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Subject: General knowledge         Time: 1 hour 30 minutes 
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Total Marks: 100       మొత్తము మారకులు :100 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructions / సూచనలు : 

1.  Answer all questions. In all 50 questions are given and each question carries two marks. 

అతుిప్రవిలకు షమాదానము యహర యుము. ముత్తము ప్రవిలు 50, ప్రతి ప్రవికు 2 మారకులు . 

2. Answers are to be marked on the OMR sheet supplied. Every question is provided with four 

answers. Only one of these answers is correct. Correct answer is to be marked in one of the circles (A 

or B or C or D) by filling the circle with black ball point pen.  

సమాధానములు OMR పత్రములో గుర్తించిండి . పరతి పరశ్నకు నాలుగు సమాధానములు ఇవ్వబడినవి. వీటిలో 

ఒకక సమాధానము మాత్రమే షభిఅబన. షభిఅబన సమాధానమునకు ( A / B / C / D ) కి ఎదురుగా ఉనన 

సునానలో నలల  బాలాాబింట్పాన్తో పూర్ించిండి.  

3. The OMR sheet should not be folded or crushed. 

OMR పత్రమును ముడవ్ వ్దుు  లేక నలిి వేయ వ్దుు .  

4.  No negative marking for the wrong answers. 

త్పపు సమాధానములకు మారుకలు త్గ్గించ బడవ్ప. 

5. Cell phones / calculators and slide rules are not permitted in to the examination hall. 

పరీక్షా హాలు లోనికి సెల్ ఫో నుల , కహలికుులేట్రకు  (Calculators ) మర్యు సెలల డ్ రూల్స్ అనుమతిించ బడవ్ప. 
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6. Please do not write anything (name or hall ticket number) on the question paper.  

ప్రరహిప్త్రము  ైగహతు షమాదాన ప్త్రము  ైగహతు ఏమీ( నేరక/హాల్స ట్ికెట్ ధ ింబరక) యహర యఴద్ు . 

7. Make sure that you fill the details like name, hall ticket number, category etc. before starting 

answering of the question paper on the OMR sheet. 

ప్రరహిప్త్రమునకు షమాదానములు యహర లేముింద్, OMR ప్త్రములో నేరక, హాల్స ట్ికెట్ ధ ింబరక  మభియు ఇత్ర 

ళుఴరములు ప్ూభిించిండు. 

---0--- 

1 .మనథేషములోతుముత్తముభహశత రములషింకు ? 

 What is the total number of states in our country? 

(a)   22      (b)   25  (c)   28  (d)   30 

2. మనథేవములోఅత్ుింత్ఎకుుఴగహషముద్రతీరముఉనిభహశ్రముఏథ?ి  

(a )  ఆింధ్రప్రథేశ్     (b )  గుజభహత్  (c )   కభహా ట్క  (d )  త్మిళధాడు 

Name the state having longest coast in our country. 

(a )  Andhra Pradesh     (b )   Gujarat  (c )   Karnataka  (d ) Tamilnadu 

3. మనభహశ్రఴాక్షముఏథ?ి 

(a )మామిడుచెట్ట్      (b ) ట్ేకుచెట్ట్   (c )   కొబీభిచెట్ట్    (d )  యేప్చెట్ట్  

What is our state tree? 

(a )    Mango tree     (b )   Teak tree  (c )   Coconut tree   (d )  Neem tree  

4. మనభహశ్రములోళ ైద్భహబాద్తరకయహత్, అత్ుింత్జధాపాకలిగినప్ట్్ణముఏథ ి? 

  (a )ళురహఖప్ట్ిిం     (b )    ళుజయయహడ   (c )   ఴరింగలుు     (d )  తిరకప్తి 

Which city has the highest population after Hyderabad in our state? 

  (a )Visakahapatnam   (b )  Vijayawada  (c )  Warangal    (d )  Tirupati 

5. ఫెద్కూిలాు క ింద్రముఎకుడఉింథ ి? 

  (a )ఫెద్క్    (b )    షింగహభెడుి     (c )  జళీభహబాద్    (d )  ళుకహభహబాద్ 
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What is headquarter of Medak district? 

