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• రణక్ ప్ూర్ (Ranakpur) ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? రాజస్ాా న్ 

• భారతీయ చిత్ర పితామహుడు ఎవరు? దాదాస్ాహెబ్ ఫాలకక 

•  స్ాంచి స్థా ప్ం ఎక్కడ ఉంది? భోపాల్, మధ్యప్రదేశ్ 

•  ఫ్ాా పీ (floppy) ప్రిమాణం ఎంత్? 3 ప్రిమాణాలు ఉన్ానయి - 8 అంగుళాలు 100 MB, 5.25 

అంగుళాలు 1.44 MB మరియు 3.5 అంగుళాలు 1.2 MB. 

• మొదటి ర ండ్ టేబుల్ కానఫరెన్్ ఎప్పుడు పరా రంభమ  ంది? 12 జనవరి 1930 

• ఆపిల్ యొక్క CEO ఎవరు? టిమ్ క్ుక్ 

• SLR యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Statutory Liquidity Ratio 

•  మానవపల కాలకయంలో స్రవంచేది ? పితి్ రస్ం 

• బాన్-కి-మూన్ ఏ దేశానికి చ ందిన వారు ? దక్షిణ కొరియా 
• న్ేపాల్ ప్రధాని ఎవరు? కె. పి. శ్రమ ఒలి 

•  2020లో యుఎస్ ఓపెన్ గెలిచిన మహిళ? నవోమి ఒస్ాకా 
• క్ంప్ూయటర్ అక్షరాస్యత్ దిన్ోత్్వం ఎప్పుడు? డిసెంబర్ 2 

• EPROM యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? erasable programmable read-only memory 

• క్ంప్ూయటర్ లో గణన ఎక్కడ జరుగుత్ ంది? ALU 

• రాజస్ాా న్ ముఖ్యమంత్రర ఎవరు? అశోక్ గెహలా ట్ 

• సింగప్ూర్ ప్రధానమంత్రర ఎవరు? లీ హస్న్ ల ంగ్ 

•  ఇంపీరియల్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా న ండి సటేట్ బాయంక్ పటరు ఎప్పుడు మారచబడింది? జూల ై 
1955 

• జాతీయ రహదారి - 2 ఏ ప్రదేశాలన  అన స్ంధానిస్ ి ంది? ఢిలాీ , కోల్ క్తా 
• న్ోబెల్ శాంత్ర బహుమత్ర 2020 న  ఎవరు గెలుచ క్ున్ానరు? ప్రప్ంచ ఆహార కారయక్రమం 

• శిలీంధరా ల అధ్యయనం? మ  కాలజీ 

• ఇందిరా గాంధీ స్ామరక్ ఉదాయనవనం పటరు ? త్ లిప్ గారెెన్ 

• కామాఖ్ాయ (Kamakhya )ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? అస్ా్ం 

• రణత్ంబో ర్ ప్పలుల అభయారణయం ఎక్కడ ఉంది? రాజస్ాా న్ 

• భారత్దేశ్ప్ప మొదటి ఉప్గరహం ఏది? ఆరయభటే  

• శ్క్ుంత్ల ప్పసి్క్ రచయిత్ ఎవరు? కాళిదాస్ 
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2020 స్ంవత్్రానికి స్ంభందించిన మొతి్ం క్రెంట్ అఫెైర్్ ఈ ప్పసి్క్ంలో ఇవవబడాె యి . క్రెంటు అఫెైర్్ 
ఆరిేక్ల్్ తో పాటు బిట్ బాయంక్ు మరియు mcq లు ఇవవడం జరిగింది . అనిన పో టీప్రీక్షలక్ు ఉప్యోగం 
. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు త లంగాణ అంశాలు క్ డా ఇవవబడాె యి . 
Download Here :: https://imojo.in/460xvye 
****************************************************************************** 
 

• PPF యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Public Provident Fund 

• కరొ యిేషియా రాజధాని ఏమిటి? జాగెరబ్ (Zagreb) 

• రాకెట్ లాంచర్ "పిన్ాకా" ఎవరిచే అభివృదిి  చేయబడింది? రక్షణ ప్రిశోధ్న మరియు అభివృదిి  
స్ంసా్ (DRDO) 

