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➢ CSS యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి? Cascading Style Sheet 
➢ ‘Shades of saffron’ పుసి్క్ రచయిత ?  స్బా నఖ్వీ                      
➢ డాన్స్ డే ఎపుుడు జరుపుక్ ంటారు? 29 ఏప్రిల్ 
➢ గోవా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?  పిమోద్ సావంత్ 
➢ TRAI యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి? Telecom Regulatory Authority of India 
➢ బృహదీశ్ీర ఆలయం ఎక్కడ ఉంద?ి  తమిళనాడు 
➢ LIFO యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి?  Last In First Out. 
➢ ఖిలాఫత్ ఉద్యమానికి ఎవరు నాయక్తీం వహ ంచారు ? మౌలానా ముహమమద్ అలీ మర్తయు 

మౌలానా షౌక్త్ అలీ 
➢ జాతీయ గణాంకాల దినోత్వం ఎపుుడు జరుపుక్ ంటారు?  29 జూన్స 
➢ ధోలా-సాదియా వంతెనక్   ఎవర్త ప్ేరు ప్ెటటబడ ంది ? భూప్ెన్స హజార్తకా 
➢ రకి్దాత దినోత్వం ఎపుుడు? 14 జూన్స 
➢ FTP యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి?  File Transfer Protocol 
➢ CAA యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి? Computer-Assisted Accounting 
➢ భారతదేశ్పు పుర్ాతన ఆనక్టట ఏది?  క్లలన ై ఆనక్టట (Kallanai Dam) 
➢ 2020 లో నోబెల్ శాంత్ర బహుమత్ర ఎవర్తక ివచ్చంది?  పిపంచ ఆహార కారయక్రమం 
➢ మహార్ాష్టట ర గవరనర్ ఎవరు?  భగత్ సరంగ్ కోషాయర్త 
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➢ ‘లా లిగా’ బాిండ్ అంబాసరడర్ ఎవరు?  ర్ోహ త్ శ్రమ 
➢ 1913 లో ఏ భారతీయుడ కి నోబెల్ బహుమత్ర లభంచ్ంది?  రవంద్ినాథ్ ఠాగూర్ 
➢ క్డుపులో ఏ ఆమల ం ఏరుడుత ంది?  Hcl- హ ైడోికోల ర్తక్ యాసరడ్ 
➢ HCL న ండ  రక్ ంచడానికి క్డుపులో ఏ పొ ర ఏరుడుత ంది?  శలలష్టమం(Mucus) 
➢ నిమమ యొక్క PH ఎంత ?  2 
➢ బూల  విటిియోల్ అంట ేఏమిటి?  స్ఫటికాకార ర్ాగత స్లఫఫట్ - CuSO4 (5H2O) 
➢ శ్కిి యొక్క యూనిట్ ఏమిటి?  నయయటన్స 
➢ సాల క్్ స్ ననం యొక్క స్యతిం ఏమిటి?  కాలిియం హ ైడాిక్స్డ్ [Ca (OH) 2?] 
➢ హాకీలో భారతదేశ్ం చ్వర్త బంగారు పతకానిన ఎపుుడు గ్ల చ క్ ంది? జూల  ై29, 1980 
➢ మొద్ట ినోబెల్ బహుమత్రని ఎవరు గ్ల చ క్ నానరు?  హ న్రి డునాంట్ 
➢ లాలిగాన  ఎవరు గ్ల చ క్ నానరు?  లియోన ల్ మెసస్ 
➢ 2వ ర్ ండ్ టేబుల్ సెమినార్ లో ఎవరు పాలగొ నానరు?  మహాతామ గాంధీ, స్ర్ోజిని నాయుడు, 

మద్న్స మోహన్స మాలవియా, మైెస్యర్ క్  చెందిన స్ర్ మీర్ాా  ఇసామయిల్ దివాన్స, ఎస్ క్ ద్తాి , 
స్ర్ స్యయద్ అలీ ఇమామ్ మర్తయు మర్తనిన. 

➢ నయయర్ానలలో స్మాచారం ఎక్కడ నిలీ చేయబడుత ంది? సరనాప్ే్(Synapse) 

 
➢ 3,745 కిలోమీటరల పొ డవునన భారతదేశ్పు పొ డవ ైన జాతీయ రహదార్త దాీర్ా ఉతిర మర్తయు 

ద్క్ ణ పాింతాలలో ఏ ర్్ండు పిదేశాల  అన స్ంధానించబడ  ఉనానయి? శ్రరనగర్ మర్తయు 
క్నాయక్ మార్త 

➢ MGNREGA పథక్ం ఫరబివర్త 2, 2006 న పాిరంభంచబడ ంది, ఏ చటటం కింద్? జాతీయ గార మీణ 
ఉపాధి హామీ చటటం, (NREGA), 2005 

➢ కిందివాటిలో ఏది భారత జాతీయ కాంగ్రస్ అధ్యక్షుడు మర్తయు స్ంవత్రం స్ర్తగాొ  
స్ర్తపో లలఫద్ ?  స్ర్ాా ర్ పటేల్ - 1930 (ఇచ్చన ఆపిన్స్ బటిట) 

➢ గుండిటి విపలవం(Round revolution) కింది వాటిలో దేనికి స్ంబంధించ్నది?  బంగాళాద్ ంపల 
ఉతుతి్ర 
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➢ ఆసాకర్ అవారు్ న  గ్ల చ క్ నన తొలి భారతీయుడు ఎవరు?  భాన  అతయయ 
➢ ఎంత క్న్రస్ బాయల న్స్ తో స్ క్నయ స్మృధి ఖ్ాతా తెరవవచ చ?  రూ. 250 
➢ స్ క్నయ స్మృధి ఖ్ాతాలో గర్తష్టటంగా  ఎంత డబుు జమ చేయవచ చ?  రూ. 1.5 లక్షల  
➢ నాగారుా న సాగర్ ఆనక్టట ఏ నదిప్ెై నిర్తమంచబడ ంది?  క్ృష్టణ  నది 
➢ UNADAP యొక్క పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉంది?  వియనాన 
➢ ధ్ ివ మర్తయు మహాస్ముద్ి పర్తశోధ్న జాతీయ క ంద్ి పిధాన కార్ాయలయం(National Centre 

for Polar and Ocean Research) ఎక్కడ ఉంద?ి  వాసో కడ గామా 
➢ లియోన్స మెనో్ ంకా భారతదేశ్ 67వ చెస్ గార ండ్ మాస్టర్ అయాయరు, అతన  ఏ ర్ాషాట ర నికి 

చెందినవాడు? గోవా 
➢ PDF యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి? Portable Document Format 
➢ పొ ంగల్ ఎక్కడ జరుపుక్ ంటారు?  తమిళనాడు 
➢ ADB యొక్క పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉంది?  మాండలూయోంగ్, ఫరలిప్సున్స్ 
➢ అంతర్ాా తీయ యోగా దినోత్వం ఎపుుడు?  21 జూన్స 
➢ "గర్ీబీ హటావో" నినాద్ం ఎవరు ఇచాచరు?  ఇందిర్ా గాంధీ 
➢ భారతదేశ్ంలో పో రుచగీస్ వారు ఏర్ాుటు చేసరన మొద్టి క్ర్ామగారం ఎక్కడ ఉంది?  కాలిక్ట్, 

