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Monthly Top 100 Quiz in Telugu: August 2022 
 

Q1. మాదకదరవ్యాల అకరమ రవ్యణా మరియు జాతీయ 
భదరతప ై సదససునస ప్యర రంభంచిన క ందర మంత్రర ఎవరు? 

(a) నర ందర మోద ీ

(b) సమృత్ర ఇరయనీ 

(c) అమిత్ షయ 
(d) పీయూష్ గోయల్ 

(e) అనసరయగ్ ఠయకూర్ 

 

Q2. ప రుగుతునన దరవ్యాలబణాన్నన అధిగమించ ందసకు క ంది 
వ్యటిలో ఏ ద శం బంగయరు నాణలేనస విడుదల చ స ంది? 

(a) శ్రరలంక 

(b) ఘనా 
(c) సూడాన్ 

(d) జంబాబవే 

(e) ఒమన్ 

 

Q3. ఒలంప క్ మరయిు ప్యరయలంప క్ గ మ్సు ప్యరిస్ 2024 
కోసం జూల ై 2022లో వ్లెల డ ంచిన కొతత  న్ననాదాన్నన 
గురితంచండ ? 

(a) హెల్్ యువర్ హో ప్ హెై (మీ ఆశనస ఉననతంగయ 
ఉంచారు) 
(b) గ మ్సు వ్ెైడ్ ఓప న్  
(c) ఫయసటర్, హయార్, స్యత ర ంగర్, టుగదెర్ (వ్గేంగయ, 
ఉననతంగయ, బలంగయ, కలస ) 

(d) టుగెదర్ ఫర్ అ షర్ే్ ఫయాచర్ (భాగస్యేమా భవిష్ాతుత  
కోసం కలస ) 

(e) అ నూా వరల్్ (కొతత  ప్రప్ంచం) 

 

Q4. ప లల లకు కరమం తప్పకుండా తలలప్యలు ఇవేడాన్నన 
నొక ి చపె్పడాన్నక  ప్రప్ంచ తలలప్యల వ్యరోతువం 2022 ప్రత్ర 
సంవతురం _______న్న ప్యటసి్యత రు? 

(a) 1-7 ఆగససట  

(b) 2-8 ఆగససట  

(c) 3-9 ఆగససట  

(d) 4-10 ఆగససట  

(e) 5-11 ఆగససట  

 

Q5. ప్రప్ంచ బరరస్ట  ఫీడ ంగ్ వ్యరం 2022 నపే్థ్ాం ఏమిటి? 

(a) ఎంప్వర్ పరేెంట్సు, ఏనాబుల్ బరరస్ట  ఫడీ ంగ్ 
(తలలదండుర లనస శక తవంతం చ యండ , తలలప్యలనస 
ప్యర రంభంచండ ) 

(b) ఫ ండ ష్న్ ఆఫ్ ల ఫై్ 

(c) సప్ో ర్ట బరరస్ట  ఫడీ ంగ్ ఫర్ అ హేలీ్దయర్ ప్యల నెట్స 
(ఆరోగాకరమ ైన గరహం కోసం తలలప్యలకు మదీతు ఇవేండ ) 

(d) స టప్అప్ ఫర్ బరరస్ట  ఫడీ ంగ్: ఎడుాక ట్స అండ్ సప్ో పర్ట 
(తలలప్యలు కోసం స టప్ అప్: ఎడుాక ట్స మరియు సప్ో ర్ట) 

(e) ప్రర టెక్ట బరరస్ట  ఫడీ ంగ్: అ షర్ే్ రెస్యపన్నుబిలట ీ(తలలప్యలనస 
రక్ ంచండ : ఒక భాగస్యేమా బాధ్ాత) 
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Q6. భారతీయ భాషయ స్యంక త్రకతనస ప్ోర తుహ ంచడాన్నక  ఏ 
ఇండ యన్ ఇన్ స టటయాట్స ఆఫ్ టకెయనలజీ (IIT) ‘Al4Bharat 

వదీ నీలేకన్న స ంటర్’న్న ప్యర రంభంచింది? 

(a) IIT హెైదరయబాద్ 

(b) IIT ఢ ల్దల  
(c) IIT మదరా స్ 

(d) IIT కయనూపర్ 

(e) IIT రూరకి 

 
Q7. RBI కయర్్ టోకనెైజ ష్న్ కోసం గడువునస ________క  స ట్స 
చ స ంది? 

(a) 1 స ప ట ంబర్ 2022 

(b) 1 అకోట బర్ 2022 

(c) 1 నవంబర్ 2022 

(d) 1 డ స ంబర్ 2022 

(e) 1 జనవరి 2023 

 
Q8. 2021 కోసం ఇండ యన్ కౌన్నుల్ ఫర్ కలచరల్ రిలేష్న్ు 
(ICCR) విశిష్ట  ఇండాలజస్ట  అవ్యరు్ నస ఎవరు 
అందసకునానరు? 

(a) ఆలస్ బో నర్ 

(b) ప్రసనన కుమార్ 

(c) మారిస్ బూల మ్స ఫీల్్ 

(d) జెఫీర ఆర్మ స్యట ర ంగ్ 

(e) హెన్నరచ్ ఫీరహరె్ వ్యన్ సీటటనె్ కయర న్ 

 
Q9. న్నరమలా మిశ్యర  ఇటవీల మరణ ంచారు.ఆమ  ఒక 
________? 

(a) రచయిత 

(b) రయజకీయ నాయకుడు 
(c) గయయకుడు 
(d) జరనలస్ట  
(e) కంప్ో జర్ 

 

Q10. ప రస్ ఇనఫర మష్న్ బూారో ప రన్నుప్ల్ డెరైెకటర్ జనరల్ గయ 
సత ాందర ప్రకయష్ న్నయమితులయాారు. ప రస్ ఇనఫర మష్న్ 
బూారో ఏ సంవతురంలో స్యా ప ంచబడ ంది? 

(a) 1895 

(b) 1992 

(c) 2000 

(d) 1919 

(e) 1856 

 

Q11. కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022లో ______న్న గలెుచసకోవడం 
దాేరయ భారతద శప్ు లాన్ బౌల్ు మహ ళల ఫో రల  జటుట  చరితర 
సృష ట ంచింది? 

(a) బంగయరు ప్తకం 

(b) రజత ప్తకం 

(c) కయంసా ప్తకం 

(d) a & b రెండూ 

(e) ప ైవ్ేవీ కయదస 

 
Q12. ససశ్రలా ద వి లకయమబామ్స, 2022 కయమనెేల్త  గ మ్స లలో 
క ంది ఏ కీరడలో రజత ప్తకయన్నన గెలుచసకుంది? 

(a) వ్ెయిట్స లఫ ట ంగ్ 

(b) స్యిాష్ 

(c) టెన్ననస్ 

(d) జూడో  
(e) బాాడ మంటన్ 

 
Q13. 2022 బరిమంగ్ హామ్స లో జరగిిన CWGలో విజయ్ 
కుమార్ యాదవ్ ఏ గ మ్స లో భారతద శం తరప్ున కయంసా 
ప్తకయన్నన గెలుచసకునానడు? 

(a) విలువిదా 
(b) ష్ూటింగ్ 

(c) వ్ెయిట్స లఫ ట ంగ్ 

(d) జూడో  
(e) బాక ుంగ్ 
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Q14. సంజయ్ అరోరయ స్యా నంలో ఇండో-టబిరటన్ బో ర్ర్ 
ప్ో ల్దస్ (ITBP) కొతత  డెైరకెటర్ జనరల్ గయ ఎవరు 
న్నయమితులయాారు? 

(a) హోంకయర్ అమోల్ వినసకయంత్ 

(b) ససజోయ్ లాల్ థాసన్ 

(c) సతా నారయయణ్ ప్రధాన్ 

(d) మన్నేందర్ స ంగ్ భాటియా 
(e) సంజీవ్ కుమార్ 

 
Q15. 4వ ONGC ప్యరయ గ మ్సు 2022 ఎవరు ప్యర రంభంచారు? 

(a) అమిత్ షయ 
(b) నర ందర మోడ ీ

(c) హరకీప్ స ంగ్ ప్యర ి

(d) రయజ నాథ్ స ంగ్ 

(e) యోగి ఆదితా నాథ్ 

 
Q16. రయష్ట రంలోన్న అన్నన అంగన్ వ్యడలీ వదీ ప లల లకు ప్యలు 
మరియు గుడుల  అందించడాన్నక  మహ ళా మరయిు శిశు 
అభవృదిి  శ్యఖ యొకి ప్యర జకె్ట నస ఏ రయష్ట రం/క ందరప్యలత 
ప్యర ంతాలు ప్యర రంభంచాయి? 

(a) మహారయష్ట ర 
(b) నూాఢ ల్దల  
(c) గుజరయత్ 

(d) ఆంధ్రప్రద శ్ 

(e) క రళ 
 

 

Q17. న్నత్రన్ గడిరక ఏ రయష్ట రంలో 2300 కోటల  రూప్యయలతో 
119 క .మీల 6 జాతీయ రహదార ిప్యర జకెుట లనస ప్యర రంభంచి, 

శంకుస్యా ప్న చ శ్యరు? 

(a) ఉతత ర ప్రద శ్ 

(b) గుజరయత్ 

(c) రయజస్యా న్ 

(d) మధ్ాప్రద శ్ 

(e) హరయానా 
 
Q18. ససపీరం కోర్ట యొకి అతాంత సీన్నయర్ నాాయమూరిత 
జస టస్ __________, భారతద శం యొకి తదసప్రి ప్రధాన 
నాాయమూరిత (CJI) కయవడాన్నక  వరుసలో ఉనానరు? 

(a) సంజయ్ క ష్న్ కౌల్ 

(b) ధ్నంజయ వ్ె.ై చందరచూడ్ 

(c) యు యు లలత్ 

(d) S. అబుీ ల్ నజీర్ 

(e) ఇందిరయ బరనరకీ 
 
Q19. ప్రధానమంత్రర కయరయాలయం (PMO) డెరైెకటర్ గయ ఎవరు 
న్నయమితులయాారు? 

(a) శ్వేతా స ంగ్ 

(b) న్నహారిక జెైన్ 

(c) సంజయ్ కుమార్ జెనై్ 

(d) రయజరిి గుప్యత  

(e) R K గుప్యత  

 
Q20. 44వ చెస్ ఒలంప యాడ్ లో మహ ళల విభాగం నాలుగో 
రౌండ్ మాాచ్ లో హంగ రకప ై భారత్ కు 2.5-1.5 త డాతో ఎవరు 
విజయం స్యధించారు? 

(a) కోనేరు హంప  
(b) స్ మా స్యేమినాథ్న్ 

(c) ఈషయ కరవ్యడ  
(d) ససబబరయమన్ విజయలక్ మ 

(e) తాన్నయా సచ్ ద వ్ 

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/16671/tspsc-group-1-mcqs-batch-2022-telugu-online-live-classes-by-adda247


Top 100 Current Affairs Quiz in Telugu: August 2022 
 

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

Q21. ఇతర భారతీయ కయరపపర ట్స లలో 2022 ఫయరూచూన్ 
గోల బల్ 500 జాబితాలో అగరస్యా నంలో ఉనన భారతీయ సంసా 
ఏది? 

