ANDHRA PRADESH STATE GK IMPORTANT QUESTIONS

1. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ఉనికి – క్షేధ్ియ అమరిక
Q1. ఎవరి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కారణంగా మధ్ాసు రాష్ట్రము లోని తెలుగు మాట్లాడే ధ్రజలు
ఎక్కు వగా ఉన్న ధ్రంతాలను ఆంధ్ర రాష్ట్ం
ర గా విభజంచారు?
(a) కందుకూరి వీరేశలంగం పంతులు
(b) పొట్టి శ్రీ రాములలు
(c) టంగుటూరి ప్పకాశం
(d) గాడిచర్ ల హరి సర్వో త్తమమువు
Q2. ఆంధ్ర రాష్ట్ం
ర ఏ సంవత్స రంలో ఏ తారిఖున్ అవిరిభ ంచంది?
(a) 1956, నవంబర్ 1న
(b) 1953, నవంబర్ 1న
(c) 1953, అక్టబ
ి ర్1 న
(d) 1956, అక్టబ
ి ర్1 న
Q3. ఏ ఏ జల్లాలు కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్ం
ర గా ఏరప డ్డాయి?
(a) మప్ాసు, ముయలసీమ
(b) మప్ాసు ,మధ్య ప్పదేశ్
(c) ముయలసీమ, మైసూర్
(d) పైవేవి కాదు
Q4. ఏ పున్రిి భజన్ చట్రం కింద హైదరాబాద్ లోని వివిర జల్లాలను విభజంచ తెలుగు మాట్లాడే
ధ్రజలతో కూడిన్ ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్టరరనిన ఏరాప టు చేసారు?
(a) 1956
(b) 1955
(c) 1954
(d) 1953
Q5. రాష్టరరల పున్రిి భజన్ చట్రం ను అనుసరించ హైదరాబాద్
రాజయ ంలోని మరాఠీ జల్లాలు ఏ రాష్ట్ం
ర లో కలిశాయి?
(a) మధ్య ప్పదేశ్
(b) మహాముష్ట్ ి
(c) కముాటక
(d) పైవేవి కాదు
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Q6. ఈ ధ్కింది వాటిలో మధ్ాసు రాష్ట్ము
ర
నుండి వేరురడిన్ రాష్ట్ము
ర
ఏది?
(a) కముాటక
(b) మధ్య ప్పదేశ్
(c) మహాముష్ట్ ి
(d) పైవేవి కాదు
Q7. ఈ ధ్కింది వాటిలో ఏది తొలి భారయుక త రాష్ట్ం
ర ?
(a) ఆంప్ధ్ ముష్ట్ల
ి
(b) ఆంప్ధ్ప్పదేశ్
(c) మప్ాసు
(d) పైవేవి కాదు
Q8. రాష్టరరల పున్రిి భజన్ చట్రం ను అనుసరించ హైదరాబాద్ రాజయ ంలోని కన్న డ భాషియ
జల్లాలు ఏ రాష్ట్ం
ర లో కలిశాయి?
(a) మధ్య ప్పదేశ్
(b) మహాముష్ట్ ి
(c) కముాటక
(d) పైవేవి కాదు
Q9. ఆంధ్ర అనే రరం మొదట్గా ఏ ధ్బాహ్మ ణంలో కనిపిసుతంది?
(a) ఆప్ేయ
(b) ఐత్రేయ
(c) హందూ పుముణ
(d) విష్ణా పుముణ
Q10. ఆంధ్ర ధ్రంతానికి గల ఇత్ర పేరను
ా కనుగొన్ండి?
1. ఆంప్ధ్ దేశం
2. ప్ిలంగ దేశం
3. ఆంప్ావని
4. ఆంప్ధ్ వి్య
(a) 1, 2 మాప్త్మే
(b) 3,4 మాప్త్మే
(c) 1,2 మరియు 3
(d) 1,2,3 మరియు 4
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Q11. ఏ సాహిత్య ంలో “అందరట్ర” గా ఆంధ్ర ధ్రంతానిన పేర్కు న్నన రు?
(a) ప్ాహమ ణ
(b) బౌద్ద
(c) హందూ
(d) పైవేవి కాదు
Q12. ఏ నెల్ల ఏ తారీఖున్ ఆంధ్రధ్రదేశ్ నుంచ తెలంగాణా రాష్టరరనిన
కబినెట్ ఆమోదించంది?
(a) డిసంబర్ 1 న
(b) నవంబర్ 1న
(c) జూన్ 1న
(d) పైవేవి కాదు

