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1. క్రింది వానిలో శరీరానిక్ రక్షక భటులుగా పనిచేసవి
ే ఏవి?
1) తెలల రకత కణాలు

2) ఎరర రకత కణాలు

3) హారమోనులు

4) గ ిండె

2. రకత నాళాలోల రకత ిం గడ్డ కటట కుిండా నోరమధిించేద?
ి
1) హిమోగమలబిన్

2) హిపారిన్

3) థెైరాక్ిన్

4) పెపసిన్

3. జత పరుచుమ
1) మలేరియా - ఎ) ఆడ్ ఎనాఫసలస్ దో మ
2) పెైలేరియా - బి) ఆడ్కుులేక్సి దో మ
3) మెదడ్ు వాపు - సస) జపనీస్ ఎన్ ఫేల ైటిస్
4) డెింగ ు

-

డి ) ఆడ్ ఏడిస్

1) 1-ఎ , 2-బి , 3-సస , 4-డి
2) 1-బి, 2-సస, 3-డి, 4-ఎ
3) 1- డి , 2-సస, 3- బి, 4- ఎ
4) 1-డి, 2-బి, 3- సస, 4-ఎ
4. జతపరుచుమ
1) థాల్ సరసుి

- ఎ) రాజస్ాతన్

2) పుష్కర్ సరసుి - బి) గ జరాత్
3) నల్ సరమవర్ సరసుి - సస) జమ ో & కాశ్మోర్
4) లోనార్ సరసుి

- డి) మహారాష్టర

1) 1-బి, 2-సస, 3-ఎ, 4-డి
2) 1-సస , 2-ఎ , 3-బి, 4-డి
3) 1-ఎ, 2-బి, 3-సస, 4-డి
4) 1-డి, 2-సస, 3-బి , 4-ఎ
5. జతపరుచుమ
1) మజూలి దవీపిం ఏరపరుచునది

-

ఎ) ఇిందాావతి నది

2)

అలియా చేట్ దవీపిం ఏరపరుచునది

-బి) శరావతి నది

3)

జోగ్ జలపాతిం ఏరపరుచునది -

సస) బ్ాహ్ోపుతా నది

4)

చితాకుట్ జలపాతిం ఏరపరుచునది - డి) నరోదా నది
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1) 1-సస, 2-డి, 3-బి, 4-ఎ
2) 1- ఎ, 2-సస, 3-బి, 4-డి,
3) 1-సస, 2-బి, 3-డి, 4-ఎ
4) 1-సస, 2-ఎ, 3-బి, 4-సస
6. హిమాచల్ శ్రరణ లను జమమో & కాశ్మోర్ లో ఏమని పసలుస్ాతరు?
1) ధౌల్ దార్

2) పీర్ పింజాల్

3)నాగటిబ్బ

4) దుదాీ

7. ఈ క్రింది నెలలలో ఎ నెలలు లిచిింగ్ అను పాక్రయ దాీరా ఏరపడాడయి?
1) ఒిండ్ుా నెలలు

2) లాటరైట్ నెలలు

3) ఎరర నెలలు

4) నలల రేగడి నెలలు

8. ఈ క్రింది వానిలో BRICK SOIL అని ఎ నేలలను పసలుస్ాతరు?
1) ఒిండ్ుా నెలలు

2) లాటరైట్ నెలలు

3) ఎరర నెలలు

4) నలల రేగడి నెలలు

9. ఈ క్రింది వానిలో దేశింలో పాాచిన హ్ో దాని ప ిందని భాష్ ఏది?
1) తెలుగ

2) తమిళిం

3) మలయాళిం

4) క ింకణి

10. దేశింలో రాజుింగ దినోతివానిి ఎ రమజున జరుపుకుింటారు?
1) సెపట ింె బ్ర్-26 2) అకటటబ్ర్ – 26 3) నవింబ్ర్ – 26

4) డిసెింబ్ర్ – 26

11. రాష్టర పబిల క్స సరిీస్ కమిష్న్ చెైరోన్,సభ ులను ఎవరు తొలగిస్త ారు?
1) గవరిర్

2) పారల మెింట్

3) రాష్టర శ్ాసన సభ

4) రాష్టరపతి

12. కే.సస.ఆర్ క్ట్ పథకానిి ఎ కారుకరమింలో భాగింగా పాారింంించిన పథకిం ఏది?
1) బ్ింగారు తెలింగాణ

