
TOP 100 Current Affairs MCQS- April 

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

 

 

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- April 

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

 

కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ఉత్తమమ ైన మొదటి 100 ప్రశ్నలు 
 

Q1. యునెస్క ో యొక్ో తాతాోలిక్ ప్రప్ంచ వారసత్వ ప్రదేశాల 
జాబితాలో ఏ రాష్టార ా నికి చ ందని 'జంగ క ంగ జ్రర లేదా లివంగ రూట్ 
బిరడ్్జ' చేరచబడ ంద?ి 

(a) మేఘాలయ 

(b) మిజోరం 

(c) త్రరప్ుర 

(d) అస్ాసం 

(e) సకిిోం 

 

Q2. "డ జటల్ యాకిసలరషేన్ 2.0" పేరుతో 7వ డఫ్ & ఫెల్స్ 2021 
సెలబిరట ీ బర్ ండ్జ వాలయుయషేన్ నివదేిక్లో అత్ుంత్ వలయవెనై 
సెలబిరటగీా ఈ కిరంది వారిలో ఎవరు ఎంపకి్యాురు? 

(a) రోహతి్ శరమ 
(b) రణవీర్ సింగ 

(c) అలియా భట్ 

(d) అక్షయ్ క్యమార్ 

(e) వరాట్ కోహలీ  
 

Q3. కింద ివారలిో ఎవరు BBC ఇండ యన్ స్క సర్ర్ ఉమనె్ ఆఫ్ ద ి
ఇయర్ అవారుు  2021ని గలెయచుక్యనాారు? 

(a) స్ాయఖోమ్ మీరాబ్య చాను 
(b) షఫాలీ వరమ 
(c) క్రణం మలీీశవర ి

(d) లోవీనా బో రోో హ ైన్ 

(e) సమృత్ర మంధాన 

 

Q4. భ్రత్దేశప్ు మొటరమొదటి ప్రిశరమ ఆధారతి్ డ జటల్ క్సరమర్ 
ఎంగేజ మెంట్ మరయిు రివార్ు ప్క ర గరా మ్ "VAULT"ని ఏ జనరల్ 
ఇనససరనె్స క్ంపెనీ ప్రా రంభంచంది? 

(a) ట్ట్ AIG 

(b) HDFC ERGO 

(c) ICICI లాంబ్ర్ు 
(d) బజాజ అలయన్్ 

(e) ఇఫక ో టోకయిో 

 

Q5. కింద ి వారలిో పేమెంట్స కౌనిసల్ ఆఫ్ ఇండ యా (PCI) 

చ ైరమన్ గా రెండవస్ారి ఎవరు త్రరిగి ఎనిాక్యాురు? 

(a) S స్క మనాథ్ 

(b) అత్ుల్ కేశప్ 

(c) GA శ్రరనివాస మూరిి 
(d) అమీర్ సుభ్ని 

(e) వశావస్ ప్టలే్ 

 

Q7. జయోలాజక్ల్ సరేవ ఆఫ్ ఇండ యా (GSI) కొతి్ డ రైెక్రర్ 
జనరల్ గా ఎవరు నియమిత్ులయాురు? 

(a) గారిో  భట్ర చారు 
(b) ప్రళయ్ ముఖరజ్ 
(c) H రాజారాం 

(d) డా. S రాజు 

(e) వనోద్ శరమ 
 

Q8. అంత్రా్ తీయ బ్లల ప్ుసిక్ దనిోత్సవం (ICBD)గా ఏ రోజును 
జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) ఏపిరల్ మొదట ిశనివారం 

(b) ఏపిరల్ 02 

(c) ఏపిరల్ మొదటి శుక్రవారం 

(d) ఏపిరల్ 01 

(e) ఏపిరల్ 03 
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Q9. ప్రత్ర సంవత్సరం ఏ రోజును వరల్ు  ఆటజిం డేగా గురిించారు? 

(a) 02 ఏపిరల్ 

(b) 31 మారిచ 

(c) 01 ఏపిరల్ 

(d) 30 మారిచ 

(e) 31 మారిచ 

 

Q10. ఖలేో ఇండ యా వశవవదాులయ క రడలయ 2021 రంెడవ 
ఎడ షన్ ను ఏ రాషరంా నిరవహసిుి ంది? 

(a) ఒడ ష్టా 
(b) క్రాణ టక్ 

(c) ఉతి్రాఖండ్జ 

(d) అస్ాసం 

(e) కరేళ 

 

Q11. మెైన్ యాక్షన్ లో మెనై్ అవరే్ నసె్ మరయిు అససిెరన్స కోసం 
ఐక్ురాజుసమిత్ర అంత్రా్ తీయ దనిోత్సవానిా ప్రత్ర సంవత్సరం 
________న జరుప్ుక్యంట్రు. 
(a) ఏపిరల్ 1 

(b) ఏపిరల్ 2 

(c) ఏపిరల్ 3 

(d) ఏపిరల్ 4 

(e) ఏపిరల్ 5 

 

Q12. కింద ివాటలిో ఏ జటటర  2022 ICC మహళిల కిరకెట్ ప్రప్ంచ 
క్ప్ ను గలెయచుక్యంది? 

(a) ఆసేర లాియా 
(b) నసుజలాండ్జ 

(c) ఇంగాీ ండ్జ 

(d) భ్రత్దశేం 

(e) వసెిరండీస్ 

Q13. కింది వారలిో ఎవరు 2022 మయామి ఓపెన్ టనెిాస్ 
టెైటలి్ ను గెలయచుక్యనాారు? 

(a) సెరఫీ గరా ఫ్ 

(b) మారిరనా హింగిస్ 

(c) నవోమి ఒస్ాకా 
(d) మారిరనా నవరత్రలోవా 
(e) ఇగా సివయాటెక్ 

 

Q14. భ్రత్దశేంలో, జాతీయ సముదరతీర దినోత్సవానిా 
_________న జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) ఏపిరల్ 5 

(b) ఏపిరల్ 4 

(c) 3 ఏపిరల్ 

(d) 2 ఏపిరల్ 

(e) 1 ఏపిరల్ 

 

Q15. ప్ాఠ్ేుత్ర కారుక్లాప్ాలను ప్క ర త్సహించడానికి ప్రభుత్వ 
ప్ాఠశాలలోీ  'హాబీ హబ్సస' ఏరాసటట చేయడానికి ఏ రాషర/ాకేందరప్ాలిత్ 
ప్రా ంత్ ప్రభుత్వం ఒక్ ప్థకానిా ప్రా రంభంచంది? 

(a) చండీగఢ్ 

(b) లడఖ్ 

(c) జమూమ మరయిు కాశ్రమర్ 

(d) ప్ుదుచేచర ి

(e) ఢ లీీ 

 

Q16. దనీదయాళ్ అంతోుదయ యోజన – నషేనల్ రూరల్ 
ల ైవీీహుడ్జ మిషన్ (DAY-NRLM) దావరా సవయం సహాయక్ 
బృందం (SHG) లింకేజ లో ఉతి్మ ప్నితీరు క్నబరుసుి నా బ్ుంక్ గా 
ఏ బ్ుంక్ ఎంపకిె ంది? 

(a) ICICI బ్ుంక్ 

(b) యాకిసస్ బ్ుంక్ 

(c) HDFC బ్ుంక్ 

(d) RBL బ్ుంక్ 

(e) యస్ బ్ుంక్ 
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Q17. 64వ గరా మీ అవార్ు్ 2022లో ఏ ఆలబమ్ “ఆలబమ్ ఆఫ్ ద ి
ఇయర్” అవారుు ను అందుక్యంది? 

(a) లీవ్ ద ిడోర్ ఓపనె్ 

(b) వ ఆర్ 

(c) లవ్ ఫర్ సలే్ 

(d) మదర్ నేచర్ 

(e) మోహబబత్ 

 

Q18. అభవృదిి  మరియు శాంత్ర కోసం అంత్రా్ తీయ క రడా 
దినోత్సవం (IDSDP)గా ఏ రోజును ప్ాటించాలని ఐక్ురాజుసమిత్ర 
ప్రక్టించంది? 

(a) ఏపిరల్ మొదట ిబుధవారం 

(b) ఏపిరల్ 05 

(c) ఏపిరల్ 06 

(d) ఏపిరల్ 02 

(e) ఏపిరల్ మొదట ిమంగళవారం 

 

Q19. స్ార ండ్జ-అప్ ఇండ యా ప్థక్ం ______ 2022 నాటికి ఆరు 
సంవత్సరాలయ ప్ూరిి చసేుక్యంది? 

(a) ఏపిరల్ 1 

(b) ఏపిరల్ 2 

(c) ఏపిరల్ 3 

(d) ఏపిరల్ 4 

(e) ఏపిరల్ 5 

 

Q20. గంగౌర్ ప్ండుగను ఈ కిరంది రాష్టార ా లలో ఏ రాషరంాలో 
జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) అస్ాసం 

(b) ఉతి్రాఖండ్జ 

(c) ఆంధరప్రదశే్ 

(d) బీహార్ 

(e) రాజస్ాా న్ 

 

Q21. రువాండాలో టటటీసలక్య వుత్రరకే్ంగా 1994లో జరగిిన 
మారణహోమంపెై అంత్రా్ తీయ ప్రత్రబింబ దనిానిా UNESCO 

___________న జరుప్ుక్యంది? 

(a) ఏపిరల్ 06 

(b) ఏపిరల్ 07 

(c) ఏపిరల్ 05 

(d) ఏపిరల్ 08 

(e) ఏపిరల్ 04 

 

Q22. యూనియన్ బ్ుంక్ ఆఫ్ ఇండ యా ప్రా రంభంచన ససప్ర్ 
యాప్ పేరు ఏమిటి? 
(a) UnionXT 

(b) UnionNX 

(c) UnionNXT  

(d) UnionX 

(e) UnionNT 

 

Q23. DCB బ్ుంక్ MD మరియు CEO గా ఎవరు 
నియమిత్ులయాురు? 

(a) వపని్ బిష్టర 
(b) స్క నాల్ త్రవారజ 
(c) వవకే్ శరమ 
(d) రోహన్ గుప్ాి  
(e) మురళీ M నటరాజన్ 

 

Q24. మనీలాక్య చ ందని బహుళ-ప్ార్వ నిధుల ఏజెనీస, ఆసియా 
డ వలప్ మెంట్ బ్ుంక్ (ADB) FY23లో భ్రత్ ఆరిాక్ వువసా 
యొక్ో GDP వృదిి  రటేట ______ని అంచనా వసేింది? 

(a) 3.5 శాత్ం 

(b) 4.5 శాత్ం 

(c) 5.5 శాత్ం 

(d) 6.5 శాత్ం 

(e) 7.5 శాత్ం 
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Q25. ప్రప్ంచ ఆరోగు దనిోత్సవం ప్రత్ర సంవత్సరం ________న 
జరుప్ుక్యన ేప్రప్ంచ ఆరోగు అవగాహన దినోత్సవం? 