ఏరాప టు చేయడ్డనికి కంధ్ద

Q13. తెలంగాణా బిలుా రాజయ సభలో ఆమోదం పందిన్ తేది ఈ ధ్కింది వాటిలో కనుగొన్ండి?
(a) 2014 ఫిప్బవరి 20
(b) 2014, ఫిప్బవరి 18
(c) 2014, జూన్ 2
(d) 2014, మారిి 1
Q14. తెలంగాణా బిలుా లోక్ సభలో ఆమోదం పందిన్ తేది ఈ ధ్కింది వాటిలో కనుగొన్ండి?
(a) 2014 ఫిప్బవరి 20
(b) 2014, ఫిప్బవరి 18
(c) 2014, జూన్ 2
(d) 2014, మారిి 1
Q15. తెలంగాణా రాష్ట్ం
ర 29 వ ధ్రతేయ క రాష్ట్ం
ర గా ఆవిరభ వించన్ తేది ఈ ధ్కింది వాటిలో కనుగొన్ండి?
(a) 2014 ఫిప్బవరి 20
(b) 2014, ఫిప్బవరి 18
(c) 2014, జూన్ 2
(d) 2014, మారిి 1
Q16. ఆంధ్రధ్రదేశ్ పున్రిి భజన్ చట్రం -2014 ను రాష్ట్ర
ర ి
ఆమోదించన్ రోజును ఈ ధ్కింది వాటిలో కనుగొన్ండి?
(a) 2014 ఫిప్బవరి 20
(b) 2014, ఫిప్బవరి 18
(c) 2014, జూన్ 2
(d) 2014, మారిి 1
Q17. ఆంధ్రధ్రదేశ్ భారత్ దేశానికీ ఏ భాగంలో బంగాళాకాతానికి ఆనుక్కని ఉంది?
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(a) ఆగ్నే యా
(b) ఈశానయ
(c) వాయువయ
(d) నైరుి
త ంచ ఉంది?
Q18. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ఏ ఏ ఉత్తర అక్షంశాల మరయ విసరి
(a) 12°37’ నంచి 19°54’
(b) 76°46’ నంచి 84°46’
(c) 12°37’ నంచి 76°46’
(d) 19°54’ నంచి 84°46’
త ంచ ఉంది?
Q19. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ఏ ఏ తూరుప రేఖంశాల మరయ విసరి
(a) 12°37’ నంచి 19°54’
(b) 76°46’ నంచి 84°46’
(c) 12°37’ నంచి 76°46’
(d) 19°54’ నంచి 84°46’
Q20. వైశాలయ ం రరంగా భారత్దేశంలో 8వ పెదద రాష్ట్ము
ర
ఏది?
(a) త్మిళనాడు
(b) తెలంగాణా
(c) ఆంప్ధ్ప్పదేశ్
(d) ముజస్థాన్
Q21. వైశాలయ ం రరంగా ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎనిన

చదరపు కిలో మీట్రుా కలిగి ఉంది?

(a) 1,96,024
(b) 1,91,791
(c) 1,60,205
(d) 1,52,236
Q22. భారత్దేశా వైశాలయ ంలో ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర వైశాలయ ం ఎంత్ శాత్ం ఈ ధ్కింది వాటిలో
కనుగొన్ండి?
(a) 4.82%
(b) 4.86%
(c) 4.68%
(d) 4.28%
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Q23. ఆంధ్రధ్రదేశ్ నుండి వేరురడిన్ రాష్ట్ము
ర
అయిన్న తెలంగాణా, వైశాలయ ం రరంగా దేశంలో
ఎన్నన స్థసానన్ంలో ఉంది?
(a) 9
(b) 10
(c) 11
(d) 12
Q24. ఆంధ్రధ్రదేశ్ తూరుప న్ దేనిని సరిహ్ద్దదగా కలిగి ఉంది?
(a) బంగాళాఖాత్ం
(b) త్మిళనాడు
(c) ఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా
(d) కముాటక
Q25. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ఉత్తరాన్ దేనిని సరిహ్ద్దదగా కలిగి ఉంది?
(a) బంగాళాఖాత్ం
(b) త్మిళనాడు
(c) ఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా
(d) కముాటక
Q26. ఆంధ్రధ్రదేశ్ దక్షిణాన్ దేనిని సరిహ్ద్దదగా కలిగి ఉంది?
(a) బంగాళాఖాత్ం
(b) త్మిళనాడు
(c) ఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా
(d) కముాటక
Q27. ఆంధ్రధ్రదేశ్ రడమర వైపు దేనిని సరిహ్ద్దదగా కలిగి ఉంది?
(a) బంగాళాఖాత్ం
(b) త్మిళనాడు
(c) ఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా
(d) కముాటక
Q28. విజయన్గరం, తూరుప గోావరి, విశాఖరట్న ం, ధ్ీకాక్కళం
జల్లాలను సరిహ్ద్దదగా గల రాష్ట్ం
ర ఏది?
(a) తెలంగాణా
(b) త్మిళనాడు
(c) కముాటక
(d) పైవేవి కాదు
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Q29. కరాన ట్క రాష్ట్ము
ర
ఏ జల్లాలను సరిగాద్దదగా కలిగి ఉంది?
1. కర్నే లు
2. అనంత్పుర్ం
3. ఒడిస్థా
4. చిత్తతరు
(a) 1,2 మాప్త్మే
(b) 2,3 మరియు 4.
(c) 1, 2 మరియు 4.
(d) 1,2,3 మరియు 4.
Q30. చతూతరు, నెల్లారు ఏ రాష్టరరనిన