2) భోజనామృతిం 3) మాతా శిశు సింక్షేమిం 4) శిశు సింక్షేమిం పథకిం

13. తెలింగాణ గారమ జోుతి పతకానిి ఎ రమజున పాారింంించారు?
1) 2015-ఆగసుట -18

2) 2015-ఆగసుట-15

3) 2016-ఆగసుట-17

4) 2015-ఆగసుట-

17
14. తెలింగాణలో మొదటి స్ారిగా రమడ్ుడ వువసథ ను ఎ పేరుతో పాారింంించారు?
1) NUSR

2) NSR-RTD

3) NUM-RTC

4) NIZAM-RTC

15. జతపరుచుమ
1) పాాణహిత వనుపాాణి సింరక్షణ కేిందాిం

- ఎ) బ్దాాది క తత గమడెిం

2) ఏటూరు నాగారిం వనుపాాణి సింరక్షణ కేిందాిం - బి) మెదక్స
3) పో చారిం వనుపాాణి సింరక్షణ కేిందాిం - సస) వరింగల్
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4) క్నెిరస్ాని వనుపాాణి సింరక్షణ కేిందాిం - డి) ఆదిలాబ్ాద్
1) 1-బి, 2-సస , 3-డి 4-ఎ
2) 1-డి, 2-సస , 3-బి 4- ఎ
3) 1-డి , 2-బి , 3-సస, 4-ఎ
4) 1-ఎ, 2-బి, 3-డి 4) ఎ
16. ఈ క్రింది వానిలో బ్ాహ్ో పుతా నదిక్ ఉపనది కానిది ఏది?
1) తీస్ాత

2) తరాక్స 3) లోహిత్

4) సరయ

17. 73వ రాజాుింగిం సవరణ అమలులోక్ వచిిన సింవతిరిం?
1) 1993 ఏపసాల్ – 22
2) 1993 ఏపసాల్ -23
3) 1993 – ఏపసాల్ - 24
4) 1993 – ఏపసాల్ – 25
18. బ్లీింత రాయ్ మెహ్త కమిటి దేనిక్ సింబ్ింధిించినది?
1) పించాయతి రాజ్

2) సమాజ వికాసిం

3) పటట ణాంవృదిి

4) మిండ్ల

పరిష్త్
19. మొదటిస్ారిగా భారతదేశింలో పించాయతి రాజ్ వువసథ ను పావేశపెటట ాలని సూచిించిన కమిటి ఏది?
1) అశ్ోక్స మెహ్త కమిటి
2) విటళ్ కమిటి
3) జి.వి.కే రావ్ కమిటి
4) బ్లీింతరాయ్ మెహ్త కమిటి
20. విశీింకలాల అతుింత వేడి గరహ్ింగా ఎ గరహానిక్ పేరు?
1) కల్ట -9

2) కల్ట -43) కేబ్ాల్ -3

4) కటమా-4

21. దేశింలో తొలి వెద
ై ు పరికరాల తయారీ పారుకను ఎ రాష్టింలో నిరిోసుతనాిరు?
1) ఆిందాపాదశ్
ే

2) మహారాష్టర

3) గ జరాత్

4) తెలింగాణ
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22. దేశింలో ఎ రాష్టర హక
ై టరుట, గమవును జాతీయ జింతువుగా గ రితించిింది?
1) మహ్రాష్టర హక
ై టరుట

2) తమిళనాడ్ు హక
ై టరుట

3) గ జరాత్ హై కటరుట

4) ఒరిస్ాి

హైకటరుట
23. లాలా జలిం దేనిని జీరణ ిం చేయడానిక్ తోడ్పడ్ుతుింది ?
1) గింజి

2) పోా టీనల ు

4) కర వుీ పదారాథలు

3) పసిండి పదారధ ిం

24. దుావాల వది ఒక వసుతవు భారిం?
1) మారదు

2) పెరుగ తుింది

3) తగు తుింది

4) అనింతిం

25. కాింతి యొకక ఎ గ ణిం వలల సూరు చిందా గరహ్ణమ లు కలుగ ను?
1) అనుమితిం

2) వివరత నిం

3) దుావనిం

4) రుజు వరధ నిం

26. ఆపసటకల్ ఫెైబ్ర్ (దృశు తింతువు) అనేది కాింతిక్ సింబ్ించిన ఈ ధరాోనిక్ చెిందినది?
1) కాింతి విక్షేపనిం

