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ముఖ్యమైన తేదీలు
ప్రప్ెంచ కొబ్బరి దినోత్్వెం : 2 సపట ెంబ్ర్స
ప్రప్ెంచ కొబబరి దినోత్సవెం ప్రతి స్ెంవత్సర్ెం సెపట ెంె బర్ 2 న జర్ుప్ుకుెంటార్ు.
ప్రప్ెంచెంలలని అత్యధిక కొబబరి ఉత్పతిు చేసే పజరెంతాలు మరియు ఉత్పతిు కేెందారలకు
నిలయెంగజ ఉనా ఆసియ మరియు ప్సిఫిక్స దేశజలలల ఈ రోజునత ప్రతయే కెంగజ
జర్ుప్ుకుెంటార్ు.
కొబబరి ఆరోగయ మరియు వజణిజయ ప్రయోజనాల గురిెంచి ప్రజలలల అవగజహన పెెంచడెం
దావరజ ప్రప్ెంచ కొబబరి దినోత్సవెం జర్ుప్ుకుెంటార్ు.
మిలియనో స్ెంవత్సరజలుగజ ఉషా మెండల ప్రదేశజలలల కొబబరి ప్ెండ్ిస్ు తనాార్ు మరియు
మ నవజళికి అనేక విధాలుగజ ప్రయోజనెం చేకూరిెంది.

అెంత్రజాతీయ అెంశజలు
బ్రరక్స్ ఫిల్మ్ టెకజాలజీ సిెంపో జియెం నిర్వహిస్ు తనా FICCI
స్మ చార్ మరియు ప్రస్జర్ మెంతిర అనతరజగ్ ఠజకూర్ తొలిస్జరిగజ బ్రరక్సస ఫిల్మ్ టెకజాలజీ
సిెంపో జియెంనత పజరర్ెంభెంచార్ు.
దీనిని FICCI, స్మ చార్ మరియు ప్రస్జర్ మెంతిరత్వ శజఖ్ మరియు FTII స్ెంయుకు ెంగజ
నిర్వహిస్ు తనాాయి.

అనిా స్భయ దేశజల ప్రజలనత ఒకే చోటికి చేర్చడెం ఈ దిశగజ ఒక అడుగు.
సిెంపో జియెం దృష్ిట సేవజ ర్ెంగజనిా గురిుెంచడెం.
ఇది అనిా బ్రరక్సస దేశజల ఫిల్మ్ టెకజాలజీ ర్ెంగెంలల ప్నిచేసే నిప్ుణులకు అవకజశజలనత
స్ృష్ిటస్ు తెంది.

జాతీయ అెంశజలు
స్జవమి ప్రభుపజద 125 వ జయెంతి స్ెందర్భెంగజ ప్రధాని స్జ్ర్క నాణెం విడుదల చేశజర్ు
శ్మీల భకిువద
ే ాెంత్ స్జవమి ప్రభుపజద 125 వ జయెంతి స్ెందర్భెంగజ 125 ర్నపజయల ప్రతేయక
స్జ్ర్క నాణేనిా ప్రధాని మోదీ విడుదల చేశజర్ు.
అత్నత "హరే కృషా ఉదయమెం" అని పిలవబడ్ే కృషా చెైత్నయెం కోస్ెం అెంత్రజాతీయ
స్మ జానిా స్జథపిెంచాడు.
ఇస్జాన్ శ్మీమద్ భగవదీీ త్ మరియు ఇత్ర్ వేద స్జహితాయనిా 89 భాషలలల అనతవదిెంచిెంది.
స్జవమి జీ వెందకు పెగ
ై జ దేవజలయ లనత స్జథపిెంచాడు మరియు ప్రప్ెంచానికి భకిు యోగ
మ రజీనిా బో ధిెంచే అనేక ప్ుస్ు కజలనత రజశజడు.

