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ముఖ్యమ ైన తదేీలు 

 ప్రప్ెంచ కొబ్బరి దినోత్్వెం : 2 స ప టెంబ్ర్స 

 ప్రప్ెంచ కొబబర ిదనిోత్సవెం ప్రతి స్ెంవత్సర్ెం సెపెట ెంబర్ 2 న జర్ుప్ుకుెంటార్ు. 
 ప్రప్ెంచెంలలని అత్యధిక కొబబరి ఉత్పతిు  చసేే పజర ెంతాలు మరియు ఉత్పతిు  కేెందార లకు 
నిలయెంగజ ఉనా ఆసయి  మరియు ప్సఫిిక్స దశేజలలల ఈ రోజునత ప్రతయేకెంగజ 
జర్ుప్ుకుెంటార్ు. 

 కొబబరి ఆరోగయ మరయిు వజణిజయ ప్రయోజనాల గురిెంచి ప్రజలలల అవగజహన పెెంచడెం 
దావరజ ప్రప్ెంచ కొబబరి దనిోత్సవెం జర్ుప్ుకుెంటార్ు. 

 మిలియనో స్ెంవత్సరజలుగజ ఉషామెండల ప్రదేశజలలల కొబబరి ప్ెండ్ిస్తు నాార్ు మరియు 
మ నవజళికి అనేక విధాలుగజ ప్రయోజనెం చకేూరిెంది. 

 

అెంత్రజా తీయ అెంశజలు 

 బ్రరక్స్ ఫిల్మ్ టెకజాలజీ సిెంపో జియెం నిర్వహిస్తు నా FICCI 

 స్మ చార్ మరియు ప్రస్జర్ మెంతిర అనతరజగ్ ఠజకూర్ తొలిస్జరిగజ బ్రరక్సస ఫలి్మ్ టకెజాలజీ 
సిెంపో జియెంనత పజర ర్ెంభెంచార్ు. 

 దీనిని FICCI, స్మ చార్ మరయిు ప్రస్జర్ మెంతిరత్వ శజఖ్ మరియు FTII స్ెంయుకుెంగజ 
నిర్వహిస్తు నాాయి. 



 అనిా స్భయ దశేజల ప్రజలనత ఒక ేచోటికి చేర్చడెం ఈ దిశగజ ఒక అడుగు. 
 సిెంపో జియెం దృష్ిట  సేవజ ర్ెంగజనిా గురిుెంచడెం. 
 ఇది అనిా బ్రరక్సస దేశజల ఫలి్మ్ టకెజాలజీ ర్ెంగెంలల ప్నిచసేే నిప్ుణులకు అవకజశజలనత 
స్ృష్ిటస్తు ెంది. 

 

జాతీయ అెంశజలు 

 స్జవమి ప్రభుపజద 125 వ జయెంతి స్ెందర్భెంగజ ప్రధాని స్జ్ర్క నాణ ెం విడుదల చేశజర్ు 

 శీ్మల భకిువదేాెంత్ స్జవమి ప్రభుపజద 125 వ జయెంతి స్ెందర్భెంగజ 125 ర్నపజయల ప్రతేయక 
స్జ్ర్క నాణేనిా ప్రధాని మోద ీవిడుదల చేశజర్ు. 

 అత్నత "హరే కృషా ఉదయమెం" అని పలివబడ్ ేకృషా చెైత్నయెం కోస్ెం అెంత్రజా తీయ 
స్మ జానిా స్జథ పిెంచాడు. 

 ఇస్జాన్ శీ్మమద్ భగవదీీ త్ మరియు ఇత్ర్ వదే స్జహతిాయనిా 89 భాషలలల అనతవదిెంచిెంది. 
 స్జవమి జీ వెందకు పెగైజ దేవజలయ లనత స్జథ పిెంచాడు మరియు ప్రప్ెంచానికి భకిు యోగ 
మ రజీ నిా బో ధిెంచ ేఅనేక ప్ుస్ు కజలనత రజశజడు. 

 నావల్మ య ెంటీ-డ్రరన్ వయవస్థనత కొనతగోలు చేయడ్ానికి BEL తో ఇెండ్ియన్ నేవీ సీల్మ్ 

ఒప్పెందెం 

 భార్తీయ నావికజదళెం మొటటమొదటి స్వదేశ్మ అభవృదిా  నావల్మ య ెంటీ డ్రరన్ ససి్టమ్ 
(NADS) స్ర్ఫరజ కోస్ెం భార్త్ ఎలకజటా నిక్సస లిమిటడె్ (BEL) తో ఒప్పెందెం కుదతర్ుచకుెంది. 

