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1. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ఉనికి – క్షేధ్ియ అమరిక  
 

Q31. తెలంగాణా రాష్ట ర్ం విడిపోవడం వలల 
ఏ రాష్ట ర్ముతో సరిహద్దును ఆంధ్రధ్రదేశ్ 
కోలో్ప యంది?  
(a) ఒడిస్సా  
(b) మహారాష్ట్ర 
(c) కరాాటక 
(d) తమిళనాడు 
 
Q32. పోలవరం ముంపు మండలాలను 
ఆంధ్రధ్రదేశ్ ల్ప  కలరడం వలల 
తెలంగాణా రాష్ట ర్ం ఏ రాష్ట ర్ సరిహద్దుని   
కోలో్ప యంది? 
(a) ఒడిస్సా  
(b) తమిళనాడు 
(c) 1 మరియు 2 రెండూ 
(d) పైవేవి కాదు 
 
Q33. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ల్ప ఏ జిలాల  ఇతర 
రాష్ట ర్ములతో సరిహద్దుని రంచుకోవడము 
లేద్ద? 
(a) కడప 
(b) చిత్తూ రు 
(c) నెల్లూ రు 
(d) అనెంతపురెం 
 
Q34. ఈ ధ్కింది జిలాల లల్ప ఏ జిలాల ని 
భూరరివేష్టరత జిలాల గా పేర్క ంటారు? 
(a) అనెంతపురెం 
(b) కర్నూ లు 
(c) కడప 
(d) చిత్తూ రు 

Q35. తమిళనాడుతో పొడవైన సరిహద్దుగా 
కలిగిన జిలాల  ఏది? 
(a) చిత్తూ రు 
(b) నెల్లూ రు 
(c) అనెంతపురెం 
(d) కర్నూ లు 
 
Q36. తమిళనాడుతో అతయ లో  సరిహద్దుగా 
కలిగిన జిలాల  ఏది? 
(a) చిత్తూ రు 
(b) నెల్లూ రు 
(c) అనెంతపురెం 
(d) కర్నూ లు 
 
Q37. కరాాటకాతో పొడవైన సరిహద్దు కలిగి 
ఉనన  జిలాల  ఏది? 
(a) అనెంతపురెం 
(b) కర్నూ లు 
(c) చిత్తూ రు 
(d) నెల్లూ రు 
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Q38. కరాాటకాతో అతయ లో  సరిహద్దు ఉనన  
జిలాల  ఏది? 
(a) అనెంతపురెం 
(b) కర్నూ లు 
(c) చిత్తూ రు 
(d) నెల్లూ రు 
 
Q39. అతయ దికంగా కడర జిలాల కు ఎనిన  
జిలాల లతో సరిహద్దులు ఉనాన య? 
(a) 3 
(b) 4 
(c) 5 
(d) 6 
 
 Q40. పోలవరం ధ్ాజెక్ట ర నిరాా ణం వలల ఏ 
జిలాల ల్పని  మండలాలు ముంపునకు 
గురయ్యయ  ధ్రమాదం ఉండటం తో వీటిని 
ఆంధ్రధ్రదేశ్       ల్ప విలీనం చేసారు? 
(a) కొతూగూడెం 
(b) ఖమమ ెం 
(c) మెదక్ 
(d) మహబూబ్ నగర్ 
 
Q41.  ఈ ధ్కింది వాటిల్ప కడర జిలాల తో 
సరిహద్దుగా లేని  జిలాల  ఏది? 
(a) అనెంతపురెం 
(b) చిత్తూ రు 
(c) నెల్లూ రు 
(d) పైవేవి కాదు 
 

Q42. పోలవరం ధ్ాజెక్ట ర నిరాా ణం వలల 
జిలాల ల్పని కొనిన  మండలాలు ముంపునకు 
గురయ్యయ  ధ్రమాదం ఉండటం తో వీటిని 
ఆంధ్రధ్రదేశ్ ల్ప ఏ జిలాల లల్ప విలీనం 
చేసారు? 
(a) పశి్చ మగోదావరి 
(b) త్తరుు  గోదావరి 
(c) పైవి రెండూ 
(d) పైవేవి కాదు 
 
