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ANDHRA PRADESH STATE GK QUESTIONS (1-150) 
 

Q1. తెలంగాణా రాష్్టరం విడపిో వడం వలల  ఏ రాష్్టరముతో సరిహద్దు నద ఆంధ్రప్రదేశ్ కోలపోయంది?  
(a) ఒడసి్ాా 

(b) మహారాష్్టర 
(c) కరాా టక 

(d) తమిళనాడు 

 
Q2. పో లవరం ముంప్ు మండలాలనద ఆంధ్రప్రదేశ్ లప కలప్డం వలల  తెలంగాణా రాష్్టరం ఏ రాష్్టర సరిహద్దు ని  
కోలపోయంద?ి 

(a) ఒడసి్ాా 

(b) తమిళనాడు 

(c) 1 మరియు 2 ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q3. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఏ జిలాల  ఇతర రాష్్టరములతో సరిహద్దు ని ప్ంచదకోవడము లేద్ద? 

(a) కడప్ 

(b) చితతూ రు 

(c) నలెలల రు 

(d) అనంతప్ురం 

 
Q4. ఈ క్రంద ిజిలాల లలప ఏ జిలాల ని భూప్రివషే్ట్త జిలాల గా పేర్కంటారు? 

(a) అనంతప్ురం 

(b) కరనూలు 

(c) కడప్ 

(d) చితతూ రు 

 
Q5. తమిళనాడుతో పొ డవెైన సరిహద్దు గా కలిగిన జిలాల  ఏది? 

(a) చితతూ రు 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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(b) నెలలల రు 

(c) అనంతప్ురం 

(d) కరనూలు 

 
Q6. తమిళనాడుతో అతయలో సరిహద్దు గా కలిగిన జిలాల  ఏది? 

(a) చితతూ రు 

(b) నెలలల రు 

(c) అనంతప్ురం 

(d) కరనూలు 

 
Q7. కరాా టకాతో పొ డవెనై సరిహద్దు  కలిగి ఉనూ జిలాల  ఏది? 

(a) అనంతప్ురం 

(b) కరనూలు 

(c) చితతూ రు 

(d) నలెలల రు 

 
Q8. కరాా టకాతో అతయలో సరిహద్దు  ఉనూ జిలాల  ఏది? 

(a) అనంతప్ురం 

(b) కరనూలు 

(c) చితతూ రు 

(d) నలెలల రు 

 
Q9. అతయదికంగా కడప్ జిలాల కు ఎనిూ జిలాల లతో సరిహద్దు లు ఉనాూయ? 

(a) 3 

(b) 4 

(c) 5 

(d) 6 

 
Q10. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  ఏ జిలాల లపని మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ ప్రమాద్ం ఉండటం తో 
వీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్    లప విలీనం చేస్ారు? 

(a) కొతూ గూడెం 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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(b) ఖమాం 

(c) మెద్క్ట 

(d) మహబూబ్ నగర్ 

 
Q11. ఈ క్రంద ివాటలిప కడప్ జిలాల తో సరిహద్దు గా లేని జిలాల  ఏది? 

(a) అనంతప్ురం 

(b) చితతూ రు 

(c) నలెలల రు 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q12. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  జిలాల లపని కొనిూ మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ ప్రమాద్ం ఉండటం 
తో వీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఏ జిలాల లలప విలీనం చసే్ారు? 

(a) ప్శ్చిమగోదావరి 

(b) తతరుో గోదావరి 

(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q13. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  జిలాల లపని ఎనిూ మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ ప్రమాద్ం ఉండటం 
తో వీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లప జిలాల లలప విలీనం చసే్ారు? 

(a) 5 

(b) 7 

(c) 9 

(d) 6 

 
Q14. ఈ క్రంద ివాటలిప ఏ మండలాలు ఆంద్రప్రదేశ్ లప విలీనం చయేబడాా య? 
1. వలేురుపాడు  
2. కలనవరం 
3. చింతతరు  
4. కుకకనూరు 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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5. వరరామచందరా ప్ురం 

(a) 1, 2 మరియు 3 

(b) 2, 3 మరియు 4 

(c) 3,4 మరియు 5 

(d) 1,2,3,4 మరియు 5 

 
Q15. భౌతిక, స్ాంఘిక , ఆరిుక స్టితి ద్ృష్టా్ ా ఆంధ్రప్రదేశ్ నద ఎనిూ భాగాలుగా విభజించవచది? 

(a) 2 

(b) 3 

(c) 4 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q16. కోస్ాూ  పరా ంతంలప ఎనిూ జిలాల లు ఉనాూయ? 

(a) 7 

(b) 8 

(c) 9 

(d) 4 

 
Q17. కోస్ాూ  ఆంధ్ర పరా ంత వెైశాలయం ఎనిూ చద్రప్ు క్లప మీటరుల ? 

(a) 92,700 

(b) 92,900 

(c) 92,800 

(d) 92,600 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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Q18. ద్క్షిణ భారత దేశ ధానాయగారం (గరనారి ఆఫ్ డ ిస్ౌత్ ఇండయిా ) 
గా ఏ పరా ంతానిూ పటలుస్ాూ రు? 

(a) కోస్ాూ  ఆంధ్ర పరా ంతం 

(b) రాయలస్ీమ పరా ంతం 

(c) 1 మరియు 2 ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q19. రాయలస్ీమలప ఎనిూ జిలాల లునాూయ? 

(a) 7 

(b) 8 

(c) 9 

(d) 4 

 

Q20. ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర రేఖ పో డవు ఎనిూ క్లపమీటరుల ? 

(a) 1054 

(b) 972 

(c) 200 

(d) 169 

 

Q21. ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగానిూ నెైసరిికంగా ఎనిూ భాగాలుగా విభజించారు? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 

 

Q22. సగటున ప్శ్చిమ పీఠభూమి ఎతతూ  సముద్ర మటా్ నిక్ ఎంత ఎతతూ లప ఉంద ి ఈ క్రంద ి వాటిలప 
కనదగ్నండి? 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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(a) 150 మీటరల నదంచి 550 మీటరల వరకు ఉంటుంద ి

(b) 150 మీటరల నదంచి 750 మీటరల వరకు ఉంటుంద ి

(c) 150 మీటరల నదంచి 450 మీటరల వరకు ఉంటుంద ి

(d) 450 మీటరల నదంచి 750 మీటరల వరకు ఉంటుంద ి

 

Q23. ప్శ్చిమ/ప్డమటి పీఠభూమి తలెంగాణా లపని ఎనిూ జిలాల లలప విసూ రించి ఉంద?ి 

(a) తొమిాది  
(b) ప్ద్కొండు  
(c) ఎనిమిది  
(d) ప్ద ి

 

Q24. ప్శ్చిమ/ప్డమటి పీఠభూమి ఎనిూ రకాల శ్చలలతో ఏరోడింది? 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 

 

Q25. ఈ క్రంద ివాటలిప ఏవి అతయంత పరా చీనమెనై శ్చలలు? 

(a) కడప్ శ్చలలు 

(b) ధారాార్ శ్చలలు 

(c) కరనూలు శ్చలలు 

(d) రాజమండిర శ్చలలు 

 

Q26. ధారాార్ శ్చలల అవశేష్టాలనద ఈ క్రంద ివాటిలప ఏ శ్చలలు అంటారో గురిూంచండి ? 

(a) కడప్ శ్చలలు 

(b) కరనూల్ శ్చలలు 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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(c) రాజమండిర శ్చలలు 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q27. సముద్రం ఉపొ ోంగి ఈ క్రంద ివాటలిప ఏ శ్చలలు ఏరోడాా యో కనదగ్నండి? 

(a) కడప్ శ్చలలు 

(b) కరనూల్ శ్చలలు 

(c) రాజమండిర శ్చలలు 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q28. రాజమండిర శ్చలలకు సంబంధించి ఈ క్రంద ివాటలిప ఏది సర ైనదో  కనదగ్నండి? 

(a) ఇద ివాయువయం నదంచి ఆగేూయం వెైప్ునకు వాలి ఉంది. 
(b) ఈ పీఠభూమిలప ఎకుకవ భాగానిూ ఎరరనేలలు ఆకరమించాయ  
(c) ప వైి ర ండు సర ైనవ ే

(d) ప వైేవి కాద్ద  
 

Q29. రాజమండిర శ్చలా పీఠభూమిలప లభంచ ేఖనిజాలనద గురిూంచండి? 

(a) బొ గుి  

(b) మంగనిసద 

(c) అబరకం 

(d) ప వైన్నూ  
 

Q30. రాజమండిర శ్చలలపల  ఇనదము ముఖయంగా ఏ జిలాల లలప లభసదూ నాూయ? 

(a) కడప్  
(b) కరనూలు 

(c) కృషా్ట  

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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(d) ప వైన్నూ 

 

Q31. రాజమండిర శ్చలలపల  మాంగన్నసద ముఖయంగా ఏ జిలాల లలప లభసదూ నాూయ? 

(a) శ్రరకాకుళం 

(b) విశాఖప్టూం  
(c) ప వైన్నూ  
(d) ప వైేవికాద్ద 

 

Q32. రాజమండిర శ్చలలపల  రాగి ముఖయంగా ఏ జిలాల లప లభసదూ నాూయ? 

(a) అగిూగుండలు (గుంటూరు) 

(b) నెలలల రు 

(c) ప వైన్నూ  
(d) ప వైేవికాద్ద 

 

Q33. రాజమండిర శ్చలలపల  ఆస్ బసె్ా్ స్ ముఖయంగా ఏ జిలాల లప లభసదూ నాూయ? 

(a) కడప్ 

(b) కరనూలు  
(c) ప వైన్నూ  
(d) ప వైేవికాద్ద 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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Q34. రాజమండిర శ్చలలపల  వజరా లు ముఖయంగా ఏ జిలాల లప 
లభసదూ నాూయ? 

(a) కడప్ 

(b) అనంతప్ురం  
(c) ప వైన్నూ  
(d) ప వైేవికాద్ద 

 

Q35. రాజమండిర శ్చలలపల  అభరకం ముఖయంగా ఏ జిలాల లప 
లభసదూ నాూయ? 

(a) నెలలల రు 

(b) అనంతప్ురం  
(c) ప వైన్నూ  
(d) ప వైేవికాద్ద 

 

Q36. తతరుో కనదములుకు శ్రరకాకుళం లప ఉనూ మర్క పేరు ఏమిట?ి 

(a) అనంతగిరి కొండలు 

(b) ద్ూప్ కొండలు 

(c) మహ ంద్ర గిరులు 

(d) కొండప్లిల కొండలు  
 

Q37. తతరుో ప్శ్చిమ గోదావరి జిలాల ల మధ్యలపఉనూ కొండల పేరుల  ఏమిట?ి 

(a) బాల కొండలు 

(b) అనంతగిరి కొండలు 

(c) కొండప్లిల కొండలు 

(d) పాపటకొండలు 

 

Q38. విశాఖప్టూం జిలాల లపని ఏ కొండలపల  ప్రకృతి స్ౌంద్రాయనిక్ ఆట ప్ట్యన అరకులపయ ఉంద?ి 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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(a) చింతప్లిల కొండలు 

(b) బాల కొండలు  
(c) స్టంహాచలం కొండలు  
(d) పాడేరు కొండలు  
 

Q39. శ్రరకాకుళం విశాఖ జిలాల లపల ని తతరుో కనదములు ఏ రనపాంతర శ్చలలతో ఏరోడాా య? 

(a) చారోూక టై్ 

(b) ఖ ండాల టై్ 

(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q40. తతరుో కనదములుకు ప్రకాశం జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు ఏమిటి? 

(a) అవులప్లిల కొండలు 

(b) మారాకప్ురం కొండలు 

(c) చీమకురిూ కొండలు  
(d) 2,3 ర ండూ 

 

Q41. తతరుో కనదములుకు అనంతప్ురం జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు ఏమిటి? 

(a) ప నదగ్ండ కొండలు 

(b) మడకశ్చర కొండలు 

(c) రామగిరి గుట్లు 

(d) ప వైన్నూ  
 

Q42. తతరుో కనదములుకు చితతూ రు జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు ఏమిట?ి 

(a) శేష్టాచల కొండలు 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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(b) అవులప్లిల  కొండలు 

(c) హారిాలీ కొండలు (ఏనదగు యలల ం కొండలు) 

(d) ప వైన్నూ  
 

Q43. తతరుో కనదములుకు కృష్టాా  జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు ఏమిట?ి 

(a) మొగలరా జప్ురం 

(b) కొండప్లిల కొండలు 

(c) స్తీానగరం కొండలు 

(d) ప వైన్నూ  
 

Q44. తతరుో కనదములుకు గుంటూరు జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు ఏమిట?ి 

(a) బెలల ంప్లిల కొండలు, నాగారుు న కొండలు 

(b) వినదకొండ కొండలు, కోటప్ో కొండ 

(c) కొండవీడు కొండలు, గనికొండ 

(d) ప వైన్నూ  
 

Q45. తతరుో ప్చిిమ గోదావరి జిలాల లలప ఉనూ ధ్ూప్ కొండలు సగటు ఎతతూ  ఎంత (మీటర్ లలప)? 

(a) 925 

(b) 915 

(c) 945 

(d) 935 

 

Q46. తతరుో కనదములు తీర మెైదానానిక్ ప్డమటి పీఠభూమిక్ మద్య ఉండి ఉతూ రాన శ్రరకాకుళం , విశాఖ 
జిలాల లపల  ఎనిూ క్లపమీటరల వెడలుో వాయపటంచి ఎనిూ మీటరల ఎతతూ  కలిగి ఉనాూయ? 

(a) 70, 1200 

(b) 50,1000 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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(c) 80,1300 

(d) 60,1100 

 
Q47.విజయవాడలపని స్ీతానగరం కొండలనద చీలుికుని కృష్టాా నది ప్రవహిసదూ ంది అయతే ఈ పరా ంతంలప 
బ్రరటిష్టరుల  ప్రకాశం బాయరేజి ని ఏ సంవతారం లప నిరిాంచారు? 

(a) 1855 

(b) 1853 

(c) 1856 

(d) 1854 

 
Q48. ప్రకాశం బాయరేజి నదండ ికలువల దాార ఎనిూ లక్షల ఎకరాల భూమి స్ాగు అవుతతంది కనదగ్నండి? 

(a) 12 

(b) 11 

(c) 13 

(d) 10 

 
Q49. విశాఖప్టూం డాలిినోస్ ప ై ఎనిూ మీటరల ఎతతూ లప ల ైట్ హౌస్ ఉంది? 

(a) 155 

(b) 175 

(c) 165 

(d) 185 

 
Q50.తతరుో కనదములపల  ఎతెతూన శ్చఖరం విశాఖప్టూం జిలాల లపని చింతప్లిల వద్ు ఉనూ అరోమా శ్చఖరం ఎతతూ  
మీటరల లప ఎంత? 

(a) 1508 

(b) 1608 

(c) 1680 

(d) 1580 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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Q51. తీర మెైదానాలు బంగాళాకతంలప తీరరేఖ, తతరుో కనదముల మధ్య ఎకకడ నదంచి ఎకకడ వరకు 
విసూ రించి ఉనాూయ? 

(a) ఉతూ రాన శ్రరకాకుళం జిలాల లపల ని వంశధార నద ినదంచి ద్క్షణిాన నలెలల రు జిలాల లపల ని ప నాూ నది 
(b) ద్క్షణిాన శ్రరకాకుళం జిలాల లపల ని వంశధార నద ినదంచి ఉతూ రాన నలెలల రు జిలాల లపల ని ప నాూ నద ి

(c) ఉతూ రాన నెలలల రు జిలాల లపల ని ప నాూ నది నదంచి ద్క్షిణాన శ్రరకాకుళం జిలాల లపల ని వంశధార నద ి

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q52. తీర మెైదానం కృషా్ట, గోదావరి నద్దల మధ్య కృషా్ట, ప్శ్చిమ గోదావర ిజిలాల లపల  ఎకుకవ వడెలుోతో ఎనిూ 
క్లప మీటర్ లకు ప ైగా విసూ రించి ఉంద?ి 

(a) 150 

(b) 160 

(c) 170 

(d) 180 

 
Q53. తీర రేఖ మాదిరి తీర మెైదానం కలడా ..................క్లప మీటరుల  విసూ రించి ఉంద?ి 

(a) 792 

(b) 692 

(c) 872 

(d) 972 

 
Q54. కృషా్ట గోదావరిలా మద్య ఉనూ ప్లల ప్ు పరా ంతానిూ ఈ సరసదా అని పటలుస్ాూ రు? 

(a) ప్ులికాట్ 

(b) కొలేల రు 

(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ఏదికాద్ద 

 

Q55. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లపని అతిప ద్ు  మంచిన్నటి సరసదా ఏది? 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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(a) ప్ులికాట్  
(b) శ్రరశ ైలం  
(c) కొలేల రు  
(d) ప వైన్నూ 

 

Q56. కొలేల రు సరసదాలప కలిస్ ేనద్దల పేరలనద కనదగ్నండి? 

(a) రామిలేరు 

(b) బుడమేరు 

(c) తమిాలేరు 

(d) ప వైన్నూ 

 

Q57. కొలేల రు సరసదాని, బంగాలఖాతానిూ కలిప ేనద ిపేరు కనదగ్నండి? 

(a) బుడమేరు 

(b) ఉప్ుోటేరు 

(c) తమిాలేరు 

(d) రామిలేరు 

 

Q58. ఈ క్రంద ివాటలిప దేనిని ఆంధ్ర ద్దుఃఖదాయని అని పటలుస్ాూ రు? 

(a) బుడమేరు 

(b) ఉప్ుోటేరు 

(c) తమిాలేరు 

(d) రామిలేరు 

 

Q59. ప్ులికాట్ సరసదా ఎకకడ ఉంది ఎంత వెైశాలయం కలిగి ఉంది (చద్రప్ు క్లపమీటర్ లలప) ? 

(a) ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మధ్యలప,520 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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(b) ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణా మధ్యలప,460 

(c) ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడసి్ాా మధ్యలప,520 

(d) ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మధ్యలప,460 

 

Q60. ఈ క్రంద ివాటలిప ఏద ిఒక లాగున్ సరసదా? 

(a) ప్ులికాట్ 

(b) కొలేల రు  
(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద  
 

Q61.ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లపని అతి ప ద్ు  సరసదా ఏద ి? 

(a) లాగున్  
(b) కొలేల రు 

(c) ర ండూ 

(d) ఏదికాద్ద 

 

Q62.రామ్ స్ార్ ఒప్ోంద్ం ఏ సంవతారంలప జరిగింద?ి 

(a) 1981 

(b) 1971 

(c) 1961 

(d) 1951 

 

Q63.రామ్ స్ార్ ఒప్ోంద్ం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ నదంచి చేరిిన ఏక ైక చితూ డి ప్రదేశం ఏది? 

(a) కొలేల రు సరసదా. 
(b) ప్ులికాట్ సరసదా 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద  
 

Q64. విశాఖ జిలాల లపని తతరుో కనదములపల  ఎతెతూన శ్చఖరం ఆరిాకొండ (ఆరోమా) ఇద ిఏ పీఠభూమిలప ఉంది? 

(a) రాజమండిర శ్చలలు 

(b) కడప్ శ్చలలు 

(c) మాచ్ ఖండ్ 

(d) ధారాార్ శ్చలలు  
 

Q65.అనూవరం సతయనారాయణ స్ాామి దవేాలయం ఏ కొండలపల  ఉంది? 

(a) శేష్టాచల 

(b) ఇంద్రకీలాదిర 
(c) స్టంహాచల 

(d) రతూగిరి 

 

Q66. ఆయన రేఖామండల ఋతతప్వన శ్రతోషా్టస్టితి కలిగి ఉనూ రాష్్టరము ఏది? 

(a) తెలంగాణా 
(b) ఆంధ్రప్రదేశ్ 

(c) కరాూటక 

(d) మహారాష్్టర 
 

Q67.భారత వాతావరణ శాఖ సంవతార కాలానిూ 4 భాగాలుగా విభజించింద ిఅయత ేఅంద్దలప శ్రతాకాలం 
ఎప్ోటి నదండ ిఎప్ోటి వరకు ఉంటుంద ికనదగ్నండి? 

(a) మార్ి నదండి జూన్ మధ్య వరకు 

(b) జూన్ మధ్య నదండ ిస్ ప ్ంబర్ వరకు  
(c) అకో్ బర్ నదండ ిడసి్ ంబర్ వరకు  

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
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(d) జనవరి నదండ ిఫటబరవర ివరకు  
 

Q68. తిరోగమన నెైరుతి ఋతతప్వనకాలం ఎప్ోటి నదండి ఎప్ోటి వరకు ఉంటుంది?  
(a) మార్ి నదండి జూన్ మధ్య వరకు 

(b) జూన్ మధ్య నదండ ిస్ ప ్ంబర్ వరకు  
(c) అకో్ బర్ నదండ ిడసి్ ంబర్ వరకు  
(d) జనవరి నదండ ిఫటబరవర ివరకు  
 

Q69. నెైరుతి ఋతతప్వన కాలానిక్ మర్క పరేు ఏమిటి కనదగ్నండి? 

(a) శ్రతాకాలం 

(b) వేసవికాలం 

(c) వరాా కాలం 

(d) ఈ శానయ ఋతతప్వనకాలం 

 

Q70. నెైరుతి ఋతతప్వన కాలం ఎప్ోట ినదండి ఎప్ోటి వరకు ఉంటుంద?ి 

(a) మార్ి నదండి జూన్ మధ్య వరకు 

(b) జూన్ మధ్య నదండ ిస్ ప ్ంబర్ వరకు  
(c) అకో్ బర్ నదండ ిడసి్ ంబర్ వరకు  
(d) జనవరి నదండ ిఫటబరవర ివరకు  
 

Q71. ఆంధ్ర రాష్్టరం లప ఏ జిలాల లు మిగతా జిలాల ల కంట ేతకుకవ ఉష్ో్ట ోగరతతో ఉంటాయ? 

(a) కృషా్ట , ప్రకాశం 

(b) నెలలల రు, చితతూ రు 

(c) తతరుో గోదావర ి, ప్శ్చిమ గోదావరి 

(d) అనంతప్ురం, చితతూ రు 
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Q72. శ్రతాకాలంలప ఆంధ్రరాష్్టరములప అతయలో ఉష్ో్ట ోగరత ఏ జిలల లప నమోద్వుతతంది? 

(a) ప్రకాశం 

(b) తతరుోగోదావరి 
(c) ప్శ్చిమగోదావర ి 
(d) విశాఖప్టూం 

 

Q73. లంబస్టంగిలప అతయలోంగా ఎనిూ డిగరరల స్ ంటిగేరడ్ ఉష్ో్ట ోగరత నమోద్వుతతంది? 

(a) -5 

(b) -3 

(c) -2 

(d) -1 

 

Q74. కోస్ాూ  పరా ంతంలప ఏ చరయ కారణంగా కొనిూ రోజులు ఉద్యం సమయంలప ద్ట్మెనై పొ గమంచద 
కురుసదూ ంది? 

(a) ఉష్ో్ట ోగరత అనదలపమం 

(b) ఉష్ో్ట ోగరత విలపమం 

(c) ఉష్్టో విక్రణం 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q75. శ్రతాకాలంలప కోస్ాూ  జిలాల ల కంట ే రాయలస్ీమ జిలాల లలప చలి ఎకుకవ ఉంటుంద ి దీనిక్ గల కారణం 
ఏమిటి? 

(a) ఆ జిలాల లు సముదరా నిక్ ద్గిరగా ఉండడం 

(b) ఆ జిలాల లు సముదరా నిక్ ద్ూరంగా ఉండడం  
(c) కొనిూ పరా ంతాలు ద్గిరగా ఉండి కొనిూ పరా ంతాలు ద్ూరంగా ఉండడం  
(d) ప వైేవి కాద్ద  
 
Q76. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప వసేవికాలం ఎప్ుోడు మొద్లవుతతంది? 
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(a) అకో్ బర్ నదండ ిడిస్ ంబర్ వరకు  
(b) మారిి నదండ ిజూన్ మొద్టివారం వరకు 

(c) జూన్ మధ్య నదండ ిస్ ప ్ంబర్ వరకు  
(d) జనవరి నదండ ిఫటబరవర ివరకు  
 
Q77. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప వసేవికాలంలప గరిష్్ట ఉష్ో్ట ోగరత ఏ నలెలప నమోద్వుతతంద?ి 

(a) ఏపటరల్ 

(b) జూన్ 

(c) మే 

(d) ప వైేవి కాద్ద  
 
Q78. ఆంధ్ర రాష్్టరంలపని ర ంటిచింతల అతయదిక ఉష్ో్ట ోగరత నమోద్యయయ పరా ంతం అయత ేఇది ఏ జిలల లప ఉంది? 

(a) గుంటూరు 

(b) ప్రకాశం 

(c) కృష్టాా  

(d) విశాఖ 

 
Q79.ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరంలపని హారిాలీ హిల్ా వసేవి విడదిి కేంద్రం ఏ జిలల లప ఉంది? 

(a) ప్రకాశం 

(b) గుంటూరు 

(c) కృష్టాా   
(d) చితతూ రు 

 
Q80.వేసవికాలంలప ఏ ప్రక్రయ అధికంగా జరగడం వలల  కుయములప నింబస్ మేఘాలు ఏరోడి ఉరుములు , 
మెరుప్ులు ,వడగళళతో కలడిన.........వరాప్ు జలుల లు ప్డతాయ? 

(a) ఉదాాసన  
(b) సమనాయ 
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(c) సంవహన 

(d) ప వైేవికాద్ద 

 
Q81. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప సంవహన వరాపాత సమయంలప అతయదిక సగటు ఉష్ో్ట ోగరత ఎనిూ డిగరరల స్ ంటీగేరడ్ 
నమోద్వుతతంది? 

(a) 32.5 

(b) 32 

(c) 31.5 

(d) 31 

 
Q82. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప సంవహన వరాపాత సమయంలప అతయలో సగటు ఉష్ో్ట ోగరత ఎనిూ డిగరరల స్ ంటీగేరడ్ 
నమోద్వుతతంది? 

(a) 18.5 

(b) 18 

(c) 17.5 

(d) 17 

 
Q83. వేసవిలప ఆంధ్రప్రదేశ్ పరా ంతంలప రుతతప్వనాలు రాకముంద్ద ప్డే జలుల లనద ఏమంటారు? 

(a) మామిడ ిజలుల లు 

(b) మాయంగోష్టవర్ా 

(c) ఏరువాక జలుల లు  
(d) ప వైన్నూ 

 
Q84.ఆంధ్రప్రదేశ్ లప సముద్ర ప్రభావం వాళళ ఈ క్రంద ి వాటిలప ఏ ఏ పరా ంతాలలప తకుకవ ఉష్ో్ట ోగరతలు 
నమోద్వుతాయ? 

(a) విశాఖప్టూం 

(b) మచిలీప్టూం 

(c) కాక్నాడ 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 STATE GK IMPORTANT QUESTIONS  

21 Adda247 Telugu Youtube    |    Adda247.com/te/      |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 
 

(d) ప వైన్నూ 

 
Q85.ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని సగటు వరాపాతం ఎనిూ మిలీల మీటరుల ? 

(a) 950 

(b) 955 

(c) 960 

(d) 965 

 
Q86.నెైరుతి రుతతప్వనకాలం/ వరాపాతం వాళళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని ఉతూ ర , ద్క్షణి పరా ంతంలప ఎనిూ స్ ంట ీ
మీటరల వరాపాతం ఉంటుంద?ి 

(a) 80,40 

(b) 65,45 

(c) 85,45 

(d) 60, 40 

 
Q87.నెైరుతి రుతతప్వనాల వాళళ కోస్ాూ  రాయలస్ీమ పరా ంతాలకంటే ఏ రాష్్టరము లప ఎకుకవ వరాపాతం 
ప్డుతతంది? 

(a) తెలంగాణా 
(b) తమిళనాడు 

(c) కరాా టక 

(d) ప వైన్నూ  
 
Q88. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరము లప పరా ంతాల వారిగా చూస్ేూ  కోస్ాూ  తీరం సగటు, రాయలస్ీమలలప సగటు వరాపాతం 
ఎంత? 

(a) 65.1 స్ ం.మీ., 46.3 స్ ం.మీ. 
(b) 46.3 స్ ం.మీ , 65.1 స్ ం.మీ. 
(c) 65 స్ ం.మీ., 46 స్ ం.మీ. 
(d) 46 స్ ం.మీ., 65 స్ ం.మీ. 
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Q89. ఈ క్రంద ి వాటలిప ఏ మాసం వరాా కాలానిక్, శ్రతాకాలానిక్ మధ్య వారధిలా ఉండి సందిమాసంలా 
ఉంటుంద ిఅని చపె్ోవచది? 

(a) స్ ప ్ంబర్ 

(b) అకో్ బర్ 

(c) నవంబర్ 

(d) డసి్ ంబర్ 

 
Q90. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరంలప అకో్ బర్ నదండ ి డసి్ ంబర్ మధ్య వీచ ే ఈశానయ రుతతప్వనాల వాళళ స్ాదారణ 
వరాపాతం ఎనిూ మిలీల మీటరుల గా ఉంటుంది? 

(a) 224 

(b) 223 

(c) 221 

(d) 225 

 
Q91. ఈశానయ ఋతతప్వన కాలంలప బంగాళాఖాతంలప వాయుగుండాలు ఏరోడ ిద్క్షిణ కోస్ాూ  జిలాల లు అయన 
వేటిక్ ఎకుకవ నష్్టం జరుగుతతంద?ి 

(a) ప్రకాశం, గుంటూరు 

(b) గుంటూరు, నలెలల రు 

(c) నలెలల రు , ప్రకాశం 

(d) ప వైన్నూ 

 
Q92. నెైరుతి ఋతతప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డ ేజిలాల  ఏది? 

(a) తతరుో గోదావరి 

(b) ప్శ్చిమ గోదావర ి

(c) కృష్టాా  
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(d) ప వైన్నూ 

 
Q93. ఈశానయ ఋతతప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డ ేజిలాల  ఏది? 

(a) తతరుో గోదావరి 

(b) ప్శ్చిమ గోదావర ి

(c) కృష్టాా  

(d) ప వైన్నూ 

 
Q94. నెైరుతి ఋతతప్వనాల వలల  అలో వరాపాతం ప్డే జిలాల లు ఏవి? 

