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Q.1

_________________________
Question

No.

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత
పదాన్ని ఎంచుకోండి. లాయం : గుర్రం : :
స్టై : ? (As on 01/21)

Q.2

_________________________
Question

కింది వాటిలో ప్రపంచంలో అత్యధికంగా పాలను
ఉత్పత్తి చేసే దేశం ఏది? (As on 01/21)
(1) USA (2) భారతదేశం (3) చైనా (4) జర్మనీ

(1) ఆవు (2) గేదె (3) పంది (4) ఎగురు
Q.3

Q.5

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత
పదాన్ని ఎంచుకోండి. రాష్ట్రపతి :
భారతదేశం : : రాజు : ? (As on 01/21)

Q.4

ఇచ్చిన లక్షణాలను కలిగి ఉన్న మట్టిని
గుర్తించండి. కుండలు మరియు బొమ్మలను
తయారు చేయడానికి చాలా నీటిని కలిగి ఉంటుంది
కానీ తక్కువ గాలిని కలిగి ఉంటుంది (As on 01/21)

(1) ఇంగ్లండ్ (2) చైనా (3) జోర్డాన్ (4)
ఫ్రాన్స్

(1) క్లేయ్ (2) లోమీ (3) శాండీ (4) కంకర

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015Q.6
భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి CNG
(కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్) ఆధారిత
రైళ్లను ఏ రాష్ట్రంలో కేంద్ర రైల్వే
మంత్రి సురేష్ ప్రభు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేశారు?
(ఈ రైళ్లు ద్వంద్వ ఇంధన వ్యవస్థపై
ఆధారపడి ఉంటాయి - డీజిల్ మరియు CNG ఇది గ్రీన్హౌస్ వాయు ఉద్గారాలను
తగ్గిస్తుంది మరియు డీజిల్ వినియోగాన్ని
కూడా తగ్గిస్తుంది) (As on 01/21)

తండోబా నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది?

(As on

01/21)

(1) మధ్యప్రదేశ్ (2) ఒరిస్సా (3) కర్ణాటక
(4) మహారాష్ట్ర

(1) హర్యానా (రేవారి స్టేషన్) (2)
ముంబై (3) వారణాసి (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.7

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016యూరోపియన్ యూనియన్ (EU) నుండి
వైదొలగడానికి అనుకూలంగా ఉన్న
బ్రెగ్జిట్ ఓటు తర్వాత రాజీనామాను
ప్రకటించిన UK ప్రధాన మంత్రి పేరు? (As

Q.8

సగటు నేలలో 98% ఖనిజాలు, 1% నీరు మరియు 1%
గాలి ఉంటాయి. నిజమా లేక అబధ్ధమా. (As on
01/21)

on

01/21)

(1) నిజమే (2) తప్పు (3) నిర్ధారించలేము (4)
బహుశా

(1) డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్
ట్రైనింగ్ (DoPT) (2)
టెలికమ్యూనికేషన్స్ విభాగం (3)
ఆరోగ్యం మరియు పరిశుభ్రత విభాగం (4) ఇవి
ఏవి కావు
Q.9

బ్రిటన్లోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం Q.10
(As on 01/21)

(1) హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ (2) హౌస్ ఆఫ్
లార్డ్స్ (3) అత్యున్నత
న్యాయస్తానం (4) బార్ కౌన్సిల్

చిన్నప్పుడు టీ షాపులో టీ చేసి
వడ్డించేదాన్ని. కొన్నాళ్ల తర్వాత నేను
గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిని అయ్యాను.
ఇప్పుడు నేను భారత ప్రధానిని. నేను ఎవరు? (As
on 01/21)

(1) ప్రణబ్ ముఖర్జీ (2) ప్రతిభా పాటిల్ (3)
మన్మోహన్ సింగ్ (4) నరేంద్ర మోడీ
G180720225151325

Q.11

నీటి చక్రంలో రెండు ప్రధాన ప్రక్రియలు
ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియలు (As on 01/21)

Q.12

(As on 01/21)

(1) ఫుట్బాల్ (2) హాకీ (3) క్రికెట్ (4)
రగ్బీ

(1) బాష్పీభవనం మరియు సంక్షేపణం (2)
బాష్పీభవనం మరియు అవపాతం (3) సంక్షేపణం
మరియు అవపాతం (4) కండెన్సేషన్ మరియు
సబ్లిమేషన్
Q.13

భారతదేశంలోని పురాతన పర్వతం ఏది?

