b) 26 జూల్ెై 
(c) 27 జూల్ెై 
(d) 28 జూల్ెై 
(e) 29 జూల్ె ై
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Q94. బాబ్ రాఫ్ల్సన్ ఇటీవల్ మర్ణ ాంచ ర్ు. అత్న్న టీవీ 
స రీస్ 'ది మాంకరస్' అత్న్నకి ______ల్ల అత్ యతా్మ హాసయ 
ధ రావాహికకు ఎమీమ అవార్ువ నస గ ల్ుచసకున ిర్ు? 

(a) 1967 
(b) 1971 
(c) 1975 
(d) 1978 
(e) 1987 

 

Q95. తెల్ాంగాణ సీా ి న్నధి నమూన  త్ర్హాల్ల సహకార్ 
ర్ాంగాంల్ల మహిళల్ న్నర్వహణల్ల మొదటి ఆరిాక సాంసానస 
ఏరాీటు చేసలాందసకు కిాంది వాటిల్ల ఏ రాష్్టరాం తెల్ాంగాణతో 
అవగాహన ఒపీాందాం కుదసర్ుికుాంది? 

(a) జార్ఖాండ్ 

(b) గుజరాత్ 

(c) హిమాచల్త పిదేశ్ 

(d) పశ్చిమ బ ాంగాల్త 

(e) రాజస్ాా న్ 

 

Q96. స్ాంటలి్త రిజర్వ ప్ ల్టస్ ఫ్్ ర్స (CRPF), 27 జూల్ెై 
2022న _____ ర ైజాంగ్ దినోత్సవాం న్న జర్ుపుకుాంది? 

(a) 81వ 

(b) 82వ 

(c) 83వ 

(d) 84వ 

(e) 85వ 

 

Q97. కిాంది వారిల్ల ఎవరికి జూల్ెై 2022ల్ల సర్ విన్ స్న్ 
చరిిల్త ల్టడ్ర్ ష ప అవార్ువ  ల్భిాంచిాంది? 

(a) జయ బిడెన్ 

(b) నరేాంది మోడీ 
(c) వయల్లడెైమ ైర్ జ ల్ెనీసీ 

(d) బో రిస్ జానసన్ 

(e) ఇమామనసయల్త మాకాేన్ 

 

Q98. జూల్ెై 2022ల్ల కామనెవలా్త కరేడ్ల్ పాిర్ాంభోత్సవ 

వ డ్డకల్ల PV స ాంధస మరియు మన్ పీిత్ స ాంగ్ భార్త్దేశ్ 

పత కధ ర్ుల్ు, 2022 కామనెవలా్త గేమ్సస ఏ దేశ్ాంల్ల 

జరిగాయ? 

(a) యునెైటెడ్ కిాంగ్ డ్మ్స 

(b) బ ిజల్త 

(c) ఆసల్ రలయా 

(d) నయయజల్ాాండ్ 

(e) చిల్ట 

 

Q99. ఇాంగోాండ్ ల్లన్న ల్టస్స్ర్ కేిక ట్ గౌే ాండ్ కు భార్త్ దిగగజ 

కిేక టర్ __________ పలర్ు ప్టా్ ర్ు? 

(a) VVSల్క్ష్మణ్ 

(b) సచిన్ టెాండ్యల్ెర్ 

(c) ససనీల్త గవాసెర్ 

(d) రాహుల్త దివిడ్ 

(e) కప ల్త దేవ్ 

 

Q100. ఆస యా కిేక ట్ కౌన్నసల్త (ACC), ఆస యా కప 2022 

ఇపుీడ్డ యునెైటెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స (UAE)ల్ల జర్గనసాంది. 

ఇాంత్కు ముాందస ఈ కార్యకేమాం ఏ దేశ్ాంల్ల జర్గాలస ఉాంది? 

(a) ఆఫ్ఘన్నస్ాా న్ 

(b) పాకిస్ాా న్ 

(c) భార్త్దేశ్ాం 

(d) శే్మల్ాంక 

(e) బాంగాో దేశ్ 
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Solutions 
 

S1. Ans.(c) 

Sol. పిత్ర సాంవత్సర్ాం, భార్త్దేశ్ాంల్ల జూన్ 29న జాతీయ 
గణ ాంకాల్ దినోత్సవాం జర్ుపుకుాంటార్ు. 
 

S2. Ans.(e) 

Sol. మహారాష్్టర ముఖ్యమాంత్రి పదవికి ఉదధవ్ ఠాకేే రాజీన మా 
చేశార్ు. ఉదధవ్ ఠాకేే న త్ృత్వాంల్లన్న మహా వికాస్ అఘాడి 
(ఎాంవిఎ) పిభుత వన్నకి అస్ాంబోీల్ల బల్పరీక్ష్ న్నర్వహిాంచ ల్న్న 
మహారాష్్టర గవర్ిర్  ఇచిిన ఆదేశాల్ప్ై సల్  విధిాంచేాందసకు 
ససపీిాంకోర్ు్  న్నరాకరిాంచిన వెాంటన  ఇది జరిగిాంది. 
 

S3. Ans.(a) 

Sol. ఇాంటర్-పారో్మ ాంటరీ యూన్నయన్ (IPU) స్ాా ప ాంచబడిన 
తేదీన్న గుర్ుా చేససకోవడ న్నకి పిత్ర సాంవత్సర్ాం జూన్ 30న్న 
అాంత్రాా తీయ పారో్మ ాంటరిజాం దినోత్సవాంగా పాటిస్ాా ర్ు. 
 

S4. Ans.(d) 

Sol. జాతీయ గణ ాంకాల్ దినోత్సవాం 2022 న పథ్యాం 'ససస ార్ 
అభివృదిధ  కోసాం డేటా' (డేటా ఫర్ ససస్ట్నబుల్త డెవల్ప్మాంట్ ). 

 

S5. Ans.(c) 

Sol. మార ెటో న్నయాంత్ిణ సాంసా స్కయయరిటీస్ అాండ్ ఎకేసఛాంజ్ 
బో ర్వ ఆఫ్ ఇాండియా (స్బీ) న ష్టనల్త స్ా్ క్ట ఎకేసఛాంజ్ 
(ఎన్ ఎస్ ఇ)ప్ై ర్ూ.7 కోటో ప్న ల్్ట విధిాంచిాంది. 
 

S6. Ans.(a) 

Sol. ల్లక్ట సభ సీీకర్ ఓాం బిరాో తో పాటు రోడ్డవ  ర్వాణ  మరియు 
ర్హద ర్ుల్ శాఖ్ మాంత్రి న్నత్రన్ గడ్ెరీ న ష్టనల్త హెైవ స్ 
ఎకసల్ెన్స అవార్ువ ల్ు-2021న్న అాందజేశార్ు. 
 

