OE GS/600
సెక్షన్ – A

SECTION - A
GENERAL STUDIES AND MENTAL ABILITY

1. Which of the following is not counted in

Human Development Index (HDI) ?
(1) Life Expectancy at Birth
(2) Education

(3) Per Capita Income

(4) Infant Mortality Rate
2. The river terraces of Krishna and

Godavari belong to which period?

జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటి
1. ఈ క్రింది గణాంకము మానవ అభివృద్ధి సూచిక లో
పరిగణనలోనికి తీసుకొనబడదు.

(1) ఆయుఃప్రమాణము

(2) విద్య
(3) తలసరి ఆదాయము
(4) శిశు మరణాల రేటు

2. క్రిష్ణ మరియు గోదావరి నది చప్పరములు ఏ కాలానికి
చెందినవి ?

(1) Jurassic

(1) జూరాసిక్
(2) Miocene

(2) మియోసీన్
(3) Cretaceous

(3) క్రిటేషియస్
(4) Pleistocene

(4) ప్లీస్టోసీన్
3. Drainage Pattern of River Krishna is

3. కృష్ణా నది నీటి పరీవాహక నమూనా ఏమిటి ?

(1) Consequent

(1) కాన్సిక్వెంట్

(2) Subsequent

(2) సబ్సిక్వెంట్

(3) Obsequent
(4) Superimposed
4. The Raj Mahal hills are located on the

(3) అబ్సిక్వెంట్

(4) సూపర్ ఇంపోస్డ్

4. రాజ్ మహాల్ కొండలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ?

(1) North Eastern Edge of Chota
Nagpur Plateau

(1) ఛోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ఈశాన్య అంచున

(2) South Western Edge of Chota
Nagpur Plateau

(2) ఛోటా నాగపూర్ పీఠభూమి నైఱుతి అంచున

(3) North Eastern Edge of Malwa

(3) మాల్వా పీఠభూమి ఈశాన్య అంచున

Plateau

(4) South Western Edge of Malwa

(4) మాల్వా పీఠభూమి నైఱతి అంచున

Plateau
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5. సోమోరిరి మరియు పాన్ గొంగ్ సో సరస్సులు ఏర్పడిన

5. The Tso Moriri and Pangong Tso Lakes
are formed due to

ప్రక్రియ

(1) Glacial Erosion

(1) హిమానీ నద చర్య

(2) Fluvial Erosion

(2) నదీ క్రమ క్షయం

(3) Volcanic Activity

(3) అగ్ని పర్వత క్రియ

(4) Plate Tectonic Activity

(4) పలక టెక్టానిక్ క్రియ

6. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోది గారు ఏ సిటీలో “డిజిటల్

6. In which city Prime Minister

Sri. Narendra Modi inaugurated the

భారత వారోత్సవాలు 2022” ను జులై 4, 2022 న

"Digital India Week 2022" on

ప్రారంభించారు ?

July 4, 2022 ?

(1) న్యూ ఢిల్లీ

(1) New Delhi

(2) గాంధీ నగర్

(2) Gandhi Nagar

(3) హైదరాబాద్

(3) Hyderabad

(4) బెంగళూరు

(4) Bengaluru

7. The District Administration of which

7. ప్లాస్టిక్ నిర్వహణలో వినూత్న పద్ధతులను అనుసరించి

State has won "Swachhata Darpan
Award" for adopting innovative methods

“స్వచ్ఛత దర్పణ్" అవార్డ్ను ఏ రాష్ట్ర జిల్లా యంత్రాంగం

in plastic management ?

గెలుచుకుంది ?

(1) Telangana

(1) తెలంగాణ

(2) Kerala

(2) కేరళ

(3) Odisha

(3) ఒడిశా

(4) Gujarat

(4) గుజరాత్

8. Neol Quinn has been appointed as

8. ఏ మల్టీ నేషనల్ బ్యాంకుకి నియోల్ క్విన్ను చీఫ్

the Chief Executive Officer of which

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా నియమించారు ?

Multi-National Bank ?

(1) నాట్ వెస్ట్

(1) Nat West
(2) Standard Chartered

(2) స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్

(3) HSBC

(3) హెచ్.ఎస్.బి.సి.

(4) BNP Paribas

(4) బి.ఎన్.పి. పరిబాస్
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9. Who was elected as the Prime Minister

9. నేపాల్ ప్రధానమంత్రిగా మూడవసారి ఎన్నికైనది ఎవరు ?

of Nepal for third time?

(1) బిద్య దేవి భండారీ

(1) Bidya Devi Bhandari
(2) Sher Bahadur Devba

(2) షేర్ బహద్దూర్ దేబ

(3) B.P. Koirala

(3) బి.పి. కోయిరాల

(4) K. P. Sharma Oli

(4) కె.పి. శర్మ ఓలి

10. Indian Navy conducted “Operational

10.

Demonstration" at which city recently?

భారత నౌకాదళం ఇటీవల ఏ నగరంలో “ఆపరేషనల్

డెమాన్స్టేషన్" ప్రదర్శనను నిర్వహించింది ?

(1) Kochi

(1) కొచ్చి

(2) Pune

(2) పూణె

(3) Ernakulam

(3) ఎర్నాకులం

(4) Vishakhapatnam

(4) విశాఖపట్నం

Direction from Questions 11 to 13 : Use

నిర్దేశ ప్రశ్నలు 11-13 : బార్ ఛార్జ్ ఉపయోగించుము.

the bar chart.

The bar chart below shows the income

ఈ క్రింది బార్ పటం 2017 నుండి 2021 వరకు ఒక

('000' Rs.) of a Company from online food

కంపెనీకి ఆన్లైన్ ఫుడ్ మార్కెట్ నుండి వచ్చిన ఆదాయాన్ని

market during 2017 to 2021.

(వేల రూపాయలలో) చూపిస్తుంది.
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11. ఏ సంవత్సరములో, ఆ కంపెనీ యొక్క ఆదాయం

11. In which year, the income of the

తరుగుదల దిశలో ఉన్నది ?

Company is in decreasing direction ?

(1) 2017

(1) 2017

(2) 2018

(2) 2018

(3) 2020

(3) 2020

(4) 2021

(4) 2021
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12. The percentage of Income increased

12. 2018 నుండి 2019 కు పెరిగిన ఆదాయ శాతం

from 2018 to 2019 is
(1)

10%

(2)

20%

(1) 10%
(2) 20%

(3) 30%

(3) 30%

(4) 40%

(4) 40%

13. సగటు ఆదాయము కంటే ఎక్కువ ఆదాయం ఉన్న '
సంవత్సరాల సంఖ్యకు మరియు తక్కువ ఆదాయం ఉన్న

13. The ratio of the no. of years in which
the income is above average to those in

which the income is below average

సంవత్సరాల సంఖ్యకు మధ్య నిష్పత్తి

(1)

2:3

(1) 2:3

(2)

3:2

(2) 3:2

(3) 1:4

(3) 1:4

(4)

(4) 4:1

4:1

14. ఈ క్రింది వానిలో ఏది సరైనది ?

14. Which of the following is correct ?

-

(1) బహుళకం = 3 × మధ్యగతం - 2 × అంక

(1) Mode = 3 × Median - 2 × Mean

మధ్యమం

(2) Median is always between Mean

(2) మధ్యగతం ఎల్లప్పుడూ అంక మధ్యమానికి

and Mode

మరియు బహుళకానికి మధ్య ఉండును

(3) Mode - Mean = 3

(3) బహుళకం - అంక మధ్యమం = 3

(Median – Mean)

(మధ్యగతం – అంక మధ్యమం)

(4) All are correct

(4) పై అన్నీ సరైనవి
15. The Mean of a data is 20. The

15. ఒక దత్తాంశం యొక్క అంక మధ్యమం 20. దాని

Co-efficient of Variation is 30.

విచలన (విస్తృతీ) గుణకం 30. అయిన ఆ దత్తాంశం

The Variance of the data is

విస్తృతి

(1) 6

(1) 6
(2) 36

(2) 36

(3) 12

(3) 12

(4) నిర్ధారించలేము

(4) Cannot be determined
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16. 'గబ్బిలం' అనే ఖండ కావ్యాన్ని రచించినది.

16. "Gabbilam", the literary work
written by

(1) శ్రీరంగం శ్రీనివాస రావు

(1) Srirangam Srinivasa Rao

(2) సి. నారాయణ రెడ్డి

(2) C. Narayana Reddy
(3) K. Chalam

(3) కె. చలం

(4) Gurram Jashuva

(4) గుఱ్ఱం జాషువా

17. నీతి ఆయోగ్’ సంస్థ ప్రారంభమైన సంవత్సరం
‘

17. ‘NITI Aayog' came into force on
(1) 1st January, 2015

(1) జనవరి 1, 2015

(2) 15th January, 2015

జనవరి 15, 2015

(3) 1st January, 2016

(3) జనవరి 1, 2016

(4) 15th May, 2016

(4)

18. Who is the Chairman of University

15, 2016

18. యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఛైర్మన్ ఎవరు ?

