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1. Which Economist first coined the concept of 

“Missing Women” ? 

 Nobel Laureate Economist, Amartya 

Kumar Sen 

 

2. What is the sex ratio in India according to 

2011 population census ? 

 943 

 

 

3. Which of the following takes the responsibility 

to even out supply-demand mismatches in the 

power supply in India ? 

 

 All India Power Grid 

 

 

 

 

1. ‘‘మిస్సింగ్ విమెన్’’ అనే భావను మొదటగా 
రూప ింద ించిన ఆర్థికవేత్త  ఎవరు ? 

 నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత్, ఆర్థిక శాస్తత రవేత్త  
అమాత్యకుమార్ సేన్ 

 

2. 2011 జనాభ లెకకల ప్రకారిం భారత్దేశప్ు సెక్సస 

ర్ేష్యో  

 943 

 

3. భారత్దేశింలో విదుయత్తత  ప్ింప్ణీ, డిమాిండ్ ల 

మధ్య ఉిండే అింత్ర్ాన్ని స్తమానిం చేసే బాధ్యత్ను 
ఈ క్రింద  వాటిలో ఏద  తీస్తుకుట ింద  ? 

 

అఖిల భారత్ విదుయత్ గథరడ్ 
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4. Which of the following is the program with the 

objective of reducing maternal and neonatal 

mortality rate among poor pregnant women ? 

 Janani Suraksha Yojana 

5. Which of the following is the component of 

“Sarva Shiksha Abhiyan” ? 

 National Programme for Education of 

Girls at Elementary Level 

6. Among the given options, identify the  
non-developmental expenditure. 

 Defence, Maintenance of Law and Order 

7. Which of the following statements is not  

true ? 

 

 IHDI combines a country’s average 

achievements in health and income. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. పేద గ్రభవత్తలు మర్థయు నాలుగ్ు నెలలు 
న్నిండకముిందే (న్నయోనాటల్) చన్నపో యే ప్లలల 
స్తింఖ్యను త్గథగించే లక్ష్యింతో రూప ింద ించిన 
కారయకరమిం  
 

 జననీ స్తురక్షా యోజన 

5. ఈ క్రింద  వాటిలో ఏద  ‘‘స్తరవశిక్షా అభియాన్’’ లోన్న 
అింశిం 

        బాలికలకు పరా థమిక విదయ కోస్తిం 
ఏరపరచబడడ  జాతీయ కారయకరమిం 

6. ఈ క్రింద  వాటిలో నాన్-డెవలప్ మెింటల్ 
(అనభివృద ి  వయయాన్ని) ఎక్సస పెిండీచర్ కు 
స్తింబింధ ించిన దాన్నన్న గ్ుర్థతించిండ.ి 
 రక్ష్ణ, మర్థయు లా అిండ్ ఆరడర్ న్నరవహణ 

 

7. ఈ క్రింద వాటిలో ఏ ప్రకటన న్నజిం కాదు  
 ఐ.హెచ్.డి.ఐ. ఒక దేశప్ు ఆర్ోగ్యిం, 

ఆదాయప్ు రింగాలలో స్తగ్ట  విజయాలను 
కలగ్లుప్ుత్తింద . 
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8. Rajesh’s car is facing towards South. He drives 

10 km and turns left and drives 10 km. Then, 

he turns right and drives 40 km. He turns 

right again and drives 30 km. Lastly, he turns 

right and drives 50 km. How far is Rajesh 

from the starting point ? 

  20 km 

9. In an examination, a student scores 4 marks 

for every correct answer and loses 1 mark for 

every wrong answer. If he attempts all  

60 questions and secures 130 marks, the 

number of questions he attempts correctly are 

 38 

10. The ratio of the ages of the father and the son 

at present is 5 : 1. After 10 years, the ratio will 

become 3 : 1. What is the sum of the present 

ages of the father and the son ? 

 60 years 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ర్ాజేష్ కారు దక్ష్ణిం వెైప్ు ప్రయాణిసోత ింద .  
10 క్లోమీటరుల  నడిప్న త్రువాత్ ఎడమవెైప్ుకు 
తిప్ప మళ్ళీ 10 క్లోమీటరుల  నడుప్ుతాడు. ఆ 
త్రువాత్ కుడివెైప్ుకు కారును తిప్ప 40 క్.మీ. 
నడుప్ుతాడు. మళ్ళీ కుడివెైప్ుకు తిప్ప మర్ో  
30 క్.మీ. నడుప్ుతాడు. చివరగా కుడివెైప్ు తిప్ప 
మర్ో 50 క్.మీ. నడుప్ుతాడు. ర్ాజేష్ అప్ుపడు 
త్ను మొదలు పెటిిన పరా ింతాన్నక్ ఎింత్ దూరింలో 
ఉింటాడు ? 

 20 క్.మీ 

9. ఒక ప్ర్ీక్ష్లో ఒక విదాయర్థి ప్రతి స్తర్ ైన స్తమాధానాన్నక్ 
4 మారుకలు తెచుుకుింటాడు, ప్రతి త్ప్ుప 
స్తమాధానాన్నక్ 1 మారుక నషి్పో తాడు. అత్ను  
60 ప్రశిలకు స్తమాధానాలు ర్ాస్ 130 మారుకలు 
తెచుుకుింటాడు. అత్ను స్తర్ ైన స్తమాధానాలు 
ర్ాస్న ప్రశిల స్తింఖ్య  
  

           38 

10. త్ిండిర కొడుకుల వయస్తుస న్నష్పతిత  ప్రస్తుత త్ిం 5 : 1 
ప్ద  స్తింవత్సర్ాల త్రువాత్ ఈ న్నష్పతిత  3 : 1 
ఉింట ింద . ఇప్ుపడు త్ిండిర కొడుకుల మొత్తిం 
వయస్తుస ఎింత్ ? 

 60 స్తింవత్సర్ాలు 
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11. The average age of 8 men is increased by  

2 years when one of them, whose age is  

20 years, is replaced by a new man. What is 

the age of the new man ? 

  36 years 

12. There are two examination rooms A and B. If 

10 candidates are sent from A to B, the 

number of students in each room is the same. 

If 20 candidates are sent from B to A, the 

number of students in A is double the number 

of students in B. Find the number of students 

in each room. 

 100 in A and 80 in B 

13. The numbers 1 to 29 are written side-by-side 

as follows : 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …….. 28 29 

If the number is divided by 9, then what is the 

remainder ? 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ఎన్నమిద  మింద  వయకుత ల స్తగ్ట  వయస్తుస వాళ్ీలో 
20 స్తింవత్సర్ాలుని ఒక వయక్త తొలగథించి వేర్ొక 

కొత్త  వయక్తన్న చేరుుకునిప్ుపడు ర్ ిండు 
స్తింవత్సర్ాలు పెర్థగథింద . ఈ కొత్త   వయక్త వయస్తుస 

ఎింత్ ? 

 36 స్తింవత్సర్ాలు 

12. ఎ, బి అనే పేరుతో ర్ ిండు ప్ర్ీక్ష్ గ్దులునాియ. ఎ 

నుించి 10 మింద  వయకుత లిి, బిక ్ప్ింప్తే ప్రతి గ్ద లో 
స్తమాన స్తింఖ్యలో విదాయరుి లుింటారు. బి నుించి  

20 మింద  విదాయరుి లను ఎ క్ ప్ింప్తే ఎ లో వుిండే 
విదాయరుి లు బి గ్ద లో ఉిండే విదాయరుి లకు 
ర్ ిండిింత్లవుతారు. ప్రతి గ్ద లో ఉిండ ే విదాయరుి ల 

స్తింఖ్యను గ్ుర్థతించిండి ? 

 ఎలో 100, బిలో 80  
 

13. 1 నుించి 29 వరకు ఉని స్తింఖ్యను ప్రకకప్రకకన ఈ 

క్రింద  విధ్ింగా ర్ాయటిం జర్థగథింద  : 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . . . . 28 29 

స్తింఖ్యను 9 చేత్ భాగథించినటలయతే శేష్ిం ఎింత్ ? 

