
 

1. IMF నివేదిక ప్రకారం భారత్ ప్రప్ంచంలో ఎన్నవ ఆర్థిక వయవసి్గా అవతర్థంచంది ? 
A.5 
B.6 
C.7 
D.4 
 

Ans: B.6 
 
2. 2016 స్ంవతసరం కి సాహితయ అకాడమీ ప్ురసాార్ానికి ఎంపికయిన్ 24 మందిలో ఒకర్ ైన్ పాపినేని 

శివశంకర్ రచంచన్ గ్రంథం ? 
A.నిశాంతి 
B.ఖడగ ం-ప్ుష్పం 
C.స్గ్మ్ తెర్థచన్ తలుప్ులు 
D.రజనీ గ్ంధ కవితవ స్ంప్ుటి 
 

Ans: D.రజనీ గ్ంధ కవితవ స్ంప్ుటి 
 
3. ICC 2016 స్ంవతసరం కి ఉతతమ కిరక టర్ గా ప్ురసాారం ఎవర్థకి ప్రకటించంది ? 

A.రవిచంద్రన్ అశివన్ 
B.అజయ్ శరమ 
C.విర్ాట్ కొహలీ  
D.ధోని 
 

Ans: A.రవిచంద్రన్ అశివన్ 
 
 
 
 



 

4. ప్రస్తత తం భారతదేశంలోని జాతీయ పార్టీల స్ంఖయ ? 
A.4 
B.5 
C.6 
D.7  

Ans: D.7 
 
5. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద  నీటి జలాశయం అయిన్ ఇందిర్ాసాగ్ర్ పరా జ కీ్ట ఏ ర్ాషీ్రంన్ంద్త కలద్త ? 

A.చతీతస్ ఘడ్ 
B.మధయప్రదేశ్ 
C.మహార్ాషీ్ర 
D.బీహార్ 
 

Ans: B.మధయప్రదేశ్ 
6. 2016 స్ంవతసరంకి జాా న్ ఫీఠ్ ప ప్ురసాార్ానికి ఎంపిక ైన్ శంఘోష్ ఏ ఏ ర్ాషీ్రంన్కు ంెందిన్ వయకిత ? 

A.మహర్ాషీ్ర 
B.గ్ోజర్ాత్ 
C.ఒడిశా 
D.ప్శిిమబ ంగాల్ 
 

Ans: D.ప్శిిమబ ంగాల్ 
7. వితతన్ నాణ్యతపెై అంతర్ాా తీయ వితతన్ స్ద్స్తస ఎకాడ జర్థగథంది 2016 లో ? 

A.మార్థకే ఏ (మొర్ాకో) 
B.టోకోయ (జపాన్) 
C.వియనాన(ఆసిీ రయా) 
D.హ ైదార్ాబాద్ (ఇండియా) 
 

Ans: D.హ ైదార్ాబాద్ (ఇండియా) 



 

 
8. ఏ దేశప్ు అధయక్షుర్ాల ైన్ తాయయ్ ఇంగ్ వ ంజ్ USA న్ూతన్ అధయక్షుడెైన్ డోనాల్్ టరంప్ తో పో నలీ  

స్ంభాషించన్ంద్తకు ంైెనా తీవర అఘయంతరం ంేసిన్ది ? 
A.తెైవాన్ 
B.ద్క్షిణ్కొర్థయా 
C.బ రజిల్ 
D. వియతనం 
 

Ans: A.తెైవాన్ 
 

9. స్వతంతర భారతదేశంలో మోఖయమంతిరగా ప్నింేస్ూత  మరణ్ ంచన్ మొద్టి వయకిత ? 
A. కృష్ణ  సింగ్ 
B.C.N అనానద్తర్ ై 
C.గోపీనాథ్ బార్ోి లాయ్ 
D.రవిశంకర్ శుకాీ  
 

Ans: C.గోపీనాథ్ బార్ోి లాయ్ 
 
10. జసిీస్ జగ్దీ ఏ సింగ్ భేహర్ స్తపిరంకోరటీ  ఎన్నవ ప్రధాన్ నాయయమూర్థత ? 