(a) ఏపిరల్ 8 

(b) ఏపిరల్ 7 

(c) ఏపిరల్ 6 

(d) ఏపిరల్ 5 

(e) ఏపిరల్ 4 

 
Q26.  RBI ద్ర వ్య విధానం, 8 ఏప్రర ల్ 2022 ప్ర కారం, RBI FY23 కోసం 

భారతదేశ GDP అంచనాను __________________ వ్ద్ద  అంచనా వేసంది? 

 (a) 7.2% 
 (b) 7.8% 
 (c) 8.5% 
 (d) 9.0% 
 (e) 9.2% 
 
 Q27.  రోల్స్ రాయిస్ ఏ కంపెనీతో కలిస బంగళూరులో ‘ఏరోస్పేస్ 

ఇంజినీరంగ్ మరయు డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ సంటర్’ని ప్రర రంభంచంది? 

(a) IBM 
(b) Microsoft 
(c) Google 
(d) Intel 
(e) Infosys 
  
Q28.  కరోనావైరస్ వ్యయధి (కోవిడ్ -19) యొకక XE వేరయంట్ యొకక 

భారతదేశపు మొద్టి కేసు మంబైలో నివేదించబడింది.  కంది వ్యటిలో 

SARS-CoV-2 వేరయంట్ ఏది 'XE'లో సబ్వేరయంట్్గా ఏరేడింది? 

(a) ఆల్ఫా 

(b) బీటా 

(c) గామా 

(d) డెలా్ఫ 

(e) ఓమికాాన్ 

 
Q29.  యూనివ్రసటీ గాాంటస్ కమిషన్ ఢిలీ్ల యూనివ్రసటీలో భీమా 

భోయ్ పీఠాల్ను ఏరాేటు చేసుత ంది.  భీమా భోయిక సంబంధించన కంది 

తతవశాసత రం ఏది? 

 (a) వైశేషిక తతవశాసత రం 

 (b) నాయయ తతవశాసత రం 

 (c) సంఖ్య తతవశాసత రం 

 (d) మహిమ తతవశాసత రం 

 (e) యోగ తతవశాసత రం 

 Q30.  ప్ర ధాన్ మంతి్ర మద్రర  యోజన (PMMY) ద్రని ______ 

సంవ్తసరాలు పూరి చేసుకంది? 

 (a) 7 
 (b) 4 
 (c) 3 
 (d) 5 
 (e) 2 
 

Q31. 2022 థాయ్ లాండ్జ ఓపనె్ అంత్రా్ తీయ బ్కిసంగ 
టోరామెంట్ లో భ్రత్ ఎనిా ప్త్కాలయ స్ాధించంది? 

(a) 10 
(b) 15 
(c) 5 
(d) 7 
(e) 12 
 

Q32. ఏ రోజును ప్రప్ంచ హోమియోప్త్ర దనిోత్సవంగా పేర్ోంట్రు? 

(a) ఏపిరల్ 08 

(b) ఏపిరల్ 09 

(c) ఏపిరల్ 10 

(d) ఏపిరల్ 11 

(e) ఏపిరల్ 12 

 

Q33. ఏ రాషర  ాముఖుమంత్రర 1064 యాంట ీక్రప్షన్ మొబ ైల్ యాప్ 
పేరుతో అవనీత్ర నిరోధక్ మొబ లై్ యాప్ ను ప్రా రంభంచారు? 

(a) అస్ాసం 

(b) బీహార్ 

(c) ఆంధరప్రదశే్ 

(d) రాజస్ాా న్ 

(e) ఉతి్రాఖండ్జ 

 

Q34. కింది వారిలో ఎవరు ఏపిరల్ 2022లో UPSC చ ైరమన్ గా 
నియమిత్ులయాురు? 

(a) అప్రా జత్ శరమ 
(b) M నటరాజన్ 

(c) వనోద్ రాయ్ 

(d) మనోజ స్క ని 

(e) అరుణాభ్ ఘోష్ట 
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Q35. _______ఇటవీల వమానం Pinaka Mk-I (మరెుగె న) రాకటె్ 
వువసాను వజయవంత్ంగా ప్రజక్ ంచంద?ి 

(a) DRDO 

(b) HAL 

(c) ISRO 

(d) భ్రత్ సెైనుం 

(e) a & b రెండస 

 

Q36. యునిక్ ఐడ ంటఫిికషేన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండ యా (UIDAI), 

MeitY స్ాంకతే్రక్ సహకారం కోసం ________తో అవగాహన 
ఒప్సందంపెై సంత్క్ం చసేింద?ి 

(a) DRDO 

(b) IIT ఢ లీీ 

(c) IIT బ్ంబ ే

(d) ISRO 

(e) IIT రూరజో 

 

Q37. ప్ాకిస్ాా న్ ప్రత్రప్క్ష నతే్, _______ దేశ 23వ ప్రధానమంత్రరగా 
ఏక్గజరవంగా ఎనిాక్యాురు? 

(a) సయుద్ ఖురజషద్ అహమద్ ష్టా 
(b) నవాజ షరజఫ్ 

(c) షెహబ్జ షరజఫ్ 

(d) నిస్ార్ అలీ ఖాన్ 

(e) చౌదరి ప్రె వజ ఎలాహ ి

 

Q38. జాతీయ సురక్ త్ మాత్ృత్వ దనిోత్సవం (NSMD) 

భ్రత్దేశంలో ప్రత్ర సంవత్సరం ____________న జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) 8 ఏపిరల్ 

(b) 9 ఏపిరల్ 

(c) ఏపిరల్ 10 

(d) 11 ఏపిరల్ 

(e) 12 ఏపిరల్ 

 

Q39. 56వ జాా నపీఠ్ అవారుు ను గలెయచుక్యనా ప్రఖాుత్ అస్ాసమీ 
క్వ పరేు ఏమిటి? 

(a) భ్లచందర నమెాడ ే

(b) దామోదర్ మౌజో 
(c) రఘువీర్ చౌదర ి

(d) కదేార్ నాథ్ సింగ 

(e) నీలమణి ఫూకాన్ 

 

Q40. ఏ రాషరంాలో మాధవప్ూర్ మళేా ఏట్ జరుగుత్ుంది? 

(a) మహారాషర  ా
(b) బీహార్ 

(c) గుజరాత్ 

(d) హరాునా 
(e) ఉతి్ర ప్రదశే్ 

 

Q41. ఒడ శాలోని భువనేశవర్ లో సరికొతి్ అడావన్స డ్జ ల ైట్ 
హ లికాప్రర్ (ALH-ధృవ్) MK-III స్ాోవడరన్ ను ఏ సంసా 
ప్రా రంభంచంది? 

(a) ఇండ యన్ కోస్ర గార్ు 
(b) సరహిదుు  భదరతా దళం 

(c) సెంటరల్ ఇండసిరయాల్ సకె్యురిట ీఫక ర్స 
(d) సెంటరల్ రజిర్వ ప్క లీస్ ఫక ర్స 

(e) సశాసిర సీమ బ్ల్ 
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Q42. కింద ి వారలిో ఎవరు మారిచ 2022 కోసం ICC మహిళా 
పేీయర్స ఆఫ్ ది మంత్ గా ఎంపిక్యాురు? 

(a) గాబీ లయయస్ 

(b) కారా మురేర 
(c) స్క ఫ ీఎకెీస్కర న్ 

(d) లారా వోలావర్ట ్
(e) రాచ ల్ హనే్స 
 

Q43. వాణజిుం మరయిు ప్రశిరమల మంత్రరత్వ శాఖ డటే్ ప్రకారం, 

2021-22లో దాఖలయ చసేిన పటేెంటీ సంఖు ఎంత్? 

(a) 42,763 
(b) 66,440 
(c) 19,796 
(d) 30,074 
(e) 50,990 
 

Q44. ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ వడేుక్లోీ  భ్గంగా కానఫరెన్స 
అమృత్ సమాగమ్ ను ఏ మంత్రరత్వ శాఖ నిరవహించంది? 

(a) స్ామాజక్ నాుయం మరయిు స్ాధకిారత్ మంత్రరత్వ శాఖ 

(b) వదశే్ర వువహారాల మంత్రరత్వ శాఖ 

(c) మహిళా మరయిు శిశు అభవృదిి  మంత్రరత్వ శాఖ 

(d) స్ాంసోృత్రక్ మంత్రరత్వ శాఖ 

(e) హోం వువహారాల మంత్రరత్వ శాఖ 

 

Q45. స్క షల్ రెస్ాసనిసబిలిట ీవభ్గంలో 80వ స్క ోచ్ అవారుు లో ఏ 
భ్రతీయ PSU బంగారు ప్త్కానిా గెలయచుక్యంది? 

(a) NHPC లిమిటెడ్జ 

(b) సీరల్ అథారటి ీఆఫ్ ఇండ యా 
(c) ONGC 

(d) నషేనల్ మినరల్ డ వలప్ మెంట్ కార్సరేషన్ 

(e) BPCL 
 

Q46. వనుప్రా ణులక్య చటరబదిమెనై హక్యోలను క్లిసంచన 
ప్రప్ంచంలో మొటరమొదట ిదశేం ఏది? 

(a) ఘనా 
(b) ఈకెవడార్ 

(c) టోగో 
(d) బురిోనా ఫాస్క  
(e) బ నిన్ 

Q47. కింద ి వారలిో ఎవరు ప్రా రంభ లతా దనీానాథ్ మంగేషోర్ 
అవారుు తో సత్ోరించబడాు రు? 

(a) నరేందర మోద ీ

(b) ఆశా ప్రేఖ్ 

(c) జాక  ష్టరా ఫ్ 

(d) రాహుల్ దేస్ాసండ ే

(e) పెవైనీా 

 

Q48. UNDP మరయిు అడాపేరషన్ ఇనోావషేన్ మారెోట్ పేీస్ 
(AIM) భ్గస్ావములయ కెలీమేట్ యాక్షన్ గరా ంట్ లయగా ఎంత్ 
మొతాి నిా ప్రక్టించారు? 

(a) $3.3 మిలియన్ 

(b) $2.2 మిలియన్ 

(c) $5.5 మిలియన్ 

(d) $4.4 మిలియన్ 

(e) $1.1 మిలియన్ 

 

Q49. చాగస్ వాుధి గురించ ప్రజలలో అవగాహన మరియు 
దృశుమానత్ను పెంచడానిక ి ______న ప్రప్ంచ చాగస్ వాుధ ి
దినోత్సవానిా జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) 11 ఏపిరల్ 

(b) 12 ఏపిరల్ 

(c) 13 ఏపిరల్ 

(d) 14 ఏపిరల్ 

(e) 15 ఏపిరల్ 
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Q50. FY23 కోసం కేందరం సటె్ చసేిన ఆసిి  మానిటెైజషేన్ లక్షుం 
ఎంత్? 

(a) 88,000 కోటటీ  

(b) 96,000 కోటటీ  

(c) 80,000 కోటటీ  

(d) 75,000 కోటటీ  

(e) 65,000 కోటటీ  

 

Q51. చమురు మరియు గాుస్ ప్రశిరమలో డ జటల్ ప్రవిరినను 
వేగవంత్ం చయేడానిక ిమెకైరో స్ాఫ్ర తో ఏ క్ంపెనీ సహక్రించంది? 

