
 

 

GEOGRAPHY 
1. ఉత్త ర అబెమికహలోతు ఉన్ు మహతి పరవత్ములు ఎటుఴంటివి  

1) పరవత్ మీతి   2) పరవత్ గొలుష  3) పరవత్ శ్రేణి 4) కోమిిలలె మహ  

2. ఈ క్ేంది టభుములలో అగిు పరవత్ పగులె విస్ప ూటన్ం ఴలె త్యామ ైన్ ఫాగహలు లేఴు  

1) ఇథియోయన్ టభూమి  2) డ్రాక న్్ బర్్గ టభూమి  3) దక్కన్ టభూమి 4) టిబెటన్ 

టభూమి  

3. క్ేంది వహతులో ఆపాకహలో అతి ెది చెరుఴు ఏది  

1) వికోో మియా  2) ఆలబర్్గ 3) నరాస్హ  4) టన్గహన ైకహ  

4. క్ుయిన్ (వితుయోగం) స ందియా పదరరీం కోతుపెరస్ అడవీ నేలలో ఉండ్ేది  

1) A సమ ైజన్  2) B సమ ైజన్ 3) C సమ ైజన్ 4) O సమ ైజన్  

5. దక్షిణ ఆస ో యేౌయా మేడ్ియం పరవత్ం న్ంచి ఴచేేది  

1) ఇన్ప ధరత్ుఴు  2) బొ గు్   3) యుమేతుయం  4) మహతినరర (ఆసెబషోస్)  

6. షమహి ర్గ షమోఴర్గ ఆన్క్ట ఏ న్ది మీద ఉంది  

1) న్రమద 2) త్పతి  3) క్ేష్హా   4) షటలె జ్  

7. చేపల ఉత్ూతిత  ముంద స్హా న్ంలో ఉన్ు ఫారత్ దేవం లోతు మహశోంే  

1) త్మిళనరడు   2) కేరళ  3) ఆంధ్పాదాేశ్  4) పశ్చేమబెంగహల్  

8. 2011 జనరఫా లలక్కల పకాహరం ఇండ్ియాలో పటోణ జనరఫా శ్హత్ం  

1) 34.36%  2) 31.16%  3) 32.36% 4) 33.36%  

9. తృప రో్గ బెె భర్గ ఉన్ు చోటు  

1) దక్షిణ అండమాన్  2) ఉత్త ర అండమాన్  3)మధ్ా అండమాన్  4) చిన్ు అండమాన్  

10. క్ేంది వహతులో ఏది వ ైశ్హలాంలో అతి ెది న్దీ పమివహసక్ తృహాంత్ం  

1) న్రమదర  2) మహాన్ది  3) క్ాశా  4) గోదరఴమి  

11. తౄహకహె ండ్ దీఴులు ఏ షముదంా లో తు దీవప షమూసం లో ఉనరుభ  

1) దక్షిణ పసపక్ షముదంా 2) ఉత్త ర పసపక్ షముదంా 3) దక్షిణ ఆటాె ంటిక్ షముదంా 4) ఉత్త ర ఆటాె ంటిక్ 

షముదంా  



 

 

12. షఽరుాతు  న్ండ్ి భూమిక్ చేరడ్రతుక్ కహంతిక్ ఎంత్ షమయం పడుత్ుంది  

1) 8 సెక్ండుె      2) 8 తుముష్హలు    3) 8 గంటలు    4) 8 కహంతి షంఴత్ర్మహలు  

13. ఖగోళ శ్హషత ర శ్హఖ  

1) ఆస్పత ే పజిక్్    2) ఆస్పో ే డ్ెైన్మిక్్       3) ఆస్పో ే  బయోలాజి     4) ెై ఴతుు  

