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Q1. అలయ్ దర్వా జా ద్వా రంతో కూడిన ప్రరంచ వారసత్ా  

ప్రదేశం ఏది? 

(a) హుమాయున్ సమాధి 

(b) మహాబోధి ఆలయ సముద్వయం 

(c) కుతుబ్ మినార్ 

(d) రెడ్ ఫోర్(్ఎప్రకోట) సముద్వయం 

 

Q2. అక్బ ర్ పాలనలో మొఘల్ సాప్మాజ్య ం యొక్క  

వాయువ్య  సరిహద్దు ఏది? 

(a) రంజాబ్ 

(b) హందూకుష్ 

(c) కాబూల్ 

(d) సంధ్  
 

Q3. నక్షప్త్ం యొక్క  రంగు దేనికి సూచన? 

(a) భూమి నండి దూరం 

(b) సూర్యయ ని నండి దూరం 

(c) ఉషో్ణప్రత్ 

(d) ప్రకాశం  

 

Q4. భారత్ ర్వజాయ ంరంలోని ఏ అధిక్రణం ‘ర్వజాయ ంర 

రరిహార హకుక ’ గురించి వివ్రిస్తంది? 

(a) అధిక్రణం 19 

(b) అధిక్రణం14 

(c) అధిక్రణం 21 

(d) అధిక్రణం 32 

 

Q5.భారత్ ఆరికి్ వ్య వ్స ిదీని ద్వా ర్వ వ్ర్గకీ్రించబడింది? 

(a) వ్య వ్సాయ ప్పాబలయ ం 

(b) త్కుక వ్ త్లసరి ఆద్వయం  

(c) భార్గ నిర్యద్యయ రం 

(d) పైవ్న్నీ   

 

Q6.మీథేన్ ఏ ప్రహం యొక్క  వాతావ్రణంలో ఉంటంది? 

(a) చంప్ద్దడు 

(b) సూర్యయ డు 

(c) బృహసప తి 

(d) మార్్  

 

Q7. సంధు నారరిక్త్కు తెలియని లోహం ఏది? 

(a) బంగారం 

(b) వండి 

(c) ర్వగి 

(d) ఇనము 

 

Q8. ఏ ఉషో్ణప్రత్ వ్దు సంటిప్ేడ్ స్కక ల్ మరియు ఫారెన్్హీట్ 

స్కక ల్ సమానంగా ఉంటాయి? 
(a) 40° 
(b) -40° 
(c) 37° 
(d) 94.6°  
 

Q9. వాండివాష్ యుదధం ఎవ్రి మధ్య  జ్రిగింది? 

(a) ప్ిటిష్ మరియు ప్రంచ్ క్ంపెన్నలు 

(b) ప్ిటిష్ మరియు డచ్ క్ంపెన్నలు 

(c) డచ్ మరియు పోర్యు గీస్ క్ంపెన్నలు 

(d) ప్రంచ్ మరియు డచ్ క్ంపెన్నలు 

 

Q10. భారత్దేశం యొక్క  సరట త్లసరి ఆద్వయం యొక్క  

రణంక్ అంచనాన మొదటిసారిగా ఎవ్ర్య 

రూపందించార్య? 

(a) ద్వద్వభాయ్ నౌరోజీ 

(b) రమేష్ చంప్ద దతాత  

(c) గోపాల్ క్ృష్ ోగోఖలే 

(d) ఫిరోజ్షా మెహతా 

 

Q11. కింది వాటిలో ఏ సరస్్ లో అత్య ధిక్ లవ్ణీయత్ 

ఉంది? 

(a) వ్ండా సరస్్  

(b) మృత్ సముప్దం 

(c) బల్కక ష్ సరస్్  

(d) బైకాల్ సరస్్  

 

Q12. వ్రి రంటలకు ఉరయోగించే జీవ్ ఎర్యవులు? 

(a) ్బూూ  ప్గీన్ ఆలే ీ

(b) రైజోియం జాతులు 

(c) ఫంరల్ రూట్ ఫంరల్ 

(d) అజెటోబాక్ర్్ జాతులు 

 

Q13.అజోల్కూ  అనేది ఒక్? 

(a) ఆలే ీ

(b) శిలంప్ాలు 

(c) ప్బయోఫైటా 

(d) సజ్ల రర్ీ  
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Q14. భారత్ ర్వజాయ ంరంలోని ఏ అధిక్రణం ఆరికి్ 

అత్య వ్సర నిబంధ్నలన అందిస్తంది? 

(a) అధిక్రణం 352 

(b) అధిక్రణం 356 

(c) అధిక్రణం 360 

(d) అధిక్రణం 361 

 

Q15. భూమికి క్వ్ల సోదరి అని పిలువ్బడే ప్రహం? 

(a) బుధుడు 

(b) శుప్కుడు 

(c) మార్్  

(d) యురేనస్ 

 

Q16. ఏ ర్వజాయ ంర సవ్రణ దా్వ ర్వ ఆరిక్్ల్ 31-C భారత్ 

ర్వజాయ ంగానికి చేరు బడింది? 

(a) 17వ్ సవ్రణ 

(b) 20వ్ సవ్రణ 

(c) 25వ్ సవ్రణ 

(d) 26వ్ సవ్రణ 

 

Q17.బాబర్ త్న ఆత్మ క్థన ఏ భాష్లో ర్వస్కునీా డు? 

(a) ఫార్గ్  

(b) అరేియా 

(c) టరిక ష్ 

(d) వీటిలో ఏవీ లేవు 

 

Q18. ఒక్ దేశం యొక్క  నిక్ర జాతీయ ఉత్ప తిత (NNP) 

అనగా? 

(a) GDP నండి త్ర్యగుదల భతాయ లు తీసవేయగా 

వ్చ్చు నది  

(b) GDP మరియు విదేశాల నండి వ్చేు  నిక్ర ఆద్వయం 

తీసవేయగా వ్చ్చు నది 

(c) GNP నండి విదేశాల నండి వ్చేు  నిక్ర ఆద్వయం 

తీసవేయగా వ్చ్చు నది 

(d) GNP నండి త్ర్యగుదల అలవన్ లు తీసవేయగా 

వ్చ్చు నది 

 

Q19. రూర్ బేసన్ ఏ దేశ ప్రసదధ పారిప్శామిక్ ప్పాంత్ం? 

(a) చైనా 

(b) జ్పాన్ 

(c) జ్రమ న్న 

(d) యునైటెడ్ కింగ్డమ్ 

 

Q20. భారత్ ర్వజాయ ంరంలో సంక్షేమ ర్వజ్య ం యొక్క  భావ్న 

చేరు బడింది? 

(a) ప్పాథమిక్ హకుక లు 

(b) ఆదేశిక్ సూప్తాలు 

(c) పౌరసతా్ ం 

(d) ఎనిీ క్ల సంఘం యొక్క  నిబంధ్న 

 

Q21. కింది సంధు లోయ నారరిక్త్ ప్రదేశాలలో ఏది 

రేవు(నౌకా నిర్వమ ణ కంప్దం )కు సాక్షయ ంగా ఉంది? 

(a) హరపాప  

(b) మొహంజొద్వరో 

(c) లోథల్ 

(d) ధోలవీర 

 

Q22. ింద్దసార ఆసిానంలో సరియన్ ర్వజు ఆంటియోక్స్ 

I ర్వయబారిగా మెగాసతన్నస్ ్సిానంలో ఎవ్ర్య వ్చాు ర్య? 

(a) డయోడోరస్ 

(b) అరియన్ 

(c) డయోనిసయస్ 

(d) డీమాకోస్ 

 

Q23. ఏ ఢిలూ స్ల్కతన్ హయాంలో, సంసక ృత్ ప్రంథాలన 

అరిక్-రరియిన్ మరియు రరియిన్ నండి అరిక్ లోకి 

అనవ్దించడానికి ర్వజ్య  అనవాద విభారం 

్సిాపించబడింది? 

(a) సక్ందర్ లోడి 

(b) కుతుబుదీున్ ముబారక్ షా ఖిల ీ

(c) మహమ ద్ తుర ూక్ 

(d) రజియా స్ల్కతనా 

 

Q24. చరిప్త్కార్యడు అబుల్ ఫజ్ల్ ఎవ్రి చేత్ 

చంరబడాాడు? 

(a) హేము 

(b) బైర్వమ్ ఖాన్ 

(c) ఉదయ్ సంగ 

(d) వీర్ సంగ దేవ్ బుందేల్క 

 

Q25. స్భాష్ చంప్దబోస్ ఆత్మ క్థ పేర్య? 

(a) ఎన్ అనీ్న న్ ఇండియన్  

(b) ఆటోబయోప్రఫీ అఫ్ ఆ రెవ్ల్యయ ష్నర్గ 

(c) ఎన్ ఇండియన్ పిలిప్గిమ్ 

(d) ఎన్ ఇండియన్ సోలరీ్ 

 

Q26. సహజ్ ఎంపిక్ యొక్క  డారాి న్ సద్వధ ంత్ం ఆారంగా 

ఉంది? 

(a) అధిక్ ఉత్ప తిత 

(b) ఉనికి మరియు వైవిధ్య ం కోసం పోర్వటం 

(c) బలమైన జీవుల మనరడ  

(d) పైవ్న్నీ  

 

Q27. న్నటి ింద్దవు గోళాకారంలో ఉండటానికి రల కారణం? 

(a) ఉరరిత్ల త్లత్నయ త్ 

(b) త్కుక వ్ ఉషో్ణప్రత్ 

(c) గాలి నిరోధ్క్త్ 

(d) న్నటి సీ ర ధత్ 
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Q28. ఎండోసోక ప్ అనేది ఒక్ రక్మైన? 

(a) చినీ పాటి టెలిసోక ప్ 

(b) కెమెర్వ రక్ం 

(c) సాారణ సూక్షమ దరిి ని 

(d) రోరనిర్వధ రణ సాధ్నం 

 

Q29. సోడియం టెప్టాబోరేట్ డెకాహైప్డేట్ యొక్క  

సాారణ నామము ___? 

(a) ఎర్ మ్ లవణం 
(b) జిర్ ం 

(c) బోర్వక్్  

(d) గాలెనా 

 

Q30. ఏ రద్వరి్వనిీ  జ్త్రరచడం వ్లూ గాజుకు న్నలం రంగు 

వ్స్తంది? 

(a) మాంరన్నస్ ఆక్్స డ్ 

(b) కోబాల్ ్ఆక్్స డ్ 

(c) ప్కోమియం ఆక్్స డ్ 

(d) ఐరన్ ఆక్్స డ్ 

 

Q31. అంత్రిక్ష నౌక్లోూ  ఇంధ్నం రడకా్టక్ుండా 

నిరోధించడానికి కింది వాటిలో ఏది 

ఉరయోగించబడుతుంది? 

(a) బంజీన్ 

(b) ్ల ై ూకాల్ 

(c) ఎసటలన్ 

(d) ఎసర్్ 

 

Q32. నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ర్్లో కింది వాటిలో దేనిని 

ఉరయోగిసాతర్య? 

(a) సప్టిక్ ఆమూం 

(b) అసటోన్ 

(c) ఇథిలన్ 

(d) బంజీన్ 

 

Q33.థలోఫైట్్లు, ప్బయోఫైట్్లు మరియు ్సర్ిడోఫైట్్లు 

__ అని పిలువ్బడే వివ్ృత్ బీజాలన క్లిగి ఉంటాయి? 

(a) బీజాంశం 

(b) మొరలీు 

(c) మొలక్ 

(d) ఏక్దళ బీజ్ం 

 

Q34. అక్షం లేద్వ కాండం మీద ఆకుల అమరిక్ ఏమని 

అంటార్య? 

(a) ఫైలోటాక్్స  

(b) వరేీ ష్న్ 

(c) వనేష్న్ 

(d) ఫైటోటాక్్స  

 

Q35.మెండెల్ ని ఏమని అంటార్య? 

(a) ఫిజియాలజీ(శర్గరధ్రమ శాస్తసతం) పితామహుడు 

(b) భూరరభ  శాస్తసత పితామహుడు 

(c) జ్నయ శాస్తసత పితామహుడు 

(d) జీవ్శాస్తసత పితామహుడు 

 

Q36. రర్వయ టకానీి  ప్పోత్్ హంచడానికి 

మొటమ్ొదటిసారిగా అహరబ ల్ రసవ్్ల్ ఏ ర్వస్తష్ం్/UTలో 

నిరా హంచబడింది? 

(a) హమాచల్ ప్రదేశ్ 

(b) ఛతీతస్్రఢ్ 

(c) జ్మూమ  & కాశ్మమ ర్ 

(d) పుద్దచేు రి 

 

Q37. ఏ దేశానికి చందిన అహమ ద్ నాజ్ర్ అల్-రైసీ 

ఇంటరేీ ష్నల్ ప్కిమినల్ పోలస్ ఆరనీైజేష్న్ (INTERPOL) 

అధ్య క్షుడిగా ఎనిీ క్యాయ ర్య? 

(a) ఇర్వక్ 

(b) ఖతార్ 

(c) సౌదీ అరేియా 

(d) యు.ఎ.ఇ 

 

Q38. కింది వారిలో ఎవ్ర్య సంప్టల్ బోర్ ాఇండైరెక్ ్టాకె్ స్ 

అండ్ క్సమ్్్  (CBIC) ఛైరమ న్్గా నియమితులయాయ ర్య? 

(a) ఎం అజిత్ కుమార్ 

(b) వివేక్ జోప్హీ 

(c) పి స మోడీ 

(d) టి వి నరేంప్దన్ 

 

Q39. 6వ్ ప్ిక్్  ఫిల్మ  రసవ్్ల్ అవార్ా్  2021లో ఉత్తమ 

నటడు (పుర్యషుడు) అవారా్యన ఎవ్ర్య లలుచ్చకునాీ ర్య? 

(a) రంక్జ ప్తిపాఠి 

(b) సూరయ  శివ్కుమార్ 

(c) మన్నజ బాజ్పేయి 

(d) ధ్నష్ 

 

Q40. "ఇండియన్ ఇనిీ ంగ్ : ది జ్ర్గీ  ఆఫ్ ఇండియన్ 

ప్కికెట్ ప్ఫమ్ 1947" అనే పుసతక్ రచయిత్ ఎవ్ర్య? 

(a) అయాజ మెమన్ 

(b) సంజ్య్ బార్య 

(c) C K గార్వయ ల 

(d) రజ్న్నష్ కుమార్ 

 

Q41. 'రంగా ఉత్్ వ్ 2021 - ది రివ్ర్ రసవ్్ల్' కింది తేదీలోూ  

ఎపుప డు నిరా హంచార్య? 

