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బిట్ బ్యాంక్ 

ముఖ్యమ ైన తదేీలు & ఇతివృతతా లు 
 ప్రప్ెంచ తలో్లపజల వజరోత్వజలు ఏ తదేీలలల జర్డగుతతయి ? ఆగష్టు  1 - ఆగష్టు  7 
 2020 ప్రప్ెంచ తలో్లపజల వజరోత్వజల యొకక ఇతివృతాెం ఏమిట ి ? Support breastfeeding 

for a healthier 
 జాతీయ చనేత దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? ఆగష్టు  7 
 కవిట్ ఇెండయిా మూవ్మెంట్ డ ే?ఆగష్టు  8 
 హిరోషిమా డ ేఎప్ుుడు ? ఆగష్టు  6  
 ప్రప్ెంచ ఆదవిజస ీప్రజల అెంతరజా తీయ దనిోత్వెం ఎప్ుుడు ? ఆగస్టు  9  
 ప్రప్ెంచ ఏనటగుల దనిోత్వెం ఎప్ుుడు ? ఆగష్టు  12 
 ప్రప్ెంచ మానవతత దనిోత్వెం ఎప్ుుడు ? ఆగష్టు  19 
 ఔతత్హిక పజరధశజీ మికవతాేల కోస్ెం ‘టెై గోో బల్ స్మిమట్ 2020’ పేర్డతో హ దైరజబ్ద్’లల 
జర్గనటనా  అతి ప దద  వర్డువల్ ప్రప్ెంచ స్దస్ట్  యొకక ఇతివృతాెం ఏమిట ి ? ఎెంటర్సప రనయయర్స
షిప్ 360’ 

అాంతర్జా తీయ అాంశజలు 
 ‘తెైవజన్స ప్రజాస్జిమయ పితతమహుడు’ అని ఎవరధని అెంట్ర్డ ? లీ టెెంగ్-హుయ్ 

 అర్బ్ ప్రప్ెంచెంలల అణుశకవాని ఉతుతాి చేసని మొదట ిదశేెం ఏది ? యుఎఇ 
 ఇటీవల భ్రీ పలేుడు స్ెంభవెంచడెం దతిరజ వజరా్లలో  నిల్లచిన ‘బీర్ూట్’ ఏ దశే రజజధతని ? 
లెబనతన్స  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిల్లచిన ‘హస్న్స దియాబ్’ ఏ దశే ప్రధతని  ? లెబనతన్స 
 శీ్రలెంక ప్రధతనమెంతిరగజ ఎవర్డ ఎనిాకయాయర్డ ? మహ ెంద రజజప్కస్ 
 మాల్ల దేశ రజజధతని ఏద ి? బమాకో 
 డెమొకీటకి్ పజరీు తర్ఫున అమ రధకజ ఉపజధ్యక్ష ప్దవకవ పో టీకవ దిగధన భ్ర్త స్ెంతతి మహళి 
ఎవర్డ ? కమలా హారధస్ 

 అమ రధకజ అధ్యక్ష ప్దవకవ తిర్లల జర్గనటనా ఎనిాకలలల  రధప్బోికన్స పజరీు అభయరధిగజ ఎవర్డ 
నతమినట్్ అయాయర్డ ? డొనతల్ు  టరెంప్ 
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 జపజన్స ప్రధతన మెంతిర షిెంజో అబ,ె మొదటి స్జరధ ఏ స్ెంవత్ర్ెంలల ప్రధతని ప్దవని చపే్ట్ు ర్డ ? 
2006లల  

 వమానవజహక నౌకలనట ధ్ిెంస్ెం చేస ేడీఎఫ్-21డి అనే క్షిప్ణిని తొల్లస్జరధగజ వవజదతస్ుద దక్షణి 
చెైనత స్ముదరెంలల ప్రకీ్షిెంచిన దశేెం ఏది ? చెైనత 
  
  

జాతీయ అాంశజలు 
 దేశవజయపా్ెంగజ ఇెంకుయబేటర్స ప్రజయవర్ణ వయవస్థలల స్ెంప్ూర్ణ ప్ురోగతిని పోర త్హిెంచడతనికవ ఇటవీల 
నీతిఆయోగ్ పజర ర్ెంభెంచిన కజర్యకీమెం ఏది ? iCREST 

 డిజిసిఎ-ఆమోదిెంచిన  దేశెంలల మొటుమొదటి డరరన్స శిక్షణత పజఠశజల ఏద ి? బ్ెంబ ేఫో్యిెంగ్ కోబ్ 
 దేశెంలల మొటుమొదటి కజరోో  ఎక్్ప రస్’నట పజర ర్ెంభెంచిన ర లైవి జోన్స ఏద ి? ద.మ.ర ైలవి 
 భ్ర్తదశే తొల్ల కవస్జన్స ర ైలు ఈ కవీెంది ఏ ప్టుణతల మధ్య పజర ర్ెంభెంచబడిెంది ? దేవలాలీ 

(మహారజష్ు ర ) - దతనతబ్ద్(బీహార్స) 
 కొజికోడ్ వమాశయీెం ఏ రజష్ు రెంలల ఉెంద ి? కసర్ళ 
 ప్రధతనమెంతిర నరసెందర మోడీ ఆగష్టు  ౩న వీడియో కజనఫర ని్ెంగ్ దతిరజ ఈ కవీెంద ిఏ నగరజల మధ్య 
జలాెంతరజో మి ఆపిుకల్ ఫ ైబర్స కసబుల్నట వడుదల చశేజర్డ.? చెన్ైా, పో ర్సు బెోయిర్స 

 దేశెంలలన ేమొదటిస్జరధగజ ఏ రజష్టజు ర నికవ చెెందని ర ెండు తీర్ గజీ మాలనట వప్తటా నట ఎదటరోకవట్నికవ 
స్ెంసిదిత కోస్ెం "స్టనతమి ర డ"ీ గజీ మాలుగజ యునస్్ో క గురధాెంచిెంద ి? ఒడశిజ 

