
Qustion-paper

Qustion-paper G3MT Mains (ChapterWise) - 01 Paper-1 
(online exam)

1) ( qid - 34815 )  Jul 2016 థాయ్�లా�డ్�లోని �కాబీలోముగిసిన ఇ�డో-థాయిలా�డ్సైనిక వినా� స�

యొక� పేరు ?[Ans: d]

(A) వ�జకోశ్-2016 (B)లామిటాయ్-2016 (C)సావి�తి-2016 (D)మై�తి -2016

వివరణ: జులై 2016 ఇ�డోథాయిలా�డ్స�యుక �సైనిక వినా� స� కా�బీలోముగిసి�ది. దీనీపేరుమై�తి -

2016 ఈసైనిక వినా� సానికిరాయల్థాయిలా�డ్అరీ� అతిధ� � ఇచి� �ది. ఈవినా� స�లో 90 మ�ది

భారతియసైనికులుపాలో�నా� రు.

Conformed

2) ( qid - 34816 ) ఈ కి�ది ఏఆరోగ� ర�గ స�స� ఆ��ధ�పదేశ్, అసా� �మరియుతెల�గాణరా�షా�లలో 3 

యూనిట�ను �పార�భి�చినటు� �పకటి�చి�ది[Ans: c]

(A) ఐటిసిహెల్� కేర్ (B)అపోలోహెల్� కేర్ (C)హెటిరోహెల్� కేర్ (D)అరబి�దోహెల్� కేర్

వివరణ: హైదరాబాద్ కే��ద�గా పనిచేసు�న� హెటరోహెల్��కేర్ ఆ��ద�పదేశ్, అసా� �మరియుతెల�గాణ

రా�షా�లలో 3 యూనిట�నునెలకొలి� వా� పారాని� విస�రి�చనున� టు� �పకటి�చి�ది.

Conformed

3) ( qid - 34817 ) జసి�స్ దిలీప్బాబాసాహెబ్��సే� గత�లోఆ��ధ�పదేశ్మరియుతెల�గాణహైకోరు�

యొక� �పధాననా� యమూరి�గా పనిచేశారు. అయితేఅతనుఇటీవల ఏహైకోరు� �పధాననా� యమూరి�గా

నియమి�చబడా� రు.[Ans: d]

(A) కలకతా� (B)బా�బేహైకోరు� (C) డిలీ� (D)అలహాబాద్

వివరణ: ఉత�ర�పదేశ్ గవర� ర్ రామ్నాయక్రాజా� �గ�లోనిఆరి �కల్ 219 �పకార� జసి�స్ దిలీప్

బాబాసాహెబ్��సే�అలహాబాద్ �పధాననా� యమూరి�గా నియమి�చబడా�డు.

Conformed

4) ( qid - 34818 ) Jul 31, 2016 నఈ కి�ది ఏ �పముఖరచయితయొక� 136వ

జన� దినాని� జరుపుకునా� రు[Ans: d]

(A)ముల్� రాజ్ఆన�ద్ (B) ఆర్.కె.నారాయణ్ (C) సత� జిత్�రే (D)ముని� �పేమ్�చ�ద్

వివరణ: �పముఖహి�ది ఉరు� రచయితముని� �పేమ్చ�ద్యొక� 136 వ జన� దినాని� జులై 31,2016 

నదేశవ� ప ��గా జరుపుకునా� రు. ఆయనయొక� చివరి నవల గోదాన్. ఆయన 300 పైగా కథలనునవలలను

మరియువా� సములనురచి�చారు.

Conformed
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5) ( qid - 34819 ) �పప�చవా� ప��గా Jul 2016 లోజె.కె.రౌలి�గ్యొక� 8వ సిరీస్ విడుదలై�దిదీనిపేరు

[Ans: d]

(A)హా� రీపోటర్ & బె�స్�సో�న్ (B)హా� రీపోటర్ & ది కర్� � సో�న్ (C)హా� రీపోటర్ & దిబె�స్�చైల్� (D)హా� రీపోటర్

& ది కర్� � చైల్�

వివరణ: జెకెరౌలి�గ్యొక� 8 వ సిరిస్ విడుదలై�దిదీనిపేరుహా� రిపోటర్ & కర్ �� చైల్�. 7 వ సిరిస్

అయినహ� రీపోటర్ & దిడెత్హా� లోస్ 2007లోవిడుదలై�ది. దీని �సి� ప్ � రచయితజాక్ ��న్.

Conformed

6) ( qid - 34820 ) Jul 2016 లోపూణెలోనిఇ�డియన్ఇన్�సి�టూ� ట్ ఆఫ్ �టోపికల్మెటిరాలజిభారత

వాతావరణశాఖతోస�యుక ��గా ఒకసూపర్ క�పూ� టర్�నునెలకొలి� �ది దీని �పధానఉదే�శ� �.[Ans: a]

(A) వేసవిరుతుపవనఅ�చనా (B)హరిత గ�హవాయుతీ�వతనుఅ�చనావేయట� (C)వారి�క వర �పాత

అ�చనా (D)ఉష�వికిరణఅ�చనా

వివరణ: జులై 2016 పూణేలోనిఇ�డియన్ఇన్�సి�టు� ట్ ఆఫ్ �టోపికల్మెటిరాలజీభారతవాతావరణ

శాఖతోస�యుక ��గా ఒకసూపర్ క�పూ� టర్నునెలకొలి� �ది. దీని �పధానఉదే�శ� � వేసవిరుతుపవన

అ�చనా

Conformed

7) ( qid - 34821 ) Jul 2016 లోభారత �పభుత� � జిలా� అభివ�ది� సమన� యమరియుపర� వేక్షణ కమిటీ

యొక� పేరునుఏవిధ�గామారి� �ది[Ans: b]

(A) దీక్ష (B) దిశ (C)అక్ష� (D) లక్ష�

వివరణ: జులై 2016 లోభారత �పభుత� � జిలా� అభివ�ది� సమన� యమరియుపర� వేక్షణ కమిటియొక�

పేరునుదిశగామారి� �ది.

Conformed

8) ( qid - 34822 ) Jul 2016 లోఆ��ధ�పదేశ్ముఖ� మ��తినారాచ��దబాబునాయుడుఈకి�ది ఏ జిలా�లో

మిషన్హరితా��ధ�పదేశ్ను �పార�భి�చారు[Ans: a]

(A) క�షా� (B)గు�టూరు (C) విజయవాడ (D) శీ �కాకుళ�

వివరణ: జులై 2016 లోఆ��ధ�పదేశ్ ముఖ� మ��తినారాచ��దబాబునాయుడుక�షా� జిలా� లోమిషన్

హరితా��ధ�పదేశ్ను �పార�భి�చారు

Conformed

9) ( qid - 34823 ) �బిక్� యొక� ఉదో� గకారా� చరణ �గూపు Jul 2016 లోతమమొదటిసమావేశ� ఎక� డ

నిర� హి�చారు[Ans: d]

(A) బె�గళూరు (B)వారణాసి (C) లకో� (D)హైదరాబాద్

వివరణ: �బిక్� యొక� ఉ�� గ కార� చరణ �గూప్జులై 2016 లోతమమొదటిసమావేశ�హై�దాబాద్లో

నిర� హి�చారు

Conformed

10) ( qid - 34824 ) 2016 స�.నికి గాను భారతీయజా�నపీఠ్యొక� 11వ నవలేఖన్అవారు�ను కి�దివారిలో

ఎవరుపొ�దలేదు.[Ans: d]

(A) ఆమె��దుతివారీ (B) బలరా� కావ�త్ (C) ఓమ్నాగర్ (D) త�� � సి�గ్
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వివరణ: అవారు� �గహితలు రచన

అమే��దుతివారి పరితా� గ

బలరా� కావ�త్ సారామోరిలా

ఓమ్నాగర్ నిబ్ కే చిర్సే

త�� �ఖాన్ ఏమేరే రహ్నుమా

Conformed

11) ( qid - 34825 )  Jul 27, 2016 న ఐక� రాజ� సమితికిమాజీరాయబారినూ� ఢిలీ�లోమరణి�చారుఆయన

పేరు[Ans: b]

(A)అరు�ధతీరాడే� (B)అరు�ధతీఘోష్ (C)అరు�ధతి థాకర్ (D)అరు�ధతీమెహతా

వివరణ: జులై27,2016 న ఐక� రాజ� సమితికిమాజీభారతరాయబారీఅరు�ధతీఘోష్నూ� ఢిలీ�లో

మరణి�చాడు.

Conformed

12) ( qid - 34826 ) �పప�చఆరోగ� స�స� Jul 27, 2016 నఈ కి�ది ఏదేశమునుతటు�(మీజిల్� ) రహిత

దేశ�గా �పకటి�చి�ది[Ans: b]

(A)సెరి� యా (B) �బెజిల్ (C)నారే� (D) �� డన్

వివరణ: �పప�చఆరోగ� స�స� జులై 27, న 2016 న �బెజిల్నుతటు� (మిజిల్� ) రహితదేశ�గా

�పకటి�చి�ది

Conformed

13) ( qid - 34827 ) మాజీరా�ష�పతి అబు�ల్ కలామ్మొదటివర ��తి స�దర� �గా భారత రక్షణశాఖ

రామేశ� ర�లోనిఈ కి�ది ఏ �పా�త�లోఆయనవి�గహాని� �పతిషి��చారు[Ans: c]

(A) ధనుష్కోటి (B)మ�డప� (C) పికారు�బు (D) కలా� గ�హ�

వివరణ: మాజీరా�ష�పతి అబు�ల్ కలామ్మొదటివర ��తి స�ధర� �గాభారత రక్షణశాఖరామేశ� ర�లోని

పికారు�బులో కా�స� వి�గహని� �పతిషి��చారు. మేఘాలయలోఐఐఎ�-షిలా� �గో� ఉపనా� స�

చేసు�న� పు� డుహ�దయక�డరాలుపటు�కోవడ�తో గత స�వత� ర�జూలై 27 న కలా�మరణి�చాడు.

Conformed

14) ( qid - 34828 ) Jul 27, 2016 నలోక్�సభబాలకారి� క చట��లో సవరణలనుఆమోది�చి�ది. ఈ

సవరణల �పకార�ఈ కి�ది ఏ వయసు� లోపుబాలలఉదో� గితనుపూరి�గా నిషేది�చబడి�ది[Ans: d]

(A) 11 స�.లు (B) 12స�.లు (C) 13స�.లు (D) 14స�.లు

వివరణ: జులై27,2016 నలోక్�సభబాలకారి� క చట��లో సవరణలనుఅమోది�చి�ది. ఈసవరణల

�పకార� 14 స�.లలోపుబాలలఉదో� గితనుపూరి�గా నిషేధి�చబడి�ది. కానీకుటు�బవా� పార�లో

పనిచేయుటకుఅనుమతినిచి� �ది.

