
షఽచనలు: 

(i) రతి రవుఔు ఔ భాయకు ఔలద. 

(ii) థిఖుఴ ఇచ్చిన రతి రవుఔు ఇఴవఫడున యహటిలో షభిబ ైన షభాదానభున ఎనుకొతు థాతుతు షఽచ్చించే 

అింకె 1, 2, 3 లేఔ 4 యేయకగహ ఇచ్చిన OMR షభాదాన త్రభులో రవుఔు షింఫిందిించ్చన షింకే ఖల 

నేటిఔన ఫలూ /ఫలూ క్ ఫలల్ తృహబింట్ నెను ఉయోగిించ్చ తుింఴలెన. 

 
1. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) We are living in this house since 2010. 

(b) We have been living in this house since 2010. 

(c) We have been living in this house for 2010.  

(d) We were living in this house since 2010. 

2. Choose the meaning of the underlined phrase/idiom.  

In order to achieve success one should be realistic rather than living in a fool's paradise. 

(a) false expectations 

(b) ambitions 

(c) greedy 

(d) nosey 

3. Choose the meaning of the underlined phrase/idiom. 

Almost all the political parties today love to play to the gallery. 

(a) to be dishonest 

(b) to become popular 

(c) appeal to popular taste 

(d) bring social reforms 

4. Choose the meaning of the underlined phrase/idiom. 

If you study by bits and starts you can never achieve your goal. 

(a) Regularly 

(b) Emotionally 

(c) Seriously 



(d) Inconsistently 

5. Choose the appropriate phrasal verb. 

The novice teacher finds it difficult to ____ the naughty boys in the class. 

(a) put on 

(b) put up with 

(c) put off 

(d) put out 

6. Choose the appropriate phrasal verb. 

The cricket match was ____ due to heavy rain. 

(a) called off 

(b) called of 

(c) called at 

(d) called in 

7. Choose the appropriate phrasal verb.  

Nothing on the earth can ____ the loss of a child. 

(a) make out 

(b) make up for 

(c) make over 

(d) make up 

8. Choose the correct passive form of the sentence. 

The workers are painting the house. 

(a) The house was painted by the workers. 

(b) The house is being painted by the workers. 

(c) The house was being painted by the workers. 

(d) The house is painted by the workers. 

9. Choose the correct passive form of the sentence.  

Joe was driving the car so fast that it skidded on the road. 

(a) The car was driven by Joe so fast that it skidded on the road. 

(b) The car had been driven by Joe so fast that it skidded on the road. 

(c) The car has been driven so fast that it skidded on the road. 

(d) The car was being driven by Joe so fast that it skidded on the road. 



10. Choose the correct form of the verb. 

John ____ T.V. when the door bell rang. 

(a) am watching 

(b) was watching 

(c) was watched 

(d) would be watching 

11. Choose the correct form of the verb. 

No one is allowed to _____ the trees in the forest. 

(a) fell 

(b) fall 

(c) felled 

(d) fallen 

12. Choose the correct order of the given jumbled sentence. 

In India (1) / art form (2) / established ancient (3) / street theatre (4) / is a well (5). 

(a) 4, 1, 3, 5, 2 

(b) 3,4, 1, 5, 2 

(c) 4, 1, 5, 3,2 

(d) 3, 2, 4, 5, 1 

13. Choose the correct order of the given jumbled sentence.  

On seeing the (1)/ first time? (2) / Hari think (3) / what did (4) / cobra for the (5). 

(a) 4, 3, 1, 2, 5 

(b) 4, 3, 1, 5, 2 

(c) 3, 5, 4, 1, 2 

(d) 4, 3, 5, 2, 1 

14. Choose the correct order of the given jumbled sentence.  

She would cross (1) /Kalpana Chawla said (2) /as a child in Karnal (3) /that she never dreamt (4) / the 

frontiers of space (5). 

(a) 1,5, 3, 4, 2 

(b) 2, 1, 5, 3, 4 

(c) 2,4,3, 1,5  

(d) 2,4, 1,3,5 

Read the following passage and answer the questions. (15 to 19 Questions)  



Mano Majra is a tiny place. It has only three brick buildings, one of which is the home of the 

moneylender Lala Ram Lal. The other two are the Sikh temple and the mosque. The three brick buildings 

enclose a triangular common with a large Peepul trec in the middle. The rest of the village is a cluster of 

flat-roofed mud huts and low-walled courtyards, which front on narrow lanes that radiate from the 

centre. Soon the lanes dwindle into foot-paths and get lost in the surrounding fields. At the western end 

of the village there is a pond ringed round by keekar trees. There are only about seventy families in 

Mano Majra, and Lala Ram Lal's is the only Hindu family. The others are Sikhs or Muslims, about equal in 

number. The Sikhs own all the land around the village; the Muslims are tenants and share the billing 

with the owners. 

15. The place described in the passage is a 

(a) City 

(b) Village 

(c) Town 

(d) Barracks 

16. How many Hindu families are there?  

(a) Seventy  

(b) One 

(c) Five 

(d) None 

17. Who cultivate the land in Mano Majra? 

(a) Jains 

(b) Muslims 

(c) Missionaries 

(d) Hindus 

18. Lala Ramlal is a ______  by profession. 

(a) Tiller 

(b) Priest 

(c) Moneylender 

(d) Sweeper 

19. What is located at the western end of the village? 

(a) Mosque 

(b) Ram Lal's house 

(c) Peepul tree 

(d) Pond 



20. Choose the word which is similar in meaning to the underlined word in the sentence. 

Deforestation is responsible for the paucity of animal life. 

(a) increase 

(b) shoot up 

(c) scarcity 

(d) possibility 

21. Choose the word which is similar in meaning to the underlined word in the sentence. 

The building has been refurbished recently. 

(a) constructed 

(b) demolished 

(c) disposed 

(d) renovated 

22. Choose the antonym of the underlined word in the sentence.  

He relinquished from the role of a manager last month. 

(a) renounced 

(b) gave up 

(c) retained 

(d) discontinued 

23. Choose the antonym of the underlined word in the sentence.  

We are sanguine about the outcome of the meeting 

(a) glommy 

(b) happy 

(c) confident 

(d) genuine 

24. Choose the correct spelling. 

(a) Dilema 

(b) Dillema 

(c) Dilemma 

(d) Dillemma 

25. Choose the correct spelling. 

(a) equipment 

(b) equiptment 



(c) equippment 

(d) equipmant 

26. Choose the appropriate preposition. 

The custom is peculiar ______ our culture. 

(a) from 

(b) with 

(c) by 

(d) to 

27. Choose the appropriate preposition. 

Houses were built in a long row ______ the coast of the sea. 

(a) between 

(b) beneath 

(c) under 

(d) along 

28. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) Neither of the girls are willing to accept the proposal. 

(b) Neither of the girls is willing to accept the proposal. 

(c) Neither of the girls have willing to accept the proposal. 

(d) Neither of the girls were willing to accept the proposal. 

29. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) Ramesh said that he will be ready in an hour. 

(b) Ramesh said that he will ready in an hour. 

(c) Ramesh said that he would be ready in an hour. 

(d) Ramesh said that he be ready in an hour. 

30. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) Roy came to the city last week. 

(b) Roy has come to the city last week. 

(c) Roy come to the city last week. 

(d) Roy had come to the city last week. 

31 నించ్చ 36 ఴయఔు ఖల రవులలో, రతి రవులోనఖల ఔ అనఔరభింలో ఔ కాయ జాగహ ఉింథి. ఇచ్చిన ఐచ్చికహలోూ  

ఆ అనఔరభాతుకూ షభిడ ేషభాదాధాతుు ఖుభితించ్చ, ఆ కాయతు ూభిించిండు. 



31. 129 141, 147, 159, 174, _____. 

(a) 189 

(b) 186 

(c) 192 

(d) 194 

32. 101, 105, 114, 139, 188, _____. 

(a) 309 

(b) 270 

(c) 288 

(d) 252 

33. 7, 26, 63, _____, 215 

(a) 72 

(b) 106 

(c) 124 

(d) 176 

34. BDF, CFI, DHL, ____. 

(a) EIN 

(b) EKP 

(c) EIP 

(d) EJO 

35. E50J, F72L, H128P, K242V, _____. 

(a) A3B 

(b) G21N 

(c) C36F 

(d) L288X 

36. B, C, E, G, K, M _____. 

(a) S 

(b) W 

(c) Q 

(d) O 

37. ఔ తుభిిశట కోడలూ  ‘STATEMENT’న 'GFYFUMULF'గహ కోడ్ చేలేత , అపూడు 'CONCLUSION' యొఔు కోడ్. 

(a) WKLWNFGRML 

(b) WKLWNEGQKL 



(c) WKLWMDGQKL 

(d) XMLXOFGRML 

38. FLRX = 6 భభిము EJOT - 5 అబనపడు DHILP = 

(a) 3 

(b) 4 

(c) 7 

(d) 8 

39. ఔ తుభిిశట కోడ్ లో‘ABILITY' తు 'ZYRORGB' గహ'కోడ్ చేలేత , అపూడు, 'CULTURE' యొఔు కోడ్ . 

(a) XFOMRFJV 

(b) XFOHGIV 

(c) XFOGFIV 

(d) XGPHGIV 

40. షతుల్ త్న ఖడుమాయభున ఔ ఫలూనెై ఉదమిం 6 ఖింటల షభమింలో, థాతు ఖింటల భులుూ  ఉత్తయ థివన 

షఽచ్చించనటలూ  ఉించనె. ఉదమిం ఖిం॥ 9:15 తు॥ ల షభమభునఔు ఆ ఖడుమాయిం యొఔు తుమియౖహల భులుూ  

షఽచ్చించ థవి 

(a) ఆగైుమభు 

(b) డభయ 

(c) దక్షుణభు 

(d) ఉత్తయభు 

41. P అధ ేఔ ఴేకూత దక్షుణ థవిగహ 10 మీటయకూ  నడుచాడు. త్భహవత్ త్న ఎడభచేతి య ైప తిభిగ ి20 మీటయకూ  నడుచ్చ, త్న 

ఔుడుచేతి య ైపఔు తిభిగహడు. ఆ త్భహవత్ 15 మీటయకూ  నడుచ్చ, త్న ఔుడుచేతి య ైపనఔు తిభగిి 20 మీటయకూ  నడుచాడు. 

చ్చఴభిగహ త్న ఔుడుచతేి య ైపనఔు తిభగిి, 10 మీటయకూ  నడుచ్చ, ఆ త్యకయహత్ త్న ఎడభచేతి య ైపనఔు తిభగిి 20 మీటయకూ  

నడుచాడు. అత్న ఫమలుథేభని తిందఴప నిండు ఇపూడు అత్న. ఉను యహా ధాతుకూ ఖల ఔతుశట దఽయిం 

(a) 20 మీటయకూ  

(b) 25 మీటయకూ  

(c) 26 మీటయకూ  

(d) 28 మీటయకూ  



2. ఔ ఴేకూత త్ూయకూనఔు అతేభుకింగహ ఉధాుడు. అత్న ఖడుమాయిం భులుూ  తిభగిై (షఴే) థవిలో 45° తిభిగని 

త్యకయహత్, అథే థవిలో భభయిొఔ 90° తిభగిధిాడు. త్యకయహత్ ఴేతిభఔై థివలో 180° తిభగినిచ ,ో అత్న ఇపూడు ఏ 

థివఔు అతేభుకింగహ ఉధాుడు. 

(a) ఉత్తయిం 

(b) ఆగైుమిం 

(c) ఈరహనేిం 

(d) దక్షుణభు 

43. A ఔ పయకశుడు. A యొఔు ఫభేభాభ యొఔు ఏకెఔై యో దభ ిబయత యొఔు ఔూత్ుయక B అబణ,ే అపూడు A 

(a) B యొఔు యో దయకడు 

(b) B యొఔు త్యౌూ లేథా త్ిండుర యొఔు యో దయకడు 

(c) B యొఔు భాభగహయక 

(d) B యొఔు ఫలఴ లేథా ఫలఴభభథిి 

44. భహమ్ ఔ లత ణీో "తూఴప ధా అభెయ ైప భుణాత త్ యొఔు ఏకెైఔ భనభభహలుఔు ఔుభాభెతఴప" అధాుడు. అపూడు 

ఆ లత ,ీ భహమ్ యొఔు 

(a) త్యౌూ 

(b) కోడలు 

(c) త్యౌూ లేథా త్ిండుర యొఔు యో దభి 

(d) యో దభ ి

45. "లత్ యొఔు త్ిండుర భహభన్, ధా భాభగహయక మోసన్ యొఔు కై ఔ ఔుభాయకడు" అతు తూ అింటే, లత్ యో దభి 

అబన లింధ, మోసలు 

(a) యో దభి లేథా యో దయకతు ఔుభాభెత అఴపత్ుింథ ి

(b) ఔుభాభెత అఴపత్ుింథి. 

(c) కోడలు అఴపత్ుింథి. 

(d) భనభభహలు అఴపత్ుింథి. 



46. నలుఖుయక మిత్ుర లలో, మోళిత్ యొఔు ఴమషస కహభతతక్ యొఔు ఴమషసనఔు భలడుభెటలూ , త్యకణ్ యొఔు 

ఴమషస కహభతతక్ ఴమషసలో షఖిం. అనజ్ అనయహడు కహభతతక్ ఔింట ేఆయక షింఴత్సభహలు నెదియహడు కహతు, మోళిత్ ఔింటే 

ఆయక షింఴత్సభహలు చ్చనుయహడు. అపూడు యహభ ినలుఖుభలిోనఽ నెది ఴమషుడఴెయక? 

(a) త్యకణ్ 

(b) కహభతతక్ 

(c) అనజ్ 

(d) మోళిత్ 

47. A అధే రథవేభు నిండు ఫమలుథేభని ఔ ఫషసనింద ఖల భళళిల షింకే, అిందలోతు పయకశులు షింకేలో 

1/3 ఴ ఴింత్ు. అథి ఆ త్యకయహత్ యహా నభు Bలో ఆగనిపడు ఆ ఫషస నిండు ఐదఖుయక పయకశులు థిగ ిభుఖుు యక 

లత లీు ఎకూుధాయక. ఇపూడు ఆ ఫషసనిందయౌ పయకశుల షింకే, లత లీ షింకేఔు భటెిటింప. అబణ ేA ఴది ఫషస 

ఫమలుథభేినపడు ఆ ఫషసనిందఖల ముత్తిం రమాణఔీుల షింకే. 

(a) 44 

(b) 33 

(c) 22 

(d) 11 

48. ఔ తుభిీశటకోడలూ  917 - 56 భభిము 826 = 36 అబనపడు ఆ కోడలూ  735 = 

(a) 26 

(b) 20 

(c) 46 

(d) 25 

49. 93 కూ.మీ./ఖిం. యఖేభుణో రమాణిషత ను ఔ భెలైు T1, థాతు తృొ డఴపలో షఖిం తృహడఴపన ఔయౌగి 51 కూ.మీ/ఖిం. 