 వయవస్జయ ర్ెంగెంలల మౌల్లక స్దటపజయాల కలున కోస్ెం ఎనిా కోటో ర్ూపజయలతో  వయవస్జయ 
మౌల్లక నిధనిి ప్రధతని మోద ీనరసెందరమోడ ీ ఆగష్టు  9న పజర ర్ెంభెంచతర్డ ? ఒక లక్ష కోటలో  

 ఏ స్ెంవత్ర్ెం నతటకివ దశలవజరగీజ 101 ర్కజల ఆయుధతలు, పో రజట వయవస్థల దిగుమతటలప ై 
నిషేధ్ెం వధిస్టా నాటలో  ర్క్షణ శజఖ్ మెంతిర రజజ్నతథ్ సిెంగ్ ఆగష్టు  9న ప్రకటిెంచతర్డ ? 2024  

 జాతీయ స్ిచఛతత కసెందతర నిా ప్రధతనమెంతిర నరసెందరమోదీ ఆగష్టు  8న ఎకకడ  పజర ర్ెంభెంచతర్డ ? 
నయయఢిలోీ 

 ర్క్షణ శజఖ్ామెంతిర ఇటవీల ‘NIIO’ నట పజర ర్ెంభెంచతర్డ , అయిత ేNIIO ప్ూరధా ర్ూప్ెం ఏమిట ి? 
Naval Innovation and Indigenization Organization  

 ఫిట్ ఇెండయిా ఫీరడమ్ ర్న్స ఎప్ుటనిటెండ ిపజర ర్ెంభమవుతటెంది ? ఆగస్టు  15 నటెండి అకోు బర్స 2 
వర్కు  
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 ట్ర ఫకి్ సిగాల్్ మరధయు స్ెంకసతతలప  ైమహిళా చిహాాలనట కల్లగధ ఉనా భ్ర్తదశేెంలల 
మొటుమొదట ినగర్ెం ఏద ి?  ముెంబెై  

 లలక్స్భ స్చివజలయెం అధకిజర్డలు, సిబబెంది కోస్ెం ఈ కవెీంది ఏ వదేశ్ర బ్ష్కు స్ెంభదిెంచిన 
బిగధనర్స్ లెవల్ కోర్డ్నట లలకస్భ  పజర ర్ెంభెంచిెంద ి? ఫ రెంచ్ 

 భ్ర్తదశే 74వ స్జితెంతరయ దనిోత్వెం స్ెంధ్ర్భెంగజ ప్రధతని నరసెందరమోడీ ఆగష్టు  15, 2020 న 
ఎర్ీకోట నటెండి ప్రస్ెంగధెంచతర్డ , అయిత ేఈ కవీెంద ివజయఖ్యలలల స్ర ైెంది ఏది ? 

A) ఎర్ీకోట బుర్డజులప  ైనటెంచి ప్రస్ెంగధెంచడెం మోదీకవ ఇది ఏడరస్జరధ. 
B) ఎర్ీకోట నటెండి అతయధిక స్జర్డో  ప్రస్ెంగధెంచిన ప్రధతని నరసెందర మోడీ  
C) ప్రతి భ్ర్తీయుడికర ఒక ఆరోగయ గురధాెంప్ు స్ెంఖ్యనట ఇచేుెందటకు నేష్నల్ డిజిటల్ హ లా్ 

మిష్న్సనట ప్రకటిెంచతర్డ  
 ఇటీవల ‘శీ్రజాన్స’ అనే పో ర్ుల్నట ఎవర్డ పజర ర్ెంభెంచతర్డ ? ర్క్షణ మెంతిర రజజ్నతథ్ సిెంగ్ 
 కసెందర గృహ, ప్టుణ వయవహారజల మెంతిరతి శజఖ్ ఇటవీల వడుదల చేసని రజష్టజు ర ల రజయెంకవెంగ్ 
ప్రకజర్ెం అటల్ మిష్న్స ఫర్స రధజువనషే్న్స అెండ్ అర్బన్స ట్ర న్ఫరసమష్న్స సకీమ్ (AMRUT) 
అమలులల అగీస్జథ నెంలల నిల్లచిన రజష్ు రెం ఏద ి? ఒడిశజ  

 కసెందర గృహ, ప్టుణ వయవహారజల మెంతిరతి శజఖ్ ఇటవీల వడుదల చేసని రజష్టజు ర ల రజయెంకవెంగ్ 
ప్రకజర్ెం అటల్ మిష్న్స ఫర్స రధజువనషే్న్స అెండ్ అర్బన్స ట్ర న్ఫరసమష్న్స సకీమ్ (AMRUT) 
అమలులల అగీస్జథ నెంలల నిల్లచిన మొదటి మూడు రజష్టజు ర లు ఏవ  ? ఒడిశజ , చెండగీర్స, తెలెంగజణ 

 'స్ిసిాయా ' అనే ఈ పో ర్ుల్’నట ఏ కసెందర మెంతిరతిశజఖ్ పజర ర్ెంభెంచిెంది ? కసెందర గధరధజన వయవహారజల 
మెంతిరతి శజఖ్ 

 భ్ర్తీయ వ్దైయ ప్రధశోధ్న మెండల్ల (ICMR), వజయధ్టల గణతెంకజలు- ప్రధశోధ్న జాతీయ కసెందరెం 
(NCDIR) ఆగష్టు  18న స్ెంయుకాెంగజ వడుదల చసేిన  ‘జాతీయ కజయన్ర్స నమోదట కజర్యకీమ 
నివేదకి-2020’ ప్రకజర్ెం కజయన్ర్స బ్ధితటలు (ప్ుర్డష్టలు) ఎకుకవుగజ నమోదవుతటనా 
ఐజాిల్ జిలాో  ఏ రజష్ు రెంలల ఉెంద ి? మిజోర్ెం 

 ‘జాతీయ కజయన్ర్స నమోదట కజర్యకీమ నివదేిక-2020’ ప్రకజర్ెం పిలోలలో  కజయన్ర్స లక్షణతలు ఏ 
నగర్ెంలల ఎకుకవ ఉనతాయి ? ఢిలోీ 