 3 
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14. A number when divided by 765 leaves a 

remainder 42. What will be the remainder if 

the number is divided by 17 ? 

 8 

15. The LCM and HCF of two numbers are 84 and 

21 respectively. If the ratio of the two numbers 

is 1 : 4, then the larger of the two numbers is 

 84 

16. A sum of ₹ 370 is to be divided  

among A, B and C such that 

4

3

 share sC’
 share sB’

 sharesB’
 share sA’

 . Then, A’s share 

is 

₹ 90 

17. The dimensions of a rectangular room when 

increased by 4 m are in ratio of 4 : 3 and when 

decreased by 4 m are in ratio of 2 : 1. The 

dimensions of the room are 

  12 m and 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ఒక స్తింఖ్యను 765 చేత్ భాగథించినటలయతే శేష్ిం 42. 

ఆ స్తింఖ్యను 17 చేత్ భాగథసేత  శేష్ిం ఎింత్ ? 

 8 

15. ర్ ిండు స్తింఖ్యల ఎల్.స్.ఎమ్. మర్థయు 
హెచ్.స్.ఎఫ్. వరుస్తుగా 84, 21. ఆ ర్ ిండు స్తింఖ్యల 

న్నష్పతిత  1 : 4 అయత,ే ఆ ర్ ిండిింటిలో పెదద  స్తింఖ్య  
 84 

16. 370 రూపాయలను ఎ బి స్ లకు విభజించాలి. 

అలా విభజించినప్ుపడు 
ఎ సేరు 

= 

బి సేరు 
= 

3 = అప్ుపడు ఎ సేరు 
బి సేరు స్ సేరు 4 

 ₹  90 

17. ఒక దీరఘ చత్తరసరా కారప్ు గ్ద  కొలత్లు 4 మీటరుల  

పెించితే 4 : 3 న్నష్పతితలో ఉనాియ. 4 మీటరుల  

త్గథగసేత  2 : 1 న్నష్పతితలో ఉనాియ. ఆ గ్ద  కొలత్లు 
  12 మీటరుల , 8 మీటరుల  
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18. The total emoluments of A and B are equal. 

However, A gets 65% of his basic salary as 

allowance and B gets 80% of his basic salary 

as allowance. What is the ratio of the basic 

salaries of A and B ? 

  12 : 11 

19. The average of three numbers is 135. The 

largest number is 180 and the difference 

between the others is 25. The smallest number 

is 

 

                  100 

20. The difference between the compound interest 

and the simple interest on a certain sum of 

money for 2 years at 15% per annum is ₹ 45. 

Find the sum. 

  ₹ 2,000 

 

21. A 12 m long road can be dug by 18 men in  

20 days. What length of road can be dug by  

12 men in 15 days ? 

 6 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ఎ, బి ల వేత్నాలు మొత్తిం స్తమానిం అయత,ే ఎక ్
త్న బేస్క్స జీత్ింలో 65% అలవెన్స గా వస్తుత ింద , బి 
క్ 80% అలవెన్స గా వస్తుత ింద . ఎ, బి ల బేస్క్స 
జీతాల న్నష్పతిత  ఎింత్ ? 

 12 : 11 

19. మూడు స్తింఖ్యల స్తగ్ట  135. అిందులో అతి పెదద  
స్తింఖ్య 180, మిగ్తావాళ్ీ మధ్య వయతాయస్తిం 25. 
అిందులో అత్యలప స్తింఖ్య  
 100 

20. కొింత్ మొత్తిం మీద కాింప ిండ్ వడీడక్ సాధారణ 
వడీడక్ 2 స్తింవత్సర్ాలకు 15% చొప్ుపన ఉని 
వయతాయస్తిం 45 రూపాయలు. దాన్న స్తమ్ (కూడిక) 
కనుకోకిండి ? 

2,000 రూపాయలు 

21. 12 మీటరల ప డవు ఉని ర్ోడుడ ను 18 మింద   
20 ర్ోజులలో త్వవగ్లరు. 12 మింద  15 ర్ోజులోల  
ఎింత్ ప డవు ర్ోడుడ ను త్వవగ్లరు ? 

  

              6 మీటరుల  
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22. During a journey of 80 km, a train covers the 

first 60 km with a speed of 40 km/h and 

completes the remaining distance with a speed 

of 20 km/h. What is the average speed of the 

train during the whole journey ? 

 32 km/h 

23. In a family, the father took 1/4th of the cake 

and he had 3 times as much as others had. 

The total number of family members is 

 10 

24. A’s age is 1/6th of B’s age. B’s age will be twice 

of C’s age after 10 years. If C’s eighth birthday 

was celebrated two years ago, then the present 

age of A must be 

 5 years 

25. The sum of the digits of a three-digit number 

is 16. If the ten’s digit of the number is  

3 times the unit’s digit and the unit’s digit is  

one-fourth of the hundred’s digit, then what is 

the number ? 

 

 862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 80 క్.మీ. ప్రయాణింలో ఒక ర్ ైలు మొదట  
60 క్.మీ.లను 40 క్.మీ.ల వేగ్ింతో చేరుత్తింద . 
మిగ్తా దూర్ాన్ని గ్ింటకు 20 క్.మీ. వేగ్ింతో ప్ూర్థత 
చేయటిం జరుగ్ుత్తింద . ఈ మొత్తిం ప్రయాణింలో ఆ 
ర్ ైలు స్తగ్ట  వేగ్ిం ఎింత్ ? 

 గ్ింటకు 32 క్.మీ. 
 

23. ఒక కుట ింబింలో ఒక త్ిండిర 1/4 తినాిడు. మర్ో 
మూడు సారుల  మిగ్తావాళ్ళీ తినిింత్ తినాిడు. 
ఆ కుట ింబింలో మొత్తిం స్తభుయల స్తింఖ్య. 
 10 

24. ఎ వయస్తుస, బివయస్తుసలో 1/6. 10 స్తింవత్సర్ాల 
త్రువాత్ బి వయస్తుస స్ వయస్తుసకు ర్ ిండిింత్లు 
ఉింట ింద . ర్ ిండు స్తింవత్సర్ాల క్రత్ిం బి త్న 
ఎన్నమిదవ ప్ుటిిన ర్ోజు జరుప్ుకునిటలయతే, ఎ 
ప్రస్తుత త్ వయస్తుస  
 5 స్తింవత్సర్ాలు 
 

25. 3 డిజట్ నింబర్ మొత్తిం 16. ప్ద  డిజట్ నెింబర్ 
యూన్నట్ డిజట్ నింబరుకు మూడు ర్ ట ల , 
యూన్నట్ డిజట్ విందలో 1/4 వింత్త, ఆ స్తింఖ్య  
ఎింత్ ? 

 862 
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26. Name the scheme where the farmers’ 
contribution has to be < 100 per month. 

 Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana 

 

27. In which city will the Oscar Academy open its 

office ? 

 Mumbai 

28. Who has won the Miss India Title 2019 ? 

 

 Suman Rao 

29. Which State introduced the Mukhyamantri 

Vriddhajan Pension Yojana for poor people 

above 60 years ? 

 

 Bihar 

30. Who has been appointed as the BJP’s Working 

President ? 

 J.P. Nadda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ర్ ైత్తల కాింటిరబూయష్న్ నెలకు < 100 ఉింట ేసకకమ్ 
పేరు చెప్పిండి. 
 ప్రధాన మింతిర క్సాన్ పెనషన్ యోజన్ 

27. ఏ నగ్రింలో ఆసాకర్ అకాడమీ త్న 
కార్ాయలయాన్ని (ఆఫకస్) పరా రింభిించబో తోింద . 
  

ముింబెై 
28. 2019 లో మిస్ ఇిండియా ప్త్కాన్ని ఎవరు 

గ లుుకునాిరు ? 

 

 స్తుమన్ ర్ావు 
 

29. 60 స్తింవత్సర్ాలు న్నిండిన వాళ్ీకు ముఖ్యమింతిర 
వృదాి ప్య పెనషన్ యోజన పరా రింభిించిన ర్ాషి్రిం ఏద  ? 