 NADS, DRDO చే అభవృదిా  చయేబడ్ిెంది మరయిు BEL చే త్య ర్ు చయేబడ్ిెంది. 
 భార్తీయ స్జయుధ్ దళాలలల ప్రవశేపటెిటన మొదట ిస్వదశే్మ అభవృదిా  చెెందని య ెంటీ-డ్రరన్ 
వయవస్థ  ఇది. 



 NADS త్క్షణమే మ కైోీ  డ్రరన్ లనత గురిుెంచగలదత మరయిు లక్ష్యయలనత ముగిెంచడ్ానికి లేజర్ 
ఆధారిత్ "కిల్మ మ కజనిజెం" ని ఉప్యోగిస్తు ెంద.ి 

 పో షన్ 2.0 ని పజర ర్ెంభెంచిన స్్ృతి ఇరజనీ 

 మహిళా మరయిు శిశు అభవృదిా  మెంతిర స్్ృతి ఇరజనీ తీవరమ ైన పో షకజహార్ లలప్ెం (SAM) 

పిలోల ర్క్షణ కోస్ెం సపెెట ెంబర్ 1 నతెండ్ి పజర ర్ెంభమయియయ పో షకజహార్ మ స్ెంలల పో షన్ 2.0 ని 
పజర ర్ెంభెంచార్ు. 

 దేశెంలలని అనిా ఆశజజనక జిల ో లు 'పో షన్ వజటిక' ఏరజపటుకు కటుట బడ్ి ఉెండ్ాలని ఆమ  
కోరజర్ు. 

 పో షకజహార్లలపజనిా ఎదతరోావడ్ానికి పో షన్ అభయ న్ 2018 లల పజర ర్ెంభెంచబడ్ిెంద.ి 
 POSHAN అభయ న్ పిలోలు, కౌమ ర్ బాలికలు, గరభిణ ీసీు ీలు మరియు పజలిచేచ త్లుో ల 
కోస్ెం పజర ర్ెంభెంచబడ్ిెంది. 

 కృష్జా , గోదావరి బో్ ర్ుు ల ప్రిధి అమలుప ై ఉప్స్ెంఘెం 

 బో ర్ుు ల ప్రిధనిి నిరా్యిస్తు  జారీ చేసని గెజిట్ నోటఫిికషేన్ అమలుకు కజరజయచర్ణనత 
ర్నప ెందిెంచేెందతకు ఉప్స్ెంఘ నిా నియమిస్తు  కృష్జా , గోదావర ినదీ య జమ నయబో ర్ుు లు 
నిరా్యెం తీస్తకొనాాయి.  

 బో ర్ుు ల ప్రిధనిి నిరా్యిస్తు  కేెందరెం జారీ చేసని గెజిట్ నోటఫిికేషన్ అమలుపె ైకృష్జా , గోదావర ి
నదీ య జమ నయబో ర్ుు ల స్ెంయుకు స్మ వశేెం సెపెట ెంబర్ 1న జరిగిెంది.  

 రెెండు బో ర్ుు ల ఛెరై్్నతో  ఎెంపీ సిెంగ్, చెందరశఖే్ర్ అయయర్, తెలెంగజణ నీటిపజర్ుదల శజఖ్ ప్రతేయక 
ప్రధాన కజర్యదరిి ర్జత్ కుమ ర్, ఆెంధ్రప్రదశే్ జలవనర్ుల శజఖ్ కజర్యదరిి  శజయమలరజవు, 
రెెండు రజష్జట ా ల ఈఎన్ సలీు ముర్ళీధ్ర్, నారజయణరెడ్ిు , బో ర్ుు ల స్భయ కజర్యదర్ుిలు, అెంత్రజీ షట  ా
జలవనర్ుల విభాగెం ఇెంజినీర్ుో  పజలగీ నాార్ు.  