 ‘జాతీయ కజయన్ర్స నమోదట కజర్యకీమ నివదేిక-2020’ ప్రకజర్ెం కజయన్ర్స బ్ధితటలు అతయలుెంగజ 
ఉనా జిలాో లు ఉస్జమనతబ్ద్, బీడ్ ఏ రజష్ు రెంలల ఉనతాయి ? మహారజష్ు ర 

 గడువు ముగధయకముెందే ప్దవకవ రజజీనతమా చసేిన ర ెండవ కసెందర ఎనిాకల  కమిష్నర్సగజ అశోక్ 
లవజస్జ వజరా్లలో  నిల్లచతర్డ , అయితే ఈ ర్కెంగజ రజజీనతమా చేసని మొదట ివయకరా ఎవర్డ ? 
నతగసెందరసిెంగ్  
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 అటల్ రజయెంకవెంగ్ ఆఫ్ ఇన్ససిుటయయష్న్స్ ఆన్స ఇనోావేష్న్స అచీవ్మ ెంట్్ (ARIIA)లల మొదటి రజయెంక్ 
స్జధిెంచిన వదతయ స్ెంస్థ  ఏద ి?ఇెండయిన్స ఇన్ససిుటయయట్ ఆఫ్ టెకజాలజీ -మదతర స్ 

 కసెందరెంలలని వవధ్ శజఖ్లలో ని ఖ్ాళీల భరీా కోస్ెం ‘జాతీయ నియామకజల స్ెంస్థ ’ (నేష్నల్ రధకరీ ట్
మ ెంట్ ఏజ నీ్- ఎన్సఆర్సఏ)ని ఏరజుటల చేయాలని కసెందర మెంతిరమెండల్ల నిర్ణయిెంచిెంది, అయిత ే
తొల్ల వడతగజ ఈ కవీెంది ఏ నియామక స్ెంస్థలు భ్గస్జిములయాయయి ? RRB , IBPS, SSC 

 అెంతరజా తీయ చెలో్లెంప్ు స్ెంస్థనట(NPCI International Payments Limited (NIPL) ఏ స్ెంస్థ  
పజర ర్ెంభెంచిెంద ి? భ్ర్త జాతీయ చెలో్లెంప్ుల స్ెంస్థ  (NPCI) 

 ఇటీవల కసెందర ఆరోగయ మెంతిరతి శజఖ్ పజర ర్ెంభెంచిన ‘కరోనత ఫ ైటర్స్’ అనేద ి? ఇెంటరజకవువ్ వీడియో 
గసమ్ 

 టెైైఫుడ్' పజర జ కుు  కవెంద ఈ కవీెంది ఏ పజర ెంతతలలల '  ఏరజుటలచేసిన తృతీయ పజర స సిెంగ్ కసెందతర లనట 
ఆగష్టు  20న కసెందర గధరధజన వయవహారజల మెంతిర అర్డా న్స ముెండత ఆన్లో న్స దతిరజ పజర ర్ెంభెంచతర్డ ?  

A) మహారజష్ు రలలని రజయ్గడ్ 
B)  ఛతాీస్గడ్ లలని జగదల్ప్ూర్స  
C) మధ్యప్రదశే్ లలని భోపజల్  
D) ఒడిశజలలని స్టెందర్స గర్స  
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 'హరధత్ పజత్' అనే మొబెైల్ యాప్నట అభవృదిి  చసేిన స్ెంస్థ  ఏద ి? నేష్నల్ హ వైేస్ అథతరధటీ ఆఫ్ 
ఇెండియా 

 
 

https://imojo.in/3ywwkg3 
 కసెందర ప్టుణతభవృదిి  శజఖ్ ఆగష్టు  20న ప్రకటిెంచిన 5వ వడత స్ిచఛరజయెంకులలో  40 లక్షలకు 
ప ైబడని జనతభ్ ఉనా నగరజలలో  శుభరమ ైన నగర్ెం అవజర్డు నట ఏ నగర్ెం గ లుచటకుెంది ?  
అహమదతబ్ద్  

 కసెందర ప్టుణతభవృదిి  శజఖ్ ఆగష్టు  20న ప్రకటిెంచిన 5వ వడత స్ిచఛరజయెంకులలో  ప్రధశుభర 
గెంగజనగర్ెంగజ నిల్లచిన నగర్ెం ఏద ి? వజర్ణతస ి

 కసెందర ప్టుణతభవృదిి  శజఖ్ ఆగష్టు  20న ప్రకటిెంచిన 5వ వడత స్ిచఛరజయెంకులలో  లక్షకు ప ైబడిన 
జనతభ్ ఉనా 100 నగరజలలో  అగసీ్జథ నెంలల నిల్లచిన నగర్ెం ఏద ి? ఇెండరర్స 

 కసెందర ప్టుణతభవృదిి  శజఖ్ ఆగష్టు  20న ప్రకటిెంచిన 5వ వడత స్ిచఛరజయెంకులలో  లక్షకుప బైడని 
జనతభ్ ఉనా 100 నగరజలలో  హ ైదరజబ్ద్ ఎనావ స్జథ నెంలల నిల్లచిెంద ి?  65వ రజయెంకు  

 కసెందర ప్టుణతభవృదిి  శజఖ్ ఆగష్టు  20న ప్రకటిెంచిన 5వ వడత స్ిచఛరజయెంకులకు స్ెంభెందిెంచి  ఈ 
కవీెంది వజటలిల స్రధకజని  వజయఖ్య ఏద ి?  
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A) 10-40 లక్షల జనతభ్ వభ్గెంలల వజయవజడ దేశెంలలన ేస్ిచఛమ ైన ప దదనగర్ెం అవజర్డు  
క ైవస్ెం చసే్టకొెంద.ి 

b) లక్షకుప ైబడిన జనతభ్ ఉనా 100 నగరజలలో  వజయవజడ ఆర్వ స్జథ నెంలల నిల్లచిెంది 
c) ఈ స్జరధ ఆెంధ్రప్రదేశ్లలని ఒక నగర్ెం మాతరమ ే ట్ప్-100 లల చోటల దకవకెంచటకుెంద ి  