(a) భ్రత్ పెటోర లియం కార్సరషేన్ లిమిటడె్జ 

(b) ఆయల్ ఇండ యా లిమిటడె్జ 

(c) ఇండ యన్ ఆయల్ కార్సరేషన్ లిమిటడె్జ 

(d) ఆయల్ అండ్జ నచేురల్ గాుస్ కార్సరేషన్ 

(e) హిందుస్ాా న్ పెటోర లియం కార్సరేషన్ లిమిటడె్జ 

 

 

Q52. కింది వాటలిో 2026 కామనెవలి్ గేమ్స క్య ఆత్రథుం ఇచచే దశేం 
ఏది? 

(a) ఇటలీ 

(b) UK 

(c) సెసయన్ 

(d) ఆసేర లాియా 
(e) USA 

 

 

Q53. జలియన్ వాలా బ్గ ఊచకోత్ దినం ____________ నాడు ఒక్ 
జాా ప్కారా దినోత్సవంగా జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) ఏపిరల్ 10 

(b) 11 ఏపిరల్ 

(c) 12 ఏపిరల్ 

(d) 13 ఏపిరల్ 

(e) 14 ఏపిరల్ 

 

Q54. భ్రతీయ రచయత్ _________ భ్రత్ ఉప్ఖండం కోసం 
ముంబ లైో త్న ప్ుసికానిా 'హయిర్ యువర్ సలె్ఫ'ని 
ఆవషోరించారు? 

(a) భ్ను సింగ 

(b) సచన్ శరమ 
(c) వజయ్ భరదావజ 

(d) డానిష్ట ఖాన్ 

(e) పేరమ్ రావత్ 

 

Q55. ప్రప్ంచ క్ళా దనిోత్సవం ప్రప్ంచవాుపి్ంగా ప్రత్ర సంవత్సరం 
_____న జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) 11 ఏపిరల్ 

(b) 12 ఏపిరల్ 

(c) 13 ఏపిరల్ 

(d) 14 ఏపిరల్ 

(e) 15 ఏపిరల్ 

 

Q56. కింద ి వారలిో ల ప్రస,ీ 2021 కోసం అంత్రా్ తీయ గాంధ ీ
అవారుు లను ఎవరు ప్రదానం చశేారు? 

(a) సప్ాా త్రరప్ాఠ్ ి

(b) రాధికా సింఘాల్ 

(c) ప్ర ర ఫసెర్ వనోద్ శరమ 
(d) డాక్రర్ భూషణ్ క్యమార్ 

(e) జోుత్ర బసు 
 

Q57. ఫరా న్స లోని ఓరజీన్స లో జరగిని ఓరిీయన్స మాసరర్స 
బ్ుడ మంటన్ టోరామెంట్ 2022లో ప్ురుషుల సింగలి్స లో రజత్ం 
ఎవరు గలెయచుక్యనాారు? 

(a) పిరయాంషు రాజావత్ 

(b) చరాగ శెటిర  
(c) శుభ్ంక్ర్ డ ే

(d) శ్రరకాంత్ 

(e) మిథున్ మంజునాథ్ 
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Q58. టీ20లోీ  ఓవరాల్ గా 10 వేల ప్రుగులయ చసేిన ఏడో  బ్ుటర్ గా 
ఎవరు నిలిచారు? 

(a) వరాట్ కోహలీ  
(b) కిరస్ గలే్ 

(c) డేవడ్జ వారార్ 

(d) రోహతి్ శరమ 
(e) క రన్ ప్ర లార్ు 
 

Q59. 2023లో సీరటా్ చ లై్ు (వీది బ్లలయ) కిరకెట్ ప్రప్ంచ క్ప్ ను 
నిరవహించేందుక్య కింది వాటిలో ఏ దశేం సిదింగా ఉంది? 

(a) బ రజల్ 

(b) భ్రత్దేశం 

(c) శ్రరలంక్ 

(d) దక్ ణాఫిరకా 
(e) ఇంగాీ ండ్జ 

 

Q60. మహళిల వభ్గంలో, ఇటీవల ప్రక్టించన నసుజలాండ్జ కిరకటె్ 
అవార్ు్ 2022లో ‘టి20 ఇంటరేా షనల్ పేీయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్’ 

ఎవరు గలెయచుక్యనాారు? 

(a) బూర క్ హాలిడ ే

(b) అమలేియా కెర్ 

(c) సుజ్ర బటే్స 
(d) ఈడ న్ కారసన్ 

(e) స్క ఫీ డ వెైన్ 

 

Q61. మాలోమ్ ఆదశిషేయు అవారుు  2022కి ఎంపికె న భ్రతీయ 
ఆరిాక్వతిే్ మరయిు రాజక య వాుఖాుత్ పరేు చ ప్సండ . 
(a) నాగేశవర్ రెడ ు  
(b) నరజందర్ సింగ క్ప్ానీ 

(c) అనుక్ృత్ర ఉప్ాధాుయ్ 

(d) నమితా గోఖలే 
(e) ప్రభ్త్ ప్ట్ాయక్ 

 

Q62. భ్రత్దశేంలోని రెండవ-అత్రపదెు  బ్ుంక్ అయన ప్ంజాబ్స 
నేషనల్ బ్ుంక్ ఏపిరల్ 12, 2022న _____ వువస్ాా ప్క్ దనిోత్సవానిా 
జరుప్ుక్యంది. 
(a) 125వ 

(b) 126వ 

(c) 127వ 

(d) 128వ 

(e) 129వ 

 

Q63. కింద ి వాటలిో 71వ సీనియర్ నషేనల్ బ్సెోట్ బ్ల్ 
ఛాంపయిన్ షపి్ ప్ురుషులలో ఏ జటటర  గలెిచంది? 

(a) క్రాణ టక్ 

(b) హరాునా 
(c) ఉతి్ర ప్రదేశ్ 

(d) ప్ంజాబ్స 

(e) త్మిళనాడు 
 

Q64. కింది వాటిలో భ్రత్దేశంలోని ఏ రాషరంాలో 2023 FIH 

ప్ురుషుల హాక  ప్రప్ంచ క్ప్ లోగోను ఆవషోరించారు? 

(a) ఉతి్ర ప్రదశే్ 

(b) రాజస్ాా న్ 

(c) ప్ంజాబ్స 

(d) ఒడ ష్టా 
(e) హిమాచల్ ప్రదశే్ 

 

Q65. కింది వాటలిో 71వ సీనియర్ జాతీయ బ్సెోట్ బ్ల్ 
ఛాంపయిన్ షపి్ మహళిలను గలెయచుక్యనా జటటర  ఏది? 

(a) త లంగాణ 

(b) భ్రతీయ రె లేవలయ 
(c) ప్ంజాబ్స 

(d) త్మిళనాడు 
(e) గుజరాత్ 
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Q66. ‘హనుమాన్ జ్ర చార్ ధామ్’ ప్రా జకె్ర కింద, ప్రధాని మోదీ 
దేశంలోని ప్శిచమ దశిలో 108 అడుగుల ఎత తిన హనుమాన్ జ్ర 
వగరహానిా ఏ నగరంలో ఆవషోరించారు? 

(a) ప్ట్న్ 

(b) భ్వ్ నగర్ 

(c) మోరబి 

(d) భుజ 

(e) సమిాీ  

 

Q67. మంజు సింగ ఇటవీల మరణించారు. ఆమె ఒక్ _______. 

(a) నట ి

(b) గజత్ రచయత్ 

(c) రచయత్ 

(d) జరాలిస్ర  
(e) కాీ సకి్ల్ సింగర్ 

 

Q68. ప్రధాన మంత్ుర ల మూుజయం కోసం అధకిారకి్ డ జటల్ 
చ లీింప్ుల భ్గస్ావమిగా ఏ క్ంపెనీ మారింది? 

(a) PhonePe 

(b) Google Pay 

(c) Amazon Pay 

(d) Paytm  

(e) BharatPe 

 

Q69. డ నామర్ో ఓపనె్ లో భ్రత్ అగరశేరణ ి సివమమర్ సజన్ ప్రకాష్ట 
ప్ురుషుల 200 మీటరీ బంగారు ప్త్కానిా కింద ి వాటలిో ఏ 
వభ్గంలో గలెయచుక్యనాాడు? 

(a) బటర్ ఫెలీ  
(b) ఫీరసెలరల్ 

(c) బ్ుక్ స్కర ా క్ 

(d) బ రస్ర స్కర ా క్ 

(e) వీటలిో ఏద ీకాదు 
 

Q70. ప్రత్ర సంవత్సరం _______న, ఐక్ురాజుసమిత్ర ప్రప్ంచ 
వారసత్వ దినోత్సవానిా జరుప్ుక్యంటటంది? 

(a) ఏపిరల్ 14 

(b) ఏపిరల్ 15 

(c) ఏపిరల్ 16 

(d) ఏపిరల్ 17 

(e) ఏపిరల్ 18 

 

Q71. ఎయర్ ఇండ యా అసటె్ హో లిుంగ (AIAHL) ఛ రైమన్ మరయిు 
మేనజేంగ డ రైెక్రర్ (CMD)గా ఎవరు నియమిత్ులయాురు? 

(a) శశి కాంత్ స్ాహా 

(b) వక్రమ్ దేవ్ దత్ 

(c) సుశ్రల్ సినాా  
(d) నారాయణ్ క్ృషణస్ావమి 

(e) ప్రిమల్ క్యమార్ త్రవారజ 
 

Q72. ప్రప్ంచ బ్ుంక్య నివేదకి్ ప్రకారం, 2011తో ప్క లిసేి  2019లో 
భ్రత్దేశంలో తీవర పదేరిక్ం _____________ త్గిోంది? 

(a) 9.1% 
(b) 10.2% 
(c) 11.5% 
(d) 12.3% 
(e) 13.6% 
 

Q73. టోక్య ధరల ససచక్ (WPI) ఆధారతి్ దరవోులబణం మారిచ 
2022లో ____క ిపరెిగింది? 

(a) 10.21% 
(b) 11.49% 
(c) 12.74% 
(d) 13.96% 
(e) 14.55% 
 

Q74. క్రాణ టక్ బ రయన్ హ లి్ ఇనిషియటేవి్ క్య అంబ్సిడర్ గా ఎవరు 
నియమిత్ులయాురు? 

(a) ప్ంక్జ త్రరప్ాఠ్ ి

(b) జసీరీత్ బుమాా  
(c) మనోజ బ్జ పేయ 

(d) రాబిన్ ఉత్ప్స 

(e) రాజ క్యమార్ రావు 
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Q75. ఇండ యన్ ఆరజమ యొక్ో త్రరశకిి కార్స్ _________లోని తీస్ాి  
ఫీల్ు  ఫెరైింగ రేంజ (TFFR) వదు ఇంటగిేరటెడ్జ ఫెైర్ ప్వర్ ఎక్సర్ సెైజ 
EX క్ృప్ాన్ శకిిని ఎక్ోడ నిరవహించంది? 

