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Q1. జీవవ ైవిధ్య పరిరక్షణ కోసం భారతదేశంలోనే మొట్టమొదట్ ి
ప్రాజెక్టట అయిన 'జీన్ బాయంక్ట'ని ఏ రరష్టట ర మంత్రవారగం ఆమోదించంది? 

(a) గుజరరత్ 

(b) ఉతతర పదాశే్ 

(c) హిమాచల్ పదాేశ్ 

(d) మధ్యపదాేశ్ 

(e) మహారరష్టట ర 
 

Q2.  దేశంలోని అనిి సూక్షమ, చని మరయిు మధ్య తరహా 
పరశిరమల (MSMEలు) కోసం భారతదశేం యొక్క మొట్టమొదట్ ి
సమగర 'ఓపనె్ ఫర్ ఆల్' డిజిట్ల్ పరరయవరణ వయవసథను ఏ బాయంక్ట 
ప్రారంభంచంది? 

(a) DBS బాయంక్ట 

(b) CSB బాయంక్ట 

(c) HDFC బాయంక్ట 

(d) ICICI బాయంక్ట 

(e) యాకసిస్ బాయంక్ట 

 

Q3.  కసంది వరరలిో ఆరమమ స్రట ఫ్ వ సై్ చీఫ్ గర ఎవరు 
నియమితులయాయరు? 

(a) V R చౌదర ి

(b) BS రరజు 

(c) మనోజ్ క్ుమార్ మాగో 
(d) P K పురరార్ 

(e) మనోజ్ ప్రండ ే

 

Q4.  మనీలాలో జరగిని ఆసయిా బాయడమింట్న్ ఛ ంపియన్ షిప లో 
కసంది వరరలిో ఎవరు కరంసయం గలెుచుక్ున ిరు? 

(a) సెైన  న హాాల్ 

(b) పివి సింధ్ు 

(c) స్రనియా మీరరా  
(d) N. సికసక రెడిి  
(e) తనీషర కరర స్టట  

Q5.  అంతరరా తీయ కరరిమక్ దనిోతివం పతా్ర సంవతిరం 
______________ న జరుపుక్ుంట్ారు. 
(a) 1 మ ే

(b) 2 మ ే

(c) 3 మ ే

(d) 4 మ ే

(e) 5 మ ే

 

Q6.  అంతరరా తీయ జాజ్ దనిోతివరనిి పపాంచవరయపత ంగర పతా్ర 

సంవతిరం _______న జరుపుక్ుంట్ారు? 

(a) 26 ఏపిలా్ 

(b) 27 ఏపిాల్ 

(c) 28 ఏపిలా్ 

(d) 29 ఏపిాల్ 

(e) 30 ఏపిలా్ 

 

Q7. పపాంచ పశువ దైయ దనిోతివం 2022 యొక్క నపేథ్యం ఏమిట్ి? 

(a) ది వటే్రని రయిన్ రెస్రాని ట్ు ది కోవిడ్-19 కెరసైసి్ 

(b) సెంాగతనింగ్ వ ట్రిరమ రసెలిెన్ి 

(c) ఎనిారరన మంట్ ప్ర ా ట్కె్షన్ ఫర్ ఇంపరై వింగ్ యానిమల్ అండ్ 

హ్యయమన్ హెల్త  
(d) వేలయయ ఆఫ్ వకేసినషే్టన్ 

(e) యాంట్ీమ కైోర బయల్ రసెసిెటన్ి - పంామ్ ఎవరేెిస్ ట్ు యాక్షన్ 
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Q8. అట్ల్ ట్న ిల్ ఇట్ీవలే 'బెస్ట  ఇన్ఫ్రాసట రక్చర్ ప్రాజెక్టట' అవరరుి ను 

అందుక్ుంది. అట్ల్ ట్న ిల్ ఏ రరష్టట రం/కనంద ాప్రలిత ప్రాంతంలో ఉంద?ి 

(a) జమమమ & కరశ్మమర్ 

(b) ఉతతరరఖండ్ 

(c) లడఖ్ 

(d) హిమాచల్ పదాేశ్ 

(e) సికసకం 

 

Q9. చ రుదత్ మిశ్రర  కసంది వరట్లిో ఏ జాత్ర పరిరక్షణక్ు చసేిన క్ృషకిస 
విట్ీీ  గోలి్ అవరరుి ను గెలుచుక్ున ిరు? 

(a) స్ట ి లిప్రరి్ 

(b) రెడ్ ప్రండ  
(c) బాీ క్ట బక్ట 

(d) ఆలివ్ రడిలీ  ట్రెటటల్ి 

(e) ఎషయిన్ చీత హ్ 

 

Q10. సలం గౌస్ ఇట్ీవల మరణ ంచ రు. అతను ఒక్ ____________? 

(a) సంగమత క్ళాకరరుడు 
(b) క్వి 

(c) క్థ్క్ట నరతకస 
(d) నట్ుడు 
(e) శ్రస్త యీ గరయక్ుడు 
 

Q11. పపాంచ ఆసతమా దనిోతివం 2022 యొక్క నపేథ్యం ఏమిట్ి? 

(a) ఆసతమా మరణ లు చ లు (ఇనఫ్అస్ ఆసతమా డెత్ి) 

(b) మీరు మీ ఆసతమాను నియంత్రాంచవచుచ (యు కెన్ క్ంట్రా ల్ 
యువర్ అసతమా) 

(c) అలెరమా మరియు ఆసతమా 
(d) ఆసతమా అప్ట హ్లను వ లికసతీయడం (అనకవరింగ్ ఆసతమా 
మిస్రకన ిపషన్ి) 

(e) ఆసతమా కనర్ లో ఖాళీలను మమసవిేయడం (కోీ సింగ్ గరపి ఇన్ 
ఆసతమా కనర్) 

 

Q12. రియల్ మాడిడా్ ఇట్వీల ఏ లా లిగర ట్ెటై్ిల్ ను గలెుచుక్ుంది? 

(a) 26వ 

(b) 35వ 

(c) 64వ 

(d) 75వ 

(e) 15వ 

 
Q13. పధా నమంత్రా నరనంద ా మోదకీస సలహాద రుగర ఎవరు 
నియమితులయాయరు? 

(a) అతుల్ క్ుమార్ గోయిలె్ 

(b) పవాీణ్ క్ుమార్ 

(c) స్ట మ శంక్ర పసా్రద్ 

(d) తరుణ్ క్పరర్ 

(e) దురనగష్ కౌశిక్ట 

 
Q14. పపాంచ పత్రాకర సవాచఛ దనిోతివం 2022 నేపథ్యం ఏమిట్ి? 

(a) అధికరరరనిి అదుపులో ఉంచుకోవడం: మీడయిా, న యయం 
మరియు న యయ ప్రలన (కపీంిగ్ పవర్ ఇన్ చకె్ట: మీడయిా, జసిటస్ 
అండ్ ది రూల్ అఫ్ లా) 

(b) సమాచ రం పజాా పయాోజనం (ఇనఫరనమష్టన్ ఏజ్ అ పబీ్లక్ట గుడ్) 

(c) మీడియా ఫర్ డెమోక్రస్: జరిలిజం అండ్ ఎలక్షన్ి ఇన్ ట్ెమై్ి 
ఆఫ్ డసి్ఇనఫరనమష్టన్  
(d) జరిలిజం అండర్ డిజిట్ల్ సజ్్ 

(e) శ్రంత్రయుత, న యయమ ైన మరయిు సమిమళిత సమాజాలను 
అభవృదిి  చయేడంలో మీడయిా ప్రత ా (మీడయిాస్ రూల్ ఇన్ 
అడ ానిింగ్ పస్ుఫల్, జస్ట అండ్ ఇంక్ుీ సవి్ స్ర సెటై్ీస్) 

 
Q15. మానిట్రమ ప్రలస్ క్మిట్లీో సభ్ుయడిగర రరజీవ్ రంజన్ 
న మినటే్ ను రిజర్ా బాయంక్ట ఆఫ్ ఇండియా సెంట్లా్ బో రుి  
ఆమోదించంది. దవాయ విధ న క్మిట్ీలో ఎంత మంది సభ్ుయలు 
ఉన ిరు? 

(a) 10 

(b) 12 

(c) 6 

(d) 5 

(e) 4 
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Q16. సెంట్లా్ ఇంట్ెలిజనె్ి ఏజెనీి (CIA) యొక్క మొట్టమొదట్ ి
చీఫ్ ట్కెరిలజీ ఆఫస్ర్ (CTO)గర ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) అక్షయ్ భాట్ియా 
(b) రరజ్ సుబమాణయం 

(c) అన హ్త్ సింగ్ 

(d) నంద్ ములచంద ని 

(e) రో ఖన ి 

 

Q17. పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ ‘బసె్ట  ఫెాండ్ ఫరవెర్’పె ై
ఆధ రపడని ట్వీీ సరిమస్ క్ు సంబంధించ అతుయతతమ హింద ీసరిమస్ కస 
సంబంధించ ఎకనిఛంజ్4మీడయిా నూయస్ బాాడ్ కరసిటంగ్ అవరరి్్ 
(ENBA) అవరరుి  2021ని ఏ ట్ీవీ ఛ న ల్ గలెుచుక్ుంద?ి 

(a) SONY SAB 

(b) స్రట ర్ పీస్ 

(c) DD నేష్టనల్ 

(d) క్లర్ి ట్వీీ 

(e) జీ ట్ీవీ 

 

Q18. ఇంగరీ ండ్ లోని షఫె్లి్ లోని క్యర సిబుల్ థియిటే్ర్ లో జరిగని 
2022 పపాంచ సూిక్ర్ ఛ ంపయిన్ షపి ను ఎవరు 
గెలుచుక్ున ిరు? 

(a) మార్క సెలీ 

(b) ఆదతియ మ హ్త  
(c) పంక్జ్ అద ానీ 

(d) రోనీ ఓ'సులీివన్ 

(e) విద య పిళ్లీ  
 

Q19. ఖనలో ఇండియా యమనివరిిట్ీ గనమ్ి 2021 2వ ఎడిష్టన్ ను 
20 బంగరరు, 7 రజత మరియు 5 కరంసయ పతకరలతో ఏ 
యమనివరిిట్ ీగలెుచుక్ుంది? 

(a) అమిట్ీ యమనివరిిట్ ీ

(b) జెైన్ విశావిద యలయం 

(c) GD గోయిెంకర విశావిద యలయం 

(d) SRM విశావిద యలయం 

(e) O.P. జింద ల్ గోీ బల్ యమనివరిిట్ ీ

Q20. అంతరరా తీయ అగిిమాపక్ సబిీంద ి దనిోతివరనిి పతా్ర 
సంవతిరం ఏ తదేనీ జరుపుక్ుంట్ారు? 

(a) 4 మ ే

(b) 5 మ ే

(c) 6 మ ే

(d) 7 మ ే

(e) 8 మ ే

 

Q21. "గమరన్ హెడైరాజన్ ట్ాస్క ఫ్ట ర్ి" & "ఫ్రరసె్ట  లాయండ్ సవకప 
పునరుదిరణ"పెై ఉమమడ ిపకా్ట్నపె ైభారతదశేం ఏ దేశంతో ఇట్వీల 
సంతక్ం చేసింది? 

(a) స్ాడన్ 

(b) జరమనీ 

(c) ఫ్రాన్ి 

(d) UK 

(e) U.S 

 

Q22. కనరళలోని అడషి్టనల్ సకిల్ అకసాజిష్టన్ ప్ట ా గరర మ్ (ASAP)తో 
క్లిసి 'సికల్ లోన్'లను ప్రారంభంచన బాయంక్ట ఏది? 

(a) బాయంక్ట ఆఫ్ ఇండియా 
(b) సవటట్ బాయంక్ట ఆఫ్ ఇండయిా 
(c) బాయంక్ట ఆఫ్ బరోడ  
(d) కెనరర బాయంక్ట 

(e) ఇండయిన్ ఓవరమిస్ బాయంక్ట 

 

Q23. వృదిిమాన్ స్రహా కనసులో భారత కసరకటె్ నియంతణా మండలి 
(BCCI) జరిలిసుట  ________పెై రెండళీేప్రట్ు నిషవధ్ం విధించంది? 

