
శచనఱు: 

(i) రతి రఴనకు క భాయకు కఱద. 

(ii) థిగుళ ఇచ్చిన రతి రఴనకు ఇళవఫడున యసటిఱో శభిబ ైన శభాదానభున ఎననకొతు థాతుతు శచ్చించే 

అింకె 1, 2, 3 ఱేక 4 యేయకగస ఇచ్చిన OMR శభాదాన త్రభుఱో రఴనకు శింఫిందిించ్చన శింఖ్మ గఱ 

నేటికన ఫలూ /ఫలూ క్ ఫలల్ తృసబింట్ నెనన ఉయోగిించ్చ తుింళఱెన. 

 

1. Choose the word which is similar in meaning to the underlined word in the sentence. Non-

renewable fuels such as petrol and diesel should be used judiciously  

(a) freely 

(b) rarely   

(c) wisely   

(d) legally 

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

the responsibility of everybody to save, the planet earth for Posterity. 

(a) Prosperity    

(b) Future generations 

(c) Continuity    

(d) Utility 

3. Choose the antonym of the underlined word in the sentence. Vijay led an extravagant life  

(a) lavish    

(b) spendthrift    



(c) frugal   

(d) radical 

4. Choose the antonym of the underlined word in the sentence. The path is made obscure by 

fog and darkness. 

(a) frosty   

(b) hazy   

(c) shabby   

(d) clear 

5. Choose the correct spelling 

(a) Commitment   

(b) Committment 

(c) Comittment   

(d) Comitment 

6. Choose the correct spelling  

(a) Zymnastics   

(b) Gymnestics 

(c) Gymmnastics   

(d) Gymnastics 

7. Choose the appropriate preposition 

We had to wait at the airport for five hours _____ take-off. 

(a) before  



(b) at    

(c) along   

(d) over 

8. Choose the appropriate preposition. 

The visit of the chief minister to Delhi has been advanced ____ two days 

(a) for    

(b) by    

(c) over   

(d) with 

9. Choose the grammatically correct sentence.  

(a) I am working in this company for ten years 

(b) I have been working in this company for ten years 

(c) I have been working in this company since ten years 

(d) I am been in this company for ten years 

10. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) An afraid soldier is a silent spectacle 

(b) A soldier afraid is a silent spectacle  

(c) A soldier who is afraid is a silent spectacle 

(d) A soldier who is afraided is a silent spectacle 

11. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) Iron is useful than any metal 



(b) Iron is more useful than any other metal 

(c) The iron is more useful than any metals 

(d) No metals is useful than the iron 

12. Choose the grammatically correct sentence. 

(a) In the first year of school, pupils are taught to recite the alphabet  

(b) In the first year of school, peoples are taught to recite the alphabet 

(c) In the first year of school, pupils are taught to recite the alphabets 

(d) In the first year of school, pupils are taught to recited the alphabet 

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

John had butterflies in his stomach before he delivered the talk  

(a) to feel excited   

(b) to feel exhausted 

(c) to feel impatient   

(d) to feel nervous 

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

Many politicians try to fish in troubled waters 

(a) to make use of river water disputes 

(b) to take advantage of a troubled situation 

(c) to take advantages of money 

(d) to create trouble 

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



The young scientist's research blazed a trial for new kinds of gene therapy 

(a) found a new path   

(b) followed the old path 

(c) announce findings 

(d) increased the expenditure 

16. Choose the appropriate phrasal verb  

The former prime minister ____ after a prolonged illness  

(a) passed off 

(b) passed into 

(c) passed away 

(d) passed on 

17. Choose the appropriate phrasal verb 

The business was ____ on account of heavy losses.  

(a) pulled up 

(b) closed down 

(c) pulled off 

(d) kicked off 

18. Choose the appropriate phrasal verb  

The society looks ____ the losers 

(a) upto 



(b) into 

(c) down upon 

(d) look afters 

19. Choose the correct passive forms of the sentence. 

Someone will announce the president's arrival to the waiting journalists. 

(a) The president will announce the arrival to the waiting Journalists 

(b) The president's arrival will announce to the waiting Journalists 

(c) The president's arrival will be announced to the waiting Journalists  

(d) The president's arrival should be announced to the waiting Journalists  

20. Choose the correct passive form of the sentence.  

They saw the monkey climbing over the fence. 

(a) The monkey was seen climbing over the fence 

(b) The monkey is seen climbing over the fence 

(c) The monkey saw climbing over the fence 

(d) The monkey has seen climbing over the fence 

21. Choose the correct form of the verb. 

By the time I picked up the phone, they  _____ off 

(a) had rang 

(b) had rung 

(c) had ringed 

(d) has rang 



22. Choose the correct form of the verb.  

If I ____ this button, will it start to record my voice?  

(a) will press 

(b) had pressed 

(c) press 

(d) be pressed 

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

at the bus stop(1) / I met Ravi (2) / and saw him(3)/ at a party (4)/ a couple of days 

later (5). 

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

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

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

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

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

The way to (1) / whether I could (2) / the strange asked me (c) / the bus complex (d) / 

tell him (5). 

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

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

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

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

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



A new bus service (1) / the local residents (2) / to introduce (c) / welcome the decision 

(d) / from their village (5). 

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

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

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

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

Read the following passage and answer the questions (26 to 30 Questions)  

Two hundred years after Malthus predicted that population growth would overtake food 

production by a margin of 255 to 9, the simple fact is that food production had always been 

ahead of the population growth. Malthus doomsday prediction simply did not come true due 

to two major reasons: first, population did not grow geometrically and birth rates in all 

western countries fell during 20th century, resulting in very slow population growth. Over the 

past quarter century, birth rates have been falling in the developing countries too. Second, 

modern agricultural practices and better irrigation have resulted in tremendous growth in food 

production in almost all parts of the globe, with notable exception of Sub-Saharan Africa. 

Therefore, at the global level, the Malthusian doomsday never befell on us. India's population 

grew by about two and a half times in the past 45 years from 361 million in 1951 to an 

estimated 916 million in 1995. But during the same period, India's food grain production grew 

by nearly four times from 51 million tonnes in 1951 to 191 million tonnes in 1995. 

26. The prediction of Malthus did not come true because 

I. population did not grow geometrically 

II. food production increased tremendously 



III. population increased considerably 

IV. Agriculture became very profitable 

(a) I and II 

(b) I 

(c) III and IV 

(d) I and IV 

27. What was India's food grain production in 1951?  

(a) 191 million tonnes     

(b) 51 million tonnes 

(c) 361 million tonnes   

(d) Not specified 

28. In the developing countries the birth rate is  

(a) increasing  

(b) static 

(c) falling  

(d) not specified 

29. India's food production between 1951 and 1995 grew nearly  

(a) five times  

(b) four times 

(c) three times  

(d) two times 

30. Pick out the word from the passage which means forecast 



(a) doomsday  

(b) overtake 

(c) prediction  

(d) ratio 

31. క గటిి  ళయకు ఱ శు ిం యసమశూసయథిం 7 లెిం.తొ. భభమిు ఎత్తు  24 లెిం.తొ. ఈ శు ిం నిండు ఇయ ేకొఱత్ఱునన క 

ఴింకు ఆకసయు ణొయర (cavity) న ణొయౌచాయక. అుడు తగయిౌన ఘన థాయథిం యొకు ఫలషమ భభిము అింత్య 

త్ఱభుఱ యైరసఱామఱ తోత్ు ిం, చదయు లెింటతీొటయూ ఱో 

(a) 1056  

(b) 1606  

(c) 1760 

(d) 1814 

32. యసమశూసయధిం 9 లెిం.తొ. భభమిు ఎత్తు  40 లెిం.తొ. గఱ క గటిి  ఴింకుళు నిండు ణొఱచగఱ అతి నదెద  గోలిం యొకు 

యసమశూసయధిం, లెింటీతొటయూ ఱో,  

(a) 8.6  

(b) 7.2  

(c) 6.9   

(d) 7.6 

33. క ళయకు ఱ ఴింకు ఖ్ిండు ఎత్తు  12 లెిం.తొ., బలయసమశూసయథిం 8 లెిం.తొ. భభమిు నెపైలగిం యసమశూసయథిం 3 లెిం.తొ.గస 

ఉింథి. అుడు ఆ ఴింకు ఖ్ిండ ఘనభభిాణాతుకూ, శింూయణ ఉభతి్ఱ యైరసఱామతుకూ గఱ తువతిు  

(a) 97:54  

(b) 2:1         

(c) 82:53  

(d) 3:2 



34. 3 లెిం.తొ., 4 లెిం.తొ. భభమిు 5 లెిం.తొ. అించఱుగస గఱ భలడు ఱోషు ఘనభుఱన కభిగిించ్చ, క నదెద  

ఘనింగస తృో త్ తృో శూసయక. ఈ కరభింఱో ఏ యధఫ నై ఱోషనవిిం జయగకతృో ణే, నదెద  ఘనిం యొకు యకయణిం తృడ డళు, 

లెింటతీొటయూ ఱో 

(a) 3√3               

(b) 4√3                  

(c) 8√3  

(d) 6√3 

35. క ఘనిం యొకు రతీ అించ 10% నెభగిిణ,ే ఆ ఘను శింూయణ ఉభతి్ఱ యరైసఱమింఱోతు నయెకగుదఱ 

(a) 44%                  

(b) 21%                

(c) 20%  

(d) 40% 

36. క ళయు కుడు క కూయగసమ ధయన కూఱోగసర భుకూ 40 యూతృసమఱుగస తుయణబించాడు. కసతు ఆ ధయకు 

కొనగోఱుథాయకఱు ఱతేించఱేద కనక థాతు ధయన కూఱోగసర భుకూ 35 యూతృసమఱకు త్గిి శు  910 గసర భుఱ ఫయకళున 

క కూఱోగసర భుగస చనహించే త్ుడు త్ూకసతున ఉయోగిించాడు. అుడు ధయఱోతు తుజఫ ైన భాయక COM 

(a) 4 11/13%  త్యకగుదఱ    

(b) 4 11/13% నెయకగుదఱ 

(c) 3 11/13% త్యకగుదఱ    

(d) 3 11/13% నెయకగుదఱ  

37. క ళశు ళున 1770 యూతృసమఱకు అతభణే 18% ఱాబిం ళశు ింథి. అఱాింటి 18 ళశు ళుఱన కొుకుట ి1600 

యూతృసమఱకు అతభణ ేళచేి  ఱాబభు ఱేథా నవిభు 

(a) 6 2/3% ఱాబిం    



(b) 8 1/3% ఱాబిం   

(c) 6 2/3% నవిిం    

(d) 8 1/3% % నవిిం 

38. క దకసణథాయకడు 750 యూతృసమఱు రకటతి్ యఱగసగఱ క కుభచి తు 20% భభమిు 10% తృసయింయమ 

డుశూ్ుింటుఱణో కొధానడు. అత్న థాతు యయసణానె ై60 యూతృసమఱు ఖ్యకి నటెిి , థాతుతు 700 యూతృసమఱకు అతభణ,ే 

అత్తు ఱాబరసత్ిం 

(a) 25  

(b) 15 1/3  

(c) 20  

(d) 16 2/3 

39. కొింత్ శూడ భుభ శూసభానమ(ఫలయక) ళడడీ ణో 4 శింళత్సభసఱఱో 24,000 యూతృసమఱ తోత్ు ిం అళుత్తింథి. ళడడీ భటేుతు 20 

రసత్ిం నెించ్చణ ేఅథే తోత్ు ిం అథే కసఱాతుకూ 25,800 యూతృసమఱు అళుత్తింథి. తోదట ఉనన ళడడీ భటేు 

(a) 18%                     

(b) 10%                        

(c) 15%  

(d) 20% 

40. కొింత్ శూడ భుభ నెై శింళత్సభసతుకూ 10 రసత్ిం చకరళడడీ  చ ొున భెిండు శింళత్సభసఱకు గసన 'A’ కు ళచ్చిన చకరళడడీ  

యూ. 4,410 అబణ,ే తోదటి శింళత్సయిం చ్చళయఱో అత్తుకూ భసళఱలహ ఉిండే తోత్ు ిం, యూతృసమఱఱో, 

(a) 25,410  

(b) 23,100 

(c) 21,000  

(d) 24,410 



41. కొింత్ శూడ భుభనె ైక తుభిదవి ళడడీ భటేుణో శింళత్సభసతుకొకశూసభి ఱెకూుించ ేచకరళడడీ , భెిండు శింళత్సభసఱకుగసన, 5,500 

యూతృసమఱళుత్తింథి. అథ ేతోత్ు ింనె,ై అథే ళడడీ భటేుణో 4 శింళత్సభసఱకు ళచేి ఫలయకళడడీ  10,000 యూతృసమఱెైణ,ే ఆ 

ళడడీ భటేు 

(a) 20%                        

(b) 25%                          

(c) 10%   

(d) 15% 

42. α భభిము β ఱు, 3x + 7y= 5 భభమిు 11 x - 5y = 7 శతొకయణాఱన త్ఽనహు భలిేు , 31(α + β) = 

(a) 12    

(b) 29    

(c) 31   

(d) 1 

43. 2x + 3y = 4 భభిము 6x + 9y = k, అధ ేశతొకయణ శయణకిూ శూసధన ఱేకతృో ణే, అుడు k యొకు యఱుళ= 

(a) 12 

(b) 6 కసకుిండా తగియౌన అతున యసశు ళ యఱుళఱు 

(c) 4 కసకుిండా తగియౌన అతున యసశు ళ యఱుళఱు 

(d) 12 కసకుిండా, తగయిౌన అతున యసశు ళ యఱుళఱు 

44. 7x – y – 5 = 0 భభిము ax - 5y - 25 = 0 అధ ేశతొకయణ శయణకిూ అనింత్ఫ నై శింఖ్మఱో శూసధనఱుింటే, k   IR ఆ 

శయణి యొకు శూసదాయణ శూసధన (x, y) అధథే ి

(a) (      )  
(b) (     ) (k, a/7) 

(c) (        )  
(d) (        ) 



45. క గుణరరరఢుఱోతు భలడు ళయకశ శింఖ్మఱ తోత్ు ిం 26 భభిము యసట ిళభసి ఱ తోత్ు ిం 364 అబణ,ే ఆ శింఖ్మఱ 

ఱఫద ిం 

(a) 216   

(b) 125   

(c) 343   

(d) 512 

46. కూరింథ ిశింఖ్మఱఱో 5, 13, 21, 29, 37,…..  రరరణికూ చ ింథనిథి. 

(a) 2018  

(b) 2005 

(c) 2010  

(d) 2017 

47.  

(a)  12 15/47   

(b)  2 2/11 

(c)  9 59/60   

(d)  35/73 

48. 3 తుశుసక్షుక ధాణఱేన కశేూసభి ఎగుయయలేేు , యసటనిెై గభవిిింగస క ఫొ భభ ళచేి శింపలళమత్ 

(a) 1/8  

(b) 1/4                

(c) 3/8  

(d) 1/2 



49. భెిండు తుశుసక్షుక తృసచ్చకఱన థొ భిూ ించ్చనుడు, భెిండు తృసచ్చకఱనెధైా రదాన శింఖ్మఱు ళచేి  శింపలళమత్ 

(a) 1/6  

(b) 4/9   

(c) 2/9   

(d) 1/4 

50. ఫలగస కయౌనహన 52 నకేభుకుఱ కటినిండు మాదఽచ్చికింగస క నేకభుకున తీలేు  క ఎయరతుయింగు 

ఫొ భభ కయౌగని భుకు ళచేి  శింపలళమత్ 

(a) 2/13  

(b) 1/13 

(c) 3/26  

(d) 3/52 

51 నిండు 56 ళయకు గఱ రఴనఱకు శచన : 

51 నిండు 56 ళయకు ఉనన రఴనఱఱో గఱ రతి రరరణఱిోన క ఖ్ాయ జాగస ఉింథి. దత్ు రరరణఱిో శభిగస అభభే ఐచ్చికసతున 

ఎించకొతు థాతుతు తొ జయసఫుగస ఇళవిండు.  

51. 13, 17, 25, 32, 37, 47, ______. 

(a) 60  

(b) 58 

(c) 64 

(d) 54 

52. 53, 63, 82, 99, ______. 