(a) అక్ోబర్ 31 నండి నవ్ంబర్ 4, 2021 వ్రకు 

(b) నవ్ంబర్ 1 నండి నవ్ంబర్ 3, 2021 వ్రకు 

(c) నవ్ంబర్ 2 నండి నవ్ంబర్ 5, 2021 వ్రకు 

(d) నవ్ంబర్ 5 నండి నవ్ంబర్ 7, 2021 వ్రకు 
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Q42. తుశ్మల్ ఏ దేశం అభివ్ృదిధ చేసన P1135.6 త్రరతికి 

చందిన భారత్ నావికాదళ యుదధ నౌక్? 

(a) రషాయ  

(b) యు.ఎస్ 

(c) జ్పాన్ 

(d) ఇప్జాయల్  
 

Q43. నేష్నల్ డిజాసర్్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ (NDMA) 

ఎవ్రి నేత్ృత్ా ంలో ఉంది? 

(a) భారత్ ప్రాన మంప్తి 

(b) భారత్ ర్వస్తష్ర్తి 

(c) ర్వస్తష్ ్రవ్రీ ర్ 

(d) ర్వస్తష్ ్ముఖయ మంప్తి 

 

Q44. భారత్దేశంలో విరతుత నిరా హణ చటం్ ఏ 

సంవ్త్్ రంలో వ్చిు ంది? 

(a) 2006 

(b) 2003 

(c) 2005 

(d) 2009 

 

Q45. కింది వాటిలో ఏది సంప్రద్వయేత్ర శకి త వ్నర్య కాద్ద? 

(a) సౌరశకి త 

(b) టైడల్(అలల) శకి త 

(c) రవ్న శకి త 

(d) ఉష్ ోశకి త 
 

Q46. శిశు ఆయుర్వుయం అంటే ఏమిటి? 

(a) పుటిన్ సమయంలో ఒక్ వ్య కి త యొక్క  సరట అంచనా 

జీవిత్ కాలం 

(b) మరణంచే సమయంలో ఒక్ వ్య కి త యొక్క  సరట జీవిత్ 

కాలం 

(c) పుటిన్ సమయంలో పిలూల సరట అంచనా పడవు 

(d) పైవేవీ కాద్ద 

 

 

Q47. అలప  ఉద్యయ గిత్ రరిసతిి సమాజ్ంలో ఎపుప డు 

సంభవిస్తంది? 

(a) ప్రజ్లు రని చేయాలనకోనపుప డు 

(b) సోమరిత్నంతో రని చేస్తనపుప డు 

(c) వార్య చేయరల సామరియ ం క్ంటే త్కుక వ్ రని 

చేస్తనపుప డు 

(d) వారి రనికి సరిరడా చలిూంచబడనపుప డు 

 

Q48. కింది వాటిలో ఏది ' ్సిూల అక్షర్వసయ త్ రేట'ని 

నిరా చిస్తంది? 

(a) మొత్తం అక్షర్వస్య ల జ్నాభా మొత్తం జ్నాభాతో 

భాగించబడింది 

(b) అక్షర్వస్య ల జ్నాభాతో భాగించబడిన మొత్తం 

అక్షర్వసయ త్ 

(c) 18 మరియు అంత్క్ంటే ఎకుక వ్ వ్యస్్  రల 

నిరక్షర్వస్య ల జ్నాభా నిష్ప తిత. 

(d) ఇది 7 సంవ్త్్ ర్వలు మరియు అంత్క్ంటే ఎకుక వ్ 

వ్యస్్  ఉనీ వారిలో అక్షర్వస్య ల నిష్ప తితని కొలుస్తంది. 
 

Q49. కింది వాటిలో మానవ్ ప్పేరిత్ విరతుత కానిది ఏది? 

(a) విష్పూరిత్ వ్య రి్వల లకజీ 

(b) యుద్వధలు మరియు పౌర క్లహాలు 

(c) క్ర్యవు 

(d) రర్వయ వ్రణ కాలుష్య ం 

 

Q50. మానవ్ అభివ్ృదిధ సూచిక్ (HDI) కింది కారకాలలో దేని 

ఆారంగా దేశాలన సరిపోలుస్తంది? 

(a) విద్వయ  ్సిాయి 

(b) ఆరోరయ  ్సతిి 

(c) త్లసరి ఆద్వయం 

(d) పైవ్న్నీ  

 

Q51. ఎవరి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కారణంగా మద్రాసు 

రాష్ట్రము లోని తెలుగు మాటా్లడే ద్రరజలు ఎక్కు వగా ఉన్న  

ద్రరంతాలను ఆంద్రర రాష్ట్రంగా విభజంచారు? 

(a) కందుకూరి వీరేశలంగం రంతులు 

(b) పొట్టర శ్ర రారాములు 

(c) టంగుటూరి ద్రరకాశం 

(d) గాడిచర ాహరి సరో్వ త్తమరావు 

 

Q52. రాష్టరరల పున్రిో భజన్ చటరం ను అనుసరించి 

హైదరాబాద్ రాజయ ంలోని మరాఠీ జలా్లలు ఏ రాష్ట్రంలో 

కలశాయి? 

(a) మరయ ద్రరదేశ్ 

(b) మహారాష్ట్ర 

(c) కరాాటక  

(d) పైవేవి కాదు 
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Q53. కరాన టక రాష్ట్రము ఏ జలా్లలను సరిగాదుుగా కలగి 
ఉంది? 

1. కర్నన లు 

2. అన్ంత్పురం 

3. ఒడిసా్స  

4. చిత్తత రు  

(a) 1,2 మాద్రత్మే 

(b) 2,3 మరియు 4. 

(c) 1, 2 మరియు 4. 

(d) 1,2,3 మరియు 4. 
 

Q54. పోలవరం ద్రరజెక్ట ర నిరాా ణం వల ా జలా్లలోని కొనిన  
మండల్లలు ముంపున్క్క గురయ్యయ  ద్రరమాదం ఉండటం తో 
వీట్టని ఆంద్రరద్రరదేశ్ లో ఏ జలా్లలలో విలీన్ం చేస్సరు? 

(a) రశి్చ మగోావరి 

(b) త్తరుు  గోావరి 

(c) పైవి రండూ 

(d) పైవేవి కాదు 

 

Q55. ఈ ద్రరంది వాట్టలో ఏ మండల్లలు ఆంద్రదద్రరదేశ్ లో 
విలీన్ం చేసిన్ మండల్లలు? 

1. వేలురురడు  

2. కూన్వరం 

3. చింత్తరు  

4. క్కకు నూరు 

5. వరరామచంద్రాపురం 

(a) 1, 2 మరియు 3 

(b) 2, 3 మరియు 4 

(c) 3,4 మరియు 5 

(d) 1,2,3,4 మరియు 5 

 

Q56. మొదట్ట రంచవర ష ద్రరణాళిక కాలంలో ఆంద్రర రాష్టరరనిర 

చేసిన్ కేట్లయింపుల(outlay) మొత్తం ఎంత్? 

(a) 64.23 కోటా్ల  

(b) 94 కోటా్ల 

(c) 75 కోటా్ల 

(d) ఏది కాదు 
 

Q57. మొదట్ట రంచవర ష ద్రరణాళిక కాలంలో ఈ ద్రరంది 

వాట్టలో ఏ కారయ ద్రకమాలు ద్రరరంభంచ బడా్డయి? 

(a) స్సమాజకాభద్రవుదిు రరకం( 1952)  

(b) మాచఖండ్ జలవిధ్యయ త్ ద్రరజెక్ట ర (విశాఖ) 
(c) హందుస్సతన్ షిప్ యార్డ ాలమిటెడ్ ( విశాఖ – 1952) 

(d) పైవన్నన  
 

Q58. IADP రథకానిన  ఆంద్రరద్రరదేశ్ లోని ఎనిన  శ్రబాాక్కలలో 

ద్రరవేశపెటరడం జరిగింది? 

(a) 100 

(b) 150  

(c) 117  

(d) 120  
 

Q59. వారిషక ద్రరణాళికలు లేా ద్రరణాళిక విరామం ఈ ద్రరంది 

ఏ సంవతా్ రాల మరయ  చోట్లచేసుక్కన్నన యి? 

(a) 1966-1968  

(b) 1976-1979  

(c) 1966-1969 
(d) 1965-1968  

 

Q60. 2011 జన్నభా లెకు ల ద్రరకారం ఆంద్రరద్రరదేశ్ 

జన్స్సంద్రదత్ ఎంత్(చదరపు రలోమీటరుక్క)? 

(a) 384 

(b) 332 

(c) 304 
(d) 982 

 

Q61. పోరిు గీసువారు తొల వర తక శ్రస్సతవరానిన  ఎకు డ 
ఏరాు ట్ల చేస్సరు ? 

(a) మచిలీరటన ం 

(b) పులకాట్ 

(c) భీమునిరటన ం 

(d) విశాఖరటన ం 
 

Q62. మొదట్ట కరాాటక యుదధం ఎపుడు జరిగింది ? 

(a) 1745 - 1748 

(b) 1742 - 1753 
(c) 1740 – 1748 

(d) 1710 – 1728 

 

Q63. బొబి్బ లయుదధం ఎవరవరి మదయ  జరిగింది ? 

(a) విజయరామరాజు & రంగారావు 

(b) విజయరామరాజు & తాంద్రడ రరరాయుడు 

(c) రంగారావు & ఆన్ంద గజరతి 

(d) విజయరామరాజు & ఆన్ంద గజరతి 
 

Q64. ఉత్తర సరాు రులు అన్గానేమి ? 

(a) కంపెన్న రలక్కలు 

(b) ఒక నిరే ుశ్చత్ ద్రరంత్ం 

(c) జమింారులు 

(d) రాజులు 
 

Q65. ద్రరంది వాట్టలో దత్త మండల్లలు ఏవి? 

(a) రశి్చ మ గోావరి జలా్ల, శ్ర రాకాక్క ం , ద్రరకాశం  

(b) శ్ర రాకాక్క ం , ద్రరకాశం జలా్లలు 

(c) కర్నన లు , అన్ంత్పురం జలా్లలు 

(d) కడర, కర్నన లు, బళా్లరి, అన్ంత్పురం జలా్లలు. 
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Q66. ఆంప్ధ్ప్రదేశ్ పునరా య వ్సీకి్రణ చటం్ ఏ 

సంవ్త్్ రంలో అమలోూ కి వ్చిు ంది? 

(a) 2013 

(b) 2014 

(c) 2015 

(d) 2012 

 

Q67. ఆంప్ధ్ప్రదేశ్ పునరా య వ్సీకి్రణ చటం్లో ఎనిీ  

భాగాలు,ఎనిీ  షెడ్యయ ళ్లూ మరియు ఎనిీ అధిక్రణలు 

ఉనాీ యి? 

(a) 10,12 మరియు 108 

(b) 15,13 మరియు 106 

(c) 12,13 మరియు 108 

(d) 11,13 మరియు 107 

 

Q68. రెండు ర్వస్తష్ాలోూని అసంబీూ, శాసనమండలి, 

పారూమెంటర్గ నియోజ్క్ వ్రి్వలన గురించి ఏ షెడ్యయ లోూ  

పేర్కక నాీ ర్య? 

(a) మూడో షెడ్యయ ల్్  

(b) నాలుగో షెడ్యయ ల్్  

(c) అయిద్య షెడ్యయ ల్్  

(d) రెండో షెడ్యయ ల్్ 
 

Q69. రెండు ర్వస్తష్ాలోూని శాసనమండలి సభ్యయ లన గురించి 

ఏ షెడ్యయ లోూ  పేర్కక నాీ ర్య? 

(a) మూడో షెడ్యయ ల్్  

(b) నాలుగో షెడ్యయ ల్్  

(c) అయిద్య షెడ్యయ ల్్  

(d) రెండో షెడ్యయ ల్్ 
 

Q70. పెనని్్ చలిూంపుల బాధ్య త్ల గురించి ఏ షెడ్యయ లోూ  

పేర్కక నాీ ర్య? 

(a) మూడో షెడ్యయ ల్్  

(b) ఎనిమిద్య షెడ్యయ ల్్  

(c) అయిద్య షెడ్యయ ల్్  

(d) రెండో షెడ్యయ ల్్ 
 

Q71. న్మామి గంగా కారయ ద్రకమం కోసం అధికారిక చిహన ంగా 
ఏ కార్నర న్ రద్రత్ను ఎంచుక్కన్నన రు? 

(a) శర తమాన్ 

(b) చోట్ల భీమ్ 

(c) మోట్ల రటా్ల 

(d) చాచా చౌదరి 

 

Q72. రంది వాట్టలో ఏ జట్లర డూయ రాండ్ కప్ 2021 
గెలుచుక్కంది? 

(a) FC బంగళూరు 

(b) FC ఆర్మా  రడ్ 

(c) FC గోవా 

(d) FC మహమా దన్ 

 

Q73. ఆష్టరరలయన్ న్నవికాద ం మరియు భారతీయ 
నౌకాద  దో్వ రక్షిక వాయ యామం యొకు  ఏ ఎడి్న్ - 
'AUSINDEX' సెపెరంబర్డ 2021 లో నిరో హంచబడింది? 

(a) 1 వ 

(b) 2 వ 

(c) 3 వ 

(d) 4 వ 

 

Q74. ఇటీవల ద్రరధాని మోడీ ద్రరరంభంచిన్ 'Azadi@75 - 

నూయ  అరి న్ ఇండియా: ద్రట్లనా్  ఫారిా ంగ్ అరి న్ ల్లయ ండ్ 
రు ప్' కాన్ఫ రనా్  కమ్ ఎక్టా  పో ఏ న్గరంలో ద్రరరంభం 
అయియ ంది? 

(a) హైదరాబాద్ 

(b) అహా ాబాద్ 

(c) లకోన   
(d) కోల్ కతా 

 

Q75. రంది వాట్టలో ఏ రాష్ట్ర ద్రరభుత్ో ం ఇటీవల వి యా రి ి
వి యా రిులక్క ద్రబాండెడ్ శానిటర్మ న్నయ ప్శ్రరన్శ్రలను 
అందించడ్డనిర 'రో చిా ' కారయ ద్రకమానిన  ద్రరరంభంచింది? 