(a) గుజరాత్ 

(b) క్రాణ టక్ 

(c) ఒడ ష్టా 
(d) కరేళ 

(e) ప్శిచమ బ ంగాల్ 

 

Q76. "ది బ్య్ హూ రె ట్ ఎ కానిటట్యుషన్: ఎ పేీ  ఫర్ చలునా్ ఆన్ 
హూుమన్ రె ట్స" పరేుతో వడుదల చసేిన కొతి్ ప్ుసిక్ రచయత్ 
ఎవరు? 

(a) నవదీప్ సింగ గిల్ 

(b) మిథలిేష్ట త్రవారజ 
(c) రాజషే్ట త్లావర్ 

(d) రాజ్రవ్ భ్టియా 
(e) అనిరుధ్ ససర ి

 

Q77. మొదటి ఆయుష్టామన్ భ్రత్-హ లి్ & వెల ాస్ సెంటర్ 
____________న ప్రా రంభంచబడ ంది? 

(a) ఏపిరల్ 2018 

(b) ఫబిరవరి 2019 

(c) మారిచ 2019 

(d) ఫబిరవరి 2020 

(e) జనవర ి2021 

 

Q78. SBI త్న IFSC గఫి్ర సటి ీబర్ ంచ్ దావరా "చాలా చక్ోటి ధర" 
వదు సిండ కేటడె్జ లోన్ స్ౌక్రుం దావరా _______________ 3 
సంవత్సరాల నిధులను సకే్రించంది? 

(a) $100 మిలియన్ 

(b) $ 150 మిలియన్ 

(c) $250 మిలియన్ 

(d) $ 300 మిలియన్ 

(e) $ 500 మిలియన్ 

 

Q79. సెసయన్ లోని కాసిరలే-లా మంచాలో జరిగని 48వ లా రోడా 
అంత్రా్ తీయ ఓపనె్ చ స్ టోరామెంట్ టెటైలి్ ను కె వసం చసేుక్యనా 
భ్రత్ గరా ండ్జ మాసరర్ పరేు ఏమిటి? 

(a) R ప్రజాా నానంద 

(b) దొమమరాజు గుకషే్ట 

(c) హరిషత్ రాజా 
(d) సంక్ల్స గుప్ాి  
(e) మిత్రభ్ గుహ 

 

Q80. అంత్రా్ తీయ దరవు నిధి (IMF) FY23లో భ్రత్దశేానిక ి
ససా ల దేశ్రయోత్సతి్ర (GDP) వృదిి  అంచనాను _____కి త్గిోంచంది? 

(a) 10.2 శాత్ం 

(b) 9.2 శాత్ం 

(c) 8.2 శాత్ం 

(d) 7.2 శాత్ం 

(e) 6.2 శాత్ం 

 

Q81. కింద ివారలిో ఎవరు హురున్ గోీ బల్ హ లి్ కేర్ ధనవంత్ుల 
జాభతా 2022లో అగరస్ాా నంలో ఉనాారు? 

(a) డాక్రర్ సెైరస్ S. ప్ూనావలీ 

(b) థామస్ ఫిరస్ర జూనియర్ 

(c) లి జటింగ 

(d) జు హాంగ 

(e) దలిీప్ శాంఘ్లవ 
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Q82. ఇండ యన్ కోస్ర గార్ు (ICG) రెండు రోజుల జాతీయ స్ాా య 
కాలయషు ప్రత్రససందన వాుయామం యొక్ో ____ ఎడ షన్, 

‘NATPOLREX-VIII’, మోరుమగావ్ హారబర్, గోవా? 

(a) 7వ 

(b) 9వ 

(c) 8వ 

(d) 10వ 

(e) 11వ 

 

Q83. ప్రప్ంచ సృజనాత్మక్త్ మరియు ఆవషోరణ దనిోత్సవానిా 
ఏట్ ఏ రోజున జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) 21 ఏపిరల్ 

(b) 19 ఏపిరల్ 

(c) 20 ఏపిరల్ 

(d) 18 ఏపిరల్ 

(e) 22 ఏపిరల్ 

 

Q84. ఇటవీల భ్రత్ నౌకాదళం ప్రా రంభంచన ప్రా జకె్ర 75 కింద 
స్ాోరెసన్-త్రగత్రలో ఆరవ మరియు చవరి జలాంత్రాో మి పేరు 
ఏమిటి? 

(a) క్రంజ 

(b) వరష 
(c) వాగరి్ 

(d) వలేా 
(e) వాగజషర్ 

 

Q85. వవధ ప్థకాలక్య సంబంధించన ఫరిాుదులను ఆన్ ల ైన్ లో 
నమోదు చేయడంలో ప్రజలక్య సహాయప్డేందుక్య ఉదేుశించన ‘జన్ 
నిగరా నీ’ యాప్ ను ఏ రాషరంా/కేందరప్ాలిత్ ప్రా ంత్ం ప్రా రంభంచంది? 

(a) లడఖ్ 

(b) మణపి్ూర్ 

(c) డామన్ & డయూు 
(d) అరుణాచల్ ప్రదేశ్ 

(e) జమూమ & కాశ్రమర్ 

Q86. USA వెసై్ పెరసడి ంట్ క్మలా హారిస్ డ ఫనె్స అడ ైవజర్ గా ఎవరు 
నియమిత్ులయాురు? 

(a) ప్రభ్త్ ప్ట్ాయక్ 

(b) కేత్ంజ్ర బరర న్ జాక్సన్ 

(c) అంబర్ బర్ కనె్ 

(d) భూషణ్ క్యమార్ 

(e) శాంత్ర సథే ి

 

Q87. జాతీయ సెబైర్ సకె్యురటిీ ఇనిసడ ంట్ రెస్ాసన్స ఎక్సర్ సెైజ ని 
ఇటవీల ఎవరు ప్రా రంభంచారు? 

(a) ఇంజటేి శ్రరనివాస్ 

(b) అజత్ దోవల్ 

(c) అమిత్ ష్టా 
(d) మనోజ క్యమార్ 

(e) P.C. మోహట ీ

 

Q88. ప్రప్ంచ సృజనాత్మక్త్ మరియు ఆవషోరణల వారం 
________ నుండ  నిరవహించబడుత్ుంది? 

(a) ఏపిరల్ 19-25 

(b) ఏపిరల్ 18-24 

(c) ఏపిరల్ 17-23 

(d) ఏపిరల్ 16-22 

(e) ఏపిరల్ 15-21 

 

Q89. అంత్రా్ తీయ ప్రమాణాల డటే్ సెంటర్ ను స్ాా పించడానికి 
NIXI-CSC డటే్ సరజవససె్ సంెటర్ తో ఏ రాషర  ా ప్రభుత్వం MOUపె ై
సంత్క్ం చేసింది? 

(a) నాగాలాండ్జ 

(b) అస్ాసం 

(c) మణపి్ూర్ 

(d) త్రరప్ుర 

(e) సకిిోం 
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Q90. ప్రత్ుక్ష ప్నుాలయ మరయిు ప్రోక్ష ప్నుాల సేక్రణ కోసం 
CBDT మరయిు CBICతో ఏ బ్ుంక్ అవగాహన ఒప్సందం 
క్యదురుచక్యంది? 

(a) యస్ బ్ుంక్ 

(b) IDBI బ్ుంక్ 

(c) యాకిసస్ బ్ుంక్ 

(d) ధనలక్ మ బ్ుంక్ 

(e) IDFC ఫస్ర బ్ుంక్ 

 

Q91. ప్రప్ంచంలోని 'అత్ుంత్ శకిివంత్మెైన' అణావయుధ 
స్ామరాయం గల ఖండాంత్ర బ్లిసిరక్ క్ ప్ణ ి"RS-28 SARMAT"ని 
కింది వాటలిో ఏ దేశం ప్రజక్ ంచంది? 

(a) రష్టాు 
(b) UK 
(c) USA 

(d) దక్ ణ కొరియా 
(e) చ నైా 
 

Q92. UNICEF యొక్ో YuWaah' - జనరషేన్ అన్ లిమిటడె్జ 
యొక్ో భ్రతీయ వభ్గం - అశివన్ యారిుని దాని కో-చ ైర్ గా 
ప్రక్టించంది. అశివన్ యారిు_______ యొక్ో CEO. 

(a) కాుప్ జెమినీ ఇండ యా 
(b) TCS 

(c) యాకెసంచర్ 

(d) డ లాయట్ ఇండ యా 
(e) డస్ాల్ర ఇండ యా 
 

Q93. ప్రత్ర సంవత్సరం _______ నాడు, ప్ఠన పేరమను 
ప్క ర త్సహించడానిక ిప్రప్ంచ ప్ుసిక్ మరియు కాపరీె ట్ దినోత్సవానిా 
జరుప్ుక్యంట్రు? 

(a) ఏపిరల్ 21 

(b) ఏపిరల్ 22 

(c) ఏపిరల్ 23 

(d) ఏపిరల్ 24 

(e) ఏపిరల్ 25 

 

Q94. ప్రప్ంచ సీరల్ అస్క సయిషేన్ వడుదల చసేని డటే్ ప్రకారం, 

జనవరి మరయిు మారచి 2022 మధు ఉక్యో ఉత్సతి్రలో వృదిిని 
నమోదు చసేని ప్రప్ంచంలోని ట్ప్ 10 ఉక్యో ఉత్సతి్ర దశేాలలో 
కింది వాటలిో ఏ ఒక్ో దశేం మాత్రమే ఉంది? 

(a) భ్రత్దశేం 

(b) బ రజల్ 

(c) చ ైనా 
(d) జప్ాన్ 

(e) USA 
 

Q95. ఏ రాషర  ా ఆరోగు మరయిు వెదైు వదు మంత్రర, K. సుధాక్ర్ 
ఇటవీల ‘నుుమోనియాను వజయవంత్ంగా త్టసీాక్రించడానికి 
స్ామాజక్ అవగాహన మరయిు చరు’ (SAANS) ప్రచారానిా 
ప్రా రంభంచారు? 

(a) క్రాణ టక్ 

(b) గుజరాత్ 

(c) ఒడ ష్టా 
(d) కరేళ 

(e) ప్శిచమ బ ంగాల్ 

 

Q96. ప్రస్ార భ్రత్ర ప్రస్ార రంగంలో సహకారం కోసం ఏ దశే ప్బీిక్ 
బర్ డ్జ కాసరర్ ‘RTA’తో ఒక్ అవగాహన ఒప్సందం క్యదురుచక్యంది? 

(a) బ రజల్ 

(b) బ ల్ియం 

(c) మకెిసకో 
(d) అరె్ంటనీా 
(e) ససెయన్ 
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Q97. కింది దేశాధుక్షులోీ  ఎవరు ఇటవీల జాన్ F. కనెెాడీ ప్ర ర ఫెైల్ 
ఇన్ క్రేజ అవారుు  2022 అందుక్యనాారు? 