(a) జత్రన్ సపుై  

(b) సంజీబ్ ముఖరమా 
(c) బో రియా మజుంద ర్ 

(d) కరదంబర ిమురళి 

(e) హ్రరష  భోగనీ  
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Q24. ‘నేతని బీమా’ (నేత కరరిమక్ుల బీమా) పథ్క్ం కసంద చేనతే 
మరియు పవర్ లయమ్ నతే కరరమిక్ులక్ు బీమా క్వరనజీని 
ప్ర డిగసిుత నిట్ుీ  ఏ రరష్టట ర పభా్ుతాం పకా్ట్ించంది? 

(a) తెలంగరణ 

(b) అస్రిం 

(c) ఒడిషర 
(d) కనరళ 

(e) తమిళన డు 
 

Q25. రెరలేా ప్ర ా ట్ెక్షన్ ఫ్ట ర్ి (RPF) ద ారర ఫ్ట క్సి్ పయాత ినిి 
ప్రారంభంచన ఆపరనష్టన్ క్ు పవరు ఏమిట్?ి 

(a) ఆపరనష్టన్ సంక్ల్ 

(b) ఆపరనష్టన్ సర్్ హ్వర 
(c) ఆపరనష్టన్ మఘేదూత్ 

(d) ఆపరనష్టన్ గంగర 
(e) ఆపరనష్టన్ సట్ార్క 

 

Q26. భారతదేశంలోని 'మొదట్ి' గరిజిన ఆరోగయ అబారనాట్రమని ఏ 

రరష్టట రంలో ఏరరాట్ు చేస్రత రు? 

(a) కనరళ 

(b) బీహార్ 

(c) అస్రిం 

(d) గుజరరత్ 

(e) ఒడషిర 
 

 

Q27. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫ్ట ర్ి డెైరకె్టర్ జనరల్ (ఇన్సెాక్షన్ అండ్ 

సవఫ్్ట) గర ఎవరు బాధ్యతలు స్ాక్రించ రు? 

(a) S హ్రరాల్ సింగ్ 

(b) వివేక్ట రరమ్ చౌదర ి

(c) సంజీవ్ క్పరర్ 

(d) రరకనష్ క్ుమార్ సింగ్ 

(e) వీరనందర్ సింగ్ పఠరనియా 
 

Q28. భారతదేశంలో జాతీయ కరయిర్ కరనేలేవ్ 2022కస ఏ నగరం 

ఆత్రథ్యం ఇచచంది? 

(a) మధ్ురెర 
(b) అలపుాజ 

(c) కోయంబతతత రు 

(d) కొట్ాట యం 

(e) చెన ైి  

 

Q29. పపాంచ రెడ్కరర స్ దనిోతివరనిి పతా్ర సంవతిరం _______న 

పపాంచవరయపత ంగర జరుపుక్ుంట్ారు? 

(a) మే 8 

(b) మే 9 

(c) మ ే10 

(d) మే 11 

(e) 12 మ ే

 

Q30. పతా్ర సంవతిరం _______ సమయంలో, ఐక్యరరజయసమిత్ర 

రెండవ పపాంచ యుదింలో ప్రాణ లు కోలోాయిన వరరి జాా పకరరథం 

మరియు సయోధ్య సమయానిి సూచసుత ంద?ి 

(a) మే 5-6 

(b) మే 6-7 

(c) మ ే7-8 

(d) మే 8-9 

(e) మే 9-10 
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Q31. పజాలలో జీవనశ్ రలి వరయధ్ులను గురితంచడం మరియు 
నియంత్రాంచడం లక్షయంగర ఏ రరష్టట ర పభా్ుతాం ఆండ ాయిడ్ యాప 
‘శ్ రలి’ని ప్రారంభంచనుంది? 

(a) క్రరా ట్క్ 

(b) గుజరరత్ 

(c) ఒడిషర 
(d) కనరళ 

(e) పశిచమ బెంగరల్ 

 

Q32. ద ద పు 3 లక్షల మంది విద యరుథ లు తమ ఆన్ లెైన్ విదయక్ు 
సహాయం చయేడ నికస ట్ాబెీ ట్ క్ంపరయట్ర్ లను అందుకోనుని ‘ఇ-
అధగిమ్’ పథ్కరనిి ఏ రరష్టట ర పభా్ుతాం ప్రారంభంచంద?ి 

(a) హ్రరయన  
(b) రరజస్రథ న్ 

(c) బీహార్ 

(d) అస్రిం 

(e) ఆంధ్పాదాేశ్ 

 

Q33. ఏ రరష్టట రం/కనంద ా ప్రలిత ప్రాంతం పభా్ుతాం వయవస్రథ పక్ులక్ు 
సహాయం చయేడ నికస స్రట రటప ప్రలస్ని పకా్ట్ించంది? 

(a) చండలగఢ్ 

(b) లడఖ్ 

(c) ఢలీి 

(d) గుజరరత్ 

(e) మహారరష్టట ర 
 

Q34. హిందుస్రత న్ యమనిలవర్ లిమిట్డె్ (HUL)ని అధగిమించ 
భారతదేశంలో అత్రపెద్ ఫ్రస్ట మమవింగ్ క్నూిూమర్ గమడ్ి క్ంపెనీ 
(FMCG)గర ఏ క్ంపెనీ అవతరంిచంది? 

(a) రుచ స్ట యా 
(b) అద నీ విలామర్ లిమిట్డె్ 

(c) ట్ాట్ా పవర్ 

(d) ITC లిమిట్డె్ 

(e) విప్ట ా  
 

Q35. L&T ఇనోఫట్ెక్ట భారతదేశంలోని ఐదవ-అత్రపద్ె IT సవవల 
పదా తని సృషిటంచడ నికస కసంద ి వరట్లిో ఏ క్ంపెనీతో విలన నిి 
పకా్ట్ించంది? 

(a) ఎంఫ్రససి్ 

(b) కోఫ్ట రా్ 

(c) కరగిిజెంట్ 

(d) మ ైండ్ ట్ీ ా
(e) హెకరివేర్ ట్కెరిలజీస్ 

 

Q36. మాడిడా్ ఓపెన్ 2022లో పురుష్టుల సింగలి్ి ట్ెటై్ిల్ ను ఏ 
దేశ్రనికస చెందని కరరోీ స్ అలకరరజ్ గరరిఫయా గలెుచుక్ున ిడు? 

(a) ఆసవట రలియా 
(b) సెాయిన్ 

(c) ఇంగరీ ండ్ 

(d) ఫ్రాన్ి 

(e) USA 

 

Q37. రజత్ క్ుమార్ క్ర్ ఇట్ీవల మరణ ంచ రు. అతను ఒక్ 
_______________. 

(a) నట్ుడు 
(b) గమత రచయిత 

(c) రచయిత 

(d) జరిలిస్ట  
(e) శ్రస్త యీ గరయక్ుడు 
 

Q38. ఐక్యరరజయసమిత్ర ______ 2022, అరరగ నియా రంెడవ 
అంతరరా తీయ దనిోతివరనిి ప్రట్ించంది? 

(a) 07 మ ే

(b) 08 మ ే

(c) 09 మ ే

(d) మే 10 

(e) 11 మ ే
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Q39. అంతరరా తీయ అరరగ నియా దనిోతివం 2022 యొక్క నపేథ్యం 
ఏమిట్ి? 

(a) ఓనీీ ఆన్ ఎర్త 
(b) రమమాజిన్.రకిసరఏట్.రమస్టట ర్ 

(c) ది ఆరరగ న్ ట్ీ,ా సింబల్ ఆఫ్ రెసలిిఎన్ి  

(d) బీట్ ఎయిర్ ప్ర లయయష్టన్ 

(e) ట్ెైం ఫర్ నచేర్ 

 

Q40. న లగ వ ఖనలో ఇండయిా యమత్ గనమ్ి కోసం అధకిరరకి్ 
చహ్ిం పవరు ఏమిట్ి? 

(a) జింట్ు 

(b) ధ్క్డ్ 

(c) రరబ్లన్ 

(d) బ్లంట్ు 

(e) నీరజ్ 

 

Q41. పపాంచంలోనే అత్ర పెద్ గరీ స్ బాట్మ్ బ్లడాా్ __________లో 
ప్రారంభంచబడింద?ి 

(a) వియత ిం 

(b) చెైన  
(c) USA 

(d) జప్రన్ 

(e) భారతదేశం 

 

Q42. కసంది పెైవీటే్ రంగ రుణద త, ఇపాట్కిన ఉని మరయిు న న్-
క్సటమరీ కోసం ఎండ్-ట్ు-ఎండ్ డిజిట్ల్ కొతత  కరర్ లోన్ స్ర లయయష్టన్ ని 
30 నిమిషరల ‘ఎక్టి పెాస్ కరర్ లోన్ి’ని పరిచయం చేసింది? 

(a) ICICI బాయంక్ట 

(b) HDFC బాయంక్ట 

(c) YES బాయంక్ట 

(d) Axis బాయంక్ట 

(e) Dena బాయంక్ట 

 

Q43. భారతదేశం యొక్క ఫ్రీ గ్ షిప డజిిట్ల్ చెలీింపుల ప్రీ ట్ ఫ్రరమ్ 
అయిన యమనిఫెైడ్ పవమ ంట్ి ఇంట్ర్ ఫవస్ (UPI), ఏపిలా్ 2022లో 
______ విలువ నై 5.58 బ్లలియన్ (bn) లావరదవేీలను నమోదు 
చేసింది? 

(a) రూ. 5.83 ట్ిలాియన్ 

(b) రూ. 6.83 ట్ిలాియన్ 

(c) రూ. 7.83 ట్ిలాియన్ 

(d) రూ. 8.83 ట్ిలాియన్ 

(e) రూ. 9.83 ట్ిలాియన్ 

 

Q44. పభాా ఖెైత న్ ఫ్ ండషే్టన్ యొక్క ఒక్ రక్మ నై స్రహతియ చొరవ 
క్లాం వ బ్ సెటై్ ను ఎవరు ప్రారంభంచ రు? 

(a) ఓం బ్లరరీ  

(b) నరనంద ామోడల 
(c) అమిత్ షర 
(d) రరజ్ న థ్ సింగ్ 

(e) రరమ్ న థ్ కోవింద్ 

 

Q45. "ది సట రగుల్ ఫర్ ప్ట లస్ రిఫ్రర్మ్ ఇన్ ఇండయిా: రూలర్ి 
ప్ట లస్ ట్ు ప్పుల్ి ప్ట లస్" పుసతక్ రచయిత పవరు ఏమిట్ి? 

(a) మొహ్మమద్ అజీమ్ 

(b) పకారష్ సింగ్ 

(c) పశా్రంత్ శరమ 

(d) అనిల్ వరమ 

(e) గిరష్ చంద ాత్రాప్రఠ ి

 

Q46. డిఫనె్ి ఇన ాసిటచర్ వడేుక్లో అస్రధ రణమ నై క్రమంలో విశిష్టట 
సవవలందించనందుక్ు పరమ విశిష్టట సవవర పతకరనిి ఎవరకిస 
అందించ రు? 

(a) బ్లపిన్ రరవత్ 

(b) మనోజ్ ప్రండ ే

(c) దలీర్ సింగ్ సుహాగ్ 

(d) జోగిందర్ జసాంత్ సింగ్ 

(e) నిరమల్ చందర్ విజ్ 
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Q47. విద యవతేతలు డలప-ట్కె్ట సిాన్-ఆఫ్ లను ప్రారంభంచడంలో 
సహాయపడట్ానికస అట్ల్ ఇనోివషే్టన్ మిష్టన్ తో AIM-PRIME 

పవీ బుక్ట ను కసంద ివరట్లిో ఏది ప్రారంభంచంది? 

(a) విద య మంత్రతాా శ్రఖ 

(b) IIT మద ాస్ 

(c) IIT ఖరగ్ పరర్ 

(d) IIM కోజికోడ్ 

(e) నీత్ర ఆయోగ్ 

 
Q48. ఖాదీ కోసం భారతదశేపు మొదట్ి సెంట్ర్ ఆఫ్ ఎక్ిలెన్ి 
(CoEK) ఏ రరష్టట రం/కనందపా్రలిత ప్రాంతంలో ప్రారంభంచబడింది? 