 నిరీాత్ వయవధలిలగజ నోటిఫకిేషన్ లలని అెంశజలనత అమలు చేయ లని, దీని కజరజయచర్ణనత 
వేగవెంత్ెం చేయ లని బో ర్ుు  అధికజర్ులు పేరకానాార్ు. దనీి కోస్ెం ఏడుగురితో ఉప్ 
స్ెంఘ నిా ఏరజపటు చశేజర్ు. ఇెందతలల బో ర్ుు ల నతెంచి ముగుీ ర్ు స్భుయలు, రెెండు రజష్జట ా ల 
అెంత్రజీ షట  ాజలవనర్ుల విభాగెం చీఫ్ ఇెంజినీర్ుో , జెన్ కో చీఫ్ ఇెంజినీర్ుో  స్భుయలుగజ ఉెంటార్ు.  



 ఈ ఉప్స్ెంఘెం రోడ్ మ యప నత త్య ర్ు చేసేు  దీనిపెై బో ర్ుు  స్మ వేశమ  ైచరిచెంచనతెంది.  

 కృష్జా  నదీ జల లలో   తెలెంగజణకి  34 శజత్ెం, ఏపీకి   66 శజత్ెం 

 రెెండు తలెుగు రజష్జట ా ల మధ్య జల వివజదాలపె ైచరిచెంచేెందతకు కృష్జా  నద ీయ జమ నయబో ర్ుు  
స్మ వశేెం సెపెట ెంబర్ 1న హెైదరజబాద్ లలని జలస్ౌధ్లల ఛెరై్్న్ ఎెంపీ సిెంగ్ అధ్యక్షత్న 
జరిగిెంది.  

 చర్చల త్రజవత్ గత్ ఏడ్ాద ిల గజనే తెలెంగజణ 34 శజత్ెం, ఆెంధ్రప్రదేశ్ 66 శజత్ెం నీటిని 
వినియోగిెంచతకొనలే  కృష్జా  బో ర్ుు  నిరా్యిెంచిెంది.  

ఆెంధ్రప్రదేశ్ అెంశజలు 

 కర్నాలులల హెచ ఆర్స సీ  కజరజయలయెం పజర ర్ెంభెం 

 కర్నాలులలని ప్రభుత్వ అతిథిగృహెం గది నెంబర్ు 1లల ఏపీ హెచ ఆర్ సీ ఛెరై్్న్ జసిటస్ 
ఎెం.సీతారజమమూరిు, గదనిెంబర్ు 2లల జుయడ్ిష్యిల్మ స్భుయడు దెండ్ే స్తబరహ్ణయెం, గది 
నెంబర్ు 4లల నాన్ జుయడ్ిష్యిల్మ స్భుయడు శీ్మనివజస్రజవు ఛాెంబరో్నత జిల ో  కలెకటర్ 
కోటశేవర్రజవు ఆధ్వర్యెంలల పజర ర్ెంభెంచార్ు.   

 ఈ స్ెందర్భెంగజ జసిటస్ ఎెం.సతీారజమమూరిు మ టాో డుత్ూ ప్రజలు త్మకు ఇబబెంది కలిగిెంచ ే
విషయ లపెై నిర్భయెంగజ నాయయపో రజటెం చయేవచచనాార్ు.  

 



స ైన్్&టెకజాలజీ 

 ఐఐటి రోపజర్స ప్రప్ెంచెంలల మొటటమొదటి 'పజో ెంట్-ఆధారిత్ స్జ్ర్సట ఎయిర్స ప్యయరిఫయర్స ని 

ప్రిచయెం చేసిెంది 

 ఐఐట ిరోపజర్ మరియు కజనతపర్ శజస్ు వీేత్ులు మరయిు ఢిలో్ల యూనివరిి ట ీయొకా ఫ్జయకల్లట 
ఆఫ్ మనేేజ మ ెంట్ స్టడ్సీ్ 'ఉబీరత్ లెఫై్' అనే స్జీవ మొకా ఆధారిత్ ఎయిర్ ప్యయరిఫయర్ నత 
అభవృదిా  చశేజర్ు. 

 ఇది ఇెండ్రర్ ప్రదశేజలలల గజలి శుదీీ కర్ణ ప్రకియీనత పెెంచతత్ ెంది. 
 ఈ ఇెండ్రర్ ఖ్ ళీలు ఆస్తప్త్ ర లు, పజఠశజలలు, కజరజయలయ లు లేదా గృహాలు కజవచతచ. 
 ఇది సెైన్స అెండ్ టెకజాలజీ విభాగెం దావరజ నియమిెంచబడ్ిన iHub - AWaDH (అగిీకలచర్ 
అెండ్ వజటర్ టకెజాలజీ డ్ెవలప మ ెంట్ హబ్) అయిన IIT రోప్ర్ లల స్ృష్ిట ెంచబడ్ిెంది . 

