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Indian Geography 

1. భారతదేశాన్ని దక్షిణ అమెరకిాతోను, పశ్చిమ అమరెికాతోను కలిపే సముదర మారగం ? 

1) కేప్ మారగం   2) సుయాజ్ మారగం  3) స ంగపూర్ మారగం  4) ఆసేర లేియా మారగం  

2. దక్షణి ర లై్వే మండల్ం పరధాన కారాాల్యం ఎకకడ ఉంద ి? 

1) స క ందరా బాద్   2) మాలిగాన్  3) ముంబాయి  4) చనె్ని  

3. మధ్ా ర లై్వే మండల్ం పరధాన కారాాల్యం ఎకకడ ఉంద ి? 

1) గోరఖ్ పూర్  2) నయా ఢలీి్ల  3) ముంబాయి  4) కోల్కతా  

4. జాతీయ రహదార ిన్ం. 3 మారగం  

1) ఢిలీ్ల నుంచి అమృతసర్ వరకు  2) ఆగాా  నుంచి ముంబాయి వరకు   3) రాణా నుంచి చెన్ని  

వరకు  4) వారణాస  నుంచి కనాాకుమారి వరకు  

5. జాతీయ రహదార ినం. 7 పొ డవు ఎంత ? 

1) 2,325 క .మీ.ల్ు  2) 1578 క .మీ.ల్ు  3) 1458 క .మీ.ల్ు  4) 1207 క .మీ.ల్ు   

6. జనపనార పరిశ్మా భారతదేశ్ంల్ో ఏ నది ఇరువ్నపుల్ా కేందిరకృతమె ైఉంది ? 

1) బరహమపుతర  2) గంగానది  3) కోస నది  4) హుగలీనద ి 

7. భార ిఇంజనీరింగ్ కారపొరేషన్ లిమిటెడ్  అన ేపరిశ్మా ఎకకడ ఉంది ? 

1) ప ంజారి  2) కల్మసేసరి  3) రాంచి  4) విశాఖపటరణం 

8. స ందరర ఎరువుల్ కరామగారం ఏ నద ిఒడడు న స్ాా ప ంచారు ? 

1) క న్ నది  2) సన్ నది  3) దామోదర్ నద ి 4) కోస నది  

9. స మెంట్ పరశి్ామకు పరధానమెనై ఖన్నజం ? 

1) సుదద 2) సునిపురాయి  3) బొ గుగ   4) జిపసమ్ 

10. పంచదార మిల్ుీ ల్ సంఖాా ఏ రాషర ంేల్ో అధికంగా ఉంద ి? 

1) మహారాషర  ే 2) కరాా టక  3) పంజాబ్  4) బీహార్  

11. నయల్ు మిల్ుీ ల్ సంఖా ఏ రాషరంేల్ో ఎకుకవగా ఉంది ? 

1) రాజస్ాా న్  2) కరేళ  3) మహారాషర  ే 4) తమిళనాడడ  

12. సటరల్ అథారటిీ అఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ ఏ సంవతసరంల్ో ఏరాొటు చయేబడింది ? 

1) 1971 2) 1972 3) 1973 4) 1974 
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13. బీహారోీ న్న బొ కారో ఉకుక కరామగారం ఎవర ిసహకారంతో స్ాా ప ంచబడింది ? 

1) బ్రరటిష్  2) రష్ాా  3) పశ్చిమ జరమనీ  4) జపాన్  

14. ఆంధ్రపరదశే్ ల్ో మెకైా ఖన్నజం ఏ జిల్ాీ ల్ో ఎకుకవ ల్భిసుత ంది ? 

1) న్ల్లీ రు  2) గుంటూరు  3) పరకాశ్ం  4) కరనిల్  

15. జవర్ గనుల్ నుంచి ఏ ఖన్నజం ఎకుకవగా ల్భిసుత ంద ి? 

1) రాగ ి 2) అల్లామిన్నయం  3) యశ్దం  4) సటసం  

16. ఆంధ్రపరదశే్ ల్ో రాగ ిన్నల్ేల్ు ఏ జిల్ాీ ల్ో ఎకుకవ ఉనాియి ? 

1) శా్రకాకుళం  2) విశాఖపటరణం   3) గుంటూరు  4) చితతత ర్   

17. బంగారం ఉతొత్తతక  పరేు పొ ందని రాషర ంే ? 

1) ఆంధ్రపరదశే్  2) కరాా టక  3) కరేళ  4) తమిళనాడడ  

18. బ్రయాస్ పథకం ఏ నదపి న న్నరిమంచబడింది ? 

1) చంబల్  2)  గండక్  3) త ంగభదర  4) అలియార్  

19. పాపనాశ్నం విదుాత్ పథకం తమిళనాడడల్ో ఏ నదపి న ఉంద ి? 

1) కొడియార్  2) నోమార్ 3) కుండా  4) తామరపరిా  

20. జోగ్ జల్విదుాచిక త కేందరం ఏ నదపి నన ఉంద ి? 

1) మాల్పరభ  2) శ్చంస్ా  3) శ్రావత్త  4) భదరా   

21. రామగుండం సయపర్ థరమల్ విదుాచిక త కేందరం ఏ రాషర ంే ల్ో ఉంద ి? 

1) ఆంధ్రపరదశే్  2) తలె్ంగాణా  3) తమిళనాడడ  4) కరాా టక  

22. నున ేగింజలే్ు అధికంగా పండించే రాషర ంే ? 