నావల్మ య ెంటీ-డ్రర న్ వయవస్థ నత కొనతగోలు చేయడ్ానికి BEL తో ఇెండ్ియన్ నేవీ సీల్మ్
ఒప్పెందెం
భార్తీయ నావికజదళెం మొటట మొదటి స్వదేశ్మ అభవృదిా నావల్మ య ెంటీ డ్రర న్ సిస్టమ్
(NADS) స్ర్ఫరజ కోస్ెం భార్త్ ఎలకజటానిక్సస లిమిటెడ్ (BEL) తో ఒప్పెందెం కుదతర్ుచకుెంది.
NADS, DRDO చే అభవృదిా చేయబడ్ిెంది మరియు BEL చే త్య ర్ు చేయబడ్ిెంది.
భార్తీయ స్జయుధ్ దళాలలల ప్రవశ
ే పెటట న
ి మొదటి స్వదేశ్మ అభవృదిా చెెందిన య ెంటీ-డ్రర న్
వయవస్థ ఇది.

NADS త్క్షణమే మక
ై ోీ డ్రర న్లనత గురిుెంచగలదత మరియు లక్ష్యయలనత ముగిెంచడ్ానికి లేజర్
ఆధారిత్ "కిల్మ మకజనిజెం" ని ఉప్యోగిస్ు తెంది.

పో షన్ 2.0 ని పజరర్ెంభెంచిన స్్ృతి ఇరజనీ
మహిళా మరియు శిశు అభవృదిా మెంతిర స్్ృతి ఇరజనీ తీవరమైన పో షకజహార్ లలప్ెం (SAM)
పిలోల ర్క్షణ కోస్ెం సెపట ెంె బర్ 1 నతెండ్ి పజరర్ెంభమయియయ పో షకజహార్ మ స్ెంలల పో షన్ 2.0 ని
పజరర్ెంభెంచార్ు.
దేశెంలలని అనిా ఆశజజనక జిలో లు 'పో షన్ వజటిక' ఏరజపటుకు కటుటబడ్ి ఉెండ్ాలని ఆమ
కోరజర్ు.
పో షకజహార్లలపజనిా ఎదతరోావడ్ానికి పో షన్ అభయ న్ 2018 లల పజరర్ెంభెంచబడ్ిెంది.
POSHAN అభయ న్ పిలోలు, కౌమ ర్ బాలికలు, గరిభణీ సీు ీలు మరియు పజలిచేచ త్లు
ో ల
కోస్ెం పజరర్ెంభెంచబడ్ిెంది.

కృష్జా, గోదావరి బ్ో ర్ుుల ప్రిధి అమలుపై ఉప్స్ెంఘెం
బో ర్ుుల ప్రిధని
ి నిర్ా యిస్త
ు జారీ చేసన
ి గెజిట్ నోటఫ
ి ికష
ే న్ అమలుకు కజరజయచర్ణనత
ర్నప ెందిెంచేెందతకు ఉప్స్ెంఘ నిా నియమిస్త
ు కృష్జా, గోదావరి నదీ య జమ నయబో ర్ుులు
నిర్ా యెం తీస్తకొనాాయి.
బో ర్ుుల ప్రిధని
ి నిర్ా యిస్త
ు కేెందరెం జారీ చేసన
ి గెజిట్ నోటఫ
ి ికేషన్ అమలుపెై కృష్జా, గోదావరి
నదీ య జమ నయబో ర్ుుల స్ెంయుకు స్మ వేశెం సెపట ెంె బర్ 1న జరిగిెంది.
రెెండు బో ర్ుుల ఛెర్
ై ్నత
ో ఎెంపీ సిెంగ్, చెందరశఖ్
ే ర్ అయయర్, తెలెంగజణ నీటిపజర్ుదల శజఖ్ ప్రతేయక
ప్రధాన కజర్యదరిి ర్జత్కుమ ర్, ఆెంధ్రప్రదశ్
ే జలవనర్ుల శజఖ్ కజర్యదరిి శజయమలరజవు,
రెెండు రజష్జటాల ఈఎన్సీలు ముర్ళీధ్ర్, నారజయణరెడ్,ిు బో ర్ుుల స్భయ కజర్యదర్ుిలు, అెంత్రజీషట ా
జలవనర్ుల విభాగెం ఇెంజినీర్ుో పజలగీనాార్ు.
నిరీాత్ వయవధిలలగజ నోటిఫక
ి ేషన్లలని అెంశజలనత అమలు చేయ లని, దీని కజరజయచర్ణనత
వేగవెంత్ెం చేయ లని బో ర్ుు అధికజర్ులు పేరకానాార్ు. దీని కోస్ెం ఏడుగురితో ఉప్
స్ెంఘ నిా ఏరజపటు చేశజర్ు. ఇెందతలల బో ర్ుుల నతెంచి ముగుీర్ు స్భుయలు, రెెండు రజష్జటాల
అెంత్రజీషట ా జలవనర్ుల విభాగెం చీఫ్ ఇెంజినీర్ుో, జెన్కో చీఫ్ ఇెంజినీర్ుో స్భుయలుగజ ఉెంటార్ు.

