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1. క ందివాటిలో ఏ యుదధా లు ముందుగా 
జరిగాయి? 

a) మొదటి ఆంగలో - బరమీస్ యుదాం 

b) మొదటి ఆంగలో  మారాా  యుదాం 

c) మొదటి ఆంగలో  ఆఫ్ఘన్ యుదాం 

d) మొదటి ఆంగలో  స్ిక్ుు యుదాం 

2. లార్్ కార్న వాలీస్ యొక్ు శాశ్వత స్ాా వరానిక  
సంబంధించి, ఈ క ూంది వాకాాలలో ఏద ిసర నైద ి
కాదు? 

a) ఇది కౌలుదధరుల హక్ుులను 
గ్ురిాంచింది, దనీి కారణంగా భరస్ావమి 
వారిని ఎననడూ తొలగించలేడు. 

b) ఇది జమందధరో మెజిస్ీ్రియల్ 
అధికారాలను లాక్ుుంది. 

c) ఇది భరమిప ై జమందధరో పరిమిత 
యాజమానా హక్ుును సృషి్ంచింద.ి 

d) ఇది జమందధరులక్ు పో లీసు పనిని 
వదిలిప ట్లేదు. 

3. మొదటి వారపత్రకి్ బ ంగాలీ వారాా పత్రకి్ 
'సమచధర్ దరపణ్' ఎవరు పిచురించధరు? 

a) విదధాస్ాగ్ర్ 

b) దీనబంధు మిత ి

c) హరమష్ చంద ిముఖరమీ 

d) మార్్ మాన్ 

 

4. భారత రాజకయీ పియతధనల లక్షామే 
సవరాజామని దధదధభాయ్ నౌరలజీ ఏ మహాసభలో 
పిక్టించధరు? 

a) లకనన స్ షన్ 

b) లాహో ర్ స్ షన్ 

c) క్రాచీ స్ షన్ 

d) క్లక్తధా  స్ షన్ 

5. మహాతధీగాంధ ీకనరుక్ునన లక్ష్యానిన 
స్ాధించడధనిక  మొదట తన నిరాహారదీక్ష పదాత్రని 
ఎక్ుడ, ఎపపపడు ఉపయోగించధరు? 
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a) 1906లో దక్ష్ణిధఫ్ిికాలోని కపే్ టౌన్ వదద  

b) 1917లో చంపారన్ లో 

c) 1906లో దక్ష్ణిధఫ్ిికాలోని నటేాల్ లో 

d) 1918లో అహీదధబాద్ లో 

6.. 'డమెోగాూ ఫ్కి్ డివిడెండ్' అంటే ఏమిటి?  

a) ఒక్ జనధభాలో శూా మిక్ వయసుీ 
పిజలలో అధిక్ వాటా కారణంగా ఆరిాక్ 
వృదిా  రటేులో ప రుగ్ుదల 

b) దేశ్ంలోని వివిధ పాింతధలలో విదధా 
సంసాల అభివృదిా  కారణంగా అక్షరాసాత 
రేటులో ప రుగ్ుదల 

c) పితధామానయ జీవనోపాధ ివిధధనధల 
ప రుగ్ుదల కారణంగా పిజల జీవన 
పిమాణంలో ప రుగ్ుదల 

d) పిభుతవ విధధనధల కారణంగా ఒక్ దేశ్ం 
యొక్ు సూా ల ఉపాధి నిషపతా్రలో 
ప రుగ్ుదల 

2011 జనధభా లెక్ుల పకిారం 7.As ష డూాల్్ 
క్ులాల జనధభా స్ాందిత (ష డూాల్్ క్ులాల 
జనధభా శాతధనిన బటి్  రాష్ర మొతాం జనధభాక్ు) 
అతాధిక్ంగా ఉంది. 

a) హిమాచల్ పదిేశ్ 

b) పంజాబ్ 

c)  పశ్చిమ బ ంగాల్ 

d) ఉతార పదిేశ్ 

8. 'నిరాత్ బంధు పథక్ం' గ్ురించి దిగ్ువ 
పేరకునన పిక్టనలోో  ఏది సర నైది?  

a) ఇది ససారక్షణ కొరక్ు ఒక్ పథక్ం 

b) ఇది మొదట ితరం ఔతధీహిక్ 
పారిశూా మిక్వతాేలక్ు మెంటార్ గా 
వావహరించ ేపథక్ం 

c) ఇది గాూ మణ పదేలను పరావేక్ష్ించే పథక్ం 

d) ఇది సమాజంలోని బలహనీ వరాా లక్ు ఒక్ 
పథక్ం 
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9. లోక్ సభ ఆమోదించిన దివా వినిమయ 
బిలుో ను రాజాసభ ఎనిన వారాలపాటు 
నిలిపివేయవచుి?  

a) ర ండు  

b) మరడు 

c) నధలుగ్ు 

d) ఐదు 

10. కనవిడ్-19 మహమాీరి సమయంలో 
స్ీనియర్ స్ిటజినో శరూయసుీ కనసం నీత్ర ఆయోగ్ 
పాిరంభించిన పచిధరం పేరు ఏమిట?ి 

a) రక్ష్ిత్ దధదధ-డధడ ీ& నధనధ-నధని అభియాన్ 

b) ప దదలను జాగ్ూతాగా చూసుకనండ ి

c) దధదధ మరియు డధడీ బచధవో అభియాన్ 

d) సురక్ష్య సమృదిా  అభియాన్ 

11. సుక్నా సం రిదిా  యోజనలో ఖాతధ 
తెరవడధనిక  అరహత క్లిగని బాలిక్ యొక్ు గ్రిష్ 
వయసుీ ఎంత? 

a) 7 సంవతీరాలు 

b) 8 సంవతీరాలు 

c) 9 సంవతీరాలు 

d) 10 సంవతీరాలు 

12. ఈ క ూంది దేశాలలో ఒక్టి యురేషియా ఆరిాక్ 
సమాఖాలో సభాదశే్ం కాని దశే్ం ఏది? 

a) బ లారస్ 

b) రష్ాా 

c) క్జక స్ాా న్ 

d) ఉజ ెక స్ాా న్ 

13. 'పజిా శరూయసుీ' అంటే ఏమిటి? 

a) పిభుతవం దధవరా ఉతపతా్ర చయేబడ్ ఒక్ 
సరుక్ు 

b) మొతాం క్మరానిటీలో అవిభాజాంగా 
వాాపిా  చెంద ేపియోజనధలు క్లిగిన ఒక్ 
వసుా వప 
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c) పేదల ఇళో్క్ు లబాి చకే్ూరేి పిభుతవ 
పథక్ం 

d) స్ాధధరణ పజిలలో బాగా పాిచురాం 
ప ందిన ఏదెనైధ సరుక్ు 

14. ఈ క ూంది విషయాలను పరగి్ణనలోక  
తీసుకనండ.ి భారతదశే్ ఉమీడ ిజాబితధలో ఈ 
క ూంది విషయాలు ఉనధనయి?  

1) జంతువపల పటో క్ూూ రతధవనిన 
నిరలధించడం 

2) బ టి్ంగ్ మరియు జూదం 

3) వావస్ాయం 

4) మాదక్దివాాలు మరియు వారాా పత్రిక్ 

ప ై పకి్టనలోో  ఏవి సర ైనవి 

a) 1,2 

b) 2,3 

c) 1,4 

d) 1,3,4 

15. 'స్ిారతవంతో ఎదుగ్ుదల' మరియు 
'స్ావవలంబన యొక్ు పిగ్త్రశీల స్ాధన' అనేవి ఏ 
పిణధళిక్ యొక్ు లక్షణధలు?  

a) తొలి 

b) ఆరవ 

c) నధలుగ్వ 

d) ఎనిమిదవ 

16.In ఎతెతాన పరవత పాింతధలలో ముక్ుు దధవరా 
రకా్స్ాివం జరుగ్ుతుంది ఎందుక్ంటే 

a) బయట ిపడీనం క్ంట ేరకా్ కేశ్నధళిక్ల 
యొక్ు పీడనం ఎక్ుువగా ఉంటుంద ి

b) అధిక్ ఎతుా లో రకా్పో టు ప రుగ్ుతుంది 

c) మెైదధనధలలో క్ంటే అధిక్ ఎతుా ల వదద  
పీడనం ఎక్ుువగా ఉంటుంద ి

d) అధిక్ ఎతుా లో రకా్పో టు తగ్ుా తుంది. 