Conformed

15) ( qid - 34829 ) Jul 2016 లోసె�రాయిడ్తీసుకున� కారణ�గాఈ కి�ది ఏ �కీడాకారుని రియోఒల�పిక్�

ను�చి నిషేది�చారు[Ans: b]

(A) నవీన్అగరా� ల్ (B) నరి� �గ్యాదవ్ (C)మనీ�ష్ గుపా� (D)అఖిలేష్ శర�
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వివరణ: జులై 2016 లో సె�రాయిడ్తీసుకున� కారణ�గా నరి� �గ్యాదవ్నురియో ఒల�పిక్� ను�డి

నిషేధి�చారు

Conformed

16) ( qid - 34830 ) అవిశా� స తీరా� న� తరా� తఈ కి�ది ఏదేశపు �పధానమ��తి Jul 2016 లోతనపదవికి

రాజీనామాచేసారు[Ans: d]

(A)చైనా (B)మయనా� ర్ (C) ఇ�డోనేషియా (D) నేపాల్

వివరణ: అవిశా� స తీర� న� తరా� త నేపాల్దేశపు �పధానమ��తిజులై 2016లోతన పదవికిరాజీనామా

చేశారు. అవిశా� స తీరా� నాని� గతమావోయిసు� నేతలు �పవేశపెటా� రు

Conformed

17) ( qid - 34831 ) స� చ� భారత్అభియాన్దిశగా Jul 25, 2016 న 144 కి.మీ. పొడవు గలభారతదేశపు

మొట�మొదటిహరిత రైలుకారిడార్నుభారత రైలే� శాఖఈ కి�ది ఏరా�ష�ములో �పార�భి�చి�ది[Ans: c]

(A) కేరళ (B) గోవా (C) తమిళనాడు (D)ఛతీ�స్�ఘడ్

వివరణ: స� చ� భారత్అభియాన్దిశగాజులై 25 2016 న144 కిలోమిటర �పొడవు గలభారతదేశపు

మొట�మొదటిహరిత రైలుకారిడార్నుభారత రైలే� శాఖ తమిళనాడురా�ష�ములో �పార�భి�చి�ది.

Conformed

18) ( qid - 34832 ) నేషనల్అసోసియేషన్ఆఫ్సాఫ్�వేర్ & సరీ� సెస్ క�పెనీస్ �పకార� దేశ�లోమొదటి

సా� న�లోనిలిచినఐటి పరి�శమ[Ans: d]

(A) వి�పో (B) ఇనో� సిస్ (C)గూగుల్ఇ�డియా (D)టిసిఎస్

వివరణ: నేషనల్అసోషియన్ఆఫ్ software  సరి� సేస్ క�పేనిస్ �పకార� దేశ�లోమొదటిసా� న�లో

నిలిచినఐటి పరి�శమ TCS

Conformed

19) ( qid - 34833 ) Jul 22, 2016 సా� ర �ప్ ఇ�డియాసే�ట్� సదసు� ఎక� డ జరిగి�ది[Ans: d]

(A)చెనై� (B)హైదరాబాద్ (C) గా�ధీనగర్ (D)నూ� ఢిలీ�

వివరణ: జులై 22,2016 నసా� ర �ప్ ఇ�డియాసే�ట్� సదసు� ను� ఢిలి�లో జరిగి�ది.

Conformed

20) ( qid - 34834 ) భూసేకరణబిలు�నుఅధ� యన�చేయుటకునియమి�చబడినపార �మె�ట్స�యుక �

స�ఘానికిచైర్ పర� న్�గా ఎవరునియమి�చబడా� రు[Ans: b]

(A) గిరీష్ వర� (B) గణేష్ సి�గ్ (C) గోపాల్సి�గ్ (D)రాజేష్ వర�

వివరణ: భూసేకరణబిలు�నుఅధ� యన�చేయుటకునియమి�చబడినపార �మె�టుస�యుక �స�ఘానికి

చైర్ పర� న్ గా బిజెపియ�.పి గణెష్సి�గ్ నియమి�చారు

Conformed

21) ( qid - 34835 ) నైపుణా� భివ�ది� ఉత�మ విధానాలమారి� డిమరియుసామర�� నిరా� ణ� తదితర

అ�శాలపైభారతదేశ�జూలై 2016 లోఈ కి�ది ఏదేశముతోఒప� �దాని� కుదురు� కు�ది[Ans: b]

(A) బ�గా�దేశ్ (B) సి� ట�ర్�లా�డ్ (C) ఐరా� �డ్ (D) ఇ�గా��డ్

వివరణ: నైపుణా� భివ�ది� లో ఉత�మ విధానాలమారి� డిమరియు సామార�� నిరా� ణ� తదితర అ�శాలపై

భారతదేశ�జులై 2016 లోసి� ట�రా� �డ్ తో ఒప� �దాని� కుదురు� కు�ది
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Conformed

22) ( qid - 34836 ) ఈ కి�ది ఏ ర�గములోబలోపేత� కొరకు Jul 2016 లోభారతదేశ�మరియుమోజా�బిక్

లమధ� అవగాహన ఒప� �ద�కుదిరి�ది[Ans: c]

(A)పారి�శామికసేవలు (B) తపాలసేవలు (C) విమానయానసేవలు (D) జలమార�రవాణా

వివరణ: విమానయానర�గ�లోబలోపేత� కోరకుజులై 2016 లోభారతదేశ�మరియుమోజా�బిక్ ల

మధ� అవగాహన ఒప� �ద�కుదిరి�ది

Conformed

23) ( qid - 34837 ) ఇన్�సా� �ట్నూడిల్� , ఫోర్�ఫైడ్ఆటా� , మైదావ�టి పదారా�ల �పామాణికతపైఈ కి�ది ఏ

స�స�జూలై 2016 లోమార�దర� కాలనువిడుదలచేసి�ది[Ans: c]

(A) డబూ� � .హెచ్.ఒ (B) ఎఫ్.సి.ఐ (C) ఎఫ్.ఎస్.ఎస్.ఐ (D)యూనె��

వివరణ: ఇన్సా� �ట్నూడిల్� ఫోర్ ��ఫైడ్ ఆటా� మైదావ�టి పదారా�ల �పామాణికతపైపుడ్సేపి�& సా� �డెడ్

అథారిటిఅఫ్ ఇ�డియాస�స�జులై 2016 లోమార�దర �కాలనువిడుదలచేసి�ది.

Conformed

24) ( qid - 34838 ) బాలలఅ�కమ రవాణాను�డిపిల�లను రక్షి�చుటకుచేపటి�న కార� �కమ�లో

ము�బాయిలో 4804 మ�దిపిల�లు రక్షి�చబడా� రుఅయితేఈఆపరేషన్పేరు[Ans: d]

(A) ఆపరేషన్చైల్� (B) ఆపరేషన్ రెస్�కూ� (C) ఆపరేషన్ కుసా� న్ (D) ఆపరేషన్ముసా� న్

వివరణ: బాలలఅ�కమ రవాణాను�డిపిల�లను రక్షి�చుటకుచేపటి�న కార� �కమ�లోము�బాయిలో

4,804 మ�దిపిల�లు రక్షి�చ బడా� రు. అయితేఈఆపరేషన్ పేరుఆపరేషన్ముసా� న్

Conformed

25) ( qid - 34839 ) అ�తరిక్షనావికుల �పమాదాలనుతగి ��చుటకుఒక పరిశోధన స�స�నుసా� పి�చిన

అ�తరిక్ష స�స�[Ans: b]

(A) ఇ�సో (B)నాసా (C)ఈసా (D) జక్�షా

వివరణ: అ�తరిక్షనావికుల �పమాదాలనుతగి ��చుటకుఒక పరిశోధన స�స�నుసా� పి�చినఅ�తరిక్ష

స�స�నాసా

Conformed

26) ( qid - 34840 ) భారతదేశ� Jul 2016 ఈ కి�ది ఏదేశముతోఉదో� గుల/నైపుణ� వ�తు�లసా�ఘిక భ�దత

పైఒప� �ద�నుకుదురు� కు�ది[Ans: d]

(A)సౌదీఅరేబియా (B)యుఎఇ (C)చైనా (D) జపాన్

వివరణ: భారతదేశ�జులై 2016 లోజపాన్దేశముతోఉదో� గుల/ నైపుణ� వ�తు�లసా�ఘీక భ�దతపై

ఒప� �దమునుకుదురు� కు�ది

Conformed

27) ( qid - 34841 ) ఫారు� న్ ప�తిక Jul 2016 విడుదలచేసినటాప్ 500 క�పెనీలజాబితాలోచోటు

చేసుకోనిది[Ans: d]

(A) ఐవోసిఎల్ (B) ఆర్�ఐఎల్ (C) బిపిసిఎల్ (D) ఎన్�టిపిసి

వివరణ: ఫారూ� న్ ప�తికజూలై 2016 లోవిడుదలైనటాప్ 500 క�పెనీలజాబితాలోచోటుచేసుకోనిది

ఎన్�టిపిసి. భారతదేశ�ను�డిమొత�� 7 క�పేనీలకుఈజాబితాలోచోటు దకి� �ది.
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Conformed

28) ( qid - 34842 ) ఈ కి�ది ఏ స�స�యొక� అధ� క్షుడికి సహకరి�చే�దుకు �పముఖఆరి �క వేత�పాల్

రోమర్నునియమి�చారు[Ans: c]

(A) ఐయ�ఎఫ్ (B) ఆర్�బిఐ (C) �పప�చబా� �కు (D) ఆసియాఅభివ�ది� బా� �కు

వివరణ: �పప�చబా� �కుయొక� అధ� క్షుడికి సహకరి�చే�దుకు �పముఖఆరి �క వేత� పాల్ రొమర్ను

నియమి�చారు.

Conformed

29) ( qid - 34843 ) ఆ�సే�లియాపార�మె�ట్ ఎని� కలలో 2వసారి �పధానమ��తిగా ఎని� కైనది[Ans: d]

(A)మారో�మా�డీన్ (B)సెరొ� జసి�స్ (C)మాలే�వ్ జెసో� (D)మాల� మ్టర్� బెల్

వివరణ: ఆ�సె�లియాపార�మె�ట్ ఎని� కలలో 2 వసారి �పధానమ��తిగా ఎని� కైనదిమాల� మ్టర� బెల్

Conformed

30) ( qid - 34844 ) ఒక చ��దశేఖర్ లిమిట్సూరు� ని �దవ� రాశి ఎని� రెటు�[Ans: b]

(A) 4.4 (B) 1.4 (C) 2.4 (D) 3.4

వివరణ: సూరూ� ని �దవ� రాశికి 1.4 రెట�నుచ��దశేఖర్ లిమిట్అ�టారు

Conformed

31) ( qid - 34845 ) ఆడవారుమాటా� డినపుడు కీచుదనానికి కారణ�[Ans: b]

(A) స� ల� సా�యిత� � (B)అధికసా�యిత� � (C) ధ� ని తీ�వత (D)అనువ�శికత

వివరణ: ద� నిపౌన;పున� ముపెరిగితే ద� నిసా�యిఅధిక�గాఉ�టు�ది.

