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Part A 

History and Culture 

1. During the Indus Valley Civilization, the 

beads manufacturing industry was located at   

 Chanhudaro  

 

2. Select the correct statements about religious 

beliefs of the Rig Vedic Period : 

I. Dyus was a celestial God of the Rig 

Vedic Aryans similar to Jupiter of the 

Greeks. 

II. Prithvi was considered as the mother of 

all Gods.  

III. Agni was worshipped as the 

intermediary of taking the offerings to 

the deities.  

IV. Cow sacrifice was also the part of 

worship.  

 I, III and IV only 

 

3. Match the following schools of philosophies 

with their theories :  

a. Sankhya  I. Predetermined fate 

theory 

b. Vaisheshika  II. World was formed by the 

blending of nature 

c. Lokayata  III. Considered Atom as 

basis of the world 

d. Ajivika  IV. Advocated materialistic 

ideology  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II III IV I 

 

 

పార్ట ్A 

హిస్టరీ మరియు కల్చ ర్  

1. సింధు లోయ నాగరికత కాల్ింలో, పూస్ల్ తయారీ 

పరిశ్రమ ఎకక డ ఉిండేది 

 ఛానుదారో 

 

2. ఋగే్వ ద కాల్పు మత విశే్వ సాల్కు స్ింభిందిించిన 

స్రైన వాకాా ల్ను గురి తించిండి : 

I. శ్ీకుల్కు జూపిటర్ వలె ఋగే్వ ద 

ఆర్యా ల్కు దయాస్ దివా మైన దేవుడు. 

II. పృథే్వ ని దేవతల్ిందరికీ తల్లగిా 

భావిించేవార్య. 

III. దేవతల్కు నివేదనల్ను తీసుకోని వెళె్ళ  

మధా్ వరి తగా ఆగి్న ని పూజించేవార్య. 

IV. గోవుని బల్ల యివే డిం కూడా పూజలో 

భాగింగా ఉిండేది.  

 I, III మరియు IV మాశ్తమే 

 

3. శ్రింది వేదాింత శ్వఖల్ను వాటి సదాధ ింతాల్తో 

జతచేయిండి :  

a. సాింఖా  I. మిందే నిర్దశెితమైన కర్మ  

సదాధ ింతిం  

b. వైశేషిక II. శ్పకృతి కల్యికతో 

శ్పపించిం ఏర్ప డిింది 

c. లోకాయత III. అణువును శ్పపించానిర 

శ్ాతిపదికగా పరిగణిసాత ర్య 

d. ఆజీవిక IV. భౌతికవాద భావజాలానిి  

శ్పబోధించార్య 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II III IV I 
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4. Hathigumpha inscription of Kharavela gave 

the details of irrigation facilities provided in 

the Kalinga Region by  

 Mahapadmananda  

  

5. Select the correct statements regarding the 

inscriptions of Ashoka :    

I. They are in Brahmi, Kharosthi, Greek 

and Aramaic scripts. 

II. The Monarch’s name was mentioned as 

Ashoka only in Maski and Gurjara 

inscriptions. 

III. The XIII Rock edict mentioned the 

names of the five Greek Rulers as his 

contemporaries. 

IV. The IV and V edicts mentioned the war 

of succession with his brothers. 

 I, II and III only 

  

6. Match the following books with their authors :   

a. Prajnaparamita  I. Acharya Kundakunda 

b. Samayasara  II. Sarvavarma 

c. Lilavati 

Parinayam 

 III. Acharya Nagarjuna 

d. Katantra 

Vyakaranam 

 IV. Kuthuhala  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 III I IV II 

 

4. ఖార్వేలుని  హాథిగుింప శ్వస్నిం కళింగ శ్ాతింలో 

ఎవర్య కల్లప ించిన నీటి ార్యదల్ వివరాలి్ల  

తెలుపుతింది  

 మహా పదమ నింద 

 

5. అశోకుని శ్వస్నాల్ను స్ింబింధించి స్రైన 

వాకాా లు గురి తించిండి : 

I. అవి శ్బహిమ , ఖరోస,ి శ్ీక్, అర్మేక్ ల్లపుల్లో 

వుని వి. 

II. రాజుపేర్య అశోకుడని మాసక , గు ర్ జర్ శ్వనాలిో 

మాశ్తమే పేరోక నబడిింది. 

III. పదమూడవ శిలాశ్వస్నింలో 

ఐదుగుర్య స్మకాలీన శ్ీకు ాల్కుల్ పేరి్య 

పేరోక నబడాాయి. 

IV. నాలుగు, ఐదవ శిలాశ్వస్నాలిో 

అని దమమ ల్ మధా్  జరిగ్నన వార్స్తే  

యుదాధ లు పేరోక నబడాాయి. 

 I, II  మరియు III మాశ్తమే 

6. శ్రింది పేర్కక ని  శ్గింథాల్ను వాటి ర్చయితల్తో 

జతచేయుమ : 

a. శ్పజాా ార్మిత I. ఆచార్ా  

కోిందకుిందా 

b. స్మయసార్ II. రర్ే వర్మ  

c. ల్లలావతి పరిణయిం III. ఆచార్ా  నాగార్యజన 

d. కాతింశ్త వాా కర్ణిం IV. కుతూహల్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 III I IV II 
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7. Which of the following was not the feature of 

the Guilds during the Gupta Period ?   

 Non-Autonomous Bodies  

  

8. The account of Greek (Yavana) invasion 

during the reign of Pushyamitra Sunga is 

available in :   

I. Gargi – Samhita  

II. Patanjali – Mahabhashya  

III. Kalidasa – Malavikagnimitra  

IV. Visakhadatta – Mudrarakshasa  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and III 

  

9. Choose the correct statement regarding 

Nalanda University at the time of 

Harshavardana :    

 Silabhadra was the Chancellor of the 

university. 

 

10. Match the following taxes :   

 Name  Tax  

a. Navidadere   I. Tax on Marriage 

b. Melivamsam  II. Tax on Barbers 

c. Manevana  III. Tax on Ploughs 

d. Tudimeya  IV. Tax on Houses  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II III IV I 

  

7. శ్రింది వాటిలో ఏది గుపుతల్ కాల్ింనాటి శ్శేణుల్ 

ల్క్షణిం కాదు 

 స్ే యిం శ్పతిపతిత  లేని స్ింపలెు  

8. పుషా్ మిశ్త శింగుని కాల్ింలోని శ్ీకు (యవన) 

దిండయాశ్తకు స్ింబింధించిన వివర్ిం దీనిలో 

ల్భిసుతింది : 

I. గారి ి– స్ింహిత 

II. పతింజల్ల – మహాభాషా్  

III. కాళదాసు – మాళవికాగి్న మిశ్త 

IV. విశ్వఖదతత – మశ్దరాక్షస్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు III 

9. హర్షవర్ ధనుని కాల్మనాటి నల్ిందా 

విరే విదాా ల్యమనకు స్ింబింధించి స్రైన 

శ్పకటనను ఎించుకోిండి :  

 శీల్భశ్దుడు విరే విదాా ల్య కుల్పతి. 

10. శ్రింది పనిు ల్ను జతపర్యచుమ : 

 పేర్య   పనిు  

a. నవిదదేర్ద I. వివాహింపై పనిు  

b. మెల్లవింరిం II. మింగల్లవారిపై పనిు  

c. మనెవన III. నాగళె పై పనిు  

d. తడిమెయ IV. గృహమల్పై పనిు  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II III IV I 
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11. Arrange the following temples of Ellora in 

chronological order according to their time of 

construction :   

I. Ravan ki Khai 

II. Kailasanatha  

III. Dashavatara  

IV. Dumar Lena  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 III, I, IV, II 

 

12. Match the following terms with their  

meaning related to village administration of 

the Cholas :  

a. Variyam  I. Ward 

b. Kudumba  II. Lottery system 

c. Kudavolai  III. Member of the village 

assembly  

d. Perumakkal  IV. Committee system 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

   a b c d 

 IV I II III 

13. Which of the following highways existed 

during the rule of Kakatiyas ?   

I. Orugallu – Tripuranthakam – Nellore 

II. Dwarasamudra – Ballari – Orugallu  

III. Motupalli – Tripuranthakam – Ballari 

IV. Palnadu – Nalgonda – Nekarikallu – 

Orugallu  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 III and IV only 

 

11. వాటి నిరామ ణ కాలాల్కు అనుగుణింగా 

కాలానుశ్కమింగా శ్రింది ఎలిోరా ఆల్యాల్ను 

ఏరాప టు చేయిండి : 

I. రావణ కీ ఖయ్ 

II. కైలాస్నాథ 

III. దశ్వవతార్ 

IV. దుమర్ లేన 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 III, I, IV, II 

12. చోళుల్ శ్గామ పరిాల్నకు స్ింబింధించిన శ్రింది 

పదాల్ను వాటి  అర్ధింల్తో  జత పర్యచుమ : 

a. వరియిం I. వారా్య 

b. కుటుింబ II. లాటరీ పదధతి 

c. కుడావోలై III. శ్గామ స్భ స్భా్య డు 

d. పెర్యమకక ల్ IV. కమిటీ వా వస్థ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

   a b c d 

 IV I II III  

13. కాకతీయుల్ ాల్న నాటిర ఉని  శ్పధాన 

ర్హదార్యల్ ఏవి ? 

I. ఓర్యగలిు – శ్తిపురాింతకిం – నెలి్లర్య 

II. దేా ర్స్మశ్దిం – బళె్ళ రి – ఓర్యగలిు 

III. మోటుపల్ల ి– శ్తిపురాింతకిం – బళె్ళ రి 

IV. పలిా డు – నలిోిండ – నేరరేకలిు – 

ఓర్యగలిు 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 III మరియు IV మాశ్తమే 



GS/1G/100 ( 5 )  A  

14. Which of the principles are common for Bhakti 

and Sufi movement ?   

I. Monotheism  

II. Asceticism  

III. Religious tolerance  

IV. Accepted the idol worship to some extent  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and III only 

  

15. Choose the incorrect pair regarding the 

foreign chronicles of the Vijayanagara Period :   

 Nikitin – Visited during the  

   reign of Achyuta  

   Devaraya  

16. The Vijayanagra ruler who permitted Jesuits 

to build churches at Nellore and Chandragiri 

was   

 Venkatapati Raya II 

 

14. సుఫి ఉదా మాలిోని సాధార్ణ ల్క్షణాలు ఏది 

I. ఏకేరే రోారన 

II. స్నాా స్మ 

III. మత స్హనిం 

IV. కింతవర్కు విశ్గహారాధ్న 

అింీకరిించడిం 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు III మాశ్తమే 

  

15. విజయనగర్ కాలానిర చిందిన విదేశీయుల్ 

కథనాల్లో స్రైనది కాని జతను గురి తించిండి : 

 నిరతిన్  – అచాు త దేవరాయుల్ 

ాల్నా కాల్ింలో 

యాశ్తికుడిగా వచాచ డు 

16. నెలి్లర్య,  చింశ్దగ్నరిల్లో చరిచ లు నిరిమ ించుటకు 

జెస్మమ ట్ ల్కు అనుమతిచ్చచ న విజయనగర్ 

ాల్కు డెవర్య ? 

