
 

 

GEOGRAPHY 
1. .ఇండియా లో ఎక్కుఴగహ చక్ుర న ఉత్పతి్త చేవే రహశ్రము 

1) ఉత్తరప్రదేశ్   2) బీహార్  3) మహారాష్్టర  4) త్మిళనాడు  

2. ఴజ్రర ల గనులు ఉనన రాష్్టరము  

1) ఉత్తర ప్రదేశ్   2) కరాా టక  3) మధ్య ప్రదేశ్   4) గుజ్రాత్  

3. 2011 జనగణన ప్రకహరం అత్యలప జనాబా గల రహశ్రం  

1) వక్ుం  2) మిజోరం  3) నాగహలాండ్   4) అరుణాచలం  

4.  2011 జనగణన ప్రకహరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అత్యలప జనాబా గల జిలాా   

1) ఆదిలాబాద్   2) నిజామాబాద్  3) శ్రకీహక్కళం  4) విజయనగరం  

5. భారత్దేవం ఎనిి రహష్టహ్ ర లతో షరిసద్ు లక క్యిౌ ఉంది. 

1) 6  2) 7  3) 8  4) 9  

6. బంగహా దేశ్ ఏరపడిన షంఴత్సరం  

1) 1989  2) 1971 3) 1991 4) 1992  

7. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్కట ంబాల షంఖ్య  

1) 2,00,28,534  2) 2,00,32,534  3)  2,10,24,534  4) 2,09,41,534  

8. అత్యంత్ క్నిిఴంత్ మ ైన గీసం  

1) ఇంద్ర డు  2) అంగహరక్కడు   3) గురుడు  4) వుక్కీడు  

9. ప్రప్ంచం లో అత్యంత్ పొ డల ైన నది  

1) న ైలక  2) గంగ  3) అమ జాన్  4) బరసమప్ుత్ర  

10. “ప్రప్ంచప్ు చక్ుర గిన ి “ అని దేళహనిి అంటారు. 

1) బెయిౌయం  2) ఆవే్ రయౌయా  3) క్యయబా  4) చ ైనా   

11. ఆవే్ రయౌయా లో   అత్యంత్ పొ డల ైన నది ఏది  

1) ర ైన్  2) మురరీ  3) దానయబ్   4) డారిాంగ్  



 

 

12. భారత్ దేవం లో ర ైలవే శిక్షణ షంషీలక ఎనిి ఉనాియ 

1) 3   2)  4   3)  5    4) 6  

13. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియా లోని ముతి్ం జనాభా లో ప్టా్ న జనాభా ళహత్ం ఎంత్? 

