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PART A  

History & Culture  

1. Vijnanesvara wrote Mitakshara at the court of 

the Chalukya emperor Vikramaditya VI. It 

was  

 A commentary on the law book of 

Yajnavalkya 

2. Which of the following pairs is not correctly 

matched ? 

 (Traveller) (Reigning Ruler) 

   

   

   

 I-Tsing (Yijing) Ashoka 

3. Which of the following pairs of temples and 

places is not correctly matched ? 

 (Temple) (Place) 

 Virupaksha temple Thiruvananthapuram 

   

   

   

4. Identify the Sultan of Delhi who prohibited 

drinking of alcohol, introduced market control 

policy and inflicted severe punishment to 

rapists. 

 Sultan Alauddin Khalji 

 

 

 

 

1. చాళుక్య విక్ర మాదిత్యయడు - VI ఆసా్థనంలోని 

విజా్ఞనేశ్వరుడు రచంచన మితాక్షర  

(1) యాజా్వల్క్యయడి న్యయయశాస్్తరం మీద 
వ్యయఖ్యయనం 

2. క ిందివాటిలో సరిగా జత పరుపబడనిది ఏది ? 

 (యాత్రికుడు) (పరిపాలిసతు న్న 
రాజు) 

   

   

   

 ఇ-త్రసింగ్ (యిజింగ్) అశోకుడు 

3. క ిందివాటిలో ఏ ఆలయిం, సథలిం సరిగా 
ఇవ్వబడలేదత ? 

 (ఆలయిం) (సథలిం) 

 విరూపాక్షాలయిం త్రరువ్న్ింతపురిం 

   

   

   

4. ఏ దిలీ్ల సతలాు న్ మదయపాన్ నిషేధిం, మారకెట్ 
కింటరి ల్ విధాన్ిం, అత్ాయచారాలు చేసిన్ వారిప ై 
కఠిన్ శిక్షలు అమలు పరిచాడు ? 

 సతలాు న్ అలాీ  ఉదదీన్ ఖిలీ్ల 
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5. Point out from the following sufis, who is from 

the Chishti Sufi Silsilah ? 

 

 Shaikh Gesudaraz 

 

6. The First Round Table Conference was held at 

London in 1930 to discuss  

 

 Future Constitution in India 

 

7. Muhammad Ghori’s forces won the battle 

fought against Prithviraj Chauhan primarily 

because of  

  

 Superior war technology of the Turks 

8. Third Battle of Panipat was fought between 

 Ahmad Shah Abdali and the Marathas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. చిసిథ  సూఫీ సిల్ సిలా లో పసిిదిి  ప ిందిన్ సూఫీ 
ఎవ్రు ? 

 

 ష ైక్ జకసతదరాజ్ 

 

 

6. మొదటి  ర ిండ్ టేబుల్ సమావేశిం 1930లో 
లిండన్ లో ఏిం చరిచించడానిక  ఏరాాటయిింది ? 

 భారతదేశ భవిష్యత్ రాజ్యింగిం 

7. పృధదవరాజ్ న్త మహమమదతగోరి సేన్లు మొదట 
ఓడ ించ గలిగిన్ కారణిం : 
  తురుష్ుెల యుదిన ైపుణాయలవ్లీ 

8. మూడవ్ పానిపటటు  యుదిిం వీరి మధయ జరిగిింది : 
 అహమద్ షా అదబలి మరియు మరాఠులు 
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9. In January 1565, the Battle of Talikota was 

fought between  

 The Vijayanagara Empire and the 

Deccani Sultanates 

10. Name the Rana of Mewar who employed 

Baksariya Muslims in his army : 

  

 Rana Pratap 

  

11. In medieval Deccan, Deshmukh was a village 

official, who was responsible to  

Collect land revenue from the peasants and to 

deposit it in the State treasury 

12. In which year was the Rail network started 

from Bombay to Thane ? 

 1853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. జన్వ్రి 1565లో తళ్ళికోటయుదిిం వీరిమధయ 
జరిగిింది : 
(1) విజయన్గర సామాాజయిం మరియు దకెనీ 

సతలాు న్తలు 

10. బసెరీయ ముసీీములన్త తన్ స ైన్యింలో 
చేరుచకొన్న మేరావడ్ రాణా : 
 రాణా పతి్ాప్  

11. మధయదకెన్ లో, దేశ్ ముఖ్  అనే గాామాధికారి, 
దదనిక  కారకుడు : 
 రకైతుల న్తించి పన్తన వ్సూలు చేసి 

కోశాగారింలో జమ చేయటిం 

12. బ ింబాయి న్తించి థానేకు రకైలు న్డపబడ న్ 
సింవ్తసరిం : 
 

 1853 
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13. Chronologically arrange the following 

Governor-Generals of India.  

Select the correct answer from the code given 

below : 

(i) Lord Wellesley 

(ii) Lord William Bentinck 

(iii) Warren Hastings 

(iv) Lord Cornwallis 

Code :  

 (iii), (iv), (i), (ii) 

14. Arrange the following rulers of Gupta dynasty 

in chronological order : 

(i) Chandragupta II 

(ii) Skandagupta 

(iii) Samudragupta 

(iv) Kumaragupta I 

Select the correct answer from the code given 

below : 

Code :   

 (iii), (i), (iv), (ii) 

15. The poet Bana was patronized by which of the 

following rulers ? 

 Harsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. క ిాంద ఇచిచన్ గవ్రనరు జన్రల్ లన్త 
కాలాన్తగుణింగా అమరచిండ .  
క ింద ఇచిచన్ సమాధానాలలో సరకైన్ దానిని 
గురిుించిండ  : 
(i) లార్్డ వ లీసీీ  
(ii) లార్్డ విలియిం బ ింటిక్ 

(iii) వారకన్ హేసిుింగ్స 
(iv) లార్్డ కార్డన వాల్లస్ 
కోడ్స్ : 
 (iii), (iv), (i), (ii) 

14. క ిాంది గుపు  రాజులన్త కాలాన్తగుణింగా గురిుించిండ  
(i) చిందగిుపుు డు II 
(ii) సెింద గుపుు డు 
(iii) సముదగిుపుు డు 
(iv) కుమారగుపుు డు I 
క ింద ివాటిలో సరకైన్ జవాబుని గురిుించిండ  : 
కోడ్స్ : 
 (iii), (i), (iv), (ii) 

15. బాణకవిని పో షిించిన్ రాజకవ్రు? 

 హరుు డు 
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16. When did Portuguese admiral Vasco da Gama 

come to Calicut ? 

 1498 

 

17. Which of the following pairs is not correctly 

matched ?  

 (Event) (Year) 

   

   

   

 Montagu-Chelmsford Reforms 1929 

18. When did the French gain control over 

Pondicherry ? 