2) కాింతి సింపురిింతర పరావరత నిం

3) కాింతి వక్భ
ర వనిం

4) కాింతి

దుావనిం
27. రాడార్ లో ఉపయోగిించే క్రణాలు ఏవి?
1) కాశ్మోర్

2) లేజర్

3) మేసర్

4) పరారుణ

3) 1/3

4) 1/5

28. వాతావరణింలో ఆక్ిజన్ భారిం ?
1) ½

2) ¾

29. మింటలను ఆరేప వాయ వుగా దేనిని ఉపయోగిస్త ారు?
1) కారబన్ మోనాకైిడ్

2) సలఫర్ డెై ఆకైిడ్

3) కారబన్ డ్యాకైిడ్

4)

హైడాో జన్
30. గమబ్ర్ గాుస్ ఉిండే మ ఖ్ుమెైన వాయ వు?
1) మిథేన్

2) ఈథేన్

3) కారబన్ డ్యాకైిడ్

4) కాలిియిం సలేఫట్

31. పాఖ్ాుతి గాించిన పాాచిన తెలింగాణ కవి బ్మెోర పో తన ఎ జిలాలకు చెిందినవాడ్ు?
1) మహ్బ్మబ్ాబ్ాద్

2) వరింగల్ రూరల్

3) జనగాిం

4) వికారాబ్ాద్

3) ససదధ ప
ి ేట

4) వరింగల్ అరబన్

3) పో లో ఫెైట్

4) ససలో ఫెైట్

32. అతుధిక రవెనుు డివిజనుల గల జిలాల ?
1) హైదాాబ్ాద్

2) రింగారడిడ

33. ఎడారి లో పెరిగే మొకకలను ఏమింటారు?
1) ఎరియో ఫెైట్

2) లితోయో ఫెైట్
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34. జతపరుచుమ
1) ఆరిటకల్ -14

- ఎ) పాాథమిక హ్కుకలు

2) ఆరిటకల్ – 21

- బి) అింటరాని తనిం నిషసదిిం

3) ఆరిటకల్ – 17

-సస) చటట ిం మ ిందు అిందరు సమానులే

4) ఆరిటకల్ – 5(ఎ)

డి) జీవిించే హ్కుక

1) 1-డి, 2-సస, 3-బి, 4- ఎ
2) 1-సస, 2-డి, 3-బి, 4-ఎ
3) 1-ఎ, 2-సస, 3-బి, 4-డి
4) 1-ఎ, 2-బి, 3-సస, 4-డి
35. దేశింలో నిరుదో ుగిం, పేదరికానిి క లుచువారు ఎవరు?
1) CSO

2) NSSO

3) UNDP

4) UNSIO

36. తెలింగాణ కటసిం ఉదో ుగిం నుిండి బ్రత రఫ్ అయిన NGO నాయకుడ్ు ఎవరు?
1) శ్మరనివాస్ గౌడ్

2) స్ాీమి గౌడ్

4) మలిల కారుున్

3) కే.ఆర్. అమోస్

37. పెది మనుష్ుల ఒపపిందింలో సింతకిం చేయని తెలింగాణ నాయకులలో ఈ క్రింది వారు ఎవరు?
1) కే.వి. రింగారడిడ

2) మరిర చెనాిరడిడ 3) పస.వి. నరససింగారావు

4) క ిండా లక్షోణ్ బ్ాపూజీ

38. తెలింగాణ రాష్టరింలో జీడిపపుప /ప గాకు అధికింగా పిండిించే జిలాల ?
1) నిజామాబ్ాద్

