
SCREENING TEST - GROUP-I SERVICES 

PAPER-I, FINAL KEY 

 
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  

మాజ్ఞళఱ్యుడి ధయయమరసశ్రం మీద యసయఖ్ాయనం 

 

2. క ంథియసటిఱో శభిగస జ్త యుఫడనిథి ఏథి ? 

 (మాత్రిక్డు) (భిపసయౌశ్ నన 
భసజు) 

   

   

 ఇ-త్రసంగ్ (బజంగ్) అరోక్డు 

3. క ంథియసటిఱో ఏ ఆఱమం, శథఱం శభిగస 
ఇళవఫడఱేద ? 

 (ఆఱమం) (శథఱం) 
 వియూపసక్షాఱమం త్రయుళనంతుయం 

   

   

   

4. ఏ థియీ్ శఱా్ న్ భదయపసన నిఱేధం, భా భకయట్ 
కంటరి ల్ విదయనం, అణయయచయభసఱ్ చేలహన యసభిన ై 
కఠిన శిక్షఱ్ అభఱ్ భిచయడు ? 

 శఱతా న్ అఱతా  ఉథదీ న్ ఖియీ్ 
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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  

 

 Both Future Constitution in India 

and Dominion status of 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. చిలహథ  శ లహల్ లహఱా ఱో లిహథిధ  ప ంథిన శ 
ఎళయు ? 

 
 ఱ ైక్ జెశదభసజ్ 
 

6. ముదటి  భ ండ్ టేఫుల్ శభాయేఴం 1930ఱో 
ఱండన్ ఱో ఏం చభిచంచడయనిక  ఏభసటబంథి ? 

భకండ పాయతథేఴ బవివయత్ భసజ్్యంగం భభిము 
పాయతథేఴ భసజ్య షో థయ 

 

7. ఽదవవభసజ్ న భషభమదగోభి లేనఱ్ ముదట 
ఒడించ గయౌగిన కసయణం : 
  తుయువుుఱ ముదధ ధ ైుణ్యాఱళఱా 
 
 

8. భూడళ పసనిటటు  ముదధం వీభి భధయ జ్భిగింథి : 
 అషభద్ షస అదబయౌ భభిము భభసఠుఱు 
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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 : 

  

 DELETED 

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. జ్నళభి 1565ఱో తయికోటముదధం వీభిభధయ 
జ్భిగింథి : 
విజమనగయ ససభతా జాం భభిము దక్ునీ 

శఱతా నఱు 
 

10. ఫశయభీమ భులీభుఱన తన ల ైనయంఱో 
చేయుచకొనన ఫేభసవడ్ భసణయ : 
 DELETED 
 

11. భధయదకయన్ ఱో, థేశ్ భుఖ్  అధే గసాభాదికసభి, 
థవనిక  కసయక్డు : 
 భెైతుఱ నంచి ను ళశఱు చేలహ 

కోరసగసయంఱో జభ చేమటం 
 

12. ఫ ంఫాబ నంచి తయధేక్ భకైఱ్ నడ ఫడిన 
శంళతసయం : 

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 ఇచిచన గళయనయు జ్నయల్ ఱ న 
కసఱానగుణంగస అభయచండి.  
క ంద ఇచిచన శభాదయధయఱఱో శభకైన థయనిని 
గుభి్ంచండి : 
(i) ఱతర్్డ య ఱాలా  
(ii) ఱతర్్డ వియౌమం ఫ ంటిక్ 
(iii) యసభెన్ ళేలహట ంగ్స్ 
(iv) ఱతర్్డ కసర్డు యసయ్స్ 
కోడ్స్ : 

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

14. క ంాథి గు్ భసజుఱన కసఱానగుణంగస గుభి్ంచండి 
(i) చందరగుుా డు II 
(ii) శుంద గుుా డు 
(iii) శభుదరగుుా డు 
(iv) క్ుభతయగుుా డు I 
క ంథి యసటిఱో శభెైన జయసఫుని గుభిాంచండి : 
కోడ్స్ : 

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

 

15. ఫాణకవిని పో ఱహంచిన భసజ్కళయు? 

 షయుు 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 యుచగీశ అడిమయల్ యసశోూ యడిగసభా కసయౌకట్ క్ 
ఎుడు ళచయచడు ? 

 1498 

  

17. క ంాథి యసటిఱో శభిగస జ్తయుఫడనిథి ఏథి ? 

 (శంఘటన) (శంళతసయం) 
   

   

   

 మంటగు- చయమ్సస ఫో ర్్డ 
శంశయయణఱ్ 

1929 

18. పసండిచేచభి మీద  ించి యసమళిుడు ఆదికసయనిన 
శూసదించయయు ? 