 

 బీహార్ 

30. బి.జ .ప్. వర్థకింగ్ పెరస్డెింట్ గా ఎవరు 
న్నయమిత్తలయాయరు ? 

 
 

 జ .ప్. నింద 
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31. Which company has launched an initiative 

“Tech Bee” to train and hire students who 

have completed XII standard ? 

 

 HCL Technologies 

 

32. Open market operation is a part of 

 Credit policy 

 

33. Consider the following statements in respect 

to ‘Dadabhai Naoroji’ : 

a. Dadabhai Naoroji played a crucial role 

in founding the Indian National 

Congress along with A.O. Hume and 

Dinshaw Edulji Wacha. 

b. Drain Theory was given by Dadabhai 

Naoroji, which exposed economic 

exploitation of the British. 

Which of the above statement/s is/are incorrect 

? 

 Neither a nor b 

 

 

 

 

 

 

31. 12వ త్రగ్తి ప్ూర్థత చేస్న విదాయరుి లకు శిక్ష్ణ ఇచిు 

ప్న్నచేయించుకునేిందుకు ‘‘టెక్స బి’’ అనే 
కారయకరమాన్ని చేప్టిిన కింపెనీ ఏద  ? 

 
 

 హెచ్.స్.ఎల్. టెకాిలజీస్ 

32. ఓపెన్ మార్ కట్ ఆప్ర్ేష్న్ అనేద  ఇిందులో భాగ్ిం  

 క రడిట్ పాలసక 

33.  ‘దాదాబాయ్ నౌర్ోజ’ విష్యింలో ఈ క్రింద  
ప్రకటనలను ప్ర్థశీలిించిండి : 

ఎ. ఇిండియన్ నేష్నల్ కాింగ రస్ సాి ప్నలో 
ఎ.వో.హయమ్ ద న్ షా ఎదుల్ జీ 
వాచాతోపాట  దాదాబాయ్ నౌర్ోజ 
కీలకమైెన పాత్ర పో ష్ించాడు. 

బి.  బిరటిష్ వాళ్ళీ చేస్న ఆర్థిక దోప్డిన్న 
బహిరగత్ిం చేస్న డెరయన్ థీయర్ీన్న 
ప్రతిపాద ించిన దాదాబాయ్ నౌర్ోజ.  ఈ పెై 
ప్రకటనలోల  ఏద  స్తర్థకాదు ? 

పెై ప్రకటనలలో ఏద /ఏవి స్తర్ ైనవి కాదు ? 

 

 బి కానీఎ కానీ కాదు 
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34. In which year did Bankim Chandra 

Chattopadhyay write “Anand Math” ? 

 

 1882 AD 

35. Which was the first newspaper in India ? 

 

 Bengal Gazette 

36. Consider the following pairs :   

 Movement/ 
Organization 

 Leader 

a. All India  
Anti-Untouchability 
League 

: Mahatma 
Gandhi 

b. All India Kisan Sabha : Swami 
Sahajanand 
Saraswati 

c. Self-Respect Movement : E.V. 
Ramaswamy 
Naicker 

Which of the pairs given above is/are correctly 

matched ? 

 

 All of the above 

 

 

 

 

 

34. బింక్ించిందర చటోపాధాయయ ‘‘ఆనింద మఠిం’’ ర్ాస్న 
స్తింవత్సరిం  

 

 1882 

35. భారత్ దేశింలో మొదట ివార్ాత ప్తిరక ఏద  ? 

 

 బెింగాల్ గ జట్ 

36. ఈ క్రింద  జింటలను ప్ర్థగ్ణిించిండ ి: 

 
ఉద్యమం/సంసథ   నాయకుడు 

ఎ. అఖిల భారత్ 

అింటర్ాన్నత్నిం 

వయతిర్ేక లీగ్ 

: మహాతాాగాింధీ 

బి. అఖిల భారత్ 

క్సాన్ స్తభ 

: సావమి 

స్తహజానింద 

స్తరస్తవతి 

స్. ఆత్ాగౌరవ 

ఉదయమిం 

: ఇ.వి. ర్ామసావమి 

నాయకర్ 

పెైన ఇచిునవాటిలోల  ఏదీ లేక ఏవి స్తర్ ైన జత్ ? 

 పెైవనీి 

 

 

 

 

 



GSW/500 ( 14 )  A  

37. Who among the following is the author of 

‘‘Role of Women In Freedom Struggle In 

Andhra Pradesh’’ ? 

 K. Janaki 

38. Consider the following statements in respect 

to ‘Justice Malimath Committee’ : 

a. Justice Malimath Committee report is 

related to the reforms in the Panchayati 

Raj system. 

b. The Committee suggested constituting a 

National Judicial Commission and 

amending Article 124 to make 

impeachment of judges less difficult. 

Which of the above statement/s is/are correct ? 

 

 Only b 

39. Which Article of the Constitution of India 

safeguards one’s right to marry the person of 

one’s choice ? 

 

 Article 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. “ర్ోల్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ఫకరడిం సి్తరగ్ుల్ ఇన్ 
ఆింధ్రప్రదేశ్” గ్రింథరచయత్   

 

 క . జానక్ 

38. ‘జస్ిస్ మాలిమత్ కమిటి’ విష్యింలో ఈ  క్రింద  
ప్రకటనలను ప్ర్థగ్ణిించిండి : 
ఎ. జస్ిస్ మాలిమత్ కమిటీ ర్థపో రి్ ప్ించాయతీ 

ర్ాజ్ వయవసి్తలో స్తింస్తకరణలకు 
స్తింబింధ ించినద . 

బి. నేష్నల్ జుయడిష్యల్ కమీష్న్ ఏర్ాపట  
చేయటిం, ఆర్థికల్ 124ను స్తవర్థించి జడీీల 
అభిశింస్తనను స్తులభత్రిం చేయాలన్న 
కమిటీ స్తూచిించిింద . 

పెై ప్రకటనలలో ఏద /ఏవి స్తర్ ైనవి ? 

 

 బి మాత్రమే 

39. ఒక వయక్త త్ను ఎనుికుని వయక్తన్న పెళ్ళీ 

చేస్తుకోవచుు అనే హకుకను భారత్ ర్ాజాయింగ్ింలో 
ఏ ఆర్థికల్ ప్ర్థరక్షిస్తుత ింద  ? 

  

ఆర్థికల్ 21 
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40. Which Article of the Indian Constitution 

places a duty upon the State to provide a 

lawyer to any citizen who is unable to engage 

one due to poverty or other disability ? 

 

 Article 39 A 

41. Right to religion in India is a 

 

 Fundamental right 

42. Select the correct code.  

 
Literacy Status,  
2011 

  District 

    

 Female literacy rate 
higher than All India 
average 

: West Godavari, 
Krishna, East 
Godavari 

    

    

43. Which of the following States has the lowest 

concentration of tribal population ? 

 

 Tripura 

 

44. Where did the first steel plant in the shore 

region come into operation in 1992 ? 

 

 Visakhapatnam 

 

 

 

 

 

 

40. దార్థదరయిం వలల  మర్ ే ఇత్ర వెైకలాయలవలల  లాయర్ 
పెట ి కోలేన్న ప రులకు లాయర్ ను పెటాి లిసన 
బాధ్యత్ను భారత్ ర్ాజాయింగ్ింలో ఏ ఆర్థికల్ ర్ాషి్ర 
ప్రభుత్విం పెై మోప్టిం జర్థగథింద  ? 

 
 ఆర్థికల్ 39 ఎ 

 

41. భారత్దేశింలో మత్ హకుక అనేద  
 

 పరా థమిక హకుక 

 

42. స్తర్ ైన కోడ్ ను గ్ుర్థతించిండ.ి 

 అక్షరాసయత స్ాథ ి,స2011  జిల్లా ల్ు 
    

 భారత్దేశప్ు స్తగ్ట  కింట ె
సకత రల అక్ష్ర్ాస్తయత్ శాత్ిం 
ఎకుకవ 

: వెసి్ గోదావర్థ, 
కృషాా , ఇసి్ 
గోదావర్థ 

    

    

43. ఈ క్రింద  వాటిలో ఏ ర్ాషి్రింలో గథర్థజన జనాభా 
అత్యలపింగా కేిందీరకృత్మయ ఉింద . 
 