(a) నెలలల రు, అనంతప్ురం  
(b) అనంతప్ురం, కరనూలు  
(c) కరనూలు , నెలలల రు 

(d) ప వైన్నూ 

 
Q95. ఈశానయ ఋతతప్వనాల వలల  అలో వరాపాతం ప్డే జిలాల లు ఏవి? 

(a) అనంతప్ురం, నలెలల రు 

(b) నెలలల రు, కరనూలు , 
(c) కరనూలు, అనంతప్ురం, 
(d) ప వైన్నూ 

 
Q96. రాజస్ాి నోల ని జ సైలీారు తరాాత అతి తకుకవ వరా పాతం 560 మి.మీ.కంట ేతకుకవ నమోద్యయయ పరా ంతం 
ఏది? 

(a) కరనూలు 

(b) అనంతప్ురం 

(c) నలెలల రు 

(d) కృష్టాా  
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Q97.ఈ క్రంద ివాటిలప ఆంధ్రప్రదేశ్ లప అధిక వరాపాతం ఏ నలెలప ఏ పరా ంతంలప ఉంటుందో సర నై జతలనద 
కనదగ్నండి? 
మాసం                      పరా ంతం 
A. స్ ప ్ంబర్              1. కోస్ాూ  ఆంధరా , తెలంగాణా 
B. జుల  ై                  2. ద్క్షణి తెలంగాణా, ఆగేూయ పరా ంతం  
C. అకో్ బర్                3. నెలలల రు, గుంటూరు  
D.నవంబర్                4. చితతూ రు  
(a) A-2, B-1, C-3, D-4 

(b) A-1, B-2, C-3, D-4 

(c) A-2, B-1, C-4, D-3 

(d) A-1, B-2, C-3, D-4 

 

Q98. ఈ క్రంద ిఇచిిన జతలలప ఆంధ్ర రాష్్టర సగటు వరాపాతం ఏ కాలంలప ఎంత ఉంటుందో  గురిూంచండి? 
కాలం                                 రాష్్టర సగటు వరాపాతం 
A.వేసవికాలం                       1.  18 మి.మీ. 
B.శ్రతాకాలం                         2.   73 మి.మీ. 
C.ఈశానయ ఋతతప్వనాలు        3.   203 మి.మీ. 
D.నెైరుతి ఋతతప్వనాలు         4.   602 మి.మీ. 
(a) A-2, B-1, C-4, D-3 

(b) A-1, B-2, C-3, D-4 

(c) A-2, B-1, C-3, D-4 

(d) A-4, B-3, C-2, D-1 

 

Q99. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ర ండు రకాల శ్రతోషా్టస్టితి మండలలునాూయ అని తెలిపటంది కొప ోన్. అయతే ఆంధ్ర 
రాష్్టరంలప కలిగి ఉనూ ర ండు శ్రతోషా్టస్టితి మండలాలనద కనదగ్నండి? 
1. సమ శ్రతోషా్ట 
2. పొ డ ి
3. ఖండాంతర 
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4. ఉషా్టమండల వరాా కాలం  
5. ధ్దర వ 

(a) 1,4. 

(b) 3,4 

(c) 2,3 

(d) 2,4 

 

Q100. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప శుష్టక పరా ంతం ఎకకడ నదండ ిఎకకడ వరకు వాయపటంచి ఉంది? 

(a) కడప్ నదండ ిద్క్షణిాన నల్ి ండ వరకు , ఉతూరాన బళాళర ినదండ ితతరుోన ఉద్యగిరి వరకు  
(b) కడప్ నదండ ిఉతూ రాన నల్ి ండ వరకు , ద్క్షణిాన బళాళర ినదండ ితతరుోన ఉద్యగిరి వరకు 

(c) కడప్ నదండ ిద్క్షిణాన నల్ి ండ వరకు , తతరుోన బళాళర ినదండ ిప్డమర ఉద్యగిరి వరకు 

(d) కడప్ నదండ ిఉతూ రాన నల్ి ండ వరకు , ప్డమర బళాళర ినదండ ితతరుోన ఉద్యగిరి వరకు 

 

Q101. ఈ క్రంద ివాటలిప కరమంగా దేనిని అతివృష్ట్  మరియు అనావృష్ట్  అని అంటారు? 

(a) కురవాలిాన స్ాదారణ వరాపాతం కంట ేఎకుకవ వరాపాతం, కురవాలిాన స్ాదారణ వరాపాతం కంటే తకుకవ 
వరాపాతం 

(b) కురవాలిాన స్ాదారణ వరాపాతం కంట ేతకుకవ వరాపాతం, కురవాలిాన స్ాదారణ వరాపాతం కంట ేఎకుకవ 
వరాపాతం 

(c) ప వైనిూ 

(d) ప వైేవికాద్ద 

 

Q102. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప వరద్లు సంబవించే పరా ంతాలు ఏవి? 

(a) కొలేల రు, వంశధార  
(b) కృష్టాా  , గోదావరి పరా ంతాలు  
(c) శారదానద ిపరా ంతాలు 

(d) ప వైన్నూ 
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Q103.స్ాదారణ వరాపాతంలప ఎంత శాతం కంట ేతకుకవ వరాం కురిస్ేూ  దానిని కరువు అంటారు? 

(a) 65% 

(b) 75% 

(c) 85% 

(d) 95% 

 

Q104.స్ాదారణ వరాపాతంలప ఎంత శాతం కంట ేతకుకవ వరాం కురిస్ేూ  దానిని “తీవరమెనై కరువు” అంటారు? 

(a) 45% 

(b) 50% 

(c) 55% 

(d) ప వైేవి కాద్ద  
 

Q105. ఆంధ్రరాష్్టరములప అధిక కరువులు సంబవించే జిలాల  ఏది? 

(a) కడప్ 

(b) కరనూలు 

(c) అనంతప్ురం 

(d) ప వైన్నూ 

 

Q106. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ామజిక ఆరిుక సరేా ప్రకారం 2020-21 రాష్్టరంలప అటవీ విస్ీూ రాం ఎంత? 

(a) 36.88 లక్షల హెకా్ రుల  

(b) 36.91 లక్షల హెకా్ రుల  

(c) 36.95 లక్షల హెకా్ రుల  

(d) 36.70 లక్షల హెకా్ రుల  

 

Q107. రాష్్టరం మొతూ ం విస్ీూ రాంలప ఎంత శాతం అడవులు ఉనాూయ? 

(a) 24.05% 

(b) 25.06% 
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(c) 26.03% 

(d) 18.28% 
 

Q108.భారతదేశ అడవుల విస్ీూ రాంలప ఆంధ్రప్రదశే్ రాష్్టర అడవుల విస్ీూ రాం ఎనోూ స్ాి నం లప ఉంది? 

(a) 8 

(b) 9 

(c) 10 

(d) 11 

 

Q109. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప కోస్ాూ ంద్ర పరా ంతం అటవీ వెైశాలయం ఎనిూ చద్రప్ు క్లపమీటరుల  ? 

(a) 14,996 

(b) 19,590 

(c) 15,996 

(d) 18,890 

 

Q110. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప రాయలస్ీమ పరా ంతం అటవీ వెైశాలయం ఎనిూ చద్రప్ు క్లపమీటరుల  ? 

(a) 14,996 

(b) 19,590 

(c) 15,996 

(d) 18,890 

 

Q111.ఆంధ్ర రాష్్టరము లప వేట ిఆధారంగా అడవులనద నాలుగు రకాలుగా వరరికరించారు? 

(a) నేలల సాభావం 

(b) వరాపాతం  
(c) ఉషాో్ట గరత 
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(d) ప వైన్నూ 

 

Q112. ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు స్ాదారణంగా ఎనిూ స్ ంట ీ మీటరల 
వరాపాతం ఉండ ేపరా ంతాలపల  అభవృదిి చెంది ఉనాూయ? 

(a) 75-100  

(b) 50-75 

(c) 100-125 

(d) 125-200  

 

Q113. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు జిలాల ల వారిగా 
అధికంగా వాయపటంచి ఉనాూయ? 

(a) విశాఖప్టూం, శ్రరకాకుళం, ప్శ్చిమ గోదావర ి, తతరుో గోదావరి. 
(b) శ్రరకాకుళం, విశాఖప్టూం, తతరుో గోదావరి , ప్శ్చిమ గోదావరి. 
(c) తతరుో గోదావర,ి ప్శ్చిమ గోదావరి, విశాఖప్టూం, శ్రరకాకుళం. 
(d) ప్శ్చిమ గోదావరి , తతరుో గోదావర,ి శ్రరకాకుళం, విశాఖప్టూం. 
 
Q114. ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు ముఖయంగా ఎలాంట ివృక్ష జాతతలు ప రుగుతాయ? 

(a) వేగి, మదిు , ఏగిస 

(b) స్ాల్ , వెద్దరు , బంద్రు  
(c) జిటే్ గి , ప్ల , కరక, స్టరమానద  
(d) ప వైన్నూ  
 
Q115. అనారుర ఆకురాలుి అడవులు స్ాదారణంగా ఎనిూ స్ ంట ీమీటరల వరాపాతం ఉండ ేపరా ంతాలపల  అభవృదిి 
చెంది ఉనాూయ? 

(a) 75-100  
(b) 50-75 

(c) 100-125 

(d) 125-200  
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Q116. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప అనారిర ఆకురాలుి అడవులు ఏ జిలాల లలప ఉనాూయ? 
1.కడప్ , కరనూలు, చితతూ రు, 
2.అనంతప్ురం , నలెలల రు  
(a) 1 మాతరమ ే

(b) 2 మాతరమ ే

(c) 1 మరియు 2 ర ండూ 

(d) 1,2 కాద్ద 

 
Q117. ప్రప్ంచంలపని ఎకకడా దొరకని కలప్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జిలాల లలప దొరుకుతతంది అద ిఏది గురిూంచండి? 

(a) నలల చంద్నం 

(b) ఎరరచంద్నం 

(c) మంచి గంధ్ం  
(d) ప వైన్నూ  
 

Q118. ఎరరచంద్నం కలప్నద వటేి తయారిక్ ఉప్యోగిస్ాూ రు? 

(a) బొ మాలు 

(b) రంగులు 

(c) జంతర వాయదాయలు 

(d) ప వైన్నూ 

 

Q119. ఎరర చంద్నం మన రాష్్టరము నదండ ిఏ దేశానికీ ఎకుకవగా ఎగుమతి అవుతతంది? 

(a) అమెరిక 

(b) చెైనా 
(c) ఆస్ే్ రలియా 
(d) నూయజిలాయండ్ 
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Q120. ఎంతో విలువెైన మంచి గంధ్ం చెటుల  ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఏ జిలాల ల అడవులపల  ఉనాూయ ? 

(a) చితతూ రు 

(b) అనంతప్ురం 

(c) a మరియు b ర ండూ 

(d) a మరియు b ర ండూ కాద్ద 

 

Q121. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప అనారిర ఆకురాలుి అడవులులప ముఖయంగా కనిపటంచే వృక్షజాతతలనద కనదగ్నండి? 

(a) టేకు, ఏగిస, బండారు, చిరమనద, 
(b) ఎరర చంద్నం, మంచిగంధ్ం, నలల మదిు  
(c) a మరియు b ర ండూ 

(d) a మరియు b ర ండూ కాద్ద. 
 

Q122. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఎనిూ స్ ంట ీమీటరల కంట ేతకుకవ ఉనూ వరాపాతానిూ చిట్డవులు అంటారు? 

(a) 85 

(b) 75 

(c) 70 

(d) 80 

 

Q123. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ర లుల గడిా  అదికంగా కనిపటంచ ేఅరణాయలు ఏవి? 

(a) అనారి ఆకురాలుి అడవులు 

(b) ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు 

(c) చిట్డవులు 

(d) తీర పరా ంత అడవులు 

 

Q124. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టంలపని చిట్డవులలప కనిపటంచే ముఖయమెనై వృక్షజాతతల పేరలనద తలెప్ండ?ి 
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(a) తతమా, కలబంద్,బరహాజ ముడు ,నాగజ ముడు 

(b) వేగు, చండర,రేగు, బలుసద 

(c) a మరియు b ర ండూ 

(d) a మరియు b ర ండూ కాద్ద. 
 

Q125. ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని తీరపరా ంత అడవులుకు గల మర్క పేరుని ఈ క్రంద ివాటలిప తెలోండి? 

(a) క్షార జలారణాయలు 

(b) ట ైడల్ అడవులు  
(c) a మరియు b ర ండూ 

(d) a మరియు b ర ండూ కాద్ద. 
 

Q126. ఆంధ్రప్రదేశ్ అరణాయలలప ఈ క్రంద ివాటలిప వేటిని పో టు,పాటు అరణాయలు అంటారు? 

(a) అనారి ఆకురాలుి అడవులు 

(b) ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు 

(c) చిట్డవులు 

(d) తీర పరా ంత అడవులు 

 

Q127. ఆంధ్రప్రదేశ్ అరణాయలలప ఈ క్రంద ివాటలిప వేటిని మాంగూర వ్ అరణాయలు అంటారు? 

(a) అనారి ఆకురాలుి అడవులు 

(b) ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు 

(c) చిట్డవులు 

(d) తీర పరా ంత అడవులు 

 

Q128. మాంగూర వ్ అరణాయలులప ముఖమెనై వృక్షలు ఏవి? 

(a) ఉప్ుోపో నూ , బొ డుా  పో నూ ఊరడ , 
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(b) మడ, తలెల మడ, గుండు మడ 

(c) a మరియు b ర ండూ 

(d) a మరియు b ర ండూ కాద్ద. 
 

Q129. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లపని ట ైడల్ అరణాయలనద ఏమని అని పటలుస్ాూ రు? 

(a) కోరింగ అడవులు 

(b) ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు 

(c) చిట్డవులు 

(d) తీర పరా ంత అడవులు 

 

Q130. ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్టూ రా ప్రంగా అతిప ద్ు అడవులు ఏవి? 

(a) కోరంగి అడవులు 

(b) నలల మల అడవులు 

(c) చితూ డఅిడవులు 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q131. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఆడవులు ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు ఏవి? 

(a) కడప్, చితతూ రు 

(b) కడప్,కరనూలు 

(c) కడప్,అనంతప్ురం 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q132. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప విస్ీూ రా ప్రంగా ఆడవులు తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు ఏవి? 

(a) కడప్, చితతూ రు 

(b) కృష్టాా , శ్రరకాకుళం 
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(c) విశాఖ, కడప్ 

(d) కృష్టాా , అనంతప్ురం 

 

Q133. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు ఏవి? 

(a) కడప్, చితతూ రు 

(b) కృష్టాా , శ్రరకాకుళం 

(c) విశాఖ, కడప్ 

(d) కృష్టాా , అనంతప్ురం 

 

Q134. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు ఏవి? 

(a) కడప్, చితతూ రు 

(b) కృష్టాా , శ్రరకాకుళం 

(c) విశాఖ, కడప్ 

(d) కృష్టాా , అనంతప్ురం 

 

Q135. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప టేకు అధికంగా కనిపటంచ ేజిలాల  ఏది? 

(a) తతరుోగోదావరి 
(b) ప్శ్చిమగోదావరి 

(c) కృష్టాా  

(d) శ్రరకాకుళం 
 
Q136. ఆంధ్రప్దేశ్ రాష్్టర జనాభాలప ఎంత శాతం మంద ి గార మాలపల  ఉంటూ వయవస్ాయం ప్రధాన వృతిూ గా 
జీవిసదూ నాూరు? 

(a) 63% 

(b) 73% 

(c) 75% 
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(d) 65% 

 

Q137. ఆంధ్ర రాష్టా్ ర నిక్ వయవస్ాయం నదంచ ేదాదాప్ు ఎంత వంతత ఆదాయం సమకలరుతతంది? 

(a) 1/3 

(b) 1/2 

(c) 1/4 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q138. రాష్్టరంలప వయవస్ాయ భూమి ఎకుకవగా ఏ జిలాల లపల  ఉంది? 

(a) విశాఖప్టూం, అనంతప్ురం 

(b) విజయనగరం, కరనూలు 

(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q139. రాష్్టరంలప వయవస్ాయ భూమి తకుకవగా ఏ జిలాల లపల  ఉంది? 

(a) విశాఖప్టూం, విజయనగరం 

(b) అనంతప్ురం, కరనూలు 

(c) ప వైి ర ండూ 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q140. నేలల స్ారం, వరాపాత విసూ రణ లాంటి ప్రిమితతలనద ఆధారంగా చేసదకుని రాష్టా్ ర నిూ ఎనిూ వయవస్ాయ 
మండలాలుగా విభజించారు? 

(a) 4 

(b) 5 

(c) 3 

(d) ప వైేవి కాద్ద 
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Q141. కృష్టాా  గోదావర ిపరా ంతం యొకక వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం ఎకకడ ఉంది? 

(a) విజయవాడ 

(b) రాజమండిర 
(c) కాక్నాడ 

(d) గుంటూరు 

 

Q142.ఉతూ ర కోస్ాూ  పరా ంతం యొకక వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం ఎకకడ ఉంది? 

(a) విశాఖప్టూం 

(b) ప్రకాశం 

(c) చితతూ రు 

(d) కరనూలు 

 

Q143. ద్క్షిణ మండలం యొకక వయవస్ాయ ప్రశిోధ్న కేంద్రం ఎకకడ ఉంద?ి 

(a) విశాఖప్టూం 

(b) ప్రకాశం 

(c) చితతూ రు 

(d) కరనూలు 

 

Q144. అలో వరాపాత మండలం యొకక వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం ఎకకడ ఉంది? 

(a) విశాఖప్టూం 

(b) విజయవాడ 

(c) చితతూ రు 

(d) కరనూలు 

 

Q145. ప్శ్చిమ, గిరిజన మండలం యొకక వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం ఎకకడ ఉంద?ి 
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(a) విశాఖప్టూం 

(b) ప్రకాశం 

(c) చితతూ రు 

(d) కరనూలు 

 

Q146. “అందాల మాల“ సమీప్ంలపని బంగాళాఖాతంలప కలిస్ే నద ిఏద?ి 

(a) గుండల కమా 

(b) సారాముఖి నద ి

(c) నాగులేరు 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q147. ప్శ్చిమ గోదావరిలపని నద్దల పేరలనద ఈ క్రంద ివాటలిప కనదగ్నండి? 

(a) ఎరర కాలువ 

(b) తతమిాలేరు 

(c) జిలేల రు 

(d) ప వైన్నూ 

 

Q148. శ్రర కాళహస్ీూ శార దేవస్ాి నం ఏ నదీ తీరాన ఉనూది? 

(a) గుండల కమా 

(b) సారాముఖి నద ి

(c) నాగులేరు 

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 

Q149. ఏలేరు నద ిఆనకట్ ఏ జిలాల లప ఉంది? 

(a) తతరుోగోదావరి 
(b) ప్శ్చిమ గోదావర ి
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(c) కృష్టాా  

(d) ప వైేవి కాద్ద 

 
Q150. శ్రరకాకుళం జిలాల లపని ఎనిూ ఎనిూ నద్దలు ఉనాూయ? 

(a) 7 

(b) 8 

(c) 9 

(d) 10 
 

సమాధానాలు 
 
S1. Ans.(b) 
Sol. తలెంగాణా రాష్్టరం విడపిో వడం వలల  మహారాష్్టర తో సరిహద్దు నద ఆంధ్రప్రదేశ్ కోలపోయంది. పో లవరం 
ముంప్ు మండలాలనద ఆంధ్రప్రదేశ్ లప కలప్డం వలల  తలెంగాణా రాష్్టరం ఒడిస్ాా రాష్్టర సరిహద్దు ని 
కోలపోయంది. అలాగ ేతమిళనాడు తో కలడా సరిహద్దు నద కోలపోయంద.ి 
 
S2. Ans.(c) 
Sol. పో లవరం ముంప్ు మండలాలనద ఆంధ్రప్రదేశ్ లప కలప్డం వలల  తెలంగాణా రాష్్టరం ఒడసి్ాా రాష్్టర 
సరిహద్దు ని కోలపోయంది. అలాగ ే తమిళనాడు తో కలడా సరిహద్దు నద కోలపోయంది. తెలంగాణా రాష్్టరం 
విడపిో వడం వలల  మహారాష్్టర తో సరిహద్దు నద ఆంధ్రప్రదేశ్ కోలపోయంది. 
 
S3. Ans.(a) 
Sol. కడప్ జిలాల నద మినహాయంచి ఆంధ్రప్రదేశోల ని మిగిలిన అనిూ జిలాల లకు ఇతర రాష్టా్ ర లతో సరిహద్దు లు 
ఉనాూయ. కావున కడప్ జిలాల ని భూప్రివేష్ట్త జిలాల గా పేర్కంటారు. పో లవరం ముంప్ు మండలాలనద 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లప కలప్డం వలల  తెలంగాణా రాష్్టరం ఒడసి్ాా రాష్్టర సరిహద్దు ని కోలపోయంది. అలాగే తమిళనాడు 
తో కలడా సరిహద్దు నద కోలపోయంది. తలెంగాణా రాష్్టరం విడపిో వడం వలల  మహారాష్్టర తో సరిహద్దు నద 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోలపోయంద.ి 
 
S4. Ans.(c) 
Sol. కడప్ జిలాల నద మినహాయంచి ఆంధ్రప్రదేశోల ని మిగిలిన అనిూ జిలాల లకు ఇతర రాష్టా్ ర లతో సరిహద్దు లు 
ఉనాూయ. కావున కడప్ జిలాల ని భూప్రివేష్ట్త జిలాల గా పేర్కంటారు. 
 
S5. Ans.(a) 
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Sol. తమిళనాడుతో పొ డవెైన సరిహద్దు గా కలిగిన జిలాల  చితతూ రు. తమిళనాడుతో అతయలో సరిహద్దు  ఉనూ 
జిలాల  నలెలల రు. 
 
S6. Ans.(b) 
Sol. తమిళనాడుతో పొ డవెైన సరిహద్దు గా కలిగిన జిలాల  చితతూ రు. తమిళనాడుతో అతయలో సరిహద్దు  ఉనూ 
జిలాల  నలెలల రు. 
 
S7. Ans.(a) 
Sol. కరాా టకాతో పొ డవెనై సరిహద్దు  కలిగి ఉనూ జిలాల  అనంతప్ురం, కరాా టకాతో అతయలో సరిహద్దు  ఉనూ జిలాల  
కరనూలు. 
 
S8. Ans.(b) 
Sol. కరాా టకాతో పొ డవెనై సరిహద్దు  కలిగి ఉనూ జిలాల  అనంతప్ురం, కరాా టకాతో అతయలో సరిహద్దు  ఉనూ జిలాల  
కరనూలు. 
 
S9. Ans.(c) 
Sol. అతయదికంగా కడప్ జిలాల కు 5 జిలాల లతో సరహిద్దు లు ఉనాూయ. అవి కారుూలు, అనంతప్ురం, చితతూ రు, 
నెలలల రు ప్రకాశం. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  ఖమాం జిలాల లపని 7 మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ 
ప్రమాద్ం ఉండటంతో వీటిని పాస్టిమ గోదావరి, తతరుో గోదావర ిజిలాల లపల  విలీనం చేస్ారు. 
 
S10. Ans.(b) 
Sol. అతయదికంగా కడప్ జిలాల కు 5 జిలాల లతో సరిహద్దు లు ఉనాూయ. అవి కరనూలు, అనంతప్ురం, చితతూ రు, 
నెలలల రు ప్రకాశం. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  ఖమాం జిలాల లపని 7 మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ 
ప్రమాద్ం ఉండటంతో వీటిని ప్శ్చిమ గోదావరి, తతరుో గోదావర ిజిలాల లపల  విలీనం చేస్ారు. 
 
S11. Ans.(d) 

Sol. కడప్ అతయదికంగా 5 ఇతర జిలాల లతో సరహిద్దు ని ప్ంచదకుంటుంది అవి 1. అనంతప్ురం 2.చితతూ రు 3. 
నెలలల రు 4. ప్రకాశం 5. కరనూలు  
 

S12. Ans.(c) 
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Sol. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  ఖమాం జిలాల లపని 7 మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ ప్రమాద్ం 
ఉండటంతో వీటిని ప్శ్చిమ గోదావరి, తతరుో గోదావరి జిలాల లపల  విలీనం చేస్ారు. 
 

S13. Ans.(b) 

Sol. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  ఖమాం జిలాల లపని 7 మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ ప్రమాద్ం 
ఉండటంతో వీటిని ప్శ్చిమ గోదావరి, తతరుో గోదావర ి జిలాల లపల  విలీనం చసే్ారు. అవి 1. వేలురుపాడు 
2.భూరింపాడు పాక్షికంగా (6 ర వనెూయ గార మాలు, 4 ప్ంచాయతీలు) 3. చింతతరు 4. కుకకనూరు 5. 
వరరామచందరా ప్ురం 6.కలనవరం 7.భదరా చలం (70 ర వెనూయ గార మాలు, 21 ప్ంచాయతీలు) 

 

S14. Ans.(d) 

Sol. పో లవరం పరా జ క్్ట నిరాాణం వలల  ఖమాం జిలాల లపని 7 మండలాలు ముంప్ునకు గురయయయ ప్రమాద్ం 
ఉండటంతో వీటిని ప్శ్చిమ గోదావరి, తతరుో గోదావర ి జిలాల లపల  విలీనం చసే్ారు. అవి 1. వేలురుపాడు 
2.భూరింపాడు పాక్షికంగా (6 ర వనెూయ గార మాలు, 4 ప్ంచాయతీలు) 3. చింతతరు 4. కుకకనూరు 5. 
వరరామచందరా ప్ురం 6.కలనవరం 7.భదరా చలం (70 ర వెనూయ గార మాలు, 21 ప్ంచాయతీలు). 
 

S15. Ans.(a) 

Sol. భౌతిక, స్ాంఘిక , ఆరిుక స్టితి ద్ృష్టా్ ా ఆంధ్రప్రదేశ్ నద 2 భాగాలుగా విభజించవచది, అవి 1. కోస్ాూ  పరా ంతం 
2. రాయలస్ీమ పరా ంతం. కోస్ాూ  పరా ంతంలప 9 జిలాల లు ఉనాూయ. రాయలస్ీమలప 4 జిలాల లు ఉనాూయ. 
 

S16. Ans.(c) 

Sol. కోస్ాూ  పరా ంతంలప 9 జిలాల లునాూయ అవి 1.శ్రరకాకుళం, 2. విజయనగరం, 3.విశాఖప్టూం, 4. 
తతరుోగోదావరి,  5.ప్శ్చిమ గోదావరి, 6.కృష్టాా , 7.గుంటూరు, 8. ప్రకాశం, 9.నలెలల రు. 
 

S17. Ans.(b) 
Sol. కోస్ాూ  ఆంధ్ర పరా ంతం వెైశాలయం 92,900 చద్రప్ు క్లప మీటరుల . ఈ పరా ంతంలప నాగావళి , వంశధార, 
గోదావర,ి ప నాూ నద్దలు ఏరోరిచిన స్ారవంతమెైన డలెా్  మెదైానలునాూయ.రాష్్టరంలప ప్ండుతతనూ ఆహార , 
వాణిజయ ప్ంటలు అతయదకింగా ఈ పరా ంతంలపన ేప్ండుతతనాూయ 

 

S18. Ans.(a) 
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Sol. ఆంద్ర రాష్్టరము లప ప్ండుతతనూ ఆుఃర, వాణజియ ప్ంటలు అతయదికంగా ఈ పరా ంతంలపన ేప్ండుతతనాూయ. 
అంద్దకే కోసూ  పరా ంతానిూ ద్క్షిణ భారత దేశ ధానాయగారం (గరనారి ఆఫ్ డి స్ౌత్ ఇండయిా ) గా పటలుస్ాూ రు. ఈ 
పరా ంతం వాణిజయ, రవాణా, వయవస్ాయ, ప్రసి్ాూ ర మిక రంగాలపల  రాయలస్ీమా పరా ంతం కంటే అభవృదిి  చెందింది. 
 
S19. Ans.(d) 

Sol. రాయలస్ీమలప 4 జిలాల లునాూయ. అవి 1.చితతూ రు, 2. కడప్, 3. అనంతప్ురం , కరనూలు. 
రాయలస్ీమ వెైశాలయం 67,400 చద్రప్ు క్లప మీటరుల . ప్ూరాం నదండ ికరువు కాటకాలకు ప్రస్టదిి  చెందింది. 
జనస్ాంద్రత అలోమే. 
శ్చలామయమెైన నిస్ాార మృతిూ కలు, నిలకడలేని వర జ్ం ఈ పరా ంతంలప కనిపటస్ాూ య. 
 

S20. Ans.(b) 
Sol. భారతదేశంలప గుజరాత్ (1054) తరవాత ర ండవ పొ డవెైన తీర రేఖ కలిగిన రాష్్టరం ఆంధ్రప్రదేశ్. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ 972 క్లపమీటరుల (605మెైళళళ)తో తతరుో తీరంలప పొ డవెైన తీరరేఖ కలిగిన రాష్్టరం. 
 

S21. Ans.(c) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ భూభాగానిూ నెైసరిికంగా 3 భాగాలుగా విభజించారు. 1. ప్డమట ి పీఠభూమి,2. తతరుో 
కనదమలు,3. తీరమైెదానాలు. 
 

S22. Ans.(b) 
Sol. ప్శ్చిమ/ప్డమట ి పీఠభూమి తతరుో కనదమలకు ప్శ్చిమంగా సదవిశాలమెైన ప్శ్చిమ పీఠభూమి 
ఉంది. రాయలస్ీమ, తలెంగాణ పరా ంతాలు ఇంచదమించద ఈ పీఠభూమిలపనే ఉనాూయ. సగటున ఈ పీఠభూమి 
ఎతతూ  సముద్ర మటా్ నిక్ 150 మీటరల నదంచి 750 మీటరల వరకు ఉంటుంది. 
 
S23. Ans.(d) 
Sol. ఈ పీరభూమి ఆదలిాబాదోల ని నిరాల్ గుట్ల నదంచి ద్క్షణిాన అనంతప్ురంలపని మడకశ్చర గుట్ల వరకు 
వాయపటంచి ఉంది. ఈ పఠీభూమిలప తలెంగాణలపని ప్ద ి జిలాల లు విసూ రించి ఉండటం వలల  దీనిని తెలంగాణ 
పీఠభూమి అని కలడా పటలుస్ాూ రు. 
 