2) ఖ్మోిం

3) వరింగల్

4) నల్ుిండ్

39. తెలింగాణ లో గమధుమలను అధికింగా పిండిించే జిలాల ?
1) ఆదిలాబ్ాద్

2) నిజామాబ్ాద్

3) మహ్బ్మబ్ నగర్

4) ఖ్మోిం

40. హైదరాబ్ాద్ రాజుింలో వహాబీ ఉదుమానిక్ నాయకతీిం వహిించిిందెవరు ?
1) నసీరుదౌిల

2) నసీరుదవిన్

3) మ బ్ారక్స ఉదౌిలా

4) మహ్మోద్ అలీ

41. శ్మర కృష్ాణ కమిటీ తన నివేదికను కేిందా హ్ో మ్ మింతిాక్ ఎపుపడ్ు సమరిపించిింది ?
1) 2010 డిసెింబ్ర్ 30 2) 2010 డిసెింబ్ర్ 31

3) 2010 డిసెింబ్ర్ 29

3) 2011 జనవరి 06

42. మిలియన్ మార్ి కారుకరమమ ను ఏ రమజును నిరీహిించారు ?
1) మారిి 10

2) మారిి 9

3) మారిి 11

4) మారిి 12
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43. 1969 ఉదుమింలో సమయింలో విదాురుథలపెై కాలుపలకు నిరసనగా మింతిా పదవిక్ రాజీనామా
చేససిందెవరు ?
1) చొకకరావు

2) క. వి రింగారడిడ

3) క ిండా లక్షోణ్

4) మరిర చెనాిరడిడ

44. "నాగేటి సలలల ... నా తెలింగాణ " గేయ రచయిత ఎవరు ?
1) అిందే శ్మర

2) నిందిని ససది ారడిడ

3) గొరరటి వెింకని

4) గది ర్

45. జలియన్ వాలా భాగ్ సింఘటన ఎపపడ్ు జరిగిింది ?
1) 1920 ఏపసాల్ 13

2) 1919 ఏపసాల్ 13

3) 1921 ఏపసాల్ 30

4) 1919 ఏపసాల్ 19

46. తలిల కటట య దధ ింలో పాల్ుని గమల్కిండ్ సులాతన్ ఎవరు ?
1) అబ్ ల్ హాసన్ తానిష్ా

2) జింషీద్

3) ఇబ్ాహిం కుతుబ్ ష్ా

4) మహ్మోద్ కుతుబ్ ష్ా

47. "సుహ్ృ లేఖ్ " ఎవరి రచన ?
1) అశీ గమష్ుడ్ు

2) ఆచారు నాగారుునుడ్ు

3) బ్ దాధ ఘోష్ుడ్ు

4) దిజా ాగ డ్ు

48. యాింతిాక శక్ర ని విదుుత్ శక్తగా మారేి పాక్రయ ఏది ?
1) డెైనమో

2) ఆింపసల ఫయిర్

3) డెై సెల్

4) రక్ట ఫెయిర్

49. అింటిం బ్ాింబ్ ఆధారపడ్డ సూతాిం ఏది ?
1) నూుక్లయర్ విచిితిత

2) నూుక్లయర్ సింలీనత

3) రస్ాయనిక పాతి క్రయ

4) ఫో టో ఎలక్ిటక్స

ఎఫెక్సట
50. బ్ేక్ింగ్ స్ో డా యోకక రస్ాయన నామిం ?
1) స్ో డియిం బ్ై కారమబనేట్

2) స్ో డియిం హైడాాకియిడ్

3) కాలిియిం కారమబనేట్

4) స్ో డియిం కటలరడ్
ై

51. రేడియో ధారిోక శక్త కనుగొనిది ఎవరు ?
1) హేనిా బ్కీరల్

2) జ. ఎల్. బ్ేయర్డ

3) జి. మారొకని

4) జాన్ డాలట న్

52. స్ాీతింతా అనింతరిం భారత దేశింలో జాతీయ ఆదాయానిి అించనా వేసత ుని సింసథ ఏది ?
1) నీతి ఆయోగ్

2) పాణాళిక సింఘిం

3) వితత సింఘిం

4) కేిందవాయ గణాింక సింసథ

53. వెనుక బ్డిన దేశ్ాలలో నిరుదో ుగిత క్రింది రకాలలో దేనిగా ఉింటుింది ?
1) పటట ణ నిరుదో ుగిత

