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బిట్ బ్యాంక్ 

ముఖ్యమ ైన తదేలీు & ఇతివృతతా లు 
 అెంతరజా తీయ కజరధిక దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? మే 1 

 ప్రప్ెంచ ఆసా్మా దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? మే 1 

 అెంతరజా తీయ ప్తిరకజ సవేచఛ దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? మే 3 

 అెంతరజా తీయ అగధామాప్క దళ దినోత్వెం ? మే 4 

 ప్రప్ెంచ తలసవమియా దినోత్వెం ఎప్ుడు ? మే 8 

 జాతీయ సజెంకేతిక దినోత్వెం ఎప్ుడు ? మే 11 

 అెంతరజా తీయ నర్డ్ల దినోత్వెం ఎప్ుడు ? మే 1 

 ఈ క్ెీంది ఏ కజర్ణము చేత 2020 స్ెంవత్ర్మును ‘నర్డ్ల స్ెంవత్ర్ెం(Year of the Nurse and 

Midwife)’గజ ప్రప్ెంచ ఆరోగయ స్ెంస్థ ప్రకట్ ెంచిెంది ? ఫ్లో ర న్స్ న ైట్ ెంగేల్ యొకా 200 వ జయెంతి 

గౌర్వజరి్ెం. 

 International Museum Day - 2020 యొకా ఇతివుు తాెం ఏమిట్  ? Museums for Equality: 

Diversity and Inclusion 

 అెంతరజా తీయ జీవ వ ైవిధ్య దినోత్వెం ఎప్ుడు ? మే 22 

 2020 స్ెంవత్ర్ప్ు అెంతరజా తీయ జీవ వ ైవిధ్య దినోత్వెం యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్  ? our 

solutions are in nature 

 పొ గజకు వయతిరేక   దినోత్వెం ఎప్ుడు ? మే 31 
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 2020 అెంతరజా తీయ శజెంతిభదరతల దినోత్వెం యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్  ?  I am Generation 

Equality: Realizing Women’s Rights.  

అాంతర్జా తీయ అాంశజలు 

 ప్రప్ెంచెంలలక లాో  అతయెంత ఎకుావ ఎతతా లల ఏరజుట్ుచేసిన బేస్సవేషన్స ఏ ప్ర్ేతెం ప ై ఉనాద ి? 

ఎవర స్ుే   

 ‘5 ఐస్(The Five Eyes (FVEY))’ కూట్మిలల గల దేశజలు ఏవి ? అమ రధకజ, బిరట్న్స, క నడత, 

ఆసవే లేియా, నయయజిలాెండ్ 

 లిప్ులేఖ్, కజలాపజనీ, లిెంపియాధ్ుర్ పజర ెంతతలు ఈ క్ీెంది ఏ దేశజల మధ్య  వివదతస్ుదెంగజ ఉనతాయి  

? భకర్త్ – న పజల్ 

 ఇజరా యిెల్లల నయతన ప్రధతనిగజ ఎవర్డ ఎనిాకయాయర్డ ? బ ెంజిమ న్స  న తనతయహు  

 అఫ్జా నిసజథ న్స అధ్యక్షుడు ఎవర్డ ? అషరఫ్ ఘని 

 ప్రప్ెంచ ఆరోగయ స్భ’ (WHA)లల ఎవర్డ స్భుయలుగజ ఉెంట్కర్డ ? డబ్ో ూహెచ్వో లలని స్భయ దేశజల 

ఆరోగయ శజఖ్ల మెంతతర లు  

 2020 స్ెంవత్ర్ప్ు చెైనత దేశ ర్క్షణ బడెాట్, భకర్త దేశ ర్క్షణ బడెాట్’కు ఎనిా ర ట్ుో  స్మానెంగజ ఉెంది 

? మ్డు ర ట్ుో  

 అధికజర్ెంలల ఉెండగజనే కోర్డే  బో ను ఎక్ాన తొలి ఇజరా యిెల్ ప్రధతని ఎవర్డ ? బ ెంజిమ న్స న తనతయహు 

 ఏ  కజలప్రధమితిక్ స్ెంబెంధిెంచి ఐకయరజజయ స్మితి భదరతత మెండలి (UNSC)లల ఆసయిా ప్సిఫిక్ 