  (a )Medak    (b )  Sangareddy  (c )  Zaheerabad   (d )  Vikarabad. 

6.  కహకణేయళువవళుథాులయింఏప్ట్్ణములోఉింథ ి? 

  (a )ళుజయనగరిం     (b )  ఴరింగల్స   (c )  ళ ైద్భహబాద్   (d )  కరూిల్స 

Where is Kakateyauniversity located? 

  (a )Vijayanagaram    (b )  Warangal  (c ) Hyderabad   (d )  Kurnool 

7. ఆింధ్రప్రథేరహాశ్రముట్్ముద్ట్ిముఖుమింతిరఎఴరక ? 

  (a )తూలింషింజీఴభెడుి      (b )  మభిచాెధాిభెడుి    (c )  థామోద్రింషింజీఴయు    (d )  కహషబరహాానింద్భెడుి  

 Who is the first chief minister of Andhra Pradesh state ? 

(a )Neelamsanjeevareddy     (b ) Marrichennareddy  (c ) DamodarmSanjeeviah (d )  

KasuBrahmanandareddy 

8. మనప్రషత త్గఴరిర్ఎఴరక ? 

(a )శ్రభాోవయు    (b )  శ్ర.ా N .D .తియహభి  (c )  శ్ర ాE . S .L .నరలింసన్     (d )శ్రభాహఫేవవభహా కూర్ 

Who is the present Governor of our state? 

(a )Sri. K. Rosiah     (b )Sri.N.D.Tiwari  (c ) Sri. E.S.L. Narasimhan (d )sri. Rameswar Thakur. 

9. ఉస్హాతుయాళువవళుథాులయస్హత ప్నజభిగినషింఴత్చరిం ? 

(a ) 1918     (b )  1926  (c )  1954     (d )  1826   

When was Osmania University started? 

(a ) 1918     (b )  1926  (c )  1954     (d )  1826   

10. ణోలిప్రప్ించయుద్ుముతృహర రింభఫైెనషింఴత్చరిం ? 

(a ) 1939      (b )  1914   (c )  1918      (d )  1845    

When did the First World War start? 

(a )  1939      (b )  1914   (c )  1918      (d )  1845    

12. అింత్భహి తీయకోర్్ఎకుడస్హత నించబడునథ ి? 
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(a )జెతూఴ    (b )  యహఱింగ్న్   (c )  ళేగ    (d )  భోింనగరిం 

Where is international court established? 

(a )Geneva     (b )  Washington   (c ) Hague      (d )  Rome    

13. మనథేవములోముట్్ముద్ట్ిగహత్యాభైెనప్ూభతతతుడుళుట్ాకీచిత్రము ? 

(a )ఆలింఆర    (b )  లఴకువ   (c )  ముగలఏఆజిం  (d )  బాబి 

What is the first full length takee movie of our country? 

(a )AlamAara      (b )  Lava Kusa    (c ) Mogal- e- Azam     (d )  Bobby 

14.  పారత్థేవింలోముట్్ముద్ట్ిట్పలిళుజనక ింద్రింఎప్పాడుతృహర రింభఫైెనథ ి? 

 (a ) 15   ఆగష్  1947    (b )  26 జనఴభి 1950     (c )  15 ఆగష్  1958     (d )  15 ఆగష్  1959  

When was the first television center started in India? 

(a ) 15 August 1947     (b )  26 January 1950    (c ) 15 August 1958     (d )  15 August 1959. 

15. ముట్్ముద్ట్ిషభిగహమనథేవములోబాుింకులజాతీయకరణజభిగినషింఴత్చరిం ? 

(a ) 1959     (b )  1969    (c ) 1879     (d )  1989. 

When was the first nationalization of banks done in our country? 

(a ) 1959     (b )  1969    (c ) 1879     (d )  1989. 

16. 2010 కహమధ వలెతీీడలుఎకుడజభిగినళు ? 

(a )ముింబ  ై      (b )  లిండన్      (c )  ఢుల్లు     (d )  ఆలే్ రలియా 

The 2010 commonwealth games are held at? 

 (a ) Mumbai     (b )  London    (c ) Delhi     (d )  Australia . 