2) పాచఛని నిరుదో ుగిత

3) విదాుయ త నిరుదో ుగిత

4) బ్హిరింగ

నిరుదో ుగిత
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54. జాతీయ గారమీణ అంవృదిధ సింసథ ఎకకడ్ ఉింది ?
1) హైదరాబ్ాద్

2) ససమల ా

3) జై పూర్

4) నూు ఢిలీల

55. అింతరాుతీయ నాుయ స్ాథనిం ఎకకడ్ ఉింది?
1) జనీవా

2) దిహేగ్

3) మనీలా

4) నూుయార్క

56. మ నాిర్ ససింధు శ్ాఖ్ ఏ రిండ్ు దేశ్ాల మధు ఉింది ?
1) భారత దేశిం - శ్మరలింక

2) భారత దేశిం - చెైనా

3) పాక్స్త ాన్ - ఇరాన్

4) భారతదేశిం -

బ్ింగాల దేశ్
57. క్ింది వాటిలో భమ పరివష
ే టత
స రాష్టరమధ
ే వ?
1) ఒడిశ్ా

2) జారఖిండ్

3) గ జరాత్

4) పశిిమ బ్ింగాల్

58. శివాలిక్స పరీతాలకు మరొక పేరు ?
1) ల సిర్ హిమాలయాలు

2) గేరటర్ హిమాలయాలు

3) ఔటర్ హిమాలయాలు

4) ఇనిర్

హిమాలయాలు
59. బీహార్ దు:ఖ్ దాయిని అని ఏ నదిక్ పేరు ?
1) కటసస

2) దామోదర

3) గింఢక్స

4) సన్

60. భారత్ లో మొదటి ససమెింట్ కరాోగారానిి ఎకకడ్ స్ాథపసించారు ?
1) చెనెైి

2) పో రు బ్ిందర్

3) జింషెడ్ పూర్

4) గాీలియర్

61. పాపించ జనాభా లో భారత దేశ జనాభా శ్ాతమెింత ?
1) 6%

2) 16%

3) 26%

4) 36%

62. బ్ింక్ింగ్ హ్మ్ కాలువ ఏ రిండ్ు రాష్ాటలను కలుపుతుింది ?
1) ఆింధాపాదశ్
ే - ఒడిశ్ా

2) ఆింధాపాదశ్
ే - తమిళనాడ్ు

3) ఆింధా పాదేశ్ - కేరళ

4) ఆింధాపాదశ్
ే -

కరాణటక
63. భారత దేశింలో అతి పురాతన పరీతాలు ?
1) హిమాలయాలు

2) ఆరావళి

3) విింధు

4) సహాుదిా

64. తెలింగాణ రాష్టరింలో మానేరు జిింకల పారుక ఏ జిలాలలో కలదు ?
1) నిజామాబ్ాద్

2) ఆదిలాబ్ాద్

3) కరీింనగర్

4) మెదక్స
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65. పాతుే క తెలింగాణ తెలింగాణ JAC ఆధీరింలో సకల జనుల సమెో ఎపపటి ఉింది ఎపపటి వరకు జరిగిింది ?
1) 13 అకటటబ్ర్ 2011 - 19 అకటటబ్ర్ 2011
2) 10 అకటటబ్ర్ 2011 - 12 నవింబ్ర్ 2011
3) 13 సెపట ింె బ్ర్ 2011 - 24 అకటటబ్ర్ 2011
4) 13 సెపట ింె బ్ర్ 2011 - 18 అకటటబ్ర్ 2011
66. నినూిర్ దేశ్ మ ఖ్ రాపాక వెింకట రామచిందా రడిడ గారిని ఎదిరిించి పో రాడిన షేక్స బ్ిందగీ ఏ పాాింతింకు
చెిందినవాడ్ు ?
1) గ ిండాాయి పపలల