(a) ఆంద్రర ద్రరదేశ్ 

(b) తెలంగాణ 

(c) కరాాటక 

(d) కేర  

 

Q76. రస్సయన్ శాష్టసతంలో 2021 నోబల్ బహుమతి 
విజేత్లను పేర్కు న్ండి. 
(a) రిచర్డ ాహండరా న్ మరియు బన్ ఫెరింగా 

(b) జెనిన ఫర్డ దౌాన  మరియు అకీరా యోషినో 

(c) బంజమిన్ జాబ్బతా మరియు డేవిడ్ మాక్టశ్రమిలన్ 

(d) విలయం E. మోయరన ర్డ మరియు రల్ L. మోద్రడిచ్ 

 

Q77. 2021-22 ఆరికి సంవతా్ రంలో ద్రరరంచ బాయ ంక్క 
ద్రరకారం భారత్ ఆరికి వయ వస ియొకు  అంచన్న వేసిన్ GDP 

వృదిధ రేట్ల ఎంత్? 

(a) 7.2% 

(b) 9.1% 

(c) 7.5% 

(d) 8.3% 

 

Q78. 5 సంవత్ా రాలలో ఏరాు ట్ల చేయడ్డనిర ఎనిన  PM 

MITRA మెగా టెకా్ట శ్రటైల్ ఉ యా న్వన్నలను ద్రరభుత్ో ం 
ఆమోదించింది? 

(a) 5 

(b) 15 

(c) 12 

(d) 7 
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Q79. ఉర-సహారా ఆద్రికాలోని పిలలాలో RTS, S/AS01 (RTS, 

S) వాయ రా న్శ్రను విసతృత్ంగా ఉరయోగించాలని WHO 

సిఫారాు  చేసింది. RTS, S అనేది ________________ ర 

వయ తిరేకంగా రనిచేర టీకా. 

(a) HIV/AID లు 

(b) చికెన్ రక్టా  

(c) స్సా ల్ రకా్ట  

(d) మలేరియా 

 

Q80. కన్నయ క్కమారి లవంగానిర ఇటీవల ఏ రాష్ట్రం జఐ 
ట్లయ గ్శ్రను పొందింది? 

(a) కేర  

(b) ఆంద్రరద్రరదేశ్ 

(c) కరాాటక 

(d) త్మి న్నడు 

 

Q81. కొత్తగా శ్రసి్సపించబడిన్ ఇండియన్ రు స్ 
అసోసియ్య్న్ (ISpA) మొదట్ట ఛైరా న్ గా ఎవరు 
నియమితులయాయ రు? 

(a) రాజేష్ తోపే 

(b) రాహుల్ వాటా్  

(c) జయంత్ రట్టల్ 

(d) A.K. భట్ 

 

Q82. జగన్న్న  చేదోడు రరకానిర సంబంధించి ద్రరంది 
వారిలో అరుులు కాని వారు ఎవరు? 

(a) రాష్ట్రంలోని రజక్కలు/ధోబీలు (వా్ర్డశ్రమెన్). 
(b) న్నయీ ద్రబాహా ణ (మంగల) వారి సో ంత్ సంసనిు కలగి 

ఉన్నన రు 

(c) వెనుకబడిన్ త్రగతి (BC), అత్య ంత్ వెనుకబడిన్ 

త్రగతుల (EBC) వర గం మరియు కాపు వరాగనిర చందిన్ 

టైలరాు 

(d) మహళ్ల సంఘాలు 
 

Q83. ద్రరంది వానిలో జగన్న్న  విధాయ దీవెన్ రరకానిర 
అరుులు ఎవరు? 

(a) క్కట్లంబ వారిషక ఆాయం ర్న.2.5లక్షల కాంటే 
త్క్కు వ కలగిన్ వారు 

(b) 10 ఎకరాల చిత్తడి నేల కలగిన్ వారు. 
(c) బ్బ టెక్ట, బ్బ ఫారా సీ, ఎం టెక్ట, ఎం ఫారా సీ, ఎంబ్బఎ, 

ఎమ్శ్రసిఎ, బ్బఇడి కోరాు లు అభయ సించే వారు 

(d) పై అనిన  సరైన్వే 
 

Q84. మన్బడి న్నడు -నేడు రరకం యొకు  ముఖయ  
ఉదేుశయ ం ఏమిట్ట? 

(a) రఠశాలలోని అవసి్సరన్ సౌకరాయ లు మెరుగురరచడం 

(b) ద్రరభుత్ో  రఠశాలలో వి యా రుధల న్మోదు సంఖయ ను 
పెంచడం  
(c) మౌళిక సదురయాల్ల ర్నరకలు న్  
(d) పై వనిన  
 

Q85. YSR 9 గంటల ఉచిత్ విధ్యయ త్ రరకానిర రాష్ట్ర 
ద్రరభుత్ో ం ఎంత్ మొత్తం 2020 సంవతా్ రానిర గాను 
కేట్లయించిన్ది? 

(a) ర్న. 4325 

(b) ర్న. 4525 

(c) ర్న. 4500 

(d) ర్న. 6238 

 

Q86. 2, 2, 2, 7, 7, 2, 7, 7 విలువ్లన తీస్కునే ర్వశులుకు 

సంబంధించి కింది వాటిని రరిరణంచండి? 

పై ప్రక్టనలలో ఏది సరైనది/సరైనది? 

(a) మధ్య రత్ం > సరట 

(b) మధ్య రత్ం = సరట 

(c) మధ్య రత్ం < సరట 

(d) మధ్య రత్ం లేద్వ సరటన లెకిక ంచడం సాధ్య ం కాద్ద 

 

Q87. రది రరిశ్మలనలు 6, 14, 15, 17, x+1, 2x-13, 30, 32, 34, 

43 ఆరోహణ ప్క్మంలో ఇవా్ బడాాయి. ఇచిు న సమాచారం 

యొక్క  మధ్య రత్ం 24 అయిన x విలువ్ ఎంత్? 

(a) 15 

(b) 18 

(c) 20 

(d) 24 
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Q88. కింది పౌనః పునయ  రంపిణీని రరిరణంచండి: 

 

రంపిణీ మధ్య రత్ం ఎంత్? 

(a) 37 

(b) 38 

(c) 39 

(d) 40 

 

Q89. 4, 4, 4, 9, 15, 15, 15, 27, 37, 48 సమాచార ప్ేణ యొక్క  

బాహుళక్ంన క్నగొనండి? 

(a) 4 మాప్త్మే 

(b) 15 మాప్త్మే 

(c) 4 మరియు 15 రెండ్య 

(d) బాహుళక్ం ఉండద్ద. 
 

Q90. జ్నాభా యొక్క  ప్పామాణక్ విచలనం 6.5 అయితే, 

జ్నాభా వ్య తాయ సం ఏమిటి? 

(a) 40.25 

(b) 42.25 

(c) 18.25 

(d) 13 

 

Q91.కింద ఇవ్ా బడిన రటిక్్ యొక్క  రణంక్ రంపిణీని 

ఉరయోగించి వాటి వ్య తాయ సానిీ  లెకిక ంచండి.? 

 
(a) 8.53 

(b) 7.63 

(c) 5.23 

(d) 6.33 

 

Q92. ఇచిు న ప్ేణ యొక్క  వ్య తాయ సానిీ  క్నగొనండి {11, 9, 

11 ,9,11,11,11,11,9,9,9,9}. 

(a) 11 

(b) 9 

(c) 1 

(d) 4 

 

Q93. A, B యొక్క  సోదర్యడు అయితే, B, C యొక్క  సోదరి 

మరియు D, B యొక్క  భర త అయితే B ,A యొక్క  _________?. 

(a) అమమ  

(b) కోడలు  

(c) అత్త 

(d) సోదరి 

 

Q94. కింది వన్ రేఖాచిప్త్ంలో ఏ ప్పాంత్ం పెంపుడు 

జ్ంతువు అయుయ ండి మరియు ఆక్లితో లేని పిలిూని 

సూచిస్తంది?  

 
(a) U 

(b) R 

(c) T 

(d) S 

 

Q95. ఇవ్ా బడిన సంబంధిత్ జ్త్ల ఆారంగా ఇవా్ బడని 

రద జ్త్న ఎంపిక్ చేయండి? 

కొనండి : అమమ ండి ∷ 

(a) రర్యగు : మూయడం  

(b) పాటలు పాడుట : నృత్య ం 

(c) మంచిది: మంచిది 

(d) ర్వవ్డం : వళూడం 

 

Q96. ఇచిు న సమీక్రణంలో, మనం ఒక వైపుల్క ఉనీ  _____ 

సంఖయ లన రరసప రం మార్యు కునీ పుప డు మాప్త్మే LHS 

= RHS. 

5 + 3 × 6 – 4 ÷ 2 = 4 × 3 – 10 ÷ 2 + 7 

(a) 6 మరియు 4 

(b) 3 మరియు 7 

(c) 4 మరియు 7 

(d) 5 మరియు 2 

 

Q97. ఒక్ నిరి ుష్ ్ సంకత్ భాష్లో, UNGIMMICKYని 

MIGNUYKCIM అని ప్వాస్కత, COMPLEXITY ని అదే సంకత్ 

భాష్లో ఎల్క ప్వాయాలి?  

(a) LPOMCYTIXE 

(b) LPMOYCTIXE  

(c) LPMOCETIXY 

(d) LPMOCYTIXE 
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Q98. కింద ఇవా్ బడిన చిప్త్ం వ్ర్యసలోని ఖాళీ ్సలింలో 

సరిగీా సరిపోయే ఐచిు క్ంన ఎంపిక్ చేయండి  

 
(a)  

 
(b)  

 
(c)  

 
(d)  

 
 

Q99. CHM, EJO, ?, INS 
(a) GLP 
(b) FKP 
(c) GLQ 
(d) GMK 

 

Q100. కింది చిప్త్ంలో ఎనీి  ప్తిభ్యజాలు ఉనాీ యి? 

 
 

(a) 12 
(b) 13 
(c) 14 
(d) 15 

 

Directions (101-105): Read the following passage and 
answer the questions that follow. 
The New Year is a time for resolutions. Mentally at least, 
most of us could compile formidable lists of do’s and don’ts. 
The same old favourites recur year in and year out with 
monotonous regularity. Past experience has taught us that 
certain accomplishments are beyond attainment. 
If we remain inveterate smokers, it is only because we have 
so often experienced the frustration that results from 
failure. Most of us fail in our efforts at self-improvement 
because our schemes are too ambitious and we never have 
time to carry them out. 

We also make the fundamental error of announcing our 
resolutions to everybody so that we look even more foolish 
when we slip back into our old bad ways. 
 

Q101. The phrase ‘formidable lists of do’s and don’ts’ 
means that 
(a) the bad points of our character are formidable 
(b) the list is so long that it is frightening 
(c) the things that need to be included is frightening 
(d) the realisation that we are so imperfect is frightening 

 

Q102. The same old favourites recur with monotonous 
regularity implies that 
(a) we want to be so perfect that we include some items 
regularly 
(b) we have been so regularly doing certain things that 
they have become monotonous 
(c) in spite of repeated failures, we still would like to try 
one more time 
(d) some favourite actions if repeated often could become 
monotonous 

 

Q103. The author seems to imply that many are 
inveterate smokers because 
(a) they have not really tried to give up smoking 
(b) they know from past experience that they can never 
succeed in their attempt to give up 
(c) they want to forget the frustration of not smoking 
(d) they do not have the will power to stop smoking 

 

Q104. The author says that most of us fail in our 
attempts at self-improvement because 
(a) we set too high goals for ourselves 
(b) we do not have the persistence of mind 
(c) our nature is such that we cannot become perfect 
(d) certain imperfections have become a part and parcel of 
our lives 

 

Q105. The author seems to think that others 
(a) feel happy when we slip back to our old ways 
(b) do not really want us to improve ourselves 
(c) are ready to tease and laugh at our attempts 
(d) might embarrass us by praising our attempts 

 

Q106. Rearrange the parts of the sentence in correct 
order. 
(Q) In the past 12 months. The global average was about 
13%. 
(P) Surveyed reported seeking ‘emergency medical 
treatment’ after using intoxicants. 
(S) The Global Drug Survey said none of the men surveyed 
in India reported seeking medical treatment, compared 
with the global average of 12%. 
(R) A global survey of recreational drug-use has found that 
about 6% of Indian women.  
(a) RPQS 
(b) PSRQ  
(c) RPSQ  
(d) PSQR 
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Q107. Rearrange the parts of the sentence in correct 

order. 

(S) A policy maker brings it all one step farther when taking 

decisions  

(Q) To ensure that the whole population of the country 

benefits,” said Director General of the Indian Council of 

Medical Research Professor Balram Bhargava. 

(P) A researcher helps larger groups, as his knowledge and 

innovation can spread to many patients. 

(R) “A doctor treats only one patient at a time.  

(a) RPSQ  

(b) QRPS  

(c) SRQP  

(d) SRPQ 

 

Directions (108-110): Four alternatives are given for the 

Idioms/Phrase printed in bold. Choose the alternative 

which best expresses the meaning of Idiom/Phrase. 
 

Q108. Step up the plate 

(a) Take control 

(b) Take a job 

(c) Take a responsibility 

(d) Take an opportunity 

 

Q109. The Holy Grail 

(a) The pious place of worship 

(b) An important object or goal 

(c) A very important place 

(d) Someone's destination of life 

 

Q110. At the drop of a hat 

(a) Without any hesitation 

(b) When attempt fails and it's time to start all over 

(c) To further a loss with mockery 

(d) Judging other's intentions too much 

 

Directions (111-112): In the following questions, some 

part of the sentence may have errors. Find out which part 

of the sentence has an error and select the appropriate 

option. If a sentence is free from error, select 'No Error'. 
 

Q111. My younger brother (1)/has read (2)/pages after 

pages of Geeta. (3)/ No error. (4)  

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 

 

Q112. The two first to complete (1)/ their targets will be 

rewarded (2)/with incentives. (3)/No error. (4) 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 4 

 

Q113. In the following question, the sentence given 
with blank to be filled in with an appropriate word. 
Select the correct alternative out of the four and 
indicate it by selecting the appropriate option. 
Nearly half of these deaths 44% were hit-and-run cases, 
suggests the accident analysis report of Delhi Traffic Police 
with figures updated ………. May 15.  
(a) unless 
(b) up till 
(c) until 
(d) on to 

 

Q114. Rearrange the parts of the sentence in correct 
order. 
(R) I expect that this will only be made public after the new 
government comes in,” a senior official from the Central 
Ground Water Board. 
(P) How many blocks have critically low levels of water and 
how many are well-stocked.  
(S) The groundwater assessment, last done in 2013, is a 
survey that samples a sliver of blocks in each State and 
counts.  
(Q) “We have received reports from most States and have 
passed it on to the Water Resources Ministry for approval.  
(a) SPQR 
(b) QRPS  
(c) RPSQ  
(d) SRPQ 

 

Directions (115-116): In the following questions, out of 
the given four alternatives, select the one which best 
expresses the meaning of the given word. 
 