క రళ  

 
➢ గ తమ్ బుద్ ు ని బాలయ ప్ేరు ఏమిటి?  సరదాు రథ గ తమ 
➢ బ్రిక్్ స్ద్స్ ్ - 2019 న  నిరీహ ంచ్న దేశ్ం ఏది?  బెిజిల్ 
➢ UNO యొక్క 8 వ పిధాన కారయద్ర్తి ఎవరు?  బాన్స కీ మూన్స 
➢ మానవ క్డుపు దాీర్ా ఏ ఎంజ్ైమ్ స్ివిస్ ి ంది?  ప్ెప్ర్న్స(Pepsin) 
➢ జనవర్త 12 న ఏ ర్ోజు జరుపుక్ ంటారు? జాతీయ యువ దినోత్వం 
➢ IMF లో ఎంత మంది స్భుయల  ఉనానరు?  190 
➢ మొద్ట ిచలన స్యతాినిన ఏ ఇతర ప్ేరుతో ప్రల సాి రు?  జడతీం (Law of inertia) 
➢ భారతదేశ్ంలోని జారఖండ్ లోని యుర్ నియం గని ప్ేరు ఏమిటి?  జాద్ గూడ మైెన్స 
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➢ దేనా, విజయ్ బాయంక్ ల  ఏ బాయంక్ తో విలీనం చేయబడా్ యి? బాయంక్ ఆఫ్ బర్ోడా 
 

04.01.2121న అడిగిన జనరల్ స్టడీస్ మరియు జనరల్ అవేరనస్  ప్రశ్నలు  

➢ చంద్ ినిప్ెై మనిషరని పంప్రన మొద్ట ిదేశ్ం ఏది?  యుఎస్ఎ 
➢ డ జిటల్ బ్రజిన స్ పాల న్స న  పాిరంభసాి మని పిక్టించ్న దేశ్ం ఏది? ఆసేట రలియా 
➢ గద్ర్ పారీ్ట పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉంది? శాన్స ఫ్ాిని్సో క 
➢ "లిటిల్ మాస్టర్" ప్ేరుతో ఏ కిరక్టర్’ని ప్రల సాి రు?స్ న్రల్ గవాస్కర్ 
➢ పోి టీన్స జీరణకిరయక్  ఏ ఎంజ్ైమ్ స్హాయపడుత ంది?  ప్ెప్ర్న్స 
➢ చరమం యొక్క ఓసెటర్ పొ ర ప్ేరు ఏమిటి? బాహయచరమం 
➢ భూమి యొక్క బయట ిపొ ర ఏది? క్రస్ట 
➢ మోతీ మససద్ న (Moti Masjid) ఎవరు నిర్తమంచారు? ఔరంగజ బు 
➢ పిపంచ బాయంక్  పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉంద?ి వాషరంగటన్స DC 
➢ బౌమాన్స కాయపూ్ల్ ఏ అవయవానికి స్ంబంధించ్నది?న ఫ్ాిన్స-కిడనన 
➢ మహావరుడు ఎక్కడ జనిమంచాడు?బీహార్ 
➢ అమర్ావత్ర స్యట ప్ ఎక్కడ ఉంది?ఆంధ్ిపిదేశ్ 
➢ జలాంతర్ాొ ముల  న్రటి అడుగున నావిగ ట్ చేయడానికి ఏమి ఉపయోగతసాి యి? సో నార్ 
➢ 1975 పిపంచ క్ప్ ఎక్కడ జర్తగతంది? ఇంగాల ండ్ 

 
➢ హ ంద్ స్ీర్ాజ్ పుసి్క్ం ర్ాసరనది ఎవరు? మహాతామ గాంధీ 
➢ అంధ్ ల కోస్ం 'మణి యాప్' న  ఎవరు పాిరంభంచారు? ఆర్ బ్రఐ 
➢ ఆప్రల్ యొక్క పిస్ ి త CEO ఎవరు? టిమ్ క్ క్ 
➢ స్ర్ాా ర్ స్ర్ోబార్ డాం ఎక్కడ ఉంద?ి  గుజర్ాత్ 
➢ URL యొక్క పూర్తి రూపం ఏమిటి?  Uniform Resource Locator (URL) 
➢ జావా(JAVA)న  ఎవరు క్న గొనానరు?  జ మ్్ గోసరల ంగ్ 
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➢ క్ంపూయటరల భాష్ట ఏమిటి?  బెైనర్ ీ
➢ 1998 లో జర్తగతన అణు పర్ీక్ష ఆపర్ ష్టన్స ప్ేరు ఏమిటి?ఆపర్ ష్టన్స శ్కిి 
➢  ప్రతి రస్ం ఎక్కడ సేక్ర్తసాి రు?  ప్రతాి శ్యం 
➢ ఆర్ీటఐ(RTI) చటటం ఎపుుడు విధించబడ ంది?12 అకోట బర్ 2005 
➢  ఇండోనేషరయా ర్ాజధాని ఏమిటి? జకార్ాి  
➢  అటల్ సొ రంగం యొక్క పొ డవు ఎంత? 9.02 కి.మీ. 
➢  2020 స్ంవత్ర్ానికి ఐసరసర కిరక్టర్ ఎవరు?  విర్ాట్ కోహలల  
➢  DRDO యొక్క పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉంద?ి నయయఢ లీల 
➢ మన క్ళళలోకి పివేశంచే కాంత్ర పర్తమాణానిన ఏది నియంత్రిస్ ి ంది? ఐర్తస్ 
➢  పానిపట్ యొక్క 3వ యుద్ుం ఎపుుడు జర్తగతంది? 1761 
➢ బంగాల దేశ్ క్ర్్న్ర్ని ఏమని ప్రల సాి రు? టాకా 
➢ నగర్ాలోల ని న్రటి వనరులన  శుదిు  చేయడానికి ఏ వాయువు ఉపయోగతంచబడుత ంది? కోల ర్తన్స 
➢ కోబాల్ట అతయధిక్ంగా ఉతుతి్ర చేసే దేశ్ం ఏది? జ్ైర్ 
➢  ఖ్లా్న  ఎవరు సాథ ప్రంచారు?  గురు గోవింద్ సరంగ్ 
➢  హ ంద్ సాి న్స యూనిలీవర్ యొక్క CEO ఎవరు?స్ంజీవ్ మెహతా 
➢  టిన్స మర్తయు గాజు క్లయిక్న  ఏమని ప్రల సాి రు? టంక్ము 
➢  న్రటి ఆవిర్త ఇన ముతో చరయ జర్తప్రనపుుడు ఏ వాయువు ఉతుతి్ర అవుత ంది? హ ైడోిజన్స 