 తిరప్ుర 

 
44. 1992లో ఏ తీరపరా ింత్ నగ్రింలో మొటిమొదట 

ఉకుక పాల ింట్ ఉత్పతిత  మొదలు పెటిిింద  ? 

             

           విశాఖ్ప్టిిం 
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45. Which Committee recommended the revision 

of “Programme of Action of 1986” and  

slight revision of ‘‘National Educational  

Policy, 1986’’ ? 

 Janardhan Reddy Committee 

46. Which fact is not associated with “National 

Knowledge Commission” (NKC) ? 

 

 In 2009, the Commission brought out a 

“Report to the Nation, 2009”. 

47. Which one is the simplest form of cognition ? 

 

 Sensation 

48. Motivation should be followed by  

 Reward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. ‘‘పో ర గరా మ్ ఆఫ్ యాక్ష్న్ ఆఫ్ 1986’’ కు స్తవరణను 
‘‘నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ పాలసక 1986’’కు స్తవలప 
స్తవరణను స్తూచిించిన కమిటీ ఏద  ? 

 

 జనారిన్ ర్ డిడ  కమిటి 

46.  క్రింద  వాటిలో ఏ వాస్తతవింతో ‘‘నేష్నల్ నాలెడిీ  
కమీష్న్’’ (ఎన్.క .స్.) తో స్తింబింధ్ిం లేదు. 
 

 2009లో ‘‘ఎ ర్థపో రుి  ట  ద  నేష్న్, 2009’’ 
పేరుతో కమీష్న్ ఒక ర్థపో రుి  తెచిుింద . 

47. ఈ క్రింద  వాటిలో ఏద  అత్యింత్ స్తులభమయన 
జాా న శక్త (కాగథిష్న్) ? 

 

స్తింవేదన (సెనేసష్న్) 
 

48. పేరరణను అనుస్తర్థించాలిసనద   
 ర్థవారుడ  
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49. Punishment is 

 

 Presentation of a negative stimulus or 

removal of a positive one 

50. Which among the following fields of 

psychology focuses on the interaction between 

the physical world and human behaviour ? 

 

 Environmental psychology 

51. The Pancha Kosha Theory of Education was 

elaborated by 

 

 Aurobindo 

52. The idea of Basic Education was propounded 

by  

 

 Mahatma Gandhi 

53. Who has propounded the concept of 

‘‘Sanskritization” ? 

 M.N. Srinivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. శిక్ష్ అనేద   
 

 నెగథటివ్ స్ిముయలస్ ప్రదరశన లేక 
సానుకూల స్ిముయలస్ తొలగథింప్ు 

50. ఈ క్రింద  మనస్తతత్త వ శాస్తత ర రింగాలలో ఏద  భౌతిక 
ప్రప్ించాన్నక్ మానవ ప్రవరతనకు మధ్య ప్రస్తపర 
స్తింబింధాన్ని గ్ుర్థించి మాటాల డుత్తింద  ? 

 

 ప్ర్ాయవరణ మనస్తతత్త వ శాస్తత రిం (ఎన్నవర్ాన్ 
మెింటల్ సెైకాలజీ) 

 

51. ప్ించకోష్ విదాయ స్దాి ింతాన్ని వివర్థించినద   
 

 అరబిిందో  
52. మౌలిక విదయ (బేస్క్స ఎడుయకేష్న్) అనే భావనను 

ప్రతిపాద ించినద   
 

 మహాతాా గాింధీ 
 

53. ‘‘స్తింస్తకృతీకరణ’’ (సాింస్రిటెైజేష్న్) అనే భావనను 
ప్రతిపాద ించినద   
        ఎిం.ఎన్. శీరన్నవాస్ 
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54. Which of the following is not the basis for 

social stratification ? 

 

 Language  

55. Social objective of education means 

  

Equal educational opportunities to all 

56. Adult education’s main objective is to 

 Help adults achieve literacy along with 

their personal development 

 

57. Acculturation is the process of 

 Being influenced by the cultural 

imperatives of a nation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. ఈ క్రింద  వాటిలో ఏద  సామాజక వర్ీగకరణకు 
పరా తిప్ద క కాదు ? 

 భాష్ 

55. విదయకుిండ ేసామాజక లక్ష్యిం అింటే 
 అిందర్థకీ స్తమాన విదయ అవకాశాలు 

కలిపించటిం 
 

 

56. వయోజన విదయ ప్రధాన లక్ష్యిం  
  వయోజనులకు త్మ వయక్తగ్త్ 

ఎదుగ్ుదలతోపాట  అక్ష్ర్ాస్తయత్ను 
సాధ ించటింలో స్తహకర్థించటిం 

 

 

 

 

57. అకలుర్ేష్న్ కరమిం అింటే 
 

 ఒక దేశప్ు సాింస్తకృతిక ఆదేశాలకు 
ప్రభావిత్ిం కావటిం 
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58. The branch of philosophy that is concerned 

with reasoning is called 

 

 Logic 

59. Which of the following is a measure of 

variability ? 

 

 Standard deviation 

60. In a class of 15 students, 5 students failed in a 

test. The test scores of the remaining students 

are as follows : 

        8, 6, 7, 6, 5, 3, 7, 8, 4, 7 

The median of the scores of all 15 students 

will be 

 

 5 

61. Who is the Chairman of the New National 

Education Policy, 2019 ? 

 

 Dr. Kasturirangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. తార్థకకత్ను ప్టిిించుకునే త్త్తవశాస్తత రశాఖ్  

 

 త్రకిం 

 

59. ఈ క్రింద వాటిలో వెైవిదయత్కు (వేర్థయబులిటి) 
కొలమానిం ఏద  ? 

 

 సాి ిండర్డ డీవియేష్న్ 

60. 15 మింద  విదాయరుి లుని త్రగ్తిలో 5 గ్ురు 
విదాయరుి లు ప్ర్ీక్ష్లో ఫెయలయాయరు. మిగ్తా 
విదాయరుి లు టెసి్ సో కరు ఈ క్రింద  విధ్ింగా  
ఉనాియ : 

        8, 6, 7, 6, 5, 3, 7, 8, 4, 7 

పెై 15 మింద  విదాయరుి ల స్తదరు మీడియా ఇలా 
ఉింట ింద . 
 5 

61. నూయ నేష్నల్ ఎడుయకేష్న్ పాలస్, 2019క్ చెైరాన్ 
ఎవరు ? 

 డా. కస్తూత ర్థరింగ్న్ 
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62. Read the following statements carefully and 

choose the wrong one : 

  

The 1986 National Educational Policy was 

reviewed by Yashpal Committee. 

63. Which one is not correct in regard to 

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 

(RMSA) ? 

 

Ensuring accessibility, availability and 

affordability to quality secondary 

education is a constitutional  

commitment of the Government of India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. ఈ క్రింద  వాటిన్న జాగ్రత్తగా చద వి త్ప్ుప ప్రకటనను 
గ్ుర్థతించిండి : 
 

 1986 నేష్నల్ ఎడుయకేష్నల్ పాలసక న్న 
యస్ పాల్ కమిటీ స్తమీక్ష్ చేయటిం 
జర్థగథింద . 

63. ర్ాషకి రయ మాధ్యమిక శిక్షాఅభియాన్ 
(ఆర్.ఎమ్.ఎస్.ఎ.)కు స్తింబింధ ించి ఈ క్రింద వాటిలో 
ఏద  స్తర్థకాదు ? 

 

 నాణయమయన సెకిండర్ ీ ఎడుయకేష్న్ 
అిందుబాట లో ఉిండేటట ల  చూడటిం, అింద ించటిం, 
భర్థించగ్లిగేటట ల  ఉించటిం అనేద  భారత్ 
ప్రభుతావన్నక్ ర్ాజాయింగ్ స్తింబింధ్ న్నబదిత్. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSW/500 ( 21 )  A  

64. Which is the nodal agency for the Secondary 

Education Management Information System 

(SEMIS) ? 