Q115. Frivolous  
(a) Serious 
(b) Practical 
(c) Fatuous 
(d) Sensible  
 

Q116. Rove  
(a) Restrict  
(b) Inhabitant 
(c) Recluse  
(d) Wander 
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Directions (117-118): In the following questions, out of 

the given four alternatives, select the one which best 

expresses the antonym of the given word. 
 

Q117. Quaint 

(a) Picturesque 

(b) Old fashioned  

(c) Charming 

(d) Ordinary 

 

Q118. Tumult 

(a) Tranquillity  

(b) Havoc 

(c) Furore  

(d) Mayhem 

 

Q119. Improve the segment given in bracket. 

I was just 10 years old and my father “Rajiv Gandhi” was 

(a) MP with the Congress. 

(a) No improvement 

(b) the 

(c) some  

(d) an 

 

Q120. In the following question, out of the four 

alternatives, select the alternative which is the best 

substitute of the phrase. 

Open to more than one interpretation; not having one 

obvious meaning 

(a) Trite  

(b) Opposite 

(c) Exceptional  

(d) Ambiguous 

 

Directions (121-125): Read the following passage and 

answer the questions that follow. 

As I stepped out of the train I felt unusually solitary, since I 

was the only passenger. I was accustomed to arriving in the 

summer, when holiday-makers throng coastal resorts, and 

this was my first visit when the season was over. My 

destination was a little village eight miles distant by the 

road, but only four if you took the cliff path over the moor. 

This I always did, unless it was raining; and I left my 

luggage at the bus office beside the railway station, to be 

conveyed for me on the next bus, so that I could enjoy my 

walk unhampered by a suitcase. It took me only a few 

minutes to come to the foot of the cliff path. Halfway up I 

paused to enjoy the sight of the purple hill's stretching 

away to my right and to my left the open sea. When I 

reached the top I had left all signs of habitation behind me. 

The moorland turf was springy under my feet, the air was 

like wine and I felt rejuvenated and intoxicated with it. 

Glancing seaward a minute or two later, I was surprised to 

notice that the sky was already aflame with the sunset. The 

air grew perceptibly cooler and I began to look forward to 

the delectable hot meal I should have when I reached the 

inn. It seemed to be getting dark amazingly quickly. I did 

not think that I had walked unduly slowly and I was at a 

loss to account for the exceptionally early end of daylight, 

until I recollected that on previous visits I had walked in 

high summer and now it was October and the nights were 

drawing in. 

All at once it was night. The track was grassy and even in 

daylight showed up hardly at all against the moor, so it was 

difficult to keep on it now. If only I had been a smoker with 

matches always to hand, or if my torch had been in my 

pocket instead of in the suitcase, I could have walked with 

more assurance. As it was, I was terrified of hurling over 

the edge of the cliff to the rocks below. When I did stray, 

however, it was towards the hills. I felt my feet squelching 

and sticking in something soggy. There was no bog to my 

knowledge near the track, so I must have wandered a long 

way off my course. I extricated myself with difficulty and 

very cautiously edged myself towards the sound of the sea. 

Then I bumped into a little clump of trees that suddenly 

loomed up in front of me. This was providential rest and 

shelter until the moon rose. I climbed up the nearest trunk 

and managed to find a tolerably comfortable fork in which 

to sit. The waiting seemed interminable and was relieved 

only by my attempts to identify the little stirrings and 

noises of animal life that I could hear. I grew colder and 

colder and managed to sleep only in uneasy, fitful starts, 

waking when my position got cramped. At last, when the 

moon came up I discovered that I was not more than fifty 

yards from the track and I was soon on my way again. 
 

Q121. The writer found it difficult to keep to the path 

because of 

(a) The darkness and narrowness of the path 

(b) Poor visibility and grassy track 

(c) The darkness and his slow pace 

(d) Poor visibility and dew on grass. 
 

Q122. When he settled himself on the fork of the tree 

the writer ______ 

(a) had a sound sleep 

(b) was disturbed by noises of animals. 

(c) was too afraid to sleep. 

(d) tried to sleep but without much success. 
 

Q123. The writer felt unusually solitary because 

(a) he was feeling very lonely without his family 

(b) he was missing the company of other holiday-makers 

(c) his destination was a little village eight miles away 

(d) there was no one to meet him 
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Q124. “I left all signs of habitation behind me.” This 
means that he  
(a) was in front of a large collection of cottages.  
(b) was entering a new place where all are new to 
someone.  
(c) had come very far from places where people lived.  
(d) had just passed a remote village.  

 

Q125. It became darker than the writer expected 
because 
(a) the nights are shorter in autumn than in summer. 
(b) the nights are longer in October than midsummer. 
(c) the train arrived later than usual. 
(d) he had walked unduly slowly. 
 

Q126. "మమేందరము గుడికి వెళ్ళుచున్నాము" అను వాక్యం ఏ 
పురుషలో ఉంది? 

(a) ఉత్తమ పురుష 

(b) మధ్యమ పురుష 

(c) పరథమ పురుష 

(d) దిి తీయ పురుష 

 

Q127. ఈ కిరంద ివాకాయల లో సంయుక్త వాక్యం ను క్నుగొనండ?ి 

“అజిత్ అక్క శ లైజ చలెలె లు “ 
(a) అజిత్ చలెలె లు, శ ైలజ 

(b) శ ైలజ, అజిత్, అకాక, చెలె్ల 

(c) అజిత్, శ ైలజ అకాక చలెలె ళ్ళె  

(d) శ ైలజ, అజిత్ చలెలె లు 
 
Q128. ఉపమాన్నన్నా సమాన ధ్రమం తో క్లపడనన్నకి వాడ ే పదం 

ఏమిటి?  

(a) ఉపమానం 

(b) ఉపమయేం 

(c) సమానధ్రమం 

(d) ఉపమావాచక్ం 
 

Q129. ఈ కిరంద ివాటలిో ఏది జాతీయ లోకోకిత 
బాధ్ క్ల్లగ ంచ ేవిధ్ం అను అరథం వచేే  జాతీయం :  
(a) వేలలత్తత  చూపు 
(b) చనప కింద నీరుల 

(c) పక్కలో బలలె ం 

(d) మనసొ పుు 

 

Q130. కీర్ త (Fame) యొక్క పర్ాయయపదనలను ఈ కిరంది వాటిలో 
గుర్ తంచండి? 

(a) ఖ్ాయత్త, ఖ్ననం 

(b) క్రుణ, కీరీ్టం 

(c) వివరణ, యశసుు 

(d) యశసుు, ఖ్ాయత్త 

 

Q131. 'శిరం' అరథం ను గుర్ తంచండి? 

(a) పెదవులు (Lips) 
(b) న్నలుక్ (Tongue) 
(c) క్రము (Hand) 
(d) త్ల (Head) 

 

Q132. ఇచ్చేన పదం “చనలక్ునా” లో ఏది సర్ ైన శబద  పది (ఎన్నా 
పదనలు ఉన్నాయి) గుర్ తంచండి? 

(a) చనలక్ + ఒనా 

(b) చనలక్ు + అనా 

(c) చనలక్ + ఉనా 

(d) చనలక్ు ఉనా 

 

Q133. ఈ కిరంది వాటలిో బుదిి  హీనుడు విగరహ వాక్యంను గుర్ తంచండి? 

(a) బుదిి  వలన హీనుడు. 
(b) బుదిి  చతే్ హీనుడు. 
(c) బుదిి  నందు హీనుడు. 
(d) బుదిి  కొరక్ు హీనుడు. 
 

Q134. 'పుషు ఆలోచ్చసూత  పుసతక్ం చదువుత్ునాది'. ఈ వాక్యంలో 
వరతమాన అసమాపక్ కిరయను గుర్ తంచండి? 

(a) కాిరథక్ం 

(b) చేదరథక్ం  
(c) శత్రరథక్ం 

(d) త్ుమునారక్ం 

 

Q135. పరజలు క్ర్ోన్న సమసయ నుంచ్చ శాంత్తన్న కోరుత్ున్నారు. ఈ 
వాకాయన్నా క్రమణీ వాక్యంగా వరా యండి? 

(a) పరజలచే క్ర్ోన్న సమసయ నుంచ్చ శాంత్త కోరబడుతోంది. 
(b) పరజల చతే్ క్ర్ోన్న సమసయ నుంచ్చ శాంత్త కాంక్షసిుత ంది. 
(c) పరజలు అందర్ చతే్ క్ర్ోన్న సమసయ నుంచ్చ శాంత్త పర్ క్షిసుత ంది. 
(d) పరజలచే క్ర్ోన్న సమసయ నుంచ్చ శాంత్తన్న కోరుత్ున్నారు. 
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Q136. ఈ కిరంద ివాటలిో 'మనమున్నాము' అన్ ేపదనన్నకి సంధి న్న 
గుర్ తంచండి? 

(a) ఉత్ి సంధ ి

(b) అత్ి సంధ ి

(c) ఉకార సంధ ి

(d) ఇత్ి సంధ ి

 

Q137. అరిర్ాత్తర అను పదనన్నకి సమాస న్నమం పేర్ొకనండి? 

(a) త్ృతీయ త్త్ుురుష సమాసం 

(b) సపతమి త్త్ురుష సమానం 

(c) దిి తీయ త్త్ుురుష సమాసం 

(d) పరథమా త్త్ుురుష సమాసం 

 

Q138.ఈ కిరంద ివాటలిో అంత్సాథ లును గుర్ తంచండి? 

(a) క్,చ,ట,త్,ప. 
(b) స,శ,హ,ష. 
(c) య,ర,ల,వ,ళ్. 
(d) ప,ఫ,బ,భ,మ. 
 

Q139. ఉభయాక్షర్ాలు ఎన్నా పరే్ొకనండి? 

(a) 6 

(b) 4 
(c) 5 

(d) 3 

 

Q140. ఉదమాన ధ్ర్ామన్నా ఉపమయేంలో ఆర్ోప ంచ్చ, వీటి ర్ ండింటికి 
ఆ భేధనన్నా చెపుే అలంకారం? 

(a) ఉపమాలంకారం 

(b) రూపకాలంకారం 

(c) ఉతరేకే్ష అలంకారం 

(d) సిభావోకిత అలంకారం 

 

Q141. శయయ అన్ ేపదనన్నకి విక్ృత్తన్న గుర్ తంచండి? 

(a) పానుు 

(b) శయయ 
(c) సెజజ  
(d) శ జ 

 

Q142. 'జిహి పర్ాయయ పదం కాన్నద ిగుర్ తంచండి? 

(a) రసన 

(b) న్నలుక్ 

(c) క్క్ుత్ుత  

(d) కేయూరు 

 

Q143. ఈ కిరంద ివాటలిో వపరము అరథం గుర్ తంచండి? 

(a) గోడ రంగు 

(b) కోట అందం 

(c) గోడ రందరం 

(d) కోట గోడ 
 

Q144. “నీవు మధ్ురముగా మాటాె డతనవు” ఇద ి ఏ వాఖ్యం 

గుర్ తంచండి? 

(a) శుది వాక్యం 

(b) ఆశుది వాక్యం 

(c) పరత్యక్షవాక్యం  

(d) పరీ్క్ష వాక్యం. 
 

Q145. ఈ కిరంద ివాటలిో అశుది వాక్యము ఏది? 

(a) న్న క్రములతో పుషుగుచఛము ఉంది. 

(b) న్న ఖ్రములలో పుషఐచ్చఛక్ము ఉనాది. 

(c) న్న క్రము పుషుగుచఛముగా ఉనాది. 

(d) న్న ఖ్రమే పుషు గుచఛము. 
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Directions (146-150): ఈ క్రింది గదయాన్ని చదవిి ప్రశ్ిలకు 
జవాబులు గుర్తించిండి. 
త్తరమూరుత లలో ఒక్ర్ ైన సృష్ ిక్రతక్ు హంసను వాహనంగా చబెుతనయి 
పురణనలు. పరమహంస అంట ే అత్ుయనాత్మ నై హంస అన్న అరథం. 
పవిత్రమ నై ఈ హంసక్ు నీళ్ళు క్ల్లస న పాలలో నుంచ్చ నీళ్ును వేరు 
చేస ే శకిత ఉందన్న చెబుతనరు. అందుచతే్ అద ి ఆధనయత్తమక్ వివకేాన్నకి 
పరతీక్ అయింది. అహంస అంటే 'న్ేన్ ేఆయన' అన్న అరథం. శకిత వంత్మ నై 
ఈ సంసకృత్ శబాద లక్ు శాిస న్నశాిసాలతో సుందక్ సంబంధ్ముంది. 
ఆ విధ్ంగా మానవుడు పరత్త శాిసతోనూ ' న్నే్ే ఆయన్నా' అనా త్న 
ఉన్నకిన్న గుర్ ంచ్చన సతనయన్నా అనుకోక్ుండన న్ొకిక చబెుత్ుంటాడు. 
 

Q146. హంస వాహనంగా క్ల్లగ న సృష్ ిక్రత ఎవరు?  

(a) శివుడు 
(b) హర్  
(c) బరహమ 
(d) శంక్రుడు 
 

Q147. పెైన ఇచ్చేన గదయం లో మానవుడు......... గుర్ ంచ్చ 
సతనయన్నాన్ొకిక చపెాుడు? 

(a) అత్ుయనాత్. 
(b) శాిస 

(c) త్న ఉన్నకి. 
(d) ఆధనయత్తమక్ 

 

Q148. ఆధనయత్తమక్ న్నవేదనన్నకి పరతీక్ ఎవరు? 

(a) సృష్ ిక్రత 
(b) మానవుడు 
(c) హంస 

(d) న్నే్ే ఆయన్నా అన్ ేభావం 
 

Q149. శాిస న్నశాిసలు" ఏ సమానం? 

(a) దిిగు సమాసం 

(b) దింది సమాసం 

(c) విశేషణ పూరిపద క్రమధనరయ సమానం 

(d) విశేషణ ఉత్తర పద క్రమధనరయ సమాసం. 
 

Q150. శకిత అను పదనన్నకి పర్ాయయపదం కాన్నది గుర్ తంచండి? 

(a) బలం 

(b) సాక్షయం 

(c) లావు 
(d) సామరథయం 

 

 

Solutions 
 

S1. Ans.(c) 

Sol. ప్క్స.శ. 1311లో ఖ్ల ీర్వజ్వ్ంశానికి చందిన అల్క-ఉద్-

దిన్ ఖ్ల ీ (ఖిల)ీ అనే మొదటి ఖ్ల ీస్ల్కతన్ పేర్య మీద్దగా 

అలయ్ దర్వా జా గా పేర్య పెటబ్డింది, దీనిన్న ' అలయ్ 

ేట్' గా కూడా పిలుసాతర్య. ఇది దక్షిణ ఢిలూలోని కుతుబ్ 

కాంపెూక్్ ్లోని పుర్వత్న కువ్ా త్-ఉల్-ఇసాూ ం మసీద్ద 

యొక్క  దక్షిణ కొన లో విసతరించి ఉంది. 