 2019 ఫిబరవరధ 14న దక్షిణ కశ్రమర్సలలని ప్ులాిమాలల సీఆర్సపీఎఫ్ వజహన శరణీిప ై జరధగధన 
ఉగీవజదటల బ్ెంబు దతడ ికసస్టకు స్ెంబెంధిెంచి జాతీయ దరజయప్ుా  స్ెంస్థ  (ఎన్సఐఏ) ఈ కవీెంది 
వజరధలల ఎవరధని ప్రధతన కుటరదతర్డగజ పరే్కెంది ? మస్యద్ అజార్స 

 దేశెంలలని పొ డవ్ైన నది రోప్వేనట ఆగష్టు  24న ఏ నదపి  ై పజర ర్ెంభెంచతర్డ ? బరహమప్ుతర  
  భ్ర్తదేశప్ు తొల్ల అెంతరజా తీయ మహిళా వజణజియ కసెందతర నిా ఏ రజష్ు రము ఏరజుటల చయేనటెంది ? 
కసర్ళ  

 ఆగష్టు  30, 2020న జరధగధన ‘‘మన్సకర బ్త్’ కజర్యకీమెంలల ప్రధతని నరసెందరమోడీ ఏటికొపజుక 
బొ మమల ఘనతనట ప్రస్జా వెంచతర్డ , అయితే ఇద ిఏ జిలోలల ఉెంద ి? వశజఖ్ప్టాెం 

 ఈ కవీెంది ఏ నల్నట ‘పో ష్కజహార్ మాస్ో త్వెం’గజ ప్రకటిెంచతర్డ ? స ప ు ెంబర్స , 2020 
 చటనతట(ిChunati) పో టీలు దనేికవ స్ెంభెందిెంచిెంద ి? స్జు ర్ుప్లు, స్జఫ్టువేర్స ఉతుతటా లనట 
పోర త్హిెంచడెం 
  

ఆాంధ్రప్రదేశ్ అాంశజలు 
 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజష్ు రెంలల  పజలనత వకసెందీరకర్ణ కోస్ెం ర్ూపొ ెందిెంచిన బిలుో  గుర్డెంచి ఈ కవీెంద ివజటిలల 
స్ర ైన వజయఖ్య ఏద ి?  

o A)ఒక బిలుో  ర ెండరస్జరధ మెండల్లకవ వ్ళాో క, అకకడ ప్రవేశప టుకపోయినత న్ల రోజులలో  
ఆమోదెం పొ ెందినటటుననా నిబెంధ్న మేర్కు ఈ బిలుో నట గవర్ార్స ఆమోదెం కోస్ెం 
ప్ెంపజర్డ  

o B)ఈ బిలుో నట శజస్నమెండల్లకవ ప్ెంప్వలసని అవస్ర్ెం లవదట  
o C)ర ెండు స్ర ైనివ ే

                 ఏద ీస్రధకజదట  
 కరోనత చికవత్ కోస్ెం పజో స్జమ ఇచేు దతతలకు ర్ూ.5 వేల ఆరధథక స్జయెం అెందిెంచతలని నిర్ణయిెంచిన 
రజష్ు రము ఏద ి? ఆెంధ్రప్రదేశ్  

 ‘ఈ-ర్క్షాబెంధ్న్స’ కజర్యకమీానిా పజర ర్ెంభెంచిన రజష్ు రము ఏది ? ఆెంధ్రప్రదశే్ 
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 దేశెంలలన ేమొటుమొదట ిఉపజధతయయ శిక్షణ వరధ్టీ ఏ రజష్ు రెంలల ఏరజుటలచయేనటనతార్డ ? 
ఆెంధ్రప్రదేశ్  

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజష్ు రెంలల ప్రస్టా తెం ఉనా 13 జిలాో లనట 25 జిలాో లుగజ ప్ునర్సవయవసీథ కరధెంచ ేఅెంశజనిా 
అధ్యయనెం చేసేెందటకు ఆగష్టు  7, 2020 న ఎవరధ అధ్యక్షతన కమిటీ ఏర్ుడిెంద ి? రజష్ు ర ప్రభుతి 
ప్రధతన కజర్యదరధి 

 ఆగష్టు  10, 2020న నయతన పజరధశజీ మిక వధతనతనిా ఆెంధ్రప్రదశే్ రజష్ు ర ప్రభుతిెం ప్రకటిెంచిెంద ి, 
అయిత ేఎనిా పజర ధతనయ ర్ెంగజలలో  ప టలు బడుల స్జధ్న లక్షయెంగజ ఈ కజర్యకీమానిా ర్ూపొ ెందిెంచతర్డ 
? ప్ది  

 ఆగష్టు  10, 2020న ఆెంధ్రప్రదశే్ రజష్ు ర ప్రభుతిెం ప్రకటిెంచిన నయతన పజరధశజీ మిక వదతనెం ప్రకజర్ెం 
ఏ పరే్డతో బహుముఖ్ వజయపజర్ కసెందతర నిా నిరధమెంచనటనతార్డ ? వ్ైఎస్ఆర్స ఏపీ వన్స 

 స్చివజలయాలలో  ఎవర్డ దర్ఖ్ాస్టా  చేస్టకునతా నిర్ెంతర్ెం అనటశ్రల్లస్యా  ప్రధష్కరధెంచ ేలక్షయెంతో 
ఏరజుటల చేసని ప్రతేయక కజల్ స ెంటర్స వయవస్థ  ఏద ి? ప్ర్డ్యిేష్న్స అెండ్ మానిటరధెంగ్ యూనిట్ 
(పీఎెంయూ)  

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతిెం 74వ స్జితెంత ర్ దనిోత్వ వడేుకలనట ఎకకడ నిర్ిహిెంచిెంది ? 
వజయవజడ 

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజష్ు ర ప్రభుతిెం ఇటీవల ఈ కవీెంది వజటలిల వటేనిి  వప్తటా ల జాబితతలలకవ చరేధుెంద ి? 
వడగజడుులు మరధయు  ప్డవ బో లాా  ప్రమాదతలు 

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ లలని  కసెందీరయ గధరధజన వశివదతయలయెం తొల్ల ఉప్కులప్తిగజ ఎవర్డ 
నియమితటలయాయర్డ ? ఆచతర్య తేజసీి కటుమణ ి