(a) గోవర 
(b) కనరళ 

(c) బీహార్ 

(d) నూయఢలీి 

(e) అస్రిం 

 
Q49. ఐక్యరరజయసమిత్ర మొక్కల ఆరోగరయనిి ఎలా పరిరక్ించ లన ే
ద నిపె ై పపాంచవరయపత  అవగరహ్నను పెంచడ నికస _________ని 
అంతరరా తీయ మొక్కల ఆరోగయ దినోతివం (IDPH)గర 
నియమించంద?ి 

(a) 11 మ ే

(b) 12 మ ే

(c) 13 మ ే

(d) 14 మ ే

(e) 15 మ ే

 
Q50. నరుిల సవవలను గౌరవించేందుక్ు పపాంచవరయపత ంగర మ ే
12ని అంతరరా తీయ నరుిల దినోతివంగర ప్రట్సిుత న ిరు. ఇది 
___________ జనమదనిోతివం? 

(a) కరీ రర బారటన్ 

(b) మేరమ ఎలిజా మహ్ో నీ 

(c) మారగరటె్ స్రంగర్ 

(d) డరరోథియా డకి్టి 

(e) ఫ్టీ రెన్ి న ైట్ింగనల్ 

 

Q51. గోశ్రలక్ు పశుగరర సం పండించే మరయిు సరఫరర చసేవ 
రెరతులక్ు ఎక్రరక్ు రూ. 10,000 (10 ఎక్రరల వరక్ు) ఆరిథక్ 
సహాయం అందించే ‘చ ర - బీజన యోజన’ పథ్కరనిి ఏ రరష్టట రం 
ప్రారంభంచంది? 

(a) మహారరష్టట ర 
(b) పశిచమ బెంగరల్ 

(c) గుజరరత్ 

(d) మధ్యపదాేశ్ 

(e) హ్రరయన  
 

Q52. దిగువ పవరొకని ఏ క్ంపెనీ ఆపలి్ ఇంక్ట ని తొలగించ 
పపాంచంలోనే అతయంత విలువ నై క్ంపెనీగర అవతరించంది? 

(a) ట్ాట్ా క్నిలెట నీి సరమాససె్ 

(b) స్ దీ అరరమోక  
(c) ఆలాఫబటె్ ఇంక్ట. 
(d) ట్ెైగర్ మిడరక LLC 

(e) రిలయన్ి ఇండస్ట రస్ 

 

Q53. ఏ లెైఫ్ ఇనూిరనె్ి క్ంపనెీ తన ఆరిథక్ అక్షరరసయత పచా రరనిి 
‘InspiHE₹-ఎనబేుల్ ఏ పవరి్ ఫరయచర్’ని ప్రారంభంచంది? 

(a) భారత్ర AXA జీవిత బీమా 
(b) ఓరియంట్ల్ ఇనూిరనె్ి క్ంపెనీ 

(c) రలెిగనర్ హలె్త  ఇనూిరనె్ి క్ంపెనీ 

(d) ఆదతియ బ్లరరీ  సన్ లెైఫ్ ఇనూిరెన్ి క్ంపెనీ 

(e) స్రట ర్ హెల్త  అండ్ అలెైడ్ ఇనూిరనె్ి క్ంపనెీ 
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Q54. ఎయిర్ ఇండియా కొతత  చీఫ్ ఎగిాక్యయట్ివ్ ఆఫస్ర్ (CEO) 

మరియు మేనజేింగ్ డెైరకె్టర్ (MD)గర ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) విపుల గుణత్రలేీ క్ 

(b) విక్రమ్ దవే్ దత్ 

(c) కరంప బలె్ విలిన్ 

(d) అతుల్ భ్ట్ 

(e) ఇలకర్ ఐస ి

 

Q55. కసంది వరరలిో భారతదశే తదుపర ి పధా న ఎనిిక్ల 
క్మిష్టనర్ గర ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) సుశ్మల్ చంద ా

(b) క్మలేష్ నీలకరంత్ వరయస్ 

(c) అరవింద్ పనగరరియా 
(d) సుమన్ బెరమ 
(e) రరజీవ్ క్ుమార్ 

 

Q56. 2022-23 సంవతిరరనికస కరన ఫడరనష్టన్ ఆఫ్ ఇండయిన్ 
ఇండస్ట ర (CII) అధ్యక్షుడగిర ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) పవన్ ముంజాల్ 

(b) R దినషే్ 

(c) సంజీవ్ బజాజ్ 

(d) T V నరనందనా్ 

(e) నిరనీప సింగ్ రరయ్ 

 

Q57. ఫ్ట ర్ీ్ అతయధిక్ంగర చలీెించే అథ్ెీ టీ్ 2022 జాబ్లత లో $130 
మిలియనీ ఆద యంతో ఎవరు అగరస్రథ నంలో ఉన ిరు? 

(a) లియోన ల్ మ స్ి 

(b) లెబాాన్ జనమ్ి 

(c) కసరసిటయానో రొన లోి  

(d) నేమార్ 

(e) సెటఫ్ క్రమర 
 

Q58. __________లో జరగిిన ఇంట్రనిష్టనల్ ష్టతట్ింగ్ స్ట ార్ట 
ఫెడరనష్టన్ (ISSF) జూనియర్ వరలి్ క్ప లో భారత పసిటల్ జంట్లు 
ఇషర సింగ్ మరియు స్ రభ్ చౌదరి మిక్టి డ్ ట్మీ్ పసిటల్ సారరా నిి 
కెరవసం చసేుక్ున ిరు? 

(a) స్ దీ అరనబ్లయా 
(b) ఇజాాయిలె్ 

(c) లెబన న్ 

(d) జరమనీ 

(e) రషరయ 
 

Q59. REC లిమిట్డె్ యొక్క కొతత  ఛెైరమన్ మరియు మనేజేింగ్ 
డెైరకె్టర్ గర ఎవరు నియమితులయాయరు? 

(a) రరజనష్ ఉనిి 

(b) పునీత్ చ వరీ  

(c) అలేకష్ క్ుమార్ శరమ 

(d) రవీందర్ సింగ్ ధిలాీ న్ 

(e) పుష్ా క్ుమార్ జోష ి

 

Q60. ఇట్ాలియన్ క్ప ఫెైనల్ లో అదనపు సమయం తరరాత 
___________ జువ ంట్స్ ను 4-2తో ఓడించంది? 

(a) రోమా 
(b) ఫియోరెంట్ిన  
(c) కరగిీయారమ కరలిియో 

(d) అట్ాీ ంట్ా 
(e) ఇంట్ర్ మిలన్ 

 

Q61. షవక్ట మొహ్మమద్ బ్లన్ జాయిెద్ అల్ నహాయన్ ఇట్వీల ఏ 
దేశ్రనికస అధ్యక్షుడిగర నియమితులయాయరు? 

(a) స్ దీ అరనబ్లయా 
(b) ఇరరన్ 

(c) ట్రమక 

(d) మాల్వులు 
(e) UAE 
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Q62. శ్రంత్రతో క్లిసి జీవించ ే అంతరరా తీయ దనిోతివరనిి పతా్ర 
సంవతిరం _______న నిరాహసి్రత రు. 
(a) మే 16 

(b) మే 17 

(c) మే 15 

(d) మే 14 

(e) మే 13 

 

Q63. ______కస సంబంధించన నిరి్ష్టట నిబంధ్నలను 
ప్రట్ించనందుక్ు KEB హ్న  బాయంక్ట పెై RBI రూ. 59 లక్షల 
జరమిాన  విధించంది. 
(a) KYC నిబంధ్నలు 

(b) డిప్రజిటీ్పెై వడలి  రనట్ు 

(c) ప్రాధ నయత  రంగ రుణ లు 

(d) కరయపిట్ల్ అడకి్ాస ్రనషయిో 

(e) కరరొారనట్ రుణ లు 
 

Q64. ఆసవట రలియా మాజీ కసరకెట్ర్ ఆండూా సెైమండ్ి ఇట్ీవల 
క్నుిమమశ్రరు. అతను ఒక్ _____. 

(a) సిానిర్ 

(b) వికెట్ కపీర్ 

(c) బాయట్ి మాన్ 

(d) ఫ్రస్ట బౌలర్ 

(e) ఆల్ రౌండర్ 

 

Q65. 1960లో భౌత్రక్ శ్రసత వీేతత  మరియు ఇంజనీర్ అయిన 
థియోడర్ మ మైాన్ చతే లేజర్ యొక్క మొదట్ి విజయవంతమ నై 
ఆపరనష్టన్ వరరిషకోతివం సందరభంగర పతా్ర సంవతిరం ______న 
అంతరరా తీయ కరంత్ర దినోతివం జరుపుక్ుంట్ారు. 
(a) 14 మ ే

(b) 15 మ ే

(c) 16 మ ే

(d) 17 మ ే

(e) 18 మ ే

 

Q66. రిజర్ా బాయంక్ట ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఎగిాక్యయట్వి్ డెరైకె్టరుీ గర 
______ మరియు సిత్రకరంత పట్ాట న యక్ట లను నియమించ రు? 

(a) వినోద్ శరమ 

(b) రరజీవ్ రంజన్ 

(c) స్ట నియా సింగ్ 

(d) దినక్ర్ క్ుమార్ 

(e) సందపీ రరవత్ 

 

Q67. ఇట్ీవల, B గోవిందరరజన్ ఏ క్ంపనెీకస CEO గర 
నియమితులయాయరు? 

(a) ట్ాట్ా మోట్ార్ి 

(b) KIA ఇండయిా 
(c) రరయల్ ఎనీఫలి్ 

(d) హారనీ-డేవిడ్ సన్ ఇండయిా 
(e) హ్ోండ  మోట్ార్ క్ంపెనీ 

 

Q68. కసంది వరట్లిో ఏ దేశ్రనికస కొతత  పధా నమంత్రాగర ఎలిసబతె్ 
బో ర్ి నియమితులయాయరు? 

(a) స్ాడన్ 

(b) డెన మర్క 

(c) జరమనీ 

(d) ఇట్ల 

(e) ఫ్రాన్ి 

 

Q69. క్మల్ బావర కసంద ిఏ దేశ్రనికస చెందని జాతీయ అకరడమీ 
ఆఫ్ సెనై ిస్ క్ు ఎనిిక్యాయరు? 

(a) ఫ్రాన్ి 

(b) జరమనీ 

(c) ఇంగరీ ండ్ 

(d) USA 

(e) రషరయ 
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Q70. కరరయక్రత సెసలి్ న జెబటె్ ఇట్ీవల 2022 వంగరరి మాథెై ఫ్రరెస్ట 
ఛ ంపయిన్ి అవరరుి ను గలెుచుక్ున ిరు. ససిలిే నడెాబటె్ కసంద ి
వరట్ిలో ఏ దశే్రనికస చెందినది? 

(a) కరంగో 
(b) ఎరిట్ియాా 
(c) కనె య 
(d) లిబ్లయా 
(e) కరమ రూన్ 

 

Q71. 'సివిల్ లిస్ట - 2022 ఆఫ్ IAS ఆఫ్సర్ి' ఈ-బుక్ట ను ఎవరు 
విడుదల చేశ్రరు? 

(a) శ్మరప్రద్ యిెస్ట ి న యక్ట 

(b) అశిాని క్ుమార్ చౌబ ే

(c) రరవు ఇందజాిత్ సింగ్ 

(d) జితేంద ాసింగ్ 

(e) అరుా న్ రరమ్ మేఘాాల్ 

 

Q72. S&P గోీ బల్ రనట్ింగ్ి పసాుత త ఆరిథక్ సంవతిరరనికస భారతదేశ 
వృదిి  అంచన ను 7.8 శ్రతం నుండి ____ శ్రత నికస తగిగంచంది? 

(a) 7.3 

(b) 7.4 

(c) 7.5 

(d) 7.6 

(e) 7.7 

 

Q73. నేష్టనల్ స్రట రటప అడెైాజరమ కౌనిిల్ 4వ సమావశే్రనికస ఎవరు 
అధ్యక్షత వహిస్రత రు? 