Grants Commission ?

(1) ప్రొ. సుఖదేవ్ థోరట్

(1) Prof. Sukhadev Thorat
(2) Prof. Ved Prakash

(2) ప్రొ. వేద ప్రకాశ్

(3) Prof. M. Jagadeesh Kumar

(3) ప్రొ. M. జగదీష్ కుమార్

(4) Prof. D. P. Singh

(4) ప్రొ. డి. పి. సింగ్

19. Public Grievance Redressal Platform

19. ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరుల ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక

for the citizens of Andhra Pradesh is

పేరు

known as

(1) Prajavani

(1) ప్రజావాణి

(2) Spandana

(2) స్పందన

(3) Janavani

(3) జనవాణి

(4) Praja Spandana

(4) ప్రజా స్పందన

20. Who is the present Governor of

20. ప్రస్తుత హర్యానా గవర్నర్ ఎవరు ?

Haryana?

(1) విద్యా సాగర్ రావు

(1) Vidya Sagara Rao

(2) కె. హరి బాబు

(2) K. Hari Babu

(3) Ramesh Bais

(3) రమేష్ బయస్

(4) Bandaru Dattatraya

(4) బండారు దత్తాత్రేయ
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21. Find the next number in the series

21. 18, 13, 12, 14, 11, 15

తదుపరి సంఖ్యను కనుగొనుము.

13, 13, 12, 14, 11, 15, .
(1)

10

(2)

11

(1) 10
(2)

11

(3) 16

(3) 16

(4) 14

(4) 14

22. The no. of times the hour hand and
minute hand of a clock coincide in a

day is
(1)

శ్రేణిలో

22. ఒక రోజులో గడియారంలోని గంటల ముల్లు మరియు

నిమిషాల ముల్లు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయి ?
(1) 11

11

(2)

(2) 12

12

(3) 22

(3) 22

(4) 24

(4) 24

23. Ramu taller than Raju. Raju taller than

23. రాము, రాజు కంటే పొడగైనవాడు. రాజు, రవి కంటే

Ravi. Renu taller than Raju and Ravi.

పొడగైనవాడు. రేణు, రాజు మరియు రవిల కంటే

Who is the tallest ?

పొడగైనది. అయిన వీరందరిలో పొడగైన వారు ఎవరు ?

(1) Ramu

(1) రాము

(2) Raju

(2) రాజు

(3) Renu

(3) రేణు

(4) Cannot be determined

(4) నిర్ధారించలేము

24. The sum of present ages of son and

24. తండ్రీ కొడుకుల ప్రస్తుత వయస్సుల మొత్తం

father is 60 years. Five years ago,

60 సంవత్సరాలు. ఐదు సంవత్సరాల క్రితం. తండ్రి

fathers age is 4 times the age of the

వయస్సు కొడుకు వయస్సు కంటే 4 రెట్లు అయిన

son. The present age of father is

ప్రస్తుతం తండ్రి వయస్సు

(1) 35

(1) 35

(2) 40

(2) 40

(3) 45
(4)

(3) 45

50

(4) 50
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25. ఒకానొక కోడ్ భాషలో, CORONA = 60

25. In a certain code language,
CORONA = 60, COVAXIN = 81,

COVAXIN = 81, అయిన COVISHIELD

then the value of COVISHIELD is

విలువ

(1) 86

(1) 86

96

(2) 96

106

(3)

=

=

(3)

106

(4) ఏదీ కాదు

(4) None of these

26. భారత సుప్రీం కోర్ట్ ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి

26. The present Supreme Court Chief
Justice of India is

(1) హెచ్. జె. కానియా

(1) H. J. Kania

(2) ఎస్. ఎ. బాబ్దే

(2) S. A. Bobde

(3) ఎన్. వి. రమణ

(3) N. V. Ramana

(4) రంజన్ గొగోయ్

(4) Ranjan Gogoi

27. శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము గవర్నర్గా పని చేసిన రాష్ట్రం

27. Smt. Draupadi Murmu was worked as
Governor of which State ?

(1) ఒడిశా

(1) Odisha

(2) ఝార్ఖండ్

(2) Jharkhand

(3) West Bengal

(3) పశ్చిమ బెంగాల్

(4) Madhya Pradesh

(4) మధ్యప్రదేశ్

28. Who was the sixth President of

28. స్వతంత్ర భారతదేశానికి ఆరవ రాష్ట్రపతి ఎవరు ?

Independent India ?

(1) వి. వి. గిరి

(1) V. V. Giri

(2) Neelam Sanjeeva Reddy

(2) నీలం సంజీవ రెడ్డి

(3) Sankar Dayal Sharma

(3) శంకర్ దయాళ్ శర్మ

(4) Sarvepalli Radha Krishnan

(4) సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్

29. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రస్తుతం ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ?

29. How many districts are there in Andhra
Pradesh ?

(1) 24

(1) 24

(2)

(2) 25

25

(3) 26

(3) 26
(4) 27

(4) 27
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30. ఉండవల్లి గుహలు ఏ జిల్లాలో కలవు ?

30. Undavalli Caves are situated in
(1) Krishna District

(1) కృష్ణా జిల్లా

(2) NTR District

(2) NTR జిల్లా

(3) Guntur District

(3) గుంటూరు జిల్లా

(4) Prakasam District

31.

(4) ప్రకాశం జిల్లా

31. 'పి.హెచ్' అనే పదం దేనిని సూచిస్తుంది ?

The term ‘pH’ denotes

(1) ద్రావణం యొక్క ఉష్ణోగ్రత

(2) Vapour Pressure of the Solution

(2) ద్రావణం యొక్క ఆవిరి పీడనం

(3) Acidity and basicity of the

3) ద్రావణం యొక్క అమ్లత్వం మరియు

(

(1) Temperature of the Solution

స్రాధమికత

Solution

(4) ద్రావణం యొక్క అయనిక్ బలం

(4) Ionic Strength of the Solution

32. 2001-2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లో

32. The population growth rate in Andhra

Pradesh between 2001 and 2011 census is

జనాభా పెరుగుదల రేటు ఎంత ?
శాతం

11.89

)

1
(

(1) 11.89 Percent
(2) 9.21 Percent

(2) 9.21 శాతం

(3) 10.34 Percent

(3) 10.34 శాతం

(4) 8.68 Percent

(4) 8.68 శాతం

33. Under YSR Rythu Bharosa Scheme,

33. YSR రైతు భరోసా యోజన క్రింద అర్హుడైన ప్రతి రైతు

the eligible farmer gets Rs. 13,500 per

Rs. 13,500 సంవత్సరానికి పొందుతున్నాడు. దీనిలో

year. Out of this amount, what is the

PM KISAN గ్రాంట్ నుంచి వచ్చే మొత్తం ఎంత ?

contribution of PM KISAN Grant ?
(1) Rs. 2,000
(1) Rs. 2,000
(2) Rs. 7,500

(2) Rs. 7,500

(3) Rs. 5,000

(3) Rs. 5,000

(4) Rs. 6,000

(4) Rs. 6,000
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34. The aim of Jaljeevan Mission is to

34. జల్ జీవన్ మిషన్ పథకం యొక్కలక్ష్యం

(1) Target to have tap water

(1) 2024 నాటికి ప్రతి ఇంటికి కుళాయి ద్వారా నీరు

connection in every household by

అందించటం

2024

(2) ప్రతి నీటి చుక్కకు ఎక్కువ పంట

(2) Per Drop More Crop

(3) ప్రతి పొలానికి నీరు

(3) Har Khet Ko Pani

(4) వాటర్ షెడ్ అభివృద్ధి

(4) Water Shed Development

35. ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కల్యాణ్ అన్న యోజన (PMGKAY)

35. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna
Yojana (PMGKAY) was announced in

పథకం ప్రకటించిన సంవత్సరం

(1) August 15th, 2014

(1) ఆగష్టు 15, 2014

(2) April 1st, 2017

(2) ఏప్రిల్ 1, 2017

(3) March 26th, 2020

(3) మార్చి 26, 2020
(4) 312, 2020

(4) May 12th, 2020

36. “శూన్య వివక్షత దినోత్సవాన్ని” జరుపుకొనే రోజు

36. “The Zero Discrimination Day"
is observed on

(1) మార్చి 1

(1) March 1st

(2) ఫిబ్రవరి 28
(2) February 28th
(3) March 5th

(3) మార్చి 5

(4) April 1st

(4) ఏప్రిల్ 1
37. ప్రాంతీయ పర్యాటకుల పై "స్థిరమైన అభివృద్ధి

37. Which country introduced "Sustainable

రుసుము" ను ఏ దేశం ప్రవేశపెట్టింది ?