 వెింకటపతిరాయులు II 
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17. Which of the following incidents took place 

during the reign of Jahangir ?   

I. The fifth Sikh Guru, Arjan Dev was 

sentenced to death 

II. Victroy over Rajputs of Mewar 

III. Annexation of Kabul and Kandahar  

IV. Arrival of English East India Company 

to India 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and IV only  

18. Match the following revenue officials during 

the reign of Akbar with their duties : 

a. Amalguzar  I. Kept records of the 

revenue payable by the 

villages 

b. Karkuns  II. Revenue Collector  

in-charge of a District  

c. Qanungo  III. Accountant 

d. Bitikchi  IV. Prepared the seasonal 

crop statistics  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II IV I III 

  

19. The longest Trunk Road constructed by 

Shershah which still exists is     

 Indus to Sonargaon  

17. జహింీర్ ాల్నాశ్కమింలో శ్రింద పేర్కక ని  ఏ 

స్ింఘటనలు చోటు చేసుకునాి యి 

I. సకుక ల్ ఐదవ గుర్యవు గుర్య అ ర్ జన్  దేవ్ 

కు  మర్ణ శిక్ష విదిించటిం 

II. మేవాడ్ రాజపుశ్తల్పై విజయిం 

III. కాబూల్, కాిందహార్ ల్  ఆశ్కమణ 

IV. ఇింీషి్ ఈస్ట ఇిండియా కింపెనీ 

ఇిండియాకు ఆగమనిం 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు IV మాశ్తమే  

18. అకబ ర్ కాల్ింనాటి శ్రింద పేర్కక ని   ర్దవెనా్య  

అధకార్యల్ను వారి బాధ్ా తల్తో  జత చేయిండి : 

a. అమల్ గుజార్  I. శ్గామాల్ ర్దవెనా్య  పదెు 

పుస్తకాలు భశ్దపర్చడిం 

b. కర్ కున్్  II. ర్దవినా్య  వస్మలు చేసే 

వాడు ఒక జలిాకు ఇన్ 

ఛార్జ  

c. కనుింగో III. గణకుడు 

d. బిటిరచ  IV. కాలానుగుణమైన 

పింటల్ వివరాల్ 

లేకక ల్కు తయార్య 

చేసేవాడు 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II IV I III 

19. నేటికీ  నిల్లచివుని  షేర్ షాహ  నిరిమ ించిన    

పోడవైన శ్గాిండ్ శ్టింక్ రోడ్  

 ఇిండస్ నుిండి సోనార్  గాిం 
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20. Match the following books with their  

authors :   

a. India at the Death  

of Akbar 

 I. Irfan Habib  

b. The Agrarian 

System of Mughal 

India, 1556 – 1707 

 II. François Bernier  

c. Travels in the  

Mogul Empire :  

AD 1656 – 1668 

 III. William Foster 

d. Early Travels in 

India, 1583 – 1619 

 IV. Moreland  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 IV I II III 

 

21. The following historian contended that  

Taj Mahal is a combination of European and 

Asiatic genius :    

 V.A. Smith 

 

22. Match the following with the year they  

were formulated :   

a. Famine Code  I. 1881 

b. Vernacular Press Act  II. 1878 

c. Charles Wood’s Despatch on 

Education 

 III. 1883 

d. 1st Factory Act   IV. 1854 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 III II IV I  

20. శ్రింద పేరోక నబడిన శ్గింథాల్ను వాటి 

ర్చయితల్లో జత చేయిండి : 

a. ఇిండియా ఎట్ ది డెత్ 

ఆఫ్ అకబ ర్ 

I. ఇరాా న్ 

హబీబ్  

b. ది ఎశ్గ్వరియన్ సస్టమ్ 

ఆఫ్ మొగల్ ఇిండియా, 

1556 – 1707  

II. శ్ాన్ వా 

బెరిి యర్  

c. శ్ావెల్్  ఇన్ ది మొగుల్ 

ఎింపైర్ :  

శ్కీ.ర. 1656 – 1668 

III. విల్లయమ్ 

ఫొ స్టర్  

d. ఎరీ ి శ్ావెల్్  ఇన్ 

ఇిండియా, 1583 – 1619 

IV. మోర్ లేిండ్  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 IV I II III 

21. రింది చరిశ్తకార్యడు తాజ్ మహల్ ఐరోా, 

ఆసయాల్ మేధో కల్యిక అని పేర్కక నిా డు : 

 వి.ఎ. సమ త్  

22. శ్రింది వాటిని  అవి ఆర్ింభిించిన 

స్ింవత్ ర్మల్లో జత పర్యచుమ : 

a. కర్యవు కోడ్  I. 1881 

b.  సాథ నిక భాష్ పశ్తికా చటటిం II. 1878 

c. 

 

విదా మీద ఛార్దసి్ ఉడ్్  

డిసాప చ్  
III. 1883 

d. మొదటి ాక టరీ చటటిం IV. 1854 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి :  

 a b c d 

 III II IV I  
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23. Arrange the following incidents of Rebellion 

against East India Company in the State of 

Hyderabad in chronological order :   

I. Attack of Turrebaz Khan on British 

Residence in Hyderabad  

II. Imprisonment of Mubariz-ud-Daula in 

Golkonda Fort  

III. In Aurangabad, Ist Contingent Cavalry 

was suspected, disarmed and arrested  

IV. The rebellion of Raja Venkatappa 

Nayaka of Shorapur  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 II, III, I, IV 

24. Match the following Presidents of Indian 

National Congress with their meetings :   

a. Dadabhai Naoroji  I. Madras – 1887 

b. Badruddin Tyabji  II. Bombay – 1889 

c. George Yule  III. Allahabad – 1888 

d. William Wedderburn  IV. Calcutta – 1886 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 IV I III II 

 

23. ఇస్ట ఇిండియా కింపెనీర వా తిరేకింగా హైదరాబాద్ 

రాష్టష్టింలో తిర్యగుబాటు స్ింఘటనల్ను 

కాలానుశ్కమింగా ఏర్ప ర్యచుమ : 

I. హైదరాబాద్ లోని తర్దబ జ్ ఖాన్ శ్బిటిష్ 

నివాస్ింపై దాడి 

II. గోలోక ిండ కోటలో మబారిజ్-ఉదె్దలాని 

బింధీ చేయటిం 

III. ఔర్ింగాబాద్ లోని మొదటి అరే క దళిం, 

అనుమానింతో నిరాయుధులుగా చేస 

అర్దస్ట కావడిం  

IV. షోరాపూర్ ర చిందిన రాజావెింకటపప  

నాయక్ తిర్యగుబాటు 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 II, III, I, IV 

24. శ్రింది భార్త జాతీయ కాింష్టైస్ అధ్ా క్షలి్ల  వారి 

స్మావేశ్వల్తో జత పర్యచుమ 

a. దాదాబాయి నౌరోజ I. మశ్దాసు – 1887 

b. బశ్దుదీెన్ తాా బిజ II. బోింబాయి – 1889 

c. జారిబ  యూలె III. అల్హాబాద్ – 1888 

d. విల్లయమ్  

వెడాెర్ బర్ి   

IV. కల్కతాత  – 1886 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 IV I III II 
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25. The following book was translated by Gandhiji 

with the title Sarvodaya :  

 John Ruskin – Unto This 

Last  

 

 

26. Match the following newspapers with the 

persons associated with them :   

a. Indian Sociologist  I. Virendra 

Chattopadhyay 

b. Islamic Fraternity  II. Shyamji Krishna 

Varma 

c. The Talwar  III. Muhammad 

Barkatullah 

d. Swadesh Sevak  IV. G.D. Kumar 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II III I IV 

27. The idea of Indian Constituent Assembly was 

put forward for the first time by    

 M.N. Roy 

25. శ్రింది పుస్తకాలో గాింధీజీ స్రేో దయ శీరి షకలో 

అనువదిించిింది ఏది : 

 జాన్ ర్సక న్ – అన్ టు దిస్ లాస్ట  

 

26. శ్రింది వారాతపశ్తికల్ను, వాటిర స్ింబింధించిన 

వా కుతల్తో జతపర్యచుమ : 

a. ఇిండియన్ 

సోషియాల్జస్ట 

I. విరేింశ్ద 

చటోాదాా య్  

b. ఇసిామ్ శ్ెటరిి టి II. శా్వ మ్ జ కృ ష్వవర్మ  

c. ది తలాే ర్  III. మహమమ ద్ 

బర్క తల్ ి

d. స్ే దేశ్ సేవక్  IV. జ.డి. కుమార్  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II III I IV 

27. భార్త రాజాా ింగ స్భ అనే ఆలోచనను మొదటిగా 

మిందుకు తెచిచ న వార్య 

 ఎిం.ఎన్. రాయ్  
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28. Match the following authors with their  

works :   

a. Al-Biruni  I. Tariqh-i-Firoz Shahi 

b. Minhaj-us-Siraj  II. Tahqiq-i-Hind 

c. Ziauddin Barani  III. The Rihla 

d. Ibn Battuta  IV. Tabaqat-i-Nasiri 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II IV I III 

 

 

29. Which of the following institutions were not 

established during the Non-Cooperation 

Movement ?   

I. Besant Theosophical College, 

Madanapalle 

II. Jamia Millia Islamia, Delhi 

III. Kashi Vidyapith, Benaras  

IV. Aligarh Muslim University, Aligarh  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I and IV only  

 

30. The Indian Independence Bill was introduced 

in the House of Commons by the British Prime 

Minister Attlee on    

 4th July, 1947 

28. శ్రింది శ్గింథాల్ను వాటి ర్చయితల్తో జత 

పర్యచుమ : 

a. అల్-బెర్యని I. తారీఖ-ఇ-ఫిరోజ్ 

షాహి  

b. మినహజ్-ఉజ్-సరాజ్  II. తహకీక-ఇ-హిింద్  

c. జయాఉదీెన్ బరాని III. ద ర్దహలా 

d. ఇబన్ బటుట IV.  తబాకత్-ఇ-

నసరి  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II IV I III 

29. స్హాయ నిరాకర్ణోదా మ స్మయింలో శ్రింది 

స్ింస్థల్లో ఏవి  సాథ పిించబడలేదు 

I. బీసింట్ థియోసోఫికల్ కాలేజ, 

మదనపల్ల ి

II. జామియా మిల్లయా ఇసిామియా, డిల్ల ి

III.  కాశీ విదాా  పీఠ్, బెనార్దస్  

IV. ఆలీఘర్ మసిిం యూనివరి్ టీ, 

ఆలీఘర్  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I మరియు IV మాశ్తమే  

30. భార్త సేా తింశ్తా  బిలిును శ్బిటీష్ శ్పధాని అటీ ి

హౌస్ ఆఫ్ కామన్లో ఈ రింది తేదీలో 

శ్పవేరపె టా ర్య 

 4 జూలై, 1947 
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Part B 

Constitution, Polity, Social Justice and 

International Relations 

31. Which of the following statements is correct 

with respect to the State Finance  

Commission ?   

I. It is required to appoint a State Finance 

Commission once in five years. 

II. It recommends the determination of 

taxes, duties, tolls and fees assigned to 

the Panchayats and Municipalities.  