వాయువు 

 
➢  భారతదేశ్ంలో పొ డవ ైన రహదార్త సొ రంగం ఏది? చెన ైన శాయమా టన నల్ 
➢ 1924 లో INC అధ్యక్షుడు ఎవరు? మహాతామ గాంధీ 
➢  గాంధ ీసాగర్ ఆనక్టట ఏ నదిలో ఉంద?ి చంబల్ 
➢ నవుీత నన వాయువు అని క్ూడా ప్రల వబడే వాయువు ఏది? న ైటిస్ ఆక్స్డ్ 
➢ పాల  యొక్క PH విల వ ఎంత? 6.5 
➢ ఫరఫ్ా 2021 ఏ దేశ్ంలో జరగబో తోంది? ఖ్తార్ 
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➢ పిపంచ ఏన గు దినోత్వం జరుపుక్ ంటారు? ఆగస్ ట  12 
➢ ఏ స్ంవత్రంలో ఫెైనాన్స్ క్మిష్టన్స ఏరుడ ంది? నవంబర్ 1951 
➢ విటమిన్స బ్ర9 న  క్ూడా అంటారు ? ఫ్ో లిక్ ఆమల ం 
➢ ఇర్ాన్స యొక్క కొతి క్ర్్న్ర్ ప్ేరు ఏమిటి? తోమన్స 
➢  MGNREGA  ఎపుుడు పాిరంభంచబడ ంది?2 ఫరబివర్త 2005 
➢  అక్ుర్ ఎపుుడు సరంహాస్నంప్ెైకి వచాచడు? 1556 
➢ UNO కి ఎనిన స్భయ దేశాల  ఉనానయి? 193 
➢  గోదావర్త నది యొక్క మూలం ఏమిటి? నాసరక్ 
➢  ఆల్ ఇండ యా ములి్మ్ లీగ్ ఎపుుడు సాథ ప్రంచబడ ంది? 1906 
➢ హ పట ైటిస్ బ్ర’కి కారణమేమిటి? వ ైరస్ 
➢ ఏ పిధాని 13 ర్ోజుల  మాతిమే పర్తపాలించారు? గులార్తలాల్ నంద్ 
➢ పూనా ఒపుంద్ం ఎవర్త మధ్య, ఎపుుడు జర్తగతంది? బ్ర.ఆర్ అంబేద్కర్ మర్తయు మహాతామ గాంధీ 

24 సెప్ెటంబర్ 1932 న. 

 
➢  REPO ర్ టున  ఎవరు నిరణయిసాి రు? ఆర్ బ్రఐ 
➢  స్ీర్ాజ్ పారీ్టని ఎవరు సాథ ప్రంచారు? చతిరంజన్స దాస్ మర్తయు మోతీలాల్ న హరూ  
➢ స్ీతంతి భారతదేశ్పు మొద్టి పిధాన నాయయమూర్తి ఎవరు? హ చ్ జ్ క్నియా 
➢ మానవ శ్ర్ీరంలో హ ైపో థాలమస్ ఎక్కడ ఉంది? మెద్డు 
➢ కీరడా కారులక్  ఇచ్చన అత యననత గ రవం ఏది? ర్ాజీవ్ గాంధ ీఖ్ ల్ రతన 
➢  ఛతిీస్ గర్ లోని కోర్ాులో ఉనన పిసరద్ు  ఆలయం ఏది?స్రీమగల మందిరం 
➢  నా జీవితానిన నా లక్షయం ఎవరు ర్ాశారు? బాబా ర్ామ్ దేవ్ 
➢ లింగర్ాజ్ మందిరం ఎక్కడ ఉంద?ి భువనేశ్ీర్, ఒడ శా 
➢  దీపా క్రమక్ర్ ఏ ఆటతో స్ంబంధ్ం క్లిగత ఉనానరు? జిమానసరటక్్ 
➢ ఏ భారతీయ క్ర్్న్ర్ విల వలో సాంచ్ స్యథ పం చ్తాినిన చయడవచ చ?  రూ. 200 నోటు 
➢ మానవ అభవృదిు  స్యచ్క్ 2020 లో భారతదేశ్ం ఏ సాథ నంలో ఉంద?ి  131 వ 
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30.12.2020న  అడిగిన జనరల్ స్టడీస్ మరియు జనరల్ అవేరనస్  ప్రశ్నలు  

➢ ‘విపలవం 2020(Revolution 2020)’ రచయిత ఎవరు ?  చేతన్స భగత్ 
➢ ‘ల ైట్ ఆఫ్ ఆసరయా(Light of Asia)’ రచయిత ఎవరు ? స్ర్ ఎడ ీన్స ఆర్ానల్్  
➢ ‘Arrow ‘ క్ పణిని ఏ దేశ్ం పియోగతంచ్ంది?  ఇజాియిెల్ 
➢ ‘Ms- Office’ 2000 న  ఏ స్ంస్థ  స్ృషరటంచ్ంది?  మైెకరో సాఫ్టట 
➢  COVID-19 కోస్ం మొద్టి మానవ టియల్ వాయకి్న్స న  ఏ దేశ్ం పూర్తి చేసరంది?  రషాయ 
➢ 4వ విడత  ఖ్ లో ఆటలన  ఏ ర్ాష్టట రం నిరీహ స్ ి ంది?  ఖ్ లో ఇండ యా యూత్ గ మ్్ నాలొవ 

ఎడ ష్టన్స క్  హర్ాయనా ఆత్రథయం ఇవీన ంది. 
➢ భారతదేశ్ం యొక్క అత్రప్ెదా్ ర్్సల్ ఇంజిన్స ఫ్ాయక్టర్ీ ఎక్కడ ఉంద?ి  చ్తిరంజన్స, అస్నో్ల్, పశచమ 

బెంగాల్ 

 
➢  ఆఫ్ఘనిసాి న్స మర్తయు బాబర్ మధ్య ఘాగార  యుద్ుం ఏ స్ంవత్రంలో జర్తగతంది?  1529 
➢ ఆర్ోగయ స్ంరక్షణ స్రఫర్ా గొల స్ న  ఏ ర్ాష్టట ర పిభుతీం పాిరంభంచ్ంది? 
➢ వాషరంగ్ మెషరన్స ఏ సరదాు ంతం మీద్ ఆధారపడ  ఉంటుంది ?  
➢ 30.12.2020 
➢ ఏ స్ంవత్రంలో కాంగ్రస్ ఏరుడ ంది - 28 డ సెంబర్ 1885 
➢ ఒలింప్రక్ కీరడల  -2021 ఎక్కడ జరగన నానయి ?  టోకోయ 
➢ గద్ర్ పారీ్టకి  స్ంభందించ్న వారు  - సో హన్స సరంగ్ భకాన 
➢ SAARC -సౌత్ ఏషరయన్స అసో సరయిేష్టన్స ఆఫ్ ర్ీజినల్ కోఆపర్ ష్టన్స యొక్క పూర్తి రూపం 
➢ ఆపర్ ష్టన్స గీరన్స - టొమాటో, ఉలిలపాయ మర్తయు బంగాళాద్ ంప (TOP) పంటల స్రఫర్ాన  

సరథర్ీక్ర్తంచడానికి ఆపర్ ష్టన్స గీరన్స్ 2018-19 బడెాట్ లో క ంద్ ిపిభుతీం పిక్టించ్ంది 
➢ 2019 లో పర్తశుభిమైెన నగరం - ఇండోర్ 
➢ బనయన్స(Banyan) యొక్క శాససియీ నామం - Ficus benghalensis 
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➢ స్ీచఛ భారత్ అభయాన్స స్ంబంధించ్న పిశ్న - 
➢ మీథేన్స యొక్క రసాయన ఫ్ారుమలా - CH4 
➢ 1 వ జాతీయ కాంగ్రస్ స్మావేశ్ం అధ్యక్షుడు - ఉమేష్ చంద్ ిబెనర్ీా (1885) 
➢ బేటి బచావో బేటి పధావో పథక్ం పాిరంభమైెన స్ంవత్రం  - 2015 
➢ ర్ాజయస్భ స్భుయల స్ంఖ్య - 250 
➢ చాక్ పౌడర్ ఫ్ారుమలా -CaC03 
➢ అంతర్ాా తీయ పర్ాయవరణ దినోత్వం ఎపుుడు  - 5 జూన్స 
➢ క్ణ సరదాు ంతానికి స్ంబంధించ్న పిశ్న -  
➢ సామల్ పాక్ ్ు స్ంబంధించ్న పిశ్న - 
➢ OLED యొక్క పూర్తి రూపం - organic light-emitting diode 
➢ బలం యొక్క SI యూనిట్ - నయయటన్స  
➢ క్ూచ్పూడ  నృతయ రూపం ఏ ర్ాషాట ర నికి చెందింది  - ఆంధ్ిపిదేశ్ 
➢ మొద్ట ిభారతరతన ఏ స్ంవత్రంలో ఇవీబడ ంది - 1954 (సర.ర్ాజగోపాలాచార్త) 
➢  ర్ాజాయంగంలోని ఏ భాగంతో పాిథమిక్ హక్ కల  స్ంబంధ్ం క్లిగత ఉనానయి - పార్ట - 3  
➢ Facebook  వయవసాథ పక్ డు - మార్క జూక్ర్ బరొ్  
➢ సార్క లో ఎంత మంది స్భుయల  ఉనానరు - 8 (ఆఫ్ఘనిసాి న్స, బంగాల దేశ్, భూటాన్స, ఇండ యా, 