 నతణయమ నై రసష్న్స బియాయనిా ఇెంటి వదదకస స్ర్ఫరజ చేస ేకజర్యకీమెం ఈ కవీెంది ఏ జిలాో లల  
ప్రయోగజతమకెంగజ అమలు చసే్టా నతార్డ ?  శీ్రకజకుళెం  

 ఆగష్టు  19, 2020న స్మావశేమ నై ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజష్ు ర మెంతిరమెండల్ల ఈ కవీెంది ఏ జిలాో లల 
ఎలకజుా నిక్్ మానటయఫజకురధెంగ్ కోస్ుర్స ఏరజుటలకు ఆమోదెం తెల్లపిెంద ి? కడప్ 

 వ్ైఎస్జ్ర్స ఆస్రజ ప్థకెంలల భ్గెంగజ డతికజీ  స్ెంఘాల మహిళలకు ఎెంత మొతాెం లబిద  కలగనటెంది 
? ర్ూ.27,169 కోటలో  

 వ్ైఎస్ఆర్స చేయూతలల భ్గెంగజ మహిళలకు వజయపజర్ అవకజశజలు కల్లుెంచేెందటకు ఆగష్టు  
20,2020 న ఈ కవీెంది ఏ స్ెంస్థలతో ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతిెం ఒప్ుెందెం కుదటర్డుకుెంది ? 
రధలయన్స్  మరధయు అలాో న గూీ ప్ు 

 శీ్రప నటశిల నర్సిెంహ వనయపజర ణి స్ెంర్క్షణ కసెందరెం ఏ జిలాో ల మధ్య వసా్రధెంచి ఉెంది ? కడప్- 
న్లరో ర్డ 
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తెలెంగజణ అెంశజలు 
 తెలెంగజణ స్ో నత బియాయనికవ బ్ర ెండ్ ఇమేజ్ స్ృషిు ెంచేెందటకు ఈ కవీెంద ిఏ స్ెంస్థతో తెలెంగజణ 
ప్రభుతిెం ఒప్ుెందెం కుదటర్డుకుెంద ి? ఇెండియన్స స్యకల్ ఆఫ్ బిజిన్స్(ఐఎస్బీ) 

 ఔతత్హిక పజరధశజీ మికవతాేల కోస్ెం ‘టెై గోో బల్ స్మిమట్ 2020’ పేర్డతో అతి ప దద  వర్డువల్ 
ప్రప్ెంచ స్దస్ట్  ఏ నగర్ెంలల జర్గనటెంద ి? హ ైదరజబ్ద్  

 వజయు నతణయత స్యచీని ఎప్ుటకిప్ుుడు వ్లోడిెంచేెందటకు తలెెంగజణ రజష్ు ర కజలుష్య నియెంతరణ 
మెండల్ల అెందటబ్టలలలకవ తెచిున ప్రతయేక మొబెైల్ యాప్ ఏద ి? ‘టీఎస్ ఎయిర్స’  
  
  

ఆర్థికజాంశజలు 
 వచేు ఐదళోేలల ర్క్షణ స్జమగధీ ఉతుతాిలల ఎెంత మేర్ టరోావర్సనట స్జధిెంచతలని భ్ర్త్ లక్షయెంగజ 
ప టలు కుెంద ి? ర్ూ.1.75 లక్షల కోటలో  

 ప్రస్టా త స్ెంవత్రజనికవ గజనట ఫూయచర్స బ్ర ెండు ర్ూపొ ెందిెంచిన స్యచీలల ప్రప్ెంచెంలలన ేర ెండర  
అతిప దద  బ్ర ెండుగజ అవతరధెంచిన భ్ర్త కెంప నీ ఏది ? రధల్లయన్స్ ఇెండసీు రస్  

 కరోనత కజర్ణెంగజ ఒతాిడిలల ఉనా ర్డణ ఆస్టా ల ప్రధష్టజకరజలప ై తగధన సిఫజర్స్టలు చేసేెందటకు 
ఎవరధ ఆధ్ిర్యెంలల ఆర్సబీఐ ఒక నిప్ుణుల కమిటీని ఏరజుటల చేసిెంది. ? కసవీ కజమత్ 

 2019-20 ఆరధథక స్ెంవత్రజనికవ గజనట ప్రభుతతినికవ ఎెంత మొతాెం  డివడెెండ్ చెలో్లెంచేెందటకు 
రధజర్డి బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా (ఆర్సబీఐ) బో ర్డు   ఆగష్టు  14న  ఆమోదెం తెల్లపిెంద ి? 
ర్ూ.57,128 కోటలో  

 ప్రస్టా త ఆరధథక స్ెంవత్ర్ెం తొల్ల తెైైమాసికెంలల భ్ర్త జీడపీీ వృదిి  రసటల ఎెంత శజతెం మేర్ 
క్షీణిెంచవచుని సేుట్ బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా(ఎస్బీఐ) తన ప్రధశోధ్న నివదేిక ఎకోరజప్లల అెంచనత 
వేసిెంద ి? 16.5 శజతెం 

 సేుట్ బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయిా(ఎస్బీఐ) ప్రధశోధ్న నివేదకి ఎకోరజప్ ప్రకజర్ెం  ప్రస్టా త ఆరధథక 
స్ెంవత్ర్ెం తొల్ల తెైైమాసికెంలల అతయధకి జీడీప ీనష్ుెం ఏ రజష్ు రెంలల జర్గనటెంద ి? మహారజష్ు ర  

 ‘ఎకోరజప్’ అన ేనివదేికనట ఏ స్ెంస్థ  తయార్డ చేస్టా ెంది ? సేుట్ బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయిా 
 2 లక్షల కోటో డతలరో్ మార కట్ వలువ కల్లగధన ప్రప్ెంచెంలలనే  మొటుమొదటి కెంప నీ ఏద ి? 
అరజమ్కో  
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 2 లక్షల కోటో డతలరో్ మార కట్ వలువ కల్లగధన మొటుమొదటి అమ రధకజ స్ెంస్థగజ అవతరధెంచిన 
స్ెంస్థ  ఏద ి? యాపలి్ 