Development Fee" for Regional Tourists?
(1) Sri Lanka

(1) శ్రీలంక

(2) Thailand

(2) థాయ్లాండ్

(3) Bhutan

(3) భూటాన్

(4) Cambodia

(4) కాంబోడియా
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38. భారతదేశం ఏ దేశంతో "మొబిలిటీ ఒప్పందం" పై

38. India signed 'Mobility Pact' with which
Country ?

సంతకం చేసింది ?

(1) England

(1) ఇంగ్లాండ్

(2) Germany

(2) జర్మనీ

(3) Italy

(3) ఇటలీ

(4) France

(4) ఫ్రాన్స్

39. Who was the first women teacher and

39. ఆధునిక భారతదేశంలో మొట్టమొదటి మహిళా

social reformer in Modern India?

అధ్యాపకురాలు మరియు సంఘ సంస్కర్త ఎవరు ?

(1) Pandit Ramabai

(1) పండిత్ రమాబాయి

(2) Tarabai Shinde

(2) తారాబాయి షిండే

(3) Ahalyabai Holker

(3) అహల్యబాయి హోల్కర్

(4) Savitribai Phule

(4) సావిత్రిబాయి పూలే

40. “Rajahmundry Social Reform

40. “రాజమండ్రి సంఘ సంస్కరణ సంఘాన్ని”

Association" was founded by

స్థాపించినవారు

(1) Gurajada Apparao

(1) గురజాడ అప్పారావు

(2) Kandukuri Veeresalingam
(2) కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు

Panthulu

(3) Raghupathi Venkata Ratnam

(3) రఘుపతి వెంకట రత్నం నాయుడు

Naidu

(4) గారపాటి సత్యనారాయణ

(4) Garapati Satyanarayana

41. National Botanical Research Institute

41. జాతీయ వృక్ష శాస్త్ర పరిశోధన సంస్థ (NBRI) ప్రధాన

(NBRI) is situated at

కార్యాలయ స్థానం

(1) Lucknow

(1) లక్నో

(2) Shimla

(2) శిమ్లా

(3) Mysore

(3) మైసూర్

(4) Nagpur

(4) నాగ్పూర్
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42. మినిమటా వ్యాధికి కారణమైన భార లోహం

42. Minimata disease is caused due to the
heavy metal

(1) లెడ్

(1) Lead

(2) మెర్క్యురి

(2) Mercury
(3) Cadmium

(3) క్యాడ్మియం

(4) Arsenic

(4) అర్సెనిక్

43. జంతు రాజ్యంలో అతి పెద్ద వర్గం ఏది ?

43. What is the largest phylum of the
animal kingdom?

(1) మొలస్కా

(1) Mollusca

(2) ఆర్థ్రోపోడా

(2) Arthropoda

(3) అన్నెలిడా

(3) Annelida

(4) ఎభైనోడర్మేటా

(4) Echinodermata

44. The Rocket works on the principle of

44. రాకెట్ ఈ సూత్రం పై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది.

(1) Newton’s 1st law

(1) న్యూటన్ మొదటి నియమం

(2) Newton's 2nd law

(2) న్యూటన్ రెండవ నియమం

(3) Newton's 3rd law

(3) న్యూటన్ మూడవ నియమం

(4) Kepler's law

(4) కెప్లర్ నియమం

45. A rectifier is used to convert

45. రెక్టిఫైర్ ను క్రింది దానిని మార్చుటకు ఉపయోగిస్తారు

(1) DC to DC

(1) DC to DC

(2) DC to AC

(2) DC to AC

(3) AC to AC

(3) AC to AC

(4) AC to DC

(4) AC to DC

46. Who first coined the phrase

46. 'భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ' ను మొదట ప్రతిపాదించినది

“geographic information system” ?

ఎవరు ?

(1) Roger Tomlinson

(1) రోజర్ టామిలిన్సన్

(2) Charles Picquet

(2) చార్లెస్ పిక్వెట్

(3) James Hutton

(3) జేమ్స్ హట్టన్

(4) Charles Lyell

(4) చార్లెస్ లైల్
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47. Who headed the World Commission on

47. ప్రపంచ పర్యావరణ మరియు అభివృద్ధి సంస్థ అధ్యక్షుడు

Environment and Development?

ఎవరు ?

(1) Robert Wright

(1) రాబర్ట్ రైట్

(2) Gro Harlem Brundtland

(2) గ్రో హర్లెమ్ బ్రంట్లాండ్

(3) Bill Clinton

(3) బిల్ క్లింటన్

(4) Rajendra K. Pachauri

(4) రాజేంద్ర కె. పచారీ
48. వాతావరణ కార్బన్ డైయాక్సైడ్ సంగ్రహించడం మరియు

48. The process of capturing and storing
atmospheric carbon dioxide is known as

నిల్వ చేయు విధానం

(1) Global warming

(1) గ్లోబల్ వార్మింగ్

(2) Climate change

(2) వాతావరణ మార్పు

(3) El Nino

(3) ఎల్ నినో

(4) Carbon sequestration

(4) కార్బన్ సీక్వెస్టేషన్
49. వరదలకు కారణమగు మానవ కారకాలు

49. The human factors which cause
floods are

(1) అడవుల నిర్మూలన

(1) Deforestation

(2) అధిక వర్షపాతం
(2) Heavy rainfall

(3) మేఘ విస్ఫోటనం

(3) Cloud burst

(4) పెద్ద పరీవాహక ప్రాంతం

(4) Large catchment area

50. GIS క్రింది వాటిలో ఏ ఆధారం ద్వారా సమాచారాన్ని

50. GIS uses the information from which
of the following sources ?

ఉపయోగిస్తుంది ?

(1) Non-spatial information system

(1) అప్రాదేశిక సమాచార వ్యవస్థ

(2) Spatial information system

(2) ప్రాదేశిక సమాచార వ్యవస్థ

(3) Global information system

(3) భౌగోళిక సమాచార వ్యవస్థ

(4) Position information system

(4) స్థానిక సమాచార వ్యవస్థ
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SECTION - B

సెక్షన్ - B

HINDU PHILOSOPHY AND TEMPLE SYSTEM

హిందూ ఫిలాసఫీ మరియు టెంపుల్ సిస్టమ్

51. In which holy place Ratha Yatra is

51. రథయాత్రను ఓ పండుగలా జరుపుకునే పవిత్ర స్థలం

celebrated as festival?

ఏది ?

(1) Prayag

(1) ప్రయాగ్

(2) Haridwar

(2) హరిద్వార్

(3) Kumbhakonam

(3) కుంభకోణం

(4) Puri Jagannatha

(4) పూరీ జగన్నాథ్

52. Which is the harvest festival of Assam ?

53.

52. అస్సాంలో పంటలకు సంబంధించిన పండుగ ఏది ?

(1) Bihu

(1) బిహు

(2) Kuhu

(2) కుహు

(3) Chuhu

(3) చుహు

(4) Holi

(4) హోలీ

53. 'కథక్’ నాట్య పితామహుడు ఎవరు ?

Who is the father of 'Kathak' ?

(1) Pandit Rajan Mishra

(1) పండిత్ రాజన్ మిశ్రా

(2) Birju Maharaj

(3) Ustad Ali Khan

(2) బిర్జు మహారాజ్
(3) ఉస్తాద్ అలీ ఖాన్

(4) Pandit Jasraj

(4) పండిత్ జస్రాజ్

54. తైత్తిరీయోపనిషత్తు ఏ వేదానికి సంబంధించినది ?

54. Taittiriya Upanishad belongs to which
Veda ?

(1) ఆయుర్వేదం

(1) Ayurveda

(2) ధనుర్వేదం

(2) Dhanur Veda

(3) సామవేదం

(3) Samaveda

(4) కృష్ణ యజుర్వేదం

(4) Krishna Yajurveda

55. వేదాలలో ఎన్ని ఆశ్రమాలను వివరించారు ?

