51. ఇటీవల RBI నూతన ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గ్ా నియమితులయింది?
A.క్స్ూ
ూ రజ రింగన్
B.శింక్ర్ స్ుబ్రమణియన్
C.స్ురేఖా మారిండి
D.రాజ్ చటిట
ANSWER: C.స్ురేఖా మారిండి
52. 2017 సం.కు ఇంటర్నేషనల్ ఈ ర్ర్ ్ స సటెయినబ్ల్ ఈ టిజం ం ్ర్ వలప్

ంట్ ప్ కటికటందం ి?

A.ఏషియన్ డవలపమింట్ బ్ బ్కూిం్
B.యునైటెడ్ నేషన్్
C.వరల్డ టరడ్
ర ఆరగ నైజేషన్
D.ఇింటరేేనల్ మానిటరీఫిండ
ANSWER: B.యునైటెడ్ నేషన్్
53. 77వ ఇిండియన్ హిస్టరీ కాింగ్ెస్
ర తి పరణబ్ ముఖరీి ఏ రాషట ింర లో ప్ారరింభించారు ?
ె రాషట ప
A.తమిళనాడు
B.కెరళ
C.క్రాాటక్
D.ఆింధ్రపద
ర ేశ్
ANSWER: B.కెరళ
54. దింగల్ సినిమా ఎవరజ జీవితాల ఆధారింగ్ా రూప్ ిందిించారు ?
A.గ్ీతా ఫో గట్ బ్
B.బ్బితా క్ుమారజ
C.ఫాతిమాస్నాషే్
D.A and B
ANSWER: D.A and B

55. ఏ గ్ీతానికి 6117 మింది నృతూక్ళాకారజణులు అింతరాితీయ క్యచిపుడి నాటూస్మేళనిం యిందు నృతూిం
గ్ావిించారు ?
A.మా తలుగు తల్లి
B.జయిం జయిం
C.జయము నిశచయము
D.జాతియగ్ీతిం
ANSWER: B.జయిం జయిం
56. పృధవీరాజ్ ఆయాచి కిింె ది ఏ కరడ
ె ాింశానికి చిందినవాడు ?
A.బ్కకి్ింగ్
B.రెజ్ిింగ్
C.షూటిింగ్
D.బ్కూటీేింటన్
ANSWER: C.షూటిింగ్
57. 'Watership sown'పుస్ూ క్ రచయత ?
A.రజచర్డ అడమ్స్
B.విల్లయమ్స రోజా
C.జార్ి బ్ేడన్
D.డాల్ కారేేజ్
ANSWER: A.రజచర్డ అడమ్స్
58. ఢిల్లి నూతన లెప్ట న
ి ింట్ బ్ గవరేర్ గ్ా ఎవరు నియమితులయాూరు ?
A.విషు
ా స్హాయ్
B.పరదవప సినాీ
C.K.M చిందరశేఖర్
D.అనిల్ బ్ైజల్
ANSWER: D.అనిల్ బ్ైజల్

59. ఏ భకరత పరభుతీ చటట ిం దాీరా నదులను కేిందర జాబితా నుిండి రాషట ర జాబితాలోకి మారచటిం జరజగ్జింది ?
A.1909
B.1919
C.1935
D.1947
ANSWER: C.1935
60. డిజ్టల్ చల్లి ింపులు క్మిటికి నీతి అయోగ్ ముఖూ స్లహాదారుడు ?
A.బిబ్ే్ దేబ్కరయ్
B.సారస్ీత్
C.రతన్ ప్ివాటల్
D.రమష్ చింద్
ANSWER: C.రతన్ ప్ివాటల్
61. భకరత పరభుతీిం పరస్ూ ుత ఆరజిక్ స్ింవత్రిం ను జనవరజ 1ని డిసింబ్ర్ 31 గ్ా మారుచటక్ు
నియమిించబ్డిన క్మిటి అధ్ూక్షుడు ?
A.చింధ్రశేఖర్
B .శింక్రాచరూ
C.రాజీవ్
D.రాజారామన్
ANSWER: B.శింక్రాచరూ
62. మరజయమే ఏ స్ింస్ి అధ్ూక్షురాల్లగ్ా నియమితులయాూరు ?
A.ఇిండియా హాకి
B.ఇిండియా టరబ్ుల్ టెనిేస్
C.ఇిండియా చస్
D.ఇిండియా పుట్ బ్ బ్కల్
ANSWER: A.ఇిండియా హాకి