ఈ ఉప్స్ెంఘెం రోడ్ మ యపనత త్య ర్ు చేసేు దీనిపెై బో ర్ుు స్మ వేశమై చరిచెంచనతెంది.

కృష్జా నదీ జల లలో తెలెంగజణకి 34 శజత్ెం, ఏపీకి 66 శజత్ెం
రెెండు తెలుగు రజష్జటాల మధ్య జల వివజదాలపెై చరిచెంచేెందతకు కృష్జా నదీ య జమ నయబో ర్ుు
స్మ వేశెం సెపట ెంె బర్ 1న హెైదరజబాద్లలని జలస్ౌధ్లల ఛెర్
ై ్న్ ఎెంపీ సిెంగ్ అధ్యక్షత్న
జరిగిెంది.
చర్చల త్రజవత్ గత్ ఏడ్ాది ల గజనే తెలెంగజణ 34 శజత్ెం, ఆెంధ్రప్ద
ర ేశ్ 66 శజత్ెం నీటిని
వినియోగిెంచతకొనేల కృష్జా బో ర్ుు నిర్ా యిెంచిెంది.

ఆెంధ్రప్రదేశ్ అెంశజలు
కర్నాలులల హెచఆర్ససీ కజరజయలయెం పజరర్ెంభెం
కర్నాలులలని ప్రభుత్వ అతిథిగృహెం గది నెంబర్ు 1లల ఏపీ హెచఆర్సీ ఛెర్
ై ్న్ జసిటస్
ఎెం.సీతారజమమూరిు, గదినెంబర్ు 2లల జుయడ్ిష్య
ి ల్మ స్భుయడు దెండ్ే స్తబరహ్ణయెం, గది
నెంబర్ు 4లల నాన్ జుయడ్ిష్య
ి ల్మ స్భుయడు శ్మీనివజస్రజవు ఛాెంబర్ో నత జిలో కలెకటర్
కోటేశవర్రజవు ఆధ్వర్యెంలల పజరర్ెంభెంచార్ు.
ఈ స్ెందర్భెంగజ జసిటస్ ఎెం.సీతారజమమూరిు మ టాోడుత్ూ ప్రజలు త్మకు ఇబబెంది కలిగిెంచే
విషయ లపెై నిర్భయెంగజ నాయయపో రజటెం చేయవచచనాార్ు.

సైన్్&టెకజాలజీ
ఐఐటి రోపజర్స ప్రప్ెంచెంలల మొటట మొదటి 'పజోెంట్-ఆధారిత్ స్జ్ర్సట ఎయిర్స ప్యయరిఫయర్సని
ప్రిచయెం చేసిెంది
ఐఐటి రోపజర్ మరియు కజనతపర్ శజస్ు వ
ీ ేత్ులు మరియు ఢిల్లో యూనివరిిటీ యొకా ఫ్జయకల్లట
ఆఫ్ మేనేజమెంట్ స్ట డ్స్
ీ 'ఉబీరత్ లెఫ్
ై ' అనే స్జీవ మొకా ఆధారిత్ ఎయిర్ ప్యయరిఫయర్నత
అభవృదిా చేశజర్ు.
ఇది ఇెండ్ర ర్ ప్రదశ
ే జలలల గజలి శుదీీ కర్ణ ప్రకయ
ిీ నత పెెంచతత్ ెంది.
ఈ ఇెండ్ర ర్ ఖ్ ళీలు ఆస్తప్త్ర లు, పజఠశజలలు, కజరజయలయ లు లేదా గృహాలు కజవచతచ.
ఇది సెైన్స అెండ్ టెకజాలజీ విభాగెం దావరజ నియమిెంచబడ్ిన iHub - AWaDH (అగిీకలచర్
అెండ్ వజటర్ టెకజాలజీ డ్ెవలపమెంట్ హబ్) అయిన IIT రోప్ర్లల స్ృష్ిటెంచబడ్ిెంది .