సజథ నెం కోస్ెం భకర్తదేశెం  పల ట్ీప్డుతతెంది  ? 2021-22  

 ఈ క్ెీంది ఏ దేశజనిక్ చెెందిన శజసా్రవేతాలు ఉకుా, అలూయమినియెం మిశమీ లలహాల సజథ నెంలల మరధెంత 

ప్ట్ షఠమ ైన మ గనాషియెం మిశమీ లలహానిా ర్ూపొ ెందిెంచతర్డ. ? భకర్త్, అమ రధకజ  

 వజసా్వజధీన రేఖ్ (ఎల్ఏసీ) అనేది ఈ క్ెీంది ఏ దేశజల  మధ్య వివదతస్ుదెంగజ ఉెంది ? భకర్త్- చెైనత 

 మే 5, 2020న భకరన రజక ట్ ‘లాెంగ్ మార్స్-5బి’ని  విజయవెంతెంగజ ప్రయోగధెంచిన దేశెం ఏది ? చెైనత 

 ‘లాసే్ ఎట్ హోమ్’ అనే నివేదికను ఏ అెంతరజా తీయ స్ెంస్థ విడుదల చేసిెంద ి? య్నిస ఫ్ 
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జాతీయ అాంశజలు 
 ఇట్ీవల విడుదల ైన 'Jayatu Jayatu Bharatam - Vasudev Kutumbakkam' అనే పజట్ను స్ేర్ 

ప్ర్చడెంలల ఎెంత మెంది గజయకులు పజలు ప్ెంచుకునతార్డ ? 211 

 భకర్తదేశెంలల కరోనత కేస్ులు వెంద నుెంచి లక్షకు చేర్డకోవడతనిక్ ఎనిా రోజులు ప్ట్ ేెంది. ? 64  

 గజరేేజ్ఫీరక ్స్ెంబెంధిెంచి కొతా రేట్ ెంగ్లను కేెందర ప్టే్ణతభివృదిి శజఖ్ ఇతీవల ప్రకట్ ెంచిెంది, అయితే 

వీట్ లల ఎనిా నగరజలు ఫ ైవ్సజే ర్స రేట్ ెంగ్్ దక్ాెంచుకునాయి ? 11 

 ఈ క్ెీంది యెి ప్థకెం సజథ నెంలల కొతాగజ ‘ప్ఢ్నత లిఖ్నత అభియాన్స’ అనే ప్థకమును 

తీస్ుకురజనునార్డ ? సజక్షర్ భకర్త్ 

 ఇట్ీవల ఈ క్ెీంది ఏ ఈశజనయ రజషేెేం కరడీలకు ప్రధశమీ హో దత కలిుెంచిెంది ? మిజోరజెం 

 వలస్ కజరధికుల కోస్ెం ప్రతెయక కమిషన్స వేయనునాట్ుో  ప్రకట్ ెంచిన రజషేెేం ఏది ? ఉతార్ప్రదేశ్ 

 లాక్డౌన్స కజర్ణెంగజ రజష్టజే ే లు, కేెందరపజలిత పజర ెంతతలు ఎెంత మొతాెం వర్కు  రజషే ేస్యథ ల ఉతుతాి (గజీస్ 

సవేట్ డొమ సిేక్ పొర డకే్-జీఎస్డీపీ)ని నషేపల యినట్ుో  ఎస్బీఐ ఆరధథక ప్రధశోధ్న బృెందెం అెంచనత వేసిెంద.ి 

? . ర్ూ.30,33,704 కోటో్ 

 ప్రప్ెంచెంలలనే అతయధిక మెంది వీక్షెంచిన ట్ెలివిజన్స సీరధయల్ ఏది ? ‘రజమాయణెం’  

 డష బి శేకతార్స కమిట్ీ దేనిక్ స్ెంభెందిెంచిెంది ? స్రధహదుు లలో  మౌలిక స్దుపజయాలు 

 లాక్డౌన్సతో విదేశజలలో  చికుాకుపల యిన వేల మెంది భకర్తీయులను స్ేదేశజనిక్ తర్లిెంచేెందుకు 

భకర్త్ చేప్ట్ ేన ఆప్రేషన్స పవర్డ ? వెంద ేభకర్త్ మిషన్స 

 