(a) LIC  

(b) Reliance 

(c) Tata Steel 

(d) ONGC 

(e) Jio 

 

Q22. 18వ భారత్-అమ రకియ సంయుకత స నై్నక వ్యాయామం 
“యుధ్ అభాాస్” అకోట బర్ 2022లో భారతద శంలోన్న ఏ 
రయష్ట రంలో జరగనసంది? 

(a) రయజస్యా న్ 

(b) హరయానా 
(c) ఉతత రయఖండ్ 

(d) తెలంగయణ 

(e) ఉతత ర ప్రద శ్ 

 

Q23. ప్రప్ంచంలోనే అత్రప దీ త లయాడ  స్ో లార్ ప్వర్ ప్యల ంట్స 
తేరలో భారతద శంలోన్న ఏ రయష్ట రంలో న్నరిమంచబడుతుంది? 

(a) తమిళనాడు 
(b) హరయానా 
(c) మధ్ాప్రద శ్ 

(d) గుజరయత్ 

(e) రయజస్యా న్ 

 

Q24. ఫ న్ టకె్ స్యట రటప్ BharatPe కొతత  CFOగయ ఎవరు 
న్నయమితులయాారు? 

(a) ససహెైల్ సమీర్ 

(b) శ్యశేత నకయర ణ  
(c) విజయ్ కుమార్ అగరయేల్ 

(d) నలన్ నేగ ి

(e) రోహ త్ శరమ 

 

Q25. ఇంటర నష్నల్ డెరైక ఫ డర ష్న్ వరల్్ డెరైక సమిమట్స 
(IDF WDS 2022)న్న ఏ ద శం న్నరేహ ససత ంది? 

(a) భారతద శం 

(b) జప్యన్ 

(c) దక్ ణ కొరయిా 
(d) మలేష యా 
(e) చెైనా 
 

Q26. కయమనెే ల్త  గ మ్సు 2022లో భారతద శ్యన్నక  సేరణ 
ప్తకయన్నన గలెుచసకునన బజరంగ్ ప్ున్నయా, క ంది వ్యటలిో ఏ 
కీరడతో సంబంధ్ం కలగి ఉనానరు? 

(a) జావ్ెలన్ తోర  
(b) హెై జంప్ 

(c) రెజల ర్ 

(d) ప్ో ల్ వ్యల్ట  
(e) టిరప్ుల్ జంప్ 

 

Q27. ___________ మహ ళల రెజల ంగ్ ఫీరస టటల్ 62 క జీలలో 
బంగయరు ప్తకయన్నన గలెుచసకుంది? 

(a) గకతా ఫో గట్స 

(b) బబితా ఫో గట్స 

(c) అలాి తోమర్ 

(d) స్యక్  మాలక్ 

(e) సప్యన స ంగ్ 

 

Q28. రయష్ట రంలోన్న 13 జలాల లోల  ఒక సంసిృతం మాటాల డ  
గయర మాన్నన అభవృదిి  చ యాలన్న ఏ రయష్ట రం న్నరణయించింది? 

(a) కరయణ టక 

(b) ఉతత రయఖండ్ 

(c) బీహార్ 

(d) ఉతతర ప్రద శ్ 

(e) హ మాచల్ ప్రద శ్ 
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Q29. ఏ సంవతురంలో జప్యన్ లోన్న హ రోష మాప ై అణు 
బాంబు దాడ  చ స న జాా ప్కయరాం ఆగససట  6న హ రోష మా 
దినోతువ్యన్నన జరుప్ుకుంటారు? 

(a) 1942 

(b) 1943 

(c) 1950 

(d) 1945 

(e) 1947 

 

Q30. మారిచ 2022క , RBI ప్రకటించిన డ జటల్ చెలలంప్ుల 
సూచిక (DPI) అంటే ఏమిటి? 

(a) 312.12 

(b) 379.40 

(c) 304.09 

(d) 349.30 

(e) 369.30 

 

Q31. కౌన్నుల్ ఆఫ్ స ైంటిఫ క్ అండ్ ఇండస ట రయల్ రకస ర్చ 
యొకి మొదట ిమహ ళా డెైరకెటర్ జనరల్ ఎవరు? 

(a) విజయ శరమ 

(b) స్ో నమ్స దీక్ త్ 

(c) నలల తంబి కల ైస లే 

(d) దీప కయ కుమార ి

(e) రుమానా ఖాన్ 

 

Q32. ఇంటర నష్నల్ చెస్ ఫ డర ష్న్ లేదా వరల్్ చెస్ 
ఫ డర ష్న్ (FIDE) డ ప్యాటీ ప రస డెంట్స గయ ఎవరు 
ఎన్ననకయాారు? 

(a) ఆండీర బారిష్ ప్ో ల ట్సు 

(b) రౌనక్ స ంగ్ 

(c) ఆరయిడ ీడోేరోివిచ్ 

(d) విశేనాథ్న్ ఆనంద్ 

(e) ససమిత్ వరమ 

 

Q33. చెనెనైక  చెందని చెస్ ప్యర డ జీ _______ రపమేన్నయాలో 
జరిగని టోరనమ ంట్స లో విజయం స్యధించడం దాేరయ 
భారతద శ 75వ గయర ండ్ మాసటర్ అయాాడు? 

(a) ప్రవీణ్ ఎం థపిేు 

(b) వి ప్రణవ్ 

(c) ఝా శ్రరరయమ్స 

(d) డ బవాందస బారువ్య 
(e) హ మానసి  శరమ 

 
Q34. _________న ఆగస్ట  కయర ంత్ర దిన్ లేదా క ేట్స ఇండ యా 
ఉదామం యొకి 80వ వ్యరిికోతువం? 

(a) ఆగససట  5 

(b) ఆగససట  6 

(c) ఆగససట  7 

(d) ఆగససట  8 

(e) ఆగససట  9 

 
Q35. కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022లో మహ ళల 53 క జీల 
విభాగం ఫ ైనల్ లో బంగయరు ప్తకయన్నన ఎవరు 
గెలుచసకునానరు? 

(a) ససనయన కురువిలాల  

(b) వినేష్ ఫో గట్స 

(c) స్యక్  మాలక్ 

(d) అనసి  మాలక్ 

(e) మీరయబాయి చానస 

 
Q36. 2022 కయమనెేల్త  గ మ్సు లో భారత మహ ళల క రకెట్స 
జటుట  ఏ ద శ్యన్నన ఓడ ంచి రజత ప్తకయన్నన గలెుచసకుంది? 

(a) ప్యక స్యత న్ 

(b) శ్రరలంక 

(c) నూాజలాండ్ 

(d) దక్ ణాఫ రకయ 
(e) ఆసేట రలయా 
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Q37. కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022 మహ ళల స ంగిల్ 
బాాడ మంటన్ ఫ ైనల్ లో ప వి స ంధ్స _________తో బంగయరు 
ప్తకయన్నన కెైవసం చ ససకుంది? 

(a) కరోలనా మారిన్ 

(b) వ్యంగ్ యిహాన్ 

(c) ల Xuerui 

(d) మిచెల్ ల 

(e) ల్ద చోంగ్ వీ 

 
Q38. 75 సంవతురయల స్యేతంతారాన్నన ప్ురసిరించసకున్న 
క ంది వ్యటిలో ఏ కంప నీ ‘ఇండ యా క  ఉడాన్’ ప్యర జకె్ట నస 
ప్యర రంభంచింది? 

(a) అమ జాన్ 

(b) మహ ందార  & మహ ందార  
(c) TCS 
(d) ఫ ల ప్ కయర్ట 
(e) గూగుల్ 
 
Q39. రెతైుల ఆదాయాన్నన రెటిట ంప్ు చ స ే లక్ష్ాంతో క ంది 
వ్యటిలో ఏ రయష్ట ర ప్రభుతేం 'ప్ంచామృత్ యోజన' ప్థ్కయన్నన 
ప్యర రంభంచింది? 

(a) బీహార్ 

(b) జారఖండ్ 

(c) ఉతత ర ప్రద శ్ 

(d) రయజస్యా న్ 

(e) గుజరయత్ 

 
Q40. డ ఫ న్ు ఎక్ు ప్ో  యొకి 12వ ఎడ ష్న్ _________లో 
న్నరేహ ంచబడుతుందన్న రక్ష్ణ మంత్రరతే శ్యఖ ప్రకటించింది? 

(a) గయంధీనగర్ 

(b) ఢ ల్దల  
(c) ముంబరై 
(d) సూరత్ 

(e) ఇండోర్ 

Q41. నర ందర మోడ ీ _________లో రెండవ తరం (2G) 

ఇథ్నాల్ ప్యల ంట్స నస వీడ యో కయనఫరెన్నుంగ్ దాేరయ జాత్రక  
అంక తం చ యనసనానరు? 

(a) రయజస్యా న్ 

(b) హరయానా 
(c) ప్ంజాబ్ 

(d) ఉతతరయఖండ్ 

(e) మహారయష్ట ర 
 
Q42. క ంద ి వ్యరిలో స్ర స ైట ీ ఫర్ ప్రునాలట ీ అండ్ స్ో ష్ల్ 
స ైకయలజీ యొకి US హెరటిేజ వ్యల్ ఆఫ్ ఫేమ్స లో మొదటి 
భారతీయ స్యమాజక మనసతతేవ్ేతత  ఎవరు? 

(a) రయమ్స దత్ జోష  
(b) విజయ్ కుమార్ శంకర్ 

(c) స్ రబ్ స ంగ్ 

(d) రయమధ్ర్ స ంగ్ 

(e) విప న్ కుమార్ 

 
Q43. ‘రసీట  స ైి స్ అండ్ గోల ్ న్ విండ్ు’ పేరుతో ప్ుసత కయన్నన 
విడుదల చ స న రచయిత పేరు ఏమిటి? 

(a) దివా శరమ 

(b) రోష న అరోరయ 
(c) స్యన్ననధ్ా శరమ 

(d) సంగకతా గుప్యత  

(e) స్యేత్ర బిష్ట  
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Q44. 2022 కయమనెేల్త  గ మ్సు లో లక్ష్ా సనే్ ఏ గ మ్స లో 
భారతద శ్యన్నక  బంగయరు ప్తకయన్నన స్యధించాడు? 

(a) టెన్ననస్ 

(b) జూడో  
(c) స్యిాష్ 

(d) బాాడ మంటన్ 

(e) హాకీ 
 

Q45. కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022లో భారతద శ్యన్నక  చివర ి
బంగయరు ప్తకయన్నన ఎవరు గెలుచసకునానరు? 

(a) బజరంగ్ ప్ున్నయా 
(b) ససధీర్ 

(c) శరత్ కమల్ 

(d) దీప్క్ ప్ున్నయా 
(e) వినేష్ ఫో గట్స 

 

Q46. మోరయా న్ స్యట నీల  ప్రకయరం FY23లో భారతద శ GDP వృదిి  
ర టు ఎంతగయ అంచనా వ్యేబడ ంది? 

(a) 6% 

(b) 7.5% 

(c) 6.5% 

(d) 7% 

(e) 7.2% 

 

Q47. ప్రససత త CJI తరయేత 49వ ప్రధాన నాాయమూరిత 
(CJI)గయ ఎవరు న్నయమితులయాారు? 