17. సంగ్ం శ్క్ంలో ముతధాల ఎగ్ుమత్రక  పిస్దిిా  
చెందిన ఓడరవేప ఏద?ి  
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a) ముజిరిస్ 

b) మసూలీపటనం 

c) పపహర్ 

d) కనర ైు 

18. దిగ్ువ పరేకునన ఏ దశే్ం బిమ్ స్ ్క్ లో భాగ్ం 
కాదు?  

a) బంగాో దశే్ 

b) స్ింగ్పూర్ 

c) థధయిలాండ్ 

d) భరటాన్ 

 19. ఈ క ూంద ివాకాాలను పరిశీలించండి. 

వదద  మొఘల్ చక్ూవరుా లు సమాధులు 

a) బాబర్ 1) కాబరల్ 

b) అక్ెర్ 2) ఫతేపూర్ 

c) జహంగమర్ 3) లాహో ర్ 

d) బహదూర్ ష్ా జాఫర్ 4) ఢిలోీ 

20. పాల In, ఈ సమయంలో కొవపవ పదధరాం 
తగ్ుా తుంద ి

a) చలికాలం 

b) ఎండధకాలం 

c) ఋతుపవనం 

d) ఇవేవీ కావప 

21 . A పనిని 20 రలజులోో  మరియు B 30 రలజులోో  
పూరిా చేయగ్లరు. A ఒంటరగిా 4 రలజులు 
పనిచశేాడు మరియు తరువాత B C తో పాటుగా 
మిగిలిన పనిని 18 రలజులోో  పూరిా చేశాడు. C 
ఒంటరగిా పనిచయేడం వలో ఎనిన రలజులోో  పనిని 
పూరిా చేయగ్లడు?  

a) 12 

b) 68 

c) 72 

d) 90 
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22. తెలంగాణలోని వరంగ్ల్ జిలాో లో ఉనన 
ప ంబరిా క ందివాటలిో దనేిక  పిస్దిిా  చెందింది? 

a) స్ిమెంట్ పరిశ్ూమలు 

b) ఇనుప ఖనిజం 

c) ప యింటింగ్ీ 

d) మెటల్ కాూ ఫ్్ట లు 

 

23. క ందివాటిలో ఎస్ డిజి ఇండియా ఇండెక్ీ లో 
అగ్ూస్ాా నంలో ఉనన రాష్రం ఏది? 

a) ఎ.పి. 
b) ఎమ్.పి. 
c) కేరళ్క్ు చెందిన 

d) తమిళ్నధడు 

 

24. ఐక్ారాజాసమిత్ర ఆమోదించిన తీరాీనం 
2427 దేనిక  సంబంధించినద ి

a) పిలోలు 

b) మహిళ్లు 

c) స్ీా ీలు మరయిు పలోిలు 

d) దక్ష్ిణ సూడధన్ లో మానవ హక్ుుల 
ఉలోంఘన 

25. ఒక్ ర లైు తన స్ాధధరణ వేగ్ంలో 6/7 
వంతును క్దిలిస్ేా , ఒక్ ర లైు 10 నిమిష్ాలు 
ఆలసాంగా వసుా ంది. పయిాణధనిన క్వర్ 
చేయడధనిక  దధని యొక్ు స్ాధధరణ సమయానిన 
క్నుగకనండి. 

a) 25 నిమి 

b) 15 నిమి 

c) 35 నిమి 

d) 60 నిమి 

26. గ్ంటక్ు 48 క .మ వగే్ంతో పయిాణ ంచే ఒక్ 
ర ైలు, మొదటి ర ైలు యొక్ు సగ్ం ప డవప ఉనన 
మరకక్ ర ైలును పూరిాగా దధటుతుంది మరియు 12 
స్ క్నోలో గ్ంటక్ు 42 క .మ వేగ్ంతో వాత్రరకే్ 
దిశ్లో పియాణ సుా ంద.ి ఇది 45 స్ క్నోలో ఒక్ ర లైేవ 
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పాో ట్ ఫారానిన క్ూడధ దధటుతుంది, పాో ట్ ఫారం 
యొక్ు ప డవప ఎంత?  

a) 600 మ. 

b) 400 మ. 

c) 300 మ. 

d) 200 మ. 

27. క్నీస మదదతు ధరల (ఎమ్ఎస్ిప)క  
సంబంధించి ఈ క ూంది వాకాాలను పరిశీలించండ:ి 

ఇండియన్ కౌనిీల్ ఆఫ్ అగిూక్లిరల్ రమస్ ర్ి 
స్ిఫారసుల ఆధధరంగా పభిుతవం క్నీస మదదతు 
ధరను (ఎంఎస్ పి) నిరణయిసుా ంది. 

ఎమ్ఎస్ిపని స్ఫిారసు చేయడధనిక  ముందు 
మార ుట్ లో ధరల ధోరణులతో పాటుగా అంతర 
పంట ధర సమానతవం పరిగ్ణనలోక  
తీసుకనబడుతుంది. 

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏవి సర ైనవి? 

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 కాదు 

 

28. ఈ క ూంద ివాటలిో ఏది పిగ్త్రశీల పనున 
నిరాీణధనిక  పాిత్రనిధాం వహసిుా ంది? 

a) ఆదధయం ప రగ్డంతో పనున రేటు 
ప రుగ్ుదల 

b) పిత్ర ఇలుో  సమాన మొతాంలో పనున 
చెలోిసుా ంద ి

c) అనిన ఆదధయాలోో నూ పనున రటేు 
ఒకేవిధంగా ఉంటుంది. 

d) ఆదధయం ప రగిే కొదీద  పనున రటేు 
తగ్ుా తుంద ి

29. యరరలపియన్ కౌనిీల్ ఇటవీల ఏ దేశానిక  
అభారిా హో దధను మంజూరు చేస్ింది? 

a) జారిీయా 

b) ఎస్ో్ నియా 
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c) రిపబోిక్ ఆఫ్ మోలో్ వా 

d) లాత్రవయా 

30." ఈ క ూంది వాకాాలను పరిశీలించండి. 

1) భారతదేశ్ంలో దధరిదియరేఖ అంచనధ ఆదధయ 
స్ాా యిలప ై ఆధధరపడి ఉంటుంది. 

2) భారతదేశ్ంలో పేదరిక్ అంచనధను నీత్ర 
ఆయోగ్ యొక్ు టాస్ు ఫో ర్ీ నిరవహిసుా ంది. 

దిగ్ువ పిక్టనలోో  ఏది సర నైది? 

a) 1 మాతిమే 

b) 2 మాతిమే 

c) 1 మరియు 2 ర ండూ  
d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 

 

31. క ందవిాటిలో ఎస్ డజిి ఇండయిా ఇండెక్ీ లో 
అగ్ూస్ాా నంలో ఉనన రాష్రం ఏద?ి 

e) ఎ.పి. 

f) ఎమ్.పి. 

g) కేరళ్క్ు చెందని 

h) తమిళ్నధడు 

 

32. చిస్ిా  స్ిలిీలాను సూఫ్ ీస్ాధువప స్ాా పించధడు. 

a) ఖవాజా ముయినుదీదన్ 

b) నసరుదీదన్ చిరాగ్-ఐ- ఢిలోీ 

c) హమ ఉదీదన్ నధగౌరమ 

d) నిజాముదీదన్ ఔలియా 

33. .  విదుాత్ వలయంలో ---- ? కొరక్ు 
క పాస్ిటర్ ఉపయోగించబడుతుంద.ి 

a) స్ ్ప్ డోన్ వోలే్ జ్ 

b) స్ ్ప్ అప్ వోలే్జ్ 

c) నిలవ ఎక ోక ్ిక్ ఛధరీ్ 

d) విదుాత్ ఆవేశానిన ఉతపతా్ర చేయడం 

 

34.As పికారం వరల్్ టేడి్ ఆరాన జైేషన్ (WTO) 
ప ి విజన్, వ రైస్ ల తక్షణ దండయాతి మరియు 
అస్ాధధరణ క్ణధల వాాపిా  మరయిు గ్ుణకారం 

a) బరో  బాక్ీ 
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b) ఆక్ుపచి ప టె్ 

c) అంబర్ బాక్ీ 

d) బరో  మరియు అంబర్ బాక్ీ 

35. చిస్ిా  స్ిలిీలాను సూఫ్ ీస్ాధువప స్ాా పించధడు. 

a) ఖవాజా ముయినుదీదన్ 

b) నసరుదీదన్ చిరాగ్-ఐ- ఢిలోీ 

c) హమ ఉదీదన్ నధగౌరమ 

d) నిజాముదీదన్ ఔలియా 

 36. AZ, CX, FU, శరూణ లోని తదుపర ిజత 
అక్షరాల జత...  

a) JQ 

b) క .ప.ి 

c) మరియు 

d) IV 

37. క ంద ివాకాాలను పరిశీలించండి. 

