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No.
Q.1

_________________________
Question
సింహం ఎ

No.
Q.2

(As on 01/21)

(1) శాకాహారి (2) సర్వభక్షకుడు (3)
మాంసాహారం (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.3

_________________________
Question

గుడ్డు ఆకారం ఏమిటి?

(As on 01/21)

(1) వృత్తం (2) ఓవల్ (3) చతురస్రం (4) దీర్ఘ
చతురస్రం

క్రింది జీవుల జాబితా మరియు వాటి
శ్వాస అవయవాలు ఉన్నాయి. సరైనది
కానిదాన్ని కనుగొనండి. మనిషి
ఊపిరితిత్తులు కీటకాలు స్టిగ్మాటా
చేపలు తోక మొక్కలు స్టోమాటా (As on

Q.4

సాల్, వేప, మర్రి, టేకు మరియు పీపాల్?

(As on

01/21)

(1) పండ్లు (2) కూరగాయలు (3) చెట్లు (4)
పువ్వులు

01/21)

(1) మనిషి - ఊపిరితిత్తులు (2) కీటకాలు స్టిగ్మాటా (3) చేపలు - తోక (4)
మొక్కలు - స్టోమాటా
Q.5

Q.7

మదర్ థెరిసా ఏ దేశంలో జన్మించారు?

(As

Q.6

(1) USA (2) అల్బేనియా (3) భారతదేశం
(4) ఇవి ఏవి కావు

(1) USA (2) యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (3) బ్రెజిల్
(4) జపాన్

పని చేయడానికి మరియు ఆడటానికి మనకు
శక్తిని ఇచ్చేది ఏమిటి? (As on 01/21)

Q.8

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015Q.10
"కలిక్కున్న కుట్టికల్కాయి భారతం
కాతిరిక్కున్ను (ఇండియా ఆడే పిల్లల
కోసం ఎదురుచూస్తోంది)" నాటకం కోసం
ఇటీవల లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో
చేరిన 35వ జాతీయ క్రీడల మస్కట్ పేరు
చెప్పండి? (As on 01/21)
(1) అమ్ము (2) పమ్ము (3) కొట్టి (4)
ఇవి ఏవి కావు

Q.11

(As on

01/21)

(1) ఔషధం (2) గాలి (3) నీటి (4) ఆహారం
Q.9

రియో ఒలింపిక్స్ 2016 ఏ దేశంలో జరిగింది?

on 01/21)

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- ఏ Q.12
రాష్ట్రంలో ఫిర్యాదుదారులు జనవరి 1,
2016 నుండి ఆన్లైన్లో ప్రథమ సమాచార
నివేదిక (ఎఫ్ఐఆర్) నమోదు చేసుకోవచ్చు
మరియు ఎఫ్ఐఆర్ల కోసం వాట్సాప్లో
అలాగే SMSలో ధృవీకరణ పొందవచ్చు? (As on

భూమి గాలి వీస్తుంది

(As on 01/21)

(1) పగటి సమయంలో. (2) మధ్యాహ్నం. (3)
రాత్రి సమయంలో. (4) ఉదయం సమయంలో.
ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- ఇండియన్
రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం
కార్పొరేషన్ (IRCTC)తో ఇ-కేటరింగ్ ద్వారా
ఆర్డర్ చేసిన ఆహారానికి ఆన్లైన్
చెల్లింపులు చేయడానికి సేవలను అందించే
ప్రముఖ చెల్లింపు మరియు ఇ-కామర్స్ షాపింగ్
వెబ్సైట్ను పేర్కొనండి? (As on 01/21)
(1) Paytm (2) భీమ్ యాప్ (3) మాస్టర్
కార్డ్ (4) ఇవి ఏవి కావు
మొదటి సంవత్సరంలో ఉన్న చిన్న జింకను a
అంటారు (As on 01/21)
(1) పిల్ల (2) జింక (3) వాలుతుంది (4) ఇవి ఏవి
కావు

01/21)

(1) మహారాష్ట్ర (2) ఛత్తీస్గఢ్ (3)
మధ్యప్రదేశ్ (4) ఇవి ఏవి కావు
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Q.13

ఒక కోన్లో, ఒక డిష్లో, టాపింగ్తో
లేదా లేకుండా తినండి (As on 01/21)

Q.14

ఒక దీర్ఘ చతురస్రం ____ భుజాలను కలిగి
ఉంటుంది. (As on 01/21)

(As on 01/21)

(1) హిరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ - ఒరిస్సాలోని
మహానది (2) నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ బీహార్లోని దామోదర్ (3) దామోదర్ వ్యాలీ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రాజెక్టులో కృష్ణా (4)
భాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ - తుంగభద్ర
ప్రాజెక్ట్

(1) చాక్లెట్ (2) సీతాఫలం (3) ఐస్
క్రీం (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.15

ఏది సరైన మ్యాచ్.