(a) జస టస్ శ్రరప్త్ర రవీందర భట్స 

(b) జస టస్ A. M. ఖాన్నేలిర్ 

(c) జస టస్ వినీత్ సరన్ 

(d) N V రమణ  
(e) జస టస్ ఉదయ్ ఉమేష్ లలత్ 

 

Q48. ఇటీవల మరణ ంచిన K. మాయ త వర్, ఏ రయజకీయ 
ప్యరకట మాజీ మరయిు మొదట ిMP? 

(a) CPI 

(b) RJD 

(c) AIADMK  

(d) NCP 

(e) NDA 

 

Q49. బీహార్ ముఖామంత్రరగయ న్నతీష్ కుమార్ ప్రమాణ 
సీేకయరం చ శ్యరు. ఇద ి రయష్ట ర ముఖామంత్రరగయ ఆయన 
________ ప్దవీకయలం? 

(a) 6వ 

(b) 11వ 

(c) 8వ 

(d) 10వ 

(e) 11వ 

 

Q50. ఇటీవల రషయా దక్ ణ కజక స్యా న్  నసంచి ఇరయన్  
ఉప్గరహాన్నన కక్ష్ాలోక  ప్రవ్ేశప టిట ంది. ఈ ఇరయన్ ఉప్గరహం 
పేరు ఏమిటి? 

(a) ఆశ 

(b) బాబర్ 

(c) నూర ి

(d) ఖయాాం 

(e) తయాం 

 

Q51. ఏటా ఏ రోజునస ప్రప్ంచ అవయవ దాన దినోతువంగయ 
జరుప్ుకుంటారు? 

(a) ఆగససట  11 

(b) ఆగససట  12 

(c) ఆగససట  13 

(d) ఆగససట  14 

(e) ఆగససట  15 
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Q52. మొదటి ఖ లో ఇండ యా ఉమ న్ు హాకీ ల్దగ్ అండర్-16 

________లోన్న మజేర్ ధాాన్చంద్ సేటడ యంలో జరగయలు ఉంది? 

(a) భువనేశేర్ 

(b) నూాఢ ల్దల  
(c) ముంబరై 
(d) గురుగయర మ్స 

(e) కోల్కతా 
 
Q53. క ంది వ్యటిలో ఏ మంత్రరతే శ్యఖ SMILE-75 

కయరాకరమాన్నన ప్యర రంభంచింది? 

(a) సూక్ష్మ, చినన మరియు మధ్ా తరహా ప్రశిరమల 

మంత్రరతే శ్యఖ 

(b) హోం వావహారయల మంత్రరతే శ్యఖ 

(c) స ిల్ డవెలప్మ ంట్స మరియు ఎంటరప రనూార్ష ప్ 

మంత్రరతే శ్యఖ 

(d) స్యమాజక నాాయం & స్యధికయరత మంత్రరతే శ్యఖ 

(e) విదాా మంత్రరతే శ్యఖ 

 
Q54. బంగయల ద శ్లోన్న ఇండ యన్ వీస్య అప ల క ష్న్ స ంటర్ 

(IVAC)న్న క ంది వ్యటిలో ఏ బాాంక్ మరో రెండ ళలప్యటు 

న్నరేహ ససత ంది? 

(a) SBI 

(b) HDFC 

(c) కెనరయ బాాంక్ 

(d) బాాంక్ ఆఫ్ బరోడా 
(e) ప్ంజాబ్ నషే్నల్ బాాంక్ 
 

 

Q55. నాలుగు రోజుల దెైేప్యక్ క వ్యాయామం ‘ఉదారశక త ’లో 
ప్యలగా నేందసకు భారత వ్ెైమాన్నక దళం (IAF) బృందం 

________క  బయలుద రింది. 
(a) నేప్యల్ 

(b) శ్రరలంక 

(c) జప్యన్ 

(d) ఫయర న్ు 

(e) మలేష యా 
 

Q56. రయక ష్ ఝున్జున్వ్యలా ఇటవీల 62 ఏళల  వయససలో 
ముంబరైలో గుండెప్ో టుతో మరణ ంచారు. రయక ష్ జున్జున్వ్యలా 
ఏ రంగంతో సంబంధ్ం కలగి ఉనానరు? 

(a) న్నరయమణం 

(b) స్యట క్ మారెిట్స 

(c) వ్ెైదా శ్యసత రం 

(d) స న్నమా ప్రశిరమ 

(e) నృతాం 

 

Q57. ప్రయాణకీుల భదరతనస మ రుగుప్రచడాన్నక , రెైలేే 

ప్రర టెక్ష్న్ ఫో ర్ు (RPF)తో కలస  భారతీయ రెైలేే ప్యన్-

ఇండ యా ఆప్ర ష్న్నస ప్యర రంభంచింది? 

(a) ఆప్ర ష్న్ ససరక్ త్ ససఖద్ సఫర్ 

(b) ఆప్ర ష్న్ ససరక్ త్ సఫర్ 

(c) ఆప్ర ష్న్ యాత్రర ససరక్ష్ 

(d) ఆప్ర ష్న్ ససఖద్ యాతర 
(e) ఆప్ర ష్న్ ససరక్ త్ ఆప్ర ష్న్ 

 

Q58. ఇండ యన్ ఫ ల్మ ఫ స టవల్ ఆఫ్ మ ల్బో ర్న (IFFM) 

2022లో క ంది వ్యటిలో ఏది "ఉతతమ చితరం" అవ్యరు్ నస 

ప్ర ందింది? 

(a) 83 
(b) సరయీ ర్ ఉదీం 

(c) జెై భీమ్స 

(d) గంగూబాయి కత్రయావ్యడ  
(e) చండీగఢ్ కర  ఆష క  
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Q59. క ంద ివ్యటిలో ఏ బాాంక్ "ఉతువ్ డ ప్యజట్స సీి మ్స" అనే 
ప్రత ాకమ నై టర్మ డ ప్యజట్స ప్ోర గయర మ్సనస ప్రవ్ేశప టిట ంది? 

(a) ప్ంజాబ్ నషే్నల్ బాాంక్ 

(b) యూన్నయన్ బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా 
(c) కెనరయ బాాంక్ 

(d) బాాంక్ ఆఫ్ బరోడా 
(e) సేటట్స బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా 
 

Q60. ఇటీవల, ఏ ఫుట్సబాల్ ఫ డర ష్న్నస సస పండ్ చ యాలన్న 

ఫ ఫయ ఏకగకరవంగయ న్నరణయించింది? 

(a) ASEAN ఫుట్సబాల్ ఫ డర ష్న్ 

(b) దక్ ణాస యా ఫుట్సబాల్ సమాఖా 
(c) ఆల్ ఇండ యా ఫుట్సబాల్ ఫ డర ష్న్ 

(d) తూరుప ఆస యా ఫుట్సబాల్ సమాఖా 
(e) యూరోప యన్ ఫుట్సబాల్ అస్ో స యిేష్న్ు యూన్నయన్ 

 

Q61. ద శం స్యేతంతరూం ప్ర ంది 75 ఏళలల  ప్యరతయిన 
సందరభంగయ భారత జాతీయ జెండా ______ కంటే ఎకుివ 
ఎతుత లో అంతరిక్ష్ంలో ఆవిష్ిరించబడ ంది? 

(a) 70 క .మీ 

(b) 60 క .మీ 

(c) 50 క .మీ 

(d) 40 క .మీ 

(e) 30 క .మీ 

 

Q62. జూల  ై 2022లో తగిాన టోకు ధ్రల సూచీ (WPI) 

ఎంత? 

(a) 11.93% 

(b) 12.93% 

(c) 13.93% 

(d) 14.93% 

(e) 15.93% 

 

Q63. ఎంప క చ స న ప టోర ల్ ప్ంప్ుల వదీ 20 శ్యతం 
ఇథ్నాల్ తో కూడ న ప టోర ల్ నస భారతద శం ఏ సంవతురం 
నసండ  సరఫరయ చ ససత ంది? 

(a) 2022 

(b) 2023 

(c) 2024 

(d) 2025 

(e) 2026 

 

Q64. ఏ రయష్ట ర ప్రభుతేం తన తీరప్యర ంతాల రక్ష్ణ కోసం 
నేష్నల్ ఇన్ స టటయాట్స ఆఫ్ ఓష్న్ టెకయనలజీ (NIOT)తో 
MoUప ై సంతకం చ స ంది? 

(a) గుజరయత్ 

(b) మహారయష్ట ర 
(c) ఆంధ్రప్రద శ్ 

(d) క రళ 

(e) ఒడ షయ 
 
Q65. మానవ హకుిల ప్రిరక్ష్ణ కోసం వ్యలంటరక టరస్ట  
ఫండ్ లకు భారతద శం ఎంత విరయళం ఇససత ంది? 

(a) రూ. 1 కోట ి

(b) రూ. 2 కోటుల  

(c) రూ. 3 కోటుల  

(d) రూ. 4 కోటుల  

(e) రూ. 5 కోటుల  

 
Q66. ఆగససట  2022లో ఇంటరనెట్స గవరనెన్ు ప  ై ఉననత 
స్యా యి UN ఇంటరెనట్స ప్యానెల్ కు క ంది వ్యరలిో ఎవరు 
న్నయమితులయాారు? 

(a) వినోద్ ధామ్స 

(b) సబీర్ భాటయిా 
(c) అమిత్ స ంఘాల్ 

(d) అలేిష్ కుమార్ శరమ 

(e) రుచి సంఘ్ ే 
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Q67. ఆస యాలో అతాంత ప్ురయతన ఫుట్స బాల్ 
టోరనమ ంట్స- డురయండ్ కప్ యొకి ఏ ఎడ ష్న్ ఆగససట  
2022లో కోల్ కతాలో ప్యర రంభమ ైంది? 

(a) 100వ 

(b) 110వ 

(c) 131వ 

(d) 150వ 

(e) 148వ 

 
Q68. ఇటీవల ప్యర రంభంచిన "మంథ్న్" ప్యల ట్స ఫయరమ్స క ంది 
వ్యటిలో ద న్నతో అనసబంధించబడ ంది? 

(a) రెైలేేలలో రెైలు టార క ంగ్ వావసా 

(b) మ రుగెైన ప్రశిరమ మరయిు R&D సహకయరం 

(c) ఇండ యన్ ఆరకమలో సేద శ్ర ఉతపతుత లు 

(d) సేపస్ టకెయనలజీలో ప ైరవ్టే్స పేల యర్ు సహకయరం 

(e) ప్రభుతేంలోన్న వివిధ్ విభాగయల మధ్ా సహకయరం 

 
Q69. "కంప్ో సటబుల్" ప్యల స టక్ నస వ్యణ జీాకరించడం కోసం 
TGP బయోప్యల స టక్ు ప ైరవ్టే్స కు ______________ స్యట రటప్ రుణాన్నన 
ప్రభుతేం ఆమోదించింది? 

(a) రూ. 15 కోటుల  

(b) రూ. 2.15 కోటుల  

(c) రూ. 12 కోటుల  

(d) రూ. 5 కోటుల  

(e) రూ. 1.15 కోటుల  

 
Q70. బజాజ ఎలక టికల్ు క ంది వ్యరలిో ఎవరిన్న ఆగససట  
2022లో కంప నీ MD మరయిు CEOగయ న్నయమించింది? 