(a) నరనంద ామోద ీ

(b) నిరమలా సత్ రరమన్ 

(c) అశిాని వ షాై్టవ్ 

(d) ప్యమష్ గోయల్ 

(e) అమిత్ షర 
 

Q74. మస్క పుష్ బాయక్ట ను ప్రాంపట  చేసూత  S&P 500 ESG సూచక్ 
నుండ ికసంది వరట్ిలో ఏద ితీసవిేయబడింది? 

(a) ట్ెస్రీ  

(b) మ ైకోర స్రఫ్టట  
(c) ట్ిాట్టర్ 

(d) Google 

(e) అడరబ్ 

 

Q75. హ్ర్ మ జసెిట  ది కీాన్ ద ారర గౌరవ క్మాండర్ ఆఫ్ ది ఆరిర్ 
ఆఫ్ ద ిబ్లాట్షి్ ఎంపెరై్ (CBE) ఎవరు అందుక్ున ిరు? 

(a) అజయ్ పిరమల్ 

(b) హేమ్ సింఘాల్ 

(c) నిత్రన్ శరమ 

(d) ప్యమష్ బనిల్ 

(e) రోహతి్ ఠరక్యర్ 

 

Q76. FY22 సమయంలో భారతదేశం ఎనిడూ లేని విధ్ంగర 
అతయధకి్ వరరిషక్ FDI పవారహానిి _____ నమోదు చేసిందని కనంద ా

పభా్ుతాం పకా్ట్ించంది? 

(a) $81.57 బ్లలియన్ 

(b) $82.57 బ్లలియన్ 

(c) $83.57 బ్లలియన్ 

(d) $84.57 బ్లలియన్ 

(e) $85.57 బ్లలియన్ 

 

Q77. అమ జాన్ స్రభవ్ ఎంట్ర్పెానూయర్షపి ఛ లెంజ్ 2022లో 1వ 

బహ్ుమత్రని ఎవరు గలెుచుక్ున ిరు? 

(a) రజనీ చౌదర ి

(b) రతన్ ట్ాట్ా 
(c) గౌతమ్ అద నీ 

(d) ముక్ుష్ అంబానీ 

(e) సుభాష్ ఓలా 
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Q78. పపాంచ మ ట్ాాలజీ దనిోతివం (WMD) మ ట్ాాలజీ, కొలత 

శ్రసత ంీ మరయిు ద ని అపిీ కనష్టన్ గురించ అవగరహ్న క్లిాంచడ నికస 
పపాంచవరయపత ంగర ఏట్ా _____న జరుపుక్ుంట్ారు? 

(a) మే 20 

(b) 21 మే 
(c) 22 మ ే

(d) 23 మ ే

(e) 24 మ ే

 
Q79. పపాంచ మ ట్ాాలజీ దనిోతివం 2022 యొక్క నపేథ్యం ఏమిట్ి? 

(a) పపాంచ వరణ జయం కోసం కొలతలు (మ జరమెంట్ి ఫర్ వరలి్ ట్రడా్) 

(b) ఆరోగయం కోసం కొలత (మ జరమంట్ ఫర్ హలె్త ) 

(c) యమనిటీ్ అంతరరా తీయ వయవసథ  - ప్రాథ్మిక్ంగర మ రుగెరనది (ద ి

ఇంట్రనిష్టనల్ సిసటమ్ ఆఫ్ యమనిట్ి- ఫండమ ంట్లీ బటె్ర్ ) 

(d) డిజిట్ల్ యుగంలో మ ట్ాాలజీ (మ ట్రా లజి ఇన్ డిజిట్ల్ ఎరర ) 

(e) అంతరరా తీయ యమనిటీ్ వయవసథ  యొక్క సిథరమ నై పరణి మం 

(కరన ట్ంట్ ఇవలయయష్టన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రనిష్టనల్ ససిటమ్ ఆఫ్ 

యమనిట్ి) 

 
Q80. UN జనరల్ అసెంబీీ, ద ని తీరరమనంలో, ______ని సంభాష్టణ 

మరియు అభవృదిి  కోసం స్రంసకృత్రక్ వ వైిధ్యం కోసం పపాంచ 

దినోతివంగర పకా్ట్ించంద?ి 

(a) మే 25 

(b) మే 24 

(c) మే 23 

(d) మే 22 

(e) మే 21 

 

 

Q81. ఫ్రరుమలా వన్ పపాంచ ఛ ంపియన్, ____________ రెడ్ బుల్ లో 
స్రానిష్ గరర ండ్ పికా్టి ను గలెుచుక్ున ిడు? 

(a) జారా్ రసెిల్ 

(b) సెరిగయో పరెెజ్ 

(c) చ రెీస్ లెకెీర్క 

(d) మాక్టి వ రర్టపెన్ 

(e) లయయిస్ హామిలటన్ 

 
Q82. నేప్రల్ లోని హిమాలయ శ్రరణులలో ఎవరెస్ట బేస్ కరయంప 
(EBC) శిఖరరనిి అధిరోహంిచన అత్ర పిని వయసుకడెైన 
భారతీయ పరాత రోహ్క్ులలో ఎవరు ఒక్రు అయాయరు? 

(a) రోషణి  శరమ 

(b) రిథ్మ్ మమానియా 
(c) నిధ ిత్రాప్రఠ ి

(d) రజనీ సవథ ి

(e) మహ ిసింగ్ 

 
Q83. _____ Paytm జనరల్ ఇనూిరనె్ి లిమిట్డె్ )PGIL) పవరుతో 
జాయింట్ వ ంచర్ )JV) స్రధ రణ బీమా క్ంపెనీని పకా్ట్ించంద?ి 

(a) Paytm 
(b) అమ జాన్ 

(c) ఫ్ిీప కరర్ట 
(d) సిాగమగ  
(e) మ ైంత ా 
 
Q84. సంపద నిరాహ్ణ ప్రీ ట్ ఫ్రరమ్ లను వ ల్త  డసె్క & ఓపనె్ క్యయని 
మొతతం $75 మిలియనీక్ు ఏ క్ంపెనీ కొనుగోలు చసేుత ంది? 

(a) BharatPe 
(b) Google Pay 
(c) PhonePe 
(d) Paytm 
(e) Amazon Pay 
 
Q85. ఇండియన్ నౌకరదళం -_______ కోఆరిినటే్ెడ్ పెట్రా ల్ 
)CORPAT) యొక్క న లగ వ ఎడిష్టన్ ప్రారంభ్మ ైంది? 

(a) బంగరీ దశే్ నౌకరదళం 

(b) ఫ్రాన్ి నౌకరదళం 

(c) శ్మరలంక్ నౌకరదళం 

(d) US నౌకరదళం 

(e) రషరయ నౌకరదళం 
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Q86. భారతదశేపు మొట్టమొదట్ి సాదేశ్మ హెపైర్ లయప ను అభవృదిి  
చేయడ నికస కసందవిరట్లిో ఏ IIT భారతీయ రెరలేాతో క్లిస ి
పనిచేసింది? 

(a) IIT మద ాస్ 

(b) IIT ఖరగ్ పరర్ 

(c) IIT ప్రలకరకడ్ 

(d) IIT పరణ ే

(e) IIT ఢిలీ 

 

Q87. కసంది వరట్లిో ఇట్వీల 2021/22 ప్ామియర్ లగ్ 
ఛ ంపయిన్ గర పట్టం ప్ర ందింది ఏది? 

(a) రియల్ మాడిడా్ 

(b) చెసిీయా 
(c) మాంచసెటర్ సటి్ ీ

(d) ప్రరిస్-సెయింట్-జరమన్ 

(e) బారిిలోన  
 

Q88. ఇంధ్న నికస సంబంధించన పజాా ఫరిరయదుల పరిషరకరం కోసం 
కసంది వరట్లిో ఏ రరష్టట రం ‘సంభ్వ్’ ప్ట రటల్ ను ప్రారంభంచంద?ి 

(a) ఉతతర పదాేశ్ 

(b) ఉతతరరఖండ్ 

(c) ఒడిషర 
(d) బీహార్ 

(e) పశిచమ బెంగరల్ 

 

Q89. గోీ బల్ హలె్త  ను అభవృదిి  చేయడంలో 'అతుయతతమ' సహ్కరరం 
అందించనందుక్ు, ప్రాంతీయ ఆరోగయ సమసయల పటీ్ న యక్తాం 
మరియు నిబదితను పదారిించనందుక్ు కసంది వరట్లిో దేనిని 
WHO పదా నం చేసింది మరయిు సతకరించంది? 

(a) AIIMS 

(b) ఆశ్ర వరకరుీ  

(c) GAVI గమర ప 

(d) స్రం ఇని్టట్యయట్ 

(e) నీత్ర ఆయోగ్ 

Q90. కసంది వరట్ిలో ఏ రోజున, భారత కరమన ాల్త  దినోతివం 
2022ని జరుపుక్ుంట్ారు? 

(a) మే 21 

(b) మే 22 

(c) మ ే23 

(d) మే 24 

(e) మే 25 

 

Q91. JSW గమర ప ద ారర ఇ-కరమర్ి వ ంచర్ అయిన JSW వన్ 
ప్రీ ట్ ఫ్రరమ్ లు _________ని చీఫ్ ఎగిాక్యయట్వి్ ఆఫస్ర్ గర 
నియమించంది? 

(a) రష్మ దేశ్రయ్ 

(b) రౌనక్ట సింగ్ 

(c) దనిక్ర్ సింగ్ 

(d) గౌరవ్ సచ దవేర 
(e) స్ట నియా శరమ 

 

Q92. ఇండియన్ ప్మాియర్ లగ్ (IPL) చరితలాో 700 ఫ్ట రుీ  బాదిన 
తొలి ఆట్గరడు ఎవరు? 

(a) డేవిడ్ వరరిర్ 

(b) శిఖర్ ధ వన్ 

(c) విరరట్ కోహలీ  

(d) రోహిత్ శరమ 

(e) KL రరహ్ుల్ 

 

Q93. ట్ెైమ్ మాయగజెైన్ 2022లో పపాంచంలోని అతయంత 
పభాావవంతమ నై 100 మంద ివయక్ుత లలో ట్ెటై్ాన్ి కనట్గిరమ కసంద కసంద ి
భారతీయులలో ఎవరు ఎంపిక్యాయరు? 

(a) క్రుణ నుండల 
(b) గౌతమ్ అద నీ 

(c) ఖురరం పరనాజ్ 

(d) ముఖనష్ అంబానీ 

(e) రతన్ ట్ాట్ా 
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Q94. కసంది వరట్లిో ఏ రరష్టట రం, రరష్టట ర స్రథ యి షిరుయి లిలీ ఫసెిటవల్ 
2022 4వ ఎడషి్టన్ ను జరుపుక్ుంట్ుంది? 

(a) మణ పరర్ 

(b) త్రాపుర 

(c) సకిసకం 

(d) హిమాచల్ పదాశే్ 

(e) అస్రిం 

 

Q95. ట్ెైమ్ మాయగజెనై్ ద ారర 2022లో పపాంచంలోని అతయంత 
పభాావవంతమ నై 100 మంద ివయక్ుత లలో లడర్ి కనట్గిరమ కసంద కసంద ి
భారతీయులలో ఎవరు ఎంపిక్యాయరు? 

(a) రతన్ ట్ాట్ా 
(b) నీత  అంబానీ 

(c) నరనంద ామోడల 
(d) క్రుణ నుండల 
(e) ఖురరం పరనాజ్ 

 

Q96. అంతరరా తీయ తపిాప్ట యిన బాలల దనిోతివం అనదేి పతా్ర 
సంవతిరం _______న నిరాహించబడే ఒక్ అవగరహ్న కరరయక్రమం? 

(a) 21 మ ే

(b) 22 మ ే

(c) 23 మ ే

(d) 24 మ ే

(e) 25 మ ే

 

Q97. భారతదశే నౌకరదళం యొక్క మమడవ ఎడిష్టన్ మరియు 
_________ దెైాప్రక్కి్ వరయయామం ‘బ ంగోస్రగర్’ ప్రారంభ్మ ైంద?ి 

(a) US నౌకరదళం 

(b) శ్మరలంక్ నౌకరదళం 

(c) బంగరీ దశే్ నౌకరదళం 

(d) రష్టయన్ నౌకరదళం 

(e) ఫ్రాన్ి నౌకరదళం 

 

Q98. వరలి్ ఎక్న మిక్ట ఫ్ట రమ్ యొక్క ట్ాావ ల్ అండ్ ట్యరిజం 
డెవలప మ ంట్ సూచక్ 2021లో భారతదేశం రరయంక్ట ఎంత? 