63. అింతరాితీయ విక్లాింగుల దినోత్విం ?
A.Dec 3
B.March 4
C.Dec 4
D.Dec 5
ANSWER: A.Dec 3
64. ది బ్నారస్ సిటీ ఆఫ్ వైఫ్ పుస్ూ క్ిం రచయత ?
A.డయానా ఎ్
B.మోడీ
C.మదన్మోహన్న్ మాళయయ
D.మనోేహన్న్ సిింగ్
ANSWER: A.డయానా ఎ్
65. 2017 జనవరజలో అింతరాితీయ కెైట్ బ్ ఫసిటవల్ ఏ నగరింలో జరుగనుింది ?
A.మైస్ూర్
B.స్ూరత్
C.హైదారాబ్కద్
D.పూణె
ANSWER: C.హైదారాబ్కద్
66. 2016 లో ల్లమాా బ్ు్ ఆఫ్ రజకార్డ ్ కి ఎకిాన గెింథిం?
A.ది మిడ్ నైట్ బ్ చిలడ న్
ర
B.ప్ేి యింగ్ ఇట్ బ్ మై వే
C.ది ఫైట్ బ్
D.ది ఫైర్
ANSWER: B.ప్ేి యింగ్ ఇట్ బ్ మై వే

67. టరింప మింతిరమిండల్లలో ఆరోగూ శాఖ మింతిరగ్ా నియమితులెైన పరవాస్ భకరతీయురాలు ?
A.రాజా క్ృషా మూరజూ
B.క్మలా హన్ూరజస్
C.నికిా హేల్ల
D.సీమావరే
ANSWER: D.సీమావరే

68. అింటరజాటకలో పరజశోధ్నల కోస్ిం ఎింత మింది మహిళల బ్ృిందిం వళ్ూింది ?
A.70
B.80
C.90
D.75
ANSWER: A.70
69. ఏ దేశిం Dec 3 న జాతీయ దినోత్విం జరుపుక్ుింట ింది ?
A.ఇజారయల్
B.ఫారన్్
C.ఇరాన్
D.UAE
ANSWER: D.UAE
70. 2017 భకరత గణతింతర వేడుక్లక్ు ముఖూ అతిథిగ్ా హన్జరయింది ఎవరు ?
A.అబ్ుదాబి రాజు
B.సౌదవ రాజు
C.ఖతర్ రాజు
D.అమరజకా అధ్ూక్షుడు
ANSWER: A.అబ్ుదాబి రాజు

71. 2022 ఆసియా కరఢ
ె లను ఏ దేశిం నిరీహిస్ూ ుింది ?
A.చైనా
B.థాయ్ లాిండ్
C.జప్ాన్
D.భకరత్
ANSWER: A.చైనా
72. భకరత్ లో తొల్లసారజగ్ా బిర్్ స్మావేశాలు ఎపుుడు జరజగ్ాయ ?
A.2012
B.1982
C.1985
D.1986
ANSWER: A.2012
73. భకరత్ నామ్సలో ఎపుుడు స్భూతీింతిస్ుక్ుింది?
A.1961
B.1982
C.1983
D.1995
ANSWER: A.1961
74. 2017 లో అింతరాితీయ భకగసాీమూ స్దస్ు్ ఎక్ాడ నిరీహిించనునాేరు ?
A.ముింబ్ై
B.ఢిల్లి
C.హైదరాబ్కద్
D.విశాఖ
ANSWER: B.ఢిల్లి

75. 2016క్ు గ్ాను బి ఆర్ అింబ్ేదార్ జాతీయ అవారుడకి ఎింప్ికెైనవారు ?
A.నిందిని సిదా ారెడిడ
B.ఎకాా యాదగ్జరజ
C.B.S రాములు
D.భీమ భూపతి
ANSWER: B.ఎకాా యాదగ్జరజ
76. దక్షిణ మధ్ూ రెైలవీ నూతన జనరల్ మనేజర్ ?
A.రయిందర గుప్ాూ
B.రామ్ససేవ్ శరే
C.అమితాబ్కాింత్
D.వశిషట డో ప్ార
ANSWER: B.రామ్ససేవ్ శరే
77. ఆింధ్రపద
ర ేశ్ పరభుతీ పరదాన కారూదరజి ?
A.స్తూపరకాష్ టక్ార్
B.పరదవప చిందర
C.S.P సిింగ్
D.రాజీవ్ శరే
ANSWER: A.స్తూపరకాష్ టక్ార్
78. ఆసియాక్ప-టి-20-మహిళల విజేత ?
A.ప్ాకిసూ ాన్
B.బ్ింగ్ాిదేశ్
C.ఇిండియా
D.శ్రెలింక్
ANSWER: C.ఇిండియా