ఇటువ�టిద� నులు కీచు శబా�ని� కలి� ఉ�టాయి.

ఉదా; ఆడవారుమాటా� డినపు� డుచిన� పిల�లు ఏడి� నపు� డు, కీటకాలులేదాదోమలరెక� ల శబ��

Conformed

32) ( qid - 34846 ) ఈ కి�దివారిలోఎవరుచేసేధ� నులలోపౌన�పున� � తకు� వగా ఉ�టు�ది[Ans: d]

(A)చిన� పిల�లు (B) ఆడవారు (C)దోమలు (D)పైవనీ�

వివరణ: ఆడవారుమాటా� డినపు� డుచిన� పిల�లు ఏడి� నపు� డు, కీటకాలులేదాదోమలరెక� ల శబ��

చెసినపుడుఅధికసా�యిత� � ఉ�టు�ది

Conformed

33) ( qid - 34847 ) భవన�పైను�చి విమాన� �పయాణిసు�న� పుడు కిటికీలు క�పి�చడాని� ఏమ�టారు.

[Ans: b]

(A) �పతిస� �దన (B)అనునాద� (C) �పతిధ� ని (D) బలాత� �త క�పనాలు

వివరణ: భవన�పైను�చి విమాన� �పయాణిసు�న� పుడు కిటకీలు క�పిచడాని� అనునాద�అ�టారు. ఒకే

సహజపౌన;పున� ము గల రె�డు వసు�వులుఒకదాని �పభావముతొమరొకటిఅత� ధిక క�పన పరిమితి

లోనుకావడ�నుఅనునాద�అ�టారు

Conformed
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34) ( qid - 34848 ) ధ� ని బహుళపరావర �న� అనేసూ�త�పై పనిచేసేసె�తసో� ప్ను కనుగొన� శా�స�వేత�

[Ans: a]

(A)లెనా� క్ (B) నిక� న్ (C)పౌల� న్ (D)లాపా� స్

వివరణ: ద� ని బహుళపరావర �నమ్అనేసూ�త�పై పనిచేసేసె�తసో� ప్ను కనుగొన� శా�స�వేత� లెనా� క్

ద� ని బ�దక పదార �� పై పడినపుడు ద� ని వెనకకురావడాని� ద� ని పరావర �న� అ�టారు.

Conformed

35) ( qid - 34849 ) వాయువులోఉ���గతపెరిగితే ధ� ని వేగ�[Ans: a]

(A)పెరుగుతు�ది (B) తగు�తు�ది (C) తటస�� (D)ము�దుతగి �తరువాతపెరుగుతు�ది

వివరణ: వాయువులలోఉ���గతపెరిగితే గాలిలోద� ని వేగ�పెరుగునుఅ�టేవాయువులలోద� ని వేగ�

ఉ�� �గతకు అనులోమానుపాత�లోఉ�టు�ది

Conformed

36) ( qid - 34850 ) అణుబా�బువిసో� టన�చె�దినపుడుఉత� తి� అయే� ధ� నులు[Ans: a]

(A) పరా�శావ� ధ� నులు (B) �శవ� ధ� నులు (C)అతిధ� నులు (D) �పతి ధ� నులు

వివరణ: పర�శావ� ధ� నులుపౌ�నపున� ము   20Hz కనా� తకు� వగా ఉ�డును . ఎకు� వగాఈతర�గాలు

భూక�ప� స�భవి�చినపుడుఅణువిసో� టన� , అత� ధిక బరువైన వసు�వునిభూమినితాకినలేదాభూమిపై

కదలినఈతర�గాలుఉత� తి� అవుతాయి

Conformed

37) ( qid - 34851 ) కా� �ట� సిదా� �త� �పకార� కా�తియొక� పౌన�పున� � పెరిగితేఫోటానులోఉన� శకి �

[Ans: b]

(A) తగు�తు�ది (B)పెరుగుతు�ది (C) సి�ర�గా ఉ�టు�ది (D)చెప� లేము

వివరణ: కా�తిఫోటాన్ల �పవాహామనికా� �టమ్సిదా� �త� తెలుపుతు�ది. కా� �ట� సిదా� �త� �పకార� , 

కా�తియొక� పౌన� పున� � పెరిగితేఫోటానులోవున� శకి �పెరుగుతు�ది

Conformed

38) ( qid - 34852 ) కా�తి �పయాణి�చుటకుఎటువ�టియానక�అవసర� లేదని నిరూపి�చినసిదా� �త�

[Ans: d]

(A) కా� �ట� సిదా� �త� (B)నూ� టన్ కణ సిదా� �త� (C)హైగన్� తర�గ సిదా� �త� (D) విదు� దయసా� �త

తర�గ సిదా� �త�

వివరణ: కా�తి �పయాణి�చుటకుఎటువ�టియానక�అవసర� లేదని నిరూపి�చినసిదా� �త�

విదు� దయసా� �త తర�గ సిదా� �త�

Conformed

39) ( qid - 34853 ) మానవునిద�షి�జా� నమునుగూరి� అధ� యన�చేయుశా�స��[Ans: c]

(A) ఆడియో�గఫి (B)అకౌసి�క్� (C) ఆప�మాలజి (D)ఫోటోమె�టీ

వివరణ: మానవునిద�షి�జా�నమునుగూరి� అధ� యన�చేయుశా�స�� అప�మాలజి

Conformed

40) ( qid - 34854 ) జలాశయాలలోతుతకు� వగా ఉన� టు� కని� �చుటకుకారణ�[Ans: c]

(A) కా�తి వివర �న� (B) కా�తి పరిక్షేపణ (C) కా�తి వ�కీభవన� (D) కా�తి వ� తికరణ�
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వివరణ: జలాశయాలలోతుతకు� వగా ఉన� టు� కని� �చుటకుకారణ� కా�తి వ�కిభవన� ,ఎదైనాఒక

యానకమో� �పయాణిసు�న� కా�తి కిరణాలుమరొకయానక�లోకి �పవేశి�చేటపు� డుఅవి కా�తి వేగ�లో

మారు� వల� విభాజక తల� వద� వ�గి �పయాణిసా�యి. ఈద��� షయాని� వ�కిభవన� అ�టారు

Conformed

41) ( qid - 34855 ) �టాఫిక్ సిగ �ల్� అనేవి కా�తి ఏ ధర� � పై ఆధారపడి పనిచేసా�యి[Ans: a]

(A) కా�తి స�పూరా� �తర పరావర �న� (B) కా�తిపౌన�పున� � (C) కా�తి పరిక్షేపణ� (D) కా�తిధ�వణ�

వివరణ: �టాఫిక్ సిగ� ల్� అనేవి కా�తి స�పూరా� �తర పరావర �న� ధర� � పై ఆధారపడి పనిచెసా�యి

Conformed

42) ( qid - 34856 ) ద�శ� వర �పట�లోవివిధ ర�గులతర�గదైర �� ములనుకొలవడానికి ఉపయోగి�చే

పరికర�[Ans: a]

(A) �సా�టోమీటర్ (B)నానోమీటర్ (C) సి� గో� మానోమీటర్ (D)బారోమీటర్

వివరణ: ద�ష� వర �పట�లొవివిధ ర�గులతర�గధైర �� ములనుకొలవడానికి ఉపయోగి�చే పరికర�

�సా�టొమీటర్

Conformed

43) ( qid - 34857 ) మొదటి కరా�టకయుదా�నికి సత� ర కారణమేది[Ans: b]

(A) �ఫె�చినావలను �బిటీష్వారు (B) ఆ�సి�యన్వారసత� యుద�� (C) ఆ�� �యులు, �ఫె�చివారి

శ�తుతా� లు (D) కరా�టక వారసత� సమస� లు

వివరణ: మొదటి కర �టకయుదా�నికి సత� ర కారణముఅ�సి�యన్వారసత� యుద��

Conformed

44) ( qid - 34858 ) భారతదేశ�లో �బిటీష్వారునిరి� �చినతొలికోట ఏది[Ans: a]

(A)సెయి�ట్జారి�కోట (B)సెయి�ట్ఏ�జెలోకోట (C)సెయి�ట్డేవిడ్ కోట (D)సెయి�ట్విలియ�కోట

వివరణ: భారతదెశ�లో �బిటిష్వారునిరి� �చినతొలికోటసెయి�ట్జారి�కోట

Conformed

45) ( qid - 34859 ) భారతదేశానికి వా� పారులుగాచిట�చివర �పవేశి�చినయూరోపియను�[Ans: c]

(A)పోరు� గల్ (B) డచ్ (C) �ఫె�చ్ (D) ఇ�� �ష్

వివరణ: భారతదెశానికివా� పారులుగా చిట�చివర �పవేశి�చినయూరోపియను� �ఫె�చివారు

Conformed

46) ( qid - 34860 ) ఈస్�ఇ�డియాక�పెనీమొదటి గవర� ర్[Ans: a]

(A) �ఫాని� స్ �డాక్ (B)అ�బహ�హార్ �వెల్ (C)థామస్నిట్ (D)జారి�కె �మె�డ్

వివరణ: ఈస్�ఇ�డియాక�పేనిమొదటి గవర� ర్ �ఫాని� స్ �డాక్

Conformed

47) ( qid - 34861 ) ఆ��ధ �పా�త�లోఎక� డ నెదరా� �డ్� యొక� యునైటెడ్ఈస్�ఇ�డియాక�పెనీ

కరా� గారాలనుఏర� రిచి�ది[Ans: a]

(A)మచిలీపట� � (B) విశాఖపట� � (C) నరా� పూర్ (D) భీమునిపట� �
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వివరణ: ఆ��ద�పా�త�లోమచిలీపట� �లోనెదరా� �డ్యొక� యునైటేడ్యొక� యునైటేడ్ఈస్�

ఇ�డియాక�పేని కరా� గారాలనుఏర� రచి�ది

Conformed

48) ( qid - 34862 ) బె�గాల్లోనెలకొల� బడినతొలిఆ�� �యుల కరా� గార� ఎక� డ ఉ�ది[Ans: b]

(A) కలకతా� (B)హు� �(C)తా�మలిపి (D)చిట�గా�గ్

వివరణ: బె�గాల్లోనెలకొల� బడినతొలిఅ�� �యుల కర� గార�హుగి �లోవు�ది

Conformed

49) ( qid - 34863 ) ఈ కి�దివాటిలోఏదిసరిగా జతపరచబడలేదు[Ans: d]