(a) 51వ 

(b) 52వ 

(c) 53వ 

(d) 54వ 

(e) 55వ 

 

Q99. ________ రచంచన "లిసన్ ట్ు యువర్ హార్ట: ది లండన్ 
అడెాంచర్" అన ేకొతత  పుసతక్ం? 

(a) అరుంధ్తీ రరయ్ 

(b) రసికన్ బాండ్ 

(c) చతేన్ భ్గత్ 

(d) విక్రమ్ సవథ్ 

(e) సలామన్ రష్్  
 
Q100. అంతరరా తీయ ఒలింపకి్ట క్మిట్ీ (IOC) యొక్క ఒలింపకి్ట 
విలువల విద య కరరయక్రమం (OVEP) _______లో 
ప్రారంభంచబడింద?ి 

(a) పశిచమ బెంగరల్ 

(b) మహారరష్టట ర 
(c) ఒడిషర 
(d) హ్రరయన  
(e) పంజాబ్ 
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Solutions 

 
S1. Ans.(e) 
Sol. జీవవ ైవిధ్య పరరిక్షణ కోసం మహారరష్టట ర కరయబ్లన ట్ 
మొట్టమొదట్ిస్రరగిర ‘మహారరష్టట ర జీన్ బాయంక్ట ప్రాజెక్టట’క్ు ఆమోదం 
తెలిపింది. 
 
S2. Ans.(d) 
Sol. ICICI బాయంక్ట దశేంలోని అనిి సూక్షమ, చని మరియు మధ్య 
తరహా పరశిరమల (MSMEలు) కోసం భారతదశేపు మొట్టమొదట్ ి
సమగర డజిిట్ల్ పరరయవరణ వయవసథను ప్రారంభంచంద,ి దీనిని ఇతర 
బాయంక్ుల క్సటమర్ లు క్యడ  ఉపయోగించవచుచ. 
 
S3. Ans.(b) 
Sol. ఇండియన్ ఆరమమ డెరైెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిట్రమ ఆపరనష్టన్ి, 

లెఫ్ిటన ంట్ జనరల్ బగగవలీి స్ట మశ్రఖర్ రరజు మే 1 నుండి ఆరమమ స్రట ఫ్ 
వ ైస్ చీఫ్ గర నియమితులయాయరు. 
 
S4. Ans.(b) 
Sol. ఆసయిా బాయడిమంట్న్ ఛ ంపయిన్ షపి లో భారత్ క్ు చెందని 
పి.వి. మనీలాలో జరగిిన సమెీఫెైనల్ లో జప్రన్ క్ు చెందిన ట్ాప-సడ్్ 
మరియు డిఫెండింగ్ ఛ ంపియన్ అకరన  యమగుచ చతే్రలో మమడు 
గనమ్ ల ఓడిప్ట యిన సింధ్ు తన రెండవ ఆసయిా కరంసయ పతకరనిి 
గెలుచుక్ుంది. 
 
S5. Ans.(a) 
Sol. అంతరరా తీయ కరరమిక్ దనిోతివం పతా్ర సంవతిరం మ ే 1వ 
తేదనీ పపాంచవరయపత ంగర జరుపుక్ుంట్ారు. దనీిని అంతరరా తీయ 
కరరిమక్ుల దనిోతివం మరియు మే డే అని క్యడ  అంట్ారు. 
 
S6. Ans.(e) 
Sol. అంతరరా తీయ జాజ్ దినోతివరనిి పతా్ర సంవతిరం ఏపిాల్ 30న 

పపాంచవరయపత ంగర జరుపుక్ుంట్ారు. జాజ్ను ప్ట ా తిహించడ నికస 
మరియు ద ని ప్రాముఖయత గురించ అవగరహ్న పెంచడ నికస ఈ 

రోజును ప్రట్ిస్రత రు. 

 
S7. Ans.(b) 
Sol. పపాంచ పశువ ైదయ దనిోతివం 2022 యొక్క నపేథ్యం 

“సెంాగతనింగ్ వ ట్రిరమ రసెలిెన్ి”. దీని అరథం వ ట్రిరమ వ ైదుయలక్ు వరర ి

పయాాణంలో అవసరమ ైన అనిి రకరల సహాయం మరియు 

వనరులను అందించడం. 

S8. Ans.(d) 

Sol. హిమాచల్ పదాేశ్లోని రోహ్తంగ్లో నిరమించన బో రిర్ రోడ్ి 

ఆరగన ైజనష్టన్ (BRO) ఇంజనీరింగ్ అదుభతం, అట్ల్ ట్న ిల్, 

నూయఢలీిలో ఇండియన్ బ్లలిింగ్ కరంగెరస్ (IBC) 'బెస్ట  ఇన్ఫ్రాసట రక్చర్ 

ప్రాజెక్టట' అవరరుి ను అందుక్ుంద.ి 

 

S9. Ans.(a) 

Sol. చ రుదత్ మిశ్రర , ఒక్ మంచు చరుత సంరక్షక్ుడు, లండన్లోని 

రరయల్ జియోగరర ఫకి్ల్ స్ర సెైట్లీో వ టై్ీీ  గోలి్ అవరరుి ను 

అందుక్ున ిరు, ఇనిర్ ఆసయిాలోని సమస్రయతమక్మ నై పద్ె పలీిిని 

సంరక్ించడంలో స్రథ నిక్ సంఘాలను భాగస్రామయం చేయడం కోసం 

ఆయన చసేని పయాత ిల కోసం. మిశ్రర కస ఇది రెండర  WFN పెైజీ్. 

 

S10. Ans.(d) 

Sol. సినీ, ట్ీవీ నట్ుడు సలం ఘౌస్ గుండెప్ట ట్ుతో ముంబెైలో 
క్నుిమమశ్రరు. అతనికస 70 ఏళలీ . 

 

S11. Ans.(e) 

Sol. ఈ సంవతిరం థమీ్ ‘కోీ జింగ్ గరయపి ఇన్ ఆసతమా కనర్’. 
ఆసతమా, శ్రాసన ళాల దీరఘకరలిక్ శ్ోథ్ వరయధ,ి పపాంచవరయపత ంగర 300 
మిలియనీ మంద ి పజాలను పభాావితం చేసుత ంద ి మరయిు 
భారతదేశంలోన ే15 మిలియనీ ఆసతమా రోగులు ఉన ిరు. 
 

S12. Ans.(b) 

Sol. రిజర్ా స్రకాడ్ ఎస్రానోయల్ ను 4-0తో సున యాసంగర 
ఓడించన తరరాత రయిల్ మాడిడా్ రకిరరుి  స్రథ యిలో 35వ స్రానిష్ 
లగ్ ట్ెటై్ిల్ ను కెరవసం చసేుక్ుంది. 
 

S13. Ans.(d) 

Sol. రిట్ెరిై్ ఇండయిన్ అడమినిసవట రట్వి్ సరమాస్ (IAS) అధికరర ి
మరియు మాజీ పెట్రా లియం సకె్రట్రమ తరుణ్ క్పరర్ ను పధా ని 
నరనంద ామోడలకస పధా నమంత్రా కరరరయలయంలో సలహాద రుగర కనందంా 
నియమించంది. 
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S14. Ans.(d) 

Sol. ఈ సంవతిరం పపాంచ పత్రకార సవాచ చ దనిోతివ 
నేపథ్యం,"జరిలిజం అండర్ డజిిట్ల్ సజ్్", నిఘా మరియు 
జరిలిసుట లపె ై డజిిట్ల్-మధ్యవరితతా ద డుల వలీ జరిలిజం 
పమాాదంలో పడే అనేక్ మారరగ లను మరియు డిజిట్ల్ 
క్మమయనికనష్టన్ లపెై పజాల విశ్రాసంపెై వీట్నిింట్ి పరణి మాలను 
తెలియజనసుత ంది. 
 
S15. Ans.(c) 

Sol. మానిట్రమ ప్రలస్ క్మిట్లీో సభ్ుయడగిర రరజీవ్ రంజన్ 
న మినటే్ ను రజిర్ా బాయంక్ట ఆఫ్ ఇండియా సెంట్లా్ బో రి్ 
ఆమోదించంది. గత న లలో పదవీ విరమణ చసేిన మృదుల్ స్రగర్ 
స్రథ నంలో రంజన్ నియమితులయాయరు. 
 
S16. Ans.(d) 

Sol. భారతీయ సంతత్రకస చెందిన నంద్ ములచంద నీ, యున ైట్డె్ 
సవటట్ి యొక్క మొదట్ ి రక్షణ శ్రరణ  సెంట్లా్ ఇంట్లెిజెన్ి ఏజెనీి 
(CIA) యొక్క మొట్టమొదట్ ి చీఫ్ ట్కెరిలజీ ఆఫస్ర్ (CTO)గర 
నియమితులయాయరు. 
 
S17. Ans.(c) 

Sol. ఎకనిచంజ్ 4 మీడియా నూయస్ బాాడ కసిటంగ్ అవరరి్్ (ENBA) 

14వ ఎడిష్టన్ లో పెంపుడు జంతువుల సంరక్షణ ‘బసె్ట ఫెాండ్ ఫరెవర్’ 
ఆధ రిత TV సిరమస్ కోసం దూరదరిన్ ఉతతమ లోతెైన హిందీ సిరమస్ 
కోసం ENBA అవరరుి  2021ని గెలుచుక్ుంది. 
 
S18. Ans.(d) 

Sol. ఇంగీండ్ లోని షెఫలి్్ లోని క్యర సబిుల్ థయిిేట్ర్ లో ఏపిలా్ 16 
నుండి మే 2, 2022 వరక్ు జరగిిన ఫెనైల్ి లో రోనీ ఓసులీివన్ 
(ఇంగీండ్) 18-13తో జడ్ ట్ంాప (ఇంగీండ్)ను ఓడించ 2022 
పపాంచ సూిక్ర్ ఛ ంపియన్ షపి ను గలెుచుక్ున ిడు. 
 
S19. Ans.(b) 

Sol. 20 సారరా లు, 7 రజత లు మరియు 5 కరంసయ పతకరలతో జెైన్ 
(డలమి్-ట్ు-బ్ల యమనివరిిట్ీ) ఖనలో ఇండయిా యమనివరిిట్ ీగనమ్ి 
2021 2వ ఎడషి్టన్ ను గలెుచుక్ుంది. 
 

S20. Ans.(a) 

Sol. విధి నిరాహ్ణలో ప్రాణ లు కోలోాయిన అగిిమాపక్ 
నిపుణులక్ు నివరళలలరిా ంచంేదుక్ు పతా్ర సంవతిరం మ ే 4న 
అంతరరా తీయ అగిి మాపక్ దనిోతివరనిి జరుపుక్ుంట్ారు. 
 
S21. Ans.(b) 

Sol. భారతదశేం మరయిు జరమనీ "ఇండర-జరమన్ గమరన్ హెడైరాజన్ 
ట్ాస్క ఫ్ట ర్ి" & ఫ్రరసె్ట లాయండ్ సవకప పునరుదిరణపె ై ఉమమడ ి
పకా్ట్నపె ైసంతక్ం చశే్రయి. 
 
S22. Ans.(d) 

Sol. కెనరర బాయంక్ట అడషి్టనల్ సికల్ అకసాజిష్టన్ ప్ట ా గరర మ్ (ASAP), 

కనరళ, ఉనిత విద య శ్రఖ ఆధ్ారయంలోని పభా్ుతా సంసథతో క్లిస ి
‘సికల్ లోన్’లను ప్రారంభంచంది. ఈ స్ క్రయం కసంద, రుణం ₹5,000 
నుండ ి₹1.5 లక్షల వరక్ు ఉంట్ుంది. 
 
S23. Ans.(c) 

Sol. వికెట్ కపీర్ వృదిిమాన్ స్రహాను "బదెిరించే మరియు 
బెదరిించ"ే పయాతింలో జరిలిసుట  బో రియా మజుంద ర్ దరషి అని 
అంతరగత విచ రణలో తలేిన తరరాత భారత కసరకెట్ నియంతణా 
మండలి (BCCI) రెండేళీప్రట్ు నిషవధ్ం విధించంది. 
 