55. How many Ashrams are described in
Vedas ?

(1) ఐదు

(1) Five

(2) పది

(2) Ten

(3) నాలుగు

(3) Four

(4) ఆరు

(4) Six
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56. ఈ క్రింది నగరములలో ఏ నగరము పూర్వపు

56. Hastinapura can be identified with which

హస్తినాపురముగా గుర్తించబడినది ?

one of the following modern cities?
(1) Lucknow

(1) లక్నో

(2) Patna

(2) పాట్నా

(3) Delhi

(4) చండీగఢ్

(4) Chandigarh

57. మహాభారతములో రాధేయుడు అని మరియొక పేరును

57. Who is known as Radheya in
Mahabharatha ?

కలిగి ఉన్నది ఎవరు ?

(1) Krishna

(1) కృష్ణుడు

(2) Karna

(2) కర్ణుడు

(3) Arjuna

(3) అర్జునుడు

(4) Drishtadyumna

(4) దృష్టద్యుమ్నుడు

58. విష్ణుసహస్రనామమును మొట్టమొదటి సారిగా

58. Who has recited the 'Vishnusahasranamd

జపించినది ఎవరు ?

for the first time ?

(1) యుధిష్టరుడు
(2) శ్రీకృష్ణుడు
(3) భీష్ముడు

(1) Yudhishtira
(2) Sri Krishna

(3) Bhishma

(4) విదురుడు

(4) Vidura

59. పాండవులు అజ్ఞాతవాస సమయమును ఎవరి వద్ద

59. In whose kingdom did Pandavas take
shelter during the 'Ajnatavasa’ ?

ఆశ్రయము పొందినారు ?

(1) Salya

(1) శల్యుడు
(2) ద్రుపదుడు

(2) Drupada

(3) విరాటుడు

(3) Virata

(4) కుంతిభోజుడు

(4) Kuntibhoja

60. యుధిష్టిరుని తదుపరి వారసునిగా సింహాసనమును

60. Who succeeded Yudhishtira to the

అధీష్టించినది ఎవరు ?

throne ?

(1) అభిమన్యుడు
(2) జనమేజయుడు

(1) Abhimanyu

(2) Janamejaya

(3) శ్రుతసోముడు

(3) Shrutasoma

(4) పరీక్షిత్తు

(4) Parikshit
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61. Who is the competent authority to
sanction budget to the temples published

61. 6-Cకేటగిరికి చెందిన దేవదాయ ధర్మాదాయ సంస్థల వార్షిక
బడ్జెట్ మంజూరు చేయు అధికారం ఎవరికి కలదు ?

under 6-C category?

(1) కమీషనర్

(1) Commissioner

(2) Regional Joint Commissioner
(3) Deputy Commissioner

(2) ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనర్

(4) Assistant Commissioner

(4) సహాయ కమీషనర్

(3) ఉప కమీషనర్

62. No provision is made under Section 57 of

62. క్రింది వాటిలో ఏ పద్దు కొరకు నిధులు మంజూరు
చేయుటకు దేవాదాయ చట్టం 30/87 లోని సెక్షన్ 57

Act 30/87 for allocation offunds for one of
the following purposes

ప్రకారము అవకాశము లేదు ?

(1) Payment of salaries to staff

(1) ఉద్యోగుల జీతభత్యములు
(2) పారిశుధ్యము మరియు ప్రజారోగ్యము

(2) For maintenance of sanitation
and public health

(3) మరమ్మత్తు పనులు

(3) For repair works

(4) ప్రజోపయోగము నిమిత్తము విరాళములు

(4) For giving donations for public

ఇచ్చుటకు

purposes

63. దేవాదాయ ధర్మాదాయ సంస్థల భూములను బహిరంగవేలం
ద్వారా విక్రయించుటకు అనుమతి ఇచ్చు అధికారము

63. Who is competent to grant permission for
sale of land of a temple by way of public
auction?

ఎవరికి కలదు ?

(1) State Government

(2) Commissioner

(1) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
(2) కమీషనరు

(3) Assistant Commissioner

(3) సహాయ కమీషనరు

(4) Executive Officer

(4) కార్యనిర్వహణాధికారి

64. దేవాదాయ భూముల అమ్మకం విషయంలో ఈ క్రింది

64. With regard to the sale of immovable
property of a temple, which one of the

వాక్యములలో ఏది సరికాదు ?

following statements is incorrect?

(1) భూమి అమ్మకమునకు అనుమతి ఇచ్చుటకు

ముందుగా ప్రజల నుండి అభ్యంతరములను

(1) Before issuing permission orders

స్వీకరించవలసి ఉండును

for sale, objections must be called
from the public

(2) అట్లు స్వీకరించబడిన అభ్యంతరములు ఏవైనా

ఉన్నయడల వాటిపై నిర్ణయము వెలువరించిన

(2) Only after disposal of such

తదుపరి మాత్రమే భూమి అమ్మకమునకు

objections received, permission
can be issued for the sale of land

అనుమతి ఇవ్వవచ్చు
(3) భూమి అమ్మకమునకై బహిరంగ వేలం

(3) Before putting the land for public

నిర్వహించుటకు ముందుగాకార్యనిర్వహణాధికారి

auction, the E.O. has to seek

సంబంధిత అధీకృత అధికారి నుండి అనుమతి

permission from the competent

పొందవలెను

authority

(4) E. O. can go for public auction

(4) కార్యనిర్వహణాధికారి తనంత తానుగా బహిరంగ

వేలం నిర్వహించి ఆ తదుపరి సంబంధిత అధికారి

of land straight away, and

నుంచి ఆమోదం పొందవచ్చును

later, he can seek approval of
Commissioner
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65. Who is the competent authority to grant 65. ఒక దేవాలయము స్థిరాస్తిని కొనుగోలు చేయవలెనన్న,
permission for purchase of an immovable

అందుకు అనుమతిని ఇచ్చు అధికారము ఈ క్రింది

(1) Executive Officer

(1) కార్య నిర్వాహణాధికారి

(2) Commissioner

(2) కమీషనరు

(3) Regional Joint Commissioner

(3) ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనర్

(4) State Government

(4) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

property by a temple ?

వారిలో ఎవరికి కలదు ?

66. Karna exercised his divine weapon,

66. ఇంద్రుడిచ్చిన దివ్యశక్తిని కర్ణుడు ఎవరిపై

given by Indra, to attack one of the

ప్రయోగించాడు ?

following

(1) అర్జునుడు

(1) Arjuna

(2) శ్రీకృష్ణుడు

(2) Sri Krishna

(3) భీముడు

(3) Bheema

(4) ఘటోత్కచుడు

(4) Ghatotkacha

67. క్షీరసాగరమథనమున కవ్వముగా వాడిన పర్వతము

67. The name of the mountain which was

used to churn Ksheera Sagara

(1) మందర

(1) Mandara

(2) వింధ్య

(2) Vindhya

(3) మేరు

(3) Meru

(4) హిమవత్పర్వతము

(4) Himavat Parvatha

68. ద్వాపరయుగమందు విష్ణుమూర్తి అవతారము.

68. The incarnation of Lord Vishnu in
Dwapara Yuga was

(1) శ్రీరాముడు

(1) Sri Rama

(2) శ్రీకృష్ణుడు

(2) Sri Krishna

(3) వామనుడు

(3) Vamana

(4) నరసింహుడు

(4) Narasimha

69. విష్ణువు వక్షస్థలమున ఉన్న ఆభరణము.

69. The ornament in the chest of Lord
Vishnu

(1) కౌస్తుభము

(1) Kausthubham

(2) మరకతం

(2) Marakatham

(3) మాణిక్యం

(3) Maanikyam

(4) పగడం

(4) Pagadam
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70. ‘Eka Vimshathi' in Bhagavatham

70. భాగవతంలోని 'ఏకవింశతి' అనే పదం దేన్ని

represents this

తెలుపుతుంది ?

(1) Avatharalu

(1) అవతారాలు

(2) Skandhas

(2) స్కంధాలు

(3) Samharalu

(3) సంహారాలు
(4) యాగాలు

(4) Yaagalu

71. What is the name of Vasishta's Cow ?

71. వశిష్ఠుని గోవు పేరు ?

(1) Shabala

(1) శబల

(2) Nandini

(2) నందిని

(3) Kamadhenu

(3) కామధేనువు

(4) Kalyani

(4) కళ్యాణి

72. Mahabharat is also known by the

72. మహాభారతమును ఈ పేరుతో కూడా

name

పిలుచుకుంటారు.

(1) Bhagavat Samhita

(1) భగవత్సంహిత

(2) Jaya Samhita

(2) జయ సంహిత

(3) Kuru Samhita

(3) కురు సంహిత

(4) Krishna Samhita

(4) కృష్ణ సంహిత
73. నకులుని శంఖం పేరు ఏమిటి ?

73. What was the name of the Conch of

Nakula ?