వజర్ు లో ల వయకుులు
బ్రగ్ బ్ాస్ 13 విజేత్ సిదా ార్సథ శుకజో కనతామూశజర్ు
నటుడు సిదా ార్థ శుకజో (40) గుెండ్ెపో టుతో కనతామూశజర్ు.
ప్రముఖ్ రియ లిటీ ష్ో బ్రగ్ బాస్ 13 విజేత్గజ ప్రసద
ి ిా చెెందిన సిదా ార్థ శుకజో, బాబుల్మ కజ
ఆెంగన్ చతటే నా ష్ో తో త్న కెరీర్ పజరర్ెంభెంచాడు.
2014 లల, సిదా ార్థ శుకజో కూడ్ా బాల్లవుడ్లలకి అడుగుపెటట ార్ు.
అత్నత కర్ణ్ జోహార్ నిరి్ెంచిన మరియు వర్ుణ్ ధావన్-అలియ భట్ నటిెంచిన హెంపీట శర్్
కి దతలహ నియ చిత్రెంలల నటిెంచార్ు.
ఇటీవల, నటుడు బ్రగ్ బాస్ OTT తో స్హా వివిధ్ రియ లిటీ ష్ో లలల అతిథి పజత్రలలల
కనిపిెంచాడు.

జమూ్కశ్మ్ర్స వేరజపటువజద నాయకుడు గిల నీ మృతి
జమూ్కశ్మ్ర్ వేరజపటువజద నాయకుడు, నిష్ే ధిత్ జమ త్-ఈ-ఇస్జోమీ స్భుయడు,
హురియత్ కజనఫరెన్స మ జీ చెైర్్న్ స్యయద్ అల్ల ష్జ గిల నీ(92) మృతి చెెందార్ు.
కొనేాళల
ో గజ అనారోగయెంతో బాధ్ప్డుత్ నా ఆయన శ్మీనగర్లల చికిత్స ప ెందతత్ూ సెపట ెంె బర్
1న కనతామూసినటు
ో అధికజర్ులు వెలోడ్ిెంచార్ు.
గత్ెంలల ఎమ్లేయగజ ఉనా గిల నీ గత్ ఏడ్ాది రజజకీయ ల నతెంచి త్ప్ుపకునాార్ు. 2008
నతెంచి కూడ్ా గిల నీ గృహనిర్బెంధ్ెంలల ఉనాార్ు. హురియత్ కజనఫరెన్స ఛెైర్్న్ ప్దవికి
గతేడ్ాది ఆయన రజజీనామ చేశజర్ు. మొదట ఆయన జమ తే ఈ ఇస్జోమి కశ్మ్ర్
స్భుయడ్ిగజ ఉనాార్ు.