 1697 

19. శఱా్ నకసఱంఱోని భకండు భుఖ్య ధయణయఱ ైన య ం డి 
టంకసఱన, భసగి జణయఱన యిేఴన టిుంథెళయు ? 

 ఇఱుా భుష్ 

20. ుఱహుభాయగ ళిక్ ఎళయు ? 

 ళఱాపాచయయుాడు 
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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 ంాథి క టర టిుక భకం డ్ టిుక ఱో యసటిని 
జ్తయచి క ంథి శభాదయధయఱఱో శభకైనథి  
ఎననకోండి : 

    టిుక I 

(లిహదధ  కటుడయఱ్) 

 టిుక II 
(శథఱాఱ్) 

a. చయభిమధయర్డ I. ఢియీ్ 

b. అకబయు శభాది II. ఆగసా 
c. షుభామూన్ 

శభాది 
III. ళ ైదభసఫాద 

d. ణయజ్ భషల్ IV. లహకందర్డ 

కోడ్స్ : 
 a  b c d 

 III   IV I II 

 

22. 1857ఱో విీళం తభసవత, ముఘఱ్ఱ చిళభి 
పసఱక్డెై ఫషదర్డ శుస జ్్పర్డ  ఎకయడిక  
పసభిపో మాడు ? 

 యంగూన్ 

23. క ంాథి ఫ ైశయు భసజుఱఱో  ఫసినసక్ 
భసమఫాయుఱన ంనహ, అకయడి ధ ైుణయయఱణో 
ధౌకసదమానిన తమాయు  చేమడయనిక  తగిన యసభిని 
ణెనహంచకొననథెళయు ? 

 టిుు శఱతా 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. ‚క్ఱ విళక్ష థయశయ విమచధయనిక  క్ఱనియూమఱన 
త భభేథవ ఉయోగడద‛ అననథెళయు? 

  బి.ఆర్డ. అంఫేదుర్డ 
 

25.  ‘ధేన ధయలహ్ క్నిగస ఉననుడు’ అనన ుశ్కసనిన 
అనిన భణయఱన ఖ్ండించి, భానళణయయసద 
దఽకథంణో ళేతుయసద తభసయనిన ఆదయయం 
చేశకొని భసలహంథెళయు ? 

 బగత్ లహంగ్స 

26. జ్నగసం ణయఱూకస, నఱ్గ ండ జఱాీ ,  థొడి్  
కొభయమయ 4 జూఱ ై 1946 ఱో ఎందక్ 
చంఫడయ్ డు ? 

  నేద చయక్యౌ లా ీ బూభుని కసనుసడయఱని 
రమత్ుంచడం ళఱా 

 

27. పాయతీమ ఐత్రశృలహక శందయభంఱో ‘శంద 
షభించ’ అంట,ే విథేశీ ఴక్్ ఱ్ పాయతీమ ఆభిథక 
విదయధయనిన ఱ్యకసఱ్గస నవుయచి తభ థేరసనిక  
చేయయేరసయు. ఈ ‚అదిక శంద‛ యసభ ి థేఴంఱో 
’ఇండలహుమిల్ భకయ ఱూయవన్’ క్ కసయణఫ ైబంథ.ి 
న ై తిమభీ “శంద షభించ"ణో శంఫందించిన 
విథేఴం ఏథి ? 

 బిరటీవుయసయు 
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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 ంాథి యసభిఱో శపాష్ చందఫిో స్ ధేవనల్ ఆభీమఱో 
ఉండ ి 1945 ఱో ఢియీ్ఱో విచయయణన 
ఎదభకయధయనయు ? 

(a) నహ.కె. శషగల్ 
(b) జి.ఎస్. ఢిఱతా న్ 
(c) షస నయసజ్ ఖతన్ 
(d) బుఱఫాబ థేరసయ్ 
క రంథి యసటిఱో శభెైన జయసఫుని గుభిాంచండి : 

కోడ్స్ :  

 (a), (b) మరియు (c) మాత్ర మే 

29. భశృణయమగసందవ మీద పిాళం చనహ, ఆమన 
గుజ్భసత్ ఱోక  అనళథించిన ‘అన్ టట థి ఱాస్ు ’  
ఎళభ ిుశ్కం? 

 జౌన్ యలహున్  

30. ఇయయ ైయోయ ఴణయఫదు ణొయౌ దఴకసఱఱో, క్ఱ 
ఉదయభాఱ్ విశ్భించడం ముదఱబంథ.ి  
క ంాథి యసటిఱో క్ఱ-శఽష క్ తథయవభస క్ఱ 
ఉదయభాఱక్ శూసథ నికంగస కసయణఫ ైనవి ఏవి ? 