సరిహ్ద్దదగా కలవు?

(a) తెలంగాణా
(b) త్మిళనాడు
(c) కముాటక
(d) పైవేవి కాదు

సమాధాన్నలు
S1. Ans.(b)
Sol. పొట్టి శ్రీ రాములలు ఆమర్ణ నిముహార్ దీక్ష ఫలత్ంగా 1953, అక్టబ
ి ర్1 న మప్ాసు ముష్ట్ల
ి
లోని తెలుగు
మాట్లలడే ప్పజలు ఎక్కు వగా ఉనే ప్రంతాలన, ముయలసీమ ద్త్త జిల్లలలన కలపి కర్నే లు ముజానిగా
ఆంప్ధ్ ముష్ట్ల
ి
అవిరిభ ంచింది.
S2. Ans.(c)
Sol. పొట్టి శ్రీ రాములలు ఆమర్ణ నిముహార్ దీక్ష ఫలత్ంగా 1953, అక్టబ
ి ర్1 న మప్ాసు ముష్ట్ల
ి
లోని తెలుగు
మాట్లలడే ప్పజలు ఎక్కు వగా ఉనే ప్రంతాలన, ముయలసీమ ద్త్త జిల్లలలన కలపి కర్నే లు ముజానిగా
ఆంప్ధ్ ముష్ట్ల
ి
అవిరిభ ంచింది.
S3. Ans.(a)
Sol. పొట్టి ీ
శ్ర రాములలు ఆమర్ణ నిముహార్ దీక్ష ఫలత్ంగా 1953, అక్టబ
ి ర్1 న మప్ాసు ముష్ట్ల
ి
లోని తెలుగు
మాట్లలడే ప్పజలు ఎక్కు వగా ఉనే ప్రంతాలన, ముయలసీమ ద్త్త జిల్లలలన కలపి కర్నే లు ముజానిగా
ఆంప్ధ్ ముష్ట్ల
ి
అవిరిభ ంచింది.
6

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

ANDHRA PRADESH STATE GK IMPORTANT QUESTIONS

S4. Ans.(a)
Sol. ముష్టరిల పునరిో భజన చటం
ి 1956 న అనసరించి హైద్ముాద్ ముజయ ంలోని మముఠీ జిల్లలలు
మహాముష్ట్క్క
ి , కనే డ భాషీయ జిల్లలలు కముాటకాక్క పోగా, మిగిలన హైద్ముాదుతో కూడుక్కని ఉనే
తెలుగు మాట్లలడే నిజం ముజయ ధీన ప్రంత్ం ఆంప్ధ్ ముష్ట్ం
ి లో కలసంది. అల్ల 1956 నవంబర్ 1న అపప ట్ట
హైద్ముాద్ ముష్ట్ం
ి లోని తెలంగాణా ప్రంతానిే , మప్ాసు నంచి వేరుపడిన ఆంప్ధ్ ముష్టరినిే