 National University of Educational Planning  

and Administration (NUEPA), New Delhi 

 

65. Credit for launching “Operation Blackboard 

Scheme” can be given to which educational 

policy ? 

 National Policy on Education, 1986 

66. Which statement is not associated with 

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan 

(RMSA) ? 

     It aims to provide universal 

education for all children between 6 – 16 years 

age group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. సెకిండర్ ీ ఎడుయకేష్న్ మేనేజ్ మెింట్ ఇనఫరే్ాష్న్ 
స్సి్తిం (ఎస్.ఇ.ఎిం.ఐ.ఎస్.) కు నోడల్ ఏజ నీస ఏద  ? 

 నేష్నల్ యూన్నవర్థసటీ ఎడుయకేష్నల్ 
పాల న్నింగ్ అిండ్ ఎడిాన్నసేి రష్న్ 
(ఎన్.యు.ఇ.ప్.ఎ.), నూయఢిలీల 

65.  “ఆప్ర్ేష్న్ బాల క్స బో రుడ  సకకమ్”ను సాి ప్ించిన 

ఘనత్ ఏ ఎడుయకేష్న్ పాలసకక్ చెిందుత్తింద  ? 

  

           నేష్నల్ పాలసక ఆన్ ఎడుయకేష్న్, 1986 

 

66. ఈ క్రింద  వాటిలో ఏద  ర్ాషకి రయ మాధ్యమిక శిక్షా 
అభియాన్ (ఆర్.ఎమ్.ఎస్.ఎ.)కు స్తింబింధ ించినద  
కాదు ? 

 అద  6 – 16 స్తింవత్సర్ాల మధ్య ఉని 
ప్లలలిందర్థకీ సారవతిరక విదయను అింద ించే 
లక్ష్యింతో ఉింట ింద . 
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67. Article 46 of the Indian Constitution protects 

the educational interests of 

  

Scheduled Castes and Scheduled Tribes 

68. Which is not a method of Social Work ? 

 

 Case Study 

 

69. Social legislation attempts to 

 

 All of the above  

 

70. The legislation that caters to the needs of 

women is 

 

 The Maternity Benefit Act, 1961 

 

 

 

 

 

 

 

67. భారత్ ర్ాజాయింగ్ింలోన్న ఆర్థికల్ 46 ఈ క్రింద  
వాళ్ీలో ఎవర్థ విదాయత్ాక ప్రయోజనాలను 
ప్ర్థరక్షిస్తుత ింద  ? 

 షెడూయల్డ  కులాల, షెడూయల్డ  తెగ్ల 

68. ఈ క్రింద  వాటిలో ఏద  సో ష్ల్ వర్క మెథడ్ కాదు ? 

  

కేస్ సి్తడీ 

69. సో ష్ల్ లెజసేల ష్న్ ఈ క్రింద  వాటిలో ఒక _______ 

ప్రయతిిస్తుత ింద . 
 

 పెైవనీి 

70. సకత రల అవస్తర్ాలను తీర్ేు చటిిం  

 

 మెటరిటి భెన్నఫ్ట్ యాకుి , 1961 
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71. The Family Courts Act was passed in the  year 

 

1984 

72. ndia introduced the National Policy for 

Empowerment of Women in the year 

 

 2001 

 

73. National Women’s Day of India was observed 

on 13th February, 2014 in memory of  

135th  birthday of 

 

 Dr. Sarojini Naidu 

74. The Central Social Welfare Board was 

registered under 

 Section 25  of the Indian Companies  

Act, 1956 

75. The number of Articles included in the United 

Nations Convention on the Rights of the Child 

(UNCRC), 1989 is 

 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. ఫ్ాయమిలి కోరి్ యాకి్స ఆమోద ించబడిన స్తింవత్సరిం  

 

 1984 

72. భారత్దేశిం నేష్నల్ పాలసక ఫర్ ఎింప్వర్ మెింట్ 

ఆఫ్ విమెన్ ప్రవేశపెటిిన స్తింవత్సరిం ? 

 

 2001 

 

73. నేష్నల్ విమెన్స డే ఆఫ్ ఇిండియాను ఫ్బరవర్థ  
13, 2014న జరుప్ుకోవటిం జర్థగథింద . అద  ఈ క్రింద  
వార్థలో ఎవర్థ 135వ జనాద నిం ? 

 
 

డా. స్తర్ోజన్న నాయుడు 
74. సెింటరల్ సో ష్ల్ వెలేఫర్ బో రుడ  ఈ క్రింద  వాటిలో దేన్న 

క్రింద  ర్థజషి్రు చేయబడిింద  ? 

 ఇిండియన్ కింపెనీస్ యాకుి  1956లోన్న 
సెక్ష్న్ 25 క్రింద 

75. యునెైటెడ్ నేష్న్స, కనెవింష్న్ ఆన్ ద ర్ ైట్స ఆఫ్ 
చెైల్డ  (యు.ఎన్.స్.ఆర్.స్.) 1989లో ఉని ఆర్థికల్స 
స్తింఖ్య  
 

 54 
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76. International Year of Microcredit was 

 

 2005 

 

 

 

77. What, according to WEF’s Global Gender Gap 

Report 2018, is the rank of India among  

149 nations ? 

 

 108th  

 

 

78. In development programmes, NGOs are to be 

treated as 

     People’s representatives 

 

 

 

 

 

 

76. ఇింటర్ేిష్నల్ ఇయర్ ఆఫ్ మైెకరో క రడిట్  

 2005 

 

77. డబుల య.ఇ.ఎఫ్. గోల బల్ జిండర్ గాయప్ ర్థపో రుి  2018 

ప్రకారిం 149 దేశాలలో భారత్దేశప్ు ర్ాయింకు  
ఎింత్ ? 

  108 

 

 

78. అభివృద ి  కారయకరా లలో ఎనీీవోలను ఈ క్రింద  విధ్ింగా 
ప్ర్థగ్ణిించాలి ? 

 ప్రజాప్రతిన్నధ్ులుగా 
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79. In India, Right to Education has been now 

accepted as a fundamental right; it is an 

extension of the already existing fundamental 

right of 

 

 Right to life 

80. Which of the following statements is not true 

about Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 

Yojana ? 

 It is funded by State Governments. 

 

. 

81. Rishi Valley School is founded on the basis of 

the philosophy of 

 J. Krishnamurthy 

82. Axiology is the study of the 

 Nature of values 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. భారత్ దేశింలో విదాయ హకుక పరా ధ్మిక హకుకగా 
అింగకీర్థింప్ బడిింద . ఇద  ఏ పరా ధ్మిక హకుకకు 
విస్తతరణ 

 

 జీవిించే హకుక 

80. కస్తూత ర్థబా గాింధ ీ బాలికా విదాయలయ యోజన 

గ్ుర్థించి ఈ ద గ్ువ పేర్ొకని వాటిలోల  ఏద  న్నజిం 

కాదు. 
 ఆర్థిక స్తహాయిం ర్ాషి్ర ప్రభుత్విం చేస్తుత ింద . 
 

81. రిష్ వాలీ పాఠశాల ఏ త్త్వవేత్త  త్త్విం ఆధారింగా 
సాి ప్ింప్బడిింద . 
 జ . కృషా్మూర్థత 

82. విలువల శాస్తత రిం దీన్నన్నఅధ్యయనిం చేస్తుత ింద  
 విలువల స్వభావం 
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83. Social structure, culture and personality 

combined together form 

 A social system 

84. Language, literature and art are the type of 

 

 Non-material culture 

85. Which of the following is not an obstacle to 

educational change ? 