S24. Ans.(a) 

Sol. తెలంగరణ ‘నేతని బీమా’ పథ్క్ం కసంద చనేేత & పవర్ లయమ్ 
నేత కరరిమక్ులక్ు బీమా క్వరనజీని ప్ర డిగించంది. 
 
S25. Ans.(e) 

Sol. RPF 2022 ఏపిాల్ 5 నుండి 30 వరక్ు “ఆపరనష్టన్ సట్ార్క” 
కసంద కనందీకా్ృత పయాత ినిి ప్రారంభంచంది. 
 
S26. Ans.(e) 

Sol. ఒడిశ్ర రరష్టట రంలోని గరిజిన జన భా ఆరోగయంపెై రిప్ట జిట్రమని 

స్రథ పించే భారతదశేపు "ఏకెరక్" అబారనాట్రమతో ముందుక్ు రరవడ నికస 
సిదింగర ఉంది. 
 
S27. Ans.(c) 

Sol. ఎయిర్ మారషల్ సంజీవ్ క్పరర్ నూయఢలీిలో ఇండియన్ ఎయిర్ 

ఫ్ట ర్ి డెైరెక్టర్ జనరల్ (ఇన్సెాక్షన్ అండ్ సవఫ్్ట) [DG(I&S)]గర 
బాధ్యతలు చపేట్ాట రు. 
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S28. Ans.(c) 

Sol. కోయంబతతత రులో “ఆజాదీ కర అమృత్ మహ్ో తివ్” కసంద 

నిరాహసిుత ని ‘ఎంట్ర్పెైజీ్ ఇండియా నేష్టనల్ కోయిర్ కరనేలేవ్ 

2022’ని MSME కోసం కనంద ా మంత్ర ా న రరయణ్ రరణే మరయిు 

MSME సహాయ మంత్రా శ్మర భాను పతా ప సింగ్ వరమ ఇతర రరష్టట ర 
మంతుాలు మరియు స్నియర్ అధకిరరులతో క్లిసి ప్రారంభంచ రు. 

 
S29. Ans.(a) 

Sol. పపాంచ రడె్కరర స్ దనిోతివరనిి పతా్ర సంవతిరం మ ే 8న 

పపాంచవరయపత ంగర జరుపుక్ుంట్ారు. అంతరరా తీయ రడె్కరర స్ మరయిు 

రెడ్ కెరసెంట్ ఉదయమంపెై పజాల అవగరహ్నను విసత ృతం చయేడం ఈ 

రోజు లక్షయం. 

 
S30. Ans.(d) 

Sol. పతా్ర సంవతిరం మే 8-9 మధ్య, ఐక్యరరజయసమిత్ర రంెడవ 

పపాంచ యుదింలో ప్రాణ లు కోలోాయిన వరరి జాా పకరరథం మరయిు 

సయోధ్య సమయానిి సూచసుత ంది. 
 
S31. Ans.(d) 

Sol. కనరళ రరష్టట రంలోని పజాలలో జీవనశ్ రలి వరయధ్ులను గురితంచడం 
మరియు నియంత్రాంచ ే లక్షయంతో కనరళ పభా్ుతాం ‘శ్ రలి’ అన ే
ఆండ ాయిడ్ యాప ను ప్రారంభంచనుంది. 
 
S32. Ans.(a) 

Sol. హ్రరయన  రరష్టట ర పభా్ుతాం 'ఇ-అధగిమ్' పథ్కరనిి 
ప్రారంభంచంది, దీని కసంద ద ద పు 3 లక్షల మంది విద యరుథ లు తమ 
ఆన్ లెైన్ విదయక్ు సహాయపడట్ానికస ట్ాబెీ ట్ క్ంపరయట్ర్ లను 
అందుక్ుంట్ారు. 
 

 

S33. Ans.(c) 

Sol. పజాలు స్రట రటప లను ప్రారంభంచేందుక్ు మరయిు వరరకిస ఆరిథక్ 
మరియు ఆరిథకనతర ప్ట ా త ిహ్కరలు, అనుష్టంగిక్ రహతి రుణ లు 
మరియు నిపుణులు, న యయవరదులు మరియు CA నుండ ిఉచత 
క్నిలెట నీిని అందించడ నికస ఒక్ పరరయవరణ వయవసథను రూప్ర ందించ ే
లక్షయంతో ఢిలీ కరయబ్లన ట్ "ఢిలీ స్రట రటప ప్రలస్"ని ఆమోదించంది. 
 

S34. Ans.(b) 

Sol. 2022 ఆరిథక్ సంవతిరరనికస (Q4FY2022) తెైమీాసిక్ ఫలిత ల 
పకా్ట్న తరరాత అద నీ విలామర్ లిమిట్డె్ భారతదశేంలో అత్రపద్ె 
ఫ్రస్ట మమవింగ్ క్నూిూమర్ గమడ్ి క్ంపెనీ (FMCG)గర 
అవతరించంది. 
 

S35. Ans.(d) 

Sol. L&T ఇనోఫట్ెక్ట మరియు మ ైండ్ ట్ీ,ా లారెిన్ & ట్యబోా  గమర ప 
కసంద సాతంతంాగర జాబ్లత  చయేబడని రెండు IT సవవల క్ంపెనీలు 
భారతదేశం యొక్క ఐదవ-అత్రపద్ె IT సవవల పదా తని సృషిటంచ ే
విలన నిి పకా్ట్ించ యి. 
 

S36. Ans.(b) 

Sol. డిఫెండింగ్ ఛ ంపియన్ అలెగరా ండర్ జెారెవ్ (జరమనీ)ని ఓడించ 
కరరోీ స్ అలకరరజ్ (సెాయిన్) 2022 పురుష్టుల సింగలి్ి మాడిడా్ 
ఓపనె్ ట్ెటై్ిల్ ను కెరవసం చసేుక్ున ిడు. 
 

S37. Ans.(c) 

Sol. పమాుఖ ఒడయిా స్రహితీవేతత  రజత్ క్ుమార్ క్ర్ గుండ ె
సంబంధతి వరయధ్ులతో క్నుిమమశ్రరు. అతని రచనలో ఉపవంద ా
భ్ంజా స్రహతియం మరయిు ఏడు న న్ ఫకి్షన్ ఉన ియి. అతను 
ఒడషిర యొక్క ప్రలా యొక్క మరణ సుత ని క్ళ యొక్క 
పునరుదిరణక్ు క్యడ  దరహ్దపడ ి డు. 
 

S38. Ans.(d) 

Sol. ఐక్యరరజయసమిత్ర మ ే 10, 2022, అరరగ నియా రెండవ 
అంతరరా తీయ దనిోతివరనిి ప్రట్ించంది. 
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S39. Ans.(c) 

Sol. ఈ రోజు ఈ సంవతిరం "ది ఆరరగ న్ ట్ీ,ా సింబల్ ఆఫ్ రసెలిిఎన్ి" 
అన ేనపేథ్యంతో జరుపుక్ుంట్ారు మరియు చెట్ుట , ద ని పరరయవరణ 
వయవసథ మరియు మొరరకో సంసకృత్ర మరియు వరరసతాంలో ఇద ి
క్లిగి ఉని ముఖయమ నై స్రథ నం గురించ అంతరరా తీయ 
అవగరహ్నను పెంచడ నికస ఉపయోగపడుతుంది. 
 
S40. Ans.(b) 

Sol. న లగవ ఖనలో ఇండయిా యమత్ గనమ్ి అధికరరిక్ లోగో 
మరియు అధకిరరిక్ జెరమితో ప్రట్ు మసకట్ ‘ధ్క్డ్’ని కనంద ా కీరడ  
మంత్రా అనురరగ్ ఠరక్యర్ ప్రారంభంచ రు. 
 
S41. Ans.(a) 

Sol. పపాంచంలోనే అత్రపద్ె గరీ స్ బాట్మ్ బ్లాడిాని వియత ింలో 
ప్రారంభంచ రు. దీనిని వియత ిం యొక్క బాచ లాంగ్ ప్రదచ రుల 
వంతనె అని పలిుస్రత రు, ఇది 632 మీ (2,073 అడుగులు) ప్ర డవు 
మరియు 150 మీ (492 అడుగులు) భారమ అడవి పెైన ఉంది. 
 
S42. Ans.(b) 

Sol. HDFC బాయంక్ట, పెైవీేట్ రంగ రుణద త, 30 నిమిషరల 'Xpress 

కరర్ లోన్ి'ను పవాశేపటె్ిటంది, ఇది ఎండ్-ట్ు-ఎండ్ డజిిట్ల్ కొతత  కరర్ 
లోన్ స్ర లయయష్టన్ ఇపాట్ికన ఉని మరియు క్సటమర్ లు కరని వరర ి
కోసం. 
 
S43. Ans.(e) 

Sol. జాతీయ పవమ ంట్ి కరరొారనష్టన్ ఆఫ్ ఇండయిా (NPCI) 

పకారరం, భారతదేశపు ఫ్రీ గ్ షపి డజిిట్ల్ చలీెింపుల ప్రీ ట్ ఫ్రరమ్ 
అయిన యమనిఫెడై్ పవమ ంట్ి ఇంట్ర్ ఫవస్ (UPI) ఏపిాల్ 2022లో 
రూ. 9.83 ట్ిలాియన్ విలువ నై 5.58 బ్లలియన్ (bn) లావరదవేీలను 
నమోదు చేసింది. 
 
S44. Ans.(a) 

Sol. లోక్ట సభ్ (LS) స్ాక్ర్, ఓం బ్లరరీ  స్రథ నిక్ స్రహతి యనికస మద్తు 
ఇవాడ నికస మరయిు ప్ట ా తిహించడ నికస పభాా ఖెైత న్ ఫ్ ండేష్టన్ 
(PKF) యొక్క ఒక్ రక్మ ైన స్రహతియ చొరవ క్లాం వ బ్ సెైట్ ను 
ప్రారంభంచ రు. 

S45. Ans.(b) 
Sol. నూయఢలీిలో మాజీ IPS అధకిరరి పకారష్ సింగ్ రచంచన “ద ి
సట రగుల్ ఫర్ ప్ట లస్ రిఫ్రర్మ్ ఇన్ ఇండయిా: రూలర్ి ప్ట లస్ ట్ు 
ప్పుల్ి ప్ట లస్” అన ే పుసతకరనిి భారత ఉపరరష్టట రపత్ర (VP) M 

వ ంక్యయ న యుడు విడుదల చేశ్రరు. 
 
S46. Ans.(b) 
Sol. ఆరమమ చీఫ్ జనరల్ మనోజ్ ప్రండే రరష్టట రపత్ర భ్వన్ లో జరిగని 
డిఫనె్ి ఇన ాసిటచర్ వడేుక్లో అస్రధ రణమ ైన క్రమంలో విశ్రష్ట 
సవవలందించనందుక్ు పరమ విశిష్టట సవవర పతకరనిి పదా నం 
చేశ్రరు. 
 
S47. Ans.(e) 
Sol. AIM-PRIME పవీబుక్ట నూయ ఢిలీలోని డ క్టర్ అంబదేకర్ 
ఇంట్రనిష్టనల్ సెంట్ర్ లో ప్రారంభంచబడింది. AIM-PRIME 

ప్ట ా గరర మ్, అట్ల్ ఇనోివషే్టన్ మిష్టన్, NITI ఆయోగ్ యొక్క జాతీయ 
ప్రాజెక్టట. 
 
S48. Ans.(d) 
Sol. కనంద ా సూక్షమ, చని మరియు మధ్య తరహా పరశిరమల 
(MSME) మంత్రా న రరయణ్ రరణే నూయఢలీిలో సెంట్ర్ ఫర్ ఎక్టి లెన్ి 
ఖాదీని ప్రారంభంచనున ిరు. 
 
S49. Ans.(b) 
Sol. ఐక్యరరజయసమిత్ర మొక్కల ఆరోగరయనిి ఎలా పరరిక్ించ లో 
పపాంచవరయపత  అవగరహ్నను పెంచడ నికస మ ే 12ని అంతరరా తీయ 
మొక్కల ఆరోగయ దనిోతివం (IDPH)గర నిరాయించంది. 
 