ఆాంధ్రప్రదేశ్ అాంశజలు 
 20వ ప్శుగణతెంకజల ప్రకజర్ెం దేశవజయపా్ెంగజ చేప్ల ఉతుతాిలల అగసీజథ నెంలల నిలిచిన రజషేెేం ఏది ? 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

 మే 30, 2020న ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమెంతిర వ ై ఎస్ జగన్స మోహనర డషు  ఎనిా ర ైతత భరోసజ కేెందతర లను 

పజర ర్ెంభిెంచతర్డ ? 10,641 

 మే 29, 2020న  తొలి విడతగజ ఎనిా మాదకదరవయ విమోచన కేెందతర లను  ఆెంధ్రప్రదేశ్  ముఖ్యమెంతిర  

జగనోిహన ర డషు   పజర ర్ెంభిెంచతర్డ. ? 15  

 ఈ క్ెీంది వజరధలల ఎవరధని రజషే ేఎనిాకల కమిషనర్స (ఎస్ఈసీ)గజ నియమిెంచతలని ఆెంధ్రప్రదేశ్ హెైకోర్డే  

మే 29, 2020న తీర్డునిచి్ెంది ? నిమిగడు  ర్మేశ్కుమార్స 
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 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషేెేంలల పజో సజి థెర్పీక ్అనుమతి పొ ెందిన మొటే్ మొదట్  ఆస్ుప్తిర ఏద ి? శ్రవీేెంకట్ేశేర్ 

ఇనిసిేట్యయట్ ఆఫ్ మ డషకల్ స ైన ్స్ (సిేమ్్) - తిర్డప్తి  

 అధిక దిగుబడషని అెందిెంచే చోడష(రజగులు) వెంగడెం వీఆర్స1101(ఇెందతర వతి)ను ఏ వయవసజయ ప్రధశోధ్న 

సజథ నెం అభివృదిి  చేసిెంద ి? విజయనగర్ెం  

 సిథరజసిా  వజయపజర్ నియెంతరణ స్ెంస్థ(ర రజ)లల ఇకప  ైనియమిెంచే పజలకవరా్, అపీులేట్ ట్ెైరబుయనల్ ఛెైర్ిన్స, 

స్భుయలకు స్ెంబెంధిెంచి ఎెంపిక కమిట్ీ ఛెైర్ిన్సగజ ఎవర్డ వయవహరధెంచనునతార్డ ?  హెైకోర్డే  ప్రధతన 

నతయయమ్రధా  

 ఈ క్ెీంది ఏ పజయకేరనలల ఇట్ీవల స టేరనన్స వజయువు లీకు ప్రమాదెం జరధగధెంది ? ఎలాీ పజలిమర్స్ - 

విశజఖ్ప్ట్ాెం  
 

తెలాంగజణ అాంశజలు 
 ఈ క్ెీంది ఏ రజషే ేప్రభుతేెం రజషే ేవజయపా్ెంగజ నియెంతిరత సజగు చేప్ట్కే లని నిర్ణయిెంచిెంది ? తెలెంగజణ  

 20వ ప్శుగణతెంకజల ప్రకజర్ెం దేశవజయపా్ెంగజ అతయధిక గొర ీలునా రజషేెేం ఏది ? తెలెంగజణ  

 కజళేశేర్ెం పజర జ కుే లల అతయెంత ఎతతా లల ఉనా రధజరజేయర్స ఏది ? కొెండపల చమి  సజగర్స 

 ఇటీవల జియోగజీఫికల్ ఇెండెక్్(జీఐ) గురధాెంప్ు పొ ెందిన ‘తేలియా ర్డమాలుకు’ ఏ జిలాో  ప్రసిదిు ? 

యాదతదిర భువనగధరధ జిలాో  
 

  
  

ఆర్ధికజాంశజలు 
 2020-21 ఆరధథక స్ెంవత్రజనిగజను రజసజా ే ల ర్డణ ప్రధమితిని రజష్టజే ే ల స్యథ ల దేశ్రయోతుతాి (జీఎస్

డీప)ీలల 3% నుెంచి ఎెంతకు ప ెంచతర్డ ? 5 

 ఈ ఆరధథక స్ెంవత్ర్ెంలల భకర్త దేశ వృదిి  మ ైనస్ 5 శజతెం నమోదవచ్ని అెంచనత వేసిన స్ెంస్థ  ఏది ? 