S24. Ans.(d) 
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Sol. ఈ పీఠభూమి ప్డమర అగూి ప్రాత సంబంద్మెైన పరా చీన కఠినశ్చలలతో నిరిాతమెైనది. కోస్ాూ  జిలాల ల 
ప్డమట ి కొంతమేర తలెంగాణా / ప్డమటి పీఠభూమిలప అంతరాబగాలుగా ఉనాూయ. ఈ పీఠభూమి 4 
శ్చలలతో ఏరోడింది అవి ధారాార్ శ్చలలు, కడప్ శ్చలలు, కరనూలు శ్చలలు , రాజమండిర శ్చలలు. 
 
S25. Ans.(b) 
Sol. ధారాార్ శ్చలలు అతయంత పరా చినమెైన శ్చలలు. విలువెైన ఖనిజలకు ప్రస్టదిు  చెందినవి. ఈ పరా ంతంలప 
ముఖయంగా బంగారం (చితతూ రు), అభరకం (నలెలల రు) లభస్ాూ య. కరాా టక లపని ధారాార్ పరా ంతం నదంచి 
చితతూ రు సరిహద్దు  వరకు ఈ శ్చలలు విసూ రించి ఉనాూయ. 
 
S26. Ans.(a) 
Sol. కరమక్షయ కారకాల వాళళ 50 కోటల  సంవతారాల క్రంద్ట ిమిగిలిపో యన ధారాార్ శ్చలల అవశేష్టాలనద 
“కడప్ శ్చలలు”అంటారు. ఈ పరా ంతం (ఈ శ్చలలపల ) ఆస్ ెస్ా్ స్ (రాతినార),మెైకా, సదనూప్ురాయక ్ప్రస్టదిు . 
 
S27. Ans.(c) 
Sol. రాజమండిర శ్చలలు సముద్రం ఉపొ ోంగి ఏరోడిన శ్చలలు. ప టరర లియం , సహజ వాయువు, ఖనిజలక ్
ప్రస్టదిు . 
ఈ పీఠభూమి ఉప్రితలంగా కాకుండా ఎగుడు దిగుడు సూలకుర తతలనద కలిగి అనేక లపయలు, గుట్లు లాంట ి
నిరాాణాలలప ఉంటుంది. 
 
S28. Ans.(c) 
Sol. రాజమండిర శ్చలలు సముద్రం ఉపొ ోంగి ఏరోడిన శ్చలలు. ఈ పీఠభూమి ఉప్రితలంగా కాకుండా ఎగుడు 
దిగుడు సూలకుర తతలనద కలిగి అనేక లపయలు, గుట్లు లాంట ినిరాాణాలలప ఉంటుంది. ఇద ివాయువయం నదంచి 
ఆగేూయం వెైప్ునకు వాలి ఉంది. ఈ పీఠభూమిలప ఎకుకవ భాగానిూ ఎరరనేలలు ఆకరమించాయ. 
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S29. Ans.(d) 
Sol. లావా శ్చలలు నదంఛి నలల రేగడి భూములు ఆవిరభవించాయ ఈ 
పటతభుమిలప అనేక ఖనిజాలు లభసదూ నాూయ అవి బొ గుి , ఇనదము 
,మంగనేసద, అభరకం, రాగి, ఆస్ బెస్ా్ స్, వజరా లు ముఖయంగా లభంచ ే
ఖనిజాలు  
 
S30. Ans.(d) 
Sol. ఇనదము: కడప్, కరనూలు, కృషా్ట.  
 
S31. Ans.(c) 
Sol. మాంగన్నసద ముఖయంగా శ్రరకాకుళం, విశాకప్టూం జిలాల లలప లభసదూ ంది. 
 
S32. Ans.(a) 
Sol.రాగి ముఖయంగా అగూిగుండలు (గుంటూరు) జిలాల లప లభసదూ ంది. 
 
S33. Ans.(c) 
Sol. రాగి ముఖయంగా కడప్ , కరనూలు జిలాల లలప లభసదూ ంద.ి  

 
S34. Ans.(b) 
Sol. వజరా లు ముఖయంగా అనంతప్ురం జిలాల లప లభసదూ ంది. 
 
S35. Ans.(a) 
Sol. అభరకం ముఖయంగా నెలలల రు జిలాల లప లభసదూ ంది. 
 
S36. Ans.(c) 
Sol. శ్రరకాకుళం జిలాల  లపని తతరుోకనదములక ్మర్కపేరు మహ ంద్రగిరి కొండలు. 
 
S37. Ans.(d) 
Sol. తతరుో ప్చిిమ గోదావర ిజిలాల ల మధ్యలపఉనూ కొండల పేరులు పాపటకొండలు. 
 
S38. Ans.(b) 
Sol. విశాఖప్టూం జిలాల లపని బాల కొండలపల  ప్రకృతి స్ౌంద్రాయనిక్ ఆట ప్ట్యన అరకులపయ ఉంద ి

 

S39. Ans.(c) 
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Sol. శ్రరకాకుళం విశాఖ జిలాల లపల ని తతరుో కనదములు చారోూక ైట్ , ఖ ండాల ైట్ రనపాంతర శ్చలలతో ఏరోడాా య. 
 

S40. Ans.(d) 

Sol. తతరుో కనదములుకు ప్రకాశం జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు మారాకప్ురం కొండలు, చీమకురిూ కొండలు. 
 

S41. Ans.(d) 

Sol. తతరుో కనదములుకు ప్రకాశం జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు ప నదగ్ండ కొండలు, మడకశ్చర కొండలు, 
రామగిరి గుట్లు. 
 

S42. Ans.(d) 

Sol. తతరుో కనదములుకు చితతూ రు జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు శేష్టాచల కొండలు, అవులప్లిల  కొండలు, 
హారిాలీ కొండలు (ఏనదగు యలల ం కొండలు). 
 

S43. Ans.(d) 

Sol. తతరుో కనదములుకు కృష్టాా  జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు మొగలరా జప్ురం, కొండప్లిల కొండలు, 
స్ీతానగరం కొండలు 

 

S44. Ans.(d) 

Sol. తతరుో కనదములుకు కృష్టాా  జిలాల  లప ఉనూ మర్క పేరు బలెల ంప్లిల కొండలు, నాగారుు న కొండలు, 
వినదకొండ కొండలు, కోటప్ో కొండ, కొండవీడు కొండలు, గనికొండ. 
 

S45. Ans.(d) 

Sol. తతరుో ప్చిిమ గోదావర ిజిలాల ల ఉనూ ధ్ూప్ కొండల సగటు ఎతతూ  915 మీటరుల .  
 

S46. Ans.(a) 

Sol. తతరుో కనదములు తీర మెైదానానిక్ ప్డమట ిపీఠభూమిక్ మద్య ఉనాూయ.ఇవి కొండల వరుసలతో 
ఉంది ఎకుకవగా సూ నికమెైన తెముోలనద కలిగి ఉనాూయ. ఉతూ రాన శ్రరకాకుళం , విశాఖ జిలాల లపల  70 క్లపమీటరల 
వెడలుో వాయపటంచి 1200 మీటరల ఎతతూ  కలిగి ఉనాూయ. 
 

S47. Ans.(b) 
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Sol. విజయవాడలపని స్ీతానగరం కొండలనద చీలుికుని కృష్టాా నది ప్రవహిసదూ ంది అయతే ఈ పరా ంతంలప 
బ్రరటిష్టరుల  ప్రకాశం బాయరేజి ని 1853 సంవతారం లప నిరిాంచారు. 
 
S48. Ans.(a) 
Sol. ప్రకాశం బాయరేజి నదండి కాలువల దాార 12 లక్షల ఎకరాల భూమి స్ాగు అవుతతంది. 
 
S49. Ans.(b) 
Sol. విశాఖప్టూం డాలిినోస్ ప ై 175 మీటరల ఎతతూ లప ల ైట్ హౌస్ ఉంది. 
 
S50. Ans.(c) 
Sol. తతరుో కనదములపల  ఎతెతూన శ్చఖరం విశాఖప్టూం జిలాల లపని చింతప్లిల వద్ు ఉనూ అరోమా శ్చఖరం ఎతతూ  
1680 మీటరుల . 
 
S51. Ans.(a) 
Sol. తీర మెదైానాలు బంగాళాకతంలప తీరరేఖ, తతరుో కనదముల మధ్య ఉతూ రాన శ్రరకాకుళం జిలాల లపల ని 
వంశధార నది నదంచి ద్క్షిణాన నెలలల రు జిలాల లపల ని ప నాూ నద ివరకు విసూ రించి ఉనాూయ. 
 
S52. Ans.(b) 
Sol. తీర మెదైానం కృషా్ట, గోదావరి నద్దల మధ్య కృషా్ట, ప్శ్చిమ గోదావరి జిలాల లపల  ఎకుకవ వడెలుోతో ఎనిూ 
160 క్లప మీటర్ లకు ప ైగా విసూ రించి ఉంది. 
 
S53. Ans.(d) 
Sol. తీర రేఖ మాదిరి తీర మెైదానం కలడా 972 క్లప మీటరుల  విసూ రించి ఉంది. 
 
S54. Ans.(b) 
Sol. కృషా్ట గోదావరలిా మద్య ఉనూ ప్లల ప్ు పరా ంతానిూకొలేల రు సరసదా అని పటలుస్ాూ రు. దిని వెశైాలయం 250 
చ.క్.మీ.లు ఇద ికృష్టాా  ప్శ్చిమ గోదావరి జిలాల ల సరిహద్దు లపల  ఉంది. 
 
S55. Ans.(c) 
Sol. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లపని అతిప ద్ు  మంచిన్నట ిసరసదా కొలేల రు సరసదా. కొలేల రు సరసదా స్ ైబీరియ పరా ంతం నదంచి 
వలస వచేి ప్క్షుల (ప లికాన్ా-గూడ బాతతల)కు ప్రస్టదిు . కొలేల రు సరసదా ప్రిసర పరా ంతాలనద కొలేల రు 
అభయారణయంగ, కొలేల రు కోక్ష ిసంరక్షణ కేంద్రంగా పటలుస్ాూ రు.  
 
S56. Ans.(d) 
Sol. కొలేల రు సరసదాలప కలిస్ే నద్దల పేరుల  రామిలేరు,బుడమేరు, తమిాలేరు. 
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S57. Ans.(b) 
Sol. కొలేల రు సరసదాని, బంగాళాకాతం ని కేలిపే నది పేరు ఉప్ుోటేరు 

 
S58. Ans.(a) 
Sol. బుడమేరు నద ఆంధ్ర ద్దుఃఖదాయని అని పటలుస్ాూ రు. కొలేల రు సరసదా ప ై అధ్యయనం చేయడానిక్ 
నియమించిన కమిట ీఅజీజ్ కమిట ీ

 
S59. Ans.(d) 
Sol. ప్ులికాట్ సరసదా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మధ్యలప ఉంద ివెైశాలయం 460 చద్రప్ు క్లపమీటరుల  కలిగి 
ఉంద ి

 
S60. Ans.(a) 
Sol. సముద్ర జలాల భూభాగంలపక్ చ్చదికు వచిి సరసదాగా ఏరోడటానిూ లాగున్ అంటారు. 
 
S61. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లపని అతి ప ద్ు  సరసదా ప్ులికాట్ సరసదా దీనిన ేలాగున్ అని కలడా అంటారు. ఈ సరసదా 
సమీప్ంలపన ేశ్రరహరికోట అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న కేంద్రం (రాక ట్ లాంచింగ్ స్ే్ష్టన్) ఉంద.ి 
 
S62. Ans.(b) 
Sol.రామ్ స్ార్ ఒప్ోంద్ం 1971 సంవతారంలప ఇరాన్ లపని రామ్ స్ార్ అన ే పరా ంతం లప చితూ డి ప్రదేశాల 
సంరక్షణకు సంబందించిన ఒక అంతరాు తీయ ఒప్ోంద్ం జరిగింది. దనీేూ రామ్ స్ార్ ఒప్ోంద్ం అంటారు. 
 
S63. Ans.(a) 
Sol. రామ్ స్ార్ ఒప్ోంద్ం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ నదంచి చేరిిన ఏక ైక చితూ డి ప్రదేశం కొలేల రు సరసదా. 
 
S64. Ans.(c) 
Sol.విశాఖ జిలాల లపని తతరుో కనదములపల  ఎతెతూ న శ్చఖరం ఆరిాకొండ (ఆరోమా) మాచ్ ఖండ్ పీఠభూమిలప 
ఉంద ి

 
S65. Ans.(d) 
Sol. అనూవరం సతయనారాయణ స్ాామి దవేాలయం రతూగిరి కొండలపల  ఉంది. 
 
S66. Ans.(b) 
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Sol. ఆంధ్రప్రదేష్ ఆయన రేఖా మండలంలప ఉంది. అంద్దవలల  ఉషా్టమండల లేదా ఆయన రేఖా మండల 
శ్రతోషా్టస్టితిని కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశం మాదరిిగానే ఈ రాష్్టరము శ్రతోషా్టస్టితి ఋతతప్వనాలప  ై ఆధారప్డ ి
ఉంది.కాబటి్  ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రతోషా్టస్టితిని స్ాదారణంగా ఆయన రేఖామండల ఋతతప్వన శ్రతోషా్టస్టితి అంటారు. 
 
S67. Ans.(d) 
Sol. భారత వాతావరణ శాఖ సంవతార కాలానిూ 4 భాగాలుగా విభజించింద ిఅయత ేఅంద్దలప శ్రతాకాలం 
జనవర ినదండ ిఫటబరవరి వరకు,వేసవికాలం మార్ి నదండ ిజూన్ మధ్య వరకు, వరాా కాలం జూన్ మధ్య నదండ ి
స్ ప ్ంబర్ వరకు, ఈ శానయ ఋతతప్వనకాలం అకో్ బర్ నదండ ిడసి్ ంబర్ వరకు ఉంటుంది. 
 
S68. Ans.(c) 
Sol. భారత వాతావరణ శాఖ సంవతార కాలానిూ 4 భాగాలుగా విభజించింద ిఅయత ేఅంద్దలప శ్రతాకాలం 
జనవరి నదండ ిఫటబరవర ివరకు వేసవికాలం మార్ి నదండ ిజూన్ మధ్య వరకు, వరాా కాలం జూన్ మధ్య నదండ ి
స్ ప ్ంబర్ వరకు, ఈ శానయ ఋతతప్వనకాలం / తిరోగమన నెైరుతి ఋతతప్వనకాలం అకో్ బర్ నదండి డసి్ ంబర్ 
వరకు ఉంటుంద.ి 
 
S69. Ans.(c) 
Sol. భారత వాతావరణ శాఖ సంవతార కాలానిూ 4 భాగాలుగా విభజించింద ిఅయత ేఅంద్దలప శ్రతాకాలం 
జనవరి నదండ ి ఫటబరవర ి వరకు వేసవికాలం మార్ి నదండి జూన్ మధ్య వరకు, వరాా కాలం / నెైరుతి 
ఋతతప్వనకాలం జూన్ మధ్య నదండ ి స్ ప ్ంబర్ వరకు, ఈ శానయ ఋతతప్వనకాలం / తిరోగమన నెైరుతి 
ఋతతప్వనకాలం అకో్ బర్ నదండ ిడసి్ ంబర్ వరకు ఉంటుంది. 
 
S70. Ans.(b) 
Sol. భారత వాతావరణ శాఖ సంవతార కాలానిూ 4 భాగాలుగా విభజించింద ిఅయత ేఅంద్దలప శ్రతాకాలం 
జనవరి నదండ ి ఫటబరవర ి వరకు వేసవికాలం మార్ి నదండి జూన్ మధ్య వరకు, వరాా కాలం / నెైరుతి 
ఋతతప్వనకాలం జూన్ మధ్య నదండ ి స్ ప ్ంబర్ వరకు, ఈ శానయ ఋతతప్వనకాలం / తిరోగమన నెైరుతి 
ఋతతప్వనకాలం అకో్ బర్ నదండ ిడసి్ ంబర్ వరకు ఉంటుంది. 
 

S71. Ans.(d) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరం లప డసి్ ంబర్ చివరి నాటిక ్రాష్్టరము మొతూ ం చలల బడ ిజనవర,ి ఫటబరవరి నలెలపల  ఉష్ో్ట ోగరతలు 
చాల తకుకవ ఉంటాయ.ఈ రుతతవులప పొ డ ివాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. అనంతప్ురం, చితతూ రు జిలాల లు 
మిగతా జిలాల ల కంట ేతకుకవ ఉష్ో్ట ోగరతతో ఉంటాయ. దీనిక్ గల కారణం ఆ జిలాల లు మెైసూరు పీఠభూమిని 
ఆనదకుని ఉండడమ.ే 
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S72. Ans.(d) 
Sol. శ్రతాకాలంలప ఆంధ్రరాష్్టరములప అతయలో ఉష్ో్ట ోగరత విశాఖప్టూం జిలాల లప లంబస్టంగిలప నమోద్వుతతంది. 
 
S73. Ans.(c) 
Sol. శ్రతాకాలంలప ఆంధ్రరాష్్టరములప అతయలో ఉష్ో్ట ోగరత విశాఖప్టూం జిలాల లప లంబస్టంగిలప -2 డగిరరల స్ ంటిగేరడ్ 
నమోద్వుతతంది. 
 
S74. Ans.(b) 
Sol. కోస్ాూ  పరా ంతం అంతటా రాతతర లపల  మంచద బాగా కురుసదూ ంది. ఉష్ో్ట ోగరత విలపమం చరయ కారణంగా కొనిూ 
రోజులు ఉద్యం సమయంలప ద్ట్మెైన పొ గమంచద కురుసదూ ంది. 
 
S75. Ans.(b) 
Sol. శ్రతాకాలంలప కోస్ాూ  జిలాల ల కంట ేరాయలస్మీ జిలాల లలప చలి ఎకుకవ ఉంటుంద ిదీనిక్ గల కారణం ఆ 
జిలాల లు సముదరా నిక్ ద్ూరంగా ఉండడం. మారిి తరవాత ఎండలు ముదిర ిగరరష్టాతాప్ం మొద్లవుతతంది  
 
S76. Ans.(b) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప వేసవికాలం మారిి నదండ ిజూన్ మొద్టవిారం వరకు ఉంటుంద.ి 
 
S77. Ans.(c) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప వేసవికాలంలప గరిష్్ట ఉష్ో్ట ోగరత మే నెలలప నమోద్వుతతంద ి

 
S78. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరంలపని ర ంటిచింతల అతయదిక ఉష్ో్ట ోగరత నమోద్యయయ పరా ంతం.ఇద ి గుంటూరు జిలల లప ఉంద ి
ఇకకడ ఉష్ో్ట ోగరత మే నెలలప 45 డిగరరల స్ ంటగేిరడ్ కంట ే ఎకుకవ నమోద్వుతతంది. మెైసూరు పీఠభూమిని 
ఆనదకుని ఉనూ చితతూ రు ,అనంతప్ురం జిలాల లు ఇతర పరా ంతాలకంట మరింత చలల గా ఉంటాయ.  
 
S79. Ans.(d) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరంలపని హారిాలీ హిల్ా వసేవి విడదిి కేంద్రం చితతూ రు జిలాల లప ఉంద ి

 

S80. Ans.(c) 

Sol. వసేవికాలంలప సంవహన ప్రక్రయ అధికంగా జరగడం వలల  కుయములప నింబస్ మేఘాలు ఏరోడ ి
ఉరుములు , మెరుప్ులు ,వడగళళతో కలడని సంవహన వరాప్ు జలుల లు ప్డతాయ. 
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S81. Ans.(c) 

Sol. వసేవికాలంలప సంవహన ప్రక్రయ అధికంగా జరగడం వలల  కుయములప నింబస్ మేఘాలు ఏరోడ ి
ఉరుములు, మెరుప్ులు, వడగళళతో కలడని సంవహన వరాప్ు జలుల లు ప్డతాయ.వేసవిలప అతయదిక సగటు 
ఉష్ో్ట ోగరత 31.5 డిగరరల స్ ంటీగేరడ్ నమోద్వుతతంది 
 

S82. Ans.(b) 

Sol. వసేవికాలంలప సంవహన ప్రక్రయ అధికంగా జరగడం వలల  కుయములప నింబస్ మేఘాలు ఏరోడ ి
ఉరుములు, మెరుప్ులు ,వడగళళతో కలడిన సంవహన వరాప్ు జలుల లు ప్డతాయ.వేసవిలప అతయలో సగటు 
ఉష్ో్ట ోగరత 18 డిగరరల స్ ంటీగేరడ్ నమోద్వుతతంది. 
 

S83. Ans.(d) 

Sol. వసేవిలప ఆంధ్రప్రదేశ్ పరా ంతంలప రుతతప్వనాలు రాకముంద్ద ప్డ ే జలుల లనద మామిడ ి జలుల లు, 
మాయంగోష్టవర్ా, ఏరువాక జలుల లు, తొలకరి జలుల లు అని పటలుస్ాూ రు. 
 

S84. Ans.(d) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప సముద్ర ప్రభావం వాళళ విశాఖప్టూం, మచిలీప్టూం,కాక్నాడ పరా ంతాలలప తకుకవ 
ఉష్ో్ట ోగరతలు నమోద్వుతాయ. 
 

S85. Ans.(c) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని సగటు వరాపాతం 960 మిలీల మీటరుల  
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S86. Ans.(a).  
Sol. నెైరుతి రుతతప్వనకాలం/ వరాపాతం వాళళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని 
ఉతూ ర పరా ంతంలప 80 స్ ంటీ మీటరుల  , ద్క్షణి పరా ంతంలప 40 స్ ంట ీ
మీటరుల  వరాపాతం ఉంటుంది. 
 
S87. Ans.(a) 
Sol. నెైరుతి రుతతప్వనాల వళళ కోస్ాూ  రాయలస్ీమ పరా ంతాలకంటే 
తెలంగాణా రాష్్టరము లప ఎకుకవ వరాపాతం ప్డుతతంద ి

 
S88. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరము లప పరా ంతాల వారిగా చూస్ేూ  కోస్ాూ  తీరం సగటు 65.1 స్ ం.మీ., రాయలస్ీమలలప 
సగటు 46.3 స్ ం.మీ. వరాపాతం 

 
S89. Ans.(b) 
Sol. ఈశానయ ఋతతప్వన కాలం లప అకో్ బర్ మాసం వరాా కాలానిక్, శ్రతాకాలానిక్ మధ్య వారధిలా ఉండ ి
సందిమాసంలా ఉంటుంది అని చెప్ోవచది. అధకి ఉష్ో్ట ోగరత, అధిక తేమ కారణంగా వాతావరణం ఉకకపో తగా 
ఉంటుంది. దీనిూ స్ాదారణంగా అకో్ బర్ వడేిమి అని అంటారు. 
 
S90. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లప ఈశానయ రుతతప్వనాల వలల  కలడా కొదిుపాటి వరాం ప్డుతతంది. ఉతూ ర పరా ంతాల కంట ే
ద్క్షిణ పరా ంతాలపల  ఎకుకవ వరాం కురుసదూ ంది. అకో్ బర్ నదండి డసి్ ంబర్ మధ్య వీచ ేఈశానయ రుతతప్వనాల వలల  
స్ాదారణ వరాపాతం 224 మిలీల మీటరుల గా నమోద్ద అవుతతంది. 
 
S91. Ans.(c) 
Sol. ఈశానయ ఋతతప్వన కాలంలప బంగాళాఖాతంలప వాయుగుండలు ఏరోడతాయ. వీట ివలల  ద్క్షణి కోస్ాూ  
జిలాల లు అయన నెలలల రు , ప్రకాశం జిలాల లకు ఎకుకవ నష్్టం జరుగుతతంది. 
 
S92. Ans.(b) 
Sol. నెైరుతి ఋతతప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డే జిలాల  ప్శ్చిమ గోదావరి మరియు ఈశానయ 
ఋతతప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డే జిలాల  తతరుో గోదావరి. 
 
S93. Ans.(a) 
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Sol. నెైరుతి ఋతతప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డే జిలాల  ప్శ్చిమ గోదావరి మరియు ఈశానయ 
ఋతతప్వనాల వలల  అధిక వరాపాతం ప్డే జిలాల  తతరుో గోదావరి. 
 
S94. Ans.(a) 
Sol. నెైరుతి ఋతతప్వనాల వలల  అలో వరాపాతం ప్డ ే జిలాల లు నెలలల రు, అనంతప్ురం మరియు ఈశానయ 
ఋతతప్వనాల వలల  అలో వరాపాతం ప్డ ేజిలాల లు కరనూలు, అనంతప్ురం. 
 
S95. Ans.(c) 
Sol. నెైరుతి ఋతతప్వనాల వలల  అలో వరాపాతం ప్డ ే జిలాల లు నెలలల రు, అనంతప్ురం మరియు ఈశానయ 
ఋతతప్వనాల వలల  అలో వరాపాతం ప్డ ేజిలాల లు కరనూలు, అనంతప్ురం. 
 
S96. Ans.(b) 
Sol. రాజస్ాి నోల ని జ ైసలీారు తరాాత అతి తకుకవ వరా పాతం 560 మి.మీ.కంట ేతకుకవ నమోద్యయయ పరా ంతం 
అనంతప్ురం. 
ఇద ిఆంధ్రప్రదేశ్ లప మొద్టి స్ాి నం భారతదేశం లప ర ండవ స్ాి నం. 
 
S97. Ans.(c) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప అధిక వరాపాతం  జుల లైప - కోస్ాూ  ఆంధరా , తలెంగాణా :, స్ ప ్ంబర్ లప- ద్క్షణి తలెంగాణా, 
ఆగేూయ పరా ంతం:, అకో్ బర్ లప – చితతూ రు:, మరియు నవంబర్ లప - నలెలల రు, గుంటూరు ఉంటుంది. 
 
S98. Ans.(c) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టర సగటు వరాపాతం వేసవికాలంలప -73 మి.మీ., శ్రతాకాలం లప - 18 మి.మీ., ఈశానయ 
ఋతతప్వనాలు లప - 203 మి.మీ., నెైరుతి ఋతతప్వనాలు లప - 602 మి.మీ. గా ఉంటుంది. 
 
S99. Ans.(d) 
Sol. కొప ోన్ వాతావరణ వరరికరణ వాతావరణాలనద ఐద్ద ప్రధాన వాతావరణ సమూహాలుగా విభజిసదూ ంది, 
ప్రతి సమూహం కాలానదగుణ అవపాతం మరియు ఉషాో్ట గరత నమూనాల ఆధారంగా విభజించబడుతతంది. ఐద్ద 
ప్రధాన సమూహాలు ఎ (ఉషా్టమండల), బ్ర (పొ డి), స్ట (సమశ్రతోషా్ట), డ ి(ఖండాంతర), మరియు ఇ (ధ్దర వ). 
ప్రతి గూర ప్ు మరియు సబ్ గూర ప్ు ఒక లేఖ దాారా పరా తినిధ్యం వహిసదూ ంది. అయత ేఆంధ్రరాష్్టరం కలిగి ఉనూ 
శ్రతోషా్టస్టితి మండలాలు ఆయన రేఖా వరాపాత పరా ంతం (ఉషా్టమండల వరాా కాలం), శుష్టక పరా ంతం (పొ డి) 
 
S100. Ans.(d) 
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Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప శుష్టక పరా ంతం కడప్ నదండ ిఉతూ రాన నల్ి ండ వరకు , ప్డమర బళాళర ినదండి తతరుోన 
ఉద్యగిరి వరకు వాయపటంచి ఉంది. మిగిలిన పరా ంతం అంతా మొద్ట ి రకం అయన ఆయన రేఖా వరాపాత 
పరా ంతం (ఉషా్టమండల వరాపాతంకు) చెందనిది.  
 
S101. Ans.(a) 
Sol. కురవాలిాన స్ాదారణ వరాపాతం కంట ేఎకుకవ వరాపాతం కురిస్ేూ  దానిని అధిక వరాపాతం లేదా అతివృష్ట్ 
అంటారు , కురవాలిాన స్ాదారణ వరాపాతం కంటే తకుకవ వరాపాతం కురిస్ేూ  దానిని అలో వరాపాతం లేదా 
అనావృష్ట్  అంటారు. 
 
S102. Ans.(d) 
Sol. అతివృష్ట్  వలల  వరద్లు వస్ాూ య. ఆంధ్రప్రదశే్ లప వరద్లు సంబవించే పరా ంతాలు కొలేల రు, వంశధార, కృష్టాా , 
గోదావర ిపరా ంతాలు , శారదానద ిపరా ంతాలు. 
 
S103. Ans.(b) 
Sol. స్ాదారణ వరాపాతంలప 75 శాతం కంట ేతకుకవ వరాం కురిస్ేూ  దానిని కరువు అంటారు మరియు స్ాదారణ 
వరాపాతంలప 50 శాతం కంట ేతకుకవ వరాం కురిస్ేూ  దానిని తీవరమెైన కరువు అంటారు. 
 
S104. Ans.(b) 
Sol. స్ాదారణ వరాపాతంలప 75 శాతం కంట ేతకుకవ వరాం కురిస్ేూ  దానిని కరువు అంటారు మరియు స్ాదారణ 
వరాపాతంలప 50 శాతం కంట ేతకుకవ వరాం కురిస్ేూ  దానిని తీవరమెైన కరువు అంటారు. 
 
S105. Ans.(d) 
ఆంధ్రరాష్్టరములప అధిక కరువులు సంబవించ ే పరా ంతం రాయలస్ీమ ఇంద్దలప కడప్,కరనూలు, చితతూ రు, 
అననతప్ురం జిలాల లునాూయ.  
 
S106. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ామజిక ఆరిుక సరేా 2020-21 ప్రకారం రాష్్టరంలప అడవులు 36.88 లక్షల హెకా్ రుల  
విస్ీూ రాంలప విసూ రించి ఉనాూయ. రాష్్టరము మొతూ ం విస్ీూ రాంలప 22.63% అడవులు ఉనాూయ. దేశ అటవీ 
విస్ీూ రాంలప ఆంధ్రప్రదేశ్ 8వ స్ాి నానిూ ఆకరమించింది. 
 