17. థేవింలోతుఅత్ుింత్న ద్ుభహశ్రము ? 

(a )ఆింధ్రప్రథేశ్     (b )  మద్ుప్రథేశ్     (c )  ఉత్తరప్రథేశ్      (d )  భహజస్హత న్ . 

Which is the biggest state in our country? 

 (a ) Andhra Pradesh     (b )  Madhya pradesh   (c ) Uttar pradesh   (d )  Rajasthan  . 

18. మనథేవప్పముద్ట్ిభహశ్రప్తిఎఴరక ? 
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 (a )డాక్ర్రవపలిుభహదాకాశా     (b )   శ్ర.ా  ళు .ళు .గిభి    (c )శ్రమాతిప్రతిపాలింగహాట్ిల్స     (d )  డాక్భహీబుభహజ ింద్రప్రస్హద్  . 

Who is the first president of our country? 

 (a ) Dr.SarvepalliRadha Krishna     (b )  Sri.V.V.Giri  (c ) Smt. Prathiba Singh Patil   (d )  

Dr.BabuRajendra Prasad  . 

19. ప్రషత త్లోక్భలాకర్ఎఴరక ? 

 (a )శ్రమాతిమీభహకుమాభి     (b )  శ్రసోా్ మధాథ్చట్భతి    (c )  శ్రశాిఴభహజాాట్ిల్స    (d )   శ్రతాూలింషింజీఴభెడుి    . 

Who is the present loksabha speaker? 

 (a ) Smt. Meerakumari     (b )  Sri. SomnathChaterjee  (c ) Sri. Siva Raj Patil   (d )Sri.NeelamSanjeeva 

Reddy 

20. షనరింకోర్పరదానధాుముభితఎఴరక ? 

 (a )శ్రకా  . జి .బాలకాశాన్      (b )శ్ర.ా ఆర్ .ల .లాసో ట్ ి  (c )ళుఎనఖభ   (d )  ఎస్ . ళ చ్ .కతృహడుయా  . 

Who is the chief justice of the Supreme court of India ? 

(a )sri.K.G.Bala Krishnan       (b )  Sri. R.C. Lahoti    (c )Sri.V.N. Khare (d )  Sri. S.H. Kapadia. 

21. ప్రషత త్ింఅమలులోఉనిప్ించఴరషప్రణాళికఏథ ి? 

 (a )  5 ఴప్ించఴరషప్రణాళిక       (b )  ప్ద్కొిండొఴప్ించఴరషప్రణాళిక    (c )  ప్ధ ిిండోఴప్ించఴరషప్రణాళిక   (d )  

ప్ద్మూడోఴప్ించఴరషప్రణాళిక 

Which five year plan is under implementation now? 

 (a )  5th five year plan      (b )  11th five year plan   (c )  12th five year plan (d )  13th five year plan. 

22. మనథేవింలోఅత్ుింత్అదికింగహఅక్షభహషుత్ఉనిభహశ్రముఏథ ి? 

 (a )చిండీఘర్        (b )  క రళ     (c )  మహాభహశ్ర  (d )  య ల ్బింగహల్స 

Which state is having highest literacy in our country? 

 (a )Chandighar      (b )  Kerala   (c )  Maharastra  (d )  West Bengal 

23. మనథేవభహజాుింగింఅమలుఎప్ాట్ినడుఆరింభఫైెనథ ి? 

 (a ) 15 ఆగష్  1947    (b )  26 జనఴభి 1950     (c )  15 ఆగష్  1958     (d )  15 ఆగష్  1959  
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Since when we started implementing our constitution? 

(a )15 August 1947     (b ) 26 January 1950    (c ) 15 August 1958     (d ) 15 August 1959. 

24. ప్రప్ించములోకెలాు అతిన ద్ుషరష్ఏథ ి? 

 (a )కహలాయన్రష్     (b )  కొలేు రకషరష్     (c )  చిలాుషరష్      (d )  ళుకో్ భియాషరష్ . 

Name the biggest lake in the world. 

(a ) Caspian lake     (b )  Kolleru lake    (c ) Chilka lake     (d )  Victoria lake. 

25. ఈకూిాంథియహతులోఅతిన ద్ుథవవప్ముఏథ ి? 