 1697 

19. Who introduced the silver tanka and the 

copper jital – the two basic coins of the 

Sultanate period ? 

 Iltutmish 

20. Who propagated pushtimarga, a religion of 

grace ? 

 Vallabhacharya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. పో రుచగీసత అడ మరల్ వాసో ెడ గామా కాలికట్ కు 
ఎపుాడు వ్చాచడు ? 

 1498 

  

17. క ిాంది వాటిలో సరిగా జతపరుపబడనిది ఏది ? 

 (సింఘటన్) (సింవ్తసరిం) 

   

   

   

 మింటగు- చామ్సస ఫో ర్్డ 
సింసెరణలు 

1929 

18. పాిండ చేచరి మీద ఫ ిించి వాళ్ళిపుడు ఆధికాయనిన 
సాధిించారు ? 

 1697 

  

19. సతలాు న్తకాలింలోని రకిండు ముఖ్య నాణాల ైన్ వ ిండ  
టింకాలన్త, రాగి జత్ాలన్త పవిేశప టిుిందెవ్రు ? 

 ఇలుు మిష్ 

20. పుషిుమారగ పవి్కు ఎవ్రు ? 

 వ్లీభాచారుయడు 
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21. Match List I with List II and select the correct 

answer from the code given below : 

     List I 

(Monument) 

 List II 

(Place) 

a. Char Minar I. Delhi 

b. Akbar’s Tomb II. Agra 

c. Humayun’s Tomb III. Hyderabad 

d. Taj Mahal IV. Sikandara 

Codes :   

 a  b  c d 

 III IV I   II 

  

22. After 1857 revolt, Bahadur Shah Zafar, the 

last Mughal ruler of India, was exiled to 

 Rangoon 

23. Which of the following rulers of Mysore sent 

ambassadors to France to bring in European 

technology, and went on to build a navy ? 

 Tipu Sultan 

 

 

 

 

 

 

21. క ిాంది ఒకటర పటిుక రకిండ్ పటిుక లో వాటిని 
జతపరచి క ింది సమాధానాలలో సరకైన్ది 
ఎన్తనకోిండ  : 

    పటిుక I 

(పసిిది కటుడాలు) 

 పటిుక II 
(సథలాలు) 

a. చారిమనార్డ I. ఢ లీ్ల 

b. అకబరు సమాధి II. ఆగాా 
c. హుమాయూన్ 

సమాధి 
III. హ ైదరాబాదత 

d. త్ాజ్ మహల్ IV. సికిందర్డ 

కోడ్స్ : 
 a b c d 

 III IV I   II 

  

22. 1857లో విపీవ్ిం తరావత, మొఘలుల చివ్రి 
పాలకుడెై బహదూర్డ షా జ్ఫర్డ ఎకెడ క  
పారిపో యాడు ? 

 రింగూన్ 

23. క ిాంది మ ైసూరు రాజులలో ఫాిన్తసకు 
రాయబారులన్త పింపి, అకెడ  న ైపుణాయలత్ో 
నౌకాదళ్ానిన తయారు  చేయడానిక  తగిన్ వారిని 
త్ెపిాించతకొన్నదెవ్రు ? 

 టిపుా సతలాు న్ 
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24. Who said that, “Nothing can emancipate the 

outcaste except the destruction of the caste 

system” ? 

  B.R. Ambedkar 

 

25. Who wrote ‘Why I am an Atheist’, defending 

total rejection of all religion on grounds of 

human dignity and rationalist logic ? 

 Bhagat Singh 

26. Why was Doddi Komaraiah, a village militant, 

murdered on 4 July, 1946, in Janagam taluka 

of Nalgonda ? 

 For trying to defend a poor  

washer-woman’s mite of land. 

 

 

27. In the Indian context, ‘Drain of Wealth’ means 

foreign power in India squeezed Indian 

economy through various means and 

transferred it to their native country. This 

‘surplus’ capital caused ‘industrial revolution’ 

in their country. 

Which of the following foreign ruling powers is 

associated with the above theory of ‘Drain of 

Wealth’ ? 

 British 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. “కుల వివ్క్ష దాసయ విమచనానిక  కులనిరూమలన్ 
తపా మరేదద ఉపయోగపడదత” అన్నదెవ్రు? 

  బి.ఆర్డ. అింబేదెర్డ 
25.  ‘నేన్త నాసిు కునిగా ఉన్నపుడు’ అన్న పుసుకానిన 

అనిన మత్ాలన్త ఖ్ిండ ించి, మాన్వ్త్ావాద 
దృకాథింత్ో హేతువాద తరాెనిన ఆధారిం 
చేసతకొని రాసిిందెవ్రు ? 

 భగత్ సిింగ్ 

26. జన్గాిం త్ాలూకా, న్ల్గ ిండ జలాీ ,  దొడ ్  
కొమరయయ 4 జూల ై 1946 లో ఎిందతకు 
చింపబడా్ డు ? 

  పేద చాకలి సీు  ీ భూమిని కాపాడాలని 
పయిత్రనించడిం వ్లీ 

 
 
 
 

27. భారతీయ ఐత్రహాసిక సిందరభింలో ‘సింపద 
హరిించత’ అింట,ే విదేశీ శకుు లు భారతీయ ఆరిథక 
విధానానిన పలురకాలుగా న్ష్ుపరచి తమ దేశానిక  
చేరవేశారు. ఈ “అధిక సింపద” వార ి దేశింలో 
’ఇిండసిుయిల్ రకవ లూయష్న్’ కు కారణమ ైయిింద.ి 
ప ై థియరీ “సింపద హరిించత"త్ో సింబింధిించిన్ 
విదేశిం ఏది ? 

 బిిటీష్ువారు 
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28. Who from the following were associated with 

Subhash Chandra Bose’s Indian National 

Army and faced the trial in Delhi in 1945 ? 

(a) P.K. Sahgal 

(b) G.S. Dhillon 

(c) Shah Nawaz Khan 

(d) Bhulabhai Desai 

Select the correct answer from the code given 

below : 

Codes :  

 (a), (b) and (c) only 

29. Whose book ‘Unto this Last’ left a deep impact 

on Mahatma Gandhi and he even translated it 

into Gujarati ? 

 John Ruskin 

30. In the early decades of the twentieth century, 

caste movements began to proliferate in the 

Indian society. 

Which of the following movements are  

related to caste-consciousness, leading to  

caste-movements in particular regions ? 