S107. Ans.(d) 
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Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప 647 చద్రప్ు క్లపమీటరల అటవీ విస్ీూ రాం ప రిగింది. కేంద్ర ప్రాయవరణ, అటవీ మరియు 
వాతావరణ మారుోల శాఖ మంతిర భూపేంద్ర్ యాద్వ్ గురువారం విడుద్ల చసే్టన 17వ ఇండియా స్ే్ట్ ఆఫ్ 
ఫార స్్ రిపో ర్్ (ISFR) 2021 ప్రకారం, జాతీయ స్ాి యలప 2,261 చద్రప్ు క్లపమీటరల అటవీ విస్ీూ రాం నికరంగా 
ప రిగింది. 
అడవుల విస్ీూ రాంలప దేశంలపన ేఏపీ మొద్ట ిస్ాి నంలప ఉండగా, తలెంగాణ (632 చద్రప్ు క్లపమీటరుల ), ఒడిశా 
(537 చద్రప్ు క్లపమీటరుల ), కరాా టక (155 చద్రప్ు క్లపమీటరుల ), జారఖండ్ (110 చద్రప్ు క్లపమీటరుల ) 
తరాాతి స్ాి నాలపల  ఉనాూయ. దేశంలప అతయధకి అటవీ విస్ీూ రాం మధ్యప్రదేశ్ లప ఉంది, తరాాతి స్ాి నాలపల  
అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఛతీూస్ గఢ్, ఒడిశా మరియు మహారాష్్టర ఉనాూయ 
అయతే, అటవీ విస్ీూ రాం ప రుగుద్ల 2019లప 990.40 చద్రప్ు క్లపమీటరలతో పో లిస్ేూ  తకుకవ. APలప మొతూ ం 
నమోదెనై అటవీ పరా ంతం (RFA) 29,784 చద్రప్ు క్లపమీటరుల , ఇది మొతూ ం భౌగోళిక పరా ంతంలప 18.28%. 
ప్రిధి జాతీయ RFA 24.62% కంటే తకుకవగా ఉంది. 
 
S108. Ans.(b) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్ామజిక ఆరిుక సరేా ప్రకారం 2015-2016 రాష్్టరంలప అడవులు 36,914.78 చద్రప్ు క్లప 
మీటరల విస్ీూ రాంలప విసూ రించి ఉనాూయ. రాష్్టరము మొతూ ం విస్ీూ రాంలప 23.04% అడవులు ఉనాూయ. దేశ అటవీ 
విస్ీూ రాంలప ఆంధ్రప్రదేశ్ 9వ స్ాి నానిూ ఆకరమించింది. 
 
S109. Ans.(b) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప కోస్ాూ ంద్ర పరా ంతం అటవీ వెైశాలయం 19,590 చద్రప్ు క్లపమీటరుల  (30.67%) మరియు 
రాయలస్ీమ లప అటవీ వెైశాలయం 14,996 చద్రప్ు క్లపమీటరుల  (23.53%) 

 
S110. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప కోస్ాూ ంద్ర పరా ంతం అటవీ వెైశాలయం 19,590 చద్రప్ు క్లపమీటరుల  (30.67%) మరియు 
రాయలస్ీమ లప అటవీ వెైశాలయం 14,996 చద్రప్ు క్లపమీటరుల  (23.53%) 

 
S111. Ans.(d) 
Sol. ఆంధ్ర రాష్్టరము లప నలేల సాభావం, వరాపాతం, ఉషాో్ట గరత ఆధారంగా అడవులనద నాలుగు రకాలుగా 
వరరికరించారు. 
అవి 1.ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు 2.అనారిర ఆకురాలుి అడవులు 3.చిట్డవులు 4.తీరపరా ంత అడవులు. 
 
S112. Ans.(d) 
Sol. ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు స్ాదారణంగా 125-200 స్ ంట ీమీటరల వరాపాతం ఉండ ేపరా ంతాలపల  అభవృదిి 
చెంది ఉనాూయ. 
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జిలాల ల వారిగా ప్రిశ్రలిస్ేూ  శ్రరకాకుళం, విశాఖప్టూం, తతరుో గోదావర ి , ప్శ్చిమ గోదావరి జిలలాల లప ఇలాంట ి
అడవులు అధికంగా వాయపటంచి ఉనాూయ. 
 
S113. Ans.(b) 
Sol. ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు స్ాదారణంగా 125-200 స్ ంట ీమీటరల వరాపాతం ఉండ ేపరా ంతాలపల  అభవృదిి 
చెంది ఉనాూయ. 
జిలాల ల వారిగా ప్రిశ్రలిస్ేూ  శ్రరకాకుళం, విశాఖప్టూం, తతరుో గోదావర ి , ప్శ్చిమ గోదావరి జిలలాల లప ఇలాంట ి
అడవులు అధికంగా వాయపటంచి ఉనాూయ. 
 
S114. Ans.(d) 
Sol. విశాఖప్టూం తతరుో గోదావరి ఏజ న్నా పరా ంతాలపల  రంప్చోడవరం పరా ంతాలపల  ఉనూ ద్ట్మెనై అడవులు 
ఈ కోవకు చెంద్దతాయ. ఆరుర ఆకురాలుి అడవులు ముఖయంగా వేగ,ి మదిు , ఏగిస, స్ాల్ , వెద్దరు , బంద్రు, 
జిటే్ గి, ప్ల , కరక, స్టరమానద లాంట ివృక్ష జాతతలు ప రుగుతాయ. 
 
S115. Ans.(a) 
Sol. అనారుర ఆకురాలుి అడవులు సహజంగా వరాపాతం తకుకవ ఉండే పరా ంతాలపల  75-100 స్ ంటీ మీటరల 
వరాపాతం ఉండే పరా ంతాలపల  అభవృదిి  చెంది ఉనాూయ. కడప్, కరనూలు , చితతూ రు , అనంతప్ురం, నెలలల రు 
జిలాల లపల  ఈ రకానిక్ చెందిన అడవులు ఎకుకవ వెైశాలయంలప ఉనాూయ. 
 
S116. Ans.(c) 
Sol. అనారుర ఆకురాలుి అడవులు సహజంగా వరాపాతం తకుకవ ఉండే పరా ంతాలపల  75-100 స్ ంటీ మీటరల 
వరాపాతం ఉండే పరా ంతాలపల  అభవృదిి  చెంది ఉనాూయ. కడప్, కరనూలు , చితతూ రు , అనంతప్ురం, నెలలల రు 
జిలాల లపల  ఈ రకానిక్ చెందిన అడవులు ఎకుకవ వెైశాలయంలప ఉనాూయ. 
 
S117. Ans.(b) 
Sol. కడప్, కరనూలు , చితతూ రు , అనంతప్ురం, నలెలల రు జిలాల లపల  అనారుర ఆకురాలుి అడవులు ఎకుకవ 
వెైశాలయంలప ఉనాూయ. ప్రప్ంచంలపని ఎకకడా దొరకని ఎరరచంద్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని కడప్, చితతూ రు , నలెలల రు 
జిలాల లలప అడవులపల  మాతరమ ేలబ్రసదూ ంది. 
 
S118. Ans.(d) 

Sol. ప్రప్ంచంలపని ఎకకడా దొరకని ఎరరచంద్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని కడప్, చితతూ రు , నలెలల రు జిలాల లలప 
అడవులపల  మాతరమ ే లబ్రసదూ ంది. ఎరరచంద్నం కలప్నద బొ మాలు, రంగులు, జంతర వాయదాయలు తయారిక్ 
ఉప్యోగిస్ాూ రు. 
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S119. Ans.(b) 

Sol. ప్రప్ంచంలపని ఎకకడా దొరకని ఎరరచంద్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని కడప్, చితతూ రు , నలెలల రు జిలాల లలప 
అడవులపల  మాతరమ ే లబ్రసదూ ంది. ఎరరచంద్నం కలప్నద బొ మాలు, రంగులు, జంతర వాయదాయలు తయారిక్ 
ఉప్యోగిస్ాూ రు. ఎరర చంద్నం మన రాష్్టరము నదండి చెనైా దేశానికీ ఎకుకవగా ఎగుమతి అవుతతంది. 
 

S120. Ans.(c) 

Sol. ఎంతో విలువెైన మంచి గంధ్ం చటెుల  ఆంధ్రప్రదేశ్ లప చితతూ రు, అనంతప్ురం జిలాల లలపని అడవులపల  
ఉనాూయ. 
 

S121. Ans.(c) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప అనారిర ఆకురాలుి అడవులులప ముఖయంగా కనిపటంచ ే వృక్షజాతతలు టేకు, ఏగిస, 
బండారు, చిరమనద, ఎరర చంద్నం, మంచిగంధ్ం, నలల మదిు . 
 

S122. Ans.(b) 

Sol. 75 స్ ంటీ మీటరల వరాపాతం కంట ేతకుకవ వరాపాతం ఉనూ పరా ంతాలపల  ఈ రకమెైన అడవులు విసూ రించి 
ఉనాూయ. చితతూ రు , అనంతప్ురం, కడప్, కరనూలు జిలాల లపల  విసూ రించి ఉనాూయ. ఈ అడవులపల  ముళళ 
పొ ద్లు మరియు ర లుల గడిా  ఎకుకవగా కనిపటస్ాూ య. 
 

S123. Ans.(c) 

Sol. 75 స్ ంటీ మీటరల వరాపాతం కంట ేతకుకవ వరాపాతం ఉనూ పరా ంతాలపల  ఈ రకమెైన అడవులు విసూ రించి 
ఉనాూయ. చితతూ రు , అనంతప్ురం, కడప్, కరనూలు జిలాల లపల  విసూ రించి ఉనాూయ. ఈ అడవులపల  ముళళ 
పొ ద్లు మరియు ర లుల గడిా  ఎకుకవగా కనిపటస్ాూ య. 
 

S124. Ans.(c) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టంలపని చిట్డవులలప కనిపటంచ ే ముఖయమెైన వృక్షజాతతలు తతమా, 
కలబంద్,బరహాజ ముడు ,నాగజ ముడు, వేగు, చండర,రేగు, బలుసద. 
 

S125. Ans.(c) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని తీరపరా ంత అడవులుకు గల క్షార జలారణాయలు , ట ైడల్ అడవులు  
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S126. Ans.(d) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ అరణాయలలప తీర పరా ంత అడవులునద పో టు,పాటు అరణాయలు, మాంగూర వ్ అరణాయలు 
అంటారు. ఇవి ముఖయంగా నదీ ముఖ దాారాలపల  విసూ రించి ఉనాూయ. కృష్టాా  డెలా్  పరా ంతాలపల  ఈ అరణాయలు 
అతయదికంగా విసూ రించి ఉనాూయ. 
 

S127. Ans.(d) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ అరణాయలలప తీర పరా ంత అడవులునద పో టు,పాటు అరణాయలు, మాంగూర వ్ అరణాయలు 
అంటారు. ఇవి ముఖయంగా నదీ ముఖ దాారాలపల  విసూ రించి ఉనాూయ. కృష్టాా  డెలా్  పరా ంతాలపల  ఈ అరణాయలు 
అతయదికంగా విసూ రించి ఉనాూయ. 
 

S128. Ans.(c) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ అరణాయలలప తీర పరా ంత అడవులునద పో టు,పాటు అరణాయలు, మాంగూర వ్ అరణాయలు  
అంటారు. ఇవి ముఖయంగా నదీ ముఖ దాారాలపల  విసూ రించి ఉనాూయ. కృష్టాా  డెలా్  పరా ంతాలపల  ఈ అరణాయలు 
అతయదికంగా విసూ రించి ఉనాూయ. ఉప్ుోపో నూ , మాంగూర వ్ అరణాయలులప ముఖమెైన వృక్షాలు ఉప్ుోపో నూ , 
బొ డుా  పో నూ, ఊరడ ,మడ, తెలల మడ, గుండు మడ. 
 

S129. Ans.(a) 

Sol. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లపని ట డైల్ అరణాయలనద కోరింగ అడవులు అని 
పటలుస్ాూ రు. తతరుో గోదావరి జిలాల  కాక్నాడక్ ఇవి 15 క్లపమీటరల 
ద్ూరంలప ఉనాూయ. 
 

S130. Ans.(b) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్టూ రా ప్రంగా అతిప ద్ు  అడవులు నలల మల అడవులు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఆడవులు ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కడప్, చితతూ రు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప విస్ీూ రా ప్రంగా ఆడవులు 
తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , శ్రరకాకుళం. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు విశాఖ, కడప్. 
రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , అనంతప్ురం. 
 
S131. Ans.(a) 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
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Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఆడవులు ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కడప్, చితతూ రు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్టూ రా ప్రంగా అతిప ద్ు  
అడవులు నలల మల అడవులు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప విస్ీూ రా ప్రంగా ఆడవులు తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , 
శ్రరకాకుళం. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు విశాఖ, కడప్. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత 
తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , అనంతప్ురం. 
 
S132. Ans.(b) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప విస్ీూ రా ప్రంగా ఆడవులు తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , శ్రరకాకుళం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప 
ఆడవులు ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కడప్, చితతూ రు. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు 
విశాఖ, కడప్. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , అనంతప్ురం. 
 
S133. Ans.(d) 
Sol. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు విశాఖ, కడప్. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఆడవులు ఎకుకవగా 
ఉనూ జిలాల లు కడప్, చితతూ రు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్టూ రా ప్రంగా అతిప ద్ు  అడవులు నలల మల అడవులు. ఆంధ్రప్రదశే్ 
లప విస్ీూ రా ప్రంగా ఆడవులు తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , శ్రరకాకుళం. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత తకుకవగా 
ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , అనంతప్ురం. 
 
S134. Ans.(d) 
Sol. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , అనంతప్ురం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ఆడవులు 
ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కడప్, చితతూ రు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విస్టూ రా ప్రంగా అతిప ద్ు  అడవులు నలల మల అడవులు. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లప విస్ీూ రా ప్రంగా ఆడవులు తకుకవగా ఉనూ జిలాల లు కృష్టాా , శ్రరకాకుళం. రాష్్టరంలప అటవీ స్ాంద్రత 
ఎకుకవగా ఉనూ జిలాల లు విశాఖ, కడప్. 
 
S135. Ans.(a) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప టేకు అధికంగా లభంచే జిలాల  తతరుోగోదావరి. టేకు ని “క్ంగ్ అఫ్ ఫార స్్” అంటారు. 
 
S136. Ans.(b) 
Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టర ప్రజల ముఖయ వృతిూ  వయవస్ాయం. ఇదీ రాష్్టర జీవనాధారం కలడా. ఇకకడ జనాభాలప 
73% శాతం మంద ిగార మాలపల  ఉంటూ వయవసయమ ేప్రధాన వృతిూ గా జీవిసదూ నాూరు.  
 
S137. Ans.(c) 
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Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప మృతిూ కలు, న్నట ిపారుద్ల స్ౌకరాయలు, వాతావరణ ప్రిస్టితతలు అనేక రకాల ప్ంటలు 
ప్ండడానిక్ అనదకలలంగా ఉనాూయ. అంద్దకే ఆంధ్ర రాష్టా్ ర నిూ ద్క్షిణ భారతదేశ ధానాయగారంగా ( గార నరర ఆఫ్ 
ది స్ౌత్ ఇండయిా), భారతదేశ అనూప్ూరాగా పటలుస్ాూ రు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టా్ ర నిక్ దాదాప్ు ¼ వంతత ఆదాయం 
చేకలరుతతంది. 
 
S138. Ans.(d) 
Sol. రాష్్టరంలప వయవస్ాయ భూమి ఎకుకవగా అనంతప్ురం (1084.7 వలే హెకా్ రుల ) , కరనూలు ( 914.2 వేల 
హెకా్ రుల ) జిలాల లపల  ఉంది. అయత ేనికర స్ాగు విస్ీూ రాంలప సగం భూమిక్ ప ైగా స్ాగుద్లతో నెలలల రు , తతరుో 
గోదావర ి, కృష్టాా  జిలాల లు ప్రధ్మ, దిాతీయ , తృతీయ స్ాి నాలపల  ఉనాూయ.  
 
S139. Ans.(a) 
Sol. రాష్్టరంలప అతయలో వయవస్ాయ భూమి ఉనూ జిలాల లు విశాఖప్టూం (262 వలే హెకా్ రుల ), విజయనగరం 
(286 వేల హెకా్ రుల  ).  
 
S140. Ans.(b) 
Sol. నేలల స్ారం, వరాపాత విసూ రణ లాంట ి ప్రిమితతలనద ఆధారంగా చసేదకుని రాష్టా్ ర నిూ 5 వయవస్ాయ 
మండలాలుగా విభజించారు. 1. కృష్టాా - గోదావర ిపరా ంతం, 2. ఉతూ ర కోస్ాూ  పరా ంతం, 3. ద్క్షణి మండలం, 4.అలో 
వరాపాత మండలం, 5.ప్శ్చిమ, గిరిజన మండలం. 
 
S141. Ans.(d) 
Sol. ఉభయ గోదావర,ి కృష్టాా  , గుంటూరు పరా ంతాలు ఈ వయవస్ాయ మండలానిక్ చెందినవి. ఈ పరా ంతానిక్ 
పరా ంతీయ వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం లాం (గుంటూరు) లప ఉంది. 
 
S142. Ans.(a) 

Sol. ఉతూ ర కోస్ాూ  పరా ంతం లప విజయనగరం, శ్రరకాకుళం, విశాఖప్టూం పరా ంతాలు ఈ వయవస్ాయ మండలానిక్ 
చెందినవి. ఈ పరా ంతాలకు వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం అనకాప్లిల ( విశాఖప్టూం) లప ఉంద ి
 

S143. Ans.(c) 

Sol. నలెలల రు , చితతూ రు, కడప్, ప్రకాశం, ఆగేూయ అనంతప్ురం పరా ంతాలు ఈ వయవస్ాయ మండలంలప 
ఉనాూయ. ఈ పరా ంతానిక్ పరా ంతీయ వయవస్ాయ కేంద్రం తిరుప్తి (చితతూ రు) లప ఉంది. 
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S144. Ans.(d) 

Sol. కరనూలు , అనంతప్ురం, ప్శ్చిమ ప్రకాశం, వాయువయ కడప్ పరా ంతాలు ఈ వయవస్ాయ మండలంలప 
ఉనాూయ. పరా ంతీయ వయవస్ాయ ప్రిశోద్నా కేంద్రం నందాయల ( కరనూలు ) లప ఉంది. 
 

S145. Ans.(a) 

Sol. విజయనగరం, విశాఖప్టూం, తతరుోగోదావర,ి ఖమాం, గిరిజన పరా ంతాలు ఈ వయవస్ాయ మండలంలప 
ఉనాూయ. పరా ంతీయ వయవస్ాయ ప్రిశోధ్న కేంద్రం చింతప్లిల ( విశాఖప్టూం) లప ఉంది. 
 

S146. Ans.(b) 

Sol. సారాముఖి నద ిజిలాల లపని చంద్రగిరి గుట్లపల  జనిాంచి నెలలల రు జిలాల  దాారా ప్రవహిసూూ  , ఆ జిలాల లపని 
అందాల మాల సమీప్ంలప బంగాళాఖాతంలప కలుసదూ ంది. సారాముఖి నది ద్క్షిణ భారతదేశంలప ప్రవహించ ే
ఒక నది. చితతూ రు జిలాల లప ప్రముఖ నది. ప్రముఖ శ వై క్షేతరమయన శ్రరకాళహస్టూ  ఈ నద ిఒడుా న నలెకొని ఉంది. 
తిరుప్తి-చంద్రగిరి మధ్య తొండవాడ సమీప్ కొండపరా ంతం ఈ నద ిజనాస్ాి నం. ధ్ూరుట ితన రచనలపల  దీనిూ 
మొగలేరు అని ప్రస్ాూ వించాడు. ఈ నద ి ఒడుా న శ్రరకాళహస్ీూ శారాలయం, తొండవాడ వద్ు ఉనూ 
అగస్ేూ శారాలయం, యోగి మలల వరం వద్ునదనూ ప్రాశరేశారాలయం, గుడిమలల ం ద్గిరునూ 
ప్రశురామేశారాలయం, గాజులమండయం ద్గిరునూ మూలస్ాి నేశారాలయం ఉనాూయ. ఇద ిజీవనద ికాద్ద. 
స్ాధారణంగా అకో్ బరు నదంచి డిస్ ంబరు దాకా ప్రవహిసదూ ంద ి

 

S147. Ans.(d) 

Sol. ఎరరకాలువ, తమిాలేరు, బెైనేరు, కొవాాడ కాలువ, జలేల రు, గుండేరు ఇతర ప్రవాహ న్నట ి వనరులు. 

జిలాల లప దాదాప్ు 20.2% నలే గోదావరి నది ప్రరవాహక పరా ంతంలపనూ, 48.1 % యెరరకాలువ ప్రరవాహక 

పరా ంతంలపనద, 26.8% తమిాలేరు పరా ంతంలపనద, 1.4% రామిలేరు పరా ంతంలపనద, 3.5% లపయయరు 

పరా ంతంలపనద ఉంద.ి  245 చ.క్.మీ. వెైశాలయంలప విసూ రించి, దేశంలప అతి ప ద్ు మంచిన్నటి సరసదా అయన 

కొలేల రు కృష్టాా , గోదావరి నద్దల మధ్యపరా ంతలప ఏరోడిన ప్లల ప్ు జలాశయం. ఈ ర ండు నద్దల మధ్యలపనద 

సహజంగా వరద్ న్నటిని బాలన్ా చసే్ ేసరసదాగా ఉప్యోగ ప్డుతతంద.ి బుడమేరు, తమిాలేరు అన ేర ండు 
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ప ద్ు యయరులతోబాటు సదమారు 30 చినూ, ప ద్ు కాలువలు కొలేల రులప కలుస్ాూ య. ఉప్ుోటేరు దాారా కొలేల రు 

న్నరు సముద్రంలపక్ ప్రవహిసదూ ంది.  

 

S148. Ans.(b) 

Sol. సారాముఖి నది ద్క్షిణ భారతదేశంలప ప్రవహించే ఒక నది. చితతూ రు జిలాల లప ప్రముఖ నద.ి ప్రముఖ శ వై 

క్షేతరమయన శ్రరకాళహస్టూ  

శ్రరకాళహస్టూ  ఆలయం అనే పేరుతో కాళహస్ీూ శార స్ాామి దెవైంగా 5 వ శతాబుంలప సారాముఖి నద ి ఒడుా న 

నిరిాంచిన శ్చవుడ ిఆలయం. ఇద ితిరుప్తిక ్36 క్.మీ (22 మెైళళల ). శ్రరకాళహస్టూ , ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్టరములపని 

చితతూ రు జిలాల లప ఒక ప్ట్ణం, ఒక మండలం. ఈ ప్ట్ణం సారాముఖి నదిక్ తతరుో ఒడుా న ఉంది. ఇద ి

సారాముఖి నది తీరములప ఉనూ క్షేతరము సారాముఖి ఇకకడ ప్శ్చిమాభముఖముగా ప్రవహించడం 

జరుగుతతనూది. చినూవాగులా ప్ుటి్ంది. ధ్ూరుటి తన రచనలపల  దీనిూ 'మొగలేరు' అని 

ప్రస్ాూ వించాడు.సారాముఖి నద ీ ప్రరవాహక పరా ంతంలప ప్వితర హింద్ూ ప్ుణయక్షేతరా ల నై తిరుమల, 

శ్రరకాళహస్ీూ శారాలయం. 

 

S149. Ans.(a) 

Sol. ఏలేశారం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్్టరములపని తతరుో గోదావర ి జిలాల కు చెందిన ఒక గార మం..ఇద ి సమీప్ 
ప్ట్ణమెనై ప దాు ప్ురం నదండ ి35 క్. మీ. ద్ూరంలప ఉంది. తతరుో గోదావర'ి జిలాల , భారత దేశం లపని ఆంధ్ర 
ప్రదేశ్ రాష్టా్ ర నిక్ ఈశానాయన 16° 30', 18° 20' ఉతూ ర అక్షాంశాల మధ్య, 81° 30', 82° 36' తతరుో రేఖాంశాల 
మధ్య ఉంది.కాక్నాడ, రాజమహ ంద్రవరం దీని ముఖయప్ట్ణాలు. కాక్నాడ, రాష్్టర రాజధాని అమరావతికు 
246క్.మీల ద్ూరంలప ఉంద ి

 

S150. Ans.(d) 

Sol. శ్రరకాకుళం జిలాల లప బాహుద్, ఉతూ ర మహ ంద్ర, తనయ, బెంజిగడా, వరహాలు గడా, వంశధార, నాగావళి, 
ప ద్ుగడా, కందివలస అనే 9 నద్దలు ఉనాూయ. వీటిలప నాగావళి, వంశధార, మహ ంద్ర తనయ ముఖయమెైన 
నద్దలు జిలాల లప ఈశానయ ఋతతప్వనాల దాారా 26.47%, నెఋైతి ఋతతప్వనాల దాారా 62.61% వరాా లు 
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లభస్ాూ య. మూడు ముఖయ నద్దల దాారా జరుగుతతనూ న్నటి వినియోగం: నాగావళి 371 మి.కలయ.మీ. 
(మిలియన్ కలయబ్రక్ట మీటరుల ) (36%), వంశధార 121 మి.కలయ.మీ. (12%), మహ ంద్ర తనయ 81 
మి.కలయ.మీ. (8%), చినూ చెరువులు 140 మి.కలయ.మీ. (14%), భూగరభ జలాలు 300 మి.కలయ.మీ. 
(30%). మొతూ ం 1,013 మి.కలయ.మీ. రాష్్టరంలప ర ండు ప్రధాన జలాశయాలు సదమారు 140 మి.కలయ.మీ. 
న్నటిని వయవస్ాయ నిమితూ ం సమకలరుసదూ నాూయ. అవకాశం ఉనూ న్నటిలప 91% (5,763 మి.కలయ.మీ.) 
బంగాళాఖాతంలపక్ వృధాగా పో తతనూద్ని అంచనా. 9% న్నరు మాతరమ ేభూగరభంలపక్ ఇంకుతతనూది. 
జిలాల లప 3.3 లక్షల (0.33 మిలియన్) హెక్ేరులు భూమి స్ాగులప ఉంది. అంద్దలప 1.9 లక్షల హెక్ేరులకు 
స్ాగున్నటి వసతి ఉంది. కాలువల దాారా 91,946 హెక్ేరులు, చెరువుల దాారా 80,123 హెక్ేరులు, బో రు 
బావుల దాారా 6,923 హెక్ేరులు, ఇతర బావుల దాారా 8,866 హెక్ేరులు, ఇతర వనరుల దాారా 5,316 
హెక్ేరులు భూమిక్ స్ాగున్నరు లభసదూ ంది. 
 
 
 
 

TELANGANA STATE GK IMPORTANT QUESTIONS (1-150) 
 
Q1. ష్ డూయలా్ తెగల వారి భూములనద ష్ డూయలా్ తెగలు కాని వారిక్ బద్లాయంప్ునకు సంబంధించి సదపీరం 
కోరు్  ఏ తీరుోలప పేర్కనూద?ి 

(a) గుమాడ ినరాయయ Vs. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం 

(b) గుజు  భక్షం V5. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం 

(c) సమత Vs. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం  
(d) రమేష్ రాథోడ్ Vs. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం 

 
Q2. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం చేత 2005 లప ఏరాోటు చయేబడి 'తెలంగాణ పరా ంతంలప తెగల భూసమసయలప  ై
నివేదిక సమరిోంచిన కమిష్టన్ ఏది? 

(a) జస్ట్స్ క . రామస్ాామి కమిష్టన్ 

(b) కోనేరు రంగారావు కమిష్టన్ 

(c) జస్ట్స్ రామచంద్రరాజు కమిష్టన్ 
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(d) జ .ఎం. గిర్ ని కమిష్టన్ 

 
Q3. క్ంది జిలాల లలప ఏ జిలాల లప ప్రకటతి ష్ డూయలా్ పరా ంతం లేద్ద ? 

(a) ఆదిలాబాద్ 

(b) వరంగల్ 

(c) నిజామాబాద్ 

(d) మహబూబాగర్ 

 
Q4. ష్ డూయలా్ ఏరియాలు, ష్ డూయలా్ తెగలకు సంబంధించిన పరా ంతాలనద 
ప్రిపాలించడానిక్ నిరేుశ్చంచిన రాజాయంగ 
ష్ డూయల్ ఏద ి? 

(a) 6వ ష్ డూయల్ 

(b) 7వ ష్ డూయల్ 

(c) 8వ ష్ డూయల్ 

(d) 5 వ ష్ డూయల్ 

 
Q5. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరం 1983 లప క్ంద ి వాటలిప ఏ వయవసినద రద్దు  
చేస్టంది? 

(a) రక్షతి కౌలుదారు వయవసి  
(b) బాల కారిాక వయవసి  
(c) గిరిజన భూముల బదిలీ  
(d) ప్టేల్- ప్టాారర వయవసి 

 
Q6. 'నకాల టైేల  దేశభకుూ లు', 'నకాల ైటల  ఎజ ండాయయ నా ఎజ ండా' అంటూ మొట్మొద్టిగా ప్రచారం చేసదకునూ 
ముఖయమంతిర ఎవరు? 

(a) మరిర చనెాూర డిా  
(b) క . చంద్రశేఖరరావు 

(c) భవనం వెంకటరా మ్  
(d) ఎన్.టి. రామారావు 
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Q7. తెలుగుదేశం ప్రభుతాం ఆంధ్రప్రదేశోల  1983 లప ప్రవేశప టి్ , 'పాయక టల దాారా పారా ప్ంపటణ ీ ప్థకం' కు 
ఇవాబడిన అధికారిక పరేు 

(a) మధ్ద వాహిని  
(b) న్నరా వాహిని 

(c) వారుణి వాహిని  
(d) సారా వాహిని 

 
Q8. 1975 ఏపటరలపల  తొలిస్ారిగా జలగం వెంగళరావు ముఖయమంతిరగా ఉండగా హైెద్రాబాదోల  తలెుగువారి 
భావసమెైకయత పేరుతో నిరాహించిన సభలు? 

(a) ప్రవాస్ ీభారతీయుల జాతీయ సభలు 

(b) ప్రప్ంచ తెలుగు స్ాంసకృతిక సభలు 

(c) ప్రప్ంచ తలెుగు మహాసభలు 

(d) ఆంధ్ర మహాసభ 

 
Q9. నిజాం కాలేజి యొకక వయవస్ాి ప్క పటరనిాపాల్ ఎవరు ? 