14. గేహాల షఽత్రాలన్ పతాితృహదించింది  

1) న్ఽాటాాన్  2) క పెర్గ  3) గ య్యౌయో  4) కోపమిుక్స్  

15. అత్ాధిక్ ఉపగేహాలన్ క్యౌగిన్ గేసం ఏది  

1) గురుడు  2) ఇందాడు  3) అంగహరక్ుడు  4) వుక్ుే డు  

16. షరుాతు చటృో  భూమి ఒక్స్హమి తిరగటాతుక్ ఎంత్ షమయం తీషక్ుంటుంది  

1) 372 మోజులు  2) 180 మోజులు   3) 30 మోజులు  4) 365 ¼ మోజులు  

17. టోకోా  న్గర ఏ న్ది ఒడు్ న్ ఉంది  

1) అరకహవహ  2) దరన్ాట్  3) తౄప టోమాక్  4) ఓలా్   

18. బాగహి ద్ న్గరం ఏ న్ది ఒడు్ న్ ఉంది  

1) చరవో ఫ్యాా  2) ట ైగిేస్  3) సరీ  4) మ ైన్  

19. న్ఽాయార్గక న్గరం ఏ న్ది ఒడు్ న్ ఉంది  

1) డ్ెలావేర్గ  2) ట ైబర్గ  3) సయాన్  4) సడ్న్  

20. పపాంచ ఓజోన్ దిన్ం  

1) సెెో ంబర్గ 16 2) అకోో బర్గ 16 3) న్ఴంబర్గ 16 4) డ్ిసెంబర్గ 16  

21. ఫారత్దేవ మ ైలేవ పటం లో జమూమ న్గరం ఎపుూడు క్యౌసంది  

1) 1963 2) 1964 3) 1965 4) 1966  

22. ఫారత్దేవం యొక్క అత్ాంత్ ఉత్త ర దిక్ుకలో ఉన్ మ ైలేవ స ో శన్  

1) జమూమ త్రవి  2) అమాత్షర్గ  3) పఠహన్ కోట్  4) గుఴసతి  

23. ఇండ్ియాలో ఏ షంఴత్్రంలో ముదటి మ ైలు తృహారంతంచబడ్ింది  

1) 1851 2) 1852 3)1853  4) 1854  

24. క ండ తృహాంత్రలలో ఏ గేజ్ మ ైలు న్డుషత ంది  

1) బాాడ్ గేజ్  2) మీటరు గేజ్  3) నేమో గేజ్  4) సెూశల్ గేజ్  

25. బాాంకహక్ ఏ న్ది ఒడు్ న్ ఉంది  



 

 