 

 Cultural lag 

86. When the culture traits spread from one 

society to another, the process is called 

 Diffusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. సామాజక న్నర్ాాణిం,స్తింస్తకృతి, మర్థయు 
మూర్థతమత్విం ల స్తింబింధ్ిం అనేద  ఒక 

 సామాజక వయవసి్త 

84. భాషా సాహిత్యిం మర్థయు కళ్ అనేవి ఈ రకాన్నక్ 
చెింద నద . 
 అభౌతిక స్తింస్తకృతి 

85. విదయ మారుపకు క్రింద  అింశాలలో ఏద  అడడింక్ 
కాదు. 
 

 సాింస్తకృతిక విలింబనిం 

86. స్ంస్తకృతి లక్ష్ణాలు ఒక స్తమాజిం నుిండ ి వేర్ొక 

స్తమాజాన్నక్ వాయప్త  చెింద న ఆ ప్రక్రయను క్రింద  
విధ్ింగా ప్లుసాత రు 

 విస్తతరత్ 
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87. Which of the following is not a source of social 

change ? 

 Migration of nomads in a particular 

season 

88. ‘Phoenix Statement’ is related with 

 Gandhiji 

 

89. “A school is a sacred place where all are 

learning about the complexity of life and its 

simplicity.” Whose statement is this ? 

 J. Krishnamurthy 

 

90. Which Constitutional Article gives the States 

the right to promote educational interests of 

the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 

and Other Backward Classes of India ? 

 Article 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. స్ాామాజక మారుపకు ఆధారిం కాన్నద . 
 స్తించార వలస్తలు 

88. ‘ఫో్ ఎన్నక్సస ప్రవచనిం’ ఎవర్థక ్స్తింబింధ ించినద  
 గాింధీజ 

89. ‘‘అిందరూ జీవితాన్నక్ స్తింబింధ ించిన జఠథలత్ 

మర్థయు స్తరళ్త్లు గ్ూర్థు నేరుు కొనేద  పాఠశాల 
అనే ప్విత్రమైెన సి్తలములోనే.’’ అనిద  ఎవరు. 
 

 జ . కృషా్మూర్థత 

90. రాజాయింగ్ింలోన్న ఏ ఆర్థికల్ ర్ాషాి ర లకు షెడూయల్డ  
కులాలు,తెగ్లు మర్థయు ఇత్ర వెనుకబడిన 
త్రగ్త్తల విదాయ ఆస్తకుత లను పెించ ే హకుకను 
ఇస్తుత ింద . 

 ఆర్థికల్ 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GSW/500 ( 28 )  A  

91. Which Constitutional Amendment has 

included Education in the Concurrent list ? 

 25th 

92. Which Article of the Indian Constitution 

states that “Untouchability should be 

abolished” ? 

 Article 17 

 

93. What IQ would a person have whose mental 

age is 10 and chronological age is 15 ? 

 67 

94. In Maslow’s theory of motivation, at which 

stage does peak experience occur ? 

 Self-actualization needs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. ఏ ర్ాజాయింగ్ స్తవరణ విదయను కింకరింట్ లిసి్ ఉభయ 

ప్టిికలో ప ిందు ప్ర్థచిoద . 
 25వ 

92. భారత్ ర్ాజాయింగ్ింలో ఏ ఆర్థికల్ ‘‘అింటర్ాన్న 

త్నాన్ని రూప్ు మాపాలి’’ అన్న పేర్ొకింద . 
 ఆర్థికల్ 17 

93. ఒక వయక్త యొకక మానస్క వయస్తుస 10. శార్ీరక 

వయస్తుస 15 స్తిం. అయత ేIQ 

 67 

94. మాసోల  అవస్తర్ాల స్దాి ింత్ిం ప్రకారిం ఏ దశలో 
న్నకర్ాగ్రఅనుభవిం జరుగ్ుత్తింద . 
 సకవయ ప్రక్షేప్క అవస్తర్ాలు 
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95. Who among the following was the Chairman of 

first National Commission for Women ? 

 Jayanti Patnaik 

96. Arrange the following programmes in order of 

their introduction in India : 

a. Adult Education Programme 

b. National Adult Education Programme 

c. National Extension Service 

d. Total Literacy Campaign 

Code : 

 c, b, a, d 

 

97. Which National programme included the 

social education programme ? 

 Community development programme 

 

98. In which district was the first successful total 

literacy campaign carried out ? 

  

 Ernakulam 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. జాాతీయ మహిళా కమీష్న్ మొటి మొదట ి

అధ్యక్షులు ఎవరు. 
 

   జయింతి ప్టాియక్స 

96. ఈ క్రింద  కారయకరమాలను భారత్దేశింలో 
పరా రింభిించిన స్తింవత్సర్ాల ఆధారింగా 
అనుకరమింలో అమరుిండి : 

a. వయోజన విదాయ కారయకరమిం 

b. జాతీయ వయోజన విదాయ కారయకరమిం 

c. జాతీయ విస్తతరణ సేవా  
d. స్తింప్ూరా అక్ష్యర్ాస్తయత్ కాింఫెయన్ 
కోడ్ : 

 

 c, b, a, d 

97. ఏ జాతీయ కారయకరమింలో సామాజక విదాయ 
కారయకరమిం ప ిందు ప్రచబడినద . 
 

 స్తమాజాభివృద ి  కారయకరమిం 

 

98. ఏ జలాల లో స్తింప్ూరా అక్ష్ర్ాస్తయత్ ప్రచారిం 
విజయవింత్ింగా కొనసాగ్ుత్తింద . 

  

         ఎర్ాికులిం 
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99. Which of the following examinations does the 

National Institute of Open Schooling conduct ? 

 

 Senior Secondary Examination 

100. Which of the following practices leads to social 

exclusion ? 

 

 Special School for blind 

101. Identify the specific interventions introduced 

for Universalization of education (elementary). 

To answer, choose the correct option from the 

code given below : 

a. Mid-day meals 

b. Distribution of free books and uniforms 

c. Distribution of free laptops 

d. Sarva Shiksha Abhiyan 

e. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya 

Code : 

  a, b, d and e 

 

 

 

 

 

 

 

99. జాాతీయ సారవతిరక పాఠశాల స్తింసి్త న్నరవహిించే 
ప్ర్ీక్ష్ ఈ క్రింద  వాన్నలో ఏద  ? 

 ఉనిత్ మాధ్యమిక ప్ర్ీక్ష్ 

100. ఈ క్రింద  వాన్నలో ఏ విధానిం సామాజక 

మినహాయింప్ులకు దార్థ తీస్తుత ింద . 
  అింధ్ులకు ప్రతేయక పాఠశాలలు 

101. సారవతిరక పరా ధ్మిక విదయ కొరకు ప్రవేశపెటిబడిన 

న్నర్థిష్ఠ  ఉప్గ్ములను గ్ుర్థతింప్ుము. జవాబు కొరకు 
క్రింద ఇవవబడిన స్తర్థయ ైన స్తమాధాన కోడ్ ను 
ఎనుికొనుము : 

a. మధాయహి భోజనిం 
b. ఉచిత్ ప్ుస్తతకములు మర్థయు 

యూన్నఫ్ారముల ప్ింప్కిం 

c. ఉచిత్ లాప్ టాప్ ల ప్ింప్ణీ 
d. స్తరవ శిక్షా అభియాన్ 

e. కస్తూత రబ గాింధ ీబాలికా విదాయలయం 
కోడ్ : 

 a, b, d మర్థయు e 
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102. In the Indian Constitution, ‘Education’ is in 

the 

 Concurrent List 

103. Which of the following Commissions suggested 

silent meditation as a part of moral values ? 

  

University Education Commission 

104. Which of the following Commissions first 

decentralized the primary education ? 

 

 Hunter Commission 

 

 

105. The mid-day meal programme for primary 

schools was initiated with a view to 

 Increase enrolment 

106. Provision of ‘‘right to equality’’ has been 

incorporated in Indian Constitution under the 

Articles 

 

 14 to 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. భాారత్ ర్ాజాయింగ్ింలో ‘విదయ’ ఉనిద  
  ఉభయ ప్టిిక 

103. నైతిక విలువలోన్న భాగ్మైెన న్నశశబి ధాయనమును 
ఈ క్రింద  వాన్నలోన్న ఏ కమీష్న్ స్తూచిించిింద . 
 