(1) సుఘోష

(1) Sughosha

(2) పాంచజన్యం

(2) Panchajanya

(3) నవీన

(3) Naveena

(4) సుధార

(4) Sudhara

74. కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో కౌరవ సైన్యానికి కర్ణుడు

74. For how many days Karna was the
commander of Kaurava military during

ఎన్ని రోజులు సేనాధిపతిగా ఉన్నాడు ?

Kurukshetra war ?

(1) పది

(1) Ten

(2) పదిహేను

(2) Fifteen

(3) రెండు

(3) Two

(4) మూడు

(4) Three
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75. What was the name of Yudhishtira
when Pandavas were in Virata kingdom

75. పాండవులు విరాట రాజ్యంలో అజ్ఞాతవాసం
గడుపుతున్నప్పుడు యుధిష్ఠిరుని పేరు ఏంటి ?

to complete Ajnatavasa?

(1) అరిష్టనేమి

(1) Arishtanemi
(2) Tantripala

(2) తంత్రీపాల

(3) Devadatta

(3) దేవదత్త

(4) Kanka

(4) కంక

76. Which

76. దేవాదాయ భూములపై సామూహిక ఆక్రమణలు
జరిగినచో, చర్యలు తీసుకొను అధికారము ఈ క్రింది

authority has to initiate action

in case of group encroachment on
Endowments lands?

వారిలో ఎవరికి కలదు ?

(1) Commissioner

(1) కమీషనర్

(2) Assistant Commissioner

(2) సహాయ కమీషనర్

(3) Regional Joint Commissioner

(3) ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనర్

(4) Deputy Commissioner

(4) ఉప కమీషనర్

)

77. హిందూ వారసత్వ చట్టం, 1956 ఈ క్రింది వాటిలో

77. Which one of the following can be a

దేనిని అనర్హతగా పరిగణిస్తుంది ?

ground for disqualification under
Hindu Succession Act, 1956 ?

(1) శారీరక లోపాలు కలిగియుండుట

(1) Physical defects

(2) మతిస్థిమితం లేకపోవుట

(2) Insanity

(3) వివాహము కాని యెడల

(3) If he is unmarried

(4) ఇతర మతంలోకి మారడం

(4) Conversion to other religion

78. శబరి ఎవరి ఆశ్రమములో ఉన్నది ?

78. Sabari was in the Ashram of
(1) Jabaali

(1) జబాలి

(2) Valmiki

(2) వాల్మీకి

(3) Mathanga

(3) మతంగ

(4) Vishwamitra

(4) విశ్వామిత్ర
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79. ఇంద్రజిత్తు యొక్క అసలు పేరు ఏమిటి ?

79. What is the real name of Indrajit ?
(1) Meghanadha

(1) మేఘనాథుడు

(2) Aksha Kumara

(2) ఆక్ష కుమారుడు

(3) Anaranya

(3) అనరణ్యుడు

(4) Kalakeya

(4) కాలకేయుడు

80. Complete narration of 'Dasavataras' was

80. దశావతారముల పూర్తి వివరణ ఈ క్రింది గ్రంథములలో

given in

దేనిలో కలదు ?

(1) Mahabharata

(1) మహాభారతము

(2) Ramayana

(2) రామాయణము

(3) Mahabhagavatham

(3) మహాభాగవతము

(4) ఇవి ఏవియును కావు

(4) None

81. Who made the Paancharatra Agama 81. పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని వ్యాప్తిలోనికి తెచ్చింది
popular ?

ఎవరు ?

(1) Madhvacharya

(1) మధ్వాచార్యుడు

(2) Ramadasu

(2) రామదాసు

(3) Nimbaraka

(3) నింబారక

(4) Ramanujacharya

(4) రామానుజాచార్య

82. Simhachala Narasimha Swamy is
worshipped with Sandal wood paste on

82. సింహాచల నరసింహ స్వామిని గంధపు లేపనంతో ఈ

రోజున ఆరాధిస్తారు.

this day.

(1) వైశాఖ పూర్ణిమ
(1) Vaisakha Poornima

(2) అక్షయ తృతీయ
(2) Akshaya Tritiya

(3) తొలి ఏకాదశి
(3) Toli Ekadasi

(4) వైకుంఠ ఏకాదశి

(4) Vaikunta Ekadasi
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83. How many types of leaves are used in
the worship of Vinayaka on Vinayaka

83. వినాయకచవితి రోజున వినాయకుని ఎన్ని రకాల
పత్రాలతో పూజిస్తారు ?

Chavithi ?

(1) 18

(1)

18

(2)

16

(2) 16

(3) 20

(3) 20

(4) 21

(4) 21

84. Which day of Sankranti festival is a

84. సంక్రాంతి పండుగలోని మూడు రోజుల్లో ఏ రోజును

పశుపక్ష్యాదులకు ధన్యవాదాలు తెలిపే రోజుగా

thanks giving day to cattle and birds?

నిర్వహిస్తారు ?

(1) Bhogi

(1) భోగి

(2) Sankranthi

(2) సంక్రాంతి
(3) Kanuma

(3) కనుమ

(4) All

(4) పైవన్ని
85. గ్రామదేవతాలయాలు ఏ సంప్రదాయమునకు

85. Gramadevata temples belong to which
tradition ?

చెందుతాయి ?

(1) Saiva

(1) శైవ

(2) Paancharatra

(2) పాంచరాత్ర

(3) Sakteya

(3) శాక్తేయ

(4) Jaina

(4) జైన

86. కౌసల్యా సుప్రజా రామ అని శ్రీరాముని మేలుకొలుపు

86. Who wake up Sri Rama by singing

‘Kausalya Supraja Rama ... ?

పాడిన వారు ఎవరు ?

(1) Vasistha

(1) వశిష్టుడు

(2) Koundinya

(2) కౌండిన్యుడు

(3) Vishwamitra

(3) విశ్వామిత్రుడు

(4) Bharadwaja

(4) భరద్వాజుడు
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87. One of the sons to Atri, one among the

87. సప్తఋషులలో ఒకరైన అత్రి మహర్షికి అతని భార్య

Sapta Rushies (Seven Rushies) and his

అనసూయకు కలిగిన పుత్రులలో ఒకరు.

wife Anasuya.

(1) దుర్వాసుడు

(1) Durvasa

(2) విశ్వామిత్రుడు

(2) Vishwamitra

(3) అష్టావక్రుడు

(3) Astavakra

(4) జమదగ్ని

(4) Jamadagni

88. వేదాంత పరిభాషలో ఈ వాక్యాన్ని మహావాక్యంగా

88. In the parlance of Vedic Literature this
sentence is said to be prominent one.

పరిగణిస్తారు.

(1) Thatvamasi

(1) తత్త్వమసి

(2) Sri Rama Rama Rameti

(2) శ్రీరామ రామ రామేతి

(3) Krishnam Vande Jagadgurum

(3) కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్

(4) Om Namaha Pranavardhaya

(4) ఓం నమః ప్రణవార్దాయ

89. The central idea of Amukta Malyada

89. అముక్తమాల్యద ఇతివృత్తం దేన్ని గురించి చెప్తుంది ?

states the following.

(1) శ్రీకృష్ణదేవరాయల విజయాల గురించి

(1) The victories of Sri Krishna

(2) అష్టదిగ్గజముల గురించి

Devaraya

(2) Astha diggajas

(3) గోదాదేవికి శ్రీరంగనాథునికి జరిగిన పరిణయం

(3) The wedding of Goda Devi, with
గురించి

Sri Ranganatha

(4) The Literary achievements of

(4) శ్రీకృష్ణదేవరాయల సాహిత్య కృషి గురించి

Krishna Devaraya

90. వేదశాస్త్రాలలో నిష్ణాతులైన పూర్వ మహిళ ఎవరు ?

90. The woman eminent in Vedic
literature.

(1) శకుంతల

(1) Shakuntala

(2) మదాలస

(2) Madalasa

(3) మైత్రేయి

(3) Mitreyi

(4) గౌతమి

(4) Gowthami
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91. జనక మహారాజు యొక్క గురువు ఎవరు ?

91. Who is the Guru of King Janaka ?
(1) Vishwamitra

(1) విశ్వామిత్రుడు

(2) Gautama

(2) గౌతముడు

(3) Rushyasrunga

(3) ఋష్యశృంగుడు

(4) Vasishta

(4) వశిష్టుడు

92. Which one of the following is the kingdom
of king Dasaratha ?

92. దశరథ మహారాజు యొక్క రాజ్యము పేరు ఏమిటి ?

(1) కోసల

(1) Kosala

(2) మగధ

(2) Magadha

(3) కాంభోజ

(3) Kaambhoja

(4) మత్స్య

(4) Matsya

93. ‘Rama Setu' was built at one of the
following places in modern Tamil Nadu :

93. 'రామసేతు'ను నిర్మించిన ప్రదేశం నేటి తమిళనాడు

రాష్ట్రములోని ఈ క్రింది ప్రదేశములలో ఏది ?

