
 

 

GEOGRAPHY 
1. ఇండియాలో ముతం బౌగోళిక భూములలో ఎంత ఱహతం అడఴులు ఉననాభ  

1) 21.05% 2) 23.05% 3) 25.05% 4) 27.05%  

2. తృహకిస్హా న్ మమియు ఆఫ్గతుస్హా న్ మధ్య షమిసద్ు  మేఖ  

1) మహడ్ కిిఫ్ మేఖ  2) ద్యమహండ్ మేఖ  3) మాజిననట్ మేఖ  47) బెకమోసన్ మేఖ  

3. ఇండియా మమియు తృహకిస్హా న్ ల మధ్య షమిసద్ు  మేఖ  

1) మహడ్ కిిఫ్ మేఖ  2) ద్యమహండ్ మేఖ  3) మాగిననట్ మేఖ  4) బెకమోసన్ మేఖ  

4. ప్రప్ంచం లో అతయంత ఎత్తా న జలతృహతం ఉనా దేవం  

1) యూ.ఎస్.ఏ   2)కెనడన  3) రెతుజులా  4) రష్హయ  

5. ఆళయా లో ముఖయబెైన ప్రవత ఱరేణులలో చేమినది  

1) కహరకమరం   2) ఴ ంద్ఽకుష్   3) ఉరల్స్  4)  ైఴతూా  

6. ప్రప్ంచం లో ముళి ం జననఫా అతయదికంగహ ఉనా దేవం  

1) తృహకిస్హా న్ 2) ఇండోనేలయా  3) స్ౌది అమేతయా  4) ఇండియా  

7. ద్క్షిణం లో అతి చిఴర ఉనా మెైలవవ ళటేశన్ ఉనా షథలం  

1) చ్నెైా  2) కొచిిన్  3) కననయకుమామి  4) తిరుఴంతప్ురం  

8. ఉతార మెైలవవ మండల కేంద్ర కహమహయలయం ఉనా చోటు  

1) నఽయ డిలి్ల 2) గౌసతి  3) గోరఖఽూర్   4) ముంబ ై  

9. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ళా లీ అక్ష్యమహషయత ఱహతం  

1) 63.46% 2) 64.46% 3)65.46% 4) 66.46%  

10. నలిమేగడి ఏ ప్ంటస్హగుకు అనరెైనది  

1) ఴమి  2) ప్తాి  .3) గోధ్మ 4) జనప్ననర  

11. మానషఽన్ అనే మాట ఏ ఫాశ నండి ఴచిింది  

1) గరేక్   2) అరతక్  3) లాటిన్  4) షంషకాతం  

12. ఴ మాలయ షమూహాతుకి చ్ంద్తు నది ఏది  

1) ఇండస్ (ళంధ్)  2) గంగ   3) బరసోప్ుతర  4) కాశణ  



 

 

13. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ప్రతి 1000 మంది ప్ురుశులకు ళా లీు  

1) 940 2) 950  3) 960  4) 992  

14. అతి  ద్ు  గేసం  

1) భూమి  2) బాసషూతి  3) వుకుే డు  4) భుద్డు  

15. ఫారత అంగరకాత  కహలం ప్(ఇండియన్ స్హే ండర్్ ట ైం) ప్రకహరం గరేన్ విచ్ కహల  మధ్యమం ఎంత రెనక 

ఉంటుంది  

1) 4 ½  గంటలు   2) 5 గంటలు    3) 5 ½  గంటలు  4) 4 ½  గంటలు 

16. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ముతాం ప్ురుశులలో అక్ష్యమహషయత మేటు  

1) 74.04% 2) 73.౦౩% 3)72.02% 4) 71.01%  

17. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ముతాం జననఫాలో గహే మ జననఫా ఱహతం  