(a) హంగరే ి

(b) స్కీ వేకయిా 
(c) ఉకెరయన్ 

(d) ప్క లాండ్జ 

(e) ర్మేనియా 
 

Q98. ఇటలీలో ఫారుమలా వన్ ఎమిలియా ర్మాగాా గరా ండ్జ పిరక్స 
2022 వజేత్గా నిలిచన F1 రసే్ డ ైరవర్ పరేు ఏమిట?ి 
(a) సబె్సిరయన్ వటెెల్ 

(b) చారెీస్ ల కెీర్ో 

(c) మాక్స వరెాటప్ెన్ 

(d) వాలేర ర ిబొ ట్ర స్ 

(e) లయయస్ హామిలరన్ 

 

Q99. ప్ారిస్ బుక్ ఫసెిరవల్ 2022లో కింది వాటలిో ఏ దేశం గౌరవ 
అత్రథిగా ఎంపిక్ చయేబడ ంది? 

(a) ప్క లాండ్జ 

(b) ఉకెరయన్ 

(c) చ ైనా 
(d) యునెటైడె్జ కింగ డమ్ 

(e) భ్రత్దశేం 

 

Q100. ప్దమశ్రర బినాప్ాని మొహంత్ర ఇటవీల మరణించారు. ఆమ ె
ఒక్ ____________. 

(a) వలేఖర ి

(b) రచయత్ 

(c) గజత్ రచయత్ 

(d) రాజక య నాయక్యడు 
(e) కిరకెటర్

 

Solutions 

 

S1. Ans.(a) 

Sol. ప్రజలయ మరయిు ప్రక్ృత్ర మధు స్ామాజక్-స్ాంసోృత్రక్, 

స్ామాజక్ మరయిు వృక్షశాసిర సంబంధాలను హ లై ైట్ చేససి  
మేఘాలయలోని 70క ిపెగైా గరా మాలలో క్నుగ్నబడ న 'జంగ క ంగ 
జ్రర లేదా లివంగ రూట్ బిరడ్్జ' ఐక్ురాజుసమిత్ర వదాు, శాసీి రయ 
మరియు ప్రప్ంచ వారసత్వ ప్రదశేాల తాతాోలిక్ జాబితాలో 
చేరచబడ ంది. స్ాంసోృత్రక్ సంసా (UNESCO). 

 

S2. Ans.(e) 

Sol. "డ జటల్ యాకిసలరషేన్ 2.0" పేరుతో సలెబిరటీ బర్ ండ్జ 
వాలయుయషేన్ రిప్క ర్ర 2021 (7వ ఎడ షన్) ప్రకారం. డఫ్ & ఫలె్స్ 
(ఇప్ుసడు కరో ల్) వడుదల చేసని భ్రత్ కిరకటెర్ వరాట్ కోహలీ  
2021లో వరుసగా 5వ స్ారి అత్ుంత్ వలయవెనై సలెబిరటగీా రాుంక్ 
ప్ర ందాడు. 

S3. Ans.(a) 

Sol. ఒలింపకి్ రజత్ ప్త్క్ వజేత్ వయెట్ లిఫ్రర్ మీరాబ్య చాను 

BBC ఇండ యన్ స్క సర్ర్ ఉమనె్ ఆఫ్ ద ిఇయర్ అవార్ు 2021 3వ 

ఎడ షన్ ను గలెయచుక్యంది. గత్ సంవత్సరం సమమర్ ఒలింపకి్స లో 

రజత్ ప్త్కానిా స్ాధించన మొదటి భ్రతీయ వయెట్ లిఫ్రర్ గా 

చాను చరతి్ర సృషిరంచంది. 
 

S4. Ans.(b) 

Sol. HDFC ERGO జనరల్ ఇనససరనె్స క్ంపనెీ త్న VAULT 

ప్కర గరా మ్ ను ప్రా రంభంచంది. ఇది భ్రత్దశేప్ు మొటరమొదట ి

ప్రశిరమ ఆధారతి్ డ జటల్ క్సరమర్ ఎంగేజ మెంట్ మరియు రివార్ు 

ప్క ర గరా మ్. 
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S5. Ans.(e) 

Sol. వశావస్ ప్టలే్ 2022లో రెండవస్ారి పేమెంట్స కౌనిసల్ ఆఫ్ 
ఇండ యా (PCI) ఛ ైరమన్ గా త్రరిగ ి ఎనిాక్యాురు, గత్ంలో అత్ను 
2018 సంవత్సరంలో PCI ఛ రైమన్ గా ఎనిాక్యాురు. 
 

S6. Ans.(d) 

Sol. ఉత్ోల్ దవిస్ లేదా ఉత్క్లా దిబ్ష్టా లేదా ఒడ ష్టా 
దినోత్సవానిా ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 1వ తేదనీ సవత్ంత్ర రాషరంాగా 
గురిించడం కోసం ప్క రాడ  ఒడ ష్టా రాషరంా ఏరసడ న వషయానిా గురుి  
చేసుక్యంట్రు. 
 

S7. Ans.(d) 

Sol. డాక్రర్ S రాజు ఏపిరల్ 01, 2022 నుండ  అమలయలోకి వచేచలా 
జయోలాజక్ల్ సరేవ ఆఫ్ ఇండ యా (GSI) డ ైరకె్రర్ జనరల్ గా 
బ్ధుత్లయ సీవక్రించారు. 
 

S8. Ans.(b) 

Sol. ఇంటరేాషనల్ బో ర్ు ఆన్ బుక్స ఫర్ యంగ పపీ్ుల్ (IBBY) 

దావరా 1967 నుండ  ఏట్ ఏపిరల్ 2వ తదేీన అంత్రా్ తీయ బ్లల 
ప్ుసిక్ దనిోత్సవం (ICBD) నిరవహించబడుత్ుంది. 
 

S9. Ans.(a) 

Sol. ప్రప్ంచవాుపి్ంగా ఆటజిం ససెక్రరమ్ డ జారుర్ (ASD) ఉనావార ి
గురించ అవగాహన పెంచడానికి ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 02న వరల్ు  
ఆటజిం దనిోత్సవానిా జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S10. Ans.(b) 

Sol. KIUG 2021 ఏపిరల్ 24 మరయిు మే 3, 2022 మధు 
క్రాణ టక్లో జరుగుత్ుంది. ఇది KIUG యొక్ో రెండవ ఎడ షన్. 
 

S11. Ans.(d) 

Sol. మెైన్ అవరే్ నసె్ మరియు మెనై్ యాక్షన్ లో సహాయం కోసం 
ఐక్ురాజుసమిత్ర అంత్రా్ తీయ దనిోత్సవానిా ప్రత్ర సంవత్సరం 
ఏపిరల్ 4న జరుప్ుక్యంట్రు. 

S12. Ans.(a) 

Sol. కిరకెట్ లో, ఏపిరల్ 03, 2022న నసుజలాండ్జ లోని కె సై్ర  చర్చ లోని 
హాగజీ ఓవల్ లో ఆసేరలాియా ఫెనైల్స లో ఇంగాీ ండ్జ ను 71 ప్రుగుల 
తేడాతో ఓడ ంచ వార ి ఏడవ మహళిల ప్రప్ంచ క్ప్ ను కె వసం 
చేసుక్యంది. 
 

S13. Ans.(e) 

Sol. ప్క లిష్ట టనెిాస్ స్ార ర్ ఇగా సివయాటెక్ 6-4, 6-0తో జప్ాన్ క్య 
చ ందని నవోమి ఒస్ాకాపె ైవజయం స్ాధించంది. 2022 మయామి 
ఓపనె్ టెనిాస్ టోరామెంట్ ను కెీయమ్ చయేడానికి చవర ి
మాుచ్ లో. 
 

S14. Ans.(a) 

Sol. భ్రత్దశేంలో, 1964 నుండ  ఏపిరల్ 5న జాతీయ 
సముదరయాన దనిోత్సవం జరుప్ుక్యంట్రు. 2022 వారిషక్ వడేుక్ల 
59వ ఎడ షన్ ను ససచసుి ంది. 
 

S15. Ans.(e) 

Sol. ప్ాఠ్ేుత్ర కారుక్లాప్ాలను ప్క ర త్సహించడానికి ఢ లీీ ప్రభుత్వం 
ప్ాఠశాల గంటల త్రావత్ ఢ లీీలోని ప్రభుత్వ ప్ాఠశాలలక్య హాబీ 
హబ్స లను ఏరాసటట చసేింది. ఈ ప్థకానిా ఒకే షిప్ుర  ప్రభుత్వ 
ప్ాఠశాలలో అమలయ చయేనునాారు. 
 

S16. Ans.(c) 

Sol. దీనదయాళ్ అంతోుదయ యోజన – నషేనల్ రూరల్ 
ల ైవీీహుడ్జ మిషన్ (DAY-NRLM), గరా మీణాభవృదిి  మంత్రరత్వ శాఖ, 

నసు వజాా న్ భవన్ లో ఏరాసటట చసేిన కారుక్రమంలో సవయం 
సహాయక్ బృందం (SHG) అనుసంధానంలో హ చ్ డ ఎఫ్ స ిబ్ుంక్ 
లిమిటెడ్జ బ స్ర పరెాఫరిమంగ బ్ుంక్ గా ఎంపకిె ంది. ఢ లీీ, ఢ లీీ. 
 

S17. Ans.(b) 

Sol. 64వ గరా మీ అవార్ు్ 2022లో 'వ ఆర్' "ఆలబమ్ ఆఫ్ ద ి
ఇయర్" అవారుు ను అందుక్యంది. 64వ గరా మీ అవార్ు్ 2022 
వేడుక్ లాస్ వగెాస్ లో జరిగింద.ి 
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S18. Ans.(c) 

Sol. అభవృదిి  మరియు శాంత్ర కోసం అంత్రా్ తీయ క రడా దినోత్సవం 
(IDSDP) ఏట్ ఏపిరల్ 6న జరుప్ుక్యంట్రు. ఈ రోజు స్ామాజక్ 
మారుస, సమాజ అభవృదిి  మరయిు శాంత్ర మరియు అవగాహనను 
పెంప్ర ందించ ేక రడ యొక్ో శకిిని జరుప్ుక్యనే స్ాధనం. 
 

S19. Ans.(e) 

Sol. స్ార ండ్జ-అప్ ఇండ యా ప్థక్ం 5 ఏపిరల్ 2022 నాటిక ిదాని 
ఆరళేలీ  ప్ూరిి చసేుక్యంది. స్ార ండ్జ-అప్ ఇండ యా ప్థక్ం కింద, 

ప్థక్ం ప్రా రంభంచనప్సట ినుండ  1 లక్ష 33 వేల 995 ఖాతాలక్య 
30,160 కోటీ రూప్ాయలయ మంజూరు చయేబడాు య. 
 

S20. Ans.(e) 

Sol. గంగౌర్ ప్ండుగను రాజస్ాా న్ మరయిు మధుప్రదేశ్, గుజరాత్ 
మరియు ప్శిచమ బ ంగాల్ లోని కొనిా ప్రా ంతాలలో 
జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S21. Ans.(b) 

Sol. రువాండాలో టటటీసలక్య వుత్రరకే్ంగా 1994లో జరిగని 
మారణహోమంపెై అంత్రా్ తీయ ప్రత్రబింబ దనిోత్సవానిా యునెస్క ో 
ఏపిరల్ 07న జరుప్ుక్యంది. 
 

