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INTRODUCTION:
In the Telangana State, there are (12) BC Study Circles located in all erst-while
districts for provide free coaching to eligible BC, unemployed Graduates and PostGraduates, whose parental annual income does not exceed Rs.5,00,000/- in urban area
and to prepare them for various competitive examinations conducted by the UPSC, Staff
selection Commission, Banking Services, RRB, DSC and State Public Service Commission
Examinations.
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S. No.
Coaching Programs
1.
UPSC (Civil Services Prelims Cum Mains Program)
2.

Group – I, II, III & IV and Foundation Course

4.

Sub-Inspector of Police/ Police Constables/Excise Constables.

5.

Dist. Selection Committee/REIS/Junior Lecturers

6.

RRB/SSC /Bank P.Os./Bank Clerks

7.

Skill Development Programs

LOCATION OF TS BC STUDY CIRCLES:
Location of
Year
Sl. No.
TS BC Study Circle
Address
Formed
(TSBCESDTC)
1
Warangal
1994
Laskar Bazar, Hanmakonda – 506001.
2
Hyderabad
1996
Saidabad, Hyderabad - 500059.
3
Mahabubnagar
1997
Mettugadda, Mahabubnagar – 509001.
Old BSNL Building Subhash Nagar, Nizamabad –
4
Nizamabad
2010
503001.
5
Adilabad
2010
Near Tirumal Petrol Pump, Adilabad – 504001.
6
Karimnagar
2010
Maniar Dam Road, Karimnagar – 505001.
NTR Circle, By Pass Road, Beside SC Hostels,
7
Khammam
2010
Khammam – 507001.
8
Nalgonda
2013
Srinagar Colony, Nalgonda – 508001.
Velugu Office Campus, Bypass Road, Sangareddy –
9
Sangareddy
2013
502001.
10
Siddipet
2015
Beside D.E.O. Office, Nasarpura, Siddipet – 502103.
TTN Building, Near 1st Railway Gate, Gadwal –
11
J. Gadwal
2018
509125.
Near Govt. Junior College Ground, Sardar Nagar,
12
Rajanna Sircilla
2022
Rajanna Sircilla – 505301.
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CURRENT AFFAIRS JULY 2022 & GENERAL KNOWLEDGE
కమెంట్ అపైర్స జూల ై 2022 భమిము జనయల్ నాల డ్జ్

A.Imporant News for the Month of June 2022
(Polity, Economy, National & International News)
1. Which is the first African country to adopt „Bitcoin‟ as legal tender?
[A] South Africa

[B] Central African Republic (CAR)

[C] Ethiopia

[D] Nigeria

Ans: B

2.Basaveshwara was a social reformer from which Indian state?
[A] Kerala

[B] Karnataka

[C] Odisha

[D] Andhra Pradesh

Answer: B

3.Which institution releases the „Fostering Effective Energy Transition‟
Report?
[A] World Bank

[B] World Economic Forum

[C] International Monetary Fund

[D] International Energy Agency

Answer: B

4.Which Union Ministry launched the „GatiShakti Sanchar portal‟?
[A] Ministry of Railways
[C] Ministry of Electronics and IT

[B] Ministry of Housing and Urban Affairs
[D] Ministry of Information and Broadcasting

Answer: C
5.Which is the first Asian country to join NATO‟s cyber defence group?
[A] India

[B] South Korea

[C] Sri Lanka

[D] Bangladesh

Answer: B

“గభయెం చేయుకోవడానికి భాయగ ెం కదఽ భనసఽ ఉెండాయౌ”
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B.Persons & Places
6. Who is the new CEO of the NITI Aayog?
(a) Rajeev Kumar

(b) Amitabh Kant

(c) Parameshwaran Iyer

(d) Narendra Modi

Ans. C

7.Who is the richest person in the world 2022?
(a) Bill Gates

(b) Elon Musk

(c) Mukesh Ambani

(d) Jeff Bezos

Ans.B

8. Who is the New Election Commissioner of India?
(a) Sushil Chandra

(b) Sunil Arora

(c) Om Prakash Rawat

(d) Rajiv Kumar

Ans.D

9. Who is the Chairman of Central Board of Direct Taxes (CBDT)?
(a) Nitin Gupta

(b) Sangeeta Singh

(c) Tapan Deka

(d) Samant kumar Goel

Ans.A

10. 48th G7 Summit 2022 was held in __?
(a) Japan

(b) Germany

(c) France

(d)India

Ans.B
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C.Awards
11.International Booker Prize of the Year 2022 is __?
(a) Geetanjali Shree

(b) JM Coetzee

(c) Ian McEwan

(d) Ismail Kandre

Ans.A
12.Which Indian actor has been honored with the Excellence in Cinema
awards 2022 at the French Riviera Cannes Fil Festival___?
(a) Akshay Kumar
(c) Nawazuddin Siddiqui

(b) Ajay Devgan
(d) Amitabh Bachchan

Ans.C
13.The Chief minister of which state has been awarded the “Bangla
Acedemy Award 2022” for his „Kabita Bitan‟?
(a) Prem Singh Tamang (CM of Sikkim)
(b) Manohar Lal Khattar (CM of Haryana)
(c) Mamata Banerjee ( CM of West Bengal)
(d) Ashok Gehlot ( CM of Rajasthan)
Ans.C
14.Who has won the tittle of Formula One Race „Monaco Grand Prix 2022‟?
(a) Lewis Hamilton (UK)
(c)Charles Leclerc

(b) Carlos Sainz (Spain)
(d) Sergio Perez (Mexico)

Ans.D
15.Who has been honored with indias highest literary award “57th Jnanpith
award 2021?
(a)Damodar Maujo
(b)Satyapal Malik
(c)Birendra Kumar Bhattacharya

(d) Roysom Goswami

Ans.A
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D.Sports
16. Who is the winner of the IPL finals 2022?
[A] Rajasthan Royals

[B] Gujarat Titans

[C] Kolkata Knight Riders

[D] Royal Challengers Bangalore

Answer: B

17.Shreya Singla, who won a gold medal for India at the 24th Deaflympics,
plays which sports?
[A] Shooting

[B] Tennis

[C] Badminton

[D] Table Tennis

Ans: C

18.What is the rank of India in the Men‟s Hockey Asia cup -2022?
(a) Third

(b) First

(c) Second

(d) Fifth

Ans: A
19.Who has won the men‟s singles title in the tennis tournament „French
Open 2022‟?
(a) Carlos alcaraz (Spain)
(b) Rafel Nadal (Spain)
(c) Andrei Rublev (Russi
(d) Novak djokovic (Serbia)
Ans: B

20.Who has become the “74th Chess grandmaster” of India?
(a) Mayank tripathi
(b) Bharath Sbramaniam
(c) R Raja Ritwik
(d) Rahul Srivastava
Ans: D

“జీవితెం ఎపుడె సరలని విసఽయుతేెంది దానిని ఎదఽయుకొని నియౌిన రడే విజేత అవపతాడె”
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E.Science & Technology, Environment, Ecology &
Disaster management
21.Which has become the worlds fastest supercomputer, beating „Japans
Fugaku supercomputer‟?
(a) Frontier (USA)
(b)Param Siddhi (India)
(c)Simorgh (Iran)

(d) Jiuzhang (China)

Ans.A
22.Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully tested solid
rocket booster HS-200, component of which mission?
[A] Gaganyaan

[B] Aditya-L1

[C] Chandrayaan-3

[D] Aditya-L2

Ans: A

23.When is „World Environment Day‟ Celebrated in year 2022?
(a)June 2

(b)June 4

(c)June 5

(d)June 3

Ans: C

24.Which Indian public sector company has released the „ Biodiversity
Policy 2022‟ for environmental protection?
(a) Bharath Petroleum Corporation Limited(BPCL)
(b) Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
(c) Bharath Heavy Electronics Limited (BHEL)
(d) National Thermal Power Corporation (NTPC)
Ans.D

25.How many fishing cats have been found in the worlds 1st Fishing cat
Census in Chilaka Lake, Odisha?
(a)275
(b)170
(c)176
(d)179
Ans.C
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2.GENERAL STUDIES (జనయల్ సట డీస్)
A.INDIAN POLITY – (ఫాయత మజ్యెంగభు భమిము మజనీత్ర ఱస్ భ
ర ు)
1. Consider the following statements:
The salient features of the Indian Constitution provide for:
1. Single citizenship for the whole of India.
2. Strictly federal form of government.
3. Unique blend of rigidity and flexibility.
Of the above statements:
a) 1, 2 and 3 are correct
b) 1, 2 are correct
c) 2 and 3 are correct
d) 1 and 3 are correct
Ans: D
2. What is the implication of the Union Government giving „Special
Status‟ to a State?
a) Subsequently large percentage of the Central Assistance will be grants-inaid
b) Current account budgetary deficit will be bridged by the Union
Government
c) The extent of loan as a percentage of total assistance will be high
d) The Union Government meets entire expenditure of the State during the
period of ‘Special Status’
Ans: A
3. Consider the following statements:
1. Supreme Court’s power to issue writs is narrower than that of High Court.
2. A citizen is free to approach High Court or Supreme Court as he chooses
whenever his fundamental rights are violated.
3. The law declared by thr Supreme Court is binding on all courts throughout
India.
Which of the statement given above is /are correct?
a) Only 1
b) 1 and 2 c) 1, 2 and 3
d) 2 and 3
Ans: C
4. According to which one of the following Articles of the Constitution of
India, is the Government bound to seek the advice of the UPSC?
Article 120
b) Article 220
c) Article 320
d)
Article 420
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Ans: C
5.Which one of the following is not a Directive Principle of State Policy?
a) Organization of Village Panchayats
b) Uniform Civil Code for citizens as well as non-citizens
c) Right to work, to education and to public assistance in certain cases
Participation of workers in management of industries
Ans: B
6.Which of the following statements regarding the advisory jurisdiction
of the Supreme Court are correct?
1.The opinion of the Supreme Court may be sought by the President on any
question of law or fact.
2. In case the opinion of the Supreme Court is sought, it is bound to give it.
3. The advice given by the Supreme Court on a matter referred to it is binding
on the President since the 42nd amendment.
4.Advisory jurisdiction of the Supreme Court can also be exercised over
disputes arising out of references made over pre-constitutional treaties.
Select the correct answer using the code given below:
a)1 and 3
Ans: C
7.

b) 2 and 3

c) 1 and 4 (d)

d) 1,2, 3 and 4

Which of the following Fundamental right does not fall under the
category of Right to Freedom.
a) Freedom of Profession
b) Freedom to manage religious affairs
c) Protection of life and Personal liberty
d) Freedom Expression
Ans: B

8.Which one of the following is the correct statement?
The power of Parliament to amend the Constitution of India as a
constitutional power was laid down under Article 368 by:
a) The Constitution (First Amendment) Act, 1951
b) The Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971
c) The Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971
d) The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976
Ans:B

“జీవితెంలల ఏది సఽలబెంగ్ దొ యకదఽ కనీ ిమత్రిళత్ ఏది కషట ెం కదఽ”
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9.Which of the following statements are correct?
Village Panchayats are responsible for:
1. Agricultural production
2. Rural industrial development
3 Maternity and child welfare
4. Higher vocational education
Select the correct answer using the codes given below:
a) 1, 2 and 4
b) 1 and 3 c) 1, 2 and 3
d) 2, 3 and 4
Ans:C
10.In the context of All-India Service, which one of the following finds
mention in Article 312 of the Constitution of India?
a) All-India Service of Engineers
b) All-India Revenue Service
c) All-India Judicial Service
d) all-India Medical and Health Service.
Ans:C
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B.INDIAN ECONOMY (ఫాయత ఆమిిక వయవసి )
1. Which of the following gives a correct picture of the share of various
sectors in economic growth in India over the years?
1. Primary sector-stagnant
2. Secondary sector-increasing
3. Tertiary sector-decreasing
(a) 1 and 2
(b) 2 and 3
Ans: (c)

(c) 2 only

(d) 1 only

2. Which of the following would signify scarcity in economics?
(a) Production of 100 kg of a certain item instead of the targeted 150 kg
(b) Availability of 10 kg of rice against a demand for 15 kg
(c) Availability of post-graduates for jobs of typists
(d) Quantity supplied remains the same when price changes
Ans: (b)
3. Which among the following formulates fiscal policy?
(a) RBI
(b) Finance Ministry
(c) SEBI
(d) Planning Commission
Ans: (b)

4. 'Balanced Growth' means:
(a) growth which brings about a balance between the rich and the poor
(b) growth which brings about a balance between the public and private
sectors
(c) growth which brings about a balance between the traditional and
modern sector
(d) growth pattern on which simultaneous investments are made in all
the sectors of the economy, viz., Agriculture, Industry, Transport,
Communication, etc.
Ans: (d)
5. Which of the following is not true about 'vote-on-account'?
(a) It is a budget presented in the Parliament to cover the deficit left by the last
budget
(b) It does not allow the Government to set for the economic policies of the new
plan which starts from April 1
(c) It prevents the Government from imposing fresh taxes or withdrawing old one
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(d) This allows the Government to withdraw an amount for a period with the
consent of Parliament
Ans: (a)

6. Since 1951, in India:
(a) national income has increased but per capita income has decreased
(b) national and per capita incomes have both increased fast
(c) national income has increased and per capita income has also increased
but at a slower rate
(d) national income and per capita income have increased every year
Ans: (c)
7. Which of the following statements is/are correct?
1. NIFTY is based upon 50 firms in India.
2. NIFTY is governed and regulated by the Reserve Bank of India.
3. NIFTY does not trade in mutual funds
Select the correct answer using the code given below:
(a) 1 only
(b) 2 only
(c) 3 only
(d) 1 and 3
Ans: (a)
8. Consider the following statements with regard to Statutory
liquidity Ratio (SLR) :
1. To meet SLR, commercial banks can use cash only.
2. SLR is maintained by the banks with themselves.
3. SLR restricts the banks' leverage in pumping more money into
the economy.
Which of the statements given above is/are correct?
(a) 1, 2 and 3
(c) 2 and 3

(b) 1 and 3
(d) 2 only

Ans: (c)

9. What is the difference between Debentures and Equity?
(a) Debentures are sealed bonds acknowledging that money has been
borrowed; equity is a shareholder's share voting rights in proportion to his
shareholding
(b) An equity shareholder cannot withdraw his amount whereas
debentures can be withdrawn by taking back the amount
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(c) Equity shareholding is more risky, compared to debentures which are
bound to return good interest on the principal
(d) Both debenture and equity holders have the right of voting
irrespective of the proportion of holdings but debentures are of lower
value than equity
Ans: (a)
10.Consider the following statements:
1. life Insurance Corporation of India is the oldest insurance
company in India.
2. National Insurance Company limited was nationalized in the
year 1972 and made a subsidiary of General Insurance Corporation of
India.
3. Headquarters of United India Insurance Company
limited are located at Chennai.
Which of the statements given above are correct?
(a) 1, 2 and 3
(b) 1 and 2, only
(c) 2 and 3, only
(d) 1 and 3, only
Ans: (c)