2) కామరడిడ గమడెిం

3) సూరాుపేట

4) జనగామ

67. హైదాాబ్ాద్ రాజుింలో ఆది హిిందూ ఉదుమానిక్ ఆదుుడ్ు ఎవరు ?
1) అరిగే రామస్ాీమి

2) రామానింద తీరథ

3) మాదిరి భాగురడిడ వరో

4) రామాచారి

3) సురవరిం పాతాప రడిడ

4) ష్బ్ిలిస్

68. నీలిగిరి వార పతిాక సింపాదకుడ్ు ఎవరు ?
1) రావి నారాయణ రడిడ

2) జ.వి నరిిింగరావు

వెింకటరామ నరససింహ్రావు
69. ఇతర గరహాలకు ంనిింగా భామణిం చెిందే గరహ్ిం ఏది ?
1) శుకురడ్ు

2) అింగారకుడ్ు

3) బ్ృహ్ సపతి

4) శని

70. దేశింలో వింట చెరుకు కు పాససదధ ి రాష్టరిం ఏది ?
1) కేరళ

2) జమమో కాశ్మోర్

3) కరాణటక

4) గమవా

71. బ్ో నాలు తెలింగాణ రాష్టర పిండ్గ పాభ తీిం ఎపుపడ్ు పాకటిించిింది ?
1) 2014 జూన్ 2

2) 2014 జుల ై 2

3) 2014 జూన్ 16

4) 2014 జుల ై 16

72. ఉగాది ని తమిళులు ఏ పేరు తో జరుపుకుింటారు ?
1) పుతాతిండ్ు

2) గ డి పడాీ

3) భశ్
ై ాఖి

4) విష్ు

73. ఫలక్స నుమా పాుల స్ ను నిరిోించిింది ఎవరు ?
1) స్ాలారు ింగ్- 1

2) స్ాలారు ింగ్ -2

3) స్ాలారు ింగ్ - 3

4) స్ాలారు ింగ్ - 4

74. గమల్కిండ్ కటట మొదటి పేరు ఏమిటి ?
1) గొలల క ిండ్

2) చౌ మహ్ల్

3) మింకాల్

4) మినార్

75. దేశింలోనే అతిపెది ఫసరింగి ఎకకడ్ కలదు ?
1) గదాీల కటట

2) వరింగల్ కటట

3) నలల గొిండ్ కటట

4) ఎలగిందుల కటట
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76. .వేయి సథ ింబ్ాల గ డిని నిరిోించిింది ఎవరు ?
1) ప్రతాప్ రుద్రరడు - 2

2) పాతాప రుదా - 1

3) గణపతి దేవుడ్ు

4) రేచరల రుదుాడ్ు

77. క .సస .ఆర్ ఏ రమజున ఆమరణ నిరాహార దవక్ష పాారింంించాడ్ు ?
1) 2009 నవింబ్ర్ 29

2) 2009 నవింబ్ర్ 30

3) 2009 అకటటబ్ర్ 29

4) 2009 అకటటబ్ర్ 30

78. శ్మర కృష్ణ కమిటీ తన నివేదికను కేిందా హ్ో మ్ మింతిాక్ ఎపుపడ్ు సమరిపించిింది ?
1) 2010 డిసెింబ్ర్ 30

2) 2010 డిసెింబ్ర్ 31

3) 2010 డిసెింబ్ర్ 29

4) 2011 జనవరి 6

79. ఆపరేష్న్ పో లో సమయింలో భారత ఆరీో జనరల్ ఎవరు ?
1) జనరల్ బ్ చర్

2) కలిల్ ససింగ్

3) జ.ని. చౌదరి

4) బ్ైచిింగ్ భమటియా

80. రాజా కారుల అనే సీచిింద సింసథ ఎపుపడ్ు ఏరపడిింది ?
1) 1927

2) 1940

3) 1946

4) 1948

81. 21 వ కామనెీల్త గేమ్ి లో 25 మీటరల పససటల్ ఈవెింట్ విభాగింలో సీరణ పథకిం గలుచుకుని ష్ూటర్ ఎవరు
?
1) జీతూ రాయ్

2) హనా ససింధు

3) అపూరీీ చిండేలా

4) ఏది కాదు

82. సెింటా ల్ ఇిండ్సీటర సెకయురిటీ ఫో ర్ి నూతన డెైరకటర్ జనరల్ గా ఎవరు నియమితులయాురు ?
1) ఓపస ససింగ్