S22. Ans.(c) 

Sol. యూనియన్ బ్ుంక్ ఆఫ్ ఇండ యా, UnionNXT పేరుతో త్న 
ససప్ర్-యాప్ ని ప్రా రంభంచంది. A బ్ుంకింగ ససప్ర్ యాప్ 
త్ప్సనిసరగిా ఒకే ప్ాీ ట్ ఫారమ్ లో చ లీింప్ులయ, ఆన్ ల ైన్ ష్టాపింగ, 

బిలయీ  చ లీింప్ులయ, రజఛార్్ లయ, పటెటర బడ , రుణాలయ మరియు నిధుల 
బదలిీ వంటి అనకే్ సేవలను మిళిత్ం చసేుి ంది. 
 

S23. Ans.(e) 

Sol. DCB బ్ుంక్ మనేేజంగ డ ైరకె్రర్ మరియు చీఫ్ ఎగి్క్యుటవి్ 
ఆఫసీర్ (MD & CEO) గా మురళీ M నటరాజన్ ప్దవీకాలానిా 
రెండళీే ప్ాటట ప్ర డ గించేందుక్య భ్రతీయ రజిర్వ బ్ుంక్ (RBI) 

ఆమోదం త లిపింది. 

S24. Ans.(e) 

Sol. ప్రసుి త్ ఆరిాక్ సంవత్సరంలో భ్రత్దేశం 7.5 శాత్ం వృదిి  
చ ంది, వచేచ ఏడాది ఎనిమిది శాతానికి చేరుక్యంది. 
 

S25. Ans.(b) 

Sol. ప్రప్ంచ ఆరోగు దనిోత్సవం ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 7న ప్రప్ంచ 
ఆరోగు అవగాహన దనిం. 
 
S26.  Ans.(a) 
Sol.  RBI కూడా FY23 కోసం GDP అంచనాను 7.8% నుండి 7.2%క 

తగ్గ ంచంది.  వ్యకిగత గృహ రుణాల్ కోసం రసక్ వయిట్్ల్ 

హేతుబదీ్ధకరణను కూడా RBI మారి 31, 2023 వ్రక పొడిగ్ంచంది. 

 
S27.  Ans.(e) 
Sol.  ఐటీ మేజర్ ఇన్నాసస్ మరయు ప్ర మఖ్ ప్రరశాామిక టెక్ కంపెనీ 

రోల్స్ రాయిస్ బంగళూరులో తమ ఉమమడి “ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరంగ్ 

మరయు డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ సంటర్”ను ప్రర రంభంచాయి. 

 
S28.  Ans.(e) 
Sol.  కొతత  సబ్వేరయంట్ - ‘XE’ - రండు ఒమికాాన్ సబ వేరయంట్్ల్ 

యొకక హైబ్రర డ్ సారయిన్, ఇప్ేటివ్రక అతయధికంగా ప్ర సరం చేయగల్ 

కరోనావైరస్ సారయిన్ కావ్చ్చి. 

 
S29.  Ans.(d) 
Sol.  భీమా భోయ్ :- 19వ్ శతాబ్దద నిక చందిన ఒడిశాలోని సయింట్-కవి, 

శాంత కబీగా ప్ర సదిద  చంద్రరు, మహిమ ధరామనిక గొప్ే ప్ర త్రప్రద్కడు 

మరయు రాషారంలో సంసకృత్రక మరయు సహితయ సేృహను 

పునరుజీ్జవింప్జేయడంలో అద్భుతమైన ప్రతి పోషించారు. 

 
S30.  Ans.(a) 
Sol.  ప్ర ధాన్ మంతి్ర మద్రర  యోజన (PMMY) 8 ఏప్రర ల్ 2022 నాటిక 

ఏడు సంవ్తసరాలు పూరి చేసుకంది. 

 

S31. Ans.(a) 

Sol. 2022లో ఫుకటె్ లో జరగిని థాయ్ లాండ్జ ఓపెన్ ఇంటరేాషనల్ 
బ్కిసంగ టోరామెంట్ లో 15 మంది సభుులతో క్యడ న భ్రత్ 
బ్కిసంగ బృందం మూడు సవరాణ లయ, నాలయగు రజతాలయ మరియు 
మూడు కాంస్ాులతో సహా 10 ప్త్కాలతో త్మ ప్రచారానిా 
ముగించంది. 
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S32. Ans.(c) 

Sol. హోమియోప్త్ర గురించ మరయిు వెైదు ప్రప్ంచానిక ి దాని 
సహకారం గురించ అవగాహన క్లిసంచడానికి ప్రత్ర సంవత్సరం 
ఏపిరల్ 10న ప్రప్ంచ హోమియోప్త్ర దనిోత్సవానిా 
జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S33. Ans.(e) 

Sol. ఉతి్రాఖండ్జ ముఖుమంత్రర ప్ుషోర్ సింగ ధామి అవనీత్ర 
నిరోధక్ మొబ ైల్ యాప్ 1064 యాంట ీక్రప్షన్ మొబ లై్ యాప్ ను 
ప్రా రంభంచారు. 
 

S34. Ans.(d) 

Sol. ప్రసుి త్ం యూనియన్ ప్బీిక్ సరజవస్ క్మిషన్ (UPSC) 

సభుుడు, డాక్రర్ మనోజ స్క నీ దేశంలోని ప్రధాన ప్రభుత్వ రకి్యర టింగ 
ఏజెనీసక ిఛ రైమన్ గా నియమిత్ులయాురు. 
 

S35. Ans.(e) 

Sol. డ ఫెన్స రజసరె్చ అండ్జ డ వలప్ మెంట్ ఆరోనెైజషేన్ మరయిు 
ఇండ యన్ ఆరజమ ప్క ఖాా న్ ఫెైరింగ రేంజ లలో కొతి్ వరెషన్ పినాకా రాకటె్ 
సిసరమ్ ను వజయవంత్ంగా ప్రజక్ ంచాయ. 
 

S36. Ans.(d) 

Sol. యునిక్ ఐడ ంటఫిికషేన్ అథారిట ీఆఫ్ ఇండ యా (UIDAI), 

MeitY స్ాంకేత్రక్ సహకారం కోసం నేషనల్ రిమోట్ సెనిసంగ సెంటర్ 
(NRSC), ISRO, హ దైరాబ్ద్ తో అవగాహన ఒప్సందంపెై సంత్క్ం 
చేసింది. 
 

S37. Ans.(c) 

Sol.ప్ాకిస్ాా న్ జాతీయ అసెంబీీలో ఓటింగ దావరా దశే 23వ 
ప్రధానమంత్రరగా ప్రత్రప్క్ష నతే్ షహెబ్జ షరజఫ్ ఏక్గజరవంగా 
ఎనిాక్యాురు. 
 

S38. Ans.(d) 

Sol.ప్రససత్ర స్ౌక్రాులయ, ప్ాలిచచే మహిళలయ మరయిు మహళిలక్య 

సరె న ఆరోగు సంరక్షణ గురించ అవగాహన క్లిసంచడానిక ి ప్రత్ర 

సంవత్సరం ఏపిరల్ 11న జాతీయ సురక్ త్ మాత్ృత్వ దనిోత్సవం 

జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S39. Ans.(e) 

Sol.ప్రఖాుత్ అస్ాసమీ క్వ నీలమణి ఫూకాన్ క్య గౌహత్రలో దశే 

అత్ుునాత్ స్ాహతి్ు ప్ురస్ాోరం, 56వ జాా నపఠీ్ అవారుు ను 

ప్రదానం చయేనునాారు. 
 

S40. Ans.(c) 

Sol.గుజరాత్ లోని ప్క ర్ బందర్ లోని మాధవప్ూర్ ఘ్డే్జ లో ఐదు 

రోజుల ప్ాటట జరగిే మాధవప్ూర్ ఘ్డె్జ ఫయెర్ ను భ్రత్ రాషరపా్త్ర 

రామ్ నాథ్ కోవంద్ ప్రా రంభంచారు. 
 

S41. Ans.(a) 

Sol.ఇండ యన్ కోస్ర గార్ు (ICG) ఒడ శాలోని భువనశేవర్ లో సరికొతి్ 

అడావన్స డ్జ ల ైట్ హ లికాప్రర్ (ALH-ధృవ్) MK-III స్ాోవడరన్ ను 

ప్రా రంభంచంది. 
 

S42. Ans.(e) 

Sol.అంత్రా్ తీయ కిరకెట్ కౌనిసల్ (ICC) ఆసేరలాియా యొక్ో రన్-

మెషనీ్ రాచ ల్ హేన్స మారిచ 2022 కొరక్య ICC మహళిా పేీయర్స 

ఆఫ్ ద ిమంత్ గా ఎంపికె నటటీ  ప్రక్టించంది. 
 

S43. Ans.(b) 

Sol. పేటెంట్ ఫెలైింగ ల సంఖు 2014-15లో 42,763 నుండ  2021-

22లో 66,440కి పరెిగింది, 7 సంవత్సరాల వువధలిో 50% క్ంట ే

ఎక్యోవ పెరగిింది. 
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S44. Ans.(d) 

Sol. కేందర హోం మంత్రరత్వ శాఖ మరియు సహకార మంత్రర శ్రర అమిత్ 
ష్టా నసు ఢ లీీలో దేశంలోని ప్రాుటక్ మరయిు స్ాంసోృత్రక్ 
మంత్ుర ల సదసుస "అమృత్ సమాగం"ను ప్రా రంభంచారు. 
 

S45. Ans.(d) 

Sol. ఉక్యో మంత్రరత్వ శాఖ ఆధవరుంలోని నషేనల్ మినరల్ 
డ వలప్ మెంట్ కార్సరషేన్ (NMDC) 80వ SKOCH సమిమట్ 
మరియు SKOCH అవారుు లలో ఒక్ బంగారు మరయిు ఒక్ వెండ  
అవారుు ను గలెయచుక్యంది. 
 

S46. Ans.(b) 

Sol. దక్ ణ అమరెికా దేశమెనై ఈకెవడార్ అడవ జంత్ువులక్య 
చటరబదిమెనై హక్యోలను క్లిసంచన ప్రప్ంచంలోనే మొదట ిదశేంగా 
అవత్రించంది. 
 

S47. Ans.(e) 

Sol. ప్రధానమంత్రర నరేందర మోదీక ి1వ లతా దీనానాథ్ మంగషేోర్ 
అవారుు  లభంచంది. ఇత్ర అవారుు  గరహలత్లలో గాయక్యడు రాహుల్ 
దేస్ాసండే క్యడా ఉనాారు, అత్ను మాసరర్ దనీానాథ్ అవారుు ను 
అందుక్యంట్రు, అలాగే ప్రముఖ నటి ఆశా ప్రఖే్, నటటడు జాక  ష్టరా ఫ్ 
మరియు నసత్న్ టఫిని్ సపీ్యర్స ప్రా త్రనిధుం వహసిుి నా ముంబ  ై
డబ్బవాలాస్ తో సహా మరో ముగుో రు ప్రతుేక్ అవారుు  గరహలత్లయ 
క్యడా అందుక్యంట్రు. 
 