S50. Ans.(e) 
Sol. నరుిల సవవలను గౌరవించేందుక్ు పపాంచవరయపత ంగర మే 12ని 
అంతరరా తీయ నరుిల దనిోతివంగర ప్రట్ిసుత న ిరు. ఇది ఫ్టీ రెన్ి 
న ైట్ింగనల్ పుట్ిటన రోజు. 
 
S51. Ans.(e) 
Sol. హ్రరయన  వయవస్రయ మంత్రా జెై పకారష్ దలాల్ 'చ రర - బీజయిా 
యోజన' పథ్కరనిి ప్రారంభంచ రు, ఇది గోశ్రల (ఆవు షడె్ లు) 
స్రగుచేసవ మరయిు సరఫరర చసేవ రెరతులక్ు ఎక్రరనికస రూ. 10,000 

(10 ఎక్రరల వరక్ు) ఆరిథక్ సహాయం అందించడ నికస 
ప్రారంభంచబడింది. 
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S52. Ans.(b) 
Sol. చమురు దగిగజం స్ దీ అరరమ్ కో Apple Inc.ని తొలగించ 
పపాంచంలోనే అతయంత విలువ ైన క్ంపెనీగర అవతరించంది, ఈ 
సంవతిరం ఇంధ్న దగిగజానిి పెంచన చమురు ధ్రల ఇట్ీవలి 
పెరుగుదలను నొకసక చెపిా ంది. 
 
S53. Ans.(a) 
Sol. భారత్ర AXA లెైఫ్ ఇనూిరనె్ి తన ఆరిథక్ అక్షరరసయత 
పచా రరనిి ‘InspiHE₹-ఎనబేుల్ ఏ పవరి్ ఫరయచర్’ని 
ప్రారంభంచంది. సురక్తిమ నై భ్విష్టయతుత  కోసం ఆరిథక్ నిరాయాల 
గురించ మహిళలోీ  ఆరిథక్ అవగరహ్నను వరయపిత  చేయడ నికస ఇద ిఒక్ 
పతాయేక్ చొరవ. 
 
S54. Ans.(c) 
Sol. తక్ుకవ ధ్ర క్లిగని విమానయాన సంసథ  సూకట్ క్ు గతంలో 
అధపిత్రగర ఉని కరయంప బెల్ విలిన్, ఎయిర్ ఇండయిా కొతత  చీఫ్ 
ఎగిాక్యయట్వి్ ఆఫ్సర్ (CEO) మరియు మనేజేింగ్ డెరైెక్టర్ (MD)గర 
నియమితులయాయరు. 
 
S55. Ans.(e) 
Sol. ఎనిిక్ల క్మిష్టనర్ రరజీవ్ క్ుమార్ తదుపరి పధా న ఎనిిక్ల 
క్మిష్టనర్ గర నియమితులయాయరు. 
 
S56. Ans.(c) 
Sol. బజాజ్ ఫని్ సర్ా లిమిట్డె్ ఛెరైమన్, సంజీవ్ బజాజ్ 2022-23 
సంవతిరరనికస కరన ఫడరనష్టన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట ర (CII) 

అధ్యక్షుడగిర ట్ాట్ా స్టల్ యొక్క CEO, TV నరనందనా్ స్రథ నంలో 
బాధ్యతలు స్ాక్రించ రు. 
 
S57. Ans.(a) 
Sol. ఫ్ట ర్ీ్ అతయధకి్ంగర చలీెించే అథ్ెీ ట్ి 2022 జాబ్లత లో $130 
మిలియనీ ఆద యంతో లియోన ల్ మ స్ి అగరస్రథ నంలో ఉండగర, 
బాసెకట్ బాల్ పవీయర్ లెబాాన్ జనమ్ి $121.2 మిలియనీతో రెండర  
స్రథ నంలో ఉండగర, కసరసిటయానో రొన లోి  $115 మిలియనీతో మమడవ 
స్రథ నంలో ఉన ిడు. 
 
S58. Ans.(d) 

Sol. జరమనీలోని ISSF జూనియర్ పపాంచక్ప లో మిక్టి డ్ ట్మీ్ 
పిసటల్ ఈవ ంట్ లో ఈషర సింగ్, స్ రభ్ చౌదరి సారాం స్రధించ రు. 
 

S59. Ans.(d) 
Sol. REC లిమిట్డె్, (గతంలో రూరల్ ఎలకసటిఫకినష్టన్ కరరొారనష్టన్ 
లిమిట్ెడ్) విదుయత్ మంత్రతాా శ్రఖ యొక్క అడిమనిసవట రట్వి్ 
నియంతణాలో ఉని నవరతి క్ంపనెీ, క్ంపెనీ ఛెరైమన్ మరయిు 
మేనజేింగ్ డెరైెక్టర్ గర రవీందర్ సింగ్ ధలిాీ న్ ను నియమించనట్ుీ  
పకా్ట్ించంది. 
 
S60. Ans.(e) 
Sol. ఇట్ాలియన్ క్ప ఫెనైల్ లో అదనపు సమయం తరరాత ఇంట్ర్ 
మిలన్ 4-2తో జువ ంట్స్ ను ఓడించంది. వివరద సాద ఆలసయమ ైన 
పెన లటని హ్క్న్ క్లహనోగుీ  గోల్ గర మారిచన తరరాత అదనపు 
సమయంలో ఇవరన్ పెరసిిక్ట రంెడు గోల్ి చశే్రడు. 
 
S61. Ans.(e) 
Sol. యమనియన్ సుప్ాం కౌనిిల్ అబుద బ్ల ప్రలక్ుడు షవక్ట 
మొహ్మమద్ బ్లన్ జాయిదె్ అల్ నహాయన్ ను UAE అధ్యక్షుడిగర 
ఎనుిక్ుంది. 
 
S62. Ans.(a) 
Sol. శ్రంత్రతో క్లిసి జీవించ ే అంతరరా తీయ దినోతివరనిి పతా్ర 
సంవతిరం మే 16న నిరాహిస్రత రు. పపాంచమంతట్ా మ ే 16వ 
తేదనీ ఈ దనిోతివరనిి జరుపుక్ుంట్ారు మరయిు ద ని వరరిషక్ 
ఆచ రంతో, పజాలు ఐక్యంగర మరయిు శ్రంత్రయుతంగర క్లిస ి
జీవించ లని కోరడం దనీి లక్షయం. 

 
S63. Ans.(b) 
Sol. 'డిప్రజిట్ లపెై వడలి  రనట్ు'క్ు సంబంధించన నిరి్ష్టట నిబంధ్నలను 
ప్రట్ించనందుక్ు KEB హ్న  బాయంక్ట పెై 59 లక్షల రూప్రయల 
జరమిాన  విధించనట్ుీ  RBI తలెిపింది. 
 
S64. Ans.(e)  
Sol. ఆండూా సెమైండ్ి, ఆసవట రలియా మాజీ ఆల్ రౌండర్, ట్ౌన్ి విలేీ  
నగర శివరరీలో కరరు పమాాదంలో మరణ ంచ డు. అతనికస 46 

సంవతిరరలు . 

 
S65. Ans.(c) 
Sol. 1960లో భౌత్రక్ శ్రసత వీేతత  మరయిు ఇంజనీర్ అయిన 
థియోడర్ మ మైాన్ చతే లేజర్ యొక్క మొదట్ి విజయవంతమ నై 
ఆపరనష్టన్ వరరిషకోతివం సందరభంగర పతా్ర సంవతిరం మే 16న 
అంతరరా తీయ కరంత్ర దినోతివం జరుపుక్ుంట్ారు. 
 

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- May 

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

 

S66. Ans.(b) 
Sol. రిజర్ా బాయంక్ట ఆఫ్ ఇండయిా (RBI) ఎగిాక్యయట్ివ్ డెరైెక్టరుీ గర 
రరజీవ్ రంజన్ మరియు సత్్రకరంత పట్ాిన యక్ట లను 
నియమించంది. 
 
S67. Ans.(c) 

Sol. రరయల్ ఎన్ ఫ్లి్ చీఫ్ ఎగిాక్యయట్ివ్ ఆఫ్సర్ గర బ్ల 
గోవిందరరజన్ ను ఐష్టర్ మోట్ార్ి నియమించంది. అతను ఐష్టర్ 
మోట్ార్ి లిమిట్డె్ బో రి్ యొక్క హ్ో ల్ ట్ెైమ్ డెరైెక్టర్ గర క్యడ  
వయవహ్రిస్రత డు. 
 
S68. Ans.(e) 

Sol. ఎలిసబతె్ బో ర్ి ఫ్రాన్ి యొక్క కొతత  పధా నమంత్రాగర 
నియమితులయాయరు, దేశంలో ఆ పదవిని నిరాహించన రంెడవ 
మహిళగర అవతరించ రు. 
 
S69. Ans.(d) 

Sol. బెంగుళూరుక్ు చెందని అశ్ోక్ ట్సా్ట ఫర్ రమసరె్చ అండ్ ఎకరలజీ 
అండ్ ఎనిారరన్ మ ంట్ (ATREE) పెసాిడెంట్ అయిన భారతదశేంలో 
జనిమంచన క్నారనాష్టన్ బయాలజిస్ట డ క్టర్ క్మల్ బావర US నషే్టనల్ 
అకరడమీ ఆఫ్ సెనై ిస్ క్ు ఎనిిక్యాయరు. 
 
S70. Ans.(e) 
Sol. అనుభ్వజాుడెనై కరమ రూనియన్ కరరయక్రత, ససెిల్ నడెాబటె్ UN 

ఫుడ్ అండ్ అగిరక్లచర్ ఆరగన ైజనష్టన్ (FAO) అధ్యక్షతన ఉని 
కొలాీ బ రనట్వి్ ప్రరటనర్ షిప ఆన్ ఫ్రరెస్ట (CPF) ద ారర 2022 వంగర ి
మాథెై ఫ్రరసె్ట  ఛ ంపయిన్ి అవరరుి ను అందుక్ున ిరు. 
 
S71. Ans.(d) 
Sol. జితేంద ాసింగ్, కనంద ామంత్ర ా(MoS), సబిీంది, పజాా ఫరిరయదులు 
& పనెష నీ మంత్రతాా శ్రఖ, నూయఢలీిలోని సచవరలయ భ్వనంలోని 
న ర్త బాీ క్ట లో ‘ఐఏఎస్ అధికరరుల ప్ ర జాబ్లత  - 2022’ ఇ-బుక్ట ను 
విడుదల చేశ్రరు. 
 
S72. Ans.(a) 
Sol. పెరుగుతుని దవాయయలీణం మరియు ఊహించన ద నిక్ంట్ర 
ఎక్ుకవ కరలం రషరయ-ఉకెరయిన్ వివరదం కరరణంగర పసాుత త ఆరిథక్ 
సంవతిరంలో భారతదేశ వృదిి  అంచన ను 7.8 శ్రతం నుండ ి7.3 
శ్రత నికస S&P గోీ బల్ రనట్ింగ్ి తగిగంచ యి. 
 

S73. Ans.(d) 

Sol. నూయఢిలీలో నషే్టనల్ స్రట రటప అడెైాజరమ కౌనిిల్ (NSAC) 4వ 
సమావేశ్రనికస వరణ జయం మరయిు పరిశరమలు, వినియోగద రుల 
వయవహారరలు, ఆహారం మరియు పజాాపంపణి ీమరియు జౌళి శ్రఖ 
మంత్రా శ్మర ప్యమష్ గోయల్ అధ్యక్షత వహించ రు. 
 
S74. Ans.(a) 

Sol. ఇండెక్టి ప్ర ా వ డైర్ S&P డౌ జోన్ి ఇండెక్టి ట్ెస్రీ  (TSLA)ని 
విసత ృతంగర ట్ాాక్ట చేయబడని S&P 500 ESG ఇండకె్టి నుండ ి
తొలగించంది, జాత్ర వివక్షత మరియు ట్ెస్రీ  యొక్క ఆట్రపెైలట్ 
వరహ్న ల కరర ష్ లక్ు సంబంధంిచన సమసయలను పవరొకంది. ఈ 
నిరాయం ట్ెస్రీ  CEO ఎలోన్ మస్క నుండ ి క్ఠనిమ నై 
పతా్రసాందనను పవారనపించంది. 
 