(a) ములాల  అబుు ల్ ఖయూయం 

(b) అఘోరనాథ్ ఛటరపాధాయయ 

(c) హెచ్.క . శేరాాణి 
(d) నికొలాయ రోరిచ్ 

 
Q10. కవులు తమ తము కవితాానిూ చదవిి తోట ి కవులనద, ఉప్స్టితతల ైన ఆస్ాాద్కులనద రంజింప్చసే్ ే
ప్రక్రయనద ఉప్స్టితతల ైన ఆస్ాాద్కులనద రంజింప్చేస్ ేప్రక్రయనద ఏమటారు 

(a) గజల్ 

(b) మునూవి 

(c) తఖయయల్ 

(d) ముష్టాయరా 
 
Q11. 14 నిజాం కాలంలప నడచిిన ర ైలేా వయవసినద ఏమని పటలిచవేారు? 
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(a) నిజాం గార ంట డ్ స్ే్ట్ ర ైలేా 

(b) నిజాం స్ ంటరల్ ర ైలేా 

(c) నిజాంస్ గాయరంటడీ్ స్ే్ట్ ర లైేా 

(d) నిజాం రాజయ ర లైేా 

 
Q12. హైెద్రాబాద్ లప ప్రసదూ తం అడిానిస్ే్ రటవి్ స్ా్ ఫ్ కాలేజీ ఉనూ భవనం, ఒకప్ుోడు ఒక అతిథ ిగృహం. దాని 
పేరు ఏమిట ి? 

(a) లేక వూయ గ స్్ హౌస్ 

(b) ఎరరమంజిల్ 

(c) బలెాల విస్ా్  

(d) నిజాం కలబ్ 

 
Q13. జాబ్రతా – I నద, జాబ్రతా - II తో జతప్రిి, దిగువ ఇచిిన ఆపా్నల  నదంచి జవాబునద ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా – I జాబ్రతా - II 
(గిరిజన తెగలు) (తలెంగాణలప వారు అధికంగా వివస్టంచే పరా ంతాలు) 
A. ప్రాు నదల  1. మహబూబూగర్ 
B. చెంచదలు 2. ఖమాం 
C. కొండర డుల  3. ఖమాం ఏజ న్నా పరా ంతం 
D. రాచ కోయాలు 4. ఆదిలాబాద్ 
Options: 

A B C D 

(a) 2 4 3 1 

(b) 2 3 2 1 

(c) 4 1 2 4 

(d) 1 3 2 4 

 

Q14. జాబ్రతా - I నద, జాబ్రతా - 11 తో జతప్రిి, దిగువ ఇచిిన ఆపా్నల  నదంచి జవాబునద ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా – I (పాటలు)  జాబ్రతా –II (రచయతలు) 
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A. అమా తెలంగాణమా, ఆకలి కేకల గానమా.... 1. అందశె్రర 
B. ప్ల ల  కన్నూరు ప డుతతందో , కనిపటంచని కుటరల... 2. జ ైరాజ్ 
C. జయ జయహ  తెలంగాణ జనన్న జయ కేతనం ... 3. గద్ుర్  
d. వానమా, వానమా, వానమా, ఒకకస్ారనాూ  4. గోరట ివెంకనూ 
వచిిపో వే వానమా    
Options: 

A B C D 

(a) 2 3 1 4 

(b) 3 4 1 2 

(c) 2 3 4 1 

(d) 3 4 2 1 

 

Q15. జాబ్రతా - I నద, జాబ్రతా - II తో జతప్రిి, దిగువ ఇచిిన ఆపా్నల  నదంచి జవాబునద ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా – I   జాబ్రతా - II 
(తెలంగాణ వేప్థయంలప తీస్టన స్టనిమాలు) (వాటి ద్రశకులు) 
A. అంకుర్   1. అలాల ణి శ్రరధ్ర్ 
B. ఒక ఊరి కథ   2. ఎం.ఉద్య్ కుమార్ 
C. విముక్ూ కోసం   3. మృణాల్ స్నే్ 
D. కొమురం భం   4. శాయం బెనగల్ 
Options: 

A B C D 

(a) 3 2 4 1 

(b) 3 4 2 1 

(c) 4 3 2 1 

(d) 2 3 1 4 

 

Q16. జాబ్రతా - I నద, జాబ్రతా – II తో జతప్రిి, దిగువ ఇచిిన ఆపా్నల  నదంచి జవాబునద ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా – I  జాబ్రతా - II 
(తెలంగాణ మాండలీకం)  (ప్లుకుబడులు/అరాి లు) 
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A. అగుి వ  1. ప ండిల  సమయంలప కుమారి వారి ఇంట ినదండ ితెచేి కుండలు 
B. ఐరేండుల   2. ధ్ర తకుకవ 
C. కాగు  3. ప ద్ు  కుండ 
D. క ైక్లి  4. కలలి 
Options: 

A B C D 

(a) 2 1 3 4 

(b) 1 2 4 3 

(c) 1 2 3 4 

(d) 4 1 3 2 

 

Q17. మొద్టి తలెుగు టాకీ చితరమెనై 'భకూ ప్రహాల ద్' చితరంలప ట టైిల్ పాతర పో ష్టంచిన తెలంగాణ బాల కళాకారుని 
పేరు ? 

(a) క్రష్టాా జీరావ్ ష్టండ ే 
(b) గోవింద్రావు 

(c) ట.ిఎల్. కాంతారావు  
(d) చందాల కేశవదాసద 

 
Q18. చివరి నిజాం ప్రభువు చేత స్ాి పటంచబడి చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయమంతిరగా ఉనూప్ుోడు 
మూస్టవయేబడిన ప్రభుతారంగంలపని కంప న్న ఏది ? 

(a) IDPL 

(b) DRDL 

(c) Alwyn 

(d) HMT 

 
Q19. ప్రస్టది్ నిరాల్ బొ మాలనద క్ంద్ పేర్కనబడిన ఏ రకం కరరలతో చేస్ాూ రు ? 

(a) ప లల వుడ్ 

(b) స్ాఫ్టు్ ుడ్ 

(c) చంద్నప్ు కరర 
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(d) హారా్ వుడ్ 

 
Q20. చంద్రబాబు ప్రభుతాంచేత అవిచిినూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరంలప తయారు చేయబడని 'విజన్ 2020' అన ే
ప్తరా నిూ ఏ కనాల్ింగ్ ఏజ న్నా వారు తయారు చశేారు ? 

(a) ఇంటరేూష్టనల్ మానిటరర ఫండ్ 

(b) ప్రప్ంచ బాయంక్ట 

(c) మెక్నేా 

(d) ఆపటయన్ డవెలప్ మెంట్ బాయంక్ట 

 
Q21. తెలంగాణ రాష్్టర ఏరాోటు కొరకు 2013 సంవతారంలప కేంద్ర ప్రభుతాం ఏరాోటు చేస్టన గూర ప్ ఆఫ్ 
మినిస్రో్ో ఈ క్ంద ివారిలప సభుయలు కానిద ిఎవరు? 

(a) ఎ.క . ఆంథోని 

(b) గులాం నబీ ఆజాద్ 

(c) శరద్ ప్వార్ 

(d) జ ైరాం రమేష్ 

 
Q22. ప ైవైేట్ నిరాహించ ేవీధి బడులనద నిజాం కాలంలప ఏమని పటలిచవేారు? 

(a) అకాడెమియా 
(b) తాతిల్ 

(c) శ్చక్షాలయ్ 

(d) భాంగర 
 
Q23. 'రజాకారుల ' అన ేఉరను  ప్దానిక్ అరిం ఏమిట ి? 

(a) సాచింద్ స్వేకులు  
(b) స్ ైనికులు 

(c) ముస్టల ంలు 

(d) పో లీసదలు 
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Q24. బూరుి ల రామకృష్టాా రావు హైెద్రాబాద్ రాష్్టర ముఖయమంతిరగా 
1952 లప ఏ నియోజకవరాి నిక్ పరా తినిధ్యం వహించారు? 

(a) నాగర్ కరనూల్  
(b) మహబూబూగర్ 

(c) వనప్రిూ  
(d) ష్టాద్ూగర్ 

 
Q25. క్ంద్ పేర్కనూ వారిలప హైెద్రాబాదోల  జనిాంచి భారత రాష్్టరప్తిగా 
ఎనిూక కాబడని వారు ఎవరు ? 

(a) వి.వి. గిరి 

(b) డా॥ జాకీర్ హుస్ేాన్ 

(c) ఫకుర దీున్ అలీ అహాద్  
(d) న్నలం సంజీవర డిా  
 

Q26. 'నకాల టై్' అన ేప్ద్ం మూలం ఏది? 

(a) స్ాాతంతరాం అని అరిం వచేి ఒక బెంగాలీ ప్ద్ం  
(b) ప్శ్చిమ బెంగాల్ లపని ఒక గార మం పేరు 

(c) ఆ సంసి స్ాి ప్కుడి పేరులప ఒక భాగం 

(d) విప్ల వం అని అరిం వచేి ఒక బెంగాలీ ప్ద్ం 

 

Q27. 1981 లప ఆదిలాబాద్ జిలాల లపని ఏ పరా ంతంలప గిరిజనదల మీద్ పో లీసదలు కాలుోలు జరిగాయ ? 

(a) ఆస్టఫాబాద్ 

(b) ఇంద్రవెలిల 
(c) భెైంస్ా 
(d) ఉటూూర్ 
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Q28. బీజ పట నాయకులు స్ట. జంగార డిా  ఏ పారలమెంటరర నియోజకవరిం నదంచి 1984 లప లపకాభకు 
ఎనిూకయాయరు ? 

(a) మహబూబాబాద్  
(b) వరంగల్ 

(c) హనాకొండ  
(d) భువనగిరి 

 

Q29. హైెద్రాబాద్ లపని బ్రరటిష్ ర స్టడెన్నా మీద్ దాడిచసే్ట, అండమాన్ జ లైులప శ్చక్ష అనదభవిసూూ  మరణించిన 
వయక్ూ ఎవరు?  
(a) మౌలీా అలాల  ఉదీున్  
(b) చిదాఖాన్ 

(c) ఆగాఖాన్  
(d) తతరేరబాజీ ఖాన్ 

 

Q30. 1970వ ద్శకంలప 'ప్ల ల లకు తరలండి' అనే విసూ ృత ప్రచారానిూ నిరాహించిన సంసి ఏది? 

(a) రాష్ీ్ రయ సాయం స్వేక్ట సంఘ్ 

(b) గార మ రక్షణ ద్ళాంలు 

(c) భారత విదాయరిి సమాఖయ 
(d) రాడికల్ విదాయరిి సంఘం 

 

Q31. కలరరాజనూ నాయకతాంలప ఏరోడా స్ీపఐీ (ఎంఎల్) చీలికవరిం పేరు ? 

(a) ప్రజాసంథా 
(b) గణశక్ూ 
(c) జనశక్ూ 
(d) నూయ డెమోకరస్ ీ

 

Q32. 1978 లప జగితాయలలప జరిగిన 'జ తైరయాతర' ఎవరిక్ సంబంధించిన ప్రజా ప్రద్రశన ? 
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(a) ర తైత కలలీలు 

(b) NGOలు 

(c) నిరుదో యగులు 

(d) విదాయరుి లు 

 

Q33. 1950 ముంద్ద షో్ట లాప్ూర్, భవాండ ిపరా ంతాలకు కరరంనగర్ నిజామాబాద్ జిలాల ల నదంచి భారర ఎతతూ న 
ఏ వృతిూ క్ చెందినవారు వలస వళెాల రు? 

(a) భవన నిరాాణం 

(b) డెైవైరుల  

(c) వడరంగులు  
(d) చనేేత 

 

Q34. తెలంగాణ రాష్్టర సమితి చపే్టి్న వివిధ్ కారయకరమాలనద చారితిరక కరమానదగతంగా గురిూంచదము. 
A. స్టంహ గరున 
B. తలెంగాణా ఆతా గౌరవ సభ 
C. సమర శంఖారావం 
D. వరంగల్ జ ైతర యాతర 
(a) A, D, C, B 

(b) A, D, B, C 

(c) A, B, D, C 

(d) A, B, C, D 

 

Q35. ఆంధ్రప్రదేశోల  ర తైతల ఆతాహతయల నిరోధానిక్ ఉదేుశ్చంచిన 'ర ైతత స్ేవా సమితి' ఏ జిలాల లప 
పరా రంభంచబడనిద ి? 

(a) మహబూబూగర్ 

(b) వరంగల్ 
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(c) అనంతప్ూర్ 

(d) కరరంనగర్ 

 

Q36. జాబ్రతా - I నద, జాబ్రతా - II తో జతప్రిి, దిగువ ఇచిిన ఆపా్నల  నదంచి జవాబునద ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా - I  జాబ్రతా -II 
(తెలంగాణ పరా ంతీయ సంసిలు (వాటి నాయకులు) 
A. తలెంగాణ స్ాధ్న సమితి  1. ఆకుల భూమయయ 
B. తలెంగాణ ప్రజా సమితి  2. దేవేంద్ర్ గౌడ్ 
C. తలెంగాణ జనసభ  3. ఆల  నరేంద్ర 
D. నవ తెలంగాణ పారర్  4. టి.ఎన్.సదాలక్షిా 
Options: 
A B C D 

(a) 2 1 3 4 

(b) 4 2 1 3 

(c) 3 4 1 2 

(d) 1 3 2 4 

 
Q37. ఎవరి హయాంలప గదాాల్ కోటనద నిరిాంచారు? 

(a) రాజా రామేశారరావు 

(b) రాజా వాస్టర డిా  నాయుడు 
(c) రాణి కుముదిని దవేి 

(d) రాజా శోభనాదిర 
 
Q38. తెలంగాణ రాష్్టర ఉద్యమ సంద్రభంగా కేస్ఆీర్ తో కలిపట ప్నిచసే్టన బీజేపీ పారలమెంట్ సభుయడు ? 

(a) స్టహెచ్. విదాయస్ాగర్ రావు 

(b) బండారు ద్తాూ తేరయ 

(c) ఎ. నరేంద్ర 
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(d) బంగారు లక్షాణ్ 

 
Q39. న్నళల ప్ంపటణలీప జరిగిన అనాయయం కారణంగా నల్ి ండ జిలాల లప తాండవిసదూ నూ ఫ్ోల రోస్టస్ సమసయప  ై
పో రాడడానిక్ క్ంద ివారిలప ఎవరు జలస్ాధ్న సమితిని స్ాి పటంచారు ? 

(a) ద్ూష్టరల సతయనారాయణ 

(b) ధాయవనప్లిల సతయనారాయణ 

(c) సంగంర డిా  సతయనారాయణ 

(d) ముశిరల సతయనారాయణ 

 
Q40. 2001లప ఔష్టద్ ఉతోతతూ ల కొరకు వలేాది ఎకరాల భూస్ేకరణ అవసరమైెన వివాదాసోద్ స్ ోష్టల్ 
ఎకనామిక్ జోన్ (SEZ) ఎకకడ ఉంది? 

(a) మడికొండ, వరంగల్ జిలాల  

(b) కోహెడ, రంగార డిా  జిలాల  

(c) మహ శారం, రంగార డిా  జిలాల  

(d) పో ల ప్లిల, మహబూబ్ నగర్ జిలాల  

 
Q41. నిజాం కాలేజీ ప్ూరా నామం/అసలు పరేు ఏది? 

(a) హైెద్రాబాద్ కాలేజీ  
(b) అసఫటయా కాలేజీ  
(c) దారుల్ ఉల్ా కాలేజీ  

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 STATE GK IMPORTANT QUESTIONS  

72 Adda247 Telugu Youtube    |    Adda247.com/te/      |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 
 

(d) జాగరరాు రర కాలేజీ 

 
Q42. మనెూంకొండలప నెలవెనై దేవుని పేరు?  

(a) వెంకటేశారస్ాామి 

(b) స్ీతాసమేత శ్రరరాముడు 

(c) నాగదేవత 

(d) నరస్టంహస్ాామి 

 
Q43. స్ాంప్రదాయ బ్రదీర హసూ కళలలప ఉప్యోగించే వసదూ వులు ఏవి ? 

(a) నలుప్ు రంగునద ఆలసరిచిన కంచద, జింక్ట, బంగారు రేకుల మిశరమం. 
(b) నలుప్ు రంగునద ఆలసరిచిన కంచద, రాగి, బంగారు రేకుల మిశరమం. 
(c) నలుప్ు రంగునద అలమరిచిన జింక్ట, ఇతూడి, వెండ ిరేకుల మిశరమం. 
(d) నలుప్ు రంగునద ఆలసరిచిన జింక్ట, రాగి, వెండి రేకుల మిశరమం. 
 
Q44. క్ంద ివారిలప ఏ ముస్టల ం చరితరకారుడు తన ప్ుసూ కంలప ద్కకన్ పరా ంతంలప భాగంగా 'తెలంగాణ' అన ే
ప్దానిూ ఉప్యోగించాడు ? 

(a) ఫ రిస్ా్  

(b) ఆలెరనన్న 

(c) ఇబ్ూ ఖలలా న్ 

(d) అబుల్ ఫజల్ 

 
Q45. స్ాలారాింగ్ ప్రిపాలనా సంసకరణలలప భాగంగా నిజాం రాజయంలప నాయయశాఖామంతిరగా 
నియమితతల నైద ిఎవరు ? 

(a) ష్టాహబంగ్ బహద్ూు ర్ 

(b) ష్టంష్ేర్ జంగ్ బహద్ూు ర్ 

(c) సవాబ్ బష్ీర్ ఉదెులా 
(d) ముఖరం ఉదేులా బహద్ూు ర్ 
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Q46. క్ంద ితలెంగాణ జిలాల లపల  కృష్టాా , గోదావర ినద్దలు ప్రవహించని జిలాల  ఏది? 

(a) ఖమాం 

(b) నల్ి ండ 

(c) మెద్క్ట 

(d) ఆదలిాబాద్ 

 
Q47. 1933 ఫరాానా ప్రకారం ములీకగా గురిూంప్ు పొ ంద్డానిక్ కన్నస నివాస అరహత ఎనిూ సంవతారాలు ? 

(a) 15 సం రాలు 

(b) 4 సం రాలు 

(c) 6 సం రాలు  
(d) 12 సం రాలు 

 

Q48. మజిల స్ ఇతేూ హాద్దల్ ముస్టల మీన్ ఆధ్ారయంలప దిగువ సంసి ఏరోడంిది 
(a) రజాకార్ 

(b) ఆజాద్ హైెద్రాబాద్ 

(c) ఉస్ాానిస్ాూ న్ 

(d) ఆనల్ మలిలక్ట 

 

Q49. హైెద్రాబాద్ రాష్్టర స్టవిల్ ముఖయమంతిర ఎం.క . వేలపల డి మంతిరవరింలప ఈ క్ంద ివారిలప ఎవరు సభుయలు 
కారు? 

(a) క .వి. రంగా ర డిా  
(b) వి.బ్ర.రాజు 

(c) వినాయక రావు విదాయలంకార్ 

(d) బూరుి ల రామకృష్టాా రావు 

 

Q50. హైెద్రాబాద్దక ఏజ ంట్ జనరల్ నియమించడానిక్ దారతిీస్టన ప్రణిామం ఏది ? 

(a) స్ా్ ండ్ - స్ట్ల్ (యథాతథ ఒప్ోంద్ం) 
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(b) మౌంట్ బాట న్ పాల న్ 

(c) కేంద్ర ప్రభుతాం చేత హైెద్రాబాద్ ప ైన తీసదకునూ చరయ 
(d) నిజాం ప్రభుతాం చతే ఐకయరాజయ సమితిక ్విజాా ప్న. 
 

Q51. 1/70 చట్ం ప్రకారం తెలంగాణ ప్రభుతాానిక్ సంబంధించి క్ంద ివాటిలప ఏద ిసర ైనది? 

(a) 5 ఎకరాలకు మించిన ప్ట్ణ భూమిని మిగులు భూమిగా ప్రిగణసి్ాూ రు. 
(b) 50 ఎకరాల గార మీణ వయవస్ాయ భూమిని మిగులు భూమిగా ప్రిగణిస్ాూ రు. 
(c) గిరిజనదల నదంచి గిరిజనేతరులకు భూమి బద్లాయంప్ు అనరహం (చట్బద్ుం కాద్ద) 

(d) ఎస్.స్ట.లకు ఇచిిన చట్బది్ంగా బద్లాయంచలేని భూమిని (unassigned land) బద్లాయంచలేరు. 
 
Q52. తెలంగాణ స్ామాజిక ఆరిిక చితరం 2016 (తెలంగాణ ప్రభుతాం) ప్రకారం 2011-12 ధ్రలలప తలసర ి
ఆదాయం ఆధారంగా 2013-14 (ర ండవ ప్ుసుఃఅంచనాలు) లప తలెంగాణ పరా ంతంలప క్ంద ివాటిలప అతి పదే్రిక 
జిలాల  ఏది? 

(a) మెద్క్ట 

(b) మహబూబూగర్ 

(c) ఆదిలాబాద్ 

(d) వరంగల్ 

 
Q53. క్ంద ివాటలిపని ఏ తలెంగాణ తాలుకాలలప స్ాగున్నటి కొరతనద తీరిడానిక్ జూరాల స్ాగున్నటి ప్థకం 
(స్ీ్జ్ -1) నద ఉదేుశ్చంచారు? 

(a) గదాాల్, ఆలంప్ూర్, ప్నసరి. 
(b) వనప్రిూ, స్టరిస్టలల , గదాాల్ 

(c) ఆలంప్ూర్, సంగార డిా , వనప్రిూ 
(d) మెద్క్ట, గదాాల్, ఆలంప్ూర్ 

 
Q54. 1973లప ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకులు జారరచసే్టన 6 పాయంటల  సూతరా నిక్ సంబంధించి క్ంద ి వాటలిప ఏ 
వివరణ సర ైనది కాద్ద? 

(a) వెనదకబడిన పరా ంతాల అభవృదిి . 
(b) విదాయ సంసిలలప స్ాి నిక అభయరుి లకు పరా ధానయత, 
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(c) స్ కరటేరియట్ నియామకాలలప స్ాి నిక అభయరుి లకు పరా ధానయత. 
(d) స్ాగున్నట ివనరుల అభవృదిి . 
 
Q55. కృష్టాా  న్నట ితగాదాల టిరబుయనల్ (ర ండవద)ి చేరాన్ ఎవరు ? 

(a) ఆర్.ఎస్. బచావత్ 

(b) బ్రరజేష్ కుమార్ 

(c) జగిలష్ భగవతి 

(d) ఎస్.పట. శ్రరవాసూ వ 

 
Q56. తెలంగాణలప క్ంది వాటిలప ఏ జిలాల ల గుండా కృష్టాా  నదీ ప్రివాహక పరా ంతం వెళళూ ంద ి? 

(a) మహబూబూగర్, నల్ి ండ, హైెద్రాబాద్ 

(b) ఖమాం, ఆదిలాబాద్, నల్ి ండ 

(c) కరరంనగర్, నల్ి ండ, హైెద్రాబాద్ 

(d) వరంగల్, మహబూబ్ నగర్, హైెద్రాబాద్ 

 
Q57. క్ంద ివాటలిప తలెంగాణలపని ఏ జిలాల లప ప్ంటల స్ాంద్రత అతయధకింగా ఉంది ? 

(a) మహబూబ్ నగర్  
(b) నల్ి ండ 

(c) నిజామాబాద్ 

(d) కరరంనగర్ 

 
Q58. భారతదేశంలప గత కొనిూ ద్శాబాు లపల  
1. జనన రేటు ప రుగుతతంది. 
2. మరణ రేటు ప రుగుతతంది. 
3. జనన రేటు తగుి తతంది. 
4. మరణ రేటు తగుి తతంది. 
ఈ క్ంద ివాటలిప ఏది/ఏవి నిజం ? 

(a) 1 మరియు 2 

(b) 2 మరియు 3 

(c) 3 మరియు 4 

(d) 1 మరియు 4 
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Q59. తెలంగాణ పరా ంతంలప స్ాగున్నటి వనరులలప గ్ట్ప్ు బాప్ుల వాటా 1956-57 లప శూనయం కాగా 2011-
12 లప దాని వాటా ఎంత శాతానిక్ ప రిగింది? 

(a) 43  

(b) 49 

(c) 33 

(d) 26 

 

Q60. తెలంగాణ పరా ంతంలప స్ాగున్నటి వనరులలప చెరువుల వాటా 'తలెంగాణ స్ామాజిక ఆరిిక చితరం 2016' 
(తెలంగాణ ప్రభుతాం) ప్రకారం 2014-15 లప ఎంత ఉంది? 

(a) 15.76% 

(b) 12.67% 

(c) 10.05% 

(d) 5.62% 

 

Q61. 2015-16 సంవతారానిక్ తెలంగాణ రాష్్టర ప్రభుతాం తన మొతూ ం బడెుట్ వయయం ఎంత ఉంటుంద్ని 
అంచనా (బడెుట్ అంచనాలు) వసే్టంద ి? 

(a) 1,10,689 కోటుల   
(b) 1,05,689 కోటుల   
(c) 1,25,686 కోటుల   
(d) 1,15,689 కోటుల  

 

Q62. 1969 లప నియమించబడని ప్శ్చష్్ట భారివ్ కమిటీ ఏ కాలప్ు తెలంగాణ అభవృదిి  కొరకు బడెుటరర 
మిగులు ఉప్యోగానిూ ప్రిశ్రలించింది? 

(a) 1-11-1955 to 313-1969 

(b) 1-11-1956 to 31-3-1968  

(c) 1-11-1954 to 31-3-1969 

(d) 1-11-1956 to 31-3-1969 
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Q63. భారతదేశంలపన ేభూసంసకరణలకు సంబంధించి క్ంద ివాటలిప ఏది ప్రధానమెనై అంశం కాద్ద ? 

(a) మధ్యవరుూ ల తొలగంిప్ు  
(b) కౌలుదారర సంసకరణలు 

(c) భూకమతాలప ై స్ీలింగ్  
(d) స్ాగున్నట ిఅభవృదిి  
 
Q64. ఆంధ్రప్రదేశ్ (తెలంగాణ పరా ంతం) కౌలుదారర, వయవస్ాయ భూముల చట్ం, 1950 ప్రకారం రక్షణ పొ ందని 
కౌలుదారర అనిూ హకుకలు ఎవరిక్ వరిూస్ాూ య? 

(a) చట్రరతాయ వారసదలకు చెందేవి. 
(b) చట్రరతాయ వారసదలకు చెంద్వు 

(c) ప్ునుఃప్రిశ్రలనకు అరిమెైనవి. 
(d) రిజరుా చయేబడినవి. 
 
Q65. జి.ఓ.ఎం.ఎస్. నెం. 971, ర వెనూయ డపిార ్మంట్, తదేీ 7-10-1969 లప ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం ఏ పరా ంతాలపల  
ప్రభుతా భూములనద గిరిజనేతరులకు కేటాయంచడానిూ, బదిలీ చేయడానిూ నిష్ధేించింద ి? 

(a) రిజరుాడ్ అడవులు  
(b) ష్ డూయలా్ పరా ంతాలు 

(c) ష్ డూయలా్ కాని పరా ంతాలు  
(d) ప్రాత పరా ంతాలు 

 
Q66. ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్టా్ ర నిక్ సంబంధించి భూకమిటీ నివేదిక, 2006 ప్రకారం తెలంగాణ పరా ంతంలప ఏ ర ండు 
రకాల కౌలుదారుల  ఉనాూరు? 

(a) మౌఖిక, రక్షతి కౌలుదారుల  

(b) ఇనాందారర, రక్షిత కౌలుదారుల  

(c) ప్ంటలపని భాగంతోపాటు భూమిశ్చసదూ నద చలెిలంచే కౌలుదారుల , స్ాధారణ కౌలుదారుల . 
(d) స్ాధారణ, రక్షతి కౌలుదారుల  

 
Q67. గిరిజనదల నదంచి గిరిజనేతరులు రిజిస్ర్ కాని తెలల  పపే్ర ైో లీజు ప్తరా లనద స్ీాకరిస్ేూ  వాటిని ఏమంటారు? 

(a) స్ాదా బయనామాలు 
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(b) స్ా్ ంప్ పపే్రు 

(c) అమాక ప్తరం 

(d) సదా బ్రనామీ 

 
Q68. అస్ాధారణ స్ేవలకు గానద రాజయం/రాచరికం/దేశం నదంచి భూమిని బహుమతిగా తీసదకునూ వయక్ూని 
క్ంద ివాటలిప) ఏమంటారు? 

(a) జమిందారు 

(b) ఇనాందారు. 
(c) ఫూయడల్ లారా్ 

(d) ప్టాారర 
 
Q69. భారత స్ాాతంతారనాంతరం భూసంసకరణలప  ైసూచనలకు గానద మొద్ట ికమిటీని వేశారు. ఆ కమిటీని 
ఏమంటారు ? 

(a) పట.స్ట. జోష్ట కమిట ీ

(b) జ .స్ట. కుమారప్ో కమిటీ  
(c) బందోపాధాయయ కమిటీ  
(d) మొరారరు దేశాయ కమిట ీ

 
Q70. కోనేరు రంగారావు భూమి కమిట,ీ 2006 నివదేిక ప్రకారం ఒక వయక్ూక్ కేటాయంచవలస్టన అతయధిక 
భూమి ఎంత వరకు ప్రమిితమైె ఉండాలి ? 

(a) ఒక ఎకరం తర,ి 2 ఎకరాల కుష్టక భూమి. 
(b) 2 ఎకరాల తర,ి 2 ఎకరాల కుష్టక భూమి 

(c) 2 ఎకరాల తర,ి 3 ఎకరాల కుష్టక భూమి 

(d) 4 ఎకరాల తర,ి 6 ఎకరాలు కుష్టక భూమి 

 
Q71. ‘హైెద్రాబాద్ కౌలుదారర, వయవస్ాయ భూముల చట్ం, 19 ప్రకారం చలాక నేల గల కుష్టక భూమిక్ 
తెలంగాణలప కౌలు చెలిలంచాలిా అదెునద ఎంత నిరాయంచారు ? 

(a) భూఆదాయానిక్ ర ండింతలు 

(b) భూఆదాయానిక్ మూడింతలు 
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(c) భూఆదాయానిక్ నాలిింతలు 

(d) భూఆదాయానిక్ ఐదింతలు 

 
Q72. ఆంధ్రప్రదేశ్ (తలెంగాణ పరా ంతం) జాగరరుల రకాూ  కరమబదీికరణ చట్ం ఎప్ుోడు అమలులపక్ వచిింది ? 

(a) 1458 ఫస్ీల   
(b) 1158 ఫస్ీల  
(c) 1358 ఫస్ీల  
(d) 1258 ఫస్ీల  
 
Q73. 1946 లప హైెద్రాబాద్ రాష్్టరంచే చేయబడని గిరిజన పరా ంతాల కరమబదీికరణ ఫస్ీల  1356 చట్ం దాారా 
అనిూ గిరిజన భూముల తగాదాలనద ఎవరిక్ అప్ోగించింది? 