(a) 181 



(b) 110 

(c) 133 

(d) 151 

53. 5, 10, 26, 50, _____. 

(a) 55 

(b) 100 

(c) 122 

(d) 79 

54. ACF, EGJ, IKN, _____ QSV, UWZ 

(a) OQT 

(b) MOR 

(c) QSV 

(d) NPS 

55. BCE, EGK, KMQ, ____ 

(a) QSW 

(b) QSU 

(c) QTX 

(d) QSV 

56. _____ , XUR, VQL, TMF 

(a) YUQ 

(b) ZXU 



(c) YWT 

(d) ZYX 

57. క తుభిదవి కోడలూ  ‘ARITHMETIC’ న ‘NEVGUZRGVP’ గస కోడ్ చేరసయక భభిము ‘SET’ న ‘FRG’గస 

కోడ్ చేలేు , అథే కోడలూ  ‘MATHEMATICS' యొకు కోూ డ్,  

(a) N Z G S N Z G R X H 

(b) Z N G U R Z R  G V P F 

(c) F P V G N Z R U G N Z 

(d) Z N G U R Z N G V P 

58. క తుభిదవి కోడ్ 'BLOOD’ న 'YOLLW'గసన భభిము 'SENSE' న 'HVMHV' గసన కోడ్ చేరసయక. 

అుడు అథే కోడలూ  'RELATION' యొకు కోడ్  

(a) IVOZEPLM 

(b) IVOZFSLM  

(c) IVOZGRLM 

(d) IVOZHOLM 

59. SPEED = 98 భభిము TIME - 94 అబణే, DISTANCE = 

(a) 196 

(b) 150 

(c) 188 

(d) 175 



60. క ళమకూు  క తిందళు P ళదద  త్న రమాణాతున తృసర యింతేించాడు. ణొఱుత్ అత్డు P నిండు ఉత్ు య 

థికుుగస 3 కూ.తొ. రమాణిించ్చ, త్యకయసత్ త్ూయకకు తిభిగి 6 కూ. తొ. రమాణిించాడు. ఆ త్యకయసత్ దక్షుణ 

థికుుకూ తిభిగి 12 కూ.తొ. రమాణిించాడు. ఆ త్యకయసత్ త్ూయకకు తిభిగి 6 కూ.తొ. రమాణిించాడు. త్యకయసత్ 

ఉత్ు య థికుుకూ తిభిగి 3 కూ.తొ. దయింఱో ఉనన తిందళు Qతు చేయకకుింటలడు. అుడు P నించ్చ Q కూ గఱ 

థిఴ  

(a) ఆగేనమిం 

(b) యసముళమిం 

(c) ఈరసనమిం 

(d) ధైయకతి 

61. క ళమకూు  డభటి థికుుగస 4 కూ.తొ. నడుచాక అత్తు ఎడభచేతి యైుకు తిభిగి 2 కూ.తొ. నడుచ్చ, భయీ 

అత్తు ఎడభచేతి యైుకు తిభిగి 1 కూ.తొ. నడుచాక అత్తు కుడుచేతి యైుకు తిభిగి 1/2 కూ.తొ. నడుచాడు. 

త్యకయసత్ అత్తు కుడుచేతి యైుకూ తిభిగి 3 కూ.తొ. నడుచాక, చ్చళయగస అత్తు కుడుచేతి యైుకు తిభిగి 1/2 కూ.తొ 

నడుచాడు. ఇుడు ఫమఱుథేభిన చ ోటునిండు చ్చళయకు చేయకకునన చ ోటుకు గఱ థిఴ 

(a) ఆగేనమిం 

(b) యసముళమిం 

(c) ధైయకతి 

(d) ఈరసనమిం 

62. క ళమకూు  త్న ఇింటి నించ్చ డభటి థిఴగస 40 తొటయకూ  నడుచాక, ఉత్ు య థికుుకూ తిభిగి 20 తొటయకూ  

నడుచాడు. త్యకయసత్ అత్న 70 తొటయకూ  త్ూయక థికుుగస నడుచ్చన నహద, దక్షుణ థికుుకూ తిభిగి 10 తొ. 



రమాణిించాడు. ఆ త్యకయసత్ డభటి థికుుకూ తిభిగి 30 తొటయకూ  నడుచ్చ త్న ఆశకూ చేయకకుధానడు. అత్తు 

ఇింటినించ్చ ఆశకు గఱ అతి త్కుుళ దయిం (తొటయూ ఱో) 

(a) 20 

(b) 30 

(c) 40 

(d) 10 

శచనఱు : 63 నిండు 65 ళయకు గఱ రఴనఱకు కూరింథి రళచధాఱన ఆదాయింగస చేశకొతు శభాదానిం 

ఇళవిండు. 

1. A కు భుగుి యక శోూ దభచభణుఱు B, C, D భభిము ఇదద యక శూో దయకఱు E, F ఉధానయక. 

2. N కు క శూో దభి 0 భభిము క శోూ దయకడు ఉధానయక. 

3. A, Nఱు నెయీ చేశకుధానయక. యసభికూ క కుభాభెు  G భభిము భుగుి యక కుభాయకఱు H. I, I 

కయౌగసయక. 

4. G కూ ఇదద యక కుభాయకఱు K, L ఉధానయక. 

5. H కూ ఇదద యక కుభాయకఱు M, Q ఉధానయక. 

6. I కూ ఇదద యక కుభాయకఱు R. S ఉధానయక. 

7. J కూ ఇదద యక కుభాభెు ఱు T, U ఉధానయక. 

63. H యొకు త్యౌూ  ఱేథా త్ిండురకూ గఱ తోత్ు ిం శోూ దభచభణుఱ శింఖ్మ 

(a) 1 

(b) 4 

(c) 3 



(d) 2 

64. Q కూ A ణో గఱ శింఫింధిం 

(a) అభభభభ/ధామనభభ 

(b) త్యౌూ 

(c) ణాత్ 

(d) ణాత్ ఱేథా అభభభభ /ధామనభభ 

65. K కూ J ణో గఱ శింఫింధిం 

(a) త్ిండుర 

(b) త్ిండుర శోూ దయకడు 

(c) ఫేనభాభ 

(d) భాభగసయక 

66. కసభసమఱమింఱో 1/4 ళ ళింత్త ఉథల మగుఱు లు ఱీు. లు ఱీఱో 2/3 ళింత్త, ుయకవతఱఱో 3/4  ళింత్త 

యయసళిత్తఱు, యయసళిత్ లు ఱీఱో 3/4 ళింత్తకూ భభిము యయసళిత్ ుయకవతఱఱో 8/9 ళ ళింత్తకూ నహఱూ ఱు 

ఉింటే అుడు తోత్ు ిం ఉథల మగుఱ శింఖ్మఱో నహఱూ ఱుఱేతు ఉథల మగుఱు పలగిం 

(a) 3/8 

(b) 1/8 

(c) 1/2 

(d)  1/6 



67. క త్యగతి గథిఱో కొతున ఫఱూ ఱుధానబ. ఫఱూ కు నఱుగుయక యథామయకథ ఱ చ ొున కూయకిింటే 4 ఫఱూ ఱు 

ఖ్ాయగస ఉింటలబ. అఱాకసకుిండా, ఫఱూ కు భుగుి యక యథామయకథ ఱ చ ొున కూయకిింటే భుగుి యక యథామయకథ ఱు 

తుఱఫడాయౌస ఉింటుింథి. అుడు ఆ ఫ ించీఱ భభిము ఫలఱుయ శింఖ్మఱ తోత్ు ిం. 

(a) 84 

(b) 79 

(c) 65 

(d) 72 

68. క నహరింటయక క ుశు కింఱోతు నేజీఱతునింటికూ 1 నించ్చ తృసర యింతేించ్చ ళయకశ ూభసణ ింకసఱన 

కేటలబించాడు. ఈ రకూరమఱో 0 నిండు 9 ళయకు గఱ అింకెఱన 4893 శూసయకూ  యసడాడు. అుడు ఆ 

ుశు కింఱోతు నేజీఱ శింఖ్మ 

(a) 1281 

(b) 1224 

(c) 1500 

(d) 1612 

69. కసయకఱో ళ ైదభసఫలద నిండు ఫ ింగులృయక రమాణిశు ననుడు క డ ైళీయక తోత్ు ిం దయింఱో 1/4 

ళింత్త దభసతున గింటకు 60 కూ.తొ. యేగింణోన, 1/3 ళింత్త దభసతున గింటకు 80 కూ.తొ. యేగింణోన, 

1/6ళ ళింత్త దభసతున గింటకు 100 కూ.తొ. యేగింణోన భభిము తగియౌన దభసతున గింటకు 50 కూ.తొ. 

యేగింణోన రమాణిించాడు. ఆ తోత్ు ిం రమాణింఱో అత్తు శగటు యేగిం, గింటకు కూఱోతొటయూ ఱో 

(a) 72 ½  

(b) 70  5/6  



(c) 68 1/6 

(d)  66  2/3 

70. క ళమకూు  A నిండు B కు గింటకు 60 కూ.తొ. శగటు యేగింణో రమాణిించ్చనుడు, అత్న తీశకుధే 

శూసదాయణ శభమింకధాన 30 తుభుశుసఱు ఎకుుళ తీశకుధానడు. తియకగు రమాణింఱో గింటకు 80 కూ.తొ. 

శగటు యేగింణో రమాణిించ్చ, 5 తుభుశుసఱు భుిందగస గభమింన చేయకకుధానడు. అుడు A, B ఱ భధమ 

దయిం, కూఱోతొటయూ ఱో 

(a) 160 

(b) 150 

(c) 140 

(d) 120 

71. క ళమకూు  క తుభిదవి దభసతున గింటకు 15 కూ.తొ. యేగింణో రమాణిించ్చ 10 తుభుశుసఱోూ  చేయకకుింటలడు. 

అథే దభసతున 6 తుభుశుసఱోూ  చేయకకోయసఱనకుింటే అత్తు యేగిం, (గింటకు కూఱోతొటయూ ఱో) 

(a) 20 

(b) 25 

(c) 30 

(d) 24 

72. క కసయక 720 కూ.తొ. దభసతున 10 గింటఱోూ  చేయకకుింటుింథి. క భెైఱు యేగిం కసయక యేగసతుకూ భెటిి ింు 

భభిము మోటలయక లైెకూఱు యేగిం భెైఱు యేగింఱో 4/9 ళ ళింత్త. అుడు 4 గింటఱోూ  మోటలయక లైెకూఱు తోృ బే 

దయిం, కూఱోతొటయూ ఱో) 



(a) 256 

(b) 128 

(c) 512 

(d) 132 

73 నిండు 75 ళయకు గఱ రఴనఱకు శచనఱు : ఈ రఴనఱఱో రతిథాతుఱోన, క రళచనిం, యసతు యింఫడు 

భెిండు అనతత్తఱు (Conclusions) 1 భభిము II ఱు ఉింటలబ. దత్ు  రళచనిం నిండు యటిఱో ఏ 

అనతత్తఱు అనశభిశూసు యో తొయక తుభసధ భిించాయౌ.  

అనతతి భాత్రఫే అనశభిలేు , తొ శభాదానిం (a) అతూ,  

అనతతి II భాత్రఫే అనశభిలేు , తొ శభాదానిం (b) అతు,  

అనతతి I, II ఱఱో ఏథీ అనశభిించకతోృ ణే, తొ శభాదానిం (c) అతూ, 

భెిండు అనతత్తఱు I, II ఱు భెిండ అనశభిలేు  తొ శభాదానిం (d) అతూ ఇళవిండు. 

73. రళచనిం: క యఴవయథామఱమిం ఉకుఱతి దయ కోశిం కుథిించఫడున (శుసయకి  యౌశి ) అబమయకథ ఱ Mr. A 

ఱేద 

అనతత్తఱు: 

I. Mr. A ఉకుఱతిగస ఎింనహక చేమఫడణాడు. 

II. ఉకుఱతి దయకూ Mr. A న భిగణఱోతుకూ తీశకోయక. 

74. రళచనిం : ఈ కు ుశు కిం భాత్రఫే కరర.ఴ. 2000 భభిము భధమకసఱింఱో ఆభిథక ళమళశథ  అధే 

శభశమనెై దఽఱహి  శూసభిించ్చింథి. 

అనతత్తఱు:  



I. కరర.ఴ. 2000 కూ భుింద పలయత్థేఴ ఆభిథక ళమళశథ నెై ుశు కిం ఱేద. 

II. కరర.ఴ. 2000 భభిము 2010 భధమకసఱింఱో పలయత్థేఴ ళమళశథ నెై ఇత్య ుశు కభల దఽఱహి  శూసభిించఱేద. 

75. రళచనిం : ఆ కసనపభెన్సస భించ్చ ళకు ఱు భాత్రఫే ఆశృవతుించఫడాీ యక. భించ్చ యవమ భిజాా నింఱేతు ఏ 

కుయూ భించ్చ ళకు  కసఱేయక. 

అనతత్తఱు: 

I. కసనపభెనసకూ ఆశృవతుించఫడీ ళకు ఱిందభికూ యసభి యవమింరసఱఱో భించ్చ భిజాా నభుింథి. 

II. భించ్చ యవమ భజిాా నింఱేతు ళకు ఱు ఆ కసనపభెనసకూ ఆశృవతుించఫడఱేద. 

76. కూరింథి కసయణించేత్ శూసదాయణింగస తూటితు 'శీత్య్కయణ'ి గస యసడుణాయక. 

(a) అదికింగస ఱబమిం అగుట 

(b) అఱ శూసిందరత్ 

(c) అఱ యశిశుసి విభు 

(d) అదిక యశిశుసి విభు 

77. శింశూసింరథామ తుమభాఱ రకసయిం దఽరస దభసఱఱో ఏ భసఴ ఎఱూ ుడు ఋణాత్భకింగస ఉింటుింథి? 

(a) కుింపలకసయ కటక ధాబమింత్యభు 

(b) ళశు  దయభు 

(c) ళకరణా యసమశూసయథభు 

(d) రతితింఫ దయభు 

78.  చిందర తు ఉభిత్ఱింనెై 6 kg దరళమభసశిగఱ ళశు ళు ఫయకళు (బలత యొకు g = 10 m/s²) 



(a) 6 N 

(b) 60 N 

(c) 10 N 

(d) 30 N 

79. క ఫుఱెూ టున చ కు థిఫ భఱోతుకూ నేయౌినుడు కూరింథి యసటిఱో ఏథి తుత్మత్వభు? 

(a) భేఖీమ దరళమయేగభు 

(b) యేగభు 

(c) లహథ తిజ ఴకూు 

(d) గతిజ ఴకూు 

80. శింగచత్ శవయిం యొకు అతేఱక్షణిం కసతుథి ఏథి? 

(a) కరచదనభు 

(b) తీళరత్ 

(c) ధాణమత్ 

(d) త్యింగథ ైయయ్భు 

81. కూభసిఫ్ యోఱేి జి తుమభభు థీతు యమళశూసనభు 

(a) ఆయేఴ తుత్మత్వభు 

(b) ఴకూు  తుత్మత్వభు 

(c) దరళమయేగ తుత్మత్వభు 



(d) దరళమ తుత్మత్వభు 

82. రచ ోదనభు యొకు SI రభాణభు 

83. కూరింథి యసటితు జత్యకచభు 

జాతణా-I జాతణా - II 

A) నెైభోఱూమలెైట్ I) శఱెైపడ్ 

B) శృర్నన లహఱవర్న II) శఱేపట్ 

C) లహననఫలర్న III) లహయౌకేట్ 

D) జిసమ్ IV) ఆకెైసడ్ 

 V) శృఱెైడ్ 

శభిబ ైన శభాదానిం. 