మాలాీవుల , నేపాల్, పాకిసాి న్స మర్తయు శ్రరలంక్) 

 
➢ గోవా ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ?  పిమోద్ సావంత్  
➢ ద్వడ ఎముక్ ప్ేరు ? దిగువ ద్వడ (మాండబుల్) మర్తయు ఎగువ ద్వడ (మాకి్లాల ) 
➢ ఏ స్ంవత్రంలో నోటల  రద్ ా  జర్తగతంద?ి   8 నవంబర్, 2016 
➢ ఏ పాస్ ‘శ్రరనగర్ మర్తయు లఫ’ లన  క్ల పుత ంది ?  బనిహాల్ పాస్ 
➢ OECD యొక్క పూర్తి రూపం  - Orgainastion for economic Cooperation and 

Development 
➢  OECD  పిధాన కార్ాయలయం-  పార్తస్, ఫ్ాిన్స్ 
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➢ ‘ది ర్తపబ్రల క్’  రచయిత ఎవరు ? ప్ేలటో  
➢ ఫరఫ్ా 2022 ఏ దేశ్ంలో జరుగుత ంది - ఖ్తార్ 
➢ భారతీయ చర్తతిలో బాల క్ డే - అకోట బర్ 27 
➢ బేర్తంగ్ స్ంధ ి(Berring Strait)  - ఆర్తకటిక్ మహాస్ముద్ిం మర్తయు పసరఫరక్ మహాస్ముద్ిం 
➢ ద్క్ ణాఫరికా ఆర్తథక్ ర్ాజధాని - క ప్ టౌన్స 
➢ బ్రగ్ బాయంగ్ థియర్ీ - జారా్ ల మైెటేి 
➢ భారతదేశ్ంలో ఎనిన క ంద్ిపాలిత పాింతాల  ఉనానయి ?  8 
➢ గోబీ ఎడార్త ఎక్కడ ఉంద ి?   మంగోలియా 
➢ ఐబ్రఎం - ఇండ యన్స హ డ్ –ఆషరష్ కిరష్టన్స 
➢ USA కొతి అధ్యక్షుడు ? జో బ్రడెన్స -46 వ అధ్యక్షుడు 
➢  పశచమ బెంగాల్ విభజన ఎపుుడు జర్తగతంది ?  16 అకోట బర్, 1905, లార్్ క్రాన్స 
➢ ఇండోనేషరయా ర్ాజధాని ?  జకార్ాి  
➢ ఏ ర్ాష్టట రం అతయధిక్ బంగారం ఉతుతి్ర చేస్ ి ంది.? క్ర్ాణ టక్  
➢ జోజిలాల  పాస్ క్  స్ంబంధించ్న పిశ్న? 
➢ ఒక్ కిలోబెైట్ ఎనిన బెైటుల -  1024 Bytes  

 
➢ అసా్ం మర్తయు అరుణాచల్ పిదేశ్లన  క్లిప్ే ర్్సల  వంతెన ఏది? బో గతబీల్ వంతెన 
➢ భారతదేశ్ పిస్ ి త ఆర్తథక్ క్మిష్టన్స చెైరమన్స ఎవరు? N.K సరంగ్  
➢ క్ంపూయటర్ లో టాిక్ బాల్ ఏ రక్మైెన సాధ్నం ? Input Device (పాయింటింగ్ డ వ ైస్) 
➢ ఈ కిరంద ివాటిలో భారతదేశ్ం యొక్క 29 వ ర్ాష్టట రం ఏది? తెలంగాణ (2 వ జూన్స 2014) 
➢ కామన్స వ లి్ గ మ్్ 2022 ఆత్రధ్య దేశ్ం ఏది ? బ్రిటన్స (బర్తమంగ్ హామ్) 
➢ భారత ర్ాజాయంగ ప్రతామహుడు ఎవరు?  బ్ర. ఆర్. అంబేద్కర్ 
➢  నోటల  రద్ ా  స్మయంలో  ఆర్తుఐ గవరనర్ ఎవరు?  ఉర్తాత్ పటేల్ 
➢ మహాతామ గాంధీ అధ్యక్షతన జర్తగతన ఏక్సక్ భారత జాతీయ కాంగ్రస్ స్మావేశ్ం ఏది?  బెలాొ ం 

సెష్టన్స (1924 లో) 
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➢  ప్ెైథాన్స అంట ేఏమిటి? : పో ి గార మింగ్ భాష్ట 
➢ సెంటిల్ డిగ్్ సాట ండర్్ క్ంటోి ల్ ఆరొన ైజ ష్టన్స యొక్క పిధాన కార్ాయలయం ________ లో ఉంద.ి  

? నయయఢ లీల 
➢  భారతదేశ్ మొద్టి  ర్ాష్టట రపత్ర ఎవరు? ర్ాజ ంద్ి పిసాద్ (1950 న ండ  1962 వరక్ ) 
➢  ఏ విటమిన్స లోపం వలల  బెర్త బెర్ ీవస్ ి ంది ?థియామిన్స లోపం లఫదా విటమిన్స బ్ర -1 
➢  గీత గోవింద్ రచయిత ఎవరు? జయదేవ 
➢  కింద ివాటిలో బాయకీటర్తయా వాయధి ఏది? క్లర్ా, క్ ష్ట ట , క్షయ, ప్ేల గు, సరఫరలిస్ మొద్ల ైనవి. 
➢  భారతదేశ్పు మొద్టి జాతీయ ఉదాయనవనం ______. ?  జిమ్ కార్్ుట్ నేష్టనల్ పార్క 1936 

లో సాథ ప్రంచబడ ంది  
➢ హరయమన్స కాయప్రటల్ ఇండెక్్ 2020 లో ఏ దేశ్ం ముంద్ ంది?  సరంగపూర్ (హరయమన్స 

కాయప్రటల్ ఇండెక్్ 2020 లో 174 దేశాలలో భారతదేశ్ం 116 వ సాథ నంలో ఉంద)ి. 
➢  కాంగ్రస్ యొక్క ఏ స్మావేశ్ం స్ీర్ాజ్ పద్ం ససీక్ర్తంచబడ ంద?ి  లాహో ర్ స్మావేశ్ం (1929 

