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బిట్ బ్యాంక్ 

ముఖ్యమ ైన తదేీలు & ఇతివృతతా లు 
 DRDO  డే ఎప్పుడు ? జనవర ి1 

    జనవరి 4: ప్రప్ెంచ బరరయిలీ డే. 

   జనవరి 9: ప్రవజస భ్ర్తీ దవిస్ 

   జనవరి 10: ప్రప్ెంచ హ ెంద ీదనిోత్ెం 

   జనవరి 12: నేషనల్ యూత్ డ.ే 

  జనవర ి15: ఆరమీ దనిోత్వెం 

 జాతీయ బ్లిక చెైల్ు   వీక్ డే ఎప్పడు : జనవరి 21- 26      

 జాతీయ బ్లికల దినోత్వెం ఎప్పడు : జనవర ి24 

 జనవరి 25: జాతీయ ఓటర్స దినోత్వెం 

 జాతీయ ప్రజయటక దినోత్వెం ఎప్పపడు : జనవర ి25 

      జనవరి 26: ఇెండయిా రిప్బోిక్ డ,ే ఇెంటరనా షనల్ కసటమ్స్ డ.ే 
 

అాంతరజా తీయ అాంశజలు 
 ఆస్ట లేియా జాతీయ గమతెం ఏద ి? అడతాన్స్ ఆస్ట లేియా ఫ యిర్స 

 ‘‘ప్రప్ెంచ టెకజాలజీ గవర ాన్స్ - 2021’’ సదసస్ ఎకకడ జర్గనసెంద ి? టోకయయ 

 భ్ర్త్లల బిరటన్స నూతన హ ైకమిషనర్సగజ ఎవర్డ  నియమితులయాయర్డ ?  అలెక్్ ఎలిస్ 

 అమ రకిజలల ఒహ ైయో స నటే్కు ఎనిాక ైన తొలి ఇెండయిన్స అమ రకిన్స ఎవర్డ ? నీర్జ్ జన అెంతతనీ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘ఏడనె్స విమానతశ్యీెం’ ఏ దేశ్ెంలల ఉెంది ? యిెమ న్స 

 యిెమ న్స దేశ్ రజజధతని ఏద ి? Sana'a 

 ఇటీవల అబ్ర్షనోనస చటటబదధ ెం చేసూా  నిర్ణయెం తీససకునా దేశ్ెం ఏద ి?  అర ాెంటనీత 

 అర ాెంటనీత రజజధతని ఏది ? బూయనస్ ఏర్స్ 
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 అమ రకిజ ప్రజా ప్రతినిధ్సల సభ ‘హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజ ెంటటేివ్స్’ సపపకర్సగజ నియమితులెైన తొలి మహ ళ 

ఎవర్డ ? నతనీ్ ప లలసప  

 అమ రకిజ నూతన అధ్యక్షుడు ‘జో బరైడెన్స’ ఎెంత మొతాెంతో ‘ద అమ రికన్స ర సూకూ ప్జో న్స’ ప్ర్డతో 

భ్రమ ఆరిధక ప్జయకనజీని ప్రకటిెంచతర్డ ? 1.9 టిరలియన్స డతలర్డో  

 ప్రప్ెంచవజయపా్ెంగజ అణాసార నిష్ధ్ ఒప్పెందెం ఎప్పట ినసెండ ిఅమలులలక ివచిచెంద ి? జనవర ి22, 

2021 

 అమ రకిజ కొతా ఉప్జధ్యక్షురజలు కమలా హ్యయరిస్కు డిప్యయటీ ప రస్ స కటీరమగజ ఎవర్డ 

నియమితులయాయర్డ ?  సబ్రరనత స ెంగ్ 

 ‘అెంతరజా తీయ వలసలు 2020’ నివేదిక ప్రకజర్ెం ప్రప్ెంచవజయపా్ెంగజ విదేశజలలో  నివస ససా నా వజరిలల 

ఏ దేశీయులు అగీస్జి నెంలల ఉనతార్డ ? భ్ర్తీయులు  

 కన2 ప్ర్ాతెం ఎతుా  ఎెంత ? 28,251 అడుగులు  

 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘ఖ్సరనససఖ్ ఉఖ్ాా’ ఈ కిీెంద ిఏ దేశ్ ప్రధతని ? మెంగోలియా 

 అమ రకిజలల ‘వినియోగదతర్డల ఆరిిక ప్రిర్క్షణ మెండలి ఛెైర్ీన్స’గజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? 