1) వావస్ాయంలో మధావరుా ల నిరమీలన 
భారతదశే్ంలో విజయవంతమెైంది. 

2) స్ాధధరణంగా కౌలుదధరమ సంసురణలు 
విఫలమయాాయి. 

సర ైన కనడ్ ఎంచుకనండ ి

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 కాదు 

 

38. ) జాతీయ అభివృదిా  మండలిక  అధాక్షుడు 
ఎవరు? 

a) ఉపరాష్రపత్ర 

b) ఆర్ బిఐ గ్వరనర్ 

c) హోం మంత్రి 
d) పిధధన మంత్ర ి
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39." కేంది-రాష్ర సంబంధధలలో సహకార 
సమాఖావాదం" మొదటిస్ారిగా స్ిఫారసు 
చేయబడింద ి

a) మిస్ర్ పపంచీ క్మిట ీ

b) సరాురియా క్మిషన్ 

c) రాజమనధనర్ క్మిషన్ 

d) వ ంక్టాచలయా క్మషన్ 

40. మరాజిక్ అకాడమ దధవరా 2021 
సంవతీరానిక  గాను సంగమత క్ళానిధి అవారు్ ను 
ఎవరిక  పిదధనం చశేారు?  

a) త్రరువారమర్ భకా్వతీలం 

b) విజయలక్ష్ిీ  

c) న ైవేలి ఆర్ సంతధన గలపాలన్  

d) లాలుా డి జిజ ఆర్ క్ృషణన్  

41. వారాలోో  క్నిపించిన స్ింథియా రలస్ ంజీవగ్ ఏ 
పిత్రష్ా్ తీక్ అవారు్  గ్ూహతీ? 

a) ఏబ ల్ అవారు్   

b) పిపంచ ఆహార బహుమత్ర 

c) బుక్ర్ ప ైీజ్  

d) పపలిటీర్ ప ైీజ్  

 42. నీట ిపారుదల కొరక్ు భరమిప  ైవిడుదలయియా 
వారాా ల యొక్ు BODలు మించరాదు:  

a) 30 mg/L 

b) 100 mg/L 

c) 300 mg/L 

d) 60 mg/L 

 43. క ందివాటలిో వాతధవరణంలో కారెన్ డెై 
ఆక ైీడ్ గాఢతను ప ంచేద ిఏద?ి 

1) అగినపరవత చరా 

2) ఊపిరి 

3) క రణజనా సంయోగ్క ూయ 

4) స్ేందిియ పదధరాం యొక్ు క్షయం 
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44. భరమధారేఖ నుంచి ధుివాలక్ు 
క్దులుతుననపపపడు జాతుల వ ైవిధాం 
గ్ురిాంచదగిన నమరనధను చూపపతుంది. జాతుల 
వ ైవిధాం:  

a) భరమధారఖే నుండి ధృవాల వ పైప 
క్దులుతునన కొదీద  ప రుగ్ుతుంది 

b) భరమధారఖే నుంచి ధుివాలక్ు 
క్దులుతునన కొదీద  తగ్ుా తుంద ి 

c) భరమధారఖే నుంచి ధుివాలక్ు 
క్దులుతుననపపపడు స్ిారంగా ఉంటుంది  

d) ఆరిుటిక్ మరయిు అంటారుిటకి్ పాింతధలలో 
అతాధిక్ంగా ఉంది  

45. మొక్ు యొక్ు DNA స్ గ ీంట్ ని మొక్ు 
క్ణంలోనిక  ఇంజ క్ ్చయేడం దధవరా మొక్ును 
తధరుమారు చసే్ే అతాంత స్ాధధరణ మటి్ దధవరా 
వాాపించే బాకీర్ియా వాాధికారక్ క ూములు: 

a) ఆమో అమెనైోకాక్స్ క ణవనధలు 

b) కనో స్ి్ రడియం థరలీఏస్ీటయిం 

c) ర ైజోబియం లెగ్ుామినోస్ారమ్ 

d) ఆగలూ బాకీ్రయిం టుమెఫాస్ియన్ీ  

46. క ందవిాటలిో లాాండ్ స్ేుప్ ఫాిగ ీంటషేన్ ను 
అధాయనం చేయడధనిక  అతుాతామ 
ఉపక్రణధలు/పదాతులు ఏవి?  

1) రిమోట్ స్ నిీంగ్  

2) జియోడెస్ీీ  

3) కారల్ గ్ూఫ్ ీ

4) భౌగలళిక్ సమాచధర వావసా 

 దిగ్ువ ఇవవబడ్ కనడ్ లను ఉపయోగించి తగని 
సమాధధనధనిన ఎంచుకనండ.ి 

a) 1,2 మరియు 3 

b) 1,3 మరియు 4 

c) 1 మరయిు 4 

d) 1,2,3 మరియు 4 

47. గాంధీ కాలువ క ంది రాష్రం గ్ుండధ వ ళ్ుతుంద.ి  

1) పంజాబ్ 
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2) హరాానధ  
3) ఉతార పిదేశ్  
4) రాజస్ాా న్ 

 సర ైన సమాధధనం ఎంచుకనండి: 

a) 1,2 మాతిమే  
b) 1,2,3 మాతిమే  
c) 1,2,4 మాతిమే  
d) 1,2,3,4  

 

48. భారతదేశ్ంలో పౌరసతధవనిక  సంబంధించిన 
అనిన విషయాలక్ు సంబంధించి ఏదెైనధ నిబంధన 
చేస్ే అధకిారం ఈ క ూంది వారదిే. 

a) కేంది విదేశీ వావహారాల మంత్రతివ శాఖ 

b) కేంది నధాయ మరియు నధాయ మంత్రతివ 
శాఖ 

c) పారోమెంట్  

d) కేంది హోం మంత్రితవ శాఖ వావహారాలు 

49. భరక్ంప కేందిం:  

a) స్ాధధరణంగా మాంటిల్ యొక్ు దిగ్ువ 
భాగ్ంలో 

b) భరక్ంప కేందధిల వదద S - వేవ్ రాక్ 
సమయానిన విశరోషించడం దధవరా 
తెలుసుకనబడుతుంద ి

c) భరక్ంప కేందిం వదద  P - వవే్ రాక్ 
సమయానిన విశరోషించడం దధవరా 
తెలుసుకనబడుతుంద ి 

d) ఫో క్స్ క్ు నరేుగా ఎగ్ువన ఉపరతిలంప ై 
ఒక్ బిందువప  

50. పి పంచంలోని మొతాం వారి్క్ జిహ చ్ జి 
ఉదధా రాల లో భార త దేశ్ం వాటా సుమారుగా:  

a) 5 - 7%  

b) 10 - 12% 

c) 17 - 20%  

d) 20 - 25% 

51. .  భారతదేశ్ంలో 'ఝుమ్' స్ాగ్ుక్ు సంబంధించి 
దిగ్ువ పేరకునన ఏది సతాం? 
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1) ఇది ఎక్ుువగా N-E ఇండియాలో 
ఆచరించబడుతుంద ి

2) సంతధనోతపతా్ర కొనిన సంవతీరాలలో 
అయిపో తుంది 

3) దీనిని 'స్ాో ష్ అండ్ బర్న' టెక నక్ గా 
పేరకుంటారు.  