(a) ససనీల్ నయార్ 

(b) ద బా గోషయల్ 

(c) మనీష్ శరమ 

(d) అనసజ ప్ర దాీ ర్ 

(e) మంజత్ స ంగ్ 

 

Q71. బో ర్ర్ రోడ్ ఆరానెైజ ష్న్ (BRO) ఏ రయష్ట రంలో సీటల్ స్యల గ్ 
ఉప్యోగించి ప లైట్స రోడు్ నస న్నరిమససత ంది? 

(a) త్రరప్ుర 

(b) జమూమ మరయిు కయశ్రమర్ 

(c) అస్యుం 

(d) అరుణాచల్ ప్రద శ్ 

(e) మేఘాలయ 

 
Q72. క ందర రోడు్ , రవ్యణా & హెైవ్ే మంత్రర న్నత్రన్ గడిరక 
భారతద శప్ు మొటటమొదటి ఎలక టిక్ డబుల్ డెకిర్ బససునస 
ఏ నగరంలో ప్యర రంభంచారు? 

(a) నోయిడా 
(b) భువనేశేర్ 

(c) నూాఢ ల్దల 
(d) అహమదాబాద్ 

(e) ముంబరై 
 
Q73. ఢ ల్దల ముఖామంత్రర అరవింద్ క జీరవ్యల్ భారత్ నస 
ప్రప్ంచంలోనే నంబర్ వన్ ద శంగయ మార చందసకు ‘మేక్ 
ఇండ యా నంబర్ 1’ మిష్న్ నస ప్యర రంభంచారు. ఈ చపరవ 
యొకి ఎన్నన విజన్ ప్యయింటుల ? 

(a) 4 

(b) 5 

(c) 6 

(d) 7 

(e) 8 
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Q74. ఓప న్ నటె్స వర్ి డ జటల్ కయమర్ు (ONDC)న్న 
సీేకరించడాన్నక  స లల ర్ యాప్ (విక రత-క ందీరకృత ఇంటెలజెన్ు 
ప్యల ట్స ఫయరమ్స)తో ఏ బాాంక్ భాగస్యేమాం కలగ ిఉంది? 

(a) సేటట్స బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా 
(b) యాక ుస్ బాాంక్ 

(c) యస్ బాాంక్ 

(d) HDFC బాాంక్ 

(e) కెనరయ బాాంక్ 

 

Q75. స్యమర్ట ప్ో స్ (ప్యయింట్స-ఆఫ్-సేల్) ప్రకిరయలనస 
అమలు చ యడాన్నక  Paytm ఏ కంప నీతో భాగస్యేమాం 
కలగి ఉంది? 

(a) LG 
(b) ప్యనాస్ో న్నక్ 

(c) వన్ ప్ల స్ 

(d) Samsung 
(e) ల నోవ్య 
 

Q76. మతం లేదా విశ్యేసం ఆధారంగయ హ ంస్యతమక చరాల 
బాధతిులనస సమరించసకునే అంతరయీ తీయ దినోతువ్యన్నన ప్రత్ర 
సంవతురం ఏ రోజున జరుప్ుకుంటారు? 

(a) 18 ఆగససట  

(b) 20 ఆగససట  

(c) 21 ఆగససట  

(d) 22 ఆగససట  

(e) 19 ఆగససట  

 

Q77. ప్రప్ంచ సీన్నయర్ స టిజన్ు దినోతువం ప్రత్ర 
సంవతురం ________న జరుప్ుకుంటారు. దీన్నన్న యునెటైెడ్ 
సేటట్సు (US)లో జాతీయ సనీ్నయర్ స టజిన్ు దనిోతువం అన్న 
కూడా అంటారు? 

(a) ఆగససట  19 

(b) ఆగససట  20 

(c) ఆగససట  21 

(d) ఆగససట  22 

(e) ఆగససట  23 

Q78. రతన్ టాటా ఒక సహచర స్యట రటప్ నస ప్యర రంభంచారు, 

ఇది సీన్నయర్ స టిజన్ లకు సేనహం చ యడంలో 
సహాయప్డుతుంది, దీన్నన్న ఏమంటారు? 

(a) తోటి మానవుడు 
(b) తోటి వాకుత లు 
(c) సంరక్ష్కులు 
(d) యంగ్ ఫ లోస్ 

(e) గుడ్ ఫ లోస్ 

 
Q79. ఉగరవ్యద బాధతిుల జాా ప్కయరాం ప్రత్ర సంవతురం 
______________ నాడు అంతరయీ తీయ స్యమరక దనిోతువం 
మరియు తీవరవ్యద బాధితులకు న్నవ్యళలలు అరిపస్యత రు? 

(a) ఆగససట  21 

(b) ఆగససట  22 

(c) ఆగససట  23 

(d) ఆగససట  24 

(e) ఆగససట  25 

 
Q80. బిల్ & మ లండా గ ట్సు ఫ ండ ష్న్ ఆగససట  2022లో 
తన బో ర్్ ఆఫ్ టరసీటలకు క ంద ి వ్యరలిో ఎవరిన్న 
న్నయమించినటుల  ప్రకటించింది? 

(a) అజీమ్స పేరమ్స జీ 

(b) సనీన వరకి 

(c) రోహ ణ  నీలేకన్న 

(d) ఆశిష్ ధావన్ 

(e) శివ్ నాడార్ 

 
Q81. ఏ ద శం మూాజయం చోరకక  గురెనై ఏడు 
కళాఖండాలనస త్రరిగ ిభారతద శ్యన్నక  తరలంచ ందసకు భారత 
ప్రభుతేంతో ఒప్పందం కుదసరుచకుంది? 

(a) నెదరయల ండ్ 

(b) మారిష్స్ 

(c) USA 
(d) ఫ నాల ండ్ 

(e) స్యిటాల ండ్ 
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Q82. న్నరుపదే ప లలలకు ప్యర థ్మిక విదానస అందించడాన్నక  
‘విదాా రథ్ -సూిల్ ఆన్ వీల్ు’ ప్యర జెకుట నస ఏ రయష్ట ర ప్రభుతేం 
ప్యర రంభంచింది? 

(a) త్రరప్ుర 

(b) ప్శిచమ బరంగయల్ 

(c) అస్యుం 

(d) బీహార్ 

(e) ఛతీతస్ గఢ్ 

 
Q83. ప్ంజాబ్ మరయిు హరయానా ప్రభుతాేలు మొహాలలోన్న 
చండీగఢ్ అంతరయీ తీయ విమానాశరయాన్నక  ___________ పేరు 
ప టటడాన్నక  అంగకకరించాయి? 

(a) ష్హ ద్ భగత్ స ంగ్ 

(b) చందర శ్వఖర్ ఆజాద్ 

(c) ససఖ ద వ్ థాప్ర్ 

(d) శివరయమ్స రయజ గురు 
(e) బతుక శేర్ దత్ 

 
Q84. బాల క్ చెయిన్ టెక్ దాేరయ రెైతులకు వితతనాలనస ప్ంప ణీ 
చ స న ద శంలో మొదట ిరయష్ట రంగయ ఏ రయష్ట రం అవతరించింది? 

(a) త్రరప్ుర 

(b) జారఖండ్ 

(c) అస్యుం 

(d) బీహార్ 

(e) మేఘాలయ 

 

Q85. 65వ కయమనెేల్త  ప్యరలమ ంటరక కయనఫరెన్ు (CPA)న్న ఏ 
ద శం న్నరేహ స్ోత ంది? 

(a) ఫయర న్ు 

(b) రషయా 
(c) UK 

(d) USA 

(e) కెనడా 

Q86. రయష్ట రప్త్ర దరర ప్ది మురుమ కయరాదరిిగయ ఎవరు 
న్నయమితులయాారు? 

(a) రయజ ష్ వరమ 

(b) రయజీవ్ కుమార్ 

(c) నలన్ నగే ి

(d) R K గుప్యత  

(e) రయజ శుకయల  

 

Q87. అబుీ ల్ గఫయర్ నడ యాడ్ వ్యలా ఇటవీల మరణ ంచారు 
అతనస ప్రస ది ________? 

(a) రచయిత 

(b) రయజకీయ నాయకుడు 
(c) నటుడు 
(d) స్యమాజక కయరాకరత 
(e) ఫ ల్మ మేకర్ 

 

Q88. కయసపర్ రోస టడ్ క ంది వ్యటలిో ఏ కంప నీక  CEO? 

(a) అడ డాస్ 

(b) రకబాక్ 

(c) ప్యామా 
(d) నెైక్ 

(e) అమ జాన్ 

 

Q89. నూా ఢ ల్దల టెలవిజన్ (NDTV)లో 55.18% న్నయంత్రరత 
వ్యటానస ప్ర ంద ందసకు బాల్ రోలంగ్ నస ఎవరు ఏరయపటు 
చ శ్యరు? 

(a) అన్నల్ అంబానీ 

(b) గౌతమ్స అదానీ 

(c) ముఖ ష్ అంబానీ 

(d) రతన్ టాటా 
(e) నీతా అంబానీ 
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Q90. ప్రప్ంచ గుజరయతీ భాషయ దనిోతువం 2022 ప్రత్ర 
సంవతురం ________న జరుప్ుకుంటారు? 

(a) 21 ఆగససట  

(b) 22 ఆగససట  

(c) 23 ఆగససట  

(d) 24 ఆగససట  

(e) 25 ఆగససట  

 
Q91. ప్రభుతేంలోన్న వివిధ్ మంత్రరతే శ్యఖల 
అవ్యరు్ లన్ననంటనిీ ఒక  వ్ేదకిప కై  తీససకురయవడాన్నక  క ందర 
ప్రభుతేం ఏ ప్ో రటల్ నస ప్యర రంభంచింది? 

(a) రయషీట రయ ప్ురుష్ ప్ో రటల్ 

(b) రయషీట రయ అవ్యర్్్ ప్ో రటల్ 

(c) జాతీయ అవ్యరు్ ల ప్ో రటల్ 

(d) గయాలంటీర అవ్యర్్్ ప్ో రటల్ 

(e) రక్ా ప్ో రటల్ 

 
Q92. ద శవ్యాప్త ంగయ ఏరయపటెైన 1,000 గకరన్ ఎనరకీ 
ఎంటర్ ప ైరజసె్ నస ప్యర రంభంచ ందసకు SIDBIతో ఏ కంప నీ 
భాగస్యేమాం కుదసరుచకుంది? 

(a) JSW ఎనరకీ 
(b) రినూా ప్వర్ 

(c) TP రెనసావల్ మ కైోర గిరడ్ 

(d) NTPC లమిటెడ్ 

(e) టొరెంట్స ప్వర్ 

 

 

Q93. ప్రధాన మంత్రర నర ందర మోదీ ఏ నగరంలో హో మీ భాభా 
కయానుర్ హాస పటల్ మరయిు ప్రిశ్ోధ్నా క ందార న్నన 
ప్యర రంభంచారు? 

(a) మొహాల 

(b) నూాఢ ల్దల  
(c) భువనేశేర్ 

(d) అహమదాబాద్ 

(e) ముంబరై 
 
Q94. క ంద ివ్యటిలో ఏ కంప నీ క ందర ప్థ్కం క ంద ఆయిల్ 
ప్యమ్స స్యగునస అభవృదిి  చ యడం మరయిు ప్ోర తుహ ంచడం 
కోసం అస్యుం, మణ ప్యర్ మరియు త్రరప్ుర ప్రభుతాేలతో 
అవగయహన ఒప్పందాలప ై సంతకం చ స ంది? 

