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➢ ప్రప్ంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుప్పక ంటారు?  7 ఏప్రరల్ 
➢ నోబెల్ బహుమతి ప ందిన మొదట ిభారతీయ శాస్్తరవేత్్ ఎవరు? చందరశేఖర్ వ ంకటరమణ 
➢ బీహార్ ముఖ్యమంత్రర  ఎవరు?  న్నతీష్ క మార్ 
➢  జారఖండ్ గ్వరిర్ ఎవరు? దరర ప్ది మురుు(Draupadi Murmu) 
➢ ప్యయమా(Puma) బరా ండ్ అంబాసరడర్ ఎవరు?  కరీనా కప్యర్ ఖాన్ 
➢ ఆరిజిన్ ఆఫ్ సపుసరస్(Origin of Species) రచయిత్ ఎవరు? చారలెస్ డారిిన్ 
➢ ఆరోగ్య సేత్ు యాప్ను ఎవరు పరా రంభంచారు?భారత్ ప్రభుత్ిం 
➢ రామ్నాథ్ కోవంద్ భారత్దేశ ఎన్నవ అధ్యక్షుడు ?  14 వ 
➢ అజంతా గ్ుహల  ఎకకడ ఉనాియి?ఔరంగాబాద్, మహారాష్్టర 
➢ జారఖండ్ ముఖ్యమంత్రర  ఎవరు? హేమంత్ సో రలన్ 
➢ మొదట ిమహిళా క ంద్ర ర ైలవే  మంతిర ఎవరు? మమతా బెనరీీ 
➢ బరహు స్తమాజ్ను ఎవరు సాా ప్రంచారు? రాజా రామ మోహన్ రాయ్ 
➢ భారత్దేశంలో కాఫప ఉత్ుత్ిలో ప్రధ్మ రాష్్టరం ఏది? భారత్దేశంలో - కరాా టక (ప్రప్ంచంలో – 

బెరజిల్) 

 
➢ గాంధ ీ- ఇరిిన్ ఒప్ుందంలో ముఖ్య డిమ ండ్  ఏమిటి?  అన్ని ఆరిిన నుసల  మరియు 

పరా సరకయయష్టనెను ఉప్స్తంహరించుకోవడం. రాజకీయ ఖలైదీలందరినీ వడుదల చేయడం, జప్ప్  చేసరన 
సత్యయగ్రహుల  ఆసతు లనత  ప్పనరుదధరించడం,  ఉప్పు ఉచిత్ సేకరణ లేదా త్యారీన్న 
అనుమతించడం. 

➢ ప్రప్ంచ ప్పస్్తకం మరియు కాప్పరలైట్ దినోత్సవం ఎప్పుడు? 23 ఏప్రరల్ 
➢ మానవ అభవృదిధ  స్తూచిక 2020 లో ఏ దేశాన్నకి మొదటి రాయంక్ లభంచింది? నారవి 
➢ రౌలాట్ చట్ం ఎప్పుడు ఆమోదించబడ ంద?ి ఫరబరవర ి1919 
➢ NEFT యొకక ప్యర్ి రూప్ం ఏమిటి? National Electronic Funds Transfer 
➢ చత్ురుుజి రహదారి దాిరా అనుస్తంధాన్నంచబడ న నగ్రాల ప్ేరుె  ఏమిటి? ఢిలీ్ల , ముంబెై, చెన ైి, 

కోల్్కతా 
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➢ 2010 ఆసరయా కీీడల  ఎకకడ జరిగాయి?  గాింగ్జౌ, చెైనా 
➢ "స్తరలైివల్ ఆఫ్ ది ఫరటెస్్(survival of the fittest )" అనే ప్దబంధాన్ని ఎవరు చెపాురు? హెరబర్్ 

సపునసర్(Herbert Spencer's) 
➢ లాలాజల గీ్ంథి ఏది? కొవపి కణజాలం (Adipose tissue) 
➢ ముసరె ం INC(Muslim INC) యొకక మొదటి డెైరలక్ర్ ఎవరు? రహ ంత్ులాె  మహో మెద్ స్తయాన్న 
➢ మానవ శరీరంలో ఎముకల  ఒకదాన్నతో ఒకటి ఎలా జత్చేయబడతాయి? సాియువపల 

దాిరా(Via ligaments) 
➢ డెైనమో అంటే ఏమిటి? డెైనమో అనేది ఎలకి్ికల్ జనరవటర్  
➢ చరరి చరరా స్తంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది? 4 ఫరబరవరి 1922 
➢ భారత్దేశంలోన్న ఏ రాష్్టరంలో చాప్చర్ క ట్ (Chapchar Kut) జరుప్పక ంటారు?  మిజోరాం 
➢ మానవ శరీరంలో రక్ం ఏ వేగ్ంతో ప్రవహిస్తు్ ంది? 3 నుండ  4 mph 
➢ OPEC యొకక ప్యర్ి రూప్ం ఏమిటి? Organization of the Petroleum Exporting 