సర ైన సమాధధనం ఎంచుకనండ:ి 

a) 1,2 మరియు 3 

b) 1 మరియు 2 మాతిమే  
c) 2 మరియు 3 మాతిమే 

d) 1 మరియు 3 మాతిమే 

 

52. ఏదెనైధ అభివృదిా  పాిజ క్ు్  క ోయర న్ీ 
సమయంలో, ఎకన స్ నిీటవి్ జోన్ నుంచి స్ టై్ 
ఎంపిక్క్ు అవసరమెైన క్నీస దూరం: 

a) 5 క .మ  

b) 10 క .మ  

c) 15 క .మ  

d) 20 క .మ 

53. పరిహార అటవీ నిరమీలన నిబంధనలు 
పరాావరణ చట్ం పేరో క ంద ఈ క ూంది విధంగా క్వర్ 
అవపతధయి:  

a) ఇండియన్ ఫార స్్ యాక్్ (రివ జ్ై్), 1982  

b) పరాావరణ పరిరక్షణ చట్ం, 1986 

c) అటవీ సంరక్షణ చట్ం, 1980 

d) పబోిక్ లయబిలిటీ ఇనూీయర న్ీ యాక్్, 
1981  

54. సునధమ యొక్ు వినధశ్క్ర శ్క్ుా లు 
పిధధనంగా దనీి నుండ ిఉతపననమవపతధయి:  

a) నమీశ్క్ాం కాని ఎతుా   

b) ఊహించలేని  

c) దివావేగ్ం మరయిు ప డవ ైన తరంగ్దెైరఘయం  

d) చలోని నీరు  

55. 'క్వి బిహీ', 'ఉభయక్వి మిత'ి అనే 
బిరుదులు ఎవరిక  ఉండేవి? 

a) నననయ 
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b) త్రక్ున 

c) నధనుడ ి

d) రుదిదవేపడు 

56. విషుణ క్ుండనిుల గకపప రాజు ఎవరు? 

a) మాధవ వరీ - ననేు 

b) మాధవవరీ - 2 

c) గలవింద వరీ 

d) ఇంది వరీ 

57. శాతవాహన పాలనలో ఈ క ూంది వాటలిో 
పిస్ిదిా  చెందిన బౌదాకేందిం ఏది? 

1) నేలకొండపలోి 

2) ధూలిక్తా 

3) పాణ గరి ి

సర ైన కనడ్ ఎంచుకనండి: 

a) 2 మాతిమ ే

b) 1 మరయిు 2 

c) 2 మరియు 3 

d) 1,2 మరియు 3 

58. ఈ క ూంద ినిరాీణధలను పరగి్ణనలోక  
తీసుకనండ ి

1) దురాంచెరువప 

2) మర్ ఆలం చెరువప 

3) ఫలక్ునమా పాాలెస్ 

4) ఉజీయిని మహంకాళి ఆలయం 

సర ైన క్ూమానిన అమరిండ ి

a) 1,4,3,2  

b) 4,1,3,2 

c) 1,2,4,3 

d) 2,1,3,4 

59. తెలంగాణలో తొలి క్వితవం 

        ఎ) గ్డసపాశ్త్ర 

         బి) నిత్రస్ారం 
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          స్ి) నీతీశాసా ీముకాా వళి 

           డి) బృహతుథ చధళ్ుక్ుాలు 

60..సమాచధర హక్ుు అనేద ి 

a) చట్బదామెనై హక్ుు 

b) పాిథమిక్ హక్ుు లేదధ చట్పరమెనై 
హక్ుు కాదు 

c) పాిథమిక్ హక్ుు 

d) పాిథమిక్ హక్ుు మరయిు చట్పరమెైన 
హక్ుు ర ండూ 

61. భారత రాష్రపత్రగా బాధాతలు చేపట్డధనిక  
ముందు ఈ క ూందివారిలో ఎవరు భారత 
ఉపరాష్రపత్రగా/లేరు? 

1) ఎన్ సంజీవర డి్  

2) గియానీ జ లై్ స్ింగ్ 

3) శ్ంక్ర్ దయాళ్ శ్రీ 

4) ఆర్ వ ంక్టరామన్ 

సర ైన కనడ్ ఎంచుకనండ ి

a) కేవలం 1 

b) కేవలం 2 మాతమి ే

c) 1 మరయిు 2 

d) 3 మరియు 4 

62. క ంద ివాకాాలను పరిశీలించండి. 

1) ఏ వాక ా క్ూడధ ర ండోస్ారి భారత 
ఉపరాష్రపత్రగా త్రరగిి ఎనునకనబడలేదు. 

2) ఒక్ వాక ా భారత ఉపరాష్రపత్రగా ఎనినక్క్ు 
అరహత స్ాధించధలంట,ే అతను రాజాసభ 
సభుాడగిా ఎనినక్క్ు అరహత క్లిగి ఉండధలి. 

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏవి సర ైనవి? 

a) మాతిమ ే1 

b) మాతిమ ే2 

c) ర ండూ 1&2 

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 
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63. పదకొండవ పంచవర్ పిణధళిక్ యొక్ు పధిధన 
లక్షాం 

a) వాక్ుా లందరిక ీఆహార భదితను 
ధృవీక్రించడం 

b) 9.5% వృదిారటేు స్ాధించిన విజయాలు 

c) సరళీక్రణ విధధనధల విజయాలను 
స్ిారమక్రించడం 

d) ప రుగ్ుతునన ఆదధయ అసమానతలను 
క్నీస స్ాా యిక  తగిాంచడం 

64. దేవరాయ-2 యొక్ు స్ాహతిా ఆస్ాా నధనిన 
ఇలా పిలిచవేారు 

a) ముతధాలస్ాల 

b) క్విజనధశ్ూయం 

c) వ ంక్టవిలాస మండపం 

d) భువనవిజయం 

65. ఈ క ూంద ివిశ్వవిదధాలయాలలో ఏది  

ధరీపాలుడు స్ాా పించధడధ? 

a) Taxasila 

b) విక్ూమశ్చల 

c) నలంద 

d) వలోభి 

66. భారతదేశ్పప కొతా స్ివిస్ిగా ఎవరు 
నియమించబడధ్ రు?  

a) పితయాష్ స్నిధహ  

b) సురషే్ ఎన్.పటేల్ 

c) దీపక్ క్ుమార్ చౌదరి  

d) పి.జ . థధమస్  

67. మెైకనూ వవే్ ఓవ నుో  దేని సూతిం ఆధధరంగా 
పనిచేస్ాా యి ? 

a) నీటి దధవరా మెకైనూ వవే్ లను 
శోషించుకనవడం 

b) వంట చేయడధనిక  ఉపయోగించే పాతి 
దధవరా మెకైనూ వవే్ లను శోషించుకనవడం 

c) ఆహారం దధవరా మెైకనూవేవ్ ల యొక్ు 
పరావరానం 
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d) ప నై పేరకుననవేవీ కావప 

  

68.  మునిస్ిపల్ స్ాలిడ్ వేస్్ (హాాండిో ంగ్ మరియు 
మేనేజ్ మెంట్) నియమం మరియు బయోమెడిక్ల్ 
వేస్్ (హాాండిో ంగ్ మరియు మేనేజ్ మెంట్) నియమం 
వరసగా సంవతీరాలోో  అమలు చేయబడధ్ యి:  

a) 2000 మరియు 1998  
b) 1998 మరియు 2000 

c) 1996 మరియు 1998  
d) 1990 మరియు 1985  

69. దిగ్ువ పకి్టనలను పరిగ్ణనలోక  తీసుకనండ.ి  

1) భారత ఉపరాష్రపత్ర భారత ఉపరాష్రపత్రక  
ఎక్ీ-అఫ్ీషియో చెైరీన్ గా ఆరళోే్పాటు 
వావహరిస్ాా రు. 

2) రాజాసభ రదుద క్ు లోబడ ిఉండదు 

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏది సర నైద?ి 

a) కేవలం 1 

b) కేవలం 2 మాతమి ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 

 

70. వారాలోో  క్నిపించిన 'సనధాస్ి' అంట ేఏమిటి?  

a) ఉపగ్ూహం  

b) వాాక ీన్  

c) స్ ైపవరే్  

d) క్ష్ిపణ   

71. భారత స్ాయుధ దళాలక్ు 34 సంవతీరాల 
స్ేవ చేస్ని తరువాత డిక్మిషన్ చయేబడిన 
ఐఎన్ఎస్ గలమత్రక  ఏ రక్ం ఉంది? 

a) క్ష్ిపణ  ఫ్ిిగటే్ 

b) అటాక్ర్ జలాంతరాా మి  

c) లెైట్ ఎయిర్ కాూ ఫ్్ట క రమర్ 

d) వేగ్వంతమెనై యుదానౌక్ 
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72. రక్షణ మంత్రి పాిరంభించిన 'సూరత్', 'ఉదయ్ 
గిరి' అంట ేఏమిటి? 

a) ఫ్ ైటర్ జ ట్ీ  

b) స్ేపస్ లాంచ్ వ హిక్ల్ీ  

c) యుదానౌక్లు  

d) క్ష్ిపణులు డసి్ా్ ర యరుో  

 73. ఇటీవల అతుాననత ఫ్ ించ్ పౌర పపరస్ాురం 
- ష వాలియర్ డ ిలా లెజియన్ డహిారనర్ ను 
ఎవరు అందుక్ునధనరు? 