79. డివిస్ క్ప-2016 విజేత ?
A.అరెిింటీనా
B.కరెయేషియా
C.ఫారన్్
D.జరేని
ANSWER: A.అరెిింటీనా
80. ఆన్లెైన్ రీడర్్ ప్ో ల్ లో 18% ఓటి దాీరా టెైమ్స పర్న్ ఆఫ్ ది ఇయర్ -2016 గ్ా నిల్లచిింది ?
A.డొ నాల్డ టరింప
B.జూల్లయస్ అసాింజె
C.నరేిందరమోడి
D.అబ్ూబ్క్ర్ అల్ బ్గ్ాిది
ANSWER: C.నరేిందరమోడి
81. ప్ో లాిండ్ లో జరజగ్జన మిస్-స్ుప్ ర ఇింటరేేషనల్-2016 లో విజేతగ్ా నిల్లచిన భకరతీయురాలు ?
A.అదితి శరే
B.ప్ిరయాింకా వరీగస్
C.అమృతా పరసాద్
D.శ్రెనిధి శెటట ి
ANSWER: D.శ్రెనిధి శెటట ి
82. M777 రకానికి చిందిన రొవిటట ర్ శతఘ్ుేల కరనుగ్ోలు కోస్ిం భకరత్ ఇటీవల ఏ దేశింతో ఒపుిందిం
క్ుదురుచక్ుింది ?
A.సీీడన్
B.అమరజకా
C.రష్ాూ
D.ఇటల్ల
ANSWER: B.అమరజకా

83. ఆసియాలోనే ప్ డవైన సైకిల్ హైవేను ప్ారరింభించిింది ?
A.లాహన్ో ర్ (ప్ాకిసూ ాన్)
B.ఉతూ రపరదేశ్ (ఇిండియా)
C.జయవరినపుర కిటట ె (శ్రెలింక్)
D.వియింటియన్ (లాహన్ో ర్)
ANSWER: B.ఉతూ రపరదేశ్ (ఇిండియా)
84. 2010 లో క్లరాను అరజక్టట డింలో విఫలమయనిందుక్ు గ్ాను UNO సక్ెటరీ జనరల్ ఇటీవల ఏ దేశ
పరజలను క్షమాపణ కోరాడు?
A.రువాిండ
B.సనగల్
C.క్యూబ్క
D.హైతి
ANSWER: D.హైతి
85. భకరత నూతన క్రెని్ప్ై నిషేదిం విధిించాలని ఇటీవల ఏ దేశ ఫడరర్ రజజర్ీ బ్కూిం్ ప్ారథమిక్ింగ్ా
నిరాయించిింది ?
A.భూటకన్
B.నేప్ాల్
C.బ్ింగ్ాిదేశ్
D.ప్ాకిసూ ాన్
ANSWER: B.నేప్ాల్
86. 2016 డిసింబ్ర్ లో 6 వ హన్ర్ట ఆఫ్ ఆసియా స్దస్ు్కి ఆతిథూమిచిచన నగరిం ?
A.అమృత్స్ర్
B.కాిందహన్ర్
C.టెహన్రన్
D.ఆహాేదాబ్కద్
ANSWER: A.అమృత్స్ర్

87. డిక్షనరీ డాట్ బ్ కామ్స వబ్సైట్ బ్ పరకారిం వర్డ ఆఫ్ రయర్-2016 గ్ా ఎింప్ికెైనది ?
A.సల్లు
B.ఇ మయల్
C.గ్ెిసో ఫో బియా
D.ఓకే
ANSWER: C.గ్ెిసో ఫో బియా
88. 2016 నవింబ్ర్ లో కరలింబియా విమాన పరమాదింలో మరణించిన చావికోయన్ పుట్ బ్బ్కల్ టీిం ఏ
దేశానికి చిందిింది ?
A.బ్ొ ల్లవియా
B.బ్జ్
ర ల్
C.ఉరుగ్ేీ
D.ఫారన్్
ANSWER: B.బ్జ్
ర ల్
89. దేశింలోనే తొల్ల నగదు రహిత గ్ాెమిం ?
A.బ్కస్ర (తలింగ్ాణ)
B.మాదాపూర్ (గుజరాత్)
C.కోక్ెఝార్ (అసో ిం)
D.దసో య్(మహన్రాషట )ర
ANSWER: D.దసో య్(మహన్రాషట )ర
89. సినిమా హాళి లో జాతియగ్ీతాలాపన తపునిస్రజ చేస్ూ ూ 2016 లో స్ుప్ీరింకోరుట తీరుును వలువరుచిన
రోజు ?
A.నవింబ్ర్ 26
B.నవింబ్ర్ 30
C.డిసింబ్ర్ 11
D.డిసింబ్ర్ 6
ANSWER: B.నవింబ్ర్ 30