డ సెంబర్ 19 న  

 
➢  సెయిల్ తద్ పర్త చెైర్ పర్న్స గా ఎవరు ఎంప్రక్యాయరు?  సో మ మొండల్ 
➢  జపాన్స లో 1 మే 2019 న పాిరంభమైెన నయయ ఇంప్సర్తయల్ యుగం ప్ేరు ఏమిటి?  ర్ీవా Reiwa  
➢  రుహ్రూ(Ruhr )  పాింతం ఎక్కడ ఉంద?ి  రుహ్రూ, పశచమ జరమన్రలోని ఓక్ నది,  
➢ ఫుట్ లూస్(Footloose ) పర్తశ్రమ ఉతుత ి ల ?  వజాిల , క్ంపూయటర్ చ్ప్్ మర్తయు మొబెైల్ 

తయార్ీ ఫుట్ లూస్ పర్తశ్రమలక్  కొనిన ఉదాహరణల . 
➢ .ఖ్ాీజా మొయిన దీాన్స చ్షరి  స్మాధి _______ లో ఉంది. ?  అజీమర్ ష్టర్ీఫ్ ద్ర్ాొ  
➢  భారత ర్ాజాయంగంలో లిబర్ీట ఈకాీలిటీ ఫ్ాిట ర్తనటీ _________ న ండ  తీస్ కోబడ ంది ?  ఫెించ్ 

విపలవం 
➢  ఆద్ర్ి గార మ యోజన ఏ నాయక్ డ  న ండ  ప్ేిరణ పొ ందింది?  మహాతామ గాంధీ (11 అకోట బర్ 

2014 న పాిరంభంచబడ ంది) 
➢  ATL యొక్క పూర్తి రూపం _______. ? Above The Line 
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➢ భారతదేశ్ం యొక్క మొద్టి స్యపర్ ఫ్ాస్ట ర్్సల  ______. ?  డెక్కన్స కీీన్స (1930 న ండ  
ముంబెై మర్తయు పూణ ేమధ్య నడుసోి ంది, ఇది దేశ్ంలోని మొటటమొద్టి స్యపర్ ఫ్ాస్ట ర్్సల , 

➢  వయవసాయంలో ఏ దేశ్ం ముంద్ ంది?  చెైనా (2 వ భారతదేశ్ం). 
➢  ఫకీర్ విదోిహ్ర (స్నాయసర త్రరుగుబాటు) __________ లో గమనించబడ ంది. ? 1776 
➢  సాట చయయ ఆఫ్ యూనిటీ (Statue of Unity)యొక్క ఫ్ౌండేష్టన్స స్ంవత్రం? 2018 
➢  జాతక్ క్థల  ఏ మతానికి స్ంబంధించ్నవి?  బౌద్ుమతం 
➢  పిపంచ పర్ాయవరణ దినోత్వం  2019 స్ంద్రభంగా ముఖ్య అత్రథి ఎవరు?  డాక్టర్ స్ లాి న్స 

అహమద్ ఇసామయి 
➢  ఇబ్నన బటుటా(Ibn Battuta) ఏ దేశానికి చెందినవాడు?  మొర్ాకో 
➢  భారతదేశ్ంలో పొ డవ ైన రహదార్త సొ రంగం ఏది?  డాక్టర్ శాయమా పిసాద్ ముఖ్ర్ీా టన నల్ గతంలో 

జమూమ కాశ్రమర్ లో చెనాని-నషసి టన నల్ అని ప్రలిచేవారు 
➢  ఇంట ల్ ఐ 9 (Intel i9) అంట ేఏమిటి?  పాిసెస్ర్ 
➢  పాల్ ఘాట్ పరీత మారొం ఎక్కడ  ఉంద ి?  పశచమ క్న మ పరీత శలరణిలోని పరీత మారొం 

క రళన  తమిళనాడుతో క్ల పుత ంది. 

 
➢  క బ్రన ట్ మిష్టన్స ______ లో భారతదేశానికి వచ్చంది. ?  మార్తచ 1946 
➢  అర్ బ్రయా స్ముద్ింలో ఏ నది క్ల స్ ి ంది ?  నరమదా & తాప్ర  
➢  బ్రిటీష్ వారు ________ లో మత ఓటరలన  పివేశ్ప్ెటాట రు. ? ఇండ యన్స క ని్ల్ యాక్ట 1909 , 

దీనిని మోర్ ల- మింటో ర్తఫ్ార్మ అని క్ూడా ప్రల సాి రు 
➢ బెంగళూరులోని ఆంటిిక్్ కార్ొుర్ ష్టన్స లిమిట డ్ ________ కి స్ంబంధించ్న స్ంస్థ . ?  అంతర్తక్ష 

ఉతుత ి ల పిచారం మర్తయు వాణిజయ పియోజనాల కోస్ం ఇసోి  యొక్క మార్్కటింగ్ విభాగం 
➢ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?  ఎడపాుడ  క్. పళనిసాీమి 
➢  షేర్ షా స్యర్త ఏ పిదేశ్ంలో జనిమంచాడు?  స్సారం 
➢  HLL యొక్క పూర్తి రూపం? High-Level Language 
➢ హుమాన యన్స నామ ఎవరు ర్ాశారు? గులాుద్న్స బేగం 
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➢ కావేర్త న్రటి వివాద్ం ఏ ర్ాషాట ర ల మధ్య ఉంది? తమిళనాడు, క్ర్ాణ టక్ 
➢  భారతదేశ్ంలో పిసరద్ు  యుర్ నియం గని ఏది ?  జాద్ గూడ యుర్ నియం మైెన్స, జారఖండ్ 
➢ భారత్ రతన ఎనిన వర్ాొ లలో ఇవీబడుత ంది ?  51 
➢  ఇసోి  ఏ స్ంవత్రంలో సాథ ప్రంచబడ ంది? ఆగష్ట ట  15, 1969 
➢ అక్షర్ాస్యత అతయధిక్ంగా ఉనన ర్ాష్టట రం ఏది? క రళ 
➢ నాసా ఏ స్ంవత్రంలో సాథ ప్రంచబడ ంద?ి అకోట బర్ 1,  1958 
➢ భారతదేశ్ంలో స్ర్తకొతి అణు ర్తయాక్టర్ ఏది?  తార్ాపూర్ అటామిక్ పవర్ పాల ంట్ -1 (మహార్ాష్టట ర)  
➢  దేశ్ంలో అడవుల శాతం ఎంత? 21.67 శాతం 
➢ ఐక్యర్ాజయస్మిత్రలో  వటో శ్కిి ఎనిన దేశాల చేత్రలో ఉంది?  5 
➢  ఆరయభట్ ఉపగరహానిన ఏ స్ంవత్రంలో పియోగతంచారు? 1975 
➢ స్ీచఛ భారత్ అభయాన్స ఎపుుడు పాిరంభంచబడ ంది?  2 అకోట బర్ 2014 
➢ భారతదేశ్పు మొద్టి మహ ళా గవరనర్ ఎవరు? స్ర్ోజిని నాయుడు 
➢  విటమిన్స ‘సర’ ని ------------  అని క్ూడా ప్రల సాి రు? ఆసాకర్తుక్ ఆమల ం మర్తయు ఆసాకర్ ుట్ 
➢  డనిమ్ 11 యొక్క CEO ఎవరు?  హరి్ జ్ైన్స 

 
➢ మహావర యొక్క ఇతర ప్ేరు ఏమిటి?  వరుమాన లఫదా క వల 
➢ మొతింగా ఎనిన క టగతరీ్లలో నోబెల్ బహుమత ల  ఇసాి రు ? 6 ( భౌత్రక్ శాసి్ంీ , రసాయన 