 

S2. Ans.(b) 

Sol. హందూకుష్ అక్బ ర్ పాలనలో మొఘల్ సాప్మాజాయ నికి 

వాయువ్య  సరిహద్దుగా ఉండేది. 

 

S3. Ans.(c) 

Sol. నక్షప్త్ం యొక్క  రంగు ద్వని ఉషో్ణప్రత్కి సూచన. 

నక్షప్తాలు మెరవ్డం అనేది ్బాూ క్-బాడీ రేడియేష్న్ అని 

పిలువ్బడే ప్రప్కియ వ్లూ ఏరప డుతుంది, ఇది మరింత్ 

శకి తవ్ంత్మైన త్రంరదైర్వయ య లలో ప్రసరించడానికి 

ప్రయతీి స్తనీ  ఉష్ ో శకి తతో సంబంధ్ం క్లిగి ఉంటంది. 

ఎర్యపు నక్షప్తాలు కొనిీ  వేల డిప్గీల సల్ి యస్ వ్దు 

సాపేక్షంగా చలూగా ఉంటాయి, తెలూని నక్షప్తాలు ద్వద్వపు 

రది వేల డిప్గీల వ్దు వేడిగా ఉంటాయి మరియు న్నలి 

నక్షప్తాలు అత్య ంత్ వేడిగా ఉంటాయి. 

 

S4. Ans.(d) 

Sol.భారత్ ర్వజాయ ంరంలోని ఆరిక్్ల్ 32 'ర్వజాయ ంర రరిహారపు 

హకుక 'తో వ్య వ్హరిస్తంది. ఈ భారం ద్వా ర్వ 

అందించబడిన హకుక ల అమలు కోసం నివారణలన 

అందిస్తంది . 

 

S5. Ans.(d) 

Sol. భారతీయ ఆరికి్ వ్య వ్స ి వ్య వ్సాయం ప్పాబలయ ం, 

త్కుక వ్ మూలధ్న ఆద్వయం మరియు భార్గ నిర్యద్యయ రం 

ద్వా ర్వ వ్ర్గకీ్రించబడింది. 
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S6. Ans.(c) 

Sol. బృహసప తి వాతావ్రణంలో మీథేన్ ఉంటంది. 

బృహసప తి వాతావ్రణం సౌర వ్య వ్సలిో అతిపెదు ప్రహ 

వాతావ్రణం. ఇది ద్వద్వపుగా సౌర నిష్ప తితలో రరమాణు 

హైప్డోజ్న్ మరియు హీలియంతో త్యార్య చేయబడింది; 

ఇత్ర రసాయన సమేమ ళనాలు త్కుక వ్ మొత్తంలో 

మాప్త్మే ఉంటాయి మరియు మీథేన్, అమోమ నియా, 

హైప్డోజ్న్ సలై్ఫ డ్ మరియు న్నర్య ఉనాీ యి. 

 

S7. Ans.(d) 

Sol. ఐరన్ సంధు లోయ నారరిక్త్ ప్రజ్లకు తెలియద్ద. 

ఐరన్ యొక్క  మొదటి సాక్షయ ం స్మార్య 1000 B.C. ఎటా 

జిల్కూలోని అత్ర్వంజిఖేర్వ నండి లభించింది. 
 

S8. Ans.(b) 

Sol. -40° వ్దు సంటీప్ేడ్ స్కక ల్ మరియు ఫారెన్్హీట్ స్కక ల్ 

రెండ్య సమానంగా ఉంటాయి. 

 

S9. Ans.(a) 

Sol.వ్ండివాష్ యుదధం ప్ిటిష్ మరియు ప్రంచ్ క్ంపెన్నల 

మధ్య  జ్రిగింది. ఇది ప్రంచ్ మరియు ప్ిటిష్ వారి మధ్య  

జ్రిగిన మూడవ్ క్రో్వటక్ యుదధం. బంగాల్ మరియు 

హైదర్వబాద్దలలో రణన్నయమైన ల్కభాలన సంపాదించిన 

త్ర్యవాత్, ప్ిటీష్ వార్య భార్గ మొత్తంలో ఆద్వయానిీ  

స్కక్రించి, వ్ండివాష్్లో ప్రంచ్్న ఎద్దరోక వ్డానికి పూరితగా 

సనీ దధమయాయ ర్య. ఆ విధ్ంగా, వార్య ఈ యుదధంలో 

ప్రంచ్్న సమప్రంగా ఓడించరలిగార్య. 

 

S10. Ans.(a) 

Sol.ద్వద్వభాయ్ నౌరోజీ మొదటిసారిగా భారత్దేశ సరట 

త్లసరి ఆద్వయం యొక్క  రణంక్ అంచనాన 

రూపందించార్య. భారత్దేశం యొక్క  నిక్ర జాతీయ 

ల్కభానిీ  అంచనా వేయడానికి నౌరోజీ తీస్కునీ  నిరయోం 

మరియు వ్లసర్వజ్య ం దేశంపై చూపే ప్రభావ్ం ప్డెయిన్ 

థియర్గకి ఆపాదించబడాాయి. 

 

S11. Ans.(a) 

Sol. వ్ండా సరస్్  అనేది రైట్ వాయ ల, విక్ోరియా ల్కయ ండ్, 

ర్వస్ డిపెండెన్్న , అంటారిక టికాలోని ఒక్ సరస్్ . పై 

వాటిలో వ్ండా సరస్్  అత్య ధిక్ లవ్ణీయత్న క్లిగి 

ఉంది. 

 

S12. Ans.(a) 

Sol. ్బూూ  ప్గీన్ ఆలే ీ (BGA)ని వ్రి పల్కలోూ  జీవ్-ఎర్యవుగా 

ఉరయోగిసాతర్య. దీని ముఖయ మైన జాతులు సైన్నబాక్సర్ియా, 

అనాబనా, న్నస్ాక్ మరియు టోలిపోప్థిక్్ . అజోల్కూతో 

అనబంధించబడిన అనాబేనా IARIలో ఆలలీ్ బయో-

ఎర్యవుగా త్యార్య చేయబడుతోంది, దీని నప్త్జ్ని 

్సరి్గక్రణ సామరియ ం ఒక్ సీజ్న్్లో 15 కిలోలు/హక్ార్యగా 

ఉంటంది. 

 

S13. Ans.(d) 

Sol. అజోల్కూ  అనేది ఒక్ సజ్ల రర్ీ . 

 

S14. Ans.(c) 

Sol. భారతీయ ర్వజాయ ంరంలోని ఆరిక్్ల్ 360 ఆరికి్ 

అత్య వ్సర రరిసతిిని సూచి్స్తంది. భారత్దేశం యొక్క  

ఆరికి్ ్సరితా్ ం లేద్వ ఋణం లేద్వ ద్వని భూభారంలోని 

ఏదైనా భాగానికి ముపుప  ఏరప డే రరిసతిి ఏరప డిందని 

ర్వస్తష్ర్తి సంత్ృపిత చందితే, అత్న ఒక్ ప్రక్టన దా్వ ర్వ ఆ 

ప్రభావానికి సంబంధించిన ఆరికి్ అత్య వ్సర రరిసతిి 

ప్రక్టన చేయవ్చ్చు . 

 

S15. Ans.(b) 

Sol. భూమికి క్వ్ల సోదరి అని పిలువ్బడే ప్రహం వీనస్. 

సారూరయ  రరిమాణం, రసాయన కూర్యప  మరియు సాంప్దత్ 

కారణంగా వీనస్్న భూమి యొక్క  జ్ంట అని పిలుసాతర్య. 

అయితే, విష్పూరిత్ వాతావ్రణం కారణంగా శుప్కుడు 

మనకు నివాసయోరయ ం కాద్ద. 

 

S16. Ans.(c) 

Sol. ర్వజాయ ంరంలోని 25వ్ సవ్రణ దా్వ ర్వ, ఆరిక్్ల్ 31C 

భారత్ ర్వజాయ ంగానికి అనసంానించబడింది. భారత్ 

ర్వజాయ ంరంలోని 25వ్ సవ్రణన అధికారిక్ంగా ర్వజాయ ంర 

చటం్ (ఇరవై ఐదవ్ సవ్రణ), 1971 అని పిలుసాతర్య, ఈ 

సవ్రణ ఆసతపై హకుక న త్గింీచింది మరియు ప్రభ్యత్ా  

ఉరయోరం కోసం స్తపైవేట్(వ్య కి తరత్) ఆసతని చలిూంచడానికి 

ప్రభ్యత్ా ం అనమతించింది. రరిహార్వనిీ  నాయ యసిానాలు 

కాకుండా పారూమెంట నిరయోిస్తంది. 

 

S17. Ans.(c) 

Sol.బాబర్ త్న ఆత్మ క్థన టర్గక  భాష్లో ర్వశార్య. ఇది 

చరటై భాష్లో ప్వాయబడిన సాీ యచరిప్త్ రచన, ఇది 

బాబర్్కు ఆండీజాన్-తిమూరి్డుూ మాటాూ డే "టర్గక " (టరిక క్ 

అని అరంి) భాష్గా స్రరిచయం. 
 

S18. Ans.(d) 

Sol. ఒక్ దేశం యొక్క  నిక్ర జాతీయ ఉత్ప తిత (NNP) GNP 

(్సిూల జాతీయ ఉత్ప తిత) నండి తీస వేయగా మిగిలిన 

త్ర్యగుదల భతాయ లు. నిక్ర జాతీయ ఉత్ప తిత అనేది 

సంవ్త్్ ర సంరదకు అసల్ఫన అదనం. ్సిూల జాతీయ 

ఉత్ప తిత ని రణస్తనీ పుప డు, మనము ఆస్తల త్ర్యగుదలని 

విసమ రిసాతము కాన్న వాసతవానికి ఉత్ప తిత ప్రప్కియ ్సరి 

ఆస్తలన ఉరయోగిస్తంది లేద్వ త్ర్యగుదల ప్రప్కియ 

ద్వా ర్వ కొంత్ క్షీణత్ లేద్వ ్సరి ఆస్తలు ఉంటాయి. NNPని 

చేర్యకోవ్డానికి మనము GNP నండి త్ర్యగుదలని 

తీసవేసాతము. 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


APPSC Group 4 Junior Assistant Cum Computer Assistant Model Paper with Answers-Telugu 
 

16                www.bankersadda.com       |       Adda247.com/te/       |    www.careerpower.in  |    Adda247 App 

S19. Ans.(c) 

Sol. ది రూర్ బేసన్ జ్రమ న్నలోని ప్రసదధ పారిప్శామిక్ 

ప్పాంత్ం. రత్ంలో జ్రమ న్న యొక్క  బొగుీ రనల ప్పాంత్ం, 

ర్యహ్ర్రేీి ట్ 5 మిలియనూ నివాసతులతో ఐరోపాలో అతిపెదు 

నరర్వలోూ  ఒక్టిగా ఉంది మరియు ఇపుప డు ద్వని విభినీ  

మరియు శకి తవ్ంత్మైన సాంసక ృతిక్ దృశాయ నికి ప్రసదిధ 

చందింది. 

 

S20. Ans.(b) 

Sol.భారత్ ర్వజాయ ంరంలోని పార్ ్ IVలో పంద్దరరచబడిన 

ఆదేశిక్ సూప్తాలు భారత్దేశం ఒక్ సంక్షేమ ర్వజ్య మని 

ప్రతిింి్సాతయి. 

 

S21. Ans.(c) 

Sol.సంధు లోయ నారరిక్త్ ప్రదేశం అయిన లోథాల్ 

డాక్్యార్్ా(నౌకా నిర్వమ ణ కంప్దం)కు సాక్ష్యయ నిీ  

అందిస్తంది. లోథాల్్న S.R. ర్వవు 1954 A.D . లో 

క్నగొనాీ ర్య . లోథాల్ యొక్క  తూర్యప  వైపున డాక్్యార్ ా

(నౌకా నిర్వమ ణ కంప్దం)ఉంది. 

 

S22. Ans.(d) 

Sol. సరియా ర్వజు ఆంటియోక్స్ I రంపిన డీమాచోస్ అనే 

వ్య కి త మెరసతన్నస్ త్రా్వ త్ ింద్దసార ఆసిానానికి 

ర్వయబారిగా వ్చాు డు. 

 

S23. Ans.(a) 

Sol. సక్ందర్ లోడి పాలనలో, సంసక ృత్ ప్రంథాలన 

అరిక్ నండి రరియిన్ లోకి రరియిన్ నండి అరిక్ లోకి 

అనవ్దించడానికి ర్వస్తష్ ్ అనవాద విభారం 

్సిాపించబడింది. సక్ందర్ లోడి అభాయ స పోష్కుడు. 

‘గుప్లుఖీ’ పేర్యతో రద్వయ లు రచించేవాడు. ఆయురేా ద 

సంసక ృత్ పుసతకానిీ  ఫర్వహ ంగ-ఇ-సక్ంద్వరి పేర్యతో అరిక్ 

భాష్లోకి అనవ్దించాడు. 

 

S24. Ans.(d) 

Sol. చరిప్త్కార్యడు అబుల్ ఫజ్ల్్న వీర్ సంగ దేవ్ 

బుందేల్క చంపాడు. జ్హంగీర్ త్న త్ంప్డి అక్బ ర్్కు 

వ్య తిరేక్ంగా చేసన పోర్వటాలలో వీర్ సంగ దేవ్ మిప్తుడు 

గా వ్య వ్హరించాడు. వీర్ సంగ 1602లో అక్బ ర్ సలహాద్వర్య 

అబుల్-ఫజ్ల్ ముబారక్్ని చంపాడు. 

 

S25. Ans.(c) 

Sol.. స్భాష్ చంప్దబోస్ ఆత్మ క్థ యొక్క  శ్మరికి్ "యాన్ 

ఇండియన్ పిలిప్గిమ్". 

 

S26. Ans.(d) 

Sol. డారిా నిజ్ం అనేది ఆంర ూ రర్వయ వ్రణ శాస్తసతవేత్త చారెూస్ 

ర్వబర్ ్ డారిా న్ ప్రతిపాదించిన రరిణమ సద్వధ ంత్ం. 