(a) శతాసో ధక్ శభతజ్ – భహభసవట ర 
(b) ఆతమగౌయళ ఉదాభం – తభులధయడు 
(c) ఘదర్డ ఉదాభం    – ంజాబ్  
(d) బిజోయౌమత ఉదాభం – భసజససా న్ 
క రంథి యసటిఱో శభెైన జయసఫుని గుభిాంచండి 
కోడ్స్ : 

 (a) భభిము (b) భతతరఫే 
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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 : 

 The Supreme Court has the 

autonomy to make rules for the 

practice and procedure of 

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. శభోవననత ధయయమశూసథ నం గుభించి శభకైన 

శభాదయధయనిన గుభి్ంచండ.ి... 

 కోయుట క్ు తగిన యౄల్్ న నుసర కటటశఱన 
తమతయు చేలే అదికసయం శభవోనుత 
ధయామససా ధయనిక  ఉంథి 

 

32. యిేశికఱో ఉనన ఱక్షాయఱ్ భన థేఴ భసజ్్యంగసనిక  
శంఫందించిన భౌయౌకఫ ైన యసటినికయౌగి ఉధయనబ. 

శభకైన శభాదయనం గుభి్ంచండి. 
 భసజాాంగంఱోని ఆభిటక్ల్ 368 రకసయం 

భౌయౌక్యౄం అంటే భతయుుఱు చేమడయనిక  
వీఱుఱేనిథి 
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33. Estimates Committee related to which reform 

to ensure the efficiency of the following ? 

Financial Control 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. ఎలహుఫేట్స కమిట ీ క ంథియసటిఱో ఏ శంశయయణన 
నిభసధ భించడయనిక  ......... 
ఆభిాక్ నిమంతరణ్ శంశుయణ్ఱు 
 

34. చయఱా భుఖ్యఫ ైన భతయళిత శభాజ్ పాగసఱ్ 
క ంద ఇళవఫడయ్ బ, త..... 

 ఇభిరయ్జిమస్ రజఱక్ు ళభిాంచద 

35. శూసభాజక ధయయమం కోయుు ఱ చటాు ఱథయవభస 
నిఱఫెటటు కోళచచ, త...... 

 రశ్ుంచభసని చటాట ఱన శభతజంఱోని 
క ందభి కోశం భియక్ించటం 

 

36. చెయరసఱఱో న టుడం ళఱీ ఱేథయ అభికటుడం థయవభస 
క ళవక ్ యొకయ లేవచచగసని నిఱ్ుదఱ 

చేమఫడిణే అందళఱీ అతని ఈ ..... లేవచచపో ద 

 ళాకటాక్యణ్  
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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 కసయస్ గుభించి శభకైన శభాదయధయనిన 

గుభి్ంచండి. 
 ఎగి్జక్యూటివ్ అతయభిటిన ై ళేఫాస్ కసయుస్ ఱో 

హటీవన్ ఉండగస ళాక ా గ త్ఫ ైన హటీవనా  
లోక్భించఫడళు. 

 
 

38. భసవుపిసఱలక  శంఫందించిన డెైభకక ువ్ నహినిసల్ 

వివమంఱో తు శభాదయధయనిన గుభి్ంచండి 
 డ ైభెక టవ్ హరని్పల్్ ఱన రళభిాం 

చేమటానిక  నుస ర్ల ఫ ంట్ నుసర థభుక్ 
షక్ుుఱన భతయుుచేమద. 
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39. Regarding the Governor, all following 

statements are correct, except 

 Governor shall quit his office 

immediately after expiry of his 

term. 

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 ంాథి కిటనఱోీ  గళయనయుక్ శంఫంధంచ అనిన 

శభకైనయ.ే.... త 

 గళయుయు తన కసఱ భిభుత్ ూభిా కసగసధే 
తన కసభసాఱమతనిు య ంటధే ళథియౌ న టాట యౌ 

 
 

40. క భసవు  ి గళయనయు 163 ళ ఆక్టు క ంాద ఉత్యువఱ్ 
జ్్భిచేలహన తభసవత అవి ధయఱ్గు విపాగసఱ క ంాద 

జ్భ అళుణయబ... ఏ విపాగం ధయయమశమీక్షక్ 
ఱోనళథో  గుభి్ంచండి 
 గళయుయు భంత్రభండయౌ శఱహ 

శంరథింుఱు ఱేక్ తన రణేాక్ అదికసయంణో 
నడుచకోళచు 
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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 

 Fundamental Rights and 

Directive Principles 

43. Regarding the Article 15 of the Constitution of 

India, find the wrong answer. 

 DELETED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. భంత్ర ి భండయౌ మూనిమన్ వివమంఱో తు 

శభాదయధయనిన గుభి్ంచండి 
  
 అతాళశయ భిలహా తుఱఱో భసవట రత్క  రణేాక్ 

అదికసభసఱు ఉంటాబ, శోతంతరనియణమతఱు 
తీశకోళచు. 