1) 66.84% 2) 67.84% 3) 68.84% 4) 69.84%  

18. ఏ దేఱహతుా ప్ంచదనర గినెాగహ ఫావిస్హా రు  

1) కయయబా  2) ఇండియా  3) యు.ఎస్.ఏ. 4) ఆమెజంటినన  

19. భూమికి అతయంత ద్గగరగహ ఉనా గేసం  

1) బుధ్డు  2) గురుడు  3) వుకుే డు  4) నెప్్ే ూన్   

20. ళలవర్ విపి్ఴం దేతుకి షంభందిచినది  

1) రెండి  2) ఴమి  3) గుడుి   4) తృహలు  

21. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ముతాం జననఫాలో 0 – 6 షఴత్మహలు లిల షముదనయం ఱహతం 

ఎంత  

1) 13.12% 2) 14.12% 3) 15.12% 4) 16.12%  

22. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ఎతుా గహే మలలో జనగణన  మిగింది  

1) 6,36,588 2) 6,22,867 3) 6,38,588 4) 6,40,867  

23. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో 2001-2011  ద్ఱహబుంలో జననఫా  రుగుద్ల ఱహతం  

1) 12.08% 2)17.64% 3) 17.19% 4)12%  

24. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో ముతాం  అక్ష్యమహషయత మేటు  

1) 74.04% 2) 63.46% 3) 65.46% 4) 62.46%  

25. ప్రప్ంచంలోతు షరష్లోి  60 ఱహతం కననా మించి ఏ దేవంలో ఉననాభ  



 

 

1) యు.ఎస్.ఏ.  2) కెనడన 3) తరటన్  4) చ్ైనన  

26. ప్రప్ంచ  ద్ు  ళంధ్ ఱహఖలోి తు  ద్ు  కటి  

1) బెకి్కమ ళంధ్ ఱహఖ  2) అమేతయా ళంధ్ ఱహఖ  3) సడ్న్ ళంధ్ ఱహఖ  4)  ైఴతూా  

27. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో మఴ ళ అక్ష్యమహషయత ఱహతం 

1) 65.46% 2) 58.%  3) 79.92% 4) 89.67%  

28. అతి  ద్ు  గేసం  

1) గురుడు  2) వుకుే డు  3) భుడుడు  4) ఇంద్ర డు  

29. భూ ఉప్మితలాతుకి అతి ద్గగరగహ ఉనా రహతనఴరణ తృొ ర  

1) తరర తృో ళూయర్  2) బేస్ో ళూయర్   3) షాతీరళూయర్  4) ఐనోళూయర్  

30. నౌకహయాననతుకి అనరెైన  ద్ు  కహలుఴ  

1) కీల్స  కహలుఴ   2) షఽయజ్ కహలుఴ  3) ప్ననమా కహలుఴ 4)  ైఴతూా  

31. జననఫాలో , విళా రణంలో ప్రప్ంచంలో చినా దేవం  

1) రహటికన్ ళటీ  2) తురహలు  3) నౌరు  4) ప్లాఴు  

32. ఇండియా జాతీయ ప్ుశూం 

1) గులాభి  2) తృొ ర ద్ు తిరుగుడు 3) తనమర 4) బంతి  

33. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో అతయదిక జననఫా గల మహశేరము  

1) మధ్యప్రదేశ్   2) ఉతారప్రదేశ్  3) ప్శ్చిమ బ ంగహల్స  4) మహామహశేర  

34. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో అతయలూ జననఫా గల మహశేరము  

1) ళకికం  2) మిజోరం  3) ననగహలాండ్  4) అరుణనచల్స ప్రదేశ్  

35. షముద్రప్ు లోతున కొల్లచే స్హధ్నం  

1) గలవనో మీటర్  2) గెైమోషకప్  3) గేరో మీటర్  4) తృహతరమీటర్  

36. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో జనస్హంద్రత అతయలూంగహ ఉనా మహశేరము  

1) తిరప్ుర  2) మతుప్్ర్  3) అరుణనచల్స ప్రదేశ్  4) ననగహలాండ్  

37. 2011 జనగణన ఎతుా గహే మాలలో జమిగింద ి

1) 7,64,867 2) 6,40,867 3) 5,40,867 4) 8,40,867  

38. 2011 జనగణన ప్రకహరం ఇండియాలో అతయలూ జననఫా గల కేంద్రతృహల్లత తృహర ంతం  

1) లక్ష్దీఴులు  2) డనమన్ , డయుయ  3) దనదనర  , ననగర్ సరేలీ  4) ప్ుద్చేిమి  



 