Countries 
➢ భౌగోళిక శాసు ర పిత్యమహుడు ఎవరు? ఎరాటోసే్న్స (Eratosthenes) 
➢ సేత్ు భారత్ం దేన్నకి స్తంబంధించినది? రోడుి  రవాణా మరియు రహదార ిమంతిరత్ి శాఖ 
➢ భారత్ అంత్రిక్ష కారయకీమ పిత్యమహుడు  ఎవరు? వకీమ సారాభాయ్ 
➢ భారతదేశ్ంలో ఎన్ని నవరత్ి కంప్పనీల  ఉనాియి? 16 

 
➢ క చిప్యడ  నృత్య రూప్ం ఏ రాష్్టరం నుండ  వచిచంది? ఆంధ్రప్రదేశ్ 
➢ ఆరోగ్య సేత్ు అనువర్నం ఎప్పుడు స్తృషర్ంచబడ ంది? 2 ఏప్రరల్ 2020 
➢ మొదట ినోబెల్ బహుమతిన్న ఏ భారతీయుడు గలల చుక నాిడు ? రవందర నాథ్ ఠాగ్ూర్ 
➢ CRT యొకక ప్యర్ి రూప్ం ఏమిటి? Cathode Ray Tube 
➢ అశోకుడు  యొకక మొదట ిశాస్తనం ఏ లిప్రలో  ఉంద?ి బరహిు లిపి  
➢ భారత్దేశంలో ఎన్ని వనయపరా ణుల అభయారణాయల  ఉనాియి? 553 
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➢ స్తరళ వస్్తరణ(linear expansion) అంట ేఏమిటి? ఒక వస్తు్ వప వేడ చేసరనప్పుడు, దాన్న ప డవప 
అస్తల  ప డవప మరియు ఉషాో్ గీ్త్లో మారుుక  అనులోమానుపాత్ంలో ప్పరుగ్ుత్ుంది. దీన్నన్న 
స్తరళ వస్్తరణ(linear expansion) అంటారు. 

➢ హ లియం, ఆరాా న్, సో డ యం మరియు న్నయాన్’లలో భిననమ ైనది  ఏది? సో డ యం 
➢ భారతమ ల పరా జలక్్ అంట ేఏమిటి?  భారత్ ప్రభుత్ి రహదారి పరా జలక ్  . దీని దయేరా రూ.35 5.35 

లక్షల కోట్ల  పెట్టు బడిత్ో  83,677 కి.మీ కొతు  రహదయరులనత నిరిిస్ాు రు . 
➢ భారత్ అటారీి జనరల్ ఎవరు? కల.కల. వేణుగోపాల్ 

 
➢ బెరజిల్ రాజధాన్న ఏమిటి? బరసరలియా 
➢ momentum యొకక స్తూత్రం ఏమిటి? Mass / velocity 
➢ జీవత్ం యొకక పరా థమిక యూన్నట్ ఏమిటి? కణం  
➢ పాకిసా్ న్ స్తరిహదుు ను త్యక   భారత్దేశ రాష్టార ా లు  ఏవ? జమూు కాశ్ముర్, రాజసాా న్, గ్ుజరాత్ 

మరియు ప్ంజాబ్.  
➢ URL యొకక ప్యర్ి రూప్ం ఏమిటి? Uniform Resource Locator 
➢ వ ండ  చిహిం ఏమిటి? Ag  
➢ మానవపల సాధారణ రక్పో టు ఏమిటి?  90/60 mmHg మరియు 120/80 mmHg మధ్య 
➢ నేపాల్ అధ్యక్షుడు ఎవరు? బిదాయ దేవ భండారి 
➢ హరాయనాలోన్న అణు వదుయత్ కవందరం ప్ేరు ఏమిటి? గోరఖ్ప్యర్ హరాయనా అణు వదుయత్ 

ప్రియోజన 
➢ భారత్దేశంలో ఎన్ని అణు వదుయత్ పాె ంటుె  ఉనాియి?  7 
➢ 2021 లో ఒలింప్రక్ కీీడల  ఎకకడ జరగ్బో త్ునాియి? - టోకోయ (జపాన్) 
➢ యున్నసపఫ్ (UNICEF ) ప్రధాన కారాయలయం ఎకకడ ఉంది? - నూయయార్క 
➢ సహాయనిరాకరణోద్యమము ఎప్పుడు పరా రంభమె ంది ? - 1920 లో  
➢ భారత్దేశంలో మొదటి అణు ప్రీక్ష ఏ స్తంవత్సరంలో జరిగింద?ి 18 మే 1974 
➢ WCCB యొకక ప్యర్ి రూప్ం? - Wildlife Crime Control Bureau 
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➢ ఐకయరాజ్యసమిత్రలో ఎంతమంది త్యత్యాలిక సభ్ుయలు ఉంట్ారు ? - 10  
➢ గాంధ ీఇరిిన్ ఒప్ుందం ఎప్పుడు మంజూరు చేయబడ ంది? - 1931 
➢ 2023 లో ఆసరయా ఫపట్్బాల్ కప ఆత్రధ్య దేశ్ం ఏది ? చెైనా 
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