యేఖింణో ఴేతిభైఔ థవిలో రమాణిషత ను భభయిొఔ భెలైు T2న 24 లెఔనూలో థాటఖలద. భెైలు T1, ఔ ఴింణనెన 

థాటలటఔు 1 తుమిశభు 6 లెఔనూ  టిటనచ  ోఆ ఴింణనె తృొ డఴప (మీటయూలో) 

(a) 640 

(b) 860 

(c) 1065 

(d) 1240 



50. 476 మీ. తృొ డఴపఖల ఔ భెలైు, ఔ షత ింఫభున 14 లెఔిండూలో థాటలత్ుింథి. ఆ భెలైు 20 లెఔనూలో రమాణిించఖల 

దఽయభునఔు షభానఫ ైన తృొ డఴపఖల తృహూ టలృయభుు, ఔ ఴేకూత 7 తుమియౖహల 5 లెఔనూలో థాటి య ళళఖలడు. అపూడు ఆ 

ఴేకూత యొఔు యఖేభు (మీటయకూ /లఔెనూలో) 

(a) 1.2 

(b) 1.3 

(c) 1.6 

(d) 1.8 

51. ఔ ఫస్ లేటశన్ నిండు కొతుు లటీ ఫషసలు తినుగహ ఉను యసథాభనిెై కైథవిలో 10 తుమియౖహల అింత్యభులలో 

ఖింటఔు 20 కూ.మీ. యేఖభుణో ఫమలుథేయకత్ుధాుబ. అథ ేయసథాభినె ైఫస్ లేటశన్ య ైపనఔు నడచ్చ య మళళ ఔ ఴేకూతకూ ఆ 

ఫషసలు 8 తుమియౖహలు అింత్యభులలో ఎదయకడుత్ుింట,ే అత్తు యఖేభు (కూ.మీ/ఖిం.లలో) 

(a) 4 

(b) 4 1/2 

(c) 5 

(d) 6 

52. ఔ యసథాభనిెై ఖల A భభమిు B అన టటణభుల భధేదఽయిం 70 కూ.మీ. A నిండు ఔ టరఔుు B నిండు భభో 

టరఔుు 10:00 a.m కూ ఫమలుథేయకత్ుధాుబ. అయ కై థివలో రమాణిించ్చనపడు, 5:00 p.m. కూ, ఔథాతు య ైపనఔు 

భభయిొఔటి రమాణిించ్చనపడు 11:00 a.m. కూ ఔలుయహత బ. ఆ భెిండు టరఔుుల యేగహల భధేపేదభు (కూ.మీ/ఖిం.) 

లలో 

(a) 10 

(b) 12 

(c) 15 

(d) 16 

రవులు 53 నిండు 55 ఴయఔు షఽచనలు: యటిలో రతి రవులో ఔ రఴచనిం, థాతు య ింఫడు భెిండు అనమిత్ులు 

(conclusions) ఉధాుబ. దత్తరఴచనిం నిండు యటలిో ఏ అనమిత్ులు అనషభియహత యో మీయక తుభహీ భిించాయౌ. 

అనభతి (I) భాత్రఫే అనషభిలేత , మీ షభాదానిం, (a) అతూ 

అనభతి (II) భాత్రఫే అనషభిలేత , మీ షభాదానిం, (b) అతూ 

అనభత్ులు (I), (II) లో ఏథీ అనషభిించఔతృో ణ,ే మీ షభాదానిం, (c) అతూ  



భెిండు అనభత్ులు (I), (II) అనషభలిేత , మీ షభాదానిం, (d) అతూ ఇఴవిండు 

53. రఴచనిం: ఔ ఔింనెతూ, త్న ఉథల ేఖషత లన యహభ ిఆథామభు భభమిు ఆషత లన రఔటిించ ఴలలనథిగహ 

అడుగినథి. కహతూ ఈ యశమిం ఉథల ేఖ షింగాలచే అడుడ కొనఫడునథ ిభభిము ఏ ఔు ఉథల ేగి త్న ఆథామ యఴభహలన 

రఔటిించలేద. 

అనమిత్ులు (తీభహెధాలు) :  

I) ఈ ఔింనెతూ యొఔు ఉథల ేఖషత లఔు జీత్ిం కహఔుిండా ఏ ఇత్య అదనప ణెయౌమతు ఆథామ ఴనయకలు లేఴప. 

II) ఉథలేఖ షింగభు, ఉథలేఖషత లిందభితు యహభి ఆథామ యఴయభులన య లూడుించఴదితు కోభిింథి. 

54. రఴచనిం : భుకే తుభహవసఔుడు త్న అదకిహయకలఔు కహభహేలమభు తుచేము షభమాలలో తిరఔలన 

చదఴఔూడదతు ణెయౌమచలేనె. 

అనమిత్ులు (తీభహెధాలు) : 

I) కహభహేలమభు తుచమేు షభమాలలో యహభహత తిరఔలన చదఴపట అయహింఛతూమభు  

II) యహభహత  తిరఔలన చదఴఔుిండా ఉిండడిం ఴలన కహభహేలమ యహభయాయిం నెయఖద 

55. రఴచనిం : తృొ దలోతు భెిండు క్షుల ఔింట ేచతేిలో ఉను ఔ క్షు ఫలేు.  

అనమిత్ులు (తీభహెధాలు) : 

I) భన ఴది ఉనుథాతుణో భనిం షింత్ానత  చెిందఴలెన. 

II) భన ఴది లేతు థాతుతు కహయహలతు భనిం తీఴరింగహ కోయకకోఔూడద. 

56. ఔ ఖటిట  గనభునెనై ఔ అయీగోళభున ముత్తిం ఫో భిూించ్చనటలూ  ఔ అలింఔయణ ఫొ భెన త్మాయకచేయహయక. 

గనప ఆదాయభు యొఔు అించ తృొ డఴప 5 లెిం.మీ. భభమిు అయాగోళభు యొఔు బలయహేషభు 4.2 లెిం.మీ. ఫొ భె 

యొఔు ముత్తిం ఉభతి్లాతుకూ, రతి చ.లెిం.మీ.కూ యూ.2 చొపూన, యింఖు యేముటఔు అబయే ముత్తిం కయకి 

(యూతృహమలలో) షభాయక 

(a) 328 



(b) 340 

(c) 348 

(d) 364 

57. ఔ వింఔుఴప ఆకహయభులో ఉను ముఔుజొను తృొ త్ుత  యొఔు య డలూబన కొన యహేయహయీభు 2.1 లెిం.మీ. 

భభిము థాతు ఎత్ుత  20 లెిం.మీ. ఆ జొను తృొ త్ుత  యొఔు ఉభతి్లింనె ైషఖటలన రతి చ.లిెం.మీ. నఔుు ధాలుఖు 

గిింజల చొపూన ఉింట,ే ఆ తృొ త్ుత నెై ఖల ముత్తిం గిింజల షింకే ఉజాా బింపగహ 

(a) 562 

(b) 531 

(c) 525 

(d) 512 

58. ఔ వింఔుఴప భభమిు ఔ అయగోళిం యొఔు ఆదాభహల చటలట కొలత్లు కొుఔుటి 22 లెిం.మీ.లఔు షభానిం. 

వింఔుఴప భభమిు అయీగోమాలన షఽత తృహతుకూ ఇయకయ ైపల ఉను ఴాత్తకొనలఔు నెపైలఖిం భభిము కూరింథి పలఖింలో ఴయకషగహ 

అతికూించాయక. అషఽా భు యొఔు ఎత్ుత  6.5 లెిం.మీ. భభమిు ఆ తుభహెణిం ముత్తిం ఎత్ుత  12.8 లెిం.మీ. అబణ,ే ఈ 

ముత్తిం తుభహెణభు యొఔు గన భిభాణభు (V) (గన లెిం.మీ.లలో) ఉజాా బింపగహ 

(a) 324 

(b) 348 

(c) 366 

(d) 376 

59. 1 లెిం.మీ. యహేషభు 8 లెిం.మీ. తృొ డఴప ఖల ఔ ఔడడడతు, ఏఔభతతి భిందభు ఔయౌగిన 18 మీటయకూ  తృొ డఴప ఖల తీఖగహ 

భాభిిణ,ే ఆ తీఖ యొఔు భిందభు (లెిం.మీ.లలో) 

(a) 1/30 

(b) 1/20 

(c) 1/15 

(d) 1/12 

60. 6 లెిం.మీ. యహేయహయాభు ఖల ఔ ఖటిట  లోస గోళభున ఔభగిిించ్చ, థాతునిండు ఏఔభతతి భిందభు ఔయౌగని ఫో లు 

షఽా భున యూతృొ ింథిించాయక. ఆ షఽా భు యొఔు ఫలసే బలయహేయహయీభు 4 లెిం.మీ. భభమిు థాతు ఎత్ుత  72 

లెిం.మీ. అబణ,ే ఆ షఽా భు యొఔు ఏఔభతతి భిందభు (లిెం.మీ.లలో) 

(a) 0.536 

(b) 0.568 

(c) 0.582 



(d) 0.624 

61. ఔ ఴషత ఴపన 25% లాబభునఔు అమిెధాయక. థాతు కొనుయ ల భభిము అభెఔపయ లలన ఴయకషగహ యూ.20 

భభిము యూ.4 నెించ్చణ,ే లాబభు 10% త్ఖుు త్ుింథి. ఆ ఴషత ఴప కొనుయ ల (యూ॥లలో) 

(a) 640 

(b) 600 

(c) 625 

(d) 590 

62. ఔనల్ 120 కూలోల చ్చింత్ిండున కూలో ఔుింటకిూ యూ.100 చొపూన కొధాుడు. అత్డు యూ.480 న థాతు 

యయహణాఔుగహన, యూ.60 న ఇత్య కయకిలఔుగహన భభిము కూ.గహర . కూుింటకిూ యూ॥ 0.50 చొపూన షింఔభుగహన 

చెయౌూించనె. అత్డు 25% లాబభు తృొ ిందఴలెనను థాతుతు కూలో ఔుింటకిూ అభెఴలలన ధయ (యూతృహమలలో) 

(a) 135.75 

(b) 132.50 

(c) 131.25 

(d) 128.60 

63. భైక ఔ ఴషత ఴపన యూ. 4,000 కొతు, థాతుతు 35% లాబభునఔు అఫ ెన. ఆ ఴచ్చిన యొ భుెణో యేభొఔ 

ఴషత ఴపన కొతు, థాతుతు 20% నశటభునఔు అఫ ెన. ఈ ముత్తిం లాయహథయే నింద ఆఫ  తృొ ింథేథి. 

(a) 10% లాబభు 

(b) 15% నశటభు 

(c) 10% నశటభు 

(d) 8% లాబభు 

64. ఔ త్ిండుర యూ.33,201 లన త్న ఇదియక ఔుభాయకలఔు ించ్చ, యహభి పలగహలన యహయ్న 4% చఔరఴడడడ కూ నెటలట ఫడు 

నెటిటధాడు. నెదిఔుభాయకడు 2 షింఴత్సయభుల త్యకయహత్ తృొ ింద ముత్తిం, చ్చనుఔుభాయకడు. 5 షింఴత్సయభుల 

త్యకయహత్ తృొ ింద ముత్తభునఔు షభానభు అబణ,ే చ్చను ఔుభాయకతు పలఖభు. (యూతృహబలలో) ((1.04)3 యొఔు 

ఉజాా బింప యలుఴన 1.125 గహ తీషకోిండు) 

(a) 14826 

(b) 15624 

(c) 17426 

(d) 16382 



65. ఔ ఴేకూత యూ. 3,000 లన షింఴత్సభహతుకూ 8% ఫలయకఴడడడ  భైటల చొపూన అపూగహ తీషకొధ న. అత్డు త్న 

అపూన త్గిుించకొనటఔు ముదట ిభభమిు భెిండఴ షింఴత్సయభుల చ్చఴయన ఴయకషగహ యూ. 1,200. భభిము యూ. 

1,300 లన చయెౌూించనె. అపూన ూభితగహ తీయకిటఔు భలడఴ షింఴత్సభహింత్భున అత్డు. చయెౌూించఴలలన ముత్తభు 

(యూతృహమలలో) 

(a) 936.50 

(b) 960.75 

(c) 975.46 

(d) 986.35 

66. యూ. 1,706.36 నె ైఔ తుభతీత్ ఫలయకఴడడడ  భటైల చొపూన 20 షింఴత్సయభుల కహలాతుకూ అబయే ముత్తభు యూ. 

3,412.72 అబణ,ే అథే ఫలయకఴడడడ  భటైలఔు 6 షింఴత్సయభుల కహలాతుకూ యూ.520 ల ముత్తభున ఇచేి  యొ భుె ఎింత్ 

(a) Rs.380 

(b) Rs. 400 

(c) Rs. 425 

(d) Rs. 360 

67. ఔ ధాణభెులన లఔేభిించ ఴేకూత ఴది రతి భలడు భహగ ిధాణెభులఔు, ఔ య ిండు ధాణభెు చొపూన ఉిండయే. భభో 

10 య ిండు ధాణెభులన అత్తు లేఔయణఔు జత్చలేనపూడు అత్తు ఴది ఖల య ిండు భభమిు భహగ ిధాణెభుల భధే ఖల 

తుశూతిత  1:2 అబనథి. రషత త్ిం అత్తు ఴది ఖల ముత్తిం ధాణభెుల షింకే. 

(a) 60 

(b) 80 

(c) 90 

(d) 100 

68. ఔ భెిండింకలె షింకేకూ, థాతులోతు అింకలెన ణాయకభాయక చేమగహ ఴచేి షింకేన ఔలుగహ ఴచేి  ముత్తిం 66. ఆ 

ఇచ్చిన భెిండింకలె షింకేలోతు అింకలె భధేపధేభు 2 అబణ,ే అటలూ ింటి భెిండు యలబయే  భెిండింకలె షింకేల యొఔు 

పేదిం. 

(a) 15 

(b) 16 

(c) 18 

(d) 22 



69. 10 ఖింటలలో ఔ డఴ రయహయౘతుకూ ఴేతిభైఔ థవిలో 30 కూ.మీ. భభిము రయహసథవిలో 44 కూ.మీ.లు య ళళఖలద. 

అథ ి13 ఖింటలలో రయహయౘతుకూ ఴేతిభఔైథవిలో 40 కూ.మీ.లన భభిము రయహసథివలో 55 కూ.మీ.లు య ళళఖలద. 

అబణే తులఔడగహ ఉను తూటలిో డఴయేఖభు భభమిు రయహసయఖేభు ఴయకషగహ (కూ.మీ/ఖిం.లలో) 

(a) 5,2 

(b) 6,2 

(c) 5,3 

(d) 8,3 

70. ఔ మింత్రభు యొఔు రషత త్ యలుఴ యూ.10,000. రతి షింఴత్సయిం థాతు యలుఴలోతు త్ఖుు దల రహత్ిం 10% 

అబనచ ,ో థాతు యలుఴ యూ.6,561 గహ కహఴడాతుకూ టేట  షభమిం 

(a) 3 షింఴత్సయభులు 

(b) 3 ½ షింఴత్సయభులు 

(c) 4 షింఴత్సయభులు 

(d) 5 షింఴత్సయభులు 

71. 31 ఔ అింఔరరరడునింద 2ఴ, 31ఴ భభమిు n ఴ థాలు ఴయకషగహ 7 ¾ , 1/2 భభమిు -6 ½  అబణ,ే ఆ 

అింఔరరరడునిందయౌ ముదట ిn థాల ముత్తిం 

(a) 44 1/4 

(b) 48 1/2 

(c) 51 1/3 

(d) 52 3/4 

72.  

(a) 1/10 

(b) 7/10 

(c) 3/10 

(d) 1 



73. ఔ చీటూ  నఔేఔటటలోఖల 52 నేఔభుఔుల నిండు ఔథాతు త్భహవత్ ఔటి, తీలన నఔే భుఔున భయకలు నఔేఔటటలో 

బభతత చమేఔుిండా, ధాలుఖు నేఔ భుఔులన మాదాచ్చిఔింగహ తీలేత , అయ ధాలుఖల ఆషలు కహఴడాతుకూ ఖల షింపలఴేత్ 

(a) 1/54145  

(b) 1/270725 

(c) 1/15925 

(d) 1/260625 

74. {1,2, 3, 4, 5, 6} నిండు మాదాచ్చిఔింగహ భెిండు అింకెలన కైయహభి ఎింనఔచేలేత , ఆ భెిండు షింకేలలోతు ఔతుశఠ  

షింకే, 4 ఔింట ేచ్చనుథి కహఴడాతుకూ ఖల షింపలఴేత్: 

(a) 4/5 

(b) 1/5 

(c) 1/15 

(d) 14/15 

75. భెిండు తృహచ్చఔలన కైయహభ ిథొభిూించ్చధాయక. యహటి భుకాలనెై ఖల షింకేల ముత్తిం, ఔ రదాన షింకే కహఴడాతుకూ ఖల 

షింపలఴేత్ 

(a) 5/12 

(b) 7/12 

(c) 1/3 

(d) 1/4 

76. ఆింధరరథేవుింద ఔ థీవభులో తుభిెించఫడడ  ఴషత రదయశనరహల ఎచిట ఔలద? 