(A)మా�డసోర్యుద��-1733 (B)చునార్యుద��-1532 (C) బిల్��గా�యుద��-1540 (D) గోలొ� �డ

ఆ�కమణ - 1686

వివరణ: మా�డసోర్యుద�� 1733

చునార్యుద��  1532

బిల్ �గా�యుద��  1540

గోలొ� �డ ఆ�కమణ   1687

Conformed

50) ( qid - 34864 ) భర �తో సమాన�గారాజా� ధికార� అనుభవి�చినరాణిఎవరు[Ans: c]

(A) రజియాసుల�నా (B)నూర�హాన్ (C)ము�తాజ్మహల్ (D)పైవారెవరూకాదు

వివరణ: భర �తో సమాన�గారాజా� ధికార� అనుభవి�చినరాణిము�తాజ్మహల్

Conformed

51) ( qid - 34865 ) రా�మోహన్రాయ్కిరాజాఅనిబిరుదునిచి� నమొఘల్పరిపాలకుడు[Ans: b]

(A) బహదూర్షా (B) రె�డవఅక� ర్ (C) రె�డవషాఆల� (D)పైవారెవరూకాదు

వివరణ: రా�మోహన్రాయ్కిరాజాఅనిబిరుదునిచి� భరణ� పె�చాలి� �దిగా విజ�పి�చేసినమొగల్

పరిపాలకుడురె�డవఅక� ర్

Conformed

52) ( qid - 34866 ) జిజియాపను� ను రదు� చేసినమొఘల్చ�కవరి �[Ans: b]

(A) రె�డవ బహదూర్షా (B) ఒకటవ బహదూర్షా (C)ఫారుఖ్సియత్ (D)మహ� ద్షా

Conformed

53) ( qid - 34870 ) వి��ర �పర�గాభారతదేశ�లోనిఅతిపెద� రా�షా�ల అవరోహణ �కమాని� గురి ��చ�డి[Ans: 

b]

(A)రాజసా� న్, మహారా�ష�, మధ� �పదేశ్, ఆ��ధ�పదేశ్ (B)రాజసా� న్, మధ� �పదేశ్, మహారా�ష�, ఉత�ర�పదేశ్ (C)

రాజసా� న్, మధ� �పదేశ్, ఆ��ధ�పదేశ్, మహారా�ష� (D)పైవేవికావు

Conformed

54) ( qid - 34871 ) కోకోఛానల్వేటిమధ� ఉ�ది[Ans: b]

(A)భారత్-థాయ్�లా�డ్ (B)భారత్-మయనా� ర్ (C)భారత్-శీ �ల�క (D)భారత్-మాలీ�వులు

వివరణ: కోకోచానల్భారత్మయన� ర్మధ� ఉ�ది
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Conformed

55) ( qid - 34872 ) హి�దూమహాసము�ద�లోభారత్-శీ �ల�కలనువేరుచేసు�న� భూస� రూపాలవరుస

�కమాని� ఉత�ర�ను�చిదక్షిణానికిగురి ��చ�డి[Ans: b]

(A)పాక్అఖాత�, పాక్ జల స�ధి, మనా� ర్ సి�ధూశాఖ, ఆడమ్� �బిడ్� (B)పాక్ జల స�ధి, పాక్అఖాత�, 

ఆడమ్� �బిడ్�, మనా� ర్ సి�ధూశాఖ, (C)పాక్ జల స�ధి, పాక్అఖాత�, మనా� ర్ సి�ధూశాఖ, ఆడమ్�

�బిడ్� ( (D)పాక్అఖాత�, పాక్ జల స�ధి, ఆడమ్� �బిడ్�, మనా� ర్ సి�ధూశాఖ

Conformed

56) ( qid - 34873 ) పొడవైనతీరరేఖ గలరా�షా�ల అవరోహణ �కమాని� గురి ��చ�డి[Ans: a]

(A)గుజరాత్, ఆ��ధ�పదేశ్, తమిళనాడు, మహారా�ష� (B)గుజరాత్, మహారా�ష�, ఆ��ధ�పదేశ్, తమిళనాడు

(C)గుజరాత్, ఆ��ధ�పదేశ్, మహారా�ష�, తమిళనాడు (D)గుజరాత్, తమిళనాడు, ఆ��ధ�పదేశ్, మహారా�ష�

వివరణ: పోడవైనతీరరేఖ గలరా�షా�అల్అవరోహణ �కమ� గుజరాత్ఆ��ద�పదేశ్, తమిళనాడు, 

మహారా�ష�

Conformed

57) ( qid - 34874 ) కి�దివాటిలోసరికాని జత[Ans: d]

(A)రాడ్ కి �ఫ్ రేఖ -పాక్-ఇ�డియా (B)డు� రా�డ్ రేఖ -పాక్ -ఆఫా�నిసా� న్ (C)డు� రా�డ్ రేఖ -భారత్ -

ఆఫా�నిసా� న్ (D)మెక్�మోహన్ - ఇ�డియా - బ�గా�దేశ్

వివరణ: మకో� హన్లైన్ సర్హె�నీమక్మహోన్రూపొ�ది�చి�ది, ఇదిభారతదేశ�మరియుచైనా

సరిహదు�లనువిభజి�చి�ది. చైనామెకా� న్ లైన్నుగురి ��చలేదు.

Conformed

58) ( qid - 34875 ) డ�కన్పాసేజ్ఏ ఏ �పా�తాలమధ� గు�డాపోతు�ది[Ans: b]

(A) దక్షిణఅ�డమాన్ -మధ� అ�డమాన్దీవులు (B)లిటిల్అ�డమాన్ -దక్షిణఅ�డమాన్ (C)

కార్�నికోబార్ - ��టర్ నికోబార్దీవులు (D)ఉత�ర అ�డమాన్ -దక్షిణఅ�డమాన్దీవులు

Conformed

59) ( qid - 34876 ) నూ� మూర్దీవులుఎక� డ ఉనా� యి[Ans: b]

(A)మహానదిముఖదా� ర�లో (B) గ�గానదిముఖదా� ర�లో (C) సి�ధూనదిముఖదా� ర�లో (D)

గోదావరినదిముఖదా� ర�లో

వివరణ: నూ� ముర్దీవులుగ�గానదీముఖదా� ర�లోఉనా� యి

Conformed

60) ( qid - 34877 ) కరా� టక రేఖ ఏరా�ష�� గు�డాఅత� ధికదూర� �పయాణ�చేసు��ది[Ans: c]

(A)మహారా�ష� (B)రాజసా� న్ (C)మధ� �పదేశ్ (D) పశి� మ బె�గాల్

Conformed

61) ( qid - 34878 ) హిమాలయాలుఏర� డటానికి కారణ�[Ans: c]

(A)లోయన్నిక్షేపాలస�చయన� (B)భూపటల�ముడతపడల� (C)టెథిస్భూఅభినీతిలోనినిక్షేపాలు

ముడతలుపడట� (D)భూపటల�లో �భ�శ� ఏర� డట�

వివరణ: హిమాలయాలుఎర� డటానికి కారణ�టెథిస్భూఅభినీతిలోనినిక్షేపాలుముడతలుపడట�
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Conformed

62) ( qid - 34883 ) భారతదేశ�తోఅతితకు� వ సరిహదు� గల దేశ�[Ans: c]

(A)పాకిసా� న్ (B)చైనా (C) ఆఫ�నిసా�న్ (D) నేపాల్

Conformed

63) ( qid - 34884 ) విపతు�ను రకరకాలుగావరీ �కరి�చడానికి ఆధార�[Ans: d]

(A)దాని గతచరి�త (B)అవి కలిగి�చిన �పాణ నష�� (C)దానివేగ� (D)అవి కలిగి�చినఆసి�నష��

Conformed

64) ( qid - 34885 ) విపతు� నిర� హణలోఅ�తరా� గ�[Ans: d]

(A) విపతు�లనునియ��తి�చట� (B) విపతు� ఫలితాని� తగి ��చడ� (C) �పభుత� �లోనిపైఅధికారులకు

తెలియబరచడ� (D)పైవనీ�

Conformed

65) ( qid - 34886 ) కి�దివానిలోవిపతు�నుతగి ��చే�� హ�[Ans: c]

(A)చౌకగా విదు� త్నుఅ�ది�చడ� (B) పిల�లకిసూ� లుయూనిఫా�ఇవ� ట� (C)తుఫాన్షెల�రులను

నిరి� �చడ� (D)బా� �కులను�డిఅపు� లనుఇవ� డ�

Conformed

66) ( qid - 34887 ) విపతు� ఒక స�ఘటనదానిఫలిత�[Ans: d]

(A)మానవనష�� (B) ఆసి�నష�� (C) పశుగణ� నష�� (D)పైవనీ�

Conformed

67) ( qid - 34888 ) విపతు� నిర� హణ కార� కలాపాలనుస�ఘటితపరచడానికి కే��ద �పభుత� �లో కే��ద

స�స�[Ans: a]

(A)హో�మ��తిత� శాఖ (B) �గామీణాభివ�ది� మ��తిత� శాఖ (C) �పసారమ��తిత� శాఖ (D) పట�ణ

వ� వహారాలమ��తిత� శాఖ

Conformed

68) ( qid - 34889 ) కి�దివానిలోఏదిసరైనది[Ans: d]

(A) విపతు�లనునివారి�చవచు� (B) విపతు�లనుఊహి�చవచు� (C) విపతు�లనుఆసియాలోజరుగుతు�ది

(D) విపతు� దుష� లితాలనుతగి ��చవచు�

వివరణ: విపతు�ను నివారి�చడ� విపతు�నుఉహి�చడ�సాధ� � కాదువిపతు� దుష� లితాలను

తగి ��చవచు�

Conformed

69) ( qid - 34890 ) గాలివాన (హరికేన్)[Ans: a]

(A) �పక�తి విపతు� (B)మానవ �పేరిత విపతు� (C)సునామీ (D)భూమివిరిగిపడట�

Conformed

70) ( qid - 34891 ) Slow - Oneset డిజాస�ర్ / విపతు�కి ఉదాహరణ[Ans: d]

(A) కరువు (B)దురి� క్ష� (C) పరా� వరణ �భష�త (D)పైవనీ�

Conformed
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71) ( qid - 34892 ) అ�తరా�తీయవిపతు�ల �పతిస� �దనకు కి�దివానిలోదేనినిఐక� రాజ� సమితి

జవాబుదారీచేసి�ది[Ans: a]

(A) ఐక� రాజ� సమితి (Office for Coordination of Humanitarian

Affairs) (B)యునెసో� (UNESCO) (C) ఐక� రాజ� సమితి (Office for mitigation of Disasters (D) ఐక� రాజ�

సమితి విపతు� నిర� హణటీమ్

Conformed

72) ( qid - 34893 ) విపతు�ల �పభావాని� దేనివల� ఎకు� వగా తగి ��చవచు� [Ans: d]

(A) స�రక్షణ �పణాళికీకరణ (B) సలక్షణఅవగాహనతయారీ (C) సలక్షణనివారణచర� లు ( (D)పైవనీ�

Conformed

73) ( qid - 34894 ) విపతు� ఒక భయ�కరమైన పరిసి�తి దీనిలోసాధారణజీవన�అస�వ� స�� అవుతు�ది. 