(a) వినోుల్ ఆయిల్ కంప నీ 

(b) గోదెరజ అగోర వ్టె్స 

(c) డాబర్ లమిటెడ్. 
(d) ప్తంజల ఆయుర ేదం 

(e) మహాజెైన్ ఆయిల్ కంప నీ 

 
Q95. కలనల్ అబుీ లే మ ైగయ ఏ ద శ్యన్నక  తాతాిలక 
ప్రధానమంత్రరగయ ఎన్ననకయాారు? 

(a) జంబాబవే 

(b) మాలీ్దవులు 

(c) మాల 

(d) మారిష్స్ 

(e) శ్రరలంక 

 
Q96. డ ఫ న్ు రకస ర్చ అండ్ డెవలప్ మ ంట్స ఆరానెజై ష్న్ 
(DRDO) కొతత  ఛెరైమన్ గయ ఎవరు న్నయమితులయాారు? 

(a) రయజ ష్ వరమ 

(b) సమీర్ వి కయమత్ 

(c) రయజీవ్ కుమార్ 

(d) మీనేష్ స  షయ 
(e) రయజ శుకయల  
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Q97. స ప ట ంబరు 2న ద శం యొకి మొటటమొదటి 
ద శ్రయంగయ న్నరిమంచిన విమాన వ్యహక నౌక (IAC) 

వికయర ంత్ నస ఎవరు కమీష్న్ చ స్యత రు? 

(a) నర ందర మోద ీ

(b) రయజ నాథ్ స ంగ్ 

(c) అమిత్ షయ 
(d) అడ మరల్ ఆర్. హరి కుమార్ 

(e) ఎస్ జెైశంకర్ 

 

Q98. క ంద ి వ్యరలిో ఎవరు ‘శరణారుా లనస స్యేగత్రంచ  
ప్రయతానలకు’ 2022 యునెస్ో ి శ్యంత్ర బహుమత్రన్న 
గెలుచసకునానరు? 

(a) నర ందర మోద ీ

(b) ఇమామనసాయిేల్ మాకయర న్ 

(c) ఏంజెలా మ రెి ల్ 

(d) ఓలాఫ్ స్ో ిలీ్ 

(e) జో బిడెన్ 

Q99. ఇటవీల, దక్ ణ ఢ ల్దలలోన్న అనంగ్ తాల్ సరససు 
జాతీయ ప్యర ముఖాత కలగిన స్యమరక చిహనంగయ 
ప్రకటించబడ ంది, సంప్రదాయం ఈ టాాంక్ నస _____________ 

రయజవంశ్యన్నక  చెందిన అనంగ్ ప్యల్ IIక  ఆప్యదించింది? 

(a) మొఘల్ రయజవంశం 

(b) తోమర్ రయజవంశం 

(c) లోడ  రయజవంశం 

(d) తుగలక్ రయజవంశం 

(e) గుప్త  రయజవంశం 

 

Q100. IDFC లమిటెడ్ బో రు్  ఆగససట  2022లో _______న్న 
మేనేజంగ్ డెైరెకటర్ గయ న్నయమించడాన్నన ఆమోదించింది? 

(a) రయక ష్ శరమ 

(b) T. N. మనోహరన్ 

(c) మనోజ సహాయ్ 

(d) మహేందర N షయ 
(e) J. శ్యమూాల్ జోస ఫ్ 

 

SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(c) 
Sol. ప్ంజాబ్ రయజ భవన్ లో మాదకదరవ్యాల అకరమ రవ్యణా, 
జాతీయ భదరతప  ై సదససునస క ందర హోంమంత్రర అమిత్ షయ 
ప్యర రంభంచారు. 
 
S2. Ans.(d) 
Sol. ద శంలో ప రుగుతునన దరవ్యాలబణాన్నన 
అధిగమించ ందసకు జంబాబవే స ంటరల్ బాాంక్ బంగయరు 
నాణేలనస విడుదల చ స ంద.ి 
 
S3. Ans.(b) 
Sol. 2024 ప్యరిస్ ఒలంప క్ు న్నరయేహకులు తమ అధకియరిక 
న్ననాదంగయ "గ మ్సు వ్ెడై్ ఓప న్"న్న ఆవిష్ిరించారు. 
 

S4. Ans.(a) 
Sol. ప లల లకు కరమం తప్పకుండా తలలప్యలు ఇవేడాన్నన 
నొక ి  చెప్పడాన్నక  ప్రత్ర సంవతురం ప్రప్ంచ తలలప్యలనస 
వ్యరోతువం న్నరేహ స్యత రు. ఈ సంవతురం తలలప్యల 
వ్యరోతువం ఆగససట  1న ప్యర రంభమ ై ఆగససట  7న ముగుససత ంది. 
 
S5. Ans.(d) 
Sol. ఈ సంవతురం ప్రప్ంచ బరరస్ట  ఫడీ ంగ్ వీక్, దాన్న నపే్థ్ాం 
క ంద ‘స టప్అప్ ఫర్ బరరస్ట  ఫడీ ంగ్: ఎడుాక ట్స అండ్ సప్ో ర్ట.’ 
 
S6. Ans.(c) 
Sol. ఇండ యన్ ఇన్ స టటయాట్స ఆఫ్ టెకయనలజీ (IIT) మదార స్ 
భారతీయ భాషయ స్యంక త్రకతనస ప్ోర తుహ ంచడాన్నక  
'Al4Bharat వదీ నీలేకన్న స ంటర్'న్న ప్యర రంభంచింది. 
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S7. Ans.(b) 

Sol. భారతీయ రిజర్ే బాాంక్ (RBI) రెండు వ్ేర ే రు 
నోటఫి క ష్నలలో కయర్్-ఆన్-ఫ లై్ (CoF) టోకనెజై ష్న్ మరయిు 
చెలలంప్ు అగిరగ టరల (PAs) ల ైస న్నుంగ్ ప ై కొతత  న్నబంధ్నలకు 
మారుపనస ససలభతరం చ యడాన్నక  మారాదరికయలనస 
విడుదల చ స ంద.ి RBI కయర్్ టోకనెైజ ష్న్ కోసం అకోట బర్ 1 
వరకు గడువు విధించింది. 
 
S8. Ans.(d) 

Sol. కెనడ యన్ ప్ండ తుడు, జెఫీర ఆర్మ స్యట ర ంగ్ కు ఇండ యన్ 
కౌన్నుల్ ఫర్ కలచరల్ రలిేష్న్ు (ICCR) విశిష్ట  ఇండాలజస్ట  
2021 అవ్యరు్  లభంచింది. 
 
S9. Ans.(c) 

Sol. ప్రముఖ బరంగయల్ద గయయన్న న్నరమలా మిశ్యర  
కనసనమూశ్యరు. ఆమ  వయససు 81. ఆమ  బరంగయల్ద, 

ఒడ యా మరయిు అస్యుమీ చితార లలో ప్లు ప్యటలు 
ప్యడారు. 
 
S10. Ans.(d) 

Sol. 1919 జూన్ లో హోం శ్యఖలో ఒక చినన స ల్ నస 
రూప్ర ందించారు. ఇది ప్యరిత స్యా యి డెరైెకటర్ క ంద స ంటరల్ 
బూారో ఆఫ్ ఇనఫర మష్న్ గయ పేరు మారచబడ ంది. 
 
S11. Ans.(a) 

Sol. కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022లో భారత లాన్ బౌల్ు 
మహ ళల ఫో రల  జటుట  బంగయరు ప్తకయన్నన గలెుచసకున్న చరితర 
సృష ట ంచింది. 
 
S12. Ans.(d) 

Sol. జూడోలో భారత్ కు రెండు ప్తకయలు వచాచయి. మహ ళల 
48 క జీల విభాగంలో ససశ్రలాద వి లకయమబామ్స రజత 
ప్తకయన్నన గలెుచసకోగయ, ప్ురుష్ుల 60 క జీల రపిీచ జ లో 
విజయ్ కుమార్ యాదవ్ కయంసా ప్తకయన్నన కెవైసం 
చ ససకునానరు. 

S13. Ans.(d) 

Sol. ప్ురుష్ుల 60 క జీల జూడోలో స పై్రస్ కు చెందిన ప టోర స్ 

క రస్ోట డరలడెస్ నస ఓడ ంచి భారత జూడోక విజయ్ కుమార్ 

యాదవ్ కయంసా ప్తకయన్నన గలెుచసకునానడు. 
 

S14. Ans.(b) 

Sol. ఇండో-టిబరటన్ బో ర్ర్ ప్ో ల్దస్ (ఐటిబిప ) డ జగయ సశ్యసత ర 

సీమా బల్ (SSB) డెైరకెటర్ జనరల్ (DG) ససజోయ్ లాల్ 

థాసన్ కు అదనప్ు బాధ్ాతలు అప్పగించారు. 
 

S15. Ans.(c) 

Sol. ప టోర లయం మరియు సహజ వ్యయువు మంత్రర శ్రర 

హరకీప్ స ంగ్ ప్యరి 4వ ONGC ప్యరయ గ మ్సు 2022నస 

ప్యర రంభంచారు. 
 

S16. Ans.(e) 

Sol. క రళ ముఖామంత్రర ప నరయి విజయన్ రయష్ట రంలోన్న 

అన్నన అంగన్ వ్యడలీలో ప లల లకు ప్యలు మరియు గుడుల  

అందించ  మహ ళా మరియు శిశు అభవృదిి  శ్యఖ ప్యర జకె్ట నస 

ప్యర రంభంచారు. 
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S17. Ans.(d) 

Sol. మధ్ాప్రద శ్ లోన్న ఇండోర్ లో 2300 కోటల  రూప్యయల 
విలువ్ెనై 119 క .మీల 6 జాతీయ రహదారుల ప్యర జెకుట లకు 
క ందర రోడు్  రవ్యణా మరియు రహదారుల శ్యఖ మంత్రర న్నత్రన్ 
గడిరక ప్యర రంభోతువం మరయిు శంకుస్యా ప్న చ శ్యరు. 
 
S18. Ans.(c) 

Sol. తదసప్రి భారత ప్రధాన నాాయమూరిత (CJI) కయవడాన్నక  
స దింగయ ఉనన ససపీరం కోరుట లో అతాంత సనీ్నయర్ 
నాాయమూరిత జస టస్ UU లలత్ 

 
S19. Ans.(a) 

Sol. ఇండ యన్ ఫయరిన్ సరకేస్ (IFS) అధికయరిణ  శ్వేతా స ంగ్ 
ప్రధానమంత్రర కయరయాలయం (PMO) డెైరకెటర్ గయ 
న్నయమితులయాారు. 
 