Q43. పోలవరం ధ్ాజెక్ట ర నిరాా ణం వలల 
జిలాల ల్పని ఎనిన  మండలాలు ముంపునకు 
గురయ్యయ  ధ్రమాదం ఉండటం తో వీటిని 
ఆంధ్రధ్రదేశ్ ల్ప జిలాల లల్ప విలీనం 
చేసారు? 
(a) 5 
(b) 7 
(c) 9 
(d) 6 
 
Q44. ఈ ధ్కింది వాటిల్ప ఏ మండలాలు 
ఆంధ్దధ్రదేశ్ ల్ప విలీనం చేయబడా్డయ? 
1. వేలురుపాడు  
2. కూనవరెం 
3. చిెంత్తరు  
4. కుకక నూరు 
5. వరరామచెంద్రదాపురెం 
(a) 1, 2 మరియు 3 
(b) 2, 3 మరియు 4 
(c) 3,4 మరియు 5 
(d) 1,2,3,4 మరియు 5 
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Q45. భౌిక, సాంఘిక , ఆరిుక స్థ తి దృష్ట్ర య  
ఆంధ్రధ్రదేశ్ ను ఎనిన  భాగాలుగా 
విభజించవచుు ? 

(a) 2 

(b) 3 

(c) 4 

(d) పైవేవి కాదు 

 

Q46. కోసాా ధ్ాంతంల్ప ఎనిన  జిలాల లు 

ఉనాన య? 

(a) 7 

(b) 8 

(c) 9 

(d) 4 

 

Q47. కోసాా ఆంధ్ర ధ్ాంత వైశాలయ ం ఎనిన  

చదరపు కిల్ప మీటరుల? 

(a) 92,700 

(b) 92,900 

(c) 92,800 

(d) 92,600 

 

Q48. దక్షిణ భారత దేశ ధానాయ గారం 

(ధ్రనారి ఆఫ్ డి సౌత్ ఇండియా ) గా ఏ 

ధ్ాంతానిన  పిలుసాారు? 

(a) కోస్సూ  ఆెంద్రర ద్రపాెంతెం 

(b) రాయలసీమ ద్రపాెంతెం 

(c) 1 మరియు 2 రెండూ 

(d) పైవేవి కాదు 

 
Q49. రాయలసీమల్ప ఎనిన  
జిలాల లునాన య? 
(a) 7 
(b) 8 
(c) 9 
(d) 4 
 
Q50. ఆంధ్రధ్రదేశ్ తీర రేఖ పోడవు ఎనిన  
కిల్పమీటరుల? 
(a) 1054 
(b) 972 
(c) 200 
(d) 169 
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2. ఆంధ్రధ్రదేశ్ నైసరికి సవ రూరం 
Q1. ఆంధ్రధ్రదేశ్ భూభాగానిన  నైసరికింగా 
ఎనిన  భాగాలుగా విభజించారు? 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 3 
(d) 4 
Q2. సరటున రశ్చు మ పీఠభూమి ఎతా్త 
సముధ్ద మటార నికి ఎంత ఎతా్తల్ప ఉంది ఈ 
ధ్కింది వాటిల్ప కనుగొనండి? 
(a) 150 మీటరూ నెంచి 550 మీటరూ వరకు 
ఉెంటెంది 
(b) 150 మీటరూ నెంచి 750 మీటరూ వరకు 
ఉెంటెంది 
(c) 150 మీటరూ నెంచి 450 మీటరూ వరకు 
ఉెంటెంది 
(d) 450 మీటరూ నెంచి 750 మీటరూ వరకు 
ఉెంటెంది 
 
