
Android APP : https://cutt.ly/3jzlRK2     Website :: https://dailygkintelugu.com/      
 
Youtube ::  https://www.youtube.com/channel/UCzGwsQsEraYecj_-dRwrWmw 
 

Download Android APP :: https://cutt.ly/3jzlRK2                                                                               Page 1 
 

● నాన్ స్టిక్ పాత్ర యొక్క దిగువ భాగం దేనితో  త్యారు చేయబడుత్ ంది ? టెఫ్ాా న్ 

● ల ైఫ్ ఆఫ్ ప ై(Life of Pi) రచయిత్ ఎవరు? Yann Martel 
● క్ుళ్ళిన గుడా వాసన ఇచేే  వాయువు ? హ ైడ్రరజన్ సల ైైడ్ 

● ఇరాన్్  క్రెన్సీ ?  ఇరానియన్ రియాల్ 

● మీరట్లో 1857 తిరుగుబాటుక్ు నాయక్త్వం వహ ంచినది ఎవరు? క్దమ్ స్టంగ్ గురజర్ 

● విటమిన్ బి 12 యొక్క రసాయన పేరు ఏమిటి? స్ ైనోకోబాలమిన్ 

● మొదట ిగుండ్ె మారిిడ్ి ఎవరు చేశారు? కరిస్టియాన్ బరాార్్ (Christiaan Barnard) 

● రంగు అంధత్వం వలా ఏ రంగులు ప్రభావిత్మవుతాయి? ఎరుప్ు, ఆక్ుప్చే లేదా న్సలం 
● గోపాల్ క్ృష్ణ  గోఖలే ఎక్కడ జనిమంచాడు? కోహా్లప్ూర్, మహ్లరాషి్ర 
● 1902 భారత్ విశ్వవిదాాలయాల క్మిష్న్ చెైరమన్ ఎవరు? థామస్ రాలీ 

●  Cinnabar ధాత్ వు ఏమిటి?  Mercury 

● ATP యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Adenosine triphosphate 

● నాగాలాండ్ రాజధాని ఏమిటి? కోహ మా 
● హ ైడ్రరజన్్ను ఎవరు క్నుగొనాారు? హ న్సర కావ ండ్ిష్ (Henry Cavendish) 

● రాకెట ఇంజిన్్లో ఉప్యోగించే ఇంధనం ?  లికరవడ్ హ ైడ్రరజన్ 

● భారత్ జాతీయ కాంగిెస్ మొదటి మహ ళా అధాక్షురాలు ఎవరు? అన్సబిస్ ంట  
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● పరర టీన్ లోప్ం వలా ఏ వాాధి వసుి ంద?ి కావషటయోరోకర్ 

●  CPU లో ఏ యూనిటుా  ఉనాాయి? అంక్గణిత్ లాజిక్ యూనిట (ALU) మరియు క్ంటరర ల్ 
యూనిట (CU) 

● 1 ఎక్రానికర ఎనిా చదరప్ు అడుగులు? 43,560 చదరప్ు అడుగులు 
● భారత్ రాజాాంగం నుండ్ ిఏ అధిక్రణ తొలగించబడ్ింది?  ఆరిిక్ల్ - 31 (ఇచిేన ఆప్షన్ బటిి) 
● భోపాల్ గాాస్ విషాదంలో ఏ గాాస్ లీక్ అయింది?  మిథెైల్ ఐసర స్ ైనేట 

● ప్రజా రవాణాను ఉచిత్ంగా చేస్టన మొదట ిదేశ్ం ? లకెీంబర్్ 

● ప్రప్ంచ తాబేలు దినోత్ీవం ఎప్ుిడు జరుప్ుక్ుంటారు? 23 మే 

● టివటిర్ కొతి్ బో రు్  ఛెైరమన్ ఎవరు?  పాటిరక్ పటచెట 

●  CAB యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Citizenship (Amendment) Bill 
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●  ప్రప్ంచ అవయవ దానం దినోత్ీవం ఎప్ుిడు? 13 ఆగసుి  
● ఉతేరేరకానిా క్నుగొనా శాసిరవేతి్ ? జాన్ీ జాక్బ్ బెరిజలియస్ 