1) 31.36%  2) 32.36% 3) 33.36% 4) 34.36%  

14. 2011  జనగణన ప్రకహరం ఇండియా లో అత్యంత్ జనాభా గల రహశ్రము  

1. ప్శిిమ బెంగహల్  2)  మహారహశ్ర  3) మధ్య ప్రదేశ్   4) ఉతి్ర ప్రదేశ్  

15. సౌర ఴయఴషిలో అత్త చిని గీసం  

1) బుధ్డు  2) గురుడు  3) వుక్కీడు  4) ఇంద్ర డు  

16. అత్త ముఖ్యమ ైన ప్రక్ాత్త వద్ు  కహంత్త ఴనరు  

1) విద్యత్ దీప్ం  2) క్రోవన్ ననే దీప్ం 3) షఽరుయడు  4) ప ైలేవి కహఴు  

17. 2011 జనాభా లెక్ుల ప్రకహరం ఇండియా లో ఆసయంత్ జనసహంద్రత్ గల ప్ట్ణం  

1) ముంబెై   2) కోలకక్త్ 3) డియా్   4) బెంగళూర్  

18. 2011  జనగణన ప్రకహరం భారత్దేవ జనాభా  

1) 1,21,01,93,422    2)1,20,01,92,422   3) 1,18,01,91,422 4)  1,24,01,94,42 

19. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియా లో అక్షయరహషయత్ రరట   

1) 74.04%   2) 72.04% 3) 70.04% 4) 68.04%  

20. క్ంీది లహనిలో మువా ం జనాభా అత్యదిక్ ఉని దేవం  

1) ఇండోనేఴయా  2) ఇండియా  3) పహక్సహి న్  4) సౌదిఅరరబయా  

21. ఇండియా లో ననే గింజలన అత్యదిక్ంగహ ఉత్పతి్త చేవే రహశ్రము  

1) మధ్యప్రదేశ్   2) మహారహశ్ర  3) క్రహా టక్  4) ఉతి్ర ప్రదేశ్  

22. ప్రప్ంచ దేళహలోా  అత్యదిక్ంగహ రహగి నిలకఴ ఉని దేవం  

1) మ క్సకో  2) చియౌ   3) ప రు      4) జాంబయా  

23. ఏ రహశ్రము లో కహలేరి అత్యంత్ పొ డల ైన  నది  

1) కరరళ  2) త్మిళనాడు   3) మధ్యప్రదేశ్   4) ఆంధ్రప్రదేశ్  



 

 

24. 2011 లో భారత్ దేవ జనాభా  

1) 121 కోట ా   2) 124 కోట ా  3) 98 కోట ా  4) 110 కోట ా  

25. 2011 భారత్ దేవం జనసహంద్రత్  

1) 324  2)362   3) 375  4) 382  

26. 2011 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభా  

1) 8 కోటా 46 లక్షలక  2) 9 కోటా 56 లక్షలక  3) 10 కోటా 42 లక్షలక  4) 7 కోటా 96 లక్షలక  

27. 2011 లో భారత్ దేవ మశిఱా జనాభా  

1) 58 కోటా 64 లక్షలక  2) 62 కోటా 37 లక్షలక  3) 64 కోటా 25 లక్షలక  4) 37 కోటా 27 లక్షలక  

28. 2011 లో జనాభా ప్రంగహ ఇండియా లో 5 ఴ ప ద్ు  రహశ్ం  

1) ప్శిిమ బెంగహల్  2) భహార్  3) ఆంధ్రప్రదేశ్      4) మహారహశ్ర  

29. 2011 లో క్ంీది భారత్దేవ రహష్టహ్ ర లలో అత్యలప జనాబా గల రహశ్రం  

1) మిజోరం  2) జారుండ్  3) గోలహ  4) వక్ుం  

30. భూమిక్ అత్యంత్ ద్గిర ఉని గీసం  

1) బుద్డు  2) గురుడు  3) వుక్కీడు  4) అంగహరక్కడు  

31. ఇండియా యొక్ు వయౌకహన్ లహయయౌ  ఎక్ుడ ఉంది  

1) బెంగుళూర్   2) బరోడా  3) శ ైద్రహబాద్   4) ప్ూణే  

32. కొలక్తాి  ఏ నది ఒడుు న ఉంది. 

1) సృగలా   2) గంగహ 3) గోమత్త   4) షరయు  

33. నావక్ ఏ నది ఒడుు న ఉంది  

1) గోమత్త  2) గోదాఴరి  3) నరమదా  4) త్ప్త్త   

34. ఇండియా లో ర ైలవే జోనా షంఖ్య  

1) 15   2)16  3) 17  4) 20  

35. 2011 లో భారత్దేవం లో వి ీలక మరియు  ప్ురుశుల నిశపతి్త  

1) 980 : 1000  2) 920 : 1000  3) 930 : 1000  4) 940 : 1000  



 

 

36. 2011 లో భారత్దేవం లో మశిళల  అక్షయరహషయత్ ళహత్ం  

1) 63.46% 2) 44.46%  3) 65.46% 4) 74.04%  

37. భారత్దేవం లోని జిలాా ల షంఖ్య  

1) 640 2) 650  3) 660  4) 665  

38. 2011 లో భారత్దేవం లోర ండఴ అత్యదిక్ జనాబా క్యౌగిన రహశ్రం  

1) ఉతి్రప్రదేశ్   2) భహార్  3) ప్శిిమ బెంగహల్  4) మహారహశ్ర  

39. ప్రప్ంచం లో అత్యంత్ ఎత తిన నౌకహయన యోగయ షరషస ఏది  

1) టిటికహకహ (సౌత్ అమ రికహ) 2) వికో్ రియా (ఆఫ్రకహ )3) మిచిగహన(నారి్ అమ రిక్) 4) టోర నస 