Q3. రశ్చు మ/రడమటి పీఠభూమి తెలంగాణా 
ల్పని ఎనిన  జిలాల లల్ప విసరాించి ఉంది? 
(a) తొమిమ ది  
(b) పదకొెండు  
(c) ఎనిమిది  
(d)  పది 
 
Q4. రశ్చు మ/రడమటి పీఠభూమి ఎనిన  
రకాల శ్చలలతో ఏరో డింది? 
(a) 1 
(b) 2 
(c) 3 
(d) 4 

Q5. ఈ ధ్కింది వాటిల్ప ఏవి అతయ ంత 
ధ్ాచీనమైన శ్చలలు? 
(a) కడప శ్చలలు 
(b) ధారాా ర్ శ్చలలు 
(c) కర్నూ లు శ్చలలు 
(d) రాజమెంద్రడి శ్చలలు 
 
Q6. ధారావ ర్ శ్చలల అవశేష్ట్లను ఈ ధ్కింది 
వాటిల్ప ఏ శ్చలలు అంటారో గురింాచండి ? 
(a) కడప శ్చలలు 
(b) కర్నూ ల్ శ్చలలు 
(c) రాజమెంద్రడి శ్చలలు 
(d) పైవేవి కాదు 
 
Q7. సముధ్దం ఉపొో ంగి ఈ ధ్కింది వాటిల్ప 
ఏ శ్చలలు ఏరో డా్డయో కనుగొనండి? 
(a) కడప శ్చలలు 
(b) కర్నూ ల్ శ్చలలు 
(c) రాజమెంద్రడి శ్చలలు 
(d) పైవేవి కాదు 
 
Q8. రాజమంధ్డి శ్చలలకు సంబంధంచి ఈ 
ధ్కింది వాటిల్ప ఏది సరైనదో కనుగొనండి? 
(a) ఇది వాయువయ ెం నెంచి ఆగ్నూ యెం 
వైపునకు వాలి ఉెంది. 
(b) ఈ పీఠభూమిలో ఎకుక వ భాగానిూ  
ఎద్రరనేలలు ఆద్రకమిెంచాయి  
(c) పైవి రెండు సరైనవే 
(d) పైవేవి కాదు  
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Q9. రాజమంధ్డి శ్చలా పీఠభూమిల్ప లభంచే 
ఖనిజాలను గురింాచండి? 
(a) బొగ్గు 
(b) మెంగనిసు 
(c) అద్రరకెం 
(d) పైవన్నూ   

Q10. రాజమంధ్డి శ్చలల్పల  ఇనుము 
ముఖయ ంగా ఏ జిలాల లల్ప లభసా్తనాన య? 
(a) కడప  
(b) కర్నూ లు 
(c) కృ్ ా 
(d) పైవన్నూ  

 

సమాధానాలు 
S31. Ans.(b) 
Sol. తెలెంగాణా రాష్ట్రెం విడిపోవడెం వలూ 
మహారాష్ట్ర తో సరిహదుున ఆెంద్రరద్రపదేశ్ 
కోలోు యిెంది. పోలవరెం 
మెంపు  మెండలాలన ఆెంద్రరద్రపదేశ్ 
లో  కలపడెం వలూ తెలెంగాణా రాష్ట్రెం 
ఒడిస్సా  రాష్ట్ర సరిహదుుని కోలోు యిెంది. 
అలాగ్న తమిళనాడు తో కూడా సరిహదుున 
కోలోు యిెంది. 
 
S32. Ans.(c) 
Sol.  పోలవరెం మెంపు మెండలాలన 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్ లో  కలపడెం వలూ తెలెంగాణా 
రాష్ట్రెం ఒడిస్సా  రాష్ట్ర సరిహదుుని 
కోలోు యిెంది. అలాగ్న తమిళనాడు తో కూడా 
సరిహదుున కోలోు యిెంది. తెలెంగాణా రాష్ట్రెం 
విడిపోవడెం వలూ మహారాష్ట్ర తో సరిహదుున 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్ కోలోు యిెంది. 
 