S7. Ans.(c) 

Sol. మల్యాళ నటుడ్డ, సహాయ దర్శకురాల్ు అాంబికారావు 
కనసిమూశార్ు. ఆమ  వయసస 58. 

 

S8. Ans.(d) 

Sol. కొటా్ యన్ కటన్ కోట్ వ ణుగోపాల్త మూడ్డ నెల్ల్ పాటు 
భార్త్దేశాన్నకి అటారీి జనర్ల్త గా త్రరిగి 
న్నయమిత్ ల్యాయర్ు. 
 

S9. Ans.(d) 

Sol. ఐకయరాజయసమిత్ర-హాబిటాట్ యొకె పిపాంచ నగరాల్ 
న్నవ దిక 2022 పికార్ాం, భార్త్దేశ్ పట్ణ జన భా 2035ల్ల 
675 మిలయనసో గా అాంచన  వ యబడిాంది, ఇది చెైన  యొకె 
1 బిలయన్ కాంటర 2వ అత్యధికాం. 
 

S10. Ans.(b) 

Sol. పిపాంచ UFO డే (WUD) పిపాంచవాయపాాంగా పిత్ర 
సాంవత్సర్ాం జూల్ెై 2 న జర్ుగుత్ ాంది. ఇది పిపాంచ UFO డే 
ఆర్గనెైజేష్టన్ (WUFODO) చేత్ గురిాాంచబడ్న్న ఫో్యాంగ్ ఆబ ా క్్ట్ 
(UFO) యొకె న్నససాందేహమ ైన ఉన్నకికి అాంకిత్ాం చేయబడిన 
రోజు.    

 

S11. Ans.(e) 

Sol. పిపాంచ న్ని మ ర్ుగ ైన పిదేశ్ాంగా మార్ిడ్ాంల్ల సహకార్ 
సాంసాల్ యొకె విశ్చష్్ట సహకారాన్ని పిదరిశాంచిన UN 

ఇాంటరేిష్టనల్త ఇయర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స, ఈ సాంవత్సర్ాం 
#CoopsDay న్నన దాం - "సహకారాల్ు మ ర్ుగ ైన పిపాంచ న్ని 
న్నరిమస్ాా య"- అాంత్రాా తీయ సాంవత్సర్పు న పధయాం నస 
పిత్రధవన్నససా ాంది. 
 

S12. Ans.(c) 

Sol. దేశ్మయ రేటిాంగ్ ఏజ నీస కిేస ల్త FY23 (FY 2022-

2023)ల్ల భార్త్దేశాన్నకి న్నజమ ైన GDP వృదిధ  అాంచన నస 
7.3 శాత న్నకి త్గిగాంచిాంది. 
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S13. Ans.(b) 

Sol. ల్ెైవ్ కాంటెాంట్, స్్ ీర్్్ స్ా్ టిస ్క్టస మరియు ఇ-కామర్స 
మార ెట్ పలో స్ అయన ఫ్ాయన్ కోడ్ కి కొతా్ బాిాండ్ అాంబాస డ్ర్ గా 
టీమిాండియా మాజీ కోచ మరియు కేిక టర్ ర్విశాస ా  ి
న్నయమిత్ ల్యాయర్ు. వెస ్ాండీస్ మరియు ఇాంగోాండ్ అాండ్ 
వ ల్తస కిేక ట్ బో ర్వ (ECB) ది హాండెిడ్ ల్ల భార్త్ పర్యటనప్ై 
ఫ్ాయన్ కోడ్ కు పితేయక హకుెల్ు ఉన ియ. 
 

S14. Ans.(c) 

Sol. భార్త్ క ప్్న్ జసీరీత్ బుమాా 29 పర్ుగుల్ వదద  సస్ వర్్ 
బాిడ్ నస మటి్కరిప ాంచి, టెస్్ కిేక ట్ ల్ల ఒకే ఓవర్ ల్ల అత్యధిక 
పర్ుగుల్ు చేస న పిపాంచ రికార్ువ నస సృష ్ాంచ డ్డ, దిగగజ 
బిియాన్ ల్ారా ఫీట్ నస ఒక పర్ుగు తేడ తో ఓడిాంచ డ్డ. 
 

S15. Ans.(b) 

Sol. గోో బల్త హయయర్ ఎడ్డయకేష్టన్ కనసల్ె్ నీస Quacquarelli 

Symonds (QS) విడ్డదల్ చేస న QS బ స్్ సయ్ డెాంట్ స టీస్ 
రాయాంకిాంగ్ 2023 పికార్ాం, ముాంబ ై 103వ రాయాంక్ట తో భార్త్దేశ్ాం 
యొకె అత్ యనిత్ రాయాంక్ట విద యరాి నగర్ాంగా ఉదభవిాంచిాంది. 
 

S16. Ans.(d) 

Sol. 100 మ గావాటో రామగుాండ్ాం ఫో్్ టిాంగ్ స్్ ల్ార్ ప వి 
పాిజ క్్ట ల్ల 20 మ గావాటో త్ ది భాగాం స్ామరా్యాంతో NTPC 
కమరిియల్త ఆపరేష్టన్ నస పికటిాంచిన త్రావత్, భార్త్దేశ్ాంల్లన్న 
అత్రప్దద  తేలయాడే స్్ ల్ార్ పవర్ పాిజ క్్ట జూల్ెై 01, 2022 
నసాండి తెల్ాంగాణల్లన్న రామగుాండ్ాంల్ల పూరాిగా పన్నచేయడ్ాం 
పాిర్ాంభిాంచిాంది. 
S17. Ans.(e) 

Sol. కజకిస్ాా న్ ల్లన్న నయర్-ససల్ాా న్ ల్ల జర్ుగుత్ ని ఎల్లరావ  
కప ల్ల యూత్ వర్ల్తవ  బాకిసాంగ్ ఛ ాంప యన్ ల్ు అలియా 
పఠాన్ మరియు గిత్రక సవరా్ పత్కాల్నస గ ల్ుచసకున ిర్ు. 
 

S18. Ans.(d) 

Sol. CBSE బో ర్ువ  అన్ని CBSE బో ర్ువ  పరీక్షా కార్యకల్ాపాల్కు 
ఒక-స్ా్ ప ప్ ర్్ల్త 'పరీక్ష్ సాంగాం (Pariksha Sangam)' అన  
ప్ ర్్ల్త నస పాిర్ాంభిాంచిాంది. 
 

S19. Ans.(b) 

Sol. 1922 న టి ర్ాంప ల్ేద  మనయాం త్రర్ుగుబాటు గ రిల్ాో  
యుదధాం ర్ూపాంల్ల మే 1924 వర్కు కొనస్ాగిాంది, రాజు, 

ఆకరి్ణీయమ ైన 'మనయాం వీర్ుడ్డ' ల్ేద  అడ్వి యొకె హలరో 
చివర్కు పటు్ కున్న ఉరితీయబడ వ డ్డ. 
 