(a) యజమయహడ 

(b) రహయౌస ిండిం 

(c) కొలేూ యక 

(d) ధాగహయకా నకొిండ 



77. జాతీమ కహింగెరయోూ  ముదటి చీయౌఔ 1907 లో కూరింద నభేొును షభాయేవింలో ఏయూడుింథి. 

(a) షఽయత్ షభాయవేభు 

(b) ధాఖూర్ షభాయేవభు 

(c) ఫొ ింఫలబ షభాయేవభు 

(d) ఔలఔణాత  షభాయేవభు 

78. ఆింధరలో ముటటముదటి యత్ింత్ు యయహయౘతుు బాకూరింథి యహయక జభనిించాయక. 

(a) గిడుఖు భహభభలభిత 

(b) కె.యభవైయౌింఖిం 

(c) ఖుయజాడ అతృహూభహఴప 

(d) మస్. భుది నయలింసిం. 

79. “కథెై ఖిదెణార్స” ఈ యధింగహ ఔూడా రలదీ లు 

(a) నలూ  చొకహులు 

(b) షప చొకహులు 

(c) ఎయర చొకహులు 

(d) ఆఔుచి చొకహులు 

80. కూరింద నభేొునఫడునయహభకిూ చెింథని కహలింలో ఆింధరలోతు యభేైవయక తృహర ింణాలలో భోభన ధాణేలు థొభికహబ. 

(a) చాళుఔే 

(b) రహత్యహసన 

(c) కహఔతీమ 



(d) యజమనఖయ 

81. కూరింథ ిపయయహుభహలలో అఫుి ల్ ఔలాభుు ఫసూఔభిించతుథి 

(a) దెయౕర 

(b) 'దెబలశణ్ 

(c) దెయబలశణ్ 

(d) పలయత్యత్ు 

82. 1857 తియకఖుఫలటల యేఴయహనింగహ భితృహలధా యింగహ అదికహయ భాభిూడు ఔభ ినిండు ఔభకిూ బలా భాభిింథి. 

(a) ఈలటిండుమా ఔింనెతూ నిండు తరటషి్ భహణికూ 

(b) తరటిష్ భహణి నిండు ఈస్ట ఇిండుమా ఔింనెతూకూ 

(c) ఈలటిండుమా ఔింనెతూ నిండు ఖఴయుర్ జనయల్ కూ 

(d) తరటిష్ భహణి నిండు ఫో ర్డ ఆఫ్ డెైయఔటయూకూ 

83. ననుమ 'భయౘపలయణాతుు' ణెలుఖులో కూరింద చెూఫడడ  తృహర ింత్ింలో యహర రహడు. 

(a) అభభహఴతి 

(b) ధ లూూ యక 

(c) భహజభళ ిందరఴయిం 

(d) నెదయేగ ి

84. జెలైులో' త్న తుభహయౘయథకీ్ష కహయణింగహ భయణిించ్చన యూఴకహయకడు 

(a) బఖత్ లింగ్ 

(b) జతిన్ థాస్ 



(c) షఽయేలేన్ 

(d) చిందరరరకర్ అజాద్ 

85. "కొిండఔయూ అఴ” ఈ కూరింథి జిలాూ లో ఔలద. 

(a) యౕరకహఔుళిం 

(b) ధ లూూ యక 

(c) యరహకటటణిం 

(d) ఔాయౖహీ  

86. ఫలెుిం ఖుసలు ఉను జిలాూ  ఏథ?ి 

(a) చ్చత్ూత యక 

(b) ఔడ 

(c) యౕరకహఔుళిం 

(d) ఔయూులు 

87. లార్డ యౌటటన్ కూరింద చెూఫడున థాతుణో షింఫింధిం ఔయౌులేడు. 

(a) ఆముదాల చటటభు 

(b) ఇలౄర్ట తలుూ  

(c) యహా తుఔ తిరకహ చటటిం 

(d) యహట చీ ఔమీశన్ 

88. పలయత్థవేింలో గహింద ీత్న ముదట ిషణాేఖరయౘతుు చేటిటన చింతృహయస్ (1917) ఏ భహశట రింలో ఔలద. 

(a) ఫెింగహల్ 



(b) తెయౘర్ 

(c) ఉత్తయరథే్  

(d) ింజాబ్ 

89. ఈ కూరింథి యహభిలో ‘థి ఉఫ న్స ఇిండుమన్ అయో సలబయశన్' యహా నణో షింఫింధిం లేతుయహయక 

(a) భాభైుట్ ఔజిన్స 

(c) దభహు పలయ్ థేవభుఖ్ 

(b) అతుతలెింట్ 

(d) జీధా భహజా థాష 

90. ఈ కూరింథి యహభిలో యకదరభథయే అలుూ డు కహతుయహభఴెయక 

(a) ఎలూణ థఴే 

(b) అనుమా భాత్ే 

(c) భయౘథఴే 

(d) రయహథతి్ే ధామఔ 

91. ‘ఴింథేభాత్యిం' ముదటియహభి ఏ పలయత్ జాతీమ కహింగెరస్ షభాయేవింలో తృహడటిం జభిగిింథ ి

(a) 1896 ఔలఔణాత  షభాయేవిం 

(b) 1908 భథరా ష షభాయేవిం 

(c) 1895 ూధా షభాయేవిం 

(d) 1899 లకోు షభాయేవిం 

92. కూరింథ ిఆలమాలోూ  చ్చత్రఔళఔు రలథిి  చెింథినథి బయథ?ి 



(a) థరా క్షాభహభిం 

(b) లేతృహక్షు 

(c) లింయౘచలిం 

(d) ింటిఫ టట  

93. కూరింథ ియహతులో ఎఴయక జయౌమన్ యహలాఫలగ్ నయఫథేింఔు తుయషనగహ 'య ైయహర య్ ఎగిాఔూేటవి్ కౌతుసల్ షబేత్వభునఔు 

చేరహయక 

(a) వింఔయన్ ధామర్ 

(b) థాథాపలయ్ ధౌభోజి 

(c) మోతీలాల్ ధ సూూ  

(d) షపలష్ చిందరఫో స్ 

94. కూరింథ ియహతులో ఎఴయక ఆింధరరథే్  ఖఴయుయకగహ తుచమేలేద 

(a) భహమ్ లాల్ 

(b) వయద్ మాదవ్ 

(c) ఔుభుద్ ఫనె్ జోఱ 

(d) కె.ల.అఫరయౘిం 

95. పలయత్ జాతీమ కహింగెరష ఏ షభాయేవింలో గహిందజీీ అధేక్షుడబ ే న 

(a) 1923 కహకూధాడ షభాయేవిం 

(b) 1925 కహనఽూర్ షభాయేవిం 

(c) 1924 ఫలెాు మ్ షభాయేవిం 



(d) 1926 గౌసతి షభాయవేిం 

96. లభాూ  షభాయేవిం ఏ య ైరహర య్ కహలింలో తుయవళిించఫడుింథి 

(a) లార్డ యౌన్అత్అ 

(b) లార్డ య య ల్ 

(c) లార్డ ఎలెనౄభో 

(d) లార్డ ధార్త ఫలర క్ 

97. జోేతిభహహ ర్డ ూలె ధ లకొయౌూన షరలదీ షింషా 

(a) షత్ేరోధక్ షభాజిం 

(b) షత్ేభఴియతన షభాజిం 

(c) షత్ేఔయతఴే షభాజిం 

(d) షత్ేయక్షణ షమితి 

98. ణలెుఖు యహళణిాేతుు అత్ేదిఔింగహ తృో ర త్సళిించ్చన యహభఴెయక? 

(a) నభెతస ఫరర న్ 

(b) ల.న. ఫరర న్ 

(c) డయేడ్ ఫరర న్ 

(d) భహఫర్ట ఫరర న్ 

99. 1918 లో రచభిించ్చన 'ఇిండుమా ఇన్ టలర తుసశన్' ఖరింథఔయత 

(a) అగహకాన్ 

(b) ఎమ్.ఎన్. భహయ్ 



(c) త.జి.తిలక్ 

(d) లాలా లజతిభహయ్ 

100. తూటి ఫలఱూబఴన భటైల థతీుకూ యలోభానతృహత్ింలో ఉింటలింథి. 

(a) ఉభిత్ల య రైహలేభు 

(b) ఆయరధత్  

(c) ఉయీోౖ ఖరత్ 

(d) గహయౌ ఴడు 

101. ఇచ్చిన ఏ భకి్షైణ కోణాతుకూ భకి్షైణ కహింతి తీఴరత్ ఖభశిఠ ిం ఏ 

(a) 0° 

(b) 45° 

(c) 90° 

(d) 60° 

102. ఖుయకత్వ త్వయణభు థీతునెై ఆదాయడద 

(a) ఴషత ఴపల దరఴేభహయ 

(b) ఖరసభు యొఔు దరఴేభహయ 

(c) ఖరస ఉభతి్లిం నిండు ఎత్ుత  

(d) ఖరస యహేయహయీభు 

103. 10 HP యహభయీయభుఖల మోటలయక 100 ఖింటలు తిభగిినటూబన అథ ియతుయోగిించఔును యదేత్ మలతుటూ  షింకే 

(a) 100 

(b) 1000 

(c) 74.6 



(d) 746 

104. భానఴపలు యనదగిన వఫి త్యింగహల అఴది klz లలో 

(a) 0.01 - 10 

(b) 0.01-20 

(c) 0.02-20 

(d) 0.02 – 200 

105. తృహర భాణిఔ యదేత్ తుభోదాలుగహ యహడే ‘భాింఖతున్' లో ఉిండేయ. 

(a) భహగ,ి భాింఖతూస్, తుకలె్ 

(b) ఇనభు, ఫ గతుఱమిం, తుకెల్ 

(c) భహగ,ి ఫ గతుఱమిం, ఇనభు 

(d) ఇనభు, భాింఖతూస్, భహగ ి

106. ఔ ఴషత ఴపనె ైతుచలేే ఫలసే ఫలిం యనేిం అబణ ేథాతు భైఖీమ దరఴేయేఖిం 

(a) యనేభు 

(b) త్ఖుు త్ుింథ ి

(c) నెయకఖుత్ుింథి. 

(d) లాయభుగహ ఉిండున 

107. దరఴగహయౌలోతు గటకహలన యయేకచేమడాతుకూ ఉయోగిించే యదానింన కూరింథయిహటలిో ఖుభితించభు 

(a) లేవదనిం 

(b) తూటి ఆయభ ిలేవదనిం 

(c) ఉత్ూత్నిం 



(d) అింయఔ లేవదనిం 

108. ఫయౘవనతృహత్ తుమభాతుు తృహటిించ ేషఫేెళధాల జింటన ఖుభితించభు. 

(a) CuO, CuzO 

(b) H2O, HzSe 

(c) CuS, Cul 

(d) NaCl, NaBr 

109. కూరింథి ఏ జత్ దాత్ుఴపలన బయాన రకూరమఔు లోనజమైభో ఖుభితించభు 

(a) జిింక్ ఫెూ ిండ్, కహర్ ఐయస్ నెభైెైటసి్ 

(c) భాఖులెైట్, నెైభోలుేలెటై్ 

(b) గెయ్ధా, లనుఫలర్ 

(d) జిింక్ ఫె్ూ ిండ్, లనుఫలర్ 

110. ధోఫెల్ ఫస భతితు యయహమనరహషత ిీంలో భభమిు రహింతి యపలగహలలో యేభొఔభణిో ించకోఔుిండా ఔుభ ైభెిండుయహయకూ  

అిందకొను యయహమన రహషత యీతే్త  

(a) ఆలెరెడ్ ఐతూటీన్ 

(b) ఎభివస్ తృో ర డుింఖర్ 

(c) లెైనస్ తృౌయౌింగ్ 

(a) తూల్స ఫో ర్ 

111. కైిందరఔ యభాణుఴప అశటఔ తుమభాతుు తృహటిించఔతృో బనూటకిూ లాయఫ ైనయగహ ఉను షభయోజతూమ 

అణుఴపలింట 

(a) మీతనే్, కహయౄన్ టటెలర కోూ భెైడ్ 



(b) ఫెభతయౌమిం యౘలెైడ్, ఫో భహవ్ యౘలెైడ్. 

(c) అమోెతుమా, తూయక 

(d) కహయౄన్-డె-ైఆకెైసడ్, ఎలటియ్న్ 

112. భలలకహల ఆధతుఔ ఆఴయతన టిటఔలో అత్ేదఔి కూరమాయౕలత్ఖల లోయౘలు, అత్ేదఔి కూరమాయౕలత్ఖల అలోయౘలు ఖల 

ఖలర ప జింట ఏథ?ి 

(a) 1, 16 

(b) 2,17 

(c) 1,17 

(d) 3,16 

113. మితెైల్ ఆయింజి షఽచ్చఔన ఆభూ థరా ఴణింఔు, క్షాయ థరా ఴణింఔు ఔయౌననపడు ఏయూడ ేయింఖులు ఴయకషగహ 

(a) ఎయకప, షప 

(b) ఆఔుచి, ఎయకప 

(c) తూలిం, ఎయకప 

(d) షప, ఎయకప 

114. జలయరరూశణ చయేలో X ఎలటయి్న్ న, Y మీతనే్ న ఇచిన. X, Y లు ఴయకషగహ 

(a) Al4C3, CaC2  

(b) CaC2, Al4C3  

(c) Al4C3, Be2C  

(d) Be2C, Al4C3 

115. జత్యకచభు 

జాతణా – I    జాతణా - II 



A) యయేక నించ్చ కహిండాతుకూ తూటి రషయణ  I) యహా ధాింత్యణ 

B) త్రిం దరా ల థావభహ తూటితు కోలోూఴపట  II) దరయహతేషయణ 

C) థాభహా ల షభలస రయహసిం   III) దరయోదిభిం 

D) అయీ తృహయఖభేత్వచిం థావభహ తూట ియహేనిం  IV) పలయౖో ూణేసఔిం 

షభబి ైన షభాదాధాతుు ఎనుకొనభు 

 (A) (B) (C) (D) 

(a)  IV III II I 

(b) III IV I II 

(c) II I IV III 

(d)  II III IV I 

116. కూయణజనే షింయోఖకూరమలో కహింతి ఆకససఔయణఔు థలసదడ ేరణేేఔ సభతి్ ఴయీదరయహేల షభుథామాతుు ఈ 

యధింగహ షఽచ్చయహత యక. 

(a) PSI (P700), PSII (P680) 

(b) PSI (P700), PSII (P640) 

(c) PSI (P680), PSII (P640) 

(d) PSI (P700), PSII (P720) 

117. కూయణజనే షింయోఖకూరమ భభమిు రహవషకూరమ భెిండుింటలిోన తృహలగు ధే ఎింజెైభుూ  

II) ళెకోసభెైధజే్ 

II) టరయోజ్ తౄహలృేట్ ఐయో ఫ భజై్ 

III) ళెకోసకూధసే్ 

IV) భాయౌక్ డుళెడైలరజిధజే్ 

(a) I, II, IV 



(b) II, III, IV 

(c) I, III, IV 

(d) I, II, III 

118. F షింత్తికూ షింఫిందిించ్చ షభెనై జత్లన కూరింథి యహతునిండు ఎనుకొనభు 

I) ఏఔ షింఔయ షింఔయణభు - 3:1 

II) థివషింఔయ షింఔయణభు - 9:3:3:1 

III) భతక్ష షింఔయణభు - 1:1 

IV) అషింూయీ ఫళియుత్త్వభు - 1:2:1 

(a) I, II, IV 

(b) II, III, IV 

(c) I, III, IV 

(d) I, II, III 

119. కూరింథి జాతణాలన ఖభతుించ్చ షభిబ నై ఫళేయింపలన ఖుభితించిండు. 