III. Article 243 deals with constitution of 

finance commission to review financial 

position of Panchayats.  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I and II  

 

32. Which of the following Amendment(s) 

provide(s) for reservation in jobs and 

admissions ?    

 QUESTION DELETED 

33. Consider the following Assertion (A) and 

Reason (R) and choose the correct code :  

Assertion (A) :  

The President is the executive power of the 

Union. 

Reason (R) : 

The executive power of the Union shall be 

vested in the President and shall be 

exercised by him either directly or 

through officers subordinate to him in 

accordance with the Constitution.  

 

 

 

 

 

పార్ట ్B 

కాన్  ి ూ్ష న్న్  లిటి,  షన్  స్టి ్ ండ్  

ఇడ్టర్ట నేన్న  రిలేన్న్్   

31. రాష్టష్ట ఆరి థక స్ింఘానిర స్ింబింధించి రింది 

శ్పకటనల్లో ఏది స్రైనది ? 

I. ఐదేళకిు ఒకసారి రాష్టష్ట ఆరి థక స్ింఘానిి  

నియమిించాల్ల్  ఉింటుింది. 

II. పించాయతీ, మని్ ాల్లటీల్కు 

కేాయిించిన పనిు లు, సుింకాలు, టోల్

లు, ర్యసుమల్ను నిర్ వయిించడింపై 

ఇది సార్య్  చేసుతింది. 

III. పించాయతీల్ ఆరి ధక పరిసథతిని 

స్మీక్షించడానిర పించాయితీల్ ఆరి థక 

 సథతిని  ఫైనాన్్  కమిష్న్ ఏరాప టును 

ఆరి టకల్ 243 వివరిసుతింది.  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I మరియు II  

32. ఉదా్య గాలు,అడిమ ష్నలిో రిజరేే ష్న్ ల్కోస్ిం రింది 

స్వర్ణ(ల్)లో ఏది వరి తసుతింది ? 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

33. రింది ధ్ృవీకర్ణ (A) మరియు  కార్ణిం (R) 

పరిగణిించిండి. స్రైన కోడ్ ను ఎించుకోిండి : 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) : 

రాష్టష్టపతి యూనియన్ కార్ా నిరేా హక 

అధకార్ిం కల్లగ్న వుింార్య. 

కార్ణిం  (R) :  

యూనియన్ కార్ా నిరేా హక అధకార్ిం 

రాష్టష్టపతిర ఇవే బడుతింది.  రాజాా ింగిం 

శ్పకార్ిం నేర్యగా లేదా తన అధీనింలో ఉని  

అధకార్యల్ దేా రా అమలు చేసాత ర్య. 
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Code : 

Both (A) and (R) are true and (R) is the 

correct explanation of (A). 

 

 

 

కో  లు  : 

 (A), (R) ర్దిండూ నిజిం (R) అనేది (A)కు 

స్రైన వివర్ణ. 

 



GS/1G/100 ( 13 )  A  

34. Which of the following statements related to 

the Central Administrative Tribunal are  

correct ? 

I. It is a statutory body. 

II. Its members are drawn from 

administrative background only. 

III. It is not bound by the procedure 

prescribed in the Code of Civil 

Procedure.  

IV. Its jurisdiction covers the members of 

All-India services as well as Central 

services and Central Government posts. 

V. It was set up in 1985. 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, III, IV and V 

 

 

 

35. Which of the following statements is not one of 

the powers of the Speaker of the Legislative 

Assembly ?  

He has no veto except in case of a tie 

&  

The Speaker will preside when a resolution 

for his removal from office is under 

consideration of the Assembly.  

34. సింశ్టల్ అడిమ నిష్టసేటటివ్ శ్టిబా్య నల్కు 

స్ింబింధించి రింది వాటిలో స్రైనవి ఏవి ? 

I. ఇది చటటబదధమైన స్ింస్థ. 

II. దీని స్భా్య ల్ను పరిాల్నా నేపథా ిం 

నుిండి మాశ్తమే తీసుకుింార్య.  

III.  ఇది సవిల్ శ్ొసీజర్ కోడ్లో స్మచిించిన 

విధానానిర కటుటబడి ఉిండదు. 

IV. దీని అధకార్ పరిధ అఖిల్ భార్త 

సేవల్తో ాటు కేింశ్ద సేవలు, కేింశ్ద 

శ్పభ్యతే  పోసుటల్ స్భా్య ల్ను కవర్ 

చేసుతింది. 

V. ఇది 1985లో ఏరాప టు చేయబడిింది. 
దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, III, IV మరియు V 

 

35. రింది వాటిలో ఏ శ్పకటన శ్వస్నస్భ సీప కర్  

అధకారాల్లో ఒకటి కాదు ? 

టై సమయింలో తరప  అతనికి వీటో లేదు 

& 

సీప కర్  పదవి నుిండి తనను తొల్గ్నించే 

తీరామ నిం అసింబీ ిపరిశీల్నలో 

ఉని పుప డు సీప కర్ అధా్ క్షత వహిసాత ర్య. 
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36. The powers of the Election Commission 

include which of the following ? 

I. The Election Commission takes 

decisions on every aspect of conduct and 

control of elections from the 

announcement of elections to the 

declaration of results.  

II. During the election period, the Election 

Commission can order the Government 

to dismiss some government officials.  

III. When on election duty, Government 

officers work under the control of the 

Election Commission.  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I and III only 

 

 

37. What is/are the provision(s) to safeguard the 

autonomy of the Supreme Court of India ?  

I. While appointing the Supreme Court 

Judges, the President of India has to 

consult the Chief Justice of India.  

II. The Supreme Court Judges can be 

removed by the Chief Justice of India 

only.  

III. The salaries of the Judges are charged 

on the Consolidated Fund of India on 

which the legislature does not have to 

vote.  

Which of the statements given above is/are 

correct ?  

 I and III only 

 

36. ఎనిి కల్ కమిష్న్ అధకారాలు రింది వాటిలో 

వేటిని కల్లగ్న ఉింాయి ? 

I. ఎనిి కల్ శ్పకటన నుిండి ఫల్లతాల్ 

శ్పకటన వర్కు ఎనిి కల్ నిర్ే హణ, 

ఎనిి కల్ నియింశ్తణకు స్ింబింధించిన 

శ్పతి అింరింపై ఎనిి కల్ స్ింఘిం 

నిర్ వయాలు తీసుకుింటుింది. 

II. ఎనిి కల్ స్మయింలో, కింతమింది 

శ్పభ్యతే  అధకార్యల్ను తొల్గ్నించాల్ని 

ఎనిి కల్ స్ింఘిం శ్పభ్యతేా నిి  

ఆదేశిించవచుచ . 

III. ఎనిి కల్ విధులిో ఉని పుప డు, శ్పభ్యతే  

అధకార్యలు ఎనిి కల్ స్ింఘిం 

నియింశ్తణలో పనిచేసాత ర్య. 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I మరియు III మాశ్తమే  

37. భార్త సుశ్పీిం కోర్యట స్ే యింశ్పతిపతితని 

పరిర్క్షించే నిబింధ్న(లు) ఏమిటి ? 

I. సుశ్పీింకోర్యట నాా యమూర్యతల్ను 

నియమిించేటపుప డు, భార్త రాష్టష్టపతి 

భార్త శ్పధాన నాా యమూరితని 

స్ింశ్పదిించవల్స ఉింటుింది. 

II. సుశ్పీింకోర్యట నాా యమూర్యతల్ను భార్త 

శ్పధాన నాా యమూరిత మాశ్తమే 

తొల్గ్నించగల్ర్య. 

III.  చటట స్భ ఓటు వేయవల్సన అవస్ర్ిం 

లేని భార్త కనా్ ల్లడేటెడ్ ఫిండ్ నుిండి 

జడిజల్ జీతాలు చల్లసాత ర్య.  

పైన ఇచిచ న  సేటటమెింటల్లో ఏది 

స్రైనది/స్రైనవి ? 

 I మరియు III మాశ్తమే 



GS/1G/100 ( 15 )  A  

38. Which of the following are not included in the 

original jurisdiction of the Supreme Court ? 

I. A dispute between two or more States. 

II. A dispute regarding elections to either 

House of the Parliament or that of 

Legislature of a State.  

III. A dispute between the Government of 

India and a Union Territory.  

IV. A dispute between the Government of 

India and one or more States.  

Choose the correct answer using the codes 

given below :  

 II and III 

 

 

39. The National Commission for Scheduled 

Castes, while investigating any matter or 

inquiring into any complaint, has the powers 

on the following matters : 

I. It can receive evidences on affidavits. 

II. It can requisition any public record from 

any court or office.  

III. It can issue summons for the 

examination of witnesses and 

documents.  

Choose the correct answer using the codes 

given below :  

 All of the above  

38. రింది వాటిలో ఏది సుశ్పీింకోర్యట అస్లు అధకార్ 

పరిధలో చేర్చ బడలేదు ? 

I. ర్దిండు లేదా అింతకింటే ఎకుక వ 

రాష్టషాట ల్ మధా్  వివాదిం. 

II. ార్మిెింటు లేదా రాష్టష్ట శ్వస్నస్భకు 

జరిగ్వ ఎనిి కల్కు స్ింబింధించిన 

వివాదిం. 

III.  భార్త శ్పభ్యతే ిం, కేింశ్దాల్లత 

శ్ాింతిం మధా్  వివాదిం. 

IV. భార్త శ్పభ్యతే ిం, ఒకటి లేదా 

అింతకింటే ఎకుక వ రాష్టషాట ల్ మధా్  

వివాదిం. 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 II మరియు III 

 

39. షెడాూ ల్ ా కులాల్ జాతీయ కమీష్న్, ఏదైనా 

విష్యానిి  విచారిసుతని పుప డు లేదా ఏదైనా 

ఫిరాా దుపై విచార్ణ చేసుతని పుప డు, ఈ శ్రింది 

అింశ్వల్లో అధకారాల్ను కల్లగ్న ఉింటుింది : 

I. అఫిడవిట్పై ఆధారాలు ొిందవచుచ . 

II. ఏదైనా కోర్యట లేదా కారాా ల్యిం నుిండి 

ఏదైనా పబికి్ రికార్నాు అభా రి థించవచుచ . 

III. సాక్షులు, పశ్తాల్ పరిశీల్న కోస్ిం 

స్మనిు జారీ చేయవచుచ . 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 పైవనీి   
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40. Consider the following Assertion (A) and 

Reason (R) and choose the correct code :  

Assertion (A) :  

The Parliament of India consists of the 

President and two Houses.  

Reason (R) :  

The President is a part of the legislature 

even though he does not sit in 

Parliament except for the purpose of 

delivering his opening address.  

Code : 

 Both (A) and (R) are true and (R) is the 

correct explanation of (A). 

 

 

41. Which of the following are among the 

Fundamental Duties of citizens laid down in 

the Indian Constitution ?  

I. To protect the weaker sections from 

social injustice.  

II. To develop scientific temper and spirit of 

inquiry. 

III. To preserve the rich heritage of our 

composite culture.  

IV. To safeguard public property and adjure 

violence.  

Which of the statements given above are 

correct ?  