S33. Ans.(a) 
Sol.  కడప జిలాూన మినహాయిెంచి 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్లూని మిగిలిన అనిూ  జిలాూ లకు 
ఇతర రాష్టరరలతో  సరిహదుులు ఉనాూ యి. 

కావున కడప జిలాూని భూపరివేష్టరత జిలాూ గా 
పేర్క ెంటారు. పోలవరెం మెంపు మెండలాలన 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్ లో  కలపడెం వలూ తెలెంగాణా 
రాష్ట్రెం ఒడిస్సా  రాష్ట్ర సరిహదుుని 
కోలోు యిెంది. అలాగ్న తమిళనాడు తో కూడా 
సరిహదుున కోలోు యిెంది. తెలెంగాణా రాష్ట్రెం 
విడిపోవడెం వలూ మహారాష్ట్ర తో సరిహదుున 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్ కోలోు యిెంది. 
 
S34. Ans.(c) 
Sol. కడప జిలాూన మినహాయిెంచి 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్లూని మిగిలిన అనిూ  జిలాూ లకు 
ఇతర రాష్టరరలతో  సరిహదుులు ఉనాూ యి. 
కావున కడప జిలాూని భూపరివేష్టరత జిలాూ గా 
పేర్క ెంటారు. 
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S35. Ans.(a) 
Sol. తమిళనాడుతో పొడవైన సరిహదుుగా 
కలిగిన జిలాూ  చిత్తూ రు. తమిళనాడుతో 
అతయ లు  సరిహదుు ఉనూ  జిలాూ  నెల్లూ రు. 
 
S36. Ans.(b) 
Sol. తమిళనాడుతో పొడవైన సరిహదుుగా 
కలిగిన జిలాూ  చిత్తూ రు. తమిళనాడుతో 
అతయ లు  సరిహదుు ఉనూ  జిలాూ  నెల్లూ రు. 
 
S37. Ans.(a) 
Sol. కరాాటకాతో పొడవైన సరిహదుు కలిగి ఉనూ  
జిలాూ  అనెంతపురెం, కరాాటకాతో అతయ లు  
సరిహదుు ఉనూ  జిలాూ  కర్నూ లు. 
 
S38. Ans.(b) 
Sol. కరాాటకాతో పొడవైన సరిహదుు కలిగి ఉనూ  
జిలాూ  అనెంతపురెం, కరాాటకాతో అతయ లు  
సరిహదుు ఉనూ  జిలాూ  కర్నూ లు. 
 
S39. Ans.(c) 
Sol. అతయ దికెంగా కడప జిలాూ కు 5 జిలాూ లతో 
సరిహదుులు ఉనాూ యి. అవి కారుూ లు, 
అనెంతపురెం, చిత్తూ రు, నెల్లూ రు ద్రపకాశెం. 
పోలవరెం ద్రపాజెక్ ర నిరామ ణెం వలూ ఖమమ ెం 
జిలాూలోని 7 మెండలాలు మెంపునకు గ్గరయ్యయ  
ద్రపమాదెం ఉెండటెంతో వీటిని పాస్చి మ 
గోదావరి, త్తరుు  గోదావరి జిలాూలోూ  విలీనెం 
చేస్సరు. 

S40. Ans.(b) 
Sol. అతయ దికెంగా కడప జిలాూ కు 5 జిలాూ లతో 
సరిహదుులు ఉనాూ యి. అవి కర్నూ లు, 
అనెంతపురెం, చిత్తూ రు, నెల్లూ రు ద్రపకాశెం. 
పోలవరెం ద్రపాజెక్ ర నిరామ ణెం వలూ ఖమమ ెం 
జిలాూలోని 7 మెండలాలు మెంపునకు గ్గరయ్యయ  
ద్రపమాదెం ఉెండటెంతో వీటిని పశి్చ మ 
గోదావరి, త్తరుు  గోదావరి జిలాూలోూ  విలీనెం 
చేస్సరు. 
 