కలపి

హైద్ముాద్ ముజానిగా తొల ారప్పయుక త ముష్ట్ం
ి గా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ న ఏముప టు చేస్థరు.
S5. Ans.(b)
Sol. ముష్టరిల పునరిో భజన చటం
ి 1956 న అనసరించి హైద్ముాద్ ముజయ ంలోని మముఠీ జిల్లలలు
మహాముష్ట్క్క
ి , కనే డ భాషీయ జిల్లలలు కముాటకాక్క పోగా, మిగిలన హైద్ముాదుతో కూడుక్కని ఉనే
తెలుగు మాట్లలడే నిజం ముజయ ధీన ప్రంత్ం ఆంప్ధ్ ముష్ట్ం
ి లో కలసంది. అల్ల 1956 నవంబర్ 1న అపప ట్ట
హైద్ముాద్ ముష్ట్ం
ి లోని తెలంగాణా ప్రంతానిే , మప్ాసు నంచి వేరుపడిన ఆంప్ధ్ ముష్టరినిే

కలపి

హైద్ముాద్ ముజానిగా తొల ారప్పయుక త ముష్ట్ం
ి గా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ న ఏముప టు చేస్థరు
S6. Ans.(d)
Sol. ముష్టరిల పునరిో భజన చటం
ి 1956 న అనసరించి హైద్ముాద్ ముజయ ంలోని మముఠీ జిల్లలలు
మహాముష్ట్క్క
ి , కనే డ భాషీయ జిల్లలలు కముాటకాక్క పోగా, మిగిలన హైద్ముాదుతో కూడుక్కని ఉనే
తెలుగు మాట్లలడే నిజం ముజయ ధీన ప్రంత్ం ఆంప్ధ్ ముష్ట్ం
ి లో కలసంది. అల్ల 1956 నవంబర్ 1న అపప ట్ట
హైద్ముాద్ ముష్ట్ం
ి లోని తెలంగాణా ప్రంతానిే , మప్ాసు నంచి వేరుపడిన ఆంప్ధ్ ముష్టరినిే

కలపి

హైద్ముాద్ ముజానిగా తొల ారప్పయుక త ముష్ట్ం
ి గా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ న ఏముప టు చేస్థరు.
S7. Ans.(b)
Sol. ముష్టరిల

పునరిో భజన

చటం
ి

1956 న

అనసరించి

హైద్ముాద్ ముజయ ంలోని మముఠీ జిల్లలలు మహాముష్ట్క్క
ి , కనే డ
భాషీయ జిల్లలలు కముాటకాక్క పోగా, మిగిలన హైద్ముాదుతో
కూడుక్కని ఉనే తెలుగు మాట్లలడే నిజం ముజయ ధీన ప్రంత్ం
ఆంప్ధ్ ముష్ట్ం
ి లో కలసంది. అల్ల 1956 నవంబర్ 1న అపప ట్ట
హైద్ముాద్ ముష్ట్ం
ి లోని తెలంగాణా ప్రంతానిే , మప్ాసు నంచి
వేరుపడిన ఆంప్ధ్ ముష్టరినిే కలపి హైద్ముాద్ ముజానిగా తొల
ారప్పయుక త ముష్ట్ం
ి గా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ న ఏముప టు చేస్థరు.
S8. Ans.(c)
Sol. ముష్టరిల

పునరిో భజన

చటం
ి

1956 న

అనసరించి

హైద్ముాద్ ముజయ ంలోని మముఠీ జిల్లలలు మహాముష్ట్క్క
ి , కనే డ భాషీయ జిల్లలలు కముాటకాక్క పోగా,
మిగిలన హైద్ముాదుతో కూడుక్కని ఉనే తెలుగు మాట్లలడే నిజం ముజయ ధీన ప్రంత్ం ఆంప్ధ్ ముష్ట్ం
ి లో
కలసంది. అల్ల 1956 నవంబర్ 1న అపప ట్ట హైద్ముాద్ ముష్ట్ం
ి లోని తెలంగాణా ప్రంతానిే , మప్ాసు
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నంచి వేరుపడిన ఆంప్ధ్ ముష్టరినిే