 II, III and IV 

 

40. రింది ధ్ృవీకర్ణ (A),  కార్ణిం (R) పరిగణిించి, 

స్రైన కోడ్ను ఎించుకోిండి :  

ధ్ృవీకర్ణ (A) : 

భార్త ార్మిెింటులో రాష్టష్టపతి, ర్దిండు స్భలు 

ఉింాయి. 

కార్ణిం  (R) :  

రాష్టష్టపతి తన శ్ార్ింభ శ్పస్ింగిం కోస్ిం తపప  

ార్మిెింటులో కూరోచ నపప టికీ శ్వస్నస్భలో 

భాగిం. 

కోడ్ లు : 

(A), (R) ర్దిండూ నిజిం (R) అనేది (A)కు స్రైన 

వివర్ణ. 

41. భార్త రాజాా ింగింలో నిరేశెిించిన పౌర్యల్ శ్ాథమిక 

విధులిో రింది వాటిలో ఏవి ఉనాి యి ? 

I. సామాజక అనాా యిం నుిండి బల్హీన 

వరిాల్ను ర్క్షించడిం. 

II. శ్వష్టసీతయ దృకప థిం, విచార్ణ సా్మ రి తని 

పెింొిందిించడిం. 

III. మన మిశ్రమ స్ింస్క ృతి  గొపప  

వార్స్తేా నిి  కాాడటిం.  

IV. శ్పజా ఆసుతల్ను ర్క్షించడిం, హిింస్ను 

అడాుకోవడిం.  

పైన ఇచిచ న  సేటటమెింటల్లో ఏది స్రైనవి ? 

 II, III మరియు IV  
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42. Which of the following entries of the Indian 

Constitution deals with the institutions for 

scientific or technical education financed by 

the Government of India, wholly or in part, 

and declared by Parliament, by law to be 

institutions of national importance ? 

 Entry 64 

 

43. Who said ‘‘India is not a nation in the 

traditional western sense but a comprehensive 

culture of continental scope compounded of a 

very large number of linguistic and religious 

entities, highly complex and often strongly 

antagonistic local cultures’’ ? 

 Carl Friedrich  

44. The Constitution confers which of the 

following Articles that denies the rights to 

aliens (Foreign Citizens) ? 

I. Articles 29 and 30 

II. Article 19 

III. Articles 23 and 24 

IV. Article 16 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and IV only 

42. భార్త రాజాా ింగింలోని రింది వాటిలో సైన్్  లేదా 

సాింకేతిక విదా  కోస్ిం భార్త శ్పభ్యతే ిం పూరితగా 

లేదా ాక్షకింగా నిధులు స్మకూర్యసుతింది.  

జాతీయ శ్ామఖా త కల్లగ్నన స్ింస్థలుగా చటటిం 

దాే రా ార్మిెింటుచే శ్పకటిించబడిింది ? 

 ఎింశ్టీ (నమోదు) 64   

 

43.  ‘‘భార్తదేరిం సాింశ్పదాయ ాశ్వచ తా  కోణింలో ఒక 

దేరిం కాదు, కానీ చాలా పెద ె స్ింఖా లో భాషా, 

మతపర్మైన అసతతేా లు, అతా ింత స్ింరషి్టమైన, 

తర్చుగా బల్మైన విర్యదధమైన  సాథ నిక 

స్ింస్క ృతల్తో కూడిన ఖిండాింతర్ పరిధ స్మశ్గ 

స్ింస్క ృతి’’ అని ఎవర్య చాప ర్య ? 

 కార్ ిశ్ెశ్డిచ్ 

44. విదేశీ పౌర్యల్కు హకుక ల్ను నిరాకరిించే రింది ఏ 

అధకర్ణల్ను రాజాా ింగిం శ్పదానిం చేసింది ? 

I. ఆరి టకల్ 29 మరియు 30 

II. ఆరి టకల్ 19 

III.  ఆరి టకల్ 23 మరియు 24 

IV.  ఆరి టకల్ 16 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు IV మాశ్తమే 
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45. Consider the following statements : 

I. The Preamble was enacted before the 

enactment of the entire Constitution.  

II. The Preamble is a part of the 

Constitution but has no legal effect 

independently of other parts.  

III. It is enforceble through Courts of Law.  

IV. The Objectives Resolution by Jawaharlal 

Nehru finally became the foundation for 

the Preamble. 

Which of the statements given above are 

incorrect ?  

 I and III only 

 

46. Which of the following statement(s) is/are  

correct ?  

I. The PM CARES for Children Scheme 

was launched by the Prime Minister of 

India on 29th May, 2021 for the children.  

II. It aims to support children who have 

lost both the parents or legal guardians 

or adoptive parents or surviving parent 

to Covid-19 pandemic. 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 Both I and II 

47. With child labour being made illegal and right 

to education becoming a fundamental right for 

children, this right against exploitation has 

become more meaningful.  

Which of the following pairs of Articles provide 

for right to education and prohibition of child 

labour respectively ?  

 Articles 21A and 24 

45. రింది శ్పకటనల్ను పరిగణిించిండి : 

I. పీఠిక మొతతిం రాజాా ింగిం అమలులోర 

రాకమిందే రూొిందిించబడిింది. 

II. పీఠిక రాజాా ింగింలో ఒక భాగిం కానీ 

ఇతర్ భాగాల్తో స్ింబింధ్ిం లేకుిండా 

చటటపర్మైన శ్పభావిం ఉిండదు. 

III. ఇది నాా యసాథ నాల్ దేా రా అమలు 

చేయబడుతింది. 

IV. జవహర్లాల్ నెశ్ూ ల్క్ష్యా ల్ తీరామ నిం 

చివర్కు పీఠికకు పునాదిగా మారిింది. 

పైన ఇచిచ న శ్పకటనల్లో ఏది తపుప  ? 

 I మరియు III మాశ్తమే  

46. రింది శ్పకటనల్లో ఏది/ఏవి  స్రైనది ? 

I. బాల్ల్ కోస్ిం పీ.ఎిం. కేర్్  సీక మ్ను 29 మే, 

2021న భార్త శ్పధాని శ్ార్ింభిించార్య. 

II.  కోవిడ్-19 మహమామ రి కార్ణింగా 

తల్లదిింశ్డులు లేదా చటటపర్మైన 

స్ింర్క్షకులు లేదా దతతత తీసుకుని  

తల్లదిింశ్డులు లేదా జీవిించి ఉని  

తల్లదిింశ్డుల్ను కోలోప యిన పిల్లి్కు 

మదెత ఇవే డిం దీని ల్క్షా ిం. 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి స్రైన 

స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I మరియు II ర్దిండూ 

47. బాల్ కారిమ క వా వస్థను చటటవిర్యదధిం చేయడిం, 

విదాా  హకుక   పిల్లి్కు శ్ాథమిక హకుక గా 

మార్డింతో, ద్యపిడీర వా తిరేకింగా ఈ హకుక  

మరిింత అర్థవింతింగా మారిింది.  

రింది ఏ జత కథనాలు వర్యస్గా విదాా  హకుక , 

బాల్ కారిమ కుల్ నిషేధానిి  అిందిసాత యి ? 

 ఆరి టకల్ 21A మరియు 24 
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48. Consider the following statements regarding 

GST : 

I. GST will bring more transparency to 

direct tax laws.  

II. GST was the 122nd Constitutional 

Amendment Bill introduced in the 

Parliament. 

III. GST is a destination-based tax. 

Which of the statements given above is/are  

correct ? 

 II and III only 

 

 

49. Which of the bodies recommends the 

distribution of the net proceeds of taxes to be 

shared between the Centre and the States, 

and allocation between the States, the 

respective shares of such proceeds ?  

 Finance Commission of India  

 

50. Which of the following is not the function  

of the National Commission for Scheduled 

Castes ? 

 To submit the report to the Prime 

Minister related to the protection of 

Scheduled Castes.  

48. జీ.ఎస్.టీ. ర స్ింబింధించి శ్రింది శ్పకటనల్ను 

పరిగణిించిండి : 

I.  జీ.ఎస్.టీ.  శ్పతా క్ష పనిు  చ టా ల్కు 

మరిింత ార్దర్శ కతను తెసుతింది.  

II. జీ.ఎస్.టీ. ార్మిెింట్ లో శ్పవేరపెటిటన 

122వ రాజాా ింగ స్వర్ణ బిలిు. 

III.  జీ.ఎస్.టీ.   అనేది గమా ిం ఆధారిత 

పనిు . 

పైన ఇచిచ నశ్పకటనల్లో ఏది   

స్రైనది/స్రైనవి ? 

 II మరియు III మాశ్తమే 

 

49. కేింశ్దిం, రాష్టషాట ల్ మధా్  పించుకోవాల్్ల న పనిు ల్ 

నికర్ ఆదాయానిి  పింపిణీ చేయాల్ని, రాష్టషాట ల్ 

మధ్ా  కేాయిింపులు, అటువింటి రాబడి 

స్ింబింధత వాాల్ను ఏ స్ింస్థ సార్్య   

చేసుతింది ? 

 భార్త ఆరి థక స్ింఘిం 

 

 

50. రింది వాటిలో ఏది షెడాూ ల్ా కులాల్ జాతీయ 

కమిష్న్ విధ కాదు ? 

 షెడాూ ల్ ా కులాల్ ర్క్షణకు 

స్ింబింధించిన నివేదికను 

శ్పధానమింశ్తిర స్మరిప ించడిం. 
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51. Which of the following is not a function of the 

Union Public Service Commission (UPSC) ?  

 Manner of reservation 

52. Which of the following subjects are listed in 

the 11th Schedule ? 

I. Women and Child Development 

II. Public Distribution System 

III. Libraries  

IV. Slum Improvement and Upgradation  

V. Markets and Fairs  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II, III and V 

 

53. Which of the following statements is/are 

correct about the National Green Tribunal ? 

I. It was set up under the National Green 

Tribunal Act, 2010. 

II. NGT is bound by the procedure laid 

down under the Code of Civil Procedure, 

1908. 

III. NGT has six places of sitting throughout 

the country.  

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I only 

51. రింది వాటిలో యూనియన్ పబికి్ స్రేీ స్ కమీష్న్ 

(యు.పి.ఎస్.స.) విధ కానిది ఏది ? 

 రిజరేే ష్న్ పదధతి 

52. రింది వాటిలో 11వ షెడూా ల్లో జాబితా 

చేయబడినవి ఏవి ? 

I. ష్టసీత, శిశ అభివృదిధ 

II. శ్పజా పింపిణీ వా వస్థ 

III. శ్గింథాల్యాలు 

IV. మరిరవాడల్ అభివృదిధ మరియు అప్

శ్గ్వడేష్న్ 

V. మార్దక టిు, జాతర్లు 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II, III మరియు V 

 

53. నేష్నల్ శ్ీన్ శ్టిబా్య నల్ గురిించిన రింది 

శ్పకటనల్లో ఏది స్రైనది ? 

I. ఇది నేష్నల్ శ్ీన్ శ్టిబా్య నల్ చటటిం, 

2010 శ్పకార్ిం ఏరాప టు చేయబడిింది. 

II. ఎన్.జ.టి. సవిల్ శ్ొసీజర్ కోడ్, 1908 

శ్రింద నిరేశెిించిన విధానానిర కటుటబడి 

ఉింటుింది. 