S75. Ans.(a) 

Sol. పిరమల్ గమర ప ఛెరైమన్, అజయ్ పిరమల్ హ్ర్ మ జసెిట  ది కీాన్ 
ద ారర గౌరవ క్మాండర్ ఆఫ్ ది ఆరిర్ ఆఫ్ బ్లటా్షి్ ఎంపెరై్ (CBE)ని 
అందుక్ున ిరు. 
 
S76. Ans.(c) 

Sol. FY 22లో భారతదశేం ఎనిడూ లేని విధ్ంగర అతయధిక్ వరరిషక్ 

ఎఫ్డిఐ ఇన్ఫ్టీ  $83.57 బ్లలియనీను నమోదు చసేిందని కనంద ా

పభా్ుతాం పకా్ట్ించంది. 
S77. Ans.(e) 

Sol. ఆవిరిని రమసెైకసీంగ్ చేయడం ద ారర బాయిలర్లలో శకసతని ఆద  
చేసవ స్రంకనత్రక్తను అభవృదిి  చేసని రరజస్రథ న్క్ు చెందని ఒక్ 

ఆవిష్టకరత, సుభాష్ ఓలా Amazon Sbhav ఎంట్ర్పెానూయర్షపి 

ఛ లెంజ్ 2022 కోసం 1వ బహ్ుమత్రని గలెుచుక్ున ిరు. 
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S78. Ans.(a) 

Sol. పపాంచ మ ట్ాాలజీ దనిోతివం (WMD) మ ట్ాాలజీ, కొలత శ్రసత ంీ 

మరియు ద ని అపిీ కనష్టన్ గురంిచ అవగరహ్న క్లిాంచడ నికస మ ే

20న పపాంచవరయపత ంగర ఏట్ా జరుపుక్ుంట్ారు. 

 
S79. Ans.(d) 

Sol. పపాంచ మ ట్ాాలజీ దనిోతివం 2022 యొక్క నపేథ్యం మ ట్ాాలజీ 

ఇన్ ద ి డజిిట్ల్ ఎరర. డిజిట్ల్ ట్కెరిలజీ మన క్మమయనిట్నీి 

విపీవరతమక్ంగర మారుసుత నిందున ఈ థమీ్ ఎంచుకోబడింద ి

మరియు ఇది నేట్ి సమాజంలో అతయంత ఉతేతజక్రమ నై ట్ెంాడ్లలో 
ఒక్ట్ి. 
 
S80. Ans.(e) 

Sol. UN జనరల్ అసెంబీీ, ద ని తీరరమనంలో, మే 21ని సంభాష్టణ 

మరియు అభవృదిి  కోసం స్రంసకృత్రక్ వ వైిధ్యం కోసం పపాంచ 

దినోతివంగర పకా్ట్ించంద.ి 

 
S81. Ans.(d) 

Sol. ఫ్రరుమలా వన్ పపాంచ ఛ ంపయిన్, మాక్టి వ రర్టపనె్ రడె్ 
బుల్ లో స్రానిష్ గరర ండ్ పిాక్టి ను గలెుచుక్ున ిడు. 
 
S82. Ans.(b) 

Sol. వరమీకస చెందని 10 ఏళీ చని ఛ ంపియన్ సవకట్ర్, రథి్మ్ 
మమానియా, నేప్రల్ లోని హమిాలయ శ్రరణులలో ఎవరసె్ట బసే్ 
కరయంప (EBC) శిఖరరనిి అధరిోహించన అత్ర పనిి వయసుకడెైన 
భారతీయ పరాత రోహ్క్ులలో ఒక్రిగర నిలిచ డు. 
 
S83. Ans.(a) 

Sol. Paytm జాయింట్ వ ంచర్ (JV) స్రధ రణ బీమా క్ంపెనీని 
Paytm జనరల్ ఇనూిరనె్ి లిమిట్డె్ (PGIL)గర పకా్ట్ించంద.ి 
 
S84. Ans.(c) 

Sol. Flipkart యొక్క PhonePe, Walmart Inc. మద్తుతో 
భారతీయ చెలీింపుల వరయప్రరం, మొతతం $75 మిలియనీక్ు రంెడు 
సంపద నిరాహ్ణ సంసథలను కొనుగోలు చేస్టత ంది. 
 
S85. Ans.(a) 

Sol. ఇండియన్ నేవీ-బంగరీ దేశ్ నవేీ కోఆరిినటే్ెడ్ పటె్రా ల్ 
(CORPAT) న లుగో ఎడషి్టన్ ప్రారంభ్మ ైంది. 
 

S86. Ans.(a) 

Sol. రెరలేా మంత్రతాా శ్రఖ "సాదశే్మ" హెపైర్ లయప వయవసథను 
అభవృదిి  చేయడ నికస మద ాస్ లోని ఇండియన్ ఇన్ సిటట్యయట్ ఆఫ్ 
ట్ెకరిలజీతో క్లిస ిపని చసేుత ంది. 
 
S87. Ans.(c) 

Sol. ఫుట్ బాల్ లో, మాంచసెటర్ సటి్ ీ 2021/22 ప్మాియర్ లగ్ 
ఛ ంపయిన్ గర గత ఐదు సజ్న్ లలో వరరి న లగవ ట్ెైట్లి్ విజయానిి 
స్రధించంది. 
 
S88. Ans.(a) 

Sol. ఇంధ్నం మరయిు పట్టణ భవృదిి  శ్రఖ మంత్రా అరవింద్ శరమ 
పజాల ఫిరరయదులు మరయిు రంెడు శ్రఖల పరయవేక్షణ కరరయక్రమాలు 
మరియు పథ్కరల కోసం SAMBHAV (సంతోష్టం మరియు 
విలువను తీసుక్ురరవడం కోసం వయవస్థక్ృత పరిప్రలన 
యంత ాంగం) ప్ట రటల్ ను ప్రారంభంచ రు. 
 
S89. Ans.(b) 

Sol. భారతదేశం యొక్క 1 మిలియన్ ఆల్-మహిళా ASHA 

(అకెరడిట్డె్ స్ట ష్టల్ హెల్త  యాకసటవిస్ట) వరకరుీ  పపాంచ ఆరోగరయనిి 
అభవృదిి  చేయడంలో వరర ి'అతుయతతమ' సహ్కరరం కోసం, ప్రాంతీయ 
ఆరోగయ సమసయల పటీ్ న యక్తాం మరయిు నిబదితను 
పదారిించనందుక్ు WHOచ ే అవరరుి  ప్ర ంద రు మరియు 
సతకరించ రు. 
 
S90. Ans.(d) 

Sol. కరమన ాల్త  లోని 54 దశే్రలలో చ లా వరక్ు మారిచ రంెడవ 
స్ట మవరరం న డు కరమన్ వ ల్త  దనిోతివరనిి స్రంపదా యక్ంగర 
స్రమరకసస్రత రు, బ్లటా్ీష్ రరణ  రనడయిోలో పసాంగం చేస్రత రు. అయిత,ే 

భారతదేశం మరియు కొనిి ఇతర దశే్రలు మ ే 24 న 
జరుపుక్ుంట్ారు. 
 
S91. Ans.(d) 

Sol. JSW గమర ప యొక్క ఇ-కరమర్ి వ ంచర్ అయిన JSW వన్ 
ప్రీ ట్ ఫ్రరమ్ లు గౌరవ్ సచ దవేరను CEO గర నియమించ రు. 
సచ దవేర JSW వ ంచర్ి లో తన ప్రత ా నుండ ి మారరరు, అక్కడ 
అతను ఫండ్ కోసం వ ంచర్ కరయపటి్ల్ పటె్ుట బడులక్ు న యక్తాం 
వహించ డు. 
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S92. Ans.(b) 

Sol. ఇండియన్ ప్మాియర్ లగ్ (ఐప్ఎల్) చరితలాో పంజాబ్ కసంగ్ి 
ఓపనెర్ శిఖర్ ధ వన్ 700 ఫ్ట రుీ  బాదని తొలి ఆట్గరడగిర నిలిచ డు. 
 
S93. Ans.(b) 

Sol. యాపిల్ స్ఈఓ ట్ిమ్ క్ుక్ట మరయిు అమ రిక్న్ హ్ో స్ట ఓప్రా 
విన్ ఫవా, నండి వంట్ి వరరతిో ప్రట్ు ట్ెటై్ాన్ి కనట్గరిమ కసంద అద నీ పవరు 
పెట్ాట రు. 
 
S94. Ans.(a) 

Sol. మణ పరర్ లో, రరష్టట ర స్రథ యి షిరుయి లిలీ ఫసెిటవల్ 2022 4వ 
ఎడషి్టన్ ప్రారంభ్మ ైంది. ఈ వరరిషక్ ఉతివరనిి మణ పరర్ పభా్ుతాం 
పరరయట్క్ శ్రఖ నిరాహిసుత ంది, ఇది మణ పరర్ రరష్టట ర పుష్టాం అయిన 
షిరుయ్ లిలీ ఫీ్వర్ ను సృషిటంచడం మరయిు అవగరహ్న 
క్లిాంచడం. 
 
S95. Ans.(e) 

Sol. రషరయ అధ్యక్షుడు వరీ దమిిర్ పుత్రన్ మరియు అతని ఉకెరయిన్ 
కౌంట్ర్ వయలోడమిిర్ జలెెనీిీతో క్లిసి ఖురరం పరనాజ్ లడర్ి 
విభాగంలో తమ స్రథ న నిి ప్ర ంద రు. 
 
S96. Ans.(e) 

Sol. అంతరరా తీయ తపిా ప్ట యిన బాలల దినోతివం అనదేి పతా్ర 
సంవతిరం మే 25న నిరాహంిచబడే ఒక్ అవగరహ్న కరరయక్రమం. 
పిలీల అపహ్రణ సమసయపె ై దృషిట  స్రరించడం, వరరి పలీిలను 
రక్ించడ నికస రక్షణ చరయలపెై తలీిదండుాలక్ు అవగరహ్న క్లిాంచడం 

మరియు ఎపుాడూ క్నుగొనని వరరిని గౌరవించడం మరయిు క్లిగ ి
ఉనివరరిని జరుపుకోవడం ఈ రోజు యొక్క లక్యయలు. 
 
S97. Ans.(c) 

Sol. భారతదశే నౌకరదళం (IN) - బంగరీ దేశ్ నవేీ (BN) దెైాప్రక్ిక్ 
వరయయామం 'బ ంగోస్రగర్' యొక్క మమడవ ఎడషి్టన్ బంగరీ దశే్ లోని 
ప్ట ర్ట మోంగరీ లో ప్రారంభ్మ ైంది. 
 
S98. Ans.(d) 

Sol. పపాంచ ఎక్న మిక్ట ఫ్ట రమ్ (WEF) తన ట్ాావ ల్ అండ్ 
ట్యరజిం డెవలప మ ంట్ సూచక్ 2021లో 4.1 స్ట కర్ తో 
భారతదేశ్రనికస 54వ స్రథ నం (2019లో 46వ స్రథ నం నుండి తగిగంది) 
ఇచచంది. 
 
S99. Ans.(b) 

Sol. రసికన్ బాండ్ రచంచన “లిసన్ ట్ు యువర్ హార్ట: ది లండన్ 
అడెాంచర్” అనే కొతత  పుసతకరనిి పెంగిాన్ రరండమ్ హ్ౌస్ ఇండియా 
(PRHI) రసికన్ బాండ్ 88వ పుట్ిటనరోజున (19 మే 2022) 

పచాురించంది. 
 
S100. Ans.(c) 

Sol. అభనవ్ బ్లంద ా ఫ్ ండషే్టన్ ట్సా్ట (ABFT) సహ్కరరంతో 
అంతరరా తీయ ఒలింపిక్ట క్మిట్ ీ(IOC) యొక్క ఒలింపిక్ట వరలయయస్ 
ఎడుయకనష్టన్ ప్ట ా గరర మ్ (OVEP)ని ముఖయమంత్ర ా నవీన్ పట్ాియక్ట 
ఒడశి్రలో ప్రారంభంచ రు. 
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