 

42. యిేశిక ఆంబట్ యొకయ ఇధవవక్ట గుభి్ంచండయనిక ...... 
 నుసర ధభుక్ షక్ుుఱు, డ ైభెకటటవ్ హరన్్ ల్్ 
 
 

43. పాయత భసజ్్యంగ ఆభిుకల్ 15 గుభించి  తు 

శభాదయధయనిన గుభి్ంచండి 
 DELETED 
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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 ? 

 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 ంాథి యసటిఱో పాయత భసజ్యంగ  డయల్ లక్షణయఱ్ 
కసనివి ఏథి? 

 గళయుయు కసభసాఱమం 

45. శభోవననత ధయయమశూసథ నం ఇచిచన తీయు తభక్ 
అమద యోగయం కసనుడు బిుణయవనిక  గసని 

ధయయమయేత్ఱక్ గసని ఉనన అళకసఴం ఏమిటి ? 

 న ై భెండ, నియణమతనిు ఛయఱ ంజ్ చేశా  క తా 
చటాట నిు చేమడం, భసజాాంగ అఫ ండ్స ఫ ంట్ 
థయోభస నియణమతనిు త్యశుభించటం 

46. భసవు  ి రసశనశబఱ్ భకండిటిఱోన ఏకసభిపసిమం 

క్దయని క్షంఱో క ంాథ ియసటిఱో ఏథి శభకైనథ?ి 

 కౌని్ల్ క్ు గఱ ఏకైెక్ అదికసయం ఆ భిఱుా న 
ఆఱశాం చేమడం 
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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. 

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 యసటిఱో శభకైన శభాదయధయనిన గుభి్ంచండి 
క ందర రబుతోం  భతతరఫే క్ ఐ.ఎ.మస్. 

అదికసభిని డిస్ భుస్ చేమటం కసని 
ణొఱగించటం చేమళచు. 

 

48. భసవుిత్ర అదికసభసఱక్ శంఫందించి క ంథ ి యసటిఱోీ  

ఏథి శభకైనథి.... 
 భసవట రత్ నంచి భుందశా  అనభత్ 

తీశకోని కసయణ్ంగస ఏ రసశధయధ ైుధయ కోయుట ఱు 
డీఫార్డ చేమళచు. 
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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 

 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 యసటిని జ్తయచండి :  
a. భినివ్ I. యసకసయఱ గుణయనిన 

భాయచక్ండయ యసకసయనిన 

క్థిశ్ ంథి 
b. భకల ైట్ II. క యూపసననన దండనన 

ఱ ైటర్డ గుణంగస 
భాయుశ్ ంథి 

c. భకమివన్ III. తక్యళ దండనన 
విదించడం 

d. కభుయటేవన్ IV. దండనన ఎక సకూయట్ 

చేమటానిక  లేు 
కోడ్స్ : 

 a  b  c d 

 IV  III  I II 

 

50. క్షమించ ే అదికసభసనిక  శంఫందించి, శభకైన 

జ్యసఫున గుభి్ంచండి 
 భయణ్దండనన యదీ  చేలే అదికసయం 

భసవట రత్క  భతతరఫ ేఉంథ.ి 
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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 

53. Recommendations for the 14
th

 Finance 

Commission are valid from 

 1st April 2015 to 31st March 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ఒక పసరల ఫ ంట్ కూడినుడు యదద  చేమాఱనకొంటే 
యసబథయ, పోి భోగేవన్, యదద ఱ్ చేమళచచ. ఈ 

వివమంఱో శభకైన శభాదయనం గుభి్ంచండి..... 
 యసబథయ ల ైన్ డ ై అంటే నిమభుతం కసని 

శభమంఱో  క లహటిట ంగ్స న యదీ  
చేమఫడుతుంథి. 

 
52. యిేశిక పాయత పౌయుఱఱో ఈ లేవచఛఱన కోయుణోంథి 

 ఆఱోచన, ళాకటాక్యణ్, నభమక్ం, విరసోశం 
మరియు ఆభసధన 

 
 

53. 14ళ ఆభిథక కమీవన్ క్ లహఫసయుసఱ్ఎటి థయకస 
చెఱ్ీ ణయబ..... 