(As on

01/21)

(1) ఆరావళి (2) వింధ్యాచల్ (3) సత్పురా
(4) హిమాలయాలు
Q.15

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత
పదాన్ని ఎంచుకోండి. ? : మోకాలు : :
మణికట్టు : మోచేతి (As on 01/21)

బౌండరీ అనే పదం ఏ క్రీడలకు సంబంధించింది?

Q.14 ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015- గవర్నర్
సిఫార్సు తర్వాత ఏ రాష్ట్రంలో
రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు? (As on 01/21)
(1) జమ్మూ & కాశ్మీర్ (2) కర్నాటక (3)
అస్సాం (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.16

(1) చెయ్యి (2) కాలు (3) చీలమండ (4)
వేళ్లు

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016- గ్రేట్
బారియర్ రీఫ్లోని ఒక చిన్న ద్వీపంలో
మాత్రమే కనిపించే ఆస్ట్రేలియన్
చిట్టెలుక పేరు చెప్పండి, ఇది మానవవాతావరణ మార్పుల కారణంగా అంతరించిపోయిన
1వ క్షీరదం అని పేరు పెట్టబడింది? (As on 01/21)
(1) సైనా నెహ్వాల్ (2) పి.వి.సింధు (3)
పుయెల్లా గోపీచంద్ (4) ఇవి ఏవి కావు

Q.17

కింది వారిలో ఒకప్పుడు భారత
ప్రధానమంత్రి ఎవరు? (As on 01/21)

Q.18

(1) జాకీర్ హుస్సేన్ (2) శంకర్ దయాళ్
శర్మ (3) విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ (4)
రాజేంద్ర ప్రసాద్

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2016బ్యాంకాక్లో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్
స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ (ISSF) ప్రపంచ కప్లో
50 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ ఈవెంట్లో
స్వర్ణం గెలిచిన భారతీయ షూటర్ ఎవరు? (As on
01/21)

(1) జితూ రాయ్ (2) సరబ్జీత్ బేరా (3)
రంజిత్ కెడియా (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.19

కింది రెండు దేశాల్లో 2002 ప్రపంచ కప్ Q.20
సాకర్ టోర్నమెంట్కు సహ-ఆతిథ్యమిచ్చే
దేశం ఏది? (As on 01/21)
(1) అర్జెంటీనా మరియు బ్రెజిల్ (2)
దక్షిణ కొరియా మరియు జపాన్ (3) ఉత్తర
కొరియా మరియు చైనా (4) ఆస్ట్రేలియా
మరియు న్యూజిలాండ్

Q.21

రైలు బడ్జెట్ ప్రకారం కొత్త రైలు
కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ ఏర్పాటు
చేస్తారు: (As on 01/21)

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
ఎంచుకోండి. పశ్చిమం: ఉత్తరం (As on 01/21)
(1) వాయువ్యం (2) సౌత్ ఈస్ట్ (3)
ఉత్తరం (4) తూర్పు

Q.22

గురు కేలుచరణ్ మహాపాత్రతో అనుబంధం ఉంది
(As on 01/21)

(1) కథక్ (2) కథాకళి (3) కూచిపూడి (4) ఒడిస్సీ

(1) కేరళ (2) తమిళనాడు (3) కర్ణాటక (4)
మధ్యప్రదేశ్
Q.23

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత
పదాన్ని ఎంచుకోండి. ప్రవాహం : నది : :
స్తబ్దత : ? (As on 01/21)

Q.24

సారూప్యతను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత
పదం/అక్షరాలు/సంఖ్యలను కనుగొనాలా? AFKP :
BGLQ :: CHMR : ? (As on 01/21)
(1) DINS (2) DFKP (3) DNIS (4) EJOT

(1) కొలను (2) వర్షం (3) స్ట్రీమ్ (4)
కాలువ
Q.25

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
Q.26
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత
పదాన్ని ఎంచుకోండి. కఠినమైన : మృదువైన :
: వ్యవస్థాగత : ? (As on 01/21)

p సంఖ్య q కంటే 5 ఎక్కువగా ఉంటే మరియు p
మరియు q యొక్క వర్గాల మొత్తం 55
అయితే, p మరియు q ల ఉత్పత్తి? (As on 01/21)
(1) 10 (2) -10 (3) 15 (4) -15

(1) అలసత్వము (2) అస్తవ్యస్తమైన (3)
నిశితమైన (4) జాగ్రత్తగా
G180720225151325

Q.27

భారతదేశంలోని అతి పొడవైన నది?