 విశవ విదాయలయాల కమీష్న్ 

104. పా్రథమిక విదయను మొటి మొదటగా ఏ కమీష్న్ 
వికేిందీరకృత్ిం చేస్ింద . 
 

 హింటర్ కమీష్న్ 

105. పా్రథమిక పాఠశాలలో మధాయహి భోజన 
ప్ధ్కమును ఈ దృషాి య ఆరింభిoచారు 
 

 నమోదున్న మెరుగ్ు ప్రుచుటకు 
106. భారతీయ ర్ాజాయింగ్ింలో ఏ ఆర్థికల్ లో 

“స్తమానత్వప్ు హకుక’’ నకు స్తదుపాయిం 
కలిపించబడినద . 
 

 14 నుిండి 18 వరకు 
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107. Who was the Chairman of Emotional 

Integration Committee ? 

 

 Sampurnananda 

108. As one of the Indian Constitutional values, 

Secularism means 

 Equal respect for all religions and no 

discrimination in any matter on the 

grounds of religion 

 

109. The Right of Children to Free and Compulsory 

Education Act, 2009 ensures the right of 

children with disabilities to free education 

from 

 6 years to 18 years 

110. The word ‘Socialist’ was added to the 

Preamble of Constitution of India by which  

Amendment ? 

 

 42nd Amendment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. భాావోదేవగ్ స్తమైెకయతా కమిటీ ఛెైరాన్ ఎవరు. 
 

 స్తింప్ూర్ాా నింద్ 

108. భారతీయ ర్ాజాయింగ్ విలువలలో ఒకటెైన లౌక్క 

వాదిం అనగా 
 

 ప్రతి మత్మునకు స్తమాన గౌరవిం ఇవవటిం 

109. ఉచిత్ న్నరబింధ్ విదయకు బాలల హకుకల న్నరభింధ్న 

2009 లో  ప్రతేయక  అవస్తరమయన బాలలకు 
ఉచిత్ విదయను _______ స్తoవత్సరిం నుిండ ి

ఇవవవచుునన్న రూడీ ప్రచినద . 
 

6 నుిండి 18 స్తింవత్సర్ాలు 

110. భారత్ ర్ాజాయింగ్పకఠథకలో సామయవాదిం అనే 
ప్దాన్ని ఏ ర్ాజాయింగ్ స్తవరణ దావర్ా ప్రవేశ 
పెటాి రు  
 

 నలబెై ర్ ిండవ స్తవరణ దావర్ా 
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111. The gap between two Sessions of Parliament 

shall not exceed 

 

 Six months 

112. The Comptroller and Auditor General of 

India is appointed by 

 The President 

113. Who is the Chairman of Union Public Service 

Commission ? 

 

 Arvind Saxena 

114. When was the Andhra Pradesh Public 

Service Commission established ? 

 

 1956 

115. When did the Government of India appoint 

M.M. Punchhi Commission on Centre-State 

Relations ? 

 

 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. ర్ ిండు పారలమెింట్ స్తమావేశాల మధ్యగ్ర్థషి్ 
విర్ామిం ఎింత్కాలింమిించర్ాదు  
 ఆరు నెలలు 

112. భారత్ కింపిో ర లర్ అిండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ను 
ఎవరు న్నయమిసాత రు  
 

 ర్ాషి్రప్తి 

113. యూన్నయన్ ప్బిల క్స స్తర్ీవస్ కమీష్న్ ఛెైరాన్ 
ఎవరు  
  

అరవిింద స్తకేసనా 
114. ఆింధ్ర ప్రదేశ్ ప్బిల క్స స్తర్వీస్ కమీష్న్ ఎప్ుపడు 

ఏర్ాపట  చేశారు ? 

 

 1956 

115. కేిందర, ర్ాషి్ర స్తింబింధాల పెై భారత్ ప్రభుత్వము 
ఎిం.ఎిం. ప్ూింఛీ కమిష్న్ ఎప్ుపడు 
న్నయమిించిింద   
 

 2007 
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116. The Inter-State Council was established in the 

year 

 1990 

117. When was the Yuvajana Sramika Rythu 

Congress Party  founded  in  Andhra 

Pradesh ? 

 March, 2011 

118. When was the Sri Krishna Committee  

appointed by the Government of India ? 

  

February, 2010 

119. Who appoints the State Human Rights 

Commission ? 

 Governor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. అింత్ర ర్ాషి్ర మిండలిన్న ఏ స్తింవత్సరము 
నెలకొలాపరు  
 1990 

117. ఆింధ్రప్రదేశ్ లో యువజన శరా మిక ర్ ైత్త కాింగ రస్ 
పార్ీి ఎప్ుపడు సాి ప్ించబడిింధ  ? 

 మార్థు, 2011 

118. భారత్ ప్రభుత్వము శీర కృషా్ స్తింఘాన్ని ఎప్ుపడు 
న్నయమిించిింద  ? 

 

 ఫ్బరవర్థ, 2010 

119. ర్ాషి్ర మానవహకుకలస్తింఘింను ఎవరు 
న్నయమిసాత రు ? 

 

 గ్వరిర్ 
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120. Who is the present Lokpal of India ? 

   Pinaki Chandra Ghose 

121. The Nirbhaya Act came into existence on  

 

 3rd April, 2013 

122. Name the Minister for Women and Child 

Welfare of Andhra Pradesh. 

 

 Taneti Vanitha 

123. In which year was the Domestic Violence 

Prevention Act enacted ? 

 

 2005 

124. Which district in Andhra Pradesh is known for 

its copper mines ? 

 

 Guntur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. ప్రస్తుత త్ భారత్దేశ లోక్స పాల్ ఎవరు ? 

 ప్నాక్ చిందర ఘోష్ 

121. న్నరభయ చటిిం అమలులోక్ వచిున తేదీ? 

 3 ఏప్రల్, 2013 

122. ఆింధ్రప్రదేశ్ సకత ర, శిశు స్తింక్షేమ మింతిర ఎవరు ? 

  తానేటి వన్నత్ 

123. గ్ృహ హిింస్త న్నర్ోధ్క చటిిం ఏ స్తింవత్సరములో 
రూప ింద ించారు ? 

 

 2005 

124. ఆింధ్ర ప్రదేశ్ లో ర్ాగథ గ్నులకు ప్రస్ద ి  చెింద న 
జలాల  ఏద  ? 

  

గ్ుింటూరు 
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125. Which inscription refers to Ashoka as guiding 

the teachers to inculcate interest among the 

students towards Dharma ? 

 

 Erragudi inscription  

126. Acharya Nagarjuna propounded the ‘doctrine 

of welfare state’ in his work  

 

 Ratnavali-Rajaparikatha  

127. Who was conferred the title  

Gandharva-vidya-visarada in the Chalukyan 

Court ? 

 Chellavva 

128. Pavuluri Mallana, the mathematician, lived in 

the court of 

 

 Rajaraja Narendra 

 

 

 

 

 

 

 

125. విదాయరుి లోల ధ్రాిం ప్టల  ఆస్తక్తన్న ర్ేక తిత ించాలన్న 
అశోకుడు ఉపాధాయయులకు ఉధోబద ించాడన్న 
తెలిపే శాస్తనిం ఏద  ? 

 ఎరరగ్ుడి శాస్తనిం 

126. ఆచారయ నాగారుీ నుడు త్న ఈ గ్రింధ్ింలో ‘శేరయో 
ర్ాజయ స్దాి ింతాన్ని’ ప్రతిపాద ించాడు  
 

 రతాివళ్ళర్ాజ-ప్ర్థకథ 

127. చాళ్ళకుయల ఆసాి నింలో ‘గాింధ్రవవిదాయవిశారద’ 
బిరుదును ప ింద నదెవరు ? 