III. ఎన్.జ.టి. ర దేరవాా పతింగా ఆర్య 

శ్పదేశ్వల్లో ఉింటుింది. 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I  మాశ్తమే 
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54. With reference to the Protection of Human 

Rights (Amendment) Act, 2019, consider the 

following statements about National Human 

Rights Commission (NHRC) : 

I. Judge of the Supreme Court can now be 

appointed as Chairperson of the 

Commission. 

II. Term of the Chairperson and members 

shall be three years.  

III. Chairperson and members shall be 

eligible for re-appointment.  

Which of the above statements is/are correct 

? 

 I, II and III 

 

 

55. With reference to the National Commission for 

Minorities, consider the following statements : 

I. It was set up under the National 

Commission for Minorities Act, 1992. 

II. Ministry of Welfare has notified five 

religious communities under ‘‘Minority’’ 

status, to date.  

III. It can make recommendations for the 

effective implementation of safeguards 

for the protection of minorities by 

Central or State Governments.  

Which of the above statements are correct ? 

 I and III only  

54. మానవ హకుక ల్ పరిర్క్షణ (స్వర్ణ) చటటిం, 2019ర 

స్ింబింధించి, జాతీయ మానవ హకుక ల్ కమిష్న్ 

(ఎన్.హెచ్.ఆర్.స.) గురిించిన రింది శ్పకటనల్ను 

పరిగణిించిండి : 

I. సుశ్పీింకోర్యట నాా యమూరితని ఇపుప డు 

కమిష్న్ చైర్పర్్ న్గా 

నియమిించవచుచ . 

II. చైర్పర్్ న్ మరియు స్భా్య ల్ 

పదవీకాల్ిం మూడు స్ింవత్ రాలు. 

III. చైర్పర్్ న్ మరియు స్భా్య లు  తిరిగ్న 

నియామకానిర అర్యహలు. 

పై శ్పకటనల్లో ఏది స్రైనది ?  

  I, II మరియు III 

55. జాతీయ మైనారిటీల్ కమిష్న్కు స్ింబింధించి, 

రింది శ్పకటనల్ను పరిగణిించిండి : 

I.  ఇది మైనారిటీల్ జాతీయ కమిష్న్ 

చటటిం, 1992 శ్పకార్ిం ఏరాప టు 

చేయబడిింది. 

II. స్ింక్షేమ మింశ్తితే  శ్వఖ ఇపప టి వర్కు 

ఐదు మతాల్కు చిందిన వారిని 

‘‘మైనారిటీ’’ హోదా రింద నోటిఫై 

చేసింది. 

III. ఇది కేింశ్ద లేదా రాష్టష్ట శ్పభ్యతాే ల్ 

దేా రా మైనారిటీల్ ర్క్షణ కోస్ిం 

స్మర్ ధవింతింగా అమలు చేయడానిర 

సార్య్ లు చేయగల్దు.  

పై శ్పకటనల్లో ఏది స్రైనది ? 

 I మరియు III మాశ్తమే 
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56. Recently, the term ‘Chicago Convention’ is 

frequently seen in the news. Which of the 

following sector is it associated with ?  

 Civil Aviation  

  

57. With reference to the Competition 

Commission of India, consider the following 

statements : 

I. It is a statutory body established under 

Competition Act, 2002 as amended by 

the Competition (Amendment) Act, 

2007.  

II. It consists of a chairperson and five 

members appointed by the Central 

Government.  

Which of the above statements is/are correct 

? 

 I only 

 

58. National Bank for Agriculture and Rural 

Development (NABARD) was established on 

the recommendation of which of the following 

Committee ?  

 Sivaraman Committee 

  

59. ‘World Competitiveness Index’ is released by 

which of the following organizations ?  

 Institute for Management Development  

  

60. Kautilya categorizes the Governments and 

Heads of Departments into 18 tirthas. 

Amongst these  ‘‘Dandapala’’ is the   

 Officer of the Army Department  

 

56. ఇటీవల్, ‘చికాగో కనేె నషన్’ అనే పదిం తర్చుగా 

వార్తలిో కనిపిసుతింది. రింది వాటిలో ఇది ఏ ర్ింగానిర 

అనుబింధ్ింగా ఉింది ? 

 పౌర్ విమానయానిం 

 

57. కాింపిటీష్న్ కమిష్న్ ఆఫ్ ఇిండియాకు 

స్ింబింధించి, రింది శ్పకటనల్ను పరిగణిించిండి : 

I. ఇది కాింపిటీష్న్ చటటిం, 2002 ను 

స్వరిించిన కాింపిటీష్న్ (స్వర్ణ) 

చటటిం, 2007 దేా రా  సాథ పిించిన 

చటటబదధమైన స్ింస్థ. 

II. ఇిందులో కేింశ్ద శ్పభ్యతే ిం 

నియమిించిన చైర్పర్్ న్, ఐదుగుర్య 

స్భా్య లు ఉింార్య. 

పై  సేటట్మెింట్ల్లో ఏది స్రైనది ? 

 I మాశ్తమే 

58. రింది వాటిలో ఏ కమిటీ సార్్య పై నేష్నల్ బాా ింక్ 

ఫర్ అశ్గ్నకల్చ ర్ అిండ్ రూర్ల్ డెవల్ప్మెింట్ 

(నాబార్)ా  సాథ పిించబడిింది ? 

 శివరామన్ కమిటీ 

59. ‘శ్పపించ పోటీతతే  స్మచిక’ను రింది వాటిలో ఏ 

స్ింస్థ విడుదల్ చేసుతింది ? 

 ఇన్ సటూా ట్ ఫర్ మేనేజ్మెింట్ 

డెవల్ప్మెింట్ 

60. కౌటిలాు డు శ్పభ్యతాే లు, విభాగాల్ అధపతల్ను 

18 తీరాథ లుగా వరీకిరిించాడు. వీటిలో ‘‘దిండాల్’’ 

ఏది ? 

 సైనిక విభాగ అధకారి 
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Part C 

Indian and Andhra Pradesh Economy and 

Planning 

61. Given below are two statements, one labelled 

as Assertion (A) and the other labelled as 

Reason (R). Select your answer from the codes 

given below. 

Assertion (A) : 

There is a structural change in the 

composition of National Income in India. 

Reason (R) : 

The process of economic growth was 

initiated in India. 

Codes : 

 Both (A) and (R) are true and (R) is the 

correct explanation for (A). 

 

 

62. The economist who said that the ‘‘Net Social 

Product and the Social Income are one and the 

same thing’’ is 

 J.R. Hicks 

పార్ట ్C 

ఇడ్డియన్ ండ్  ఆడ్ధ్ర ధ్రదేశ ఎకానమి ండ్  

 పాన ిండ్   

61. శ్రింద ర్దిండు శ్పకటనలు ఇవే డిం జరిగ్నింది. ఒకటి 

ధ్ృవీకర్ణ (A)కాగా, మర్కకటి కార్ణిం (R)గా లేబ్యల్ 

చేయబడిింది. దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ నుిండి మీ 

స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి. 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) : 

భార్తదేరింలో జాతీయ ఆదాయిం కూర్యప లో 

నిరామ ణాతమ క మార్యప  ఉింది. 

కార్ణిం  (R) : 

భార్తదేరింలో ఆరి థక వృదిధ శ్పశ్రయ 

శ్ార్ింభమైింది. 

కోడ్ లు : 

మరియు (R) ర్దిండూ నిజిం మరియు (R) 

అనేది (A)ర స్రైన వివర్ణ. 

62. ‘‘నికర్ సామాజక ఉతప తిత, సామాజక ఆదాయిం 

ర్దిండూ ఒకటే’’ అని చపిప న ఆరి థకవేతత  

 జె.ఆర్. హిక్్   
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63. Given below are two statements, one labelled 

as Assertion (A) and the other labelled as 

Reason (R). Select your answer from the codes 

given below. 

Assertion (A) : 

Per Capita Income decreases in a developing 

country even though National Income 

increases. 

Reason (R) : 

The rate of growth of population is higher 

than the rate of growth of National 

Income. 

Codes : 

 Both (A) and (R) are true and (R) is the 

correct explanation for (A). 

 

 

64. During which Five Year Plan was the rate  

of growth of Gross Domestic Product the 

highest ? 

 11th Five Year Plan 

 

65. Which of the following is not a feature of 

MGNREGS ?   

I. Guaranteed minimum wage 

employment 

II. Rights-based employment scheme 

III. Generation of wage employment in rural 

areas 

IV. Provision of nutritious food 

 

             QUESTION DELETED 

 

63. శ్రింద ర్దిండు శ్పకటనలు ఇవే డిం జరిగ్నింది. ఒకటి 

ధ్ృవీకర్ణ  (A)కాగా, మర్కకటి కార్ణిం (R)గా 

లేబ్యల్ చేయబడిింది. దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ 

నుిండి మీ స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి. 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) : 

జాతీయ ఆదాయిం పెరిగ్ననపప టికీ అభివృదిధ 

చిందుతని  దేరింలో తల్స్రి ఆదాయిం 

తగుతిింది. 

కార్ణిం  (R) : 

జాతీయ ఆదాయ వృదిధ రేటు కింటే జనాభా 

పెర్యగుదల్ రేటు ఎకుక వగా ఉింది. 

కోడ్ లు : 

 (A) మరియు (R)  ర్దిండూ నిజిం మరియు 

(A)ర (R) స్రైన వివ ర్ణ.   

  

64. ఏ పించవర్ ష శ్పణాళకా కాల్ింలో  స్మథ ల్ 

జాతీయోతప తిత వృదిధరేటు అతా ధకింగా ఉని ది ? 

 11వ పించవర్ ష శ్పణాళక 

 

65. ఈ శ్రిందివానిలో ఎమ్.జ.ఎన్.ఆర్.ఇ.జ.ఎస్. 

ల్క్షణమ కాని దేది ? 

I. కనీస్ వేతన ఉాధ హామీ 

II. పనిర హకుక  కల్లప ించే పథకమ 

III. శ్గామీణ శ్ాింతింలో వేతనింతో కూడిన 

ఉాధ కల్ప న  

IV. పోష్కాహార్మను స్మకూర్యచ ట 

 

             ప్రశ్న  తొలగించబడింది 
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66. What is the age-group of higher proportion of 

working population required for Demographic 

Dividend ? 

 15 – 64 years 

 

67. Which of the following are the objectives of 

Beti Bachao, Beti Padhao ? 

I. To provide legal assistance to girls 

II. To reduce decline in Child Sex Ratio 

III. To encourage women empowerment 

IV. To remove gender inequality 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 II, III and IV 

 

 

 

68. Given below are two statements, one labelled 

as Assertion (A) and the other labelled as 

Reason (R). Select your answer from the codes 

given below. 

Assertion (A) : 

National Income growth fluctuates with 

fluctuations in Agriculture growth in 

India. 

Reason (R) : 

Weather conditions, especially rains, are 

uncertain in India. 

Codes : 

 Both (A) and (R) are true and (R) is the 

correct explanation for (A). 

 

66. డెమోశ్గాఫిక్ డివిడెిండ్ కోస్ిం అవస్ర్మైన శ్శ్వమిక 

జనాభా అధక నిష్ప తిత వయస్ు -స్మూహిం  

ఎింత ?  