a) పిధధని నరేంది మోదీ  

b) ఇ.ఎ.ఎం. ఎస్. జ ైశ్ంక్ర్ 

c) శ్శ్చ థరమర్  

d) ముఖేష్ అంబానీ  

 74. బిిక్ీ గ్రూ పపలో చేరడధనిక  ఏ ర ండు దేశాలు 
దరఖాసుా  చసేుక్ునధనయి? 

a) ఇరాక్ మరయిు స్ౌదీ అరేబియా 

b) తజిక స్ాా న్ మరయిు కొలంబియా 

c) ఇరాన్ మరయిు అర ీంటనీధ  

d) క నధా మరయిు చిలీ  

75. ఏ పశ్చిమ ఆఫ్ిికా దశే్ం దధవరా మారెరా్ 
వ ైరస్ యొక్ు ర ండు అనుమానిత కసేులు 
నివేదించబడధ్ యి? 

a) బురిునధ ఫాస్ో   

b) ది గాంబియా  

c) గినియా బిస్ాీవప 

d) ఘనధ 

76. భారత రాజాాంగ్ంలోని క ందవిాటలిో ఏ 
నిబంధనలు విదాప ై పిభావం చూపపతధయి? 

     ఎ) రాష్ర విధధన ఆదేశ్చక్ సూతధిలు 

      బి) గాూ మణ మరయిు పట్ణ స్ాా నిక్ సంసాలు 

      స్ి) ఐదవ ష డూాల్ 

      d) ఆరవ ష డూాల్ 
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        77. దిగ్ువ పేరకునన ఏ సంసా గలో బల్ జ ండర్ 
గాాప్ ఇండకె్ీ ని విడుదల చసేుా ంది? 

a) UNDP  

b) పిపంచ బాాంక్ు 

c) ఒక్ SDSN 

d) వరల్్ ఎక్నధమిక్ ఫో రమ్ 

78. ఈ క ూందవిాటిలో వావస్ాయానిక  
సంబంధించిన ఏ వాక్ాము సరయిి ైనది? 

1) ఇది మన జి.డి.పి.క  దధదధపప 17% 
దోహదపడుతుంద ి

2) ఇది దేశ్ం యొక్ు ఉపాధకి  సుమారు 
49% దోహదపడుతుంది. 

సర ైన కనడ్ ఎంచుకనండ ి

a) కేవలం 1 

b) కేవలం 2 

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 కాదు 

79. మార ుట్ లో లభాం అవపతునన ఉదో ాగాలక్ు, 
అందుబాటులో ఉనన కారిీక్ుల న ైపపణధాలక్ు 
మధా ప ంతన లేక్పో వడం వలో ఉతపననమయియా  
నిరుదో ాగ్ం యొక్ు ఒక్ కటేగరిమ? 

a) ఘర్ణ నిరుదో ాగ్ం 

b) మారువషేంలో ఉనన నిరుదో ాగ్ం 

c) నిరాీణధతీక్ నిరుదో ాగ్ం 

d) సవచఛంద నిరుదో ాగ్ం 

 

80.World బాాంక్ు దధరిదియరఖే దిగ్ువ పేరకునన 
ఏ మారాా లోో  పాిత్రనిధాం వహిసుా ంది 

a) మార ుట్ మారక్ం రటేులో డధలరుో  

b) పిపిప ిలో డధలరుో  

c) యరరల 

d) దంచు 
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81. పారోమెంటు యొక్ు ఈ క ూంద ిక్మిటలీలో 
దేనిక  రాజాసభ నుండ ిసభుాలు లేరు? 

a) ఫ్ ైనధన్ీ ప ై డిపార్ ్మెంటల్ రిలేటెడ్ 
స్ా్ ండింగ్ క్మిటీ (డి.ఆర్.ఎస్.స్ి) 

b) అంచనధల క్మిట ీ

c) పబోిక్ అకౌంట్ీ క్మిట ీ

d) టేక ంగ్ క ంద పజిలప ై క్మిట ీ

82. ఈ క ూంద ిపిక్టనలను పరగి్ణనలోక  
తీసుకనండ.ి  

1) నీత్ర ఆయోగ్ 2015 లో ఏరపడని 
అదనపప రాజాాంగ్ సంసా 

2)  పీఎం (2018) నేతృతవంలోని క్మిట ీ
నియమించిన నీత్ర ఆయోగ్ స్ీఈఓ 

ప ై పకి్టనలోో  ఏది సర నైద ి

a) కేవలం 1 

b) కేవలం 2 మాతమి ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 

83. భారత రాజాాంగ్ంలోని 371-హ చ్ 
అధిక్రణలోని పితేాక్ నిబంధనలు ఏ  స్ిాత్రక  
సంబంధించినవి----? 

a) జముీక్శీీర్ 69. భారత రాజాాంగ్ంలోని 
ఆరి్క్ల్ 371 హ చ్ లోని పతిేాక్ 
నిబంధనలు 

b) జారఖండ్ 

c) మిజోరం  

d) అరుణధచల్ పిదశే్ 

84 ఇటవీల రామపప ఆలయం యున స్ో ు పిపంచ 
వారసతవ పిదశే్ంగా ఎంపకి ైంది, ఈ క ూంది 
లక్షణధలలో రామపప దవేాలయానిక  చెందినది 
కాదు. 

a) దనీిక  శ్చలపం Ramppa పేరు ప ట్బడింద ి

బి) ఇది విషుణ  దవేాలయం. 

c) ఇద ిఏక్శ్చలా రాయి  
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డి) ఆలయ గలడలప  ైచకె ున రామాయణ, 
మహాభారత చితధిలు 

85. పండుగ్ యొక్ు 8వ రలజున బతుక్మీక్ు 
దిగ్ువ పేరకునన ఏ ఆహారానిన ఇస్ాా రు? 

a) అటలో  

b) ఉడక్బ టి్న కాయధధనధాలు మరయిు 
అతుక్ులు 

c) స్ీస్ేీ మరియు న యిా  

d) సతుా పిండి మరయిు నువపవల పిండ ి

86. క ందవిాటలిో కాగతిపప పరశి్ూమక్ు పిస్దిిా  
చెందిన గాూ మం/నగ్రం ఏది? 

a) స్ిరమపర్ 

b) బ లోంపలోి 

c) మంచిరాాల 

d) సంగార డి్  

 

87. మధాపిదేశ్ లోని పనధన జాతీయ ఉదధానవనం 
గ్ుండధ పివహించే నద ి

ఎ) నధరాీదే 
బి) కానీ.. 
c) క న్ 

d) సటెో జ్ 

88. I2u2 సమరహంలో ఏ దేశాలు సభుాలుగా 
ఉనధనయి 

a) భారతదశే్ం, ఇటలీ, యుఎఇ, ఉక ూయిన్  

b) ఇజాియిల్, ఇరాన్, యుఎఇ, ఉక ూయిన్ 

c)  ఇటలీ, ఇజాియిల్, యుఎఇ, యుఎస్ఎ 

d) భారతదశే్ం, ఇజాియిల్, యుఎఇ, 
యుఎస్ఎ 

89. భారతదేశ్ం ఏ సంవతీరం నధటిక  
(ఐక్ారాజాసమిత్ర నివేదకి్ పికారం) పిపంచంలో 
అతాధిక్ జనధభా క్లిగని దశే్ంగా సరాపయొక్ు 
చెైనధను అంచనధ వేసుా ంది? 

a) 2025 
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b) 2026 

c) 2023 

d) 2024 

90 లాాండ్ ఫ్ిల్ వారాా లను డిస్ో పజల్ చసే్ే స్ ైట్ క్ు 
సంబంధించిన ఒక్ పరాావరణ సమసా: 

1) మథేన్ ఉతపతా్ర 

2) భరగ్రభ జల కాలుషాం 

3) అసంపూరణ విఘటనం 

 సర ైన సమాధధనం ఎంచుకనండి: 

a) 1 మరియు 2 మాతిమే 

b) 1,2 మరియు 3 

c) 1 మరియు 3 మాతిమే  
d) 2 మరియు 3 మాతిమే  

 

91. ముగా పటు్  భారతదేశ్ంలోని ఏ రాష్ా్ ర నిక  
చెందిన పటు్ పపరుగ్ుల ఉతపతా్ర? 

a) తమిళ్నధడు  

b) క్రాణ టక్ 

c) అస్ాీం 

d) మణ పూర్ 

92.  భారతదేశ్ం విషయానిక  వస్ేా , హక్ుులు 
మరియు విధుల మధా దిగ్ువ పేరకుననవాటిలో సర ైన 
సంబంధం ఏది? (2017) 

a) హక్ుులు విధులతో సంబంధం క్లిగి 
ఉంటాయి. 

b) హక్ుులు వాక ాగ్తమైెనవి మరియు 
అందువలో సమాజం మరియు విధుల నుండి 
సవతంతిమైెనవి.  

c) పౌరుల వాక ాతవ పపరలభివృదిాక  హక్ుులు 
ముఖాం, విధులు కాదు. 

d) రాష్ర సుస్ిారతక్ు హక్ుులు కాదు, విధులు 
ముఖాం. 