పరా� వరణ సి�తి విచి� న� � అవుతు�ది. �పాణాలనురక్షి�చడానికి పరా� వరణాని� కాపాడతాననిఅత� వసర

�పమేయాలఅవసర�ఈనిర� చనాని� ఇచి� �ది ఎవరు[Ans: d]

(A) �పధానమ��తి కారా� లయ� (B) విపతు� నిర� హణచట�� 2005 (C)యునిసెఫ్ (D)భారత �పభుత� �

గ�హకార� కలాపాలమ��తిత� �

Conformed

74) ( qid - 34895 ) �పప�చ విపతు�ల నివేదిక 2010 �పకార� 2000-2009 మధ� కాల�లోవిపతు�లు

�పభావిత�చేయబడ� జనాభాలో 85% శాత� ఏ �పా�తానికి చె�దినవారు[Ans: d]

(A)ఉత�ర ఆసియా �పా�త� (B)వాయువ� ఆసియా �పా�త� (C) ఆ�� య �పా�త� (D) ఆసియాపసిఫిక్

�పా�త�

Conformed

75) ( qid - 34898 ) సుసి�రాభివ�ది� కొరకు[Ans: a]

(A) వనరులవినియోగ రేటు, పునరుద�రణ రేటులుసమాన�గాఉ�డాలి (B) వనరులవినియోగ రేటు, 

పునరుద�రణ రేటు క�టేతకు� వగా ఉ�డాలి (C) వనరులవినియోగ రేటు, పునరుద�రణ రేటు క�టే

ఎకు� వగా ఉ�డాలి (D) ఏదీకాదు

Conformed

76) ( qid - 34899 ) వనరులవినియోగ �కమ�లోవెలువడేవ� రా�లనుపున�చ�కీయ�చేసితిరిగి

వినియోగి�చుకోవడాని� ఏమ�టారు[Ans: c]

(A) వనరులలాక్షణిక వినియోగ� (B) వనరులచ�కీయవినియోగ� (C) వనరులఅభిలాషణీయవినియోగ�

(D) వనరులస�తులన వినియోగ�

Conformed

77) ( qid - 34900 ) పరా� వరణ�నుపరిరక్షిసూ� సుసి�రాభివ�ది�నిసాధి�చడానికి వనరులవినియోగ�లో

పాటి�చవలసిన 4 ఆర్(R) లలోఒకటి కానిది[Ans: c]

(A) Reuse (B) Recycle (C) Remedy (D) Reduce

Conformed
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78) ( qid - 34901 ) �పప�చాభివ�ది� నివేదిక 2000 �పకార�సుసి�రాభివ�ది�లో �పధానమయినఅ�శ�[Ans: 

a]

(A) �పజల�దరీ జీవననాణ� తనుపె�చడ� (B) పరా� వరణ పరిరక్షణ (C) కార� న్ ఉదా� రాలను కనిష��

చేయట� (D)మానవభౌతికమూలధనస�రక్షణ

Conformed

79) ( qid - 34902 ) సుసి�రాభివ�ది� కొలమానాలలోఒకటిఅయిన ‘Green Accounting’యొక� సమీకరణ�

[Ans: b]

(A) NNP=GNP+DN (B) NNP=GNP−DN (C) GNP=NNP−DN3025=65=6:5 (D) GNP+NNP=DN

Conformed

80) ( qid - 34903 ) కి�దివానిలోసుసి�రాభివ�ది� కొరకుఅనుసరి�చే విధానములలోఒకటి కానిది[Ans: b]

(A) ఆరి �క �పోతా� హకాలు (B) సబీ� డీలనుపె�చడ� (C) �పజలలోచైతన� మునుతీసుకొనిరావడ� (D)

�పజలనుభాగసా� ములనుచేయట�

Conformed

81) ( qid - 34904 ) ఐక� రాజ� సమితిసహ�సాబి� ల�� లలోనాలుగవది[Ans: d]

(A)పేదరిక నిరూ� ళన (B)సార� �తిక �పాథమిక విద� నుసాధి�చట� (C)లి�గ సమానత� సాధన (D) శిశు

మరణాలరేటునుతగి ��చడ�

వివరణ: ఐక� రాజ� సమితిసహ�సాబి� ల�� లలోనాలుగవది శిశుమరణాలరేటునుతగి ��చడ�

Conformed

82) ( qid - 34905 ) కొనసాగి�చేఅభివ�ది� / సుసి�రాభివ�ది� అ�శాలలోఒకముఖ� లక్షణమయిన

లక్షణముగాపరిగణి�పబడుతున� ది[Ans: a]

(A) తరా�తర సమధర� � (Inter-generational equity) (B) వినియోగవ� యమునుపె�చడ� (C) ఒక

తరములోసమధర� � (Intra-generational equity) (D)పొదుపుసా�యినిపె�చుకోవట�

Conformed

83) ( qid - 34906 ) ఈ కి�దివానిలోసరైన �పవచన�[Ans: d]

(A) ఆరి �క వ�ది�కి కొనసాగి�చేఅభివ�ది� అనేదిమారుపేరు (B)సుసి�రాభివ�ది� అనేది కేవల� ఆరి �క

వ� వహారమునకుస�బ�ధిత� (C)సుసి�రాభివ�ది� రుణాత� క ఆరి �క వ�ది�రేటుకిదారితీసు��ది (D)

సుసి�రాభివ�ది� అనేదితప� నిసరిగాఆరి �క వ�ది�కి �పతికూలమనిచెప� లేము

Conformed

84) ( qid - 34907 ) సుసి�రాభివ�ది� (Sustainable development) పదమునుమొదటిసారిగా

ఉపయోగి�చినది[Ans: a]

(A) �బ�ట్�లా�డ్ కమీషన్ (B) పచౌరి కమీషన్ (C)బారు��డ్ కమీషన్ (D)థామస్ఫిలిపీ� కమీషన్

Conformed

85) ( qid - 34908 ) సుసి�రాభివ�ది� (Sustainable development) భావన కి�ది ఏ దశాబ� ఆర�భ�లో

వెలుగులోకి వచి� �ది[Ans: d]
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(A) 1950 (B) 1960 (C) 1970 (D) 1980

వివరణ: సుసి�రాభివ�ది� భావన 1980 దశాబ� అర�భ�లోవెలుగులోకి వచి� �ది

Conformed

86) ( qid - 34909 ) కి�దివానిలోఐక� రాజ� సమితిమిలీనియ�డెవలప్�మె�ట్గోల్� లో ఒకటి[Ans: d]

(A)మహిళసాధికారత (B)పేదరిక నిరూ� ళన (C) శిశుమరణాలరేటుతగి ��చడ� (D)పైవనీ�

Conformed

87) ( qid - 34922 ) కి�ద ఇవ� బడిన స�ఖా� �శేణులలోతపు� గా ఇవ� బడిన స�ఖ� నుగురి ��చుము

31, 22, 30, -32, -89, -174[Ans: b]

(A) 22 (B) 30 (C) -32 (D) -89

వివరణ: �శేణిలో 30 నిమినహాయిసే�మిగిలినదితగు�తుఉన� ది

Conformed

88) ( qid - 34923 ) కి�ద ఇవ� బడిన స�ఖా� �శేణులలోతపు� గా ఇవ� బడిన స�ఖ� నుగురి ��చుము

4, 26, 163, 1149, 9201, 32011[Ans: c]

(A) 26 (B) 163 (C) 82809 (D) 9201

Conformed

89) ( qid - 34924 ) కి�ద ఇవ� బడిన స�ఖా� �శేణులలోతపు� గా ఇవ� బడిన స�ఖ� నుగురి ��చుము

4, 39, 269, 1605, 8009, 32011[Ans: a]

(A) 4 (B) 39 (C) 269 (D) 1605

Conformed

90) ( qid - 34925 ) కి�దివానిలో �పశా� ర �క సా� నమునుగురి��చుము

MAN : NLBZOM : WINE : ......?[Ans: c]

(A) VXHTOMFD (B) XVHJOMDF (C) XVJHOMFD (D) ఏదీకాదు

Conformed

91) ( qid - 34926 ) కి�దివానిలో �పశా� ర �క సా� నమునుగురి��చుము

CUN : AESWLP : SBD : ......?[Ans: a]

(A) QUZDBF (B) QUDZFB (C) UQZDBF (D) ఏదీకాదు

Conformed

92) ( qid - 34927 ) కి�దివానిలో �పశా� ర �క సా� నమునుగురి��చుము

16 : 2 : : 256 : ........?[Ans: a]

(A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 7

Conformed

93) ( qid - 34928 ) కి�దివానిలో �పశా� ర �క సా� నమునుగురి��చుము

16 : 2 : : 2401 : .......?[Ans: a]

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

Conformed
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94) ( qid - 34929 ) కి�దివానిలో �పశా� ర �క సా� నమునుగురి��చుము

EDC : RQP : LKJ : ?[Ans: a]

(A) WXY (B) XYW (C) YXW (D) YWX

Conformed

95) ( qid - 34930 ) కి�దిఖాళీలనుపూరి�పుము

4, 8, 16, 32, 64, ......., 256, 512[Ans: a]

(A) 127 (B) 128 (C) 129 (D) 130

Conformed

96) ( qid - 34931 ) కి�దిఖాళీలనుపూరి�పుము

6, 13, 27, 55, 111, ........, 447[Ans: a]

(A) 221 (B) 222 (C) 223 (D) 224

Conformed

97) ( qid - 34932 ) కి�దిఖాళీలనుపూరి�పుము

24, 92, 216, 252, 236, .........[Ans: a]

(A) 429 (B) 492 (C) 249 (D) 294

Conformed

98) ( qid - 34933 ) కి�దిఖాళీలనుపూరి�పుము

4368, 5479, 65810, 76911, ........ 981113[Ans: a]

(A) 871102 (B) 870112 (C) 811072 (D) 871012

Conformed

99) ( qid - 34934 ) కి�దిఖాళీలనుపూరి�పుము

12, 26, 312, 420, ......, 642, 756[Ans: a]

(A) 528 (B) 529 (C) 530 (D) 531

Conformed

100) ( qid - 34935 ) కి�దివానిలోభిన� మైనవానినిగురి ��చుము[Ans: a]

(A)మామిడి-ప�డు (B) వరి-ధాన� � (C) విదా� రి �-తరగతి (D)టమాట-బ�గాళదు�ప

Conformed

101) ( qid - 34936 ) దీర �చతుర�స� :  ప�చభుజి :: ............?[Ans: a]