A.42 
B.43 
C.44 
D.45 
 

Ans: C.44 
 
 
 



 

11. ట ైమ్ మెగాజ ైన్ 2016 స్ంవతసరంకి మేటివయకితగా ఎవర్థని ఎంపికజేసింది ? 
A.మోడ ి
B.హిలీర్ట 
C.టరంప్ 
D.ప్ుతిన్ 
 

Ans: C.టరంప్ 
 
12. అమీ ప్ుట్ బాల్ అన్తన్ది? 

A.బీరఫ్ కేస్ 
B.ఆటంబాంబ్ 
C.సో పరీ్్ బాల్ 
D.హ ైడోరజన్ బాంబ్ 
 

Ans: A.బీరఫ్ కేస్ 
 
13. ఇటీవల కాలంలో అమెర్థకా తన్ రక్షణ్ విభాగ్ంలో అతిపెద్ద  భాగ్సావమి హో దాన్త ఏ దేశంన్కు ఇచతిటకు 

స్ంసిద్దంగా ఉంది ? 
A.పాకిసాత న్ 
B.భారత్ 
C.ంెైనా 
D.ఇజరా యిల్ 
 

Ans: B.భారత్ 
 
 
 
 



 

14. ఏ సాఫీ్ వేర్ కంపెనీ ఆవిర్ాావ దినలతసవంగా అన్తప్ు అనే ఉతసవాలన్త నాగారటా న్సాగ్ర్ స్మీప్ంలో 
నిరవహింంారట ? 
A.TCS 
B.WIPRO 
C.HCL 
D.INFOSYS 
 

Ans: D.INFOSYS 
 
15. ప్న్తనల ంెలీ్ంప్ు విష్యంలో ప్రప్ంచ బాయంక్ట ఇచిన్ నివేధికలో 2016 స్ంవతసరం న్కు గాన్త భారత్ 

ఎన్నవ సాి న్ం ఆకరమించంది ? 
A.172 
B.130 
C.180 
D.162 
 

Ans: A.172 
 
16. దేశంలొ స్ర్థకొతత  డిజిటల్ వయవసి్న్త తీస్తకుర్ావడానికి కేంద్రం ఏర్ాపటు ంేసిన్ కమిటికి కనివన్ర్ ఎవరట ? 

A.రమణ సింగ్ 
B.రతన్ పి ప్ఠేల్ 
C.నార్ాయణ్ సావమి 
D.చంద్రబాబోనాయోడు 
 

Ans: D.చంద్రబాబోనాయోడు 
 
 
 



 

17. అంతర్ాా తీయ జీవ వ ైవిధయ ర్ ండ్ టేబోల్ స్మావేశం (COP-13) 2016 డిసెంబర్ 10 న్ ఎకాడ 
నిరవహింంారట ? 
A.మెకిసకో  
B.న్ూయయార్ా 
C.పార్థస్ 
D.వియనాన 
 

Ans: A.మెకిసకో  
 
18. ప్రప్ంచంలో అధికార భాష్లేని దేశం ? 

A.ఎర్థతిరయా 
B.ఇథియోపియా 
C.ఎసీో నియా 
D.న ైజీర్థయా 
 

Ans: A.ఎర్థతిరయా 
 
19. 4 వ అంతర్ాా తీయ హిందీ స్మేమళన్ స్ద్స్తస 2017  జన్వర్థలో ఏ విశవవిదాయలయం న్ంద్త 

నిరవహింంారట ? 
A.ఆంధర 
B.వ ంకటేశవర్ా 
C.గటతం 
D.నాగారటా న్ 
 

Ans: C.గటతం 
 
 
 



 

20.ఇటీవల ఏ ర్ాషీ్రంలో నేలపెై నీటిపెై ప్రణ్ాణ్ ంచగ్ల బస్తసన్త పరా రంభంంారట ? 
A.ప్ంజాబ్ 
B.హర్ాయనా 
C.అసో ం 
D.క రళ 
 

Ans: A.ప్ంజాబ్ 
21. భారత్ లో ప్వన్ విద్తయత్ న్ంద్త అగ్రగామిగా ఉన్న ర్ాషీ్రం ? 