(a) Satyashodhak Samaj in Maharashtra 

(b) Self-respect agitation in Tamilnadu 

(c) Ghadar movement in Punjab 

(d) Bijolia movement in Rajasthan 

Select the correct answer from the code given 

below : 

Codes :  

(a) and (b) only 

 

 

 

 

 

 

28. క ిాంది వారిలో సతభాష్ చిందబిో స్ నేష్న్ల్ ఆరీమలో 
ఉిండ  1945 లో ఢ లీ్లలో విచారణన్త 
ఎదతరకెనానరు ? 

(a) పి.కక. సహగల్ 

(b) జ.ఎస్. ఢ లాీ న్ 

(c) షా న్వాజ్ ఖ్ాన్ 
(d) భులబాయి దేశాయ్ 
క ిాంది వాటిలో సరకైన్ జవాబుని గురిుించిండ  : 
కోడ్స్ :  

 (a), (b) మరియు (c) మాత్ర మే 

29. మహాత్ామగాింధద మీద పభిావ్ిం చూపి, ఆయన్ 
గుజరాత్ లోక  అన్తవ్దిించిన్ ‘అన్ టట ది లాస్ు ’  
ఎవ్ర ిపుసుకిం? 

 జ న్ రసిెన్  
30. ఇరవ ైయోయ శత్ాబీపు త్ొలి దశకాలలో, కుల 

ఉదయమాలు విసురిించడిం మొదలయిింద.ి  
క ిాంది వాటిలో కుల-సాృహ కు తదావరా కుల 
ఉదయమాలకు సాథ నికింగా కారణమ ైన్వి ఏవి ? 

(a) సతయసో ధక్ సమాజ్ – మహారాష్ు  ి
(b) ఆతమగ రవ్ ఉదయమిం – తమిళనాడు 
(c) ఘదర్డ ఉదయమిం    – పింజ్బ్  
(d) బిజోలియా ఉదయమిం – రాజసాథ న్ 
క ిాంది వాటిలో సరకైన్ జవాబుని గురిుించిండ  
కోడ్స్ : 
 (a) మరియు (b) మాత్ర మే 
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PART B 

Constitution, Polity, Social Justice and 

International Relations 

31. Choose the correct answer relating to the 

Supreme Court of India : 

 All Civil and Judicial authorities in 

India shall act in aid of the Supreme 

Court 

32. The Objectives specified in the Preamble 

contain the basic structure of our 

Constitution. In this regard choose the correct 

answer : 

 Basic structure means that which 

cannot be amended in exercise of the 

power under Article 368 of the 

Constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. సరోవన్నత నాయయసాథ న్ిం గురిించి సరకైన్ 

సమాధానానిన గురిుించిండ .... 
 సరోవన్నత నాయయసాథ నానిక  లోబడే 

దేశింలోని అనిన సివిల్ జుడీషియల్ 

అధికారులు పనిచేసాు రు 

32. పవిేశికలో ఉన్న లక్షాయలు మన్ దేశ రాజ్యింగానిక  
సింబింధిించిన్ మౌలికమ ైన్ వాటినికలిగి ఉనానయి. 

సరకైన్ సమాధాన్ిం గురిుించిండ . 
 రాజ్యింగింలోని ఆరిుకల్ 368 పకిారిం 

మౌలికరూపిం అింటే మారుాలు చేయడానిక  
వీలులేనిది 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GS/1G/100 ( 13 )  A  

33. Estimates Committee related to which reform 

to ensure the efficiency of the following ? 

 New Legislation reforms 

34. Most important components of secularism are 

mentioned below, except  

 Not applicable to irreligious 

persons/citizen. 

35. Social justice enables the Courts to uphold 

legislation, except  

 To enact unquestionable laws to protect 

certain people of the society. 

36. A person whose freedom of movement has 

been taken away by imprisonment or 

detention does not thereby lose his freedom of 

 Expression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ఎసిుమేట్స కమిట ీ క ిందివాటిలో ఏ సింసెరణన్త 
నిరాి రిించడానిక  ......... 
 కొతు  చటాు ల సింసెరణలు 

34. చాలా ముఖ్యమ ైన్ మతరహిత సమాజ భాగాలు 
క ింద ఇవ్వబడా్ యి, తపా..... 

 ఇరిలా్లజయస్ పజిలకు వ్రిుించదత 

35. సామాజక నాయయిం కోరుు ల చటాు లదావరా 
నిలబ టటు కోవ్చతచ, తపా...... 

 పశిినించరాని చటాు లన్త సమాజింలోని 

కొిందర ికోసిం పరిరక్ష ించటిం 

36. చెరశాలలో ప టుడిం వ్లీ లేదా అరికటుడిం దావరా 
ఒక వ్వక ు యొకె సేవచచగాని నిలుపుదల 

చేయబడ త్ ేఅిందతవ్లీ అతని ఈ ..... సేవచచపో దత 

 వ్యకతుకరణ  
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37. Regarding the Habeas Corpus, choose the 

wrong answer. 

 A petition of Habeas Corpus lies against the 

executive authority, not available 

against the private individuals. 

38. Regarding the Directive Principle of State 

Policy, choose the wrong answer. 

 Parliament cannot amend Fundamental 

Rights for implementing the Directive 

Principles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. హెబస్ కారాస్ గురిించి సరకైన్ సమాధానానిన 

గురిుించిండ . 
 ఎగి్జక్యయటివ్ అథారిటిప ై హేబాస్ కారాస్ లో 

ఫిటీష్న్ ఉిండగా వ్యక ు గత్మ ైన్ ఫిటీష్న్తీ  

సీవకరిించబడవ్ు. 

38. రాష్ుపిాలసీక  సింబింధిించిన్ డెైరకక ువ్ పిినిసపల్ 

విష్యింలో తపుా సమాధానానిన గురిుించిండ  
 డెైరకక ువ్ ఫిినిసఫల్స లన్త పవి్రిుింప 

చేయటానిక  పారల మ ింట్ పాిథమిక 

హకుెలన్త మారుాచేయదత. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Regarding the Governor, all following 

statements are correct, except 

 Governor shall quit his office 

immediately after expiry of his term. 
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40. The orders passed by the Governor of a State 

(Article 163) of a State fall in four categories. 

Find out the category which is not subject to 

Judicial Review. 

 Where the Governor acts without the aid 

and advice of the Council of Ministers 

and acts in his own discretion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. క ిాంది పకిటన్లోీ  గవ్రనరుకు సింబింధంచ అనిన 

సరకైన్వే..... తపా 

 గవ్రనరు తన్ కాల పరిమిత్ర పూరిు కాగానే 
తన్ కారాయలయానిన వ ింటనే వ్దిలి ప టాు లి 

 

40. ఒక రాష్ు  ి గవ్రనరు 163 వ్ ఆక్ు క ిాంద ఉతురువలు 
జ్రిచేసిన్ తరావత అవి నాలుగు విభాగాల క ిాంద 

జమ అవ్ుత్ాయి... ఏ విభాగిం నాయయసమీక్షకు 
లోన్వ్దో  గురిుించిండ  

 గవ్రనరు మింత్రిమిండలి సలహా 

సింపదిిింపులు లేక తన్ పిత్ేయక అధికారింత్ో 
న్డుచతకోవ్చతచ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Regarding the Union Council of Council of 

Ministers, choose the wrong answer. 