 

వజర్ులలో  వయకుు లు 

 బ్రగ్ బ్ాస్ 13 విజేత్ సిదాా ర్సథ శుకజో  కనతామూశజర్ు 

 నటుడు సదిాా ర్థ శుకజో  (40) గుెండ్ెపో టుతో కనతామూశజర్ు. 
 ప్రముఖ్ రియ లిటీ ష్ో  బ్రగ్ బాస్ 13 విజేత్గజ ప్రసదిిా  చెెందని సదిాా ర్థ శుకజో , బాబుల్మ కజ 
ఆెంగన్ చతట ేనా ష్ో తో త్న కరెీర్ పజర ర్ెంభెంచాడు. 

 2014 లల, సిదాా ర్థ శుకజో  కూడ్ా బాల్లవుడ్ లలకి అడుగుపటెాట ర్ు. 
 అత్నత కర్ణ్ జోహార్ నిరి్ెంచిన మరియు వర్ుణ్ ధావన్-అలియ  భట్ నటిెంచిన హెంపీట  శర్్ 
కి దతలహనియ  చిత్రెంలల నటిెంచార్ు. 

 ఇటీవల, నటుడు బ్రగ్ బాస్ OTT తో స్హా వివిధ్ రియ లిటీ ష్ో లలల అతిథ ిపజత్రలలల 
కనిపిెంచాడు. 

 



 జమూ్కశ్మ్ర్స వేరజపటువజద నాయకుడు గిల నీ మృతి 

 జమూ్కశ్మ్ర్ వరేజపటువజద నాయకుడు, నిష్ే ధతి్ జమ త్ -ఈ-ఇస్జో మీ స్భుయడు, 
హురియత్ కజనఫరనె్స మ జీ చెైర్్న్ స్యయద్ అల్ల ష్జ గలి నీ(92) మృతి చెెందార్ు.  

 కొనేాళలో గజ అనారోగయెంతో బాధ్ప్డుత్ నా ఆయన శీ్మనగర్ లల చికతి్స ప ెందతత్ూ సపెెట ెంబర్ 
1న కనతామూసినటుో  అధకిజర్ులు వలోెడ్ిెంచార్ు. 

 గత్ెంలల ఎమ ్లేయగజ ఉనా గిల నీ గత్ ఏడ్ాద ిరజజకయీ ల నతెంచి త్ప్ుపకునాార్ు. 2008 
నతెంచి కూడ్ా గలి నీ గృహనిర్బెంధ్ెంలల ఉనాార్ు. హురయిత్ కజనఫరెన్స ఛెైర్్న్ ప్దవిక ి
గతేడ్ాది ఆయన రజజీనామ  చశేజర్ు. మొదట ఆయన జమ తే ఈ ఇస్జో మి కశ్మ్ర్ 
స్భుయడ్గిజ ఉనాార్ు. 

 సీబీడ్ీటీ ఛెైర్్న్ గజ జేబీ మహాపజత్ర 

 కేెందర ప్రత్యక్ష ప్నతాల మెండలి (సీబీడ్ీటీ) ఛెరై్్న్ గజ 1985వ బాయచ ఐఆర్ ఎస్ అధకిజరి జేబీ 
మహాపజత్ర నియమిత్ లయ యర్ు. 

 కేెందర నియ మకజల మెంతిరవరీ్ స్ెంఘెం ఇెందతకు ఆమోదముదర వయేగజ, సిబబెంది 
వయవహారజలశజఖ్ సెపెట ెంబర్ 1న ఉత్ు ర్ువలు జారీచసేిెంద.ి  

 ఇదివర్కునా ఛెరై్్న్ పసీీ మోదీ ప్దవీకజలెం మే నలెతో ముగియడెంతో కేెందర ప్రభుత్వెం 
అప్పటినతెంచి సీబీడ్టీీలల స్భుయడ్గిజ ఉనా మహాపజత్రకు ఛెైర్్న్ గజ అదనప్ు బాధ్యత్లు 
అప్పగిెంచిెంద.ి ఇప్ుపడు ఆయనేా  ప్యరిుస్జథ యి ఛెరై్్న్ గజ నియమిెంచిెంది.  