 

39. అటాి స్ ప్రవతమలు ఉండేద ి

1) ఉతర – ప్శ్చిమ ఆపరకహ  2) ళ ంటరల్స ఏళయా 3) ద్క్షిణ అబెమికహ  4) ప్శ్చిమ ఆళటే రల్లయా  

40. ట ైగిేస్ నది ముకయముగహ ప్రఴఴ ంచేది  

1) టింబకుటు   2) ఇమహక్  3) ఇమహన్  4) టాంగహతుయక్  

41. అనవయుధనలన ప్మిక్షించడనతుకి ఉతార బేళస్ోి  ఉనా ఏ బురద్గహ ననా చ్రుఴున రహడుతనరు  

1) లాప్ నొర్  2) కియజల్స కుమ్  3) కిన్ ల్లంగ్    4) బెైన జియాంగ్   

42. ద్సే్ – ఏ – కవీర్ క  

1) ఇమహన్ లో ఎడనమి  2) ఇమహక్ లో ఎడనమి  3) ఇమహన్ లో నది  4) ఇమహక్ లో నది  

43. ల్లూన్ ఉనా క ముకయబెైన దీవప్ం 

1) సకేతేడో   2) కుయష్  3) మినహననరో   4) కహం చటాక  

44. లా తునో మమియు ఎల్స తునో అన దిరగివశయములు దీతులో ఉద్బవిస్హా భ  

1) ఴ ంద్ మహాషముద్రం  2) బంగహయా ఖాతం  3) ప్ళపక్ మహాషముద్రం 4) అటాి ంటిక్ 

మహాషముద్రం  

45. షననా జననఫా  రుగుద్ల మేటు ద్గగర ఴరకు ఴషా ననా దేవం  

1) యు.ఎస్.ఏ  2) రష్హయ  3) చ్ైనన  4) తౄహర న్్  

46. కహమహు మం(ఏలకుల) ప్రవతములు ఎకకడ ఉననాభ  

1) లారోస్  2) కమప్మిాకస్  3) అమిస్హే టిల్స  4) కొలంబస్  

47. భూమి గుండరముగహ ఉనాటుి  ప్రకటించిన ముటేముద్టి ఴయకిా  

1) ఆరయభటుే   2) కమప్మిాకస్  3) ఆమిస్హే టిల్స  4) కొలంబస్  

48. రహతనఴరణం ప్రఫాఴం ఴలి ఏ మానఴ చరయ అతయదికముగహ ప్రఫావితం చ్ంద్న  

1) చేప్లు ప్టేడం  2) ఴయఴస్హయం  3) తృహమిఱహే మిక చరయ  4) గనల తరఴవకం  

49. కెనడనలో షమిసద్ు న ప్ంచకమకుండన ఉండే గేేట్ లవక్ 

1) ఈమర  2) మిచిగహన్  3) ంటామియో  4) సయయమహన్  

50. రహలకతుక్ బామెన్ దీవప్ం ఏ ఫాగప్ు ఇండియాలో ఉంది  

1) ఉతార అండమాన్  2) ద్క్షిణ అండమాన్  3) లకశదీవప్  4) గల్స్ ఆఫ్ మననారు  

 

 

 



 

 

1.1 2.2 3.1 4.3 5.4 

6.2 7.3 8.1 9.3 10.2 

11.2 12.4 13.1 14.2 15.3 

16.1 17.3 18.1 19.3 20.3 

21.1 22.4 23.2 24.1 25.2 

26.4 27. 1 28.1 29.1 30.4 

31.1 32.3 33.2 34.1 35.4 

36.3 37.2 38.1 39.1 40.2  

41.1 42.1 43.3 44.3 45.4 

46.2 47.1 48.2 49.2 50.1 

 