(a )షమత్ర      (b )  గతధాాు యిండ్     (c )  మడగహషుర్      (d )  బో భ ియో 

Name the biggest island. 

(a ) Sumatra    (b )  Green land    (c ) Madagaskar     (d ) ౾Borneo. 

26. పారత్భహజాుింగింలోతుఎనమిద్ఴఱ డఽులోు తృ ింద్ప్రచినపాశలషింకు ? 

 (a )  12    (b )  22   (c )  16   (d )   20. 

How many languages are added to VIII schedule of Indian Constitution so far? 

(a )  12    (b )  22   (c )  16   (d )   20. 

27. 2010 అకో్ బర్ 19 నపారణోు తృహర రింబుించినజాతీయసభిత్ట్ిరబునలుుచెైరార్ధాా ఎఴరకపాద్ుత్లవకభిించారక? 

(a )శ్రజాెైభహమరఫేష్      (b )  శ్రపా్రపాశ్రథాేఴన్     (c )   శ్ర ాA . N .తియహభి  (d ) శ్రలాోక షవభి్ింగాధా్  

Union Government established the National Green Tribunal on 19th October 2010 under the 

chairmanship of ………….? 

(a )  Sri Jai Ram Ramesh      (b )  Sri Prabhasridevan    (c )   Sri. A. N. Tewari  (d )   Sri Lokeswar Singh 

Panta. 

28. మనభహశ్రములోఅడఴపలుఎకుుఴగహఉనిజిలాు ? 

(a )ళ ైద్భహబాద్     (b )    ఫెద్క్   (c )   ఖమాిం  (d )   ఆథిలాబాద్ 

In which district of Andhra Pradesh, the forest cover is maximum? 

(a )   Hyderabad     (b )  Medak    (c )   Khammam (d )   Adilabad 
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29. ప్రభుత్వకహభహులయాలలోతుఅఴతూతితుఅడుి కొధేింద్కుభహశ్రఅఴతూతితుభోధ్కరహఖ (ACB )ఆగశట్  4 

నిండుతృహర రింబుించినకొత్తట్ోల్లరీనింబరక ? 

(a )   150365     (b )  155361    (c )   155369 (d )   150111 

What is the tool free number launched by the Anti Corruption Bureau for reducing the corruption in 

Government Offices?  

(a )   150365     (b )  155361    (c )   155369 (d )   150111 

30. కాష్హా జిలాు కుజిలాు క ింద్రముఎకుడఉింథ?ి 

(a )ళుజయయహడ     (b )    ఏలూరక  (c )  మచిల్లప్ట్్ణిం   (d )   గుడుయహడ 

What is the district headquarter of Krishna district? 

(a )   Vijayawada     (b )  Eluru    (c )   Machilipatnam (d )   Gudivada 

31. పారత్థేవములోణోలిమళిమాళువవళుథాులయముఎకుడఏభహాట్టచేస్హరక? 

(a )ఢుల్లు     (b )    ప్ూణే    (c )  ముింబ  ై  (d )   చెధ ైి 

Where did the first university for women was established in India? 

(a )  Delhi     (b )  Pune    (c )   Mumbai (d )   Chennai. 

32. ఆింధ్రప్రథేరహాశ్రరహషనషభముట్్ముద్ట్ిలాకర్?   

(a )శ్రషాభ ఱ రడుి      (b )     శ్రశా్రతాృహద్భహఴప  (c )   శ్రఅాయుథేఴరకహమేవవరభహఴప  (d )   శ్రమాతిప్రతిపాపారతి 

Who is the first speaker of Legislative Assembly of Andhra Pradesh? 

(a )   Sri Suresh Reddy    (b )  Sri Sripadarao   (c )   sriAyyaDevaraKaleswaraRao (d )   Smt. 

PrathibaBharati. 

33. ఆింధ్రప్రథేర్హైకోర్పరదానధాుయమూభితఎఴరక? 

(a )శ్రరాింగధాతిావ ా  (b )    శ్రనారలింసన్   (c )   శ్ర ాM . S .కాశాన్  (d )   శ్రతాుస్హ్ర్అసాథాుకూా 

Who is the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court? 