1ఏనహరల్ 2015 నంచి 31 భతర్డు 2020 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. భసశుసు ి ఱ భధయ భసజ్్యంగ యఫ ైన శంఫంధంఱో క్ర ంథి 
యసటిఱోీ  ఏ ఫాడీ నిచేశ్ ంథి 
 భసషసట ర ఱ భధా కౌని్ల్ 
 
 

55. ఎమ్స.ఎమ్స.  ంచ్ కమిటీ భసశుసు ి ఱ, కేంథయిఱ భధయ 
ఏభసటట చేమఫడింథి.  ంచ్ కమిటీ చేలహన 

లహఫసయుసఱఱో చెనహన కిటనఱోీ  అన్నన శభకైనవి 

........ త 

 థేశీమ అనశందయన క్భూవన్ భెండేలళక్ు 
క్ససభితుక్ క్ఱయసయౌ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. రసశన క నిసల్ కూయు వివమంఱో, క ంథ ి

కిటఱన్నన శభకైనయ.ే.......త 

 భృతాం కౌని్ల్ ఱో  1/13 కౌని్ల్ 
శబుాఱందయు రసశనశబ చేత 
ఎనుకోఫడయయౌ 

 

57. భసవుిత్ర క భసవు  ిగళయనయున  థయనిక  అదికసభిగస 
నిమమించి, కయననన మూనిమన్ టేభిటభీక  
శళితం నిమమిలే్ , ఆ గళయనయు మూనిమన్ 

టెభిటభీఱో తన విధఱన ధ యయేయచ ళచచ. 

 తన విధఱన నియోభిాంచడంఱో శోతంతరంగస  
కౌని్ల్ అఫ్ భంతుర ఱు ఱేక్ుండయ 
చేమళచు 
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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 ? 

 DELETED 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. దేశానిక్ భంచి చేలే ఏ వివమంఱోధ ైధయ పసరల ఫ ంట్ 

చటా్టఱన చేలే అదికసయం కయౌగి ఉంటటంథ.ి ఈ 

వివమంఱో తు శభాదయధయనిన గుభి్ంచండ.ి 

 మూనిమన్ టెభిటభీ, భసవట ర రబుణయోఱు 
భెండింటికట ఉబమటిట క్ఱో వివమతఱఱో  
లేోచఛ ఉంథి. 

 
 

59. ఇధయనలళిఏ ఆభిుకల్ ఉండటం ళఱీ, భసవు ంి క 

చటాు నిక  శంఫందిలే్  త క ళయక ్ యొకయ ఆలహ్  
వివమంఱో తఱదయచ భసద 

 DELETED 
 

60. క భసవు  ి బిుతవం క చటాు నిన పసస్ చేలహ కొనిన 

నిఫంధనఱ్ న టిు  ఇతయ భసశుసు ి ఱనంచి థిగుభత్ర 
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చేశకోళచచ. అఱాటి చటుం రసశనశబఱో న టేు  
భుంద ఎళభ ిఅనభత్ర కసయసయౌ....... 

 భసవట రత్ 
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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. “శి్ త అభిళఽథిధ  కసయయకభాాఱన చేడుతూ 
భసఫో బే తభసఱ అభిళఽథిధక , యసభి అళశభసఱక్ 
ఆటంకం కయౌగించక్ండయ జ్భిగే అభిళఽథిధధే 
లహథభసభిళఽథిధ  అంటాయు” ఈ నియవచనం ఎళభిథి ? 

 ఫరండయ ఱతాండ్స భినోు యుట  (1987) రంచ 
క్భూవన్ 

 
62.  ‚స్ిరభివృదధి ‛కి కిింద ఇచ్చిన వటిలో ప్ాథమిక 

కరణమవుత ిందధ? 

 సమానత్వం, విలీన అభివృద్ధి  
63. ఏ వకరత ఆరథిక అభివృదధి కి, పరావరణ 

అధోకరణాతుకి ఉనన శంఫందయనిన విళభిశ్ ంథి? 

 కుజ్  నెట్స్ వకరత్ 
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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. 2010లో మానవ అభివృదధి ఇిండెక్స్ లెకకల పకారిం 
(యు.ఎన్.డ.ి. వరథ మానవ అభివృదధి రథపో్ రటు ) 
పకారిం భారత 169 దేశతుదధ ఎధవనళ స్ి నిం? 

 119 
 

65. నేషనల్ ఇన్ స్ుటయాట్  ఫర్ భారత ఆయోగ్ ఆరథిక 
పణాాళిక తయారీకి అనుసరథసుు నన వయాహ మేదధ? 

 కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిసమ్ 
 

66. పతాి పించవరషపణాాళికలోను తురటదో ాగ సమసా 
తురమూలన పథాాన సమసాలలో ఒకటిగ 
తీసుకోబడినా, ఏ పించ వరషపణాాళిక నుిండి దాతు 
తీవతాను గురథుించ్చ తురమూలనకు మిణయనఱ్ 
జ్యుగుత$ధయనబ 

 ఐదవ పంచవరష పరణాలుక 
 

67. క ంాదధ తురదేశిత వకాలలో ఏదధ తపుు? 

 ద్ాద్ాపు 60% వయవసాయ భూములకు 
వయవసాయానికి త్గినవసత్ులునాాయి. 
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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. భారతదేశ వావస్య రింగతున 
వతావరణానుకూలింగ ఉిండేలా చేయడాతుకి 
2011-12 లో ఏ పో్ా గర ిం ప్ారింభిింపబడిిందధ? 