 During the period of National 

Emergency, the President acquires 

discretionary powers, and can take 

independent decisions. 

42. The Preamble may be invoked to determine 

the ambit of 
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 Fundamental Rights and Directive 

Principles 

43. Regarding the Article 15 of the Constitution of 

India, find the wrong answer. 

 Article 15 permits the State to make 

special provision for women and 

children. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. మింత్రి మిండలి యూనియన్ విష్యింలో తపుా 

సమాధానానిన గురిుించిండ  
  
 అతయవ్సర పరిసిథతులలో రాష్ుపిత్రక  పతి్ేయక 

అధికారాలు ఉింటాయి, సవతింతనిిరణయాలు 
తీసతకోవ్చతచ. 

42. పవిేశిక ఆింబిట్ యొకె ఇనవవక్ గురిుించిండానిక ...... 
 పాిధమిక హకుెలు, డెైరకకతువ్ ఫిిన్స పల్స 

43. భారత రాజ్యింగ ఆరిుకల్ 15 గురిించి  తపుా 

సమాధానానిన గురిుించిండ  
 ఆరిుకల్ 15 రాష్ు ిింలో సీు  ీ శిశువ్ుల కోసిం 

పతి్ేయక అన్తమతులు ఇవ్వడానిక  అవ్కాశిం 

ఇసతు ింది 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44. Which of the following are not the federal 

features of the Indian Constitution ? 

 Office of the Governor 

45. What option does the government exercise and 

legislators have when they do not like a 

decision made by the Supreme Court ? 
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 Both are options, pass a constitutional 

amendment that circumvents the 

decision or pass a law challenging the 

decision 

46. Regarding the disagreement between the two 

Houses of the State Legislature, which of the 

following is correct ? 

 The only power of the Council is to 

interpose some delay in the passage of 

the bill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. క ిాంది వాటిలో భారత రాజయింగ ఫ డరల్ లక్షణాలు 
కానివి ఏది? 

 గవ్రనరు కారాయలయిం 

45. సరోవన్నత నాయయసాథ న్ిం ఇచిచన్ తీరుా తమకు 
అమద యోగయిం కాన్పుాడు పభిుత్ావనిక  గాని 

నాయయవేతులకు గాని ఉన్న అవ్కాశిం ఏమిటి ? 

 ప ై రకిండూ, నిరణయానిన ఛాల ింజ్ చేసూు  కొతు  
చటాు నిన చేయడిం, రాజ్యింగ అమ ిండ్ మ ింట్ 

దావరా నిరణయానిన త్రరసెరిించటిం 

46. రాష్ు  ి శాసన్సభలు రకిండ టిలోన్త ఏకాభిపాియిం 

కుదరని పక్షింలో క ిాంద ివాటిలో ఏది సరకైన్ద?ి 

 క నిసల్ కు గల ఏకకైక అధికారిం ఆ భిలుీ న్త 
ఆలసయిం చేయడిం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Choose the correct answer from the following : 

 A member of an All India Service can be 

dismissed or removed only by the Union 

government. 
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48. Regarding the powers of the President, which 

of the following is correct ? 

 Courts are debarred from invalidating 

any legislation on the ground that the 

President’s previous sanction was not 

obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. క్ర ంది వాటిలో సరకైన్ సమాధానానిన గురిుించిండ  
(1) కేింద ి పభిుతవిం  మాతమేి ఒక ఐ.ఎ.యస్. 

అధికారిని డ స్ మిస్ చేయటిం కాని 

త్ొలగిించటిం చేయవ్చతచ. 

48. రాష్ుపిత్ర అధికారాలకు సింబింధిించి క ింద ి వాటిలోీ  

ఏది సరకైన్ద.ి... 

 రాష్ుపిత్ర న్తించి ముిందసతు  అన్తమత్ర 

తీసతకోని కారణింగా ఏ శాసనాన ైననా కోరుు లు 
డీబార్డ చేయవ్చతచ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Match the following : 

a. Reprieve I. Reduce the amount of 

sentence without 

changing its character 

b. Respite II. Substitute one form of 

punishment for other 

of a lighter character 

c. Remission III. Awarding lesser 

sentence 

d. Commutation IV. A stay of execution of 

sentence 

Codes :   

 a  b  c d 
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 IV III I    II 

50. Regarding the pardoning powers, choose the 

correct answer. 

 The only authority for pardoning a 

sentence of death is the President. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. క్ర ంది వాటిని జతపరచిండ  :  
a. రిపీివ్ I. వాకాయల గుణానిన 

మారచకుిండా వాకాయనిన 

కుదిసతు ింది 
b. రకస ైాట్ II. ఒక రూపాన్తన్న దిండన్న్త 

ల ైటర్డ గుణింగా 
మారుసతు ింది 

c. రకమిష్న్ III. తకుెవ్ దిండన్న్త 
విధిించడిం 

d. కముయటేష్న్ IV. దిండన్న్త ఎక సకూయట్ 

చేయటానిక  సేు 
కోడ్స్ : 
 a  b  c d 

 IV III I    II 

50. క్షమిించ ే అధికారానిక  సింబింధిించి, సరకైన్ 

జవాబున్త గురిుించిండ  
 మరణదండనను రద్దు  చేసే అధకారం రాష్్టరపతిక్ 

మాత్ర మే ఉంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. A sitting of the Parliament can be terminated 

by adjournment, prorogation or dissolution. In 

this regard choose the correct answer. 

 Adjournment sine die means 

terminating a sitting for an indefinite 

period. 

52. Which of the following Liberties is sought to 

be secured to the citizens of India in the 

Preamble ? 

 Thought, expression, belief, faith and 

worship 
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53. Recommendations for the 14
th

 Finance 

Commission are valid from 

 1
st

 April 2015 to 31
st

 March 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ఒక పారల మ ింట్ కూడ న్పుడు రదతీ  చేయాలన్తకొింటే 
వాయిదా, పోి రోగేష్న్, రదతీ లు చేయవ్చతచ. ఈ 

విష్యింలో సరకైన్ సమాధాన్ిం గురిుించిండ ..... 
 వాయిదా స ైన్ డెై అింటే నియమితిం కాని 

సమయింలో ఒక్ సిటిుింగ్ న్త రదతీ  

చేయబడుతుింద.ి 
52. పవిేశిక భారత పౌరులలో ఈ సేవచఛలన్త కోరుత్ోింది 

 ఆలోచన్, వ్యకతుకరణ, న్మమకిం, విశావసిం 

మరియు ఆరాధన్ 

53. 14వ్ ఆరిథక కమీష్న్ కు సిఫారుసలుఎపాటి దాకా 
చెలుీ త్ాయి..... 