“ఇషట బైనా నిని ఎవమైనా చేస్ యు కనీ గ్ొురయు భాతిబే చేళత ిత్ర నిని ఇషట డతాయు”
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C.INDIAN GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT (ఫాయత దేశ ఫౌగ్ోయక ఱస్ ెంర భమిము మయవయణ ఱస్ ెంర )
1. Which of the following soils is very hard to cultivate?
A. Alluvial
B. Black
C. Red
D. Sandy
Answer: D
2.Consider the following statement(s) is/are related to the Western Ghats
or Sahyadri mountains
I. It run along the western edge of India's Deccan Plateau and separate it
from a narrow coastal plain along the Arabian Sea.
II.The range runs approximately 1,600 km from south of the Tapti River near
the Gujarat– Maharashtra border and across Maharashtra, Goa, Karnataka,
Kerala and Tamil Nadu to the southern tip of the Deccan peninsula.
Which of the above statement(s) is/are correct?
A. Only I
B. Only II
C. Both I and II
Answer: C

D. Neither I nor II

3. In India, in which one of the following types of forests is teak a
dominant tree species?
A.Tropical moist deciduous forest
B. Tropical rain forest
C.Tropical thorn scrub forest
D.Temperate forest with grasslands
Answer: (a)
4. With reference to the International Union for Conservation of
Nature and
Natural Resources (IUCN) and the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which of the
following statements is/are correct?
1. IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international
agreement between governments.
2. IUCN runs thousands of field projects around the world to better
manage natural environments.
3. CITES is legally binding on the States that have joined it, but this
Convention does not take the place of national laws.
Select the correct answer using the code given below.
(a) 1 only
(b) 2 and 3 only
(c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3
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Answer: (b)
5. Which of the following National Parks is unique in being a swamp
with floating vegetation that supports a rich biodiversity?
(a)Bhitarkanika National Park
(b)Keibul Lamjao National Park
(c)Keoladeo Ghana National Park
(d)Sultanpur National Park
Answer: (b)
6. The Vindhyan system of rocks is one of the important rock systems of
India. It is known for the production of
a)Uranium and thorium
c) Precious stones and building materials
Ans: c

b)Iron ore, coal and manganese
d)Bauxite and mica

7. Rivers of the Deccan plateau are not navigable except in their lower
course and delta region. This is mainly because
A. Rivers change courses frequently in penninsular plateau
B. They don’t form estuaries in courses
C. The river bed is soft and prone to instability
D. These rivers are seasonal and only rain fed
Ans:D
8. Which of the following states has the highest percentage of area under
forest cover?
(a) Mizoram
(b) Meghalaya (c) Arunachal Pradesh (d) Madhya Pradesh
Ans: A
9. The northeastern hills that block the South West Monsoon winds and
cause heavy rains in Assam are
A. Arakan Yoma and Pegu Yoma
B. Garo Khasi and Jaintia hills
C. Barail and Patkai hills
D. Khasi and Pegu Yoma
Answer: B
10.Consider the following statement (s) related to dispersed or isolated
rural settlement. (
)

1. Pattern of settlement appears in the form of isolated huts or hamlets of few
huts in remote jungles, or on small hills with farms or pasture on the slopes.
2. Extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented
nature of the terrain and land resource base of habitable areas.
Which is / are correct option?
A. 1 Only
B. 2 Only
C. Both 1 and 2
D. Neither 1 nor 2
Answer: C
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D.INDIAN HISTORY – (ఫాయత దేశ చమిత)ి
1.Who among the following Vijayanagar kings started to recruit Muslim
fighters in the army?
a) Bukka
b) Devaraya II
c) Harihara II
d) Harihara I
Answer: (b)
2.Which of the following statements are correct regarding art and
architecture of the Delhi Sultanate?
1. The Quwwat-ul-Islam mosque near Qutub Minar in Delhi was built by using
the materials obtained from destroying many Hindu and Jain temples.
2. Qutub Minar was dedicated to the Sufi saint Qutbuddin Bakthiyar Kaki.
3. The Kotla fort at Delhi was the creation of Firoz Tughlaq.
4. Alauddin Khalji added an entrance to the Qutub Minar called Alai Darwaza.
Select the answer from the codes given below:
a) 1, 3 and 4
b) 1, 2 and 3
c) 2, 3 and 4
d) 1, 2, 3 and 4
Answer: (d)
3.Which of the following were disqualifications to become a ward member
of village committees during Chola period?
1. Those who had been members of the committees for the past three years.
2. Those who had failed to submit accounts as committee members.
3. Those who had committed sins.
4. Those who had stolen the property of others.
Select the answer from the codes given below:
a) 2, 3, and 4
b) 1, 3, and 4
c) 1, 2, and 3
d) 1, 2, 3, and 4
Answer: (d)
4.Consider the following statements:
1. At Ellora, the most remarkable Temple, Kailasa temple, was excavated
during the reign of Amoghavarsha I.
2. The Kailasa temple consists of four parts – the main shrine, the entrance
gateway, an intermediate shrine for Nandi and mandapa surrounding the
courtyard.
3. In Kailasa temple the sculpture of the Goddess Durga is shown as slaying the
Buffalo demon.
4. In Kailasa temple another sculpture Ravana was making attempts to lift
Mount Kailasa, the abode of Siva.
Which of the above statements are correct?
a) 2, 3, and 4
b) 1, 3, and 4
c) 1, 2, and 3
d) 1, 2, 3, and 4

14

Answer: (a)
5.Consider the following passage and identify the three tribal principalities
referred to therein using the code given below.
In the early history of the far South in India, three tribal principalities are
mentioned in Ashokan inscriptions of the third century BC and in Kharavela
inscription of the third-century BC and in the Kharavela inscription of the
first century BC.
a) Cholas, Pandyas and Cheras
b) Ikshvakus, Vakatakas and Pandyas
c) Pallavas, Cholas and Pandyas
d) Vakatakas, Cholas and Satvahanas
Answer: (a)
6.Which of the following statements are correct with regarding socioeconomic life of Chola?
1. Jainism flourished during the Chola period.
2. The temples remained centres of economic activity during Chola period.
3. The weaving industry, particularly the silk-weaving at Kanchi flourished.
4. Arabian horses were imported in large numbers to strengthen the cavalry.
Select the answer from the codes given below:
a) 2, 3, and 4
b) 1, 3, and 4
c) 1, 2, and 3
d) 1, 2, 3, and 4
Answer: (a)
7. Match the following dynasties with their founders
(A) Sangama dynasty
(1) Narasimha
(B) Saluva dynasty
(2) Harihara
(C) Tuluva dynasty
(3) Tirumala
(D) Aravidu dynasty
(4) Vir-Narasimha
(a) A-I, B-2. C-3, D-4,
(b) A-2, B-I, C-3. D-4,
(c) A-2, B-1, C-4, D-3
(d) A-4, B-3, C-2, D-1
Answer:C
8.Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes
given below:
List I

List II

(Sufi Order)

(Sufi Saints)

A. Qadiriya order

1. Khwaja Nizamuddin

B. Firdausiya order 2. Shaikh Shahabuddin
C. Chishtiya order

3. Shaikh Sharfuddin Manairi

D. Suharawardia

4. Shaikh Abdul Qadir order Gilani
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Codes: A B C D
a) 3 2 4 1
c) 2 4 3 1
Answer: (d)

b) 1 3 2 4
d) 4 3 1 2

9. Kolhapur and Savantvadi revolt were done by:
A) Gadkaris
B) Bhumihars
C) Brahmins
D) None
ANSWER: A
10. Who ordered the Jallianwala Bagh massacre?
a) Michael O'Dwyer
b) Nigel Collett
c) Reginald Dyer
d) Saifuddin Kitchlew
ANSWER:C

“నైయు క నిని చేమగలనఽ అని ననేమతే సగెం ని ూయ్ భనటల
ీ ”
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E. GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY –
(జనయల్ ళైన్స/ ళైన్స అెండ్జ టెకిలజీ)
1. Which organelle in the cells other than nucleus, contains DNA?
a. Endoplasmic Reticulum

b. Golgi Apparatus

c. Lysosome

d. Mitochondria

ANS:D
2. Insuline was discovered by
a. F.Banting
b. Edward Jenner
c. Ronald Ross
d. Ferederick Sanger
ANS:A
3.. The largest organ of human body is
a. Heart

b. Brain

c. Liver

d. Kidney

ANS:C
4.Consider the following
.

Enzyme and protein can be correlated with each other in following ways
1).All protein are enzyme
3.All enzyme are not protein

2).All enzyme are protein
4).All protein are not enzyme

Which of the above are correct?
a) 1 and 3 only
c) 1,2 and 3

b) 2 and 4 only
d) 2, 3 and 413.

ANS:B
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5. Tridal energy development needs
a) Huge capacity and long construction time
b) Huge capacity and low construction time
c) Low capacity and long construction time.
ANS:A
6. In periodic table (modem), based on physical state how many elements
are solids?
a. 105 elements b. 78 elements
c. 57 elements
d. 98 elements
ANS:A
7.No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect.
The mirror is likely to be?
a)Either plane or convex b. Plane only c. Concave

d.Convex only

ANS:A
8.The most important ore of aluminum is?
a)Bauxite

b. Calamine c. Calcite

d. Galena

ANS:A
9.Which of the following structures of a plant is responsible for
transpiration?
a)Xylem

b. Root

c. Stomata

d.Bark

ANS:C
10.The term „White Coal‟ sometimes referred to which of the following?
a.Geo thermal Electricity

b.Wind Energy

c.Hydro Electricity

d.Biomass Energy

ANS:C

“ఒడినుో తేని అని తెయౌళన క్షణెంలల కడా నిజబైన ధెైయయవెంతేడె”
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F. ARITHMETIC – (అమిథ్ెమటిక్)
1. 12 men and 18 boys working 7.5 minutes an hour complete a particular
piece of work in 60 hours. If a boy‟s work is half as efficient as a man‟s
work, how many boys will be needed to help 21 men to achieve twice the
work in 50 hours working 9 minutes in an hour.
a. 42
b. 46
c. 48
d. 38
ANSWER: A

2. The batting average of a particular batsman is 60 runs in 46
innings. If the difference in his highest and lowest score is 150 runs
and his average excluding these two innings is 58 runs, find his
highest score.
a. 179
ANSWER: A

b. 208

c. 210

d. None of these

3.Study the following table and answer the questions based on it.
Expenditures of a Company (in Lakh Rupees) per Annum Over the given
Years.
Item of Expenditure
Year
1998
1999
2000
2001
2002

Salary

Fuel and
Transport

Bonus

Interest on
Loans

Taxes

288
98
3
23.4
83
342
112
2.52
32.5
108
324
101
3.84
41.6
74
336
133
3.68
36.4
88
420
142
3.96
49.4
98
What is the average amount of interest per year which the company
had to pay during this period?
A.Rs. 32.43 lakhs
B.Rs. 33.72 lakhs
C.Rs. 34.18 lakhs
D.Rs. 36.66 lakhs
Answer: D

4.Three numbers which are co-prime to each other are such that the
product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. The sum of
the three numbers is:
a.75
b.81
c.85
d.89
Answer: C
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5. 72519 x 9999 = ?
A.

725117481

B.

674217481

C.

685126481

D.

696217481

E.

None of these

Answer: A
6.In dividing a number by 585, a student employed the method of short
division. He divided the number successively by 5, 9 and 13 (factors
585) and got the remainders 4, 8, 12 respectively. If he had divided the
number by 585, the remainder would have been
A.

24

B.

144

C.

292

D.

584

Answer: D
7. In a class 3/4th of the students do not know either
English or Hindi. But 1/6th of the students know
English. How much students know both English and
Hindi if students who know Hindi are 1/8th of total
students in the class?
a. 1/24
b. 100/24
c. 10/12
d. 1/4
ANSWER: A

88.Let N be the greatest number that will divide 1305, 4665
and 6905, leaving the same remainder in each case. Then
sum of the digits in N is:
a.4
b.5
c.6
Sd.8
Answer: A
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9.A machine P can print one lakh books in 8 hours,
machine Q can print the same number of books in 10 hours
while machine R can print them in 12 hours. All the
machines are started at 9 A.M. while machine P is closed at
11 A.M. and the remaining two machines complete work.
Approximately at what time will the work (to print one
lakh books) be finished ?
a. 11:30 A.M.
b. 12 noon
c. 12:30 P.M.
d. 1:00 P.M.
Answer: D

10.Average age of 5 people is 42 years. Another group has 8
people who have average
age of 81 years. When
both groups are mixed what is average age of all people?
a. 64 years

b. 66 years

c. 61.5 years

d. 70 years

ANSWER: B

“ిశ్ిెంచనిదే సభాధానెం దొ యకదఽ. ిమత్రిెంచానదే కోయుకునిది దకిదఽ”
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G. REASONING – (మలజనిెంగ్)
I.
II.

1.Statement: The regulatory authority has set up a review committee to find out
the reasons for unstable stock prices.
Assumptions:
I. The investors may regain confidence in stock market by this decision.
II. The review committee has the expertise to find out the causes for volatility in
the stock market.
A.

Only assumption I is implicit

B.

Only assumption II is implicit

C.

Either I or II is implicit

D. Neither I nor II is implicit
E.

Both I and II are implicit

Answer: E
2.Directions to Solve
In each of the following problems, there is one question and three statements I, II
and III given below the question. You have to decide whether the data given in the
statements is sufficient to answer the question. Read all the statements carefully
and find which of the statements is/are sufficient to answer the given question.
Choose the correct alternative in each question.
Question: What is Suman's rank from the top in a class of forty students ?
Statements:
I.
II.
III.

Suman is 3 ranks below Deepak from the top.
Deepak's rank from the bottom is 23.
Suman is 3 ranks above Deepak from the bottom.
A.

Any two of the three

B.

Only I and II

C.

Only II and III

D. All I, II and III
E.

Only II and either I or III

Answer: E
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3.Question: How is 'DATE' written in the code language?
Statements:
I.
II.
III.

DEAR is written as $#@? in that code.
TREAT is written as %?#@% in that code.
TEAR is written as %#@? in that code,
A.

Only I and II

B.

Only II and III

C.

All I, II and III

D. Only I and either II or III
E.

None of these

Answer: D
4.B2CD, _____, BCD4, B5CD, BC6D
A.

B2C2D

B.

BC3D

C.

B2C3D

D.

