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బిట్ బ్యాంక్ 

ముఖ్యమ ైన తేదీలు & ఇతివృతతా లు 
 ప్రప్ెంచ పొ గజకు వయతిరేఖ్ దినోత్వెం ఎప్ుుడు (World No Tobacco Day ) ? మే ౩1 
 ప్రప్ెంచ పజల దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 1 
 ప్రప్ెంచ పజల దినోత్వెం - 2020 యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? the 20th Anniversary of 

World Milk Day 
 ప్రప్ెంచ ప్రజయవర్ణ దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 6 
 ప్రప్ెంచ ప్రజయవర్ణ దినోత్వెం 2020 యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? “Celebrating Biodiversity” 

— a concern that is both urgent and existential 
 ప్రప్ెంచ ఆహార్ భద్రత దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 7 
 2020 స్ెంవత్ర్ప్ు ప్రప్ెంచ ఆహార్ భద్రత దినోత్వెం(  World Food Safety Day) యొకా 

ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? Food safety, everyone’s business 
 అెంతరజా తీయ బకల కజరధిక వయతిరేక దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 12 
 అెంతరజా తీయ బకల కజరధిక వయతిరేక దినోత్వెం 2020 యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? Covid-19: 

Protect Children from Child Labour, now more than ever! 
 అెంతరజా తీయ అల్బినిజెం అవగజహన దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 13 
 2020 స్ెంవత్ర్ప్ు అెంతరజా తీయ అల్బినిజెం అవగజహన దినోత్వెం యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి 

? Made to Shine 
 ప్రప్ెంచ శర్ణతర్డు ల దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 20 
 2020 స్ెంవత్ర్ప్ు ప్రప్ెంచ శర్ణతర్డు ల దినోత్వెం యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? every action 

counts 
 మొట్ట మొద్ట్ ిఅెంతరజా తీయ యోగజ దినోత్వెం ఏ స్ెంవత్ర్ెంలల జరధగధెంది ?  2015 
 అెంతరజా తీయ యోగజ దినోత్వెం ఎప్ుుడు ? జూన్ 21 
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 2020 స్ెంవత్ర్ప్ు  అెంతరజా తీయ యోగజ దినోత్వెం యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? Yoga for 
Health – Yoga at Home 

 అెంతరజా తీయ ఒల్బెంపిక్ దినోత్వెం (జూన్ 23 ) - 2020 యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? Move , 
Learn and Discover 

 మాద్కద్రవజయల ద్ురధినియోగెం మరధయు అకమీ ర్వజణత వయతిరేక అెంతరజా తీయ దినోత్వెం 
ఎప్ుుడు ? జూన్ 26 

 మాద్కద్రవజయల ద్ురధినియోగెం మరధయు అకమీ ర్వజణత వయతిరేక అెంతరజా తీయ 
దినోత్వెం(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) - 2020 
యొకా ఇతివృతాెం ఏమిట్ి ? Better Knowledge for Better Care 

 ఈ క్ెీంది ఏ కజర్యకీమెం ఇట్ీవల ‘Good Health and Well Being and Gender Equality' అనే 
ఇతివృతాెంతో జర్ప్బడ ెంది ? జాతీయ గణతెంక దినోత్వెం 

 

అాంతర్జా తీయ అాంశజలు 
 జీ7 దేశజల స్ద్స్ు్ -2020 ఆతిధ్య దేశెం ఏది ? అమ రధకజ 
 అమ రధకజ చరధతరలలనే  తొల్బసజరధగజ మిలట్రీ చీఫ్గజ నియామకెంకజనునా  నలోజాతీయుడు ఎవర్డ 

? జనర్ల్ చతర ోస్ కయయ. బరర న్ జూనియర్స  
 ‘సజట ర్సట అప్ బోిెంక్’  స్ెంస్ు  ఇట్ీవల విడుద్లచేసిన ‘సజట ర్సట అప్ ఎకోసిస్టెం రజయెంక్ెంగ్ - 2020(startup 

ecosystem rankings - 2020)’ లల భకర్త్ ఎనావ సజు నెంలల నిల్బచిెంది ? 23 
 ప్రస్ుా తెం జి-7 కయట్మి అధ్యక్ష దేశెం ఏది ? అమ రధకజ 
 ‘నిస్ర్గ ’ తుపజనుకు ఆ పేర్డను స్ూచిెంచిన దేశెం ఏది ? బెంగజో దేశ్ 
 జూన్ 4, 2020న ‘ప్రప్ెంచ వజయక్్న్ శిఖ్రజగ ీస్ద్స్ు్’ ఏ నగర్ెంలల జరధగధెంది ? లెండన్ 
 అెంతరజా తీయ ట్ీకజ కయట్మి(Global Alliance for Vaccines and Immunization-GAVI ) 

నకు , జూన్ 4,2020వ తేదీన భకర్త్ ప్రధతని నరేెంద్రమోడీ ఎెంత మొతాెం విరజళెం ప్రకట్ిెంచతర్డ ? 
1.50 కోటో్ డతలర్డో   

 ప్రస్ుా త స్ెంవత్ర్ెంలల ప్రప్ెంచెంలలనే అతయధిక ద్రవయయలిణెం ఏ దేశెంలల నమోద్యెంది. ? పజక్సజు న్  
 నూయజిలాెండ్ ప్రధతని ఎవర్డ ? జసిెండత ఆర ుర్సా 
 ప్రప్ెంచెంలలని మొట్టమొద్ట్ి ‘ఇెంట్ర ాట్-నియెంతిరత’ రోబో ట్ ‘Coro-bot’ను అభివృదిి  చేసిన స్ెంస్ు 

ఏది ? PNT Solutions  
 ప్రజయవర్ణ ప్నితీర్డ స్ూచిక (Environmental Performance Index) -2020లల ప్రధ్మ 

సజు నెంలల నిల్బచిన దేశెం ఏది ? డెనతిర్సా  
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 ఇట్ీవల మర్ణ ెంచిన ‘ఎన్కుర్డెంజిజా’ ఏ దేశజధ్యక్షుడు ? బుర్డెండ ీ 
 కయయఎస్ ట్కప్ యూనివరధ్ట్ీస్-2021 రజయెంకులలో   ప్రప్ెంచెంలలనే మొద్ట్ి సజు నెంలల నిల్బచిన 

విదతయస్ెంస్ు ఏది ? మసజచుస ట్్ ఇనిటిట్యయట్ ఆఫ్ ట్ెకజాలజీ - అమ రధకజ  
 ప్రతిష్జా తిక ఆక్్ఫర్సు విశివిదతయలయానిక్ ర్ూ.768 కోట్లో  (80 మిల్బయన్ ప ెండుో ) విరజళెంగజ 

అెందిెంచనునాట్లో  ప్రకట్ిెంచిన భకర్తీయ సో ద్ర్డలు ఎవర్డ ? ర్ూబెన్ సో ద్ర్డలు  
 మానవ స్హిత అెంతరధక్ష యాతర కజర్యకమీానిక్ సజర్థ్యెం వహిెంచనునా తొల్బ మహిళ ఎవర్డ ? 

కేథీ లయయడర్స్ 
 ప్రప్ెంచ ప్రఖ్ాయత సిలిర్స బకయక్ గొరధలాో  ‘ర్ఫిక’్ ఇట్ీవల ఏ దేశెంలల వేట్గజళళ చేతిలల హతమ ైెంది ? 

ఉగజెండత  
 స ప టెంబర్స, 2020లల పజర ర్ెంభమయయయ ఐకయరజజయస్మితి  స్ర్ిప్రతినిధి స్భ 75వ స్మావేశజలకు 

అధ్యక్షుడ గజ ఎనిాక ైన ‘ఓలాాన్ బో జిార్స’ ఏ దేశజనిక్ చెెందినవజర్డ ? ట్రీా 
 2021 -23 కజలానిక్ గజను  ఆసియా-ప్సిఫిక్ దేశజల నుెంచి ఐకయరజజయస్మితి భద్రతత మెండల్బక్ 

ఎనిాక ైన దేశెం ఏది ? భకర్త్ 
 ఐకయరజజయస్మితిలలని భద్రతత మెండల్బలల తతతతాల్బక స్భయ దేశెం ఎెంత కజలానిక్ ఎనిాకవుతుెంది 

? ర ెండు స్ెంవత్రజలకు  
 ఈ క్ెీంది ఏ పజర ెంతతలను తమివిగజ పేరొాెంట్య నేపజల్ ప్రభుతిెం కొతాగజ తీస్ుకువచిిన రజజాయెంగ 

స్వర్ణ బిలుో కు ఇట్ీవల ఆ దేశ  పజరో్మ ెంట్ల ఆమోద్ెం తెల్బపిెంది ? ల్బెంపియాధ్ురజ, ల్బప్ులేఖ్, 
కజలాపజనీ 

 ఈ క్ెీంది వజట్ిలల భకర్త్, చెైనత స ైనిక ఉనాతతధికజర్డల నడుమ స్రధహద్ుు  చర్ిలు తర్డచుగజ 
జరధగే పజర ెంతెం ఏది ? చుషుల్, నతథ్ు లా , బర్సి లా, క్బితు , దౌలత్ బేగ్ ఓల్డు  