90. ప్ీతాింబ్ర్ అను వింగడిం ఏ పింటక్ు స్ింబ్ింధిించిింది?
A. చరక్ు
B. పస్ుపు
C. ప్ గ్ాక్ు
D. మిరప
ANSWER: B. పస్ుపు
91. 2016 స్ిం.నికి గ్ానూ రాజీవ్ గ్ాింధవ స్దాావన పురసాారిం ఎవరజకి పరక్టిించారు?
A. శుభకముదగ ల్
B. లతామింగ్ేషార్
C. ఉసాూడ్ అింజన్ అల్ల ఖాన్
D. డి.ఆర్.మహన్తా
ANSWER: A. శుభకముదగ ల్
92. అరవిింద్ స్ుబ్రహన్ేణియన్ క్మిటీ దేనికి స్ింబ్ింధిించిింది?
A. బ్కూింక్ు చల్లి ింపులు
B. చినే ఫైనాన్్ బ్కూింక్ులు
C. రెైలవీ స్ింస్ారణలు
D. పపుు దినుస్ుల క్నిషట మదా తు ధ్ర
ANSWER: D. పపుు దినుస్ుల క్నిషట మదా తు ధ్ర
93. GST-2014 ఆమోదిం తల్లప్ిన తొల్ల రాషట ింర ?
A. పింజాబ్
B. ఒడిష్ా
C. అసో ిం
D. ఆింధ్రపద
ర ేశ్
ANSWER: C. అసో ిం

94. ఇటీవల కామనీల్ూ దేశాల క్యటమి నుిండి వైదొ లగ్జన దేశిం?
A. మారజషస్
B. మాల్లావులు
C. మాలాట
D. బ్ింగ్ాిదేశ్
ANSWER: B. మాల్లావులు
95. 2016 స్ిం.నికి స్ఖరోవ్ ప్జ్
ై ఎవరజకి లభించిింది?
A. మలాలా యూస్ుఫ్ జాయ్
B. ముస్ూ ఫా జెమిలవవ్
C. లమియా అజీ బ్షర్
D. శిరజన్ ఎబ్కది
ANSWER: C. లమియా అజీ బ్షర్
96. ఇరోమ్స చాను షరజేళా ఏ రాష్ాటరనికి చిందిన పరజా హన్క్ుాల కారూక్రూ ?
A. నాగ్ాలాిండ్
B. మఘ్ాలయా
C. మణిపూర్
D. మిజోరాిం
ANSWER: C. మణిపూర్
97. పరస్ూ ుతిం 12 వారాలుగ్ా ఉనే పరస్ూతి సలవులను ఎనిే వారాలక్ు ప్ించనునాేరు?
A. 24
B. 26
C. 28
D. 40
ANSWER: C. 28

98. 2016 స్ిం.నికి నోబ్ల్ శాింతి బ్హన్ుమతిని ఏ దేశాధ్ూక్షునికి పరధానిం చేసారు?
A. ఫారన్్
B. యూఎస్
C. రష్ాూ
D. కరలింబియా
ANSWER: D. కరలింబియా
99. భకరత్ 3G-రాఫల్ యుదా విమానాలను ఏ దేశిం నుిండి కరనుగ్ోలు చేయడానికి ఇటీవల ఒపుిందిం
క్ుదురుచక్ుింది?
A. ఇజారయెల్
B. అమరజకా
C. ఫారన్్
D. సుయన్
ANSWER: C. ఫారన్్
100. అనింతజీవనిం అనే పుస్ూ కానిే ఎవరు రాసారు?
A. విశీనాథ స్తూనారాయణ
B. కేశవరెడడ ి
C. ఎన్.గ్ోప్ి
D. కరలక్బ్కరజ ఇనా్
ANSWER: D. కరలక్బ్కరజ ఇనా్