1ఏపిిల్ 2015 న్తించి 31 మార్డచ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Which of the following bodies concerned with 

Inter-State relations are Constitutional ? 

 Inter-State Council 

55. M.M. Punchhi Committee was appointed to 

study Centre-State relations. Regarding 

Punchhi recommendations all the following 

statements are correct except 

 National Integration Commission shall 

meet once in two years 
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54. రాషాు ి ల మధయ రాజ్యింగ పరమ ైన్ సింబింధింలో క్ర ంది 
వాటిలోీ  ఏ బాడ ీపనిచేసతు ింది 

 రాషాు ి ల మధయ క నిసల్ 

 

 

55. ఎమ్స.ఎమ్స. పూించ్ కమిటీ రాషాు ి ల, కేిందాిల మధయ 
ఏరాాటట చేయబడ ింది. పూించ్ కమిటీ చేసిన్ 

సిఫారుసలలో చెపిాన్ పకిటన్లోీ  అనీన సరకైన్వి 

........ తపా 

 దేశీయ అన్తసింధాన్ కమీష్న్ రకిండేళికు 
ఒకసారితపాక కలవాలి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Regarding the composition of the Legislative 

Council, all following statements are correct, 

except 

 1/13th of the total number of Council 

shall be elected by Legislative Assembly. 

57. The President may appoint a Governor of a 

State as the administrator of an adjoining 

Union Territory. Such Governor in the 

administration of Union Territory shall 

exercise his functions 

 As such administrator independently of 

his Council of Ministers. 
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56. శాసన్ క నిసల్ కూరుా విష్యింలో, క ింద ి

పకిటలనీన సరకైన్వ.ే.......తపా 

 మొతుిం క నిసల్ లో 1/13 క నిసల్ 

సభుయలిందరు శాసన్సభ చేత 

ఎన్తనకోబడాలి 

57. రాష్ుపిత్ర ఒక రాష్ు  ిగవ్రనరున్త  దానిక  అధికారిగా 
నియమిించి, పకెన్తన్న యూనియన్ టేరిటరీక  
సహితిం నియమిసేు , ఆ గవ్రనరు యూనియన్ 

టెరిటరీలో తన్ విధతలన్త న రవేరచ వ్చతచ. 

 తన్ విధతలన్త నిరవరిుించడింలో సవతింతిింగా  
క నిసల్ అఫ్ మింతుిలు లేకుిండా 
చేయవ్చతచ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Parliament has the power to enact laws with 

respect to a matter in the State list in the 

national interest. In this regard choose the 

wrong answer. 

 Both Union and State governments have 

absolute freedom to make laws related 

to Concurrent list. 

59. Due to the existence of which article, the State 

cannot interfere and dispossess a person’s 

property except in accordance with the 

procedure established by law ? 

 Article 330A 

60. State Government can pass a law imposing 

restrictions on goods imported from other 

States. Such law shall be moved in the 

Legislature of a State without the previous 

sanction of the 

 President 
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58. దేశానిక్ మించి చేసే ఏ విష్యింలోన ైనా పారల మ ింట్ 

చట్్టలన్త చేస ే అధికారిం కలిగి ఉింటటింది. ఈ 

విష్యింలో తపుా సమాధానానిన గురిుించిండ . 
 యూనియన్ టెరిటర,ీ రాష్ు  ి పభిుత్ావలు 

రకిండ ింటికత ఉభయపటిుకలో విష్యాలలో  
సేవచఛ ఉింద.ి 

59. ఇనానళళిఏ ఆరిుకల్ ఉిండటిం వ్లీ, రాష్ు ిిం ఒక 

చటాు నిక  సింబింధిసేు  తపా ఒక వ్యక ు యొకె ఆసిు  
విష్యింలో తలదూరచ రాదత 

 ఆరిుకల్ 330ఏ 

60. ఒక రాష్ు  ి పభిుతవిం ఒక చటాు నిన పాస్ చేసి కొనిన 

నిబింధన్లు ప టిు  ఇతర రాషాు ి లన్తించి దిగుమత్ర 

చేసతకోవ్చతచ. అలాటి చటుిం శాసన్సభలో ప టేు  
ముిందత ఎవ్ర ిఅన్తమత్ర కావాలి....... 

 రాష్ుపిత్ర 



GS/1G/100 ( 24 )  A  

PART C 

Indian and Andhra Pradesh Economy and 

Planning 

61. “Sustainable Development is the development 

that meets the needs of the present without 

compromising on the ability of future 

generations to meet their own needs.” Who 

has given this definition ? 

 Brundtland Report (1987) by World 

Commission 

62. Out of the options given below, what should be 

the basic goal of “Sustainable Development” ? 

 Equality, inclusive growth 

63. Which is the curve that explains the 

relationship in between economic growth and 

environmental degradation ? 

 Kuznets Curve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. “పసితు త అభివ్ృదిి  కారయకామాలన్త చేపడుతూ 
రాబో యిే తరాల అభివ్ృదిిక , వారి అవ్సరాలకు 
ఆటింకిం కలిగిించకుిండా జరిగే అభివ్ృదిినే 
సిథరాభివ్ృదిి  అింటారు” ఈ నిరవచన్ిం ఎవ్రిది ? 

 బిిండా లాయిండ్ రిపో రుు  (1987) పపిించ 
కమీష్న్ 

62.  “           ”                           
            ? 

        ,             
63. ఏ                     ,         

           ఉన్న సింబింధానిన వివ్రిసతు ింది? 
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64. According to 2010 Human Development Index 

calculated (Compiled and Computed from 

UNDP Human Development Report) for 169 

countries, what is the rank of India ? 

 119 

65. What is the approach followed by National 

Institution For Transforming India Aayog in 

the economic policy making ? 

 Co-operative Federalism 

66. Though removal of unemployment is 

mentioned as one of the objectives of economic 

planning in all Five Year Plans, from which 

plan onward is serious concern shown for 

solving the unemployment problem ? 

 Fifth Five Year Plan 

 

67. Which of the following statements is incorrect 

? 

 About 60% of agricultural lands have 

irrigational facilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. 2010                                    
(  .  .  .  .                          ) 
            169          నవనవ్      ? 

 119 

65.                                     
                                    ? 

                   

66.                                   
                            
          , ఏ                         
                        పయిత్ానలు 
జరుగుత$నానయి 

 ఐ                 

67. క ిాం                   ఏ       ? 