 భకర్తదేశెం వెలుప్ల ప్రప్ెంచెంలల మొట్టమొద్ట్ి యోగజ విశివిదతయలయెం ఎకాడ 
పజర ర్ెంభిెంచబడ ెంది ? లాస్ ఏెంజిల్్ 

 ఇసజో మాబకద్లల ర్ూ.10 కోటో్తో నిరధిెంచ తలప ట్ిటన శ్రీకృషుు డ  ఆలయానిక్ జూన్ 22, 2020న 
శెంకుసజు ప్న జరధగధెంది, అయతే దీనికయయయ ఖ్ర్డి ఎవర్డ భరధసజా ర్డ ? పజక్సజు న్  ప్రభుతిెం 

 వజషిెంగటన్, డ .సి.లలని నతసజ ఏజ నీ్ ప్రధతన కజరజయలయ భవనతనిక్  ఎవర్డ పేర్డ ప ట్టనునతార్డ ?  
మేరీ డబూో ూ. జాక్న్  

 సజట ర్స్ (STARS -Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program) 
అనే పజర జ కుట కు ఈ క్ెీంది ఏ అెంతరజా తీయ స్ెంస్ు నిధ్ులు స్మకయర్డస్ుా ెంది ? ప్రప్ెంచ బకయెంకు 

 ఐరజో ెండ్ కొతా ప్రధతనిగజ ఎవర్డ ఎనిాకయాయర్డ ? మ ైఖ్ేల్ మారధటన్ 
 ఇట్ీవల జ ైలు శిక్ష విధిెంచబడు  ‘ ఫ్జర న్్వయ ఫిలోన్’ ఎవర్డ ? ఫ్జర న్్ మాజీ  ప్రధతని 
 ఈ క్ెీంది వజయఖ్యలలల స్ర ైన దతనిా గురధాెంచెండ  ? A only  
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A) జూన్ 15న  కృతిరమ మేధ్ప ై ప్రప్ెంచ భకగసజిమయెం(Global Partnership on Artificial 
Intelligence (GPAI or Gee-Pay).)లల భకర్త్ వయవసజు ప్క స్భయ దేశెంగజ చేరధెంది  

                    (B) దీనిలల G-20 దేశజలు స్భుయలు   
    

జాతీయ అెంశజలు 

 ఈ క్ెీంది ఏ ప్ట్టణతనిా రజషట ర ర ెండో  రజజధతనిగజ ఉతారజఖ్ెండ్  ప్రభుతిెం ప్రకట్ిెంచిెంది? గ ైర్స స యన్   
 ప్రప్ెంచవజయపా్ెంగజ అతయధికెంగజ ఆరధాెంచే ట్కప్  100 స లబిరట్ీల జాబితతలల భకర్త్  నుెంచి చోట్ల 

ద్క్ాెంచుకునా బకల్డవుడ్  నట్లడు ఎవర్డ ? అక్షయ  కుమార్స   
 ‘#iCommit’ అనే ప్రచతర్ కజర్యకమీమును ఏ మెంతిరతిశజఖ్ పజర ర్ెంభిెంచిెంది ? ఇెంధ్న మరధయు 

ప్ునర్డతతుద్క వనర్డల మెంతిరతి శజఖ్  
 ఆరధటఫిషియల్ ఇెంట్ెల్బజ న్్ (artificial intelligence (AI) ) ఆధతరధత చతట్బకట్ ‘ప ై(PAi)’ ను ఏ 

స్ెంస్ు పజర ర్ెంభిెంచిెంది ? నేషనల్ పేమ ెంట్ కజరొురేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యా  
 కొవిడ్-19 నేప్థ్యెంలల ఆన్ల ైన్లల పజఠజలు బో ధిెంచిన విదతయస్ెంస్ులలో  దేశెంలలనే మొద్ట్ి సజు నెంలల 

నిల్బచి ‘కయయఎస్ ఐ గేజ్ ఈల్డడ్ స్రధటఫిక ట్ అవజర్డు ’కు ఎెంపిక ైన విదతయ స్ెంస్ు ఏది ? ఆచతర్య 
నతగజర్డా న విశివిదతయలయెం (గుెంట్యర్డ)  

 ప్రస్ుా త ఖ్రీఫ్ సీజన్లల ప్ెండ ెంచే మొతాెం 14 ప్ెంట్ల కనీస్ మద్ుతు ధ్ర్ ప ెంచుతూ జూన్ 1, 
2020న  కేెంద్ర మెంతిరవర్గెం నిర్ుయెం తీస్ుకుెంది , అయతే ఈ క్ెీంది ఏ ప్ెంట్కు ప ట్లట బడ  
ఖ్ర్డిలప ై  83% అద్నప్ు ధ్ర్ లభిెంచేలా నిర్ుయెం తీస్ుకునతార్డ ?  స్జా  

 ఇట్ీవల ప్రధతని నరేెంద్రమోడీ పజర ర్ెంభిెంచిన ఛతెంపియన్్.గవ్.ఇన్ (www.champions.gov.in)’ 
వెబ్ స ైట్ దేనిక్ స్ెంభెందిెంచిెంది ? స్ూక్షి, చినా, మధ్య తర్హా ప్రధశమీల స్మస్యలను ఒకే 
వేదికప ై ప్రధషారధెంచేెంద్ుకు  

 ఇట్ీవల కేెంద్ర మెంతిరవర్గెం ఆమోదిెంచిన పీఎెం స్ినిధి (సీట రట్ వెెండతర్స్ ఆతినిర్భర్స నిధి)ప్థ్కెంలల 
వీధి వజయపజర్డలకు ఎెంత మొతాెం ఋణెం ఇవినునతార్డ ? ర్ూ.10వేలు  

 జూన్ 21న ఆరో అెంతరజా తీయ యోగజ దినోత్వెంను ప్ుర్స్ారధెంచుకుని మే 31,2020న ప్రధతని 
నరేెంద్రమోడీ పజర ర్ెంభిెంచిన  వీడ యో బకో గధెంగ్ పో ట్ీ పేర్డ ఏమిట్ి ? ‘మ ై ల ైఫ్, మ ై యోగజ’ (‘జీవన్ 
యోగజ’)  

 అెంతరజా తీయ మొబెైల్ తయారీ స్ెంస్ులను ఆకట్లట కునేెంద్ుకు, దేశ్రయ కెంప నీలకు 
ఊతమిచేిెంద్ుకు కేెంద్ర ప్రభుతిెం జూన్ 2, 2020 ఎెంత విలువెైన  మూడు పోర తత్హక 
ప్థ్కజలను ప్రకట్ిెంచిెంది.?  
ర్ూ.50,000 కోట్లో   

 కే౦ద్ర రజషట ర స్౦బ౦ధతల ప్రకజర్౦‘ విద్ుయచిక్ా ‘ అనేది  ఏ జాభితతలలని అెంశెం ? ఉమిడ  జాబితత 

https://imojo.in/1n8atk7
http://www.champions.gov.in/
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 భకర్తదేశెంలల కోవిడ్ -19 పజజిట్ివ్ కేస్ుల స్ెంఖ్య ఒక లక్ష నుెండ  ర ెండు లక్షలు చేర్డకోవడతనిక్ 
ప్ట్ిటన కజలెం ఎెంత ? 15 రోజులు  

 జూన్ 3, 2020న కేెంద్ర మెంతిరవర్గెం ఆమోదిెంచిన ‘వన్ నేషన్ వన్ మార ాట్’ విధతనెం యొకా 
ఉదేుశయెం ఏమిట్ి ?  
ర ైతులు తమ ప్ెంట్లను ఇషటమొచిిన చోట్, ఇషటమొచిిన ధ్ర్కు వికయీెంచుకొనే 
వీలుకల్బుెంచడెం  

 ఈ క్ెీంది ఏ పో ర్డట  ట్రస్ట పేర్డను  శజయమాప్రసజద్ ముఖ్రీా ట్రస్టగజ మార్డితూ కేెంద్ర ప్రభుతిెం  
నిర్ుయెం తీస్ుకుెంది. ? కోల్కతత పో ర్సట ట్రస్ట  

 నేచర్స ఇెండెక్్ 2019-20 రజయెంకులలో  విశివిదతయలయాల ప్ర్ెంగజ చూసేా  ప్రధశోధ్నలలో  దేశెంలలనే 
మొద్ట్ి రజయెంకు సజధిెంచిన విశివిదతయలయెం ఏది ? హ ైద్రజబకద్ కేెందీరయ విశివిదతయలయెం  

 ఇట్ీవల ట్ెైమ్స్  స్ెంస్ు  ప్రకట్ిెంచిన హయయర్స ఎడుయకేషన్ ఆసియా రజయెంకులలో  , భకర్తదేశ 
విదతయస్ెంస్ులలల మొద్ట్ి సజు నెంలల నిల్బచిన విదతయ స్ెంస్ు  ఏది ? ఇెండ యన్ ఇన్సిటట్యయట్ ఆఫ్ 
స ైన్్ (ఐఐఎస్), బెెంగళూర్డ  