(A) �తిభుజ� : దీర �చతుర�స� (B) కర �ము : చుటు�కొలత (C)భుజము : కోణ� (D) వ�త�ము : చతుర�స�

Conformed

102) ( qid - 34937 ) మొదటి �పణాలిక కాల�లోఈ కి�ది ఏ ర�గానికి అధిక �పాధాన� తనుఇచా� రు[Ans: a]

(A) వ� వసాయ� (B) నిరా� ణ ర�గ� (C)భారీ పరి�శమలు (D)కుటీర పరి�శమలు

Conformed
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103) ( qid - 34938 ) మొదటి �పణాలిక కాల�లోవ�ది� రేటులక్ష� �[Ans: d]

(A) 1.1% (B) 1.5% (C) 1.8% (D) 2.1%

వివరణ: మొదటి �పణాళిక కాల�లోవ�ది� రేటులక్ష� � 2.1%

Conformed

104) ( qid - 34939 ) కి�దివానిలోమొదటి �పణాలిక లక్ష� � కానిది[Ans: c]

(A) �పజల�దరికీసా�ఘికనా� య� (B)మౌళిక సదుపాయాలకల� న (C)భారీ పరి�శమలసా� పన (D)

�దవో� ల� నాని� అరికట�డ�

Conformed

105) ( qid - 34940 ) 1951 లోఆహారధానా� ల ఉత� తి� 52 మి.ట. ఉ�డగా 1956 నాటికి ఎ�తకుచేరి�ది

[Ans: a]

(A) 65.8 మి.ట (B) 56.4 మి.ట (C) 62.8 మి.ట (D) 72.4 మి.ట

వివరణ: 1951 లోఆహారధానా� ల ఉత� తి� 52 మి.ట. ఉ�డగా 1956 నాటికి 65.8 మి.ట.కుచేరి�ది

Conformed

106) ( qid - 34941 ) మొదటి �పణాలికఅ�తానికి ధరలసూచీఎ�తశాత� తగి ��ది[Ans: a]

(A) 13% (B) 14% (C) 15% (D) 16%

వివరణ: మొదటి �పణాలికఅ�తానికి ధరలసూచీ 13 శాత� తగి ��ది

Conformed

107) ( qid - 34942 ) దేశ�లోకుటు�బనియ��తణ విధానాని� ఎపు� డు �పవేశపెటా� రు[Ans: b]

(A) 1951 (B) 1952 (C) 1953 (D) 1954

వివరణ: దేశ�లోకుటు�బనియ��తణ విధానాని� 1952 లో �పవేశపేటా� రు

Conformed

108) ( qid - 34943 ) మొదటి �పణాలికఅ�తానికి తలసరి ఆదాయ�ఎ�తశాత�పెరిగి�ది[Ans: d]

(A) 7% (B) 8% (C) 10% (D) 11%

వివరణ: మొదటి �పణాలికఅ�తానికి తలసరి ఆదాయ� 11 శాత�పెరిగి�ది

Conformed

109) ( qid - 34944 ) మొదటి �పణాలిక కాల�లోభారతీయటెలిఫోన్పరి�శమనుఎక� డసా� పి�చారు[Ans: d]

(A)��బాయి (B) కలకతా� (C) ఢిలీ� (D) బె�గుళూరు

వివరణ: మొదటి �పణాలిక కాల�లోభారతీయటెలిఫోన్పరి�శమనుబె�గళూరులోసా� పి�చారు

Conformed

110) ( qid - 34945 ) దేశ�లోమొట�మొదటిసే�ట్ఫైనాన్� కారో� రేషన్నుఎపు� డు ఏరా� టుచేసారు[Ans: a]

(A) 1951 (B) 1952 (C) 1953 (D) 1954

వివరణ: దేశ�లోమొట�మొదటిసే�ట్ఫైనాన్� కారో� రేషన్ను 1951లోఏరా� టుచేసారు

Conformed
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111) ( qid - 34946 ) మొదటి �పణాలిక కాల�లోసాధి�చిన వ�ది� రేటు.....%[Ans: c]

(A) 3.2 (B) 3.4 (C) 3.6 (D) 3.8

వివరణ: మొదటి �పణాలిక కాల�లోసాధి�చిన వ�ది� రేటు 3.6%

Conformed

112) ( qid - 34947 ) బా�కాన�గల్, నాగారు�నాసాగర్ వ�టిడా� �లకు ఏ �పణాలిక కాల�లో శ�ఖుసా� పన

చేసారు[Ans: a]

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

వివరణ: బా�కాన�గల్, నాగారు�నాసాగర్ వ�టిడా� �లకు 1వ �పణాలిక కాల�లో శ�ఖుసా� పనచేసారు

Conformed

113) ( qid - 34948 ) మొదటి �పణాలిక కాల�లోదేశ�లోతలసరి వినియోగ� ఎ�తశాత�పెరిగి�ది[Ans: c]

(A) 7% (B) 8% (C)   9% (D) 10%

వివరణ: మొదటి �పణాలిక కాల�లోదేశ�లోతలసరి వినియోగ� 9 శాత�పెరిగి�ది

Conformed

114) ( qid - 34949 ) మొదటి �పణాలిక కాల�లోబడె�ట్ వనరులలోఎ�తశాత�నుదేశీయ�గా

సమకూరు� కునా� రు[Ans: d]

(A) 56% (B) 74% (C) 82% (D) 73%

వివరణ: మొదటి �పణాలిక కాల�లోబడె�ట్ వనరులలో 73 శాత�నుదేశీయ�గాసమకూరు� కునా� రు

Conformed

115) ( qid - 34950 ) దేశ�లోసమాజాభివ�ది� కార� �కమ�నుఎపు� డు �పార�భి�చారు[Ans: c]

(A) 1951 (B) 1952 (C) 1953 (D) 1954

వివరణ: దేశ�లోసమాజాభివ�ది� కార� �కమ�ను 1953 లో �పార�భి�చారు

Conformed

116) ( qid - 34964 ) కా�తితీ�వతకు �పమాణాలుఏమిటి?[Ans: d]

(A) వెబర్ (B) గాస్ (C) కెలి� న్ (D) కా�డిలా

వివరణ: కా�తితీ�వతకు �పమాణాలుకా�డిలా. వెబర్-magnetic flux, కెలి� న్-ఉ�� �గతకు �పమాణాలు,

Conformed

117) ( qid - 35239 ) అయసా� �త పదార �మును ఉపయోగి�చిచికిత� చేయడాని� ఏమని పిలుసా�రు?[Ans: 

c]

(A) డయాథెరపి (B)మాగ� కొ�గపి (C)మాగ� టోథెరపి (D) ఫిజియాథెరపి

వివరణ: ఈఅయసా� �త చికిత� వైద� ర�గ�లోమానసిక పరి పక� తను కలిగి�చుటకొరకు

ఉపయోగిసా�రు.

Conformed

118) ( qid - 35240 ) ఈ �కి�దివానిలోసరికానిదిగురి ��చ�డి?[Ans: b]

(A)భూఅయసా� �త క్షే�త తీ�వత ధ�వాల వద�చాలాఎకు� వగాభూమధ� రేఖ వద� తకు� వ (B) జియా

మాగ� టిక్�ఈకే� టర్�భారతఉత�రా�గ�ను�డి వెలుతు�ది (C)అయసా� �త క్షే�త తీ�వతను కలిపే రేఖా
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చి�త� ఐసోడైనమిక్�చార్ ��(D) తకు� వ అయసా� �త క్షే�త తీ�వత ఖ�డ� దక్షిణఅమెరికా

వివరణ: జియామాగ� టిక్�ఈకీ� టర్�భారత దక్షిణా�గ�ను�డి వె��ను.

Conformed

119) ( qid - 35241 ) సరైనవిగురి ��చుము

a) రెగు� లెటి�గ్�అనగా �కమబద�� చేయడ�, మొట�మొదటి రెగు� లేటి�గ్�చట��ను 1773 స�॥లోచేశారు

b) దీనినిభారతదేశానికి స�బ�ధి�చినమొట�మొదటిలిఖితరాజా� �గ చట��గాకూడాపేరొ� �టారు

  c) ఈచట��దా� రాఈసి��డియాక�పెనికిమొట�మొదటిసారిగారాజకీయ, పరిపాలనఅధికారాలు

స��కమి�చాయి

d) ఈచట��ను  ‘‘విలియ�పిట్�’’ �బిటిష్�పార �మె�ట్�లో �పవేశపెటి�నాడు[Ans: d]

(A) a,b,d సరైనవి (B) b, c, d సరైనవి (C) a,c,d సరైనవి (D) a, b,c సరైనవి

Conformed

120) ( qid - 35242 ) సెటిల్�మె�ట్�చట��నుఈస�వత� ర�లోచేశారు[Ans: b]

(A) 1776 స�॥ (B) 1781 స�॥ (C) 1786 స�॥ (D) 1788 స�॥

Conformed

121) ( qid - 35243 ) సరికానిదిగురి ��చుము[Ans: b]

(A) రెగు� లేటి�గ్�లోపాలనుసవరి�చడానికి �బిటిష్�పార �మె�ట్�పిట్� �ఇ�డియాచట��ను �పతిపాది�చి�ది

(B) పిట్� �ఇ�డియాచట�� చేసిన కాల�లో గవర� ర్�జనరల్�‘‘కారన్�వాలిస్�’’ (C) పిట్� �ఇ�డియాచట��

దా� రాఈసి��డియాక�పెనీలోద� �దపాలన �పవేశపెటి�నారు (D) దీనిలో  (1) వా� పార వ� వహరా

నియ��తణ   (2) రాజకీయవ� వహరానియ��తణ

Conformed

122) ( qid - 35244 ) ఈచటా�ని� భారతదేశ�లో కే��దీక�తపాలనకుతుదిమెటు�గా అభివరి �సా� రు[Ans: b]

(A) 1813 ` చార�ర్�చట�� (B) 1833 ` చార�ర్�చట�� (C) 1853 ` చార�ర్�చట�� (D) 1861 ` కౌని� ల్�చట��

Conformed

123) ( qid - 35245 ) సరైనవిగురి ��చుము

                a) 1813 చార�ర్�చట��దా� రా �పతి �బిటిష్�పౌరునికిభారతదేశ�లోవర �క� చేసుకునేఅవకాశ�

కలి� �చారు

                b) సా� నిక స�స�కు పను� విధి�చడానికి అవిచెలి��చనివారిపైచర� లు తీసుకునేఅధికార�ను

ఇచా� రు

              c) ��బాయి, మ�దాసు �పెసిడెని� మరియుమిలిటరి �పభుతా� పై గవర� ర్�కుపూరి�అధిపత� �

కలి� �చబడలేదు

               d) బోరు� ఆఫ్�క��టోల్�లోని సభు� జీతాలు మరియుఇతరఖరు� లు భారతదేశ రెవినూ� ను�డి

చెలి��చబడుతాయి[Ans: a]