2) రాజేష్ రింజన్

3) మిథరాీల్

4) కబీర్ ససింగ్

83. పెాస్ కౌనిిల్ ఆఫ్ ఇిండియా నూతన కారుదరిిగా ఇటీవల ఎవరు నియమితులయాురు ?
1) విభా భారు వ

2) జగదవష్ మ ఖి

3) అనుపమ భటాిగర్

4) ఏది కాదు

84. తెలింగాణలోని ఏ పాాింతింలో ఏరాపటు చేసన
స కృషస విజాాన కేిందాానిి దేశ పాధాని మోడీ గారు ఇటీవల వెబ్
కాుససటింగ్ దాీరా పాారింంించారు ?
1) బ్లల ిం పలిల

2) మెదక్స

3) కరీింనగర్

4) పో చిం పలిల

85. ఇటీవల 8వ వరల్డ వాటర్ ఫో రమ్ సదసుి ఎకకడ్ జరిగిింది ?
1) అమెరికా

2) ఫాాన్ి

3) బ్ాజిల్

4) చెైనా

86. ఆససయాలోనే అతి పెది గారడ న్ అయినా తులిప్ గారడ న్ భారత దేశింలో ఏ రాష్టరింలో ఉింది ?
1) తమిళనాడ్ు

2) ఉతత ర్ పాదశ్
ే

3) జమమో కాశ్మోర్

4) పింజాబ్

87. మయనాోర్ నూతన అధుక్షుడిగా ఎవరు నియమితులయాురు ?
1) హేనిా వాన్ థియో

2) టిన్ యావ్

3) యిింట్ సేీ

4) విన్ యిింట్
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88. తెలింగాణ పాభ తీిం చేపటిట న రైతులకు పెటట ుబ్డి స్ాయిం పథకానిక్ ఏ పేరు పెటిటింది ?
1) రైతు నేసతిం

2) రైతు స్ాయిం

3) రైతు బ్ింధు

4) ఏది కాదు

89. రిలియన్ి ట్ాిండ్ి బ్ాాడ్ అింబ్ాససడ్ర్ గా ఇటీవల నియమితులయాురు ?
1) పాభాస్

2) అలుల అరుున్

3) దగు పాటి రానా

4) మహేష్ బ్ాబ్

90. పాపించింలోనే అతిపెది స్ో లార్ పార్క ను ఇటీవల ఏ నగరింలో పాారింంించారు ?
1) బ్ింగళూరు 2) హైదరాబ్ాద్

3) చెనెైి

4) మ ింబ్ై

91. Choose the word/group of words which is MOST SIMILAR in meaning to the
word/group of words printed in bold as used in the passage.

Clamored
a) Acclaimed
b) Applauded
c) Cried
d) Refused

92. Stimulate
a) Increase
b) Goad
c) Project
d) Exhilarate
93. Current deposit accounts are opened to ______ transactions of business and
trade and hence not ______ to any interest from the bank.
a) accept, obliged
b) do, liable
c) seek, authorized
d) meet, entitled
94. The sate-of–the-art school is______ with a medical clinic and fitness center
a) Establish
b) Illustrative
c) Having
d) Equipped
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95. A person ___________ the mountain is called the nominator and the
person___________ it is the nominee.
a) Effecting, bringing
b) Executing, inheriting
c) Accomplishing, drawing
d) Making, receiving
96. Many leading members of the opposition party ______to justify the party’s
decision
a) Having tried
b) Has tried
c) Have been trying
d) Tries
97. The charity _______ most of its money through private donations
a) Receives
b) Borrows
c) Uses
d) Proposes
98. The Bhagavad Gita is a part of the Mahabharata, but it stands ______ and is ___ in
itself
a) Dependent, incomplete
b) Together, justified
c) Separate, dignified
d) Apart, complete
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99. The artist’s work of art is worthy _________ praise
a) For
b) Of
c) To
d) About
100. Choose the word/group of words which is MOST SIMILAR in meaning to
the word/group of words printed in bold as used in the passage.

Spur
a) Hindrance
b) Trigger
c) Curb
d) Impede
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