(a) గిరిజన కమిటీలు  
(b) గిరిజన కమూయనిటలీు 

(c) గిరిజన ప్ంచాయతీలు  
(d) గిరిజన కమిష్టన్ 

 
Q74. కౌలుదారర చట్ం ప్రకారం తెలంగాణ పరా ంతంలప 1948 కంట ేముంద్ద 
వరుసగా ఆరు సంవతారాలు భూమిని స్ాగుచసే్ే వయక్ూని ఏమంటారు? 

(a) భూమిశ్చసదూ నద చెలిలంచదవాడు.  

(b) మౌఖిక కౌలుదారు. 
(c) రక్షణ పొ ందిన కౌలుదారు 

(d) స్ాధారణ కౌలుదారు 
 
ప్టి్కలప ఇచిిన ద్తాూ ంశం ఆధారంగా 49 నదంచి 51 వరకు గల 3 
ప్రశూలకు జవాబులిముా 
ప్టీ్క : కొనిూ తలెంగాణ జిలాల లపల ని భూకమతాల వివరాలు (శాతాలలప). 

జిలాా  నామ మాత్రపు చిన్న స్థా యి ఒక మోసతరు మధ్య స్థా యి పెద్ద  స్థా యి 

ఆదిలాబాద్ 49.8 27.7 17.5 4.6 0.4 
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నిజామాబాద్ 67.5 23.8 7.3 1.3 0.1 

మెద్క్ 67.9 21.7 7.8 2.3 0.3 

వరంగల్ 67.1 21.4 8.7 2.5 0.3 

 

Q75. కొనిూ తలెంగాణ జిలాల లలప భూకమతాల వివరాలు (శాతాలలప) ప  ైప్టీ్కలప ఇవాడం జరిగింది. ఈ 
ద్తాూ ంశం ప్రకారం క్ంద ివివరణలలప ఏద ిసర ైనదో  తెలప్ండి. 

(a) భూకమతాల విస్ీూ రాంలప మధ్య స్ాి య కమతాల వాటా అతయలోంగా ఉంది. 

(b) ప ద్ు స్ాి య కమతాల వాటా అతయలోంగా ఉంది. 

(c) నామమాతరప్ు (marginal) కమతాల వాటా అతయలోంగా ఉంది.  

(d) ఒక మోసూ రు (semi-medium) కమతాల వాటా అతయలోంగా ఉంద.ి 

 

Q76. ప్టి్కలప ఇచిిన ద్తాూ ంశం ప్రకారం ఏ జిలాల లప మధ్య స్ాి య భూకమతాలు అతయధిక వాటాలనద కలిగి 
ఉనాూయ ? అలాగ ేనామమాతరప్ు కమతాలు అతయలో వాటానద కలిగి ఉనాూయ? 

(a) వరంగల్ 

(b) మెద్క్ట 

(c) నిజామాబాద్ 

(d) ఆదలిాబాద్ 

 

Q77. ప్టి్కలప ఇచిిన ద్తాూ ంశం ప్రకారం ఏ జిలాల లప ఒక మోసూ రు, మధ్య స్ాి య, ప ద్ుస్ాి య భూకమతాలు 
అతయలో వాటానద కలిగి ఉనాూయ? 

(a) ఆదిలాబాద్ 

(b) మెద్క్ట 

(c) నిజామాబాద్ 

(d) వరంగల్ 
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Q78. తెలంగాణలప వయవస్ాయదారులు ఆతాహతయలకు క్ంద ివాటలిప ఏవి సర ైన కారణాలు? 
1. గ్ట్ప్ు బావులు విఫలం అవడం 
2. ప్తిూ  ప్ంట ఉతోతిూ లప హెచదితగుి లు ఏరోడడం  
3. ఉతోతిూ  వయయం ప రగడం 
4. ప్రధాన ఆహార ప్ంటగా వర ిప రగడం  
(a) 1, 2 & 3 

(b) 2, 3 & 4 

(c) 3, 4 & 1  

(d) 4, 1 & 2 

 

Q79. గత ర ండు ద్శాబాు ల కాలంలప తలెంగాణలప క్ంద ివాటలిప ఏ ఆహారేతర ప్ంటలు అధికంగా/వేగవంతంగా 
ప్ండించబడాా య ? 
a. ప్సదప్ు 
b. ప్తిూ  
c. చెరకు 
d. మొకకజ నూ 

(a) 1 & 3 

(b) 2 & 4  

(c) 1 & 2 

(d) 3 & 4 

 

Q80. జాతీయ నేర నమోద్ద బూయరో ప్రకారం 2014 భారతదశేంలపని రాష్టా్ ర లలప వయవస్ాయదారల 
ఆతాహతయలకు సంబంధించి తెలంగాణ రాష్్టరం ఏ స్ాి నానిూ స్ాధించింద?ి 

(a) మొద్టి స్ాి నం 

(b) ర ండవ స్ాి నం 

(c) మూడవ స్ాి నం  
(d) నాలివ స్ాి నం. 
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Q81. 2003-04 నదంచి 2013-14 వరకు తలెంగాణ పరా ంతంలపని క్ంది వాటలిప ఏ జిలాల లప సూక్షా స్దే్యం 
ప్ది్తి దాారా అతయధిక విస్ీూ రాంలప స్ాగుచేయబడింది? 
(a) నిజామాబాద్ 

(b) మహబూబూగర్ 

(c) నల్ి ండ 

(d) మెద్క్ట 

 
Q82. ఇటీవల కాలంలప ఇక్షాాకు రాజ నై రుద్ర ప్ురుష్ట ద్తతూ ని శాసనం కనదగ్నబడని ప్రదేశం ఏది ? 
(a) కొలనదపాక 

(b) ఫణిగిరి 

(c) భువనగిరి 

(d) బాసర 

 
Q83. రేచరల వెలమ కుటుంబ మూల ప్ురుష్టతడెవరు ? 
(a) స్టంగము నాయకుడు  
(b) భేతాళ నాయకుడు 
(c) అనపో తా నాయకుడు 

(d) కుమార స్టంగమ నాయకుడు 

 
Q84. క్ంద ిరచనలపల  ఏ గరంథం హల చకరవరిూ వివాహానిూ వరిాసదూ ంద ి? 
(a) గాథా సప్ూ శతి 

(b) లీలావతీ ప్రిణయం 

(c) మధ్దరా విజయం 

(d) కీరడాభరామం 

 

Q85. సదప్రస్టది్ కనూడ కవి 'ప్ంప్' నద పో ష్టంచిన రాజు ఎవరు ? 
(a) వినియాదతితయడు  
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(b) ర ండో  అరికేసర ి 
(c) భద్ర దేవుడు 
(d) మూడో  అరికేసర ి

 

Q86. కుతతబ్ ష్టాహీల కాలంలప ప్రధాన రేవు ప్ట్ణ అధికారిని ఏ పేరుతో పటలిచవేారు? 
(a) ష్టా ముబారక్ట 

(b) ష్టా ఖిలాదార్  
(c) ష్టా బంద్ర్ 

(d) ష్టా ఇనాాఫ్ 

 

Q87. వేములవాడలపని భమేశారాలయానిూ ఎవరు నిరిాంచారు ? 
(a) మొద్ట ిఅరికేసర ి

(b) ర ండో  అరికేసరర 
(c) బదెుగ 

(d) వేంగ రాజ 

 

Q88. జాబ్రతా-A లప ఉనూ వాటిని జాబ్రతా-B లపని వాటతిో జతప్రచి ఇచిిన జవాబులపల  సర ైన దానిని 
ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా-A    జాబ్రతా-B 
A. అమరావతి బౌది్ సూూ ప్ం   i. విష్టతా కుండినదలు 
B. నలేకొండప్లిల బుది్ విగరహం   ii. ఇక్షాాకులు 
C. నాలుగు అంతసదూ ల ఉండవలిల గుహాలయం   iii. చాళళకుయలు 
D. అలంప్ురం వద్ు గల నవబరహా ఆలయాలు  iv. శాతవాహనదలు 
కోడులు 
(a) A - i, B - iii, C – iv, D – ii 

(b) A - iii, B - i, C - ii ,D - iv 
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(c) A - iv, B - ii , C - i, D - iii 

(d) A - ii, B - iii, C - iv, D - i 

 

Q89. జాబ్రతా- A లప ఉనూ వాటిని జాబ్రతా -B లపని వాటితో జతప్రచి క్ంద్ ఇచిిన జవాబులపల  సర ైన దానిని 
ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా- A   జాబ్రతా- B 
A. ఆచారయ నాగారుు నదడు   i. వాకాటకులు 
B. వెదైిక మతానిూ అణచివేస్టంది   ii. విష్టతా కుండినదలు 
C. అజంతా గుహల చితరా లు   iii. మాధ్రరప్ుతర వీరప్ురుష్టద్తతూ డు 
D. కీసరగుట్ కోట    iv. యజాశ్రర శాతకరాి 
కోడులు: 
(a) A - ii, B - i, C - iii, D - iv 

(b) A - iv, B - iii, C- i, D - ii 

(c) A - iii, B - iv, C - ii, D - i  

(d) A - i, B - ii, C - iv, D - iii 

 

Q90. క్ంద ివాయఖయలనద గమనించండి. 
I. మోటుప్లిల అభయ శాసనానిూ రుద్ర దవేుడు వేయంచాడు.  
II. 'ప్ండితారాధ్య చరిత గరంథానిూ పాలుకరిక స్ో మనాథదడు రచించాడు. 
III. 'సృతూ  రతాూవళి' గరంథానిూ బదెున రచించాడు  
IV. బయాయరం శాసనానిూ కాకతి మెలైాంబ వయేంచింది. 
క్ంద ిజవాబులపల  సర ైన దానిూ ఎంచదకోండ.ి 
(a) I & II  
(b) II & III 
(c) III & IV 

(d) II & IV 
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Q91. క్ంద్ ఇచిిన కుతతబాా హీ సదలాూ నల నద వారి పాలనా కాలానూనదసరించి సర ైన కరమంలప తలెప్ండి. 
I. మొహమాద్ కులీ కుతతబ్ ష్టా  
II. అబుల్ హసన్ తాన్నష్టా  
III. ఇబరహీం కులీ కుతతబ్ ష్టా  
IV. అబుు లాల  కుతతబ్ ష్టా 
కోడులు : 
(a) II, I, III, IV 

(b) III, IV, II, I 
(c) III, I IV, II 
(d) IV, III, II, I 
 

Q92. జాబ్రతా - Aలప ఉనూ వాటిని జాబ్రతా-B లపని వాటితో జతప్రచి 
క్ంద్ ఇచిిన జవాబులపల  సర ైన దానిని ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా-A   జాబ్రతా-B 
A. కోతాాల్   i. సబ్ ఇనెాెక్ర్ ఆఫ్ పో లీస్ 
B. మొహతమీమ్   ii. పో లీస్ కమిష్టనర్ 
C. అమీన్   iii. పో లీస్ సూప్రింట ండంెట్  
D. మద్దాి ర్   iv. డిప్ూయట ిసూప్రింట ండెంట్ ఆఫ్ పో లీస్ 
కోడ్ా: 
(a) A - ii, B - iii, C - iv, D - i 
(b) A - ii, B - iv, C- iii, D - i 
(c) A - ii, B - iii, C - i, D - iv  
(d) A - i, B - iii, C - ii, D - iv 
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Q93. 1923 లప హైెద్రాబాద్ద ప్రథమ రాజకీయ సమావేశం ఎకకడ జరిగింది ? 
(a) హైెద్రాబాద్  
(b) రాయచూర్ 

(c) కాక్నాడ 

(d) నాందడే్ 

 

Q94. హైెద్రాబాద్దలప 'హుయమానిటేరయిన్ లీగ్' అనే సంసినద స్ాి పటంచిందెవరు ? 
(a) కేశవ రావు  
(b) అబుు ల్ ఖయుయం 

(c) రాయ్ బాలముకుంద్  
(d) పేరమ్ జీ లాల్ 

 

Q95. 'రయయత్' వారాూ  ప్తిరక ఏ భాష్టలప ప్రచదరించబడింద ి? 
(a) తెలుగు 

(b) ఇంగరలష్ 

(c) కనూడ 

(d) ఉరను  

 
Q96. హైెద్రాబాద్ రాష్్టరం ఇండయిన్ యూనియనోూ  విలీనమెనై తరాాత తొలి ముఖయ మంతిరగా ఎవరునాూరు? 
(a) జ .యెన్. చౌధ్ర ి

(b) రామానంద్ తీరి 

(c) జి.ఎస్. మలెపకట   
(d) ఎం.క . వెలపల డ ి

 
Q97. 1940 లప ఆదిలాబాద్ జిలాల లపని బాబ్రఝరి వద్ు తిరుగుబాటుకు దిగిన ఆదిమ తెగ 
(a) కోయలు  
(b) గోండుల  
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(c) కొండ ర డిాలు  
(d) బంజారాలు 

 
Q98. తన రాతల దాారా హైెద్రాబాద్ నగరంలపని కాచిగూడ నివాస్టగా ఉండి, భారత యూనియనోూ  
హైెద్రాబాద్ రాష్్టర విలీనోద్యమానిూ బలప్రిినంద్దకు రజాకారల దాారా 22-08-1948 నాడు పాశవికంగా హతయ 
కావించబడని ప్తిరకా రచయత 
(a) ష్ేక్ట అలీ 

(b) సయయద్ అహాద్ 

(c) షో్ట యబులాల  ఖాన్ 

(d) మౌలీా సయయద్ అలాల వుదీున్ 

 
Q99. క్ంద్ ఇవాబడని ప్రజా సంసిలనద హైెద్రాబాద్ రాష్్టరంలప వాట ి స్ాి ప్నా సంవతారానిూ బటి్ వరుస 
కరమంలప తెలప్ండి: 
i. హైెద్రాబాద్ రాష్్టర కాంగ రస్ 
ii. ఆరయసమాజ్ 
iii. ఆంధ్ర జన సంఘం 
iv. ఆంధ్ర మహాసభ 
క్ంద్ ఇచిిన జవాబులపల  సర ైనదానిూ ఎంచదకోండి : 
(a) iii, ii, I, iv 

(b) i, iii, ii, iv 

(c) iii, I, ii, iv 

(d) ii, iii, iv, i 
 

Q100. జాబ్రతా - Aలప ఉనూ వాటిని జాబ్రతా-B లపని వాటితో జతప్రచి క్ంద్ ఇచిిన జవాబులపల  సర ైన 
దానిని ఎంచదకోండి. 
జాబ్రతా-A జాబ్రతా-B 
A. ద్దరాి బాయ్ దేశముఖ్ i. హైెద్రాబాద్ రాజకయీ సభ 
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B. ఎం.వి.భాగాయ ర డిా  వరా ii. ఆంధ్ర మహిళా సభ 
C. కొండా వెంకట రంగార డిా  iii. ఆద ిహింద్దవులు 
D. వెై.ఎం.కాలే  iv. ఆంధ్ర మహాసభ 
కోడులు: 
(a) A - iii, B - i, C - ii, D - iv 

(b) A - iv, B - ii, C- i, D - iii 
(c) A - ii, B - iii, C - iv, D - i  
(d) A - i, B - iii, C - ii, D - iv 

 

Q101. క్ంద ివారిలప మీర్ ఉస్ాాన్ అలీ ఖాన్ కు రాజాయంగ సలహాదారు ఎవరు ? 
(a) ఆలీ నవాజ్ జంగ్  
(b) మెహది నవాజ్ జంగ్ 

(c) సర్ వాల్ర్ మాంక్న్  
(d) మీరాు  ఇస్ాాయల్ 

 

Q102. క్ంద ివిధ్దలనద ప్రిగణించదము. 
I. నూతన రాజాయంగం ప్రకారం శాసన వయవసి ఏరాోటయయయ వరకు కేంద్ర శాసన సభగా ప్నిచయేటం.- 
II. రాజాయంగ రచనా ప్రక్రయనద కొనస్ాగించి ప్ూరిూ చేయడం. 
III. రాజాయంగం అమలులపక్ వచిిన తరాాత రాజాయంగ ప్రిష్టత్ వయవహరించడం. - 
ప ైన పేర్కనబడిన విధ్దలలప వటేిని భారత రాజాయంగ నిరాాణ సభకు అప్ోగించారు ? 
కోడులు : 
(a) I & II 
(b) II & III  
(c) III & V 

(d) I, II & III 
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Q103. సాతంతర భారత రాజాయంగానిూ రచించ ేచారితరా తాక విధిని భారత జాయంగ నిరాాణ సభ దాదాప్ు 3 
సంవతారాల కాలంలప ప్ూరిూ చసే్టంది. ముస్ాయదా రాజాయంగానిూ చరిించడానిక్ ఎనిూ సమావేశాలు, ఎనిూ 
రోజుల సమయం తీసదకునాూరు ?  
(a) 10 సమావేశాలు, మొతూ ం 220 రోజులు 

(b) 09 సమావేశాలు, మొతూ ం 360 రోజులు 

(c) 12 సమావేశాలు, మొతూ ం 245 రోజులు 

(d) 11 సమావేశాలు, మొతూ ం 165 రోజులు 

 

Q104. హైెద్రాబాద్దనద విశానగరంగా తీరిి దది్దు టకు 'విజన్ డాకుయమెంట్' దారశనిక ప్తరంనద రనపొ ందించ ే
బాధ్యతనద ఏ సంసికు అప్ోగించారు? 
(a) హైెద్రాబాద్ అరెన్ డెవలప ాంట్ ఆథారిట ీ(HUDA) 

(b) గేరటర్ హైెద్రాబాద్ మునిాప్ల్ కారోోరేష్టన్ (GHMC) 

(c) GMR కసాల ్ న్నా 

(d) హైెద్రాబాద్ మెటరర పాలిటన్ డవెలప ాంట్ ఆథారిటీ (HMDA) 

 
Q105. ఏ గిరిజన తెగ నాగలి, నాగలి ఎద్దు లు ఉప్యోగించి స్టిర వయవస్ాయం చసే్ాూ రు ? 
(a) కోయలు 

(b) చెంచదలు 

(c) ఎరుకల 

(d) గోండులు 
 
Q106. ఆదిలాబాద్ జిలాల లప గిరిజనదల ఆందోళననద తగిించడానిక్, వారి సంక్షేమం, అభవృదిి ప్థకాలనద 
చేప్టా్ లని నిజాంకు సలహా ఇచిిన స్ామాజికవేతూ  
(a) S.C. ద్ూబ ే 
(b) స్ాలారుంగ్  
(c) ఫూయరే హైెమండార్ి  
(d) H.J. హట్న్ 

 
Q107. స్ాాతంతారాానిక్ ప్ూరాం తలెంగాణలప గిరిజనదల ఉద్యమం ఈ క్ంది వానిలప వెతి కొరకు జరిగింది ? 
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A. సరయిెైన వతేనాలు  
B. జమీన్ 
C. ఉదోయగం  
D. జల్ 
E. గృహ వసతి  
F. జంగల్ 
(a) A, B & E 

(b) B, C & F 
(d) B, D & F 

(c) C, D & E 
 

Q108. గిరిజనదల విశ్చష్్ట స్ాంసకృతిక గురిూంప్ు మరియు ఇతర వయవసిల ప్రిరక్షణ కొరకు ప్రతేయక సాయం 
ప్రతిప్తిూ  కలిగిన రాష్టా్ ర లక ై చేప్టి్న ఆందోళన 
(a) ఛోటా నాగప్ూర్ ఆందోళన 

(b) గోండాానా ఉద్యమం 

(c) ముండా - ఓరాన్ సరాు ర్ ఉద్యమం 

(d) నకాల్ బరర ఉద్యమం 

 
Q109. తెలంగాణలప జోగిని స్ాంప్రదాయం ఎకుకవగా పాటసిదూ నూ జిలాల  
(a) మహబూబ్ నగర్ 

(b) కరరంనగర్ 

(c) వరంగల్ 

(d) ఖమాం 

 
Q110. ఈ క్ంద ిరాజ వంశాలనద అవి తలెంగాణనద ప్రిపాలించిన కరమంలప అమరిండి. 
A. చాళళకుయలు 
B ఇక్షాాకులు 
C. శాతవాహనదలు 
D. విష్టతా కుండనిదలు 
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కోడులు: 
(a) C, D, A & B 
(b) B, C, D & A 

(c) B, D, A & C 
(d) C, B, D &A 

 
Q111. క్ంద ిప్టి్క-1 లపని అంశాలనద ప్టి్క-11లపని నాయకులకు జతప్రచండి. 
ప్టి్క-I   ప్టి్క-II 
A. నాగా తిరుగుబాటు  1. కానద 
B. కోయల తిరుగుబాటు  2. స్తీారాము రాజు 
C. చెంచదల తిరుగుబాటు  3. హనాంతత 
D. సంథాలుల తిరుగుబాటు  4. జాప్ు ఫజీో 
కోడుల  : 
(a) A-4, B-2, C-1, D-3 

(b) A-1, B-2, C-3, D-4 

(c) A-1, B-2, C-4, D-3 

(d) A-4, B-2, C-3, D-1 

 

Q112. క్ంద ివాటిని జతప్రుచదము. 
జాబ్రతా – I  జాబ్రతా – II 
A. చిపో క ఆందోళన  1. సదంద్ర్ లాల్ బహుగుణ 
B. నరాదా బచావో ఆందోళన  2. అలపి ర్ 
C. స్ లై ంట్ స్ట్రంగ్   3. మేథా పాటకర్ 
D. వాతావరణ మారుోలు   4. రేచల్ కారాన్ 
కోడులు: 
(a) A-1, B-3, C-4, D-2 

(b) A-1, B-3, C-2, D-4 
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(c) A-3, B-1, C-4, D-2  
(d) A-1, B-4, C-3, D-2 

 

Q113. ఈ క్ంద ివాయఖయలనద ప్రిశ్రలించదము. 
A. భారతదేశంలపని లింగ నిష్టోతిూ  స్ీూ లైకు అనదకలలంగా ఉంది. 
B. తలెంగాణ లింగ నిష్టోతిూ  జాతీయ సరాసర ికనాూ ఎకుకవగా ఉంది. 
(a) A, B ర ండూ సరియెైనవి  
(b) A సరియెనైద ిB తప్ుో 

(c) A తప్ుో B ప్రియెనైది  
(d) A, B ర ండూ తప్ుో 

 
Q114. వెటి్ చాక్రర వయవసి రద్దు  చయేబడినద ి
(a) 25 నవంబర్, 1975.  
(b) 25 అకో్ బర్, 1976. 
(c) 24 అకో్ బర్, 1975.  
(d) 24 అకో్ బర్, 1976. 
 
Q115. తెలంగాణలప భూస్ాాములు గార మ స్ేవక కులాలప  ైదోపటడీని దనీ్నతో పో లుస్ాూ రు. 
(a) పాలేరు 

(b) వెటి్  
(c) భక్షం 

(d) జోగిని 

 
Q116. తెలంగాణ స్ాయుధ్ పో రాటం జరిగిన కాలం 
(a) 1944-1953  
(b) 1946-1951 

(c) 1948-1950  
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(d) 1947-1952 

 
Q117. తెలంగాణ స్ాయుధ్ పో రాటంప  ైవరా త ప్ూరాక ఆధారానిూ ప్రధానంగా అందించిన వారు 
(a) కొండా లక్షాణ్ బాప్ూజీ 

(b) ప్ుచిలప్లిల సదంద్రయయ 
(c) కొండప్లిల స్ీతారామయయ 
(d) రావు బహద్ూర్ వంెకట రామా ర డిా  
 

Q118. థకకర్ బాప్కు సంబంధించినద ి
(a) మెైరాఖడే్ ఆశరమం మరియు బ్రలుల ల స్ేవా మండలి. 
(b) భలుల ల స్వేా మండలి మరియు ఆదవిాస్ీల స్ేవా మండలి. 
(c) మెైరఖడే్ ఆశరమం మరియు చోటానాగప్ూర్ స్ేవా 
(d) ఆదవిాస్ీ స్ేవా మండలి మరియు చోటానాగప్ూర్ స్ేవా 
 

Q119. అతాా గౌరవ ఉద్యమానిూ పరా రంభంచినవారు 
(a) గోపాలప్రభ వాలంగ కర్ 

(b) రామస్ాామి నాయకర్ 

(c) ఆతాారాం పాండురంగ 

(d) బ్ర.ఆర్.అంబేద్కర్ 

 

Q120. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశలలప ష్ డూయలా్ కులాలలప వివక్ష వయతిరేక ఉద్యమము 
(a) తతడుం దబెె 

(b) మాదిగ ద్ండోరా 
(c) సంగరా భేర ి

(d) గ్లల  కురుము డోలు దెబె 
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Q121. మండల్ కమిష్టన్ ఈ క్ంద ిమూడు వరాి ల ఆధారంగా వెనదకబాటుతనానిూ నిరాి రించడానిక్ ప్ద్కొండు 
(11) 

సూచికలనద ప్రిగణించింది. 
(a) స్ామాజిక, ఆరిిక మరియు ఆరోగయం 

(b) స్ామాజిక, విద్య మరియు ఆరోగయం 

(c) స్ామాజిక, ఆరిిక మరియు విద్య 
(d) ఆరిిక, విద్య మరియు ఆరోగయం 

 

Q122. ఈ క్ంద ివారిలప ఎవరు నిజాం కాలంలప నలల గ్ండ నదండ ి'న్నలగిరి' ప్తిరకనద ప్రచదరించారు ? 
(a) సదరవరం ప్రతాప్ర డిా   
(b) శబూవీస్ వెంకటరావు నరస్టంహా రావు 

(c) మంద్దముల నరస్టంగ రావు 

(d) మాడపాట ిహనదమంత రావు 

 

Q123. ఈ క్ంద ివారిలప ఎవరు "ప్రభంద్ వాఙ్ాయ వికాసం" ప ై స్టదాి ంత గరంథానిూ ప్రచదరించారు ? 
(a) కాళోజీ నారాయణ రావు 

(b) భోయ ధ్రాయయ, 
(c) ప్లాల  ద్దరియయ 
(d) స్ామల సదాశ్చవ 

 

Q124. సదరవరం ప్రతాప్ ర డిా  తన చారితరా తాక "గోల్కండ కవుల సంచిక" నద ఏ సంవతారంలప 
ప్రచదరించారు? 
(a) 1910 

(b) 1925 

(c) 1930 

(d) 1934 

 

Q125. భారతదేశంలప ప్రప్రథమంగా ఎలకా్ర నిక్ట నాయయస్ాి నానిూ (e-court)నద ఏ హైెకోరు్ లప పరా రంభంచారు ? 
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(a) ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ 

(b) తమిళనాడు 

(c) కరాూటక 

(d) గుజరాత్ 

 
Q126. ఇతూ డి కళాకండాలకు పేర్ందిన తలెంగాణలపని ఏ పరా ంతంలప మెటల్ (కాప్ర్) కలస్రుూ ఏరాోటు 
చేయడానిక్ కేంద్ర ప్రభుతాం నిధ్దలు మంజూరు చేస్టంది ? 
(a) రంగాప్ూర్ 

(b) బ్రదిర 
(c) ప ంబరిూ 
(d) నిరాల్ 

 
Q127. తెలంగాణ స్ాంప్రదాయ వంటకం "ఉప్ుోడు పటండ"ి దేనిని పో లి ఉంటుంద ి? 
(a) ఉపాా 

(b) ఊతప్ో 

(c) పొ ంగల్ 

(d) కుడుములు 

 
Q128. తెలంగాణలప ప్రస్టది్మెైన పటండి వంటకాలపల  ఒకట ైన "సక్నాలు/చాక్నాలు" తయారరలప బ్రయయప్ు 
పటండితో పాటు ఈ క్ంద ివాటిలప దేనిని ఉప్యోగిస్ాూ రు ? 
(a) నదవుాలు 

(b) ఆవాలు 

(c) మెంతతలు 

(d) రాగులు 

 
Q129. ఈ మధ్యకాలంలప తెలంగాణ ప్రభుతాం చందాల కేశవదాసద 140వ జనాదనిానిూ జరుప్ుకుంద.ి 
ఆయన : 
(a) మొట్మొద్ట ిపేరణిీ శ్చవతాండవ నృతయకారుడు. 
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(b) తెలంగాణ నదండ ిమొట్మొద్టి స్టనిమా కళాకారుడు. 
(c) మొద్ట ితలెుగు స్టనిమా గేయ రచయత. 
(d) తలెంగాణ మొట్మొద్ట ిలఘు కథా రచయత. 
 
Q130. బెజవాడ విలాన్ కు రామన్ మెగస్ స్  అవారుా  ఈ క్ంద ిరంగంలప చేస్టన కృష్టక్ లభంచింది. 
(a) బాలకారిాక వయవసి నిరనాలన, 
(b) చేతతల దాారా మనదష్టతల మల విసరుననద శుభరంచసే్ే ప్రక్రయనద అంతమొందించడం. 
(c) మహిళలనద అకరమ రవాణా నదండ ిరక్షించడం. 
(d) ప్రాయవరణ ప్రిరక్షణ. 
 
Q131. తెలంగాణకు సంబంధించి మొట్మొద్టగా వాలీబాల్ కీరడలప ప్రతిష్టా్ తాక అరుు న అవారుా నద పొ ందని 
మహిళా కీరడాకారిణ ి
(a) ఎం. సదజాత ర డిా  
(b) యు. మాధ్వి ర డిా  
(c) జి. ముళిన్న ర డిా   
(d) జరరనా బేగం 

 
Q132. తెలంగాణ న్నటి పారుద్ల శాఖ, భారత అంతరిక్ష ప్రిశోధ్నా సంసి (ISRO)తో చసేదకునూ అవగాహనా 
ఒప్ోంద్ం దేనిక్ సంబంధించినది ?  
(a) కాకతీయుల కాలంలప న్నటి చెరువుల చిరునామానద ఖచిితంగా కనదగ్నడం. 
(b) కృష్టాా  నదిప ైన నిరిాతమెైన పరా జ కు్ లలప న్నట ినిలువలనద తెలుసదకోవడానిక్. 
(c) తలెంగాణలప న్నట ిప్రదేశాలనద గురిూంచడానిక్. 
(d) చెరువులు మరియు- రిజరాాయరలలప ఉనూ ఖచిితమెనై న్నట ినిలువలనద గురిూంచడానిక్. 
 