 A B C D  

(a) V IV III I 

(b) IV V I II 

(c) IV II I V 

(d) II III IV I  

84. పలయత్థేఴింఱో ఫింగసయక ఆబయణాఱ త్మాభచకూ 22 కసయటూ  ఫింగసభసతున ఉయోగిశూసు యక. ఇథి కూరింథి యసటి 

తఴరభ థాయథిం 

(a) 22 పలగసఱ ఫింగసయిం + 2 పలగసఱ కసర్న 



(b) 19 పలగసఱ ఫింగసయిం + 3 పలగసఱ కసర్న 

(c) 18 పలగసఱ ఫింగసయిం + 4 పలగసఱ కసర్న 

(d) 17 పలగసఱ ఫింగసయిం + 7 పలగసఱ కసర్న 

85. కూరింథి యసటిఱో తిమమతు యసశనగఱ లేింథిరమ థాభసథ తున గుభిు ించభు 

(a) కోూ భోతౄసమ్ 

(b) ఎలహటలయీౌళ ైడ్ 

(c) ఇత ైల్ ఎలహటేట్ 

(d) ఎలహటిక్ ఆభూ ిం 

86. కూరింథి యసటిఱో థేతుణో ఇథధోబక్ ఆభూ ిం చయమధ ింథినుడు ళ ైడలర జన్స యసముళు యఱుళడుత్తింథి? 

(a) NaOH 

(b) NaHCO3 

(c) Na2CO3 

(d) Na 

87. కసర్న, కసయౌషమిం, శూసి ా తుష మింఱ ఫలవశీయౌ శఫేభలధాఱన ఫలణశించాఱో యింగుఱన తృడ ిందటలతుకూ 

యసడణాయక. థీతుకూ కసయణిం ఈ ఱోశృఱకు గఱ 

(a) అఱ అమతూకయణ ఎింతాయ్ఱు 

(b) అదిక అమతూకయణ ఎింతాయ్ఱు 

(c) అదిక యకణయదమథాత్భక యఱుళఱు 



(d) అదిక ఎఱకసిా న్స గసర షమ ఎింతాయ్ఱు 

88. PH = 2 గఱ జఱథరా ళణింఱోతు ళ ైడలర జన్స ఆభూ ిం భిభాణిం gL-1 ఱఱో ఎింత్? (ళ ైడలర కోూ భిక్ ఆభూ  మోఱార్న 

దరళమభసశి = 36.5g mol -¹) 

(a) 3.65 

(b) 7.30 

(c) 0.365 

(d) 0.730 

89. కూరింద ఇళవఫడున ఱోశృఱ జాతణాఱో ఎతున ఱోశృఱు ఆభాూ ఱణోన భభిము క్షాభసఱణోన 

చయమధ ిందణాబ? 

I) అఱూమతతుమిం 

II) జిింక్ 

III) ఫ భచయౌమిం 

IV) ఐయన్స 

V) కసయౌషమిం 

(a) 2 

(b) 1 

(c) 3 

(d) 4 



90.  జఱ శఱూపయభిక్ ఆభూ  జఱథరా ళణాతున యదమథివరరూ వణిం చ ింథిించ్చనుడు ఆధోడ్ భభిము కసమతల డూ  ళదద  

యఱుళడే యసము ఉత్ధానఱు ళయకశగస ఏయ? 

91. కసింతి చయమఱోతు Z-లుభనకు శింఫిందిించ్చ శభెైన యసకసమఱన గుభిు ించభు 

I) PSII నిండు ఎఱకసిా న్స ఫథియ్ తోదఱగున 

II) PSII నకు తిభిగి ఎఱకసిా నూ  కూరింథికూ క గొఱుశ చేయకన 

III) ఎఱకసిా నూ  కూరిందగస చ్చళయకు NADP కు చేయకన. 

IV) ఆకరసకయణ-క్షమకయణ ఴకభిం ఆదాయింగస ఎఱకసిా న్స యసషకసఱు క ళయకశఱో ఉిండళు. 

(a) I, II 

(b) III, IV 

(c) I, III 

(d) II,III 

92. రసవశకూరమఱోతు గెలూ కసఱలహశోూూ  ఏయడే అింత్మ థాయథిం భభిము థాతుఱోతు కయఫన యభాణుళుఱ శింఖ్మ 

(a) తౄసశూో పగిూ జభికసభూ ిం - 3C 

(b) ఆకససఱో ఎలహటికసభూ ిం – 4C 

(c) నెైయకయకసభూ ిం - 3C 

(d) భాయౌకసభూ ిం - 4C 

93. కూరింథి యసటితు జత్యకచభు 

జాతణా -1 జాతణా-II 



A) తౄసర ింకూమా I) పలశుో ణేసకిం 

B) K ింప్ లహథాద ింత్ిం II) తుతృసనిం 

C) శూసథ ధాింత్యణ III) ఆఱనస్ 

D) ఘన కొఱాూ బడుూ  IV) శభలష రయసషిం 

శభిబ ైన శభాదానిం 

 A B C D  

(a) II III IV I 

(b) III I IV II 

(c) I IV III II 

(d) IV III II I  

94. కూరింథి యసటిఱో శింకయ రయోగసఱ కోశిం ఫ ిండల్ ఎింనహక చేశకొనన ణోట ఫఠసతు ఱక్షణాఱ జాతణా 

I) ువిం యింగు 

II) కసమ యింగు 

III) త్రిం ఆకసయభు 

IV) త్రిం ఉిండే శూసథ నిం 

(a) I, II 

(b) II, III 

(c) III, IV 



(d) II, IV 

95. శభెైన కఱబకఱన ఈ కూరింథి యసటినిండు ఎననకొనభు 

I) ఆకూసన్స - నేయకూ , కసిండాఱ యపేధనభు 

II) జిఫఫభెయౌన్స - త్రయిందరా ఱు ణ యకచకొనట 

III) లెైట ోకెైతునూ  - ణరా ఱఱో యసయధకసమతున ఆఱశమిం చేముట 

IV) ABA - యత్ు న శతృసు ళశథ  

(a) I, II, III 

(b) I, III, IV 

(c) II, III, IV 

(d) I, II, IV 

96. ఆళయణ రసశూసు ా తుకూ శింఫిందిించ్చ శభికసతు జత్న గుభిు ించభు 

I) ఉవణ భిండఱ ళయషతృసత్ అడళుఱు - యవత్ తృసథాఱు 

II) తుచ్ - ఆశృయు గొఱుశఱో తుభిదవి శూసథ నిం. 

III) జీళ దరళమభసశి - ఴకూు గస భాయిడాతుకూ యఱెైన జీళుఱు థాయథిం  

IV) జీళ తుమింత్రణ - ింట తోకుఱ భసననజీళుఱ యబక్షకసఱు 

(a) I, II 

(b) I, IV 

(c) II, III 



(d) II, IV 

97. తోకుఱ రత్తమత్తిు ఱో భెిండళ ుయకవ శింయోగతెజిం థివతీమ కేిందరకింణో శింయోగిం చ ింథిన త్భసవత్ 

ఏయడే తుభసభణిం, థాతు కేిందరక లహథ తి 

(a) అిండాింత్: కణజాఱిం - 3n 

(b) శింముకు తెజిం - 2n 

(c) భిచిడిం - 2n 

(d) అింకుయచిదిం - 3n 

98. కూరింథి యసటి నిండు శభెైన జత్ఱన ఎననకొనభు 

I) ఫ ింతామ్ -థివధాతొకయణ భిచమిం 

II) జాతీమ ళఽక్ష ఉథామనళనిం - కొఱకణా 

III) భాఱస్ భాఱస్ -టలట ోనత 

IV) గుభిు ింు –ఫో్ూ భస 

(a) I, IV 

(b) II, III 

(c) I, III 

(d) III, IV 

99. ఈ కూరింథి టిి కన అధమమనిం చేలహ, యసటిఱోతు శభెైన ఫేలయింుఱన గుభిు ించిండు 

S.No. యటతన్స ఱతేించే భుఖ్మ థాయథిం యసమధఱు  



I A కసయటుూ  భేచీకటి 
II D శయమకసింతి ళింధమత్విం 
III E గోధభ తోఱకఱ నధ భికెట్స 
IV C తుభభజాతి పఱాఱు శుభివ 

 

(a) I, II 

(b) II, III 

(c) I, IV 

(d) III, IV 

100. తుశిిత్ిం (A) : తింగేటుడు ఆశృయిం యసముధాలింఱోకూ రయేశిించద 

కసయణిం (R) :. కింఠతఱాతుకూ ఉజిషవక యక్షణగస ఉింటుింథి. 

(a) (A) భభిము (R) తుజిం. (A) కూ (R) శభెైన యళయణ 

(b) (A) భభిము (R) తుజిం. (A) కూ (R) శభెైన యళయణ కసద 

(c) (A) తుజిం, కసతు (R) తుజిం కసద. 

(d) (A) తుజిం కసద, కసతు (R) తుజిం 

101. భానళుతుఱో ఊనహభితిత్తు ఱ శూసభయథయిం 

(a) 1200ml 

(b) 3000ml 

(c) 500ml 



(d) 5800ml 

102. భానళుతుఱో గుిండ  థావభస యకు రశయణ ఈ యధింగస జయకగుత్తింథి. 

(a) ఎడభ కభిణక కుడు జఠభిక ఎడభ జఠభిక కుడు కభిణ క 

(b) ఎడభ జఠభిక ఎడభ కభిణక ఊనహభితిత్తు ఱు - కుడు కభిణక కుడు జఠభిక 

(c) కుడు కభిణక కుడు జఠభిక ఊనహభితిత్తు ఱు ఎడభ కభిణక ఎడభ జఠభిక 

(d) ఎడభ కభిణక ఎడభ జఠభిక ఊనహభితిత్తు ఱు కుడు కభిణక కుడు జఠభిక 

103. -భానళుతు చ భటఱో ఉిండేథి. 

(a) లహటిరక్ ఆభూ ిం 

(b) ఆశూసుభిఫక్ ఆభూ ిం 

(c) ఱాకూిక్ ఆభూ ిం 

(d) నెైయకయక్ ఆభూ ిం 

104. కెటఱెైటిక్ కనవయియూ ఱో ఈ భలఱకసతున యతుయోగిించయక 

(a) ఱాూ డుమిం 

(b) శోూ డుమిం 

(c) తృసూ టినిం 

(d) భోడుమిం 

105. లు ఱీఱో తోదటిశూసభి ఫళివతి  (menstruation) అళడిం 

(a) ఫ ధోతృసజ్ 



(b) ధాభెు 

(c) డమాతృసజ్ 

(d) ఏిండలర తృసజ్ 

106. ఆింధరభసవి ాతోదటి లకర్న ఎళయక? 

(a) కోకస శఫలఫభసళు 

(b) టలి తే లణాభసభమమ 

(c) భాడతృసటి షనభింత్భసళు 

(d) అమమథేళయ కసమేఴవయభసళు 

107. ఆింధరఱో ళింథేభాత్య ఉదమభిం"న రచాయిం చేలహన ఫ ింగసయ్ ధామకుడు ఎళయక 

(a) తనహన్స చిందరతృసల్ 

(b) శభేిందరధాథ్ ఫ నభచీ 

(c) అయయింద ఘోష్ 

(d) ఫలఱ గింగసధయ తిఱక్ 

108. "ఇిండుమా కుటి కసద, భెిండు భసజామఱు" అతు నేభొుతునథి ఎళయక? 

(a) భషభద్ ఆయ్ జిధాన 

(b) భషభద్ ఇకసఫల్ 

(c) శమమద్ అషభద్ ఖ్ాన్స 

(d) భ్ఱాధా అఫుల్ కఱామ్ 



109. యబజన కసఱభుధాటికూ పలయత్థేఴింఱో కఱ శవథేశీ శింశూసథ ధాఱ శింఖ్మ ఎింత్? 

(a) 555 

(b) 558 

(c) 562 

(d) 560 

110. ఇింగూ ిండు రదాతుబ ైన అటీూ  కేతధట్ తవన్స రణాయకన' ఎుడు రకటిించ న. 

(a) 1942 

(b) 1946 

(c) 1943 

(d) 1944 

111. కసింగెరశ ఖిఱాత్ శవభసజమ తృసభచి తోదటి అధమక్షుడ ళవయక 

(a) చ్చత్ు యింజన్స థాశ 

(b) మోతిఱాల్ ధషౄూ  

(c) డా॥ అధాసభి 

(d) జె. మల్. ధషౄూ  

112. 'ఫఽషత్ుథ' యసర మఫడున పలవ 

(a) శింశుఽత్ిం 

(b) తృసర కఽత్ిం 



(c) నెైరసచ్చ 

(d) తృసయ 

113. త్రణకసబభో అనఫడే భశృయతి ధామకుడు ఈ కూరింథియసభిఱో బే భసణికూ త్ిండుర 

(a) గౌత్తొుత్ర ఫలఱశీర 

(b) య్ఱాళతి 

(c) యకదరదభతుక 

(d) ధాగతుక 

114. కూరింథి యసతుఱో శభిగస జత్ కసతుథి బేథి? 

(a) ఫ ఱాి న్స శభాయేఴభు - 1924 

(b) కఱకణాు  శభాయేఴభు - 1927 

(c) షభిుయ శభాయేఴభు 1938 

(d) తొయట్ శభాయేఴభు - 1946 

115. "ఇిండుమా డుయైడ డ్" గరింధ యచబత్. 

(a) ఎమ్. ఎన్స. భసయ్ 

(b) అయయింథల  ఘోష్ 

(c) ఎమ్. ఎ. జిధాన 

(d) భసజేిందర రశూసద్ 

116. పలయత్థేఴింఱో షత్మగసయించఫడున యైరసర బ 



(a) ఱారీ్న శృభీిింజ్ 

(b) ఱారీ్న ధార్ను  ఫలర క్ 

(c) ఱారీ్న ఫ యో 

(d) ఱారీ్న తింట ో 

117. బమఫ యకగతు శూసవత్ింత్రయ తోృ భసట యోధభసఱు, భసణి గెైడున్స ఱూమ జతుభించ్చనథి 

(a) తజోభసిం 

(c) అశూససిం 

(b) ధాగసఱాిండ్ 

(d) భణిూర్న 

118. "ఏడాథికూ కశూసభి భనిం కఱళఱె ఫ కఫ కఱాడుణే భన కఽఱహకూ త్గిన యజమాతున శూసదిించఱేభు‛ – 

అతు చ నహనథేయసయక. 

(a) త.లహ. తృసల్ 

(b) శభసద ర్న టేల్ 

(c) ఱాఱా ఱజతి భసయ్ 

(d) త. జి. తిఱక్ 

119. "భసఱి మా శవమిం లేళక్ శింఘ్" శూసథ నహించఫడున శింళత్సయిం. 

(a) 1922 

(b) 1923 



(c) 1925 

(d) 1926 

120. 'శయవలహథిధ ' తయకథాతున ఎళయక ధభిించాయక.? 

(a) కుఫీ యవతణ ళయధనడు 

(b) గుణగ యజమాథిత్తమడు 

(c) యయ ుయకవదత్తు డు 

(d) షలహు  ళయభ 

121. ఈ కూరింథి తృసఱకుతు కసఱింఱో థరా క్షాభసభభు ళదద  థేయసఱమభు తుభిభత్ఫ ైనథి. 

(a) తోదటి జమలహింషృడు 

(b) ఴకూు  ళయభ 

(c) తోదటి యజమాథిత్తమడు 

(d) చాలుకమ తైభుడు 

122. నహిండాభచఱన అణచ్చయేలహన ఘనత్ ఎళవభికూ చ ిందత్తింథి 

(a) ఱారీ్న ళేలహి ింగ్సస  

(b) ఱారీ్న శృభీిింగ్సస 

(c) ఱారీ్న కెలూ వ్ 

(d) ఱారీ్న కయీన్స 

123. శింగభమమ గుష ఏ జిఱాూ ఱో కఱద 



(a) యజమనగయిం 

(b) శీరకసకులిం 

(c) కయూనఱు 

(d) రకసఴిం 

124. ప ైయళకోనఱోతు ఆఱమాఱు ఈ కూరింథి భణాతుకూ శింఫిందిించ్చనథి 

(a) యైవణ ళిం 

(b) రసకేు మభు 

(c) ర ైళభు 

(d) జెైనభు 

125. 1921ఱో అఖిఱ పలయత్ ఖిఱాపత్ శభాయేఴభు ఎకుడ జభిగినథి 

(a) కభసచ్చ 

(b) ఫొ ింఫలబ 

(c) ూధా 

(d) ధాగూర్న 

126. శపలష్ చిందర ఫో శ యొకు భసజకరమ గుయకళు ఎళయక? 