రోహ త్ చోప్జర  

 అకడమిక్ బ్యెంక్ ఆఫ్ క ీడటి్్(ఏబ్రసప) ప్రిట ఓ బ్యెంకునస ఏరజపటు చేయాలని నిర్ణయిెంచిన 

సెంసి ఏద ి? యూజీసప  

 

జాతీయ అాంశజలు 
 గోో బల్ హౌస ెంగ్ టెకజాలజీ ఛతలెెంజ్ (జీహ చ్టీసప)- ఇెండయిా కిెంద ఎనిా లెైట్ హౌస ెంగ్ 

ప్జర జ కుట లకు ప్రధతని నరనెందర మోడ ీజనవర ి1, 2021న శ్ెంకుస్జి ప్ చేస్జర్డ ? ఆర్డ 

 ప్జఠశజలకు హ్యజర ైన ప్రతి విదతయరిినిక ిరోజుకు ర్ూ.100 ర్ూప్జయలు ఇవానసనాటుో  ప్రకటిెంచిన 

రజషట ెేం ఏద ి? అస్్ ్ెం 

 జాతీయ విప్తుా  ప్రతిసపెందన దళెంలల మొటట మొదట ిమహ ళా బృెందెం ఇటీవల ఎకకడ 

విధ్సలలలక ిచేరిెంద ి? గఢ్ ముకనాశ్ార్స (ఉతార్సప్రదేశ్) 

 ‘సాసి స్జథ ీ(ఆరోగయ నేసాెం)’ కజర్డు నస అమలుచేససా నా రజషట ెేం ఏద ి? ప్శ్చచమ బరెంగజల్  
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 ప్రప్ెంచెంలలన ేఅతయధిక సపసప క మ రజల స్జెందరత(చదర్ప్ప కిలలమీటర్సకు ఉనా క మ రజల సెంఖ్య ) 

ఉనా మొదట ిర ెండు నగరజలు ఏవి ? చెన్ైా మరయిు హ ైదరజబ్ద్ 

 14 ర్ెంగజలలో ని న్ైప్పణయ కజరిీకుల వలసలనస  ప్్ర త్హ ెంచేెందసకు  ఇటీవల భ్ర్త్ , ఏ దేశ్ెంతో 

ఒప్పెందెం చేససకుెంద ి? జప్జన్స 

 విదతయర్డధ లకు రోజుకు 2జీబ్ర చొప్పపన ఉచిత డేట్ అెందిెంచనసనాటుో  ప్రకటిెంచిన రజషట ెేం ఏద ి? 

తమిళనతడు 

 మూడు వయవస్జయ చట్ట లప  ైర ైతులతో చర్చల కయసెం ససపపరెంకయర్డట  ఏరజపటు చేస న నలుగుర్డ 

సభుయల కమిట ీనసెంచి తప్పపకునా వజర్డ ఎవర్డ ? భూపపెందర్సస ెంగ్ మాన్స 

 జమూీ-శీీనగర్స జాతీయ ర్హదతరిప  ై120 అడుగుల ప్ొ డవ్ైన బరయిలీ వెంతనెనస కనవలెం 60 

గెంటలలో  ప్యరిా చేస  రికజర్డు  సృస ట ెంచిన సెంసి ఏద ి? సరిహదసు  ర్హదతర ిసెంసి 

  ‘అెంతరజా తీయ వలసలు 2020’ నివేదకి ప్రకజర్ెం భ్ర్త్ నసెంచి ఏ దేశజనిక ిఎకుకవ మెంది వలస 