(1) Nagapatnam

(1) నాగపట్నం

(2) Kanyakumari

(2) కన్యాకుమారి

(3) Dhanushkoti

(3) ధనుష్కోటి

(4) Pondicherry

(4) పాండిచ్చేరి

94. Who has instigated Ravana to

94. సీతను అపహరించమని రావణుని ప్రోత్సహించింది

abduct Sita ?

ఎవరు ?

(1) Thataki

(1) తాటకి

(2) Mandara

(2) మందర

(3) Mandodari

(3) మండోదరి

(4) Surpanakha

(4) శూర్పణఖ

95. భీష్ముని తండ్రిపేరు ఏమిటి ?

95. Who is the father of Bhishma ?

(1) Bharatha

(1) భరతుడు

(2) Shanthanu

(2) శంతనుడు

(3) Parikshit

(3) పరీక్షిత్తు

(4) Janamejaya

(4) జనమేజయుడు
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96. 'Nayanmars' belongs to the convention of

96. 'నాయన్మార్లు' ఏ సంప్రదాయానికి చెందిన వారు ?

(1) Shaktheya

(1) శాక్తేయ

(2) Saiva

(2) శైవ

(3) Vaikhanasa

(3) వైఖానస

(4) Vaishnava

(4) వైష్ణవ

97. Divya Prabandhas are authored by

97. దివ్య ప్రబంధాలను రచించింది ఎవరు ?

(1) Haridasas

(1) హరిదాసులు

(2) Alwars

(2) ఆళ్వారులు

(3) Gurus

(3) గురువులు

(4) Vishnu

(4) విష్ణువు

98. Renowned keerthanakara in Telugu

98. తెలుగులో ప్రసిద్ధి చెందిన కీర్తనాకారుడు ఎవరు ?

(1) Thyagaraja

(1) త్యాగరాజు

(2) Alwar

(2) ఆళ్వార్

(3) Shrikantha

(3) శ్రీకాంతుడు

(4) Vijayadasa

(4) విజయదాసుడు

99. అద్వైత తత్త్వ స్థాపకుడు ఎవరు ?

99. Who was the founder of Advaita

Philosophy ?

(1) భాస్కరాచార్య

(1) Bhaskaracharya

(2) ప్రభాకర మిశ్రా

(2) Prabhakara Mishra

(3) శంకరాచార్య

(3) Shankaracharya
(4) మధుసూదన సరస్వతి
(4) Madhusudana Saraswathi
100. Which Philosophy propagated by

100. శ్రీరాఘవేంద్రస్వామి ప్రచారం చేసిన తత్త్వము ఏది ?

Shri Raghavendra Swami?

(1) అద్వైత తత్త్వము

(1) Advaita Philosophy

(2) ద్వైత తత్త్వము

(2) Dvaita Philosophy

(3) Shivadvaita Philosophy

(3) శివాద్వైత తత్త్వము

(4) Chaitanya Philosophy

(4) చైతన్య తత్త్వము
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101. Which of the following is not a duty of the

Executive Officer under the provisions of
the A.P. Endowments Act (Act 30/87) ?

101. ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ చట్టం 30/87 వ ప్రకారము
ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కార్యనిర్వహణాధికారి విధులలో
భాగము కాదు ?

(1) Publication of institutions

(1) దేవాదాయ సంస్థల ప్రచురణ

(2) Proper accounting of incomes

(2) దేవాదాయ సంస్థల ఆదాయములు సరిగా జమ

అయ్యేటట్టుగా చూచుట

(3) Custody of jewellery

(4) Providing facilities to pilgrims

(3) ఆభరణాల భద్రత

(4) భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించుట

102. The power to constitute groups of 102. దేవాదాయ సంస్థలకు కార్యనిర్వహణాధికారుల
institutions for the purpose of appointing
a single Executive Officer to each group

నియామకం నిమిత్తం సమూహములుగా ఏర్పరచు
అధికారము ఎవరికి కలదు ?

is vested with

(1) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

(1) State Government
(2)

(2) కమీషనర్

Commissioner

(3) Regional Joint Commissioner

(3) ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనర్

(4) Deputy Commissioner

(4) ఉప కమీషనర్

103. The posts of Executive Officers in other | 103. ప్రాంతీయ సంయుక్త కమీషనర్, ఉప కమీషనర్
than RJC, DC and AC cadres are classified

మరియు సహాయ కమీషనర్ కాకుండా ఇతర

into how many grades ?

కార్యనిర్వహణాధికారులలో ఎన్ని గ్రేడ్లు కలవు ?

(1) Two grades

(1) రెండు గ్రేడ్లు

(2) Three grades

(2) మూడు గ్రేడ్లు

(3) Four grades

(3) నాలుగు గ్రేడ్లు

(4) Five grades

(4) ఐదు గ్రేడ్లు

యిలందు కేసులలో దేవాదాయ సంస్థలకు
104. Who has to represent the institution/ | 104. న్యాయస్థానముల

temple in the legal proceedings before the

ప్రాతినిధ్యం వహించు అధికారము ఎవరికి కలదు ?

Court of Law ?

(1) కమీషర్

(1) Commissioner

(2) ఉప కమీషనర్

(2) Deputy Commissioner

(3) సహాయ కమీషనర్

(3) Assistant Commissioner

(4) కార్యనిర్వహణాధికారి

(4) Executive Officer
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105. Which one of the following is not a source

105. ఈ క్రింది వాటిలో ఏది దేవాలయములకు ఆదాయవనరు

of income to the temple ?

కాదు ?

(1) Income through Hundis

(1) హుండీ ఆదాయము

(2) Offerings from devotees

(2) భక్తుల మ్రొక్కుబడులు

(3) Grants from the government

(3) ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రాంట్లు

(4) Income on immovable properties

(4) స్థిరాస్తులపై వచ్చే ఆదాయం

106. Who was the mother of Shatrughna ?

106. శతృఘ్నుని తల్లి ఎవరు ?

(1) కైకేయి

(1) Kaikeyi

(2) సావిత్రి

(2) Savitri

(3) సునీతి

(3) Suniti

(4) సుమిత్ర

(4) Sumitra

107. What was the name of Janaka's brother ?

107. జనకుని సోదరుని పేరు ఏమిటి ?

(1) Vishvadhvaja

(1) విశ్వధ్వజ

(2) Kavidhvaja

(2) కవిధ్వజ

(3) Kushadhvaja

(3) కుశధ్వజ

(4) Nimidhvaja

(4) నిమిధ్వజ

108. Who narrated Bhagavata Puranam to | 108. పరీక్షిత్తు మహారాజుకు భాగవత పురాణాన్ని చెప్పింది
ఎవరు ?

Parikshita Maharaja ?

(1) శౌనకుడు

(1) Shounaka

(2) Shuka

(2) శుకుడు

(3) Soota

(3) సూతుడు

(4) Vyasa

(4) వ్యాసుడు

109. Who was the father of Vena Maharaja ? 109. వేన మహారాజు తండ్రి ఎవరు ?
(1) అంగుడు

(1) Anga

(2) అన్షుమానుడు

(2) Anshuman

(3) సగరుడు

(3) Sagara

(4) కపిలుడు

(4) Kapila
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110. Who was the father of Dhruva ?

110. ధ్రువుని తండ్రి ఎవరు ?

(1) Karna

(1) కర్ణుడు

(2) Dasharatha

(2) దశరథుడు

(3) Nahusha

(3) నహుషుడు

(4) Uttanapada

111. Who is the Guru (Teacher) of demons

(4) ఉత్తానపాదుడు
111. రాక్షసుల గురువు ఎవరు ?

(Rakshasulu) ?

(1) బృహస్పతి

(1) Bruhaspathi

(2) శుక్రాచార్యులు

(2) Sukracharya

(3) విభీషణుడు

(3) Vebheeshana

(4) మైరావణుడు

(4) Mairavana

112. Who told the stories of Mahabharata

112. జనమేజయునికి మహాభారత కథలు చెప్పినవారు

to Janamejaya ?

ఎవరు ?

(1) Vaisampayana

(1) వైశంపాయన మహర్షి

(2) Vishwamitra

(2) విశ్వామిత్రుడు

(3) Vyasa

(3) వ్యాసుడు

(4) Dhushyanta

(4) దుష్యంతుడు

113. Who was the chief Architect of

113. దేవతల శిల్పాచార్యుడు ఎవరు ?

Devathaas?