Q.16

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- రైల్వే
రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ (RRB) వివిధ జోనల్
రైల్వేలు మరియు భారత రైల్వేలలోని
ఉత్పత్తి యూనిట్ల కోసం నాన్-టెక్నికల్
గ్రాడ్యుయేట్ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి
నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి గల
అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తును ఆన్లైన్లో
సమర్పించవచ్చు. ఎన్ని ఉద్యోగ ఖాళీలు
ఆఫర్లో ఉంటాయి? (As on 01/21)
(1) 18,000 (2) 15,000 (3) 12,000 (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.17

కింది వాటిలో ఏ పదం ఇచ్చిన పదానికి
వ్యతిరేకం - తిరస్కరించు? (As on 01/21)

Q.18

(1) పగ తీర్చుకునేవాడు (2) అంగీకరించు (3)
దత్తత తీసుకో (4) ఆకర్షించు
Q.19

తో బాష్పీభవనం పెరుగుతుంది

(As on 01/21)

ఉత్తరాంధ్రలో ఏ రెండు హిల్ స్టేషన్లు
ఉన్నాయి? (As on 01/21)
(1) ముస్సోరీ, నైనిటాల్ (2) కుమాన్ హిల్స్,
చిరపుంజి (3) కసౌలి, మహాబలేశ్వర్ (4) నీలగిరి,
అల్మోరా

Q.20

(1) నీటి పరిమాణంలో పెరుగుదల. (2)
ఉష్ణోగ్రతలో తగ్గుదల. (3)
ఎక్స్పోజర్ ప్రాంతంలో తగ్గుదల. (4)
ఎక్స్పోజర్ ప్రాంతంలో పెరుగుదల.

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- నీతి
ఆయోగ్ ముఖ్యమంత్రుల ఉప సమూహాలను
ఏర్పాటు చేస్తుందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర
మోదీ ప్రకటించారు. నీతి ఆయోగ్లో ఎన్ని ఉప
సమూహాలు ఉంటాయి? (As on 01/21)
(1) మూడు (2) రెండు (3) నాలుగు (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.21

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015Q.22
కేంద్ర ఆరోగ్య & కుటుంబ సంక్షేమ
మంత్రి జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా ఫిబ్రవరి
10ని ప్రకటించారు? (As on 01/21)

(1) 28 ఫిబ్రవరి (2) 28 అక్టోబర్ (3) జూన్ 28
(4) ఇవి ఏవి కావు

(1) జాతీయ నులిపురుగుల నివారణ
దినోత్సవం (2) జాతీయ ఆరోగ్య
దినోత్సవం (3) జాతీయ క్యాన్సర్
దినోత్సవం (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.23

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- జాతీయ
సైన్స్ దినోత్సవాన్ని భారతదేశం అంతటా ఏ
రోజున జరుపుకున్నారు? (As on 01/21)

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015Q.24
గాలి నాణ్యతను తనిఖీ చేయడానికి ఇటీవల
ప్రారంభించబడిన మొబైల్ అప్లికేషన్
అయిన SAFAR-Air యొక్క సంక్షిప్త రూపం
ఏమిటి? (As on 01/21)

హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్న హిల్ స్టేషన్

(As

on 01/21)

(1) కసౌలి (2) అల్మోరా (3) కూనూర్ (4)
చిరపుంజీ

(1) గాలి నాణ్యత వాతావరణ అంచనా
మరియు పరిశోధన వ్యవస్థ (2) వాతావరణ
అంచనా మరియు పరిశోధన వ్యవస్థ (3)
గాలి నాణ్యత వాతావరణ పరిశోధన
వ్యవస్థ (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.25

చంద్రుడు అంటే ఏమిటి?

(As on 01/21)

(1) నక్షత్రం (2) ఉపగ్రహ (3)
ప్లానెట్ (4) గ్రహశకలం

Q.26

6-అంకెల సంఖ్య భారతీయ వ్యవస్థలో
_______________ స్థానంలో ప్రారంభమవుతుంది?

(As

on 01/21)

(1) పదివేలు (2) లక్ష (3) పది లక్షలు (4)
కోట్లు
G180720224151228

Q.27

కింది వాటిలో ఏది ల్యాండ్ ఆఫ్
మిడ్నైట్ సన్ అని పిలుస్తారు? (As

Q.28

01/21)

కింది వాటిలో సరి సంఖ్య కానిది ఏది?