వ్ళుతునతార్డ ? యూఏఈ  

 భ్ర్తదశే్ెంలల టీకజ ప్ెంప ణ ీప్జర ర్ెంభమ నై తొలిరోజు  దేశ్వజయపా్ెంగజ ఎెంత మెందిక ివజయకి్న్స 

అెందిచతర్డ ? 2,07,229 

 దేశ్వజయపా్ెంగజ ఎనిా భ్ర్తీయ చేనేత స్జెంకనతిక సెంసి (ఇెండియన్స ఇన్సస టటయయట్ ఆఫ్ హ్యయెండూో మ్స 

టెకజాలజీ-ఐఐహ చ్ట)ీలు ఉనతాయి ? 10 

 జాతీయ యుదధ  స్జీర్కెం ఏ నగర్ెంలల ఉెంద ి? నూయఢిలోీ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘శ్చవమొగగ ప్జర ెంతెం’ ఏ రజషట ెేంలల ఉెంద ి? కరజణ టక 

 ఇటీవల ట్ట్ టరస్ట విడుదల చేస న ఇెండియా జస టస్ రిప్్ ర్డట   - 2020 ప్రకజర్ెం దేశ్ెంలల మహ ళా 

నతయయమూర్డా లు ఎెంత శజతెం ఉనతార్డ ? 29శజతెం  

 ఇటీవల ట్ట్ టరస్ట విడుదల చేస న ఇెండియా జస టస్ రిప్్ ర్డట   - 2020 ప్రకజర్ెం గడచిన ఏడతద ి

ప్రజలకు సతార్ నతయయెం అెందిెంచిన రజష్టజట ే లలో  మొదట ిస్జి నతనిా క ైవసెం చేససకునా రజషట ెేం ఏది ? 

మహ్యరజషట  ే 

 2021లల అెంతరజా తీయెంగజ శజెంతినిరజీణ నిధ ికిెంద వివిధ్ కజర్యకమీాలు చేప్టేట ెందసకు ఎెంత 

మొతాెం సహ్యయెం భ్ర్తదశే్ెం ప్రకటిెంచిెంద ి? 1,50,000 అమ రకిన్స డతలర్డో   

 ర ైలు ప్రయాణకిుల స్ౌకరజయరి్ెం ర ైలవా భదరతత హ ల్పలెైన్స నెంబర్డ 182ని  ఏ న్ెంబర్స’లల విలీనెం 

చేస్జర్డ ?  139  
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 కనెందర ర్వజణత మెంతిరతా శజఖ్ ప్రతిప్జదిెంచిన ‘గమీన్స ట్యక్్’ యొకక ఉదేుశ్యెం ఏమిట ి? ప్జతబడని 

వజహనతలకు విధిెంచ ేట్క్్  

 2021 సెంవత్రజనిక ిగజనస ఎెంత మెందిక ి‘ప్రధతనమెంతిర ‘బ్ల ప్పర్స్జకర్స’నస ప్రకటిెంచతర్డ ? 32 

 ఈ కిీెంద ివజటిలల సర నై వజయఖ్య ఏద ి?  

A) ‘ఎక్్ డెజర్సట న్ైట్ 21’ ప్రటి భ్ర్త్, ఫ్జర న్స్ వ్ైమానిక దళ వినతయస్జలు జరిగజయి  

B) దీనిక ిరజజస్జి న్సలలని జోధ్ప్పర్స ఆతిధ్యెం ఇచిచెంద ి 

 ఈ కిీెంద ివజటిలల సర నై వజయఖ్య ఏద ి?  