గోల్ుమన్స శజక్్ 
 మే 22, 2020న  జరధగధన ప్ర్ప్తి విధతన కమిట్ీ (ఎమ్పీసీ) స్మావేశెంలల  ర పల  రేట్ును ఆర్సబీఐ 

(రధజర్సే బకయెంక్ ఆఫ్ ఇెండషయా) ఎెంతకు తగధాెంచిెంద ి? 4 శజతతనిక్  
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 బిరక్్ దేశజల కొతా అభివృదిు  బకయెంకు(The New Development Bank (NDB)) అధ్యక్షుడషగజ ఎవర్డ 

నియమితతలయాయర్డ ? మారోాస్ పజర డో  ట్కర యాో 

 జాతీయ గణతెంకజల కజరజయలయెం (ఎన్సఎస్ఓ)  మే 29,2020న విడుదల చేసిన గణతెంకజల ప్రకజర్ెం  

2019-20 ప్ూరధా ఆరధథక స్ెంవత్ర్ెంలల జీడీపీ వృదిి  ఎెంత శజతెంగజ నమోదెైెంద ి? 4.2  శజతెం 

 విపలర కు ముఖ్య కజర్యనిర్ేహణతధికజరధ (సీఈఓ), మేనేజిెంగ్ డెైర కేర్స (ఎెండ)ీగజ ఎవర్డ  

నియమితతలయాయర్డ. ? థెయరన డెలాపల రే్స 

 స్యక్షి ర్డణ అవస్రజలను తీర్్ట్ెం లక్షయెంగజ ప్రతేయకెంగజ ఫ ైనతనిియల్ ఇెంకూో జన్స- మ ైకోీ మార ాట్్ 

(Financial Inclusion & Micro Market (FIMM)) విభకగజనిా ఏరజుట్ు చేసిన బకయెంకు ఏది ? సవేట్ 

బకయెంక్ ఆఫ్ ఇెండషయా (ఎస్బీఐ)  

 భకర్తదేశెం-మధ్య ఆసియా ప్రధధిలల అతతయతామ పజర ెంతీయ విమానతశయీెంగజ గురధాెంప్ు పొ ెందిన 

విమాశయీెం ఏది ? క ెంపవగౌడ అెంతరజా తీయ విమానతశయీెం - బ ెంగుళూర్డ  

 ఫల ర్సే్ ఇెండషయా బిలియనీరో్ జాబితత 2020లల అగసీజథ నెంలల నిలిచిన వజర్డ ఎవర్డ ? ముకేశ్ 

అెంబకనీ 

 

స ైన్స్ & టెకజాలజీ 

 కరోనత మహమాిరధని అెంతెం చేసవెందుకు ‘అతతలయ’ పవర్డతో స్యక్షి తర్ెంగజల యెంతతర నిా 

ర్ూపొ ెందిెంచిన స్ెంస్థ ఏది ? ప్ుణెలలని డషఫ న్స్ ఇన్ససిేట్యయట్ ఆఫ్ అడతేన్స్డ్ ట్ెకజాలజీ స్ెంస్థ .  

 అెంగజర్క గహీెంప ై విహరధెంచడతనిక్ అమ రధకజ అెంతరధక్ష స్ెంస్థ .. నతసజ మొటే్మొదట్ సజరధగజ 

ప్ెంప్ుతతనా గహీాెంతర్ వోయమనౌకకు ఏ పవర్డ ప ట్కే ర్డ ? ‘ఇన్సజ నుయవిట్’ీ 

 మానవులప ై ప్రయోగధెంచిన మొటే్మొదట్  కొవిడ్-19 ట్ీకజ’ను ఈ క్ెీంద ిఏ స్ెంస్థ తయార్డ చేసిెంద ి? 