• క్ణాలన  ఎవరు క్న గొన్ానరు? రాబరే్ హుక్ 

• NGO యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Non Government Organisation 

• ఖ్జిరంగ నే్షనల్ పార్క ఎక్కడ ఉంది? అస్ా్ం 

• 2వ పానిప్ట్ యుదిం ఎప్పుడు జరిగింది? 5 నవంబర్ 1556 

• భారత్దేశ్ంలో ఎనిన రామ్ స్ర్ సెైటుా  ఉన్ానయి? 42 సెైటుా  

• భారత్దేశ్ంలో మొటేమొదటి జాతీయ ఉదాయనవనం ఏది? కారెెట్ న్ేషనల్ పార్క 

• ఇజరా యిెల్ యొక్క అత్రపెదద  అవారుె  ఎవరికి ఇవవబడింది? భారత్ రాషేరప్త్ర మరియు ప్రధాన 
మంత్రర 

• ఖ్ సో్ర  ఆలయం ఎక్కడ ఉంది? ఛత్ర్ ప్ూర్ జిలాా , మధ్యప్రదేశ్ 

•  ఇందిరా గాంధీ 1972 స్ంవత్్రంలో సిమాా  ఒప్ుందంపెై ఎవరితో స్ంత్క్ం చేశారు? జులిఫక్ర్ అలీ 
భుటటే  

• లావానీ నృత్యం ఏ రాషేరం న ండి ఉదభవంచింది? మహారాషేర, ఇండియా 
• కాలిియం ఆకెస్డ్ కోస్ం రస్ాయన స్థత్రం ఏమిటి? CaO 

•  దథరం యొక్క అత్రపెదద  యూనిట్ ఏమిటి? గిగాపారె్క్ (Gigaparsec ) 

• 2019 స్ంవత్్రంలో ఏ తేదీన పియూష్ గోయల్ బడ ెట్ స్మరిుంచారు ? 1 ఫిబరవర ి

•  న్ాటట ప్రధాన కారాయలయం ఎక్కడ ఉంది? బరసె్ల్్, బెలెియం 

•  HTML యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Hypertext Markup Language 

• ఆవపిండి (Mustard) యొక్క శాసీియీ పటరు ఏమిటి? బరా సికా 
• జాతీయ జెండాన  ఎప్పుడు సీవక్రించాము? 22 జూల ై 1947 

• భారత్ ఉప్రాషేరప్త్ర ఎవరు? ఎం. వ ంక్యయ న్ాయుడు 
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• మిస్ యూనివర్్ కిరీటంన  మన షి చిలాా ర్ ఎక్కడ గెలుప ందారు ? చ ైన్ా 
• గాంధ-ీఇరివన్ ఒప్ుందం ఎప్పుడు ముగిసింది? 5 మారిచ 1931 

• 1960 సింధ్  నీటి ఒప్ుందం ఎక్కడ స్ంత్క్ం చేయబడింది? క్రాచీ 

• కోబో ల్ యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Common Business Oriented Language 

• “ఇంటరననషనల్ అటామిక్ ఎనరీె ఏజనీ్” ఎప్పుడు ఏరుడింది?. 1957 

• రెండు డిజిటల్ ప్రిక్రాలన  క్న్ కే్ చేయడానికి ఏ పో రే్ ఉప్యోగించబడుత్ ంది? USB పో రే్ 

• ఎరి్ స్మిమట్(Earth Summit)” - ఎక్కడ జరిగింది ? Rio de janerio 

•  “నీత్ర ఆయోగ్” మొదటి ఛ ైర్ ప్ర్న్ ఎవరు? నరనందర మోడీ 
• ప లాలలో నత్రజని స్ామరాా ానిన పెంచే ప్ంట ఏది? ప్ప్పుధాన్ాయలు 
• గాంధీజి మరియు జిన్ాన మధ్య వభేదాల త్రువాత్ 1948 లో ఏ క్మిటీని ఏరాుటు చేశారు? సి. 