(As on 01/21)

Q.28

(1) గంగ (2) సట్లెజ్ (3) మహానటి (4)
కృష్ణుడు

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ
అండ్ ప్రమోషన్ (డిఐపిపి) చొరవతో మేక్
ఇన్ ఇండియా ఏ అవార్డును గెలుచుకుంది? (As on
01/21)

(1) ఫ్రాస్ట్ మరియు సుల్లివన్ యొక్క 2015
ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇన్నోవేషన్
అవార్డు (2) రాజీవ్ గాంధీ ఇన్నివేషన్
అవార్డు (3) రాబర్ట్ వాల్టర్స్ అవార్డు
(4) ఇవి ఏవి కావు
Q.29

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్
ఎవరు? (As on 01/21)

Q.30

(As

on 01/21)

(1) 18 (2) 28 (3) 38 (4) 30

(1) డా. సి. రంగరాజన్ (2) డా. బిమల్
జలాన్ (3) పి. చిదంబరం (4) డా.
పార్థశార్తి
Q.31

x + 22 = 50 అయితే, x విలువను కనుగొనాలా?

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015Q.32
ఛాంపియన్స్ లీగ్ T20ని భారత క్రికెట్
కంట్రోల్ బోర్డు (BCCI), క్రికెట్ సౌత్
ఆఫ్రికా (CSA) మరియు క్రికెట్
ఆస్ట్రేలియా (CA)తో కూడిన CLT20
గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ (GC) రద్దు చేసింది.
స్క్రాప్ చేయడానికి కారణం ఏమిటి? (As on

సారూప్యతను పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత
పదం / అక్షరాలు / సంఖ్యలను కనుగొనాలా?
ముసాయిదా : ఇల్లు :: అస్థిపంజరం : ? (As on
01/21)

(1) పక్కటెముకలు (2) పుర్రె (3) శరీరం (4)
దయ

01/21)

(1) పరిమిత పబ్లిక్ ఫాలోయింగ్ (2)
ప్రైవేట్ ఫాలోయింగ్ (3) పబ్లిక్
ప్రైవేట్ (4) ఇవి ఏవి కావు
Q.33

విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసే ఆధునిక
గాలిమరలను _______ అంటారు. (As on 01/21)

Q.34

(1) గాలి వానలు (2) గాలి టర్బైన్లు (3)
విండ్మిల్ (4) పిన్వీల్స్

Q.35

సిలోన్ ఏ దేశం యొక్క పాత పేరు?

(1) 25 రాష్ట్రాలు మరియు 6 కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాలు (2) 28 రాష్ట్రాలు మరియు 5
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు (3) 29 రాష్ట్రాలు
మరియు 7 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు (4) 30
రాష్ట్రాలు మరియు 6 కేంద్రపాలిత
ప్రాంతాలు
Q.36

(As on

01/21)

(1) శ్రీలంక (2) థాయిలాండ్ (3)
మయన్మార్ (4) వియత్నాం
Q.37

ప్రస్తుత వ్యవహారం; జాతీయ 2015జాతీయ ప్రసార దినోత్సవాన్ని
దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు పాటించారు? (As

భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు మరియు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి? (As on 01/21)

మీరు ఏ దేశ కరెన్సీపై అబ్రహం లింకన్
చిత్రాన్ని చూడవచ్చు? (As on 01/21)
(1) ఆస్ట్రేలియా (2) యునైటెడ్ కింగ్డమ్
(3) అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు (4)
కెనడా

Q.38
on

01/21)

దిగువ ఇవ్వబడిన ప్రవాహ రేఖాచిత్రం కింది
సిస్టమ్లలో దేనిని సూచిస్తుంది? నోరు ?
ఆహార పైపు? పొట్ట ? చిన్న ప్రేగు ?
పెద్ద ప్రేగు (As on 01/21)

(1) 23 జూలై (2) జనవరి 15 (3) జూలై 7 (4)
ఇవి ఏవి కావు

(1) జీర్ణ వ్యవస్థ (2) శ్వాస కోశ
వ్యవస్థ (3) ఇంద్రియ వ్యవస్థ (4) నాడీ
వ్యవస్థ

Q.39 భారత్ క్రికెట్ ప్రపంచకప్ని ఎన్నిసార్లు Q.40
గెలుచుకుంది? (As on 01/21)

దిశ: కింది ప్రతి ప్రశ్నలో, ఇచ్చిన
ప్రత్యామ్నాయాల నుండి సంబంధిత పదాన్ని
ఎంచుకోండి. సైనికుడు : రెజిమెంట్ : :
గుర్రం : ? (As on 01/21)

(1) ఎప్పుడూ (2) ఒక్కసారి (3) రెండు
సార్లు (4) మూడు సార్లు

(1) నౌకాదళం (2) నౌకాదళం (3) అశ్వికదళం (4)
మంద
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