సీబీడ్ీటీ ఛెైర్్న్గజ జేబీ మహాపజత్ర
కేెందర ప్రత్యక్ష ప్నతాల మెండలి (సీబీడ్ీటీ) ఛెర్
ై ్న్ గజ 1985వ బాయచ ఐఆర్ఎస్ అధికజరి జేబీ
మహాపజత్ర నియమిత్ లయ యర్ు.
కేెందర నియ మకజల మెంతిరవర్ీ స్ెంఘెం ఇెందతకు ఆమోదముదర వేయగజ, సిబబెంది
వయవహారజలశజఖ్ సెపట ెంె బర్ 1న ఉత్ు ర్ువలు జారీచస
ే ిెంది.
ఇదివర్కునా ఛెర్
ై ్న్ పీసీ మోదీ ప్దవీకజలెం మే నెలతో ముగియడెంతో కేెందర ప్రభుత్వెం
అప్పటినతెంచి సీబీడ్ీటీలల స్భుయడ్ిగజ ఉనా మహాపజత్రకు ఛెైర్్న్గజ అదనప్ు బాధ్యత్లు
అప్పగిెంచిెంది. ఇప్ుపడు ఆయనేా ప్యరిుస్థ జయి ఛెర్
ై ్న్గజ నియమిెంచిెంది.
ఇదివర్కు ఈయన ఆెంధ్రప్ద
ర ేశ్, తెలెంగజణ పజరెంతానికి ఇన్కెంటాయక్సస పిరనిసప్ల్మ చీఫ్
కమిషనర్గజ ప్నిచేశజర్ు.

అవజర్ుులు
ఈ స్ెంవత్్ర్ెం అయిదతగురికి మగసస అవజర్ుులు
రజమన్ మగసెసె అవజర్ుు విజేత్ల పేర్ోనత ఆగషట 31న ప్రకటిెంచార్ు. టీకజ శజస్ు వ
ీ ేత్ు ఫిర్దౌసి
ఖ్ దిర (బెంగజోదేశ్), స్తక్ష్ర్ుణ స్ెంస్ార్ు మహమ్ద్ అెంజద్ స్జఖిబ్ (పజకిస్థ జన్),
ప్రజయవర్ణవేత్ు రజబరోట బాలన్ (ఫిలిపీపన్స), మ నవతావజది సీటవెన్ మునిస (అమరికజ),
శర్ణార్ుథల సేవకుడు, జర్ాలిస్తట వజచడ్ాక్స (ఇెండ్ర నస
ే ియ ) జాబ్రతాలల ఉనాార్ు.
భార్తీయులు ఎవరికీ ఈ ఏడ్ాది అవజర్ుు రజకపో వడెం గమనార్హెం
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Daily GK in Telugu
Quiz
Quiz Title
Quiz
Category

:1
: Current Affairs Quiz : 2 - September - 2021
: డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్

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 Pradesh66%
2 ) Telangana 44%, Andhra Pradesh56%
3 ) Telangana 30%, Andhra Pradesh70%
4 ) Telangana 50%, Andhra Pradesh50%
Question 1

:

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
1 ) 2000
2 ) 2004
3 ) 2013
4 ) 2018

: When was the Poshan Abhiyan Campaign launched?

Question 6
1 ) India
2 ) China
3 ) Russia
4 ) Brazil

: Which country will host the BRICS Film Technology Symposium - 2021?

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
Ans 2
Ans 3
Ans 4
Ans 5
Ans 6
Ans 7
Ans 8
Ans 9
Ans 10
Ans 11

: Telangana 34%, Andhra Pradesh66%
: Justice M. Sitaramamurthy
: JB Mahapatra
: Former Chairman of the Hurriyat Conference
: 2018
: India
: BEL
: 125
: Actor
: IIT Ropar
: September 2

Quiz
Quiz Title

:2
: కరెంట్ అఫైర్స్ క్వి జ్ : 2 - సెప్టెంబర్ - 2021

Quiz
Category

: డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్
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Question 1

: సెప్టెంబర్ 1, 2021 జరిగిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం ప్రకారం తెలంగాణ మరియు
ఆంధ్రప్రదేశ్రాష్ట్రా ల మధ్య క్రష్ణా నీటిని ఏ ప్రాతిపదికన పంచారు ?

1 ) తెలంగాణ 66 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్34 శాతం
2 ) తెలంగాణ 34 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్66 శాతం
3 ) తెలంగాణ 44 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్56 శాతం
4 ) తెలంగాణ 50 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్50 శాతం
Question 2

: ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ హక్కు ల కమిషన్ చైర్మ న్ ఎవరు ?