Q133. హరితహారం యొకక ర ండవ ద్శనద తెలంగాణ ముఖయమంతిర గారు ఏ గార మం నదండి పరా రంభంచారు ? 
(a) చిలుకలరు, రంగార డిా  జిలాల  

(b) గుండరా ంప్లిల, నల్ి ండ జిలాల   
(c) ఎరరప్లిల, మదె్క్ట జిలాల  
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(d) పో లేప్లిల, మహబూబ్ నగర్ జిలాల  

 

Q134. తెలంగాణ రాష్్టరంలప అతయంత విసూ ృతంగా ఉనూ నలేలు 
(a) ఒండుర మటి్ నలేలు 

(b) నలల రేగడ ినలేలు 

(c) ఎరర నలేలు 

(d) చితూ డ ినలేలు 

 

Q135. ప్శ్చిమ కనదమల శ్చఖరాలు ఈ రకప్ు మృతిూ కలతో ఆవరింప్బడి ఉనాూయ. 
(a) ప్రాతీయ మృతిూ కలు  
(b) లేటర ైట్ మృతిూ కలు 

(c) అటవీ మృతిూ కలు  
(d) ఎరర మృతిూ కలు 

 

Q136. కనాయ కుమారి ఎకకడ ఉనూది? 
(a) కరాకటక రేఖకు ఉతూ రంగా 
(b) భూమధ్య రేఖకు ద్క్షిణంగా 
(c) మకర రేఖకు ద్క్షిణంగా 
(c) భూమధ్య రేఖకు ఉతూ రంగా 
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Q137. ఈ క్ంద ి వానిలప ఏ ర ండూ జిలాల లు పరా ణహిత – చవేెళళ 
ఎతిూపో తల ప్థకం క్ంద్కు రావు? 
(a) ఖమాం - మహబూబ్ నగర్ 

(b) మహబూబ్ నగర్ – మెద్క్ట 

(c) నల్ి ండ - రంగార డిా  
(d) ఖమాం - కరరంనగర్ 

 

Q138. తెలంగాణలప అతయంత జల విద్దయత్ స్ామరిాం గల పరా జ కు్  
(a) శ్రరశ ైలం ఎడమ గటు్   
(b) నాగారుు న స్ాగర్  
(c) శ్రరరాం స్ాగర్  
(d) జూరాల పరా జ క్్ట 

 

Q139. ఈ క్ంద ివాటలిప ఏద ికావేరర నది యొకక ఉప్నద ి? 
(a) హ మవతి 

(b) శ్చంశ 

(c) అమరావతి  
 

Q140. చినూ పటలల ల అకరమ రవాణానద, బాల కారిాక వయవసినద నిరోధించడానిక్ తెలంగాణ ప్రభుతాం ఏ ప్రతయేక 
కారయకరమానిూ ఆరంభంచింది? 
(a) ముస్ాకన్  
(b) రోష్టని 

(c) గార మజోయతి 

(d) ఉజాల 

 

Q141. ‘ద్ళిత బంధ్ద’ ప్థకానిూ ఏ నియోజకవరింలప ప ైలట్ పరా జ క్్ట గా పరా రంభంచనదనాూరు? 
(a) గజేాల్  
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(b) ద్దబాెక 

(c) స్టరసి్టలల  
(d) హుజురాబాద్ 

 
Q142. తెలంగాణా ప్రభుతాం కేజీ నదండ ిపజీీ వరకు ఉచిత విద్య అందించడానిక్ పరా రంభంచిన FAST ప్థకం 
యొకక ఫుల్ ఫామ్ ఏమిట ి? 
(a) Financial Assistance to Students of Telangana 

(b) Physical Assistance to Students of Telangana 

(c) Financial Assurance to Students of Telangana 

(d) Financial Assume to Students of Telangana  
 
Q143. తెలంగాణ ప్రభుతాం మన ఊరు – మన బడ ికారయకరమానిక్ ఎప్ుోడు శ్రరకారం చదటా్ రు? 
(a) మారిి 2022 

(b) జనవరి 2022 

(c) ఫటబరవరి 2022 

(d) డసి్ ంబర్ 2021 

 
Q144. తెలంగాణ చనేతే కారిాకులకు ఎనిూ లక్షల బీమా స్ౌకరయం కలిోసూూ  2022-2023 బడెుటరల  నిరాయం 
తీసదకనాూరు? 
(a) 10 లక్షలు 

(b) 5 లక్షలు  
(c) 6 లక్షలు  
(d) 8 లక్షలు 

 
Q145. భూమి విష్టయంలప సమాచార స్ాంకేతిక విధానానిూ ప్రవేశప టి్న మొద్టి రాష్్టరంగా ఏద ి
ఆవిరభవించింది? 
(a) తెలంగాణ 
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(b) కరాూటక  
(c) మధ్యప్రదేశ్ 

(d) మహారాష్్టర  
 

Q146. తెలంగాణలప డబుల్ బెడ్ రనమ్ ఇళళనద ఎంత విస్ీూ రాంలప కడుతతనాూరు ? 
(a) 208 చద్రప్ు అడుగులు 

(b) 209 చద్రప్ు అడుగులు 

(c) 506 చద్రప్ు అడుగులు 

(d) 560 చద్రప్ు అడుగులు  
 

Q147. తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలకు ప్రభుతాం ఎంత ఆరిిక స్ాయం అందిసదూ ంద ి? 
(a) 7 లక్షలు  
(b) 15 లక్షలు  
(c) 10 లక్షలు  
(d) 12 లక్షలు  
 

Q148. తెలంగాణా రాష్్టర అధికార చిహూంని రనపొ ందించింది ఎవరు? 
(a) అంద ెశ్రర 
(b) గోరేటి వెంకనూ  
(c) గద్ుర్  
(d) ఏలే లక్షాణ్  
 

Q149. డోకార  లపహప్ు కళ క్రంది ఏ పరా ంతం యొకక ప్రతయేకత ? 
(a) ఉటూూరు మండలం  
(b) జ ైనూరు మండలం  
(c) భమాప్ూర్ మండలం  
(d) నారనూర్ మండలం  
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Q150. ఏ జిలాల  యొకక స్ాగున్నట ిఅవసరాలనద ఎగువ మానేరు స్ాగున్నటి పరా జ క్్ట తీరుసదూ ంది? 
(a) జగితాయల  
(b) కరరంనగర్  
(c) రాజనూ స్టరిస్టలల   
(d) కామార డిా  
 

Solutions 
 
S1. Ans.(c) 
Sol. సమత vs స్ే్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (1997): భారత అతతయనూత నాయయస్ాి నం హైెకోరు్  తీరుోనద రద్దు  
చేస్టంద ిమరియు ష్ డూయలా్ పరా ంతాలపల ని ప్రభుతా, గిరిజన మరియు అటవీ భూములనద మెైనింగ్ ప్రయోజనాల 
కోసం గిరిజనతేరులు లేదా ప ైవైేట్ కంప న్నలకు లీజుకు ఇవారాద్ని పేర్కంది. 
 
S2. Ans.(d) 
Sol. d లేదా b సర నై సమాధానం  
 
S3. Ans.(c) 
Sol. నిజామాబాద్ జిలాల లప ప్రకటతి ష్ డూయలా్ ఏరియా లేద్ద. 
 
S4. Ans.(d) 
Sol. రాజాయంగంలపని ఐద్వ ష్ డూయల్ ష్ డూయలా్ పరా ంతాల ప్రిపాలన మరియు నియంతరణతో పాటు అస్ాాం, 
మేఘాలయ, తిరప్ుర మరియు మిజోరాం రాష్టా్ ర లలప కాకుండా ఇతర ఏ రాష్్టరంలప నివస్టసదూ నూ ష్ డూయలా్ తెగల 
గురించి వివరిసదూ ంది. 
 
S5. Ans.(d) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టరంలప 1983లప ప్టేల్ - ప్టాారర వయవసి రద్దు  చయేబడింది. 
 

S6. Ans.(d) 

Sol. ‘నకాల ైటల ంటే ఒకకటే దేశభకుూ లు’, ‘నా ఎజ ండా నకాల ైటల  ఎజ ండా’ అంటూ ప్రచారం చసే్టన ముఖయమంతిర 
N. T. రామారావు. 
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S7. Ans.(c) 

Sol. 1983లప టీడపీీ ప్రభుతాం ప్రవేశప టి్న పాయక టల  దాారా మదాయనిూ ప్ంపటణీ చేస్ ేప్థకానిక్ అధికారిక పేరు 
వరుణ ివాహిని. APలప 1986లప NT రామారావు ప్రభుతాం అమలు చసే్టన వారుణ ివాహిని ప్థకం 

 

S8. Ans.(c) 

Sol. 1975 ఏపటరల్ లప జలగం వెంగళరావు హయాంలప తెలుగువారి సమెైకయత పేరుతో హైెద్రాబాద్ లప జరిగిన 
మహాసభలనద ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు అంటారు. 
 

S9. Ans.(b) 

Sol. అఘోరేనాథ్ చటరపాధాయయ (సరోజిన్న నాయుడు తండిర, నెటైింగేల్ ఆఫ్ ఇండియా) కళాశాల మొద్ట ి
పటరనిాపాల్. ప్రసదూ త భవనం, ప ైగా నవాబ్ ముల్క ఫకుర ల్ బహద్ూర్ యొకక వేసవి రాజభవనం, తరువాత 
అతనద పాయల స్ నద కళాశాల ప్రిపాలనకు బహుమతిగా ఇచాిడు. 
 

S10. Ans.(d) 

Sol. ముష్టాయరా కవి సమేాళనం. కవులు తమ రచనలనద ప్రద్రిశంచేంద్దకు ఒకచోట చేర ేకారయకరమం ఇది. 
 

S11. Ans.(c) 

Sol. నిజాం గాయర ంటీడ్ స్ే్ట్ ర ైలేా (NGSR) అనేద ి1879 నదండ ి1950 వరకు భారతదేశంలప ప్నిచేసదూ నూ 
ఒక ర ైలేా కంప న్న. ఇద ిహైెద్రాబాద్ స్ే్ట్ నిజాముల యాజమానయంలప ఉంది మరియు దాని ప్ూరిూ పేరు హిజ్ 
ఎకాాల ్ డ్ హైెనెస్, ద ినిజాం గాయర ంటీడ్ స్ే్ట్ ర ైలేా. 
 

S12. Ans.(c) 
Sol. అడిానిస్ే్ రటివ్ స్ా్ ఫ్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇండయిా (ASCI), స్టవిల్ సరరాస్ స్ డెవలప్ మెంట్ రంగంలప శ్చక్షణ 
ఇవాడానిక్ 1956 సంవతారంలప సాయంప్రతిప్తూ  సంసిగా భారత ప్రభుతాం మరియు ప్రిశరమ ప్రతినిధ్దలచ ే
సంయుకూంగా పరా రంభంచబడింది. ఇది హైెద్రాబాద్దలపని బలెాల  విస్ా్  అని పటలువబడ ేబెరార్ యొకక ప్ూరాప్ు 
పటరన్ా యొకక పాయల స్ వద్ు ఉంది, అతనద హైెద్రాబాద్ (స్టంహాసనానిక్) వారసదడు. 
 
S13. Ans.() 

 
S14. Ans.(b) 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 STATE GK IMPORTANT QUESTIONS  

103 Adda247 Telugu Youtube    |    Adda247.com/te/      |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 
 

Sol. ‘‘అమాా తెలంగాణమా, ఆకలి కేకలగానామా.... - గద్ుర్ 
"ప్ల ల  కన్నూరు ప డుతతందో  కనిపటంచని కుటరలా.... - గోరట ి
"జయ జయ హ  తెలంగాణ జనన్న జయ కేతనం..." - అందె శ్రర 
"వానమాా, వానమాా, వానమాా ఒకకస్ారనాూ వెంకనూ వచిిపో వే వానమాా..." - జ ై రాజ్ 

 
S15. Ans.(c) 

Sol. అంకుర్ - శాయమ్ బెనగల్ 
ఒక వూర ికథ - మృణాల్ స్నే్ 
విముక్ూ కోసం - ఎం. ఉద్య్ కుమార్ 
కొమురం భమ్ - అలాల ణ ిశ్రరధ్ర్ 

 

S16. Ans.(a) 
Sol. అప్ుి వ - చౌక 
ఐర ండుల  - ప ళిల సంద్రభంగా కుమారి నదంచి తచెిిన కుండలు 
కాగు - ప ద్ు పాట్ 
క ైక్లి - శరమ 

 

S17. Ans.(a) 
Sol. a సర ైన సమాధానం 

 
S18. Ans.(c) 
Sol. గత నిజాం స్ాి పటంచిన ప్బ్రల క్ట స్ కా్ ర్ కంప న్న ఆలిాన్ దీనిని చంద్రబాబు నాయుడు నతేృతాంలపని ఎ.పట 
ప్రభుతాం మూస్టవేస్టంద.ి 
 
S19. Ans.(b) 
Sol. నకాకష్, లేదా జింగార్ కళాకారులు, స్ాి నికంగా లభంచే వివిధ్ రకాల ైన పో నిక్ లేదా వెటై్ స్ాండర్ నదండ ి
బొ మాలనద మాతరమ ేఉతోతిూ  చేశారు. వీరు గత నిజాం పాలనలప చెకకతో చసే్టన ఫరిూచర్ నద తయారు చేశారు. 
ఇప్ుోడు, అవి స్ాి నిక స్ాఫ్్ వుడ్ నదండ ిచెకకబడాా య మరియు డూయకో ప యంట్ లతో ప యంట్ చయేబడాా య. 
 
S20. Ans.(c) 
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Sol. అవిభకూ ఏపీలప చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుతాం నియమించిన విజన్ 2020 డాకుయమెంట్ నద మెక్ట క్నేా 
కనాల ్ న్నా ఏజ న్నా తయారు చసే్టంది. 
 
S21. Ans.(c) 
Sol. తలెంగాణ రాష్్టర ఏరాోటు కోసం 2013లప కేంద్ర ప్రభుతాం ఏరాోటు చేస్టన మంతతర ల బృంద్ంలప శరద్ 
ప్వార్ సభుయడు కాద్ద. 
 
S22. Ans.(d) 
Sol. నిజాం పాలనలప ప ైవైేటుగా నడిచ ేవీధ ిపాఠశాలలనద ఖంగి అనేవారు. 
 
S23. Ans.(a) 
Sol. రజాకార్ అనేది శబువుయతోతిూ  ప్రంగా అరబ్రక్ట ప్ద్ం, దీని అరిం సాచింద్ స్ేవకుడు. ఈ ప్ద్ం ఉరను  
భాష్టలప రుణ ప్ద్ంగా కలడా స్ాధారణం. 
 
S24. Ans.(d) 
Sol. బూరుగుల రామకృష్టాా రావు 1952లప ముఖయమంతిర అయనప్ుోడు ఆయన పరా తినిధ్యం వహించిన 
అస్ ంబీల  నియోజకవరిం ష్టాద్ నగర్. 
 
S25. Ans.(b) 
Sol. డాక్ర్ జాకీర్ హుస్ేాన్ హైెద్రాబాద్ లప జనిాంచిన రాజకయీ నాయకుడు భారతదేశానిక్ రాష్్టరప్తి 
అయాయడు. 
 
S26. Ans.(b) 
Sol. నకాల్ అన ేప్ద్ం 1967 నాటి నకాలెరర తిరుగుబాటు జరిగిన ప్శ్చిమ బెంగాల్ లపని నకాలెరర గార మం 
నదండ ి వచిింది. తిరుగుబాటులప నిమగూమెనై వారిని నకాల్ా లేదా నకాల టై్ అంటారు. ఉద్యమానూే 
నకాలిజం అంటారు. 
 
S27. Ans.(b) 
Sol. ఆదిలాబాద్ జిలాల  ఇంద్రవెలిల వద్ు  1981లప గిరిజనదలప  ైపో లీసదలు కాలుోలు జరిపారు. 
 
S28. Ans.(c) 
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Sol. బా. చంద్దప్టల  జంగా ర డిా  భారతీయ రాజకయీ నాయకుడు మరియు భారతీయ జనతా పారర్ సభుయడు. 
అతనద 1984లప కాబో యయ ప్రధాని పట.వి. నరస్టంహారావునద ఓడించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లపని హనాకొండ నదండ ిభారత 
పారలమెంటు దిగువ సభ అయన 8వ లపక్ట సభకు ఎనిూకయాయరు. 
 
S29. Ans.(a) 
Sol. మౌలీా అలాల వుదీున్ అతనద 1857 జూల  ై17న హైెద్రాబాద్ రాచరిక రాష్్టరంలప ఉనూ బ్రరటిష్ ర స్టడెన్నా వద్ు 
దాడిక్ నాయకతాం వహించినంద్దకు ప్రస్టదిి చెందాడు. 1857 భారత తిరుగుబాటు సమయంలప ఈ దాడ ి
జరిగింది. 
 
S30. Ans.(d) 
Sol. రాడికల్ సూ్ డెంట్ా యూనియన్ 1970లలప "గార మాలకు వెళలండి" అన ేప్రచారానిూ నిరాహించింది. 
 
S31. Ans.(c) 
Sol. కలర రాజనూ 1974లప నకాల టై్ ఉద్యమంలప చేర,ి ఆ తరాాత స్పీఐీ-ఎంఎల్ (జనశక్ూ) రాజనూ వరాి నిూ 
స్ాి పటంచారు. 
 
S32. Ans.(a) 
Sol. 1978లప జగితాయలలప వయవస్ాయ కలలీలకు సంబంధించి జ ైతర యాతర పేరుతో భారర రాయలీ జరిగింది. 
 
S33. Ans.(d) 
Sol. 1950లలప కరరంనగర్-నిజామాబాద్ జిలాల ల నదండ ిప ద్ు సంఖయలప ప్రజలు షో్ట లాప్ూర్ మరియు భవండిక ్
వలస వెళిళన వృతిూ  చేనతే. 
 
S34. Ans.(a) 

Sol. తెలంగాణ రాష్్టర సమితి వారి కాలానదగుణంగా నిరాహించే 
కారయకరమాలు 
స్టంహ గరున 2001 
వరంగల్ జ ైతర యాతర - 2003 
సమర శంఖారావం - 2014 
తెలంగాణ ఆతాగౌరవ సభ 
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S35. Ans.(b) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ లప ర ైతతల ఆతాహతయల నివారణ కోసం ఏరాోటు చసే్టన "ర ైతత స్వేా సమితి" వరంగల్ జిలాల లప 
పరా రంభమెైంది. 
 

S36. Ans.(c) 

Sol. తెలంగాణ పరా ంతీయ సంసిలు - నాయకులు 
తెలంగాణ స్ాధ్న సమితి - ఆలే నరేంద్ర సభ 
తెలంగాణ ప్రజా స్టాతి - టి.ఎన్. సదా లక్షిా 
తెలంగాణ జనసభ - ఆకుల భూమయయ సమితి 
నవ తెలంగాణ పారర్ - దవేేంద్ర్ గౌడ్ సమితి 

 

S37. Ans.() 

 

S38. Ans.(c) 

Sol. తెలంగాణ కోసం జరిగిన ఉద్యమంలప క స్టఆర్ తో పాటు ప్నిచేస్టన బ్రజ పట పారలమెంటు సభుయడు ఆల  నరేంద్ర 
భారతదేశానిక్ చెందని 13వ మరియు 14వ లపక్ట సభలప సభుయడు అయన భారతీయ రాజకీయ నాయకుడు. 
మెద్క్ట లపక్ట సభకు పరా తినిథయం వహించారు. 
 

S39. Ans.(a) 
Sol. ద్దశరల సతయనారాయణ భారతీయ న్నట ి హకుకల కారయకరూ మరియు జల స్ాధ్న సమితి (JSS) 
వయవస్ాి ప్కుడు. ద్శాబాు ల నాట ిశ్రరశ లైం ల ఫ్్  బాయంక్ట  క నాల్  టనెూల్  స్ీకమ్ నద ప్ూరిూ చయేడం దాారా గతంలప 
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ , భారతదేశంలపని తలెంగాణలపని నల్ి ండ జిలాల కు తాగు, స్ాగున్నటి కోసం ఆయన 
పో రాడుతతనాూరు. తలెంగాణ రాష్్టర ఏరాోటుకు కలడా ఆయన మద్ుతత తెలిపారు. సదవిధ్ వెసై్ ప రస్టడెంట్ 
కలడా. 
 
S40. Ans.(d) 
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Sol. ప్రతయేక ఆరిిక మండలి (SEZ) కోసం 2001లప 1000 ఎకరాల భూమిని స్ేకరించి ఫారాాసూయటికల్ 
ఉతోతతూ లనద ప ద్ుమొతూంలప తయారు చేయడం వివాదాసోద్ంగా మారింది, ఇద ి మహబూబ్ నగర్ జిలాల  
పో లేప్లిలలప ఉంది. 
 
S41. Ans.(a) 
Sol. నిజాం కాలేజీ అసలు పేరు హైెద్రాబాద్ కాలేజీ. ఇది నవాబ్ మీర్ మహబూబ్ హయాంలప 1887లప 
స్ాి పటంచబడింది. 
 
S42. Ans.(a) 
Sol. మనయంకొండ అనదేి దేవరకద్ర ప్ట్ణం నదండి 167 జాతీయ రహదారిప ై రాయచూరు వరకు 5 క్.మీ 
ద్ూరంలప ఉనూ వెంకటశేార స్ాామి కొండ ప్ుణయక్షేతరం. ప్రతి సంవతారం జనవర ిలేదా ఫటబరవరిలప జరుప్ుకున ే
జాతర సమయంలప ఈ ఆలయానిూ సంద్రిశంచడానిక్ అనదవెైన సమయం. దీనిని "పాలమూరు తిరుప్తి" 
అని కలడా అంటారు. 
 
S43. Ans.(d) 
Sol. స్ాంప్రదాయ బ్రదీర హసూ కళలప, ఉప్యోగించే ప్దారిం జింక్ట మరియు రాగి యొకక నలల బడిన మిశరమం 
వెండి యొకక ప్లుచని ష్ీటల తో పొ ద్గబడి ఉంటుంది. 
 
S44. Ans.(d or a) 
Sol. d లేదా a సర నై సమాధానం  
 
S45. Ans.(c) 
Sol. స్ాలార్ జంగ్ ప్రపిాలనా సంసకరణలపల  భాగంగా నిజాం రాష్్టరంలప నవాబ్ బష్ీర్ ఉదౌు లా నాయయశాఖ 
మంతిరగా ప్నిచేశారు. 
 
S46. Ans.(c) 
Sol. కృష్టాా  నద ిగాన్న, గోదావరి నద ిగాన్న ప్రవహించని తలెంగాణలపని మదె్క్ట జిలాల . 
 
S47. Ans.(a) 
Sol. 1933 ఫారాానా ప్రకారం కన్నసం 15 సంవతారాలు హైెద్రాబాద్ రాష్్టరంలప శాశాత నివాస్టగా ఉనూ వయక్ూని 
ములీక అంటారు. 
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S48. Ans.(a) 
Sol. కాస్టం రజీా నేతృతాంలపని రజాకారుల , భారతదేశంతో విలీనానిూ నిరోధించేంద్దకు ఏరోడిన సాయం-స్ ల్ల్ 
వాలంటీరల ఇస్ాల మిస్్ పారామిలిటరర సంసి. రజీా మరియు ఎంఐఎంలు ముస్టల ం దేశానిూ హైెద్రాబాద్ నదండ ి
ద్క్షిణ పాక్స్ాూ న్ గా విభజించాలని కోరుకునాూరు. రజాకారుల  MIMక్ "స్ా్ ర్ా టూర ప్ర్ా" గా ప్నిచేశారు. 
 
S49. Ans.(a) 
Sol. క .వి. ఎం.క  మంతిరవరింలప రంగార డిాని చేరిలేద్ద. వెలపల డి, హైెద్రాబాద్ రాష్్టర పౌర ముఖయమంతిర. 
 
S50. Ans.(a) 
Sol. స్ా్ ండ్-స్ట్ల్ అగిరమెంట్ చరయల కారణంగా హైెద్రాబాద్ లప ఏజ ంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియానద 
నియమించాలిాన అవసరం ఏరోడింది. 
 
S51. Ans.(c) 
Sol. దాని ష్ డూయలా్ పరా ంతాల కోసం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 1970 నాటి భూ బద్లాయంప్ు నియంతరణ చట్ం 1ని కలిగి 
ఉంది. గిరిజనదల భూమిక్ రాజాయంగం ఇచిిన ప్రతయేక హో దాకు సంబంధించి గిరిజనదల భూమిని 
గిరిజనేతరులకు బదిలీ చేయడానిూ ఇద ితనిఖీ చేసదూ ంది. దీనిని "1/70" చట్ంగా సూచిస్ాూ రు. 
 
S52. Ans.(c) 
Sol. 'సో్ ష్టయో-ఎకనామిక్ట ఔట్ లుక్ట 2016' (తెలంగాణ ప్రభుతాం) ప్రకారం 2011-12 ధ్రల ప్రకారం తలసర ి
ఆదాయం ప్రంగా 2013-14 (SRE)లప తలెంగాణ పరా ంతంలపని ఆదిలాబాద్ జిలాల  అతయంత పేద్ది. 
 
S53. Ans.(a) 
Sol. పటరయద్రిశని జూరాల పరా జ క్్ట (PJP) లేదా జూరాల పరా జ క్్ట, జోగులాంబ గదాాల్ జిలాల , గదాాల్ నదండ ి15 
క్.మీ ద్ూరంలప కృష్టాా  నదిప  ైఉనూ ఆనకట్, జూరాల పరా జ క్్ట తెలంగాణలపని వనప్రిూ జిలాల  ఆతాకలర్ నదండ ి
29 క్.మీ ద్ూరంలప కృష్టాా  నదిప  ైఉనూ ఆనకట్. 
 
S54. Ans.( c or d) 
Sol. c లేదా d సర నై సమాధానం 
 
S55. Ans.(b) 
Sol. కృష్టాా  జలాల వివాదాల టిరబుయనల్  ఛెైరాన్ గా సదపీరంకోరు్  మాజీ నాయయమూరిూ బ్రరజేష్  కుమార్ నద ప్రభుతాం 
నియమించింది. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCqqDD-1K6WTjS16Y8pdY1_Q
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 STATE GK IMPORTANT QUESTIONS  

109 Adda247 Telugu Youtube    |    Adda247.com/te/      |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 
 

S56. Ans.(a) 
Sol. కృష్టాా  ప్రరవాహక పరా ంతం ఒక ప ద్ు పరా ంతం (ఉప్నద్దలు కలడా ఉనాూయ). కృష్టాా  బేస్టన్ లప ప్ూరాప్ు 
రంగార డిా , హైెద్రాబాద్, పాలమూరు (మహబూనగర్), నలల గ్ండ జిలాల లు మరియు ప్ూరాప్ు ఖమాం 
జిలాల లపల ని ద్క్షణి మరియు ప్శ్చిమ పరా ంతాలతో పాటు ప్ూరాప్ు వరంగల్ లపని ద్క్షణి మధ్య మరియు ప్శ్చిమ 
పరా ంతాలు ఉనాూయ. 
 
S57. Ans.(c) 
Sol. c సర ైన సమాధానం 

 
S58. Ans.(c) 
Sol. భారతదేశంలప గత కొనిూ ద్శాబాు లుగా జనన రేటు తగుి తోంద ిమరియు మరణాల రేటు తగుి తోంద ి

 
S59. Ans.(b) 
Sol. తెలంగాణ పరా ంతంలప న్నటిపారుద్ల వనరుగా ఉనూ గ్ట్ప్ు బావుల శాతం వాటా 1956-57లప సదనాూ 
నదండి 2011-12 నాటిక్ 49%క్ ప రిగింది. 
 
S60. Ans.(d) 
Sol. "సో్ ష్టయో ఎకనామిక్ట అవుట్ లుక్ట 2016" (తెలంగాణ ప్రభుతాం) ప్రకారం 2014-15లప తెలంగాణ 
పరా ంతంలప న్నట ిపారుద్ల వనరుగా చెరువుల శాతం 5.62%. 
 
S61. Ans.(d) 
Sol. తెలంగాణ ఆరిిక మంతిర ఈటల రాజేంద్ర్ 2015-16 ఆరిిక సంవతారానిక్ 1,15,689 కోటల  రనపాయల 
బడెుట్ నద మారిి 11, 2015న ప్రవేశప టా్ రు. బడెుట్ లప 531 కోటల  రనపాయల ర వనెూయ మిగులు మరియు 
16,969 కోటల  రనపాయల ఆరిిక లపటు (జిడపిటలప 3.49 శాతం) ఉంది. 
 
S62. Ans.(b) 
Sol. 1-11-1956 నదండ ి31-3-1968 మధ్య కాలంలప తెలంగాణ అభవృదిి క్ మిగులు బడెుట్ వినియోగానిూ 
ప్రిశ్రలించడానిక్ 1969లప వశ్చష్్ట భారివ కమిటనీి నియమించారు. 
 
S63. Ans.(d) 
Sol. సంసకరణలపల  ఆరు ప్రధాన వరాి లు ఉనాూయ: 
• మధ్యవరుూ ల రద్దు  (స్ాాతంతరా ానిక్ ప్ూరాప్ు భూ ర వనెూయ వయవసిలప అదెు  వసూలు చసే్ేవారు); 
• అదెు నియంతరణ (ప్ద్వీకాలం యొకక భద్రతతో సహా ఒప్ోంద్ నిబంధ్నలనద మెరుగుప్రచడానిక్); 
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• భూస్ాాములప  ైస్ీలింగ్ (భూమిలేని వారిక్ మిగులు భూమిని ప్ునుఃప్ంపటణీ చయేడానిక్); 
• భనూమెైన భూస్ాాములనద ఏకీకృతం చయేడానిక్ ప్రయతాూలు; 
• సహకార ఉమాడి వయవస్ాయానిక్ పోర తాాహం; 
• స్ టిల ాంట్ మరియు అదెు  నియంతరణ. 
కాబటి్ భారతదేశంలప భూ సంసకరణలపల  న్నటిపారుద్ల అభవృదిి  ప్రధాన అంశం కాద్ద. 
 
S64. Ans.(a) 
Sol. AP (తెలంగాణ పరా ంతం) కౌలు & వయవస్ాయ భూముల చట్ం, 1950 ప్రకారం, రక్షిత కౌలుదారు యొకక 
అనిూ హకుకలు వారసతాంగా ఉంటాయ. 
 