● ఆక్ుప్చే మంట యొక్క కాి క్రాను త్యారు చేయడ్ానికర ఉప్యోగించ ేరసాయనాలు ఏమిటి? 
బేరియం న ైటరరట 
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● MSP కరంద ఎనిా ప్ంటలు ఉనాాయి? 22 

● 2020 లో ప్దమ భూష్ణ్ ఏ కరిడ్ాకారుడు/కరిడ్ాకారిణికర  ఇవవబడ్ింది?  మేరీ కోమ్ 

● కాబూలివాలా రచయిత్ ఎవరు? రవందరనాథ్ ఠాగూర్ 

●  చీక్ట ిగదిలోకర కాంతి ప్ుంజం ప్రవేశంచినప్ుిడు దుముమ క్ణాలు ఎందుక్ు క్నిపటసాి యి?  
టిండ్ాల్ ప్రభావం, దీనిని టిండ్ాల్ దృగివష్యం అని క్ూడ్ా పటలుసాి రు 

●  ఘూమర్ అనే ప్రస్టదధ  నృత్ా రూప్ం వాసివానికర ఏ రాషాి ర నికర చెందినద?ి  రాజసాా న్ 

●  2019 కరికెట  ప్రప్ంచ క్ప్ ఎక్కడ జరిగింది?  ఇంగాా ండ్ 

●  ఒప క్్లో ఎనిా దేశాలు ఉనాాయి?  13 

●  UN ప్రధాన కారాాలయం ఎక్కడ ఉంద?ి నయాయార్క 
● 100 రూపాయల నోటులో ముదిరంచిన సాలం ఏది?  రాణి కా బాగ్ 

●  భారత్దేశ్ప్ు మొదటి మహ ళా రాషి్రప్తి ఎవరు? ప్రతిభా పాటిల్ 

● ప్ులావమా దాడ్ ిఎప్ుిడు జరిగింది? 14 ఫటబరవరి 2019 

● రకి్ ప్రసరణ పటతామహుడు  ఎవరు? విలియం హ్లరవవ 
● GAAP యొక్క ప్ూరిి రూప్ం ఏమిటి? Generally Accepted Accounting Principles 

● విశ్వ గిహీత్ రకి్   గూిప్ - AB 

● విశ్వదాత్ రకి్ గూిప్  - O. 
● డ్ామన్ డయుా ఏ నది ఒడు్ న ఉంద ి? దమన్ గంగ నది  
● ఆపటిక్ల్ ఫ ైబర్ ఏ సయత్రంతో ప్నిచేసుి ంది? - మొతి్ం అంత్ర్త్ ప్రతిబింబం 
● వ కి్ర్ ప్రిమాణం యొక్క S.I యూనిట - మీటర్ 

● జంత్  క్ణంలో ఏమి క్నిపటంచదు? - స్ ల్ వాల్ 

● ప్రసుి త్ లోక్ సభ ఎనావది ? - 17  
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● అతి పటనా వయసుకడ్ెైన ఎంపీ ఎవరు? చందరని మురుమ (ఒడ్ిశా) 
● 2019 శాంతి నోబెల్ బహుమతి ఎవరు ప ందారు? - అబి అహమద్ అలీ 

● GATT సంసా ఏమిటి? సుంకాలు మరియు వాణిజాంప ై సాధారణ ఒప్ిందం (కొతి్ పేరు WTO- 
ప్రప్ంచ వాణిజా సంసా) 

● IP  యొక్క ప్ూరిి రూప్ం - Internet Protocol  
●  రకి్ంలో ఏ పరర టీన్ క్నిపటసుి ంది? - ఫ ైబిరనోజెన్(Fibrinogen) 
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