(1) మయుడు

(1) Maya

(2) గుహుడు

(2) Guha

(3) విశ్వవర్మ
(3) Vishwavarma

(4) విశ్వకర్మ
(4) Vishwakarma
29

(C)

OE GS/600

114. One among the four was not one of the 114. దుష్టచతుష్టయములో కానివారు ఎవరు ?
four wicked.

(1) దుర్యోధనుడు

(1) Duryodhana

(2) దుశ్శాసనుడు

(2) Dhussasana

(3) శకుని

(3) Sakuni

(4) శిశుపాలుడు

(4) Sisupala

115. Astadhyayi was written by

115. అష్టాధ్యాయి వ్రాసినది ఎవరు ?
(1) జైమిని

(1) Jaimini

(2) పాణిని

(2) Panini

(3) వ్యాసుడు

(3) Vyasa

(4) శంకరాచార్యులు

(4) Sankaracharya

116. హిందూ దత్తత మరియు భరణ పోషణ చట్టం

116. In which year Hindu Adoption and
Maintenance Act introduced ?

ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టబడింది ?

(1) 1999

(1) 1999

(2) 1956

(2) 1956
(3) 1936

(3) 1936

(4) 1942

(4) 1942

117. If any Hindu male wants to adopt a Girl 117. హిందూ పురుషుడు ఓ ఆడపిల్లను దత్తత తీసుకోవాలి
child, he should be at least

అనుకుంటే ఆ బాలిక వయసు కన్నా అతని వయసు

year older than that Girl.

కనీసం ఎంత పెద్ద వయసై ఉండాలి ?

(1) 15 Years

(1) 15 సంవత్సరాలు

(2) 21 Years

(2) 21 సంవత్సరాలు

(3) 25 Years

(3) 25 సంవత్సరాలు

(4) 22 Years

(4) 22 సంవత్సరాలు
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118. Which Agama is common for Ramanuja | 118. ఏ ఆగమం రామానుజ మరియు మధ్వాచార్యులిద్దరికి
and Madhva Philosophers?

వర్తిస్తుంది ?

(1) Shaakta

(1) శాక్త

(2) Jangama

(2) జంగమ

(3) Pancharatra

(3) పాంచరాత్ర

(4) Vaikhanasa

(4) వైఖానస

119. Who are the worshippers of Kapalini ?

119. “కపాలిని" ఆరాధకులు ఎవరు ?

(1) Kapalika

(1) కాపాలికులు

(2) Shaakta

(2) శాక్తులు

(3) Vaishnava

(3) వైష్ణవులు

(4) Kalika

(4) కాళికలు

120. The Chapters of Ramayana are called as 120. రామాయణం యొక్క భాగములను ఏమని
one of the following:

పిలిచెదరు ?

(1) Parvas

(1) పర్వములు

(2) Skandas

(2) స్కందములు

(3) Kaandas

(3) కాండములు

(4) Vibhagas

(4) విభాగములు

121. What was the name of weapon which 121. దధీచి వెన్నెముకతో చేయబడిన ఆయుధం పేరు ?
was made from Dadhichi's back bone?

(1) పాశుపతం

(1) Pashupata

(2) బ్రహ్మాస్త్రం

(2) Brahmastra
(3) వజ్రాయుధం

(3) Vajrayudha

(4) గాంఢీవం

(4) Gandhiva
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122. Which river is located beside Ayodhya ?

122. అయోధ్య ప్రక్కనే ఉన్న నది ఏది ?

(1) Sarayu

(1) సరయూ

(2) Papanashini

(2) పాపనాశిని

(3) Ganga

(3) గంగా

(4) Gomati

(4) గోమతి

123. In which State Vindhyachala is

123. 'వింధ్యాచలం' ఉన్న రాష్ట్రం ఏది ?

situated ?

(1) ఒడిశా

(1) Odisha

(2) కాశ్మీర్

(2) Kashmir

(3) Madhya Pradesh

(3) మధ్యప్రదేశ్

(4) Uttar Pradesh

(4) ఉత్తరప్రదేశ్

124. కుంభ మేళ జరుగు పట్టణం ఏది ?

124. In which of these cities Kumbh mela
is celebrated ?

(1) అలహాబాద్

(1) Allahabad

(2) శ్రీరంగం

(2) Shrirangam

(3) ద్వారక
(3) Dwaraka

(4) న్యూ ఢిల్లీ
(4) New Delhi
125. 'ఓనమ్' పండగను ఏ మాసాలలో జరుపుకుంటారు ?

125. In which of these months Onam is
celebrated?

(1) మే-జూన్

(1) May-June

(2) డిసెంబర్-జనవరి

(2) December-January

(3) ఆగష్టు-సెప్టెంబర్

(3) August-September

(4) జనవరి-ఫిబ్రవరి

(4) January February
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126. Which Mahabharata warrior was also | 126. మహాభారత సంగ్రామ యోధులలో 'గుడాకేశ' అని
known as 'Gudakesh'?

ఎవరిని అంటారు ?

(1) Dharmaraja

(1) ధర్మరాజు

(2) Karna

(2) కర్ణుడు

(3) Drona

(3) ద్రోణుడు

(4) Arjuna

(4) అర్జునుడు

127. గాయత్రి ఛందస్సులో ఎన్ని అక్షరములు ఉంటాయి ?

127. How many letters in Gayatri Chandas ?
(1) 12

(1) 12

(2) 32

(2) 32

(3)

24

(3) 24

(4)

9

(4) 9

128. Who is the wife of God 'Indra'?

128. ఇంద్రుని భార్య ఎవరు ?

(1) Rathi

(1) రతీ

(2) Shachi

(2) శచీ

(3) Menaka

(3) మేనక

(4) Urvasi

(4) ఊర్వశి

129. Which agama tradition is followed | 129. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఏ ఆగమమును
to perform rituals in Srivari temple

అనుసరించి ఉత్సవములు జరుపబడుచున్నవి ?

Tirumala ?

(1) వైదిక

(1) Vedic
(2) పాంచారాత్ర

(2) Paancharatra

(3) Vaikhanasa

(3) వైఖానస

(4) Sakteya

(4) శాక్తేయ

|

130. Reading of which Parva in Mahabharat 130. మహాభారతంలోని ఏ పర్వాన్ని చదివితే వర్షాలు
కురుస్తాయి ?

causes rains.

(1) విరాటపర్వం

(1) Virataparva

(2) ఉద్యోగపర్వం

(2) Udyogaparva

(3) అరణ్యపర్వం

(3) Aranyaparva

(4) స్వర్గారోహణపర్వం

(4) Swargarohanaparva
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131. What was written by Adisankaracharya 131. ఆదిశంకరాచార్యుడు జగన్మాతను స్తుతిస్తూ
to praise the Goddess ?

వ్రాసినది ?

(1) Sivananda Lahari

(1) శివానంద లహరి

(2) Saundarya Lahari
(3) Bhujanga Stotram

(2) సౌందర్య లహరి

(4) Ananda Lahari

(4) ఆనంద లహరి

(3) భుజంగ స్తోత్రం

132. స్తపతి అంటే ఎవరు ?

132. Sthapathi means

(1) శిల్పాలు చెక్కే శిల్పి

(1) Sculpture who carves statues
(2) Carpentor

(2) వడ్రంగి

(3) The master who makes sculptures

(3) శిల్పాచార్యుడు

(4) Chief Purohit

(4) ప్రధాన పురోహితుడు

133. వైఖానసుడు అనగా ఎవరు ?

133. Who is Vaikhanasa ?

(1) Powerful Man

(1) శక్తికలవాడు

(2) Warrior

(2) యుద్ధవీరుడు

(3) Maharshi

(3) మహర్షి

(4) Intelligent Man

(4) తెలివైనవాడు

|

134. The persons (statues) who were in left 134. ఆలయ గోపురాలకు అటూ ఇటూ ఉండేవారిని
ఏమంటారు ?

and right in Temple towers.

(1) Dwarapalakas

(1) ద్వారపాలకులు

(2) Kshetrapalakas

(2) క్షేత్రపాలకులు

(3) Dikpalakas

(3) దిక్పాలకులు

(4) None of these

(4) ఎవరూ కాదు

135. వేద సాహిత్యానికి గల మరో పేరు

135. The other name of Vedic text is
(1) Sruthi

(1) శ్రుతి

(2) Bhashyam

(2) భాష్యం

(3) Smruthi

(3) స్మృతి

(4) Sutram

(4) సూత్రం
34

(C)

OE GS/600

136. Who was the Guru of Sankaracharya ?

136. శంకరాచార్యునికి గురువుగా వీరిలో ఎవరిని పిలుస్తారు ?