 ఆర్సబీఐ వజరధిక నివేదకి 2019 -20 ప్రకజర్ెం  బ్యెంకులలో  మోస్ెం జరధగధన తేదకీవ, ఆ వష్యానిా 
అవ ప్సిగటటు ెందటకు మధ్య స్గటలన ఎెంత స్మయెం ప్డుతటెంద ి?  ర ెండేళళు 

 ఆర్సబీఐ వజరధిక నివేదకి 2019 -20 ప్రకజర్ెంగత మూడేళోలల వలువ ప్ర్ెంగజ  డిజిటల్ చెలో్లెంప్ులలో   
ఎెంత శజతెం ప ర్డగుదల నమోదయియెంద ి? 18%  

 ఆర్సబీఐ వజరధిక నివేదకి 2019 -20 ప్రకజర్ెం గత మూడేళోలల నగదట చలెామణి ఎెంత శజతెం మేర్ 
ప రధగధెంద ి?  34%  

 ఆర్సబీఐ వజరధిక నివేదకి 2019 -20 ప్రకజర్ెం  మార కట్లల ఉనా మొతాెం నగదటలల 60.8% నగదట 
ఏ ర్ూప్ెంలల చెలామణ ిఅవుతటెంద ి?  ర్ూ.500 

 వజరధిక టరోావర్డ ఎెంత వర్కు ఉనా వజయపజర్డలకు జీఎస్టీ ప్రధధ ినటెంచి మినహాయిెంప్ునట 
ఇస్యా  ఆరధథక మెంతిరతి శజఖ్ తతజాగజ  నిర్ణయెం తీస్టకుెంది ? ర్ూ.40 లక్షల వర్కు 

 ప్రప్ెంచెంలలనే తొల్లస్జరధగజ 200 బి. డతలరో్(దతదతప్ు ర్ూ.15 లక్షల కోటలో  ) స్ెంప్దనట 
అధిగమిెంచిన తొల్ల వయకవా ఎవర్డ ? జ ఫ్ బెజోస్ 

 రజబో బ్ెంక్ వడుదల చేసని గోో బల్ ట్ప్ 20 డెయిరీ కెంప నీల జాబితతలల చోటల దకవకెంచటకునా 
తొల్ల భ్ర్తీయ పజల కెంప నీ ఏద ి?అముల్  

 బెంగజర్ెం వలువలల ర్డణ ప్రధమతి 75 శజతెం నటెంచి తతజాగజ ఎెంత శజతతనికవ ప ెంచతర్డ ? 90  
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స ైన్స్&టెకజాలజీ 

 కొవడ్-19నట గురధాెంచేెందటకు కొతాగజ లాలాజల ఆధతరధత నిరజి ర్ణ ప్రీక్ష ‘స లెైవజ డెైర క్ు’ ఏ దేశ 
శజసా్ైవతాేలు తయార్డచేస్జర్డ ? అమ రధకజ 

 చెందర ఉప్రధతలెంప ై అెంతరధక్ష ఇటలకలనట తయార్డ చేయడతనికవ సిథ ర్మ ైన ప్రకవయీనట ఈ కవీెంది ఏ 
స్ెంస్థతో కల్లప ిఇస్ోర  అభవృదిి  చసేిెంది ? ఇెండయిన్స ఇనిటటియయట్ ఆఫ్ స ైన్స్ (IISc) - బెెంగళూర్డ 

 ఆగష్టు  23, 2020న గజఫ న్స -9 05 అనే కొతా ఆపిుకల్ రధమోట్ స ని్ెంగ్ ఉప్గీహానిా 
ప్రయోగధెంచిన దశేెం ఏద ి? చెైనత 

 ఎలకవుాక్ వజహనతలలో  వనియోగధెంచ ేల్లథియెం-ఆయాన్స బ్యటరీలకు మూడు ర టలో  ఎకుకవగజ 
ప్నిచసేే ల్లథయిెం-స్లఫర్స బ్యటరనీి  ఈ కవీెంద ిఏ స్ెంస్థ  ప్రధశోధ్కులు తయార్డచసే్జర్డ ? ఐఐట-ీ
ముెంబయి మరధయు  శివ నతడతర్స యూనివరధ్టీ ప్రధశోధ్కులు  
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  కరోనత జాతికవ చెెందని అనిా వ్ైర్స్ల నటెంచి ర్క్షణ కల్లుెంచే స్జమర్థయెం ఉెండేలా ‘డియోస్-కొవజక్్
2’ అన ే టీకజనట ఈ కవీెంది ఏ వశివదతయలయెం అభవృదిి  చేస్ోా ెంది. ? కసెంబిరడిా  వశివదతయలయెం  

కరడీతాంశజలు 
 2019/20 సీజనోో  23 గోల్్ చసేి పీరమియర్స లీగ్్ గోలెు న్స బూట్ అవజర్డు నట అెందటకునా ఆటగజడు 
ఎవర్డ ? జామీ వరీు 

 బీసీసీఐ ఏరజుటల కొవడ్-19 ట్స్కఫో ర్స్’కు ఎవర్డ నతేృతిెం వహసి్జా ర్డ ? రజహుల్ దరవడ్ 
 ఈ కవీెంది ఏ స్ెంస్థ  తో ఉనా ఐపీఎల్ స్జున్ర్సషిప్ ఒప్ుెందతనిా బీసీసఐీ ఇటవీల స్స ుెండ్ చేసిెంద ి

? వవో 
 ప్ుట్ బ్ల్ ఆటగజడు ‘ఇకర్స కజసలిాో స్’ ఏ దశేజనికవ చెెందినవజడు ? స ుయిన్స 
 కవీక టర్స మహ ెందరసిెంగ్ ధరని గుర్డెంచి ఈ కవీెంద ివజటలిల స్రధకజని వజయఖ్య ఏది ? 