మోడెరజా (అమ రధకజ) 

 బ్ో ట్యత్ ఆధతర్ెంగజ ప్నిచేసవ కొవిడ్-19 యాప్ల సజమరజథ ూనిా ప ెంచ ేఎక్్పల జర్స నోట్ ఫికేషన్స సిసే్మ్

’ను ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్థలు అెందుబకట్ులల ఉెంచతయి ? గ్గుల్, యాపిల్ 

 ప్రప్ెంచెంలలనే అతయెంత వేగవెంతమ ైన ఇెంట్ర ాట్ డేట్కను బట్కేడత చేయడెం దతేరజ ఇట్ీవల ఈ క్ెీంది 

ఏ దేశజనిక్ చెెందిన శజసా్రవేతాలు రధకజర్డు  స్ృషిేెంచతర్డ ? ఆసవే లేియా  
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 కరోనత వ ైర్స్ నిరజి ర్ణకు ఉదేుశెంచిన రజయపిడ్ ట్ెసిేెంగ్ కోస్ెం ఉమిడషగజ ప్రధశోధ్న, అభివృదిి (ఆర్స అెండ్ 

డీ) కజర్యకమీాలను చేప్ట్కే లని భకర్త్, మరధయు ఏ దేశజలు నిర్ణయిెంచతయి. ? ఇజరా యిెల్  

 అతయెంత శక్ామెంతమ ైన లేజర్స ఆయుధతనిా ఒక యుదినౌక నుెంచి ప్రయోగధెంచినట్ుో  ఇట్ీవల ఏ దేశ 

నౌకజదళెం ప్రకట్ ెంచిెంది ? అమ రధకజ 

 దేశ్రయెంగజ తయార ైన తేలికపజట్  యుదివిమానెం (ఎల్సీఏ) తేజస్ ఎెంక-ే1 (ఫ ైనల్ ఆప్రేషనల్ 

క్ోయర న్స్)ను భకర్త వ ైమానికదళెం ఎకాడ ప్రవేశప ట్ ేెంది.? 18 సజాాడరన్స ఫ టోయిెంగ్ బుల ో ట్్ 

 ఇన్సఫ క్షనుో  ఎకుావగజ ఉెండే పజర ెంతతలను క్మీిర్హితెం చేయడతనిక్ అతినీలలలహిత క్ర్ణతలతో 

(య్వీ) కూడషన ‘య్వీ బకో సే్ర్స’ అనే ట్వర్సను అభివృదిి చేసిన స్ెంస్థ ఏది ? DRDO 

 

                                        

కరడీతాంశజలు 
 ప్రప్ెంచ డోపిెంగ్ నిరోధ్క స్ెంస్థ నిషవధ్ెం విధిెంచిన ‘స్ెందీప్ కుమారధ’ ఏ కరడీతో స్ెంభెంధ్ెం కలిగధ ఉనతార్డ 

? డషస్ాస్ తరో  

 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘చునీ గోసజేమి’ ఏ కరడీతో స్ెంబెంధ్ెం కలిగధ ఉనతార్డ ? ఫుట్బకల్  

 ఫ డ్ కప్ హారే్స అవజర్డు కు నతమినేట్ అయిన తొలి భకర్త కరడీతకజరధణి ఎవర్డ ? సజనియా మీరజా   

 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘బలీేర్స సిెంగ్ సీనియర్స’ ఏ కరడీకు చెెందినవజర్డ ? హాక్ 

 ప్రప్ెంచెంలల అతయధికెంగజ ఆరధాస్ుా నా కరడీతకజర్డల ట్కప్-100 జాబితతలల భకర్త్ నుెంచి చోట్ు 

దక్ాెంచుకునా ఏక ైక ఆట్గజడు ఎవర్డ ? విరజట్ కోహిో   

 ఫల ర్సే్ మే 29,2020న  వ లోడషెంచిన ప్రప్ెంచెంలల అతయధికెంగజ ఆరధాస్ుా నా కరడీతకజర్డల ట్కప్-100 

జాబితతలల ప్రధ్మసజథ నెంలల నిలిచిన ఆట్గజడు ఎవర్డ ? రోజర్స ఫ దర్ర్స 

                                            

వజరా్లలో  వయక్ుా లు 
 నేషనల్ రధయల్ ఎసవేట్ డెవలప్మ ెంట్ కౌని్ల్ నయతన డెైర కేర్స జనర్ల్ గజ ఎవర్డ 