(a )   Sri Ranganath Mishra    (b )  Sri Narasimhan   (c )   sriM.S.Krishnan (d )   Sri. Nissar Ahmad 

Khukru. 

34. తిరకమలతిరకప్తిథేఴస్హా నింఆస్హా నళుథావింషలుగహతుయమిత్టలెైనథిఎఴరక? 
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(a )శ్రమాతిలణామింగ శుర్     (b )  డాక్రాింగళింప్లిుబాలమురళీకాశా    (c )   శ్రసాభిప్రస్హథెచభహలయా  (d )   రోభభహజ్ 

Who is nominated as court musician of TirumalaTirupatiDevasthanam? 

(a )Mrs.LataMangeskar    (b )  Dr.MangalamPalliBalaMurali Krishna   (c )   Sri. Hari Prasad Charasia (d 

)Shoba Raj . 

35. అతిన ద్ుయూతుఴభి్ట్ీగహగుభితింప్పతృ ింథినథ?ి 

(a )ఉస్హాతుయాయూతుఴభి్ట్ ీ   (b )  ఇింథిభహగహిందవజాతీయఒన నఽుతుఴభి్ట్ ీ

  (c )జఴసభహు లెిసరు ళువవళుథాులయము  (d )  కహకతీయళువవళుథాులయము 

Which is the largest university? 

(a ) Osmania University    (b )  India Gandhi National Unversity  (c )   JawaharLal Nehru University (d )   

Kakateya University 

36. భెిండొఴప్రప్ించయుద్ుముతృహర రింభఫైెనషింఴచచరము? 

(a )   1936    (b )  1937  (c )   1938 (d )   1939 

When did the Second World War start? 

(a )   1936    (b )  1937  (c )   1938 (d )   1939 

37. అింత్భహి తీయద్రఴుతుదిప్రదానకహభహులయముఎకుడఉింథ?ి 

(a )ళేగ్     (b )   యహఱింగ్తిుల  (c )   భోిం  (d )   జతూఴ 

Where is the International Monitory Fund Head Quarters situated?  

(a )Hegue     (b ) Washington D.C  (c )   Rome (d )   Geneva  

38. 19 ఴకహమధ వల్లతరరడలప్ణాకప్ట్ిటికలోపారణాతానిం?  

(a )కట్ ి  (b )   భెిండు   (c )   మూడు  (d )   ధాలుా  

What is the position in medal tally for India in the 19th commonwealth games? 

(a )౾  First     (b ) ౾ second (c ) ౾  Third(d ) ౾  Fourth 

39. క ింద్రఅట్ళూప్భహుఴరణరహఖజాతీయయహరషత్వజింత్టఴూగహగుభితించినజింత్టఴప? 

(a )ప్పలి     (b )  ఏనగు  (c )  అడళుద్ని  (d )   గురిాం 
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Which animal was declared as National Heritage animal by the Central Government? 

(a )   Tiger     (b )  Elephant (c )    Wild buffalo (d )   Horse 

40.  ప్రదానమింతిరడా. మధమాసతు్ింగ్" ఆదార్" కహరుకమాాతుిఏభహశ్రములోతృహర రింభించారక ? 

(a )ఆింధ్రప్రథేశ్      (b )  మధ్ుప్రథేశ్  (c )   మహాభహశ్ర   (d )   బీహార్ 

Prime minister Dr.Manmohan Singh launched “Aadhar” project in …… 

(a )   Andhra Pradesh     (b )  Madhya Pradesh (c )    Maharastra (d )   Bihar 

41. క ింద్ర ,భహశ్రషింబిందాలఅద్ుయనింగుభిించిఇట్ీఴలఏభహాట్టఐనకమిట్ ీ? 

(a )షభహుభియా      (b )  మిండల్స  (c )   M . N .ప్ూించీ   (d )ఏథవకహద్ 

Name of the committee appointed recently by Government on State –Center relations. 

(a )Sarkaria     (b )  Mandal (c )    M. N. Poonchi (d )   None of these. 