S20. Ans.(e) 

Sol. చెనెైనలోన్న మామలల ప్ురంలో జరుగుతునన 44వ చెస్ 
ఒలంప యాడ్ లో మహ ళల విభాగం నాలుగో రౌండ్ మాాచ్ లో 
తాన్నయా సచ్ ద వ్ హంగ రకప ై 2.5-1.5 త డాతో విజయం 
స్యధించింద.ి 
 
S21. Ans.(a) 

Sol. భారతద శం నసండ , ఇటీవల-లస్ట  చ యబడ న ల ైఫ్ 
ఇనూురనె్ు కయరపపర ష్న్ (LIC) మొదటసి్యరగియ జాబితాలో 
చ రింద ిమరియు LIC భారతీయ కయరపపర ట్స లలో అగరస్యా నంలో 
ఉనన సంసాగయ కూడా ఉంద.ి 
 
S22. Ans.(c) 

Sol. ఆరకమ ఆఫ్ ఇండ యా మరియు యుఎస్ 
ఉతత రయఖండ్ లోన్న ఔలలో అకోట బర్ 14 నసండ  31, 2022 
వరకు ప్క్ష్ం రోజుల ప్యటు జరిగ  మ గయ మిలటరక ఎకుర్ స ైజ 
“యుధ్ అభాాస్” యొకి 18వ ఎడ ష్న్ నస 
న్నరేహ ంచనసనానయి. 
 

S23. Ans.(c) 

Sol. ప్రప్ంచంలోనే అత్రప దీ త లయాడ  స్ో లార్ ప్వర్ 
ప్యల ంట్స నస మధ్ాప్రద శ్ లోన్న ఖాండాేలో న్నరిమంచనసనానరు. ఈ 
ప్యర జెక్ట 2022-23 నాటకి  600 మ గయవ్యటల  విదసాత్ నస ఉతపత్రత  
చ ససత ంది. 
 
S24. Ans.(d) 

Sol. ఫ న్ టకె్ స్యట రటప్ BharatPe కొతత  చీఫ్ ఫ నైాని్నయల్ 
ఆఫీసర్ (CFO)గయ నలన్ నేగ ిన్నయమితులయాారు. 
 
S25. Ans.(a) 

Sol. ఇంటర నష్నల్ డెయిరక ఫ డర ష్న్ వరల్్ డెైరక సమిమట్స 
(IDF WDS 2022), నూా ఢ ల్దలలో స ప ట ంబర్ 12 నసండ  15, 

2022 వరకు జరగనసంద.ి నాలుగు రోజుల సమిమట్స యొకి 
నేప్థ్ాం 'ప్ో ష్కయహారం మరియు జీవనోప్యధి'. 
 
S26. Ans.(c) 

Sol. బజరంగ్ ప్ున్నయా తన 3వ కయమనెేల్త  గ మ్సు 
ప్తకయన్నన మరయిు ప్ురుష్ుల 65 క జీల విభాగంలో 
వరుసగయ రెండో  బంగయరు ప్తకయన్నన గలెుచసకునానడు. 
 
S27. Ans.(d) 

Sol. స్యట ర్ ఇండ యన్ రజెల ర్, స్యక్  మాలక్ 2022 
బరిమంగ్ హామ్స కయమనెేల్త  గ మ్సు లో మహ ళల రజెల ంగ్ ఫీరస టటల్ 
62 క జీలలో బంగయరు ప్తకయన్నన గలెుచసకుంది. 
 
S28. Ans.(b) 

Sol. రయష్ట రంలోన్న 13 జలాల లోల  ఒకోి సంసిృతం మాటాల డ  
గయర మాన్నన అభవృదిి  చ యాలన్న ఉతతరయఖండ్ ప్రభుతేం 
న్నరణయించింది. 
 
S29. Ans.(d) 

Sol. రెండవ ప్రప్ంచ యుదిం ముగింప్ులో 1945లో 
జప్యన్ లోన్న హ రోష మాప ై అణుబాంబు దాడ  చ స న జాా ప్కయరాం 
ఆగససట  6న హ రోష మా దనిోతువ్యన్నన జరుప్ుకుంటారు. 
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S30. Ans.(d) 

Sol. రిజర్ే బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా మారిచ 2022క  డ జటల్ 
చెలలంప్ుల సూచిక (DPI)న్న 349.30 వదీ ప్రకటించింది, 
స ప ట ంబర్ 2021క  304.06గయ ఉంద.ి 
 

S31. Ans.(c) 

Sol. సీన్నయర్ ఎలకోటి కమెికల్ స ైంటిస్ట , నలల తంబి కల సై లే 
కౌన్నుల్ ఆఫ్ స ైంటఫి క్ అండ్ ఇండస ట రయల్ రకస ర్చ క  మొదటి 
మహ ళా డెరైెకటర్ జనరల్ అయాారు. 
 

S32. Ans.(d) 

Sol. భారత చసె్ దగాిజం విశేనాథ్న్ ఆనంద్ ఇంటర నష్నల్ 
చెస్ ఫ డర ష్న్ లేదా వరల్్ చసె్ ఫ డర ష్న్ (FIDE) డ ప్యాటీ 
ప రస డెంట్స గయ ఎన్ననకయాారు. 
 

S33. Ans.(b) 

Sol. చెనెైనక  చెందిన చసె్ ప్యర డ జీ వి ప్రణవ్ రపమేన్నయాలో 
జరిగని టోరనమ ంట్స లో విజయం స్యధించడం దాేరయ 
భారతద శ 75వ గయర ండ్ మాసటర్ అయాాడు. 
 

S34. Ans.(d) 

Sol. మన ద శ స్యేతంతరూ ప్ో రయట చరతిరలో ముఖామ ైన 
మ ైలురయళలలో ఒకటగియ ప్రిగణ ంచబడ  ఆగససట  కయర ంత్ర దని్ లేదా 
క ేట్స ఇండ యా ఉదామం యొకి 80వ వ్యరిికోతువం 8 
ఆగససట  2022న జరుప్బడుతోంది. 
 

S35. Ans.(b) 

Sol. మహ ళల 53 క జీల విభాగంలో వినేష్  ఫో గట్స  సేరణ 
ప్తకయన్నన కెవైసం చ ససకుంద.ి ఆమ  తన చివర ిరౌండ్-రయబిన్ 
బౌట్స లో నారి్క్ స సటమ్స లో శ్రరలంకకు చెందని చమోదా క శన్న 
మధ్సరవ్ లగ  డాన్ నస ఓడ ంచింద.ి 
 

S36. Ans.(e) 

Sol. క రకటె్స లో ఆసేట రలయా చ త్రలో ఓడ న భారత్ కు రజత 
ప్తకం లభంచింది. భారత మహ ళల క రకటె్స జటుట  చరితర 
సృష ట ంచింద ి మరయిు కయమనెేల్త  గ మ్సు (CWG) చరతిరలో 
క రకెట్స లో ద శ్యన్నక  మొటటమొదట ిప్తకయన్నన స్యధించింది. 
 

S37. Ans.(d) 

Sol. కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022లో మహ ళల స ంగలి్ు ఫ ైనల్ లో 
భారత ష్టల ర్ ప  వి స ంధ్స బంగయరు ప్తకయన్నన కెవైసం 
చ ససకుంది. డబుల్ ఒలంప క్ ప్తక విజ త కెనడాకు చెందిన 
మిచెల్ లన్న ఓడ ంచి సేరణం గలెుచసకుంద.ి 
 

S38. Ans.(e) 

Sol. 'ఇండ యా క  ఉడాన్' పేరుతో, గూగుల్ ఆర్ట్ & కలచర్ 
దాేరయ అమలు చ యబడ న ప్యర జకె్ట ద శం యొకి 
విజయాలనస జరుప్ుకుంటుంద ి మరయిు "గత 75 
సంవతురయలలో భారతద శం యొకి త్రరుగులేన్న మరయిు 
అస ా రమ ైన సూఫరితన్న ఇత్రవృతత ంగయ కలగి ఉంది". 
 

S39. Ans.(c) 

Sol. ముఖామంత్రర యోగ ిఆదతిానాథ్ యొకి 'ప్ంచామృత్ 
యోజన' ఖరుచతో కూడుకునన స్యంక త్రక చరాల అమలు 
మరియు సహ-ప్ంటలనస ప్ోర తుహ ంచడం దాేరయ రెతైుల 
ఆదాయాన్నన రెటిట ంప్ు చ యడంలో సహాయప్డుతుందన్న 
ఉతత రప్రద శ్ ప్రభుతేం ప్రకటించింది. 
 

S40. Ans.(a) 

Sol. డ ఫ న్ు ఎక్ు ప్ో  12వ ఎడ ష్న్, లాాండ్, నావల్ మరయిు 
హో మ్స లాాండ్ స కూారిట ీ స సటమ్సు ప  ై భారతద శం యొకి 
ప్రధాన ప్రదరిన గుజరయత్ లోన్న గయంధనీగర్ లో 
న్నరేహ ంచబడుతుందన్న రక్ష్ణ మంత్రరతే శ్యఖ ప్రకటించింది. 
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S41. Ans.(b) 

Sol. హరయానాలోన్న ప్యన్నప్ట్స లో రూ.900 కోటల  అంచనా 
వాయంతో న్నరిమంచిన రెండో తరం (2జీ) ఇథ్నాల్ ప్యల ంట్స నస 
ప్రధాన్న నర ందర మోద ీ వీడ యో కయనఫరనె్ు దాేరయ జాత్రక  
అంక తం చ యనసనానరు. 
 

S42. Ans.(d) 

Sol. అహమదాబాద్ యూన్నవరిిటీ ప్ర ర ఫ సర్, రయమధ్ర్ స ంగ్ 
యునెైటడె్ సేటట్సు లోన్న స్ర స ైట ీ ఫర్ ప్రునాలటీ అండ్ స్ో ష్ల్ 
స ైకయలజీ (SPSP) యొకి US హెరటిేజ వ్యల్ ఆఫ్ ఫమే్స లో 
మొదటి భారతీయ స్యమాజక మనసతతేవ్తేత  అయాారు. 
 

S43. Ans.(c) 

Sol. స ైన్ు అండ్ టకెయనలజీ మంత్రరతే శ్యఖకు చెందని క ందర 
సహాయ మంత్రర (IC) డాకటర్ జత ందర స ంగ్ జమూమలో 7వ 
తరగత్ర చదసవుతునన 11 ఏళల  స్యన్ననధ్ా శరమ రయస న ‘రసీట  
స ైిస్ అండ్ గోల ్ న్ విండ్ు’ అనే కవితా ప్ుసత కయన్నన ఇకిడ 
ఆవిష్ిరించారు. 
 

S44. Ans.(d) 

Sol. బరిమంగ్ హామ్స కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022 ప్ురుష్ుల 
స ంగిల్ు ఫ ైనల్ లో భారత యువ ఏస్ ష్టల ర్ లక్ష్ా సేన్ సేరణ 
ప్తకయన్నన గెలుచసకునానడు. 
 

 

S45. Ans.(c) 

Sol. ప్యడల ర్ శరత్ కమల్ టబేుల్ టెన్ననస్ ప్ురుష్ుల స ంగిల్ు 
ప్ో టీలో బంగయరు ప్తకంతో కయమనెేల్త  గ మ్సు 2022లో 
భారతద శ్యన్నక  చివరి బంగయరు ప్తకయన్నన స్యధించాడు. 
 

S46. Ans.(d) 

Sol. మోరయా న్ స్యట నీల  ప్రకయరం, భారత ఆరిాక వావసా యొకి 
సూా ల ద శ్రయోతపత్రత  (GDP) వృదిి  2022-23 (FY23)లో 7 
శ్యతంగయ అంచనా వ్యేబడ ంద.ి 
 

S47. Ans.(e) 

Sol. భారత 49వ ప్రధాన నాాయమూరిత (CJI)గయ జస టస్ 
ఉదయ్ ఉమేష్ లలత్ న్నయమితులయాారు. 
 