 చెలల వవ 

128. గ్ణిత్ వేత్త  అయన పావులూర్థ మలల న ఈయన 
ఆసాి నింలో ఉనాిడు  

 

 ర్ాజర్ాజ నర్ిేందుర డు 
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129. ‘Ranganatha Ramayanam’ was composed  

by 

 

 Gona Buddhareddy 

130. The ‘Dasa-samajam’ was established in 

Andhra by 

 

 Brahma Naidu 

131. The title ‘Andhra Suratrana’ was first borne 

by 

  

Kapaya Nayaka 

132. The poet who gave a graphic description of the 

socio-economic life of the Palnadu people was 

 

 Srinatha 

 

129. ‘రింగ్నాథ ర్ామాయణిం’ ఎవర్థచేత్ రచయత్ ? 

 

 గోన బుదిర్ డిడ  

130. ఆింధరా లో ‘దాస్త-స్తమాజాన్ని’ నెలకొలిపనద   
 

 బరహానాయుడు 
  

131. ‘ఆింధ్ర స్తురతరా ణ’ బిరుదును తొలిగా 
ధ్ర్థించినవాడు 
 

 కాప్య నాయకుడు 

132. ప్లాిటి ప్రజల సామాజక, ఆర్థిక జీవనాన్ని 
గ్ుర్థించి విప్ులింగా వివర్థించిన కవి ? 

 శీరనాధ్ుడు 
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133. The Samaya of the Kakatiya period denotes 

  caste organisation 

134. Krishnadevaraya composed ‘Amuktamalyada’ 
while he was resting at 

 

 Srikakulam 

 

135. Who among the following foreign travellers 

described the skills of women-accountants of 

the Vijayanagara period ? 

 

 Fernao Nuniz 

136. How many sub-castes were there among the 

Dommaras in medieval Andhra, according to 

their claim ? 

 

 24 

133. కాకతీయుల కాలింలో స్తమయిం అనేద  దీన్ని 
స్తూచిస్తుత ింద  
 కుల స్తింఘము 
 

134. కృషా్దేవర్ాయులు ‘ఆముకతమాలయద’ ను ఇకకడ 
విశరా ింతి తీస్తుకునే స్తమయింలో  రచిించాడు 
 

 శీరకాకుళ్ిం 

 

 

135. ఈ క్రింద  విదేశీ యాతిరకులలో విజయనగ్ర కాలిం 
నాటి మహిళా గ్ణకుల నెైప్ుణాయన్ని గ్ుర్థించి 
వివర్థించినదెవరు ? 

 

 పెర్ోివ్ నూన్నజ్ 

 

136. మధ్యయుగాింధ్రలో దొమార్థవారు తాము ఎన్ని 
ఉప్కులాలుగా ఉనాిమన్న చెప్ుపకునాిరు ? 

 

 24 
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137. ‘Abhinava Dandi’ was the title of 

  

Ketana 

 

138. From which movement onwards, the students 

of Andhra had started taking active part  in the 

politics of the country ? 

 Vandemataram 

 

139. Who tried to instigate the Muslims of Kadapa 

towards Jihad against the British and in 

support of the Revolt of 1857 ? 

 

 Shaik Peer Saheb 

  
 

140. The Congress leader from Andhra who 

presided over the Nagpur Session of Indian 

National Congress of 1891 was 

 

 P. Anandacharyulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

137. ‘అభినవ దిండి’ అనేద  ఈయన బిరుదు 

 

 కేత్న 

138. ఏ ఉదయమ కాలిం నుిండి ఆింధ్ర విదాయరుి లు దేశ 
ర్ాజకీయాలోల  చురుక ైన పాత్రను న్నరవహిించ 
నారింబిించారు ? 

 విందేమాత్రిం 

139. 1857 తిరుగ్ుబాట కు మదదత్తగాను, బిరటిష్ 
వార్థక్ వయతిర్ేకముగా జీహద్ న్న ప్రకటిించటిం 
దావర్ాను కడప్ ముస్ల ింలను ర్ చుగొటిటాన్నక్ 
ప్రయతిిించినదెవరు ? 

 

 షేక్స పకర్ సాహెబ్ 

140. 1891 నాటి భారత్ జాతీయ కాింగ రస్ నాగ్ప్ూర్ 
స్తమావేశాన్నక్ అధ్యక్ష్త్ వహిించిన ఆింధ్ర కాింగ రస్ 
నాయకుడెవరు ? 

 

 ప్.  ఆనిందాచారుయలు 
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141. The first widow remarriage was celebrated in 

Andhra on 

 

 11th December, 1881 

142. The first Telugu journal published for the 

propagation of Christianity was 

 

 Satyaduta 

 

143. Who was the first President of the Andhra 

State Congress ? 

 

 Nyapati Subba Rao 

144.  ‘Kanyasulkam’ a work aiming at the popular 

awareness on social evils is written by 

 

 Guruzada Appa Rao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141. ఆింధరా లో తొలి విత్ింత్త ప్ునర్థవవాహిం 
న్నరవహిించబడిన ర్ోజు 

 

 11 డిసెింబర్, 1881 

142. క ైైస్తతవ మత్ ప్రచారిం కోస్తిం వెలువడిన తొలి 
తెలుగ్ు ప్తిరక 

 

 స్తత్యదూత్ 

143. ఆింధ్ర సేిట్ కాింగ రస్ తొలి అధ్యక్షుడెవరు ? 

 

 నాయప్తి స్తుబబర్ావు 
 

144. సాింఘీక దుర్ాచార్ాలు ప్టల  ప్రజల అవగాహన 
కోస్తిం ఉదేద శిించబడిన ‘కనాయశులకిం’ గ్రింధాన్ని 
రచిించినద  
 

 గ్ురజాడ అపాప ర్ావు 
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145. How many members signed on the 

Gentlemen’s Agreement ? 

 8 

146. Andhra University was shifted from 

Vijayawada to Visakhapatnam on the 

recommendation of 

 

 Sarvepalli Radhakrishnan’s Report 

 

147. ‘Gabbilam’, which aims to sensitise popular 

feelings against untouchability, was composed 

by 

 

Gurram Jashuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

145. పెదద  మనుష్తల ఒప్పిందిం పెై స్తింత్కిం చేస్న 
స్తభుయలెిందరు ? 

 8 

 

146. ఏ న్నవేద క ననుస్తర్థించి ఆింధ్ర 
విశవవిదాయలయాన్ని విజయవాడ నుిండి 
విశాఖ్ప్టిణాన్నక్  మారుటమైెింద  ? 

 

 స్తర్ేవప్లిల ర్ాధాకృషా్న్ న్నవేద క 

 

147. అింటర్ాన్న త్నాన్నక్ వయతిర్ేకింగా ప్రజాబావ చెైత్నయ 
బావసో ఫరకత్ లక్ష్యింగా వెలువడిన ‘గ్బిబలిం’ 
రచయత్ 

 

 గ్ురరిం జాష్తవా 
 

 

 

 

 

 

 



GSW/500 ( 42 )  A  

148.  ‘Antaranolla Atmakathalu’ was written by 

 

 Endluri Sudhakar 

 

149. The duration of Y.S. Rajasekhara Reddy as 

Chief Minister of Andhra Pradesh for the first 

term was 

 

 May, 2004 to May, 2009 

150.  ‘‘Prataparudriyam’’, a rhetorical work, which 

describes the nature of ‘‘Prataparudra’s’’ 

character was composed by  

 

 Vidyanatha 

 

 

 

 

 

 

 

148.  ‘అింటర్ానోళ్ీ ఆత్ాకధ్లు’ రచయత్ 

 

 ఎిండూల ర్థ స్తుధాకర్ 

 

149. ఆింధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమింతిరగా వెై.యస్. ర్ాజశేఖ్ర 
ర్ డిడ  మొదట త్డవ ప్దవీకాలిం 

 మే, 2004 నుిండి మే, 2009 వరకు 

 

 

150. ప్రతాప్రుదుర న్న గ్ుణ గ్ణాలను గ్ుర్థించి వివర్థస్తూత  
“ప్రతాప్రుదీరయమ్” అనే అలింకార శాస్తత ర గ్రింధాన్ని 
రచయత్  

  

విదాయనాధ్ుడు 

   

 