1) చరవో తౄహాయ   2) ట ైగిేస్  3) సరీ   4) మ ైన్  

26. బెమిెన్ న్గరం ఏ న్ది ఒడు్ న్ ఉంది  

1) చరవో తౄహాయ   2) ట ైగిేస్  3) సరీ   4) మ ైన్  

27. పపాంచంలో పధారన్ సంధ్ శ్హఖ  

1) బెక్్కో సంధ్ శ్హఖ 2) సడ్న్ సంధ్ శ్హఖ  3) అమేతయన్ శ్చంద శ్హఖ 4) ెైఴతూు  

28. జనరఫా పరంగహ అత్ాంత్ చిన్ు దేవం  

1) వహటిక్న్ సటీ  2) నౌరు  3) త్ువహలు  4) మునరకో  

29. వ ైశ్హలాం పరంగహ అత్ాంత్ చిన్ు దేవం  

1) వహటిక్న్ సటీ  2) నౌరు  3) త్ువహలు  4) మునరకో  

30. 2011 జన్గణన్ పరంగహ హ ైదమహబాద్ నరగర జనరఫా  

1) 72.49 లక్షలు  2) 74.49 లక్షలు  3) 76.49లక్షలు  4) 77.49 లక్షలు  

31. 2011 జన్గణన్ పకాహరం ఇండ్ియాలో అత్ాదిక్ అక్షమహషాత్ గల మహశోంే  

1. కేరళ  2) మహామహశో ే 3) తిాపుర  4) గోవహ  

32. గేసలలో అతి ెదిది  

1) గురుడు  2) వుక్ుే డు  3) అంగహరక్ుడు   4) ఇందాడు  

33. ఎరే గేసం   

1) అంగహరక్ుడు  2) వుక్ుే డు  3) ఇందాడు  4) గురుడు   

34. 2011 జనరఫా పకాహరం ఇండ్ియా లో పటోణ జనరఫా శ్హత్ం   

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

35. 2011 జనరఫా పకాహరం ఇండ్ియాలో 10 లక్షల ెైన్ జనరఫా ఉన్ు పటోణరలు 

1) 53  2) 63  3) 43  4) 33  

36. 2011 జనరఫా పకాహరం జనరఫా మిత్రా ఇండ్ియాలో హ ైదమహబాద్ ఎనను స్హా న్ం 

1) 6ఴ స్హా న్ం   2) 7ఴ స్హా న్ం  3) 8ఴ స్హా న్ం  4) 9ఴ స్హా న్ం  

37. 1951 లో ఇండ్ియా జనరఫా దదరపు   

1) 36కోటుె   2) 38కోటుె   3) 39కోటుె   4) 37 కోటుె   

38. 2011 జనరఫా లలక్కల పకాహరం ఆంధ్పాదాేశ్ లో త్క్ుకఴ అక్షాత్షాత్ ఉన్ు జిలాె   

1) మసబూబ్ న్గర్గ  2) క్రౄుల్  3) ఆదిలాబాద్  4) తుజామాబాద్  



 

 

39. 2011 జనరఫా లలక్కల పకాహరం హ ైదమహబాద్ జిలాె  అక్షమహషాత్ శ్హత్ం ఎంత్  

1) 80.96% 2) 79.96% 3) 76.96% 4) 74.96%  

40. 2011 జనరఫా లలక్కల పకాహరం మసబూబ్ న్గర్గ అక్షమహషాత్ శ్హత్ం  

1)56.06%  2) 55.06% 3) 54.06% 4) 52.06%  

 

41. స్ౌరమండల ఴాఴషా ఎక్కడ న్ండ్ి తృహారంభబె ందతు ఫావించబడుత్ుంది  

1) చందాడు  2) షఽరుాడు  3) గురుడు  4) వుక్ుే డు   

42. అతుు గేహాలలో అతి ెదిది  

1) భూమి  2) గురుడు  3) వుక్ుే డు  4) భుదడు  

43. 2011 జనరఫా లలక్కల పకాహరం ఆంధ్పాదాేశ్ లో ఏక్ుకఴ  జనరఫా ఉన్ు జిలాె    

1) రంగహమ డ్ి్   2) హ ైదమహబాద్  3) త్ూరుూ గోదరఴమి  4) క్మీంన్గర్గ  

44. 2011 జనరఫా లలక్కల పకాహరం ఫారత్ దేవంలో  మహిళలోె   అక్షమహషాత్ శ్హత్ం ఎంత్  

1)65.406%  2) 82.14% 3) 67.66% 4) 78.24%  

     45.  బొ కహమో ఉక్ుక క్మహమగహరం ఏ దేవ షహాయంత్ో తుమిమంచబడుత్ుంది  

1) క న్డ్ర పభాుత్వం  2) తాటిష్ పభాుత్వం  3) జరమన్ పభాుత్వం  4) రష్హా పభాుత్వం   

     46. ఏ మహశోంే లో ఇండ్ియాలో ముత్త ం చక్కర ఉత్ూతిలో 1/3 ఴ ఫాగం ెైగహ ఉత్ూతి చేషత ంది  

          1) మధ్ా పదాేశ్  2) ఉత్త ర పదాేశ్   3) మహామహశో ే 4) క్మహా టకహ  

    47. ఇండ్ియాలో ఇపుూడు ఎతుు ఎరుఴుల క్రమగహమహలు ఉనరుయ్  

          1) 55  2) 56  3) 58  4) 57  

   48. ఆభల్ అండ్ నేచరల్ గహాస్ క్మిశన్  ఏ షంఴత్్రంలో స్హా ంచబడ్ింది  

         1) 1954  2) 1955 3) 1956 4) 1957  

  49. ఖాస మమియు గహమో త్ెగలు పధారన్ంగహ తుఴసంచేది  

         1) కేరళ   2) బేఘాలయ  3) చోటా న్గపూర్గ  4) నరగహలాండ్   



 

 

50. భూమిక్ అత్ాంత్ దగ్రగహ ఉన్ు గేసం  

     1) బుదడు  2) వుక్ుే డు      3) అంగహరక్ుడు  4) గురుడు    

 

1.4 2.4 3.1 4.4 5.3 

6.1 7.4 8.2 9.1 10.4 

11.3 12.2 13.4 14.2 15.1 

16.4 17.1 18.2 19.4 20.1 

21.3 22.1 23.3 24.3 25.1 

26.3 27. 4 28.1 29.1 30.4 

31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 

36.1 37.1 38.1 39.1 40.1  

41.2 42.2 43.1 44.1 45.4 

46.2 47.2 48.3 49.2 50.1 

 