BCD7

Answer: B
5. Read the following information carefully and answer the question
below.
There are six children playing football, namely, Z, Y, X, W, V and U.
1. Z and V are brothers.
2. U is the sister of V.
3. X is the only son of Z‟s uncle.
4. Y and W are daughters of the brother of X‟s father.
How is X related to U?
a. Cousin

b. Brother

c. Son

d. Uncle

Answer: A
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6. Which one will replace the question mark ?

a.47

b.45

c.37

d.35

Answer:C
7
7. If A + B means A is the brother of B; A - B means A is the sister of B and
.A x B means A is the father of B. Which of the following means that C is
the son of M?
a. M - N x C + F
b. F - C + N x M
c. N + M - F x C
d. M x N - C + F
Answer: D
8.Choose the correct alternative.
Gun : Bullet : : Chimney : ?
a.Ground

b.House

c.Roof

d.Smoke

Answer: C
19.Read the following information carefully and answer the question below.
1. J + K means J is the son of K
2. J - K means J is the wife of K
3. J x K means J is the brother of K
4. J ÷ K means J is the mother of K
5. J = K means J is the sister of K
What does A x B ÷ C mean?
a. A is the brother of C
b. A is the father of C
c. A is the uncle of C
d. A is the nephew of C
ANS:C

10. Find the number of triangles in the given figure.

A.8

B.10

C.12

D.14

ANS:D

24

H.SOCIOLOGY (సభాజిక ఱస్ ెంర )
1. “ఙాతేయవయణం" అనే భాఴన రధానంగహ దీనికూ దారి తీసంది?
1. భత ఴయఴషథ

2. కుల ఴయఴషథ

3. ై రెండె

4. ై రెండె కహద఼

షభాధానం:2
2. కుల ఴయఴషథ లక్షణం కహనిది?
1. కరభశ్రణ
ర ి

2. అంతరివవహశృలు

3. వహయషతవం

4. కరతఴులు

షభాధానం:4
3. కుల ఴయఴషథ రయోజనం?
1. ఴాత్తి నైుణయం

2. శూహంఘిక బదరత

3. అంతయగ త షభతౌలయం

4. ైఴన్నీ షరెైనవే

షభాధానం:4
4. కులం ఴయఴషథ ద఼శపరిణాభం?
1. శూహంఘిక అషభానత

2. శూహభాజిక విదవవశం

3. వికహష రత్తఫంధకం

4. ైఴన్నీ షరెైనవే

షభాధానం:4

5. కుల ఴయఴషథ లో ఴష఼ినీ భాయపపలకు కహయణం?
1. షంషకాతీకయణ

2. పహరిశ్హరమికీకయణ

3. రహజకీమ గత్తశీలత

4. ైఴన్నీ షరెైనవే

షభాధానం:4
6. ఈ కూంర ది వహటిలో ుటటుక ఆధాయంగహ నియణయంచఫడవది?
1. కులం

2. ఴయణ

3. భతం

4. ైఴన్నీ షరెైనవే

షభాధానం:1
7. ఈ కూంర ది వహటిలో ఏది షరిగహ జతయచఫడలేద఼?
1. ఴాత్తి యమైన సదధ ాంతం – నన్నీల్డ్

2. జాత్త సదధ ాంతం
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3. షంశూహకయ సదధ ాంతం

4. ఫారసమణిక సదధ ాంతo

షభాధానం:4
8. ఫసృళకహయక సదధ ాంతానిీ రత్తపహదించినది?
1. డు.ఎన్. భజందార్

2. రహమ్ అసృజ

3. ఆర్.కె. భుఖరజీ

4.ై అందయప

షభాధానం:4
9. ఈ కూంర ది వహటిలో ఏది షరిగహ జతయచఫడునది?
1. శూో శల్డ చవంజస్ ఇన్ భాడయన్ ఇండుమా ఎం.ఎన్. శీరనివహస్
2. ుల్డ ఆఫ్ ఇండుమా హేయబట్ రిసలే
3. కహస్ు , కహేస్ అండ్ ఆకుయలశన్ - జి.ఎస్. ఘరైయ
4. ైఴన్నీ షరెైనవే
షభాధానం:4

10. జజామని ఴయఴషథ గురించి షరెైనది?
1. మొదట ఈ లయపన఼ షఽచించినది హెచ్. వైజర్
2. జజామని అనగహ 'మజభాని' అని అయథం.
3. అగరఴరహణలకు సలఴలు అందింఙవ విధానం
4. ైఴన్నీ షరెైనవే
షభాధానం:4

“ిమతిెం చేళ ఒడినుో భన తపులేదఽ కనీ ిమత్రిెంచకనుో వడబే నుొ యనుటల”
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3.తెలెంగ్ణ కమెంట్ అపైర్స భమిము జనయల్ సట డీస్
A. కమెంట్ అపైర్స
1. తెలెంగ్ణ మషట ర ిబుతూ కొత్ డెైమకటర్స జనయల్ ఆఫ్ నుో య్స్ (DGP)గ్ ఎవయు
నిమనేతేలమాయయు?
A. అనఽమగ్ శయమ

B. VV శ్రీనిరస్ మవప

C. M భఴెందర్స మడిి

D. ధమేమెంది మవప

Ans: C
వివయణ: ఴైదమఫాద్ నుో య్స్ కనేషనర్స M భఴెందర్స మడిి తెలెంగ్ణ మషట ర కొత్ డెైమకటర్స జనయల్
ఆఫ్ నుో య్స్ (DGP) గ్ నిమనేతేలమాయయు. 2014లల మషట ెంర ఏయుడిన తమూత ఆమన
మెండో డీజీ఼ అవపతాయు. తెలెంగ్ణ మషట ర ిబుతూ హ ెం ఱఖకు సలహదాయుగ్ నిమనేతేల ైన
అనఽమగ్ శయమ తమూత ఆమన ఫాధయతలు చేటాటయు. కగ్, ఴైదమఫాద్ నుో య్స్ అడిషనల్
కనేషనర్స వీవీ శ్రీనిరస్ మవప ఇెంచామి్ ఴైదమఫాద్ కనేషనర్స ఆఫ్ నుో య్స్గ్ వయవహమిస్ యు.
2. జెంటిల్బన్స ుెందెం గుమిెంచి ఈ కిెంీ ది ికటననఽ మిగణెంచెండి:
1. జెంటిల్బన్స ుెందెం ికయెం ఆెంధి, తెలెంగ్ణ నుిెంతాలకు చెెందిన కయనృనెట్ భెంతేిలు
60:40 నిషుత్ర్ లల ఉెండాయౌ.
2. ళఎెం ఆెంధాికు చెెందిన రమైతే డిూయటీ ళఎెం తెలెంగ్ణ నఽెండి రెైస్ రెమ ఉెండాయౌ
3. ఐదఽ నుో ర్సట్నూో యౌయోలలల హ ెం, పైనాన్స, తదఽమి, నుీనిెంగ్ అెండ్జ డెవలపబెంట్, కభర్స
భమిము ఇెండళ఼టస్
ర మెండె తెలెంగ్ణకే చెెందాయౌ.
ఇచిిన ఎెంకల నఽెండి సమైన ళతటట్బెంట్లనఽ ఎెంచఽకోెండి:
[A] కేవలెం 1

[B] 2 & 3 భాతిబే

[C] 1 & 3

[D] అనీి సమైన ళతటట్బెంట్లు

సభాధానెం: D. అనీి సమైన ికటనలు
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3. తెలెంగ్ణ ఫాష దినోతవెంగ్ ఏ మోజునఽ జయుపకుెంటాయు?
ఎ) 02, ళట ెంఫర్స

నృ) 09, ళట ెంఫర్స

ళ) 01, ళట ెంఫర్స

డి) 13, ళట ెంఫర్స

Ans: నృ) 09, ళట ెంఫర్స
4.తెలెంగ్ణ నుిెంతీమ కనేటీని ఏ సెంవతయెంలల యదఽు చేఱయు?
[A] 1969

[B] 1970

[C] 1972

[D] 1974

సభాధానెం: D [1974]
వివయణ: ఆయు నుభెంటీ సాతాినిి ఆమోదిెంచిన తమూత , 1958లల ఏముటెైన తెలెంగ్ణ
నుిెంతీమ కనేటీని 1974లల యదఽు చేఱయు.
5. ఇచిిన సభాచాయెం సహమెంతో జెంతేజ్లానిి గుమి్ెంచెండి:
1. జెంతేజ్లెం సధాయణెంగ్ ఫాయతదేశెంలల నులటట లేదా నీలకెంఠ అని లుస్యు భమిము
ఇది యక్షిత జ్త్ర
2. ఇది తెలెంగ్ణ, ఆెంధి, కమాటక & డిఱ మషటరల క్షి
3. ఇది సయూబక్షక క్షి, ఇది లలతెైన అడవి కెంటే అడవి అెంచఽల దగగ య ఎకుివగ్ కనిస్ ఽెంది
4. దసమ ెండెగ సెందయభెంగ్ భూఢ నభమకల కయణెంగ్ ఈ జెంతేజ్లెం దు సెంఖయలల
చెంఫడెత రయ్ లీ లకకిిెంది.
6. దిగువ ఇవూఫడిన ఎెంకల నఽెండి సమైన సభాధానానిి ఎెంచఽకోెండి:
[A] నూమస్ట గుడీ గూఫ

[B] ఫాీక్ నూిెంకోయౌన్స

[C] ఇెండిమన్స మోలర్స

[D] గ్ేట్
ీ ఇెండిమన్స ఫసట ర్సి

సభాధానెం: ళ [ఇెండిమన్స మోలర్స]
వివయణ: ఇవూఫడిన అనిి ప఼చయుీ ఇెండిమన్స మోలర్సకి చెెందినవి.
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7. చెెంచఽ ిజలు పలుల సెంయక్షణకు చేళన కిలకి రయ్ లీ ల నియౌచాయు . ఈ సెందయభెంలల , ఈ
కిెంీ ది ికటనలనఽ మిగణెంచెండి:
1. నాగ్యు్నసగర్స టెైగర్స మిజర్సవలల నిచేస్ ఽనాియు.
2. రయు కమాటక , తెలెంగ్ణ, ఆెంధిద
ి ేశ్ భమిము డిఱ మషటరలలీని కుగ్ీభాలలల
నివళస్ ఽనాియు.
3. రయు లడాయల్ి తెగలుగ్ నిమనేెంచఫడాియు.
ై ళతటట్బెంట్లలల ఏది సమైనది?
దిగువ ఇవూఫడిన కోడ్జల నఽెండి సమైన ఎెంకనఽ ఎెంచఽకోెండి:
[A] 1 భమిము 2

[B] 3 భాతిబే

[C] 2 భాతిబే

[D] ైవనీి

సభాధానెం: [D] ైవనీి
వివయణ:
ళతటట్బెంట్ 1 సమైనది:
నాగ్యు్నసగర్స శ్రీఱైలెం టెైగర్స మిజర్సూ ఫాయతదేశెంలలనే అత్రదు ది. ఇది ిత్రమోజూ పలుల
జనాఫాకు సెంఫెంధిెంచిన డేటానఽ ళతకమిెంచేెందఽకు చెెంచఽ ిజలనఽ నిమనేసఽ్ెంది. తెగలు
గుెంపలుగ్ ని చేస్ భ భమిము గ్ భార్సిలు భమిము మటట ల యౄెంలల డేటా కోసెం
మిజర్సూ లలయౌ ఫాగ్లనఽ సకిట్ చేస్ భ. వీటిని రయు GPS ఎనేఫుల్ చేళన మికమలనఽ
ఉయోగ్ిెంచి మికర్సి చేస్ యు భమిము డేటానఽ నేషనల్ టెైగర్స కన్ మేూషన్స ఏజనీ
ఉయోగ్ిస్ ఽెంది.
ళతటట్బెంట్ 2 సమైనది:
సెంిదామకెంగ్, చెెంచఽ తెగ ెంటాస్ అనే కుగ్ీభాలలల నివళస్ ఽనాియు. అవి కమాటక,
తెలెంగ్ణ, ఆెంధిద
ి ేశ్ భమిము డిఱ మషటరలలీ ఉనాిభ. అవి నలీ భల అటవీనుిెంతెంలల
కనిస్ భ భమిము మిజర్సూ నూమస్ట నఽెండి ఫమటకు రెళ్ీడానికి నిమకమిెంచాభ. 2006
వనయనుిణ సెంయక్షణ చటట ెం యొకి సవయణ కీలకబైన అటవీ ఆరసలలల ST యొకి
హకుిలనఽ గుమి్ెంచడెం తునిసమి చేళనెందఽన, రయు ఇకిడ నిరసెం కొనసగ్ిస్ ఽనాియు.
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ళతటట్బెంట్ 3 సమైనది:
చెెంచఽ ఆదిరళ఼/ ఆదిరళ఼ తెగలు. రయు ఫాయతదేశెంలలని లడాయల్ి తెగల యొకి ఫలఴీన
సభూహెంగ్ గుమి్ెంచఫడాియు. రయు సెంిదామకెంగ్ రేటగ్ళ్ైు భమిము
ళతకమిెంచేరయు. అటవీ ఉతుతే
్ లనఽ కడా ళతకమిెంచి వికీభసఽ్నాియు. అభనుటిక,ీ రయు
ఇెంక వయవసమెంలలకి దు గ్ అడెగుటట లేదఽ. ఇది NGOలు భమిము ిబుతూ చొయవలలల
ఫాగెంగ్ ిమతాిలు జమిగ్ినుటిక.ీ
8. సభిదిి విధానానిి ఇటీవల మషట ర ిబుతూెం ఆమోదిెంచిెంది . ఈ సెందయభెంలల , ఈ కిెంీ ది
ికటనలనఽ మిగణెంచెండి:
1. ఇది వయవసమ విధానెం.

2. ఇది తెలెంగ్ణ ిబుతూ చొయవ.

దిగువ ఇవూఫడిన కోడ్జల నఽెండి సమైన ఎెంకనఽ ఎెంచఽకోెండి:
[A] 1 భాతిబే సమైనది

[B] 2 భాతిబే సమైనది

[C] 1 లేదా 2 సమైనది కదఽ

[D] 1 భమిము 2 మెండా సమైనవి

సభాధానెం: A [1 భాతిబే సమైనది]
వివయణ:
ళతటట్బెంట్ 1 సమైనది:
సభిదిి అనేది మైతే ఆదామానిి బయుగుయచడెం, వయవసమ విదిితో నుటల ిబుతూెంచే
వివిధ థకల ూమి్ కవమేజీని లక్షయెంగ్ చేసఽకుని వయవసమ విధానెం. సెంిదాభక
ెంటలతో నుటల, ఈ విధానెం అనవిదిి కోసెం వువపల భమిము భతయ యెంగ్లనఽ కడా
మిషిమిస్ ఽెంది.
ళతటట్బెంట్ 2 తపు:
సభిది విధానెం డిఱ మషట ర ిబుతూెం చొయవ. ఇది ళైన్స భమిము టెకిలజీ, రతావయణ
భాయుులకు అనఽగుణెంగ్, భామిటల
ీ , వనయులు, భౌయౌక సదఽనుమాల కలున, ఉతుత్ర్
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యొకి రెైవిధీయకయణ భమిము సెంసి ల దాూమ భానవ వనయుల అనవిదిిని
సాచిసఽ్ెంది. నులళ఼ 2020 సెంవతమనికి వమి్స్ ఽెంది.
9.తెలెంగ్ణ ఼ఠబూనేకి సెంఫెంధిెంచి కిెంది రటిలల సమైనది ఏది?
1. ఈ ఼ఠబూనే యొకి సగటల ఎతే
్ దాదాప 500 నైటయుీ
2. ఇది ిధానెంగ్ ఆమిిమన్స గ్లిస్లతో కడి ఉెంటలెంది

3. ఇది నెలీ న్సకి ఉదాహయణ

కిెంీ ద ఇవూఫడిన కోడ్జల నఽెండి సమైన ఎెంకనఽ ఎెంచఽకోెండి:
[A] 1 & 2

[B] 1 & 3

[C] 2 & 3

[D] 1, 2 & 3

సభాధానెం: D [1, 2 & 3]
వివయణ:
తెలెంగ్ణ ఼ఠబూనే ిధానెంగ్ ఆమిిమన్స గ్లిస్లతో కడి ఉెంటలెంది. ఈ ఼ఠబూనే యొకి
సగటల ఎతే
్ దాదాప

500 నైటయుీ. ఇది నెలీ న్స (ఎకుివ లేదా తకుివ సిభ బూ

ఉమితలెం) యొకి ఉదాహయణ.
10.ఫాయతదేశెంలలని ఏ మషట ెంర లల టాయగ్ చేమఫడిన ల సర్స ఫ్ోీ మికన్స క్షులు ఇటీవల
తెలెంగ్ణకు రెయీ లభ?
[A] తనేళ్నాడె

[B] గుజమత్

[C] భహమషట ర

[D] మజసిన్స

సభాధానెం: నృ [గుజమత్]
వివయణ:
గుజమత్ అటవీ ఱఖ టాయగ్ చేళన మెండె తకుివ ఫ్ోీ మికన్స క్షులలల కటి తెలెంగ్ణ
మషటరనిక ఎగ్ిమిెంది.
ఫావనగర్సలలని రెలరడర్సలలని ఫాీక్ఫక్ నేషనల్ నుర్సి (BBNP) వదు ఈ క్షి టాయగ్
చేమఫడిెంది. తకుివ ఫ్ోీ మికన్స క్షులు తభ సెంతానోతుత్ర్ కలెం తమూత ఫాయతదేశెంలలని
శ్ిభ ఫాగెం నఽెండి దీూకలు ఫాయతదేఱనికి వలసనుో తామని ఇది మిఱోధనలల
నిమిమిెంచిెంది.
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A.జనయల్ నాల డి్
1. తెలెంగ్ణ ఫయోటెకిలజీ అెండ్జ ల ైఫ్ ళైనెస్ నూో యమ్

'ఫయోఏలమా 2020' థ్ీమ్

ఏనేటి?
[A] అెందమికీ ల ైఫ్ ళైన్స

[B] మేప కోసెం ఈ మోజు

[C] ఇన్ససఽటరబెంటల్ ల ైఫ్ ళైనెస్

[D] ఫెటర్స

ఫయోటెక్
సభాధానెం: నృ [మేటి కోసెం ఈ మోజు]
వివయణ:
ఆళమాలలనే అత్రదు ఫయోటెకిలజీ భమిము ల ైఫ్ ళైనెస్ నూో యమ్ 'ఫయోఏలమా 2020'
17వ ఎడిషన్స ఇటీవలే తెలెంగ్ణాలలని ఴైదమఫాద్ నగయెంలల నుియెంబబైెంది

.