 15 – 64 స్ింవత్ రాలు 

67. బేటీ బచావో, బేటీ పఠావో ల్క్షా మలు శ్రిందివానిలో 

ఏవి ? 

I. బాల్లకల్కు నాా య 

స్హాయమనిందిించుట 

II. బాల్ల్ ల్లింగ నిష్ప తిత క్షీణతను 

తగ్నిించుట  

III. మహిళ్ళ సాధకార్తను శ్పోత్ హిించుట 

IV. ల్లింగ అస్మానతల్ను తోల్గ్నించుట 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 II, III మరియు IV 

 

68. శ్రింద ర్దిండు శ్పకటనలు ఇవే డిం జరిగ్నింది. ఒకటి 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) కాగా, మర్కకటి కార్ణిం (R)గా 

లేబ్యల్ చేయబడిింది. దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ 

నుిండి మీ స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి. 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) : 

భార్తదేరింలో వా వసాయ వృదిధలో 

హెచుచ తగులి్తో జాతీయ ఆదాయ వృదిధ 

హెచుచ తగులి్కు గుర్వుతింది. 

కార్ణిం  (R) : 

వాతావర్ణ పరిసథతలు, మఖా ింగా వరాష లు 

భార్తదేరింలో అనిశిచ తింగా ఉనాి యి. 

కోడ్లు :  

 (A) మరియు (R)  ర్దిండూ నిజిం మరియు 

(A)ర (R) స్రైన వివ ర్ణ. 
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69. Match the following : 

 
   List I         List II 

a. Trade  I. Primary Sector 

b. Water Supply  II. Service Sector 

c. Fisheries  III. Central Statistical 

Organisation 

d. GDP  IV. Industrial Sector 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II IV I III 

  

70. Which of the following is not included in the 

National Income ? 

Tax Revenue  

Interest Receipts from Public Debt 

 

71. Match the following : 

 
  List I   List II 

a. Iron and Steel 

Industry 

 I. Perambur 

b. Jute Industry  II. Jamshedpur 

c. Oil Refinery  III. Kolkata 

d. Integral Coach 

Factory 

 IV. Barauni 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II III IV I 

69. ఈ శ్రింది వానిని జత చేయుమ : 

    జాబితా  I         జాబితా  II 

a. వాా ార్మ  I. శ్ాథమిక ర్ింగమ 

b. నీటి పింపిణీ  II. సేవా ర్ింగమ 

c. మత్ ా  స్ింపద  III. కేింశ్ద గణాింక స్ింస్థ 

d. జ.డి.పి.  IV. ారిశ్శ్వమిక ర్ింగిం 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II IV I III 

 

70. జాతీయాదాయింలో చేర్చ నిది ఈ శ్రింది వానిలో 

ఏది ? 

Tax Revenue  

శ్పభ్యతే  ఋణమ నుిండి వచుచ  వడీ ా

రాబడులు 

 

71. ఈ శ్రింది వానిని జత చేయుమ : 

 జాబితా I  జాబితా II 

a. ఇనుమ, ఉకుక  పరిశ్రమ I. పెర్ింబూర్  

b. జన పనార్ పరిశ్రమ II. జెమషెడ్ పూర్  

c. చమర్య శదిధకరామ గార్మ III. కోల్  కతాత  

d. స్మశ్గ రైలు బోీ 

తయార్య కరామ గార్మ 

IV. బరౌనీ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II III IV I 



GS/1G/100 ( 27 )  A  

72. When the Central Bank increases the Cash  

Reserve Ratio, it leads to  

I. Fall in money circulation. 

II. Low demand for goods and services. 

III. Rise in purchasing power of the people. 

IV. Rise in bank’s lending capacity. 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I and II only 

 

73. Statutory Liquidity Ratio is to be maintained 

by banks in the form of 

I. Cash. 

II. Gold. 

III. Unencumbered investments in specified 

instruments. 

IV. Priority sector loans. 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and III 

74. Gilt edged market comprises 

 Treasury Bills and Government Bond 

Market. 

 

72. కేింశ్ద బాింకు నగదు నిల్ే ల్ నిష్ప తితని 

పెించ్చనపుడు జరిగ్వది  

I. శ్దవా  చలామణి తగుతింది. 

II. వసుత సేవల్కు గ్నరాకీ తగుితింది. 

III. శ్పజల్ కనుగోలు సామర్ థా ిం 

పెర్యగుతింది. 

IV. బాింకుల్ అపుప యిచేచ  సామర్ థా ిం 

పెర్యగుతింది. 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I మరియు II మాశ్తమే  

73. చటటబదధమైన ల్లరే డిటీ నిష్ప తితని బాా ింకులు ఈ 

రూపింలో నిరే్ హిించాల్ల  

I. నగదు. 

II. బింగార్మ. 

III. నిరేశెిత సాధ్నాలిో భార్ిం లేని 

పెటుటబడులు. 

IV. శ్ాధానా త ర్ింగాల్కు ఋణాలు.  

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు III 

74. గ్నల్ట ఎడ్జ డ్ మార్దక టులో ఇమిడి ఉని వి 

 ఖజానా బిలిులు, శ్పభ్యతే  బాిండ ి

మార్దక టు. 
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75. Non-Performing Asset as per the current 

banking norms is 

 A loan whose instalment of principal 

and interest amount has remained 

overdue for a period of 90 days. 

 

76. Name of the committee on Indian banking and 

financial sector reforms constituted by the 

Government of India in 1991 is 

 Committee on Financial System  

 

77. Para Banking Services include the following : 

I. Credit card business 

II. Insurance business 

III. Credit to para military personnel 

IV. Factoring services 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and IV 

75. శ్పసుతత బాింరగ్ నిబింధ్నల్ శ్పకార్మ నిర్ ర్ ధక 

ఆసుతలు అనగా 

 90 దినాల్కు పైబడి గడువు మీరిన 

ఋణమపై అస్లు  వాయిదా, వడీ.ా 

 

 

76. 1991లో భార్త శ్పభ్యతే ిం ఏరాప టు చేసన 

భార్తీయ బాా ింరింగ్, ఆరి థక ర్ింగ స్ింస్క ర్ణల్ 

కమిటీ పేర్య  

 ఫైనానిషయల్ సిసటిం కమిటీ 

 

77. ారా బాింకీింగ్ సేవల్లో ఈ శ్రిందివి ఇమిడి 

ఉింాయి : 

I. శ్ెడిట్ కారా్య వాా ార్మ 

II. బీమా వాా ార్మ 

III. ారా మిల్లటరీ సబబ ిందిర  

ఋణాల్లచుచ ట 

IV. ాక టరిింగ్ సేవలు 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ ల్ను ఉపయోగ్నించి స్రైన 

స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు IV 
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78. Given below are two statements, one labelled 

as Assertion (A) and the other labelled as 

Reason (R). Select your answer from the codes 

given below. 

Assertion (A) : 

Goods and Services Tax (GST) introduced in 

2017 is non-inflationary. 

Reason (R) : 

GST system avoids tax-on-tax. 

Codes : 

 Both (A) and (R) are true and (R) is the 

correct explanation for (A). 

 

 

 

 

79. Match the following : 

    List I         List II 

a. 10th Finance 

Commission 

 I. C. Rangarajan 

b. 11th Finance 

Commission 

 II. K.C. Pant 

c. 12th Finance 

Commission 

 III. Vijay L. Kelkar 

d. 13th Finance 

Commission 

 IV. A.M. Khusro 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II IV I III 

78. శ్రింద ర్దిండు శ్పకటనలు ఇవే డిం జరిగ్నింది. ఒకటి 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) కాగా, మర్కకటి కార్ణిం (R)గా 

లేబ్యల్ చేయబడిింది. దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ 

నుిండి మీ స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి. 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) : 

2017వ స్ింవత్ ర్ింలో  శ్పవేరపేటిటన వసుత సేవల్ 

పనిు  శ్దవాో ల్బ న ర్హితమ. 

కార్ణిం  (R) : 

వసుత సేవల్ పనిు  వా వస్థలో పనిు పై పనిు  

ఉిండదు. 

కోడ్ లు  : 

 (A) మరియు (R)  ర్దిండూ నిజిం మరియు 

(A)ర (R) స్రైన వివ ర్ణ. 

 

79. ఈ శ్రింది వానిని జతచేయుమ : 

 జాబితా  I  జాబితా  II 

a. 10వ ఆరి థక స్ింఘమ I. స. ర్ింగరాజన్  

b. 11వ ఆరి థక స్ింఘమ II. ె.స. పింత్  

c. 12వ ఆరి థక స్ింఘమ III. విజయ్ ఎల్. 

కేల్క ర్  

d. 13వ ఆరి థక స్ింఘమ IV. ఎ.ఎమ్. ఖుశ్శో 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ ల్ను ఉపయోగ్నించి స్రైన 

స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి :  

 a b c d 

 II IV I III 
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80. Given below are two statements, one labelled 

as Assertion (A) and the other labelled as 

Reason (R). Select your answer from the codes 

given below. 

Assertion (A) : 

Budget Deficit financed by printing currency 

will lead to price rise.  

Reason (R) : 

More goods will be produced in the economy. 

Codes :  

 (A) is true, but (R) is not the correct 

explanation of (A). 

 

 

 

 

 

 

81. Part V of the Andhra Pradesh Reorganisation 

Act deals with 

 Authorisation of Expenditure and 

Distribution of Revenues. 

 

82. Polavaram Project is a 

 National Project. 

 

83. How many Schedules are there in the Andhra 

Pradesh Reorganisation Act ? 

 13 Schedules 

 

80. శ్రింద ర్దిండు శ్పకటనలు ఇవే డిం జరిగ్నింది. ఒకటి 

ధ్ృవీకర్ణ (A) కాగా, మర్కకటి కార్ణిం (R)గా 

లేబ్యల్ చేయబడిింది. దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ 

నుిండి మీ స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి. 

ధ్ృవీకర్ణ  (A) : 

బడెజటులోటును కర్దనీ్ ని మశ్దిించి పూడుచ ట 

వల్న ధ్ర్లు పెర్యగు తాయి. 

కార్ణిం  (R) :  

ఆరి థక వా వస్థలో మరినిి  వసుతవులు ఉతప తిత 

చేయబడతాయి. 

కోడ్ లు : 

 (A) నిజిం, కానీ (R) అనేది (A)ర స్రైన 

వివర్ణ కాదు.  

 

81. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ పునరే్ ా వసీథకర్ణ చటటింలోని ఐదవ 

భాగిం దీనిర స్ింబింధించినది 

 ఖర్యచ , ఆదాయాల్ పింపిణీర అధకార్ిం. 

 

82. పోల్వర్ిం శ్ాజెక్ ట 

 జాతీయ శ్ాజెక్ ట. 

 

83. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ పునరే్ ా వసీథకర్ణ చటటింలో ఎనిి  

షెడూా ల్లు ఉనాి యి ? 

 13 షెడాూ ల్లు 
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84. Apex Council of Godavari and Krishna river 

water resources and their management 

consists of  

 Minister of Water resources, 

Government of India as chairperson and 

Chief Ministers of Andhra Pradesh and 

Telangana as members. 