A) ప్రతీ సెంవత్ర్ెం జనవర ి23న ‘ప్రజకీమ దివస్’గజ జర్ప్జలని కనెందర ప్రభుతాెం 

నిర్ణయిెంచిెంద ి

B) మొదట ి‘ప్రజకమీ దివస్’ 2021లల నిర్ాహ ెంచబడుతుెంది  

C) నేతతజీ ససభ్ష్ చెందరబో స్ జయెంతి - జనవర ి23  

 ‘ఇెండియా ఇనోావేషన్స ఇెండెక్్-2020’ ప్రకజర్ెం ఈ కిీెంద ివజటలిల సర ైన వజయఖ్య ఏద ి?  

A) కరజణ టక తొలి స్జి నెంలల నిలిచిెంది  

B) తెలెంగజణ నతలుగవ స్జి నెంలల నిలిచిెంది  

C) ఆెంధ్రప్రదేశ్ ఏడవ స్జి నెంలల నిలిచిెంద ి 

D) ఈ నివేదకినస నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేస ెంద ి 

 

  

ఆాంధ్రప్రదేశ్ అాంశజలు 
 పపఎెంఏవ్ ైఅర్బన్స ఇళో నిరజీణ కజర్యకీమెంలల ఏపపక ిఎనావ రజయెంకు లభెంచిెంద ి? మూడవ 

రజయెంకు 

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ కజలుషయ నియెంతరణ మెండలి ఛెైర్ీన్సగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ?  ఏకన ప్రమడత  

 ఏపపఎస్ఆరమటసప(APSRTC) ఉప్జధ్యక్షుడు మరయిు  ఎెండీగజ  ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? 

ఆరమప ఠజకూర్స 

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేఫ ైబర్సన్ట్ లిమిటెడ్ (ఏపపఎస్ఎఫ్ఎల్) ఛెరై్ీన్సగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ?  

ప్యనూర్డ గౌతమ్సర డిు  
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 గజీ మ ఉజాలా ప్థకెం కిెంద ఎెంప క ైన ఆెంధ్రప్రదేశ్ జిలాో  ఏది ? కృష్టజణ  జిలాో   

 నవజయెంధ్రప్రదేశ్ హ ైకయర్డట కు ర ెండవ  ప్రధతన నతయయమూరిాగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? జస టస్ 

అర్ూప్ కుమార్స గోస్జామి 

 ప్దివలే జనతభ్ దతటని ప్ెంచతయతీలలో  సర్పెంచి అభయర్డి లు గరషిఠ ెంగజ ఎెంతవర్కు ఖ్ర్డచ 

ప టటవచసచ ?  ర్ూ.2.50 లక్షలు 

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట  ేఎనిాకల సెంఘెం కజర్యదరిి గజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ?   క .కనాబ్బు 

 ఆెంధ్రప్రదేశ్ రజషట ెేంలల జర్డగుతునా ప్ెంచతయితీ ఎనిాకలలల  ఏకగమవీ ప్ెంచతయతీలకు ఇచేచ 

ప్్ర తత్హకజల ఆధతర్ెంగజ ఈ కిీెంద ివజటిలల సర నై వజయఖ్య ఏద ి?  

A) 2వేల లలప్ప జనతభ్ ఉనా ప్ెంచతయతీలకు ర్ూ.5లక్షలు ప్్ర తత్హకెం 

B) 2వేల నసెంచి 5వేలు ఉెంట ేర్ూ.10లక్షలు ప్్ర తత్హకెం 

C) 5వేల నసెంచి 10వేల జనతభ్కు ర్ూ.15లక్షలు ప్్ర తత్హకెం 

D) 10వేల జనతభ్ దతటిత ేర్ూ.20లక్షల ప్్ర తత్హకెం 

 జనతగీహ స ట ీగవర ా న్స్ అవజర్డు -2020నస అెందసకునా ఆెంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా శజఖ్ ఏద ి ? రజషట  ే

ప్పర్ప్జలకశజఖ్ డెైర కటరనట్ 

 

 

తెలాంగజణ అాంశజలు 
 నతగోబ్ జాతర్ ఏ జిలాో లల జర్డగుతుెంద ి? ఆదిలాబ్ద్ 

 2021 సెంవత్రజనిక ిగజనస తెలెంగజణ నసెండ ిప్రతిష్టజఠ తీక ఫ్్ో ర న్స్ న్ైటిెంగనల్ అవజర్డు కు ఎెంప క ైన 

వజర్డ ఎవర్డ ? అనప్రిా అర్డణకుమార ి

 ‘ప్రధతనమెంతిర ఆతీ నిర్భర్స ప్థకెం’ అమలలో  దేశ్ెంలలన ేమొదట ిస్జి నెంలల నిలిచిన రజషట ెేం ఏది ? 