భూడె మోజుల నుటల జమిగ్ే ఈ కయయకీభెం 'నేటి కోసెం మేప ' అనే థ్ీమ్ తో నుియెంబబైెంది . 37
దేఱల నఽెండి 2000 కెంటే ఎకుివ భెంది ిత్రనిధఽలు . 175 భెంది ఎగ్ి్నృటయుీ , నిపణులతో
ఫామల ఎగ్ి్నృషన్స కడా ఏముటల చేమనఽనాియు . ఈ ఏడాది సదసఽలల ఫాగసూభయ దేశెంగ్
ఉని ళూట్ మీ ెండ్జ తన 40 భెంది సబుయలనఽ కయయకీభెంలల నులగగనేెందఽకు ెంెంది.
2. AI మిఱోధన కేెందిెం కోసెం ఏ టె

కిలజీ బేజర్స IIIT ఴైదమఫాద్, నృీ క్ ఴల్్

నూకెండేషన్స ఆఫ్ ఇెండిమా భమిము తెలెంగ్ణ ిబుతూెంతో ఫాగసూభయెం కయౌగ్ి ఉెంది?
[A] గూగుల్

[B] అబజ్న్స

[C] ఇెంటెల్

[D] పతస్ ఫుక్

సభాధానెం: ళ [ఇెంటెల్]
వివయణ:
టెకిలజీ బేజర్స ఇెంటెల్ యొకి

ఫాయతీమ విఫాగెం

IIIT ఴైదమఫాద్, నృీ క్ ఴల్్

నూకెండేషన్స ఆఫ్ ఇెండిమా భమిము తెలెంగ్ణ ిబుతూెంతో ఫాగసూభయెం కయౌగ్ి ఉెంది
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భమిము తెలెంగ్ణలల క కిత్రిభ బేధసఽ మిఱోధన కేెందాినిి ఏముటల చేళెంది

.

AI మిఱోధన సకకయయెం సమర్సట ననృయౌటీ భమిము ఆమోగయెం వెంటి యెంగ్లలల ఫాయతదే

శెం

యొకి జనాఫా సెంఫెంధిత సరళ్ీ నఽ మిషిమిెంచడెం లక్షయెంగ్ టలటకుెంది.
3. తెలెంగ్ణ ఫయోటెకిలజీ అెండ్జ ల ైఫ్ ళైనెస్ నూో యమ్ 'ఫయోఏలమా 2020' థ్ీమ్
ఏనేటి?
[A] అెందమికీ ల ైఫ్ ళైన్స

[B] మేప కోసెం ఈ మోజు

[C] ఇన్ససఽటరబెంటల్ ల ైఫ్ ళైనెస్

[D] ఫెటర్స ఫయోటెక్

సభాధానెం: నృ [మేటి కోసెం ఈ మోజు]
వివయణ: ఆళమాలలనే అత్రదు ఫయోటెకిలజీ భమిము ల ైఫ్ ళైనెస్ నూో యమ్ యొకి 17వ
ఎడిషన్స, 'ఫయోఏలమా 2020' ఇటీవలే తెలెంగ్ణలలని ఴైదమఫాద్ నగయెంలల
నుియెంబబైెంది. భూడె మోజుల నుటల జమిగ్ే ఈ కయయకీభెం 'నేటి కోసెం మేప' అనే థ్ీమ్తో
నుియెంబబైెంది. 37 దేఱల నఽెండి 2000 కెంటే ఎకుివ భెంది ిత్రనిధఽలు. 175 భెంది
ఎగ్ి్నృటయుీ, నిపణులతో ఫామల ఎగ్ి్నృషన్స కడా ఏముటల చేమనఽనాియు. ఈ ఏడాది
సదసఽలల ఫాగసూభయ దేశెంగ్ ఉని ళూట్ మీ ెండ్జ తన 40 భెంది సబుయలనఽ కయయకీభెంలల
నులగగనేెందఽకు ెంెంది.
4.'డిజిటల్ తెలెంగ్ణ '

కోసెం తెలెంగ్ణ ిబుతూెం ఏ టెక్ కెంనీతో ుెందెం

కుదఽయుికుెంది?
[A] బైకోీసఫ్టట

[B] గూగుల్

[C] వినుో ి

[D] ఇనోోళస్

సభాధానెం: B. గూగుల్
వివయణ:
తెలెంగ్ణ ిబుతూెం 'డిజిటల్ తెలెంగ్ణ ' కోసెం గూగుల్ ఇెం డిమాతో అవగ్హన ుెందెం
(ఎెంఒము)ై సెంతకెం చేళెంది . Google యొకి డిజిటల్ నృీ లెంగ్ టృల్
ఉయోగ్ిెంచి MOU బయుగుయుసఽ్ెంది భమిము ఆన్స

“నరేీ ఖ”ని

ల ైన్సలల భమిెంత సినిక ఫాష
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కెంటెెంట్నఽ నుొ ెందఽతేెంది . అవగ్హన ుెందెంలల ఫాగెంగ్ , సభానఽయలు తభ సినిక
ఫాషలలీ ిబుతూ ళైట్ లలలని అనిి సభాచాయెం భమిము ళతవలనఽ సఽలబెంగ్ నుొ ెందేెందఽకు
వీలుగ్ ిబుతూ కెంటెెంట్ నఽ తెలుగులల డిజిటల ైజ్ చేమడెంలల సహమడేెందఽకు మషట ర
ిబుతూెంతో గూగుల్ ని చేస్ ఽెంది . ఇది కకుెండా, Google తన డిజిటల్ అక్షమసయత దిలటకి
భదు తే ఇవూడానికి భమిము మషట ర నత్ ెం డిజిట ల ైజేషన్స ఎజెండాలల సహమెం చేమడానికి
ిబుతూెంతో సహకమిస్ ఽెంది.
5. కిెంది జతల ఫాయతీమ హస్ కళ్లనఽ రటి అనఽఫెంధ మషటరలతో మిగణెంచెండి:
1. చనిటి ఫొ భమలు – కమాటక

2.ెంఫమి్ బటల్ కీఫ్టట - తెలెంగ్ణ

3.ధనిమాఖయౌ చీయ - శ్ిభ ఫెెంగ్ల్
ైన తమొిని రటిలల ఏది సమైనది?
[A] 1 & 2 భాతిబే

[B] 2 భాతిబే

[C] 1, 2 & 3

[D] ఏదీ కదఽ

సభాధానెం: ళ [1, 2 & 3]
వివయణ:
చనిటి ఫొ భమలు కమిటకలలని ఫెెంగళ్ొయులలని చనిటిలల తమాయు చేమఫడిన
చెకి ఫొ భమల (భమిము ఫొ భమలు) యొకి క నిమిుషట యౄెం . ెంఫమి్ బటల్ కీఫ్టట ్ రమి
సఽనిితబైన ల఼ట్ బటల్ కయలకితేలకు ిళది చెెందాభ. తెలెంగ్ణలలని వయెంగల్ జిలాీలలని
ెంఫమి్లల వీటిని తమాయు చేస్ యు

. ధనిమాఖయౌ చీయ అనేది శ్ిభ ఫెెంగ్ల్

లలని

ధనిమాఖయౌలల తమాయు చేమఫడిన కటన్స చీయ.
6. కిెంది ికటనలనఽ మిగణెంచెండి:
1. బేకేదాటల నది నుిజకుట ఆెంధిద
ి ేశ్, తెలెంగ్ణ భధయ విరదాసుదబైెంది
2. భహదాభ జలాల విరదెం గ్ోర, కమాటక భధయ ఉెంది
3. వెంశధాయ నది విరదెం డిఱ భమిము ఆెంధిద
ి ేశ్ భధయ ఉెంది
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ైన తమొిని రటిలల ఏది సమైనది?
[A] 1 & 2 భాతిబే

[B] కేవలెం 2 & 3

[C] కేవలెం 1 & 3

[D] 1, 2 & 3

సభాధానెం: B [కేవలెం 2 & 3 ]
వివయణ:
బేకేదాటల నది నుిజకుట ఆెంధిద
ి ేశ్ భమిము తెలెంగ్ణ భధయ విరదాసుదబైెంది
ఇది తపు ికటన. బేకేదాటల నది నుిజకుట కరేమల జలాల ెంణీై కమాటక, తనేళ్నాడె
భధయ విరదాసుద నుిజకుట. కమాటక బేకేదాటల సనైెంలల కరేమి నదిై మిజమూమర్సనఽ
నిమిమెంచాలని ఫావిసో్ ెంది, అభతే ఈ నుిజక్ట తనేళ్నాడెకు కరేమల నీటి ిరహనిి ిఫావితెం
చేస్ ఽెందనే రదన ఆధాయెంగ్ తనేళ్నాడె ిబుతూెం అబయెంతయెం వయక్ ెం చేళెంది.
గ్ోర-కమాటక భధయ భహదాభ జలాల విరదెం
సమైనదే. భహదాభ నదీ జలాల విరదెం భహమషట ర, గ్ోర, కమాటకల భధయ
విరదెం. గ్ోరలలని నెండో వి అని కడా లువఫడే భహదాభ నది రస్ రనికి
కమాటకలలని నెమ్గడ్జ సనైెంలల 30 నీటి ఫుగగ ల సభూహెం నఽెండి ఉదభవిెంచిెంది భమిము
ఫెలగ్వి జిలాీలలని ఖానాూర్స తాలకలలని దేగ్వ గ్ీభెంలల నదిగ్ ఏయుడెతేెంది. ఇది
తునిసమిగ్ వమౄధాయ నది, ఇది అమేనృమా సభుదిెంలలకి ివఴెంచే భుెందఽ దాదాప 35
కి.నై కమాటక గుెండా భమిము 52 కి.నై గ్ోర గుెండా ివఴసఽ్ెంది. భహదాభ మిరహక
నుిెంతెం సఽభాయు 2,032 కి.నై విస్ మిెంచి ఉెంది భమిము భహమషట -ర కమాటక సమిహదఽు
నుిెంతానికి సనైెంలలని భహమషట ల
ర లని కొనిి నుిెంతాలనఽ కయౌగ్ి ఉెంది.
వెంశధాయ నది విరదెం డిఱ భమిము ఆెంధిద
ి ేశ్ భధయ ఉెంది
ఇది సమైన ికటన.వెంశధాయ నది విరదెం డిఱ, ఆెంధిద
ి ేశ్ భధయ విరదెం. వెంశధాయ
డిఱలల పటిట, డిఱలల 154 కిలలనైటయుీ, ఆెంధిద
ి ేశ్లల 82 కిలలనైటయుీ ిమాణెంచి
ఫెంగ్యలఖాతెంలల కలుసఽ్ెంది. ఈ నది మెండె మషటరలలల దాదాప 29 కిలలనైటయీ బేయ
ఉభమడి సమిహదఽు.
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7. తెలెంగ్ణ ఴైకోయుట తొయౌ ిధాన నాయమభూమి్గ్ ఎవయు ఫాధయతలు ళ఼ూకమిెంచాయు?
[A] TB మధాకిషా న్స

[B] చాగమి ివీణ్ కుభార్స

[C] సయస రెెంకటనామమణ బటిట

[D] ఆకుల రెెంకట ఱేష సభ

సభాధానెం: A [TB మధాకిషా న్స ]
వివయణ:
తెలెంగ్ణ ఴైకోయుట నదటి ిధాన నాయమభూమి్గ్ జళటస్ తొటట త్రల్ నృ

. మధాకిషా న్స

ఫాధయతలు ళ఼ూకమిెంచాయు. మజ్బవన్సలల జమిగ్ిన కయయకీభెంలల గవయిర్స ఈఎస్ఎల్ నయళెంహన్స
ఆమనతో ిభాణెం చేభెంచాయు . 2014లల ఆెంధిద
ి ేశ్ విబజన తమూత తెలెంగ్ణకు ితేయక
ఴైకోయుట 1 జనవమి 2, 2019న ఉనికిలలకి వచిిెంది . తయురత, విజమరడలల ఆెంధిద
ి ేశ్
ఴైకోయుట నదటి ిధాన నాయమభూమి్గ్ జళటస్ చాగమి ివీణ్ కుభార్స తో గవయిర్స నయళెంహన్స
ిభాణెం చేభెంచాయు . మోజు. దీెంతో తెలుగు మషటరలకు ితేయక ఴైకోయుటలు కయయయౄెం
దాలాిభ.
8. ఫాయతదేశెంలలని ిధాన శ్రతల తయెంగ్లు రేడెకుితామని IMD ఇటీవల అెంచనా
రేళెంది. ఈ సెందయభెంలల, ఈ కిెంీ ది ికటనలనఽ మిగణెంచెండి:
1. మజసిన్స ఈ కోల్ి రేవ జోన్సలల ఫాగెం.
2. తెలెంగ్ణ భెండలెంలల క ఫాగెం.
ై ళతటట్బెంట్లలల ఏది సమైనది/సమైనది?
[A] 1 భాతిబే సమైనది