S20. Ans.(d) 

Sol. ‘RBI (KYC) ఆదేశాల్ు, 2016’ప్ై RBI జారీ చేస న కొన్ని 
ఆదేశాల్నస పాటిాంచనాందసకు ఇాండ్స్ ఇాండ్ బాయాంక్ట ప్ై RBI ₹1 
కోటి దివయ ప్న ల్్టన్న విధిాంచిాంది. 
 

S21. Ans.(a) 

Sol. పరాయవర్ణాం, అటవీ & వాత వర్ణ మార్ుీల్ మాంత్రిత్వ 
శాఖ్ "ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్సవ్" సయిరాితో నయయ 
ఢిలో్టల్లన్న త్ల్ెతోరా సల్డియాంల్ల "హరియాల్ట మహో త్సవ్"నస 
న్నర్వహిాంచనసాంది. 
 

S22. Ans.(b) 

Sol. ప్టరి లయాం ఎగుమత్ర దేశాల్ సాంసా (OPEC) స్కేటరీ 
జనర్ల్త మహమద్ సనసస  బరిెాండో  కనసిమూశార్ు. 
 

S23. Ans.(c) 

Sol. సల్ట్ బాయాంక్ట ఆఫ్ ఇాండియా డిఫ్న్స శాల్రీ పాయకేజీ (DSP) 

పథ్కాం కోసాం ఇాండియన్ ఎయర్ ఫ్్ ర్స తో అవగాహన 
ఒపీాంద న్ని (MOU) పునర్ుదధరిాంచిాంది. 
 

S24. Ans.(b) 

Sol. Edelweiss జనర్ల్త ఇనయసర న్స IRDAI యొకె 
శాాండ్ బాక్టస చొర్వ కిాంద సమగే మోటార్ బీమా ఉత్ీతా్ర 
అయన స వచ నస పాిర్ాంభిాంచిాంది. SWITCH అన ది పూరిాగా 
డిజటల్త, మొబ ైల్త టెలమాటిక్టస ఆధ రిత్ మోటార్ పాల్సీ. 
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S25. Ans.(b) 

Sol. SBI జనర్ల్త స్ైబర్ వాల్్త ఎడా్ బీమా పథ్కాన్ని 
పాిర్ాంభిాంచిాంది, ఇది స్ైబర్ పిమాద ల్ు & ద డ్డల్ నసాండి 
ఉత్ీనిమయేయ ఆరిాక నష్ా్ ల్ నసాండి ర్క్ష్ణనస అాందిాంచే 
వయకుా ల్ కోసాం సమగే స్ైబర్ బీమా కవర్. 
 

S26. Ans.(d) 

Sol. న ష్టనల్త మానసయమ ాంట్ అథ రిటీ చెైర్మన్ త్ర్ుణ్ విజయ్ 
రాజస్ాా న్ ల్లన్న మాన్ గర్ కొాండ్నస జాతీయ పాిముఖ్యత్ కలగిన 
స్ామర్క చిహిాంగా పికటిాంచడ్ాంప్ై కేాంది స్ాాంసెృత్రక శాఖ్ 
సహాయ మాంత్రి అర్ుా న్ రామ్స మేఘ వాల్త కు న్నవ దిక 
సమరిీాంచ ర్ు. 
 

S27. Ans.(c) 

Sol. టెైర్ 2 మరియు టెైర్ 3 నగరాల్లో న్న 10,000 స్ా్ ర్్ప ల్కు 
సహాయాం చేయడ న్నకి కేమబదధమ ైన పాఠాయాంశాల్లో  స్ా్ ర్్ప 
బిలవాంగ్ ప్ై సాంబాంధిత్ సమాచ రాన్ని సలకరిాంచడ్ాం ల్క్ష్యాంగా 
Google స్ా్ ర్్ప సయెల్త ఇాండియా చొర్వనస పాిర్ాంభిాంచిాంది. 
 

S28. Ans.(a) 

Sol. ప్ లష్ పిభుత్వాం వారాసల్ల ఒక వ డ్డకనస న్నర్వహిాంచిాంది, 
ర ాండ్వ పిపాంచ యుదధాం సమయాంల్ల దేశ్ాం నసాండి 
పారిప్ యన ప్ లష్ శ్ర్ణ ర్ుా ల్కు ఆశ్ేయాం కలీాంచినాందసకు 
జామ్స నగర్ మరియు కొల్ాా పూర్ రాజ కుటుాంబాల్నస మరియు 
ఇత్ర్ుల్నస గౌర్విాంచిాంది. 
 

S29. Ans.(c) 

Sol. దేశ్ాంల్లన  13 ఎక్టస ప్ిస్ వ ల్ నెట్ వర్ె నస కలగి ఉని 
మొదటి రాష్్టరాం ఉతా్ర్పిదేశ్. 
 

S30. Ans.(b) 

Sol. స్ప్్ాంబర్ 27 నసాంచి అకో్ బర్ 10 వర్కు గుజరాత్ 36వ 
జాతీయ కరేడ్ల్కు ఆత్రథ్యాం ఇవవనసాంది. 
 

S31. Ans.(b) 

Sol. పిభుత్వ మరియు ప్ైివ ట్ ఆరోగయ సాంర్క్ష్ణ పిద త్ల్ 
ద వరా న ణయమ ైన మరియు సర్సమ ైన ఆరోగయ సాంర్క్ష్ణ 
సలవల్కు కటు్ బడి ఉాండ ల్న  ల్క్ష్యాంతో రాజస్ాా న్ పిభుత్వాం 
త్వర్ల్ల అస్ాంబోీల్ల ఆరోగయ హకుె బిల్ుో నస (భార్త్దేశ్ాంల్ల 
మొట్మొదటిది) పివ శ్ప్టర్  అవకాశ్ాం ఉాంది. 
 

S32. Ans.(c) 

Sol. వెస్రన్ ర ైల్ేవ (WR) యొకె పొ డ్వెైన స్ైెవాక్ట ఖ్ార్ రోడ్ 
ర ైల్ేవ సల్ష్టన్ నసాండి సమీపాంల్లన్న బాాంద ి టెరిమనస్ వర్కు 
పియాణ కుల్ు ససల్భాంగా ర ైళళో  ఎకెడ న్నకి పాో ట్ ఫ్ార్మ్స ల్నస 
చేర్ుకోవడ న్నకి తెర్వబడిాంది. 
 

S33. Ans.(b) 

Sol. దేశ్వాయపాాంగా ఉని మత్సయకార్ుల్ు, చేపల్ 
ప్ాంపకాంద ర్ుల్ు మరియు సాంబాంధిత్ వాటాద ర్ుల్ాందరికర 
సాంఘలభావాం తెలపలాందసకు పిత్ర సాంవత్సర్ాం జూల్ెై 10వ తేదీన 
జాతీయ చేపల్ ర ైత్ ల్ దినోత్సవాన్ని జర్ుపుకుాంటార్ు. 
 