 

93. అగినమాపక్ యంతింలో ఉపయోగించే 
వాయువప 

a) హ ైడోిజన్ 

b) బొ గ్ుా పపలుసు వాయువప 
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c) హ ైడోిజన్ సలెైైడ్ 

d) సలైర్ డయాక ైీడ్ 

94. హ దైరాబాదు రాష్ర మహాసభ స్ాా పక్ుడు 

a) మాడపాటి హనుమంతరావప 

b)  కేశ్వరావప కొరాటుర్ 

c) రామానంద తీరా 

d) బరరుగ్ుల రామక్ృష్ాణ రావప 

95. బ ంగాల్ లో మొదట ిఆంగో్ క్రాీగారానిన 
ఎక్ుడ స్ాా పించధరు 

a) తధమరలిపిా  

b) హుగమో 

c) చిట్గాంగ్ 

d) క్లక్తధా  

96. ఈ క ూంద ివాటలిో ఏ చరా భారతదశే్ంలో 
మంచి ఆరిాక్ పరపిాలనక్ు ఆటంక్ం క్లిగిసుా ంది? 

a) రుణ జిడపిి నిషపతా్రని ప ంచడం 

b) సంయుకా్ పనున మరయిు GDP 
నిషపతా్రని మెరుగ్ుపరచడం 

c) ర వ నూా లోటును సునధనక్ు తగిాంచడం 

d) ర వినూా రస్ీదులక్ు సంబంధించి వడీ్  
చెలోింపప 

97. లోటు ఫ్ నైధనిీంగ్ అనేద ి

a) కాార క్్ర్ లో పతి్ర దివోాలెణం 

b) సవభావంలో దివోా లెణం 

c) మొతాం వనరుల సమక్రణప ై పభిావం 
చూపపతుంద ి

d) డబుె సరఫరాలో లోపానిక  మరలం 

98. భారతదేశ్ం యొక్ు మొట్మొదట ి
జనుాపరంగా ఇంజనీరింగ్ చయేబడిన వాాక ీన్ 

a) హ చీెవీ వాాక ీన్ 

b) బీస్ీజీ వాాక ీన్ 

c) ఎఫ్ ఎమ్ డి వాాక ీన్ 
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d) మాటేరయిా వాాక ీన్ 

99. ఇయాన్ రలబ స్న్ సంవతీరంలో 
"స్ో షియాలజీ" అనే పపసాకానిన వాిశాడు. 

a) 1977 

b) 1987 

c) 1897 

d) 1967 

100.———– పపరుషులు తధము చెందని 
సమరహాల సంసుృత్రని నరేుిక్ునే పిక ూయను 
సూచిసుా ంద.ి 

a) రమ స్ో షలెైజషేన్ 

b) అభివృదిా  స్ాంఘకిీక్రణ 

c) పాిధమిక్ స్ాంఘకిీక్రణ 

d) ముందసుా  స్ాంఘకిీక్రణ 

101. "స్ ైనాంలో చేరాలనుక్ునే వాక ా తన శ్రమరానిన 
క్ఠినతరం చసేుకనవడధనిక  శారమరక్ వాాయామం 
చేయడం పాిరంభించవచుి మరియు తరువాత 

వారితో క్లిస్ ిఉండటానిక  స్ నైా స్ిబెంది యొక్ు 
మరాాదలను నేరుికనవచుి" అనేద ిఏ రక్మెైన 
స్ాంఘికీక్రణక్ు ఒక్ ఉదధహరణ. 

a) పాిధమిక్ స్ాంఘకిీక్రణ 

b) అభివృదిా  స్ాంఘకిీక్రణ 

c) రమ స్ో షలెైజషేన్ 

d) ముందసుా  స్ాంఘకిీక్రణ 

102.—————– అనేది పిలోవాడు తన సవంత 
మనసుీలో నిరిీంచుక్ునే వసుా వపలను 
సూచిసుా ంద.ి 

a) నిరిీంచిన చితధిలు 

b) అభివృదిా  చెందిన భావనలు 

c) అంతరాతీక్రించిన ఆబ ీక్్ లు 

d) గ్ూహించిన చిహానలు 

103. "హయామన్ నేచర్ అండ్ స్ో షల్ ఆర్ర్" అన ే
పపసాక్ రచయిత. 

a) బొ గార్స్ 
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b) MacIver 

c) క్ూలీ 

d) Westermarck 

104. ———— సూతిం ఆధధరంగా సూపర్ అహం 

a) ఆనందం సూతిం 

b) రియాలిట ీసూతిం 

c) న ైత్రక్ సూతిం 

d) స్ాంసుృత్రక్ సూతధిలు 

105. తోట ిసమరహాలు తరచుగా ఒక్ 

a) స్ారమపా సంసుృత్ర 

b) స్ారమపా జాత్ర మరయిు రంగ్ు 

c) అదే ఎతుా  

d) ఒకే వయసుీ 

106. ఈ నిరవచనం ఎవరి నిరవచనం "వాక ాతవం 
అనేద ిపని చయేడం, చూడటం, ఆలోచించడం 

మరియు అనుభరత్ర చెందడం అన ేవాక ా 
వావస్ీాక్ృత ధోరణ ని సూచిసుా ంది"? 

a) W F గమూన్ 

b) కొతా దువ వన 

c) హ రలీోవిట్ీ 

d) ఆర్ ఈ పార్ు 

107. "సంసుృత్ర యొక్ు శాస్ీాయీ స్ిదధా ంతం" 
అనేద ిదీని రచన 

a) ఫాిజర్ 

b) రాడ్ క ోఫ్ బౌి న్ 

c) మాలినోవీీో 

d) ర డ్ ఫ్ీల్్ 

 108. ఐ.ఎం.ఎఫ్ యొక్ు 'మాజీ పధిధన 
ఆరిాక్వేతాల గలడ'ప ై క్నిపించిన మొదట ిమహిళ్ 
మరియు ర ండవ భారతీయురాలు ఎవరు?  

a) గమతధ గలపీనధథ్  
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b) పదీశీూ వారియర్  

c) కనమల్ మంగాా నీ 

d) దివా సూరాదవేర 

109. ఈ క ూంద ివారలిో ఎవరు టాప్ మాాథమెటకి్ీ 
ప ైీజ్, ఫ్ల్ీ్్ మడెల్ 2022 గ లుచుక్ునధనరు? 

a) జూన్ హుహ్ 

b) మరినధ వియాజోవాీో 

c) జేమ్ీ మనేధర్్  

d) ప ైన పేరకుననవనీన 

 110. భారతదేశ్ం యొక్ు కొతా G20 ష రాపగా 
ఎవరు మారతధరని ఆశ్చంచబడుతోంది?  

a) యోత్రరాదితా స్ింధయిా 
b) ముకాా ర్ అబాెస్ నఖ్వవ  
c) అమితధబ్ కాంత్ 

d) మిస్ర్ సుమన్ బరేమ 
 

111. స్ిడబుో యజి 2022 పతకాల పటి్క్లో 
భారతదశే్ం యొక్ు రాాంక్ ఏమిటి?  

a) 3 

b) 2  

c) 4  

d) 1 

112. చెస్ ఒలింపయిాడ్ 2026క్ు ఏ దశే్ం 
ఆత్రథాం ఇసుా ంది?  