నియమితతలయయర్డ ? రజజ శ్ గొయల్ 

 మే 22, 2020న  ప్రప్ెంచ ఆరోగయ స్ెంస్థ (డబ్ో ూహెచ్వో) కజర్యనిరజేహక మెండలి ఛెైర్ిన్సగజ 

భకధ్యతలు సీేకరధెంచిన భకర్త ప్రముఖ్ుడు ఎవర్డ ? కేెందర ఆరోగయశజఖ్ మెంతిర  హరి్వరి్న్స   
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 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘ఇరజాన్సఖ్ాన్స’ ఏ ర్ెంగజనిక్ చెెందినవజర్డ ? చలనచితర ర్ెంగెం 

 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘రధషి కప్ూర్స’ ఏ ర్ెంగజనిక్ చెెందినవజర్డ ?  చలనచితర ర్ెంగెం 

 ఇట్ీవల మర్ణిెంచిన ‘వీరేెందర కుమార్స’ ఈ క్ెీంది ఏ ప్తిరక నిరజేహకులు  ? మాతృభ్మి 

 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘అజిత్ ప్రమోద్ కుమార్స జోగధ’ ఈ క్ెీంది ఏ రజష్టజే ే నిక్ ప్రథమ ముఖ్యమెంతిర  ? 

ఛతాీస్గఢ్  

 కేర్ళ రజషే ేతొలి మహిళా డెైర కేర్స జనర్ల్’గజ ఎవర్డ నియమితతలయాయర్డ ? ఆర్స.శ్రలీేఖ్ 

 ఓరధయెంట్ల్ ఇనయ్ర న్స్ కెంప నీ చెైర్ిన్స మరధయు మేనేజిెంగ్ డెైర కేర్స’గజ ఎవర్డ నియమితతలయాయర్డ 

? ఎస్.ఎన్స రజజేశేరధ 

 ఇట్ీవల మర్ణిెంచిన ‘సజే నోీ హో  ‘ ఈ క్ెీంది ఏ పవర్డతో ప్రసిదిుడు  ? క్ెంగ్ ఆఫ్ గజయెంబోిెంగ్ 

 జాతీయ వయవసజయ, గజీమీణతభివృదిి బకయెంకు(నతబకర్సు) నయతన ఛెైర్ిన్స ఎవర్డ ?  చిెంతల 

గోవిెందరజజులు  

 కృష్టజణ  నదీ యాజమానయ బో ర్డు  ఛెైర్ిన్సగజ ఎవర్డ నియమితతలయాయర్డ.? ఎ.ప్ర్మేశెం 

 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘రధయాజ్ నతయకూ’ ఏ స్ెంస్థకు చెెందినవజడు ? హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్స 

 

  

అవజర్డు లు 
 యుఎన్స మిలిట్రన జ ెండర్స అడేకేట్ అవజర్డు (UN Military Gender Advocate award)కు ఎెంపిక ైన 

మొటే్మదట్  భకర్తీయుడు/భకర్తీయురజలు ఎవర్డ ?  మేజర్స స్ుమన్స గవజనీ 

 2020 స్ెంవత్రజనిక్ గజను ‘నయయయార్సా ఇెంట్ల కు్వల్ పజప్రనే లా అసల సియిేషన్స’ అెందిెంచ ే‘ఈ 

ఏడతద ిమేట్  ఆవిషారా్’ అవజర్డు కు ఎెంపిక ైన భకర్తీయ అమ రధకన్స ఎవర్డ ? రజజీవ్జోషి  

 ఫీచర్స ఫొ ట్ోగఫీ ీవిభకగెం క్ెంద ‘ప్ులిటా్ర్స ప ైరజ్’- 2020 గ లుచుకునా భకర్తీయ ఫల ట్ోగజీఫర్స’లు ఎవర్డ 

? చనిా ఆనెంద్, ముకజా ర్స ఖ్ాన్స, దతర్స యాసిన్స 

 భకర్తదేశెం-మధ్య ఆసియా ప్రధధిలల అతతయతామ పజర ెంతీయ విమానతశయీెంగజ గురధాెంప్ు పొ ెందిన 

విమాశయీెం ఏది ? క ెంపవగౌడ అెంతరజా తీయ విమానతశయీెం - బ ెంగుళూర్డ  
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