తెలెంగజణ  

 సెంప్రదతయిేతర్ ఇెంధ్న ప్ొ దసప్పలల ఉతామ ప్నితీర్డ కనబరిచినెందసకు ‘తెలెంగజణ రజషట  ే

ప్పనర్డదధర్ణయీ ఇెంధ్న వనర్డల అభవృదిధ  సెంసి’(టీఎస్ ర డకక)కు జాతీయ స్జి యిలల ఎనావ 

ఉతామ ప్పర్స్జకర్ెం లభెంచిెంద ి? దిాతీయ  
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 దేశ్ెంలలన ేమొటటమొదట ివ్ైమానిక కరీడత శ్చక్షణ కనెందతర నిా ఏరజపటు చేససా నాటుో  ప్రకటిెంచిన రజషట ెేం 

ఏద ి? తెలెంగజణ  

 కొెండత లక్షీణ్ తెలెంగజణ ఉదతయన విశ్ావిదతయలయెం ఉప్ కులప్తి(వీసప)గజ ఎవర్డ 

నియమితులయాయర్డ ?  ఆచతర్య డత.భోగ నీర్జ ప్రభ్కర్స 

 హ ైదరజబ్ద్లలని తెలుగు విశ్ావిదతయలయానిక ిఎవరి ప్ర్డ ప టటనసనతార్డ ? ససర్వర్ెం ప్రతతప్ర డిు  

 తెలెంగజణ హ ైకయర్డట  తొలి మహ ళా ప్రధతన నతయయమూరిా ఎవర్డ ? జస టస్ హ మా కయహ ో   

 గజీ మీణ మహ ళలకు వయవస్జయ, అనసబెంధ్ ర్ెంగజల జీవనోప్జధిలల మొదటిస్జి నెంలల నిలిచిన 

రజషట ెేం ఏద ి? తెలెంగజణ  

 ఈ కిీెంద ిఏ ప్పణయక్షనతతర లలల ‘లక్షీీ ప్పషకరిణ’ి ఏరజపటుచయేనసనతార్డ ? యాదతదిర ప్పణయక్షనతరెం 

 అమ రకిజకు చెెందిన ప్రతిష్టజఠ తీక ఫపల్బరైరట్ ఫ లలష ప్క ిఎెంప క ైన తెలెంగజణ వజస  ఎవర్డ ? లిెంగజల 

రజజు  

 తెలెంగజణ రజషట ెేంలల తలసర ివిదసయత్ వినియోగెం’ ఎెంతగజ ఉెంద ి?  2,071 యూనిటుో   

 కనెందర ఆరిికశజఖ్ విడుదల చేస న 2020-21 ఆరిిక సరనా ప్రకజర్ెం దేశ్ెంలలన ేప్రధతన రజష్టజట ే లలో  స్వల 

ర్ెంగెంలల అతయధిక  వృదిధ  నమోదసచసే న రజషట ెేం ఏది ? తలెెంగజణ 

 

ఆరిికజాంశజలు 
 ప్రప్ెంచెంలలన ే ససదూర్ విమానతనిా నడిప  ఇటీవల భ్ర్త మహ ళా ప ైలటుో  చరితర సృష ట ెంచతర్డ , 

అయిత ేఇద ిఎకకడ నసెండ ిఎకకడకు ప్రయాణిెంచిెంద ి? శజన్సఫ్జర ని్స్్ క నసెంచి బరెంగళూర్డ 