జాతణా- 1  జాతణా - 2   జాతణా - 3 

A) ముతూభహ I) త్వచింలేతు కైిందరఔింఖల ఏఔ ఔణ జీయ 1) అమీఫల 

b) ఫలకసటభమిా II) తుజకైిందరఔింఖల ఏఔ లేథా ఫస  ఔణజీయ 2) తృొ ర టియహట  

c) ెర్ు  III) తుజకైిందరఔింఖల ఏఔ ఔణజీయ.  3) యయా్ిందరా లు 

d) పటటగొడుఖు IV) తుజకైిందరఔింఖల ఫస  ఔణజీయ  4) ఴాక్షభహజేిం 

(a) A, l, 2 B, III, 1  C, II, 4   D, IV,3 

(b) A, I, 2 B, II, 1  C, III, 4   D, IV, 3 

(c) A, I, 1 B, II, 2  C, III, 3  D, IV, 4 

(d) A, II, 2 B, I, 1  C, IV, 4  D, III, 3 



120. తుయిత్ిం (A) : షభయబజన అతుు వభతయ ఔణాలలో జయకఖుత్ుింథి, అబణ ేక్షమఔయణ యబజన రత్ుేత్ూతిత  

ఔణాలలో జయకఖుత్ుింథి. 

యఴయణ (R): షభయబజన కోరమోయో భూ  షింకే షగహతుకూ త్గిుించఫడున భభమిు క్షమఔయణ యబజనలో కోరమోయో భూ  

షింకే లాయింగహ ఉింటలింథి. 

(a) (A) భభమిు (R) భెిండఽ షభిబ నైయ; (R) అధథేి (A) ఔు షభిబ నై యఴయణ. 

(b) (A) భభమిు (R) భెిండఽ షభబి ైనయ; (R) అధథేి (A) ఔు షభబి ైన యఴయణ కహద. 

(c) (A) షభిబ నైథి భభిము (R) షభిబ నైథి కహద. 

(d) (A) షభబి నైథ ికహద భభమిు (R) షభిబ నైథ ి

121. ఔ తృొ డఴప (షభముఖెజిం) ఫఠహతూ ముఔున తృొ టిట  ఫఠహతూ ముఔుణో షింఔయణిం చలేనపడు ఏయూడే తృొ డఴప 

భభిము తృొ టిట  ఫఠహతూ ముఔుల తుశూతిత . 

(a) 3:1 

(b) 1:2:1 

(c) 1:2:1 & 3:1 

(d) 1:0 

122. కూరింథి యహటలిో ఔటి ఎింజెభైు కహద. థాతుతు ఖుభితించిండు 

(a) టిరనసన్ 

(b) గహషట రన్ 

(c) నెనసన్ 

(d) లటమానసన్ 

123. ధాలుఖు ఖదల ఖుిండె ఔయౌగని యౕత్ల యఔత జింత్ుఴపన ఖుభితించిండు. 

(a) ధాఴప ఎలుఖుఫింట ి



(b) తిమిింఖలిం 

(c) నెింగివన్ 

(d) ముషయౌ 

124. కూరింథి యహటితు జత్యచిండు: 

జింత్ుఴప  ఖుిండలెోతు ఖదల షింకే 

A) యొ యచే  I ) దభలడు 

B) ఔూ   II) ధాలుఖు 

C) ఫొ థిి ింఔ  III) భెిండు 

D) తిమిింఖలిం  IV) భలడు 

   V) ఐద 

షభబి ైన షభాదాధాతుు ఎనుకొనభు 

 (A) (B) (C) (D) 

(a)  III IV I V 

(b) III IV I II 

(c) II I IV III 

(d)  IV III I IV 

125. ఎయరయఔతఔణాల ఉత్ూతితకూ అఴషయఫ నై ఎభణిరో తృహబటిను షరయించథేి 

(a) భలత్రనిండిం 

(b) కహలేమిం 

(c) నూసిం 



(d) ఎభుఔ భజా 

125. “పరగోయఔింగహ ఆలోచ్చించిండు - యహా తుఔింగహ షూింథిించిండు" అధ ేనలుప ఇచ్చినథి. 

(a) ధభతిీర షదషస 

(b) కోేటో తృో ర టోకహల్ 

(c) భాింటిరమల్ తృో ర టోకహల్ 

(d) చ్చతృో ు ఉదేభిం 

127. టయుర్ లిండలరమోూ  ఉిండ ేకోరమోయో భుల షింకే 

(a) 44 

(b) 45 

(c) 46 

(d) 47 

128. కూరింథి యహటలిో షభికహతు జత్న ఖుభితించిండు. 

(a) యో ు ఫె్ూ ిండుెస్  -   భహయకణ కూయణాలు 

(b) సభిత్ ఖాస రపలఴిం  - మీతనే్ 

(c) ఒజోన్ క్షడణత్   - కోూ భోతోృూ భో కహయౄనూ  

(d) జీఴ ఴాథీిఔయణ  - ఫెింజీన్ ళెకహసకోూ భెైడ్ 

129. ఆింధరరథే్  భహశట ర క్షు 

(a) తృహలనటట  

(b) భహభచ్చలుఔ 

(c) ధ భయౌ 



 

(d) ఫటటఫఔే క్షు 

130. ఈ కూరింథ ియూఴకహయకడు భభొఔనయేక 'భహభచిందర తృహిండుయింఖ'. 

(a) జఖధాుథ తృహమఔభహప్ 

(b) ణాింతిమా ణోన ే

(c) ఆణాెభహమ్ తృహిండుయింఖ 

(d) షకథవే్ 

131. ఆింధరరథే్  భహశట రభులో ఔ గహర భించాబతి ఉషయూించ కూరింథి యహయక ఎనుఔుింటలయక. 

(a) గహర భ ించాబతీ ఒటయకూ  

(b) గహర భ ించాబతీ షయూించ్ 

(c) గహర భ ించాబతి షయూించ్ భభిము యహయకడ  షబుేలు 

(d) గహర భ ించాబతీ యహయకడ  షబుేలు 

132. అింత్భహా తీమ ధాేమయహా నభులో ఔ ధాేమభలభిత దయకహలిం 

(a) 9 షింఴత్సభహలు 

(b) 6 షింఴత్సభహలు 

(c) 5 షింఴత్సభహలు 

(d) 3 షింఴత్సభహలు 

133. పలయత్థేవభులోతు కూరింథి భహశట రభులో ఆింఖూ పలశ అదకిహయ పలశగహ ఔలద 

(a) గోయహ 



(b) ధాగహలాిండు 

(c) ఉత్తభహకిండ్ 

(d) అయహసిం 

134. 1969లో పలయత్ షనరింకోయకట  రదాన ధాేమభలభితగహ ఉనుయహయక ణాణాుయౌఔ పలయత్ భహశట రతిగహ ఴేఴసభిించాయక. 

యహభతిు ఖుభితించిండు. 

(a) జలటస్ ఎస్.ఎమ్. లకసర 

(b) జలటస్ కె.షఫలౄభహఴప 

(c) జలటస్ ఎమ్. ళిదమత్ులాూ  

(d) జలటస్ న.ఎన్. బఖఴతి 

135. పలయత్ భహజాేింఖభులోతు భ్యఔ లక్షణాలన షఴభిించే అదకిహయిం తృహయూఫ ింటలఔు లేదతు పలయత్ షనరింకోయకట  ఈ 

కూరింథి కషైలో తీయకూతుచ్చిింథి. 

(a) గోలకహుథ్ కైష, 1967 

(b) కైవయహనింద పలయతి కషై, 1973 

(c) ఎ.కె. గోతృహలన్ కషై, 1950 

(d) చింఔమ్ థొభెభైహజన్ కషై, 1951 

136. ఆథవే షఽణరా లన కూరింథి భహజాేింఖభు నిండు ఖరళిించడఫ ైనథ ి

(a) అఫ భకిహ 

(b) తరటన్ 

(c) తౄహర న్స 



(d) ఐభహూ ిండ్ 

137. షబలో షబుేడు కహతు ఴేకూత షపలధేక్షుడుగహ ఉను షబ 

(a) లోక్ షబ 

(b) భహజే షబ 

(c) యదాన భిశత్ 

(d) యదాన షబ 

138. భహశట ర యబజన త్యకయహత్ ఆింధరరథే్  భహశట ర యదాన భిశత్ ముత్తిం షబుేల షింకే 

(a) 40 

(b) 45 

(c) 50 

(d) 54 

139. యహవత్ింణారనాింత్యభు ముటటముదటియహభగిహ రహలత మీ దీతిలో జాతీమాథామభున అించధా చలేనయహయక ఎఴయక? 

(a) థాథాఫలయ్ ధౌభోజి 

(b) ఎ.కె. ఆర్. య. భహఴప 

(c) యయౌమమ్ డుగెౄ 

(d) ఆర్.ల. థరేహయ్ 

140. 'కూరింథి యహటిలో లయేహయింగహతుకూ చెింథనిథి ఏథి?  

(a) చేతిఴాత్ుత లు 

(b) చఔుయ భివరభ 

(c) కొళళ భవిరభ  



(d) సో టల్స 

141. పలయత్థేవ సభతి్ యూఴ నణాభస డు ఎఴయక? 

(a) ఎిం. ఎస్. యహవమిధాథన్ 

(b) ఎ. కె. ఆర్. య. భహఴప 

(c) ఎస్. గహిండ ే

(d) న. య. నయలింయౘ భహఴప 

142. కూరింథి థాతులో 2000ఴ షింఴత్సయభులో కైిందరరబుత్విం భోడుడ , యయహణా యౌఔభహేలన అతుు గహర భాలఔ 

ఔయౌూించటఔుగహన రయవేనెటిటన థఔిం ఏథి? 

(a) PURA 

(b) SGSY 

(c) PMGSY 

(d) SSA 

143. ఏ షింఴత్సయింలో భయౘత్ెగహిందీ జాతీమ గహర మీణ ఉతృహది యౘమి థఔిం పలయత్థవేింలో రయేవనటెటఫడునథి 

(a) 2001 

(b) 2005 

(c) 2007 

(d) 2014 

144. కూరింద చెూఫడున రథవేింలో ఆింధరధామఔులు 'యౕరఫలగ్ డింఫడుఔ' షింత్కహలు చేరహయక. 

(a) యజమయహడ 

(b) భథరా ష 

(c) ఔయూులు 



(d) తియకతి 

145. “కహస్ట బన్ ఇిండుమా - థెైర్ ఫ కహతుజమ్, జెతులస్ అిండ్ డెఴలనెెింట్" అధే ఖరింతాతుు యహర లనయహయ 

(a) ఎమ్.ఎన్. భహయ్ 

(b) ఎ.డు. యహఴయుర్ 

(c) మమ్.కె. గహింద ీ

(d) త.ఆర్. అింఫడేుర్ 

146. 'భ్ింటలౄటన్ రణాయఔ'న ఈ యధింగహ ఔూడా చెఫుణాయక 

(a) జూన్ 3 రణాయఔ 

(b) జూలెై 14 రణాయఔ 

(c) ఆఖశుట  15 రణాయఔ 

(d) లెనెటింఫయక 5 రణాయఔ 

147. పలయత్ జాతీమ కహింఖరస్ యొఔు బయ షభాయేవింలో 'జాతీమ ఆభిాఔ కహయేఔరభభు భభమిు తృహర థమిఔ సఔుులు, 

ఫలధేత్ల తీభహెనభు' ఆమోథిించాయక 

(a) లకోు షభాయేవిం, 1936 

(b) లాసో ర్ షభాయేవిం, 1929 

(c) ఔభహచ్చ షభాయేవిం, 1931 

(d) ఢుయ్ూ షభాయేవిం, 1932 

148. గహిందాయ యలూఔళ బా కూరింథి ఴింవప తృో శణలోతుథ ి

 (a) భ్యే 



(b) ఔుయౖహణ 

(c) యింఖ 

(d) ఖుతృహత  

149. గహిందీ త్న భహజకసమ ఖుయకఴపగహ ఎఴభతిు పలయించాయక 

(a) ఫలల్ ఖింగహధర్ తిలక్ 

(b) థాథాఫలబ ధౌభోజి 

(c) భయౘథఴే గోయింద భనెడ ే

(d) గోతృహలఔాశీ గోకలే 

150. యజమనఖయ యహభాాజేిం ఈ ముదీింణో ఔనభయకఖబ ేన. 

(a) నెనగొిండ ముదీిం 

(b) ఔింనయౌ ముదీిం 

(c) చిందరగిభ ిముదీిం 

(d) ణోూయక ముదీిం 

151. భహజేషింఔరభణ లథాీ ింత్ప ఫలభనిడతుథి ఏథి? 

(a) షింఫలూూర్ - 1849 

(b) ఉదయ్ ూర్ - 1852 

(c) ధాఖూర్ - 1854 

(d) ఫయింూర్ - 1850 

152. 1840లో షవథేయౕ షఽణరా తుు, పలయతీమ ఔుటయీ భివరభాతేఴాథిీకూ ఔ షవచిఫ నై ఆభిాఔ భాయుింగహ ఫో దిించ్చనథి 



(a) త.జి. తిలక్ 

(b) లాలాలజతి భహయ్ 

(c) గోతృహలభహఴప థేవభుక 

(d) అయయింథల  ఘోష్ 

153. జత్యకచభు 

A) ఢుయ్ూ  i) షర్ కోయౌన్ కహింప్ ఫెల్ 

B) కహనఽూయక  ii) షర్ సూే భోజ్ 

C) లకోు  iii) ఫేజర్ జనయల్ సోమ్ లాక్ 

D) ఝాతూస  iv) జనయల్ జాన్ తుకోలసన్ 

(a) A - (i)  B - (ii)  C - (iii)  D - (iv) 

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

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

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

154. ఈ ఖరసింనెైన ఔభోజు రభాణిం ఔ షింఴత్సయిం రభాణిం ఔింటే ఎఔుుఴ. 

(a) ఔుజుడు 

(b) యఔుర డు  

(c) ఫాసషూతి 

(d) ఫుధడు 

155. బలభధేభైక నెై ఖల భెిండు టటణాల భధే కహలఴేణాేషిం ఔ ఖింట. ఈ టటణాల భకైాింరహల ఴేణాేష 

(a) 15° 



(b) 30° 

(c) 45° 

(d) 60° 

156. ఈ ఴనేతృహర ణుల అబమాయణేిం పలయత్థవేింలోతు అతినెది పలుల యక్షుత్ తృహర ింత్ిం 

(a) కోభిింగహ ఴనేతృహర ణి అబమాయణేిం 

(b) కౌిండునే ఴనేతృహర ణి అబమాయణేిం 

(c) పయౌకహట్ ఴనేతృహర ణి అబమాయణేిం 

(d) ధాగహయకా న యహఖర్ - యౕరర లైిం ఴనేతృహర ణి అబమాయణేిం 

157. ఆింధరరథే్  భహశట రింనిందయౌ అత్ుేశీ తృహర ింత్ిం 

(a) యజమయహడ 

(b) ఔడ 

(c) భెింటచ్చింత్ల 

(d) ఖుింటూయక 

158. ఔభోజులో అత్ేలూ ఉయీోౖ ఖరత్ ఇపూడు నమోదఴపత్ుింథ.ి 

(a) షఽభోేదమాతుకూ భుింద 

(b) ఉదమిం 02:00 ఖింటలఔు 

(c) అయాభహతిర 12:00 ఖింటలఔు 

(d) షఽభహేషతభమిం త్భహవత్ 

159. కూరింథి యహటితు జత్యకచభు 

జాతణా – I జాతణా - II 



I) ఔింఫలలకొిండ  A) త్ూయకూ గోథాఴభ ి

II) ధలేటలట   B) ఔయూులు భభిము రకహవిం 

III) కోభిింఖ  C) యరహకటుిం 

IV) ఖుిండూ  ఫరళ ెవవయిం  D) ధ లూూ యక 

షభబి ైన షభాదాధాతుు ఎనుకొనభు 

(a) I – C II - D III – A IV – B 

(b) I – C II - A III – D IV – B 

(c) I – C II - B III – A IV – D 

(d) I – B II - C III – A IV – D 

160. పలయత్థేవింనిందయౌ ింటబలమి యలత యీింలోతు అత్ేదఔి పలఖిం ఈయదానింలో యహఖుచమేఫడుత్ునుథి 

(a) కహలుఴలు 

(b) చెయకఴపలు 

(c) ఫలఴపలు 

(d) ఇత్భహలు 

161. పలయత్థేవింలో ణమేాఔు భరిోధధా కైిందరిం ఇఔుడ యహా నించఫడుింథి. 