[B] 2 భాతిబే సమైనది

[C] 1 లేదా 2 సమైనది కదఽ

[D] 1 భమిము 2 మెండా సమైనవి

సమైన సభాధానెం: D [1 భమిము 2 మెండా సమైనరే]
వివయణ:
ళతటట్బెంట్ 1 సమైనది:
ఫాయతదేశెంలలని కోర్స కోల్ి రేవ జోన్సలల 2019 శ్రతాకలెం రెచిగ్ ఉెంటలెందని ఫాయత
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రతావయణ ఱఖ ఇటీవల అెంచనా రేళెంది. మజసిన్స ఈ జోన్సలల ఫాగెం. ెంజ్బ్, హమయనా,
గుజమత్ భమిము భహమషట ర వెంటి ఇతయ మషటరలు కడా ఈ జోన్స మిధిలల ఉనాిభ.
ళతటట్బెంట్ 2 సమైనది:
కోల్ి రేవ జోన్సలల ఉని మషటరలలీ తెలెంగ్ణ కటి. ఇది దక్షిణ ఫాయతదేశెంలలని ఏకైక
మషట ెంర . J&K భమిము లడఖ్ వెంటి కేెందినుయౌత నుిెంతాలు కడా ఈ మిళి త్ర
 ని
ఎదఽమొిెంటామని ఫావిసఽ్నాియు. గ్ోీఫల్ రమిమెంగ్ కయణభని నిపణులు
తమొినాియు. బూభధయమేఖ ళపక్ భహసభుదిెంలలని రెచిని జలాలు కడా దో హదడే
అెంశెం.
9. తెలెంగ్ణలల ఇటీవల నుియెంనెంచిన విెంగ్ నుో ి గ్ీమ్ కు సెంఫెంధిెంచి , ఈ కిెంీ ది ికటనలనఽ
మిగణెంచెండి:
1. ఇది లీల విదాయ కయయకీభెం.
2. సటర్సట అప ఇెండిమా కయయకీభెంలల ఫాగెంగ్ ఉెంది.
ై ళతటట్బెంట్లలల ఏది నిజెం/రస్ వెం?
[A] 1 భాతిబే సమైనది

[B] 2 భాతిబే సమైనది

[C] 1 లేదా 2 సమైనది కదఽ

[D] 1 భమిము 2 మెండా సమైనవి

సభాధానెం: B [2 భాతిబే సమైనది]
గభనికలు:
ళతటట్బెంట్ 1 తపు:
డిళెంఫర్సలల తెలెంగ్ణాలల నుియెంనెంచిన విెంగ్ నుో ి గ్ీమ్ మషట ెంర లలని భఴళ్లలీ వయవసికతనఽ
నుో ి తఴెంచడానికి ఉదేుశ్ెంచఫడిెంది. విెంగ్ లేదా ఉబన్స మైజ్ టలగ్దర్స నుో ి గ్ీెం అనేది భఴయల
వయవసికులకు ఇెంకుయఫేషన్స, ఇనోిరేషన్స మిజా ్నెం, ఇనెూసట ర్స మాకస్, నృజినెస్ సనుో ర్సట
నదల ైన యౄెంలల సహమెం అెందిెంచడెం.
ళతటట్బెంట్ 2 సమైనది:
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విెంగ్ నుో ి గ్ీమ్ అనేది సటర్సట అప ఇెండిమా కెంనుో నెెంట్ల భధయ ఉభమడి చొయవ. DPIIT లేదా
మిశభ
ీ భమిము అెంతయగ త రణజయ ిమోషన్స విఫాగెం భమిము మషట ర నియూహణలల WE హబ్
నుీట్నూయమ్. ఈ కయయకీభెంలల కేయళ్ సటయటప నేషన్స కడా నులగగెంట ెంది.
10. కిెంది ికటనలనఽ మిగణెంచెండి:
1. అహమదాఫాద్ ఫాయతదే శెం యొకి నటట నదటి ిెంచ రయసతూ నగయ సమిటపకేట్
నుొ ెందిెంది
2. దేశెంలలనే పలుల సెంచామనికి మయవయణ అనఽకల వెంతెనలనఽ నిమిమెంచిన తొయౌ
మషట ెంర గ్ తెలెంగ్ణ నియౌచిెంది
3. మైతేలకు డిజిటల్ సెంతకెంతో కడిన బూ మికయుి యశ్రదఽలనఽ అెందిెంచిన తొయౌ మషట ెంర గ్
భహమషట ర నియౌచిెంది
ైన తమొిని రటిలల ఏది సమైనది?
[A] 1 భాతిబే

[B] 1 & 2 భాతిబే

[C] 3 భాతిబే

[D] 1, 2 & 3

సభాధానెం: D [1, 2 & 3]
గభనికలు:
2017లల, గుజమత్లలని అహమదాఫాద్ కు మునెసో ి అధికమికెంగ్ ఫాయతదేశప నదటి
ిెంచ రయసతూ నగయ హ దానఽ కయౌుెంచిెంది . భహమషట ల
ర లని చెందాిూర్స జిలాీలలని తడో ఫాఅెంధామి టెైగర్స మిజర్సూ

(TATR)ని తెలెంగ్ణలలని అడవపలతో కలుపత టెైగర్స కమిడార్స

నఽెండి పలుల కదయౌక కోసెం తెలెంగ్ణ మషట ర ిబుతూెం "మయవయణ వెంతెనలు" నిమిమెంచాలని
నియాభెంచిెంది. డిజిటల్ సెంతకెం చేళన బూ మికయుి యశ్రదఽలనఽ (7/12 యళ఼దఽలు అని కడా
లుస్యు) అెందిెంచిన నదటి మషట ెంర గ్ భహమషట ర నియౌచిెంది . 7/12 యళ఼దఽ అనేది బూనే
యొకి మాజభానాయనిి సిెంచే అతయెంత భుఖయబైన తిెం భమిము ిధానెంగ్ మైతేలు
యుణాల కోసెం దయఖాసఽ్ చేళతటపుడె ఉయోగ్ిెంచఫడెతేెంది.
“విభయృలకు ఫమడకు ఎదఽయుగ్యౌలలనే గ్యౌటట ెం ైకి లేస్ ఽెంది”
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B. TELANGANA GEOGRAPHY - తెలెంగ్ణ ఫౌగ్ోయకఱస్ ెంర
1.Which water fall is highest in Telangana?
a) Bogatha
b) Kuntala
c) Pochera
d) Gaddalasari
Answer: d
2. Which is historical place in Jagitial district?
a) Eleshwaram
b)Dhulikatta
c)Peddabankur
Answer: d

d)Kotilingala

3. Kakatiya Thermal plant is located in which district of Telangana?
a) Jayashankar- Bhupalapally
b) Warangal
c) Mancherial
d) Mahabubabad
Answer: a
4. When was the Animal protection act (Wild life) at national level
introduced?
a) 1972
b) 1971
c) 1973
d) 1976
Answer : a
5 .Which of the following statements is/are correct regarding Eturu
Nagaram Sanctuary .
i. it is located near Maharastra, Chattisghar and Telangana border in
mulugu district.
ii. it is the oldest sanctuary in Telangana.
iii. Rakshasa Guhas and Cave dwellings were found in this Sanctuary.
Codes:a) i and ii only
b) i and iii only
c) i, ii and iii
d) ii and iii only
Answer : c
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6. Match the following.
Park
1. Mrugavani National Park
2. Kasubrahmananda National park
3. Pillalamarri Deer Park
4. Kinnarasani Deer Park
Codes:a. 1-C, 2-B, 3-A, 4- D
b. 1-C,
c. 1-B, 2-A, 3-C, 4- D
d. 1-A,
Answer:-b
7. Match the following.
Hills
1. Saathnala hills
2. Sirnapally hills
3. Rakhi hills
4. Shabad hills
Codes:a. 1-C, 2-B, 3-A, 4- D
c. 1-B, 2-A, 3-D, 4- C
Answer:-b

District
A. Hyderabad
B. Mahabubnagar
C. Ranga Reddy
D. Bhadradri Kothagudem
2-A 3-B, 4- D
2-D, 3-C, 4- B

District
A. Rajanna Sircilla
B. Mahabubnagar
C. Nizamabad
D. Adilabad

b. 1-D, 2-C 3-A, 4- B
d. 1-A, 2-D, 3-C, 4- B

8. At which places Leather parks are located in Telangana State?
a) Jammikunta (karimnagar), Bhongir(Yadadri)
b) Rukmapur (Karimnagar), Dandepally (Yadadri)
c) Mandamarri (Mancherial), Armoor (Nizamabad)
d) All of the above
Answer : d
9. As Per geological periods the correct sequence of order of the following
is ..
1. 1.Aravali
2. Himlayas
3. Deccan plateau
4. Eastern Ghat
Codes :
a. 1,2,3,4
b. 4,3,2,1
c. 1,4,3,2
d. 2,1,4,3
Answer: c
10. Jella cheruvu is also known as--?
a.Chinna Tirupathi
b.Second Annavaram
c.Shaktipeetam
d.None of the above
Answer:- a
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11. తెలంగహణ రహశు ంర లో లెదర్ పహయపకలు ఏయే రదవశ్హలలో ఉనాీయ?
ఎ) జమిమకుంట (కరజంనగర్), భ ంగజర్ (మాదాది)ర
బ) యపకహమూర్ (కరజంనగర్), దండవయౌే (మాదాది)ర
స) భందభరిర (భంచిరహయల), ఆయౄమర్ (నిజాభాఫాద్)
డు) ైఴన్నీ
షభాధానాలు: డు.
విఴయణ: - తోలు రివభ
ర ( Leather Industry ) రహశు ంర లో ఈ కూంది పహరంతంలో లెదర్ పహయపకలు ఉనాీయ
.
జమిమకుంట , యపకహమూర్ ( కరజంనగర్ ) , దండెంయౌే . బుఴనగిరి ( మాదాదిర ) , పొ లెయౌే , ద఼దెెడ (
మదక్ ) , హెచ్.ఎస్.దరహగ హెైదరహఫాద఼ , భలెే భడెగు (ఖభమం) , భందభరిర ( భంచిరహయల), సలుశన్
ఘనఽపర్ (ఴయంగల్డ) , ఆయౄమర్ (నిజాభాఫాద్) తోలుపహయపకలతో షశృ ఈ కూంది తోలుషభూశృలు (
leather clusters ) రహశు ంర లో ఉనాీయ .
12.తెలంగహణలో శూహథంచఫడున మొదటి లర్ రివభ
ర ?
ఎ ) కహగజ్ నగర్ ( కొభయం భీమ్ ) ఆసఫహఫాద్
బ ) బదారదిర కొతి గూడెం
స ) సదె 
ి లట
డు ) జనగహం
షభాధానం: ఎ
విఴయణ: - తెలంగహణ రహశు ంర లో తొయౌ కహగితం రివభ
ర 1938 ఴ షంఴతసయంలో మిర్ ఉశూహమన్ అయ్ఖాన్, కొభయం
భీమ్ జిలాేలోని సయౄపర్ కహగజ్ నగర్ లర్ మిలుే న఼ శూహథంఙాయప. కహగితు ఉతపత్తి 1942 షంఴతసయంలో
పహరయంభంచఫడుంది, ఇది కలర్ లర్న఼ కడా ఉతపత్తి ఙవషి ఼ంది.
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13.నోవోపహన్ ఇండుమా యౌమిటెడ్ ఎకకడ ఉంది?
ఎ) టాన్ఙెయపఴు

బ) నాఙాయం

స) షనత్ నగర్

డు) అజాభాఫాద్

షభాధానం: ఎ
విఴయణ: - నోవోపహన్ ఇండుమా యౌమిటెడ్ అనేది టాన్ఙెయపఴులో ఉనీ ఒక యకమైన ఴుడ్
లే
రివభ
ర .
తెలంగహణ రహశు ంర లో భరొక ఴుడ్
లే
రివభ
ర హెైదరహఫాద్ ఴుడ్
లే
నాఙాయం హెైదరహఫాద్లో రిమితం
ఙవమఫడుంది.
14.నిజాభాఫాద్ జిలాేలో నిజాం చకెకయ కరహమగహరహనిీ ఏ షంఴతసయంలో శూహథంఙాయప?
ఎ ) 1932
బ ) 1934
స ) 1937
డు ) 1939
షభాధానం : స
విఴయణ : చకెకయ రివభ
ర : నిజాం శేగర్ ఫహయకురజ యౌమిటెడ్

, ఆసమాలో కెలే ా అత్తదె చకెకయ

కహరహమగహరహనిీ 1937 లో నిజాభాఫాద్ జిలాేలోని ఫో ధన్ శూహథంఙాయప . రహశు ంర లోని చకెకయ ఉతపత్తి లో
షగభాగం ఈ రివభ
ర దావరహనే ఉతపత్తి అఴుతేంది . దీనికూ అన఼ఫంధంగహ భరికొనిీ శేగర్ ఫహయకురజలు
నలకొలపఫడా్య . అవి జహీరహఫాద్ ( మదక్ ) , మిరహయలగూడ ( నల్గండ ), భుతయంలట( కరజంనగర్ ) .
15.తెలంగహణ రహశు ంర లో ఆసబశూహుస్ రివభ
ర ఏ జిలాేలో కైందీరకాతమై ఉంది?
ఎ ) ఖభమం

బ ) ఆదిలాఫాద్

స ) హెైదరహఫాద్

డు ) కరజంనగర్

షభాధానం : స
విఴయణ:- ఆసబశూహుస్ రివభ
ర - హెైదరహఫాద్ జిలాేలో రధానంగహ 1949లో షనత్నగర్లో భరిము
హెైదరహఫాద్ జిలాేలోని ఆజాభాఫాద్లోని ఇండుమన్ సౄయమ్ ైప్ ఫహయకురజ రధానంగహ ఉనాీయ.
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C. TELANGANA ECONOMY - తెలెంగ్ణ ఎకననై
1. ఉభమడి ఆెంధిద
ి ేశ్లల తెలెంగ్ణ విళ఼్ యాెం ఎెంత ఱతెం?
1) 33.74
సభాధానెం: 3

2) 24.51

3) 41.75

4) 43.75

2. ఉభమడి ఏ఼లల కిషానది మలరహక నుిెంతెం తెలెంగ్ణలల ఎెంత?
1) 79 ఱతెం

2) 76.5 ఱతెం

3) 68.5 ఱతెం

4) 73 ఱతెం

సభాధానెం: 1
3. గ్ిర్సగ్ీనీ నిరేదిక ికయెం, ఉభమడి ఏ఼ జనాఫాలల 40 ఱతెం ిజలుని తెలెంగ్ణ నుిెంత ఉదో యగుల ఱతెం ఎెంత?
1) 10 ఱతెం

2) 16 ఱతెం

3) 15 ఱతెం

4) 20 ఱతెం

సభాధానెం: 1
4. గ్ోదావమి నదిై ఏ నుిజక్ట విషమెంలల ఉభమడి ఏ఼, ఛతీ్ స్గఢ్, డిఱ భధయ విరదెం ఏయుడిెంది?
1) తనేమడిహటిట

2) ఇచఛెంయౌీ

3) దేరదఽల

4) నుో లవయెం

సభాధానెం: 4
5. ఉభమడి ఏ఼లల గ్ోదావమి నదీ మలరహక నుిెంతెం తెలెంగ్ణ, కోస్ నుిెంతాల రమలగ్ ఎెంత ఱతెం ఉెంది?
1) 69 ఱతెం, 31 ఱతెం

2) 79 ఱతెం, 21 ఱతెం

3) 75 ఱతెం, 25 ఱతెం

4) 80 ఱతెం, 20 ఱతెం

సభాధానెం: 2
6. జళటస్ వశ్షట ఫాయగ వ కనేటీ నిరేదిక ికయెం తెలెంగ్ణ నేగులు నిధఽలనఽ ఎెంతగ్ తమొినాియు?
1) యౄ. 34.10 కోటల
ీ