(a) లహ. ఆర్న. థాస్ 

(b) జి. కె. గోఖ్ఱే 

(c) ఎమ్. కె. గసిందీ 



(d) థేయేిందర ధాథ్ ఠసగలర్న 

127. 1908 ఱో ఫలఱగింగసధయ తిఱక్ ఆయక శింళత్సయభుఱ జెైఱు శిక్ష యదిించఫడు కూరింద నేభొునఫడీ చ ోటుకు 

త్యయౌింఫడాీ డు 

(a) భథరా శ 

(b) ఎరఱ యసడ 

(c) లహింగూర్న 

(d) భాిండఱే 

128. కరరశు  ఴకభు 1323 యజమిం త్భసవత్ ఢుయ్ూ  శఱాు నఱు ళయింగఱుూ  నేయకన ఏభతు భాభసియక 

(a) శఱాు న్స నగర్న 

(b) శఱాు ధాూర్న 

(c) శఱాు న్స టిణభు 

(d) శఱాు ధాి మ్ 

129. కూరింద నేభొునన ఫౌదధ  శూసథ ళయింఱో 'త్ింఫమ థానిం' అధే దిం గుభిు ించఫడుింథి 

(a) చిందళయభు 

(b) అభభసళతి 

(c) బటిి తోృ ర ఱు 

(d) కొత్ూు యక 

130. 'శభుదరగుుు తు అఱశృఫలద శు ింబరసశనింఱోతు 'కౌభసలిం' థేతుగస గుభిు ించఫడుింథి. 



(a) చ్చఱక శయశస 

(b) ుయౌకసట్ శయశస 

(c) కొఱేూ యక శయశస 

(d) కొిండయౌూ  యసగు 

131. కఽవణ థేళభసమఱ యొకు యూతృసతున ళభిణించ్చనయసయక ఎళయక? 

(a) యజాక్ 

(c) నేన్స 

(b) నమతుజ్ 

(d) తుకోఱొడుకసింట ె

132. ‘ఖ్ాన్స అఫుద ల్ గతౄసర్న ఖ్ాన్స' ఈ యధింగస రలహదధ ఱు 

(a) ఱోక్ ధామక్ 

(b) శభిషదద  గసిందీ 

(c) ఉకుు భతుఱహ 

(d) ఱోక ఫింధ 

133. కూరప్స రతితృసదనఱన "థియసమా తీలహన ఫలమింకుకు భసఫో బే ణేథీణో ఇచ్చిన చ కుు" గస అతేళభిణ ించ్చనథి. 

ఎళయక 

(a) గసిందీ 

(b) ళఱూ పలయ్ టేల్ 



(c) జె. ఎల్. ధషౄూ  

(d) త.ఆర్న. అింఫేదుర్న 

134. ఈ కూరింథి భళిలఱోూ  'ిండుణో' అధే తయకథాతున తృడ ింథినయసయక. 

(a) ఱక్షడభ ఫలయ్ 

(b) యభా ఫలయ్ 

(c) లణా ఫలయ్ 

(d) జిజిమా ఫలయ్ 

135. పలయత్థేఴ తోదటి యసభసు  తిరక 'థి ఫ ింగసల్ గెజిట్'గస 1780ఱో యసయతిరకగస తృసర యింతేించ్చనయసయక 

(a) ఱారీ్న ళేలహి ింగ్సస 

(b) ఱారీ్న ఫ కసఱే 

(c) జేమ్స అగశిస్ ళికరు 

(d) తాభస్ భధరో 

136. ఫషభతూ-యజమనగయ శింఘయషణ యభి కసఱింఱో ఆయింబఫ ైనథి 

(a) తోదటి షభిషయ భసమ 

(b) భయౌూ కసయకీ న భసమ 

(c) తోదటి థేళభసమ 

(d) యయూతృసక్ష భసమ 



137. ‚భానళుఱిందయూ కే యధఫ ైన ఱక్షణాఱు, ఫేధశస కయౌగి ళుింటలయక. జనభచే ఎళయూ యత్తర ఱు 

కసద. అతు ఉథా్ టిించ్చనథ ళయక? 

(a) శర్న శమమద్ అషభద్ ఖ్ాన్స 

(b) జోమతిభసళు ూఱే 

(c) భసజా భసమోభషన భసయ్ 

(d) అతుతలెింట్ 

138. రభుఖ్ భసభాఱమభు ింటిఫ టి, ఆింధరఱోతు ఎ జిఱాూ ఱో కఱద 

(a) చ్చత్ూు యక 

(b) ధఱూూ యక 

(c) కడ 

(d) శిిభ గోథాళభి 

139. 1870ఱో 'ఇిండుమన్స భితౄసర్నభ అశూో లహబేవన్స' శూసథ నహించ్చనథి ఎళయక. 

(a) భసజా భసమోభషన్స భసయ్ 

(b) కేఴళ చిందర లేన్స 

(c) థేయేిందరధాథ్ ఠసగలర్న 

(d) ఈఴవయచిందర యథామ శూసగర్న 

140. గొటలి  ఆనకటి తుభిభింఫడున నథి 

(a) ళింఴదాయ 



(b) రసయద 

(c) ఫలషృద 

(d) ధాగసళయ 

141. ఈ గరషిం ఉభిత్ఱింనెై శూ్యకుటుింఫింనిందయౌ అత్మదిక ఉశోుణ గరత్ నమోథౌత్తింథి. 

(a) బలత 

(b) యకుర డు 

(c) కుజుడు 

(d) ఫఽషశతి  

142. కయుటభేఖ్నెై శయకమతు తుటితుఱుళు కూయణాఱు రశభిించ భోజున ఉత్ు య ధఽళింనెై గటి రభాణిం ఇింత్ 

ఉింటుింథి. 

(a) 06:00 గింటఱు 

(b) 12:00 గింటఱు 

(c) 18:00 గింటఱు. 

(d) 24:00 గింటఱు. 

143. కూరింద నేభొునఫడున ఈ యకసతుకూ చ ింథిన అడళుఱఱో టేకు ళఽక్షాఱు నెయకగుణాబ 

(a) కయోవణ  అడళుఱు 

(b) ఉవణ భిండఱ ఆకుభసఱుి అడళుఱు 

(c) యవు ఆకుభసఱుి అడళుఱు 



(d) తెచ్ అడళుఱు 

144. ఆింధరరథేశ్ నింద ఈరసనమ ఋత్తళనిం థావభస అత్మదిక ళయష తృసత్ిం తృడ ింథే జిఱాూ  

(a) త్ూయక గోథాళభి జిఱాూ  

(b) కఽశుసణ  జిఱాూ  

(c) రకసఴిం జిఱాూ  

(d) ధఱూూ యక జిఱాూ  

145. ఆింధరరథేశ్ నిందయౌ శషజ ళఽక్షశింద రదానింగస ఈ యకసతుకూ చ ింథిింథి. 

(a) ఆయధ - ఆకుభసఱుి అడళుఱు 

(b) అధాయథ ఆకుభసఱుి అడళుఱు 

(c) భడ అడళుఱు  

(d) అధాయథ - శత్త్షభిత్ అడళుఱు 

146. పలయత్థేఴిం నిందయౌ ఈ భసవిిాంఱో జాతీమ తృసయకుఱ శింఖ్మ అత్మదికిం: 

(a) ఉత్ు య రథేశ్ 

(b) భధమ రథేశ్ 

(c) భసజశూసథ న్స 

(d) జభలభ కసశీభయక 

147. నెధాన నథి ఈ కూరింథి జిఱాూ ఱఱో రళళిశు ననథి. ఇింద శభికసతు జయసఫు ఉింటే గుభిు ించిండు 

(a) అనింత్ుయభు 



(b) ధఱూూ యక 

(c) కడ 

(d) చ్చత్ూు యక 

148. ఇథి పలయత్థేఴిం నిందయౌ అత్మింత్ తృడ డయైన శూసగుతూటి కసఱుళ 

(a) ఇింథిభసగసింది కసఱుళ 

(b) ఫకూింగ్స శృిం కసఱుళ 

(c) ఆగసర  కసఱుళ 

(d) కోధాయ్ూ  కసఱుళ 

149. కూరింథి యసటితు జత్యకచభు 

జాతణా –I    జాతణా –II 

A) తమమిం    I) ఉత్ు య రథేశ్ 

B) కొఫఫభికసమఱు   II) కభసణ టక 

C) జొననఱు   III) శిిభ ఫ ింగసల్ 

D) గోధభ    IV) కేయల 

శభెైన శభాదానిం 

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

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

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



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

150. ఆింధరరథేశ్ భసవి ాయషథాయకఱఱో ఇథి అత్మింత్ తృడ డయైనథి  

(a) SH-19 

(b) SH-29 

(c) SH-31 

(d) SH-9 

151. ఐకమభసజమ శతతి తోదటి లెకరటభచ జనయల్ టిరగివయ్ ఈ థేరసతుకూ చ ింథినయసయక  

(a) లవడన్స 

(b) ధాభేవ 

(c) భమధాభర్న  

(d) ఆలహి మాా 

152. ఆింధరరథేశ్ భసవిిాంఱో ించాబతీ భసజ్ ళమళశథ న తృసర యింతేించ్చన శింళత్సయిం  

(a) 1957  

(b) 1958 

(c) 1961 

(d) 1959 

153. పలయత్ భసజామింగభుఱోతు కూరింథి ఱెడమఱు నగయతృసఱక శింశథ ఱకు శింఫిందిించ్చన అింరసఱన కయౌగి 

ఉననథి. 



(a) 12ళ ఱెడమఱు  

(b) 9ళ ఱెడమఱు  

(c) 11ళ ఱెడమఱు  

(d) 10ళ ఱెడమఱు 

154. డల గిర అధే పలవన పలయత్థేఴింఱోతు కూరింథి భసవిిాంఱో భాటలూ డుణాయక. 

(a) లహకూుిం 

(b) అయకణాచల్ రథేశ్ 

(c) జభుభ కసశీభర్న 

(d) ళిభాచల్ రథేశ్ 

155. ఈ కూరింథి యసభి ఎతునకఱో ధైవతిు క తృసర తితుధమ ఏక ఒటు ఫథియ్ దధ తితు ఉయోగిశూసు యక. 

(a) ఱోకసబ శబుమఱు 

(b) పలయత్ ఉభసవిాతి 

(c) భసవియాదాన శబ శబుమఱు 

(d) ఱోక్ శబ లకర్న 

156. పలయత్ భసజామింగసతున అనశభిించ్చ ఱెడమఱుీ  కుఱభుఱు భభిము ఱెడమఱుీ  ణ గఱయసభి లటూ  భిజభేవవన్స 

ఈ కూరింథి థాతుకూ ఇళవఫడఱేద 

(a) ఱోకసబ 

(b) భసవియాదాన శబ 



(c) ించాబతీ శింశథ ఱు 

(d) భసజమశబ 

157. ఈ కూరింథి భసజామింగ శళయణ చటిిం థావభస ఱోకసబఱోతు లటూ  శింఖ్మన 525 నిండు 545కు నెించట 

జభిగినథి. 

(a) 31ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం, 1973 

(b) 32ళ భసజామింగశళయణ చటిిం, 1974 

(c) 36ళ భసజామింగశళయణ చటిిం, 1975 

(d) 39ళ భసజామింగశళయణ చటిిం, 1975 

158. యషశమ ఫలమఱెట్ దధ తి ఈ కూరింథి ఎతునకఱో అనశభిించఫడద 

(a) ఱోకసబ శబుమఱు 

(b) భసవియాదాన శబ శబుమఱు 

(c) భసజమశబ శబుమఱు 

(d) ించాబతీ శయించ్ 

159. తృసభచి హభసబింుఱ తుఱేదాతుకూ శింఫిందిచ్చన 52ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం ఈ కూరింథి శింళత్సయింఱో 

ఆమోథిించఫడునథ.ి 

(a) 1980 

(b) 1985 

(c) 1989 



(d) 1991 

160. ఈ కూరింథి శింళత్సయింఱో ఱోకసబకు తుయవళిించఫడున శూసదాయణ ఎతునకఱఱో 18 శింళత్సభసఱు తుిండు 

పలయత్ తృ్యకఱు తోదటిశూసభిగస ఒటు షకుున ఉయోగిించకుధానయక? 

(a) 1984 

(b) 1996 

(c) 1991 

(d) 1989 

161. కూరింథి యసతుఱో శభికసతు యసమఖ్మన గుభిు ించిండు. 

(a) పలయత్థేఴింఱో రత్మక్ష రజాశూసవభమిం కఱద 

(b) పలయత్థేఴింఱో శభాఖ్మ రబుత్వ యదానిం కఱద. 

(c) పలయత్థేఴిం క గణత్ింత్ర భసజమభు 

(d) పలయత్థేఴిం క ఱౌకూక భసజమభు 

162. 97ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం, 2011 థావభస భసజామింగింఱో తృడ ిందయిఫడున నత్న తృసర థతక షకుు 

(a) యథామ షకుు 

(b) ఏ ళఽతిు ధైధా చేటేి  షకుు 

(c) ఏ యసమతృసభసధైనధా తుయవళిించే షకుు 

(d) శషకసయ శింఘాఱన ఏభసటుచేలే షకుు 

163. రశు త్ిం పలయత్ భసజామింగింఱో తృసర థతక యధఱ శింఖ్మ. 



(a) 8 

(b) 10 

(c) 11 

(d) 12 

164. అింత్భసీ తీమ రసింతి భభిము లేనష శింఫిందాఱన నెింతృడ ింథిించటిం అధే అింఴిం పలయత్ భసజామింగింఱోతు 

కూరింథి పలగింఱో కఱద. 

(a) III ళ పలగిం 

(b) IV ళ పలగిం 

(c) IVAళ పలగిం 

(d) V ళ పలగిం 

165. అకరభ తుయబింధింఱో ఉనన ళమకూు తు యడుదఱ చేమటలతుకూ జాభచ చేమఫడే భిట్ 

(a) ళ తమస్ కసయస్ 

(b) భాిండభస్ 

(c) కోయసయింట ో 

(d) లెభిషయోయభ ి

166. జాతీమాథామభనగస ఏతటి? 

(a) రబుత్వ ఆథామభు 

(b) రబుత్వ ఫడ ీ ట్ 



(c) ఉత్తిు  కసయకసఱ రతిపఱాఱ తోత్ు ిం 

(d) రబుత్వ శింశథ ఱ ఱాపలఱు 

167. ఆభిథక ళమళశథ  అనగస ఏతటి? 

(a) ఴరభ- శూసిందరత్ భభిము భలఱధన-శూసిందరత్ కయౌగి ళుిండుట 

(b) చ్చనన త్యశృ భభిము నెదద  త్యశృ భిఴరభఱు కయౌగి ళుిండుట 

(c) థేశీమ, యథేశీమ భిఴరభఱు కయౌగి ళుిండుట 

(d) రబుత్వ, రబయేట్ యింగసఱు కయౌగి ళుిండుట 

168. జాతీమ గసర తొణ ఆభోగమ తవన్స (NRHM) థకసతున పలయత్థేఴింఱో ఏ శింళత్సయింఱో 

రయేఴనెటిఫడునథి? 

(a) 2000 

(b) 2005 

(c) 2007 

(d) 2010 

169. 21 ఴణాఫధ ింఱో పలయత్థేఴ జాతీమాథామభుఱో ఎకుుళ యసటలతు అింథిశు నన యింగిం ఏథి? 

(a) ళమళశూసమ యింగిం 

(b) తృసభిరసర తక యింగిం 

(c) లేయస యింగిం 

(d) యథేశీ యింగిం 



170. యూభెుఱఱోతు ఇనభు-ఉకుు కభసభగసయభు ఏ థేఴ ఆభిథక శశృమింణో ధఱకొఱఫడునథి? 

(a) శోూ యమట్ యశుసమ 

(b) జతృసన్స 

(c) తౄసర న్సస 

(d) శిిభ జయభతూ 

171. యసమతృసయ చ యౌూ ింుఱ రరవిం అకౌింట ోూ  అదఽఴమ అింఴభుఱు అనగస ఏతటి? 