రరిణమం అనేది ఆక్సమ క్ జీవ్సంబంధ్మైన సంఘటన 

క్ంటే ప్క్మంగా జ్ర్యగుతుందని అత్న నమామ డు. అత్ని 

సద్వధ ంత్ం అనేక్ వాసతవాలు, రరిశ్మలనలు మరియు 

తారిక కాలపై ఆారరడింది. అవి 1) అధిక్ ఉత్ప తిత, 2) 

జ్నాభాలో ్సరితా్ ం, 3) ఉనికి కోసం పోర్వటం, 4) సహజ్ 

ఎంపిక్. 

 

S27. Ans.(a) 

Sol. న్నటి ింద్దవుల ఆక్ృతికి ఉరరిత్ల త్లత్నయ త్ 

బాధ్య త్ వ్హస్తంది. న్నటి ింద్దవులు స్లభంగా 

రూరవిక్ృత్ంగా మారినరప టిక్స, న్నటి ి ంద్దవులు ఉరరిత్ల 

పర యొక్క  బంధ్న శకుతల ద్వా ర్వ గోళాకార ఆకారంలోకి 

ల్కరబడతాయి. గుర్యతాా క్రణితో సహా ఇత్ర శకుతలు 

లేనపుప డు, వాసతవ్ంగా అనీి  ప్దవాల ింద్దవులు ద్వద్వపు 

గోళాకారంగా ఉంటాయి. 

 

S28. Ans.(d) 

Sol. ఎండోసోక పీ అనేది ఒక్ రోరనిర్వధ రణ సాధ్నం. 

ఎండోసోక పీ అనేది ఒక్ వ్య కి త యొక్క  జీరవో్య వ్సని 

రరిశ్మలించడానికి ఉరయోగించే శస్తసతచికిత్్  అవ్సరం లేని 

ప్రప్కియ. ఎండోసోక ప్, ్రూక్ి బుల్ ట్యయ బ్్ని ఉరయోగించి, 

ద్వనికి ల్ఫట్ మరియు కెమెర్వ జోడించి, మీ డాక్ర్్ క్లర్ టీవీ 

మానిటర్్లో మీ జీరో్వశయ చిప్తాలన చూడరలర్య. 
 

S29. Ans.(c) 

Sol. బోర్వక్్  అనేది సోడియం టెప్టాబోరేట్ డెకాహైప్డేట్ 

యొక్క  సాారణ నామం. 
 

S30. Ans.(b) 

Sol. గాజుకు న్నలి రంగున ఇవా్ డం కోసం కోబాల్ ్ఆక్్స డ్ 

న క్లుపుతార్య. 

 

S31. Ans.(b) 

Sol. ్ల ై ూకాల్ అనేది (CH2OH)2 ఫార్యమ ల్కతో కూడిన ఒక్ 

రక్మైన క్రబ న సమేమ ళనం. అంత్రిక్ష నౌక్లోూ  ఇంధ్నం 

రడకా్టక్ుండా నిరోధించడానికి ఇది 

ఉరయోగించబడుతుంది. 

 

S32. Ans.(b) 

Sol. అసటోన్ అనేది రంగులేని, మండే ప్దవ్ం, ఇది 

స్లభంగా ఆవిరైపోతుంది. సౌందరయ  సాధ్నాలలో, 

నెయిల్ పాలిష్ రిమూవ్ర్్లో అసటోన్ ని అత్య ంత్ 

సాారణంగా ఉరయోగిసాతర్య. 
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S33. Ans.(a) 

Sol. థాలోఫైట్్లు, ప్బయోఫైట్్లు మరియు ్సర్ిడోఫైట్్లు 

‘బీజాంశాలు’ అని పిలువ్బడే వివ్ృత్ బీజాలన క్లిగి 

ఉంటాయి. 

 

S34. Ans.(a) 

Sol. కాండం మీద ఆకుల అమరిక్న ఫైలోటాక్్స  అంటార్య. 

ద్వని శిఖర్వప్రంలో కాండం పెరిేకొదీు, అత్య ంత్ 

నియంప్తిత్ అభివ్ృదిధ ప్రప్కియ ద్వా ర్వ కాండం వంట కొత్త 

ఆకు మొరలీు ఏరప డతాయి. 

 

S35. Ans.(c) 

Sol. ప్లరర్ మెండెల్ న "ఆధునిక్ జ్నయ శాస్తసత 

పితామహుడు" గా పేర్కక ంటార్య. 

 

S36. Ans.(c) 

Sol. కులీ్కమ్ జిల్కూ  రరిపాలన మరియు రర్వయ టక్ శాఖ, 

జ్మూమ  & కాశ్మమ ర్, కాశ్మమ ర్్లో ముఖయ ంగా అహరబ ల్ జ్లపాత్ం 

వ్దు రర్వయ టకానిీ  ప్పోత్్ హంచడానికి కులీ్కమ్, J & K వ్దు 

మొట ్మొదటి అహరబ ల్ రసవ్్ల్్న నిరా హంచాయి. 

 

S37. Ans.(d) 

Sol. ఇంటరేీ ష్నల్ ప్కిమినల్ పోలస్ ఆరనీైజేష్న్ 

(INTERPOL) టర్గక లోని ఇసాత ంబుల్్లో జ్రిగిన 89వ్ 

ఇంటర్్పోల్ జ్నరల్ అసంబీూ సమావేశంలో ఇన్్సప క్ర్్ 

జ్నరల్ అహమ ద్ నాజ్ర్ అల్-రైసీ (యునైటెడ్ అరబ్ 

ఎమిరేట్్ )ని 4 సంవ్త్్ ర్వల కాల్కనికి అధ్య క్షుడిగా 

ఎనీ కుంది. 

 

S38. Ans.(b) 

Sol. సీనియర్ బూయ రోప్కాట్ వివేక్ జోప్హీ 30 సపెం్బర్ 2021 

నండి సంప్టల్ బోర్ ాఆఫ్ ఇండైరెక్ ్టాకె్ స్ అండ్ క్సమ్్్  

(CBIC) చైరమ న్్గా నియమితులయాయ ర్య. 

 

S39. Ans.(d) 

Sol. భారతీయ నటడు ధ్నష్ 'అస్రన్'లో త్న పాప్త్కు 

ఉత్తమ నటడు (పుర్యషుడు) అవారా్యన అంద్దకునీా ర్య. 

 

S40. Ans.(a) 

Sol. అయాజ మెమన్ రచించిన ‘ఇండియన్ ఇనిీ ంగ్ : ది 

జ్ర్గీ  ఆఫ్ ఇండియన్ ప్కికెట్ ప్ఫమ్ 1947’ అనే పుసతక్ం 

విడుదలయియ ంది. ఇది రత్ 70 సంవ్త్్ ర్వలలో భారత్ 

ప్కికెట్ యొక్క  అనేక్ అంత్ర ుృష్ులన పంద్దరరిచిన 

రచనల సంక్లనం. 

 

S41. Ans.(b) 

Sol. 'రంగా ఉత్్ వ్ 2021 - ది రివ్ర్ రసవ్్ల్' నవ్ంబర్ 1వ్ 

తేదీ నండి నవ్ంబర్ 3 వ్ తేదీ,2021 వ్రకు జ్రిగింది. రంగా 

నదిని నవ్ంబర్ 4న 'జాతీయ నది'గా ప్రక్టించిన 

వారికిోత్్ వానిీ  పురసక రించ్చకుని నేష్నల్ మిష్న్ ఫర్ ్క్స ూన్ 

రంగా (NMCG) ప్రతి సంవ్త్్ రం రంగా ఉత్్ వానిీ  

జ్ర్యపుకుంటంది. . ఈ సంవ్త్్ రం రంగా ఉత్్ వ్ 2021 

నవ్ంబర్ 1 నండి 3 వ్రకు నిరా హంచబడింది. 
 

S42. Ans.(a) 

Sol. భారత్ నౌకాదళం కోసం నాలుగు అదనపు P1135.6 

త్రరతి షిప్్ల నిర్వమ ణం కోసం 2016లో భారత్దేశం 

మరియు రషాయ  మధ్య  జ్రిగిన అంత్ర్-ప్రభ్యత్ా  ఒరప ందం 

(IGA) ప్రకారం ఈ నౌక్న అభివ్ృదిధ చేశార్య. 

 

S43. Ans.(a) 

Sol. నేష్నల్ డిజాసర్్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ(జాతీయ 

విరతుత నిరా హణ అధికారం) (NDMA)కి భారత్ 

ప్రానమంప్తి నేత్ృత్ా ం వ్హసాతర్య. 

 

S44. Ans.(c) 

Sol. డిజాసర్్ మేనేజ్మెంట్(విరతుత నిరా హణ )చటం్ 

డిసంబర్ 23, 2005న భారత్ పారూమెంటచే 

రూపందించబడింది. ఇది జాతీయ విరతుత నిరా హణ 

అధికారం (NDMA), ర్వస్తష్ ్ విరతుత నిరా హణ అధికారం 

మరియు జిల్కూ  విరతుత నిరా హణ అధికార్వల ఏర్వప టన 

నిరే ుశిస్తంది. 

 

S45. Ans.(d) 

Sol. థరమ ల్ ఎనర్గ(ీఉష్ ో శకి త) అనేది సాంప్రద్వయిక్ శకి త 

వ్నర్య. సౌర శకి త, రవ్న శకి త, అలల శకి త, బయోమాస్ శకి త 

మొదల్ఫనవి సాంప్రద్వయేత్ర శకి త వ్నర్యలు. 

 

S46. Ans.(a) 

Sol. శిశు ఆయుర్వుయం అంటే ఒక్ వ్య కి త పుటిన్ సమయంలో 

సరటన ఆశించిన జీవిత్ కాలం. 

 

S47. Ans.(c) 

Sol. ఒక్ వ్య కి త పూరిత సమయం రని చేయనపుప డు లేద్వ వారి 

వాసతవ్ శిక్షణ మరియు ఆరికి్ అవ్సర్వలన ప్రతిింించని 

ఉద్యయ రంలో చేరినపుప డు అలప  ఉద్యయ గిత్ రరిసతిి 

ఏరప డుతుంది. 

 

S48. Ans.(a) 

Sol. ్సిూల అక్షర్వసయ త్ రేట అనేది ఒక్ నిరి ుష్ ్సమయంలో 

ఒక్ ప్పాంత్ంలోని మొత్తం జ్నాభా (ఏడు సంవ్త్్ ర్వల 

క్ంటే త్కుక వ్ వ్యస్్  ఉనీ వార్య క్లిపి) హారంగా 

తీస్కుని, ఖచిి త్మైన అవ్గాహనతో చదవ్రలిే మరియు 

ప్వాయరల వ్య కుతల యొక్క  మొత్తం శాత్ం. 

 

S49. Ans.(c) 

Sol. క్ర్యవు మానవ్ ప్పేరిత్ విరతుత కాద్ద. అది సహజ్ విరతుత. 
 

S50. Ans.(d) 

Sol. మానవాభివ్ృదిధ సూచిక్ (HDI) అనేది ఆయుర్వుయం, 

విదయ  (అంటే విద్వయ వ్య వ్సలిో ప్రవేశించిన త్రా్వ త్ పాఠశాల 

విదయ  పూరిత మరియు ఊహంచిన సంవ్త్్ ర్వలు) మరియు 

త్లసరి ఆద్వయ సూచిక్ల యొక్క  రణంక్ మిప్శమ సూచిక్, 

ఇది దేశాల మానవ్ అభివ్ృదిధ న నాలుగు అంచలుగా 

వ్ర్గకీ్రణ చేయడానికి ఉరయోగించబడుతుంది. . 
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S51. Ans.(b) 

Sol. పొ టిి  శ్రరర్ాములు ఆమరణ న్నర్ాహార దీక్ష ఫల్లత్ంగా 1953, 
అకోి బర్1 న మదనర సు ర్ాషిరము లోన్న తలెుగు మాటాె డ ే పరజలు 
ఎక్ుకవగా ఉనా పరా ంతనలను, ర్ాయలసమీ దత్త  జిలాె లను క్ల్లప  
క్రూాలు ర్ాజధనన్నగా ఆంధ్ర ర్ాషిరము అవిర్ భంచ్చంద.ి 
 

S52. Ans.(b) 

Sol. ర్ాష్టాి ర ల పునర్ ిభజన చటిం 1956 ను అనుసర్ ంచ్చ హ దైర్ాబాద్ 
ర్ాజయంలోన్న మర్ాఠీ జిలాె లు మహార్ాషిరక్ు, క్నాడ భాష్యీ జిలాె లు 
క్ర్ాా టకాక్ు పో గా, మిగ ల్లన హ దైర్ాబాదుతో క్ూడుక్ున్న ఉనా తలెుగు 
మాటాె డే న్నజాం ర్ాజాయధనీ పరా ంత్ం ఆంధ్ర ర్ాషిరంలో క్ల్లస ంది. అలా 
1956 నవంబర్ 1న అపుట ి హ ైదర్ాబాద్ ర్ాషిరంలోన్న తలెంగాణన 
పరా ంతనన్నా, మదనర సు నుంచ్చ వేరుపడిన ఆంధ్ర ర్ాష్టాి ర న్నా క్ల్లప  
హ ైదర్ాబాద్ ర్ాజధనన్నగా తొల్ల బాష్టాపరయుక్త ర్ాషిరంగా ఆంధ్రపరదేశ్ ను 
ఏర్ాుటు చసేారు.  

 

S53. Ans.(c) 

Sol. క్ర్ాా టక్ ర్ాషిరము క్రూాలు,చ్చత్తత రు, అనంత్పురం జిలాె లను 
సర్ హదుద గా క్లదు. విజయనగరం, త్తరుుగోదనవర్ , విశాఖ్పటాం, 
శ్రరకాక్ుళ్ం జిలాె లను సర్ హదుద గా గల ర్ాషిరం ఒడసిాు. చ్చత్తత రు, 
న్ెలూె రు త్మిళ్న్నడు ర్ాష్టాి ర న్నా సర్ హదుద గా క్లవు. 
 

S54. Ans.(c) 

Sol. పో లవరం పరా జ కి్ట న్నర్ామణం వలె ఖ్మమం జిలాె లోన్న 7 మండలాలు 
ముంపునక్ు గురయియయ పరమాదం ఉండటంతో వీటని్న పశిేమ గోదనవర్ , 
త్తరుు గోదనవర్  జిలాె లోె  విలీనం చసేారు. 
 