కలపి హైద్ముాద్ ముజానిగా తొల ారప్పయుక త ముష్ట్ం
ి గా

ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ న ఏముప టు చేస్థరు.
S9. Ans.(b)
Sol. ఆంప్ధ్ అనే శబం
ద
మొద్టగా ఐత్రేయ ప్ాహమ ణంలో కనిపిసుతంది. ఇందులో శునశ్శే పుని
వృతాత ంత్ంలో ద్క్షిణాపథంలో “ఆంప్ధ్ “ జి ప్పజలు ఉంట్లర్ని చెపప బడింది. ఆంప్ధ్ప్రంతానిే ఆంప్ధ్
దేశమని, ప్ిలంగ దేశమని, ఆంప్ావని, ఆంప్ధ్వి్య అని వివిధ్ పేర్ లతో సంబోదించే వారు. బౌద్ద
స్థహత్య ంలో “అంద్ర్టగా
ి ” ఆంప్ధ్ ప్రంతానిే పేర్కు నాే రు.
S10. Ans.(d)
Sol. ఆంప్ధ్ అనే శబం
ద
మొద్టగా ఐత్రేయ ప్ాహమ ణంలో కనిపిసుతంది. ఇందులో శునశ్శే పుని
వృతాత ంత్ంలో ద్క్షిణాపథంలో “ఆంప్ధ్ “ జి ప్పజలు ఉంట్లర్ని చెపప బడింది. ఆంప్ధ్ప్రంతానిే ఆంప్ధ్
దేశమని, ప్ిలంగ దేశమని, ఆంప్ావని, ఆంప్ధ్వి్య అని వివిధ్ పేర్ లతో సంబోదించే వారు. బౌద్ద
స్థహత్య ంలో “అంద్ర్టగా
ి ” ఆంప్ధ్ ప్రంతానిే పేర్కు నాే రు.
S11. Ans.(b)
Sol. ఆంప్ధ్ అనే శబం
ద
మొద్టగా ఐత్రేయ ప్ాహమ ణంలో కనిపిసుతంది. ఇందులో శునశ్శే పుని
వృతాత ంత్ంలో ద్క్షిణాపథంలో “ఆంప్ధ్ “ జి ప్పజలు ఉంట్లర్ని చెపప బడింది. ఆంప్ధ్ప్రంతానిే ఆంప్ధ్
దేశమని, ప్ిలంగ దేశమని, ఆంప్ావని, ఆంప్ధ్వి్య అని వివిధ్ పేర్ లతో సంబోదించే వారు. బౌద్ద
స్థహత్య ంలో “అంద్ర్టగా
ి ” ఆంప్ధ్ ప్రంతానిే పేర్కు నాే రు.
S12. Ans.(d)
S13. Ans.(a)
S14. Ans.(b)
S15. Ans.(c)
S16. Ans.(d)
Sol. తెలంగాణా ప్రంత్ం లో అనేక ఉద్య మాల, సంగార్ షణలు త్ముో త్ 2013 డిసంబర్ 3న ఆంప్ధ్ప్పదేశ్
నంచి తెలంగాణా ముష్టరినిే ఏముప టు చేయడానికి కంప్ద్ కబినెట్ ఆమోదించింది. తెలంగాణా బిలుల లోక్
సభలో ఆమోద్ం పొందిన ేది - 2014, ఫిప్బవరి 18. తెలంగాణా బిలుల ముజయ సభలో ఆమోద్ం పొందిన ేది
– 2014 ఫిప్బవరి 20. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ పునరిో భజన చటం
ి -2014 న ముష్ట్ప
ి ి ఆమోదించిన ర్వజు – మారిి 1.
29 వ ముష్ట్ ి హోాలో 2014, జూన్ 2 నంచి ప్పేయ క ముష్ట్ం
ి గా తెలంగాణా ఆవిర్భ వించగా మిగిలన ప్రంత్ం
ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ గా కొనస్థగుతుంది.
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S17. Ans.(a)
S18. Ans.(a)
S19. Ans.(b)
S20. Ans.(c)
Sol. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ భార్త్ దేశానికీ ఆగ్నే య భాగంలో బంగాళాఖతానికి ఆనక్కని ఉంది. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్
12°37’ నంచి 19°54’ ఉత్తర్ అక్షంశాల మధ్య 76°46’ నంచి 84°46’ త్తరుప రేఖాంశాల మధ్య విసతరించి
ఉంది. వైశాలయ ం పర్ంగా భార్త్దేశం లో 8వ పెద్ద ముష్ట్ం
ి .