A.తమిళనాడు 
B.మహార్ాషీ్ర 
C.గ్ోజర్ాత్ 
D.ఆంధరప్రదేశ్ 
 

Ans: A.తమిళనాడు 
 
22. 'Trecking over pebhels' గ్రంథ రచయిత ? 

A.మోహన్ కందా 
B.ప్ద్మనాఘయయ 
C.ESL న్రసింహన్ 
D.SP టకార్ 
 

Ans: A.మోహన్ కందా 
23. ఫో ర్స 2016 స్ంవతసరంకి అతయంత శకిత వంతుల జాభతాలొ న్ర్ేంద్రమోడి ఎన్నవ సాి న్ంలో ఉనానడు?  

A.2 
B.3 
C.4 
D.9 

Ans: D.9 



 

 
24.2016 జాతియ ఇంధన్ ప్ురసాారమ్ ఏ స్ంసి్కు లభంచంది ? 

A.Reliance Fresh 
B.Heritage foods 
C.D-Mart 
D.Infosis 
 

Ans: B.Heritage foods 
 
25.న్లీధన్ వాయపిత , అవినీతిని అర్థకటేీంద్తకు సిిర్ాసిి  కరయ వికరయాలన్త కూడా GST ప్ర్థధిలోకి 

తీస్తకుర్ావాలని స్ూచంచంది ? 
A.అమరతయసేన్ 
B.అరవింద్ ప్న్గార్థయా 
C.Dr స్తీ ఏ ర్ డి్  
D.అరవింద్ స్తబరమణ్యం 
 

Ans: D.అరవింద్ స్తబరమణ్యం 
 
26.డిజిటల్ ంెలీ్ంప్ులన్త పో ర తసహించడానికి కేంద్ర పరా రంభంచన్ లకకా గరా హక్ట యోజన్ న్ంద్త గ్ల లావాదేవీల 

ప్ర్థధి ? 
A.100-5000 
B.50-4000 
C.50-3000 
D.100-3000 
 

Ans: C.50-3000 
 
 



 

27.మలేర్థయా నివారణ్ కొరకు ద్మన్ అనే కారయకరమానిన పరా రంభంచన్ ర్ాషీ్రం ? 
A.ప్శిిమ బ ంగాల్ 
B.ఒడిశా 
C.గ్ోజర్ాత్ 
D.క రళ 
 

Ans: B.ఒడిశా 
 

28.డిసెంబర్ 25 న్ ఏ ప్రమోఖతని ప్ుటిీన్ ర్ోజు స్ంధరాంగా జాతీయ స్తప్ర్థపాలన్ దినలతసవం 
జరటప్ుకుంటామో ? 
A.వాజ్ పేయ్ 
B.ప్ండిట్ దీన్ ద్యాల్ ఉపాధాయయ 
C.శాయంప్రసాద్ మోఖర్టా 
D.బాబూ జగటావన్ ర్ాం 
 

Ans: A.వాజ్ పయే్ 
 
29. ప్రమోఖ జంతు ప్ర్థరక్షణ్ స్ంసి్ పెటా ప్రసన్ ఆఫ్ ది ఈయర్-2016 గా ఎవర్థని ఎంపికజేసింది ? 