శాసి్మీు , సాహ తయము , వ ైద్యశాసి్మీు , ఆర్తథక్ శాసి్ంీ , శాంత్ర రంగం 
➢ తాజ్ మహల్ నిర్ామణం ఎనిన స్ంవత్ర్ాలలో పూరియింది? దీనిని మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్స 

తన భారయ ముంతాజ్ మహల్ జాా పకారథం 1632 AD లో పాిరంభంచ్, కీర.శ్ 1648 లో పూర్తి చేశారు 
➢ గతనినస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్్ ర్తకార్్’లో చేరచబడ న పథక్ం ?  పిధాన్స మంత్రి జన ధ్న్స యోజన 
➢ ముఖ్ం యొక్క బలమైెన ఎముక్ - ద్వడ ఎముక్ 
➢ DHCP యొక్క పూర్తి రూపం? Dynamic Host Configuration Protocol 
➢ టాిని్స్టర్ క్న గొనన వారు ? బార్త్న్స, వాలటర్ బాిట న్స మర్తయు విలియం షాకీల  
➢ కోటార్త క్మిష్టన్స దేనికి స్ంబంధించ్ంది -నేష్టనల్ ఎడుయక ష్టన్స క్మిష్టన్స (1964-1966) 
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29.12.2020న అడిగిన జనరల్ స్టడీస్ మరియు జనరల్ అవేరనస్  ప్రశ్నలు  

➢ ససన్స కోర్ీటీ (Sean Cortney)  ఎవరు? - నటుడు 
➢ తెలంగాణ గవరనర్ ఎవరు -  తమిళ సాయి సౌందాిజన్స 
➢ HTTP- యొక్క పూర్తి రూపం -  Hypertext Transfer Protocol 
➢ ర్ాజీవ్ గాంధీ ఖ్ ల్ రతన అవారు్  2020 ఎవర్తకీ  పిదానం చేశారు- ర్ోహ త్ శ్రమ, ర్ాణి ర్ాంపాల్, 

వినేష్ ఫో్ గట్, ఎం. తంగవేల , మణిక్ బాతాి 
➢ ల ైమ్ వాటర్ యొక్క రసాయన స్యతిం ? Ca (OH)2 
➢ క్ణానిన ఎవరు క్న గొనానరు? - ర్ాబర్ట హుక్, 
➢ స్ క రశ్ీర్ ఆలయం ఏ ర్ాష్టట రంలో ఉంద ి? - అసా్ం, 
➢ ప్రర్ాుంజల్ టన నల్ మర్ొక్ ప్ేరు ? - అటల్ జీ టన నల్, 
➢ పిపంచంలో అత్రప్ెదా్ మంచ్న్రటి స్రస్ ్ ? - స్ ప్సర్తయర్ స్రస్ ్, 
➢ ఎరి్ డ ే- 2020 ఇత్రవృతిం  (Earth Day)? - క్లలమేట్ యాక్షన్స, 
➢ జీఎససట పన న ------------ ? - పర్ోక్ష పన న, 
➢ ర్ాష్టట రపత్ర గురుంచ్ తెలిప్ే ఆర్తటక్ల్్? - 52-62, 
➢ ఐసరసర పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉననద ి? - ద్ బాయ్, 
➢ ఐప్సఎల్ - 2020 విజ త? - ముంబెై ఇండ యన్స, 
➢ ఐక్యర్ాజయస్మిత్ర  సెక్రటర్ీ జనరల్ ఎవరు? -ఆంటోనియో గుట ర్్రస్ 
➢ జపాన్స పిధాని ఎవరు? -యోషరహ డే స్ గా, 

 
➢ భారత్ జాతీయ కాంగ్రస్ ఏ స్ంవత్రంలో సాథ ప్రంచబడ ంది? -1885 
➢ భూటాన్స ర్ాజధాని? - త్రంఫు, 
➢ భారత ర్ాజాయంగ దినోత్వం ఏ తేదీన పాటిసాి రు? నవంబెర్ 26 
➢ సెయిల్(SAIL)  చెైరమన్స ఎవరు?  అనిల్ చౌద్ర్త  
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➢ సానా్ద్ ఆద్ర్ి గార మ యోజన ఏ స్ంవత్రంలో పాిరంభంచారు ? 2014 
➢ ఏ అవయవం ప్రతి రస్ంన  స్ివిస్ ి ంది ? కాలఫయం  
➢ క రళ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు ? ప్రనరయి విజయన్స విజయ 
➢ యూనివర్ల్ రకి్ గరహలత స్మూహం? AB + 
➢ సాపే్క్ష సరదాు ంతం ఎవర్త దాీర్ా ఇవీబడ ంది? ఆలుర్ట ఐన్స ససటన్స 
➢ చంద్ ియాన్స 2 యొక్క వాహనానిన పాిరంభంచాలా? GSLV MK III M1 
➢ పిధాన్స మంత్రి కోస్ల్ వికాస్ యోజనక్  స్ంబంధించ్నది? న ైపుణయ అభవృదిు  చొరవ పథక్ం 
➢ భారతదేశ్ంలో అతయంత ఎతెతి న శఖ్రం? కాంచన గంగ  
➢ కింద ివాటిలో ఏది వ బ్న బౌిజర్ కాద్ ?  
➢ భారత ర్తజరుీ బాయంక్  పిస్ ి త గవరనర్ పిస్ ి త గవరనర్? శ్కిి కాంత్ దాస్  
➢ భారతదేశ్పు మొద్టి  స్యపర్ క్ంపూయటర్ ? పరం శవాయ్  (Param Shivay) 
➢ సాథ నిక్ స్ీపర్తపాలన ప్రతామహుడు ఎవరు ? లార్్ ర్తపున్స  
➢ సాంచ్ స్యథ పం ఏ స్ంవత్రంలో యున సో క పిపంచ వారస్తీ పిదేశ్ంగా మార్తంది? 1989 
➢ కాంగ్రస్ వయవసాథ పక్ డు: అలన్స ఆక టవియన్స హరయమ్ (1885) 

 

 

28-12-2020 న అడిగిన జనరల్ స్టడీస్ మరియు జనరల్ అవేరనస్  ప్రశ్నలు  

➢ అంతర్ాా తీయ నాయయసాథ నం యొక్క పిధాన కార్ాయలయం: హేగ్   
➢ BIMSTEC స్భయ దేశాల  : బంగాల దేశ్, ఇండ యా, మయనామర్, శ్రరలంక్, థాయిలాండ్, నేపాల్ 

మర్తయు భూటాన్స. 
➢ ఇచ్చన వార్తలో ఐర్ాస్ భద్ితా మండలిలో శాశ్ీత స్భయ దేశ్ కానిది ఏది? ఐర్ాస్ భద్ితా 