S48. Ans.(c) 

Sol. మాజీ ప్యరలమ ంటు సభుాడు (MP) మరయిు సనీ్నయర్ 
ఆల్ ఇండ యా అనాన దరవిడ మునేనటర కజగం (AIADMK) 

రయజకయీ నాయకుడు K. మాయ త వర్ వృదాి ప్ా సంబంధిత 
అనారోగాంతో మరణ ంచారు. అతనస 87. Mr. మాయ త వర్ 
అనానడీఎంక  తొల MP. 
 

S49. Ans.(c) 

Sol. JD(U) నాయకుడు న్నతీష్ కుమార్ ఆగస్ట  10, 2022న 
బీహార్ ముఖామంత్రరగయ ప్రమాణ సీేకయరం చ శ్యరు. 2000లో 
తొలస్యరిగయ బీహార్ CMగయ ప్రమాణం చ స న తరయేత కుమార్ 
బీహార్ CMగయ ప్రమాణం చ యడం ఇద ి8వ స్యర.ి 
 

S50. Ans.(d) 

Sol. కజక స్యత న్ లోన్న రషయా ల్దజుకు తీససకునన బరకైోనూర్ 
ప్రయోగ క ందరం నసండ  స్ో యుజ రయకెట్స దాేరయ ఖయాామ్స 
అనే ఇరయన్ ఉప్గరహం కక్ష్ాలోక  ప్రవ్ేశించింది. 
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S51. Ans.(c) 

Sol. ప్రప్ంచ అవయవ దాన దినోతువ్యన్నన ఆగససట  13న 

ప్రప్ంచవ్యాప్త ంగయ జరుప్ుకుంటారు. అవయవ దానం యొకి 

ప్యర ముఖాత గురించి అవగయహన కలపంచడాన్నక  ఈ రోజునస 

ప్యటిస్యత రు. అవయవ్యలనస దానం చ యడంప ై ఉనన వివిధ్ 

అప్ో హలనస తొలగించడంలో కూడా ఇది కలీక ప్యతర 
ప్ో ష ససత ంది. 
 

S52. Ans.(b) 

Sol. మొదట ి ఖ లో ఇండ యా ఉమ న్ు హాక ీ ల్దగ్ అండర్-16 

ఆగససట  16 నసండ  23, 2022 వరకు నూాఢ ల్దలలోన్న మేజర్ 

ధాాన్చంద్ సేటడ యంలో జరగనసంది. 
 

S53. Ans.(d) 

Sol. స్యమాజక నాాయం & స్యధికయరత మంత్రరతే శ్యఖ, భారత 

ప్రభుతేం, "స ైమల్-75 ఇన్నష యిేటివ్" పరేుతో "స ైమల్: సప్ో రుట  

ఫర్ మారిీనల జ్ై ఇండ విజువల్ు ఫర్ ల ైవీలహుడ్ అండ్ ఎంటర్
ప ైరజ" క ంద భక్ాటనలో న్నమగనమ నై వాకుత ల సమగర 
ప్ునరయవ్యస్యన్నన అమలు చ యడాన్నక  75 మున్నుప్ల్ 

కయరపపర ష్న్లనస గురితంచింది. . 
 

S54. Ans.(a) 

Sol. సేటట్స బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (SBI) బంగయల ద శ్లోన్న 

ఇండ యన్ వీస్య అప ల క ష్న్ స ంటర్ (IVAC)న్న మరో రెండ ళల  
ప్యటు న్నరేహ ససత ంది. 
 

S55. Ans.(e) 

Sol. రయయల్ మలేష యన్ ఎయిర్ ఫో ర్ు (RMAF)తో నాలుగు 

రోజుల దెైేప్యక్ క వ్యాయామం ‘ఉదారశక త’లో ప్యలగా నేందసకు 

ఇండ యన్ ఎయిర్ ఫో ర్ు (IAF) బృందం మలేష యాకు 
బయలుద రింది. 
 

S56. Ans.(b) 

Sol. భారతద శంలోన్న అతాంత సంప్నన స్యట క్ మారెిట్స 

ప టుట బడ దారులలో ఒకరెైన రయక ష్ జున్జున్వ్యలా, 62 

సంవతురయల వయససులో ముంబరైలో గుండపె్ో టుతో 
మరణ ంచారు. 

 

S57. Ans.(c) 

Sol. ఇండ యన్ రెలైేే ప్రర టెక్ష్న్ ఫో ర్ు (RPF), ఆప్ర ష్న్ 

యాత్రర ససరక్ష్గయ ప లువబడ  ప్యన్-ఇండ యా ఆప్ర ష్న్నస 

ప్యర రంభంచింది. 
 

S58. Ans.(a) 

Sol. కబీర్ ఖాన్ యొకి స్ో పర్ట్ డార మా 83 మరయిు దాన్న 

స్యట ర్ రణవీర్ స ంగ్ ఇండ యన్ ఫ ల్మ ఫ స టవల్ ఆఫ్ మ ల్బో ర్న 

(IFFM) 2022లో "ఉతతమ చితరం" అవ్యరు్ నస ప్ర ందారు. 

 

S59. Ans.(e) 

Sol. ద శంలో అత్రప దీ రుణదాత, సేటట్స బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా 
(SBI) "ఉతువ్ డ ప్యజట్స సీిమ్స" అనే ప్రత ా కమ నై టర్మ 

డ ప్యజట్స ప్ోర గయర మ్సనస ప్రవ్శేప టిట ంది. 
 

S60. Ans.(c) 

Sol. FIFA చటాట లనస తీవరంగయ ఉలల ంఘ్ ంచ  థ్ర్్ ప్యరకటల నసండ  
అనసచిత ప్రభావం కయరణంగయ అఖిల భారత ఫుట్సబాల్ సమాఖా 
(AIFF)న్న తక్ష్ణమే సస పండ్ చ యాలన్న FIFA కౌన్నుల్ బూారో 
ఏకగకరవంగయ న్నరణయించింది. 
 

S61. Ans.(e) 

Sol. ద శ్యన్నక  స్యేతంతరూం వచిచ 75 ఏళలల  ప్యరిత చ ససకునన 
సందరభంగయ 30 క లోమీటరల ఎతుత లో అంతరిక్ష్ంలో భారత 
జాతీయ జెండా ఆవిష్ిరించబడ ంది. 
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S62. Ans.(c) 
Sol. జూల ై, 2022 నలెలో ఆల్-ఇండ యా టోకు ధ్రల 
సూచిక (WPI) సంఖా ఆధారంగయ వ్యరిిక దరవ్యా లబణం 
తాతాిలకంగయ 13.93 శ్యతం. 
 
S63. Ans.(b) 
Sol. భారతద శం ఏప రల్ 2023 నసండ  ఎంప క చ స న ప టోర ల్ 
ప్ంప్ులలో 20% ఇథ్నాల్ తో ప టోర ల్ నస సరఫరయ చ యడం 
ప్యర రంభససత ంది. 
 
S64. Ans.(e) 
Sol. ఒడ శ్య ప్రభుతేం తన తీరప్యర ంతాల రక్ష్ణ కోసం నషే్నల్ 
ఇన్ స టటయాట్స ఆఫ్ ఓష్న్ టెకయనలజీ (NIOT)తో MoU 
కుదసరుచకుంద.ి 
 
S65. Ans.(c) 
Sol. మానవ హకుిల ప్రిరక్ష్ణ కోసం వ్యలంటరక టరస్ట  
ఫండ్ లకు భారతద శం రూ. 3 కోటల కు ప గైయ విరయళం ఇససత ంది. 
 
S66. Ans.(d) 
Sol. ఐకారయజాసమిత్ర స కరటరక జనరల్ ఆంటోన్నయో గుటరెెరస్, 

ఇంటరనెట్స గవరనెన్ు ప  ై ప్రముఖ న్నప్ుణుల బృందంలో 
భారతద శ ఎలకయటి న్నక్ు మరియు ఇనఫర మష్న్ టెకయనలజీ 
కయరాదరిి అలేిష్ కుమార్ శరమనస న్నయమించారు. 
 
S67. Ans.(c) 
Sol. ఆస యాలోన్న ప్ురయతన ఫుట్స బాల్ టోరనమ ంట్స 
డూారయండ్ కప్ ప్యర రంభమ ైంద.ి డూారయండ్ కప్ 2022 131వ 
ఎడ ష్న్ ప్యర రంభమ ైంది. 
 
S68. Ans.(b) 
Sol. R&Dలో ప్రిశరమల భాగస్యేమాాన్నన న్నరిమంచడాన్నక  
మరియు ప ంప్ర ందించడాన్నక  మా ప్రయతానలనస 
ప ంప్ర ందించడాన్నక  వ్యగయీ నం చ స ే వ్దేిక మంథ్న్ 
ప్యర రంభంచడం కూడా UN యొకి SDG లక్ాాలకు మా 
న్నబదితకు న్నదరినం. 
 

S69. Ans.(e) 

Sol. "కంప్ో సటబుల్" ప్యల స టక్ నస వ్యణ జీాకరించడాన్నక  
మరియు స ంగలి్ యూజ ప్యల స టక్ ల విన్నయోగయన్నన 
తగిాంచడాన్నక  బయోప్యల స టక్ు సంసాకు రూ. 1.15 కోటల  స్యట రటప్ 
రుణాన్నన ప్రభుతేం ఆమోదించింది. 
 
S70. Ans.(d) 

Sol. విన్నయోగదారుల మన్ననకెైన ఉతపతుత ల తయారక సంసా 
బజాజ ఎలక టికల్ు తన ఎగిీకూాటివ్ డెరైెకటర్ అనూజ 
ప్ర దాీ ర్ నస మేనజేంగ్ డెరైెకటర్ మరియు చీఫ్ ఎగిీకూాటివ్ 
ఆఫీసర్ (CEO) స్యా యిక  ప ంచారు. 
 
S71. Ans.(d) 

Sol. బో ర్ర్ రోడ్ ఆరానెజై ష్న్ (BRO) అరుణాచల్ ప్రద శ్ లో 
ఉకుి స్యల గ్ నస ఉప్యోగించి ప లైట్స రహదారిన్న న్నరిమససత ంది, 
ఇద ి భారక వరయి లు మరయిు ప్రత్రకూల వ్యతావరణ 
ప్రిస ాతులనస తటుట కోగలదస. 
 
S72. Ans.(e) 

Sol. క ందర రోడు్ , రవ్యణా & హెైవ్ే మంత్రర న్నత్రన్ గడిరక 
భారతద శప్ు మొటటమొదటి ఎలక టిక్ డబుల్ డెకిర్ బససునస 
ముంబరైలో ప్యర రంభంచారు. 
 
S73. Ans.(b) 

Sol. ఢ ల్దల ముఖామంత్రర అరవింద్ క జీరవ్యల్ భారత్ నస 
ప్రప్ంచంలోనే నంబర్ వన్ ద శంగయ మార చందసకు ‘మేక్ 
ఇండ యా నంబర్ 1’ మిష్న్ నస ప్యర రంభంచారు. ఈ చపరవ 
యొకి ఐదస ప్యయింటల  దృష ట . 
 