S34. Ans.(d) 

Sol. స్రిబయా నోవాక్ట జకోవిచ న్నక్ట కిరిగయోస్ ప్ై న ల్ుగు స్టో 
విజయాంతో ఏడో  విాంబుల్వన్ పుర్ుష్ట ల్ టెైటిల్త మరియు 21వ 
గాే ాండ్ స్ాో మ్స కిరీటాన్ని గ ల్ుచసకున ిడ్డ. 
 

S35. Ans.(b) 

Sol. న ష్టనల్త ఇాంటర ిట్ ఎకేసఛాంజ్ ఆఫ్ ఇాండియా (NIXI) 

దసరాగ పూర్ మరియు బర్ధమాన్ ల్ల్ల ఇాంటర ిట్ ఎకేసఛాంజ్ ల్నస 
పరిచయాం చేస ాంది. 
 

S36. Ans.(c) 

Sol. అవినీత్ర ఆరోపణల్ప్ై సతీష్ అగిిహో త్రిన్న పిభుత్వాం 
తొల్గిాంచిన త్రావత్ న ష్టనల్త హెై సీీడ్ ర ైల్త కారొీరేష్టన్ 
లమిటెడ్ (NHSRCL) మేన జాంగ్ డెైర క్ర్ గా రాజేాంది పిస్ాద్ 
న్నయమిత్ ల్యాయర్ు. 
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S37. Ans.(d) 

Sol. బిలయనీర్ ఇనెవస్ర్ రాకేష్ జుహున్ జున్ వాల్ా 
యాజమానయాంల్లన్న, అకాస్ా ఎయర్ టరకాఫ్ కోసాం కిోయర్ 
చేయబడిాంది. 
 

S38. Ans.(a) 

Sol. దక్షిణ కొరియాల్లన్న యోసస స టీల్ల జరిగిన ఫ్ైనల్తస ల్ల 
భార్త్దేశాన్నకి చెాందిన పలో్వి స ాంగ్ మిస్స్ యూన్నవర్స డివెైన్ 
టెైటిల్త నస గ ల్ుచసకుాంది. 
 

S39. Ans.(d) 

Sol. ఇాంటర్ ప్ ల్త వయవహారాల్కు సాంబాంధిాంచి భార్త్దేశ్ాం 
యొకె నోడ్ల్త ఏజ నీస అయన CBI, డేటాబేస్ ల్ల చేరి, ద న్నతో 
అనససాంధ న్నాంచబడిన 68వ దేశ్ాంగా భార్త్దేశాన్ని 
మారిిాంది. 
 

S40. Ans.(b) 

Sol. న ష్టనల్త హెైవ స్ అథ రిటీ ఆఫ్ ఇాండియా (NHAI) & 

మహారాష్్టర మ టరి  న గ్ పూర్ ల్ల పొ డ్వెైన డ్బుల్త డెకెర్ (3.14 
కి.మీ) వయాడ్క్్ట నస న్నరిమాంచి పిపాంచ రికార్ువ నస స్ాధిాంచ య. 
 

S41. Ans.(a) 

Sol. జూన్ 2022 కొర్కు ICC పుర్ుష్ట ల్ పలోయర్ ఆఫ్ ది 
మాంత్ గా ఇాంగాో ాండ్ బాయటర్ జానీ బ యర్ స్్్  ఎాంప కయాయడ్డ. 
 

 

S42. Ans.(b) 

Sol. పిత్ర సాంవత్సర్ాం, జూల్ెై 12 న పిపాంచ పలపర్ బాయగ్ 
దినోత్సవాన్ని జర్ుపుకుాంటార్ు, పాో స ్క్ట బాయగ్ ల్కు బదసల్ుగా 
పలపర్ బాయగ్ ల్నస ఉపయోగిాంచడ్ాం యొకె పాిముఖ్యత్ప్ై 
అవగాహన కలీాంచడ్ాం. 
 

S43. Ans.(c) 

Sol. ఈ సాంవత్సర్ాం పలపర్ బాయగ్ దినోత్సవాం యొకె న పథ్యాం 
ఏమిటాంటర, ఇఫ్ యు ఆర్ ‘ఫ్ాంటాస ్క్ట’,డ్డ సాంత్రాంగ్ ‘డ్ిమాటిక్ట’ 

టు కట్ ది‘పాో స ్క్ట’, యూస్ ‘పలపర్ బాగ్స’ ("మీర్ు 
'అదసభత్ాంగా' ఉాంటర, 'పాో స ్క్ట'న్న కతా్రరిాంచడ న్నకి 'డ ిమాటిక్ట' 

ఏదెైన  చేయాండ,ి 'పలపర్ బాయగ్స' ఉపయోగిాంచాండి.") 

 

S44. Ans.(a) 

Sol. భార్త్దేశ్పు మొట్మొదటి ఎలవ టెడ్ అర్బన్ ఎక్టస ప్ిస్ 
వ  అయన ద వర్కా ఎక్టస ప్ిస్ వ  2023 న టికి 
అాందసబాటుల్లకి వససా ాందన్న కేాంది రోడ్డవ  ర్వాణ  మరియు 
ర్హద ర్ుల్ శాఖ్ మాంత్రి న్నత్రన్ గడ్ెరీ తెలపార్ు. 
 

S45. Ans.(d) 

Sol. సయా ల్ దేశ్మయోత్ీతా్ర (GDP) ఆధ ర్ాంగా భార్త్దేశ్ాంల్ల 
ఆరిాక వృదిధకి సాంబాంధిాంచిన 2023 అాంచన నస Nomura 4.7 
శాత న్నకి త్గిగాంచిాంది. 
 

S46. Ans.(a) 

Sol. భార్త్ ఆర్ిర్ జయయత్ర ససరేఖ్ వెనిాం మరియు అభిషలక్ట 
వర్మ దవయాం మిక్టస డ్ టీమ్స కాాంపౌాండ్ ఈవెాంట్ ల్ల కాాంసయ 
పత్కాన్ని గ ల్ుచసకుాంది, USAల్లన్న బరిమాంగ్ హామ్స ల్ల జరిగిన 
వర్ల్తవ  గేమ్సస 2022ల్ల దేశాన్నకి మొదటి పత్కాన్ని 
అాందిాంచిాంది. 
 