మండలిలో శాశ్ీత స్భయదేశాల  - చెైనా , రషాయ , అమెర్తకా, బి్రటన్స  , ఫ్ాిన్స్  
➢ పర్ాయవరణ పర్తరక్షణ చటటం ఎపుుడు సాథ ప్రంచబడ ంది: పర్ాయవరణ పర్తరక్షణ చటటం, 1986 -  
➢ DRDO అధిపత్ర ఎవరు?  స్తీష్ ర్్డ ్  
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➢ మొద్ట ిCOVID-19 వాయకి్న్స న  అభవృదిు  చేసరన దేశ్ం ఏది?  రషాయ - 'స్ ుత్రనక్ వి' 
➢ భారత ర్ాజాయంగంలో ఎనినక్ల క్మిష్టన్స క్  స్ంబంధించ్న ఆర్తటక్ల్:  ర్ాజాయంగంలోని ఆర్తటక్ల్ 324 
➢ గోబీ ఎడార్త ఏ ఖ్ండంలో భాగం?  ఆసరయా 
➢ సాడ ల్(Saddle ) శఖ్రం ఎక్కడ  ఉంద:ి అండమాన్స దీవుల  
➢ పిపంచ ధ్ర్తతీ ిదినోత్వం (Earth Day) ఎపుుడు  జరుపుక్ ంటారు:  ఏప్రిల్ 22 
➢ అంతర్ాా తీయ మహ ళా దినోత్వం ఎపుుడు జరుపుక్ ంటారు:  మార్తచ 8 
➢ కామన ీలి్ యూత్ గ మ్్ 2021 ఎక్కడ జరగన నానయి ?  ఏడవ కామన ీలి్ యూత్ గ మ్్ 

ఆగస్ ట  1 న ండ  7 2021 వరక్  టిినిడాడ్ మర్తయు టొబాగోలో జరగాలి్ ఉంద ిమర్తయు 
ఇపుుడు 2023 కి వాయిదా పడ ంద.ి 

➢ భారతదేశ్ంలో మొతిం ర్ామ్ స్ర్ సెైటుల :  2020 డ సెంబర్ నాటికి భారతదేశ్ంలో 42 గుర్తింపు 
పొ ందిన ర్ామ్ స్ర్ సెైటుల  ఉనానయి. ర్ామ్ స్ర్ క్న ీనిన్స కింద్ జాబ్రతా చేయబడ న ఏదెైనా చ్తిడ  
నేలని ర్ామ్ స్ర్ సెైట్ అంటారు. 

➢ ‘ర్ాజతరంగతని’ రచయిత ఎవరు?  కాశ్రమర్ీ అయిన క్లహనా 

 
➢ 55 వ జాా నప్రత్ అవారు్  వార్తక ిఇవీబడ ంది:  అకికతం అచ యతన్స నంబూత్రర్త 
➢ క్ డంక్ ళం అణు విద్ యత్ పాల ంట్ ఇక్కడ ఉంది:  తమిళనాడు - క్ డంక్ ళం భారతదేశ్ంలో 

అత్రప్ెదా్ అణు విద్ యత్ క ంద్ిం, ఇది ద్క్ ణ భారత ర్ాష్టట రమైెన తమిళనాడులోని త్రరున లఫీలి 
జిలాల లోని క్ డంక్ ళంలో ఉంది. 

➢ స్ క్నయ స్మిదిు  యోజన దీనికి స్ంబంధించ్నది:  స్ క్నయ స్మృదిు  యోజన (ఎస్ ఎస్ వ ై) అనేది 
బేటీ బచావో, బేటి పధావో పిచారంలో భాగంగా 2015 లో త్రర్తగత పాిరంభంచ్న పొ ద్ పు పథక్ం. ఈ 
పథక్ం స్ంరక్షక్ లక్  తమ ఆడప్రలలల కోస్ం అధీక్ృత వాణిజయ బాయంక్  లఫదా ఇండ యా పో స్ట 
బాించ్ తో పొ ద్ పు ఖ్ాతా తెరవడానికి వల  క్లిుస్ ి ంది. 

➢ ఏడుగురు చెల ల ళళళ అని ఏ ర్ాషాట ర లక్  ప్ేరు (Seven Sisters States of India) :  సరకికం 
ర్ాషాట ర నిన భారతదేశ్ంలోని ఈశానయ పాింతంలో చేరచడానికి ముంద్  అరుణాచల్ పిదేశ్, అసా్ం, 
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మేఘాలయ, మణిపూర్, మిజోరం, నాగాలాండ్ మర్తయు త్రిపుర ర్ాషాట ర లక్  సెవ న్స సరస్టర్ సేటట్్ 
అని ప్ేరు . 

➢ జమూమ మర్తయు శ్రరనగరలన  క్లిప్ే మౌంట ైన్స పాస్: బనిహాల్ పాస్ 
➢ బెంగాల్ విభజన ఏ స్ంవత్రంలో జర్తగతంది: 1905 
➢ 2వ పానిపట్ యుద్ుం ఎపుుడు జర్తగతంది:  1556 నవంబర్ 5 న ర్్ండవ పానిపట్ యుద్ుం 

సామాాట్ హేమ్ చంద్ ివిక్రమాదితయ (హేము) మర్తయు అక్ుర్ సెైనయం మధ్య జర్తగతంది. 
➢ పిస్ ి త బీహార్ గవరనర్ ఎవరు?  ఫగు చౌహాన్స 
➢ భారతదేశ్పు పొ డవ ైన రహదార్త ఏది?  జాతీయ రహదార్త 44 (ఎన్స హ చ్ 44) భారతదేశ్ంలో అత్ర 

పొ డవ ైన జాతీయ రహదార్త, ఉతిర్ాన శ్రరనగర్ న ండ  ద్క్ ణాన క్నాయక్ మార్త వరక్  3,745 
కిలోమీటరల పొ డవు నడుస్ ి ంది. 

➢ చ్క్ంక్ర్త ఎంబాియిడర్ీ(Chikankari Embroidery) ఏ పిదేశ్ంతో స్ంబంధ్ం క్లిగత ఉంది: లకోన 
➢ పాిరథన స్మాజ్ ఎపుుడు సాథ ప్రంచబడ ంద:ి 1867, ముంబెై 
➢ లోక్ స్భ ససటల  గర్తష్టట స్ంఖ్య:  552  
➢ మొద్ట ితీరథంక్ర్ ఎవరు?  ర్తష్టభనాథ. 
➢ ఐప్రఎల్ 2020 న  ఏ దేశ్ం నిరీహ ంచ్ంది?  యుఎఇ 
➢ హ మాచల్ పిదేశ్ ముఖ్యమంత్రి:  జ్ ైర్ామ్ ఠాక్ూర్ 
➢ వంద ేభారత్ ఎక్్ ప్ెిస్ ఏ నగర్ాల మధ్య  మధ్య నడుస్ ి ంది:  నయయఢ లీల మర్తయు వారణాసర 
➢ శ్బర్తమల ఆలయం ఎక్కడ ఉంద?ి  క రళ 

 
➢ భారతదేశ్పు ర్ాష్టట రపత్ర పద్విని ససీక్ర్తంచ్న  అత్ర ప్రనన వయస్ ్ క్లిగతన వారు  ఎవరు? న్రలం 