2) యౄ. 28.44 కోటల
ీ

3) యౄ. 35.3 కోటల
ీ

4) యౄ. 41.7 కోటల
ీ

సభాధానెం: 2
7.కుభార్స లయౌత్ కనేటీ అెంచనాలకు జళటస్ వశ్షట ఫాయగ వ కనేటీ అెంచనాలకు భధయ తేడా ఎెంత?
1) యౄ. 12 కోటల
ీ

2) యౄ. 13 కోటల
ీ

3) యౄ. 10 కోటల
ీ

4) యౄ. 11 కోటల
ీ

సభాధానెం: 3
8.. మషిటెంలల కొనిి ఉదో యగ్లనఽ నృీ క్ సమలూస్ కనేషన్స మిధి నఽెంచి తొలగ్ిెంచాలని ఏ కనేటీ సాచిెంచిెంది?
1) సఽెందమేశన్స కనేటీ

2) రెంఛా కనేటీ

3) గ్ిర్సగ్ీనీ కనేటీ

4) జమఫాయత్మడిి కనేటీ

సభాధానెం: 2
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9. తెలెంగ్ణ నుిెంతీమ భెండయౌ ఏముటల గుమిెంచి ితేయకెంగ్ ఏ థకెంలల సాచిెంచాయు?
1) ెంచ సాతి
2) అషట సాతి
3) షడ్జ సాతి
4) ిళడెనిౄమల్ ఆయిర్స
సభాధానెం: 2
10. అషట సాతి థకెంలల ఫాగెంగ్ తెలెంగ్ణ అనవిదిి కనేటీ ిధానభెంత్రి సభక్షెంలల ఎనిి నెలలకు కసమి సనైక్షా
సభారేశెం నియూఴెంచాలని తమొినాియు?
1) 4
2) 3
3) 6
4) 2
సభాధానెం: 3

“ని ఆశమ సధనలల ఎనిి సయుీ విపలబైన సమే భమోసమి ిమత్రిెంచఽ”
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D. తెలెంగ్ణ ిబుతూ విధానాలు భమిము థకలు
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E. TELANGANA FREEDOM MOVEMENT –
(తెలెంగ్ణ సూతెంతియ ఉదయభెం)
1) కూంది సలుట్మంట్లలో ఏది నిజం? [D]
a) ండెగలు భరిము జతరహలకు తెలంగహణ షంషకాత్తతో అంతరజేన
షంఫంధం ఉంది .
b) ఫసృళ న఼ండు కన్నషం తొమిమది రోజల పహటట ఫో డెభమ పహరయథనలు ఙవశూి హయప
ఫాదరద భాషంలో ంచమి న఼ండు అభావహషయ ఴయకు
c) ఫతేకభమ తెలంగహణ షంషకాత్తకూ రత్తయౄం .
d) ఫతేకభమ నిభజీ నం తరహవత భహిళలు వహమనాలుగహ లే టే లో న్నటిని
భాయపుకుంటాయప .
A) A,b
B) బ, డు
C) స,బ,డు
D) ైఴన్నీ
1) కూంది వహటిలో ఏది తుప ? [D]
a) శ్హతవహసన఼లు తెలంగహణన఼ పహయౌంఙాయప . వహరి అధికహరిక భాశ తెలంగహణ
తెలుగులో కనింఙవ పహరకాతం .
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b) నిజాభాఫాద్ భరిము ఆదిలాఫాద్ భరహఠజ భాటాేడవ పహరంతాలతో
ఆన఼కుని ఉనాీయ , తెలంగహణన఼ షరిగగ హ 13 ఴ షంఴతసయంలో భుసే ం
రహజలు పహయౌంఙాయప. వతాఫె ం న఼ండు 1948 ఴయకు తెలంగహణ భాశై యషన్
భరిము అయబక్ భరిము ఉయౄ
ె దాల రభాఴం ఏయపడుంది .
c) భసఫూబ్ నాగర్ భరిము మదక్ జిలాేలోే కనడ భాశ రభాఴం ఈ
పహరంతంలోని తెలుగులో కనిషి ఼ంది.
A) A భాతరమే
B) A,b
C) స భాతరమే
D) ైవేవీ కహఴు
2) కూంది వహటిలో ఏది ture ?

[D]

a) నిజాం కహలం నాటి హెైదరహఫాద్ పహరవిన్స హెైదరహఫాద్ రహశు ంర గహ
యౄపహంతయం ఙెందింది .హెైదరహఫాద్ రహశు ంర లో 16 జిలాేలు ఉండవవి .
b) తెలంగహణాలో 8 జిలాేలు భరిము 95 లజిసలే టయపే ఉనాీయప .
c) భశృరహశు ర 5 జిలాేలు భరిము 44 లజిసలే టయపే .
d) కనీడ 3 జిలాేలు భరిము 36 లజిసలే టయపే .
A) a,b
B) బ, స, డు
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C) స,డు
D) ఎ బ స డు
3) కూంది సలుట్మంట్ నిజమేనా ? [D]
a) రిషమన్, అయబక్ , ఉయౄ
ె భరిము పహరకాత భాశల రభాఴం తెలంగహణ
భాశై ఙాలా ఎకుకఴగహ ఉంది .
b) ఆంధ఼రల ఴలషల కహయణంగహ తెలంగహణ షంషకాత్త కడా రభాఴం
చఽుతోంది.
c) ఆందర పహలకులు కోశూహి ఆంధారలోని భధయ పహరంతమైన గుంటృయప జిలాే
భరిము కాశుహణ జిలాే ఆంధర రదవశ్ యొకక పహరభాణిక భాశని రవేవటిుంది
A) A,b
B) B,c
C) స,ఎ
D) A,b,c
5) ఴందవభాతయం ఉదయభం షభమంలో ఉశూహమనిమా మూనిఴరిసటీ న఼ంచి
ఫహిశకరించఫడున విదాయయపథలకు కూంది వహటిలో ఏ మూనిఴరిసటీ అడుమశన఼
ే
ఇచిుంది ? []
E) ఎ.ఆంధార మూనిఴరిసటీ
F) బ.ఫెనాయస్ మూనిఴరిసటీ
G) స.నాగ్ూర్ వివవవిదాయలమం
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H) డు.భదారస్ మూనిఴరిసటీ
విఴయణ: 1938లో నిజాం రబుతవం విదాయ విదాయయపథలతో షశృ అనిీ
ఫహియంగ రదవశ్హలోే ఴందవభాతయం పహటన఼ పహడకడదని ఆంక్షలు
విధించింది . నిషలధాజఞ లన఼ ఉలే ంఘించి ఴందవభాతయం గజతానిీ
ఆలంచినంద఼కు 600 భందికూ ైగహ హిందఽ విదాయయపథలన఼
మూనిఴరిసటీ ఫహిశకరించింది. జనఴరి 1939లో, నాగూర్ ఉశూహమనిమా
మూనిఴరిసటీ న఼ంచి ఫహిశకరించఫడున విదాయయపథలందరిన్న మూనిఴరిసటీ
ఙవయపుకుంది . అపటి నాగూర్ మూనిఴరిిటీ వైస్ చానసలర్ టీజైకైదార్
6) షభమకక గురించి కూంది వహటిలో షరెైనది ఏది శూహయలభమ జాతయ ? [D]
A) 13 ఴ వతాఫె ంలో, షభమకక కొభరహజన఼ వివహసం ఙవష఼కుంది
B) షభమకక - శూహయకక కహకతీమ సైనయంతో ధెైయయంగహ పో రహడాయప .
C) మునశూో క ఈ జానద ండెగన఼ మొతి ం ఆసమాలోనే అత్తదె గిరిజన
ండెగగహ గురిించింది .
D) భాఘభాషం పౌయణమి రోజన జాతయ జయపగుతేంది . _
A) A భాతరమే
B) A,b
C) స,డు
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7) కూంది వహటిని షరిపో లుండు? [ఎ]
ఎ) యండఽ
ే రి ష఼ధాకర్

1)మిలన్

బ) శూహభల షదాశిఴులు

2) మాది (గదయ సలకయణ )

స) షయవ దవఴయబటే

3) నేతర యవం (భూస గురించిన దయంనది )

దావయథి నయసంస

4) అంగహలే నిుపయవహలు ( సలకయణ కవితల
భూరిి )

A) A-1 B-2, D-3, C-4.

B) A-1 ,B -2,C-3,D-4

C) B-1 ,C -2,D-3,A-4

D) A-1 ,D -2,B-3,C-4.

8) జనయల్డకు షంఫంధించి కూంది వహటిలో ఏది షరెైనది కహద఼?
హెైదరహఫాద్లో ఎనిీకలు [D]
ఎ) కహంగెస్
ర పహరజు 93 సటే ట గెలుచ఼కుంది బ) శూో శయౌస్ు పహరజు - 11 సటే ట గెలుచ఼కుంది
స) PDF పహరజు - 42 సటే ట గెలుచ఼కుంది డు) ఇండుంట్ - 16 సటే ట గెలుచ఼కునాీయప
9) 2010లో కైందరం నిమమించిన కమిటీ తెలంగహణ రహశు ర ఏరహపటటన఼ రబుతవం
రిశీయౌష఼ిందా? [D]
ఎ) వహంచ఼

బ) భాయగ ఴ

స) గిరహలాని

డు) శీరకాశణ

10) తెలంగహణ భుశూహయదా బలుే రహశుహురనికూ ఎుపడె ఙవరింది? [B]
A) 10 TH DCE 2013
స) 15 TH DEC 2013

B) 12 TH DEC 2013
D) 31 ST DEC 2013
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F. తెలెంగ్ణ చమిత,ి , సెంసిిత్ర, కళ్లు
1.ఇక్ష్వవకులకు షంఫంధించని అంవం?
1) భాందాత శిలపం - జగగ మయలట

2) మేనతి ల కుభారెిలన఼ వివహసం ఙవష఼కునే శూహంరదామం

3) వైదికభతం వీరి రధానభతం

4) నందికైవవరహలమం అభరహఴత్తలో నిరిమంచిరి

Ans:4

2.భావివివేకుడె’ ఇతని ఆశూహథనంలో నిఴసంఙెన఼?
1) శ్హంతాభూలుడె

2) 2ఴ వీయుయపశదతే
ి డె

3) ఏసఫల 4) వీయుయపశదతే
ి డె

Ans:4
3 యపదరుయపశ దతే
ి నిీ ఓడుంచి 'విజమురి'ని తగులఫెటు న
ి ది ఎఴయప?
1) లే ఴులు

2) విశే
ణ కుండున఼లు 3) శ్హలంకహమన఼లు 4) వేంగజఙాళైకుయలు

Ans:1
4.టాలమి ఇక్ష్వవకుల కహలంలో రధాన నద఼లు రశూి హవింఙెన఼. శ్హయద నది కూందివహనిలో ఏటు ణంలో రశూి హవించఫడెన఼?
1) రకహవం

2) విశ్హఖటీం

3) శీరకహకుళం

4) విజమురి

Ans:2
5. ఒక శిలపంలో ఒకరహజ కుడుకహయౌతో కుక డగలతో యక్ష్ుతమైన శిఴయౌంగహనిీ అణగ తొకైక దావయం
ఇకకడ ఉంది?
1) అభరహఴత్త

2) పణిగిరి

3) ఏలేవవయం 4) నాగహయపీనకొండ

Ans:4
6. వతషసషరశృలక, లక్షనాగళళన఼ రెైతేలకు దానం ఙవస,  అటవీబూభులన఼, ఴయఴశూహమ బూభులుగహ భారిు, కయపఴు

కహటకహలన఼ యౄుభాన రహజ.
1) వీయుయపశ దతే
ి డె

2) యపదరుయపశ దతే
ి డె 3) ఏసృఫల శ్హంతాభూలుడె 4 ) శీరశ్హంత్త భూలుడె

Ans: 4
7. వీయుయపశదతే
ి నికూ షంఫంధించినది కహనిది ఏది?
1) ఇతని పహలనా కహలం ఫౌద఼ధలకు షవయణ ముగం
2) ఉజీ యని భశృసలన఼లతో వివహసషంఫంధాలు జరిన఼
3) నాగహయపీనకొండలో ుశపబదర, నఴగరస ఆలమాలు నిరిమంఙెన఼
4) ఇతని కహలంలో ఉపహసక ఫో దిశీ,ర చఽలదభమగిరి కొండై విశృయం, ఙెైతయం నిరిమంఙెన఼
Ans:3
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8.'శృలవతషసషర' దానాలు ఙవసనది?
1) వీయుయపశ దతే
ి డె

2) శ్హంతాభూలుడె

3) ఏసృఫల శ్హంతభూలుడె

4) రెండఴ శ్హంతభూలుడె

Ans:2
9.ఇక్ష్వవకులు తభకు తాభు ఫుద఼ెని ఴంశీములభని, లుంబని పహరంతీములభని ఏ శ్హషనంలో విఴరించ఼కొనిరి?
1) నాగహయపీనకొండ

2) వివఴటిు శ్హషనం

3) ఉుపకొండఽయప 4) అభరహఴత్త

Ans:1
10.సి ీలు ఈ కహలంలో ఫౌదధ భతానికూ సలఴఙవసరి. ఉపహసక ఫో దిశీ7ర విశృరహలన఼ ఈ పహరంతంలో నిరిమంఙెన఼.
1) ుశపగిరి

2) పణిగిరి

3) నేలకొండయౌే

4) పహల

Ans:4
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4.TSPSC గూ
ీ ప I బభన్స భమిము ళవిల్ సమలూస్ బభన్స
మలక్షలకై రయసలు.
I. కమోనా భహభామమి నిమెంతిణలల తెలెంగ్ణ ిబుతూ నుతి.

కోవిడ్జ-19 కేసఽల నిమెంతిణలల తెలెంగ్ణ ిబుతూెం
- నుిటృమి నుో తమయ శయమ
COVID-19, ఇది ఇనఽలుఎెంజ్ ముగెం నఽెండి అతయెంత వితే
్ ిెంచ ఆమోగయ
సెంక్షోబెంగ్ ఉదభవిెంచిెంది భహభామమి, 2021-22 సెంవతయెంలల కడా రయధి యొకి కొత్
రెైవిధాయల ఆవిమభవెం కయణెంగ్ ిెంచరయ్ ెంగ్ ఆమోగయ వయవసి లై విధూెంసెం కొనసగ్ిెంది.

2021-22 సెంవతయెంలల మషట ెంర లల మెండె కోవిడ్జ-19 కేసఽలు నమోదమాయభ - కటి
బే 2021లల భమిము భమొకటి జనవమి 2022లల. కేసఽల యుగుదలై ిబుతూెం మలక్షా
సకకమయలనఽ అెందిెంచడెం భమిము జూయెం సమేూలు నియూఴెంచడెం భమిము దీయక
ఘ యౌక చయయలు
వెంటివి, సూలుకయౌక చయయలు తీసఽకోవడెంలల రేగెంగ్ సుెందిెంచిెంది.
(i) T-డమాగ్ోిళటక్ ఇనిలభేటివ దాూమ కోవిడ్జ హళుటల్ ఫెడ్జల సెంఖయ, ఆకిజన్స సయపమ
భమిము మోగనిమియణ సకకమయలనఽ ెంచడెం
(ii) దు ఎతే
్ న రయకినేషన్స డెవ
ైర లనఽ చేటట డెం భమిము
(iii) కొత్ ఆమోగయ భౌయౌక సదఽనుమాలనఽ సిలటెంచడెం భమిము ిబుతూ ఆసఽతేిలలల
ిస్ ఽత రెైదయ వయవసి లనఽ బయుగుయచడెం.
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ిబుతూెం ఇెంక భుెందఽ జ్గీత్లనఽ నిమిమిెంచడానికి భమిము COVID-19 రయ్ ని
అమికటట డానికి, భాస్ిల రడకెం, తయచఽగ్ చేతేలు కడెకోివడెం వెంటి COVID-తగ్ిన
ివయ్ ననఽ అనఽసమిెంచడెం, భమిము ఫఴయెంగ ిదేఱలలీ సభాజిక దామనిి నుటిెంచడెం
తునిసమి చేళెంది.