 స ైనిక సజు వరజలను ప్ర్స్ుర్ పజర తిప్దికన ఉప్యోగధెంచుకునేెంద్ుకు భకర్త్ ఈ క్ీెంది ఏ దేశెంతో  
జూన్ 4, 2020న ‘ద్ మూయచువల్ లాజిసిటక్్ స్పో ర్సట అగధీమ ెంట్’ (MLSA)చేస్ుకుెంది ? ఆసేట రల్బయా 

 ఈ క్ెీంది ఏ దేశ ప్రధతనితో భకర్త ప్రధతని నరేెంద్రమోడీ  జూన్ 4,2020న వర్డివల్ స్మావేశెంలల 
పజలగగ నతార్డ ?ఆసేట రల్బయా 

 ఇట్ీవల కేెంద్ర ప్రభుతిెం తుల్బప్ (TULIP) కజర్యకమీమును పజర ర్ెంభిెంచిెంది , అయతే ‘TULIP’ 
ప్ూరధా ర్ూప్ెం ఏమిట్ి ?  The Urban Learning Internship Program  

 విద్ుయత్ కోతకు ప్రధహార్ెం అెంద్జేయనునాట్లో  ప్రకట్ిెంచిన తొల్బ రజషట రెం ఏది ? ఛతాీస్గఢ్ 
 వలస్ కజరధికుల కోస్ెం జూన్ 5,2020  ‘Online Shramik Employment Exchange’ పో ర్టల్ ఏ 

రజషట రము పజర ర్ెంభిెంచిెంది.?  రజజసజా న్  
 ప్రజయవర్ణ ప్నితీర్డ స్ూచిక (Environmental Performance Index) -2020లల భకర్త్ రజయెంక్ 

ఎెంత ? 168 
 స ెంట్రల్ అడ ినిసేట రట్ివ్ ట్ిరబుయనల్ (CAT) యొకా 18 వ ధ్రజిస్నతనిా ఇట్ీవల ఎకాడ 

పజర ర్ెంభిెంచతర్డ. ?  
జమూి, లడఖ్ కేెంద్ర పజల్బత పజర ెంతెం  

 ఫుడ్ సేఫ్ీట  అెండ్ సజట ెండర్సు్ అథతరధట్ీ ఆఫ్ ఇెండ యా (FSSAI) ఇట్ీవల విడుద్ల చేసిన 2 వ 
విడత రజషట ర ఆహార్ భద్రత స్ూచిక(State Food Safety Index)లల ప్రధ్మ సజు నెంలల నిల్బచిన 
రజషట రము ఏది ? గుజరజత్  

 గధర్స అడవులలో ని ఆసియా సిెంహాల స్ెంఖ్య ఐదేళోలల ఎెంత శజతెం ప రధగజయ ? దతదతప్ు 29%  
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 కయయఎస్ ట్కప్ యూనివరధ్ట్ీస్-2021 రజయెంకులలో  భకర్తదేశెంలలనే మొద్ట్ి సజు నెంలల నిల్బచిన 
విదతయ స్ెంస్ు  ఏది ? ఐఐట్ీ బకెంబే  

 ఆరధాయాలజీ స్రేి ఆఫ్ ఇెండ యా పేర్డను ‘ఆరధాయాలజికల్ స్రేి అెండ్ హ రధట్ేజ్ మేనేజ్మ ెంట్ 
ఆఫ్ ఇెండ యా (Ashmi—Archaeological Survey and Heritage Management of 
India)’గజ మారజిలని స్ూచిెంచిన స్ెంస్ు ఏది ? నీతి ఆయోగ్ 

 ఇట్ీవల ఈ క్ెీంది ఏ రజషట రము ‘బెందే ఉతతాల జనతని"  గీతతనిక్ రజషట ర గేయెం హో దత ఇచిిెంది ? 
ఒడ శజ  

 జూన్ 11, 2020న విడుద్లచేసిన  ఇెండ యా రజయెంక్ెంగ్్ -2020లల మొద్ట్ిసజు నెంలల నిల్బచిన 
విదతయస్ెంస్ు ఏది ? ఐఐట్ి మదతర స్  

 కోవిడ్ -19 మహమాిరధని స్మర్ువెంతెంగజ ఎద్ురోావట్కనిక్ తయారీదతర్డలు, స్ర్ఫరజదతర్డలు 
మరధయు వినియోగదతర్డలకు సేవలు అెందిెంచడతనిక్ ఇట్ీవల కేెంద్ర ప్రభుతిెం పజర ర్ెంభిెంచిన వెబ్ 
పో ర్టల్ ఏది ? ఆరోగయప్థ్ పో ర్టల్  

 'స్హకర్స మితతర ' ఇెంట్ర్సాషిప్ కజర్యకీమానిా ఏ కేెంద్ర మెంతిరతి శజఖ్ పజర ర్ెంభిెంచిెంది ? కేెంద్ర 
వయవసజయ శజఖ్  

 గధరధజన విదతయర్డు ల కోస్ెం ఉదేుశిెంచిన హాస్టళోకు ఐఎస్ఓ స్రధటఫికేషన్ పొ ెందిన దేశెంలల మొద్ట్ి 
రజషట రెం ఏది ?  
ఒడ శజ  

 కేెంద్ర భూ అధ్యయనతల శజఖ్ తతజా నివేదిక ప్రకజర్ెం ఈ శతతబుెం చివరధనతట్ిక్ భకర్త్లల స్రజస్రధ 
ఉషో్ు గతీలు ఎెంత మేర్ ప రధగే అవకజశెం ఉెంది ? 4.4 డ గీీల స ల్బ్యస్ 

 ప్రముఖ్ అెంతరజా తీయ మేధో  మథ్న స్ెంస్ు  ‘సజట క్హోెం ఇెంట్రేాషనల్ పీస్ రీస ర్సి ఇన్సిటట్యయట్’ 
(సిపీర) ప్రకజర్ెం భకర్త్ వద్ు  ఉనా అణతియుధతల స్ెంఖ్ాయ ఎెంత ? 130-140 

 మాజీ ప్రధతనమెంతిర పీవీ నర్సిెంహారజవు జయెంతి ఎప్ుుడు ? జూన్ 28 
 ఏదెైనత ద్రవయబిలుో ను లలక్స్భ ఆమోదిెంచి, రజజయస్భకు ప్ెంపినప్ుుడు ఎనిా రోజులలో గజ 

సిఫ్జర్స్ులతో గజనీ, యథతతథ్ెంగజ గజనీ ఆ బిలుో ను ఆమోదిెంచి ప్ెంపజల్బ? 14  
 కరోనతకు వయతిరేకెంగజ చేస్ుా నా పో రజట్ెంలల భకర్త్కు స్హాయప్డట్కనిక్ అమ రధకజ ప్రభుతిెం జూన్ 

16న ఎనిా అతతయధ్ునిక వెెంట్ిలేట్రో్ను విరజళెంగజ ఇచిిెంది ? 100  
 దేశ వజయపా్ెంగజ మొద్ట్ి విడతలల ఎనిా ఖ్ేలల ఇెండ యా సేటట్ స ెంట్ర్స ఆఫ్ ఎక్్ల న్్ (కేఐఎస్సీఈ) 

ఏరజుట్లచేయనునతార్డ ? 8 
 జూన్ 15న భకర్త జవజనోప ై చెైనత స ైనికులు జరధపిన దతడ లల చనిపో యన కలాల్ ఎవర్డ ? కర్ాల్ 

బికుామళో స్ెంతోష్ బకబు 
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 భకర్త్ మరధయు చెైనతల మధ్య ఇట్ీవల ఈ క్ీెంది ఏ పజర ెంతెంలల జరధగధన ఘర్షణ వలో స్ుమార్డ 20 
మెంది భకర్త స ైనికులు పజర ణతలు కోలాుయార్డ ? గజలాిన్ లలయ 

 దేశెంలలనే తొల్బసజరధగజ మేట్ిరక్్ సీరీనిెంగ్ వయవస్ును ఏ విమానతశయీెంలల పజర ర్ెంభిెంచతర్డ ? 
శెంష్జబకద్ అెంతరజా తీయ విమానతశయీెం 

 తతజా ఎనిాకతో కల్బపి ఐకయరజజయస్మితిలలని భద్రతత మెండల్బలల తతతతాల్బక స్భయ దేశెంగజ భకర్త్ 
ఎనిాసజర్డో  గ లుపొ ెందిెంది ? 8 

 ఆతినిర్భర్స భకర్త్ పజయకేజీలల భకగెంగజ చేసిన ప్రకట్నను కజర్యర్ూప్ెంలలక్ తెస్ూా  జూన్ 18న ఎనిా 
బొ గుగ  బకో కుల  వేలెం ప్రక్ీయను ద్ృశయమాధ్యమెం దతిరజ ప్రధతని నరేెంద్ర మోడీ పజర ర్ెంభిెంచతర్డ ? 
41  

 వలస్ కజరధికులకు ఉపజధి కల్బుెంచడెం కోస్ెం ర్ూ.50వేల కోటో్తో కేెంద్ర ప్రభుతిెం 
పజర ర్ెంభిెంచనునా స్రధకొతా ఉపజధి కజర్యకమీెం ఏది ? గరీబ్ కలాయణ్ రోజ్గజర్స అభియాన్ 