(a) ళశు  ఱాయసథేయఱు 

(b) లేళ ఱాయసథేయఱు 

(c) పౌతికయఫ ైన ఱాయసథేయఱు 

(d) ఏకక్ష ఱాయసథేయఱు 

172. కూరింథి యసటిఱో రత్మక్ష కసతుథి ఏథి? 

(a) కశిమ్స డమటీ 

(b) కసభోభేటు నన 

(c) కసనక నన 

(d) ఆథామ నన 

173. ఎకూసమ్ (EXIM) ఫలమింకు కూరింథి యసతుఱో థేతుకూ ఆభిథక శశృమభున అింథిశు ింథి? 

(a) యథేశీ యసమతృసయభు 

(b) థేశీమ యసమతృసయభు 



(c) ళమళశూసమాతేళఽథిధ  

(d) తృసభిరసర తకసతేళఽథిధ  

174. 2011 జధాపల ఱెకుఱ రకసయిం ఏ భలడు జిఱాూ ఱు ళయకశకరభింఱో ఆింధరరథేశ్ (యబజన అనింత్యిం)ఱో 

అత్మదిక లు  ీఅక్షభసశమత్ భేటు నమోద కసఫడునయ? 

(a) శిిభ గోథాళభి, కఽవణ , త్ూయక గోథాళభి 

(b) శిిభ గోథాళభి, త్ూయక గోథాళభి, కఽవణ  

(c) త్ూయక గోథాళభి, శిిభ గోథాళభి, కఽవణ  

(d) కఽవణ , త్ూయక గోథాళభి, శిిభ గోథాళభి 

175. కూరింథి యసటిఱో పలయత్థేఴ ళమళశూసమింఱో లేదము బలకభత్ు భిభాణభున శచ్చించేథి ఏథి? 

(a) శవింత్ బలత 

(b) శవింత్ బలత + కౌఱుకూ తీశకునన బలత 

(c) శవింత్ బలత + కౌఱుకూ తీశకునన బలత కౌఱుకూచ్చిన బలత 

(d) శవింత్ బలత - కౌఱుకూచ్చిన బలత 

176. COMCASA యశు భిించిండు. 

(a) కసభధవల్ు  కభలమతుకేవన్సస అిండ్ లెకూమభిటీ అగిరఫ ింట్ 

(b) కభలమతుకేవన్సస కింతృసటితయౌటీ అిండ్ లెకూమభిటీ అగిరఫ ింట్ 

(c) కసభధవల్ు  కింతృసటితయౌటీ అిండ్ శభచవలెస్ ఏజతూస 

(d) కభలమతుకేవన్సస కింతృసటితయౌటీ అిండ్ శభచవలెస్ ఏజతూస 



177. 90ళ యసభిషక అకసడతొ అయసయకీ ు -2018ఱో ఉత్ు భ యథేశీ పలశుస చ్చత్రిం 

(a) ఱేప్ ఆఫ్ యసటర్న 

(b) ఎ ెింటలలహి క్ ఉభన్స 

(c) డాభెుసి్ అళర్న 

(d) యఱేజ్ భసక్ శూసి ర్నస 

178. 'లేయసపోజ్ యోజన' థకిం కూరింథి శింశథ ఱు చ యౌూ ించ్చన GSTఱో కేిందర రబుత్వ యసటలన యసటికూ తిభిగి 

చ యౌూ ించటకు ఉథేద శిించ్చనథి. 

(a) భత్దాభిభక శింశథ ఱు 

(b) కరరడా శింశథ ఱు 

(c) యథామ శింశథ ఱు 

(d) శవచిింద శింశథ ఱు 

179. ఈ కూరింథి ుశు కసఱన యసటి యచబత్ఱణో జత్యచిండు. 

a) ఎభభెీతూస, ఇిండుమన్స డ తోకరలస్ డాభెుసి్ అళర్న  i) కనహల్ లహఫలల్ 

b) ఱేడ్స ఆఫ్ టరర త్      ii) S. జమతృసల్ భెడుీ  

c) భలయింగ్స ఆన్స, భలయింగ్స తౄసయవరీ్న-ఎ ఇమర్న ఇన్స ఆస్ iii) A. శయమరకసష్ 

d) టెన్స ఐడుమాఱజీస్: ద గేరట్ అలహసఫ భటీర తటీవన్స  

అగేరభిమతుజమ్ అిండ్ ఇిండలహి మాయౌజిం    iv) M. యింకమమ ధాముడు 

(a) a-iv b-iii c-i d-ii 



(b) a-ii b-i c-iv d-iii 

(c) a-iii b-iv c-ii d-i 

(d) a-iii b-I c-iv d-ii 

180. లెైకోూ న్స 30 అధేథి క 

(a) త్తతౄసన్స ళ చిభిక కేిందరిం 

(b) ఫింగసూ థేయన ళణికూించ్చన తీళరఫ ైన త్తతౄసన్స 

(c) భేడుయో ఐశోూ ట ోుఱన ఉత్తిు చేలే కణ త్వయణకిం 

(d) జతృసన్స శూసింకేతిక శశృమింణో కఱకుింఱో కొత్ు గస అభభిిన కేిందరక భిమాకిర్న 

181. 2018 ఆలహమా కరరడఱ భశుట్ 

a) అత్తింగ్స 

b) తేన్స తన్స 

c) కసకస 

d). ఫో భోత 

(a) a, b భభిము c భాత్రఫే 

(b) b భాత్రఫే 

(c) c భభిము d భాత్రఫే 

(d) a, b, c భభిము d 



182. 2019ళ శింళత్సభసతున అింత్భసీ తీమ చ్చయకదాధామఱ శింళత్సయింగస రకటిించాయౌసింథిగస FAO కు ఆగశి  

ధఱ 2018ఱో రతితృసథిించ్చన థేఴఫేథి 

(a) తృసకూశూసు న్స 

(b) ఫింగసూ థేశ్ 

(c) పలయత్థేఴిం 

(d) అఫ భికస 

183. 2018 గోూ ఫల్ అగిరకఱియల్ య్డభిషప్ అయసయకీ ు ఆింధరరథేశ్ భుఖ్మభింతిర శీర N. చిందరఫలఫుధాముడు 

ఈ కూరింథి యపలగింఱో అిందకుధానయక. 

 

(a) తొడుమా య్డభిషప్ 

(b) ఇిండలి  ాయ్డభిషప్ 

(c) టెకసనఱజీ య్డభిషప్ 

(d) తృసఱల య్డభిషప్ 

184. అకోి ఫర్న 2018 ఱో ఉత్ు భసఖ్ిండ్ ళ ైకోరి్న ఛీఫ్ జలహి స్ తుమతింఫడున ళమకూు 

(a) జలహి స్ నభేష్ షభచష్ చిందర తృసటిల్ 

(b) జలహి స్ అజకుటిి కస శూో భమమ ఫో నన 

(c) జలహి స్ యఫేష్ యింగధాధన్స 

(d) జలహి స్ థేఫలశీవుర్న గుతృసు  



185. డుతృసరి్న ఫ ింట్ ఆఫ్ ఇిండలహి మాల్ తృసఱల అిండ్ రమోవన్స (DIPP) యసయక జూఱెై 2018ఱో ఇచ్చిన భసమింకూిం 

రకసయిం "ఈజ్ ఆఫ్ డబింగ్స తజిధస్"ఱో రధభ, థివతీమశూసథ ధాఱు తృడ ింథిన భసశుసి ా ఱు ళయకశగస 

(a) ణ ఱింగసణ భభిము ఆింధరరథేశ్ 

(b) షభిమాణ భభిము ణ ఱింగసణ 

(c) జాయఖిండ్ భభిము షభిమాణ 

(d) ఆింధరరథేశ్ భభిము ణ ఱింగసణ 

186. 2018 ఐకమభసజమ శతతి భానళషకుుఱ ఫషృభతి గరళీత్ఱు 

a) ఆశూసభ జషింగచర్న 

c) జయోతుమా ళనహచాధా 

b) భెఫ కస జిమలత 

d) పరింట్ ఱెైన్స డుెిండర్నస 

(a) a భాత్రఫే 

(b) a, b భభిము C భాత్రఫే 

(c) c భభిము d భాత్రఫే 

(d) a, b, c భభిము d 

187. KISG యశు భిించిండు 

(a) ఖ్ేఱో ఇింటభేనవనల్ శుల్ గేమ్స 

(b) ఖ్ేఱో ఇిండుమా శుల్ గేమ్స 



(c) ఖ్ేఱో ఇిండల ర్న శుల్ గేమ్స 

(d) ఖ్ేఱో ఇింటర్న శుల్ గేమ్స 

188. జూన్స 2018 ఱో క గుషఱో చ్చకుుకునన తాయ్ పుట్ ఫలల్ టీమ్ నేయక 

(a) యైలీ్ ఎయౌగేటర్నస 

(b) యైలీ్ శుసర్నుు 

(c) యైలీ్ ఱెరీ్ను 

(d) యైలీ్ ఫో ర్నస 

189. శింళత్సభసతుకూ శింఫిందిించ్చ యయధ థిధోత్సయసఱన, యసటి ఇతిళఽణాు ఱన జత్యచిండు. 

A) రించ ధభితిర థిధోత్సళిం  i) # శభమిం ఆశననఫ ైనథి 

B) రించ భెడ్ కసర స్ థిధోత్సళిం  ii) తృసూ లహి క్ కసఱుశుసమతున భుగిించిండు 

C) అింత్భసీ తీమ భళిమాథిధోత్సళిం iii) రించిం అింత్టి నిండు జాా కిం ఉిండదగి చ్చయకనళువఱు 

D) రించ ఫలఱకసభిభక ళమతిభేక థిధోత్సళిం iv) యక్షుత్ భభిము ఆభోగమళింత్ఫ ైన త్యిం 

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

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

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

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

190. BRICS శింఫిందిించ్చ శభిబ ైనయ 

1. 10ళ తరక్స శభాయేఴిం జోషననశఫరి్న జభిగిింథి. 



2. ఆహరకస, ఆలహమా, అఫ భికస, ఐభోతృస ఖ్ిండాఱకు చ ింథిన థేరసఱు థీతుఱో శబమథేరసఱు 

3. థీధోూ  శబమత్విం తీశకునన ఐదళ థేఴిం దక్షుణ ఆహరకస 

4. ‘B’ అధేథి పలయత్తన శచ్చశు ింథి. 

(a) 1, 2, 3 

(b) 2, 3, 4 

(c) 2, 3 

(d) 1, 2, 3, 4 

191. JIMEX-18 అధేథి 

(a) జతృసన్స-పలయత్థేరసఱ భధమ 3ళ భాభిటెైమ్ యధామశిం 

(b) జనళభి 2018 ఱో రగతి ఫ ైథానింఱో తృసర యింతేించఫడున క ఆబయణాఱ రదయశన 

(c) పలయత్-యమత్నింఱ శింముకు  తఱటభచ ఆభేవన్స 

(d) పలయత్-USA ఱ శింముకు  ధాయకస యధామశూసఱు 

192. SECMOL అధేథి 

(a) శోూ నమ్ యసింగుక్ తృసర యింతేించ్చన కశింశథ  

(b) శూసభాజికింగస భభిము ఆభిథకింగస యనకఫడున నహఱూ ఱ కొయకు పలయత్ రబుత్విం కస 

(c) శూసభాజిక ధామమిం కొయకు ఐకమభసజమశతతి కసయమకరభిం 

(d) యశుసమ భభిము చ ైధాఱ శింముకు  లైెతుక ఆభేవన్స 

193. 21 అకోి ఫర్న 2018 రణేమకత్ 



(a) ధేణాజీ ఆజాద్ ళిింద్ శభసుయకన శూసథ నహించ్చ 75 ళ యసభిషకోత్సళిం 

(b) కసర్నూ  భార్నుు ఴత్జమింతి యసభిషకోత్సళిం 

(c) యయేకసనిందడు చ్చకసగో భత్ తృసయూ ఫ ింట ోూ  రశింగిించ్చ 150 శిం॥ ూభిు  అబనథి 

(d) శపలష్ చిందరఫో స్ ఴత్జమింతి 

194. 'Lion Air' అధే యభానమాన శింశథ  ఏ థేరసతుకూ శింఫిందిించ్చనథి 

(a) శీరఱింక 

(b) ఇిండల ధేఱహమా 

(c) లహింగూర్న 

(d) భఱేఱహమా 

195. రతీ శింళత్సయిం పలయత్థేఴింఱో యజిఱెన్సస ఎళభెనస్ యసయింగస జయకుకుధే యసయిం 

(a) అకోి ఫర్న తోదటియసయిం (అకోి ఫర్న 1 నిండు 7ళ ణేథి) 

(b) అకోి ఫర్న చ్చళభియసయిం (అకోి ఫర్న 25 నిండు 31 ళయకు) 

(c) నళింఫర్న చ్చళభియసయిం (నళింఫర్న 24 నిండు 30 ళయకు) 

(d) శభసద ర్న ళఱూ పలయ్ టేల్ జమింతి ఏ యసయింఱో ళలేు  ఆ యసయిం 

196. లవడుష్ అకసడతొ 2018 శింళత్సభసతుకూగసన శూసళిత్మింఱో ధోఫ ఱుీ ు యసబథా యేమడాతుకూ కసయణిం 

(a) తుధఱ కొయత్ 

(b) ఉగరయసద చయమఱు 

(c) # తొ టర ఆభోణఱు 



(d) భసజకరమ అరసింతి 

197. ఈ కూరింథియసటితు ఫఱో నేత్ిం చేముటకు లహతౄసయకసఱు చేలే తుతత్ు ిం అతుల్ శవయూప్ కతటి 

తుమతించఫడుింథ ి

1. శూ్ుట్స 

2. ఎన్స.ఎస్.ఎస్ 

3. ఎన్స.లహ.లహ 

(a) 1 భభిము 2 

(b) 1 భభిము 3 

(c) 2 భభిము 3 

(d) 1, 2 భభిము 3 

198. శిిభ కనభఱ భియక్షణనెై లహతౄసయకసఱు చేమడాతుకూ పలయత్రబుత్విం ఏభసటుచేలహన శిిభ కనభ 

భసమళయణ తుుణుఱ కతటీకూ ధేత్ఽత్విం ళళిించ్చనయసయక 

(a) భాధవ్ గసథిి ల్ 

(b) యింగభసజన్స 

(c) భాధవ్ ధామర్న 

(d) శిందర్న ఱాల్ ఫషృగుణ 

199. అననూయణ తృసఱు థకిం అధేథి 

1. భసవి ాయసము ింగస రబుత్వ తృసఠరసఱఱు భభిము భదభససఱఱో 8ళ త్యగతి ళయకు చదళుకు 

యథామయకథ ఱకు తృసఱు ింనహణీ థకిం 



2. భసజశూసథ న్స రబుత్వభు అభఱుచేశు నన థకిం 

3. అక్షమతృసత్ర అధే శింశథ  అభఱుచేశు నన థకిం 

4. భసజశూసథ న్స రబుత్విం భభిము అక్షమతృసత్ర శింముకు ింగస అభఱుచేశు నన థకిం 

(a) 1 & 3 భాత్రఫే 

(b) 1 & 4 భాత్రఫే 

(c) 1 & 2 భాత్రఫే 

(d) 1 భాత్రఫే 

200. కూరింథి యసటితు జత్యకిభు 

A) అశూససిం భసవి ాకరరడఱ భసమఫలభి i) M.S. దల తు 

B) భోడుీ  బదరత్ రచాయ భసమఫలభి  ii) అక్షయ్ కుభార్న 

C) BSNL ఫలర ిండ్ భసమఫలభి  iii) P.V. లహింధ 

D) CRPF భసమఫలభి   iv) ళిభాథాస్  

v) ఫేభచకోమ్ 

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

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

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

(d) A-iv, B-i, C-ii, D-iii 
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S55 : Ans(a) 

Sol: 
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Sol: 

S57 : Ans(d) 

Sol: 

S58 : Ans(c) 

Sol: 

S59 : Ans(b) 

Sol: 

S60 : Ans(a) 

Sol: 

S61 : Ans(c) 

Sol: 

S62 : Ans(d) 
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Sol: 

S64 : Ans(d) 

Sol: 

S65 : Ans(c) 

Sol: 

S66 : Ans(a) 

Sol: 

S67 : Ans(b) 

Sol: 

S68 : Ans(c) 

Sol: 

S69 : Ans(d) 

Sol: 

S70 : Ans(c) 

Sol: 

S71 : Ans(b) 
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Sol: 

S73 : Ans(b) 

Sol: 

S74 : Ans(b) 

Sol: 

S75 : Ans(d) 

Sol: 

S76 : Ans(d) 

Sol: ఆట ోతోఫ ైల్ భేడుబేటయూ ఱో తూయక శీత్ఱకయణిగస ఉయోగిించఫడుత్తింథి ఎిందకింటే ఇథి అదిక తుభిదవి 

ఉవణ  శూసభభసథ యతున కయౌగి ఉింటుింథి. కసఫటిి , ఉశోుణ గరత్ఱో డుగచర నెయకగుదఱ కోశిం ఇథి నెదద  తోత్ు ింఱో యేడుతు 

గరళిశు ింథి. 