(A) a,b,d సరైనవి (B) a,c,d సరైనవి (C) b,c,d సరైనవి (D)పైవని� సరైనవి

Conformed

124) ( qid - 35246 ) 1935 భారత �పభుత� చట��లోనిఅ�శాలనుజతపరుచుము

                1) ఫెడరల్�జాబితా                a) 54 అ�శాలు
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                2) �పోవిని�యల్�జాబితా ప) 59 అ�శాలు

                3) ఉమ� డిజాబితా ష)  11

                4) అఖిలభారత సమైఖ� �పా�తాలు స)  36 అ�శాలు[Ans: b]

(A) 1a  2ప  3ష 4స (B) 1ప 2a  3స  4ష (C) 1a  2ప  3స  4ష (D) 1ష  2a  3ప 4స

Conformed

125) ( qid - 35247 ) సరికానిదిగురి ��చుము

                1) రాజా� �గ పరిషతు�మొదటిసమావేశ� 9 డిసె�బర్�  1946 

                2) ఢలీ���లోపార �మె�ట్�సె��టల్�హాల్�లో జరిగి�ది 221 మ�దిహజరు

                3) 11 డిసె�బర్�1946 న జరిగిన సమావేశ�లోడా॥రాజే��ద�పసాద్�నుశాశ� త అధ� క్షుడిగా

ఏక��వ�గా ఎని� క

                4) ఉపాధ� క్షుగాహెచ్�.సి. ముఖరీ�, వి.టి. క�ష�మాచారి ఎని� క[Ans: b]

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Conformed

126) ( qid - 35248 ) రాజా� �గ పరిషతు� ఏ రోజునముసాయిదాకమిటిని ఏరా� టుచేసి�ది[Ans: c]

(A)మారి� 29/1947  (B) ఏ�పిల్�29/1947 (C) ఆగసు� 29/1947 (D) నవ�బర్�29/1947

Conformed

127) ( qid - 35249 ) రాజా� �గ పరిషతు� సహస�ఘ�లోఉపస�ఘలస�ఖ� [Ans: a]

(A) 4            (B)  6       (C)  8       (D)  2

Conformed

128) ( qid - 35250 ) రాజా� �గ� లకా��� లు ` ఆశయాలుతీరా� న�సార�శ� కానిది[Ans: c]

(A)భారతదేశ� స� త��త, సార� భౌమ, సర� సతా� క �పజాసా� మ� � అవుతు�ది (B)సార� భౌమ ` స� త��త

భారత్�లోరాజా� ధికారినికి మూల� �పజలే (C)రాజా� �గ పరిషతు� భారత �పజలకుసామ� వాద

రాజా� �గ�నురూపొ�దిసు��ది (D)రాజా� �గమూలశాసన�భారత �పజల�దరికిసా���క

సామాజిక రాజకీయనా� యాని� అ�ది�చాలి

Conformed

129) ( qid - 35251 ) భారతరాజా� �గ�మూలభావనకానిది[Ans: d]

(A) సమాఖ� లక్షణాలు (B)బాధ� తాయుత �పభుత� � (C)నా� యసా�నా స� య� �పతిపతి� (D) నియ�త�త�

పరిపాన

Conformed

130) ( qid - 35252 ) రాజా� �గ పరిషతు�కుడా॥అ�బేద� ర్�ఎక� డిను�డి ఎ�పికైనారు[Ans: c]

(A) ము�బాయి (B)పూణె (C) కలకతా� (D)మ�దాసు

Conformed

131) ( qid - 35253 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ములోఈ �కి�ది ఏ పద� �పజా

�పాతినిథ� చట�� 1950 తోస�బ�ధమునుకలిగిలేదు [Ans: d]

(A) శాసన సభ నియోజకవర �� (B) శాసన పరిషత్�నియోజకవర �� (C)పార�మె�టరీ నియోజకవర �� (D)
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నోటిఫైడ్�ఆర �ర్�

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ములోసెక్షన్ -2లోకొని� పదాలకునిర� చనాలు

ఇవ� బడా�యి. ఈపదాలలోశాసన సభ నియోజకవర ��, శాసన పరిషత్�నియోజకవర �� మరియు

పార�మె�టరీ నియోజకవర �ల �పజా �పాతినిధ� చట��`1950 లోకలిగివున� అర �మును కలిగి వు�టాయి. 

నోటిఫైడ్�ఆర �ర్�అనగాఅధికారిక గెజిట్�లో �పచురితమైనఉత�రు� .

Conformed

132) ( qid - 35254 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 నుఅనుసరి�చిఉమ� డి ఆ��ధ�పదేశ్�

రా�ష�మునకుస�బ�ధి�చి ‘ఏర� డే రా�ష��’ అనగా.............[Ans: d]

(A)ఉమ� డి ఆ��ధ�పదేశ్�(B) ఆ��ధ�పదేశ్�(C) తెల�గాణ (D) 2 లేదా 3

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 �పకార� ఉమ� డి ఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�మునకు

స�బ�ధి�చి ‘ఏర� డే రా�ష��’అనగాఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�� లేదాతెల�గాణరా�ష�� ‘ఏది వరి ��చినచోఅది’

అనిఅర �ము

Conformed

133) ( qid - 35255 ) ఈ �కి�దివానిలోసరైన �పవచనము/లు ...

ఎ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ముఏసెక్షన్లో ‘జనాభానిష� తి�’అనేపదమును

ఉపయోగి�చారు.

బి) ఆ��ధ�పదేశ్�మరియుతె�గాణకుస�బ�ధి�చి జనాభానిష� తి�ని 2011 జనాభాలెక� ల

�పకార� గణి�చారు.

సి) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 లోఆ��ధ�పదేశ్�మరియుతెల�గాణ జనాభా

నిష� తి�ని 58.68:41.32 గానిర �యి�చారు.[Ans: c]

(A) కేవల� ఎ (B) కేవల� బి (C) ఎమరియుబి (D) ఏ,బిమరియుసి

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�మరియుతె�గాణకుస�బ�ధి�చి ‘జనాభానిష� తి�’అనగా 2011 జనాభాలెక� ల

�పకార� 58.32:41.68 నిష� తి� అని అర �ముఇదిఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము

 1లోనిసెక్షన్�̀ 2 లోపొ�దుపరచబడినది.2014 ల ో ప ా ర ్ ట ్
Conformed

134) ( qid - 35256 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము 2014లోనిఏసెక్షన్ తెల�గాణలోనిజిలా�లో

నియమితతేదీను�డి �పసు�త� వున� ఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష��లోభాగ�గావు�డవు.......[Ans: a]

(A)సెక్షన్�̀ 3         (B) సెక్షన్�̀ 4    (C)సెక్షన్�̀ 5    (D)సెక్షన్�̀ 6            

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము సెక్షన్ 3 �పకార� నియమితతేదీనతెల�గాణ కొత�

రా�ష�� ఏర� డుతు�ది. ఏర� డే తె�గాణలోని 10 జిలా�లు మరియుఖమ� � జిలా� లోని కొని� �పా�తా�

�పసు�త� వున� ఆ��ధ�పదేశ్�లోభాగ�గావు�డవు. 

2014

Conformed

135) ( qid - 35257 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 �పకార� ఏ చట�ము �కి�ద గ

హై�దాబాద్�మహానగర స�స�గానోటిఫైచేసిన �పా�త�ఉమ� డిరాజధానిగావు�టు�ది.........[Ans: b]

(A) హై�దాబాద్�మహాపురపాలక స�స� చట��`1955            (B)హై�దాబాద్�పురపాలక స�స� చట��`1955

(C) హై�దాబాద్�మహానగర స�స� చట��`1955 (D)హై�దాబాద్�నగర స�స� చట��`1955
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వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 5 �పకార�హై�దాబాద్�పురపాక స�స�

చట��`1955 �కి�దహై�దాబాద్�మహానగర స�స�గానోటిఫైచేసిన �పసు�త �పా�త� తెల�గాణమరియు

ఆ��ధ�పదేశ్�రా�షా�లకుఉమ� డిరాజధానిగావు�టు�ది

2014

Conformed

136) ( qid - 35258 ) ఈ �కి�దివానిలోసరైన �పవచనము / లు ........

ఎ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 6  ఆ��ధ�పదేశ్�నూతనరాజధానికి

నిపుణుల కమిటిఏరా� టుఅ�శాని� తెలుపుతు�ది.

బి) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 ఆమోది�పబడినతేదీను�డి 9 నెలలు

మి�చకు�డాఈ కమిటిఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�నూతనరాజధానివిషయమైతగిన సిఫారసుచేసు��ది.[Ans: a]

(A) కేవల� ఎ (B) కేవల� బి (C) ఎమరియు బి (D) ఏదీకాదు

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ములోనిసెక్షన్ 6 ఏరా� టుకాబోయేఆ��ధ�పదేశ్�రా�షా�నికి

నూతనరాజధానికి స�బ�ధి�చి వివిధ �పతా� మా� యాలనుఅధ� యన�చేసే�దుకుకే��ద �పభుత� �

నిపుణుల కమిటీనినియమి�చవలెను. ఆ కమిటీఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట��`2014 

ఆమోది�పబడినతేదీను�డి 6 నెలలుమి�చకు�డాఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�నూతనరాజధానివిషయమై

తగిన సిఫారసుచేసు��ది

2014 

Conformed

137) ( qid - 35259 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 7 �పకార�

తెలుగు రా�షా�ల ఉమ� డి గవర� ర్�పదవీ కాల� ..........[Ans: d]

(A) 5 స�॥రాలు (B) 10 స�॥రాలు (C)  2024 వరకు (D) రా�ష�పతి నిర �యి�చిన కాల� వరకు

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము

లోనిసెక్షన్  7 �పకార� ఉమ� డి ఆ��ధ�పదేశ్�రా�షా�నికి గల గవర� రు కొత�గా ఏరా� టయే� ఆ��ధ�పదేశ్�, 

తెల�గాణరా�షా�లకు నియమితతేదీను�డిరా�ష�పతి నిర �యి�చిన కాల� వరకు గవర� రుగా ఉ�టారు.

2014,

2014,

Conformed

138) ( qid - 35260 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 లోని �కి�ది �పవచనములను

పరిశీలి�పుము..

ఎ) హై�దాబాద్�లో గల ఒక స�స�ను నియమితతేదీను�డి 3 స�॥రాల పాటుకే��ద �పభుత� �

నిర� హిసు��ది.

బి) ఆస�స� రె�డుతెలుగు రా�షా�లకు 3 స�॥రాల పాటుఉమ� డి శిక్షణ కే��దముగా

ఉ�టు�ది.