 అమ రకిజకు చెెందిన ప్రస దధ  బ్రమా, ఆరిిక స్వల సెంసి మాస్ మూయచసవల్(మస్జచసస ట్్ 

మూయచసవల్ లెైఫ్ ఇనూ్ర న్స్ కెంప నీ) అమ రికజ బయట తన తొలి కజరజయలయానిా ఎకకడ 

ఏరజపటుచయేనసెంద ి? హ ైదరజబ్ద్ 

 లెండన్స& ప్జర్టనర్స్ సెంసి ర్ూప్ొ ెందిెంచిన నివేదకి ప్రకజర్ెం 2016 నసెంచి 2020 వర్కూ టెకజాలజీ 

ర్ెంగెంలల అతయధిక ప టుట బడులు స్జధిెంచి  ప్రప్ెంచవజయపా్ెంగజ అతయెంత వేగెంగజ అభవృదిధ  

చెెందసతునా టెక్ నగర్ెంగజ నిలిచిన నగర్ెం ఏద ి? బరెంగళూర్డ  

 దేశ్ెంలలన ేఅతి ప దుదెనై ఎెంటరప రనూయర్సష ప్ కజెంకనోవ్స ఎకకడ ఏరజపటుచయేనసనతార్డ ? ఐఐట ీ

హ ైదరజబ్ద్ 
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 బూో మ్సబర్సగ బిలియనీర్స్ సూచీ ప్రకజర్ెం జనవర ి7, 2021 నతటికర ప్రప్ెంచెంలల అతయెంత 

ధ్నవెంతుడు ఎవర్డ ? ఎలాన్స మస్క  

 

స ైన్స్&టెకజాలజీ 

 మార్స్ మిషన్స కయసెం co2 ఆధతరిత  బ్యటరమలనస ఇటీవల ఈ కిీెంద ిఏ ఐఐటిక ిచెెందని 

ప్రిశోధ్కుల బృెందెం అభవృదిధ  చేస ెంద ి? IIT హ ైదరజబ్ద్ 

 ‘ఊస రనయియా జోష ’ అన ేచీమలలో  కొతా ఉప్ జాతిని ఇటీవల ఎకకడ కనసగొనతార్డ ? ప రియార్స 

టెైగర్స రిజర్ా - కనర్ళ 

 సాదేశీ స్జీర్సట యాెంట ీఎయిర్సఫపల్ు(స్జ)నస ఏ సెంసి అభవృదిధ  చేస ెంద ి? రమస ర్సచ స ెంటర్స ఇమార్త్

(RCI)  

 అణాసార స్జమరి్ూమునా బ్లిస టక్ క్షిప్ణ ిషహీన్స-3ని ఏ దేశ్ెం విజయవెంతెంగజ ప్రమక్షిెంచిెంద ి? 

ప్జకిస్జి న్స  

 కరోనిల్ మాస్ ఎజ క్షన్స (సపఎెంఈ) అనగజ --------------------- ? సూర్డయడ ికరోనత నసెంచి 

ప్జో స్జీ, అయస్జకెంత తర్ెంగజలు ప్లడెం  

 ఆకజశ్ (ఆకజశ్-ఎన్సజీ) --------------------------- లక్షయయలనస చేదిెంచగలదస ? ఉప్రతిలెం 

నసెంచి గగనతలెం 

 ఈ కిీెంద ివజటిలల సర నై వజయఖ్య ఏద ి?  

A) భ్ర్త్ తన తొలి సాదేశీ 9 ఎెంఎెం మ షపన్స ప స్్ా లునస తతజాగజ ఆవిషకరిెంచిెంద ి

B) ప్పణెలల ర్క్షణ ప్రశిోధ్న, అభవృదిధ  సెంసి (డీఆర్సడీవో)కు చెెందిన ఆర్ీమ ెంట్ రమస ర్సచ 

అెండ్ డెవలప్మ ెంట్ ఎస్జట బోిష్మ ెంట్ (ఏఆర్సడీఈ), మధ్యప్రదేశ్లల భ్ర్త స ైనతయనిక ి

చెెందిన ప్దతతి దళ శ్చక్షణ ప్జఠశజల దీనిా సెంయుకాెంగజ అభవృదిధ  చేశజయి. 