S41. Ans.(d) 
Sol.  కడప అతయ దికెంగా 5 ఇతర జిలాూ లతో 
సరిహదుుని పెంచుకుెంటెంది అవి 1. 
అనెంతపురెం 2.చిత్తూ రు 3. నెల్లూ రు 4. 
ద్రపకాశెం 5. కర్నూ లు  
 
S42. Ans.(c) 
Sol. పోలవరెం ద్రపాజెక్ ర నిరామ ణెం వలూ ఖమమ ెం 
జిలాూలోని 7 మెండలాలు మెంపునకు గ్గరయ్యయ  
ద్రపమాదెం ఉెండటెంతో వీటిని పశి్చ మ 
గోదావరి, త్తరుు  గోదావరి జిలాూలోూ  విలీనెం 
చేస్సరు. 
 
S43. Ans.(b) 
Sol. పోలవరెం ద్రపాజెక్ ర నిరామ ణెం వలూ ఖమమ ెం 
జిలాూలోని 7 మెండలాలు మెంపునకు గ్గరయ్యయ  
ద్రపమాదెం ఉెండటెంతో వీటిని పశి్చ మ 
గోదావరి, త్తరుు  గోదావరి జిలాూలోూ  విలీనెం 
చేస్సరు. అవి 1. వేలురుపాడు 2.భూరుెంపాడు 
పాక్షికెంగా (6 రవెనూయ  ద్రగామాలు, 4 
పెంచాయితీలు) 3. చిెంత్తరు 4. కుకక నూరు 
5. వరరామచెంద్రదాపురెం 6.కూనవరెం 
7.భద్రదాచలెం (70 రవెనూయ  ద్రగామాలు, 21 
పెంచాయితీలు) 
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S44. Ans.(d) 

Sol. పోలవరెం ద్రపాజెక్ ర నిరామ ణెం వలూ ఖమమ ెం 

జిలాూలోని 7 మెండలాలు మెంపునకు గ్గరయ్యయ  
ద్రపమాదెం ఉెండటెంతో వీటిని పశి్చ మ 
గోదావరి, త్తరుు  గోదావరి జిలాూలోూ  విలీనెం 

చేస్సరు. అవి 1. వేలురుపాడు 2.భూరుెంపాడు 

పాక్షికెంగా (6 రవెనూయ  ద్రగామాలు, 4 

పెంచాయితీలు) 3. చిెంత్తరు 4. కుకక నూరు 

5. వరరామచెంద్రదాపురెం 6.కూనవరెం 

7.భద్రదాచలెం (70 రవెనూయ  ద్రగామాలు, 21 

పెంచాయితీలు). 

 

S45. Ans.(a) 

Sol. భౌతిక, స్సెంఘిక , ఆరి ుక స్థస్చతతి దృరర య  

ఆెంద్రరద్రపదేశ్ న 2 భాగాలుగా విభజిెంచవచుి , 

అవి 1. కోస్సూ  ద్రపాెంతెం 2. రాయలసీమ 

ద్రపాెంతెం. కోస్సూ  ద్రపాెంతెంలో 9 జిలాూలు 

ఉనాూ యి. రాయలసీమలో 4 జిలాూలు 

ఉనాూ యి. 

 

S46. Ans.(c) 

Sol. కోస్సూ  ద్రపాెంతెంలో 9 జిలాూలునాూ యి అవి 

1.స్థ కాకాకుళెం, 2. విజయనగరెం, 

3.విశాఖపటూ ెం,  4. 

త్తరుు గోదావరి,   5.పశి్చ మ గోదావరి, 6.కృరా, 

7.గ్గెంటూరు, 8. ద్రపకాశెం, 9.నెల్లూ రు. 