1) గుజరాత్  2) మధ్ాపరదశే్  3) తమిళనాడడ  4) కరాా టక  

23. నాగారుు నస్ాగర్ పరా జ క్ర ఏ జిల్ాీ ల్ో ఉంది ? 

1) గుంటూరు  2) మహబూబ్ నగర్  3) కరనిల్  4) నల్్గ ండ  

24. చంబల్ పరా జ క్ర ఏ ర ండడ రాష్ార ే ల్ ఉమమడి పథకం ? 

1) ఆంధ్రపరదశే్, కరాా టక  2) బీహార్, ఉతతరపరదశే్  3) మధ్ాపరదశే్, రాజస్ాా న్  4) తమిళనాడడ, కరేళ  

25. గపటరపు బావుల్ దాేరా స్ాగు  ఎకుకవగా ఏ రాషర ంే ల్ో ఉంది ? 

1) పంజాబ్  2) ఉతతరపరదేశ్  3) బీహార్ 4) హరాానా  

26. చెరువుల్ దాేరా స్ాగు చయేడం ఏ రాషర ంేల్ో ఎకుకవగా ఉంది ? 



 

3 www.manavidya.in | Indian Geography 

 

www.manavidya.in Indian Geography 

1) ఆంధ్రపరదశే్  2) తమిళనాడడ  3) పశ్చిమ బ ంగాల్  4) కరాా టక 

27. న్యాార్ పరా జ క్ర ఏ రాషర ంేల్ో ఉంది ? 

1) తమిళనాడడ   2) కరాా టక  3) ఆంధ్రపరదశే్  4) కరేళ  

28. మెటూర రు ఆనకటర ఏ నదపి నన కటరబడినది ? 

1) కృష్ాా నద ి 2) కొలిరాన్ నద ి 3) కావరేి నద ి 4) వ్నగ ై నది  

29. భదరా  రజిరాేయిర్ ఏ నది మీద కటరబడింది ? 

1) గోదావర ి 2) త ంగబధ్ర ఉపనది  3) ప నాి  4) కావరేి  

30. శా్రరాంస్ాగర్ పరా జ క్ర ఏ రాషర ంేల్ో ఉంద ి? 

1) తెల్ంగాణా  2) ఆంధ్రపరదశే్  3) కరాా టక  4) తమిళనాడడ  

31. గోదావర ికాల్ువ ఏ రాషర ంేల్ో ఉంది ? 

1) గుజరాత్  2) ఉతతరపరదేశ్  3) హరాానా  4) మహారాషర  ే 

32. కోస  పరా జ క్ర ఏ రాషర ంేల్ో ఉంది  ? 

1)  రాజస్ాా న్ 2) ఒరిస్ాస  3) బీహార్  4) ఉతతరపరదేశ్  

33. తామ రజిరాేయిర్ ఏ రాషర ంేల్ో ఉంది ?  

1) మహారాషర  ే 2) గుజరాత్  3) రాజస్ాా న్  4) బీహార్  

34. శ్ృంగాకారపు చటెుీ  ఏ పరా ంతంల్ో ఎకుకవగా ఉనాియి ? 

1) పశ్చిమ హిమాల్య పరా ంతం  2) తతరుొ హిమాల్య పరా ంతం  3) గంగా మెదైాన పరా ంతం  4) కరేళ 

పరా ంతం  

35. ర స న్ ఏ పరేత పరా ంతంల్ో విరవిిగా ల్భిసుత ంది ? 

1) తతరుొ కనుమల్ు  2) పశ్చిమ కనుమల్ు  3) హిమాల్యాల్ు  4) స్ాత ొరా  

36. భారతదేశ్ంల్ో ల్కక చటెుీ  ఎకకడ ఎకుకవగా ఉనాియి ? 

1) తమిళనాడడ  2) కరేళ  3) మహారాషర  ే 4) బీహార్  

37. భారతదేశ్ంల్ో మంచి గంధ్పు చెటుీ  ఏ రాషర ంేల్ో ఎకుకవగా ఉనాియి ? 

1) అస్ాసం  2) బీహార్  3) కరాా టక  4) ఆంధ్రపరదశే్   

38. భారతదేశ్ంల్ో టేకు చెటుీ  ఎకుకవగా ఎకకడ ఉనాియి ? 

1) ఉతతరపరదశే్  2) మధ్ాపరదశే్  3) పశ్చిమ బ ంగాల్  4) తమిళనాడడ   

39. సతత హరతిారణాాల్ు ఎకుకవగా ఏ పరా ంతంల్ో ఉనాియి ? 
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1) పశ్చిమ తీరంల్ో  2) దక్షణి పటటభూమిల్ో  3) గంగామెదైానం  4) తతరుొతీరం  

40. క్షారజల్ అరణాాల్ు ఎకుకవగా ఎకకడ ఉనాియి ? 

1) గంగామెైదానంల్ో  2) బరహమపుతరల్ోయల్ో  3) పశ్చిమ తీరంల్ో  4) గంగా నద ిడెల్ార  దిగువ 

పరా ంతం         
 

1. 1 2. 4 3. 3 4. 2 5. 1 
6. 4 7. 3 8. 3 9. 2 10. 1 
11. 4 12. 3 13. 2 14. 1 15. 4 
16. 3 17. 2 18. 1 19. 4 20. 3 
21. 2 22. 1 23. 4 24. 3 25. 2 
26. 1 27. 4 28. 3 29. 2 30. 1 
31. 4 32. 3 33. 2 34. 1 35. 3 
36. 4 37. 3 38. 2 39. 1 40. 4 

   