(a) డాభిాయౌింఖు 

(b) జోభహహ ట్ 

(c) ఉదఔభిండలభు 

(d) లలాిర్ 

162. కూరింథి యహటితు జత్యకచభు 

జాతణా – I జాతణా - II 



A) ళెైదభహఫలద I) షఫయెతి 

B) లకోు II) త్ుింఖబదర 

C) అయౘెథాఫలద III) భలల 

D) ఔయూులు IV) గోభతి 

(a) A-IV   B-III   C-II  D-I 

(b) A-III   B-IV   C-II  D-I 

(c) A-II    B-I    C-IV   D-III 

(d) A-III    B-IV    C-I   D-II 

163. పలయత్థేవిం యొఔు ఈ రదానభింతిర "షవయీ చత్ుయకజికూ పధాథి యేరహయక 

(a) జఴయౘర్ లాల్ ధ స ూ  

(b) ఇింథిభహగహింద ీ

(c) అటల్ తయౘభి యహజైూబ 

(d) లాల్ ఫసదఽర్ రహలత  ీ

164. ఫళియింఖ ఒటిింగ్ యదానిం ఈకూరింథి షబుేలన ఎనుకోఴటింలో అఴలింతించఫడుత్ుింథి. 

(a) లోక్ షబ 

(b) భహజే షబ 

(c) భహశట ర యదాన షబ 

(d) గహర భ ించాబతి 

165. భహజేషబ కహలభిమితి 

(a) ఆయక షింఴత్సభహలు 



(b) ఐద షింఴత్సభహలు 

(c) ధాలుఖు షింఴత్సభహలు 

(d) రహవవత్ షబ 

166. ఒటిింగ్ ఴమషసన 21 నిండు 18 షింఴత్సభహలఔు త్గిుించ్చన భహజాేింఖ షఴయణ చటటిం 

(a) 69ఴ భహజాేింఖ షఴయణ చటటిం 

(b) 61ఴ భహజాేింఖ షఴయణ చటటిం 

(c) 63ఴ భహజాేింఖ షఴయణ చటటిం 

(d) 66ఴ భహజాేింఖ షఴయణ చటటిం 

167. పలయత్భహజాేింఖభులోతు కూరింద నభేొును రఔయణాలలో ఖల తృహర థమిఔ సఔుులు పలయత్ తృౌయకలఔు భాత్రఫే 

లతేయహత బ. 

I) 15ఴ రఔయణిం 

II) 16ఴ రఔయణిం 

III) 19ఴ రఔయణిం 

IV)  29ఴ రఔయణిం 

(a) I, II 

(b) II, III 

(c) II, III, IV 

(d) I, II, III, IV 

168. తుయౄిందిించ్చన ఴేకూతతు కూరింద నేభొును షభమింలోప ధాేమభలభిత ఎదట యౘజయకయచాయౌ 

(a) 48 ఖింటలు 



(b) 12 ఖింటలు  

(c) 24 ఖింటలు  

(d) 28 ఖింటలు 

169. కూరింద నేభొును భహజకసమ తృహభతట ఎతుుఔల చ్చసుిం లెైకూలు కహద 

(a) భహఱట రమ జనణాదళ్ 

(b) ణెలుఖుథేవిం 

(c) జభుె భభిము కహయౕెర్ ధశేనల్ తృహింథర్స తృహభతట 

(d) షభాజావథ ితృహభతట 

170. పలయత్థేవింలో జాతీమ ఒటయూ థధిోత్సయహతుు తుయవళిించ భోజు 

(a) 26, జనఴభ ి

(b) 25, జనఴభ ి

(c) 15, ఆఖశుట  

(d) 26, నఴింఫయక 

171. ఇటఴీల భయణిించ్చన ఔులిప్ నమేర్ ఖలభిి షభిబ నై యహఔేభులన ఖుభితించభు. 

1) ఇత్డు కైయళభహశట రింలో జతుెించాడు 

2) తరటధోూ  పలయత్ ళెై ఔమీశన్ గహ తుచేయహడు 

3) భహజేషబఔు ధామిధటే్ చమేఫడాడ డు. 

4) "Beyond the lines: An autobiography"యచ్చించాడు 

(a) 1, 2 & 3 only 



(b) 2, 3 & 4 only 

(c) 2 & 3 only 

(d) 1,2,3,4 

172. రించింలో ణొయౌ థయెల్ ఫలేటభత తృహూ ింట్ ఈ కూరింథి థేవింలో తృహర యింతేించఫడుింథి. 

(a) అఫ భకిహ 

(b) చెైధా 

(c) ఇిండుమా 

(d) జతృహన్ 

173. జూలెై 2018 లో జఔభహత లో జభగిిన ఆలమా జూతుమర్ ఫ న్స లింగిల్స ఫలడుెింటన్ ఛాింనమతుషప్ షవయీత్కహతుు 

యహదిించ్చన కసరడాకహయకడు. 

(a) లక్షాేలనే్ 

(b) షబింఔర్ వయె 

(c) యూనిందర్ తృహల్ 

(d) చ్చభహగ్ లనే్ 

174. ‘షథెఴై అటల్' అననథి. 

(a) భాజీ రదానభింతిర అటల్ తయౘభి యహజైూబా జాా కహయాిం కిైందర రబుత్విం యడుదల చలేన యహెయఔ ధాణెిం 

(b) భాజీ రదానభింతిర అటల్ తయౘభి యహజైూబా షభాద ి

(c) 25.12.2018 న కైిందర రబుత్వించే తృహర యింతేించఫడున షింక్షభై థఔిం 

(d) భాజీ రదాన భింతిర అటల్ తయౘభ ియహజూైబా గౌయయహయీిం కైిందర రబుత్వించ ేఇఴవఫడుత్ును యహళతి్ే అయహయకడ  

175. పలయత్ యహవత్ింత్రయథధిోత్సఴిం, 2018 షిందయింగహ కసభిత చఔర అయహయకడ  తృొ ింథని ఴేకూత  



(a) లతృహబ ఫరసె తృహల్ లింగ్ 

(b) భెైల్ భన్ ఓయింఖజైట్ 

(c) ఫేజర్ ఆథతి్ేఔుభార్ 

(d) లెఫ్టధ ింట్ ఔలుల్ అయకా న్ వయె 

176. KUSUM యషతభిించిండు. 

(a) కూయహన్ ఉనుతి యో చధా ఉనుత్ భయౘయౌమాస్ 

(b) కూయహన్ ఊయీ షయక్షా ఏఴమ్ ఉణాా న్ భయౘతేమాన్ 

(c) కూరఱ ఉనుత్ షయక్షా ఉనువ్ భయౘతేమాన్ 

(d) కూయహన్ ఉతిరశట షయక్షా ఉణాన్ భయౘయౌమన్ 

177. 29 ఆఖశుట  2018న రఔటిించ్చన భజిర్వ ఫలేింక్ ఆఫ్ ఇిండుమా యహభిషఔ తుయథేిఔ 2017-18 రకహయభు ఎింత్రహత్భు 

యదిబన ధోటలూ  ఫలేింకూింగ్ యింగహతుకూ తిభిగి ఴచాిబ. 

(a) 97.3 

(b) 98.3 

(c) 99.3 

(d) 100 

178. UNESCO నెరస్ రడమ్ నెైజీ్ 2018 తు తృొ ింథని ఈజినషమన్ తౄో టో జయుయౌస్ట ఎఴయక? 

(a) భసభెద్ స లేసన్ ఫెథై ి

(b) భసభెద్ దభహతు 

(c) భసభెద్ అఫల జెదై్ 

(d) భసభెద్ మాలర్ ఉయహెన్ 



179. "ఴాక్ష యక్షకో" అననథి.  

(a) ఆింధరరథే్ రబుత్వ ఎయరచిందనిం చటెూ  యక్షణ కోషిం తుమమిించ్చన రణేేఔ టలస్ు తౄో ర్స 

(b) ముఔులఔు యహేధల నిండు యక్షణ ఔయౌూించడాతుకూ రహషత యీతే్తలు ఇటీఴల ఔనగొను యహేకూసన్ 

(c) ఆింధరరథే్  రబుత్విం తృహర యింతేించ్చన టీర అింఫులెన్స 

(d) ఆింధరరథే్  తౄహభెస్ట డఴెలనెె ింట్ కహభొూభశైన్ యహా నించ్చన ఔ యౘలూటల్ 

180. నెయకఖుత్ును ధయలన, తుభహవరమత్న తుమింతిరించే ఉథేివేభుణో త్భ థేవింలో తుభిెించ్చన ఖాయౘలన యథేయౕ 

కొనగోలుథాయూఔు అభెఔూడదతు ఆఖశుట  2018లో తుఱధేిం యదిించ్చన థేవిం ఏథ?ి 

(a) లింఖూర్ 

(b) యౕరలింఔ 

(c) లవటాభహూ ిండ్  

(d) నఽేజిలాిండ్ 

181. యథాేయకా లు షఽయేకహింతి నిండు యటమిన్ D తు ఖరళిించడాతుకూ "భపలేసు తృహఠరహల అలెింతెూ " అధ ేయనఽత్ు, 

రపలఴఴింత్ఫ నై పలఴన ఈ కూరింథి తృహర జెక్ట లో పలఖిం 

(a) FSSAI యహభి తృహర జకె్ట దఽప్ 

(b) FCI యహభ ితృహర జకె్ట యటమిన్ 'డు' డెఱమతూస (VDD) 

(c) FSSAI యహభి తృహర జకె్ట షధ ్షన్ 

(d) పలయత్ రబుత్విం యహభి "షఽయేనభయహుర్ తృహర జకె్ట 

182. జత్యచిండు. 

A) BRICS షభాయవేిం, 2018  i) జోసనసబర్ు  



B) BIMSTEC షభాయేవిం, 2018  ii) కూవఫకె్ 

C) G7, షభాయవేిం, 2018   iii) లిండన్ 

D) CHOGM-2018  iv) కాటెిండు 

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

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

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

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

183. ఈ కూరింథ ియింఖింలో చలేన ఔాఱకూగహన లయోల్ రహింతి ఫస భతి 2018 షింఴత్సభహతుకూ రదానభింతిర నభైిందరమోడు 

ఎింనఔమాేయక. 

(a) తుభహముదఔీయణ 

(b) దక్షుణ కొభమిా, ఉత్తయ కొభమిాల భధే రహింతి చయిలన నెింతొృ ింథిించ్చనిందఔు 

(c) అింత్భహా తీమ షసకహయభు, రించ ఆభిాకహతేఴాథిీలన నెింతొృ ింథిించ్చనిందఔు  

(d) ఆలమా - లక్ థరేహల భధే యహభయయహేతుు నెింతొృ ింథిించ్చనిందఔు 

184. Nomadic Elephant, 2018 అధేథ ి

(a) కోూ తుింగ్ రకూరమ థావభహ 2018 లో అఫ భకిహలో పటిటన ణొయౌ ఏనఖు నలూ  

(b) పలయత్ భింగోయౌమా థేరహల షింముఔత లెతైుఔ యధాేషిం 

(c) భింగోయౌమా, దక్షుణ కొభిమా థేరహల షింముఔత లెతైుఔ యధాేషిం 

(d) చెైధా, ఉత్తయ కొభమిా థరేహల షింముఔత లెతైుఔ యధాేషిం 

185. ఖుయకథాస్ అఖభహవల్ 

(a) నభామి ఖింగహ తృహర జెక్ట లో తుచేషఽత  జూలెై 2018లో ఖింగహనథ ిఴయదలలో భయణిించ్చ లయల్ ఇింజితూ 



(b) నభామి ఖింగహ తృహర జెఔుట  ఴేమాతుు అించధా యలేే ఆభిాఔయతే్త  

(c) ఖింగహనథతిు కహలుశేిం నించ్చ యక్షుించాలతు కోయకత్ూ తుభహయౘయథీక్ష చేటిట  అకోట ఫర్ 2018లో భయణిించ్చ భహేఴయణ యేత్త  

(d) అకోట ఫయక 2018 లో జభలె భభమిు కహయౕెభోూ  ఉఖరయహదల థాడు లో భయణిించ్చన భానఴసఔుు ఉదేభ కహయేఔయత 

186. షతీష్ దాఴన్ అింత్భతక్ష కిైందరిం నిండు ముధ టైెడ్ కూింఖడమిు చెింథని భెిండు ఉఖరయౘలన లనెెటింఫయక 16, 2018న 

ఔక్షేలోకూ రయవేనటెిటన యహసఔధౌఔ 

(a) నమస్ఎయౌవ C40 

(b) ఏమస్ఎయౌూ C41 

(c) ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ IH 

(d) నమస్ఎయౌవ C42 

187. పలయతీమ భజియకవ ఫలేింఔు ఴది మిఖులు తుధలు ఎింత్ఫేయ ఉించాలధే అింరహతుు తుయీబించటఔు 2018 డులెింఫర్ 

లో పలయతీమ భజియకవ ఫలేింక్ ఈ కూరింథి ఔమిటీతు తుమమిించ్చింథి. 

(a) యగుభహమ్ భహజన్ ఔమిట ి

(b) C. యింఖభహజన్ ఔమిట ి

(c) తభల్ జలాన్ ఔమిట ి

(d) R.N. భలోహ ణరా  ఔమిట ి

188. అకోట ఫయక 2018లో ఆింధరరథే్  భభమిు డుయహస షభసిది  తీయతృహర ింణాతుు ఴణికూించ్చన త్ుతౄహనఔు 'త్యౌూ' గహ 

ధాభఔయణిం చేలన థవేిం 

(a) ఫింగహూ థే్ 

(b) తృహకూయహత న్ 

(c) భాయి్ఴపలు 



(d) ఇిండుమా 

189. కైిందర ఖాస భభమిు టటణఴేఴయౘభహల భింతిరత్వ రహక ఆఖశుట  2018 లో Ease of living Index  నె ైయ లుఴభిించ్చన 

తుయథేిఔ రకహయిం పలయత్థవేింలో Ease of living city గహ ఏ టటణాతుకూ ముదట ిలతేించ్చింథి. 

(a) నయ భుింఫలబ 

(b) గైరటర్ భుింఫలబ 

(c) ూణ ె

(d) భహభలూర్ 

190. 4ఴ IISF (ఇిండుమా ఇింటభైుశనల్ లెనై్స లెటఴల్) - 2018 యొఔు తౄో ఔల్ తీమ్ 

(a) షలాయ అతేఴాథిీకూ రహషత  ీయజాా నిం 

(b) రహింతికె ైరహషత  ీయజాా నిం 

(c) భఴియతనకెై రహషత  ీయజాా నిం 

(d) యజాా నిం కొయఔు రహషత  ీయజాా నిం 

191. 2018 ధోఫుల్ ఫస భతి ఈ కూరింథి యహభలిో తృొ ింథిన భళిళలు 

1) భలాలా మలషపజయ్ 

2) డలధా లట రకహూ ిండ్ 

3) తౄహర తుసస్ ఆభహుల్డ  

4) లెవణాూ ధా అలససయచ్ 

(a) 1 భభిము 2 భాత్రఫ ే

(b) 2 భభమిు 3 భాత్రఫ ే



(c) 2, 3 భభిము 4 భాత్రఫ ే

(d) 3 భభమిు 4 భాత్రఫ ే

192. ముదటి రించముదీింణో షింఫింధిం ఴపను థరేహల అదిధతే్లు భభిము ఉనుణాదకిహయకలు 11.11.2018 ణథేీన 

ఇఔుడ షభాయేవభమాేయక. 

(a) తృహభిస్ 

(b) ఫెభిూన్ 

(c) లిండన్ 

(d) భాయో ు 

193. కూరింథి యహటలిో పలయత్థవేింలో భలలధన భాభెుటూన తుమింతిరించే షింషా ఏథి? 

194. అింత్భహా తీమ యహేతృహభహతుకూ షింఫిందిించ్చ పలయత్ ఆభిాఔ ఴేఴషా అనబఴిం ఏమిటి? 