(ఆవే్ రయౌయా) 

40. ద్క్షిణ అమ రికహ లహతాఴరణ ప్రదేళహలలో ఎక్ుడ అనిి లహతాఴరణాల (వజనస) లో ఴరషపహత్ం 

ఉంట ంద.ి 

1) ఉతి్ర పహర ంత్ం   2) అమ జోనియాన్ పహర ంత్ం      3) ఉతి్ర-త్ూరుప పహర ంత్ం     4) త్ూరుప 

కోసహి పహర ంత్ం  

41. క్ంీది లహనిలో అంత్యంత్ షమ ైన ఉష్టణా గీత్లక గల ఖ్ండం ఏద ి

1) ఆఫ్రకహ  2) ఆవే్ రయౌయా  3) యూరోప్  4) ద్క్షిణ అమ రికహ  

42. జమూమ మరియు కహఴమరులోని ప్ంపణ రు ఏ ప్ంట ప్ండించడంలో ప్రఖ్ాయత్త చ ందింది  

1) ఆపల్  2) ఆయౌఴు 3) క్కంక్కమప్ుఴుే  4) గోద్మలక  

43. ఈ క్ంీది ఏ పణర క్షన లో లక్షరరదోరము చిహాిలక ఉంటాయ 

1) బ ంనేిస్ 2) ఇంటరరిశనల్  3) గహళ్సస  4) మేరుటర్  

44. క్ంీది లహనిలో ఏ చిత్రప్టం దాేరహ వటీ జనాబాన చఽపంచడానిక్ వీలఴుత్ుంది. 

1) క్యయబ్ ప్టం  2) గుండరం ప్టం  3) రింగు ప్టం 4) ప ై డయగీం  

45. జోగ్ ఫహల్స ఴచేి నది  

1) ష్టహరహఴత్త  2) పేరియార్ 3) ల ైగ  4) ప నేిరు  

 

 



 

 

46. షముద్రం లోప్ల భూక్ంపహల ఴలా ఴచేిది  

1) అగిి ప్రేత్ం  2) లాయండ్ వ లా డుా  (భుపహతాలక) 3) షనామీలక  4) ఴరద్లక  

47. భౌత్తక్ ళ ైత్తలయం ఏ మారుపల ఴలా క్లకగున  

1) ఴరహష లక  2) ఉష్టణా గీత్లక  3) గహయౌ దివ  4) తేమ  

48. క నడా తీరహలలో ఏ తీరంలో ప్రప్ంచంలో అది ఎత తిన అలలక ఉంటాయ  

1) జరమ్సస బే 2) ఉంగలహ బే 3) ఫహనిు  బే 4) సడసన్ బే  

49. ప్రయరల పహర ంత్ం , క నడాలో గోధ్మ ఉత్పతి్త  ప్రప్ంచ గోధ్మ  ఉత్పతి్త(ప్ంట) లో షమారు ఎంత్ 

ళహత్ం ఉంట ంది. 

1) 10  2) 20  3) 30  4) 40  

50. కహయౌఫణ రిియాలోని యవసమ ైట్ లోయలక దేనిక్ ఉదాసరణ  

1) ఫహల్్ లేయౌ (లోయ)  2) ష్రక్ిరల్ లోయ  3) లేలాడుత్ుని లోయ  4) లోయలో లోయ  

 

 

1.1 2.3 3.1 4.4 5.2 

6.2 7.3 8.4 9.1 10.3 

11.2 12.4 13.1 14.4 15.1 

16.3 17.1 18.1 19.1 20.1 

21.2 22.2 23.1 24.1 25.4 

26.1 27. 1 28.3 29.4 30.1 

31.1 32.1 33.2 34.3 35.4 

36.3 37.1 38.4 39.1 40.3  

41.3 42.4 43.4 44.2 45.1 

46.3 47.2 48.3 49.1 50.3 

 