 గరీబ్ కలాయణ్ రోజ్గజర్స అభియాన్ ప్థ్కెం అమలయయయ రజష్జట ర లు ఎనిా ? 6 
 ట్ీబీ వజరధషక నివేదిక–2020 ప్రకజర్ెం 50 లక్షలకు ప ైబడ న జనతభక గల ప ద్ు  రజష్జట ర ల కేట్గధరీలలో  

ట్ిబి నియెంతరణలల  అతుయతామ ప్నితీర్డ కనబరధచి వర్డస్గజ ప్రథ్మ, దిితీయ, తృతీయ సజు నతలలో  
నిల్బచిన రజష్జట ర లు ఏవి ? గుజరజత్, ఆెంధ్రప్రదేశ్, హిమాచల్ప్రదేశ్ 

 క్ోషటమ ైన స్మయెంలల ర్కాెం అవస్ర్ెం ఉనావజరధక్ స్ులభెంగజ అెందిెంచేెంద్ుకు కేెంద్ర ఆరోగయశజఖ్ 
మెంతిర హర్షవరి్న్ జూన్ 24న పజర ర్ెంభిెంచిన  యాప్ ఏది ? ‘ఈ బోడ్ స్రీిస స్’  

 ఈ -ప్ెంచతయతీ ప్ుర్సజార్ెం-2020క్ ఏ రజషట రెం ఎెంపిక ైెంది ?ఆెంధ్రప్రదేశ్  
 ఏ తేదీనతట్ిక్ భకర్తదేశెంలల కోవిడ్-19 కేస్ుల స్ెంఖ్య ఐద్ులక్షలకు చేరధెంది ? జూన్ 27, 2020 
 ప్రధతనమెంతిర రోజ్గజర్స అభియాన్ కజర్యకమీెం ఎనిా జిలాో లలో  అమలవుతుెంది ? 116 
 ఈ క్ెీంది వజరధలల ఎవరధ జయెంతి స్ెంధ్ర్భెంగజ  జాతీయ గణతెంక దినోత్వెం జర్ప్బడుతుెంది ? 

పొర ఫ స్ర్స పి సి మహాలనోబిస్ 
 భకర్త అట్కరీా జనర్ల్ ప్ద్వీ కజలెం ?  6 స్ెంవత్రజలు లేదత 65 స్ెం. వయస్ు్ 

ప్ూరా్యయయవర్కయ 
 భకర్తదేశెంలలనే విమానయాన వజతతవర్ణ ప్ర్యవేక్షణ వయవస్ు  (Aviation Weather Monitoring 

System)కల్బగధన తొల్బ విమానతశయీెం ఏది ? క ెంప్గౌడ అెంతరజా తీయ విమానతశయీెం - 
బెెంగళూర్డ 

 జమూి & కజశ్రిర్స’లలని ఏ జిలాో ను ఇట్ీవల ఉగవీజద్ర్హిత’ జిలాో గజ ప్రకట్ిెంచతర్డ ?దోడత జిలాో  
 ఐట్ీ చట్టెంలలని ఏ స క్షన్  క్ెంద్ చెైనతతో స్ెంభెంద్ెం ఉనా 59 ప్రధతన మొబెైల్ యాప్లను 

నిషేధిస్ూా  కేెంద్ర ఎలకజటా నిక్్, ఐట్ీ శజఖ్ జూన్ 29న ఉతార్డిలు జారీ చేసిెంది ? స క్షన్ 69-ఎ 
 జూన్ 1, 2020 నతట్ిక్ ‘ఒకే దేశెం ఒకే కజర్డు  ప్థ్కెం’ ఎనిా రజష్జట ర లలో  అమలవుతుెంది ? 20  
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ఆాంధ్రప్రదేశ్ అాంశజలు 
 హెందీరనీవజ స్ుజల స్రవెంతి ప్థ్కజనిక్ ఏ పేర్డ ప ట్కట ర్డ ? అనెంత వెెంకట్ర డ ు  హెందీరనీవజ స్ుజల 

స్రవెంతి ప్థ్కెం  
 2020-21 స్ెంవత్రజనిక్ గజను కృష్జు  నదీ జలాలను ఆెంధ్రప్రదేశ్ మరధయు తెలెంగజణ రజష్జట ర ల 

మధ్య ఏ నిషుతాిన ప్ెంచతర్డ ? 66 : 34  
 దేశెంలలనే తొల్బసజరధగజ ‘ఆన్ల ైన్ వయర్ు మారధుడ  వెబ్స ైట్(online waste exchange website.) 

ను పజర ర్ెంభిెంచిన రజషట రము ఏది ? ఆెంధ్రప్రదేశ్  
 ర్జకులు, నతయీబకర హిణులు, ద్రీాల కుట్లెంబకలకు ఆరధుక సజయెం అెందిెంచే ‘జగననా చేదోడు’ 

కజర్యకమీానిా జూన్ 10, 2020న ఆెంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమెంతిర  వెై.ఎస్ జగనోిహన్ ర డ ు  
పజర ర్ెంభిెంచతర్డ, అయతే ఈ ప్థ్కెంలల ఒకొాకా లబిుదతర్డడ క్ అెందిెంచే మొతాెం  ఎెంత ? 
ర్ూ.ప్దివేలు  

 అర్డు లకు ప్రభుతి స్ెంక్షేమ ప్థ్కజలను నిరధుషట  కజలప్రధమితిలల అెంద్జేసేెంద్ుకు ఇట్ీవల 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతిెం వివిధ్ ప్థ్కజలకు  వివిధ్ కజలప్రధమితులను ప్రకట్ిెంచిెంది , అయతే దీని 
ప్రకజర్ెం ఒక లబిుదతర్డడకు ఇళో ప్ట్కట  జారీ చేసేెంద్ుకు ప్ట్ేట  గరధషట కజలప్రధమితి ఎెంత ? 90 
రోజులు  

 జగననా తోడు క్ెంద్ చిర్డవజయపజర్డలకు స్ునతా వడీుక్ ఎెంత మొతాెం ఋణెం గజ ఇవినునతార్డ 
? ప్దివేల ర్ూపజయలు  

 వెైఎసజ్ర్స చేయూత ప్థ్కెం క్ెంద్ ఏడతదిక్ ఎెంత మొతాెం చొప్ుున ఏపి  ప్రభుతిెం లబిుదతర్డలకు 
ఆరధుకసజయెం అెందిెంచబో తోెంది.? ర్ూ.18,750  

 విజయనగర్ెం జిలాో లలని భోగజప్ుర్ెం విమానతశయీెం నిరజిణెం కోస్ెం ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్ుతో 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతిెం జూన్ 12 న ఒప్ుెంద్ెం చేస్ుకుెంది .? జీఎెంఆర్స గూీప్  

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ వయవసజయ శజఖ్ తతజాగజ విడుద్ల చేసిన నతలుగో ముెంద్స్ుా  అెంచనతలు ప్రకజర్ెం 
రజషట రెంలల 2019-20 ఖ్రీఫ్, ర్బీ ప్ెంట్ కజలాలలో  కల్బపి ఎెంత మొతాెం ఆహార్ ధతనతయల దిగుబడ  
లభిెంచిెంద ి? 180.54 లక్షల ట్నుాలు  

 ‘2019–20 ఆెంధ్రప్రదేశ్ సజమాజిక, ఆరధుక స్రేి నివేదిక’ ప్రకజర్ెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట రెం 2019 -20 
స్ెంవత్ర్ెంలల ఎెంత శజతెం వృదిి  సజధిెంచిెంది. ? 8.16% 

 ‘2019–20 ఆెంధ్రప్రదేశ్ సజమాజిక, ఆరధుక స్రేి నివేదిక’ ప్రకజర్ెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట రెంలల  2019 -20 
స్ెంవత్ర్ెంలల వయవసజయ ర్ెంగెంలల వృదిి రేట్ల ఎెంత ?  18.96 శజతెం 
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 ‘2019–20 ఆెంధ్రప్రదేశ్ సజమాజిక, ఆరధుక స్రేి నివేదిక’ ప్రకజర్ెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట రెంలల  2019 -20 
స్ెంవత్ర్ెంలల రజషట రములల తలస్రధ ఆదతయెం ఎెంతగజ నమోదెైెంది.? ర్ూ.1,69,519 

 ‘2019–20 ఆెంధ్రప్రదేశ్ సజమాజిక, ఆరధుక స్రేి నివేదిక’ ప్రకజర్ెం రజషట రెంలల ఎెంత  శజతెం 
అక్షరజస్యత నమోదెైెంది ?67.35 శజతెం  

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట రెంలల  వెైఎసజ్ర్స ర ైతు భరోసజ కేెందతర ల స్ెంఖ్య ఎెంత ? 10,614 
 ఆెంధ్రప్రదేశ్  వజరధషక ఆరధుక బడెాట్ను (2020–21) అెంచతనత వయయెం ఎెంత  ?  ర్ూ.2,28,734.44 

కోట్లో  
 ఆెంధ్రప్రదేశ్  వజరధషక ఆరధుక బడెాట్ను (2020–21)లల  సజగునీట్ి పజర్డద్ల శజఖ్కు ఎెంత మొతాెం 

కేట్కయెంచతర్డ ? ర్ూ.11,805 కోట్లో  
  ఆెంధ్రప్రదేశ్  వజరధషక ఆరధుక బడెాట్ 2019 - 20 స్వరధెంచిన అెంచనతల ప్రకజర్ెం ఆరధుక లలట్ల ఎెంత ? 