(a) ఴయతఔ మిఖులు 

(b) ఴయతఔ లోటల 

(c) ఴయతఔ షభణౌలేిం 

(d) యహేతృహయ చెయౌూింపల రరశ షభణౌలేిం 

195. పలయత్థేవింలో 1980 ఴ షింఴత్సయభులో జాతీమిం చమేఫడున యహణిజే ఫలేింఔుల షింకే ఏథి? 

(a) 3 

(b) 14 

(c) 12 

(d) 6 

196. రించ ఆభిాఔ ఴేఴషా భలడఴ షత ింబింగహ నేభొునఫడునథి ఏథి? 



(a) అింత్భహా తీమ దరఴేతుద ి

(b) రించ ఫలేింఔు 

(c) రించ యహణజిే షింషా 

(d) ఐఔేభహజే షమితి 

197. 2011 జధాపల లెఔుల రకహయిం ఆింధరరథే్ (యబజన అనింత్యిం)లో అత్ేలూ లత -ీపయకశ తుశూతిత  నమోద కహఫడున 

జిలాూ  ఏథ?ి 

(a) రకహవిం 

(b) ఔయూులు 

(c) ఔాశీ 

(d) అనింత్పయిం 

198. NETA తు యషతభిించభు 

(a) ధేశనల్ ఎలకహటా తుక్స అిండ్ టెకహులజీ ఏజతెూస 

(b) ధేశనల్ ఎమిశన్ టెలటింగ్ ఏజెతూస 

(c) ధేశనల్ ఎలకోట యల్ టలర నసపభైెశన్ అనూ కశైన్ 

(d) ధేశనల్ ఎనభతా టలర నసఫభైెశన్ అనూ కైశన్ 

199. తీఴరయహదల నిండు 52 భింథి అభభహుథ్ మాతిరఔులన యహసషింణో కహతృహడునిందఔుగహన "ఉత్తభ జీఴన్ యక్షా 

థకో" అయహయకడ తు అిందఔును ఴేకూత 

(a) లెఫ్టధ ింట్ ఔలుల్ యజిత్ ఔుభార్ 

(b) ఱేక్ షయ్ిం ఖూర్ 



(c) ఫఫలూ  భాభిటన్ 

(d) థీక్ యహస  

200. జాా ననఠ్ అయహయకడ ఔు షింఫిందిించ్చ ఈ కూరింథి యహటలిో షభెనైయ. 

1) 2018 జాా ననఠ్ అయహయకడ  58ఴ జాా ననఠ్ అయహయకడ  

2) జాా ననఠ్ అయహయకడ ల చభిత్రలోధే ముదటియహభిగహ 2018 జాా ననఠ్ అయహయకడ న ఆింఖూ పలయౖహ యహళతి్ేింలో చలేన ఔాఱకూగహన 

ఇఴవఫడుింథి. 

3) 2018 జాా ననఠ్ ఖరళీత్ అమిత్వ్ ఘోష్ 

4) 2018 జాా ననఠ్ ఖరళీత్ భహఴూభి బయథావజ 

(a) 1, 2 &3 భాత్రఫ ే

(b) 2, 3, & 4 భాత్రఫ ే

(c) 1 & 3 భాత్రఫ ే

(d) 2 & 3 భాత్రఫ ే
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Sol: ధాగహయకా నకొిండ ఔ చాభిణరా త్ెఔ టటణిం, ఇపూడు పలయత్థేవింలోతు ఆింధర రథే్ భహశట రింలోతు ఖుింటూయక 

జిలాూ లో ధాగహయకా న యహఖర్ షమీింలో ఉను ఔ థీవిం. ధాగహయకా నకొిండ అధేథి ఫరదీ ధాఖభిఔత్ యొఔు 

త్రఴవకహల అఴరరయౖహలన ఔయౌగి ఉను ఔ రణేేఔఫ ైన ఐలాిండ్ భలేజిమిం. 

S77 : Ans(a) 

Sol: షఽయత్ లెశన్ 1907: 

“ షఽయత్ లెశన్ ఔు డాఔటర్ భహష్ తయౘభత ఘోష్ అధేక్షత్ ఴళిించాయక. 

“ 1907లో షఽయత్ లెశన్ లో పలయత్ జాతీమ కహింగెరస్ భెిండు ఖలర పలుగహ యడుతృో బింథి-ఉఖరయహదలు భభిము 

మిత్యహదలు. 

“ తీఴరయహదలఔు లోక్ భానే తిలక్, లజతిభహయ్ భభిము తనన్ చిందర తృహల్ ధామఔత్విం ఴళిించగహ, 

మిత్యహదలఔు గోతృహల్ ఔాశీ గోకలే ధామఔత్విం ఴళిించాయక. 

S78 : Ans(b) 



Sol: భహవ్ ఫసదఽర్ ఔిందఔూభి యభైవయౌింఖిం ింత్ులున ‘ణెలుఖులో పనయకజాీఴధోదేభ నణాభస డుగహ 

పలయించాయక.’ ఆమన ఫలయౌఔలు భభిము భళిళల యదే కోషిం తృహఠరహలలన యహా నించాయక. అత్న డులెింఫర్ 

11, 1881న ఆింధర రథే్ లో ముదటి యత్ింత్ు పనభివయహయౘతుు ఔూడా చేయహడు. ఆధాటి షింరథామయహద 

షభాజిం అత్తుతు తుింథిించ్చింథి. 

S79 : Ans(c) 

Sol: "కథాబ ఖిదెణాు యకూ " షర్్ తోృ ష్ లేథా "ఎయకప చొకహులు" లేథా "ఎయకప దషత లు ధభిించ్చ" అతు 

ఔూడా నలుయహత యక, ఇథి యహషతయహతుకూ యదేనెై దాఱట  యహభిించే యహభాజిఔ షింషుయణ షింషా భభిము యఔత తోృ యకలన 

ణొలగిించడిం; థీతుతు అింజుభన్-ఇ-ఇయహూ -ఇ ఆఫ్ఘతుమా (ఆఫ్ఘనూ /తృహశూట నూ  షింషుయణ కోషిం షభాజిం) అతు 

నలుయహత యక. 

S80 : Ans(b) 

Sol: రహత్యహసన కహలింలో ఆింధరలోతు యేభైవయక తృహర ింణాలలో భోభన ధాణేలు థొభికహబ. 

S81 : Ans(a) 

Sol: 

S82 : Ans(a) 

Sol: ఈస్ట ఇిండుమా ఔింనెతూ నిండు ఇింఖూిండ్ భహణికూ అదికహయ ఫదలాబింప పలయత్థేవిం యొఔు ఫ యకగెైన 

రబుత్విం కోషిం చటటిం థావభహ యహదిించఫడుింథి, l858, ఈ చటటిం రకహయిం పలయత్థేవిం ధేయకగహ యథేరహింఖ 

కహయేదభిశ థావభహ తుచేలే భహణి థావభహ తృహయౌించఫడుత్ుింథి. 

S83 : Ans(c) 

Sol: ననుమ భహజభళ ిందరఴయింలో ణెలుఖులో 'భయౘపలయత్ిం' యచ్చించాయక. త్ూయకూ చాళుఔే భహజు భహజభహజ 

నభైిందర కోభిఔ ఫేయఔు ననుమే షింషుాత్ భయౘపలయణాతుు ణెలుఖులోకూ అనఴథిించడిం తృహర యింతేించాడు. 



S84 : Ans(b) 

Sol: జతీిందర్ ధాథ్ థాస్ ఔ యహవత్ింత్రయ షభయయోధడు, అత్న భహజకసమ కెైథీల టూ  అషబేింగహ 

రఴభితించ్చనిందఔు తుయషనగహ తుభహయౘయథీక్ష చేషఽత  భయణిించాడు. 

S85 : Ans(c) 

Sol: కొిండఔయూ ఆఴ ఆింధర రథే్ లోతు యరహకటుిం జిలాూ లో ఉింథి. 

S86 : Ans(d) 

Sol: ఫెలుిం ఖుసలు ఆింధర రథే్ భహశట రింలోతు ఔయూులు జిలాూ  కొయౌమిఖుిండూ  భిండలింలోతు ఫెలుిం గహర భింలో 

ఉింథి. 

S87 : Ans(b) 

Sol: లార్డ లెైటన్ ఔు ఇలౄర్ట తలుూ ణో షింఫింధిం లేద. 

S88 : Ans(b) 

Sol: తెయౘర్ లోతు చింతృహయన్ జిలాూ లో కౌలు భైెత్ులఔు జభిగిన అధాేమాతుు తుయలషఽత  పలయత్థేవప 

ముటటముదటి రహషధోలూ ింగన ఉదేభిం భయౘణాె గహిందీచే తృహర యింతేించఫడుింథి. షణాేఖరసింలో గహిందీ త్న 

ముదటి రయోగహలు చేలన రథేవింగహ ఇథి యషత ాత్ింగహ భిఖణిించఫడుత్ుింథి. 

S89 : Ans(c) 

Sol: దభహు ఫలబ థే్ భుఖ్ థి ఉఫ న్స ఇిండుమన్ అయో లబయశన్ (WIA) ఴేఴయహా ఔుభహలు కహద. 19ఴ 

వణాఫిిం భభిము 20ఴ వణాఫిిం తృహర యింబింలో యహభాజిఔ-ఆభిాఔ భభిము భహజకసమ యశమాలోూ  భళిళలు 

అనబయించ్చన యచాయఔయఫ ైన భిలాతి నిండు భళిళలన యభుకూత చేమడాతుకూ అతూ తలెింట్, భాయుభెట్ 

ఔజిన్స, జీధా భహజా థాయహ భభిము ఇత్యకలు 1917లో భథరా స్ లోతు అదమార్ లో భళిమా పలయతీమ 

షింగిం (డఫుూ యఐఎ) యహా నించాయక. 



S90 : Ans(d) 

Sol: రయహథిత్ే ధామఔ యకదరభథేయకూ అలుూ డు కహద 

S91 : Ans(a) 

Sol: ఴింథేభాత్యిం తృహడున ముదటి భహజకసమ షిందయిం 1896 పలయత్ జాతీమ కహింగెరస్ లెశన్. 

S92 : Ans(b) 

Sol: లేతృహక్షు యయబదర థేయహలమిం 16ఴ వణాఫిింలో తుభిెించఫడున ఈ థేయహలమిం యొఔు తుభహెణ లక్షణాలు 

యజమనఖయ ర ైయౌలో ఉధాుబ, థేయహలమిం యొఔు థాథాప రతి ఫళియింఖ ఉభిత్లిం ఴది చెఔుడాలు 

భభిము నెబింటిింగ్ లు ఉధాుబ. 

S93 : Ans(a) 

Sol: వింఔయన్ ధామర్ ఏనరల్ 13, 1919న జయౌమన్ యహలాఫలగ్ భాయణకహిండఔు యక్షణగహ య ైయహర య్ ఎగాిఔూేటివ్ 

కౌతుసల్ షబేణావతుకూ భహజీధాభా చేరహయక. 

S94 : Ans(b) 

Sol: వయద్ మాదవ్ ఆింధరరథే్ ఖఴయుర్ గహ తు చేమలేద. 

S95 : Ans(c) 

Sol: 1924లో ఫెలాు ింలో జభిగిన యహభిషఔ షభాయేవింలో భయౘణాె గహిందీ పలయత్ జాతీమ కహింగెరస్ (INC) 

అధేక్షుడుగహ ఎతుుఔమాేయక. 

S96 : Ans(b) 

Sol: 1945 లభాూ  కహనృభెన్స అధేథి లభాూ లోతు య ైస్ భెఖల్ లాడా్ లో య ైయహర య్ ఆఫ్ ఇిండుమా లార్డ యేయ ల్ 

భభిము తరటిష్ ఇిండుమాలోతు రదాన భహజకసమ ధామఔుల భధే జభిగిన షభాయేవిం. 



S97 : Ans(a) 

Sol: షత్ేరోధక్ షభాజ్ (షత్ేరోధఔుల షింగిం) 24 లెనెటింఫర్ 1873న భయౘభహశట రలోతు ూణేలో జోేతిఫల 

పూలేచే యహా నించఫడున ఔ యహభాజిఔ షింషుయణ షింగిం. 

S98 : Ans(b) 

Sol: ణెలుఖు యహళిణాేతుు C.P ఫరర న్ ఎింణో తోృర త్సళిించాయక. చాభెూస్ యౌప్ ఫరర న్ (10 నఴింఫర్ 1798 - 12 

డులెింఫర్ 1884) ఈస్ట ఇిండుమా ఔింనెతూకూ చెింథిన తరటిష్ అదికహభి. అత్న రషత త్ ఆింధరరథే్ లో తుచేరహడు 

భభిము ణెలుఖు పలయౖహ యహళిత్ేింలో భుకేఫ ైన ిండుత్ ఴేకూత అమాేడు. 

S99 : Ans(a) 

Sol: 1918లో 'ఇిండుమా ఇన్ టలర తుసశన్' అధే నేయకణో ఆగహకాన్ యచ్చించాయక 

S100 : Ans(b) 

Sol: ఫలఱూబఴన భైటల ణేభఔు యలోభానతృహత్ింలో ఉింటలింథి. ఴభహష కహలింలో ణేభ ఎఔుుఴగహ ఉింటలింథి. 

అిందఴలూ  ఫలఱూబఴన భైటల త్ఔుుఴగహ ఉింటలింథి. 

S101 : Ans(c) 

Sol: 

S102 : Ans(a) 

Sol: ఖుయకణావఔయషణ కహయణింగహ త్వయణిం బలమి యొఔు దరఴేభహయ/ఴషత ఴప దరఴేభహయణో షింఫింధిం లేఔుిండా 

ఉింటలింథి. 

S103 : Ans(d) 

Sol: 



S104 : Ans(c) 

Sol: భానఴపలు 20 Hz నిండు 20 kHz ఴయఔు రకెవతూస భిదిలో వఫలి లన ఖుభితించఖలయక. 

S105 : Ans(a) 

Sol: భాింఖతున్ అధేథి యహదాయణింగహ 84.2% భహగ,ి 12.1% భాింఖతూస్ భభిము 3.7% తుకెల్ మివరభిం కోషిం 

టేరడ్ భార్ు చేమఫడున నేయక. 

S106 : Ans(d) 

Sol: ఔ ఴషత ఴపనెై తుచలేే ఫలసే ఫలిం యనేిం అబణే థాతు భైఖీమ దరఴేయఖేిం లాయింగహ ఉింటలింథి. 

S107 : Ans(d) 

Sol: నత్రజతు భభిము ఆకూసజన్ యొఔు భభిగై యహా నిం ఔథాతుకొఔటి చాలా దఖుయగహ ఉనుిందన, దరఴ గహయౌ 

యొఔు పలగహలన యేయక చేమడాతుకూ తృహక్షుఔ లేవదనిం ఉయోగిించఫడుత్ుింథి. 

S108 : Ans(a) 

Sol: 

S109 : Ans(c) 

Sol: 

S110 : Ans(c) 

Sol: యయహమన రహషత ిీంలో 1954 ధోఫెల్ ఫస భతి భభిము 1962 ధోఫెల్ రహింతి ఫస భతి - భెిండు 

ించకోతు ధోఫెల్ ఫస భత్ులు తొృ ింథిన ఏకెైఔ ఴేకూత యౌనస్ తృౌయౌింగ్. 

S111 : Ans(b) 

Sol: 



S112 : Ans(c) 

Sol: 

S113 : Ans(a) 

Sol: మితెైల్ ఆభెింజ్ ఆభూ  భాధేభింలో ఎయకప యింఖున భభిము క్షాయ భాధేభింలో షప యింఖున 

చఽపత్ుింథి.  