S47. Ans.(b) 

Sol. సయచికల్లన్న 146 దేశాల్ల్ల ఐస్ ల్ాాండ్ పిపాంచాంల్లన్న 
అత్యాంత్ లాంగ-సమాన దేశ్ాంగా త్న స్ాా న న్ని న్నల్ుపుకుాంది. 
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S48. Ans.(a) 

Sol. కోవిడ్ -19 వాయప ా  చెాందడ్ాంతో పాఠశాల్ల్ నసాండి 

త్పుీకుని వారిన్న త్రరిగి తీససకురావడ న్నకి త్రిపుర్ పిభుత్వాం 

'ఎర్ి విత్ ల్ెర్ి' పలర్ుతో కొతా్ పథ్కాన్ని పాిర్ాంభిాంచిాంది. 
 

S49. Ans.(e) 

Sol. సలీస్ టెక్ట స్ా్ ర్్ప అగిికుల్త కాస్్ మస్ చెనెైిల్ల 3డి-

ప ిాంటెడ్ రాక ట్ ఇాంజన్ ల్నస త్యార్ు చేసల భార్త్దేశ్పు 

మొట్మొదటి ఫ్ాయక్రీన్న పాిర్ాంభిాంచిాంది. 
 

S50. Ans.(e) 

Sol. స ెల్త ఇాండియా మిష్టన్ 7వ వారిికోత్సవాం జూల్ెై 15న 

న్నర్వహిాంచబడ్డతోాంది. స ెల్త ఇాండియా మిష్టన్ అన్న కయడ  
ప ల్ువబడే న ష్టనల్త స ెల్త డెవల్ప మ ాంట్ మిష్టన్ 2015ల్ల ఈ 

రోజున పాిర్ాంభిాంచబడిాంది. 
 

S51. Ans.(b) 

Sol. విదేశాాంగ మాంత్రి ఎస్. జ ైశ్ాంకర్ భార్త్దేశ్ాంల్లన్న నయయ 

ఢిలో్టల్లన్న ససష్ామ సవరాజ్ భవన్ ల్ల భార్త్దేశ్ాం యొకె స్ాఫ్్ట 

పవర్ స్్ రాంగా్ ల్ యొకె వివిధ అాంశాల్ప్ై వాయస్ాల్ సాంకల్నమ ైన 

‘సాంసెృత్ర ద వరా కనెక్్ట అవవడ్ాం’న్న పాిర్ాంభిాంచ ర్ు. 
 

S52. Ans.(a) 

Sol. ఆల్త-ఇాండియా టరకు ధర్ల్ సయచిక (WPI) ఆధ ర్ాంగా 

వారిిక దివయయల్బణాం జూన్ నెల్ల్ల 15.18 శాత్ాంగా ఉాంది, మే 
నసాండి సవల్ీాంగా త్గుగ ముఖ్ాం పటి్ాంది, ఈ సాంఖ్య 15.88 

శాత్ాంగా ఉాంది. 
 

S53. Ans.(d) 

Sol. టెలకాాం ఆపరేటర్ భార్త్ర ఎయర్ టెల్త ఇాంటర ిట్ మేజర్ 
గూగుల్త కు 7.1 కోటో ఈకివటీ షలరో్నస ఒకొెకెటి ర్ూ.734 

చొపుీన కేటాయాంచిాంది. 
 

S54. Ans.(e) 

Sol. UAE నసాండి కేర్ళకు త్రరిగి వచిిన వయకిాకి వాయధి 
ల్క్ష్ణ ల్ు కన్నప ాంచిన త్రావత్, భార్త్దేశ్ాంల్ల మొట్మొదటి 
కోత్ ల్ వాయధి న్నరాధ ర్ణ అయాంది. 
 

S55. Ans.(a) 

Sol. వాణ జయాం & పరిశ్ేమల్ మాంత్రిత్వ శాఖ్ డేటా పికార్ాం, 

జూన్ 2021ల్ల $9.6 బిలయనోతో ప్ లితే, జూన్ 2022ల్ల 
భార్త్దేశ్ వాణ జయ ల్లటు $26.1 బిలయనోకు ప్రిగిాంది. 
 

S56. Ans.(d) 

Sol. భార్త్ మాజీ క ప్్న్ గా BCCI అధయక్షుడ్డ స్ౌర్వ్ 
గాంగూల్టన్న బిిటన్ పారో్మ ాంట్ ఘనాంగా సత్ెరిాంచిాంది. 
 

S57. Ans.(b) 

Sol. రాబో యే బరిమాంగ్ హామ్స కామనెవలా్త గేమ్సస కోసాం 215 
మాంది అథ్ెో టుో  మరియు 107 మాంది అధికార్ుల్ు మరియు 
సహాయక స బబాందితో సహా 322 మాంది సభుయల్తో కయడిన 
బృాంద న్ని ఇాండియన్ ఒలాంప క్ట అస్్ స యేష్టన్ పికటిాంచిాంది. 
 

S58. Ans.(d) 

Sol. 41వ విల్ాో  డి బ న స్ె ఇాంటరేిష్టనల్త చెస్ ఓప్న్ ల్ల 
భార్త్ గాే ాండ్ మాస్ర్ అర్విాంద్ చిత్ాంబర్ాం విజేత్గా న్నలచ డ్డ. 
చిత్ాంబర్ాం కోచ ఆర్ బి ర్మేష్ త్న వార్ువ నస టెైటిల్త కోసాం 
పిశ్ాంస ాంచ ర్ు. 
 

S59. Ans.(a) 

Sol. రాజీవ్ గాాంధీ కాయనసర్ ఇన్నటిటూయట్ మరియు రీస్ర్ి 
స్ాంటర్, నయయఢిలో్ట (RGCI) కొతా్-యుగాం ఇాండియన్ మ డ్-టెక్ట 
స్ా్ ర్్-అప SS ఇనోివ ష్టన్స ర్ూపొ ాందిాంచిన మొట్మొదటి-
మేడ్-ఇన్-ఇాండియా సరిాకల్త రోబో టిక్ట స స్మ్స, SSI-మాంత్ినస 
ఇన్ స్ా్ ల్త చేస ాంది. 
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S60. Ans.(c) 

Sol. శ్చరోమణ  అకాల్టదళ్ సీన్నయర్ న యకుడ్డ మరియు 
పాంజాబ్ మాజీ విధ నసభ సీీకర్ న్నర్మల్త స ాంగ్ కహోాన్ 
మర్ణ ాంచ ర్ు, 79 ఏళో న్నర్మల్త స ాంగ్ కహోాన్ శ్చరోమణ  
అకాల్టదళ్ కు వెనెిముకగా మరియు ఫతేఘర్ చసరిద న్ 
న యకుడిగా పిస దిధ  చెాంద ర్ు. 
 