 నేషనల్ మిషన్ ళాళససమ లహా భసభిళఽథిధ  

69. న్నటి శయపభస ఏ యంగసనిక  చెంథినథి? 

 ల క్ండభీ ల కసట ర్డ 

70. 12 ళ ంచళయషణియయక యొకయ దియన ఆఫజక ువ్ 
ఏథి? 

 తోభిత లహా య వియ్న అభిళఽథిధ 

71. క ంాద ఇళవఫడిన పాయతీమ భసఫడి విదయధయఱఱో 
శభకైనథి ఏథి? 

 భతభెుటటట  విఱుళఱో శా ఱ థేశీమ ఉతుతా్ = 
శా ఱ థేశీమ ఉతుతా్ – నిక్య విథేశీ భసఫడ ి
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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? 

 DELETED 

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

Economic Zone” policy announced ? 

 Both 2000 and 2006 

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. థవయఘకసయౌక నియుథో యగ శభశయన కొఱళడయనిక  యసడే 
దధత్ర ఏథి? 

 ససదయయణ్ నియుథయ ాగ లహా త్ 

73. ఎన్.ఎస్.ఎస్.ఒ. 68ళ ళయ్ఱం కిసయం శూసదయయణ 
నియుథో యగ లహథత్రని అనశభించి పాయతథేఴ నియుథో యగ 
శభశయ ఎంత? 

 DELETED 

74.  “ణిేయక ఆభిాక్ జ్ోన్” పసఱల పాయతథేఴంఱో ఏ 
శంళతసయం యిేఴన టుఫడింథి? 

 Both 2000 and 2006 

75. ముధ ైటెడ్ ధేవన్స మియ్నిమం అభిళఽథిధ  ఱక్షాయఱ 
పోి గసామ్స ( 2011-2012) కిసయం నేదభిక భేఖ్క్ 
క ంాద ఉనన పాయతీమ జ్ధయపా ఎంత? 

 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. శి్ తం శవయణజ్మంత్ర గసాభ శవభసజ్ గసర్డ 
యోజ్న (1999) ఏ నేయుణో అభఱ్ఱో ఉంథి? 

 ఆజీవికస 

77. 2014 ఱో కేంద ిబిుతవం ఏభసటట చేలహన ” మివన్ 
ఇంధధినష్” తియన ఱక్షయఫేమిటి? 

 ఇభుాధ ైజ వన్ 
 

78. ఆంధ ిబిుతవ వివమంఱో క ాంథి యసటిఱో ఏ అనహీ కేవన్స 
లహ.ఎస్.ఐ. నిళిఱ ంట్ ఇ-గళభకనన్స క్ ఉత్భ 
అయసయు్ న 2017-18 శం.ఱో గకఱ్చకొంథి ? 

 డి-క్ఽఱహ 
 

79. ఏ శంశథ యూనే కసయు్ న పసియంభించింథి? 

 ఎన్.నహ.లహ.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 ? 

DELETED 

  

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. ”క థేఴం – క లయం” అధే పోి గసామ్స కఱథేథి? 

 రతయనభంత్ర పశల్ భీభ యోజన 
(Pradhan Mantri Fasal Bima 
Yojana) 

 

81. పాయతథేఴంఱో  ఏ శంళతసభసఱఱో నిభసటంక అదిక 
విదయత్ శయపభస జ్భిగింథి? 

DELETED 

 

82. పాయత బిుతవం టెజి్భీ బఱ్ీ ఱమీద ఇచేచ భిణిత్ర 
కసఱఫ ంత? 

 91, 182 భభిము 364 భవజుఱు 

83. పాయతథేఴంఱో ఫేశల్ III అభఱ్ఱో ఉందనడయనిక  
క ంథి నిభేదశిత యసకసయఱఱో ఏథి తు 

 భునిభమ్ టెైర్డ 1 కసనహటల్ నివుతా్  8% 
ఉండయయౌ 
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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. ధేవనల్ యూయల్ ఱ ైవీీ షుడ్ మివన్ నంచి అు 
తీశకోడయనిక  ఈ క ంాథి యసభిఱో అయుహ ఱ ళయు? 

 లోమ శహమం థక్ం క ంథి భళిమా 
శంఘతఱు 

85. 1993 ఱో పాయతబిుతవం  ల్ రఱకకై  శూసథ నహంచిన 
ధేవనల్ కకడాిట్ పండ్ ఱక్షయం ఏంటి? 

 ఏ ఆదయయం ఱేనినేదయసభి  అళశభసఱన , 

అనదికసభిక్ యంగంఱోని ఏ ఆదయయం ఱేని లా ీఱ  
అళశభసఱన తీయుటం 

86. 2014 ఱో విబజ్ధయనంతయం ఆంధిథిేశ్ ఱో ఎనిన 
భకయ నయ డివిజ్నీ  ఉధయనబ? 