10 పఫవ
ి మి 2022 నాటికి, మషట ెంర లల కోవిడ్జ-19 కేసఽల సెంచిత సెంఖయ 7.81 లక్షలు,
అెందఽలల 19,850 కేసఽలు మాకిటవగ్ ఉనాిభ భమిము చికిత/ఐసో లేషన్సలల ఉనాిభ
భమిము 7.57 లక్షల భెంది కోలుకునాియు (తెలెంగ్ణలల మికవమల మేటల 96.9%).

దేశెంలలని నత్ ెం కేసఽలలీ, తెలెంగ్ణలల 1.84 ఱతెం కేసఽలు నమోదెైెంది. జ్తీమ
సగటల భయణాల నిషుత్ర్ 1.19%లల సగెం. మషట ెంర లల భుఖయెంగ్ COVID-19 కయణెంగ్
నుిణనషటనిి తగ్ిగెంచడెంలల భెంచి నితీయు కనఫమిచిెంది, మషట ెంర లల భయణాల నిషుత్ర్ 0.53%
నమోదెైెంది – ఫాయతదేశెంలలని ిధాన మషటరలలల అతయలుెంగ్ భమిము జ్తీమ సగటల
భయణాల నిషుత్ర్ లల దాదాప సగెం 1.19%. నత్ ెంనైద, COVID-19 కయణెంగ్
నుిణనషటనిి తగ్ిగెంచడెంలల మషట ెంర భుఖయెంగ్ ఫాగ్ నిచేళెంది.

ిెంచ ఆమోగయ సెంసి (WHO) క దే ఱనికి అనఽభానిత COVID-19 కేసఽల సభగీ
నిఘా కోసెం ిత్ర 10 లక్షల జనాఫాకు మోజు 140 మలక్షలు/ ిజలకి నియూఴెంచాలని ళనూయు
చేళెంది.

ఆధామిత ఈ సెంఖయ,ై

తెలెంగ్ణ మోజుకు 5,600 కోవిడ్జ-19 మలక్షలనఽ

నియూఴెంచాలని ళనూయు చేమఫడిెంది.
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భహభామమి రయ్ చెెందినుటి నఽెండి మషట ెంర లల మోజురమల మలక్షలతో 3.27 కోటీ
మలక్షలు జమిగ్భ. మషట ెంర లల 9.02.2022 నాటికి 61,573గ్ నమోదెైెంది - WHO ికయెం
ళనూయు చేమఫడిన మోజురమల కెంటే దాదాప 11 మటల
ీ ఎకుివ.

COVID-19 టీక కయయకీభెం దశలరమలగ్ సెంఫెంధిత వివిధ వమసఽల సభూహలు వయకు్ల
కోసెం నుియెంనెంచఫడిెంది:
i) జనవమి, 2021 నఽెండి 60 ఏళ్ైీ ైఫడిన వయకు్లకు,
ii) బే, 2021 నఽెండి 18 సెంవతమల కెంటే ఎకుివ వమసఽ ఉని వయకు్లకు భమిము
iii) జనవమి 3, 2022 నఽెండి, 15-18 సెంవతమల వమసఽ గల వయకు్ల కోసెం.

గమిషట టీక కవమేజీని సధిెంచడానికి ిబుతూెం నేషన్స మోడ్జ విధానానిి అవలెంనృెంచిెంది.
మషట ెంర లల, తెలెంగ్ణ ిబుతూెం పఫవ
ి మి 9వ తేదీన విడెదల చేళన నైడిమా ఫుల టిన్స
ఆధాయెంగ్, 2022, COVID రయకినేషన్సలల మషట ెంర సధిెంచిన కీలక విజమాలు కిెంీ ద
తమొినఫడాిభ:
i) 18+ ఏళ్ీ వమసఽ రమికి డిళెంఫర్స 2021లల COVID-19కి

నదటి డో స్ 100%

కవమేజీని సధిెంచిన దేశెంలలనే నదటి మషట ెంర గ్ అవతమిెంచిెంది.
ii) పఫవ
ి మి 2022 నాటికి, మషట ర జనాఫాలల 89% 18+ ఏళ్ీ వమసఽలలని రమికీ టీక యొకి
మెండవ మోతాదఽ అెందిెంచిెంది.
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జిలాీల రమలగ్ 18 ఏళ్ీ వమసఽ రమికి మెండవ డో స్ టీక కవమేజ్ (89% 18 ఏళ్ీ
వమసఽలల ఉని మషట ర జనాఫా మెండవ డో స్ టీక కవమేజీని నుొ ెందిెంది)
కమలెంనగర్స, హనమకొెండ, ఖభమెం, మాదాదిి బువనగ్ిమ,ి జనగ్ెం జిలాీలు మెండె డో సఽలలీ
100% రయకినేషన్సనఽ సధిెంచాభ.
15-17 సెంవతమల వమసఽ గల జనాఫాలల 76% భెంది టీక యొకి నదటి
మోతాదఽనఽ నదటి నెలలలనే(03.01.2022 నఽెండి 09.02.2022) నుొ ెందాయు.

మషట ెంర లల పిెంట్ల ైన్స కమిమకులకు భుెందఽ జ్గీత్గ్ ఫూసట ర్స మోతాదఽలనఽ అెందిెంచడెం
నుియెంనెంచినుటి నఽెండి క నెలలలప భమిము 60 సెంవతమల వమసఽ గల వయకు్లు
(10 జనవమి, 2022-9 పఫవ
ి మి, 2022), 3.60 లక్షల మోతాదఽలనఽ నియూఴెంచఫడిెంది.

కోవిడ్జ-19 ఇనెోక్షన్సలనఽ నిమెంత్రిెంచేెందఽకు మషట ర ిబుతూెం ళెండోి నేక్ విధానానిి
అవలెంనృెంచిెంది మోగుల లక్షణాల కోసెం రేచి ఉెండకుెండా రమి లక్షణాల ఆధాయెంగ్ కిీనికల్
నియామాలు తీసఽకోవడెంలల నులుెంచఽకునాియు మలక్ష పయౌతాలు. ఈ విధానెం వలీ
మషట ెంర లలని కోవిడ్జ లక్షణాలు ఉని వయకు్లెందమికీ మాకస్ లనెంచేలా చేళెంది. ళెండోి నేక్
చికితతో నుటల, ిబుతూెం అనేక విధానాలనఽ అభలు చేళెంది, ఆమోగయ వయవసి నఽ టిషటెం
చేమడానికి భమిము అెందమికీ నుిథనేక నుో షకహయ ళతవలు అెందఽఫాటలలల ఉెండేలా చయయలు
భహభామమి సభమెంలల నుకయులు, రటి వివమలు ఈ విఫాగెంలల అెందిెంచఫడాిభ.

భహభామమి సభమెంలల ఆమోగయ వయవసి నఽ ఫలలతతెం చేమడానికి తీసఽకుని చయయలు:
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ఎ) ప఼వర్స సమేూలు: బే, 2021 భమిము జనవమి, 2022 మెండిెంటిలలనా యుగుతేని కోవిడ్జ
కేసఽల దిషటయ, ప఼వర్స సమేూలు నియూఴెంచఫడాిభ ఆమోగయెం, ెంచామత్ మజ్/భునిళల్
అడిమనిళతటష
ర న్సలలని సబుయలతో కడిన 21,150 రెైదయ ఫిెందాలు భమిము ఇతయ విఫాగ్లు.
సమేూలలల ఫాగెంగ్ 1 కోటి కుటలెంఫాలు కవర్స చేమఫడాిభ భమిము హ మ్ ఐసో లేషన్స
రయధి లక్షణాలు ఉని రమికి కిట్లనఽ అెందిెంచాయు.
నృ) టెళట ెం గ్ సభమియల ెంపదల: మషట ెంర లల పెంక్షనల్ RT-PCR లాయబ్ల సెంఖయ COVID
రయ్ కి భుెందఽ 1 నఽెండి 27కి మిగ్ిెంది ళట ెంఫయు, 2021 నాటిక.ి ిత్ర జిలాీలల భమో 8 RTPCR లాయబ్లనఽ ఏముటల చేమాలని ిబుతూెం యోచిసో్ ెంది. మషట ెంర లల కనీసెం క RT-PCR
లాయబ్ ఉెండాయౌ. మషట ెంర లల బయుగ్ైన మలక్ష సభయియెం కోసెం ిబుతూెం అతాయధఽనిక CATH
లాయబ్లు, CT సినిెంగ్ మెంతాిలు భమిము కోఫాస్నఽ కడా కొనఽగ్ోలు చేళెంది.

c) COVID-19 తలెంటీ కోసెం మిగ్ిన హళుటల్ ఫెడ్జ కనుళటీ: మషట ెంర లల COVID-19 మోగుల
కోసెం పఫవ
ి మి, 2021 నఽెండి జనవమి, 2022 వయకు ఆసఽత్రి ఫెడ్జ సభయియెం భూడె మటల
ీ
అెంటే 16,210 నఽెండి 56,206 వయకు మిగ్ిెంది. నత్ ెం ఆసఽత్రి డకలలల 27.9%
మషట ెంర లల ిబుతూ ఆసఽతేిల దాూమ ల కిిెంచఫడెతేెంది, అభతే ర
ైర ేట్ ఆసఽతేిల
ఖాతాలల నత్ ెం 72.1% ఆసఽత్రి డకలు ఉనాిభ. మషట ెంర లలని సధాయణ ఆసఽత్రి
డకలు నత్ ెం 39.3%, ఆకిజన్స 39.3% డకలు భమిము ICU 21.3% డకలు.

d) ఆకిజన్స సకకమయల ెంపదల: COVID యొకి మెండవ తయెంగెం మషట ర ఆసఽతేిలలల
ఆకిజన్స కొయత సరలునఽ భుెందఽకు తెచిిెంది. ఈ మినేత్రని అధిగనేెంచడానికి, ిబుతూ
ఆసఽతేిలలల 25,390 డకలనఽ అెందిెంచాలని ిబుతూెం నియాభెంచిెంది ఆకిజన్స సయపమ,
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ఆకిజన్స నిలూ కోసెం 24 ిధాన ఆసఽతేిలలల యౌకిూడ్జ ఆకిజన్స టాయెంకులనఽ ఏముటల
చేమడెం భమిము బదియచడెం 27 ఆకిజన్స యరణా కోసెం ISO ఆకిజన్స టాయెంకయుీ.
మషట ెంర లల ఆకిజన్స ఉతుత్ర్ సభమియనిి మోజుకు 135 MT (నేయౌమన్స టనఽిలు) నఽెండి 327
MT వయకు ెంచాయు.
దీనిి భమిెంత జ్గీత్లు ెంచి మోజుకు 545 బటిక్
ి టనఽిలకు ిత్రనుదిెంచాయు.
఼డిమాటిక్
ి మోగులకు, 5,200 ICU/ఆకిజన్స డకలు ితేయకెంగ్ కేటాభెంచఫడాిభ.
దీనికి అదనెంగ్, 26 ిజర్స ళూెంగ్ అఫాయ్షన్స (PSA) ఆకిజన్స CSR కిెంద జనమేషన్స నుీెంటల
ీ
సిెంచఫడాిభ భమిము PM కిెంద 50 నుీెంటల
ీ సిెంచఫడాిభ. అనిి ర
ైర ేట్
ఆసఽతేిలకు కడా PSA నుీెంటల
ీ ఏముటల చేమాలని ఆదేఱలు ఇవూఫడాిభ భమిము
ఇుటివయకు రటిలల 98 ఉనాిభ రటిని సిెంచే ికమ
ిీ .

ఇ) నుకయులకు భదు తే భమిము మిషిమనిి అెందిెంచడానికి తీసఽకుని చయయలు: ిబుతూ
ఆసఽతేిలలీ చేమిన కోవిడ్జ-19 మోగులెందమికీ అతయెంత నాణయబైన చికిత అెందిెంచఫడిెంది,
ఉచిత భెందఽలు భమిము ితేయక నుో షకబైన ఆహయెం. ఇెంక, మెండవ కోవిడ్జ రేవకు
ిత్రసుెందనగ్, 10 కి.గ్ీ. నృమయెం ిత్ర తెలీ మేషన్స కర్సి హ లి ర్స రమికీ రమికి ిత్ర నెలా బే,
2021 భమిము నవెంఫర్స, 2021 భధయ ెంణీ చేఱయు. దీనికి గ్నఽ యౄ.324 కోటల
ీ మషట ర
ఖజ్నాకు ఖయుి ఫాయెం డిెంది. ఇెంక, గుమి్ెంప నుొ ెందిన మషట ెంర లల ర
ైర ేట్ నుఠఱలలలీ
2,03,473 భెంది ఫో ధన భమిము ఫో ధనేతయ ళఫబెంది ఉనాియు. రయెందమిక, అెంటే ిత్ర
వయకి్కి ఏిల్, 2021 నఽెండి జూన్స, 2021 వయకు ిత్ర నెలా ఉచితెంగ్ 25 కిలలలు నృమయెం
ఇచాియు. దీనికి గ్నఽ మషట ర ఖజ్నాకు యౄ.52.26 కోటల
ీ ఖయుి ఫాయెం డిెంది.
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5. వయకు్లు, సి లాలు, అరయుిలు నదల ైనవి. జ్తీమ భమిము
అెంతమ్తీమ నుిభుఖయత.
Q1) ఇటీవల రయ్ లల ఉని 'మడ్జ ఎకో' 'షడో తడ్జ' అనేది ఈ కిెంీ ది రటిలల దేనికి సెంఫెందిెంచిెంది?
a) ఴెందా భహ సభుదిెంలలని 'మడ్జ ఆలగ '
b) యక్షణ యెంగెం సటయుటప లు
c) ఫాయత దేశెంలలనే విదఽయత్ భౌయౌక సదఽనుమాలై ళైఫర్స దాడెలు
d) సఫ్టతటేర్స కు సెంఫెందిెంచిన అెంఱలు
జరఫు: c

Q2) ఫయోటెకిలజీ యెంగెంలల కొత్ దెైనా ఴైనృిడ్జ టెకిలజీ ని రయనుయ యెంగ్ ఈ కిెంీ ది రటి ఉతుత్ర్ కి
ఉయోగ్ిస్ యు?
a) మోనో కోీనల్ మాెంటీఫో డీఎస్

b) ఇెంటర్స పమనఽీ

c) అెంటి ఫయోటిక్

d) ఆలిహల్

జరఫు: a
Q3) రయ్ లల అపుడపుడె కనిెంచే 'సటెండర్సి అెండ్జ ూర్స', "భూడీస్" పచ్ అనఽ సెంసి ?
a) ఼ర్స తో ఼ర్స ల ెండిెంగ్ ఏజనీ (P2P ల ెండిెంగ్)
b) కిను
ీ ట ో కమనీ నిమెంత్రిెంచే సెంసి లు
c) కడ
ీ ిట్ మేటిెంగ్ ఏజనీ
d) ళైు రమే ఏజనీ
జరఫు: c
Q4) ఫౌగ్ోయకెంగ్ ఆలలచిెంచెండి, సినికెంగ్ సుెందిెంచెండి అనే నినాదెం దేనికి సెంఫెంధిెంచిెంది?
a) ధమిత్రి సదసఽ

b) కోయట నుో ి ట కల్

c) మోెంటేమిమల్ నుో ి ట కల్

d) చినుో ి సదసఽ

జరఫు: a
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5.ఏఐఐటీపరిశోధకులుమైక్రోబియలూయ ూ యల్సె ల్ (MFC )అనేబయో ఎలక్ట్రోకెమికలప రికరాన్ని అభివృద్ధిచేశారు ?
a) ఐఐటీఢిల్లీ

b) ఐఐటీహైదరాబాద్

c) ఐఐటీషాహతి

(

c )

d) ఐఐటీమద్రాస్

వివరణ :MFC అనేదిబయో -ఎలెక్ట్రోకెమికల్రియాక ోిి స్ం
ో
,ఇదివాయురహితసూక్ష్మ జీవులచేఉత్ప్రే రకపరచబడినసంద్ియపదారాాలుజీవరసాయనఆక్సి కరణ
లోవిడుదలచేయబడినఎలెక్ట్రోనను
ీ ఉపయోగంచుకంటుంది .