స్ంజీవ ర్్డ ్ , ఆయన 64 స్ంవత్ర్ాల 67 ర్ోజుల  వయస్ లో పద్విని ససీక్ర్తంచారు . 
➢ ఖ్ లో ఇండ యా 2020 ఎక్కడ  జర్తగతంది:  గువహత్ర, అసా్ం, ఇండ యా 
➢ భారతదేశ్ంలో పొ డవ ైన తీరపాింతం ఉనన ర్ాష్టట రం ఏది?  గుజర్ాత్ 
➢ మైెకరో సాఫ్టట యొక్క CEO ఎవరు?  స్తయ నాదెలల  
➢ డ ఎన్సఎ డబుల్ హ లిక్్ మోడల్ ఇచ్చంది? ఫ్ాిని్స్ కిరక్ మర్తయు జ మ్్ వాట్న్స 
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➢ సాీతంతియ స్మరయోధ్ లలో ఎవర్తక ీ‘దేశ్బంధ్ ’ బ్రరుద్  ఇవీబడ ంది? చ్తిరంజన్స దాస్ 
➢ శారదా చటటం - బాలయ వివాహ నిర్ోధ్క్ చటటం, 1929 
➢ URL: పూర్తి రూపం ? యూనిఫ్ాం ర్తసో ర్్ లగక టర్.(Uniform Resource Locator) 
➢ ఆకి్జన్స లఫక్ ండా ఎవర్్స్ట శఖ్ర్ానిన అధిర్ోహ ంచ్న మొద్ట ివయకిి ఎవరు?  
➢ సెర్తక్లచర్ దేనికి  స్ంబంధించ్నది? పటుట  ఉతుతి్ర  
➢ ఉబుంటు దేని కిరంద్ వస్ ి ంద?ి ఆపర్ టింగ్ సరస్టమ్ 
➢ మంగలాయన్స ఎపుుడు పాిరంభంచబడ ంది? 5 నవంబర్ 2013 
➢ క్ంపూయటర్ యొక్క మెద్డు అని ప్రల వబడే భాగం ? CPU 

 
➢ బాయంక్ ఆఫ్ బర్ోడాతో విలీనం అయిన బాయంక్ ఏది? విజయ బాయంక్ మర్తయు దేనా బాయంక్ 
➢ పటాట చ్తి క్ళ అంటే ఏమిటి? ప్ెయింటింగ్ శ సలి, ఒడ శా క్ళారూపాల  
➢ గుజర్ాత్ లోని ఏ జిలాల లో ద్ండ   ఉంద?ి నవస్ర్త జిలాల  
➢ ఏ సరక్ క గురువు పంజ్ పాయర్ న  పాిరంభంచాడు? గురు గోవింద్ సరంగ్ 
➢ మధ్యపిదేశ్ గవరనర్ ఎవరు? జ: శ్రరమత్ర. ఆనందీబెన్స పటేల్ 
➢ మోపాల  త్రరుగుబాటు ఏ స్ంవత్రంలో జర్తగతంది? 1921 
➢ హార్్ వాటర్(భార జలం) యొక్క రసాయన స్యతిం ఏమిటి? - అటామిక్ ర్తయాక్టర్ లో 

ఉపయోగతంచ ేడ  2 ఓ (D2O) 
➢ పిపంచంలో అత్రప్ెదా్ దీీపం ఏది? వికోట ర్తయా దీీపం 
➢ 40. నోకియా యొక్క CEO ఎవరు? ప్ెకాక లండ్ మార్క 
➢ NRU యొక్క పూర్తి రూపం? Natural rate of unemployment. 
➢ జలియన్స వాలా బాగ్ స్ంఘటన తేదీ?  13 ఏప్రిల్ 1919 
➢ ర్ాజాయంగంలో పాిథమిక్ విధ్ ల  ఏ స్వరణ దాీర్ా చేరచబడా్ యి? 1976 లో 42 వ స్వరణ 

చటటం 
➢ మోపాల  త్రరుగుబాటు యొక్క సాథ నం? మలబార్, క రళ 
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➢ నయయకిలయర్ ర్తయాక్టర్ లో D2O వాడక్ం? విచ్ఛతి్ర స్మయంలో ఉతుతి్ర అయిేయ నయయటాినలన  
మంద్గతంచడానికి అణు ర్తయాక్టర్ లో అవస్రం 

➢ మనక్  క్నిప్రంచే స్యరయ పొ ర ఏది? ఫో్ టోసరుయర్ 
➢ పాల సస్ యుద్ుం ఎపుుడు జర్తగతంద?ి 23 జూన్స 1757 
➢ ఎక్నామిక్్ 2020 లో నోబెల్ బహుమత్ర? ర్ాబర్ట బ్ర. విల్న్స మర్తయు పాల్ మిల్ గోర మ్ 
➢ స్ంగీతానికి స్ంబంధించ్న అవారు్  ఏది? గార మీ అవారు్ ల  
➢ ఎన్్రఏ(NDA) ఎక్కడ ఉంద?ి ఖ్డకాీసాల , పూణే 
➢ గలీల బాయ్ క్  ఏ బహుమత్ర ఇచాచరు ? ఉతిమ చలన చ్తిం (ఫరల్మ ఫేర్) 
➢ ఉపర్ాష్టట రపత్ర జీతం ఎంత? రూ. 400,000 
➢ బార్క యొక్క HQ ఎక్కడ ఉంద?ి టోి ంబే 
➢ బానిస్ ర్ాజవంశ్ం సాథ పక్ డు ఎవరు? క్ త బ్న-ఉద్-దిన్స ఐబాక్ 
➢ యుఎన్స డ ప్ర (UNDP) ఎపుుడు సాథ ప్రంచబడ ంది ? జూన్స 1972 
➢ భారతదేశ్ంలో తొలిసార్తగా జాతీయ ఆదాయానిన ఎవరు ల కికంచారు? - దాదా భాయ్ న ైర్ోజీ 
➢ యుఎన్స డ ప్ర పిధాన కార్ాయలయం ఎక్కడ ఉంది? - నయయయార్క, యుఎస్ఎ 
➢ భరతపుర్ ఎక్కడ ఉంది? - ర్ాజసాథ న్స 
➢ స్ీర్ాజ్ పారీ్ట ఏర్ాుటు? - 1923 లో మోతీలాల్ న హరూ  మర్తయు సరఆర్ దాస్ చేత ఏరుడ ంది.  
➢ భారత ర్్ండవ పిధానమంత్రి? లాల్ బహద్యర్ శాసరి  ీ 

 
➢ మెద్డు యొక్క బయట ిపొ ర ప్ేరు? dura mater 
➢ విటమిన్స డ  లోపం కారణాల ? ర్తక్ట్్ 
➢ గుజర్ాత్ పిస్ ి త ముఖ్యమంత్రి ? విజయ్ రూపాని  
➢ కాసో మలజీ (Cosmology )అంట ేఏమిటి?  కాసో మలజీ  అనేది విశ్ీం యొక్క మూలం మర్తయు 

పర్తణామం, బ్రగ్ బాయంగ్ న ండ  నేటి వరక్  మర్తయు భవిష్టయత ి లో స్ంబంధించ్న అధ్యయనాలక్  
స్ంబంధించ్న ఖ్గోళ శాసి్ంీ. 

➢ ప్ేటీఎం ససఈఓ? వరుణ్ శ్రరధ్ర్  
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➢ Lichens ఏ రక్మైెన కాల షాయనిన గుర్తించడంలో స్హాయపడతాయి - వాయు కాల ష్టయం 
➢ పిపంచ పర్ాయవరణ దినోత్వం 2020 యొక్క థీమ్ ఏమిటి? పిక్ృత్ర స్మయం (Time for 

Nature) 

 
 

➢ ఈ కిరంద ిజతలలో ఏది ద్క్ ణ అమెర్తకాలోని భూభాగం క్లిగతన దేశాల ? 
➢ పర్ాగ ీ మర్తయు బొ లీవియా 
➢ పదారుం(substance) యొక్క యూనిట్ ఎంత?  మోల్ 
➢ భూమిప్ెై ఒక్ వస్ ి వు యొక్క ద్ివయర్ాశ 60 కిలోల  ఉంటే చంద్ ినిప్ెై దాని ద్ివయర్ాశ ఎంత? 
➢ కింద ివాటిలో మహారతన క్ంప్ెన్ర ఏది : coal india (ఇచ్చన వాటిలో స్ర్్సనది) 
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