S77 : Ans(b) 

Sol: లెైన్స కధవనష న్స తుమభాఱ రకసయిం ఆనహి కల్ దభసఱఱో ళశు ళు దయిం ఎఱూ ుడ రతికూఱింగస 

ఉింటుింథి. 

S78 : Ans(c) 

Sol: ఇకుడ, g (గుయకణావకయషణ కసయణింగస త్వయణిం)= 10m/s2. ఈ శిందయబింఱో, W= 6 x 10 = 60 N 

(ఇథి బలతకూ శింఫిందిించ్చనథి). అిందళఱూ , చిందర తు ఉభిత్ఱింనెై 6 కూఱోఱ ఫయకళునన ఴభచయిం యొకు 

ఫయకళు 10N. 

S79 : Ans (a) 



Sol: ఫుఱెూ ట్ యొకు యేగిం చ కు ఫలూ క్ ఱోఱ ఉింటుింథి, అిందళఱూ  భేఖీమ యేగసతున శింయక్షుించడిం. 

S80 : Ans(d) 

Sol: త్యింగథ ైయయ్ిం శింగచత్ శవయిం యొకు ఱక్షణిం కసద. త్యింగథ ైయయ్ిం త్యింగ యేగిం భభిము తృ్న ునమిం 

నిండు λ = త్యింగ యేగిం/తృ్న ునమిం ఱేథా λ = v/f థావభస ఱెకూుించఫడుత్తింథి. శింగచత్ శవయిం యదానింఱో 

త్యింగథ ైయయ్ిం తుయవచ్చించఫడఱేద. 

S81 : Ans(b) 

Sol: కూభసిఫ్ యోఱేి జ్ తుమభిం ఴకూు  భియక్షణ యొకు భిణాభిం, అింటే ఴకూు  శఽఱహి ించఫడద ఱేథా ధాఴనిం 

చేమఫడద.కూభసిఫ్ యోఱేి జ్ తుమభిం క ళఱమిం యొకు దగిభి ఱూప్ చటరి  ఉనన అతున యోఱేి జ్ ఱ 

తోత్ు ిం శధాన అతు చ ఫుత్తింథి. 

S82 : Ans(c) 

Sol: రచ ోదనిం యొకు SI మలతుట్ Ns . రచ ోదనిం ఴభచయింఱో తుచేలే ఴకూు తు కొింత్ కసఱాతుకూ అించధా 

యేశు ింథి. రచ ోదనిం కూడా దరళమయేగింఱో భాయక. 

S83 : Ans(b) 

Sol: నెైభోఱులెైట్ - డమాకెైసడ్ 

కొభుభ యిండు - శృఱెైడ్ 

లహననఫలర్న - శఱెైపడ్ 

జిసిం - శఱేపట్ 

S84 : Ans(a) 

Sol: పలయత్థేఴింఱో, ఫింగసయిం ఆబయణాఱ త్మాభచకూ భనభు 22 కసమభెటూ  ఫింగసభసతున ఉయోగిశూసు భు. 



ఇథి 22 పలగసఱ ఫింగసయిం + 2 పలగసఱ భసగి యొకు తఴరభిం. 

S85 : Ans(c) 

Sol: ఇత ైల్ అలహటేట్ అధేథి తీనహ యసశన కయౌగిన లేింథిరమ థాయధిం. యశూసమన శత్రిం - C4H8O2. ఇథి 

ఇథధాల్ భభిము ఎలహటిక్ ఆభూ ిం యొకు ఈశిర్న. ఇథి యింగుఱేతు దరళిం భభిము థీతుకూ తీనహ యసశన 

ఉింటుింథి. ఇథి ధబల్ తృసయౌష్ భిభలళర్నస, గలూ స్ భభిము కస భభిము టీఱ డడతౄసహధేటిింగ్స ఱో యశు ఽత్ింగస 

ఉయోగిశూసు యక. 

S86 : Ans(d) 

Sol: ఇథధాబక్ ఆభూ ిం ళ ైడలర జన్స యసముళుణో చయమ జభినహనుడు Na (శోూ డుమిం)  యడుదఱ అళుత్తింథి. 

ఇథధాబక్ ఆభాూ తున శూసదాయణింగస ఎలహటిక్ ఆభూ ిం అింటలయక. 

యశూసమన శత్రిం - CH₃COOH 

S87 : Ans(a) 

Sol: భసగ,ి కసయౌషమిం, శిోూ ా తుష మింఱ పలవశీయౌ శఫేభలధాఱు ఫలణ శించాఱో యింగుఱన తృడ ిందడాతుకూ అగిన 

నఱఱో ఉయోగిశూసు యక. ఎిందకింటే ఈ ఱోశృఱకు త్కుుళ అమతూకయణ ఎింతాయ్ఱు ఉింటలబ. 

S88 : Ans(c) 

Sol: 

S89 : Ans(c) 

Sol: 

S90 : Ans(d) 



Sol: O2 భభిము H2 శఱూపయభిక్ ఆభూ ిం యొకు శజఱ థరా ళణాతున యదమథివరరూ వణ చేలహనుడు ళయకశగస 

మాధోడ్ భభిము కసతల డ్ ళదద  యభుకూు  తృడ ింథిన యసము ఉత్త్తు ఱు. 

S91 : Ans(c) 

Sol: 

S92 : Ans(c) 

Sol: రసవశకూరమ యొకు గెలూ కోయౌలహశోూూ , నెైయకయక్ ఆభూ ిం భభిము భలడు కసయఫన్స అణుళుఱు ఉధానబ. 

గెలూ కోయౌలహస్ రకూరమఱో చకెుయ ఴకూు గస భాయిఫడుత్తింథి. 

S93 : Ans(b) 

Sol: తౄసర ింకూమా  - అఱనస్  

K+ ింప్ లహథాధ ింత్ిం - త్ర యింధర పలశుో ణేసకిం 

శూసథ ధాింత్భచకయణిం - శభలష రయసషిం 

కొఱాూ బడ్ - ఇింతతవన్స. 

S94 : Ans(a) 

Sol: శింకయ రయోగసఱ కోశిం ఫ ిండ ల్ ఎించకునన ణోట ఫఠసతూ ఱక్షణాఱ జాతణా:- ుళువ యింగు, కసమ 

యింగు. 

S95 : Ans(b) 

Sol: జిఫఫభెయౌూ నూ  - త్ర యిందరా ఱు ణ యచకోళడాతుకూ ఫలధమత్ ళళిశూసు బ. 

లెైట ోకెైతునూ  ైెట ోశృభోభనూ  - ఇయ ఆకుఱు ళఽథాధ తృసమతున ఆఱశమిం చేశూసు బ. 

ABA- అతసలహక్ ఆభూ ిం - ABA యత్ు ధాఱ తుథరా ణలహథ తితు భభిము అింకుభోత్తిు  తుభోదాతున తోృ ర త్సళిశు ింథి 



S96 : Ans(a) 

Sol: 

S97 : Ans(d) 

Sol: తోకుఱ రత్తమత్తిు ఱో, థివతీమ కేిందరకింణో భెిండళ భగ శింయోగ తెజిం శింయోగిం చ ింథిన త్భసవత్ 

ఏయడే తుభసభణిం, థాతు కేిందరక లహథ తి అింకుయచిదిం - 3nన ఏయయకశు ింథి. థీతుతు తిరశఫేభలనిం అింటలయక. 

S98 : Ans(d) 

Sol: జాతీమ ళఽక్ష ఉథామనళనిం - ఇథి ఆగేనమాలహమాఱోతు ుభసత్న ళఽక్ష ఉథామనళనింగస 

భిగణిించఫడుత్తింథి. ఇథి కోల్ కణా శతొింఱోతు ఱహబ ూర్న ఱో ఉింథి.  

భాఱస్ భాఱస్ అధేథి క టలట ొనతొ . టలట ోనతొ అధేథి క జాతి యొకు రసలు మీ ధాభిం. 

S99 : Ans(c) 

Sol: 

S.NO యటతన్స ఱతేించే థాయథిం ఱోిం యసమధఱు 
I A ఆకు కూయఱు, కసమభెటుూ , 

గుభభడుకసమ, ధాభిింజ, 
చేఱు, తృసఱ ఉత్త్తు ఱు 

తోదఱెైనయ 

భేచీకటి 
 
 
 

II B B1- త్ఽణదాధామఱు, ఫరౌ న్స 
భెైస్, కూయగసమఱు, 

ఫింగసమాదింఱు, 
కసఱేమిం, గుడుూ  

తోదఱెైనయ 
 

B1- ఫ భి ఫ భ ి
 

B3- నెఱూ గసర  
 

B12-యకు ళీనత్ 



B3-భాింశిం, చేఱు, 
గుడుూ , చాఱా 

కూయగసమఱు, 
ుటిగొడుగుఱు, చ టూ  

యత్ు ధాఱు తోదఱెైనయ 
 

B12- భాింశిం, తృ్యి్,ా 
చేఱు, గుడుూ , తృసఱు 

తోదఱెైనయ 
III E కసమఱు భభిము 

యత్ు ధాఱు, కూయగసమఱు 
భభిము యత్ు న నధఱు 

తోదఱెైనయ 

ణేయౌకతృసటి ళిమోయౌటిక్ 
యకు ళీనత్ 

IV C ుఱూ టి ిండుూ , కసఱేమిం 
తోదఱెైనయ 

శుభచవ 

 

S100 : Ans(a) 

Sol: 

S101 : Ans(d) 

Sol: భానళుఱ తోత్ు ిం ఊనహభితిత్తు ఱ శూసభయథయిం 500 త.య్. తోత్ు ిం ఊనహభితిత్తు ఱ శూసభయథయిం ూభిు  

ఉచాిాశభు త్భసవత్ ఛాతీఱో ఉిండే గసయౌ భిభాణిం. టెైడల్ భిభాణిం అధేథి క రసవశఱో ఉచాిాశభు 

తృడ ింథిన భభిము గడుళు భుగిలహన గసయౌ భిభాణిం. 

S102 : Ans(c) 



Sol: భన గుిండ  తుయింత్యిం ఆకూసజన్స ణో కూడున ఎయర యకు  కణాఱన భభిము తోృ వకసఱు అదికింగస ఉిండే 

యకసు తున భన ఴభచయభింణా ింుత్తింథి. 

భానళ గుిండ  థావయ యకు  రశయణ కూింథి యధింగస జయకగుత్తింథి. 

కుడు కభిణక → కుడు జఠభిక → ఊనహభితిత్తు ఱు → ఎడభ కభిణక → ఎడభ జఠభిక 

S103 : Ans(c) 

Sol: భానళ చ భటఱో ఱాకూిక్ ఆభూ ిం ఉింటుింథి. చ భటఱో తూయక, ఖ్తుజాఱు, ఱాకేిట్ భభిము మలభిమా 

ఉింటలబ. 

S104 : Ans(b) 

Sol: 

S105 : Ans(b) 

Sol: ఫ ధార్ని (యజశవఱ) అధేథి ఆడయసభిఱో ళచేి తోదటి యకత్తశూసర ళిం. యకత్తశూసర ళిం తృసర యింబఫ ైనుడు, 

గభసబఴమ భుఖ్థావయిం నించ్చ అిండిం ధఱయసభచ యడుదఱ అళుత్తింథి. అబణే, పఱథీకయణిం జయగనుడు 

అిండిం యడుదఱ అళుత్తిందతు దమచేలహ గభతుించిండు. ధఱశభి యొకు శగటు అించధా కసఱిం 28 భోజుఱు. 

అబణే, ఇథి 21 నిండు 45 భోజుఱ ళయకు జయకగుత్తింథి. యజశవఱ శగటున 12.4 శింళత్సభసఱ ళమశసఱో 

జయకగుత్తింథి. 

S106 : Ans(d) 

Sol: అమమథేళయ కసమేఴవయ భసళు : ఆింధరరథేశ్ భసవి ారసశనశబ (1956-1962) తోదటి లకర్న. 

S107 : Ans(a) 



Sol: ఆింధరరథేశ్ ఱో శవథేశీ ఉదమభాతున ళింథేభాత్య ఉదమభిం అతు నహయౌచేయసయక. తనహన్స చిందరతృసల్ 1907ఱో 

ఆిందరా ఱో "ళింథేభాత్య ఉదమభిం" న రచాయిం చేరసయక. తనహన్స చిందరతృసల్ యూ యసత్భక ఆఱోచనఱ 

నహణాభషృడుగస నహఱుశూసు యక. 

S108 : Ans(b) 

Sol: భషభద్ ఇకసఫల్ :"పలయత్థేఴిం కటి కసద భెిండు థేరసఱు" అతు చ నహన ళమకూు  ఆమన. 

S109 : Ans(c) 

Sol: 1947ఱో పలయత్థేఴిం యొకు యబజన శభమింఱో, 565 శవథేశీ శింశూసథ ధాఱు ఉధానబ. 

S110 : Ans(b) 

Sol: కసమతధట్ తవన్స రణాయకన 1946 శింళత్సయింఱో ఇింగసూ ిండ్ రదాన భింతిర అటీూ  రకటిించాయక. 

S111 : Ans(a) 

Sol: శవభసజమ తృసభచి : ఇథి జనళభి 1, 1923 న కసింగెరస్-ఖిఱాపత్ శవభసజమ తృసభచిగస శూసథ నహించఫడుింథి. 

థీతుతు మోతీఱాల్ ధషౄూ , చ్చత్ు యింజింన్స థాస్ ఏభసటు చేరసయక. లహ.ఆర్న థాస్ తృసభచి తోదటి అధమక్షుడు 

భభిము తోదటి కసయమదభిశ మోతీఱాల్ ధషౄూ . 

S112 : Ans(c) 

Sol: ఫఽషత్ కథ గుణాధమ భసలహన ుశు కిం. ఫఽషత్ కథ నెైరసచ్చ పలవఱో యసర మఫడుింథి. 

S113 : Ans(d) 

Sol: ధాగతుకస : ఆఫ  భశృయతీ చీఫ్ త్రనకెైభో కుభాభెు . 

S114 : Ans(b) 

Sol: ఫ ఱాి ిం శభాయేఴిం - 1924 



కఱకణాు  శభాయేఴిం - 1917 

షభిుయ శభాయేఴిం - 1938 

తొయట్ శభాయేఴిం - 1946 

S115 : Ans(d) 

Sol: 'ఇిండుమా డుయైడ డ్' ుశు కిం భసలహనథి భసజేిందర రశూసద్. 

S116 : Ans(c) 

Sol: పలయత్థేఴింఱో షత్మ చేమఫడున యైశూసర య్ ఱారీ్న భాయో (1869-1872): అత్న పలయత్ యైశూసర య్ గస 

తుచేరసడు. ఆభిథక యకేింథీరకయణన రయేఴనెటలి యక. శూసి టిలహి కల్ శభేవ ఆఫ్ ఇిండుమాన తుయవళిించాడు. 

ళమళశూసమ, యసణిజమ రసఖ్న శూసథ నహించాయక. యైశూసర య్ భాత్రఫే జెైఱుఱో చింఫడాీ డు. 

S117 : Ans(d) 

Sol: భసణి గెైడున్స ఱూమ : ఆఫ  ఈరసనమ భసవిిాం భణిూర్న ఱో 26 జనళభి 1915 న జతుభించ్చింథి. భసణి గెైడున్స ఱూమ 

1981ఱో దభ బలవణ్ అయసయకీ  ఱతేించ్చింథి. 