40,493.46 కోట్లో  
 ఆెంధ్రప్రదేశ్  వజరధషక ఆరధుక బడెాట్ 2019 - 20 స్వరధెంచిన అెంచనతల ప్రకజర్ెం ర వెనూయ లలట్ల ఎెంత 

? ర్ూ. 26,646.92 కోట్లో  
 ఆెంధ్రప్రదేశ్  వజరధషక ఆరధుక బడెాట్ (2020–21) లల కొతా రజజధతనిలల మౌల్బక వస్తుల కోస్ెం ఎెంత 

మొతాెం కేట్కయెంచతర్డ ?  ర్ూ. 500 కోట్లో  
 ఇట్ీవల ఆెంధ్రప్రదేశ్ శజస్నస్భ ఆమోదిెంచిన ముని్ప్ల్ కజరొురేషన్్ చట్టెం-1965 స్వర్ణ బిలుో  

ప్రకజర్ెం నగర్పజలక స్ెంస్ులలో  ఎనిాకల నిర్ిహణ స్మయానిా 27 రోజుల నుెండ  ఎనిా రోజులకు 
కుదిెంచతర్డ ? 18  

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట రెంలల  వయవసజయ, అనుబెంధ్ శజఖ్లకు 2020-21 స్ెంవత్రజనిక్ గజను ఎెంత 
మొతాెం బడెాట్ను ప్రతిపజదిెంచతర్డ ? ర్ూ.29,159.97 కోట్లో  

 అతయెంత వేగెంగజ పజస్పో ర్డట  ద్ర్ఖ్ాస్ుా ల ప్రధశ్రలన ప్ూరధా, వజట్ి ప్రధష్జార్ెంలల ఏ రజషట ర పో ల్డస్ుశజఖ్ 
దేశెంలలనే మొద్ట్ి సజు నెంలల నిల్బచిెంది ? ఆెంధ్రప్రదేశ్  

 ఈ -ప్ెంచతయతీ ప్ుర్సజార్ెం-2020క్ ఏ రజషట రెం ఎెంపిక ైెంది ?ఆెంధ్రప్రదేశ్  
 స్ెంస్ద్ ర్తా (పజరో్మ ెంట్ల ర్తాెం)-2020 అవజర్డు కు ఎెంపిక ైన ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజష్జట ర నిక్ చెెందిన 

పజరో్మ ెంట్ల స్భుయడు ఎవర్డ ? క్ెంజరజప్ు రజమోిహన్నతయుడు 
 కజప్ు, ఒెంట్రధ, బల్బజ, తెలగ కులాలకు చెెంది 45- 60 మధ్య వయస్ునా మహిళలకు  ఏట్క 

ర్ూ.15వేల చొప్ుున ఐదేళోలల ర్ూ.75వేల ఆరధుక సజయెం అెందిెంచడతనిక్ ఉదేుశిెంచిన ప్థ్కెం 
ఏమిట్ి ? ‘వెైఎస్ఆర్స కజప్ు నేసా్ెం’  

 ర ైతు భరోసజ కేెందతర ల దతిరజ అెందిెంచే సేవల ప్ర్యవేక్షణ కోస్ెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతిెం 
ర్ూపొ ెందిెంచిన మొబెైల్ యాప్ ఏది ?  ‘వెైఎస్ఆర్స యాప్’ 
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 ఆెంధ్రప్రదేశ్ పో ల్డస్ు విభకగజనిక్ మాద్క ద్రవజయల వయతిరేక ప్రచతర్కరా్గజ ఎవర్డ 
నియమితులయాయర్డ ?  నెైనత జ ైసజిల్  

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట రెంలలని అతయెంత వెనుకబడ న మెండలాలలో  పేద్లకు స్ుసిుర్ జీవనోపజధి కలునకు 
అమలు చేస్ుా నా ఆెంధ్రప్రదేశ్ గజీమీణ స్మిిళిత అభివృదిి  కజర్యకీమెం (ఏపీఆర్సఐజీపీ) 
కజలప్రధమితి ఎప్ుటి్తో ముగధసిెంది ? జూన్ 30, 2020 

 ఈ క్ెీంది ఏ పజర ెంతెంలల ఉనా ఆెంధ్రప్రదేశ్ స ెంట్ర్స ఫర్స అడతిన్్డ్ రీస ర్సి ఆన్ ల ైఫ్ సజట క్ (ఏపీ కజరో్స
)లల వజయక్్న్ తయారీ యూనిట్ను ప్రభుతిెం ఏరజుట్ల చేయనుెంది ? ప్ుల్బవెెంద్ుల 
  
  
  

తెలాంగజణ అాంశజలు 
 తెలెంగజణ రజషట రెంలల జూన్ 2,20220న ఎనావ రజష్జట ర వతర్ణ వేడుకలు జరధగజయ ? ఆర్వ  
 2020-21 స్ెంవత్రజనిక్ గజను కృష్జు  నదీ జలాలను ఆెంధ్రప్రదేశ్ మరధయు తెలెంగజణ రజష్జట ర ల 

మధ్య ఏ నిషుతాిన ప్ెంచతర్డ ? 66 : 34  
 యాస్ెంగధ (ర్బీ)లల తెలెంగజణ రజషట ర స్హకజర్ మార ాట్ిెంగ్ స్మాఖ్య’ (మార్సాఫ డ్) , జూన్ 8, 

2020 నతట్ికర ఎెంతమొతాెం మొకాజొనా(మకా)లను కనుగోలుచేసిెంది ? 9,26,681 ట్నుాలు  
 వయవసజయశజఖ్ అధ్యయనెం ప్రకజర్ెం 2019-20 స్ెంవత్ర్ెంలల తెలెంగజణ రజషట రెంలల ప్ెంట్ల 

సజగుకు ర్సజయన ఎర్డవులును జాతీయ స్గట్లకనతా ఎెంత శజతెం అధికెంగజ వజడతర్డ ?261 
శజతెం  

 వజతతవర్ణ స్మాచతరజనిా ఎప్ుట్ికప్ుుడు తెలుస్ుకోవడతనిక్ ‘ట్ీఎస్-వెద్ర్స’ పేరధట్ ప్రతేయక యాప్
ను ర్ూపొ ెందిెంచిన స్ెంస్ు  ? తెలెంగజణ రజషట ర అభివృదిి , ప్రణతళికజ స్ెంస్ు(ట్ీఎస్డీపీఎస్) 

 తెలెంగజణ ప్రధశమీల శజఖ్ 2019-20 వజరధషక నివేదిక ప్రకజర్ెం పజరధశజీమిక ర్ెంగెం వృదిు  రేట్ల 
ఎెంతగజ నమోద్యయెంది ? 8.2 శజతెం 

 తెలెంగజణ ముఖ్యముెంతిర కేసీఆర్స జూన్ 25న ఆరో విడత హరధతహార్ెం కజర్యకమీానిా ఎకాడ 
పజర ర్ెంభిెంచతర్డ. ? మ ద్క్ జిలాో  నరజ్ప్ూర్సలల 

 పీవీ శతజయెంతి ఉత్వజల కమిట్ీ ఛెైర్ిన్ ఎవర్డ ? క .కేశవరజవు 
 2019 -20 ఆరధిక స్ెంవత్ర్ెంలల తెలెంగజణ ఐట్ీ ర్ెంగెం వృదిిరేట్ల ఎెంతగజ నమోద్యయెంది ? 

17.97 శజతెం 
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ఆర్ధికజాంశజలు 
 స ైక్ల్ తయారీదతర్డ అట్కో స్ స ైక్ల్్ తన చివరధ పజో ెంట్లను ఎకాడ మూసివేసిెంది ?సజహిబకబకద్   
 ప్రస్ుా త స్ెంవత్ర్ెంలల ప్రప్ెంచెంలలనే అతయధిక ద్రవయయలిణెం ఏ దేశెంలల నమోద్యెంది. ? పజక్సజు న్  
 2019-20 ఆరధుక స్ెంవత్ర్ెంలల స్ూు ల ప్రతయక్ష ప్నుా వస్ూళలో  గత  స్ెంవత్ర్ెంతో పో లుికుెంట్ే 

ఎెంత శజతెం తగజగ య ? 4.92%  
 ఆరధటఫిషియల్ ఇెంట్ెల్బజ న్్ (artificial intelligence (AI) ) ఆధతరధత చతట్బకట్ ‘ప ై(PAi)’ ను ఏ 

స్ెంస్ు పజర ర్ెంభిెంచిెంది ? నేషనల్ పేమ ెంట్ కజరొురేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యా  
 భకర్త్ సజర్ిభరమ ర్డణ రేట్ిెంగ్ను మూడీస్ ఇనెిస్టర్స్ స్రీిస్ తతజాగజ ఎెంతకు తగధగెంచిెంది ? 