C) దీని ప్ర్డ ‘అస ీ’. 
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కరడీతాంశజలు 
 యూఏఈ, భ్ర్త్లలో  అతయధిక గినిాస్ రికజర్డు లు నమోదస చేస న వయకిా ఎవర్డ ?  రజెంకుమార్స 

 ‘జానీ ములోగ్’ ప్తకెం స్ొ ెంతెం చేససకునా తొలి కిీక టర్స ఎవర్డ ? అజిెంకయ ర్హ్యన ్

 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘మ ైకనల్ కిెండక ‘ ఏ కరీడకు చెెందినవజడు ? హ్యకర 

 జనవర ి5న విడుదలెైన  అెంతరజా తీయ కిీక ట్ మెండలి (ఐసపసప) ప్రప్ెంచ టెససట  టీమ్స రజయెంకిెంగ్్లల  

అగీస్జి నెంలల నిలిచిన జటుట  ఏద ి? నూయజిలాెండ్  

 మహ ళల ఆస యా కప్ ఫపట్బ్ల్ - 2022 కు ఆతిధ్యెం ఇచేచ దేశ్ెం ఏద ి? భ్ర్త్ 

 ఆస యా కిీక ట్ కౌని్ల్ (ఏసపసప) అధ్యక్షుడిగజ ఎవర్డ ఎనిాకయాయర్డ ? జ  ైష్టజ 

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘క ైనన్స చెనతయ్ ‘ ఏ కరీడతో సెంభెంధ్ెం కలిగి ఉనతాడు ? షూటిెంగ్  

 భ్ర్త దేశ్వజళీ కిీక టోో  అతుయనాత టోరమా  అయిన ర్ెంజీ టోర ఫప , తొలి ఎడిసన్స ఎప్పపడు జరిగిెంద ి? 

4-నవెంబరర్స -1934 

 

వజరా్లలో  వయక్ుా లు 
 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘వ్న్ాలకెంట ిరజజనశ్ార్ ప్రస్జద్’ ఏ ర్ెంగజనిక ిచెెందినవజర్డ ? గనయ ర్చయిత 

 ర ైలవా బో ర్డు  నూతన ఛెైర్ీన్స మరయిు  సపఈవోగజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? ససనీత్శ్ర్ీ  

 ఇటీవల వజరా్లలో  నిలిచిన ‘స్్ మనతథ్ భ్ర్తి’ ఈ కిీెంది ఏ రజజకరయ ప్జరమటతో సెంభెందెం కలిగ ి

ఉనతార్డ ? ఆప్  

 బ్ర డ్కజస ట ెంగ్ కెంటెెంట్ కెంప ోయిెంట్్ కౌని్ల్ ఛెైర్సప్ర్్న్స’గజ ఎవర్డ నియమితులయాయర్డ ? జస టస్ 

గమతత మితాల్ 

 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘తురో్ప్జట ికుటుెంబరజవప’ ఏ ర్ెంగజనిక ిచెెందినవజడు ? ప్జతిరకనయుడు 

 ఇటీవల మర్ణిెంచిన ‘డ.ిప్రకజశ్రజవప’ ఏ ర్ెంగజనిక ిచెెందనివజర్డ ? స్జమాజిక ఉదయమకజర్డడు 

 ఇటీవల మృతిచెెందని ‘ఉస్జా ద్ గులాెం ముసాఫ్జ ఖ్ాన్స’ ఏ ర్ెంగజనిక ిచెెందినవజడు ? శజసపా రయ 

సెంగమత విదతాెంససడు 
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 మణిప్యర్స హ ైకయర్డట  ప్రధతన నతయయమూరిా (సపజన)గజ ఎవర ిప్ర్డనస స ప్జర్డ్ చేస్జర్డ ?  జస టస్ 

ప .వి. సెంజయ్ కుమార్స 

 జాతీయ ప్ెంచతయతీరజజ్, గజీ మీణతభవృదిధ  సెంసి(ఎన్సఐఆర్సడీపపఆర్స) డెైర కటర్స జనర్ల్ ఎవర్డ ?  