 ఇదివర్కు ఈయన ఆెంధ్రప్రదేశ్, తెలెంగజణ పజర ెంతానిక ిఇన్ కెంటాయక్సస పిరనిసప్ల్మ చీఫ్ 
కమిషనర్ గజ ప్నిచశేజర్ు. 

 



అవజర్ుు లు 

 ఈ స్ెంవత్్ర్ెం  అయిదతగురికి మ గస స  అవజర్ుు లు 

 రజమన్ మ గసెస ెఅవజర్ుు  విజతే్ల పరోే్నత ఆగష ట  31న ప్రకటిెంచార్ు. టీకజ శజస్ు వీేత్ు  ఫిర్దౌస ి
ఖ్ దిర (బెంగజో దేశ్), స్తక్ష్ర్ుణ స్ెంస్ార్ు మహమ్ద్ అెంజద్ స్జఖిబ్ (పజకసి్జథ న్), 
ప్రజయవర్ణవతే్ు  రజబరోట  బాలన్ (ఫిలిపపీన్స), మ నవతావజది సీటవెన్ మునిస (అమ రికజ), 
శర్ణార్ుథ ల సేవకుడు, జర్ాలిస్తట  వజచ డ్ాక్స (ఇెండ్రనసేియ ) జాబ్రతాలల ఉనాార్ు. 
భార్తీయులు ఎవరికీ ఈ ఏడ్ాద ిఅవజర్ుు  రజకపో వడెం గమనార్హెం 
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Daily GK in Telugu

Quiz : 1
Quiz Title : Current Affairs Quiz : 2 - September - 2021
Quiz
Category : �� క�ం� అ���

Question 1 : According to the Krishna River Board meeting held on September 1, 2021, on what basis was 
Krishna water distributed between the states of Telangana and Andhra Pradesh?

1 ) Telangana 34%, Andhra Pradesh  66%
2 ) Telangana 44%, Andhra Pradesh  56%
3 ) Telangana 30%, Andhra Pradesh  70%
4 ) Telangana 50%, Andhra Pradesh  50%

Question 2 : Who is the Chairman of the Andhra Pradesh Human Rights Commission?
1 ) Justice Kantha Rao
2 ) Dande Subrahmanyam
3 ) Justice B.N Reddy
4 ) Justice M. Sitaramamurthy

Question 3 : Who has been appointed as the Chairman of the Central Board of Direct Taxes (CBDT)?
1 ) R. Paremesham
2 ) K.S Singh
3 ) JB Mahapatra
4 ) R. K Sanjay

Question 4 : Which of the following is a correct comment about the recently deceased ‘Syed Ali Shah Gilani’?
1 ) Former Chief Minister of Jammu and Kashmir
2 ) Former Chairman of the Hurriyat Conference
3 ) Former Governor of Jammu & Kashmir
4 ) First Civil Servant selected from Jammu & Kashmir

Question 5 : When was the Poshan Abhiyan Campaign launched?
1 ) 2000
2 ) 2004
3 ) 2013
4 ) 2018

Question 6 : Which country will host the BRICS Film Technology Symposium - 2021?
1 ) India
2 ) China
3 ) Russia
4 ) Brazil

Question 7 : The Indian Navy has entered into an agreement with which of the following company for the 
supply of the first indigenous Naval Anti-Drone System (NADS). ?

1 ) BEL
2 ) BHEL
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3 ) HAL
4 ) TATA Defense Systems

Question 8 : Which commemorative coins did Prime Minister Modi issue on September 1, 2021, on the 
occasion of the birth anniversary of Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada?

1 ) 100
2 ) 125
3 ) 150
4 ) 200

Question 9 : Siddharth Shukla, who died recently, belonged to which sector?
1 ) Scientist
2 ) Journalist
3 ) Sports
4 ) Actor

Question 10 : Which IIT introduced the world's first 'plant-based smart air purifier'?
1 ) IIT Hyderabad
2 ) IIT Gowhati
3 ) IIT Ropar
4 ) IIT Madras

Question 11 : When is World Coconut Day?
1 ) September 1
2 ) September 3
3 ) September 2
4 ) September 4

Answers
Ans 1 : Telangana 34%, Andhra Pradesh  66%
Ans 2 : Justice M. Sitaramamurthy
Ans 3 : JB Mahapatra
Ans 4 : Former Chairman of the Hurriyat Conference
Ans 5 : 2018
Ans 6 : India
Ans 7 : BEL
Ans 8 : 125
Ans 9 : Actor
Ans 10 : IIT Ropar
Ans 11 : September 2

Quiz : 2
Quiz Title : క�ం� అ���  �� � : 2 - ���ంబ� - 2021
Quiz
Category : �� క�ం� అ���
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Question 1 :���ంబ� 1, 2021 జ��న కృ��  న� �జ�న� ��� స��శం �ప�రం �లం�ణ మ�� 
ఆం�ధ�ప��  ����ల మధ�  �క��  ��� ఏ ���ప�కన పం�� ?

