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                      General  Knowledge 

1.భారత దేశ అతయున్నత పురస్కారం ఏది? 

1) పద్మ భూషణ్  2) పద్మ విభూషణ్  3) భారత రతన  4) ఏద ికకద్ు 

2. భారత రతన అవకరడు  న్ు ఎ సంవతసరంలో ప్కారంభంచారడ? 

1) 1952  2) 1953  3) 1954  4) 1955 

3. ఇపపట ివరకు ఎంత మందకిి భారత రతన అవకరడు  న్ు ఇవవడం జరిగింది? 

1) 42   2) 43   3) 45   4) 46 

4. భారత రతన అంద్ుకున్న తొలి కరీడాకకరడడు ఎవరడ? 

1) సచిన్   2) సునీల్ గవకసార్ 3) కపిల్ దవే్  4) రకహుల్ దాావిడ్ 

5. భారత రతన ప్ ందని్ తొలి వుకిి ఎవరడ? 

1) జవహర్ లాల్ నహెుు  2) వి.వి.గరి ి 3) మోక్షగ ండం విశ్వవశవరయ్ు 4) సి.రకజగోప్కల చార ి

6. భారత దేశ ర ండవ అతయున్నత పురస్కారం ఏది? 

1) పద్మ శీ్ర  2) పద్మ భూషణ్  3) పద్మ విభూషణ్ 4) ఏద ికకద్ు 

7.2015 నాటకిి భారత రతన ప్ ందిన్ మొతిం రకష్రపతయల సంఖ్ు ఎంత ? 

1) 4 గ రడ   2) 5 గ రడ  3) 3 గ రడ  4) 6 గ రడ 

8. భారత రతన ప్ ందని్ అతి పిన్న వయ్సుాడు ఎవరడ? 

1) అమరియసనే్  2) అబ్ ు ల్ కలాం  3) సచిన్  4) సి.ఎం.ఆర్. రకవు 

9) భారత రతన ప్ ందని్ తొలి విదశే్రయ్ డు ఎవరడ? 

1) ఖ్ాన్ అబ్ ు లాా  ఘఫకర్ ఖ్ాన్ 2) నలెసన్ మండేలా 3) మద్ర్ తరెిస్కస  4) ఏద ికకద్ు 
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10.భారత రతన పురస్కారక్న జన్తా పభా తవం ఏ సంవతసరంలో రద్ుు  చసేింది? 

1) 1976  2) 1977  3) 1978  4) 1979 

11. భారత రతనతో ప్కటు నోబ్లె్ బ్హుమతి అంద్ుకున్న భారతీయ్ లు ఎవరడ? 

1) రవంద్ ానాథ్ టాగూర్,మోక్ష గ ండం విశ్వవశవరయ్ు, జాకరర్ హుసేసన్ 

2) స.ివి. రకమన్ ,రవంద్ ానాథ్ టాగూర్, మద్ర్ తరెిస్కస 

3) స.ివి.రకమన్, మద్ర్ తెరిస్కస, అమరియ సేన్ 

4) స.ివి. రకమన్, మోక్ష గ ండం విశ్వవశవరయ్ు, జాకరర్ హుసేసన్ 

12. భారత రతన పురస్కారక్న ప్ ందని్ తొలి మహిళ ఎవరడ? 

1) అరడణా అసఫ్ ఆలి 2) ఎం.ఎస్. సుబ్బలక్ష్మమ  3) ఇందిరక గకంధ ీ 4) మద్ర్ తరెిస్కస 

13. భారత రతన ప్ ందని్ ర ండవ విదశే్రయ్ డు ఎవరడ? 

1)  ఖ్ాన్ అబ్ ు లాా  గఫకార్ ఖ్ాన్ 2) నలెసన్ మండేలా 3) డమ.కే . కకరేవ  4) ఏద ికకద్ు 

14. భారత రతన ప్ ందని్ తొలి పధాా్? 

1) ఇందరిక గకంధ ీ 2) జవహార్ లాల్ నెహుు   3) సి. రకజ గోప్కలచార ి 4) ఏద ికకద్ు 

15. భారత రతన ప్ ందని్ తొలి రకష్ర పతి ఎవరడ? 

1) ఎ.ప.ిజ ేఅబ్ ు ల్ కలాం  2) వి.వి. గిర ి 3) సి. రకజగోప్కల చార ి 4) బ్ాబ్  రకజేంద్ ాపసా్కద్ 

16.భారత రతన ప్ ందిన్ తొలి ఉపరకష్రపతి ఎవరడ? 

1) జాకరర్ హుసేసన్ 2) లాల్ బ్హద్ూర్ శ్కసిి  ి  3) గ లాా ర ీలాల్ న్ందా 4) సరేవ పలాి రకధాకృషణన్ 
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17. భారత రతన ప్ ందని్ తొలి సి్ న్టుడు ఎవరడ? 

1) లతా మంగషేార్ 2) బిసమిలాా  ఖ్ాన్   3) ఎం.ఎస్. సుబ్బలక్ష్మమ  4) ఎం.జి.రకమచంద్నా్ 

18. భారత రతన ప్ ందని్ తొలి శ్కసివితిే ఎవరడ? 

1) క.ే కకమరకజ్ నాడార్ 2) సి.రకజ గోప్కల చార ి 3) సి.వి. రకమన్   4) ఏద ికకద్ు 

19. భారత రతన పురస్కారక్న మరణాంతరం ప్ ందిన్ తొలి వుకిి ఎవరడ? 

1) రకజీవ్ గకంధ ి 2) జాకరర్ హుసేసన్ 3) జవహార్ లాల్ నెహుు   4) లాల్ బ్హద్ూర్ శ్కసిి  ి

20.  భారత రతన పురస్కారక్న మరణాంతరం ప్ ందని్ తొలి మహళి ఎవరడ? 

1) ఇందరిక గకంధ ీ 2) అరడణా అసఫ్ అలీ 3) ఎం.ఎస్ సుబ్బలక్ష్మమ 4) ఏద ికకద్ు 

 

 

1.3 2.3 3.3 4.1 5.4 

6.3 7.2 8.3 9.1 10.2 

11.3 12.3 13.2 14.2 15.4 

16.4 17.4 18.3 19.4 20.2 

 

 

 

 

 