a) బంగాో దశే్  

b) వియతధనం  

        c))తజిక స్ాా న్ 

       d)ఉజ ెక స్ాా న్ 

113. నలుగ్ురు పిలోలు వరుసలో క్ూరుినధనరు. 
A అనదేి Bక్ు పిక్ున ేఅయితే C పక్ున ఉనన 
స్ీటును ఆక్ూమిస్ోా ంది. ఒక్వేళ్ C గ్నక్ D పకి్ున 
క్ూరలినటోయితే, ఎవరు/ఎవరు? D పక్ున 
స్ీటు/స్టోీను ఆక్ూమించడం? 
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a) B 

b) A 

c) B మరయిు A 

d) చెపపడం అస్ాధాం 

114. 50 మందలిో 15 మంద ిపాలు తధగితే, 33 
మంది పాలు తధగ్క్పో యినధ, 33 మంది పాలు 
తధగిత ేఎంతమంద ిట ీమాతమిే తధగ్ుతధరు? 

a. 15 

b. 17 

c. 18 

d. 14 

115. 6 మటరో × 5 మటరో × 4 మటరో కొలతలతో 
ఒక్ దీరఘచతురస్ాికార సంపపప్ ను ఇటుక్లను 
ఉపయోగించి 6.2 మటరో × 5.2 మటరో × 4.2 
మటరో × నిరిీంచడధనిక  ఇటుక్లను ఉపయోగించి 
నిరిీంచధలి. నీటిని నిలవ చయేడం కొరక్ు సంప్ 
నిరిీంచడం కొరక్ు సుమారుగా 20cm × 10cm 

× 5cm స్ ైజు క్లిగిన ఎనిన ఇటుక్లు అవసరం 
అవపతధయి? 

a) 15408 

b) 15409 

c) 16408 

d) 15448 

116. గలళ్ం వాాస్ారాం 24% తగిాత ేఉపరతిల 
వ ైశాలాం ఎంత శాతం తగ్ుా తుంది? 

a) 44% 

b) 49% 

c) 42.24% 

d) 46.2% 

 

117. క ందివాటిలో తపపపగా సరిపో లినవి ఏవి? 

ఎ) టెైఫూనుో    - చెైనధ సముదిం 

బి) హరికేనుో  - హిందూ మహాసముదిం 

స్ి) తుఫానులు      - వ స్్ ఇండీస్ 
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డి) టోరనడోలు-   ఆస్ే్ రలియా 
1) ఎ, బి, స్ి 2) ఎ, బి, డి 
3) ఎ, స్ి, డి 4) బి, స్ి, డి 

 

118. క ంద ివాకాాలను పరిశీలించండి. 

1) G–7 అనదేి ఒక్ అంతర్-పిభుతవ సంసా 

2) జి-7 గ్రూ పపలో భారత్ సభాతవం లేదు. 

3) జి-7 పధిధన కారాాలయం జ నీవా 
స్ివటీరాో ండ్ లో ఉంద ి

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏది సర నైద?ి 

a) 1 మరయిు 2 మాతమి ే

b) 1 మాతమి ే

c) 1,2 మరియు 3 మాతిమ ే

d) 2 మాతిమ ే

119. ఈ క ూంది తెలుగ్ు మాస్ాలలో ఏ న లలో 
తెలంగాణలో బో నధల పండుగ్ను 
జరుపపక్ుంటారు? 

a) ఫాలుా ణము 

b) మాఖము 

c) కారిాక్ము 

d) ఆష్ాఢము 

120. మానవపడు స్ామాజిక్ జంతువప అని 
ఎవరు చెపాపరు? 

a) అరిస్ా్ టలి్ 

b) మాక్ీ వ బర్ 

c) మడ్ 

d) కారో్ మాక్ీ 

121. అభివృదిా  స్ీవయానిక  దగా్రి సంబంధం 
with______________ 

a) నిబంధనల యొక్ు అంతరాతీక్రణ 

b) సంసుృత్ర యొక్ు విశరోషణ 

c) విలువల వరమాక్రణ 

d) చెడు అలవాటోను త్రరసురించడం 
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122. స్డిబుో యజి 2022 ముగింపప వేడుక్లో ఫ్ాో గ్ 
బేరరుో గా భారతదశేానిక  పాిత్రనిధాం వహించిన 
ఆటగాళ్ుు ఎవరు? 

a) లక్షా స్ేన్ మరయిు వినషే్ ఫో గ్ట్ 

b) భవీనధ పటలే్, చిరాగ్ శటెి్   

c) నిఖత్ జరమన్, శ్రత్ క్మల్  

d) అమిత్ పంఘాల్ మరియు మరాబాయి 
చధను 

123. 3వ ఆరుిటకి్ స్ ైన్ీ మినిస్ీ్రియల్ 2021 ఏ 
నగ్రంలో జరిగింది?  

a) నూా యార్ు 

b) టోకనా  

c) నూా ఢిలోీ 

d) ఢధకా  

124. 2022లో చందుినిప కై  డధగ్-1 మిషన్ ను ఏ 
క్ంప నీ పాిరంభిసుా ంద?ి 

a) SpaceX  

b) ఇస్ో ి   

c) నధస్ా 

d) రలస్ కాస్ో ీస్  

125. మాజీ వజి పిహార్ 2022 అనేద ిఏ దేశ్ంతో 
భారతదశే్ం యొక్ు ఉమీడి పతిేాక్ దళాల 
అభాాసం? 

a) శీూలంక్  

b) స్ింగ్పూర్  

c) రష్ాా 

d) సంయుకా్ రాష్ా్ ర లు 

126. ఈ క ూంద ివారలిో క్ుతుబ్ ష్ాహీ పాలక్ుడు 
శీూక్ృషణదేవరాయల సమకాలిక్ుడు ఎవరు? 

a) సులాా న్ క్ులీ క్ుతుబ్ 

b) జంష డ్ క్ులీ 

c) మహమీద్ క్ులీ 

d) ఇబిహీం క్ులీ 
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127. దవేాలయాలోో  దవేదధస్ీలు శ్తధబాద లుగా 
పిదరశించ ేఒంటరి నృతా రమపం ఈ క ూంది వాటిలో 
ఏది? 

a) క్ురవంజి 

b) వపయాాలపాటలు 

c) స్ాదిర్ నధటాం 

d) క్ూచిపూడ ి

128. భాగ్ార డి్వరీ గ్ురించిన ఈ క ూంది 
వాకాాలను పరిశీలించి సరియి నై వాకాాలను 
గ్ురిాంచండ.ి 

1) ఆయన 1905లో జగ్న్ మితిమండలిని 
పాిరంభించధరు. 

2) ఆయన అసలు పేరు మాదేరి బాగ్యా. 

3) జోగిని, దవేదధస్ ివావసాక్ు వాత్రరేక్ంగా 
క్ూడధ ఆయన పచిధరం చేశారు. 

సర ైన కనడ్ ఎంచుకనండ ి

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మరియు 3 

c) 1 మరయిు 2  

d) 1,2 మరియు 3 

129. శీూబాగ్ ఒడంబడిక్ 

ఎ) ఆంధి, రాయలస్ీమ పాింతధల నధయక్ుల 
మధా ఒపపందం 

బి) తలెంగాణ, రాయలస్ీమ పాింతధల నధయక్ుల 
మధా ఒపపందం 

స్ి) ఆంధి, తెలంగాణ పాింతధల నధయక్ుల మధా 
ఒపపందం 

డి) తలెంగ్న్ నధయక్ులక్ు, భారత పభిుతధవనిక  
మధా ఒపపందం 

130.  ఈ పదిేశ్ంలో 'పచిల స్ో మేశ్వర ఆలయం' 
ఉందధ? 

ఎ) వరంగ్ల్ 

బి) అలంపూర్ 

స్ి) వమేులవాడ 
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d) పానగ్ల్ 

131. పాలంపటేలోని పసి్ిదా రామపప 
దేవాలయానిన వీరు నిరిీంచధరు. 