        60%                
                         . 
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68. To enhance food security and to make Indian 

Agriculture more resilent to climate change, 

which programme was started in 2011-12 ? 

 National Mission for Sustainable 

Agriculture 

69. Which sector comprises water supply ? 

 Secondary Sector 

70. What is the main objective of 12th Five Year 

Plan ? 

 Faster sustainable inclusive growth 

71. Among the following National Income 

Concepts, find out the correct one : 

 Gross Domestic Product at Market Price 

= Gross National Product at Market 

Price – Net Income from Abroad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.                       
                                 
2011-12    ఏ                       ? 

           వ్యవ్సాయ సిథరాభివ్ృదిి  

69. నీటి సరఫరా ఏ రింగానిక  చెిందిన్ది? 

 స కిండరీ స కాు ర్డ 

70. 12 వ్ పించవ్రుపణిాళ్ళక యొకె పధిాన్ ఆబీక ువ్ 
ఏది? 

 తవరిత సిథర విల్లన్ అభివ్ృదిి 

71. క ిాంద ఇవ్వబడ న్ భారతీయ రాబడ  విధానాలలో 
సరకైన్ది ఏది? 

 మారకెటటు  విలువ్లో సూథ ల దేశీయ ఉతాత్రు  
= సూథ ల దేశీయ ఉతాత్రు  – నికర విదేశీ 
రాబడ  
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72. What is the method used to calculate chronic 

unemployment ? 

 Usual status unemployment 

73. According to the NSSO 68th round, what is the 

rate of unemployment in India based on usual 

status unemployment method? 

 5.6% 

74. In India, in which year was the “Special 

Economic Zone” policy announced ? 

 2000 

75. According to United Nations’ Millennium 

Development Goals Programme (2011-2012), 

what is the percentage of population below the 

poverty line in India ? 

 21.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. దదరఘకాలిక నిరుదో యగ సమసయన్త కొలవ్డానిక  వాడే 
పదిత్ర ఏది? 

 సాధారణ నిరుదో యగ సిథత్ర 

73. ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఓ. 68వ్ వ్రులిం పకిారిం సాధారణ 
నిరుదో యగ సిథత్రని అన్తసరిించి భారతదేశ నిరుదో యగ 
సమసయ ఎింత? 

 5.6% 

74.  “పతి్ేయక ఆరిథక జోన్” పాలసీ భారతదేశింలో ఏ 
సింవ్తసరిం పవిేశప టుబడ ింది? 

 2000 

75. యున ైటెడ్ నేష్న్స మిల్లనియిం అభివ్ృదిి  లక్షాయల 
పోి గాామ్స (2011-2012) పకిారిం పేదరిక రేఖ్కు 
క ిాంద ఉన్న భారతీయ జనాభా ఎింత? 

 21.9% 
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76. At present with which name is Swarnajayanti 

Gram Swarozgar Yojana (1999) implemented ?   

 Aajeevika 

77. What is the basic goal of “Mission 

Indradhanush” launched in 2014 by Central 

Government ?  

 Immunization 

78. In relation to Andhra Pradesh, which of the 

following applications has received CSI 

Nihilent Best e-governance Award during the 

year 2017 – 18 ? 

 D-Krishi 

79. Which organization launched Rupay card ? 

 NPCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. పసితు తిం సవరణజయింత్ర గాామ సవరాజ్ గార్డ 
యోజన్ (1999) ఏ పేరుత్ో అమలులో ఉింది? 

 ఆజీవికా 

77. 2014 లో కేింద ిపభిుతవిం ఏరాాటట చేసిన్” మిష్న్ 
ఇింధధిన్తష్” పథిాన్ లక్షయమేమిటి? 

 ఇముయన ైజేష్న్ 

78. ఆింధ ిపభిుతవ విష్యింలో క ాింది వాటిలో ఏ అపిీ కేష్న్స 
సి.ఎస్.ఐ. నిహలి ింట్ ఇ-గవ్రకనన్స కు ఉతుమ 
అవారు్ న్త 2017-18 సిం.లో గకలుచతకొింద ి? 

 డ -కృషి 
79. ఏ సింసథ రూపే కారు్ న్త పాిరింభిించిింది? 

 ఎన్.పి.సి.ఐ. (NPCI) 
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80. Which is the program that has the theme “One 

Nation – One Scheme” ? 

 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 

81. During which period did India have 

continuous current account surplus ? 

 2001-04 

  

82. What is the maturity period of treasury bills 

issued by Government of India ? 

 91, 182 and 364 days 

83. Which of the following statements is not 

correct regarding Basel III implementation in 

India ? 

 Minimum Tier 1 capital ratio should be 

8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. ”ఒక దేశిం – ఒక సీెిం” అనే పోి గాామ్స కలదేది? 

 పథిాన్మింత్రి ఫసల్ భీమ యోజన్ 
(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) 

81. భారతదేశింలో  ఏ సింవ్తసరాలలో నిరాటింక అధిక 
విదతయత్ సరఫరా జరిగిింది? 

 2001-04 

82. భారత పభిుతవిం టెజిరీ బిలుీ లమీద ఇచేచ పరిణిత్ర 
కాలమ ింత? 

 91, 182 మరియు 364 రోజులు 

83. భారతదేశింలో బేసల్ III అమలులో ఉిందన్డానిక  
క ింది నిరేీశిత వాకాయలలో ఏది తపుా 

 మినిమమ్స టెైర్డ 1 కాపిటల్ నిష్ాత్రు  8% 
ఉిండాలి 
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84. Which of the following in general is eligible as 

a borrower under National Rural Livelihood 

Mission (NRLM) ? 

 Women self-help groups 

85. What is the objective of National Credit Fund 

for Women, launched by Government of India 

in the year 1993 ? 

 To meet the asset needs of poor and 

assetless women in the informal sector 

86. According to 2014 Reorganization Act, after 

the bifurcation of the State how many revenue 

divisions are there in Andhra Pradesh ? 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. నేష్న్ల్ రూరల్ ల ైవీీ హుడ్ మిష్న్ న్తించి అపుా 
తీసతకోడానిక  ఈ క ిాంది వారిలో అరుు ల వ్రు? 

 సీవయ సహాయిం పథకిం క ింది మహిళ్ా 
సింఘాలు 

85. 1993 లో భారతపభిుతవిం  సీు లీకకై  సాథ పిించిన్ 
నేష్న్ల్ కకడా ట్ ఫిండ్ లక్షయిం ఏింటి? 

 ఏ ఆధారిం లేనిపేదవారి అవ్సరాలన్త, 
అన్ధికారిక రింగింలోని ఏ ఆధారిం లేని సీు లీ 
అవ్సరాలన్త తీరచటిం 

86. 2014 లో విభజనాన్ింతరిం ఆింధపిదిేశ్ లో ఎనిన 
రకవ న్ూయ డ విజన్తీ  ఉనానయి? 