బీఏఏ3  
 ఇట్ీవల కేెంద్ర మెంతిరవర్గెం ఆమోదిెంచిన పీఎెం స్ినిధి (సీట రట్ వెెండతర్స్ ఆతినిర్భర్స నిధి)ప్థ్కెంలల 

వీధి వజయపజర్డలకు ఎెంత మొతాెం ఋణెం ఇవినునతార్డ ? ర్ూ.10వేలు  
 కజనెెడరేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యన్ ఇెండసీట ర (CII) ఎప్ుుడు సజు పిెంచబడ ెంది ? 1895 
 ప్రస్ుా త ఆరధుక స్ెంవత్ర్ెం(2020-21)లల భకర్త వృదిిరేట్ల ఎెంత  శజతెంగజ నమోద్ు కజవచిని 

ప్రప్ెంచబకయెంక్ జూన్ 8న విడుద్ల చేసిన ‘గోో బల్ ఎకనతమిక్ పజర స ుక్ట’ నివేదికలల అెంచనత 
వేసిెంద.ి? -3.2 శజతెం  

 అెంతరజా తీయ రేట్ిెంగ్ స్ెంస్ు  ‘ఎస్ అెండ్ పీ’ ఇచిిన భకర్త స ర్ిభరమ రేట్ిెంగ్ ఏది ? ‘బీబీబీ-’  
 సో లార్స ఎనరీా కజరొురేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యా (ఎస్ఈసీఐ) నుెంచి 8 గధగజవజటో్ విద్ుయద్ుతుతాి 

చేయగల ప్రప్ెంచెంలలనే అతిప ద్ు  స ర్విద్ుయతుా  పజర జ కుట ను ద్క్ాెంచుకునా స్ెంస్ు ఏది ?  అదతనీ 
గీనీ్ఎనరీా ల్బమిట్ెడ్   

 బకయెంకుల సీఈఓలు, ప్ూరధా కజల డెైర కటరో్ గరధషా వయో ప్రధమితిని ఎనిా ఏళలో గజ ఆర్సబీఐ ఇట్ీవల  
ప్రతిపజదిెంచిెంది. ? 70 స్ెంవత్రజలు  

 2020 మే నెలలల  ట్ోకు ధ్ర్ల ఆధతరధత ద్రవయయలిణ స్ూచీ (డబూో ూపీఐ) ఎెంతగజ నమోదెైెంది ? -
3.21 

 జూన్ 5, 2020 నతట్ికర భకర్తదేశ విదేశ్ర మార్క నిలిలు మొతాెం  ఎెంత ? 501.70 బిల్బయన్ 
డతలర్డో  

 ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్ు తతము ర్డణ ర్హిత కెంప నీగజ మారధనట్లో  జూన్ 19, 2020న ప్రకట్ిెంచిెంది ? 
రధల్బయన్్ ఇెండసీట రస్ 

 ప్రప్ెంచెంలలనే అతయెంత విలువెైన 10 ఎకే్ఛెంజీల జాబితతలల బో ెంబే సజట క్ ఎకే్ఛెంజీ (బీఎస్ఈ) 
ఎనావ సజు నెంలల నిల్బచిెంది ? 10 

 ప్రప్ెంచెంలలనే అతయెంత విలువెైన సజట క్ ఎకే్ఛెంజీ  ఏది ? నూయయార్సా సజట క్ ఎకే్ఛెంజీ 
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 ప్రస్ుా త ఆరధుక స్ెంవత్ర్ెం(2020-21)లల భకర్తదేశ వృదిి  రేట్ల ఎెంత శజతెం ఉెండవచిని ఫిచ్ 
అెంచనత వేసిెంది ? -5 శజతెం 

 ప్రస్ుా త ఆరధుక స్ెంవత్ర్ెం (2020-21)లల భకర్త వృదిి  ఎెంత శజతెం ఉెండే అవకజశెం ఉెంద్ని  
ఆసియా అభివృదిి  బకయెంక్ (ఏడీబీ) అెంచనత వేసిెంది. ? -4 శజతెం 

 150 బిల్బయన్ డతలరో్ (ర్ూ.11,43,667 కోట్లో ) మార ాట్ విలువను సజధిెంచిన తొల్బ భకర్తీయ 
కెంప నీ ఏది ? రధలయన్్ ఇెండసీట రస్ ల్బమిట్ెడ్ 

 జూన్ 21, 2020 నతట్ికర ప్రప్ెంచ కుబేర్డలలో  ముకేశ్ అెంబకనీ ఎనావ సజు నెంలల ఉనతార్డ ? 9వ 
సజు నెం 

 2017 స్ెంవత్రజనిక్ కొనుగోలు శక్ా స్మానతిెం (Purchasing power parity (PPP)) 
ఆధతర్ెంగజ ప్రప్ెంచెంలలనే మూడు అతిప ద్ు  ఆరధిక వయవస్ులు ఏవి ? చెైనత , అమ రధకజ , ఇెండ యా 

 ప్రస్ుా త ఆరధుక స్ెంవత్ర్ెం(2020-21)లల భకర్తదేశ వృదిు  రేట్ల ఎెంత శజతెం  నమోద్ుకజవచిని 
ఇెండ యా రేట్ిెంగ్్ అెండ్ రీస ర్సి (ఇెండ్- రజ) అెంచనత వేసిెంది. ? -5.3 శజతెం 

 భకర్తదేశ వృదిు  రేట్ల ఇప్ుట్ివర్కు ఎనిా సజర్డో  మ ైనస్లల నమోదెైెంది ? 5 
 స్హకజర్ బకయెంకులప ై ప్ర్యవేక్షణను ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్ు ప్రధధిలలక్ తీస్ుకువస్ూా  జూన్ 24, 

2020న కేెంద్ర మెంతిరవర్గెం నిర్ుయెం తీస్ుకుెంది ?  రధజర్డి బకయెంకు ఆఫ్ ఇెండ యా  
 జూన్ 26, 2020న స్వరధెంచిన గజరేిజ్ ఫీర సిట్ీ రేట్ిెంగ్్ జాబితతలల విశజఖ్ నగర్ెం సిెంగధల్ సజట ర్స 

నుెంచి ఏ రేట్ిెంగ్ సజధిెంచిెంది ? తీరసజట ర్స 
 సిిటా్రజో ెండ్ స ెంట్రల్ బకయెంక్ విడుద్ల చేసిన తతజా నివేదిక ప్రకజర్ెం, 2019 చివరధనతట్ిక్  సిిస్ 

బకయెంకులలల ప ర్డలు మరధయు స్ెంస్ులు దతచి ఉెంచిన డబుి విషయెంలల భకర్తదేశెం ఎనావ 
సజు నెంలల ఉెంద ి? 77 

 సిిటా్రజో ెండ్ స ెంట్రల్ బకయెంక్ విడుద్ల చేసిన తతజా నివేదిక ప్రకజర్ెం, 2019 చివరధనతట్ిక్  సిిస్ 
బకయెంకులలల ప ర్డలు మరధయు స్ెంస్ులు దతచి ఉెంచిన డబుి విషయెంలల ప్రధ్మ సజు నెంలల 
నిల్బచిన దేశెం ఏది ? బిరట్న్ 

 పజక్సజు న్ సజట క్ ఎకే్ఛెంజీ ప్రధతన కజరజయలయెం ఏ నగర్ెంలల ఉెంది ? కరజచీ 
  

స ైన్స్ & టెకజాలజీ 

 COVID-19 రోగుల కోస్ెం ఇట్ీవల భకర్తదేశెంలల తయార్డచేసిన  మొట్టమొద్ట్ి స్ిదేశ్ర 
మరధయు తకుావ ఖ్ర్డితో కయడ న, వెైర్స ల స్ ఫిజియోలాజికల్ పజరజమితుల ప్ర్యవేక్షణ వయవస్ు 
ఏది(India’s first indigenous, cost effective, wireless physiological parameters 
monitoring system for COVID-19 patients.) ? 
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COVID BEEP  
 మానవులను రోద్సిలలక్ ప్ెంపిన తొల్బ ప ైవైేట్ల స్ెంస్ుగజ  రధకజర్డు  స్ృసిటెంచిన స్ెంస్ు ఏది? సేుస్ఎక్్  
 ప్రప్ెంచెంలలని మొట్టమొద్ట్ి ‘ఇెంట్ర ాట్-నియెంతిరత’ రోబో ట్ ‘Coro-bot’ను అభివృదిి  చేసిన స్ెంస్ు 

ఏది ? PNT Solutions  
 నతనోటె్కజాలజీ ఆధతరధత క్ీమిస్ెంహార్క సేరీ “అననయ” ను ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్ు అభివృదిి  చేసిెంది.? 