S74. Ans.(c) 

Sol. ఓప న్ నెట్స వర్ి డ జటల్ కయమర్ు (ONDC)న్న 
సీేకరించడాన్నక  యిసె్ బాాంక్ SellerApp (వికరయదారుల-
క ందీరకృత ఇంటెలజెన్ు ప్యల ట్స ఫయరమ్స)తో భాగస్యేమాం కలగి 
ఉంది. 
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S75. Ans.(d) 
Sol. Paytm భారతద శంలోన్న శ్యమ్స సంగ్ స్ోట ర్ లతో 
భాగస్యేమాం కలగ ిఉంది, స్యమర్ట చెలలంప్ులనస అలాగ  దాన్న 
లోన్ సరకేస్ Paytm ప్ో స్ట  ప యిడ్ ప్యయింట్స-ఆఫ్-సేల్ 
ప్రికరయల విసతరణ దాేరయ అందించబడుతుంద.ి 
 
S76. Ans.(d) 
Sol. మతం లేదా విశ్యేసం ఆధారంగయ హ ంస్యతమక చరాల 
బాధతిులనస సమరించసకున ే అంతరయీ తీయ దినోతువ్యన్నన 
ఆగససట  22న ప్యటించారు. 
 
S77. Ans.(c) 
Sol. ప్రప్ంచ సీన్నయర్ స టజిన్ు దనిోతువం ప్రత్ర సంవతురం 
ఆగససట  21 న జరుప్ుకుంటారు. దనీ్నన్న యునెైటడె్ సేటట్సు 
(US)లో జాతీయ సీన్నయర్ స టిజన్ు దినోతువం అన్న కూడా 
అంటారు. 
 
S78. Ans.(e) 
Sol. ప్రశిరమ నాయకుడు రతన్ టాటా, సనీ్నయర్ 
స టిజన్ లకు సహచర సవేలనస అందించ  సనీ్నయర్ 
కంప్యన్నయన్ ష ప్ స్యట రటప్ గుడ్ ఫ లోస్ నస ప్యర రంభంచారు. 
 
S79. Ans.(a) 
Sol. ఉగరవ్యద బాధితుల జాా ప్కయరాం ప్రత్ర సంవతురం ఆగససట  
21న ఉగరవ్యద బాధితుల జాా ప్కయరాం మరయిు 
న్నవ్యళలలరిపంచ  అంతరయీ తీయ దినోతువ్యన్నన 
జరుప్ుకుంటారు. 
 

 

S80. Ans.(d) 

Sol. బిల్ & మ లండా గ ట్సు ఫ ండ ష్న్ భారతీయ ప్రోప్కయరి 
ఆశిష్ ధావన్, కనేరెీన్ు ఫ ండ ష్న్ వావస్యా ప్కుడు మరయిు 
CEO, దాన్న టరసీటల బో రు్ లో న్నయామకయన్నన ప్రకటించింది. 
 
S81. Ans.(e) 

Sol. స్యిటాల ండ్ మూాజయం భారతద శ్యన్నక  ఏడు ప్ురయతన 
కళాఖండాలనస త్రరిగ ి ఇవేడాన్నక  భారత ప్రభుతేంతో 
ఒప్పందంప  ైసంతకం చ స ంది. 
 
S82. Ans.(c) 

Sol. అస్యుం ముఖామంత్రర హ మంత బిస్యే శరమ ‘విదాా రథ్-
సూిల్ ఆన్ వీల్ు’ ప్యర జకె్ట నస ప్యర రంభంచారు. 
 
S83. Ans.(a) 

Sol. మొహాల్దలోన్న చండగీఢ్ అంతరయీ తీయ విమానాశరయాన్నక  
ష్హ ద్ భగత్ స ంగ్ పేరు ప టేట ందసకు ప్ంజాబ్, హరయానా 
ప్రభుతాేలు అంగకకరించాయి. 
 
S84. Ans.(b) 

Sol. వితతన ప్ంప ణీన్న టార క్ చ యడాన్నక  ఉప్యోగించ  
బాల క్ చెయిన్ నస ద శంలో అమలు చ స న 1వ రయష్ట రం జారఖండ్. 
 
S85. Ans.(e) 

Sol. కెనడాలో 65వ కయమనెేల్త  ప్యరలమ ంటరక సమావ్ేశం 
జరగనసంది. లోక్ సభ సీపకర్ ఓం బిరయల  నేతృతేంలోన్న భారత 
ప్యరలమ ంటరక ప్రత్రన్నధ ిబృందం కెనడాలోన్న హాలఫయక్ు లో జరిగ  
65వ కయమనెేల్త  ప్యరలమ ంటరక కయనఫరెన్ు (CPA)క  హాజరు 
కయనసంది. 
 
S86. Ans.(a) 

Sol. ఒడ శ్య క డర్ 1987 బాాచ్ IAS అధకియర ి రయజ ష్ వరమ 
రయష్ట రప్త్ర దరర ప్ద ిమురుమ కయరాదరిి గయ న్నయమితులయాారు. 
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S87. Ans.(e) 

Sol. అబుీ ల్ గఫయర్ నడ యాడ్ వ్యలా 1965 చితరం 
“మహాభారత్”తో సహా 50క  ప ైగయ హ ందీ చితార లకు మదీతుగయ 
పేరు గయంచాడు మరయిు 2000లలో “హేరయ ఫేరక” మరయిు 
“వ్ెల్ కమ్స” వంటి హ ట్స కయమ డలీు. 
 
S88. Ans.(a) 

Sol. అడ డాస్ సీఈఓ కయసపర్ రోస టడ్ వచ చ ఏడాది ప్దవీ 
విరమణ చ యనసనానరు, స్ో పర్ట్ అప పరల్ మకేర్, కంప నీ 
వ్యరససడ  కోసం వ్తెకడం ప్యర రంభంచింద.ి 
 
S89. Ans.(b) 

Sol. అదానీ గూర ప్ వావస్యా ప్కుడు, గౌతమ్స అదానీ నూా ఢ ల్దల 
టెలవిజన్ (NDTV)లో 55.18% న్నయంత్రరత వ్యటానస 
కొనసగోలు చ యడాన్నక  బాల్ రోలంగ్ నస స ట్స చ స్యరు. 
 
S90. Ans.(d) 

Sol. ప్రప్ంచ గుజరయతీ భాషయ దనిోతువం 2022 ప్రత్ర 
సంవతురం ఆగససట  24న జరుప్ుకుంటారు. గుజరయత్ కు 
చెందిన గపప్ప రచయిత 'వీర్ నరమద్' జయంత్రన్న 
ప్ురసిరించసకున్న ఈ రోజునస జరుప్ుకుంటారు. 
 
S91. Ans.(a) 

Sol. ప్రభుతేంలోన్న వివిధ్ మంత్రరతే శ్యఖలకు చెందిన అన్నన 
అవ్యరు్ లనస ఒక  వ్దేికప ైక  తీససకురయవడాన్నక  క ందర 
ప్రభుతేం ‘రయషీట రయ ప్ురస్యిర్ ప్ో రటల్’నస ప్యర రంభంచింద.ి 
 
S92. Ans.(c) 

Sol. టాటా ప్వర్ అండ్ స్యమల్ ఇండసీట రస్ డవెలప్ మ ంట్స 
బాాంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (SIDBI)క  చెందిన ప్యరిత అనసబంధ్ 
సంసా అయిన TP రనెూావబుల్ మ కైోర గిరడ్ (TPRMG), 

ద శవ్యాప్త ంగయ 1,000 గకరన్ ఎనరకీ ఎంటర్ ప ైరజసె్ లనస ఏరయపటు 
చ స ే వినూతన కయరాకరమాన్నన ప్యర రంభంచ ందసకు 
భాగస్యేమాం కలగ ిఉంద.ి 
 

S93. Ans.(a) 

Sol. మొహాలలోన్న ములలన్ ప్యర్ లోన్న హో మీ భాభా కయానుర్ 

హాస పటల్ మరయిు ప్రశి్ోధ్నా క ందరం. డ ప్యర్ట మ ంట్స ఆఫ్ 

అటామిక్ ఎనరకీ ఆధ్ేరాంలోన్న టాటా మ మోరయిల్ స ంటర్ 

అనే సంసా 660 కోటల  రూప్యయల వాయంతో ఈ ఆససప్త్రరన్న 

న్నరిమంచింద.ి 
 

S94. Ans.(b) 

Sol. గోదెరజ అగోర వ్టె్స క ందర ప్థ్కం క ంద ఆయిల్ ప్యమ్స 

స్యగునస అభవృదిి  చ యడం మరయిు ప్ోర తుహ ంచడం కోసం 

అస్యుం, మణ ప్యర్ మరియు త్రరప్ుర ప్రభుతాేలతో 

అవగయహన ఒప్పందాలప ై సంతకం చ స ంది. 
 

S95. Ans.(c) 

Sol. మాలలో, ఆ ద శ ప్ ర ప్రధాన్న చోగుల్ కోకలాల  మ ైగయ 

ఆససప్త్రరలో చ రిన తరయేత స ైనాం కలనల్ అబుీ లే మ గైయనస 

తాతాిలక ప్రధానమంత్రరగయ న్నయమించింది. 
 

S96. Ans.(b) 

Sol. విశిష్ట  శ్యసత రవ్తేత  సమీర్ వి కయమత్ డ ప్యర్ట మ ంట్స ఆఫ్ 

డ ఫ న్ు రకస ర్చ అండ్ డెవలప్ మ ంట్స స కరటరకగయ మరయిు 

డ ఫ న్ు రకస ర్చ అండ్ డెవలప్ మ ంట్స ఆరానెజై ష్న్ (DRDO) 

చెైరమన్ గయ న్నయమితులయాారు. 
 

S97. Ans.(a) 

Sol. స ప ట ంబర్ 2న ద శంలో సేద శ్రంగయ న్నరిమంచిన తొల 

ఎయిర్ కయర ఫ్టట  కయారియర్ (IPC) వికయర ంత్ నస ప్రధాన్న నర ందర 

మోదీ ప్యర రంభంచనసనానరు. 
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S98. Ans.(c) 

Sol. యునెస్ో ి ప్రకయరం, మాజీ జరమన్ ఛానులర్ ఏంజెలా 

మ రెిల్ "శరణారుా లనస స్యేగత్రంచడాన్నక  ఆమ  చ స న కృష క  

గురితంప్ుగయ" 2022 శ్యంత్ర బహుమత్రన్న అందసకునానరు. 
 

S99. Ans.(b) 

Sol. నేష్నల్ మిష్న్ ఆన్ మానసామ ంట్సు అండ్ 

యాంటిక ే టసీ్ వ్ెబ్ స ైట్స ప్రకయరం, స్యంప్రదాయం ఈ టాాంక్ నస 

లాల్ కోట్స బిల్ర్ అయిన తోమర్ రయజు అనంగ్ ప్యల్ IIక  

ఆప్యదించింద.ి అనంగయత ల్ సరససు ఢ ల్దలలోన్న మ హరౌ ల్దలో 

ఉంది. 
 

S100. Ans.(d) 

Sol. IDFC లమిటెడ్ బో రు్  ఆగససట  2022లో దాన్న మనేజేంగ్ 

డెైరెకటర్ గయ మహేందర N షయ న్నయామకయన్నన ఆమోదించింద.ి 
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