A. అకిానేని అమల 

B.పిరయాంకా ంోపరా  
C.దీపికా ప్డుకోనే 
D.స్నీనల్యోన్ 
 

Ans: D.స్నీనల్యోన్ 
 
 
 
 



 

30.ఆంధరప్రదేశ్ ప్రఘోతవం ఏ పరా ంతంలో అణ్ోవిద్తయత్ కేంద్ర నిర్ామణ్ం కొరకు న్ూయకీియర్ ప్వర్ కార్ోపరే్ష్న్ కు 
ఘూమోలు కేటాయించంది? 
A.అవనిగ్డ్ ( కృష్ణ) 

B.కొవావడ (శ్రరకాకుళం) 

C.ప్ుడిమడక (విశాఖప్టీణ్ం) 

D.తాడిప్తిర (అన్ంతప్ురం) 
 

Ans: B.కొవావడ (శ్రరకాకుళం) 

 
31. నేష్న్ల్ మాయథమెటిక్టస డే ? 

A.Dec 22 
B.Dec 23 
C.Dec 24 
D.Dec 25 
 

Ans: A.Dec 22 
 
32. కేంద్ర సాహితయ అకాడమి ఎప్ుపడు సాి ంపించబడింది ? 

A.1952 
B.1954 
C.1956 
D.1960 
 

Ans: B.1954 
 
 
 
 



 

33.నార్త-ఈసీ్ర్న ఇన్ సిీట యట్ ఆఫ్ ఆయోర్ేవద్ అండ్ హో మియోప్తి ఎకాడ ఉంది ? 
A.షిలాీ ంగ్ 
B.గ హతి 
C.అగ్రతలా 
D.న ైనిటాల్ 
 

Ans: A.షిలాీ ంగ్ 
 
34.ఇటీవల ఏ న్గ్రంలొ మద్న్ మోహన్ మాలవయ కాన్సర్ ఆస్తప్తిరకి ప్రదాని మోడి శంఖతసాి ప్న్ ంేశారట ? 

A.వారణ్ాసి 
B.మీరట్ 
C.కాన్ూపర్ 
D.ఆగరా  
 

Ans: A.వారణ్ాసి 
 
35. ప్రమోఖ కవి తిరటవళళూర్ విగ్రహానిన ఉతతర్ాఖండ్ ప్రఘోతవం ఏ న్గ్రంలో ఆవిష్ార్థంచంది? 

A.న ైనిటాల్ 
B.రూర్టా 
C.డెహరడూన్ 
D.హర్థదావర్ 
 

Ans: D.హర్థదావర్ 
 

 
 
 
 



 

36.అధిక విలువ కల్గథన్ నలటీన్త రద్తద  ంేసిన్ భారత్ మాదిర్థగా 5000 నలటీ ఉప్స్ంహరణ్కు నిరణయం 
తీస్తకున్న దేశం ? 
A.శ్రరలంక 
B.అఫ్ఘనిసాత న్ 
C.పాకిసాత న్ 
D.బంగాీ దేశ 
 

Ans: C.పాకిసాత న్ 
 
37.ప్వన్శకితని ఉప్యోగథంచతకునే సామరియం ఉన్న దేశాలలో భారత్ ఎన్నవ ర్ాయంకులో నిల్చంది ? 

A.2 
B.4 
C.5 
D.11 
 

Ans: B.4 
 
38.భారతీయోలకు వీసాఫీర సౌకర్ాయనిన ఇటీవల తొలగథంచన్ ంెైనా ప్రతేయక పాల్త పరా ంతం ? 

A.తెైవాన్ 
B.టిబ ట్ 
C.హాంకాంగ్ 
D.ఏదీకాద్త 
 

Ans: C.హాంకాంగ్ 
 
 
 
 



 

39.ఇటీవల ఆర్థాటిక్ట అంటార్థాటికాలో గాయస్ నిక్షేపాల తవవకాలన్త నిషేధిస్తత  తిర్ామనించన్ దేశం ?  
A.వ నిజులా 
B.ఆసేీ రల్యా 
C.రష్ాయ 
D.అమెర్థకా 
 

Ans: D.అమెర్థకా 
 
40.2016 ఫో ర్స్ ప్తిరక ప్రకటించన్ అతయధిక ఆదాయం ఉన్న భారత సెలబ్రరటిల జాబ్రతాలొ మొద్టిసాి న్ం 

ప ందింది? 
A.విర్ాట్ కోహలీ  
B.స్లామన్ ఖాన్ 
C.దీపికా ప్డుకోనే 
D.అమితాబ్ బచిన్ 
 

Ans: B.స్లామన్ ఖాన్ 
 
41. అండర్-19 ఆసియా కప  కిరక ట్-2016 విజేత ? 