Defence Institute of Advanced Technology (DIAT), Pune  
 సజట ర్సల్బెంక్ పజర జ క్ట’లల భకగెంగజ మొతాెం ఎనిా ఉప్గహీాలను ప్రయోగధెంచనునతార్డ ? 12 వేల 

ఉప్గహీాలను  
 అణువులకు  ఐద్వ సిుతి(బో స్-ఐన్సీటన్ కెండెన్సేట్) ఉెంట్లెంద్ని పేరొానా ప్రముఖ్ శజసా్వైేతాలు 

ఎవర్డ ? స్తేయెంద్ర నతథ్ బో స్ మరధయు ఆలిర్సట ఐన్సీటన్  
 భద్రతత ద్ళీల యూనిఫ్జెంలను శుభరప్రధచేెంద్ుకు ‘జ రధికరోన్’ అనే శజనిట్ెైజిెంగ్ చతెంబర్సను అభివృదిి  

చేసిన స్ెంస్ు ఏది ? DRDO  
 వయవసజయ, పజో సిటక్ వయరజు ల నుెంచి నతణయమ ైన జీవ ఇెంధ్నతనిా వెల్బక్తీసే స్రధకొతా ‘మ ైకోీవేవ్ 

ప ైరొల ైసిస్’ విధతనతనిా ఈ క్ీెంది ఏ  ఐఐట్ీక్ చెెందిన  ప్రధశోధ్కులు ఆవిషారధెంచతర్డ. ? ఐఐట్ీ-
మదతర స్  

 వయరజు ల నుెంచి తకుావ ఖ్ర్డితో మరధెంత ఎకుావ సజమర్ుూెంతో బయో ఇెంధ్నెం ఉతుతాి చేసేలా 
కృతిరమ సజుెంజ్ ఉతేరీర్కజనిా ఏ స్ెంస్ుకు చెెందిన శజసా్వైేతాల బృెంద్ెం అభివృదిి  చేసిెంది. 
?ఇెండ యన్ ఇనిసిటట్యయట్ ఆఫ్ క మికల్ ట్ెకజాలజీ (ఐఐసీట్ీ)  

 ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్ు అభివృదిి  చేసిన వెైర్స్ నిరోధ్క ఔషధ్ెం యుమీఫ నోవిర్సప ై మూడోద్శ ప్రయోగ 
ప్రీక్షలకు భకర్త డరగ్ కెంట్ోర లర్స జనర్ల్ తతజాగజ అనుమతి ఇచతిర్డ ? స ెంట్రల్ డరగ్ రీస ర్సి ఇన్
సిటట్యయట్ - లఖ్నవూ 

 కొవిడ్- 19 మహమాిరధ బకరధన ప్డ న రోగులు కోలుకునేెంద్ుకు వీలు కల్బుెంచే యాెంట్ీ-వెైర్ల్ 
ఔషధ్మ ైన ‘ఫ్జయవిపిర్విర్స’ ను తయార్డచేసి వికయీెంచట్కనిక్ డీసీజీఐ (డరగ్్ కెంట్ోర లర్స జనర్ల్ 
ఆఫ్ ఇెండ యా) అనుమతి పొెందిన మొట్టమొద్ట్ి భకర్తీయ  స్ెంస్ు ఏది ?  గ ోన్మార్సా 
ఫ్జరజిస్ూయటి్కల్్ 

 ఇెండ యన్ నేషనల్ సేుస్, ప్రమోషన్ అెండ్ అథ్ర ైజేషన్ స ెంట్ర్స (IN-SPACe) అనే కొతా 
వయవస్ును ఏరజుట్లచేయడతనిక్ కేెంద్ర మెంతిరవర్గెం జూన్ 24, 2020న ఆమోద్ముద్ర వేసిెంది, 
అయతే IN-SPACe ఏరజుట్ల చేయడతనిక్ ముఖ్య ఉదేుశయెం ఏమిట్ి ? భకర్తీయ అెంతరధక్ష 
ర్ెంగెంలల ప్రయోగజలు చేప్ట్ేటలా ప ైవైేట్ల స్ెంస్ులను పోర త్హిెంచడెం  

 ఇట్ీవల వజరా్లలో  నిల్బచిన ‘‘మారధచ్(Maareech)’ అనేది ఒక ----------------- ? ట్కర ుడో  
డ కోయ వయవస్ు  
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 గత ప్దేళోలల స్ూర్డయడ  తీర్డతెనుాలను గుదిగుచిి  వీడ యోను  ర్ూపొ ెందిెంచిన స్ెంస్ు ఏది ? 
అమ రధకజ అెంతరధక్ష స్ెంస్ు  (నతసజ)  

 దేశెంలలని ప్రదేశజలు మరధయు మారజగ లను కనుగొనడతనిక్ స్ిదేశ్ర రధసీవర్స చిప్-’ధ్ుర వ’ను అభివృదిి  
చేసిన స్ెంస్ు ఏది ? ఐఐట్ి-బొ ెంబకయ 

 కొవజగధాన్’ ట్ీకజప ై మొద్ట్ి- ర ెండో  ద్శ క్ోనికల్ ప్రీక్షల నిర్ిహణకు భకర్త ఔషధ్ నియెంతరణ 
మెండల్బ (డీసీజీఐ) అనుమతి మెంజూర్డ చేసిెంది, అయతే దీనిని ఏ స్ెంస్ు అభివృదిి చేసిెంది ? 
భకర్త్ బయోట్ెక్ 
 
 

కరడీతాంశజలు 
 ఇట్ీవల నతలుగేళో నిషేధతనిక్ గుర ైన  ‘గోమతి మరధముతుా ’ ఏ కరడీకు చెెందిెంది ? ట్కర క్ & ఫీల్ు   
 2022లల నిర్ిహిెంచనునా మహిళల ఫుట్ బకల్ ఆసియా కప్ ఆతిధ్య దేశెం ఏది ?భకర్త్ 
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘జయెంతిలాల్ ననోమ’ ఈ క్ీెంది ఏ కరడీతో స్ెంభెంద్ెం కల్బగధ ఉనతార్డ ? 

ఆర్ిరీ   
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘వస్ెంత్ రజయజి’ ఈ క్ెీంది ఏ కరడీతో స్ెంభెంద్ెం కల్బగధ ఉనతార్డ ?క్కీ ట్  
  ఇట్ీవల మృతిచెెందిన సిరీెంట్ర్స ‘Bobby Joe Morrow ‘ ఏ దేశజనిక్ చెెందినవజడు ? అమ రధకజ  
 ఇట్ీవల వజరా్లలో  నిల్బచిన ‘స్ెంజితత చతను’ ఏ కరడీతో స్ెంభెంద్ెం కల్బగధ ఉెంది ? వెయట్ల్బఫ్ిటెంగ్  
 దేశ అతుయనాత కరడీత ప్ుర్సజార్ెం ఖ్ేల్ర్తాకు సిపజర్డ్ చేయబడు  ‘హిమదతస్’ ఏ కరడీతో 

స్ెంభెంద్ెం కల్బగధ ఉెంది ? ట్కర క్ & ఫీల్ు   
 ఇట్ీవల స్స ునషన్’కు గుర ైన క్సీిటయన్ కోల్మన్ ఏ కరడీకు చెెందినవజడు ? 100 మీట్రో్ ప్ర్డగు 
 కరడీతకజర్డలకు ఇచేి అతుయతామ అవజర్డు  ఏది ? ఖ్ేల్ర్తా 
 మ రధల్బో న్ క్ీక ట్ కోబ్ (MCC) అధ్యక్ష పీఠెం అధిరోహిెంచనునా తొల్బ మహిళ ఎవర్డ ? కేోర్స కజనర్స 

(ఇెంగజో ెండ్) 
 2023 ఫిఫ్జ మహిళల ప్రప్ెంచ కప్ ఆతిథ్య దేశెం ఏది ? ఆసేట రల్బయా మరధయు నూయజిలాెండ్ 

దేశజలు స్ెంయుకాెంగజ 
 ఇెంగధోష్ పీరమియర్స ల్డగ్ (EPL) 2019–2020 సీజన్ చతెంపియన్ జట్లట  ఏది ? ల్బవర్సప్ూల్ ఫుట్

బకల్ కోబ్ 
 ‘డేవిస్కప్’ ఏ కరడీతో స్ెంభెంద్ెం కల్బగధ ఉెంద ి? ట్ెనిాస్ 
 అెంతరజా తీయ క్ీక ట్ మెండల్బ (ఐసీసీ) అెంప ైరో్ ఎల ైట్ పజయనెల్లల చోట్ల ద్క్ాెంచుకునా అతయెంత 

పినా వయస్ుాడు ఎవర్డ ? నితిన్ మేనన్ 
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వజరా్లలో  వయక్ుా లు 
 ఇట్ీవల వజరా్లలో  నిల్బచిన ‘కుష్జల్ పజల్ సిెంగ్’ ఈ క్ెీంది ఏ స్ెంస్ుతో స్ెంభెంద్ెం కల్బగధ ఉనతార్డ ? 