డతకటర్స జి.నరనెందరకుమార్స  

  ఇటీవల మృతిచెెందని ‘బూట్ స ెంగ్’ గుర్డెంచి ఈ కిీెంద ివజటిలల సర నై వజయఖ్య ఏద ి?  అనీా 

సర ైనివ ే 

A) కనెందర మాజీ  హ ెం మెంతిర 

B) బిహ్యర్స మాజీ గవర్ార్స 

C) జాతీయ ఎసప్ కమిషన్స మాజీ ఛెైర్ీన్స 

D) ఇతనస రజస న ప్పసాకెం ‘ప్ెంజాబ్ సపపకిెంగ్ స్టట్’  

 

అవజర్డు లు 
 ఈ కిీెంద ివజరిలల ఎవర్డ ‘జాతీయ ఫ్్ో ర న్స్ న్ైటిెంగనల్ ప్పర్స్జకర్ెం - 2021కు ఎెంప కయాయర్డ ? 

డతకటర్స ప్దీజ 

 ప్రవజసప భ్ర్తీయ సమాీన్స ప్పర్స్జకర్ెం-2021క ిఎెంప కయిన తెలెంగజణ వయకరా ఎవర్డ ? మిరజయల 

ముర్ళీధ్ర్స 

 2020- ‘వర్ల్ు  బయోటెక్ ఫపడ్ హీరో’ ప్పర్స్జకరజనిా అెందసకునా వజర్డ ఎవర్డ ? అర్డా ల 

రజమచెందతర ర డిు  

 ససభ్ష్ చెందరబో స్ ఆప్ద ప్రభెంధ్న్స ప్పర్స్జకర్ెం-2021కు ఎెంప కయిన వజర్డ ఎవర్డ ? రజజనెందర 

కుమార్స భెండతరమ 

 ఈ కిీెంద ివజరిలల ఎవరికర ‘మహ్య వీర్చక ీప్పర్స్జకర్ెం’ ప్రకటిెంచతర్డ ? కర్ాల్ సెంతోష్బ్బు 

 2021 సెంవత్రజనిక ిగజనస దివెంగత ‘ఎసపప బ్లససబరహీణయెం’నకు ఏ అవజర్డు  ప్రకటిెంచతర్డ ? 

ప్దీవిభూషణ్  

 2021 సెంవత్రజనిక ిగజనస ‘సరోాతామ జీవన్స ర్క్ష’ ప్తకజనిక ిఎవర్డ ఎెంప కయాయర్డ ? 

మహమీద్ ముహ ష న్స(కనర్ళ) 
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 ప్ర్మ విశ్చషట  స్వజ మ డల్ - 2021 క ిఎెంప క ైన వజర్డ ఎవర్డ ? లెఫ్ టన్ెంట్ జనర్ల్ 

వ్ై.వి.క .మోహన్స 

 దతదతస్జహ బ్ ఫ్జలవక అవజర్సు్ స్ౌత్ 2020 ప్రకజర్ెం ఈ కిీెంది వజటిలల సర నై జత ఏద ి?  అనీా 

సర ైనివ ే 

A) మోస్ట వర్్టెలై్ యాకటర్స - నతగజర్డా న 

B) ఉతామ నటుడు - నవీన్స ప్ొ లిశెటిట  

C) ఉతామ నట ి- ర్ష ీక  

D) ఉతామ దర్ికుడు - ససజీత్  

E) ఉతామ చితరెం - జ రమ్ 
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