 

S47. Ans.(b) 
Sol. కోస్సూ  ఆెంద్రర ద్రపాెంతెం వైశాలయ ెం 92,900 
చదరపు కిలో మీటరుూ. ఈ ద్రపాెంతెంలో నాగావళి 
, వెంశధార, గోదావరి, పెనాూ  నదులు 
ఏరు రిచిన స్సరవెంతమైన డలార  
మైదానలునాూ యి.రాష్ట్రెంలో పెండుతునూ  
ఆహార , వాణిజయ  పెంటలు అతయ దికెంగా ఈ 
ద్రపాెంతెంలోనే పెండుతునాూ యి 
 
S48. Ans.(a) 
Sol. ఆెంద్రద రాష్ట్రమ లో పెండుతునూ  ఆఃర, 
వాణిజయ  పెంటలు అతయ దికెంగా ఈ 
ద్రపాెంతెంలోనే పెండుతునాూ యి. అెందుకే కోసూ 
ద్రపాెంతానిూ  దక్షిణ భారత దేశ ధానాయ గారెం 
(ద్రగనారి ఆఫ్ డి సౌత్ ఇెండియా ) గా 
పిలుస్సూరు. ఈ ద్రపాెంతెం వాణిజయ , రవాణా, 
వయ వస్సయ, పరిష్టస్సూమిక రెంగాలోూ  రాయలసీమా 
ద్రపాెంతెం కెంటే అభివృదిి చెందిెంది. 
 
S49. Ans.(d) 
Sol. రాయలసీమలో 4 జిలాూలునాూ యి. అవి 
1.చిత్తూ రు, 2. కడప, 3. అనెంతపురెం , 
కర్నూ లు. రాయలసీమ వైశాలయ ెం 67,400 
చదరపు కిలో మీటరుూ. పూరా ెం నెండి కరువు 
కాటకాలకు ద్రపస్చదిి చెందిెంది. జనస్సెంద్రదత 
అలు మే. 
శ్చలామయమైన నిస్సా ర మృతిూకలు, 
నిలకడలేని వరా జెం ఈ ద్రపాెంతెంలో 
కనిపిస్సూయి. 
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S50. Ans.(b) 
Sol. భారతదేశెంలో గ్గజరాత్ (1054) తరవాత 
రెండవ పొడవైన తీర రేఖ కలిగిన రాష్ట్రెం 
ఆెంద్రరద్రపదేశ్. ఆెంద్రరద్రపదేశ్ 972 
కిలోమీటరుూ(605మైళ్ళు )తో త్తరుు  తీరెంలో 
పొడవైన తీరరేఖ కలిగిన రాష్ట్రెం. 
 

 
2.స్థఆంధ్రధ్రదేశ్స్థనైసరికిస్థసవ రూరం 

S1. Ans.(c)  
Sol.  ఆెంద్రరద్రపదేశ్ భూభాగానిూ  నైసరి ుకెంగా 3 
భాగాలుగా విభజిెంచారు. 1. పడమటి 
పీఠభూమి,2. త్తరుు  కనమలు,3. 
తీరమైదానాలు. 
 
S2. Ans.(b)  
Sol.  పశి్చ మ/పడమటి పీఠభూమి త్తరుు  
కనమలకు పశి్చ మెంగా సువిశాలమైన పశి్చ మ 
పీఠభూమి ఉెంది. రాయలసీమ, తెలెంగాణ 
ద్రపాెంతాలు ఇెంచుమిెంచు ఈ పీఠభూమిలోనే 
ఉనాూ యి. సగటన ఈ పీఠభూమి ఎతుూ 
సమద్రద మటారనికి 150 మీటరూ నెంచి 750 
మీటరూ వరకు ఉెంటెంది. 
 
S3. Ans.(d)  
Sol.  ఈ పీరభూమి ఆదిలాబాద్లూని నిరమ ల్ 
గ్గటరల నెంచి దక్షిణాన అనెంతపురెంలోని 
మడకశ్చర గ్గటరల వరకు వాయ పిెంచి ఉెంది. ఈ 
పీఠభూమిలో తెలెంగాణలోని పది జిలాూలు 
విసూరిెంచి ఉెండటెం వలూ దీనిని తెలెంగాణ 
పీఠభూమి అని కూడా పిలుస్సూరు. 