A.బంగాీ దేశ్ 
B.శ్రరలంక 
C.ఇండియా 
D.పాకిసాత న్ 
 

Ans: C.ఇండియా 
 
 
 
 



 

42.ప్రప్ంచంలో అతిపెద్ద  కిరస్మస్ టీరని ఏర్ాపటు ంేసిన్ న్గ్రం ? 
A.కొలంబొ  
B.జకార్ాత  
C.ఆసాి నా 
D.బాకు 
 

Ans: A.కొలంబొ  
43. ప్రప్ంచ మాన్సిక ఆర్ోగ్య దినలతసవం ? 

A.ఎపిరల్ 7 
B.మే 11 
C.అకోీ బర్ 11 
D.సెపెీంబర్ 26 
 

Ans: C.అకోీ బర్ 11 
44.అంతర్ాా తీయ బాల్కల దినలతసవం ? 

A.జూన్ 1 
B.సెపెీంబర్ 21   
C.అకోీ బర్ 11 
D.సెపెీంబర్ 26 
 

Ans: C.అకోీ బర్ 11 
45.2016 స్ంవతసరంకి ఏకలవాయ అవారట్ న్త ఒడిశాలో ఎవర్థకి ప్రకటింంారట ? 

A.దీప్ గటరస్ ఎకాా 
B.దిప్సన్ టిర్టా 
C.శరా బణ్  న్ందా 
D.ద్ూయతీ చంద్ 

Ans: C.శరా బణ్  న్ందా 
 



 

46.ఇంటర్ నష్న్ల్ ష్ూటింగ్ సో పరీ్్ ఫెడర్ేష్న్ ప్రధాన్ కార్ాయలయం ? 
A.జుయర్థచ్ (సివటార్ాీ ండ్) 
B.లుసాన్  (సివటార్ాీ ండ్)  
C.మోయనిక్ట (జరమని) 
D.సో ఫియా (బలేగ ర్థయా) 
 

Ans: C.మోయనిక్ట (జరమని) 
 
47.ప్రదాన్మంతిర న్ర్ేంద్రమోడి దేశంకోస్ం పరా ణ్ాలర్థపంచన్ వార్థకి గ్ోరటత గా శౌరయసామరక్ట న్త ఎకాడ 

పరా రమిాంంారట ? 
A.న్ూయఢిలీ్ల 
B.భోపాల్ 
C.ప్ఠాన్ కోట్ 
D.జ ైప్ూర్ 
 

Ans: B.భోపాల్ 
 

48.2016 అకోీ బర్ లో బ్రరక్టస టేరడ్ ఫేర్ ఏ న్గ్రంలో జర్థగథంది ? 

A.విశాఖప్టీణ్ం 
B.న్ూయఢిలీ్ల 
C.హ ైదార్ాబాద్ 
D.మోంబాయి 
 

Ans: B.న్ూయఢిలీ్ల 
 

 
 
 
 

49.అల ్ ల్యా బ ంకిర్ న్ ఏ దేశానికి ప్రదానిగా మర్ోసార్ొ నియమితులయాయరట ? 



 

A.అలా్లర్థయా 
B.న ైజీర్థయా 
C.మొర్ాకో 
D.ఇథియోపియా 
 

Ans: C.మొర్ాకో 
 
50.బంగాీ దేశ్ లో ఇటీవల ఏ దేశాధయక్షుడు 30 ఏళూ తర్ావత ప్రయటింంాడు ? 

A.భారత్ 
B.పాకిసాత న్ 
C.ంెైనా 
D.శ్రరలంక 
 

Ans: C.ంెైనా 
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