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Q1) భూకంపం �క� �వ�త ఎకు�వ� ఉండున�?
A) �� �ందు�
B) అ��ంద�ము
C) భూమధ��ఖ
D) ధు�వములు



 స��నం : B) అ��ంద�ము



Q2) సు�� ఒక..?
A) తు�ను
B) రక�ం �లు�కు� �న� ఈగ
C) �ండు రూపం� ఏర�� ఉన� �న� భూ�
D) సముద� కంపము �� సముద�గర�ం� అ��పర�త �లుడు వలన
ఏర�డు అ��ద� సముద�� అలలు



 స��నం : D) సముద� కంపము �� సముద�గర�ం� అ��పర�త
�లుడు వలన ఏర�డు అ��ద� సముద�� అలలు



Q3) సు��లు ��రణం� ��వలన ఏర�డు��?
A) �యుసంబంధ భూకం�లు
B) జ�ంతర�త భూకం�లు
C) తు�ను�
D) తరం�లు



 స��నం : B) జ�ంతర�త భూకం�లు
 �వరణ :
 సు��లు సంభ�ంచ��� �ర�లు:
1) సముద� అంతర�త భూకం�లు
2) అ��పర�త ���ట�లు
3) భూ��లు
4) ముద� ��ం�ల� ప� ఉల�లు మ�యు ఆస�����



Q4) త�ళ�డు � స� ఇతర ద�ణ �రత ����ల� 2004
�వర� ఏర��న అత�ంత ��ద ప�కృ� �ప�త�ం?
A) �స��త భూకంపం
B) హ���
C) సు��
D) వరదలు



 స��నం : C) సు��



Q5) ఏ అ��పర���� "Light House of Mediterranean" అ�
�లు��రు?
A) stromboli
B) �� � ��
C) strumboli
D) jalak boli



 స��నం : C) strumboli



Q6) �క�� ��లు �ం� ��� ��� �లుసు�ం�?
A) గుం��టు �వ�తను
B) �ల స�చ�తను
C) భూకంప �వ�తను
D) వర��తం



 స��నం : C) భూకంప �వ�తను



Q7) �క�� ��లు� ���ంచున�?
A) �� �గవృ�� క�మం
B) భూకం�లు
C) �తు
D) ��



 స��నం : B) భూకం�లు



Q8) �శం�� �ద��న సు�� ��య ముందసు� �చ��క
�ంద�ం ��రం�ం�ం� ఎక�డ?
A) �ంగుళ�రు
B) �ద���
C) ���
D) నూ����



 స��నం : B) �ద���
Aftermath of the Indian OceanTsunami of December 26,
2004, which caused approximately 230 000 fatalities, the
Ministry of Earth Sciences (MoES) has taken up the
responsibility to establish the National
Tsunami Early Warning System at Indian National
Centre for Ocean Information Services (INCOIS),Hyderabad.



Q9) సు�� అ�� ఒక...?
A) జబు�
B) జ���  ఒక పట�ణం �రు
C) కడ� అల
D) ఒక �స�కం �రు



 స��నం : C) కడ� అల



Q10) ప�పంచం� న�దు�బ�న ���ంతక�న భూకంపం ���
ఎ��డు సంభ�ం�ం�?
A) 1556
B) 1557
C) 1558
D) 1559



 స��నం : A) 1556



Q11) �ం� ఆ� ��( మండల చట�ము)  ఏ �గ��� సంబం�ం�న�?
A) అ�� ం��
B) ప���
C) ఇం�య�
D) అం�����



 స��నం : B) ప���



Q12) భూకంపం� నుం� వదలబ��?
A) కంప�లు
B) ప�కంప�లు
C) కంప�లు మ�యు ప�కంపనలు
D) ప�కంప�లు మ�యు మంటలు



 స��నం : C) కంప�లు మ�యు ప�కంపనలు



Q13) భూకం�ల �వ�తను బ�� ఇం��ను ఎ�� �ను� �
�భ�ంచబ�న�?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 6



 స��నం : B) 4



Q14) భూకంప �ంద�ం(Epicentre) అన� పదం ��� సంబం�ం�న�?
A) భూకం�లు
B) తు�నులు
C) సు��లు
D) �ర���



 స��నం : A) భూకం�లు



Q15) �రత�శం� ఈ ��ం� ����ల� ఏ �ష��ం ఎకు�వ�
భూకం�ల ��నప� అవ��లు ఉ���?
A) నూ����
B) ఆంధ�ప���
C) �రళ
D) గుజ��



 స��నం : D) గుజ��



Q16) ఈ ��ం� ��ల� ఏ �శం� ��రణం� భూకం�లు
సంభ�ంచ�?
A) ��
B) �����
C) నూ���ం�
D) ఆ�����



 స��నం : D) ఆ�����
P - S తరం�లు ప���ంచ � �ంద� మండల ��ం��� భూకంప
�� మండలం(Shadow Zone) అం�రు. ఈ ��ంతం��
ఆ�����, �రత ��పకల� �ఠభూ� ��ంతం భూకం�లు పరం�
అత�ంత ��ర�న�.



Q17) ఈ ��ం� ��� ��� అను�ర�� తరం�లు అం�రు?
A) P తరం�లు
B) S తరం�లు
C) L తరం�లు
D) ��� �దు



 స��నం : A) P తరం�లు
 ��థ�క �� P తరం�లు శబ�తరం�లను �� ఉం��.
అందువలన ��� అను�ర�� అం�రు.



Q18) ఈ ��ం� తరం�ల� ఘన మ�యు ద�వ ప���లు
�ం�ం��నూ ప���ం� తరం�లు?
A) P తరం�లు
B) S తరం�లు
C) P, S తరం�లు
D) L తరం�లు



 స��నం : A) P తరం�లు



Q19) భూకంప తరం�ల� ��రంభ ��� నుం� పయ�ం� �శకు,
తరం� �శకు ముందుకు �నుకకు ఊ�స�డుతూ ప���ం�
తరం�లు?
A) S తరం�లు
B) L తరం�లు
C) P తరం�లు
D) P, S తరం�లు



 స��నం : C) P తరం�లు



Q20) ��ం� ��� జతపరచం�
 తరం�లు                      �రు�
a) P                          1) �ర�� తరం�లు
b) S                          2)అను�ర�� తరం�లు
c) L                          3)��� తరం�లు
 స�న� గు��ంచం�
A) a2, b1, c3
B) a1, b2, c3
C) a3, b2, c1
D) a3, b1, c2



 స��నం : A) a2, b1, c3
P తరం�లు శబ�తరం�లను �� ఉం�� అందువల� ���
అను�ర�� తరం�లు అం�రు.
S తరం�లు �ం� తరం�ల వ� ఉం� పయ�ం� �����
లంబ�ణం� స�ం���� అందు� ��� �ర�� తరం�లు అం�రు.
L తరం�లను ��� తరం�లు మ�యు �(Low) తరం�లు
మ�యు ఉప�తల తరం�లు అం�రు.



Q21) భూకంప �� మండలం అన�?
A) P తరం�లు పయ�ంచ� ప��శం
B) S తరం�లు పయ�ంచ� ప��శం
C) L తరం�లు పయ�ంచ� ప��శం
D) A మ�యు B



 స��నం : D) A మ�యు B
 భూ అంత��గం� P మ�యు S తరం�లు పయ�ంచ� ప�����
భూకంప �� మండలం అం�రు.



Q22) ��ం� ��� ఏ ��రు� ప��రం �రత���� 5 నుం� 2 వరకు 4
భూకంప ప���త ��ం�లు� �భ�ంచడ�న�?
A) IMD(Indian Meterelogy Department)
B) NSDC(National Seismological Database Centre)
C) BIS(Bureau of Indian Standards)
D) Ministry of Earth Sciences



 స��నం : C) BIS(Bureau of Indian Standards)



Q23) �రత �శం� సంభ�ం�న ప��న భూకం�ల� ఇప��వరకు
�క�� ��లు� అత�ంత  �వ�త � న�దు �బ�న భూకంపం?
A) ఉత��ఖం� భూకంపం(1991)
B) అ��ం భూకంపం(1950)
C) గుజ�� భూకంపం(2001)
D) ���ం భూకంపం(2001)