ఎ) గ్ణపత్రదవేపడు 

బి) రేచరో రుద ి

స్ి) జయపప నధయక్ 

డి) మలోికారుీ న నధయక్ 

132 . డెమైండ్ మరయిు ఎమరాల్్ దేనితో 
తయారు చయేబడతధయి  

a) కారెన్ 

b) స్ిలికా 

స్ి) స్ిలికా మరియు బ రమలియం  

d) కారెన్ మరయిు బ రమలియం 

 

133.' ఆపరషేన్ కాక్స్్' అనదేి దనీిక  కనడ్ పరేు 

ఎ) పంజాబ్ లో ఉగ్ూవాదులను ఎదురలువడంలో 
భారత స్ాయుధ దళాల చరా 

బి) మాలీదవపలోో  స్ాయుధ త్రరుగ్ుబాటును 
అణచివయేడంలో భారత స్ాయుధ దళాల చరా 

c)పరాావరణ సమరహం 

d)స్ాయుధ దళాల వినధాస్ాలు 

134. బాదధమి దధని పిస్దిిా  చెందింద ి

a) రాక్ క్ట్ గ్ుహ ఆలయం 

బి) నిరాీణ దవేాలయాలు 

c) ప యింటింగ్ లు 

డి) లౌక క్ భవనధలు 

135. వయేి సాంభాల గ్ుడిలో పిధధన దెవైం ఎవరు 

a) క్ృషుణ డు   

b) భీమేశ్వర 

c) స్ో మేశ్వర 

d) రుదేిశ్వరుడు 

136..క్ుతుబా్ హీల కాలంలో ఈ క ూంది వారిలో 
ఎవరు గాూ మ వావహారాలక్ు అధిపత్ర? 
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a) క్ులక్రిణ 

b) ముఖదదమ 

c) దేశ్ ముఖ్ 

d) ఫౌజార్ 

 

 137. ఈ క ూంది వాకాాలను పరిశీలించండ.ి  

1) తలసరి ఆదధయం పతి్ర వాక ాక  
అందుబాటులో ఉండ ేడబుె మొతధా నిన 
కొలుసుా ంది. 

2) తలసరి నధమమాతిపప తెలంగాణ 14 
స్ాధధరణ కటేగరిమ రాష్ా్ ర లలో ర ండవ 
స్ాా నంలో ఉంది. 

 

ప ైన ఇవవబడ్ దగి్ువ పిక్టనలోో  ఏద ిసర ైనది? 

a) 1 మాతమిే  

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ  

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 

138. ఈ క ూంద ివాకాాలను పరిశీలించండి.  

1) తెలంగాణలో పరశి్ూమల రంగ్ం 2020-
2021లో పసిుా త ధరల పకిారం జీవీఏ (-1.73 
శాతం వృదిా  రటేు) క్ష్ీణతను చవిచూస్ింది. 

2) 2014-15 నుంచి 2021-22 మధా కాలంలో 
2020-21 మినహా అనిన సంవతీరాలోో  రాష్ర 
ఆరిాకాభివృదిాక  స్ేవల రంగ్ం పిధధన 
దోహదపడింది. 

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏది సర నైద?ి  

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ  

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప  

139. 2020-2021 సంవతీరానిక  గాను తలసరి 
ఆదధయం అతాధిక్ంగా ఉనన తలెంగాణలోని 
దిగ్ువ పేరకునన ఏ జిలాో ? 
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a) హ ైదరాబాద్  

b) రంగార డి్  

c) మేడిల్-మలాుజ్ గిర ి

d) మెదక్ 

140. 2020-2021 ఆరిాక్ సంవతీరానిక  గాను 
తెలంగాణలోని దిగ్ువ పరేకునన ఏ జిలాో  అతాలప 
జిఎస్ డపిిని క్లిగి ఉంద?ి 

a) ములుగ్ు 

b) క్ుమురం భీం 

c) నధరాయణపటే 

d) వనపరిా 

141. తెలంగాణ రాష్రంలో 2017-2020 మధా 
కాలంలో మొతాం వాయంలో అభివృదిా  వాయం 
వాటా? 

a) 77.40 

b) 78.45 

c) 76.70 

d) 75.60 

142. ఈ క ూంద ివాకాాలను పరిశీలించండి. 

1) పిసుా త ధరల పికారం తలెంగాణ జిఎస్ 
విఎలో స్ేవల రంగ్ం వాటా 61.3% 

2) వావస్ాయం మరయిు అనుబంధ 
రంగాలు (18.3%) వాటాను క్లిగి 
ఉనధనయి. తెలంగాణ గాీా యొక్ు. 

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏది సర నైద?ి  

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప  

143. గాూ మణ తెలంగాణక్ు వ న నముక్గా ఉనన 
వావస్ాయం మరయిు అనుబంధ రంగాలు' 
తెలంగాణ యొక్ు మొతాం జనధభాలో 
employ____% ? 
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a) 48.40 

b) 48.50 

c) 48.6 0 

d) 48.90 

144.. 2014-15 (62.48 లక్షల ఎక్రాల నుంచి) 
మరియు 2020-21 మధాకాలంలో తెలంగాణలో 
మొతాం సూా ల స్ాగ్ునీటి విస్ీారణం 
_________________ ప రగింిద.ి 

a) 119 % 

b) 120 % 

c) 122 % 

d) 135 % 

145 . వావస్ాయ ప టు్ బడ ిమదదతులో భాగ్ంగా, 
ర ైతు బంధు పథక్ం క ంద, రాష్ర పభిుతవం పంపణిీ 
చేస్ింద?ి 

a) 50,448 కనటుో  

b) 51,553 కనటుో  

c) 52,545 కనటుో  

d) 56,676 కనటుో  

146) పీరయిాడకి్ లేబర్ ఫో ర్ీ సరేవ, 2019-20 
పికారం, వావస్ాయ రంగ్ంలో ఉపాధి? 

a) 48.40 % 

b) 48.56 % 

c) 48.45 % 

d) 48.89 % 

147. తలెంగాణ రాష్రంలో మొతాం  ఆపరేషనల్ 
క్మతధల సంఖా  ____ ? 

a) 59.48 లక్షలు 

b) 59.59 లక్షలు 

c) 60.60 లక్షలు 

d) 62.66 లక్షలు 

 148 ఈ క ూంద ివాకాాలను పరిశీలి౦చ౦డి. 
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1) వావస్ాయం, అటవీ, పశుసంవరాక్, 
చేపల ప ంపక్ం తెలంగాణలో 13.94 
శాతం స్ీఏజీఆర్ నమోదెైంద.ి  

2)  స్ిఎజిఆర్ 18.2% తో పశుసంవరాక్ 
రంగ్ం ఈ ప రుగ్ుదలక్ు పధిధన 
చలదక్శ్క ాగా ఉంది. 

3) ఈ రంగ్ంప  ైరాష్ర పభిుతవం యొక్ు 
పపనరుదారించిన పయితధనలే కొంతవరక్ు 
వృదిాక  కారణమని చెపపవచుి. 

ప ైన ఇవవబడ్ పకి్టనలోో  ఏది సర నైద?ి 

a) 1 మరయిు 3 మాతమి ే

b) 2 మరియు 3 మాతిమ ే

c) 1,2 మరియు 3 మాతిమ ే

d) ప ైన పేరకుననవేవీ కావప 

149. క ంద ివాకాాలను పరిశీలించండి. 

1) తెలంగాణ రాష్రం 276.96 లక్షల ఎక్రాల 
(112.08 లక్షల హ కా్ రుో ) భౌగలళిక్ 

వ ైశాలాంతో భారతదేశ్ంలో 11వ అత్రప దద  
రాష్రం. 

2) ష డూాల్్ తెగ్ల (ఎస్.టి) జనధభా 12.0% 
వావస్ాయ భరమిని క్లిగి ఉంది, ఇది 
మొతాం వ శైాలాంలో 20% క్వర్ చేసుా ంద.ి 

ప ైన ఇవవబడ్ దగి్ువ పిక్టనలోో  ఏద ిసర ైనది? 

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ  

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 

150. ఈ క ూంద ివాకాాలను పరిశీలించండి.  

1) తెలంగాణ స్ే్ట్ స్ీడ్ అండ్ ఆరాా నిక్ 
సరి్ఫ్కిేషన్ అథధరటిీ (టిఎస్ ఎస్ వోస్ిఎ) 
పిధధన క్రావాం అధకి్ నధణాత క్లిగిన 
వితానధలను నిరవహించడం మరయిు 
అందుబాటులో ఉంచడం 

2) తెలంగాణ రాష్ర వితానధభివృదిా  సంసా 
(టిఎస్ ఎస్ డిస్)ి అనేది రాష్రంలోని 
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వావస్ాయ శాఖ యొక్ు వితాన 
అవసరాలను తీరేి  నోడల్ ఏజ నీీ. 

ప ైన ఇవవబడ్ దగి్ువ పిక్టనలోో  ఏద ిసర ైనది? 

a) 1 మాతమి ే

b) 2 మాతిమ ే

c) 1 మరయిు 2 ర ండూ 

d) 1 లేదధ 2 ర ండూ కావప 

 

 

 

 