S21. Ans.(c)
Sol. వైశాలయ ం పర్ంగా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ ముష్ట్ం
ి 1,60,205 చద్ర్పు కిలో మీటరుల కలగి ఉంది. కముాటక 1,91,791.
గుజముత్ – 1,96,024 చ.కి.మీ. 2,22,236 చ.కి.మీ., ఉత్తర్ప్పదేశ్- 2,38,566 చ.కి.మీ., మహాముష్ట్ి 3,07,713
చ.కి.మీ., మధ్య ప్పదేశ్-3,08,252. ముజస్థాన్- 3,42,239 చ.కి.మీ. కలగి ఉనాే యి. ముజస్థతన్ అత్య దిక
వైశాలయ ం కలగి ఉండగా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ 8వ శ్రస్థానం. ఇది భార్త్దేశ వైశాలయ ంలో 4.86%గా ఉంది.
S22. Ans.(b)
Sol. వైశాలయ ం పర్ంగా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ ముష్ట్ం
ి 1,60,205 చద్ర్పు కిలో
మీటరుల కలగి ఉంది. కముాటక 1,91,791. గుజముత్ – 1,96,024 చ.కి.మీ.
2,22,236 చ.కి.మీ., ఉత్తర్ప్పదేశ్- 2,38,566 చ.కి.మీ., మహాముష్ట్ి
3,07,713 చ.కి.మీ., మధ్య ప్పదేశ్-3,08,252. ముజస్థాన్- 3,42,239
చ.కి.మీ. కలగి ఉనాే యి. ముజస్థతన్ అత్య దిక వైశాలయ ం కలగి
ఉండగా ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ 8వ శ్రస్థానం. ఇది భార్త్దేశ వైశాలయ ంలో
4.86%గా ఉంది.
S23. Ans.(d)
Sol. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ నండి వేరుపడిన ముష్ట్ల
ి
అయినా తెలంగాణా, వైశాలయ ం పర్ంగా దేశంలో 12వ
శ్రస్థానంలో ఉంది.
S24. Ans.(a)
Sol. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ సరిహదుదలు త్తరుప న- బంగాళాఖాత్ం , పడమర్న-కముాట్లక ముష్ట్ం
ి , ఉత్తమునఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా ముష్టరిలు, ద్క్షిణాన- త్మిళనాడు సరిహదుదలుగా కలగి ఉంది.
S25. Ans.(c)
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Sol. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ సరిహదుదలు త్తరుప న- బంగాళాఖాత్ం , పడమర్న-కముాట్లక ముష్ట్ం
ి , ఉత్తమునఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా ముష్టరిలు, ద్క్షిణాన- త్మిళనాడు సరిహదుదలుగా కలగి ఉంది.
S26. Ans.(b)
Sol. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ సరిహదుదలు త్తరుప న- బంగాళాఖాత్ం , పడమర్న-కముాట్లక ముష్ట్ం
ి , ఉత్తమునఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా ముష్టరిలు, ద్క్షిణాన- త్మిళనాడు సరిహదుదలుగా కలగి ఉంది.
S27. Ans.(d)
Sol. ఆంప్ధ్ప్పదేశ్ సరిహదుదలు త్తరుప న- బంగాళాఖాత్ం , పడమర్న-కముాట్లక ముష్ట్ం
ి , ఉత్తమునఒడిస్థా , చత్తతస్ గఢ్ , తెలంగాణా ముష్టరిలు, ద్క్షిణాన- త్మిళనాడు సరిహదుదలుగా కలగి ఉంది.
S28. Ans.(d)
Sol. విజయనగర్ం, త్తరుప గోావరి, విశాఖపటే ం, శ్రీ రాకాక్కళం జిల్లలలన సరిహదుదగా గల ముష్ట్ం
ి ఒడిస్థా .
కముాటక ముష్ట్ల
ి
కర్నే లు,చిత్తతరు, అనంత్పుర్ం జిల్లలలన సరిహదుదగా కలదు. చిత్తతరు, నెల్లలరు
త్మిళనాడు ముష్టరినిే సరిహదుదగా కలవు.
S29. Ans.(c)
Sol. కముాటక ముష్ట్ల
ి
కర్నే లు,చిత్తతరు, అనంత్పుర్ం జిల్లలలన సరిహదుదగా కలదు. విజయనగర్ం,
త్తరుప గోావరి, విశాఖపటే ం, శ్రీ రాకాక్కళం జిల్లలలన సరిహదుదగా గల ముష్ట్ం
ి ఒడిస్థా . చిత్తతరు, నెల్లలరు
త్మిళనాడు ముష్టరినిే సరిహదుదగా కలవు.
S30. Ans.(b)
Sol. చిత్తతరు, నెల్లలరు త్మిళనాడు ముష్టరినిే సరిహదుదగా కలవు.
కముాటక ముష్ట్ల
ి
కర్నే లు,చిత్తతరు, అనంత్పుర్ం జిల్లలలన
సరిహదుదగా కలదు. విజయనగర్ం, త్తరుప గోావరి, విశాఖపటే ం,
శ్రీ రాకాక్కళం జిల్లలలన సరిహదుదగా గల ముష్ట్ం
ి ఒడిస్థా .
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