 50 
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87. After bifurcation, according to the suggestions 

of NITI Aayog who has to take the 

construction responsibility of Polavaram 

Project ? 

 State Government 

88. Recently announced South Coastal Railway 

zone comprises of  
 Guntakal, Guntur and Vijayawada 

divisions 

89. What is the name of the project launched with 

the objective of computerization of Urban, 

Local bodies ? 

 E-suvidha 

90. Which district in Andhra Pradesh has the 

largest area under food crops ? 

 Krishna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. విభజన్ తరావత నీత్ర ఆయోగ్ సలహాల మేరకు 
“పో లవ్రిం పోి జకకుు ” నిరిమించాలిసింది ఎవ్రు? 

 రాష్ుపిభిుతవిం 

88. ఇటవీ్ల పకిటిించబడ్ సౌత్ కోసుల్ రకైలేవ జోన్ లో 
ఉన్నవి...... 

 గుింతకలుీ , గుింటూరు, విజయవాడ డ విజన్తీ  

89. పటుణ, పల ీ  సాథ నిక పాిింత్ాల కింపూయటరకైజకడ్ 
అన్తసింధానానిక  ఆరింభిింపబడ న్ పాిజకకుు  ఏది? 

 ఈ-సతవిధ (E-suvidha) 

90. ఆింధపిదిేశ్ లోని ఏ జలాీ  ఆహార ఉతాతుు లకు 
అతయధిక సథలిం కలద?ి 

 కృష్ణ  
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PART D 

Geography 

91. Match the following List I with List II 

(Northern hemisphere) and choose the correct 

answer. 

 List I  List II 

a. Winter solstice  I. December, 22 

b. Summer solstice II. June, 21 

c. Vernal equinox III. March, 21 

d. Autumnal equinox IV. September, 23 

Codes :   

 a  b  c d 

 I II III  IV 

  

92. The boundary between crust and mantle is 

________ discontinuity. 

 Moho 

93. The bottom topography of an Ocean can be 

shown by 

 Hypsometric curve 

94. Yellowstone National Park which is famous 

for geysers/hot springs is located in 

 USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. క్ర ంది పటిుక I లో వాటిని పటిుక II (ఉతుర 

అరథగోళిం)త్ో జతపరచిండ .  
 పటిుక I  పటిుక II 

a. చలికాలిం I. డ స ింబరు, 22 

b. ఎిండాకాలిం II. జూన్, 21 

c. వ్సింత విష్వ్తుు  III. మార్డచ , 21 

d. శిశిర విష్వ్తుు  IV. సెప్్ంబరు, 23 

కోడ్స్ : 
 a b c d 

 I II III  IV 

92. కసా్ు  కు మ ింటెల్ కు మధయ ఆగిపో యిన్ ఎలీ 

 మహో  
93. సముదపిు లోత్ెైన్ సథలాకృత్రని ఇలా __________ 

చూపిసాు రు. 
 హ ైపో సమ టికి్ కర్డవ 

94. గకైసర్డస/వేడ నీటి బుగగలకుపర సిదిి  ప ిందిన్  పసతపు 
రాత్ర నేష్న్ల్ పార్డె  ఎకెడ ఉింద ి ? 

 యు.ఎస్.ఏ. 
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95. Which one among the following is a Volcanic 

Mountain ? 

 Mt. Etna 

96. Which one of the following lakes is not part of  

the Great Lakes of North America ? 

 Victoria 

97. Consider the following two statements and 

choose the appropriate answer : 

A. Gorges and Canyons represent  

V- shaped valleys. 

B. Gorges are the extended forms of 

Canyons. 

 Both A and B are correct 

98. Arrange the following constituents (in terms of 

their quantity) in the atmosphere in    

descending order : 

 Nitrogen, Oxygen, Argon, CO
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. క ిాంది వాటిలో అగినపరవతిం ఏది ? 

 ఎటాన పరవతిం 

96. ఉతుర అమ రికాకు చెిందిన్  గకపా చెఱతవ్ులోీ  ఒకటి 
కానిదేది ? 

 వికోు రియా 

97. క్ర ంది రకిండు పకిటన్లు చూసి తగిన్ సమాధాన్ిం  

ఎించతకోిండ  : 
A. గారకీస్ , కానియన్స వి ఆకారిం గల లోయలన్త 

త్ెలుపుత్ాయి 

B. కానియన్స యొకె వివ్రణాతమక సథలిం గారకీస్ 

 ఏ,బి రకిండూ సరకనై్వి 

98. క్ర ంది వాటిని వాత్ావ్రణింలో వాటి పరిమాణానిన 

బటిు   అవ్రోహణ కమాింలో 
 న ైటరి జకన్, ఆక్ిజ్న్, ఆరాాన్,  CO2 
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99. Which of the following statement/s rightly 

explain/s about tropopause ? 

(i) Seasonal variation occurs in the height 

of tropopause.  

(ii) It is the transition zone between 

troposphere and stratosphere. 

(iii) It lies below the stratosphere 

 (i) and (ii) 

100. Wind in the northern hemisphere is deflected 

towards right due to 

 Rotation of the Earth 

101. Doldrums extend on both sides of 

 Equator 

102. The Suez Canal connects 

 Mediterranean Sea and Red Sea 

103. Which of the following is not a warm ocean 

current ? 

 Humboldt Current 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. కిాంది వాటిలోీ  ఏ పకిటన్/లు సరిగాగ  టరి పో పాస్ 

గురిించి వివ్రిసతు ింది/ వివ్రిసాు యి 

(i) టరి పో పాస్ ఎతుు లో ఋతువ్ులలో ఏరాడే మారుా. 
(ii) టరి పో పాస్, సాు ి టరపాస్ ల మధయ టాినిసష్న్ జోన్. 
(iii) అది సాు ి టరపాస్ కు క ింద ఉింటటింది. 
 (i) మరియు (ii) 

  

100. ఉతుర అరథగోళింలోని గాలి రాకుిండా కుడ వ ైపుకు 
త్రరగడానిక  కారణిం 

 భూమి చలన్ిం 

101. నిశచలతవింలో రకిండు పక్షాలు విసురిించాయి 

 భూమధయ రేఖ్ 

102. సూయాజ్ కాలువ్ వేటిని కలుపుతుింది 
 మ డ టెరనేియన్ సముదిిం, ఎఱఱ  సముదిిం 

103. క్ర ంది వాటిలో వ చచని మహాసముద ి పవిాహాలు 
కానిదేది ? 

 హింబో ల్్ పవిాహిం 
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104. Which among the following has the highest 

albedo ? 

