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Q.1

_________________________
Question

No.

కింది ప్రకటనలను పరిగణించండి: 1. ఋగ్వేద Q.2
కాలంలో ఇంద్రుడు అత్యంత ప్రముఖ
దేవుడు. 2. విశ్వామిత్రుడు గాయత్రీ
మంత్రాన్ని రచించాడు. పైన ఇచ్చిన
స్టేట్మెంట్లలో ఏది సరైనది/సరైనవి?
(As on 01/21)

(1) 1 మాత్రమే (2) 2 మాత్రమే (3) 1
మరియు 2 రెండూ (4) 1 లేదా 2 కాదు
Q.3

నాథు లా, చైనా-భారత్ సరిహద్దులోని
Q.4
ప్రసిద్ధ హిమాలయన్ పాస్ తర్వాత తిరిగి
తెరవబడింది (As on 01/21)
(1) 34 సంవత్సరాలు (2) 44 సంవత్సరాలు (3)
54 సంవత్సరాలు (4) 46 సంవత్సరాలు

Q.5

నాగర్కోయిల్ నుండి శ్రీలంక చేరుకోవడానికి Q.6
కింది వాటిలో ఏది దాటాలి? (As on 01/21)

_________________________
Question

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచీకరణ అంటే:
(As on 01/21)

(1) బాహ్య రుణాలను పెంచడం (2) విదేశాల్లో
భారతీయ వ్యాపార విభాగాలను ఏర్పాటు
చేయడం (3) ఇతర దేశాలతో ఆర్థిక
సంబంధాలపై కనీస పరిమితులను కలిగి ఉండటం (4)
దిగుమతి ప్రత్యామ్నాయ కార్యక్రమాలను
వదులుకోవడం
ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఆయుర్వేద
యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్, BGR-34ను ఏ
సంస్థ ప్రారంభించింది? (As on 01/21)
(1) CSIR (2) CSIP (3) CSEP (4) ఇవి ఏవి కావు
పంచవర్ష ప్రణాళికల అంతర్గత ఫైనాన్సింగ్
కోసం, ప్రభుత్వం వీటిపై ఆధారపడి ఉంటుంది:
(As on 01/21)

(1) సుండా జలసంధి (2) గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్
(3) పాక్ జలసంధి (4) కుక్ స్ట్రెయిట్

Q.7

కింది వారిలో స్త్రీధనానికి మొదటి
Q.8
వారసుడిగా ఎవరు పరిగణించబడ్డారు? (As on 01/21)
(1) భర్త (2) కొడుకు (3) కూతురు (4) కోడలు

(1) పన్ను మాత్రమే (2) పన్ను మరియు
పబ్లిక్ రుణాలు (3) పబ్లిక్ రుణాలు మరియు
లోటు ఫైనాన్సింగ్ (4) పన్నులు, పబ్లిక్
రుణాలు మరియు లోటు ఫైనాన్సింగ్
ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016తొలిసారిగా జాతీయ చెస్ టీమ్
ఛాంపియన్షిప్ను గెలుచుకున్న జట్టు ఏది?
(36వ ఛాంపియన్షిప్ భువనేశ్వర్లో 2016
ఫిబ్రవరి 8 నుండి 14 వరకు జరిగింది.) (As on 01/21)
(1) భారతీయ రైల్వేలు (2) సేవలు (3) BSF
బృందం (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.9

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016Q.10
విద్యార్థులకు మూల్యాంకనం చేసిన జవాబు
పత్రాల కాపీలను అందజేయడానికి ఒక్కో
పేజీకి ?2 కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయకూడదని
విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఎగ్జామినింగ్
బాడీలను ఏ అథారిటీ ఆదేశించింది? (As on 01/21)

కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి
ఎవరి ఆమోదంతో డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు? (As
on 01/21)

(1) కంప్ట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్
ఆఫ్ ఇండియా (2) ఆర్థిక మంత్రి (3)
పార్లమెంట్ (4) రాష్ట్రపతి