 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 ? 

 West Godavari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. విబజ్న తభసవత న్నత్ర ఆయోగ్ శఱశృఱ ఫేయక్ 
“పో ఱళయం పోి జ్కక్ు ” నిభిమంచయయౌసంథి ఎళయు? 

 భసవట రరబుతోం 

88. ఇటీళఱ కిటించఫడ్ శూౌత్ కోశుల్ భకైఱేవ జ్ోన్ ఱో 
ఉననవి...... 

 గుంతక్ఱుా , గుంటృయు, విజమయసడ 
డివిజనా  

89. టుణ, ఱ ీ  శూసథ నిక పసింణయఱ  కం యటభకైజ్కడ్  
అనశందయధయనిక  ఆయంభింఫడిన పసిజ్కక్ు  ఏథి? 

 ఈ-శవిధ (E-suvidha) 

90. ఆంధిథిేశ్ ఱోని ఏ జఱాీ  ఆశృయ ఉతతు్ ఱ క్ 
అతయదిక శథఱం కఱథ?ి 

 శ్ుభ గవథయళభి 
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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 ంథి టిుక I ఱో యసటిని టిుక II (ఉత్య 

అయథగోలం)ణో జ్తయచండ.ి  
 టిుక I  టిుక II 

a. చయౌకసఱం I. డిల ంఫయు, 22 

b. ఎండయకసఱం II. జూన్, 21 

c. ళశంత వివళతు్  III. భార్డచ , 21 

d. శిశియ వివళతు్  IV. సెపా్ంబరు, 23 

కోడ్స్ : 
 a b c d 

 I II III  IV 

 

92. కసా్ు  క్ ఫ ంటెల్ క్ భధయ ఆగిపో బన ఎఱీ 

 మోషో  
 

93. శభుదిు ఱోణెైన శథఱాకఽత్రని ఇఱా __________ 

చనహశూస్ యు. 
 ళ ైనోు ్ఫ టిరక్ క్ర్డో 

94. గకైశర్డస/యేడిన్నటి ఫుగగఱక్ప్ఱ లహథిధ  ప ంథిన  శు 
భసత్ర ధేవనల్ పసర్డయ  ఎకయడ ఉంథి  ? 

 ము.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. 

Statement A is correct  

 

98. Arrange the following constituents (in terms of 

their quantity) in the atmosphere in    

descending order : 

 Nitrogen, Oxygen, Argon, CO
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. క ంాథి యసటిఱో అగినయవతం ఏథి ? 

 ఎటాు యోతం 
 

96. ఉత్య అఫ భికసక్ చెంథిన  గక చెరళుఱోీ  కటి 
కసనిథేథి ? 

 వికోట భిమత 

97. క్ర ంథి భకండు కిటనఱ్ చలహ తగిన శభాదయనం  

ఎంచకోండి : 
A. గసభెీస్ , కసనిమన్్ వి ఆకసయం గఱ 

ఱోమఱన ణ ఱుుణయబ 
B. కసనిమన్్ యొక్ు విళయణ్యతమక్ శాఱం 

గసభెీస్ 

 Statement A is correct. 

98. క్ర ంథి యసటిని యసణయళయణంఱో యసటి భిభాణయనిన 

ఫటిు   అళభోషణ కభాంఱో 
 ధ ైటరర జెన్, ఆక ్జన్, ఆభసా న్,  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 

Statement ii & iii are correct  

 

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. కంాథి యసటిఱోీ  ఏ కిటన/ఱ్ శభిగసగ  టరి పో పసస్ 

గుభించి విళభిశ్ ంథి/ విళభిశూస్ బ 

(i) టరర నోు నుసస్ ఎతుా ఱో ఋతుళుఱఱో ఏయుడే 
భతయుు. 

(ii) టరర నోు నుసస్, ససట ర టరనుసస్ ఱ భధా టార ని్వన్ 
జోన్. 

(iii) అథి ససట ర టరనుసస్ క్ు క ంద ఉంటటంథి. 

Statement ii & iii are correct  

100. ఉత్య అయథగోలంఱోని గసయౌ భసక్ండయ క్డియ ైుక్ 
త్రయగడయనిక  కసయణం 

 బూభు చఱనం 

101. నిఴచఱతవంఱో భకండు క్షాఱ్ విశ్భించయబ 

 బూభధా భ ఖ 

102. శమాజ్ కసఱ్ళ యేటిని కఱ్ుతుంథి 
 ఫ డిటెభ నిమన్ శభుదరం, ఎరఱ  శభుదరం 
 
 

103. క్ర ంథి యసటిఱో య చచని భశృశభుద ి యిసశృఱ్ 
కసనిథేథి ? 