 Snow 

105. Zulu tribes are found in 

 South Africa 

106. Match the following : 

 List I 

(Crops) 

 List II 

(Chief Producer) 

a. Barley I. Karnataka 

b. Groundnut II. Uttar Pradesh 

c. Ragi III. Gujarat 

d. Rice IV. West Bengal 

Codes :   

 a  b  c d 

 II III I   IV 

  

107. Which one of the following Islamic countries is 

predominantly of Shia sect ? 

 Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. క్ర ంది వాటిలోీ  ఎత్ెతున్ ఆల బడో  ఏది ? 

(1) మించత 

105. జూలు టెబి్స ఎకెడుింటాయి ? 

 దక్ష ణ ఆఫికిా 

106. క్ర ందివాటిని కలపిండ  : 
 పటిుక I 

(పింటలు) 

 పటిుక II 
(అతయధిక ఉతాత్రు ) 

a. బారీీ I. కరాణ టక 

b. వేరుశెన్గ II. ఉతుర పదిేశ్ 

c. రాగ ి III. గుజరాత్ 

d. వ్ర ి IV. పశిచమ బ ింగాలు 
కోడ్స్ : 
 a b c d 

 II III I   IV 

107. క్ర ంది ఇసాీ మిక్ దేశాలలో ఎకెడ షియా త్ెగ ఎకుెవ్ 

కనిపిసతు ింది ? 

 ఇరాన్ 
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108. Karaganda basin is famous for 

 Coal 

109. Danube river flows into 

 Black Sea 

110. The ‘Hottentots’ are 

 Nomadic pastoralists of South Africa 

111. There is a place A with longitude 060° West. 

There is another place B with longitude  

090° East. If, local time at place A is 10 a.m, 

what would be local time at place B ? 

 8 p.m. 

112. Identify the pair that is not correctly matched 

 Satellite Navigation 
System 

Owned by 

   

 GLONASS United Kingdom 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

108. క్రగిండ బేసిన్ దేనిక  పసిిదిి  ? 

 బ గుగ  
109. దన్తబ  న్ది ఏ సముదిింలో కలుసతు ింది ? 

 బాీ క్  సముదిిం 
110. హాటున్ టాట్స  అనేవి 

 దక్ష ణ ఆపికిా కు చెిందిన్ సించార జ్త్ర కాపరులు 
111.  ‘ఏ’ అనే పదిేశిం 060° పశిచమ రేఖ్ాింశిం ప ై ఉింది. 

అలాగే, ‘బి’ అనే పదిేశిం 090° తూరుా రేఖ్ాింశిం ప  ై
ఉింద.ి లోకల్ టెైమ్స ‘ఏ’ లో ప దతీ న్న 10, అయిత్ే 
‘బి’ లోకల్ టెైమ్స ఎింత ? 

 8 రాత్ర ి

112. క్ర ంది వాటీలోీ  సరకైన్ద ికానిదేది ? 

 శాటిల ైట్ నావిగేష్న్ 
సిసుమ్స  

ఉండగల 

   

 జి.ఎల్.ఓ.ఎన్.ఏ.ఎస్. ఎస్. యూన ైటెడ్ 

క్ంగ్ డమ్ 
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113. Which one of the following pairs is not 

correctly matched ? 

 Dam/Lake River 

   

 Kolleru Lake Krishna 

   

   

114. El-Nino is a complex weather system that 

appears once every three to seven years. 

Consider   the following statements in this 

regard : 

A. The appearance of warm currents off the 

Coast of Peru in the Eastern Pacific. 

B. The word El-Nino means ‘Christ Child’ 

because the current appears around 

Christmas in December. 

C. El-Nino was one of the reasons for the 

deficit rainfall in India (2014). 

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 A, B and C 

115. Israel has common border with 

 Lebanon, Syria, Jordan and Egypt 

 

 

 

 

 

 

113. క్ర ంది వ్యటిలోల  స్తరిగా జ్త్పరచబడనిది ఏది ?  

 అనక్ట్్ /చెఱువు నదీ 

   

 కొలేీ రు చెఱతవ్ు కృష్ణ  

   

   

114. ఎల్ – నీనవ క ీష్ుమ ైన్ వాత్ావ్రణ వ్యవ్సథ  అనేది ఏడు 
సింవ్తసరాలకు ఒకసారి ఏరాడుతుింది. ఈ 

విష్యింలో క్ర ంది పకిటన్లు గమనిించిండ  : 
A. తూరుా పసఫిిక్ మహా సముదతిీరాన్ ప రులో 

వేడ నీటి పవిాహాలు పో త్ాయి. 
B. పపిించ ఎల్–నీనవ అింట ే “కతాసతు  బిడ్” అని, 

కారణిం డ స ింబరులో క ాసమస్ కాలింలో ఈ 

పవిాహాలు ఏరాడుత్ాయి. 
C. భారతదేశింలో (2014) లో వ్రాు భావ్ిం ఏరాడ ింద ి

ఎల్-నీనవ వ్లీనే. 
మ ైన్ ఇవ్వబడ న్ పకిటన్లు ఏవ ైనా సరకనై్వి ? 
 A, B మరియు C మాతిిం 

115. ఇజ్ఞర యిల్ కు ఈ దేశాలు.................ఎలీలుీ  

 ల బనాన్, సరిియా, జోరా్ న్ మరియు ఈజపుు  
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116. A country with a crude birth rate of 44 and a 

crude death rate of 11 would have an annual 

rate of natural increase of  

 3.3% 

117. Which of the following groups of countries is 

arranged in descending order of area ? 

 Russia, U.S.A., Canada, China 

118. Which is the mountain between the Black Sea 

and Caspian Sea ? 

 Caucasus 

119. Sierra Nevada is the name of 

 A mountain in America 

120. Which of the following is not a coal field ? 

 Mosabani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. ఒక దేశ ముడ ద పుటిున్ రటేట 44, ముడ  గిటటు క 

రేటూ 11 అయిత్,ే సింవ్తసర ప రుగుదల రేటట 
ఎింత ? 

 3.3% 

  

117. విసీు రణతలో క్ర ంది పటిుకలో ఏ రాజ్యలు 
అవ్రోహణకమాింలో ఉనానయి ? 

 రషాయ, కకన్డా, యు.ఎస్.ఏ.,  చెనైా 
118. బాీ క్ సముదాినిక  కాసిాయన్ సముదాినిక  

మధయన్తన్న పరవతిం ఏది ? 

 కాకసస్ 

119. సీరాన వాద అనే పేరు 
 అమ రకిాలోని ఒక పరవతిం 

120. క్ర ంది వాటిలో ఏది నేలబ గుగ   కాదత 
 మొస్తబాని 

 
 