42. జాతీయగహామీణఉతృహదిప్ణాకహతుిమహాణాాగహిందవగహామీణఉతృహథిహామీప్థ్కముగహమాభిచనణేథ ి

(a )    2009 నఴింబర్ 21   (b )   2009 జనఴభి 26  (c )   2009 ఆగష్  15   (d )  2009 అకో్ బర్ 2  

National Rural Employment Guarantee scheme is renamed as Mahatma Gandhi Rural Employment 

Gaurentee scheme from: 

(a )  2009 November 21     (b )  2009 January 26 (c )    2009 August 15         (d )   2009 October 2. 

43. 2016 లోలింనకతజభిగ ప్రథేవిం? 

(a )చికహగో     (b )  భియోడుజతుభో  (c )      మాడురడ్       (d )  ట్ోకోు 

2016 Olympics will be held at? 

(a )   Chicago      (b ) Rio-de-Janeiro  (c )    Madrid         (d )   Tokyo . 

44. భహజీయహా ిందవకూరోరబాలికలస్హదికహరత్ప్థ్కిం : 

(a )అబల     (b )  కహాింతి   (c )     షబల        (d )  ఏథికహద్ 

Rajeev Gandhi’s scheme for empowerment of adolescent girls: 

(a )Abala    (b )  Kranti  (c )     Sabala        (d )  None of these 

45. జాతీయమనఴసకుులచెైరాన్ఎఴరక ? 
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(a )శ్రఅాసాథ ి     (b ) ౾క  .జి . బాలకాశాన్   (c )జి . న.మాథ్ర్ (d )ఏథికహద్ 

Name the chairman for the National Human Rights Commission. 

(a )    Sri Ahmadi     (b )  K.G. Bala Krishnan  (c ) ౾ G.P. Mathur                     (d  None of these 

46. ఇట్ిఴలక ింద్రప్రభుత్ుిం “జాతీయజలచరిం” గహథేతుతుప్రకట్ిించిింథ ి

(a )ముషలి      (b )   డాలిిన్   (c )     జిింక       (d ) ఏథికహద్ 

Recently Union Government declared one of the following as the national aquatic animal. 

(a )    Crocodile      (b )  Dolphin  (c )   Deer       (d )  None of these 

47.  13 ఴఆభిికషింఘప్పచెైరాన్ఎఴరక? 

(a )శ్రలా . రింగభహజన్  (b )  డా. ళుజయక లఖర్   (c )శ్రకా  . ల .ప్ింత్ (d )శ్రతాుయోగి 

Who is the chairman of the 13th Finance Commission? 

(a )    Sri. RangaRajan      (b )Dr.VijayaKelkhar   (c )    Sri. K.C. Panth       (d )  Sri Neyogi 

48. ప్రప్ించప్భహుఴరణథినమునఎప్పాడుజరకప్పకొింట్టధాిము? 

(a )ఆగశట్  15     (b )   జూన్ 5   (c )    జూలె ై20       (d )  డుల ింబర్ 10  

The world environment day is observed on? 

(a )౾  August 15      (b )  June 5   (c )    July 20      (d )  December 10. 

49.  “కొలింబియా” అింత్భిక్షధౌకథావభహఅింత్భిక్షములోప్రయాణ ించినపారతీయమళిమాయయుమగహమిఎఴరక? 

(a )కలాధాచాయహు   (b )   అరకింధ్తిభహయ్    (c )   షచేత్కాప్లాతూ      (d ) ఏథికహద్ 

 An Indian Astronaut who traveled in Colombia space ship. 

(a )Kalpanachawla      (b )  Arundhatiroy   (c )   Suchetakriplani     (d )  None of these. 

50. గూగుల్సఎరకత రతోృ ట్ీగహపారత్అింత్భిక్షప్భిరోధ్నషింషా (ఇసో్ర ) రూతృ ింథిించిన" భుఴన్" ఎప్ాట్ినిండుతృహర రింభఫైెనథ ి

?  

(a )జనఴభి 2009   (b )   మార్చ 2009    (c )    బరఴభి 2009   (d )   డుల ింబర్ 2009  

As an answer to Google Earth, the Indian Space Research Organization launched “Bhuvan” web site 

with effect from: 
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(a )    January 2009      (b )  March 2009   (c ) ౾  February 2009     (d )  December 2009 
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