S114 : Ans(b) 

Sol: 

S115 : Ans(b) 

Sol: యేయక నిండు కహిండాతుకూ తూటి రషయణ – దరయోదుభిం 

త్రయిందరల నించ్చ తూయక కోలోూఴడిం - పలఱూబఴన 

థాభహా ల యొఔు షభుస రయహసిం - యహా నింత్యణ  

తృహక్షుఔ రయేవ తొృ య య ింఫడు తూటితు యహేనత  చేమడిం - దరయహతేషయణ 

S116 : Ans(a) 

Sol: 

S117 : Ans(a) 

Sol: కూయణజనే షింయోఖకూరమ భభిము రహవషకూరమ భెిండుింటిలోనఽ ఎింజెైమ్ లు తృహలగు ింటలబ 

“ ఆలోడ లేస్ 

“ టెైయీోస్ తౄహలేృట్ ఐయో ఫ భైస్ 



“ భాయౌక్ డడళెైడలరజిధేస్ 

S118 : Ans(a) 

Sol: F₂ త్యిం 

మోధోళెైతరడ్ కహర స్ - 3:1 

డెైళెైతరడ్ కహర స్ - 9:3:3:1 

అషింూయీ ఆదిత్ేిం - 1:2:1 

S119 : Ans(a) 

Sol: మోధ భహ - తొృ య ఫిందిత్ కైిందరఔిం లేతు ఏఔఔణ - ఫలకసటభిమా 

తొృర టియహట  - తుజఫ ైన కైిందరఔింణో ఏఔఔణ - అమీఫల 

యయ్ిందరా లు - తుజఫ ైన కైిందరఔింణో మలతు లేథా ఫస ళ లెలుేలార్ - పటటగొడుఖు 

తృహూ ింటే - తుజఫ ైన కైిందరఔింణో ఫస ళ లెలుేలార్ - ెర్ు  

S120 : Ans(c) 

Sol: 

S121 : Ans(d) 

Sol: 

S122 : Ans(b) 

Sol: 

S123 : Ans(d) 



Sol: ముషయౌ భాత్రఫే షభతషాతృహలు, ఇథి ధాలుఖు-ఖదల సాదమాతుు ఔయౌగి ఉింటలింథి భభిము 

తోృబకూలోథభిెక్ ఉింటలింథి. 

S124 : Ans(b) 

Sol: జింత్ుఴప - ఖుిండెలోతు ఖదల షింకే 

 యౖహర్ు - భెిండు 

 ఔూ - భలడు 

 ఫొ థిిింఔ - దభలడు 

 తిమిింఖలిం - ధాలుఖు 

S125 : Ans(a) 

Sol: ఎభిణరో తోృ బటిన్ ఔ యౘభోెన్, ఇథి రదానింగహ భలత్రనిండాలలో ఉత్ూతిత  అఴపత్ుింథి, ఇథి ఎయర యఔత 

ఔణాల ఉత్ూతిత  భభిము తుయవసణన నేరభైనషత ింథి. 

S126 : Ans(a) 

Sol: 

S127 : Ans(b) 

Sol: TS షఽచ్చించే పయౌణాలు భెిండు X కరోమోజోమ్ లఔు ఫదలుగహ ఔ X కరోమోజోమ్ న భాత్రఫే 

చఽపణాబ, యహదాయణ 46కూ ఫదలుగహ ముత్తిం 45 కరోమోజోమ్ లు ఉింటలబ. టయుర్ లిండలరమ్ ణో 

ఫలధడుత్ును కొింత్భింథి అభాెబలు భెిండు X కరోమోజోమ్ లన ఔనగొధాుయక, కహతూ ఔ భుఔు లేద. 

S128 : Ans(a) 

Sol: UV కూయణాలు మీ ఔళళఔు యౘతు ఔయౌగిించ్చనపూడు భించ అింధత్విం ఏయూడుత్ుింథి 

S129 : Ans(b) 



Sol: భహభచ్చలుఔ ఆింధర రథే్ భహశట ర క్షు. 

S130 : Ans(b) 

Sol: ణాింతిమా ణోనే, ణాణాే ణోనే అషలు నేయక భహభచిందర తృహిండుయింఖ అతు 1857–58 ధాటి పలయతీమ 

తియకఖుఫలటల ధామఔుడు అతు ఔూడా ఉచిభిించాయక. అత్తుకూ అదికహభిఔ లెైతుఔ యక్షణ లేనూటికస, అత్న 

ఫస రహ తియకఖుఫలటలథాయకల జనయల్స లో అత్ుేత్తభ భభిము అత్ేింత్ రపలఴఴింత్ఫ ైనయహడు. 

S131 : Ans(c) 

Sol: గహర భ ించాబతీలోతు షబుేలిందయూ యహయకడ లోతు నమోథిత్ ఒటయూచే యసషే ఫలేలెట్ దీతిలో భభిము 

థీతు కోషిం యూతొృ ింథిించ్చన తుఫింధనల రకహయిం ఎనుకోఫడణాయక. 

S132 : Ans(a) 

Sol: అింత్భహా తీమ ధాేమయహా నిం ఐఔేభహజేషమితి జనయల్ అలెింతెూ  భభిము బదరణా భిండయౌచే ణొమిెథేళూ  

దయకహలాతుకూ ఎనుకోఫడున 15 భింథి ధాేమభలయకత లణో ఔూడు ఉింటలింథి. 

S133 : Ans(b) 

Sol: ఇింగతూష్ ధాగహలాిండ్ యొఔు అదికహభిఔ పలశ. పలయత్ భహజాేింఖిం పలయత్ రబుత్వ అదికహభిఔ పలశగహ 

థేఴధాఖభి యౌనలో యహర మఫడున ళిింథీగహ, అలాగై ఇింగతూశుగహ నేభొుింటలింథి. 

S134 : Ans(c) 

Sol: ముసభెద్ ళిథామత్ులాూ  అత్న 20 జూలెై 1969 నిండు 24 ఆఖషట  1969 ఴయఔు భభిము 6 

అకోట ఫర్ 1982 నిండు 31 అకోట ఫర్ 1982 ఴయఔు పలయత్థేవ ణాణాుయౌఔ అధేక్షుడుగహ ఔూడా తుచేరహడు. 

S135 : Ans(b) 



Sol: 1973 కైవయహనింద పలయతి కైషలో, జలటస్ సన్స భహజ్ కధాు పలయత్ భహజాేింఖిం కొతుు తృహర థమిఔ 

లక్షణాలన ఔయౌగి ఉిందతు, యహటితు పలయత్ తృహయూఫ ింటల షఴయణల థావభహ భాయిడిం లేథా ధావనిం చేమడిం 

యహధేిం కహదతు రతితృహథిించాయక. 

S136 : Ans(d) 

Sol: భహశట ర యదాన తుభైివఔ షఽణరా ల పలఴన ఐభిష్ భహజాేింఖిం నిండు తీషకోఫడుింథి. పలయత్ భహజాేింఖ 

తుభహెత్లు ఐభిష్ జాతీమయహద ఉదేభించే రపలయత్భమాేయక. 

S137 : Ans(b) 

Sol: భహజేషబఔు పలయత్ ఉభహశట రతి అధేక్షత్ ఴళియహత యక, యయక భహజేషబ యొఔు ఎక్స అఱయో ఛైెయెన్ 

(ఉతృహధేక్ష దయలో ఉిండటిం థావభహ భహజేషబ ఛెైయెన్ గహ ఉింటలయక). ఆమన భహజేషబ షబుేడు కహద. 

S138 : Ans(c) 

Sol: 

S139 : Ans(b) 

Sol: థేవిం యొఔు జాతీమ ఆథామాతుు ముటటముదటి యహభిగహ  అించన యేలనథి థాథాపలయ్ ధౌభోజీ. 

యహవత్ింత్రయిం ఴచ్చిన త్భహవత్ పలయత్థేవింలో యహా నించఫడున జాతీమ ఆథామ ఔమిటీకూ తొృ ర ెషర్ VKRV భహఴప 

ధేత్ాత్విం ఴళిించాయక. 

S140 : Ans(d) 

Sol: లేయహ యింఖింలో భిటెైల్, ఫలేింఔులు, సో టళుూ , భిమల్ ఎలేటట్, యదే, ఆభోఖేిం, యహభాజిఔ తు, ఔింూేటర్ 

లేఴలు, యధోదిం, మీడుమా, ఔభలేతుకైశనూ , యదేత్, గహేస్ భభిము తూటి షయపభహ ఴింటి కహయేఔలాతృహలు 

ఉధాుబ.   

S141 : Ans(a) 



Sol: 1960ల చ్చఴయలో, M.S. ముఔుల జనే రహషత యీేత్త  అబన యహవమిధాథన్, దరహఫలి లుగహ ఘోయఫ ైన 

ఔయకఴపలణో ఫలధడుత్ును పలయత్థేరహతుకూ కైఴలిం కొతుు షింఴత్సభహలలో ఆయౘయ షవమిం షభాథీితు 

తీషఔుఴచ్చిన పలభత అతేఴాథిీ  రమత్ుఫ ైన సభిత్ యూయహతుకూ యూఔలూన చేమడింలో భభిము 

ధామఔత్విం ఴళిించడింలో షయౘమిం చేయహయక. 

S142 : Ans(c) 

Sol: అనషిందానిం కహతు అయహత్ ఔయౌగిన తుయహయహలఔు ఔధ కూటయటీతు అింథిించడాతుకూ భభిము ఇూటికై ఉను 

యసథాయకలన రభాణాలఔు అప్ గైరడ్ చేమడాతుకూ పలయత్ రబుత్విం 2000 షింఴత్సయింలో రదాన భింతిర 

గహర మ్ షడక్ యోజన (PMGSY)న తృహర యింతేించ్చింథి. 

S143 : Ans(b) 

Sol: 2005లో, పలయత్థేవిం జాతీమ నేదభిఔ ఴేతిభైఔ కహయేఔరభాతుు రయేవనెటిటింథి, థీతుతు ఇపూడు భయౘణాె 

గహిందీ జాతీమ గహర మీణ ఉతృహది యౘమీ థఔిం అతు నలుయహత యక, ఇథి తూ క్ ఴర్ుస తృహర జెక్ట లనెై షింఴత్సభహతుకూ 

100 భోజుల ఴయఔు ధ ైపణేిం లేతు భానేఴల్ కహభిెఔులన అింథిించ్చింథి. 

S144 : Ans(b) 

Sol:  

S145 : Ans(d) 

Sol: "పలయత్థేవింలో ఔులాలు-యహభి ఫ కహతుజిం జెనఽేలస్ అిండ్ డెఴలప్ ఫ ింట్" అధే పషతకహతుు త. ఆర్. 

అింఫేదుర్ యచ్చించాయక. 

S146 : Ans(a) 



Sol: 3 జూన్ 1947 రణాయఔన భ్ింట్ ఫలటన్ తృహూ న్ అతు ఔూడా నలుయహత యక. తరటీష్ రబుత్విం ఔ రణాయఔన 

రతితృహథిించ్చింథి, 3 జూన్ 1947న రఔటిించ్చింథి, ఇిందలో ఈ షఽణరా లు ఉధాుబ: తరటిష్ ఇిండుమా యబజన 

షఽణరా తుు తరటిష్ రబుత్విం ఆమోథిించ్చింథి. 

S147 : Ans(c) 

Sol: 1931లో ఔభహచీ లెశన్ లో ఔభహచీ తీభహెధాతుు పలయత్ జాతీమ కహింగెరస్ ఆమోథిించ్చింథి. షభహి ర్ ఴలూపలయ్ 

టేల్ లెశన్ ఔు అధేక్షుడుగహ ఉధాుయక. ఆ లెశన్ లో తృహర థమిఔ సఔుులు, జాతీమ ఆభిాఔ యదానింనెై 

తీభహెధాలు ఆమోథిించాయక. 

S148 : Ans(b) 

Sol: గహిందాయ ఔళ యొఔు తృహఠరహల ఔుయౖహన్ భహజఴింవింలో, భుకేింగహ ఔతుషు చఔరఴభిత భభిము అత్తు 

యహయషల తృహలనలో అతేఴాథిీ  చెింథిింథి. 

S149 : Ans(d) 

Sol: గోతృహల్ ఔాశీ గోకలే: ఉథాయయహద జాతీమయహథి గహిందీ త్న భహజకసమ ఖుయకఴపగహ పలయించాయక. 

S150 : Ans(d) 

Sol: 

S151 : Ans(d) 

Sol: 

S152 : Ans(c) 

Sol: షవథేయౕ అధేథి పలయతీమ ఔుటీయ భివరభ అతేఴాథిీకూ ూభితగహ ఆభిాఔ రభాణింగహ 1840లో గోతృహల్ భహవ్ 

థే్ భుఖ్ థావభహ ఫో దిించఫడుింథి. 



S153 : Ans(d) 

Sol: ఢుయ్ూ - జనయల్ జాన్ తుఔలసన్ 

కహనఽూర్ - ఫేజర్ జనయల్ సోమ్ లాక్ 

లకోు - షర్ కోయౌన్ కహింప్ ఫెల్ 

ఝాతూస - షర్ సూే భోజ్ 

S154 : Ans(b) 

Sol: అింటే 225 బలమి భోజులలో షఽయకేతు చటూట  ూభిత ఔక్షేన చేలే యనస్ నెై ఔ భోజు ఔ షింఴత్సయిం 

ఔింటే ఎఔుుఴ కహలిం ఉింటలింథి. 

S155 : Ans(a) 

Sol: 

S156 : Ans(d) 

Sol: ధాగహయకా నయహఖర్-యౕరర ైలిం టెైఖర్ భిజర్వ పలయత్థేవింలోధే అతినెది టైెఖర్ భిజర్వ. 

S157 : Ans(c) 

Sol: ఆింధరరథే్ లో అత్ేింత్ యేడుగహ ఉిండే రథేవిం ఖుింటూయక జిలాూ  భెింటచ్చింత్ల. 

S158 : Ans(a) 

Sol: షఽభోేదమాతుకూ భుింద షభమిం ఔ భోజులో నమోథెైన అతి త్ఔుుఴ ఉయీోౖ ఖరత్ ఎిందఔింటే 

షఽయకేడు యహధేఫ ైనింత్ ఎఔుుఴ కహలిం చఽనించలేద. 

S159 : Ans(a) 



Sol: ఔింఫలలకొిండ - యరహకటుిం 

ధేలటలట  - ధ లూూ యక 

కోభిింఖ - త్ూయకూ గోథాఴభి 

ఖుిండూ  ఫరళ ెవవయిం - ఔయూులు భభిము రకహవిం 

S160 : Ans(c) 

Sol: పలయత్థేవింలో తూటితృహయకదల అధేథి పలయతీమ నదల నిండు నెది భభిము చ్చను కహలుఴల ధ ట్ ఴర్ు, 

బలఖయజలాల ఫలయ ఆదాభిత్ ఴేఴషాలు, టలేింఔులు భభిము ఴేఴయహమ కహయేఔలాతృహల కోషిం ఇత్య ఴయషప 
తూటి లేఔయణ తృహర జెఔుట లన ఔయౌగి ఉింటలింథి. యటిలో భూగర్భ జల వ్యవ్స్థ అతి నెదిథి. 2013-14లో, 

పలయత్థేవింలోతు ముత్తిం ఴేఴయహమ బలమిలో కైఴలిం 36.7% భాత్రఫే యవవషతూమింగహ తూటితృహయకదల 

తొృ ింథిింథి భభిము పలయత్థేవింలో మిగియౌన 2/3 యహఖు బలమి యకత్ుఴధాలనెై ఆదాయడు ఉింటలింథి. 

S161 : Ans(b) 

Sol: టీ భతలెర్ి ఇన్ లటటూేట్ అయహసింలోతు జోభహహ ట్ లో యహా నించఫడుింథి. టోకెలూ  టీ భిరోధన షింషా 1911లో 

యహా నించఫడుింథి. టోకెలూ  రయోగహత్ెఔ లేటశన్ అధేథి టీ అతేఴాథిీకూ ఔ భిరోధధా కైిందరిం. 

S162 : Ans(d) 

Sol: ళెైదభహఫలద్ - భలల 

లకోు - గోభతి  

అసెథాఫలద్ - షఫయెతి 

ఔయూులు - త్ుింఖబదర 

S163 : Ans(c) 



Sol: రదాన భింతిర అటల్ తయౘభత యహజ్ నేబ 6 జనఴభి 1999న ఈ తృహర జెఔుట ఔు వింఔుయహా న చేరహయక. థీతుతు 

2006 ధాటికూ ూభిత చేమాలతు పలయించాయక, అబణే బలలేఔయణ భిమిత్ులు భభిము కహింటలర ఔటయూణో 

యయహథాల కహయణింగహ భయూ చయిలు జయతృహయౌస భహఴడింణో జాేిం జభిగిింథి. 