రాజగోపాలాచారి  
•  “రెజాింగ్ ప్రప్ంచ ఛాంపియన్ షిప్ ” లో మొదటి ట ైటిల్ గెలుచ క్ునన వారు ? బజరంగ్ ప్పనియా 
• కరొ యిేషియా యొక్క "అత్ యననత్ పౌర ప్పరస్ాకరం" ఎవరు గెలుచ క్ున్ానరు ? రామ్ న్ాథ్ 

కోవంద్ (అధ్యక్షుడు) 

• క్ంప్ూయటర్ లోని “ఒకన రక్మ  న డేటా” స్మూహానిన అంటారు? Array 

• “ప్ూణే ఒప్ుందం” ఎవరి మధ్య జరిగింది ? గాంధీజీ మరియు భీమ్ రావ్ అంబేదకర్  

• “చందరకాంత్” ప్పసి్క్ రచయిత్ ఎవరు? జ దేవకనందన్ ఖ్ాత్రర 
• క్లుక్కంలో ఉనన వద యత్ పాా ంట్ పటరు ఏమిటి? మదరా స్ అణు వద యత్ కనందరం 

• “లాకిేక్ యాసిడ్” క్ండరాలలో త్గుు త్ ంది ఎంద క్ంటే --- - జ. ఆకి్జన్ లకక్పో వడం వలా 

• రాగి + జింక్ ---> కాంస్యం  

• ఆరిాక్ వయవసా్లో “రెవ నథయ లోటు” --- కి స్మానం.? రుణాలు త్ప్ు ఆదాయం 

• ఈసే్ ఇండియా స్ంసా్ ఎప్పుడు స్ాా పించబడింది? 1600 

• “వారిా పెయింటింగ్(Warli Painting)” ఏ రాష్టాే ర నికి స్ంబంధించినది. మహారాషేర 
• “రెండవ ప్ంచవరి ప్రణాళిక్క్ు ” పటరు పెటేబడింది - జ. పిసి మహాలన్ోబిస్ 

• “స్తీష్ ధావన్ సటుస్” సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది ? శ్రరహరికోట ఆంధ్రప్రదేశ్ 

•  “అటామిక్ ఎనరెీ” పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్ాి రు? హల మి జహంగీర్ భాభా 
• “IPL 2020” ఎననవ ఎడిషన్ ? 13  

• రాహుల్ గాంధీ ఏ లోక్్భ స్ాా నం న ండి ఎన నకోబడాె రు? వయన్ాడ్ (కనరళ) 

• కింది న్ాయక్ులలో ఎవరు స్వదేశ్ర ఉదయమంలో చేరలకద ? గోపాల్ క్ృషణ  గోఖ్లక 
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• "ఆధ్ నిక్ ఆరాిక్ శాసి్ంీ" యొక్క పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్ాి రు? ఆడమ్ సిమత్ 

• ప్ర. 20 మొక్కల రకానిన –అన్్ గా వభజించారు. బరయోఫెైటా 
• ల యిస్ పాశ్చర్ ఏమి క్న గొన్ానరు ? పెని్లిన్ 

• "భారత్దేశ్ం మరియు శ్రరలంక్" మధ్య ఏ జలస్ంధి ఉంది ? పాక్ జలస్ంధి 

************************************************************************************* 
2020 స్ంవత్్రానికి స్ంభందించిన మొతి్ం క్రెంట్ అఫెైర్్ ఈ ప్పసి్క్ంలో ఇవవబడాె యి . క్రెంటు అఫెైర్్ 
ఆరిేక్ల్్ తో పాటు బిట్ బాయంక్ు మరియు mcq లు ఇవవడం జరిగింది . అనిన పో టీప్రీక్షలక్ు ఉప్యోగం 
. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు త లంగాణ అంశాలు క్ డా ఇవవబడాె యి . 
Download Here :: https://imojo.in/460xvye 
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For Free Daily Practice Tests Download Android APP : https://cutt.ly/3jzlRK2     

Free Current Affairs Visit Website :: https://dailygkintelugu.com/                                 

Video Classes visit Youtube :: https://www.youtube.com/channel/UCzGwsQsEraYecj_-

dRwrWmw 

FaceBook :: https://www.facebook.com/dailygkintelugu 
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