 స��నం : B) అ��ం భూకంపం(1950)



Q24) ప�పంచం� ఇప��వరకు �క�� ��లు� ఎకు�వ �వ�తను
న�దు �యబ�న భూకంపం ఏ�?
A) అల�� భూకంపం(1969)
B) అ��ం భూకంపం(1950)
C) �� సమ�� ��ల మధ� భూకంపం(2004)
D) �� భూకంపం(1960)



 స��నం : D) �� భూకంపం(1960) - 9.5
A) అల�� భూకంపం(1969) - 9.3
B) అ��ం భూకంపం(1950) - 8.5
C) �� సమ�� ��ల మధ� భూకంపం(2004) - 9.3
 



Q25) 1556 వ సంవత�రం� ���� �ం�� ���ను�� సంభ�ం�న
భూకంపం ఇప��వరకు ప�పంచం� ఎకు�వ ��ణ న���� �రణ�న
భూకంపం. ఈ భూకంపం� ��ణనష�ం ����?
A) 8,30,000
B) 8,90,000
C) 8,50,000
D) 8,60,000



 స��నం : A) 8,30,000



Q26) ఆంధ�ప��� � అ� �ద� భూకంపం 1917� �జయనగరం�
సంభ�ం�ం�. ఇందు� �క�� ��లు� న��న �వ�త?
A) 5.4
B) 5.5
C) 5.6
D) 5.7



 స��నం : B) 5.5



Q27) భ��చలం భూకంపం ఏ సంవత�రం� సంభ�ం�ం�?
A) 1917
B) 1965
C) 1979
D) 1969



 స��నం : D) 1969
 �లం�ణ �ష��ం� అ��ద� భూకంపం 1969 ఏ��� 13న
kichanapalle �ల�గూ�ం ��ంతం� సంభ�ం�ం�. ��� భ��చలం
భూకంపం అం�రు. ఇందు� �క�� ��లు� �వ�త 5.7 �
న�ద�ం�.



Q28) 1967వ సంవత�రం� పలక �రూపణ ���ం���
ప����ం�న �స���త�?
A) W J Morgan
B) W C Morgan
C) John Roy Whinnery
D) Kenneth N. Stevens



 స��నం : A) William Jason Morgan 



Q29) ఈ ��ం� ��� అ��ం�� ఆ��య ���� ఆను�� ఉన�
ప��� ఫలకం� �గం ఏ�?
A) Cocos పలకం(Cocos Plate)
B) Caribbean పలకం(Caribbean Plate)
C) Scotia పలకం(Scotia Plate)
D) Arabia పలకం(Arabian Plate)



 స��నం : C) Scotia పలకం(Scotia Plate)



Q30) National Geo Physical Research Institute (NGRI) �ంద�
���లయం ఎక�డ ఉం�?
A) ���
B) ముం��
C) �ల��
D) �ద���



 స��నం : D) �ద���



Q31) ప�పంచ సు�� ముందసు� �చ��క �ంద� ���లయం ఎక�డ
ఉం�?
A) అల��
B) జ��
C) �న�లు
D) �ద���



 స��నం : C) �న�లు
ఓహ� �క� ద�ణ ��న ఉన� �న�లు, హ�� �జ��
మ�యు U.S. ��ప సము���� ప��శ ��రం



Q32) ��లయ ��ం�లు ఎకు�వ� భూకం�లకు �నవ���
�రణం?
A) �రత ��పకల� ఫలకము మ�యు ఆ����� ఫల�లు
అ�సరణం �ం� ��ంతం� ఉండటం.
B)  �రత �పకల� ఫలకము మ�యు ఆ��� ఫల�లు అ�సరణం
�ం� ��ంతం� ఉండటం.
C) �రత ��పకల�ం మ�యు అ��� ఫల�లు అ�సరణం �ం�
��ంతం� ఉండటం.
D) �రత ��పకల�ం మ�యు యు��� ఫల�లు అ�సరణం
�ం� ��ంతం� ఉండడం.



 స��నం : D) �రత ��పకల�ం మ�యు యు��� ఫల�లు
అ�సరణం �ం� ��ంతం� ఉండడం.



THANK YOU...