S118 : Ans(d) 

Sol: "భనిం క క ఱాగస శింళత్సభసతుకూ కశూసభి ఫ కఫ కఱాడుణే భన కఽఱహకూ త్గిన యజమిం 

శూసదిించఱేభు" అతు త.జి. తిఱక్ చ తృసయక. 

S119 : Ans(c) 

Sol: భసఱి మా శవమింలేళక్ శింఘ్: ఇథి 1925 లెనెి ింఫర్న 27 న ధాగ్స ూర్న ఱో శూసథ నహించఫడుింథి. 

థీతుతు డాకిర్న కేఴవ్ ఫయౌభసమ్ ళ డేి ళర్న శూసథ నహించాయక. ఇథి ళిిందత్వ పలళజాఱింనెై ఏయడుింథి. 

S120 : Ans(a) 



Sol: జమలహింష ళఱూ బ (కరర.ఴ 633-666) : అత్న యరసఖ్టనింఱో శయవలహథిధ  అధే టిణాతున శూసథ నహించాడు, 

ఇథి మఱభించ్చయౌ భభిము కయింగ తృసర యనసఱ తృసర యతుష మల్ గళయనయూ  శూసథ నింగస భాభిింథి. థీతు త్భసవత్ 

అత్తుకూ "శయవలహథిధ " తయకద ఇళవఫడుింథి. 

S121 : Ans(d) 

Sol: థరా క్షభసభిం ఆింధరరథేశ్ ఱోతు త్ూయక గోథాళభి జిఱాూ ఱో ఉింథి. ఈ ఆఱమాతున త్ూయక చాలుకమ భసజు 

తైభుతు (కరర.ఴ 892-921) తుభిభించాయక. ఇథి శిళుతు యొకు ఐద ించాభసభ క్షేణరా ఱఱో కటి. 

S122 : Ans(a) 

Sol: నహిండాభచఱన ధాఴనిం చేలహన ఘనత్ ఱారీ్న ళేలహి ింగ్సస కు దకూుింథి. 

S123 : Ans(b) 

Sol: శింగభమమ గుష ఆింధరరథేశ్ ఱోతు శీరకసకులిం జిఱాూ ఱోతు అభుథాఱళఱశ టిణింఱో ఉింథి . 

S124 : Ans(c) 

Sol: ప ైయళకోన: ఇథి ఆింధరరథేశ్ ఱోతు రకసఴిం జిఱాూ ఱోతు నఱూ భఱ కొిండఱ నడుఫొ డుీ న ఉనన యత్ర రథేఴిం. 

ఈ గుష థేయసఱమాఱఱో శిళుతు ఎతుతథి భింథిభసఱు ఉధానబ.ప ైయళకోన థేయసఱమాఱు శిళుడుకూ అింకూత్ిం 

చేమఫడునిందన, ఇథి ర ైళ భణాతుకూ శింఫిందిించ్చనథి. 

S125 : Ans(a) 

Sol: ఖిఱాపత్ ఉదమభిం: తోదటి రించ ముదధ ిం త్యకయసత్ ట ోి భన్స శూసభాాజామతుకూ ళమతిభేకింగస పలయత్ 

భులహూ ింఱు చేలహన ఆింథల లనగస ఈ ఉదమభిం తృసర యింతేించఫడుింథి.జూఱెై 1921ఱో అఖిఱ పలయత్ ఖిఱాపత్ 

శభాయేఴిం కభసచీఱో జభిగిింథి. 

S126 : Ans(a) 

Sol: లహ.ఆర్న. థాస్ :ఆమనన శపలస్ చిందరఫో స్ భసజకరమ యొకు గుయకళుగస నహఱుశూసు యక. 



S127 : Ans(d) 

Sol: ఫలఱ గింగసధర్న తిఱక్ న ఱోకభానమ తిఱక్ అతు నహఱుశూసు యక.తిఱక్ కు ఆయక శింళత్సభసఱ కసఱాతుకూ జెైఱు 

శిక్ష యదిించఫడుింథి. ఫభసభఱో భాిండఱే జెైఱుఱో 1908 నిండు 1914 ళయకు ఉధానయక. 

S128 : Ans(b) 

Sol: కరర.ఴ 1323ఱో యజమిం శూసదిించ్చన త్యకయసత్, ఢుయ్ూ  శఱాు నూ  ళయింగల్ న  శఱాు న్స ూర్న గస నేయక 

భాభసియక. 

S129 : Ans(d) 

Sol: కోశూసు  ఆిందరా ఱోతు యరసఖ్టనిం జిఱాూ ఱో, ఫౌదధ  రథేఴిం కొత్ూు యక ఎఱాభించ్చయౌకూ శతొింఱో రసయద నథి 

ఎడభ డుీ న ఉింథి. ఈ ఫౌదధ  రథేఴింఱో 'త్ింఫమ దనిం' అధే దిం గుభిు ించఫడుింథి. 

S130 : Ans(c) 

Sol: శభుదర గుుు డు యొకు అఱశృఫలద్ శు ింబ రసశనిం ఱోతు కుయలన కొఱేూ యక శయశసణో గుభిు ించాయక. 

S131 : Ans(c) 

Sol: డొ తింగో నేస్: అత్న తోృ యకిగచస్ మాతిరకుడు. కఽవణ థేళభసమ తృసఱనఱో 1520ఱో యజమనగయ 

శూసభాాజామతున శిందభిశించాయక. కఽవణ థేళభసమఱ యొకు యూిం ఆమన చేత్ ళభిణించఫడుింథి. 

S132 : Ans(b) 

Sol: ఖ్ాన్స అఫుద ల్ గతౄసర్న ఖ్ాన్స: ఆమనన పలయత్థేఴింఱో 'శభిషదద  గసిందీ', తృసకూశూసు న్స ఱో 'ఫచా ఖ్ాన్స' అతు 

నహయౌచేయసయక. 

S133 : Ans(a) 



Sol: ముదధ ిం త్యకయసత్ డొ తతుమన్స లహథ తి యొకు కూరప్స ఆపర్న కసయణింగస గసిందీజీ కూరప్స రతితృసదనన 

'థియసమా తీలహన ఫలమింకుకు భసఫో బే ణేథీణో ఇచ్చిన చ కుు' అతు నహయౌచాయక. 

S134 : Ans(b) 

Sol: యభా ఫలబ :" ిండుట్ " భభిము "శయశవతి" అధే తయకదఱు ఆఫ  ధేయకికునన యదమకు గుయకు గస 

ఇళవఫడాీ బ. 

S135 : Ans(c) 

Sol: ఫ ింగసల్ గెజిట్ యసయతిరక ఇింగచూ ష్ యసభసు తిరక. థీతుతు పలయత్థేఴింఱోతు కఱకణాు  నిండు జేమ్స అగశిస్ 

ళికరు రచభిించాయక. పలయత్థేఴిం భభిము ఆలహమాఱో ఇథి తోదటి యసభసు తిరక. ఇథి 1780ఱో 

తృసర యింతేించఫడుింథి. 

S136 : Ans(a) 

Sol: షభి షయభసమ I కసఱింఱో ఫషభతూ-యజమనగయ శింఘయషణ తృసర యింబఫ ైింథి . 

S137 : Ans(b) 

Sol: శర్న శమమద్ అషభద్ ఖ్ాన్స "భానళుఱిందయూ కే యకఫ ైన ఱక్షణాఱన భభిము ణ యౌయతు కయౌగి 

ఉింటలయక. ుటుి కణో ఎళయూ యత్తర ఱు కసద" అతు నేభొుధానయక.   

S138 : Ans(c) 

Sol: రలహదధ  భసభాఱమాతున కయౌగి ఉనన ింటితటి ఆింధరరథేరలూ తు కడ జిఱాూ ఱో ఉింథి. 

S139 : Ans(b) 

Sol: కేఴళ చిందర లేన్స 1870ఱో ఇిండుమన్స భితౄసర్నభ అశోూ లహబేవన్స శూసథ కుడు. 

S140 : Ans(a) 



Sol: గొటలి  ఫలమభేజీతు ళింఴదాయ నథినెై తుభిభించాయక. ళింఴదాయ నథి త్ూయక యైు రళళిించే క భుఖ్మఫ ైన 

నథి. ళింఴదాయ ఈరసనమ ఆింధరఱో ఉిండే రదాన నథి. 

S141 : Ans(b) 

Sol: యకుర డు శయకమడుకూ భెిండళ దగిభి గరషిం. యకుర డు అత్మదిక శగటు ఉభిత్ఱ ఉశోుణ గరత్ 4600C. 

యకుర డు ఆకసఴింఱో భెిండళ రకసఴళింత్ఫ ైన శషజ గరషిం. యకుర డుతు త్యచగస బలత యొకు "శోూ దభి 

గరషిం" ఱేథా "కళఱఱు" అతు నహఱుశూసు యక. 

S142 : Ans(d) 

Sol: కభసుటక భేఖ్నెై శయకమడు కూయణాఱు తుఱుళుగస డే భోజున, ఉత్ు య ధర ళింనెై 'గటిూట' ళమళది 06:00 

గింటఱు. 

S143 : Ans(c) 

Sol: టేకు చ టుూ  ఉవణ భిండఱ ఆకుభసఱేి అడళుఱఱో నెయకగుణాబ. టేకు కఱ భధమశు ింగస గటిి గస ఉింటుింథి, 

భభిము టేకు భతునకైెనథి భభిము అగిన తుభోధకత్న కయౌగి ఉింటుింథి. 

S144 : Ans(a) 

Sol: ఆింధరరథేశ్ ఱోతు త్ూయక గోథాళభి జిఱాూ ఱో ఈరసనమ యకత్తళధాఱ నిండు గభివి ళయషతృసత్ిం 

నమోదళుత్తింథి. త్ూయక గోథాళభి జిఱాూ  ఆింధరరథేశ్ తీయ తృసర ింత్ింఱోతు జిఱాూ . థీతు జిఱాూ  రదాన కసభసమఱమిం 

కసకూధాడఱో ఉింథి. త్ూయక గోథాళభి జిఱాూ  యొకు తీయ తృసర ింత్ిం 144 కూ.తొ. 

S145 : Ans(a) 

Sol: ఆింధరరథేశ్ ఱోతు శషజ ళఽక్షశింద ఎకుుళగస ణేభ-ఆకుభసఱేి అడళుఱకు చ ింథినథి. ణేభ ఆకుభసఱేి 

అడళుఱు చ టుూ  భభిము గడుీ  తఴరభిం. 

S146 : Ans(b) 



Sol: పలయత్థేఴింఱో అత్మదిక శింఖ్మఱో జాతీమ ఉథామనళధాఱు భధమరథేశ్ ఱో ఉధానబ. భధమరథేశ్ 

భభిము అిండభాన్స & తుకోఫలర్న థీళుఱఱో గభివి శింఖ్మఱో జాతీమ ఉథామనళధాఱు ఉధానబ. 

S147 : Ans(d) 

Sol: నెధాన నథి చ్చత్ూు యక గుిండా రళళిించద. కభసణ టక భసవిిాంఱోతు చ్చకుఫఱాూ ూర్న జిఱాూ ఱోతు నింథి 

కొిండఱఱో నెధాన నథి ుటిి ింథి. ఇథి కభసణ టక భభిము ఆింధరరథేశ్ భసశుసి ా ఱ గుిండా ఉత్ు యిం భభిము త్ూయక 

యైు యలుు ింథి. నెధాన నథి ఫింగసమాఖ్ాత్ింఱోకూ రళళిశు ింథి. నెధాన నథి తృడ డళు 597 కూఱోతొటయకూ . 

S148 : Ans(a) 

Sol: ఇింథిభస గసిందీ కసఱుళ పలయత్థేఴింఱో అతి తృడ డయైన తూటితృసయకదఱ కసఱుళ. ఇథి షభికేఱోతు షభికే 

ఫలమభేజ్ నిండు తోదఱళుత్తింథి. ఇింథిభస గసిందీ కసఱుళన అదికసభికింగస భసజశూసథ న్స కెధాల్ అతు నహయౌచేయసయక. 

ఇింథిభస గసిందీ కసఱుళ తృడ డళు 649 కూ.తొ. 

S149 : Ans(a) 

Sol: ింటఱు - ఎకుుళగస ిండుించే భసవిిాం 

 తమమిం  - శిిభ ఫ ింగసల్ 

 కొఫఫభికసమఱు - కేయల 

 జొనన - కభసణ టక 

 గోధభ - ఉత్ు య రథేశ్ 

S150 : Ans(c) 

Sol: ఆింధరరథేశ్ ఱో SH -31 తృడ డయైన భసవి ాయషథాభి. ఇథి భసవిిాంఱోతు భేణిగుింట భభిము భుదద నయూ న 

కఱుుత్తింథ ి

S151 : Ans(b) 



Sol: టిరగేవ షఱవథాన్స య్ , భసజకరమ ధామకుడు, ధామమయసథి భభిము థౌత్మయేత్ు , ఐకమభసజమశతతి యొకు 

తోదటి రదాన కసయమదభిశ. ఈమన ధాభేవ (ఒశూోూ ) కు చ ింథినయసయక. 

S152 : Ans(d) 

Sol: 1959ఱో ఆింధరరథేశ్ భసవిిాంఱో ించామతీ భసజ్ ళమళశథ  రయేఴనెటిఫడుింథి. ఆింధరరథేశ్ భలడు అించ ఱ 

ించామతీ భసజ్ తుభసభణాతున అళఱింతేించ్చింథి. ఫఱవింత్ భసయ్ ఫ షణా థీతుతు ించామతీ భసజ్ ళమళశథ కు 

నహణాభషృడు అతు నహఱుశూసు యక. 1992ఱో భసజామింగింఱో 73ళ శళయణ పలయత్థేఴింఱో ించామతీ భసజ్ ళమళశథ  

ఏయడటలతుకూ థాభితీలహింథి. 

S153 : Ans(a) 

Sol: పలయత్ భసజామింగింఱోతు 12ళ ఱెడమల్ భుతుసల్ శింశథ ఱకు శింఫిందిించ్చన తుఫింధనఱన కయౌగి ఉింథి. 

12ళ ఱెడమల్ 1992 యొకు 74ళ శళయణ చటిిం థావభస చేయిఫడుింథి. 

S154 : Ans(c) 

Sol: డల గిర పలవ జభలభ కసశీభర్న కేిందరతృసయౌత్ తృసర ింత్ింఱో భాటలూ డుణాయక. ళిభాచల్ రథేశ్ భభిము 

ింజాఫోూ తు కొతున తృసర ింణాఱఱో డల గిర భాటలూ డణాయక. 

S155 : Ans(b) 

Sol: కే ఫథియ్ ఒటు యదానిం థావభస థాభాశుస తృసర తితుధమిం ఉ భసవిాతి ఎతునకఱఱో 

ఉయోగిించఫడుత్తింథి. 

S156 : Ans(d) 

Sol: భసజమశబఱో ఱెడమలీ్ కుఱాఱు, ఱెడమలీ్ ణ గఱ లటూ  భిజభేవవనూ న పలయత్ భసజామింగిం శచ్చించఱేద. 

తృసయూ ఫ ింటు ఇటీళఱ 126ళ శళయణ తఱుూ న ఆమోథిించ్చింథి. 

S157 : Ans(a) 



Sol: 31ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం, 1973ఱో ఱోక్ శబ శూసథ ధాఱన 525 నిండు 545 కు నెించాయక. ఈ చటిిం 

యొకు ఉథేద ఴమిం ఱోక్ శబఱో భసశుసి ా ఱ తృసర తితుధమిం నెించడిం. 

S158 : Ans(c) 

Sol: 

S159 : Ans(b) 

Sol: తృసభచి హభసబింు తుభోదాతుకూ శింఫిందిించ్చన 52 ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం 1985 శింళత్సయింఱో 

అభఱుఱోకూ ళచ్చిింథి. 