A) టి20 ప్రప్ెంచ కప్, వనేు  వర్ల్ు  కప్ , చతెంపియన్స టరర ఫలీనట గ లుపొ ెంది మూడు ఐసీస ీ
టరరీా లనట గ ల్లచిన ఏక ైక క ప ున్సగజ నిల్లచతడు 

B) వర్డస్గజ ర ెండేళళో  అెంతరజా తీయ కవకీ ట్ కౌని్ల్ (ఐసీస)ీ వనేు  పేోయర్స ఆఫ్ ద ఇయర్స 
అవజర్డు లు గ లుుకునా తొల్ల పేోయర్సగజ గురధాెంప్ు పొ ెందతడు. 

C) వనేులలో  అతయధకి వయకవాగత స్ో కర్డ స్జధిెంచిన వక ట్ కరప్ర్స  
D) టి20 ప్రప్ెంచకప్ చరధతరలల ఒక జటలు కు అతయధకిెంగజ ఆర్డస్జర్డో  క ప ున్సగజ వయవహరధెంచిన 

ఏక ైక పేోయర్స 
 ఇటీవల కవీక ట్’కు వీడరకలు ప్ల్లకవన ‘స్టరసశ్ ర ైనత’ మొదటి అెంతరజా తీయ మాయచ్ ఏ స్ెంవత్ర్ెంలల 
ఆడతడు ? 2005 

 ఆగష్టు  16న జరధగధన ఫజర్డమలావన్స  స్జునిష్ గజీ ెండ్ పిర వజసత ఎవర్డ ? లరయిస్ హామిలున్స 
 'ఏక్ ఇెండయిా టీమ్ ఇెండయిా' డిజిటల్ ప్రచతరజనిాఏ స్ెంస్థ    పజర ర్ెంభెంచిెంద.ి ? ఇెండయిన్స 
ఒల్లెంపిక్ అస్ో సయిిేష్న్స 

 ఆసియా బ్కవ్ెంగ్ ఛతెంపయిన్సషిప్ - 2021 ఆతిధ్య దేశెం ఏద ి? ఇెండియా   
 2020లల మిగధల్లన కజలానికవ గజనట  ఇెండియన్స పిరమియర్స లీగ్ టెైటలి్(IPL) స్జున్ర్సషిప్ 
హకుకలనట గ లుచటకునా స్ెంస్థ  ఏద ి? డీరమ్ 11 

 జాతీయ కరడీత అవజర్డు లు - 2020 గుర్డెంచి ఈ కవీెంది వజటిలల స్ర ైన వజయఖ్య ఏది ?  
A) తొల్లస్జరధగజ అయిదటగుర్డ కరడీతకజర్డలకు ఖ్సల్ర్తా అవజర్డు లు ప్రకటిెంచతర్డ  
B) రధటెైర్సు స్టపీరెంకోర్డు  జసిుస్ ముకుెందకెం శర్మ స్జర్థయెంలల అవజర్డు ల ఎెంపకి కమిటీ 

ఏరజుటెైెంది  
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C) ఎెంపిక కమిటీ స్యచిెంచిన పేరో్నటెండి కసెందర కరీడల మెంతిరతిశజఖ్ స్జక్షి మాల్లక్ మరధయు 
మీరజబ్య్ పేరో్నట తొలగధెంచిెంద ి. 

 కరీడతకజర్డలు - కరీడలు ఆధతర్ెంగజ ఈ కవీెంది వజటిని జతప్ర్చెండి  
A) రజణి రజెంపజల్ - i) హాకర  
B) వనేశ్ ఫొ గజట్ - ii) ర జోిెంగ్ 
C) మనిక బ్తతర  - iii) టటబుల్ టెనిాస్ 
D) తెంగవలేు మరధయప్ున్స - iv) హ ై జెంప్  

 కరీడత అవజర్డు లు గుర్డెంచి ఈ కవీెంది వజటలిల స్రధకజని  వజయఖ్య ఏది ? 
A) ఖ్సల్ర్తా ప్ుర్స్జకరజనిా కసవలెం ఒల్లెంపకి్ కరీడలలల పజలగో నా ఆటగజళుకు మాతరమే 

ఇస్జా ర్డ  
B) ఉతామ కరడీతకజర్డలకు ‘అర్డా న’ అవజర్డు  అెందిస్జా ర్డ  
C) ఉతామ కోచ్’లకు దరరణతచతర్య అవజర్డు  ఇస్జా ర్డ  
D)  రధటెరై్యాయకజ కరీడతభవృదిి కవ తోడుడుతటనా వజరధకవ ‘ధతయన్సచెంద్’ జీవతకజల స్జఫలయ 

అవజర్డు  అెందిస్జా ర్డ  
 ట2ీ0 ఫజరజమటరో  500 వక టలో  ప్డగ్టిున తొల్ల బౌలర్స ఎవర్డ ?  డేిన్స బ్ర వో 
 ఖ్సల్ర్తా ప్ుర్స్జకర్ గీహ తలకు ఇచేు నగదట బహుమతిని  ర్ూ.7.5 లక్షల నటెంచి ఎెంతకు 
ప ెంచతర్డ ? ర్ూ.25 లక్షలకు 

 ఈ కవీెంది వజటిలల స్ర నై వజయఖ్య ఏద ి? b only  
A) ప్రతీ స్ెంవత్ర్ెం ఆగష్టు  31వ తేదనీ జాతీయ కరడీత దనిోత్వెం జర్ప్బడుతటెంది . 
B) హాకర దగోిజెం, మేజర్స ధతయన్సచెంద్ జయెంతిని ప్ుర్స్కరధెంచటకుని ఏట్ జాతీయ కరీడత 

దినోత్వెం జర్ప్బడుతటెంద ి. 
 ‘చెస్ ఒల్లెంపియాడ్’ గుర్డెంచి ఈ కవీెంద ివజటలిల స్ర ైన వజయఖ్య ఏది ? a<b<c only  

A) ‘చెస్ ఒల్లెంపియాడ్ - 2020లల భ్ర్త్ - ర్ష్టజయలు ఉమమడిగజ స్ిర్ణ ప్తకెం గ లుచటకునతాయి 
B)  ఒల్లెంపియాడ్ చరధతరలల భ్ర్త్ తొల్లస్జరధ ఫ నైల్’కు చరేధెంద ి 
C)  తొల్ల అధికజరధక ఫిడ ే‘చెస్ ఒల్లెంపియాడ్ 1927లల లెండన్సలల జరధగధెంద ి 
D) ప్రతీ నతలుగు స్ెంవత్రజలకు ఒకస్జరధ ఫడిే ‘చెస్ ఒల్లెంపయిాడ్ జర్డగుతటెంద ి 