(1) కేంద్ర సమాచార కమిషన్ (CIC) (2)
రాష్ట్ర సమాచార కేంద్రం (3) స్టేట్
కమ్ సెంటర్ సమాచార కేంద్రం (4) ఇవి ఏవి
కావు
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Q.11 కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం తప్పిపోయిన Q.12
సిరీస్ ఇవ్వబడింది. T9NKHEBYVSP సిరీస్ని
పూర్తి చేసే వాటి నుండి సరైన
ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి ??? (As on
01/21)

(1) NKG (2) NKI (3) MJG (4) MJH
Q.13 కింది ప్రతి ప్రశ్నలో ఒక పదం తప్పిపోయిన Q.14
సిరీస్ ఇవ్వబడింది. అందించిన వాటి నుండి
ICE, JDF, KEG, LFH, శ్రేణిని పూర్తి చేసే
సరైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఎంచుకోండి.
(As on 01/21)

(1) MIG (2) MHG (3) MGI (4) HHI

Q.15

మరణానంతరం జహందర్ షా సింహాసనాన్ని
అధిష్టించాడు (As on 01/21)

Q.16

(1) ఆజం షా (2) బహదూర్ షా I (3) ఫరూఖ్
సియార్ (4) ముహమ్మద్ షా
Q.17

దిశ: ఈ క్రింది ప్రతి ప్రశ్నలో,
ఒకటి/రెండు పదాలు లేకుండా ఒక సిరీస్
ఇవ్వబడింది. సిరీస్ను పూర్తి చేసే వాటి
నుండి సరైన ప్రత్యామ్నాయాలను
ఎంచుకోండి. B2D, E3H, I4M, ? (As on 01/21)

గాజు నిజానికి ఒక?

Q.18

Q.20

(As on 01/21)

ముస్లిం లీగ్ మొదటి అధ్యక్షుడు

(As on 01/21)

(1) భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ రాష్ట్ర
ప్రభుత్వానికి రుణాలు ఇస్తుంది (2)
అంతర్జాతీయ సహాయ సంస్థలు రిజర్వ్
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు రుణాలు
అందిస్తాయి (3) రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్
ఇండియా బ్యాంకులకు రుణాలు ఇస్తుంది (4)
బ్యాంకులు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు
రుణాలు ఇస్తాయి
పురాణాల ప్రకారం, చంద్ర రాజవంశం యొక్క
పాలకుల అసలు ప్రదేశం (As on 01/21)

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016- 9 జనవరి
2016న ప్రారంభమైన రాష్ట్ర-స్థాయి 14వ
ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ వేడుక ఎక్కడ
జరిగింది? (As on 01/21)

(As on

01/21)

(1) నవాబ్ వకర్-ఉల్-ముల్క్ (2) మియాన్
అబ్దుల్ అజీజ్ (3) హిదాయత్ హుస్సేన్
ఖాన్ (4) మహ్మద్ అలీ జిన్నా

పెరుగుతున్న నిరుద్యోగం మరియు
ద్రవ్యోల్బణం పరిస్థితిని ఇలా అంటారు:

(As

on 01/21)

(1) అధిక ద్రవ్యోల్బణం (2) గ్యాలపింగ్
ద్రవ్యోల్బణం (3) స్తబ్దత (4)
రిఫ్లేషన్

ప్రస్తుత వ్యవహారం; అంతర్జాతీయ 2018- Q.22
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం 2018ని ఏ
దేశం నిర్వహిస్తుంది? (As on 01/21)
(1) భారతదేశం (2) బ్రెజిల్ (3) మెక్సికో
(4) ఇవి ఏవి కావు

Q.23

రెపో రేటు అంటే ఈ రేటు:

(1) తిరువనంతపురం, కేరళ (2) కొచ్చి, కేరళ (3)
కోజికోర్, కేరళ (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) ఒక స్ఫటికాకార ఘన (2) ఒక సాగే ఘన (3)
ఒక అయానిక్ ఘన (4) a vitrifies ద్రవం

Q.21

(1) దాదాభాయ్ నార్క్జీ (2) విలియం
వెడర్బర్న్ (3) అలన్ ఆక్టేవియన్
హ్యూమ్ (4) WC బెనర్జీ

(1) కాశీ (2) అయోధ్య (3)
ప్రతిష్ట్లియన్పూర్ (4) శ్రావస్తి

(1) N5R (2) N5T (3) N5S (4) N5Q
Q.19

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మొదటి
అధ్యక్షుడు ఎవరు? (As on 01/21)

దిశ: ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రేణిలోని ఖాళీల
వద్ద వరుసగా ఉంచబడిన అక్షరాల సెట్ ఏది
పూర్తవుతుంది . అబా _ బాకా _ బా _
బేయాబాక్ _ అకా (As on 01/21)
(1) cacb (2) ccab (3) క్యాబిసి (4) abce

Q.24 మార్జినల్ యుటిలిటీ కర్వ్ ఎడమ నుండి కుడికి
క్రిందికి వాలుగా ఉంటుంది (As on 01/21)
(1) మార్జినల్ యుటిలిటీ మరియు కమోడిటీ
స్టాక్ మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం (2)
మార్జినల్ యుటిలిటీ మరియు కమోడిటీ
స్టాక్ మధ్య స్థిరమైన సంబంధం (3)
మార్జినల్ యుటిలిటీ మరియు కమోడిటీ
స్టాక్ మధ్య అనుపాత సంబంధం (4)
మార్జినల్ యుటిలిటీ మరియు కమోడిటీ
స్టాక్ మధ్య విలోమ సంబంధం
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Q.25

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016- 10
ఫిబ్రవరి 2016న దుబాయ్లో జరిగిన నాల్గవ
ప్రపంచ ప్రభుత్వ సమ్మిట్లో mగవర్నెన్స్ అవార్డులలో స్వర్ణం
గెలుచుకున్న కర్ణాటక ఫ్లాగ్షిప్
గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్ట్ పేరు? (As on 01/21)

Q.26

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. భూకంపం యొక్క బలాన్ని
కొలవడానికి ఉపయోగించే స్కేల్ (As on 01/21)
(1) రిక్టర్ (2) మోహర్ (3) లీనియర్ (4)
సెల్సియస్

(1) మొబైల్-వన్ యాప్ (2) ఆన్లైన్
యాప్ (3) M-యాప్ (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.27

దిశ: ఇచ్చిన అక్షరాల శ్రేణిలోని ఖాళీల Q.28 EXIM బ్యాంక్ స్థాపించబడిన సంవత్సరం:
01/21)
వద్ద వరుసగా ఉంచబడిన అక్షరాల సెట్ ఏది
పూర్తవుతుంది . a-ba-bb-ab-a (As on 01/21)
(1) 1980 (2) 1982 (3) 1985 (4) 1987

(As on

(1) aabb (2) baaa (3) అబాబ్ (4) బాబ్
Q.29

Q.31

మహాత్మా గాంధీ దక్షిణాఫ్రికాలో ఒక
Q.30
పత్రికను ప్రారంభించారు. ఆ కాగితం పేరు (As

కింది వాటిలో 500 వికెట్ల మైలురాయిని
చేరుకున్న బౌలర్ల జాబితాలో లేనిది ఏది? (As

on 01/21)

on 01/21)

(1) హిందుస్తానీ (2) స్వేచ్ఛ (3) ఇండియన్
మిర్రర్ (4) భారతీయ అభిప్రాయం

(1) షేన్ వార్న్ (2) కోర్ట్నీ వాల్ష్ (3)
మురళీధరన్ (4) జె. శ్రీనాథ్

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన Q.32
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న
పదాన్ని కనుగొనండి. స్వేచ్ఛా
సంకల్పాన్ని విశ్వసించే వ్యక్తి (As on 01/21)