S160 : Ans(d) 

Sol: ఒటిింగ్స ళమశసన తృసయూ ఫ ింటు 1989ఱో 61 ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం 1988 థావభస 21 నిండు 18 కూ 

త్గిి ించ్చింథ.ి 

S161 : Ans(a) 

Sol: పలయత్థేఴిం భోక్ష రజాశూసవభమిం యొకు తఴరభ యూతృసతున అనశభిించే థేఴిం. భోక్ష రజాశూసవభమిం 

ఱేథా రతితుది రజాశూసవభమిం అధేథి తృసఱనన యశు ఽత్ింగస ఉయోగిించఫడే యూిం. 

S162 : Ans(d) 

Sol: 2011 ధాటి 97 ళ భసజామింగ శళయణ చటిిం శషకసయ శింఘాఱకు భసజామింగ షో థా, యక్షణ కయౌించ్చింథి. 

S163 : Ans(c) 

Sol: రశు ణాతుకూ, భసజామింగింఱోతు ఆభిికల్ 51A కూింద 11 తృసర థతక యధఱు ఇళవఫడాీ బ. 

S164 : Ans(b) 



Sol: అింత్భసీ తీమ రసింతితు భభిము లేనష శింఫిందాఱన తోృ ర త్సళిించడిం పలయత్ భసజామింగింఱోతు పలగిం IV 

ఱో ఉింథి. పలయత్ భసజామింగింఱోతు పలగిం IV ఱో ఇఱా తుయవచ్చించఫడుింథి: థేఴ యదానిం యొకు ఆథేశిక 

శణరా ఱు. 

S165 : Ans(a) 

Sol: అకరభ తుయఫింధింఱో ఉనన ళమకూు తు యడుదఱ చేమడాతుకూ జాభచ చేలహన భిట్ ళ తమస్ కసయస్. 

S166 : Ans(c) 

Sol: అథ ద , యేత్ధాఱు, ళడడీ  భభిము ఱాబిం యూింఱో ఉత్తిు  కసయకసఱ థావభస తృడ ింథిన ఆథామ తోణాు తున 

జాతీమ ఆథామిం అింటలయక. 

S167 : Ans(d) 

Sol: తఴరభ ఆభిథక ళమళశథ , రబుత్వ భభిము నెైయీేట్ యింగసఱ అింరసఱు ఉనన ఆభిథక ళమళశథ . తఴరభ ఆభిథక 

ళమళశథ  నెటుి ఫడుథాభచ యదానిం భభిము శూో వయౌజిం భెిండుింటి అింరసఱన తయత్ిం చేలే ళమళశథ . 

S168 : Ans(b) 

Sol: జాతీమ గసర తొణ ఆభోగమ తవన్స (NRHM) పలయత్థేఴిం అింత్టల ఏనహరల్ 2005 12న తృసర యింతేించాయక. 

S169 : Ans(c) 

Sol: 21ళ ఴణాఫద ింఱో పలయత్థేఴింఱో జాతీమ ఆథామాతుకూ లేయస యింగిం అత్మదిక యసటల ఇశు ింథి. 

S170 : Ans(d) 

Sol: శిిభ జయభతూ శషకసయింణో 1959 ఱో డురసఱోతు శిందర్న ఘర్న జిఱాూ ఱో యూభెుఱా లి ల్ తృసూ ింట్ న 

ఏభసటు చేరసయక. ఈ తృసూ ింటుకు జాభిమా (జాయఖిండ్) నిండు ఫొ గుి  భభిము శిందర్న ఘర్న భభిము కేిండుజార్న 

నిండు ఇన ఖ్తుజిం ఱతేశు ింథి. 



S171 : Ans(b) 

Sol: లేయస ఱాయసథేయఱు యసమతృసయ చ యౌూ ింుఱ రరవిం ఖ్ాణాఱోతు అదఽఴమ అింరసఱు.అదఽఴమ యసణిజమిం అధేథి 

అింత్భసీ తీమ ఱాయసథేయ, ఇథి శవిఫ ైన ళశు ళుఱ భాభిడుతు కయౌగి ఉిండద. 

S172 : Ans(a) 

Sol: కశిమ్స నన రత్మక్ష నన కసద. 

S173 : Ans(a) 

Sol: యథేశీ యసణిజామతుకూ శింఫిందిించ్చన ఆభిథక శశృమాతున ఎకూసమ్ ఫలమింక్ అింథిశు ింథి. 

S174 : Ans(a) 

Sol: 2011 జధాపల ఱెకుఱ రకసయిం, శిిభ గోథాళభి, కఽవణ , త్ూయక గోథాళభి ఆింధరరథేశ్ ఱో అత్మదికింగస 

భళిమా అక్షభసశమత్ నమోద చేలహన భలడు జిఱాూ ఱు. 

S175 : Ans(c) 

Sol: 

S176 : Ans(b) 

Sol: COMCASA అింటే కభలమతుకేవన్సస కింతృసటతయౌటీ అిండ్ లెకూమభిటీ ఏజెతూస. 

S177 : Ans(b) 

Sol: 90 ళ యసభిషక అకసడతొ అయసయకీ ఱు - 2018 ఱో, యథేశీ పలశుస యపలగింఱో ఉత్ు భ చ్చత్రిం ఎ ెింటలలహి క్ 

ఉఫ న్స. 

S178 : Ans(a) 



Sol: ' లేయస పోజ్ యోజన ' థకిం కూింద జీఎలి ఱో కేిందర రబుత్వ యసటలన శవచిింద భత్ శింశథ ఱకు తిభిగి 

చ యౌూ ించాఱతు కేిందరిం ఱక్షమింగస నెటుి కుింథి. 

S179 : Ans(d) 

Sol:  

 థి ఎభభెీతూస, ఇిండుమన్స డ మోకరల డాభెుసి్ అళర్న --ఎ. శయమ రకసష్ 

 ఱేడ్స ఆఫ్ టరర త్  - కనహల్ లహఫల్ 

 భలయింగ్స ఆన్స, భలయింగ్స తౄసయవరీ్న- ఎ ఇమర్న ఇన్స ఆస్ - ఎిం.యింకమమ ధాముడు 

 టెన్స ఐడుమాఱజీస్: థి గేరట్ అలహఫ భటీర తటీవన్స అగేరభిమతుజిం అిండ్ ఇిండలహి మాయౌజిం - ఎస్.జెైతృసల్ 

భెడుీ  

S180 : Ans(c) 

Sol: లెైకోూ న్స -30 అధేథి కణ త్వయణకిం, ఇథి భేడుయో ఐశూో ట ోుఱన ఉత్తిు  చేశు ింథి. 

S181 : Ans(a) 

Sol: ఆలహమా గేమ్స 2018 భలడు గుయకు ఱు ఉధానబ. శవయిు క్షుతు "తేన్స తేన్స", లహింగిల్ కొభుభ గఱ 

ఖ్డిభఽగసఱన "ఖ్ాఖ్ా" భభిము ఫలయమన్స జిింకన "అత్తింగ్స" అింటలయక. 

S182 : Ans(c) 

Sol: ముధైటెడ్ ధేవన్సస పుడ్ అిండ్ అగిరకఱిర్న ఆయిధైజేవన్స (FAO) 2019 న 'అింత్భసీ తీమ త్ఽణదాధామఱ 

శింళత్సయిం 'గస రకటిించాఱతు పలయత్ రతితృసథిించ్చింథి. 

S183 : Ans(d) 

Sol: 2018 గోూ ఫల్ అగిరకఱియల్ య్డర్న ఱహప్ అయసయకీ న ఆింధరరథేశ్ భుఖ్మభింతిర శీర ఎన్స. చిందరఫలఫు ధాముడు 

యదాన ధామకత్విం యపలగింఱో అిందకుధానయక. 



S184 : Ans(c) 

Sol: జలహి స్ యఫేష్ యింగధాథన్స తు ఉత్ు భసఖ్ిండ్ ళ ైకోయకి  రదాన ధామమభలభిు గస అకోి ఫర్న 2018ఱో 

తుమతించాయక   

S185 : Ans(d) 

Sol: జూఱెై 2018ఱో డుతృసభెిమింట్ ఆఫ్ ఇిండలహి మాల్ తృసఱల అిండ్ రమోవన్స (DIPP) ఇచ్చిన భసమింకూింగ్సస 

రకసయిం, ఆింధరరథేశ్ భభిము ణ ఱింగసణ భసశుసి ా ఱు ళయకశగస "ఈజ్ ఆఫ్ డబింగ్స తజిధస్" ఱో తోదటి 

భభిము భెిండళ శూసథ ధాఱోూ  తుయౌచాబ. 

S186 : Ans(d) 

Sol: 2018 UN భానళ షకుు ఫషృభతి యజేత్ఱు ఈ కూరింథియ: 

 అశూసభ జషింగచర్న, తృసకూశూసు న్స నిండు 

 టలింజాతుమాకు చ ింథిన భెఫ కస గుమత 

 జోతుమా యసనహచాధా, ఫ రజిల్ నిండు 

 పరింట్ ఱెైన్స డుెిండర్నస, ఐభసూ ిండ్ నిండు   

S187 : Ans(c) 

Sol: KISG అింటే ఖ్ేఱో ఇిండుమా శుల్ గేమ్స , థీతుతు ఇుడు ఖ్ేఱో ఇిండుమా మలత్ గేమ్స అతు 

నహఱుశూసు యక. 

S188 : Ans(d) 

Sol: పుట్ ఫలల్ జటుి ఱోతు 12 భింథి ఫలఱుయన యైలీ్ ఫో ర్నస అతు నహఱుశూసు యక భభిము కోచ్ 26 జూన్స 2018 న 

తాయ్ ఱాిండ్ ఱో ఉభిత్ఱిం నిండు అయ ఫ ైఱు థిగుళన ళయదఱునన తామ్ ఱుమాింగ్స ధాింగ్స ధాన్స కేవ్ 

భిండఱింఱో చ్చకుుకుననటుూ  గుభిు ించాయక. 



S189 : Ans(d) 

Sol: రించ బలత థినిం - తృసూ లహి క్ కసఱుశుసమతున అింత్ిం చేమిండు 

రించ భెడ్ కసర స్ భోజు - రించయసము ింగస గుయకు ిండుతోృ బే చ్చయకనళువఱు 

అింత్భసీ తీమ భళిమా థిధోత్సళిం - #శభమిం ఆశననఫ ైింథి 

రించ ఫలఱ కసభిభకుఱ ళమతిభేక థిధోత్సళిం - యక్షణ భభిము ఆభోగమళింత్ఫ ైన త్యిం 

S190 : Ans(a) 

Sol: ఫ రజిల్, యశుసమ, ఇిండుమా భభిము చ ైధా ళయకశగస BRIC థేరసఱ శింక్షుు  ధాభిం. థీతు తోదటి 

శభాయేఴిం 2009ఱో యశుసమఱోతు బ కసటెభిన్స ఫరి్న ఱో జభిగిింథి. దక్షుణాహరకసన 2010ఱో చేభసియక భభిము చ ైధా 

ఆశృవతుించ్చింథి భభిము ఇథి BRICS అబింథి. 10ళ BRICS శిఖ్భసగర శభాయేఴిం 2018ఱో 

జోషధనస్ ఫరి్న ఱో జభిగిింథి. 11ళ BRICS శిఖ్భసగర శభాయేఴిం ఫ రజిల్ ఱోతు ఫ రజీయౌమాఱో జభిగిింథి. 

S191 : Ans(a) 

Sol: JIMEX-18 : జతృసన్స-ఇిండుమా యొకు 3ళ భాభిటెైమ్ యధామశిం. JIMEX-18 అకోి ఫర్న 7 నిండు 15 

అకోి ఫర్న భధమ ఆింధరరథేరలూ తు యరసఖ్టనింఱో జభిగిింథి. 

S192 : Ans(a) 

Sol: SECMOL : ఇథి శి డ ింట్స ఎడుమకేవనల్ అిండ్ కఱియల్ భలయభింట్ ఆఫ్ ఱడఖ్ (SECMOL) కు 

శింక్షుు  యూిం. ఈ శింశథ న శోూ నమ్ యసింగ్స చక్ ఇత్యకఱణో కయౌలహ 1988 ఱో తృసర యింతేించాయక. 

S193 : Ans(a) 

Sol: 21 అకోి ఫర్న 2018 ఆజాద్ ళిింద్ రబుత్విం ఏయడు 75ళ యసభిషకోత్సయసతున శచ్చశు ింథి. 

S194 : Ans(b) 



Sol: ఱమన్స ఫ ింటలభి ఎబర్న ఱెైన్సస, ఱేథా శూసదాయణింగస ఱమన్స ఎబర్న అతు నహఱుశూసు యక. ఇథి త్కుుళ 

ఖ్యకిణో కూడున ఇిండల ధేఱహమా ఎబర్న ఱెైన్సస. యూడడ ఱుతింగ్స కెయసస్ ఱమన్స ఎబర్న ఎబర్న ఱెైన్సస యొకు 

CEO. ఱమన్స ఎబర్న రదాన కసభసమఱమిం ఇిండల ధేఱహమాఱో ఉింథి. 

S195 : Ans(d) 

Sol: యజిఱెన్సస అళగసషన యసయిం: లెింటరల్ యజిఱెన్సస కతవన్స (CVC) నిండు యజిఱెన్సస అళగసషన యసయిం 

అకోి ఫర్న 28 నించ్చ 2, నళింఫర్న 2019 ళయకు భిశీయౌశూసు యక. రతి శింళత్సయిం శభసద ర్న ళఱూ పలయ్ టేల్ 

ుటిి నభోజు అింటే అకోి ఫర్న 31 ళ ణేథీన ఇథి గభతుించళచి. 

S196 : Ans(c) 

Sol: ఱెైింగిక యేదిింుఱు భభిము థాడు కుింబకోణిం (# తొటర కుింబకోణిం) ధేథమింఱో శూసళిత్మింఱో 2018 

ధోఫ ల్ ఫషృభతి యసబథా డుింథి. 

S197 : Ans(c) 

Sol: ధేవనల్ కసమడ ట్ కసర్ను (ఎన్స. లహ.లహ) భభిము ధేవనల్ శభచవస్ లుమ్ (ఎన్స. .ఎస్. ఎస్) ఱన ఫఱోనేత్ిం 

చేమడాతుకూ చయమఱు శచ్చించడాతుకూ పలయత్ రబుత్విం తృసఠరసఱ యదమ భాజీ కసయమదభిశ అతుల్ శవయూప్ 

అధమక్షత్న క కతటీతు ఏభసటు చేశు ింథి. 

S198 : Ans(a) 

Sol: భాధవ్ గసడుి ల్ : 2010 శింళత్సయింఱో శిిభ కనభఱన భియక్షుించాఱనన లహతౄసయశఱ కోశిం పలయత్ 

రబుత్విం ఏభసటు చేలహన శిిభ కనభ భసమళయణ రసశు  ీతుుణుఱ కతటీకూ ఆమన ఛ ైయభన్స గస ఉధానయక. 

S199 : Ans(c) 



Sol: అననూయణ తృసఱ థకిం: ఈ థకసతున 2018 శింళత్సయింఱో భసజశూసథ న్స రబుత్విం తృసర యింతేించ్చింథి. 

భసవియాసము ింగస రబుత్వ తృసఠరసఱఱు, భదభససఱోూ  8 ళ త్యగతి ళయకు చదళుత్తనన నహఱూ ఱకు తృసఱు ఇళవడిం 

ఈ థకిం. 

S200 : Ans(c) 

Sol: ళిభథాస్ : ఆఫ  2018 శింళత్సయింఱో తుమతించఫడున అశూససిం యొకు తోదటి కరరడా భసమఫలభి. 

అక్షయ్ కుభార్న : 2018 ఱో కేిందర యషథాభి యయసణా, యషథాయకఱ భింతిరత్వ రసఖ్ త్న యషథాభి బదరత్ 

అళగసషన రచాభసతుకూ ఫలర ిండ్ అింఫలలహడర్న గస తుమతత్తఱమామయక . 

నహ.య.లహింద : CRPF నహ.య. లహింధతు ఫలర ిండ్ అింఫలలహడర్న 2016 శింళత్సయింఱో తుమతించ్చింథి. 

ఫేభచ కోమ్ : ఆఫ  2018 శింళత్సయింఱో BSNL ఫలర ిండ్ అింఫలలహడర్న గస తుమతత్తఱమామయక. 

 