 

S48. Ans.(b) 

Sol. యునెైటడె్జ నేషన్స డ వలప్ మెంట్ ప్క ర గరా మ్ (UNDP) మరియు 
అడాపేరషన్ ఇనోావేషన్ మారెోట్ పేీస్ (AIM) భ్గస్ావములయ $2.2 
మిలియనీ కెలీమేట్ యాక్షన్ గరా ంట్ లను ఆమోదించారు. 
 

S49. Ans.(d) 

Sol. చాగస్ వాుధ ి గురించ ప్రజలలో అవగాహన మరయిు 
దృశుమానత్ను పెంప్ర ందించడానికి ఏపిరల్ 14న ప్రప్ంచ చాగస్ 
వాుధి దనిోత్సవం జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S50. Ans.(b) 

Sol. అంచనా ప్రకారం, FY22లో కేందరం రూ. 96,000 కోటీ వలయవెనై 
ఆసుి ల మానిటెజైషేన్ ను ప్ూరిి చేసింది. 
 

S51. Ans.(a) 

Sol. చమురు మరయిు గాుస్ ప్రిశరమలో డ జటల్ ప్రవిరినను 
వేగవంత్ం చయేడానిక ి భ్రత్ పటెోర లియం కార్సరషేన్ లిమిటడె్జ 
(BPCL) మరియు మెైకరో స్ాఫ్ర వూుహాత్మక్ కౌీ డ్జ భ్గస్ావముంలోక ి
వచాచయ. 
 

S52. Ans.(d) 

Sol. ఆసేరలాియాలోని వకోర రియా రాషరంా 2026 కామనెవలి్ క రడలక్య 
ఆత్రథుం ఇవవనుంది. ఆటల సమయంలో ప్రా ంత్ం యొక్ో ఆరిాక్ 
వువసాను పెంచడంపెై క్యడా దృషిర  స్ారిస్ాి రు. 
 

S53. Ans.(d) 

Sol. జలియన్ వాలాబ్గ మారణకాండను అమృత్ సర్ ఊచకోత్ అని 
క్యడా పలియస్ాి రు, ఇది 13 ఏపిరల్ 2022 నాటకిి 103 సంవత్సరాలయ 
ప్ూరియంది. 
 

S54. Ans.(e) 

Sol. భ్రత్ రచయత్ పేరమ్ రావత్ భ్రత్ ఉప్ఖండం కోసం 
ముంబ లైో త్న ప్ుసికానిా ‘హయిర్ యువర్ సలె్ఫ’ని 
ఆవషోరించారు. 
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S55. Ans.(e) 

Sol. ప్రప్ంచ క్ళ దనిోత్సవానిా ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 15న 
ప్రప్ంచవాుపి్ంగా జరుప్ుక్యంట్రు. ప్రప్ంచవాుపి్ంగా ఉనా 
ప్రజలందరకి  సృజనాత్మక్త్, ఆవషోరణలయ మరయిు స్ాంసోృత్రక్ 
వెైవధాునిా పెంప్ర ందించ ే క్ళ యొక్ో ప్రా ముఖుత్ను నొకిో 
చ ప్సడానిక ిఈ రోజును ప్రప్ంచవాుపి్ంగా జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S56. Ans.(d) 

Sol. భ్రత్ ఉప్రాషరపా్త్ర శ్రర M. వెంక్యు నాయుడు అంత్రా్ తీయ 
గాంధ ీఅవార్ు్ ఫర్ ల ప్రసీ, 2021ని చండగీఢ్ క్య చ ందని డా. భూషణ్ 
క్యమార్ క్య భ్రతీయ నామినషేన్ (వుకిిగత్) వభ్గంలో 
అందజేశారు. 
 

S57. Ans.(e) 

Sol. ఫరా న్స లోని ఓరజీన్స లో 2022 మారచి 29 నుండ  ఏపిరల్ 3 వరక్య 
జరగిిన ఓరిీయన్స మాసరర్స 2022 బ్ుడ మంటన్ టోరామంెట్ లో 
భ్రత్ షటీర్ మిథున్ మంజునాథ్ ప్ురుషుల సింగలి్స లో రజత్ం 
స్ాధించాడు. 
 

S58. Ans.(d) 

Sol. వరాట్ కోహలీ  త్రావత్ టీ20 కిరకటె్ లో 10 వలే ప్రుగులయ చేసని 
రెండో  భ్రత్ ఆటగాడ గా రోహతి్ శరమ నిలిచాడు. ఐపీఎల్ 2022లో 
ప్ుణలెో ప్ంజాబ్స కింగస తో జరగిిన ముంబ ై ఇండ యన్స మాుచ్ లో 
భ్రత్ మరియు ముంబ  ై ఇండ యన్స కెపెరన్ ఈ మెలైయరాయని 
స్ాధించారు. 
 

S59. Ans.(b) 

Sol. 2023లో సీరటా్ చ ైల్ు  కిరకటె్ ప్రప్ంచ క్ప్ క్య ఆత్రథుం ఇవవడానిక ి
భ్రత్దేశం సదిింగా ఉంది. ఈ ప్రప్ంచానిా సీరటా్ చ లై్ు  యునెటైెడ్జ 
మరియు సవే్ ద ిచలునా్ ఇండ యా నిరవహిస్కి ంది, సీరటా్ చ లై్ు  కిరకటె్ 
వరల్ు  క్ప్ 2023 వచేచ ఏడాది 16 దేశాల నుండ  22 జటీను 
భ్రత్దేశానిక ిస్ావగత్రంచనుంది. 

S60. Ans.(e) 

Sol. ఇటవీల ప్రక్టించన నసుజలాండ్జ కిరకటె్ అవార్ు్ 2022లో వెటై్ 
ఫెర్ా్ కపెెరన్ స్క ఫీ డ వెనై్ ‘ట2ీ0 ఇంటరేాషనల్ పేీయర్ ఆఫ్ ద 
ఇయర్’ గెలయచుక్యంది. 
 

S61. Ans.(e) 

Sol. సుప్రసదిి భ్రతీయ ఆరిాక్వతిే్ మరియు రాజక య వాుఖాుత్ 
ప్రభ్త్ ప్ట్ాయక్ మాలోమ్ ఆదశిేషయు అవారుు  2022క ి
ఎంపిక్యాురు. 
 

S62. Ans.(d) 

Sol. భ్రత్దశేంలో రెండవ అత్రపదెు  బ్ుంక్ అయన ప్ంజాబ్స 
నేషనల్ బ్ుంక్ ఏపిరల్ 12, 2022న త్న 128వ వువస్ాా ప్క్ 
దినోత్సవానిా జరుప్ుక్యంది. 
 

S63. Ans.(e) 

Sol. 71వ సీనియర్ జాతీయ బ్సెోట్ బ్ల్ ఛాంపియన్ షపి్ 
ప్ురుషుల టెైటలి్ ను ఫెనైల్ లో త్మిళనాడు 87-69తో డ ఫెండ ంగ 
ఛాంపయిన్ ప్ంజాబ్స ను ఓడ ంచంది. 
 

S64. Ans.(d) 

Sol. ఒడ శా ముఖుమంత్రర నవీన్ ప్ట్ాయక్ రాజధాని 
భువనశేవర్ లోని క్ళింగ సేరడ యంలో 2023 FIH ప్ురుషుల హాక  
ప్రప్ంచ క్ప్ లోగోను ఆవషోరించారు. 
 

S65. Ans.(b) 

Sol. ప్టషిరమెనై ఇండ యన్ రె లేవస్ జటటర  మహళిల టెటైిల్ ను 131-

82తో త లంగాణను ఓడ ంచ, ప్ూనమ్ చత్ురేవది యొక్ో 26 
ప్ాయంటీపెై రె డ ంగ ను గెలయచుక్యంది. 
   
 

S66. Ans.(c) 

Sol. గుజరాత్ లోని మోరిబలో బ్ప్ు కశేావనంద్ జ్ర ఆశరమంలో 108 
అడుగుల హనుమాన్ జ్ర వగరహానిా భ్రత్ ప్రధాన మంత్రర శ్రర నరేందర 
మోదీ ఆవషోరించారు. 
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S67. Ans.(a) 

Sol. ప్రముఖ హిందీ టెలివజన్ వాుఖాుత్ మరయిు నటటడు మంజు 
సింగ గుండ ప్క టటతో మరణించారు. 
 

S68. Ans.(d) 

Sol. స్ావత్ంత్రయం వచచనప్సట ినుండ  మొతి్ం 14 మంద ిభ్రత్ 
ప్రధానుల క్ృషిని గౌరవంచేందుక్య, భ్వజాలం లేదా ప్దవీకాలంతో 
సంబంధం లేక్యండా ప్రధానమంత్రర సంగరహాలయ లేదా ప్రధాన 
మంత్ుర ల మూుజయంను ప్రధానమంత్రర నరేందర మోద ీనసుఢ లీీలో 
ప్రా రంభంచారు. 
 

S69. Ans.(a) 

Sol. డ నామర్ో లోని కోపనె్ హాగన్ లో జరిగని డ నామర్ో ఓపనె్ 
సివమిమంగ మీట్ లో భ్రత్ అగరశేరణి సివమమర్ సజన్ ప్రకాష్ట 
ప్ురుషుల 200 మీటరీ బటర్ ఫెలీ  సవరణం గలెయచుక్యనాాడు. 
 

S70. Ans.(e) 

Sol. ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 18న ఐక్ురాజుసమిత్ర ప్రప్ంచ 
వారసత్వ దినోత్సవానిా జరుప్ుక్యంటటంది. మానవ వారసతావనిా 
ప్రరిక్ ంచడానిక ిమరయిు దాని కోసం ప్నిచసేుి నా సంసాల క్ృషనిి 
గురిించడానిక ిఈ దనిోత్సవానిా జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S71. Ans.(b) 

Sol. ఎయర్ ఇండ యా అసటె్ హో లిుంగ (AIAHL) చ ైరమన్ మరియు 
మేనజేంగ డ రైెక్రర్ (CMD)గా వక్రమ్ దవే్ దత్ నియామకానిా 
కాుబినెట్ నియామకాల క్మిట ీఆమోదించంది. 
 

S72. Ans.(d) 

Sol. ప్రప్ంచ బ్ుంక్య నివేదకి్ ప్రకారం, 2011తో ప్క లిసేి  2019లో 
భ్రత్దేశంలో పేదరిక్ం 12.3% త్క్యోవగా ఉంది. పదేరిక్ం సంఖు 
2011లో 22.5% నుండ  2019లో 10.2%కి త్గిోంది. 

S73. Ans.(e) 

Sol. వదుుత్ ధరల పరెుగుదల మరియు పెరుగుత్ునా ఎడ బుల్ 
ఆయల్ ధరల కారణంగా మారచి నలెలో భ్రత్దశేంలో టోక్య ధరల 
ససచక్ (WPI) ఆధారిత్ దరవోులబణం 14.55%కి పరెిగింది. 
 