గౌతమ బుద్ధుని యువరాజుగా ఇలా పిలుస్తారు:
(As on 01/21)

(1) గౌతమ్ (2) సిద్ధార్థ (3) రాహుల్ (4)
శుద్ధోధన

(1) స్వేచ్ఛావాది (2) సంరక్షకుడు (3)
నిరంకుశుడు (4) మానవతావాది
Q.33

క్షత్రియులకు సంబంధించి కింది వాక్యాలను Q.34
పరిశీలించండి. 1. శ్లియాస్త్రాల ప్రకారం,
క్షత్రియులు మాత్రమే రాజులు కాగలరు. 2.
మద్దతు మరియు వనరులను కూడగట్టగలిగే
ఎవరికైనా రాజకీయ అధికారం సమర్థవంతంగా
తెరవబడుతుంది మరియు క్షత్రియుడిగా
పుట్టుకపై అరుదుగా ఆధారపడి ఉంటుంది. 3.
దిగువ ఇవ్వబడిన కోడ్ల నుండి సరైన ఎంపికను
ఎంచుకోండి: (As on 01/21)

చంద్రుని చుట్టూ వాతావరణం లేకపోవడానికి
కారణం? (As on 01/21)
(1) తక్కువ గురుత్వాకర్షణ ఆకర్షణ
మాత్రమే (2) గాలి అణువు యొక్క తక్కువ
తప్పించుకునే వేగం మరియు తక్కువ
గురుత్వాకర్షణ ఆకర్షణ (3) గాలి అణువు
యొక్క అధిక తప్పించుకునే వేగం మాత్రమే
(4) గాలి అణువు యొక్క అధిక తప్పించుకునే
వేగం మరియు తక్కువ గురుత్వాకర్షణ ఆకర్షణ

(1) కేవలం 1 (2) కేవలం 2 (3) 1 మరియు 2
రెండూ (4) 1 లేదా 2 కాదు
Q.35

కింది వాటిలో ఏ పాఠ్యాంశం
బహుభార్యాత్వానికి సాక్ష్యాలను
అందిస్తుంది? (As on 01/21)

Q.36

ఇవ్వబడిన 4 ఎంపికల నుండి క్రింద ఇవ్వబడిన
వాక్యానికి అర్థంలో దగ్గరగా ఉన్న పదాన్ని
కనుగొనండి. ఆశ్రయం అందించే స్థలం (As on
01/21)

(1) మణిమేకలై (2) సిల్ప్పదికారం (3)
మహాభారతం (4) రామాయణం
Q.37

భారతదేశంలోని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల
సంఖ్య (As on 01/21)

(1) ఆశ్రయం (2) ఇల్లు (3) ఆశ్రయం (4) దేశం
Q.38

కింది వారిలో ఎవరు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్
కరాచీ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించారు? (As
on 01/21)

(1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 4

Q.39

ఋగ్వేదంలో పేర్కొన్న యవ అనే పదాన్ని Q.40
ఏ వ్యవసాయ ఉత్పత్తికి ఉపయోగిస్తారు?
(As on 01/21)

(1) బార్లీ (2) గ్రాము (3) అన్నం (4)
గోధుమలు

(1) జవహర్ లాల్ నెహ్రూ (2) సుభాష్
చంద్రబోస్ (3) JM సేన్గుప్తా (4) వల్లభ్
భాయ్ పటేల్
ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2017- టాటా
గ్రూప్ కంపెనీ అయిన TAL
మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ సొల్యూషన్స్
రూపొందించిన మొట్టమొదటి ఇండియా-మేడ్
రోబోట్ పేరు ఏమిటి? (As on 01/21)
(1) టాటా బ్రబో (2) టాటా నిక్సన్ (3)
టాటా ఎలిక్సీ (4) ఇవి ఏవి కావు
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