S55. Ans.(d) 

Sol. పో లవరం పరా జ కి్ట న్నర్ామణం వలె ఖ్మమం జిలాె లోన్న 7 మండలాలు 
ముంపునక్ు గురయియయ పరమాదం ఉండటంతో వీటని్న పశిేమ గోదనవర్ , 
త్తరుు గోదనవర్  జిలాె లోె  విలీనం చసేారు. అవి 1. వలేురుపాడు 
2.భూరగంపాడు పాక్షిక్ంగా (6 ర్ వెనూయ గరా మాలు, 4 పంచనయితీలు) 
3. చ్చంత్తరు 4. క్ుక్కనూరు 5. వరర్ామచందనర పురం 6.క్ూనవరం 
7.భదనర చలం (70 ర్ వనెూయ గరా మాలు, 21 పంచనయితీలు). 
 

S56. Ans.(a) 

Sol. మొదట ిపంచవరష పరణనళిక్ (1951-56) కాలంలో ఆంధ్రర్ాష్టాి ర న్నకి 
సుమారుగా 64.23 కోటుె  కేటాయించడం జర్ గ ంది. Outlay అంట ే
కేటాయించ్చన మొత్తం. Expenditure అంట ేవాసతవంగా ఖ్రుే పెటిిన 
మొత్తం. 
 

S57. Ans.(d) 

Sol. మొదట ి పంచవరష పరణనళిక్ కాలంలో పె ై అన్నా పరా జ క్ుి లు 
పరా రంభంచడం జర్ గ ంది. వీటితో పాటు 1954 హ ైదర్ాబాద్ లో భారత్ 
ఎలకాిా న్నక్టు ల్లమిటడె్ క్ూడన ఏర్ాుటు చయేడం జర్ గ ంది. 
 

S58. Ans.(c) 

Sol. IADP(intensive Agricultural District Program) ను 
విసతర్ ంచ్చ IAAP(intensive agricultural Area Program) గా దశేంలో 
114 జిలాె లలో పరా రంభంచడం జర్ గ ంది. ఆంధ్ర పరదేశ్ లో ఈ పధ్కాన్నా 
117 బాె క్ులలో పరా రంభంచడం జర్ గ ంది.  

 

S59. Ans.(c) 

Sol. 1966 లో ఆర్ ిక్ సంక్షోభం కారణంగాను, ర్ాజకీయంగా 
యుదనద లను ఎదుర్ోకవడం కారణంగా పరణనళిక్లను 
రూపొ ందించలేక్పోయారు. అందుకే ఈ కాలాన్నా పరణనళిక్ సెలవు కాలం 
లేదన పరణనళిక్ విర్ామం లేదన వార్ షక్ పరణనళిక్ కాలం అన్న అంటారు.  

 

S60. Ans.(c) 

Sol. 2011 జన్నభా లలక్కల పరకారం ఆంధ్రపరదేశ్ ర్ాషిర జన సాందరత్ 
చదరపు కిలో మీటరుక్ు 304 గా ఉనాది. ఇద ిఅఖిల భారత్ సాథ యిలో 
382 గా ఉనాది.  

 

S61. Ans.(a) 

Sol. పో రుేగసీువారు తొల్ల సాథ వర్ాన్నా మచ్చల్లపటాం (1670)లో 
ఏర్ాుటు చేసుక్ున్నారు. . త్ర్ాిత్ డచ్చేవారు 1610లో పుల్లకాట లో 
శాశిత్ వరతక్ కేందనర న్నా న్ెలకొలాురు. ఆంగెేయులు 1611లో గోె బ  
న్ౌక్లో హిపున  న్నయక్త్ింలో వచ్చే మచ్చలీపటాంలో తొల్ల వరతక్ 
సాథ వర్ాన్నా (1622) సాి ప ంచనరు.  

 

S62. Ans.(c) 

Sol. ఐర్ోపాలో పరా రంభమ నై ఆస ి రయా వారసత్ి యుదింలో ఇంగెండ్ , 
పరా న స ల జోక్యం వలె భారత్దేశంలో ర్ ండు క్ంపెనీల మధ్య యుదదం 
మొదలలైంది. న్నట ిఫెరంచ్చ గవరార్  డూపేె  ఆంగె గవరార్  న్నకోలస  మోర్ు . 
డూపేె  మదనర సుపె ైదనడ ిచసే  ఆంగెేయులను ఓడించనడు. ఆంగెేయులు 
క్ర్ాా టక్ నవాబు అనిరుదీదన క్ు ఫ ర్ాయదు చయేగా, అత్డు త్న 
సెైనయంతో ఫెరంచ్చవార్ పెై సెనై్నయన్నా నడపి  శాంధ్థోమ  యుదదం (1746)లో 
ఫెరంచ్చవార్  చేత్తలో ఓటమి న్ొందనడు. 1748లోఎక్ట స లా ఛనపలె  సంధ ి
దనిర్ా ఆస ి రయా వారసత్ి యుదిం ముగ స ంద ి
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S63. Ans.(b) 

Sol. బుసుీ సలహాతో విజయనగర జమీందనరు విజయర్ామర్ాజు 
బొ బ్బిల్లపె ైయుదని న్నా పరక్టించనడు. బొ బ్బిల్ల జమీందనరు రంగార్ావు 
చన్నపో గా, అత్డ ిమిత్ుర డు తనండర పాపార్ాయుడు విజయర్ామర్ాజును 
హత్య చేశాడు. త్ర్ాిత్ ఆనంద గజపత్త విజయనగర జమీందనరుగా 
న్నయమిత్ుడయాయడు. 

 

S64. Ans.(b) 

Sol. న్ేట ి కోసాత  జిలాె లలైన శ్రరకాక్ుళ్ం నుంచ్చ పరకాశం వరక్ు ఉనా 
పరా ంతనన్నా ఉత్తర సర్ాకరులు అన్ేవారు. సలాబత్ జంగ  వీటిన్న మొదట 
ఫెరంచ్చవార్ కి (1754) త్ర్ాిత్ ఆంగెేయులక్ు (1759) ఇచనేడు.  

 

S65. Ans.(d) 

Sol. క్డప, క్రూాలు, బళ్లె ర్ , అనంత్పురం జిలాె లను న్నజాం అలీ 
1800, అకోి బరు 12న సెైనయ సహకార పదిత్తలో చేర్ నందుక్ుగాను 
ఆంగెేయులక్ు దత్తం చేశాడు. అందుకే వాటిన్న దత్త  మండలాలు 
అంటారు. ఈ పరా ంతనలు విజయనగర సామాాజయంలో త్ర్ాిత్ మొగలుల 
ఆధనీంలో ఉండవేి. వీటిన్న హ ైదర్  అలీ, టపిుు సులాత నులు 
ఆక్రమించనరు. చ్చవర్ కి న్నలుగో మ ైసూర్  యుదిం త్ర్ాిత్ హ ైదర్ాబాద్  
న్నజాం ఆధనీంలోకి వచనేయి. 
 

S66. Ans.(b) 

Sol. 2014, జూన్ 2న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్ునర్వ్యవస్థీకర్వణ చట్టం అమల్లో కి 
వచ్చంది. ఫలితంగా తెల్ంగాణ 29వ రాష్టట రంగా ఏర్వపడ ంది. 

 

S67. Ans.(c) 

Sol. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్ునర్వ్యవస్థీకర్వణ చట్టంల్ల 12 భాగాల్ు (పార్వపప), 
108 అధికర్వణల్ు (స్కె్షన్్ల్ు), 13 షడె్యూళ్లో  ఉన్నాయి. 

 

S68. Ans.(a) 

Sol. మూడో  షెడ్యూల్ (24వ అధికర్వణ) ల్ల ర ండ్ు రాష్టాట ర ల్లో ని అస్ెంబో్ల, 
శాసనమండ్లి, పారో్వమ ంట్రీ నియోజక వరాా ల్ను గుర ంచ్ 
పేరకొన్నార్వప. 

 

S69. Ans.(b) 

Sol. న్నల్ుగో షడె్యూల్ (22(2)వ అధికర్వణ) ల్ల ర ండ్ు రాష్టాట ర ల్లో ని 
శాసనమండ్లి సభ్ుూల్ను గుర ంచ్ పేరకొన్నార్వప. 

 

S70. Ans.(b) 

Sol. ఎనిమిదో  షడె్యూల్ (59వ అధికర్వణ) ల్ల పెనాన్్ చెలోింప్ుల్ 
బాధ్ూతల్ గుర ంచ్ తెలియజసేుత ంది. 

 

S71. Ans.(d) 

Sol. ఐకాన్నక్ట ఇండయిన కామిక్ట బుక్ట కారూి న కాయర్ కి్ర్, చనచన చౌదర్ , 
అత్న్న మ దడు క్ంపూయటర్ క్ంటే వేగంగా పన్న చసేుత ంది, కేందర 
పరాయోజిత్ నమామి గంగే పో ర గరా మ క్ు అధికార్ క్ చ్చహాంగా 
పరక్టించబడింది. 
 

S72. Ans.(c) 

Sol. కోల క్తనలోన్న వివేకానంద యుబా భారత్త కిరరంగన లో జర్ గ న 
ఫెైనలోె  ఎఫ స  గోవా 1-0తో మొహమమదన సో ుర్ ింగ ను ఓడించ్చ తొల్ల 
డూయర్ాండ్ క్ప్ ఫుట బాల టెటైిల ను గ లుచుక్ుంది. 
 

S73. Ans.(d) 

Sol. ‘ఆస ండెక్టు’: భారత్, ఆసేి రల్లయా దెైివార్ షక్ మార్ టెమై స రీ్స 4వ 
ఎడిషన లో పాల్గ ంటాయి. సపెెింబర్ 30న భారత్దేశం మర్ యు 
ఆసేి రల్లయా దెైి వార్ షక్ సముదర స రీ్స 'AUSINDEX' యొక్క న్నలగవ 
పునర్ావృత్ంలో పాల్గ న్నాయి. 
 

S74. Ans.(c) 

Sol. ఆజాదీ@75 వేడుక్లోె  భాగంగా అకోి బర్ 05, 2021న ఇందిర్ా 
గాంధ ీ పరత్తష్టాా న లో లకోాలో జర్ గ న ‘ఆజాదీ@75 – నూయ అరిన 
ఇండయిా: టరా ను ఫార్ మంగ అరిన లాయండ్ సేకప్’ కానఫర్ ను-క్మ-
ఎక్టు పో ను పరధనన మంత్తర శ్రర నరే్ందర మోద ీ పరా రంభంచనరు. మూడు 
ర్ోజుల ఈవెంట యొక్క న్ేపధ్యం "నూయ అరిన ఇండయిా". 
 

S75. Ans.(a) 

Sol. ఆంధ్రపరదేశ్ ముఖ్యమంత్తర వెై.ఎస. ఋత్ుసరా వంతో ముడిపడ ి
ఉనా క్ళ్ంకాన్నా పర్ షకర్ ంచడనన్నకి, సీత లీ వయకితగత్ పర్ శుభరత్క్ు 
పరా ధననయత్ ఇవిడనన్నకి మర్ యు సమాచనర్ాన్నకి సంబంధించ్చన 
ఆర్ోగయక్రమ ైన సంభాషణను పో ర త్ుహించడనన్నకి జగన మోహన ర్ డిి  
'సేి చఛ' కారయక్రమాన్నా పరా రంభంచనరు. , ఉచ్చత్ంగా. 
 

S76. Ans.(c) 

Sol. 2021 సంవత్ుర్ాన్నకి రసాయన శాసత ంీలో న్ోబెల బహుమత్తన్న 
బెంజమిన ల్లసి (జరమనీ) మర్ యు డేవిడ్ మాక్ట మిలన (USA) లక్ు 
సంయుక్తంగా అందించనరు. 
 

S77. Ans.(d) 

Sol. పరసుత త్ ఆర్ థక్ సంవత్ురంలో 2021-22లో భారత్దేశం యొక్క 
న్నజమ ైన సూథ ల దేశ్రయోత్ుత్తత  (GDP) దక్షణినస యాక్ు సంబంధంిచ్చన 
తనజా ఆర్ థక్ నవీక్రణలో 8.3% పెరుగుత్ుందన్న పరపంచ బాయంక్ట 
అంచన్న వసే ంది. 
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S78. Ans.(d) 

Sol. గోె బల టెక్టు టెలైు మాయప్ లో భారత్దేశాన్నా పటిషింగా ఉంచడనన్నకి 

మర్ యు ఆర్ థక్ వయవసథలో టకె్టు టెైల రంగం వృదిి కి సహాయపడ ే

పరయత్ాంలో దేశవాయపత ంగా ఏడు కొత్త  మ గా టెక్టు టెలై పారుకలు లేదన 

PM మితనర  పారుకల ఏర్ాుటుక్ు కేందరం ఆమోదం తలె్లప ంది. ఐదేళె్క్ు 

ఈ పరా జ క్ుి  మొత్తం వయయం రూ.4,445 కోటుె గా న్నరాయించనరు. 
 

S79. Ans.(d) 

Sol. పరపంచ ఆర్ోగయ సంసథ (WHO) RTS,S/AS01 (RTS,S) 

మలేర్ యా వాయకిున న్న ఉప-సహార్ా ఆఫ రకాలోన్న ప లెలలో మర్ యు 

మిత్మ నై మర్ యు అధిక్ P. ఫాల్లుపరం మలేర్ యా వాయప త  ఉనా 

ఇత్ర పరా ంతనలలో విసత ృత్ంగా ఉపయోగ ంచనలన్న స ఫారుు చసేోత ంది. 
 

S80. Ans.(d) 

Sol. త్మిళ్న్నడులోన్న క్న్నయక్ుమార్  జిలాె లోన్న కొండలోె  పండ ే

పరతయేక్మ నై లవంగం మసాలాక్ు ‘క్న్నయక్ుమార్  లవంగం’గా భౌగోళిక్ 

సూచ్చక్ (GI) లభంచ్చంద.ి 
 

S81. Ans.(c) 

Sol. పరధనన మంత్తర నరే్ందర మోద ీ 2021 అకోి బర్ 11న వీడియో 

కానఫర్ ను దనిర్ా ఇండియన సేుస అసో స యియషన (ISpA)న్న 

పరా రంభంచనరు. ISpA అన్ేద ిఒక్ పెైవీటే ఇండసీి ర బాడీ, ఇది దేశంలోన్న 

సేుస మర్ యు శాటిలలటై క్ంపెనీలక్ు పరధనన పర్ శరమగా పన్న చేసుత ంది. 

మొదటి ఛెైరమన - జయంత్ పాటలి, L&T-NxT సీన్నయర్ ఎగ జక్ూయటవి్ 

వెైస పెరస డెంట డఫిెను. 
 