(As on 01/21)

(1) లూయిస్ ఫిషర్ (2) జోనాథన్ స్విఫ్ట్ (3)
W షేక్స్పియర్ (4) ఇవి ఏవి కావు

(1) నార్వే (2) జైపూర్ (3) క్యూబా
(4) థాయిలాండ్
Q.29

గలివర్స్ ట్రావెల్స్

on

(As

Q.30

on 01/21)

(1) 2 (2) 30 (3) 35 (4) 50

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015హెపటైటిస్ సి ఔషధాలను విడుదల చేయడానికి
డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా
(డిజిసిఐ) నుండి అనుమతి పొందిన దేశంలో
మొట్టమొదటి కంపెనీగా అవతరించిన
హైదరాబాద్ ఆధారిత కంపెనీ పేరు? (ఈ
ఉత్పత్తి భారతదేశంలో Ledisof బ్రాండ్
పేరుతో అందుబాటులో ఉంటుంది.) (As on 01/21)
(1) హెటెరో డ్రగ్స్ (2) యాంటిహిస్టిమైన్
డ్రగ్స్ (3) న్యూరోటిక్మ్ డ్రగ్స్ (4) ఇవి
ఏవి కావు

Q.31

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015ప్రక్రియ యొక్క పూర్తి
డిజిటలైజేషన్ వైపు వెళ్లే
ప్రయత్నంలో రాష్ట్ర శాసనసభ
సభ్యులను ఆన్లైన్ ప్రశ్నలను
లేవనెత్తడానికి అనుమతించిన దేశంలోని
మొదటి రాష్ట్రంగా ఏ రాష్ట్రం
అవతరించింది? (As on 01/21)

Q.32

ఈ సంగీత వాయిద్యం పేరు ఏమిటి?

(As on 01/21)

(1) ట్రంపెట్ (2) వీణ (3) తబలా (4) పియానో

(1) మహారాష్ట్ర (2) ఆంధ్రప్రదేశ్
(3) పశ్చిమ బెంగాల్ (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.33

ఇంగ్లండ్కు ఒక మార్గం

(As on 01/21)

Q.34

(1) ఎల్కే అద్వానీ (2) దీపక్ చోప్రా
(3) నీరద్ సి. చౌదరి (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.35

కింది వాటిలో దోమల వల్ల వచ్చే
వ్యాధి ఏది? (As on 01/21)

(1) గాలికి ద్రవ్యరాశి లేదు. (2) గాలి ఖాళీని
నింపుతుంది. (3) గాలికి బరువు ఉండదు. (4) గాలి
కనిపిస్తుంది.
Q.36

(1) గాయిటర్ (2) మలేరియా (3) కంటి
శుక్లాలు (4) స్కర్వి
Q.37

సాధారణ ఉప్పులో సాధారణంగా ఏ రసాయన Q.38
మూలకం ఉంటుంది? (As on 01/21)
(1) అయోడిన్ (2) పొటాషియం (3)
మాంగనీస్ (4) వెండి

సురేష్ బెలూన్లోకి గాలి పీల్చినప్పుడు అది
విస్తరించింది. ఇది చూపిస్తుంది (As on 01/21)

STD అంటే:

(As on 01/21)

(1) ప్రామాణిక ట్రంక్ డయలింగ్ (2) రాష్ట్ర
స్థాయి ట్రంక్ డయలింగ్ (3) సబ్స్క్రైబర్
ట్రంక్ డయలింగ్ (4) నిర్దిష్ట ట్రంక్
డయలింగ్
ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- భారతదేశం
మరియు 56 ఇతర దేశాల సభ్యులుగా చైనాలోని
బీజింగ్లో అధికారికంగా స్థాపించబడిన బ్యాంకు
పేరు? (ఆసియాలో రోడ్లు, రైల్వేలు,
విమానాశ్రయాలు మొదలైన ప్రాజెక్టులకు
బ్యాంక్ ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంది.) (As on
01/21)

(1) ఆసియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్
ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ (AIIB) (2) ఆసియా
అభివృద్ధి బ్యాంకు (3) ఏషియన్
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టడీస్ బ్యాంక్ (4)
ఇవి ఏవి కావు
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Q.39

నేలలో గాలి ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

(As on

Q.40

దుధ్వా నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది?

01/21)

(As on 01/21)

(1) ఇది మొక్కలు గ్రహించగలిగే నీటిని
కలిగి ఉంటుంది. (2) ఇది నేల కణాలు
ఒకదానితో ఒకటి అతుక్కోవడానికి
సహాయపడుతుంది. (3) ఇది మొక్కల
మూలాలు మరియు నేల జంతువులను
శ్వాసించడానికి అనుమతిస్తుంది. (4) ఇవి
ఏవి కావు

(1) తమిళనాడు (2) కర్ణాటక (3) ఉత్తర ప్రదేశ్
(4) పశ్చిమ బెంగాల్
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