డీఎల్ ఎఫ్ 
 ఐరజస్ అభివృదిి, శజెంతి విభకగెం (యునెైట్ెడ్  నేషన్్  అసో సియయషన్  ఫర్స  డెవలప్ మ ెంట్ అెండ్  పీస్  

- యూఎన్ ఏడీఏపీ) తర్ఫున పేద్ల స్దతభవనత రజయబకరధ (గుడ్ విల్  అెంబకసిడర్స  ట్ల ది 
ప్ూర్స )గజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? నేతర  

 రొమేనియా దేశెంలల భకర్త రజయబకరధగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? రజహుల్ శ్రవీజసా్వ  
 సిిటా్రజో ెండ్’లల  భకర్త రజయబకరధగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? మోనికజ కపిల్ మోహాా  
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘యోగేశ్ గౌర్స’ ఏ ర్ెంగజనిక్ చెెందిన వజర్డ ? స్ెంగీత ర్చయత 
 ప్వర్స ఫ ైనతన్్ కజరొురేషన్ (PFC) చెైర్ిన్ మరధయు మేనేజిెంగ్ డెైర కటర్స గజ ఎవర్డ 

నియమితులయాయర్డ.? ర్వీెంద్ర్స సిెంగ్ ధిలాో న్ 
 ఫుడ్ సేఫ్ీట  అెండ్ సజట ెండర్సు్ అథతరధట్ీ ఆఫ్ ఇెండ యా (Food Safety and Standards Authority 

of India (FSSAI)) చీఫ్ ఎగధాకయయటి్వ్ ఆఫీస్ర్సగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? అర్డణ్ 
సిెంఘాల్ 

 తూర్డు నతవికజద్ళెం (ఈఎన్సీ) ప్రధతన కజరజయలయెం అయన ఐఎన్ఎస్ స్రజార్స నూతన 
కమాెండ ెంగ్ ఆఫీస్ర్సగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? రజహుల్ విలాస్ గోఖ్లే  

 ఫినతో ెండ్లల తద్ుప్రధ భకర్త రజయబకరధగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? ర్వీశ్ కుమార్స 
 యునెైట్ెడ్ క్ెంగ్డమ్స(UK)కు భకర్త హ ైకమిషనర్సగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? . Gaitri I. 

Kumar  
 2020-21 స్ెంవత్రజనిక్ గజను కజనెెడరేషన్ ఆఫ్ ఇెండ యన్ ఇెండసీట ర (సిఐఐ) అధ్యక్షుడ గజ 

ఎవర్డ  బకధ్యతలు సీికరధెంచతర్డ.? ఉద్య కోట్క్  
 కువెైట్’లల  భకర్త రజయబకరధగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ.? సిబి జారా్స  
 బిరట్ిష్ అకజడమీ ఆఫ్ ఫిల్ి అెండ్ ట్ెల్బవిజన్ ఆర్సట్ (British Academy of Film and Television 

Arts (BAFTA) చెైర్స ప్ర్్న్ గజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? కృషేు ెండు మజుెందతర్స  
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘ బస్ు ఛట్రీా’ ఏ ర్ెంగజనిక్ చెెందిన వజర్డ ? చలనచితర ర్ెంగెం 
 అమ రధకజలల భకర్త ప్రతేయక ఆరధుక దౌతయవేతాగజ ఎవర్డ  నియమితులయాయర్డ. ? ర్వి కోట్  
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘డతకటర్స వజసిర డ ు  నతరజయణరజవు’ ఈ క్ెీంది ఏ మాస్ ప్తిరకకు  

స్ెంపజద్కులుగజ ప్నిచేసజర్డ ? ‘అనాదతత’  
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘ఆనెంద్ మోహన్ జుట్ిష ’ ఈ క్ెీంది ఏ భకష్జ కవి ? ఉర్ూు  కవి 
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 విశజఖ్ప్ట్ాెం కేెంద్రెంగజ గల తూర్డు నతవికజద్ళెం చీఫ్ ఆఫ్ సజట ఫ్గజ ఎవర్డ భకధ్యతలు 
సీికరధెంచతర్డ ? వెైస్ అడ ిర్ల్ బిసజిజిత్ దతస్గుపజా   

 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘స్ుశజెంత్ సిెంగ్ రజజ్ప్ుత్’ ఈ క్ెీంది ఏ సినిమాతో ప్రఖ్ాయతి చెెందతర్డ ? 
ఎెం.ఎస్.ధోని - ద్ అన్ట్ోల్ు  సోట రీ  

 ఫిల్బపీున్్ రధప్బోిక్ దేశజనిక్ భకర్త రజయబకరధగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? శ్ర ీశెంభు ఎస్. 
కుమార్న్ 

 మణ ప్ుర్స రజషట ర గవర్ార్స ఎవర్డ ? నజాి హ ైప్ులాా  
  ఇట్ీవల మర్ణ ెంచిన ‘బీపీఆర్స విఠల్’ ఎనావ ఆరధిక స్ెంఘెం మాజీ అధ్యక్షుడు ? ప్ద్వ 

ఆరధికస్ెంఘెం 
 ఏపీ హ ైకోర్డట కు తొల్బ మహిళీ రధజిసజట ర ర్స జనర్ల్ (RG)గజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? 

నతయయాధికజరధ భకనుమతి  
 అమ రధకజ జాతీయ స ైన్్ ఫ్ ెండేషన్ (The National Science Foundation- NSF)కు డెైర కటర్స 

ప్దివిక ్నతమినేట్ అయన భకర్త స్ెంతతి వయకా్ ఎవర్డ ? సేతురజమన్ ప్ెంచనతథ్న్ 
 ఇట్ీవల మృతిచెెందిన ‘విదతయబెన్ ష్జ’ ఏ ర్ెంగజనిక్ చెెందినవజర్డ ? సజమాజిక కజర్యకరా్ 
 ఐసిస్ కొతా అధిప్తి ఎవర్డ ? అమిర్స మొహమిద్ 
 ప్ెంజాబ్ రజషట ర ప్రభుతి తొల్బమహిళీ ప్రధతన కజర్యద్రధిగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ?  విని 

మహాజన్ 
 ప్రస్ుా త భకర్త అట్కరీా జనర్ల్ ఎవర్డ ? క .క .వేణుగోపజల్ 
 హురధయత్ కజనెర న్్ జీవితకజల ఛెైర్ిన్ ఎవర్డ ? స్యయద్ అల్డష్జ గధలానీ 

అవజర్డు లు 
 'ఈవెై వర్ల్ు   ఎెంట్ర్స  ప రనూయర్స  ఆఫ్  ద్ ఇయర్స -2020' అవజర్డు  గ లుికునా భకర్తీయ వజయపజర్వేతా 

ఎవర్డ ?  
క్ర్ణ్  మజుెందతర్స  ష్జ  

 ప్సిఫిక్  గీనీ్  ఎయర్స పో ర్డట  పజో ట్ినెం ప్ుర్సజారజనిా ద్క్ాెంచుకునా విమాశయీెం ఏది ? 
రజజీవ్ గజెంధీ అెంతరజా తీయ విమానతశయీెం  

 కజమనెిలా్ లఘు కథ్ బహుమతి 2020(Commonwealth Short Story Prize 2020) 
అెంద్ుకునా వజర్డ ఎవర్డ ? కృతిక పజెండే  

 2020 స్ెంవత్రజనిక్ గజను ‘అమ రధకన్ సొ స ైట్ీ ఫర్స నూయట్ిరషన్’ ప్ుర్సజార్ెం అెంద్కునా 
ఐసీఎెంఆర్స - ఎన్ఐఎన్ శజసా్వైేతా ఎవర్డ ? స్ుబకిరజవు ఎెం  
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 ఈ క్ెీంది వజట్ిలల ఇట్ీవల ‘పిరన్్ అలిర్సట-2’ అవజర్డు  అెంద్ుకునా సొ స ైట్ీ ఏది ? ద్కాన్ డెవలప్
మ ెంట్ సొ స ైట్ీ - హ ైద్రజబకద్  

 వర్ల్ు  ఫుడ్ ప ైజై్-2020క్ ఎెంపికయన భకర్త స్ెంతతి శజసా్వైేతా ఎవర్డ ? ర్తాన్ లాల్  
 ఈ క్ెీంది ఏ ప్ుర్సజారజనిక్ ‘ఆసియా నోబెల్’ అని పేర్డ ? రజమన్ మ గస స  ప్ుర్సజార్ెం 
 స్ెంస్ద్ ర్తా (పజరో్మ ెంట్ల ర్తాెం)-2020 అవజర్డు కు ఎెంపిక ైన ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజష్జట ర నిక్ చెెందిన 

పజరో్మ ెంట్ల స్భుయడు ఎవర్డ ? క్ెంజరజప్ు రజమోిహన్నతయుడు 
 జర్ిన్ బుక్ ట్ేరడ్ యొకా ప్రతిష్జట తిక శజెంతి బహుమతి (2020 Peace Prize of the German 

Book Trade )కు ఎెంపిక ైన భకర్తీయుడు ఎవర్డ ? అమరా్ూ సేన్ 
 అమర్ వీర్డడు కర్ాల్ స్ెంతోష్బకబుకు ‘భకర్త్ ట్ెైగర్స’ బిర్డద్ు ప్రదతనెం చేయనునాట్లో  

ప్రకట్ిెంచిన స్ెంస్ు  ఏది ? ప్రప్ెంచ ఆర్య వెైశయ మహాస్భ (వజమ్స) 
 

ప్ుసా్కజలు 
 ‘నరేెంద్ర మోదీ - శరయీస్ు్ ద్ూత, ప్రప్ెంచ శజెంతి ఉప్దేశకుడు(NARENDRA MODI - 

HARBINGER OF PROSPERITY & APOSTLE OF WORLD PEACE)’ ప్ుసా్క ర్చయత 
ఎవర్డ ? ఎల్బస్బెత్ హొరజన్ మరధయు ఆదిష్ సి.అగరజిలా  
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