85. Government of Andhra Pradesh is 

implementing YSR Rythu Bharosa – PM 

Kisan Scheme for the benefit of farmers of 

Andhra Pradesh. 

Which of the following statements are correct 

about the above scheme ? 

 < 13,500 is given to a farmer’s family in 

three instalments every year. 

84. గోదావరి, కృషావ  నది నీటి వనర్యలు, వాటి నిర్ే హణ 

అపెక్్  కౌన్ి ల్ లో 

  చైర్పర్్ న్గా భార్త శ్పభ్యతే  

జల్వనర్యల్ మింశ్తి, స్భా్య లుగా 

ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్, తెల్ింగాణ 

మఖా మింశ్తలు. 

 

85. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ శ్పభ్యతే ిం ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ రైతల్ 

శ్పయోజనాల్ కోస్ిం వై.ఎస్.ఆర్. రైత భరోసా – 

పీ.ఎిం.  రసాన్ పథకానిి  అమలు చేసోత ింది. 

పై పథకిం గురిించి రింది శ్పకటనల్లో ఏది 

స్రైనది ?  

 < 13,500 ఒక రైత కుటుింబానిర శ్పతి 

స్ింవత్ ర్ిం మూడు వాయిదాల్లో 

ఇవే బడుతింది. 
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86. One of the following welfare programmes 

implemented by Government of Andhra 

Pradesh is not part of Navaratnalu.  

 Vahana Mitra 

87. The following App developed by Government 

of Andhra Pradesh is an SOS service for 

women in distress or danger. 

 Disha 

 

 

 

88. The CCRC introduced by Government of 

Andhra Pradesh stands for 

Crop Cultivator Rights Card for providing 

assistance to lease-holders. 

 

89. Areawise, which of the following districts of 

Andhra Pradesh is the smallest ? 

 Parvathipuram Manyam  

 

 

90. Who among the following is a heavyweight 

weightlifting champion who hails from Andhra 

Pradesh ? 

 Dandamudi Rajagopal Rao  

86. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ శ్పభ్యతే ిం అమలు చేసుతని  ఈ 

శ్రింది స్ింక్షేమ కారా్ శ్కమాల్లో ఒకటి 

నవర్తాి ల్లో భాగిం కాదు. 

 వాహన మిశ్త 

87. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ శ్పభ్యతే ిం అభివృదిధ చేసన రింది 

యాప్ ఆపద లేదా శ్పమాదింలో ఉని  మహిళల్ 

కోస్ిం ఒక ఎస్.ఓ.ఎస్. సేవ  

 దిశ్వ 

 

88. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ శ్పభ్యతే ిం శ్పవేరపెటిటన స.స.ఆర్.స. 

అింటే 

కౌలుదార్యల్కు స్హాయిం అిందిించడానిర 

పింట సాగుదార్య హకుక ల్ కారా్య. 

 

89. శ్ాింతాల్వారీగా, ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్లోని రింది జలిాలిో 

ఏది చిని ది ?  

 ార్ే తీపుర్ిం మనా ిం 

 

90. రింది వారిలో ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్కు చిందిన 

హెవీవెయిట్ వెయిట్ ల్లఫిటింగ్ ఛాింపియన్ ఎవర్య ? 

 దిండమూడి రాజగోాల్ రావు 
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Part D 

Geography 

91. Consider the following statement and answer 

the question. 

Statement : 

It took more than a million years for the world 

human population to attain the one billion 

mark. But it took only 12 years for it to rise 

from 5 billion to 6 billion. 

Which of the following time period can be 

represented from the statement ?  

 1987 – 1999 

 

92. According to the Scheduled Castes and 

Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 

1976, how many Scheduled Tribes are notified 

in the State of Andhra Pradesh ? 

 33 

 

93. As per Census of India 2011, which of the 

following group of States and Union 

Territories does not have Scheduled Caste 

Population ? 

 QUESTION DELETED 

ార్ట D 

జాశ్గఫి 

91. రింది శ్పకటనను పరిగణిించిండి, శ్పరి కు 

స్మాధానిం ఇవే ిండి. 

శ్పకటన : 

శ్పపించ మానవ జనాభా ఒక బిల్లయన్ మార్యక ను 

చేర్యకోవడానిర ఒక మిల్లయన్ స్ింవత్ రాల్ కింటే 

ఎకుక వ స్మయిం పటిటింది. కానీ అది 5 బిల్లయన ి

నుిండి 6 బిల్లయనకిు పెర్గడానిర కేవల్ిం  

12 స్ింవత్ రాలు పటిటింది. 

రింది వాటిలో ఏ స్మయ వధని శ్పకటన నుిండి 

స్మచిించవచుచ  ? 

 1987 – 1999 

 

92. షెడాూ ల్ ా కులాలు, షెడాూ ల్ా తెగల్ ఉతతరే్య ల్ 

(స్వర్ణ) చటటిం, 1976 శ్పకార్ిం, ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ 

రాష్టష్టింలో ఎనిి  షెడాూ ల్ ాతెగలు నోటిఫై చేశ్వర్య ? 

 33 

 

93. 2011 భార్త జనాభా లెకక ల్ శ్పకార్ిం, రింది 

రాష్టషాట లు, కేింశ్దాల్లత శ్ాింతాల్లో షెడాూ ల్ ా

కులాల్ జనాభా ఏది లేదు ? 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 
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94. Match the following (Sex Ratio) : 

 
   List I         List II 

a. Puducherry  I. 993 

b. Tamil Nadu  II. 1037 

c. Lakshadweep  III. 996 

d. Andhra Pradesh  IV. 946 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II III IV I 

 

95. What percentage of rail routes were electrified 

in India by March 2019 ? 

 50·91% 

 

96. Match the following Coal-based Thermal 

Power Stations and their States : 

 

   List I 

(Thermal Power 
Station) 

 
List II 

(State) 

a. Kudgi  I. Chhattisgarh 

b. Kahalgaon  II. Karnataka 

c. Sipat  III. U.P. 

d. Dadri  IV. Bihar 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 II IV I III 

94. రింది వాటిని జత చేయిండి (ల్లింగ నిష్ప తిత) :  

    జాబితా I         జాబితా II 

a. పుదుచేచ రి  I. 993 

b. తమిళనాడు  II. 1037 

c. ల్క్షదేీ ప్  III. 996 

d. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్  IV. 946 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి :

  

 a b c d 

 II III IV I 

 

95. మారిచ  2019 నాటిర భార్తదేరింలో ఎింత శ్వతిం 

రైలు మారిాలు విదాు దీకరిించార్య ? 

 50·91% 

 

96. ఈ రింది బొగుి ఆధారిత థర్మ ల్ పవర్ 

 సేటష్ననిు వాటి రాష్టషాట ల్తో స్రిపోల్చ ిండి :  

 

   జాబితా I 

(థర్మ ల్ పవర్ 

 సేటష్నిు) 

 

 జాబితా II 

(రాష్టషాట లు) 

 

a. కుడిగ్న  I. ఛతీతస్గఢ్ 

b. కహలిాన్  II. కరావ టక  

c. సపట్   III. యు.పి.  

d. దాశ్ది  IV. బీహార్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 II IV I III 
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97. Match the following : 

 

Methods of 
Agricultural 
Regionalisation 

 
Agricultural 
Geographer 

a. Crop 

combination 

 I. Weaver, Doi 

b. Crop 

diversification 

 II. Bhatia, Jasbir Singh 

c. Crop 

concentration 

 III. Chisholm, Bhatia 

d. Agricultural 

productivity 

 IV. Kendall, Majid 

Husain, Jasbir 

Singh 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 I II III IV 

 

98. Which of the following type of grassland 

separates Cold Asia from Dry Asia ? 

 Steppe 

 

99. According to the Indian Forest Act, 1927, 

which of the following is the most appropriate 

sequence which shows the degree of protection 

between different forest types ?   

 Reserved Forest > Protected Forest > 

Village Forest 

  

97. రింది వాటిని జతచేయిండి : 

 

వా వసాయ 

శ్ాింతీయీకర్ణ 

పదధతలు 

 
వా వసాయ 

భౌగోళక శ్వష్టస్తవేతత  

a. పింట కల్యిక  I. వీవర్, ద్యయి 

b. పింటల్వైవిధ్ా ిం  II. భాటియా, జసీబ ర్ 

సింగ్ 

c. పింటఏకాశ్గత  III. చిషోల్మ , భాటియా 

d. వా వసాయఉతాప దకత  IV. ెిండాల్, మాజద్ 

హుస్ే న్, జసీబ ర్ 

సింగ్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 I II III IV 

 

98. రింది వాటిలో ఏ ర్కమైన గడి ా భూమలు చల్నిి 

ఆసయాను ొడి ఆసయా నుిండి వేర్య చేసాత యి ? 

  సటపీప  

 

99. భార్త అటవీ చటటిం, 1927 శ్పకార్ిం, వివిధ్ ర్కాల్ 

అటవీ ర్కాల్ మధ్ా  ర్క్షణ  సాథ యిని చూపిించే 

రింది వాటిలో అతా ింత స్మచితమైన శ్కమిం  

ఏది ? 

 రిజర్ే ్ ార్దస్ట > ర్క్షత ార్దస్ట > విలేజ్ 

ార్దస్ట 
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100. Which of the following indicator species are 

not found in Srivenkateshwara National Park 

of Andhra Pradesh ?  

 Wood stork  

101. Which of the following is the first pipeline 

constructed in India for the transportation of 

crude oil ? 

 Naharkatia – Nunmati – Barauni 

 

102. Andhra Pradesh is the sole producer of  

 

 QUESTION DELETED 

 

 

103. Which of the following factors are responsible 

for the higher Sugarcane production in 

tropical regions as compared to sub-tropical 

regions of India ? 

I. Cool nights with clear skies 

II. Latitudinal position 

III. Long hours of sunshine 

IV. High temperature disparity 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 I, II and III only 

 

100. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్లోని  శీ వవెింకటేరే ర్ నేష్నల్ ార్క లో 

ఈ శ్రింది స్మచిించిన జాతలు ఏవి కనిపిించవు ? 

 వుడ్ సోట ర్క   

 

101. రింది వాటిలో మడి చమర్య ర్వాణా కోస్ిం 

భార్తదేరింలో నిరిమ ించిన మొదటి పైప్లైన్ ఏది ? 

 నహర్క టియా – నునమ తి – బరౌని 

 

102. ఆింశ్ధ్శ్పదేశ్ ఏకైక ఉతప తితదార్య 

 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

 

103. భార్తదేరింలోని ఉప-ఉష్వమిండల్ శ్ాింతాల్తో 

పోల్లసేత ఉష్వమిండల్ శ్ాింతాలిో అధక చర్కు 

ఉతప తితర రింది కార్కాలు ఏవి కార్ణమవుతాయి ? 

I. స్ప ష్టమైన ఆకారింతో చల్నిి రాశ్తలు 

II. అక్ష్యింర  సాథ నిం 

III. స్మర్ా ర్శిమ  ఎకుక వ గింటలు 

IV. అధక ఉషోవశ్గత అస్మానత 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 I, II మరియు III మాశ్తమే 
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104. Who among the following made the first 

attempt to demarcate Indian Agriculture into 

4 macro regions ? 