S61. Ans.(c) 

Sol. అనసభవజాుడెైన కరేడ  న్నరావహకుడ్డ, నరీాందర్ బాత ి 
భార్త్ ఒలాంప క్ట సాంఘాం (IOA), అాంత్రాా తీయ హాకర సమాఖ్య 
(FIH) అధయక్ష్ పదవిక,ి అల్ాగే అాంత్రాా తీయ ఒలాంప క్ట కమిటీ 
(IOC) సభుయన్నగా "వయకిాగత్ కార్ణ ల్" కార్ణాంగా రాజీన మా 
చేశార్ు. 
 

S62. Ans.(b) 

Sol. వెస ్ాండీస్ మాజీ క ప్్న్ దిన ష్ రామ్స దిన్ త్క్ష్ణమే 
అాంత్రాా తీయ కిేక ట్ కు రిటెైర మాంట్ పికటిాంచ డ్డ. అత్నస 
డిస్ాంబర్ 2019ల్ల వెస ్ాండీస్ త్ర్పున T20Iల్ల త్న చివరి 
మాయచ ఆడ డ్డ. 
 

S63. Ans.(d) 

Sol. ఇటీవల్ ఇాంటరేిష్టన్స విడ్డదల్ చేస న 2022 ఎక్టస పాట్ 
ఇన్ స్ైడ్ర్ రాయాంకిాంగ్స ల్ల మ కిసకో అగేస్ాా నాంల్ల ఉాంది, అయతే 
భార్త్దేశ్ాం జాబిత ల్లన్న 52 దేశాల్ల్ల అధిక సర్సమ ైన 
స్్ ెర్ తో 36వ స్ాా నాంల్ల న్నలచిాంది. 
 

S64. Ans.(c) 

Sol. కొతా్ కేాందిాం రిమోట్ డ ాంబాాంగ్ ల్ల స్ాా ప ాంచబడిాంది, LAC 

బల్ాంగా ఉాంది మరియు ఇది స కిెాంల్ల 10,040 అడ్డగుల్ 
ఎత్ ా ల్ల ఉాంది, ఇది భార్త్దేశ్ాం-చెైన  LACకి 220 కి.మీ 
ముాందస భాగాం పాంచసకుాంటుాంది. 
 

S65. Ans.(a) 

Sol. నయయఢిలో్టల్లన్న డ . అాంబేదెర్ ఇాంటరేిష్టనల్త స్ాంటర్ ల్ల 
జరిగిన ఎన్ ఐఐఓ (న వల్త ఇనోివ ష్టన్ అాండ్ ఇాండిజనెైజేష్టన్ 
ఆర్గనెైజేష్టన్) స్మిన ర్ ‘స్ావవోాంబన్’ల్ల పిధ న్న నరేాంది మోదీ 
పిసాంగిాంచ ర్ు. 
 

S66. Ans.(e) 

Sol. జనర్ల్త అస్ాంబోీ అాంత్రాా తీయ చాంది దినోత్సవాన్ని 
పికటిాంచిాంద,ి ఐకయరాజయసమిత్ర న్నయమిాంచిన అాంత్రాా తీయ 
దినోత్సవాన్ని ఏటా జూల్ెై 20న పాటిాంచ ల. 
 

S67. Ans.(c) 

Sol. పిపాంచ చదర్ాంగాం దినోత్సవాన్ని పిత్ర సాంవత్సర్ాం జూల్ెై 
20న పిపాంచవాయపాాంగా జర్ుపుకుాంటార్ు. ఈ రోజు 1924ల్ల 
పారిస్ ల్ల అాంత్రాా తీయ చెస్ సమాఖ్య (FIDE) స్ాా పన తేదీన్న 
సయచిససా ాంది. 
 

S68. Ans.(e) 

Sol. 2028 వ సవి ఒలాంప క్ట మరియు పారాలాంప క్ట కరేడ్ల్ు 
యునెైటెడ్ సల్ట్స ల్లన్న ల్ాస్ ఏాంజల్తస ల్ల న్నర్వహిాంచబడ్త య. 
2028 ల్ాస్ ఏాంజల్తస ఒలాంప క్టస పాిర్ాంభ వ డ్డక జూల్ెై 14, 

2028న జర్ుగుత్ ాంది మరియు జూల్ెై 30 వర్కు 
కొనస్ాగుత్ ాంది. 
 

S69. Ans.(b) 

Sol. కేాంది పిభుత్వాం, జయాంత్ర పిస్ాద్ నస ఐదేళోపాటు 
ఇన సల్ెవనీస మరియు బాయాంకుర్ుపా్(దివాల్ా మరియు 
పూరాినష్్టాం) బో ర్వ ఆఫ్ ఇాండియా (IBBI)ల్ల పూరిాకాల్ 
సభుయన్నగా న్నయమిాంచిాంది. 
 

S70. Ans.(a) 

Sol. శే్మల్ాంకకు చెాందిన పిముఖ్ రాజకరయ న యకుడ్డ 
మరియు ఆర్ుస్ార్ుో  పిధ నమాంత్రిగా పన్నచేస న ర్ణ ల్త 
వికేమస ాంఘే దీవప దేశాన్నకి 9వ అధయక్షుడిగా పారో్మ ాంటుచ ే
ఎన్నికయాయర్ు. 
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S71. Ans.(c) 

Sol. ఇమిమగేేష్టన్ కనసల్ె్ నీస అయన హెనోీ & పార్్ నర్స త జా 
హెనోీ పాస్ ప్ ర్్ సయచిక పికార్ాం, 2022ల్ల పిపాంచాంల్లన్న 
అత్యాంత్ శ్కిావాంత్మ ైన పాస్ ప్ ర్్ ల్ జాబిత ల్ల భార్త్దేశ్ాం 
87వ స్ాా నాంల్ల ఉాంది. 
 

S72. Ans.(a) 

Sol. పిధ నమాంత్రి ఆయుష్ామన్ భార్త్ హెలా్త ఇన్ ఫ్ాిస్రకిర్ 
మిష్టన్ కోసాం పిపాంచ బాయాంకు US$1 బిలయన్ ర్ుణ న్ని 
మాంజూర్ు చేస ాంది. 
 

S73. Ans.(d) 

Sol. ఊకాో  యొకె సీీడ్ టెస్్ గోో బల్త ఇాండెక్టస పికార్ాం, మధయసా 
మొబ ైల్త వ గాంల్ల భార్త్దేశ్ాం యొకె రాయాంకిాంగ్ ల్ు మూడ్డ 
స్ాా న ల్ు పడిప్యాయ. ఈ ఏడ ది మేల్ల భార్త్ 115వ 
స్ాా నాంల్ల ఉాండ్గా, జూన్ ల్ల 118వ స్ాా న న్నకి పడిప్యాంది. 
 