S164 : Ans(b) 

Sol: ఫళియింఖ ఫలేలెట్ యదానిం అధేథి ఒటిింగ్ దీతి, థీతులో ఒటయకూ  ఫళియింఖింగహ ఒటల యేయహత యక, యసషే 

ఫలేలెట్ ఔు తేనుింగహ, ఒటయక ఎింనఔలు గోేింగహ ఉింటలబ. భహజేషబ షబుేల ఎతుుఔలో ఒనెన్ ఫలేలెట్ 

యదాధాతుు అనషభియహత యక. 

S165 : Ans(d) 

Sol: భహజేషబ రహవవత్ షబ భభిము యది ఔు లోఫడు ఉిండద. అబణే, భహజేషబలో భలడుింట ఔ ఴింత్ు 

షబుేలు రతి భెిండఴ షింఴత్సయిం త్భహవత్ దయ యయభణ చేయహత యక. 

S166 : Ans(b) 

Sol: పలయత్ భహజాేింఖింలోతు అయయ ై-ముదటి షఴయణ, అదికహభిఔింగహ భహజాేింఖిం (61ఴ భహజాేింఖ షఴయణ చటటిం) 

చటటిం, 1989 అతు నలుయహత యక, లోక్ షబఔు భభిము భహయౖహట ర ల రహషనషబలఔు ఎతుుఔల ఒటిింగ్ ఴమషసన 21 

షింఴత్సభహల నిండు 18 షింఴత్సభహలఔు త్గిుించ్చింథి. 

S167 : Ans(d) 

Sol: పలయత్ భహజాేింఖిం రకహయిం, కొతుు తృహర థమిఔ సఔుులు తృౌయకలఔు భాత్రఫే అిందఫలటలలో ఉధాుబ, 

అయ: భత్ిం, జాతి, ఔులిం, యౌింఖిం లేథా జనెషాలిం ఆదాయింగహ యఴక్షఔు ఴేతిభైఔింగహ సఔుు (ఆభిటఔల్ 15); 

రబుత్వ ఉతృహది యశమింలో షభాన అఴకహరహల సఔుు (ఆభిటఔల్ 16); యహక్ యహవత్ింత్రయిం భభిము ఴేకసతఔయణ, 

అలెింతెూ , షింగిం, ఉదేభిం, తుయహషిం భభిము ఴాతిత  (ఆభిటఔల్ 19); యహింషుాతిఔ భభిము యథాే సఔుులు 

(ఆభిటఔల్ 29 భభిము 30); భభిము ఒటల సఔుు భభిము మలతుమన్ భభిము భహశట ర రహషనషబలలో 

షబుేలు కహఴచి. 



S168 : Ans(c) 

Sol: అభెషట  చేలన 24 ఖింటలోూ గహ అభెషటబన ఴేకూతతు షమీ ఫేజిలేట రట్ భుింద యౘజయకయచాయౌ. పలయత్ 

భహజాేింఖింలోతు ఆభిటఔల్ 22 ఏఔక్ష అభెషట  భభిము తుయౄిందాతుకూ ఴేతిభైఔింగహ యక్షణన అింథిషత ింథి. ఈ 24 

ఖింటలలో అభెషట  చేలన షాలిం నిండు ఫేజిలేట రట్ కోయకట  ఴయఔు రమాణాతుకూ అఴషయఫ ైన షభమిం 

మినయౘబించఫడుింథి. 

S169 : Ans(a) 

Sol: భహజకసమ తృహభతటలన ఖుభితించ్చ యహటికూ ఎతుుఔల చ్చయౘులన కైటలబించే అదికహయిం పలయత్ ఎతుుఔల 

ఔమిశన్ ఔు ఉింథి.  

ఎతుుఔల చ్చయౘులు (భిజభైవశన్ భభిము కైటలబింప) ఆయడర్, 1968 రకహయిం ఎతుుఔల షింగిం ఎతుుఔలోూ  

తోృ టీ చేలే ఎఴభికెైధా చ్చయౘులన కైటలబషత ింథి. 

భహఱట రమ జనణాదళ్ తృహభతట ఎతుుఔల ఖుయకత  లైెకూల్ కహద. 

S170 : Ans(b) 

Sol: పలయత్థేవింలో జనఴభి 25న జాతీమ ఒటయూ థిధోత్సయహతుు జయకపఔుింటలయక. 

S171 : Ans(b) 

Sol:  ఔులథీప్ ధామర్ ఖుభిించ్చ: అత్న తరటన్ లో పలయతీమ ళెైఔమిశనర్ గహ తుచేరహడు, అత్న భహజేషబఔు 

ధామిధేట్ అమాేడు, అత్న "Beyond the lines: An autobiography" భహరహడు. 

S172 : Ans(c) 

Sol: పలయత్ ఎనభతా యోట భైజ్ టెకహులజీ నెైయీేట్ యౌమిటెడ్ (ఫెస్ట) మాజభానేింలోతు రించింలోధే ముటటముదటి 

థయెల్ ఫలేటభత తృహూ ింట్ పలయత్థేవింలోతు ఆింధరరథే్ లోతు అభభహఴతిలో తృహర యింతేించఫడుింథి. 

S173 : Ans(a) 



Sol: లక్షే లేన్ 2018 ఆలమా జూతుమర్ ఛాింనమన్ ఱప్ లో ఫలలుయ లింగిల్స లో భభిము షభెర్ మలత్ 

యౌింనక్స లో మిక్స డ్ టీమ్ ఈయ ింట్ లో ఫింగహయక త్కహలు యహదిించాడు. 2021 రించ ఛాింనమన్ ఱప్ లో 

కహింషే త్కహతుు యహదిించడిం అత్తు లతుమర్ కెభతర్ లో అత్తు అత్ుేత్తభ యజమిం. 

S174 : Ans(b) 

Sol: 'షథెైఴఅటల్' అధేథి భాజీ న.ఎమ్. అటల్ తయౘభత యహజ్ నేబ షభాది. 

S175 : Ans(a) 

Sol: పలయత్ యహవత్ింత్రయ థిధోత్సఴిం షిందయింగహ, 2018 లతృహబ ఴరసె తృహల్ లింగ్ ఔు కసభిత చఔర అయహయకడ  

లతేించ్చింథి. 

S176 : Ans(b) 

Sol: KUSUM : కూయహన్ ఊభహా  షయక్ష ఏఴిం ఉణాా న్ భయౘతేమాన్. 

S177 : Ans(c) 

Sol: నఴింఫర్ 2016లో మోడడ రబుత్విం తుఱేదిించ్చన యూ. 1,000 భభిము యూ. 500 ధోటూన భిజర్వ ఫలేింక్ 

ఆఫ్ ఇిండుమా ఎటటకైలఔు తృహర లెస్ చేమడిం ూభిత చేలింథి. 2017-18 యహభిషఔ తుయేథిఔలో ఆర్ తఐ 99.3 రహత్ిం 

(యూ. 15.3 లక్షల కోటూ  యలుయ ైనథి) యది  చేలన ధోటలూ  ఫలేింఔులఔు తిభిగి ఴచాిబ. 

S178 : Ans(c) 

Sol: యౖహయహున్ అతు నలుఴఫడే తోౄ టో జయుయౌస్ట భసభలద్ అఫు జెైద్ 2018 ముధ యో ు/గిలెూ భోె కహధో ఴయల్డ  

నెరస్ రడమ్ నెైజీ్ ఖరళీత్.   

S179 : Ans(c) 

Sol: "ఴాక్ష యక్షక్" అధేథి ఆింధరరథే్ రబుత్విం తృహర యింతేించ్చన టీర అింఫులెన్స లేఴ. 



S180 : Ans(d) 

Sol: ఆఖషట  2018లో, థేవింలో నెయకఖుత్ును ఖాయౘల ధయలు భభిము నెయకఖుత్ును ఖాసతుభహీ యణలన 

అదిఖమిించే రమత్ుింలో నఽేజిలాిండ్ యథేయౕ కొనగోలుథాయకలఔు ఇూటికై ఉను ఇళూన యఔరబించడాతుు 

తుఱేదిించ్చింథి. 

S181 : Ans(a) 

Sol: 'నఽన్ షఽుల్ అలెింతెూ ' అధేథి యథాేయకా ల కోషిం షఽయేయయె థావభహ యటమిన్ డుతు ఖరళిించడాతుకూ ఔ 

యనఽత్ుఫ ైన, షభయాఴింత్ఫ ైన పలఴన. ఇథి FSSAI థావభహ తృహర జెక్ట ధఽప్ కూింద పలఖిం 

S182 : Ans(c) 

Sol: తరక్స షమిెట్, 2018 - జోసధ ుస్ ఫర్ు 

BIMSTEC షమిెట్, 2018 - కటెిండు 

G7 షమిెట్, 2018 - ఔూేఫెక్ 

CHOGM-2018 - లిండన్  

S183 : Ans(c) 

Sol: లయోల్ రహింతి ఫస భతి 2018 అింత్భహా తీమ షసకహభహతుు ఫ యకఖుయచడాతుకూ భభిము రించ 

ఆభిాఔ ఴాథిీతు నెింతొృ ింథిించడాతుకూ చేలన ఔాఱకూ రదానభింతిర నభైిందర మోడడకూ లతేించ్చింథి. 

S184 : Ans(b) 

Sol: పలయత్థేవిం, భింగోయౌమా షింముఔత యహేమాభిం ధోభాడుక్ ఎయౌెింట్ 2018 ఉలాన్ ఫలత్ర్ (భింగోయౌమా 

భహజదాతు)లోతు భింగోయౌమన్ ఆర్ె డ్ తోౄ భెసస్ (MAF) ెైవ్ ళిల్స టెైతీుింగ్ ఏభిమాలో తృహర యింబఫ ైింథి. షించాయ 

ఏనఖు అధేథి 2006లో తృహర యింబఫ ైన యహభిషఔ థైెవతృహక్షుఔ లెైతుఔ యహేమాభిం. ఇథి పలయత్ లెైనేిం భభిము 

భింగోయౌమన్ యహముధ దమాల భధే పలఖయహవభాేతుు ఫలోనేత్ిం చేమడాతుకూ యూతృొ ింథిించఫడుింథి. 



S185 : Ans(c) 

Sol: ఖుయకథాస్ అఖభహవల్ భహేఴయణ కహయేఔయత, ఖింగహ నథితు రక్షాళన చేమాలతు డుభాిండ్ చేషఽత  తుభహయౘయథీక్ష 

చేల అకోట ఫర్ 2018లో భయణిించాయక. 

S186 : Ans(d) 

Sol: PSLV-C42 లెనెటింఫర్ 16, 2018న షతీష్ దాఴన్ లేూస్ లెింటర్ (SDSC), SHAR, యౕరసభికోట నిండు 

భెిండు యథేయౕ ఉఖరయౘలన యజమఴింత్ింగహ రయోగిించ్చింథి. ఈ మిశన్ భెిండు బల భియౕలన ఉఖరయౘలు, 

NovaSAR భభిము S1-4 (థాథాప 889 కూలోల ఫయకఴప)న రయోగిించడాతుకూ యూతొృ ింథిించఫడుింథి. 

S187 : Ans(c) 

Sol: డులెింఫర్ 2018లో భిజర్వ ఫలేింక్ ఆఫ్ ఇిండుమా భిజర్వ ఫలేింక్ ఆఫ్ ఇిండుమా తుయవళిించాయౌసన తులవల 

యహా బతు తుయీబించడాతుకూ తభల్ జలాన్ ఔమిటీతు తుమమిించ్చింథి. 

S188 : Ans(b) 

Sol: 2018 అకోట ఫర్ లో ఆింధరరథే్ భభిము డురహ తీయతృహర ింణాతుు ధవింషిం చేలన త్ుతౄహనఔు తృహకూయహత న్ 

‚టిటీూ ‛ అతు నేయక నెటిటింథి. 

S189 : Ans(c) 

Sol: సౌలింగ్ అిండ్ అయౄన్ అెైర్స భింతిరత్వ రహక యూతృొ ింథిించ్చన 2018 ఈజ్ ఆఫ్ యౌయింగ్ ఇిండెక్స లో ూణే 

ముదటి యహా నింలో తుయౌచ్చింథి. 

S190 : Ans(c) 

Sol: 4ఴ ఇిండుమా ఇింటభైుశనల్ లెైన్స ెలటఴల్ (IISF-2018) లకోులో "భిఴయతన కోషిం లెైన్స" అధే 

రదాన తీమ్ ణో తృహర యింబఫ ైింథి. 

S191 : Ans(b) 



Sol: డలధా లట రక్ లాేిండ్ భభిము తౄహర తుసస్ ఆభహుల్డ  ధోఫెల్ ఫస భతి 2018 ఖరళీత్లు 

S192 : Ans(a) 

Sol: ముదటి రించ ముదీింలో తృహలగు ను థేరహల ధామఔులు భభిము రభుకలు 11.11.2018న 

తృహభిస్ లో షభాయేవభమాేయక. 

S193 : Ans(a) 

Sol: లెఔూేభిటీస్ అిండ్ ఎకైసఛింజ్ ఫో ర్డ ఆఫ్ ఇిండుమా (SEBI) అధేథి SEBI చటటిం 1992 రకహయిం 

యహా నించఫడున తుమింత్రణ అదికహయిం భభిము ఇథి పలయత్థేవింలోతు యహట క్ ఎకైసఛింజ్ లఔు రదాన తుమింత్రఔిం. 

SEBI యొఔు తృహర థమిఔ యధలు నెటలట ఫడుథాయకల రయోజధాలన భియక్షుించడిం, పలయతీమ లెఔూేభిటీల 

భాభెుట్ లన తృో ర త్సళిించడిం భభిము తుమింతిరించడిం. 

S194 : Ans(b) 

Sol: అింత్భహా తీమ యహణిజాేతుకూ షింఫిందిించ్చన పలయతీమ ఆభిాఔ ఴేఴషా యొఔు అనబఴిం యహణిజే లోటల 

S195 : Ans(d) 

Sol: పలయత్థేవింలో 1980లో ఆయక యహణిజే ఫలేింఔులు జాతీమిం చేమఫడాడ బ. 

S196 : Ans(c) 

Sol: WTO-అింత్భహా తీమ ఆభిాఔ షింఫిందాలలో భలడఴ షతింబిం: రించ ఫలేింఔు భభిము IMFణో తృహటల, 

రించ యహణిజే షింషా (WTO) ఇపూడు ముథాీ నింత్య అింత్భహా తీమ ఆభిాఔ షింఫిందాలలో భలడఴ 

షతింబింగహ భిఖణిించఫడుణోింథి. 

S197 : Ans(d) 

Sol:  2011 జధాపల లెఔుల రకహయిం, ఆింధరరథే్ లోతు అనింత్పయిం జిలాూ  (యబజన త్భహవత్) అతి త్ఔుుఴ 

యౌింఖ తుశూతితతు నమోద చేలింథి. 



S198 : Ans(c) 

Sol: NETA అింటే ధేశనల్ ఎలకోట యల్ టలర న్స పభైెశన్ అనూ కైశన్. 

S199 : Ans(b) 

Sol: అభర్ ధాథ్ లోతు 52 భింథి రమాణిఔులన ఉఖరయహదల థాడు నించ్చ యక్షుించ్చనిందఔు గహనఽ ఱేక్ షయ్ిం 

ఖూర్ ఔు 'ఉత్తభ జీఴన్ యక్షా థక్' అయహయకడ  లతేించ్చింథి. 

S200 : Ans(d) 

Sol: జాా ననఠ అయహయకడ ల ఖుభిించ్చ: జాా ననఠ్ అయహయకడ ల చభిత్రలో ముదటియహభి, జాా ననఠ్ 2018 ఆింఖూ పలశలో 

యహళిత్ే యచనలఔు అింథిించఫడుింథి, అమిత్వ్ ఘోష్ 2018 జాా ననఠ్ అయహయకడ ణో షత్ుభిించాయక. 

 

 

 

 