 Sengupta and Sdasyuk 

105. Which among the following statements are 

true about Indian Steel Industry ? 

I. India is the second largest producer of 

steel in the word. 

II. Indian steel industry produced  

51·89 Million Tonnes crude steel with 

5·1% share in the total world 

production. 

III. The production of steel in the year 2020 

is more than the previous year.  

IV. India is ranked first in the production of 

crude steel. 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 QUESTION DELETED 

 

 

 

 

106. Match the following Geographical Heritage 

Sites with the States (location) : 

 Geographical 
Heritage Sites 

  States 

a. Lonar Lake  I. Odisha 

b. Siwalik Fossil Park  II. Rajasthan 

c. Akal Wood Fossil 

Park 

 III. Maharashtra 

d. Pillow Lava at 

Nomira 

 IV. Himachal 

Pradesh 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 III IV II I 

 

104. రింది వారిలో భార్తీయ వా వసాయానిి  

4  స్మథ ల్ శ్ాింతాలుగా గురితించే మొదటి 

శ్పయతి ిం ఎవర్య చేశ్వర్య ? 

 సేన్గు తా  మరియు  స్సాెు క్ 

 

105. భార్తీయ ఉకుక  పరిశ్రమకు స్ింబింధించి రింది 

వాటిలో ఏది నిజిం ? 

I. ఉకుక  ఉతప తితలో భార్తదేరిం ర్దిండవ 

 సాథ నింలో ఉింది. 

II. భార్తీయ ఉకుక  పరిశ్రమ మొతతిం 

శ్పపించ ఉతప తితలో 5·1% వాాతో 51·89 

మిల్లయన్ టన్్  మడి ఉకుక ను 

ఉతప తిత చేసింది. 

III. 2020 స్ింవత్ ర్ింలో ఉకుక  ఉతప తిత గత 

స్ింవత్ ర్ిం కింటే ఎకుక వ. 

IV. మడి ఉకుక  ఉతప తితలో భార్తదేరిం 

మొదటి  సాథ నింలో ఉింది. 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

106. రింది భౌగోళక వార్స్తే  శ్పదేశ్వల్ను రాష్టషాట ల్తో 

(శ్పదేరిం) స్రిపోల్చ ిండి : 

 భౌగోళక వార్స్తే  

శ్పదేశ్వలు 
 రాష్టష్టిం 

a. లోనార్ స్ర్స్ు .  I. ఒడిశ్వ 

b. సవాల్లక్ ాసల్ ార్క   II. రాజసాథ న్ 

c. అకాల్ వుడ్ ాసల్ 

ార్క  

 III. మహారాష్టష్ట 

d. నోమిరా వద ెపిలిో 

లావా 

 IV. హిమాచల్ శ్పదేశ్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 III IV II I 
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107. Which of the following geographical series is 

not related to Vindhyan system ? 

 Khondalite Series 

 

108. Which of the following are a result of 

depositional activity of the Himalayan rivers ? 

I. River Terraces 

II. Braided Channels 

III. Alluvial Fans 

IV. National Levees 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 QUESTION DELETED 

 

 

109. Which of the following Southern States shares 

boundaries with maximum number of Indian 

States ? 

 Karnataka 

 

110. There is a Place-A with longitude 060 West. 

There is another Place-B with longitude  

090 East. 

If the local time at Place-A is 10 AM, what 

would be the local time at Place-B ? 

 8 PM 

 

107. రింది వాటిలో ఏ భౌగోళక శ్శేణిర విింధ్ా  వా వస్థకు 

స్ింబింధ్ిం లేదు ? 

 ఖిండలైట్ సరీస్ 

 

108. రిందివాటిలో హిమాల్య నదుల్ నిక్షేపణ చరా్  

ఫల్లతింగా ఏర్ప డిింది ఏది ? 

I. రివర్ టెశ్ర్స్లు 

II. అల్లని ఛానెల్లు 

III. ఒింశ్డుమటిట 

IV. జాతీయ లెవీస్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 ప్రశ్న  తొలగించబడింది 

109. రింది ఏ దక్షణాది రాష్టషాట లు గరిష్ట స్ింఖా లో 

భార్తీయ రాష్టషాట ల్తో స్రిహదెుల్ను 

పించుకుింాయి ? 

 కరావ టక 

 

110. రేఖాింరిం 060  పశిచ మింలో  శ్పదేరిం-ఎ ఉింది. 

090  తూర్యప  రేఖాింరింతో మర్కక శ్పదేరిం-బి 

ఉింది. 

శ్పదేరిం-ఎ  వదె  సాథ నిక స్మయిం 10 ఉదయిం 

అయితే, శ్పదేరిం-బి వద ె  సాథ నిక స్మయిం ఎింత 

అవుతింది ? 

 8 సాయింశ్తిం  
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111. Consider the following statements regarding 

India : 

I. India has an area of 3·28 million sq km, 

and accounts for about 2·4 percent of the 

total geographical area of the world.  

II. The mainland of India extends between 

latitudes 84 N and 376 N and 

longitude 687 E and 9725 E.   

III. Presently India has 28 States and  

8 Union Territories.  

Which of the statements given above is/are 

correct ? 

 I, II and III 

112. Match the following Irrigation Projects and 

their States (location) : 

    Irrigation Projects   States 

a. Parwan Multipurpose 

Project 

 I. Madhya 

Pradesh and 

Uttar Pradesh 

b. Renukaji Dam Project  II. Uttarakhand 

c. Lakhwar 

Multipurpose Project 

 III. Himachal 

Pradesh 

d. Ken-Betwa Link 

Project 

 IV. Rajasthan 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 IV III II I 

 

111. భార్తదేశ్వనిర స్ింబింధించి శ్రింది శ్పకటనల్ను 

పరిగణిించిండి : 

I. భార్తదేరిం 3·28 మిల్లయన్ చదర్పు 

రలోమీటర్ ి విసీతర్ విం కల్లగ్న ఉింది.  

శ్పపించింలోని మొతతిం భౌగోళక 

వైశ్వలా్ ింలో దాదాపు 2·4 శ్వతిం వాా 

కల్లగ్న ఉింది. 

II. భార్తదేర శ్పధాన భూభాగిం 

అక్ష్యింశ్వలు 84  ఎన్, 376 ఎన్ 

రేఖాింరిం 687  ఇ, 9725  ఇ  మధా్  

విస్తరిించి ఉింది. 

III. శ్పసుతతిం భార్తదేరింలో 28 రాష్టషాట లు,  

8 కేింశ్దాల్లత శ్ాింతాలు ఉనాి యి. 

పైన ఇచిచ న శ్పకటనల్లో ఏది 

స్రైనది/స్రైనవి ? 

 I, II మరియు III 

 

112. రింది నీటిార్యదల్ శ్ాజెకుటలు, వాటి రాష్టషాట లు 

(శ్పదేరిం) స్రిపోల్చ ిండి : 

 నీటిార్యదల్ 

శ్ాజెకుటలు 
 రాష్టషాట లు 

a. పరేా న్ మలీటపర్ప స్ 

శ్ాజెక్ ట 

 I. మధ్ా శ్పదేశ్, 

ఉతతర్శ్పదేశ్ 

b. రేణుకాజీ డాా మ్ శ్ాజెక్ ట  II. ఉతతరాఖిండ్ 

c. ల్ఖాే ర్ మలీటపర్ప స్ 

శ్ాజెక్ ట 

 III. హిమాచల్ 

శ్పదేశ్ 

d. ెన్-బెాే  ల్లింక్ శ్ాజెక్ ట  IV. రాజసాథ న్ 

దిగువ ఇవే బడిన కోడ్ల్ను ఉపయోగ్నించి 

స్రైన స్మాధానానిి  ఎించుకోిండి : 

 a b c d 

 IV III II I 
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113. Match the following Tiger Reserves with their 

States (location) : 

 
Tiger Reserves  States 

a. Periyar  I. Chhattisgarh 

b. Sariska  II. Rajasthan 

c. Buxa  III. West Bengal 

d. Indravati  IV. Kerala 

Choose the correct answer using the codes 

given below :   

 a b c d 

 IV II III I 

 

 

114. Phlogopite and Pegmatite minerals are related 

to  

 Mica 

 

115. Which of the following is currently the biggest 

Thermal Power Plant (with an installed 

capacity of 4,760 MW) in India ? 

 The Vindyachal Thermal Power Station, 

Madhya Pradesh 

113. రింది టైగర్ రిజర్ే ల్ను వాటి రాష్టషాట ల్తో 

స్రిపోల్చ ిండి (శ్పదేరిం) : 

 టైగర్ రిజర్ే ్   రాష్టషాట లు 

a. పెరియార్  I. ఛతీతస్గఢ్ 

b. స్రిసాక   II. రాజసాథ న్ 

c. బకా్     III. పశిచ మ బెింగాల్ 

d. ఇింశ్దావతి  IV. కకకక  

స్రియైన స్మాధానమను ఎింపిక 

చేయుమ : 

 a b c d 

 IV II III I 

 

114. ఫిలోగోపైట్, పెగామ టైట్ ఖనిజాలు 

స్ింబింధించినవి  

 మైకా 

 

115. రింది వాటిలో శ్పసుతతిం భార్తదేరింలో అతిపెద ె

థర్మ ల్ పవర్  ా ి ింట్ (4,760 మెగావాట ి  సాథ పిత 

సామర్థా ింతో) ఏది ? 

 విిందాా చల్ థర్మ ల్ పవర్  సేటష్న్, 

మధా్ శ్పదేశ్ 
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116. The greatest variety (diversity) of animal and 

plant species can be found in  

 Tropical Moist Forests 

 

117. Seasonal differences are maximum in  

 Mid Latitudes 

 

118. What is the proper river order from North to 

South ? 

 Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Sutlej 

 

119. Naupada Coastal and Marine Biodiversity 

Area (ICMBA) is located in the district of 

 Srikakulam  

 

120. Arrange the following constituents  of the 

atmosphere in descending order (in terms of 

their quantity) :  

 Nitrogen, Oxygen, Argon, CO2 

 

116. జింత, వృక్ష జాతల్ గొపప  వైవిధా్ ింను ఇకక డ 

చూడవచుచ  

 ఉష్వమిండల్ తేమ అడవులు 

 

117. ఋతవుల్ తేడాలు గరిష్టింగా ఉింాయి 

 మధా్  అక్ష్యింశ్వలు 

 

118. ఉతతర్ిం నుిండి దక్షణానిర స్రైన నది శ్కమిం 

ఏమిటి ? 

  జీల్ిం, చ్చనాబ్, ర్వి, బియాస్, స్టెజి్ 

 

119. నౌపడ తీర్ మరియు స్మశ్ద జీవవైవిధ్ా  శ్ాింతిం 

(ఐ.స.ఎిం.బి.ఎ.) ఈ జలిాలో ఉింది 

  శీ వకాకుళిం 

 

120. వాతావర్ణింలోని రింది భాగాల్ను అవరోహణ 

శ్కమింలో అమర్చ ిండి (వాటి పరిమాణింలో) : 

 నైశ్టోజన్, ఆర్ జన్, ఆరిాన్, CO2 