S74. Ans.(b) 

Sol. మూడ్డ సహకార్ బాయాంకుల్ప్ై రిజర్వ బాయాంక్ట తీవి 
ఆాంక్ష్ల్ు పికటిాంచిాంది. వీటిల్ల మహారాష్్టరకు చెాందిన ర ాండ్డ 
బాయాంకుల్ు ఉన ియ, న స క్ట జల్ాో  గిరాి సహకారి బాయాంక్ట 
లమిటెడ్ మరియు కరాా టకకు చెాందిన శే్మ మలోకార్ుా న పట్ణ 
సహకారి బాయాంక్ట తో పాటు రాయగడ్ సహకరి బాయాంక్ట. 
 

 

S75. Ans.(d) 

Sol. పిభుత్వ యాజమానయాంల్లన్న ఆయల్త అాండ్ న చసర్ల్త 
గాయస్ కారొీరేష్టన్ (ONGC) యొకె విదేశ్మ ప్టు్ బడి విభాగాం 
ONGC విదేశ్ లమిటెడ్ (OVL) మేన జాంగ్ డెైర క్ర్ గా రాజరిి 
గుపాా  బాధయత్ల్ు సీవకరిాంచ ర్ు. 
 

S76. Ans.(e) 

Sol. వర్ల్తవ  ఫ్డ్రేష్టన్ ఆఫ్ నయయరాల్జీ (WFN) పిత్ర 
సాంవత్సర్ాం ఒకోె న పథ్యాంప్ై దృష ్  స్ారిసయా  పిత్ర జూల్ెై 22న 
పిపాంచ మ దడ్డ దినోత్సవాన్ని జర్ుపుకుాంటుాంది. 
 

S77. Ans.(b) 

Sol. ఈ సవదేశ్మ ప్ైల్ట్ ల్ేన్న 'వర్ుణ' డోిన్ స్ా్ ర్్ప స్ాగర్ డిఫ్న్స 
ఇాంజనీరిాంగ్ త్యారీద ర్ుల్ు అత్న్న సమక్ష్ాంల్ల దీన్నన్న 
పిదరిశాంచ ర్ు. 
 

S78. Ans.(d) 

Sol. స్ాంటిల్త బో ర్వ ఆఫ్ డెైర క్్ట టాక సస్ (CBDT) 24 జూల్ెై 
2022న 162వ ఆద యపు పనసి దినోత్సవాన్ని (ఆయాెర్ 
దివాస్ అన్న కయడ  ప ల్ుస్ాా ర్ు) పాటిాంచిాంది. 
 

S79. Ans.(e) 

Sol. పిముఖ్ శాసావి తా్ మరియు ఇన్ స ్టూయట్ ఆఫ్ ల్ెైఫ్ 
స్ైనెసస్ (ILS) డెైర క్ర్, భువన శ్వర్ డ క్ర్ అజయ్ కుమార్ 
పరిద  (58) కనసిమూశార్ు. 
 

S80. Ans.(d) 

Sol. త న ా జీ చిత్ిాం 68వ జాతీయ చల్నచిత్ి అవార్ువ ల్ల్ల 
"ఉతా్మ పాపుల్ర్ ఫ ల్తమ పొి వెైడిాంగ్ హో ల్సమ్స 
ఎాంటర్ టెైన్ మ ాంట్"న్న గ ల్ుచసకుాంది. 
 

S81. Ans.(e) 

Sol. జుల్ెై 15తో ముగిస న వార్ాంల్ల భార్త్ విదేశ్మ మార్కదివయ 
న్నల్వల్ు 7.5 బిలయన్ డ ల్ర్ుో  త్గిగ  572.7 బిలయన్ 
డ ల్రో్కు చేర్ుకున ియన్న రిజర్వ బాయాంక్ట ఆఫ్ ఇాండియా 
(RBI) విడ్డదల్ చేస న త జా డేటా వెలో్డిాంచిాంది. 
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S82. Ans.(d) 

Sol. యునెైటెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స (UAE) త్మిళ చిత్ి 
పరిశ్ేమల్లన్న అగేనటుల్ల్ల ఒకర ైన కమల్త హాసన్ కు త్మ 
పిత్రష్ా్ త్మకమ ైన ‘గోల్ెవ న్ వీస్ా’ మాంజూర్ు చేస ాంది. 
 

S83. Ans.(d) 

Sol. పిపాంచ ముాంపు న్నవార్ణ దినోత్సవాన్ని ఏటా జూల్ెై 25న 
జర్ుపుకుాంటార్ు. ఐకయరాజయసమిత్ర ఈ రోజునస మరిాంత్ 
న్నల్కడ్గా-అభివృదిధ  చెాందిన పిపాంచాం వెైపుకు వెళ్లో ల్న  
తీరామనాంతో మున్నగిప్యే న్నవార్ణ యొకె పిపాంచ 
న యయవాద న్నకి గురిాాంచిాంది. 
 

S84. Ans.(c) 

Sol. పిపాంచ అథ్ెో టిక్టస ఛ ాంప యన్ ష ప ల్ల పుర్ుష్ట ల్ జావెలన్ 
తోి ఫ్ైనల్లో  ఒలాంప క్ట ఛ ాంప యన్ నీర్జ్ చోపాి 88.13 మీటరో్ 
తోితో ర్జత్ పత్కాన్ని క ైవసాం చేససకున ిడ్డ. 
 

S85. Ans.(b) 

Sol. దిల్టప కుమార్ అన్న ప ల్వబడే భార్తీయ స న్నమా 
యొకె ల్ెజ ాండ్రీ నటుడ్డ యూససఫ్ ఖ్ాన్ ప్ై కొతా్ పుసాకాన్ని 
ర్చయత్ ఫ్ైసల్త ఫర్ూఖీ విడ్డదల్ చేస్ార్ు. 
 

S86. Ans.(e) 

Sol. మధయపిదేశ్ ల్లన్న 'దరావజా ఆఫ్ దఖిన్' అన్న కయడ  
ప ల్ువబడే బురాా న్ పూర్ భార్త్దేశ్ాంల్లన  మొదటి 'హర్ ఘర్ 
జల్త' సరి్ఫ కేట్ పొ ాందిన జల్ాో గా అవత్రిాంచిాంది. 
 

S87. Ans.(a) 

Sol. క నరా బాయాంక్ట త్న మొబ ైల్త బాయాంకిాంగ్ యాప "క నరా 
AI1"న్న పాిర్ాంభిాంచిాంది. బాయాంకిాంగ్ యాప త్న కస్మరో్ 
బాయాంకిాంగ్ అవసరాల్నస తీర్ిడ న్నకి 250 కాంటర ఎకుెవ 
ఫీచరో్తో ఒక స్ా్ ప స్ొ ల్యయష్టన్ గా ఉాంటుాంది. 
 

S88. Ans.(d) 

Sol. Paytm యొకె మాత్ృ సాంసా One97 కమూయన్నకేష్టన్స 
Paytm పలమ ాంట్స సరీవస్స్ లమిటెడ్ (PPSL) యొకె CEO 

గా నకుల్త జ ైన్ నస న్నయమిాంచిాంది. 
 