సి) 3 స�॥రాల తరువాతఆస�స� తెల�గాణరా�షా�నికి చె�దుతు�ది.

పైసమాచార�ఈ �కి�ది ఏ స�స�కు స�బ�ధి�చినవి.[Ans: c]

(A) ఐఐసిటి (B) జెఎన్�టియూ (C) ����డ్���యిని�గ్�సె�టర్� (D) ఎన్�జిఆర్�ఐ

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 9 �పకార�హై�దాబాద్�లో గల

��హా�డ్���యిని�గ్�సె�టర్�ను నియమితతేదీను�డిమూడుస�॥రాల పాటుకే��ద �పభుత� మే

నిర� హిసు��ది. ఆమూడుస�వత� రాల పాటుఆ శిక్షణా కే��ద� రె�డురా�షా�లకుఉమ� డి శిక్షణా

2014,
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కే��ద�గావు�టు�ది. ఆమూడుస�వత� రాల కాల� తరువాతఆ శిక్షణా కే��ద� తెల�గాణరా�షా�నికి

చె�దుతు�ది

Conformed

139) ( qid - 35261 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 12 రాజా� �గ�లోని ఏ

షె�� ల్�కు సవరణ........[Ans: b]

(A) 3            (B)  4         (C)  5       (D) 6

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 12 �పకార� నియమితతేదీను�డి

రాజా� �గ�లోని 4 షె�� ల్�లో గల పటి�కలో కొని� మారు� లతో సవరణచేయవలెను

2014

2014,

Conformed

140) ( qid - 35262 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 14 �పకార�

నవా� ��ధ�పదేశ్�లో గల లోక్�సభసా�నాల స�ఖ� ........-[Ans: b]

(A) 17                           (B)  25      (C)  19                      (D) 26

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము లోనిసెక్షన్ 14 �పకార� నియమితతేదీను�డి, 

కొత�గా ఏరా� టయే� ఆ��ధ�పదేశ్�రా�షా�నికి 25 సా�నాలు , తెల�గాణరా�షా�నికి 17 సా�నాలు

కేటాయి�చబడునుమరియు ‘�పజా�పాతినిధ� చట��`1950’, మొదటిషె�� లో� ఆమేరకుసవరణలు

చేసినటు�గాభావి�చవలెను

2014 -

2014,

Conformed

141) ( qid - 35263 ) ఈ �కి�దివానిలోఆ��ధ�పదేశ్�లోపూరి�గా కలపబడనిమ�డల� ..........[Ans: d]

(A)కుకునూరు (B) వేలేరుపాడు (C) వరరామచ��దాపుర� (D)బూర��పాడు

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�లో కలిపిన 7 మ�డలాలు  : 1. కుకునూరు, 2. వేలేరుపాడు, 3. వరరామచ��దాపుర�, 

4. చి�తూరు,  5. కూనవర�, (పూరి�గా) 6. భ�దాచల�  (భ�దాచల� రెవెనూ� �గామ�మినహాయి�చి), 7. 

బూర��పాడు (పినపాక, మోర�పలి� బ�జర, బూర��పాడు, నాగినేని�పోలు , క�ష�సాగర్�, టేకుపలి�, సారపాక, 

ఇరవె�డి, మోతెపటి�నగర్�, ఉప� సాక, న�కిపేట, సో�పలి� �గామానుమినహాయి�చి)

Conformed

142) ( qid - 35264 ) తెల�గాణకుస�బ�ధి�చిన కొని� �గామాలనుఆ��ధ�పదేశ్�లో కలపడ� వలనఈ

�కి�ది ఏ సమస� / లు తలెతా�యి.....

ఎ) �పజల మధ� మానసిక బ�ధ� తెగిపోవడ�

బి) సా� నికత సమస�

సి) ఉదో� గ విభజన సమస�

డి) రాజకీయసమస� [Ans: d]

(A) కేవల� ఏమరియుబి (B) కేవల� బిమరియుసి (C) ఎ , బిమరియుసి (D) ఎ , బి, సిమరియుడి

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�లోని పరిసర జిలా� లతోఅనుస�ధాన�చేయడ�లోఅనేక ఇబ� �దులు , సవా��

ఎదురు� నే పరిసి�తి ఉ�ది. ఇప� టికీ, ఆయా �పా�తాల �పజలుతెల�గాణతోమానసిక బ�ధాని�

తె�చుకోలేకపోతునా� రు. ఆయా �పా�తాల ఉదో� గులో� తెల�గాణసా� నికత కలిగినవారినితెల�గాణ

�పభుత� � ఇప� టికే తీసుకు�ది. ఈ �పా�త� ఓట� ఆధార�గా ఎని� కైన ఎమె� లే�� లు తెల�గాణఅసె�బీ�
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సభు� ల , �పజలేమోఆ��ధ�పదేశ్��పా�తానికి చె�దారు. వీరి సమస� ను ఎవరికి విన� వి�చుకోవాలో

తెలియనిపరిసి�తిలోఅహేతుక విభజన పడేసి�ది.

Conformed

143) ( qid - 35265 ) పోలవర� బహుళార�క సాధక నీటిపారుదల �పాజెకు�లు వనము�పునకు

గురువుతున� �గామాల స�ఖ� ............[Ans: a]

(A) 277    (B)  189 (C)  205         (D) 247

వివరణ: పోలవర� బహుళార�క సాధక నీటిపారుదల �పాజెకు� వనము�పునకుగురవుతున� �గామాల

స�ఖ� 277

Conformed

144) ( qid - 35266 ) ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము`2014 నుఅనుసరి�చి ఏసెక్షన్�తెల�గాణ

మరియుఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�ములకు హైదారాబాద్�ఉమ� డిరాజధాని.........[Ans: b]

(A)సెక్షన్�̀ 4               (B)సెక్షన్�̀ 5       (C) సెక్షన్�̀ 6       (D)సెక్షన్�̀ 7

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�పునర్�వ� వ��కరణ చట�ము  2014 సెక్షన్ 5 �పకార� తెల�గాణమరియు

ఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�ములకుహైదరాబాద్�10 స�॥ లపాటుఉమ� డిరాజధానిగాఉ�టు�ది

Conformed

145) ( qid - 35267 ) ఈ �కి�దివానిలోసరైన �పవచనము / లు .......

ఎ) ఉమ� డిరాజధానిహైదారాబాద్��పా�త�లోనే �పజల �పాణ, ఆసి�, సే� చ� , భ�దతనుకాపాడే

�పతే� క బాధ� త గవర� రు వహిసా�రు.

బి) గవర� ర్�ఉమ� డి రాజధానిలో �పతే� క బాధ� తలనునిర� రి ��చే సమయ�లోతప� నిసరిగా

ఇరురా�షా�ల మ��తిమ�డళ�ను స��పది�చాలి.[Ans: a]

(A) కేవల� ఎ (B) కేవల� బి (C) కేవల� ఎమరియుబి (D) ఏదీకాదు

వివరణ: ఉమ� డిరాజధానిహైదారాబాద్��పా�త�లోనే �పజల �పాణ, ఆసి�, సే� చ� , భ�దతనుకాపాడే

�పతే� క బాధ� త గవర� రు వహిసా�రు. గవర� ర్�ఉమ� డి రాజధానిలో �పతే� క బాధ� తనునిర� రి ��చే

సమయ�లోతప� నిసరిగా తెల�గాణరా�ష�మ��తిమ�డలిని స��పది�చాలి. 

Conformed

146) ( qid - 35268 ) 2011 జనాభాలెక� లనుఅనుసరి�చి �కి�ది జిలా� లనుఅవరోహణా �కమ�లో

అమరు� ము.........

ఎ) విశాఖపట� � బి) తూరు� గోదావరి

సి) �కిషా� డి) గు�టూరు[Ans: a]

(A) బి,డి,సి,ఎ (B) ఎ,బి,సి,డి (C) బి,ఎ,సి,డి (D) బి,సి,ఎ,డి

వివరణ: విశాఖపట� �-  42,90,589        తూరు� గోదావరి - 52,85,824

�కిషా� -  45,17,398   గు�టూరు - 48,87,813

Conformed

147) ( qid - 35269 ) తూరు� కనుమలకువివిధ జిలా� లలో గల పేరు�కు స�బ�ధి�చి �కి�దివానిలో

సరికాని జత..............[Ans: c]

(A) కడప -పాలకొ�డు (B)చితూ� రు -అవలపలి� కొ�డలు (C)గు�టూరు ` ఏనుగు
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Exam-Name G3MT Mains (ChapterWise) - 01 Paper-1 
(online exam)

Total Questions 150

Conformed Questions 150

Not-Conformed Questions 0

Dupicates NO

Exam finalised? YES

ఎల�మ� కొ�డలు (D)నె�� రు -ఎ�రమల కొ�డలు

వివరణ: గు�టూరులోతూరు� కనుమనునాగారు�న కొ�డలుఅనిపిలుసా�రు

Conformed

148) ( qid - 35270 ) ఆ��ధ�పదేశ్�లోమరేతరరా�ష�ములతోనూసరిహదు�లనుప�చుకోనిజిలా�లు ఎని�

ఉనా� యి[Ans: b]

(A) 1                              (B) 2 (C) 3           (D)అసలు లేవు

వివరణ: నె�లురు, కడప జిలా�లు ఏ ఇతరరా�ష�ముతోనూసరిహదు�ను ప�చుకోవడ�లేదు

Conformed

149) ( qid - 35271 ) ధారా� ర్�శిలలు �పధాన�గా �కి�ది ఏ జిలా� లలోవిస�రి�చి ఉనా� యి?

ఎ) శీ �కాకుళ� బి) విజయనగర�

సి) విశాఖపట� � డి) తూరు� గోదావరి[Ans: d]

(A) ఎ,బి,సి (B) ఎ,సి,డి (C) ఎ,బి (D) బి,సి,డి

వివరణ: ధారా� ర్�శిలలుపురాతనఅపక్షేప శిలకురూపా�తరము. యివిముడిఇనుమునుఅధిక�గా

కలిగియు�టాయి. ఇవి �పధాన�గా విజయనగర�, విశాఖపట� �మరియుతూరు� గోదావరి జిలా� లలో

విస�రి�చియునా� యి

Conformed

150) ( qid - 35272 ) ఆ��ధ�పదేశ్�లో ఉత�ర అ��శముమరియు తూరు� రేఖా�శమును

కలిగియున� జిలా� .........[Ans: c]

(A)చితూ� రు (B)అన�తపుర� (C) శీ �కాకుళ� (D)గు�టూరు

వివరణ: ఆ��ధ�పదేశ్�రా�ష�ము 120 411 ను�డి 220  ఉత�ర అ��శముమధ� మరియు 770  ను�డి 840 

401 తూరు� రేఖా�శామధ� వా� పి�చిఉ�ది

190 840401

Conformed
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