 

S82. Ans.(d) 

Sol. జగననా చదేోడు పధ్కాన్నకి కిరంద పేర్ొకనా వారు అరుు లు. 
• 60 సంవత్ుర్ాల క్ంట ేత్క్ుకవ వయసుు ఉండనల్ల. 
• ర్ాషిరంలోన్న రజక్ులు/ధోబీలు (వాషర్ మ న). 
• న్నయిల బరా హమణ (మంగల్ల) వార్  సింత్ సంసథను క్ల్లగ  ఉన్నారు 
• వెనుక్బడిన త్రగత్త (BC), అత్యంత్ వనెుక్బడిన త్రగత్ుల 

(EBC) వరగం మర్ యు కాపు వర్ాగ న్నకి చెందని టెైలరుె  

 

S83. Ans.(d) 

Sol. అరుత్: 
• జగన అనా విదనయ దవీనె పథక్ం కింద, ష్డెూయలి క్ులాలు, 

ష్ెడూయలి తెగలు, వనెుక్బడని త్రగత్ులు, మ ైన్నర్ టీలు, 
కాపులు, ఆర్ థక్ంగా వనెుక్బడని త్రగత్ులు మర్ యు 
విక్లాంగుల వర్ాగ ల విదనయరుథ ల ఫజీు రీ్యింబర్ు మ ంట 
చేయబడుత్ుంది. 

• క్ుటుంబ వార్ షక్ ఆదనయం రూ.2.5 లక్షలు క్ంట ేత్క్ుకవ ఉనా 
ఏ విదనయర్ థ అయిన్న అరుు లే.  

• 10 ఎక్ర్ాల చ్చత్తడ ిన్లే, 25 ఎక్ర్ాల పొ డ ిభూమి ఉనావారు 
క్ూడన పరయోజనం పొ ందేందుక్ు అరుు లు. 

• పార్ శుదియ పనుల క్ుటుంబాల నుండ ి వచ్చేన విదనయరుథ లక్ు 
మర్ యు వృత్తతపరంగా టాకీు, ఆటో మర్ యు టరా కి్ర్ పె ై
ఆధనరపడని విదనయరుథ లక్ు ఆదనయ పర్ మిత్త లేదు. అయితే, 
ఆదనయపు పనుా చెలె్లంపుదనరులు అరుు లు కాదు. 

• పరా రంభంలో, పూర్ త ఫజీు రీ్యింబర్ు మ ంట బ్బ టెక్ట, బ్బ ఫారమసీ, ఎం 
టెక్ట, ఎం ఫారమసీ, ఎంబ్బఎ, ఎమ స ఎ, బ్బఇడ ిమర్ యు అలాంట ి
కోరుులను అభయస ంచ ేవిదనయరుథ లక్ు విసతర్ ంచబడుత్ుంది. 

 

S84. Ans.(d) 

Sol. మన బడ ి న్నడు – న్డేు కారయక్రమం వలె పౌరులక్ు క్ల్లగే 

పరయోజన్నలు 
మన బడి - న్నడు న్డేు కారయక్రమం అమలు దనిర్ా పాఠశాల మౌల్లక్ 
సదుపాయాలను అప్ గేరడ్ చేయడంతో పాటు వివిధ్ చరయలను చపేటిడం 
దనిర్ా అన్నా పాఠశాలలోె  డనర పౌట రే్టును త్గ గంచనలన్న ఈ పథక్ం 
భావిసోత ంది. మ రుగ ైన అవసాథ పన విదయ అనుభవాన్నా 
మ రుగుపరుసుత ందన్న ఆశిసుత న్నారు, ఫల్లత్ంగా అధిక్ న్నలుపుదల రే్టు 
ఉంటుంది. 
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S85. Ans.(b) 

Sol. సంక్షిప్త లక్ష్య ం 

వయవసాయాన్నకి పగటపిూట తొమిమద ిగంటల ఉచ్చత్ విదుయత్ , ఎసీు, ఎసీి 
క్ుటుంబాలక్ు ఉచ్చత్ విదుయత్ , ఆకాి ర్ ైత్ులక్ు గ టుి బాటు ధ్రక్ు 
విదుయత్  అన్ ేపథకాన్నా పరభుత్ిం పరత్తష్టాి త్మక్ంగా అమలు చసేోత ంది. 
ఆకాి ర్ తై్ులక్ు యూన్నట క్ు రూ. 1.50 చొపుున విదుయత్ ను 
అందజయేడంతో 53,649 క్ుటుంబాలక్ు లబి్బ చేక్ూరుత్ుంది. 
పౌరులక్కశ్రద్రరయోజన్నలు 

పగటపిూట తొమిమది గంటల ఉచ్చత్ విదుయత్ సరఫర్ా వలె 18.15 లక్షల 
మంద ిర్ ైత్ులక్ు పరయోజనం చకే్ూరుత్ుందన్న, ఇందుకోసం పరభుత్ిం 
రూ.4,525 కోటుె  కేటాయించ్చంది. 
 

S86. Ans.(b) 
Sol.  

 
 

S87. Ans.(c) 
Sol.  

 
 

S88. Ans.(c) 
Sol.  

 

 
 

S89. Ans.(c) 
Sol.  Given: 4, 4, 4, 9, 15, 15, 15, 27, 37, 48 is the data set. 
As we know, a data set or set of values can have more than 
one mode if more than one value occurs with equal 
frequency or number of times compared to the other 
values in the set. 
Hence, here both the numbers 4 and 15 are modes of the 
set. 
 

S90. Ans.(b) 
Sol. Given standard deviation σ=6.5 
We know that variance is the square of the standard 
deviation  

 
 

S91. Ans.(a) 
Sol. 

 
 

S92. Ans.(c) 
Sol.  

 
 

S93. Ans.(d) 
Sol. 
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S94. Ans.(c) 

Sol. ‘T’ represents the region of cat which is pet but not 

hungry.  
 

S95. Ans.(d) 

Sol. These are relations of Antonyms.  
 

S96. Ans.(a) 

Sol. 5 + 3 × 6 – 4 ÷ 2 = 4 × 3 – 10 ÷ 2 + 7  

After interchange 6 and 4,  

5 + 3 × 4 – 6 ÷ 2= 4 × 3 – 10 ÷ 2 + 7 

5 + 12 – 3 = 12 – 5 +7 

14 = 14 

 

S97. Ans.(d) 

Sol. 

 
 

S98. Ans.(c) 
 

S99. Ans.(c) 

Sol. 

 
 

S100. Ans.(a) 

Sol. 12 triangles  

 

S101. Ans.(b) 

Sol. Option B is the correct choice. 

Formidable: inspiring fear or respect through being 

impressively large, powerful, intense, or capable. 
 

S102. Ans.(c) 

Sol. It is clear from the reading of the passage that option 

(c) is the right choice here. 
 

S103. Ans.(b) 

Sol. Refer to ‘because we have so often experienced the 

frustration that results from failure’. 
 

S104. Ans.(b) 

 

S105. Ans.(c) 

Sol. Can be inferred from the last sentence of the passage. 
 

S106. Ans.(a) 

Sol. Relinquish means voluntarily cease to keep or claim 

 

S107. Ans.(a) 

 

S108. Ans.(c) 

Sol. The idiom “step up the plate” means to take 

responsibility for doing something, even though it is 

difficult. Thus, option C is the correct answer. 
 

S109. Ans.(b) 

Sol. The idiom “Holy Grail” means something that you want 

very much but that is very hard to get or achieve. Such 

things can be referred to as important object or goal, which 

is more appropriate than option D. Option D is quite vague, 

thus, option B is the correct answer. 
 

S110. Ans.(a) 

Sol. The idiom “At the drop of a hat” means without 

hesitation. Thus, option A is the correct answer. 
 

S111. Ans.(c) 

Sol. “Page after page” will replace “pages after pages” 

because when nouns are repeated with preposition in 

between them, they are always used in Singular. 

S112. Ans.(a) 

Sol. Replace two first with first two. Ordinal is placed 

before numeral adjectives. 
 

S113. Ans.(c) 

Sol. Until is used for up to (the point in time or the event 

mentioned). 
 

S114. Ans.(a) 

 

S115. Ans.(c) 

Sol. “Frivolous” means not having any serious purpose or 

value. 

Fatuous: silly and pointless. 
 

S116. Ans.(d) 

Sol. “Rove” means travel without any destination, wander, 

roam. 
 

S117. Ans.(d) 

Sol. “Quaint” means attractively unusual or old fashioned. 

Hence, “ordinary” is the best suited antonym of the given 

word. 
 

S118. Ans.(a) 

Sol. “Tumult” means a state of confusion or disorder. 

“Tranquility” means the quality or state of being tranquil; 

calm. 
 

S119. Ans.(d)  

Sol. Use “an” before MP as it starts with vowel sound. 
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S120. Ans.(d) 
Sol. Ambiguous means having or expressing more than 
one possible meaning, sometimes intentionally. 
Trite: (of a remark or idea) lacking originality or freshness; 
dull on account of overuse. 
Exceptional: unusual; not typical. 
 

S121. Ans.(b) 
Sol. The answer can be inferred from the first 3 sentences 
of the 2nd paragraph. 
 

S122. Ans.(d) 
Sol. Kindly refer to the 2nd last sentence of the 2nd 
paragraph. 
“I grew colder and colder and managed to sleep only in 
uneasy, fitful starts, waking when my position got 
cramped.” 

 

S123. Ans.(b) 
Sol. The answer can be easily inferred from the 1st 
sentence of the 1st paragraph. 
“As I stepped out of the train I felt unusually solitary, since 
I was the only passenger. I was accustomed to arriving in 
the summer, when holiday-makers throng coastal resorts, 
and this was my first visit when the season was over.” 

 

S124. Ans.(c) 
Sol. Kindly refer to the 7th sentence in the 1st paragraph. 
With the sentence the writer clearly means to say that the 
traveller in the story has reached a point where he couldn't 
find anyone except the scenes of nature. 
 

S125. Ans.(b) 
Sol. The answer can be easily inferred from the last 
sentence of the 1st paragraph. 
“It seemed to be getting dark amazingly quickly. I did not 
think that I had walked unduly slowly and I was at a loss to 
account for the exceptionally early end of daylight, until I 
recollected that on previous visits I had walked in high 
summer and now it was October and the nights were 
drawing in.” 

 

S126. Ans.(a) 

Sol. ఉత్తమ పురుష : త్నను గుర్ ంచ్చ తెల్లయజయేునద ి 'ఉత్తమ 
పురుష' 

ఉత్తమ పురుష లో బహువచనం 'మేము', పరత్యయం 'ము'' 

 

S127. Ans.(c) 

Sol. సంయుక్త వాక్యంగా మారడంలో వచేే  మారుు ర్ ండు 
న్నమపదనలు ఒక్చోట చేర్  చ్చవర బహువచనం చేర్ ంది. 
 

S128. Ans.(d) 

Sol.ఉపమావాచక్ం, 'వలల అన్ ేపదం. 
 

S129. Ans.(c) 

Sol. పక్కలో బలలె ం = బాధ్ క్ల్లగ ంచే విధ్ం 

 

S130. Ans.(d) 

Sol. కీర్ త= యశసుు, ఖ్ాయత్త. 
 

S131. Ans.(d)  
Sol. శిరం=త్ల[head] 

 

S132. Ans.(c) 

Sol. చనలక్ునా = చనలక్ + ఉనా = (అ+ఉ) = ఉత్ి సంది. 
ఉత్ి సంద ి: ఉత్ుత నక్ు అచుే పరమ ైనపుడు సంధ ిన్నత్యంగా వసుత ంది. 
 

S133. Ans.(b) 

Sol. బుదిద  చతే్ హీనుడు 
త్ృతీయ త్త్ుురుష సమాసం- పరత్యయాలు చతే్,చే,తోడ,తొ 
 

S134. Ans.(c) 

Sol. శత్రరిక్ం= వరతమాన అసమాపక్ కిరయ ధనత్ువుక్ు 'త్త' అన్ ే
పరత్యయం చేరుత్ునాది.  

 

S135. Ans.(a) 

Sol. వాక్యంలో కిరయక్ు 'బడు ధనత్ువు చేర్ , క్రతక్ు త్ృతీయ విభకిత చేరే్ 
వాక్యమ ేక్రమణ ీవాక్యం. 
 

S136. Ans.(a) 

Sol. మనము + ఉన్నాము = ఉత్త వ సంధ ి

ఉత్తవ సంధి: ఉత్ుత నక్ు అచుే పరమ ైనపుడు సంధి న్నత్యంగా వసుత ంది. 
 

S137. Ans.(d) 

Sol. పరథమా త్త్ుురుష సమాసం : ర్ాత్తర యొక్క అరథం = అరథ ర్ాత్తర. 
పరత్యయం: “ము." 

 

S138. Ans.(b) 

Sol. అంత్సాథ లు: య, ర, ల, వ, ళ్. 
 

S139. Ans.(d) 

Sol. ఉభయాక్షర్ాలు '3' - సునా[0], విసరగ [:], అరసునా [ఁ ] 

 

S140. Ans.(b) 

Sol. రూపకాలంకారం: ఉపమాన ధ్ర్ామన్నా ఉపమయేులో ఆర్ోప ంచ్చ, 

వీట ిర్ ండింటికి అభేదనన్నా (భదేం లేదన్న) చెపుడమ ేరూపకాలంకారం. 
 

S141. Ans.(c) 

Sol. శయయ = సజెజ  
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S142. Ans.(d) 

Sol. కేయూరం. 

కేయూరం =పావురం 

జిహి = రసన, న్నలుక్, క్క్ుత్ుత   

 

S143. Ans.(d) 

Sol. వపరము = కోట గోడ (Fort wall) 

 

S144. Ans.(a) 

Sol. శుది వాక్యము :- వాక్యము లో యోగయత్, ఆకాంక్ష, ఆసకిత క్ల్లగ  

ఉండ ిపూర్ త అర్ాథ న్నా ఇవిగల్లగే వాక్యం. 
 

S145. Ans.(b) 

Sol. ఖ్రము = గాడది, ఐచ్చఛక్ము = ధ్నం 

 

S146. Ans.(c) 

Sol. బరహమ = హంస'ను వాహనంగా క్ల్లగ న సృష్ ిక్రత  

 

S147. Ans.(c) 

Sol. త్న ఉన్నకిన్న గుర్ ంచ్చ 

 

S148. Ans.(c) 

Sol. హంస 

 

S149. Ans.(b) 

Sol. దింది సమానం: సమాసంలోన్న ర్ ండు పదనల అర్ాథ న్నకి 
పరా ధననయం గల సమాసం. 
 

S150. Ans.(b) 

Sol. సాక్యము 
శకిత = లావు, బలం, సామరథయం. 
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