1 ) �లం�ణ 66 �తం, ఆం�ధ�ప��  34 �తం
2 ) �లం�ణ 34 �తం, ఆం�ధ�ప��  66 �తం
3 ) �లం�ణ 44 �తం, ఆం�ధ�ప��  56 �తం
4 ) �లం�ణ 50 �తం, ఆం�ధ�ప��  50 �తం

Question 2 : ఆం�ధ�ప�� �నవ హ�� ల క�ష� �ర� � ఎవ� ?
1 ) జ���  ఎం.���మ���
2 ) జ��� �ం���
3 ) దం� ��బహ� ణ� ం
4 ) జ��� �.��యణ ���

Question 3 : �ం�ద �పత� � ప�� ల మండ� (����) �ర� � � ఎవ�  �య��ల�� �.?
1 ) ఆ�. పర�శం
2 ) �.ఎ� �ం�
3 ) ఆ�.� సంజ�
4 ) �� మ���త

Question 4 : ఇ�వల మృ��ం�న ‘సయ� �  అ� � ���’ ��ం� ఈ ��ం� ��� స�న �� ఖ�  ఏ� ?
1 ) ��య�  �న� ���   �� �ర� � 
2 ) జ��  మ�� ��� � �� �ఖ� మం��
3 ) జ��  & ��� � �� గవర� �
4 ) జ��  & ��� � �ం� ఎం��న �ద� ��� స�� ం�

Question 5 :�ష� అ��� ఎ�� � ��రం�ంచబ�ం� ?
1 ) 2009
2 ) 2012
3 ) 2015
4 ) 2018

Question 6 : ����  ���  ��� ల� �ం��యం - 2021 � ఏ �శం �ర� ���ం� ?
1 ) �రత�శం
2 ) ��
3 ) ����
4 ) �����

Question 7 :�
ట��ద� స� �� అ�వృ�� �వ� �ం� ��� �స�� (NADS) సరఫ� �సం �ర�య 

���దళం ఏ సంస�� ఒప� ందం ���� �ం�. ?
1 ) BHEL
2 ) HAL
3 ) BEL
4 ) TATA Defense Systems

Question 8 : ��ల భ� ���ంత �� � �ప��ద జయం� సందర� ం� ఎ��  ��యల �ప�� క �� రక ����  
�ప�� �� ���ంబ� 1, 2021న  ��దల ���.?

1 ) 100
2 ) 125
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3 ) 150
4 ) 175

Question 9 : ఇ�వల మృ��ం�న ‘��� � � ��� ’ ఏ రం��� �ం�న�� ?
1 ) న��
2 ) ������
3 ) ��స��త�
4 ) జర� ���

Question 10 : �పపంచం��  �ట��ద� '�� ం�-ఆ��త �� � � ఎ�� �� �ఫయ� � ప�చయం ��న 
ఐఐ� ఏ� ?

1 ) ఐఐ� మ���
2 ) ఐఐ� ���
3 ) ఐఐ� �ద���
4 ) ఐఐ� �హ�

Question 11 : �పపంచ �బ� � ��త� వం ఎ�� � ?
1 ) ���ంబ� 2
2 ) ���ంబ� 1
3 ) ���ంబ� 3
4 ) ���ంబ� 4

Answers
Ans 1 : �లం�ణ 34 �తం, ఆం�ధ�ప��  66 �తం
Ans 2 : జ���  ఎం.���మ���
Ans 3 : �� మ���త
Ans 4 :��య�  �న� ���   �� �ర� � 
Ans 5 : 2018
Ans 6 :�రత�శం
Ans 7 : BEL
Ans 8 : 125
Ans 9 : న��
Ans 10 : ఐఐ� ���
Ans 11 :���ంబ� 2
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