S89. Ans.(e) 

Sol. MSME స్కా్ ర్ కోసాం స్ాంటర్ ఆఫ్ ఎకసల్ెన్స నస ఏరాీటు 
చేయడ న్నకి LG ఎల్కా్ా న్నక్టస తో NSIC సాంత్కాం చేస ాంది ఈ 
పియత్ిాంల్ల, LG ఎల్కా్ా న్నక్టస మరియు ఎల్కా్ా న్నక్టస స్కా్ ర్ 
స ెల్తస కౌన్నసల్త ఆఫ్ ఇాండియా (ESSCI) NSIC - టెకిికల్త 
సరీవస్స్ స్ాంటర్ ల్ల "స్ాంటర్ ఆఫ్ ఎకసల్ెన్స"న్న ఏరాీటు 
చేససా ాంది. 
 

S90. Ans.(d) 

Sol. దీాంతో దేశ్ాంల్లన్న మొతా్ాం రామ్స సర్  స్ైట్ ల్నస 49 నసాంచి 
54 రామ్స సర్  స్ైటోకు ప్ాంచ ర్ు. 
 

S91. Ans.(b) 

Sol. భార్త్దేశ్ాం నసాండి, నయయఢిలో్టల్లన్న ఇాందిరా గాాంధీ 
ఇాంటరేిష్టనల్త (IGI) విమాన శ్ేయాం 13వ ర్దీదగా ఉాండే 
విమాన శ్ేయాంగా టాప 20ల్ల న్నలచిాంది. IGIA 2021ల్ల 3.7 
కోటో మాంది పియాణ కుల్నస చయస ాంది, ఇది IGI 16వ స్ాా నాంల్ల 
ఉనిపుీడ్డ 2020ల్ల 2.8 కోటో కాంటర 30.3% ఎకుెవ. 
 

S92. Ans.(e) 

Sol. మడ్ పరాయవర్ణ వయవసా పరిర్క్ష్ణ కోసాం అాంత్రాా తీయ 
దినోత్సవాం పిత్ర సాంవత్సర్ాం జూల్ెై 26న 
న్నర్వహిాంచబడ్డత్ ాంది. మడ్ పరాయవర్ణ వయవసాల్ 
పాిముఖ్యత్నస "ఒక పితేయకమ ైన, పితేయకమ ైన మరియు హాన్న 
కలగిాంచే పరాయవర్ణ వయవసా"గా గురిాాంచడ న్నకి మరియు వాటి 
స ార్మ ైన న్నర్వహణ, పరిర్క్ష్ణకు పరిష్ాెరాల్నస 
ప్ి త్సహిాంచడ న్నకి ఈ రోజునస జర్ుపుకుాంటార్ు. మరియు 
ఉపయోగాల్ు. 
 

S93. Ans.(d) 

Sol. తీవిమ ైన వాయధి మరియు కాల్ేయ కాయనసర్ కు ద రితీసల 
కాల్ేయ వాపుకు కార్ణమయేయ వెైర్ల్త హెపటెైటిస్ గురిాంచి 
అవగాహన ప్ాంచడ న్నకి పిత్ర సాంవత్సర్ాం జూల్ెై 28న పిపాంచ 
హెపటెైటిస్ దినోత్సవాన్ని జర్ుపుకుాంటార్ు. 
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S94. Ans.(a) 

Sol. రాఫ్ల్సన్ 1967ల్ల బ ర్్ ష్ైిడ్ర్ తో కలస  అత్ యతా్మ 
హాసయ ధ రావాహికకు ఎమీమ అవార్ువ నస గ ల్ుచసకున ిడ్డ, 
అదే పలర్ుతో మాంకరస్ మరియు TV స రీస్ ల్నస సహ-
సృష ్ాంచ డ్డ. 
 

S95. Ans.(e) 

Sol. తెల్ాంగాణ పిభుత్వ సీా  ి న్నధి క ేడిట్ కోఆపరేటివ్ 
ఫ్డ్రేష్టన్ తో కుదసర్ుికుని అవగాహన ఒపీాందాం (MoU) 
త్రావత్ సహకార్ ర్ాంగాంల్ల మహిళల్చే న్నర్వహిాంచబడే 
మొట్మొదటి ఆరిాక సాంసా రాజస్ాా న్ ల్ల రాబో తోాంది. 
 

S96. Ans.(d) 

Sol. స్ాంటిల్త రిజర్వ ప్ ల్టస్ ఫ్్ ర్స (CRPF), త్న 84వ ర ైజాంగ్ 
డేన్న 27 జూల్ెై 2022న జర్ుపుకుాంది. ఈ రోజు దేశ్ాం యొకె 
ఐకయత్, సమగేత్ మరియు స్ార్వభౌమత వన్ని 
సమరిాాంచడ్ాంల్ల శ్కిా యొకె అపార్మ ైన మరియు 
అసమానమ ైన సహకారాన్ని జర్ుపుకుాంటుాంది. 
 

S97. Ans.(c) 

Sol. బిిటీష్ పిధ న మాంత్రి బో రిస్ జానసన్ ఉకేేన్నయన్ 
అధయక్షుడ్డ వయల్లడిమిర్ జ ల్ెనీసీకి సర్ విన్ స్న్ చరిిల్త 
ల్టడ్ర్ ష ప అవార్ువ నస అాందిాంచ ర్ు, సాంక్షోభ సమయాల్లో  ఇదదర్ు 
న యకుల్ మధయ ప్ లకల్నస చయపార్ు. 
 

S98. Ans.(a) 

Sol. యునెైటెడ్ కిాంగ్ డ్మ్స ల్లన్న బరిమాంగ్ హామ్స ల్ల జరిగిన 

కామనెవలా్త కరేడ్ల్ పాిర్ాంభ వ డ్డకల్ల PV స ాంధస మరియు 

మన్ పీిత్ స ాంగ్ భార్త్దేశ్ పత కధ ర్ుల్ు. 
 

S99. Ans.(c) 

Sol. ఇాంగోాండ్ ల్లన్న ల్టస్స్ర్ కేిక ట్ గౌే ాండ్ కు భార్త్ దిగగజ కిేక టర్ 

ససనీల్త గవాసెర్ పలర్ు ప్టా్ ర్ు. 
 

S100. Ans.(d) 

Sol. ఆస యా కిేక ట్ కౌన్నసల్త (ACC) సమాచ ర్ాం పికార్ాం, 

ఆస యా కప 2022 ఇపుీడ్డ యునెైటెడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్స 

(UAE) ల్ల జర్ుగుత్ ాంది. ముాందసగా ఈ కార్యకేమాం 

శే్మల్ాంకల్ల జర్గాలస ఉాంది. 
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