S4. Ans.(d) 
Sol. ఈ పీఠభూమి పడమర అగిూ  పరా త 
సెంరెందమైన ద్రపాచీన కఠినశ్చలలతో 
నిరిమ తమైనది. కోస్సూ  జిలాూ ల పడమటి 
కొెంతమేర తెలెంగాణా / పడమటి పీఠభూమిలో 
అెంతరారగాలుగా ఉనాూ యి.  ఈ పీఠభూమి 4 
శ్చలలతో ఏరు డిెంది అవి ధారాా ర్ శ్చలలు, 
కడప శ్చలలు, కర్నూ లు శ్చలలు , రాజమెంద్రడి 
శ్చలలు. 
 
S5. Ans.(b) 
Sol.  ధారాా ర్ శ్చలలు అతయ ెంత ద్రపాచినమైన 
శ్చలలు. విలువైన ఖనిజలకు ద్రపస్చదిు చెందినవి. 
ఈ ద్రపాెంతెంలో మఖయ ెంగా రెంగారెం 
(చిత్తూ రు), అద్రభకెం (నెల్లూ రు) లభిస్సూయి. 
కరాాటక లోని ధారాా ర్ ద్రపాెంతెం నెంచి 
చిత్తూ రు సరిహదుు వరకు ఈ శ్చలలు విసూరిెంచి 
ఉనాూ యి. 
 
S6. Ans.(a) 
Sol. ద్రకమక్షయ కారకాల వాళు  50 కోటూ 
సెంవతా రాల ద్రకిెందటి మిగిలిపోయిన ధారాా ర్ 
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శ్చలల అవశేరలన “కడప శ్చలలు”అెంటారు. 
ఈ ద్రపాెంతెం (ఈ శ్చలలోూ ) ఆస్బె స్సర స్ 
(రాతినార),మైకా, సునూ పురాయికి ద్రపస్చదిు. 
 
S7. Ans.(c) 
Sol.  రాజమెంద్రడి శ్చలలు సమద్రదెం ఉపొు ెంగి 
ఏరు డిన శ్చలలు. పెద్రోలియెం , సహజ 
వాయువు, ఖనిజలకి ద్రపస్చదిు. 
ఈ పీఠభూమి ఉపరితలెంగా కాకుెండా ఎగ్గడు 
దిగ్గడు స్థసూలద్రకుతులన కలిగి అనేక లోయలు, 
గ్గటరలు లాెంటి నిరామ ణాలలో ఉెంటెంది. 
 
S8. Ans.(c) 
Sol. రాజమెంద్రడి శ్చలలు సమద్రదెం ఉపొు ెంగి 
ఏరు డిన శ్చలలు. ఈ పీఠభూమి ఉపరితలెంగా 
కాకుెండా ఎగ్గడు దిగ్గడు స్థసూలద్రకుతులన కలిగి 
అనేక లోయలు, గ్గటరలు లాెంటి నిరామ ణాలలో 
ఉెంటెంది. ఇది వాయువయ ెం నెంచి ఆగ్నూ యెం 
వైపునకు వాలి ఉెంది. ఈ పీఠభూమిలో ఎకుక వ 
భాగానిూ  ఎద్రరనేలలు ఆద్రకమిెంచాయి. 

S9. Ans.(d) 

Sol.  లావా శ్చలలు నెంఛి నలూరేగడి 
భూమలు ఆవిరభ విెంచాయి ఈ పితభుమిలో 
అనేక ఖనిజాలు లభిసుూనాూ యి అవి బొగ్గు, 

ఇనమ ,మెంగనేసు, అద్రభకెం, రాగి, ఆస్ 

బెస్సర స్, వద్రజాలు మఖయ ెంగా లభిెంచే 

ఖనిజాలు   

 

S10. Ans.(d) 

Sol.  ఇనమ: కడప, కర్నూ లు, కృ్.ా 
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