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• 25 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవ ెంట లో ఆసియా గేమ్ 2020 ను ఎవర్ు గెలుచుకున్ననర్ు?  రాహి 
స్రననబాత్ 

• సేతు భార్త్ ప్థకెం ఏ స్ెంవతసర్ెంలో ప్రా ర్ెంభెంచబడిెంది? 2016 
• NRHM యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? National Rural Health Scheme 
• CII అధ్యక్షుడు ఎవర్ు? ఉదయ్ కోటక్ 
• OPEC యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? Organization of the Petroleum Exporting 

Countries 
• మాడిరడ్ ఏ దేశానికి రాజధనని? సపెయిన్ 
•  తమషా(Tamasha ) ఏ రాషాట ా నికి చ ెందినది? మహారాష్టట  ా
•  USA యొకక 1 వ అధ్యక్షుడు? జార్్జ వాషిెంగ్టన్ 
• FIFO యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? First in First out 
• భార్త అెంతరిక్ష ప్రిశోధ్న స్ెంస్థ  ప్రస్ుి త కార్యదరిి మరియు ఎక్స-అఫిషియో చ ైర్మన్ ఎవర్ు? కే. 

శివన్ 
•  ప్ాల టర్జ(plotter) అెంటే ఏమిటి? ఒక ప్ాల టర్జ వ కటర్జ గాా ఫిక్స డనర యిెంగ్లను ఉతెతి్త చేస్ుి ెంది. 
•  FORTRAN యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? Formula Translation 
•  అత్తచినన టెక్ట్ ఫపైల్(text file)ఏమిటి?  Cookies 
• 1857 విప్లవెం స్మయెంలో గ్వర్నర్జ ఎవర్ు? చనరెలస్ జాన్ కనినెంగ్ 
•  ఒపపక్ ప్రధనన కారాయలయెం ఎకకడ ఉెంది? వియన్నన 
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• ఆసేట లాయా రాజధనని ఏమిటి? కాన్ ెరా 
• సాగ్ర్జ మాతన ఏ దేశ్ెంలో ఉెంది? న్ేప్ాల్ 
• భార్త జెెండన యొకక ప్ డవప మరియు వ డలుె యొకక నిష్టెతి్త ఎెంత? 3: 2 
• INC స్ూర్త్ సపష్టన్ ఎప్పెడు జరిగిెంది? 1907 
• యాసిడ్ మరియు బేస్ (Acid and Base) యొకక ఉప్యోగ్ెం ఏమిటి?  ఆహార్ స్ెంర్క్షణ 
•  మొటటమొదటి T20 ప్రప్ెంచ కప్ ఎవర్ు గెలుచుకున్ననర్ు?  భార్తదేశ్ెం 
•  భార్త జెెండనను ఎగ్ుర్వేసిన మొదటి వయకిి ఎవర్ు? భకెైజీ కామ(Bhikaiji Cama) 
•  ప్రప్ెంచ బాయెంకు చ ైర్మన్ ఎవర్ు? డేవిడ్ ఆర్జ. మాల్ ప్ాస్ 
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•  ఇెంటర్జ ప్ో ల్  యొకక ప్రధనన కారాయలయెం ఎకకడ ఉెంది?  లయోన్, ఫ్రా న్స 
• ప్రప్ెంచెంలో అత్తపపదద  స్ర్స్ుస ఏది? కాసిెయన్ స్ముదరెం 
• 2020 నవెంబర్జ లో భార్త ప్రధనన న్నయయమూరిిగా ఎవర్ు నియమితులయాయర్ు? శ్ర్ద్ అర్విెంద్ 

బొ బేే  
• www(world wide web)ను ఎవర్ు ర్ూప్ ెందిెంచనర్ు? టిమ్ బెర్నర్జస-లీ 
• రాష్టటపా్త్త తర్ువాత రెెండవ సాథ నెం ఎవర్ు? ఉప్ాధ్యక్షుడు 
•  ఒడిశాలోని ఖుసరా వ్ ఆలయెం ఎవరికి అెంకితెం చేయబడిెంది? హిెందూ స్ూర్య దేవపడు స్ూర్య 
• సాధనర్ణ మానవ గ్ుెండ  యొకక బర్ువప ఎెంత? 354.5 గాా  
• మసిిష్టక అెంటే ఏమిటి? ఇది మానవ మెదడు యొకక అత్తపపదద  ముెందు భాగ్ెం. ఇది మానవ 

మెదడులో 66% ఏర్ెడుతుెంది. 
• సపైమన్ కమిష్టన్ ఎప్పెడు ఏర్ెడిెంది ? నవెంబర్జ 1927 
• DRDO అధిప్త్త ఎవర్ు? స్తీష్ రెడిే   
• మటిట యొకక PH విలువ ఏమిటి?  3 నుెండి 10 వర్కు 
• మారిష్టస్ యొకక ప్రధననమెంత్తర ఎవర్ు?  ప్రవెంద్ జగ్న్ననద్ (Pravind Jugnauth) 
• మహాతనమ గాెంధీ గ్ుర్ువప ఎవర్ు?  గనప్ాల్ కృష్టణ  గనఖలే 
• కెంప్ూయటర్జ పితనమహుడు ఎవర్ు ? చనరెలస్ బాబేజ్ 
•  జనుయశాసి్ర పితనమహుడు  ఎవర్ు?  గాెగ్ర్జ మెెండ ల్ 
•  COBOL యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? common business-oriented language 
• స్హాయనిరాకర్ణోదయమము ఎప్పెడు ప్రా ర్ెంభమె ెంది?  1 ఆగ్స్ుట  1920 
• ఆెంధ్రప్రదేశ్ హ ైకోర్ుట  ఎకకడ ఉెంది? అమరావత్త 
• BHEL యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? Bharat Heavy Electronic Limited 
• FTP యొకక ప్ూరిి ర్ూప్ెం ఏమిటి? File Transfer Protocol 
• కిర్ణజనయ స్ెంయోగ్కిాయకు ఏ వాయువప అవస్ర్ెం? CO2 
• గరాన్ హౌస్ వాయువపలు ఏమిటి? కార్ెన్ డయాకెైసడ్, మీథేన్, ఓజోన్, న్ ైటరస్ ఆకెైసడ్, 

కోల రనఫో్ల రనకార్ెనుల  
• అత్త పినన వయస్ుకడ ైన రాయబారి ఎవర్ు? మిలీల బాబీ బరర న్ 
• HDI 2019 లో భార్తదేశ్ెం యొకక రాయెంక్ ఏమిటి? 131 

__________________________________________________________________________ 
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Download Android APP for more questions 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.si.dailygkintelugu&hl=en_US&gl=US