 బెలా్లయన్స గజీ ెండ్ పిర - 2020 వజసత ఎవర్డ ? లరయిస్ హామిలున్స 
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వజరా్లలో  వయక్ుా లు 
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘స్ో నమ్ ష రధెంగ్ లెప్ు’ ఏ ర్ెంగజనికవ చెెందనివజర్డ ? జానప్ద స్ెంగతీ 
వదతిెంస్టడు 

 ప్రధతని నరసెందర మోడకీవ ప ైవైేట్ కజర్యదరధిగజ ఎవర్డ  నియమితటలయాయర్డ ? హారధదక్ స్తీశుెందర ష్టజ 
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘అమర్ససిెంగ్’ ఏ పజరీుకవ చెెందిన వజర్డ  ? స్మాజ్వజదీ పజరీు 
 ఇెండియన్స కౌని్ల్ అఫ్ వర్ల్ు  అఫ ైర్స్ అధ్యక్షుడిగజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ ? వ్ెంకయయ 
నతయుడు 

 జమూమకశ్రమర్స లెఫ్ిున్ెంట్ గవర్ార్సగజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ ? మనోజ్ సినతా  
 భ్ర్త కెంపోు ర లర్స అెండ్ ఆడిటర్స జనర్ల్ (కజగ్)’గజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ . ?  గధరీష్చెందర 
ముర్డమ  

 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘ఖ్ాన్స లతీఫ్ మహమద్ఖ్ాన్స’ ఈ కవీెంది ఏ దినప్తిరక చీఫ్ ఎడిటర్స ? ముని్ఫ్  
 హ ైదరజబ్ద్లల కసెందరెంగజ ప్నిచసేే ఇన్సకజయిస్ (భ్ర్త జాతీయ మహాస్ముదర స్మాచతర్ సేవజ 
కసెందరెం) డెైర కుర్సగజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ ? తటమమల శీ్రనివజస్కుమార్స 

  ‘కసవీ కజమత్’ ప్రస్టా తెం ఈ కవీెంది ఏ అెంతరజా తీయ స్ెంస్థ  అధ్యక్షుడగిజ  ఉనతార్డ ? నయయ 
డెవలప మెంట్ బ్యెంకు 

 స బి చెరై్మన్స ఎవర్డ ? అజయ తతయగధ 
 యూనియన్స ప్బోిక్ స్రీిస్ కమిష్న్స నయతన చెైర్మన్స’గజ ఎవర్డ నియమితటయాయర్డ ? ప్రదీప్ 
కుమార్స జోష ి

 ఇటీవల మృతిచెెందని  షిరీో  ఆన్స గజీ   ఏ ర్ెంగజనికవ చెెందనివజర్డ ? కల్లుత ర్చయిత 
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘ప్ెండిత్ జస్రజజ్’ ఏ ర్ెంగజనికవ చెెందినవజర్డ ? గజయకుడు  
  బిఎస్ఎఫ్ (స్రధహదటద  భదరతత దళెం) డెైర కుర్స జనర్ల్గజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ ? రజకసశ్ 
అస్జా నత 

 మేఘాలయ గవర్ార్సగజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ ? స్తయ పజల్ మాల్లక్ 
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘ర్స ్ల్ కవరి్స’ , ఈ కవీెంద ిఏ అెంశజనిా ఆవష్కరధెంచతర్డ ? పిక ్ల్  
 టెక్ దిగోజెం యాపలి్ సిఈఒ ఎవర్డ ? టిమ్ కుక్ 
 కసెందర ఎనిాకల స్ెంఘెం నయతన కమిష్నర్సగజ ఎవర్డ నియమితటలయాయర్డ ? రజజీవ్కుమార్స  
 ర్క్షణ ప్రధశోధ్న మరధయు అభవృదిి  స్ెంస్థ  (డిఆర్సడిఓ) చెైర్మన్స ఎవర్డ ? జి స్తీష్ ర డిు  
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘కలువకొలనట స్దతనెంద’ ఏ ర్ెంగజనికవ చెెందిన వజర్డ ? కథత ర్చయిత 
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘జసిుస్ ఏఆర్స లక్షమణన్స’ ఈ కవీెంది ఏ రజష్ు ర హ ైకోర్డు లలల ప్రధతన 
నతయయమూరధాగజ ప్నిచశేజర్డ ? రజజస్జథ న్స మరధయు  ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
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అవజర్డు లు 
 ఐకయరజజయస్మితి మరధయు ఇెంటరసాష్నల్ కజన్ఫడరసష్న్స ఆఫ్ ఎనాిఓ (ఐకజెంగో) స్జథ పిెంచిన 

"కర్ెంవీర్స చకీ అవజర్డు  - 2020" అెందటకునా వజర్డ ఎవర్డ ? స్టనీల్ యడిి ఎస్ఎస్ 
 ‘ఫుడ్ వజన్స 2050’ ప్ుర్స్జకరజనికవ ఎెంపకి ైన స్ెంస్థ  ఏద ి? నతెంది  
 ఆగష్టు  15, 2020 స్ెంధ్ర్భెంగజ ఈ కవీెంద ివజరధలల ఎవరధకవ ‘కరరధా చక(ీమర్ణతెంతర్ెం)’ అవజర్డు నట 
అెందజసశజర్డ ? అబుద ల్ ర్షీద్ కలాస్  

 స్జితెంత ర్ దినోత్వెం స్ెందర్భెంగజ దతశర్థ ిప్ుర్స్జకరజనిా(2020) ఎవరధకర ప్రదతనెంచశేజర్డ ? 
తిర్డనగరధ రజమానటజెం  

 2020 స్ెంవత్రజనికవ అెంతరజా తీయ బుకర్స బహుమతిని ఎవర్డ గ లుచటకునతార్డ ? మేరీకస 
లరకజస్ రధజ ావల్్ు  
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