1 ) జస్టిస్ఎం.సీతారామమూర్తి
2 ) జస్టిస్ కాంతారావు
3 ) దండే సుబ్రహ్మ ణ్యం
4 ) జస్టిస్ బి.నారాయణ రెడ్డి
Question 3

: కేంద్ర ప్రత్య క్ష పన్ను ల మండలి (సీబీడీటీ) ఛైర్మ న్గా ఎవరు నియమితులయ్యా రు.?

1 ) ఆర్. పరమేశం
2 ) కె.ఎస్ సింగ్
3 ) ఆర్.కే సంజయ్
4 ) జేబీ మహాపాత్ర
Question 4

: ఇటీవల మృతిచెందిన ‘సయ్య ద్అలీ షా గిలానీ’ గురుంచి ఈ క్రింది వాటిలో సరైన వ్యా ఖ్య ఏది ?

1 ) హురియత్కాన్ఫ రెన్స్ మాజీ చైర్మ న్
2 ) జమ్మూ మరియు కాశ్మీ ర్ మాజీ ముఖ్య మంత్రి
3 ) జమ్మూ & కాశ్మీ ర్ మాజీ గవర్న ర్
4 ) జమ్మూ & కాశ్మీ ర్ నుండి ఎంపికైన మొదటి సివిల్ సర్వెంట్
Question 5

: పోషన్ అభియాన్ ఎప్పు డు ప్రారంభించబడింది ?

1 ) 2009
2 ) 2012
3 ) 2015
4 ) 2018
Question 6

: బ్రిక్స్ ఫిల్మ్ టెక్నా లజీ సింపోజియం - 2021 ను ఏ దేశం నిర్వ హిస్తుంది ?

1 ) భారతదేశం
2 ) చైనా
3 ) బ్రెజిల్
4 ) సౌతాఫ్రికా

Question 7

:

మొట్టమొదటి స్వ దేశీ అభివృద్ధి నావల్ యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ (NADS) సరఫరా కోసం భారతీయ
నావికాదళం ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చు కుంది. ?

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

Question 8

:

శ్రీల భక్తివేదాంత స్వా మి ప్రభుపాద జయంతి సందర్భంగా ఎన్ని రూపాయల ప్రత్యే క స్మా రక నాణేన్ని
ప్రధాని మోదీ సెప్టెంబర్ 1, 2021న విడుదల చేశారు.?

1 ) 100
2 ) 125
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3 ) 150
4 ) 175
Question 9

: ఇటీవల మృతిచెందిన ‘సిద్ధా ర్థ్ శుక్లా ’ ఏ రంగానికి చెందినవారు ?

1 ) నటుడు
2 ) క్రీడాకారుడు
3 ) శాస్త్రవేత్త
4 ) జర్న లిస్టు

Question 10 :

ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి 'ప్లాంట్-ఆధారిత స్మా ర్ట్ ఎయిర్ ప్యూ రిఫయర్ని పరిచయం చేసిన
ఐఐటి ఏది ?

1 ) ఐఐటి మద్రాస్
2 ) ఐఐటి రోపార్
3 ) ఐఐటి హైదరాబాద్
4 ) ఐఐటి గౌహతి
Question 11 : ప్రపంచ కొబ్బ రి దినోత్స వం ఎప్పు డు ?
1 ) సెప్టెంబర్ 2
2 ) సెప్టెంబర్ 1
3 ) సెప్టెంబర్ 3
4 ) సెప్టెంబర్ 4

Answers
Ans 1

: తెలంగాణ 34 శాతం, ఆంధ్రప్రదేశ్66 శాతం

Ans 2

: జస్టిస్ఎం.సీతారామమూర్తి

Ans 3

: జేబీ మహాపాత్ర

Ans 4
Ans 5
Ans 6

: హురియత్కాన్ఫ రెన్స్ మాజీ చైర్మ న్
: 2018
: భారతదేశం

Ans 7
Ans 8
Ans 9

: BEL
: 125
: నటుడు

Ans 10

: ఐఐటి రోపార్

Ans 11

: సెప్టెంబర్ 2
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