(1) Padmapada

(1) పద్మపాదుడు

(2) Govinda Bhagavatpada

(2) గోవింద భగవత్పాదులు

(3) Kumarila Bhattu

(3) కుమారిల భట్టు

(4) Dindima Bhattu

(4) డిండిమ భట్టు

137. Which is the birth place of Ramanuja ?

137. రామానుజాచార్యుని జన్మస్థలం ఈ క్రింది వాటిలో

(1) Sri Perambadur

ఏది ?

(2) Kaladi

(1) శ్రీపెరంబదూర్

(3) Udipi

(2) కాలడి

(4) Basava Kalyani

(3) ఉడిపి

(4) బసవకళ్యాణి

138. Name the son of Ravan who was killed | 138. హనుమంతుని చేతిలో హతమైన రావణుని కుమారుడు
in the hands of Lord "Hanuma".

ఎవరు ?

(1) Mahodara

(1) మహోదర

(2) Indrajit

(2) ఇంద్రజిత్

(3) Aksha Kumar

(3) అక్ష కుమార

(4) Mahaparsva

(4) మహాపార్శ్వ

139. Who narrated the war of Mahabharat |139. ధృతరాష్ట్రునికి మహాభారత సంగ్రామాన్ని కంటికి

కన్పించినట్లు వివరించినది ఎవరు ?

to Dhrita Rashtra ?

(1) Vyasa

(1) వ్యాసుడు

(2) Sanjaya

(2) సంజయుడు

(3) Parasara

(3) పరాశరుడు

(4) Balarama

(4) బలరాముడు
140. Who killed Shakuni in Mahabharat

140. మహాభారత యుద్ధంలో శకునిని చంపినది ఎవరు ?

war ?

(1) ధర్మరాజు

(1) Dharmaraja

(2) భీముడు

(2) Bheema

(3) నకులుడు

(3) Nakula

(4) సహదేవుడు

(4) Sahadeva
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141. A sale of immovable property of an

141. ఈ క్రింది వాటిలో దేవాదాయ ఎండోమెంట్ చట్టం 81 వ

endowment institution is void as per

విభాగమును అనుసరించి ఏ సందర్భంలో దేవాదాయ

Section 81 of the Endowments Act if

భూముల అమ్మకము చెల్లనేరదు ?

(1) it has taken place prior to the

దేవాదాయ చట్టం 30/1987 అమలులోకి

(1) వచ్చుటకు ముందు ప్రభుత్వం అనుమతితో

commencement of Act 30/1987,
with the permission of the

అమ్మకము జరుపబడినయెడల

Government

(2) దేవాదాయ చట్టం 30/1987 అమలులోకి
వచ్చుటకు ముందు కమీషనర్ అనుమతితో

(2) it has taken place prior to the

commencement of Act 30/1987,
with the permission of the

అమ్మకం జరుపబడినయెడల

Commissioner

(3) దేవాదాయ చట్టం 30/1987 అమలులోకి

(3) it has taken place without the

వచ్చుటకు ముందు గాని తదుపరి గాని, ప్రభుత్వం
లేదా కమీషనర్ యొక్క ముందస్తు అనుమతి

permission of the Government or
Commissioner, either prior to or
after the commencement of

పొందకుండా అమ్మకము

జరుపబడినయెడల

Act 30/1987

(4) ఇవి ఏవియు కావు

(4) None of the above

142. Endowmentslands are not exempted from | 142. ఈ క్రింది చట్టములలో దేని నుండి దేవాదాయ
భూములకు మినహాయింపు లేదు ?

the application of one of the following
Acts

(1) ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఆంధ్ర ప్రాంతం)

(1) A.P. (Andhra Area)

కౌలుదారు చట్టం, 1956

Tenancy Act, 1956

(2) ఆంధ్రప్రదేశ్ (తెలంగాణాప్రాంతం)

(2) A.P. (Telangana Area)

కౌలుదారు చట్టం, 1950

Tenancy Act, 1950

(3) ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఆంధ్ర ప్రాంతం)

(3) A.P. (Andhra Area)

ఇనాముల రద్దు చట్టం, 1956

Inams Abolition Act, 1956

(4) ఇవి ఏవియును కాదు

(4) None of the above
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143. A small farmer who is continuing in | 143. దేవాదాయ చట్టం 30/1987 అములులోకి వచ్చు
possession of temple land by the time of

సమయానికి, ఏవైనా ఆలయ భూములు కనుక

commencement of Act 30/1987, is entitled

చిన్నకారు రైతుల సాగులో ఉన్నట్లైతే, ఆయా రైతులు
క్రింది మొత్తాన్ని చెల్లించిన పిమ్మట కౌలుదారులుగా

to continue as tenant on payment of the

కొనసాగే అర్హత పొందుతారు.

following amount

(1) 100% కౌలు మొత్తాన్ని (మార్కెట్ ధర ప్రకారం)

(1) 100% of market rate

చెల్లించవలెను
(2) కౌలు మొత్తములో (మార్కెట్ ధర ప్రకారం)

2/3 వ వంతు చెల్లించవలెను

(2) 2/3rd amount of market rate

(3) కౌలు మొత్తములో (మార్కెట్ ధర ప్రకారం)

(3) Half amount of market rate

సగం వంతు చెల్లించవలెను

(4) కౌలు మొత్తములో (మార్కెట్ ధర ప్రకారం)
1/3 వ వంతు చెల్లించవలెను

(4) 1/3rd amount of market rate

144. Who is competent to file petition for | 144. ఆక్రమణదారుల తొలగింపు కొరకు ఎండోమెంట్స్
eviction of an encroacher before the

ట్రిబ్యునల్ ముందు పిటిషన్ దాఖలు చేయగల

Endowments Tribunal ?

అధికారము ఈ క్రింది వారిలో ఎవరికి కలదు ?

(1) Executive Officer

(1) కార్య నిర్వహణాధికారి

(2) Assistant Commissioner

(2) సహాయ కమీషనర్

(3) Deputy Commissioner

(3) ఉప కమీషనర్

(4) Commissioner

(4) కమీషనర్

145. Which one of the following authorities is | 145. ఆక్రమణదారులు తొలగింపుకై ఎండోమెంట్స్ ట్రిబ్యునల్
responsible for implementing the order

జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయవలసిన బాధ్యత

passed by the Endowments Tribunal in

ఈ క్రింది వారిలో ఎవరికి కలదు ?

an eviction petition?
(1) Assistant Commissioner

(1) సహాయ కమీషనర్

(2) Commissioner

(2) కమీషనర్

(3) Executive Officer

(3) కార్య నిర్వహణాధికారి

(4) Deputy Commissioner

(4) ఉప కమీషనర్
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146. వైష్ణవ సంప్రదాయంలో యతులు దేనిని ధరించాలనే

146. Yatis in Vaishnav tradition have to
wear this

సంప్రదాయం వచ్చింది ?

(1) Sword
(2) Plough

(1) ఖడ్గం
(2) నాగలి

(3) Tridandam

(3) త్రిదండం

(4) Conch (Shankam)

(4) శంఖం

147. Naimisaranya was located on the banks | 147. నైమిశారణ్యం ఏ నది ఒడ్డున ఉంది ?
of which river ?

(1) గంగా నది

(1) River Ganga

(2) యమునా నది

(2) River Yamuna

(3) నర్మదా నది

(3) River Narmada

(4) గోమతీ నది

(4) River Gomathi

|

148. Whichsaint turned the Sagara Kumaras 148. సగర కుమారులను భస్మం చేసిన ఋషిఎవరు ?
to ashes ?

(1) దుర్వాసుడు

(1) Durvasa

(2) విశ్వామిత్రుడు

(2) Vishwamitra

(3) సనకుడు

(3) Sanaka

(4) కపిలుడు

(4) Kapila

|

149. Who wrote downthe epic Mahabharatha 149. వ్యాసమహర్షి చెప్తుండగా మహాభారత కావ్యమును
లిఖించినది ఎవరు ?

while Vyasa was dictating?

(1) శివుడు

(1) Shiva

(2) గణేశుడు

(2) Ganesha

(3) నారదుడు

(3) Narada

(4) విశ్వకర్మ

(4) Vishwakarma

150. What is the complete and standard text | 150. వీరశైవ మతానికి చెందిన సంపూర్ణ మరియు ప్రామాణిక
of "Veera Saivism" ?

గ్రంథము ఏది ?

(1) Veera Saiva Siddhanta Siromani

(1) వీరశైవ సిద్ధాంత శిరోమణి

(2) Veera Saiva Gita

(2) వీరశైవ గీత

(3) Veera Saiva Nada

(3) వీరశైవ నాద

(4) Basava Puranam

(4) బసవపురాణం
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