 షంఫో ల్్ రయసషం 
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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 ంథి యసటిఱోీ  ఎణెత్న ఆఱ బడో  ఏథి ? 

 భంచ 

105. జూఱ్ టెబి్సస ఎకయడుంటాబ ? 

 దక్ిణ్ ఆహరకస 

106. క్ర ంథియసటిని కఱండ ి: 
 టిుక I 

(ంటఱ్) 
 టిుక II 

(అతయదిక ఉతత్్ర) 

a. ఫాభీీ I. కభసణ టక 

b. యేయురెనగ II. ఉత్య థిేశ్ 

c. భసగ ి III. గుజ్భసత్ 

d. ళభ ి IV. శిచభ ఫెంగసఱ్ 
కోడ్స్ : 
 a  b c d 

 II  III I IV 

 

107. క్ర ంథి ఇశూసీ మిక్ట థేరసఱఱో ఎకయడ ఱహమా ణెగ ఎక్యళ 

కనినహశ్ ంథి ? 

 ఇభసన్ 
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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. క్యగండ ఫేలహన్ థేనిక  లిహథిధ  ? 

 ఫొ గుా  
109. దనఫె నథి ఏ శభుదంిఱో కఱ్శ్ ంథి ? 

 ఫాా క్  శభుదరం 
 

110. శృటున్ టాట్స  అధేవి 

 దక్ిణ ఆనహరకస క్ు చ ంథిన శంచయయ జాత్ 
కసయుఱు 

111.  ‘ఏ’ అధే థిేఴం 060° శిచభ భేఖ్ాంఴం న ై ఉంథ.ి 

అఱాగే, ‘బ’ అధే థిేఴం 090° తూయు భేఖ్ాంఴం న  ై
ఉంథ.ి ఱోకల్ టెైమ్స ‘ఏ’ ఱో ప దద నన 10, అబణే 
‘బ’ ఱోకల్ టెైమ్స ఎంత ? 

 8 భసత్ర 

112. క్ర ంథి యసటీఱోీ  శభకైనథ ికసనిథేథి ? 

 రసటిఱ ైట్ ధయవిగేవన్ 
లహశుమ్స  

ఉండగల 

   

 జి.ఎల్.ఓ.ఎన్.ఏ.ఎస్. ఎస్. మూధ ై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 వాటిలోల  సరిగా జతప్రచబడనిది ఏది ?  

 అనక్టా్ /చెఱువు నదీ 

   

 కొఱేీ యు చెరళు కఽవణ  

   

   

114. ఎల్ – న్నధవ క ీవుఫ ైన యసణయళయణ ళయళశథ  అధేథి ఏడు 
శంళతసభసఱక్ కశూసభి ఏయడుతుంథి. ఈ 

వివమంఱో క్ర ంథి కిటనఱ్ గభనించండి : 
A. తూయుు లహహక్ భహ శభుదరతీభసన 

న యుఱో యేడినీటి రయసహఱు నోు ణయబ. 
B. రంచ ఎల్–నీధో అంటే “ కటరశా  బిడ్” అని, 

కసయణ్ం డిల ంఫయుఱో క రశమస్ కసఱంఱో  ఈ 

రయసహఱు ఏయుడుణయబ. 
C. పాయతథేఴంఱో (2014) ఱో ళభసు పాళం 

ఏయుడింథి ఎల్-నీధో ళఱాధే. 
ఫ ైన ఇళోఫడిన రక్టనఱు ఏయ ైధయ శభెైనవి ? 
 A, B భభిము C భతతరం 

115. ఇజ్ఞఱ బల్ క్ ఈ థేరసఱ్.................ఎఱీఱ్ీ  

 ఱ ఫధయన్, లహభిమత, జోభస్ న్ భభిము ఈజిుట  
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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, Canada, U.S.A, 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 థేఴ భుడిద ుటిున భేటట 44, భుడి గిటటు క 

భేటూ 11 అబణ,ే శంళతసయ న యుగుదఱ భేటట 
ఎంత ? 

 3.3% 

 

117. విల్ యణతఱో క్ర ంథి టిుకఱో ఏ భసజ్్యఱ్ 
అళభోషణకభాంఱో ఉధయనబ ? 

 యషసా, కెనడయ, ము.ఎస్.ఏ.,  చ ైధయ 

118. ఫాీ క్ట శభుథయినిక  కసలహమన్ శభుథయినిక  
భధయననన యవతం ఏథి ? 

 కసక్శస్ 

119. లభసధ యసద అధే నేయు 
 అఫ భికసఱోని క్ యోతం 
 

120. క్ర ంథి యసటిఱో ఏథి ధేఱఫ గుగ   కసద 
 భృశఫాని 

  