S65. Ans.(b) 
Sol. G.O. Ms. No. 971లప, ర వనెూయ శాఖ, dt. 07-10-1969, A.P. ప్రభుతాం ష్ డూయలా్ పరా ంతాలలప 
గిరిజనేతరులకు ప్రభుతా భూమిని కేటాయంచడానిూ వాసూ వానిక్ నిష్ధేించింది. 
 
S66. Ans.(d) 
Sol. A.P. యొకక లాయండ్ కమిటీ నివేదిక 2006 ప్రకారం తెలంగాణ పరా ంతంలప ఉనూ ర ండు వరాి లకు చెందిన 
కౌలుదారులు స్ాధారణ & రక్షతి కౌలుదారులు. 
 
S67. Ans.(a) 

Sol. గిరిజనదల నదండ ి గిరిజనేతరులు తీసదకునూ లీజుల నమోద్దకాని స్ాదా కాగితప్ు ప్తరా లనద స్ాదా 
బెైనామాలుగా సూచిస్ాూ రు. 
 

S68. Ans.(b) 

Sol. ఇనామ్ దార్ అనేద ిబ్రరటీష్ రాజ్ కు ముంద్ద మరియు పీష్టాా మరియు భారతదేశంలపని ఇతర పాలకుల 
మరాఠా పాలనతో సహా ప్రబలంగా ఉనూ భూస్ాామయ బ్రరుద్ద. ఇనామ్ (మంజూరు లేదా బహుమతిగా)గా 
భూములనద పొ ందని వయక్ూక్ ఈ బ్రరుద్ద ఇవాబడింది, పాలకుడిక్ లేదా సంస్ాి నానిక్ అందించిన అస్ాధారణ 
స్ేవకు ప్రతిఫలంగా ఇవాబడింది. 
 

S69. Ans.(b) 

Sol. భూమి సమసయనద ప్రిశ్రలించేంద్దకు జసే్ీ కుమారప్ోన్  అధ్యక్షతన ఒక కమిటీని నియమించారు. 
కుమారప్ో కమిట ీనివదేిక సమగర వయవస్ాయ సంసకరణ చరయలనద స్టఫారుా చేస్టంది. 
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S70. Ans.(a) 

Sol. కోనేరు రంగారావు లాయండ్ కమిట,ీ 2006 స్టఫారుా ప్రకారం, ఒక వయక్ూక్ కేటాయంచబడే గరిష్్ట భూమి 1 
ఎకరం తడ ిభూమి లేదా 2 ఎకరాల పొ డ ిభూమిక్ ప్రిమితం చయేబడుతతంది. 
 

S71. Ans.(c) 

Sol. హైెద్రాబాద్ కౌలు, వయవస్ాయ భూమి చట్ం, 1950 ప్రకారం, సదద్ు  మటి్ పొ డి భూమిప  ైతెలంగాణలప 
కౌలుదారుడ ిగరిష్్ట కౌలునద భూమి శ్చసదూ కు 4 ర టుల గా నిరాయంచారు. 
 

S72. Ans.(c) 

Sol. A.P. (తెలంగాణ పరా ంతం) జాగ్ నియంతరణ చట్ం రద్దు  1358 ఫస్ీల లప ఉనిక్లపక్ వచిింది. 
 

S73. Ans.(c) 

Sol. గిరిజన పరా ంతాల నియంతరణ చట్ం ఫసలీ 1356 నద 1946లప హైెద్రాబాద్ సంస్ాి నం గిరిజన 
భూవివాదాలనిూటిన్న గిరిజన ప్ంచాయతీలకు అప్ోగిసూూ  చట్ం చసే్టంది. 
 

S74. Ans.(c) 
Sol. 1933 నదంచి 1943 మధ్య కాలంలప వరసగా 6 సంవతారాలు లేదా 1948 నదంచి 6 సంవతారాలు 
కౌలుదారుగా ఉనూ వారిని రక్షిత కౌలుదారుల గా గురిూంచారు.  
 
S75. Ans.(b) 
 
S76. Ans.(d) 
Sol. ప  ై ప్టి్కలప ఇచిిన సమాచారం ప్రకారం ఆదిలాబాద్  జిలాల లప మధ్య స్ాి య భూకమతలలప అతయధిక 
వాటానద మరియు నామమాతరప్ు కమతాలలప అతయలో వాటానద కలిగి ఉంది. 
 
S77. Ans.(c) 
Sol. నిజామాబాద్ జిలాల లప ఒక మోసూ రు, మధ్య స్ాి య, ప ద్ు  స్ాి య భూకమతాలు అతయలో వాటానద కలిగి 
ఉంది. 
 
S78. Ans.(a) 
Sol. తెలంగాణలప ర ైతతల ఆతాహతయలకు కారణాలు: 
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1. బో ర్ వలె్ ల వెఫైలయం 
2. ప్తిూ  ప్ంటలప దిగుబడుల హెచదితగుి లు 
3. ఉతోతిూ  వయయం ప రుగుద్ల 

 
S79. Ans.(c) 
Sol. తెలంగాణలప గత ర ండు ద్శాబాు లుగా వేగంగా ప రిగిన ప్సదప్ు మరియు ప్తిూ  ఆహారేతర ప్ంటలు. 
 
S80. Ans.(b) 
Sol. నేష్టనల్ క ైైమ్ రికారా్్ బూయరో ప్రకారం, 2014లప ర ైతతల ఆతాహతయలు జరిగిన భారతదేశంలపని రాష్టా్ ర లపల  
తెలంగాణ రాష్్టరం 2వ స్ాి నంలప ఉంద.ి 
 
S81. Ans.(b) 
Sol. మహబూబ్ నగర్ జిలాల  2003-04 నదండ ి2013-14 వరకు తెలంగాణ పరా ంతంలప అతయధికంగా మెైకరో  
ఇరిగేష్టన్ క్ంద్ ఉంది. 
 
S82. Ans.(b) 
Sol. b సర ైన సమాధానం 
 
S83. Ans.(b) 
Sol. ఆమనగలుల  రేచరల ర డిా  మరియు కంద్ూరు చోళళల రాజధాని. ఈ రాజవంశ స్ాి ప్కుడు బేతాళ ర డిా  
నాయకుడిని కాకతీయ గణప్తిదేవుడు ఆమనగలుల కు పాలకుడిగా నియమించాడు. 
 
S84. Ans.(b) 
Sol. మహారాష్ట్ ర పరా కృత నవల "లీలావతి ప్రిణయం" స్టంహలదీాప్ (ప్రసదూ త శ్రరలంకతో గురిూంచబడింద)ి 
యువరాణతిో అతని పేరమనద వివరిసదూ ంది. 
 
S85. Ans.(b) 
 
S86. Ans.(c) 
Sol. కుతతబ్-ష్టాహీ కాలంలప చీఫ్ పో ర్్ ఆఫసీర్ నద ష్టా బంద్ర్ అని పటలిచేవారు. 
 
S87. Ans.(c) 
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Sol. భమేశార దవేాలయానిూ 850-895 CE సమయంలప చాళళకయ రాజు భదెుగా నిరిాంచారు. ఆలయం 
చదటూ్  ఒక భారర రాతి సమేాళనం ఉంది. ఈ దేవాలయం అద్దభతమెైన శ్చలోకళనద కలిగి ఉంది. 
 
S88. Ans.(c) 
Sol. అమరావతి బౌది్ సూి ప్ం - శాతవాహనదలు 
నేలకొండప్లిల బుది్ విగరహం - ఇక్షాాకులు 
ఉండవలిలలప నాలుగు అంతసదూ ల గుహ దవేాలయం - విష్టతా కుండనిాలు 
అలంప్ురంలపని నవ బరహా దేవాలయాలు - చాళళకుయలు 

 
S89. Ans.(b) 
Sol. ఆచారయ నాగారుు న - యజాం శ్రర శాతకరాి 
అణచివయేబడిన వెదైిక మతం - మాధారర ప్ుతర వీర ప్ురుష్టద్తూ  
అజంతా చితరా లు - వాకాటకాలు 
కీసరగుట్ వద్ు కోట - విష్టతా కుండినాలు 

 
S90. Ans.(d) 
Sol. 'ప్ండతిారాధ్య చరతి' రచించినది పాలుకరిక్ స్ో మనాథదడు. 
బయాయరం శాసనం కాకతి మెైలాంబ జారర చేస్టంది. 
 

S91. Ans.(c) 
Sol. కుతతబ్-ష్టాహీ సదలాూ నదలు వారి పాలనా కాలం కరమంలప 
ఇబరహీం కులీ కుతతబాా  - 1550 నదండ ి1580 CE. 
మహాద్ కులీ కుతతబాా  - 1580 నదండ ి1612 CE. 
అబుు లాల  కుతతబాా  1626 నదండ ి1676 CE. 
అబుల్ హసన్ తాన్నష్టా - 1676 నదండ ి1687 CE. 
 
S92. Ans.(c) 

Sol. కొతాాల్ - పో లీస్ కమిష్టనర్ 
మొహతీామ్ - సూప్రింట ండెంట్ ఆఫ్ పో లీస్ 
అమీన్ - సబ్-ఇన్ స్ ోక్ర్ ఆఫ్ పో లీస్ 
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మద్ది్ర్ - డపి్ూయట ీసూప్రింట ండెంట్ ఆఫ్ పో లీస్ 

 
S93. Ans.(c) 

Sol. ఎం.హనదమంతరావు చ్రవతో 1923లప కాక్నాడలప తొలి హైెద్రాబాద్ రాజకయీ సద్సదా జరిగింది. 
 
S94. Ans.(c) 

Sol. హుయమానిటేరయిన్ లీగ్ 1913లప స్ాి పటంచబడింది. దీని అధ్యక్షుడు రామ బలుాకుంద్. దీని దాారా 
హరిజనదల అభుయనూతిక్ భాగయర డిా  వరా కృష్ట చేశారు. 
 
S95. Ans.(d) 

Sol. మంద్దముల నరస్టంగరావు సంపాద్కతాంలప 1927లప రయయత్, ఉరను  ప్తిరక ప్రచదరణ పరా రంభమెైంది. 
ఇద ిఒక వారప్తిరక మరియు హైెద్రాబాద్ రాష్్టరంలప నిజాంకు వయతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమాల సమాచారానిూ 
ఉతూ ర భారతీయులకు అందించింది. 
 

S96. Ans.(d) 

Sol. భారతదేశంలప హైెద్రాబాద్ రాష్్టరం విలీనం అయన తరాాత, M. K. వెలపల డ ి రాష్్టర ముఖయమంతిరగా 
నియమితతలయాయరు మరియు మీర్ ఉస్ాాన్ అలీ ఖాన్ 26 జనవరి 1950న రాజప్రముఖ్ అయాయరు. అతనద 
భారత ప్రభుతాంలప స్ీనియర్ స్టవిల్ సర ాంట్. 
 

S97. Ans.(b) 

Sol. 22-08-1948న ష్టతబులాల ఖాన్ అన ేపాతిరకేయుడు, హైెద్రాబాద్ నగరంలపని కాచిగూడలప, హైెద్రాబాద్ 
స్ే్ట్ నద ఇండయిన్ యూనియన్ లప విలీనం చయేాలన ే ప్రజా ఉద్యమానిక్ తన రచనల దాారా మద్ుతత 
ఇచిినంద్దకు రజాకారల చేతిలప దారుణంగా చంప్బడాా డు. 
 

S98. Ans.(c) 

Sol. 1940 ఆదిలాబాద్ జిలాల లపని బ్రఝారిలప జరిగిన గిరిజన తిరుగుబాటునద ఆదిమ గోండు తెగ వారు 
ఆశరయంచారు. 
 

S99. Ans.(d) 

Sol. ఆరయసమాజ్ - 1875 
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ఆంధ్ర జనసంఘం - 1924 
ఆంధ్ర మహాసభ - 1928 
హైెద్రాబాద్ స్ే్ట్ కాంగ రస్ - 1938 

 

S100. Ans.(c) 

Sol. ద్దరాి బా దేశ్ ముఖ్ - ఆంధ్ర మహిళా సభ 
ఎం.వి. భాగయ ర డిా  వరా - ఆద ి- హింద్దవులు రంగార డిా  
కొండా వెంకట్ రంగార డిా  - ఆంధ్ర మహాసభ 
యం.యం. కాలే - హైెద్రాబాద్ రాజకీయ సమావేశం 

 

S101. Ans.(c) 

Sol. మీర్ ఉస్ాాన్ అలీ ఖాన్, ఏడవ నిజాం; మీర్ ల ైక్ట అలీ, హైెద్రాబాద్ చివరి ప్రధాన మంతిర; నిజాం 
నిరాాహకులు మరియు దౌతయవేతూ ల కాస్టం ఎఫ్; అలాగ ే నిజాం బ్రరటషి్ రాజాయంగ సలహాదారు సర్ వాల్ర్ 
మాంక్న్. 
 

S102. Ans.(a) 

Sol. a సర ైన సమాధానం. 
 

S103. Ans.(d) 

Sol. సాతంతర భారతదశేానిక్ రాజాయంగానిూ రనపొ ందించ ే చారితరక ప్నిని ప్ూరిూ చేయడానిక్ రాజాయంగ సభ 
దాదాప్ు మూడు సంవతారాలు ప్టి్ంది. ఈ కాలంలప, ఇద ిమొతూ ం 165 రోజుల పాటు ప్ద్కొండు స్ ష్టన్ లనద 
నిరాహించింది. ఇంద్దలప 114 రోజులు రాజాయంగ ముస్ాయదా ప్రిశ్రలనకే వచెిించారు. 
 

S104. Ans.(d) 

Sol. హైెద్రాబాద్ నద కాస్ో ాపాలిటన్ నగరంగా అభవృదిి  చేస్ేంద్దకు విజన్ డాకుయమెంట్ నద రనపొ ందించ ే
బాధ్యతనద హైెద్రాబాద్ మెటరర పాలిటన్ డవెలప్ మెంట్ అథారిట ీ(హెచ్ ఎండీఏ)క ్అప్ోగించారు. 
 

S105. Ans.(d) 

Sol. గోండు తెగ నాగలి మరియు నాగలి-ప్శువులనద ఉప్యోగించి స్టిర వయవస్ాయానిూ అభయస్టంచారు. 
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S106. Ans.(c) 

Sol. ఆదిలాబాద్ జిలాల లప గిరిజనదల అశాంతిని అరికటే్ంద్దకు గిరిజన సంక్షేమం మరియు అభవృదిి చరయలు 
చేప్టా్ లని స్ామాజిక శాసూ వైేతూ  ఫూయర న్-హైెమెందార్ి నిజాంకు సూచించారు. 
 

S107. Ans.(d) 

Sol. స్ాాతంతారానిక్ ప్ూరాం తెలంగాణలప జరగిిన ఆదవిాస్ ీ ఉద్యమాల వెనదక ఉనూ పరా థమిక అంశాలు: 
భూమి అనాయకార ంతం, నిరుదో యగం, లేమి, స్ాంసకృతిక ఉప్-విలీనం మరియు అసమతతలయ అభవృదిి . 
 

S108. Ans.(b or c) 
 

S109. Ans.(b) 

Sol. దవేదాస్ట వయవసి అనేద ి ద్క్షణి భారతదేశంలప ఎకుకవగా కరాా టక మరియు తలెంగాణలలప మరియు 
కొంతవరకు ఆంధ్ర ప్రదశే్ లప ఒక మతప్రమెైన ఆచారం. తలిలద్ండుర లు, ఎకుకవగా ద్ళిత సంఘాలు, తమ 
కుమార ూలనద స్ాి నిక దవేత లేదా దవేాలయానిక్ `వివాహం' చసే్ాూ రు. బాలికలనద బలవంతంగా డాయన్ా లు 
చేయంచి, దారుణంగా కొటి్ చంప్ుతతనాూరు. తలెంగాణలప జోగిని ఆచారం కరరంనగర్ జిలాల లప ఎకుకవగా ఉంది. 
 

S110. Ans.(d) 

Sol.  
• శాతవాహనదలు (కీర.ప్ూ. 2వ శతాబుం చివరలప - 3వ శతాబుం CE పరా రంభంలప) 
• ఇక్షాాకులు (3వ మరియు 4వ శతాబాు లు CE) 

• విష్టతా కుండనిాలు (5వ మరియు 6వ శతాబాు లు CE) 

• చాళళకుయలు (543 నదండి 757 CE వరకు) 
 

S111. Ans.(d) 

Sol. నాగా తిరుగుబాటు - జాప్ు ఫటజో 
కోయ తిరుగుబాటు - స్తీారామ రాజు 
చెంచద తిరుగుబాటు - హనాంతత 
సంతాల్ తిరుగుబాటు - కనద 

 

S112. Ans.(a) 
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Sol. చిపో క ఉద్యమం - సదంద్ర్ లాల్ బహుగుణ 
నరాదా బచావో ఆందోళన్ - మేధా పాటకర్ 
స్ ైల ంట్ స్ట్రంగ్ - రాచెల్ కారాన్ 
వాతావరణ మారుో - అల్ గోర్ 

 

S113. Ans.(c) 

Sol. c సర ైన సమాధానం 
 

S114. Ans.() 
 
S115. Ans.(b) 
Sol. తెలంగాణలప భూస్ాామయ ప్రభువులు గార మ స్ేవకుల కులాల దోపటడనీి వెటి్గా పేర్కంటారు. 
 
S116. Ans.(b) 
Sol. అతనద 1946-51 నాటి హైెద్రాబాద్ రాష్్టరంలపని తలెంగాణ పరా ంతంలప జరిగిన ర ైతత తిరుగుబాటు 
భారతదేశంలపని కమూయనిస్్ ఉద్యమం యొకక భవిష్టయతతూ ప ై దాని ప్రభావం మరియు భారతీయ ర తైాంగ 
ప్రిస్టితిని హైెల ైట్ చయేడం వలల  భారతదేశ చరతిరలప ఒక కీలకమైెన క్షణం. 
 
S117. Ans.(b) 
Sol. తెలంగాణ స్ాయుధ్ పో రాటంప  ైస్ాహితాయనిక్ ప్రధాన మూలం ప్ుచిలప్లిల సదంద్రయయ రచనలు. 
 
S118. Ans.(b) 
Sol. ఠకకర్ బాపా భల్ స్ేవా మండల్ మరియు ఆదివాస్ ీ స్వేా మండల్ తో అనదబంధ్ం కలిగి ఉనాూరు. 
అమృత్ లాల్ విఠల్ దాస్ ఠకకర్, ఠకకర్ బాపాగా ప్రస్టదిి చెందారు, భారతదేశంలపని గుజరాత్ రాష్్టరంలపని గిరిజన 
ప్రజల అభుయనూతి కోసం ప్నిచసే్టన భారతీయ స్ామాజిక కారయకరూ. అతనద 1905లప గోపాల్ కృషా్ట గోఖలే 
స్ాి పటంచిన సర ాంట్ా ఆఫ్ ఇండియా స్ొ స్ ైటలీప సభుయడయాయడు. 
 
S119. Ans.(b) 
Sol. 1925లప ఎస్. రామనాథన్ తో కలిస్ట రామస్ాామి నాయకర్ ఆతాగౌరవ ఉద్యమానిూ పరా రంభంచారు. 
తమిళనాడులప ఆయన అతయంత ప్రభావవంతమెనై వయక్ూ. 
 
S120. Ans.(b) 
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Sol. తలెంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ లలప ష్ డూయలా్ కులాల మధ్య వివక్షకు వయతిరేకంగా నిరసన ఉద్యమం 
మాదిగ ద్ండోరా. 
 
S121. Ans.(c) 
Sol. "ఇతర వనెదకబడని తరగతి"గా ఎవరు అరహత పొ ందారో గురిూంచడానిక్, కమిష్టన్ ప్ద్కొండు ప్రమాణా 
లనద స్ీాకరించింది, వీటనిి మూడు ప్రధాన శ్రరిాకల క్రంద్ వరరికరించవచది: స్ామాజిక, విదాయ మరియు ఆరిిక. 
 
S122. Ans.(b) 
Sol. తెలంగాణ స్ాహితయ సంఘం 19,21లప 'దశే్చవనాయ' ప్తిరకనద స్ాి పటంచి 'న్నలగిరి ప్తిరకనద 1922లప 
నల్ి ండలప పరా రంభంచారు. న్నలగిరి ప్తిరకనద ష్టబూవీసద వెంకటరామ నరస్టంహారావు సంపాద్కతాం 
వహించారు. 
 
S123. Ans.(a) 
Sol. 'ప్రభంద్ వాంగాయ వికాసం' అనే అంశంప  ై తెలంగాణ రచయత కాళోజీ నారాయణరావు థసీ్టస్ నద 
ప్రచదరించారు. 
 
S124. Ans.(d) 
Sol. 350క్ ప ైగా తెలంగాణ కవులతో కలిస్ట 1936లప “గోల్కండ కవుల సంచిక” అనే ప్ుసూ కానిూ ప్రచదరించి 
తెలంగాణ స్ాహితయంలప బహుముఖ ప్రజానద, గ్ప్ోద్నానిూ నలెకొలాోరు. సదరవరం ప్రతాప్ ర డిా  కవితలతో 
పాటు వారి కవితలనద ప్రచదరించేంద్దకు అనదమతించారు. 
 
S125. Ans.(a) 
Sol. దేశంలపన ే తొలి ఈ-కోరు్  హైెద్రాబాద్ హైెకోరు్ లప పరా రంభమెైంది. తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్టా్ ర లకు ఉమాడి హైెకోరు్  అయన హైెద్రాబాద్ లపని హైెకోరు్  ఆఫ్ జుయడకేిచర్ లప భారతదేశప్ు మొట్మొద్ట ి
ఇ-కోరు్  ఆదవిారం పరా రంభమెైంది. 
 
S126. Ans.(c) 
Sol. తెలంగాణలపని వరంగల్ జిలాల  ప ంబరిూలప మెటల్ (కాప్ర్) కలస్ర్ ఏరాోటుకు కేంద్ర ప్రభుతాం నిధ్దలు 
కేటాయంచింద.ి 
 
S127. Ans.(a) 
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Sol. 'ఉప్ుోడు పటండి' తలెంగాణ సంప్రదాయ వంటకం కలడా ఇద ేవిధ్మెనై రనప్మెైన ఉపాా 

 
S128. Ans.(a) 
Sol. సక్నాలు, తలెంగాణ నదండి స్ాంప్రదాయ లపతెనై వయేంచిన, గుండరని ఏకకేంద్ర ఆకారంలప చిరుతిండి, 
తాజాగా నూరిన బ్రయయం పటండి, నదవుాలు మరియు వాము గింజలతో తయారుచసే్ాూ రు.  
 
S129. Ans.(c) 
Sol. శ్రర చందాల కేశవదాసద (20 జూన్ 1876 - 14 మే 1956) 140వ జయంతి ఇటీవల తలెంగాణ రాష్్టరంలప 
జరిగింది. అతనద తలెుగు చలనచితర ప్రిశరమ చరితరలప మొద్టి గరత రచయత. 
 
S130. Ans.(b) 
Sol. కరాూటకలప జనిాంచిన బెజవాడ విలాన్, భారతదేశంలప మానదయవల్ స్ాకవెంజింగ్ నిరనాలనకు గ్ప్ో 
ప్రచారకరూ మరియు చనెెూైక ్చెందిన కరాా టక గాయకుడు TM కృషా్ట ఈరోజు 2016క్ ప్రతిష్టా్ తాకమెైన రామన్ 
మెగస్ స్ే అవారుా కు ఎంపటకయాయరు. 
 
S131. Ans.(c) 
Sol. వాలీబాల్ లప ప్రతిష్టా్ తాకమెైన అరుు న అవారుా నద అంద్దకునూ తెలంగాణకు చెందిన తొలి భారతీయ 
మహిళా కీరడాకారిణి జి. ములిని ర డిా . 
 
S132. Ans.(c) 
Sol. 'భువన్' వెబ్ పో ర్ల్ లప తెలంగాణ న్నట ివనరుల సమాచార వయవసి (టడిబుల ాఆర్ ఐఎస్) ఏరాోటు కోసం 
తెలంగాణ న్నటపిారుద్ల శాఖ ఇటీవల భారత అంతరిక్ష ప్రిశోధ్న సంసి (ఇస్ో ర )తో అవగాహన ఒప్ోంద్ం 
(ఎంఒయు)ప ై సంతకం చేస్టంది. 
 
S133. Ans.(b) 
Sol. తెలంగాణ రాష్్టర ప్రభుతాం ప్రతిష్టా్ తాకంగా చేప్టి్న హరితహారం ర ండో  ద్శ కారయకరమానిూ నల్ి ండ 
జిలాల లపని గుండరా ంప్లిల గార మంలప ముఖయమంతిర క . చంద్రశఖేర్ రావు జూల  ై8న పరా రంభంచారు. 
 
S134. Ans.(c) 
Sol. తలెంగాణ రాష్్టరంలప ఎకుకవ భాగం ఎరర నేలలతో నిండి ఉంద,ి ఇది దాదాప్ు 48%. ప్ురాతన రనపాంతర 
శ్చలల వాతావరణం కారణంగా ఈ నేలలు ఏరోడాా య. 
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S135. Ans.(b) 
Sol. తతరుో కనదమల శ్చఖరాలప  ై లాటర టై్ మటి్ కనిపటసదూ ంది. ఈ మటి్లప ఇనదము మరియు 
అలలయమినియం చాలా సమృదిిగా ఉంటుంది. 
 
S136. Ans.(d) 
Sol. భారతదేశంలపని కనాయకుమారి కరాకటక రాశ్చక ్ద్క్షిణాన మరియు భూమధ్యరేఖకు ఉతూ రాన ఉంది. · ఇద ి
తమిళనాడులపని ఒక ప్ట్ణం. ఇద ిభారతదేశం యొకక ద్క్షిణాన తీరపరా ంత ప్ట్ణం. 
 
S137. Ans.(a) 
 
S138. Ans.(a) 
 
S139. Ans.(b) 
Sol. కావేరర నది దీాప్కలోంలపని ప్రధాన నద్దలలప ఒకటి. ఎడమ వెైప్ు నదండి చేర ే దాని ముఖయమెనై 
ఉప్నద్దలు హరంగి, హ మవతి, స్టమాా  మరియు అరకవతి, లక్షాణతీరి, కబెని, సదవరావతి, భవాన్న, నోయల్ 
మరియు అమరావతి కుడి వెపై్ు నదండ ికలుసదూ ంది. 
 
S140. Ans.(a) 
Sol. ఆప్రేష్టన్ ముస్ాకన్ నద  చినూ పటలల ల అకరమ రవాణా, బాల కారిాక వయవసినద నిరోధించడానిక్ తెలంగాణ 
ప్రభుతాం పరా రంభంచింద.ి 
 
S141. Ans.(d) 
Sol. ద్ళిత బంధ్ద ప్థకానిూ స్ీఎం కేస్టఆర్ ద్తూత గార మం అయన వాస్ాల మరిర గార మంలప ఆగష్టత్  4న, 2021 
న పరా రంభంచారు. ఈ ప్థకానిూ మొద్ట హుజురాబాద్ నియోజక వరింలప ప లైట్ పరా జ క్్ట గా పరా రంభంచాలని 
నిరాయంచారు. ఈ ప్థకం దాారా ఎంపటక ైన లబ్రు దారులకు వారి అకౌంటల లప 10 లక్షల రనపాయలు జమ 
చేయడం జరుగుతతంది. 
 
S142. Ans.(a) 
Sol. తెలంగాణ ప్రభుతాం కేజీ నదండ ిపజీీ వరకు ఉచిత విద్య అందించడానిక్ FAST ప్థకంనద పరా రంభంచింది. 
 
S143. Ans.(b) 
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Sol. మన ఊరు – మన బడి ప్థకంలప భాగంగా అనిూ ప్రభుతా పాఠశాలలపల  మౌళిక సద్దపాయాలు, తరగతి 
గద్దల మరమాతతూ లు , ఆంగల మాధ్యమంలప విదాయ బో ధ్న, డిజిటల్ కాల సదల నిరాహణ స్ౌకరాయలు కలిోస్ాూ రు. 
మార్ి 8 న వనప్రిూ బాలుర పాఠశాలలప ఈ ప్థకానిూ పరా రంభంచారు. 
 
S144. Ans.(b) 
Sol. తెలంగాణ ప్రభుతాం 2022 లప చేనతే కారిాకులకు 5 లక్షల భమా స్ౌకరయం కలిోంచింది. 
 
S145. Ans.(a) 
Sol. భూ సమసయలకు ప్రిష్టాకరంగా భూముల రిజిస్ే్ రష్టన్, ముయటషే్టనల  అమలు విష్టయంలప ర ైతతలకు సతారం 
స్ేవలు అందే విధ్ంగా ధ్రణి పో ర్ల్ నద 2020 అకో్ బర్ 29 న పరా రంభంచారు. భూముల విష్టయంలప సమాచార 
స్ాంకేతిక విధానానిూ ప్రవేశ ప టి్న మొద్టి రాష్్టరంగా తెలంగాణ నిలిచింద.ి  
 
S146. Ans.(d) 
Sol. తెలంగాణ ప్రభుతాం నిరిాసదూ నూ డబుల్ బడె్ రనమ్ ఇళళ విస్ీూ రాం 560 చద్రప్ు అడుగులు.  
 
S147. Ans.(c) 
Sol. తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలకు ప్రభుతాం 10 లక్షల ఆరిిక స్ాయం అందసిదూ ంది. 
 
S148. Ans.(d) 
Sol. తలెంగాణా అధికారిక చిహాూనిూ ఏలే లక్షాణ్ రనపొ ందించారు. ఈ చిహూం వృతాూ కారంలప ఉండి మధ్యలప 
కాకతీయ కళాతోరణం దానిమధ్యలప చారిానార్ గురుూ  , దాని ప  ై జాతోయ చిహూం ఉంటాయ. దాని చదటూ్  
ప ైభాగంలప గవరూమెంట్ అఫ్ తెలంగాణా అని ఆంగలంలప, తెలంగాణ ప్రభుతాం అని తెలుగు, ఉరను  భాష్టలపల  
ఉంటుంది. 
 
S149. Ans.(b) 
Sol. డోకార  లపహప్ుకళ ఆదిలాబాద్ జిలాల లపని జ నైూరు మండలంలప విసూ ృతంగా కనిపటంచే గిరిజన మెటల్ కార ఫ్్. 
ఇవి ఇతూడితో తయారు చేయబడతాయ.  
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S150. Ans.(c) 
Sol.ఎగువ మానేరు పరా జ క్్ట నద రాజనూ స్టరసి్టలల  జిలాల లపని నరాాల 
గార మంలప మానేరు నదపి ై 1954లప నిరిాంచారు. 
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