6. రేడియో ఫ్రరీకెె న్సె ఐడెంటిఫికేషన్బ్య ూ గేజ్జ్ట్యూ గ్ లనుప్పవేశపెటిోనభారతదేశెంలోమొట్మొ
ో
దటిఅెంతరా్
తీయవిమాన్బ్ప్శయెం ?

(

a )

a) ఇందిరాగంధీఅంతరాాతీయవిమానాత్ప్రయం b)రాజీవాగంధీఅంతరాాతీయవిమానాత్ప్రయం c)
బిజూపట్నా యక్అంతరాాతీయవిమానాత్ప్రయంd)స్రాారవ లభా
ీ యే టేల్రఅంతరాాతీయవిమానాత్ప్రయం
వివరణ
:భారతదేరంలోమట్మ
ో
దటిసాిగఢిల్లలో
ీ నిఇందిరాగంధీఅంతరాాతీయవిమానాత్ప్రయంరేడియో ఫ్రీకెవ నీి ఐడంటిఫికేషన్(RFID ) ప్రరారంభంచబడినబాా గేజ్ట్ోా గ్ ీనుత్ప్పవేరపెటిం
ో ది .

ి
7.కెంద్ధవారిలోఎవరుసెక్యూ రిటీస్అెండ్ఎకేె చ ెంజిబోర్డఆ
్ ఫ్రఇెండియాపూరికాలసభ్యూ
న్నగాబా
ధూ తలుచేపట్టోరు ?
( b )
a)చంత్ప్దరంత్

b) అరవ నిభాటియా

c)మొహనాాస్

d) వినయుగప్తా

వివరణ
:సెక్యా ిటీస్అండ్ఎకేి చ ంజిబోర్డ ్ఆఫ్రఇండియాఅనేదిభారతత్ప్పభుతవ ఆి ాకమంత్ితవ శాఖయాజ
మానా ంకందభారతదేరంలోసెక్యా ిటీలుమియుకమొడిటీమార్కె ట్కె స్ంనియంత్ప్తణస్ంస్ ా .ఇది 12
ఏప్రిల్ర 1988 నసాాపంచబడిందిమియు౩౦జనవి 1992 న SEBI చట్ం
ో ,1992
దావ రాచట్బ
ో దమై
ా నఅధిరరాలుఇవవ బడ్డ్యి .

8.ఏరాక్ట్షప్ో పభ్యతె ప్రరాజెరో సెంఅెంతరా్తీయటెలికమ్యూ న్నకేషన్యూ న్నయన్ (ITU
)నుెండిఉతిమప్రరాజెక్ర ోఅవారు్నుఅెందుకుెంద్ధ ?
( d )
a) డిశా

b) తమిళనాడు

c) కేరళ

d)మేఘాలయ

వివరణ :మేఘాలయత్ప్పభుతవ ందానిచొరవ 'మేఘాలయఇంట్క్ట్రే జ్ఆిె టెకచ ర్డ '
ు్నుఅందుకంది
రస్ంఅంతరాాతీయటెల్లకమ్యా నికేషనూా నియనుా ండిఉతామప్రరాజెక్అవా
ో
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.ఇదిఐకా రాజా స్మితియొకె త్ప్పరా కఏజెనీి
,స్మాచారమియుకమ్యా నికేషన్టర
ో ా లజీలకస్ంబందించినవిషయాలకబాధ్ా తవహిస్ాంది .

ి 2.0”రవిద్ 19 వాకె నేషప్నప చారెంఎప్పప డుప్రరారెంభిెంచబడిెంద్ధ ? ( a
9.“హరర
ఘ స
ద క్ర
a) జూన్ 01

b) మే 31

c) మే 28

)

d) మే 30

వివరణ :కేంత్ప్దంయొకె మదటి‘హరర
ఘ స్ా
ా క్’త్ప్పచారంజనవి 01 2021 నుండిడిసెంబర్డ 31 ,2021
వరకకొనసాగంది .
10.భారత్ -బెంగాలదేశమ ధూ మ్యడోప్యూ స్ె ెంజెర్డైలుమిథాలీఎక్స్ ప్రెస్
నుఎవరుప్రరారెంభిెంచారు ?( b )
ీ
దమొడీ
a) శ్రనరేంత్ప్

ీ
నివైషవ్
ణ
b) శ్రఅశ్వవ

నడ్
ీ
గ ె ీ
c) శ్రనితి

ీ
d) శ్రనారాయణ్రరాణే

వివరణ
:కేంత్ప్దరల్వవ మంత్ిశ్రఅశ్వవ
ీ
నివైషవ
ణ మ ియుబంగీదేశ్రరల్వవ మంత్ిమహమ ద్నా ుల్రఇసాీంస్జోనే శ్వచ
మబంగలోీగ్లనూా జల్పే యిగుి (భారతదేరం ) మియుడ్డక (బంగీదేశ్ర ) మధ్ా ' మీట్నలిఎత్ప్కెి ే స్'
నివీడియోరనఫ ర్కనాి వవ రాప్రరారంబించాు .
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6.విషమాల రమలగ్ భుఖయబైన అెంఱల నియూచనాలు (20).
I. విషమెం యొకి అెంశెం : ఫాయత ఆమిిక వయవసి .
S.No

ABBREVIATIONS

FULLFORM

1

GDP

Gross Domestic Product

2

FDI

Foreign Direct Investment

3

FRBMA

Fiscal Responsibility and Budget Management Act

4

GDP MP

Gross Domestic Product at Market Price

5

GDP FC

Gross Domestic Product at Factor Cost

6

LRAC

Long-Run Average Cost

7

LRMC

Long-Run Marginal Cost

8

PPS

Production Possibility Set

9

PPC

Production Possibility Curve

10

IMF

Inter National Monetary Fund

11

NDP

Net Domestic Product

12

PCI

Per Capita Income

13

PS

Primary Sector

14

SS

Secondary Sector

15

SCES

Standing Committee on Economic Statistics

16

GVA

Gross Value Added

18

HDI

Human Development Index

19

EFF

Extended Fund Facility

20

MSME

Micro Small and Medium Enterprises
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7.(I). తెలెంగ్ణ మషట ర నృళ సట డీ సమిిల్ విదాయయుిల విజమగ్ధ.
గుగ్ిగళ్ీ మణ - నౄళ఼ సట డీ సమిిల్ లల శ్క్షణ నుొ ెంది సాిల్ అళళట ెంట్ ఉదో యగెం మవడెంై
గుగ్ిగళ్ీ మణ హయౄెం వయక్ ెం చేఱయు. నౄళ఼ సట డీ సమిిల్ దాూమ
2018లల ఉనుధాయమ ఉదో యగ్లకు 60 భెంది అబయయుిలకు శ్క్షణ
అెందిెంచగ్ 2019లల రెలువడిన పయౌతాలలీ 24 భెంది ఎళ఼్టీక,ి
ఇదు యు

సాిల్

అళళట ెంట్

గ్

ఎెంక

కగ్

ఉనుధాయములుగ్

విధఽలు

నియూఴసఽ్నాియని

రయు

తెయౌనుయు.

ిస్ ఽతెం తలభడెగు భెండలెం సఽెంకిడి ిబుతూ ఉనిత నుఠఱలలల ఉనుధాయముమలుగ్
విధఽలు నియూఴసఽ్నానఽ.
5(II). విజమవెంతబైన అబయయుిల నఽెండి సాోమి్దామకబైన సలహలు సాచనలు.
దీక్ - నేనఽ ఇటీవల నృ.ళ. సట డీ సమిిల్ లల నుో య్స్ కనేటటఫుల్, ఎస్.ఐ. ఉదో యగ్లకు
60 మోజులు శ్క్షణ తీసఽకునాి. ఴైదమఫాద్ నఽెంచి వివిధ సఫె్కటుల నూయకయ్టలు వచిి భాకు
కోచిెంగ్ ఇచాియు. ఇెండిమన్స నుయౌటి, తెలెంగ్ణ ఉదయభ చమిత,ి జ్గీప఼,
అయిబటిక్ లాెంటి అెంఱలై టలట సదిెంచ. శ్క్షణ సభమెంలల మోజు,
రయెం, నెలల రమలగ్ మలక్షలు నియూఴస్యు. కీభశ్క్షణ, సభమనులనతో
టల

నిమూహకుల

కడబెందీ

మేూక్షణ

ఉెంటలెంది.

సట డీ

సమిిల్

అెందఽఫాటలలల ఉెండడెంతో ఴైదమఫాద్ లాెంటి టట ణాలకు రెళ్ీకుెండా సినికెంగ్ ఉదో యగ్లకు
ళదిభభేయ అవకశెం లనెంచిెంది.
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జి. సభమెం - భాది తాెంళ఼ భెండలెం డాిడి. నృ.ఏ. ూమి్ చేళన నేనఽ కనేటటఫుల్,
ఎస్.ఐ. ఉదో యగ్ల కోసెం శ్క్షణ తీసఽకునాి. భాలాెంటి తద విదాయయుిలకు నృ.ళ. సట డీ ళమిిళ్ైీ
ఏముటల చేమడెం వయెం. నిపణలతో శ్క్షణ ఇవూడెంతో నాకు ఉదో యగెం
వసఽ్ెందనే నభమకెం కయౌగ్ిెంది. 60 మోజుల టల ఉదమెం 9 గెంటల నఽెంచి
సమెంతిెం 5.30 వయకు వివిధ అెంఱలలీ కోచిెంగ్ ఇస్యు. ఉదో యగ్లకు
సెంఫెందిెంచిన సట డీ బటీమిమల్ చాల ఫాగుెంది. తెలెంగ్ణ చమిత,ి అయిబటిక్,
ఇెంగ్ిీష్, ళైన్స అెండ్జ టెకిలజీ లాెంటి అెంఱలు నుో టీ మలక్షలలీ ఎెంతగ్నో ఉయోగడెతాభ.
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8.Mock Test - భాక్ టెస్ట ిఱితిెం (10 ిశిలు) :
1.„Experience Studio on Drones‟, has been launched at which institution?
[A] DRDO

[B] ISRO

[C] NITI Aayog

[D] New Space India

Answer: C

2.Which is the only Indian institution in the top-50 list of 2022 Times
Higher Education (THE) Asia University Rankings?
[A] IIT Madras

[B] IIT Bombay

[C] IISc Bengaluru

[D] IIT Roorkee

Answer: C

3.According to which one of the following Articles of the Constitution of
India, is the Government bound to seek the advice of the UPSC?
a)Article 120
b) Article 220
c) Article 320
d) Article 420
Ans: C

4. Which of the following is not true about 'vote-on-account'?
(a) It is a budget presented in the Parliament to cover the deficit left by the last
budget
(b) It does not allow the Government to set for the economic policies of the new
plan which starts from April 1
(c) It prevents the Government from imposing fresh taxes or withdrawing old one
(d) This allows the Government to withdraw an amount for a period with the
consent of Parliament
Ans: (a)
5. Which of the following National Parks is unique in being a swamp
with floating vegetation that supports a rich biodiversity?
a.Bhitarkanika National Park
b.Keibul Lamjao National Park
c.Keoladeo Ghana National Park
d.Sultanpur National Park
Answer: (b)
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6.Which of the following statements are correct with regarding socioeconomic life of Chola?
5. Jainism flourished during the Chola period.
6. The temples remained centres of economic activity during Chola period.
7. The weaving industry, particularly the silk-weaving at Kanchi flourished.
8. Arabian horses were imported in large numbers to strengthen the cavalry.
Select the answer from the codes given below:
a) 2, 3, and 4
b) 1, 3, and 4
c) 1, 2, and 3
d) 1, 2, 3, and 4
Answer: (a)
7.No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The
mirror is likely to be?
a)Either plane or convex
b. Plane only
c. Concave
d.Convex only

ANS:A
8. 72519 x 9999 = ?
A.

725117481

B.

674217481

C.

685126481

D.

696217481

E.

None of these

Answer: A
9. If A + B means A is the brother of B; A - B means A is the sister of B and
A x B means A is the father of B. Which of the following means that C is
the son of M?
a. M - N x C + F
b. F - C + N x M
c. N + M - F x C
d. M x N - C + F
Answer: D
10.Which of the following statements are correct?
Village Panchayats are responsible for:
2. gricultural production
2. Rural industrial development
3.Maternity and child welfare
4. Higher vocational education
Select the correct answer using the codes given below:
a) 1, 2 and 4
b) 1 and 3 c) 1, 2 and 3
d) 2, 3 and 4
Ans:C

67

9. మఫో భే నుో టీ మలక్షల నోటిపకషన్స.
a) ఇన్సళటటృయట్ ఆఫ్ ఫాయెంకిెంగ్ యనల్ ళలక్షన్స: కమయచయణ తాతాియౌక తేదీలు అీ కేషన్స యొకి
సవయణ భమిము దయఖాసఽ్ యుసఽభు/ఇెంటిబేషన్స ఛామల్ల చెయౌీెంపతో సహ ఆన్సల ైన్స మిజిళతటష
ర న్స
01.07.2022 నఽెండి 21.07.2022. ఆన్సల ైన్స మలక్ష నియూహణ – ియౌనేనమల మలక్ష ఆగసఽట, 2022.
ియౌనేనమల ఆన్సల ైన్స మలక్ష పయౌతెం – ళట ెంఫర్స 2022. ఆన్సల ైన్స మలక్ష – బభన్స/ళెంగ్ిల్ ళట ెంఫర్స/అకోటఫర్స
2022.

10.Social Media Liks for Study Material & Mcqs by
TS BC Study Circles.
1. Website link

: tsbcstudycircles.cgg.gov.in (Study Material)

2.YouTube Link :https://www.youtube.com/channel/tsbcstudycircle.
(Online Video Classes Live & Recorded)
3.Facebook Link : https://www.facebook.com/TS-BC-Study-Circles.
(Follow for latest news about Ts Bc Study Circles).
4.Telegram Link : t.me/+53JZ4oh4YiM4ZGU1 ( Join for Mcqs)
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