S74. Ans.(d) 

Sol. క్రాాటక్ ఆరోగు శాఖ ప్రా రంభంచన బ రయన్ హ లి్ 
ఇనిషియటేవి్ క్య భ్రత్ కిరకటె్ ఆటగాడు రాబిన్ ఉత్ప్సను 
అంబ్సడిర్ గా క్రాణ టక్ ప్రభుత్వం నియమించంది. 
 

S75. Ans.(e) 

Sol. భ్రత్ సెనైుం యొక్ో త్రరశకిి కార్స్ ప్శిచమ బ ంగాల్ లోని 
సిలిగురి సమీప్ంలోని తీస్ాి  ఫీల్ు  ఫెరైింగ రేంజ (TFFR) వదు 
ఇంటగిేరటడె్జ ఫెరై్ ప్వర్ ఎక్సర్ సెజై EX క్ృప్ాన్ శకిిని నిరవహించంది. 
 

S76. Ans.(c) 

Sol. రాజేష్ట త్లావర్ రచంచన "ది బ్య్ హూ రె ట్ ఎ 
కానిటట్యుషన్: ఎ పేీ  ఫర్ చలునా్ ఆన్ హూుమన్ రె ట్స" అన ేకొతి్ 
ప్ుసిక్ం. 
 
S77. Ans.(a) 

Sol. మొదటి AB-HWC ప్రా రంభోత్సవం 14 ఏపిరల్ 2018న 
ఛతిీస్ గఢ్ లోని బీజాప్ూర్ జలాీ లోని ప్రశాంత్మెైన గరా మమెైన 
జంగాీ లో జరగిింది. 
 

S78. Ans.(e) 

Sol. సేరట్ బ్ుంక్ ఆఫ్ ఇండ యా (SBI) త్న IFSC గఫి్ర సటిీ బర్ ంచ్ 
దావరా "చాలా చక్ోట ిధర" వదు సిండ కటే్ లోన్ స్ౌక్రుం దావరా 
$500 మిలియనీ (రూ. 3,800 కోటీక్య పెగైా) 3 సంవత్సరాల 
నిధులను సేక్రించంది. 
 

S79. Ans.(b) 

Sol. సెసయన్ లోని కాసిరలే-లా మంచాలో జరుగుత్ునా 48వ లా 
రోడా ఇంటరేాషనల్ ఓపనె్ చ స్ టోరామెంట్ టెటైిల్ ను భ్రత్ 
గరా ండ్జ మాసరర్ దొమమరాజు గుకశే్ కె వసం చేసుక్యనాాడు. 
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S80. Ans.(c) 

Sol. అంత్రా్ తీయ దరవు నిధి (IMF) FY23లో భ్రత్దేశానికి ససా ల 
దేశ్రయోత్సతి్ర (GDP) వృదిి  అంచనాను 8.2 శాతానికి త్గిోంచంది. 
 

S81. Ans.(a) 

Sol. సీరమ్ ఇన్ సిరటయుట్ ఆఫ్ ఇండ యా (SII) ఛ ైరమన్ మరయిు 
మేనజేంగ డ రైెక్రర్, డాక్రర్ సెైరస్ S. ప్ూనావలాీ  హురున్ గోీ బల్ 
హ లి్ కరే్ రచి్ లిస్ర 2022లో అగరస్ాా నంలో ఉనాారు మరయిు ఆరోగు 
సంరక్షణ రంగంలో 2022లో అత్ుంత్ సంప్నా బిలియనీర్ 
అయాురు. 
 

S82. Ans.(c) 

Sol. ఇండ యన్ కోస్ర గార్ు (ICG) ఏపిరల్ 19, 2022న గోవాలోని 
మోరుమగావో హారబర్ లో రెండు రోజుల జాతీయ స్ాా య కాలయషు 
ప్రత్రససందన వాుయామం ‘NATPOLREX-VIII’ 8వ ఎడ షన్ ను 
ప్రా రంభంచంది. 
 
S83. Ans.(a) 

Sol. ప్రప్ంచ సృజనాత్మక్త్ మరియు ఆవషోరణ దనిోత్సవం 
(#WCID) ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 21న జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S84. Ans.(e) 

Sol. భ్రతీయ నావకాదళం ప్రా జెక్ర 75 కింద ఫెరంచ్ స్ాోరెసన్-కాీ స్ 
యొక్ో ఆరవ మరయిు చవరి జలాంత్రాో మి యార్ు 11880ని 
ఏపిరల్ 20, 2022న ముంబ లైోని మజాగాన్ డాక్ లిమిటడె్జ (MDL) 

యొక్ో క్నోా జ్ర ఆంగేర వటె్ బసేని్ వదు  ప్రా రంభంచంది. జలాంత్రాో మిక ి
'వాగ షరీ్' అని పేరు పటె్ర రు. 
 

S85. Ans.(e) 

Sol. గరా మీణాభవృదిి  మరయిు ప్ంచాయతీరాజ శాఖ, జమూమ 
మరియు కాశ్రమర్, ఇ-గవరెా న్స చ్రవ కింద ప్రజలయ వవధ 
ప్థకాలక్య సంబంధించన ఫరిాుదులను ఆన్ ల ైన్ లో నమోదు 
చేయడంలో సహాయప్డట్నిక ిఉదేుశించన 'జన్ నిగరా ణి' యాప్ ను 
ప్రా రంభంచంది. 

S86. Ans.(e) 

Sol. అమెరికా వెసై్ పెరసడి ంట్ క్మలా హారసి్ డ ఫనె్స అడ ైవజర్ గా 
ఇండ యన్-అమెరకి్న్ నవేీ వెటరన్ శాంత్ర సథే ీ
నియమిత్ులయాురు. 
 

S87. Ans.(b) 

Sol. జాతీయ భదరతా సలహాదారు అజత్ దోవల్ నషేనల్ సెైబర్ 
సెక్యురటిీ ఇనిసడ ంట్ రెస్ాసన్స ఎక్సర్ సెైజ ను ప్రా రంభంచారు. 
 

S88. Ans.(e) 

Sol. ప్రప్ంచ సృజనాత్మక్త్ మరియు ఆవషోరణ వారం ఏపిరల్ 15-

21 వరక్య నిరవహించబడుత్ుంది. 
 
S89. Ans.(d) 

Sol. త్రరప్ుర ప్రభుత్వం త్రరప్ురలోని IT భవన్ ప్రధాన కారాులయం 
ఇందరా నగర్ లో అంత్రా్ తీయ ప్రమాణాలతో క్యడ న డటే్ సెంటర్ ను 
స్ాా పించడానికి నషేనల్ ఇంటరెా ట్ ఎకేసఛంజ ఆఫ్ ఇండ యా NIXI 

మరియు CSE ఇ-గవరెా న్స సరజవసెస్ లిమిటడె్జ జాయంట్ వెంచర్ 
అయన NIXI-CSC డటే్ సరజవససె్ సెంటర్ తో ఒక్ అవగాహన 
ఒప్సందం క్యదురుచక్యంది. . 
 

S90. Ans.(d) 

Sol. ప్రత్ుక్ష ప్నుాలయ మరయిు ప్రోక్ష ప్నుాల సేక్రణ కోసం 
సెంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ డ ైరకె్ర ట్కెసస్ (CBDT) మరియు సెంటరల్ బో ర్ు 
ఆఫ్ ఇన్ డ రైెక్ర ట్కెసస్ అండ్జ క్సరమ్స (CBIC)తో ధనలక్ మ బ్ుంక్ 
ఒక్ అవగాహన ఒప్సందానిా క్యదురుచక్యంది. 
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S91. Ans.(a) 

Sol. ప్రప్ంచంలోని అత్ుంత్ శకిివంత్మెనై అణావయుధ స్ామరాయం 
గల ఖండాంత్ర బ్లిసిరక్ క్ ప్ణ ి "RS-28 SARMAT"ని రష్టాు 
ప్రజక్ ంచంది. 
 

S92. Ans.(a) 

Sol. UNICEF యొక్ో YuWaah' - జనరషేన్ అన్ లిమిటడె్జ యొక్ో 
భ్రతీయ వభ్గం - భ్రత్దశేంలోని Capgemini యొక్ో CEO 

అయన అశివన్ యారిుని దాని కో-చ రై్ గా ప్రక్టించంది. 
 

S93. Ans.(c) 

Sol. ప్రత్ర సంవత్సరం ఏపిరల్ 23న, ప్ఠనాభమానానిా 
ప్క ర త్సహించడానిక ిప్రప్ంచ ప్ుసిక్ మరియు కాపరీె ట్ దినోత్సవానిా 
జరుప్ుక్యంట్రు. 
 

S94. Ans.(a) 

Sol. ప్రప్ంచ సీరల్ అస్క సియషేన్ వడుదల చసేని డటే్ ప్రకారం, 

జనవరి మరయిు మారిచ 2022 మధు ఉక్యో ఉత్సతి్రలో వృదిిని 
నమోదు చేసని ప్రప్ంచంలోని ట్ప్ 10 ఉక్యో ఉత్సతి్ర దేశాలలో 
భ్రత్దేశం మాత్రమే ఉంది. 
 
S95. Ans.(a) 

Sol. క్రాాటక్ ఆరోగు మరయిు వెదైు వదు మంత్రర, K. సుధాక్ర్ 
‘నుుమోనియాను వజయవంత్ంగా త్టసీాక్రించడానికి స్ామాజక్ 
అవగాహన మరయిు చరు’ (SAANS)ను ప్రా రంభంచారు. 

S96. Ans.(d) 

Sol. ప్రస్ార భ్రత్ర ప్రస్ార రంగంలో సహకారం కోసం అరె్ంటీనా 

రేడ యో టలెివజన్ అరె్ంటనీా (RTA) యొక్ో ప్బీిక్ బర్ డ్జ కాసరర్ తో 

ఒక్ అవగాహన ఒప్సందానిా క్యదురుచక్యంది. 
 

S97. Ans.(c) 

Sol. ఉకేరనియన్ పెరసడి ంట్ వోలోడ మిర్ జెల నీసీ జాన్ F. కనెెాడ ీ

ప్ర ర ఫెైల్ ఇన్ క్రజే అవార్ు 2022ని అందుక్యనాారు. 
 

S98. Ans.(c) 

Sol. ఫారుమలా వన్ ఛాంపయిన్ మాక్స వరెాట్పనె్ (రడె్జ బుల్-

నెదరాీ ండ్జస) ఎమిలియా-ర్మాగాా గరా ండ్జ పిరక్స ను 

గెలయచుక్యనాాడు. 
 

S99. Ans.(e) 

Sol. ప్ారిస్ బుక్ ఫసెిరవల్ 2022లో భ్రత్దేశం గౌరవ అత్రథగిా 

ఎంపిక్ చయేబడ ంది. 
 

S100. Ans.(b) 

Sol. ఒడ శాక్య చ ందని ప్రముఖ రచయత్ మరియు ప్దమశ్రర అవారుు  

గరహలత్ (2020) బినాప్ాని మొహంత్ర క్నుామూశారు. ఆమ ె

బ రాంప్ూర్ లో జనిమంచంద,ి 1960లో ఎకానమీలో ల క్చరర్ గా 

ఉప్ాధాుయ వృతి్రని ప్రా రంభంచంది. 
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